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ระบบเสียงรบกวน 
 

รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 
1.ขอกําหนดทั่วไป 1. เสียงรบกวน คือ สิ่งตอไปนี้ 

    - การทําใหเกิดความรําคาญ รูสึกหงุดหงิดไมสบายใจ เกิดความเครียดทาง 
       ระบบประสาท  
    - การรบกวนตอการพักผอนนอนหลับ และการติดตอสื่อสาร  
    - การทําใหขาดสมาธ ิประสิทธิภาพการทํางานลดลง และถาเสียงดังมาก 
       อาจทําใหทํางานผิดพลาด หรือเชื่องชาจนเกิดอุบัติเหตุได  
    - การมีผลตอสุขภาพรางกาย ความเครยีด อาจกอใหเกิดอาการปวยทาง 
       กาย เชน โรคกระเพาะ โรคความดันโลหิตสูง 
    - การไดรับฟงเสียงดังเกนิกวากําหนดเปนระยะนานเกินไปอาจทําให 
       สูญเสียการไดยิน ซึ่งอาจเปนอยางชั่วคราวหรือถาวรก็ได 
2. ใหกําหนดคาระดับเสียงรบกวนไวที่ 10 dB(A)  หากระดับการ 
    รบกวนที่คํานวณไดมีคามากกวาคาระดับเสียงรบกวนตามวรรคแรกใหถือวา 
    เปนเสียงรบกวน 
3. ระดับเสียงทีดั่งเกินกวา 85 dB(A)  ถือวาเปนอันตรายตอมนุษย 

2. มาตรฐานการตรวจวัด 1. กอนตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานและระดับเสียงขณะมีการรบกวนทุก 
    ครั้ง   ตองปรับมาตรระดับเสียงไวที่วงจรถวงน้ําหนัก "A" (Weighting  
    Network "A") และที่ลักษณะความไวตอบรับเสียง "FAST" (Dynamic  
    Characteristics "FAST")   รวมทั้งตองสอบเทียบกบัเครือ่งกําเนิดเสียง 
    มาตรฐาน   เชน   พิสตันโฟน (Piston Phone) หรืออะคูสติค คาลิเบรเตอร  
    (Acoustic Calibrator) หรอืตรวจสอบ ตามคูมือการใชงานที่ผูผลิตมาตร 
    ระดับเสียงกําหนดไว 
2. ใหต้ังไมโครโฟนและมาตรระดับเสียงตามที่กําหนดไวในประกาศ 
    คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาต ิ  ฉบับที่ 15  (พ.ศ. 2540) เรื่อง กาํหนด 
    มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ในบริเวณที่ประชาชนรองเรียนหรือ ที่คาดวา 
    จะไดรับการรบกวนโดยผูที่ทําการตรวจวัด ตองจัดทําบันทึกรายละเอียด 
    เกี่ยวกับสภาพของตําแหนงที่ทําการตรวจวัด 
3. การตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานใหตรวจวัดเปนเวลาไมนอยกวา 5 นาที ขณะ 
    ไมมีเสียงจากแหลงกําเนดิในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งสามารถใชเปนตัวแทน 
    ของระดับเสียงพื้นฐานของพื้นที่น้ันๆ แบงไดเปน 3 กรณี คือ  
    - แหลงกําเนิดเสียงรบกวนยังไมเกิดหรอืยังไมมีการดาํเนินกิจกรรม   ให 
       ตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ในวัน เวลา และตําแหนงที่คาดวาจะเกิดเสียง 
       รบกวน หรือจากตําแหนงที่คาดวาจะมีการดําเนินกิจกรรมดังกลาว  
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รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 
2. มาตรฐานการตรวจวัด     - แหลงกําเนิดเสียงรบกวนมีการดําเนินกิจกรรมไมตอเนื่อง   ใหตรวจวัด 

       ระดับเสียงพื้นฐานในวัน เวลา และตําแหนงเดียวกันกับตําแหนงที่จะมี 
       การวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวน โดยใหหยุดกิจกรรมของแหลงกําเนิด 
       เสียงหรือวัดทันทีกอนหรือหลังการดาํเนินกิจกรรม  
    - แหลงกําเนิดเสียงรบกวนมีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องไมสามารถ 
       หยุดการดําเนินกิจกรรมได ใหตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานในบริเวณอื่นที่ 
       มีสภาพแวดลอมคลายคลึงกับบริเวณทีม่ีการรบกวนมากที่สุด และไมได   
       รับผลกระทบจากแหลงกําเนิดเสียงรบกวนโดยผูที่ทําการตรวจวัดจะตอง 
       จัดทําบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพของบริเวณทีท่ําการตรวจวัดระดับ 
       เสียงพื้นฐานและบริเวณที่จะทําการตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวน 

3. การตรวจวัดระดับเสียงขณะมี 
     การรบกวน 

1. การตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวน แบงเปน 4 กรณี คือ  
    - ในกรณีที่เสียงรบกวนเกิดขึ้นตอเนื่องต้ังแต 1 ชั่วโมงขึ้นไป   ไมวาเสยีงที ่
       เกิดขึ้นต้ังแตเริ่มตนจนสิ้นสุดการดําเนินกิจกรรมนั้นๆจะมีระดับเสียงคงที ่
       หรือไมก็ตาม (Steady Noise or Fluctuating Noise) ใหวัดระดับเสียงขณะมี 
       การรบกวนเปนคาระดับเสียงเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง (Equivalent A-Weighted  
       Sound Pressure Level, L eq 1 hr)  
    - ในกรณีที่เสียงรบกวนเกิดขึ้นตอเนื่องและเกิดไมถึง 1 ชั่วโมง   ไมวาเสียงที ่
       เกิดขึ้นต้ังแตเริ่มตนจนสิ้นสุดการดําเนินกิจกรรมนั้นๆจะมีระดับเสียงคงที ่
       หรือไมก็ตาม (Steady Noise or Fluctuating Noise) ใหวัดระดับเสียงขณะ 
       เริ่มตนจนสิ้นสุดการดําเนินกิจกรรมนั้นๆ ตามระยะเวลาที่เกิดขึ้น 
    - ในกรณีที่เสียงรบกวนเกิดขึ้นไมตอเนื่องและเกิด    
       มากกวา 1  ชวงเวลา   โดยแตละชวงเวลาเกิดไมถึง   1   ชั่วโมง   ไมวา 
       เสียงที่เกดิขึ้นต้ังแตเริ่มตนจนสิ้นสุดการดําเนินกิจกรรมนั้นๆ จะมีระดับ 
       เสียงคงที่หรือไมก็ตาม (Steady Noise or Fluctuating Noise) ใหวัดระดับ 
       เสียงทุกชวงเวลาที่เกิดขึ้นในเวลา   1   ชั่วโมง   และใหคํานวณคาระดับ 
       เสียงขณะมีการรบกวน 
    - ในกรณีบริเวณที่จะทําการตรวจวัดเสียงรบกวนเปนพ้ืนที่ที่ตองการความ 
       เงียบสงบ เชน โรงพยาบาล โรงเรียน ศาสนสถาน หรือหองสมุดเปนตน  
       และ / หรือ กรณีเกิดเสยีงรบกวนในชวงเวลาระหวาง 22.00 - 06.00  
      นาฬิกา ไมวาเสียงที่เกิดขึ้นต้ังแตเริ่มตนจนสิ้นสุดการดําเนินกิจกรรมนั้นๆ  
      จะมีระดับเสียงคงที่หรือไมก็ตาม (Steady Noise or Fluctuating Noise) ให 
      ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนเปนคาระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที  
      และนําคาระดับเสียงที่วัดไดบวกเพิ่มดวย 3 dB(A)  
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รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 
4. การลดเสียงรบกวน 1. การออกแบบอุปกรณ เครือ่งมือ ใหมีการทํางานที่เงียบ 

2. การเลือกใชอุปกรณ เครื่องมือ ควรเลือกประเภททีม่ีเสยีงดังนอยกวา เชน      
    การใชเครื่องปมทีเ่ปนระบบไฮดรอลิกแทน เครื่องที่ใชระบบกล 
3. การเปลี่ยนกระบวนการผลิตที่ไมทําใหเกิดเสียงดังการจัดหาที่ปดลอม 
    เครื่องมือ โดยนําวัสดุดูดซับเสียงมาบุลงในโครงสราง ทีจ่ะใชครอบหรือ 
    ปดลอมเครื่องมือ 
4. การติดต้ังเครื่องมือใหวางอยูในตําแหนงที่มั่นคง เน่ืองจากเสียงเกิดจากการ 
    สั่นสะเทือนของเครื่องจักร และการใชอุปกรณกันสะเทือนจะชวยลดเสียงได 
5. การบํารุงรกัษาอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักรอยูเสมอ เชน การทําความ 
    สะอาดเปนประจํา การหยอดน้ํามันหลอลื่นกันการเสียดสี ของเครื่องจักร 
6. เพ่ิมระยะหางระหวางเครือ่งจักร และผูรับเสียง ทําใหมผีลตอระดับเสยีง โดย 
    ระดับเสียงจะลดลง 6 เดซิเบลเอ ทุก ๆระยะทางที่เพ่ิมขึ้น เปนสองเทา 
7. การทําหอง หรือกําแพงกั้นทางเดินของเสียง โดยออกแบบวัสดุเก็บเสยีง  
    หรือดูดซับเสียงทีส่ัมพันธกับความถี่ของเสียง 
8. การปลูกตนไมยืนตนที่มีใบดกบริเวณรมิรั้ว ชวยในการลดเสียงได 
 9. ที่ครอบหู จะปดหูและกระดูกรอบ ๆ ใบหูไวทั้งหมด สามารถลดระดับความ 
     ดังของเสียงได 20-40 dB(A)  
10. ปลั๊กอุดหู ทําดวยยาง หรือพลาสติก ใชสอดเขาไปในชองหูสามารถลด 
      ระดับความดังของเสียงได 10-20 dB(A) 
 11. การลดระยะเวลาในการรับเสียงของผูที่อยูในบริเวณที่มีเสียงดังเกิน 
       มาตรฐาน โดยจํากัดใหนอยลง 
12. วิธีการใสปลั๊กอุดหู ใชสอดเขาไปในชองห ูโดยใชมือดานตรงขามกับหูที่จะ 
      ใส ออมผานหลังศีรษะดึงใบหูขึ้นไปดานหลัง อีกมือจับปลั๊กอุดหู สอดเขา 
      ชองหูจนกระชับลึกพอสมควร ระยะแรกอาจรูสึกรําคาญ จึงคอย ๆ เพ่ิม 
      เวลาการใส ครั้งแรกใสนาน 10-30 นาทีแลวคอย เพ่ิมมากขึ้นตามตาราง  
      หลัง 5 วันยังรูสึกไมสบาย ใหเปลี่ยนแบบใหม 

5 .เกณฑกําหนดของระดับเสียงที ่  
    เปนอันตราย 

1. ไดรับเสียงไมเกินวันละ 7 ชั่วโมง ตองมีระดับเสียงติดตอกันไมเกิน 91 dB(A) 
2. ไดรับเสียงวนัละ 7-8 ชั่วโมง ตองมีระดับเสียง ติดตอกันไมเกิน 90 dB(A) 
3. ไดรับเสียงเกินวันละ 8 ชั่วโมง ตองมีระดับเสียง ติดตอกันไมเกิน 80 dB(A) 
4. ผูปฏิบัติงานจะทํางานในที่ ๆ มีระดับเสียงเกิน 140 dB(A) โดยไมมีเครื่องปอง 
   กันไมได 
 

 


