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บทที่ 2
สถานที่เก็บ ฝงศพ และเตาเผาศพ
การจัดการศพตามธรรมเนียมประเพณีของสังคมไทย นิยมจะใชวิธีการอยางใดอยางหนึ่ง
ดังนี้
1. การฝงศพไวในดิน
2. การเผา
โดยที่การดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน มีผลกระทบเกี่ยวเนื่องกับการสาธารณสุข
อนามัย และสิ่งแวดลอม ของประชาชนในชุมชน ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จะตองเขาไปกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กฎหมายได
กําหนดไว โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้

2.1 สถานที่สําหรับเก็บและฝงศพเปนการถาวร
สถานที่ที่จัดเปนที่เก็บศพ หรือฝงศพถาวรจะตองมีลักษณะเปนไปตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขที่กําหนดไวในกฎกระทรวง (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติสุสานและ
ฌาปนสถาน พ.ศ. 2528
หลักเกณฑและเงื่ อนไขในการพิจารณาออกใบอนุญาตจั ด ตั้ง สุ สานและฌาปนสถาน
สาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนสําหรับเก็บหรือฝงศพเปนการถาวร (กฎกระทรวง
พ.ศ. 2543 ขอ 4)
1) สถานที่ตั้งตองไมเปนพื้นที่ปาตนน้ําลําธาร
2) สถานที่ตั้งตองไมอยูในเขตพื้นที่อันเปนสถานที่ทองเที่ยว หรือเขตพื้นที่อันจัดสรร
เปนพื้นที่นันทนาการ หรือเขตอนุรักษ และพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวยสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
3) สถานที่ตองไมอยูในบริเวณที่เปนเอกลักษณ หรือสัญลักษณของทองถิ่น หรือมี
ความสําคัญทางประวัติศาสตร หรือโบราณคดี
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4) สถานที่ตั้งตองอยูหางจากทางหลวงที่เปนทางหรือถนนสําหรับประชาชนใชใน
การจราจรสาธารณะอยางนอยหาสิบเมตร หางจากทางน้ําซึ่งประชาชนใชในการสัญจรสาธารณะ หวย
แมน้ํา คลองหรือแหลงน้ําสาธารณประโยชนอื่นอยางนอยสี่รอยเมตร เวนแตในกรณีที่มีการปองกัน
มิใหกลิ่นและสิ่งปฏิกูลรั่วไหล สถานที่ตั้งนั้นจะตองอยูหางจากทางน้ําไมนอยกวาหนึ่งรอยเมตร
5) สถานที่ตั้งของสุสานและฌาปนสถานเอกชนตองไมอยูในเขตกรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยาหรือเทศบาล
นอกเหนือจากหลักเกณฑขางตน องคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถออกขอบัญญัติ
เพิ่มเติม เพื่อกําหนดรายละเอียดที่ไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติสุสาน
และฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 ในเรื่องดังตอไปนี้
(1) คาธรรมเนียมไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
(2) เขตหรือสถานที่ที่หามมิใหจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสาน
และฌาปนสถานเอกชน
(3) ลั ก ษณะ สถานที่ ตั้ ง และเงื่ อ นไขในการจั ด ตั้ ง สุ ส านและฌาปนสถาน
สาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
(4) วิธีเก็บ ฝง เผา ขุด หรือยายศพ ตลอดจนการใชหรือการรักษายานพาหนะและ
เครื่องใชในการนี้ใหตองดวยสุขลักษณะ
(5) หนาที่ ที่ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ จะตองปฏิบัติเกี่ยวกับ
การทะเบียน การสงรายงานและการอื่นใด เพื่อประโยชน เกี่ยวกับความมั่นคง
และเศรษฐกิ จ ของประเทศ ตลอดจนการสาธารณสุ ข และอนามั ย ของ
ประชาชน
ในการนี้ ไดนําแนวทางตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องสุสานและฌาปนสถาน
พ.ศ. 2546 มาเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พิจารณาปรับใช เพื่อกําหนดเปนหลักเกณฑการ
จัดตั้ง ตามความเหมาะสมของแตละทองถิ่นได ดังนี้
สถานที่เก็บศพ
1) บริเวณสถานที่เก็บศพตองมีกําแพงกั้นโดยรอบและมี ประตูเขาออก หรือมีการ
ดําเนินการใดๆ เพื่อปดบังความไมนาดูของสถานที่เก็บศพ
2) ที่เก็บศพตองหางจากกําแพงตาม 1) ไมนอยกวาสองเมตร
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3) ที่เก็บศพตองทําดวยคอนกรีตหรือกออิฐถือปูน มีลักษณะเปนซองสูงจากระดับพื้น
ทางเดินภายในสถานที่เก็บศพไมนอยกวาหาสิบเซนติเมตร
4) ซองเก็บศพตองมีขนาดกวางพอที่จะเก็บ เคลื่อนยายหีบศพไดงายและมีฝาทําดวย
โลหะหรือคอนกรีตเปดปดมิดชิดสามารถปองกันกลิ่นได
5) ภายในซองเก็บศพตองมีฐานรองรับหีบศพสูงจากพื้นซองไมนอยกวาสิบเซนติเมตร
และตองมีรางระบายสิ่งปฏิกูลลงบอเกรอะซึมซึ่งมีขนาดพอเพียงและไดสุขลักษณะ
สถานที่ฝงศพถาวร
1) ที่ฝงศพอยูหางจากแนวเขตสถานที่สําหรับฝงศพไมนอยกวาสี่เมตร
2) หลุมศพแตละหลุมอยูหางกันไมนอยกวาหาสิบเซนติเมตร
3) ฝงหีบศพหรือสิ่งที่บรรจุหรือหอศพอยูระดับต่ํากวาพื้นดินไมนอยกวาหนึ่งเมตร
4) หามฝงศพเกินกวาหลุมละหนึ่งศพ เวนแตจะไดรับความยินยอมจากเจาของศพทั้ง
สองฝาย
5) การฝงศพผูตายดวยโรคติดตออันตรายตองทําลายเชื้อโรคที่ศพโดยวิธีที่เจาพนักงาน
ทองถิ่นกําหนด

2.2 เตาเผาศพ
“การเผาศพ” ถือเปนธรรมเนียมประเพณีของชาวพุทธที่ยึดถือปฏิบัติกันมาชานาน ไมวา
จะภาคไหนๆ ของประเทศไทย ตางก็มีการเผาศพดวยกันทั้งสิ้น สวนพิธีกรรมก็อาจแตกตางกันไป
ขึ้น อยูกับ ความเชื่อ ของญาติโ ยมในทอ งถิ่น แตสุด ทา ยก็มัก จบลงดว ย “การเผา” แมก ระทั่ง
ในปจจุบันพี่นองคนไทยเชื้อสายจีนสวนหนึ่งก็เปลี่ยนทัศนคติจาก “การฝง” มาเปน “การเผา” แทน
อันเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่จําเปนตองรัดเข็มขัด เพราะการฝงตองใชที่ดินซึ่งมีราคาแพง
โดยเฉพาะพื้นที่ที่เปนที่นิยม ดังนั้น “การเผาศพ” จึงเปนทางเลือกที่ดีที่สุดในแงของเศรษฐศาสตร
แตในขณะเดียวกัน ปญหาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับเขมาควันและกลิ่นจากการเผาศพก็จะพบอยูเปน
ระยะๆ โดยเฉพาะในเขตชุมชนที่มีความหนาแนนของประชากรสูงและมีเตาเผาศพตั้งอยูตามวัด
ตางๆ จํานวนมาก จึงเปนขอพิจารณาวาจะทําอยางไรให “การเผาศพ” เปนกิจกรรมที่ไมกอใหเกิด
ผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของมนุษยและสิ่งแวดลอม
บทที่ 2 สถานที่เก็บ ฝงศพ และเตาเผาศพ
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ปญหามลพิษทางอากาศจากเตาเผาศพ
จากการศึกษาวิธีการเผาศพ พบวา ปญหามลพิษทางอากาศจากการเผาศพ เชน เขมาควัน
และกลิ่น มักจะเกิดในชวงตนๆ โดยตามประเพณีจะมีการเผาโลงไปพรอมกับการเผาศพ ในชวง
30 นาทีแรก เปลวไฟจะไหมเลียลามโลงจนแตกและเมื่อโลงแตกแลวศพจึงจะถูกเปลวไฟเผาไหม
ในชว งนี้ จะมี ก ารระเหยน้ํา ออกมาจะทํ าใหอุณ หภู มิใ นเตาเผาลดลง หากไมมี ก ารโหมไฟให
พอเหมาะ อาจทําใหเกิดการเผาไหมไมสมบูรณ ก็จะเกิดเขมาควันและมลพิษอื่นๆ จากการสลายตัว
ของไขมันและองคประกอบอื่นๆ ที่ถูกเผาไหม โดยเฉพาะสิ่งของตางๆ ที่บรรจุไปในเตาเผาศพ
เช น เสื้ อ ผ า และอุ ป กรณ เ ครื่ อ งใช ส ว นตั ว ของผู เ สี ย ชี วิ ต เป น ต น ชว งการเผาศพนี้ จ ะใช เ วลา
ประมาณ 20 - 30 นาที หลังจากชวงนี้แลว อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้น ศพจะโทรมและเขาสูชวงสลายตัว
ของกระดูกซึ่งจะไมมีกลิ่นเกิดขึ้นในชวงนี้
มลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้น มักเกิดเนื่องจากการเผาไหมที่ไมสมบูรณหรืออุณหภูมิไมสูงพอ
ทําใหเกิดสารมลพิษ เชน ฝุนละออง กาซคารบอนมอนอกไซด กาซซัลเฟอรไดออกไซด รวมทั้ง
เขม า และขี้ เ ถ า จากการเผาไหมเ ชื้ อ เพลิ ง และกลิ่ น จากการสลายตั ว ของสารอิ น ทรี ย ใ นศพ ซึ่ ง
กอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญและมีผลกระทบตอสุขภาพจิตของประชาชนดวย
องคประกอบของกลิ่นจากการเผาศพนั้นจะประกอบไปดวยกาซหลายชนิด เชน แอมโมเนีย
(NH3) ไฮโดเจนซัลไฟด (H2S) เมอรแคปแทน (-SH) และฟอรมาลดีไฮด (จากน้ํายารักษาศพ) เปนตน
ซึ่งกาซเหลานี้จะสามารถถูกกําจัดไดโดยการเผาไหมที่อุณหภูมิสูงในหองเผาไหม
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สาเหตุ และการควบคุมมลพิษ
การเกิดมลพิษทางอากาศจากเตาเผาศพมีสาเหตุหลักจาก
(1) เชื้อเพลิงที่ใช : โดยพบวาหากเปนเตาเผาที่ใชไมฟนหรือถานเปนเชื้อเพลิงมักจะ
เกิดปญหามลพิษมากกวาการใชน้ํามันหรือกาซ เนื่องจากจะควบคุมปริมาณเชื้อเพลิง อากาศ และ
อุณหภูมิในการเผาไหมใหเหมาะสมไดคอนขางยาก ทําใหเกิดการเผาไหมที่ไมสมบูรณและเกิด
ปญหามลพิษทางอากาศได
(2) การออกแบบการเผาไหมของเตาเผา : ปจจัยที่ควรคํานึงถึงในการเลือกใชเตาเผา
เพื่อลดปญหามลพิษที่อาจจะเกิดขึ้น คือ อุณหภูมิในการเผาไหม ระยะเวลาในการเผาไหม รวมทั้ง
ลัก ษณะการผสมผสานของอากาศในเตาเผา ซึ่ ง ในการออกแบบเตาเผาจะตองคํ านึ งถึ งปจ จั ย
ดังกลาวใหเหมาะสม พยายามใหเกิดการเผาไหมที่สมบูรณทั่วทั้งเตา และใหมีความสามารถเพียงพอ
ในการทําใหมลพิษหรือกลิ่นที่เกิดขึ้นสลายตัวดวย นอกจากนี้ ระบบเตาเผาศพแบบ 2 หองเผา
ก็สามารถชวยในการกําจัดมลพิษ เชน เขมาควันและกลิ่นที่เกิดขึ้นจากการเผาศพในหองเผาแรก
กอนที่จะระบายอากาศเสียออกสูบรรยากาศภายนอก ทําใหชวยลดปญหามลพิษที่เกิดขึ้นได
(3) ขั้นตอนการเดินระบบเผาไหมของเตาเผา แมวาจะใชเตาที่มีระบบการเผาไหมดี
หรือใชเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพดี แตหากไมบํารุงรักษาเตาใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ หรือผูควบคุม
การเดินระบบเตาเผาไมเดินระบบการเผาไหม ตามเกณฑที่เหมาะสมก็จะเกิดปญหาเขมาควันและ
กลิ่นรบกวนไดเชนเดียวกัน
นอกจากปจจัยที่กลาวขางตนแลว ยังมีปจจัยเสริมอื่นที่ทําใหมีโอกาสเกิดมลพิษทาง
อากาศจากการเผาศพมากขึ้น คือ วัสดุและสิ่งของที่ใสรวมลงไปในการเผาศพ เชน การใสวัสดุ
ประเภทพลาสติก ใยสังเคราะห หรืออื่นๆ ลงไปมากก็จะกอใหเกิดมลพิษทางอากาศชนิดอื่นๆ ที่
จะตองคํานึงถึงดวย ในการกําจัดมลพิษทางอากาศประเภทนี้ ตองใชอุณหภูมิการเผาไหมที่สูงมาก
พอสมควรหรืออาจตองใชระบบบําบัดมลพิษเพิ่มเติมเปนพิเศษดวย
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รูปแบบของเตาเผาศพ
เตาเผาศพในประเทศไทย แบงได 2 แบบ
1) แบงตามลักษณะของเตาเผา
2) แบงตามเชื้อเพลิงที่ใชในการเผาไหม
1) เตาเผาศพแบงตามลักษณะของเตาเผา
• เตาเผาศพแบบโบราณ หรือเตาเผาแบบเชิงตะกอน หรือเตาเผาแบบเปด
เตาเผาแบบนี้ยังมีใชทั่วไปเปนจํานวนมาก โดยจะอยูในชนบทที่หางไกล โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในภาคเหนือที่นิยมทําเตาเผาแบบนี้เปนเตาเผาศพของชุมชน โดยจะตองอยูหางไกลจาก
ชุมชน เชน อยูทายหมูบาน หรือชายปา เปนตน

บทที่ 2 สถานที่เก็บ ฝงศพ และเตาเผาศพ

15
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เตาเผาแบบนี้จะมีลักษณะเปดดานบน โดยทั่วไปจะมีการกออิฐถือปูนเปนบันไดเตี้ยๆ
ขึ้นไปสองขาง และเวนตรงกลางใหมี ขนาดใกลเคียงกั บโลงศพ การเผาศพจะนิยมใชฟนเปน
เชื้อเพลิงเรียงอยูดานลางของโลงศพที่จะเผา นอกจากนี้บางแหงอาจจะมีการเผาโดยเรียงฟนไว
ขางลางและวางโลงศพที่จะเผาไวขางบน โดยไมมีการกอสรางเตาเผาแตอยางใด
การเผาศพโดยเตาเผาชนิดนี้จะกอใหเกิดมลภาวะเปนพิษเปนอยางมาก ทั้งเชื้อโรค เชื้อรา
กาซพิษ กลิ่นเหม็นและฝุนละอองตางๆ ซึ่งอาจจะกอใหเกิดความรําคาญหรือเปนอันตรายตอผูคน
ที่อาศัยอยูใกลเคียงได อยางไรก็ตาม เนื่องจากในบางทองถิ่น เชน ภาคเหนือ การเผาศพอาจตองมี
ที่ตั้งโลงศพที่มีลักษณะเหมือนปราสาทที่จะตองเผาไปพรอมกันดวยหรือในชนบทหลายแหงก็ยัง
ขาดแคลนทุนทรัพยในการสรางเตาเผาที่ดีกวาที่เปนอยูจึงยังมีความจําเปนจะตองใชเตาเผาแบบนี้อยู
โดยจัดใหที่ตั้งของเตาเผาศพหรือสถานที่เผาศพใหอยูในที่โลงและหางไกลจากยานที่พักอาศัยดวย
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• เตาเผาศพแบบ 1 หองเผา หรือเตาเผาแบบหองเผาเดี่ยว
เตาเผาแบบนี้จะรบกวนผูที่อาศัยอยูใกลเคียงนอยกวาแบบแรก แตก็ยังรบกวนผูที่
อาศัยอยูหางไกลออกไป ทั้งนี้ เพราะลักษณะของเตาเผาแบบนี้จะมีปลองระบายอากาศที่สวนใหญ
จะสรางใหสูงเพื่อใหควันและขี้เถากระจายไปอยางรวดเร็ว และโดยทั่วไปลักษณะของเตาจะเปน
รูปกลองยาว โครงสรางกออิฐถือปูน และมักจะมีบานประตูปดทําดวยแผนเหล็กบุฉนวนหรืออิฐ
ทนไฟ ขนาดที่ใชทั่วไปประมาณ 1.0 x 1.5 x 3.5 เมตร ใชฟนหรือถานเปนเชื้อเพลิง

ลักษณะภายในของเตาเผาแบบหองเดี่ยว
และกระบะพรอมรางเลื่อนสําหรับวางหีบบรรจุศพที่จะเผา
บทที่ 2 สถานที่เก็บ ฝงศพ และเตาเผาศพ
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ลักษณะเมรุทั่วไปที่สรางครอบเตาเผาศพแบบปด
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1. บานประตูบรรจุโลงศพ
2. บานประตูสําหรับสังเกตเผาไหม
3. หองสําหรับเผาศพ (Combustion Chamber)
4. ปลองระบายแกสรอน
5. ผนังหองเผาไหมทนความรอน
6. ชองระบายลมเขาออก
7. ตะแกรงรองรับเถาหลังการเผา

บทที่ 2 สถานที่เก็บ ฝงศพ และเตาเผาศพ
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• เตาเผาศพแบบ 2 หองเผา
เตาเผาแบบนี้ถือวาเปนเตาเผาที่ออกแบบและมีเทคนิคการเผาทันสมัย โดยแบงหอง
เผาไหมออกเปน 2 หอง หองใหญจะเผาศพโดยตรง สวนอีกหองหนึ่งเปนหองเล็ก ทําหนาที่เผา
ควันและกลิ่น เพื่อกําจัดใหหมดไปหรือใหเหลือนอยที่สุดกอนปลอยออกไปทางปลองควันระบาย
กาซรอนออกไปสูอากาศ
เตาเผาแบบนี้สรางโดยใชเหล็กกลาเปนผนังและบุดวยอิฐทนไฟ นิยมใชน้ํามัน
ดีเซล หรือกาซ LPG เปนเชื้อเพลิง และมีหัวเผา 2 หัว โดยหัวเผาใหญสําหรับหองเผาศพ สวนหัว
เผาเล็กสําหรับหองเผาควันและกลิ่น เตาเผาแบบนี้ทําใหเกิดมลพิษนอยกวาเตาเผาแบบเปด หรือ
แบบหองเดี่ยวมาก ยิ่งถาไดทําตามเทคนิคและวิธีการเดินเตาเผาอยางถูกตองและเครงครัดก็ยิ่งจะ
เพิ่มประสิทธิภาพในการเผาและลดมลพิษไดมากยิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม คาใชจายในการกอสรางเตา
ชนิดนี้คอนขางสูง ประมาณ 1.8 ลานบาท จนถึง 3 ลานบาท ตอหนวย
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1 ชองสําหรับประตูเลื่อน
2 บานประตูบรรจุโลงศพ
3 เครื่องวัดอุณหภูมิ
4 ชองอัดอากาศเขาเตาเผา
5 หองเผาใหญ(Combustion Chamber)
6 วัสดุทนไฟและเก็บความรอน
7 หัวเผาใหญ (Main Burner)
8 บานประตูสาํ หรับสังเกตการเผาไหม
9 บานประตูควบคุมการทํางานของเตา
10 ลิ้นเปดปดระหวางหองเผาใหญกับหองเผาเล็ก
11 หองเผาเล็ก (Recombustion Chamber)
12 หัวเผาเล็ก (Secondary Burner)
13 ตระแกรงแยกเถาออกจากกระดูก
14 บานประตูสาํ หรับถายเถาออก
15 หองรวมแกสรอนกอนปลอยสูป ลองควัน
16 บานประตูสาํ หรับใสดอกไมจันทน
17 บานประตูเก็บกระดูก
18 พัดลมดูดแกสรอนออกสูป ลองควัน
19 พัดลมระบายความรอนหนาเตา
20 ปลองควันระบายแกสรอนจากหองเผาที่สอง

2) เตาเผาศพแบงตามประเภทของเชื้อเพลิงที่ใช
• เตาเผาศพที่ใช ฟนหรือถาน
• เตาเผาศพที่ใช นํ้ามันดีเซล
• เตาเผาศพที่ใช กาซ LPG
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เตาเผาศพแบงตามประเภทของเชื้อเพลิงที่ใช
1. เตาเผาศพที่ใชฟนหรือถาน (แบบโบราณ และแบบ 1 หองเผา)
- ใชในการเผาศพมาแตดั้งเดิม
- ฟนไมจะมี C (50-55%) H (6-7%) และ O (40-45%)
- สวนถาน ประกอบดวย C (80-90%)
- ถานไมจะใหคา พลังงานความรอนไดมากกวาฟน เกิดการเผาไหมไดดกี วา
- หากปริมาณความชื้นยิ่งสูง ยิ่งทํา ใหคาพลังงานความรอนลดลง
2. เตาเผาศพที่ใชนํ้ามันดีเซล (แบบ 2 หองเผา)
- นํ้ามันดีเซลเปนนํ้ามันประเภทระเหยไดชา จุดเดือด 150 – 385 C
- มีกลิ่นเหม็นของนํ้ามัน และคราบเขมาจากการเผาไหม
3. เตาเผาศพที่ใชกาซ LPG (แบบ 2 หองเผา)
- กาซ LPG เปนผลิตภัณฑที่แยกออกจากกาซธรรมชาติ
- ใหความรอนสูงกวา เกิดการเผาไหมที่สะอาดกวา และไมมีกลิ่นเหม็น
- กาซ LPG จะไมมีสีและไมมกี ลิ่น แตใสกลิน่ เพื่อใหทราบหากเกิดการรั่วไหล
หลักเกณฑทางวิชาการและแนวทางปฏิบตั สิ ําหรับเตาเผาศพ
ตามที่ คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ มีมติครั้งที่ 2/2542 กําหนดคามาตรฐานความ
ทึบแสง (Opacity) ของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพไมเกินรอยละ 10 พรอมวิธีการตรวจวัดความ
ทึบแสงแบบ ริงเกิลมานน (Ringelmann's Method) ตามมาตรา 55 พระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 พรอมกับให กรมควบคุมมลพิษจัดทําหลักเกณฑทาง
วิชาการ และแนวทางปฏิบัติสําหรับหนวยงานที่จะนํามาตรฐานความทึบแสงไปใชในการควบคุม
ปญหาเขมาควันจากเตาเผาศพ
กรมควบคุมมลพิษ ในฐานะหนวยงานที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ จึงไดจัดทําหลักเกณฑทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติสําหรับเตาเผาศพ ดังตอไปนี้

บทที่ 2 สถานที่เก็บ ฝงศพ และเตาเผาศพ
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นิยาม Definition

เตาเผาศพ หมายความวา สถานที่ที่จัดไว
สําหรับเผาศพ
ความทึบแสง หมายความวา จํานวนรอยละ
ของแสงที่ไมสามารถสองผานเขมาควัน
จากปลองเตาเผาศพ

ลักษณะเฉพาะของเตาเผาศพ Performance Specification
ควรมีลักษณะเฉพาะอยางนอยดังนี้
1. มีหองเผาอยางนอย 2 หองเผา โดยหองแรกเปน
หองเผาศพ และหองที่สองหรือหองสุดทาย
เปนหองเผากลิ่นกาซและควัน
2. ระยะเวลาในการเผาไหม (Residence time)
ของหองเผาที่สองหรือหองสุดทาย ไมนอยกวา
1 วินาที
3. อุณหภูมิ (Temperature) ในหองเผาที่สองหรือ
หองสุดทายไมต่ํากวา 1,000 องศาเซลเซียส
4. เชื้อเพลิงที่ใชในการเผาไหมเปนน้ํามันดีเซล
หรือกาซ
5. มีระบบตรวจวัดอุณหภูมิในหองเผาศพและ
หองเผากลิ่นกาซและควัน
6. มีระบบควบคุมมลพิษทางอากาศอื่นๆ ที่จําเปน
เพื่อควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศให
เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
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การเดินเตาเผาศพ Operation
1. กอนทําการเผาศพใหทําการติดเตาเผาหองที่สองหรือ
หองสุดทายใหมีอุณหภูมิไมต่ํากวา 900 องศาเซลเซียส
2. ควบคุมอุณหภูมิในหองเผาที่สองหรือหองสุดทาย
ไมใหต่ํากวา 1,000 องศาเซลเซียส ตลอดระยะเวลาที่มี
การเผาไหมในหองเผาที่หนึ่งหรือหองเผาศพ
3. ระหวางการเผาศพ ใหทําการบันทึกอุณหภูมิใน
หองเผาที่สองหรือหองสุดทายลงในแบบฟอรมบันทึก
ขอมูลการทํางานของเตาเผาศพ ใหรวบรวมเปนขอมูล
แสดงการทํางานเตาเผาศพ
4. ทําการบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องมือและเตาเผาศพตาม
คูมือการใชงานหรือคําแนะนําของบริษัทผูผลิตเตา
5. ใหทําการตรวจสอบความทึบแสงของเขมาควันจาก
เตาเผาศพขณะที่มีการเผาศพดวยวิธีริงเกิลมานนให
เปนไปตามมาตรฐานความทึบแสง (Opacity) ของ
เขมาควันจากปลองเตาเผาศพไมเกินรอยละ 10
6. การควบคุมใหเปนไปตามมาตรฐานตองไมใชวิธีทํา
ใหเจือจาง
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มาตรฐานความทึบแสงของเตาเผา
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดมีประกาศบังคับใชกับเตาเผาศพแลว
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2546 จํานวน 2 ฉบับ ดังนี้ (ราชกิจจานุเบกษา เลม 120 ตอนพิเศษ 130 ง
10 พฤศจิกายน 2546)
1. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดใหเตาเผาศพ
เปนแหลงกําเนิดมลพิษที่ตองถูกควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียออกสูสิ่งแวดลอม
2. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐานคา
ความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพ
สาระสําคัญของประกาศทั้งสองฉบับประกอบดวย การกําหนดใหเตาเผาศพที่สรางขึ้น
ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาลนครและเขตเทศบาลเมือง เปนแหลงกําเนิด
มลพิษที่ตองถูกควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียออกสูสิ่งแวดลอม โดยเตาเผาศพที่สรางใหมจะตอง
ทําตามมาตรฐานคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพที่กําหนดไวทันที สวนเตาเผาศพที่
มี อ ยู แ ต เ ดิ ม ในพื้ น ที่ ดั ง กล า วต อ งดํ า เนิ น การให เ ป น ไปตามมาตรฐานที่ กํ า หนดไว ภ ายใน 2 ป
นับตั้งแตวันที่ประกาศฉบับดังกลาวใชบังคับ
สําหรับ “คาความทึบแสง” ซึ่งหมายถึง จํานวนรอยละของแสงที่ไมสามารถสองผาน
เขมาควันจากปลองเตาเผาศพ ตามมาตรฐานกําหนดใหเขมาควันที่ปลอยทิ้งจากปลองเตาเผาศพ
ตองมีคาความทึบแสงไมเกินรอยละ 10 เมื่อตรวจวัดดวยแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานน ทั้งนี้
วิธีการตรวจวัด การคํานวณ การบันทึกรวมทั้งการดําเนินการตางๆ ในการตรวจวัดใหเปนไปตามที่
กรมควบคุมมลพิษกําหนด
ผลการตรวจวัดความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพ
• เตาเผาที่ใชฟน/ถานมีคาความทึบแสงระหวางรอยละ 12 – 90
• เตาเผาที่ใชนํ้ามันดีเซลมีคาระหวางรอยละ 0 – 18
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ลักษณะและหนวยวัดคาความทึบแสงของแผนภูมิเขมาควันริงเกิลมานน
แบบที่ 1

รูปที่ 1 แสดงคาความทึบแสง
เทากับรอยละ 0

รูปที่ 2 แสดงคาความทึบแสง
เทากับรอยละ 20

รูปที่ 3 แสดงคาความทึบแสง
เทากับรอยละ 40

รูปที่ 4 แสดงคาความทึบแสง
เทากับรอยละ 60

รูปที่ 5 แสดงคาความทึบแสง
เทากับรอยละ 80

รูปที่ 6 แสดงคาความทึบแสง
เทากับรอยละ 100

แบบที่ 1
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แบบฟอรมบันทึกขอมูลการทํางานของเตาเผาศพ
แบบฟอรมบันทึกขอมูลการทํางานของเตาเผาศพ
ชื่อ(วัด/ฌาปนสถาน)................................................................................................................................................
ตั้งอยูที่......................................................................................................................................................................
ใบอนุญาตเลขที่................/..................หมดอายุวันที่..............เดือน.................................พ.ศ. ...............................
บันทึกขอมูลวันที่...................................เดือน.....................................................พ.ศ. ............................................
ผูบันทึกขอมูล...........................................................................................................................................................

เวลา

อุณหภูมิการเผาไหมหองทีส่ องหรือหองสุดทาย (องศาเซลเซียส) หมายเหตุ

ชั่วโมงที่ 1 นาทีที่
10
20
30
40
50
60
ชั่วโมงที่ 2 นาทีที่
10
20
30
40
50
60
ชั่วโมงที่ 3 นาทีที่
10
20
30
40
50
60
หมายเหตุ : บันทึกขอมูลอุณหภูมิทุกๆ 10 นาที หรือตามความเหมาะสมตลอดระยะเวลาการเผาศพ
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ขอควรปฏิบตั ใิ นการเผาศพอยางถูกวิธี
• คั ด แยกวั ส ดุ ที่ ไ ม ค วรเผาออก เช น พวงหรี ด โฟม พลาสติ ก ที่ ไ ม จํ า เป น กระดาษเงิ น
กระดาษทอง วัสดุตกแตงโลง เชน เทพพนม ถานไฟฉาย หลอดไฟ อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
• ตรวจสอบสภาพผนังเตา หัวเผา พัดลม ประตูเตา ใหพรอมสําหรับการเผาศพ
• ตรวจสอบปริมาณเชื้อเพลิงใหเพียงพอ
0
• อุนหองเผาควัน (หองสุดทาย) ใหไดอุณหภูมิไมต่ํากวา 900 C
• ใสโลงศพและปดประตูเตาใหเรียบรอย
• เดินระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ (ถามี)
0
• ติดไฟหองเผาศพและควบคุมอุณหภูมิใหไมต่ํากวา 800 C
• ควบคุมอุณหภูมิของหองเผาศพและหองเผาควัน
• หลังจากเผาศพหมดแลว ทําความสะอาดเตาเผา กวาดเถาออกใหหมด
• ขณะทําความสะอาดเตาเผา ควรสวมหนากากและถุงมือเพื่อปองกันสารพิษทุกครั้ง
• ตรวจเช็คสภาพเตาและอุปกรณวา ยังใชงานไดดีอยู
หนวยงานรับผิดชอบที่เกี่ยวของในการกํากับดูแลการดําเนินงานของวัด และการเผาศพ
1) กรมการศาสนา
2) กระทรวงมหาดไทย
- กรมการปกครอง กรมโยธาธิการและผังเมือง
3) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- กรมควบคุมมลพิษ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
4) องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตจัดตั้ง ดําเนินการ
และกอสรางสุสานและฌาปนสถาน
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