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เสยีงเปนคล่ืนกลท่ีเกดิจากการสัน่สะเทือน
ของวัตถ ุเม่ือวัตถเุกดิการสัน่สะเทือนจะทําใหเกดิ
การอัดตัวและขยายตัวของคล่ืนเสยีง และถกูสง
ผานตัวกลางท่ีเปนสสารในสถานะกาซ ของเหลว
ของแข็ง (คล่ืนเสยีงจะไมผานสญุญากาศ) ไปยงั
หูทําใหไดยินเสียงเกิดข้ึน

มนษุยสามารถรับรูความถีเ่สียงไดต้ังแต
20Hz-20kHz ความสามารถในการรับรูในยาน
ของความถีน่ั้นจะแตกตางไป ซึง่ผูหญิงและชาย
หนุมสามารถไดยนิท่ีความถีส่งูสดุท่ี 20,000 Hz
หรือเรียกยอๆ วา 20 kHz สวนในวัยกลางคน
และผูสูงอายุจะไดยินลดลงไปในยานความถี่
สูงสุดอาจไดสูงสดุท่ี 14 kHz

ประเภทของเสยีง
แบงตามลักษณะการเกิดเสียงได  3

ลักษณะ
1. เสียงดังแบบตอเนื่อง (Continuous

Noise) เปนเสียงดังท่ี เกิดข้ึนอยางตอเนื่อง
จาํแนกออกเปน 2 ลักษณะ คือ เสยีงดังตอเนือ่ง
แบบคงท่ี (Steady-state Noise) และเสียงดัง
ตอเนื่องท่ีไมคงท่ี (Non steady state Noise)

1.1 เสยีงดังตอเนือ่งแบบคงท่ี (Steady-
state Noise) เปนลักษณะเสียงดังตอเนื่องท่ีมี
ระดับเสียงเปล่ียนแปลงไมเกิน 3 เดซิเบล เชน
เสยีงจากเคร่ืองทอผา เคร่ืองปนดาย เสยีงพดัลม
เปนตน

2. เสียงดังเปนชวงๆ (Intermittent
Noise) เปนเสียงท่ีดังไมตอเนื่อง มีความเงียบ
หรือเสยีงเบากวาเปนระยะๆ สลับไปมา เชน เสยีง
เคร่ืองปม/อัดลม เสียงจราจร เสียงเคร่ืองบินท่ี
บินผานไปมา เปนตน

3. เสยีงดงักระทบหรอืกระแทก (Impact

1.2 เสียงดังตอเนื่องท่ีไมคงท่ี (Non-
steady state Noise) เปนลักษณะเสียงดัง
ตอเนือ่งท่ีมีระดับเสยีงเปล่ียนแปลงเกนิกวา 10
เดชิเบลเชน เสยีงจากเล่ือยวงเดือน เคร่ืองเจยีร
เปนตน

or Impulse Noise) เปนเสยีงท่ีเกดิข้ึนและสิน้สดุ
อยางรวดเร็วในเวลานอยกวา 1 วินาที โดยมีการ
เปล่ียนแปลงของเสยีงมากกวา 40 เดชเิบล เชน
เสียงการตอกเสาเข็ม การปมชิ้นงาน การทุบ
เคาะอยางแรง เปนตน

ท่ีมา: เอกสารสมัมนาวิชาการ "กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และดาเนนิการดานความปลอดภัย อาชีวอนามยั
และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับ ความรอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ. 2559 โดยนางสาวอุมาพร ครองสกลุสุข นักวิชาการแรงงานชํานาญการ

กลุมงานมาตรฐานความปลอดภัยในการทางาน กองความปลอดภัยแรงงาน งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแหงชาติครั้งท่ี 32 วันท่ี 29 มิถุนายน 2561
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3.1 Impact noise เปนเสียงท่ีเกิดใน
ท่ีท่ีมีเสียงสะทอน เชน เสียงโลหะกระแทกกัน
เสียงยิงปนในหอง

3.2 Impulse noise เปนเสียงท่ีเกิดใน
ท่ีท่ีไมเสียงสะทอน เชน เสียงยิงปนในท่ีโลง

คาถวงนำหนกัความถีข่องเสียง (Weighting)
คอือะไร

คาถวงน้าํหนกัความถีข่องเสยีงมี 3 กลุม:
A-weighting C-weighting และ Z-weighting

A-weighting
 คาถวงน้ําหนักความถี่ของเสียงท่ีใช

บอยท่ีสุดในการวัดระดับความดังเสียง
 ครอบคลุมชวงความถี ่20-20,000 Hz

ซึง่ใกลเคียงกบัความถีข่องหูมนษุย (ตัดชวงความ
ถี่ตํ่าและชวงความถี่สูงซึ่งเปนชวงท่ีหูมนุษยจะ
ไมไดยิน)

 คาถวงน้ําหนักความถี่ของเสียง A-
weighted ของแหลงกาํเนดิเสยีงจะมีคาใกลเคียง
กับหูของมนุษยรับสัมผัสมากท่ีสุด

 เป นสเกลท่ี ใช ตรวจวั ดเสี ยงเพื่ อ
ประเมินอันตรายจากเสียงตามกฎหมายหรือ
ตามมาตรฐานเสยีง

 การวัดระดับเสียงมีหนวยเปน dBA
หรือ dB (A)

C-weighting
 การตอบสนองของหูมนษุยจะแตกตาง

กันตามระดับความดังเสยีง
 ระดับความดังเสยีงต้ังแต 100 เดซเิบล

ข้ึนไป จะทําใหหูของมนุษยไมตอบสนอง
 คาถวงน้ําหนักความถี่ของเสียง C-

Weighted โดยปกติใชวัดระดับเสยีงสงูสดุ (Peak)

แตการวัดท่ัวไปจะสงผลตอสญัญาณการรบกวน
 ใชในการตรวจวัดเสียงจากเคร่ืองจักร

โดยละเอียด
 การวัดระดับเสียงมีหนวยเปน dBC

หรือ dB (C)
Z-weighting
 ชวงการตอบสนองจะใชคาถวงน้าํหนกั

ความถี่ของเสียงท่ี Z-Weighted
 เปนการตอบสนองท่ีความถี ่10 Hz ถงึ

20,000 Hz 1.5 dB
 การตอบสนองแบบ Linear หรือ

Unweighted
 การวัดระดับเสียงมีหนวยเปน dBZ

หรือ dB (Z)

การตรวจวัดระดับเสียงและประเภท
กิจการทีต่องดาํเนนิการ

 ประเภทกิจการท่ีจะตองดําเนินการ
ตรวจวัดระดับเสียง ไดแก การระเบิด ยอย โม
หรือบดหิน การผลิตน้ําตาลหรือทําใหบริสุทธิ์
การผลิตน้าํแข็ง การปน การทอโดยใชเคร่ืองจกัร
การผลิตเคร่ืองเรือน เคร่ืองใชจากไม การผลิต
เยื่อกระดาษหรือกระดาษ กิจการท่ีมีการปม
หรือเจียรโลหะ กิจการท่ีมีแหลงกําเนิดเสียง
หรือสภาพการทํางานท่ีอาจทําใหลูกจางไดรับ
อันตรายเนือ่งจากเสยีง

ขอกาํหนดเกีย่วกบัเสยีงตามกฎกระทรวง
กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ
ดาเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานเกีย่วกบัความ
รอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ. 2559 เปนไป
ตามความในหมวด 3 (ขอ 7 ขอ 8 ขอ 9 มีการ
ปรับขอกาํหนด สวนขอ 10 และ ขอ 11 กาํหนด
คงเดิม) ดังนี้

หมวด 3 เสียง
ขอ 7 นายจางตองควบคุมระดับเสียง

มิใหลูกจางไดรับสัมผัสเสียงในบริเวณสถาน
ประกอบกจิการท่ีมีระดับเสยีงสงูสดุ (peak sound
pressure level) ของเสียงกระทบ หรือเสียง
กระแทก (impact or impulse noise) เกนิ 140

เดซิเบล หรือไดรับสัมผสัเสียงท่ีมีระดับเสียงดัง
ตอเนื่องแบบคงท่ี (continuous steady noise)
เกินกวา 115 เดซิเบลเอ

Peak SPL/Lpk/Lpeak คือระดับเสียง
สูงสุด (peak sound pressure level) วัดเสียง
สงูสดุของเสยีงดังกระทบหรือกระแทก โดย peak
เปนคาสูงสุดจริงของความดันเสียงในชวงระยะ
เวลาการตรวจวัด ซึ่งไมใช weighting network
ใช Linear หรือ Unweighted

Lmax RMS เปนคาความดันเสยีง (sound
pressure level) แบบ root mean square ท่ีสูง
ท่ีสดุในชวงระยะเวลาท่ีตรวจวัด (โดยเลือก time
weight เปน slow, fast หรือ impulse)

Leq เปนคาเฉล่ียระดับความดังเสียงใน
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บริเวณ/จุดท่ีผูปฏิบัติงานสัมผัสตลอดระยะ
เวลาการทางาน (เปนเสียงดังสมํ่าเสมอตลอด
ไมวาจะวัดชวงใด)

ขอ 8 นายจางตองควบคุมระดับเสียงท่ี

ลูกจางไดรับเฉล่ียตลอดเวลาการทํางานในแตละ
วัน (Time Weighted Average-TWA) มิใหเกิน
มาตรฐานตามท่ีอธบิดีประกาศกาํหนด (ประกาศ
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐาน
ระดับเสยีงท่ียอมใหลูกจางไดรับเฉล่ียตลอดระยะ
เวลาการทํางานในแตละวันซึง่มีผลบงคับใชแลว
ต้ังแตวันท่ี 26 เมษายน 2561) ซึง่นายจางตอง
ควบคุมระดับเสยีงท่ีลูกจางไดรับเฉล่ียตลอดระยะ
เวลาการทํางานในแตละวัน (Time Weighted
Average-TWA) มิใหเกินมาตรฐานตามตาราง
แนบทายประกาศฯ โดยหนวยวัดระดับเสียงดัง
ท่ีใชในประกาศนี้ใชหนวยเปนเดซิเบลเอ

หมายเหตทุายตาราง
* ระยะเวลาการทํางานท่ีไดรับเสียงและ

ระดับเสียงเฉล่ียตลอดเวลาการทํางาน (TWA)
ใหใชคามาตรฐานท่ีกาํหนดในตารางขางตนเปน
ลาดับแรก หากไมมีคามาตรฐานท่ีกําหนดตรง
ตามตารางใหคํานวณจากสูตร ดังนี้

เม่ือ T หมายถึง เวลาการทํางานท่ียอม
ใหไดรับเสียง (ชั่วโมง)

L หมายถึง ระดับเสียง (เดซิเบลเอ)
ในกรณีคาระดับเสียงเฉล่ียตลอดเวลา

การทํางาน (TWA) ท่ีไดจากการคํานวณมีเศษ
ทศนิยม ใหตัดเศษทศนิยมออก

การใชเครือ่งมอืในการตรวจวดัระดบัเสยีง
 เคร่ืองตรวจวัดระดับเสยีง SLM ตองได

มาตรฐาน IEC 61672 หรือ IEC 651 Type 2
หรือเทียบเทา

 เคร่ืองวัดเสยีงกระทบหรือเสยีงกระแทก
ตองไดมาตรฐาน IEC 61672 หรือ IEC 60804

 Noise Dosimeter ตองไดมาตรฐาน
IEC 61252

 Noise Calibrator ตองไดมาตรฐาน
IEC 60942 หรือเทียบเทา ใชงานตามวิธกีารท่ี
ระบุในคูมือการใชงานของผูผลิต

วธิกีารใชงานเครือ่งตรวจวดัระดบัเสยีง
 ต้ังคาวัดเสยีงท่ีสเกลเอ (Scale A) หรือ

weight A
 การตอบสนองแบบชา (Slow response)
 ใหต้ังคา exchange rate = 3
 ตรวจวัดท่ีระดับหูของลูกจางท่ีกําลัง

ปฏิบัติงานในรัศมีไมเกิน 30 เซนติเมตร
 Threshold Level ท่ีระดับ 80 เดซเิบลเอ
 Criteria Level ท่ีระดับ 85 เดซิเบลเอ
 สเกลเอ (Scale A)
 การตอบสนองแบบชา (Slow)
 Energy Exchange rate ท่ีสาม

ระดับเสียงตลอดเวลาการทํางาน (TWA) 

ไมเกิน (เดซิเบลเอ) 

ระยะเวลาการทํางานที่ไดรับเสียงตอวัน* 

ชั่วโมง นาที 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 

16 
12 
10 
8 
6 
5 
4 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
42 
5 
- 

21 
2 
- 

11 
31 
- 

35 
16 
- 

48 
38 
30 
24 
19 
15 
12 
9 

7.5 
6 
5 
4 
3 

2.5 
2 

1.5 
1 

 

ตารางแนบทายประกาศฯ: ระดบัเสยีงท่ียอมใหลกูจางไดรบัเฉลีย่ตลอดระยะเวลาการทํางานในแตละวนั

T = 8
2(L-85)/3
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วิธีการใช Noise Dosimeter มาตรฐาน
IEC 61252

Threshold Level (คาท่ีใหเคร่ืองเร่ิม
คํานวณ) 80 dB(A)

Criteria Level 85 dB(A) Energy Ex-
change rate 3

(อัตราท่ีพลังงานเสยีงเพิม่ข้ึนเปน 2 เทา)
ระดับเสยีงเพิม่ข้ึน 3 dB สงผลใหระยะเวลาการ
สมัผสัเสยีงลดลงคร่ึงหนึง่

ขอ 9 ภายในสถานประกอบกิจการท่ี
สภาวะการทํางานมีระดับเสียงเกินมาตรฐานท่ี
กาํหนดในขอ 7 หรือมีระดับเสยีงท่ีลูกจางไดรับ
เกนิมาตรฐานท่ีกาํหนดในขอ 8 นายจางตองให
ลูกจางหยดุทํางานจนกวาจะไดปรับปรุงหรือแกไข
ใหระดับเสยีงเปนไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนดและ
ใหนายจางดําเนนิการปรับปรุงหรือแกไขทางดาน
วศิวกรรมโดยการควบคมุทีต่นกําเนิดของเสยีงหรอื
ทางผานของเสยีงหรือบริหารจดัการเพือ่ควบคุม
ระดับเสยีงท่ีลูกจางจะไดรับใหไมเกนิมาตรฐาน

ท่ีกําหนด และจัดให มีการปดประกาศและ
เอกสารหรือหลักฐานในการดําเนนิการปรับปรุง
หรือแกไขดังกลาวไวเพือ่ใหพนกังานตรวจความ
ปลอดภัยสามารถตรวจสอบได

ในกรณท่ีีไมสามารถดําเนนิการตามวรรค
หนึง่ได นายจางตองจดัใหลูกจางสวมใสอุปกรณ
คุมครองความปลอดภัยสวนบคุคลตามท่ีกาํหนด
ไวในหมวด 4 ตลอดเวลาท่ีทํางาน เพือ่ลดระดับ
เสียงท่ีสัมผัสในหูเม่ือสวมใสอุปกรณคุมครอง
ความปลอดภัยสวนบุคคลแลว โดยใหอยู ใน
ระดับท่ีไมเกินมาตรฐานตามท่ีกําหนดไวในขอ
7 และขอ 8

การคํานวณระดับเสียงท่ีสัมผัสในหูเม่ือ
สวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบคุคล
ตามวรรคสองใหเปนไปตามท่ีอธิบดีประกาศ
กาํหนด

ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน เรือ่ง การคาํนวณระดบัเสยีงทีส่มัผสัใน
หูเมือ่สวมใสอปุกรณคุมครองความปลอดภยั
สวนบุคคล

ขอ 3 การคํานวณระดับเสยีงท่ีสมัผสัในหู
เม่ือสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวน
บคุคล ใหเปนไปตามหลักเกณฑซึง่สอดคลองกบั
ขอมูลการลดเสยีงของผูผลิตอยางหนึง่อยางใดดังน ี้

(1) การคํานวณโดยใชคา Noise Reduction
Rating (NRR) ท่ีระบไุวบนผลิตภัณฑกบัคาตรวจ
วัดระดับเสียงเฉล่ียตลอดระยะเวลาการทํางาน
โดยใชสูตรคํานวณ ดังนี้

Protected dBA = Sound Level dBC -
NRRadj หรือ

Protected dBA = Sound Level dBA -
[NRRadj - 7]

Protected dBA หมายถึง ระดับเสียงท่ี
สัมผัสในหูเม่ือสวมใสอุปกรณคุมครองความ

ปลอดภัยในสเกลเอ (Scale A) หรือ เดซิเบลเอ
Sound Level dBC หมายถึง ระดับเสียง

ท่ีไดจากการตรวจวัดเฉล่ียตลอดระยะเวลาการ
ทํางาน 8 ชั่วโมงในสเกลซี (Scale C) หรือ
เดซิเบลซี

Sound Level dBA หมายถึง ระดับเสียง
ท่ีไดจากการตรวจวัดเฉล่ียตลอดระยะเวลาการ
ทํางาน 8 ชั่วโมง ในสเกลเอ (Scale A) หรือ
เดซิเบลเอ

NRRadj หมายถึง คาการลดเสียงท่ีระบุ
ไวบนฉลากหรืออุปกรณคุมครองความปลอดภัย
สวนบคุคลโดยกาํหนดใหมีการปรับคาตามลักษณะ
และชนิดของอุปกรณคุมครองความปลอดภัย
สวนบุคคล ดังนี้

(ก) กรณีเปนท่ีครอบหูลดเสียง ใหปรับ
ลดเสยีงลงรอยละ 25 ของคาการลดเสยีงท่ีระบุ
ไวบนฉลากหรือผลิตภัณฑ

(ข) กรณีเปนปล๊ักลดเสียงชนิดโฟม ให
ปรับลดเสียงลงรอยละ 50 ของคาการลดเสียง
ท่ีระบุไวบนฉลากหรือผลิตภัณฑ

(ค) กรณีเปนปล๊ักลดเสียงชนิดอ่ืน ให
ปรับลดเสยีงลงรอยละ 70 ของคาการลดเสยีงท่ี
ระบุไวบนฉลากหรือผลิตภัณฑ

ตวัอยางการคาํนวณ
เม่ือใชอุปกรณท่ีครอบหูซึง่คาการลดเสยีง

ท่ีระบุไวบนฉลากหรือผลิตภัณฑ =30 dB

Noise Dosimeter SLM (Sound Level Meters)
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ตามสตูร Protected dBA = Sound Level
dBC - NRRadj

NRRadj =75% NRRผูผลิต =22.5 dB
Sound Level dBC =97 dB
Protected dBA =97-22.5= 74.5 dBA
หรือใชสูตร Protected dBA = Sound

Level dBA - [NRRadj - 7]
NRRadj =75% NRRผูผลิต =22.5 dB
Sound Level dBA =90 dB
Protected dBA = 90- (22.5-7) = 74.5

dBA
(2) การคํานวณโดยใชคา Single Number

Rating (SNR) ท่ีระบุไวบนผลิตภัณฑกับคา
ตรวจวัดระดับเสียงเฉล่ียตลอดระยะเวลาการ
ทํางาน โดยใชสูตรคํานวณดังนี้

L'AX = (LC - SNRX) + 4
L'AX หมายถงึ ระดับเสยีงท่ีสมัผสัในหูเม่ือ

สวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยในสเกลเอ
(Scale A) หรือ เดซิเบลเอ

LC หมายถึง ระดับเสียงท่ีไดจากการ
ตรวจวัดเฉล่ียตลอดระยะการทํางาน 8 ชัว่โมงใน
สเกลซี (Scale C) หรือ เดซิเบลซี

SNRX หมายถึง คาการลดเสียงท่ีระบุไว
บนฉลาก/ผลิตภัณฑของอุปกรณคุมครองความ
ปลอดภัยสวนบุคคล

ตวัอยางการคาํนวณ
เม่ือใชอุปกรณท่ีครอบหูซึง่คาการลดเสยีง

ท่ีระบุไวบนฉลากหรือผลิตภัณฑ =30 dB
ตามสูตร L'AX = (LC - SNRX) + 4
LC = 97 dB
SNRX = 30 dB
L'AX = (97 -30) + 4 = 71dBA
ขอควรจํา: เพื่อความปลอดภัยในการ

พจิารณาเลือกใชคาการลดเสยีงจากอุปกรณคุม
ครองความปลอดภัยสวนบุคคล หรืออุปกรณ
ปองกันการไดยิน ควรใหนายจางใชคาการลด
เสียงของอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวน
บุคคลท่ีมีคานอยท่ีสุดเปนลําดับแรก

(3) การคํานวณระดับเสียงท่ีสัมผสัในหู
เม่ือสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวน
บคุคลนอกเหนอืจาก (1) และ (2) ใหเปนไปตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 4456
(พ.ศ. 2555) ออกตามความพระราชบัญญัติ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เร่ือง กาํหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมขอแนะนําใน
การเลือก การใช การดูแล และการบํารุงรักษา

อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบคุคล เลม 1
อุปกรณการปกปองการไดยนิ ขอ 4 หลักเกณฑ
การเลือกอุปกรณปกปองการไดยิน ลงวันท่ี 28
สงิหาคม พ.ศ. 2555

ขอ 4 การดําเนินการตามขอ 3 กรณีท่ี
ฉลากหรืออุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวน
บุคคลมีการระบุคาการลดเสียงมากกวา 1 คา
ใหนายจางใชคาท่ีลดเสยีงท่ีสมัผสัในหูเม่ือสวมใส
อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบคุคลท่ีได
จากการคํานวณนอยท่ี สุดเปนหลักในการ
พจิารณาลดระดับความดังเสยีงจากสภาพแวดลอม
ในการทํางาน

หมายเหตุ ประกาศกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน เร่ือง การคํานวณระดับเสยีงท่ี
สัมผัสในหูเม่ือสวมใสอุปกรณคุมครองความ
ปลอดภัยสวนบุคคล ลงประกาศในราชกิจจา-
นเุบกษา วันท่ี 14 กมุภาพนัธ 2561 มีผลบงัคับ
ใชวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2561

ขอ 10 ในบริเวณท่ีมีระดับเสียงเกิน
มาตรฐานท่ีกําหนดในขอ 7 หรือขอ 8 นายจาง
ตองจัดใหมีเคร่ืองหมายเตือนใหใชอุปกรณ
คุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลติดไวให
ลูกจางเห็นไดโดยชัดเจน (กําหนดคงเดิมตาม
กฎกระทรวงฯ ความรอน แสงสวาง และเสียง
พ.ศ. 2549)

ขอ 11 สภาวะการทางานท่ีลูกจางไดรับ
เสยีงเฉล่ียตลอดระยะเวลาการทางานแปดชัว่โมง
ต้ังแต 85dBA จัดใหมีมาตรการอนุรักษการ
ไดยินในสถานประกอบกิจการตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีอธิบดีประกาศกําหนด (กําหนด
คงเดิมตามกฎกระทรวงฯ ความรอน แสงสวาง
และเสยีง พ.ศ. 2549)

ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทํา
มาตรการอนรุกัษการไดยินในสถานประกอบ
กิจการ (ลงประกาศในราชกิจจานเุบกษาวนัที่
12 มิถุนายน 2561 มีผลบังคับใชวันที่ 13
มถินุายน 2561)

ขอ 2 ใหนายจางจดัทํามาตรการอนรัุกษ
การไดยนิในสถานประกอบกจิการเปนลายลักษณ
อักษรในกรณท่ีีสภาวะการทํางานในสถานประกอบ
กิจการมีระดับเสียงท่ีลูกจางไดรับเฉล่ียตลอด
ระยะเวลาการทํางานแปดชัว่โมงต้ังแตแปดสบิหา
เดซเิบลเอข้ึนไป ซึง่อยางนอยตองมีรายละเอียด
เกี่ยวกับรายการ ดังนี้

(1) นโยบายการอนุรักษการไดยิน
(2) การเฝาระวงัเสียงดงั (Noise Monitoring)
(3) การเฝาระวังการไดยิน (Hearing

Monitoring)
(4) หนาทีค่วามรบัผดิชอบของผูทีเ่ก่ียวของ
ท้ั งนี้  ใหนายจ างประกาศมาตรการ

อนุรักษการไดยินในสถานประกอบกิจการให
ลูกจางทราบ

ขอ 3 ใหนายจางจัดใหมีการเฝาระวัง
เสียงดัง โดยการสํารวจและตรวจวัดระดับเสียง
การศึกษาระยะเวลาสัมผัสเสียงดัง และการ
ประเมินการสัมผัสเสียงดังของลูกจางในสถาน
ประกอบกิจการแลวแจงผลใหลูกจางทราบ

ขอ 4 ใหนายจางจดัใหมีการเฝาระวังการ
ไดยินโดยใหดําเนินการ ดังนี้

(1) ทดสอบสมรรถภาพการได ยิ น
(Audiometric sting) แกลูกจางท่ีสมัผสัเสยีงดังท่ี
ไดรับเฉล่ียตลอดระยะเวลาการทํางานแปดชัว่โมง
ต้ังแตแปดสบิหาเดซเิบลเอข้ึนไป และใหทดสอบ
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สมรรถภาพการไดยนิของลูกจางคร้ังตอไป
อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง

(2) แจงผลการทดสอบสมรรถภาพการ
ไดยินใหลูกจางทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ี
นายจางทราบผลการทดสอบ

(3) ทดสอบสมรรถภาพการไดยินของ
ลูกจางซ้ําอีกคร้ังภายในสามสิบวันนับแตวันท่ี
นายจางทราบผลการทดสอบ กรณพีบวาลูกจาง
มีสมรรถภาพการไดยินเปนไปตามขอ 6

ขอ 5 เกณฑการพจิารณาผลการทดสอบ
สมรรถภาพการไดยินใหเปนไป ดังนี้

(1) ใชผลการทดสอบสมรรถภาพการ
ไดยินคร้ังแรกของลูกจางท่ีความถี ่500 1000
2000 3000 4000 และ 6000 เฮิรตซ ของ
หูท้ั งสองขางเปนขอมูลพื้นฐาน (Baseline
Audiogram) และ

(2) นําผลการทดสอบสมรรถภาพการ
ไดยินคร้ังตอไปเปรียบเทียบกับผลการทดสอบ
สมรรถภาพการไดยนิท่ีเปนขอมูลพืน้ฐานทุกคร้ัง

ขอ 6 หากผลการทดสอบสมรรถภาพการ
ไดยินพบวาลูกจางสูญเสียการไดยินท่ีหูขางใด
ขางหนึ่งต้ังแตสิบหาเดซิเบลข้ึนไปท่ีความถี่ใด
ความถีห่นึง่ ใหนายจางจดัใหมีมาตรการปองกนั
อันตรายอยางหนึง่อยางใดแกลูกจาง ดังนี้

(1) จดัใหลูกจางสวมใสอุปกรณคุมครอง
ความปลอดภัยสวนบคุคลท่ีสามารถลดระดับเสยีง
ท่ีลูกจางไดรับเฉล่ียตลอดระยะเวลาการทํางาน
แปดชั่วโมงนอยกวาแปดสิบหาเดซิเบลเอ

(2) เปล่ียนงานใหลูกจาง หรือหมุนเวียน
สลับหนาท่ีระหวางลูกจางดวยกัน เพื่อใหระดับ
เสียงท่ีลูกจางไดรับเฉล่ียตลอดระยะเวลาการ
ทํางานแปดชัว่โมงนอยกวาแปดสบิหาเดซเิบลเอ

ขอ 7 ใหนายจางจัดทําและติดแผนผัง
แสดงระดับเสยีง (Noise Contour Map) ในแตละ
พืน้ท่ีเกีย่วกบัผลการตรวจวัดระดับเสยีง ติดปาย
บอกระดับเสยีงและเตือนใหระวังอันตรายจากเสยีง
ดังรวมถงึจดัใหมีเคร่ืองหมายเตือนใหใชอุปกรณ

คุมครองความปลอดภัยสวนบคุคลในแตละพืน้ท่ี
ท่ีมีความเสีย่งจากเสยีงดังและทุกพืน้ท่ีท่ีมีระดับ
เสียงดังต้ังแตแปดสิบหาเดซิเบลเอข้ึนไป โดย
รูปแบบและขนาดของแผนผังแสดงระดับเสียง
ปายบอกระดับเสยีงและเตือนใหระวังอันตรายจาก
เสียงดัง และเคร่ืองหมายเตือนใหใชอุปกรณ
คุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล ใหเปนไป
ตามแนบทายประกาศ

ขอ 8 ใหนายจางอบรมใหความรูความเขาใจ
เกีย่วกบัมาตรการอนรัุกษการไดยนิ ความสาํคัญ
ของการทดสอบสมรรถภาพการไดยนิ อันตราย
ของเสียงดัง การควบคุม ปองกัน และการใช
อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลแก
ลูกจางท่ีทํางานในบริเวณท่ีมีระดับเสยีงดังท่ีไดรับ
เฉล่ียตลอดระยะเวลาการทํางานแปดชัว่โมงต้ังแต
แปดสบิหาเดซเิบลเอข้ึนไป และลูกจางท่ีเกีย่วของ
ในสถานประกอบกิจการ

ขอ 9 ใหนายจางประเมินผลและทบทวน
การจดัการมาตรการอนรัุกษการไดยนิในสถาน
ประกอบกิจการไมนอยกวาปละหนึ่งคร้ัง

ขอ 10 ใหนายจางบนัทึกขอมูลและจดัทํา
เอกสารการดําเนนิการตามขอ 3 ถงึขอ 10 เกบ็
ไวในสถานประกอบกจิการไมนอยกวาหาปพรอม
ท่ีจะใหพนกังานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได 

เอกสารแนบทายประกาศกรมสวสัดกิาร
และคุมครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการจัดทํามาตรการอนุรักษการไดยินใน
สถานประกอบกิจการ

รูปแบบและขนาดแผนผงัแสดงระดับเสยีง
(Noise Contour Map) ในแตละพืน้ท่ี ปายบอก
ระดับเสยีงและเตือนใหระวังอันตรายจากเสยีงดัง
และเคร่ืองหมายเตือนใหใชอุปกรณคุมครองความ
ปลอดภัยสวนบุคคล ดังนี้

1. รูปแบบและขนาดแผนผังแสดง
ระดบัเสียง (Noise Contour Map)

ขนาดแผงผัง สูงอยางนอย 254 มิลลิ-
เมตร x กวางอยางนอย 355 มิลลิเมตร

หมายเหตุ
1) ชองไฟระหวางตัวอักษรตองไมแตกตาง

กันมากกวารอยละ 10 ของขอความท้ังหมด
2) ลักษณะของตัวอักษรตองดูเรียบงาย

ไมเขียนแรเงา หรือมีลวดลาย
3) ความสงูของตัวอักษรมคีวามสงูอยางนอย

20 มิลลิเมตร และความกวางของตัวอักษร ตอง
ไมนอยกวารอยละ 70 ของความสงูของตัวอักษร

4) ขอความสามารถกําหนดเปนภาษา
อ่ืนๆ ได เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาเมียนมา
ภาษาลาว และภาษากัมพชูา แตตองมีขอความ
ท่ีเปนภาษาไทยกํากับไวดวย

5) แผนผังแสดงระดับเสียง (Noise
Contour Map) ตองเห็นไดอยางชัดเจนภายใต
ความสวางทุกสภาวะ

 แผนผังแสดงระดับเสียง (Noise  Contour Map)
   ของบริษัท...........................................ณ พื้นที่....................................

      ขอมูล ณ วันที่................

กวางอยางนอย 355 มิลลิเมตร

สูงอยางนอย
254 มิลลิเมตร
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2. รูปแบบและขนาดของปายบอก
ระดับเสียงและเตือนใหระวังอันตรายจาก
เสยีงดงั

ขนาดปาย สงูอยางนอย 254 มิลลิเมตร
x กวางอยางนอย 355 มิลลิเมตร

หมายเหตุ
1) องคประกอบของปายบอกระดับเสยีง

และระวังอันตรายจากเสียงดัง ประกอบดวย
สญัลักษณระวังอันตราย (Safety Alert Symbol)
คาสัญญาณ (Signal Word) สัญลักษณความ
ปลอดภัย (Safety Symbol) ขอความพื้นท่ีท่ีมี
อันตรายจากเสียงดัง การแสดงระดับความดัง
เสียง และการปองกันอันตรายจากการสัมผัส
เสียงดัง (Word Message)

2) ชองไฟระหวางตัวอักษรตองไมแตกตาง
กันมากกวารอยละ 10 ของขอความท้ังหมด

3) ลักษณะของตัวอักษรตองดูเรียบงาย
ไมเขียนแรเงา หรือมีลวดลาย

4) ความสูงของตัวอักษรหรือตัวเลขท่ี
แสดงคําสัญญาณ (Signal Word) และระดับ
ความดังเสยีงมีความสงูอยางนอย 60 มิลลิเมตร
และความสงูตัวอักษรท่ัวไปมีความสงูอยางนอย
20 มิลลิเมตร และความกวางของตัวอักษรตอง
ไมนอยกวารอยละ 70 ของความสงูของตัวอักษร

5) รูปสัญลักษณและขอความสามารถ
กาํหนดเปนรูปแบบอ่ืนๆ ได แตตองสือ่ความหมาย
วาพื้นท่ีมีอันตรายจากเสียงดัง การแสดงระดับ
ความดังเสยีง และการปองกนัอันตรายจากการ
สมัผสัเสียงดัง

6) ขอความสามารถกําหนดเปนภาษา
อ่ืนๆ ได เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาเมียนมา
ภาษาลาว และภาษากัมพชูา แตตองมีขอความ

ท่ีเปนภาษาไทยกํากับไวดวย
7) ปายบอกระดับเสียงและเตือนให

ระวังอันตรายจากเสยีงดังตองเห็นไดอยางชดัเจน
ภายใตความสวางทุกสภาวะ

3. รปูแบบและขนาดเครือ่งหมายเตอืน
ใหใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล

ขนาดปาย สงูอยางนอย 300 มิลลิเมตร
หมายเหตุ
1) พื้นท่ีสีฟาตองครอบคลุมไมนอย

กวารอยละ 50 ของพืน้ท่ีท้ังหมดของเคร่ืองหมาย
2) ชองไฟระหวางตัวอักษรตองไมแตกตาง

กันมากกวารอยละ 10 ของขอความท้ังหมด
3) ลักษณะของตัวอักษรตองดูเรียบงาย

ไมเขียนแรเงา หรือมีลวดลาย
4) ความกวางของตัวอักษรตองไมนอย

กวารอยละ 70 ของความสูงของตัวอักษร
5) ความกวาง (b) ตองไมนอยกวา

รอยละ 70 ของความสูง (a)
6) รูปสัญลักษณและขอความสามารถ

กาํหนดเปนรูปแบบอ่ืนๆ ไดแตตองสือ่ความหมาย
วาเปนการปองกนัอันตรายจากการสมัผสัเสยีงดัง
เชน ตองสวมท่ีครอบหูลดเสียง ตองสวมปล๊ัก
ลดเสียง เปนตน

7) ขอความสามารถกําหนดเปนภาษา
อ่ืนๆ ได เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาเมียนมา
ภาษาลาว และภาษากัมพชูา แตตองมีขอความ
ท่ีเปนภาษาไทยกํากับไวดวย

8) เคร่ื องหมายเตือนให ใช อุปกรณ
คุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลตองเห็นได
อยางชัดเจนภายใตความสวางทุกสภาวะ
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สูงอยางนอย
300 มิลลิเมตร

สูงอยางนอย
240 มิลลิเมตร

สูงอยางนอย
20 มิลลิเมตร a

b

ตองสวมที่ครอบหูลดเสียง
หรือปลั๊กลดเสียง

สูงอยางนอย
254 มิลลิเมตร

กวางอยางนอย 355 มิลลิเมตร

สูงอยางนอย
60 มิลลิเมตร

สูงอยางนอย
20 มิลลิเมตร

สูงอยางนอย
60 มิลลิเมตร

ระบุความดังเสียง
สงูสดุทีต่รวจวดั

พ้ืนที่นี้มีอันตรายจากเสียงดัง
โดยมีระดับความดังเสียงสูงสุด

dB
ตองสวมท่ีครอบหูลดเสียงหรือปลั๊กลดเสียง
                      ตลอดระยะเวลาการทํางาน

และทุกบริเวณท่ีมีระดับเสียงตั้งแต 85 dB
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Wear Ear Muff or Ear Plug


