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ทายประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ 
เรื่อง  วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพ้ืนฐาน ระดับเสียงขณะไมมีการรบกวน  

การตรวจวัดและคํานวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคํานวณคาระดับการรบกวน  
และแบบบันทกึการตรวจวัดเสียงรบกวน 

 
             ๑. ความหมายของคํา 

    “เสียงรบกวน” หมายความวา ระดับเสียงจากแหลงกําเนิดในขณะมีการรบกวนที่มีระดับเสียง 
สูงกวาระดับเสียงพ้ืนฐาน โดยมีระดับการรบกวนเกินกวาระดับเสียงรบกวนที่กําหนดไวในประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๕๐) เรื่อง คาระดับเสียงรบกวน 

    “ระดับเสียงพ้ืนฐาน” หมายความวา ระดับเสียงที่ตรวจวัดในสิ่งแวดลอมในขณะยังไมเกิดเสียง
หรือไมไดรับเสียงจากแหลงกําเนิดที่ประชาชนรองเรียนหรือแหลงกําเนิดที่คาดวาประชาชนจะไดรับการ
รบกวน เปนระดับเสียงเปอรเซ็นไทลที่ ๙๐ (Percentile Level 90, LA90) 

    “ระดับเสียงขณะมีการรบกวน” หมายความวา ระดับเสียงที่ไดจากการตรวจวัดและจากการ
คํานวณระดับเสียงในขณะเกิดเสียงของแหลงกําเนิด ซ่ึงเปนแหลงกําเนิดที่ประชาชนรองเรียนหรือ
แหลงกําเนิดที่คาดวาประชาชนจะไดรับการรบกวน  

    “ระดับเสียงขณะไมมีการรบกวน” หมายความวา ระดับเสียงทีต่รวจวัดในสิ่งแวดลอมในขณะ 
ยังไมเกิดเสียงหรือไมไดรับเสียงจากแหลงกําเนิดที่ประชาชนรองเรียนหรือแหลงกําเนิดที่คาดวาประชาชน
จะไดรับการรบกวน เปนระดับเสียงเฉลี่ย (LAeq)   

    “เสียงกระแทก” หมายความวา เสียงที่เกิดจากการตก ตี เคาะหรือกระทบของวัตถุ หรือ
ลักษณะอื่นใดซึ่งมีระดับเสียงสูงกวาระดับเสียงทั่วไปในขณะนั้น และเกิดขึ้นในทันทีทันใดและสิ้นสุดลง
ภายในเวลานอยกวา ๑ วินาที (Impulsive Noise) เชน การตอกเสาเข็ม การปมขึ้นรูปวัสดุ เปนตน 
     “เสียงแหลมดัง” หมายความวา เสียงที่เกิดจากการเบียด เสียด สี เจียร หรือขัดวัตถุอยางใดๆ 
ที่เกิดขึ้นในทันทีทันใด เชน การใชสวานไฟฟาเจาะเหล็กหรือปูน การเจียรโลหะ การบีบหรืออัดโลหะ
โดยเครื่องอัด การขัดขึ้นเงาวัสดุดวยเครื่องมือกล เปนตน 

    “เสียงที่มีความสั่นสะเทือน” หมายความวา เสียงเครื่องจักร เครื่องดนตรี เครื่องเสียง หรือ
เครื่องมืออ่ืนใดที่มีความสั่นสะเทือนเกิดรวมดวย เชน เสียงเบสที่ผานเครื่องขยายเสียง เปนตน 

    “ระดับการรบกวน” หมายความวา คาความแตกตางระหวางระดับเสียงขณะมีการรบกวน กับ 
ระดับเสียงพ้ืนฐาน  

    “มาตรระดับเสียง” หมายความวา เครื่องวัดระดับเสียงตามมาตรฐาน IEC ๖๐๘๐๔ หรือ 
IEC ๖๑๖๗๒ ของคณะกรรมาธิการระหวางประเทศวาดวยเทคนิคไฟฟา (International Electrotechnical 
Commission, IEC) ที่สามารถตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย และระดับเสียงเปอรเซนไทลที่ ๙๐ ตามระยะเวลา 
ที่กําหนดได 

 
 



 

 
๒. การเตรียมเครื่องมือกอนทําการตรวจวัด 
    ใหสอบเทียบมาตรวัดระดับเสียงกับเครื่องกําเนิดเสียงมาตรฐาน เชน พิสตันโฟน (Piston 

Phone) หรืออะคูสติคคาลิเบรเตอร (Acoustic Calibrator) หรือตรวจสอบตามคูมือการใชงานที่ผูผลิต
มาตรระดับเสียงกําหนดไว รวมทั้งทุกครั้งกอนที่จะทําการตรวจวัดระดับเสียงพ้ืนฐาน ระดับเสียงขณะไมมี
การรบกวน และระดับเสียงขณะมีการรบกวน ใหปรับมาตรระดับเสียงไวที่วงจรถวงน้ําหนัก “A” 
(Weighting Network “A”) และที่ลักษณะความไวตอบรับเสียง “Fast” (Dynamic Characteristics “Fast”)  

 
๓. การตั้งไมโครโฟนและมาตรระดับเสียง 
    การตั้งไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี  
   (๑) เปนบริเวณที่ประชาชนรองเรียนหรือที่คาดวาจะไดรับการรบกวน แตหากแหลงกาํเนดิเสยีง

ไมสามารถหยุดกิจกรรมที่เกิดเสียงได ใหตั้งไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงในการตรวจวัดระดับเสียง
พ้ืนฐาน และระดับเสียงขณะไมมีการรบกวนบริเวณอื่นที่มีสภาพแวดลอมใกลเคียง  

   (๒) การตั้งไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงที่บริเวณภายนอกอาคาร ใหตั้งสูงจากพื้นไมนอยกวา 
๑.๒ – ๑.๕ เมตร โดยในรัศมี ๓.๕ เมตร ตามแนวราบรอบไมโครโฟน ตองไมมีกําแพงหรือสิ่งอ่ืนใด ที่มี
คุณสมบัติในการสะทอนเสียงกีดขวางอยู 

   (๓) การตั้งไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงที่บริเวณภายในอาคาร ใหตั้งสูงจากพื้นไมนอยกวา 
๑.๒ – ๑.๕ เมตร โดยในรัศมี ๑ เมตร ตามแนวราบรอบไมโครโฟน ตองไมมีกําแพงหรือสิ่งอ่ืนใด ที่มี
คุณสมบัติในการสะทอนเสียงกีดขวางอยู และตองหางจากชองหนาตาง หรือชองทางออกนอกอาคาร
อยางนอย ๑.๕ เมตร 

 
๔. การตรวจวัดระดบัเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไมมีการรบกวน 
    ใหตรวจวัดเปนเวลาไมนอยกวา ๕  นาที ขณะไมมีเสียงจากแหลงกําเนิดในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง 

ซ่ึงสามารถใชเปนตัวแทนของระดับเสียงพ้ืนฐาน และระดับเสียงขณะไมมีการรบกวน โดยระดับเสียง
พ้ืนฐานใหวัดเปนระดับเสียงเปอรเซ็นไทลที่ ๙๐ (Percentile Level 90, LA90) ระดับเสียงขณะไมมีการ
รบกวนใหวัดเปนระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent A-Weighted Sound Pressure Level, LAeq) แบง
ออกเปน ๓ กรณี ดังน้ี 

    (๑) แหลงกําเนิดเสียงยังไมเกิดหรือยังไมมีการดําเนินกิจกรรม ใหตรวจวัดระดับเสียง
พ้ืนฐานและระดับเสียงขณะไมมีการรบกวน ในวัน  เวลา  และตําแหนงที่คาดวาจะไดรับการรบกวน  

     (๒)  แหลงกําเนิดเสียงมีการดําเนินกิจกรรมไมตอเน่ือง  ใหตรวจวัดระดับเสียงพ้ืนฐานและระดับ
เสียงขณะไมมีการรบกวน ในวัน เวลาและตําแหนงที่คาดวาจะไดรับการรบกวน และเปนตําแหนง
เดียวกันกับตําแหนงที่จะมีการวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวน โดยใหหยุดกิจกรรมของแหลงกําเนิด
เสียงหรือวัดทันทีกอนหรือหลังการดําเนินกิจกรรม 

    (๓) แหลงกําเนิดเสียงมีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ืองไมสามารถหยุดการดําเนินกิจกรรมได  
ใหตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานและระดับเสียงขณะไมมีการรบกวน ในบริเวณอื่นที่มีสภาพแวดลอม
คลายคลึงกับบริเวณที่คาดวาจะไดรับการรบกวนและไมไดรับผลกระทบจากแหลงกําเนิดเสียง 

-๒- 



 

 
 ทั้งน้ี ระดับเสยีงขณะไมมีการรบกวนที่จะนําไปใชคํานวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน

ตามขอ ๕ และระดับเสียงพ้ืนฐานที่จะนําไปใชคํานวณคาระดับการรบกวนตามขอ ๖ ใหเปนคาที่ตรวจวัด
เวลาเดียวกัน 

๕. การตรวจวัดและคํานวณระดับเสยีงขณะมีการรบกวน   แบงออกเปน ๕ กรณี ดังน้ี 
    (๑) กรณีที่เสียงจากแหลงกําเนิดเกิดขึ้นอยางตอเน่ืองตั้งแต  ๑  ชั่วโมงขึ้นไป ไมวาเสียงที่เกิดขึ้น 

ตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดการดําเนินกิจกรรมนั้นๆ จะมีระดับเสียงคงที่หรือไมก็ตาม (Steady Noise or 
Fluctuating Noise) ใหวัดระดับเสียงของแหลงกําเนิดเปนคาระดับเสียงเฉลี่ย ๑ ชั่วโมง (Equivalent A-Weighted 
Sound Pressure Level, LAeq 1 hr) และคํานวณระดับเสียงขณะมีการรบกวนตามลําดับ ดังน้ี   

(ก) นําผลการตรวจวัดระดับเสียงของแหลงกําเนิดหักออกดวยระดับเสียงขณะไมมีการ
รบกวน ผลลัพธเปนผลตางของคาระดับเสียง   
  (ข) นําผลตางของคาระดับเสียงที่ไดตามขอ ๕ (๑) (ก) มาเทียบกับคาตามตารางเพื่อหา
ตัวปรับคาระดับเสียง   

ผลตางของคาระดับเสียง (เดซิเบลเอ) ตัวปรบัคาระดับเสียง (เดซิเบลเอ) 
๑.๔ หรือนอยกวา ๗.๐ 

๑.๕ – ๒.๔ ๔.๕ 
๒.๕ – ๓.๔ ๓.๐ 
๓.๕ – ๔.๔ ๒.๐ 
๔.๕ – ๖.๔ ๑.๕ 
๖.๕ – ๗.๔ ๑.๐ 
๗.๕ – ๑๒.๔ ๐.๕ 

๑๒.๕ หรือมากกวา ๐ 
 

(ค) นําผลการตรวจวัดระดับเสียงของแหลงกําเนิด หักออกดวยตัวปรับคาระดับเสียงที่ได
จากการเปรียบเทียบตามขอ ๕ (๑) (ข) ผลลัพธเปนระดับเสียงขณะมีการรบกวน   

    (๒) กรณีเสียงจากแหลงกําเนิดเกิดขึ้นอยางตอเน่ืองแตไมถึง ๑ ชั่วโมง ไมวาเสียงที่เกิดขึ้น
ตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดการดําเนินกิจกรรมนั้นๆ จะมีระดับเสียงคงที่หรือไมก็ตาม (Steady Noise or 
Fluctuating Noise) ใหวัดระดับเสียงขณะเริ่มตนจนสิ้นสุดการดําเนินกิจกรรมนั้นๆ ตามระยะเวลาที่
เกิดขึ้นจริง และคํานวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน ตามลําดับ ดังน้ี   

(ก) ดําเนินการตามขอ ๕ (๑) (ก) และ (ข) 
(ข) นําผลการตรวจวัดระดับเสียงจากแหลงกําเนิด หักออกดวยผลจากขอ ๕ (๒) (ก)

เพ่ือหาระดับเสียงจากแหลงกําเนิดที่มีการปรับคาระดับเสียง (LAeq, Tm)                           
(ค) นําผลลัพธตามขอ ๕ (๒) (ข)  มาคํานวณเพื่อหาคาระดับเสียงขณะมีการรบกวน ใน

ฐานเวลา ๑ ชั่วโมง ตามสมการที่  ๑  
 
   

-๓- 
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         สมการที่ ๑ 
 

โดย   LAeq, Tr = ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (มีหนวยเปน เดซิเบลเอ) 
     LAeq, Tm= ระดับเสียงจากแหลงกําเนิดที่มีการปรับคาระดับเสียง (มีหนวยเปน เดซิเบลเอ) 
 Tm      = ระยะเวลาของชวงเวลาที่แหลงกําเนิดเกิดเสียง (มีหนวยเปน นาที) 

Tr       = ระยะเวลาอางอิงที่กําหนดขึ้นเพ่ือใชในการคาํนวณคาระดบัเสียงขณะมี 
การรบกวน โดยกําหนดใหมีคาเทากับ ๖๐ นาที 

(๓) กรณีเสียงจากแหลงกําเนิดเกิดขึ้นอยางไมตอเน่ืองและเกิดขึ้นมากกวา ๑ ชวงเวลา  
โดยแตละชวงเวลาเกิดขึ้นไมถึง ๑ ชั่วโมง ไมวาเสียงที่เกิดขึ้นตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดการดําเนินกิจกรรม
น้ันๆ  จะมีระดับเสียงคงที่หรือไมก็ตาม (Steady Noise or Fluctuating Noise) ใหวัดระดับเสียงทุกชวง 
เวลาที่เกิดขึ้นในเวลา ๑ ชั่วโมง และใหคํานวณคาระดับเสียงขณะมีการรบกวน ตามลําดับ ดังน้ี 

(ก) คํานวณระดับเสียงของแหลงกําเนิด (LAeq, Ts) ตามสมการที่ ๒   
 

      สมการที่ ๒ 
 

โดย     LAeq, Ts = ระดับเสยีงของแหลงกาํเนดิ (มีหนวยเปน เดซเิบลเอ) 
Tm     = Ts = ∑ iT   (มีหนวยเปน นาที) 
LAeq, Ti = ระดับเสยีงทีต่รวจวัดไดในชวงทีแ่หลงกําเนิดเกิดเสียงที่ชวงเวลา Ti, 

 (มีหนวยเปน เดซิเบลเอ) 
Ti      = ระยะเวลาของชวงเวลาที่แหลงกาํเนิดเกิดเสียงที่ i, (มีหนวยปน นาที) 

 
  (ข) นําผลที่ไดจากการคํานวณระดับเสียงของแหลงกําเนิดตามขอ ๕ (๓) (ก) หักออกดวย
ระดับเสียงขณะไมมีการรบกวน  ผลลัพธเปนผลตางของคาระดับเสียง    

(ค) นําผลตางของคาระดับเสียงตามขอ ๕ (๓) (ข) มาเทียบกับคาในตารางตามขอ ๕ (๑) (ข) 
เพ่ือหาตัวปรับคาระดับเสียง    

(ง) นําผลการคํานวณระดับเสียงของแหลงกําเนิดตามขอ ๕ (๓) (ก) หักออกดวยคาตามขอ 
๕ (๓) (ค) ผลลัพธเปนระดับเสียงจากแหลงกําเนิดที่มีการปรับคาระดับเสียง (LAeq, Tm) 

(จ) นําระดับเสียงจากแหลงกําเนิดที่มีการปรับคาระดับเสียงตามขอ ๕ (๓) (ง) มา
คํานวณเพื่อหาระดับเสียงขณะมีการรบกวนตามสมการที่ ๑  

(๔) กรณีบรเิวณทีจ่ะทําการตรวจวัดเสยีงของแหลงกําเนิดเปนพ้ืนทีท่ี่ตองการความเงียบสงบ 
เชน โรงพยาบาล โรงเรียน ศาสนสถาน หองสมุด หรือสถานที่อยางอ่ืนที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน และ/หรือ 
เปนแหลงกําเนิดที่กอใหเกิดเสียงในชวงเวลาระหวาง ๒๒.๐๐–๐๖.๐๐ นาฬิกา ไมวาเสียงที่เกิดขึ้นตั้งแต
เร่ิมตนจนสิ้นสดุการดําเนินกิจกรรมนั้น ๆ จะมีระดับเสียงคงที่หรือไมก็ตาม (Steady Noise or Fluctuating  

-๔- 



 

 
Noise) ใหตรวจวัดระดับเสียงของแหลงกําเนิดเปนคาระดับเสียงเฉลี่ย ๕ นาที (Equivalent A-Weighted Sound 
Pressure Level, LAeq 5 min) และคํานวณคาระดับเสียงขณะมีการรบกวน ตามลําดับ ดังนี้ 

(ก) ดําเนินการตามขอ ๕ (๑) (ก) และ (ข) เพ่ือหาตัวปรับคาระดับเสียง 
(ข) ใหนําผลการตรวจวัดระดับเสียงของแหลงกําเนิด หักออกดวยตัวปรับคาระดับเสียง

ที่ไดจากการเปรียบเทียบคาตามขอ ๕ (๔) (ก) และบวกเพิ่มดวย ๓ เดซิเบลเอ ผลลัพธเปนระดับเสียง
ขณะมีการรบกวน 

(๕) กรณีแหลงกําเนิดเสียงที่ทําใหเกิดเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่กอใหเกิดความ
สะเทือนอยางใดอยางหนึ่งแกผูไดรับผลกระทบจากเสียงนั้น ไมวาเสียงที่เกิดขึ้นจะตอเน่ืองหรือไมก็ตาม  
ใหนําระดับเสียงขณะมีการรบกวนตามขอ ๕ (๑), ๕(๒), ๕(๓) หรือ ๕(๔) แลวแตกรณี บวกเพิ่มดวย ๕ 
เดซิเบลเอ  

 
๖. วิธีการคํานวณคาระดับการรบกวน   

ใหนําระดับเสียงขณะมีการรบกวนตามขอ ๕ หักออกดวยระดับเสียงพ้ืนฐาน ตามขอ ๔
ผลลัพธเปนคาระดับการรบกวน 

 
๗. แบบบันทกึการตรวจวดัเสียงรบกวน 

ใหผูตรวจวัดบันทึก 
(๑) ชื่อ สกุล ตําแหนงของผูตรวจวัด 
(๒) ลักษณะเสียงและชวงเวลาการเกิดเสียงของแหลงกําเนิด 
(๓) สถานที่ วัน และเวลาการตรวจวัดเสียง 
(๔) ผลการตรวจวัดระดับเสียงพ้ืนฐาน ระดับเสียงขณะไมมีการรบกวน และผลการตรวจวัด

และคํานวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน 
(๕) สรุปผล 
ทั้งน้ี ผูตรวจวัดอาจจัดทําแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวนรูปแบบอ่ืนที่มีเน้ือหาไมนอยกวา 

ที่กําหนดไว 

-๕- 



แบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน 
 

ชื่อสถานประกอบการ/ โรงงาน/ เจาของ  
 
ลักษณะเสียงของแหลงกําเนิด 

 เสียงเกิดขึ้นตอเนื่องตั้งแต ๑ ชั่วโมงขึ้นไป                          เกิดขึ้น ๑ ชวงเวลาภายใน ๑ ชั่วโมง   
 เกิดขึ้นมากกวา ๑ ชวงเวลาภายใน ๑ ชั่วโมง   
 มีเสียงลักษณะพิเศษรวมดวย เชน เสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือน (ระบุ) ......................................... 

ชวงเวลา/ พื้นท่ีท่ีเกิดเสียง 

     กลางวัน (๐๖.๐๐-๒๒.๐๐น.)    กลางคืน (๒๒.๐๐-๐๖.๐๐ น.)   พ้ืนที่ที่ตองการความเงียบสงบ (ระบุ) ........................ 
เคร่ืองมือตรวจวัดเสียง 

ย่ีหอ ........................................ รุน ...................................... มาตรฐาน IEC ………………………… 
สถานที่ วัน และเวลาการตรวจวัดเสียง 

การตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน 
สถานที่ …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. วันที่ .............................. เวลา ..................... น. 
การตรวจวัดระดับเสียงขณะไมมีการรบกวน 
สถานที่ …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. วันที่ .............................. เวลา ..................... น. 
การตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวน 
สถานที่ …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. วันที่ .............................. เวลา ..................... น. 
สภาพแวดลอมของสถานท่ีตรวจวัด 
............................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................ 

ผลการตรวจวัด ผลการคํานวณระดับเสียง 
ระดับเสียงพ้ืนฐาน   ……………..  เดซิเบลเอ 
ระดับเสียงขณะไมมีการรบกวน            ……………..   เดซิเบลเอ 
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน  ……………..  เดซิเบลเอ 
คาระดับการรบกวน    ……………..  เดซิเบลเอ 

สรุปผล 

  เปนเสียงรบกวน (มากกวา ๑๐ เดซิเบลเอ) 
  ไมเปนเสียงรบกวน 

ความเห็น/ ขอเสนอแนะ 
 
 
 

  

……………………………………. 
(………………………..…………….) 
ตําแหนง……………………………….. 

ผูตรวจวัดและบันทึกผล  

…………………………………….. 
(………………………..…………….) 
ตําแหนง……………………………….. 

ผูตรวจสอบขอมูล 




