
                                                     
โดย   

ดร.นฤมล  ภานุนําภา    
นักวชิาการปาไม ชํานาญการพเิศษ 

การจัดการความรูเพื่อพัฒนาผลติภัณฑไมขนาดเล็กและของปา 
สํานักวจิัยการจัดการปาไมและผลติผลปาไม  
กรมปาไม 



เตาหุงตมประหยัดพลังงานของกรมปาไม 
เตาถาน ปม.1 
ใชกับเชือ้เพลงิถาน  
ประสทิธภิาพการใชงานเฉลี่ย 32%  
ในขณะที่เตาทองตลาด เฉลี่ย 24% 

เตาถาน ปม.2 
ใชกับเชือ้เพลงิที่เปนทอน ที่เปนไมฟนขนาดเล็ก  
ประสทิธภิาพการใชงานเฉลี่ย 26%  
ในขณะที่เตาทองตลาด เฉลี่ย 20% 

รูปแบบเตาประสิทธิภาพสูง 



เตาใชวัสดุการเกษตรแบบมีปลอง ปม.3 
ใชกับเชือ้เพลงิที่เปนวัสดุทางการเกษตร  
เชน แกลบดบิ ซังขาวโพด ฟางแหง กะลามะพราว 
ใบไมแหง 
ประสทิธภิาพการใชงานเฉลี่ย 18%  
ในขณะที่เตาทองตลาดเฉลี่ย 12% 

รูปแบบเตาประสิทธิภาพสูง 
เตาหุงตมประหยัดพลังงานของกรมปาไม 



เตาใชวัสดุการเกษตรแบบไมมีปลอง ปม.4 
ใชกับเชือ้เพลงิที่เปนวัสดุทางการเกษตร
เชนเดยีวกับเตา ปม.3 
ประสทิธภิาพการใชงานเฉลี่ย 15% 

เตาใชวัสดุอัดแทง ปม.5 
ใชกับเชือ้เพลงิที่มลีักษณะเปนกอนหรือแทง 
เชน ถานอัดแทง เชือ้เพลงิแข็งจากวัสดุการเกษตร 
และไมฟนทอนสัน้ 

เตาหุงตมประหยัดพลังงานของกรมปาไม 

รูปแบบเตาประสิทธิภาพสูง 



 1. วิธีหาแหลงดิน 
 2. การเตรียมดิน 
 3. การทําดินเชื้อ 
 4. วิธีการเผาดินเชื้อ 
 5. วิธีการเก็บ ทุบ และรอนดินเชื้อ 
 6. การผสมดินและการนวดดิน 
 7. การประกอบแมแบบพิมพ 

วิธีสรางเตาประสิทธิภาพสูง ( อั้งโลถาน-ฟน ) 



 8.  การปน การตีเขารูปทรง และการปรับแตงเตาอั้งโลถาน 
 9.  การปน เตาอั้งโลฟน 
10. การถอดแมแบบพิมพออก 
11. การแตงเสาปากเตาและการเจาะหนาเตา 
12. การทํารังผ้ึง 
13. การเผาเตาอั้งโลถาน – ฟน 
14. การนําเตาใสถัง ใสรังผ้ึง และยาฉนวน 

วิธีสรางเตาประสิทธิภาพสูง ( อั้งโลถาน-ฟน ) 



แหล่งดินที นาํมาทาํเตาหุงตม้ไดดี้นั นมาจากที ราบลุ่มทอ้งทุ่งนาในหนองนํ า 
หรือดินเหนียวที ตกตะกอนตามที ราบตํ าริมแม่นํ า หรือหนองนํ า 

ตัวอยางดนิที่ใชทําเตา 

 1. ผสมสวนผสมท่ีใชอัดถังเตา  
    คือ ดินเหนียว:ข้ีเถาแกลบ  อัตราสวน 1:10 โดยปริมาตร 

การบรรจุเตาประสิทธิภาพสูง ปม.1 ลงถังสังกะสี 



 2. คลุกใหเขากันดี ใชน้ิวมือขย้ีดินไมใหเปนกอน เลือกเศษหิน 
กรวด ออกจากสวนผสม คลุกเคลาสวนผสมใหเนียลเขากัน 

เลอืกเศษหนิกรวดออก 



 3. นําเตาวางลงในถัง ใหปากเตาอยูตรงกลางของถังดานท่ีไมมี
ตะเข็บถัง 

การวางเตาลงถัง 



ใชไมกระทุงอัดสวนผสมใหแนน 

 4. ใสสวนผสมในขอ 1. ใสลงขางๆ ระหวางเตาเปลือยและถัง  
     ใชไมกระทุงสวนผสม อัดใหแนนจนถึงขอบเตา  
     ใหสวนผสมตํ่ากวาขอบถัง 2 ซม. 



5. ใชกรรไกรตัดสังกะสีตัดปากเตาใหมีขนาดเทาปากเตาเปลือย 

ตัดขอบสังกะสใีหมขีนาดเทาปากเตาเปลอืย 



6. ผสมปูนและทราย อัตราสวน 1:1 คลุกใหเขากันดีฉาบบริเวณ 
    ปากเตาโดยรอบและบริเวณขอบเตาดานบน 

ใชปูนฉาบปากเตาโดยรอบ 



ใชสวนผสมฉาบดานในเตา  

7. ใสสวนผสมดิน:ข้ีเถาแกลบดํา อัตราสวน 1:5 คลุกใหเขากันดี 
    ฉาบดานในเตา เพ่ือใหเตาทนทานและนําความรอนไดดีข้ึน 



มีวธีิทาํเหมือนกบัการปั นเตาอั งโล่ถ่าน จะต่างกนัตรงขนาดที ใหญ่กวา่ 
และรูปทรงจะตั งตรงเท่านั น 

เตาที่ประกอบรังผึ้งแลว 

8. นํารังผ้ึงที่เตรียมไว ใสลงภายในเตา ใชสวนผสมในขอ 7. อุดรอยตอ 
    ระหวางรังผ้ึงและตัวเตา เพ่ือใหรังผ้ึงติดกับตัวเตาไดแข็งแรงข้ึน 

9. ใชสําลีชุบนํ้าหมาดๆ ทําความสะอาดเตาใหเรียบรอย 



10. รอใหเตาแหงประมาณ 1 สัปดาห คอยนํามาใชงาน  
     อยารีบใชเพราะจะทําใหเตาแตก 



เชื อเพลงิ 

3   สวนไอเสียออก 

2   ชองอากาศเขา 

1    สวนท่ีเกิดการเผาไหม 

เตาหุงตมมีสวนประกอบท่ีจําเปน  3 สวน 

หลักในการพัฒนาเตาหุงตมชีวมวล 



1. ประเภทและชนิดของเตา 
2. ลักษณะทางสังคมและประเพณใีนการหงุตม 
3. ความประสงคเฉพาะของผูใช 
4. วัสดุและเทคนิคการผลติเตา 
5. คุณสมบัติทางกายภาพของเชื้อเพลงิที่ใช ชนิดของเชื้อเพลงิเปนอะไร 
6. วธิทีดสอบประสทิธภิาพเตาหุงตม 

องคประกอบสําคัญท่ีเก่ียวของกับการทํางานของเตาหุงตม 
ท่ีจําเปนตองนํามาประกอบการพิจารณา 



สวนใหญขอบเตาเวา 

รังผึ้งบาง 

ชองอากาศรอน 
กวางเกนิ 1 ซม. 

หนา เทอะทะ หนัก 

เตาหุงตมทั่วไป 

ขอบเตาเสมอใน
แนวระดับ 

รังผึ้งหนา  
เจาะรูไมต่ํากวา 50 ร ู

ชองอากาศรอน 
กวางไมเกนิ 1 ซม. 

เตาหุงตมพัฒนา 

ตัวเตาไมหนา 
น้ําหนักไมเกนิ 10กก. 

เปรียบเทียบเตาหุงตมพัฒนากับเตาหุงตมทั่วไป... 



เตา เตาหุงตมพัฒนา เตาหุงตมทั่วไป 
เตาถาน 34 % 23 – 32 % 

เตาฟนไมมีปลอง 28 % 14 – 26 % 

เตาฟนมีปลอง 19 % 4 – 14 % 

เตาแกลบไมมีปลอง 19 % 16 % 

เตาแกลบมีปลอง 10 % 4 – 7 % 

HU ประสิทธิภาพการใชงาน 



• ใชเชื้อเพลงินอยหรอืไมมากกวาเตาตลาดชั้นด ี

• ออกแบบใหรับภาชนะไดมากชนิดและมากขนาดที่สุด 

• สามารถลดระยะเวลาหุงตมได 

• มอีายุการใชงานนาน ใชไดคุมคา ไมตองหาซื้อบอยๆ 

• เตาพัฒนาที่ผูใชอยากไดในปจจุบันเปนเตาหลุมเดยีวและเคลื่อนยายได 

• ใชไดงายและปลอดภัย 

คุณสมบัติเตาพัฒนาที่ดี 



ขอจบการบรรยายเพยีงเทา่นี  

-ขอบคณุคะ่- 

เชญิสอบถามขอ้สงสยั 

? 

การจัดการความรูเพื่อพัฒนาผลติภัณฑไมขนาดเล็กและของปา 
สํานักวจิัยการจัดการปาไมและผลติผลปาไม  
กรมปาไม 


