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             รายละเอยีดคณุลกัษณะเตาเผาศพปลอดมลพษิ
คณุลกัษณะท ัว่ไป                                                                    
            เป็นเตาเผาศพทีใ่ชห้ลักการของเตาเผาแบบสองหอ้งเผาไหม ้ ประกอบดว้ยหอ้งเผาหลัก          
( Primary  Chamber ) ซึง่ทําหนา้ทีเ่ผาศพ  และหอ้งเผารอง  (Secondary  Chamber ) ซึง่ทําหนา้ที่
เผากา๊ซทีเ่กดิจากหอ้งเผาหลักอกีครัง้  เพือ่กําจัดกลิน่และควัน โดยเครือ่งพน่ไฟ ( Burner)ทีใ่ชจ้ะใช ้
น้ํามนัดเีซล ( Light  Oil ) เป็นเชือ้เพลงิ ใชไ้ฟฟ้า 380 V 50 Hz ( Three  Phase.)  หรอืใชไ้ฟฟ้า 220 V   
50  Hz  ( Single  Phase.)                      
คณุลกัษณะเฉพาะ                                                                      
              1 .เป็นเตาเผาสําเร็จรปู  อปุกรณ์ทกุชิน้ตดิตัง้ไวใ้นตัวเผาทัง้หมดและ      
                     สามารถใชง้านไดท้ันทเีมือ่จัดสง่                                        
                 2 .โครงสรา้งภายนอกทําดว้ยวสัดทุีม่คีวามทนทาน  แข็งแรง  ตัวเตาตดิทับ    
                     ดว้ยแผน่เหล็กพน่สกีนัสนมิแลว้พน่ทับดา้นนอกดว้ยสทีีม่คีวามสวยงามได ้
                     มาตรฐานและสอดรับกบัหนิแกรนติทีต่กแตง่ดา้นหนา้เตาเผา                 
                 3 .โครงสรา้งภายในประกอบดว้ย  อฐิหนักทนไฟ และอฐิมวลเบากนัไฟ  B 1  ซึง่
                     สามารถทนความรอ้นไดไ้มน่อ้ยกวา่  1,400  องศาเซลเซยีส           
              4 .ขนาดของหอ้งเผาไหมห้ลกั (หอ้งเผาศพ)และหอ้งเผารอง(หอ้งกําจัดมลพษิ)
                     มปีรมิาตรไมน่อ้ยกวา่  1.4  ลกูบาศกเ์มตร                                    
              5 .เตาเผาศพเป็นระบบ  Hot  Hearth  มหีอ้งเผาไหมร้อง(หอ้งกําจัดมลพษิ)อยู ่    
                     บรเิวณดา้นบนของหอ้งเผาไหมห้ลัก  เพือ่เป็นการถา่ยเทความรอ้นเป็นไปได ้
                     อยา่งรวดเร็วและทั่วถงึ                                                                

่
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                 6 . ควบคมุการ เปิด - เปิด ดว้ยระบบไฟฟ้าและมชีอ่งมองเพือ่สงัเกตการณ์เผาไหม ้
                     อยูบ่รเิวณหนา้ประตเูตาเผา                                                       
                 7 .หอ้งเผาหลกั (Main  Bumcrs) และหอ้งเผารอง ( Secondary  Bumcrs )เป็น     
                    หวัเผาแบบ 2 Stage  Burner  มขีนาด  ไมน่อ้ยกวา่  500,000  BTU / ชัว่โมง
                    และ 1,500,000  BTU / ชัว่โมง  ตามลําดับ  เป็นผลติภณัฑท์ีม่คีณุภาพตาม
                    มาตรฐานยโุรป   อเมรกิา  หรอืเทยีบเทา่และไดม้าตรฐาน  ISO9001
                8 . พัดลมเตมิอากาศ (Air  Blowers ) ขบัเคลือ่นดว้ยมอเตอรไ์ฟฟ้า 380 V     

( Three  Phase.)  หรอื  220 V (Single  Phase) ขนาด 1 แรงมา้ จํานวน 2 ชดุ
                    ควบคมุดว้ยระบบ  CONTROL  VALVES  สามารถปรับแตง่ปรมิาณลมใหเ้หมาะสม
                    ไดห้ลายระดับ                                                                             
                9 . อณุหภมูกิารทํางานในหอ้งเผาหลัก(หอ้งเผาศพ) และหอ้งเผารอง (หอ้งกําจัด          
                     มลพษิ)  ไมน่อ้ยกวา่  850  องศาเซลเซยีส                                 
               10.มรีะยะเวลาสําหรับการเผาในหอ้งเผารอง(Retention )ไมน่อ้ยกวา่1วนิาทคีวบคมุ
                    ดว้ยระบบ  MICRO  PROFESSOR  แบบ  DIGITAL  ตัง้แตข่ัน้ตอนการอุน่เตาเผาศพ
                    และปิดเครือ่งเองโดยอตัโนมตั ิ                   
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                11 . มกีารควบคมุการเผาไหมใ้หส้มัพันธก์บัอณุหภมูใินหอ้งเผาดว้ยระนนอัตโนมัต ิ 
                    โดยตัววัดอณุหภมู ิ ( Themocouple ) ในหอ้งเผาทัง้สอง  และหนา้ปัดแสดงคา่
                    อณุหภมูเิป็นตัวเลข
              12 . สามารถเผาศพไดต้อ่เนื่อง 8-10 ศพ / วัน   โดยไมต่อ้งพักเตาใหเ้ย็น
              13 . มอีัตราการเผาไหมส้งูซึง่ประกอบดว้ยหวัฉีด  4  หวัฉีด
              14 . มปีลอ่งระบายอากาศเสยี ซึง่ภายนอกทําดว้ยเหล็กและภายในทําดว้ยวัสดทุนไฟ   
              15 . บรเิวณดา้นหนา้เตา มชีอ่งสําหรับเก็บกวาดขีเ้ถา้และกระดกูแยกตา่งหาก(Hopper)
              16 . อปุกรณ์หวัเผามาตรฐานยโุรป  อเมรกิา หรอืเทยีบเทา่และไดรั้บการรับรอง          
                     มาตรฐาน  ISO 9001                                                                           
              17 . มถัีงน้ํามันเชือ้เพลงิปรมิาณไมน่อ้ยกวา่ 500 ลติร และป๊ัมน้ํามันไฟฟ้าตดิตัง้ใตเ้ตา
                     ซึง่จัดเก็บไวอ้ยา่งปลอดภยั                                                               
              18 . มมีาตรฐานคุณภาพทางอากาศ  US - EPA  และกรงุเทพมหานคร                       
              19 . อัตราการสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิอยูท่ี ่  35-40 ลติร / ชัว่โมง / ศพ

-3-



ขนาดและนํา้หนกั

         -  ความกวา้ง      155   เซนตเิมตร

         -  ความยาว        360   เซนตเิมตร

         -  ความสงู         282   เซนตเิมตร

         -  น้ําหนัก          10       ตัน

อปุกรณ์ประกอบมาตรฐาน

  1. อปุกรณ์สําหรับการเก็บกวาดกระดกู

  2. อปุกรณ์สําหรับทําความสะอาดเตา

  3. คูม่อืการใชง้านเตาเผา
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การรบัประกนัและอบรมการใชเ้ครือ่ง

         1.เดาเผาศพปลอดมลพษิทีย่ังไมเ่คยผา่นการใชง้าน ซึง่สามารถใชง้านไดทั้นท ีและ รับประกนัคณุภาพ
เตา 3 ปี นับจากวันทีผ่า่นการตรวจรับสนิคา้ หากเครือ่งเกดิขดัขอ้งในสภาพใชง้านปกต ิผูจํ้าหน่ายตอ้งแกไ้ชจน
เครือ่งสามารถใชง้าไดต้ามปกต ิโดยไมค่ดิมลูคา่
        2.บรษัิทฯ จะทําการตรวจเช็ดการทํางานของเตา ทกุ 3 เดอืน และ 6 เดอืน จนครบอายรัุบประกนั (3 ปี)
        3.บรษัิทฯ จัดอบรม ฝึกการใชง้าน และการควบคมุดแูลบํารงุรักษา ใหก้บัเจา้หนา้ทีป่ระจํา เตาเผาปลอด
มลพษิ จนสามารถใชง้านไดด้ี
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เตาเผาศพปลอดมลพษิ
เตาเผาศพปลอดมลพษิแบบควบคมุอากาศ(Starved Air)
ระบบ 2 หอ้งเผาไหม ้ มรีายละเอยีด  ดังนี้

ขนาดเตาเผาศพ  กวา้ง  150 เซนตเิมตร ยาว 420 เซนตเิมตร สงู 
255-285 เซนตเิมตร (วัดภายนอก) ขนาดโดยประมาณขึน้อยูก่บั
สถานทีข่องเมรวุัด

หอ้งเผาไหมท้ี ่1 ( Primary Chamber)
เป็นหอ้งเผาไหมศ้พทีม่อีณุหภมูขิณะทําการเผาไหมส้งูถงึ 800-1,000
องศาเซลเซยีส โดยประมาณ  ภายในกรดุว้ยอฐิทนไฟ  ซึง่สามารถทน
ความรอ้นไดส้งูถงึ 1,400  องศาเซลเซยีส

*โครงสรา้งภายนอก  ประกอบดว้ยโครงสร้างเหล็ก  ออกแบบ
ตามหลกัวศิวกรรม มคีวามแข็งแรง และผนังดา้นหนา้ประตเูตาเผาบุ
ดว้ย  แผน่สแตนเลส และหนิแกรนติ เพือ่ใหค้วามสวยงามและทนทาน

*โครงสรา้งภายใน  ประกอบดว้ยวัสดทุนความรอ้น  ทําใหก้ักเกบ็ความรอ้นไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และลดความสิน้เปลอืงของ
เชือ้เพลงิ  อณุหภมูหิอ้งเผาไหม ้ 800 องศาเซลเซยีส

ผนัง
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ผนง
ชัน้ที ่1  เป็นอฐิทนไฟ (ชนดิ  SK-34)หนา 115 มม. ทนความรอ้นไดถ้งึ 1,400 องศาเซลเซยีส
ชัน้ที ่2  เป็นอฐิฉนวน (ชนดิ B-1)หนา 115 มม.สามารถกันความรอ้นไดด้ ีทนความรอ้นไดถ้งึ 1,400 องศาเซลเซยีส
ชัน้ที ่3  เป็นฉนวนเซรามคิไฟเบอรห์นา 25 มม. ชว่ยในการกันความรอ้นไดเ้ป็นอยา่งด ีทนความรอ้นได ้1,400 องศา

พืน้                                                                                                                      
ชัน้ที ่1  เป็นอฐิทนไฟ(ชนดิ K-43)หนา 115มม สามารถทนความรอ้นไดด้ ีทนความรอ้นไดถ้งึ 1,600 องศาเซลเซยีส      
ชัน้ที ่2  เป็นอฐิทนไฟ (ชนดิ SK -34) หนา 115 มม สามารถทนความรอ้นไดถ้งึ1,400 องศาเซลเซยีส

โคง้หลังคาเตา
ชัน้ที ่1  เป็นอฐิทนไฟ (ชนดิ SK-30)หนา 115 มม.ทนความรอ้นไดถ้งึ 1,300  องศาเซลเซยีส
ชัน้ที ่2  เป็นอฐิฉนวน (ชนดิ B-1)หนา 115 มม. สามารถกันความรอ้นไดด้ ีทนความรอ้นไดถ้งึ  1.400 องศาเซลเซยีส
ชิน้ที ่3  เป็นคอนกรตีทนไฟ คณุภาพ CAST  15   ชว่ยในการกันความรอ้นไดเ้ป็นอยา่งด ี ทนความรอ้นได ้ 1,400  องศา
เซลเซยีส
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*หวัเผาศพ (Burner)   เป็นผลติภณัฑม์าตราฐานของประเทศอติาลี ่ อตัราความสิน้เปลอืงของ
เชือ้เพลงิ 40-45 ลติร/ชม.ใหค้า่พลังงาน 166-474 KW  ( จํานวน 1 หัวเผา)เป็นกระบวนการเผาไหมแ้ละ
ควบคมุดว้ยระบบอตัโนมตั  
    
*พดัลมใหอ้ากาศ  Blower  ขนาด 1 แรงมา้  220 / 380 โวลต ์ ชว่ยในการเผาไหมสํ้าหรับปรับ
ปรมิาณ ลมไดด้ว้ยลิน้ เปิด - ปิด  ชว่ยใหส้ามารถประหยดัน้ํามนัเชือ้เพลงิลงได ้                                          
*ชุดวดัอณุหภูมแิละควบคมุอณุหภูม ิ ในหอ้งเผาไหมเ้ป็นแบบ  Digital  แสดงคา่ความรอ้นเป็น
ตัวเลข  สามารถตัง้คา่อณุหภมูไิดต้ามตอ้งการ  ตัง้แต ่0- 1,200 องศาเซลเซยีส  โดยระบบการเผาไหมจ้ะ
เป็นแบบอตัโนมตัิ

*ลกูกลิง้เข็นโลงศพ  อยูบ่รเิวณดา้นหนา้ของหอ้งเผาศพ

*ชอ่งเก็บกระดกูพรอ้มถาดรองรบักระดกู  อยูบ่รเิวณดา้นหนา้เตา  ทําจากแสตนเลส  เพือ่
ความทนทานใน การใชง้าน

*ชอ่งมองการเผาไหม ้  อยูบ่รเิวณหนา้ประตเูตา 

หอ้งเผาไหมท้ี ่2  ( Secondary  Chamber )                                                  
เป็นหอ้งเผาไหมร้อง เพือ่ทําการขจัดกลิน่และควัน ตลอดจนมลพษิตา่งๆทีอ่อกมาจากหอ้งเผาศพ 
อณุหภมูหิอ้งเผาไหมส้งูถงึ 800-1,000 องศาเซลเซยีส   

*โครงสรา้งภายนอก ป ้ โ ส ้ ็ ั ศิ ี ็
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*โครงสรางภายนอก  ประกอบดว้ยโครงสรา้งเหล็ก  ออกแบบตามหลกัวศิวกรรม  มคีวามแข็งแรง  
ทาสกีนัสนมิแลว้พน่ทับหนา้ดว้ยสทีนความรอ้นทีม่คีณุภาพสงู    
                                    
*โครงสรา้งภายใน  ประกอบดว้ยวัสดทุนความรอ้น  ทําใหก้ารกกัเก็บความรอ้นเป็นไปอยา่งมี
ประสทิธภิาพ  ลดความสิน้เปลอืงของเชือ้เพลงิ

*หวัเผาควนั (Burner)  เป็นผลติภณัฑม์าตราฐานของประเทศอติาลี ่ อตัราความสิน้เปลอืงของ
เชือ้เพลงิ  40-45  ลติร/ชม.ใหค้า่พลังงาน  166-474  KW  (จํานวน 1 หัวเผา ) เป็นกระบวบการเผาไหม ้
และควบคมุดว้ยระบบอตัโนมตั ิ ระยะเวลาในการกกัเก็บหอ้งเผาควันเพือ่เผาซ้ํา ( Retention  time)  เป็น
ระยะเวลา       1 วนิาท ี สามารถสรา้งอณุหภมูใินหอ้งเผาไดถ้งึ  800-1,000  องศาเซลเซยีส  ระบบการ
วัดอณุหภมูแิละควบคมุอณุหภมูใินหอ้งเผา  Digital  แสดงคา่ความรอ้นเป็นตัวเลข สามารถตัง้คา่อณุหภมูิ
ไดต้ามตอ้งการ                                                                                                
*พดัลมใหอ้ากาศ  Blower  ขนาด 1 แรงมา้ 220 / 380 โวลต ์ ชว่ยในการเผาไหมสํ้าหรับปรับ
ปรมิาณลม  ไดด้ว้ยลิน้ เปิด- ปิด  ชว่ยใหส้ามารถประหยดัน้ํามนัเชือ้เพลงิลงได ้

*ชุดวดัอณุหภูมแิละควบคมุอณุหภูม ิ ในหอ้งเผาไหมเ้ป็นแบบ  Digital  แสดงคา่ความรอ้นเป็น
ตัวเลข  สามารถตัง้คา่อณุหภมูไิดต้ามตอ้งการ  ตัง้แต ่0-1,200 องศาเซลเซยีส  โดยระบบเผาไหมจ้ะเป็น
แบบอตัโนมตัิ
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         ประเภทของวสัดทุีใ่ชส้รา้งพืน้และผนงัเตา
1.คอนกรตีทนไฟ ( CASTABLE  REFRACTORIES)                         
         เป็นวัสดทุนไฟชนดิหนึง่คลา้ยกบัคอนกรตีผสมเสร็จทั่วไปสามารถหลอ่เป็นโครงสรา้งเตาได ้
โดยไมม่รีอยตอ่ (MONOLITHIC )  มคีณุสมบตัทินไฟหรอืทนความรอ้น
ทีอ่ณุหภมูสิงูไดด้เีชน่เดยีวกบัอฐิทนไฟสว่นผสมประกอบดว้ยซเีมนตท์นไฟและเม็ดวัสดทุนไฟหลาย
ขนาดทีม่สีดัสว่นพอเหมาะ  ซึง่เมือ่ผสมน้ําตามอตัราสว่นทีกํ่าหนดแลว้จะใหค้วามแข็งแรงสามารถ
ใชง้านไดง้า่ยและสะดวกรวดเร็ว  ขจัดปัญหาเรือ่งการตดัอฐิใหเ้ขา้รปู  และเหมาะสําหรับการใชง้าน
บรเิวณโครงสรา้ง  ทีไ่มส่ามารถกอ่อฐิไดเ้ป็นอยา่งด ี คอนกรตีทนไฟ  เป็นคอนกรตีผสมเสร็จบรรจุ
ถงุพรอ้มใชง้านไดท้ันท ี มคีวามหนาแน่นตํ่าจนถงึสงู
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 2 . อฐิทนไฟ ( REFRACTORY  BRIBK )                                                   
          มลีักษณะเป็นกอ้น  การใชง้านสว่นมากจะนําไปใชใ้นงานกอ่  เชน่  ในการกอ่สรา้งเตาเผา  
เป็นตน้  อฐิทนไฟเป็นวัสดทุนไฟประเภททีส่ามารถ รักษาขนาดสณัฐานเดมิเมือ่ผา่นการใช ้และมี
คณุสมบตัติา่งๆ ดกีวา่วัสดทุนไฟประเภทอืน่ๆ ดังนัน้งานสว่นมากมกัจะใชอ้ฐิทนไฟเป็นสว่นใหญ ่      
3. อฐิฉนวนกนัความรอ้น (INSULATION  BRICK )                      
          เป็นอฐิทีใ่ชสํ้าหรับป้องกนัการสญูเสยีความรอ้นออกไปภายนอกสามารถใชไ้ดก้บังานกอ่
ทั่วๆไป  ซึง่มหีลายคณุภาพใหเ้ลอืกใชต้ามแตอ่ณุหภมูทิีใ่ชง้าน                                                
4.   ปนูทนไฟ ( MORTAR )                                                    
          เป็นวัสดทุนไฟชนดิพเิศษเนือ้ละเอยีด  ใชใ้นการกอ่อฐิทนไฟทําหนา้ทีเ่ป็นตัวเชือ่มระหวา่ง
อฐิ  และป้องกนัการแทรกซมึของกา๊ซ   หรอืของเหลวซมึออกจากรอยตอ่ระหวา่งอฐิ  โดยจะใชก้อ่
หนาเพยีง 1-2 มม.

REFRACTORY
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                    ระบบควบคมุการเผาไหม้
     1.ระบบการควบคมุเครือ่งเผาศพอตัโนมตั ิ ใหทํ้างานสมัพันธก์บัปรมิาตรควันในหอ้งเผาหลกั  
ซึง่ในการเผาครัง้แรกจะมวีัสดทุีต่ดิไฟงา่ยและเป็นเชือ้เพลงิอยา่งดใีนการเผาไหม ้เชน่
ดอกไมจั้น  เป็นตน้  ตัวควบคมุจะตัดระบบการทํางานของเครือ่งพน่ไฟหลักโดยอตัโนมตัชิัว่คราวเมือ่
มคีวันในปรมิาณมากเกนิไป  ทัง้นีเ้นือ่งจากจะทําใหก้ารสนัดาปเป็นไปอยา่งสมบรูณ์แลว้   ยงัชว่ย
ประหยดัเชือ้เพลงิอกีทางหนึง่ดว้ย                                          
      2 .ใช ้Thermocouple   เป็นอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการควบคมุอณุหภมูซิ ึง่มกีารแสดงคา่ทีห่นา้จอควบคมุ  
และตูค้วบคมุอณุหภมู ิ Thermocouple  ควบคมุการเผาไหมใ้หส้มัพันธก์บัอณุหภมูหิอ้งเผาดว้ยระบบ
อตัโนมตั ิ                                                             
      3 . อณุหภมูกิารทํางานในหอ้งเผาไหมห้ลักไมตํ่า่กวา่  850  องศาเซลเซยีส   และหอ้งเผาไหม ้
รองตอ้งไมตํ่่ากวา่  850  องศาเซลเซยีส ิ                                                   
      4 . การแสดงคา่ตัวเลขทีตู่ค้วบคมุ   สามารถบอกคา่ความรอ้นเป็นตัวเลข  Digital   ทัง้สองหอ้ง
เผา                                                                                                                                
       5 . Thermocouple  สามารถทํางานอตัโนมตัคิวบคมุเครือ่งพน่ไฟ(หอ้งเผาหลัก) ใหทํ้างาน
สมัพันธก์บัอณุหภมูใินหอ้งเผารอง  โดยการอุน่เตาในหอ้งเผารองใหม้อีณุหภมูตํิ่ากวา่  550
องศาเซลเซยีส                                                                                 
      6 . สวทิซค์วบคมุการทํางานตา่งๆจะอยูท่ีห่นา้ตูค้วบคมุ  บรเิวณดา้นหลังของเตาเผาศพ  มไีฟ
แสดงความพรอ้มในการทํางานของเตาเผา  มไีฟแสดงเตอืนเมือ่มเีหตขุดัขอ้ง  มตีวัควบคมุการ  เปิด 
- ปิด Blower  เครือ่งพน่ไฟและประต ูฯลฯ      
                   

ระบบหวัฉดีอากาศ
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                                       ระบบหวฉดอากาศ
      เป็นเทคโนโลยทีีช่ว่ยใหร้ะบบการทํางานของเตาเผาศพ  มปีระสทิธภิาพเพิม่มากขึน้  กลา่วคอื  
จะทําใหเ้กดิการเผาไหมไ้ดร้วดเร็วยิง่ขึน้  สะอาดขึน้  และทําใหก้ารเผาไหมส้มบรูณ์ยิง่ขึน้  โดยมกีาร
ควบคมุปรมิาณอากาศจากภายนอกเตาดว้ยระบบปีกผเีสือ้  ซึง่สามารถควบคมุปรมิาณอากาศทีเ่ขา้ไป
ในเตาเผาใหม้ปีรมิาณมากหรอืนอ้ยตามความตอ้งการ

                   ระบบความมปลอดภยัตอ่ผูค้วบคมุระบบ         
      ประตเูผาศพใชร้ะบบ  Automatic   ควบคมุการ  เปิด - ปิด ประตดูว้ยระบบรอกโซไ่ฟฟ้า
ประตเูปิด - ปิด  ดว้ยการทํางานเพยีงปุ่ มเดยีว  ตดิตัง้อยูท่ีบ่รเิวณดา้นหนา้ของเตาเผา  ประตู
ถกูออกแบบใหใ้ชไ้ดส้ะดวก  เมือ่ทําการเผาศพอยูแ่ลว้เปิดประตขูึน้เครือ่งพน่ไฟจะหยดุทํางานทันที
เพือ่เป็นการป้องกนัอนัตราย   
                                                      

                          การทดสอบคณุภาพเตาเผาศพ             
    บรษัิทไดผ้า่นการตรวจวดัมลพษิทางอากาศ  จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม  หรอืกรมควบคมุ
มลพษิ  กระทรวงวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม  การเก็บตัวอยา่งอากาศแลว้นําไป
ตรวจสอบคณุภาพ  ใหเ้ป็นไปตามกําหนดดังนี้



หัวขอ้ รายละเอยีด

ขนาดเตา  - กวา้ง      150  เซนตเิมตร  
ขนาดเตา - ยาว   420  เซนตเิมตร       
ขนาด - สงู   255 - 285  เซนตเิมตร  
โครงสรา้งภายนอก เป็นเหล็กหนา  พน่สกีนัสนมิและพน่ทับหนา้ดว้ยสทีนความรอ้น  และบดุา้น

หนา้เตาเผาดว้ยสแตนเลส  และหนิแกรนติ 
โครงสรา้งภายใน กรดุว้ยวัสดทุนความรอ้นสงูถงึ  1,400  องศาเซลเซยีส
น้ําหนัก ประมาณ  8.5 ตัน / เตา   
อณุหภมูหิอ้งเผา  1    800 - 1,000   องศาเซลเซยีส
อณุหภมูหิอ้งเผา  2   800 - 1,000   องศาเซลเซยีส 
อณุหภมูปิลายปลอ่ง  ประมาณ  300  องศาเซลเซยีส   
เวลาในหอ้งเผาที ่2    Retention  time   1  วนิาท ี 
เชือ้เพลงิ     น้ํามนัโซลา่   
ปรมิาณความสิน้เปลอืง หอ้งเผา 1 ใชน้ํ้ามนั  20 - 40 ลติร / ชม.หอ้งเผา2 ใช ้น้ํามนั15-30ลติร/ชม. 
ปรมิาณความสิน้เปลอืง / ศพ  35 - 50  ลติร
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รายละเอยีดทางเทคนคิของเตาเผาศพปลอดมลพษิ

ปรมาณความสนเปลอง / ศพ  35  50  ลตร
ขนาดหัวเผาแรก (KW)  166 - 474  KW   ( 1 หัวเผา)
ขนาดหัวเผารอง (KW) 166 - 474  KW   ( 1 หัวเผา )  
การใชก้ระแสไฟฟ้า       220  V / 380  V 
เวลาทีใ่ชใ้นการเผา 1 -  1 . 15  ชัว่โมง     
การรับประกนั           รับประกนัเป็นระยะเวลา  1 ปี และบรกิารตรวจเชค็ทกุ 6 เดอืน
มาตรฐานสิง่แวดลอ้ม       ตรวจสอบคณุภาพ  ใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐานที ่กทม. กําหนด
การออกแบบ โดยวศิวกรทีม่ปีระสบการณ์   ตามหลักทางวศิวกรรมศาสตร ์ 
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- มคีา่ปรมิาณของฝุ่ นละออง                                      ไมเ่กนิ    100  mg / Nm                        
- มคีา่กา๊ซคารบ์อนมอนออกไซด ์                               ไมเ่กนิ    100  mg / Nm                 
- มคีา่กา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจน                              ไมเ่กนิ    500  mg / Nm                 
- มคีา่กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์                                 ไมเ่กนิ    200  mg / Nm                    
- มคีา่ความทบึแสงของเขมา่ควันทีอ่อกจากปลอ่งไมเ่กนิ รอ้ยละ10 ดว้ยวธิ ี Ringelmsn's  
Method

         การจดัอบรมการใชง้านและและการบาํรงุรดัษา      
       ทางบรษัิทฯจะจัดการฝึกอบรมใหก้บัเจา้หนา้ทีป่ระจําเตาเผาศพ  และหัวหนา้งานผูรั้บผดิชอบจน
สามารถใชง้าน  และเขา้ใจระบบไดเ้ป็นอยา่งด ี โดยประกอบเนือ้หาดังนี ้    
       1. หลักการใชง้านของเตาเผาศพ  และอปุกรณ์ตา่งๆของการเผาศพ     
       2. การใชง้านเตาเผาอยา่งถกูวธิ ี                                                            
       3. แผนการบํารงุรักษา  และซอ่มแซมเตาเผาศพ   

การรบัประกนัคณุภาพ  และการ  
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ุ
ตรวจเช็คระบบ
        1.  ทางบรษัิทฯจะรับประกนัคณุภาพอปุกรณ์
เป็นระยะเวลา  2  ปี  หากอปุกรณืเสยีหายหรอืบกพรอ่ง
กรณีทีไ่มไ่ดเ้กดิจากความประมาทเลนิเลอ่ขอเจา้หนา้ที่
ควบคมุเตาเผา   ทางบรษัิทฯ จะทําการเปลีย่น   
ซอ่มแซม  แกไ้ขใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ โดยไม่
คดิคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้
        2. ทางบรษัิทฯจะจัดสง่เจา้หนา้ทีม่าตรวจเชค็ระบบ
ใหปี้ละ  2  ครัง้หรอื  ทกุๆ  6  เดอืน
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             จดุเดน่ทางเทคนคิ ( Technical  Advantages )    
        ใชร้ะบบการเผาไหมแ้บบควบคมุและจํากดัปรมิาณอากาศ ( Pyrolysis  
Combustion ) ชว่ยลดปรมิาณออกซเิจนสว่นเกนิทีอ่าจไปทําปฏกิริยิากบักา๊ซบางอยา่ง
ระหวา่งการเผาไหม ้ทําใหเ้กดิสารพษิ ไดออกซนิ ( Diozin) หลดุปนออกมาจากระบบ
ไดอ้ยา่งทีพ่บบอ่ยๆในเตาเผา แบบเดมิๆทีไ่มไ่ดร้ับการคํานวณออกแบบในเรือ่งการ
ควบคมุปรมิาณอากาศขณะเผาไหม ้    
        เพดานหอ้งเผาแบบโคง้พเิศษ ( Integrated  Cyclone  Chamber - Celling  or  
ICC  ) ทีไ่ดร้ับ การคํานวนรัศมคีวามโคง้ใหส้มัพันธก์บัทศิทางและองศาของเครือ่งจ่าย
เปลวไฟ   และหัวจ่ายอากาศชว่ยเพิม่ระยะเวลาการเผาไหม ้(  Reaction  time )   และ
ใหเ้ปลวไฟรวมทัง้มวลความรอ้นไหลวอยา่งเป็นระบบและครอบคลมุทั่วถงึทกุจุดในหอ้ง
เผา  เพือ่ประสทิธภิาพสงูสดุในการเผาไหม ้                  
         ระบบการเผาไหมแ้บบการดดูอากาศกลับเขา้หอ้งเผาอยา่งตอ่เนือ่ง ( Dynamic -
Air Back
Suction  or D-ABS) ทําใหอ้ากาศ  เปลวไฟ  ควัน  และความรอ้นไมไ่หลออกมาขา้ง
นอก  เมือ่เปิดประตหูอ้งเผาไหมท้ี ่1 อยู่ในขณะเดนิเครือ่ง จะชว่ยใหส้ะดวกและ
ปลอดภยั   หากมคีวามจําเป็นตอ้งเปิดประต ู ขณะทําการฌาปณกจิตามประเพณีไทย  
เชน่  พธิวีางดอกไมจั้นทน ์ เป็นตน้  
         เครือ่งจ่ายเปลวไฟทัง้  2 ชดุ  เป็นระบบควบคมุการฉดีจ่ายเปลวไฟดว้ยอเิล็ก

่
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โทรนคิปรับระดับความแรงสงู - ตํ่าได ้( Multipressure  Electronic  Control  Flame  
Injection : Multi - EFI)
ควบคมุดว้ยระบบอณุหภมูใินหอ้งเผาไหม ้ ทําใหป้ระหยัดพลังงาน                           
          ผนังหอ้งเผาไหมแ้บบ  4  ชัน้  หนาเป็นพเิศษกวา่ 289  มม.  ชว่ยเก็บความรอ้น
และเพิม่ความแข็งแรงทนทานใหก้ารใชง้านยาวนาน                                           
         สามารถออกแบบประยกุตใ์หเ้ขา้กบัลักษณะของโครงสรา้งอาคารเดมิได ้ การ
ตดิตัง้สะดวก  
และประหยัดเวลา  พรอ้มทมีงานบรกิารหลังการขาย     
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                                    เครือ่งพน่ไฟ  ( Burner  )                          
       เครือ่งพน่ไฟ (หอ้งเผาหลัก  Main  Burner ) และ  เครือ่งพน่ไฟ (หอ้งเผารอง After  Burner ) 
เป็นผลติภณัฑม์าตราฐานของประเทศอติาลี ่หรอืสวเีดน เป็นเครือ่งพน่ไฟแบบ   Two Stage Burner 

สามารถ   Reaction  time  on  flame  ภายใน  3 วนิาท ีและ Safety  lock‐out time   ภายใน 1 วนิาท ี  
เมือ่หัวพน่ไฟไมทํ่างานในเวลาทีกํ่าหนด   เครือ่งจะตัดระบบโดยอตัโนมตั ิและมไีฟแสดงวา่หัวพน่ไฟ
ทํางานขดัขอ้ง 
           เครือ่งพน่ไฟ (หอ้งเผาหลกั) และ เครือ่งพน่ไฟ ( หอ้งเผารอง )  ในแตล่ะหอ้งเผาไหมจ้ะถกู
กําหนดการทํางานโดยอปุกรณ์ควบคมุ  อณุหภมูแิบบจดุเดยีว ( Thermocouple )  ซึง่จะลดหรอืเพิม่การ
จา่ยเชือ้เพลงิแบบอตัโนมตัเิพือ่ทีจ่ะรักษาอณุหภมูใิหอ้ยูภ่ายในชว่งทีกํ่าหนด
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รายละเอยีดวสัดทุนความรอ้นและอฐิทนไฟ
วสัดทุนไฟ  โดยคําจํากดัความ จะหมายถงึ  วัสดพุวกอโลหะซึง่สามารถนํามาใช ้
กอ่สรา้งหรอืเตาตา่งๆทีใ่ชง้านทีอ่ณุหภมูสิงูๆได ้ โดยไมเ่กดิการหลอมเหลวเสยีรปูรา่งไป
ขณะใชง้าน 
คณุสมบตัปิระการแรกของวัสดทุนไฟก็คอื  ความทนไฟ  นอกจากนีแ้ลว้ในลักษณะ
การใชง้านตา่งๆ  คณุสมบัตรทีสํ่าคัญอืน่ๆ ของวัสดทุนไฟยังประกอบดว้ย
     1.ตอ้งสามารถรับน้ําหนักขณะใชง้านทีอ่ณุหภมูสิงูไดเ้พยีงพอโดยไมเ่กดิการยบุตัว 
     2.ทนการขดัสจีากลม ฝุ่ น  หรอืวัสดตุา่งๆไดด้ทีีอ่ณุหภมูสิงู            
     3.ทนการกดักรอ่นจากสารเคม ีหรอืสารประกอบหลอมเหลวตา่งๆได ้เมือ่ใชง้านเป็น
ตน้

ประเภทของวสัดทุนไฟ
วัสดทุนไฟทีม่คีณุสมบตัดิังกลา่วขา้งตน้จะถกูผลติออกมาเป็น
ผลติภณัฑป์ระเภทตา่งๆเพือ่ความรวดเร็วและสะดวกในการ
นําไปใชง้าน  ประเภทของวสัดทุนไฟแบง่ออกเป็นประเภท
ใหญ่ๆ ไดด้ังนี้

มลีักษณะเป็นกอ้นการใชง้านสว่นมากจะนําไปใชใ้นงานกอ่ เชน่  ในการสรา้งเตาเผาเป็น
็ ่ ่
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ตน้  อฐิทนไฟเป็นวัสดทุนไฟประเภททีส่ามารถรักษาสณัฐานเดมิเมือ่ผา่นการใชง้าน 
และมคีณุสมบัตติา่งๆ ดกีวา่วัสดทุนไฟประเภทอืน่ๆ  ดังนัน้งานสว่นมากมักจะใชอ้ฐิทน
ไฟเป็นสว่นใหญ่

เป็นอฐิทีใ่ชสํ้าหรับป้องกันการสญูเสยีความรอ้นออกไปภายนอก  สามารถใชไ้ดก้บังาน
กอ่ท่ัวๆไป  ซึง่มหีลายคณุภาพใหเ้ลอืกใชต้ามแตอ่ณุหภมูทิีใ่ชง้าน

เป็นวัสดทุนไฟชนดิพเิศษ  เนื้อละเอยีด ใชใ้นการกอ่อฐิทนไฟทําหนา้ทีเ่ป็นตัวเชือ่มระหวา่ง
อฐิ  และป้องกนัการแทรกซมึของกา๊ซหรอืของเหลวซมึออกจากรอยตอ่ระหวา่งอฐิ  โดยจะ
ใชก้อ่หนา้เพยีง  1-2 มม. เทา่นัน้   

เป็นสว่นผสมของเม็ดวัสดุทนไฟชนดิตา่งๆ  กบัซเีมนตท์นไฟซึง่มอีลูมน่ิาสงู   เมือ่ผสม
กบัน้ําในปรมิาณทีพ่อเหมาะแลว้   จะสามารถเทลงแบบเป็นรูปรา่งตา่งๆ   ไดค้ลา้ยกบั
คอนกรตีปกต ิ  ชว่ยลดปัญหาในบรเิวณที ่กอ่อฐิไดย้าก

ลักษณะเป็นกอ้นเหนยีวคลา้ยดนิน้ํามัน  ประกอบดว้ยเม็ดวัสดทุนไฟชนดิตา่งๆ  กบัพวกดนิ
หรอืสารเคม ี ซึง่ทําใหเ้กดิความเหนยีว  มักใชก้บัการปะซอ่มผนังทีแ่ตกบิน่  ใหค้วาม
สะดวกรวดเร็วในการซอ่มแซม  และยังใชเ้ป็นโครงสรา้งของเตาเผาไดอ้กีดว้ย



   ขัน้ตอนการทํางาน  

การกอ่สรา้งเตาเผาศพปลอดมลพษิ
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บรษิทั ไทยเบอรเ์นอร ์แอนด ์เฟอรเ์นส จาํกดั

                  ข ัน้ตอนที ่ 1                     

ภาพเตาเผาถา่นในอาคารเมรเุดมิ และ ภาพการทบุเตาถา่นออก
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ข ัน้ตอนที ่ 2

ภาพการประกอบเตาเผาศพปลอดมลพษิทีโ่รงงาน
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ข ัน้ตอนที ่3

ภาพการขนยา้ยเตาเผาศพปลอดมลพษิ
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ข ัน้ตอนที ่ 4

ภาพการตดิตัง้เตาเผาศพปลอดมลพษิ
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ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าและระบบน้ํามัน
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ข ัน้ตอนที ่ 5      

ภาพการตดิตัง้ระบบเตาเผาและเก็บรายละเอยีด
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                                 ข ัน้ตอนที ่ 6

ภาพการตดิตัง้แกรนติหนา้เตาเผาศพปลอดมลพษิ
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                                       ข ัน้ตอนที ่ 7 
                                                                         
ภาพการทดสอบระบบเตาเผาศพปลอดมลพษิ       
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ข ัน้ตอนที ่ 8

ภาพการสง่งานพรอ้มทดลองใชง้าน
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ข ัน้ตอนที ่ 9

ภาพการใชง้านของเตาเผาศพปลอดมลพษิ
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ภาพถา่ยสถานทีป่ระกอบการโรงงาน
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เตาที่ จํานวน

1 วัดบา้นงิว้            อ.เมอืง  จ.  ชลบรุ ี    1 เตา วันที ่ 25  มถินุายน  2555      

2 วัดคลองคร ุ       อ.เมอืง จ. สมทุรสาคร 1 เตา วันที ่ 28  กมุภาพันธ ์2555

3 วัดราษฏรส์โมสร อ.เมอืง  จ. ชลบรุ ี  1 เตา วันที ่  9   มกราคม  2555

4 วัดป่าทา่ทราย  อ.เมอืง จ. สมทุรสาคร 1 เตา วันที ่ 20  มถินุายน  2554

5 วัดป่าเรไร อ.นางรอง จ. บรุรัีมย ์  1 เตา วันที ่ 16  พฤษภาคม  2554

6 วัดใหมเ่รไรทอง อ.นางรอง จ. บรุรัีมย์ 1 เตา วันที ่   5  มกราคม  2554

7 วัดสนุฑรกิาราม อ.หนองเสอื จ. ปทมุธานี 1 เตา วันที ่ 10  สงิหาคม  2553

8 วัดราษฎรบํ์ารงุ อ.หนองเสอื จ. ปทมุธาน ี 1 เตา วันที ่ 31  กรกฏาคม  2553

9 วัดศรคีัคฌางค ์          อ.หนองเสอื จ.ปทมุธาน ี 1 เตา วันที ่  6  กรกฏาคม  2553

10 วัดสอนดศีรเีจรญิ อ หนองสอื จ ปทมธานี 1 เตา วันที่ 25 พฤศจกิายน 2552

ชือ่วัด วันทีต่ดิตัง้ทีอ่ยู่
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รายชือ่ผลงานทีผ่า่นมา ( บางสว่น )

10 วดสอนดศรเจรญ อ.หนองสอ  จ. ปทมุธาน 1 เตา วนท  25 พฤศจกายน 2552

11 วัดโคกสะทอ้น     จ.สระบรุี 1 เตา วันที ่12 พฤศจกิายน  2552

12 วัดพลับสทุธาวาส    อ.สามโคก จ. ปทมุธานี 1 เตา วันที ่10 พฤศจกิายน  2552

13 วัดทศทศิาราม อ.ลําลกูกา จ. ปทมุธานี 1 เตา วันที ่ 9  พฤศจกิายน  2552

14 วัดเมตารางค ์     อ.สามโคก จ. ปทมุธานี 1 เตา วันที ่ 3 พฤศจกิายน   2552

15 วัดสขุปณุฑรกิาราม    อ.หนองเสอื จ. ปทมุธานี 1 เตา  วันที ่ 3 พฤศจกิายน  2552

16 วัดปทมุนายก    อ.หนองเสอื จ.ปทมุธานี 1 เตา วันที ่ 1 พฤศจกิายน  2552

17 วัดชยัมังคลาราม        อ.ลําลกูกา จ.ปทมุธานี 1 เตา วันที ่ 28 ตลุาคม  2552

18 วัดนเิทศนร์าษฎรป์ระคษิฐ์ อ.ลําลกูกา จ.ปทมุธานี 1 เตา วันที ่ 23  ตลุาคม  2552

19 วัดแสงมณี อ.หนองเสอื จ. ปทมุธาน ี 1 เตา วันที ่ 15  ตลุาคม  2552

20 วัดสวา่งภพ จ. ปทมุธานี 1เตา วันที ่18 กนัยายน  2552     

21 วัดพลับพลา อ.เมอืง จ. จันทบรุี 1เตา วันที ่  9 กรกฏาคม 2552
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22 วัดโปรยฝน อ.หนองเสอื จ. ปทมุธาน ี 1เตา วันที ่18 มถินุายน  2552

23 วัดจุฬาจนิดาราม อ.หนองเสอื จ.ปทมุธานี 1เตา วันที ่11 มถินุายน  2552

24 วัดใหมผ่ดงุเขต จ.นนทบรุี 1เตา วันที ่ 5  มกราคม   2551

25 วัดรวก-บางสทีอง จ.นนทบรุี 1เตา วันที ่ 6  มกราคม  2551

26 วัดอูต่ะเภา จ.ชลบรุี 2เตาคู่ วันที ่ 10 กรกฎาคม  2550

27 วัดบรรพตตาราม จ.เพชรบรูณ์ 1เตา วันที ่ 23  เมษายน  2550

28 วัดชมุพลบรุ ี      จ.สรุนิทร์ 1เตา วันที ่ 30  มนีาคม  2550  

29 วัดโบสถบ์น จ.นนทบรุี 2เตาคู่ วันที ่ 29  มนีาคม  2550

30 วัดแพรก จ.นนทบรุี 1เตา วันที ่ 16 พฤษภาคม  2550

31 วัดสม้เกลีย้ง จ.นนทบรุี 1เตา วันที ่ 14  สงิหาคม  2550

32 วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ จ.นนทบรุี 1เตา วันที ่ 23  มกราคม  2550

33 วัดสระเกศ                     จ.เพชรบรูณ์ 1เตา วันที ่ 20 พฤศจกิายน 2550

34 วัดโพธิก์ลาง    จ.เพชรบรูณ์ 1เตา วันที ่ 4  เมษายน  2550
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34 วดโพธกลาง    จ.เพชรบรูณ 1เตา วนท  4  เมษายน  2550

35 วัดวังสมบรูณ์ อ.วังสมบรูณ์ จ.สระแกว้ 1เตา วันที ่26 ตลุาคม 2558

36 วัดระกา อ.ปรางคก์ู ่ จ.ศรษีะเกษ 1เตา วันที ่10 พฤศจกิายน 2558

37 วัดสระจันทร์ อ.พล จ.ขอนแกน่ 1เตา วันที ่19 มกราคม 2559

38 วัดคณุพุม่ อ.เมอืง จ.พจิติร 1เตา วันที ่6 มกราคม 2559

39 วัดไผเ่ลีย้ง เขตหนองแขม กรงุเทพฯ 1เตา วันที ่26 เมษายน  2559

40 สสุาน เทศบาลหว้ยออ้ อ.ลอง จ.แพร่ 1เตา วันที ่14 มกราคม 2560

41 วัดเหนอืเสลภมูิ อ.เสลภมู ิจ.รอ้ยเอ็ด 1เตา วันที ่31 มนีาคม 2560

42 วัดประชาอทุศิ อ.ทา่แซะ จ.ชมุพร 1เตา วันที ่8 พฤษภาคม 2560

43 วัดศลิาชลเขต อ.สชิล จ.นครศรธีรรมราช 1เตา วันที ่8 พฤษภาคม 2560

44 วัดมหาสวัสดิน์าคพฒุาราม อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม 1เตา วันที ่18 สงิหาคม 2560

45 วัดดา่นสําโรง จ.กรงุเทพฯ 2เตา วันที ่12 ธนัวาคม 2561

46 วัดวเิวกธรรมคณุ จ.เลย 1เตา วันที ่12 กมุภาพันธุ ์2561
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