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ทีม่ า: เอกสารสัมมนาวิชาการ "กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดาเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับ ความรอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ. 2559 โดยนางสาวอุมาพร ครองสกุลสุข นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
กลุมงานมาตรฐานความปลอดภัยในการทางาน กองความปลอดภัยแรงงาน งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแหงชาติครั้งที่ 32 วันที่ 29 มิถุนายน 2561

เสียงเปนคลืน่ กลทีเ่ กิดจากการสัน่ สะเทือน
ของวัตถุ เมือ่ วัตถุเกิดการสัน่ สะเทือนจะทําใหเกิด
การอัดตัวและขยายตัวของคลืน่ เสียง และถูกสง
ผานตัวกลางทีเ่ ปนสสารในสถานะกาซ ของเหลว
ของแข็ง (คลืน่ เสียงจะไมผา นสุญญากาศ) ไปยัง
หูทําใหไดยินเสียงเกิดขึ้น
มนุษยสามารถรับรูค วามถีเ่ สียงไดตงั้ แต
20Hz-20kHz ความสามารถในการรับรูใ นยาน
ของความถีน่ ั้นจะแตกตางไป ซึง่ ผูห ญิงและชาย
หนุม สามารถไดยนิ ทีค่ วามถีส่ งู สุดที่ 20,000 Hz
หรือเรียกยอๆ วา 20 kHz สวนในวัยกลางคน
และผู สู งอายุ จะไดยิ นลดลงไปในยานความถี่
สูงสุดอาจไดสูงสุดที่ 14 kHz
ประเภทของเสียง
แบ ง ตามลั ก ษณะการเกิ ด เสี ย งได 3
ลักษณะ
1. เสียงดังแบบตอเนื่อง (Continuous
Noise) เป นเสี ยงดั งที่ เกิ ดขึ้ นอย างต อเนื่ อง
จําแนกออกเปน 2 ลักษณะ คือ เสียงดังตอเนือ่ ง
แบบคงที่ (Steady-state Noise) และเสียงดัง
ตอเนื่องที่ไมคงที่ (Non steady state Noise)
1.1 เสียงดังตอเนือ่ งแบบคงที่ (Steadystate Noise) เปนลักษณะเสียงดังตอเนื่องที่มี
ระดับเสียงเปลี่ยนแปลงไมเกิน 3 เดซิเบล เชน
เสียงจากเครือ่ งทอผา เครือ่ งปน ดาย เสียงพัดลม
เปนตน

2. เสียงดังเปนชวงๆ (Intermittent
Noise) เปนเสียงที่ดังไมตอเนื่อง มีความเงียบ
หรือเสียงเบากวาเปนระยะๆ สลับไปมา เชน เสียง
เครื่องปม/อัดลม เสียงจราจร เสียงเครื่องบินที่
บินผานไปมา เปนตน
3. เสียงดังกระทบหรือกระแทก (Impact
Longitudinal Waves
Compression

Rarefaction
Wave length

1.2 เสียงดังตอเนื่ องที่ไมคงที่ (Nonsteady state Noise) เป นลั กษณะเสี ยงดั ง
ตอเนือ่ งทีม่ รี ะดับเสียงเปลีย่ นแปลงเกินกวา 10
เดชิเบลเชน เสียงจากเลื่อยวงเดือน เครื่องเจียร
เปนตน

or Impulse Noise) เปนเสียงทีเ่ กิดขึน้ และสิน้ สุด
อยางรวดเร็วในเวลานอยกวา 1 วินาที โดยมีการ
เปลีย่ นแปลงของเสียงมากกวา 40 เดชิเบล เชน
เสียงการตอกเสาเข็ม การปมชิ้นงาน การทุบ
เคาะอยางแรง เปนตน
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3.1 Impact noise เปนเสียงที่เกิดใน
ที่ที่มีเสียงสะทอน เชน เสียงโลหะกระแทกกัน
เสียงยิงปนในหอง
3.2 Impulse noise เปนเสียงที่เกิดใน
ที่ที่ไมเสียงสะทอน เชน เสียงยิงปนในที่โลง
คาถวงนำหนักความถีข่ องเสียง (Weighting)
คืออะไร
คาถวงน้าํ หนักความถีข่ องเสียงมี 3 กลุม :
A-weighting C-weighting และ Z-weighting
A-weighting
 ค าถ วงน้ํา หนั ก ความถี่ ของเสี ยงที่ ใช
บอยที่สุดในการวัดระดับความดังเสียง
 ครอบคลุมชวงความถี่ 20-20,000 Hz
ซึง่ ใกลเคียงกับความถีข่ องหูมนุษย (ตัดชวงความ
ถี่ต่ําและชวงความถี่สูงซึ่งเปนชวงที่หูมนุษยจะ
ไมไดยิน)
 ค าถ วงน้ํา หนั ก ความถี่ ของเสี ย ง Aweighted ของแหลงกําเนิดเสียงจะมีคา ใกลเคียง
กับหูของมนุษยรับสัมผัสมากที่สุด
 เป นสเกลที่ ใช ตรวจวั ดเสี ยงเพื่ อ
ประเมินอันตรายจากเสียงตามกฎหมายหรือ
ตามมาตรฐานเสียง
 การวั ดระดั บ เสี ย งมี หน วยเป น dBA
หรือ dB (A)
C-weighting
 การตอบสนองของหูมนุษยจะแตกตาง
กันตามระดับความดังเสียง
 ระดับความดังเสียงตัง้ แต 100 เดซิเบล
ขึ้นไป จะทําใหหูของมนุษยไมตอบสนอง
 ค าถ วงน้ําหนั ก ความถี่ ของเสี ยง CWeighted โดยปกติใชวดั ระดับเสียงสูงสุด (Peak)

การตรวจวัดระดับเสียงและประเภท
กิจการทีต่ อ งดําเนินการ
 ประเภทกิ จ การที่ จ ะต องดําเนิ น การ
ตรวจวัดระดับเสียง ไดแก การระเบิด ยอย โม
หรือบดหิน การผลิตน้ําตาลหรือทําใหบริสุทธิ์
การผลิตน้าํ แข็ง การปน การทอโดยใชเครือ่ งจักร
การผลิตเครื่องเรือน เครื่องใชจากไม การผลิต
เยื่ อกระดาษหรือกระดาษ กิจการที่ มีการป ม
หรือเจียรโลหะ กิ จการที่ มี แหล งกําเนิดเสียง
หรือสภาพการทํางานที่อาจทําใหลูกจางไดรับ
อันตรายเนือ่ งจากเสียง
ขอกําหนดเกีย่ วกับเสียงตามกฎกระทรวง
กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ
ดาเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานเกีย่ วกับความ
รอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ. 2559 เปนไป
ตามความในหมวด 3 (ขอ 7 ขอ 8 ขอ 9 มีการ
ปรับขอกําหนด สวนขอ 10 และ ขอ 11 กําหนด
คงเดิม) ดังนี้
หมวด 3 เสียง
ขอ 7 นายจางตองควบคุมระดับเสียง
มิ ใหลู กจ างไดรั บสั มผั สเสี ยงในบริ เวณสถาน
ประกอบกิจการทีม่ รี ะดับเสียงสูงสุด (peak sound
pressure level) ของเสียงกระทบ หรือเสียง
กระแทก (impact or impulse noise) เกิน 140

แตการวัดทัว่ ไปจะสงผลตอสัญญาณการรบกวน
 ใชในการตรวจวัดเสียงจากเครื่องจักร
โดยละเอียด
 การวั ดระดั บ เสี ย งมี หน วยเป น dBC
หรือ dB (C)
Z-weighting
 ชวงการตอบสนองจะใชคา
 ถวงน้าํ หนัก
ความถี่ของเสียงที่ Z-Weighted
 เปนการตอบสนองทีค
่ วามถี่ 10 Hz ถึง
20,000 Hz 1.5 dB
 การตอบสนองแบบ Linear หรื อ
Unweighted
 การวั ดระดั บ เสี ย งมี หน วยเป น dBZ
หรือ dB (Z)

เดซิเบล หรือไดรับสัมผัสเสียงที่มีระดับเสียงดัง
ตอเนื่องแบบคงที่ (continuous steady noise)
เกินกวา 115 เดซิเบลเอ
Peak SPL/Lpk/Lpeak คือระดับเสียง
สูงสุด (peak sound pressure level) วัดเสียง
สูงสุดของเสียงดังกระทบหรือกระแทก โดย peak
เปนคาสูงสุดจริงของความดันเสียงในชวงระยะ
เวลาการตรวจวัด ซึ่งไมใช weighting network
ใช Linear หรือ Unweighted
Lmax RMS เปนคาความดันเสียง (sound
pressure level) แบบ root mean square ที่สูง
ทีส่ ดุ ในชวงระยะเวลาทีต่ รวจวัด (โดยเลือก time
weight เปน slow, fast หรือ impulse)
Leq เปนคาเฉลี่ยระดับความดังเสียงใน
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ลูกจางไดรบั เฉลีย่ ตลอดเวลาการทํางานในแตละ
วัน (Time Weighted Average-TWA) มิใหเกิน
มาตรฐานตามทีอ่ ธิบดีประกาศกําหนด (ประกาศ
กรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงาน เรือ่ ง มาตรฐาน
ระดับเสียงทีย่ อมใหลกู จางไดรบั เฉลีย่ ตลอดระยะ
เวลาการทํางานในแตละวันซึง่ มีผลบงคับใชแลว
ตัง้ แตวนั ที่ 26 เมษายน 2561) ซึง่ นายจางตอง
ควบคุมระดับเสียงทีล่ กู จางไดรบั เฉลีย่ ตลอดระยะ
บริ เวณ/จุ ดที่ ผู ป ฏิ บั ติ ง านสั มผั สตลอดระยะ เวลาการทํางานในแตละวัน (Time Weighted
หมายเหตุทา ยตาราง
เวลาการทางาน (เปนเสียงดังสม่ําเสมอตลอด Average-TWA) มิใหเกินมาตรฐานตามตาราง
* ระยะเวลาการทํางานที่ไดรับเสียงและ
ไมวาจะวัดชวงใด)
แนบทายประกาศฯ โดยหนวยวัดระดับเสียงดัง
ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทํางาน (TWA)
ขอ 8 นายจางตองควบคุมระดับเสียงที่ ที่ใชในประกาศนี้ใชหนวยเปนเดซิเบลเอ
ใหใชคา มาตรฐานทีก่ าํ หนดในตารางขางตนเปน
ตารางแนบทายประกาศฯ: ระดับเสียงทีย่ อมใหลกู จางไดรบั เฉลีย่ ตลอดระยะเวลาการทํางานในแตละวัน
ลาดับแรก หากไมมีคามาตรฐานที่กําหนดตรง
ตามตารางใหคํานวณจากสูตร ดังนี้
ระดับเสียงตลอดเวลาการทํางาน (TWA) ระยะเวลาการทํางานที่ไดรับเสียงตอวัน*
T = 8(L-85)/3
ไมเกิน (เดซิเบลเอ)
ชั่วโมง
นาที
2
82
16
เมื่อ T หมายถึง เวลาการทํางานที่ยอม
83
12
42
ใหไดรับเสียง (ชั่วโมง)
84
10
5
L หมายถึง ระดับเสียง (เดซิเบลเอ)
85
8
ในกรณีคาระดับเสี ยงเฉลี่ ยตลอดเวลา
86
6
21
การทํางาน (TWA) ที่ไดจากการคํานวณมีเศษ
87
5
2
ทศนิยม ใหตัดเศษทศนิยมออก
88
4
การใชเครือ่ งมือในการตรวจวัดระดับเสียง
89
3
11
 เครือ
่ งตรวจวัดระดับเสียง SLM ตองได
90
2
31
มาตรฐาน IEC 61672 หรือ IEC 651 Type 2
91
2
หรือเทียบเทา
92
1
35
93
1
16
 เครือ
่ งวัดเสียงกระทบหรือเสียงกระแทก
94
1
ตองไดมาตรฐาน IEC 61672 หรือ IEC 60804
95
48
 Noise Dosimeter ตองไดมาตรฐาน
96
38
IEC 61252
97
30
 Noise Calibrator ต องได มาตรฐาน
98
24
IEC 60942 หรือเทียบเทา ใชงานตามวิธกี ารที่
99
19
ระบุในคูมือการใชงานของผูผลิต
100
15
วิธกี ารใชงานเครือ่ งตรวจวัดระดับเสียง
101
12
 ตัง้ คาวัดเสียงทีส
่ เกลเอ (Scale A) หรือ
102
9
weight A
103
7.5
 การตอบสนองแบบชา (Slow response)
104
6
 ใหตั้งคา exchange rate = 3
105
5
 ตรวจวัดที่ ระดั บหู ของลู กจ างที่ กําลั ง
106
4
ปฏิบัติงานในรัศมีไมเกิน 30 เซนติเมตร
107
3
 Threshold Level ทีร
่ ะดับ 80 เดซิเบลเอ
108
2.5
 Criteria Level ที่ระดับ 85 เดซิเบลเอ
109
2
 สเกลเอ (Scale A)
110
1.5
 การตอบสนองแบบชา (Slow)
111
1
 Energy Exchange rate ที่สาม
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Noise Dosimeter

วิธีการใช Noise Dosimeter มาตรฐาน
IEC 61252
Threshold Level (ค าที่ ให เครื่ องเริ่ ม
คํานวณ) 80 dB(A)
Criteria Level 85 dB(A) Energy Exchange rate 3
(อัตราทีพ่ ลังงานเสียงเพิม่ ขึน้ เปน 2 เทา)
ระดับเสียงเพิม่ ขึน้ 3 dB สงผลใหระยะเวลาการ
สัมผัสเสียงลดลงครึง่ หนึง่
ขอ 9 ภายในสถานประกอบกิจการที่
สภาวะการทํางานมีระดับเสียงเกินมาตรฐานที่
กําหนดในขอ 7 หรือมีระดับเสียงทีล่ กู จางไดรบั
เกินมาตรฐานทีก่ าํ หนดในขอ 8 นายจางตองให
ลูกจางหยุดทํางานจนกวาจะไดปรับปรุงหรือแกไข
ใหระดับเสียงเปนไปตามมาตรฐานทีก่ าํ หนดและ
ใหนายจางดําเนินการปรับปรุงหรือแกไขทางดาน
วิศวกรรมโดยการควบคุมทีต่ น กําเนิดของเสียงหรือ
ทางผานของเสียงหรือบริหารจัดการเพือ่ ควบคุม
ระดับเสียงทีล่ กู จางจะไดรบั ใหไมเกินมาตรฐาน

ที่ กําหนด และจั ด ให มี ก ารป ด ประกาศและ
เอกสารหรือหลักฐานในการดําเนินการปรับปรุง
หรือแกไขดังกลาวไวเพือ่ ใหพนักงานตรวจความ
ปลอดภัยสามารถตรวจสอบได
ในกรณีทไี่ มสามารถดําเนินการตามวรรค
หนึง่ ได นายจางตองจัดใหลกู จางสวมใสอปุ กรณ
คุม ครองความปลอดภัยสวนบุคคลตามทีก่ าํ หนด
ไวในหมวด 4 ตลอดเวลาทีท่ าํ งาน เพือ่ ลดระดับ
เสียงที่สัมผัสในหูเมื่อสวมใสอุปกรณคุมครอง
ความปลอดภั ยส วนบุ คคลแล ว โดยให อยู ใน
ระดับที่ไมเกินมาตรฐานตามที่กําหนดไวในขอ
7 และขอ 8
การคํานวณระดับเสียงที่สัมผัสในหูเมื่อ
สวมใสอปุ กรณคมุ ครองความปลอดภัยสวนบุคคล
ตามวรรคสองใหเปนไปตามที่ อธิบดีประกาศ
กําหนด
ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน เรือ่ ง การคํานวณระดับเสียงทีส่ มั ผัสใน
หูเมือ่ สวมใสอปุ กรณคมุ ครองความปลอดภัย
สวนบุคคล
ขอ 3 การคํานวณระดับเสียงทีส่ มั ผัสในหู
เมือ่ สวมใสอปุ กรณคมุ ครองความปลอดภัยสวน
บุคคล ใหเปนไปตามหลักเกณฑซงึ่ สอดคลองกับ
ขอมูลการลดเสียงของผูผ ลิตอยางหนึง่ อยางใดดังนี้
(1) การคํานวณโดยใชคา Noise Reduction
Rating (NRR) ทีร่ ะบุไวบนผลิตภัณฑกบั คาตรวจ
วัดระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางาน
โดยใชสูตรคํานวณ ดังนี้
Protected dBA = Sound Level dBC NRRadj หรือ
Protected dBA = Sound Level dBA [NRRadj - 7]
Protected dBA หมายถึง ระดับเสียงที่
สั มผั สในหู เมื่ อสวมใส อุปกรณคุ มครองความ

SLM (Sound Level Meters)

ปลอดภัยในสเกลเอ (Scale A) หรือ เดซิเบลเอ
Sound Level dBC หมายถึง ระดับเสียง
ที่ไดจากการตรวจวัดเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการ
ทํางาน 8 ชั่ วโมงในสเกลซี (Scale C) หรือ
เดซิเบลซี
Sound Level dBA หมายถึง ระดับเสียง
ที่ไดจากการตรวจวัดเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการ
ทํางาน 8 ชั่วโมง ในสเกลเอ (Scale A) หรือ
เดซิเบลเอ
NRRadj หมายถึง คาการลดเสียงที่ระบุ
ไวบนฉลากหรืออุปกรณคมุ ครองความปลอดภัย
สวนบุคคลโดยกําหนดใหมกี ารปรับคาตามลักษณะ
และชนิดของอุปกรณคุ มครองความปลอดภัย
สวนบุคคล ดังนี้
(ก) กรณีเปนที่ครอบหูลดเสียง ใหปรับ
ลดเสียงลงรอยละ 25 ของคาการลดเสียงทีร่ ะบุ
ไวบนฉลากหรือผลิตภัณฑ
(ข) กรณีเปนปลั๊กลดเสียงชนิดโฟม ให
ปรับลดเสียงลงรอยละ 50 ของคาการลดเสียง
ที่ระบุไวบนฉลากหรือผลิตภัณฑ
(ค) กรณีเปนปลั๊กลดเสียงชนิดอื่น ให
ปรับลดเสียงลงรอยละ 70 ของคาการลดเสียงที่
ระบุไวบนฉลากหรือผลิตภัณฑ
ตัวอยางการคํานวณ
เมือ่ ใชอปุ กรณทคี่ รอบหูซงึ่ คาการลดเสียง
ที่ระบุไวบนฉลากหรือผลิตภัณฑ =30 dB
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ตามสูตร Protected dBA = Sound Level
dBC - NRRadj
NRRadj =75% NRRผูผ ลิต =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% NRRผูผ ลิต =22.5 dB
Sound Level dBA =90 dB
Protected dBA = 90- (22.5-7) = 74.5
dBA
(2) การคํานวณโดยใชคา Single Number
Rating (SNR) ที่ ระบุ ไวบนผลิ ตภัณฑ กับค า
ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ ยตลอดระยะเวลาการ
ทํางาน โดยใชสูตรคํานวณดังนี้
L'AX = (LC - SNRX) + 4
L'AX หมายถึง ระดับเสียงทีส่ มั ผัสในหูเมือ่
สวมใสอปุ กรณคมุ ครองความปลอดภัยในสเกลเอ
(Scale A) หรือ เดซิเบลเอ
LC หมายถึ ง ระดั บ เสี ยงที่ ได จากการ
ตรวจวัดเฉลีย่ ตลอดระยะการทํางาน 8 ชัว่ โมงใน
สเกลซี (Scale C) หรือ เดซิเบลซี
SNRX หมายถึง คาการลดเสียงที่ระบุไว
บนฉลาก/ผลิตภัณฑของอุปกรณคมุ ครองความ
ปลอดภัยสวนบุคคล
ตัวอยางการคํานวณ
เมือ่ ใชอปุ กรณทคี่ รอบหูซงึ่ คาการลดเสียง
ที่ระบุไวบนฉลากหรือผลิตภัณฑ =30 dB
ตามสูตร L'AX = (LC - SNRX) + 4
LC = 97 dB
SNRX = 30 dB
L'AX = (97 -30) + 4 = 71dBA
ขอควรจํา: เพื่อความปลอดภัยในการ
พิจารณาเลือกใชคา การลดเสียงจากอุปกรณคมุ
ครองความปลอดภัยสวนบุคคล หรืออุปกรณ
ปองกันการไดยิน ควรใหนายจางใชคาการลด
เสียงของอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวน
บุคคลที่มีคานอยที่สุดเปนลําดับแรก
(3) การคํานวณระดับเสียงที่สัมผัสในหู
เมือ่ สวมใสอปุ กรณคมุ ครองความปลอดภัยสวน
บุคคลนอกเหนือจาก (1) และ (2) ใหเปนไปตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4456
(พ.ศ. 2555) ออกตามความพระราชบัญญัติ
ผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 เรือ่ ง กําหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมขอแนะนําใน
การเลือก การใช การดูแล และการบํารุงรักษา

อุปกรณคมุ ครองความปลอดภัยสวนบุคคล เลม 1
อุปกรณการปกปองการไดยนิ ขอ 4 หลักเกณฑ
การเลือกอุปกรณปกปองการไดยิน ลงวันที่ 28
สิงหาคม พ.ศ. 2555
ขอ 4 การดําเนินการตามขอ 3 กรณีที่
ฉลากหรืออุปกรณคมุ ครองความปลอดภัยสวน
บุคคลมีการระบุคาการลดเสียงมากกวา 1 คา
ใหนายจางใชคา ทีล่ ดเสียงทีส่ มั ผัสในหูเมือ่ สวมใส
อุปกรณคมุ ครองความปลอดภัยสวนบุคคลทีไ่ ด
จากการคํา นวณน อ ยที่ สุ ด เป น หลั ก ในการ
พิจารณาลดระดับความดังเสียงจากสภาพแวดลอม
ในการทํางาน
หมายเหตุ ประกาศกรมสวัสดิการและ
คุม ครองแรงงาน เรือ่ ง การคํานวณระดับเสียงที่
สั มผั สในหู เมื่ อสวมใส อุปกรณคุ มครองความ
ปลอดภัยสวนบุคคล ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 มีผลบังคับ
ใชวันที่ 15 กุมภาพันธ 2561
ข อ 10 ในบริ เวณที่ มี ระดั บ เสี ยงเกิ น
มาตรฐานที่กําหนดในขอ 7 หรือขอ 8 นายจาง
ต องจั ดให มี เครื่ องหมายเตื อนให ใช อุ ป กรณ
คุ มครองความปลอดภั ยส วนบุ คคลติ ดไว ให
ลูกจางเห็นไดโดยชัดเจน (กําหนดคงเดิมตาม
กฎกระทรวงฯ ความรอน แสงสวาง และเสียง
พ.ศ. 2549)
ขอ 11 สภาวะการทางานทีล่ กู จางไดรบั
เสียงเฉลีย่ ตลอดระยะเวลาการทางานแปดชัว่ โมง
ตั้ งแต 85dBA จัดใหมีมาตรการอนุรักษการ
ไดยินในสถานประกอบกิจการตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด (กําหนด
คงเดิมตามกฎกระทรวงฯ ความรอน แสงสวาง
และเสียง พ.ศ. 2549)

ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทํา
มาตรการอนุรกั ษการไดยนิ ในสถานประกอบ
กิจการ (ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่
12 มิถุนายน 2561 มีผลบังคับใชวันที่ 13
มิถนุ ายน 2561)
ขอ 2 ใหนายจางจัดทํามาตรการอนุรกั ษ
การไดยนิ ในสถานประกอบกิจการเปนลายลักษณ
อักษรในกรณีทสภาวะการทํ
ี่
างานในสถานประกอบ
กิจการมีระดับเสียงที่ลูกจางไดรับเฉลี่ยตลอด
ระยะเวลาการทํางานแปดชัว่ โมงตัง้ แตแปดสิบหา
เดซิเบลเอขึน้ ไป ซึง่ อยางนอยตองมีรายละเอียด
เกี่ยวกับรายการ ดังนี้
(1) นโยบายการอนุรักษการไดยิน
(2) การเฝาระวังเสียงดัง (Noise Monitoring)
(3) การเฝาระวังการไดยิน (Hearing
Monitoring)
(4) หนาทีค่ วามรับผิดชอบของผูท เี่ กีย่ วของ
ทั้ งนี้ ให น ายจ า งประกาศมาตรการ
อนุรักษการไดยินในสถานประกอบกิจการให
ลูกจางทราบ
ขอ 3 ใหนายจางจัดใหมีการเฝาระวัง
เสียงดัง โดยการสํารวจและตรวจวัดระดับเสียง
การศึ กษาระยะเวลาสั มผั สเสี ยงดั ง และการ
ประเมินการสัมผัสเสียงดังของลูกจางในสถาน
ประกอบกิจการแลวแจงผลใหลูกจางทราบ
ขอ 4 ใหนายจางจัดใหมกี ารเฝาระวังการ
ไดยินโดยใหดําเนินการ ดังนี้
(1) ทดสอบสมรรถภาพการได ยิ น
(Audiometric sting) แกลกู จางทีส่ มั ผัสเสียงดังที่
ไดรบั เฉลีย่ ตลอดระยะเวลาการทํางานแปดชัว่ โมง
ตัง้ แตแปดสิบหาเดซิเบลเอขึน้ ไป และใหทดสอบ
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สมรรถภาพการไดยนิ ของลูกจางครัง้ ตอไป
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(2) แจงผลการทดสอบสมรรถภาพการ
ไดยินใหลูกจางทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่
นายจางทราบผลการทดสอบ
(3) ทดสอบสมรรถภาพการไดยินของ
ลูกจางซ้ําอีกครั้งภายในสามสิบวันนับแตวันที่
นายจางทราบผลการทดสอบ กรณีพบวาลูกจาง
มีสมรรถภาพการไดยินเปนไปตามขอ 6
ขอ 5 เกณฑการพิจารณาผลการทดสอบ
สมรรถภาพการไดยินใหเปนไป ดังนี้
(1) ใชผลการทดสอบสมรรถภาพการ
ไดยินครัง้ แรกของลูกจางทีค่ วามถี่ 500 1000
2000 3000 4000 และ 6000 เฮิรตซ ของ
หู ทั้ ง สองข างเป นข อมู ลพื้ น ฐาน (Baseline
Audiogram) และ
(2) นําผลการทดสอบสมรรถภาพการ
ไดยินครัง้ ตอไปเปรียบเทียบกับผลการทดสอบ
สมรรถภาพการไดยนิ ทีเ่ ปนขอมูลพืน้ ฐานทุกครัง้
ขอ 6 หากผลการทดสอบสมรรถภาพการ
ไดยินพบวาลูกจางสูญเสียการไดยินที่หูขางใด
ขางหนึ่งตั้งแตสิบหาเดซิเบลขึ้นไปที่ความถี่ใด
ความถีห่ นึง่ ใหนายจางจัดใหมมี าตรการปองกัน
อันตรายอยางหนึง่ อยางใดแกลูกจาง ดังนี้
(1) จัดใหลกู จางสวมใสอปุ กรณคมุ ครอง
ความปลอดภัยสวนบุคคลทีส่ ามารถลดระดับเสียง
ทีล่ กู จางไดรบั เฉลีย่ ตลอดระยะเวลาการทํางาน
แปดชั่วโมงนอยกวาแปดสิบหาเดซิเบลเอ
(2) เปลีย่ นงานใหลกู จาง หรือหมุนเวียน
สลับหนาที่ระหวางลูกจางดวยกัน เพื่อใหระดับ
เสียงที่ลูกจางไดรับเฉลี่ ยตลอดระยะเวลาการ
ทํางานแปดชัว่ โมงนอยกวาแปดสิบหาเดซิเบลเอ
ขอ 7 ใหนายจางจัดทําและติดแผนผัง
แสดงระดับเสียง (Noise Contour Map) ในแตละ
พืน้ ทีเ่ กีย่ วกับผลการตรวจวัดระดับเสียง ติดปาย
บอกระดับเสียงและเตือนใหระวังอันตรายจากเสียง
ดังรวมถึงจัดใหมเี ครือ่ งหมายเตือนใหใชอปุ กรณ

คุม ครองความปลอดภัยสวนบุคคลในแตละพืน้ ที่
ทีม่ คี วามเสีย่ งจากเสียงดังและทุกพืน้ ทีท่ มี่ รี ะดับ
เสียงดังตั้งแตแปดสิบหาเดซิเบลเอขึ้นไป โดย
รูปแบบและขนาดของแผนผังแสดงระดับเสียง
ปายบอกระดับเสียงและเตือนใหระวังอันตรายจาก
เสียงดัง และเครื่ องหมายเตือนใหใชอุปกรณ
คุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล ใหเปนไป
ตามแนบทายประกาศ
ขอ 8 ใหนายจางอบรมใหความรูความเข

าใจ
เกีย่ วกับมาตรการอนุรกั ษการไดยนิ ความสําคัญ
ของการทดสอบสมรรถภาพการไดยนิ อันตราย
ของเสียงดัง การควบคุม ปองกัน และการใช
อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลแก
ลูกจางทีท่ าํ งานในบริเวณทีม่ รี ะดับเสียงดังทีไ่ ดรบั
เฉลีย่ ตลอดระยะเวลาการทํางานแปดชัว่ โมงตัง้ แต
แปดสิบหาเดซิเบลเอขึน้ ไป และลูกจางทีเ่ กีย่ วของ
ในสถานประกอบกิจการ
ขอ 9 ใหนายจางประเมินผลและทบทวน
การจัดการมาตรการอนุรกั ษการไดยนิ ในสถาน
ประกอบกิจการไมนอยกวาปละหนึ่งครั้ง
ขอ 10 ใหนายจางบันทึกขอมูลและจัดทํา
เอกสารการดําเนินการตามขอ 3 ถึงขอ 10 เก็บ
ไวในสถานประกอบกิจการไมนอ ยกวาหาปพรอม
ทีจ่ ะใหพนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได
เอกสารแนบทายประกาศกรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการจัดทํามาตรการอนุรักษการไดยินใน
สถานประกอบกิจการ
รูปแบบและขนาดแผนผังแสดงระดับเสียง
(Noise Contour Map) ในแตละพืน้ ที่ ปายบอก
ระดับเสียงและเตือนใหระวังอันตรายจากเสียงดัง
และเครือ่ งหมายเตือนใหใชอปุ กรณคมุ ครองความ
ปลอดภัยสวนบุคคล ดังนี้

1. รู ปแบบและขนาดแผนผั งแสดง
ระดับเสียง (Noise Contour Map)
ขนาดแผงผัง สูงอยางนอย 254 มิลลิเมตร x กวางอยางนอย 355 มิลลิเมตร
หมายเหตุ
1) ชองไฟระหวางตัวอักษรตองไมแตกตาง
กันมากกวารอยละ 10 ของขอความทั้งหมด
2) ลักษณะของตัวอักษรตองดูเรียบงาย
ไมเขียนแรเงา หรือมีลวดลาย
3) ความสูงของตัวอักษรมีความสูงอยางนอย
20 มิลลิเมตร และความกวางของตัวอักษร ตอง
ไมนอ ยกวารอยละ 70 ของความสูงของตัวอักษร
4) ขอความสามารถกําหนดเปนภาษา
อื่ นๆ ได เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาเมียนมา
ภาษาลาว และภาษากัมพูชา แตตอ งมีขอความ
ที่เปนภาษาไทยกํากับไวดวย
5) แผนผั ง แสดงระดั บ เสี ยง (Noise
Contour Map) ตองเห็นไดอยางชัดเจนภายใต
ความสวางทุกสภาวะ
1.

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

สูงอยางนอย
254 มิลลิเมตร

ขอมูล ณ วันที่................

กวางอยางนอย 355 มิลลิเมตร
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2.
สูงอยางนอย
60 มิลลิเมตร

พื้นที่นี้มีอันตรายจากเสียงดัง

สูงอยางนอย
20 มิลลิเมตร

สูงอยางนอย
254 มิลลิเมตร

โดยมีระดับความดังเสียงสูงสุด

dB
ตองสวมที่ครอบหูลดเสียงหรือปลั๊กลดเสียง
ตลอดระยะเวลาการทํางาน
และทุกบริเวณที่มีระดับเสียงตั้งแต 85 dB

สูงอยางนอย
60 มิลลิเมตร
ระบุความดังเสียง
สูงสุดทีต่ รวจวัด

กวางอยางนอย 355 มิลลิเมตร

2. รู ปแบบและขนาดของป า ยบอก
ระดั บเสียงและเตื อนให ระวังอันตรายจาก
เสียงดัง
ขนาดปาย สูงอยางนอย 254 มิลลิเมตร
x กวางอยางนอย 355 มิลลิเมตร
หมายเหตุ
1) องคประกอบของปายบอกระดับเสียง
และระวังอันตรายจากเสี ยงดั ง ประกอบดวย
สัญลักษณระวังอันตราย (Safety Alert Symbol)
คาสัญญาณ (Signal Word) สัญลักษณความ
ปลอดภัย (Safety Symbol) ขอความพื้นที่ที่มี
อันตรายจากเสียงดัง การแสดงระดับความดัง
เสียง และการปองกันอันตรายจากการสัมผัส
เสียงดัง (Word Message)
2) ชองไฟระหวางตัวอักษรตองไมแตกตาง
กันมากกวารอยละ 10 ของขอความทั้งหมด
3) ลักษณะของตัวอักษรตองดูเรียบงาย
ไมเขียนแรเงา หรือมีลวดลาย
4) ความสูงของตัวอักษรหรือตัวเลขที่
แสดงคําสัญญาณ (Signal Word) และระดับ
ความดังเสียงมีความสูงอยางนอย 60 มิลลิเมตร
และความสูงตัวอักษรทัว่ ไปมีความสูงอยางนอย
20 มิลลิเมตร และความกวางของตัวอักษรตอง
ไมนอ ยกวารอยละ 70 ของความสูงของตัวอักษร
5) รูปสัญลักษณและขอความสามารถ
กําหนดเปนรูปแบบอืน่ ๆ ได แตตอ งสือ่ ความหมาย
วาพื้นที่มีอันตรายจากเสียงดัง การแสดงระดับ
ความดังเสียง และการปองกันอันตรายจากการ
สัมผัสเสียงดัง
6) ขอความสามารถกําหนดเปนภาษา
อื่ นๆ ได เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาเมียนมา
ภาษาลาว และภาษากัมพูชา แตตอ งมีขอความ

3.

สูงอยางนอย
240 มิลลิเมตร

ตองสวมที่ครอบหูลดเสียง
หรือปลั๊กลดเสียง
Wear Ear Muff or Ear Plug

สูงอยางนอย
20 มิลลิเมตร

สูงอยางนอย
300 มิลลิเมตร

a

b

ที่เปนภาษาไทยกํากับไวดวย
7) ป ายบอกระดั บ เสี ยงและเตื อนให
ระวังอันตรายจากเสียงดังตองเห็นไดอยางชัดเจน
ภายใตความสวางทุกสภาวะ
3. รูปแบบและขนาดเครือ่ งหมายเตือน
ใหใชอปุ กรณคมุ ครองความปลอดภัยสวนบุคคล
ขนาดปาย สูงอยางนอย 300 มิลลิเมตร
หมายเหตุ
1) พื้ นที่ สี ฟ าต องครอบคลุ มไม น อย
กวารอยละ 50 ของพืน้ ทีท่ งั้ หมดของเครือ่ งหมาย
2) ชองไฟระหวางตัวอักษรตองไมแตกตาง
กันมากกวารอยละ 10 ของขอความทั้งหมด
3) ลักษณะของตัวอักษรตองดูเรียบงาย
ไมเขียนแรเงา หรือมีลวดลาย
4) ความกวางของตัวอักษรตองไมนอย

กวารอยละ 70 ของความสูงของตัวอักษร
5) ความกว าง (b) ต องไม น อยกว า
รอยละ 70 ของความสูง (a)
6) รูปสัญลักษณและขอความสามารถ
กําหนดเปนรูปแบบอืน่ ๆ ไดแตตอ งสือ่ ความหมาย
วาเปนการปองกันอันตรายจากการสัมผัสเสียงดัง
เชน ตองสวมที่ครอบหูลดเสียง ตองสวมปลั๊ก
ลดเสียง เปนตน
7) ขอความสามารถกําหนดเปนภาษา
อื่ นๆ ได เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาเมียนมา
ภาษาลาว และภาษากัมพูชา แตตอ งมีขอความ
ที่เปนภาษาไทยกํากับไวดวย
8) เครื่ องหมายเตื อ นให ใ ช อุ ป กรณ
คุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลตองเห็นได
อยางชัดเจนภายใตความสวางทุกสภาวะ
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