
มลพิษทางเสียง



มลพษิทางเสียง (Noise Pollution)
หมายถึง เสียงท่ีก่อเกิดความรําคาญและเกินขีดความสามารถท่ีโสต

ประสาทจะรับได้

แหล่งกาํเนิดเสียง

1. เสียงจากธรรมชาต ิได้แก่ ฟ้าร้อง ลมพดั เสียงภเูขาไฟระเบดิ

2. เสียงจากสตัว์ จะก่อให้เกิดความรําคาญ เช่น สนุขัเห่าหอน สนุขักดั

กนั

3. เสียงท่ีเกิดจากมนษุย์ เป็นเสียงจากสถานประกอบการตา่ง ๆ และ

เสียงจากยานพาหนะชนิดตา่ง ๆ





ความสามารถในการรับฟังเสียงของมนุษย์

1. หสูามารถฟังเสียงได้ตัง้แต ่20-20,000 เฮิรตซ์ 

2. ความถ่ีของเสียงพดูอยูร่ะหวา่ง 500-2,000 เฮิรตซ์

3. ความดงัของเสียงมีหนว่ยเป็นเดซเิบล เอ



ระดบัของเสียงทีเ่ราได้ยนิเป็นประจํา

ประเภทของเสียง ความดังของเสียง (เดซเิบล เอ)

เสียงลมหายใจ 10

เสียงนํา้หยดจากก๊อก 20

เสียงกระซิบ 30

เสียงตู้ เย็น 40

เสียงดนตรีจากวิทยเุบา ๆ 50

เสียงการสนทนาธรรมดา 60

เสียงเคร่ืองตดัหญ้า 70

เสียงรถยนต์ 80

เสียงรถบรรทกุ 90

เสียงขดุเจาะถนน 100

เสียงในโรงงานอตุสาหกรรม 60-120

เสียงค้อน เคร่ืองป๊ัมโลหะ 120

เสียงเคร่ืองบินขึน้ 140
ท่ีมา : สวุรรณา, 2549.





มาตรฐานระดบัเสียง 

1. มาตรฐานระดบัเสียงโดยทั่วไป

• กรมควบคมุมลพิษได้กําหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระดบัเสียง

เฉล่ีย 24 ชัว่โมง ไมเ่กิน 70 เดซเิบล เอ และมีคา่สงูสดุไมเ่กิน 115 
เดซเิบล เอ 

• สว่นองค์การอนามยัโลกกําหนดระดบัเสียงเฉล่ีย 8 ชัว่โมง ไมเ่กิน 78 
เดซเิบล เอ



2. มาตรฐานระดบัเสียงจากการจราจร

• ยานพาหนะทางบก กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม 

2536 กําหนดให้ระดบัเสียงรถยนต์และรถจกัรยานยนต์

1) วดัท่ีระยะ 7.5 เมตร ต้องไมเ่กิน 85 เดซเิบล เอ

2) วดัท่ีระยะ 0.5 เมตร ต้องไมเ่กิน 100 เดซเิบล เอ

• ยานพาหนะทางนํา้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม 

2537 กําหนดให้วดัระดบัเสียงเรือจอดอยูก่บัท่ีและเกียร์วา่ง

1) วดัท่ีระยะ 0.5 เมตร ต้องไมเ่กิน 100 เดซเิบล เอ



3. มาตรฐานระดบัเสียงโรงงานอุตสาหกรรม

• มาตรฐานของ ISO กําหนดให้ชัว่โมงทํางาน 8 ชัว่โมง ระดบัความดงั

เสียงไมเ่กิน 90 เดซเิบล เอ 

• ถ้ามีระดบัความดงัเสียงเพิ่มขึน้ 3 เดซเิบล เอ ชัว่โมง การทํางานลดลง

คร่ึงหนึง่ เช่น ระดบัความดงัเสียง 93 เดซิเบล เอ ทํางานได้ไมเ่กิน 4 
ชัว่โมง



ระดบัเสียงต่อเวลาการทาํงาน

ระดับความดังเสียง (เดซเิบล เอ)       ระยะเวลาที่อนุญาตให้ทาํงานต่อวัน

85 16 ช.ม.
90                                                                      8 ช.ม.
95 4 ช.ม.
100 2 ช.ม.
105   1 ช.ม.
110 30 นาที

115   15 นาที

• ท่ีมา : พรรณศิริ, 2543. 



ระดบัเสียงจากแหล่งกาํเนิดเสียงประเภทต่าง ๆ

แหล่งกาํเนิดเสียง ความดัง  (เดซิเบล เอ)

  เสียงจากจราจรทางบก 65-95
จราจรทางอากาศ 70-95
จราจรทางนํา้ 80-110
แหลง่ชมุชนเมือง ตลาด 60-70
โรงงานอตุสาหกรรม 60-120
การก่อสร้าง 60-120
อู่ซอ่มรถและเคร่ืองจกัรกล 98-110

ท่ีมา : เกษม, 2530



ผลกระทบจากมลพษิทางเสียง

1. อนัตรายตอ่ระบบการได้ยิน เกิดอาการหอืูอ้ชัว่คราว หรือถ้าดงั

มากอาจทําให้หหูนวกได้

2. ทางด้านจิตใจ เกิดความรําคาญ หงดุหงิด นอนไมห่ลบั

3. รบกวนการตดิตอ่ส่ือสาร

4. ลดประสทิธิภาพการทํางาน

5. อนัตรายตอ่สขุภาพ เช่น แผลในกระเพาะอาหาร ปวดศีรษะ 



เวลาแห่งความเงยีบ (ภายในอาคาร) 

กองทุนส่ิงแวดล้อมวฒันธรรม มูลนิธิส่ิงแวดล้อมไทย

      เวลา กิจกรรม ระดบัเสียง 

21.00 - 07.00 น. นอนพกัผอ่น 35 dBA

07.00 - 09.00 น. เดนิทางจากบ้าน 70 dBA

09.00 - 17.00 น. ทํางาน 55 dBA

17.00 - 19.00 น. เดนิทางกลบับ้าน 70 dBA

19.00 - 21.00 น. เวลาครอบครัว 45 dBA





การป้องกนัอนัตรายจากมลพษิทางเสียง

1. ลดความดงัของเสียงลง

2. หลีกเล่ียงบริเวณท่ีมีเสียงดงัเกินกําหนด

3. ใช้เคร่ืองป้องกนัเสียง

4. ใช้การควบคมุทางด้านวิศวกรรม เช่น บํารุงรักษา

เคร่ืองยนต์ สร้างวสัดกุนัเสียง

5. ปลกูต้นไม้เป็นจํานวนมาก
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