
 

 

หนังสือรับรองการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างานภายในห้องปฏิบัติการ 

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้แก่ 
 

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 เพ่ือแสดงว่าโครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน ภายในห้องส านักงานพิพิธภัณฑ์เรือน

โบราณล้านนา ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงาน เรื่อง ก าหนดแบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการท างาน เกี่ยวกับความร้อน แสง

สว่าง และเสียงภายในสถานประกอบกิจการ วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2564 โดยมีผลการตรวจวัดดังนี้ 
 

ปัจจัยท่ีตรวจวัด 
จ านวนจุดที่

ตรวจวัด 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
1.ความเข้มของแสงสว่าง 
1.1 แสงสว่างเฉลี่ยแบบพื้นที่ (Area Method) 4 3 1 
1.2 แสงสว่างจุดของงาน (Spot Method) 3 2 1 
2.ระดับการได้รับสัมผัสเสียงเฉลี่ย (Leq.2 hr.) 2 2 - 
3.ระดับการได้รับสัมผัสความร้อน 2 2 - 
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นางสาวศุภิสรา ระตะขันธ์ 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ 

 
.................................................... 

นายพงศกร   เรือนค า 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ 
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รายงานการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน 

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา 

ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

จัดท าโดย 

โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย  

อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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หนังสือรับรองจดัท ารายงาน 

 หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือรับรองว่า โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้จัดท ารายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมของ  พิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน เรื่อง ก าหนดแบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการท างาน  เกี่ยวกับความร้อน แสง
สว่าง และเสียงภายในสถานประกอบกิจการ โดยตรวจวัดในวันจันทร์ ที2่1 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 09:00 – 
15:00 น. โดยมีผู้เข้าร่วมตรวจวิเคราะห์และจัดท ารายงานดังนี้ 

ผู้ท าการตรวจวัด 

นางสาวศุภิสรา ระตะขันธ์  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
นายพงศกร เรือนค า  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผู้จัดท ารายงาน 

นางสาวศุภิสรา ระตะขันธ์  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
นายพงศกร เรือนค า  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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นางสาวศุภิสรา ระตะขันธ์ 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน

ระดับวิชาชีพ 

 
.................................................... 

นายพงศกร   เรือนค า 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน

ระดับวิชาชีพ 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร                                                          

 เนื่องจากสภาพแวดล้อมในการท างานในสถานประกอบการเป็นโดยตรงต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน
เพ่ือการดูแลสุขภาพความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบในการท างานของผู้ปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ ทางศูนย์ CMU SH&E จึงได้ด าเนินการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย การ
ตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง ระดับความร้อนในพื้นที่ท างาน และระดับเสียง ได้ท าการตรวจวัดในวันจันทร์ที่ 
21 มิถุนายน  พ.ศ.2564 เวลา 09:00 – 15:00 น. โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้วน าผลการตรวจวัดที่ได้ไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน พบว่า การตรวจวัดความเข้ม
แสงสว่างแบบพ้ืนที่ จ านวน 4 จุด ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 3 จุด (75%)  ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 1 จุด (25%) 
และแสงสว่างแบบจุดของงาน (Spot Method) จ านวน 3 จุด ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 2 จุด (66.66%)  ไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 1 จุด (33.33%) การตรวจวัดระดับความร้อน จ านวน 2 จุด ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด 2 
จุด (100%) ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย จ านวน 2 จุด ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด 2 จุด (100%) โดยรายงาน
การตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย การตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง ทางห้องปฏิบัติการ
สามารถน าไปรายงานผลได้ตามที่กฏหมายก าหนด 
 เพ่ือให้พ้ืนที่การท างานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทางคณะผู้จัดท าการตรวจวัดจึงมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
ให้กับห้องปฏิบัติการ ได้น าไปเป็นแนวทางในการด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องแสงสว่าง เช่น ตรวจสอบและ
บ ารุงรักษาหลอดไฟเป็นประจ า รวมทั้งด าเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ เมื่อครบตามอายุการใช้งาน และเปลี่ยน
ชนิดของหลอดไฟ หรือเมื่อเกิดการช ารุด 
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ค าน า 

 เนื่องจากสภาพแวดล้อมในการท างานในสถานประกอบการเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบโดยตรงต่อ

สุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือการดูแลสุขภาพ ความเป็นอยู่ และสภาพแวดล้อมในการท างานของผู้ปฏิบัติงาน

ในสถานประกอบการ รัฐบาลจึงมีการประกาศบังคับใช้กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง“ก าหนดมาตรฐานในการ

บริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับ ความร้อน 

แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559” โดยได้ก าหนดให้สถานประกอบการต้องท าการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการ

ท างาน ทั้งนี้เพ่ือให้สถานประกอบการ ได้ประเมินและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานให้เหมาะสมสร้าง

ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้น โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนา

มัย และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ได้มีหน้าที่ในการท างานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ตลอดจนเป็นการพัฒนาบุคลากร รวมถึง องค์ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้กว้างขวางมากขึ้น 

 การให้บริการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างานแก่ส านักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ถือเป็นการตรวจวัดตามปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับสัมผัสจากกระบวนการท างาน การตรวจวัดจะ

ครอบคลุม การวัดระดับเสียง แสงสว่าง และความร้อน โดยมีขั้นตอนเป็นไปตามหลักวิชาการ ซึ่งเริ่มจากการ

ส ารวจกระบวนท างานเบื้องต้น การเตรียมเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน และมีความแม่นย าส าหรับการเก็บตัวอย่าง 

การด าเนินการตรวจวัด การวิเคราะห์ และแปลผลการตรวจวัดรวมถึงการปรับปรุงและแก้ไขที่เป็นรูปธรรมเพ่ือ

เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือน าข้อมูลผลการตรวจวัดที่ได้ไปอ้างอิงหรือประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้

เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน  

 โอกาสนี้ ทางคณะผู้ท าการตรวจวัด ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินการตรวจวัด

สภาพแวดล้อม ในการท างานจนส าเร็จและยินดีรับฟังข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือการปรับปรุงทั้งการด าเนินการ

และรูปแบบรายงานเพื่อให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป 

 

 

 

โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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สารบัญ 
  

  หน้า 

ค าน า ก 

สารบัญ  

บทที่ 1 ภาพรวมผลการตรวจวัดด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 1 

บทที่ 2 ผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างานด้านแสงสว่าง 2 

บทที่ 3 ผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างานด้านความร้อน 4 

บทที่ 4 ผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างานด้านเสียง 6 

ภาคผนวก   

ภาคผนวก ก. จุดประสงค์และวิธีการตรวจวัด 10 

ภาคผนวก ข. ผลการปรับเทียบความถูกต้องเครื่องมือ (Certificate Calibration) 20 

ภาคผนวก ค. กฎหมายที่ใช้ในการประเมินสภาพแวดล้อมในการท างาน 23 

ภาคผนวก ง. แผนผังต าแหน่งจุดที่ท าการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน 29 

ภาคผนวก จ. รูปประกอบการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน                                    32 
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บทที่ 1                                                                             

ภาพรวมผลการตรวจวัดด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 

การด าเนินการตรวจวัดปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในการท างานที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานของ
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางด้านกายภาพ (Physical 
Hazards) ซึ่งประกอบด้วย การตรวจวัดแสงสว่าง ระดับความดังเสียง ความร้อน และความเร็วลม ตรวจวัดเมื่อวัน
จันทร์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 09:00 – 15:00 น. โดยจากผลการตรวจวัดวิเคราะห์และการแปลผล
การตรวจวัด สรุปผลข้อมูลได้เป็นดังนี้ 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการตรวจวดัทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม  

ปัจจัยท่ีตรวจวัด 
จ านวนจุดที่

ตรวจวัด 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
1.ความเข้มของแสงสว่าง 
1.1 แสงสว่างเฉลี่ยแบบพื้นที่ (Area Method) 4 3 1 
1.2 แสงสว่างจุดของงาน (Spot Method) 3 2 1 
2.ระดับการได้รับสัมผัสเสียงเฉลี่ย (Leq.2 hr.) 2 2 - 
3.ระดับการได้รับสัมผัสความร้อน 2 2 - 
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บทที่ 2 

รายงานการตรวจวัดแสงสว่าง  

เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัด  
เครื่องวัดแสงสว่าง (Lux meter) ยี่ห้อ Extech รุ่น SDL 400 Serial no. A.044163  

  
ตารางที่ 2 ผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง 

 
หมายเหตุ 1) แผนผังพ้ืนที่ที่ด าเนินการตรวจวัด ระบุต าแหน่งดวงไฟ แหล่งแสงธรรมชาติ ดังเอกสารแนบ ค. 

       2) ผลการประเมินใช้เกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้ม
ของแสงสว่าง ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ข้อ 4   

 
สรุปผลและวิจารณ์ผล 
 จากการตรวจวัดระดับความเข้มแสงบริเวณพ้ืนที่การปฏิบัติงานในพ้ืนที่ต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา 
ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้น าผลจากการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตาม
ลักษณะงานที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อา

ล าดับ พื้นที่ตรวจวัด ลักษณะงาน 
ผลการตรวจวัด (Lux) 

ผลการประเมิน หมายเหตุ 
ค่าที่วัดได้ ค่ามาตรฐาน 

อาคารส านักงาน 1 ชั้น 1  
การตรวจวัดแบบหาค่าเฉลี่ยของพ้ืนที่ (Area Method) 

1 โถง ชั้น1  ทางเข้าห้องโถง 234 200 ผ่าน  
2 ห้องประชุม ชั้น1  งานเอกสาร 362 300 ผ่าน  

อาคารส านักงาน 1 ชั้น 2  
การตรวจวัดแบบหาค่าเฉลี่ยของพ้ืนที่ (Area Method) 

1 ส านักงาน ชั้น2 งานเอกสาร 331 300 ผ่าน  
การตรวจวัดที่จุดของงาน (Spot Method) 

1 ห้องเลขานุการ  งานเอกสาร 413 400-600 ผ่าน  
2 ห้องผู้อ านวยการ  งานเอกสาร 618 400-600 ผ่าน  

3 
ห้องรอง
ผู้อ านวยการ 

งานเอกสาร 181 400-600 ไม่ผ่าน  

จุดบริการข้อมูล ชั้น 1  
การตรวจวัดแบบหาค่าเฉลี่ยของพ้ืนที่ (Area Method) 

1 จุดบริการข้อมูล งานเอกสาร 240 300 ไม่ผ่าน  
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ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับ ความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559 หมวด 2 (แสงสว่าง) ผลการ
ตรวจวัดในช่วงกลางวัน พบว่า ระดับความเข้มแสงสว่างแบบพ้ืนที่ จ านวน 4 จุด ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมาย
ก าหนด 3 จุด (75%) ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 1 จุด (25%) ระดับความเข้มแสงสว่างแบบจุดท างาน 
จ านวน 3 จุด ผ่านเกณฑ์มาตฐานตามที่กฏหมายก าหนด 2 จุด และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 1 จุด 
(25%) 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 เพ่ือให้พ้ืนที่การท างานมีระดับความเข้มแสงที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน และสอดคล้องกับลักษณะงานของมาตรฐานที่
ก าหนด คณะผู้ท าการตรวจวัดจึงมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมให้กับทางห้องปฏิบัติการ ได้น าไปเป็นแนวทางเพ่ือแก้ไข และ
ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

1. จัดบริเวณพ้ืนที่การท างานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยไม่น าสิ่งของต่าง ๆ วางกีดขวางทางเข้าของแสงสว่าง 
หรือตั้งบังทางที่แสงส่องสว่างผ่านมายังบริเวณท่ีปฏิบัติงาน 

2. ติดตั้งดวงไฟ หรือโคมไฟ บริเวณที่ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม หรือ เพ่ิมเฉพาะจุดที่มีการท างานเป็นพิเศษ เปิดและปิด
ไฟ เท่าท่ีจ าเป็นต้องใช้งาน 

3. ตรวจสอบและบ ารุงรักษาหลอดไฟเป็นประจ า รวมทั้งด าเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ เมื่อครบตามอายุการใช้งานฯ
หรือเมื่อเกิดการช ารุด 

4. พิจารณาส าหรับหลอดไฟที่ใช้งานมาเป็นเวลานาน โดยเปลี่ยนเป็นหลอดไฟที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน เช่น หลอด
ฟลูออเรสเซนต์จะให้แสงสว่ างมากกว่ าหลอดไส้หรือหลอดอินแคนเดสเซนต์ เมื่ อ เทียบกับก าลั ง ไฟที่ เท่ ากัน  
           5. ควรท าความสะอาดหลอดไฟเป็นประจ าอย่างน้อยทุก ๆ 3 เดือน แผนการท าความสะอาดหลอดไฟตามแผนการ
หรือก าหนดซ่อมบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Plan)  
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บทที่ 3 

รายงานการตรวจวัดเสียง  

เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัด 
เครื่องวัดระดับเสียง (Sound level meter) ยี่ห้อ Fluke รุ่น 945 ESP Serial no.43650187 
  
ตารางที่ 3 ผลการตรวจวัดระดับเสียง 

ล าดับ 
พื้นที่การ
ตรวจวัด 

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 
(ชั่วโมง) 

ผลการตรวจวัดระดับเสียง  ระดับเสียง
เฉลี่ย TWA 2 

ชั่วโมง 
(dB(A)) 

ผลการประเมิน หมายเหตุ ความดังเสียง 
(dB(A)) 

เวลาการ
ตรวจวัด  

อาคารส านักงาน 1 ช้ัน 2  
1 

บริเวณ 
กลางห้อง
ส านักงาน  

2 ชั่วโมง 

49.0 9.00 น. 

50.1 ผ่าน 

 
2 51.2 9.15 น.  
3 53.0 9.30 น.  
4 46.0 9.45 น.  
5 45.5 10.00 น.  
6 49.9 10.15 น.  
7 50.7 10.30 น.  
8 57.3 10.45 น.  
9 48.2 11.00 น.  

จุดบริการข้อมูล  
1 

บริเวณกลาง
ห้องจุดบริการ

ข้อมูล 
2 ชั่วโมง 

50.2 13.00 น. 

52.8 ผ่าน 

 
2 48.7 13.15 น.  
3 53.7 13.30 น.  
4 51.0 13.45 น.  
5 47.0 14.00 น.  
6 58.2 14.15 น.  
7 55.8 14.30 น.  
8 55.1 14.45 น.  
9 55.9 15.00 น.  

 
หมายเหตุ 1) แผนผังพ้ืนที่ที่ด าเนินการตรวจวัดระดับความดังเสียงดังเอกสารแนบ 
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             2) ระดับเสียงเฉลี่ย TWA 8 ชั่วโมง (dBA) ระดับเสียงที่ผู้ปฏิบัติงานสัมผัสก่อนการค านวณระดับเสียงที่สัมผัส 
ในหูเมื่อสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล   

   3) ผลการประเมินใช้เกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับ
เสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวัน ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ข้อ 3   

 
สรุปผลและวิจารณ์ผล 

 จากการตรวจวัดเสียงดังของเสียงบริเวณพ้ืนที่การปฏิบัติงานต่าง ๆ ของ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ส านัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 2 จุด โดยได้น าผลจากการตรวจวัด มาเปรียบเทียบกับค่า
มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวัน ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
ข้อ 3  พบว่าระดับเสียงดังจ านวน 2 จุด คิดเป็นร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย  
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 เพ่ือให้พ้ืนที่การท างานมีระดับเสียงที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสอดคล้องกับลักษณะงานของมาตรฐานที่
ก าหนด คณะผู้ท าการตรวจวัดจึงมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมให้กับทางห้องปฏิบัติการดังนี้ ควรมีการบ ารุงรักษาเครื่องมือ-
เครื่องจักรอยู่สม่ าเสมอเพ่ือให้เกิดเสียงให้น้อยที่สุด 
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บทที่ 4 

รายงานการตรวจวัดความร้อน 

เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัด 
     เครื่องวัดระดับความร้อนชนิดอิเล็กทรอนิกส์ ยี่ห้อ Extech รุ่น HT 200 Serial no.A043353 โดยก่อนเริ่มอ่านค่า

ต้องตั้งอุปกรณ์ให้ท างานไว้อย่างน้อยสามสิบนาที  และให้บันทึกค่าตรวจวัดในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม  

ตารางที่ 4 แบบบันทึกผลค่าพลังงานที่ใชใ้นการปฏิบัติงาน 

ที ่ ลักษณะงาน เวลา 
การค านวณพลังงานที่ใช้เพื่อจ าแนกความหนักเบา

ของงาน (Kcal) 

1 
เตรียมอุปกรณก์ารทดลอง 2 
ชั่วโมง (นั่ง) (ท างานด้วยแขนทั้ง 
2 ข้าง-งานเบา) 

เวลา 9.00 – 11.00 น. 
รวมพลังงานที่ใช้ 216 Kcal ในระยะเวลา 2 ชั่วโมง  
ค านวณได้จาก 
(0.3×120)+(1.5×120) = 216 Kcal    

2 
ท าการทดลอง 5 ชั่วโมง 
(นั่ง) (ท างานด้วยแขนทั้ง 2 ข้าง-

งานเบา) 
เวลา 11.00 – 16.00 น. 

รวมพลังงานที่ใช้ 108 Kcal ในระยะเวลา 5 ชั่วโมง 
ค านวณได้จาก 
(0.3×300)+(1.5×300) = 540 Kcal    

3 
เก็บสารและอุปกรณ์ 45 นาที 
(นั่ง) (ท างานด้วยแขนทั้ง 2 ข้าง-

งานเบา) 
เวลา 16.00 - 16.45 น. 

รวมพลังงานที่ใช้ 81 Kcal ในระยะเวลา 45 นาที 
ค านวณได้จาก 
(0.3×45)+(1.5×45) = 81 Kcal    

ที่มา : U.S. Department of Labor, Occupational Safety and Health Administration, OSHA 
TechnicalManual –Section III 
 
ตารางที่ 5 ผลการตรวจวัดความร้อน 

ล าดับ พื้นที่การตรวจวัด 
ผลการตรวจวัดความร้อน (oC) 

ระดับภาระงาน 
ค่า

มาตราฐาน 
ผลการประเมิน 

TNWB TDB TGT 
WBGT 
in/out 

WBGT 
เฉลี่ย 

อาคารส านักงาน 1 ชั้น 2 
1 

 
บริเวณกลางห้อง

ส านักงาน 
 

29.0 22.6 29.1 25.8 

26.2 เบา 34 ผ่าน 
2 29.2 22.2 29.4 25.9 
3 29.5 22.1 29.6 25.9 
4 29.6 22.6 29.9 26.3 
5 30.0 22.2 30.2 26.2 



  รายงานการตรวจวัดสภาพแวดลอ้มในการท างาน  มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

7 
 

ล าดับ พื้นที่การตรวจวัด 
ผลการตรวจวัดความร้อน (oC) 

ระดับภาระงาน 
ค่า

มาตราฐาน 
ผลการประเมิน 

TNWB TDB TGT 
WBGT 
in/out 

WBGT 
เฉลี่ย 

6 30.1 22.1 30.3 26.2 
7 30.3 22.2 30.5 26.4 
8 30.6 21.9 30.8 26.4 
9 30.8 22.4 31.0 26.9 

จุดบริการข้อมูล  
1 

 
บริเวณกลางห้อง
จุดบริการข้อมูล 

 

30.1 19.3 31.0 25.3 

22.6 เบา 34 ผ่าน 

2 26.6 16.5 27.1 22.2 
3 26.0 16.2 26.6 21.7 
4 26.0 16.9 26.8 21.8 
5 25.9 16.5 26.4 21.9 
6 26.7 18.5 27.1 23.1 
7 26.6 16.4 27.1 22.1 
8 26.3 17.2 26.6 22.1 
9 26.6 18.2 27.1 22.9 

 
หมายเหตุ 1) แผนผังพ้ืนที่ที่ด าเนินการตรวจวัด จุดตั้งเครื่องมือและแหล่งก าเนิดความร้อน ดังเอกสารแนบ ค. 

2) ผลการประเมินใช้เกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ 
และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับ ความร้อน แสง
สว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 หมวด 1 ความร้อน ข้อ 2 

3) TNWB หมายถึง อุณหภูมิที่อ่านค่าจากเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียกตามธรรมชาติ วัดเป็นองศาเซลเซียส 
  TGT หมายถึง อุณหภูมิที่อ่านค่าจากโกลบเทอร์โมมิเตอร์ วัดเป็นองศาเซลเซียส 
  TDB คือ อุณหภูมิที่อ่านค่าจากเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะแห้ง วัดเป็นองศาเซลเซียส 

 
สรุปผลและวิจารณ์ผล 
 จากการตรวจวัดความร้อนบริเวณพ้ืนที่การปฏิบัติงานต่าง ๆ ของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ส านักงาน
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 2 จุด โดยได้น าผลจากการตรวจวัด มาเปรียบเทียบกับค่า
มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะ
การท างานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องด าเนินการ  ลงวันที่ 
8 กุมภาพันธ์ 2561 พบว่าความร้อนจ านวน 2 จุด คิดเป็นร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย  
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 เพ่ือให้พ้ืนที่การท างานมีความร้อนสอดคล้องกับลักษณะงานของมาตรฐานที่ก าหนด คณะผู้ท าการตรวจวัดจึงมี
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมให้กับทางส านักงาน ได้แก่ การจัดให้มีการตรวจวัดระดับความร้อนและประเมินภาระงานซ้ าเป็น
ประจ าทุกปีเพ่ือไม่ให้ค่าระดับความร้อนเกินเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
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จุดประสงค์และวิธีการตรวจวัดแสง 
 
 การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง โดยใช้วิธีวัดค่าความเข้มของแสงสว่างในแนวระนาบสูงจากพ้ืน
เจ็ดสิบห้าเซนติเมตร และหาค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการท างานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือ
เสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องด าเนินการ ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 (รายละเอียดของ
ประกาศฯ แสดงในภาคผนวก ก ) ค่าท่ีได้จากการตรวจวัดและวิเคราะห์จะน ามาเปรียบเทียบกับความเข้มของ
แสงสว่างที่ก าหนดไว้ในประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่า ง 
ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ก) ส าหรับบริเวณที่มีค่าต่ ากว่ามาตรฐาน จะ
น าเสนอบทวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงเพื่อให้พิจารณาด าเนินการต่อไป 
1. วัตถุประสงค์การตรวจวัด 
 1.1 เพ่ือตรวจวัดระดับความเข้มแสงในบริเวณพ้ืนที่การปฏิบัติงานตามที่ได้ระบุไว้ในประกาศกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการท างานเกี่ยวกับ
ระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องด าเนินการ 
 1.2 เพ่ือค้นหาบริเวณพ้ืนที่การท างานที่มีระดับความเข้มแสงไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งจะใช้เป็น
ข้อมูลอ้างอิงในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานด้านแสงสว่างให้เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐาน  
ก่อให้เกิดความปลอดภัยในการท างานต่อผู้ปฏิบัติงานต่อไป 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัด 
 เครื่องที่ใช้ด าเนินการตรวจวัด ได้แก่ เครื่องวัดแสงสว่าง (Lux meter) ยี่ห้อ Extech รุ่น SDL 400 
Serial no. A.044163 ดังภาพประกอบที่ 1 

 
ภาพที่ 1 เครื่องวัดความเข้มแสงสว่าง 

คุณสมบัติของเครื่องมือ 
หน้าจอ: หน้าจอ LED ขนาด 2 x 1.5 นิ้ว 
ชนิดของเซนเซอร์: Domed light intensity sensor (C.I.E) 
หน่วยการวัด: Lux, Foot candles 
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ช่วงค่าการวัด: 0 – 100,000 Lux หรือ 0.1 – 10,000 Ft-cd (ปรับค่าช่วงอัตโนมัติ) 
ความแม่นย า ±4%rdg+2 dgt 
ค่าความจ าเครื่อง: SD memory card 1 – 16 GB. 
การปิดเครื่องอัตโนมัติ: ปิดเครื่องอัตโนมัติหลัง 10 นาทีที่ไม่ได้ใช้งาน 

3. ขั้นตอนการด าเนินการ  
 7.1 ปรับให้เครื่องอ่านค่าท่ีศูนย์ก่อนท าการตรวจวัดทุกครั้ง     
  7.2 ศึกษาลักษณะการท างานของผู้ปฏิบัติงาน ขนาดชิ้นงาน ความละเอียดของงานปัจจัยแวดล้อมที่
ส่งผลกระทบต่อการมองการส่องสว่าง และคุณภาพของการส่องสว่าง 
 7.3 การวางเซลล์รับแสง มีอยู่ 2 กรณี  
 กรณีท่ี 1 ตรวจวัดแบบเฉพาะจุด ให้วางเซลล์รับแสงรับแสงระนาบเดียวกับชิ้นงานหรือพ้ืนผิวที่สายตา
ของผู้ปฏิบัติงานตกกระทบแล้วอ่านค่า 
 กรณีท่ี 2 ตรวจวัดแบบพ้ืนที่ ให้วางเซลรับแสงสูงจากพ้ืน 75 เซนติเมตร โดยไม่มีเงามาบังเซลล์รับแสง
แล้วอ่านค่า 
 7.4 ให้เซลล์รับแสงรับแสงจนค่าแน่นอนทุกครั้ง (โดยใช้เวลาประมาณ 5 – 15 นาที) อ่านค่าและ
บันทึกผล 
 7.5 น าผลการตรวจวัดไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ.2561 
หมายเหตุ: 1. กรณีท่ีมีหลอดไฟไม่เปิดใช้งาน ให้เปิดไฟทิ้งไว้อย่างน้อย 20 นาที ก่อนตรวจวัด 
 2. บันทึกการตรวจวัดความเข้มแสงสว่างและปัจจัยแวดล้อมที่เก่ียวข้อทุกครั้ง 

ตารางที่ 9 มาตรฐานความเข้มแสงสว่าง 

ลักษณะห้อง 
ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง  

(Lux) 
จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ าสุด 

(Lux) 

ทางออกฉุกเฉิน (กรณีไฟดับ) 
พื้นที่สัญจร 
- ทางเดิน บันได ภายในอาคาร 
- ทางเดิน บันได ภายนอกอาคาร 

ห้องปฐมพยาบาล 
- ห้องพักฟ้ืน 
- ห้องตรวจรักษา 

ห้องสุขา 
ห้องส านักงาน ห้องบรรยาย 
ห้องเก็บของ 
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100 
50 
 

50 
300 
100 
300 
100 

- 
 

50 
25 
 

25 
150 
40 
150 
50 
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ลักษณะงาน 
ค่าความเขม้ของแสงสว่าง  

(Lux) 

งานหยาบ  
- งานนับหรือตรวจสอบสิ่งของชิ้นใหญ่ 

งานละเอียดเล็กน้อย 
- งานเตรียมอุปกรณ์การทดลอง งานบันทึกข้อมูล 
- งานประจ าในส านักงาน เช่น งานพิมพ์ งานจัดเอกสาร  

งานละเอียดปานกลาง  
- งานวาดภาพ การออกแบบ การเขียนแบบ งานทดลอง 
- งานบันทึกข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ 

งานละเอียดสูง  
- งานปรับเทียบความแม่นย าของอุปกรณ์ 
-  งานส่องกล้องจุลทรรศน์ (ขนาดใหญ่กว่า 0.025 มิลลิเมตร) 

งานละเอียดสูงมาก  
- งานส่องกล้องจุลทรรศน์ (ขนาดเล็กกว่า 0.025 มิลลิเมตร) 

งานละเอียดสูงมาก  
-  งานทางการแพทย์ งานทันตกรรม 

 
200-300 

 
300-400 
400-500 

 
500-600 
600-700 

 
700-800 

800-1,000 
 

1,200-1,600 
 

2,400 ขึ้นไป 
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จุดประสงค์และวิธีการตรวจวัดเสียง 
 
 การตรวจวัดระดับเสียง โดยใช้วิธีวัดระดับเสียงที่ระดับหูของผู้ที่ก าลังปฏิบัติงาน  ณ  จุดนั้นรัศมีไม่เกิน
สามสิบเซนติเมตร และหาค่าเฉลี่ยระดับเสียง ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการท างานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง 
รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องด าเนินการ  ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 (รายละเอียดของประกาศ
ฯ แสดงในภาคผนวก ก) ค่าที่ได้จากการตรวจวัดและวิเคราะห์จะน ามาเปรียบเทียบกับระดับที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง (รายละเอียดแสดงใน
ภาคผนวก ก) ส าหรับบริเวณที่มีค่าสูงกว่ามาตรฐาน จะน าเสนอบทวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะและแนวทาง
ปรับปรุงเพื่อให้พิจารณาด าเนินการต่อไป 
1. วัตถุประสงค์การตรวจวัด 
 1.1 เพ่ือตรวจวัดระดับความเข้มแสงในบริเวณพ้ืนที่การปฏิบัติงานตามที่ได้ระบุไว้ในประกาศกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการท างานเกี่ยวกับ
ระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องด าเนินการ 
 1.2 เพ่ือค้นหาบริเวณพ้ืนที่การท างานที่มีระดับเสียงไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง
ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานด้านเสียงให้เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐาน ก่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในการท างานต่อผู้ปฏิบัติงานต่อไป 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัด 
 เครื่องที่ใช้ด าเนินการตรวจวัด ได้แก่ เครื่องวัดระดับเสียง (Sound level meter) ยี่ห้อ Fluke รุ่น 
945 ESP Serial no.43650187 ดังภาพประกอบที่ 2 

 

ภาพที่ 2 เครื่องวัดระดับเสียง 
คุณสมบัติของเครื่องมือ 
หน้าจอ: หน้าจอ LED 4 หน่วย 
ชนิดของไมโครโฟน: ½ นิ้ว Electret condenser microphone 
หน่วยการวัด: dB 
ช่วงค่าการวัด: 30-130 dB(A) หรือ 35-130 dB(C) (ปรับค่าช่วงอัตโนมัติ) 
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ค่าคลาดเคลื่อน: ±1.5 dB. 
มาตราฐานเครื่อง: IEC 651 Type2,ANSI 1.4 Type 2.  

3. ขั้นตอนการด าเนินการ 
การตรวจวัดระดับเสียง มีขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้       
1. การส ารวจเบื้องต้น 
     เป็นการส ารวจพ้ืนที่ท างานทั้งหมด เพ่ือเก็บข้อมูลเบื้องต้นโดยการเดินส ารวจและจดบันทึกข้อมูล
ว่าบริเวณการท างานใดบ้างที่ผู้ปฏิบัติงานอาจได้รับหรือสัมผัสเสียงดัง เสียงดังที่เกิดขึ้นมีลักษณะแบบใด และ
ระยะเวลาที่ได้รับหรือสัมผัสเสียงของผู้ปฏิบัติงานนานเพียงใด แล้วพิจารณาเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมกับใน
การตรวจวัด ระหว่างการส ารวจนี้ ควรมีแผนผังและกระบวนการท างานด้วย เพ่ือความสะดวกในการบันทึก
ข้อมูลเบื้องต้นที่พบระหว่างการส ารวจ การวางแผนก าหนด จุดตรวจวัด และบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง             
หรือปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตรวจวัดโดยย่อโดยการเดินส ารวจและจดบันทึกข้อมูลว่าบริเวณการท างาน
ใดบ้างที่ผู้ปฏิบัติงานอาจได้รับหรือสัมผัสเสียงดัง เสียงดังที่เกิดขึ้นมีลักษณะแบบใดและระยะเวลาที่ได้รับหรือ
สัมผัสเสียงของพนักงานนานเพียงใด แล้วพิจารณาเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมกับการตรวจวัด  
2. การตรวจวัดเสียง         
   2.1 การเตรียมการก่อนการตรวจวัดเสียง         
 1. การเลือกเครื่องมือวัดเสียง ก่อนอ่ืนจะต้องทราบวัตถุประสงค์ในการตรวจ เช่น ต้องการตรวจวัด
ระดับเสียงเพื่อใช้ประเมินผลในทางกฎหมาย ควรเลือกใช้เครื่องวัดเสียง (Sound Level Meter) แต่ถ้าต้องการ
ตรวจวัดเพ่ือควบคุมเสียงควรใช้เครื่องวิเคราะห์ความถี่ (Frequency Analyzer) และหากต้องการวัดเสียง
กระทบหรือกระแทกจะต้องใช้เครื่องวัดเสียงกระทบหรือเสียงกระแทก ( Impulse or Impact Noise Meter) 
หรือหากผู้ปฏิบัติงานมีการเคลื่อนย้ายท างานในพ้ืนที่ต่างๆ ที่มีระดับเสียงไม่เท่ากันหรือได้รับเสียงที่ดังไม่คงที่ 
ควรเลือกใช้เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม (Noise Dosimeter)    
 2. ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องวัดเสียงว่าแบตเตอรี่มีพลังงานเพียงพอในการ ใช้ งานหรือไม่ และ
เครื่องวัดเสียงอยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติหรือไม่     
 3.ปรับเทียบความถูกต้องของเครื่องวัดเสียงด้วยอุปกรณ์ตรวจสอบความถูกต้อง (Noise Calibrator) 
เพ่ือให้เกิดความถูกต้องแม่นย าในการตรวจวัด ควรท าทุกครั้งก่อนและหลังน าไปใช้งาน วิธีการปรับเทียบความ
ถูกต้อง ควรศึกษาจากคู่มือการใช้เครื่องมือ ตามท่ีบริษัทผู้ผลิตก าหนด            
 4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์อ่ืน เช่น แบบฟอร์มบันทึกการตรวจวัดเสียง แผนผัง กระบวนการท างาน 
เป็นต้น       
 2.2 เทคนิคการวัดความดังเสียงเฉลี่ย ในกรณีที่คนงานท างานในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง ซึ่งมีระดับเสียงดัง
คงท่ี 

  1. ใช้เครื่องวัดระดับความดังของเสียง (Sound Level Meter) ตั้งค่าต่าง ๆ ดังนี้  
 * ข่าย หรือสเกล เอ; dBA     

                     * การตอบสนองแบบช้า (Slow)      
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                     * ช่วงการตรวจวัดไว้ที่ช่วงวัดค่าสูง       
  * อัตราที่พลังงานเสียงเพ่ิมเป็นสองเท่า (Energy Exchange Rate) ที่ 3 ตั้งปุ่มการท างานอ่ืน 
ๆ ตามคู่มือการใช้งานของบริษัทผู้ผลิต เช่น การตั้งค่าเวลาที่ตรวจวัดเสียง เครื่องจะท าการค านวณค่าความดัง
เสียงเฉลี่ยในช่วงเวลาที่ก าหนด หรือ บางเครื่องจะเป็นค่าเสียงเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มตรวจวัดถึง ณ เวลาที่อ่านผล เป็น
ต้น                                                                 

  * สวมฟองน้ ากันลม (Wind Screen) ที่ไมโครโฟนของเครื่องวัดเสียง    
  2. ตรวจวัดการได้รับ/สัมผัสเสียงของผู้ปฏิบัติงาน โดยให้ไมโครโฟนอยู่ที่ระดับหูของผู้ที่ก าลัง

ปฏิบัติงาน รัศมีไม่เกิน 30 เซนติเมตร การถือเครื่องวัดเสียงของผู้วัด พึงระวังการดูดซับหรือสะท้อนของเสียง
เนื่องจากตัวผู้วัดเอง ทั้งนี้ให้ถือเครื่องในลักษณะเฉียงออกห่างล าตัวมากที่สุดหรือพิจารณาใช้เครื่องวัดเสียง
ติดตั้งบนขาตั้ง (Tripod) แทนการถือโดยผู้วัด   

  3. อ่านค่าระดับเสียง และระยะเวลาที่สัมผัสเสียงของพนักงานในแต่ละบริเวณ การท างาน และบันทึก
ผล รวมทั้ง การบันทึกปัจจัยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ได้แก่ ที่อุดหู หรือ
ที่ครอบหู หรืออ่ืนๆ ที่พนักงานใช้ การกระท าที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เป็นต้น    
 4. น าค่า TWA ที่ตรวจวัดได้ น ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยในการท างาน ตาม
ตารางที่ 6 ในกฎกระทรวงฯ หมวด 3 เสียง   และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม หมวด 3 เสียง 

ตารางที่ 10 มาตรฐานเปรียบเทียบระดับเสียงเฉลี่ยที่ยอมรับได้กับเวลาการท างานในแต่ละวัน 
เวลาการท างานที่ได้รับเสียงใน 1 วัน (ชม.) ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการท างาน ไม่เกิน (เดซิเบลเอ) 

12 
8 
6 
4 
3 
2 
1 

1/2 
1/4 หรือน้อยกว่า 

85 
85 
86 
88 
89 
91 
94 
97 
98 
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จุดประสงค์และวิธีการตรวจวัดความร้อน 
 
 การตรวจวัดความร้อน โดยใช้วิธีวัดในบริเวณที่มีพนักงงานปฏิบัติงานอยู่ในสภาพการท างานปกติและ
ต้องตรวจวัดในช่วงระยะเวลาที่ลูกจ้างอาจได้รับอันตรายจากความร้อนสูงสุด  ตามประกาศกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการท างานเกี่ยวกับระดับความร้อน 
แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องด าเนินการ  ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 
(รายละเอียดของประกาศฯ แสดงในภาคผนวก ก) ค่าที่ได้จากการตรวจวัดและวิเคราะห์จะน ามาเปรียบเทียบ
กับระดับที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร  จัดการ  และด าเนินการด้านความ
ปลอดภัย  อาชีวอนามัย   และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน  แสงสว่าง  และเสียง พ.ศ.  
๒๕๕๙ หมวดที่1 ความร้อน (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ก) ส าหรับบริเวณที่มีค่าสูงกว่ามาตรฐานจะ
น าเสนอบทวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงเพื่อให้พิจารณาด าเนินการต่อไป 
1. วัตถุประสงค์การตรวจวัด 
 1.1 เพ่ือตรวจวัดระดับความร้อนในบริเวณพ้ืนที่การปฏิบัติงานตามที่ได้ระบุไว้ในประกาศกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการท างานเกี่ยวกับ
ระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องด าเนินการ 
 1.2 เพ่ือค้นหาบริเวณพ้ืนที่การท างานที่มีความร้อนไม่เป็นไปตามมาตรฐานซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง
ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานด้านเสียงให้เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐาน ก่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในการท างานต่อผู้ปฏิบัติงานต่อไป 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัด 
 เครื่องที่ใช้ด าเนินการตรวจวัด ได้แก่ เครื่องวัดระดับความร้อนชนิดอิเล็กทรอนิกส์ ยี่ห้อ Extech รุ่น 

HT 200 Serial no.A043353 ดังภาพประกอบที่ 3 โดยก่อนเริ่มอ่านค่าต้องตั้งอุปกรณ์ให้ท างานไว้อย่างน้อย
สามสิบนาที  และให้บันทึกค่าตรวจวัดในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม  

 

 
ภาพที่ 3 เครื่องวัดความร้อน 
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คุณสมบัติของเครื่องมือ 
หน้าจอ: หน้าจอ LED ขนาด 2.05 x 1.42 นิ้ว 
ค่าท่ีวัดได้: WBGT, Air temperature, Black globe temperature, Relative Humidity, Dew 
point temperature, Wet blub temperature 

หน่วยการวัด: ℃ และ℉ 

ช่วงค่าการวัด: 0-59 ℃ หรือ 32-138 ℉ (ปรับค่าช่วงอัตโนมัติ) 
WBGT - Wet Bulb Globe Temperature (w/o sunlight)  

ช่วงวัด 32 to 138°F / 0 to 59°C การแสดงผล 0.1 ความแม่นย า ±1.8°F/1°C 
WBGT - Wet Bulb Globe Temperature (w/sunlight) 

ช่วงวัด 32 to 132°F / 0 to 56°C การแสดงผล 0.1 ความแม่นย า ±2.7°F/1.5°C 
TG - Black Globe Temperature 
 ช่วงวัด 32 to 176°F / 0 to 80°C การแสดงผล 0. 1 ความแม่นย า ±1.1°F/0.6°C 
TA - Air Temperature 
 ช่วงวัด 32 to 122°F / 0 to 50°C การแสดงผล 0. 1 ความแม่นย า ±1.5°F/0.8°C 

ค่าความจ าเครื่อง: SD memory card 1 – 16 GB. 

3. ขั้นตอนการด าเนินการ  
 1. ก าหนดจุดตรวจวัด คือการตรวจวัดความร้อนในจุดที่ผู้ปฏิบัติงานเสี่ยงต่อการ ได้รับสัมผัสความ
ร้อนมาก ซึ่งผู้ปฏิบัติงานที่เสี่ยงต่อการได้รับสัมผัสความร้อนมาก คือผู้ที่อยู่ใกล้แหล่งความร้อน  
 2. จัดเตรียมและตรวจสอบหรือเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดระดับความร้อนมีคุณลักษณะ ที่ก าหนดไว้ 
 3. ติดตั้งเครื่องมือบริเวณพ้ืนที่การท างานหรือพ้ืนที่ที่ต้องการตรวจวัดโดยต้องค านึงถึงความปลอดภัย
และไม่กีดขวางการท างานของผู้ปฏิบัติงาน 
 4. ตั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือไว้อย่างน้อย 30 นาที ก่อนอ่านค่า และท าการบันทึกค่า NWB, GT, DB และ WBGT 
 หากพนักงานท างานในบริเวณที่มีสภาพความร้อนแตกต่างกันตั้งแต่สองที่ขึ้นไป ให้ตรวจวัด สภาพ
ความร้อนในทุกพ้ืนที่ แล้วเลือกช่วงระยะเวลา 2 ชั่วโมงท่ีร้อนที่สุด น าค่าที่ได้มาค านวณค่า WBGT เฉลี่ย ดังนี้  

WBGTเฉลีย่ =  
(WBGT1 x t1)  +  (WBGT2 x t2)  +  (WBGT3 x t3)  +  … + (WBGTn x tn)

t1 +  t2 +  t3 + … + tn
 

WBGT1 = ค่าดัชนี WBGT ณ จุดท างานที่ 1, t1 = ระยะเวลาที่สัมผัสความร้อน ณ จุดท างานที่ 1   
WBGT2 = คาดัชนี WBGT ณ จุดท างานที่ 2, t2 = ระยะเวลาที่สัมผัสความร้อน ณ จุดท างานที่ 2 
WBGTn = คาดัชนี WBGT ณ จุดท างานที่ n, t3 = ระยะเวลาที่สัมผัสความร้อน ณ จุดท างานที่ n 
 t1 + t2 + t3 +...+ tn = 2 ชั่วโมงท่ีมีอุณหภูมิเวตบัลบโกลบ (WBGT) สูงสุด 

5. ศึกษาระยะเวลาการท างาน และลักษณะการท างานของพนักงาน เพ่ือประเมินภาระงาน (Work-
Load Assessment) ว่าลักษณะงานที่ท าในช่วง 2 ชั่วโมงที่ร้อนที่สุดของพนักงาน เป็นลักษณะงานหนัก งาน
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หนักปานกลาง หรืองานเบา จากตารางอัตราการเผาผลาญอาหารเฉลี่ยในร่างกายของคนท างานขณะที่ท า
กิจกรรมต่างๆ 

 

ตารางท่ี 11 หลักการประเมินภาระงาน 
ท่าทาการเคลื่อนไหวของร่างกาย กิโลแคลอรี่/นาที 

- นั่ง 
- ยืน 
- เดินบนพื้นราบ 
- เดินขึ้นที่สูง 

0.3 
0.6 

2.0-3.0 
เพ่ิม 0.8 ทุกความสูงที่เพ่ิมขึ้น 1 เมตร 

กิจกรรม/การปฏิบัติงาน 
ค่าพลังงานเฉลี่ย 

(กิโลแคลอรี่/นาที) 
ช่วง 

(กิโลแคลอรี่/นาที) 
ชนิดของการปฏิบัติงาน 
ท างานด้วยมือ 
-เบา (เขียนหนังสือ เย็บปักถักร้อย) 
-หนัก (พิมพ์ดีด นับ/เรียงเอกสาร) 

 
 

0.4 
0.9 

 
 

0.2 – 1.2 

ท างานด้วยแขนข้างเดียว 
-เบา (กวาดพื้น เช็ดถูพ้ืน) 
-หนัก (ตอกตะปู เลื่อยไม้) 

 
1.0 
1.7 

 
0.7 – 2.5 

ท างานด้วยแขนสองข้าง 
-เบา (ป้อนชิ้นงาน ตะไบโลหะ งานสวน) 
-หนัก (ไสไม้แกะสลักไม้) 

 
1.5 
2.5 

 
1.0 – 3.5 

ท างานด้วยร่างกายทุกส่วน 
-เบา (ขับรถยนต์) 
-ปานกลาง (ทาสี ขัดถูพ้ืน ท าความสะอาดพรม) 
-หนัก (ลาก ดึง ยกของหนัก) 
หนักมาก (ก่อสร้าง ขุดดิน คุ้ยตะกรันในเตาหลอม) 

 
3.5 
5.0 
7.0 
9.0 

 
2.5 - 15.0 

เมตาโบลิซึมพ้ืนฐานของร่างกาย 1.0 
หมายเหตุ * ค่าก าหนดส าหรับคนงานมาตรฐาน ซึ่งมีน้ าหนักตัว 70 กิโลกรัม มีพ้ืนที่ผิวของร่างกาย 1.8 

ตารางเมตรและสวมเสื้อผ้าปกติขณะปฏิบัติงาน                                                                                                               
* 1 กิโลแคลอรี่  = 3.968 บีทียู , 1 บีทียู = 0.252 กิโลแคลอรี่ 

6. น าค่าระดับความร้อนที่ค านวณได้ (ตามข้อ 4) และลักษณะงานที่ค านวณได้ (ตามข้อ 5) 
เปรียบเทียบกับมาตรฐานระดับความร้อนตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและ
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การจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้ อน แสงสว่าง 
และเสียง พ.ศ.2559 ดังต่อไปนี้  

ตารางที่ 12 มาตรฐานระดับความร้อน 

ความหนักเบาของงาน 
มาตรฐานระดับความร้อนค่าเฉลี่ยอุณหภูมิเวทบัลบ์โกลบ (WBGT)  

ก าหนดเป็นองศาเซลเซียส 
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20 
 

ผลการปรับเทียบความถูกต้องเครื่องมือ (Certificate Calibration) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การปรับเทียบความถูกต้องเครื่องวัดแสงสว่าง (Lux Meter) 
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การปรับเทียบความถูกต้องเครื่องวัดเสียง (Sound Meter) 
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 การปรับเทียบความถูกต้องเครื่องวัดความร้อน (Heat Stress meter) 
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กฎหมายที่ใช้ในการประเมินสภาพแวดล้อมในการท างาน 
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แผนผังต าแหน่งจุดที่ท าการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lay out อาคารส านักงานพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ชั้น 1 
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Lay out อาคารส านักงานจุดบริการข้อมูล 
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รูปประกอบการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างานฯ 
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