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เตาเผาถาน 200 ลิตร (แบบตั้ง) 

 

     เตาเผาถาน 200 ลิตร มีประสิทธิภาพสูงกวาเตาแบบดั้งเดิม เตาประเภทนี้อาศัยความรอนไลความชื้นใน
เนื้อไมที่อยูในเตา ทําใหไมกลายเปนถาน เรียกวา กระบวนการคารบอนไนเซชั่น (Carbonization) โครงสราง
เปนระบบบิด สามารถควบคุมอากาศได จึงไมมีการลุกติดไฟของเนื้อไม ดังนั้นถานที่ไดจึงมีคุณภาพสูง เกิด
ขี้เถานอย และผลพลอยไดจากกระบวนการเผาถานอีกอยางหนึ่งคือ น้ําสมควันไม (Wood Vinegar) 
 

สวนประกอบของเตาเผาถาน 200 ลิตร  
เตาเผาถาน 200 ลิตร ประกอบดวยสวนประกอบตางๆ คือ  
1. ตัวเตา ผลิตจากถังขนาด 200 ลิตร  
2. ฝาเตา และทอเรงไฟ 
3. ทอควัน3 ทอ 
4. สวนควบแนนน้ําสมควันไม  
5. ตระแกรงรองไมดานใน 
6. ชองเชื้อเพลิง  
7. รูเก็บน้ําสมควนัไม  
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ทอเรงไฟ 
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ลักษณะเดน 

 

 ดานวัตถุดิบและอุปกรณ  
1 ไมที่นํามาใชทาํเปนเชื้อเพลิงหางาย สามารถใชเศษไมชนดิตางกันได และใชเชื้อเพลิงนอย 

ประมาณ 4 กิโลกรัมตอการเผา 1 คร้ัง  
2 สามารถใชไมขนาดเล็กมาเผาเปนถานได ลดปญหาดานการตัดไมทําลายปา 
3 อุปกรณที่ใชงานการสรางสามารถหาชื้อไดงาย 
4  ตัวเตาดแูลรักษางาย อายุการใชงานนาน ประมาณ 1-2 ป หรือ ประมาณ 100-150  คร้ังของการ

เผา แตหากมกีารสรางโรงเรือนเพื่อปองกนัน้ํา จะสามารถยืดอายุการใชงานได  
 

ดานกรรมวธิีการผลิต 
1. ใชเวลาทําการเผาสั้นประมาณ 16 ช่ัวโมง หรือนอยกวานั้นหากไมตองการเก็บน้ําสมควันไม  
2. สามารถควบคุมอากาศไดตลอดเวลาของการเผา 
3. เกิดขี้เถานอย ประมาณ 0.1 กิโลกรัม ตอ คร้ัง (กรณีการเผาถานสมบูรณ) 
4. ใชแรงงานนอย  สามารถดําเนินการไดโดยใชแรงงาน 1 คน 

 

ดานผลผลิต 
1. ไดถานคุณภาพสูง ดีตอสุขภาพ เพราะมกีระบวนการทําถานใหบริสุทธิ์ กําจัดน้าํมันดบิ (ทาร) 

ออกจากเนื้อไม  
2. ไดปริมาณผลผลิตถานดี ประมาณ 20-23% โดยน้ําหนกั ของปริมาณไมที่นํามาเผา 
3. ไดน้ําสมควนัไม ประมาณ 0.5 - 1.0 ลิตรตอคร้ัง ขึ้นกับความชื้น และชนิดของไมที่นาํมาเผา  

 

ดานการลงทุน 
1. ลงทุนนอย เหมาะกับการใชงานในครัวเรือน โดยมีตนทนุดานอุปกรณในการผลิตประมาณ 

1,500 – 2,000 บาท 
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ข้ันตอนการเผาถานโดยใชเตาเผาถาน 200 ลติร  

 

1. การเตรียมไมใสเตา 
 

1. จัดวางเตาใหไดระดับ หามเอียง เนื่องจากหากเตาเอยีงจะทําใหเก็บน้าํสมควันไมไดยาก 
2. ควรแยกไมระหวางไมแหงและไมดิบ ถาใหดีควรตดัไมทิ้งไวประมาณ 1-2 สัปดาห 
3. ขนาดไม ควรแยกใหมีขนาดใกลเคียงกัน ถาเปนไมใหญใหใสดานหนาเตา ไมเล็กใสดานหลังเตา

และใหปลายไมช้ีลงเนื่องจากดานบนความรอนจะสูงกวา 
4. ชนิดของไม ควรแยกระหวางไมเนื้อออนและไมเนื้อแข็ง เชน ไมลําไยอาจรวมกับไมมะขาม ไมไผ

แยกเผาอีกครั้ง 
5. ไมที่ใสในถังควรมีขนาดใกลเคียงกับความสูงของเตาหรือยาวประมาณ 60 ซม. และควรมีขนาด

ใกลเคียงกัน 
 

2. การเผาถาน 
จุดเตา 

1 เมื่อเรียงไมเขาเตาเรียบรอย ใหทําการปดฝาเตาใหสนิท โดยใหทอเรงไฟอยูตรงขามกับชองเชื้อเพลิง  
ตรงกับทอควัน          

2 เร่ิมทําการจุดไฟเตา บริเวณหนาเตาที่ชองเชือ้เพลิง โดยจุดที่จุดไฟอยูบริเวณปากของชองเชื้อเพลิง  
เติมฟนเรื่อยๆ  ชวงนี้จะใชเวลาประมาณ 2-4 ช่ัวโมง ขึ้นกับความชื้นของไมที่นํามาเผา 
 

 
                              ลักษณะการจุดเตา 

 เตาติด (ควันบา) 
3 สังเกตควันที่ปลองควันและทอเรงไฟ ขณะทําการไลความชื้น ควันที่ออกมาจะมีสีขาว ควันจะมี

กล่ินเหม็น ซ่ึงเปนกลิ่นกรดประเภท เมธานอล ที่อยูในเนื้อ อุณหภูมิบริเวณปากปลองควันประมาณ 
55-60 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิภายในเตาประมาณ 150 องศาเซลเซียส ถาความชื้นถูกไลหมด 

 

ทอเรงไฟ 

 
 
 

ทอควัน 

ชองเช้ือเพลิง  

จดไฟ  
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และไมในเตาเริ่มติดไฟ (ประมาณ 2-4 ช่ัวโมง หลังจากจุดเตา) จะเห็นควันที่ปลองควัน ลักษณะเปน
ควันขาวขุนปนเทา พุงออกมาจํานวนมาก เรียกวาควันบา  

 
 
 
 
 
 
 
 

 ลักษณะของควันขณะไลความชื้น       ลักษณะของควันบา  
 

เก็บน้ําสมควันไม  
4 เมื่อเกิดควันบาให หยุดปอนเชื้อเพลิง และเริ่มทําการเก็บน้ําสมควันไม โดยใชกระปอง รองที่รูรับ

น้ําสมควันไม ดานลางของทอควันทั้ง 3 ทอ  
 เติมน้ําที่ปลองดานขางพรอมทั้งเปดนอตสําหรับเก็บน้ําสมควันไม หาภาชนะรองน้ําสมควันไม 
 หมั่นเติมน้ําที่ปลองดานขางเพื่อใหควันเย็นจะไดน้ําสมควันไมเพิ่มขึ้น  (ถาตองการน้ําสมควัน
ไมมากควรเลือกใชเตาแบบเตานอนซึ่งจะใหปริมาณน้ําสมควันไมมากกวาเตาตั้ง) 

 สังเกตที่ควัน ถาปลองใดควันใส มีเฉพาะไอรอนออกมาใหปดปลองนั้นกอน โดยปกติถาเริ่ม
เผา 8 โมงเชาจะปดเตาไดประมาณ 4-5 โมงเย็น  สังเกตถายังมียางเหนียวที่ปลองควันยังปด
ปลองไมได ถาปลองล่ืนใหปดปลองนั้นได 

 
 
 
 
 
 
 

การเก็บน้ําสมควัน 
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น้ําสมควันไมที่ไดจากการเผาถานตองปลอยใหตกตะกอน โดยนําน้ําสมควันไมที่กล่ันได ทิ้งให

ตกตะกอน  90 วัน จะทําใหน้ําสมควันไมแยกตัวเปน  3 ระดับ  ช้ันบนจะเปนน้ํามันใส (น้ํา)  ชั้นกลางจะเปน
ของเหลวสีชา  คือน้ําสมควันไมท่ีจะนําไปใชได  สวนชั้นลางสุดเปนของเหลวขนดํา (ตะกอน)  เราสามารถลด
เวลาการตกตะกอนโดยการผสม ผงถานประมาณ  5 % ของน้ําหนักรวมของน้ําสมควันไมทั้งหมด โดยผงถาน
จะดูดซับทั้งน้ํามันใสชั้นบนและน้ํามันดินลงสูช้ันลางสุดในเวลา 45 วัน 

 
5 หลังจากหยุดการปอนเชื้อเพลิงหนาเตา จะตองควบคุมอากาศโดยการหรี่หนาเตา ปดหนาเตาให

เหลือไวประมาณ 1 ใน 4  
6 ปดปลองเรงไฟตรงกลาง (ทอกลาง) และสังเกตทอควันทั้ง 3 ทอ หากทอไดที่ควันกลายเปนสีฟาใส 

ใหทําการปดทอควันได (ทอไหนเปนสีฟาใสกอนใหปดกอน) 
 

การปดเตาและการทําถานใหบริสุทธิ์ 
7 หลังจากควันเริ่มใส มีเฉพาะไอรอนออกจากปลองควัน (ปลองสุดทาย) ใหเปดปลองเรงไฟ  และ

เปดปลองควันทั้งหมด พรอมกับเปดหนาเตาประมาณ 50%  เพื่อใหอากาศเขาไปทําปฏิกิริยากับถาน 
ซ่ึงจะทําใหถานบริสุทธิ์ขึ้น ลดสารกอมะเร็ง โดยขั้นตอนนี้จะใชเวลาประมาณ 30 นาที  

8 เมื่อครบ 30 นาที ใหปดปลองทุกปลอง (ปลองเรงไฟ และปลองควัน) โดยปลองเรงไฟใชผาหอดิน
ชุบน้ํา วางปดไว สวนทอควันใชกระปองครอบ  ปดหนาเตาพรอมใชดินเหนียวยาหนาเตาปองกัน
อากาศเขา และปดทอเก็บน้ําสมควันไม (หากมีรอยร่ัว ณ จุดอื่นตองปดรอยร่ัวทั้งหมด)  

9 ทิ้งใหเตาเผาถานเย็นตัวลง ประมาณ 3-4 ช่ัวโมง หรือทิ้งไวคางคืน ตอนเชาสามารถเปดเตาเก็บถาน
และเผาตอในครั้งตอไปได 

 

          
การปดหนาเตา        
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3. แนวทางการแกปญหาเบื้องตน 
 

 เตาไมติดไฟ 
1. หามใสเชื้อเพลิงมาก ใหใสเชื้อเพลิงทีละนอย ปกติจะใชเวลาขั้นต่ํา 2-3 ช่ัวโมง ใหสังเกตควัน

ออกจากปลองอยางรุนแรง (ควันบา) จึงหยดุใสเชื้อเพลิงและลดหนาเตาเหลือ 1 ใน 4  
2. หลังจากหยุดใสเชื้อเพลิง หากเตาเยน็ตวัลง อาจทําการชวยโดยการจุดไฟที่หนาเตาใหมอีกครั้ง 

หรือใสไฟออน ที่หนาเตาขณะเกิดควันบา  
3. ถาไมแนใจวาไฟติดหรือไมชวงแรก ๆ ที่ยงัเผาไมชํานาญ ใหเปดฝาเตาดูไมในเตาได วาไมแหง

และติดไฟหรอืยัง ถายังใหใสไฟหนาเตาตอ 
 

 เตาเปนถานไมสม่ําเสมอ 
1. ขนาดไมแตกตางกันเกินไป ควรใชไมที่มีขนาดใกลเคียงกัน  
2. ปดปลองเร็วเกินไป ใหสังเกตวาปลองที่จะปดไดจะมีเฉพาะเปนไอลอยขึ้นมาจะไมมีควัน หรือให

ดูที่ปลองวายังมียางเหนียวหรือไม  ถายังมียางเหนียวยังปดปลองไมได ใหสังเกตวาถาไมเปนถาน
หมดแลวปลองจะลื่น 

 

เก็บน้ําสมควันไมไดนอย 
1. ใหเปลี่ยนน้ําทีป่ลองบอยๆ ไมใหน้ํารอนเกนิไปจะทําใหควันไมควบแนน 
2. ทําใหปลองเยน็โดยการพันดวยผาชุมน้ํา 
3. รูเก็บน้ําสมควนัไมตัน 
4. อาจตั้งเตาเอียงน้ําสมควันไมไหลยอยกลับไปในเตา 
5. ถาตองการน้ําสมควันไมเตาแบบนอนจะใหน้ําสมควันไมดีกวา 
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 เตาเปนเถาหมด/ไดถานนอยเกินไป 
1. เปดหนาเตาตอนทําถานบริสุทธิ์นานเกินไป 
2. ปดปลองชาเกนิไป 
3. ใชดินปดหนาเตาไมสนิทอากาศเขาได  
4. ใชไมตางขนาดกันเกินไปทําใหไมเล็กเปนเถาไมใหญไมสุก 

 

4. แนวทางการใชน้ําสมควันไม 
 

น้ําสมควันไมเปนของเหลวสีน้ําตาลใส  มีกล่ินควันไม  ไดมาจากการควบแนนของควันที่เกิดจากการ
ผลิตถานไม  ชวงที่ไมกําลังจะเปลี่ยนเปนถาน  โดยอุณหภูมิในเตาอยูระหวาง 300 – 400 องศาเซลเซียส 
สามารถเก็บไดงายโดยอาศัยการถายเทความรอนจากปลองดักควันสูอากาศ ความชื้นในควันจะควบแนน
กลายเปนหยดน้ํา ซ่ึงจะไดน้ําสมประมาณ 2.5% ของน้ําหนักฟน หากตองการปริมาณเพิ่มขึ้น โดยการนําทอน้ํา
หลอเย็นติดตั้งในปลองดักควัน ซ่ึงจะไดน้ําสมควันไมถึง 5% ของน้ําหนักฟน 

น้ําสมควันไมมีสารประกอบตางๆมากกวา  200 ชนิด  สารประกอบที่สําคัญไดแก    น้ํา  85%   กรด
อินทรีย ประมาณ  3%  สารอินทรีย อ่ืนๆอีกประมาณ  12%   ซ่ึงกรดอินทรียที่อยูในน้ําสมควันไมมีหลายชนิด  
ที่สําคัญคือ  กรดอะซิติก ( acetic acid )  กรดฟอรมิค (กรดมด)  ฟอรมาลดิไฮด (formaldehyde )  เอธิล เอ็น วา
เลอเรต (ethyl-n-valerate )  เมธานอล ( methanol )  น้ํามันทาร ( tar )  อะซีโตน ( acetone ) ฟนอล ( phenol )  
ฯลฯ    

คุณสมบัติของสารอินทรียที่มีอยูในน้ําสมควันไม 
1. กรดอะซิตริก ( กรดน้ําสม ) เปนสารกลุมออกฤทธิ์ ฆา  เชื้อรา  เชื้อแบคทีเรีย  และไวรัส 
2. สารประกอบฟนอล  เปนสารกลุมควบคุมการเจริญเตบิโตของพืช  และสารฆาแมลง  ใชลางแผล 
 ทํายาจําพวกแอสไพริน   
3. ฟอรมัลดีไฮด  เปนสารกลุมออฤทธิ์ฆาเชื้อโรค  และแมลงศัตรูพืช 
4. เอธิล เอ็น วาเลอเรต  เปนสารในกลุมเรงการเจริญเติบโตของพืช 
5. เมธานอล แอลกอฮอล  ( ดื่มกินไมได  หากเขาตาจะทําใหตาบอด ) เรงการงอกของเมล็ดและราก 
 ใชฆาเชื้อโรคไดและเปนสารในกลุมออกฤทธิ์ฆาเชื้อโรค  เชื้อรา  เชื้อแบคทีเรีย  และเชื้อไวรัส 
6. อะซีโตน  สารละลายวัตถุ  ใชทํายาทาเล็บและเปนสารเสพติด 
7. น้ํามันทาร  เปนสารจับใบ  ชวยลดการใชสารเคมี 
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การใชประโยชน  
1. น้ําสมควันไมผสมน้ํา 20 เทา  ใชราดทําลายปลวกและมด 
2. น้ําสมควันไมผสมน้ํา 50 เทา  ใชปองกันปลวก  มด  แมลงและสัตวตางๆ เชน ตะขาบ  แมลงปอง 
3. น้ําสมควันไมผสมน้ํา 100 เทา  ใชฉีดพนถังขยะเพื่อปองกันกลิ่นและแมลงวัน  ใชดับกลิ่นใน

หองน้ํา ดับกลิ่นในหองครัว  และบริเวณชื้นแฉะ 
4. ใชผลิตสารระงับกลิ่นตัว 
5. ใชผลิตสารปรับผิวนุม 
6. ใชในอุตสาหกรรมอาหารรมควัน  และยอมผา 
7. ผลิตสารปองกันเนื้อไม จากเชื้อราและแมลง 

 
ตัวอยางการใชน้ําสมควันไมกับการเกษตร 
 

ชนิดของพชื ปองกัน / ขับไลแมลงศัตรูพชื อัตราสวน วิธีการใช 
มะเขือเทศ ไสเดือน 1:500 รดบริเวณโคนตน 
มะเขือเทศ เชื้อรา 1:200 ฉีดพนใบ 
มะเขือเทศ รากเนา 1:200 รดบริเวณโคนตน 
แตงกวา เชื้อรา 1:200 ฉีดพนใบ 
แตงกวา รากเนา 1:200 รดบริเวณโคนตน 
สตรอบอรี่ ไสเดือน 1:200 รดบริเวณโคนตน 
พริกไทยเขียว ไสเดือน 1:1,500 รดแทนน้ําปกติ 
กะหล่ําป ขับไลแมลง 1:1,500 รดแทนน้ําปกติ 
ผักกาดขาว ขับไลแมลง 1:1,500 รดแทนน้ําปกติ 
พริก ลดการรวงโรยของดอก 1:300 ฉีดพนใบ 
ขาวโพด ขับไลแมลง 1:300 ฉีดพนใบ 
ผักตางๆ ที่มีระยะปลูกสั้นๆ กอนหรือหลังยอดแตกออน 1:300 รดแทนน้ําปกติ 
 

สอบถามเพิ่มเติมไดที่              
ศูนยวิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแมโจ 

ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม 50290 
โทรศัพท 053-875140 โทรสาร 053-878333  

Website: http://www.energy.mju.ac.th 


