
หลักเกณฑ
การยกระดับมาตรฐาน

เตาเผาศพ

      ตองมีการคัดแยกวัสดุ ส่ิงของ เครื่องใชของศพออก กอนทํา
การเผาศพ โดยเฉพาะอยางยิง่วสัดท่ีุมกีารทาสีและเปนพลาสตกิ เพ่ือลด
การเกิดมลพิษทางอากาศ
      ตองควบคุมอุณหภูมิ ออกซิเจน และเวลา ในการเผาศพใหเปนไปตาม
ขอกำหนดอยางเครงครัด เพื่อใหการเผาศพมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

และเกิดมลพิษทางอากาศนอยที่สุด
 ตองใชเช้ือเพลิงท่ีสะอาดสำหรับเตาเผาศพ เชน ไฟฟา หรือ กาซ LPG

      ตองมีการอบรมผูควบคุมเตาเผาศพ หรือผูเดินระบบเตาเผาศพ 
ใหทาํการเผาศพอยางถกูตอง และเหมาะสมตามหลักวชิาการ เพ่ือปองกัน
และลด การเกิดมลพิษทางอากาศ

 ตองมีการซอมบำรุงเตาเผาศพและอุปกรณที่ใชตามระยะเวลา
ที่กำหนด เพื่อชวยลดการปลดปลอยสารมลพิษทางอากาศ 

ขอแนะนําในการลดมลพษิทางอากาศจากการเผาศพ

ระดับมาตรฐานเตาเผาศพ
ประสิทธภิาพ
การควบคมุ

มลพิษ

เกณฑในการ
พิจารณา

ตํา่ พอใช ดี ดเียีย่ม

ชนิดเตาเผาศพ/
จาํนวนหองเผา

๑ หองเผา ๑ หองเผา ๒ หองเผา ๒ หองเผา หรือมากกวา

๑) ถาน
๒) ไม
๓) ฟน

๑) นํา้มันเตา
๒) น้ํามันดีเซล

๑) น้ํามันดีเซล
๒) กาซ LPG

๑) น้ํามันดีเซล
๒) กาซ LPG 
๓) เตาทีใ่ชไฟฟาในการ
    เผาไหม

อุณหภูมใินการ
เผาศพ
(หองเผาที ่๑)

เช้ือเพลิงทีใ่ช

ไมมีการ
ควบคมุ

มีอุณหภูมิ
ขัน้ตํา่ ๔๐๐ –
๗๐๐  C

มีอุณหภมิูขัน้ตํา่ ๗๐๐ –
๙๐๐  C และควบคุมอากาศ
ใหเพยีงพอสําหรับการ
เผาไหมที่สมบรูณ

มีอุณหภูมิขัน้ตํา่ ๗๐๐ –
๙๐๐  C และควบคุมอากาศ
ใหเพียงพอสําหรับการ
เผาไหมทีส่มบรูณ

อุณหภูมใินการ
เผาควันและกาซ 
(หองเผาที่ ๒ 
หรือหองเผา
สุดทาย)

- - จะตองมีหวัเผาหรือเคร่ือง
เตมิอากาศเพ่ือควบคมุให
กระบวนการเผาไหมมี
อุณหภูมขิัน้ต่ําของกาซ
ไมนอยกวา ๘๕๐  C และ
รักษาอณุหภมิูทีกํ่าหนด
ตลอดระยะเวลาของการเผา

จะตองมีหวัเผาหรือเคร่ือง
เตมิอากาศเพ่ือควบคมุให
กระบวนการเผาไหมมีอุณหภมิู
ขั้นตํ่าของกาซไมนอยกวา 
๑,๐๐๐  C และรกัษาอุณหภูมิ
ทีกํ่าหนดตลอดระยะเวลา
ของการเผา

ระยะเวลาใน
การเผาควัน 
(หองเผาที ่๒ 
หรือหองเผา
สุดทาย)

- - ระยะเวลาในการเผาไหม 
ไมนอยกวา ๑ วินาที

ระยะเวลาในการเผาไหม 
ไมนอยกวา ๑ วินาที

ระบบตรวจวัด/
แสดงอุณหภูมิ

ไมมี

ไมมี

มี มี มี

มี

ระบบควบคุมและ
บนัทกึขอมูลการ
ทาํงานของเตา
เผาศพ

ควบคมุ/
บนัทกึ
ขอมูลโดย
ผูควบคมุเตา
เผาศพ/
สัปเหรอ

๑) ควบคมุ/บนัทกึขอมูล
โดยผูควบคมุเตาเผาศพ/
สัปเหรอ
๒) มีระบบควบคมุ/บนัทกึ
ขอมูลอัตโนมัต ิ

๑) ควบคมุ/บนัทึกขอมูล
โดยผูควบคมุเตาเผาศพ/
สัปเหรอ
๒) มีระบบควบคมุ/บนัทกึ
ขอมูลอัตโนมัติ

ระบบควบคุม
มลพิษทาง
อากาศอื่นๆ

ไมมี ไมมี ไมมี

เตาเผาศพเปนแหลงกำเนิดมลพิษทางอากาศ
ท่ีสำคัญอยางหน่ึง ไดแก กล่ิน ฝุนละออง กาซซัลเฟอรไดออกไซด 
กาซคารบอนมอนอกไซด กาซไนโตรเจนไดออกไซด ไดออกซินและ
ฟวแรน รวมถึงโลหะหนักตาง ๆ ซ่ึงกอใหเกิดปญหาเร่ืองรองเรียน
เกี่ยวกับเขมาควันและกลิ่นจากการเผาศพเปนระยะ
      การเลือกใชเตาเผาศพที่มีประสิทธิภาพและมีการควบคุม
กระบวนการเผาศพอยางถูกตอง เปนอีกวิธีการหน่ึงในการควบคุม
มลพิษจากการเผาศพได

กองจัดการคณุภาพอากาศและเสียง กรมควบคมุมลพษิ
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม

โทร ๐-๒๒๙๘-๒๓๐๐  โทรสาร ๐-๒๒๙๘-๕๓๘๕
www.pcd.go.th



       กอนทําการเผาศพใหเดินระบบเตาเผาหองที่สองหรือหอง
สุดทาย ใหมีอุณหภูมิตามที่กําหนด (โดยทั่วไปไมควรตํ่ากวา ๘๕๐ 

องศาเซลเซียส) 
       ควบคุมอุณหภูมิในหองเผาท่ีสองหรือหองเผาสุดทายไมใหตํ่า 
กวาเกณฑที่กำหนด (โดยทั่วไปไมควรต่ำกวา ๑,๐๐๐ องศาเซลเซียส) 
ตลอดระยะเวลาที่มีการเผาไหมในหองเผาที่หนึ่งหรือหองเผาศพ 
       ระหวางการเผาศพ ตองทาํการบนัทึกอณุหภูมใินหองเผาทีส่อง 
หรือหองสุดทายลงในแบบฟอรมบันทึกขอมูลการทำงานของเตาเผาศพ 

เพื่อใชรวบรวมเปนขอมูลแสดงการทำงานของเตาเผาศพ 
       ทำการบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องมือและเตาเผาศพ ตามคูมือ 
การใชงานหรือคาํแนะนําของบริษัทผูผลิตเตานั้น ๆ 
       ควรทําการตรวจสอบคาความทึบแสงของเขมาควันจากเตา 
เผาศพขณะที่มีการเผาศพดวยวิธีริงเกิลมานน ใหเปนไปตามมาตรฐาน 
คาความทึบแสง (Opacity) ของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพ (ไมเกิน 
รอยละ ๑๐) 
       การควบคุมคาความทึบแสงของเขมาควันใหเปนไปตาม 
มาตรฐาน ทั้งนี้ตองไมใชวิธีการทําใหเจือจาง

คามาตรฐานความทึบแสง (Opacity) 
ของเขมาควันจากเตาเผาศพ กําหนดไวไมเกินรอยละ ๑๐

วธิกีารเดินเตาเผาศพ
       เปนเตาเผาศพที่มีหองเผาอยางนอย ๒ หองเผา โดยหองเผาแรก
เปนหองเผาศพ และหองเผาสุดทายเปนหองเผากาซและควันที่เกิดจาก
หองเผาแรกกอนระบายอากาศเสียสูบรรยากาศ ใชน้ำมันดีเซลหรือกาซ
เปนเช้ือเพลิง หรือเปนเตาท่ีใชไฟฟาในการเผาไหม มีการควบคุมอุณหภูมิ
และระยะเวลาในการเผาควันและกาซตลอดจนการเผาศพ มีระบบควบคุม
และบันทึกขอมูลการทำงานของเตาเผาศพอัตโนมัติมีระบบควบคุมมลพิษ
ทางอากาศอื่นๆ มีประสิทธิภาพในการควบคุมมลพิษในระดับดีเยี่ยม 

เหมาะสำหรับวัดท่ีต้ังอยูในพ้ืนท่ีชุมชนเมือง ท่ีมีการอยูอาศัยอยางหนาแนน 

     แนวทางการยกระดับมาตรฐาน
เตาเผาศพในประเทศไทย

       เพื ่อเปนการยกระดับเตาเผาศพในประเทศไทยใหเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมและไมสงผลกระทบรบกวนชุมชนที่ตั้งอยูใกลเคียงกับวัด
หรือฌาปนสถาน รวมทั้งเพื่อใหเกิดการพัฒนาและปรับปรุงเตาเผาศพ
ท่ีใชในประเทศไทย ใหมีประสิทธิภาพในการควบคุมมลพิษในระดับท่ีสูงข้ึน 

กรมควบคุมมลพิษ จึงกำหนดระดับมาตรฐานเตาเผาศพของประเทศไทย 

เปน ๔ ระดับ คือ 
      
       เปนเตาเผาศพชนิด ๑ หองเผา ใช
ถาน ไม หรือฟนเปนเชื ้อเพลิงและไมมี
การควบคุมอ ุณหภูม ิ ในการเผาศพ 
มีประสิทธิภาพในการควบคุมมลพิษต่ำ
เหมาะสำหรับวัดที่ตั ้งอยูในพื้นที่ชนบท
หรือพื้นที่หางไกล

     
       เปนเตาเผาศพชนิด ๑ หองเผา ใช
น้ำมันเตาหรือน้ำมันดีเซลเปนเชื้อเพลิง 

และมีการควบคุมอุณหภูมิในการเผาศพ 

มีระบบควบคุมและบันทึกขอมูลการทำงาน
ของเตาเผาศพ มีประสิทธิภาพในการ
ควบคุมมลพิษในระดับพอใช เหมาะสำหรับ
วัดท่ีต้ังอยูในพ้ืนท่ีท่ีอยูนอกเขตชุมชนหรือ 
มีการกระจายตัวของชุมชนไมหนาแนน

    
       เปนเตาเผาศพชนิด ๒ หองเผาโดย
หองเผาแรก เปนหองเผาศพและหองเผา
ที่สองเปนหองเผากาซและควันที่เกิดจาก
ห องเผาแรกก อนระบายอากาศเส ีย
สูบรรยากาศ ใชน้ำมันดีเซลหรือกาซเปน
เชื้อเพลิง มีการควบคุมอุณหภูมิและระยะ
เวลาในการเผาควันและกาซตลอดจนการ
เผาศพ มีระบบควบคุมและบันทึกขอมูล
การทำงานของเตาเผาศพอัตโนมัต ิ 
มีประสิทธิภาพในการควบคุมมลพิษใน
ระดับดี เหมาะสำหรับวัดที่ตั ้งอยูในพื้นที่
ช ุมชนเมืองที ่มีการอยู อาศัยคอนขาง
หนาแนน

1   โครงประตเูล่ือนหนาเตาเผาศพ

2  เพดานหองเผาศพ

3  หวัเผารอง (สาํหรับหองเผาควัน)

4  วาลวควบคุมปริมาณลม

5  หวัเผาหลัก (สาํหรับหองเผาศพ)

6  บานประตเูล่ือนขึน้-ลง

7  ภาชนะบรรจเุถากระดูก

8  พดัลมจายอากาศ

9  แผงควบคมุการทํางาน

10 หองเผาหลัก (เผาศพ)

11  มอเตอรเกยีร

12  ประตเูผาศพ

13  พืน้เตา กอดวยอิฐทนไฟ

14  ปมน้ํามนัหวัเผารอง

15  ปมน้ํามันหวัเผาหลัก

16  โทรทัศนวงจรปดสังเกตการ

     เผาไหมในเตาและปลองควัน

1
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   เตาเผาศพ ที่มีการควบคุมดีเยี่ยม 

อุปกรณควบคุมมลพษิทางอากาศ

ระยะเวลาในการเผาควัน ไมนอยกวา ๑ วินาที
อุนหองเผาควันกอนเผา, ควบคมุอุณหภมิูขัน้ตํา่ ๑,๐๐๐ C๐

อากาศ

ระบบควบคมุ
อุณหภมิู

ประตเูตา

เช้ือเพลิง
(น้ํามนัดีเซล/กาช) 

หองเผาท่ี ๒ (หรือหองสดุทาย) เผาควัน

หองเผาท่ี ๑ (เผาศพ)

โลง

อากาศ

รูปแสดงสัญญลักษณการควบคุมเตาเผาศพที่เหมาะสม

เตาเผาศพ ที่มีการควบคุมพอใช

เตาเผาศพ ที่มีการควบคุมตํ่า

เตาเผาศพ ที่มีการควบคุมดี


