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การควบคุมเสียง
(ชุดวิชาสุขศาสตรอุตสาหกรรม: การควบคุม)
รองศาสตราจารยสราวุธ สุธรรมาสา

แนวคิด
1. แนวทางการควบคุมเสียงตองชี้บงแหลงกําเนิดเสียงวาคืออะไร อยูทไี่ หน รวมถึงเสนทางเดินของเสียง
จากแหลงกําเนิดเสียงวาจะไปในทิศทางใดบาง นอกจากนี้ ตองเขาใจถึงปญหาที่จะเกิดจากการมีรอยแตก หรือรู
หรือชองวางของแผงที่จะนํามากั้นเสียง
2. การควบคุมเสียงทางวิศวกรรมดวยการใชวัสดุหรืออุปกรณควบคุมเสียงที่นิยมนํามาใช ไดแก วัสดุดูด
ซับเสียง แผนกั้นเสียง ไซเรนเซอร วัสดุลดการสั่นสะเทือน และวัสดุหรืออุปกรณกันสะเทือน
3. เทคนิคการควบคุมเสียง แบงออกเปน เทคนิคที่ดําเนินการที่แหลงกําเนิดเสียง ทางผาน และที่
ผูปฏิบัติงาน

ตอนที่ 10.1
แนวทางการควบคุมเสียง
แนวคิด
1. เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุ เมื่อจะทําการควบคุมเสียงจึงตองทําการชี้บงวาแหลงกําเนิด
เสียงอยูที่ตรงไหน หรืออยูทสี่ วนใดของเครื่องจักร ซึ่งทําไดโดยการใชเครื่องวัดเสียงที่สามารถวิเคราะหความถี่
ได กรณีที่มแี หลงกําเนิดเสียงหลายแหลงตองพิจารณาวาควรทําการควบคุมเสียงที่แหลงกําเนิดใด โดยอาศัย
ความรูเรื่องการรวมเสียงมาชวยพิจารณา
2. เมื่อวัตถุเกิดการสั่นสะเทือนและเกิดเสียงขึ้น เสียงจะเดินทางผานจากอากาศ และ/หรือผานโครงสราง
ตางๆ ไปยังผูปฏิบัติงาน และเสียงจะกระทบกับผนังและเพดานแลวสะทอนกลับมาที่ผูปฏิบัติงานผานทางอากาศ
การกําหนดวิธกี ารควบคุมเสียงจึงสามารถดําเนินการไดที่แหลงกําเนิดเสียง ทางผาน และผูปฏิบัติงาน
3. แผนกั้นเสียงที่นํามาใชในการควบคุมเสียงนั้นตองเปนแผนที่ไมมีรอยแตกหรือมีรูเปนชองวาง และ
การติดตั้งตองติดไมใหมีชองเกิดขึ้นระหวางแผนกั้นเสียงกับผนัง เพดาน หรือพื้นหอง มิฉะนั้นจะสงผลให
ประสิทธิภาพของแผนกั้นเสียงนั้นลดลงเปนอยางมาก
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ตัวอยางที่ 1 เครื่องจักร A มีเสียงดัง 82 เดซิเบล (เอ) เครื่องจักร B มีเสียงดัง 92 เดซิเบล (เอ)
ผลรวมของระดับเสียงจากเครื่องจักรทั้งสองมีคาเทาใด
วิธีทํา 1. นําคาระดับเสียงทั้งสองมาลบกัน82 - 92 (ไมคิดเครื่องหมายติดลบ)
2. ผลลัพธที่ไดคือ 10 เมื่อดูตารางที่ 10.1 จะพบวาคาที่จะนําไปรวมกับเสียงที่ดังกวาคือคา 0.4
3. นําคา 0.4 ไปรวมกับระดับเสียงที่ดังกวา 92 + 0.4
4. ผลรวมที่ไดคือ 92.4 นั่นคือ ผลรวมของเสียงทั้ง สองเทากับ 92.4 หรือคือ 92 นั่นเอง (คือปดเศษลง)
ตัวอยางที่ 2 เครื่องจักร ข เมื่อเปดพรอมเครื่องจักร ค เสียงจะดังเทากับเทาใด
วิธีทํา 1. นําคาระดับเสียงทั้งสองมาลบกัน 89 - 88 = 1
2. ผลลัพธที่ไดคือ 1 เมื่อดูตารางที่ 10.1 จะพบวาคาทีจ่ ะนําไปรวมกับเสียงที่ดังกวาคือ คา 2.6
3. นําคา 2.6 ไปรวมกับระดับเสียงที่ดังกวา 89 + 2.6
4. ผลรวมที่ไดคือ 91.6 นั่นคือ ผลรวมของเสียงทั้งสองเทากับ 91.6 หรือคือ 92 นั่นเอง (คือปดเศษขึน้ )

กิจกรรม 10.1.1
ในหองทํางานที่มี 3 เครื่องจักรที่เปนแหลงกําเนิดเสียง วัดเสียงไดเทากับ 85,80 และ 100 เดซิเบล (เอ)
ตามลําดับ ถาตองทําการควบคุมเสียงที่เครื่องจักร จะเลือกทําการควบคุมที่เครื่องจักรตัวใด เพราะเหตุใด
แนวตอบกิจกรรม 10.1.1
ตองเลือกทําการควบคุมที่เครื่องจักรตัวที่ทาํ ใหเกิดเสียงดัง 100 เดซิเบล (เอ) เพราะมีเสียงดังกวาเครื่องอื่นเกิน
10 เดซิเบล (หากทําการควบคุมที่เครื่องอื่นจะไมมีประโยชนเพราะผลรวมของเสียงจะยังคงเทากับ 100 เดซิเบล (เอ))

กิจกรรม 10.1.2
ในหองทํางานขนาดกวาง × ยาว × สูง เทากับ 5 × 8 × 4 เมตร เมื่อติดตั้งเครื่องปมโลหะขนาดใหญไว
กลางหอง จะทําใหเสียงทีเ่ กิดขึ้นมีเสนทางการเดินทางใดบาง และจะมีวธิ ีการควบคุมเสียง ณ แหลงกําเนิดเสียง
อะไรบาง
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แนวตอบกิจกรรม 10.1.2
เสียงที่เกิดขึน้ จะมีเสนทางเดินผานอากาศไปยังผูปฏิบัติงานโดยตรง และขณะเดียวกันก็จะไปกระทบกับ
ผนัง เพดาน แลวสะทอนกลับมาที่ผูปฏิบัติงาน สวนเสนทางที่ 3 จะเดินทางผานไปตามโครงสราง ซึ่งในที่นี้คือ
พื้น ไปยังผูปฏิบัติงาน
วิธีการควบคุมเสียง ณ แหลงกําเนิดเสียง อาจทําไดโดยปรับปรุงและบํารุงรักษาเครื่องปมโลหะ

กิจกรรม 10.1.3
flanking effect คืออะไร เกิดขึ้นจากอะไร จงอธิบายมาพอเขาใจ
แนวตอบกิจกรรม 10.1.3
flanking effect คือผลที่เกิดขึ้นในเชิงการลดประสิทธิภาพของแผนกัน้ เสียง อันเนือ่ งมาจากเกิดรอยแตก
รอยแยก หรือรูขึ้นในแผนกัน้ เสียง ทําใหเสียงสามารถเล็ดลอดผานออกไปได ยิ่งมีรอยแตกมาก ยิ่งลด
ประสิทธิภาพของแผนกั้นเสียง
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ตอนที่ 10.2
วัสดุควบคุมเสียง

แนวคิด
1. วัสดุดูดซับเสียง เปนวัสดุที่จะเปลี่ยนพลังงานของเสียงที่มาตกกระทบใหเปนพลังงานความรอน
สงผลใหระดับเสียงลดลง วัสดุที่มีคาสัมประสิทธิ์การดูดซับสูงจะถือวามีสมบัติในการดูดซับไดดี
2. แผนกั้นเสียง ถือวาเปนวัสดุที่นํามากัน้ ไมใหเสียงผานไปได จึงตองมีสมบัติในเรื่องความหนาแนนสูง
ไมมีรูพรุน กลไกการทํางานคือ สะทอนเสียงกลับไปยังทิศทางเดินของเสียง พลังงานเสียงที่ลดลงไปจะวัดเปนคา
transmission loss หรือในทางปฏิบัตินิยมวัดเปนคาสัมประสิทธิ์ของการสงผาน คาสัมประสิทธิ์นี้จะแปรผกผัน
กับคา transmission loss แผนกั้นเสียงใดมีคาสัมประสิทธิ์ดังกลาวเทากับศูนย หมายความวาแผนกัน้ เสียงนั้น
สามารถกั้นเสียงหรือสะทอนเสียงไดดีมาก
3. ไซเรนเซอร เปนอุปกรณทใี่ ชลดพลังงานเสียงจากระบบปรับอากาศ ทอไอเสียรถยนต หรือ
คอมเพรสเซอร ความสามารถในการลดเสียงเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงคา Impedance และมีการติดตั้งวัสดุดูด
ซับเสียงควบคูไ ปดวย
4. วัสดุลดการสั่นสะเทือน สามารถลดเสียงลงไดเนื่องจากการติดตั้งไวกบั แหลงกําเนิดเสียงที่
สั่นสะเทือน เมื่อการสั่นสะเทือนลดลง สงผลทําใหระดับเสียงลดลงดวย
5. วัสดุหรืออุปกรณกนั สะเทือน อาจเปนสปริง หรือแผนยาง หรือวัสดุอื่นใดทีใ่ ชลดการสงตอ หรือ
สงผานของพลังงานเสียงที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของแหลงกําเนิดเสียงไปตามโครงสรางของอาคาร
ตัวอยางการคํานวณ เพื่อความสะดวกในการคํานวณ กําหนดวามีหองขนาด 10 × 10 × 10 ฟุต หากนําวัสดุดดู
ซับเสียงที่มีคา α = 0.7 ที่ความถี่ 500 เฮิรตซ มาติดตั้งที่เพดานเทานั้น จะสามารถลดเสียงสะทอนลงไดเทาใด
วิธีทํา 1. หองโดยทั่วไปไมวา จะเปนพื้นผนัง เพดาน จะเคลือบดวยวัสดุที่มีคา α = 0.05 ที่ความถี่ 500 เฮิรตซ
2. คํานวณคา A1 ดังนี้
A1 = α1S1 + α2S2 + α3S3 + α4S4 + α5S5 + α6S6
(ตัวเลข 1 – 4 หมายถึงผนังหองทั้ง 4 ดาน เลข 5 หมายถึงพื้น เลข 6 หมายถึงเพดาน)
A1 = [(0.05) (10×10) + (0.05) (10×10) + (0.05) (10×10) +
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(0.05) (10×10) + (0.05) (10×10) + (0.05) (10×10)]
= 30 sabins
3. คํานวณคา A2 ดังนี้ (แทนคา α6 = 0.7 เพราะติดตั้งวัสดุเฉพาะทีเ่ พดาน สวนคา α1
ถึง α5 ยังคงใชคา 0.05 เหมือนเดิม)
A2 = [(0.05) (10×10) + (0.05) (10×10) + (0.05) (10×10) +
(0.05) (10×10) + (0.05) (10×10) + (0.7) (10×10)]
= 95 sabins
4. คํานวณคา NR ไดดังนี้
NR = 10 log A2/A1
= 10 log 95/30
= 5 dB
แสดงวาหากใชวัสดุดูดซับเสียงที่มีคา α = 0.7 มาติดตั้งที่เพดาน จะสามารถลดระดับเสียงสะทอนลงได
5 เดซิเบล ที่ความถี่ 500 เฮิรตซ

กิจกรรม 10.2.1
1. ทําไมจึงกลาววาวัสดุดดู ซับเสียงที่ดี คือวัสดุสะทอนเสียงที่ไมดี
2. จงอธิบายการคํานวณการดูดซับเสียง มาพอเขาใจ
แนวตอบกิจกรรม 10.2.1
1. วัสดุดูดซับเสียงที่ดีจะสลายพลังงานเสียงที่มาตกกระทบใหกลายเปนพลังงานความรอนจนเหลือเสียง
ที่สะทอนกลับนอย จึงถือเปนวัสดุสะทอนเสียงที่ไมดี
2. เมื่อนําวัสดุดูดซับเสียงติดตั้งที่ผนังและ/หรือเพดานก็ตาม เมื่อจะคํานวณวาสามารถลดเสียงลงได
เทาใด ก็ใหคํานวณคาผลรวมของการดูดซับเสียงภายในหองกอนและหลังติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงเหลานั้นมีคา
เทาใด จากนัน้ จึงคํานวณวาระดับเสียงสะทอนจะลดลงไปเทาใดดวยสูตร ตอไปนี้
NR = 10 log (A2/A1)
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ตัวอยาง ผนังกัน้ หองที่ทําเปนกําแพงกั้นเสียงขนาดสูง × กวาง เทากับ 10 ฟุต × 20 ฟุต มีหนาตางขนาด 2×4 ฟุต
และประตูขนาด 3×7 ฟุต จงคํานวณคา TL ของกําแพงกัน้ เสียงนี้
วิธีทํา 1) ตรวจสอบคา τ ของแตละวัสดุกนั้ เสียง (ในที่นมี้ ีผนัง หนาตาง และประตู) พบวามีคา ดังนี้
τ ผนัง

= 1 × 10-5

τ หนาตาง = 1 ×10-3
τประตู

= 1 × 10-2

2. คํานวณคาพื้นที่ผิวของแตละวัสดุกนั้ เสียงได ดังนี้
พื้นที่ผิวผนัง = (10 × 20) – [(2 × 4)+(3 × 7)] = 171 ตารางฟุต
พื้นที่ผิวหนาตาง = (2× 4) = 8 ตารางฟุต
พื้นที่ผิวประตู = (3× 7) = 21 ตารางฟุต
พื้นที่ผิวทั้งหมด = 171+8+21 = 200 ตารางฟุต
3. คํานวณคา τ รวม ได ดังนี้
τรวม = [(1× 10-5) (171)+(1 × 10-3)(8)+(1×10-2)(21)]/200
= 0.0011
4. คํานวณคา TL ได ดังนี้
TL = 10 log1/τ
= 10 log 1
0.0011
= 30 เดซิเบล
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กิจกรรม 10.2.2
1. ลักษณะของแผนกั้นเสียงที่ดีควรเปนอยางไร
2. จงอธิบายวิธีการคํานวณคา TL มาพอเขาใจ เมื่อนําแผนกั้นเสียงมากั้นหองเพื่อแยกแหลงกําเนิดเสียง
ออกไปจากผูป ฏิบัติงานที่ไมเกี่ยวของกับแหลงกําเนิดนัน้

แนวตอบกิจกรรม 10.2.2
1. แผนกั้นเสียงที่ดีตองมีเนื้อแนน ไมมีรพู รุน ไมมีรอยแตก รอยแยก รู ฯลฯ มิฉะนั้นจะเกิดผลที่เรียกวา
Flanking path effect
2. เริ่มแรกตองคํานวณคาสัมประสิทธิ์การสงผานของสวนที่เปนผนัง หนาตาง (ถามี) และประตู (ถามี)
แลวคํานวณเปนคารวม จากนั้นจึงนําไปคํานวณคา TL ตอไป

กิจกรรม 10.2.3
ไซเรนเซอรมีกี่ชนิด แตละชนิดทํางานอยางไร
แนวตอบกิจกรรม 10.2.3
ไซเรนเซอรมี 2 ชนิด คือ ชนิด dissipative silencers ซึ่งทํางานโดยการสลายพลังงานเสียงใหเปน
พลังงานความรอน มีการใชวัสดุดูดซับเสียง และการทําชองเล็กๆ หรือการกระจายเสียงดวย อีกชนิดคือ reactive
silencers ซึ่งทํางานดวยการเปลี่ยนแปลงพืน้ ที่หนาตัด ทําใหคา impedance เปลี่ยนแปลงไปดวย
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กิจกรรม 10.2.4
จงอธิบายถึงการทํางานของวัสดุลดการสัน่ สะเทือน มาพอเขาใจ

แนวตอบกิจกรรม 10.2.4
เนื่องมาจากการสั่นสะเทือนที่เกิดจากแหลงกําเนิดเสียงทําใหเกิดเสียงดังขึ้น การใชวสั ดุลดการ
สั่นสะเทือนมาติดกับสวนทีส่ ั่นสะเทือนของแหลงกําเนิดเสียงก็จะชวยลดเสียงดังทีจ่ ะเกิดขึ้น วัสดุที่นํามาใชนมี้ ี
ทั้งชนิดที่ทําดวยวัสดุเนื้อเดียวกัน กับชนิดที่นําวัสดุที่ใหความยืดหยุน มาติดเขากับวัสดุที่มีความแข็งเพื่อทําเปน
ผิวชั้นนอก เมือ่ มีการยืดหยุน ที่ดีก็จะลดการสั่นสะเทือนลงไดดีดว ย

กิจกรรม 10.2.5
วัสดุกันสะเทือนที่มีใชในงานอุตสาหกรรมมีอะไรบาง
แนวตอบกิจกรรม 10.2.5
วัสดุกันสะเทือนที่มีใชกันมี 3 ชนิด คือ
1. ขดลวดสปริง ที่อาจนํามารองใตเครื่องจักร ทําใหการสัมผัสระหวางเครื่องจักรกับพื้นอาคารมีนอ ยลง หรือ
อาจนํามาใชแขวนทอตางๆ
2. แผนเสนใยแกวอัดแนน นิยมใชรองที่เครื่องจักร
3. แผนยางบีบอัด ใชรองเครื่องจักร เมื่อถูกกดก็จะรับแรงนั้นๆ แทนโครงสรางอาคาร
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ตอนที่ 10.3
เทคนิคการควบคุมเสียง
แนวคิด
1. การควบคุมเสียงที่แหลงกําเนิดเสียง เปนเทคนิคที่แนะนําใหพิจารณาเปนลําดับแรก และถาจะใหผล
ในการควบคุมที่ดีควรใชวิธีหรือเทคนิคดานวิศวกรรม
2. การควบคุมเสียงที่ทางผาน เปนการลดเสียงที่เคลื่อนที่ตรงไปยังผูปฏิบัติงาน และเสียงที่สะทอนผนัง
เพดาน แลวเคลื่อนที่ตอไปยังผูปฏิบัติงาน
3. การควบคุมเสียงที่ผูปฏิบัติงาน ถือเปนเทคนิคที่จะเลือกนํามาใชเมื่อการควบคุมเสียงที่แหลงกําเนิด
และทางผานไดผลยังไมเปนที่นาพอใจ อาจทําไดโดยการทําหองเงียบใหผูปฏิบัติ การหมุนเวียนทํางานในที่มี
เสียงดัง และการสวมใสที่อุดหูและที่ครอบหู

กิจกรรม 10.3.1
จงอธิบายเทคนิคทางวิศวกรรมที่อาจนํามาใชควบคุมเสียงดังที่เครื่องจักรวามีเทคนิคใดบาง
แนวตอบกิจกรรม 10.3.1
เทคนิคทางวิศวกรรมที่นํามาใชควบคุมเสียงดังของเครื่องจักร มีดังนี้
1. บํารุงรักษาเครื่องจักรอยางสม่ําเสมอตามวิธีที่ถูกตอง
2. จัดวางเครื่องจักรในตําแหนงที่หางจากคน
3. การลดหรือกันการสั่นสะเทือน
4. การติดตั้งไซเรนเซอร
5. การลดขนาดของแรงกระแทก
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กิจกรรม 10.3.2
จงอธิบายเทคนิคที่อาจนํามาใชควบคุมเสียงที่ทางผานวามีอะไรบาง
แนวตอบกิจกรรม 10.3.2
เมื่อเสียงเคลื่อนที่ออกจากแหลงกําเนิดเสียง จะเดินทางผานอากาศและพื้นไปยังผูปฏิบัติงานโดยตรง
และอีกสวนหนึ่งจะไปกระทบกับผนัง เพดาน หรือพื้น สะทอนไปยังผูปฏิบัติงาน การควบคุมเสียงที่ทางผานจึง
เปนวิธีที่นําฉากกั้นเสียงมาขวางทางเดินของเสียง หรือทําการปดคลุมไมใหเสียงกระจายออกไปจากแหลงกําเนิด
เสียง และการติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงที่ผนัง เพดาน และพืน้ (ตามเหมาะสมกับกรณี) เพื่อควบคุมเสียงที่จะมาตก
กระทบ

ตัวอยาง ชางเครื่องสัมผัสเสียง 95 เดซิเบล (เอ) เปนเวลา 4 ชั่วโมง และทํางานในที่ที่เสียงดัง 90 เดซิเบล (เอ) ใน
อีก 4 ชั่วโมงตอมา จงประเมินวาการสัมผัสเสียงในลักษณะเชนนีเ้ กินมาตรฐานหรือไม หากเกิน ขอใหเสนอวาจะ
ใหหมุนเวียนไปทํางานในทีท่ ี่มีระดับเสียงเทาใดจึงจะไมเกินคามาตรฐาน 90 เดซิเบล (เอ) 8 ชัว่ โมงการทํางาน
วิธีทํา 1. คํานวณปริมาณเสียงสะสมที่ชางเครื่องไดรับ ดังนี้
D = [C1 + C2]100
T1 T2
= [4 + 4]100
4 8
= 150%
2. คา D มากกวา 100 เปอรเซ็นต แสดงวาการสัมผัสเสียงเกินคามาตรฐาน จึงตองหาทางลดปริมาณการ
สัมผัสเสียงลงใหไมเกิน 100 เปอรเซ็นต
3. การหมุนเวียนทํางานเพื่อลดปริมาณการสัมผัสเสียง อาจดําเนินการในชวงเชาหรือบายก็ไดตามแต
กรณี ในที่นี้กําหนดวาจะใหไปทํางานอื่นในชวงบายที่มีระดับเสียงเบากวา 90 เดซิเบล (เอ) สมมติวาใหไปทํางาน
ในที่ที่เสียงดัง 85 เดซิเบล (เอ) ก็ตองมาคํานวณหาคา D กอนวาจะเกินมาตรฐานหรือไม ดังนี้
D = [4 + 4]100
4 16
= 125%
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4. ปรากฏวาคา D ยังคงมากกวา 100 เปอรเซ็นต ดังนั้น จึงตองพิจารณาใหมวาจะใหไปทํางานที่ใดดี
สมมุติวาใหไปทํางานที่ที่มีเสียงดัง 80 เดซิเบล (เอ) คราวนี้ทําการคํานวณ คา D ดังนี้
D = [4 + 4]100
4 32
= 112%
5. คา D ใหมนถี้ ึงแมวาจะยังคงเกิน 100 เปอรเซ็นต แตก็เกินไปเพียงเล็กนอยจึงถือวาสามารถหมุนเวียน
ทํางานในลักษณะดังกลาวได (ในทางปฏิบตั ิจะถือวาการสัมผัสเสียงตั้งแต 80 เดซิเบล (เอ) ลงไป (กรณีใช
exchange rate เทากับ 5) ใหถือวาไมตองนํามาคํานวณก็ได เพราะถือวาสามารถสัมผัสไดนานถึง 32 ชั่วโมง (ซึ่ง
มากกวา 1 วัน))
อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัตหิ ากไมมีลักษณะงานที่มีเสียงเบามาก แตยงั สนใจที่จะใชวิธีการหมุนเวียน
ทํางาน ก็สามารถนําอุปกรณที่อุดหูหรือที่ครอบหูมาเสริมดวยก็ได (ขอแนะนํา ใหศกึ ษาเรื่องการคํานวณปริมาณ
เสียงสะสมในหนวยที่ 4 ชุดวิชาสุขศาสตรอุตสาหกรรม: การประเมิน จะทําใหเขาใจเรื่องการหมุนเวียนการ
ทํางานมากยิ่งขึ้น)

กิจกรรม 10.3.3
กรณีชางที่ทํางานในที่มีเสียงดัง 100 เดซิเบล (เอ) เปนเวลา 8 ชั่วโมง หากประสงคจะใหหมุนเวียน
ทํางาน ตองใหชางคนนี้ทํางานที่เดิมกี่ชวั่ โมง และไปทํางานอื่นที่มีระดับเสียงดังเทาใด และเปนเวลากี่ชั่วโมง
แนวตอบกิจกรรม 10.3.3
ตามตารางที่ 10.7 คาระดับเสียงดัง 100 เดซิเบล (เอ) สามารถสัมผัสไดนาน 2 ชั่วโมง ดังนั้นตองใหชาง
คนนี้ทํางานที่เดิมไดนานที่สุดคือ 2 ชั่วโมง และอีก 6 ชัว่ โมงที่แลว ก็ตอ งไปทํางานในที่ที่มีเสียงดัง 80 เดซิเบล
(เอ) หรือเบากวา
หากทําตามทีแ่ นะนําขางตน คํานวณคา D ไดดังนี้
D = [C1 + C2]100
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T1 T2
= [2 + 6]100
2 32
= 110.80%

อยางไรก็ตาม ถาเปนไปไดควรใหไปทํางานที่ระดับเสียงเบากวา 80 เดซิเบล (เอ)
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