
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือ
การสร้างเตาเผาถ่านมังกรไฟ 84



คำนำ

       เตาเผาถานมังกร รุน 84 เมื่อเผาถานไดประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง เตาเผาถานเริ่มพนไฟออกหนาปากเตา

ชาวบานจึงใหฉายาวาเตามังกรพนไฟ เตาเผาถานมังกรรุน 84 ไดรับการพัฒนาโดยนายประวิทย นิลวิเชียร

ครูเดนดานการพัฒนาถานทั้งระบบ เพื่อเพิ่มมูลคาถาน การเผาดวยเตาเผาถานมังกร รุน 84 ทำใหเกิดการ

เผาไหมอุณหภูมิภายในเตาใหสูงขึ้น สามารถไดถานที่มีประสิทธิภาพดานคาความรอนใหสูงขึ้นจากเดิม

ซึ่งเปนการเพิ่มมูลคาใหกับชีวมวลหรือเศษวัสดุทางการเกษตรและนำไปสูการพัฒนาผลิตภัณฑใหกับกลุม

อาชีพ เปนการกำจัดขยะชีวมวลหรือลดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรทิ้งในที่โลงทำใหเกิดผลกระทบตอ

       คูมือการสรางเตาเผาถานมังกร รุน 84 มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความรู ความเขาใจแบบงายใหกับกลุม

เปาหมายในระดับชุมชน ในการสรางเตาเผาถานและกระบวนการในการเผาถานใหไดคุณภาพ โดยเนื้อหา

หลักประกอบดวย กระบวนการคารบอนไนซเซชั่น สวนประกอบของเตาเผาถาน วิธีการสรางเตาเผาถาน

การใชงาน รวมทั้งปญหาในการใชงานและวิธีการแกไขเบื้องตน เพื่อชุมชนสามารถนำความรูความเขาใจ

ไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน เกิดการขยายผลความร ู และสงตอองคความรู สูชุมชนที่สนใจไดอยางถูกตอง

ตอไป

สภาพแวดลอม เตาแบบนี้เนนการเผาที่ใชเวลานอยไดผลผลิตสูง แตไมตองการน้ำสมควันไม
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หลักการทั่วไป
     เมื่อไมดิบไดรับความรอนจนกระทั่งมีอุณหภูมิสูงถึง 300 องศาเซลเซียส จะลุกไหมจนเกิดกาซพิษ 

เมอ่ืเผาจนความรอ นอยใู นระดบัหนง่ึ ไมด บิจะกลายเปน ถา น ถา เปน การเผาไหมใ นอากาศเปด  กระบวนการ

เผาไหมจะดำเนินไปจนกระทั่งเหลือแตขี้เถา แตถาถูกเผาในสภาพอากาศปดหรือจำกัดอากาศ ไมดิบจะ

เปลี่ยนสภาพกลายเปนถาน ซึ่งเปนหลักการเบื้องตนในการผลิตถานตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน การจะเผา

ถา นใหไ ดถ า นทด่ีี คอื การใหค วามรอ นสงูในระดบัทเ่ีหมาะสม เพราะหากใหค วามรอ นเปน เวลานานเกนิไป

จะทำใหถานไมเกิดภาวะกรอบและแตกงาย ดังนั้นผูประกอบกิจการจำเปนตองเลือกไมที่ใ ชเปนวัตถุดิบ 

และตองเลือกเตาเผาถานที่เหมาะสม เทคนิคเบื้องตนในการเผาถานใหมีประสิทธิภาพ คือ 

     1. เลอืกเตาเผาถา นทเ่ีหมาะสม คอื เตาเผาควรเปน รปูไข ซง่ึจะชว ยใหค วามรอ นกระจายตวัเปน ไปไดด ี

ทั่วกัน ทั้งนี้ขึ้นกับเทคนิคและความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่อาจทำใหเตาเผาถานมีลักษณะอื่นได 

     2. ทต่ีง้ัของเตาเผาถา น ไมค วรอยกู ลางแจง  และตำแหนง ทใ่ีชเ ปน ทจ่ีดุไฟหนา เตาควรจะอยตู ำ่กวา พน้ืเตา 

     3. ปลองควันไฟในตอนลาง ควรมีขนาดใหญกวาตอนบนเพื่อปองกันลมเขาทางปลองควันเตา ทำให

สามารถควบคุม จำกัดปริมาณของอากาศภายในเตาไดดี

เตาเผาถานมังกร รุน 84
      เตาเผาถานมังกร รุน 84 เปนการใชถังเหล็ก ขนาด 200 ลิตร มาประยุกตใช เมื่อเผาถานไดประมาณ

1 ชว่ัโมงครง่ึ เตาเผาถา นเรม่ิพน ไฟออกหนา ปากเตา  ชาวบา นจงึใหฉ ายาวา เตา มงักรพน ไฟ เตาเผาถา นมงักร

รนุ  84 ไดร บัการพฒันา โดยนายประวทิย นลิวเิชยีร ครเูดน ดา นการพฒันาถา นทง้ัระบบ เพอ่ืเพม่ิมลูคา ถา น

การเผาดวยเตาเผาถาน มังกร รุน 84 ทำใหเกิดการเผาไหมอุณหภูมิภายในเตาใหสูงขึ้น สามารถไดถาน

ทม่ีปีระสทิธภิาพ ดา นคา ความรอ นใหส งูขน้ึจากเดมิ ซง่ึเปน การเพม่ิมลูคา ใหก บัชวีมวลหรอืเศษวสัดทุางการ

เกษตรและนำไปสูการพัฒนาผลิตภัณฑใหกับกลุมอาชีพ เปนการกำจัดขยะชีวมวลหรือลดการเผาเศษวัสดุ

ทางการเกษตรทง้ิในทโ่ีลง ทำใหเ กดิผลกระทบตอ สภาพแวดลอ ม เตาแบบนเ้ีนน การเผาทใ่ีชเ วลานอ ยไดผ ลผลติ

สูง แตไมตองการน้ำสมควันไม
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คุณลักษณะเฉพาะเตาเผาถานมังกร รุน 84
       เตาเผาถา นมงักรแบบหมุ ฉนวน เปน การนำถงัเหลก็ ขนาด 200 ลติร สงู 88 ซม. ขนาดเสน ผา ศนูยก ลาง

58 ซม. ความหนา 1.5 มม. ทส่ีามารถปด และเปด ฝาถงัไดด ว ยสายรดัมาสรา งเปน เตาเผาถา น เปน การพฒันา

มาจากเตาเผาถา นมงักรรนุ  54 โดยมกีารพฒันาเตาเผาถา น ดว ยการหมุ ฉนวนรอบเตา เพอ่ืใหเ กดิการเผาไหม

ในอุณหภูมิภายในเตาใหสูงขึ้น สามารถไดถานที่มีประสิทธิภาพ ดานคาความรอนใหสูงขึ้นจากเดิม ซึ่ง

เปน การเพม่ิมลูคา ใหก บัชวีมวลหรอืเศษวสัดทุางการเกษตรและนำไปสกู ารพฒันาผลติภณัฑใ หก บักลมุ อาชพี 

เปนการกำจัดขยะชีวมวลหรือลดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรทิ้งในที่โลงทำใหเกิดผลกระทบตอ

สภาพแวดลอม

      1. ดานวัตถุดิบ และอุปกรณ
          1) วตัถดุบิสามารถหาไดง า ย การเผาถา นสามารถนำเศษวตัถดุบิทางการเกษตร เชน  เหงา มนัสำปะหลงั

ซังขาวโพด กะลามะพราว กิ่งไมจากการตกแตงสวน หรือไมไผ มาเผาผลิตเปนถานได 

          2) สามารถใชเ ศษวตัถดุบิทางการเกษตรขนาดเลก็มาเผาเปน ถา นได ลดปญ หาดา นการตดัไมท ำลายปา   

          3) ใชเชื้อเพลิงเผานอยประมาณ 2 กิโลกรัมตอการเผา 1 ครั้ง  

          4) อปุกรณท ใ่ีชส รา งเตาหาซอ้ืไดง า ยและสามารถใชภ มูปิญ ญาหรอืความรดู า นชา งในพน้ืที่ สรา งเองได   

          5) ตวัเตาดแูลรกัษางา ย อายกุารใชง านนาน ประมาณ 1-2 ป หรอื ประมาณ 100-150 ครง้ัของการ

เผา แตหากมีการสรางโรงเรือนเพื่อปองกันน้ำ จะสามารถยืดอายุการใชงานได

2. ดานกรรมวิธีการผลิตถาน
   1) ใชเ วลาในการเผาถา นสน้ั ถา ใชเ ศษวตัถดุบิทางการเกษตรขนาดเลก็ Øไมเ กนิ 2 นว้ิ ใชเ วลาในการ

เผาถาน ประมาณ 2 ชั่วโมง (ระยะเวลาจะอยูที่ขนาดของวัตถุดิบในการเผา)         

    2) เกดิขเ้ีถา นอ ยมากถา เปรยีบเทยีบกบัเตาเผาถา นชนดิอน่ืทข่ีนาดเทา กนั จากการทดสอบจะมขีเ้ีถา

ไมเกิน ประมาณ 0.05 กิโลกรัม ตอครั้ง (กรณีการเผาถานที่ถูกตอง)        

    3) ใชแรงงานนอย สามารถดำเนินการไดโดยใชแรงงาน 1 คน
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      3. ดานผลผลิต
         1) ไดถานคุณภาพสูง ดีตอสุขภาพ เพราะมีกระบวนการทำถานใหบริสุทธิ์ กำจัดน้ำมันดิน (ทาร) 

ออกจากเนื้อไม        

         2) ไดผลผลิตถานดี ประมาณ 25-30% โดยน้ำหนัก ของปริมาณไมที่นำมาเผา        

         3) สามารถนำผลผลิตถานไปพัฒนาเปนสินคาผลิตภัณฑดานสุขภาพหรือพัฒนาอาชีพได

      4. ดานการลงทุน
      ลงทนุนอ ย เหมาะกบัการใชง านในครวัเรอืน โดยมตีน ทนุดา นอปุกรณใ นการผลติประมาณ 1,500-2,000

บาท ถาผลิตเองโดยชุมชน

วัสดุ-อุปกรณสรางเตา
       1. ถงัเหลก็ทม่ีสีามารถ ปด และเปด ฝาถงัไดด ว ยสายรดั ขนาด 200 ลติร สงู 88 ซม. เสน ผา นศนูยก ลาง

58 ซม.ความหนา 1.5 มม.

       2. ถังเหล็ก ขนาด 200 ลิตร สูง 88 ซม. เสนผานศูนยกลาง 58 ซม.ความหนา 1.5 มม.

       3. ทอเหล็กดำ Ø ขนาด 5 ซม. หนา 1.5 มม.

       4. ทอเหล็กดำ Ø ขนาด 7.5 ซม. หนา 1.5 มม.

       5. เหล็กฉาก ขนาด 2.5 ซม. X 2.5 ซม.

       6. เหล็กเสน ขนาด 3 หุน

       7. เหล็กเสน ขนาด 4 หุน
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การสรางสวนประกอบ
      1. ปลองอากาศเตา 

          1) ตัดทอเหล็กดำ Ø ขนาด 5 ซม. ยาว 12 ซม. ตำแหนงเชื่อมตรงกลางดานนอกของฝาถังเหล็ก 

ขนาด 200 ลิตร 

          2) ตัดทอเหล็กดำ Ø ขนาด 7.5 ซม.  ยาว 5 ซม. ตำแหนงเชื่อมตรงกลางดานในของฝาถังเหล็ก 

ขนาด 200 ลิตร 
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          4) ตัดทอเหล็กดำ Ø ขนาด 7.5 ซม. ยาว 80 ซม. และยาว 15 ซม. มุม 45 องศา นำมาเชื่อม

ติดกันรูปแนวฉาก จำนวน 2 ทอน เจาะรูรองน้ำสมควันไมขนาด 4 หุน 4) 

          3) ตัดทอเหล็กดำ Ø ขนาด 5 ซม. ยาว 80 ซม. และยาว 15 ซม. มุม 45 องศา นำมาเชื่อมติดกัน

รูปแนวฉาก จำนวน 2 ทอน เจาะรูรองน้ำสมควันไมขนาด 4 หุน 4) 
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       2. ประตูเตา

          1) ตัดแผนเหล็กจากถังเหล็ก ขนาดกวาง 15 ซม. ยาว 20 ซม. จำนวน 2 ชิ้น

          2) ตัดแผนเหล็กจากถังเหล็ก ขนาดกวาง 15 ซม. ยาว 25 ซม. จำนวน 2 ชิ้น

          3) นำมาประกอบเปนรูปกลอง สี่เหลี่ยมผืนผาใหไดฉาก ขนาด 20 ซม. X 25 ซม. X 15 ซม.

          4) ตัดเหล็ก 3 หุน ยาว 22 ซม. จำนวน 2 ทอน มาเชื่อมเปนมุมเอียงดานขางตรงกลองสวนที่จะทำ

หนาเตาทั้ง 2 ดาน    

       3. ฝาเตา

          1) นำแผน เหลก็ทต่ีดัออกจากชอ งประตเูตา ขนาด 20 ซม. X 25 ซม. มาทำเปน ประตู โดยตดัสว นยาว

25 ซม. ใหเหลือยาว 23 ซม.

          2) นำเหล็กฉากมาตัดยาว 23 ซม. เชื่อมตอใหแผนเหล็ก 20 ซม.ยาวเพิ่มตามเหล็กฉาก                   

       4. ตะแกรงเตา

          1) ตดัเหลก็เสน  3 หนุ ทำวงแหวน จำนวน 1 วง ให Ø  ขนาด 56 ซม.(สามารถสวมเขา ไปในเตาเผาได)

          2) ตัดเหล็กเสน 3 หุน ทำตะแกรงเหล็กรองไม ระยะหางของชอง 2-3 ซม.โดยตรงกลางเวนชองไว

ติดตั้งกรวยเตาครอบชองตะแกรงเตา
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       5. โครงเสาตะแกรงเตา

          1) ตัดเหล็กเสน ขนาด 3 หุน ทำเสาเหล็ก ชวงบนตะแกรงยาว 50 ซม. 

          2) ตัดเหล็กเสน ขนาด 4 หุน ทำเสาเหล็ก ชวงลางตะแกรง ยาว 25 ซม.

          3) ตัดเหล็กเสน ขนาด 3 หุน ทำวงแหวน จำนวน 3 วง ให Ø  ขนาด 56 ซม.(สามารถสวมเขาไป

ในเตาเผาได)

          4) ยึดเสาเหล็กทั้ง 2 ขนาด กับตะแกรงเตาและวงแหวนจำนวน 3 วง
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       6. ทอกรวยกลางเตา

          1) ตดัเหลก็จากถงัเหลก็ มลีกัษณะโคง ตามแบบ นำมามว นกลมทรงกรวย เชอ่ืมรอยตอ ใหข นาดของ

กรวยเหล็กดานลาง Ø  20 ซม.ดานบน Ø 15 ซม. 

          2) ตัดเหล็กจากถังเหล็กตามแบบ มีลักษณะเปนสี่เหลี่ยมผืนผา ขนาดกวาง 10 ซม. ยาว 48 ซม.

นำมามวนกลม เชื่อมรอยตอใหขนาดของเหล็กเปนวงกลมที่มี Ø  16-17 ซม. แลวนำมาสวมตอ กรวยเตา

ดา นบน เชอ่ืมตอ ใหต ดิกนัเปน จดุๆใหพ อแนน ตดิไมต อ งเชอ่ืมเปน แนวยาว ใหค วามสงูของกรวยเตา ยาว 27 ซม. 

          3) ตดิตง้ัฝาบนกรวย Ø  20 ซม. (ใชเ หลก็ทต่ีดักลมจากกน ถงัเหลก็) โดยนำเหลก็ขนาด 3 หนุ มาตดั

ยาว 6 ซม. จำนวน 3 ทอ น นำมาเชอ่ืมทป่ีากทอ กรวยดา นบนในลกัษณะ 3 มมุ ใหเ หลก็ 3 หนุ โผลจ ากขอบ

กรวยเตา 3 ซม. เหลืออีก 3 ซม. ใหเชื่อมติดดานขางของกรวย แลวนำฝากรวย Ø  20 ซม. มาวางทับ

บนเหลก็ 3 หนุแลว เชอ่ืมใหต ำแหนง วางเชอ่ืมแบง สดัสว นใหเ ทา กนั เมอ่ืสรา งเสรจ็กรวยเตาจะมขีนาดดา นลา ง

 Ø  20 ซม.ดานบน Ø 15 ซม. ความยาว 30 ซม. โดยมีฝาบนกรวย Ø  20 ซม. 
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ขั้นตอนการประกอบเตา
      1. สรางตัวเตาเผาถาน

         1) แบงกนเตาออกเปน 4 มุมฉากใหเทากัน กำหนดจุดติดตั้งประตูเตาเปนดานหนา โดยดานหลัง

ใหก ำหนดเปน ปลอ งอากาศ ขนาด 7.5 มม. ดา นขา ง 2 ดา น กำหนดเปน ปลอ งอากาศ ขนาด 5 มม. ตรงกลาง

เปนจุดสำหรับเจาะชองวงกลม Ø 20 ซม. 

         2) เจาะกนถังเหล็กตรงกลางถัง เปนชองวงกลม Ø 20 ซม. 

         3) เจาะถงัเหลก็ ทำชอ งประตเูตา สงู 20 ซม. กวา ง 20 ซม. พรอ มตดิตง้ัเชอ่ืมประตเูตาเปน แนวยาว

และติดตั้งฝาปดเตา 
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          4) ตดิตง้ัเชอ่ืมปลอ งอากาศ สามดา นของประตเูตาใหร ะยะขอบตดิตง้ัสงูกวา ขอบกน ถงัระยะ 7 ซม.

 โดยดา นหลงัตดิตง้ัปลอ งอากาศ Ø ขนาด 7.5 มม. ดา นขา ง 2 ดา น ตดิตง้ัปลอ งอากาศ Ø ขนาด 5 มม. เมอ่ื

เชื่อมปลองอากาศติดแนนดีแลวใหใชลวดเชื่อมตัดเหล็กเปดชองรูปลองอากาศทั้ง 3 จุด จากชองกนถังหรือ

จากประตูเตา 

          5) เชื่อมเหล็ก 3 หุน ยึดติดระหวางปลองอากาศกับถังเหล็ก 
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      2. สรางชุดตะแกรงเตา

          นำกรวยมาเชื่อมติดกับตะแกรงเตาใหตำแหนงอยูตรงการชุดตะแกรง 
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การเผาถาน
      1. การเตรียมเศษวัสดุหรือกิ่งไมในการเผาถาน

          1) ควรมีการเตรียมเศษวัสดุหรือกิ่งไมไวลวงหนา โดยเก็บไวในที่รม/มีหลังคาคลุม เพื่อปองกันฝน                         

          2) เศษวัสดุหรือกิ่งไม  ควรมีสภาพแหง ความชื้นนอย หรือเปนไมที่ตัดทิ้งไวอยางนอย 1 เดือน (แต

ไมใชไมที่ผุ)                         

          3) ตดั เศษวสัดหุรอืกง่ิไมใ หส น้ัเพอ่ืบรรจใุนถงัไดง า ย และสามารถวางไดเ ตม็ถงัเพอ่ืเพม่ิประสทิธภิาพ

ของผลผลิตในการเผาแตละครั้ง 

          4) ขนาดของไมควรมีขนาดใกลเคียง 

          5) เศษวัสดุหรือกิ่งไมที่นำมาเผา ควรมีความชื้นที่ใกลเคียงกัน 

          6) ชนิดของไม ควรแยกระหวางไมเนื้อออนและไมเนื้อแข็ง  

          7) ถาเปนไมที่มีคุณภาพในการใหคาความรอนที่สูงหรือเปนชนิดที่สามารถนำไปพัฒนาตอยอด

ดานมูลคาได เชน ไมไผ ไมยูคาลิปตัส หรือกะละมะพราว ควรแยกเผาเพื่องายในการคัดแยกประเภท 

          8) ถา เปน ไมท ม่ีขีนาดทโี่ ตมากกวา ใหใ สด า นบนเตา ไมข นาดเลก็ กวา ใสด า นลา งเตาหรอื ใหป ลายไม

ชี้ลงเนื่องจากดานบนความรอนจะสูงกวา 

          9) เชอ้ืไฟเผา ควรเปน เศษวสัดหุรอืกง่ิไมท แ่ีหง มากจนไมส ามารถนำมาเผาเปน ถา นได และการเผา

แตละครั้งน้ำหนักของเชื้อเพลิงไมควรเกิน 2 กิโลกรัมตอครั้ง
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       2. ตำแหนงติดตั้งเตาเผาถาน

          1) ใหจุดตำแหนงติดตั้งเตาเผาถานเพื่อทำการเผาถาน อยูหางบานผูคนอาศัยอยางนอยประมาณ

100 เมตร ขึ้นไป                         

          2) เนอ่ืงจากเตาเผาถา นสามารถเคลอ่ืนยา ยไดง า ยการเผาถา นไมจ ำเปน ตอ งอยใู นรม (ยกเวน การเผา

ในฤดูฝน) เมื่อเผาถานเสร็จคอยยายเก็บในที่รมเพื่อปองกันความชื้นและใหอายุการใชงานยาวขึ้น

      3. ขั้นตอนการเผาถาน

          1) ขดุรอ งดนิ จดุตดิตง้ัเตาเผาถา น ขนาดกวา งประมาณ 20 ซม. ความลกึประมาณ 10 ซม. ความยาว 

ประมาณ 150 ซม. 

          2) ตดิตง้ัเตาเผาถา น นำเตาเผาถา นมาวางใหจ ดุกลางเตาอยรู ะหวา งกลางแนวเสน รอ งทข่ีดุ โดยประตู

และปลองอากาศดานหลังประตู วางตามแนวยาวตามรองที่ขุดไว ใหรองที่ขุดมีระยะหางจากเกราะเหล็ก

ดานหนาประตูและปลองอากาศพอสมควรเพื่อใหอากาศไหลเขาได 

          3) สวมเสอ้ืเกราะ เรยีงไมใ นตะแกรง นำไปบรรจใุนเตาแลว นำพชืผกัทส่ีดปกคลมุบนไมป ด ฝาเตรยีม

เผาถาน 

          4) นำเชื้อไฟไมมากอไฟไลความชื้น ตรงกลางเตาจุดที่เจาะรูกนเตา  ในการกอไฟไมตองโหมไฟ

ใหแ รงมาก กอ ไฟไปเรอ่ืยๆ ในการกอ ไฟตอนแรกควนัจะขน้ึปลอ งเพยีงเลก็นอ ย และคอ ยๆ เพม่ิขน้ึ ประมาณ

30 นาที  ควันจะขึ้นเต็มปลอง  ควันรอน และควันขึ้นแรง จะใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 

          5) เมื่อใชเวลาเผาไดประมาณ 30 นาที ไมในเตาเริ่มติดไฟ ปลองอากาศ ควันที่ออกมาจะมีสีขาว 

ควนัจะมกีลน่ิเหมน็ ซง่ึเปน กลน่ิกรดประเภท เมธานอล ทอ่ียใู นเนอ้ื อณุหภมูบิรเิวณปากปลอ งควนัประมาณ 

60-80 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิภายในเตาประมาณ 100-300 องศาเซลเซียส 

          6) เมื่อเผาถานไดประมาณ 1 ชั่วโมง ของการเผาถาน ความชื้นถูกไลหมด จะเห็นควันที่ปลองควัน 

ลกั ษณะเปน ควนั ขาวขนุ ปนเทาพงุ ออกมาจำนวนมาก เรยี กวา ควนั บา  ควนั ยงั มกี ลนิ่ เหมน็  อณุ หภมู บิรเิ วณ

ปากปลอ งควนัประมาณ 80-100 องศาเซลเซยีส และอณุหภมูภิายในเตาประมาณ 300-600 องศาเซลเซยีส

          7) เมอ่ืเผาถา นไดป ระมาณ 1 ชว่ัโมงครง่ึ ชว งนเ้ีรม่ิหยดุการปอ นเชอ้ืไฟเตาเพม่ิ เนอ่ืงจากมถีา นจาก

การเผาเชื้อไฟ สามารถใหความรอนตรงกลางเตาและยังมีเชื้อไฟเหลืออยูที่ปากเตา เพียงใชเชื้อไฟใหหมด

เปนพอ สังเกตเห็นวาเตาเผาถานมังกรเริ่มพนไฟออกหนาปากเตาและจะเริ่มมากขึ้น 
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          8) เมอ่ืเผาถา นไดป ระมาณ 1 ชว่ัโมงครง่ึ หรอื 2 ชว่ัโมง เรม่ิปด ปากปลอ งจนครบ  3 ปลอ ง เมอ่ืสงัเกต

ปลอ งอากาศทง้ั 3 ปลอ ง ควนับา  ควนักลน่ิเหมน็ เรม่ิเบาลง จนปลายปลอ งอากาศเรม่ิควนัเรม่ิเปน สฟีา  มอง

ไมเห็นหรือขาดชวง หากปลองอากาศไหนเปนสีฟาใสกอนใหปดกอน จากการทดสอบปลองอากาศที่ควัน

เปนสีฟาจนมองไมเห็นหรือขาดชวงกอนจะเปนปลองที่อยูตรงกลางฝาเตาเผาถาน 

          9) เมื่อปดปากปลองอากาศครบ 3 ปลอง จึงทำการปดปากเตาดวยฝาเตาและทำการกลบดินปาก

เตาและรอบพนื้ เกราะ รอจนเตาเยน็  ถา นในเตาจะดบั สนทิ  จากการทดสอบถา นในเตาจะดบั สนทิ  เมอื่ หลงั

ปดเตา ประมาณ 2 ชั่วโมงขึ้นไป 

          10) ทิ้งใหเตาเผาถานเย็นตัวลง ประมาณ 3-4 ชั่วโมง หรือทิ้งไวคางคืน ตอนเชาสามารถเปดเตา

เก็บถานและเผาตอในครั้งตอไปได เพื่อความปลอดภัยควรตรวจเช็ควาถานดับสนิทจริงหรือไม เพราะเมื่อ

ไดร บัอากาศถา นอาจลกุไหมข น้ึอกี วธิทีด่ีทีส่ีดุคอืนำถา นจากตะแกรงเตามาเทลงบนพน้ืดนิหรอืภาชนะ เกลย่ี

ถานใหกระจายหรือใชน้ำรด เมื่อถานดับสนิทดีแลวจึงคอยนำไปบรรจุหรือเก็บไวขายตอไป  
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จิระพงษ คูหากาญจน. คูมือการผลิตถานและน้ำสมควันไม. กรุงเทพมหานคร.

       เกษตรกรรมธรรมชาติ. 2550

เทคโนโลยีที่เหมาะสม, สมาคม. คูมือเตาเผาถาน 200 ลิตร. กรุงเทพมหานคร. พิฆเณศ

       พรินติง เซ็นเตอร. 2549

บทความ เรื่องเตาเผาถาน. ออนไลน. เดือน ตุลาคม 2554 เวลาประมาณ 19.30 น.

       http://www.planenergy.co.th/node/38

เทคโนโลยีการผลิตกาซเชื้อเพลิง วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขั้นตอนการสรางเตาชีวมวล นายชาติ   ไชยสิทธิ์  นายกสมาคมพัฒนาชุมชน                                                                 

สมาคมพัฒนาชุมชน WWW. cdathai.org

เอกสารอางอิง
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เรียบเรียงและจัดทำโดย

ผศ.ดร.พิสิษฏ มณีโชติ
ผศ.ดร.ประพิธาริ์ ธนารักษ

ดร.บงกช ประสิทธิ์
ดร.ชาติ ไชยสิทธิ์

ดร.ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด
น.ส.กิ่งกานต พันธุวาณิชย

นายวิกานต วันสูงเนิน
น.ส.อันธิกา เพชรี

น.ส.จันจิรา คุมปากพิง

วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมารตกริดเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยนเรศวร

99 หมู 9 ตำบลทาโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท: 055-963395   โทรสาร: 055-963182   อีเมล: renewaboy@gmail.com

สนับสนุนโดย
สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน)
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