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ระบบเสียงรบกวน 
 

รายการ ข้อก าหนดเพื่อความปลอดภัย 

1. ข้อก ำหนดทั่วไป 1. เสียงรบกวน คือ สิ่งต่อไปนี้ 
ก. กำรท ำให้ เกิ ดควำมร ำคำญ  รู้สึ กห งุดห งิด ไม่ สบำยใจ  เกิ ด

ควำมเครียดทำงระบบประสำท 
ข. กำรรบกวนต่อกำรพักผ่อนนอนหลับ และกำรติดต่อสื่อสำร 
ค. กำรท ำให้ขำดสมำธิ ประสิทธิภำพกำรท ำงำนลดลง และถ้ำเสียงดัง

มำกอำจท ำให้ท ำงำนผิดพลำด หรือเชื่องช้ำจนเกิดอุบัติเหตุได้ 
ง. กำรมีผลต่อสุขภำพร่ำงกำย ควำมเครียด อำจก่อให้เกิดอำกำรป่วย

ทำงกำย เช่น โรคกระเพำะ โรคควำมดันโลหิตสูง 
จ. กำรได้รับฟังเสียงดังเกินกว่ำก ำหนดเป็นระยะนำนเกินไปอำจท ำให้

สูญเสียกำรได้ยิน ซึ่งอำจเป็นอย่ำงชั่วครำวหรือถำวรก็ได้ 
2. ให้ก ำหนดค่ำระดับเสียงรบกวนไว้ที่ 10 dB(A)  หำกระดับกำรรบกวนที่

ค ำนวณได้มีค่ำมำกกว่ำค่ำระดับเสียงรบกวนตำมวรรคแรกให้ถือว่ำเป็น
เสียงรบกวน 

3. ระดับเสียงที่ดังเกินกว่ำ 85 dB(A)  ถือว่ำเป็นอันตรำยต่อมนุษย์ 
2. มำตรฐำนกำรตรวจวัด 1. ก่อนตรวจวัดระดับเสียงพ้ืนฐำนและระดับเสียงขณะมีกำรรบกวนทุก

ครั้ง   ต้องปรับมำตรระดับเสียงไว้ที่วงจรถ่วงน้ ำหนัก "A" (Weighting 
Network "A") และที่ลักษณะควำมไวตอบรับเสียง "FAST" (Dynamic 
Characteristics "FAST")   รวมทั้งต้องสอบเทียบกับเครื่องก ำเนิดเสียง
มำตรฐำน   เช่น   พิสตันโฟน (Piston Phone) หรืออะคูสติค คำลิเบร
เตอร์(Acoustic Calibrator) หรือตรวจสอบ  ตำมคู่มือกำรใช้งำนที่
ผู้ผลิตมำตรระดับเสียงก ำหนดไว้ 

2. ให้ตั้งไมโครโฟนและมำตรระดับเสียงตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศ
คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ   ฉบับที่ 15  (พ.ศ. 2540) เรื่อง 
ก ำหนดมำตรฐำนระดับเสียงโดยทั่วไป ในบริเวณที่ประชำชนร้องเรียน
หรือ ที่คำดว่ำจะได้รับกำรรบกวนโดยผู้ที่ท ำกำรตรวจวัด  ต้องจัดท ำ
บันทึกรำยละเอียดเกีย่วกับสภำพของต ำแหน่งที่ท ำกำรตรวจวัด 

3. กำรตรวจวัดระดับเสียงพ้ืนฐำนให้ตรวจวัดเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 5 นำท ี
ขณะไม่มีเสียงจำกแหล่งก ำเนิดในช่วงเวลำใดเวลำหนึ่งซึ่งสำมำรถใช้เป็น
ตัวแทนของระดับเสียงพ้ืนฐำนของพ้ืนที่นั้นๆ แบ่งได้เป็น 3 กรณี คือ 
ก. แหล่ งก ำ เนิ ด เสี ย งรบกวนยั งไม่ เกิดหรือยั งไม่ มี กำรด ำ เนิ น

กิจกรรม   ให้ตรวจวัดระดับเสียงพ้ืนฐำน ในวัน เวลำ และต ำแหน่ง
ที่คำดว่ำจะเกิดเสียงรบกวน หรือจำกต ำแหน่งที่คำดว่ำจะมีกำร
ด ำเนินกิจกรรมดังกล่ำว 

ข. แหล่งก ำเนิดเสียงรบกวนมีกำรด ำเนินกิจกรรมไม่ต่อเนื่องให้ตรวจ    
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รายการ ข้อก าหนดเพื่อความปลอดภัย 

2. มำตรฐำนกำรตรวจวัด(ต่อ)      วัดระดับเสียงพ้ืนฐำนในวัน เวลำ และต ำแหน่งเดียวกันกับต ำแหน่ง 
     ที่จะมีกำรวัดระดับเสียงขณะมีกำรรบกวน โดยให้หยุดกิจกรรมของ  
     แหล่งก ำเนิดเสียงหรือวัดทันทีก่อนหรือหลังกำรด ำเนินกิจกรรม 
ค. แหล่งก ำเนิดเสียงรบกวนมีกำรด ำเนินกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่องไม่

สำมำรถหยุดกำรด ำเนินกิจกรรมได้ ให้ตรวจวัดระดับเสียงพ้ืนฐำนใน
บริเวณอ่ืนที่มีสภำพแวดล้อมคล้ำยคลึงกับบริเวณท่ีมีกำรรบกวนมำก
ที่สุด และไม่ได้รับผลกระทบจำกแหล่งก ำเนิดเสียงรบกวนโดยผู้ที่ท ำ
กำรตรวจวัดจะต้องจัดท ำบันทึกรำยละเอียดเกี่ยวกับสภำพของ
บริเวณที่ท ำกำรตรวจวัดระดับเสียงพ้ืนฐำนและบริเวณที่จะท ำกำร
ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีกำรรบกวน 

3. กำรตรวจวัดระดับเสียง
ขณะมีกำรรบกวน 

1. กำรตรวจวัดระดับเสียงขณะมีกำรรบกวน แบ่งเป็น 4 กรณี คือ 
ก. ในกรณีที่เสียงรบกวนเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป   ไม่ว่ำ

เสียงที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกำรด ำเนินกิจกรรมนั้นๆจะมี
ระดับ เสียงคงที่ หรือไม่ก็ตำม  (Steady Noise or Fluctuating 
Noise) ให้วัดระดับเสียงขณะมีกำรรบกวนเป็นค่ำระดับเสียงเฉลี่ย 1 
ชั่วโมง (Equivalent A-Weighted Sound Pressure Level, L eq 

1 hr) 
ข. ในกรณีที่เสียงรบกวนเกิดข้ึนต่อเนื่องและเกิดไม่ถึง 1 ชั่วโมง   ไม่ว่ำ

เสียงที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกำรด ำเนินกิจกรรมนั้นๆจะมี
ระดับ เสียงคงที่ หรือไม่ก็ตำม  (Steady Noise or Fluctuating 
Noise) ให้วัดระดับเสียงขณะเริ่มต้นจนสิ้นสุดกำรด ำเนินกิจกรรม
นั้นๆ ตำมระยะเวลำที่เกิดขึ้น 

ค. ในกรณี ที่ เสี ย งรบกวน เกิ ดขึ้ น ไม่ ต่ อ เนื่ อ งและเกิดมำกกว่ ำ 
1  ช่วงเวลำ   โดยแต่ละช่วงเวลำเกิดไม่ถึง   1   ชั่วโมง   ไม่ว่ำ
เสียงที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกำรด ำเนินกิจกรรมนั้นๆ จะมี
ระดับ เสียงคงที่ หรือไม่ก็ตำม (Steady Noise or Fluctuating 
Noise) ใ ห้ วั ด ร ะ ดั บ เ สี ย ง ทุ ก ช่ ว ง เ ว ล ำ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ น
เวลำ   1   ชั่วโมง   และให้ค ำนวณค่ำระดับเสียงขณะมีกำรรบกวน 

ง. ในกรณีบริเวณที่จะท ำกำรตรวจวัดเสียงรบกวนเป็นพ้ืนที่ที่ต้องกำร
ควำมเงียบสงบ เช่น  โรงพยำบำล โรงเรียน ศำสนสถำน หรือ
ห้องสมุดเป็นต้นและ / หรือ กรณีเกิดเสียงรบกวนในช่วงเวลำ
ระหว่ำง 22.00 น. - 06.00 น.นำฬิกำ ไม่ว่ำเสียงที่เกิดขึ้นตั้งแต่
เริ่มต้นจนสิ้นสุดกำรด ำเนินกิจกรรมนั้นๆจะมีระดับเสียงคงที่หรือไม่
ก็ตำม (Steady Noise or Fluctuating Noise) ให้ตรวจวัดระดับ
เสียงขณะมีกำรรบกวนเป็นค่ำระดับเสียงเฉลี่ย 5 นำทีและน ำค่ำ
ระดับเสียงที่วัดได้บวกเพ่ิมด้วย 3 dB(A) 
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รายการ ข้อก าหนดเพื่อความปลอดภัย 

4. กำรลดเสียงรบกวน 1. กำรออกแบบอุปกรณ์ เครื่องมือ ให้มีกำรท ำงำนที่เงียบ 
2. กำรเลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ควรเลือกประเภทที่มีเสียงดังน้อยกว่ำ 

เช่นกำรใช้เครื่องปั๊มที่เป็นระบบไฮดรอลิกแทน เครื่องที่ใช้ระบบกล 
3. กำรเปลี่ยนกระบวนกำรผลิตที่ไม่ท ำให้เกิดเสียงดังกำรจัดหำที่ปิดล้อม

เครื่องมือ โดยน ำวัสดุดูดซับเสียงมำบุลงในโครงสร้ำง ที่จะใช้ครอบหรือ
ปิดล้อมเครื่องมือ 

4. กำรติดตั้งเครื่องมือให้วำงอยู่ในต ำแหน่งที่มั่นคง เนื่องจำกเสียงเกิดจำก
กำรสั่นสะเทือนของเครื่องจักร และกำรใช้อุปกรณ์กันสะเทือนจะช่วย
ลดเสียงได้ 

5. กำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรอยู่เสมอ เช่น กำรท ำควำม
สะอำดเป็นประจ ำ กำรหยอดน้ ำมันหล่อลื่นกันกำรเสียดสี  ของ
เครื่องจักร 

6. เพ่ิมระยะห่ำงระหว่ำงเครื่องจักรและผู้รับเสียงท ำให้มีผลต่อระดับเสียง 
โดยระดับเสียงจะลดลง 6 dB(A) ทุกๆระยะทำงท่ีเพ่ิมข้ึนเป็น 2 เท่ำ 

7. กำรท ำห้อง หรือก ำแพงก้ันทำงเดินของเสียง โดยออกแบบวัสดุเก็บเสียง
หรือดูดซับเสียงที่สัมพันธ์กับควำมถี่ของเสียง 

8. กำรปลูกต้นไม้ยืนต้นที่มีใบดกบริเวณริมรั้ว ช่วยในกำรลดเสียงได้ 
9. ที่ครอบหู จะปิดหูและกระดูกรอบ ๆ ใบหูไว้ทั้งหมด สำมำรถลดระดับ

ควำมดังของเสียงได้ 20-40 dB(A) 
10. ปลั๊กอุดหู ท ำด้วยยำง หรือพลำสติก ใช้สอดเข้ำไปในช่องหูสำมำรถลด

ระดับควำมดังของเสียงได้ 10-20 dB(A) 
11. กำรลดระยะเวลำในกำรรับเสียงของผู้ที่อยู่ในบริเวณที่มีเสียงดังเกิน

มำตรฐำน โดยจ ำกัดให้น้อยลง 
12. วิธีกำรใส่ปลั๊กอุดหู ใช้สอดเข้ำไปในช่องหู โดยใช้มือด้ำนตรงข้ำมกับหูที่

จะใส่ อ้อมผ่ำนหลังศีรษะดึงใบหูขึ้นไปด้ำนหลัง อีกมือจับปลั๊กอุดหู สอด
เข้ำช่องหูจนกระชับลึกพอสมควร ระยะแรกอำจรู้สึกร ำคำญ จึงค่อย ๆ 
เพ่ิมเวลำกำรใส่ ครั้งแรกใส่นำน 10-30 นำทีแล้วค่อย เพ่ิมมำกขึ้นตำม
ตำรำงหลัง 5 วันยังรู้สึกไม่สบำย ให้เปลี่ยนแบบใหม่ 

5. เกณฑ์ก ำหนดของระดับ
เสียงที่เป็นอันตรำย 

1. ได้รับเสียงไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมง ต้องมีระดับเสียงติดต่อกันไม่เกิน 91 
dB(A) 

2. ได้รับเสียงวันละ 7-8 ชั่วโมง ต้องมีระดับเสียง ติดต่อกันไม่เกิน 90 
dB(A) 

3. ได้รับเสียงเกินวันละ 8 ชั่วโมง ต้องมีระดับเสียง ติดต่อกันไม่เกิน 80 
dB(A) 

4. ผู้ปฏิบัติงำนจะท ำงำนในที่ ๆ มีระดับเสียงเกิน 140 dB(A) โดยไม่มี
เครื่องป้องกันไม่ได้ 

 


