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1. วัตถุประสงค์
1.1. เพื่อเป็ นแนวทางให้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ ตู รวจวัดเสียง และเจ้ าหน้ าที่วิเคราะห์ผลดําเนินการได้ อย่างครบถ้ วน
ถูกต้ องตามลําดับของวิธีการที่กําหนด
1.2. เพื่อใช้ เป็ นแนวทางการดําเนินงานให้ ได้ มาตรฐานเดียวกัน สามารถสืบค้ นความเป็ นมา และใช้ ปฏิบตั งิ าน
ทดแทนกันได้
2. ขอบเขต
เอกสารฉบับนี ้ครอบคลุมวิธีตรวจวัดเสียงเฉลี่ยพื ้นที่ใดพื ้นที่หนึง่ ซึง่ มีระดับเสียงคงที่และการวิเคราะห์ผล
3. ผู้รับผิดชอบ
เจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั งิ านตรวจวัดเสียง และเจ้ าหน้ าที่วิเคราะห์ผล
4. เครื่ องมืออุปกรณ์
4.1. เครื่ องวัดเสียง (Sound Level Meter)
(มาตรฐาน IEC 651 Type 2 หรื อ ANSI S 1.4 หรื อ BS EN 60651หรื อ AS/NZS 1259.1
มาตรฐานที่สงู กว่า IEC 60804 หรื อ IEC61672 หรื อ BS EN 60804 หรื อ AS/NZS 1259.2)
4.2. อุปกรณ์ตรวจสอบความถูกต้ อง (Noise Calibrator)
(มาตรฐาน IEC 60642)
4.3. ฟองนํ ้ากันลม (Wind Screen)
4.4. ขาตั้ง (Tripod)
5. เอกสารอ้ างอิง
5.1. คูม่ ือการใช้ เครื่ องมือตรวจวัดเสียง (Sound Level Meter)
5.2. คูม่ ือการใช้ อปุ กรณ์ตรวจสอบความถูกต้ อง (Noise Calibrator)
5.3. คูม่ ือการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้ อมด้ านกายภาพ 2545 สถาบันความปลอดภัยในการทํางาน
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
5.4. แนวทางการปฏิบตั ติ ามกฎกระทรวงฯ การตรวจวัดเสียงดัง(Noise Measurement)
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6. วิธีปฏิบัตงิ านการตรวจวัดเสียง
6.1. การสํารวจเบื ้องต้ น
สํารวจพื ้นที่ทํางานของสถานประกอบกิจการทั้งหมด เพื่อเก็บข้ อมูลเบื ้องต้ น จดบันทึกข้ อมูลบริ เวณ
ทํางานใดที่มีผ้ ปู ฏิบตั งิ านอาจได้ รับหรื อสัมผัสเสียงดัง เสียงดังที่เกิดขึ ้นมีลกั ษณะแบบใด และระยะเวลาที่รับ
หรื อสัมผัสเสียงนานเพียงใด
6.1.1. กําหนดจุดตรวจวัด
6.1.2. บันทึกข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องหรื อปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการตรวจวัด
6.2. การตรวจวัด
6.2.1. การเตรี ยมการก่อนการตรวจวัดเสียง
6.2.1.1. ตรวจสอบความพร้ อมของเครื่ องวัดเสียง
6.2.1.2. ปรับเทียบความถูกต้ องของเครื่ องวัดเสียงด้ วยอุปกรณ์ตรวจสอบความถูกต้ อง(Noise
Calibrator)
6.2.1.3. จัดตรี ยมแบบฟอร์ มบันทึกการตรวจวัดเสียง แผนผังจุดตรวจวัด
6.2.2. เทคนิคการวัดความดังเสียงเฉลี่ยพื ้นที่ใดพื ้นที่หนึง่ ซึง่ มีระดับเสียงคงที่
6.2.2.1. ใช้ เครื่ องมือวัดระดับความดังของเสียง(Sound Level Meter)ตั้งค่าต่างๆ ดังนี ้
a) ตั้งข่าย หรื อสเกล เอ : dBA
b) การตอบสนองแบบช้ า (Slow)
c) ตั้งช่วงการตรวจวัดไว้ ที่คา่ สูง
d) สวมฟองนํ ้ากันลม (Wind Screen)
e) ตั้งปุ่ มการทํางานอื่นๆ ตามคูม่ ือการใช้ งานของบริ ษัทผู้ผลิต
6.2.2.2. ตรวจวัดการได้ รับ/สัมผัสเสียงของพนักงาน โดยให้ ไมโครโฟนของเครื่ องวัดเสียงอยูท่ ี่ระดับหู
ของพนักงานที่กําลังปฏิบตั งิ าน รัศมีไม่เกิน 30 เซนติเมตร การถือเครื่ องวัดเสียงของผู้วดั พึง
ระวังการดูดซับหรื อสะท้ อนของเสียงเนื่องจากตัวผู้วดั หรื อพิจารณาใช้ เครื่ องวัดเสียงติดตั้ง
บนขาตั้ง(Tripod)แทนการถือโดยผู้ตรวจวัด
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6.2.2.3. อ่านค่าระดับเสียง และระยะเวลาที่สมั ผัสเสียงของพนักงานในแต่ละบริ เวณการทํางาน และ
บันทึกผล รวมทั้งบันทึกปั จจัยอื่นที่เกี่ยวข้ อง
6.2.2.4. นําค่า TWA ที่ตรวจวัดได้ (ตัดเศษทศนิยมออก นํามาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานความ
ปลอดภัยในการทํางาน ตามตารางในกฎกระทรวงอุตสาหกรรม หมวด 3 เสียง (ตารางที่1)
6.3. การประเมินผล
ตารางที่ 1 มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ ลูกจ้ างได้ รับตลอดเวลาการทํางานในแต่ ละวัน
เวลาการทํางานที่ได้ รับเสียง(ชัว่ โมง) ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทํางาน(TWA)ไม่เกิน (เดซิเบลเอ)
12
87
8
90
7
91
6
92
5
93
4
95
3
97
2
100
1½
102
1
105
110
½

¼

115

6.4. รายงานผล
6.4.1. แบบบันทึกผลการวัดเสียง
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แบบบันทึกการวัดระดับเสี ยงด้ วยเครื่องวัดเสี ยง(SLM)
วันที่ ..................................... เวลา ...........................
สถานที่ปฏิบตั ิงาน .......................................................
ผูท้ าํ การตรวจวัด ..................................................................
ข้อมูลเกี่ยวกับผูป้ ฏิบตั ิงานและบริ เวณทํางาน
ชื่อ.................................................................
บริ เวณทํางาน
หน้าที่...........................................................
อาคาร......................................
เวลาทํางาน..................................................
แผนก.....................................
จํานวนคนที่สัมผัสสี ยง...............................
มาตรการการควบคุมการสัมผัสเสี ยง
…….. วิธีการทางหน่วยงาน ......... การบริ หาร ....... อุปกรณ์ป้องกัน ....... ไม่มี
* ทําเครื่ องหมาย หน้าข้อ

เครื่ องมือวัดเสี ยง.................................................................................
วันที่ตรวจปรับ หมายเลขเครื่ องวัด
หมายเลขเครื่ องตรวจปรับ
...................................
.......................................
.................................................
ผลการตรวจวัด
จุดที่
เวลา
1
2
3
4

dBA
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5
6
7
8
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dBA
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9
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6.5. นิยาม
6.5.1. เสียง (Sound) คือพลังงานรูปหนึง่ ที่เกิดจากการสัน่ สะเทือนของโมเลกุลของอากาศ ทําให้ เกิดการ
อัดและขยายสลับกันของโมเลกุลอากาศ ความดันบรรยากาศจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงตามการ
เคลื่อนที่ของโมเลกุลอากาศ เรี ยกว่าคลื่นเสียง
6.5.2. ความถี่ของเสียง (Frequency of Sound) หมายถึง จํานวนครั้งของการเปลี่ยนแปลงความดัน
บรรยากาศตามการอัดและขยายของโมเลกุลอากาศในหนึง่ วินาที หน่วยวัดคือ รอบต่อวินาที หรื อ
เฮิรตซ์ (Hertz : Hz)
6.5.3. เสียงดัง (Noise) หมายถึงเสียงซึง่ ไม่เป็ นที่ต้องการของคนเพราะทําให้ เกิดการรบกวนการรับรู้
เสียงที่ต้องการหรื อความเงียบ และเป็ นเสียงที่เป็ นอันตรายต่อการได้ ยิน ความดังเสียงขึ ้นอยูก่ บั
ความสูงหรื อแอมปลิจดู (Amplitude) ของคลื่นเสียง ส่วนความทุ้มแหลมของเสียงขึ ้นกับความถี่
ของเสียง
6.5.4. เดซิเบลเอ : dBA หรื อ เดซิเบล (เอ) : dB(A) เป็ นหน่วยวัดความดังเสียงที่ใกล้ เคียงกับการ
ตอบสนองต่อเสียงของหูมนุษย์
6.5.5. TWA : Time Weighted Average ค่าเฉลี่ยระดับความดังเสียงตลอดระยะเวลาการสัมผัสเสียง
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