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ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
เรื่อง  หลักเกณฑ  วิธีดําเนินการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะการทํางานเกี่ยวกับระดับความรอน 

แสงสวาง  หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการ  ระยะเวลา  และประเภทกิจการที่ตองดําเนินการ 
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๘  วรรคสอง  ขอ  ๙  วรรคสอง  และขอ  ๑๕  วรรคสอง   
แหงกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร  และการจัดการดานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   
และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับความรอน  แสงสวาง  และเสียง  พ.ศ.  ๒๕๔๙  อธิบดีกรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงาน  จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ  
วิธีดําเนินการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะการทํางานเกี่ยวกับระดับความรอน  แสงสวาง  หรือเสียง
ภายในสถานประกอบกิจการ  ระยะเวลา  และประเภทกิจการที่ตองดําเนินการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ขอ ๓ นายจางตองจัดใหมีการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะการทํางานเกี่ยวกับระดับ 
ความรอน  แสงสวาง  หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการในสภาวะที่เปนจริงของสภาพการทํางาน  
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

กรณีที่มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร  อุปกรณ  กระบวนการผลิต  วิธีการทํางาน  
หรือการดําเนินการใด  ๆ  ที่อาจมีผลตอการเปลี่ยนแปลงระดับความรอน  แสงสวาง  หรือเสียง   
ใหนายจางดําเนินการตามวรรคหนึ่งเพิ่มเติมภายในเกาสิบวันนับจากวันที่มีการปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลง 

หมวด  ๒ 
การตรวจวัดระดับความรอนและประเภทกิจการที่ตองดําเนินการ 

 

 

ขอ ๔ ใหตรวจวัดระดับความรอนบริเวณที่มีลูกจางปฏิบัติงานอยูในสภาพการทํางานปกติ
และตองตรวจวัดในเดือนที่มีอากาศรอนที่สุดของการทํางานในปนั้น   
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ขอ ๕ ประเภทกิจการที่ตองดําเนินการตรวจวัด  ไดแก  การผลิตน้ําตาลและทําใหบริสุทธิ์  
การปนทอที่มีการฟอกหรือยอมสี  การผลิตเยื่อกระดาษหรือกระดาษ  การผลิตยางรถยนตหรือหลอดอกยาง  
การผลิตกระจก  เครื่องแกวหรือหลอดไฟ  การผลิตซีเมนตหรือปูนขาว  การถลุง  หลอหลอมหรือ 
รีดโลหะ  กิจการที่มีแหลงกําเนิดความรอนหรือมีการทํางานที่อาจทําใหลูกจางไดรับอันตรายเนื่องจาก
ความรอน   

ขอ ๖ อุปกรณที่ใชในการตรวจวัดระดับความรอน  ประกอบดวย 
(๑) เทอรโมมิเตอรกระเปาะแหง  เปนชนิดปรอทหรือแอลกอฮอลที่มีความละเอียดของสเกล  

๐.๕  องศาเซลเซียส  และมีความแมนยําบวกหรือลบ  ๐.๕  องศาเซลเซียส  มีการกําบังปองกัน
เทอรโมมิเตอรจากแสงอาทิตยและการแผรังสีความรอน   

(๒) เทอรโมมิเตอรกระเปาะเปยกตามธรรมชาติ  มีผาฝายชั้นเดียวท่ีสะอาดหอหุมกระเปาะ
หยดน้ํากลั่นลงบนผาฝายที่หุมกระเปาะใหเปยกชุม  และปลอยใหปลายอีกดานหนึ่งของผาจุมอยูในน้ํากลั่น
ตลอดเวลา   

(๓) โกลบเทอรโมมิเตอร  มีชวงการวัดตั้งแตลบ  ๕  องศาเซลเซียส  ถึง  ๑๐๐  องศาเซลเซียส  
ที่เสียบเขาไปในกระเปาะทรงกลมกลวงทําดวยทองแดง  ขนาดเสนผานศูนยกลางสิบหาเซนติเมตร  
ภายนอกทาดวยสีดําชนิดพิเศษที่สามารถดูดกลืนรังสีความรอนไดดีโดยใหปลายกระเปาะของ
เทอรโมมเิตอรอยูกึ่งกลางของกระเปาะทรงกลม 

อุปกรณที่ใชในการตรวจวัดระดับความรอนตามวรรคหนึ่งตองทําการปรับเทียบความถูกตอง  
(Calibration)  อยางนอยปละครั้ง   

ในกรณีที่ไมใชอุปกรณตามวรรคหนึ่ง  ใหใชเครื่องวัดระดับความรอนที่สามารถอานและ
คํานวณคาอุณหภูมิเวตบัลบโกลบ  (WBGT)  ไดโดยตรงตามมาตรฐาน  ISO  ๗๒๔๓  ขององคการ
มาตรฐานระหวางประเทศ  (International  Organization  for  Standardization)  หรือเทียบเทา  และให 
ทําการปรับเทียบความถูกตอง  (Calibration)  กอนใชงานทุกครั้ง 

ขอ ๗ วิธีการตรวจวัดระดับความรอน   ใหติดตั้งอุปกรณหรือเครื่องวัดตามขอ   ๖   
ในตําแหนงสูงจากพื้นระดับหนาอกของลูกจาง   

อุปกรณตามขอ  ๖  วรรคหนึ่ง  กอนเริ่มอานคาตองตั้งทิ้งไวอยางนอยสามสิบนาที  ทั้งนี้  
อุณหภูมิที่อานคาเปนองศาเซลเซียสใหคํานวณหาคาอุณหภูมิเวตบัลบโกลบ  (WBGT)  ตามวิธีการ 
ที่กําหนดไวในกฎกระทรวง   

ใหหาคาระดับความรอน  จากคาเฉลี่ยของอุณหภูมิเวตบัลบโกลบ  (WBGT)  ที่คํานวณได 
ในชวงเวลาทํางานสองชั่วโมงที่รอนที่สุดไดจากสูตร  ดังตอไปนี้ 
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WBGT(เฉลี่ย)  =  WBGT๑   x  t๑  +  WBGT๒  x  t๒  +  ……………………+  WBGTn  x  tn  
t๑+  t๒  +  …………+  tn 

WBGT๑       หมายถึง   WBGT(  O C)  ในเวลา  t๑  (นาที) 
WBGT๒       หมายถึง   WBGT(  O C)  ในเวลา  t๒  (นาที) 
WBGTn       หมายถึง   WBGT(  O C)  ในเวลา  tn   (นาที) 
t๑+  t๒  +  …………+  tn   =  ๑๒๐  นาที  ที่มีอุณหภูมิเวตบัลบโกลบ  (WBGT)  สูงสุด 
ในกรณีที่ไมสามารถระบุไดวาลักษณะงานที่ลูกจางทําในชวงเวลาทํางานสองชั่วโมงที่รอนที่สุด

ตามวรรคสาม  เปนงานเบา  งานปานกลางหรืองานหนักตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง  ใหคํานวณ
ภาระงาน  (Work-Load  Assessment)  เพ่ือกําหนดลักษณะงานตามแนวทางของ  OSHA  Technical  Manual  
(U.S.  Department  of  Labor,  Occupational  Safety  and  Health  Administration)  หรือเทียบเทา 

ใหนําคาระดับความรอนที่คํานวณไดตามวรรคสาม  และลักษณะงานที่คํานวณไดตามวรรคสี่  
เปรียบเทียบกับมาตรฐานระดับความรอนตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง 

หมวด  ๓ 
การตรวจวัดความเขมของแสงสวางและประเภทกิจการที่ตองดําเนินการ 

 

 

ขอ ๘ ใหตรวจวัดความเขมของแสงสวางในสถานประกอบกิจการทุกประเภทกิจการ   
โดยใหตรวจวัดบริเวณพื้นที่ทั่วไป  บริเวณพื้นที่ใชประโยชนในกระบวนการผลิตที่ลูกจางทํางาน   
และบริเวณที่ลูกจางตองทํางานโดยใชสายตามองเฉพาะจุดหรือตองใชสายตาอยูกับที่ในการทํางาน   
ในสภาพการทํางานปกติและในชวงเวลาที่มีแสงสวางตามธรรมชาตินอยท่ีสุด   

ขอ ๙ การตรวจวัดความเขมของแสงสวาง  ตองใชเครื่องวัดแสงที่ไดมาตรฐาน  CIE  ๑๙๓๑  
ของคณะกรรมาธิการระหวางประเทศวาดวยความสองสวาง  (International  Commission  on  Illumination)  
หรือ  ISO/CIE  ๑๐๕๒๗  หรือเทียบเทา  และกอนเริ่มการตรวจวัดตองปรับใหเครื่องวัดแสงอานคาที่ศูนย  
(Photometer  Zeroing) 

ขอ ๑๐ การตรวจวัดความเขมของแสงสวางบริเวณพื้นที่ทั่วไปและบริเวณพื้นที่ใชประโยชน
ในกระบวนการผลิตที่ลูกจางทํางาน  ใหตรวจวัดในแนวระนาบสูงจากพื้นเจ็ดสิบหาเซนติเมตร   

ใหหาคาเฉลี่ยความเขมของแสงสวาง  โดยวัดคาความเขมของแสงสวางทุก  ๆ  ๒x๒  ตารางเมตร  
แตหากมีการติดหลอดไฟที่มีลักษณะที่แนนอนซ้ํา  ๆ  กัน  สามารถวัดแสงในจุดที่เปนตัวแทนของพื้นที่
ที่มีแสงตกกระทบในลักษณะเดียวกันได  ตามวิธีการวัดแสงและการคํานวณคาเฉลี่ยในหนังสือ  IES  
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Lighting  Handbook  (๑๙๘๑  Reference  Volume  หรือเทียบเทา)  ของสมาคมวิศวกรรมดานความสองสวาง
แหงอเมริกาเหนือ  (Illuminating  Engineering  Society  of  North  America)  หรือเทียบเทา 

นําคาเฉลี่ยท่ีคํานวณไดตามวรรคสอง  เปรียบเทียบกับความเขมของแสงสวางตามที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวง 

ขอ ๑๑ การตรวจวัดความเขมของแสงสวางบริเวณที่ลูกจางตองทํางานโดยใชสายตามอง
เฉพาะจุดหรือตองใชสายตาอยูกับที่ในการทํางาน  ใหตรวจวัดในจุดที่สายตาตกกระทบชิ้นงานหรือจุดที่ทํางาน
ของลูกจาง  (Workstation)   

นําคาความเขมของแสงสวางที่ตรวจวัดไดตามวรรคหนึ่ง  เปรียบเทียบกับความเขมของแสงสวาง
ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง   

หมวด  ๔ 
การตรวจวัดระดับเสียงและประเภทกิจการที่ตองดําเนินการ 

 

 

ขอ ๑๒ ประเภทกิจการที่ตองดําเนินการตรวจวัดระดับเสียง  ไดแก  การระเบิด  ยอย  โมหรือ
บดหิน  การผลิตน้ําตาลหรือทําใหบริสุทธิ์  การผลิตน้ําแข็ง  การปน  ทอโดยใชเครื่องจักร  การผลิต
เครื่องเรือน  เครื่องใชจากไม  การผลิตเย่ือกระดาษหรือกระดาษ  กิจการที่มีการปมหรือเจียรโลหะ  
กิจการที่มีแหลงกําเนิดเสียงหรือสภาพ   การทํางานที่อาจทําใหลูกจางไดรับอันตรายเนื่องจากเสียง   

ขอ ๑๓ การตรวจวัดระดับเสียง  ตองใชอุปกรณที่ ไดมาตรฐานของคณะกรรมาธิการ 
ระหวางประเทศ  วาดวยเทคนิคไฟฟา  (International  Electrotechnical  Commission)  หรือเทียบเทา  ดังนี้   

(๑) เครื่องวัดเสียง  ตองไดมาตรฐาน  IEC  ๖๕๑  Type  ๒   
(๒) เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม  ตองไดมาตรฐาน  IEC  ๖๑๒๕๒   
(๓) เครื่องวัดเสียงกระทบหรือเสียงกระแทก  ตองไดมาตรฐาน  IEC  ๖๑๖๗๒  หรือ  IEC  ๖๐๘๐๔   
อุปกรณที่ใชตรวจวัดระดับเสียงตามวรรคหนึ่ง  ตองทําการปรับเทียบความถูกตอง  (Calibration)  

ดวยอุปกรณตรวจสอบความถูกตอง  (Noise  Calibrator)  ท่ีไดมาตรฐาน  IEC  ๖๐๙๔๒  หรือเทียบเทา  
ตามวิธีการที่ระบุในคูมือการใชงานของผูผลิตกอนการใชงานทุกครั้ง 

ขอ ๑๔ วิธีการตรวจวัดระดับเสียง  ใหตรวจวัดบริเวณที่มีลูกจางปฏิบัติงานอยูในสภาพ 
การทํางานปกติ  โดยตั้งคาเครื่องวัดเสียงที่สเกลเอ  (Scale  A)  การตอบสนองแบบชา  (slow)  และ
ตรวจวัดที่ระดับหูของลูกจางที่กําลังปฏิบัติงาน  ณ  จุดนั้นรัศมีไมเกินสามสิบเซนติเมตร   
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กรณีใชเครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม  ตองต้ังคาใหเครื่องคํานวณปริมาณเสียงสะสมที่ระดับ
แปดสิบเดซิเบล  Criteria  Level  ที่ระดับเกาสิบเดซิเบล  Energy  Exchange  rate  ที่หา  สวนการใช
เครื่องวัดเสียงกระทบหรือเสียงกระแทกใหต้ังคาตามที่ระบุในคูมือการใชงานของผูผลิต 

ขอ ๑๕ กรณีบริเวณที่ลูกจางปฏิบัติงานมีระดับเสียงดังไมสม่ําเสมอ  หรือลูกจางตองยาย 
การทํางานไปยังจุดตาง  ๆ  ที่มีระดับเสียงดังแตกตางกัน  ใหใชสูตรในการคํานวณหาระดับเสียง 
เฉลี่ยตลอดเวลาการทํางานในแตละวัน  ดังนี้ 

 D  =  {(C๑/T๑) + (C๒/T๒) + ............+ (Cn/Tn) }    x ๑๐๐             ___    ๑ 
     และ    TWA(๘)  =   [๑๖.๖๑ x log (D/๑๐๐)]   + ๙๐                                           ___    ๒ 
    เมื่อ         D  =  ปริมาณเสียงสะสมที่ผูปฏิบัติงานไดรับ  หนวยเปนรอยละ 
          C  =  ระยะเวลาที่สัมผัสเสียง 
          T  =  ระยะเวลาที่อนุญาตใหสัมผัสระดับเสียงนั้น  ๆ 
    (ตามตารางที่  ๖  ในกฎกระทรวง) 
     TWA(๘)   =  ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทํางาน  ๘  ชั่วโมง/วัน 
    คา TWA(๘)  ที่คํานวณไดตองไมเกินเกาสิบเดซิเบลเอ 

หมวด  ๕ 
การวิเคราะหสภาวะการทํางานเกี่ยวกับระดับความรอน  แสงสวาง  และเสียง 

 

 

ขอ ๑๖ ใหนายจางทําการวิเคราะหสภาวะการทํางานเกี่ยวกับระดับความรอน  แสงสวาง  
หรือเสียงที่ลูกจางไดรับ 

กรณีผลการตรวจวัดมีคาเกินหรือตํ่ากวามาตรฐานที่กําหนดไวในกฎกระทรวง  แลวแตกรณี  
ตองระบุสาเหตุและปจจัยตาง  ๆ  ที่เกี่ยวของ  รวมท้ังอาคารสถานที่  การระบายอากาศ  เครื่องจักร   
การบํารุงรักษา  จํานวนลูกจางที่สัมผัสหรือเกี่ยวของกับอันตราย  สภาพและลักษณะการทํางานของลูกจาง  
รวมถึงวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแกไขและระยะเวลาที่คาดวาจะแลวเสร็จ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ผดุงศักดิ์  เทพหัสดิน  ณ  อยุธยา 
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 


