
เทคนิคการตรวจวดั

ระดบัเสียงรบกวน

นายทยัธชั  หิรญัเรือง

กลุ่มเหตรุาํคาญและกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ

สาํนักอนามยัส่ิงแวดล้อม กรมอนามยั



3. การตรวจวดัและประเมิน

เสียงรบกวน

1. การตรวจวดัและ

ประเมินเสียงจาก

แหล่งกาํเนิดเคล่ือนท่ี

ประเภทการ

ตรวจวดัเสียง

ชมุชน

2. การตรวจวดัและประเมินเสียง

ในส่ิงแวดล้อมทัว่ไป

5. การตรวจวดัและประเมิน

เสียงดงัท่ีเป็นอนัตรายนําไปสู่

การสญูเสียการได้ยิน

4. การตรวจวดัและประเมิน

เสียงรบกวนการทาํงานท่ีต้อง

ใช้การสนทนา

สาํนักงาน โรงงาน



การตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน

ก า ร ต ร ว จ วั ด ร ะ ดั บ เ สี ย ง

รบกวน เป็นไปตามประกาศ

คณะกรรมาการส่ิงแวดล้อม

แห่งชาต ิฉบบัที ่29 พ.ศ. 2550
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เสียงรบกวน ระดบัเสียงรบกวน เสียงพืน้ฐาน

เสียงแหลมดงั

เสียงขณะมีการรบกวน
เสียงขณะไม่มีการ

รบกวน

เสียงกระแทก

เสียง L A90

เสียงท่ีมีความ

สัน่สะเทือน

เสียงของแหล่งกาํเนิด

เสียง L Aeq

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.siamintelligence.com/agenda-bangkok-12-noise/&ei=cDVHVK22GpDjuQSSmoDYBw&bvm=bv.77880786,d.c2E&psig=AFQjCNF7Ib_CuRav047YsypxSFvLqNXYLg&ust=1414039248653101


“เสียงรบกวน” หมายถึง ระดับเสียงจากแหล่งกาํเนิดในขณะมีการ

รบกวนท่ีมีระดบัเสียงสูงกว่าระดบัเสียงพื้นฐาน โดยมีระดบัการรบกวน

เกินกว่าระดับเสียงรบกวนท่ีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ

ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน

หรืออกีนัยหน่ึงคือ มีระดับการรบกวนเกนิ 10 เดซิเบลเอ

นิยามและความหมาย

“ระดับการรบกวน” หมายถึง ค่าความแตกต่างระหว่างระดับเสียง   

ขณะมีการรบกวน กบัระดบัเสียงพื้นฐาน

“ระดบัเสียงรบกวน” หมายถึง ตวัเลขท่ีกาํหนดเป็นค่ามาตรฐานตาม

ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ.2550) เร่ือง ค่า

ระดบัเสียงรบกวน ซ่ึงไดก้าํหนดไวเ้ท่ากบั 10 เดซิเบลเอ



“ระดับเสียงพื้นฐาน (Background Noise Level)” หมายถึง ระดบัเสียงท่ี

ตรวจวัดในส่ิงแวดล้อมในขณะยังไม่ เ กิดเสียงหรือไม่ได้รับเสียงจาก

แหล่งกาํเนิดท่ีประชาชนร้องเรียนหรือแหล่งกาํเนิดท่ีคาดว่าประชาชนจะไดรั้บ

การรบกวน เป็นระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทลท่ี์ 90 (Percentile Level 90, LA90)

นิยามและความหมาย (ต่อ)



(Percentile Level 90, L90) 
หมายถึง ร้อยละ 90 ของระยะเวลาท่ีตรวจวัด 

จะมรีะดับเสียงเกินกว่าค่าน้ี



“ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (Specific Noise Level)” หมายถึง ระดบัเสียงท่ี

ได้จากการตรวจวัดและจากการคํานวณระดับเสียงในขณะเกิดเสียงของ

แหล่งกาํเนิด ซ่ึงเป็นแหล่งกาํเนิดท่ีประชาชนร้องเรียนหรือแหล่งกาํเนิดท่ีคาดว่า

ประชาชนจะไดรั้บการรบกวน

“ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Residual Noise Level)” หมายถึง ระดบั

เสียงท่ีตรวจวัดในส่ิงแวดล้อมในขณะยงัไม่เกิดเสียงหรือไม่ได้รับเสียงจาก

แหล่งกาํเนิดท่ีประชาชนร้องเรียนหรือแหล่งกาํเนิดท่ีคาดว่าประชาชนจะไดรั้บการ

รบกวน เป็นระดบัเสียงเฉล่ีย (LAeq)

นิยามและความหมาย (ต่อ)



“เสียงกระแทก (Impulsive Noise)” หมายถึง เสียงท่ีเกิดจากการตก ตี เคาะหรือ

กระทบของวตัถุ หรือลกัษณะอ่ืนใดซ่ึงมีระดบัเสียงสูงกว่าระดบัเสียงทัว่ไปใน

ขณะนั้น และเกิดข้ึนในทนัทีทนัใดและส้ินสุดลงภายในเวลานอ้ยกว่า 1 วินาที เช่น 

การตอกเสาเขม็ การป๊ัมข้ึนรูปวสัดุ เป็นตน้ และเป็นลกัษณะเสียงกระแทกแบบลูก

โดด (Single impulse) เช่น เคร่ืองป้ัมชนิดใหญ่ เคร่ืองตอกแบบ

นิยามและความหมาย (ต่อ)



“เสียงแหลมดัง” หมายถึง เสียงท่ีเกิดจากการเบียด เสียด สี เจียร หรือขดัวตัถุ     

ท่ีเกิดข้ึนในทนัทีทนัใด เช่น การใชส้ว่านไฟฟ้าเจาะเหล็กหรือปูน การเจียรโลหะ 

การบีบหรืออดัโลหะโดยเคร่ืองอดั การขดัข้ึนเงาวสัดุดว้ยเคร่ืองมือกล เป็นตน้

“เสียงที่มีความส่ันสะเทือน” หมายถึง เสียงเคร่ืองจกัร เคร่ืองดนตรี เคร่ืองเสียง 

หรือเคร่ืองมืออ่ืนใดท่ีมีความสั่นสะเทือนเกิดร่วมดว้ย เช่น เสียงเบสท่ีผ่านเคร่ือง

ขยายเสียง เป็นตน้

นิยามและความหมาย (ต่อ)



คุณสมบัตเิคร่ืองตรวจวดัระดบัเสียง

สาํนกัอนามยัส่ิงแวดลอ้ม กรมอนามยั11

 ไดต้ามมาตรฐาน IEC 60804 หรือ IEC 61672 ของคณะกรรมาธิการระหวา่งประเทศ

วา่ดว้ยเทคนิคไฟฟ้า (International Electrotechnical Commission, IEC) 

 สามารถตรวจวดั ระดบัเสียงเฉลีย่ (LAeq) และระดบัเสียง                                           

เปอร์เซนไทล์ที ่90 (L A90) ตามระยะเวลาท่ีกาํหนดได ้

 สามารถวดัระดบัความดงัของเสียงไดใ้นช่วง 20 - 137 เดซิเบลเอ

 สามารถเลือก Frequency Weighting ไดท้ั้งแบบ A C และ Z (Linear)

 มี Time Weighting เป็นแบบ Fast, Slow, Peak และ Impulse

 มีอุปกรณ์สาํหรับการเปรียบเทียบความเท่ียงตรงในการวดัของเคร่ืองมือ

ท่ีความถ่ี 1000 Hz และความถ่ีดงัท่ี 94 หรือ 114 เดซิเบล

การสอบเทยีบและการบาํรุงรักษา



Sound Level Meter

“มาตรวดัระดบัเสียง

หรือเคร่ืองตรวจวดั

ระดบัเสียง”



อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการตรวจวดัเสียง

 ไมโครโฟน (microphone)

 ตัวเคร่ืองตรวจวดัระดับเสียง

 ฟองนํา้กนัลม (wind screen)

 เคร่ืองกาํเนิดเสียงมาตรฐาน (Calibrator)

 ขาตั้งเคร่ืองตรวจวดัเสียง (Tri-Pod)

 อุปกรณ์เสริมอ่ืนๆ 
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หลกัการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน



1. การเตรียมการ
 การศึกษาขอ้มูล

เบ้ืองตน้

 การเตรียมเคร่ืองมือ

และอุปกรณ์ก่อนออก

ภาคสนาม

 การสาํรวจขอ้มูลก่อน

การตรวจวดัเสียงรบกวน

2. การตรวจวดัและ

ประมวลผล
 การเลือกจุดตรวจวดั

 การตั้งเคร่ืองวดัเสียง

 การตรวจวดัระดบัเสียง

พ้ืนฐาน และระดบัเสียงขณะ

ไม่มีการรบกวน

 การตรวจวดัและคาํนวณ

ระดบัเสียงขณะมีการรบกวน

 การคาํนวณค่าระดบัการ

รบกวนและประมวลผล

3. การบันทกึข้อมูล
 แหล่งกาํเนิดเสียง

และสภาพแวดลอ้มของ

จุดตรวจวดั

 ขอ้มูลการตรวจวดั

ระดบัเสียง



การศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้น

ศึกษาขอ้มูลจากเอกสารของงานท่ีไดรั้บมอบหมายใหด้าํเนินการ เช่น

จงัหวดั/พื้นท่ี ประเภทแหล่งกาํเนิดเสียง ลกัษณะเสียง เป็นตน้

ศึกษากรณีปัญหาเดิมท่ีเคยดาํเนินการในคร้ังท่ีผา่นมา (ถา้มี) หรือกรณีปัญหา

ท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั

เพื่อใชป้ระกอบการพิจารณาวางแผนดาํเนินการ เช่น กาํหนดจุดตรวจวดั 

ช่วงเวลาท่ีควรตรวจวดัระดบัเสียง และความยาวนานในการเกบ็ขอ้มูล เป็นตน้



การเตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ก่อนออกภาคสนาม

• ศึกษาการใชง้านของเคร่ืองวดัระดบัเสียงจากคู่มือการใชง้านของเคร่ืองวดัระดบั

เสียงนั้น ๆ

• ตรวจสอบอุปกรณ์ปรับเทียบวา่ยงัสามารถใชง้านได้

• ตรวจสอบความพร้อมของแบตเตอร่ีสาํหรับเคร่ืองวดัระดบัเสียงและแบตเตอร่ีของ

อุปกรณ์ปรับเทียบการอ่านค่าระดบัเสียง

• ประกอบเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทั้งหมด ดูวา่อุปกรณ์ต่าง ๆ อยูใ่นสภาพท่ีจะใชง้าน

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

• เกบ็เคร่ืองมือตรวจวดัระดบัเสียงไวใ้นกระเป๋าหรือ

บรรจุภณัฑท่ี์เหมาะสม



การสํารวจข้อมูลก่อนการตรวจวดัเสียงรบกวน

รายการ การนําไปใช้ประโยชน์

แหล่งกาํเนิดเสียงทีส่นใจ

ข้อมูลการประกอบกจิการ ใบอนุญาตประกอบกิจการ เพื่อตรวจสอบวา่มีการดาํเนินการท่ีผดิ

กฎหมายหรือไม่และแจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป

ทีต่ั้ง วางแผนในการเดินทาง สาํรวจขอ้มูลเบ้ืองตน้และเกบ็ขอ้มูล

ลกัษณะเสียง ลกัษณะเสียงท่ีเกิดข้ึนและไดย้นิ ณ จุดผูรั้บเสียงจะกาํหนดวธีิตรวจวดั

และประมวลผลระดบัเสียงขณะมีการรบกวน

แหล่งกาํเนิดเสียงอ่ืน

ประเภท มีแหล่งกาํเนิดอะไรบา้งท่ีเกิดเป็นกิจวตัร ณ จุดผูรั้บเสียงหากในวนัท่ี

จะตรวจวดัเสียงรบกวน มีแหล่งกาํเนิดอ่ืน เช่น ตดัหญา้ ต่อเติมบา้น 

เป็นตน้ กไ็ม่ควรตรวจวดัเสียงใด ๆ ณ วนันั้น



การสํารวจข้อมูลก่อนการตรวจวดัเสียงรบกวน

รายการ การนําไปใช้ประโยชน์

ผู้รับเสียง

ทีต่ั้ง กาํหนดเป็นท่ีตั้งเคร่ืองวดัระดบัเสียง

ลกัษณะการใช้พืน้ที่ พื้นท่ีตอ้งการความเงียบสงบ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล ศาสนสถาน 

เป็นตน้ ใหบ้วก 3 เดซิเบลเอ กบัระดบัเสียงขณะมีการรบกวน

ระยะจากแหล่งกาํเนิด คาดการณ์ผลกระทบ หากอยูใ่กลม้ากอาจเป็นเสียงรบกวนได้

ช่วงเวลาทีไ่ด้รับเสียง วางแผนและวธีิการเกบ็ขอ้มูล ไดแ้ก่ กลางวนั : ตรวจวดัเสียงของ

แหล่งกาํเนิดเป็น LAeq 1 ชม. หรือเป็น LAeq เฉพาะช่วงท่ีเกิดเสียงใน 1  ชม.  

กลางคืน (22.00-06.00 น.) : ตรวจวดัเป็น LAeq 5 นาที

บริเวณทีไ่ด้รับเสียงมากทีสุ่ด เพื่อเลือกจุดติดตั้งเคร่ืองวดัระดบัเสียงวา่เป็นในอาคารหรือนอกอาคาร

ความยาวนานของการเกดิเสียง กรณีแหล่งกาํเนิดเสียงเกิดต่อเน่ือง ใหเ้ลือกบริเวณอ่ืนท่ีมีสภาพคลา้ยกนั

เป็นจุดตรวจวดัระดบัเสียงพื้นฐานและระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน



ขั้นตอนที ่2 การตรวจวดัและประมวลผล

การเลือกจุดตรวจวดั

 บริเวณท่ีตั้งของผูรั้บเสียง หรือจุดท่ีคาดวา่ผูรั้บเสียงจะไดรั้บการรบกวน

ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีประชาชนร้องเรียนหรือคาดวา่จะไดรั้บการรบกวน



หลกัการทัว่ไปในการตดิตั้งไมโครโฟน และเคร่ืองตรวจวดัเสียง

 บริเวณภายนอกอาคาร  

ใหต้ั้งการตั้งไมโครโฟน ของมาตรระดบัเสียงสูง

จากพ้ืน 1.2-1.5 เมตร โดยรัศมี 3.5 เมตร ตามแนว 

ราบไมโครโฟน ตอ้งไม่มีกาํแพงหรือส่ิงอ่ืนกีดขวาง

 บริเวณภายในอาคาร 

ใหต้ั้งการตั้งไมโครโฟนของมาตรระดบัเสียงสูง  

จากพ้ืน 1.2-1.5 เมตร โดยรัศมี 1 เมตร ตามแนวราบ

ไมโครโฟน ตอ้งไม่มีกาํแพงหรือส่ิงอ่ืนกีดขวาง 

และตอ้งห่างจากช่องหนา้ต่าง หรือ ช่องทางออก

นอกอาคาร  อยา่งนอ้ย 1.5 เมตร
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ขั้นตอนที ่2 การตรวจวดัและประมวลผล (ต่อ)

ทาํการปรับเทียบความถูกตอ้งของเคร่ืองวดัระดบัเสียงดว้ยอุปกรณ์ตรวจสอบความ

ถูกตอ้ง (Calibrators) เช่น พิสตนัโฟน (Piston Phone) หรือะคูสติคคาลิเบรเตอร์

(Acustic Calibrator) หรือตรวจสอบตามคู่มือมาตรฐานการใชง้านท่ีผูผ้ลิตมาตรระดบั

เสียงกาํหนดไว ้ทุกคร้ังก่อน ทาํการตรวจวดัระดบัเสียง

ใหป้รับมาตรระดบัเสียงไวท่ี้ท่ีวงจรถ่วงนํ้าหนกั “A” (weighting Network “A” ) และท่ี

ลกัษณะความไวตอบรับเสียง “Fast” (Dynamic Characteristics “Fast”)

การเตรียมเคร่ืองมือก่อนทาํการตรวจวดั



“การจะไดท้ั้ง 3 พารามิเตอร์ขา้งตน้ท่ีดีท่ีสุดควรเป็นผลจากการตรวจวดั 

ณ จุดเดยีวกนั คือ บริเวณท่ีตั้งของผูรั้บเสียง หรือจุดท่ีคาดวา่ผูรั้บเสียง

จะไดรั้บการรบกวน”

การตรวจวดัระดับเสียงรบกวน

ต้องตรวจวดั 3 พารามิเตอร์

ระดบัเสียงของ

แหล่งกําเนิด

ระดบัเสียงขณะไม่

มีการรบกวน (Laeq)

ระดบัเสียงพ้ืนฐาน

(LA90)



การตรวจวดัระดบัเสียงพืน้ฐานและระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน

• เลือกใชว้งจรถ่วงนํ้าหนกั “A” ลกัษณะความไวตอบรับเสียง “Fast”

• ตั้งเวลาการเกบ็ขอ้มูล 5 นาที หรือมากกวา่

• ตั้งการเกบ็ขอ้มูล LA90 (ระดบัเสียงพ้ืนฐาน) และ LAeq (ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน)

• ดาํเนินการเกบ็ขอ้มูลแบบต่อเน่ืองไม่นอ้ยกวา่ 3 ค่า

เลือก

เวลา ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L 90)

: dBA

ระดบัเสียงขณะไม่มกีาร

รบกวน  (L Aeq): dBA

18.00 – 18.05 น. 50.2 53.9

18.05 – 18.10 น. 52.3 53.6

18.10 – 18.15 น. 53.4 54.0



การตรวจวดัระดบัเสียงพืน้ฐานและระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน

ขอ้กาํหนดในการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐานและระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน





การตรวจวดัและคาํนวณระดบัเสียงขณะมกีารรบกวน

เสียงจากแหล่งกาํเนิดเสียงเกิดขึน้ต่อเน่ืองนานกว่า 1 

ชัว่โมง

ภายใน 1 ชัว่โมง เสียงจากแหล่งกาํเนิดเสียงเกิดขึน้เพียง       

1 ช่วง

ภายใน 1 ชัว่โมง มีเสียงจากแหล่งกาํเนิดเสียงเกิดขึน้

มากกว่า 1 ช่วง

เสียงขณะมีการรบกวนเกิดขึน้ในพืน้ท่ีท่ีต้องการความ

เงียบสงบ หรือเกิดในเวลากลางคืน (22.00-06.00 น.)

กรณี

1

กรณี

2

กรณี

3

กรณี

4



กรณทีี ่1 เสียงจากแหล่งกาํเนิดขึน้อย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ 1 ช่ัวโมงขึน้ไป

1.  ให้ตัง้เวลาการเกบ็ข้อมลู 1 ชม. ข้อมลูท่ีได้จะ

เป็นค่าระดบัเสียงเฉล่ีย 1 ชม. (LAeq 1 hr)

2.  LAeq 1 hr ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน

ผลต่างของค่าระดบัเสียง

3.  นําผลต่างของค่าระดบัเสียงท่ีได้มาเทียบกบั

ตารางปรบัค่า เพ่ือหา ตวัปรบัค่าระดบัเสียง

4.  LAeq 1 hr ตวัปรบัค่าระดบัเสียง 

ระดบัเสียงขณะมีการรบกวน



1. ใหต้ัง้เวลาการเกบ็ขอ้มลู แบบ “Manual” เริม่เกบ็ขอ้มลู

ตัง้แต่มเีสยีงจากกจิกรรมของแหลง่กาํเนิดจน กระทัง่การ

ดาํเนินกจิกรรมสิน้สดุ จะไดร้ะดบัเสียงของแหล่งกาํเนิด

2. ระดบัเสยีงของแหลง่กาํเนิด ระดบัเสยีงขณะไมม่กีารรบกวน

ผลต่างของค่าระดบัเสียง

3. นําผลต่างของคา่ระดบัเสยีงทีไ่ดม้าเทยีบกบัตารางปรบัค่า 

เพือ่หา ตวัปรบัค่าระดบัเสียง         

4. ระดบัเสยีงของแหลง่กาํเนิด ตวัปรบัคา่ระดบัเสยีง 

ระดบัเสียงของแหล่งกาํเนิดท่ีมีการปรบัค่าระดบั

เสียง  (LAeq,Tm)

กรณีท่ี 2 ภายใน 1 ชัว่โมง เสียงจากแหล่งกาํเนิดเสียงเกิดขึน้เพียง 1 ช่วง

5. นํา LAeq,Tm มาคาํนวณเพือ่หาคา่ระดบัเสียงขณะมีการ

รบกวน ในฐานเวลา 1 ชม. ตามสมการ



1. ใหต้ัง้เวลาการเก็บขอ้มูล แบบ “Manual” เริ่มเก็บขอ้มูลตัง้แต่มเีสยีงจาก

กจิกรรมของแหล่งกําเนิดจน กระทัง่การดาํเนินกจิกรรมสิน้สดุ บนัทกึค่าระดบั

เสยีง (LAeq,Ti) และระยะเวลาทีเ่กดิเสยีงเป็นหน่วยนาท ี(Ti) ในแต่ละช่วง ขอ้มลู

ทีไ่ดจ้ะเป็นคา่ระดบัเสยีงเฉลีย่ตามชว่งเวลาของกจิกรรมทีเ่กดิขึน้จรงิใน 1ชม.

2. นําคา่ระดบัเสยีงและเวลาการเกดิเสยีงทีต่รวจวดัไดแ้ต่ละ

ชว่ง คาํนวณหาคา่ระดบัเสยีงเฉลีย่ของแหลง่กาํเนิด (LAeq,Ts)

ตามสมการ

3. LAeq,Ts ระดบัเสยีงขณะไมม่กีารรบกวน ผลต่าง

ของคา่ระดบัเสยีง และนําไปเทยีบกบัตารางปรบัคา่ เพือ่หา 

ตวัปรบัค่าระดบัเสียง         

4. LAeq,Ts ตวัปรบัคา่ระดบัเสยีง         ระดบัเสียงของ

แหล่งกาํเนิดท่ีมีการปรบัค่าระดบัเสียง  (LAeq,Tm)

5. นํา LAeq,Tm มาคาํนวณเพือ่หาคา่ระดบัเสียงขณะมีการ

รบกวน ในฐานเวลา 1 ชม. ตามสมการ

กรณีท่ี 3 ภายใน 1 ชัว่โมง มีเสียงจากแหล่งกาํเนิดเสียงเกิดขึน้มากกว่า 1 ช่วง



1. ให้ตัง้เวลาการเกบ็ข้อมลู 5 นาที ข้อมลูท่ีได้จะ

เป็นค่าระดบัเสียงเฉล่ีย 5 นาที (LAeq 5 min)

2.   LAeq 5 min ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน

ผลต่างของค่าระดบัเสียง

3.  นําผลต่างของค่าระดบัเสียงท่ีได้มาเทียบกบั

ตารางปรบัค่า เพ่ือหา ตวัปรบัค่าระดบัเสียง

4.  LAeq 5 min ตวัปรบัค่าระดบัเสียง 

ระดบัเสียงขณะมีการรบกวน (+ 3 dB(A))

กรณีท่ี 4 เสียงขณะมีการรบกวนเกิดขึน้ในพืน้ท่ีท่ีต้องการความเงียบ

สงบ หรือเกิดในเวลากลางคืน (22.00-06.00 น.)



ตารางปรับค่าระดบัเสียง



กจิกรรมหรือแหล่งกาํเนิดเสียงทีส่่วนใหญ่มีเสียงลกัษณะพเิศษ



ระดบัเสียงขณะมีการรบกวน ระดบัเสียงพืน้ฐาน
ระดบัการ

รบกวน



การประมวลผล
• ระดบัการรบกวน เกนิกว่า 10 เดซิเบลเอ ใหถื้อวา่ระดบัเสียงจากแหล่งกาํเนิดท่ี

สนใจ เป็นเสียงรบกวน

• ระดบัการรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากบั 10 เดซิเบลเอ หรือมีค่าติดลบ ใหถื้อวา่

ระดบัเสียงจากแหล่งกาํเนิดท่ีสนใจ ไม่เป็นเสียงรบกวน





รายการข้อมูลทีค่วรบนัทกึในการตรวจวดัเสียงรบกวน ประกอบด้วย

1. แหล่งกาํเนิดเสียงและสภาพแวดล้อม

ของจุดตรวจวดั

 เจา้ของแหล่งกาํเนิดเสียง เช่น ช่ือสถาน

ประกอบการ ช่ือผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิด

 รายละเอียดแหล่งกาํเนิดเสียง

 ท่ีตั้งแหล่งกาํเนิดเสียง ตาํแหน่งจุด

ตรวจวดัระดบัเสียง (แผนท่ี/ภาพถ่าย)

 สภาพทางกายภาพโดยรอบ (เช่น กาํแพง

หลงัคา เพดาน ตน้ไม้

 ส่ิงก่อสร้าง วสัดุสะทอ้นเสียง รวมทั้ง

ลกัษณะภูมิประเทศ)

2. ข้อมูลการตรวจวดัระดบัเสียง

 เคร่ืองมือและอปุกรณ ์

 ข้อมูลการตรวจวัดระดับเสยีงพ้ืนฐาน ระดับ

เสยีงขณะไม่มีการรบกวน และระดับเสยีงขณะ

มีการรบกวน

 ผลการคาํนวณค่าระดับการรบกวน และ

การประมวลผลเสยีงรบกวน

 ช่ือผู้ตรวจวัด ผู้จัดทาํรายงาน และผู้ตรวจ

สอบผลการตรวจวัด

 ข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นความคิดเหน็ของผู้

ตรวจวัดระดับเสยีง





เกรด็ความรู้เรือ่งเสยีง
 การประมาณค่าระดบัเสียงทีร่ะยะห่างๆ จากแหล่งกาํเนิด



 การประมาณค่าการรวมเสียง

90 dB(A) 90 dB(A)

80 dB(A) 90 dB(A)

โรงงาน A โรงงาน B

โรงงาน A โรงงาน B

93 dB(A)

90 dB(A)



ตวัอย่างท่ี 1: ปัญหา ประชาชนในชมุชนแห่งหน่ึง ร้องเรียนเสียงจาก

โรงงานอตุสาหกรรมซ่ึงเปิดดาํเนินการตลอด 24 ชัว่โมง ทุกวนั

• การสาํรวจขอ้มลูและการตรวจวดัระดบัเสยีง โรงงานทีก่่อปัญหาเสยีงเป็นโรงงาน

ขนาดเลก็ผลติยา ดา้นหน้าเป็นพืน้ทีโ่ลง่ สว่นกลางของพืน้ทีเ่ลยไปถงึดา้นหลงั

เป็นอาคารผลติยา สงูเทา่ตกึ 2 ชัน้ จาํนวน 2 หลงั ซา้ยและขวา สว่นดา้นหลงัมี

ระบบระบายอากาศของระบบปรบัอากาศ และต่อจากนัน้ เป็นรัว้โรงงานตดิกบั

พืน้ทีชุ่มชนทีร่อ้งเรยีน

• ระบบระบายอากาศเดนิเครือ่ง 24 ชัว่โมง ไมส่ามารถหยดุไดโ้ดยจะทาํใหม้ผีลต่อ

ปรมิาณการผลติยาได้

• ชุมชนดา้นหลงัโรงงานเป็นบา้นพกัอาศยัประมาณ 50 หลงัคาเรอืน ผูร้อ้งเรยีนมี

ประมาณ 50 หลงัคาเรอืน ซึง่เป็นบา้นทีอ่ยูใ่กลด้า้นหลงัโรงงาน



ตวัอย่างท่ี 1 (ต่อ): การตรวจวดัเสียง

1.   เลอืกตรวจวดัระดบัเสยีงของแหลง่กาํเนิดในวนัจนัทร ์เวลา 16:30-17:30 น. ตัง้

เครือ่งวดัระดบัเสยีงบรเิวณบา้นในกลุม่ 5 หลงัทีไ่ดร้บัผลจากเสยีง ตรวจวดัระดบัเสยีง

ขณะมกีารรบกวนเป็นคา่เฉลีย่ 1 ชัว่โมง 

- ค่าระดบัเสียงขณะมีการรบกวน 70 เดซิเบลเอ

2.   เน่ืองจากไมส่ามารถหยดุการทาํงานของระบบระบายอากาศได ้จงึเลอืกบา้นพกัใน

ชุมชนเดยีวกนัน้ีทีม่สีภาพแวดลอ้มคลา้ยคลงึกบับา้นทีต่รวจวดัระดบัเสยีงขณะมกีาร

รบกวน ซึง่มทีีต่ ัง้หา่งจากโรงงานและไมไ่ดร้บัผลกระทบจากแหลง่กาํเนิดเสยีง เพือ่เป็น

สถานทีต่รวจวดัระดบัเสยีงพืน้ฐานและระดบัเสยีงขณะไมม่กีารรบกวน 

- ค่าระดบัเสียงพืน้ฐาน (LA90) 5 นาที มีค่า 56.1 เดซิเบลเอ 

- ค่าระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน (LAeq) 5 นาที มีค่า 60.4 เดซิเบลเอ



ระดบัเสยีงพืน้ฐาน = 56.1 dB(A)

ระดบัเสยีงขณะไมม่กีารรบกวน = 60.4 dB(A)

ระดบัเสยีงระบบระบายอากาศ = 70.0 dB(A)

คาํนวณและวิเคราะหผ์ล

ระดบัเสียงของแหล่งกาํเนิด 

(L Aeq 1 ชม.)

ระดบัเสียงขณะไม่มี

การรบกวน 
ผลต่างค่าระดบัเสียง

70.0 60.4 10.4

ระดบัเสียงของแหล่งกาํเนิด 

(L Aeq 1 ชม.)
ตวัปรบัแกค่้า

ระดบัเสียง

ขณะมีการรบกวน

70.0 0.5 69.5

ระดบัเสียง

ขณะมีการรบกวน
ระดบัเสียงพื้ นฐาน ระดบัการรบกวน

69.5 56.1 13.4

1.

2.

3.

ตวัปรับแกค่้า



โจทย์

ระดบัเสยีงพืน้ฐาน = 45.9 dB(A)

ระดบัเสยีงขณะไมม่กีารรบกวน = 50.4 dB(A)

ระดบัเสยีงของแหล่งกาํเนิด = 61.0 dB(A)

ชวนคิด?????

ระดบัการรบกวน =   ?

14.6 dB(A)



ตวัอย่างท่ี 2: ประชาชนท่ีอาศยัในอาคารพาณิชยจ์าํนวน 5 ห้อง ร้องเรียน 

ว่าเสียงเพลงจากร้านคาราโอเกะ ท่ีเปิดดาํเนินการในอาคารพาณิชยฝั์ง่

ตรงข้าม รบกวนการนอนหลบัในเวลากลางคืนโดยเฉพาะวนัศกุร-์อาทิตย์

 เปิดขายอาหารในเวลากลางวนัและเปิดเป็นรา้นคาราโอเกะในเวลากลาง
คนืของทุกวนั อาคารเปิดโลง่ทีไ่มม่ปีระต ูชัน้ 2 และ 3 ดดัแปลงเป็นหอ้งคาราโอเกะที่

ปิดอยา่งมดิชดิ สว่นชัน้ 4 เป็นทีพ่กั

 วนัศุกร-์เสาร-์อาทติยม์ผีูม้าใชบ้รกิารในสว่นคาราโอเกะอยา่งต่อเน่ืองระหวา่ง
เวลา 21.30-02.00 น. ซึง่ตัง้แต่ 24.00 น. จนกระทัง่ปิดบรกิาร เป็นชว่งทีป่ระชาชนที่

อาศยัในอาคารพาณิชยอ์กีชุดหน่ึงฝัง่ตรงขา้มจาํนวน 5 หอ้ง มหีอ้งนอนทีช่ ัน้ 2, 3 และ 

4 ไดร้บัเสยีงจากคาราโอเกะรูส้กึรบกวนการนอนหลบั และระยะหา่งจากรา้นคาราโอ

เกะทีใ่กลส้ดุ ประมาณ 12 เมตร (หอ้งตรงกนัขา้ม)



 เลอืกวนัเสารช์ว่งกลางคนืตรวจวดัระดบัเสยีง เน่ืองจากมผีูม้าใชบ้รกิารมาก และ

ชว่งเวลาทีใ่ชบ้รกิารเป็นเวลาพกัผอ่นของประชาชนทีอ่ยูใ่กลเ้คยีง 

 ตัง้เครือ่งไมโครโฟนของวดัระดบัเสยีงบรเิวณดา้นหน้าอาคารพาณิชยห์อ้งตรงขา้ม

กบัรา้นคาราโอเกะ ตรวจวดัระดบัเสยีงขณะเปิดบรกิารคาราโอเกะทีช่ ัน้ 1 เป็นคา่

ระดบัเสยีงเฉลีย่ 5 นาท ีซึง่วดัไดร้ะหวา่งเวลา 00.35-00.40 น. 

- ค่าระดบัเสียง 60 เดซิเบลเอ (เกิดเสียงรบกวนเวลากลางคืน 22.00-

06.00 น. ให้ตรวจวดั 5 นาที ) 

 หลงัจากนัน้ใหเ้จา้ของรา้นหยดุดาํเนินการชัว่คราวเพือ่วดัระดบัเสยีงพืน้ฐานและ

ระดบัเสยีงขณะไมม่กีารรบกวน 5 นาท ีซึง่วดัไดร้ะหวา่งเวลา 00.50-00.55 น. 

- ค่าระดบัเสียงพืน้ฐาน (LA90) 50 เดซิเบลเอ 

- ค่าระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน (LAeq) 52 เดซิเบลเอ

ตวัอย่างท่ี 2 (ต่อ): การตรวจวดัเสียง



ระดบัเสยีงพืน้ฐาน = 50.0 dB(A)

ระดบัเสยีงขณะไมม่กีารรบกวน = 52.0 dB(A)

ระดบัเสยีงคาราโอเกะ (LAeq 5 min)= 60.0 dB(A)

คาํนวณและวิเคราะหผ์ล

ระดบัเสียงของแหล่งกาํเนิด 

(L Aeq 5 นาที.)

ระดบัเสียงขณะไม่มี

การรบกวน 
ผลต่างค่าระดบัเสียง

60.0 52.0 8.0

ระดบัเสียงของแหล่งกาํเนิด 

(L Aeq 5 นาที.)
ตวัปรบัแกค่้า

ระดบัเสียง

ขณะมีการรบกวน

60.0 0.5 59.5 + 3 (กลางคนื)

ระดบัเสียง

ขณะมีการรบกวน
ระดบัเสียงพื้ นฐาน ระดบัการรบกวน

62.5 50.0 12.5

1.

2.

3.

ตวัปรับแกค่้า



ตวัอย่างท่ี 3: นายส่ีร้องเรียนว่าได้รบัความเดือดร้อนจากเสียงของร้านทาํ

เหลก็ดดัท่ีอยู่ในอาคารพาณิชยช์ดุเดียวกนัซ่ึงถดัจากห้องของ นายส่ี 1 

ห้อง โดยท่ีนายส่ีรู้สึกรบกวนจากเสียงทาํเหลก็ในขณะท่ีคนงานออกมาทาํ

ด้านหน้าห้องแถว ในช่วงบา่ยของทุกวนั

 รา้นตดัเหลก็ดดัอยูห่า่งจากรา้นของ นายสี ่ประมาณ 10 เมตร การทาํงานของ

คนงานรา้นตดัเหลก็ จะทาํในหอ้งแถวซึง่มปีระตกูระจกปิดมดิชดิ แต่ในบางวนัจะ

ออกมาทาํทีล่านหน้าหอ้งแถวโดยกจิกรรมทีท่าํ คอื การเลื่อยตดัเหลก็ โดยการ

ทาํงานดา้นหน้ารา้นจะอยูใ่นชว่ง14.00-18.00 น. 

 จากการสงัเกตพบวา่ในแต่ละครัง้ทีอ่อกมาทาํงานหน้ารา้นจะมเีสยีงเกดิขึน้เป็น

ชว่ง ๆ คอื ทาํงานประมาณ 5-25 นาท ีหยดุประมาณ 10 นาท ีทาํงานต่ออกี

ประมาณ 5-25 นาท ีหยดุประมาณ 10 นาท ีเป็นอยา่งน้ีซํ้า ๆ กนั สว่นชว่งเวลา 

12.00-13.00 น. จะหยดุพกัเทีย่งทุกวนั



ตวัอย่างท่ี 3 (ต่อ): การตรวจวดัเสียง

 ตัง้ไมโครโฟนของเครือ่งวดัระดบัเสยีงบรเิวณหน้ารา้นขายของชาํของนายสี่ ตรวจวดั

ระดบัเสยีงพืน้ฐานและระดบัเสยีงขณะไมม่กีารรบกวน 5 นาท ีระหวา่งเวลา 12.45-12.50 

น. ก่อนทีจ่ะมกีารทาํงานดา้นหน้ารา้น 

- ค่าระดบัเสียงพืน้ฐาน (LA90) 52 เดซิเบลเอ 

- ค่าระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน (LAeq) 59 เดซิเบลเอ

 การทาํงานหน้ารา้นชว่งบา่ยซึง่วนัทีต่รวจวดัรา้นตดัเหลก็เริม่งานเวลา 13.05 น. 

อน่ึงเน่ืองจากพบวา่การเกดิเสยีงแต่ละชว่งมรีะยะเวลาไมเ่กนิ 1 ชัว่โมง และเกดิ

มากกวา่ 1 ชว่ง จงึตรวจวดัระดบัเสยีงทุกชว่งเวลาทีเ่กดิเสยีงภายใน 1 ชัว่โมง ตัง้แต่

เวลา 13.05 น.-14.05 น. ซึง่พบเกดิขึน้ 3 ชว่ง มผีลการตรวจวดัระดบัเสยีงดงัน้ี

- ช่วงท่ี 1 เกิดขึน้ระหว่าง 13.05-13.10 น. (5 นาที) มีค่า 70 เดซิเบลเอ

- ช่วงท่ี 2 เกิดขึน้ระหว่าง 13.19-13.34 น. (15 นาที) มีค่า 60 เดซิเบลเอ

- ช่วงท่ี 3 เกิดขึน้ระหว่าง 13.45-14.05 น. (20 นาที) มีค่า 65 เดซิเบลเอ



ตวัอย่างท่ี 3 (ต่อ): การคาํนวณและวิเคราะหผ์ล

6

1.5



ตวัอย่างท่ี 3 (ต่อ): การคาํนวณและวิเคราะหผ์ล

1.5 63.5

63.5 63.5 – 1.7

61.8

61.8

61.8 – 52 =   9.8



โจทย์

- ระดบัเสยีงพืน้ฐาน = 50.5 dB(A)

- ระดบัเสยีงขณะไมม่กีารรบกวน= 52.4 dB(A)

- ระดบัเสยีงของแหล่งกาํเนิด

ตรวจวดัเป็นเวลา 30 นาที = 61.8 dB(A)

ชวนคิด?????

ระดบัการรบกวน =   ?

7.8 dB(A)



ตวัอย่างท่ี 4:  นายสาม มีบ้านอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรย่านชานเมือง ได้ร้องเรียนว่า

ได้รับความเดือดร้อนจากเสียงป๊ัมนํา้ทีเ่ปิดเดินเคร่ืองในช่วงบ่ายของทุกวนั

 บา้นของนายสามเป็นบา้นชั้นเดียวไม่ติดเคร่ืองปรับอากาศ ดา้นหนา้ติดถนนใน

หมู่บา้นขนาด 2 ช่องทางจราจร ภายในร้ัวบา้นดา้นหนา้เป็นสนามหญา้กวา้ง

 ร้ัวบา้นดา้นล่างก่อเป็นปูนสูง 50 เซนติเมตร ดา้นบนเป็นเหลก็โปร่งเม่ือมองจาก

ภายนอกสามารถเห็นตวับา้นไดอ้ยา่งชดัเจน ฝ่ังตรงขา้มถนนเป็นท่ีตั้งของเคร่ือง

ป๊ัมนํ้าซ่ึงตั้งภายในอาคารชัว่คราว ระยะจากป๊ัมนํ้าถึงบา้นประมาณ 30 เมตร 

 เคร่ืองป๊ัมนํ้ าจะเดินเคร่ืองวนัละ 1 คร้ัง เวลาเดินเคร่ืองไม่แน่นอน แต่จะอยู่

ระหวา่งเวลา 14:00-16:00 น. แต่ในแต่ละคร้ังท่ีเดินเคร่ืองจะใชเ้วลาประมาณ 

 45 นาที เสียงของป๊ัมนํ้าเป็นเสียงดงัต่อเน่ือง



ตวัอย่างท่ี 4 (ต่อ): การตรวจวดัเสียง

 ตั้งไมโครโฟนของเคร่ืองวดัระดับเสียงบริเวณสนามหน้าบา้นนายสาม

ตรวจวัดระดับเสียงขณะป๊ัมนํ้ าเกิดเดินเคร่ืองจนกระทั่งหยุดทํางาน 

ระยะเวลาท่ีตรวจวดั 45 นาที (เท่ากบัเวลาท่ีป๊ัมนํ้ าเดินเคร่ือง) ระดบัเสียง

เฉล่ีย 62 dB(A)

 ตรวจวดัระดบัเสียงพื้นฐานและระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวนเป็นเวลา 

10 นาที ตําแหน่งเดียวกันกับท่ีตรวจวดัเสียงจากป๊ัมนํ้ า โดยตรวจวัด     

ทนัทีหลงัป๊ัมนํ้ าหยุดเดินเคร่ือง ค่าระดบัเสียงพ้ืนฐาน (LA90) 10 นาที 

มีค่า 50 dB(A)

 ค่าระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน (LAeq) 10 นาที มีค่า 55 dB(A)



คาํนวณและวิเคราะหผ์ล

ระดบัเสียงของแหล่ง

กาํเนิด (L Aeq 45 นาที)

ระดบัเสียงขณะไม่มี

การรบกวน 
ผลต่างค่าระดบัเสียง

62.0 55.0 7.0

ระดบัเสียงของแหล่ง

กาํเนิด (L Aeq 45 นาที)
ตวัปรบัแกค่้า

ระดับเสียงของแหล่งกาํเนิดทีม่ี

การปรับค่าระดับเสียง  (LAeq,Tm)

62.0 1.0 61.0

ระดบัเสียงขณะมีการ

รบกวนในฐานเวลา 1 ชม.
ระดบัเสียงพื้ นฐาน ระดบัการรบกวน

59.8 50.0 9.8

ตวัปรับแกค่้า

คาํนวณค่าระดบัเสียง 

ในฐานเวลา 1 ช่ัวโมง



โปรแกรมคาํนวณระดบัเสียงรบกวน



การตรวจวัดเสียงรบกวนตามคําสั่งศาลปกครองกลาง

ณ หมูบานไพรเวทรามอินทรา หมูที่ 3 แขวงบางชัน 
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 

กรณีตวัอย่างการตรวจวดัเสียงรบกวน



ครัง้

ท่ี
บริเวณท่ีตรวจวดั เวลา

ระดบัเสียงขณะ    

มีการรบกวน

(เดซิเบลเอ)

ระดบัเสียงพืน้ฐาน

(เดซิเบลเอ)

ค่าระดบัเสียง

รบกวน

(เดซิเบลเอ)

มาตรฐาน

(เดซิเบล

เอ)

๑ บา้นเลขที ่๙๕/๑๖๒ ๑๖.๓๔-๑๗.๓๔ น. ๗๑.๖ ๔๑.๙ ๒๙.๗* ๑๐

๒ บา้นเลขที ่๙๕/๑๕๐ ๑๙.๑๐-๒๐.๑๐น. ๕๙.๓ ๔๙.๘ ๙.๕ ๑๐

๓ บา้นเลขที ่๙๕/๑๕๐ ๒๒.๓๕-๒๒.๔๐ น. ๕๗.๙ ๓๒.๓ ๑๕.๖* ๑๐

๔ บา้นเลขที ่๙๕/๑๕๐ ๒๒.๔๓-๒๒.๔๘ น. ๔๘.๓ ๓๒.๓ ๑๖.๐* ๑๐

๕ บา้นเลขที ่๙๕/๑๕๐ ๒๒.๕๒-๒๒.๕๗ น. ๔๑.๕ ๓๒.๓ ๙.๒ ๑๐

๖ บา้นเลขที ่๙๕/๑๕๐ ๒๓.๑๘-๒๓.๒๓ น. ๕๔.๑ ๓๒.๓ ๒๑.๘* ๑๐

๗ บา้นเลขที ่๙๕/๑๕๐ ๒๓.๒๕-๒๓.๓๐ น. ๕๓.๙ ๓๒.๓ ๒๑.๖* ๑๐

๘ บา้นเลขที ่๙๕/๑๕๐ ๐๖.๐๐-๐๗.๐๐ น. ๕๕.๒ ๔๙.๘ ๕.๔ ๑๐

หมายเหต:ุ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่๒๙ (พ.ศ. ๒๕๕๐) 

เรือ่ง คา่ระดบัเสยีงรบกวน 

ผลการสุ่มตรวจวดัเสียงรบกวนจาํนวน ๘ คร้ัง ระหวา่งวนัท่ี ๒๙ - ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗



การตรวจวดัเสียงรบกวน กรณีอุทธรณ์คาํส่ังเจ้าพนักงานท้องถิ่น

เปิดให้เช่าพืน้ทีเ่ป็นสนามฟุตซอลและผู้ใช้บริการได้ก่อให้เกดิเสียงดัง



บรเิวณทีม่กีารตรวจวดัเสยีง
ระดบัเสยีงทีต่รวจวดั 

(เดซเิบล เอ)

คา่ระดบัเสยีง

รบกวน

บรเิวณดา้นหน้า ชัน้ ๑ ของบา้นผูร้อ้งเรยีน ซึง่อยูต่รงขา้มกบั

สนามฟุตซอล มลีกัษณะเสยีงดงัเป็นแบบไมต่่อเน่ือง

๑. การตรวจวดัระดบัเสยีงขณะมกีารรบกวนในชว่งเวลา

- เวลา ๒๑.๒๖ – ๒๑.๓๕ และ เวลา ๒๑.๓๖ - ๒๑.๓๗ น.

๒. การตรวจวดัระดบัเสยีงขณะมกีารรบกวนในชว่งเวลา

- เวลา ๒๒.๒๕ - ๒๒.๓๐ น.

- เวลา ๒๒.๔๐ - ๒๒.๔๕ น.

- เวลา ๒๓.๐๕ - ๒๓.๑๐ น.

๓. การตรวจวดัระดบัเสยีงขณะไมม่กีารรบกวน

(เวลา ๒๓.๒๐ – ๒๓.๒๗ น.) มกีารตรวจวดัพารามเิตอร์ ไดแ้ก่

- ระดบัเสยีงพืน้ฐาน (L๙๐)

- ระดบัเสยีงเฉลีย่ขณะไมม่กีารประกอบกจิการ (Leq ๗ นาท)ี

๕๑.๑ 

๕๒.๖ + ๓

๕๔.๑ + ๓

๕๑.๙ + ๓

๔๕.๘

๕๐.๒

๗.๓ 

๙.๘

๑๑.๓

๙.๑

ผลการสุ่มตรวจวดัเสียงรบกวน



กรณีการตรวจวดัเสียงรบกวน จากการเลีย้งนกแก้ว



กรณีการตรวจวดัเสียงรบกวน 

จากการประกอบกจิการอู่เคาะพ่นสี



การตรวจวดัเสียงรบกวน กรณี

เคร่ืองเตมิอากาศ ระบบบําบัดนํา้เสีย

ของโรงพยาบาล



การตรวจวดัเสียงรบกวน กรณี

การประกอบกจิการโรงงานผลตินํา้แข็ง

ก่อให้เกดิเสียงดงั 



คร้ัง

ที่
บริเวณทีต่รวจวดั เวลา

ระดับเสียงขณะมี

การรบกวน (dB(A))

ระดับเสียงพืน้ฐาน

(dB(A))

ค่าระดับเสียงรบกวน

(dB(A))

มาตรฐาน

(dB(A))

๑ บา้นเลขท่ี ๑๒๖/๑ ๒๒.๔๕-๒๒.๕๐ น. ๖๓.๕ ๕๐.๑ ๑๓.๔* ๑๐

๒ บา้นเลขท่ี ๑๒๖/๑ ๒๓.๓๘-๒๓.๔๓ น. ๖๕.๗ ๕๐.๑ ๑๕.๖* ๑๐

๓ บา้นเลขท่ี ๑๒๖/๑ ๒๓.๔๙-๒๓.๕๔ น. ๖๗.๗ ๕๐.๑ ๑๗.๖* ๑๐



กฎหมายอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกบัระดบัเสียง

 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิฉบบัที่ 15 (พ.ศ.2540)  เร่ือง กาํหนดมาตรฐาน

ระดบัเสยีงโดยทั่วไป แห่งพระราชบญัญัตส่ิงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ

พ.ศ.2535

 กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั

และสภาพแวดล้อมในการทาํงานเกี่ยวกบัความร้อน แสงสว่าง และเสยีง พ.ศ. 2549

ประเภทเสียง มาตรฐานทีก่าํหนด

ระดบัเสียงทัว่ไปในบรรยากาศ เฉล่ีย 24 ชัว่โมง ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ

ระดบัเสียงสูงสุด ณ เวลาใด เวลาหน่ึง ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ
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