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1. บทนํา 
กฎหมายที่ใช้อ้างอิงการตรวจวัดเสียงจากการประกอบกิจการโรงงาน ประกอบด้วย 1) ประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดค่าระดบัเสยีงการรบกวนและระดบัเสยีงทีเ่กดิจากการประกอบกจิการ

โรงงาน พ.ศ. 2548 2) ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วธิกีารตรวจวดัระดบัเสยีงการรบกวน ระดบั

เสียงเฉลี่ย 24 ชัว่โมง และระดับเสียงสูงสุด ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 และ  

3) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภยัในการประกอบกิจการโรงงาน

เกีย่วกบัสภาวะแวดลอ้มในการทาํงาน พ.ศ. 2546  

 

1.1 คาํนิยามของเสียงสาํหรบัการตรวจวดัเสียงรบกวน 

 

1.1.1  เสียงรบกวน  

   เสยีงรบกวน (Annoyance Noise) หมายถงึ ระดบัเสยีงตรวจวดันอกบรเิวณโรงงานที่

เกดิจากการประกอบกจิการโรงงานขณะมกีารรบกวน ซึ่งมรีะดบัเสยีงสูงกว่าระดบัเสยีงพื้นฐาน 

และมรีะดบัการรบกวนเกินกว่าค่าที่กําหนดไว้ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกําหนด 

ค่าระดบัเสยีงการรบกวนและระดบัเสยีงทีเ่กดิจากการประกอบกจิการโรงงาน พ.ศ. 2548 

 

1.1.2 ระดบัเสียงพื้นฐาน  

  ระดบัเสยีงพืน้ฐาน (Background Noise) หมายถงึ ระดบัเสยีงทีต่รวจวดัในสิง่แวดล้อม

เดมิ ขณะยงัไม่มเีสยีงรบกวนจากการประกอบกจิการโรงงานเป็นระดบัเสยีงเปอร์เซน็ไทล์ที ่90 

(Percentile Level 90, LA90) 

 

1.1.3 ระดบัเสียงเปอรเ์ซน็ไทลท่ี์ 90 

 ระดบัเสยีงเปอรเ์ซน็ไทล์ที ่90 หมายถงึ ระดบัเสยีงทีร่อ้ยละ 90 ของเวลาทีต่รวจวดัจะมี

ระดบัเสยีงเกนิระดบัน้ี 

 

1.1.4 ระดบัเสียงขณะมีการรบกวน 

 ระดับเสียงขณะมีการรบกวน หมายถึง ระดบัเสียงที่ตรวจวัดหรือคํานวณจากการ

ประกอบกจิการโรงงานขณะเกดิเสยีงรบกวน 
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1.1.5 ระดบัการรบกวน 

 ระดบัการรบกวน หมายถึง ระดบัความแตกต่างของระดบัเสยีงขณะมีการรบกวนกับ

ระดบัเสยีงพืน้ฐาน 

 

1.1.6 ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน 

 ระดบัเสยีงขณะไม่มกีารรบกวน หมายถงึ ระดบัเสยีงทีต่รวจวดัในสิง่แวดลอ้มในขณะทีย่งั

ไม่เกดิเสยีงหรอืไม่ได้รบัเสยีงจากการประกอบกิจการโรงงานเป็นระดบัเสยีงเฉลี่ย (LAeq) เป็น

ค่าทีต่รวจวดัในวนัและเวลาเดยีวกนักบัระดบัเสยีงพืน้ฐาน 

 

1.1.7 เสียงกระแทก   

 เสยีงกระแทก (Impulsive Noise) หมายถงึ เสยีงที่เกดิจากการตก ต ีเคาะ หรอืกระทบ

ของวตัถุหรอืลกัษณะอื่นใด ซึ่งมรีะดบัเสยีงสูงกว่าระดบัเสยีงทัว่ไปในขณะนัน้ และเกิดขึ้นใน

ทนัททีนัใดและสิ้นสุดลงภายในเวลา น้อยกว่า 1 วนิาท ีเช่น การตอกเสาเขม็ การปัม๊ขึน้รูปวสัดุ 

เป็นตน้ 

 

1.1.8 เสียงแหลมดงั  

 เสียงแหลมดัง หมายถึง เสียงที่เกิดจากการเบียด เสียด สี เจีย หรือขัดวัตถุใดๆ  

ทีเ่กดิขึน้ในทนัททีนัใด เช่น การใชส้ว่านไฟฟ้าเจาะเหลก็หรอืปูน การเจยีโลหะ การบบี หรอือดั

โลหะโดยเครื่องอดั การขดัขึน้เงาวสัดุดว้ยเครื่องมอืกล เป็นตน้ 

 

1.1.9 เสียงท่ีมีความสัน่สะเทือน  

 เสียงที่มีความสัน่สะเทือน หมายถึง เสียงเครื่องจักรหรือเครื่องมืออื่นใดที่มีความ

สัน่สะเทอืนเกดิร่วมดว้ย เช่น เสยีงเครื่องเจาะหนิ  
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1.2 คาํนิยามของเสียงสาํหรบัการตรวจวดัเสียงในบรรยากาศ 

 

1.2.1 ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

 ระดบัเสยีงเฉลี่ย 24 ชัว่โมง หมายถึง ระดบัเสยีงคงที่นอกบรเิวณโรงงานที่มพีลงังาน

เทียบเท่าระดับเสียงที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งมีระดับเสียงเปลี่ยนแปลงตามเวลาในช่วง 24 ชัว่โมง  

(24 hours A-weighted Equivalent Continuous Sound Level ) ซึ่งเรียกโดยย่อว่า Leq 24 hr 

โดยมหีน่วยเป็นเดซเิบลเอ (dB(A)) 

 

1.2.2 ค่าระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)  

 ค่าระดบัเสยีงสูงสุด (Lmax) ที่เกดิจากการประกอบกิจการโรงงาน หมายถงึ ระดบัเสยีง

สูงสุด ที่เกดิขึ้นในขณะใดขณะหน่ึงระหว่างการตรวจวดัระดบัเสยีง โดยมหีน่วยเป็นเดซิเบลเอ 

(dB(A)) 

 

1.3 คาํนิยามของเสียงสาํหรบัการตรวจวดัเสียงในพ้ืนท่ีทาํงาน 

 

1.3.1 ระดบัเสียงในบริเวณทาํงาน  

 ระดบัเสยีงในบรเิวณทาํงาน หมายถงึ ระดบัเสยีงทีเ่กดิขึน้จากการประกอบกจิการภายใน

โรงงานเกิดขึ้นได้จากหลายๆ ปัจจัย ได้แก่ การทํางานของเครื่องจักร ลักษณะของอาคาร

โครงสรา้งของพืน้/ผนงั และเกดิจากกระบวนการหรอืวธิกีารทาํงานของพนกังาน 

 

1.3.2 ค่าระดบัเสียงเฉล่ีย (LAeq)  

 ค่าระดบัเสยีงเฉลี่ย (LAeq) หมายถงึ ระดบัเสยีงในช่วงเวลาที่เกดิขึ้นตลอดช่วงเวลาการ

ตรวจวดัระดบัเสยีง โดยมหีน่วยเป็น เดซเิบลเอ หรอื dB(A) 

 

1.3.3 ค่าระดบัเสียงเฉล่ียตลอดเวลาการทาํงาน (Time Weighted Average; TWA)  

 ค่าระดบัเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทํางาน (Time Weighted Average; TWA) มีหน่วย

เป็นเดซเิบลเอ หรอื dB(A) เกดิขึน้บรเิวณพืน้ทีท่าํงาน 
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1.3.4 ค่าระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)  

 ค่าระดบัเสยีงสงูสุด (Lmax) หมายถงึ ค่าระดบัเสยีงทีส่งูทีสุ่ดทีเ่กดิขึน้ ขณะหน่ึงในระหว่าง

การตรวจวดัระดบัเสยีง โดยมหีน่วยเป็นเดซเิบลเอ หรอื dB(A) 

 

2. หลกัการการตรวจวดัเสียง 
 

2.1 การตรวจวดัเสียงรบกวน 

 การตรวจวดัเสียงรบกวน ต้องตรวจวดัระดบัเสยีง 3 ค่า ได้แก่ ระดบัเสยีงขณะมกีารรบกวน  

(เป็นระดบัเสยีงขณะแหล่งกําเนิดเกดิเสยีงรวมกบัเสยีงสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ ซึ่งเมื่อผ่านขัน้ตอนตดัเสยีง

สิง่แวดล้อมอื่น ๆ ออกแล้วจะเรยีกว่า ระดบัเสยีงขณะมกีารรบกวน) ระดบัเสยีงขณะไม่มกีารรบกวน 

และระดบัเสยีงพื้นฐาน เมื่อนํามาดําเนินการประมวลผลเสยีงรบกวน เรยีกว่า “ค่าระดบัการรบกวน” 

หากค่าระดบัการรบกวนสูงกว่า 10 เดซเิบลเอ จะถอืว่าเป็นการประกอบกจิการโรงงานมคี่าระดบัการ

รบกวนเกนิมาตรฐาน 

2.2 การตรวจวดัเสียงในบรรยากาศ 

 การตรวจวดัระดบัเสยีงในบรรยากาศ จะพจิารณาจากค่าระดบัเสยีงเฉลีย่ 24 ชัว่โมง และค่าระดบั

เสียงสูงสุดที่ตรวจวดัได้ หากระดบัเสียงที่ตรวจวดัได้มีค่าระดบัเสียงเฉลี่ย 24 ชัว่โมง เกินกว่า 70      

เดซเิบลเอ หรอืมคี่าระดบัเสยีงสูงสุดเกนิกว่า 115 เดซเิบลเอ หรอืพบทัง้สองกรณีถอืว่าระดบัเสยีงใน

พืน้ทีท่ีม่กีารตรวจวดัเกนิกว่ามาตรฐานระดบัเสยีงโดยทัว่ไป ซึง่อาจทาํใหบุ้คคลทีอ่าศยัอยู่ในพืน้ที่นัน้มี

ความเสีย่งต่อการได้รบัผลกระทบทางเสยีงที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพและอาจเกดิภาวะการเสื่อมของ

ระบบการไดย้นิเรว็กว่าบุคคลทีอ่าศยัอยู่ในพืน้ทีท่ีม่รีะดบัเสยีงไม่เกนิเกณฑม์าตรฐาน  

2.3 การตรวจวดัเสียงในพ้ืนท่ีทาํงาน 

 ระดบัเสยีงในบรเิวณทาํงานจะพจิารณาจากค่าระดบัเสยีงเฉลีย่ตลอดเวลาการทาํงานและค่าระดบั

เสยีงสูงสุด ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภยัใน

การประกอบกจิการโรงงานเกีย่วกบัสภาวะแวดลอ้มในการทํางาน พ.ศ.2546 ออกตามความในหมวด 3

เสยีงกําหนดหา้มมใิหบุ้คคลเขา้ไปในบรเิวณทีม่เีสยีงดงักว่า 140 เดซเิบลเอ และบรเิวณปฏบิตังิานทีม่ี

ระดบัเสยีงไม่เกนิกว่าทีก่ําหนด 
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3. เครื่องมืออปุกรณ์ท่ีใช้ในการตรวจวดัเสียง 
 

3.1 มาตรระดบัเสียง (Sound Level Meter)  

 มคีุณลกัษณะตามมาตรฐาน IEC 60804 หรอื IEC 61672 หรอืเทยีบเท่า ซึ่งจะสามารถตรวจวดั

ตามพารามิเตอร์ (Noise Descriptor) และระยะเวลาที่กําหนดได้ พร้อมทัง้สามารถเรียกดูข้อมูลที่

บนัทกึจากเครื่องไดโ้ดยวธิกีารตามทีร่ะบุในคู่มอืใชง้านของเครื่องมอื ตวัอย่างมาตรระดบัเสยีง (Sound 

Level Meter) แสดงดงัรปูท่ี 1 

 

3.2 เครือ่งกาํเนิดเสียงมาตรฐาน 

 เครื่องกําเนิดเสยีงมาตรฐาน อะคูสตคิคาลเิบรเตอร ์(Acoustic Calibrator) เป็นไปตามมาตรฐาน 

IEC 60942 จะใช้เทียบการอ่านค่าระดบัเสยีงให้อ่านค่าได้อย่างถูกต้อง ตวัอย่างเครื่องกําเนิดเสยีง

มาตรฐานแสดงดงัรปูท่ี 2 

 

3.2 ไมโครโฟน 

 ไมโครโฟนแบบ Random Incidence (Random Incidence Microphone) เป็นส่วนทีม่คีวามบอบ

บางมากจงึควรหลกีเลีย่งการสมัผสับรเิวณด้านหน้าของไมโครโฟน ระวงัการตกกระแทกหรอืเกิดการ

สัน่สะเทอืนอย่างแรง เมื่อทาํการปรบัเทยีบการอ่านค่า ควรกระทาํอย่างระมดัระวงัทีสุ่ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 1 มาตรระดบัเสียง รปูท่ี 2 เคร่ืองกาํเนิดเสียงมาตรฐาน 
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3.3 สายส่งสญัญาณเสียง (Microphone Extension Cable)  

 ใชส้าํหรบัเชื่อมต่อสญัญาณจากไมโครโฟนมายงัมาตรระดบัเสยีงใชก้รณีจําเป็นตอ้งตัง้ไมโครโฟน

ห่างจากมาตรระดบัเสยีงเกนิกว่า 1.5 เมตร หรอืต้องตัง้เครื่องเป็นระยะเวลานาน ทัง้น้ีเพื่อหลกีเลีย่ง

ไม่ใหม้าตรระดบัเสยีงอยู่กลางแดดเป็นเวลานาน ซึ่งอาจทําใหอ้ายุการใชง้านสัน้ลงและเป็นประโยชน์

ต่อเจา้หน้าทีใ่หส้ามารถปฏบิตังิานทัง้ทีอ่ยู่ในทีก่ําบงัแสงแดดได ้สายสญัญาณต้องไม่บดิ ขาด ตงึ หรอื

หย่อนจนเกนิไป และขณะตดิตัง้เครื่องมอื หา้มเหยยีบหรอืทบัสายสญัญาณ เพราะอาจทําใหส้ายไฟฟ้า

ภายในขาดไม่สามารถสง่สญัญาณได ้

3.4 อปุกรณ์ป้องกนัเสียงท่ีเกิดจากลม (Wind Screen)  

 เพื่อไม่ให้ระดบัเสียงที่ว ัดได้มีค่าสูงขึ้นจากแรงลมที่ปะทะไมโครโฟน อุปกรณ์ป้องกันลมยัง

สามารถป้องกนัไมโครโฟนจากฝนที่ตกปรอยๆ และเป็นส่วนที่ป้องกนัหวัไมโครโฟนไม่ให้เกิดการ

กระทบกระเทอืนขณะใชง้านดว้ย ควรใชทุ้กครัง้ในบรเิวณที่มลีมแรง หรอืการตรวจวดัระดบัเสยีงเป็น

เวลานานหลายวนั 

3.5 ขาตัง้ (Tripod) 

 ใชส้าํหรบัตัง้มาตรระดบัเสยีง ตอ้งมคีวามแขง็แรง เหมาะสมกบัขนาดและน้ําหนกัของมาตรระดบั

เสยีง ควรเป็นขาตัง้ทีส่ามารถปรบัระดบัความสงูตามทีต่อ้งการได ้

3.5 อ่ืน ๆ 

 อุปกรณ์อื่น ๆ เช่น แบตเตอรี่ภายนอก 8-15 โวลต์ (External Battery 8-15 Volts) แบตเตอรี่

ภายใน 1.5 โวลต ์(Alkaline Battery AA 1.5 Volts) อุปกรณ์แปลงสญัญาณไฟฟ้า (AC Power Adaptor)

เครื่องวัดอุณหภูมิ (Thermometer) เครื่องวัดความชื้น (Hygrometer) และเครื่องวัดความดัน 

(Barometer) 
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4. ขัน้ตอนการตรวจวดัเสียงรบกวน 

 

4.1 พ้ืนท่ีตรวจวดั 

 การตรวจวดัเพื่อให้ได้ค่าระดับเสียงในการประมวลผลระดับการรบกวนจะต้องตรวจวัด 3 

พารามเิตอร ์คอื ระดบัเสยีงพืน้ฐาน (ค่าระดบัเสยีงเปอรเ์ซนไทล์ที ่90 (L90)) ระดบัเสยีงขณะไม่มกีาร

รบกวน (ค่าระดบัเสยีงเฉลี่ย (LAeq)) และระดบัเสยีงขณะมกีารรบกวน (ค่าระดบัเสยีงเฉลี่ย (LAeq))  

การจะไดท้ัง้ 3 พารามเิตอรข์า้งต้นทีด่ทีีสุ่ดควรเป็นผลจากการตรวจวดั ณ จุดเดยีวกนัคอื บรเิวณทีต่ ัง้

ของผู้รบัเสยีงหรอืจุดที่คาดว่าผู้รบัเสยีงจะได้รบัการรบกวน  อย่างไรก็ตาม ระดบัเสยีงพื้นฐานและ

ระดบัเสยีงขณะไม่มกีารรบกวน สามารถตรวจวดัจุดอื่นทีไ่ม่ใช่จุดเดยีวกบัจุดทีต่รวจวดัระดบัเสยีงขณะ

มีการรบกวนได้ การเลือกจุดตรวจวัดให้ตัง้ไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงบริเวณที่ตัง้ของผู้ร ับ

ผลกระทบของเสยีง (บรเิวณทีม่กีารรอ้งเรยีน) หรอืจุดทีค่าดว่าผูร้บัเสยีงจะไดร้บัการรบกวน 

 การตัง้มาตรระดบัเสยีงมเีกณฑก์ารพจิารณาดงัน้ี 

• กรณีจุดตรวจวดัระดบัเสยีงอยู่บรเิวณภายนอกอาคาร ใหเ้ลอืกจุดตรวจวดัโดยตัง้ไมโครโฟน

ของมาตรวดัระดบัเสยีงสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.2 เมตร และไม่เกนิ 1.5 เมตร โดยในรศัม ี3.5 เมตร 

ตามแนวราบรอบไมโครโฟนตอ้งไม่มกีําแพงหรอืสิง่อื่นใดทีม่คีุณสมบตัใินการสะทอ้นเสยีงกดีขวางอยู่  

• กรณีจุดตรวจวดัระดบัเสยีงอยู่บรเิวณภายในอาคาร ให้เลอืกจุดตรวจวดัโดยตัง้ไมโครโฟน

ของมาตรวดัระดบัเสยีงสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.2 เมตร และไม่เกนิ 1.5 เมตร โดยในรศัม ี1.0 เมตร 

ตามแนวราบรอบไมโครโฟนต้องไม่มกีําแพงหรอืสิง่อื่นใดทีม่คีุณสมบตัใินการสะทอ้นเสยีงกดีขวางอยู่ 

และตอ้งห่างจากช่องหน้าต่างหรอืช่องทางออกนอกอาคาร อย่างน้อย 1.5 เมตร 

 

4.2 การตรวจวดัระดบัเสียงระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวนและระดบัเสียงพ้ืนฐาน 

การตรวจวดัระดบัเสียงระดบัเสยีงขณะไม่มกีารรบกวนและระดบัเสยีงพื้นฐาน พจิารณาโดย

ขอ้กําหนด แสดงดงัตารางท่ี 1  

• เลอืกใชว้งจรถ่วงน้ําหนกั “A” 

• เลอืกลกัษณะความไวตอบรบัเสยีง “Fast” 

• ตัง้การเกบ็ขอ้มลูเป็นค่าระดบัเสยีงเฉลีย่ (LAeq) และระดบัเสยีงพืน้ฐาน (L90) 

• ตัง้เวลาการเกบ็ขอ้มลู 5 นาท ี 
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ตารางท่ี 1 ข้อกาํหนดในการตรวจวดัระดบัเสียงพื้นฐานและระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน 

 

แหล่งกาํเนิด 
ข้อกาํหนดในการตรวจวดัระดบัเสียงพื้นฐานและ

ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน 

ยงัไม่เกดิขึน้หรอืยงัไม่มกีารดาํเนินกจิกรรม ตรวจวดัในวนั/เวลา และตําแหน่งที่คาดว่าจะได้รบัการ

รบกวน 

มกีารดาํเนินกจิกรรมไม่ต่อเน่ือง ตรวจวดัจุดทีป่ระชาชนรอ้งเรยีน ในวนั/เวลาและตําแหน่ง

ทีค่าดวา่จะไดร้บัการรบกวน และเป็นตําแหน่งเดยีวกนักบั

ตําแหน่งที่จะมกีารวดัระดบัเสยีงขณะมกีารรบกวน โดย

ให้หยุดกิจกรรมของแหล่งกําเนิดเสียงหรือวดัทันที

ก่อนหรือหลงัการดาํเนินกิจกรรม 

มีการดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองและไม่

สามารถหยุดการดาํเนินกจิกรรมได ้

ตรวจวัดในบริเวณอื่นที่มีสภาพแวดล้อมคล้ายคลึงกับ

บริเวณที่คาดว่ าจะได้รับการรบกวนและไ ม่ได้รับ

ผลกระทบจากแหล่งกําเนิดเสยีง* 
 

หมายเหตุ:  * ตําแหน่งอื่นที่มสีภาพแวดล้อมคล้ายคลงึ เช่น ตําแหน่งที่ระยะห่างจากแหล่งกําเนิดมากขึน้ ตําแหน่งที่มกีําแพงหรอืสิง่กัน้เสียง 

และตําแหน่งทีอ่ยู่ในทศิเหนือลม กรณีพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัเสยีงอยู่ทศิใตล้ม เป็นตน้ 

 

4.3 การตรวจวดัระดบัเสียงขณะมีการรบกวน 

 การตรวจวดัแบ่งออกเป็น 5 กรณี แสดงดงัตารางท่ี 2 ตามความต่อเน่ืองและช่วงเวลาของการ

เกดิเสยีง โดยในแต่ละกรณีจะตัง้เวลาการเก็บขอ้มูลและใช้สมการคํานวณต่างกนั แต่มกีารตัง้ค่าการ

ตรวจวดัระดบัเสยีงเบือ้งตน้เหมอืนกนัคอื  

• เลอืกใชว้งจรถ่วงน้ําหนกั “A” 

• เลอืกลกัษณะความไวตอบรบัเสยีง “Fast” 

• ตัง้การเกบ็ขอ้มลูเป็นค่าระดบัเสยีงเฉลีย่ (LAeq) 

• ตัง้เวลาการเกบ็ขอ้มลูขึน้กบัระยะเวลา และช่วงเวลาทีเ่กดิเสยีง  
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ตารางท่ี 2 

การตรวจวดัระดบัเสียงจากแหล่งกาํเนิด 

 

4.3.1 กรณีท่ี 1 

 กรณีทีเ่สยีงจากการประกอบกจิการโรงงานเกดิขึ้นอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ 1 ชัว่โมง ขึน้ไป    

ไม่ว่าเสยีงที่เกดิขึ้นตัง้แต่เริม่ต้นจนสิ้นสุดการดําเนินกจิกรรมนัน้ๆ จะมรีะดบัเสยีงคงที่หรอืไม่ก็

ตาม (Steady Noise or Fluctuating Noise) ใหว้ดัระดบัเสยีงจากการประกอบกจิการโรงงานเป็น

ค่าระดบัเสียงเฉลี่ย 1 ชัว่โมง (Equivalent A - Weighted Sound Pressure Level, LAeq, 1 hr) 

และคาํนวณระดบัเสยีงขณะมกีารรบกวน ตามลําดบัดงัน้ี 

• ให้ตัง้เวลาการเก็บขอ้มูล 1 ชัว่โมง หรอืสามารถเลอืกเก็บขอ้มูลแบบอตัโนมตัิทุก   

1 นาทเีป็นเวลา 60 นาท ีนํามาคํานวณค่าระดบัเสยีงเฉลีย่ของแหล่งกําเนิดเสยีง โดยใชฟั้งก์ชนั

คํานวณค่าระดบัเสยีงเฉลีย่ขอ้มูลทีไ่ดจ้ะเป็นค่าระดบัเสยีงเฉลีย่ 1 ชัว่โมง (LAeq, 1 hr) ซึ่งเป็นค่า

ระดบัเสยีงขณะมกีารรบกวน    

• นําผลการตรวจวดัระดบัเสยีงจากการประกอบกิจการโรงงาน หกัออกด้วยระดบั

เสยีงขณะไม่มกีารรบกวน ผลลพัธเ์ป็นผลต่างของค่าระดบัเสยีง  

• นําผลต่างของค่าระดบัเสยีงที่ได้มาเทียบกบัค่าตามตารางที่ 3 เพื่อหาตวัปรบัค่า

ระดบัเสยีง 

 

 

 

กรณีท่ี ลกัษณะการเกิดเสียง 

1 เสยีงจากการประกอบกจิการโรงงานเกดิขึน้อย่างต่อเน่ืองตัง้แต ่1 ชัว่โมง ขึน้ไป 

2 เสยีงจากการประกอบกจิการโรงงานเกดิขึน้อย่างต่อเน่ืองแต่ไม่ถงึ 1 ชัว่โมง 

3 เสียงจากการประกอบกิจการโรงงานเกิดขึ้นอย่างไม่ต่อเ น่ืองและเกิดขึ้น  

มากกว่า 1 ช่วงเวลา 

4 บรเิวณที่จะตรวจวดัเสยีงเป็นพืน้ที่ทีต่้องการความเงยีบสงบหรอืเกดิในช่วงเวลา

ระหว่าง (22.00 น. – 06.00 น.) 

5 เสยีงจากการประกอบกจิการโรงงานเป็นเสยีงกระแทก เสยีงแหลมดงัหรอืเสยีงทีม่ี

ความสัน่สะเทอืน 
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ตารางท่ี 3 ตารางปรบัค่าระดบัเสียง 

 

ผลต่างของต่างระดบัเสียง (เดซิเบลเอ) ตวัปรบัค่าระดบัเสียง (เดซิเบลเอ) 

1.4 หรอืน้อยกว่า 7.0 

1.5-2.4 4.5 

2.5-3.4 3.0 

3.5-4.4 2.0 

4.5-6.4 1.5 

6.5-7.4 1.0 

7.5-12.4 0.5 

12.5 หรอืมากกว่า 0 

 

• นําผลการตรวจวดัระดบัเสยีงจากการประกอบกจิการโรงงานหกัออกดว้ยตวัปรบัค่า

ระดบัเสยีงทีไ่ดจ้ากการเปรยีบเทยีบ  

• ผลลัพธ์เป็น ระดบัเสียงขณะมีการรบกวนท่ีใช้ในการคํานวณค่าระดับการ

รบกวน 
 

4.3.2 กรณีท่ี 2 

 กรณีทีเ่สยีงจากการประกอบกจิการโรงงานเกดิขึน้อย่างต่อเน่ืองแต่ไม่ถงึ 1 ชัว่โมง ไม่ว่า

เสยีงทีเ่กดิขึ้นตัง้แต่เริม่ต้นจนสิ้นสุดการดําเนินกจิกรรมนัน้ ๆ จะมรีะดบัเสยีงคงทีห่รอืไม่ก็ตาม 

(Steady Noise or Fluctuating Noise) ให้วดัระดบัเสยีงจากการประกอบกจิการโรงงาน เป็นค่า

ระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent A - Weighted Sound Pressure Level, LAeq) ตัง้แต่เริ่มต้นจน

สิ้นสุดการดําเนินกจิกรรมนัน้ ๆ ตามระยะเวลาที่เกดิขึ้นจรงิ และคํานวณระดบัเสยีงขณะมกีาร

รบกวน ตามลําดบั ดงัน้ี 
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• ใหต้ัง้เวลาการเกบ็ขอ้มลูแบบ “Manual” คอื เริม่เกบ็ขอ้มลูตัง้แต่มเีสยีงจากกจิกรรม

ของแหล่งกําเนิด จนกระทัง่การดําเนินกจิกรรมสิ้นสุด บนัทกึค่าระดบัเสยีงและระยะเวลาที่เกดิ

เสยีง (Tm) หรอืสามารถเลอืกเก็บขอ้มูลแบบอตัโนมตั ิทุก 1 นาท ีพร้อมให้เจ้าหน้าที่จดบนัทกึ

เวลาที่แหล่งกําเนิดเสยีงดําเนินกจิกรรมและหยุดกจิกรรม จากนัน้คํานวณระยะเวลาที่เกดิเสยีง 

(Tm) และคํานวณค่าระดับเสียงเฉลี่ยของแหล่งกําเนิดเสียง โดยนําข้อมูล 1 นาที ทุกค่าใน

ระหว่างทีม่กีจิกรรมมาคาํนวณ โดยใชฟั้งกช์นัคาํนวณค่าระดบัเสยีงเฉลีย่ 

• นําผลการตรวจวดัระดบัเสยีงจากการประกอบกิจการโรงงาน หกัออกด้วยระดบั

เสยีงขณะไม่มกีารรบกวน ผลลพัธเ์ป็นผลต่างของค่าระดบัเสยีง  

• นําผลต่างของค่าระดบัเสยีงที่ได้มาเทียบกบัค่าตามตารางท่ี 3 เพื่อหาตวัปรบัค่า

ระดบัเสยีง  

• นําผลการตรวจวดัระดบัเสยีงจากการประกอบกจิการโรงงาน หกัออกด้วยตวัปรบั

ค่าระดบัเสยีงเป็นระดบัเสยีงจากการประกอบกจิการโรงงานทีม่กีารปรบัค่าระดบัเสยีง (LAeq,Tm)  

• นําผลลพัธ์ตามขอ้มาคํานวณเพื่อหาค่าระดบัเสยีงขณะมกีารรบกวนในฐานเวลา 1 

ชัว่โมง ตามสมการท่ี 1 ผลลัพธ์เป็นระดบัเสียงขณะมีการรบกวนท่ีใช้ในการคาํนวณค่า

ระดบัการรบกวน  
 

 

               สมการท่ี 1 

 

  

 

 LAeq, Tr  คอื  ระดบัเสยีงขณะมกีารรบกวน หน่วยเดซเิบลเอ 

 LAeq, Tm คอื  ระดบัเสยีงจากแหล่งกําเนิดทีม่กีารปรบัค่าระดบัเสยีง  

    หน่วยเดซเิบลเอ 

 Tm  คอื  ระยะเวลาของช่วงเวลาทีแ่หล่งกําเนิดเกดิเสยีง หน่วยนาท ี

 Tr  คอื  ระยะเวลาอา้งองิทีก่ําหนดขึน้เพือ่ใชใ้นการคาํนวณค่าระดบัเสยีง 

    ขณะมกีารรบกวน โดยกําหนดใหม้คี่าเท่ากบั 60 นาท ี

 

 

LAeq,Tr  =  LAeq,Tm+10 log 10 �
Tm

Tr
� 
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4.3.3 กรณีท่ี 3 

 กรณีทีเ่สยีงจากการประกอบกจิการโรงงานเกดิขึน้อย่างไม่ต่อเน่ือง และเกดิขึน้มากกว่า    

1 ช่วงเวลา โดยแต่ละช่วงเวลาเกดิขึน้ไม่ถงึ 1 ชัว่โมง ไม่ว่าเสยีงทีเ่กดิขึน้ตัง้แต่เริม่ต้นจนสิ้นสุด 

การดําเนินกิจกรรมนัน้ ๆ จะมีระดับเสียงคงที่หรือไม่ก็ตาม (Steady Noise or Fluctuating 

Noise) ให้ว ัดระดับเสียงเป็นระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent A - Weighted Sound Pressure 

Level, LAeq) ทุกช่วงเวลาที่เกิดขึ้นในเวลา 1 ชัว่โมง และให้คํานวณค่าระดบัเสียงขณะมีการ

รบกวน ตามลําดบัดงัน้ี  
 

• ใหต้ัง้เวลาการเกบ็ขอ้มลูแบบ “Manual” คอื เริม่เกบ็ขอ้มลูตัง้แต่มเีสยีงจากกจิกรรม

ของแหล่งกําเนิดเสยีงจนกระทัง่การดําเนินกิจกรรมสิ้นสุดบนัทึกค่าระดบัเสยีง (LAeq, Ti) และ

ระยะเวลาที่เกดิเสยีงเป็นหน่วยนาท ี(Ti) ในแต่ละช่วงขอ้มูลที่ได้จะเป็นค่าระดบัเสยีงเฉลี่ยตาม

ช่วงเวลาของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจรงิพร้อมให้เจ้าหน้าที่จดบนัทกึเวลาที่แหล่งกําเนิดเสยีงดําเนิน

กจิกรรมและหยุดกจิกรรมแต่ละช่วง  

• นําค่าระดบัเสยีงและเวลาการเกดิเสยีงทีต่รวจวดัไดแ้ต่ละช่วง คาํนวณหาระดบัเสยีง

จากการประกอบกจิการโรงงาน (LAeq,Ts) ตามสมการท่ี 2 

 
  

                     สมการที ่2 

 

 LAeq, Ts     คอื   ระดบัเสยีงของแหล่งกําเนิด หน่วยเดซเิบลเอ 

 Tm =  Ts =  ƩTi คอื   เป็นระยะเวลารวมทีแ่หล่งกําเนิดเกดิเสยีง หน่วยนาท ี

 LAeq, Ti คือ   ระดับเสียงที่ตรวจวัดได้ในช่วงที่แหล่งกําเนิดเกิดเสียงที่

ช่วงเวลา Ti หน่วยเดซเิบลเอ 

 Ti           คอื   ระยะเวลาของช่วงเวลาทีแ่หล่งกําเนิดเกดิเสยีงที ่i หน่วยนาท ี
 

 

 

 

 

LAeq,Ts  =  10 log10 ��
1

Tm
�� Ti100.1LAeq,Ti� 
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• นําผลที่ได้จากการคํานวณระดบัเสยีงจากการประกอบกจิการโรงงานหกัออกดว้ย

ระดบัเสยีงขณะไม่มกีารรบกวน ผลลพัธเ์ป็นผลต่างของค่าระดบัเสยีง  

• นําผลต่างของค่าระดบัเสยีง เทยีบกบัค่าในตารางท่ี 3 เพือ่หาตวัปรบัค่าระดบัเสยีง  

• นําผลการคาํนวณระดบัเสยีงจากการประกอบกจิการโรงงาน (LAeq,Ts) หกัออกดว้ย

ตวัปรบัค่าเสยีง ผลลพัธ์เป็นระดบัเสยีงจากการประกอบกจิการโรงงานทีม่กีารปรบัค่าระดบัเสยีง 

(LAeq,Tm)  

• นําระดบัเสยีงจากการประกอบกจิการโรงงานที่มกีารปรบัค่าระดบัเสยีง (LAeq,Tm) 

มาคํานวณ เพื่อหาค่าระดับเสียงขณะมีการรบกวนในฐานเวลา 1 ชัว่โมง ตามสมการท่ี 1 

ผลลพัธเ์ป็นระดบัเสียงขณะมีการรบกวน ท่ีใช้ในการคาํนวณค่าระดบัการรบกวน 

 

4.3.4 กรณีท่ี 4 

 บรเิวณทีจ่ะตรวจวดัเสยีงเป็นพืน้ทีท่ีต่้องการความเงยีบสงบหรอืเกดิในช่วงเวลาระหว่าง 

(22.00 น. – 06.00 น.) กรณีทีบ่รเิวณทีจ่ะตรวจวดัเสยีงจากการประกอบกจิการโรงงาน เป็นพืน้ที่

ทีต่้องการความเงยีบสงบ ไดแ้ก่ โรงพยาบาล โรงเรยีน ศาสนสถาน หอ้งสมุด หรอืสถานทีอ่ย่าง

อื่นทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัหรอืเป็นโรงงานทีก่่อให้เกดิเสยีงในช่วงเวลาระหว่าง 22.00 น. ถงึ 06.00 น. 

ไม่ว่าเสยีงทีเ่กดิขึน้ตัง้แต่เริม่ต้นจนสิน้สุดการดําเนินกจิกรรมนัน้ ๆ จะมรีะดบัเสยีงคงทีห่รอืไม่ก็

ตาม (Steady Noise or Fluctuating Noise) ให้ตรวจวัดระดับเสียงจากการประกอบกิจการ

โรงงานเป็นค่าระดบัเสยีงเฉลีย่ 5 นาท ี(Equivalent A - Weighted Sound Pressure Level, LAeq, 

5 min) และคาํนวณค่าระดบัเสยีงขณะมกีารรบกวน ตามลําดบั ดงัน้ี 

 

• ให้ตัง้เวลาการเก็บขอ้มูล 5 นาท ีหรอืสามารถเลอืกเก็บขอ้มูลแบบอตัโนมตั ิทุก 1 

นาที เป็นเวลา 5 นาที นํามาคํานวณค่าระดบัเสียงเฉลี่ยของแหล่งกําเนิดเสียงโดยใช้ฟังก์ชัน

คาํนวณค่าระดบัเสยีง ขอ้มลูทีไ่ดจ้ะเป็นค่าระดบัเสยีงเฉลีย่ 5 นาท ี(LAeq, 5 min)  

• นําผลการตรวจวดัระดบัเสยีงจากการประกอบกิจการโรงงาน หกัออกด้วยระดบั

เสยีงขณะไม่มกีารรบกวน ผลลพัธเ์ป็นผลต่างของค่าระดบัเสยีง  

• นําผลต่างของค่าระดบัเสยีงที่ได้ มาเทยีบกบัค่าตามตารางที่ 3 เพื่อหาตวัปรบัค่า

ระดบัเสยีง 
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• ให้นําผลการตรวจวดัระดบัเสยีงจากการประกอบกิจการโรงงาน หกัออกด้วยตวั

ปรบัค่าระดบัเสยีงที่ได้จากการเปรยีบเทยีบและบวกเพิม่ด้วย 3 เดซิเบลเอ ผลลพัธ์เป็นระดบั

เสียงขณะมีการรบกวน ท่ีใช้ในการคาํนวณค่าระดบัการรบกวน 
 

4.3.5 กรณีท่ี 5 

 กรณีทีเ่สยีงจากการประกอบกจิการโรงงานเป็นเสยีงกระแทก เสยีงแหลมดงัหรอื เสยีงที่

มคีวามสัน่สะเทอืน อย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่างรวมกนั ซึ่งก่อใหเ้กดิผลกระทบแก่ผู้ได้รบั

เสยีงนัน้ ไม่ว่าเสยีงที่เกิดขึ้นจะต่อเน่ืองหรอืไม่ก็ตาม ให้นําระดบัเสยีงขณะมกีารรบกวน ตาม

กรณีที่ 1, 2, 3 หรอืกรณีที่ 4 แล้วแต่กรณี บวกเพิม่ด้วย 5 เดซิเบลเอ ผลลพัธ์เป็นระดบัเสียง

ขณะมีการรบกวนท่ีใช้ในการคาํนวณค่าระดบัการรบกวน 

 

4.4 วิธีการคาํนวณค่าระดบัการรบกวน 

 ค่าระดบัการรบกวน = ระดบัเสียงขณะมีการรบกวน – ระดบัเสียงพื้นฐาน       

     ทัง้น้ี โอกาสที่ค่าระดบัเสียงขณะมีการรบกวนที่คํานวณได้ มีผลเป็นลบ สามารถเกิดขึ้นได ้

โดยอาจมสีาเหต ุดงัน้ี 

 - ใน 1 ชัว่โมง แหล่งกําเนิดเสยีงเกดิเสยีงเป็นระยะเวลาน้อยมาก หรอืเกดิเสยีงเป็นระยะ 

เวลาสัน้ๆ และไม่บ่อยครัง้ 

 - ระดับเสียงของแหล่งกําเนิดและระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนมีค่าใกล้เคียงกัน 

  
สามารถสรุปการตรวจวดัเสยีงทัง้ 5 กรณีไดด้งัรปูท่ี 3 
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รปูท่ี 3 การตรวจวดัเสียงรบกวน 

กรณีที่ 1 

เสียงจากการประกอบกิจการ

โรงงานเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ 

1 ชัว่โมง ข้ึนไป 

  ตรวจวดัค่าระดบัเสยีงเฉลีย่ 1 

ชัว่โมง ซึง่เป็นค่าเสยีงจากการ

ประกอบกจิการโรงงาน  

 (LAeq, 1 hr) 

กรณีที่ 2 

เสียงจากการประกอบกิจการ

โรงงานเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองแต่

ไม่ถึง 1 ชัว่โมง    

ตรวจวดัค่าระเสยีงจากการประกอบ

กจิการโรงงาน เป็นค่าเสยีงเฉลีย่ 

(LAeq ) ในเวลา Tm  นาท ี 

ตรวจวดัระดบัเสยีงขณะไมม่กีารรบกวน ( LAeq ) 

และระดบัเสยีงเปอรเ์ซนไทลท์ี ่90 (ระดบัเสยีงพืน้ฐาน)  L90 

 

ระดับเสียงรบกวน    

TS =  

 

ระดบัเสยีงจากการประกอบ

กจิการโรงงาน  LAeq, 1 hr , กรณีที ่

2  LAeq  หรอื กรณีที ่3  LAeq, Ts 

ระดบัเสยีงขณะไมม่กีาร

รบกวน  

ผลต่างของค่าระดบัเสียง    

เทยีบตารางราง ได ้                       

ตวัปรบัค่าระดบัเสียง 

- = 

ระดบัเสยีงจากการประกอบกจิการโรงงาน LAeq, 1 hr   

,  กรณีที ่2  LAeq,   หรอื กรณีที ่3 LAeq, Ts 
 

ตวัปรบัค่าระดบัเสยีง 

ระดับเสียง 

ขณะมีการรบกวน 

- 

กรณีท่ี 1  

B 

กรณีที่ 3 

เสียงจากการประกอบกิจการโรงงาน

เกิดข้ึนอย่างไม่ต่อเน่ืองและเกิดข้ึน

มากกว่า 1 ช่วงเวลา โดยแต่ละช่วง 

เวลาเกิดข้ึนไม่ถึง 1 ชัว่โมง  

ตรวจวดัค่าระดบัเสยีงเฉลีย่ (LAeq ) ทุก

ช่วง เวลาทีเ่กดิขึน้ในเวลา 1 ชัว่โมง 

ระยะเวลาทีเ่กดิเสยีง Ti นาท ี 

C 

ไม่ใช ่

ใช ่

A 
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𝐿𝐿𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴,𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝐿𝐿𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴,𝑇𝑇𝑇𝑇 + 10𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙10 �
𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇

� , Tr = 60 นาที 

เสยีงจากการประกอบกจิการโรงงานทีม่ี

การปรบัค่าระดบัเสยีง ( LAeq, Tm) 

C 

ระดบัเสียง 

ขณะมีการรบกวน 

ใหต้รวจวดัระดบัเสยีงจาก

การประกอบกจิการโรงงาน

เป็นค่าระดบัเสยีงเฉลีย่      

5 นาท ี(LAeq, 5 min) 

กรณีท่ี 4 

กรณีทีบ่รเิวณทีจ่ะตรวจวดัเสยีงจากการ

ประกอบกจิการโรงงาน เป็นพืน้ทีท่ี่

ตอ้งการความเงยีบสงบ ไดแ้ก่ 

โรงพยาบาล เป็นตน้ หรอืเป็นโรงงานที่

ก่อใหเ้กดิเสยีงในช่วงเวลาระหวา่ง 

22.00 นาฬกิา ถงึ 06.00 นาฬกิา 

A 

ระดบัเสยีงจากการประกอบ

กจิการโรงงาน  (LAeq, 5 min) 

ระดบัเสยีงขณะ

ไม่มกีารรบกวน  

ผลต่างของค่าระดบัเสยีง    

เทยีบตารางราง ได ้                       

ตวัปรบัค่าระดบัเสยีง 
- = 

ระดบัเสยีงจากการ

ประกอบกจิการโรงงาน  

(LAeq, 5 min) 

ตวัปรบัค่า

ระดบัเสยีง 

ระดบัเสยีง 

ขณะมกีารรบกวน 

- 3 dB(A) + 

B 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 3 (ต่อ) การตรวจวดัเสียงรบกวน 
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รปูท่ี 3 (ต่อ) การตรวจวดัเสียงรบกวน 

ระดบัเสยีง 

ขณะมกีารรบกวน 

กรณีท่ี 5 

กรณีทีเ่สยีงจากการประกอบ

กจิการโรงงานเป็นเสยีงกระแทก 

เสยีงแหลมดงั หรอืเสยีงทีม่คีวาม

สัน่สะเทอืน อย่างใดอย่างหน่ึง

หรอืหลายอย่างรวมกนั 

ไม่ใช ่

ใช ่

+   5 dB(A) 

ระดบัเสียง 

ขณะมีการรบกวน 

ระดบัเสยีง 

ขณะมกีารรบกวน 
ระดบัเสยีงพืน้ฐาน  L90 

ค่าระดบัการรบกวน 

- 

B 
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4.5 สภาวะแวดล้อมและการควบคมุคณุภาพ 

4.5.1 อณุหภมิู (Temperature) 

 ตามเอกสารอ้างอิง IEC 61672-1 กําหนดให้มีค่าอยู่ในช่วง-10 ถึง +50 oC  สําหรับ 

มาตรระดบัเสียง Type I และช่วง 0 ถึง +40 oC  สําหรบัมาตรระดบัเสียง Type II กําหนดค่า 

Maximum expended uncertainty ของอุณหภูม ิมคี่าไม่เกิน +0.8 dB สําหรบัมาตรระดบัเสียง 

Type I และมคี่าไม่เกนิ +1.3 dB สาํหรบัมาตรระดบัเสยีง Type II 
 

4.5.2 ความดนับรรยากาศ (Pressure) 

 ตามเอกสารอา้งองิ IEC 61672-1 กําหนดดงัน้ี  

 - กรณีที ่1 ความดนับรรยากาศในช่วง 85 ถงึ 108 kPa (638 – 810 mmHg) กําหนดให้

มีค่ า  Expanded Uncertainty of measurement ไ ม่ เกิน  + 0.7 dB สําหรับมาตรระดับ เสียง  

Type I และไม่เกนิ + 1.0 dB สาํหรบัมาตรระดบัเสยีง Type II 

 -  กรณีที่  2 ความดันบรรยากาศในช่วง 65 แต่ไม่ถึง 85 kPa (488 – 638 mmHg) 

กําหนดให้มคี่า Expanded Uncertainty of measurement ไม่เกนิ + 1.2 dB สําหรบัมาตรระดบั

เสยีง Type I และไม่เกนิ + 1.9 dB สาํหรบัมาตรระดบัเสยีง Type II 

 

4.5.3 ความชื้นสมัพทัธ ์(Relative Humidity)  

 ตามเอกสารอา้งองิ IEC 61672-1; 2002 กําหนดความชื้นสมัพทัธ์ในช่วง 25% ถงึ 90% 

กําหนดให้มคี่า Expanded Uncertainty of Measurement ไม่เกนิ + 0.8 dB สําหรบัมาตรระดบั

เสยีง Type I และไม่เกนิ + 1.3 dB สาํหรบัมาตรระดบัเสยีง Type II 

 

4.5.4 การควบคมุคณุภาพ 

 การปรบัเทียบมาตรระดบัเสียงด้วยเครื่องมือปรบัเทียบมาตรระดับเสียง หรือเครื่อง

กําเนิดเสยีงมาตรฐานแบบอะคูสตคิคาลเิบรเตอร ์(Acoustic Calibrator) ทีไ่ดผ้่านการสอบเทียบ

โดยหน่วยงานที่ได้รบัอนุญาตให้สอบเทียบได้ และมีใบรบัรองผลการสอบเทียบ โดยมีการ

ปรบัเทียบก่อนการตรวจวดัและตรวจเชค็หลงัการตรวจวดัระดบัเสียง  
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4.6 ตวัอย่างภาพกิจกรรมการตรวจวดัเสียงรบกวน 
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5. ขัน้ตอนการตรวจวดัเสียงในบรรยากาศ 

 

5.1 พ้ืนท่ีตรวจวดั 

 การตัง้มาตรระดบัเสยีงมเีกณฑก์ารพจิารณาดงัน้ี 

• กรณีจุดตรวจวดัระดบัเสยีงอยู่บรเิวณภายนอกอาคาร ใหเ้ลอืกจุดตรวจวดัโดยตัง้ไมโครโฟน

ของมาตรวดัระดบัเสยีงสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.2 เมตร และไม่เกนิ 1.5 เมตร โดยในรศัม ี3.5 เมตร 

ตามแนวราบรอบไมโครโฟนตอ้งไม่มกีําแพงหรอืสิง่อื่นใดทีม่คีุณสมบตัใินการสะทอ้นเสยีงกดีขวางอยู่  

• กรณีจุดตรวจวดัระดบัเสยีงอยู่บรเิวณภายในอาคาร ให้เลอืกจุดตรวจวดัโดยตัง้ไมโครโฟน

ของมาตรวดัระดบัเสยีงสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.2 เมตร และไม่เกนิ 1.5 เมตร โดยในรศัม ี1.0 เมตร 

ตามแนวราบรอบไมโครโฟนต้องไม่มกีําแพงหรอืสิง่อื่นใดทีม่คีุณสมบตัใินการสะทอ้นเสยีงกดีขวางอยู่ 

และตอ้งห่างจากช่องหน้าต่างหรอืช่องทางออกนอกอาคาร อย่างน้อย 1.5 เมตร 

 

5.2 การตรวจวดัระดบัเสียงในบรรยากาศ 

• เลอืกใชว้งจรถ่วงน้ําหนกั “A” 

• เลอืกลกัษณะความไวตอบรบัเสยีง “Fast” 

• ตัง้การเกบ็ขอ้มลูเป็นค่าระดบัเสยีงเฉลีย่ (LAeq) และระดบัเสยีงสงูสุด (Lmax) 

• ตัง้เวลาการเกบ็ขอ้มลู 24 ชัว่โมง และทาํการบนัทกึผล 

 

5.3 สภาวะแวดล้อมและการควบคมุคณุภาพ 

 รายละเอยีดตามขอ้ 4.5 
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5.4 ตวัอย่างภาพกิจกรรมการตรวจวดัเสียงในบรรยากาศ 
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6. ขัน้ตอนการตรวจวดัเสียงในพื้นท่ีทาํงาน 

 

6.1 การตรวจวดัระดบัเสียงในพ้ืนท่ีทาํงาน 

• เลอืกใชว้งจรถ่วงน้ําหนกั “A” 

• เลอืกลกัษณะความไวตอบรบัเสยีง “Slow” (ตรวจวดัที่ระดบัหูของลูกจ้างที่กําลงัปฏบิตังิาน  

ณ จุดนัน้ รศัมไีม่เกนิ 30 เซนตเิมตร) 

• ตัง้เวลาการเกบ็ขอ้มลู 

• ตัง้การเกบ็ขอ้มลูเป็น LAeq สาํหรบัระดบัเสยีงเฉลีย่ และ Lmax สาํหรบัเสยีงสงูสุด 
 

6.2 วิธีการคาํนวณ 

 ตรวจวดัระดบัเสยีงอย่างต่อเน่ือง 8 ชัว่โมงทํางาน ในกรณีทีไ่ม่สามารถตรวจวดัระดบัเสยีงได้ถงึ 

8 ชัว่โมง ให้ตรวจวดัในช่วงระยะเวลาที่ปฏบิตังิานอยู่จรงิในแต่ละวนั ผู้ตรวจวดัต้องคํานวณค่าระดบั

เสยีงที่บนัทึกมาได้เป็นค่าระดบัเสียงเฉลี่ย (LAeq) และระดบัเสยีงสูงสุด (Lmax) และให้พจิารณาจาก

ตารางมาตรฐานเปรียบเทียบระดบัเสียงเฉลี่ยที่ยอมรบัได้กับเวลาการทํางานในแต่ละวนั แสดงดงั

ตารางท่ี 4  

 

6.3 การควบคมุคณุภาพ 

 รายละเอยีดตามขอ้ 4.5 
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ตารางท่ี 4 

ตารางมาตรฐานเปรียบเทียบระดบัเสียงเฉล่ียท่ียอมรบัได้กบัเวลาการทาํงานในแต่ละวนั 

 

เวลาการทาํงานท่ีได้รบัเสียง (ชัว่โมง) 
ระดบัเสียงเฉล่ียตลอดเวลาการทาํงาน 

(TWA) ไม่เกิน (เดซิเบลเอ) 

12 87 

8 90 

6 92 

4 95 

3 97 

2 100 

1.5 102 

1 105 

0.5 110 

0.25 หรอืน้อยกว่า 115 
 

หมายเหตุ    หากเวลาปฏบิตังิานไม่มคี่ามาตรฐานทีก่ําหนดตามตารางขา้งต้น ใหค้ํานวณโดยใช้สูตร

ตามสมการท่ี 3 ดงัน้ี 

  

                                สมการที ่3 

         เมื่อ   T  หมายถงึ  เวลาการทาํงานทีย่อมใหไ้ดร้บัเสยีง (ชัว่โมง) 

   L  หมายถงึ  ระดบัเสยีง (เดซเิบลเอ) 
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6.4 ตวัอย่างภาพกิจกรรมการตรวจวดัเสียงในบรรยากาศ 
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7. อิทธิพลสภาวะแวดล้อมต่อความไวของไมโครโฟน 
 

อทิธพิลสภาวะแวดล้อมที่มผีลต่อความไวของไมโครโฟน ได้แก่ อุณหภูม ิความชื้น และความดนั  

ซึ่งอทิธพิลดงักล่าวจะมผีลต่อการตรวจวดัเสยีง จงึจําเป็นจะต้องมกีารหาค่าอทิธพิลสภาวะแวดลอ้มเพือ่

ใช้ในการคํานวณหาค่าความไม่แน่นอน (Uncertainty) ของการตรวจวดั ทัง้น้ีค่าที่ใช้ในการคํานวณ

จะต้องขึ้นอยู่กับชนิดของไมโครโฟนด้วย โดยรายละเอียดดังกล่าวจะแสดงในคู่มือของเครื่องที่ใช้

ตรวจวดันัน้ ๆ สําหรบัอทิธพิลสภาวะแวดล้อมต่อความไวของไมโครโฟนชนิด UC-59 และ UC-52 มี

รายละเอยีดดงัน้ี 

 

7.1 อณุหภมิู 

 อุณหภูมมิอีทิธพิลต่อความไวของไมโครโฟน โดยอทิธพิลต่อความไวที ่250 Hz โดยทัว่ไปจะมคี่า 

ระหว่าง -0.002 ถงึ -0.008 dB/°C ตวัอย่างความสมัพนัธ์ระหว่างอุณหภูมแิละความไวของไมโครโฟน

ชนิด UC-59 และ UC-52 แสดงดงัรปูท่ี 4 และรปูท่ี 5 ตามลําดบั อทิธพิลดงักล่าวจะมผีลต่อค่าความ

ไม่แน่นอน (Uncertainty) ของการตรวจวดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รปูท่ี 4 ความสมัพนัธอ์ณุหภมิูและความไวของไมโครโฟนชนิด UC-59 



คู่มือการตรวจวดัเสียง 

 

ศนูยวิ์จยัและเตือนภยัมลพิษโรงงานภาคใต้ กองวิจยัและเตือนภยัมลพิษโรงงาน 26   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

รปูท่ี 5 ความสมัพนัธอ์ณุหภมิูและความไวของไมโครโฟนชนิด UC-52 

 

7.2 ความช้ืน 

 โดยทัว่ไปความชื้นแทบจะไม่มอีทิธพิลต่อความไวของไมโครโฟน อย่างไรกต็าม ไมโครโฟนบาง

ประเภทจะมชีัน้ควอตซ์อยู่ที่ไดอะแฟรม ซึ่งสามารถดูดซบัความชื้น ส่งผลให้เกดิการลดความตงึของ

ไดอะแฟรม ทาํใหค้วามไวของไมโครโฟนมคี่าเพิม่ขึน้ อทิธพิลต่อความไวของไมโครโฟนโดยทัว่ไปมคี่า 

0.4 dB/ 100% ของความชื้นสมัพทัธ์ หรอืขึ้นอยู่กบัประเภทของไมโครโฟน ตวัอย่างความสมัพนัธ์

ระหว่างความชื้นและความไวของไมโครโฟนชนิด UC-59 และ UC-52 แสดงดงัรูปท่ี 6 และรูปท่ี 7 

ตามลําดบั อทิธพิลดงักล่าวจะมผีลต่อค่าความไม่แน่นอน (Uncertainty) ของการตรวจวดั 

 

 

 

 



คู่มือการตรวจวดัเสียง 

 

ศนูยวิ์จยัและเตือนภยัมลพิษโรงงานภาคใต้ กองวิจยัและเตือนภยัมลพิษโรงงาน 27   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รปูท่ี 6 ความสมัพนัธค์วามชื้นและความไวของไมโครโฟนชนิด UC-59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รปูท่ี 7 ความสมัพนัธค์วามชื้นและความไวของไมโครโฟนชนิด UC-52 

 

 



คู่มือการตรวจวดัเสียง 

 

ศนูยวิ์จยัและเตือนภยัมลพิษโรงงานภาคใต้ กองวิจยัและเตือนภยัมลพิษโรงงาน 28   
 

7.3 ความดนั 

 โดยทัว่ไปไมโครโฟนจะถูกออกแบบใหม้ช่ีอง Vent เพือ่ทีจ่ะปรบัความดนัภายในและภายนอกให้

เท่ากนั ดงันัน้ ไมโครโฟนจึงตรวจจบัเฉพาะการเบี่ยงเบนไปจากสภาวะสมดุล นัน่ก็คอืเสยีงที่กําลงั

สนใจตรวจวดั 

 

ตวัอย่างคุณลกัษณะของไมโครโฟนชนิด UC-59 และ UC-52 แสดงดงัรปูท่ี 8 และรปูท่ี 9 ตามลําดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รปูท่ี 8  คณุลกัษณะของไมโครโฟนชนิด UC-59 



คู่มือการตรวจวดัเสียง 

 

ศนูยวิ์จยัและเตือนภยัมลพิษโรงงานภาคใต้ กองวิจยัและเตือนภยัมลพิษโรงงาน 29   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รปูท่ี 9  คณุลกัษณะของไมโครโฟนชนิด UC-52 

 

8. กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

 

กฎหมาย พารามิเตอร ์ ค่ามาตรฐาน 

1. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 

กําหนดค่าระดบัเสยีงการรบกวนและระดบัเสยีง

ทีเ่กดิจากการประกอบกจิการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 

ระดบัการรบกวน 10 dB(A) 

ระดบัเสยีงเฉลีย่ 24 ชัว่โมง 70 dB(A) 

ระดบัเสยีงสงูสุด 115 dB(A) 

2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 

มาตรการคุม้ครองความปลอดภยัในการ 

ประกอบกจิการโรงงานเกีย่วกบัสภาวะแวดลอ้ม

ในการทาํงาน พ.ศ. 2546 

ระดบัเสยีงสงูสุด  140 dB(A) 

ระดับเสียงเฉลี่ยที่ยอมรับได้กับ

เวลาการทาํงานในแต่ละวนั 

ตารางท่ี 4 

 



จัดท ำโดย                                                                      
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงำนภำคใต้                                           

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงำน                                                  
กรมโรงงำนอุตสำหกรรม


