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บทคัดยอ 
 

 การศึกษานี้เปนการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบขอดีขอเสียของเทคโนโลยีเตาเผาศพระหวาง
เตาเผาศพท่ีเปนระบบ PLC เตาเผาศพที่เปนระบบ MAGNETIC และเตาเผาศพท่ีไมใชระบบไฟฟา
และทําการศึกษาวัดคาความทึบแสงของควันท่ีเกิดข้ึนระหวางทําการเผาศพในแตละระบบโดยใช
แผนภูมิเขมาควันริงเกิลมานนเปนตัววัดคาความทึบแสง 
 วิธีการทําการศึกษา ผูศึกษาไดทําการออกแบบตารางในการจัดเก็บขอมูลเพื่อทําการ 
ศึกษาโดยไดมีแบบฟอรมตารางในการในการสัมภาษณเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบประจําเมรุเพื่อขอ
อนุญาตในการเขาเก็บขอมูล เม่ือไดรับอนุญาตแลวจะมีแบบฟอรมตารางระหวางทําการเผาเพื่อทํา
การบันทึกขอมูลระหวางทําการเผาศพ บันทึกคาของเวลารวมถึงลักษณะในการเผาส่ิงท่ีเกิดข้ึน
ระหวางทําการเผาและตารางบันทึกคาความทึบแสงที่เกิดข้ึนระหวางการเผาโดยใชริงเกิลมานนเปน
ตัววัดคาความทึบแสงโดยใชสายตาสังเกตกลุมของเขมาควันและเปรียบเทียบกับริงเกิลมานนแลว
ทําการบันทึกคาทุกๆ 15 วินาทีจนครบ 30 นาที  
 ในการศึกษาพบวาเวลาการเผาตอศพ ท่ีใชในการเผาของระบบ PLC และเตาเผาศพท่ี
เปนระบบ MAGNETIC ใชเวลาประมาณ 1.40 ช่ัวโมงตอศพ ทําใหไมเสียเวลาในการเผามากนัก
สวนการเผาแบบใชถานเปนเช้ือเพลิงใชเวลาถึง 2.57 ช่ัวโมง ซ้ึงนานกวาประมาณ 1 ช่ัวโมง ทําให
เสียเวลาในการเผา สวนข้ันตอนในการเผานั้นเปน ระบบ PLC มีข้ันตอนมากกวาแตมีมลภาวะนอย
ท่ีสุดวัดคาไดรอยละ 5.29 ซ่ึงอยูในเกณฑควบคุมมลพิษ สวนเตาเผาศพระบบ MAGNETIC วัดคา
ไดรอยละ 52 และเตาเผาศพท่ีไมใชระบบไฟฟาวัดคาไดรอยละ 34.75 ซ่ึงเปนคาท่ีเกินเกณฑควบคุม
มลพิษ  
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ABSTRACT 
 

 The Comparation pros and cons Technologies of Crematory furnace and Opacity 
fume during cremation between PLC furnace System is MAGNETIC and Crematory furnace 
charcoal has found cremation PLC system and MAGNETIC is takes 100 Minute per corpse and 
has found if cremation with charcoal as fuel takes 177 Minute per corpse that almost takes time 
more than 1 hour that waste time to cremation. The procedure in cremation PLC system 
extravagant about the time but chummy to environment also has found MAGNETIC system has 
found the pollution probable numerous owing lack of maintenance. The pollution that is higher 
than it should be. On maintenance charcoal easiest in maintain. MAGNETIC system must be 
maintenance Specific equipment to be always. About PLC systems require specialized technicians  
programming to command functions Systematically section, about opacity fume over on chimney 
by programming to display result on percentage and result for MANETIC system is about 52 
percent as crematory furnace pollute the most effect environment on this research. After Research 
has discovered PLC system is the most effective systems is the opacity fume of crematorium 
chimney from 29.5 percent, which does not exceed the standard. If about use of charcoal is the 
opacity fume crematorium chimney from 34.75 percent, which exceeds the standard, it is 
considered which second of this research to pollute the environment 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาของการศึกษา 
 ศาสนา คือ คําส่ังสอนท่ีพระศาสดาไดคนพบเปนท่ีพึ่งทางใจใหกับส่ิงมีชีวิต ไดถูกนํา 
มาเผยแพรใหมวลมนุษยชาติประพฤติปฏิบัติตาม และประกอบพิธีกรรม เพื่อพบกับสันติสุขใน
ระดับศีลธรรมจรรยา และสันติภาพอันนิรันดร อันเปนจุดหมายสูงสุดของชีวิต ซ่ึงศาสนามีท้ังหมด 
9 ศาสนาในโลกใบนี้ คือ 1. ศาสนาคริสต  2. ศาสนาอิสลาม  3. ศาสนาพราหมณ*ฮินดู 4. ศาสนา
พุทธ 5. ศาสนาซิกข  6. ศาสนายิว  7. ศาสนาเชน  8. ศาสนาโซโรอัสเตอร  9. ศาสนาบาไฮ 
 ศาสนาแบงไดเปน 2 ประเภทคือ 
 1) เทวนิยม หมายถึง เช่ือวามีเทพเจาผูยิ่งใหญเหนือกวาเทพเจาท้ังหลาย หรือเรียกกันวา
พระเจา มีพระเจาสูงสุด เพียงพระองคเดียว พระองคเปนผูสรางโลกและสรรพส่ิงและเช่ือกันวาพระ
เจาอาจติดตอมนุษย โดยผานศาสดาพยากรณหลายองค เชน พระอัลเลาะห ทรงติดตอกับทาน นบี
มุฮัมหมัด พระยะโฮวาห ทรงติดตอกับ ทานโมเสส และพระเยซู สวนบางศาสนาก็นับถือพระเจา 
หรือเทพเจาหลายองค อยาง ศาสนาพราหมณ-ฮินดู เช่ือวาพระเจาอวตารแยกเปน3องค เปนตน 
ศาสนาแบบเทวนิยม ไดแกศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม ศาสนายิวศาสนาซิกข ศาสนาบาไฮ ศาสนา
โซโรอัสเตอรและศาสนาพราหมณ-ฮินดู 
 2) อเทวนิยม หมายถึง ไมเช่ือในการมีอยูจริงของพระเจา โดยเช่ือวาโลกและสรรพส่ิง
เกิดข้ึนเองตามกฎของธรรมชาติ เช่ือวามนุษยเปนผูกําหนดชะตาชีวิตของตนเอง ทุกส่ิงเปนไปตาม
เหตุปจจัย ศาสนาประเภทนี้ ไดแกศาสนาพุทธ และ ศาสนาเชน 
 ศาสนาท้ัง 2 ประเภทนี้มีศาสนาคริสตท่ีมีคนนับถือมากท่ีสุดในโลกและแตละศาสนาก็
จะมีองคประกอบเดียวกันคือ 1. ส่ิงท่ีเคารพสูงสุด  2. ศาสดา  3. คัมภีร 4. ผูสืบทอด 5. ศาสนสถาน  
6.สัญลักษณ 7. พิธีกรรม ศาสนาแตละศาสนานั้น จะมีประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาท่ีแตกตาง
กันไป การจัดงานศพของแตละศาสนาก็แตกตางกันไปดวยเชนกัน ในท่ีนี้ผูจัดทําจะนําเสนอแตพิธี
กรรมการฌาปนกิจศพของศาสนาพุทธเทานั้น 
 การฌาปนกิจศพ ในสมัยกอนศาสนาพุทธจะเปนการฝง ตอมาไดเปล่ียนจากการฝง เปน
การเผาแบบเชิงตะกอนซ่ึงในปจจุบันก็ยังมีอยูใหเห็นบางในตางจังหวัดท่ีไกลจากชุมชนและตัวเมือง
ซ่ึงการเผาแบบเชิงตะกอนเปนการเผาแบบกลางแจงโดยไมมีอะไรปดใหมิดชิด ซ่ึงทําใหคนท่ัวไป
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สามารถมองเห็นในขณะการเผาศพได การเผาแบบเชิงตะกอนจะมีการใชไมมาเปนฟนแลวนําโลง
ศพต้ังบนฟนไมนั้น บางท่ีก็ไมมีโลงศพ ก็นําศพต้ังบนไมนั้นไดเลย เม่ือนําศพตั้งบนฟนเสร็จแลว 
ก็จะมีการราดน้ํามันเบนซินลงไปเพื่อใหเปนเช้ือเพลิงในการติดไฟหลังจากน้ันก็ทําการจุดไฟทําให
เกิดไฟลุกบนโลงหรือบนตัวศพ ซ่ึงการเผาเชิงตะกอนโดยมีไมเปนฟนนี้ กอใหเกิดมลพิษในอากาศ
อยางเต็มท่ีและหลีกเล่ียงไมได ทําใหมีเถาถานฟุงไปท่ัวบริเวณท่ีทําการเผาและมีกล่ินอยูในบริเวณท่ี
ทําการเผาดวยเชนกันตอมาก็เร่ิมมีการสรางเมรุปดกั้นเพื่อไมใหอุจาดตาแตก็ยังไมมีเทคโนโลยีอะไร
เขามาชวย  แคทําเมรุปดกั้นท่ีจะฌาปนกิจศพเทานั้น  แตเช้ือเพลิงในการเผาก็เปล่ียนจากการใชฟน
มาเปนใชถานแทนแตก็ยังไมทําใหมลพิษลดลงเพราะไมมีเทคโนโลยีเขามาชวยในการเผา 
 หลังจากนั้นก็เร่ิมเปล่ียนมาเปนการเผาในเมรุ โดยรัชการท่ี 5 โปรดใหสรางพระเมรุไว
ในวัดแบบปูนเพื่อประหยัดคาใชจายดานตางๆ เมรุถาวรแหงแรกอยูในวัดเทพศิรินทราวาสราชวร
วิหาร ประมาณ100  ปมาแลว  ยังสืบเนื่องใชงานพระราชทานเพลิงศพสืบจนทุกวันนี้  เมรุเผา
ศพ คอยๆ  แพรเขาไปอยูในวัดสําคัญๆ ในกรุงเทพฯ ชวงประมาณ  พ.ศ. 2500 หรือกอนนั้นไมนาน
หนัก คร้ังหลัง  พ.ศ.2500 มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับแรกแลว  พิธีกรรมศักดิ์สิทธ์ิลดลง  ชนช้ัน
กลาง มีบทบาทสูงข้ึน จึงตองการเผาศพบรรพบุรุษบนเมรุแบบเจานายและชนช้ันสูง เลยยกเอาเมรุ
เจานายเปนแบบสรางเลียนแบบไวตามวัดสําคัญๆ นานเขาก็กระจายไปวัดเล็กๆ ตามชาน
เมือง  จนถึงวัดสําคัญของจังหวัดแลวมีไปท่ัวประเทศ 
 ซ่ึงในการเผาแตละท่ีก็จะมีรูปแบบและเตาเผาท่ีแตกตางกันโดยท่ีเราไมรูวารูปแบบ 
หรือการเผาแบบนั้นมีคาเขมาควันเปนเชนไร จึงเปนเหตุผลใหผูวิจัยมีความประสงคท่ีจะสํารวจ 
คาเขมาควันเพื่อหาประสิทธิภาพของเตาเผาศพโดยใชแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานน   
มาเปนคาในการวัดโดยทําการเปรียบเทียบลักษณะเตาเผา 3 ประเภท แลวนํามาเปรียบเทียบกัน 
เพื่อทราบความแตกตางของการการปลอยท้ิงอากาศเสียของเตาเผาศพรูปแบบตางๆ ตามกําหนดของ 
“ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ” เมื่อวันท่ี  4  พฤษภาคม  พ.ศ.2556 
 
1.2 วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบขอดีขอเสียกับการใชเทคโนโลยีเตาเผาศพระหวางเตาเผาศพที่เปน
ระบบ PLC เตาเผาศพท่ีเปนระบบ MAGNETIC และเตาเผาศพแบบใชถานเปนเช้ือเพลิง 
 2.  เพ่ือศึกษาความทึบแสงของควันท่ีเกิดข้ึนระหวางการเผาศพระหวางเตาเผาศพท่ีเปนระบบ
PLC เตาเผาศพท่ีเปนระบบ MAGNETIC และเตาเผาศพแบบใชถานเปนเช้ือเพลิง 
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1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ศึกษาเฉพาะเตาเผาศพแบบไฟฟา 2 หองเผาท่ีใชน้ํามันเปนเช้ือเพลิงและเตาเผาศพแบบหอง
เผาเดียวท่ีใชเตาถานเปนเช้ือเพลิงเทานั้น 
 2. ศึกษาเปรียบเทียบความทึบแสงของควันท่ีเกิดข้ึนของเตาเผาศพโดยใชแถบเปรียบเทียบ
ความทึบแสงท่ีเรียกวา ริงเกิลมานน 
 3. ตัวอยางการในการศึกษาผูศึกษาไดเลือกเตาเผาแบบใชระบบ PLC โดยใชวัดเทพศิรินทรา
วาสราชวรวิหาร (เมรุหลวง) ในกรุงเทพมหานคร เตาเผาแบบใชระบบ MAGNETIC ไดใช วัดบาง
ไผ จังหวัดนนทบุรี สวนวัดท่ีไมใชระบบไฟฟา ไดใชตัวอยางวัดกลาง จังหวัดปทุมธานี 
 
1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา 
 เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานแสดงถึงความแตกตางระหวางเตาเผาศพท่ีเปนระบบ PLC เตาเผา
ศพท่ีเปนระบบ MAGNETIC และเตาเผาศพแบบใชถานเปนเช้ือเพลิง 
 
1.5 ระยะเวลาการดําเนินการศึกษา 
 ใชเวลาในการศึกษาประมาณ 21 เดือน  โดยมีแผนงานดังตารางท่ี 1.1 
 
ตารางท่ี 1.1  แผนการดําเนนิการศึกษา 
 

ลําดับ กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. 

1. ศึกษาทฤษฎีเตาเผาธรรมดากับเตาเผาไรมลพษิ                      

2. ทดสอบเก็บขอมูล                      
3. วิเคราะหเปรียบเทียบรายละเอียด                      
4. วิเคราะหสรุปผลและปรับปรุงแกไข                      

5. จัดทํารายงานสรุปผลการการวิจัยและนําเสนอ
ผลการวิจัยตออาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยผูรวม
ประเมิน 

                     

  
 จากตารางรางจะเห็นไดวาการทดสอบเก็บขอมูลนั้น ถูกแบงออกเปน 3 ชวง เนื่องจากผู
ศึกษา  ตองเก็บขอมูลจากเตาเผา 3 ประเภท จึงตองแบงออกเปน 3 และผูศึกษาไมสามารถกําหนด 
การใชเตาเผาศพได จึงตองรอใหมีการใชงานแลวจึงทําการเก็บขอมูล 
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บทที่ 2 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 
 การเผาศพในประเทศไทย เปนธรรมเนียมประเพณีท่ียึดถือกันมานาน ขณะเดียวกันก็จะ
พบปญหาเร่ืองรองเรียนเก่ียวกับเขมาควัน และกล่ินจากการเผาศพอยูเปนระยะ จึงเปนแหลง
กอใหเกิดปญหามลพิษ อันเนื่องมาจากการเผาศพแตละคร้ังทําใหเกดิมลพิษในอากาศ ทําใหเกิดควัน
และสงกล่ินเหม็นในบริเวณใกลเคียงสงผลตอการดํารงชีวิตตอมนุษยและสรางความเดือดรอน
รําคาญ  จึงจําเปนตองแกไขปรับปรุงเตาเผาศพใหปลอดมลพิษรักษาส่ิงแวดลอมและคุณภาพชีวิต
ของผูอยูใกลเคียง ทางผูวิจัยไดแยกแนวคิดไดดังภาพท่ี 2.1 

 
 

 
 

 
ภาพท่ี 2.1 แผนภาพแนวคิดและทฤษฎี 
 
2.1 มลพิษท่ีเกิดขึ้นจากการเผาศพ 
 วงศพันธ ลิมปเสนีย (2536) มลพิษอากาศ (Air Pollution) หมายถึง สภาวะของอากาศท่ี
มีสารเจือปนอยูในปริมาณมากทําใหสงผมตอสุขภาพอนามัยของส่ิงมีชีวิต ท้ังท่ีเกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติหรือเกิดข้ึนโดยการกระทําของมนุษย อาจมีลักษณะเปนกาซ ของเหลว หรือของแข็งก็ได  
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สารมลพิษอากาศท่ีสําคัญคือ ฝุนละออง (SPM) ตะกั่ว (Pb) กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) กาซ
ซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) กาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx) และกาซโอโซน (O3) 
 ระบบภาวะมลพิษอากาศ (Air Pollution System) มีสวนประกอบ 3 สวนคือ แหลง 
กําเนิดสารมลพิษอากาศ อากาศหรือบรรยากาศ และผูรับผลเสียหรือผลกระทบ 
 
 

 
 
 

 
 

ภาพท่ี 2.2 ระบบภาวะมลพิษอากาศ (วงศพันธ ลิมปเสนีย, 2536) 
 
 2.1.1 ประเภทของแหลงกําเนิดมลพิษอากาศ แบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 
  1) แหลงกําเนิดตามธรรมชาติ (Natural Sources) คือ เปนแหลงกําเนิดท่ีเกิดข้ึนโดย
ธรรมชาติ เชน ภูเขาไฟระเบิด ไฟปา เปนตน 
  2) แหลงกําเนิดท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษย (Man-Made Sources) คือเปนแหลงกําเนิด
ท่ีเกิดจากการกระทําโดยมนุษย เชน รถยนต โรงงานอุตสาหกรรม การใชเคมีทําการเกษตรเปนตน 
 2.1.2 คุณสมบัติของอากาศบริสุทธ์ิ ประกอบไปดวย ไนโตรเจนรอยละ 78.09 โดยปริมาตร 
และออกซิเจนรอยละ 20.94 โดยปริมาตร สวนท่ีเหลือรอยละ 0.9 ประกอบดวยคารบอนไดออกไซด  
ฮีเลียม อารกอน คริบตอน ซีนอน กาซอินทรียและอนินทรียซ่ึงมีปริมาณเปล่ียนแปลงไปตาม
สภาพการณและเวลา โดยปกติมีไอน้ําอยูในอากาศประมาณรอยละ 1-3 และยังประกอบดวยฝุน
ละอองท่ีเกิดจากการใชเช้ือเพลิงของมนุษย เปนผลทําใหอุณหภูมิของโลกสูงข้ึน 
  1) มลสารในอากาศ (Air Pollutants) คือ มลสารที่อยูในอากาศซ่ึงมีผลเสียตอสุขภาพ
ของมนุษยหรือส่ิงมีชีวิตอ่ืนบนโลกไมวาจะทางตรงหรือทางออม 
  2) อนุภาคมลสาร (Particulates) คือ มลสารที่อยูในบรรยากาศหรือไอเสีย ซ่ึงอยูใน
สภาพของแข็งหรือของเหลวท่ีอุณหภูมิและความดันปกติ สามารถลําดับของอนุภาคมลสารไดดังนี้  
อนุภาคมลสารมีขนาดต้ังแต 200 ไมครอน ลงไปถึงต่ํากวา 0.1 ไมครอน เรียกท่ัวไปวา ฝุน ผง 
ละออง ข้ีเถา หมอก ควัน และสเปรย ฝุนท่ีเล็กกวา 0.1 ไมครอน มาจากไอเสียรถยนต ฝุนขนาด  
0.1-1.0 ไมครอน มาจากการรวมตัวของควันไอเสียกับไอนํ้า อนุภาคขนาด 0.4-0.9 ไมครอน เปน
ตัวการในการกระจายแสงและทําใหทองฟาขมุกขมัว 

แหลงกําเนิดสารมลพิษอากาศ 
(EMISSION  SOURCES) 

บรรยากาศ 
(ATMOSPHERE) 

ผูรับผลกระทบ 
(RECEPTORS) 

สารมลพษิ 
(POLLUTANTS) 

การแพรกระจาย 
(DISPERSION) 
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ตารางท่ี 2.1 ขนาดท่ัวไปของอนุภาคมลสาร 
 

สาร ขนาดใหญสุด  ไมครอน ขนาดเล็กสุด  ไมครอน 

ละอองน้ํา 

ผงถานหิน 

ฝุน 

ฝุนโรงถลุงเหล็ก 

ผงซีเมนต 

ข้ีเถา 

เกสรดอกไม 

หมอก 

สปอรตนไม 

แบคทีเรีย 

ยากําจัดแมลงแบบผง 

สีพน 

สม็อก 

ควันบุหร่ี 

ควันน้ํามัน 

ควันซิงคออกไซด 

ควันถานหิน 

ไวรัส 

500 

250 

200 

200 

150 

110 

60 

40 

30 

15 

10 

4 

2 

1 

1 

0.3 

0.2 

0.05 

40 

25 

20 

1 

10 

3 

20 

1.5 

10 

1 

0.4 

0.1 

0.001 

0.01 

0.03 

0.01 

0.01 

0.003 
 
ท่ีมา: มลภาวะอากาศ (วงศพันธ  ลิมปเสนีย, 2536) 
 
 2.1.3 ไอระเหย (Vapours) คือ สารในรูปกาซซ่ึงโดยปกติแลวจะอยูในรูปของเหลวหรือ
ของแข็งท่ีอุณหภูมิและความดันปกติ สวนกาซจะอยูในรูปของกาซท่ีอุณหภูมิและความดันปกติ  
โดยท่ัวไปจะมีจุดเดือดต่ํากวา 200ºC 
 2.1.4 แหลงกําเนิดของอากาศเสีย ไดแก รถยนตและยานพาหนะ การใชเช้ือเพลิงภายในบาน 
การใชเช้ือเพลิงภายในโรงงานอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิต การเผาขยะมูลฝอย การผลิต
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พลังงานไฟฟา การใชเตาเผาศพ เปนตน โดยปกติมนุษยไดรับสารมลพิษอากาศเขาสูรางกายโดยการ
หายใจและการสัมผัสทางผิวหนังและนัยนตา สงผลใหเกิดอันตรายตอการดํารงชีวิตทําใหเกิดความ
รําคาญ ระคายเคืองหรือเกิดการเปล่ียนแปลงในรางกายโดยไมแสดงอาการและสงผลถึงข้ันเสียชีวิต
ซ่ึงในปจจุบันในประเทศไทยไดมีประชากรเพิ่มมากข้ึนสงผลทําใหเกิดความตองการของมนุษยเพิ่ม
มากข้ึนเพื่อสนองความตองการของแตละบุคคลใหสะดวกสบายมากยิ่งข้ึนจึงมีการผลิตส่ิงตางๆ 
มากมายเพื่อสนองความตองการของมนุษย ในกระบวนการผลิตส่ิงตางๆ เหลานั้นกอใหเกิดปญหา
มลพิษฝุนละอองในอากาศจึงตองมีอุปกรณเพื่อดักจับฝุนละอองเหลานั้น 
 2.1.5 ทฤษฎีของฝุนละอองข้ันพื้นฐาน 
 1) ลักษณะของฝุน (Particle Characteristics) หมายถึง อนุภาคท่ีเปนของแข็งและ
ของเหลวท่ีแขวนลอยอยูในอากาศ ถามีขนาดเล็กเรียกวา แอโรโซล (Aerosol) ฝุนละอองท่ีเกิดจาก
โรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญเกิดจากการเผาไหมซ่ึงจะมีลักษณะตางกัน เชน ขนาดของฝุน ความ
เขมขน รูปราง ความหนาแนน และคุณสมบัติอ่ืนเชน การกัดกรอนหรือการเปนพิษเปนตน 
 2) กลไกในการจับฝุน (Particle Collection Mechanism) การดักฝุนจะตองใสแรง
กระทําตออนุภาคเพื่อแยกอนภุาคออกจากอากาศซ่ึงการจับอนุภาคมีอยู 6 วิธีดวยกันคือ แรงถวง แรง
เหวี่ยง การกระทบเนื่องจากความเฉ่ือย การสกัดกั้นโดยตรง การแพร และแรงไฟฟาสถิต 
 3) อุปกรณดักจับฝุน มีหลายชนิดและระบบ เชน ระบบคัดแยกโดยการตก เนื่องจาก
น้ําหนักฝุน (Gravity Settlers) ไซโคลน (Cyclones) การดักจับดวยหยดน้ํา (Wet Collectors or 
Scrubbers) ถุงกรอง (Fabric Filters) เคร่ืองดักฝุนแบบไฟฟาสถิต (Electrostatic Precipitators) 
 2.1.6 มลพิษทางอากาศจากการเผาศพ จากศึกษาจากวิธีการเผาศพ พบวา ปญหามลพิษทาง
อากาศจากการเผาศพ เชน เขมาและกล่ินมักเกิดในชวงตนๆ โดนตามประเพณีจะมีการเผาโลงไป
พรอมกับเผาศพในชวง 30 นาทีแรกเปลวไฟจะเผาไหมโลง เม่ือโลงแตกแลวศพจึงจะถูกเปลวไฟเผา
ไหมในชวงนี้จะมีน้ําระเหยออกมาทําใหอุณหภูมิในเตาลดลง หากไมโหมไฟใหพอเหมาะ อาจทํา
ใหเกิดการการเผาไหมไมสมบูรณจะเกิดเขมาควันและมลพิษอ่ืนๆ 
  มลพิษทางอากาศท่ีเกิดข้ึนมักเกิดเนื่องจากการเผาไหมท่ีไมสมบูรณหรืออุณหภูมิไมสูง
พอทําใหเกิดสารมลพิษเชน ฝุนละออง การคารบอนมอนอกไซด กาซซัลเฟอรไดออกไซด รวมท้ัง
เขมาและข้ีเถาจากการเผาไหมเช้ือเพลิงและกล่ินจากการสลายตัวของสารอินทรียในศพ ซ่ึง
กอใหเกิดความรําคาญและมีผลกระทบตอสุขภาพจิตของประชาชนดวย 
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ตารางท่ี 2.2 ปริมาณมลพิษท่ีเกิดข้ึนจากตัวอยางการเผาศพ 1 คร้ัง 
 

เตาเผาศพ 
ฝุนละออง 

(มก./ลบ.ม) 

SO2 

(มก./ลบ.ม) 

NOX as NO2 

(มก./ลบ.ม) 

CO 

(มก./ลบ.ม) 

แบบ 2 หองเผาใชน้ํามันดีเซล 30.59 <3.40 26.55 205.49 

แบบ 2 หองเผาใชกาซ LPG 13.39 <3.40 178.47 1.6 

มาตรฐานของ
กรุงเทพมหานคร* 

100 200 500 100 

 

หมายเหตุ. *คํานวณผลท่ี 25ºC  1 บรรยากาศ  ท่ีสภาวะแหงและที่ 11% O2 
 

ท่ีมา: สาทิศ  ถาวรนันท (2541) 
 

ตารางท่ี 2.3 ปริมาณท่ีทําใหเกิดกล่ินจากการเผาศพ 
 

เตาเผาศพ 
NH3 

(ppm) 
H2S 

(ppm) 
CH3SH 
(ppm) 

(CH3)2S 
(ppm) 

(CH3)3N 
(ppm) 

แบบหลายหองเผา 0.15 0.0005 0.0001 0.0001 0.001 

แบบดั้งเดิม 2-10 0.06-0.07 0.0004-0.03 0.05-0.8 0.02-0.2 

มาตรฐานท่ีญ่ีปุน 1 0.02 0.0002 0.01 0.005 
 

หมายเหตุ.  *คํานวณผลท่ี 25ºC  1 บรรยากาศ  ท่ีสภาวะแหงและที่ 11% O2 
 

ท่ีมา: สาทิศ  ถาวรนันท (2541) 
 

 2.1.7 สาเหตุและการควบคุมมลพิษจากเตาเผาศพ การเกิดมลพิษทางอากาศจากเตาเผาศพมี
สาเหตุหลักจาก 
 1) ช้ือเพลิง รวมถึง โลงศพ วัสดุและส่ิงท่ีใสไปในโลงศพ เตาเผาท่ีใชฟนหรือถานเปน
เช้ือเพลิงท่ีมักจะเกิดปญหามลพิษมากกวาการใชน้ํามันหรือกาซ เนื่องจากจะควบคุมปริมาณ
เช้ือเพลิง อากาศ และอุณหภูมิในการเผาไหมใหเหมาะสมคอนขางยาก ทําใหเกิดการเผาไหมท่ีไม
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สมบูรณ และเกิดปญหามลพิษได นอกจากนี้ส่ิงของและวัสดุท่ีบรรจุลงโลง ก็กอใหเกิดปญหา
มลพิษทางอากาศอ่ืนๆ ท่ีจะตองคํานึงถึงดวย ในการกําจัดมลพิษทางอากาศน้ี ตองใชอุณหภูมิท่ีสูง
มากพอสมควรหรืออาจจะตองใชระบบบําบัดพิษเพ่ิมเติม 
 2) การออกแบบเตาเผาศพ ปจจัยท่ีควรคํานึงถึงเพื่อลดปญหามลพิษท่ีอาจจะเกิดข้ึน คือ 
อุณหภูมิ ระยะเวลา รวมท้ังลักษณะผสมผสานของอากาศในเตาเผา โดยพยายามทําใหเกิดการเผา
ไหมท่ัวทั้งเตา และใหสามารถเพียงพอในการทําใหมลพิษหรือกล่ินสลายตัวดวย 
 3) ข้ันตอนการเดินระบบเผาไหมของเตาเผา การอุนเตากอนจะเร่ิมเผาศพ ชวยลดการ
เกิดมลพิษทางอากาศไดระดับหนึ่ง แตหากไมบํารุงรักษาใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอก็จะเกิดปญหา
เขมาควันและกล่ินรบกวนไดเชนกัน 
 การควบคุมมลพิษทางอากาศจากเตาเผาศพท่ีดีท่ีสุด คือ การเลือกประเภทเชื้อเพลิงท่ีใช 
การควบคุมอุณหภูมิและลักษณะของการเผาไหม การลดวัสดุท่ีบรรจุรวมไปกับโลงศพ หรือการ
เลือกใชเตาเผาแบบ 2 หองเผา แตหากการเผาศพยังคงมีการระบายอากาศมลพิษออกมา ก็ยังคงสงผล
กระทบตอสุขอนามัยของประชาชนอยู อาจจําเปนตองบําบัดมลพิษทางอากาศท่ีระบายออกมา 
 2.1.8 การตรวจวัดความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพ การตรวจวัดมลพิษท่ีเกิดข้ึน
ไมใชเร่ืองท่ีทําไดโดยงาย เนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ ดังนั้น การควบคุมมลพิษ จึงไดหาวิธีการ
ตรวจวัดท่ี ถูกตองตามหลักวิชาการและสามารถดําเนินการไดในทางปฏิบัติ  ดวยวิ ธี ริงเกิลมานน 
ซ่ึงมีความเหมาะสมท่ีจะนํามาใชโดยใชหลักการสังเกตความทึบแสงของเขมาควันท่ีระบายออกมา
จากปลองดวยสายตา และเปรียบเทียบคากับแผนภูมิ ริงเกิลมานน ดังภาพท่ี 2.3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.3  แผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานน  
 

ท่ีมา: ราชกิจจานุเบกษา, เลมท่ี 128 (2554) 
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 ผลการตรวจวัดความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพชนิดตางๆ พบวา เตาเผา
ศพท่ีใชฟน/ถานเปนเช้ือเพลิงสวนใหญ จะมีการระบายเขมาควันในรูปแบบของความทึบแสงมีคา
สูงกวาเตาเผาศพที่ใชน้ํามันดีเซล โดยเตาเผาศพที่ใชฟน/ถาน มีคาความทึบแสงระหวางรอยละ 12- 
90 สวนเตาเผาท่ีใชน้ํามันดีเซลมีคาระหวางรอยละ 0-18 โดยกําหนดคามาตรฐานความทึบแสงของ
เขมาควันจากปลองเตาเผาศพไมเกินรอยละ 10 ซ่ึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ได
ประกาศบังคับใชมาตรฐานแลว ซ่ึงมีผลใชกับเตาเผาท่ีอยูในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 
เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร โดยมีผลบังคับใชทันทีท่ีมีการสรางวัดใหม สําหรับเตาเผาท่ีมีอยู
กอนในวันท่ีประกาศ ใหมีผลบังคับใชภายใน 2 ป นับต้ังแตวันท่ีประกาศโดยกําหนดวาภายในปพ.ศ 
2547 นั้นวัดท่ัวกรุงเทพฯ ตองใชเตาเผาศพท่ีไดมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ สวนตางจังหวัดก็มี
การดําเนินการเชนกันโดยเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ประกาศใหวัดชัยมงคลเปนพื้นท่ีนํารองสราง
เตาเผาปลอดมลพิษ 
 
2.2 เชื้อเพลิงท่ีใชในการเผา 
  เช้ือเพลิงการเผาไหม (2544) เตาเผาศพแบงตามประเภทของเช้ือเพลิงท่ีใชไดเปน 3 
ประเภท คือ 
 2.2.1 เตาเผาศพท่ีใชฟนหรือถาน ฟนหรือถานเปนเช้ือเพลิงใชในการเผาศพ มาต้ังแตดั้งเดิม 
ถานไมจะใหคาพลังงานความรอนไดมากวาฟนจึงทําใหเกิดการเผาไหมท่ีดีกวา นอกจากนี้ปจจัย
สําคัญท่ีทําใหคาความรอนของไมลดลง คือปริมาณความช้ืนในเนื้อไม โดยปริมาณความช้ืนยิ่งสูงจะ
ยิ่งทําใหคาพลังงานความรอนลดลง 
 2.2.2 เตาเผาศพท่ีใชน้ํามันดีเซล เปนน้ําระเหยไดชามีกล่ินเหม็นของน้ํามันรวมท้ังของคาเขมา
ของการเผาไหม  ในการเผาศพในแตละคร้ังจําเปนตองใชเช้ือเพลิงในการเผาศพ เช้ือเพลิงท่ีใชกัน
ท่ัวไปจะมีอยู 2 ชนิดคือ ถานและนํ้ามันดีเซล ซ่ึงถานสามารถหาซ้ือไดตามรานคาท่ัวไปสวนน้ํามัน
ดีเซลสามารถหาซ้ือไดตามปมน้ํามันตางๆ น้ํามันดีเซลเปนสารไฮโดรคารบอน ไดจากนํ้ามันดิบมา
กล่ันในหอกล่ันโดยอาศัยความแตกตางของจุดเดือดของนํ้ามันตางๆ ซ่ึงน้ํามันดีเซลมีจุดเดือดของ
น้ํามันอยูท่ี 150-360 ºC แตเนื่องจากน้ํามันดีเซลมีความตองการสูงตามทองตลาดดังนั้นเพื่อให
สามารถผลิตน้ํามันท่ีมีคุณภาพและเพียงพอตอความตองการจึงไดมีการปรับปรุงคุณภาพโดยการ
แตกตัวโมเลกุลของนํ้ามันหนักใหเปนน้ํามันท่ีเบาข้ึน ซ่ึงกระบวนการท่ีใชโดยท่ัวๆ ไปมีหลายแบบ
ดวยกันซ่ึงข้ึนอยูกับความเหมาะสมของแตละโรงกล่ัน ไดแก การแตกตัวโดยใชความรอน การแตก
ตัวโดยใชสารเรงปฏิกิริยา การแตกตัวโดยใชไฮโดรเจน 
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 1. คุณสมบัติของน้ํามันดีเซลท่ีดี คือ สามารถแตกตัวเปนละอองขนาดเล็กไดดี เผาไหม
หมดท่ีสุดเทาท่ีเปนได  ใหคาความรอนเช้ือเพลิงสูง หลอล่ืนระบบน้ํามันดีเซล ไมแข็งตัวเม่ือเย็นจัด  
มีสวนผสมของกํามะถันนอย 
 2. คาซีเทน (Cetane Number) หรือดัชนีซีเทน (Cetane Index) เปนคุณสมบัติในการวัด
คุณภาพในการจุดติดไฟของน้ํามันดีเซลท่ีจุดติดไดเร็วหรือมีระยะเวลาความลาชาในการจุดติดไฟ 
ถามีคาจุดติดไฟส้ันจะมีคาซีเทนสูงซ่ึงจะทําใหเคร่ืองยนตติดงายในอุณหภูมิต่ํา แตถามีคาซีเทนสูง
เกินไปอาจทําใหเกิดการเผาไหมไมสมบูรณซ่ึงกอใหเกิดควันไอเสียตามมา โดยท่ัวไปน้ํามันดีเซลจะ
มีคาซีเทนไมต่ํากวา 47 
 3.  ความหนืดหรือความขนใส (Viscosity) ปมดีเซลของเคร่ืองยนตดีเซล จะทํางานอยาง
มีประสิทธิภาพก็ตอเม่ือน้ํามันดีเซลมีความหนืดท่ีถูกตองพอเหมาะ ไมใสเกินไป ซ่ึงจะใหการหลอ
ล่ืนไมดีตอช้ินสวนภายในปมดีเซล เกิดการสึกหรอมากหรือไมขนเกินไป ซ่ึงจะใหการเผาไหมไม
สมบูรณ 
 4. คาความถวง (API Gravity) ความถวงจําเพาะเปนการวัดความหนัก-เบาของน้ํามัน 
ความถวงจําเพาะยิ่งตํ่าก็ยิ่งประหยัดน้ํามันดีเซล แตอยางไรก็ตามไมสามารถลดความถวงจําเพาะได
ต่ํามาก เพราะจะทําใหคาซีเทน ลดตามดวย 
 5. กากคารบอน (Carbon Residue) กากคารบอนคือ ปริมาณของสารท่ีเหลือตกคางอยู
หลังจากน้ํามันดีเซลไดระเหยออกไปหมดแลวอุณหภูมิสูง ๆ ถาน้ํามันมีคาของกากคารบอนสูง
เกินไปก็เปนไปไดท่ีจะเกิดคราบเขมาสะสมในหองเผาไหมไดมาก และไอเสียมีควันดํามากดวย 
 6. กํามะถัน (Sulphur) กํามะถันในน้ํามันดีเซลเม่ือเผาไหมกับอากาศ จะกลายเปน
ซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) และซัลเฟอรไตรออกไซด (SO3) ซ่ึงจะทําปฏิกิริยากับน้ําหรือความช้ืน
กลายเปนกรดกํามะถัน กัดกรอนช้ินสวนตางๆ เกิดการสึกหรอเร็วกวาปกติ นอกจากนี้ในน้ํามัน
ดีเซลยังมีส่ิงสกปรกบางอยาง เชน เถา น้ํา และส่ิงสกปรก ซ่ึงอาจทําใหระบบน้ํามันดีเซลเกิดการสึก
หรอได ฉะนั้นจึงตองมีไสกรองน้ํามันดีเซลท่ีสะอาดเพื่อกรองส่ิงสกปรกตางๆ 
 7. อัตราการระเหยของน้ํามันดีเซล (Volativity) น้ํามันดีเซลจะมีท้ังองคประกอบท่ี
ระเหยไวปานกลาง และชารวมอยูดวยกัน แตโดยสวนรวมนํ้ามันดีเซลจัดเปนน้ํามันประเภทระเหย
ชาเม่ือเทียบกับน้ํามันเบนซิน โดยท่ัวไปการวัดอัตราการระเหยจะวัดคาอุณหภูมิท่ีน้ํามันระเหยเปน
ไอแลวกล่ันตัวกลับเปนของเหลว สวนท่ีระเหยไวชวยใหเคร่ืองยนตสตารทติดไดดีในตอนท่ีอากาศ
เย็น สวนท่ีระเหยปานกลางชวยใหเคร่ืองรอนเร็ว และสวนที่ระเหยชาเปนสวนท่ีใหกําลังและ
ประหยัดน้ํามันดีเซล แตถามีมากเกินไปจะทําใหเกิดควันดําไดงายขณะเคร่ืองยนตทํางานหนักและมี
คราบเขมาตะกอนสะสมในหองเผาไหมมาก 
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 8. เวลาถวงติดไฟ (Ignition Quality) เม่ือน้ํามันดีเซลพนฉีดเขาไปในหองเผาไหม การ
ลุกติดไฟจะยังไมเกิดข้ึนในทันที แตจะเกิดข้ึนหลังจากชวงเวลาหน่ึงท่ีเรียกวา ระยะเวลาถวงติดไฟ 
(Ignition Delay Period) ซ่ึงชวงระยะเวลานี้จะข้ึนอยูกับการออกแบบของเคร่ืองยนต  และ
องคประกอบของไฮโดรคารบอนท่ีมีอยูในน้ํามันดีเซล โดยคุณภาพการจุดติดไฟของน้ํามันดีเซล 
สามารถแสดงไดดวยคาซีเทน ถาคาซีเทนตํ่าแสดงวาจุดระเบิดไดชา (Long Delay Period) แตถามีคา
ซีเทนสูงแสดงวาจุดระเบิดไดเร็ว (Short Delay Period) ซ่ึงมีผลทําใหเคร่ืองยนตสตารทติดงาย ลด
ควันดําและยืดอายุเคร่ืองยนต 
 น้ํามันดีเซลท่ีไดจากการกล่ันน้ํามันดิบ และนํามาใชงานจําเปนตองมีการเติมสารเพ่ิม
คุณภาพ เพื่อใหสอดคลองกับสมรรถนะของเคร่ืองยนต สารเพิ่มคุณภาพที่เติมลงไปไดแกสารชะ
ลางทําความสะอาด สารปองกันการรวมตัวกับอากาศ สารปองกันสนิมและการกัดกรอน และสาร
ลดการเกิดฟอง เปนตนสารเติมแตงในน้ํามันดีเซลมีอยูหลายชนิดดวยกัน การที่จะใชสารเติมแตง
ชนิดใดบางผสมในนํ้ามันดีเซล ข้ึนอยูกับคุณภาพของนํ้ามันดีเซลที่ผลิตได และคุณสมบัติท่ีตองการ
เพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน เชน จากกระบวนการในการผลิตสามารถผลิตน้ํามันท่ีมีคาซีเทน 
เพียง 52 แตรถยนตท่ีใชงานตองการน้ํามันท่ีมีคาซีเทนสูงถึง 55 จึงตองมีการผสมสารเพิ่มคุณภาพ 
(Cetane Improver) เพื่อเพ่ิมคาซีเทนจาก 52 เปน 55 
 ในระบบน้ํามันดีเซลประกอบดวยอุปกรณหลักท่ีสําคัญคือปมดีเซล ทําหนาท่ีเพ่ิมความ
ดันและน้ํามันดีเซลเพื่ออัดสงไปยังหัวฉีด ใหฉีดน้ํามันเปนฝอยละเอียดภายในหองเผาไหม ภายใน
ปมดีเซลไมมีสารหลอล่ืนอ่ืนใดนอกจากใชน้ํามันดีเซลเปนตัวหลอล่ืนระบบภายในปมดีเซลเอง 
ความหนืดของน้ํามันดีเซลจึงตองอยูในชวงท่ีเหมาะสม มิฉะนั้นปมดีเซลและหัวฉีด หากนํ้ามัน
ดีเซลมีความหนืดสูงเกินไป ฝอยนํ้ามันดีเซลจะไมละเอียดเผาไหมยาก เกิดปญหาเขมาและควันดํา
โดยธรรมชาติน้ํามันดีเซลมีสีชาออน แตบางคร้ังสีอาจเปล่ียนไปบาง เนื่องจากการเลือกใชน้ํามันดิบ
จากแหลงตางกัน หรือเกิดในกระบวนการกล่ัน ซ่ึงอาจใหน้ํามันดีเซลมีสีออนหรือเขมข้ึนบาง แต
คุณสมบัติในการเผาไหมยังคงเดิม ในกรณีท่ีสีของน้ํามันดีเซลเปล่ียนแปลงไปมาก เชน เปนสีเขียว
หรือสีดําคลํ้า ควรสงสัยการปลอมปนโดยน้ํามันกาด (สีน้ําเงิน) หรือน้ํามันเตา หรือน้ํามันเคร่ืองใช
แลว (สีดํา) 
 โดยท่ัวไปอันตรายจากน้ํามันดีเซลคลายกับอันตรายจากน้ํามันเบนซิน แตน้ํามันดีเซล
ไมมีสารประกอบของตะกั่วจึงมีพิษนอยกวา นอกจากนี้น้ํามันดีเซลมีจุดวาบไฟสูงถึง 75°C จึงมี
ความปลอดภัยในการเก็บรักษามากกวาน้ํามันเบนซิน อยางไรก็ดี น้ํามันดีเซลก็ยังเปนเช้ือเพลิงท่ีติด
ไฟไดงาย จึงจําเปนตองระวังไมเก็บใกลแหลงความรอน ประกายไฟ เปลวไฟ หรือสารเคมีประเภท
เปนตัวเติมออกซิแดนท (Strong Oxidants) เชน คลอรีน เปนตน 
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 2.2.3 เตาเผาท่ีใชกาซ LPG เปนผลิตภัณฑท่ีแยกออกจากาซธรรมชาติ ใหความรอนสูงกวา
เช้ือเพลิงท้ังสองประเภท แระทําใหเกิดการเผาไหมท่ีสะอาดกวาและไมมีกล่ินเหม็น 
 
2.3 ลักษณะเตาเผาศพ (ท่ีมา: บริษัท บี.กริมเทรดด้ิง คอรเปอเรช่ันจํากัด เอกสารแบบเตาเผาศพ) 
 2.3.1 เตาเผาศพในประเทศไทย สามารถแบงออกได 3 ประเภท ดังนี้ 
  2.3.1.1 เตาเผาแบบโบราณ มักจะใชเตาเผาท่ีมีลักษณะเปนแบบเปดดานบนสรางจากอิฐ
กอปูน ในการปฏิบัติงานพิธีเผาศพ จะวางโลงไวดานบนและใสฝนเปนเช้ือเพลิงทางดานลางของเตา 
เตาเผาแบบนี้ไมสามารถกําจัดเช้ือโรคเช้ือรา กาซพิษ กล่ินเหม็น ฝุนละอองได ซ่ึงทําใหเกิดอันตราย
ตอผูท่ีอาศัยอยูใกลเคียง 
  2.3.1.2 เตาเผาแบบ 1 หองเผาจะมีลักษณะของเตาเผาเปนรูปกลอง หลังคาโคงสรางจาก
อิฐกอปูน เตาเผาแบบน้ีจะมีปลองระบายอากาศเพื่อชวยระบายควันและข้ีเถาท่ีเกิดข้ึนใหกระจาย
ออก และถูกพัดพาไปดวยลมไดดีข้ึน แตก็เปนปญหากับผูท่ีอยูอาศัยในปริมณฑล 
  2.3.1.3 เตาเผาแบบ 2 หองเผา จะมีลักษณะเปนเตาเผาท่ีทันสมัย โดยแบงการเผาไหม
เปน 2 สวน คือ สวนแรกเปนหนาท่ีใหความรอนแกผูท่ีเสียชีวิตโดยตรง เตาเผาไหมท่ีสองเพื่อกําจัด
กล่ินและควันท่ีเกิดข้ึน โดยท่ัวไป เตาเผาแบบน้ีจะสรางจากอิฐทนไฟบุอยูในผนังเหล็กกลาเตาเผา
แบบ 2 หองเผานี้จะใชหัวเผาแบบ (BEMER) 2 หัวข้ึนไปในการใหความรอน 
 2.3.2 เตาเผาศพในตางประเทศ เทคโนโลยีในการประหยัดพลังงานและลดมลภาวะในเตาเผา
ศพ ท่ีใชมีใหเห็นอยางหลากหลายในเตาเผาศพท่ีผลิตจากตางประเทศ เตาเผาศพบางเตาเปนท่ีรูจัก
กันในช่ือของเตาเผาศพแบบไรกล่ิน ไรควัน นอกจากนี้บริษัทสวนใหญไดออกแบบเตาเผาศพให
เหมาะกับการใชงานไดมีการออกแบบเตาเผาใหเหมาะกับลักษณะการใชเผาศพวาจะใชในกรณี 
ท่ีมีจํานวนนอย หรือแบบตอเนื่อง เตาเผาศพจากตางประเทศท่ีมีอยูในทองตลาดและเทคโนโลยีท่ีใช
เพื่อการประหยัดพลังงานและลดมลภาวะ ซ่ึงสามารถแบงออกเปน 3 ลักษณะ ดังนี้ 
  2.3.2.1 เตาเผาศพแบบหองเผาหลักอยูดานลาง เตาเผาในลักษณะนี้ อาทิเชนเตาเผาท่ีผลิต
โดยบริษัทในญ่ีปุนแหงหนึ่ง ซ่ึงมีลักษณะท่ัวไปดังภาพท่ี 2.4 
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แบบพ้ืนเลื่อน แบบพ้ืนโปรง 

 
ภาพท่ี 2.4  ลักษณะของเตาเผาศพจากประเทศญ่ีปุน 
 
 จากภาพจะเห็นไดวา ในเตาแบบพื้นเล่ือนนั้นมีหองเผา 2 หอง หองสําหรับเผาราง หรือ
เรียกวาหองเผาหลัก จะอยูดานลางในขณะท่ีหองเผาควันท่ีเกิดจากการเผาศพหรือเรียกวาหองเผา
รองจะอยูดานบน วัตถุภายนอกมักจะเปนเหล็กกลาธรรมดา ยกเวนสวนท่ีเปนประตูมักทําจาก
เหล็กกลาไรสนิม สวนของวัสดุท่ีอยูดานในหองเผาไหม ซ่ึงสัมผัสกับความรอนโดยตรง มักจะทํา
จากเซรามิคไฟเบอร สวนของพื้นท่ีใชเปนท่ีรองรับโลงศพ มักทําจากคอนกรีตทนไฟ (Castable   
Refractory) ท่ีหลอเปนช้ินเดียวต้ังอยูบนรถเข็น เพื่อใหสามารถเล่ือนเขาออกจากหองเผาไหมได ซ่ึง
เรียกวาพื้นเล่ือน (Removable Hearth หรือ Trolley) เพื่อใหญาติผูเสียชีวิตไดเก็บกระดูกบางช้ินสวน
ท่ีตองการดวยตัวเองจากการเผาโดยตรง 
 นอกจากนี้พื้นเตาอีกแบบหน่ึงท่ีผลิตกันก็คือ แบบอยูกับท่ี โดยมีพื้นท่ีรองรับโลงศพ
เปนลักษณะโปรงแบบตาขายและมีการพนอากาศมาจากดานลางใตโลง วิธีนี้จะสามารถประหยัด
เช้ือเพลิงไดอีกประมาณรอยละ 25 แตไมเปนท่ีนิยมเพราะยากในการเก็บกระดูก 
 เตาเผาศพบริษัทหนึ่งในประเทศออสเตรเลียจะมีหองเผาหลักอยูดานลางเชนเดียวกัน
และมีหองเผารองตั้งอยูดานบน แตก็ไมเหมือนกับลักษณะของเตาเผาศพจากประเทศญี่ปุนเลย
ทีเดียว  พื้นเตาเผาศพจากประเทศออสเตรเลียก็แตกตางจากพ้ืนเตาจากประเทศญ่ีปุน คือพื้นจะไม
เรียบแบนแตจะมีลักษณะงอทํามุมเม่ือมองจากดานขาง เพื่อชวยใหอากาศไหลผานไปใตโลงไดงาย
ข้ึนนั่นเอง นอกจากน้ีผูผลิตยังไดแสดงขอมูลวาหากใชคอมพิวเตอรในการควบคุมการเผาไหมแลว
นั้นสามารถลดการใชเช้ือเพลิงลงไดกวารอยละ 45 ทีเดียว ลักษณะของเตาเผาจากประเทศ
ออสเตรเลียไดแสดงไวในภาพท่ี 2.5 
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ภาพท่ี 2.5 ลักษณะของเตาเผาศพจากประเทศออสเตรเลีย 
 
  2.3.2.2 เตาเผาศพแบบหองเผาหลักอยูดานบน เตาเผาศพบางบริษัทไดออกแบบใหหอง
เผาหลักอยูดานบนของหองเผาควัน โดยมีขนาดเล็กใหญข้ึนอยูกับลักษณะการใชงาน วาจะใชงาน
เผาศพนอยหรือเผาตอเนื่อง เชน เตาเผาผลิตจากบริษัทหนึ่งในประเทศฝร่ังเศส ดังภาพท่ี 2.6 โครงสราง
ของเตาจากบริษัทนี้จะเปนเหล็กกลาไรสนิม  หองเผาไหมหลักจะต้ังอยูบนหองเผาไหมรอง  พื้นเตา
สวนรองรับโลงศพเปนซีเมนตทนไฟหลอข้ึนรูป  ผนังดานในประกอบข้ึนจากอิฐทนไฟกอเปนรูป
เตาหลังคาโคง วัสดุประกอบในช้ันตอๆ มาจะเปนดวยฉนวนเบา และเซรามิคไฟเบอรใยแกว  การติดต้ัง
เตาเผาศพของประเทศฝร่ังเศสนั้นคอนขางสะดวกเพราะมีอุปกรณท่ีติดต้ังเพ่ิมเติมกับเตาเผาศพอีก
ไมมาก คือ มีพัดลมและปลองควันท่ีตองติดตั้งเพิ่มเติม หลังจากวางเตาเผาศพไวท่ีตําแหนงท่ี
ตองการ โดยจะยึดติดกับตัวเตาเผาเลย  จึงตองการพื้นท่ีในการติดต้ังเตาเผาศพไมมากนัก ในสวน
ของขอกําหนดมาตรฐานของเตาเผาศพในประเทศฝร่ังเศสนั้น จะตองมีอุณหภูมิของหองเผาไหม
รองเทากับ 850๐C และมีระยะเวลาในการเผาไหมอยางนอย 2 วินาที 
 

 
 

ภาพท่ี 2.6  ลักษณะของเตาเผาศพจากประเทศฝร่ังเศส 
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 เตาเผาศพจากประเทศหนึ่งในประเทศเดนมารคก็ไดจัดออกแบบใหหองหลักอยูดานบน 
ดังภาพท่ี 2.8 เชนกัน ลูกคาสามารถเลือกวัสดุท่ีใชประกอบไดวาเปนเหล็กกลาหรือเหล็กกลาไรสนมิ 
(เฉพาะสวนประตูกําหนดใหเปนเหล็กกลาไรสนิม)  หองเผาหลักจะตั้งอยูบนหองเผารอง วัสดุท่ีใช
ทําพื้นและผนังจะทําจากคอนกรีตทนไฟ โดยมีฉนวนอีก 2 ช้ันปดทับอยูดานนอก สวนของหลังคา
โคง (สวนบนของหองเผาไหม) ประกอบจากอิฐทนไฟและมีฉนวนปดทับอีก 2 ช้ัน เชนกัน พื้นของ
เตาจะมีลักษณะรูปตัว W ซ่ึงจะวางโลงศพบนตัว W ดังกลาวและพนอากาศผานดานใตโลงศพซ่ึง
เปนลักษณะเฉพาะของบริษัทไมปรากฏวามีผูผลิตรายใดมีลักษณะของพื้นเตาในลักษณะนี้เลย ใน
การควบคุมการเผาไหมจะใชคอมพิวเตอรในการแสดงผลและควบคุมโดยมากการเผาศพในเดน
มารคจะกระทําเม่ือมีศพเก็บไวจํานวนท่ีสามารถทําการเผาไดอยางตอเนื่องอยางนอย 4 ศพตอวันข้ึน
ไป ระยะเวลาระหวางการบรรจุศพแรกและศพตอๆ ไปจะหางกันประมาณ 60 นาทีเทานั้น เนื่องจาก
การเผาศพในประเทศเดนมารคจะมีลักษณะพิเศษคือ เม่ือเผาศพแรกไปไดระยะหนึ่งหรือประมาณ 
55-60 นาที ซ่ึงอาจจะมีช้ินสวนจากทรวงอกและสวนทองของผูเสียชีวิตท่ียังเผาไหมไมหมดมี
ลักษณะเปนกอนสีดําๆ อยูบาง ผูควบคุมการเผาไหมก็จะกวาดสวนท่ีเหลือจากการเผาไหมซ่ึง
ประกอบดวยเถากระดูก กระดูกช้ินโตๆ และอาจมีกอนสีดํามากองไวยังสวนทายของหองเผาหลัก 
ซ่ึงข้ันตอนนี้จะใชเวลาประมาณ 2-3 นาที 
 

 
 

ภาพท่ี 2.7 ลักษณะของเตาเผาศพของประเทศเดนมารก 
  
 หลังจากนั้นก็จะบรรจุศพรายตอไปเขาสูหองเผาหลักทางประตูดานหนา และเร่ิม
ข้ันตอนการเผาศพตอไปทันที  สวนท่ีเหลือจากการเผาคร้ังกอนก็จะไดรับความรอนไปพรอมๆ กัน  
จนกระท่ังศพใหมถูกเผาไหมจนเกือบหมดซ่ึงใชระยะเวลาประมาณ 55-60 นาที แลวจึงเปดประตู
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กวาดเถากระดูกทางดานหลังเพื่อรวมกับเถากระดูกของศพแรกลงไปยังภาชนะท่ีเตรียมไวแลวจึง
กวาดสวนท่ีเหลือของศพท่ี 2 มายังสวนทายของหองเผาไหม และบรรจุศพท่ี 3 ตอไป ดังนี้จนเสร็จ
ภารกิจของแตละวัน 
 เตาเผาบางประเภทในสหรัฐอเมริกาถูกออกแบบมาใหใชกาซรอนจากหองเผาหลักมา
อุนนั้นเพื่อประโยชนในการสรางอุณหภูมิสูงแกหองเผาไหม  ในท่ีนี้จะเรียกเตาเผาศพประเภทนี้วา
เตาเผาศพแบบพ้ืนเตารอน จะพบวาหองเผาหลักจะตองต้ังอยูบนหองเผารอง ดังนั้น เม่ืออากาศจาก
หองเผาหลักเคล่ือนท่ีเขาสูหองเผารอง ซ่ึงอากาศรอนนั้นจะทําใหพื้นเตามีอุณหภูมิสูงมากกวาเตาเผา
ศพแบบพื้นเตาปรกติ ซ่ึงจะเผาศพเผาศพเสร็จส้ินลงอยางรวดเร็ว โดยภาพของเตาเผาประเภทนี้จะ
พบในภาพท่ี 2.8 บางแบบจะมีหัวเผาพิเศษเพิม่ข้ึนมาเปนหัวเผาที่ 3 ใชเสริมกับหัวเผาในหองเผารอง  
ในบางแบบจะมีหองเล็กๆ อยูติดกับหองเผาหลัก เพ่ือใชเปนท่ีเผาสวนท่ีเผาไหมไมหมด (คลายกับ
เตาเผาศพของประเทศเดนมารค) มีหัวพนไฟเล็กๆ หัวท่ี 3 สําหรับเผาสวนท่ีเหลือ ซ่ึงหองเผาไหมท่ี  
3 นี้จะมีผนังมีประตูปด-เปด และปลองควันแยกเปนอิสระจากหองเผาหลัก 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 2.8 ลักษณะของเตาเผาศพแบบพ้ืนเตารอนของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
 เทคนิคท่ีใชในการประหยัดพลังงานสวนหนึ่งนอกจากการควบคุมการเผาไหมให
สมบูรณโดยใชคอมพิวเตอรแลวยังใชเก็บความรอนคือการใชอิฐหนักประกอบกับฉนวนหลายชนิด
เพ่ือเก็บความรอนไวในตัวมากๆ เหมาะกับการเผาศพอยางตอเนื่องวันละหลายศพ การเผาศพแรก
อาจใชพลังงานมากกวาเตาเผาศพฉนวนเบา แตเม่ือมีการเผาอยางตอเนื่องแลวจะทําใหประหยัด
เช้ือเพลิงไดมากกวา ซ่ึงปจจัยสองประการน้ีเองท่ีเปนตัวกําหนด มิติและนํ้าหนัก วัสดุท่ีใชบุผนัง  
ขนาดและคุณลักษณะของอุปกรณท่ีใช รวมไปถึงเวลาท่ีใชในการเผาศพดวย เชน เม่ือตองการเผา
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ศพวันละนอยๆ ก็ควรใชเตาเผาศพแบบฉนวนเบา ซ่ึงจะมีขนาดเล็ก น้ําหนักเบา และหากไมตอง
กังวลเร่ืองเวลาในการเผาศพก็จะเลือกหัวเผาท่ีเล็กลง ใชเช้ือเพลิงนองลง ราคากอสรางถูกลง 
 ในสวนของการลดมลภาวะนั้น เตาเผาศพทุกรุนจากทุกประเทศจะใชวิธีการเดียวกัน
ท้ังหมด คือ การใหความรอนแกหองเผารองจนอุณหภูมิสูงแลวจึงจะเร่ิมทําการเผาศพโดยควัน
จะตองมีเวลาไหลผานหองเผารองไมนอยกวา 1 วินาทีข้ึนไป (บางประเทศกําหนดใหเปน 2 วินาที)  
ไมมีประเทศใดท่ีกําจัดมลภาวะจากการเผาศพโดยวิธีพนน้ําดักควัน หรือใชเคร่ืองกรองฝุนใดๆ ใน
แตละประเทศจะมีมาตรฐานของการเผาศพของตน 
 มลภาวะสวนใหญจะใชมาตรฐานของ EPA เปนหลัก  และเตาเผาศพจากทุกประเทศก็
สามารถผานมาตรฐานท่ีกําหนดโดยประเทศของตนได จึงไมตองกังวลกับปญหาเร่ืองควัน กล่ิน
และเช้ือโรคตางๆ เลย ดังนั้น แสดงวาเตาเผาศพจากทุกประเทศท่ีไดแสดงขอมูลมานี้เปนเตาเผาศพ
ประเภทไรมลภาวะท้ังส้ิน โดยมีขอแมวาจะตองควบคุมการใชงานใหถูกตองตามกําหนด 
 2.3.2.3 เตาเผาศพแบบหองเผาหลักอยูระดับเดียวกับหองเผารอง เตาเผาศพประเภทนี้  
พบในเตาเผาศพจากบริษัทหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ดังภาพท่ี 2.10  จะเห็นไดวาอากาศรอนจากหองเผา
หลักเคล่ือนท่ีเขาสูหองเผารองซ่ึงต้ังอยูในระดับเดียวกับหองเผาหลัก แลวไหลสูปลองระบายตอไป 
 

 
 
ภาพท่ี 2.9 ลักษณะของเตาเผาศพแบบหองเผาหลักอยูระดับเดยีวกับหองเผารองและมีพื้นธรรมดา
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
 อยางไรก็ตามหากพิจารณาถึงขนาดของหองเผารองแลว ก็จะพบวาในปจจุบันมาตรฐาน
ของเวลาในการเผาไหมของหองเผารองในสากลประเทศจะกําหนดใหมีระยะเวลาตั้งแต 1-2 วินาที   
ข้ึนไป ดังนั้น หองเผารองท่ีสามารถรองรับมาตรฐานดังกลาวจะตองมีขนาดใหญพอสมควร จึงทํา
ใหขนาดโดยรวมของเตาเผาแบบพื้นเตาปรกติใหญ อีกท้ังจะตองใชวัสดุในการบุผนังมากกวา รวม
ไปถึงส้ินเปลืองพลังงานในการเผาศพมากกวาเม่ือตองการเผาศพหลายศพตอวัน อีกท้ังหากตองการ
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ปรับปรุงใหสามารถเผาศพไดตอเนื่องก็จะทําไดยากเน่ืองจากขอจํากัดของสวนตอระหวางหองเผา
หลักและหองเผารอง เตาเผาศพของบริษัทนี้ วัสดุภายนอกมักทําจากเหล็กกลา วัสดุท่ีใชบุผนังดาน
ในสวนท่ีสัมผัสกับความรอนโดยตรงจะเปนอิฐทนไฟ อาจมีการเรียงอิฐเบา ณ ตําแหนงท่ีไมมี
โอกาสในการเสียดสีกับโลงศพ เชน สวนหลังคาดานบน การจะเรียงอิฐอยางไรนั้นข้ึนกับรุนของ
เตาเผาศพ ดานนอกของอิฐทนไฟจะประกอบดวยฉนวนท่ีเปนใยแรและเซรามิคไฟเบอรอีก 2 ช้ัน  
พื้นเตาจะมีลักษณะเรียบแบนทําจากคอนกรีตหลอ ดานใตของพ้ืนเตาจะมีลักษณะเปนรูปโคงเพื่อรับ
น้ําหนัก อากาศในการเผาไหมจะปอนจากดานขางของโลงศพ ลักษณะความแตกตางของแตละรุน
จะคลายคลึงกับเตาเผาศพของฝรั่งเศส แตจะไมมีการใชคอมพิวเตอรในการควบคุมการเผาไหมจะ
ไมมีการวัดความดันภายในหองเผาไหม ไมวัดปริมาณของออกซิเจนสวนเกินแตจะใชแสงในการวัด
ลักษณะของควันรวมกับการวัดอุณหภูมิเทานั้น 
 
2.4 การควบคุมมลพิษจากเตาเผาศพ 
 เนื่องจากการเผาศพ เปนทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในแงของเศรษฐศาสตร แตในขณะเดียวกัน
ปญหาเร่ืองการรองเรียนเกี่ยวกับเขมาควันและกล่ินจากการเผาศพก็จะพบอยูเปนระยะ โดยเฉพาะ
ในเขตชุมชน ท่ีมีความหนาแนนของประชากรสูงและมีเตาเผาศพท่ีตั้งอยูตามวัดตางๆ จํานวนมาก
จึงเปนขอพิจารณาวาจะทําอยางไร ใหการเผาศพเปนกิจกรรมท่ีไมกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพ
อนามัยของมนุษยและส่ิงแวดลอม จึงทําใหเปนสาเหตุใหมีการควบคุมมลพิษจากเตาเผาศพ ดังนี้ 
 1) เช้ือเพลิง หากวาเปนเตาเผาที่ใชฝนหรือถานเปนเช้ือเพลิง มักจะเกิดปญหามลพิษ
มากกวาการใชน้ํามันหรือกาซ เนื่องจากการควบคุมปริมาณเช้ือเพลิง อากาศ และอุณหภูมิในการเผา
ไหมใหเหมาะสมคอนขางยาก  อาจทําใหเกิดการเผาไหมท่ีไมสมบูรณและเกิดมลพิษทางอากาศได 
 2) การออกแบบเตาเผาศพ ปจจัยท่ีควรคํานึงถึง คือ อุณหภูมิในการเผาไหม ระยะเวลา
ในการเผาไหม รวมท้ังลักษณะการผสมผสานอากาศในเตา โดยพยายามทําใหเกิดการเผาไหมท่ี
สมบูรณท่ัวทั้งเตา ก็สามารถชวยกําจัดมลพิษท่ีเกิดข้ึนได 
 3) ข้ันตอนการเร่ิมตนอุนเคร่ืองระบบการเผาไหมของเตาเผา เชน การอุนเตากอนจะ
เร่ิมเผาศพจะชวยลดการเกิดมลพิษไดในระดับหนึ่งแตหากไมบํารุงรักษาเตาใหมีประสิทธิภาพอยู
เสมอ หรือผูควบคุมระบบการอุนเคร่ืองเตาเผาไมปรับระบบการเผาไหม ตามเกณฑท่ีเหมาะสมก็จะ
เกิดปญหาเขมาควันและกล่ินรบกวนไดเชนกัน 
 2.4.1 ทฤษฎีการเผาไหมและการเผาศพ การเผาไหมเกิดข้ึนโดยปฏิกิริยาระหวางสาร
ไฮโดรคารบอน กับกาซออกซิเจน เกิดเปนกาซคารบอนไดออกไซด และไอนํ้าการเผาไหมเปน
ปฏิกิริยาคายความรอน ดังนั้นจึงทําใหเกิดพลังงานความรอนดวย นอกจากนั้นหากสารไฮโดร คารบอน 
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มีสารประกอบอื่นเจือปน ก็จะทําใหเกิดกาซพิษอ่ืนๆ ตามมาดวยดังสมการท่ี 2-1 (ท่ีมา: เช้ือเพลิง
และการเผาไหม, 2544) 

การเผาไหมอยางสมบูรณ 
CnHm + (n + m/4) O2  nCO2 + m/2H2O + Heat (2-1) 

 สารไฮโดรคารบอน ออกซิเจน กาซคารบอนไดออกไซด ไอนํ้า พลังงานความรอน 
 

  

 นอกจากปฏิกิริยาการเผาไหมตามทฤษฎีแลว ยังมีปจจัยสําคัญในการออกแบบเตาเผาศพ
ท่ีชวยทําใหเกิดการเผาไหมในทางปฏิบัติ ไดแก 
 1) เวลา หมายถึง ระยะเวลาซ่ึงนานพอท่ีจะทําใหเกิดกาซ ระยะเวลานี้สามารถกําหนด
ไดโดยการออกแบบขนาดหองเตาเผาและอัตราการไหลของอากาศในเตาเผา 
 2) อุณหภูมิ หมายถึง อุณหภูมิท่ีเหมาะสมที่ทําใหเกิดการเผาไหมอยางสมบูรณและ
สามารถทําลายมลพิษ เพื่อใหการเผาไหมเกิดข้ึนอยางท่ัวถึง นอกจากนี้ยังใชการอัดอากาศเขาไปใน
หองเผาในตําแหนงท่ีชวยใหเกิดการหมุนของควันไดอีกดวย 
 3) ความอลวนของกาซ หมายถึง เช้ือเพลิงกับออกซิเจนตองมีการผสมกันเปนอยางดี 
เพื่อใหการเผาไหมเกิดข้ึนอยางท่ัวถึง นอกจากนี้ยังอาจใชการอัดอากาศเขาในหองเผาในตําแหนงท่ี
ชวยใหเกิดการหมุนของควันไดอีกดวย 
 
2.5 ระบบควบคุมการเผา (เช้ือเพลิงและการเผาไหม, 2544) 
 2.5.1 หัวฉีด (Atomizers) หัวฉีดทําหนาท่ีพนเช้ือเพลิงใหกลายเปนละออง โดยอัดเช้ือเพลิง
เหลวความดันสูงผานรูท่ีมีขนาดเล็กๆ ซ่ึงสามารถทําไดหลายวิธี ดังนี้ 
  2.5.1.1 หัวฉีดกระแสพนความดันสูง (PRESSURE-JET ATOMIZERS) หัวฉีดประเภท
นี้จะใชเช้ือเพลิงเหลวความดันสูงอัดผานรูเปดขนาดเล็กมาก เม่ือของเหลวพุงผานหัวฉีด ความดัน
ของเช้ือเพลิงจะแปลงเปนพลังงานจลนทําใหไดกระแสพนความเร็วสูงมากเทียบกับความเร็วของ
แกสลอมรอบ พุงออกมาแลวแตกตัวเปนหยดเล็กๆ 
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ภาพท่ี 2.10 ลําดับการเกิดสเปรยเม่ือความดันของเช้ือเพลิงเหลวเพิ่มเร็วข้ึนตามลําดับ  
 
ท่ีมา: เช้ือเพลิงและการเผาไหม, 2544 
 
 1) หัวฉีดธรรมดา ใชความดันต้ังแต 150 กิโลปาสกัลปข้ึนไป รูเปดอาจมีภาพที่ราง
ตางกันท้ังกลมหรือส่ีเหล่ียม ไดสเปรยท่ีมีมุมแคบระหวาง 5-15 องศา ข้ึนอยูกับสมบัติของของเหลว
และความปนปวนของกระแสท่ีพุงออกมาชวงขนาดหยุดอยูระหวาง 90-200 ไมโครเมตรสวนใหญ
จะใชหัวฉีดท่ีใชกับเคร่ืองยนตดีเซล (DIESEL INJECTOR) 
 2) หัวฉีดซิมเพลกซ  ซ่ึงใชหลักการของการหมุนวนของกระแสเช้ือเพลิงเหลว ทําให
เกิดแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลางทําใหเช้ือเพลิงเหลวแผออกไปเปนแผนภาพท่ีกรวยทันทีท่ีออกจาก
หัวฉีด 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 2.11  สเปรยท่ีไดจากหัวฉีดซิมเพลกซ ก) ภาพท่ีกรวยตัน  ข)  ภาพท่ีกรวยกลวง 
 
ท่ีมา:  เช้ือเพลิงและการเผาไหม, 2544 
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 3) หัวฉีดชวงกวาง หัวฉีดชนิดนี้ใหคุณภาพท่ีการฉีดพนเปนละอองท่ีดีตลอดชวงอัตรา
การปอนเช้ือเพลิง เปนท่ีนิยมใชกันในระบบเผาไหมเคร่ืองยนตและกังหันแกส หัวฉีดชนิดแรกคือ
หัวฉีดดูเพลกซ (DUPLEX ATOMIZER) ชองหนึ่งเปนชองน้ํารองท่ีอัตราการไหลต่ํา และอีกชอง
หนึ่งเปนชองท่ีมีอัตราการไหลสูงกวา โดยการปอนควบคุมโดยชุดทอสองชุดผานวาลวความดัน 
จะปอนเขาไปท่ีชองนํารองกอนจนกระท่ังท่ีอัตราการไหลสูงข้ึน ความดันสูงกวาท่ีตั้งไว วาลวจึงจะ
เปดใหเช้ือเพลิงไหลไปท่ีชองหลักและทํางานพรอมกันท้ังสองชองดังนั้นความดันของเช้ือเพลิง
เหลวท่ีหัวฉีดจะสูงอยูตลอดเวลาแมเม่ือมีอัตราการไหลต่ํา 
 

 
 
ภาพท่ี 2.12 หัวฉีดดูเพลกซ  และระบบทอปอนเช้ือเพลิงสองชุด 
 
ท่ีมา:  เช้ือเพลิงและการเผาไหม, 2544 

 4) หัวฉีดชวงกวางชนิดไหลยอนกลับ (SPILL RETURN) หลักการเหมือนหัวฉีด 
ซิมเพลกซแตดานหลังของหองหมุนวนแทนท่ีจะตัน จะมีชองเปดเพ่ือใหเช้ือเพลิงเหลวไหลลนจาก
หัวฉีดยอนกลับผานทอไปท่ีปม หลักการทํางานคือ ปอนเช้ือเพลิงเหลวดวยความดันและอัตราการ
ปอนสูงท่ีสุดเสมอ ท่ีอัตราการปอนสูงทําใหวาลวท่ีทอไหลยอนกลับปดทําใหเช้ือเพลิงท้ังหมดไหล
ไปท่ีหัวฉีดท่ีอัตราการปอนลดลง วาลวท่ีทอไหลยอนกลับเปด ทําใหเช้ือเพลิงบางสวนไหลยอนกลับ 
เขาไปในทอยอนกลับ สวนท่ีเหลือไหลไปท่ีหัวฉีดดวยความดันคงท่ี 
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ภาพท่ี 2.13 หัวฉีดชนิดไหลยอนกลับ 
 
ท่ีมา:  เช้ือเพลิงและการเผาไหม, 2544 
 
 2.5.2  แนวทางในการเพ่ิมอากาศ oxidation rate 
 ปฏิกิริยาเคมีตางๆที่เกิดข้ึนในเตาข้ึนกับความรอน ความเขมขนของ O2 และอุณหภูมิ 
ดังนั้นเม่ือในเตามีอุณหภูมิ หรือความเขมขนของ O2 เพิ่มข้ึน oxidation rate ก็จะเพิ่มข้ึนตามไปดวย
ไอน้ําและ CO2 เปนผลิตผลท่ีไดจากการเผาไหมของ hydrocarbon fuel ในการเผาไหมอยางสมบูรณ 
เราจําเปนท่ีจะตองรักษาบรรยากาศ oxidizing เอาไวตลอดชวงของการเกิด Oxidation จึงตองเพิ่ม
อากาศที่จะไหลเวียนเพื่อขจัดไอน้ําและ CO2 ออกหรืออาจจะเพิ่ม O2 บริสุทธ์ิเขาไป การที่จะเพิ่ม
อัตราการเผาใหเร็วข้ึนจะตองเพิ่มอัตราการเกิด Oxidation และเพิ่มปริมาณ O2 ท่ีใสเขาไปในการเพิ่ม
อากาศปริมาณมากเพ่ือรักษาความเขมขนของ O2 ในบรรยากาศไว เม่ือเช้ือเพลิงถูกเผาไหมทุกๆ 
ปริมาณ 5 สวนของอากาศจะมี 1 สวนของ O2 และ 4 สวนของ inert gas (N2) หรือในอากาศ 100% 
จะมี O2 อยูเพียง 20% ท่ีเหลืออีก 80% เปน inert gas (N2) ซ่ึงกาซเฉ่ือยพวกไนโตรเจนนี้จะไมมี
ประโยชนสําหรับการเผาไหมเลย ปริมาณของอากาศจํานวนมากตองถูกใหความรอนเม่ือผานเขาไป
ในโซนท่ีแตกตางกันของเตา อากาศจะผานความรอนเขาไปโดยการ convection และ conduction 
ดังนั้นตองส้ินเปลืองพลังงานความรอนจํานวนมากไปสําหรับการเผาไหมกาซเฉ่ือยพวกไนโตรเจน
นี้ การเพิ่ม O2 บริสุทธ์ิเขาไปแทนท่ีอากาศบางสวนในเตาจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพที่ในการเผาไหม 
และอัตราการ oxidation เพิ่มข้ึนได 
 2.5.3 แมกเนติกคอนแทกเตอร (Magnetic Contactor) 
 เปนอุปกรณท่ีอาศัยการทํางานโดยอํานาจแมเหล็กในการเปด-ปดหนาสัมผัสในการ
ควบคุมวงจรมอเตอรหรือเรียกวาสวิตชแมเหล็ก (Magnetic Switch) หรือคอนแทคเตอร (Contactor) 
ก็ได 
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 ขอดีของการใชรีเลยและแมคเนติกสคอนแทคเตอร เม่ือเทียบกับสวิตชอ่ืน 
 1) ใหความปลอดภัยสําหรับผูควบคุมสูง 
 2) ใหความสะดวกในการควบคุม 
 3) ประหยัดเม่ือเทียบกับการควบคุมดวยมือ 

โครงสรางและสวนประกอบของแมคเนติกคอนแทกเตอร หรือสวิตชแมเหล็ก แมคเนติก
คอนแทคเตอรยี่หอใด รุนใดจะตองมีโครงสรางหลักท่ีสําคัญเหมือนกัน ดังนี้ 
 1) แกนเหล็ก 
 2) ขดลวด 
 3) นาสัมผัส 
 

 
ภาพท่ี 2.14 สวนประกอบภายในแมคเนติคคอนแทคเตอร 
 
ท่ีมา: www.stcontrol.com/th/articles/แมกเนติกคอนแทกเตอร-(Magnetic-Contactor).html, ส.ค. 
2555 

 
 2.5.3.1 รายละเอียดของสวนประกอบภายในแมคเนติคคอนแทคเตอร 
 1) แกนเหล็กแบงออกเปน 2 สวน คือ 
 แกนเหล็กอยูกับท่ี (Fixed Core) จะมีลักษณะขาทั้งสองขางของแกนเหล็ก มีลวด 
ทองแดงเสนใหญตอลัดอยูเปนภาพท่ีวงแหวนฝงอยูท่ีผิวหนาของแกน เพ่ือลดการส่ันสะเทือนของ
แกนเหล็ก อันเนื่องมาจากการส่ันสะเทือนไฟฟากระแสสลับ เรียกวงแหวนนี้วา เช็ดเด็ดร่ิง 
(Shaddedring) 
 แกนเหล็กเคล่ือนท่ี (Stationary Core) ทําดวยแผนเหล็กบางอัดซอนกนัเปนแกน จะมีชุด
หนาสัมผัสเคล่ือนท่ี (Moving Contact) ยึดติดอยู 
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 2) ขดลวด (Coil) ขดลวดทํามาจากลวดทองแดงพันอยูรอบบอบบ้ินสวมอยูตรงกลาง
ของขาอีกตัวท่ีอยูกับท่ี ขดลวดทําหนาท่ีสรางสนามแมเหล็กมีข้ัวตอไฟเขาใชสัญญลักษณอักษร
กํากับ คือ A1- A2 หรือ a-b 
 3) หนาสัมผัส (Contac) หนาสัมผัสจะยึดติดอยูกับแกนเหล็กเคล่ือนท่ี แบงออกเปน 2 
สวนคือ 
 หนาสัมผัสหลัก หรือเรียกวา เมนคอนแทค (Main Contac) ใชในวงจรกําลังทําหนาท่ี 
ตัดตอระบบไฟฟาเขาสูโหลด 
 หนาสัมผัสชวย (Auxiliary Contac) ใชกับวงจรควบคุมหนาสัมผัสชวยแบงออกเปน 2 
ชนิด 
 หนาสัมผัสปติเปด (Normally Open : N.O.) 
 หนาสัมผัสปกติปด (Normally Close : N.C.) 
 

 
 

ภาพท่ี 2.15 หนาสัมผัสของแมคเนติคคอนแทคเตอร 
 
ท่ีมา: www.stcontrol.com/th/articles/แมกเนติกคอนแทกเตอร-(Magnetic-Contactor).html,  
ส.ค. 2555 
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สวนท่ีเปนหนาสัมผัสหลัก (Main Contac) มีสัญญลักษณอักษรกํากับบอกดังนี ้

 

ภาพท่ี 2.16 แสดงแมคเนติคคอนแทคเตอรภายนอก 

ท่ีมา: www.stcontrol.com/th/articles/แมกเนติกคอนแทกเตอร-(Magnetic-Contactor).html,  
ส.ค. 2555  
 หนาสัมผัสหลักคูท่ี1 1/L1 - 2/T1 
 หนาสัมผัสหลักคูท่ี2 3/L2- 4/T2 
 หนาสัมผัสหลักคูท่ี3 5/L3- 6/T3 
 หมายเลข 1 เปนจุดตอไฟฟาเขาหนาสัมผัสหลัก มีสัญลักษณอักษรกํากับคือ 1/L1 3/L2 
และ 5/L3 
 หมายเลข 2 เปนจุดตอไฟฟาเขาหนาสัมผัสหลัก มีสัญลักษณอักษรกํากับคือ 2/T1 4/T2 
และ 6/T3  
 หมายเลข 3 ปุมทดสอบหนาสัมผัส 
 เม่ือมีกระแสไฟฟาไหลผานไปยังขดลวดสนามแมเหล็กท่ีอยูขากลางของแกนเหล็ก 
ขดลวดจะสรางสนามแมเหล็กท่ีแรงสนามแมเหล็กชนะแรงสปริงดึงใหแกนเหล็กชุดท่ีเคล่ือนที่
เคล่ือนท่ีลงมาในสภาวะนี้ (ON) คอนแทคท้ังสองชุดจะเปล่ียนสภาวะการทํางานคือ คอนแทคปกติ
ปดจะเปดวงจรจุดสัมผัสออก และคอนแทคปกติเปดจะตอวงจรของจุดสัมผัส เม่ือไมมีกระแสไฟฟา
ไหลผานเขาไปยังขดลวด สนามแมเหล็กคอนแทคท้ังสองชุดจะกลับไปสูสภาวะเดิม 
 2.5.3.2 ชนิดและขนาดของแมคเนติกคอนแทกเตอร 

 คอนแทคเตอรท่ีใชกับไฟฟากระแสสลับ แบงเปน 4 ชนิดตามลักษณะของโหลดและ
การนําไปใชงานมีดังนี้ 
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 AC 1: เปนแมคเนติกคอนแทกเตอร ท่ีเหมาะสําหรับโหลดท่ีเปนความตานทาน หรือใน
วงจรท่ีมีอินดัดทีฟนอยๆ 
 AC 2: เปนแมคเนติกคอนแทคเตอร ท่ีเหมาะสําหรับใชกับโหลดท่ีเปนสปริงมอเตอร 
 AC 3: เปนแมคเนติกคอนแทคเตอร ท่ีเหมาะสําหรับใชการสตารทและหยุดโหลดท่ี
เปนมอเตอรกรงกระรอก 
 AC 4: เปนแมคเนติกคอนแทคเตอร ท่ีเหมาะสําหรับการสตารท-หยุดมอเตอรวงจร 
jogging และการกลับทางหมุนมอเตอรแบบกรงกระรอก 
 2.5.3.3  การพิจารณาเลือกไปใชงาน 
 ในการเลือกแมคเนติกคอนแทคเตอรในการใชงานใหเหมาะสมกับมอเตอรนั้น  
จะพิจารณาที่กระแสสูงสุดในการใชงาน (Reated Current) และแรงดันของมอเตอร ตองเลือกแมค
เนติกคอนแทคเตอรท่ีมีกระแสสูงกวากระแสท่ีใชงานของมอเตอร ท่ีมีแรงดันเทากัน ในการ
พิจารณาเลือกแมคเนติกคอนแทคเตอรใชงานควรพิจารณาดังนี้ 
 ลักษณะของโหลอดและการใชงาน 
 แรงดันและความถ่ี 
 สถานท่ีใชงาน 
 ความบอยคร้ังในการใชงาน 
 การปองกันจากการสัมผัสและการปองกันนํ้า 
 ความคงทนทางกลและทางไฟฟา 
 รีเลยชวยหรืออาจเรียกวา รีเลยควบคุม (Contol Relay) การทํางานอาศัยอํานาจในการ
เปด-ปดหนาสัมผัส เหมือนกับหลักการทํางานของแมคเนติกคอนแทคเตอร ตางกันตรงท่ีรีเลยชวย
จะทนกระแสไดตํ่า หนาสัมผัสจะเล็กกวาหนาสัมผัสของแมคเนติกคอนแทคเตอรลักษณะของ
หนาสัมผัสของรีเลยชวยมีสองชนิด ไดแก หนาสัมผัสปกติเปด (Normally Open : N.o) และ
หนาสัมผัสปกติปด (Normally Close : N.C.) จํานวนหนาสัมผัสและชนิดของหนาสัมผัสข้ึนอยูกับ
บริษัทผูผลิตและการนําไปงาน 
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 2.5.4 PLC (Programmable Logic Controller) 

 
ภาพท่ี 2.17 PLC (Programmable Logic Controller) 
 
ท่ีมา: http://www.tatc.ac.th/files/0902050883921_1106010774824.pdf, สิงหาคม 2555 

 
 ปจจุบันนี้ตองบอกวา PLC มีความสําคัญมากในงานอุตสาหกรรม เพราะถือเปนหัวใจ
หลักท่ีใชควบคุมการทํางานของเคร่ืองจักรหรือระบบตางๆอีกมากมายในงานอุตสาหกรรม มาทํา
ความรูจักกับเจาตัว PLC กันครับวา มันคืออะไร ใชทําอะไรมาดูกันครับ PLC (Programmable 
Logic Controller) หรือปจจุบันใชคําวา PC (Programmable Controller) ในท่ีนี้จะใชคําวา PLC แทน 
PC เพื่อปองกันความสับสนระหวางคําวา PC (Personal Computer) 
 PLC เปนอุปกรณท่ีคิดคนข้ึนมา เพื่อใชควบคุมการทํางานของเคร่ืองจักร หรือระบบ 
ตางๆ แทนวงจรรีเลยแบบเกา ซ่ึงวงจรรีเลยมีขอเสียคือ การเดินสาย และการเปล่ียนแปลงเง่ือน 
ไขในการควบคุมมีความยุงยาก และเม่ือใชงานไปนานๆ หนาสัมผัสของรีเลยจะเส่ือม ดังนั้น
ปจจุบัน PLC จึงเขามาทดแทนวงจรรีเลย เพราะ PLC ใชงานไดงายกวา สามารถตอเขากับอุปกรณ
อินพุต/เอาตพุตไดโดยตรง หลังจากน้ันเพียงแตเขียนโปรแกรมควบคุมก็สามารถใชงานไดทันที ถา
ตองการจะเปล่ียนเง่ือนไขใหม สามารถทําไดโดยเปล่ียนแปลงโปรแกรมเทานั้น นอกจากน้ี PLC ยัง
สามารถใชงานรวมกับอุปกรณอ่ืนๆ เชนเคร่ืองอานบารโคด (Barcode Reader) เคร่ืองพิมพ (Printer) 
เปนตน 
 ในปจจุบัน นอกจาก PLC จะใชงานแบบเดี่ยว (Stand alone) แลว ยังสามารถตอ PLC 
หลายๆ ตัวเขาดวยกัน (Network) เพื่อควบคุมการทํางานของระบบใหมีประสิทธิภาพที่มากยิ่งข้ึน 
อีกดวย จะเห็นไดวาการใชงาน PLC มีความยืดหยุนมากกวาการใชงานวงจรรีเลยแบบเกา ดังนั้น 
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ปจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ จึงเปล่ียนมาใช PLC มากข้ึน เราสามารถจําแนกประเภทของ 
PLC ตามลักษณะภายนอกไดเปน 2 ชนิด คือ 
 2.5.4.1 ชนิดของ PLC เราสามารถจําแนก PLC ตามโครงสรางภายนอกไดเปน 2 ชนิด 
คือ 
 PLC ชนิดบล็อก (Block Type PLCs) 
 PLC ประเภทนี้ จะรวมสวนประกอบท้ังหมดของ PLC อยูในบล็อกเดียวกัน ไมวาจะ
เปนตัวประมวลผล หนวยความจํา ภาคอินพุต/เอาตพุต และแหลงจายไฟ สามารถแสดงตัวอยาง 
PLC แบบ Block Type ใหเห็นดังภาพท่ี 2.18 
 

 
 

ภาพท่ี 2.18  แสดงชนิดของ PLC แบบ Block Ty 
 
ท่ีมา: http://www.tatc.ac.th/files/0902050883921_1106010774824.pdf, ส.ค. 2555) 

 
 สวนประกอบของ PLC แบบ Block Type ในท่ีนี้จะยกตัวอยาง PLC แบบ Block Type 
ของ OMRON รุน CPM2A 
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ภาพท่ี 2.19 โครงสรางภายนอก ของ PLC 
 
ท่ีมา: http://www.tatc.ac.th/files/0902050883921_1106010774824.pdf (สิงหาคม, 2555) 

 
 จากภาพท่ี 2.19 สามารถอธิบายความหมายของแตละสวนไดดังนี ้
 1) คือ ข้ัวตอแหลงไฟ (Power Supply Input Terminal) 
 2) คือ ข้ัวตออินพตุ (Input Terminal) 
 3) คือ หลอด LED แสดงสถานการณทํางานอินพุต (Input Indicator) 
 4) คือ ข้ัวตอเอาตพุต (Output Terminal) 
 5) คือ หลอด LED แสดงสถานการณทํางานเอาตพุต (Output Indicator) 
 6) คือ พอรตขยายอินพุต/เอาตพุต (Expansion I/O Unit Connector) 
 7) คือ พอรตเช่ือมตอกับอุปกรณปอนโปรแกรม (Peripheral Port) 
 8) คือ พอรตอนุกรม RS-232C (Serial RS-232 Port) 
 ในกรณีท่ีทานตองการเพิ่มจํานวนอินพุต/เอาตพุต สามารถใชหนวยขยายอินพุต/เอาตพุต 
(Expansion I/O Units) เพื่อเพิ่มจํานวนอินพุต/เอาตพุตไดโดยการตอเขาท่ี พอรตขยายอินพุต/เอาตพุต 
Expansion I/O Unit Connector) สามารถแสดงโครงสรางของหนวยขยายอินพุต/เอาตพุต ใหเห็น 
ดังภาพท่ี 2.20 
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ภาพท่ี 2.20 แสดงหนวยขยายอินพุต/เอาตพุต (Expansion I/O Units) 
 
ท่ีมา: http://www.tatc.ac.th/files/0902050883921_1106010774824.pdf, ส.ค. 2555) 

 
 ขอดี และขอเสีย ของ PLC แบบ Block Type สามารถยกตัวอยางขอดีขอเสียของ PLC
แบบ Block Type ดังนี้ 
 ขอดี 
 1) ขนาดเล็กสามารถติดต้ังไดงายจึงเหมาะกับงานควบคุมขนาดเล็กๆ 
 2) สามารถใชงานแทนวงจรรีเลยได 
 3) มีฟงกชันพิเศษ เชน ฟงกชันทางคณิตศาสตรและฟงกชันอ่ืนๆ 
 ขอเสีย 
 1) การเพิ่มจํานวนอินพุต/เอาตพุตสามารถเพิ่มไดนอยกวา PLC ชนิดโมดูล 
 2) เม่ืออินพุต/เอาตพุตเสียจุดใดจุดหนึ่งตองนํา PLC ออกไปท้ังชุดทําใหระบบตองหยุด
ทํางานช่ัวระยะเวลาหนึ่ง 
 3) มีฟงกชันใหเลือกใชงานนอยกวา PLC ชนิดโมดูล 
 เนื้อหาในหัวขอตอไปจะกลาวถึง PLC อีกชนิดหนึ่งซ่ึงแยกสวนประกอบตางๆ ออกจาก
กัน เรียกวา PLC ชนิดโมดูล(Modular Type PLCs) 

DPU



32 
 

 PLC ชนิดโมดูล (Modular Type PLCs) หรือแร็ค (Rack Type PLCs) PLC ชนิดนี้ สวน 
ประกอบแตละสวนสามารถแยกออกจากกันเปนโมดูล (Modules) เชน ภาคอินพุต/เอาตพุต จะอยูใน
สวนของโมดูลอินพุต/เอาตพุต (Input/Output Units) ซ่ึงสามารถเลือกใชงานไดวาจะใชโมดูลขนาด
กี่อินพุต/เอาตพุต ซ่ึงมีใหเลือกใชงานหลายภาพที่แบบ อาจจะใชเปนอินพุตอยางเดียวขนาด 8/16 จุด 
หรือ เปนเอาตพุตอยางเดียวขนาด 4/8/12/16 จุด ข้ึนอยูกับรุนของ PLC ดวย 
 ในสวนของตัวประมวลผลและหนวยความจําจะรวมอยูในซีพียูโมดูล (CPU Unit) ซ่ึง 
สามารถเปล่ียนขนาดของ  CPU Unit ใหเหมาะสมตามความตองการใชงาน  เชน  PLC รุน 
C200H จะมี CPU ใหเลือกใชงานหลายรุนเชนรุน C200HE-CPU11E จะมีความแตกตางกับ PLC 
รุน C200HX-CPU65 (ท้ังสองรุนเปน PLC ตระกูล C200H เหมือนกัน) ตรงขนาดความจุของ
โปรแกรม การเพิ่มจํานวนอินพุต/เอาตพุต เปนตน 
 สวนประกอบตางๆ ของ PLC ชนิดโมดูล ท่ีกลาวมาท้ังหมดนั้น เม่ือตองการใชงาน 
จะถูกนํามาตอรวมกัน บางรุนใชเปนคอนเนคเตอรในการเช่ือมตอกันระหวางยูนิต เชน รุน
CQM1/CQM1H หรือ CJ1M/H/G แตบางรุนใช Backplane ในการรวมยูนิตตางๆ เขาดวยกัน เพื่อให
สามารถใชงานรวมกันได สามารถยกตัวอยาง PLC ชนิดโมดูล  
 ขอดีขอเสียของ PLC ชนิดโมดูล 

 ขอดี 
 1) เพิ่มขยายระบบไดงายเพียงแคติดต้ังโมดูลตางๆที่ตองการใชงานลงไปบน Back 
plane 
 2) สามารถขยายจํานวนอินพุต/เอาตพุตไดมากกวาแบบ Block Type 
 3) อุปกรณอินพุต/เอาตพุตเสียจุดใดจุดหนึ่ง สามารถถอดเฉพาะโมดูลนั้นไปซอม ทํา
ใหระบบสามารถทําการตอได 
 4) มียูนิต และภาพท่ีแบบการติดตอส่ือสารใหเลือกใชงานมากกวาแบบ Block Type 

 ขอเสีย 
 ราคาแพงเม่ือเทียบกับ PLC แบบ Block Type 

 2.5.5 อุปกรณควบคุมความเร็วรอบมอเตอร Variable Speed Drive : VSD 
 อุปกรณควบคุมความเร็วรอบมอเตอร (Variable Speed Drive: VSD) เปนอุปกรณ

ควบคุมความเร็วรอบมอเตอรไฟฟาใหเหมาะสมกับสภาวะของโหลด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพท่ี 
การทํางานของมอเตอรในขบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ระบบปมน้ํา พัดลม และระบบ
ปรับอากาศขนาดใหญ อุปกรณ VSD ใชเทคโนโลยีแบบ Voltage Vector Control (VVC) ทําให
ประสิทธิภาพที่การควบคุมไมใหมีการสูญเสียพลังงานความรอนในตัวมอเตอร (Derating) และมี
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อุปกรณกําจัดสัญญาณรบกวน (Harmonics Filters) ท่ีเปนอุปกรณมาตรฐานของเคร่ืองปองกันการ
รบกวนสัญญาณควบคุมและยังสงผลดีในการประหยัดพลังงานอีกดวย 

 

 
 
ภาพท่ี 2.21 อุปกรณควบคุมความเร็วรอบมอเตอร (Variable Speed Drive : VSD) 
 
ท่ีมา: http://www.tinamics.com/สิงหาคม 2555 
 
 VSD ไดนํามาใชอยางแพรหลายในทางอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพที่ใน
กระบวนการผลิต ลดตนทุนและงานท่ัวไปในระบบปมน้ําและระบบปรับอากาศ เชน 
 งานดานการผลิตในอุตสาหกรรม 
 เคร่ืองจักรกลในอุตสาหกรรมทุกประเภทท่ีใชมอเตอรเปนแรงขับเคล่ือน 
 ระบบสายพานลําเลียง 
 กระบวนการผลิตท่ีตองการควบคุมประสิทธิภาพท่ีและคุณภาพท่ีการผลิตใหคงท่ี 
 อ่ืนๆ 
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 ขอดีของการใช VSD 
 สามารถปรับความเร็วรอบมอเตอรไดจากเดิมซ่ึงคงที่ ท้ังมอเตอร ปมน้ํา และพัดลม 
ทําใหไดความเร็วรอบท่ีเหมาะสมตามความตองการทํางานในแตละลักษณะ และยังทําการควบคุม
แบบ Closed Loop Control เพื่อใหระบบมีเสถียรภาพท่ีคงท่ีอยูตลอดเวลา 
 เพิ่มคุณภาพท่ีของช้ินงานใหถูกตองตามความตองการ และลดตนทุนในการผลิต 
 ชวยลดการสึกหรอของเคร่ืองจักร และปองกันการสูญเสียของมอเตอร พัดลม และปม
น้ํา 
 ลดการกระชากไฟฟาตอนเร่ิมตน ทําใหลดคาความตองการพลังไฟฟา โดยเฉพาะ
มอเตอรท่ีมีขนาดใหญ 
 ประหยัดพลังงาน โดยใชพลังงานตามความจําเปนของโหลด 
 
2.6 กฎหมายท่ีเก่ียวของ 
 หนวยงานท่ีรับผิดชอบท่ีเกี่ยวของในการดูแลดําเนินงานของวัดและการเผาศพ โดยมี
กฎหมายท่ีเกี่ยวของอยางนอย ดังนี้ 
 2.6.1 พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 
 เปนกฎหมายท่ีระบุรายละเอียดการดําเนินงานท้ังหมดของสุสานและฌาปนสถาน ดูแล
ในเร่ืองการอนุญาตเก็บหรือฝงหรือเผาศพ และการจัดต้ังและดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน เชน 
 สุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือเอกชน ตองไดรับอนุญาตจากพนักงานทองถ่ินให
เปนสุสานฯ และผูท่ีจัดดําเนินการสุสานฯ ก็จะตองไดรับการอนุญาตเชนกัน 
 ผูมีอํานาจอนุญาต ไดแก ผูวาราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี ปลัดเมือง เปนเจา
พนักงานทองถ่ินในพื้นท่ีของหนวยงานบริหารสวนทองถ่ินนั้นๆ 
 ใบอนุญาตการจัดต้ังและการดําเนินการสุสานฯ หากเจาพนักงานทองถ่ินไมออก
ใบอนุญาต ผูขอใบอนุญาตหรือผูตอในอนุญาตมีสิทธ์ิอุทธรณ ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
มหาดไทย 
 2.6.2 พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 เปนพระราชบัญญัติท่ีเจาพนักงานทองถ่ินใชดําเนินการท่ีเกี่ยวของกับเหตุท่ีกอใหเกิด
ความเดือดรอน รําคาญ แกผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียงหรือผูตองประสพเหตุนั้น ซ่ึงกรณีการเผาศพก็
จะเกี่ยวของกับพระราชบัญญัติดังกลาวดวยเชน 
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 การกระทําใดๆ อันเปนเหตุใหเกิดกล่ิน แสง สี เสียง ความรอน ส่ิงมีพิษ  ความ
ส่ันสะเทือน ฝุน ละออง หรือกรณีใด จนเปนเหตุใหเปนอันตรายตอผูอ่ืน ใหถือวาเปนเหตุรําคาญ 
(มาตรา 25) 
 ในกรณีท่ีมีเหตุรําคาญเกิดข้ึน ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําส่ังใหบุคคลซ่ึง
เปนตนเหตุหรือเกี่ยวของกับเจาของหรือผูครอบครองสถานท่ี ระงับเหตุรําคาญภายในเวลาท่ีสมควร 
ถาไมมีการปฏิบัติตามคําส่ังมีอํานาจระงับเหตุรําคาญนั้น และอาจจัดการตามความจําเปน เพื่อมิใหมี
เหตุรําคาญเกิดข้ึนอีก โดยบุคคลซ่ึงเปนตนเหตุหรือเกี่ยวของกับเหตุการณรําคาญตองเปนผูเสีย
คาใชจายในการจัดการนั้น (มาตรา 27 และ 28) 
 กรณีไมปฏิบัติตามคําส่ังใหผูมีอํานาจดําเนินการแกไขปรับปรุงใหถูกตองได และถาไม
แกไขหรือปรับปรุงการดําเนินการนั้นจะกอใหเกิดอันสมควรสงสัยวาจะเกิดอันตรายอยางรายแรง
ตอสุขภาพท่ีของประชาชน เจาพนักงานทองถ่ินจะส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินการน้ันไวทันทีเปนการ
ช่ัวคราวจนกวาจะเปนท่ีพอใจแกเจาพนักงาน วาปราศจากอันตรายแลว (มาตรา 45) 
 กรณีไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงาน โดยไมมีเหตุผลหรือขอแกตัวอันสมควร ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับอีกไมเกินวันละ 
5,000 บาท ตลอดเวลาท่ียังไมปฏิบัติตามคําส่ัง (มาตรา 80) 
 2.6.3 พระราชบัญญัติสงเสริมรักษาคุณภาพท่ีส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2535  
  เกี่ยวของกับการควบคุมมลพิษทางอากาศท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เร่ืองกําหนดคามาตรฐานควบคุม 
ความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพ และเร่ือง กําหนดใหเตาเผาศพเปนแหลงกําเนิด
มลพิษท่ีตองควบคุมการปลอยท้ิงอากาศเสีย ตามมาตรา 55 และ 68 ลงวันท่ี 16 ตุลาคม 2546 และมี
ผลบังคับใชกับพื้นท่ีชุมชนหนาแนน คือ ในเขต กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนคร และ
เทศบาลเมืองทุกแหง 
  เจาพนักงานควบคุมมลพิษ มีอํานาจเขาไปในอาคาร สถานท่ี และเขตท่ีตั้งของแหลง 
กําเนิดมลพิษ เพื่อตรวจสภาพท่ีการทํางานของระบบบําบัดอากาศเสีย ออกคําส่ังใหเจาของหรือผู
ครอบครองมลพิษจัดการแกไข ปรับปรุง หรือซอมแซมระบบบําบัดอากาศเสีย เจาพนักงานควบคุม
มลพิษยังสามารถเสนอแนะตอเจาพนักงานผูมีอํานาจหยุดใชแหลงกําเนิดมลพิษตามกฎหมายในการ
ส่ังปด หรือพักใช หรือเพิกถอนใบอนุญาต หรือส่ังใหหยุดใชแหลงกําเนิดมลพิษท่ีจงใจไมทําการ
บําบัดอากาศเสีย (มาตรา 83) 
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 2.6.4 ขอปฏิบัติทองถ่ิน เชน กรุงเทพมหานคร 
      เปนกฎหมายทองถ่ินออกตามความในพระราชบัญญัติสุสาน และฌาปนสถาน พ.ศ. 
2528 ระบุเกี่ยวกับข้ันตอนในการอนุญาตจัดต้ังและดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน รวมท้ังการ
ดําเนินการภายหลังการไดรับอนุญาตแลว 
  1) ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2546 กําหนดให
เตาเผาศพท่ีสรางใหม ตองมีคุณสมบัติกําจัดกล่ิน ควัน และส่ิงปฏิกูลจากการเผาศพตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนด รวมท้ังไดกําหนดแนวทางการใชเตาเผาศพ เพ่ือ
แกไขและลดปญหาเหตุรําคาญ เพื่อแจงใหวัดและผูท่ีเกี่ยวของทราบและถือปฏิบัติ 
  2) ใหวัดท่ีใชเตาเผาศพท่ีกอใหเกิดปญหาแกไขเตาเผาศพของตนเองใหดี 
  3) กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการจัดต้ังศูนยฌาปนกิจ เพ่ือรองรับวัดท่ีไมมีเมรุเผา
ศพ โดยท่ีศูนยจะนําเตาเผาศพปลอดมลพิษมาใชงาน 
  นอกจากกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานของสุสานและฌาปนกิจและการปองกัน
และการแกไขมลพิษทางอากาศท่ีกลาวขางตนแลว สําหรับผูขอจัดต้ังจะตองตรวจสอบระเบียบและ
ขอกําหนดในการกอสรางสุสานและฌาปนสถาน ซ่ึงมีกฎหมายท่ีเกี่ยวของ คือ 
 2.6.5 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 เปนกฎหมายท่ีระบุเกี่ยวกับการใชประโยชนท่ีดิน
ในบริเวณนั้น วาอยูในพื้นท่ีกอสรางอาคารฌาปนสถานหรือไม 
 2.6.6 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เปนกฎหมายท่ีระบุเกี่ยวกับการขออนุญาต
กอสรางอาคารฌาปนสถาน ซ่ึงตองยื่นแบบกอสรางตอเจาพนักงาน และตองไดรับอนุญาตให
กอสราง จึงจะสามารถดําเนินการกอสรางได เชนเดียวกับการกอสรางอาคารท่ัวไป 
 2.6.7 กฎหมายการใชริงเกลมานนประกาศโดยคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ือง กําหนด
มาตรฐานควบคุมการปลอยท้ิงอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2553 ประกาศไว
ดังนี้ 
  1) คาความทึบแสง หมายความวา จํานวนรอยละของแสงท่ีไมสามารถสองผานเขมา
ควันจากปลองปลอยท้ิงอากาศเสียของเตาเผา 
  2) ตองมีแบบบันทึกผลการตรวจวัดคาความทึบแสงและแบบสรุปผลการตรวจวัดคา
ความทึบแสงของเขมาควันจากปลองควันของเตาเผา 
  3) แผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานน คือ แผนภูมิท่ีแสดงคาความทึบแสงในระดับ 
ตางๆ ท่ีใชเปรียบเทียบเพื่อหาคาความทึบแสงของเขมาควันท่ีเกิดข้ึนจริงโดยมีลักษณะและหนวยวัด
ตามท่ีกําหนดดังนี้ 
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  แผนภูมิเขมาควันแบบวงกลมมีลักษณะเปนภาพท่ีวงกลมขนาดเสนผานศูนยกลาง 112  
มิลลิเมตร และใหแบงภาพท่ีวงกลมของแผนภูมิออกเปน 10 ชองเทาๆ กันและพิมพสีดวยผงถานสี
ดําท่ีใชในการพิมพจนเต็มชองโดยแตละชองตองมีระดับคาความทึบแสงท่ีแตกตางกัน ตั้งแตคา
ความทึบแสงเทากับรอยละ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 80  และ 100  ตามลําดับ 
 ใหทดสอบคาความทึบแสงบนพ้ืนกระดาษแตละชอง 
 ใหระบุวัน เดือน ปท่ีผลิตและวันหมดอายุของแผนภูมิไวดวย 
 การตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันดวยแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานน การ
ตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันโดยการใชสายตาสังเกตกลุมของเขมาควันและเปรียบเทียบ
กับแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานน  โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
 (1) ใหมีผูทําการตรวจวัด 2 คน ในการตรวจวัดแตละคร้ัง โดยทําการตรวจวัดไป
พรอมๆ กัน 
 (2) ใหผูตรวจวัดสังเกตสีของทองฟากอนท่ีจะตรวจวัดวาในบริเวณดังกลาวมีแสงสวาง
เพียงพอหรือไม 
 (3) ใหผูตรวจวัดยืนหางจากปลองควันของเตาเผาไมนอยกวาสามเทาของระยะความสูง
แตไมเกิน 400 เมตร โดยใหดวงอาทิตยอยูดานหลังของผูตรวจวัด 
 (4) ใหผูตรวจวัดถือแผนภูมิไวในระดับสายตาและมองเขมาควันผานชองตรงกลางของ
แผนภูมิ 
 (5) ใหผูตรวจวัดสังเกตความทึบแสงของเขมาควันตรงจุดท่ีกลุมควันมีความหนาแนน
มากท่ีสุดและไมมีการควบแนนของไอนํ้าและเปรียบเทียบกับคาความทึบแสงของแผนภูมิและ
บันทึกผลการตรวจวัดทุกๆ 15 วินาทีจนครบ 15 นาที 
 การคํานวณและการเปรียบเทียบคาความทึบแสงใหทําตามข้ันตอนดังนี้ 
 ใหผูตรวจวัดแตละคนรวมคาความทึบแสงท่ีจดบันทึกไวแลวหารดวยจํานวนคร้ัง
ท้ังหมดท่ีจดบันทึกมีหนวยเปนรอยละ 
 ใหนําคาความทึบแสงของผูตรวจวัดแตละคนมาเปรียบเทียบกันหากผลแตกตางกันเกิน 
3 ใหทําการตรวจวัดใหม ถาผลการเปรียบเทียบแตกตางกันไมเกิน 3 ใหนําคาความทึบแสงของ 
ผูตรวจวัดแตละคนมารวมกันแลวหารดวย 2 ผลลัพธเปนคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลอง
ควัน 
 ไดมีการประกาศ ณ วันท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 โดยปลัดกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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2.7 วิธีการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควัน  
 วิธีการตรวจวัดลักษณะและหนวยวัดการคํานวณเปรียบเทียบแบบบันทึกและการ
รายงานผลการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพ 
 2.7.1 ความหมายของคํา “คาความทึบแสงของเขมาควัน” หมายความวาจํานวนรอยละของแสง
ท่ีไมสามารถสองผานเขมาควันจากปลองเตาเผาศพ 
 “แผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานน” หมายความวาแผนภูมิแสดงคาความทึบแสงใน
ระดับตางๆ ท่ีใชเปรียบเทียบเพื่อหาคาความทึบแสงของเขมาควันท่ีเกิดข้ึนจริงโดยมีลักษณะและ
หนวยวัดตามท่ีกําหนดไว 
 “วิธีการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันดวยแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานน”
หมายความวาการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันโดยการใชสายตาสังเกตกลุมของเขมาควัน
และเปรียบเทียบกับแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานนเพื่อหาคาท่ีใกลเคียงกับความทึบแสงของ
เขมาควัน 
 2.7.2 การตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันใหดําเนินการตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 
 (1)  การตรวจวัดในแตละคร้ังจะตองมีผูตรวจวัด2คนโดยตรวจวัดพรอมๆ กัน 
 (2) ใหผูตรวจวัดสังเกตสีของทองฟากอนท่ีจะตรวจวัดวาในบริเวณดังกลาวมีแสงสวาง
เพียงพอหรือไมโดยสังเกตจากสีกลุมควันท่ีเกิดข้ึนและสีของฉากหลังท่ีตัดกัน (Contrasting 
background) ถาแสงสวางไมเพียงพอหรือมีฝนตกใหยกเลิกการตรวจวัด 
 (3) ใหผูตรวจวัดยืนหางจากปลองเตาเผาศพไมนอยกวาสามเทาของระยะความสูง 
จากระดับตําแหนงท่ีผูตรวจวัดยืนจนถึงระดับปากปลองแตไมเกิน 400 เมตรและอยูในทิศท่ีตั้งฉาก
กับการเคล่ือนท่ีของกลุมควันโดยใหดวงอาทิตยอยูดานหลังของผูตรวจวัดใหมากท่ีสุด 
 (4) ใหผูตรวจวัดใชแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานนท่ีจัดทําโดยกรมควบคุมมลพิษ
หรือท่ีไดรับความเห็นชอบจากกรมควบคุมมลพิษโดยถือแผนภูมิไวในระดับสายตาและมองเขมา
ควันผานชองตรงกลางของแผนภูมิ 
 (5) ใหผูตรวจวัดสังเกตความทึบแสงของเขมาควันตรงจุดท่ีกลุมควันมีความหนาแนน
มากท่ีสุดและไมมีการควบแนนของไอน้ําเปรียบเทียบกับคาความทึบแสงของแผนภูมิเขมาควันของ
ริงเกิลมานนเพ่ือหาคาความทึบแสงท่ีใกลเคียงกับความทึบแสงของกลุมเขมาควันท่ีเกิดข้ึนจริงและ
บันทึกผลการตรวจวัดทุกๆ 15 วินาทีจนกระท่ังครบ30นาทีลงในแบบบันทึกผลการตรวจวัดคา
ความทึบแสงจากปลองเตาเผาศพ 
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 2.7.3 ลักษณะและหนวยวัดของแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานน 
 (1) การสรางแผนภูมิเขมาควันแบบวงกลมใหสรางภาพท่ีวงกลมขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 112 มิลลิเมตรบนกระดาษสีขาวผิวเรียบขนาดกวาง 154.5 มิลลิเมตรและยาว 224.5 
มิลลิเมตรท่ีมีคาการสะทอนแสงเทียบเทา (Reflectance Equivalency) กับผงแมกนีเซียมออกไซด 
(MgO) หรือผงแบเรียมซัลเฟต (BaSO4) ชนิดเกรดสารเคมี (Reagent Grade) เจาะชองเปนภาพท่ี
วงกลมตรงจุดศูนยกลางของแผนภูมิเขมาควันขนาดเสนผานศูนยกลาง 12 มิลลิเมตรและใหแบง
ภาพท่ีวงกลมของแผนภูมิเขมาควันออกเปน 10 ชองเทาๆ กันและพิมพสีดวยผงถานสีดํา (Black 
Carbon) ท่ีใชในการพิมพจนเต็มชองโดยแตละชองตองมีระดับคาความทึบแสงท่ีแตกตางกันต้ังแต
คาความทึบแสงเทากับรอยละ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 80 และ 100 ตามลําดับดังภาพท่ี 2.22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 2.22  หนวยวัดของแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานน 
 
 (2) ใหทดสอบคาความทึบแสงบนพื้นกระดาษแตละชองตาม (1) โดยการวัดคาความ
หนาแนนของเม็ดสีดวยเคร่ืองวัดคาความดํา (Spectrodensitometer) ซ่ึงความคลาดเคล่ือนของคา
ความทึบแสงบนพ้ืนกระดาษแตละชองตองมีคาไมเกินรอยละ5ของคาความทึบแสงน้ันๆ 
 (3) การจัดทําแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานนจะตองไดรับความเห็นชอบจากกรม
ควบคุมมลพิษกอนการจัดพิมพและเม่ือไดจัดพิมพแลวจะตองใหกรมควบคุมมลพิษสุมตรวจสอบ
ตามขอ (2) อีกคร้ังหนึ่ง 
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 2.7.4 การคํานวณและการเปรียบเทียบคาความทึบแสงใหดําเนินการตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 
 (1) การคํานวณคาความทึบแสงของผูตรวจวัดแตละคนใหนําคาความทึบแสงตามขอ  
2(5) ท่ีผูตรวจวัดแตละคนจดบันทึกไวมารวมกันแลวหารดวยจาํนวนครั้งท้ังหมดท่ีจดบันทึกมีหนวย
เปนรอยละ 
 (2) การเปรียบเทียบคาความทึบแสงของผูตรวจวัดแตละคนใหนําคาความทึบแสงของ 
ผูตรวจวัดแตละคนตามขอ 4(1) มาเปรียบเทียบกันหากผลการเปรียบเทียบแตกตางกันเกิน 3 ใหทํา
การตรวจวัดใหมถาผลการเปรียบเทียบตามขอ 4 (1) แตกตางกันไมเกิน3ใหนําคาความทึบแสงของ 
ผูตรวจวัดแตละคนมารวมกันแลวหารดวย 2 ผลลัพธเปนคาความทึบแสงของเขมาควันท่ีปลอยท้ิง
จากปลองเตาเผาศพในคร้ังนั้น 
 2.7.5 การสรุปผลการตรวจวัดคาความทึบแสงใหบันทึกช่ือนามสกุลตําแหนงสังกัดของ 
ผูตรวจวัดคาความทึบแสงท่ีผูตรวจวัดแตละคนวัดไดคาความแตกตางของผลการตรวจวัดและ
ผลสรุปลงในแบบสรุปผลการตรวจวัดคาความทึบแสงจากปลองเตาเผาศพ 

DPU



41 
 

ตารางท่ี 2.4 แบบบันทึกผลการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพ 
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ตารางท่ี 2.5 แบบสรุปผลการตรวจวดัคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพ 
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2.8 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  
 อรวรรณ ภัสสรศิริ (2551) การวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาสถานการณปจจุบันของ
การจัดการศพในเขตกรุงเทพมหานครและผลกระทบที่มีตอส่ิงแวดลอมท้ังยังศึกษาความคิดเห็น
และแนวคิดของประชากรในการจัดการศพและแนวทางในการลดมลภาวะท่ีเกิดจากกิจกรรมการ
จัดการศพโดยคํานึงถึงความสําคัญทางดานส่ิงแวดลอมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจวิธีวิจัยประกอบ 
ดวยการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีโดยทดสอบคุณภาพที่ของน้ําเสียจากการเผาศพ
และดินเพื่อหาการปนเปอนของโลหะหนักซ่ึงไมเคยมีการศึกษามากอนการวัดคาความทึบแสงของ
ควันจากปลองเมรุเผาศพการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอการจัดการศพของประชากร 493 คนและการ
สัมภาษณแบบเจาะลึกจํานวน 20 คนขอมูลท่ีไดมีความสําคัญและสามารถนํามาประกอบการอธิบาย
ผลของการวิจัยคร้ังนี้การศึกษาพบวาการปนเปอนของโลหะหนักซ่ึงไดแกแคดเมียมปรอทและ
ตะกั่วในน้ําเสียท่ีมาจากอุปกรณดักฝุนของเตาเผาศพ 5 แหงมีคาความเขมขนสูงกวามาตรฐานท่ี
กําหนดคือ 0.072, 0.026 และ 0.158 มก./ล. ตามลําดับการวิเคราะหหาโลหะหนักในดินไมพบวามี
การปนเปอนของโลหะหนักใดๆในดินสวนคาความทึบแสงในควันท่ีวัดจากปลองเมรุพบวา 6 ใน 
10 ปลองท่ีมีการเผามากกวา 120 คร้ังตอเดือนมีคาความทึบแสงสูงกวาระดับมาตรฐานท่ีกําหนด
เกี่ยวกับความคิดเห็นในการจัดการศพประชากรสวนใหญเห็นดวยกับการเปล่ียนเตาเผาศพจาก
แบบเดิมมาเปนแบบสองหองเผาเพื่อลดภาวะมลพิษและยงัเหน็ดวยกบัการลดจํานวนวัสดุท่ีใสไปใน
โลงศพกอนการเผาศพท้ังนี้เปนการปฏิเสธสมมติฐานของงานวิจัยท่ีเสนอวาประชากรไมใหความ
สนใจในเร่ืองผลกระทบของการจัดการศพท่ีมีตอส่ิงแวดลอมประชากรสวนใหญไมเห็นดวยกับ
แนวความคิดของกรุงเทพมหานครท่ีจะยายเตาเผาศพแบบดั้งเดิมท่ีอยูในวัดไปยังเตาเผาศพรวม
เนื่องจากความเช่ือทางวัฒนธรรมประเพณีและปญหาทางดานเศรษฐกิจจึงเปนการสนับสนุน
สมมติฐานของงานวิจัยท่ีเสนอวาประชากรในกรุงเทพไมยอมรับแนวคิดเกี่ยวกับการเผาศพแบบ
ศูนยรวมแนวปฏิบัติท่ีเหมาะสมในการจัดการศพคือการเผาดวยเตาสองหองเผาที่มีการซอมบํารุง
อยางตอเนื่องการเผาศพแบบศูนยรวมเปนอีกทางเลือกหนึ่งในอนาคตท่ีเหมาะสมแตตองใหความรูท่ี
ถูกตองกับชุมชนวิธีการท่ีดีท่ีสุดอีกประเด็นหนึ่งคือการใชโลงศพท่ีไมตกแตงและทาสีรวมท้ังการ
จํากัดเส้ือผาวัสดุท่ีใสในโลงศพผลการวิจัยนี้มีประโยชนตอการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการการ
จัดการศพหรือการออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดการศพรวมท้ังเปนแนวคิดใหกับชาวไทยสวน
ใหญในการจัดการศพที่คํานึงถึงวัฒนธรรมประเพณีควบคูไปกับผลกระทบท่ีมีตอส่ิงแวดลอม 
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 พระอธิการพิพัฒนพงษ  ฐานวุฑฺโฒ  (2555) การศึกษาวิจัย เ ร่ือง  “ศึกษาความ
เปล่ียนแปลงการจัดงานศพของชาวพุทธ: กรณีศึกษาบานหมุน ตําบลนาปรัง อําเภอปง จังหวัด
พะเยา” มีวัตถุประสงฆ 3 ประการคือ (1) เพ่ือศึกษาคติความเช่ือและพิธีกรรมการจัดงานศพใน
พระพุทธศาสนา (2) เพื่อศึกษาภาพท่ีแบบพิธีกรรมการจัดงานศพของบานหมุนต้ังแตอดีตถึง
ปจจุบัน (3) เพื่อวิเคราะหสาเหตุและปจจัยท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในการจัดพิธีกรรมงานศพ
ของบานหมุนการศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงเอกสารและเชิงคุณภาพท่ีและนําเสนอขอมูลใน
ภาพท่ีแบบการเขียนพรรณนาพรอมเสนอแนวคิดของผูวิจัยโดยมุงตอบวัตถุประสงคและปญหาท่ี
ตองการทราบ 
 ผลการศึกษาวิจัยพบวาพิธีศพในครั้งพุทธกาลจัดแบบเรียบงายข้ันตอนการจัดพิธีศพมี
นอยเนนท่ีการสักการะศพดวยของหอมมีการทาบุญอุทิศกุศลใหผูลวงลับและมีการละเลนตามความ
เหมาะสมโดยมากเก็บศพไวไมเกิน 7 วันและใชการเผาศพเปนท่ีสุดเฉพาะพิธีถวายพระเพลิงพระ
บรมศพของของพระพุทธเจาเทานั้นท่ีจัดอยางมีแบบแผนสวนพิธีศพชาวบานท่ัวไปไมปรากฏภาพท่ี
แบบชัดเจนในสวนการจัดพิธีศพของชาวพุทธในลานนาน้ันแบงออกเปน 3 ประเภทคือการจัดศพ
เจานายช้ันสูงพระสงฆและสามัญชนโดยงานศพเจานายและพระสงฆมีการเตรียมการระยะยาวและ
จัดพิธีอยางยิ่งใหญถือเปนงานสําคัญแตพิธีศพของชาวบานเปนไปอยางเรียบงายและเรงดวน 
 ในสวนพิธีกรรมการจัดงานศพของบานหมุนต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันผลการศึกษาวิจัย
พบวามีภาพท่ีแบบพิธีกรรมท่ีคงเดิมและท่ีเปล่ียนแปลงไปกลาวคือภาพท่ีแบบและพิธีกรรมกอนตาย
ยังถือปฏิบัติอยูแตสําหรับพิธีกรรมหลังการตายสวนใหญเปล่ียนแปลงไปโดยพบวาพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนายังคงเนื้อหาสาระเดิมแตไดเปล่ียนการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบศาสนพิธีมาก
ข้ึนสวนภาพท่ีแบบและพิธีกรรมของชาวบานถูกกระบวนการขัดเกลาทางสังคมจัดใหมีระเบียบ
แบบแผนใหเปนมาตรฐานอยางเดียวกัน 
 จากการวิเคราะหความเปล่ียนแปลงการจัดพิธีศพบานหมุน พบวามีสาเหตุมาจากการท่ี
คนในชุมชมเห็นแกประโยชนสวนตัวมากข้ึนวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไปทําใหเกิดคานิยมแบบใหมท่ี
คํานึงถึงความสะดวกสบายมากกวาความสามัคคีสวนในระดับชุมชนก็มีระบบการรวมกลุมเพื่อการ
จัดสรรผลประโยชนจากการตายทําใหเกิดเงินทุนหมุนเวียนกับระบบการศึกษาท่ีเจริญข้ึนของ
พระสงฆรวมท้ังบทบาทของผูนําชุมชนอันมีปจจัยทางการเมืองเปนเบ้ืองหลังและคานิยมของ
เจาภาพท่ีงานศพที่ตองการความทัดเทียมกับผูอ่ืนจึงสงผลตอความเปล่ียนแปลงท่ีหลากหลายตาม
ประสบการณท่ีไดรับมาของผูท่ีมีหนาท่ีช้ีนําชุมชนนอกจากนี้ยังมีปจจัยภายนอกที่เกิดจากการ
แลกเปล่ียนวัฒนธรรมตางทองถ่ินและดวยกระแสของโลกยุคทุนนิยมที่ทาใหเกิดระบบเศรษฐกิจ
แบบตัวแทนลวนแตเปนสาเหตุทําใหเกิดความเปล่ียนแปลงการจัดพิธีศพในบานหมุนท้ังส้ิน 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง “การใชเตาเผาศพท่ีมีและไมมีหองเผาท่ีสอง ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล” โดยผูศึกษาไดทําการศึกษาและหาขอมูลจากการลงพื้นท่ีในการฌาปนกิจตามวัด
ตางๆ ท้ังในจังหวัดกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล เพื่อเก็บรายละเอียดตางๆ ท่ีเกี่ยวของมา
รวบรวมเพื่อทําการสรุปการศึกษา ในการทําศึกษาคร้ังนี้ทางผูศึกษาไดแบงรายละเอียดท่ีเกี่ยวกับ
วิธีการดําเนินการดังนี้ 
 กรอบแนวคิดในการศึกษาและการสุมตัวอยาง 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลและเปรียบเทียบรายละเอียด 
 
3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษาและการสุมตัวอยาง 
 ศึกษาการใช เตาเผาศพท่ีมีและไมมีหองเผาท่ีสอง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
โดยผูศึกษาไดทําการศึกษาและหาขอมูลจากการลงพื้นท่ีในการฌาปนกิจตามวัดตางๆ ในจังหวัด
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
3.2 ประชากร และกลุมตัวอยาง 
 3.2.1  ประชากร 
  1) วัดกลาง จังหวดัปทุมธาน ี
  2)  วัดบางไผ จังหวัดนนทบุรี 
  3)  วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวหิาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 3.2.2 วิธีการสุมตัวอยาง การเลือกตัวอยางประชากรโดยไมอาศัยหลักความนาจะเปน (Non 
probability sampling) เปนการสุมตัวอยางโดยไมคํานึงถึงความนาจะเปนของประชากรแตละหนวย
ท่ีจะไดรับการเลือก จึงเปนการเลือกตัวอยางประชากรแบบเจาะจง (Purposive sampling) หรือการ
เลือกตัวอยางประชากรแบบมีเจตนา สวนมากใชในการศึกษาที่ไมสามารถจะกําหนดขอบเขตของ
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ประชากรไดแนนอน มีเวลาและส่ิงอํานวยความสะดวกจํากัด อาศัยการตัดสินใจตามความสะดวก
ของผูวิจัยเปนหลัก 
 ผูศึกษาไดเลือกวิธีการสุมตัวอยางโดยไมอาศัยหลักความนาจะเปน (Non-probability 
sampling) เนื่องจากถูกจํากัดดวยลักษณะของเตาเผา  และการใหความอนุเคราะหเก็บขอมูล จากวัด
ตางๆ โดยการเลือกตัวอยางแบบเจาะจงของเตาเผาศพ ดังนี้ 
 1) เตาเผาแบบไมใชระบบไฟฟา โดยใชตัวอยาง วัดกลาง จังหวัดปทุมธานี พลังงานท่ี
ใช คือ ถานไม และไมมีระบบควบคุมเพลิงระหวางดําเนินการไมมีการเก็บขอมูล 
 2. เตาเผาแบบใชระบบ MAGNETIC โดยใชตัวอยาง วัดบางไผ จังหวัดนนทบุรี ระบบ
ควบคุมการเผา  เปนระบบหัวฉีดกระแสพนความดันสูง ชนิดชวงกวางชนิดไหลยอนกลับ 
ระหวางดําเนินการไมมีการเก็บขอมูล 
 3. เตาเผาแบบใชระบบ PLC  ไดใชตัวอยางวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร ระบบ
ควบคุมการเผา เปนระบบหัวฉีดกระแสพนความดันสูง ชนิดชวงกวางชนิดไหลยอนกลับระหวาง 
ดําเนินการมีการเก็บขอมูล 

 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 3.3.1 กลองถายภาพชนิด DSLR ใชสําหรับการบันทึกภาพเตาเผาศพและปลองควัน 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 3.1  กลองถายภาพชนิด DSLR 
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 3.3.2 แผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานน การตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลอง
ปลอยท้ิงอากาศเสียของเตาเผาท่ีเปนการตรวจโดยใชแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานน คือ การ
ตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันโดยการใชสายตาสังเกตกลุมของเขมาควันและเปรียบเทียบ
กับแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานน เพื่อหาคาท่ีใกลเคียงกับความทึบแสงของเขมาควัน ในการวัด
ใหยืนหันหลังใหกับพระอาทิตย โดยหางจากปลองไมเกิน 400 เมตร โดยทําการตรวจวัดไปพรอมๆ 
กัน แลวนําผลมาเปรียบเทียบและหาคาเฉล่ีย 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 3.2  แผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานน 
 
 3.3.3 แบบสัมภาษณเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบประจําเมรุ สําหรับตรวจสอบขอมูลเตาเผาศพ เพ่ือ
คัดเลือกเตาเผาของวัดตางๆ สําหรับเก็บขอมูลเขมาควันโดยใชริงเกิลมานนจากเตาเผาศพ เพื่อหา
อายุเตาเผาท่ีมีอายุ 5 ปข้ึนไป และมีสภาพปลองปลอยควันสมบูรณ 
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ภาพท่ี 3.3  แบบสัมภาษณเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบประจําเมรุ 
 
 3.3.4 แบบตารางการตรวจสอบการทํางานของเตาเผาศพของวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร  
เพื่อสําหรับตรวจสอบการทํางานของการเตาเผาศพในขณะใชงาน 
 

 
 
ภาพท่ี 3.4  แบบฟอรมตารางระหวางทําการเผาศพ 
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 3.3.5 แบบบันทึกผลการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพ โดยใช
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ือง แบบบันทึกผลการตรวจวัดคาความทึบ
แสง และแบบสรุปผลการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควัน จากปลองปลอยท้ิงอากาศเสียของ
เตามูลฝอย รวมท้ังลักษณะ และหนวยวัดคาความทึบแสงของแผนภูมิเขมาริงเกิลมานน โดยใช
มาตรฐานเดียวกับ สํานักงานกรุงเทพมหานคร ในการออกสํารวจภาคสนามการควบคุมมลพิษ
บริเวณพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร DPU
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ภาพท่ี 3.5 แบบบันทึกผลการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพ 
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3.4 วิธีการเก็บขอมูล 
 3.4.1 การหาขอมูลและศึกษาทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกบังานศึกษา 
 3.4.2  การจัดหาเคร่ืองมือตางๆ ท่ีใชในการศึกษา 
 3.4.3  ออกแบบการจัดเก็บขอมูลในการศึกษา 
 3.4.4  การลงพื้นท่ีตามวัดตางๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล 
 3.4.5  การขออนุญาตเจาอาวาสวัดเพื่อทําการสํารวจ 
 3.4.6  วิเคราะหประเภทของเตาเผาศพ 
 3.4.7  บันทึกขอมูลและเปรียบเทียบรายละเอียด 
 
3.5 การวิเคราะหขอมูล 
  ผูศึกษานําขอมูลในสวนของเขมาควันท่ีรวบรวมมาเปรียบเทียบระหวางเตาเผาศพแบบ
ใชน้ํามันและใชถานเปนเช้ือเพลิง โดยใชริงเกิลมานนเปนตัววัด เพ่ือหาคาระดับความเขมของเขมา
ควัน สวนขอมูลดานอ่ืนๆ จะนํามาเปรียบเทียบในเร่ืองของเวลาและปญหาในการใชงานของเตา  
ท้ัง 3 ประเภท  โดยสรุปขอมูลจากตารางการตรวจสอบการทํางานของเตาเผาศพและแบบบันทึกผล
การตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพในรูปแบบเชิงพรรณา 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง “การใชเตาเผาศพที่มีและไมมีหองเผาที่สอง ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล” ผูศึกษาไดดําเนินการศึกษา โดยแบงเนื้อหาเปน 3 สวน ซ่ึงผูวิจัยไดผลการดําเนินการวิจัย 
เพื่อตอบปญหาดังนี้ 
 
4.1 ผลการศึกษารูปแบบลักษณะเตาเผาศพ 
 4.1.1 วัดกลาง  ตําบลคลองสาม  จังหวัดปทุมธานี 
 
 

 
 
ภาพท่ี 4.1  เมรุเผาศพวัดกลาง  ตําบลคลองสาม  จังหวดัปทุมธาน ี
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 1)  ไมมีระบบควบคุมเพลิง 
 2)   พลังงานจากถานไม 
 3)   จํานวน 1 หองเผาศพ ไมมีหองเผาควัน 
 4)   สรางข้ึน พ.ศ. 2535 มีอายุ 21 ป 
 5)   วัสดุท่ีใชสรางเตา คือ อิฐทนไฟ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.2  ลักษณะเตาเผาศพวัดกลาง ตําบลคลองสาม  จังหวดัปทุมธานี 
 
 เตาเผาศพ 1 เตา ใชถานเปนเช้ือเพลิง  แบบหองเผา 1 หอง ไมมีหองเผาควัน เช้ือเพลิงท่ี
ใชในการเผา คือ ถานจํานวน 2 กระสอบตอการเผา 1 ศพ  จึงทําใหสามารถเผาศพไดคร้ังละ 1 ศพ 
เทานั้น นอกจากนี้ปรับปรุงซอมแซมอยูหลายคร้ัง แตยังคงไวซ่ึงการเผาศพแบบเดิม  โดยลักษณะ
ของเตาเผาศพทําจากอิฐทนไฟ  วิธีการใชรถเข็นเพื่อเปนฐานในการวางถานและศพ  โดยบนรถเข็น
นั้นจะใสถานใหเต็มแลวจึงวางโลงศพไวดานบน 
  
 
 
 
 
 
 
 

โลงศพ 
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 4.1.2  วัดบางไผ อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

 

 
 
ภาพท่ี 4.3  เมรุเผาศพวัดบางไผ  อําเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี 
 
 1)  มีระบบ MAGNETIC ควบคุมเพลิง 
 2)  พลังงานจากนํ้ามันดีเซล 
 3)  จํานวน 1 เผาศพ  มีหองเผาควัน 
 4)  สรางข้ึน พ.ศ.2549  มีอายุ 8 ป 
 5)  วัสดุท่ีใชสรางเตา คือ อิฐทนไฟ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.4  ลักษณะเตาเผาศพวัดกลาง ตําบลคลองสาม  จังหวดัปทุมธานี 
 

โลงศพ 
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 เตาเผาศพแบบไรมลพิษเปนเตาเผาศพแบบ 1 หองเผา มีหองเผาควัน 1 หองเผา  
เช้ือเพลิงท่ีใชในการเผาแตละคร้ังเปนน้ํามันดีเซล ประมาณ 100 ลิตร  การเผาไมเกิน 3 ศพตอ 1 วัน  
เมรุวัดกลาง  สรางข้ึน พ.ศ. 2549 โดยลักษณะของเตาเผาศพทําจากอิฐทนไฟ มีปุมกดการทํางานของ
ระบบเตาเผาเปนตัวควบคุม 
 4.1.3 วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 
 

 
 
ภาพท่ี 4.5  เมรุเผาศพวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร  จังหวดักรุงเทพมหานคร 
 
 1)   มีระบบ PLC ควบคุมเพลิง 
 2)   พลังงานจากนํ้ามันดีเซล 
 3)   จํานวนหอง 2 เผาศพ มีหองควัน 
 4)   สรางข้ึน พ.ศ. 2549 มีอายุ 8 ป 
 5)  วัสดุท่ีใชสรางเตา คือ สแตนเลส 
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ภาพท่ี 4.6 ลักษณะเตาเผาศพวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
    
 เตาเผาศพแบบไรมลพิษเปนเตาเผาศพแบบ 2 หองเผา  มีหองเผาควัน 1 หองเผา  
เช้ือเพลิงท่ีใชในการเผาแตละคร้ังเปนน้ํามันดีเซล ประมาณ 130 ลิตร การเผาไมเกิน 10 ศพตอ 1 วัน  
สรางเม่ือ พ.ศ. 2549 
 
4.2 ผลการตรวจวดัคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพ 
 การตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพผูตรวจวัดตองยืนหาง 
จากปลองไมนอยกวา 3 เทาความสูงปลองแตไมเกิน 400 เมตร 

 
 

 
 
ภาพท่ี 4.7  การวัดความสูงของปลองปลอยควัน 

โลงศพ 

พ้ืน 

หองเผา 
ท่ี 1 

หองเผา 
ท่ี 2 

ภาพดานหนาของเตาเผาศพ DPU
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 4.2.1 วัดกลาง ประเภทเตาเผาศพ 1 หองไมมีระบบควบคุมเขมาควัน ใชถานเปนเช้ือเพลิง 
ปลองควันเปนคอนกรีตทนไฟทรงส่ีเหล่ียม สูง 12 เมตร โดยผูตรวจวัดอยูหางจากปลอง 50 เมตร 
ทองฟาโปรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.8  แผนภูมิการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพวดักลาง 

  
 จากแผนภูมิเม่ือเร่ิมการเผาจะเร่ิมมีควันออกเล็กนอย ควันท่ีเปดนั้นเกิดจากการเผา
ดอกไมจันทนในชวงแรก ในนาทีท่ี 5 ปริมาณควันจะเร่ิมมากข้ึนเนื่องจากไฟเร่ิมเผาไหมมากข้ึนไป
ยังไมของโรงและภายนอกของศพบางสวน และไฟก็เร่ิมไหมข้ึนเร่ือยๆ และแรงข้ึนเร่ือยๆ ตาม 
ลําดับ ในนาทีท่ี 11 ไฟเร่ิมไหมถึงกลามเน้ือของศพ โรงศพเร่ิมมีการยุบตัว ในนาทีท่ี 18 มีการเข่ืย
เพื่อเอาเศษไมท่ีปดศพอยูออกไวดานขาง และมีการใชโบวเปาลมเปาไปท่ีศพเพื่อใหเรงใหไฟแรง
ยิ่งข้ึน ในชวงเวลานี้ทําใหกลามเน้ือศพเร่ิมถูกทําลายเปนรอยแตกออกจากกันในสวนท่ีโดนโบว 
เปาลม ในนาทีท่ี 23 ปริมาณควันเร่ิมมากข้ึนและแถบสีก็เข็มมากข้ึนไฟในหองเผาศพแรงจนเกือบ
ท่ัวท้ังหองทําใหมีควันสีดําออกมาเปนจํานวนมาก ในการเผาคร้ังนี้จะใชเวลาคอนขางนานหลาย
ช่ัวโมง เนื่องจากไมมีหัวเผาในการเรงประมาณไฟและมีมีการเติมอากาศเพ่ือใหการเผาไหมดีมาก
ยิ่งข้ึนจึงสงผลตอแถวสีในการเผานั้นๆ 
 4.2.2 วัดบางไผ  ประเภทเตาเผาศพ 2 หอง มีระบบควบคุมเขมาควัน ใชน้ํามันดีเซลเปน
เช้ือเพลิง  ปลองควันเปนคอนกรีตทนไฟทรงส่ีเหล่ียม สูง 12 เมตร โดยผูตรวจวัดอยูหางจากปลอง 
80 เมตร ทองฟาโปรง 
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ภาพท่ี 4.9  แผนภูมิการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพวดับางไผ 
 
 จากแผนภูมิเม่ือเร่ิมการเผาไปได 4 นาทีแรก ปริมาณควันจะไมคอยมีเนื่องจากเปน
ชวงแรกท่ีมีการเผา โรงยังไมติดไฟ ส่ิงท่ีติดไฟอยางรวดเร็วในชวงแรกมีแตดอกไมจันทนเทานั่น 
เม่ือระยะเวลาผานไปนาทีท่ี 5- 10 นาที ผิวโรงดานนอกเร่ิมติดไฟ ท่ีปลองเร่ิมมีควันออกมาในระดับ
ปานกลางเทานั้น ในนาทีท่ี 11-20 ไฟเร่ิมเขาเผาไหมผิวโรงดานใน เนื้อโรงภายนอกเร่ิมมีรอย
แตกราว ภายในโรงเร่ิมมีการลุกไหมบางสวนโดยเฉพาะที่ผาหอศพ สวนตัวศพก็เร่ิมมีการไหมท่ีผิว
ช้ันนอก ในนาทีท่ี 21-22 มีการเข่ียภายในเตาเพื่อใหโดนไฟใหท่ัว ปริมาณควันจะเพ่ิมมากกวาเดิม 
จนถึงนาทีท่ี 23-30 ศพไดโดนไฟเต็มท่ีรวมถึงเศษไมของโรงท่ีเกิดการยุบตัวและแตกตัวออกเปน
แผนๆ ทําใหเศษไมโดนไฟไดท่ัว ไฟจะแรงขึ้นปริมาณควันจะมากข้ึนตาม ระหวางการเผา หองเผา
ควันจะถูกจุดอยูตลอดเวลาเผาลดปริมาณควันท่ีจะออกจากตัวปลองใหไดมากท่ีสุด แตจากท่ีไดทํา
การตรวจวัดคาความทึบแสงพบวา คาความทึบแสงท่ีวัดไดถึง 100% นั่นหมายความวาหองเผาควัน
ไมสามารถทํางานไดตามท่ีตองการสงผลใหมีควันและเศษข้ีเถาปลิวออกจากปลองในปริมาณมาก 
สาเหตุท่ีหองเผาควันไมสามารถทํางานไดโดยมีประสิทธิภาพเน่ืองจากการดูแลรักษาของหัวเผา 
ไมไดมีการดูแลรักษาตามระยะเวลา กรองน้ํามันเช้ือเพลิงไมไดมีการเปล่ียนตามระยะเวลาตาม
สมควร รวมถึงการลางหัวฉีด และการเปล่ียนหัวฉีด ซ่ึงหัวฉีดมีความสําคัญท่ีมีหนาท่ีจะตองฉีด
น้ํามันใหเปนละอองใหมากท่ีสุด ถาหัวฉีด ฉีดน้ํามันออกมาเปนสายหรือเปนละอองนอย ก็จะทําให
เกิดการเผาไหมไมสมบูรณได 
 4.2.3 วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร ประเภทเตาเผาศพ 2 หองมีระบบควบคุมเขมาควัน ใช
น้ํามันดีเซลเปนเช้ือเพลิง ปลองควันเปนคอนกรีตทนไฟทรงส่ีเหล่ียม สูง 12 เมตร โดยผูตรวจวัดอยู
หางจากปลอง 40 เมตร ทองฟาโปรง 
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ภาพท่ี 4.10  แผนภูมิการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพ 
วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวหิาร 
 
 จากแผนภูมิจะเห็นไดวา เกือบเปนเสนตรงสาเหตุท่ีเปนเชนนั้นเพราะวา กอนเผาไดมี
การจุดหองเผาควันจนอุณหภูมิข้ึนถึงประมาณ 200 องศา ซ่ึงใชระยะเวลาประมาณ 5-10 นาที ถึงจะ
มีการเร่ิมจุดหองเผาศพ เม่ืออุณหภูมิในหองเผาควันเพียงพอจึงไดทําการจุดหองเผาศพตอ ซ่ึงการทํา
เชนนั้นทําใหทําใหควันท่ีมาจากหองเผาศพไดถูกทําการเผาในหองเผาควันเรียบรอยจะไมมีควัน
ออกไปท่ีปลองไดเพราะควันท่ีเกิดจากการเผาศพจะถูกเผาท่ีหองเผาควันจนหมดส้ินจะกลายเปนไอ
รอนมาออกท่ีปลายของปลอง ยิ่งจุดหองเผาควันนานเทาไหรโอกาสท่ีจะเกิดควันก็ยิ่งนอยลงสวนใน
นาทีท่ี 10-12 นั้น เกิดจากการยุบตัวของโรงไดยุบตัวลงมาทับบนศพและโรงแตกออกเปนแผนๆ 
ชวงท่ียุบตัวลงมานั้นทําใหเกิดควันมากกวาปกติช่ัวขณะทําใหพัดลมดูดควันท่ีถูกควบคุมดวยระบบ 
vsd ตามไมทันจึงทําใหเกิดควันเล็กนอยท่ีตัวปลอง เตาเผาศพวัดเทพฯ ไดมีการดูแลเปนอยางดี มี
การเปล่ียนกรองน้ํามันเช้ือเพลิงตามอายุการใชงาน และมีการทําความสะอาดหัวเผาไดเปล่ียนหัวฉีด
อยูเสมอ ทําใหหัวฉีดน้ํามันมีประสิทธิภาพการทํางานมากข้ึนรวมถึงการควบคุมการดูดควันดวย
ระบบ  vsd ทําให เกิดความแมนยําในการปรับเปดปดของพัดลมดูดควันเพิ่มและลดอยาง
ประสิทธิภาพ 
 
4.3 ผลขอมูลการตรวจวัดคาความทึบแสง 
 สามารถสรุปผลขอมูลตรวจวัดคาความทึบแสง ของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพท้ัง 3 
วัด ไดดังตารางท่ี 4.1 
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ตารางท่ี 4.1 ลักษณะและรูปแบบการเผาทั้ง 3 วัด 
 

ลักษณะ วัดกลาง วัดบางไผ วัดเทพศิรินทรฯ 
 ปลองควัน คอนกรีตทนไฟ คอนกรีตทนไฟ สแตนเลส 
 รูปทรง ทรงสี่เหลี่ยม ทรงสี่เหลี่ยม ทรงกระบอกกลม 
 ความสูงปลองควัน(เมตร) 12 12 12 
 ระยะหางระหวางปลองและผูตรวจวัด (เมตร) 50 80 40 
 ระยะเวลาการเผาศพ (นาที) 150 100 107 
 

  
 4.3.1 ผลการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพ สามารถสรุปขอมูลจาก
ท้ัง 3 วัด เปนแผนภูมิไดดังนี้ 
 
 

 
 
ภาพท่ี 4.11 ผลการตรวจวดัคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพ 
 
 จะเห็นไดวา คาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพ (รอยละ) โดยหาจาก
ผลรวมคาความทึบแสงท่ีอานไดหารกับจํานวนคร้ังท่ีจดบันทึกขอมูล มีคาดังนี้ วัดเทพศิรินทราวาส 
ราชวรวิหารมีคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพรอยละ 5.29 วัดบางไผมีคาความทึบ
แสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพรอยละ 52 วัดกลางมีคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลอง
เตาเผาศพรอยละ 34.75 โดยทั่วไปคามาตรฐานความทึกแสงของเขมาควันของเตาเผา ไมควรเกิน

เกณฑควบคุม 

มลพิษ 
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รอยละ 10 จากขอมูลข้ันตนสังเกตไดวา วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหารท่ีมีคาความทึบแสงของ
เขมาควันจากปลองเตาเผาศพรอยละ 5.29 เปนวัดเดียวที่มีคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลอง
เตาเผาศพ การตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพไมเกินรอยละ 10 
 4.3.2 ผลการตรวจวัดอุณหภูมิเตาเผา ผูศึกษาสามารถเก็บขอมูลไดจากวัดเทพศิรินทราวาสรา
ชวรวิหาร เพียงวัดเดียวเนื่องจากเตาเผาเปนมีระบบ Computer ชวยควบคุมการทํางาน จึงมีการแสดง
อุณหภูมิ 

 

 
 
ภาพท่ี 4.12  ผลการตรวจวดัอุณหภูมิเตาเผา 
 
 ในชวงจะเปนเร่ิมข้ันตอนการเผาสงจุด mmc (หองเผาหลัก) ทําใหเร่ิมเกิดความรอนทั้ง
ในหองเผาหลักและหองเผาควัน โดยในหองเผาหลักจากปกติประมาณ 40 องศาเซลเซียสจะเร่ิม
สูงข้ึน จนถึง 850 องศาเซลเซียสเปนอุณหภูมิท่ีกําหนดไว และในหองเผาควันจากปกติประมาณ 30 
องศาเซลเซียสจะเร่ิมสูงข้ึน จนถึง 550 องศาเซลเซียสเปนอุณหภูมิท่ีกําหนดไว ในชวงแรกเปนการ
ทําลายดอกไมจันทนและส่ิงท่ีอยูนอกโรง ตอดวยการทําลายโรงศพและสวนตางๆ ของศพ 
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บทที่ 5 
สรุปและอภิปรายผลงานวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง “การใชเตาเผาศพท่ีมีและไมมีหองเผาท่ีสอง ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล” ผูวิจัยไดทําการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาเปรียบเทียบขอดีขอเสียกับการ
ใชเทคโนโลยีเตาเผาศพระหวางเตาเผาศพท่ีเปนระบบ PLC เตาเผาศพท่ีเปนระบบ MAGNETIC 
และเตาเผาศพแบบใชถานเปนเช้ือเพลิง และศึกษาความทึบแสงของควันท่ีเกิดข้ึนระหวางการเผาศพ
ระหวางเตาเผาศพท่ีเปนระบบ PLC เตาเผาศพท่ีเปนระบบ MAGNETIC และเตาเผาศพแบบใชถาน
เปนเช้ือเพลิง 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.1.1 สรุปผลการศึกษาเปรียบเทียบขอดีขอเสียกับการใชเทคโนโลยีเตาเผาศพระหวางเตาเผา
ศพท่ีเปนระบบ  PLC เตาเผาศพท่ีเปนระบบ MAGNETIC และเตาเผาศพแบบใชถานเปนเช้ือเพลิง
สามารถสรุปไดดังตารางท่ี 5.1 
 
ตารางท่ี 5.1 ตารางเปรียบเทียบขอดีขอเสีย 
 

เปรียบเทียบขอดี
ขอเสีย 

เตาเผาศพท่ีเปน 

ระบบ PLC ระบบ MAGNETIC แบบใชถาน 
เวลาตอศพ 1.47 ช่ัวโมง 1.40 ช่ัวโมง 2.57 ช่ัวโมง 
ข้ันตอน 15 6 7 
การบํารุงรักษา ใชชางเฉพาะ ยุงยาก งาย 
มลภาวะ นอย นอย มาก 

 

   
 จากตารางสามารถสรุปไดวา เวลาการเผาตอศพ ท่ีใชในการเผาของระบบPLC และ
เตาเผาศพท่ีเปนระบบ MAGNETIC ใชเวลาประมาณ 1.40 ช่ัวโมงตอศพ ทําใหไมเสียเวลาในการ
เผามากนักสวนการเผาแบบใชถานเปนเช้ือเพลิงใชเวลาถึง 2.57 ช่ัวโมง ซ้ึงนานกวาประมาณ 1 
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ช่ัวโมง ทําใหเสียเวลาในการเผา สวนข้ันตอนในการเผาน้ันเปน ระบบ PLC มีข้ันตอนมากกวาแตมี
มลภาวะนอย ในเรื่องมลภาวะนั้นจะพบวา ระบบ MAGNETIC มีมลภาวะท่ีแตกตางจากท่ีควรจะ
เปนมากอันเนื่องมาจากการขาดการบํารุง ทําใหเกิดมลภาวะท่ีสูงกวาท่ีควรจะเปน ในเร่ืองการ
บํารุงรักษาระบบแบบใชถานบํารุงรักษางานและนอยท่ีสุด ตอมาเปนระบบ MAGNETIC ท่ีตองทํา
การบํารุงรักษาเปนตัวอุปกรณแตระตัววาอยูในสภาพท่ีพรอมใชงานหรือหไม สวนระบบ PLC ตอง
ใชชางเฉพาะทางในการเขียนโปรแกรมคําส่ังใหเกิดการทํางานตางๆ อยางเปนระบบ 
 5.1.2 สรุปผลการศึกษาความทึบแสงของควันท่ีเกิดข้ึนระหวางการเผาศพระหวางเตาเผาศพท่ี
เปนระบบ PLC เตาเผาศพท่ีเปนระบบ MAGNETIC และเตาเผาศพแบบใชถานเปนเช้ือเพลิง 
สามารถสรุปไดดังตารางท่ี 5.2 
 
ตารางท่ี 5.2 ตารางความทึบแสงของควันท่ีเกิดข้ึนระหวางการเผาศพ 
 

ความทึบแสง 
ประเภทเตาเผาศพ/ระบบท่ีใช 

ระบบ PLC ระบบ MAGNETIC แบบใชถาน 
คาสูงสุด 10 100 80 
คาตํ่าสุด 5 5 5 

คาความทึบแสงของ
เขมาควันจากปลอง
เตาเผาศพรอยละ 

5.29 52 34.75 

 

   
 จากตารางสามารถสรุปไดวา การศึกษาความทึบแสงของควันท่ีเกิดข้ึนระหวางการเผา
ศพระหวางเตาเผาศพท่ีเปนระบบ PLC เตาเผาศพท่ีเปนระบบ MAGNETIC และเตาเผาศพแบบใช
ถานเปนเช้ือเพลิงดังตารางท่ี 5.2 พบวา คาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพรอยละ
ของระบบ MAGNETIC วัดไดถึง 52 นั่นหมายความวาหองเผาควันไมสามารถทํางานไดตามท่ี
ตองการสงผลใหมีควันและเศษข้ีเถาปลิวออกจากปลองในปริมาณมาก สาเหตุท่ีหองเผาควันไม
สามารถทํางานไดโดยมีประสิทธิภาพเนื่องจากการดูแลรักษาของหัวเผา ไมไดมีการดูแลรักษาตาม
ระยะเวลา กรองน้ํามันเช้ือเพลิงไมไดมีการเปล่ียนตามระยะเวลาตามสมควร รวมถึงการลางหัวฉีด 
และ การเปลี่ยนหัวฉีด ซ่ึงหัวฉีดมีความสําคัญท่ีมีหนาท่ีจะตองฉีดน้ํามันใหเปนละอองใหมากท่ีสุด 
ถาหัวฉีด ฉีดน้ํามันออกมาเปนสายหรือเปนละอองนอย ก็จะทําใหเกิดการเผาไหมไมสมบูรณได
ระบบที่ดีท่ีสุดคือ ระบบ PLC ท่ีมีคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพรอยละ 5.29 ซ่ึง
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ไมเกินคามาตรฐาน สวนแบบใชถานมีคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพรอยละ 
34.75 ซ่ึงเกินคามาตรฐานจึงถือวาไมดี 
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเร่ือง “การใชเตาเผาศพท่ีมีและไมมีหองเผาท่ีสอง ในเขตกรุงเทพ  
มหานครและปริมณฑล” ผูศึกษาไดทําการศึกษาและสรุปประเด็นออกมาไดดังนี้ 
 5.2.1 สรุปผลการศึกษาเปรียบเทียบขอดีขอเสียกับการใชเทคโนโลยีเตาเผาศพระหวางเตาเผา
ศพท่ีเปนระบบ PLC เตาเผาศพท่ีเปนระบบ MAGNETIC และเตาเผาศพแบบใชถานเปนเช้ือเพลิง  
พบวาระบบ PLC มีประสิทธิภาพโดยรวมดีท่ีสุด   
 5.2.2 สรุปผลการศึกษาความทึบแสงของควันท่ีเกิดข้ึนระหวางการเผาศพระหวางเตาเผาศพท่ี
เปนระบบ PLC เตาเผาศพท่ีเปนระบบ MAGNETIC และเตาเผาศพแบบใชถานเปนเช้ือเพลิง พบวา
ระบบ PLC มีประสิทธิภาพโดยรวมดีท่ีสุด 
 5.2.3 สรุปโดยภาพรวม ระบบ PLC มีประสิทธิภาพโดยรวมดีท่ีสุด รองลงมาเปนระบบ 
MAGNETIC เม่ือเทียบทางดานเวลาการเผา สวนทางดานความทึบแสงของควันท่ีเกิดข้ึนนั้น ระบบ 
MAGNETIC ขาดการบํารุงรักษา  ทําใหคาออกมาไมดีเปนอยางมาก ดังนั้นการบํารุงรักษามีผลตอ
คุณภาพของเตาเผา สวนการเผาแบบใชถานใชเวลานานและมีคาความทึบแสงสูงกวาคามาตรฐาน 
 
5.3 ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคต 
 สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป ผูวิจัยสามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 
 5.3.1 ศึกษาชนิดของระบบเตาเผาศพแตละชนิดมากกวา 1 เตาเผา เพื่อหาคาสามารถหาคาเฉล่ีย
ของเตาแตละชนิดไดถูกตองมากข้ึน 
 5.3.2 การจัดเก็บอุณหภูมิระหวางเผาศพ ในเตาเผาทุกๆ ระบบ เพื่อการนํามาใชประกอบการ
แสดงผลขอมูล 
 5.3.3 นําวิธีการวัดความทึบแสงของควัน วิธีการอื่นๆ มาเปรียบเทียบ  เพื่อหาวิธีท่ีเหมาะสมตอ
การวัดเขมาควันจากปลองเตาเผาศพ 
  จากการศึกษาและเก็บขอมูลลักษณะของเตาเผาศพจากวัดตางๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลพบวา  การดําเนินการเผาศพของวัดในพื้นท่ีชุมชนเปนเตาเผาศพ 2 หองเผา สวน
พื้นท่ีชนบทเปนเตาเผาศพ 1 หองเผาโดยเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการเผาศพมักไมปฎิบัติตามคูมือขอ
ควรปฏิบัติในการเผาศพอยางถูกวิธี ซ่ึงจัดทําโดยกรมควบคุมมลพิษ ท้ังนี้คูมือไดระบุลักษณะของ
เตาเผาศพท่ีมีความเหมาะสมและไมทําลายส่ิงแวดลอมคือ เตาเผาศพ 2 หองเผา ประกอบดวยหอง
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เผาท่ี 1 (เผาศพ) และหองเผาท่ี 2 (เผาควัน) ซ่ึงเตาลักษณะนี้มีมูลคา 1.5-3.5 ลานบาท กรณีท่ีมีระบบ  
PLC ดวยนั้นจะทําใหชวยลดปริมาณควันไดมากกวาเตาชนิดอ่ืนๆ ซ่ึงเตาท่ีใชระบบ PLC นั้นมีมูลคา  
20-30 ลานบาท ซ่ึงผูศึกษาเห็นสมควรใหมีการเก็บขอมูลลักษณะเตาเผาศพในรูปแบบขอมูลทาง
สถิติ เพื่อเปนขอมูลสนับสนุนในการของบประมาณจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดยนํามาปรับปรุงวัด
ท่ีใชเตาเผาศพแบบ 1 หองเผา (ไมมีหองเผาควัน) เปนเตาเผาศพ 2 หองเผา (มีหองเผาควัน) ตามท่ี
กรมควบคุมมลพิษกําหนด หรือเตาเผาศพท่ีใชระบบ PLC เพื่อเปนการลดมลพิษใหกับส่ิงแวดลอม 
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รูปแบบและขัน้ตอนการเผาศพของแตละวัด 
 
วัดกลาง  ตําบลคลองสาม  จังหวัดปทุมธานี 
 หลังจากท่ีผูศึกษาไดเก็บภาพบริเวณโดยรอบเมรุของวัด  และขออนุญาตเจาหนาท่ีท่ี
ปฏิบัติงานในการเผาและเจาอาวาสของวัดเพื่อทําการเก็บขอมูลในวันท่ีมีการเผาจริง ทางเจาหนาท่ี
ไดอนุญาตใหเก็บภาพและขอมูลได  ซ่ึงผูเสียชีวิตอายุ 65 ป เสียชีวิต  เม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม  พ.ศ.
2554  จะทําการฌาปนกิจในวันท่ี  7 พฤษภาคม พ.ศ.2554  ซ่ึงมีทางวัดมีข้ันตอนการเผาดังนี้ 
 
 

 
 
ภาพท่ี 1  ลําดับข้ันตอนการเผาศพของวัดกลาง 
 
 

 1) มีการเปดฝาโลงและฝาดานหัวทายโลง 
 2) เร่ิมการเผาโดยมีการจุดไฟ 
 3) มีการใชอุปกรณเปาลมไปท่ีศพเนื้อของศพมีการพองและเร่ิมสุขและแตกออก 
 4) ชวงแขนและชวงขาบางสวนเร่ิมหายไปเหลือลําตัวชวงบนและมีการเปาลมชวยท่ี
ปลองมีควันดําระดับ 60% 
 5) เหลือชวงเคร่ืองใน มีการใชลมชวยเปาชวยท่ีปลองมีควันดํา 
 6) เหลือเคร่ืองในเล็กนอยมีการเข่ียและเปาลม 
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 7) ส้ินสุดการเผารอเย็นและเลือกเก็บกระดูกตอนเชา 
 เม่ือถึงวันท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ผูศึกษาไดเดินทางไปยังวัดกลาง คลองสาม เพื่อไป
เก็บภาพและขอมูลจากการทํางานจริง ข้ันตอนการฌาปนกิจศพเจาหนาท่ีจะนําถานไปเทใสใน
รถเข็นจนพูน ซ่ึงจะใช  คร้ังละประมาณ 2 กระสอบใหญ จากนั้นจะวางโลงศพทับไป 
 
 

 
 

 
 

 
ภาพท่ี 2  ใสเช้ือเพลิงเพื่อเตรียมการฌาปนกิจ  และภาพการวางโลงศพเพ่ือเตรียมการฌาปนกิจ 
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 จากนั้นเจาหนาท่ีจะตรวจรายละเอียดภายในโลงศพ เพื่อเอาส่ิงของตางๆ ท่ีกอใหเกิด
มลพิษออกจากโลงศพ เพื่อลดจํานวนเขมาควัน 
 

 

 
 

 
ภาพท่ี 3  เจาหนาท่ีนําส่ิงท่ีกอใหเกดิมลพษิออกจากโลงศพ 
 
 

 เม่ือนําส่ิงของออกจากโลงศพแลว เจาหนาท่ีจะเข็นรถเขาไปในเตาเผา จากน้ันทําการจุด
ไฟ โดยเจาหนาท่ีไดราดนํ้ามันเบนซิลหรือน้ํามันกาซไวกอนหนานี้แลว  จากท่ีผูศึกษาไดสังเกต
พบวาเม่ือมีการจุดไฟจะมีเขมาควันดําคอนขางมากในชวงระยะแรกของการเผาศพ เนื่องจากเปน
การเผาแบบใชถาน และไมมีหองเผาควัน จึงสงผลใหควันออกสีดําเขมและมีจํานวนมาก แตเม่ือเผา
ไปซักระยะจะพบวาเขมาควันเร่ิมจางลง 
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ภาพท่ี 4 ภาพเขมาควันในระยะแรก 
 
 

 ในระหวางการเผา เจาหนาท่ีจะทําการใชเคร่ืองเปาลมเปนระยะ เพื่อใหอากาศเขาไป
ชวยทําใหเผาไหมไดเร็วข้ึน ในการเผาศพแตละคร้ังจะใชเวลาแตกตางกันตามรูปรางของผูเสียชีวิต 
ในสวนใหญจะใชเวลาประมาณ 1-2 ช่ัวโมง บางรายอาจจะใชเวลามากกวานั้น ข้ึนอยูกับสภาพ
อากาศดวย 
 

 
 

 
ภาพท่ี 5 เจาหนาท่ีใชเคร่ืองเปาลมชวยในการเผา 
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วัดบางไผ  อําเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี 
 ในวันท่ีไดทําการสํารวจนั้น ผูศึกษาไดทําการขออนุญาตพระภิกษุท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ 
และญาติผูเสียชีวิต  เม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม  2554  ข้ันตอนการดําเนินการเผาน้ัน  ลักษณะคลายๆ  
กับการเผาของวัดท่ัวไป  โดยจะมีเจาหนาท่ีตรวจสอบภายในโลงศพ เอาส่ิงของท่ีทําใหเกิดมลพิษ
ออกและมีการเปดฝาโลงออกเพื่อใหทําการเผาไดงายข้ึน จากน้ันจึงเร่ิมพิธีพระราชเพลิง โดยเร่ิมจุด
ไฟประมาณ 17.15 น. 
 
 

 
 

 
ภาพท่ี 6 ลําดับข้ันตอนการเผาศพของวัดบางไผ 
 
 1) อากาศรอนลักษณะโลงดานในบุผาขาวอยางเดียวไมมีดอกไมหรือผาใดๆ มีการวาง
ดอกไมจันทนภายในเตา 
 2) เร่ิมการเผา จุดหัวเผาควันและหัวเผาหลัก มีควันสีขาวจาง ๆ ทําการวัดได 30% 
 3) มีการปดหัวเผาควันมีควันดําท่ีปลองควันมากข้ึนเร่ือย ๆวัดไดอยูท่ีระดับ 80%และ
มีข้ึเถาท่ีเกิดจากการเผาปลิวไปบริเวณใกลเคียง 
 4) มีการเข่ีย ระดับควันเร่ิมจางลงเหลือเพียงชวงลําตัว 
 5) ทําการเข่ียเหลือเคร่ืองในเล็กนอย 
 6) ส้ินสุดการเผา 
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ภาพท่ี 7 ควันท่ีออกจากปลองควัน 
 
 

 
 

 
ภาพท่ี 8 แผงควบคุมการเผาศพ 
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ภาพท่ี 9 ชุดหวัเผาของหองเผาหลัก 
 

 

 
 
ภาพท่ี 10 ทอน้ํามันร่ัว 
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 เม่ือทําการจุดไฟหรือเร่ิมทําการเผาไปประมาณ 30 นาที จะเห็นไดวามีเขมาควันออกมา
และเร่ิมมีสีเข็มมากข้ึนเร่ือย ๆ และมีเศษข้ีเถาจากการเผาปลิวมาบริเวณลานจอดรถเปนระยะ
จนกระท่ังระยะเวลาผานไปประมาณ 30 นาที สีของเขมาควันเร่ิมจางลงและลดลงตามลําดับ จนการ
เผาส้ินสุดลงใชระยะเวลาในการเผา 1 ช่ัวโมง 40 นาที 
 
วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 ลักษณะของเตาจะเปนเตาเผาไรมลพิษมีหองเผาควัน มีหองเผาหลักและยังมีหองเผา
กระดูกอีกดวยหัวเผาในแตละหองเผามีสองหัวเผาระบบควบคุมการทํางานเปนระบบคอมพิวเตอร
ท้ังหมดพัดลมดูดควันจะทํางานตามโหลดท่ีเกิดข้ึนรวมถึงการเติมอากาศก็เชนกัน การเผาศพของเตา
นี้จะมีการอุนเตากอนจนอุณหภมิูถึง 120 องศาเซลเซียส ถึงจะทําการจุดไฟหองเผาหลักไดและจะจุด
ไฟท่ีหองเผาควันและหองเผาหลักไปพรอมๆ กันในระหวางการเผาเกิดข้ึนจนกวาจะเหลือเพียง
เล็กนอยถึงจะมีการปดหัวเผาของหองเผาควัน และปลอยใหเผาสวนท่ีเหลือในหองเผาหลักจะกวา
จะหมดส้ินจึงปดหัวเผาของหองเผาหลักถึงจะส้ินสุดการเผา 
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ภาพท่ี 11 ข้ันตอนการทํางานของการเผาศพของวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร 
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 1) เร่ิมข้ันตอนการเผาสงจุด mmc  (หองเผาหลัก) 
 2) mmc จุดติด 
 3) ทําลายดอกไมจันทนและส่ิงท่ีอยูนอกโลง 
 4) เร่ิมการทําลายโลงศพในหอง mmc 
 5) ทําใหโลงศพเร่ิมมีการติดไฟในเบ้ืองตน 
 6) ทําใหโลงศพมีการติดไฟท่ัวท้ังใบ 
 7) ทําใหโลงศพเกิดรอยแตกไปทั่วท้ังใบและเร่ิมทําลายผาหอศพภายในโลง 
 8) ทําลายโลงศพเกิดการยุบตัวของโลงและทําใหศพติดไฟ 
 9) ทําลายกลามเนื้อศพจากเนื้อภายนอกและสวนท่ีมีมวลนอย 
 10) เร่ิมทําลายสวนตัวและเคร่ืองในของศพ 
 11) ทําลายเคร่ืองในบางสวนท่ีทําลายงาย เชน ลําไส,ตับ,กระเพาะอาหาร 
 12) เร่ิมทํารายเคร่ืองในท่ีเผายากเชนปอดและหัวใจรวมถึงกระดูกสันหลัง 
 13) ทําลายเคร่ืองในท่ีเผายากใหมีขนาดเล็กลง 
 14) ทําลายเคร่ืองในท้ังหมด 
 15) ส้ินสุดการเผา 
 
 

 
 
ภาพท่ี 12 ทําการจุดหวัเผาหองเผาควัน 
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ภาพท่ี 13 ทําการจุดหวัเผาหองเผาหลัก 

 

 
ภาพท่ี 14 โลงยุบระหวางเผา  และเหลือเคร่ืองในเล็กนอย 
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ภาพท่ี 15 การเผาส้ินสุดและปริมาณควันสีขาวท่ีปลองเล็กนอย 
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