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แนวทางและข้อปฏิบัติในการควบคุมเสียงและความสัน่ สะเทือนจากการก่อสร้างอาคาร
หลักการและเหตุผล
การขยายตัวของสังคมเมืองก่อให้เกิดการก่อสร้างอาคารต่างๆ เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัย อาคารสํานักงาน
และห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ก่อให้เกิดมลภาวะด้านเสียงและความสั่นสะเทือน การปฏิบัติเพื่อควบคุมเสียงและ
ความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างอาคาร จึงเป็นสิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งที่วิศวกรหรือผู้รับเหมาก่อสร้างต้องให้ความสําคัญ
ไม่น้อยไปกว่าขั้นตอนการก่อสร้างเพื่อให้อาคารมีความแข็งแรง และสวยงาม เนื่องจากเสียงและความสั่นสะเทือน
จากการก่ อ สร้ า งจะก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบทั้ ง ต่ อ มนุ ษ ย์ และอาคารบริ เ วณใกล้ เ คี ย งพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง
โดยผลกระทบที่เกิ ด กับมนุ ษย์ จะก่อ ให้เกิ ดผลกระทบทั้ งทางร่ างกายและจิต ใจ เช่ น ทํา ให้สู ญเสียการได้ ยิน
เกิ ด ภาวะเครียด นอนไม่ หลั บ และก่ อ ให้ เกิ ด โรคบางอย่ าง เช่น โรคกระเพาะ คลื่ นไส้ อาเจี ยน เป็ น ต้น ส่ว น
ผลกระทบที่เกิดกับอาคาร มักจะแสดงออกมาให้เห็นว่าตามผนังอาคารมีรอยร้าว ซึ่งเกิดจากการทรุดตัวของอาคาร
และหากอาคารมีการทรุดตัวมาก จะทําให้อาคารนั้นพังทะลายลงมาได้
นอกจากนี้การปฏิบัติเพื่อควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างอาคาร ก็เพื่อให้เสียงและ
ความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด เช่น ประกาศคณะกรรมการ
สิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๔๐) เรื่ อ ง กํ า หนดมาตรฐานระดั บ เสี ย งโดยทั่ ว ไป ประกาศ
คณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๕๐) เรื่ อ ง ค่ า ระดั บ เสี ย งรบกวน และประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๗ (พ.ศ. ๒๕๕๓) เรื่อง กําหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกัน
ผลกระทบต่ออาคาร เป็นต้น
สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ จึงได้จัดทําแนวทางและข้อปฏิบัติในการควบคุม
เสี ย งและความสั่ น สะเทื อ นจากการก่ อ สร้ า งอาคาร ตั้ ง แต่ ก ารเตรี ย มพื้ น ที่ แ ละขนส่ ง วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ก่ อ สร้ า ง
การก่อสร้างฐานราก และการก่อสร้างอาคาร โดยได้รวบรวมข้อมูลจากพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๒ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๒๖ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (พ.ศ. ๒๕๒๒) ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ์ในการก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภค ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ รายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรฐานการป้องกันอาคารข้างเคียงจากการตอกเสาเข็ม ของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง ฯลฯ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้วิศวกร และผู้รับเหมาใช้ดําเนินการเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่
อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลและอาคารบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง
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แนวทางและข้อปฏิบัติในการควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างอาคาร สามารถแบ่งออกเป็น ๓ ช่วง คือ
๑. การเตรียมพื้นที่และขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
๒. การรื้อถอนอาคาร และการก่อสร้างฐานราก
๓. การก่อสร้างอาคาร
แนวทางและข้อปฏิบัติในการควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างอาคาร
๑. การควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างอาคาร ให้รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง
อาคารทั้งหมด พื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องกับอาคาร ซึ่งรวมถึงการดัดแปลง ซ่อมแซม รื้อถอน ก่อสร้างฐานราก
การก่อสร้างตัวอาคาร การตกแต่งตัวอาคาร และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างนั้น
๒. ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ดําเนินการควรกําหนดให้ผู้ควบคุมงาน และผู้รับเหมาปฏิบัติตามแนวทางและ
ข้อปฏิบัติในการควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างอาคาร
๓. ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ดําเนินการหรือผู้ควบคุมงานหรือผู้รับเหมาควรให้ความสําคัญในการจัดการปัญหา
ข้ อ ร้ อ งเรี ย นของผู้ ได้ รั บ ผลกระทบด้า นเสี ย งและความสั่ น สะเทื อ นจากการก่ อ สร้ า งอาคาร โดยควร
ดําเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด
๔. ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ดําเนินการหรือผู้ควบคุมงานหรือผู้รับเหมาควรควบคุมดูแล มิให้เสียงและความ
สั่นสะเทือนที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญ หรือก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพผู้อยู่อ าศัยโดยรอบสถานที่ก่อสร้าง และคนงาน และก่อ ให้เกิ ดการแตกร้า ว หรื อทรุดตัวของ
สิ่งก่อสร้างที่อยู่โดยรอบสถานที่ก่อสร้าง โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
๔.๑ การเตรียมพื้นที่ และขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
๔.๑.๑ ก่อนเริ่มลงมือก่อสร้าง ผู้ดําเนินการควรจัดทํารั้วชั่วคราวทึบและแข็งแรง และควรติดป้ายใน
บริเวณที่ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร และสามารถเห็นได้โดยง่ายตลอดเวลาที่ก่อสร้าง โดยแสดง
ข้อความดังต่อไปนี้
การก่อสร้างอาคารชนิด............................................................................................................................
จํานวน.......................................................เพื่อใช้เป็น..............................................................................
ใบอนุญาตเลขที่.........................................ลงวันที่...................................................................................
กําหนดแล้วเสร็จในวันที่...........................................................................................................................
เจ้าของอาคาร..........................................................................................................................................
ผู้ดําเนินการ.............................................................................................................................................
ผู้ควบคุมงาน.................................................................................เลขทะเบียน ก.ว.................................
ผู้ควบคุมงาน.................................................................................เลขทะเบียน ก.ส.................................
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๔.๑.๒ สํารวจและถ่ายภาพอาคารและสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างก่อนดําเนินการก่อสร้าง
หลังตอกหรือเจาะเสาเข็ม และระยะก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน หากมีข้อร้องเรียนว่าอาคารได้รับ
ความเสียหายจากการก่อสร้าง
๔.๑.๓ ควรมีกําแพงกั้นเสียงระหว่างพื้นที่ก่อสร้างกับพื้นที่อ่อนไหว หรือบริเวณที่มีวัสดุที่ก่อให้เกิด
เสียงสะท้อน เช่น กําแพงคอนกรีต กําแพงกระจก เป็นต้น โดยกําแพงกั้นเสียงควรติดตั้งในบริเวณที่ใกล้ที่สุดเท่าที่
จะทําได้กบั แหล่งกําเนิดเสียง หรือบริเวณพื้นที่อ่อนไหว ทั้งนี้ กําแพงกั้นเสียงควรมีลักษณะเป็นแผ่นหนา ทึบ และ
มีน้ําหนักต่อพื้นที่ อย่างน้อย ๑๐ กิโลกรัม/ตารางเมตร และควรมีขนาดสูง และกว้างเพียงพอที่จะครอบคลุมการ
ก่อสร้างอาคารทั้งหมด ดังนั้น กําแพงกั้นเสียงจึงไม่เหมาะที่จะใช้ในการลดผลกระทบด้านเสียงจากการก่อสร้าง
อาคารสูง
๔.๑.๔ ควรมีกําแพงกั้นเสียงล้อมรอบเครื่องจักรก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง โดยกําแพงกั้นเสียงควร
มีความยาวอย่างน้อย ๑๐ เท่าความสูงของกํ าแพงกั้นเสี ยงนั้น และอาจจั ดให้มีห้องที่ ติดตั้งด้วยแผ่นกั้นเสียง
สําหรับงานก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังมากๆ เช่น การตัด การเจีย เป็นต้น
๔.๑.๕ ไม่ควรเปิดทางเข้า – ออกมากกว่า ๑ ช่องทาง และควรใช้ยางแอลฟัลต์ หรือคอนกรีตปูพื้น
ทางเข้า – ออกด้วย เพื่อลดปัญหาการจราจร และเสียงจากรถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ทั้งนี้ทางเข้า – ออก ควร
อยู่ห่างจากพื้นที่อ่อนไหว
๔.๑.๖ จัดระเบียบการจราจรทั้ งภายในและภายนอกพื้นที่ก่อ สร้า ง ขนส่งวัสดุอุ ปกรณ์ก่อ สร้า ง
นอกเวลาเร่งด่วนโดยกําหนดและควบคุมความเร็วของรถบรรทุกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างภายนอกพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้
เกิน ๓๐ กม./ชม. และภายในโครงการไม่ให้เกิน ๒๐ กม./ชม. ทั้งนี้ ในพื้นที่ก่อสร้างขนาดใหญ่ ควรทําเส้นทาง
ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่เดินรถทางเดียว
๔.๑.๗ ควรจัดที่จอดรถขนส่งคนงาน และวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง และอยู่ห่าง
จากพื้นที่อ่อนไหว
๔.๑.๘ ไม่ควรกดแตรหรือเหยียบคันเร่งรถให้เกิดเสียงดังโดยไม่จําเป็น โดยเฉพาะในบริเวณชุมชน
๔.๑.๙ ควรวางแผนการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างขนาดใหญ่ไปยังพื้นที่ก่อสร้างในช่วงที่ผ่าน
ชุมชน โดยใช้ระยะเวลาให้น้อยที่สุด และควรดําเนินการอย่างระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยจากการตกหล่น ซึ่ง
อาจทําให้เกิดเสียงและความสั่นสะเทือน
๔.๑.๑๐ เลือกใช้เครื่องมื อ อุปกรณ์ และวิ ธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงและความสั่นสะเทือ น
รบกวนน้อยที่สุด
๔.๑.๑๑ หมั่นตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและเครื่องยนต์อย่างสม่ําเสมอเพื่อป้องกันการก่อให้เกิด
เสียงดัง และความสั่นสะเทือนผิดปกติ
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๔.๒ การรือ้ ถอนอาคาร และก่อสร้างฐานราก
๔.๒.๑ การรื้อถอนโครงสร้างอาคารควรใช้เครื่องอัดหรือบีบ (jaw crusher) แทนเครื่องระเบิดหิน
(rock breaker)
๔.๒.๒ หลีกเลี่ยงการทิ้งสิ่งของจากที่สูง หากจําเป็นควรมีวัสดุรองรับเพื่อลดเสียงกระทบกันของสิ่งของ
กับพื้นที่ก่อสร้าง โดยอาจใช้แผ่นยาง หรือพรมเป็นต้น
๔.๒.๓ กําหนดช่วงเวลาการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง และ/หรือก่อสร้างฐานราก ตั้งแต่เวลา
๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. แต่หากมีกิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่อง และเกินช่วงเวลาที่กําหนดควรมีมาตรการป้องกัน
เป็นอย่างดีและได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานอนุญาต และแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้าแล้ว ทั้งนี้
ไม่ควรก่อสร้าง หรือกระทําการใดๆ ในระหว่างเวลา ๒๒.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.
๔.๒.๔ ควรพิจารณาใช้เสาเข็มเจาะเพื่อลดผลกระทบด้านเสียงและความสั่นสะเทือน หรือหากจะใช้
เสาเข็มตอกควรมีมาตรการในการป้องกันผลกระทบด้านเสียงและความสั่นสะเทือนที่สามารถปฏิบัติได้ และลด
ผลกระทบได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น
(๑) การเว้ น ระยะระหว่ า งตํ า แหน่ ง ตอกเสาเข็ ม กั บ อาคารต่ า งเจ้ า ของ หรื อ ต่ า งผู้
ครอบครอง โดยทั่วไประยะเว้นที่จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารข้างเคียงมีค่าประมาณ ๑๕ – ๓๐ เมตร
อย่างไรก็ตาม หากตําแหน่งของเสาเข็มอยู่ห่างจากอาคารต่างเจ้าของ หรือต่างผู้ครอบครองน้อยกว่า ๓๐ เมตร
ควรใช้ระบบเสาเข็มที่มีการเจาะดินร่วมด้วย
(๒) ควรเจาะดินออกเป็นหลุมก่อนตอกเสาเข็ม เช่น การเจาะนํา (Pre-boring) หรือการ
เจาะกด (Auger press) เพื่อลดความสั่นสะเทือน และการเคลื่อนตัวที่เกิดจากการแทนที่ดินของเสาเข็ม โดยหลุม
เจาะควรมีขนาดเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางและมีความยาวน้อยกว่าเสาเข็มเล็กน้อย เพื่อรักษาแรงเสียดทานที่ผิว
ด้านข้างและแรงแบกทานที่ปลายเสาเข็ม
(๓) ควรใช้หมอนรองหัวเสาเข็มที่ทําด้วยวัสดุที่อ่อน เพื่อลดความสั่นสะเทือน
(๔) ควรจัดลําดั บการตอกเสาเข็ม โดยพิจารณาจากสิ่งปลูกสร้างข้างเคี ยงของพื้น ที่
ก่อสร้าง โดยควรตอกหรือเจาะเสาเข็มใกล้สิ่งปลูกสร้างข้างเคียงก่อน เพื่อเป็นแนวป้องกันก่อนแล้วตอกหรือเจาะ
เสาเข็มตั้งฉากออกจากแนวป้องกันเล็กน้อย
(๕) ควรตอกเข็มพืด และขุดคูดิน โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
- การตอกเข็มพืดเหล็ก การตอกเสาเข็ม และการขุดคู ควรกระทําห่างจากที่ดิน
ข้างเคียงหรือต่างเจ้าของ ไม่น้อยกว่า ๐.๘๐ เมตร หรือตามที่กฎหมายอื่นกําหนดไว้ เว้นแต่จะได้รับการยินยอม
จากเจ้าของที่ดินข้างเคียง หรือต่างเจ้าของ
- ควรติดตั้งใยสังเคราะห์ (wick drains) เพื่อช่วยลดแรงดันน้ําส่วนเกินที่เกิดขึ้น
จากการตอกเสาเข็ม และทําให้การอูด (heave) และการทรุดตัวในดินเหนียวมีค่าลดลง
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๔.๓ การก่อสร้างอาคาร
๔.๓.๑ กํา หนดแผนงาน วิ ธีการก่ อสร้ างให้ เ หมาะสม เครื่ อ งจั กรที่มีเ สี ยงดั ง ควรซ่ อ มแซมและ
บํารุงรักษาอย่างสม่ําเสมอ และไม่ทํากิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกันในเวลาเดียวกัน
๔.๓.๒ ควรเลือกใช้วัสดุที่ประกอบสําเร็จรูป เพื่อลดกิจกรรมการตัด เจาะ เจีย หรือไส ที่ทําให้เกิด
เสียงดังรบกวน
๔.๓.๓ จัดพื้นที่เฉพาะในการทํากิจกรรม เช่น การตัด การเจาะ การเจีย การไส และอยู่ห่างจาก
พื้นที่ที่มีผู้อยู่อาศัยมากที่สุด โดยบริเวณที่จัดทําในพื้นที่แต่ละชั้นควรติดตั้งแผ่นกั้นเสียงชั่วคราวชนิดเคลื่อนย้ายได้
ทั้ง ๓ ด้าน เพื่อป้องกันผลกระทบด้านเสียงรบกวน
๔.๓.๔ อุ ปกรณ์ แ ละเครื่ อ งจั กรกลที่ มี การใช้ งานเป็ น ครั้ งคราว ควรดั บเครื่ อ งหรือ เบาเครื่ อ งลง
ระหว่างการพัก
๕. ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ดําเนินการควรมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลเสียงและความสั่นสะเทือนจากกิจกรรม ใน
ความรับผิดชอบให้ดีที่สุดเป็นไปตามกฎหมายที่กําหนดไว้ และสําหรับอาคารที่เข้าข่ายจะต้องจัดทํารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ควรบันทึกสถิติและข้อมูลแสดงผลการ
ตรวจวัดเสียง และความสั่นสะเทือน และจัดทําบันทึกรายละเอียดเป็นหลักฐานไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้
ตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนด หรือเงื่อนไขการก่อสร้าง
๕.๑ ควรควบคุมระดับเสียงให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป คือ ให้มีค่าระดับเสียงสูงสุด ไม่
เกิน ๑๑๕ เดซิเบลเอ และค่าระดับเสียงเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง ไม่เกิน ๗๐ เดซิเบลเอ และมีค่าระดับเสียงรบกวนไม่เกิน
๑๐ เดซิเบลเอ
๕.๒ ควรควบคุมระดับความสั่นสะเทือนให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานความสั่นสะเทือนที่อาจเกิดขึ้นต่อ
อาคารแต่ละประเภท
๖. การตรวจวัดระดับเสียงและความสั่นสะเทือนให้เป็นไปตามวิธีที่กฎหมายกําหนด หรือข้อเสนอแนะของ
ทางราชการกําหนดอย่างเคร่งครัด
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ภาคผนวก
ความสามารถลดระดับเสียงที่ทะลุผ่าน (Transmission Loss) ของวัสดุต่างๆ
ประสิทธิภาพในการลดระดับเสียงของกําแพงกั้นเสียง ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้เป็นกําแพงกั้นเสียง ทั้งนี้
Federal Highway Administration (FHWA) ได้ศึกษาและแสดงความสามารถลดระดับเสียงที่ทะลุผ่านของวัสดุ
ต่างๆ ดังนี้
ตารางที่ ๑ ความสามารถลดระดับเสียงที่ทะลุผ่าน (Transmission Loss) ของวัสดุต่างๆ
วัสดุ

ความหนา mm. (inches)

Concrete Block, ๒๐๐ mm x ๒๐๐ mm
๒๐๐ mm. (๘”)
x ๔๐๕ mm (๘" x ๘" x ๑๖") light
weight
Dense Concrete
๑๐๐ mm. (๔”)
Light Concrete
๑๕๐ mm. (๖”)
Light Concrete
๑.๒๗ mm. (๐.๐๕๐”)
Steel, ๑๘ ga
๑.๒๗ mm. (๐.๐๕๐”)
Steel, ๒๐ ga
๐.๙๕ mm. (๐.๐๓๗๕”)
Steel, ๒๒ ga
๐.๗๙ mm. (๐.๐๓๑๒”)
Steel, ๒๔ ga
๐.๖๔ mm. (๐.๐๒๕”)
Aluminum, Sheet
๑.๕๙ mm. (๐.๐๖๒๕”)
Aluminum, Sheet
๓.๑๘ mm. (๐.๑๒๕”)
Aluminum, Sheet
๖.๓๕ mm. (๐.๒๕”)
Wood, Fir
๑๒ mm. (๐.๕”)
Wood, Fir
๒๕ mm. (๑.๐”)
Wood, Fir
๕๐ mm. (๒.๐”)
Plywood
๑๒ mm. (๐.๕”)
Plywood
๒๕ mm. (๑.๐”)
Glass, Safety
๓.๑๘ mm. (๐.๑๒๕”)
Plexiglass
๖ mm. (๐.๒๕”)
ที่มา : FHWA (Federal Highway Administration) ของสหรัฐอเมริกา, ๒๕๔๙

Transmission Loss
(dB(A))
๓๔

๔๐
๓๙
๓๖
๒๕
๒๒
๒๐
๑๘
๒๓
๒๕
๒๗
๑๘
๒๑
๒๔
๒๐
๒๓
๒๒
๒๒

