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 เม่ือมีผูเ้สียชีวิต ญาติมกัจดัการกบัศพโดยวิธีการเผาซ่ึงถือเป็นประเพณีปฏิบติัทาง
พุทธศาสนากนัมาเป็นเวลานานแลว้ การเผาศพก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ เช่น มีฝุ่ น
ละออง เขม่า ข้ีเถ้า และกล่ินเกิดข้ึน ทั้งน้ีเกิดจากระบบเตาเผาและเช้ือเพลิงท่ีใช้ในการเผา 
ปัญหาน้ีเกิดข้ึนอย่างรุนแรงในเขตชุมชนท่ีมีความหนาแน่นของประชากรสูง เช่น ในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครหรือตามเมืองใหญ่ จากการศึกษาวธีิเผาศพพบวา่ เขม่าควนัและกล่ินท่ีเกิดข้ึน
นั้นมกัจะเกิดในช่วงต้นๆซ่ึงจะมีการเผาโลงไปพร้อมกับการเผาศพ ในช่วง 30 นาทีแรก     
เปลวไฟจะไหมจ้นโลงแตกและเม่ือโลงแตกแลว้ศพจึงจะถูกเผาไหม ้ในช่วงน้ีจะมีการระเหย
น ้าออกมา อุณหภูมิในเตาเผาก็จะลดลง หากไม่มีการโหมไฟใหพ้อเหมาะอาจท าให้เกิดการเผา
ไหม้ท่ีไม่สมบูรณ์ ก่อให้เกิดเขม่าควนัและมลพิษอ่ืนๆจากการสลายตัวของไขมันและ
องคป์ระกอบอ่ืนๆท่ีบรรจุใส่ในเตาเผาศพ เช่น เส้ือผา้ อุปกรณ์เคร่ืองใชส่้วนตวัของผูเ้สียชีวิต 
ช่วงการเผาศพน้ีจะใชเ้วลาประมาณ 20-30 นาที หลงัจากช่วงน้ีแลว้อุณหภูมิจะเพิ่มข้ึน ศพจะ
โทรมและเขา้สู่ช่วงสลายตวัของกระดูก ซ่ึงจะไม่มีกล่ินเกิดข้ึนในช่วงน้ี 
 
หลกัการของการเผาไหม้ (Incineration) 
 การเผาไหมแ้บบอินซิเนอเรชนั เป็นกระบวนการเผาไหมท่ี้อุณหภูมิสูงจนเหลือเป็น
เถ้า โดยทัว่ไปปริมาตรจะลดลง 30% และมีน ้ าหนักลดลง 60% ในการเผาท่ีดีต้องมี
กระบวนการเกิดออกซิเดชันท่ีดี คือต้องมีออกซิเจนเพียงพอและต้องมีอย่างทัว่ถึงภายใน
เตาเผา โดยปกติกระบวนการเผาไหมเ้กิดข้ึนโดยปฏิกิริยาระหวา่งสารไฮโดรคาร์บอนกบัก๊าซ
ออกซิเจน เกิดเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซดแ์ละไอน ้ า การเผาไหมเ้ป็นปฏิกิริยาคายความร้อน 
ดงันั้นจึงท าให้เกิดพลงังานในรูปของความร้อนออกมาดว้ย และในกรณีท่ีการเผาไหมเ้กิดข้ึน
อย่างไม่สมบูรณ์ซ่ึงอาจเกิดมาจากหลายสาเหตุ เช่น ปริมาณออกซิเจนหรืออุณหภูมิไม่สูง
เพียงพอ จะท าใหเ้กิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซดอ์อกมาดว้ย นอกจากน้ีหากสารไฮโดรคาร์บอน



มีสารประกอบอ่ืนเจือปน เช่น พวกคลอไรด์ โลหะหนกั ก ามะถนั ก็จะท าให้เกิดก๊าซพิษอ่ืนๆ
ตามมาดว้ย ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนในการเผาไหมท้ัว่ไปแสดงไดด้งัสมการ 1-3 
   

C + O2 + N2  CO2 + N2 + O2 + ความร้อน   (1) 

H2 + O2 + N2  H2O + N2 + O2 + ความร้อน   (2) 
CH4 + O2 + N2  CO2 + H2O + N2 + O2 + ความร้อน    (3) 

 
 ในการเผาไหมจ้ าเป็นตอ้งใชอ้อกซิเจนในการเกิดการเผาไหมท่ี้สมบูรณ์ จนกระทัง่ผล
ท่ีไดจ้ากการเผาไหมไ้ม่มีออกซิเจนหลงเหลืออยู ่ แต่สภาพจริงแลว้ไม่มีการเกิดลกัษณะน้ี 
เพราะฉะนั้นเตาเผาทุกชนิดควรมีอากาศส่วนเกินเพื่อช่วยใหเ้กิดการเผาไหมใ้หม้ากข้ึน และยงั
ช่วยควบคุมอุณหภูมิในเตาเผาใหเ้หมาะสมดว้ย 
 การเผาศพก็มีหลกัการเดียวกบัการเผาไหมท้ัว่ไป นัน่คือตอ้งพยายามท าใหเ้กิดการ    
เผาไหมอ้ยา่งสมบูรณ์ใหม้ากท่ีสุดเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศท่ีจะเกิดข้ึนตามมา ดงันั้นการ
เผาศพตอ้งการ 3T คือ Temperature (อุณหภูมิ), Time (เวลา) และ Turbulence (ความป่ันป่วน
ของก๊าซ) ดงันั้นในการเผาศพเพื่อใหมี้ประสิทธิภาพสูงท่ีสุดควรมีอุณหภูมิท่ีเหมาะสมท่ีท าให้
เกิดการเผาไหมอ้ยา่งสมบูรณ์และสามารถท าลายสารมลพษิส่วนใหญ่ท่ีเกิดข้ึนได ้ มีระยะเวลา
ซ่ึงนานพอท่ีจะท าใหก้๊าซซ่ึงเกิดข้ึนจากการเผาไหมย้งัไหลและเกิดการเผาไหมอ้ยา่งสมบูรณ์     
อยูใ่นหอ้งเผา และตอ้งมีการผสมกนัอยา่งดีระหวา่งเช้ือเพลิงกบัออกซิเจนเพื่อใหก้ารเผาไหม้
เกิดข้ึนอยา่งทัว่ถึง การท าให้เกิดความป่ันป่วนของก๊าซในหอ้งเผาสามารถท าไดโ้ดยสร้างแผน่
กั้นขวางทางการไหลของควนัใหมี้ลกัษณะข้ึนๆลงๆเพื่อเป็นการช่วยเพิ่มระยะเวลาใหค้วนัอยู่
ในหอ้งเผาไดน้านข้ึน  
 
เตาเผาศพในประเทศไทย 
 เตาเผาศพในประเทศไทยมีอยูห่ลายรูปแบบ โดยมีเตาเผาแบบโบราณซ่ึงมีลกัษณะ
เป็นแบบเปิดดา้นบนสร้างจากอิฐก่อปูน ขนาดของเตาเผาจะมีขนาดใกลเ้คียงกบัโลงศพซ่ึงจะ
วางไวด้า้นบนและใส่ฟืนเป็นเช้ือเพลิงทางดา้นล่างของเตา เตาเผาศพแบบน้ีไม่สามารถก าจดั
เช้ือโรค เช้ือรา ก๊าซพิษ กล่ินเหมน็และฝุ่ นละอองได ้นอกจากน้ียงัมีเตาเผาแบบ 1 ห้องเผา และ
แบบ 2 หอ้งเผา (Two Chamber Fixed Heart) โดยแบบ 1 หอ้งเผาจะมีลกัษณะของเตาเผาเป็น



รูปกล่อง หลงัคาโคง้สร้างจากอิฐก่อปูน อาจมีประตูหรือไม่มีประตูปิดเลยก็ได ้ เตาเผาศพแบบ
น้ีจะมีปล่องระบายอากาศเพื่อช่วยระบายควนัและข้ีเถา้ท่ีเกิดข้ึนใหก้ระจายและถูกพดัพาไป
โดยลมไดดี้ข้ึน ส่วนเตาเผาแบบ 2  หอ้งเผาจะมีลกัษณะเป็นเตาเผาท่ีทนัสมยั โดยแบ่งการเผา
ไหมเ้ป็น 2 ส่วน คือส่วนแรกท าหนา้ท่ีใหค้วามร้อนแก่ร่างกายผูเ้สียชีวติโดยตรง ในหอ้งเผา
ไหมแ้รกน้ีจะเกิดควนัและกล่ินข้ึนจากการเผาศพจากนั้นจะมีไอระเหยออกไปสู่ส่วนท่ีสอง      
ไอระเหยจะถูกเผาในสภาวะท่ีมีอากาศพอเพียง จนกระทัง่ไดก้๊าซท่ีออกจากเตาเผาท่ีสะอาด 
 เช้ือเพลิงท่ีใชก้บัเตาเผาศพมีอยู ่3 ประเภทใหญ่ๆ คือ ฟืนหรือถ่าน น ้ามนัดีเซล และใช้
ก๊าซ LPG เป็นเช้ือเพลิง โดยฟืนหรือถ่านมกัจะใชก้บัเตาเผาศพแบบโบราณซ่ึงใชก้นัมาตั้งแต่
ดั้งเดิม ส่วนน ้ามนัดีเซลและกา๊ซ LPG จะใชก้บัเตาเผาศพแบบ 1 และ 2 หอ้งเผา  
 
มลพษิทางอากาศจากเตาเผาศพ 
 มลพิษทางอากาศท่ีเกิดข้ึน มกัเกิดเน่ืองจากการเผาไหมท่ี้ไม่สมบูรณ์หรืออุณหภูมิไม่
สูงพอท าใหเ้กิดสารมลพิษ เช่น ฝุ่ นละออง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์
รวมทั้งเขม่าและข้ีเถา้จากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงและกล่ินจากการสลายตวัของสารอินทรียใ์นศพ 
ซ่ึงก่อใหเ้กิดความเดือดร้อน ร าคาญ และมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตของประชาชนดว้ย 

 
ตารางแสดงปริมาณมลพษิที่เกดิขึน้จากตัวอย่างการเผาศพ 1 คร้ัง 

เตาเผาศพ ฝุ่นละออง 
(มก./ลบ.ม.) 

SO2 
(มก./ลบ.ม.) 

NOx as NO2 
(มก./ลบ.ม.) 

CO 
(มก./ลบ.ม.) 

แบบ 2 หอ้งเผา 
ใชน้ ้ามนัดีเซล 

30.59  3.40 26.55 205.49 

แบบ 2 หอ้งเผา 
ใชก้๊าซ LPG 

13.39  3.40 178.47 1.6 

มาตรฐานของ
กรุงเทพมหานคร 

100 200 500 100 

*ค านวณผลท่ี 25 องศาเซลเซียส 1 บรรยากาศ ท่ีสภาวะแห้ง และท่ี 11% O2 
ทีม่า : สาทิส ถาวรนนัท ์(2541) 



 องคป์ระกอบของกล่ินจากการเผาศพนั้นจะประกอบไปดว้ยก๊าซหลายชนิด เช่น 
แอมโมเนีย (NH3) ไฮโดรเจนซลัไฟด ์(H2S) เมทิลแคปแทน (CH3SH) เมทิลซลัไฟด ์((CH3)2S) 
และไตรเมทิลแอมไมน์ ((CH3)3N) เป็นตน้ ก๊าซเหล่าน้ีจะมีจุดวาบไฟท่ีอุณหภูมิต ่ากวา่ 651 
องศาเซลเซียส ซ่ึงจะสามารถถูกก าจดัไดโ้ดยง่ายในหอ้งเผาท่ี 2 จึงไม่มีกล่ินเหม็นรบกวน
บริเวณใกลเ้คียงซ่ึงต่างจากเตาเผาศพแบบดั้งเดิม 
 
สาเหตุและการควบคุมมลพษิจากเตาเผาศพ 
 การเกิดมลพิษทางอากาศจากเตาเผาศพมีสาเหตุมาจาก 
 1. เช้ือเพลิงท่ีใช้ : เตาเผาท่ีใช้ไมฟื้นหรือถ่านเป็นเช้ือเพลิงมกัจะเกิดปัญหามลพิษ
มากกว่าการใช้น ้ ามนัหรือก๊าซ เน่ืองจากจะควบคุมปริมาณเช้ือเพลิง อากาศและอุณหภูมิ        
ในการเผาไหมใ้หเ้หมาะสมไดค้่อนขา้งยาก ท าให้เกิดการเผาไหมท่ี้ไม่สมบูรณ์และเกิดปัญหา
มลพิษทางอากาศได ้
 2. การออกแบบเตาเผาศพ : ปัจจัยท่ีควรค านึงถึง คือ อุณหภูมิในการเผาไหม ้
ระยะเวลาในการเผาไหม ้รวมทั้งลกัษณะการผสมผสานของอากาศในเตาเผาโดยพยายามท า
ใหเ้กิดการเผาไหมท่ี้สมบูรณ์ทัว่ทั้งเตา และใหมี้ความสามารถเพียงพอในการท าให้มลพิษหรือ
กล่ินท่ีเกิดข้ึนสลายตวัดว้ย 
 3. ขั้นตอนการเดินระบบเผาไหมข้องเตาเผา : ควรอุ่นเตาก่อนท่ีจะเร่ิมท าการเผาศพ 
นอกจากน้ีควรมีการบ ารุงรักษาเตาใหมี้ประสิทธิภาพอยูเ่สมอ 
 
การตรวจวดัความทบึแสงของเขม่าควนัจากปล่องเตาเผาศพ 
 การตรวจวดัท่ีถูกตอ้งตามหลกัวิชาการและสามารถด าเนินการไดใ้นทางปฏิบติัคือ
การตรวจวดัความทึบแสงของเขม่าควนัดว้ยวิธีริงเกิลมานน์ (Ringelmann) โดยใช้หลกัการ
สังเกตความทึบแสงของเขม่าควนัท่ีระบายออกจากปล่องดว้ยสายตาแลว้เปรียบเทียบค่ากบั
แผนภูมิริงเกิลมานน์ 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

ภาพที ่1 แสดงแผนภูมิเขม่าควนัของริงเกิลมานน์ 
 

 จากการตรวจวดัความทึบแสงของเขม่าควนัจากปล่องเตาเผาศพชนิดต่างๆ พบว่า 
เตาเผาศพท่ีใชฟื้นหรือถ่านเป็นเช้ือเพลิง เขม่าควนัในรูปของความทึบแสงมีค่าสูงกวา่เตาเผา
ศพท่ีใชน้ ้ ามนัดีเซล คืออยูร่ะหวา่งร้อยละ 12-90 ส่วนเตาเผาท่ีใชน้ ้ ามนัดีเซลมีค่าระหวา่งร้อย
ละ 0-18 กรมควบคุมมลพิษจึงได้น าเสนอมาตรการควบคุมเขม่าควนัจากปล่องเตาเผาศพ      
โดยก าหนดมาตรฐานความทึบแสงของเขม่าควนัจากปล่องเตาเผาศพท่ีไม่เกินร้อยละ 10        
ซ่ึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไดป้ระกาศบงัคบัใชม้าตรฐานแลว้เม่ือวนัท่ี 
10 พฤศจิกายน 2546  
 
รูปแบบของเตาเผาทีเ่หมาะสม 
 1. มีห้องเผาอย่างน้อย 2 ห้องเผา โดยห้องแรกเป็นห้องเผาศพ และห้องท่ีสองหรือ
ห้องสุดทา้ยเป็นห้องเผากล่ิน ก๊าซและควนัเพื่อก าจดัสารมลพิษทางอากาศก่อนระบายออกสู่
บรรยากาศ 
 2. ระยะเวลาในการเผาไหม ้(Residence time) ของห้องเผาท่ีสองหรือห้องสุดทา้ย      
ไม่นอ้ยกวา่ 1 วนิาที 
 3. อุณหภูมิในหอ้งเผาท่ีสองหรือหอ้งสุดทา้ยไม่ต ่ากวา่ 1,000 องศาเซลเซียส 

 

 



 4. ก าหนดให้เตาเผาศพใช้น ้ ามนัดีเซลหรือก๊าซเป็นเช้ือเพลิงเพราะสามารถควบคุม
ปริมาณเช้ือเพลิงและอากาศไดง่้าย และมีการเผาไหมท่ี้สมบูรณ์มากกวา่ไมห้รือฟืนหรือถ่าน 
 5. มีระบบการตรวจวดัอุณหภูมิในหอ้งเผาศพและหอ้งเผากล่ิน ก๊าซและควนั 
 6. มีระบบควบคุมมลพิษทางอากาศอ่ืนๆท่ีจ าเป็นเพื่อควบคุมการระบายมลพิษทาง
อากาศใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

ภาพที ่2 แสดงรูปแบบท่ีเหมาะสมของเตาเผาศพ 
 
การเดินเตาเผาศพ (Operation) 
 1. ก่อนท าการเผาศพให้ติดเตาเผาห้องท่ีสองหรือห้องสุดทา้ยให้มีอุณหภูมิไม่ต ่ากว่า 
900 องศาเซลเซียส 
 2. ควบคุมอุณหภูมิในห้องเผาท่ีสองหรือห้องสุดท้าย ไม่ให้ต ่ากว่า 1,000 องศา
เซลเซียส ตลอดระยะเวลาท่ีมีการเผาไหมใ้นหอ้งเผาท่ีหน่ึงหรือหอ้งเผาศพ 
 3. ระหว่างท าการเผาศพ ให้บนัทึกอุณหภูมิในห้องเผาท่ีสองหรือห้องสุดทา้ย แล้ว
รวบรวมเป็นขอ้มูลแสดงการท างานเตาเผาศพ 
 4. บ ารุงรักษาอุปกรณ์เคร่ืองมือและเตาเผาศพตามคู่มือการใช้งานหรือค าแนะน าของ
บริษทัผูผ้ลิตเตา 
 5. ตรวจสอบความทึบแสงของเขม่าควนัจากเตาเผาศพดว้ยวิธีริงเกิลมานน์ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานความทึบแสง (Opacity) ของเขม่าควนัจากปล่องเตาเผาศพไม่เกินร้อยละ 10  
 6. การควบคุมใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานตอ้งไม่ใชว้ธีิท าใหเ้จือจาง 
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