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ประกาศกรมการขนสงทางบก 
เร่ือง   กําหนดระดับเสียงและวิธีการวัดระดับเสียงของรถยนต 

 
 

ตามที่  กรมการขนสงทางบกไดออกประกาศ  เร่ือง  เกณฑของระดับเสียงที่เกิดจากเครื่องกําเนิดพลังงาน
ของรถ  ตามกฎหมายวาดวยรถยนต  ลงวันที่  ๘  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๖  ไวแลว  นั้น 

โดยที่ปจจุบันไดมีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดระดับเสียง
ของรถยนต  ลงวันที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๔๖  กําหนดระดับเสียงของรถยนตข้ึนใหม  ดังนั้น  เพื่อใหการกําหนด
ระดับเสียงของรถยนตสอดคลองกับประกาศดังกลาว  และเพื่อใหการตรวจสอบระดับเสียงของรถยนต
เปนไปดวยความเรียบรอยและมีมาตรฐานเดียวกัน  อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๓  ของกฎกระทรวง  
ฉบับที่  ๔  (พ.ศ.  ๒๕๓๑)  ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต  พ.ศ.  ๒๕๒๒  กรมการขนสงทางบก
จึงออกประกาศกําหนดระดับเสียงและวิธีการวัดระดับเสียงของรถยนตไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกรมการขนสงทางบก  เ ร่ือง  เกณฑของระดับเสียงที่ เกิดจาก 
เคร่ืองกําเนิดพลังงานของรถ  ตามกฎหมายวาดวยรถยนต  ลงวันที่  ๘  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๖ 

ขอ ๒ ในประกาศนี้ 
“ความเร็วรอบสูงสุด”  หมายความวา  ความเร็วรอบของเครื่องยนตที่ใหกําลังสูงสุด  ทั้งนี้   

ชดุเกียรสงกําลังจะตองอยูในตําแหนงเกียรวาง 
“ความเร็วรอบเดินเบา”  หมายความวา  ความเร็วรอบของเครื่องยนต  ในขณะที่ไมไดเรงเคร่ืองยนต 
ขอ ๓ เคร่ืองมือและอุปกรณสําหรับตรวจวัดระดับเสียงตองเปน  ดังนี้ 
(๑) เคร่ืองวัดระดับเสียง  ตามมาตรฐานของคณะกรรมาธิการระหวางประเทศ  วาดวยเทคนิคไฟฟา  

ซ่ึงเรียกโดยยอวา  ไอ  อี  ซี  (International  Electrotechnical  Commission,IEC)  หรือเครื่องวัดระดับเสียงอื่นที่มี
มาตรฐานเทียบเทา 

(๒) เคร่ืองวัดความเร็วรอบเคร่ืองยนตที่มีความคลาดเคลื่อนไมเกินรอยละ  ๓  ของคาเต็มสเกล 
ขอ ๔ ระดับเสียงของรถยนตในขณะที่เดินเคร่ืองยนตอยูกับที่  โดยไมรวมเสียงแตรสัญญาณ  

ตองมีระดับเสียงไมเกิน 
(๑) ๑๐๐  เดซิเบล  เอ  เมื่อตรวจวัดในระยะหางจากรถยนตนั้น  ๐.๕  เมตร  หรือ 
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(๒) ๘๕  เดซิเบล  เอ  เมื่อตรวจวัดในระยะหางจากรถยนตนั้น  ๗.๕  เมตร 
ขอ ๕ การเตรียมการตรวจวัด 
(๑) การตรวจวัดระดับเสียงของรถยนตใหกระทําในสถานที่อยางใดอยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 
 (ก) สถานที่ ซ่ึงเปนพื้นราบทําดวยคอนกรีตหรือแอสฟลต  หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติ 

ในการสะทอนเสียงไดดี  และเปนที่โลงซ่ึงมีระยะหางจากรถยนตที่จะทําการตรวจวัดต้ังแต  ๓  เมตร   
แตไมถึง  ๑๐  เมตร  หรือ 

 (ข) สถานที่ตาม  (ก)  และเปนที่โลงซ่ึงมีระยะหางจากรถยนตที่จะทําการตรวจวัดต้ังแต  
๑๐  เมตรขึ้นไป 

การตรวจวัดระดับเสียงของรถยนตในสถานที่ตาม  (ก)  ใหตรวจวัดในระยะหางจากรถยนต  
๐.๕  เมตร  เทานั้น  สําหรับการตรวจวัดระดับเสียงของรถยนตในสถานที่ตาม  (ข)  ใหตรวจวัดใน
ระยะหางจากรถยนต  ๗.๕  เมตร  หรือ  ๐.๕  เมตร  ก็ได 

(๒) ปรับเครื่องวัดระดับเสียงไวที่วงจรถวงน้ําหนัก  “A”  (Weighting  Network  “A”)  และ 
ที่ลักษณะความไวตอบรับเสียง  “Fast”  (Dynamic  Characteristics  “Fast”)  รวมทั้งตองสอบเทียบกับ
เคร่ืองกําเนิดเสียงมาตรฐาน  เชน  พิสตันโฟน  (Piston  Phone)  หรืออะคูสติค  คาลิเบรเตอร  (Acoustic  
Calibrator)  หรือสอบเทียบตามที่ระบุไวในคูมือการใชงานของผูผลิตเคร่ืองวัดระดับเสียง 

(๓) เคร่ืองมือทั้งหมดที่ใชในการตรวจวัด  รวมถึงอุปกรณที่ใชสนับสนุนการวัดที่มีผลตอ 
คาความแมนหรือความใชไดของผลการตรวจวดั  ตองไดรับการสอบเทียบตามระยะเวลาที่กําหนด 

ขอ ๖ การตรวจวัดระดับเสียง  ใหกระทํา  ดังนี้ 
 ๖.๑ กรณีตรวจวัดที่ระยะหางจากรถยนต  ๐.๕  เมตร  ใหกระทําตามวิธี  ดังตอไปนี้ 
 (๑) ทําการวัดระดับเสียงของสภาพแวดลอมและลมในขณะนั้นกอน  ระดับเสียงของ

สภาพแวดลอมและลมที่วัดไดในบริเวณสถานที่ตามขอ  ๕  (๑)  (ก)  ตองไมเกิน  ๙๐  เดซิเบล  เอ 
 (๒) ใหจอดรถยนตอยูกับที่ในตําแหนงเกียรวาง  และเดินเคร่ืองยนตจนกระทั่งถึง

อุณหภูมิใชงานปกติ  หรือไมนอยกวา  ๕  นาที  กอนทําการตรวจวัด  ถามีขอบทางเทาจะตองจอดรถยนต
หางจากขอบทางเทาอยางนอย  ๑  เมตร 

 (๓) ติดต้ังเคร่ืองวัดระดับเสียง  โดยหันแกนความไวสูงสุดของไมโครโฟน  ใหเปนไป
ตามตําแหนง  ระยะและวิธีการ  ดังตอไปนี้ 
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  (ก) รถยนตมีทอไอเสียทอเดียว 
  กรณีที่ปลายทอไอเสียย่ืนพนริมนอกสุดของตัวถังรถยนต  ใหต้ังไมโครโฟน 

ในระดับเดียวกันกับปลายทอไอเสีย  แตตองสูงจากพื้นไมนอยกวา  ๐.๒  เมตร  หันไมโครโฟนเขาหา
ปลายทอไอเสียและแกนไมโครโฟนจะตองขนานกับพื้นทํามุม  ๔๕  องศากับปลายทอไอเสีย  โดยมีระยะหาง
จากปลายทอไอเสีย  ๐.๕  เมตร  ดังรูปที่  ๑ 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  ๑  แสดงตําแหนงการต้ังไมโครโฟนของเครื่องวัดระดับเสียง 
 กรณีรถยนตมปีลายทอไอเสียทอเดียวและย่ืนพนริมนอกสุดของตัวถังรถยนต 

  กรณีที่ปลายทอไอเสียย่ืนไมพนริมนอกสุดของตัวถังรถยนต  ใหต้ังไมโครโฟน 
อยูหางจากริมนอกสุดของตัวถังรถยนตดานปลายทางออกของทอไอเสียรถยนตเปนระยะทาง  ๐.๕  เมตร  
โดยใหแกนไมโครโฟนขนานกับพื้น  ทํามุม  ๔๕  องศากับปลายทอไอเสีย  ดังรูปที่  ๒ 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  ๒  แสดงตําแหนงการต้ังไมโครโฟนของเครื่องวัดระดับเสียง 
 กรณีรถยนตมีปลายทอไอเสียทอเดียวและย่ืนไมพนริมนอกสุดของตัวถังรถยนต 
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  (ข) รถยนตมีทอไอเสียสองทอหรือมากกวา 
  กรณีมีระยะหางระหวางปลายทอไอเสียไมมากกวา  ๐.๓  เมตร  และทอไอเสีย 

ตอจากหมอพักใบเดียวกัน  ใหดําเนินการตามขอ  ๖.๑  (๓)  (ก)  เวนแตใหถือระยะและทิศทางของทอไอเสีย
ดานนอกของรถยนตเปนเกณฑ  ดังรูปที่  ๓ 

 
 
 
 
 
 

รูปที่  ๓  แสดงตําแหนงการต้ังไมโครโฟนของเครือ่งวัดระดับเสียง  กรณีรถยนตมีปลายทอไอเสียสองทอ 
 หรือมากกวาและมีระยะหางระหวางปลายไมมากกวา  ๐.๓  เมตร  และทอไอเสียตอจาก 
 หมอพักใบเดียวกันและย่ืนพนริมนอกสุดของตัวถังรถยนต 

  กรณีที่ปลายทอไอเสียย่ืนไมพนริมนอกสุดของตัวถังรถยนต  ใหต้ังไมโครโฟน  
อยูหางจากริมนอกสุดของตัวถังรถยนตดานปลายทางออกของทอไอเสียรถยนตเปนระยะทาง  ๐.๕  เมตร  
โดยใหแกนไมโครโฟนขนานกับพื้น  ทํามุม  ๔๕  องศากับปลายทอไอเสีย  ดังรูปที่  ๔ 

 
 
 
 
 
 

รูปที่  ๔  แสดงตําแหนงการต้ังไมโครโฟนของเครื่องวัดระดับเสียง  กรณีรถยนตมีปลายทอไอเสีย 
 สองทอหรือมากกวา  และมีระยะหางระหวางปลายไมมากกวา  ๐.๓  เมตร  และย่ืนไมพน 
 ริมนอกสุดของตัวถังรถยนต 
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  กรณีมีระยะหางระหวางปลายทอไอเสียมากกวา  ๐.๓  เมตร  หรือในกรณทีีท่อไอเสีย
ตอจากหมอพักคนละใบ  ไมวาจะมีระยะหางระหวางปลายทอไอเสียเทาใด  ใหดําเนินการตามขอ  ๖.๑  
(๓)  (ก)  ทุกทอ  และใหใชคาสูงสุดที่วัดได  ดังรูปที่  ๕ 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  ๕  แสดงตําแหนงการต้ังไมโครโฟนของเครื่องวัดระดับเสียง  กรณีรถยนตมีปลายทอไอเสีย 
 สองทอหรือมากกวาและมีระยะหางระหวางปลายมากกวา  ๐.๓  เมตร  หรือปลายทอไอเสีย 
 ตอจากหมอพักคนละใบและยื่นพนริมนอกสุดของตัวถังรถยนต 
  กรณีที่ปลายทอไอเสียของรถยนตย่ืนไมพนริมนอกสุดของตัวถังรถยนต  ใหต้ัง

ไมโครโฟนอยูหางจากริมนอกสุดของตัวถังรถยนตดานปลายทางออกของทอไอเสียรถยนตเปนระยะทาง  
๐.๕  เมตร  โดยใหแกนไมโครโฟนขนานกับพื้น  ทํามุม  ๔๕  องศากับปลายทอไอเสีย  ดังรูปที่  ๖ 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  ๖  แสดงตําแหนงการต้ังไมโครโฟนของเครื่องวัดระดับเสียง  กรณีรถยนตมีปลายทอไอเสียสองทอ 
 หรือมากกวาและมีระยะหางระหวางปลายมากกวา  ๐.๓  เมตร  หรือปลายทอไอเสียตอจาก 
 หมอพักคนละใบ  และย่ืนไมพนริมนอกสุดของตัวถังรถยนต 
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  (ค) กรณีที่ทอไอเสียของรถยนตอยูในแนวด่ิงชี้ข้ึนขางบน  ใหต้ังไมโครโฟน 
อยูระดับเดียวกันกับปลายทอไอเสีย  โดยใหแกนไมโครโฟนอยูในแนวด่ิงชี้ข้ึนขางบนและหาง  ๐.๕  เมตร  
จากริมนอกสุดของรถยนตดานเดียวกับทอไอเสีย  ดังรูปที่  ๗ 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  ๗  แสดงตําแหนงการต้ังไมโครโฟนของเครื่องวัดระดับเสียง 
 กรณีรถยนตมีปลายทอไอเสียอยูในแนวด่ิงชี้ข้ึนขางบน 
 (๔) วัดระดับเสียงโดยเรงเคร่ืองยนตตามวิธีการ  ดังตอไปนี้ 
 รถยนตแกสโซลีน  เรงเคร่ืองยนตใหมีความเร็วรอบเทากับสามในสี่ของความเร็วรอบสูงสุด  

จนกระทั่งเคร่ืองยนตทํางานดวยความเร็วรอบคงที่แลวปลอยใหเคร่ืองยนตกลับไปที่ความเร็วรอบเดินเบา  
โดยอานคาความเร็วรอบจากเครื่องวัดความเร็วรอบเคร่ืองยนต 

 รถยนตดีเซล  เรงเคร่ืองยนตใหจนสุดคันเรงแลวปลอยใหเคร่ืองยนตกลับไปที่ความเร็ว
รอบเดินเบา 

 (๕) ใหตรวจวัดระดับเสียง  ๒  คร้ัง  และใหถือเอาคาสูงสุดที่วัดไดเปนระดับเสียง
ของรถยนต 

 (๖) ถาคาระดับเสียงจากการตรวจวัดทั้ง  ๒  คร้ัง  แตกตางกันเกินกวา  ๒  เดซิเบล  เอ  
ใหตรวจวัดระดับเสียงโดยเร่ิมตนใหม 

 ๖.๒ กรณีตรวจวัดที่ระยะหางจากรถยนต  ๗.๕  เมตร  ใหกระทําตามวิธี  ดังตอไปนี้ 
 (๑) ทําการวัดระดับเสียงของสภาพแวดลอมและลมในขณะนั้นกอน  ระดับเสียงของ

สภาพแวดลอมและลมที่วัดไดในบริเวณสถานที่ตามขอ  ๕  (๑)  (ข)  ตองไมเกิน  ๗๕  เดซิเบล  เอ 
 (๒) ใหจอดรถยนตอยูกับที่ในตําแหนงเกียรวาง  และเดินเคร่ืองยนตจนกระทั่งถึงอุณหภูมิ

ใชงานปกติ  หรือไมนอยกวา  ๕  นาที  กอนทําการตรวจวดั  ถามีขอบทางเทาจะตองจอดรถยนตหางจาก
ขอบทางเทาอยางนอย  ๑  เมตร 



หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓  พฤศจิกายน   ๒๕๔๘ 
 

 

 (๓) ติดต้ังเคร่ืองวัดระดับเสียงโดยหันแกนความไวสูงสุดของไมโครโฟนของเครื่องวัด
ระดับเสียงเขาหารถยนตที่จะทําการตรวจวัดระดับเสียง  โดยต้ังไมโครโฟนใหสูงจากพื้น  ๑.๒  เมตร  และ
หางจากปลายทอไอเสีย  ๗.๕  เมตร  หันไมโครโฟนเขาหาปลายทอไอเสีย  โดยแกนไมโครโฟนจะตอง
ขนานกับพื้น  ดังรูปที่  ๘ 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  ๘  แสดงตําแหนงการต้ังไมโครโฟนของเครื่องวัดระดับเสียง 
 กรณีปลายทอไอเสียย่ืนพนริมนอกสุดของตัวถังรถยนต 
  กรณีที่ปลายทอไอเสียย่ืนไมพนริมนอกสุดของตัวถังรถยนต  ใหต้ังไมโครโฟน

อยูหางจากริมนอกสุดของตัวถังรถยนตดานปลายทางออกของทอไอเสียเปนระยะทาง  ๗.๕  เมตร   
ดังรูปที่  ๙ 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  ๙  แสดงตําแหนงการต้ังไมโครโฟนของเครื่องวัดระดับเสียง 
 กรณีปลายทอไอเสียย่ืนไมพนริมนอกสุดของตัวถังรถยนต 



หนา   ๓๑ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓  พฤศจิกายน   ๒๕๔๘ 
 

 

 (๔) วัดระดับเสียงโดยเรงเคร่ืองยนตตามวิธีการ  ดังตอไปนี้ 
 รถยนตแกสโซลีน  เรงเคร่ืองยนตใหมีความเร็วรอบเทากับสามในสี่ของความเร็วรอบสูงสุด  

จนกระทั่งเคร่ืองยนตทํางานดวยความเร็วรอบคงที่แลวปลอยใหเคร่ืองยนตกลับไปที่ความเร็วรอบเดินเบา  
โดยอานคาความเร็วรอบจากเครื่องวัดความเร็วรอบเคร่ืองยนต 

 รถยนตดีเซล  เรงเคร่ืองยนตใหจนสุดคันเรงแลวปลอยใหเคร่ืองยนตกลับไปที่ความเร็ว
รอบเดินเบา 

 (๕) ใหตรวจวัดระดับเสียง  ๒  คร้ัง  และใหถือเอาคาสูงสุดที่วัดไดเปนระดับเสียง
ของรถยนต 

 (๖) ถาคาระดับเสียงจากการตรวจวัดทั้ง  ๒  คร้ัง  แตกตางกันเกินกวา  ๒  เดซิเบล  เอ  
ใหตรวจวัดระดับเสียงโดยเร่ิมตนใหม 

ขอ ๗ การอานคาระดับเสียงของรถยนตที่ทําการตรวจวัด  จะตองไมมีบุคคลหรือส่ิงกีดขวาง  
อยูภายในบริเวณ  ๐.๕  เมตร  จากไมโครโฟนของเครื่องวัดระดับเสียง 

ขอ ๘ ประกาศนี้ใหใชบังคับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
ปยะพันธ  จัมปาสุต 

อธิบดีกรมการขนสงทางบก 


