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Abstract 
Potential evaluation of biomass brick kilns was studied by comparing the new design of 

biomass brick kiln and a traditional kiln. Brick burning temperature and flue gas emission were 
observed. Preliminary data and technical background were collected and used for calculation. The 
results pointed out that the new design of biomass brick kiln showed similar temperature profiles to a 
traditional kiln. It can be applied for brick processing and suitable for an entrepreneur in Hangchut 
district, Lampang province. The controlled temperature of drying process could reach 500 – 600oC in 
time of operation and the maximum temperature of brick burning occurred in the range of 1,000 – 
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1,100oC. The increase of capacity and combustion efficiency were 42.85% and 3-4%, respectively. The 
reduction of biomass consumption was around 4 tons each batch. The specific energy consumption of 
brick was 2.26 MJ/kg. The basic cost for brick burning was reduced by 44.25% and payback period was 
1.14 years. However, electricity consumption and burning time increased as the use of air blowers and 
long-time calcination which were increased approximately 160 units and 24 hours, respectively. These 
data can be used as operation guidelines for a brick entrepreneur to adapt for biomass brick kilns in 
the future. 
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บทคัดยอ 
การศึกษาน้ีเปนการประเมินประสิทธิภาพของเตาเผาอิฐมอญเชื้อเพลิงชีวมวลแบบใหมเปรียบเทียบกับแบบ

ดั้งเดิมดวยการตรวจวัดอุณหภูมิและการวิเคราะหแกสเสีย รวมทั้งประเมินเศรษฐศาสตรเบื้องตนโดยใชรูปแบบการเก็บ
ขอมูลปฐมภูมิและขอมูลดานเทคนิค จากการทดสอบพบวา เตาเผาอิฐมอญท่ีไดรับการพัฒนามีโปรไฟลอุณหภูมิเหมาะสม
กับรูปแบบการผลิตอิฐมอญของผูประกอบการในเขตพ้ืนท่ีอำเภอหางฉัตร จังหวัดลำปาง ซึ่งไมแตกตางจากเดิมมากนัก โดย
มีอุณหภูมิสูงสุดในชวงการอุนอิฐอยูในชวง 500 – 600 องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิสูงสุดในชวงการเผาอิฐอยูในชวง 
1,000 – 1,100 องศาเซลเซียส เมื่อเปรียบเทียบกับเตาเผาอิฐมอญแบบดั้งเดิมประสิทธิภาพการเผาไหมท่ีคำนวณจาก
สัดสวนแกสคารบอนไดออกไซดตอผลรวมของแกสคารบอนไดออกไซดและคารบอนมอนอกไซดมีคาเพ่ิมข้ึน 3 – 4% อีกท้ัง
เตาเผาอิฐมอญแบบใหมยังสามารถเพ่ิมปริมาณกอนอิฐตอครั้งของการเผา มีความจุเพิ่มขึ้น 42.85% และปริมาณการใช
เช้ือเพลิงชีวมวลลดลงประมาณ 4 ตัน/คร้งั โดยอิฐมอญท่ีเผาในเตาเผาอิฐมอญแบบใหมมีดัชนีช้ีวัดการใชพลังงานจำเพาะ 
เทากับ 2.26 เมกะจูล/กิโลกรัม และสงผลตอตนทุนการเผาอิฐแตละกอนมีตนทุนลดลง ประมาณ 44.25% โดยมีระยะเวลา
คืนทุนท่ี 1.14 ป อยางไรก็ตามในการเผาอิฐแตละครั้งใชระยะเวลาเพ่ิมขึ้นประมาณ 24 ช่ัวโมง และปริมาณการใชไฟฟา
เพ่ิมขึ้น 160 หนวย ซ่ึงขอมูลนี้สามารถสรางความมั่นใจใหผูประกอบการในการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเตาเผาอิฐมอญชีว
มวลในอนาคต 

คำสำคัญ: ชีวมวล เตาเผาอิฐมอญ เผาไหม ประเมิน ประสิทธิภาพ 

บทนำ 
ปจจุบันปริมาณการผลิตอิฐมอญมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนตามความตองการอิฐมอญของตลาดอสังหาริมทรัพย ซึ่งเปนไป

ตามทิศทางของการขยายตัวของเศรษฐกิจและการขยายขอบเขตของชุมชนเมือง จากขอมูลผูประกอบการในเขตจังหวัด
ภาคเหนือมีการผลิตอิฐมอญเพื่อจำหนายใหลูกคาท้ังภายในและภายนอกพื้นท่ี โดยผูประกอบการบางรายสามารถผลิตอิฐ
มอญท่ีมีคุณภาพและไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมอิฐกอสรางสามัญ มอก.77-2545 จัดจำหนายใหลูกคาทั่ว
ประเทศ ทำใหจำเปนตองมีการเพิ่มกำลังการผลิตอิฐมอญท้ังระบบและขั้นตอนการเผาอิฐเปนขั้นตอนสำคัญข้ันตอนหนึ่ง
ของกระบวนการผลิต อยางไรก็ตามเตาเผาอิฐมอญท่ีผูประกอบการใชอยูยังไมไดรับการพัฒนามากนักเมื่อเปรียบเทียบกับ
เคร่อืงมืออื่นๆ ซ่ึงเตาเผาอิฐมอญแบบดั้งเดิมนั้นมปีระสทิธิภาพตำ่และกอใหเกิดปญหามลพิษอากาศ รวมถึงสถานการณของ
การขาดแคลนเช้ือเพลิงชีวมวลและปญหาดานราคาชีวมวลท่ีผันผวนเนื่องจากความตองการชีวมวลของโรงไฟฟาชีวมวลใน
พื้นท่ีท่ีเพิ่มขึ้น อีกท้ังปญหามลพิษอากาศและฝุนละอองขนาดเล็กในพื้นท่ีภาคเหนือท่ีมีแนวโนมรุนแรงข้ึนในทุกป ทำให
ผูประกอบการผลิตอิฐมอญใหความสนใจและตองการเขามามีสวนรวมในการหาแนวทางเพ่ือแกไขปญหาดานประสิทธิภาพ
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เตาเผาและลดผลกระทบดานมลพิษอากาศ ท่ีผานมามีการพัฒนาเทคโนโลยีควบคุมมลพิษอากาศสำหรับเตาเผาอิฐมอญ
และการติดตั้งระบบบำบัดมลพิษอากาศแบบสครับเบอรในเตาเผาอิฐมอญ สามารถชวยลดผลกระทบจากมลพิษอากาศ 
จากการเผาอิฐมอญ [1] ซึ่งเตาเผาอิฐมอญแบบดั้งเดิมท่ีผูประกอบการนิยมใช ไดแก เตาเผาอิฐแบบสี่เหลี่ยมและแบบสุม
แกลบ โดยพบวาเตาเผาอิฐมอญสองชนิดนี้มีดัชนีช้ีวัดการใชพลังงานจำเพาะ (Specific energy consumption) อยูในชวง 
1.6-7.8 เมกะจูล/กิโลกรัม [2] และกิจกรรมการเผาอิฐมอญน้ันสวนใหญเปนกิจกรรมการเผาในท่ีโลงท่ีใชระยะเวลานาน 
ประมาณ 72-78 ช่ัวโมง และใชเช้ือเพลิงปริมาณมาก ประมาณ 10-20 ตัน/ครั้ง [1-3] มีรายงานการพัฒนาประสิทธิภาพ
เตาเผาอิฐมอญ โดยทำการปรับปรุงเตาเผาใหมีความคงทนมากขึ้นและเพิ่มฉนวนกันความรอน พบวาเตาเผาอิฐมอญท่ี
พัฒนา สามารถเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความรอนได 8% และลดปริมาณการใชเช้ือเพลิงแกลบไดถึง 32 ตัน/ป [4] นอกจากนี้
มีรายงานการใชเช้ือเพลิงทางเลือกจากน้ำมันหลอลื่นใชแลวในการเผาอิฐมอญเปรียบเทียบกับชีวมวล พบวาการใช
น้ำมันหลอลื่นใชแลวสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการเผาไหม เพิ่มอุณหภูมิภายในเตาเผาไดอยางรวดเร็ว ลดระยะเวลาในการ
เผาอิฐและคุณภาพอิฐมอญท่ีผลิตไดมีคุณสมบัติบางประการดีกวาอิฐมอญท่ีเผาดวยชีวมวล [5] แตอยางไรก็ตามรายงาน
การวิจัยดังกลาวขางตนเปนการทดสอบในเชิงพลังงานเทานั้น หากจะมีการใชเช้ือเพลิงจากน้ำมันหลอลื่นใชแลวจริงตอง
คำนึงถึงผลกระทบจากมลพิษอากาศท่ีเกิดจากการเผาไหมเปนสำคัญ เนื่องจากน้ำมันหลอลื่นใชแลวจัดเปนขยะอันตรายท่ี
ตองมีการจัดการดวยวิธีการท่ีเหมาะสม 

การพัฒนาเตาเผาอิฐมอญเช้ือเพลิงชีวมวลในโครงการวิจัยนี้ เปนการดำเนินงานในโครงการสรางผูประกอบการ
ชุมชนท่ีมีศักยภาพ (Local Startups) ภายใตโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในภูมิภาค ดวยองคความรู ภูมิ
ปญญาและนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดดำเนินการประเมินศักยภาพและวิเคราะหประสิทธิภาพเตาเผา
อิฐมอญเช้ือเพลิงชีวมวลท่ีถูกพัฒนาขึ้นทดแทนเตาเผาอิฐมอญแบบดั้งเดิม (เตาเผาอิฐมอญแบบสี่เหลี่ยม) ณ พ้ืนท่ีศึกษา
โรงงานอิฐมอญตะวัน (หางหุนสวนจำกัด ตะวัน แมทีเรียล คอนสตรัคช่ัน) ตำบลหนองหลม อำเภอหางฉัตร จังหวัดลำปาง 
ซ่ึงโรงงานนี้ตั้งอยูในเขตพื้นท่ีเกษตรกรรมและเปนพื้นท่ีจัดสรรท่ีดินในสวนปาอยูหางจากชุมชนประมาณ 2 กิโลเมตร มี
พื้นท่ีโดยรอบโรงงานประมาณ 15 ไร ดานทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตกมีแนวเขตติดกับพ้ืนท่ีสวนปาและสวน
ยางพารา ดานทิศใตมีฟารมเลี้ยงไกเนื้อ มีระยะหางประมาณ 200 เมตร เปนโรงงานผลิตอิฐมอญขนาดกลาง มีกำลังการ
ผลิตประมาณ 250,000 กอน/สัปดาห ใชแรงงานคนและเครื่องจักรขนาดกลางในกระบวนการผลิต กิจกรรมการผลิตอิฐ
มอญและลักษณะเตาเผาอิฐมอญแบบดั้งเดิมท่ีใชในการเผาอิฐมอญ แสดงดังภาพท่ี 1 ซ่ึงหากไดรับการพัฒนาตามหลัก
วิศวกรรมสำหรับระบบเผาไหมชีวมวลและระบบควบคุมมลพิษอากาศท่ีเหมาะสมแลวนั้น จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ
เผาไหมและลดปญหาและผลกระทบจากมลพิษอากาศ และจากขอมูลการสำรวจเทศบาลตำบลปงยางคก อำเภอหางฉัตร 
จังหวัดลำปาง พบวามีผูประกอบการผลิตอิฐมอญไมนอยกวา 15 ราย กำลังการผลิตโดยเฉลี่ยของแตละโรงงาน อยางนอย
ประมาณ 50,000-100,000 กอน/เดือน/ราย [5] โดยท่ีราคาขายสงอิฐมอญหนาโรงงานประมาณ 2 บาท/กอน คิดเปน
มูลคาโดยรวมประมาณ 18-36 ลานบาท/ป  

การศึกษาน้ีเปนการประเมินประสิทธิภาพจากการตรวจวัดอุณหภูมิและแกสเสีย และประเมินเศรษฐศาสตร
เบ้ืองตนโดยใชรูปแบบการสัมภาษณและสำรวจโดยนักวิจัย ซ่ึงเปนกรณีศึกษาเตาเผาอิฐมอญเช้ือเพลิงชีวมวลท่ีออกแบบ
สำหรับผูประกอบการในพื้นท่ีอำเภอหางฉัตร จังหวัดลำปาง เปรียบเทียบกับเตาเผาอิฐมอญแบบดั้งเดิมท่ีมีในโรงงาน ผลท่ี
ไดจากการวิจัยนี้สามารถตอบโจทยท่ีทาทายดานการขาดแคลนเช้ือเพลิงชีวมวลและการจัดการปญหาที่เกิดจากการเผาอิฐ
มอญท้ังในเขตจังหวัดภาคเหนือและภูมิภาคอ่ืนๆ ของประเทศไทยได 
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ภาพท่ี 1 ภาพกิจกรรมภายในโรงงานอิฐมอญตะวัน ตำบลหนองหลม อำเภอหางฉัตร จังหวัดลำปาง 
(ก) การปนอิฐ, (ข) เตาเผาแบบดั้งเดิม, (ค) การเผาอิฐแบบสุมไฟ และ (ง) การเติมเช้ือเพลิงชีวมวล 

วิธีการวิจัย 
ภายใตโครงการสรางผูประกอบการชุมชนท่ีมีศักยภาพ (Local Startups) ผูประกอบการมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีรวมกับนักวิจัยท่ีปรึกษาประจำโครงการ โดยเลือกใชตนแบบการพัฒนาเทคโนโลยีเตาเผาอิฐมอญ
จากโรงอิฐบานขุมเงิน อำเภอพนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด ซึ่งออกแบบเตาเผาอิฐมอญใหมีลักษณะเดนดานการประหยัด
พลังงาน ควบคุมอากาศดวยพัดลมอัดอากาศและบังคับความรอนไหลลง (Downdraft) ขนาดเตาเผากวาง 5 เมตร x ยาว 
10 เมตร x สูง 2.5 เมตร ผนังเตาหนา 75 เซนติเมตร มีชองเปดขางเตา 2 ชอง ภายในเตามีการวางแนวทอระบายความ
รอนและไอเสีย ดานหนาเตามีหองเผาไหมจำนวน 2 หอง มีชองเติมเช้ือเพลิงชีวมวล 2 ชอง ขนาดเสนผานศูนยกลาง 48 
เซนติเมตร ดานทายเตามีปลองระบายไอเสียขนาดเสนผานศูนยกลาง 20 เซนติเมตร สูง 4 เมตร จำนวน 6 ปลอง และใช
พัดลมโบลเวอรอัดอากาศเขาหองเผาไหมท้ังสอง ขนาด 3 แรงมา (2.2 กิโลวัตต) จำนวน 2 ตัว โดยเตาเผาอิฐมอญชุดน้ีใช
ระยะเวลาในการกอสราง 1 เดือน (มีนาคม 2564) ซึ่งในงานวิจัยนี้จะเรียกวา เตาเผาอิฐมอญเช้ือเพลิงชีวมวลแบบถมทราย
หลังเตา 

หลังจากปนอิฐและตากอิฐแหงแลว ทำการจัดเรียงอิฐประมาณ 60,000 กอน โดยเรียงอิฐกั้นหองเผาไหมท้ังสอง
โดยใหอยูในแนวทอระบายความรอนและไอเสียภายในเตา ตรวจสอบความมั่นคงของกองอิฐและการสอดประสานของอิฐ
มอญแตละแถวตามความเหมาะสม จากน้ันทำการถมทรายกลบหลังเตาหนาประมาณ 5 เซนติเมตร และเริ่มทำการจุดเตา
ดวยไมฟนขนาดเล็กเพ่ืออุนอิฐใชระยเวลา 36 ช่วัโมง และเริ่มเรงไฟใหอุณหภูมิสูงข้ึนโดยใชไมฟนขนาดใหญและเปดพัดลม
โบลเวอร ขั้นตอนนี้ใชระยเวลา 36-48 ช่ัวโมง ซ่ึงการเผาอิฐมอญแตละครั้งจะใชเวลาท้ังหมดประมาณ 72-84 ช่ัวโมง 
สังเกตกอนอิฐมอญดานบนของเตาเผาหากกอนอิฐมอญมีลักษณะไหมอยางสมบูรณใหปดเตาและรอจนกวาอุณหภูมิภายใน
เตาเผาเย็น จากน้ันนำอิฐมอญออกเพ่ือบรรจุลงพาเลทและจำหนายตอไป 

การดำเนินการประเมินประสิทธิภาพเตาเผาอิฐมอญเช้ือเพลิงชีวมวลแบบถมทรายหลังเตา จะกำหนดการวัด
อุณหภูมิชวงของการอุนอิฐ 4 ครั้ง (ช่ัวโมงท่ี 1-36) และการเรงไฟเผาอิฐ 4 ครั้ง (ช่ัวโมงท่ี 37-72) โดยกำหนดจุดตรวจวัด
อุณหภูมิ จำนวน 6 ตำแหนง 1.หองเผาไหม 1 (Combustion 1), 2. หองเผาไหม 2 (Combustion 2), 3. หลังเตาขวา 
(TopRight), 4. หลังเตากลางขวา (TopMidRight), 5. หลังเตากลางซาย (TopMidLeft), และ 6. หลังเตาซาย (TopLeft) 
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แสดงดังภาพท่ี 2 การดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิดวยเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด ย่ีหอ Kepler ชวงอุณหภูมิ -35 ถึง 
1,300 องศาเซลเซียส จะทำการตรวจวัดและบันทึกอุณหภูมิอยางนอย 5 ครั้ง และคำนวณคาเฉลี่ยของอุณหภูมิ 

ภาพท่ี 2 ตำแหนงตรวจวัดอุณหภมูิและแกสเสียและลักษณะเตาเผาอิฐมอญเช้ือเพลิงชีวมวลแบบถมทรายหลังเตา 

จากน้ันตรวจวัดแกสเสียจากเตาเผาอิฐมอญแบบดั้งเดิมและเตาเผาอิฐมอญท่ีไดรับการพัฒนา โดยเตาเผาอิฐมอญ
แบบดั้งเดิมตรวจวัดบริเวณบนหลังเตา และเตาเผาอิฐมอญแบบถมทรายหลังเตาจะตรวจวัดท่ีปลายปลอง ในตำแหนงท่ี 7 
และ 8 (ภาพท่ี 2) ดวยเครื่องวิเคราะหแกสเสีย ยี่หอ E4500-C Hand-Held Industrial Combustion Gas & Emission 
Analyzer, USEPA standard ที่สภาวะการเก็บตัวอยางแกสเสียแบบ Iso-kinetic condition with 3 replicates, 60 
sec ดำเนินการตรวจวัดแกสเสียจำนวน 4 ครั้ง ตลอดชวงระยะเวลาการเผาอิฐและคำนวณประสิทธิภาพการเผาไหมของ
เตาเผาดวยสมการ (1) 

 (1) 
. 
เมื่อ  Effcom คือ ประสิทธิภาพการเผาไหม (%) 

[CO2] คือ ปริมาณคารบอนไดออกไซดท่ีตรวจวัดได (%) 
[CO] คือ ปรมิาณคารบอนมอนอกไซดท่ีตรวจวัดได (%) 

ทำการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิจากผูประกอบการ เพื่อนำขอมูลมาใชในการประเมินเศรษฐศาสตรเบื้องตน
สำหรับเตาเผาอิฐมอญเช้ือเพลิงชีวมวลแบบถมทรายหลังเตาเปรียบเทียบกับเตาเผาอิฐมอญแบบดั้งเดิม โดยหัวขอท่ี
สัมภาษณมีดังนี้ จำนวนอิฐมอญท่ีเผาตอครั้ง ระยะเวลาในการเผา ปริมาณฟน ราคาเช้ือเพลิงชีวมวล (ราคาไมฟน) จำนวน

2

2

[ ](%) 100
[ ] [CO]com

COEff
CO
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คนงานขนลำเลียงอิฐมอญ จำนวนคนงานควบคุมเตาเผา คาใชจายดานแรงงานตอครั้งการเผา ปริมาณการใชไฟฟา และคา
ไฟฟา จากนั้นนำขอมูลมาคำนวณเพ่ือหาคาใชจายรวมของการเผาอิฐมอญแตละครั้ง ตนทุนของอิฐมอญรายกอน ดัชนีช้ีวัด
การใชพลังงานจำเพาะและระยะเวลาคืนทุน 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการตรวจวัดอุณหภูมิในชวงการอุนอิฐไลความช้ืนและการเรงไฟเผาอิฐ ครั้งท่ี 1-4 (ชวงอุนอิฐเพื่อไลความช้ืน) 

และครั้งท่ี 5-8 (ชวงเรงไฟเพ่ือเผาอิฐ) ตามลำดับ โดยทำการตรวจวัดตำแหนงท่ี 1-6 พบวาอุณหภูมิเฉลี่ยของการตรวจวัด
ครั้งแรก เทากับ 291, 188, 56, 63, 66 และ 64 องศาเซลเซียส สวนการตรวจวัดครั้งท่ี 2 อุณหภูมิเฉลี่ย เทากับ 318, 
298, 87, 90, 85 และ 85 องศาเซลเซียส ตรวจวัดครั้งท่ี 3 อุณหภูมิเฉลี่ย เทากับ 399, 465, 87, 105, 110, และ 138 
องศาเซลเซียส ตรวจวัดครั้งท่ี 4 อุณหภูมิเฉลี่ย เทากับ 518, 603, 111, 117, 134 และ 124 องศาเซลเซียส ตรวจวัดท่ี 5 
อุณหภูมิเฉลี่ย เทากับ 794, 835, 112, 108, 122 และ 118 องศาเซลเซียส ตรวจวัดครั้งท่ี 6 อุณหภูมิเฉลี่ย เทากับ 847, 
874, 114, 115, 134 และ 129 องศาเซลเซียส ตรวจวัดครั้งท่ี 7 อุณหภูมิเฉลี่ย เทากับ 988, 1,007, 133, 128, 147 และ
145 องศาเซลเซียส และการตรวจวัดครั้งท่ี 8 อุณหภูมิเฉลี่ย 1,066, 1,054, 139, 138, 137 และ 147 องศาเซลเซียส 
ตามลำดับ โปรไฟลอุณหภูมิของเตาเผาอิฐแบบถมทรายหลังเตาท่ีไดรับการพัฒนาแสดงดังภาพท่ี 3 ซึ่งโปรไฟลอุณหภูมขิอง
งานวิจัยนี้มีความคลายคลึงกับผลการตรวจวัดของงานวิจัยกอนหนานี้ [1] พบวา ความรอนจะสะสมบริเวณหองเผาไหมท่ี 1 
และ 2 มากท่ีสุด ในชวงของการอุนอิฐจะมีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 500-600 องศาเซลเซียส จากนั้นเม่อืเริ่มมีการเรงไฟเพื่อ
เผาอิฐ อุณหภูมิภายในหองเผาไหมจะเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็วและจะมีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 1,000-1,100 องศาเซลเซียส 
ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยท่ีรายงานในตางประเทศ [6] ในขณะท่ีอุณหภูมิบริเวณหลังเตาท่ีถูกคลุมดวยทราย ผลการ
ตรวจวัดท้ัง 4 จุด ในตำแหนงท่ี 3-6 จะมีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 130-150 องศาเซลเซียส 

ภาพท่ี 3 โปรไฟลอุณหภูมิขณะเผาอิฐแบงตามชวงของการอุนอิฐและเรงไฟเผาอิฐ 
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ผลการดำเนินการตรวจวัดแกสเสีย โดยเฉพาะแกสคารบอนมอนอกไซด (CO) และแกสคารบอนไดออกไซด 
(CO2) เปรียบเทียบเตาเผาอิฐมอญท้ังสองชนิด แสดงดังตารางท่ี 1 พบวาเตาเผาอิฐมอญแบบดั้งเดิมมีคาเฉลี่ยของแกส CO 
และ CO2 สูงกวาคาท่ีไดจากเตาเผาอิฐมอญท่ไีดรับการพัฒนา แตอยางไรก็ตามคาเฉลี่ยของปริมาณแกส CO ของเตาเผาอิฐ
มอญท้ังสองชนิดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดคาปริมาณของสารเจือปนใน
อากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 (แหลงกำเนิดความรอนท่ีใชเช้ือเพลิงชีวมวล) [7] และเมื่อนำคาปริมาณแกสท่ี
ตรวจวัดไดท้ังสองชนิดมาคำนวณประสิทธิภาพการเผาไหม (Effcom) ตามสมการ (1) จะเห็นไดวาประสิทธิภาพเตาเผาอิฐ
มอญท่ีไดรับการพัฒนามีประสิทธิภาพการเผาไหมอยูในชวง 91.20-98.10% โดยมีคาประสิทธิภาพการเผาไหมเพ่ิมข้ึน 
ประมาณ 3-4% ซ่ึงประสิทธิภาพการเผาไหมท่ีสูงขึ้นนี้จะสงผลโดยตรงตอปริมาณเช้ือเพลิงชีวมวลท่ีจะถูกใชในการเผาอิฐ
มอญดวย ทำใหแนวโนมของการใชเช้ือเพลิงชีวมวล (ไมฟน) ในเตาเผาอิฐมอญลดลง 

 ตารางท่ี 1 ผลการตรวจวัดแกสเสยีและประสิทธิภาพการเผาไหมของเตาเผาอิฐมอญแตละชนิด 

ชนิดเตาเผา แกสเสีย หนวย 
ผลการตรวจวัด1 

มาตรฐาน2 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งท่ี 4 

เตาเผาอิฐมอญแบบ
ด้ังเดิม 

CO 

CO2 

ppm 
(%) 
% 

499 
(0.0499) 

0.3 

516 
(0.0516) 

1.2 

441 
(0.0441) 

0.8 

729 
(0.0729) 

1.1 

690 

ประสิทธิภาพการเผาไหม (Effcom) % 83.37 95.70 94.48 93.37 
เตาเผาอิฐมอญแบบ
ถมทรายหลังเตา 

CO 

CO2 

ppm 
(%) 
% 

88 
(0.0088) 

0.1 

215 
(0.0215) 

0.4 

29 
(0.0029) 

0.1 

38 
(0.0038) 

0.2 

690 

ประสิทธิภาพการเผาไหม (Effcom) % 91.20 94.63 97.10 98.10 
1ผลการตรวจวัดอางอิงท่ีสภาวะอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 760 มิลลิเมตรปรอท (หรือ เทากับ 1 บรรยากาศ) และสภาวะ
แหง (dry basis) โดยมีปริมาตรอากาศสวนเกินขณะเผาไหมเช้ือเพลิงชีวมวลภายในเตาเผาอิฐมอญ (% excess air)  
2คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 
2549 (แหลงกำเนิดความรอนท่ีใชเชื้อเพลิงชีวมวล) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป เลมท่ี 123 ตอนพิเศษ 125ง 
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2549 [7] 

ตารางท่ี 2 แสดงขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณผูประกอบการและการสำรวจภายในโรงงาน จากน้ันนำขอมูลท่ี
ไดมาประเมินเศรษฐศาสตรเบื้องตนเปรียบเทียบระหวางเตาเผาอิฐมอญแตละชนิด ในภาพรวมพบวาเตาเผาอิฐมอญ
เช้ือเพลิงชีวมวลแบบถมทรายหลังเตาท่ีไดรับการพัฒนาสามารถรองรับจำนวนกอนอิฐตอการเผาแตละครั้งไดมากขึ้น เพิ่ม
จาก 42,000 กอน เปน 60,000 กอน เน่ืองจากเตาเผามีขนาดใหญข้ึนและมีความจุเพ่ิมข้ึนจากเดิมประมาณ 42.85% 
หลังจากการเผาอิฐเสร็จสิ้นพบวาปริมาณการใชเช้ือเพลิง (ไมฟน) ลดลงจาก 18 ตัน/ครั้ง เหลือ 14 ตัน/ครั้ง นอกจากนั้นยัง
สามารถรองรับการใชไมฟนสดท่ีมีคาความช้นืสูงได แตระยะเวลาในการเผาอิฐมอญแตละครั้งจะเพ่ิมข้ึนจากเดิม 48 ช่ัวโมง 
ไปเปน 72 ชั่วโมง ในสวนของระยะเวลาเผาอิฐท่ีเพ่ิมข้ึนจะไมสงผลตอคาแรงงานในการขนถายและควบคุมการเผาอิฐ 
เน่ืองจากผูประกอบการมีการวาจางเปนแบบเหมาจาย แตจะมีคาใชจายในดานปริมาณการใชไฟฟาท่ีเพิ่มข้ึน เนื่องจากมี
การใชพัดลมอัดอากาศในขั้นตอนการเรงไฟเพ่ือเผาอิฐทำใหปริมาณการใชไฟฟาเพ่ิมข้ึนประมาณ 160 เทา อยางไรก็ตาม
เน่ืองจากปริมาณอิฐมอญท่ีสามารถเผาไดมากข้ึนและปริมาณการใชไมฟนลดลง ทำใหมีดัชนีช้ีวัดการใชพลังงานจำเพาะ
ลดลง มีคาเทากับ 2.26 เมกะจูล/กิโลกรัม จากเดิม 4.73 เมกะจูล/กิโลกรัม สามารถลดตนทุนในขั้นตอนการเผาอิฐได
ประมาณ 44.23% และเมื่อคำนวณระยะเวลาการคืนทุน มีคาเทากับ 1.14 ป 
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 ตารางท่ี 2 ขอมูลปฐมภูมแิละผลการประเมินเศรษฐศาสตรเบ้ืองตนเปรียบเทียบระหวางเตาเผาอิฐมอญแตละชนิด 

ขอ รายละเอยีด 
การเปรียบเทียบเตาเผาอิฐมอญ 

เตาเผาอิฐมอญ
แบบดั้งเดิม 

เตาเผาอิฐมอญ 
แบบถมทรายหลังเตา 

1 จำนวนอิฐท่ีเผาตอครั้ง (กอน) 42,000 60,000 
2 ระยะเวลา (ช่ัวโมง) 

ระยะเวลาในการอุนอิฐ 
ระยะเวลาในการเผาอิฐ 

24 
24 

36 
36 

3 อุณหภูมิเฉลี่ยของเตาเผา (องศาเซลเซียส) 
อุณหภูมกิารอุนอิฐ 
อุณหภูมิการเผาอิฐ 

300-600
750-1,100

250-600
750-1,100

4 ปริมาณไมฟน/ปริมาณชีวมวลที่ใช (ตัน) 
ราคาไมฟนรวม (บาท) –(ปริมาณ*ราคาไมฟน) 

18 
16,200 

14 
11,200 

5 ความช้ืนของชีวมวลที่เหมาะสม (%, ความชื้นมาตรฐานเปยก) 
คาความรอน (เมกะจูล/กิโลกรัม) 
ราคาไมฟน (บาท/ตัน) 

15-20 
16 
900 

6 จำนวนคนงานลำเลียงอิฐเขา/ออกเตาเผา (คน) 
คาจาง (500 บาท/คน) 

4 
2,000 

7 จำนวนคนงานควบคุมเตาเผา (คน) 
คาจาง (1,200 บาท/คน) 

3 
3,600 

8 คาใชจายดานแรงงานตอครั้งของการเผาอิฐ (บาท) (ขอ 6+7) 5,600 
9 ปริมาณการใชไฟฟา (kWh) 

ไฟฟาแสงสวาง (หลอดไฟ 32 วัตต, 1 หลอด) 
พัดลมโบลเวอร (มอเตอร 2.2 กิโลวัตต, 2 ตัว) 

0.8 
0.768 (24 h) 

- 

35-48
14
800
4

2,000
3

3,600
5,600
159.5

1.152 (36 h) 
158.4 (36 h) 

10 จำนวนหนวยตามปริมาณการใชไฟฟา (หนวย) 
คาไฟฟาท่ีใช (บาท)-คิดคาไฟฟาหนวยละ 3.99 บาท 

1 
3.99 

160 
638.4 

11 คาใชจายรวมตอครั้งของการเผาอิฐ (บาท) (ขอ 4+8+10) 21,804 17,439 
12 ดัชนีชี้วัดการใชพลังงานตอกอนอิฐ (เมกะจูล/กอน) 6.86 3.27 
13 ดัชนีชี้วัดการใชพลังงานจำเพาะ (เมกะจูล/กิโลกรัม) 4.73 2.26 
14 ราคาตนทุนตอกอนอิฐ (บาท/กอน) – ไมรวมตนทุนอื่น (ขอ 11/1) 0.52 0.29 
15 ระยะเวลาการคืนทุน (ป) = ตนทุนคากอสราง/(เงินสวนตางจาก

การเผาแตละครั้ง*จำนวนการเผาอิฐมอญทั้งป จำนวน 20 ครั้ง) 
PB (year) = 100,000/[(21,804-17,439)*20] 

1.14 
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สรุปผลการวิจัย
การพัฒนาเตาเผาอิฐมอญเช้ือเพลิงชีวมวลแบบถมทรายหลังเตาในโครงการนี้ มีจุดประสงคเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี

เตาเผาอิฐมอญแบบใหมเพ่ือทดแทนเตาเผาแบบดั้งเดิมท่ีมีประสิทธิภาพต่ำและกอใหเกิดปญหามลพิษอากาศ ซึ่งเปน
กรณีศึกษาของโรงงานอิฐมอญตะวัน ตำบลหนองหลม อำเภอหางฉัตร จังหวัดลำปาง และเพ่ือสรางความมั่นใจใหแก
ผูประกอบการในการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี จึงดำเนินการเก็บขอมูลดานประสิทธิภาพของเตาเผาแบบใหมเปรียบเทียบกับ
แบบดั้งเดิม พบวา การเผาอิฐมอญในเตาเผาแบบใหมแตละครั้งจะใชระยะเวลาเพิ่มข้ึนประมาณ 24-48 ช่ัวโมง แตการ
เพ่ิมขึ้นของระยะเวลาการเผาอิฐไมไดนำไปสูการเพิ่มข้ึนของคาจางแรงงานเนื่องจากการข้ันตอนการเผาอิฐมอญจะมีการ
วาจางแบบเหมาจาย ผลการตรวจวัดพบวาประสิทธิภาพตาเผาอิฐมอญท่ีไดรับการพัฒนามีประสิทธิภาพการเผาไหมเพ่ิม
สูงข้ึน 3-4% ซึ่งประสิทธิภาพการเผาไหมท่ีสูงขึ้นน้ีจะสงผลโดยตรงตอปริมาณเช้ือเพลิงชีวมวลท่ีจะถูกใชในการเผาอิฐมอญ
ดวย ทำใหแนวโนมของการใชเช้ือเพลิงชีวมวล (ไมฟน) ในเตาเผาอิฐมอญลดลง โดยปริมาณการใชเช้ือเพลิงลดลง ประมาณ 
4 ตัน และสามารถผลิตอิฐมอญไดเพ่ิมขึ้นประมาณ 20,000 กอน/ครั้ง แตอยางไรก็ตามปริมาณการใชไฟฟาของเตาเผาอิฐ
มอญท่ไีดรับการพัฒนาขึ้นนั้นจะมีคาเพิ่มขึ้นประมาณ 160 หนวย เนื่องจากมีการใชงานพัดลมอัดอากาศในชวงของการเรง
ไฟเพ่ือเผาอิฐและทำใหอุณหภูมิภายในหองเผาไหมของเตาเผาอิฐมอญสูงประมาณ 1,100 องศาเซลเซียส ซ่ึงเปนชวง
อุณหภูมิท่ีเหมาะสมสำหรับการเผาอิฐมอญ และดัชนีช้ีวัดการใชพลังงานจำเพาะ เทากับ 2.26 เมกะจูล/กิโลกรัม ซ่ึงลดลง
จากเดิมท่ีมีคาเทากับ 4.73 เมกะจูล/กิโลกรัม จากขอมูลสามารถสรุปไดวาการพัฒนาเตาเผาอิฐมอญแบบใหม จะนำไปสู
การลดตนทุนการผลิตอิฐมอญโดยเฉพาะในขั้นตอนการเผาอิฐ จะลดลงจากการใชเตาเผาอิฐแบบดั้งเดิมประมาณ 44.23% 
โดยมีระยะเวลาในการคืนทุน เทากับ 1.14 ป 
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