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บทคัดยอ
งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการกระจายตัวของอุณหภูมิ
ณ ชวงเวลาตางๆ ของการเผาเครื่องปนดินเผา (ผลิตภัณฑคือครกดิน
เผา) โดยมีจุดมุงหมายหลักคือเพื่อหาแนวทางลดเวลา และเชื้อเพลิงที่
ใชในการเผาในแตละรอบการผลิตใหเหลือเทาที่จําเปนเทานั้น ซึ่งจะถือ
เปนการประหยัดพลังงานในรูปของชีวมวลไดเปนจํานวนมาก
โดย
เลือกใชกรณีศึกษาที่ บานปากหวยวังนอง ต.ปทุม อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี ซึ่งเปนกลุมที่ผลิตเครือ่ งปนดินเผาในปริมาณมาก เปน
กลุมที่ผลิตครกดินเผาที่ใหญที่สุดในประเทศไทย
มีเตาเผาทั้งหมด
มากกวา 50 เตา ผลผลิตหลักไดแกครกดินเผา ขนาดเตาเผามีขนาด
แตกตางกันไป ตั้งแตความจุ 1,000-4,000 ใบ ในการเผาแตละรอบของ
การเผาใชเวลาทั้งสิ้นกระบวนการประมาณ 5-7 วัน และใชไมฟนเปน
เชื้อเพลิง ซึ่งจากการเก็บขอมูลพบวาการใชเชื้อเพลิงในการเผาแตละ
รอบ สูงถึงประมาณ 4,000 กิโลกรัม โดยบทความนี้จะไดนําเสนอผล
การตรวจวัดอุณหภูมิและเวลาตลอดชวงการเผา นอกจากนี้ยังนําเสนอ
ขอมูลการใชเชื้อเพลิงในการเผาครก ซึ่งพบวาเตาขนาดใหญนั้นมีอัตรา
การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนอยกวาเตาขนาดเล็ก
คําสําคัญ:
เตาเผาเครื่องปนดินเผา/การกระจายตัวของอุณหภูม/ิ
เครื่องปนดินเผา
Abstract
The objective of this project is to investigate the temperature
profiles within the fired-wood ceramic kiln. The selected kilns in
this study are of a mortar maker group at Pak Huay Wangnong,
Muang, Ubon Ratchathani. The temperature and time throughout
the firing process were recorded as well as the quantity of
biomass used. The characteristic of temperature-time plots of
each position along the kiln axis has been presented and
discussed. The fuel consumption rate for different sizes of the kiln
has also been analyzed and discussed.
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1. บทนํา
การผลิตเครื่องปนดินเผาในประเทศไทยนั้น พบหลักฐานวามีการ
ผลิต และพัฒนามาหลายรอยปแลว และที่มีชื่อเสียงที่สุดซึ่งทั่วโลกรูจัก
ไดแกเครื่องสังคโลกไดเริ่มทําที่เมืองชะเลียง
ซึ่งตัง้ อยูในบริเวณวัด
พระศรีมหาธาตุ เมืองสวรรคโลก สรางขึ้นเมื่อราว พ.ศ. 1043 กอน
สมัยราชวงศพระรวง สันนิษฐานกันวาจีนเขามาทําเครื่องปนดินเผาทั้งนี้
เพราะรูปทรงและลวดลายมีลักษณะแบบจีนคลายสมัยปลายราชวงษ
ซอง (พ.ศ 1503-1820) [1] หลังจากนั้นการเครื่องปนดินเผาของไทยก็
ไดรับการพัฒนาเรื่อยมาทุกยุคทุกสมัย
ในปจจุบันการทํา
เครื่องปนดินเผา เปนที่สนใจกันอยางแพรหลาย และเปนอุตสาหกรรม
หนึ่งที่รัฐบาลสงเสริม ปจจุบันไดมีโรงงานอุตสาหกรรมประเภทนี้เกิดขึ้น
หลายแหง ซึ่งมีกําลังผลิตสูงทั้งในดานคุณภาพและปริมาณ
ในแงวิชาการนั้นไดมีการศึกษาเกี่ยวกับการกระจายตัวของ
อุณหภูมิภายในเตาเผาในชวงเวลาตางๆของการเผาอยูบาง [2-3] โดย
ไดแสดงขอมูลดานอุณหภูมิการเผาของเตาเผาขนาดใหญ
ซึ่งเปน
เครื่องปนดินเผาประเภทเซรามิกเปนหลัก
สําหรับกลุมเครื่องปนดินเผาที่บานปากหวยวังนอง ต.ปทุม อ.
เมือง จ.อุบลราชธานี ซึ่งถูกเลือกเปนกรณีศึกษานั้น มีผูประกอบการอยู
ประมาณ 38 ครัวเรือน ใชเตาเผาแบบที่เรียกวา เตาตัวหนอน หรือเตา
จรวด ซึ่งมีลักษณะหลังเตาโคงคลายโดมครึ่งทรงกลม และยาวประมาณ
10-13 เมตร ดังแสดงในรูปที่ 1 โดยเตาเผาที่ใชมีขนาดตางๆกัน และ
อาจสามารถแบงออกไดเปน 3 ขนาด คือเตาเผาขนาดเล็ก บรรจุครกได
ประมาณ 1,000-1,800 ใบ เตาเผาขนาดกลาง ซึ่งมีจํานวนมากที่สุด
สามารถบรรจุครกไดประมาณ 2,000-2,800 ใบ และเตาเผาขนาดใหญ
สามารถบรรจุครกไดประมาณ 3,000 ใบขึ้นไป [4]
เครื่องปนดินเผาที่ผลิตมีหลายชนิด เชน ครกดินเผา กระถาง และ
กระเบื้อง แตที่ผลิตกันอยางแพรหลายมากที่สุด คือครกดินเผา ซึ่งเปน
ผลิตภัณฑหลักทีง่ านวิจัยนี้ใหความสนใจ
โดยมีอุณหภูมิในการเผา
จนถึงจุดสุกตัวอยูที่ประมาณ 1200 o C ใชไมฟนเปนเชื้อเพลิงแตละรอบ
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การเผาประมาณ 3,000 – 5,000 กิโลกรัม [5] เครื่องปน ดินเผา(ครก) ที่
ผลิตเปนชนิดสโตนแวร (Stone ware) เมื่อเคาะจะมีเสียงดังกังวานเปน
ผลิตภัณฑที่น้ําซึมผานไมไดเหมาะสําหรับใชประกอบอาหารเนื่องจาก
สารเคมีตาง ๆ ของภาชนะไมสามารถปนเปอนอาหารได [1]
บทความชิ้นนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอขอมูลดานอุณหภูมิและ
เวลา ตลอดการเผาครกดินเผา นอกจากนี้ยังจะนําเสนอขอมูลเชื้อเพลิง
ที่ใชในกระบวนการผลิต ทั้งนี้เพื่อประกอบการวิเคราะหหาแนวทางการ
ลดปริมาณเชื้อเพลิงอีกดวย

ปลองไฟ
รูปที่ 2 แสดงตําแหนงการติดตั้งหัววัดอุณหภูมิในเตาเผา

หนาเตา
รูปที่ 1 แสดงภาพของเตาเผาเครื่องปนดินเผาแบบตัวหนอน ที่ใชกัน
ทั่วไปที่บานปากหวยวังนอง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

รูปที่ 3 แสดงตัวอยางการติดตั้งหัววัดอุณหภูมิบนเตาเผา

อุ ณ ห ภู มิ (อ ง ศ า เซ ล เซี ย ส )

2. วิธีการศึกษา
การศึกษาดําเนินการโดยทําการวัดอุณหภูมิและเวลาที่ใชในการ
เผาครกดินเผา ตั้งแตเริ่มกระบวนการผลิตจนแลวเสร็จ โดยเลือกทําการ
ตรวจวัดเตาเผาทั้งสิ้น 4 ขนาด คือเตาเผาขนาดใหญ (ขนาดความจุ
3,600 ใบ) เตาเผาขนาดกลาง(ขนาดความจุ 2,000 ใบ) และเตาเผา
ขนาดยอม (ขนาดความจุ 1,500 ใบ) นอกจากนี้ยังมีการสรางเตาเผา
ขนาดเล็กใชสําหรับทําการศึกษาเปรียบเทียบ โดยสรางใหมีขนาดความ
จุเพียงประมาณ 150 ใบ ในการเก็บรวบรวมอุณหภูมิการเผาและเวลา
ในการเผานั้น
ไดทําการตรวจวัดเตาเผาละ
2
ครั้ง
ใช
Thermocouple ชนิด K (K-Type) เปนเครื่องมือในการวัด และทํา
การบันทึกผลโดยใชเครื่องบันทึกขอมูล (Data logger) โดย
Thermocouple ที่ใชนั้น ติดตั้งจํานวนทั้งสิ้น 13 จุด ที่ระยะหางตาม
แนวแกนเตาเผา เทาๆกัน ที่ความลึกจากผิวเตาดานในประมาณ 1 cm
ประดังรูปที่ 2 ซึ่งแสดงตําแหนงการติดตั้งหัววัดในเตา และ รูปที่ 3
แสดงภาพตัวอยางการติดตั้งหัววัดที่เตาเผาหนึ่ง
สําหรับการบันทึก
ขอมูลนั้น ทําการบันทึกทุกๆ 30 นาที ในชวงเวลาปกติ และทุกๆ 15
นาที ในชวงเรงไฟ นอกจากนี้ยังมีการบันทึกปริมาณเชื้อเพลิงที่ใชในแต
ละรอบการเผาดวย เพื่อเปรียบเทียบการใชเชื้อเพลิงของแตละเตา
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ตําแหนงที่ 7

3. ผลการศึกษา และการอภิปราย
3.1 การกระจายตัวของอุณหภูมิในชวงเวลาตางๆของการเผาครก
หลังจากบันทึกอุณหภูมิและเวลาตลอดกระบวนการเผาแลว ไดนํา
ขอมูลเหลานั้นมาเขียนเปนกราฟ ซึ่งแสดงความสัมพันธของอุณหภูมิ
กับเวลาในชวงตางๆ ของการเผา ดังแสดงในรูปที่ 4
จากรูปที่ 4 จะเห็นวาแนวโนมของอุณหภูมิในเตาเผานั้น มีแนวโนม
ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กล า วคื อ เส น กราฟจะมี ลั ก ษณะแบนราบใน
ชว งแรก และจากนั้ น จะพุ ง ชั น ขึ้ น อย า งทั น ที ทั น ใด และค อ ยๆตกลง
ในชวงทายของการเผา ซึ่งกราฟของอุณหภูมิภายในเตาเผาที่เวลาและ
ตําแหนงตาง ๆในรูปที่ 4 นั้นสามารถแบงชวงการเผาออกเปน 3 ชวง
ตามขั้นตอนการเผา คือ ชวงอุนเตา ชวงเรงไฟ และชวงปดเตา โดย
แตละชวงมีรายละเอียดดังนี้
1. ชวงอุนเตา เปนขั้นตอนแรกของการเผาเครื่องปนดินเผา โดยทํา
การสุมไฟออนๆที่หนาเตาเพื่อไลความชื้นในครกและเตรียมเนื้อดินของ
ครกใหพรอมที่จะทําการเผา ถาหากขั้นตอนนี้ใชเวลาไมนานพออาจ
กอใหเกิดการแตกราวของครกได จากขอมูลการตรวจวัด พบวา
อุณหภูมิที่ใชในการอุนเตาคอนขางคงที่ที่ประมาณ 100-200 o C และใช
เวลาประมาณ 37 ชั่วโมง
2. ชวงเรงไฟ เปนขั้นตอนที่เรงไฟใหเตารอนเพื่อใหครกสุก โดย
ทําการสุมฟนที่หนาเตาอยางรวดเร็ว และปริมาณมาก ชวงนี้อุณหภูมิใน
เตาเผาจะเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว ดังกราฟในรูปที่ 4 โดยทั่วไปอุณหภูมิ
สูงสุดที่ใชในการเรงไฟคือประมาณ 1,100-1,200 o C และใชเวลาใน
ขั้นตอนนี้ประมาณ 17-24 ชั่งโมง อนึ่ง ในชวงการเรงไฟนั้น นอกจาก
การสุมไฟที่หนาเตาแลว ยังมีการแหยตาไฟ ซึ่งเปนการเติมฟนที่ตาไฟ
ดานขางลําตัวเตาเผา ซึ่งตาไฟนี้จะสรางไวเปนระยะๆ ทั้งนี้เพื่อเปนการ
กระจายเปลวไฟใหทั่วถึงตลอดลําตัวเตาเผาเพื่อใหครกมีสีสวยงาม
สม่ําเสมอ
และยังมีการสาดเกลือเขาไปในเตาเพื่อใหครกมีสีมันวาว
สวยงามเปนที่ตองการของตลาด
3. ชวงปดเตา เปนขั้นตอนสุดทายของการเผา โดยทําการปด
ปากเตา และตาไฟทุกๆจุด ชวงนี้อุณหภูมิลดไฟลงใหเตาไดเย็นตัวลง
อยางชา ๆ ถาหากปลอยใหเตาเผาเย็นตัวลงเร็วเกินไปจะทําใหครก
แตกราวเสียหายไดโดยอุณหภูมิจะลดลงจนถึงอุณหภูมกิ อนทําการผลิต
และใชเวลาในชวงนี้ประมาณ 80 ชั่วโมง
จากขอมูลในรูปที่ 4 หากพิจารณาจัดกลุมขอมูลออกเปนกลุมๆ
ตามตําแหนงของการติดตั้งหัววัด
โดยแบงเปนกลุมหนาเตา
ประกอบดวยตําแหนงหัววัดบริเวณหนาเตาเผา ไดแกหัววัดหมายเลข
1, 2, 3 กลุมกลางเตาเผา ประกอบดวยหัววัดหมายเลข 4, 5, 6, 7, 12,
13 กลุมทายเตาเผา ประกอบดวยหัววัดหมายเลข 8 และ 9 และกลุม
ปลองไฟ ประกอบดวยหัววัดหมายเลข 10 และ 11 โดยนําขอมูลจาก
หัววัดในแตละกลุมมาหาคาเฉลี่ย และเขียนเปนกราฟแสดงอุณหภูมิและ
เวลาของกลุมหัววัดในสวนตางๆของเตาเผา ดังแสดงในรูปที่ 5 ซึ่ง
สามารถใหภาพการกระจายของอุณหภูมิในสวนตางๆ ของเตาเผาได
ชัดเจนขึ้น
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รูปที่ 5 แสดงอุณหภูมิเฉลี่ยของหัววัดกลุมตางๆ ในเตาเผา
ตลอดชวงการเผา
จากรูปที่ 5 จะเห็นไดวาเสนกราฟบริเวณหนาเตาเผานั้นมีลักษณะ
กราฟที่สูงชันมากกวากลุมอื่นๆ และมีอุณหภูมิที่สูงกวาบริเวณอื่นดวย
ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณนี้ไดรับความรอนจากการเผาไหมเชื้อเพลิง (ไม
ฟ น ) มากกว า และรวดเร็ ว กว า ส ว นอื่ น ๆ ดั ง จะเห็ น ได จ ากการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิซึ่งเกิดขึ้นกอนตําแหนงอื่น ๆ กลาวคือเมื่อทํา
การอุนเตาเผา หนาเตาจะไดรับความรอนเร็วกวาและมากกวา แลวจึง
คอย ๆ ถายเทความรอนใหกับสวนของกลางเตาและทายเตาตามลําดับ
เมื่อเริ่มเผาอุณหภูมิหนาเตาจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วซึ่งจะเห็นไดจาก
เสนกราฟมีความชันสูงกวาในสวนอื่นและอุณหภูมิสูงสุดที่มีคาประมาณ
1,150 o C ซึ่ ง มากกว า ส ว นอื่ น ของเตาเผาตลอดระยะเวลาการเผา
นอกจากนี้ จะพบวาเมื่อเริ่มปลอยใหเย็นตัว อุณหภูมิหนาเตาจะลดลง
อยางรวดเร็วในขณะที่สวนอื่น ๆ ยังคงมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเนื่องจากยังคง
ไดรับการถายเทความรอนมาจากบริเวณหนาเตานั่นเอง
เปนที่นาสังเกตวาลักษณะของเสนกราฟของหนาเตาเผามีลักษณะ
ไมสมมาตรกลาวคือ มีลักษณะเบี่ยงเบนมาทางซายมือ ทั้งนี้เนื่องจากใน
จังหวะการเรงไฟนั้นสวนนี้ไดรับความรอนอยางรวดเร็ว แตในจังหวะ
การปดเตานั้น เตาเผาจะคอยๆคายความรอนอยางชาๆ ในขณะที่กราฟ
ของสวนอื่น ๆ มีลักษณะสมมาตร เนื่องจากบริเวณกลางเตาเผา ทาย
เตา และปลองไฟนั้นไดรับการถายเทความรอนในอัตราที่สม่ําเสมอทั้ง
ในจังหวะเรงไฟ และปดเตาเผา
นอกจากนี้ยังพบวาอุณหภูมิสูงสุดของสวนตางๆในเตาเผานั้นไม
เท ากั น โดยพบวา อุ ณหภูมิของส วนหนา เตาเผานั้นสูงสุ ดที่ป ระมาณ
1,150 o C ในขณะที่สวนอื่นๆ ของเตาเผาพบวามีอุณหภูมิสูงสุดเพียง
ประมาณ 860 o C อยางไรก็ตามพบวาผลิตภัณฑในรอบที่วัดนั้นมี
คุณภาพคอนขางสม่ําเสมอตลอดทั้งเตา ทั้งนี้จากทฤษฎีเกี่ยวกับการจับ
ตั ว ของดิ น นั้ น กล า วไว ว า ดิ น ทั่ ว ไปจะหลอมและก อ ตั ว เป น ผลึ ก แข็ ง
(Mullite) อุณหภูมิประมาณ 800-900 o C [6, 7] ซึ่งจากขอมูลสวนนี้
AE04-3

อาจสามารถกล า วได ว า อุ ณ หภู มิ ใ นเตาเผานั้ น ไม จํ า เป น ต อ งสู ง ถึ ง
1,150 o C เสมอไป หากสามารถออกแบบโครงสรางเตาเผาใหมีการ
กระจายความรอนไดอยางรวดเร็วและสม่ําเสมอเพียงพอ ซึ่งจะสงผลให
การใชเชื้อเพลิงลดลงได
3.2 ความสัมพันธของปริมาณการใชเชื้อเพลิงและขนาดเตาเผา
นอกจากการวัดอุณหภูมิและเวลาแลว
การศึกษานี้ยังไดทําการ
บันทึกการใชเชื้อเพลิงในการเผาครกของแตละเตาเผาอีกดวย
โดย
ปริมาณการใชเชื้อเพลิงของเตาเผาแตละขนาดนั้นแสดงในตารางที่ 1

ปริมาณเชื้อเพลิงตอครก (กก./ครก)
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ตารางที่ 1 แสดงปริมาณการใชเชื้อเพลิงในการเผาครกดินเผาในเตาเผา
ขนาดตางๆ
ขนาดความจุ
ปริมาณเชื้อเพลิง
ของเตาเผา
ตอครก 1 ใบ
(จํานวนครกคละ ปริมาณฟน
ที่ใช (กก.)
(กก./ใบ)
เตาเผาที่
ขนาด)
1
3,600
4,660
1.29
2
2,000
4,270
2.14
3
1,000
3,440
3.44
1
4
157
772
4.92
จากตารางที่ 1 จะเห็นวาในการเผาครกแตละรอบนั้น ตองใช
เชื้อเพลิงประมาณ 3,000 – 5,000 กก. โดยพบวาสําหรับเตาเผาขนาด
เล็กนั้น มีอัตราการใชเชื้อเพลิงตอครกประมาณ 3.44 กก./ใบ สําหรับ
เตาเผาขนาดกลาง และเตาเผาขนาดใหญนั้น พบวามีอัตราการใช
เชื้อเพลิงตอครกประมาณ 2.14 กก./ใบ และ 1.29 กก./ใบ ซึ่งจากตาราง
ที่ 1 สามารถเขียนเปนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางปริมาณ
เชื้อเพลิงกับขนาดเตาเผาไดดังรูปที่ 6
จากรูปที่ 6 จะสังเกตไดวาเตาเผาขนาดใหญนั้นมีแนวโนมการใช
เชื้อเพลิงตอครกในปริมาณที่ลดลงตามลําดับ ดังนั้นในแงของพลังงาน
ในการผลิตเครื่องปนดินเผา หากสามารถเลือกใชเตาเผาขนาดใหญใน
การเผาจะสามารถชวยลดอัตราการใชเชื้อเพลิงลงได อยางไรก็ตาม ใน
แงของการผลิตและความคลองตัว เตาเผาที่มีขนาดใหญเกินไปจะทําให
รอบการผลิตยาวนานขึ้นและไมสามารถตอบสนองตอความตองการของ
ลูกคาไดทัน
1

เปนเตาขนาดเล็กที่สรางขึ้นเพื่อการทดลองเทานั้น
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ขนาดความจุของเตา (จํานวนครก, ใบ)

รูปที่ 6 แสดงความสัมพันธระหวางปริมาณการใชเชือ้ เพลิงกับเตาเผา
ขนาดตางๆ
4. สรุปผลการศึกษา
บทความชิ้นนี้ไดนําเสนอผลการศึกษาการกระจายตัวของอุณหภูมิ
ในชวงเวลาตางๆของการเผา โดยพบวาอุณหภูมิของเตาเผาสวนหนา
เตาเผามีอุณหภูมสิ ูงสุด ถึงประมาณ 1,200 o C และสวนนี้ยังเปนสวนที่
ตอบสนองตอการเผาไหมของเชื้อเพลิงเร็วและรุนแรงทีส่ ุด เนื่องจากอยู
ใกลบริเวณเรือนไฟ
สําหรับสวนอื่นๆของเตาเผานั้นพบวามีการ
ตอบสนองตอการเผาไหมเชื้อเพลิงทีช่ ากวา และมีอุณหภูมิสูงสุดเพียง
ไมเกิน 900 o C ซึ่งเปนชวงอุณหภูมเิ พียงพอที่ดินเปลีย่ นโครงสรางให
จับตัวกันแข็งแรงขึ้น ดังนั้นจึงมีความเปนไปไดที่จะลดอุณหภูมิสูงสุด
ชวงหนาเตาเผาลงเพื่อประหยัดเชื้อเพลิง แตจะตองออกแบบเตาเผาให
สามารถกระจายความรอนไปสูสวนตางๆของเตาเผาใหรวดเร็วและ
เพียงพอใหครกเปลี่ยนโครงสรางใหแข็งแรงตามตองการ
นอกจากนี้ยังพบอีกวาเตาเผาขนาดใหญนั้นมีอัตราการสิ้นเปลือง
เชื้อเพลิงนอยกวาเตาเผาขนาดเล็กอยางชัดเจน ดังนั้นการใชเตาเผา
ขนาดใหญจึงมีแนวโนมที่จะชวยประหยัดการใชเชื้อเพลิงลง
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