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คู่มือ
การสร้าง แบบกระสือเตาแก๊สชีวมวล



คำนำ

       เตาแกส ชวีมวล แบบกระสอื ใชห ลกัการอนิเวอรส ดาวน ดราฟทแ กส ซไิฟเออรแ ละกรหุอ งเผาดว ยอฐิทนไฟ
ซงึ่ เปน ผลจากการใชอ ฐิฉนวนกรภุ ายในของหอ งเผาไหมท ำใหเ กดิ การสญู เสยี ความรอ นสภู ายนอกไดน อ ยและ
เกิดการลุกไหมของเชื้อเพลิงไดนานขึ้น จากการคำนวณหาประสิทธิภาพของเตาแกสชุมชน พบวา เตาแกส
ชีวมวลแบบกระสือ มีประสิทธิภาพกวาเตาแกสชีวมวล ที่ไมไดกรุหองเผา 

       จุดเดนของเตาแกสชีวมวล แบบกระสือ คือ สามารถถอดหองเผาหรือหัวเตามาซอมบำรุงเพื่อยืดระยะ
เวลาการใชงานใหนานขึ้น จึงมีความคุมคาทางเศรษฐศาสตรมากกวาเตาชีวมวลรูปแบบอื่น

       การจัดทำเอกสารคูมือการสรางเตาแกสชีวมวล แบบกระสือฉบับนี้  จัดทำขึ้นเพื่อใชเปนสื่อเผยแพร

ความรู ความเขา ใจ ใหก บัผสู นใจในการใชง าน การสรา งอาชพี และการใชเ ปน สอื่ ในการฝก อบรมสรา งความรู

ความเขาใจโดยจะเนนการอธิบายที่งายตอความเขาใจ เพื่อใหเกิดการสื่อสารในวงกวาง  โดยเนื้อหาหลัก 

ประกอบดว ย หลกัการทำงาน การอธบิายแบบแปลน สว นประกอบของระบบ เทคนคิวธิกีารสรา งการใชง าน 

รวมทั้งปญหาในการใชงานและวิธีการแกไขเบื้องตน เพื่อชุมชนสามารถนำความรูความเขาใจไปประยุกตใช

ในชีวิตประจำวัน เกิดการขยายผลความรู และสงตอองคความรู สูชุมชนที่สนใจ ไดอยางถูกตองตอไป
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หลักการทำงานทั่วไปเตาชีวมวล

       เตาชวีมวล เปน เตาหงุตม ทพ่ีฒันาขน้ึมาโดยอาศยัหลกัการของกระบวนการเกดิแกส ชวีมวล ซง่ึแตกตา ง

จากเตาหุงตมที่ทำงานโดยอาศัยหลักการของการเผาไหมโดยตรงสำหรับ หลักการของแกสชีวมวลเปนการ

เปลย่ีนเชอ้ืเพลงิแขง็ใหเ ปน เชอ้ืเพลงิแกส กอ น แลว จงึทำการเผาไหมเ ชอ้ืเพลงิแกส ในลำดบัตอ มาผลจากวธิกีาร

นี้ทำใหเกิดการเผาไหมที่สะอาด มีเขมาและควันนอยมาก ทำใหเตาหุงตมชนิดนี้เปนเตาหุงตมที่ เปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม 

        เตาชีวมวล ในปจจุบันมีการใชกันอยูหลายแบบขึ้นอยูกับวัสดุที่มีในทองถิ่น แตที่นิยมมากที่สุดคือ 

เหลก็แผน ทน่ีำมามว นขน้ึรปู ซง่ึสง ผลกระทบตอ อายกุารใชง านของเตาชวีมวล เนอ่ืงจากเหลก็ไดร บัความรอ น

สูงโดยตรงและทำปฏิกิริยากับออกซิเจนทำใหเกิดสนิม และผุพังในเวลาอันสั้น ซึ่งสงผลกระทบตออายุการ

ใชงานและความคุมคาในการลงทุน อีกทั้งยังสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นตอระบบแกสชีวมวลทั่วไปอีกดวย 
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เตาแกสชีวมวล แบบกระสือ

        เตาแกสชีวมวล แบบกระสือ ใชหลักการอินเวอรสดาวนดราฟทแกสซิไฟเออรและกรุหองเผาไหมดวย

อิฐทนไฟเปนฉนวน มีผลตอประสิทธิภาพของเตาชีวมวลและปริมาณการเกิดกาซคารบอน มอนนอกไซด

เนอื่ งจาก ฉนวนชว ยปอ งกนั การสญู เสยี ความรอ นจากหอ งเผาไหมม ายงั ผนงั เตาได และสามารถกกั เกบ็ ความ

ความรอ นไวภ ายในหอ งเผาไดม ากและยาวนานขน้ึ ทำใหเ กดิการลกุไหมข องเชอ้ืเพลงิไดน านขน้ึ ซง่ึทำใหป ระหยดั

เชอ้ืเพลงิ เชน  ผลการทดลองเปรยีบเทยีบการตม นำ้กบัเตาทว่ัไป ตรวจวดัอณุหภมูขิองนำ้ทเ่ีวลาตา งๆกนัพบวา

ในชว ง 0-5 นาทแีรกของการทดสอบยงัไมม กีารเผาไหม เชอ้ืเพลงิ เนอ่ืงจากเปน ชว งทเ่ีตาเรม่ิกระบวนการเผาไหม

จึงทำใหอุณหภูมิของน้ำเกิดการเปลี่ยนแปลงนอยมาก แตหลังจาก 5 นาที ไปแลวจนถึง 15 นาที เปนชวงที่

เตาเผาไหมไดคอนขางสมบูรณและตอเนื่อง น้ำมีอุณหภูมิสูงสุดอยูที่ 100 C และมีอุณหภูมิคงที่อยูประมาณ 

35 นาที 
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คุณลักษณะเฉพาะ

        1. เตาแกสชีวมวล แบบกระสือ เปนอุปกรณที่ใชประกอบในการปรุงอาหารประจำครัวเรือน

        2. เปนอุปกรณที่สามารถผลิตอาหาร และหุงตมในทองตลาดไดแทนเตาอั้งโลและเตาแกส

        3. สามารถใชวัสดุเหลือทิ้งการเกษตรมาใชเปนเชื้อเพลิงได เชน กิ่งมะพราวเศษกิ่งไม กะลามะพราว 

ซังขาวโพด เปนตน

        4. ตั้งแตเริ่มจุดไฟอุปกรณดังกลาวสามารถผลิตความรอนไดตอเนื่อง

        5. สามารถใชทดแทนแกสหุงตม และสามารถเคลื่อนยายสะดวกในการประกอบกิจกรรมทางการ

ทำอาหาร

        6. รปูแบบเตา มลีกัษณะเปน ทรงกลม มขีนาดเสน ผา ศนูยก ลาง ไมน อ ยกวา  0.40 ม. ความสงู 0.40 ม.

ไมรวมขาตั้ง ภายในลักษณะเปลือกเตาตัวใน มีลักษณะทรงกลม 

        7. บริเวณดานบนของหองเผาไหม จะมีรูหรือชอง เพื่อนำหรือสงกาซจากหองเผาไหม มาผลิตเปน

ความรอน

        8. ตัวเตามีหองเผาไหม มีขนาดไมนอยกวาความกวาง 0.22 ม. ความยาว 0.26 ม. 

        9. มีชองเติมฟนของตัวเตา 

        10. ระหวางเสื้อนอกเตา และเสื้อในเตา มีฉนวนกันความรอน 

        11. ตัวเตาจะตองมีหูหรือมือจับ เพื่อใชในการเคลื่อนยายไดสะดวก 
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สวนประกอบของระบบ
        เตาชีวมวลแบบกรุหองเผาสามารถแบงสวนประกอบออกได ดังนี้

           1. เสื้อนอกเตา ตัดแผน เหล็ก ขนาด 0.30 ม. X 1.20 ม. จำนวน 1 แผน ใชเครื่องมวนกลมให

แผนเหล็กบรรจบกันเพื่อใหงายตอการเชื่อมตอกัน
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            4. ฉนวนกนั ความรอ น ใชข เ้ีถา ดำผสมดนิ เหนยี วผสมใหเ ขา กนัดว ยนำ้ บรรจอุ ดัแนน พอประมาณ

ลงในชองระหวางเสื้อนอกเตากับเสื้อในเตาจนเต็มเสมอระดับบนเสื้อเตา

            2. เสอ้ืในเตา ตดัแผน เหลก็ขนาด 0.30 ม. X 0.95 ม. จำนวน 1 แผน  ใชเ ครอ่ืงมว นกลมใหแ ผน เหลก็

บรรจบกันเพื่อใหงายตอการเชื่อมตอกัน

            3. พน้ืลา งและฝาเตา ตดัเหลก็แผน เปน วงกลม ขนาดเทา เสอ้ืนอกเตาเสน ผาศนูยก ลางขนาด 0.40 ม.

จำนวน 2 แผน  สำหรบัเจาะรตูรงกลางเสน ผา ศนูยก ลางขนาด 10 เซนตเิมตร เพอ่ืนำทอ เผาไหมแ กส มาเชอ่ืมตอ

และสำหรับยึดพื้นลางเตาเพื่อทำชองทิ้งขี้เถาพรอมแผนเหล็กปด-เปด
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           6. หอ งเตาเผาแบบกรุ ตดัเหลก็ ขนาด 0.22 ม. X 0.60 ม. ดา นบนเตาตดัยาว 0.06 ม. (เพอ่ืพบัโนม

เขาเชื่อมกับปากทอเหล็กขนาด 0.10 ม.) ดานลางตัดยาว 0.03 ม. (เพื่อพับโนมเขาเชื่อมกับตะแกรงเผา)

ใชเครื่องมวนกลมใหแผนเหล็กบรรจบกันเพื่อใหงายตอการเชื่อมตอกัน นำไปติดตั้งกับหัวเตา กรุหองเผาให

เรียบรอยดวยอิฐฉนวนกันความรอน

            5. หัวเตาแบบถอดได ตัดแผนเหล็ก ตัดเหล็ก ขนาด 0.15 ม. X 1.25 ม. ใชเครื่องมวนกลมให

แผนเหล็กบรรจบกันเพื่อใหงายตอการเชื่อมตอกัน พรอมติดตั้งหองเตาเผา
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            7. ที่เขี่ยขี้เถา ประกอบดวยเหล็กเสนขนาด 3 หุน ยาว 0.30 ม. ทำหัวเขี่ยขี้เถาเปนสองงามและมี

ที่จับสำหรับใชดึงเขี่ย และมีปลอดเหล็กขนาด 4 หุน สำหรับเชื่อมติดกับเสื้อนอกเตาและเสื้อในเตา โดยมีที่

เขี่ยขี้เถา สอดเสียบตรงกลางปลอด โดยปลอดเหล็กจะทำหนาที่ประคองที่เขี่ยขี้เถา

            8. ชอ งควบคมุอากาศ ตดัเสอ้ืนอกเตาและเสอ้ืในเตา เปน รปูสเ่ีหลย่ีมผนืผา ขนาด 0.07 ม. X 0.10 ม.

ตดัเหลก็สำหรบัทำเปน ปลอ งควบคมุอากาศ ขนาด 0.50 ม. X 0.38 ม. ทำเปน กลอ งสเ่ีหลย่ีม สวนชอ งอากาศ

ตามที่ตัดไวแลวเชื่อมใหติดกัน 



8

            9. ชอ งทง้ิขเ้ีถา  ตดัฝาเตา เปน ชอ งรปูสเ่ีหลย่ีมผนืผา ขนาด 0.10 ม. X 0.10 ม. และตดิตง้ัลน้ิ ปด -เปด  

            10. ตะแกรงเตาเผา ใชเหล็กแผนขนาด 0.05 ม.มวนกลม ตัดเหล็กเสนขนาด 4 หุน นำมาเชื่อม

ทำชองตะแกลงแบงใหได 5 ชองเทากัน



            11. ที่วางภาชนะบนเตา ตัดเหล็กแผนเพื่อกรุหัวเตาที่วางภาชนะเตาเทลาดเอียงและใชเหล็กเสน 

4 เหลี่ยมตัดยาว 0.15 ม. สำหรับเชื่อมวางตามแนวเอียง 

            12. ขาเตา  ทำจากทอเหล็กดำ เสนผาศูนยกลางขนาด 0.05 ม. ยาว 0.07 ม.ตัดทำมุม 10 องศา 

เพื่อใหขาเตาตั้งเอน 10 องศา
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ขั้นตอนการสรางเตา
        1. ประกอบเสื้อนอกเตา เสื้อในเตา กับพื้นลางเตาชีวมวล

        2. ประกอบที่เขี่ยขี้เถา ชองควบคุมอากาศ และชองทิ้งขี้เถาชองเขี่ยขี้เถาวัดขึ้นมาจากพื้นเสื้อนอกเตา

6 เซนติเมตร ติดตั้งชองเขี่ยขี้เถาดวยเหล็กทอขนาด ครึ่งเซนติเมตร ยาว 0.10 ม. พรอมลิ้น ปด-เปด อากาศ

        3. ประกอบขาเตา ยึดติดกับเหล็กแผนพื้น 3 จุด (สามเสา)ระยะเทาๆกัน

        4. บรรจุฉนวนเตากันความรอน  ระหวางชองเสื้อนอกเตากับเสื้อในเตาถึงระดับขอบเสื้อเตา        

        5. นำฝาเตา ตดัตง้ักบัหวัเตาแบบถอด นำแผน เหลก็ทว่ีางภาชนะบนเตา ประกอบกรหุวัเตาทว่ีางภาชนะ

เตาเทลาดเอียงและใชเหล็กเสน 4 เหลี่ยมตัดยาว 0.15 ม. สำหรับเชื่อมวางตามแนวเอียง

        6. ประกอบหอ งเผาไหมก บัหวั เตาชวี มวล ตดิ ตงั้ ชดุ หอ งเผาไหมก บัเสอื้ เตา โดยมที เ่ีขยี่ ขเี้ ถา  เปน ตวั

กันดานลาง ขยับชองเขี่ยขี้เถาใหตรงกับตะแกรงเผา 

        7. กรุหองเผาไหม ดวยอิฐฉนวนกันความรอน

        8. เชื่อมตะแกรงเตาเผากับหองเผาไหม 

เครื่องมือชางที่สำคัญ
        เครื่องมือชางที่สำคัญคือเครื่องมวนแผนเหล็ก นอกนั้นเปนเครื่องมือชางเชื่อมทั่วไป
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เอกสารอางอิง

11



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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