ร่าง

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดมำตรฐำนระดับเสียงของรถจักรยำนยนต์
_____________________________________
โดยที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงกำรกำหนดมำตรฐำนระดับเสียงของรถจักรยำนยนต์ที่กำหนดไว้
โดยประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดระดับเสียงของรถจักรยำนยนต์ ลง
วันที่

๗ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมทั้งกำรกำหนดมำตรฐำน ปรับปรุงวิธีกำรตรวจวัดให้มีประสิทธิภำพ

เหมำะสม สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปและเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕๕ แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม
แห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมกำร
ควบคุมมลพิษ และโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ จึงออกประกำศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดระดับเสียง
ของรถจักรยำนยนต์ ลงวันที่ ๗ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๔๖
ข้อ ๒ ในประกำศนี้
“รถจักรยำนยนต์” หมำยควำมว่ำ รถจักรยำนยนต์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์ที่ขับเคลื่อนโดยใช้
แหล่งพลังงำนจำกเครื่องยนต์เผำไหม้ภำยใน รวมถึงรถจักรยำนยนต์ ไฮบริดที่ขับเคลื่อนโดยใช้แหล่งพลังงำน
จำกเครื่องยนต์เผำไหม้ภำยในและแหล่งพลังงำนอื่น
“กำรรับรองแบบ” หมำยควำมว่ำ กำรรับรองแบบของเครื่องกำเนิดพลังงำน ระบบส่งกำลังและ
ระบบไอเสี ย ของรถจั ก รยำนยนต์ ว่ำ มี คุ ณ ลั ก ษณะ สมรรถนะ และระบบกำรท ำงำนร่ว มกั น เป็ น ไปตำม
หลักเกณฑ์ที่กรมกำรขนส่งทำงบกกำหนด
“ทำง” หมำยควำมว่ำ ทำงตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจรำจรทำงบก

-๒ข้อ ๓ มำตรฐำนระดั บเสี ยงของรถจั กรยำนยนต์ ที่ ใช้ ในทำงขณะอยู่ กั บที่โดยไม่ รวมเสี ยงแตร
สัญญำณต้องมีค่ำระดับเสียงเป็นไปตำมที่ระบุไว้ในตำรำงดังต่อไปนี้
ค่ามาตรฐานระดับเสียงของ
รถจักรยานยนต์

ประเภทของรถจักรยานยนต์
(๑) รถจักรยานยนต์ที่มีความเร็วออกแบบสูงสุดเกินกว่า
๕๐ กิโ ลเมตรต่ อชั่วโมง หรื อมีกระบอกสู บเกิน กว่า ๕๐
ลูกบาศก์เซนติเมตร และได้รับการรับรองแบบ
(ก) ได้รับกำรรับรองแบบ และได้ทำกำรผลิต ประกอบ
หรือนำเข้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(ข) ได้รั บ กำรรั บ รองแบบก่ อนวั น ที่ ๑ มกรำคม พ.ศ.
๒๕๖๓ และได้ทำกำรผลิ ต ประกอบ หรือนำเข้ำก่อนวั น ที่
๑ มกรำคม ๒๕๖๕
(ค) ได้รั บ กำรรั บ รองแบบก่ อนวั น ที่ ๑ มกรำคม พ.ศ.
๒๕๖๓ และได้ทำกำรผลิต ประกอบ หรือนำเข้ำตั้งแต่วันที่ ๑
มกรำคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

(๒) รถจักรยานยนต์นอกเหนือจากที่ได้กาหนดไว้ตาม (๑)

(ก) ไม่ เ กิ น ๕ เดซิ เ บลเอ จำกค่ ำ ผลกำร
ทดสอบระดับเสี ยงขณะอยู่กับที่ที่ได้รั บกำร
รับรองแบบ
(ข) ไม่เกิน ๙๕ เดซิเบลเอ

(ค) ไม่เกิน ๕ เดซิเบลเอ จำกค่ำผลกำร
ทดสอบระดับเสียงขณะอยู่กับที่ที่ได้รับกำร
รับรองแบบ
ไม่เกิน ๙๕ เดซิเบลเอ

ข้อ ๔ วิธีตรวจวัดระดับเสียงของรถจักรยำนยนต์ให้เป็นไปตำมภำคผนวกท้ำยประกำศนี้
ข้อ ๕ ประกำศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป
ประกำศ ณ วันที่

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

ภำคผนวก
ท้ำย
ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดมำตรฐำนระดับเสียงของรถจักรยำนยนต์
__________________

ข้อ ๑ บทนิยำม
“รถจักรยำนยนต์” หมำยควำมถึง รถจักรยำนยนต์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์ที่ขับเคลื่อนโดย
ใช้แหล่งพลังงำนจำกเครื่องยนต์เผำไหม้ภำยใน รวมถึงรถจักรยำนยนต์ไฮบริดที่ขับเคลื่อนโดยใช้แหล่งพลังงำน
จำกเครื่องยนต์เผำไหม้ภำยในและแหล่งพลังงำนอื่น
“เครื่องยนต์เผำไหม้ภำยใน (Internal Combustion Engine)” หมำยควำมถึง เครื่องยนต์
แบบจุดระเบิดด้วยกำรอัด (Compression Ignition Engine) หรือ เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกำยไฟ
(Positive Ignition Engine)
“รถจักรยำนยนต์ไฮบริด (Hybrid Motorcycle)” หมำยควำมถึง รถจักรยำนยนต์ที่มีตัวแปลง
ผันพลังงำนที่แตกต่ำงกันอย่ำงน้อย ๒ ชนิด และมีระบบสะสมพลังงำนที่แตกต่ำงกันอย่ำงน้อย ๒ ระบบ เพื่อ
กำรขับเคลื่อน
“มำตรระดับเสียง” หมำยควำมถึง เครื่องวัดระดับเสียงตำมมำตรฐำนของคณะกรรมำธิกำรระหว่ำง
ประเทศว่ำด้วยเทคนิคไฟฟ้ำ ซึ่งเรียกโดยย่อว่ำ "ไอ อี ซี" (International Electrotechnical Commission, IEC)
หมำยเลข IEC 60651 หรือ IEC 60804 หรือ IEC 61672-1 หรือเครื่องวัดระดับเสียงอื่นที่เทียบเท่ำ
“เครื่องกำเนิดเสียงมำตรฐำน” หมำยควำมถึง เครื่องกำเนิดเสียงที่มีระดับเสียงและควำมถี่
เสียง ที่แน่นอน ได้แก่ พิสตันโฟน (Piston Phone) หรืออะคูสติกคำลิเบรเตอร์ (Acoustic Calibrator) ที่ได้
มำตรฐำนตำม IEC 60942 หรือเครื่องกำเนิดเสียงชนิดอื่นที่เทียบเท่ำ
ข้อ ๒ ก่อนทำกำรตรวจวัดระดับเสียงของรถจักรยำนยนต์จะต้องปรับเทียบมำตรระดับเสียง
ด้วยเครื่องกำเนิดเสียงมำตรฐำน และให้ปรับมำตรระดับเสียงไว้ที่วงจรถ่วงน้ำหนัก “A” (Weighting Network
“A”) และลักษณะควำมไวตอบรับเสียง “Fast” (Dynamic Characteristics “Fast”)
เครื่องวัดควำมเร็วรอบของเครื่องยนต์ที่นำมำใช้ร่ว มในกำรตรวจวัดระดับเสี ยงต้องมี ควำม
คลำดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ ๓
ข้อ ๓ กำรตรวจวัดระดับเสียงของรถจักรยำนยนต์ให้กระทำในสถำนที่ซึ่งเป็นพื้นรำบทำด้วย
คอนกรีต หรือแอสฟัลต์ หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติในกำรสะท้อนเสียงได้ดี เป็นที่โล่ง ไม่มีสิ่งกีดขวำงภำยในระยะ
๓ เมตรห่ำงจำกขอบนอกของรถจักรยำนยนต์ (ไม่รวมคันบังคับ)
ข้อ ๔ กำรตรวจวัดระดับเสียงของรถจักรยำนยนต์ให้กระทำตำมวิธีกำรดังต่อไปนี้
(๑) ให้ทำกำรตรวจวัดระดับเสียงของสภำพแวดล้อมก่อนทำกำรตรวจวัดรถจักรยำนยนต์ทุกคัน
โดยระดับเสียงของสภำพแวดล้อมที่วัดได้ในสถำนที่ตำมข้อ ๓ ต้องมีค่ำเป็นไปดังตำรำงต่อไปนี้

-๒ค่ามาตรฐานระดับเสียง
ของรถจักรยานยนต์ที่จะทาการ
ระดับเสียงของสภาพแวดล้อม
ตรวจวัด
ไม่เกิน ๕ เดซิเบลเอ
ไม่เกินค่ำผลกำรทดสอบระดับเสียงขณะอยู่กับที่ที่ได้รับกำรรับรองแบบ
จำกค่ำผลกำรทดสอบระดับเสียง
ลบด้วย ๕ เดซิเบลเอ
ขณะอยู่กับที่ ที่ได้รับกำรรับรองแบบ (ตัวอย่าง : ค่าผลการทดสอบระดับเสียงขณะอยู่กับที่ที่ได้รับการรับรอง
แบบมีค่าเท่ากับ ๗๘ เดซิเบลเอ ค่าระดับเสียงของสภาพแวดล้อมต้องมี
ค่าไม่เกิน ๗๓ เดซิเบลเอ)
ไม่เกิน ๙๕ เดซิเบลเอ
ไม่เกิน ๘๕ เดซิเบลเอ
หำกไม่ เ ป็ น ไปตำมค่ ำ ที่ ก ำหนดไว้ใ นตำรำง ให้ เ ปลี่ ย นสถำนที่ ต รวจวัด ระดั บเสี ย งของ
รถจักรยำนยนต์คันนั้น
(๒) ให้จอดรถจักรยำนยนต์อยู่กับที่ และทำกำรเดินเครื่องยนต์ ในตำแหน่งเกียร์ว่ำง โดยหำก
รถจักรยำนยนต์ที่จะทำกำรตรวจวัดไม่มีเกียร์ว่ำงให้เดินเครื่องยนต์อยู่กับที่ด้วยควำมเร็วรอบเดินเบำ ถ้ำมีขอบ
ทำงเท้ำจะต้องจอดรถจักรยำนยนต์ห่ำงจำกขอบทำงเท้ำอย่ำงน้อย ๑ เมตร ดังภำพที่ ๑
(๓) ให้แกนควำมไวสูงสุดของไมโครโฟนของมำตรระดับเสียงขนำนกับพื้นในระดับเดียวกันกับ
ปลำยท่อไอเสีย แต่ต้องไม่น้อยกว่ำ ๐.๒ เมตร จำกพื้น ดังภำพที่ ๒
(๔) ให้ไมโครโฟนของมำตรระดับเสียงเป็นไปตำมตำแหน่งและวิธีกำรดังนี้
(๔.๑) ท่อไอเสียมีท่อเดียว
(ก) ให้หันแกนควำมไวสูงสุดของไมโครโฟนเข้ำหำปลำยท่อไอเสียทำมุม ๔๕ องศำ
กับแนวปลำยท่อไอเสีย และห่ำงจำกปลำยท่อไอเสียเป็นระยะ ๐.๕ เมตร โดยให้ตำแหน่งของไมโครโฟนอยู่
ด้ำนที่ให้ระยะห่ำงระหว่ำงไมโครโฟนและขอบนอกของตัวรถ (ไม่รวมคันบังคับ ) มำกที่สุด ดังภำพที่ ๓ และ
หำกท่อไอเสีย ยื่นไม่พ้นตัวรถให้หันไมโครโฟนทำมุม ๔๕ องศำกับแนวแกนกลำงของระบบไอเสีย และห่ำงจำก
ขอบนอกของตัวรถ (ไม่รวมคันบังคับ) เป็นระยะ ๐.๕ เมตร
(ข) ในกรณีทตี่ ำแหน่งของไมโครโฟนตำมข้อ (ก) มีมำกกว่ำ ๑ ตำแหน่ง ให้พิจำรณำ
ตรวจวัดทีต่ ำแหน่งทีไ่ กลจำกเครื่องยนต์มำกที่สุด
(๔.๒) ท่อไอเสียมี ๒ ท่อหรือมำกกว่ำ ซึ่งต่อจำกหม้อพักใบเดียวกันและมีระยะห่ำงระหว่ำง
ปลำยท่อไอเสียไม่เกิน ๐.๓ เมตร ให้ตรวจวัดตำมข้อ (๔.๑) โดยตรวจวัดที่ปลำยท่อไอเสียที่อยู่ห่ำงจำกตัวรถ
มำกทีส่ ุด และหำกท่อไอเสียยื่นไม่พ้นตัวรถให้ตรวจวัดที่ระดับปลำยท่อไอเสียที่สูงกว่ำ
(๔.๓) ท่อไอเสียมี ๒ ท่อหรือมำกกว่ำ ซึ่งต่อจำกหม้อพักใบเดียวกันโดยมีระยะห่ำงระหว่ำง
ปลำยท่อไอเสียเกินกว่ำ ๐.๓ เมตร หรือกรณีที่มีท่อไอเสียต่อจำกหม้อพักคนละใบ ไม่ว่ำจะมีระยะห่ำงระหว่ำง
ปลำยท่อไอเสียเท่ำใด ให้ตรวจวัดตำมข้อ (๔.๑) โดยตรวจวัดทุกปลำยท่อไอเสีย และให้ใช้ค่ำผลกำรตรวจวัด
ของท่อไอเสียที่มีค่ำระดับเสียงสูงที่สุด ดังภำพที่ ๔

-๓(๕) กำรเร่งเครื่องยนต์
(ก) กำหนดควำมเร็วรอบของเครื่องยนต์ที่ใช้ในกำรตรวจวัดระดับเสียงดังตำรำงต่อไปนี้
เครื่องยนต์
เครื่องยนต์ที่มีความเร็วรอบที่ให้กาลังสูงสุด
- ไม่เกิน ๕,๐๐๐ รอบต่อนำที
- เกินกว่ำ ๕,๐๐๐ รอบต่อนำที
เครื่องยนต์ที่ไม่ทราบความเร็วรอบที่ให้กาลังสูงสุด
- เครื่องยนต์ ๒ จังหวะ
- เครื่องยนต์ ๔ จังหวะ

ความเร็วรอบที่ใช้ในการตรวจวัด
๓ ใน ๔ ของควำมเร็วรอบที่ให้กำลังสูงสุด
๑ ใน ๒ ของควำมเร็วรอบที่ให้กำลังสูงสุด
๓,๗๕๐ รอบต่อนำที
๓,๐๐๐ รอบต่อนำที

(ข) ให้ เ ร่ ง เครื่ อ งยนต์ จ ำกควำมเร็ ว รอบเดิ น เบำอย่ ำ งช้ ำ ๆ ให้ ไ ด้ ค วำมเร็ ว รอบ
ที่กำหนดโดยมีควำมคลำดเคลื่อนของควำมเร็วรอบได้ไม่เกินร้อยละ ๕ และคงไว้อย่ำงน้อย ๑ วินำที จำกนั้น
ให้ทำกำรปล่อยคันเร่งอย่ำงทันทีทันใดให้เครื่องยนต์กลับคืนสู่ควำมเร็วรอบเดินเบำ
(ค) หำกไม่สำมำรถทำกำรเร่งเครื่องยนต์ให้ถึงควำมเร็วรอบที่ใช้ในกำรตรวจวัดได้ ให้ทำ
กำรตรวจวัดโดยใช้ควำมเร็วรอบที่ร้อยละ ๙๕ ของควำมเร็วรอบที่สำมำรถเร่งเครื่องยนต์ได้สูงสุด
(ง) สำหรับรถจักรยำนยนต์ไฮบริดที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เผำไหม้ภำยในและแหล่งพลังงำน
อื่น ที่ไม่สำมำรถบังคับให้เครื่องยนต์เผำไหม้ภำยในทำงำนขณะเดินเครื่องอยู่กับที่ ณ เวลำที่ทำกำรตรวจวัดได้
ไม่ต้องทำกำรเร่งเครื่องยนต์ขณะตรวจวัด
(๖) กำรอ่ำนค่ำระดับเสียงของรถจักรยำนยนต์ที่ทำกำรตรวจวัดจะต้ องไม่มีบุคคลหรือสิ่งกีด
ขวำงอยู่ระหว่ำงไมโครโฟนของมำตรระดับเสียงกับปลำยท่อไอเสีย โดยให้อ่ำนค่ำระดับเสียงสูงสุดในช่วงเวลำ
ตั้งแต่เครื่องยนต์รักษำควำมเร็วรอบของกำรตรวจวัดไว้อย่ำงน้อย ๑ วินำทีคลอบคลุมไปถึงช่วงระยะเวลำที่
ปล่อยคันเร่งอย่ำงทันทีทันใดไปจนเครื่องยนต์กลับคืนสู่ควำมเร็วรอบเดินเบำโดยทำกำรอ่ำนค่ำระดับเสียง
จนถึงทศนิยมตำแหน่งที่ ๑ ในหน่วยของเดซิเบลเอ
(๗) ให้ตรวจวัดระดับเสียง ๒ ครั้ง ถ้ำค่ำระดับเสียงที่ตรวจวัดทั้ง ๒ ครั้งแตกต่ำงกันเกินกว่ำ
๒ เดซิเบลเอ ให้ตรวจวัดระดับเสียงโดยเริ่มต้นใหม่
ข้อ ๕ ให้นำค่ำผลกำรตรวจวัดระดับเสียงในครั้งที่มีค่ำสูงสุดมำปัดเป็นเลขจำนวนเต็มตำมหลัก
คณิตศำสตร์ สำหรับนำไปใช้เปรียบเทียบกับค่ำมำตรฐำนระดับเสียงของรถจักรยำนยนต์ตำมประกำศฉบับนี้

-๔-

ภาพที่ ๑
แสดงระยะห่ำงของรถจักรยำนยนต์ที่จะทำกำรตรวจวัดจำกขอบทำงเท้ำ (ถ้ำมี)

ไม่น้อยกว่า ๐.๒ เมตร

ภาพที่ ๒
แสดงควำมสูงของไมโครโฟน

-๕–

ภาพที่ ๓
แสดงตำแหน่งของไมโครโฟนในกำรตรวจวัดระดับเสียงกรณีรถจักรยำนยนต์มีท่อไอเสียท่อเดียว

เกินกว่า ๐.๓ เมตร

ภาพที่ ๔
แสดงตำแหน่งของไมโครโฟนในกำรตรวจวัดระดับเสียงกรณีรถจักรยำนยนต์มีท่อไอเสีย ๒ ท่อหรือมำกกว่ำ
ซึ่งต่อจำกหม้อพักใบเดียวกันโดยมีระยะห่ำงระหว่ำงปลำยท่อไอเสียเกินกว่ำ ๐.๓ เมตร หรือกรณีที่มีท่อไอเสีย
ต่อจำกหม้อพักคนละใบ ไม่ว่ำจะมีระยะห่ำงระหว่ำงปลำยท่อไอเสียเท่ำใดก็ตำม

