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ในคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนผู
ดําเนินงานในการจัดสัมมนาครั้งนี้
สืบเนื่องจากการรองเรียนเรื่องเหตุเดือดรอนรําคาญของชุมชนโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ชุม
ชนหนาแนน เชนกรุงเทพมหานคร เปนตน
มีการรองเรียนบอยครั้งเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ
จากเตาเผาศพ เชน ปญหาฝุนละออง เขมาควันดํา หรือกลิ่นที่เกิดขึ้นจากการเผาศพ เปนตน
คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดตระหนักถึงปญหาของความเดือดรอน
ของประชาชนดังกลาว
จึงไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาปญหามลพิษทาง
อากาศจากเตาเผาศพ ทําการศึกษาขอมูลเพื่อหาแนวทางดําเนินงานที่เหมาะสม
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาปญหามลพิษทางอากาศจากเตาเผาศพ
จึงไดทําการ
ศึกษาขอมูลและระดมความคิดเห็นจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งจาก กรมการศาสนา กรมการ
ปกครอง กรมควบคุมมลพิษ สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร และผูทรง
คุณวุฒจิ ากสถาบันตางๆ ซึ่งมีการพิจารณาทั้งประเด็นดานมลพิษ กฎหมาย หรือขอบังคับที่เกี่ยว
ของ รวมทัง้ มีการเยี่ยมชมดูงานสถานที่เผาศพของวัดตางๆ ทําใหเห็นสภาพปญหา ขอจํากัด
หรืออุปสรรคในการดําเนินงานในเรื่องดังกลาว ในหลายประเด็น ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการฯ ไดเสนอ
แนะแนวทางในการดํ าเนินงานเพื่อใหการจัดการปญหามลพิษทางอากาศจากเตาเผาศพเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพอันเปนเปาหมายสําคัญของคณะอนุกรรมาธิการฯชุดนี้
ทายนี้ ผมใครขอความรวมมือจากผูเขารวมสัมมนาทุกทานโปรดเสนอแนะและใหขอ
คิดเห็นตอการจัดสัมมนาครั้งนี้ดวย เพื่อที่ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาปญหามลพิษทางอากาศ
จากเตาเผาศพ จะไดนําผลการจัดสัมมนาไปพิจารณาปรับปรุงขอเสนอแนะแนวทางการจัดการ
ปญหา
มลพิษทางอากาศจากเตาเผาศพใหมีความสมบูรณมากขึ้นและสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงมากทีส่ ดุ ตอไป อันจะเปนประโยชนตอทุกฝายที่เกี่ยวของ ทั้งหนวยงานภาครัฐที่เปน
ผูก ากั
ํ บดูแลการดําเนินงานของเตาเผาศพ และวัดตางๆที่เปนผูดําเนินการเผาศพ รวมทั้งเพื่อ
ประโยชนตอคุณภาพอากาศและสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อใกลเคียงดวย

โอกาสนี้ ไดเวลาอันสมควรแลว ผมจึงใครขอเปดการสัมมนาปญหามลพิษทางอากาศ
จากเตาเผาศพ ณ บัดนี้

นายชัย ชิดชอบ
ประธานคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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การศึกษาปญหามลพิษทางอากาศจากเตาเผาศพและการแกไข
บทนํา
การเผาศพในประเทศไทยถือเปนธรรมเนียมประเพณีของชาวพุทธที่ยึดถือปฏิบัติกันมาชานาน จะ
พบการเผาศพไดในทุกภาคของประเทศ
ขณะเดียวกันก็จะพบปญหาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับเขมาควัน
และกลิ่นจากการเผาศพอยูเปนระยะ โดยเฉพาะในเขตชุมชน เชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีความหนา
แนนของประชากรสูงและมีเตาเผาศพตั้งอยูตามวัดตางๆจํานวนมาก
คณะกรรมาธิการการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดลอม ไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดแตงตั้งคณะอนุกรรมาธิการ
พิจารณาศึกษาปญหามลพิษทางอากาศจากเตาเผาศพขึ้น โดยคณะอนุกรรมาธิการฯ ไดศึกษาขอมูลที่
เกีย่ วของทัง้ ประเด็นดานมลพิษ กฎหมายหรือขอบังคับที่เกี่ยวของ และปญหาอุปสรรคของการดําเนินงาน
รวมทัง้ มีการเยีย่ มชมดูงานสถานที่เผาศพของวัดตางๆ เพื่อใหมีแนวทางในการจัดการปญหามลพิษใน
เรือ่ งดังกลาวที่เหมาะสม สามารถสรุปผลการดําเนินงานได ดังนี้
ปญหามลพิษทางอากาศจากเตาเผาศพ
จากการศึกษาวิธีการเผาศพ พบวา ปญหามลพิษทางอากาศจากการเผาศพ เชน เขมาควัน
และกลิ่น มักจะเกิดในชวงตนๆ โดยตามประเพณีจะมีการเผาโลงไปพรอมกับการเผาศพ ในชวง 30
นาทีแรก เปลวไฟจะไหมเลียลามโลงจนแตกและเมื่อโลงแตกแลวศพจึงจะถูกเปลวไฟเผาไหม ในชวงนี้
จะมีการระเหยนําออกมาจะทํ
้
าใหอุณหภูมิในเตาเผาลดลง หากไมมีการโหมไฟใหพอเหมาะ อาจทําให
เกิดการเผาไหมไมสมบูรณ
ก็จะเกิดเขมาควันและมลพิษอื่นๆ จากการสลายตัวของไขมันและองค
ประกอบอืน่ ๆ ทีถ่ ูกเผาไหม โดยเฉพาะสิ่งของตางๆ ที่บรรจุไปในเตาเผาศพ เชน เสื้อผา และอุปกรณเครื่อง
ใชสว นตัวของผูเ สียชีวิต เปนตน ชวงการเผาศพนี้จะใชเวลาประมาณ 20 - 30 นาที หลังจากชวงนี้แลว
อุณหภูมจิ ะเพิม่ ขึน้ ศพจะโทรมและเขาสูชวงสลายตัวของกระดูกซึ่งจะไมมีกลิ่นเกิดขึ้นในชวงนี้
มลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้น มักเกิดเนื่องจากการเผาไหมที่ไมสมบูรณหรืออุณหภูมิไมสูงพอ ทํา
ใหเกิดสารมลพิษ เชน ฝุนละออง กาซคารบอน มอนอกไซด กาซซัลเฟอรไดออกไซด รวมทั้งเขมา
และขีเ้ ถาจากการเผาไหมเชื้อเพลิง และกลิ่นจากการสลายตัวของสารอินทรียในศพ ซึ่งกอใหเกิดความ
เดือดรอนรําคาญและมีผลกระทบตอสุขภาพจิตของประชาชนดวย
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องคประกอบของกลิ่นจากการเผาศพนั้นจะประกอบไปดวยกาซหลายชนิด เชน แอมโมเนีย (NH3)
ไฮโดเจนซัลไฟด (H2S) เมอรแคปแทน (-SH) และฟอรมาลดีไฮด (จากนํ้ายารักษาศพ) เปนตน ซึ่งกาซ
เหลานีจ้ ะสามารถถูกกําจัดไดโดยการเผาไหมที่อุณหภูมิสูงในหองเผาไหม
สถานการณปปญ
 หา
จากขอมูลของกรมการปกครอง สถิติสุสานและฌาปนสถานที่ไดรับใบอนุญาตประจําป 2543 มี
จํานวนทั้งสิ้น 1,584แหง และจากการสํารวจเตาเผาศพเพื่อแกไขปญหามลภาวะของวัดในเขตกรุงเทพ
มหานคร พบวา วัดที่มีเตาเผาศพ จํานวน 308 แหง เปนเตาเผาศพที่ควรมีการปรับปรุงเพื่อลดปญหา
มลพิษทางอากาศจํานวน 194 แหง โดยขณะนี้ไดทําการปรับปรุงไปแลว 79 แหง ยังเหลือวัดที่ควรตอง
ปรับปรุงเตาเผาศพอีก 115 แหง สําหรับสถิตกิ ารเผาศพในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ในป 2543 มีการ
เผาศพเฉลี่ย 3,169 ศพตอเดือน วัดทีม่ กี ารเผาศพเฉลี่ยเดือนละมากกวา 10 ศพขึ้นไปมี 118 สําหรับวัดที่
มีสถิตกิ ารเผาศพมากที่สุดคือ วัดลาดปลาเคาเฉลี่ย 80 ศพตอเดือน
จากการเยี่ยมชมดูงานและสังเกตการณปญหามลพิษทางอากาศจากเตาเผาศพของศาสนสถาน
ตาง ๆ ในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร ของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาปญหามลพิษทางอากาศจากเตาเผา
ศพ ในเดือนมีนาคม 2545 ซึ่งไดเยี่ยมชมเตาเผาศพของวัดจํานวน 6 วัด ไดแก วัดสะพาน วัดลุมเจริญ
ศรัทธา วัดเสาหิน วัดเสมียนนารี วัดโสมนัสวรวิหาร และวัดมกุฎกษัตริยาราม โดยวัดดังกลาวอยู
ใกลแหลงชุมชน พบวาสวนใหญไดมีการปรับปรุงเตาเผาศพใหเปนแบบ 2 หองเผาและใชนํ้ามันหรือกาซ
เปนเชือ้ เพลิง ทําใหชวยลดปญหามลพิษที่เกิดขึ้นและปญหารองเรียนในอดีตไดมาก ซึ่งเตาเผาศพที่ใช
สวนใหญเปนเตาทีน่ าเข
ํ าจากตางประเทศ มีเพียงบางวัดที่ดําเนินการปรับปรุงเอง โดยเปนแบบ 1 หองเผา
และใชระบบควบคุมมลพิษทางอากาศรวมดวย ซึ่งพบวา ปญหามลพิษที่เกิดขึ้น นอกเหนือจากคุณ
ลักษณะของเตาเผาที่ใชแลวยังขึ้นอยูกับวิธีการเดินระบบเผาไหมของผูดูแลเตาเผาศพดวย
สาเหตุและการควบคุมมลพิษ
การเกิดมลพิษทางอากาศจากเตาเผาศพมีสาเหตุหลักจาก
(1) เชื้อเพลิงที่ใช : โดยพบวาหากเปนเตาเผาที่ใชไมฟนหรือถานเปนเชื้อเพลิงมักจะเกิด
ปญหามลพิษมากกวาการใชนํ้ามันหรือกาซ เนื่องจากจะควบคุมปริมาณเชื้อเพลิง อากาศ และอุณหภูมิ
ในการเผาไหมใหเหมาะสมไดคอนขางยาก ทําใหเกิดการเผาไหมที่ไมสมบูรณและเกิดปญหามลพิษทาง
อากาศได
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(2) การออกแบบการเผาไหมของเตาเผา : ปจจัยทีค่ วรคํานึงถึงในการเลือกใชเตาเผา
เพือ่ ลดปญหามลพิษที่อาจจะเกิดขึ้น คือ อุณหภูมิในการเผาไหม ระยะเวลาในการเผาไหม รวมทั้ง
ลักษณะการผสมผสานของอากาศในเตาเผา ซึ่งในการออกแบบเตาเผาจะตองคํานึงถึงปจจัยดังกลาวให
เหมาะสม พยายามใหเกิดการเผาไหมที่สมบูรณทั่วทั้งเตา และใหมีความสามารถเพียงพอในการทําให
มลพิษหรือกลิน่ ทีเ่ กิดขึน้ สลายตัวดวย นอกจากนี้ ระบบเตาเผาศพแบบ 2 หองเผา ก็สามารถชวยในการ
กําจัดมลพิษ เขน เขมาควันและกลิ่นที่เกิดขึ้นจากการเผาศพในหองเผาแรกกอนที่จะระบายอากาศเสีย
ออกสูบ รรยากาศภายนอก ทําใหชวยลดปญหามลพิษที่เกิดขึ้นได
(3) ขัน้ ตอนการเดินระบบเผาไหมของเตาเผา แมวาจะใชเตาที่มีระบบการเผาไหมดี หรือ
ใชเชือ้ เพลิงที่มีคุณภาพดี แตหากไมบํารุงรักษาเตาใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ หรือผูควบคุมการเดินระบบ
เตาเผาไมเดินระบบการเผาไหม ตามเกณฑที่เหมาะสมก็จะเกิดปญหาเขมาควันและกลิ่นรบกวนไดเชน
เดียวกัน
นอกจากปจจัยทีก่ ลาวขางตนแลว
ยังมีปจจัยเสริมอื่นที่ทําใหมีโอกาสเกิดมลพิษทาง
อากาศจากการเผาศพมากขึ้น คือ วัสดุและสิ่งของที่ใสรวมลงไปในการเผาศพ เชน การใสวัสดุประเภท
พลาสติก ใยสังเคราะห หรืออื่นๆ ลงไปมากก็จะกอใหเกิดมลพิษทางอากาศชนิดอื่นๆ ที่จะตองคํานึงถึง
ดวย ในการกําจัดมลพิษทางอากาศประเภทนี้ ตองใชอุณหภูมิการเผาไหมที่สูงมากพอสมควรหรืออาจ
ตองใชระบบบําบัดมลพิษเพิ่มเติมเปนพิเศษดวย
การดําเนินการปรับปรุงเตาเผาศพทีผ่ ผา นมา
(1) กรุงเทพมหานคร ไดทําการติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ จํานวน 20 เตา ใหแกวัด
ในพืน้ ทีเ่ ขตกรุงเทพมหานคร วัดละ 1 เตา งบประมาณเตาละ 3 ลาน บาท ซึ่งขณะนี้ไดดําเนินการติดตั้ง
เสร็จแลวและวัดดังกลาวก็ไดรับฌาปนกิจศพตามเดิมแลว
(2) กรมการศาสนา ไดจัดทําโครงการเงินอุดหนุนการออกแบบแปลนแผนผังในการ
บูรณะวัดใหเปนไปตามมาตรฐานดานวิศวกรรม สถาปตยกรรม ศิลปกรรม สิ่งแวดลอมและกอสราง
เสนาสนะแบบประหยัดเพื่อใหมีเมรุปลอดมลพิษเปนแบบอยางกระจายอยูทั่วไปทุกจังหวัดรวมทั่วประเทศ
ประมาณ 80 วัด เริ่มดําเนินการตั้งแตปงบประมาณ 2541 และจะเสร็จสิ้นในป 2550 ซึ่งขณะนี้ได
ดําเนินการไปแลวเปนจํานวน 23 วัด งบประมาณปรับปรุงวัดละ 1.8 ลานบาท
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กฎหมายทีเ่ กีย่ วของ
ในการกํากับดูแลการดําเนินงานของวัดและการเผาศพมีหนวยงานรับผิดชอบที่เกี่ยวของ เชน
กรมการศาสนา กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง และกรมโยธาธิการ) กระทรวงวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม (กรมควบคุมมลพิษ และสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม)
และ
หนวยงานทองถิน่ (เชน กรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆ) เปนตน โดยมีขอกฎหมายที่เกี่ยวของอยาง
นอย ดังนี้
* พรบ. สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528
* พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
* พรบ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535
* ขอบัญญัติของทองถิ่นตางๆ (ออกตามความใน พรบ.สุสานและฌาปนสถานฯ) เชน ขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เปนตน
(1) พรบ. สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528
จะกํากับดูแลในเรื่องการอนุญาตเก็บฝงหรือเผาศพ และการจัดตั้งและดําเนินการ
สุสานและ ฌาปนสถาน เชน
- สถานทีซ่ งึ่ จะมีฐานะเปนสุสานและฌาปนสถานสาธารณ หรือสุสานและฌาปน
สถานเอกชน ตองไดรับอนุญาตจัดตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหเปนสุสานฯ (มาตรา 6) และผูที่จะ
ดําเนินการสุสานฯ ก็จะตองไดรับอนุญาตเชนกัน (มาตรา 7) ใบอนุญาตจัดตั้งและใบอนุญาตเปนผู
ดําเนินการสุสานฯ ใหใชไดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปที่ 3 นับแตปที่ออกใบอนุญาต (มาตรา 12)
ใบอนุญาตดังกลาวมีคาธรรมเนียมฉบับละ 1,000 บาท และ 500 บาท ตามลําดับ
- การขออนุญาตจัดตั้งและดําเนินการสุสานฯ ตามมาตรา 6 และมาตรา 7 กําหนด
ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งกฎกระทรวงนี้ หนวยบริหารราช
การสวนทองถิน่ จะใชเปนหลักในการออกขอบัญญัติ หรือขอบังคับของหนวยบริหารราชการสวนทองถิ่น
นัน้ ๆ เพือ่ กําหนดรายละเอียดที่ไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงดังกลาวในเรื่องของคาธรรมเนียมเขต หรือ
สถานทีท่ หี่ า มมิใหจัดตั้ง ลักษณะสถานที่ตั้ง และเงื่อนไขในการจัดตั้ง วิธีเก็บ ฝง เผา ขุด หรือยายศพ
และการทะเบียน การสงรายงานและการอื่นใด เพื่อประโยชนเกี่ยวกับความมั่นคงและเศรษฐกิจของ
ประเทศ ตลอดจนการสาธารณสุข และอนามัยของประชาชน
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(2) พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
เปน พรบ. ทีเ่ จาพนักงานทองถิ่นใชดําเนินงานในดานที่เกี่ยวของกับเหตุที่กอใหเกิด
ความเดือดรอนรําคาญแกผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียงหรือผูที่ตองประสบเหตุนั้น ซึ่งกรณีการเผาศพก็จะ
เกีย่ วของกับ พรบ. ดังกลาวดวย เชน
- การกระทําใดๆ อันเปนเหตุใหเกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความรอน สิ่งมีพิษ ความสั่น
สะเทือน ฝุน ละออง หรือกรณีอื่นใดจนเปนเหตุใหเสื่อมหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ ใหถือวาเปนเหตุ
รําคาญ(มาตรา 25)
- ในกรณีทมี่ เี หตุราคาญเกิ
ํ
ดขึ้น ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งใหบุคคลซึ่ง
เปนตนเหตุหรือเกี่ยวของหรือเจาของหรือผูครอบครองสถานที่ ระงับเหตุรําคาญภายในเวลาอันสมควร ถา
ไมมกี ารปฏิบตั ติ ามคําสั่งมีอํานาจระงับเหตุรําคาญนั้น และอาจจัดการตามความจําเปนเพื่อมิใหมีเหตุ
รําคาญเกิดขึน้ อีก โดยบุคคลซึ่งเปนตนเหตุหรือเกี่ยวของกับการกอเหตุรําคาญตองเปนผูเสียคาใชจายใน
การจัดการนั้น (มาตรา 27 , มาตรา 28)
- กรณีไมปฏิบตั ิตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 27 หรือ 28 โดยไมมี
เหตุหรือ ขอแกตัวอันสมควร ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือนหรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจํา
ทัง้ ปรับ (มาตรา 74)
- เจาพนักงานทองถิ่น มีอํานาจสั่งใหผูดําเนินกิจการแกไขหรือ ปรับปรุงใหถูกตองได
และถาไมแกไขหรือถาดําเนินกิจการนั้นจะกอใหเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดอันตรายอยางรายแรง
ตอสุขภาพของประชาชน เจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการนั้นไวทันทีเปนการชั่วคราว
จนกวาจะเปนทีพ่ อใจแกเจาพนักงานทองถิ่นวาปราศจากอันตรายแลวก็ได (มาตรา 45)
- กรณีไมปฏิบตั ิตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 45 โดยไมมีเหตุหรือขอแก
ตัวอันสมควร ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือนหรือปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับและปรับ
อีกไมเกินวันละ 5,000 บาทตลอดเวลาที่ยังไมปฏิบัติตามคําสั่ง (มาตรา 80)
(3) พรบ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535
เกีย่ วของกับการควบคุมมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้น โดยมีการดําเนินงาน ดังนี้
- คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติในคราวประชุมครั้งที่ 2/2542 มีมติเห็นชอบ
กําหนดคามาตรฐานความทึบแสง (Opacity) ของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพไมเกินรอยละ 10 พรอม
วิธกี ารตรวจวัดแบบริงเกิลมานน (Ringelmann’s Method) ซึ่งเปนการมองสังเกตความทึบแสงของเขมา
ควันทีร่ ะบายออกจากปลองเตาเผาศพดวยสายตา แลวเทียบคากับสีบนแผนภูมิมาตรฐานริงเกิลมานน
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- ขณะนี้ กรมควบคุมมลพิษ อยูระหวางการรางประกาศคามาตรฐานควบคุมความทึบ
แสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพ และการกําหนดใหเตาเผาศพเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่ตองควบคุม
การปลอยทิง้ อากาศเสียตาม พรบ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 โดยในเบื้องตนคาด
วาจะบังคับใชมาตรฐานดังกลาวในพื้นที่ชุมชนหนาแนน คือ ในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศ
บาลเมือง และเทศบาลนครทุกแหงเปนอันดับแรก สําหรับทองถิ่นใดที่มีความพรอมก็ใหเสนอมาที่กรม
ควบคุมมลพิษเปนกรณีไป นอกจากนี้ จังหวัดหรือหนวยงานทองถิ่นก็สามารถนําคามาตรฐานดังกลาว
ไปพิจารณาบังคับใชไดตามความเหมาะสมของพื้นที่ และมาตรฐานดังกลาวจะบังคับใชทันทีกับเตาเผา
ศพทีส่ รางขึน้ ใหม สําหรับเตาเผาศพเกาอยูระหวางการพิจารณากําหนดระยะเวลาบังคับใชใหเหมาะสม
โดยจะคํานึงถึงการจัดหางบประมาณปรับปรุงเตาเผาศพของวัดดวย
(4) ขอบัญญัติทองถิ่น เชน ขอบัญญัติกรุงเทพหานคร
ใชไดเพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับ พรบ. สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 และกฎ
กระทรวง ฉบับที่ 1 และ 2 ซึ่งออกตามความใน พรบ.ดังกลาว สําหรับกรุงเทพมหานครมีการดําเนินงาน
ดังนี้
- ในป 2544 กรุงเทพมหานครไดยกรางขอบัญญัติ เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน
พ.ศ….ขึน้ ใหม โดยปรับปรุงใหสอดคลองกับสภาพในปจจุบันและลดปญหามลพิษที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
ดังกลาว
ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองรางขอบัญญัติและระเบียบของ
กรุงเทพมหานคร คณะที่ 4 รวมทั้งไดรางคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น กําหนดแนวทางการใชเตาเผาศพ
เพือ่ แกไขและลดปญหาเหตุรําคาญ เพื่อแจงใหวัดและผูเกี่ยวของทราบและถือปฏิบัติ ขณะนี้อยูระหวาง
การพิจารณาของกองกฎหมายและคดี
- ใหวดั ทีใ่ ชเตาเผาศพที่กอใหเกิดปญหาแกไขเตาเผาศพของตนเองใหดีโดยให
แลวเสร็จภายในป 2545 ซึ่งขณะนี้วัดในกรุงเทพมหานครที่มีเตาเผาศพ มีจํานวน 308 แหง ตองทําการ
ปรับปรุงเตาเผาศพ จํานวน 194 แหง ซึ่งไดปรับปรุงเตาเผาศพไปแลว จํานวน 79 แหง คงเหลืออีก จํานวน
115 แหงที่ยังไมไดปรับปรุง
- กรุงเทพมหานคร มีนโยบายในการจัดตั้งศูนยฌาปนกิจกรุงเทพมหานคร เพื่อ
รองรับวัดทีไ่ มมเี มรุเตาเผาศพ และแกปญหามลภาวะจากการเผาศพ โดยที่ศูนยฯ จะนําเตาเผาศพปลอด
มลพิษ มาใชงานขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาเพื่อทําการศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งศูนยฌาปน
กิจกรุงเทพมหานคร
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ประเด็นปญหาและแนวทางในการควบคุมปญหามลพิษทางอากาศ
จากการศึกษาขอมูลทัง้ จากหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของรวมทั้งการเยี่ยมชมวัดตางๆ สามารถสรุป
ประเด็นปญหาในการดําเนินการจัดการมลพิษทางอากาศจากเตาเผาศพได ดังนี้
1. การกําหนดระยะเวลาบังคับใชมาตรฐานความทึบแสงของเขมาควันสําหรับเตาเผาศพเกา
ไดมีการพิจารณาวาหากจะบังคับใชมาตรฐานคาความทึบแสงของเขมาควันสําหรับเตาเผาศพที่มี
อยูเ ดิม (เตาเผาศพเกา) อาจทําใหวัดบางแหงตองปรับปรุงเตาเผาศพเดิม หรือติดตั้งเตาเผาศพเตาใหม
จึงจะปฏิบตั ใิ หเปนไปตามมาตรฐานฯ ได ซึ่งตองใชงบประมาณจํานวนหนึ่ง ดังนั้น อาจไมเหมาะสมที่
จะบังคับใชมาตรฐานฯ ทันทีกับเตาเผาศพเกา จึงควรมีกําหนดระยะเวลาบังคับใชใหเหมาะสมโดยคํานึง
ถึงระยะเวลาในการจัดหางบประมาณของวัดดวย
2. งบประมาณในการปรับปรุงเตาเผาศพของวัด
โดยทัว่ ไปแลวในการดําเนินการปรับปรุงแหลงกําเนิดมลพิษใดๆ จะเปนหนาที่ของเจาของแหลง
กําเนิดมลพิษนัน้ ๆ สําหรับกรณีการเผาศพ โดยสวนใหญวัดจะเปนผูจัดตั้งและเปนเจาของเตาเผาศพ ซึ่ง
วัดขนาดใหญอาจมีงบประมาณเพียงพอในการปรับปรุงหรือติดตั้งเตาเผาศพแบบปลอดมลพิษ แตสําหรับ
วัดขนาดเล็กหรืออยูในชนบทที่ไดรับเงินบริจาคไมมากอาจมีปญหาในเรื่องงบประมาณได คณะอนุกรรมา
ธิการฯ จึงไดพจิ ารณาแนวทางในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก ”กองทุนสิ่งแวดลอม” จากขอ
กําหนดของกองทุนสิง่ แวดลอมที่มีอยูในปจจุบัน พบวา การใหการสนับสนุนเงินกองทุนในการกอสรางหรือ
ปรับปรุงเตาเผาศพปลอดลพิษ จะสามารถกระทําไดก็ตอเมื่อตีความหมายของเตาเผาศพวาเปนระบบ
บําบัดของเสียรวมประเภทหนึ่ง โดยจะมีลักษณะของการสนับสนุน ดังนี้
- การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดลอมใหแกวัดโดยตรง จะทําไดในลักษณะของการให
กูเทานั้น
- การสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดลอมในลักษณะของเงินอุดหนุน
จะสามารถ
อุดหนุนไดเฉพาะกับราชการสวนทองถิ่นเทานั้น ทั้งนี้
เพื่อใหราชการสวนทองถิ่นสามารถขอรับการ
สนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดลอมในลักษณะเงินอุดหนุน จะตองนําเสนอผานกระบวนการแผนปฏิบัติ
การเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดกอน หากโครงการไดรับความเห็นชอบแตไมไดรับ
การจัดสรรงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัดก็สามารถนําเสนอตอกองทุนสิ่งแวดลอม
เพือ่ ขอสนับสนุนเงินในลักษณะเงินอุดหนุนบางสวนตอไปได โดยทองถิ่นจะตองสมทบเงินบางสวนตาม
ศักยภาพทางการเงินของทองถิ่นนั้นดวยในอัตรารอยละ 30- 50 ทั้งนี้ เตาเผาศพที่ขอสนับสนุนเงินอุดหนุน
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จะตองเปนทรัพยสนิ หรือกิจการของราชการสวนทองถิ่น
องคกรอื่นหรือวัดเปนผูดูแลและบํารุงรักษาระบบได

โดยในทางปฏิบัติหนวยงานทองถิ่นอาจวาจาง

3. รูปแบบของเตาเผาศพที่เหมาะสม
กรมควบคุมมลพิษ ไดจัดทําหลักเกณฑทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติสําหรับเตาเผาศพตาม
มติคณะกรรมการสิง่ แวดลอมแหงชาติ เพื่อใชเปนแนวทางสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของในการควบคุมมล
พิษทางอากาศจากเตาเผาศพ โดย
- กําหนดใหเตาเผาศพใชนามั
ํ้ นดีเซลหรือกาซเปนเชือ้ เพลิงเพราะสามารถควบคุมปริมาณ
เชือ้ เพลิงและอากาศไดงาย และมีการเผาไหมที่สมบูรณมากกวาไมหรือฟนหรือถาน
- ควรมีอยางนอย 2 หองเผา โดยหองเผาแรกจะเปนหองเผาศพ และหองสุดทายสําหรับ
เผาควันหรือกลิน่ ที่เกิดขึ้นเพื่อกําจัดสารมลพิษทางอากาศกอนระบายออกสูบรรยากาศ
- กอนทําการเผาศพใหมีการติดเตาเผาหองสุดทายใหมีอุณหภูมิอยางนอย 900 องศา
เซลเซียส และในขณะทําการเผาศพใหมีอุณหภูมิอยางนอย 1000 องศาเซลเซียส ระยะเวลาในการเผา
ไหมไมนอ ยกวา 1 วินาที เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการทําลายมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้น โดยหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของทัง้ ในดานการกํากับดูแลการดําเนินการเผาศพหรือผูออกแบบกอสรางเตาเผาศพเอง สามารถ
นําไปพิจารณาประกอบในการควบคุมปญหามลพิษจากเตาเผาศพได
อยางไรก็ตามหลักเกณฑดังกลาวถือเปนขอเสนอแนะทางวิชาการเทานั้น แตไมไดถือเปน
มาตรฐานที่บังคับใหตองมีการปฏิบัติตาม
4. แนวคิดในการสรางศูนยฌาปนกิจรวมในแตละพื้นที่
เนื่องจากเตาเผาศพที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสมในการควบคุมปญหามลพิษทางอากาศมีราคา
คอนขางสูงกวาลานบาท สําหรับวัดที่มีการเผาศพนอย อาจไมคุมคาในการลงทุนกอสราง หรืออาจไม
เดินการเผาศพใหเปนไปตามที่กําหนดเพื่อเปนการประหยัดเชื้อเพลิงและคาใชจายทําใหเกิดปญหามลพิษ
ทางอากาศขึน้ ได ดังนั้นจึงไดมีแนวคิดในการสรางศูนยฌาปนสถานรวมเพื่อใหบริการเผาศพสําหรับพื้นที่
หนึง่ เพือ่ ลดคาใชจายในการลงทุนและเดินระบบ รวมทั้งยังสามารถควบคุมปญหามลพิษที่เกิดขึ้น โดย
การใชเตาเผาที่มีประสิทธิภาพสูงหรือลงทุนสรางระบบบําบัดมลพิษได ทําใหลดผลกระทบเรื่องเหตุเดือด
รอนรําคาญไดดวยเชนกัน
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ในการดําเนินการดังกลาว อาจอยูใ นรูปแบบของหนวยงานทองถิ่นดําเนินการเอง หรือสนับสนุน
ใหวัดในพืน้ ทีเ่ ดียวกันดําเนินการใหวัดแหงหนึ่งเปนศูนยรวมก็ได โดยจะมีการทําพิธีทางศาสนาที่วัดหนึ่ง
แลวเคลือ่ นยายศพไปเผายังศูนยฌาปนกิจรวม ดังเชนแนวคิดของกรุงเทพมหานครทีจ่ ะสรางศูนยฌาปนกิจ
รวม 4 มุมเมือง เปนตน
ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของทั้งประเด็นดานมลพิษกฎหมาย หรือขอบังคับที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานที่เกิดขึ้น คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาปญหามลพิษทางอากาศจาก
เตาเผาศพ มีขอเสนอแนะในการจัดการปญหามลพิษในเรื่องดังกลาว สรุปได ดังนี้
1. กองทุนสิง่ แวดลอม ควรพิจารณาปรับหลักเกณฑในการพิจารณาใหเงินสนับสนุนใหเหมาะสม
สอดคลองกับเปาหมายในการลดปญหามลพิษ
เพื่อใหมีความเปนไปไดที่จะสนับสนุนงบประมาณ
สําหรับโครงการลดมลพิษทางอากาศจากเตาเผาศพ เชน การขยายผลโครงการสนับสนุนเตาเผาศพ
ปลอดมลพิษของกรมการศาสนาและกรุงเทพมหานคร และการสนับสนุนเตาเผาศพปลอดมลพิษใหแก
วัดหรือหนวยงานทองถิ่น เปนตน
2. หนวยงานภาครัฐ หรือหนวยงานทองถิ่นในพื้นที่ซึ่งมีความสําคัญของปญหามลพิษทางอากาศ
จากเตาเผาศพ ควรจัดตั้งงบประมาณสนับสนุนบางสวนสําหรับการดําเนินงานปรับปรุงเตาเผาศพของวัด
ในพืน้ ที่ โดยพิจารณาการดําเนินงานจากงบประมาณแผนดิน และ/หรืองบประมาณจากกองทุนสิ่งแวด
ลอม เพือ่ เสริมกับงบประมาณของวัดซึ่งอาจไดจากการขอรับบริจาคหรือจัดทอดผาปาเพื่อใชในการปรับ
ปรุงเตาเผาศพโดยเฉพาะ
3. กรมการศาสนา ควรดําเนินการสนับสนุนใหมีตนแบบเตาเผาศพปลอดมลพิษใหครอบคลุมทุก
จังหวัดอยางนอยจังหวัดละ 1แหง เพื่อใหเปนตัวอยางในการดําเนินงานที่เหมาะสม
4. กรุงเทพมหานคร ควรดําเนินการขยายผลโครงการสนับสนุนเตาเผาศพปลอดมลพิษในเขตกรุงเทพ
มหานครทุกป จนกวาสภาพปญหาจะไดรับการแกไขแลวเสร็จ
5. รวมสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานทองถิ่นหรือวัดในการจัดตั้งศูนยรวมฌาปนกิจ ซึ่งจะ
ชวยลดปริมาณเตาเผาศพที่มีในพื้นที่และลดผลกระทบเรื่องเหตุเดือดรอนรําคาญ
6. ผูมีหนาที่รับผิดชอบที่เกี่ยวของกับการดูแลเตาเผาศพ ควรพิจารณากําหนดการคุมครองคาใช
จายทีเ่ หมาะสมสําหรับการเผาศพ เพื่อมิใหประชาชนตองรับภาระคาใชจายในการเผาศพที่สูงเกินไป
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7. ใหกรมควบคุมมลพิษ ประสานงานกับสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเพื่อกําหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสําหรับเตาเผาศพ เพื่อใหผูผลิตเตาเผาศพในประเทศไทยใชเปนเกณฑ
ในการปรับปรุงการผลิตเตาใหมีคุณภาพ โดยมาตรฐานผลิตภัณฑที่กําหนดอาจเปนระดับทั่วไป ไมใช
มาตรฐานบังคับ
8. ใหหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ เชน กรมควบคุมมลพิษ ทําการเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนโดย
ทัว่ ไป รวมทัง้ วัดตางๆ ทราบถึงรูปแบบเตาและการเดินระบบเตาที่เหมาะสมในการควบคุมปญหามลพิษ
9. ใหหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ เชน กรมการศาสนา กรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพมหานคร และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทําการประชาสัมพันธรณรงคในเรื่องการงดใสวัสดุสิ่งของ โดยเฉพาะวัสดุที่มีคลอรีน
เปนองคประกอบ เชน พลาสติกและใยสังเคราะหตางๆ รวมกับการเผาศพเพื่อชวยลดปญหามลพิษอีก
แนวทางหนึ่ง
10. การกําหนดมาตรฐานเพื่อควบคุมมลพิษทางอากาศจากเตาเผาศพ ตาม พรบ.สงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิง่ แวดลอม ใหพิจารณาความสําคัญของพื้นที่เรงดวน หรือเขตชุมชนที่มีประชาชนหนาแนน
กอน ไดแก กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง สําหรับทองถิ่นอื่นที่มีความ
พรอม ใหแจงกรมควบคุมมลพิษเพื่อดําเนินการประกาศบังคับใชสําหรับแตละกรณี
11. ใหหนวยงานทองถิน่ โดยเฉพาะในพื้นที่ซึ่งมีความสําคัญของปญหามลพิษทางอากาศมาก เชน
พืน้ ทีช่ มุ ชนหนาแนน หรือแหลงทองเที่ยว เรงดําเนินการออกขอบัญญัติทองถิ่นเพื่อใชในการกํากับดูแล
ปญหามลพิษทางอากาศจากเตาเผาศพ
12. การบังคับใชมาตรฐานควบคุมมลพิษทางอากาศจากเตาเผาศพ สําหรับเตาเผาศพที่มีอยูแลว
(เตาเผาศพเกา) ควรกําหนดระยะเวลาบังคับใชหลัง 2 ปนับแตมีการประกาศมาตรฐานฯ ลงราชกิจจานุ
เบกษา เพือ่ ใหวัดสามารถจัดหางบประมาณและทําการปรับปรุงหรือเปลี่ยนเตาเผาศพได
13. ใหมหี นวยงานกลาง เชน กรมควบคุมมลพิษ ตรวจสอบผลการดําเนินงานแกไขปญหามลพิษ
ทางอากาศจากเตาเผาศพทุกป เพื่อติดตามสถานการณและการแกไขในเรื่องดังกลาว
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คณะผูจัดทํา
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาปญหามลพิษทางอากาศจากเตาเผาศพ
๑. นายสมศักดิ์ คุณเงิน
ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
๒. นายธํารง อมโร
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ
๓. นายพีระเพรชร ศิริกุล
อนุกรรมาธิการ
๔. นายจินดา วงศสวัสดิ์
อนุกรรมาธิการ
๕.นายณัฐ นนทสูติ
อนุกรรมาธิการ
๖.นายเอกธนัช อินทรรอด
อนุกรรมาธิการ
๗. นายเฉลิมศักดิ์ วานิชสมบัติ
อนุกรรมาธิการ
๘.นายชาญชัย คณะพานิชยเกษม โฆษกคณะอนุกรรมาธิการ
๙.นายเจริญ ภัสระ
โฆษกคณะอนุกรรมาธิการ
๑๐.นายสุพัฒน หวังวงศวัฒนา
เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาปญหามลพิษทางอากาศจากเตาเผาศพ
๑.นายศิริ หวังบุญเกิด
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
๒.นายธวัชชัย ธรรมรักษ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
๓. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
๔.นายไชยพัฒน ไชยสวัสดิ์
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
๕.นายประทีป ฤทธิกุล
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
๖.นายเปรมศักดิ์ กีรานนท
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
๗. นายกฤษณ หิรัญรัศ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
๘.นางอินจิรา นิยมธูร
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
เจาหนาที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของ
กรมการศาสนา : นายนพรัตน เบญจวัฒนานันท นายดิลก ตีระวนิช
กรมควบคุมมลพิษ : นายเสกสรร แสงดาว นางสาวจิรภา หองสวัสดิ์
สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม : นางวรรณา มูลคํา นายเศกสิทธิ์ ภูคํามี
นายเกียรติพิบูลย แสงสี

12

คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑. นายชัย ชิดชอบ
๒. นายอริสมันต พงศเรืองรอง
๓. นายบุญสง ไขเกษ
๔. นายสมศักดิ์ คุณเงิน
๕. นายนพดล อินนา
๖. นายสุขุม เลาวัณยศิริ
๗. นายเอกธนัช อินทรรอด
๘. นายสุรเชษฐ มาศดิตถ
๙. นายอิทธิ ศิริลัทธยากร
๑๐. นายพีระเพชร ศิริกุล
๑๑. นายศิริ หวังบุญเกิด
๑๒. นายสุภรณ อัตถาวงศ
๑๓. นายจุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฏ
๑๔. นายอิทธิพล คุณปลื้ม
๑๕. นายสินิตย เลิศไกร
๑๖. นายนิทัศน ศรีนนท
๑๗. นายจินดา วงศสวัสดิ์

ประธานคณะกรรมาธิการ
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
โฆษกคณะกรรมาธิการ
โฆษกคณะกรรมาธิการ
โฆษกคณะกรรมาธิการ
เลขานุการคณะกรรมาธิการ
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่สอง
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่สาม
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โดย คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาปญหามลพิษทางอากาศจากเตาเผาศพ
ในคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สภาผูแทน

