เตาประหยัดแบบใหมสด
ุ
เขียนโดย : สุขสันต สุทธิผลไพบูลย
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ

การหุงตมอาหารมีความสํ าคัญตอ
ชี วิ ต ประจํ าวั น ของพวกเราทุ ก คน
จากการสํ ารวจใช พ ลั ง งานในครั ว
เรื อ นตามชนบทไทยของการพลั ง
งานแหงชาติ เมือ่ ป 2542 ปรากฏวา ใชฟนรอยละ
58.9 ถาน 29.9 แกลบ 8.0 ฟาง 107 ทางมะพราว
0.6 รวม นําหนั
้ กทั้งหมด 10.087 ลานกิโลกรัม คิด
เปนเงินประมาณ 5962 ลานบาท ในการศึกษา
สํารวจการใชเตาหุงตมในครัวเรือนชนบท 50 หมูบ า น
ทั่วประเทศป 2525 ทราบวา ชาวบานใชเตาอังโล
(ถาน/ฟน) รอยละ 71.0 เตาหินสามกอน 18.4 หมอ
หุงขาวไฟฟา 5.0 สวนที่เหลือเปนเตาแกสหุงตม เตา
แกสชีวภาพ เตาเศรษฐกิจ และอื่นๆ ถึงแมวาความ
เจริญกาวหนามากกวาแตกอน เกษตรกรชาวหมูบ า น
ซึ่งเปนชนสวนใหญของประเทศยังใชฟนถานและเตา
อังโล ฟนถานก็ยังเปนไมจริงจึงใชกันทําใหพื้นที่ปาไม
ลดลงมากจนถึงขั้นวิกฤตแลวเหลือ เพียงรอยละ 25
ของพื้ น ที่ ทั้ ง ประเทศ ประกอบกั บ พลเมื อ งเพิ่ ม ขึ้ น
ประมาณปละ 1 ลานคน ภัยธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ในสภาพฝนแลงนําท
้ วม
อากาศรอนจัดอยางที่เห็นแจมแจงอยูในเวลานี้ ฟน
ถานนับวันจะหายากและมีราคาสูงขึ้นทุกป แตก็ยัง
นิยมใชฟนถานกันอยูทํ าใหตองเสียคาใชจายซื้อฟน
ถานมากขึ้น ทั้งๆ ที่ถูกปญหาทางเศรษฐกิจรุมลอมบีบ
รัดตัวทุกดนอันเกิดจากราคาสินคาทุกอยางสูงขึ้นจึงทํา
ใหรายไดไมสมดุลยกับรายจาย

ก

เตาหุงตมที่ใชกันอยูในหมูบานชนบท แบง
ออกได 3 ชนิด คือ เตาถาน เตาฟน เตาแกลบ
สําหรับเตาฟนยังแบงยอยไดอีก 2 ลักษณะ ไดแก เตา
ฟนไมมีปลองกับเตาฟนมีปลอง เตาฟนไมมีปลองแบง
เปนเตาหิน 3 กอน เตาฟนรูปเกือกมา เตาอังโล ขณะ
ที ใ ช มี ค วั น ไฟมาก ส ว นเตาฟ น มี ป ล อ งผู  เ ขี ย นได

เผยแพรมาเปน 10 ป แลว และไดคิดคนปรับปรุงดัดแปลง
มาโดยตลอด จนกระทั่งมีรูปรางกระทัดรัดนําหนักเบา มี
ประสิ ท ธิ ภ าพดี ก ว า แบบเดิ ม มากประสิท ธิภาพเตาเพียง
รอยละ 7.60 มาใชรังผึ้งประสิทธิภาพดีกวาแบบเดิมมาก
ตั้งแตไมมีรังผึ้งประสิทธิภาพเตาเพิ่มเปนรอยละ 15.4,
16.7, 23.6, 27.0 และ 28.9 ตามลําดับ ซึ่งไลเลี่ยกับเตา
ประสิทธิภาพสูงกรมปาไม โดยใชกับหมออะลูมิเนียมเบอร
24 และ 30 เหมาะกับครอบครัวทีม่ สี มาชิก 5-6 คน และ
ใชกบั หมอตมนํากาแฟก
้
วยเตี๋ยวได ซึง่ มีรปู แบบภายในเตา
รวมทัง้ ขนาดเล็ก กระทัดรัดสมชื่อ เตาประหยัดทุกประการ
เตาประหยัดแบบนี้มีหลักการเหมือนกับเตาโรงสี
ไฟหรือเตาเมรุเผาศพ กลาวคือ เปนเตามิดชิด ซึ่งมีรังผึ้ง
หรือลิ้นเตาพรอมกับทอปลองตอสูงขึ้นมา เวลาใชเตาจะดูด
ลมเองโดยอาศัยหลักที่วา อากาศในตัวเตาและทอปลอง
เมื่อไดรับควมรอนจากการลุกไหมของวัสดุเชือ้ เพลิงจะลอย
ตัวออกไปทางปลายทอปลองขางบน อากาศเย็นกวาทาง
หนาเตาจะเขามาแทนที่โดยผานทางใตและรูของรังผึ้งวน
เวียนเชนนี้ติดตอเรื่อยไป ตราบใดที่ยังมีความรอนในเตา
อยู เหมือนกับการพัดของลมบกลมทะเล เตาประหยัดนี้
วัสดุเหลือทิ้งจากเรือกสวนไรนาและบริเวณบานเปนเชื้อ
เพลิงแทนถานไดอยางดี อาทิเชน ตนมันสําปะหลัง ฝาย
ละหุง ขาวโพด เงามันสําปะหลัง ตอออย ซังขาวโพด แกน
ปอ ชันออย ทางมะพราว กานทะลายมะพราว เปลือกและ
กะลามะพราว เปลือกฝกนุน ทางตาล กิ่งไม ตอและรากไม
ทุกชนิด แกลบอัดแทง ตนวัชพืชตาง ๆ ที่เล็กเทาหัวแมมือ
เปลือกทุกเรียนแหง เปลือกเงาะแหง แทงเชื้อเพลิงเขียว
เศษไม ทุกชนิด เศษศกระดาษทีทิ้งไวตามหมูบาน ยกเวน
ขีเ้ ลื่อยและแกลบที่ไมไดอัดเปนแทงเทานั้น
การหลอเตา นําซีเมนต 5 กก. ผสมกับทราย
หยาบอัตราสวน 1 ตอ 2.2 ใสนํ้าพอหมาด ๆ อยาใหเหลว
มาก จัดการทาสวนตาง ๆ ภายในแมแบบพิมพใหเขาที่ เท

สวนผสมซีเมนตที่พื้นหนา 2 ซม. กอนแลววางโครง
ลวดขาวเบอร 14 ที่ผูกไวกดลงใหจม กินเนื้อสวนผสม
ซีเมนต จัดการวางกระปองทรงกรมกระบอกใหผนัง
เตาหนาเทาๆ กันโดยรอบ เทสวนผสมซีเมนตลงไป
ทางตรงกันขามกันสูงขึ้นมาสัก 5 ซม. พรอมใชไมเล็ก
แยงสักเปนระยะ เพือ่ ไมใหเตาเปนรูโพรง เมือ่ เทสวน
ผสมเสร็ จ เต็ ม แม แ บบพิ มพตบแตงขัดมันสวนบนให
เรียบรอย ทิง้ ไวประมาณ 2-3 ชั่วโมง คอย ๆ ถอดแม
แบบพิมพดา นใน เหลือแตไมคานหนาเตาแลวใชไม
คํายั
้ น ปองกันไมใหพังลงมาเพราะปูนซีเมนตยังไมแข็ง
ตัวดีพอ หลังจากนั้นอีก 1-2 ชั่วโมง จึงคอยถอดแม
พิมพดานนอกออกจะไดเตาตามรูปแบบที่ตองการ วัน
หนึ่งหลอไดอยางนอย 3 เตา จัดการบมดวยเศษ
กระสอบปอหรือเศษผาเปยกชืน้ คอยรดนําให
้ ชุมสัก 7
วัน จึงคอยยกไปไหนได แลวใชวงแหวนสังกะสีเสน
ผานศูนยกลางยาว 20 ซม. สูง 4 ซม. วางในเตาเท
ส ว นผสมซี เ มนต ดั ง กล าวหรือดินเหนียวผสม ถาน
แกลบ 1 : 2 อัดใหแนนจนแขงคอยถอดวงแหวนออก
สําหรับทอปลองเสนผานศูนยกลาง 4.8 ซม. หนา 1
ซม. ยาว 50 ซม. จํานวน 4 ทอน ก็หลอแมแบบพิมพ
สังกะสีหรือทอเอสลอนก็ได โดยใชซีเมนต 2 กก. กับ
ทรายหยาบราว 4.5 ลิตร สวนลิ้นเตาหรือรังผึ้งทําดวย
ดินเหนียวปนอิฐ หรือดินจอมปลวกที่แชนาจนอ
ํ้
อนนุม
ผสมกับถานแกลบสีดาในอั
ํ ตราสวน 1 ตอ 1 อัดในแม
แบบสังกะสีกลม เสนผาศูนยกลาง 25 ซม. หนา 2.2
ซม. เจาะรูตามภาพ และแมแบบพิมพ สังกะสีที่บังลม
เสีย้ วพระจันทร กวาง 2 ซม. สูง 9 ซม. 1 ชิ้น เมื่อตัด
ลิ้นเตาหรือรังผึ้งที่บังลมก็เสร็จขึ้นตอนเรื่องเตา
จากการหลอนี้ใชซีเมนต 7 กก. ทรายหยาบ
16 ลิตร ลวดขาว 0.2 กก. ลวดผูกเหล็กยาว
50 ซม. สังกะสีแผนเรียบ 14*20 ซม. 1 แผน รวมคา
วัสดุประมาณ 33 บาท แลวแตทองที่ที่ตั้งราคาวัสดุไม
เทากัน
วิธีติดตั้ง ผูใชจะตองทราบวาตนเองถนัดนัง่
หรือยืนหุงตมอาหารถาชอบประกอบกับพืน้ ครัวเปนไม
ตองเอาอิฐมาวางเปนฐานสูงสัก 2.5 ซม. ในอันที่ปอง
กันไมใหพื้นครัวไหม ถาถนัดยืนก็ตองทําฐานรองเตา
ใหสูงพอดีไมตองกมตัว แลวใชทอปลองไมนอยกวา 4

ทอนหรือ 2 เมตรวางตอกันทะลุหลังคาครัว หากหลังคา
ครัวสูงกวา 2 เมตรก็ตองใชทอนปลองสูงตามไปดวย กรณี
ที่เปนหลังคามุงจากหรือแฝกหรือตองตึง ขอใหปลายทอ
ปลองพนหลังคาอยางนอย 50 ซม. เพื่อไมใหลูกไฟมาติด
ไหมหลังคาได ระหวางทอกับหลังคาควรใชสังกะสีแผน
เรียบตัดเจาะเปนรูกวางคือๆ กับทอปลองวางสวมทอปลอง
บนหลังคา เพื่อปองกันไมใหฝนหยดลงมาตามทอปลอง
ขณะที่เตารอนอยูเปนเหตุใหทอปลองแตกราวได ถาเปน
หลังคาสังกะสีหรือกรระเบื้องใชซีเมนต ผสมทรายหยาบ
รอนตอทอกับหลังคาไมใหมีรูรั่ว ขอควรระวังอีกอยางหนึง่
ตองยารอยตอทอปลองที่วางซอนกันดวนซีเมนต ผสม
ทราย มิฉะนั้นเตาจะไมดูดลมทําใหวัสดุเชื้อเพลิงที่ใสไวสุก
ไหมหรือจะติดๆดับๆ อยูเชนนี้หากใชปลองกวา 2 เมตร
เตาจะดูดลมมากกวาปกติทําใหสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงอาหาร
สุกชา ผูใชควรพอกที่บังลมใหสูงขึ้นแลวสังเกตดูเปลวไฟตั้ง
เอนไปทาง ทอปลองพอสมควรไมมากนัก
วิธใี ช การติดไฟใชเศษกระดาษกิ่งไมเล็ก ๆ มา
วางบนรังผึ้งเหมือนเตาถานแลวเอาวสดุเชื้อเพลิงวางทับ
ขางบนเพื่อใหสุกไหมตอไป นําหมอเบอร 24 หรือ 30 มา
วางบนเตาไดเลย ถาเปนหมอแกงหรือกานํ้าเล็กกวาชอง
ปากเตา ใชกะทะกนตัดที่วางขายในตลาดหรือนํากะทะเกา
ชํ ารุ ดหรือกะละมังที่ใชไมไดมาตัดกนเปนวงกลมใหเล็ก
ตามตองการ มาวางแลวจึงเอาหมอหรือกานําตั
้ ้งอีกทีหนึ่ง
การใชเชื้อเพลิงที่แหงดีจะทําใหการหุงตมเสร็จรวดเร็ว ขอ
ใหใชความสังเกตบาง จะชํานาญไปเอง นอกจากนี้ควรมี
ทอนกระบอกไมรวกที่มีรูกลวงเสนผาศูนยกลาง 2 ซม.
ยาวสัก 40 ซม. สําหรับเปาใหวสั ดุเชือ้ เพลิงลุกไหม เปน
เปลวไฟเมื่อไฟในเตาใกลจะดับและจะติดใชงานอีก ภาชนะ
ทีใ่ ชจะดําเฉพาะที่กนเทานั้น ขอใหเลื่อยแผนไมเทากับกน
ภาชนะ เพื่อวางกันไมใหพื้นครัวหรือพื้นโตะเปอน เมื่อใช
เตาทุครั้งขอใหตักกวาดขี้เถาในเตาออกใหหมด ถาเตาไม
ดูดลมจุดไฟไมติดควรตรวจดูวามีอะไรอุดทางชองลมมาก
ไปหรือทีป่ ลองมีรรู ว่ั แตกราวตรงไหนบาง จัดการกวาดออก
ใหหมดหรืออุดรุรว่ั ถามี และใชไปสัก 2-3 เดือนควรขึ้นไป
บนหลังคาใชไมรวกคอย ๆ แยงปลองเตา เพือ่ ขีเ้ ขมาดําที่
จับอุดทอปลองรวงลงมา ใชแปรงปดกวาด ขีเ้ ขมาดําที่จับ
อุดทอปลองรวงลงมา ใชแปรงปดกวาดขีเ้ ขมาตรงชองลม
ขางลางออกใหหมด

ทานที่ใชเตานี้ไมตองเสียเงินคาบํารุงรักษาแต
อยางใด จะมีก็เปลี่ยนรังผึ้งเทานั้นและสามารถทําได
เอง อายุการใชงานไมนอยกวา 10 ป ไมเหมือนกับ
เตาอังโลใชเพียงปเดียวก็ตองซื้อเปลี่ยนใหม ขอควร
ระวังในการใชเตานี้ยังรอนอยูอยาใหโดนนํ้าเย็นเตาก็
ไมแตกราว
จากการใชเตานี้หุงขาวเช็ดนํ้าในครอบครัวที่
กรุงเทพฯขนาด 5 คนผูใหญ 3 เด็กวัยรุน 2 กิน 2 มื้อ
ในมือ้ หนึง่ เวลาหุงประมาณ 30 นาที สําหรับเตาแกส
ทําในประเทศขนาดซี 20 หรือเสนผานศูนยกลาง 20
ซม. ใชเวลาหุงขาว 17 นาที และหุงหมอไฟฟาไมเช็ด
นําใช
้ เวลา 30 นาที สวนการปรุงอาหารอืน่ ทีใ่ ชเวลา
ไลเลีย่ กันกับเตาแกสและเตาถาน
เตาประหยัดแบบใหมสุดนี้มีประโยชนพอ
สรุปได คือ
1. ถาเกษตรกรรูจ กั เก็บรวบรวมวัสดุเชือ้ เพลิง
ทีก่ ลาวขางตนไวไดทั้งหมดก็เพียงพอ โดยไมตองตัด
ไมในปาหรือบนเขามาทําฟนเผาถาน ซึ่งจะชวยรักษา
ปาทางออมไดทางหนึ่ง เพื่อใหเกิดความสมดุลยทาง
ธรรมชาติฝนฟาตกตองตามฤดูกาล เนื่องจากพื้นที่
ปลูกกวารอยละ 80 อาศัยแตนําฝนเกษตรกรส
้
วนใหญ
จะมีอาชีพปลูกพืชตาง ๆ อยางมั่นคง
2. เตานี้ชวยประหยัด ไมตองซื้อถานหรือฟน
มาเผาถานปละนับพันบาทขึน้ ไป

3. ในกรณีที่ไมตองซื้อฟนถานไมตองเสียเวลาไป
ตัดฟนมาเผาถาน จะไดมีเวลาทํามาหากินมากขึน้
4. เตานี้ชวยประหยัดใชวัสดุเชื้อเพลิงที่นามาเผา
ํ
ถานไมได และในกรณีที่เปนทอนฟนไมตองเสียพลังงา
นควมรอนในการรุกไหมกอ นเปนถาน
5. ทําใหบริเวณบานเรือนสะอาดขึน้ เพราะไดเศษ
วัสดุ เศษไม เศษกระดาษที่ทิ้งไวมาใชหมด โดยไมตองเผา
ทิง้ โดยเปลาประโยชน
6. ครัวทีใ่ ชเตานีส้ ะอาดกวาการใชเตาถาน เตา
ฟนไมมีปลอง เพราะไมมีขี้เถาสกปรกเลอะเทอะและไมมี
เขม า ดํ าจั บ ตามฝาผนั ง หลั ง คาครั ว ทั้งยังไมตองใชพัด
เพราะเตาดูดลมเอง
7. ผูใชฟนกิ่งไมกับเตาอัง่ โล หรือ เตาฟนไมมี
ปลองตองทนสูดควันไฟ ซึ่งทําใหเกิดโรคปอดและหลอดลม
หายใจได นอกจากนี้ยังเคืองในตานําตาไหลอี
้
กดวย ถาใช
เตานี้ไมมีปญหาดังกลาว
8. ขาวและอาหารที่ปรุงจากเตานี้ไมคอยมีกลิ่น
ควันไฟ ในขณะทีอ่ าหารจากเตาอัง่ โลหรือเตาฟนไมมปี ลอง
มีกลิ่นควันไฟมาก
อนึ่ง ถาหนวยงานของรัฐ เกษตรกร สถาบัน
สหกรณ กลุมเกษตรกร สมาคมมูลนิธิใดที่สนใจนําไป
เผยแพรในหมูบานชนบท กรุณาติดตอไดที่ 569 ซอย
ลาดพราว 64 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร.
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