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บทท่ี 1 
หลักการท างานของเตาเผาถ่าน 200 ลิตร แบบแนวต้ัง 

 
1.ความหมายของเตาแก๊สชีวมวล [1]  
       เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคช่ันส าหรับเตาแก๊สชีวมวล เป็นอีกแนวทางหนึ่ง ท่ี
เหมาะสมส าหรับการน าไปใช้ในการหุงต้มและการประกอบอาหารในชีวิตประจ าวัน
ท าให้สามารถลดค่าใช้จ่ายทางด้านเช้ือเพลิงแอลพีจี (LPG) ในครัวเรือนจะใช้
หลักการของกระบวนการแก๊สซิฟิ เคชั่น เป็น เทคโนโลยีส าหรับการเปล่ียนรูป
เช้ือเพลิงแข็งให้กลายเป็นแก๊สเช้ือเพลิงหรือจ ากัดอากาศให้เหมาะสมกับเช้ือเพลิง 
โดยกระบวนการนี้จะเป็นกระบวนการท่ีเปล่ียนเช้ือเพลิงแข็งท่ีมีคาร์บอนเป็น
องค์ประกอบ เช่น ไม้ ถ่านไม้ ถ่านหิน แกลบ ขี้เล่ือย และวัสดุท่ีเหลือใช้ทาง
การเกษตรที่สามารถติดไฟได้ให้กลายเป็นแก๊สท่ีสามารถเผาไหม้ได้ โดยการเผาไหม้
เช้ือเพลิงในท่ีๆ มีออกซิเจนอยู่อย่างจ ากัด ซึ่งแก๊สท่ีได้มีส่วนประกอบหลักคือ แก๊ส
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO),  ไฮโดรเจน (H2), แก๊สมีเทน (CH4) และพวกสารระเหยต่าง  ๆซึ่ง
แก๊สเช้ือเพลิงท่ีผลิตได้นี้ เรียกว่า โปรดิวเซอร์แก๊ส (Producer gas) ซึ่งประสิทธิภาพของ
การผลิตโปรดิวเซอร์แก๊สขึ้นกับกระบวนการผลิตและคุณภาพของเช้ือเพลิงท่ีใช้ใน
การผลิตเป็นหลัก ท้ังนี้เตาแก๊สชีวมวลโดยทางวิชาการแล้วแบ่งออกได้เป็น 4 แบบ 
คือ แบบไหลขึ้น แบบไหลลง แบบฟลูอิไดซ์เบด และ แบบไหลตัดขวาง 
  
 2.การแปรรูปเชื้อเพลิงให้เป็นพลังงาน  [2] 
        การแปรรูปเช้ือเพลิงให้เป็นพลังงานมีอยู่หลายวิธี ในส่วนศึกษาจะเป็นการ
แปรสภาพทางเคมีความร้อน ซึ่งมีกระบวนการดังนี้ 
        2.1 การเผาไหม้โดยตรง (Direct Combustion) 
         เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ้นในท่ีซึ่งมีอากาศ เพื่อให้เกิดการสันดาปอย่าง
สมบูรณ์ การสันดาปเป็นปฏิกิริยาการรวมตัวกันของเช้ือเพลิงกับออกซิเจนอย่าง
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รวดเร็วพร้อมเกิดการลุกไหม้และคายความร้อน ในการเผาไหม้ส่วนใหญ่จะไม่ใช้
ออกซิเจนล้วนๆ แต่จะใช้อากาศแทนเนื่องจากอากาศมีออกซิเจนอยู่  21% โดย
ปริมาตรหรือ 23% โดยน้ าหนักเช้ือเพลิงชีวมวลประกอบด้วยธาตุต่างๆ ดังนี้คือ 
คาร์บอน ออกซิเจน ไฮโดรเจน และธาตุอื่นๆ ท่ีส าคัญได้แก่ ไนโตรเจนและซัลเฟอร์ 
เนื่องจากจะท าให้เกิดแก๊สไนโตรเจนออกไซด์และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซึ่งเป็นแก๊สท่ี
มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมเมื่อเกิดการเผาไหม้ท่ีอุณหภูมิท่ีเหมาะสม  เมื่อน า
เช้ือเพลิงชีวมวลมาเผาไหม้จะมีข้ันตอนการเกิดปฏิกิริยาดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
  
       
 
 2.1 ไพโรไลซิส (Pyrolysis) 
       เป็นกระบวนการย่อยสลายชีวมวลโดยใช้ความร้อนในท่ีท่ีมีอากาศจ ากัด 
(Destructive Distillation) อุณหภูมิและความดันท่ีใช้ในกระบวนการไพโรไลซิสจะ
ต่ ากว่ากระบวนการผลิตแก๊สชีวมวล (Gasification) ผลผลิตที่ได ้ขึ ้นอยู ่ก ับ
อุณหภูมิ ความดัน ปริมาณความชื้น และส่วนประกอบของชีวมวล โดยท่ัวไป
ผลผลิตหลักท่ีได้ คือ ถ่าน (Charcoal) ผลผลิตรองท่ีได้ คือ น้ ามันไพโรไลติก 
(Pyrolytic oil) เมทธานอล กรดน้ าส้ม และผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นแก๊ส ซึ่งแก๊สท่ีได้นี้
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการอบชีวมวลท่ีจะใช้ในกระบวนการหรือใช้เผาไหม้
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เป็นเช้ือเพลิงซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการ โดยปกติการเผาถ่านท่ีกระท ากันอยู่  คือ 
กระบวนการไพโรไลซิส แต่เนื่องจากลักษณะของเตาท่ีใช้เผาและการเก็บผลผลิต
เพียงแค่ถ่าน ท าให้ประสิทธิภาพของกระบวนการเผาถ่านต่ า พลังงานท่ีได้จากถ่าน
จะได้เพียง 20% ของพลังงานท้ังหมดท่ีมีอยู่เดิมในชีวมวล USAID (United States 
Agency for International Development) ได้ทดลองต้ังสถานีเผาถ่านใน
ประเทศกานา โดยใช้เทคโนโลยีทางไพโรไลซิสท่ีสามารถเก็บผลิตภัณฑ์รอง อาทิ 
แก๊สต่างๆ กลับมาใช้ได้อีกปรากฏว่าวิธีนี้จะสามารถได้พลังงานท้ังหมด 80% ของ
พลังงานเดิมท่ีมีในชีวมวลนั้น 

3.การผลิตแก๊สชีวมวล (Gasification) [3] 
       เป็นกระบวนการ Partial Oxidation ท่ีใช้อุณหภูมิสูง ดังนั้นผลิตภัณฑ์ท่ีได้จึง
อยู่ ในสภาพของแก๊ส ท่ี ส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยแก๊สไฮโดรเจน และ
คาร์บอนมอนอกไซด์ 
       การผลิตแก๊สชีวมวลเป็นกระบวนการท่ีใช้กันมานาน  ไม่ว่าจะใช้กับถ่านหิน 
เศษไม้ หรือขยะ ได้มีการพัฒนาเตาผลิตแก๊สชีวมวล (Gasifier) เพื่อใช้กับวัสดุ
ดังกล่าวกับเตาผลิตแก๊สชีวมวลท่ีใช้กับไม้ ได้ท าการออกแบบให้ใช้ได้ท่ีความดัน
บรรยากาศ ซึ่งต่างกับเตาผลิตแก๊สชีวมวลท่ีใช้กับถ่านหินซึ่งใช้ความดันท่ี 400 Psi 
หรือสูงกว่า ความแตกต่างระหว่างการผลิตแก๊สชีวมวลของไม้และถ่านหิน  คือ 
กระบวนการผลิตแก๊สชีวมวลของไม้ แก๊สท่ีได้จะมีปริมาณความช้ืนสูง เกิดจาก
กระบวนการแล้วยังมาจากไม้ท่ีใช้ แต่สามารถก าจัดออกจากแก๊สท่ีเกิดขึ้นได้ 

4.กระบวนการผลิตแก๊สชีวมวล  
      แก๊สชีวมวลได้จากการเผาไหม้เช้ือเพลิงแข็งในท่ีซึ่งมีปริมาณออกซิเจนจ ากัด 
เช้ือเพลิงแข็ง ได้แก่ ไม้ ถ่านหิน แกลบ ขี้เล่ือย หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
แก๊สชีวมวลท่ีผลิตได้จะมีส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
ไฮโดรเจน และมีเทน 
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5. ปฏิกิริยาเคมีทางความร้อนของการเกิดแก๊สชีวมวล 
       ในกระบวนการเกิดแก๊สชีวมวลภายในเตาเผา เราสามารถแบ่งโซนการเกิดแก๊ส
ตามปฏิกิริยาทางเคมีและความแตกต่างของอุณหภูมิได้เป็น 4 โซน ดังนี้ 
       5.1 โซนสันดาป (Combustion Zone) หรือ ออกซิเดชั่นโซน 
(Oxidation Zone) 
       อากาศจะถูกส่งเข้ามาในโซนนี้ซึ่งเป็นต าแหน่งท่ีอากาศและเช้ือเพลิงสัมผัสกัน
เกิดปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างแก๊สออกซิเจนในอากาศกับคาร์บอนและไฮโดรเจนซึ่ง
อยู่ในเช้ือเพลิง ผลของปฏิกิริยาดังกล่าวก่อให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ า 
ดังสมการ  

 
 

ปฏิกิริยาในสมการเป็นปฏิกิริยาคายความร้อนและความร้อนท่ีเกิดขึ้นจะถูกน าไปใช้
ในปฏิกิริยาดูดความร้อนในโซนรีดักช่ันและโซนไพโรไลซิส อุณหภูมิในโซนสันดาป
จะมีค่าระหว่าง 1,100 - 1,500 องศาเซลเซีย 

      5.2 รีดักชั่น (Reduction Zone) 
      แก๊สร้อนท่ีผ่านมาจากกระบวนการแรกจะไหลผ่านมายังโซนรีดักช่ันซึ่งมี
ปฏิกิริยาหลักคือ รีดักชั่น อุณหภูมิในโซนนี้จะมีค่าระหว่าง  500 - 900 องศา
เซลเซ ียส  ในโซนนี ้จะเป็นเขตของการสังเคราะห์แก๊สติดไฟท้ังหมด เช่น 
คาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรเจน และมีเทน และมีการเปล่ียนแก๊สบางส่วนท่ีเผาไหม้
ไม่ได้ซึ่งก็ คือ แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์และน้ าในโซนสันดาปให้กลายเป็นแก๊สท่ี
สามารถเผาไหม้ได้ โดยท่ีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ าท่ีเกิดขึ้นจะไหลผ่าน
คาร์บอนท่ีก าลังลุกไหม้อยู่ ก่อให้เกิดปฏิกิริยาได้แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์และ
ไฮโดรเจน ดังสมการ  
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 ปฏิกิริยาในสมการเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนเกิดขึ้นท่ีอุณหภูมิ 900 
องศาเซลเซียส แก๊สท่ีได้จากท้ังสมการท้ังสองเป็นแก๊สท่ีเผาไหม้ได้และแก๊ส
คาร์บอนมอนอกไซด์ในแก๊สชีวมวลนี้จะขึ้นอยู่กับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ว่าจะท า
ปฏิกิริยากับคาร์บอนได้มากน้อยเพียงใดในโซน รีดักช่ันนี้ปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้นจะดี
เพียงใดขึ้นอยู่กับอุณหภูมิความเร็วระหว่างแก๊สท่ีสัมผัสกับเช้ือเพลิงแข็งและพื้นท่ีท่ี
แก๊สสัมผัสกับผิวของเช้ือเพลิงแข็ง ดังนั้นขนาดและปริมาณของเช้ือเพลิงแข็งท่ี
ป้อนเข้าไปยังเตาเผาจึงมีผลต่อการผลิตแก๊สชีวมวล เช้ือเพลิงขนาดใหญ่จะมี
อัตราส่วนของพื้นท่ีผิวต่อปริมาตรต่ า จะยากต่อการจุดเผาภายในเตาและจะท าให้
เกิดปริมาณของช่องว่างระหว่างเช้ือเพลิงด้วยกันมาก เป็นผลท าให้มีออกซิเจนไหล
ผ่านเข้าไปในระบบมาก ปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดขึ้นก็จะน้อยลงตามไปด้วย  ท าให้
ประสิทธิภาพในการผลิตแก๊สชีวมวลต่ า   แต่ถ้าขนาดของเช้ือเพลิงมีขนาดเล็กก็จะ
ท าให้เกิดการสูญเสียของความดันภายในเตามาก จึงต้องใช้พัดลมขนาดใหญ่ท าให้
ส้ินเปลืองพลังงานมากขึ้นและแก๊สชีวมวลท่ีผลิตได้จะมีปริมาณของฝุ่นมากขึ้น จาก
ปฏิกิริยา Boudouard reaction ถ้าอุณหภูมิในโซนรีดักช่ันสูงกว่า 900 องศาเซลเซียส
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 90% จะถูกเปล่ียนเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์และถ้า
อุณหภูมิสูงขึ้นมากกว่า 1,100 องศาเซลเซียสจะท าให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ท้ังหมดถูก
เปล่ียนเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์ นั่นคือประสิทธิภาพของเตาเผาจะเพิ่มขึ้นตาม
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อุณหภูมิในโซนของรีดักช่ันในขณะท่ีแก๊สร้อนจากการเผาไหม้ไหลเคล่ือนท่ีเข้าสู่โซ
นรีดักช่ันจะท าให้อุณหภูมิของแก๊สลดลง เนื่องจากปฏิกิริยาในสมการ (8) และ (9) เป็น
ปฏิกิริยาดูดความร้อน ดังนั้นไอน้ ากับคาร์บอนจะท าปฏิกิริยากันเพื่อก่อให้เกิดแก๊ส
ไฮโดรเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ดังปฏิกิริยาในสมการ (10) ซึ่งจะเกิดขึ้นท่ีอุณหภูมิ
ประมาณ 500 – 600 องศาเซลเซียส ปฏิกิริยานี้จะมีความส าคัญเพราะท าให้ส่วนผสมของ
ไฮโดรเจนในแก๊สชีวมวลมีค่ามากขึ้น ซึ่งมีผลต่อค่าความร้อนท่ีได้ในกระบวนการแต่ถ้า
กระบวนการมีไอน้ ามากเกินไปอาจท าปฏิกิริยากับคาร์บอนมอนอกไซด์ท าให้เกิด 
 
คาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจนดังปฏิกิริยา (11) ปฏิกิริยานี้เรียกว่าปฏิกิริยาชิฟท์ 
(Water Shift Reduction) ท าให้ค่าความร้อนของแก๊สชีวมวลท่ีได้มีค่าลดลง ดังนั้น
เช้ือเพลิงแข็งท่ีใช้จะต้องมีความช้ืนไม่มากเกินไป ในกระบวนการแก๊สไฮโดรเจน
บางส่วนอาจจะท าปฏิกิริยากับคาร์บอนท าให้เกิดแก๊สมีเทนขึ้นได้เล็กน้อย ดังปฏิกิริยา 
(12) ซึ่งเรียกว่า แก๊สมีเทน (Methane Production) 
  

5.3 ไพโลไรซิส (Pyrolysis) ความร้อนจากโซนรีดักช่ันจะแพร่เข้าสู่โซนนี้ 
เพื่อท่ีจะเผาไหม้สารอินทรีย์ซึ่งก็คือเช้ือเพลิงแข็งนั่นเอง  ผลผลิตท่ีเกิดขึ้นจาก
ปฏิกิริยาไพโรไลซิสส่วนใหญ่เป็นของเหลว เช่น เมทธานอล กรดน้ าส้มและน้ ามัน
ดิน อุณหภูมิในโซนนี้จะมีค่า 200 – 500 องศาเซลเซียส ของแข็งท่ีเหลืออยู่
ภายหลังจากผ่านกระบวนการนี้แล้ว คือ คาร์บอนในรูปของถ่าน ซึ่งจะท าปฏิกิริยา
ต่อในโซนรีดักช่ันและโซนสันดาปปฏิกิริยาท่ีได้ในโซนนี้อาจเขียนอยู่ในรูปของ
สมการทางเคมี ดังนี้ 
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5.4 ไดร์อิง โซน (Drying Zone) ในโซนนี้ความร้อนจะลดลงมากท าให้
อุณหภูมิไม่สูงพอท่ีจะท าให้เกิดการสลายตัวของสารระเหย แต่ความช้ืนในเช้ือเพลิง
จะถูกความร้อนท าให้ระเหยตัวออกมาในรูปของไอน้ า โซนนี้จะมีอุณหภูมิประมาณ 
100 - 200 องศาเซลเซียส 

 
เอกสารอา้งอิง 

[1] ศูนย์วิจัยพลังงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ . (ม .ป.ป. ) . เทคโนโลยีเตาแก๊สชีวมวล . 
เข้าถึงได้จากwww.clinictech.most.go.th.  
[2] ประเสริฐ เทียนนิมิตร, ขวัญชัย สินทิพย์สมบูรณ์ และ ปานเพชร ชินินทร.(2544). 
เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น, ส านักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่  ,กรุงเทพฯ 
[3] McKendry & Peter. (2002). Energy production from biomass  (part2): 
conversion technologies. Bioresource Technology  2002(83): 47-54. 
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บทท่ี 2 

ข้อมูลเบื้องต้นของเตาเผาถ่าน 200 ลิตร แบบแนวต้ัง   
 
 
 
 
 

 

รูปแสดงแบบเตาเผาถ่าน200 ลิตร แบบแนวตั้ง  แบบหุ้มฉนวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงแบบเตาเผาถ่าน 200 ลิตร แบบแนวตั้ง แบบใส่ฉนวน 
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ตารางแสดงส่วนประกอบเตาเผาถ่านขนาด 200 ลิตรแบบแนวต้ังแบบหุ้มฉนวน 
 

หมายเลข รายการ 

1 ปล่องอากาศ บนฝาถัง ใช้เหล็ก Ø ขนาด 5 ซม.  ยาว 12 ซม.  
2 ฝาถังแบบปิด-เปิดได้ด้วยสายรัด ล๊อคปิดแน่นด้วยน๊อค ขนาด 3 

หุน ยาว 10 ซม. 
3 ปล่องอากาศ ใต้ฝาถังใช้เหล็ก Ø ขนาด 7.5 ซม.  ยาว 5 ซม.  
4 ปล่องอากาศ ด้านข้าง ใช้เหล็ก Ø ขนาด 5 ซม.  ยาว 80 ซม. 
5 ความสูงของกรวยจากตะแกรงเหล็ก ยาว 30 ซม. 
6 เจาะรูรองน้ าส้มควันไม้ขนาด 4 หุน ใต้ท่อท้ัง 3 ด้าน 
7 ช่องประตูเตา พร้อมผาปิดประตู สูง 20 ซม. กว้าง 25 ซม. 
8 ก้นถังเจาะรูตรงกลาง เส้นผ่านศูนย์กลาง  20 ซม. 
9 ตะแกรงเหล็กรองไม้ ขนาด 3 หุน ระยะห่างของช่อง 2-3 ซม.  
10 กรวยเหล็กด้านล่าง Ø  20 ซม.ด้านบน Ø 15 ซม. 
11 เสาเหล็ก ขนาด 3 หุน สูงช่วงบนตะแกรงยาว 50 ซม. ช่วงล่าง

ตะแกรงใช้เหล็กเสาขนาด 4 หุน ยาว 25 ซม. 
12 วงแหวนเหล็ก ขนาด 3 หุน จ านวน 4 วง  
13 ความสูงของปากกรวย  5 ซม. 
14 ฝาบนกรวยเส้นผ่านศูนย์กลาง  20 ซม. 
15 ด้านเปลือกนอกเตาเผาถ่านติดต้ังเกราะฉนวนเหล็กจากถัง 200 

ลิตร บรรจุดินโดยรอบ 
16 ปล่องอากาศด้านหลังใช้เหล็ก ขนาด 7.5 ซม. ยาว 80 ซม. 
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คุณลักษณะเด่น 
เตาเผาถ่านมังกรแบบหุ้มฉนวน เป็นการน าถังเหล็ก ขนาด 200 ลิตร สูง 

88 ซม. ขนาดเส้นผาศูนย์กลาง 58 ซม. ความหนา 1.5 มม. ท่ีสามารถ ปิดและเปิด
ฝาถังได้ด้วยสายรัดมาสร้างเป็นเตาเผาถ่าน เป็นการพัฒนามาจาก เตาเผาถ่านมังกร
รุ่น 54 โดยมีการพัฒนาเตาเผาถ่าน ด้วยการหุ้มฉนวนรอบเผา เพื่อให้เกิดการเผา
ไหม้ในอุณหภูมิภายในเตาให้สูงขึ้น สามารถได้ถ่านท่ีมีประสิทธิภาพ ด้านค่าความ
ร้อนให้สูงขึ้นจากเดิม ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับชีวมวลหรือเศษวัสดุทางการเกษตร
และน าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มอาชีพ เป็นการก าจัดขยะชีวมวลหรือลด
การเผาเศษวัสดุทางการเกษตรทิ้งในท่ีโล่งท าให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 
  
ด้านวัตถุดิบและอุปกรณ์ 

1. วัตถุดิบสามารถหาได้ง่าย การเผาถ่านสามารถน าเศษวัตถุดิบทาง
การเกษตรเช่น เหง้ามันส าปะหลัง ซังข้าวโพด กะลามะพร้าว กิ่งไม้จากการตกแต่ง
สวน หรือไม้ไผ่ มาเผาผลิตเป็นถ่านได้  

2. ใช้เศษวัตถุดิบทางการเกษตรขนาดเล็กมาเผาเป็นถ่านได้ ลดปัญหาด้าน 
การตัดไม้ท าลายป่า 

3. ใช้เช้ือเพลิงเผาน้อยประมาณ 2 กิโลกรัมต่อการเผา 1 ครั้ง 
4. อุปกรณ์ท่ีใช้สร้างเตาหาซื้อได้ง่ายและสามารถใช้ภูมิปัญญาหรือความรู้

ด้านช่างในพื้นท่ี สร้างเองได้  
5. ตัวเตาดูแลรักษาง่าย อายุการใช้งานนานประมาณ 1-2 ปี หรือประมาณ 

100-150 ครั้งของการเผา แต่หากมีการสร้างโรงเรือนเพื่อป้องกันน้ า จะสามารถยืด
อายุการใช้งานได้ 
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วิธีการผลิต 
         1. ใช้เวลาในการเผาถ่านส้ัน ถ้าใช้เศษวัตถุดิบทางการเกษตรขนาดเล็ก Ø 
ไม่เกิน 2 นิ้ว ใช้เวลาในการเผาถ่าน ประมาณ 2 ช่ัวโมง (ระยะเวลาจะอยู่ท่ีขนาด
ของวัตถุดิบในการเผา) 
         2. เกิดขี้เถ้าน้อยมากถ้าเปรียบเทียบกับเตาเผาถ่านชนิดอื่นท่ีขนาดเท่ากัน 
จากการทดสอบจะมีข้ีเถ้าไม่เกิน ประมาณ 0.05 กิโลกรัม ต่อครั้ง (กรณีการเผาถ่าน
ท่ีถูกต้อง) 
         3. ใช้แรงงานน้อย สามารถด าเนินการได้โดยใช้แรงงาน 1 คน 
 
ผลผลิต 
         1. ได้ถ่านคุณภาพสูง ดีต่อสุขภาพ เพราะมีกระบวนการท าถ่านให้บริสุทธิ์ 
ก าจัดน้ ามันดิบ (ทาร์) ออกจากเนื้อไม้ 
         2. ได้ผลผลิตถ่านดี ประมาณ 25-30% โดยน้ าหนัก ของปริมาณไม้ท่ีน ามา

เผา 
         3. สามารถน าผลผลิตถ่านไปพัฒนาเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพหรือ

พัฒนาอาชีพได้ 
 
การลงทุน 
        1.ลงทุนน้อย  เหมาะกับการใช้งานในครัวเรือน  โดยมีต้นทุนด้านอุปกรณ์ใน
การผลิตโดยประมาณ 1,500-2,000 บาท   
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   บทท่ี 3 

วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างเตาเผาถ่าน 200 ลิตร แบบแนวต้ัง   
 
เคร่ืองมือท่ีใช ้

1. ตลับเมตร 
2. ค้อนเหล็ก  
3. ฉาก              
4. ปากกาเคมี/ดินสอ 
5. เครื่องเช่ือมไฟฟ้า 
6. ลวดเช่ือม 
7. เครื่องตัดเหล็กแบบแท่น ใช้ใบตัด ขนาด 14 นิ้ว 
8. เครื่องตัด/เจียร ใช้ใบตัด/เจียร ขนาด 4 นิ้ว 
9. ใบตัด ขนาด 14 นิ้ว 
10. ใบตัด ขนาด 4 นิ้ว 
11. ใบเจียร ขนาด 4 นิ้ว 

 

วัสดุอุปกรณ์ 
1. ถังเหล็กท่ีมีสามารถปิดและเปิดฝาถังได้ด้วยสายรัด ขนาด 200 ลิตร 

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

หนา 1.5 มม. 
3. ท่อเหล็กด า Ø ขนาด 5 ซม. หนา 1.5 มม. 
4. ท่อเหล็กด า Ø ขนาด 7.5 ซม. หนา 1.5 มม. 
5. เหล็กฉาก ขนาด 2.5 ซม. X 2.5 ซม. 
6. เหล็กเส้น ขนาด 3 หุน  
7. เหล็กเส้น ขนาด 4 หุน 
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บทท่ี 4 

ข้ันตอนการสร้างเตาเผาถ่าน 200 ลิตร แบบแนวต้ัง 

การสร้างส่วนประกอบ 

1. ปล่องอากาศเตา  
1.1 ตัดท่อเหล็กด า Ø ขนาด 5 ซม. ยาว 12 ซม. ต าแหน่งเช่ือมตรงกลาง

ด้านนอกของฝาถังเหล็ก ขนาด 200 ลิตร ดังภาพที่ 1 

 

 

 

 

    ภาพที่ 1 ปล่องอากาศด้านนอกบนฝาเตา 

1.2 ตัดท่อเหล็กด า Ø ขนาด 7.5 ซม.  ยาว 5 ซม. ต าแหน่งเช่ือมตรงกลาง
ด้านในของฝาถังเหล็ก ขนาด 200 ลิตร ดังภาพที่ 2 

 

 

 

 

                            ภาพที่ 2 ปล่องอากาศด้านในฝาเตา 
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1.3 ตัดท่อเหล็กด า Ø ขนาด 5 ซม. ยาว 80 ซม. และยาว  ซม. เช่ือมแนว
ฉาก จ านวน 2 ท่อน เจาะรูรองน้ าส้มควันไม้ขนาด 4 หุน   ดังภาพที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

2. ประตูเตา 
2.1 ตัดแผ่นเหล็กจากถังเหล็ก ขนาดกว้าง 15 ซม. ยาว 20 ซม. 2 ช้ิน 
2.2 ตัดแผ่นเหล็กจากถังเหล็ก ขนาดกว้าง 15 ซม. ยาว 25 ซม. 2 ช้ิน 
2.3 น ามาประกอบเป็นรูปกล่อง ส่ีเหล่ียมผืนผ้าให้ได้ฉากขนาด 20 ซม. X 

25 ซม. X 15 ซม. 
2.4 ตัดเหล็ก๓หุนยาว 22 ซม.จ านวน 2 ท่อนมาเช่ือมเป็นมุมเอียงด้านข้าง

ตรงกล่องส่วนท่ีจะท า หน้าเตาท้ัง 2 ด้าน เพื่อเป็นแนวกันบังคับประตู 
2.5 ตัดเหล็กฉากยาว 20 ซม. จ านวน 2 ท่อน เช่ือมติดด้านข้างของกล่อง

ท้ัง 2 ด้านเพื่อเป็นช่องบังคับประตู 
 
 

  

รูเจาะ ขนาด ๔ หุน 

ภาพที่ 3 ปล่องอากาศ 
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ภาพที่ 4 ปากเตา 

3. ฝาเตา 

3.1 น าแผ่นเหล็กท่ีตัดออกจากช่องประตูเตา ขนาด 20 ซม. X 25 ซม. มา
ท าเป็นประตู โดยตัดส่วนยาว 25 ซม. ให้เหลือยาว 23 ซม. 

3.2 น าเหล็กฉากมาตัดยาว 23 ซม. เช่ือมต่อให้แผ่นเหล็ก 20 ซม.ยาวเพิ่ม
ตามเหล็กฉาก 

 

 

 

        

 

ภาพที่ 5 ฝาเตา 
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4. ตะแกรงเตา 
4.1 ตัดเหล็กเส้น 3 หุน ท าวงแหวน จ านวน 1 วง ให้ Ø ขนาด 56 ซม. 

(สามารถสวมเข้าไปในเตาเผาได้) 
4.2 ตัดเหล็กเส้น 3 หุน ท าตะแกรงเหล็กรองไม้   ให้มีระยะห่างของช่อง 

2-3 ซม. โดยตรงกลางเว้นช่องไว้ติดต้ังกรวยเตาครอบช่องตะแกรงเตา 
 
 

 

 

 
 

 
ภาพที่ 6 ตะแกรงเตา 

5. โครงเสาตะแกรงเตา 
5.1 ตัดเหล็กเส้น ขนาด 3 หุน ท าเสาเหล็ก ช่วงบนตะแกรงยาว 50 ซม.  
5.2 ตัดเหล็กเส้น ขนาด 4 หุน ท าเสาเหล็ก ช่วงล่างตะแกรง ยาว 25 ซม. 

 5.3 ตัดเหล็กเส้น ขนาด 3 หุน ท าวงแหวน จ านวน 3 วง ให้ Ø  ขนาด 56 
ซม. (สามารถสวมเข้าไปในเตาเผาได้) 

5.4 ยึดเสาเหล็กท้ัง 2 ขนาด กับตะแกรงเตาและวงแหวนจ านวน 3 วง 
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                  ภาพที่ 7 โครงเสาตะแกรงเตา 
6.กรวยเตา  

6.1 ตัดเหล็กจากถังเหล็ก มีลักษณะโค้งตามแบบ น ามาม้วนกลมทรงกรวย 
เช่ือมรอยต่อให้ขนาดของกรวยเหล็กด้านล่าง Ø  20 ซม.ด้านบน Ø 15 ซม. ดัง
ภาพที่ 8 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 กรวยส่วนล่าง 
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6.2 ตัดเหล็กจากถังเหล็กตามแบบ มีลักษณะเป็นส่ีเหล่ียมผืนผ้าขนาด
กว้าง 10 ซม. ยาว 48 ซม.น ามาม้วนกลม เช่ือมรอยต่อให้ขนาดของเหล็กเป็น
วงกลมท่ีมี Ø 16-17 ซม. แล้วน ามาสวมต่อกรวยเตาด้านบน เช่ือมต่อให้ติดกันเป็น
จุดๆให้พอแน่นติดไม่ต้องเช่ือมเป็นแนวยาว ให้ความสูงของกรวยเตา ยาว 27 ซม.       
ดังภาพที่ 9 

 

 

 

 

                                   

ภาพที ่9 กรวยเตา 

6.3 ติดต้ังฝาบนกรวย Ø  20 ซม. (ใช้เหล็กท่ีตัดกลมจากก้นถังเหล็ก) โดย
น าเหล็กขนาด 3 หุนมาตัด ยาว 6 ซม. จ านวน 3 ท่อน น ามาเช่ือมท่ีปากท่อกรวย
ด้านบนในลักษณะ 3 มุม ให้เหล็ก 3 หุน โผล่จากขอบกรวยเตา 3 ซม. เหลืออีก 3 
ซม. ให้เช่ือมติดด้านข้างของกรวย แล้วน าฝากรวย Ø  20 ซม. มาวางทับบนเหล็ก 
3 หุนแล้วเช่ือมให้ต าแหน่งวางเช่ือมแบ่งสัดส่วนให้เท่ากัน เมื่อสร้างเสร็จกรวยเตา
จะมีขนาดด้านล่าง Ø 20 ซม.ด้านบน Ø 15 ซม. ความยาว 30 ซม. โดยมีฝาบน
กรวย Ø  20 ซม. ดังภาพที่ 10 
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      ภาพที่ 10 ชุดกรวย 

7. เกราะฉนวนเหล็ก 

     7.1 น าถังเหล็กขนาด 200 ลิตร (อาจใช้ถังน้ ามัน 200 ลิตร ท่ีไม่มีฝาปิด-
เปิดก็ได้) มาตัดเป็นแผ่นเพื่อท าเป็นเกราะฉนวนเหล็กจ านวน 3 แผ่น ตามภาพที่ 11 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11 เส้ือเกราะเตา 
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ขั้นตอนการประกอบเตา 

1. สร้างตัวเตาเผาถ่าน 
1.1 แบ่งก้นเตาออกเป็น 4 มุมฉากให้เท่ากัน ก าหนดจุดติดต้ังประตูเตา

เป็นด้านหน้า โดยด้านหลังให้ก าหนดเป็นปล่องอากาศ ขนาด 7.5 มม. ด้านข้าง 2 
ด้านก าหนดเป็นปล่องอากาศ ขนาด 5 มม. ตรงกลางเป็นจุดส าหรับเจาะช่อง
วงกลม Ø 20 ซม. ดังภาพที่ 12 
 

 

 
 

 
     ภาพที่ 12 แบบแปลนต าแหน่งติดต้ังปลาองเตาและประตูเตา 

1.2 เจาะก้นถังเหล็กตรงกลางถัง เป็นช่องวงกลม Ø 20 ซม. ดังภาพที่ 13 

 

 

 

 

   ภาพที่ 13 ช่องก้นถัง 
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1.3 เจาะถังเหล็ก ท าช่องประตูเตา สูง 20 ซม. กว้าง 25 ซม. พร้อมติดต้ัง
เช่ือมประตูเตาเป็นแนวยาว และติดต้ังฝาปิดเตา ดังภาพที่ 14 

 

 

 

 

 

           ภาพที่ 14 ช่องประตูเตา 

1.4 ติดต้ังเช่ือมปล่องอากาศ สามด้านของประตูเตาให้ระยะขอบติดต้ังสูง
กว่าขอบก้นถังระยะ 7 ซม. โดยด้านหลังติดต้ังปล่องอากาศ Ø ขนาด 7.5 มม. 
ด้านข้าง 2 ด้านติดต้ังปล่องอากาศ Ø ขนาด 5 มม. เมื่อเช่ือมปล่องอากาศติดแน่นดี
แล้วให้ใช้ลวดเช่ือมตัดเหล็กเปิดช่องรูปล่องอากาศท้ัง 3 จุด จากช่องก้นถังหรือจาก
ประตูเตา ดังภาพที่ 15 

 

 

 

 

    ภาพท่ี 15 ปล่องอากาศ 
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1.5 เ ช่ือมเหล็ก 3 หุน ให้ยึดติดระหว่างปล่องอากาศกับถังเหล็ก          
ดังภาพที่ 16 

 

 

 

 
 

                               ภาพที่ 16 เหล็กยึดปล่องเตา 

สร้างชุดตะแกรงเตา 
 น ากรวยมาเช่ือมติดกับตะแกรงเตาให้ต าแหน่งอยู่ตรงการชุดตะแกรง ดัง
ภาพที่ 17 

  

 

 

 

 

  

                                      ภาพที ่17  ชุดตะแกรงเตา 
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6.3  เกราะฉนวนเหล็ก 
         น าเกราะเหล็กท่ีเตรียมไว้ จ านวน 3 ช้ิน น าติดต้ังรอบเตาถังเหล็ก

ขนาด 200 ลิตร ให้มีช่องว่างระยะห่างจากเตาถังประมาณ 7 ซม. น าฉนวนหรือดิน
ท่ีเตรียมไว้เทบรรจุโดยรอบเตาระหว่างช่องว่างเตากับฉนวนให้ถึงระดับบนเตา ด้าน
นอกเกราะฉนวนเหล็กตรงพื้นกลบดินกันรั่วรอบเกราะ 
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บทท่ี 5 
ข้ันตอนการเผาถ่านด้วยเตาเผาถ่านขนาด 200 ลิตร แบบแนวต้ัง 

 
การเตรียมเศษวัสดุหรือก่ิงไม้ในการเผาถ่าน 

1. ควรมีการเตรียมเศษวัสดุหรือกิ่งไม้ไว้ล่วงหน้า โดยเก็บไว้ในท่ีร่ม/มี
หลังคาคลุม เพื่อป้องกันฝน 
          2. เศษวัสดุหรือกิ่งไม้ ควรมีสภาพแห้ง ความช้ืนน้อย หรือเป็นไม้ท่ีตัดท้ิงไว้
อย่างน้อย 1 เดือน (แต่ไม่ใช้ไม้ท่ีผุ)  
         3. ตัด เศษวัสดุหรือกิ่งไม้ให้ส้ันเพื่อบรรจุในถังได้ ง่าย  และสามารถวางได้
เต็มถังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตในการเผาแต่ละครั้ง 
 4. ขนาดของไม้ควรมีขนาดใกล้เคียง 

5. เศษวัสดุหรือกิ่งไม้ ท่ีน ามาเผา ควรมีความช้ืนท่ีใกล้เคียงกัน 
6. ชนิดของไม้ ควรแยกระหว่างไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง  
7. ถ้าเป็นไม้ท่ีมีคุณภาพในการให้ค่าความร้อนท่ีสูงหรือเป็นชนิดท่ีสามารถ

น าไปพัฒนาต่อยอดด้านมูลค่าได้เช่น ไม้ไผ่ ไม้ยูคาลิปตัส หรือกะละมะพร้าว ควร
แยกเผาเพื่อง่ายในการคัดแยกประเภท 
 8. ถ้าเป็นไม้ท่ีมีขนาดท่ีโตมากกว่าให้ใส่ด้านบนเตา ไม้ขนาดเล็กกว่าใส่
ด้านล่างเตาหรือให้ปลายไม้ช้ีลงเนื่องจากด้านบนความร้อนจะสูงกว่า 
 9. เช้ือไฟเผา ควรเป็นเศษวัสดุหรือกิ่งไม้ ท่ีแห้งมากจนไม่สามารถน ามาเผา
เป็นถ่านได้ และการเผาแต่ละครั้งน้ าหนักของเช้ือเพลิงไม่ควรเกิน 2 กิโลกรัม  ต่อ 
1 ครั้ง 
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ต าแหน่งติดต้ังเตาเผาถ่าน 
          1. ให้จุดต าแหน่งติดต้ังเตาเผาถ่านเพื่อท าการเผาถ่าน อยู่ห่างบ้านผู้คน
อาศัยอย่างน้อยประมาณ 100 เมตร ข้ึนไป 
          2. เนื่องจากเตาเผาถ่านสามารถเคล่ือนย้ายได้ง่ายการเผาถ่านไม่
จ าเป็นต้องอยู่ในร่ม(ยกเว้นการเผาในฤดูฝน) เมื่อเผาถ่านเสร็จค่อยย้ายเก็บในท่ีร่ม
เพื่อป้องกันความช้ืนและให้อายุการใช้งานยาวขึ้น 
 
ขั้นตอนการเผาถ่านด้วยเตาเผาถ่านมังกรแบบหุ้นฉนวน 

 1 ขุดร่องดิน จุดติดต้ังเตาเผาถ่าน ขนาดกว้างประมาณ 20 ซม. ความ
ลึกประมาณ 10 ซม. ความยาว ประมาณ 150 ซม. ดังภาพที่ 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 18 ขุดร่องดิน 
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2. ติดต้ังเตาเผาถ่าน น าเตาเผาถ่านมาวางให้จุดกลางเตาอยู่ระหว่างกลาง
แนวเส้นร่องท่ีขุด โดยประตูและปล่องอากาศด้านหลังประตู วางตามแนวยาวตาม
ร่องท่ีขุดไว้ ให้ร่องท่ีขุดมีระยะห่างจากเกราะเหล็กด้านหน้าประตูและปล่องอากาศ
พอสมควรเพื่อให้อากาศไหลเข้าได้ ดังภาพที่ 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 19 ติดต้ังเตาเผาถ่าน 

 
3. สวมเส้ือเกราะ เรียงไม้ในตะแกรง น าไปบรรจุในเตาแล้วน าพืชผักท่ีสด

ปกคลุมบนไม้ปิดฝาเตรียมเผาถ่าน ดังภาพที่ 20 
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         ภาพที่ 20 เตรียมเผา 
 

4. น าเช้ือไฟไม้มาก่อไฟไล่ความช้ืน ตรงกลางเตา จุดท่ีเจาะรูก้นเตา   ใน
การก่อไฟไม่ต้องไม่ต้องโหมไฟให้แรงมาก ก่อไฟไปเรื่อยๆ  ในการก่อไฟตอนแรก
ควันจะขึ้นปล่องเพียงเล็กน้อย และค่อยๆ เพิ่มขึ้น ประมาณ 30 นาที  ควันจะขึ้น
เต็มปล่อง  ควันร้อน และควันขึ้นแรง จะใช้เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง ดังภาพที่ 21 
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 ภาพที่ 21 เริ่มเผา 
 

5. เมื่อใช้เวลาเผาได้ประมาณ 30 นาที ไม้ในเตาเริ่มติดไฟ ปล่องอากาศ 
ควันท่ีออกมาจะมีสีขาว ควันจะมีกล่ินเหม็น ซึ่งเป็นกล่ินกรดประเภท เมธานอล ท่ี
อยู่ในเนื้อ อุณหภูมิบริเวณปากปล่องควันประมาณ 60-80 องศาเซลเซียส และ
อุณหภูมิภายในเตาประมาณ 100-300 องศาเซลเซียส ดังภาพที่ 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  
 
                    ภาพที่ 22 เตาเริ่มติดไฟ 
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6. เมื่อเผาถ่านได้ประมาณ 1 ช่ังโมงของการเผาถ่าน ความช้ืนถูกไล่หมด 
จะเห็นควันท่ีปล่องควัน ลักษณะเป็นควันขาวขุ่นปนเทา พุ่งออกมาจ านวนมาก 
เรียกว่าควันบ้า ควันยังมีกล่ินเหม็น อุณหภูมิบริเวณปากปล่องควันประมาณ 80-
100 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิภายในเตาประมาณ 300-600 องศาเซลเซียส 

7. เมื่อเผาถ่านได้ประมาณ 1 ช่ัวโมงครึ่ง ช่วงนี้เริ่มหยุดการป้อนเช้ือไฟ
เตาเพิ่ม เนื่องจากมีถ่านจากการเผาเช้ือไฟ สามารถให้ความร้อนตรงกลางเตาและ
ยังมีเช้ือไฟเหลืออยู่ท่ีปากเตา เพียงใช้เช้ือไฟให้หมดเป็นพอ สังเกตเห็นว่าเตาเผา
ถ่านมังกรเริ่มพ่นไฟออกหน้าปากเตาและจะเริ่มมากขึ้น  

8. เมื่อเผาถ่านได้ประมาณ 1 ช่ัวโมงครึ่ง หรือ 2 ช่ัวโมง เริ่มปิดปากปล่อง
จนครบ 3 ปล่อง เมื่อสังเกต ปล่องอากาศท้ัง 3 ปล่อง ควันบ้า ควันกล่ินเหม็น เริ่ม
เบาลง จนปลายปล่องอากาศเริ่มควันเริ่มเป็นสีฟ้า มองไม่เห็นหรือขาดช่วง หาก
ปล่องอากาศไหนเป็นสีฟ้าใสก่อนให้ปิดก่อน จากการทดสอบปล่องอากาศท่ีควัน
เป็นสีฟ้าจนมองไม่เห็นหรือขาดช่วงก่อนจะเป็นปล่องท่ีอยู่ตรงกลางฝาเตาเผาถ่าน  

9. เมื่อปิดปากปล่องอากาศครบ 3 ปล่อง จึงท าการปิดปากเตาด้วยฝา
เตาและท าการกลบดินปากเตาและรอบพื้นเกราะ รอจนเตาเย็น ถ่านในเตาจะดับ
สนิท จากการทอสอบถ่านในเตาจะดับสนิทเมื่อหลังปิดเตาประมาณ 2 ช่ัวโมงขึ้นไป  

10. ท้ิงให้เตาเผาถ่านเย็นตัวลง ประมาณ 3-4 ช่ัวโมง หรือท้ิงไว้ค้างคืน 
ตอนเช้าสามารถเปิดเตาเก็บถ่านและเผาต่อในครั้งต่อไปได้ เพื่อความปลอดภัยควร
ตรวจเช็คว่าถ่านดับสนิทจริงหรือไม่ เพราะเมื่อได้รับอากาศถ่านอาจลุกไหม้ขึ้นอีก 
วิธีท่ีดีท่ีสุดคือน าถ่านจากตะแกรงเตามาเทลงบนพื้นดินหรือภาชนะ เกล่ียถ่านให้
กระจายหรือใช้น้ ารด เมื่อถ่านดับสนิทดีแล้วจึงค่อยน าไปบรรจุหรือเก็บไว้ขายต่อไป 
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ผลส าเร็จที่ได้รับ 
 1. ได้ถ่านท่ีมีคุณภาพให้ความร้อนสูง และเป็นถ่านบริสุทธิ์ เมื่อน าไปใช้

ไม่แตกง่าย ไม่มีกล่ิน ไม่มีควัน โดยเฉพาะไม่มีสารก่อมะเร็ง เหมาะส าหรับใช้ในการ
ปิ้งย่าง 

 2. ได้ผงถ่านท่ีมีคุณภาพสูง ท่ีสามารถน าไปท าเป็นส่วนผสมของสบู่หรือ
ยาสระผม เนื่องจากถ่านมีคุณสมบัติดูดซับสารพิษ หรือน าไปไว้ในตู้เย็นหรือตู้เส้ือผ้า
จะช่วยดูดซับกล่ินอับได้ 

 3. ใช้เวลาน้อยในกระบวนการเผาถ่าน 
 4. เมื่อใส่การวิจัยเข้าไป จึงได้ผลส าเร็จเพื่อชุมชน เป็นการสร้างคุณค่า 

และเกิดมูลค่าแก่ชุมชน 
 
 


