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ประกาศกรมการขนสงทางบก 
เร่ือง   กําหนดระดับเสียงและวิธีการวัดระดับเสียงของรถจักรยานยนต 

 
 

ตามที่  กรมการขนสงทางบกไดออกประกาศ  เร่ือง  เกณฑของระดับเสียงที่เกิดจากเครื่องกําเนิดพลังงาน
ของรถ  ตามกฎหมายวาดวยรถยนต  ลงวันที่  ๘  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๖  ไวแลว  นั้น 

โดยที่ปจจุบันไดมีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดระดับเสียง
ของรถจักรยานยนต  ลงวันที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๔๖  กําหนดระดับเสียงของรถจักรยานยนตข้ึนใหม  
ดังนั้น  เพื่อใหการกําหนดระดับเสียงของรถจักรยานยนตสอดคลองกับประกาศดังกลาว  และเพื่อใหการตรวจสอบ
ระดับเสียงของรถจักรยานยนตเปนไปดวยความเรียบรอยและมีมาตรฐานเดียวกัน  อาศัยอํานาจตามความ
ในขอ  ๓  ของกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔  (พ.ศ.  ๒๕๓๑)  ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
กรมการขนสงทางบกจึงออกประกาศกําหนดระดับเสียงและวิธีการวัดระดับเสียงของรถจักรยานยนตไว  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกรมการขนสงทางบก  เ ร่ือง  เกณฑของระดับเสียงที่ เกิดจาก 
เคร่ืองกําเนิดพลังงานของรถ  ตามกฎหมายวาดวยรถยนต  ตามประกาศ  ลงวันที่  ๘  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๖ 

ขอ ๒ ในประกาศนี้ 
“ความเร็วรอบสูงสุด”  หมายความวา  ความเร็วรอบของเครื่องยนตที่ใหกําลังสูงสุด  ทั้งนี้   

ชุดเกียรสงกําลังจะตองอยูในตําแหนงเกียรวาง 
“ความเร็วรอบเดินเบา”  หมายความวา  ความเร็วรอบของเครื่องยนต  ในขณะที่ไมไดเรงเคร่ืองยนต 
ขอ ๓ เคร่ืองมือและอุปกรณสําหรับตรวจวัดระดับเสียงตองเปน  ดังนี้ 
(๑) เคร่ืองวัดระดับเสียง  ตามมาตรฐานของคณะกรรมาธิการระหวางประเทศ  วาดวยเทคนิคไฟฟา  

ซ่ึงเรียกโดยยอวา  ไอ  อี  ซี  (International  Electrotechnical  Commission,IEC)  หรือเครื่องวัดระดับเสียงอื่น 
ที่มีมาตรฐานเทยีบเทา 

(๒) เคร่ืองวัดความเร็วรอบเคร่ืองยนตที่มีความคลาดเคลื่อนไมเกินรอยละ  ๓  ของคาเต็มสเกล 
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ขอ ๔ ระดับเสียงของรถจักรยานยนตในขณะที่เดินเคร่ืองยนตอยูกับที่  โดยไมรวมเสียงแตรสัญญาณ  
ตองมีระดับเสียงไมเกิน  ๙๕  เดซิเบล  เอ  เมื่อตรวจวัดระดับเสียงในระยะหางจากรถจักรยานยนต  ๐.๕  เมตร 

ขอ ๕ การเตรียมการตรวจวัด 
(๑) สถานที่สําหรับทําการตรวจวัดระดับเสียง  ตองเปนพื้นราบทําดวยคอนกรีตหรือแอสฟลต

หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติในการสะทอนเสียงไดดี  และเปนที่โลง  ซ่ึงมีระยะหางจากรถจักรยานยนตที่จะ
ทําการตรวจวัดต้ังแต  ๓  เมตรขึ้นไป 

(๒) ปรับเครื่องวัดระดับเสียงไวที่วงจรถวงน้ําหนัก  “A”  (Weighting  Network  “A”)  และ 
ที่ลักษณะความไวตอบรับเสียง  “Fast”  (Dynamic  Characteristics  “Fast”)  รวมทั้งตองสอบเทียบกับ
เคร่ืองกําเนิดเสียงมาตรฐาน  เชน  พิสตันโฟน  (Piston  Phone)  หรืออะคูสติค  คาลิเบรเตอร  (Acoustic  
Calibrator)  หรือสอบเทียบ  ตามที่ระบุไวในคูมือการใชงานของผูผลิตเคร่ืองวัดระดับเสียง 

(๓) เคร่ืองมือทั้งหมดที่ใชในการตรวจวัด  รวมถึงอุปกรณที่ใชสนับสนุนการวัดที่มีผลตอ 
คาความแมนหรือความใชไดของผลการตรวจวัด  ตองไดรับการสอบเทียบตามระยะเวลาที่กําหนด 

ขอ ๖ การตรวจวัดระดับเสียง  ใหกระทํา  ดังนี้ 
(๑) ทําการวัดระดับเสียงของสภาพแวดลอมและลมในขณะนั้นกอน   ระดับเสียงของ

สภาพแวดลอมและลมที่วัดไดในบริเวณสถานที่ตามขอ  ๕  (๑)  ตองไมเกิน  ๘๕  เดซิเบล  เอ 
(๒) ใหจอดรถจักรยานยนตอยูกับที่ในตําแหนงเกียรวาง  และเดินเคร่ืองยนตจนกระทั่งถึง

อุณหภูมิใชงานปกติ  หรือไมนอยกวา  ๕  นาที  กอนทําการตรวจวัด  ถามีขอบทางเทาจะตองจอดรถจักรยานยนต
หางจากขอบทางเทาอยางนอย  ๑  เมตร 

(๓) ติดต้ังเคร่ืองวัดระดับเสียงโดยหันแกนความไวสูงสุดของไมโครโฟน  ใหเปนไปตามตําแหนง
และวิธีการ  ดังตอไปนี้ 

 (ก) กรณีรถจักรยานยนตมีทอไอเสียทอเดียว  ใหต้ังไมโครโฟนในระดับเดียวกันกับ 
ปลายทอไอเสีย  และสูงจากพื้นไมนอยกวา  ๐.๒  เมตร  หันไมโครโฟนเขาหาปลายทอไอเสีย  แกนไมโครโฟน
จะตองขนานกับพื้นและทํามุม  ๔๕  องศากับปลายทอไอเสีย  โดยมีระยะหางจากปลายทอไอเสีย  ๐.๕  เมตร  
ดังรูปที่  ๑ 
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รูปที่  ๑  แสดงตําแหนงการต้ังไมโครโฟนของเครื่องวัดระดับเสียง  กรณีรถจักรยานยนตมีทอไอเสียทอเดียว 
 (ข) กรณีที่ทอไอเสียมีสองทอหรือมากกวา  ซ่ึงตอจากหมอพักใบเดียวกัน  และมีระยะหาง

ระหวางปลายทอไอเสียไมมากกวา  ๐.๓  เมตร  ใหดําเนินการตามขอ  ๖  (๓)  (ก)  เวนแตใหถือระยะ
และทิศทางของทอไอเสียดานนอกของรถจักรยานยนตเปนเกณฑ 

 (ค) กรณีที่ทอไอเสียมีสองทอหรือมากกวา  ซ่ึงตอจากหมอพักใบเดียวกันโดยมีระยะหาง
ระหวางปลายทอไอเสียมากกวา  ๐.๓  เมตร  หรือในกรณีที่ทอไอเสียตอจากหมอพักคนละใบ  ไมวาจะมี
ระยะหางระหวางปลายทอไอเสียเทาใด  ใหดําเนินการตามขอ  ๖  (๓)  (ก)  ทุกทอ  และใหใชคาสูงสุด 
ที่วัดได  ดังรูปที่  ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  ๒  แสดงตําแหนงการต้ังไมโครโฟนของเครื่องวัดระดับเสียง  กรณีรถจักรยานยนตมีทอไอเสียสองทอ 
 หรือมากกวา 
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(๔) วัดระดับเสียงโดยเรงเคร่ืองยนตใหมีความเร็วรอบเทากับสามในสี่ของความเร็วรอบสูงสุด  
กรณีเคร่ืองยนตมีความเร็วรอบสูงสุดไมเกิน  ๕,๐๐๐  รอบตอนาที  หรือเรงเคร่ืองยนตใหมีความเร็วรอบ
เทากับกึ่งหนึ่งของความเร็วรอบสูงสุด  กรณีเคร่ืองยนตมีความเร็วรอบสูงสุดเกินกวา  ๕,๐๐๐  รอบตอนาที  
จนกระทั่งเคร่ืองยนตทํางานดวยความเร็วรอบคงที่แลวปลอยใหเคร่ืองยนตกลับไปที่ความเร็วรอบเดินเบา  
โดยอานคาความเร็วรอบจากเครื่องวัดความเร็วรอบเคร่ืองยนต 

(๕) ใหตรวจวัดระดับเสียง  ๒  คร้ัง  และใหถือเอาคาสูงสุดที่วัดไดเปนระดับเสียงของรถจักรยานยนต 
(๖) ถาคาระดับเสียงจากการตรวจวัดทั้ง  ๒  คร้ัง  แตกตางกันเกินกวา  ๒  เดซิเบล  เอ  ใหตรวจวดั

ระดับเสียงโดยเร่ิมตนใหม 
(๗) การอานคาระดับเสียงของรถจักรยานยนตที่ทําการตรวจวัดจะตองไมมีบุคคลหรือส่ิงกีดขวาง  

อยูภายในบริเวณ  ๐.๕  เมตร  จากไมโครโฟนของเครื่องวัดระดับเสียง 
ขอ ๗ ประกาศนี้ใหใชบังคับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
ปยะพันธ  จัมปาสุต 

อธิบดีกรมการขนสงทางบก 


