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ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เรื่อง  วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน  ระดับเสียงเฉลี่ย  ๒๔  ชั่วโมง  และระดับเสียงสูงสุด 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

 

โดยที่เห็นเป็นการสมควรกําหนดวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน  ระดับเสียงเฉลี่ย   
๒๔  ชั่วโมง  และระดับเสียงสูงสุด  ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 

อาศัยอํานาจตามข้อ  ๕  แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  กําหนดค่าระดับเสียง 
การรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ซ่ึงออกตามกฎกระทรวง  
ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๕ )  ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  พ .ศ .   ๒๕๓๕  อันเป็น
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  
ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติ 
ให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม  เรื่อง  วิธีการตรวจวัดระดับ
เสียงการรบกวน  ระดับเสียงเฉลี่ย  ๒๔  ชั่วโมง  และระดับเสียงสูงสุด  ที่เกิดจากการประกอบกิจการ
โรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน”  หมายความว่า  ระดับเสียงที่ตรวจวัดในสิ่งแวดล้อมในขณะที่

ยังไม่เกิดเสียงหรือไม่ได้รับเสียงจากการประกอบกิจการโรงงาน  เป็นระดับเสียงเฉลี่ย  (LAeq) 
“เสียงกระแทก”  หมายความว่า  เสียงที่เกิดจากการตก  ตี  เคาะ  หรือกระทบของวัตถุหรือ

ลักษณะอ่ืนใดซ่ึงมีระดับเสียงสูงกว่าระดับเสียงทั่วไปในขณะนั้นและเกิดขึ้นในทันทีทันใดและสิ้นสุดลง
ภายในเวลาน้อยกว่า  ๑  วินาที  (Impulsive  Noise)  เช่น  การตอกเสาเข็ม  การป๊ัมขึ้นรูปวัสดุ  เป็นต้น   

“เสียงแหลมดัง”  หมายความว่า  เสียงที่เกิดจากการเบียด  เสียด  สี  เจีย  หรือขัดวัตถุใด ๆ   
ที่เกิดขึ้นในทันทีทันใด  เช่น  การใช้สว่านไฟฟ้าเจาะเหล็กหรือปูน  การเจียโลหะ  การบีบหรืออัดโลหะโดย
เครื่องอัด  การขัดขึ้นเงาวัสดุด้วยเครื่องมือกล  เป็นต้น 

“เสียงที่มีความส่ันสะเทือน”  หมายความว่า  เสียงเครื่องจักรหรือเครื่องมืออ่ืนใดที่มีความส่ันสะเทือน
เกิดร่วมด้วย  เช่น  เสียงเครื่องเจาะหิน  เป็นต้น   

“มาตรระดับเสียง”  หมายความว่า  เครื่องวัดระดับเสียงตามมาตรฐาน  IEC  60804  หรือ  IEC  
61672  ของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคนิคไฟฟ้า  (International  Electrotechnical  
Commission,  IEC)  ที่สามารถตรวจวัดระดับเสียงเฉลี ่ย  และระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่  ๙๐   
ตามระยะเวลาที่กําหนดได ้
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ข้อ ๔ วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน  ระดับเสียงเฉลี่ย  ๒๔  ชั่วโมง  และระดับเสียงสูงสุด  
ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  ให้ดําเนินการดังนี้ 

(๑) การเตรียมเครื่องมือก่อนการตรวจวัด  ให้ปรับเทียบมาตรระดับเสียงด้วยเครื่องกําเนิดเสียง
มาตรฐาน  เช่น  พิสตันโฟน  (Piston  Phone)  หรืออะคูสติคคาลิเบรเตอร์  (Acoustic  Calibrator)   
เป็นต้น  หรือตรวจสอบตามคู่มือการใช้งานหรือวิธีการที่ผู้ผลิตมาตรระดับเสียงกําหนดไว้  โดยต้อง
ปรับเทียบมาตรระดับเสียงทุกครั้งก่อนที่จะตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน  ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน  
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน  ระดับเสียงเฉลี่ย  ๒๔  ชั่วโมง  และระดับเสียงสูงสุด  โดยต้องปรับมาตร
ระดับเสียงไว้ที่วงจรถ่วงน้ําหนัก  “A”  (Weighting  Network  “A”)  และลักษณะความไวตอบรับเสียง  
“Fast”  (Dynamic  Characteristics  “Fast”) 

(๒) การตั้งไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงในการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน  ระดับเสียง 
ขณะไม่มีการรบกวน  ระดับเสียงขณะมีการรบกวน  ระดับเสียงเฉลี่ย  ๒๔  ชั่วโมง  และระดับเสียงสูงสุด  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้   

 (๒.๑) ให้ตั้งไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงในบริเวณที่ประชาชนร้องเรียนหรือบริเวณ 
ที่คาดว่าจะได้รับการรบกวนจากการประกอบกิจการโรงงาน  ในการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานและระดับ
เสียงขณะไม่มีการรบกวน  หากการประกอบกิจการโรงงานไม่สามารถหยุดกิจกรรมที่เกิดเสียงได้   
ให้ตั้งไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงในบริเวณอ่ืนที่มีสภาพแวดล้อมคล้ายคลึงกับบริเวณที่จะตรวจวัด
ระดับเสียงขณะมีการรบกวนโดยเป็นบริเวณที่คาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากแหล่งกําเนิดเสียงจากการ
ประกอบกิจการโรงงาน 

 (๒.๒) การตั้งไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงบริเวณภายนอกอาคาร  ให้ตั้งสูงจากพื้น  
๑.๒  เมตร  ถึง  ๑.๕  เมตร  โดยในรัศมี  ๓.๕  เมตร  ตามแนวราบรอบไมโครโฟน  ต้องไม่มีกําแพง 
หรือสิ่งอ่ืนใดที่มีคุณสมบัติในการสะท้อนเสียงกีดขวางอยู่ 

 (๒.๓) การตั้งไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงบริเวณภายในอาคาร  ให้ตั้งสูงจากพื้น  ๑.๒  เมตร 
ถึง  ๑.๕  เมตร  โดยในรัศมี  ๑.๐  เมตร  ตามแนวราบรอบไมโครโฟน  ต้องไม่มีกําแพงหรือสิ่งอ่ืนใด 
ที่มีคุณสมบัติในการสะท้อนเสียงกีดขวางอยู่  และต้องห่างจากช่องหน้าต่างหรือช่องทางออกนอกอาคาร 
อย่างน้อย  ๑.๕  เมตร 

 (๒.๔) ในกรณีที่ไม่สามารถตั้งไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงในการตรวจวัดระดับเสียง
ตามหลักเกณฑ์ในข้อ  ๔  (๒.๒)  และข้อ  ๔  (๒.๓)  ได้  ให้ตั้งไมโครโฟนในบริเวณที่มีลักษณะใกล้เคียง 
ตามหลักเกณฑ์ในข้อ  ๔  (๒.๒)  และข้อ  ๔  (๒.๓)  มากที่สุด  หรือในบริเวณที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เห็นชอบ 

(๓) การตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน  ให้ดําเนินการดังนี้ 
 (๓.๑) การตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานและระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน  ให้ตรวจวัด

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๕  นาที  ในขณะที่ไม่มีเสียงจากการประกอบกิจการโรงงานในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
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ซ่ึงสามารถใช้เป็นตัวแทนของระดับเสียงพื้นฐานและระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนได้  โดยระดับเสียงพื้นฐาน  
ให้วัดเป็นระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่  ๙๐  (Percentile  Level  90,  L90  หรือ  LA90)  ระดับเสียงขณะไม่มี
การรบกวน  ให้วัดเป็นระดับเสียงเฉลี่ย  (Equivalent  A - Weighted  Sound  Pressure  Level,  LAeq)  
แบ่งออกเป็น  ๓  กรณี  ดังนี้ 

  (๓.๑.๑) แหล่งกําเนิดเสียงจากการประกอบกิจการโรงงานที่ยังไม่เกิดหรือยังไม่มี
การดําเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียง  ให้ตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานและระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 
ในวัน  เวลาและตําแหน่งที่คาดว่าจะได้รับการรบกวน 

  (๓.๑.๒) แหล่งกําเนิดเสียงจากการประกอบกิจการโรงงานที่มีการดําเนินกิจกรรม
ไม่ต่อเนื่อง  ให้ตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานและระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนในวัน  เวลาและตําแหน่ง 
ที่คาดว่าจะได้รับการรบกวนและเป็นตําแหน่งเดียวกันกับตําแหน่งที่จะวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวน  
โดยให้หยุดกิจกรรมของแหล่งกําเนิดเสียงจากการประกอบกิจการโรงงานหรือตรวจวัดทันทีก่อนหรือหลัง
การดําเนินกิจกรรม 

  (๓.๑.๓) แหล่งกําเนิดเสียงจากการประกอบกิจการโรงงานที่มีการดําเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่องไม่สามารถหยุดการดําเนินกิจกรรมนั้นได้  ให้ตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานและระดับเสียงขณะ
ไม่มีการรบกวนในบริเวณอ่ืนที่มีสภาพแวดล้อมคล้ายคลึงกับบริเวณที่จะตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการ
รบกวนโดยเป็นบริเวณที่คาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากแหล่งกําเนิดเสียงจากการประกอบกิจการโรงงาน   

  ระดับเสยีงขณะไม่มีการรบกวนที่จะนําไปใช้คํานวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน
ตามข้อ  ๔  (๓.๒)  และระดับเสียงพื้นฐานที่จะนําไปใช้คํานวณค่าระดับการรบกวนตามข้อ  ๔  (๓.๓)   
ให้เป็นค่าที่ตรวจวัดในวันและเวลาเดียวกัน 

 (๓.๒) การตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวน  ให้ตรวจวัดในบริเวณที่ประชาชน
ร้องเรียนหรือบริเวณที่คาดว่าจะได้รับการรบกวนจากการประกอบกิจการโรงงาน  แบ่งออกเป็น  ๕  กรณี  
ดังนี้ 

  (๓.๒.๑) กรณีที่เสียงจากการประกอบกิจการโรงงานเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่  
๑  ชั่วโมง  ขึ้นไป  ไม่ว่าเสียงที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการดําเนินกิจกรรมนั้น ๆ  จะมีระดับเสียงคงที่
หรือไม่ก็ตาม  (Steady  Noise  or  Fluctuating  Noise)  ให้วัดระดับเสียงจากการประกอบกิจการ
โรงงานเป็นค่าระดับเสียงเฉลี่ย  ๑  ชั่วโมง  (Equivalent  A - Weighted  Sound  Pressure  Level,  
LAeq,  1  hr)  และคํานวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน  ตามลําดับดังนี้ 

   ก. นําผลการตรวจวัดระดับเสียงจากการประกอบกิจการโรงงาน 
หักออกด้วยระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน  ผลลัพธ์เป็นผลต่างของค่าระดับเสียง 

   ข. นําผลต่างของค่าระดับเสียงที่ได้ตามข้อ  ๔  (๓.๒.๑)  ก.  มาเทียบ
กับค่าตามตารางเพื่อหาตัวปรับค่าระดับเสียง 
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ผลต่างของค่าระดับเสียง  (เดซิเบลเอ) ตัวปรับค่าระดับเสียง  (เดซิเบลเอ) 
๑.๔  หรือน้อยกว่า 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  หรือมากกว่า ๐ 
   ค. นําผลการตรวจวัดระดับเสียงจากการประกอบกิจการโรงงาน   

หักออกด้วยตัวปรับค่าระดับเสียงที่ได้จากการเปรียบเทียบตามข้อ  ๔  (๓.๒.๑)  ข.  ผลลัพธ์เป็นระดับเสียง
ขณะมีการรบกวนที่ใช้ในการคํานวณค่าระดับการรบกวน 

  ๓.๒.๒ กรณีที่เสียงจากการประกอบกิจการโรงงานเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ถึง  
๑  ชั่วโมง  ไม่ว่าเสียงที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการดําเนินกิจกรรมนั้น ๆ  จะมีระดับเสียงคงที่หรือไม่
ก็ตาม  (Steady  Noise  or  Fluctuating  Noise)  ให้วัดระดับเสียงจากการประกอบกิจการโรงงาน 
เป็นค่าระดับเสียงเฉลี่ย  (Equivalent  A - Weighted  Sound  Pressure  Level,  LAeq)  ตั้งแต่เริ่มต้น 
จนสิ้นสุดการดําเนินกิจกรรมนั้น ๆ  ตามระยะเวลาที่เกิดขึ้นจริง  และคํานวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน  
ตามลําดับดังนี้   

   ก. ดําเนินการตามข้อ  ๔  (๓.๒.๑)  ก.  และ  ข.   
   ข. นําผลการตรวจวัดระดับเสียงจากการประกอบกิจการโรงงาน 

หักออกด้วยผลจากข้อ  ๔  (๓.๒.๒)  ก.  ผลลัพธ์เป็นระดับเสียงจากการประกอบกิจการโรงงานที่มี 
การปรับค่าระดับเสียง  (LAeq,Tm)   

   ค. นําผลลัพธ์ตามข้อ  ๔  (๓.๒.๒)  ข.  มาคํานวณเพื่อหาค่าระดับ
เสียงขณะมีการรบกวนในฐานเวลา  ๑  ชั่วโมง  ตามสมการที่  ๑  ผลลัพธ์เป็นระดับเสียงขณะมีการรบกวน
ที่ใช้ในการคํานวณค่าระดับการรบกวน 

 
  สมการที่  ๑ 

 
โดย LAeq,Tr   = ระดับเสียงขณะมีการรบกวน  (มีหน่วยเป็นเดซิเบลเอ) 
 LAeq,Tm   = ระดับเสียงจากการประกอบกิจการโรงงานที่มีการปรับค่าระดับเสียง 
   (มีหน่วยเป็นเดซิเบลเอ)   
 Tm   = ระยะเวลาของช่วงเวลาที่เกิดเสียงจากการประกอบกิจการโรงงาน  (มีหน่วยเป็นนาที)   
 Tr   = ระยะเวลาอ้างอิงที่กําหนดขึ้นเพื่อใช้ในการคํานวณค่าระดับเสียงขณะมีการรบกวน   
   โดยกําหนดให้มีค่าเท่ากับ  ๖๐  นาที   



 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

  (๓.๒.๓) กรณีที่เสียงจากการประกอบกิจการโรงงานเกิดขึ้นอย่างไม่ต่อเนื่อง 
และเกิดขึ้นมากกว่า  ๑  ช่วงเวลา  โดยแต่ละช่วงเวลาเกิดขึ้นไม่ถึง  ๑  ชั่วโมง  ไม่ว่าเสียงที่เกิดขึ้นตั้งแต่
เริ่มต้นจนสิ้นสุดการดําเนินกิจกรรมนั้น ๆ  จะมีระดับเสียงคงที่หรือไม่ก็ตาม  (Steady  Noise  or  
Fluctuating  Noise)  ให้วัดระดับเสียงเป็นระดับเสียงเฉลี่ย  (Equivalent  A - Weighted  Sound  
Pressure  Level,  LAeq)  ทุกช่วงเวลาที่เกิดขึ้นในเวลา  ๑  ชั่วโมง  และให้คํานวณค่าระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน  ตามลําดับดังนี้ 

   ก. คํานวณระดับเสียงจากการประกอบกิจการโรงงาน  (LAeq,Ts)  ตาม
สมการที่  ๒   

 สมการที่  ๒ 

 
โดย LAeq,Ts   = ระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  (มีหน่วยเป็นเดซิเบลเอ)   
   LAeq,Ti   = ระดับเสียงเฉลี่ยที่ตรวจวัดได้ในช่วงที่เกิดเสียงจากการประกอบกิจการโรงงาน   
   ที่ช่วงเวลา  Ti  (มีหน่วยเป็นเดซิเบลเอ) 
 Ti   = ระยะเวลาของช่วงเวลาที่เกิดเสียงจากการประกอบกิจการโรงงานที่  i     
   (มีหน่วยเป็นนาที)   
 Tm   = Ts  =  ∑Ti  (มีหน่วยเป็นนาที) 

   ข. นําผลที่ได้จากการคํานวณระดับเสียงจากการประกอบกิจการ
โรงงานตามข้อ  ๔  (๓.๒.๓)  ก.  หักออกด้วยระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน  ผลลัพธ์เป็นผลต่างของค่า
ระดับเสียง   

   ค. นําผลต่างของค่าระดับเสียงตามข้อ  ๔  (๓.๒.๓)  ข.  มาเทียบกับ
ค่าในตารางตามข้อ  ๔  (๓.๒.๑)  ข.  เพื่อหาตัวปรับค่าระดับเสียง   

   ง. นําผลการคํานวณระดับเสียงจากการประกอบกิจการโรงงาน  
(LAeq,Ts)  ตามข้อ  ๔  (๓.๒.๓)  ก.  หักออกด้วยตัวปรับค่าเสียงตามข้อ  ๔  (๓.๒.๓)  ค.  ผลลัพธ์ 
เป็นระดับเสียงจากการประกอบกิจการโรงงานที่มีการปรับค่าระดับเสียง  (LAeq,Tm)   

   จ. นําระดับเสียงจากการประกอบกิจการโรงงานที่มีการปรับค่าระดับเสียง  
(LAeq,Tm)  ตามข้อ  ๔  (๓.๒.๓)  ง.  มาคํานวณเพื่อหาค่าระดับเสียงขณะมีการรบกวนในฐานเวลา   
๑  ชั่วโมง  ตามสมการที่  ๑  ผลลัพธ์เป็นระดับเสียงขณะมีการรบกวนที่ใช้ในการคํานวณค่าระดับการรบกวน 

  (๓.๒.๔) กรณีที่บริ เวณที่จะตรวจวัดเสียงจากการประกอบกิจการโรงงาน 
เป็นพื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ  ได้แก่  โรงพยาบาล  โรงเรียน  ศาสนสถาน  ห้องสมุด  หรือสถานที่
อย่างอ่ืนที่มีลักษณะทํานองเดียวกันหรือเป็นโรงงานที่ก่อให้เกิดเสียงในช่วงเวลาระหว่าง  ๒๒.๐๐  นาฬิกา   
ถึง  ๐๖.๐๐  นาฬิกา  ไม่ว่าเสียงที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการดําเนินกิจกรรมนั้น ๆ  จะมีระดับเสียง 
คงที่หรือไม่ก็ตาม  (Steady  Noise  or  Fluctuating  Noise)  ให้ตรวจวัดระดับเสียงจากการประกอบ
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กิจการโรงงานเป็นค่าระดับเสียงเฉลี่ย  ๕  นาที  (Equivalent  A - Weighted  Sound  Pressure  
Level,  LAeq,  5  min)  และคํานวณค่าระดับเสียงขณะมีการรบกวน  ตามลําดับดังนี้ 

   ก. ดําเนินการตามข้อ  ๔  (๓.๒.๑)  ก.  และ  ข.  เพื่อหาตัวปรับค่า
ระดับเสียง   

   ข. ให้นําผลการตรวจวัดระดับเสียงจากการประกอบกิจการโรงงาน 
หักออกด้วยตัวปรับค่าระดับเสียงที่ได้จากการเปรียบเทียบค่าตามข้อ  ๔  (๓.๒.๔)  ก.  และบวกเพิ่มด้วย  
๓  เดซิเบลเอ  ผลลัพธ์เป็นระดับเสียงขณะมีการรบกวนที่ใช้ในการคํานวณค่าระดับการรบกวน 

  (๓.๒.๕) กรณีที่ เสียงจากการประกอบกิจการโรงงานเป็นเสียงกระแทก   
เสียงแหลมดัง  หรือเสียงที่มีความส่ันสะเทือน  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน  ซ่ึงก่อให้เกิด
ผลกระทบแก่ผู้ได้รับเสียงนั้น  ไม่ว่าเสียงที่เกิดขึ้นจะต่อเนื่องหรือไม่ก็ตาม  ให้นําระดับเสียงขณะมีการ
รบกวนตามข้อ  ๔  (๓.๒.๑),  ข้อ  ๔  (๓.๒.๒),  ข้อ  ๔  (๓.๒.๓)  หรือข้อ  ๔  (๓.๒.๔)  แล้วแต่กรณี   
บวกเพิ่มด้วย  ๕  เดซิเบลเอ  ผลลัพธ์เป็นระดับเสียงขณะมีการรบกวนที่ใช้ในการคํานวณค่าระดับ 
การรบกวน 

 (๓.๓) วิธีการคํานวณค่าระดับการรบกวน  ให้นําระดับเสียงขณะมีการรบกวนตามข้อ  ๔  
(๓.๒)  หักออกด้วยระดับเสียงพื้นฐาน  ตามข้อ  ๔  (๓.๑)  ผลลัพธ์เป็นค่าระดับการรบกวน   

(๔) การตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  ๒๔  ชั่วโมง  ให้ใช้มาตรระดับเสียงตรวจวัดระดับเสียง 
อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา  ๒๔  ชั่วโมงใด ๆ  เป็นค่าระดับเสียงเฉลี่ย  ๒๔  ชั่วโมง  (LAeq,  24  hr) 

(๕) การตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด  ให้ใช้มาตรระดับเสียงตรวจวัดระดับเสียงสูงสุดที่เกิดขึ้น
ในขณะใดขณะหนึ่งระหว่างการตรวจวัดเสียง   

(๖) การบันทึกการตรวจวัดเสียง  ให้ผู้ตรวจวัดบันทึกการตรวจวัดเสียง  โดยมีรายละเอียด 
อย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 

 (๖.๑) ชื่อ  ชื่อสกุล  ตําแหน่งและสังกัดของผู้ตรวจวัด 
 (๖.๒) ลักษณะเสียงและช่วงเวลาการเกิดเสียงจากการประกอบกิจการโรงงาน 
 (๖.๓) สถานที่  ตําแหน่งที่ตรวจวัด  วัน  และเวลาการตรวจวัดเสียง 
 (๖.๔) ผลการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน  ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน  ระดับเสียง

ขณะมีการรบกวน  ระดับเสียงเฉลี่ย  ๒๔  ชั่วโมง  หรือระดับเสียงสูงสุด  แล้วแต่กรณี 
(๗) การรายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน  ระดับเสียงขณะมีการรบกวน  ค่าระดับ 

การรบกวน  ระดับเสียงเฉลี่ย  ๒๔  ชั่วโมงและระดับเสียงสูงสุด  ให้รายงานที่ทศนิยม  ๑  ตําแหน่ง 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
ประพัฒน์  วนาพิทักษ์ 
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