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มลพิษทางเสี
ษทางเสียง (Noise pollution) เสียงดัง (loud noise) หรือ เสียงรบกวน (noise) หมายถึง สภาวะที่มีเสียง
ดังเกินปกติหรือเสียงดังตอเนื่องยาวนานจนกอใหเกิดความรําคาญหรือเกิดอันตรายตอระบบการไดยินของมนุษย และหมายรวมถึง
สภาพแวดลอมที่มีเสียงสรางความรบกวน ทําใหเกิดความเครียดทั้งทางรางกายและ จิตใจ ทําใหตกใจ หรือบาดหูได เชน เสียงดังมาก
เสียงตอเนื่องยาวนานไมจบสิ้น เปนตน ( http://www.tei.or.th/cef/nonoise/nonoise_knowledge_4detail.html )
ในปจจุบันมลพิษทางเสียงจึงเปนปญหากับผูคนที่อาศัยอยูในเมืองใหญทุกเมืองในประเทศตางๆ หลายประเทศที่เผชิญกับ
ปญหามลพิษทางเสียง มีกฎหมายในการจัดการและควบคุมมลพิษทางเสียง เพื่อคุมครองใหประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี แตในอีกหลายประเทศที่มีประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน ยังมีการใชเครื่องยนตที่เสื่อมสภาพแลว หรือใชเครื่องจักรกลที่
ประกอบขึ้นจากวัสดุราคาถูก มลพิษทางเสียงจึงยังคงเปนปญหาใหญที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตใหต่ําลง
สําหรับกรุงเทพมหานคร มลพิษทางเสียงมีแหลงกําเนิดหลักจากยานพาหนะ
เพื่อการคมนาคมขนสงทั้งทางบกและทางน้ํา
ถึงแมวาปจจุบันจะมีหนวยงานภาครัฐ
หลายหนวยงานดําเนินการพัฒนามาตรการและหาแนวทางจัดการแกไขปญหาเสียงดังจาก
ยานพาหนะ แตตามถนนและลําคลองยังคงมีเสียงดังเกินควรจากยานพาหนะรบกวนความ
สงบสุขของประชาชนที่อาศัยอยูตามแนวเสนทางคมนาคมตางๆ นอกจากนี้ยังมีแหลง
กําเนิดเสียงอึกทึกอื่น ๆ อีก เชน เสียงจากเครื่องขยายเสียงที่รานคาใชเพื่อดึงดูดความสนใจ โดยไมใสใจวาจะรบกวนและสรางความ
รําคาญใหเกิดกับคนที่อยูใกลเคียงหรือคนที่ผานไปมาเพียงใด

เราไดยินเสียงตาง ๆ ได ก็เพราะเรามีอวัยวะมหัศจรรยในระบบโสตสัมผัสของเรา
นั่นก็คือ หู

หูชั้นนอก ของเราประกอบดวยใบหูและรูหู ทําหนาที่รับเสียง เสียงจะทําใหเยื่อแกวหูสั่นสะเทือน และสงคลื่นตอไปยัง
กระดูกชิ้นเล็ก ๆ 3 ชิ้นในหูชั้นกลางและตอไปยังหูชั้นใน หูชั้นกลาง มีกลามเนื้อมัดเล็ก ๆ ที่ชวยยึดกระดูก 3 ชิ้นนี้ ใหสั่นสะเทือน
นอยลงขณะที่มีเสียงดังมาก ๆ ชวยลดความรูสึกลงเมื่อมีเสียงดัง แตระบบปองกันตามธรรมชาตินี้ก็สามารถปกปองโสตประสาทได
ในชวงสั้น ๆ เทานั้น เมื่อมีเสียงดังเกิดขึ้นเกินความสามารถของระบบปกปองตัวนี้ ประสาทหูอาจจะถูกทําลายได หูชั้นใน มีลักษณะ
เปนรูปกนหอย อวัยวะสวนนี้มีของเหลวบรรจุอยูภายใน เมื่อของเหลวเกิดการสั่นสะเทือนจากคลื่นเสียง ก็จะไปกระทบปลายเซลลที่มี
ลักษณะเปนขน ซึ่งจะตอบสนองความถี่ของเสียงในระดับตาง ๆ และเปลี่ยนใหเปนสัญญาณไฟฟาสงไปยังสมองซึ่งทําหนาที่ในการแปร
สัญญาณนี้ ทําใหเราไดยินเปนเสียงตาง ๆ
เมื่อทารกเกิดมา หูชั้นในจะมีการพัฒนามาอยางเต็มที่แลว ประกอบดวยเซลลขน เซลลเนื้อเยื่อ และเซลลระบบประสาท
ตาง ๆ ซึ่งอาจถูกทําลายไดหากเกิดการติดเชื้อ ไดรับยาบางชนิด สัมผัสกับสารเคมีหรือรับฟงเสียงดังเปนเวลานาน

หูและการไดยิน
ประสาทหูของเรา จะทํางานตอบสนองตอการไดยินเสียงเพียง 1/6 วินาที หรือ 0.16 วินาที หากไดรับฟงเสียงดังเพียง
ชวงเวลาสั้น ๆ เชน เสียงฟาผา เสียงปน หรือเสียงระเบิด เสียงดังที่เกิดขึ้นในชวงเวลาสั้น ๆ นี้ จะทําใหหูอื้อหรือไมสามารถไดยินเสียง
เปนเวลา 2-3 นาที และจะกลับคืนสูสภาพปกติไดเอง แตเมื่อไรก็ตามที่รับฟงเสียงดัง แมจะดังในระดับที่ต่ํากวานี้ แตฟงเปน
เวลานาน ๆ เชน การฟงคอนเสิรตเปนเวลากวา 2 ชั่วโมง ก็อาจทําใหสมรรถภาพการไดยินเสื่อมชั่วคราวได และถาหากสัมผัสเสียงดัง
ตอไปอีกนาน ๆ ก็อาจจะทําใหประสาทหูเสื่อมหรือหูพิการได
เราจะเริ่มรูสึกเจ็บปวดเมื่อรับฟงเสียงที่มีความดังเกินกวา 130 เดซิเบล แตการรับฟงเสียงที่มีความดังที่ 70 เดซิเบลอยาง
ตอเนื่องตลอดทั้งวันก็อาจทําใหประสาทหูเสื่อมได ประสาทหูของเราจะเสื่อมเร็วหรือชานั้น ขึ้นอยูกับวาเสียงที่เราไดยินนั้นดังเพียงใด
(กี่เดซิเบล) เปนเสียงแหลมหรือเสียงทุม (ความถี่สูงหรือต่ํา) และเราไดยินเสียงนั้นนานเพียงใด เสียงมากระแทกหูของเราเปนจังหวะ
หรือตอเนื่อง และสภาพรางกายของเรามีความทนทานตอเสียงนั้นไดมากนอยเพียงใด

ผลกระทบตอสุขภาพ
เสียงอึกทึกไมเพียงแตสรางความรําคาญและทําใหเราตองตะโกนดูดกันเทานั้น แตยัง
สงผลกระทบตอสุขภาพทําใหนอนไมหลับ เกิดความเครียด ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น และ
อาจลุกลามกลายเปนโรคหัวใจได อีกทั้งยังเปนตัวกระตุนใหเกิดพฤติกรรมกาวราว

N o te !

เดซิเบล หนวยวัดระดับเสียงเปนการวัด
เปรียบเทียบกับพลังเสียงอางอิงที่เบาที่สุด คือ 0 เดซิเบล
ซึ่งใกลเคียงกับเสียงของปกผีเสื้อที่ตกลงสูพื้น แนนอนวา
หูของเราไมสามารถไดยินเสียงที่เบาขนาดนั้น เชนเดียว
กับที่ตาของเราไมสามารถมองเห็นสิ่งที่เล็กมากๆ (เล็ก
กวา 1 ไมครอน หรือเทากับ 1 ใน 10,000 สวนของ 1
มิลลิเมตร)
เรามีเครื่องมือวัดระดับเสียงซึ่งแสดงคาออก
มาเปนเดซิเบล หรือใชตัวยอวา dB คลายกันกับที่เรามี
เทอโมมิเตอรสําหรับวัดอุณหภูมิเปนองศาเซลเซียส
(Celsius) หรือ องศาฟาเรนไฮต (Fahrenheit)
เสียงคนพูดโดยทั่วไป
มีระดับเสียงดังประมาณ 50-60 เดซิเบล

เสียงเจาะถนนมีความดังถึง
110-120 เดซิเบล

มาตรฐานระดับเสียงทีไ่ มรบกวนความสงบ
จากการศึกษาพบวาระดับเสียงที่ไมกอความเดือดรอนรําคาญแก
ประชาชนสวนใหญ (รอยละ 80) ในการใชชีวิตประจําวันกําหนดใหมี
คาไดไมเกิน 55 เดซิเบลเอ ในเวลากลางวัน และไมเกิน 45 เดซิเบลเอ
ในเวลากลางคืน ตัวอยางระดับเสียงที่เหมาะสมกับกิจกรรมตางๆ
กิจกรรม
1. การพักอาศัย (ภายนอกอาคาร)
-กลางวัน
-กลางคืน
2. การพักอาศัย (ภายในอาคาร)
-กลางวัน
-กลางคืน
3. การเรียน(อนุบาล)/ความเงียบสงบ
-ระหวางการเรียนการสอน
-ระหวางกิจกรรมในสนามเด็กเลน
4. การคา (พาณิชยกรรม)
-กลางวัน
-กลางคืน

ระดับเสียง
55 dBA
45 dBA
45 dBA
35 dBA
35 dBA
55 dBA
70 dBA
70 dBA

ที่มา : http://www.tei.or.th/cef/nonoise/pdf/guide_16_17.pdf
(WHO, กรมควบคุมมลพิษ รวมกับ ศูนยโสตประสาทการไดยินกรุงเทพฯ
และ บ. เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตน จํากัด)

ระดับเสียงที่เกิดจากยานพาหนะ
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

*

ชนิดยานพาหนะ
เครื่องบินความเร็วต่ํา
เรือยนต
เครื่องบินทั่วไป
รถบรรทุกสิบลอ
รถสามลอเครื่อง
รถบรรทุกหกลอ
รถมอเตอรไซด
รถตู
รถแท็กซี่
รถยนตโดยสาร
รถยนตนั่งสวนบุคคล

ระดับความดัง (เดซิเบล)
120 - 140
85 - 96
70 - 95
96.1
91.8
88.5
87.8
87.2
87.1
86.8
84.5

ที่มา : คูมือประชาชน ทําไมตองใสใจมลพิษทางเสียง. กองทุนสิ่งแวดลอมวัฒธนธรรม มูลนิธิสิ่งแวดลอมไทย. 2547.

