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บทคัดยอ
การกอสรางรถไฟฟาบีทีเอสเพื่อแกปญหาจราจรในกรุงเทพมหานครนั้น ไดสงผลเสียตอ
ทัศ นียภาพ และยังทํ าใหเกิดการสะสมของมลพิ ษทางอากาศ และเสี ยงบนทองถนนบริเวณใต
เสนทางของสถานีรถไฟฟา โดยเฉพาะเรื่องเสียง ที่มีระดับความดังของเสียงมากกวาปกติอันเปนผล
มาจากขอจํา กัด ในการออกแบบทางกายภาพของโครงการ โดยป ญหาดานมลภาวะทางเสีย งที่
เกิดขึ้นนี้ ไดสงผลเสียตอสุขภาพจิตของผูที่ใชงาน และอยูอาศัยในบริเวณนั้นอยางมาก ในปจจุบัน
ไดมีการวางแผน และติดตั้งวัสดุดูดกลืน เสียงพรอมกับสถานีรถไฟฟาที่สรางขึ้นใหม การวิจัยนี้จึงมี
จุด มุงหมายเพื่อหาแนวทางการประยุก ตใ ชวัส ดุดูดกลื นเสียงให มีประสิ ทธิภ าพมากที่สุ ด เพื่อ ลด
มลภาวะทางเสียง โดยการสร างแบบจํ าลอง มาตราสวน 1 : 5 เพื่ อทดสอบสภาวะเสียงของ
สภาพแวดลอมที่ทําการศึกษา และเลือกใชฉนวนดูดกลืนเสียงประเภทพลาสติกเสนใย และวัสดุปด
ผิว ไดแก ตะแกรงเหล็กเจาะรู และลวดกรงไกในการศึกษาวิจัย
จากการศึ กษาเบื้องต น พบวา ปจ จัยทางกายภาพของสถานีร ถไฟฟาบีทีเอสมีผ ลตอ
ระดับเสียงที่ เพิ่ มขึ้นอยางผิดปกติจ ริง โดยชองทางเดินรถของถนนที่ติ ดกั บเกาะกลาง เกิดความ
แตกตา งของระดับ เสี ยงมากที่สุ ด เมื่อเปรี ย บเทีย บบริเวณถนนทั่ วไปภายนอก เนื่องจากไดรั บ
อิทธิพลจากโครงสรางของสถานีมากที่สุด ในการติดตั้งวัสดุดูดกลืนเสียง ควรเลือกใชวัสดุปดผิวที่มี
อัต ราสวนของพื้นที่ช องเปดต อพื้ นที่ ทั้งหมดที่มีคามาก จึ งส งผลใหฉ นวนมีประสิทธิ ภาพในการ
ดูดกลืนเสียงไดดี และเนื่องจากมีขอจํากัด ของพื้ นที่ใ นการติด ตั้งวัสดุดูดกลืนเสียง การเลือกมุมใน
การติดตั้งวัสดุนั้นนับเปนปจจัยสําคัญ ตามหลักการสะทอนเสียงรวมกับการดูดกลืนเสียงของวัสดุ
สามารถชวยลดระดับเสียงจากแหลงกําเนิดเสียงไดดีมากขึ้น โดยใชวัสดุดูดกลืนเสียงชนิดเดิม
สําหรับรูปแบบในการติดตั้ง วัสดุดูดกลืนเสียง มุมในการติด ตั้งวัส ดุดูดกลืนเสียงเทากับ
45 องศาจากพื้น ทําใหมี พื้นที่ในการดูดกลืนเสียง และสะทอนเสียงไดมากที่สุด สามารถลดระดับ
เสียงไดดีที่สุด โดยลดระดับเสียงรวมไดเทากับ 3.5 เดซิเบลเอ ซึ่งสามารถลดระดับเสียงลงไดถึงรอย
ละ 54.40 เมื่อจําแนกตามชองทางเดินรถบนถนน จากบริเวณเกาะกลางถึงทางเดินเทา พบวา การ
ติดตั้งวัสดุชินนี้สามารถลดระดับเสียงได 4.4, 3.7 และ 3.2 เดซิเบลเอ ตามลําดับ เมื่อจําแนกตาม
ความถี่แลว ความถี่ 100 ถึง 240 Hz และ 1,600 ถึง 2,000 Hz เปนความถี่ที่สามารถลดระดับเสียง
ได ดี ซึ่งสอดคล องกับช วงความถี่กอ นติ ดตั้งวัส ดุดูดกลืน เสีย งที่ มีร ะดับ เสีย งเพิ่มขึ้นอยางผิดปกติ
มากกวาความถี่ชวงอื่น ผลงานวิจัยนี้ สามารถนําไปใชเ ปนแนวทางในการออกแบบรถไฟลอยฟาใน
เขตเมืองที่มีพื้นที่จํากัด โดยคํานึงถึงการปองกันมลภาวะทางเสียงที่ตามมา
(1)

Abstract
The Bangkok Mass Transit System (BTS) was built to solve the traffic problem in
Bangkok. It also causes the negative impact to the landscape and accumulation of air
pollution and loud traffic noise under the platform of the BTS skytrain station due to the
physical limitation of the project location. The noise pollution has had an impact on the
mental health of those who used the facility and lived in the area. The BTS has initiated to
mitigate this problem by installing the sound absorbing materials for the new stations.
This study aims to provide the guideline for application of sound absorbing materials to
reduce the noise pollution. The BTS station was modeled in the scale of 1: 5 to perform
the noise simulation for the environment, and determine the installations of sound
absorbing materials consisting of the plastic fiber covered with the perforated steel sheet
and wire mesh.
The studies showed that the structure of the BTS station causes the increasing
noise pollution under the station platform. The inner lane parallel to the traffic island has
the highest difference of sound pressure level compared with the nearby road noise due
to the effect of the BTS station structure. For the components of sound absorbing
materials, it should be covered by the covering material with the high ratio of opening per
total area of the openings for yielding the most effective impact for sound absorption.
Due to the limitation of the location for installing the sound absorbing materials, the
installation angle is very important according to the effect of sound reflection and
absorption to reduce the sound pressure level.
The most effective method for installing the sound absorbing materials, should
be located below the girders of the BTS station platform with the angle of 45 degree. This
can reduce the traffic noise up to 3.5 dBA of the total SPL or approximately 54.40%
compared with the nearby traffic noise. From the inner lane to the lane near the side
walk, it was found that this installation method can reduce the noise by 4.4, 3.7 and 3.2
dBA accordingly. When considering the frequency range, this method is effective for the
noise reduction from 100 to 240 Hz and 1,600 to 2,000 Hz. The results agree well with
(1)

the frequency range of increasing noise pollution before installing the sound absorbing
materials. The results can be applied as a guideline for the design of skytrain station in a
limited area to mitigate the road traffic noise below the station platform.
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