
 หนา   ๓๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
เร่ือง  กําหนดมาตรฐานระดับเสียงของรถยนตสามลอ 

 

 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดมาตรฐานระดับเสียงจากรถยนตสามลอ  เพื่อรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมใหไดมาตรฐานตามที่กําหนดไว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๕๕  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
จํากัดสิทธแิละเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๔๑  
และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ   
ออกประกาศไวดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
“รถยนตสามลอ”  หมายความวา  รถยนตรับจางสามลอ  และรถยนตสามลอสวนบุคคล 

ตามกฎหมายวาดวยรถยนต 
“ทาง”  หมายความวา  ทางตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก 
ขอ ๒ กําหนดมาตรฐานระดับเสียงของรถยนตสามลอที่ใชในทางขณะที่เดินเคร่ืองยนต 

อยูกับที่โดยไมรวมเสียงแตรสัญญาณจะตองมีคาระดับเสียงไมเกิน  ๙๕  เดซิเบลเอ   
ขอ ๓ วิธีตรวจวัดระดับเสียงของรถยนตสามลอใหเปนไปตามภาคผนวกทายประกาศนี้ 
ขอ ๔ ประกาศนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน  นับแต วันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
สุวิทย  คุณกิตติ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 



 
 

ภาคผนวก 
ทาย 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงของรถยนตสามลอ 

 
ขอ ๑ บทนิยาม 
"มาตรระดับเสียง" หมายความวา เครื่องวัดระดับเสียงตามมาตรฐานฉบับที่ ๖๐๖๕๑ 

หรือ ๖๐๘๐๔ หรือ ๖๑๖๗๒ ของคณะกรรมาธิการระหวางประเทศวาดวยเทคนิคไฟฟา ซึ่งเรียกโดยยอ
วา "ไอ อี ซี" (International Electrotechnical Commission, IEC) หรือเครื่องวัดระดับเสียงอ่ืนที่เทียบเทา
มาตรฐานฉบับที่ ๖๑๖๗๒ 

ขอ ๒ กอนทําการตรวจวัดระดับเสียงของรถยนตสามลอทุกครั้งจะตองสอบเทียบ
มาตรระดับเสียงกับเครื่องกําเนิดเสียงมาตรฐาน เชน พิสตันโฟน (Piston phone) หรืออะคูสติค คาลิเบรเตอร 
(Acoustic Calibrator) หรือตรวจสอบตามที่ระบุไวในคูมือการใชงานของผูผลิตมาตรระดับเสียง 
และจะตองปรับมาตรระดับเสียงไวที่วงจรถวงน้ําหนัก A (Weighting Network A) และที่ลักษณะความไว
ตอบรับเสียง Fast (Dynamic Characteristics Fast)  

มาตรความเร็วรอบของเครื่องยนตที่นํามาใชรวมในการตรวจวัดระดับเสียงมีความ
คลาดเคลื่อนไดไมเกินรอยละสามของคาเต็มสเกล 

ขอ ๓ การตรวจวัดระดับเสียงของรถยนตสามลอ ใหกระทําในสถานที่ซึ่งเปนพ้ืนราบ
ทําดวยคอนกรีต หรือแอสฟสต หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติในการสะทอนเสียงไดดี และเปนที่โลงซึ่งมี
ระยะหางจากรถยนตสามลอที่จะทําการตรวจวัดตั้งแต ๓ เมตรข้ึนไป และใหตรวจวัดในระยะหางจาก
รถยนตสามลอ ๐.๕ เมตร 

ขอ ๔ การตรวจวัดระดับเสียงของรถยนตสามลอ ใหกระทําตามวิธีการดังตอไปนี ้
(๑) ใหทําการตรวจวัดระดับเสียงของสภาพแวดลอมในขณะนั้นกอน ถาระดับเสียง

ของสภาพแวดลอมที่วัดไดในสถานที่ตามขอ ๓ เกินกวา ๘๕ เดซิเบลเอ ใหเปลี่ยนสถานที่ตรวจวัด
ระดับเสียงของรถยนตสามลอ 

(๒) ใหจอดรถยนตสามลออยูกับที่ในตําแหนงเกียรวาง และเดินเครื่องยนต
ไมนอยกวา ๕ นาที กอนทําการตรวจวัดถามีขอบทางเทาจะตองจอดรถยนตสามลอหางจากขอบทางเทา
อยางนอย ๑ เมตร 

(๓) ใหตั้งไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงขนานกับพ้ืนในระดับเดียวกันกับปลาย
ทอไอเสีย แตตองไมต่ํากวา ๐.๒ เมตร จากพ้ืน ดังภาพที่ ๑ 

(๔) หันไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงใหเปนไปตามตําแหนงและวิธีการดังนี้  
 
 
 
 



- ๒ - 
 

(๔.๑) ทอไอเสียมทีอเดียว 
 (ก) ในกรณีปลายทอไอเสียย่ืนพนรมินอกสุดของตัวถงัรถยนตสามลอ 

ใหไมโครโฟนเขาหาปลายทอไอเสียโดยทํามมุ ๔๕ องศา กับปลายทอไอเสีย หางจากปลายทอไอเสีย 
๐.๕ เมตร ดังภาพที่ ๒ 

(ข) ในกรณีที่ปลายทอไอเสียย่ืนไมพนริมนอกสุดของตัวถังรถยนตสามลอ 
ใหไมโครโฟนทํามุม ๔๕ องศา กับริมนอกสุดของตัวถังรถยนตสามลอดานปลายทางออกของ
ทอไอเสีย หางจากริมนอกสุดของตัวถังรถยนตสามลอดานปลายทางออกของทอไอเสียเปน
ระยะทาง ๐.๕ เมตร ดังภาพที่ ๓ 

(๔.๒) ทอไอเสียมีสองทอหรือมากกวา ซึ่งตอจากหมอพักใบเดียวกันและมี
ระยะหางระหวางปลายทอไอเสียนอยกวา ๐.๓ เมตร  

(ก) ในกรณีทอไอเสียย่ืนพนริมนอกสุดของตัวถังรถยนตสามลอ ให
ดําเนินการตามขอ ๔ (๔) (๔.๑) (ก) แตใหถือระยะและทิศทางของทอไอเสียดานนอกของรถยนต
สามลอเปนหลัก ดังภาพที่ ๔ 

(ข) ในกรณีที่ปลายทอไอเสียย่ืนไมพนริมนอกสุดของตัวถังรถยนตสามลอ 
ใหดําเนินการตามขอ ๔ (๔) (๔.๑) (ข) แตใหถือระยะและทิศทางของทอไอเสียดานนอกของรถยนตสามลอ
เปนหลัก ดังภาพที่ ๕ 

(๔.๓) ทอไอเสียมีสองทอหรือมากกวา ซึ่งตอจากหมอพักใบเดียวกันโดยมี
ระยะหางระหวางปลายทอไอเสียมากกวา ๐.๓ เมตร หรือกรณีที่มีทอไอเสียตอจากหมอพักคนละใบ 
ไมวาจะมีระยะหางระหวางปลายทอไอเสียเทาใด  

(ก) ในกรณีทอไอเสียย่ืนพนริมนอกสุดของตัวถังรถยนตสามลอ 
ใหดําเนินการตามขอ ๔ (๔) (๔.๑) (ก) ทุกทอ ดังภาพที่ ๖ 

(ข) ในกรณีที่ปลายทอไอเสียย่ืนไมพนริมนอกสุดของตัวถังรถยนตสามลอ 
ใหดําเนินการตามขอ ๔ (๔) (๔.๑) (ข) ทุกทอ ดังภาพที่ ๗ 

(๕) เรงเครื่องยนตใหมีความเร็วรอบเทากับสามในสี่ของความเร็วรอบที่ใหกําลังสูงสุด
ของเครื่องยนตแบบจุดระเบิดดวยประกายไฟ 

(๖) ใหตรวจวัดระดับเสียง ๒ ครั้ง และใหถือเอาคาสูงสุดที่วัดไดเปนคาระดับเสียง
ของรถยนตสามลอ  

(๗) ถาคาระดับเสียงที่ตรวจวัดทั้ง ๒ ครั้งแตกตางกันเกินกวา ๒ เดซิเบลเอ 
ใหตรวจวัดระดับเสียงโดยเริ่มตนใหม 

 
 
 
 
 

 



- ๓ - 
 

ขอ ๕ การอานคาระดับเสียงของรถยนตสามลอที่ทําการตรวจวัดจะตองไมมีบุคคล
หรือสิ่งกีดขวางอยูภายในระยะ ๐.๕ เมตร ระหวางไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงกับปลายทอไอเสีย  

 
 
 
 
 
 
 
ภาพแสดงตําแหนงไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงสําหรับตรวจวัดระดับเสียงของรถยนตสามลอ

ตามภาคผนวกทายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียง
ของรถยนตสามลอ ตามขอ ๔ (๓)  

 
 

 
 

ภาพที่ ๑  
ตําแหนงไมโครโฟน 



- ๔ - 
 
ภาพแสดงตําแหนง ระยะ และวิธีการในการหันไมโครโฟนของมาตรระดับเสียง สําหรับตรวจวัด

ระดับเสียงของรถยนตสามลอตามภาคผนวกทายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เรื่อง กําหนดระดับเสียงของรถยนตสามลอ ตามขอ ๔ (๔)(๔.๑) กรณีทอไอเสียทอเดียว 

 
 

 
ภาพที่ ๒ 

กรณีปลายทอไอเสียย่ืนพนรมินอกสุดของตัวถังรถยนตสามลอตามขอ ๔ (๔.๑) (ก) 
 
 
 

 
ภาพที่ ๓ 

กรณีปลายทอไอเสียย่ืนไมพนริมนอกสุดของตัวถังรถยนตสามลอตามขอ ๔ (๔.๑) (ข) 
 
 
 



- ๕ - 
 
ภาพแสดงตําแหนง ระยะ และวิธีการในการหันไมโครโฟนของมาตรระดับเสียง สําหรับตรวจวัด

ระดับเสียงของรถยนตสามลอตามภาคผนวกทายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เรื่อง กําหนดระดับเสียงของรถยนตสามลอ ตามขอ ๔ (๔) (๔.๒) ทอไอเสียมีสองทอหรือมากกวา 
ซึ่งตอจากหมอพักใบเดียวกันและมีระยะหางระหวางปลายทอไอเสียนอยกวาหรือเทากับ ๐.๓ เมตร 

 
 

 
ภาพที่ ๔ 

กรณีปลายทอไอเสียย่ืนพนรมินอกสุดของตัวถังรถยนตสามลอตามขอ ๔ (๔) (๔.๒) (ก) 
 
 
 

 
ภาพที่ ๕ 

กรณีปลายทอไอเสียย่ืนไมพนริมนอกสุดของตัวถังรถยนตสามลอตามขอ ๔ (๔) (๔.๒) (ข) 
 



- ๖ - 
 
ภาพแสดงตําแหนง ระยะ และวิธีการในการหันไมโครโฟนของมาตรระดับเสียง สําหรับตรวจวัด

ระดับเสียงของรถยนตสามลอตามภาคผนวกทายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เรื ่อง กําหนดระดับเสียงของรถยนตสามลอ ตามขอ ๔ (๔) (๔.๓) ทอไอเสียมีสองทอหรือ
มากกวา ซึ่งตอจากหมอพักใบเดียวกันโดยมีระยะหางระหวางปลายทอไอเสียมากกวา ๐.๓ เมตร หรือ
กรณีที่มีทอไอเสียตอจากหมอพักคนละใบ ไมวาจะมีระยะหางระหวางปลายทอไอเสียเทาใด 

 
 

 
ภาพที่ ๖ 

กรณีปลายทอไอเสียย่ืนพนรมินอกสุดของตัวถังรถยนตสามลอตามขอ ๔ (๔) (๔.๓) (ก) 
 
 
 

 
ภาพที่ ๗ 

กรณีปลายทอไอเสียย่ืนไมพนริมนอกสุดของตัวถังรถยนตสามลอตามขอ ๔ (๔) (๔.๓) (ข) 
 

 
 

 
 


