
 หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

เร่ือง   กําหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทําเหมืองหิน 
 

 

โดยที่ไดมีการปฏิรูประบบราชการโดยใหมีการจัดต้ังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมข้ึนมา  และใหโอนภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  ในสวนที่
เกี่ยวของกับพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ไปเปนของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  จึงเห็นสมควรแกไขปรับปรุงประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  
เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทํา
เหมืองหิน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๕๕  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  แกไขโดยมาตรา  ๑๑๔  แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติ 
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ  ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง  
กระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  พ.ศ.  ๒๕๔๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘  
มาตรา  ๕๐  และมาตรา  ๕๑  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได  โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ  จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนด
มาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทําเหมืองหิน  ลงวันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  
พ.ศ.  ๒๕๓๙ 

ขอ ๒ ในประกาศนี้ 
“การทําเหมืองหิน”  หมายความวา  การประกอบกิจการระเบิดและยอยหิน  ตามกฎหมายวาดวยแร

หรือการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับการโม  บด  หรือยอยหิน  ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
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“คาระดับเสียงสูงสุด”  หมายความวา  คาระดับเสียงสูงสุดที่เกิดข้ึนในขณะใดขณะหนึ่งระหวาง
การตรวจวัดระดับเสียง  โดยมีหนวยเปนเดซิเบลเอ  หรือ  dB  (A) 

“คาระดับเสียงเฉลี่ย  ๘  ชั่วโมง”  หมายความวา  คาระดับเสียงคงที่ที่มีพลังงานเทียบเทาระดับเสียง
ที่เกิดข้ึนจริง  มีระดับเสียงเปลี่ยนแปลงตามเวลาในชวง  ๘  ชั่วโมง  (๘  hours  A-weighted  Euivalent  
Continuous  Sound  Level)  ซ่ึงเรียกโดยยอวา  Leq  ๘  hr  โดยมีหนวยเปนเดซิเบลเอ  หรือ  dB  (A) 

“คาระดับเสียงเฉลี่ย  ๒๔  ชั่วโมง”  หมายความวา  คาระดับเสียงคงที่ที่มีพลังงานเทียบเทา
ระดับเสียงที่เกิดข้ึนจริง  ซ่ึงมีระดับเสียงเปลี่ยนแปลงตามเวลาในชวง  ๒๔  ชั่วโมง  (๒๔  hours  A - 
weighted  Equivalent  Continuous  Sound  Level)  ซ่ึงเรียกโดยยอวา  Leq  ๒๔  hr  โดยมีหนวยเปน 
เดซิเบลเอ  หรือ  dB  (A) 

“มาตรระดับเสียง”  หมายความวา  เคร่ืองวัดระดับเสียงตามมาตรฐาน  ฉบับที่  ๖๕๑,  ฉบับที่  ๘๐๔  
หรือฉบับที่  ๖๑๖๗๒  ของคณะกรรมาธิการระหวางประเทศ  วาดวยเทคนิคไฟฟา  ซ่ึงเรียกโดยยอวา   
ไอ  อี  ซี  (International  Electrotechnical  Commission,  IEC)  หรือเครื่องวัดระดับเสียงอื่นที่เทียบเทา
มาตรฐาน  ฉบับที่  ๖๑๖๗๒ 

“มาตรความสั่นสะเทือน”  หมายความวา  เคร่ืองวัดความสั่นสะเทือนตามมาตรฐานองคการ
ระหวางประเทศ  วาดวยมาตรฐาน  (International  Organization  for  Standardization)  ที่  ISO  ๔๘๖๖ 

ขอ ๓ ใหกําหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงจากการทําเหมืองหินไว  ดังตอไปนี้ 
(๑) คาระดับเสียงสูงสุด  ไมเกิน  ๑๑๕  เดซิเบลเอ 
(๒) คาระดับเสียงเฉลี่ย  ๘  ชั่วโมง  ไมเกนิ  ๗๕  เดซิเบลเอ 
(๓) คาระดับเสียงเฉลี่ย  ๒๔  ชั่วโมง  ไมเกิน  ๗๐  เดซิเบลเอ 
ขอ ๔ การตรวจวัดระดับเสียงจากการทําเหมืองหิน  ใหทําตามขั้นตอน  ดังตอไปนี้ 
(๑) การตรวจวัดคาระดับเสียงสูงสุด  ใหใชมาตรระดับเสียงตรวจวัดระดับเสียงเปนคา  SPL  

(Sound  Pressure  Level)  ในขณะระเบิดหิน 
(๒) การตรวจวัดคาระดับเฉลี่ย  ๘  ชั่วโมง  ใหใชมาตรระดับเสียงตรวจวัดระดับเสียง 

อยางตอเนื่องตลอดเวลา  ๘  ชั่วโมง  ที่มีการโม  บด  และยอยหิน 
(๓) การตรวจวัดคาระดับเสียงเฉลี่ย  ๒๔  ชั่วโมง  ใหใชมาตรระดับเสียงตรวจวัดระดับเสียง

อยางตอเนื่องตลอดเวลา  ๒๔  ชั่วโมงใด ๆ 
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(๔) การต้ังไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงใหต้ังในบริเวณขอบของเขตประทานบัตรหรือ
เขตประกอบการ  หรือขอบดานนอกของเขตกันชน  (Buffer  Zone)  และในเขตที่มีการรองเรียน  ตามวิธีการ
ที่องคการระหวางประเทศ   วาดวยมาตรฐาน   ( International  Organization  for  Standardization)  
กําหนดไวตาม  ISO  Recommendation  R  ๑๙๙๖  ซ่ึงมีรายละเอียดตามที่กําหนดไวในภาคผนวก  ๑  
ทายประกาศนี้ 

ขอ ๕ การคํานวณคาระดับเสียงจะตองเปนไปตามวิธีการที่องคการระหวางประเทศ  วาดวย
มาตรฐาน  (International  Organization  for  Standardization)  กําหนด  ซ่ึงมีรายละเอียดตามที่กําหนดไว
ในภาคผนวก  ๒  ทายประกาศนี้ 

ขอ ๖ ใหกําหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนจากการทําเหมืองหินไว  ดังตอไปนี้ 
(๑) ความถี่  ๑  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๔.๗  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจัด 

ไมเกิน  ๐.๗๕  มิลลิเมตร 
(๒) ความถี่  ๒  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๙.๔  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจัด

ไมเกิน  ๐.๗๕  มิลลิเมตร 
(๓) ความถี่  ๓  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๑๒.๗  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจัด

ไมเกิน  ๐.๖๗  มิลลิเมตร 
(๔) ความถี่  ๔  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๑๒.๗  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจัด

ไมเกิน  ๐.๕๑  มิลลิเมตร 
(๕) ความถี่  ๕  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๑๒.๗  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจัด

ไมเกิน  ๐.๔๐  มิลลิเมตร 
(๖) ความถี่  ๖  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๑๒.๗  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจัด

ไมเกิน  ๐.๓๔  มิลลิเมตร 
(๗) ความถี่  ๗  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๑๒.๗  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจัด

ไมเกิน  ๐.๒๙  มิลลิเมตร 
(๘) ความถี่  ๘  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๑๒.๗  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจัด

ไมเกิน  ๐.๒๕  มิลลิเมตร 
(๙) ความถี่  ๙  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๑๒.๗  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจัด

ไมเกิน  ๐.๒๓  มิลลิเมตร 
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(๑๐) ความถี่  ๑๐  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๑๒.๗  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจัด
ไมเกิน  ๐.๒๐  มิลลิเมตร 

(๑๑) ความถี่  ๑๑  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๑๓.๘  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจัด
ไมเกิน  ๐.๒๐  มิลลิเมตร 

(๑๒) ความถี่  ๑๒  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๑๕.๑  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจัด
ไมเกิน  ๐.๒๐  มิลลิเมตร 

(๑๓) ความถี่  ๑๓  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๑๖.๓  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจัด
ไมเกิน  ๐.๒๐  มิลลิเมตร 

(๑๔) ความถี่  ๑๔  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๑๗.๖  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจัด
ไมเกิน  ๐.๒๐  มิลลิเมตร 

(๑๕) ความถี่  ๑๕  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๑๘.๘  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจดั
ไมเกิน  ๐.๒๐  มิลลิเมตร 

(๑๖) ความถี่  ๑๖  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๒๐.๑  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจัด
ไมเกิน  ๐.๒๐  มิลลิเมตร 

(๑๗) ความถี่  ๑๗  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๒๑.๔  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจดั
ไมเกิน  ๐.๒๐  มิลลิเมตร 

(๑๘) ความถี่  ๑๘  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๒๒.๖  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจดั
ไมเกิน  ๐.๒๐  มิลลิเมตร 

(๑๙) ความถี่  ๑๙  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๒๓.๙  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจัด
ไมเกิน  ๐.๒๐  มิลลิเมตร 

(๒๐) ความถี่  ๒๐  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๒๕.๑  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจดั
ไมเกิน  ๐.๒๐  มิลลิเมตร 

(๒๑) ความถี่  ๒๑  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๒๖.๔  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจดั
ไมเกิน  ๐.๒๐  มิลลิเมตร 

(๒๒) ความถี่  ๒๒  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๒๗.๖  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจัด
ไมเกิน  ๐.๒๐  มิลลิเมตร 
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(๒๓) ความถี่  ๒๓  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๒๘.๙  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจัด
ไมเกิน  ๐.๒๐  มิลลิเมตร 

(๒๔) ความถี่  ๒๔  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๓๐.๒  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจัด
ไมเกิน  ๐.๒๐  มิลลิเมตร 

(๒๕) ความถี่  ๒๕  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๓๑.๔  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจัด
ไมเกิน  ๐.๒๐  มิลลิเมตร 

(๒๖) ความถี่  ๒๖  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๓๒.๗  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจัด
ไมเกิน  ๐.๒๐  มิลลิเมตร 

(๒๗) ความถี่  ๒๗  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๓๓.๙  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจัด
ไมเกิน  ๐.๒๐  มิลลิเมตร 

(๒๘) ความถี่  ๒๘  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๓๕.๒  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจัด
ไมเกิน  ๐.๒๐  มิลลิเมตร 

(๒๙) ความถี่  ๒๙  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๓๖.๔  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจัด
ไมเกิน  ๐.๒๐  มิลลิเมตร 

(๓๐) ความถี่  ๓๐  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๓๗.๗  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจัด
ไมเกิน  ๐.๒๐  มิลลิเมตร 

(๓๑) ความถี่  ๓๑  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๓๙.๐  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจัด
ไมเกิน  ๐.๒๐  มิลลิเมตร 

(๓๒) ความถี่  ๓๒  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๔๐.๒  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจัด
ไมเกิน  ๐.๒๐  มิลลิเมตร 

(๓๓) ความถี่  ๓๓  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๔๑.๕  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจัด
ไมเกิน  ๐.๒๐  มิลลิเมตร 

(๓๔) ความถี่  ๓๔  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๔๒.๗  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจัด
ไมเกิน  ๐.๒๐  มิลลิเมตร 

(๓๕) ความถี่  ๓๕  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๔๔.๐  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจัด
ไมเกิน  ๐.๒๐  มิลลิเมตร 



 หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

(๓๖) ความถี่  ๓๖  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๔๕.๒  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจัด
ไมเกิน  ๐.๒๐  มิลลิเมตร 

(๓๗) ความถี่  ๓๗  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๔๖.๕  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจัด
ไมเกิน  ๐.๒๐  มิลลิเมตร 

(๓๘) ความถี่  ๓๘  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๔๗.๘  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจัด
ไมเกิน  ๐.๒๐  มิลลิเมตร 

(๓๙) ความถี่  ๓๙  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๔๙.๐  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจัด
ไมเกิน  ๐.๒๐  มิลลิเมตร 

(๔๐) ความถี่ต้ังแต  ๔๐  เฮิรตซข้ึนไป  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๕๐.๘  มิลลิเมตรตอวินาที  
และการขจัดไมเกิน  ๐.๒๐  มิลลิเมตร 

ขอ ๗ การตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนจากการทําเหมืองหินใหทําในบริเวณขอบของ 
เขตประทานบัตร  หรือเขตประกอบการ  หรือขอบดานนอกของเขตกันชน  (Buffer  Zone)  โดยใชมาตร
ความสั่นสะเทือนตามมาตรฐานองคการระหวางประเทศ  วาดวยมาตรฐาน  (International  Organization  
for  Standardization)  ที่  ISO  ๔๘๖๖  โดยการตรวจวัดความสั่นสะเทือนใหเปนไปตามมาตรฐาน  DIN  
๔๑๕๐  ซ่ึงมีรายละเอียดตามที่กําหนดไวในภาคผนวก  ๓  ทายประกาศนี้ 

ขอ ๘ ประกาศนี้ใหใชบังคับนับต้ังแตวันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที ่ ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
ยงยุทธ  ติยะไพรัช 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 



ภาคผนวก ๑ 
ทาย 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสยีงและความสัน่สะเทือนจากการทาํเหมืองหิน 

       
 
วิธีการตรวจวัดระดับเสยีง 

๑. การวัดระดับเสียงบริเวณภายนอกอาคาร (Outdoor Measurement) 
การติดตัง้ไมโครโฟนของมาตรระดับเสยีงควรหางจากกําแพง สิ่งปลูกสรางหรือวัสดุ 

ที่ทําใหเกิดการสะทอนเสยีงอยางนอย ๓.๕ เมตร และสูงจากพ้ืน ๑.๒ – ๑.๕ เมตร 
๒. การตรวจวัดระดับเสยีงบริเวณภายในอาคาร (Indoor Measurement) 
การติดตัง้ไมโครโฟนของมาตรระดับเสยีงควรหางจากกําแพงอยางนอย ๑ เมตร และ 

ประมาณ ๑.๕ เมตร จากหนาตาง และใหสูงจากพ้ืน ๑.๒ – ๑.๕ เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ๒ 
ทาย 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสยีงและความสัน่สะเทือนจากการทาํเหมืองหิน 

 
 
การคํานวณคาระดับเสยีงเฉล่ีย (Equivalent Sound Level,Leq)    

สามารถคํานวณไดตามสมการ 
                                                         n      
                          Leq  =  ๑๐ log      ๑    ∑fi ๑๐ ๐.๑ LAi 

                                                 ๑๐๐  i=๑  
 

เม่ือ    LAi   =  คาระดับเสียงในหนวยเดซิเบลเอ  ในชวงเวลาที่  i    
                      fi    =  ชวงเวลาที่ทาํการตรวจวัดระดับเสยีงชวงที่  i คิดเปนรอยละ    
                                ของเวลาที่ทาํการตรวจวัดทั้งหมด 
                                  =  (ti    x ๑๐๐)/T      

โดยที่  ti      =  ชวงเวลาทีท่ําการตรวจวัดที่  i คิดเปนช่ัวโมง   
                      T     =  ชวงเวลาที่ทาํการตรวจวัดทั้งหมด = ∑ti 
  เม่ือหาคาระดับเสยีงเฉลีย่ทุกชั่วโมงได จะหาคาระดับเสยีงเฉล่ียในชวงเวลา T ช่ัวโมง 
ซ่ึงสามารถคํานวณไดจากสมการ 
                                                         n 
                       Leq(T)      = ๑๐ log     ๑   ∑  ๑๐ ๐.๑ Leqi 

                                                    T   i =๑        
             

โดยที่ Leq(T)       =  คาระดับเสียงตอเน่ืองในชวงเวลา  T ชั่วโมง       
                            Leqi               =  คาเฉลีย่ระดับเสียงตอเน่ือง  ๑ ช่ัวโมง ในช่ัวโมงที่  i   
             
 
 
 
 
 



- ๒ - 
  

ในกรณีที่ T        =  ๒๔ ช่ัวโมง 
                                                           n 
                       Leq(๒๔)          = ๑๐ log    ๑    ∑  ๑๐ ๐.๑ Leqi 

                                                                                 ๒๔  i=๑ 

 
 
  ในกรณีที่ T   =  ๘  ช่ัวโมง 
                                                          n 
                        Leq (๘)  = ๑๐ log       ๑   ∑   ๑๐๐.๑ Leqi 

                                                     ๘   i =๑    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ๓ 
ทาย 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสยีงและความสัน่สะเทือนจากการทาํเหมืองหิน 

 
 
วิธีการตรวจวัดความสัน่สะเทอืน (DIN ๔๑๕๐) 

๑. การติดตั้งหวัวัดความสัน่สะเทอืนบนพ้ืนดิน ใหใชอปุกรณหรือวสัดุอืน่ใดมาทาํ
การ 

ยึดหรือติดตัง้หวัวัดความสั่นสะเทอืนใหม่ันคง โดยตองทาํใหหวัวัดความสั่นสะเทอืนไมสามารถขยับ
เคล่ือนไหวจากตําแหนงที่ติดตัง้ในขณะทีท่าํการตรวจวัดได 

๒. การตดิตัง้หวัวัดความสั่นสะเทอืนบนฐานคอนกรตีดานนอกสิง่กอสราง ใหทาํการ 
ตรวจวัดที่บริเวณฐานคอนกรีตที่อยูระดับเดียวกับพ้ืนดิน หรือฐานคอนกรีตที่มีความสูงจากพ้ืนดิน
ไมเกิน ๐.๕ เมตร  โดยใหทําการยึดหรือติดตัง้หวัวัดความสั่นสะเทอืนใหมั่นคง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกทายเหมอืง/sin 


