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บทคัดยอ

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาขอมูลเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับเสียง
จากการจราจรบริเวณแยกไฟจราจรในชวงเวลากลางวันและกลางคืนและเปรียบเทียบระดับเสียงท่ีเกิด
จากการจราจรกบัคามาตรฐาน โดยทาํการตรวจวดัระดบัเสยีงบรเิวณแยกไฟจราจรบนถนนมติรภาพ 
จังหวัดขอนแกน เวลากลางวัน จํานวน 6 จุด และเวลากลางคืน จํานวน 3 จุด 

ผลการศึกษา พบวา มีระดับเสียงเฉลี่ย (Leq 1 hr) สูงท่ีสุดบริเวณจุดตรวจวัดท่ี 3 และ
จุดตรวจวัดที่ 4 เทากัน คือ 73 dB(A) ระดับเสียงเฉลี่ยชวงเวลากลางวัน (Leq 9 hr) พบสูงสุด 
71 dB(A) บริเวณจุดตรวจวัดท่ี 3 และจุดท่ี 6 ระดับเสียงเฉล่ียชวงเวลากลางคืน (Leq 2 hr) 
พบสงูทีส่ดุบรเิวณจดุตรวจวัดท่ี 371 dB(A) และพบระดบัเสียงสงูสดุ (Lmax) ตํา่กวาเกณฑมาตรฐาน 
115 dB(A) ทั้ง 6 จุด ซึ่งมี Lmax สูงสุดบริเวณจุดตรวจวัดท่ี 3 เทากับ 107 dB(A) ในชวงเวลา
กลางคืน และเมื่อเปรียบเทียบ Lmax บริเวณจุดตรวจวัดท่ี 1 จุดท่ี 2 และจุดท่ี 3 พบวา มีผล
การตรวจวัดระดับเสียงในชวงเวลากลางคืนมากกวาชวงเวลากลางวันทั้ง 3 จุด

ผลการศึกษาระดับเสียงจากการจราจรในครั้งนี้ มีระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เปนไปตาม
เกณฑมาตรฐาน แตมีระดับเสียงที่มากกวา 100 dB(A) ทั้งในชวงเวลากลางวันและกลางคืนหลาย
จดุ ซึง่ควรมกีารเฝาระวงัโดยการตรวจวดัระดบัเสียงเปนประจาํ มมีาตรการควบคมุระดบัเสียงจราจร
ทีเ่หมาะสม เพือ่เปนการปองกนัผลกระทบทีจ่ะเกดิข้ึนและแกไขผลทีจ่ะเกดิจากการจราจรในอนาคต

คําสําคัญ: ระดับเสียงสูงสุด / ระดับเสียงเฉลี่ย / มลภาวะทางเสียง / การตรวจวัดระดับเสียง
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Abstract

This was a descriptive study to investigate traffic noise levels during daytime 
and nighttime at traffic-light intersections, compared with the standard levels of the 
traffic noise. The levels of the traffic noise across the intersections, including those 
on Mittraphap road, Khon Kaen, in Thailand were measured as the samples of the 
study. There were 6, 3 sample locations chosen during the daytime and nighttime 
respectively. 

The results showed that the highest noise level (Leq 1 hr), was estimated at 
73 dB(A) in the location No. 3 and No.4. For the highest noise level in the daytime 
(Leq 9 hr), it was estimated at 71 dB(A) in the location No. 3 and No.6. The highest 
noise level in the nighttime (Leq 2 hr) was estimated at 71 dB(A) in the location 
No. 3. For the maximum sound level (Lmax) of all locations, it was lower than the 
standard level of 115 dB (A), and the highest level was generated from the location 
No.3, at 107 dB(A), during the nighttime. When comparing between the Lmax of 
the location No. 1, 2 and 3, it was found that the noise levels of all the 3 locations 
at nighttime were higher than those in the daytime. 

The overall result revealed that the traffic noise levels were under the 
standard level (Lmax). However, there were some locations that the traffic noise 
levels were still higher than 100 dB(A) during both daytime and nighttime. Therefore, 
regular sound level measurements and suitable traffic noise control measures should 
be established to prevent the potential impacts from the traffic noise in the future.

 
Keywords:  Lmax / Leq / Noise pollution / Sound level measurement

บทนํา

ปจจุบันปญหามลพิษทางเสียงกลายเปนอีกหนึ่งปญหาหลัก ๆ ที่พบในชุมชนเมือง ซึ่ง
ไมไดจาํกดัเฉพาะภายในโรงงานอตุสาหกรรมเทานัน้ ยงัมผีลตอการใชชวีติประจาํวนัของประชากรใน
เมืองขนาดเล็กและขนาดใหญทั้งในประเทศที่พัฒนาแลว เชน สหรัฐอเมริกา ยุโรป และในประเทศ
ที่กําลังพัฒนา เชน อินเดีย จีน (Zannin & Bunn. 2014) ซึ่งเปนผลกระทบท่ีมาจากการจราจร 
โดยมลพิษทางเสียงจะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชน (Basner & others. 
2014) ปญหาการเพิม่มากขึน้ของมลพษิทางเสยีงมคีวามสมัพนัธกบัหลาย ๆ  ปจจัย เชน ระยะเวลาที่
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สัมผัสเสียง ระดับเสียง แหลงกําเนิดเสียง (Ashfi eld. 2017) และเกิดมาจากการเจริญเติบโต
อยางรวดเร็วของชุมชนเมืองทําใหจาํนวนของแหลงกําเนิดเสียงมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน เชน การเพ่ิมข้ึน
ของโรงงานอตุสาหกรรม ชมุชน ถนน และจาํนวนยานพาหนะ (Mohammadi. 2009) สอดคลองกบัผล
การศึกษาทีผ่านมา พบวา เสยีงของยานพาหนะบริเวณแยกทีม่สีญัญาไฟจราจรเปนเสยีงทีส่รางความ
ราํคาญไดมากทีส่ดุ (Zannin & others. 2003) และจากรายงานการติดตามและเฝาระวงัมลพิษทาง
เสยีงของกรมควบคมุมลพษิ พ.ศ. 2554 พบวา ระดบัเสยีงในกรงุเทพมหานครและบรเิวณปรมิณฑล
มีแนวโนมจะสงผลกระทบและเปนอันตรายตอการไดยินเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง สวนใหญมีคาที่
เกินมาตรฐาน คือ บริเวณที่ตรวจวัดริมเสนทางการจราจร (กรมควบคุมมลพิษ. 2554) ซึ่งมีระดับ
ที่เกินคามาตรฐานที่องคการพิทักษสิ่งแวดลอมของอเมริกาซึ่งกําหนดคาระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 
24 ชั่วโมงไมเกิน 70 dB(A) (ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ. 2540) หากประชาชน
ตองอยูในบริเวณท่ีมีเสียงเกินคามาตรฐานเปนเวลานานจะกอใหเกิดอันตรายตอระบบการไดยินไดหรือ 
กอใหเกิดความรําคาญจนมีผลกระทบตออารมณการสนทนาและกระทบตอจิตใจได (กรมควบคุม
มลพิษ. 2554)

สถานการณระดับเสียงบริเวณริมถนนในพื้นที่จังหวัดขอนแกนในป 2559 มีระดับเสียง
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่ 61 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด 86 dB(A) ซึ่งสูงสุดเปนอันดับหนึ่ง เมื่อเทียบ
กับสถานการณเสยีงในตางจังหวัดป 2559 (กรมควบคุมมลพิษ. 2560) และระดับเสียงเฉล่ียบริเวณ
ริมถนนในป 2557 พบวา มีระดับเสียงเฉลี่ยสูงสุด คือ 83 dB(A) (สํานักงานจัดการคุณภาพอากาศ
และเสยีง. 2559) ซึง่ถนนมติรภาพ อาํเภอเมอืง จงัหวดัขอนแกนทีเ่ปนเสนทางจราจรบนถนนเสนหลกั
ของประเทศไทยเสนทางหน่ึง ซึ่งมีการจราจรท่ีหนาแนนและมีผูอยูอาศัยบริเวณรอบถนนมิตรภาพ
คอนขางหนาแนน ดงันัน้ผูวจิยัจงึมคีวามสนใจศกึษาระดบัเสียงและเปรียบเทียบระดบัเสียงในแตละ
ชวงระยะเวลากลางวนัและกลางคนื เพือ่ใชเปนขอมลูพ้ืนฐานในการวางแผนปองกนัมลพษิทางเสยีง
ที่จะสงผลกระทบตอชุมชนรอบ ๆ เสนทางตอไปในอนาคต

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพือ่ศกึษาระดับเสยีงทีเ่กดิจากการจราจรบริเวณแยกไฟจราจรในชวงเวลากลางวันและ

กลางคืนบนถนนมิตรภาพ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
2. เพือ่เปรยีบเทยีบระดบัเสยีงกบัคามาตรฐานท่ีเก่ียวของตามประกาศคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป
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ขอบเขตการวิจัย
ศึกษาบนถนนมิตรภาพ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ระยะทาง 7.1 กิโลเมตร ซึ่งเปนพื้นที่

ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน โดยเก็บตัวอยางบริเวณแยกไฟจราจรที่ตัดผานถนนมิตรภาพ
ชวงเวลากลางวัน (08.00–17.00 น.) ตรวจวัด จํานวน 6 จุด ไดแก จุดท่ี 1 แยกไฟจราจรประตู
มหาวิทยาลัยขอนแกน ศาลเจาพอมอดินแดง จุดที่ 2 แยกไฟจราจรศูนยหัวใจฯ จุดที่ 3 แยกไฟ
จราจรสามเหล่ียม จุดที่ 4 แยกไฟจราจรเซ็นทรัลขอนแกน จุดท่ี 5 แยกไฟจราจรมหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และจุดที่ 6 แยกไฟจราจรเจริญศรี และชวงเวลากลางคืน (18.00 – 20.00 น.) 
ตรวจวดั จาํนวน 3 จดุ ไดแก จดุท่ี 1 แยกไฟจราจรประตมูหาวทิยาลยัขอนแกน ศาลเจาพอมอดนิแดง 
จดุที ่2 แยกไฟจราจรศนูยหวัใจฯ จดุที ่3 แยกไฟจราจรสามเหลีย่ม โดยใชโปรแกรม ArcGIS Desktop 
เพื่อระบุจุดตรวจวัด ดังภาพที่ 1 และจัดทําแผนผังจุดตรวจวัดท้ัง 6 จุด ดังภาพที่ 2

วิธีดําเนินการวิจัย
1. รูปแบบการวิจัย
 การวิจยัครัง้นีเ้ปนการศึกษาเชิงพรรณนาเพ่ือศกึษาระดับเสยีงทีเ่กดิจากการจราจรในแต

ละชวงเวลาท้ังกลางวนัและกลางคนื กรณีศกึษาบรเิวณแยกไฟจราจรบนถนนมติรภาพ เขตอาํเภอเมอืง 
จังหวัดขอนแกน และเพื่อเปรียบเทียบระดับเสียงกับคามาตรฐานในประเทศไทย

2. เครื่องมือการวิจัย
 2.1 เครื่องวัดเสียง Sound level meter จํานวน 3 เคร่ือง จากหองปฏิบัติการ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดแก
  1) RION NL-21 ID 5211140000001
  2) RION NL-21 ID 30390732 
  3) RION NL-52 ID 5911120000015
 2.2  เครื่องสอบเทียบสําหรับตรวจสอบความเท่ียงตรงของเคร่ืองวัดเสียง 
 2.3  ตลบัเมตรสาํหรบัวดัระยะหางของจดุตดิตัง้กบัสิง่กดีขวางและความสงูในการตดิตัง้
 2.4  แบบบันทึกขอมูลระดับเสียงในชวงเวลาตาง ๆ
 2.5  โปรแกรม ArcGIS Desktop
 2.6  เครื่องคอมพิวเตอรจัดทําแผนที่และบันทึกขอมูล
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ภาพท่ี 1 แผนที่ระบุจุดตรวจวัดระดับเสียง ถนนมิตรภาพ จังหวัดขอนแกน
ที่มา: โปรแกรม ArcGIS Desktop

ภาพท่ี 2 แผนผังจุดตรวจระดับเสียงเสียงการจราจรบริเวณแยกไฟจราจรที่ตัดผานถนนมิตรภาพ
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
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การเก็บรวบรวมขอมูล
1. คนหาขอมูลแผนที่ถนนมิตรภาพ เขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน โดยใชโปรแกรม 

Google map (Google map. 2559)
2. จดัทาํแผนทีก่าํหนดเสนทางและแบงจดุตรวจวัดในระยะทาง 7.1 กโิลเมตร และกาํหนด

จดุตรวจวัด 6 จดุ บรเิวณแยกไฟจราจรท้ังหมด ทีอ่ยูบนเสนทางทีก่าํหนดไวดงัภาพท่ี 1 และภาพท่ี 2
 จุดที่ 1 คือ แยกไฟจราจรประตูมหาวิทยาลัยขอนแกน ศาลเจาพอมอดินแดง
 จุดที่ 2 คือ แยกไฟจราจรศูนยหัวใจฯ
 จุดที่ 3 คือ แยกไฟจราจรสามเหล่ียม
 จุดที่ 4 คือ แยกไฟจราจรเซ็นทรัลขอนแกน
 จุดที่ 5 คือ แยกไฟจราจรมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 จุดที่ 6 คือ แยกไฟจราจรเจริญศรีฯ
3. ตรวจสอบความถูกตองของเคร่ืองตรวจวัดระดับเสยีงทัง้ 3 เครือ่ง (Calibrate) กอนและ

หลังการนําเคร่ืองมือไปใชงาน โดยปฏิบัติตามคูมือการตรวจสอบความถูกตองของเครื่องวัดเสียง
4. ใช A-Weighting เปนมาตรในการวัดเสียงใชสเกลเร็ว (Fast) เปนความไวของเครื่อง

วัดเสียง และการวัดระดับเสียงใชการทํางานอัตโนมัติ สามารถคํานวณระดับเสียงออกมาเปนคา 
Leq ได โดยการวัดและบันทึกระดับเสียงตั้งคาใหมีการเก็บขอมูลอัตโนมัติทุก ๆ 1 ชั่วโมง โดยการ
ติดตั้งเคร่ืองวัดเสียงภายนอกอาคารตองติดตั้งเครื่องสูงกวาพื้นไมตํ่ากวา 1.2 เมตร โดยในรัศมี 
3.50 เมตร ตามแนวราบรอบไมโครโฟนตองไมมกีาํแพงหรือส่ิงอืน่ใดท่ีมคีณุสมบัตใินการสะทอนเสียง
กีดขวางอยู (กรมควบคุมมลพิษ. 2550)

5. ตรวจวัดระดับเสียงในแตละจุดตามที่กําหนดไวในแผนผัง ดังภาพที่ 1 และภาพที่ 2 
ตรวจวัดในชวงเวลากลางวันบริเวณจุดท่ี 1 ถึงจุดที่ 6 รวมท้ังหมด 6 จุด 9 ชวงเวลา ตั้งแต 
08.00 – 17.00 น. และชวงเวลากลางคืนบริเวณจุดท่ี 1 ถึงจุดท่ี 3 รวมทั้งหมด 3 จุด 2 ชวงเวลา 
ตั้งแต 18.00 – 20.00 น. ตรวจวัดแยกไฟจราจรตอ 1 จุด และเก็บขอมูลทุก ๆ 1 ชั่วโมง 
โดยอานคาระดับเสียงจากเครื่องวัดเสียง

6. เมือ่ตรวจวดัระดบัเสยีงเรยีบรอยแลว นาํขอมลูทีไ่ดจากการตรวจวดัทัง้หมดมาวเิคราะห
และทําการเปรียบเทียบตามชวงเวลาและเปรียบเทียบกับคามาตรฐานท่ีกําหนดไวในแตละจุด

การวิเคราะหขอมูล
วเิคราะหขอมลูโดยใชสถติเิชงิพรรณนานําเสนอคาระดับเสียงดวยคาเฉล่ีย คาตํา่สดุ คาสงูสดุ

โดยใชโปรแกรม STATA ในการวเิคราะห
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ผลการวิจัย
1. ระดับเสียงจากการจราจรในชวงเวลากลางวัน
 ผลการตรวจวัดระดับเสียงชวงเวลากลางวันในทุก ๆ 1 ชั่วโมงบริเวณสี่แยกไฟจราจร

ถนนมิตรภาพ อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน จํานวน 6 จุด ตั้งแตเวลา 08.00-17.00 น.
พบวา มีระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Leq 1 hr) สูงท่ีสุด 73 dB(A) ที่เวลา 09.00-10.00 น. บริเวณ
จุดตรวจวัดที่ 3 (แยกไฟจราจรสามเหลี่ยม) และบริเวณจุดตรวจวัดที่ 4 (แยกไฟจราจรเซ็นทรัล
ขอนแกน) ที่เวลา 12.00-13.00 น.มีระดับเสียงตํ่าสุด (Lmin) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax)
60-100 dB(A) และ 57-102 dB(A) ตามลําดับ รองลงมาคือ Leq 1 hr72 dB(A) บริเวณจุดตรวจ
วัดที่ 3 (แยกไฟจราจรสามเหล่ียม) ที่เวลา 16.00 - 17.00 น. และเวลา 08.00 - 09.00 น. บริเวณ
จุดตรวจวัดที่ 6 (แยกไฟจราจรเจริญศรีฯ) มี Lmin และ Lmax ระหวาง 61-92 dB(A) และ
 56-99dB(A) ตามลําดับ (ดังตารางที่ 1 และภาพท่ี 3)

 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (Leq9hr) พบวา มี Leq9hr ระหวาง 66-71 
dB(A) พบสูงสุด 71 dB(A) 2 จุด คือ บริเวณจุดตรวจวัดท่ี 3 (สี่แยกไฟจราจรสามเหล่ียม) และ
จุดตรวจวัดที่ 6 (แยกไฟจราจรเจริญศรี) รองลงมา 70 dB(A) บริเวณจุดตรวจวัดท่ี 5 (แยกไฟจราจร 
มหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื) และ 67 dB(A) บรเิวณจดุตรวจวดัที ่4 (แยกไฟจราจรเซ็นทรลั  
ขอนแกน) ตามลําดับ (ดังตารางที่ 2)

 เมื่อพิจารณาที่ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) พบมากที่สุด 102 dB(A) บริเวณจุดตรวจวัดท่ี 
4 (แยกไฟจราจรเซ็นทรัลขอนแกน) รองลงมา 100 dB(A) 2 จุด คือ บริเวณจุดตรวจวัดท่ี 1 (แยกไฟ
จราจรประตูมหาวิทยาลัยขอนแกน ศาลเจาพอมอดินแดง) และบริเวณจุดตรวจวัดที ่3 (แยกไฟจราจร
สามเหล่ียม) และ 99 dB(A) บริเวณจุดตรวจวัดท่ี 6 (แยกไฟจราจรเจริญศรีฯ) ตามลําดับ (ดังตาราง
ที ่2) เม่ือเปรยีบเทยีบ Lmax กบัคามาตรฐาน พบวา บริเวณจดุตรวจวดัไดทัง้ 6 จดุเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กําหนด
มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปกําหนดไว (ดังภาพที่ 4)
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ตารางท่ี 1  ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Leq 1hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ระดับเสียงต่ําสุด 
  (Lmin) จําแนกตามจุดตรวจและชวงเวลาในเวลากลางวัน (dB(A))
 

    
 dB(A) 

 1  2  3  4  5  6 

1 08.00-09.00 . 
Leq 1 hr 66 65 70 67 70 72 

Lmin - Lmax 52-85 54-56 69-85 54-92 52-92 56-99 

2 09.00-10.00 . 
Leq 1 hr 66 65 73 69 70 71 
Lmin - Lmax 51-82 51-84 60-100 54-98 52-98 57-96

3 10.00-11.00 . 
Leq 1 hr 68 66 71 66 71 71 
Lmin - Lmax 51-91 51-90 60-99 56-86 53-92 55-93 

4 11.00-12.00 . 
Leq 1 hr 67 66 71 66 70 69 
Lmin - Lmax 52-92 52-89 60-89 56-86 53-91 55-90 

5 12.00-13.00 . 
Leq 1 hr 66 66 70 73 70 71 
Lmin - Lmax 50-82 51-85 62-94 57-102 52-90 55-98 

6 13.00-14.00 . 
Leq 1 hr 66 65 70 66 70 70 
Lmin - Lmax 51-83 51-87 59-87 56-88 52-93 56-92 

7 14.00-15.00 . 
Leq 1 hr 66 66 71 66 70 70 
Lmin - Lmax 51-88 51-86 61-92 56-86 51-93 55-92 

8 15.00-16.00 . 
Leq 1 hr 67 66 70 66 71 71 
Lmin - Lmax 52-100 51-89 60-94 57-95 52-90 56-89 

9 16.00-17.00 . 
Leq 1 hr 66 66 72 66 71 71 
Lmin - Lmax 52-83 51-84 61-92 59-70 51-92 58-89 
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ภาพที่ 3  ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Leq 1 hr) บริเวณจุดตรวจ 6 จุด จําแนกตามชวงเวลา

 

60

62

64

66

68

70

72

74
dB

 (A
)

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 

*  115 dB(A) 

  Leq9hr Lmax* 
dB(A) dB(A)

 
(08.00-17.00 .) 

1 66 100  
2 66 90  
3 71 100  
4 67 102  
5 70 98  
6 71 99  

ตารางท่ี 2  ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq 9 hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) จากการจราจรชวงเวลา
                กลางวัน จําแนกตามจุดตรวจวัด (dB(A))
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ภาพที่ 4  เปรียบเทียบระดับเสียงสูงสุด (Lmax) จากการจราจรชวงเวลากลางวัน กับคามาตรฐาน
จําแนกตามจุดตรวจวัด (dB(A))

2. ระดับเสียงจากการจราจรในชวงเวลากลางคืน
 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในชวงเวลากลางคืน ที่เวลา 18.00-20.00 น. บริเวณสี่แยก

ไฟจราจรถนนมิตรภาพ อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน จํานวน 3 จุด ไดแก จุดท่ี 1 (แยกไฟ
จราจรประตูมหาวิทยาลัยขอนแกน ศาลเจาพอมอดินแดง) จุดท่ี 2 (แยกไฟจราจรศูนยหัวใจฯ) และ
จุดที่ 3 (แยกไฟจราจรสามเหล่ียม) พบวา มี Leq 1 hr สูงสุด 72 dB(A) และมี Lmin และ Lmax 
ระหวาง 59-95 dB(A) ในชวงเวลา 18.00-19.00 น. บริเวณจุดตรวจวัดท่ี 3 (สี่แยกไฟจราจร
สามเหลีย่ม) รองลงมา 70 dB(A) ม ีLmin และ Lmax ระหวาง 60-107 dB(A) เวลา 19.00-20.00 น. 
บริเวณจุดตรวจวัดที่ 3 (สี่แยกไฟจราจรสามเหลี่ยม) (ดังตารางท่ี 3)

 เมือ่พิจารณาระดับเสยีงเฉล่ียชวงเวลากลางคืน 2 ชัว่โมง (Leq2hr) พบสงูสุด 71 dB(A) 
บริเวณจุดตรวจวัดที่ 3 (สี่แยกไฟจราจรสามเหล่ียม) รองลงมา 67 dB(A) บริเวณจุดตรวจวัดท่ี 1 
(แยกไฟจราจรประตูมหาวิทยาลัยขอนแกน ศาลเจาพอมอดินแดง) (ดังตารางท่ี3)

 เมื่อพิจารณาที่ระดับเสี่ยงสูงสุด (Lmax) พบสูงสุด107 dB (A) คือ บริเวณจุดตรวจ
วัดที่ 3 (สี่แยกไฟจราจรสามเหล่ียม) รองลงมา 103 dB(A) บริเวณจุดตรวจวัดท่ี 1 (แยกไฟจราจร
ประตูมหาวิทยาลัยขอนแกน ศาลเจาพอมอดินแดง) และ 94 dB(A) บริเวณจุดตรวจวัดท่ี 2 
(แยกไฟจราจรศูนยหัวใจฯ) ตามลําดับ (ดังตารางท่ี 3) ซึ่งจากการศึกษาพบวา ระดับเสียงสูงสุดที่
ตรวจวัดไดทั้ง 3 จุดเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว (ดังภาพที่ 5)

80
85
90
95

100
105
110
115

dB
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)

 1  2  3

Lmax

 4  5

 

5

 

 6
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ตารางท่ี 3  ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Leq 1 hr) ระดับเสียงเฉล่ีย 2 ชั่วโมง (Leq 2 hr) และ
                ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ระดับเสียงต่ําสุด (Lmin) จําแนกตามจุดตรวจและชวงเวลา
                ในเวลากลางคืน (dB(A))

   
 dB(A) 

 1  2  3 

1 18.00-19.00 . 
Leq 1 hr 68 65 72 

Lmin - Lmax 54-88 51-84 59-95 

2 19.00-20.00 . 
Leq 1 hr 67 66 70 
Lmin - Lmax 50-103 51-94 60-107

 
(18.00-20.00 .) 

Leq2hr 67 66 71 
Lmax 103 94 107 

*    
*  115 dB(A) 

3. เปรียบเทียบระดับเสียงจากการจราจรในชวงเวลากลางวันและกลางคืน
 ผลการศึกษาระดับเสียงเฉลี่ยชวงเวลากลางวัน (Leq9 hr) และชวงเวลาคืน (Leq2 hr)   

จํานวน 3 จุด คือ จุดที่ 1 จุดที่ 2 และจุดที่ 3 พบวา บริเวณจุดท่ี 2 (แยกไฟจราจรศูนยหัวใจฯ)      
และจุดที่ 3 (แยกไฟจราจรสามเหล่ียม) มีระดับเสียงเฉล่ียเทากัน คือ 66 และ 71 dB(A) ตามลําดับ 
และจุดตรวจวัดที่ 2 (แยกไฟจราจรศูนยหัวใจฯ) มีระดับเสียงเฉลี่ยชวงเวลากลางคืนมากกวากลาง
วันเล็กนอย คือ 67 และ 66 dB(A) (ดังตารางที่ 4)

 ผลการศึกษาระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ชวงเวลากลางวันและชวงเวลาคืน พบวา 
ชวงเวลากลางคืนมีระดับเสียงสูงกวาในชวงเวลากลางวันทั้ง 3 จุด โดยบริเวณที่มี Lmax มากที่สุด
คือ บริเวณจุดตรวจวัดท่ี 3 (สี่แยกไฟจราจรสามเหล่ียม) ชวงเวลากลางคืนเทากับ 107 dB(A) 
ชวงเวลากลางวัน 100 dB(A) รองลงมาบรเิวณจุดตรวจวัดท่ี 1 (แยกไฟจราจรประตู มหาวิทยาลัย
ขอนแกน ศาลเจาพอมอดินแดง) ชวงเวลากลางคืนเทากับ 103 dB(A) ชวงเวลากลางวัน 100 dB(A) 
และจุดตรวจวัดท่ี 2 (แยกไฟจราจรศูนยหัวใจฯ) ชวงเวลากลางคืน 94 dB(A) ชวงเวลากลางวัน
90 dB(A) ตามลําดับ (ดังตารางที่ 4)
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ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบระดับเสียงเฉลี่ยและระดับเสียงสูงสุดจากการจราจรชวงเวลากลางวัน
                และกลางคืนทั้งหมด 3 จุด (dB(A)) 

4. เปรียบเทียบระดับเสียงสูงสุดกับเกณฑมาตรฐาน
เมื่อเปรียบเทียบระดับเสียงสูงสุด (Lmax) จุดท่ี 1 จุดท่ี 2 และจุดท่ี 3 ชวงเวลากลางวัน

และชวงเวลากลางคืนกับเกณฑมาตรฐานที่ไดกําหนดไว พบวา Lmax ทั้ง 3 จุด มีระดับเสียงท่ีเปน
ไปตามเกณฑมาตรฐานที่ไดกําหนดไว แตมีระดับเสียงสวนใหญคอนขางสูง สวนใหญ 100 dB(A) 
ขึ้นไป ซึ่งถาในอนาคตมีระดับเสียงที่เกินกวาเกณฑมาตรฐานตามที่กําหนดจะทําใหเกิดผลกระทบ
ตอระบบการไดยินได (ดังภาพที่ 5)

ภาพท่ี 5 เปรียบเทียบระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ระหวางชวงเวลากลางวันและกลางคืน
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สรุปผลการวิจัย
1. ระดับเสียงการจราจรในชวงเวลากลางวัน
 การศึกษาระดับเสียงบนถนนมิตรภาพ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ระยะทาง 

7.1 กิโลเมตร เก็บตัวอยางบริเวณแยกไฟจราจรที่ตัดผานถนนมิตรภาพ รวมจุดตรวจวัด 6 จุด 
ในเดอืนมนีาคม ป 2559 ตัง้แตเวลา 08.00-17.00 น. เมือ่พิจารณาระดับเสยีงเฉล่ีย 1 ชัว่โมง (Leq 1 hr)
พบวา มี Leq 1 hr สูงที่สุดเทากับ 73 dB(A) ในชวงเวลา 09.00-10.00 น. บริเวณจุดตรวจท่ี 3 
(แยกไฟจราจรสามเหลีย่ม) และบรเิวณจดุตรวจวดัที ่4 (แยกไฟจราจรเซน็ทรลัขอนแกน) เวลา 12.00-
13.00 น. ซึ่งระดับเสียงตํ่าสุด (Lmin) และสูงสุด (Lmax) อยูระหวาง 60-100 dB(A) และ 57-102 
dB(A) ตามลําดับ และเมื่อพิจารณา Leq 1 hr ทั้ง 6 จุด พบวา ชวงเวลา 12.00-13.00 น. มี Leq 
1 hr มากที่สุด และมีผลการตรวจวัดมีระดับเสียงเฉล่ีย (Leq 9 hr) ทั้ง 6 จุด อยูระหวาง 66-71 
dB(A) พบสูงสุด 71 dB(A) 2 จุด คือ บริเวณจุดตรวจวัดท่ี 3 (สี่แยกไฟจราจรสามเหล่ียม) และ
จุดตรวจวัดที่ 6 (แยกไฟจราจรเจริญศรี) รองลงมา 70 dB(A) บริเวณจุดตรวจวัดท่ี 5 (แยกไฟจราจร 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

2.  ระดับเสียงการจราจรในชวงเวลากลางคืน
 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในชวงเวลากลางคืน ตั้งแตเวลา 18.00-20.00 น. ทั้ง 3 จุด 

ไดแก จุดตรวจวัดที่ 1 (แยกสัญญาณไฟจราจรประตูมหาวิทยาลัยขอนแกน ศาลเจาพอมอดินแดง) 
จุดตรวจวัดที่ 2 (แยกไฟจราจรศูนยหัวใจฯ) และจุดตรวจวัดท่ี 3 (สี่แยกไฟจราจรสามเหล่ียม) เมื่อ
พิจารณาระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Leq 1 hr) และระดับเสียงเฉล่ีย 2 ชั่วโมง (Leq 2 hr) พบวา 
มีระดับเสียงสูงที่สุดที่บริเวณจุดที่ 3 (แยกไฟจราจรสามเหล่ียม) เชนเดียวกับระดับเสียงในชวงเวลา
กลางวัน

3. เปรียบเทียบระดับเสียงการจราจรในชวงเวลากลางวันและกลางคืน
 ผลการศึกษาระดับเสียงงสูงสุด (Lmax) เมื่อเปรียบเทียบในชวงเวลากลางวันและชวง

เวลากลางคืน จุดที่ 1 ถึง จุดที่ 3 พบวา ระดับเสียงที่ตรวจวัดไดในชวงเวลากลางคืนสูงกวาระดับ
เสยีงทีต่รวจวดัไดในชวงเวลากลางวนั ทัง้ 3 จดุ คอื จดุที ่1 (แยกไฟจราจรประตูมหาวิทยาลัยขอนแกน 
ศาลเจาพอมอดินแดง) จุดที่ 2 (แยกไฟจราจรศูนยหัวใจฯ) และจุดท่ี 3 (แยกไฟจราจรสามเหล่ียม)

4. เปรียบเทียบระดับเสียงสูงสุดกับเกณฑมาตรฐาน
 ผลการตรวจวดัระดบัเสยีงสงูสดุ (Lmax) ในชวงเวลากลางวนั 6 จดุ และชวงเวลากลางคนื 

3 จุด พบวา เปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีไดกําหนดไวทุกจุดและทุกชวงเวลา แตมี Lmax ที่คอน
ขางสูงในบางจุด ซึ่งสวนใหญพบวา มีระดับเสียงต้ังแต 100 dB (A) ขึ้นไป ซึ่งถาสูงขึ้นเร่ือย ๆ 
จนมากกวาเกณฑมาตรฐาน จะทําใหมีผลกระทบกับประชาชนหรือกลุมคนที่มีอาชีพที่อยูในบริเวณ
ดงักลาว  และตองสมัผสัเสยีงทีเ่กนิคามาตรฐานเปนเวลานาน อาจกอใหเกดิอนัตรายและความราํคาญ
ตอการไดยินได โดยสามารถทําใหเกิดผลกระทบทั้งตอจิตใจและอารมณ (ดังภาพที่ 4 และภาพท่ี 5)
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อภิปรายผลการวิจัย
ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Leq 1 hr) ในชวงเวลากลางวัน พบวา มีระดับ

สูงสุด บริเวณจุดตรวจที่ 3 และบริเวณจุดตรวจวัดที่ 4 อาจเนื่องมาจากเปนแยกไฟจราจรที่มี
ขนาดใหญ โดยจุดที่ 3 มีเสนทางอุโมงคลอดผาน และใกลกับสถานีขนสงผูโดยสารประจําจังหวัด 
ทําใหมีเสนทางการเดินรถที่ตัดผานมากกวาแยกไฟจราจรอ่ืนๆ และท้ัง 2 จุด เปนเสนทางเสนหลัก
ที่ตัดผานเขาไปในเขตเทศบาลเมืองขอนแกนมีรถประจําทางสวนใหญวิ่งผาน จึงทําใหมีระดับเสียง
มากกวาจดุอืน่ๆ ไดเชนกนั ผลการตรวจวัด Leq 1 hr ทัง้ 6 จดุ พบสงูทีส่ดุในชวงเวลา 12.00-13.00 น. 
ซึง่อาจมีสาเหตุมาจากเปนชวงเวลาของการพักรบัประทานอาหารกลางวัน ซึง่เปนไปไดวามพีนกังาน
ทั้งหนวยงานราชการ และเอกชนที่ทํางานในบริเวณพื้นที่ดังกลาว  หรือนักศึกษาจากมหาลัยของรัฐ
และเอกชนจากหลายสถาบนัท่ีอยูใกลเคยีงใชเสนทางดงักลาว ทีม่จีาํนวนรานอาหารจาํนวนมากและ
มีหางสรรพสินคาขนาดใหญ จึงมีการใชเสนทางจราจรท่ีมากขึ้นในชวงเวลานั้น  ทําใหมีระดับเสียง
ดังมากขึ้นดวย และผลการตรวจวัดระดับเสียงในชวงเวลากลางคืนทั้ง 3 จุด เมื่อพิจารณา Leq 1 hr 
พบสูงที่สุดบริเวณจุดที่ 3 เชนเดียวกับผลการตรวจวัดระดับเสียงในชวงเวลากลางวัน 

ผลการตรวจวัดมีระดับเสียงเฉลี่ย (Leq 9 hr) พบสูงสุด 3 จุด ไดแก บริเวณจุดตรวจวัดท่ี 
3 บริเวณจุดตรวจวัดที่ 5 และบริเวณจุดตรวจวัดที่ 6 เมื่อพิจารณาจุดตรวจวัดทั้ง 3 จุด พบวา 
เปนแยกไฟจราจรท่ีมีขนาดใหญอยูใกลกับสถานีขนสงผูโดยสาร สถานศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม 
บริษัทเอกชนและสถานประกอบการท้ังขนาดใหญและขนาดเล็ก การใชเสนทางในการจราจรเปน
จํานวนมากทั้งรถยนต (ระดับเสียง 85 dB (A)) รถจักรยานยนต (ระดับเสียง 88 dB(A)) รถบรรทุก 
(ระดับเสียง 96 dB(A)) (Sirchanhod. 2555) และรถโดยสารประจําทางท่ีมีผลการตรวจวัดระดับ
เสียงในป 2553 เกินมาตรฐานรอยละ 76.0 (เถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ. 2553) วิ่งผานเปนจํานวนมาก 
จึงทําใหมี Leq 9 hr. บริเวณดังกลาวอยูในระดับที่สูง

ผลการเปรียบเทียบระดับเสยีงสงูสดุ (Lmax) พบวา ทีช่วงเวลากลางคืนมรีะดบัเสยีงสงูกวา
ชวงเวลากลางวนัท้ัง 3 จดุ ซึง่เปนไปตามทฤษฎกีารหกัเหของเสยีง ทีช่วงเวลากลางคนืจะมกีารหกัเห
ไดไกลกวา เน่ืองจากมอีณุหภูมใิกลผวิโลกทีต่ํา่กวา จงึทาํใหไดรบัสัมผัสเสยีงทีด่งักวาในชวงเวลากลาง
วัน(อนุชา ชาติวงศ. 2559) และเมื่อพิจารณาผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ในชวงเวลา
กลางวันทั้ง 6 จุด และในชวงเวลากลางคืน 3 จุด พบวา มีระดับเสียงสูงสุดเปนไปตามที่มาตรฐาน
กําหนด คือ มีคาไมเกิน 115 dB(A) (ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ. 2540) สอดคลอง
กับการศึกษาระดับเสียงบริเวณถนนที่มีการจราจรหนาแนนในเขตเมืองพิษณุโลก ซึ่งเปนเขตพื้นที่
ในอําเภอเมืองเชนเดียวกัน (ธันวดี ศรีธาวิรัตน. 2552) แตเมื่อพิจารณาระดับเสียงสูงสุดทุกจุด 
ทุกชวงเวลาพบวา สวนใหญมี Lmax ในระดับที่สูง (90-107 dB (A)) ถาในอนาคตมีระดับเสียงสูง
มากกวา 115 จะกอใหเกิดอันตรายตอระบบการไดยิน หรือเกิดความรําคาญ อาจมีผลทําใหเกิดผล
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กระทบหรือผลเสียที่เกิดกับประชาชนท่ีอาศัยอยูบริเวณใกลเคียงกับเสนทางจราจรหรือกลุมคนที่มี
อาชีพที่ตองทํางานในบริเวณเสนทางจราจรได เชน ตํารวจจราจร 

โดยจากการศกึษาความสมัพนัธระหวางระดบัเสยีงจากการจราจรกับการตอบสนองของ
ประชากรมคีวามสมัพันธระหวางรอยละของความราํคาญกบัคาระดบัเสยีงเฉลีย่ ดวยคาสมัประสทิธ
สหสมัพนัธ 0.83 (ศรญิญา ชพูลู. 2544) ดงันัน้จงึควรมกีารเฝาระวงัดวยการตรวจวดัระดับเสยีงเปน
ประจํา มีมาตรการควบคุมระดับเสียงจราจร เชน มีการควบคุมตรวจวัดยานพาหนะอยางเครงครัด 
และสมํ่าเสมอ การจํากัดการใชแตรสัญญาณ การจัดทํากําแพงกั้นเสียงหรือวัสดุดูดซับเสียงและ
การออกแบบปรบัปรงุถนนใหสามารถลดเสยีงได (เถลงิศกัด์ิ เพช็รสวุรรณ. 2553) เพือ่เปนการปองกนั
ผลกระทบตอสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น ไดแก อาการประสาทหูเสื่อมหรือการเสื่อมของการไดยิน
และแกไขผลที่จะเกิดจากการจราจรในอนาคตได 

ขอเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจัยไปใช
1. นอกจากการศกึษาระดบัเสยีงดวยวธิกีารตรวจวดับรเิวณแหลงกาํเนดิเสยีง สามารถเกบ็

ขอมูลผลกระทบตอการสัมผัสเสียงจากการจราจรเพิ่มเติมในรูปแบบของการรายงานของผูอาศัย
และทํางานบริเวณโดยรอบแยกไฟจราจรได เพื่อนํามาพิจารณาควบคูกันในการวิเคราะหผลกระทบ
ที่เกิดจากเสียงของการจราจร กอนดําเนินการปองกันและแกไขปญหาที่จะเกิดข้ึนตอไป

2. จากผลของการตรวจวัดระดับเสยีงสงูสดุ (Lmax) ทีเ่กดิจากการจราจรต้ังแต 100 dB(A)  
ทั้ง 3 จุด คือ บริเวณจุดตรวจวัดที่ 1 จุดตรวจวัดที่ 3 และจุดตรวจวัดที่ 4 ทั้งชวงเวลากลางวัน
และกลางคืนถึงแมระดับเสียงดังกลาวยังอยูในเกณฑมาตรฐาน แตพบวา มีระดับเสียงที่สูงที่สุด
ดงันัน้ควรมีการเฝาระวังระดับเสียงบริเวณดังกลาว โดยหนวยงานท่ีเก่ียวของควรมีมาตรการควบคุม
ระดับเสียงจราจร เพื่อเปนการปองกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและแกไขผลที่จะเกิดจากการจราจร
ในอนาคต เชน มีการควบคุมตรวจวัดระดับเสียงของยานพาหนะแตละประเภทอยางเครงครัด
และสม่ําเสมอ การจํากัดการใชแตรสัญญาณ การจัดทํากําแพงก้ันเสียงหรือวัสดุดูดซับเสียง 
การออกแบบปรับปรุงถนนใหสามารถลดเสียงได
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