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 การวิจัยนี้มีความมุงหมายเพื่อพัฒนาเตาเผาศพชนิดสองหองเผา ประเมินประสิทธิภาพ 

และประเมินความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองหองเผาที่พัฒนาขึ้น ตัวแปรที่ศึกษา  

ไดแก (1) ประสิทธิภาพการใชงานของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา ทําการประเมินโดยเจาหนาที่จาก
กองสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 คน  (2) ความเหมาะสมของ

เตาเผาศพชนิดสองหองเผา ทําการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 10 คน สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล 

ไดแก คาเฉลี่ย (X) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาที (t-test) 

 ผลการวิจยั พบวา 

 1.  การพัฒนาเตาเผาศพชนิดสองหองเผา โครงสรางภายนอกเตาเผาศพ ประกอบดวย  

สแตนเลส กวาง 1,200 มิลลิเมตร ยาว 2,400 มิลลิเมตร หนา 0.8 มิลลิเมตร โครงสรางภายในเตาเผาศพ 

แบงออกเปน 2 สวน คือ สวนโครงสรางฐานและตัวเตา ประกอบดวย (1) เหล็กแผน กวาง 1,200 มิลลิเมตร 

ยาว 2,400 มิลลิเมตร หนา 3.2 มิลลิเมตร (2) เหล็กแผน กวาง 1,200 มิลลิเมตร ยาว 2,400 มิลลิเมตร 

หนา 4.5 มิลลิเมตร (3) เหล็กราง กวาง 10.16 เซนติเมตร ยาว 6 เมตร หนา 3 มิลลิเมตร และสวนหอง

เผาหลักและหองเผารอง ประกอบดวยวัสดุทนไฟ ไดแก อิฐทนไฟ 

 2.  ผลการประเมินประสิทธิภาพการใชงานของเตาเผาศพชนิดสองหองเผาที่พัฒนาขึ้น 

พบวา มีคาความทึบแสงเฉลี่ยเทากับรอยละ 3.77 ซึ่งเปนไปตามคุณสมบัติเตาเผาศพปลอดมลพิษ 

ของกรุงเทพมหานคร  

 3.  ผลการประเมินความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา มีความเหมาะสม 

ทั้ง 4 ดาน คือ  

     3.1 ดานวิศวกรรม พบวา มีคาเฉลี่ย X = 4.26, S.D. = 0.65, t-test = 0.379 

     3.2 ดานการใชงาน พบวา มีคาเฉลี่ย X = 4.40, S.D. = 0.65, t-test = 0.269 

     3.3 ดานความปลอดภัย พบวา มีคาเฉลี่ย X = 4.40, S.D. = 0.61, t-test = 0.226 

     3.4 ดานการบํารุงรักษา พบวา มีคาเฉลี่ย X = 4.40, S.D. = 0.61, t-test = 0.226 

 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมในภาพรวม พบวา มีความเหมาะสมอยูในเกณฑดี โดยมี

คาเฉลี่ย 4.26 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 และคาที 0.379 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานในการวิจัย 
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 The objectives of this research were to development a two-chamber crematory  

and evaluate the Efficiency and suitability of the two-chamber crematory. The operations of 

the two-chamber crematory as developed were studied within the range of two variables. 

These are: (1) the Efficiency of operations of the two-chamber crematory evaluated by 2 

officials of the Sanitation Division, Environmental Health Bureau, Bangkok. (2) the suitability 

of the two-chamber crematory conducted by 10 specialists. The statistical tools used for 

analyze data were mean (X), standard deviation (S.D.) and t-test.  

 The findings of the study are: 

 1. The development of the two-chamber crematory. The exterior structure of the 

crematory is comprised of stainless steel; width, 1200 millimeters; length, 2400 millimeters; 

and thickness, 0.8 millimeters. The interior structure of the crematory is divided into two 

parts, namely the base structure and the cremation chamber proper. These are comprised 

of (1) steel plate: width, 1200 millimeters; length, 2400 millimeters; thickness, 3.2 millimeters. 

(2) steel plate: width, 1,200 millimeters; length, 2,400 millimeters; thickness, 4.5 millimeters. 

(3) steel plate: width, 10.16 centimeters; width, 6 meters; thickness, 3 millimeters. As for the 

primary and secondary cremation chambers, these are constructed of fire-resistant material, 

namely, fireguard brick.   

 2. The results of the evaluation of the operational quality of the two-chamber 

crematory as developed found the average value of opacity to be 3.77 percent.   

 3.  The results of the evaluation of the suitability of the two-chamber crematory 

found there is suitability in 4 areas. These are: 

      3.1 Engineering found average values of X = 4.26, S.D. = 0.65, t-test = 0.379 

      3.2 Operations found average values of X = 4.40, S.D. = 0.65, t-test = 0.269 

      3.3 Safety found average values of X = 4.40, S.D. = 0.61, t-test = 0.226 

      3.4 Maintanence found average values of X = 4.40, S.D. = 0.61, t-test = 0.226 



 Overall, considerations of suitability found that suitability specifications met the 

criteria with a mean of 0.65, standard devation of 4.26, and t-test of 0.379 which are 

consistent with the hypothesis.   
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ความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองหองเผาอีกดวย 
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ออกแบบและพัฒนาเตาเผาศพชนิดสองหองเผา  
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ทางดานการเงินมาโดยตลอดระยะเวลาการศึกษาวิจัย อีกทั้งครอบครัว พี่ๆ เพื่อนๆ และคนใกลชิด 

ทุกคนที่คอยเปนกําลังใจและใหการสนับสนุนดวยดีตลอดระยะเวลาในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 อากาศบริสุทธิ์เปนสิ่งสําคัญตอการมีชีวิตรอดของมนุษย สัตว พืช และรวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆ 

อีกมากมาย จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศของประเทศไทยเมื่อปพุทธศักราช 2550 ทั้งใน

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพื้นที่ตางจังหวัด พบวา คุณภาพอากาศของประเทศไทยป พ.ศ. 2550 

ยังคงมีปญหามลพิษทางอากาศอยางตอเนื่อง ปญหามลพิษหลักยังคงเปนฝุนละอองขนาดไมเกิน     

10 ไมครอน หรือฝุนขนาดเล็ก พื้นที่ที่มีปญหานั้นมีหลายจังหวัด ไดแก จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัด

สระบุรี (หนาพระลาน) จังหวัดเชียงใหม จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดลําปาง ปญหารองลงมา คือ 

กาซโอโซน (O3) ซึ่งมีคาเกินมาตรฐานในหลายจังหวัด เชน กรุงเทพมหานคร จังหวัดสระบุรี จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดระยอง เปนตน กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) และฝุน

รวม (TSP) เกินมาตรฐานเล็กนอยเปนครั้งคราวสวนสารมลพิษอ่ืนๆ เชน กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) 

กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) และสารตะกั่ว (Pb) เปนตน ยังอยูในเกณฑมาตรฐาน (กรมควบคุม

มลพิษ.  2554ค: ออนไลน) มลพิษทางอากาศ (Air Pollution) จะเกิดจากภาวะของอากาศที่มีสารเจือ

ปนอยูในปริมาณที่มากพอและเปนระยะเวลานานพอที่จะทําใหเกิดผลเสียตอสุขภาพอนามัยของ

มนุษย สัตว และพืชตางๆ สารมลพิษอากาศหลักที่สําคัญ คือ ฝุนละออง (SPM) ตะกั่ว (Pb) กาซ

คารบอนมอนอกไซด กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) กาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx) และกาซโอโซน 

(O3) ซึ่งระบบภาวะมลพิษอากาศ (Air pollution System) มีสวนประกอบอยู 3 สวนที่มีความสัมพันธ

กัน คือ แหลงกําเนิดสารมลพิษ (Emission Sources) อากาศหรือบรรยากาศ (Atmosphere) และผูรับ

ผลเสียหรือผลกระทบ (Receptor) (กรมควบคุมมลพิษ.  2554ก: ออนไลน) 

 เตาเผาศพเปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดมลพิษทางอากาศ เพราะตองใชเชื้อเพลิงในการเผาไหม 

เชน ใชกาซเปนเชื้อเพลิง ใชน้ํามันเปนเชื้อเพลิง ใชยางรถยนตเปนเชื้อเพลิง หรือใชเชื้อเพลิงที่เปน

ของแข็ง เชน ไมฝน เปนตน ประชากรสวนใหญของประเทศไทยนับถือศาสนาพุทธ มักจะเลือกวิธีการ

จัดการศพของผูเสียชีวิตดวยการเผา ซึ่งเปนธรรมเนียมประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติกันมาชานาน จะพบการ

เผาศพไดในทุกภาคของประเทศ ขณะเดียวกันก็จะพบปญหาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับเขมาควันและกลิ่น
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จากการเผาศพอยูเปนระยะโดยเฉพาะในเขตชุมชน เชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีความหนาแนน

ของประชากรสูงและมีเตาเผาศพตั้งอยูตามวัดตางๆ เปนจํานวนมาก การเผาศพ จึงเปนปญหาที่สงผล

กอใหเกิดมลพิษทางอากาศ แตเตาเผาศพสวนใหญที่ใชอยูเปนเตาเผาศพที่มีประสิทธิภาพเชิงความ

รอนต่ํา จึงกอใหเกิดมลภาวะตางๆ มากมาย (คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาปญหามลพิษทางอากาศ

จากเตาเผาศพในคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 2545: ไมปรากฏเลขหนา) 

เนื่องจากสารมลพิษที่เกิดจากการเผาศพที่สําคัญคือมีสารไฮโดรเจนซัลไฟดและสารไดออกซิน/ฟวแรนส 

ซึ่งเปนผลิตผลทางเคมีที่เกิดขึ้นมาโดยมิไดตั้งใจแตเกิดจากกระบวนการเผาไหมที่ไมสมบูรณแลว

ปลดปลอยสูบรรยากาศจากการที่สารนี้เปนสารที่มีความเปนพิษสูงและเปนอันตรายตอสุขภาพมนุษย 

ซึ่งในปจจุบันยังไมมีกฎหมายบัญญัติบังคับไวโดยตรง คงมีเพียงอนุสัญญาสตอกโฮลมวาดวยสาร

มลพิษที่ตกคางยาวนาน (Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutions : Pops) ที่มี

จุดมุงหมายของอนุญาฯ คือเพื่อคุมครองสุขภาพอนามัยของมนุษย และส่ิงแวดลอมจากสารมลพิษที่

ตกคางยาวนาน ซึ่งสารเคมี POPs มี 12 ชนิด โดยมีสารไดออกซินและฟวแรนส รวมอยูในกลุมสารเคมี

ตามอนุสัญญาฯ ดังกลาวดวยและพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ  

พ.ศ. 2535 โดยกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และแบบ สําหรับเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิด

มลพิษในการเก็บสถิติและขอมูลเกี่ยวกับการทํางานของระบบบําบัดอากาศเสีย และรายงานตอเจา

พนักงานทองถิ่น 

 จากขอมูลของกรมการปกครอง สถิติสุสานและฌาปนสถานที่ไดรับใบอนุญาตประจําป

พุทธศักราช 2543 มีจํานวนทั้งสิ้น 1,584 แหง และจากการสํารวจเตาเผาศพเพื่อแกไขปญหามลภาวะ

ของวัดในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา วัดที่มีเตาเผาศพ จํานวน 308 แหง เปนเตาเผาศพที่ควรมี      

การปรับปรุงเพื่อลดปญหามลพิษทางอากาศจํานวน 194 แหง โดยขณะนี้ไดทํากาปรับปรุงไปแลว 79 แหง 

ยังเหลือวัดที่ควรตองปรับปรุงเตาเผาศพอีก 115 แหง สําหรับสถิติการเผาศพในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบวา ในปพุทธศักราช 2543 มีการเผาศพเฉลี่ย 3,169 ศพตอเดือน วัดที่มีการเผาศพเฉลี่ยเดือนละ

มากกวา 10 ศพขึ้นไป มี 118 วัด สําหรับวัดที่มีสถิติการเผาศพมากที่สุด คือ วัดลาดปลาเคา เฉลี่ย    

80 ศพตอเดือน เตาเผาศพจึงตองไดรับการออกแบบและสรางอยางถูกตอง และในหองเผาไหมตองมี

อุณหภูมิที่สูงพอ มีปริมาณการปอนอากาศสําหรับการเผาไหมไมนอยหรือไมมากจนเกินไป  ซึ่งเตาเผา

ศพจะตองมีหองเผาไหมหลักอยู 2 หอง คือ หองสําหรับเผาศพ และหองสําหรับเผาควัน จึงจะทําให
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ควันที่ปลอยออกทางปลองควันเตาเผาศพปราศจากกลิ่นและมลภาวะทางอากาศเพื่อรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมใหไดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติจึงไดมีมติคร้ังที่ 

2/2545 กําหนดคามาตรฐานความทึบแสง (Opacity) ของเขมาควันจากเตาเผาศพไมเกินรอยละ 10 

พรอมกับใหกรมควบคุมมลพิษจัดทําหลักเกณฑทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติสําหรับหนวยงาน 

ที่จะนํามาตรฐานความทึบแสงไปใชในการควบคุมปญหาเขมาควันจากเตาเผาศพ (ณิชมน จันทรัตน. 

2552: 22) 

 ดังนั้น เพื่อชวยลดปญหามลภาวะทางอากาศที่เพิ่มข้ึนจากการเผาศพจากการใชเตาเผา 

ที่ไมไดมาตรฐาน ผูวิจัยในฐานะประธานบริษัทธนกรเมตัลเวอรคโปรดิวเซอร จํากัด และมีความ

เชี่ยวชาญดานการผลิตเตาเผาศพจึงทําการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเตาเผาศพชนิดสองหองเผา 

และคาดวาจะสามารถนําไปใชเปนตนแบบสําหรับการปรับปรุงเตาเผาศพที่ใชกันอยูในปจจุบัน 

ตามวัดตางๆ ใหมีการเผาไหมที่ดีข้ึนและชวยลดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม ตลอดจน

สามารถนําเตาเผาศพไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมทางกายภาพ 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
  1. เพื่อพัฒนาเตาเผาศพชนิดสองหองเผา 

 2.  เพื่อประเมินประสิทธิภาพการใชงานของเตาเผาศพชนิดสองหองเผาที่พัฒนาขึ้น 

             3.  เพื่อประเมินความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองหองเผาที่พัฒนาขึ้น 
 
ความสําคัญของการวิจัย 

 1.  ผลจากการวิจัยเรื่องการพัฒนาเตาเผาศพชนิดสองหองเผาไดตามเกณฑมาตรฐาน

กําหนด  

 2.  ชวยลดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาศพ และสามารถนําเตาเผาศพชนิดสองหอง

เผาที่พัฒนาแลวไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 3.  พัฒนาเตาเผาศพชนิดสองหองเผาใหเปนไปตามคุณสมบัติเตาเผาศพปลอดมลพิษของ

กรุงเทพมหานคร โดยมีตามหนังสือสํานักอนามัยที่ กท 2003/303 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2544 
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ขอบเขตของการวิจัย 

 ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัย เร่ือง การพัฒนาเตาเผาศพชนิดสองหองเผา ไวดังนี้  

 1.  โครงสรางของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา แบงออกเปน 2 สวน คือ 

  1.1 โครงสรางภายนอกเตาเผาศพ ประกอบดวย สแตนเลส (Stainless Steel) ขนาด กวาง 

1,200 มิลลิเมตร ยาว 2,400 มิลลิเมตร หนา 0.8 มิลลิเมตร นํามาหุมเตาเพื่อรูปลักษณที่ดี และความ

สวยงาม  

  1.2 โครงสรางภายในเตาเผาศพ แบงออกเปน 2 สวน คือ 

   1.2.1 โครงสรางฐานและตัวเตา ประกอบดวย เหล็กแผน ขนาด กวาง 1,200 มิลลิเมตร 

ยาว 2,400 มิลลิเมตร หนา 3.2 มิลลิเมตร และเหล็กแผน ขนาด กวาง 1,200 มิลลิเมตร ยาว 2,400 

มิลลิเมตร หนา 4.5 มิลลิเมตร และเหล็กราง ขนาด กวาง 10.16 เซนติเมตร ยาว 6 เมตร หนา 3 มิลลิเมตร 

   1.2.2 หองเผาหลัก (Primary Chamber) และหองเผารอง (Secondary Chamber) 

ประกอบดวยวัสดุทนไฟ ไดแก อิฐทนไฟ อิฐมวลเบา คอนกรีตทนไฟ ปูนทนไฟ   

 2. ชุดกําลังของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา ประกอบดวย มอเตอรขนาดตางๆ ตามหนาที่ 

การใชงานที่แตกตางกัน 3 ชุด คือ 

  2.1 ชุดมอเตอร กําลังขนาด 3 HP, 2,800 RPM, 220 V จํานวน 1 ชุด สงอากาศเขาภายในเตา      

เพื่อชวยในการเผาไหม 

  2.2 ชุดมอเตอร กําลังขนาด 0.5 HP, 900 RPM, 220 V พรอมเกียร กําลังขนาด 1:60 เพื่อ

ทําหนาที่ยกบานประตูหลังขึ้น-ลง 

  2.3 ชุดมอเตอร กําลังขนาด 1 HP, 900 RPM, 220 V พรอมเกียร กําลังขนาด 1:100 เพื่อ

ทําหนาที่ยกประตูหนาขึ้น-ลง 

 3. ชุดหัวพนไฟ (หัวเผา) จํานวน 2 ชุด มีขนาด 9.0-29.5 kg/h (107-350 kw) มอเตอร 

220/50/25 V/Hz/W 
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 ตัวแปรที่ศึกษา         

 1.  ประสิทธิภาพการใชงานของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา ไดแก คาความทึบแสงของเขมา

ควันจากปลองเตาเผาศพชนิดสองหองเผาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานกําหนด ซึ่งเปนไปตามคุณสมบัติ

เตาเผาศพปลอดมลพิษของกรุงเทพมหานคร โดยมีตามหนังสือสํานักอนามัยที่ กท 2003/303 ลงวันที่ 

8 มีนาคม 2544 

 2. ความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา ซึ่งประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ แบงออกเปน 

4 ดาน ไดแก 

                 2.1 ดานวิศวกรรม 

                 2.2 ดานการใชงาน 

                 2.3 ดานความปลอดภัย 

                 2.4 ดานการบํารุงรักษา 
 นิยามศัพทเฉพาะ 
     1.  เตาเผาศพ หมายถึง สถานที่ที่จัดไวสําหรับการเผารางกายของผูที่เสียชีวิต 

 2. การพัฒนาเตาเผาศพชนิดสองหองเผา หมายถึง การกําหนดคุณลักษณะรูปแบบของ

เตาที่มีความสัมพันธกับโครงสรางและการเลือกใชวัสดุทนไฟที่เหมาะสม มีความสอดคลองกับการใช

งาน เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพการใชงาน 

     3. ประสิทธิภาพการใชงานของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา หมายถึง เตาเผาศพชนิด

สองหองเผาที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในการใชงาน โดยมีคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลอง

เตาเผาศพชนิดสองหองเผาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานกําหนด ซึ่งเปนไปตามคุณสมบัติเตาเผาศพ

ปลอดมลพิษของกรุงเทพมหานคร โดยมีตามหนังสือสํานักอนามัยที่ กท 2003/303 ลงวันที่ 8 มีนาคม 

2544 

 4. ความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา หมายถึง เตาเผาศพชนิดสองหองเผา

ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอยูในเกณฑดี โดยมีผูเชี่ยวชาญ จํานวน 10 คน เปนผูประเมินความ

เหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา ซึ่งแบงออกเปน 4 ดาน ไดแก 

  4.1 ดานวิศวกรรม หมายถึง โครงสรางภายนอกเตาเผาศพมีความแข็งแรง โครงสราง

ภายในเตาเผาศพมีความแข็งแรง คุณภาพของเหล็ก คุณภาพของอิฐทนไฟ และการบุดวยแผนยิปซัม 
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          4.2 ดานความปลอดภัย หมายถึง ระบบหัวพนไฟจะทํางานเมื่อประตูหนาปดสนิทระบบ

หัวพนไฟจะหยุดทํางานทันทีเมื่อเปดประตูหนาขณะทําการเผาศพ ใชอุปกรณที่ไดมาตรฐานเปน

สวนประกอบของเตา ใชระบบหยุดการทํางานฉุกเฉิน และใชประตูดานหลังปฏิบัติงานแทนการใช

ประตูดานหนาเพื่อปองกันอันตรายจากความรอนที่มีอุณหภูมิสูง 

           4.3 ดานการใชงาน หมายถึง แสดงอุณหภูมิความรอนในหองเผาศพ แสดงอุณหภูมิ

ความรอนในหองเผาควัน ใชประตูดานหลังเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน ระบบกลองวงจรปดเพื่อ

ความสะดวกในการปฏิบัติงาน และระบบสัญญาณเสียงจะดังขึ้นเมื่อหัวเผาหยุดทํางาน 

             4.4 ดานการบํารุงรักษา หมายถึง ระบบกรองน้ํามันดีเซลถอดลางทําความสะอาดได 

อะไหลสามารถหาซื้อไดงาย โครงสรางภายในของเตาเผาศพทําความสะอาดไดงาย อะไหลสามารถ

ถอดเปลี่ยนไดงาย และหัวฉีดน้ํามันถอดทําความสะอาดไดงาย 

  

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
        
                                                                          ตัวแปรที่ศึกษา 
                                                                                               
 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
 

1. ประสิทธิภาพการใชงานของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา
     มีปริมาณคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพ

มีคาตามเกณฑมาตรฐานกําหนด ซึ่งเปนไปตามคุณสมบัติ

เตาเผาศพปลอดมลพิษของกรุงเทพมหานคร โดยมีตามหนังสือ

สํานักอนามัย ที่ กท 2003/303 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2544 

 2. ความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา 
      1. ดานวิศวกรรม     

      2. ดานความปลอดภัย 

      3. ดานการใชงาน 

  4. ดานการบํารุงรักษา 

 
เตาเผาศพชนดิสองหองเผา 
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สมมติฐานในการวิจัย 
 1. เตาเผาศพชนิดสองหองเผาที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในการใชงาน โดยมีคาความทึบแสง

ของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพชนิดสองหองเผาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานเตาเผาศพปลอดมลพิษ

ตามที่กรุงเทพมหานครกําหนด  

 2. เตาเผาศพชนิดสองหองเผาที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมในดานวิศวกรรม ดานความ

ปลอดภัย ดานการใชงาน ดานการบํารุงรักษา และมีความเหมาะสมในภาพรวมอยูในเกณฑดี 

 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 การวิจัย เร่ือง การพัฒนาเตาเผาศพชนิดสองหองเผา ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัย 

ที่เกี่ยวของและไดนําเสนอตามหัวขอตอไปนี้ 

 1. เตาเผาศพ 

    1.1 ลักษณะเฉพาะของเตาเผาศพ 

    1.2 ประเภทของเตาเผาศพ 

    1.3 หลักการเผาไหมของเตาเผาศพ 

    1.4 มลพิษจากการเผาไหมของเตาเผาศพ 

    1.5 กฎหมายที่เกี่ยวของ 

 2. การพัฒนาเตาเผาศพชนิดสองหองเผา 

 3. มลพิษของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา 

 4. ความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา 

 5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
1. เตาเผาศพ 
 เตาเผาศพ (Crematorium) หมายถึง อุปกรณที่ใชในการเผาศพ เตาเผาศพมีหนาที่โดยตรง  

ในการสรางสภาวะที่เหมาะสมตอการเผาไหม ดวยองคประกอบที่สําคัญ ไดแก เชื้อเพลิง อากาศ 

อุณหภูมิ และส่ิงที่ตองการเผา ไดแก โลงศพ ศพ และดอกไมจันทน (จินดาวัลย วิบูลยอุทัย.  2544: 4)   

            เตาเผาศพปลอดมลพิษ หมายถึง เตาเผาศพที่มีความสามารถในการทํางานโดยไมกอใหเกิด

ปญหามลพิษทางอากาศตอชุมชนและสิ่งแวดลอมบริเวณใกลเคียง คามลพิษที่ปลอยในรูปของความ

ทึบแสงของเขมาควันจะตองมีคาไมเกินคามาตรฐานความทึบแสงจากปลองเตาเผาศพ (จินดาวัลย 

วิบูลยอุทัย.  2544: 4) 
 1.1 ลักษณะเฉพาะของเตาเผาศพ  

      ควรมีลักษณะเฉพาะอยางนอย ดังนี้ (กรมควบคุมมลพษิ.  2554ข: ออนไลน) 

        1.1.1 มีหองเผาอยางนอย 2 หองเผา โดยหองแรกเปนหองเผาศพ และหองที่สองหรือ

หองสุดทายเปนหองเผากลิ่นกาซและควัน                     

  1.1.2 ระยะเวลาในการเผาไหม (Residence time) ของหองเผาที่สองหรือหองสุดทาย  

ไมนอยกวา 1 วินาที  
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          1.1.3 อุณหภูมิ (Temperature) ในหองเผาที่สองหรือหองสุดทายไมต่ํากวา 1,000  องศา

เซลเซียส  

  1.1.4 เชื้อเพลิงที่ใชในการเผาไหมเปนน้ํามันดีเซลหรือกาซ  

          1.1.5 มีระบบตรวจวัดอุณหภูมิในหองเผาศพและหองเผากลิ่นกาซและควัน  
  1.1.6 มีระบบควบคุมมลพิษทางอากาศอื่นๆ ที่จําเปนเพื่อควบคุมการระบายมลพิษ 

ทางอากาศใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด 
 
 1.2 ประเภทของเตาเผาศพ  
       เตาเผาศพในประเทศไทย สามารถแบงได 2 ประเภท คือ แบงตามลักษณะของเตาเผา 

และแบงตามเชื้อเพลิงที่ใชในการเผาไหม ดังนี้  

       1.2.1 แบงตามลักษณะของเตาเผา ได 3 แบบ คือ เตาเผาแบบโบราณ เตาเผาแบบ      

1 หองเผา และเตาเผาแบบ 2 หองเผา 
                  1.2.1.1 เตาเผาแบบโบราณ  มักจะใชเตาเผาที่มีลักษณะเปนแบบเปดดานบน  

สรางจากอิฐกอปูน ขนาดของเตาเผาจะมีขนาดใกลเคียงกับโลงศพ และมีความสูงตามความสะดวก 

ในการปฏิบัติงานพิธีการเผาศพ จะวางโลงศพไวดานบน และใสฟนเปนเชื้อเพลิงทางดานลางของเตา 

นอกจากนี้แลวยังมีการเผาแบบเปดโดยไมมีเตาใดๆ ทั้งสิ้น โดยจะกองไมไวบนพื้นดิน และวางดิน 

และวางศพไวดานบนของกองไม ซึ่งจะทําการเผาประมาณ 3 – 5 ชั่วโมง ปริมาณการใชไมฟนเปน

เชื้อเพลิงประมาณ 2 – 6 ลูกบาศกเมตรตอการเผาศพ 1 คร้ัง เตาเผาศพแบบนี้ไมสามารถกําจัดเชื้อโรค 

เชื้อรา กาซพิษ กลิ่นเหม็น และฝุนละอองได ซึ่งจะทําใหเกิดอันตรายตอผูที่อาศัยอยูใกลเคียง ดังนั้น 

ลักษณะการเผาศพแบบนี้มักจะตั้งอยูในชนบทที่โลงหางจากแหลงที่พักอาศัย เนื่องจากตองการใหลม

สามารถพัดพาควันเถาและกลิ่นตางๆ กระจายไปไดไกล เพื่อไมใหเปนที่รบกวนตอผูคน 
          1.2.1.2 เตาเผาแบบ 1 หองเผา มีลักษณะของเตาเผาเปนรูปกลอง หลังคาโคง 

สรางจากอิฐกอปูน อาจมีประตูปดทําจากแผนเหล็ก หรือแผนเหล็กบุอิฐ หรือฉนวน หรือไมมีประตูเลย 

ก็ได โดยทั่วไปขนาดดานในของเตาเผาจะมีขนาดประมาณ 1.0 X 1.5 X 3.5 เมตร เตาเผาศพแบบนี้จะ

มีปลองระบายอากาศเพื่อชวยระบายควันและขี้เถาที่เกิดขึ้นใหกระจาย และถูกพัดพาไปโดยลมไดดีข้ึน 

จึงรบกวนผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียงนอยลงกวาเตาเผาแบบโบราณ แตก็ยังเปนปญหากับผูที่อาศัย

อยูไกลออกไป วิธีการในการดําเนินการเผาศพก็คลายกับการเผาศพโดยใชเตาเผาแบบโบราณ 

ระยะเวลาในการเผาศพโดยเฉลี่ยประมาณ 2 – 4 ชั่วโมง ปริมาณการใชไมฟน 2 – 4 ลูกบาศกเมตร  

หรือใชไมถาน 100 – 150 กิโลกรัมตอการเผาศพ 1 คร้ัง  ดังภาพประกอบ 2 

 

 



10 

 

 

 

 

 

 

 

        1. บานประตูบรรจุโลงศพ                  4. ปลองระบายกาซรอน  

         2. บานประตูสําหรับสังเกตการเผาไหม       5. ผนังหองเผาไหมทนความรอน 

         3. หองสําหรับเผาศพ (Combustion Chamber)   6. ชองระบายลมเขาออก 

                                                                                       7. ตะแกรงรองรับเถาหลังการเผา 

 

ภาพประกอบ 2  โครงสรางของเตาเผาศพแบบ 1 หองเผา ชนิดใชฟนหรือถานเปนเชือ้เพลิง 

 

ที่มา: เมตตา ตรีศิริเนตร. (2538). การศึกษาวิเคราะหไฮโดรเจนซัลไฟดจากเตาเผาศพชนิด 

ที่ใชน้าํมนัและฟนเปนเชื้อเพลิง.   
 

      1.2.1.3 เตาเผาแบบ 2 หองเผา มีลักษณะเปนเตาเผาที่ทันสมัย โดยแบงการเผา

ไหมเปน 2 สวน คือ สวนแรกทําหนาที่ใหความรอนแกรางผูเสียชีวิตโดยตรง ในหองเผาไหมแรกนี้ 

จะเกิดควันและกลิ่นขึ้นจากการเผาศพ ดังนั้นจึงมีหองเผาไหมที่สองเกิดขึ้น เพื่อทําการกําจัดกลิ่น 

และควันที่เกิดขึ้น เตาเผาแบบนี้จะทําใหเกิดมลพิษนอยกวาเตาเผา 2 แบบแรกขางตน โดยทั่วไป

เตาเผาแบบนี้จะสรางจากอิฐทนไฟบุอยูในผนังเหล็กกลา และมักจะใชน้ํามันดีเซลหรือกาซ LPG เปน 

เชื้อเพลิง เตาเผาแบบ 2 หองเผานี้ จะใชหัวเผา (Burner) 2 หัวขึ้นไปในการใหความรอน ระยะเวลา 

ในการเผาไหมประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง และใชน้ํามันประมาณ 60 – 70 ลิตรตอการเผาศพ 1 คร้ัง   

ดังภาพประกอบ 3 
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 1. ชองสําหรับประตูเลื่อน    11. หองเผาเล็ก (Recombustion Chamber) 

 2. บานประตูบรรจุโลงศพ    12. หัวเผาเล็ก (Secondary Burner) 

 3. เครื่องวัดอุณหภูมิ          13. ตะแกรงแยกเถากระดูกออก 

 4. ชองอัดอากาศเขาเตาเผา         14. บานประตูสําหรับถายเถาออก 

 5. หองเผาใหญ (Combustion Chamber) 15. หองรวมกาซรอนกอนปลอยสูปลองควัน 

 6. วัสดุทนไฟและเก็บความรอน         16. บานประตูสําหรับใสดอกไมจันทน 

 7. หัวเผาใหญ (Main Burner)        17. บานประตูเก็บกระดูก 

 8. บานประตูสําหรับสังเกตการเผาไหม       18. พัดลมดูดกาซรอนออกสูปลองควัน 

 9. บานประตสํูาหรับควบคมุการทาํงานของเตา     19. พัดลมระบายความรอนหนาเตา 

10. ล้ินเปดปดระหวางหองเผาใหญกับหองเผาเล็ก  20. ปลองควันระบายกาซรอนจากหองเผาที่สอง 

 

ภาพประกอบ 3  โครงสรางและองคประกอบของเตาเผาศพแบบ 2 หองเผา 

 

ที่มา: กิจจา วิศวกรนันท.  (2539).  เตาเผาศพ.  (แผนพับ).   

 

 1.2.2 แบงตามเชื้อเพลิงที่ใชในการเผาไหม ในปจจุบันเตาเผาศพมีการใชเชื้อเพลิง 

ที่หลากหลายประเภท สามารถแบงไดเปน 4 ประเภท ไดแก ใชฟนหรือถานเปนเชื้อเพลิง ใชน้ํามันเปน

เชื้อเพลิง ใชกาซเปนเชื้อเพลิง และใชไฟฟา 
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                  1.2.2.1 เตาเผาศพที่ใชฟนหรือถาน (Wood Firing kiln) ฟนหรือถานเปนเชื้อเพลิง 

ที่ใชในการเผาศพมาแตดั้งเดิม ฟนไมจะมีองคประกอบของคารบอน 50 - 55% ไฮโดรเจน 6 - 7%  

และออกซิเจน 40 - 45% โดยธาตุที่ทําใหเกิดความรอนในเนื้อไม คือ คารบอนและไฮโดรเจน สวนถาน

จะประกอบดวยคารบอน 80 - 90% ดังนั้น ถานไมจะใหคาพลังงานความรอนไดมากกวาฟน จึงทําให

เกิดการเผาไหมไดดีกวา นอกจากนี้ ปจจัยสําคัญที่ทําใหคาความรอนของไมลดลง คือ ปริมาณ

ความชื้นในเนื้อไม โดยปริมาณความชื้นยิ่งสูงจะยิ่งทําใหคาพลังงานความรอนลดลง 

  1.2.2.2 เตาเผาศพที่ใชน้ํามัน (Oil Firing kiln) จะใชน้ํามันดีเซลเปนเชื้อเพลิง 

เนื่องจากน้ํามันดีเซลเปนน้ํามันประเภทระเหยไดชา มีจุดเดือดอยูระหวาง 150 – 385 องศาเซลเซียส  

มีกลิ่นเหม็นของน้ํามัน รวมทั้งคราบเขมาจากการเผาไหม 
             1.2.2.3 เตาเผาศพที่ใชกาซ (Gas Firing kiln) จะใชกาซ LPG เปนเชื้อเพลิง 

เนื่องจากกาซ LPG เปนผลิตภัณฑที่แยกออกจากกาซธรรมชาติ และใหความรอนสูงกวาการใชฟนหรือ

ถานมาเปนเชื้อเพลิง และการใชน้ํามัน ซึ่งทําใหเกิดการเผาไหมที่สะอาดกวาและไมมีกลิ่นเหม็น  

โดยปกติกาซ LPG จะไมมีสีและไมมีกลิ่น แตผูผลิตจะใสกลิ่นเขาไปเพื่อใหทราบไดหากกาซเกิดการ

ร่ัวไหล 

      1.2.2.4 เตาเผาศพที่ใชไฟฟา (Electric Firing kiln) ใชไฟฟาในการใหความรอน 

450 – 550 Unit ตอการเผา 1 ศพ (โดยประมาณ) ใชขดลวดความรอน (Heater) แบบใหคาความรอน

สูงและทนทาน สามารถเรงความรอนไดตามตองการ แตตองไมเกินความตานทานที่ขดลวดจะรับไหว 

แตการใชขดลวดไฟฟาในการเผาจะสิ้นเปลืองคาไฟฟาสูง (ณิชมน จันทรัตน.  2552: 10) 

 
 1.3  หลักการเผาไหมเชื้อเพลิงในเตาเผาศพ 
            โดยปกติกระบวนการเผาไหมเกิดขึ้นโดยปฏิกิริยาระหวางสารไฮโดรคารบอนกับ         

กาซออกซิเจน เกิดเปนกาซคารบอนไดออกไซดและไอน้ํา ในกรณีที่เกิดการเผาไหมอยางสมบูรณ     

การเผาไหมเปนปฏิกิริยาคายความรอน ดังนั้น จึงทําใหเกิดพลังงานในรูปของความรอนออกมาดวย 

และในกรณีที่การเผาไหมเกิดข้ึนอยางไมสมบูรณซึ่งอาจเนื่องมาจากหลายสาเหตุ เชน ปริมาณ

ออกซิเจนหรืออุณหภูมิสูงไมเพียงพอ เปนตน จะทําใหเกิดกาซคารบอนมอนอกไซดออกมาดวย 

นอกจากนี้ หากสารไฮโดรคารบอนมีสารประกอบอื่นเจือปน เชน พวกคลอไรด โลหะหนัก กํามะถัน     

ก็จะทําใหเกิดกาซพิษอ่ืนๆ ตามมาสูตรการเผาไหมอยางสมบูรณ มีดังนี้ 

 

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

      สารไฮโดรคารบอน       ออกซิเจน            กาซคารบอนไดออกไซด      ไอนํ้า   พลังงานความรอน 
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 การเผาศพก็เชนเดียวกับการเผาไหมเชื้อเพลิง นั่นคือตองพยายามทําใหเกิดการเผาไหม 

อยางสมบูรณใหมากที่สุดเพื่อลดปญหามลพิษทางอากาศที่จะเกิดขึ้นตามมา สําหรับการเผาศพนั้น

สารไฮโดรคารบอนไดมาจาก 2 แหลง คือ จากเชื้อเพลิงภายนอก และจากตัวศพและโลงศพ โดยจะใช

เชื้อเพลิงภายนอกในการอุนเตาและการเผาศพในชวงแรก เพื่อใหศพและโลงศพถึงจุดติดไฟ และจะ

ยังคงใชสําหรับเผาศพตอไปเมื่อเชื้อเพลิงจากศพหมดไป 

   นอกจากปฏิกิริยาการเผาไหมตามทฤษฎีแลวยังมีปจจัยที่สําคัญในการออกแบบเตาเผาศพ  

ที่ชวยใหเกิดการเผาไหมอยางสมบูรณในทางปฏิบัติ ไดแก เวลา อุณหภูมิ และความอลวนของกาซ   

ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1) เวลา (Time) หมายถึง ระยะเวลาซึ่งนานพอที่จะทําใหกาซซึ่งเกิดขึ้นจากการเผาไหมยัง

ไหล และเกิดการเผาไหมอยางสมบูรณอยูในหองเผา ระยะเวลานี้สามารถกําหนดไดโดยการออกแบบ

ขนาดหองเผาและอัตราการไหลของอากาศในเตาเผา โดยหากออกแบบหองเผาใหมีขนาดใหญจะทํา

ใหมีระยะเวลานานในการเผาไหม แตหากมีขนาดใหญมากเกินไปจะทําใหสิ้นเปลืองพลังงาน 

(เชื้อเพลิงที่ใช) ในการทําใหเกิดความรอนจนไดอุณหภูมิที่เหมาะสม 

 2) อุณหภูมิ (Temperature) หมายถึง อุณหภูมิที่เหมาะสมที่ทําใหเกิดการเผาไหมอยาง

สมบูรณ และสามารถทําลายสารมลพิษสวนใหญที่เกิดขึ้นได เนื่องจากสารมลพิษแตละชนิดถูกทําลาย

ไดในสภาวะอุณหภูมิที่แตกตางกัน ดังนั้น จึงตองควบคุมอุณหภูมิใหอยูในชวงที่เหมาะสม 

 3) ความอลวนของกาซ (Turbulence) หมายถึง เชื้อเพลิง (หรือกาซ) กับออกซิเจนตองมีการ

ผสมกันเปนอยางดีเพื่อใหการเผาไหมเกิดขึ้นอยางทั่วถึง การทําใหเกิดการอลวนของกาซในหองเผาทํา

ไดหลายวิธี เชน การสรางแผนกั้นขวางทางการไหลของควันใหมีลักษณะขึ้นๆ ลงๆ ซึ่งยังเปนการชวย

เพิ่มระยะเวลาใหควันไหลอยูในหองเผาไดนานขึ้น นอกจากนี้ยังอาจใชการอัดอากาศเขาในหองเผา 

ในตําแหนงที่ชวยใหเกิดการหมุนวนของควันไดอีกดวย (ณิชมน จันทรัตน.  2552: 14) 
 
 1.4 มลพิษจากการเผาไหมของเตาเผาศพ 
      มลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นมักเกิดขึ้นเนื่องจากการเผาไหมที่ไมสมบูรณหรืออุณหภูมิไม
สูงพอทําใหเกิดมลพิษ เชน ฝุนละออง กาซคารบอนมอนอกไซด กาซซัลเฟอรไดออกไซด รวมทั้งเขมา 

และข้ีเถาจากการเผาไหมเชื้อเพลิงและกลิ่นจากการสลายตัวของสารอินทรียจากศพ ซึ่งกอใหเกิดความ

เดือดรอนรําคาญ และมีผลกระทบตอสุขภาพจิตของประชาชนดวย (กรมควบคุมมลพิษ.  2554ข:  

ออนไลน) 
    1.4.1 การเกิดมลพิษทางอากาศจากเตาเผาศพมีสาเหตุหลัก (กรมควบคุมมลพิษ.   

2554ข:  ออนไลน) ดังนี้ 



14 

      1.4.1.1 เชื้อเพลิงที่ใช โดยพบวาหากเปนเตาเผาที่ใชไมฟนหรือถานเปนเชื้อเพลิง

มักจะเกิดปญหามลพิษมากกวาการใชน้ํามันหรือกาซ เนื่องจากจะควบคุมปริมาณเชื้อเพลิง อากาศ 

และอุณหภูมิในการเผาไหมใหเหมาะสมไดคอนขางยาก ทําใหเกิดการเผาไหมที่ไมสมบูรณ และเกิด

ปญหามลพิษทางอากาศได  
                 1.4.1.2 การออกแบบการเผาไหมของเตาเผา ปจจัยที่ควรคํานึงถึงในการเลือกใช

เตาเผา เพื่อลดปญหามลพิษที่อาจจะเกิดขึ้น คือ อุณหภูมิในการเผาไหม ระยะเวลาในการเผาไหม 

รวมทั้งลักษณะการผสมผสานของอากาศในเตาเผา ซึ่งในการออกแบบเตาเผาจะตองคํานึงถึงปจจัย

ดังกลาวใหเหมาะสมพยายามใหเกิดการเผาไหมที่สมบูรณทั่วทั้งเตา และใหมีความสามารถเพียงพอใน

การทําใหมลพิษหรือกลิ่นที่เกิดขึ้นสลายตัว นอกจากนี้ระบบเตาเผาแบบ 2 หองเผา ก็สามารถชวยใน

กําจัดมลพิษ เชน เขมาควันและกลิ่นที่เกิดขึ้นจากการเผาศพในหองเผาแรกกอนที่จะระบายอากาศเสีย

ออกสูบรรยากาศภายนอกชวยใหลดปญหามลพิษที่เกิดขึ้นได  
                 1.4.1.3 ข้ันตอนการเดินระบบเผาไหมของเตาเผา แมวาจะใชเตาที่มีระบบการเผา
ไหมดี หรือใชเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพดี แตหากไมบํารุงรักษาเตาใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอหรือผูควบคุม

การเดินระบบเตาเผาไมเดินระบบการเผาไหมตามเกณฑที่เหมาะสมก็จะเกิดปญหาเขมาควันและกลิ่น

รบกวนไดเชนเดียวกัน  

 นอกจากปจจัยที่กลาวขางตนแลวยังมีปจจัยเสริมอ่ืนที่ทําใหมีโอกาสเกิดมลพิษทางอากาศ

จากการเผาศพมากขึ้น คือ วัสดุและส่ิงของที่ใสรวมลงไปในการเผาศพ เชน การใสวัสดุประเภท

พลาสติก ใยสังเคราะห หรืออ่ืนๆ ลงไปมากก็จะเกิดมลพิษทางอากาศชนิดอื่นๆ ที่จะตองคํานึงถึงดวย 

ในการกําจัดมลพิษทางอากาศประเภทนี้ ตองใชอุณหภูมิการเผาไหมที่สูงมากพอสมควรหรืออาจตอง

ใชระบบบําบัดมลพิษเพิ่มเติมเปนพิเศษดวย 
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ตาราง 1  ปริมาณมลพิษที่เกิดขึ้นจากตัวอยางการเผาศพ 1 คร้ัง 
 

เตาเผาศพ ฝุนละออง
(มก./ลบ.ม.) 

SO2 
(มก./ลบ.ม.) 

NOX as NO2 

(มก./ลบ.ม.) 
CO 

(มก./ลบ.ม.) 

แบบ 2 หองเผา (ใชน้ํามันดีเซล) 30.59 < 3.40 26.55 205.49 

แบบ 2 หองเผา (ใชกาซ LPG) 13.39 < 3.40 178.47 1.6 
มาตรฐานของเขต
กรุงเทพมหานคร* 100 200 500 100 

 

หมายเหตุ: *คํานวณผลที่ 25 องศาเซลเซียส 1 บรรยากาศ ที่สภาวะแหง และ ที่ 11% O2 
 

               ที่มา: สาทิส ถาวรนันท.  (2541).  โครงการสาธิตเตาเผาศพแบบประหยัดพลังงานและลด
มลภาวะ.  รายงานความคืบหนาครั้งที่ 1.   

 

    องคประกอบของกลิ่นจากการเผาศพนั้นจะประกอบไปดวยกาซหลายชนิด เชน แอมโมเนีย 

(NH3) ไฮโดเจนซัลไฟด (H2S) เมทิลเมอรแคปแทน (CH3SH) เมทิลซัลไฟด ((CH3)2S) และไตรเมทิลแอม

ไมน ((CH3)3N) เปนตน กาซเหลานี้จะมีจุดวาบไฟที่อุณหภูมิต่ํากวา 651 องศาเซลเซียส ซึ่งจะสามารถ

ถูกกําจัดไดโดยงายในหองเผาที่ 2 จึงไมเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนบริเวณใกลเคียงซึ่งตางจากเตาเผาศพ

แบบดั้งเดิม หากการเผาไหมไมสมบูรณ อาจเกิดมลสารประเภทอื่นออกมาดวย เชน มลสารที่กอใหเกิด

กล่ิน โดยเฉพาะกลิ่นที่ไมพึงประสงคจากการเผาศพ เพราะตัวศพเองนั้นมีสารประกอบเปนประเภท

โปรตีนอยางหนึ่ง สามารถเกิดไฮโดเจนซัลไฟดได ซึ่งกลิ่นนี้เองเปนสาเหตุสําคัญที่กอใหเกิดความรําคาญ 

และความเดือดรอนตอการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชนที่อาศัยบริเวณใกลเคียง (สาทิส ถาวรนันท.  

2541: 12) 
 
 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวของ 
                   หนวยงานรับผิดชอบที่เกี่ยวของในการกํากับดูแลการดําเนินงานของวัดและการเผาศพ

ไดแก กรมการศาสนา กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง และกรมโยธาธิการ) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม (กรมควบคุมมลพิษ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด) และหนวยงานทองถิ่น 

(เชน กรุงเทพมหานคร และเทศบาลตางๆ) เปนตน โดยมี ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
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         1.5.1 พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 เปนกฎหมายที่ระบุรายละเอียด

การดําเนินการทั้งหมดของสุสานและฌาปนสถาน โดยกํากับดูแลในเรื่องการอนุญาตเก็บ ฝง หรือเผาศพ 

และการจัดตั้งและดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน เชน 

                     1.5.1.1 สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน  

ตองไดรับอนุญาตจัดตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหเปนสุสานฯ (มาตรา 6) และผูที่จะดําเนินการ สุสานฯ  

ก็จะตองไดรับอนุญาตเชนกัน (มาตรา 7) ใบอนุญาตจัดตั้งและใบอนุญาตเปนผูดําเนินการสุสานฯ  

ใหใชไดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปที่ 3 นับแตปที่ออกใบอนุญาต (มาตรา 12) ใบอนุญาตดังกลาว 

มีคาธรรมเนียมฉบับละ 1,000 บาท และ 500 บาท ตามลําดับ 

                     1.5.1.2 ผูมีอํานาจอนุญาต ไดแก ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร นายกเทศมนตรี  

ปลัดเมืองพัทยา และผูวาราชการจังหวัด เปนเจาพนักงานทองถิ่นในพื้นที่ของหนวยบริหารราชการ 

สวนทองถิ่นนั้นๆ แตสําหรับผูวาราชการจังหวัดจะเปนเจาพนักงานทองถิ่นเฉพาะในพื้นที่นอกเขต

เทศบาลและเมืองพัทยา ซึ่งหมายรวมถึงพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลดวย (มาตรา 4) 

                     1.5.1.3 ในการขออนุญาตจัดตั้งและดําเนินการสุสานฯ รวมถึงการขอตออายุ

ใบอนุญาต หากเจาพนักงานทองถิ่นไมออกใบอนุญาต หรือไมตออายุใบอนุญาต ผูขอใบอนุญาตหรือ 

ผูขอตออายุใบอนุญาตก็มีสิทธิ์อุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งคําวินิจฉัยของ

รัฐมนตรีใหเปนที่สุด (มาตรา 13) 
         1.5.2 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เปนพระราชบัญญัติที่เจาพนักงาน

ทองถิ่นใชดําเนินงานในดานที่เกี่ยวของกับเหตุที่กอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกผูอยูอาศัยใน

บริเวณใกลเคียง หรือผูที่ตองประสบเหตุนั้น ซึ่งกรณีการเผาศพก็จะเกี่ยวของกับพระราชบัญญัติ

ดังกลาวดวย เชน 

                     1.5.2.1 การกระทําใดๆ อันเปนเหตุใหเกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความรอน ส่ิงมีพิษ  

ความสั่นสะเทือน ฝุนละออง หรือกรณีอ่ืนใดจนเปนเหตุใหเส่ือมหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ ใหถือวา

เปนเหตุรําคาญ (มาตรา 25) 

                     1.5.2.2 ในกรณีที่มีเหตุรําคาญเกิดขึ้นใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่ง

ใหบุคคลซึ่งเปนตนเหตุหรือเกี่ยวของหรือเจาของหรือผูครอบครองสถานที่ระงับเหตุรําคาญภายในเวลา 

อันสมควร ถาไมมีการปฏิบัติตามคําสั่ง มีอํานาจระงับเหตุรําคาญนั้น และอาจจัดการตามความจําเปน

เพื่อมิใหมีเหตุรําคาญเกิดขึ้นอีก โดยบุคคลซึ่งเปนตนเหตุหรือเกี่ยวของกับการกอเหตุรําคาญตองเปน  

ผูเสียคาใชจายในการจัดการนั้น (มาตรา 27 และ 28)                   

   1.5.2.3 กรณีไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 28 หรือ 28 

โดยไมมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 2,000 บาท

หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา74) 
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                    1.5.2.4 เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูดําเนินกิจการแกไขหรือปรับปรุงให

ถูกตองได และถาไมแกไขหรือถาดําเนินกิจการนั้นจะกอใหเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดอันตราย

อยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน เจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการนั้นไวทันที 

เปนการชั่วคราว จนกวาจะเปนที่พอใจแกเจาพนักงานทองถิ่นวาปราศจากอันตรายแลวก็ได (มาตรา 45) 

                    1.5.2.5 กรณีไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 45 โดยไมมี

เหตุหรือขอแกตัวอันสมควร ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือทั้งจํา 

ทั้งปรับและปรับ อีกไมเกินวันละ 5,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังไมปฏิบัติตามคําสั่ง (มาตรา 80) 
         1.5.3 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 ตามที่คณะกรรมการ

ส่ิงแวดลอมแหงชาติ มีมติคร้ังที่ 2/2542 กําหนดคามาตรฐานความทึบแสง (Opacity) ของเขมาควัน

จากปลองเตาเผาศพไมเกินรอยละ 10 พรอมวิธีการตรวจวัดความทึบแสงแบบริงเกิลมานน (Ringelmann's 

Method) ตามมาตรา 55 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 

โดยใหกรมควบคุมมลพิษจัดทําหลักเกณฑทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติสําหรับหนวยงานที่จะนํา

มาตรฐานความทึบแสงไปใชในการควบคุมปญหาเขมาควันจากเตาเผาศพ (กรมควบคุมมลพิษ.  2552: 

ออนไลน) 

  1.5.4 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

                    1.5.4.1 เร่ืองกําหนดคามาตรฐานควบคุมความทึบแสงของเขมาควันจากปลอง

เตาเผาศพ ตามมาตรา 55  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 

2535  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  

ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 มาตรา 50 และมาตรา 51 ของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติจึงออกประกาศไว ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2546 

ดังตอไปนี้ 

                    ขอ 1 คาความทึบแสง หมายความวา จํานวนรอยละของแสงที่ไมสามารถสองผานเขมา

ควันจากปลองเตาเผาศพ 

                   ขอ 2 เขมาควันที่ปลองทิ้งจากปลองเตาเผาศพตองมีคาความทึบแสงไมเกิน รอยละ 10 

เมื่อตรวจวัดดวยแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานน 

  ขอ 3 วิธีการตรวจวัด คํานวณ เปรียบเทียบ และสรุปผลการตรวจวัดคาความ ทึบแสงให

เปนไปตามที่กรมควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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            ขอ 4 แบบบันทึกผลการตรวจวัดคาความทึบแสง และแบบสรุปผลการตรวจวัดคาความ
ทึบแสงจากปลองเตาเผาศพ รวมทั้งลักษณะและหนวยวัดคาความทึบแสงของแผนภูมิเขมาควันของ 
ริงเกิลมานนใหเปนไปตามที่กรมควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
   1.5.4.2 เรื่องกําหนดใหเตาเผาศพเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองควบคุม 
การปลอยทิ้งอากาศเสียออกสูสิ่งแวดลอม ตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 มาตรา 50  
และมาตรา 51 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ จึงออกประกาศไว ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2546 ดังตอไปนี้ 
  ขอ 1 ใหเตาเผาศพที่สรางขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาลนคร 
และเขตเทศบาลเมือง เปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียออกสู
ส่ิงแวดลอม 
  ขอ 2 หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองเตาเผาศพปลองทิ้งอากาศเสียออกสูส่ิงแวดลอม 
เวนแตจะไดทําการบําบัดอากาศเสียใหเปนไปตามมาตรฐานคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลอง
เตาเผาศพที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เร่ือง กําหนดมารฐาน
คาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตเผาศพ แตทั้งนี้ตองไมใชวิธีทําใหเจือจาง 
  ขอ 3  ใหเตาเผาศพที่มีอยูในพื้นที่ตามขอ 1 ในวันที่ประกาศนี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ดําเนินการใหเปนไปตามที่ประกาศนี้ภายในสองปนับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ 
        1.5.4.3 เจาพนักงานควบคุมมลพิษมีอํานาจเขาไปในอาคาร สถานที่ และเขต
ที่ตั้งของแหลงกําเนิดมลพิษ เพื่อตรวจสภาพการทํางานของระบบบําบัดอากาศเสีย หรืออุปกรณ หรือ
เครื่องมือตางๆ เพื่อควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสีย ออกคําสั่งใหเจาของ หรือผูครอบครองมลพิษ
จัดการแกไข ปรับปรุง หรือซอมแซมระบบบําบัดอากาศเสีย หรืออุปกรณตางๆ เพื่อควบคุมการปลอย
ทิ้งอากาศเสีย (มาตรา 82) นอกจากนี้กรณีที่เห็นสมควร เจาพนักงานควบคุมมลพิษยังสามารถเสนอแนะ 
ตอเจาพนักงานผูมีอํานาจควบคุมดูแลแหลงกําเนิดมลพิษตามกฎหมายในการสั่งปด หรือ พักใช  
หรือเพิกถอนใบอนุญาต หรือสั่งใหหยุดใชแหลงกําเนิดมลพิษที่จงใจไมทําการบําบัดอากาศเสีย 
(มาตรา 83)         
  1.5.5 ขอบัญญัติทองถิ่น เชน ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร กฎหมายทองถิ่นออกตาม
ความในพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 ระบุเกี่ยวกับข้ันตอนในการขออนุญาต
จัดตั้งและดําเนินการสุสานและฌาปนสถานรวมทั้งการดําเนินการ ภายหลังการไดรับอนุญาตแลว       
ซึ่งใชไดเพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 สําหรับ
กรุงเทพมหานคร มีการดําเนินงาน ดังนี้ 
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                  1.5.5.1 ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ืองสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2546 

กําหนดใหเตาเผาศพที่สรางใหมตองมีสมบัติกําจัดกลิ่น ควัน และสิ่งปฏิกูลจากการเผาศพ ตามหลักเกณฑ 

และวิธีการที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนด มีที่วางโดยรอบเตาเผาศพไมนอยกวา 20 เมตร  

และอยูหางจากถนนสําหรับประชาชนใชในการจราจรสาธารณะไมนอยกวา 50 เมตร รวมทั้งไดกําหนด

แนวทางการใชเตาเผาศพ เพื่อแกไขและลดปญหาเหตุรําคาญ เพื่อแจงใหวัดและผูเกี่ยวของทราบ 

และถือปฏิบัติ 

                  1.5.5.2 ใหวัดที่ใชเตาเผาศพที่กอใหเกิดปญหาแกไขเตาเผาศพของตนเองใหดี 

โดยขณะนี้เหลือวัดที่ตองดําเนินการปรับปรุงแกไขอีกจํานวนประมาณ 56 แหง 

                  1.5.5.3 กรุงเทพมหานคร มีนโยบายในการจัดตั้งศูนยฌาปนกิจกรุงเทพมหานคร

เพื่อรองรับวัดที่ไมมีเมรุเตาเผาศพและแกปญหามลภาวะจากการเผาศพ โดยที่ศูนยฯ จะนําเตาเผาศพ

ปลอดมลพิษมาใชงาน ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาเพื่อทําการศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้ง

ศูนยฌาปนกิจกรุงเทพมหานคร เตาเผาศพปลอดมลพิษของกรุงเทพมหานคร มีสมบัติดังนี้ 

                             1) เปนเตาเผาศพที่ใชหลักการของเตาเผาแบบหลายหองเผา (Multiple 

Chamber) อยางนอยประกอบดวย 

                1.1) หองเผาแรก ทําหนาที่ เผาศพและวัสดุอ่ืนๆ เชน  ดอกไมจัน  

เปนตน 

                                 1.2) หองเผาสุดทาย ทําหนาที่ เผากาซที่เกิดจากหองเผาแรกอีกครั้ง 

เพื่อกําจัดกลิ่น ควัน และกาซ โดยใชน้ํามันดีเซล หรือกาซหุงตมเปนเชื้อเพลิง 

                             2) โครงสรางภายนอกทําดวยวัสดุที่มีความแข็งแรง พื้นและผนังดานใน  

ทําดวยวัสดุทนไฟ ซึ่งสามารถทนความรอนไดไมนอยกวา 1,400 องศาเซลเซียส ตลอดระยะเวลาใช

งานเตาเผาศพ 

                             3) ระบบเปด – ปด ประตูเตาเผาศพตองเปนระบบหรือมีอุปกรณปองกัน

อันตรายจากความรอนและเปลวไฟในระหวางเปดประตู และในระหวางที่หัวเผาในหองเผาแรกทํางาน

ตองไมสามารถเปดประตูได หรือมีการเปดประตูในระหวางการใชงานเตาเผาศพ หัวเผาในหองเผาแรก

ตองดับลงทันที และติดขึ้นเองโดยอัตโนมัติเมื่อประตูปดลงและตองมีชองมองเพื่อสังเกตการณเผาไหม

ในหองเผาแรก 

                            4) หัวเผาที่ใชตองเปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพเทียบเทาตามมาตรฐานของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน ยุโรป หรือไดรับการรับรองมาตรฐานจากประเทศผูผลิตหัวเผา 

                             5) ตองมีระบบควบคุมใหหัวเผาในหองเผาแรกทํางานได ตอเมื่ออุณหภูมิ

ในหองเผาสุดทายถึงระดับ 850 องศาเซลเซียส 
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                             6) หัวเผาในหองเผาสุดทาย ตองเปนหัวเผาแบบ Modulating Burner 

ซึ่งสามารถปรับเปลวไฟใหมีความสั้น – ยาวของเปลวไฟไดไมนอยกวา 4 ระดับข้ึนไป และมีระบบหรือ

อุปกรณใดๆ ที่สามารถควบคุมใหอุณหภูมิการทํางานในหองเผาสุดทาย อยูในระดับคงที่สม่ําเสมอ 

                             7) อุณหภูมิในหองเผาสุดทาย ตองไมนอยกวา 850  องศาเซลเซียส 

ตลอดเวลาของการเผาไหมในหองเผาแรก 

                             8) ตองมีระยะเวลาการเผาไหม กลิ่น ควัน และกาซที่เกิดจากหองเผาแรก 

ในหองเผาสุดทาย (Retention Time) เปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 วินาที และตองแนบรายการคํานวณ

ระยะเวลาสําหรับการเผาในหองเผาสุดทาย  

                             9) ตองมีการควบคุมการเผาไหมใหสัมพันธกับอุณหภูมิในหองเผา และ

สามารถเลือกระบบการทํางานในการเผาใหเปนระบบอัตโนมัติได โดยมีตัววัดอุณหภูมิ (Thermocouple) 

ในทุกหองเผา และตองแสดงตัวเลขคาอุณหภูมิในหองเผาทั้งสองใหเห็นชัดเจน 

                            10) ตองมีปลองระบายอากาศเสีย ซึ่งทําดวยเหล็กสแตนเลส และภายใน

บุดวยวัสดุทนไฟ โดยมีชองเปดสําหรับการเก็บตัวอยางอากาศตามวิธีการและขอกําหนดการตรวจสอบ

มลพิษที่ปลอยจากปลอง โดยตัวปลองตองสูงไมนอยกวา 1 เมตรจากหลังคาอาคารฌาปนสถาน 

                            11) มีชองสําหรับกวาดเก็บเถาและกระดูกแยกตางหาก 

                            12) ถังหรือที่เก็บเชื้อเพลิงสําหรับการเผาตองถูกจัดเก็บไวอยางปลอดภัย

เปนไปตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว หรือการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง จะตอง

ไดรับการตรวจสอบและไดรับใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองในเรื่องของระบบเชื้อเพลิง สถานที่ตั้ง

เชื้อเพลิง และสถานที่สะสมเชื้อเพลิงจากกรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย ในกรณีที่กาซเปน

เชื้อเพลิงตองมีระบบการหยุดจายแกสแบบอัตโนมัติ ทันทีที่เกิดเหตุฉุกเฉินโดยติดตั้งที่ทอจายแกสหลัก 

                           13) อุปกรณสําหรับการกวาดเก็บกระดูก จํานวน 1 ชุด 

                           14) อุปกรณสําหรับการทําความสะอาดเตาเผาศพ จํานวน 1 ชุด 

                           15) อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่ไดรับมาตรฐาน จํานวน 2 ชุด  

อยางนอยโดยแตละชุดตองประกอบดวย ถุงมือกันความรอน รองเทากันความรอน ชุดกันความรอน  

หนากากกันความรอน หนากากปองกันมลพิษ แวนตากันแสงจา 

                           16) ผูจําหนาย ตองเปนผูผลิตเตาเผาศพ หรือมีหนังสือแตงตั้งการเปน

ตัวแทนจําหนายโดยตรงจากผูผลิตแตเพียงผูเดียวในประเทศไทย 

                           17) เมื่อทําการติดตั้งเตาเผาศพเรียบรอยแลว ผูจําหนายจะตองปฏิบัติ 

ดังนี้ 

                                    17.1) ทําการทดสอบคุณภาพเตาเผาศพ โดยการเผาศพจริง 
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                                    17.2) ทําการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปลองเตาเผาศพ ดวย

วิธีการมาตรฐานหนวยงาน U.S. EPA (เฉพาะในขอ 17.3.1 ถึง 17.3.4) คํานวณผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ 

หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ในสภาวะแหงที่ปริมาตรออกซิเจนสวนในการ

เผาไหม รอยละ 11  

                                    17.3) ตองดําเนินการในขอ 17.2 ดวยบริษัทหรือหนวยงานที่ใหบริการ

โดยเฉพาะ และไดรับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งการเก็บตัวอยางอากาศ ในขอ 

17.3.1 ถึง 17.3.4 ตองเริ่มทําการทันทีที่ทําการเผาศพ ใหมีคามลพิษที่ปลอยออกมาจากปลองเตาเผาศพ

เปนไปตามกําหนด ดังนี้ 

                                             17.3.1) ตองมีคาปริมาณของฝุนละออง (Total Particulate)      

ไมเกิน 100 mg/Nm3 

                                   17.3.2) ตองมีคากาซคารบอนมอนอกไซด (CO) ไมเกิน 100 

mg/Nm3 

                          17.3.3) ตองมีคากาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx) ไมเกิน 500 

mg/Nm3 

                          17.3.4) ตองมีคากาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ไมเกิน 200 

mg/Nm3 

                                        17.3.5) ตองมีคาความทึบแสงของเขมาควันที่ปลอยออกมา

จากปลองไมเกินรอยละ 10 ดวยวิธี Ringelman’s Method และ/หรือวิธีอื่นใดในการตรวจวัดควันที่

ปลอยออกมาจากปลองเตาเผาศพ ตามที่ระบุไวในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครวาดวยเรื่องสุสาน 

และฌาปนสถาน (ณิชมน จันทรัตน.  2552: 24-36) 
 
 สรุป  
 เตาเผาศพชนิดสองหองเผาที่พัฒนาแลวจะมีประสิทธิภาพที่ดีในการควบคุมคามลพิษไมให

เกินกวาคามาตรฐานที่กําหนดตามบทบัญญัติไว หรือกฎหมายตางๆ ที่ไดประกาศไว แตทั้งนี้ การเผา

ศพจะมีองคประกอบหลายประการในชวงเวลาเดียวกันขณะที่ทําการเผา เชน การสรางหองเผาใหมี

ขนาดใหญพอที่จะทําใหการเดินทางของกาซพิษ มีเวลาในการถูกกําจัด หรือการปรับอากาศใหคงที่

พอเหมาะกับอุณหภูมิความรอนที่เผา รวมทั้งระยะเวลาที่ใชในการอุนหองเผารอง เพื่อใหมีคาความ

รอนพอที่จะกําจัดมลพิษได    
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2. การพัฒนาเตาเผาศพชนิดสองหองเผา 
 2.1 การพัฒนา   
               การพัฒนา หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหดีข้ึน สามารถมองเห็น รับรู หรือสัมผัส

ได และมีความเขาใจในผลงานรวมกัน ความสําคัญของการออกแบบพัฒนามีอยูหลายอยาง ดังนี้ 

               2.2.1 การวางแผนการการทํางาน งานออกแบบจะชวยใหการทํางานเปนไปตามขั้นตอน

อยางเหมาะสม และประหยัดเวลา  

                  2.2.2 การนําเสนอผลงาน ผลงานพัฒนาจะชวยใหผูเกี่ยวของมีความเขาใจตรงกัน 

              2.2.3 การพัฒนาจะชวยอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับงาน เพราะงานบางประเภทอาจมี

รายละเอียดมากมาย ซับซอน งานออกแบบจะชวยใหผูเกี่ยวของ และผูพบเห็นมีความเขาใจที่ชัดเจนขึ้น  
  
 2.2 วัสดุศาสตรและวัสดุวิศวกรรม 

         2.2.1 วัสดุศาสตร (Material Science) เปนการศึกษาเพื่อวัตถุประสงคที่สําคัญดังตอไปนี้ 
                           1)  มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสรางวัสดุ (Structure) ซึ่งเปนเหตุผลสําคัญทําให

วัสดุมีคุณสมบัติทางกลแตกตางกัน 

                        2) สามารถแบงวัสดุออกเปนชนิด ประเภท ตามลักษณะการเกิด คุณสมบัติ 

และกรรมวิธีในการผลิต 

          3) สามารถมีขอพิจารณาในการเลือกใชวัสดุ ใหมีความเหมาะสมกับลักษะของาน 

โดยคํานึงถึงปจจัยดานความสะดวก ปลอดภัย ประหยัด และมีความคงทนเปนสําคัญ 

          4) สามารถวินิจฉัยหรือพิสูจนทราบไดวา ชิ้นงานนั้นๆ ทํามาจากวัสดุอะไร  

เพื่อประโยชนในการซอมบํารุง หรือพัฒนาตอไป 

 

  2.2.2 วัสดุวิศวกรรม (Engineering Material) เปนศึกษาเรื่องของวัสดุในลักษณะ       

การสํารวจ การวิจัย การปรับปรุง พัฒนา เพื่อใหไดวัสดุที่มีคุณสมบัติดียิ่งขึ้น และเปนการแกไขขอดอย

ของวัสดุชนิดตางๆ คําถามในเชิงวัสดุวิศวกรรม เชน ทําอยางไรชิ้นงานจึงจะมีน้ําหนักนอยลง ทําอยางไร

วัสดุที่ใชจึงจะทนตอการเสียดสี ทนความรอนไดดีกวา ทําอยางไรวัสดุจึงจะคงทนใชงานไดระยะยาวนาน 

ทําอยางไรวัสดุที่ใชจึงจะมีคุณสมบัติเปนตัวนํา หรือตานทานไฟฟา หรือความรอนไดดี ทําอยางไรจึงจะ

งายตอกระบวนการผลิต และการนําไปใชงาน ทําอยางไรจะไดวัสดุที่ไมกอใหเกิดปญหาทางดานมลภาวะ 

ไมทําลายสิ่งแวดลอม หรือทําอยางไรจะมีวัสดุคุณภาพดี ราคาถูก และปลอดภัยในการผลิต การสราง

งาน และการบริโภค เปนตน (ไพฑูรย ประสมศรี.  2545: 2) 
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  2.2.3 ประเภทของวัสดุ 

                     2.2.3.1 แบงตามคุณสมบัติโดยทั่วๆ ไป สามารถจัดแบงได 2 กลุม คือ 

                                        1)  วัสดุกลุมโลหะ (Metallic Materials) เปนวัสดุที่ไดมาจากสินแรตาม

ธรรมชาติโดยตรง ซึ่งสวนใหญจะเปนของผสมกับวัสดุชนิดอื่นๆ อยูในรูปของสารประกอบ ตองนํามา

ผานกระบวนการถลุง หรือสกัดเพื่อใหไดแรหรือโลหะที่บริสุทธิ์ เมื่อนําแรบริสุทธิ์นี้ไปผานกระบวนการ

แปรรูปโลหะจะไดวัสดุโลหะเพื่อการใชงาน โลหะสามารถแบงได 2 ชนิด คือ 

               1.1)  โลหะเหล็ก (Ferrous Metal) สามารถตอบสนองคุณสมบัติ 

ดานแมเหล็ก (Magnetic) คือ เปนโละที่แมเหล็กดูด มีหลายชนิด เชน เหล็กหลอ เหล็กเหนียว 

เหล็กกลา เหล็กไรสนิม เหล็กกลาผสม เปนตน 

              1.2) โลหะที่ไมใชเหล็ก (Non Ferrous Metal) ไมมีคุณสมบัติ 

ทางแมเหล็กธาตุ โลหะในกลุมนี้มีเปนจํานวนมาก เชน ทอง เงิน ทองแดง อะลูมิเนียม สังกะสี ทังสเตน 

แมกนีเซียม ตะกั่ว ปรอท โบลิดินั่ม ฯลฯ รวมถึงโลหะผสม เชน บรอนซ และทองเหลือง เปนตน 

         2)  วัสดุกลุมอโลหะ (Non Metallic Materials) วัสดุในกลุมนี้แยกยอยได

ดังนี้ 

              2.1) วัสดุอินทรียสาร (Organic) เปนวัสดุที่ไดมาจากสิ่งมีชีวิต เชน 

ไม เสนใยธรรมชาติ หนังสัตว น้ํามันจากพืช ยางพารา ขนสัตว เปลือกหอย หวาย เปนตน 

              2.2) วัสดุอนินทรียสาร (Inorganic) เปนวัสดุที่ไดมาจากธรรมชาติ

จากสิ่งที่ไมมีชีวิต เปนพวกแรธาตุตางๆ เชน หิน ดินเหนียว กรวด ทราย ศิลาแลง หินออน ยิบซั่ม  

และอัญมณีตางๆ เปนตน  

                                            2.3) วัสดุสังเคราะห (Synthetic Materials) เปนวัสดุที่ตองผาน

กระบวนการทางดานอุตสาหกรรมและเคมี เกิดจากการผสมตัวของวัสดุ ธาตุ และมีเคมีภัณฑอ่ืนๆ 

แบงยอยได 2 ชนิด คือ 

               2.3.1) วัสดุอินทรียสารสังเคราะห เชน  กระดาษ เสนใย

สังเคราะห ฟองน้ํา หนังเทียม พลาสติก ยางเทียม เปนตน 

                                                  2.3.2) วัสดุอนินทรียสารสังเคราะห เชน ปูนซีเมนต คอนกรีต  

เซรามิกส สีทาอาคาร แกว อิฐ เปนตน 
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ตาราง 2  แสดงเปรียบเทียบคุณสมบัติของวัสดุโลหะและอโลหะ 
 

วัสดุโลหะ วัสดุอโลหะ 

1.  นําความรอน ไฟฟาได 1.  เปนตัวนําไฟฟา ความรอนที่เลว 

2.  เคาะมีเสียงกังวาน 2.  เสียงเคาะไมกังวาน 

3.  เนื้อเปนมันวาว 3. เนื้อหยาบไมเปนมัน 

4.  มีจุดหลอมเหลวสูง 4.  แข็งแตเปราะ 

5.  จุดหลอมเหลวและจุดแข็งตัวแนนอน 5.  เสื่อมสภาพ ยุบสลายงาย 

6.  มีความหนาแนนสูง 6.  ความหนาแนนต่ํา 

7.  ที่อุณหภูมิและความดันปกติจะเปนของแข็ง  7.  รวมตัวกับวัสดุอ่ืนไดยาก 

     และทึบแสง 8.  ติดลุกเปนไฟไดงาย 

8.  ตีเปนแผนหรือยืดเปนเสนไดงาย  

9.  มีความเหนียวและแข็งแรง  

10. คงทน ผุสลายยาก  

11. รังสีเอกซเรยผานไดยาก  

12. ข้ึนรูปงานโดยการหลอไดงาย  

 

 ที่มา: ไพฑูรย ประสมศรี.  (2545).  วัสดุศาสตร MATERIALS SCIENCE: พื้นฐานการศึกษา
และการปฏิบัติงาน.  พิมพคร้ังที่ 3.   
 

   2.2.3.2 แบงตามกลุมวัสดุศาสตร วัสดุในความหมายขิงวัสดุศาสตร สามารถแบง

ประเภทวัสดุตามลักษณะของโครงสราง รูปลักษณะ คุณสมบัติและการใชงานไดดังนี้ คือ วัสดุโลหะ 

วัสดุโพลิเมอร วัสดุเซรามิกส วัสดุผสม วัสดุส่ิงทอ และวัสดุอุตสาหกรรม 

      2.2.3.3 แบงตามคุณสมบัติในการตอบสนองการใชงาน สามารถแบงได 6 กลุม 

คือ 

        1) กลุม Mechanical เปนวัสดุสารที่มีคุณสมบัติตอบสนองตอแรงทาง

กลได เชน การทนตอแรงกด แรงอัด ทนตอความลา ความยืดหยุน เชน วัสดุโลหะ พลาสติก เปนตน 

        2) กลุม Electrical เปนวัสดุสารที่มีคุณสมบัติดานการกําเนิดพลังงาน

ไฟฟา ความเปนสื่อ เปนตัวนํา หรือวงจรไฟฟา เชน คอนเดนเซอร ทรานซิสเตอร ไอซี เปนตน 

        3) กลุม Thermal เปนวัสดุสารที่ใหการตอบสนองดานความรอน เชน 

ขดลวด เทอรโมสตัท สารกึ่งตัวนํา เปนตน 
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        4) กลุม Magnetic เปนกลุมวัสดุสารที่มีคุณสมบัติดานกําเนิดแหลง

แมเหล็ก หรือมีพลังดึงดูดทางแมเหล็ก เชน แมเหล็กถาวร แมเหล็กชั่วคราว เปนตน 

        5) กลุม Optical เปนวัสดุกลุมที่มีลักษณะการตอบสนองทางดานการ

กําเนิดแสง การหักเห หรือการสะทอนแสง เชน วัสดุกระจก เลนสเวา เลนสนูน เปนตน 

        6) กลุม Deteriorative เปนกลุมวัสดุสารที่มีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถ

ตอบสนองทางเคมีของสารหรือวัตถุตางๆ เชน เมื่อหยดสารเคมีลงไปแลว จะเกิดความเปนกรด หรือดาง 

หรือมีปฏิกิริยาทางเคมีเกิดขึ้น เชน อะเซทิลีน ปูนซีเมนต เปนตน 

      2.2.3.4 แบงตามคุณสมบัติพื้นฐานทางฟสิกส ไฟฟา และเคมี เพื่อความสะดวก

ตอการอธิบายความ วัสดุวิศวกรรม แบงออกเปน 3 กลุมใหญ โดยพิจารณาจากพื้นฐานที่แตกตางกัน

ทางดานกายภาพ คุณสมบัติทางกล ไฟฟา และเคมี กลาวคือ วัสดุโลหะ วัสดุโพลิเมอร (พลาสติก)  

และวัสดุเซรามิกส ซึ่งถานําวัสดุทั้ง 3 กลุมนี้มารวมกันหรือผสมผสานการใช จะทําใหไดวัสดุเพิ่มข้ึนอีก         

2 กลุม คือ วัสดุผสมและวัสดุกึ่งตัวนํา วัสดุทั้ง 5 กลุมนี้นับวามีความสําคัญเปนวัสดุชาง และวัสดุ

วิศวกรรมที่สําคัญ 

      1) วัสดุโลหะ (Metallic Materials) เปนวัสดุประเภทอนินทรียสาร 

ประกอบดวย ธาตุโลหะเพียง 1 อยาง หรือมากกวาก็ได และหรืออาจมีธาตุอโลหะผสมอยูดวย ตัวอยาง

ของธาตุโลหะ เชน เหล็ก ทองแดง อะลูมิเนียม ทังสเตน นิเกิล สังกะสี และไตตาเนียม เปนตน สวนธาตุ

อโลหะที่ผสมอยู เชน คารบอน ไนโตรเจน และออกซิเจน วัสดุโลหะจะมีโครงสรางเปนผลึกอะตอมจะ

ถูกจัดใหเรียงอยูในลักษณะเดียวกัน วัสดุโลหะโดยทั่วไปจะมีคุณสมบัตินําไฟฟา และนําความรอนไดดี 

โลหะสวนใหญจะมีสภาพใชงานเปนสถานะแข็ง มีความแข็งแรง เหนียวที่อุณหภูมิหอง และจะยังรักษา

สภาพและความแข็งแรงไดดีเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น วัสดุโลหะสามารถแบงออกได 3 กลุม คือ โลหะกลุม

เหล็ก (Ferrous) โลหะนอกกลุมเหล็ก (Non-Ferrous) และโลหะเจือหรือโลหะผสม (Alloy) โลหะกลุม

เหล็ก เชน เหล็กหลอ เหล็กเหนียว เปนตน ตัวอยางโลหะนอกกลุมเหล็ก เชน ทองแดง อะลูมิเนียม 

สังกะสี เงิน ทอง เปนตน สวนโลหะเจือหรือโลหะผสม ตัวอยางวัสดุ เชน ทองเหลือง บรอนซ ดีบุก 

อะลูมิเนียม โลหะแบริ่ง หรือโลหะซินเตอร เปนตน 

      2) วัสดุโพลิเมอรหรือพลาสติก (Polymeric Materials or Plastic) วัสดุ  

 โพลิเมอร ไดแก จําพวกพลาสติกและยาง จะมีองคประกอบสวนใหญเปนสารไฮโดรคารบอน  

มีโครงสรางโมเลกุลขนาดใหญ มีลักษณะเปนตาขาย เปนแขนง หรือเปนเสนยาว มีความหนาแนนต่ํา  

จึงเปนเหตุผลที่ทําใหโพลิเมอรมีความออนตัว ยืดหยุน สามารถรับแรงไดมาก โครงสรางสวนใหญจะไม

เปนผลึก แตมีบางชนิดที่มีโครงสรางเปนแบบผลึกและไมเปนผลึกผสมกัน โพลิเมอรจะเปนตัวนําไฟฟา

และความรอนที่เลว จึงนิยมใชทําฉนวนไฟฟาและใชประโยชนทางการปดการรั่วของไฟฟา ตัวอยาง

วัสดุโพลิเมอร เชน พลาสติก ยาง ฟองน้ํา โฟม อิพอกซี ทอ PVC เปนตน 
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      3) วัสดุเซรามิกส (Ceramic Materials) วัสดุเซรามิกสจัดเปนพวกวัสดุ
สังเคราะหเกิดจากการรวมตัวของวัตถุดิบทั้งประเภทโลหะและอโลหะ องคประกอบสวนใหญจะอยูใน
รูปของออกไซด ไนเตรท และคารไบต วัสดุในกลุมเซรามิกส เชน ซีเมนต แกว กระจก ขอดีของวัสดุ    
เซรามิกส คือ มีน้ําหนักไมมากนัก มีความแข็ง ทนทาน ทนความรอนไดสูง เปนฉนวนไฟฟาที่ดี  
ดวยคุณสมบัติเดนดานการทนความรอนสูง ทนตอการกัดกรอน ยากตอการสึกหรอ และเปนฉนวนที่ดี 
เซรามิกสจึงถูกนําไปใชทําผนังเตาหลอมโลหะที่ตองการอุณหภูมิสูงๆ เชน เตาหลอมเหล็กกลา เปนตน 
นอกจากนี้ยังถูกนําไปใชงานในยานอวกาศ โดยใชทําเปลือกนอกของตัวยานอวกาศ เพราะสามารถทน
ตอความรอนที่เกิดจากการเสียดสีของบรรยากาศขณะเคลื่อนที่ได สวนวัสดุในตัวยานอวกาศจะทําดวย
วัสดุเบาพวกอะลูมิเนียมหรือดลหะผสมอื่นๆ ที่อุณหภูมิสูง วัสดุเซรามิกสจะมีความคงทนมากกวาวัสดุ
โลหะและโพลิเมอร วัสดุเซรามิกสมีความแข็งมากแตเปราะและแตกหักไดงาย 
         4) วัสดุผสม (Composite Materials) เปนลักษณะของวัสดุที่เกิดขึ้น 
จากการรวมตัวกันของวัตถุธาตุ อยางนอย 2 อยาง โดยสภาพจะสามารถมองเห็นความแตกตางกัน 
ของวัตถุธาตุดังกลาวไดชัดเจน ตัวอยางเชน ไฟเบอรกลาส ฟอรเมกา วัสดุทําหัวไมกอลฟ คีรีบอรด เปน
ตน โดยเปนการเลือกใชลักษณะเดนของวัสดุแตละประเภท หรือเปนวัสดุกลุมเดียวกันแตมีเฟสตางกัน
มาประกอบเปนวัสดุเดียวกัน 
      5) วัสดุสารกึ่งตัวนํา (Semiconductors) เซมิคอนดัคเตอร หรือวัสดุสาร 
กึ่งตัวนําบางครั้งเพื่อเปนการงายตอความเขาใจอาจเรียกวาวัสดุอิเล็กทรอนิกส ซึ่งโดยปกติจะไม
จัดเปนวัสดุหลักในงานอุตสาหกรรม แตจะเปนวัสดุที่สําคัญอยางมากในงานวิศวกรรมชั้นสูง ในงาน
ไฟฟาอิเล็กทรอนิกส การสื่อสาร ดาวเทียม คอมพิวเตอร เครื่องคํานวณอิเล็กทรอนิกส หรือนาฬิกาแบบ
ดิจิตอล และหุนยนตในงานอุตสาหกรรมยานยนต ตัวอยางวัสดุสารกึ่งตัวนําและอิเล็กทรอนิกส  
เชน Silicon, Gallium Arsenide, Diode, Triac, Bibolar Junction, Transistor และ Integrate 
Circuits เปนตน (ไพฑูรย ประสมศรี.  2545: 3-9) 
 
 2.3 วิศวกรรมคุณคาและการวิเคราะหคุณคา (Value Engineering and Value Analysis, 
VE/VA) (วันชัย ริจิรวนิช.  2543: 201-202) 
  2.3.1 วิศวกรรมคุณคา (VE) คือ การพัฒนาเพื่อออกแบบผลิตภัณฑหรือบริการใหม  
โดยมีจุดเนนในดานการใชงานใหงายขึ้นและตนทุนการผลิตลดลง 
  2.3.2 การวิเคราะหคุณคา (VA) คือ การวิเคราะหผลิตภัณฑเพื่อการปรับเปล่ียน 
การออกแบบของผลิตภัณฑหรือบริการ โดยมีวัตถุประสงคในการลดตนทุนการผลิตหรือการใหบริการ  
ทั้งวิศวกรรมคุณคาและการวิเคราะหคุณคาตางก็มีวัตถุประสงคในการออกแบบ คุณคาดานหนาที่การ
ใชงานของสวนตางๆ ของผลิตภัณฑ จึงเปนการปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑซึ่งไมทําใหคุณภาพ
ความเชื่อมั่นและหนาที่ความสามารถในการใชงานของผลิตภัณฑเสีย ในขณะเดียวกันสามารถ 
ลดตนทุนดานวัตถุดิบและตนทุนการผลิตไดอีกดวย 
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 ในการวิเคราะหคุณคา วิศวกรออกแบบตองทํางานรวมกับฝายจัดซื้อ เพื่อสามารถเลือกใช

วัตถุดิบที่เหมาะสมและราคาต่ํามาทกแทนวัตถุดิบที่ใชในการผลิต แตในงานของวิศวกรรมคุณคา 

บทบาทของการออกแบบจะสําคัญมาก กลยุทธการออกแบบผลิตภัณฑ คือ ผลิตภัณฑคุณภาพสูง    

ทั้งดานการใชงานและอื่นๆ วัสดุที่ใชราคาถูกและเหมาะสมกับผลิตภัณฑ เวลาที่ใชในการผลิตตองต่ํา

โดยขจัดสวนประกอบของผลิตภัณฑที่ไมจําเปนสําหรับหนาที่การใชงานของผลิตภัณฑออกไป  

และเปนการลดเวลาผลิตในสวนของผลิตภัณฑนั้นๆ ดังนั้นจะเห็นไดวาหลักการใหญๆ ของวิศวกรรม

คุณคาและการวิเคราะหคุณคา คือ 

 1) การขจัดสวนที่ไมจําเปนของผลิตภัณฑ 

 2) การทดแทนวัสดุดวยวัสดุที่เหมาะสมกวา 

 ดังนั้น กิจกรรมการวิเคราะหคุณคาและวิศวกรรมคุณคา จึงเปนกิจกรรมที่ชวยใหสามารถ 

ลดเวลาในการผลิตและตนทุนวัสดุที่ไมจําเปน เปนการเพิ่มผลผลิตโดยตรง  
 
 2.4 หลักการพัฒนาเตาเผาศพชนิดสองหองเผา 
             หลักการพัฒนาและสรางเตาเผาศพชนิดสองหองเผา อิงตามมาตรฐานตามขอกําหนด

คุณสมบัติเตาเผาศพปลอดมลพิษของกรุงเทพมหานคร เพื่อนําไปใชประกอบพิธีฌาปนกิจ สําหรับผูที่

เสียชีวิตลวงลับไปแลว และเปนการชวยลดมลภาวะทางอากาศที่เกิดจากการเผา เตาเผาศพชนิดสอง

หองเผามีสวนประกอบสําคัญตางๆ ดังนี้ 

        2.4.1 หองสันดาปหรือหองเผา (Combustion Chamber) เตาเผาศพใชหลักการของเตาเผา

แบบหลายหองเผา (Multiple Chamber) ประกอบดวย 2 หองเผา คือ             

   2.4.1.1 หองเผาแรก หรือหองเผาหลัก (Primary Chamber) ทําหนาที่เผาศพและ

วัสดุอ่ืนๆ เชน ดอกไมจัน เปนตน  

   2.4.1.2 หองเผาควัน หรือหองเผารอง (Secondary Chamber) ทําหนาที่เผากาซที่

เกิดจากหองเผาแรกอีกครั้ง เพื่อกําจัดกลิ่น ควัน ในหองเผาสุดทาย (Retention Time) เปนระยะเวลา

ไมนอยกวา 1 วินาที   

     2.4.2 ชุดกําลังของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา ประกอบดวย มอเตอร

ขนาดตางๆ ตามหนาที่การใชงาน 

             2.4.2.1 มอเตอรประตูหนา ใชมอเตอร ขนาด 1 แรงมา 50 Hz, 

220/380 V 

                  2.4.2.2 มอเตอรประตูหลัง ใชมอเตอร ขนาด 1.5 แรงมา 50 Hz, 

220/380 V     
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      2.4.2.3 พัดลมเติมอากาศ (Air Bower) ประกอบดวย มอเตอรขนาด  

3 แรงมา 50 Hz, 220/380 V จํานวน 1 ชดุ 

  2.4.3 ชุดหัวพนไฟสาํเร็จรูป (หวัเผา) เปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพเทียบเทาตามมาตรฐาน

ของประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน ยุโรป หรือไดรับการรับรองมาตรฐานจากประเทศผูผลิตหัวเผา มีอยู        

2 ชนิด คือ 

   2.4.3.1 หัวเผาหลกั (เผาศพ) มีขนาดไมนอยกวา 1,350,000 บีทียู/ชั่วโมง 

                 2.4.3.2  หัวเผารอง (เผาควัน) มีขนาดไมนอยกวา 1,350,000 บีทียู/ชั่วโมง 

        2.4.4 ระบบประตูเตาเผาศพดานหนา เตาเผาศพชนิดสองหองเผาออกแบบโดยใชระบบ

มอเตอรเกียรเปนตัวสงกําลงัในการยกประตูเตา ซึ่งมอเตอรเกียรจะทาํการหมนุเพลาเพื่อสงกาํลังหมุน

ลวดสลิง ขนาด 4 มิลลิเมตร ใหยกประตูข้ึนและลงได    

  2.4.5  ประตูเตาเผาศพดานหนา – หลงั แบงออกเปน 2 แบบ คอื 

   2.4.5.1 บานประตู ทาํดวยคอนกรีตทนไฟ เทขึ้นรูปตามแบบ วงกบบานประตูทํา

ดวยเหลก็หลอ เพื่อปองกนัการบิดตัวเมื่อไดรับความรอน     

   2.4.5.2 ประตูหนา มีระบบตรวจสอบการเปดประตูในระหวางการเผาไหม  

ซึ่งหัวเผาหลักสามารถดับเองทันทีเมื่อเปดประตูขณะทําการเผา และจะติดเองอีกครั้งเมื่อประตูปดลง 

  2.4.6 วัสดุทนไฟ คือ วัสดุพวกอโลหะซึ่งสามารถนํามาใชกอสรางโครงสราง หรือเตาตางๆ 

ที่ใชงานอุณหภูมิสูงไดโดยไมเกิดการหลอมเหลวเสียรูปรางไปขณะใชงาน สมบัติประการแรกของวัสดุ

ทนไฟ คือ ความทนไฟ นอกจากนี้แลวในลักษณะการใชงานตางๆ สมบัติที่สําคัญอื่นๆ ของวัสดุทนไฟ 

มีดังนี้ (หางหุนสวนจํากัด ไทย เอส เอส อิฐทนไฟ.  2554: ออนไลน) 

        2.4.6.1 รับน้ําหนักขณะใชงานที่อุณหภูมิสูงไดเพียงพอโดยไมเกิดการยุบตัว 

    2.4.6.2 ทนการขัดสีจากลม ฝุน หรือวัสดุตางๆ ไดดีที่อุณหภูมิสูง 

         2.4.6.3 ทนการกัดกรอนจากสารเคมี หรือสารประกอบหลอมเหลวตางๆ ได  

เมื่อใชงาน 

       2.4.7 ประเภทของวัสดุทนไฟแบงออกเปนประเภทใหญๆ ไดดังนี้ 

        2.4.7.1 อิฐทนไฟ (Refractory Brick) มีลักษณะเปนกอน การใชงานสวนมาก

นําไปใชในงานกอ เชน ในการสรางเตาเผา อิฐทนไฟเปนวัสดุทนไฟประเภทที่สามารถรักษาขนาด

สัณฐานเดิมเมื่อผานการใชงาน และมีสมบัติดีกวาวัสดุทนไฟประเภทอื่นๆ รูปรางของอิฐทนไฟจะมีอิฐ

ตรง (Straight: ST) อิฐส่ีเหลี่ยมบาง (Split: SP) อิฐกลีบสม (Side Arch: SA) อิฐหัวขวาน (End Arch: 

EA) และอิฐหนาวัว (Key: Ke) การใชงานสวนมากจะนําไปใชในงานกอ เชน ในการสรางเตาเผา เปนตน 

(บริษัทเซรามิคส อาร อัส.  2554: ออนไลน) 
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ตาราง 3  ขอมูลทางเทคนิคของอิฐทนไฟ 

 

คุณสมบัติ   เกรด   

 SK30 SK34 SK36 SK38 SK43 
1. วัสดุทนความรอน, SK  

(Seger Cone) 

30 34 36 37-38 34 

2. ความหนาแนน, g/cc 1.96-2.03 2.19-2.16 2.33-2.40 2.52-2.60 2.21-2.28 

3. ความพรุน, % 21-25 18-22 19-22 22-25 15-19 

4. คาแรงกด, kg/cm2 200-350 300-450 350-600 400-700 300-450 

5. คาความแคน, kg/cm2 40-75 70-105 75-110 80-115 80-140 

6. ก า ร ห ด ตั ว ห ลั ง จ า ก  

การเผา, % 

-0.2 to -0.6 0.0 to -0.3 +0.5 to 

+1.0 

+0.5 to 

+1.0 

-0.2 to -0.7 

7. อุณหภูมิสูงสุด, °c 1,300 1,400 1,600 1,800 1,400 

8. สวนผสมทางเคมี, % 

โดยประมาณ  

- - - - - 

    Silica (SiO2) 62.2 50.7 34.8 14.8 50.3 

    Alumina (AI2O3) 30.0 43.0 59.3 79.2 43.7 

    Iron Oxide (Fe2O3) 2.3 1.9 1.8 1.5 1.6 

    Lime (CaO) - - - - - 

9. ขนาด (กวางxยาว), mm. 230x115 230x115 230x115 230x115 230x115 

     ความหนา, mm. 76, 50, 25 76, 50, 25 76, 50, 25 76, 50, 25 76, 50, 25 

  

ที่มา: หางหุนสวนจาํกัด ไทยเฟอรเนส เอน็จิเนียร่ิง.  (2554).  อิฐทนไฟ (Refractoy Brick).   
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ตาราง 4  ขนาดมาตรฐานของอิฐทนไฟ 

 

มาตรฐานอิฐทนไฟ 

คําอธิบายรูป หมายเลขอิฐ 
ขนาด (มิลลิเมตร) 

A B H L 

 

ST-76 

ST-64 

 76 

64 

115 

115 

230 

230 

 

 

SP-50 

SP-38 

SP-32 

SP-25 

 50 

38 

32 

25 

115 

115 

115 

115 

230 

230 

230 

230 

 

SA-70 

SA-64 

SA-50 

76 

76 

76 

70 

64 

50 

115 

115 

115 

230 

230 

230 

 

EA-70 

EA-64 

EA-50 

76 

76 

76 

70 

64 

50 

115 

115 

115 

230 

230 

230 

 

KE-102 

KE-89 

KE-76 

115 

115 

115 

102 

86 

76 

76 

76 

76 

230 

230 

230 

 

ที่มา: หางหุนสวนจํากัด ไทยเฟอรเนส เอ็นจิเนียร่ิง.  (2554).  อิฐทนไฟ (Refractoy Brick).   

 

                         2.4.7.2 อิฐฉนวนกันความรอน (Insulation Brick) เปนอิฐที่ใชสําหรับปองกัน 

การสูญเสียความรอนออกไปภายนอกสามารถใชไดกับงานกอทั่วไป ซึ่งมีหลายคุณภาพใหเลือกใช

ตามแตอุณหภูมิที่ใชงาน            
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 2.4.7.3 ปูนทนไฟ (Mortar) เปนวัสดุทนไฟชนิดพิเศษ เนื้อละเอียด ใชในการกอ อิฐ

ทนไฟทําหนาที่เปนตัวเชื่อมระหวางอิฐและปองกันการแทรกซึมของกาซ หรือของเหลวซึมออกจาก

รอยตอระหวางอิฐ โดยจะใชกอหนาเพียง 1 – 2 มิลลิเมตร เทานั้น ปูนทนไฟโดยทั่วไปแบงตามลักษณะ

ผลิตภัณฑเปน 2 ประเภท คือ 

    1) ปูนทนไฟที่ตองใหความรอนจึงจะแข็งตัว (โดยปกติประมาณ 1,000๐C     

ข้ึนไป) เรียกวา Heat Setting Mortar (HM) 

                                    2) ปูนทนไฟที่เมื่อทิ้งไวจะแข็งตัวเองที่อุณหภูมิหอง เรียกวา  Air SettingMortar 

(AM) 

            2.4.7.4 คอนกรีตทนไฟ (Castable) เปนสวนผสมของเม็ดวัสดุทนไฟชนิดตางๆ กับ

ซีเมนตทนไฟ ซึ่งมีอลูมินาสูงเมื่อผสมกับน้ําในปริมาณที่พอเหมาะแลวจะสามารถเทลงเปนแบบรูปราง

ตางๆ ไดคลายกับคอนกรีตปกติ ชวยลดปญหาในบริเวณที่กออิฐไดยากและลดความยุงยากในการตัด

อิฐ สําหรับการกอสรางและซอมแซมเตา มีหลักการคํานวณ ดังนี้ 

        1) พื้นที่ 1 ตารางเมตร ใชอิฐทนไฟขนาดมาตรฐาน ST – 76 (230 x 115 

x 76 มม.) กอโชวแนวดาน 230 x 76 มม. จะใชอิฐจํานวน 58 กอน 

             2) การกออิฐทนไฟทั่วไปจะใชปูนทนไฟประมาณ 6% ของน้ําหนักอิฐที่ใช 

     3)  อิฐฉนวนกันความรอนจะใชปูนทนไฟประมาณ 8% ของน้ําหนักอิฐที่ใช 

               หมายเหตุ: หลักการคํานวณในขอ (2, 3) เปนเพียงการประมาณการใชปูนทนไฟในเบื้องตน 

 

  2.4.8 อุปกรณวัดอุณหภูมิ (Thermocouple) ใชสําหรับตรวจวัดคาความรอนภายในหอง

เผาหลกัและหองเผารอง หองละ 1 ชุด ใชประเภท Type K สามารถตรวจจับความรอนไดที่อุณหภูม ิ

1,200 องศาเซลเซียส 
 
 สรุป  
 การพัฒนาเตาเผาศพชนิดสองหองเผานั้น จะตองคํานึงถึงหลักทฤษฎีในการรับน้ําหนักของ

รากฐานของตัวเตา เพื่อใหรับน้ําหนักของวัสดุและอุปกรณตางๆ ที่เลือกนํามาใช (รับน้ําหนักตัวเตา

ทั้งหมด) รวมถึงวัสดุทนไฟประเภทตางๆ ที่ตองรับความรอนจากการเผา เชน อิฐทนไฟ ปูนทนไฟ และ

คอนกรีตทนไฟ จะตองเลือกใชวัสดุใหสอดคลองกับคาความรอนในหองเผา เพราะไมเชนนั้นแลววัสดุ

ทนไฟที่เลือกใชอาจจะเกิดความเสียหายได 
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3. มลพิษของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา 

 การตรวจวัดมลพิษของเตาเผาศพชนิดสองหองเผาที่พัฒนาขึ้นหาไดจากการตรวจวัด

คุณภาพอากาศของเตาเผาศพขณะทําการเผา ซึ่งกําหนดโดยหนวยงานที่เกี่ยวของรวมกัน มี 2 วิธี ดังนี้ 

 3.1 การตรวจวัดความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพดวยวิธี ริงเกิลมานน 

การตรวจวัดดวยวิธีนี้เปนการตรวจวัดที่ถูกกําหนดโดยกรมควบคุมมลพิษ ในฐานะหนวยงานที่ไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ จึงไดจัดทําหลักเกณฑทางวิชาการและแนวทาง

ปฏิบัติสําหรับเตาเผาศพ ซึ่งเปนวิธีการตรวจวัดที่ถูกตองตามหลักวิชาการและสามารถดําเนินการได

ในทางปฏิบัติ พบวา การตรวจวัดความทึบแสงของเขมาควันดวยวิธีริงเกิลมานน (Ringelmann)  

มีความเหมาะสมที่จะนํามาใชโดยใชหลักการสังเกตความทึบแสงของเขมาควัน ที่ระบายออกจาก

ปลองดวยสายตาแลวเปรียบเทียบคากับแผนภูมิริงเกิลมานน (Ringelmann)  การกําหนดคามาตรฐาน

ความทึบแสง (Opacity) ของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพไมเกินรอยละ 10 พรอมวิธีการตรวจวัด

ความทึบแสงแบบริงเกิลมานน (Ringelmann's Method) ตามมาตรา 55 พระราชบัญญัติสงเสริม 

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 กรมควบคุมมลพิษจัดทําหลักเกณฑทางวิชาการ 

และแนวทางปฏิบัติสําหรับหนวยงานที่จะนํามาตรฐานความทึบแสงไปใชในการควบคุมปญหาเขมา

ควันจากเตาเผาศพ ประกอบดวย แผนแสดงคาความทึบแสง ตั้งแตรอยละ 0 – 100%  และแผนภูมิ

เขมาควันแบบวงกลมมีลักษณะเปนรูปวงกลมขนาดเสนผานศูนยกลาง 112มิลลิเมตร บนกระดาษสี

ขาว ผิวเรียบขนาดกวาง 154.5 มิลลิเมตร และยาว 224.5 มิลลิเมตร ที่มีคาการสะทอนแสงเทียบเทา 

(Reflectance Equivalency) กับผงแมกนีเซียมออกไซด (MgO) หรือผงแบเรียมซัลเฟต (BaSO) ชนิด

เกรดสารเคมี (Reagent Grade) เจาะชองเปนรูปวงกลมตรงจุดศูนยกลางของแผนภูมิขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง 12 มิลลิเมตร และใหแบงรูปวงกลมของแผนภูมิออกเปน 10 ชองเทาๆ กัน และพิมพสีดวย

ผงถานสีดํา (Black Carbon) ที่ใชในการพิมพจนเต็มชองโดยแตละชองตองมีระดับคาความทึบแสงที่

แตกตางกัน ตั้งแตคาความทึบแสงเทากับรอยละ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 80 และ 100  

ดังภาพประกอบ 4 (กรมควบคุมมลพิษ.  2554ก: ออนไลน)  
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ภาพประกอบ 4  ลักษณะและหนวยวัดของแผนภูมิเขมาควันของริงเกลิมานน 

 

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ.  (2554ก).  มาตรฐานคุณภาพอากาศและเสียง: มาตรฐานคาความ
ทึบแสงของเขมาควนัจากปลองเตาเผาศพ.   

 

              3.2 การตรวจวัดความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพดวยวิธีตามมาตรฐาน

หนวยงาน U.S. EPA (United States Environmental Protection Agency) ไดกําหนดไว ดังนี้ 
   3.2.1 การตรวจวัดดวยวิธีนี้เปนการตรวจวัดที่จะตองดําเนินการดวยบริษัทหรือหนวยงานที่

ใหบริการโดยเฉพาะ และไดรับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม วิธีการคือ การเก็บตัวอยาง

และวิเคราะหคุณภาพตัวอยางอากาศจากปลองเตาเผาศพโดยวิธี Determination of Particulate 

Emission from Stationary Sources ของ U.S. EPA ประเทศสหรัฐอเมริกา วิธีการกําหนดจุดระยะที่ 8 

เทาของเสนผาศูนยกลางปลองของทอทางปลายทิศทางการไหลจากตัวรบกวนการไหล หรือจุดที่

เหมาะสมตามเกณฑอนุโลมของ U.S. EPA STADARD     

  3.2.2 การตรวจวัดตองเริ่มดําเนินการทันทีที่ทําการเผาศพ ใหมีคามลพิษที่ปลอยออกมา

จากปลองเผาศพเปนไปตามที่กําหนด ซึ่งคํานวณผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท ที่

อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ในสภาวะแหงที่ปริมาตรออกซิเจนสวนเกินในการเผาไหมรอยละ 11 ดังนี้ 

   3.2.2.1 ตองมีคาปริมาณฝุนละออง (Total Particulate) ไมเกิน 100 mg/Nm3 

                          3.2.2.2 ตองมีคากาซคารบอนมอนอกไซด (CO) ไมเกิน 100 mg/Nm3 

              3.2.2.3 ตองมีคากาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx) ไมเกิน  500 mg/Nm3 

   3.2.2.4 ตองมีคากาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ไมเกิน  200 mg/Nm3 
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 แตทั้ง 4 วิธีนี้ พบวา ไมมีความเหมาะสมเนื่องจากเจาหนาที่ที่ทําการเก็บตัวอยางจะตองปน

ข้ึนไปบนหลังคาเมรุขณะที่มีพิธีการเผาศพซึ่งขัดตอความเชื่อของประชาชนที่เห็นวาเปนการไมใหความ

เคารพตอผูตาย นอกจากนี้ปลองเมรุเผาศพบางแหงยังมีลักษณะเปนอิฐกอปูน ซึ่งไมสามารถเจาะรูที่

ปลองเพื่อทําการเก็บตัวอยางไดโดยสะดวกและเสียคาใชจายสูงอีกดวย (กรมควบคุมมลพิษ.  2552: 

ออนไลน) 
 
4. ความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา 

 การประเมินความเหมาะสม (นวลนอย  บุญวงษ. 2539: 187-192) ไดกลาวถึงองคประกอบที่

มีผลตอการประเมิน คือ หลักเกณฑการประเมินผลงานศิลปะและการออกแบบเปนงานที่เกี่ยวของกับ

การใชความรูสึกนึกคิดในการสรางสรรค การที่จะทําใหการประเมินผลมีความนาเชื่อถือและเปนที่

ยอมรับไดจึงจําเปนตองมีหลักเกณฑซึ่งกําหนดไวอยางชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาตองการพิจารณา

ตัดสินหลักเกณฑเปนองคประกอบที่สําคัญ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากมีผูประเมินเรียบรอยแลว โดยผูประเมิน

จะทําหนาที่กลั่นกรองเงื่อนไขตางๆ และวางเปนเกณฑสําหรับใชเปนแนวทางการเปรียบเทียบความ

ยากงายของหลักเกณฑมักจะขึ้นกับระดับความสมบูรณ หรือความสัมฤทธิ์ผลงานของ ถายิ่งตองการ

ใหไดผลคุณภาพดีมากผูประเมินยอมมองหาวิธีการวางหลักเกณฑที่รัดกุม และครอบคลุมปจจัยตางๆ 

อยางครบถวย อีกอยางทั้งยังตองทําการพิจารณาตามหลักเกณฑอยางเครงครัด การสรางหลักเกณฑ

การประเมินผลเปนงานที่มีความละเอียดและประกอบดวยขั้นตอนที่สําคัญดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาองคประกอบของงานออกแบบ เมื่อรวบรวมผลงานการออกแบบ 

ที่ตองการจะกําหนดเปนหัวขอหลักเกณฑนั้น ผูประเมินตองทําการศึกษาใหเกิดความรูความเขาใจ

องคประกอบหลักของงานนั้นๆ จึงจะสามารถวางหลักเกณฑไดอยางถูกตอง ประเด็นสําคัญที่ควร

ศึกษา 3 ดาน ไดแก การศึกษาลักษณะเฉพาะของงานออกแบบ เนื่องจากงานออกแบบแตละประเภท

จะมีลักษณะเฉพาะที่แตกตางกัน ดังนั้นคุณคาของงานจึงอยูในเรื่องราวหรือตําแหนงที่ตางกันไปดวย 

ดังตัวอยางของงานออกแบบเครื่องประดับซึ่งมีลักษณะตามธรรมชาติเปนของใชเพื่อตกแตง มีการเนน

รูปทรงสันและรายละเอียดที่แสดงออกถึงความงามและความมีคาสูง ในขณะที่งานออกแบบอุปกรณ

เครื่องมือเปนงานที่เกี่ยวของกับการใชงานตามหนาที่เฉพาะซึ่งมุงเนนประสิทธิภาพ ความสะดวกสบาย 

ความเข็มแข็ง และความทนทานเปนสําคัญ จากธรรมชาติเฉพาะที่แตกตางกันเปนการเนนใหเกิดการ

พิจารณาสรางหลักเกณฑ การประเมินผลที่มีลักษณะเฉพาะแตกตางการศึกษาจุดมุงหมายของ

ออกแบบ นอกเหนือจากลักษณะเฉพาะตามประเภทของการออกแบบ ซึ่งเปนที่ยอมรับกันทั่วไปแลว 

ในการํางานออกแบบแตละโครงการจะมีการกําหนดมุงหมายตามความตองการของฝายตางๆ ดังนั้นผู

ประเมินจําเปนตองมีความเขาใจโจทยเขาใจความมุงหมายที่ตองการใหบรรลุเพื่อนํามาใชกําหนด

ระดับความสําเร็จของงานออกแบบศึกษาขอกําหนดที่เกี่ยวของเนื่องจากในปจจุบันมีหนวยงานของรัฐ
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และเอกชนที่เกี่ยวของกับการออกแบบไดออกกฎขอบังคับ ตลอดจนเงื่อนไขกําหนดลักษณะทางดาน

การผลิต และความปลอดภัยในการใชงานไวอยางชัดเจน ผูประเมินจําเปนตองศึกษาและพิจารณา

ตีความเกี่ยวกับผลกระทบที่มีตองานออกแบบ ทั้งโดยทางตรงและทางออม และมาใชเปนขอกําหนด 

ในการวางกฎเกณฑเพื่อใหผลงานที่ผานการประเมินแลวมีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณพอสําหรับการ

นําไปดําเนินการผลิตและจําหนายไดจริง 

 ข้ันตอนที่ 2 การกําหนดหัวขอลักษณะภายหลังการศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะ

ของผลงานออกแบบแลวจึงถึงขั้นตอนการกําหนดหัวขอหลักเกณฑ โดยทั่วไปในงานออกแบบประกอบ

ขั้นจากปจจัยภายใน ไดแก รูปทรง ประโยชนใชสอย และวัสดุ-กรรมวิธีการผลิต และจากปจจัย

ภายนอกซึ่งประกอบดวยเงื่อนไขตางๆ แตโดยรวมแลวที่มีผลกระทบโดยตรงมักมาจากลักษณะความ

ตองการของตลาด ดังนั้นในการกําหนดเกณฑการประเมินผลจึงมักมาจากหัวขอหลักๆ ดังกลาวโดยมี

รายละเอียดประกอบที่เนนความสําคัญแตกตางกันไปตามลักษณะเฉพาะของงานออกแบบแตละประเภท 

ดังนั้นเพื่อเปนแนวทางการพิจารณาสรางหลักเกณฑการประเมินผลสําหรับงานออกแบบในที่นี้จึงได

รวบรวมหลักเกณฑที่ใชทั่วไปซึ่งประกอบดวยหลักๆ ดังตอไปนี้ 

1. หลักเกณฑทางดานออกแบบ 

1.1 ประโยชนใชสอยทางกายภาพ  

1.1.1 ความสะดวกงายดายในการใชงาน 

1.1.2 ความเหมะสมถูกตองตามเสรีระของผูใช 

1.1.3 ความปลอดภัย 

1.1.4 การบํารุงรักษา 

1.1.5 ความแข็งแรงทนทาน 

1.2 ความงาม  

1.2.1 ความงามจากการจัดองคประกอบ 

1.2.2 ความงามอยางเหมาะสมกับประเภทของงานออกแบบ 

1.2.3 ความมีคุณคา มีราคา 

1.2.4 ความมีเอกลักษณที่นาสนใจ 
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2. หลักเกณฑทางดานการผลิต  

วัสดุ   

1. การเลือกใชวัสดุที่มีราคาเหมาะสม 

2. การเลือกใชวัสดุที่มีในทองตลาด 

            3. การเลือกใชวัสดุที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใชงาน 

            4. กรรมวิธีการผลิต  

            5. จํานวนขั้นตอนและความซับซอนทางการผลิต 

            6. ระดับของเทคโนโลยีทางการผลิต 

            7. ชนิดของอุปกรณ เครื่องจักรพิเศษเพื่อการผลิต 

3. หลักเกณฑทางดานการตลาดความตองการตลาด  

3.1 ราคาและลักษณะตรงตามความตองการของกลุมเปาหมาย 

3.2 การแสดงภาพพจนและความนาเชื่อถือของผูผลิต 

3.3 การคํานึงถึงปญหาตอภาพแวดลอม 

 

ข้ันตอนที่ 3 การจัดลําดับความสําคัญของเกณฑเนื่องจากหลักเกณฑการประเมินที่กําหนดขึ้น

นั้นมีความสําคัญหรือผลกระทบกับงานออกแบบไมเทาเทียมกัน บางหัวขอเปนหัวใจสําหรับงาน

มากกวาหัวขออ่ืน ดังนั้นเพื่อใหสามารถประเมินผลไดอยางถูกตองแมนยํา จึงจําเปนตองมีการ

จัดลําดับความสําคัญโดยการแบงน้ําหนักของเกณฑแตละหัวขอ ตามปกติจะเทียบเปนรอยละคือ

กําหนดใหเกณฑทั้งหมดมีน้ําหนักเทาเทียมกับเทากับ 10% และแบงกระจายออกเปนหัวขอตางๆ 

เหมาะสมสอดคลองกับความสําคัญ เชน หลักเกณฑทางดานการออกแบบ 50% หลักเกณฑทางดาน

การผลิต 30% และหลักเกณฑทางดานการตลาด 20% เปนตน น้ําหนักที่กําหนดขึ้นนี้จะใชเปนตัว

คุณภาพเพื่อหาคารวมของผลการประเมินหรืออาจจะใชการแบงระดับความแตกตางที่นิยมใชในการ

เปรียบเทียบ มีวิธีแบงคุณภาพความเหมาะสมของงานอยางละเอียดและอยางหยาบ ไดหลายลักษณะ

ดังตัวอยางตอไปนี้ (ปตพงษ เกตุสมบูรณ.  2545:12) 
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 วิธีที่ 1 แบงคุณภาพความเหมาะสมของงานอยางละเอียด ออกเปน 5 ระดับ ไดแก 

          1.1 มีความเหมาะสมนอยที่สุด  เทียบเปนคะแนน = 1 

          1.2 มีความเหมาะสมนอย              เทียบเปนคะแนน = 2 

          1.3 มีความเหมาะสมปานกลาง  เทียบเปนคะแนน = 3 

          1.4 มีความเหมาะสมมาก              เทียบเปนคะแนน = 4 

          1.5 มีความเหมาะสมมากที่สุด   เทียบเปนคะแนน = 5 

 วิธีที่ 2 แบงคุณภาพความเหมาะสมของงานอยางหยาบ ออกเปน 4 ระดับ ไดแก 

          2.1 ยังไมเหมาะสม              เทียบเปนคะแนน = 1 

          2.2 มีความเหมาะสม              เทียบเปนคะแนน = 2 

          2.3 มีความเหมาะสมมาก                         เทียบเปนคะแนน = 3 

          2.4 มีความเหมาะสมมากที่สุด              เทียบเปนคะแนน = 4 

 
 สรุป  
 เตาเผาศพชนิดสองหองเผาที่มีประสิทธิภาพและเปนที่ยอมรับไดนั้นจะตองผานการตรวจวัด

คามลพิษตามที่ราชการไดกําหนดไวจากผูเชี่ยวชาญหรือเจาหนาที่ของหนวยงานราชการเพื่อใหเปนที่

ยอมรับและเพื่อเพิ่มความมั่นใจในประสิทธิภาพการใชงาน  เพื่อเพิ่มความเหมาะสมในการเผาไหม 

และการอลวนของกาซใหสมบูรณยิ่งขึ้นและในการพัฒนาเตาเผาศพในครั้งนี้ผูวิจัยไดเลือกใชอิฐชนิด

SK30 เนื่องจากมีความสามารถทนความรอนสูงสุดที่ 1,300 องศา เตาเผาศพชนิดสองหองเผา 

มีอุณหภูมิสูงสุดโดยประมาณ 1,200 องศาเซลเซียส ผูวิจัยจึงเลือกใชอิฐชนิดนี้ในการพัฒนาเตาเผาศพ

ชนิดสองหองเผา 
 
5. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 51 งานวิจัยในประเทศ 
        กฤษณะ เจริญพานิช (2554: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การยอมรับนวัตกรรมเตาเผาศพ

แบบหองเผาไหมคูของพนักงานฌาปนกิจประจําสุสาน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ในการศึกษา 

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการยอมรับนวัตกรรมเตาเผาศพแบบหองเผาไหมคูของพนักงานฌาปนกิจ

ประจําสุสาน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม โดยศึกษาจากประชากร จํานวน 15 คน ซึ่งประกอบไปดวย 

พนักงานฌาปนกิจประจําสุสานชางเผือก สุสานชางคลาน สุสานปาตัน สุสานบานทอ สุสานสันกูเหล็ก 

สุสานบานเดน สุสานหนองประทีป สุสานเสาหิน สุสานหายยา และสุสานบานแมหยวก ผลการศึกษา

พบวา พนักงานฌาปนกิจประจําสุสาน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหมมีการยอมรับนวัตกรรมเตาเผาศพ

แบบหองเผาไหมคูในระดับสูง 
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  จินดาวัลย วิบูลยอุทัย (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาความเปนไปไดในการปรับปรุงสภาพ    

การทํางานของเตาเผาศพ พบวา เตาเผาศพแบบดั้งเดิมในเขตเทศบาลขอนแกนมีแนวโนมที่จะกอใหเกิด

มลภาวะไดสูง เนื่องจากการใชถานเปนเชื้อเพลิงและมีหองเผาไหมเดียวซึ่งใหคาความรอนที่ต่ําและ   

ไมคงที่อยูในชวง 60 – 671 องศาเซลเซียส เมื่อเปรียบเทียบกับเตาเผาศพปลอดมลพิษซ่ึงมี 2 หองเผา 

สามารถใหคาความรอนไดสูงและคงที่ 

  ธวัช สีเหลือง (2552: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาคนควาแบบอิสระเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอ

การตัดสินใจใชเตาเผาศพไรมลพิษของวัดในอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในการคนควาแบบอิสระนี้มี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชเตาเผาศพไรมลพิษของวัดในอําเภอเมือง 

จังหวัดราชบุรี โดยใชแบบสอบถามรวบรวมขอมูลจากเจาอาวาสหรือผูที่ไดรับมอบหมาย จํานวน 96 

วัด โดยศึกษาจากประชากรทั้งหมด ขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถามนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติ 

เชิงพรรณนา ประกอบดวย รอยละ ความถี่ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา

พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อขององคกรอยูในระดับ

ปานกลางทุกปจจัย เรียงลําดับได ดังนี้ ปจจัยสวนบุคคล รองลงมาคือ ปจจัยดานองคกร ปจจัยดาน

สภาพแวดลอมและปจจัยดานความสัมพันธระหวางบุคคล 

  ปริญญ เสรีพงศ (2541: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การยอมรับการใชเตาเผาศพแบบ

หองเผาไหมคูของเจาอาวาสวัดในกรุงเทพมหานคร โดยไดศึกษาระดับของการยอมรับปจจัยที่มีผลตอ

การยอมรับการใชเตาเผาศพแบบหองเผาไหมคูของเจาอาวาสวัดในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยสรุป

ไดวา เจาอาวาสวัดในกรุงเทพมหานครยอมรับการใชเตาเผาศพแบบหองเผาไหมคูในระดับปานกลาง 

และมีความรูเร่ืองระบบกําจัดมลพิษของเตาเผาศพแบบหองเผาไหมคูสูง การรับรูขาวสารมาก มีการ

ยอมรับการใชเตาเผาศพแบบหองเผาไหมคูมากกวากลุมอ่ืน 
 
 5.2 งานวิจัยในตางประเทศ 
  เบเธียร, โรเบิรตเอ็ม (Bethea, Robert M.  1978: 397) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบมลพิษ 

ที่เกิดจากการใชโลงบรรจุศพที่แตกตางกัน 2 ชนิด ไดแก โลงศพที่ทําดวยไฟเบอรบอรดและโลงศพ

สําเร็จรูปที่ทําดวยไมเนื้อแข็ง ผลการวิจัยพบวา โลงศพที่ทําดวยไมเนื้อแข็งใชเชื้อเพลิงในการเผาไหม

และปลอยคารบอนไดออกไซต ไฮโดรเจนคลอไรด มากกวาไฟเบอรบอรด แตพบวาการใชโลงศพที่ทํา

ดวยไฟเบอรบอรดปลอยซัลเฟอรออกไซดมากกวาโลงศพที่ทําดวยไมเนื้อแข็ง คาที่ตรวจสอบทั้งหมด

ของโลงศพทั้งสองชนิดต่ํากวาคามาตรฐานรวมทั้งอนุภาคของแข็งซึ่งพบวา โลงศพที่ทําดวยไฟเบอร

บอรดมีคาสูงกวาโลงศพที่ทําดวยไมเนื้อแข็งเพียงเล็กนอย 
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   เมริ, โมนทซี และโดมินโก, โจสแอล (Mari, Montse; & Domingo, Jose L.  2010: 131)  

ไดศึกษาเปรียบเทียบปริมาณสารโพลีคลอริเนเตท ไดเบนโซ-พี-ไดออกซินและไดเบนโซฟูเรนส (PCDD/F) 

และสารปรอท ระหวางเตาเผาศพกับเตาเผาในลักษณะอื่นๆ ซึ่งสารดังกลาวเมื่อถูกปลอยออกสูชั้น

บรรยากาศจะสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมและเปนอันตรายตอชีวิตมนุษย เปนสารที่จะไปกระตุนให

เกิดมะเร็ง มีผลตอการเจริญพันธุและระบบภูมิคุมกันรางกายมนุษย จากผลการศึกษาพบวา เตาเผาศพมี

การปลอยสาร PCDD/F ในปริมาณที่มากกวาเตาเผาในลักษณะอื่นๆ สวนสารปรอทมีปริมาณที่เทากัน 

 หวัง, ลินชิ และคนอื่นๆ (Wang, Linchi; et al.  2003: 62) ไดศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของการ

ปลอยสารโพลีคลอริเนเตท ไดเบนโซ-พี-ไดออกซินและไดเบนโซฟูเรนส (PCDD/F) จากเตาเผาศพ 

และการประเมินผลกระทบที่มีตอสภาพแวดลอมโดยรอบ โดยทดลองกับเตาเผาศพ จํานวน 2 เตา  

เตาที่ 1 ไมมีการติดตั้งตัวกรองอากาศ และเตาที่ 2 มีการติดตั้งตัวกรองอากาศ ผลการทดลองพบวา 

สาร PCDD/F ที่ถูกปลอยออกมาจากเตาที่ 1 และเตาที่ 2 มีคา 2.36 และ 0.322 ng I-TEQ Nm-3 

ตามลําดับ จะเห็นไดวาประสิทธิภาพในการกําจัดของตัวกรองสาร PCDD/F คือ 55.1% นอกจากนี้  

เมื่อเก็บตัวอยางอากาศเหนือผิวดินบริเวณเตาเผาที่ 1 พบวา มีปริมาณความเขมขนของสาร PCDD/F 

สูงกวาอากาศเหนือผิวดินบริเวณพื้นที่การเกษตรที่อยูอาศัยเขตเมืองและเขตอุตสาหกรรม แสดงใหเห็น

วา สาร PCDD/F จากเตาเผาศพมีผลกระทบตอสภาพแวดลอมโดยรอบ  
 
 สรุป 
 จากการศึกษาคนควาของผูวิจัย พบวา มีโครงการจัดสรางเตาเผาศพแบบประหยัดพลังงาน

และมลภาวะเพื่อเปนการลดมลภาวะทางอากาศ จากการศึกษาของผูวิจัยในโครงการนั้น พบวา ยังมี

ปญหาบางประการที่ตองทําการปรับปรุงและแกไข ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดพัฒนาเตาเผาศพชนิดสองหอง

เผา โดยการออกแบบทางเดินของควันที่เกิดจากการเผาภายในหองหองเผาหลักไปสูหองเผารองใหม

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหมและการอลวนของกาซใหสมบูรณยิ่งขึ้น 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัย เร่ือง การพัฒนาเตาเผาศพชนิดสองหองเผา ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามขั้นตอน

ดังตอไปนี้ 

 1. การพัฒนาเตาเผาศพชนิดสองหองเผา 

 2. การสรางแบบประเมินประสิทธิภาพการใชงาน และแบบประเมินความเหมาะสมของ

เตาเผาศพชนิดสองหองเผา 

 3. การทดลองการทํางาน ประเมินประสิทธิภาพการใชงาน และประเมินความเหมาะสม                

ของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา 

 4. การวิเคราะหขอมูล 
 
1. การพัฒนาเตาเผาศพชนิดสองหองเผา 
 ในการพัฒนาเตาเผาศพชนิดสองหองเผา ผูวิจัยไดแบงการวิจัยออกเปน 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

 ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาปญหา รายละเอียด และการพัฒนาสวนตางๆ ของเตาเผาศพชนิดสอง

หองเผา 

 ข้ันตอนที่ 2  การสรางเตาเผาศพชนิดสองหองเผา 

 ข้ันตอนที่ 3  ทดลองการทํางาน ประเมินประสิทธิภาพการใชงาน โดยเจาหนาที่จากกอง                         

สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร และประเมินความ เหมาะสมของเตาเผาศพ

ชนิดสองหองเผา  
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สรุปข้ันตอนการพัฒนาเตาเผาศพชนิดสองหองเผา ไดดังนี ้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5  ข้ันตอนการพัฒนาเตาเผาศพชนิดสองหองเผา 

    ผาน

ไมผาน

     ผาน

ผาน

ศึกษาคุณสมบัติของวัสดุและอุปกรณควบคุมตางๆ 

ที่ใชในการพัฒนาเตาเผาศพชนิดสองหองเผา

ออกแบบ เขียนแบบ กําหนดโครงสราง และกําหนด

อุปกรณควบคุมตางๆ ของเตาเผาศพชนิดสองหอง

เผา

สรุป อภิปรายผล และเสนอแนะ

ทดลองการทํางานของเตา

เผาศพชนิดสองหองเผา

เสนออาจารยที่

ปรึกษา

เสนอผูเช่ียวชาญ

ประเมินประสิทธิภาพและ

ประเมินความเหมาะสม 

แกไขและปรับปรุง 

แกไขและปรับปรุง 

แกไขและปรับปรุง 

ไมผาน

ไมผาน

สรางเตาเผาศพชนิด

สองหองเผา

ศึกษาเอกสาร ศึกษาปญหาของเตาเผาศพชนิด

สองหองเผา

ขั้นตอนที่ 1 

ขั้นตอนที่ 2 

ขั้นตอนที่ 3 
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 ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาปญหา รายละเอียด และการพัฒนาสวนตางๆ ของเตาเผาศพชนิดสอง

หองเผา 

       1.1 ศึกษาปญหา คนควาจากเอกสาร และวารสาร ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ

เตาเผาศพชนิดสองหองเผา 

       1.2 ศึกษาคุณสมบัติของอุปกรณตางๆ ที่ใชในการพัฒนาเตาเผาศพชนิดสองหองเผา 

       1.3 ศึกษาวัสดุและอุปกรณตางๆ ที่ใชในการพัฒนาเตาเผาศพชนิดสองหองเผา 

       1.4 ศึกษาระบบการควบคุมการทํางาน และระบบไฟฟาของเตาเผาศพชนิดสองหอง

เผา 

       1.5 ทําการออกแบบ เขียนแบบ และกําหนดโครงสรางเตาเผาศพชนิดสองหองเผา 

(ดังภาคผนวก ช) 

       1.6 ทําการกําหนดวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือตางๆ ที่ใชสรางเตาเผาศพชนิดสอง

หองเผา (ดังภาคผนวก ฏ) 
 ขั้นตอนที่ 2 การสรางเตาเผาศพชนิดสองหองเผา 

       2.1 ข้ันตอนขึ้นโครงสรางเตาเผาศพชนิดสองหองเผา 

                         2.1.1 ข้ึนโครงสรางเตาเผาศพชนิดสองหองเผาดวยเหล็กราง ขนาด กวาง 10.16 

เซนติเมตร ยาว 6 เมตร หนา 3 มิลลิเมตร นํามาเชื่อมตอกันเปนฐานเตาเผาศพ 

                        2.1.2 ข้ึนรูปเหล็กแผน ขนาด กวาง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร หนา 4.5 มิลลิเมตร

นํามาปูเปนพื้นหองเตาเผาศพ และเหล็กแผน ขนาด กวาง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร หนา 3.2 มิลลิเมตร 

นํามาขึ้นรูปดานขางเพื่อเปนโครงสรางผนังหองเผาของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา 

  2.2 ข้ันตอนกออิฐทนไฟหองเผาหลัก – หองเผารอง 

                         2.2.1 หองเผาหลักชั้นที่ 1 กออิฐมวลเบา (อิฐฉนวนทนไฟ) ขนาดกวาง 20 เซนติเมตร 

ยาว 60 เซนติเมตร สูง 9 เซนติเมตร ดานขางติดผนังติดกับโครงเหล็กเพื่อปองกันไมใหความรอน

ระบายออกนอกหองเผา 

    2.2.2 หองเผาหลักชั้นที่ 2 และ 3 กออิฐทนไฟ (ส่ีเหลี่ยม) ST - 76 ขนาด กวาง 

7.6 เซนติเมตร ยาว 23 เซนติเมตร สูง 11.5 เซนติเมตร ดานขางผนังติดกับอิฐมวลเบา 

     2.2.3 เพดานหองเผาหลักกออิฐทนไฟ (กลีบสม) SA - 64 ขนาด กวาง 64 เซนติเมตร 

ยาว 23 เซนติเมตร สูง 11.5 เซนติเมตร สวนหลังคาเปนลักษณะโคงเพื่อเปนเพดานหองเผาหลัก   

    2.2.4  หองเผารองชั้นที่ 1 และ 2 กออิฐทนไฟ (ส่ีเหลี่ยม) ST - 76 ขนาด กวาง 

7.6 เซนติเมตร ยาว 23 เซนติเมตร สูง 11.5 เซนติเมตร ดานขางผนังติดกับโครงเหล็ก              
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   2.2.5 เพดานหองเผารองกออิฐทนไฟ (กลีบสม) SA - 64 ขนาด กวาง 64 เซนติเมตร 

ยาว 23 เซนติเมตร สูง 11.5 เซนติเมตร สวนหลังคาเปนลักษณะโคงเพื่อเปนเพดานหองเผารอง 

        2.3 ข้ันตอนติดตั้งหัวเผา (Burner) 

               2.3.1 ติดตั้งหัวเผาหลักดานหลังเตาในหองเผาหลัก ใชหัวเผาแบบ Hi – Low  

สามารถปรับระดับเปลวไฟได 2 ระดับ (Modulating) (เปลวไฟสั้น - ยาว)   

                         2.3.2 ติดตั้งหัวเผารองดานหลังเตาในหองเผารอง สามารถปรับระดับเปลวไฟได 

ไมนอยกวา 4 ระดับ (Modulating) (เปลวไฟ - ส้ันยาวตอเนื่องได) 

                   2.4 จัดทําคูมือการใชงาน  

 ขั้นตอนที่ 3 ทดลองการทํางาน ประเมินประสิทธิภาพการใชงาน โดยเจาหนาที่จากกอง

สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร และประเมินความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิด

สองหองเผา โดยผูเชี่ยวชาญ  

                 3.1 ทดลองการทํางานของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา และปรับปรุงแกไขขอบกพรอง

ตางๆ ณ วัดเทพลีลา พระอารามหลวง เลขที่ 48 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป 

กรุงเทพมหานคร 

                  3.2 เจาหนาที่จากกองสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร  

จํานวน 2 คน ทําการประเมินประสิทธิภาพการใชงานของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา โดยใชแบบ

ประเมินคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ  

เพื่อตรวจวัดปริมาณคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพ  

        3.3 ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 10 คน (ดังภาคผนวก ก) ทําการประเมินความเหมาะสมของ

เตาเผาศพชนิดสองหองเผา ทั้ง 4 ดาน คือ ดานวิศวกรรม ดานความปลอดภัย ดานการใชงาน  

และดานการบํารุงรักษา  

        3.4 สรุปผล อภิปรายผล และเสนอแนะ 
 
2. การสรางแบบประเมินประสิทธิภาพการใชงานและแบบประเมินความเหมาะสม
ของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา 
 2.1 การสรางแบบประเมินประสิทธิภาพการใชงานของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา 
                   ผูวิจัยใชแบบการตรวจวัด ลักษณะและหนวยวัด การคํานวณ เปรียบเทียบ แบบบันทึก 

และการรายงานผลการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพ ตามประกาศ 

กรมควบคุมมลพิษ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนพิเศษ 61ง วันที่ 5 สิงหาคม  

พ.ศ. 2548 (ดังภาคผนวก ฉ) 
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 2.2 การสรางแบบประเมินความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา 
                สรางแบบประเมินความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา (ดังภาคผนวก จ)  

มีรายละเอียดดังนี้  

         1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนขอมูลสําหรับการสรางแบบประเมิน

ความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา ทั้ง 4 ดาน 

         2.  สรางแบบประเมินความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา โดยแบงออกเปน  

2 ตอน คือ 

                ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูเชี่ยวชาญ    

               ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการใชงานของ

เตาเผาศพสองหองเผา โดยแบงออกเปน 4 ดาน คือ  

                                      1. ดานวิศวกรรม          จํานวน 5 ขอ 

                                      2. ดานความปลอดภัย  จํานวน 5 ขอ 

                                      3. ดานการใชงาน         จํานวน 5 ขอ 

                                      4. ดานการบํารุงรักษา   จํานวน 5 ขอ 

  โดยใชมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) กําหนด 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอรท 

(พวงรัตน ทวีรัตน.  2543: 107)                 

                    คะแนนระดับ  5 หมายถึง ผลการประเมินอยูในระดับ ดีมาก 

                    คะแนนระดับ  4 หมายถึง ผลการประเมินอยูในระดับ ดี 

                    คะแนนระดับ  3 หมายถึง ผลการประเมินอยูในระดับ พอใช 

                    คะแนนระดับ  2 หมายถึง ผลการประเมินอยูในระดับ ตองปรับปรุง 

                    คะแนนระดับ  1 หมายถึง ผลการประเมินอยูในระดับ ใชไมได 

  3. นําแบบประเมินความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองหองเผาที่สรางเสร็จแลว

เสนอตอคณะกรรมการควบคุมการทําปริญญานิพนธเพื่อตรวจสอบความถูกตองกอนสงถึงผูเชี่ยวชาญ 

  4. ขอหนังสือรับรองเชิญเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยเพื่อทํา

ปริญญานิพนธ เร่ือง การพัฒนาเตาเผาศพชนิดสองหองเผา จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ ถึงผูเชี่ยวชาญ (ดังภาคผนวก ข)   
  5. ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ทําการตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินความเหมาะสม

ของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา (ดังภาคผนวก ง)   
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 2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล    
  มีข้ันตอนการเก็บรวมรวบขอมูล ดังนี้ 

         1.  แตงตั้งผูเชี่ยวชาญในการตอบแบบประเมินความเหมาะสมของเตาเผาศพชนดิสอง

หองเผา โดยขอหนังสือเชิญเปนผูเชี่ยวชาญจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ถึงผูเชี่ยวชาญ  

      2.  ผูวิจัยนําหนังสือขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญตอบแบบประเมินความเหมาะสมของ          

เตาเผาศพชนิดสองหองเผา และคูมือการใชงานถึงผูเชี่ยวชาญกอนที่จะทําการประเมิน 

                    3.  ขอหนังสือเชิญเจาหนาที่กองสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมมาตรวจสอบประสิทธิภาพ 

การใชงานของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา จากวัดเทพลีลา พระอารามหลวง เลขที่ 48 ถนนรามคําแหง 

แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร ถึงกองสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม (ดังภาคผนวก ค) 

  4. ผูวิจัยนําหนังสือขอเชิญเจาหนาที่กองสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมมาตรวจสอบ 

ประสิทธิภาพการใชงานของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา สงถึงกองสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม สํานักอนามัย

กรุงเทพมหานคร 

                    5. เจาหนาที่จากกองสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร จํานวน     

2 คน ทําการประเมินประสิทธิภาพการใชงานของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา โดยตรวจวัดปริมาณคา

ความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพชนิดสองหองเผา 

                    6. ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 10 คน ทดลองการทํางานและประเมินความเหมาะสมของ

เตาเผาศพชนิดสองหองเผา 

                    7.  ผูวิจัยรับผลการประเมินประสิทธิภาพการใชงานของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา  

จากเจาหนาที่กองสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร (ดังภาคผนวก ฎ)  

                    8.  ผูวิจัยรับผลการประเมินความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองหองเผาจากผูเชี่ยวชาญ

มาตรวจสอบความถูกตอง กอนนําผลการประเมินไปทําการวิเคราะหขอมูล (ดังภาคผนวก ญ) 
 
3. การทดลองการทํางาน ประเมินประสิทธิภาพการใชงาน และประเมินความเหมาะสม
ของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา 
 3.1 ดําเนินการทดลองการทํางาน 
                  ศึกษาวิธีการควบคุมการทํางานเตาเผาศพชนิดสองหองเผาอยางละเอียดเพื่อปองกัน

อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นไดในระหวางการทดลอง และเริ่มทดลองการทํางาน ดังนี้ 
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                   3.1.1 ทดลองการเปด-ปดประตูหนาของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา 

                   3.1.2 ทดลองการทํางานของระบบหัวพนไฟจะทํางานเมื่อประตูหนาปดสนิท และ

ระบบหัวพนไฟจะหยุดทํางานทันทีเมื่อเปดประตูหนาขณะทําการเผาศพ 

                  3.1.3  ทดลองการทํางานของระบบหยุดการทํางานฉุกเฉิน 

                  3.1.4  ทดลองการทํางานของระบบสัญญาณเสียงซึ่งจะดังขึ้นเมื่อหัวเผาหยุดทํางาน 

                  3.1.5  ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆ ที่พบเพื่อใหเตาเผาศพชนิดสองหองเผา 

สามารถทํางานไดตามเกณฑมาตรฐานกําหนดและเกิดความปลอดภัยตอผูใชงาน       
                  3.1.6 จัดทําคูมือการใชงาน ประกอบดวย สวนประกอบของเตาเผาศพชนิดสองหอง

เผา วิธีการใชงาน เทคนิคการเผา ขอควรระวัง และการบํารุงรักษา (ดังภาคผนวก ซ) 
 3.2 ประเมินประสิทธิภาพการใชงานของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา  
        โดยเจาหนาที่จากกองสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร  

จํานวน 2 คน ทําการประเมินประสิทธิภาพการใชงานของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา โดยใชแบบ

ประเมินคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ  

เพื่อตรวจวัดปริมาณคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพชนิดสองหองเผา 
 
 3.3 ประเมินความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา  
         ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 10 คน ทําการประเมินความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองหอง

เผา ทั้ง 4 ดาน คือ 

        1. ดานวิศวกรรม             จํานวน 5 ขอ 

        2. ดานความปลอดภัย      จํานวน 5 ขอ 

        3. ดานการใชงาน             จํานวน 5 ขอ 

        4. ดานการบํารุงรักษา        จํานวน 5 ขอ 
 
4. การวิเคราะหขอมูล  
 4.1 นําขอมูลที่รวบรวมไดมาทําการวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ คํานวณหาคาเฉลี่ยเลข

คณิต คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสถิติทดสอบที (t-test Statistic) 

                 4.1.1 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

                              1. หาคาเฉลี่ยเลขคณติ (บุญชม ศรีสะอาด.  2545: 105) 
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                                               X     =   
N

X∑  

                           

                          เมื่อ 

                                              X       คือ    คาเฉลี่ย 

                                             ∑X     คือ    ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

                                               N        คือ    จํานวนของผูเชี่ยวชาญทัง้หมดที่ตอบแบบสอบถาม 

 

                              2. หาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (บุญชม ศรีสะอาด.  2545: 106) 

 

                                             S.D.   =   ( )
( )

22

1−
− ∑∑

NN
XXN                            

                            

               เมื่อ   

                                             SD      คือ     สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

                                             ∑X   คือ      ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

                                              N       คือ      จาํนวนของผูเชี่ยวชาญทัง้หมด 

 

     3. หาคาสถิติทดสอบท ี(อังคณา สายยศ.  2540: 240) 

 

    t  =  
n

S
x μ−

      

  เมื่อ 

  t        คือ       คาสถิติทดสอบท,ี df = n-1 

   X      คือ       คาเฉลี่ย 

  μ      คือ       คาเฉลี่ยของเกณฑมาตรฐาน (เหมาะสม)  

  S       คือ       คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  N       คือ       จํานวนของผูเชี่ยวชาญทัง้หมด   
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                  4.1.2 กําหนดเกณฑในการแปลความระดับคะแนนความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิด

สองหองเผา ทั้ง 4 ดาน ดังนี้ 
                             คะแนน             แปลความ                  เกณฑ 
                                 5                         ดมีาก                      เหมาะสมมาก 

                                 4                            ดี                             เหมาะสม                            

                                 3                          พอใช                            พอใช                           

                                 2                      ตองปรับปรุง                  ตองปรับปรุง                 

                                 1                         ใชไมได                          ใชไมได               

             

     4.1.3 กําหนดเกณฑในการแปลความหมายขอมูลที่ไดจากคะแนนความเหมาะสมของ

เตาเผาศพชนิดสองหองเผาเปนคาเฉลี่ยตางๆ ดังนี้ 
                               คะแนนเฉลี่ยระหวาง       แปลความ 
                                   4.50 – 5.00                         ดีมาก 

                                   3.50 – 4.49                           ดี 

                                   2.50 – 3.49                        พอใช 

                                   1.50 – 2.49                     ตองปรับปรุง 

                                   1.00 – 1.49                        ใชไมได                

 

 4.2 การนาํเสนอผลการวิเคราะหขอมูล จัดกระทํา 2 แบบ ดงันี ้

                  4.2.1  วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา ทั้ง 4 ดาน 

โดยจัดทําเปนตารางแปลความหมายเกี่ยวกับคําถามแตละขอที่ไดจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญ 

                 4.2.2 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใชงานของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา  

โดยบรรยายคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพชนิดสองหองเผา 

                  4.2.3 นําขอมูลความคิดเห็นอิสระของผูเชี่ยวชาญจากแบบประเมินความเหมาะสมของ

เตาเผาศพชนิดสองหองเผามารวบรวมและเรียงลําดับเสนอเปนขอๆ จากขอที่มีความถี่ของผูเชี่ยวชาญ

ตอบมากที่สุดไปจนถึงขอที่มีความถี่ของผูเชี่ยวชาญตอบนอยที่สุดตามลําดับ 

 

 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 ผูวิจัยดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนที่กําหนดไว 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาปญหา 

รายละเอียด และการพัฒนาสวนตางๆ ของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา ข้ันตอนที่ 2 การสรางเตาเผา

ศพชนิดสองหองเผา และขั้นตอนที่ 3 ทดลองการทํางาน ประเมินประสิทธิภาพการใชงานและประเมิน

ความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา และนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจากการพัฒนา

เตาเผาศพชนิดสองหองเผานําเสนอตามลําดับดังนี้ 
           1. ผลการพัฒนาเตาเผาศพชนิดสองหองเผา    
           2. ผลการประเมินประสิทธิภาพการใชงานของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา 
           3. ผลการประเมินความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา  
 
1.  ผลการพัฒนาเตาเผาศพชนิดสองหองเผา    
 ในการพัฒนาเตาเผาศพชนิดสองหองเผา ผูวิจัยไดพัฒนาในสวนตางๆ ซึ่งมีสวนประกอบ 

ดังภาพประกอบ 6 และภาคผนวก ฌ 
 1.1  โครงสรางภายนอกเตาเผาศพ ประกอบดวย สแตนเลส กวาง 1,200 มิลลิเมตร ยาว 

2,400 มิลลิเมตร หนา 0.8 มิลลิเมตร  

    1.2 โครงสรางภายในเตาเผาศพ แบงออกเปน 2 สวน คือ สวนโครงสรางฐานและตัวเตา 

ประกอบดวย (1) เหล็กแผน กวาง 1,200 มิลลิเมตร ยาว 2,400 มิลลิเมตร หนา 3.2 มิลลิเมตร (2) เหล็กแผน 

กวาง 1,200 มิลลิเมตร ยาว 2,400 มิลลิเมตร หนา 4.5 มิลลิเมตร (3) เหล็กราง กวาง 10.16 เซนติเมตร 

ยาว 6 เมตร หนา 3 มิลลิเมตร และสวนหองเผาหลักและหองเผารอง ประกอบดวยวัสดุทนไฟ ไดแก อิฐ

ทนไฟ              
 1.3 การใชอิฐทนไฟในหองเผาหลัก – หองเผารอง 
         1.3.1 หองเผาหลัก ชั้นที่ 1 กอดวยอิฐมวลเบา (อิฐฉนวนทนไฟ) ดานขางติดผนังติดกับ

โครงเหล็กเพื่อปองกันไมใหความรอนระบายออกนอกหองเผา หองเผาหลักชั้นที่ 2 และ 3 กออิฐทนไฟ 

(ส่ีเหลี่ยม) ST - 76 ดานขางผนังติดกับอิฐมวลเบา เพดานหองเผาหลักกออิฐทนไฟ (กลีบสม) SA - 64 

สวนหลังคาเปนลักษณะโคงเพื่อเปนเพดานหองเผาหลัก       

  1.3.2 หองเผารอง ชั้นที่ 1 และ 2 กอดวยอิฐทนไฟ (ส่ีเหลี่ยม) ST - 76 ดานขางผนังติด

กับโครงเหล็กและใชน้ํามันดีเซล (โซลา) เปนเชื้อเพลิงในการเผาไหม โดยมีระบบไฟฟาควบคุมเตาเผา

ศพ  
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         1.3.3 หัวเผา (Burner) ใชหัวเผาแบบ  Hi – Low โดยติดตั้งหัวเผาหลักดานหลังเตาใน

หองเผาหลัก สามารถปรับระดับเปลวไฟได 2 ระดับ คือ เปลวไฟสั้นและเปลวไฟยาว และติดตั้งหัวเผา

รองดานหลังเตาในหองเผารอง สามารถปรับระดับเปลวไฟไดไมนอยกวา 4 ระดับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         1. ประตูหนา       7.  ชองใสขี้เถา 

                                 2. เพดานโคง                     8.   มอเตอร (เติมอากาศ) 

                                 3. หัวเผาควัน                  9.   แผงควบคุม 

                                 4. วงจรปด              10. หองเผาหลัก 

                 5.  หัวเผาศพ               11. มอเตอรและชุดเกียร (เปดประตูหนาขึ้น-ลง)    

                                 6.  ประตูหลัง 

 

ภาพประกอบ 6  เตาเผาศพชนิดสองหองเผาทีพ่ัฒนา 
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2. ผลการประเมินประสิทธิภาพการใชงานของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา 
 จากการทดสอบหาประสิทธิภาพการใชงานของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา โดยเจาหนาที่ 

จากกองสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร ไดทําการตรวจสอบมลพิษอากาศ 

จากการเผาศพ ณ วัดเทพลีลา พระอารามหลวง เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 เวลา 17.20-17.50 น. 

ตามวิธีการในประกาศกรมควบคุมมลพิษ เร่ือง วิธีการตรวจวัด ลักษณะและหนวยวัด การคํานวณ 

เปรียบเทียบ แบบบันทึก และการรายงานผลการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลอง

เตาเผาศพ ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2548 โดยการสังเกตคาความทึบแสงของเขมาควันดวยสายตาของผู

สังเกต จํานวน 2 คน และเทียบคาความทึบแสงของเขมาควันกับคาแผนภูมิริงเกิลมานท และบันทึกคา

ความทึบแสง เปนรอยละทุกๆ 15 วินาที เปนเวลา 30 นาที นับต้ังแตเร่ิมเผาศพ ผลการตรวจวัดปรากฏ

วาเขมาควันที่ปลอยทิ้งจากปลองเตาเผาศพ มีคาความทึบแสงเฉลี่ยเทากับรอยละ 3.77 ซึ่งไมเกิน

มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เร่ือง กําหนดมาตรฐานคาความ

ทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพ พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2546 ซึ่งกําหนดใหเขมา

ควันที่ปลอยทิ้งจากปลองเตาเผาศพตองมีคาความทึบแสง ไมเกินรอยละ 10 เมื่อตรวจวัดดวยแผนภูมิ 

ริงเกิลมานท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

3. ผลการประเมินความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา 
 การประเมินความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา ทั้ง 4 ดาน โดยผูเชี่ยวชาญ  

มีผลการประเมินดังตาราง 5 
 

ตาราง 5  ผลการประเมินความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา  
 

ความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิด
สองหองเผา (จํานวน 4 ดาน) X S.D. t-test แปลความหมาย

1. ความเหมาะสมดานวิศวกรรม 4.26 0.65 0.379 ดี 

2. ความเหมาะสมดานความปลอดภัย 4.40 0.65 0.269 ดี 

3. ความเหมาะสมดานการใชงาน  4.40 0.61 0.226 ดี 

4. ความเหมาะสมดานการบํารุงรักษา 4.40 0.61 0.226 ดี 

คาเฉลี่ยรวม 4.26 0.65 0.379 ดี 

n = 10, ρ = 0.05 
 

 จากตาราง 5 สรุปไดวา คาเฉลี่ยรวมความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองหองเผาอยูใน

เกณฑดีทั้ง 4 ดาน คือ ดานวิศวกรรม ดานการใชงาน ดานความปลอดภัย และดานการบํารุงรักษา  

โดยมีคาเฉลี่ย X = 4.26, S.D. = 0.65, t-test = 0.379 เมื่อทดสอบกับเกณฑคะแนน 4 ที่ระดับ

นัยสําคัญ 0.05 พบวา มีความแตกตางจากเกณฑคะแนน 4 โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวา ซึ่งสรุปไดวา 

มีความเหมาะสมอยูในเกณฑดี 

 ผลการวิเคราะหขอมูลจากตาราง 5 พบวา ดานที่มีคะแนนสูงสุด มี 3 ดาน คือ 1) ดานความ

ปลอดภัย ผลการประเมินความเหมาะสมอยูในเกณฑดี โดยมีคาเฉลี่ย  X = 4.40, S.D. = 0.65, t-test 

= 0.2692) ดานการใชงาน ผลการประเมินความเหมาะสมอยูในเกณฑดี โดยมีคาเฉลี่ย  X = 4.40, 

S.D. = 0.61, t-test = 0.226 และ 3) ดานการบํารุงรักษา ผลการประเมินความเหมาะสมอยูในเกณฑดี 

โดยมีคาเฉลี่ย  X = 4.40, S.D. = 0.61, t-test = 0.226 และดานที่มีคะแนนต่ําสุด 1 ดาน คือ ดาน

วิศวกรรม ผลการประเมินความเหมาะสมอยูในเกณฑดี โดยมีคาเฉลี่ย  X = 4.26, S.D. = 0.65, t-test 

= 0.379 
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 ผลการประเมินความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา ทั้ง 4 ดาน คือ ดานวิศวกรรม 

ดานการใชงาน ดานความปลอดภัย และดานการบํารุงรักษา โดยผูเชี่ยวชาญ มีผลการประเมินสรุปได

ดังนี้ 

 1.  ความเหมาะสมดานวิศวกรรม มีผลการประเมินความเหมาะสมดานวิศวกรรม  

ดังตาราง 6    

 

ตาราง 6  ความเหมาะสมดานวิศวกรรม 

 

ความเหมาะสมดานวิศวกรรม X S.D. t-test แปลความหมาย

1. โครงสรางภายนอกเตาเผาศพมีความแข็งแรง 4.40 0.52 0.500 ดี 

2. โครงสรางภายในเตาเผาศพมีความแข็งแรง 4.40 0.52 0.500 ดี 

3. คุณภาพของเหลก็แผนที่ใชสรางเตาเผาศพ         4.00 0.79 0.172 ดี 

4. คุณภาพของอิฐทนไฟที่ใชสรางเตาเผาศพ 4.10 0.57 0.217 ดี 

5. การบุดวยแผนยิปซัมเปนฉนวนกันความรอน

     จากภายในเตาเผา 
4.40 0.84 0.500 ดี 

คาเฉลี่ยรวม 4.26 0.65 0.379 ดี 

n = 10, ρ = 0.05 

 

 จากตาราง 6 สรุปไดวา คาเฉลี่ยรวมความเหมาะดานวิศวกรรมอยูในเกณฑดี โดยมีคาเฉลี่ย  

X = 4.26, S.D. = 0.65, t-test = 0.379 

 ผลการวิเคราะหขอมูลจากตาราง 6 ความเหมาะดานวิศวกรรม พบวา ขอที่มีคะแนนสูงสุด  

มี 3 ขอ คือ 1) โครงสรางภายนอกเตาเผาศพมีความแข็งแรง 2) โครงสรางภายในเตาเผาศพ 

มีความแข็งแรง ผลการประเมินความเหมาะสมอยูในเกณฑดี โดยมีคาเฉลี่ย X = 4.40, S.D. = 0.52,  

t-test = 0.500 และ 3) การบุดวยแผนยิปซัมเปนฉนวนกันความรอนจากภายในเตาเผา ผลการประเมิน 

ความเหมาะสมอยูในเกณฑดี โดยมีคาเฉลี่ย X = 4.40, S.D. = 0.84, t-test = 0.500 และขอที่มี

คะแนนนอยสุด คือ คุณภาพของเหล็กแผนที่ใชสรางเตาเผาศพ ผลการประเมินความเหมาะสมอยูใน

เกณฑดี โดยมีคาเฉลี่ย X = 4.00, S.D. = 0.79, t-test = 0.172  
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 2. ความเหมาะสมดานความปลอดภัย มีผลการประเมินความเหมาะสมดานความปลอดภัย 

ดังตาราง 7    
 

ตาราง 7  ความเหมาะสมดานความปลอดภัย 

 

ความเหมาะสมดานความปลอดภัย X S.D. t-test แปลความหมาย

1. ระบบหัวพนไฟจะทํางานเมื่อประตูหนาปดสนิท 4.50 0.53 0.300 ดีมาก

2. ระบบหัวพนไฟจะหยุดทํางานทันทีเมื่อเปดประตู

หนาขณะทําการเผาศพ 
4.60 0.52 0.111 ดีมาก 

3. ใชอุปกรณที่ไดมาตรฐานเปนสวนประกอบของเตา 4.10 0.82 0.379 ดี 

4. ใชระบบหยุดการทํางานฉุกเฉิน 4.20 0.58 0.218 ดี 

5. ใชประตูดานหลังปฏิบัติงานแทนการใชประตู

ดานหนาเพื่อปองกันอันตรายจากความรอนที่มี

อุณหภูมิสูง 

4.60 0.84 0.339 ดีมาก 

คาเฉลี่ยรวม 4.40 0.65 0.269 ดี 

n = 10, ρ = 0.05 

 

จากตาราง 7 สรุปไดวา คาเฉลี่ยรวมความเหมาะดานความปลอดภัยอยูในเกณฑดี โดยมี

คาเฉลี่ย X = 4.40, S.D. = 0.65, t-test = 0.269 

 ผลการวิเคราะหขอมูลจากตาราง 7 ความเหมาะสมดานความปลอดภัย พบวา ขอที่มีคะแนน

สูงสุด มี 2 ขอ คือ 1) ระบบหัวพนไฟจะหยุดทํางานทันทีเมื่อเปดประตูหนาขณะทําการเผาศพ ผลการ

ประเมินความเหมาะสมอยูในเกณฑดีมาก โดยมีคาเฉลี่ย X = 4.60, S.D. = 0.52, t-test = 0.111  

และ 2) ใชประตูดานหลังปฏิบัติงานแทนการใชประตูดานหนาเพื่อปองกันอันตรายจากความรอนที่มี

อุณหภูมิสูง ผลการประเมินความเหมาะสมอยูในเกณฑดีมาก โดยมีคาเฉลี่ย X = 4.60, S.D. = 0.84, 

t-test = 0.339 และขอที่มีคะแนนนอยสุด คือ ใชอุปกรณที่ไดมาตรฐานเปนสวนประกอบของเตา  

ผลการประเมินความเหมาะสมอยูในเกณฑดี โดยมีคาเฉลี่ย X = 4.10, S.D. = 0.82, t-test = 0.379 
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 3. ความเหมาะสมดานการใชงาน มีผลการประเมินความเหมาะสมดานการใชงาน 

ดังตาราง 8    
 

ตาราง 8  ความเหมาะสมดานการใชงาน 

 

ความเหมาะสมดานการใชงาน X S.D. t-test แปลความหมาย

1. แสดงอุณหภูมิความรอนในหองเผาศพ 4.50 0.53 0.296 ดีมาก

2. แสดงอุณหภูมิความรอนในหองเผาควัน 4.60 0.52 0.048 ดีมาก

3. ใชประตูดานหลังเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน 4.10 0.88 0.379 ดี 

4.  ระบบกลองวงจรปดเพื่อความสะดวกในการ

ปฏิบัติงาน 
4.20 0.42 0.111 ดี 

5. ระบบสัญญาณเสียงจะดังขึ้นเมื่อหัวเผาหยุดทํางาน 4.60 0.70 0.296 ดีมาก

คาเฉลี่ยรวม 4.40 0.61 0.226 ดี 

n = 10, ρ = 0.05 

 

จากตาราง 8 สรุปไดวา คาเฉลี่ยรวมความเหมาะดานการใชงานอยูในเกณฑดี โดยมีคาเฉลี่ย 

X = 4.40, S.D. = 0.61, t-test = 0.226 

ผลการวิเคราะหขอมูลจากตาราง 8 ความเหมาะสมดานการใชงาน พบวา ขอที่มีคะแนนสูงสุด 

มี 2 ขอ คือ 1) แสดงอุณหภูมิความรอนในหองเผาควัน ผลการประเมินความเหมาะสมอยูในเกณฑ 

ดีมาก โดยมีคาเฉลี่ย X = 4.60, S.D. = 0.52, t-test = 0.048 และ 2) ระบบสัญญาณเสียงจะดังขึ้น

เมื่อหัวเผาหยุดทํางาน ผลการประเมินความเหมาะสมอยูในเกณฑดีมาก โดยมีคาเฉลี่ย X = 4.60, 

S.D. = 0.70, t-test = 0.296 และขอที่มีคะแนนนอยสุด คือ ใชประตูดานหลังเพื่อความสะดวกในการ

ปฏิบัติงาน ผลการประเมินความเหมาะสมอยูในเกณฑดี โดยมีคาเฉลี่ย X = 4.10, S.D. = 0.88, t-test = 

0.379 
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   4. ความเหมาะสมดานการบํารุงรักษา  มีผลการประเมินความเหมาะสมดาน 

การบํารุงรักษา ดังตาราง 9    

 

ตาราง 9  ความเหมาะสมดานการบํารุงรักษา 

  

ความเหมาะสมดานการบํารุงรกัษา X S.D. t-test แปลความหมาย

1. ระบบกรองน้ํามันดีเซลถอดลางทําความสะอาดได 4.30 0.43 0.172 ดี 

2. อะไหลสามารถหาซื้อไดงาย 4.40 0.52 0.002 ดี 

3. โครงสรางภายในของเตาเผาศพทําความสะอาด

ไดงาย 
4.10 0.70 0.041 ดี 

4. อะไหลสามารถถอดเปลี่ยนไดงาย 4.20 0.42 0.310 ดี 

5. หัวฉีดน้ํามันถอดทําความสะอาดไดงาย 4.60 0.84 0.339 ดีมาก

คาเฉลี่ยรวม 4.40 0.61 0.226 ดี 

n = 10, ρ = 0.05 

 

จากตาราง 9 สรุปไดวา คาเฉลี่ยรวมความเหมาะดานการบํารุงรักษาอยูในเกณฑดี โดยมี

คาเฉลี่ย X = 4.40, S.D. = 0.61, t-test = 0.226 

ผลการวิเคราะหขอมูลจากตาราง 9 ความเหมาะสมดานการบํารุงรักษา พบวา ขอที่มีคะแนน

สูงสุด คือ หัวฉีดน้ํามันถอดทําความสะอาดไดงาย ผลการประเมินความเหมาะสมอยูในเกณฑดีมาก 

โดยมีคาเฉลี่ย X = 4.60, S.D. = 0.84, t-test = 0.339 และขอที่มีคะแนนนอยสุด คือ โครงสรางภายใน

ของเตาเผาศพทําความสะอาดไดงาย ผลการประเมินความเหมาะสมอยูในเกณฑดี โดยมีคาเฉลี่ย X = 

4.10, S.D. = 0.70, t-test = 0.041 
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5.  ความคิดเห็นอิสระของผูเชี่ยวชาญจากแบบประเมินความเหมาะสมของเตาเผา
ศพชนิดสองหองเผา 

ความคิดเห็นอิสระของผูเชี่ยวชาญที่มีตอความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา  

ที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น (ดังตาราง 10) แบงเปน 4 ดาน คือ  

1) ความเหมาะสมดานวิศวกรรม  

2) ความเหมาะสมดานความปลอดภัย  

3) ความเหมาะสมดานการใชงาน   

4) ความเหมาะสมดานการบํารุงรักษา  
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ตาราง 10  ความคิดเห็นอิสระของผูเชี่ยวชาญที่มีตอความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา 
 

ความคิดเห็นอิสระของผูเชี่ยวชาญที่มตีอ 
ความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา 

จํานวนผูเชี่ยวชาญ
แสดงความคิดเห็น 

1. ความเหมาะสมดานวศิวกรรม 
    - การบุดวยแผนยิปซัมกับแผนสแตนเลสจะทาํใหการซอมบํารุงรักษา 

      ทาํไดยาก 

 

1 

2. ความเหมาะสมดานความปลอดภัย 
    - ระบบ Emergency Switch เลือกใชหวักดเปนแบบ Push button นั้น  

      ยงัไมเหมาะสม ควรเปลี่ยนเปนแบบ Mushroom push button และมี   

      คา IP กันน้ํา กนัฝุน ที่ IP45 ข้ึนไป ซึ่งจะตรงตามหลกัความปลอดภัย 

      กวา 

 

1 

3. ความเหมาะสมดานการใชงาน 
    - การทาํความสะอาดกลองวงจรปดทําไดคอนขางยาก และระบบการ  

      เดินสายไฟในตูควบคุมมีความเสีย่งเรื่องการเกิดประกายไฟ 

 

1 

4. ความเหมาะสมดานการบํารุงรกัษา 
    - ควรติดตั้งคูมือการใชงานหรือข้ันตอนการใชงานและการบํารุงรักษา  

      ติดถาวรอยูกับเตาเผาศพ 

 

1 

 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัย เร่ือง การพัฒนาเตาเผาศพชนิดสองหองเผา ใชรูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง สามารถ

สรุปผล อภิปรายผล และมีขอเสนอแนะ โดยมีรายละเอียดของการวิจัยดังนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย 

 ผูวิจัยทําการพัฒนาเตาเผาศพชนิดสองหองเผา ประเมินประสิทธิภาพการใชงานของเตา 

เผาศพชนิดสองหองเผา และประเมินความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา สามารถสรุปผล 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.  การออกแบบและพัฒนาเตาเผาศพชนิดสองหองเผา  
              1.1 โครงสรางเตาเผาศพชนิดสองหองเผา โครงสรางภายนอกเตาเผาศพ ประกอบดวย 

สแตนเลส กวาง 1,200 มิลลิเมตร ยาว 2,400 มิลลิเมตร หนา 0.8 มิลลิเมตร และโครงสรางภายใน

เตาเผาศพ แบงออกเปน 2 สวน คือ สวนโครงสรางฐานและตัวเตา ประกอบดวย (1) เหล็กแผน กวาง 

1,200 มิลลิเมตร ยาว 2,400 มิลลิเมตร หนา 3.2 มิลลิเมตร (2) เหล็กแผน กวาง 1,200 มิลลิเมตร ยาว 

2,400 มิลลิเมตร หนา 4.5 มิลลิเมตร (3) เหล็กราง กวาง 10.16 เซนติเมตร ยาว 6 เมตร หนา 3 มิลลิเมตร 

และสวนหองเผาหลักและหองเผารอง ประกอบดวยวัสดุทนไฟ ไดแก อิฐทนไฟ  

   1.2 การใชอิฐทนไฟในหองเผาหลัก – หองเผารอง หองเผาหลัก ชั้นที่ 1 กอดวยอิฐ

มวลเบา (อิฐฉนวนทนไฟ) ดานขางติดผนังติดกับโครงเหล็กเพื่อปองกันไมใหความรอนระบายออกนอก

หองเผา หองเผาหลักชั้นที่ 2 และ 3 กออิฐทนไฟ (ส่ีเหลี่ยม) ST - 76 ดานขางผนังติดกับอิฐมวลเบา 

เพดานหองเผาหลักกออิฐทนไฟ (กลีบสม) SA - 64 สวนหลังคาเปนลักษณะโคงเพื่อเปนเพดานหองเผา

หลัก สวนหองเผารอง ชั้นที่ 1 และ 2 กอดวยอิฐทนไฟ (ส่ีเหลี่ยม) ST - 76 ดานขางผนังติดกับโครง

เหล็กและใชน้ํามันดีเซล (โซลา) เปนเชื้อเพลิงในการเผาไหม โดยมีระบบไฟฟาควบคุมเตาเผาศพ  

       1.3 หัวเผา ใชหัวเผาแบบ  Hi – Low โดยติดตั้งหัวเผาหลักดานหลังเตาในหองเผาหลัก 

สามารถปรับระดับเปลวไฟได 2 ระดับ คือ เปลวไฟสั้นและเปลวไฟยาว และติดตั้งหัวเผารองดานหลัง

เตาในหองเผารอง สามารถปรับระดับเปลวไฟไดไมนอยกวา 4 ระดับ  
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 2. การประเมินประสิทธิภาพการใชงานของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา  
       ผลการประเมินประสิทธิภาพการใชงานของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา ปรากฏวา จาก

การทดลองเผาศพ และทําการวัดคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพ ณ วัดเทพลีลา  

วันที่ 11 เมษายน 2555 เวลา 15.00 น. สภาพอากาศคอนขางแจมใส โดยใชวิธีการตรวจวัดตามวิธีการ

ในประกาศกรมควบคุมมลพิษ เร่ือง วิธีการตรวจวัด ลักษณะและหนวยวัด การคํานวณ เปรียบเทียบ 

แบบบันทึก และการรายงานผลการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพ  

ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2548 โดยการสังเกตคาความทึบแสงของเขมาควันดวยสายตาของผูสังเกต 

จํานวน 2 คน และเทียบคาความทึบแสงของเขมาควันกับคาแผนภูมิริงเกิลมานท พบวา เขมาควันที่

ปลอยทิ้งจากปลองเตาเผาศพ มีคาความทึบแสงเฉลี่ยเทากับ รอยละ 3.77 ซึ่งไมเกินมาตรฐานตาม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง กําหนดมาตรฐานคาความทึบแสงของ

เขมาควันจากปลองเตาเผาศพ พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2546 ซึ่งกําหนดใหเขมาควันที่ปลอยทิ้ง

จากปลองเตาเผาศพตองมีคาความทึบแสง ไมเกินรอยละ 10 เมื่อตรวจวัดดวยแผนภูมิริงเกิลมานท 

 3. การประเมินความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา 

                   ผลการประเมินความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา  โดยผู เชี่ยวชาญ  

จํานวน 10 คน สรุปไดวา ผลคาเฉลี่ยรวมความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา มีความ

เหมาะสมอยูในเกณฑดี โดยมีคาเฉลี่ย X = 4.26, S.D. = 0.65, t-test = 0.379 ซึ่งสอดคลองกับ

สมมติฐานของการวิจัยอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05  

  การวิจัยครั้งนี้ไดแบงความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา ออกเปน 4 ดาน 

ดังตอไปนี้ 

     3.1 ความเหมาะสมดานวิศวกรรม พบวา ผลคาเฉลี่ยรวมความเหมาะสมดานวิศวกรรม  

มีความเหมาะสมอยูในเกณฑดี โดยมีคาเฉลี่ย X = 4.26, S.D. = 0.65, t-test = 0.379 ซึ่งสอดคลอง

กับสมมติฐานของการวิจัยอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05                          

  3.2 ความเหมาะสมดานความปลอดภัย พบวา ผลคาเฉลี่ยรวมความเหมาะสมดานความ

ปลอดภัยมีความเหมาะสมอยูในเกณฑดี โดยมีคาเฉลี่ย  X = 4.40, S.D. = 0.65, t-test = 0.269 ซึ่ง

สอดคลองกับสมมติฐานของการวิจัยอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05  



   61 

      3.3 ความเหมาะสมดานการใชงาน พบวา ผลคาเฉลี่ยรวมความเหมาะสมดานการใชงาน  

มีความเหมาะสมอยูในเกณฑดี โดยมีคาเฉลี่ย X = 4.40, S.D. = 0.61, t-test = 0.226 ซึ่งสอดคลอง

กับสมมติฐานของการวิจัยอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05  

      3.4 ความเหมาะสมดานการบํารุงรักษา พบวา ผลคาเฉลี่ยรวมความเหมาะสมดานการ

บํารุงรักษามีความเหมาะสมอยูในเกณฑดี โดยมีคาเฉลี่ย X = 4.40, S.D. = 0.61, t-test = 0.226 ซึ่ง

สอดคลองกับสมมติฐานของการวิจัยอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัย เร่ือง การพัฒนาเตาเผาศพชนิดสองหองเผา ผูวิจัยตั้งความมุงหมายของการวิจัย 

ไว คือ 1) เพื่อพัฒนาเตาเผาศพชนิดสองหองเผาเพื่อลดมลพิษ 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพการใชงาน

ของเตาเผาศพชนิดสองหองเผาที่พัฒนาขึ้น และ 3) เพื่อประเมินความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิด

สองหองเผาที่พัฒนาขึ้น จากผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินประสิทธิภาพของเตาเผาศพชนิดสอง

หองเผา พบวา เตาเผาศพชนิดสองหองเผาที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น มีมาตรฐานเปนไปตามประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง กําหนดมาตรฐานคาความทึบแสงของเขมาควัน

จากปลองเตาเผาศพ พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2546 ซึ่งกําหนดใหเขมาควันที่ปลอยทิ้งจากปลอง

เตาเผาศพตองมีคาความทึบแสง ไมเกินรอยละ 10 เมื่อตรวจวัดดวยแผนภูมิริงเกิลมานท และผลการ

ประเมินความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา พบวา เตาเผาศพชนิดสองหองเผาที่ผูวิจัยได

พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมทั้ง 4 ดาน คือ ดานวิศวกรรม ดานการใชงาน ดานความปลอดภัย และดาน

การบํารุงรักษา ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานในการวิจัย สามารถอภิปรายผลโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1.  การออกแบบและพัฒนาเตาเผาศพชนิดสองหองเผา ดังนี้ 

     1.1  โครงสรางเตาเผาศพชนิดสองหองเผา ผูวิจัยไดพัฒนาออกแบบทางเดินของควัน
ที่เกิดจากการเผาภายในหองเผาหลักไปสูหองเผารองใหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม โดยขึ้น

รูปเหล็กแผนนํามาปูพื้นหองเตาเผาศพและดานขางเตาเผาศพ เพื่อเปนโครงสรางผนังหองเผาของ

เตาเผาศพชนิดสองหองเผา ชวยใหการอลวนของกาซใหสมบูรณยิ่งขึ้นซึ่งสอดคลองกับกิจจา วิศวกรนันท 

(2539: 1-6) ไดสรางเตาเผาศพ อธิบายไววา เตาเผาศพแบบหองเผาไหมคูเปนเตาเผาศพรุนใหมที่ได

พัฒนาข้ึนมาจากเตาเผาศพประเภทหองเผาไหมเดียว โดยเพิ่มหองเผาไหมข้ึนมาอีก 1 หอง เปนหอง
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เผาไหมที่สอง (Recombustion Chamber) เพื่อใชเผากาซรอนและฝุนควันที่เกิดจากหองเผาศพ 

(Combustion Chamber) ดังนั้น การเผาศพดวยเตาเผาศพแบบนี้จะมีการเผาไหมแบบ 2 คร้ัง ซึ่งมีผล

ใหมลภาวะที่เกิดขึ้น คือ ฝุนควัน และกลิ่นเหม็นลดนอยลงได และสอดคลองกับกรมควบคุมมลพิษ  

(2554ข: ออนไลน) อธิบายไววา เตาเผาศพตองมีหองเผาอยางนอย 2 หองเผา โดยหองแรกเปนหอง

เผาศพ และหองที่สองหรือหองสุดทายเปนหองเผากลิ่นกาซและควัน และสอดคลองกับจินดาวัลย 

วิบูลยอุทัย (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาความเปนไปไดในการปรับปรุงสภาพการทํางานของเตาเผาศพ 

พบวา เตาเผาศพแบบดั้งเดิมมีแนวโนมที่จะกอใหเกิดมลภาวะไดสูง เนื่องจากการใชถานเปนเชื้อเพลิง

และมีหองเผาไหมเดียวซึ่งใหคาความรอนที่ต่ําและไมคงที่อยูในชวง 60 – 671 องศาเซลเซียส เมื่อเปรียบเทียบ

กับเตาเผาศพปลอดมลพิษซึ่งมี 2 หองเผา สามารถใหคาความรอนไดสูงและคงที่  

     1.2 การใชอิฐทนไฟในหองเผาหลัก-หองเผารอง หองเผาหลัก ชั้นที่ 1 กอดวยอิฐ

มวลเบา (อิฐฉนวนทนไฟ) หองเผาหลักชั้นที่ 2 และ 3 กออิฐทนไฟ (ส่ีเหลี่ยม) ST - 76 ดานขางผนังติด

กับอิฐมวลเบา เพดานหองเผาหลักกออิฐทนไฟ (กลีบสม) SA - 64 สวนหลังคาเปนลักษณะโคงเพื่อเปน

เพดานหองเผาหลัก  สวนหองเผารอง ชั้นที่ 1 และ 2 กอดวยอิฐทนไฟ (สี่เหลี่ยม) ST - 76 ดานขางผนัง

ติดกับโครงเหล็ก ซึ่งสอดคลองกับบริษัทเซรามิคส อาร อัส (2554: ออนไลน) ไดอธิบายไววา การใช

งานอิฐทนไฟสวนมากนําไปใชในงานกอ เชน การสรางเตาเผา เนื่องจากอิฐทนไฟเปนวัสดุทนไฟ

ประเภทที่สามารถรักษาขนาดสัณฐานเดิมเมื่อผานการใชงาน และมีสมบัติดีกวาวัสดุทนไฟประเภท

อ่ืนๆ รูปรางของอิฐทนไฟจะมีอิฐตรง (Straight: ST) อิฐส่ีเหลี่ยมบาง (Split: SP) อิฐกลีบสม (Side 

Arch: SA) อิฐหัวขวาน (End Arch: EA) และอิฐหนาวัว (Key: Ke)  

     1.3 หัวเผา ใชหัวเผาแบบ  Hi - Low โดยติดตั้งหัวเผาหลักดานหลังเตาในหองเผาหลัก  

และติดตั้งหัวเผารองดานหลังเตาในหองเผารอง ซึ่งสอดคลองกับกิจจา วิศวกรนันท (2539: ไมปรากฏ

เลขหนา) ไดออกแบบและสรางเตาเผาศพ อธิบายไววา เตาเผาแบบ 2 หองเผา แบงการเผาไหมเปน  

2 สวน คือ สวนแรกทําหนาที่ใหความรอนแกรางผูเสียชีวิตโดยตรง ในหองเผาไหมแรกนี้จะเกิดควัน 

และกลิ่นขึ้นจากการเผาศพ ดังนั้นจึงมีหองเผาไหมที่สองเกิดขึ้น เพื่อทําการกําจัดกลิ่นและควัน 

ที่เกิดขึ้น โดยทั่วจะใชน้ํามันดีเซล หรือกาซ LPG เปนเชื้อเพลิง เตาเผาศพแบบ 2 หองเผานี้ จะใชหัวเผา 

2 หัวขึ้นไปในการใหความรอน ระยะเวลาในการเผาไหมประมาณ 1-2 ชั่วโมง และใชน้ํามันประมาณ 

60-70 ลิตรตอการเผาศพ 1 คร้ัง  
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 2. การประเมินประสิทธิภาพการใชงานของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา  
                   จากการทดสอบหาประสิทธิภาพการใชงานของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา โดยกอง

สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร ไดตรวจสอบมลพิษอากาศจากการเผาศพ 

ตามวิธีการในประกาศกรมควบคุมมลพิษ เร่ือง วิธีการตรวจวัด ลักษณะและหนวยวัด การคํานวณ 

เปรียบเทียบ แบบบันทึก และการรายงานผลการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลอง

เตาเผาศพ โดยการสังเกตคาความทึบแสงของเขมาควันดวยสายตาของผูสังเกต จํานวน 2 คน  

และเทียบคาความทึบแสงของเขมาควันกับคาแผนภูมิริงเกิลมานท และบันทึกคาความทึบแสง  

เปนรอยละทุกๆ 15 วินาที เปนเวลา 30 นาที นับต้ังแตเร่ิมเผาศพ พบวา ผลการตรวจวัดเขมาควัน 

ที่ปลอยทิ้งจากปลองเตาเผาศพ มีคาความทึบแสงเฉลี่ยเทากับ รอยละ 3.77 เปนไปตามเกณฑ

มาตรฐาน ซึ่งสอดคลองกับคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติในคราวประชุมคร้ังที่ 2/2542 มีมติ

เห็นชอบกําหนดคามาตรฐานความทึบแสง (Opacity) ของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพไมเกินรอยละ 

10 และสอดคลองกับจินดาวัลย วิบูลยอุทัย (2544: 4) ไดวิจัยเรื่อง ความเปนไปไดในการปรับปรุง

สภาพการทํางานของเตาเผาศพในฌาปนสถานเขตเทศบาลนครขอนแกน อธิบายไววา เตาเผาศพที่มี

ความสามารถในการทํางานโดยไมกอใหเกิดปญหามลพิษทางอากาศตอชุมชนและสิ่งแวดลอมบริเวณ

ใกลเคียง คามลพิษที่ปลอยในรูปของความทึบแสงของเขมาควันจะตองมีคาไมเกินคามาตรฐานความ

ทึบแสงจากปลองเตาเผาศพ  
 3. การประเมินความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา 

                จากการประเมินความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา ทั้ง 4 ดาน โดยผูเชี่ยวชาญ 

มีรายละเอียดดังนี้  

                3.1 ดานวิศวกรรม มีความเหมาะสม คือ โครงสรางภายนอกและภายในเตาเผาศพมี

ความแข็งแรง เหล็กแผนและอิฐทนไฟที่ใชสรางมีคุณภาพ และมีการบุดวยแผนยิปซัมเปนฉนวนกัน

ความรอนจากภายในเตาเผา ซึ่งสอดคลองกับนิพนธ ราชวุฒิ (2555: 113) ไดวิจัยเรื่อง การออกแบบ

และสรางเครื่องทําความสะอาดคราบน้ํามันของชิ้นสวนเครื่องยนต พบวา การใชเหล็กแผนมาตรฐาน

มาจัดทําโครงสรางเครื่องทําความสะอาดคราบน้ํามันของชิ้นสวนเครื่องยนตทําใหโครงสรางมีความ

มั่นคงและแข็งแรง และสอดคลองกับสกล นันทศรีวิวัฒน (2543: 73) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาเครื่อง

หยอดขนมทองหยอด พบวา การออกแบบสรางเครื่องดวยเหล็กจะทําใหโครงสรางมีความแข็งแรง และ
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สอดคลองกับบริษัทเซรามิคส อาร อัส (2554: ออนไลน) ไดอธิบายไววา การใชงานอิฐทนไฟสวนมาก

นําไปใชในงานกอ เชน ในการสรางเตาเผา เนื่องจากอิฐทนไฟเปนวัสดุทนไฟประเภทที่สามารถรักษา

ขนาดสัณฐานเดิมเมื่อผานการใชงาน และมีสมบัติดีกวาวัสดุทนไฟประเภทอื่นๆ  

    3.2 ดานความปลอดภัย มีความเหมาะสม คือ ระบบหัวพนไฟจะทํางานเมื่อประตูหนา

ปดสนิทและจะหยุดทํางานทันทีเมื่อเปดประตูหนาขณะทําการเผาศพ ใชอุปกรณที่ไดมาตรฐานเปน

สวนประกอบของเตา ใชระบบหยุดการทํางานฉุกเฉิน และใชประตูดานหลังปฏิบัติงานแทนการใช

ประตูดานหนาเพื่อปองกันอันตรายจากความรอนที่มีอุณหภูมิสูง ซึ่งสอดคลองกับนิพนธ ราชวุฒิ 

(2555: 114) ไดวิจัยเรื่อง การออกแบบและสรางเครื่องทําความสะอาดคราบน้ํามันของชิ้นสวน

เครื่องยนต พบวา เครื่องทําความสะอาดคราบน้ํามันของชิ้นสวนเครื่องยนตจะหยุดทํางานทันทีเมื่อเปด

ฝาเครื่อง มีผลการประเมินอยูในเกณฑดีมาก เนื่องจากเครื่องทําความสะอาดคราบน้ํามันของชิ้นสวน

เครื่องยนตไดทําการติดตั้ง Limit Switch จํานวน 1 ตัว ทําหนาที่เปนอุปกรณชวยใหเกิดความปลอดภัย

ตอผูใชในขณะใชงาน 

               3.3ดานการใชงาน มีความเหมาะสม คือ มีการแสดงอุณหภูมิความรอนในหองเผาศพ 

และแสดงอุณหภูมิความรอนในหองเผาควัน มีการใชประตูดานหลังเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

มีระบบกลองวงจรปดเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน และระบบสัญญาณเสียงจะดังขึ้นเมื่อหัวเผา

หยุดทํางานซึ่งสอดคลองกับนิพนธ ราชวุฒิ (2555: 104-106) ไดวิจัยเรื่อง การออกแบบและสราง

เครื่องทําความสะอาดคราบน้ํามันของชิ้นสวนเครื่องยนต ไดสรุปขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญไววา 

ควรมีสัญญาณเสียงเตือนในขณะที่เคร่ืองหยุดทํางาน หรือหลังจากเครื่องทํางานเสร็จแลว และควรมี

การติดตั้ง Digital Display เพื่อแสดงอุณหภูมิของน้ํารอนในพื้นที่เก็บน้ําดวย 

   3.4 ดานการบํารุงรักษา มีความเหมาะสม คือ ระบบกรองน้ํามันดีเซลสามารถถอดลาง 

ทําความสะอาดได อะไหลสามารถหาซื้อไดงาย โครงสรางภายในของเตาเผาศพทําความสะอาดไดงาย 

อะไหลสามารถถอดเปลี่ยนไดงาย และหัวฉีดน้ํามันถอดทําความสะอาดไดงาย ซึ่งสอดคลองกับ 

นิพนธ ราชวุฒิ (2555: 1) ไดวิจัยเรื่อง การออกแบบและสรางเครื่องทําความสะอาดคราบน้ํามันของ

ชิ้นสวนเครื่องยนต ไดอธิบายไววา การตรวจสอบและการบํารุงรักษาเชิงปองกันหรือเปลี่ยนชิ้นสวน 

ที่ชํารุดออกไปจะทําใหเครื่องยนตสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัย 

ตอผูใชงาน และสอดคลองกับบริษัทพีซีเทคนิคอล คอนโทรล จํากัด (2555:  ออนไลน) ไดอธิบายไววา 
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วัตถุประสงคของการบํารุงรักษา คือ สามารถที่จะรักษาสมรรถนะความพรอมในการใชงานของ

เครื่องจักรรักษาประสิทธิผลของเครื่องจักรเพื่อใหสามารถใชงานไดตามแผนที่วางไว มีคาใชจายต่ําสุด 

รวมถึงการบํารุงรักษาเพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการใชงานเครื่องจักร และสอดคลองกับตุลเดช  

วรวิกรม (2546: 69) ไดวิจัยเรื่อง การออกแบบและสรางที่ฝกซอมการพัตตกอลฟระยะใกลแบบ 

ปรับระดับได พบวา วัสดุสวนที่ใชในการสรางสามารถหาซื้อไดงาย มีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก 

เนื่องจากออกแบบใหใชวัสดุที่มีภายในประเทศ และสอดคลองกับบัญชา ธนบุญสมบัติ (2543: 6)  

ไดอธิบายไววา การออกแบบทางวิศวกรรมจะตองพิจารณาตัดสินใจเลือกวัสดุที่สามารถหาไดงาย  

และสอดคลองกับพีรเชษฐ ศรีชัย (2546: 4) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาเครื่องตรวจความสั่นสะเทือนของ

เครื่องจักร ไดอธิบายไววา วัสดุและอุปกรณที่เกิดการชํารุดเสียหายตองสามารถเปลี่ยนหรือซอมแซมได

งาย  
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะทั่วไป  
 1.  วัดควรกําหนดมาตรการหรือมีขอจํากัดแกญาติผูของผูเสียชีวิตที่จะนําวัสดุหรือส่ิงของ 

ที่ไมจําเปนใสรวมลงไปกับศพที่จะทําการเผา เพราะจะทําใหส้ินเปลืองเชื้อเพลิงและเปนการเพิ่ม

มลภาวะทางอากาศ  

  2.  ควรมีการติดตั้งเครื่องพนอากาศซึ่งเปนการเพิ่มปริมาณออกซิเจนในระหวางทีเ่กดิการเผา

ไหม สําหรับเตาเผาศพชนิดสองหองเผาที่ใชน้ํามันดีเซลเปนเชื้อเพลิง 

  3.  ควรมีการอบรมใหกับพนักงานที่ปฏิบัติหนาที่เผาศพ ใหมีความรูเร่ืองการดําเนินงาน 

ที่สามารถชวยประหยัดเชื้อเพลิงและไมกอใหเกิดมลภาวะตอชุมชน เชน หลักการเผาไหมที่สมบูรณ 

วิธีการอุนเตาเผาศพชนิดสองหองเผาที่ถูกตอง หลักการปฏิบัติงานเผาศพอยางปลอดภัย เชน การสวม

ใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลขณะปฏิบัติงาน 
 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

 1.  ศึกษาถึงผลกระทบที่มีตอสุขภาพของพนักงานที่ปฏิบัติหนาที่เผาศพ และผลกระทบตอ

ชุมชนและสิ่งแวดลอมที่อยูบริเวณใกลเคียงการใชงานเตาเผาศพชนิดสองหองเผา 

 2.  ศึกษาและคํานวณจุดคุมทุนเชิงเศรษฐศาสตรตอการใชงานเตาเผาศพชนิดสองหองเผา 
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 ภาคผนวก ก  
รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
 

ผูเชี่ยวชาญประเมินหาคาความสอดคลองของประเมินความเหมาะสมของเตาเผาศพ 

ชนิดสองหองเผา  
 

อาจารย ดร.จันทนา กุญชรรัตน              ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยพีลังงาน 

     ตําแหนง อาจารย 

สถานทีท่ํางาน คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรีุ 

 

อาจารย ดร.สนอง ทองปาน   ผูเชี่ยวชาญดานการสอนสิ่งแวดลอม 

     ตําแหนง อาจารย 

สถานทีท่ํางาน คณะศึกษาศาสตร  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ (ตอ) 
 

      ผูเชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา คือ  
 

      อาจารย ดร.อัมพร กุญชรรัตน   ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีพลังงาน 

     ตําแหนง อาจารย 

สถานทีท่ํางาน คณะศึกษาศาสตร  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

      อาจารยประพันธ จนัทรเสมา   ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการอตุสาหกรรม 

     ตําแหนง อาจารย 

สถานทีท่ํางาน ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลยัสยาม 

 

นายพนัชาร ี หลอศิริ   ผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมเครื่องกล 

     ตําแหนง กรรมการผูจัดการบริษัท  

สถานทีท่ํางาน บริษทัอิตาเลี่ยน-ไทย เซรามิค  

เอ็นจิเนียร่ิง จาํกัด 
 

นายกีรติ มีประเสริฐ   ผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมเครื่องกล 

ตําแหนง วิศวกร 

สถานทีท่ํางาน บริษทัอิตาเลี่ยน-ไทย เซรามิค  

เอ็นจิเนียร่ิง จาํกัด 
 

นายปยะพันธ วงศยะรา              ผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมเครื่องกล 

ตําแหนง วิศวกร 

สถานทีท่ํางาน วิศวกรอิสระ 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ (ตอ) 
 

นายเปยมศักดิ์ พองพงษศรี   ผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมเครื่องกล 

ตําแหนง วิศวกร 

สถานทีท่ํางาน วิศวกรอิสระ 

 

       นายจตุพร ฝาระม ี   ผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมโยธา 

ตําแหนง วิศวกร 

สถานทีท่ํางาน วิศวกรอิสระ 

 

 นายบุญชวย บุญหนนุ               ผูเชีย่วชาญดานการเผาศพ 

ตําแหนง สัปเหรอ 

สถานทีท่ํางาน วัดบานไรเจริญผล 

 

นายสมศักดิ์ ดัชถุยาวัตร               ผูเชีย่วชาญดานการเผาศพ 

ตําแหนง สัปเหรอ 

สถานทีท่ํางาน วัดบางไผเตีย้ 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข  
หนังสือเชิญเปนผูเชี่ยวชาญและกรรมการสอบปากเปลาปริญญานิพนธ 
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  ภาคผนวก ค   
หนังสือเชิญเจาหนาที่กองสุขาภิบาลสิง่แวดลอมมาตรวจสอบ 
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ภาคผนวก ง 
แบบประเมินหาคาความสอดคลอง 

ของแบบประเมินความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา 
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แบบประเมินหาคาความสอดคลอง 
ของแบบประเมินความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา 

ดานวศิวกรรม 
 
คําชี้แจง ขอใหทานผูเชี่ยวชาญไดกรุณาแสดงความคิดเห็นของทานที่มีตอแบบประเมินความ

เหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา โดยใสเครื่องหมาย  ( )  ลงในชองความคิดเห็นของทาน 

 

ตาราง 11  แบบประเมินหาคาความสอดคลองความเหมาะสมดานวิศวกรรม 
 

 
 

ความเหมาะสมดานวิศวกรรม  

ความคิดเห็น 
 

ขอเสนอแนะ เหมาะสม

 

1 

ไมแนใจ 

 

0 

 

ไม

เหมาะสม 

-1 

1. โครงสรางภายนอกเตาเผาศพมีความแข็งแรง

 

  

2. โครงสรางภายในเตาเผาศพมีความแข็งแรง

 

  

3. คุณภาพของเหลก็แผนที่ใชสรางเตาเผาศพ

 

  

4. คุณภาพของอิฐทนไฟที่ใชสรางเตาเผาศพ

 

  

5. การบุดวยแผนยิปซัมเปนฉนวนกนัความรอน

    จากภายในเตาเผา 

  

 

   ลงชื่อ............................................................ 

           (...........................................................) 

         ผูเชีย่วชาญ 

                                                                                  วนัที.่..........เดอืน....................พ.ศ.............. 
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แบบประเมินหาคาความสอดคลอง 
ของแบบประเมินความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา 

ดานความปลอดภัย 
 
คําชี้แจง ขอใหทานผูเชี่ยวชาญไดกรุณาแสดงความคิดเห็นของทานที่มีตอแบบประเมินความ

เหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา โดยใสเครื่องหมาย  ( )  ลงในชองความคิดเห็นของทาน 

 

ตาราง 12  แบบประเมินหาคาความสอดคลองความเหมาะสมดานความปลอดภัย 
 

 
 

ความเหมาะสมดานความปลอดภัย  

ความคิดเห็น 
 

ขอเสนอแนะเหมาะสม

 

1 

ไมแนใจ 

 

0 

 

ไม

เหมาะสม 

-1 

1. ระบบหวัพนไฟจะทํางานเมื่อประตูหนาปดสนิท

 

  

2. ระบบหัวพนไฟจะหยุดทาํงานทันทีเมื่อเปด

    ประตูหนาขณะทําการเผาศพ 

 

  

3. ใชอุปกรณที่ไดมาตรฐานเปนสวนประกอบของเตา

 

  

4. ใชระบบหยดุการทํางานฉกุเฉิน 

 

  

5. ใชประตูดานหลงัปฏิบัติงานแทนประตดูานหนา

เพื่อปองกันอนัตรายจากความรอนที่มีอุณหภูมิสูง 

  

 

   ลงชื่อ............................................................ 

           (...........................................................) 

         ผูเชีย่วชาญ 

                                                                                  วนัที.่..........เดอืน....................พ.ศ.............. 
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แบบประเมินหาคาความสอดคลอง 
ของแบบประเมินความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา 

ดานการใชงาน 
 
คําชี้แจง ขอใหทานผูเชี่ยวชาญไดกรุณาแสดงความคิดเห็นของทานที่มีตอแบบประเมินความ

เหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา โดยใสเครื่องหมาย  ( )  ลงในชองความคิดเห็นของทาน 

 

ตาราง 13  แบบประเมินหาคาความสอดคลองความเหมาะสมดานการใชงาน 
 

 
 

ความเหมาะสมดานการใชงาน 

ความคิดเห็น 
 

ขอเสนอแนะเหมาะสม

 

1 

ไมแนใจ 

 

0 

 

ไม

เหมาะสม 

-1 

1. แสดงอุณหภูมิความรอนในหองเผาศพ   

2. แสดงอุณหภูมิความรอนในหองเผาควัน   

3. ใชประตูดานหลงัเพื่อความสะดวกในการ

ปฏิบัติงาน 

  

4. ระบบกลองวงจรปดเพื่อความสะดวกในการ

    ปฏิบัติงาน 

  

5. ระบบสัญญาณเสียงจะดังขึ้นเมื่อหัวเผาหยุดทํางาน   

 

   ลงชื่อ............................................................ 

           (...........................................................) 

         ผูเชีย่วชาญ 

                                                                                  วนัที.่..........เดอืน....................พ.ศ.............. 
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แบบประเมินหาคาความสอดคลอง 
ของแบบประเมินความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา 

ดานการบํารงุรักษา 
 
คําชี้แจง ขอใหทานผูเชี่ยวชาญไดกรุณาแสดงความคิดเห็นของทานที่มีตอแบบประเมินความ

เหมาะสมเตาเผาศพชนิดสองหองเผา โดยใสเครื่องหมาย  ( )  ลงในชองความคิดเห็นของทาน 

 

ตาราง 14  แบบประเมินหาคาความสอดคลองความเหมาะสมดานการบํารุงรักษา 
 

 
 

ความเหมาะสมดานการบํารุงรกัษา  

ความคิดเห็น 
 

ขอเสนอแนะเหมาะสม

 

1 

ไม

แนใจ 

0 

 

ไม

เหมาะสม 

-1 

1. ระบบกรองน้ํามนัดีเซลสามารถถอดลางทํา

    ความสะอาดได 

  

2. อะไหลสามารถหาซื้อไดงาย   

3. โครงสรางภายในของเตาเผาศพทาํความสะอาด

    ไดงาย 

  

4. อะไหลสามารถถอดเปลี่ยนไดงาย   

5. หัวฉีดน้าํมนัถอดทาํความสะอาดไดงาย   

 

   ลงชื่อ............................................................ 

           (...........................................................) 

         ผูเชีย่วชาญ 

                                                                                  วนัที.่..........เดอืน....................พ.ศ.............. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
แบบประเมินความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

แบบประเมินความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา  
 

คําชี้แจง แบบประเมินความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา ชุดนี้แบงออกเปน 2 

ตอน คือ  

ตอนที่ 1   ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูเชี่ยวชาญ    

ตอนที่ 2   ความคิดเหน็และขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเหมาะสมของเตาเผา

ศพชนิดสองหองเผา โดยแบงออกเปน 4 ดาน คือ  

                  1. ดานวิศวกรรม     จาํนวน 5 ขอ  

                             2. ดานความปลอดภัย   จํานวน 5 ขอ 

                  3. ดานการใชงาน    จาํนวน 5 ขอ  

                            4. ดานการบํารุงรักษา     จํานวน 5 ขอ 

 
วัตถุประสงคของแบบประเมินความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา 

แบบประเมินชุดนี้ สร างขึ้นสําหรับใช เปน เครื่ องมือ เก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย  

เ ร่ือง  การพัฒนาเตาเผาศพชนิดสองหองเผา  โดยมีวัตถุประสงค เพื่อสํารวจความคิดเห็น 

และขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



98 
 

ตอนที่ 1  ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูเชี่ยวชาญ    

   กรุณาทําเครื่องหมาย  (✓)  ลงใน         หนาขอความที่ตรงกับความเปนจริง และ/หรือเติม

คําหรือขอความลงในชองวางที่กําหนดให  

    1. เพศ    ชาย             หญิง  

   2. อายุ  ......................  ป  

   3. ระดับการศึกษา  

           ต่ํากวาปริญญาตรี  

          ปริญญาตรี  

         ปริญญาโท  

         ปริญญาเอก  

 4. ประสบการณการทํางาน/ดานงานออกแบบ............................................................ ป  

 5.  ตําแหนงและหนาที่ในหนวยงาน................................................................................... 

      

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิด

สองหองเผา 
ขอแนะนําในการตอบแบบประเมิน  

            1. กรุณาทําเครื่องหมายถูก  (✓) ลงในชองมาตราสวนประเมินคา ตามความคิดเห็นของทาน

เกี่ยวกับความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา โดยกําหนดคาคะแนนเปน 5 ระดับ คือ  

     คะแนนระดับ  5   หมายถึง   ผลการประเมินอยูในระดับ  ดีมาก 

     คะแนนระดับ  4   หมายถึง   ผลการประเมินอยูในระดับ  ด ี

     คะแนนระดับ  3   หมายถึง   ผลการประเมินอยูในระดับ  พอใช 

     คะแนนระดับ  2   หมายถึง   ผลการประเมินอยูในระดับ  ตองปรบัปรุง 

     คะแนนระดับ  1   หมายถึง   ผลการประเมินอยูในระดับ  ใชไมได 

 

2. โปรดแสดงขอเสนอแนะเกี่ยวกับความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา 

ในแตละดานตามความคิดเห็นของทาน 
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แบบประเมินความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา 
ดานวิศวกรรม 

 

ตาราง 15  แบบประเมินความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองหองเผาดานวิศวกรรม 

 

ขอ 
 

ความเหมาะสมดานวิศวกรรม 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 
 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

 

โครงสรางภายนอกเตาเผาศพมีความแข็งแรง 

 

โครงสรางภายในเตาเผาศพมีความแข็งแรง 

 

คุณภาพของเหล็กแผนที่ใชสรางเตาเผาศพ 

 

คุณภาพของอฐิทนไฟที่ใชสรางเตาเผาศพ 

 

บุดวยแผนยิปซัมเปนฉนวนกันความรอนจากภายในเตาเผา 

และภายนอกเตาเผา 

     

 
ขอเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา 
ดานความปลอดภัย 

 

ตาราง 16  แบบประเมินความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองหองเผาดานความปลอดภัย 

 

ขอ 
 

ความเหมาะสมดานความปลอดภัย 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 
 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

  4. 

 

5. 

 

 

 

 

 

ระบบหัวพนไฟจะทํางานเมือ่ประตูหนาปดสนิท 

 

ระบบหัวพนไฟจะหยุดทาํงานทันทีเมื่อเปด 

ประตูหนาขณะทําการเผาศพ 

 

ใชอุปกรณที่ไดมาตรฐานเปนสวนประกอบของเตา 

 

ใชระบบหยุดการทาํงานฉกุเฉิน 

 

ใชประตูดานหลังปฏิบัติงานแทนการใชประตูดานหนาเพื่อ

ปองกนัอันตรายจากความรอนที่มีอุณหภมูิสูง 

     

 
ขอเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….……… 
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แบบประเมินความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา 
ดานการใชงาน 

 

ตาราง 17  แบบประเมินความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองหองเผาดานการใชงาน 
 

ขอ 
 

ความเหมาะสมดานการใชงาน 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 
 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

 

แสดงอุณหภูมิความรอนในหองเผาศพ 

 

แสดงอุณหภูมิความรอนในหองเผาควนั 

 

ใชประตูดานหลังเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

 

ระบบกลองวงจรปดเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

 

ระบบสัญญาณเสียงจะดงัขึ้นเมื่อหัวเผาหยุดทํางาน 

     

 
ขอเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา 
ดานการบํารุงรักษา 

 

ตาราง 18  แบบประเมินความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองหองเผาดานการบาํรุงรักษา 
 

ขอ 
 

ความเหมาะสมดานการบํารุงรกัษา 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 
 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

   4. 

 

5. 

 

 

ระบบกรองน้าํมันดีเซลสามารถถอดลางทําความสะอาดได 

 

อะไหลสามารถหาซื้อไดงาย 

 

โครงสรางภายในของเตาเผาศพทําความสะอาดไดงาย 

 

อะไหลสามารถถอดเปลี่ยนไดงาย 

 

หัวฉีดน้ํามนัถอดทําความสะอาดไดงาย 

     

 
ขอเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….… 

 

ผูเชี่ยวชาญ .....................................................................  

                    (.................................................................)  

                                                            ตาํแหนง .........................................................................  

                                                             ประเมินเมื่อวนัที.่........... เดือน ................... พ.ศ............... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ฉ 
แบบประเมินประสิทธิภาพการใชงานของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา 
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แผนภูมิวัดเขมาควันริงเกิลมานน 
 

 
 
แบบสรุปผลการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพชนดิสองหองเผา 
ชื่อ (วัด/ฌาปนสถาน) 
การตรวจวัดคาความทึบแสงของผูตรวจวัดคนที่ 1 
ชื่อ ..................................นามสกุล........................................ 
ตําแหนง.................................................................................. 
สังกัด ..................................................................................... 
คาความทึบแสงที่ตรวจวัดได รอยละ ......................................... 

การตรวจวัดคาความทึบแสงของผูตรวจวัดคนที่ 2 
ชื่อ...................................นามสกุล............................................ 
ตําแหนง ................................................................................... 
สังกัด ....................................................................................... 
คาความทึบแสงที่ตรวจวัดได รอยละ ...........................................

คาความแตกตางของผลการตรวจวัดระหวางผูตรวจวัดแตละคน 
          =   | ผลการตรวจวัดคาความทบึแสงของผูตรวจวัดคนที่ 1 – ผลการตรวจวัดคาความทึบแสงของผูตรวจวัดคนที่ 2 | 
 

            =   ………………………………….        � เกินกวา  3  ผลการตรวจวัดใชเทียบกับมาตรฐานไมได  ตองตรวจวัดใหม  
                                                                         �  ไมเกิน    3   ผลการตรวจวัดใชเทียบกับมาตรฐานได  
สรุปผลการตรวจวดัคาความทึบแสงของเขมาควันจากเตาเผาศพ
คาความทึบแสงของเขมาควัน 
            =  ผลการตรวจวัดของผูตรวจวัดคนที่ 1 + ผลการตรวจวัดของผูตรวจวัดคนที่ 2 

                                                                      2 
            =  ……………………………………….. 

           � เกินมาตรฐานคาความทึบแสงรอยละ............................... 
             ไมเกินมาตรฐานคาความทึบแสงรอยละ........................... 
 

ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจวัดคนที่ 1 

            (.......................................................) 
วันที่ ............. เดือน ................................... พ.ศ. .................. 

ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจวัดคนที่ 2 

             (.......................................................) 
วันที่ ............. เดือน ................................... พ.ศ. ..................

 
ตนฉบับ  สําหรับเจาของหรือผูครอบครองเตาเผาศพ ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งหรือไดรับใบอนุญาตดําเนินการ 

 ฌาปนสถานหรือผูรับมอบอํานาจจากบุคคลดังกลาว แลวแตกรณี 

สําเนา     สําหรับผูตรวจวัด 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
ภาพเขียนแบบของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา 
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ภาคผนวก ซ 
คูมือการใชงานของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา   
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คูมือการใชงาน 
เตาเผาศพชนิดสองหองเผา 

 

 

 

 

 

 

                                           จัดทาํโดย 
 

 นางสาววิภาดา ซุมสิริเพชร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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คํานํา 
 

คูมือการใชงานเตาเผาศพชนิดสองหองเผาฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางใหผูใชงานได

ศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับคําแนะนําเบื้องตนกอนการใชงาน สวนประกอบของเตาเผาศพชนิด

สองหองเผา วิธีการใชงาน เทคนิคการเผา ขอควรระวังในการใชงาน และการบํารุงรักษา เพื่อใหการใช

งานเตาเผาศพชนิดสองหองเผาเปนไปอยางถูกตอง มีความปลอดภัย และเต็มประสิทธิภาพ 

ผูวิจัยหวังวาคูมือการใชงานฉบับนี้จะชวยใหผูใชงานสามารถใชงานเตาเผาศพชนิดสองหอง

เผาไดอยางถูกตอง มีความปลอดภัย เต็มประสิทธิภาพ และเปนประโยชนแกผูที่สนใจ 
 

 

 

 

 

วิภาดา  ซุมสิริเพชร 
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1. คําแนะนําเบื้องตนกอนการใชงาน  
เตาเผาศพชนิดสองหองเผา แบงหองเผาไหมออกเปน 2 หอง คือ  

1. หองเผาไหมแรก ทําหนาที่เผารางผูเสียชีวิตและสิ่งของเครื่องใชโดยตรง โดยในหองเผาไหม

แรกนี้จะเกิดควันและกลิ่น  

2. หองเผาไหมที่สอง ทําหนาที่เผาควันที่เกิดขึ้นจากหองไหมแรก ทําใหกลิ่นและควันที่เกิดขึ้น

ลดนอยลง 
 

2. สวนประกอบของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา 
  

                                                                                                               
 
 

ภาพประกอบ 7  สวนประกอบของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา 
 
 
 

1. มอเตอรปมน้ํามนัหัว 2 

2. มอเตอรปมน้ํามนัหัว 1 

3. มอเตอรปมเผาควนั 

4. มอเตอรประตูหลัง 

5. วาลวลม 

6. สปารคเผาควัน 

7. สปารคหวั 

8. ลิมิตประตหูลัง 

9. โทรทัศน 

10. แผงควบคมุการทาํงาน 

11.ประตูหลัง 

12. ชองใสถงึเถากระดูก 

13. อุณหภูมิหองเผาควนั 

14. นาฬกิา 

15. อุณหภูมิหองเผาศพ 

16. แผงควบคมุการทาํงานและแกไข 

      เหตุขัดของเบื้องตน 
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3. วธิีการใชงาน 

3.1 เปดเครื่องโดยบิดกุญแจพรอมหมนุสวทิซดอกเห็ดขึ้น (สวทิซฉุกเฉนิ) 

3.2 เปดสวทิซพัดลม 

3.3 เปดสวทิซหัวเผาควนัไวประมาณ 15-20 นาที หรืออุณหภูมิหองเผาควันประมาณ 400-

800 องศาเซลเซียส กอนเผาศพ 

3.4 เมื่ออุณหภูมิหองเผาควนัถงึ 400 องศาเซลเซียส จึงเปดสวิทซหัวเผาศพที ่1 

3.5 เมื่อเปดสวิทซหัวเผา 1 (ไฟสั้น) แลวคอยสังเกตวาไฟลุกไหมติดโลง (ประมาณ 10นาที) 

แลวปดสวิทซหัวเผา 1 (ไฟสัน้) และสังเกตอีกครั้งวาศพตรงกับตําแหนงที่ไฟลงหรือไมหากไมตรงใหดึง

ศพใหตรงกับตําแหนงที่ไฟลงเพื่อทําการเผาตอ 

3.6 ในกรณทีี่โลงไหมใกลหมดหรือหมดแลวใหปดสวทิซหัวเผาควนั และดูวามีควันขึ้นทาง

ปลองหรือไม ถามีควนัขึ้นใหเปดสวทิซหวัเผาควนัอีกครั้ง 

3.7 เปดสวทิซหัวเผา 2 (ไฟยาว) เพื่อเรงการเผาตอจนเสรจ็ 

 

             หมายเหต:ุ สวทิซดอกเห็ด (สวทิซฉุกเฉนิ) ไวใชในกรณีฉุกเฉินเมื่อเครื่องขัดของเทานั้น 

 
4. เทคนิคการเผา 

4.1 เมื่อนาํศพเขาเผาแลวจงึเปดสวิทซชองเผาควนั 

4.2 เมื่ออุณหภูมิมีข้ึนถึง 400 องศาเซลเซยีส ประมาณ 20 นาที จงึเปดสวิทซหัวเผา 1  

4.3 หลงัเปดหวัเผา 1 ได 10 นาที หรือไฟลุกไหมติดโลงแลวใหปดสวทิซหัวเผา 1 เพือ่เปนการ

ประหยัดน้าํมนัสังเกตดูวาอณุหภูมิของหองเผาศพขึ้นตอเนื่องหรือคงที ่ 

4.4 เปดสวทิซเรงลมชวยเผาไหมความรอนจะขึ้นตอเนื่องจนกวาจะหยดุหรือลดลงปดสวิทซเรง

ลมแลวเปดสวทิซหวัเผา 1 

4.5 กรณีที่ศพไมตรงกับตําแหนงที่ไฟลงดงึศพใหตรงกับตําแหนงไฟโดยไมตองพลิกศพ 

4.6 เมื่อเผาไดประมาณ 45 นาที ใหปดเผาควันเพื่อชวยในการประหยดัน้ํามนั (เมื่อปดหัวเผา

ควันแลวจะมีเสียงออดดังใหปดสวิทซ “ปดเสียงออด” ดวย) และดูวามคีวันขึ้นปลองหรือไม ถามีถามีให

ปดสวิทซเผาควันตอ 

4.7 เมื่อศพเหลือนอยลงใหเปดสวิทซหัวเผา 2 เพื่อเรงการเผาตอจนเสรจ็ 

 

หมายเหต:ุ  เมื่อทําการเผาแลวเสร็จใหปดวาลวน้ํามันและเปดประตูหลังเพื่อระบายความรอน 
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5. ขอควรระวังในการใชงาน 

5.1 การใชเชื้อเพลิง ควรใชเชื้อเพลิงที่สะอาดเพื่อปองกันการอุดตันของหัวฉีด 

5.2 การใชงาน จะตองระมดัระวังสวทิซและอุปกรณตางๆ อยาใหโดนน้ําในขณะใชงาน 

 
6. การบํารุงรกัษา  

การทาํความสะอาด ไมควรใชผาเนื้อหยาบหรือผาที่สกปรกเช็ดสวนที่เปนสแตนเลส ควรใชผา

นุมๆ เช็ด เพื่อปองกนัไมใหเนื้อสแตนเลสเปนรอย 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ 
การติดต้ังและการประเมนิความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา 
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การติดต้ังและการประเมนิความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา 

 

 

ภาพประกอบ 8  พระเมรุวัดเทพลีลา 

 

      

ภาพประกอบ 9  ประตูหนาเตาเผาศพ 
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ภาพประกอบ 10  ประตูหลงัเตาเผาศพ 

  

 

ภาพประกอบ 11  ชุดมอเตอรปมน้ํามนั 
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ภาพประกอบ 12  มอเตอรชุดเกียรสําหรับเปด-ปดประต ู

 

 
 

ภาพประกอบ 13  การประเมินความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ญ 
กราฟแสดงผลการประเมนิความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา  
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ภาพประกอบ 14  กราฟแสดงผลการประเมินความเหมาะสมดานวิศวกรรม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 15  กราฟแสดงผลการประเมินความเหมาะสมดานความปลอดภัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 16  กราฟแสดงผลการประเมินความเหมาะสมดานการใชงาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 17  กราฟแสดงผลการประเมินความเหมาะสมดานการบํารุงรักษา 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฎ 
หนังสือแจงผลการประเมนิประสิทธิภาพการใชงานของเตาเผาศพชนิดสองหองเผา 
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ผลการตรวจวัดคาความทบึแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพชนิดสองหองเผา 
ผลการตรวจวัดคาความทบึแสงของผูตรวจวัด คนที ่1 
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ผลการตรวจวัดคาความทบึแสงของผูตรวจวัด คนที ่2 
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ภาคผนวก ฏ 
วัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือที่ใชสรางเตาเผาศพชนิดสองหองเผา 
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ตาราง 19  รายการวัสดุและอุปกรณ 

 

ลําดับที ่ รายการวสัดุและอุปกรณ 
1 มอเตอร ขนาด 1 แรงมา พรอมเกียรทดรอบ (ประตูหนา)                   จาํนวน  1  ชุด

2 มอเตอร ขนาด 1/2 แรงมาพรอมเกียรทดรอบ (ประตูหลัง)                 จาํนวน  1  ชุด

3 มอเตอร ขนาด 3 แรงมา พรอมชุดใบพัด และโบรเวอรอัดอากาศ        จํานวน  1  ชดุ

4 ชุดหัวพนไฟ                                                                                   จาํนวน  2  ชุด

5 ชุดกลองวงจรปด พรอมปล๊ักไฟ                                                      จํานวน  2  ชุด

6 โทรทัศน                                                                                        จํานวน  1  เครื่อง

7 สายวัดอุณหภูมิ  ยาว 3.50  เมตร                                                    จํานวน  2  เสน

8 แทงวัดอุณหภูมิ (THERMOCOUPLE)                                     จํานวน  2  ชุด

9 ตัวแสดงอุณหภูมิ (DISPLAY)                                                         จํานวน  2  ชดุ

10 หมอกรองน้ํามันดีเซล                                                                      จํานวน  1 ชุด

11 เพลามวนสลิงและสลิงประตูหนา – ประตูหลังเตาเผาศพ                    จาํนวน  2  ชุด

12 นอต                                                                                               จํานวน  1  กลอง

13 เกลียวปลอย                                                                                    จํานวน  1  กลอง

14 ลูกปนตุกตา                                                                                    จํานวน  4  ตัว

15 ชอลกหนิ                                                                                        จํานวน  1  แทง

16 แผนแสตนเลส                                                                               จํานวน  15  แผน

17 เหล็กแผน                                                                                         จํานวน  6  แผน

18 ทอดํา ขนาด 3 นิ้ว                                                                            จํานวน  1  เสน

19 ทอดํา ขนาด 6 นิ้ว                                                                            จํานวน  1  เสน

20 เหล็กรางน้ํา ขนาด 4 นิว้                                                                   จํานวน  15  เสน

21 เหล็กกลอง  ขนาด 2x2  นิว้                                                               จํานวน 18  เสน

22 บานพับ ขนาด 4 นิว้                                                                           จํานวน  4  อัน

23 อิฐทนไฟ หมายเลข ST-76                                                               จํานวน 1400 กอน

24 อิฐทนไฟ หมายเลข SA-64                                                              จํานวน 600 กอน

25 อิฐมวลเบา                                                                                        จํานวน 150  กอน

26 คอนกรีตทนไฟ                                                                                   จํานวน   15  ถุง

27 ปูนทนไฟ                                                                                          จํานวน   8   ถุง
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ตาราง 20  รายการเครื่องมอื 

 
ลําดับที ่ รายการเครื่องมือ 

1                                                     เคร่ืองเชื่อมไฟฟา

2                                                     เคร่ืองเจียร

3                                                     เคร่ืองตัดโลหะ

4                                                     เคร่ืองพับโลหะ

5                                                     เคร่ืองกลึง

6                                                      สวานไฟฟา

7                                                      เหล็กฉากวัดมมุ

8                                                     คีมลอค

9                                                      ตลับเมตร

    10                                                      ไขควงปากแบน

11                                                      ไขควงปากสี่แฉก

12                                                      คีมตัดสายไฟ

13                                                      คีมย้าํสายไฟฟา

14                                                      ประแจเลื่อน

15                                                      ชุดประแจปากตาย   

16                                                      หวัแรงไฟฟาและตะกั่วบัดกรี
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 

 

 

 

ชื่อ  ชื่อสกุล 

วันเดือนปเกิด 

สถานที่เกิด 

สถานที่อยูปจจุบัน 

 

ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน    

สถานทีท่ํางานปจจุบนั 

 

 

ประวัติการศึกษา 

               พ.ศ. 2536 

 

               พ.ศ. 2539 

 

               พ.ศ. 2543 
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กรุงเทพมหานคร 
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