บทที่ 5
สรุปผลการศึกษาวิจัย และขอเสนอแนะ
ในงานวิ จั ย เรื่ อ งการประยุ ก ต ใ ช วั ส ดุ ดู ด กลื น เสี ย งเพื่ อ ลดมลภาวะทางเสี ย งจาก
การจราจรใตสถานีรถไฟฟาบีทีเอส ไดแบงการทดลองออกเปน 2 ชุดการทดลองตามวัตถุป ระสงค
ในการศึ กษา ไดแ ก การวัด ระดับ เสีย งที่เ กิดขึ้นจริง และการสรา งแบบจํา ลองเพื่ อวัด ระดับเสีย ง
รวมทั้ ง ประยุ ก ต ใช วัส ดุดู ดกลืน เสี ยง ไดแ ก ลั ก ษณะของวัส ดุป ด ผิ ว และมุ มในการติ ด ตั้ ง วัส ดุ
ดูดกลืนเสี ยง โดยการทดลองไดเ ปรี ยบเที ยบผลการทดลองของแตละเรื่ องที่ศึกษา เพื่อพิจ ารณา
เลือกรูปแบบที่เหมาะสมที่มีประสิทธิภาพในการลดระดับเสียงไดดีที่สุด โดยใชวัสดุที่มีขนาดความ
หนา และพื้นที่เทาเดิม ซึ่งสามารถสรุปผลที่ไดจากการศึกษา ดังนี้
5.1 ขอสรุปผลจากการศึกษาวิจัย
5.1.1 ชุดการทดลองที่ 1 การวัดคาเสียงในสภาพแวดลอมจริง
การประยุก ตใช วัส ดุดู ดกลืนเสี ยงเพื่ อลดมลภาวะทางเสี ยงจากการจราจรใต สถานี
รถไฟฟาบีทีเอส สรุปผลจากการศึกษาวิจัยดังนี้
1. สถานีรถไฟฟา ไม จําเปนตองมีก ารติด ตั้งวั สดุดู ดกลื นเสียงทุก สถานี เพียงต องมี
การศึก ษาถึงป จ จัย รอบขางก อนที่จ ะตัดสิน ใจ เพราะลักษณะทางกายภาพของสถานีใ นแตละ
สถานีนั้นมีความแตกตางกัน สถานีรถไฟฟาบีทีเอสที่สรางอยูติดกับทางเดินเทา ซึ่งสวนใหญจะเปน
บริเ วณกลางเมือง จะสงผลกระทบทางดานเสียงกับผูที่อยูอาศัย และผูที่ใชงานบนทางเดินเทาใน
บริเวณนั้นมากกวาสถานีที่สรางอยูในบริเวณชานเมือง
2. การศึกษาจากการวัดจริ ง ยังไมสามารถบ งชี้ไดชั ดเจนวา ระดับ เสียงจากถนนใต
สถานีรถไฟฟ าดังขึ้ นผิดปกติเมื่อเทียบกับบริเวณถนนทั่วไปนั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เนื่องจากการ
วัดเสี ยงในสภาพแวดลอมจริงไมสามารถกําหนดตัวแปรไดชัดเจน เชน แหลงกํ าเนิดเสียง ที่ปลอย
ออกมาในลัก ษณะกระจายออกในลักษณะวงกลม จึงมีทั้งเสียงโดยตรง และเสียงสะทอ นกับคาน
ของสถานีรถไฟฟา เปนตน
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5.1.2 ชุดการทดลองที่ 2 การวัดคาเสียงจากแบบจําลอง
การประยุก ตใช วัส ดุดู ดกลืนเสี ยงเพื่ อลดมลภาวะทางเสี ยงจากการจราจรใต สถานี
รถไฟฟาบีทีเอส สรุปผลจากการศึกษาวิจัยดังนี้
1. การเปรียบเทียบระดับ เสี ยงที่เ กิดขึ้นระหว างบริเวณถนนภายในสถานี รถไฟฟ ากั บ
ถนนทั่วไป เปนการทดลองจากชุดการทดลองที่ 1 เพื่อใหมีความสอดคลองกัน และชุดขอมูลที่ไดใน
การทดลองนี้ สามารถนํ ามาเปน กรณีศึกษา ในการทดลองติดตั้งวัสดุ ดูดกลืนเสี ยงในงานวิจัย มี
ผลสรุปการทดลอง ดังภาพที่ 5.1
ภาพที่ 5.1
ความแตกตางของระดับเสียงที่วัดไดทั้ง 3 จุด ระหวางถนนภายในสถานีกับถนนทั่วไป
ตําแหนง

ความถี่ (Hz)
100 126 160 200 240 320 400 500 630 800 1000 1260 1600 2000

A (6.50 เมตร)
B (4.00 เมตร)
C (1.50 เมตร)
≥ 3 dB (เริ่มสังเกตได)

≥ 5 dB (รับรูไดชัดเจน)

≥ 10 dB (ดังเปน 2 เทา)

1.1 ระดับเสียงที่วัดไดในแตละเลนของรถทั้ง 3 เลน บริเวณถนนภายในสถานีรถไฟฟา
เมื่อเทียบกับถนนทั่วไปที่ไมมีการกอสรางสถานีรถไฟฟา มีคามากกวาในทุกความถี่ที่ศึกษา สงผล
ใหระดับเสียงที่วัดไดมีระดับเสียงที่ดังผิดปกติ เมื่อวัดจากบริเวณทางเดินเทา
1.2 การสะทอนกลับไปกลับมาของคลื่นเสียง แปรผันตรงกับพื้นที่สิ่งกีดขวาง ถนนที่ติด
กับเกาะกลาง มีความตา งของระดับ เสี ยงที่ มากที่สุ ด เนื่องจากไดรับ ผลกระทบจากพื้นที่คานของ
สถานีรถไฟฟามากที่สุด กรณีกลับกัน ถนนเลนที่ติดกับทางเดินเทา มีความตา งของระดับเสียงนอย
ที่สุด ภาพที่ 5.1 แสดงใหเห็น วา บริเ วณถนนที่ ติดกับเกาะกลางถนน (จุ ด A) มีคา ความแตกตาง
เมื่อเทียบกับถนนทั่วไป มากกวา 3 เดซิเบล ในทุกความถี่
1.3 ความตางของระดั บเสียงที่วัดไดทั้ง 3 เลนของรถ ระดับ เสียงที่ เพิ่มขึ้น มากที่สุดจะ
อยูในชวงความถี่ 100 ถึง 400 Hz และ 1,600 ถึง 2,000 Hz ดังภาพที่ 5.1 ซึ่งมีความสอดคลองกัน
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โดยภาพรวม เราจะไดยินเสีย งที่เกิดขึ้นบริเวณถนนใตสถานีรถไฟฟ าบีทีเอส ดั งกวา บริ เวณถนน
ทั่วไปอยางชัดเจน เมื่อมีแหลงกําเนิดเสียง หรือเสียงเครื่องยนตของรถยนตที่ปลอยออกมาเทากัน
2. การประยุกตใชวัสดุดูดกลืนเสียงในการลดมลภาวะทางเสียง เพื่อเปรียบเทียบ และ
ทดสอบประสิทธิภาพการปองกันเสียงจากการจราจร บริเวณใตสถานีรถไฟฟาบีทีเอส เพื่อเลือกใช
ใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งไดผลสรุปของการทดลอง ดังภาพที่ 5.2 - 5.4
ภาพที่ 5.2
ความแตกตางของเสียงที่วัดไดทั้ง 3 จุด ระหวางกอน และหลังติดตั้งวัสดุดูดกลืนเสียง
ฉนวนพลาสติกเสนใย ขนาด 2” ปดผิวดวยตะแกรงเหล็กเจาะรู
ตําแหนง

ความถี่ (Hz)
100 126 160 200 240 320 400 500 630 800 1000 1260 1600 2000

A (6.50 เมตร)
B (4.00 เมตร)
C (1.50 เมตร)
≥ 3 dB (เริ่มสังเกตได)

≥ 5 dB (รับรูไดชัดเจน)

≥ 10 dB (ดังเปน 2 เทา)

ภาพที่ 5.3
ความแตกตางของเสียงที่วัดไดทั้ง 3 จุด ระหวางกอน และหลังติดตั้งวัสดุดูดกลืนเสียง
ฉนวนพลาสติกเสนใย ขนาด 2” ปดผิวดวยลวด
ตําแหนง

ความถี่ (Hz)
100 126 160 200 240 320 400 500 630 800 1000 1260 1600 2000

A (6.50 เมตร)
B (4.00 เมตร)
C (1.50 เมตร)
≥ 3 dB (เริ่มสังเกตได)

≥ 5 dB (รับรูไดชัดเจน)

≥ 10 dB (ดังเปน 2 เทา)
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2.1 วัส ดุปด ผิวของฉนวนดูดกลืนเสียง มีผ ลต อประสิทธิ ภ าพในการดูด กลืน เสียง ดั ง
ภาพที่ 5.2 และ 5.3 แสดงความสามารถในการลดระดั บ เสี ย งโดยใชฉ นวนดูด กลืน เสี ยงชนิ ด
เดียวกัน แตกตางกัน เฉพาะวัสดุปด ผิว ซึ่งสรุป ไดวา อัตราสวนพื้ นที่ชองเปดตอพื้ นที่ทั้งหมด แปร
ผันตรงกับความสามารถในการดูดกลืนเสียง ซึ่งหากมีพื้นที่ชองเปดมาก ก็สามารถดูดกลืนเสียงได
ดี หากพื้นที่ชองเปดมีนอยเกินไป เนื่องจากเหตุผลที่จะต องการดูดกลืนเสียงในความถี่ที่ตองการ
ดังการปดผิวดวยแผนตะแกรงเหล็กเจาะรู ที่มีอัตราสวนพื้นที่ชองเปดตอพื้นที่ทั้งหมด เพียงรอยละ
10.46 สามารถลดระดั บ เสี ย งได น อ ยกว า 3 เดซิ เ บล แทบทุ ก ความถี่ ซึ่ ง ได ผ ลที่ ไ ม ดี หาก
เปรี ยบเทีย บกับ วัส ดุฉนวนที่ปด ผิว ดว ยลวดนั้ นสามารถลดระดับ เสีย งไดดีก วา ในหลายความถี่
โดยเฉพาะความถี่ในชวง 400 ถึง 1,260 Hz ซึ่งรับรูไดชัดเจนวาเสียงดังนอยลง
2.2 ตําแหนงการติดตั้งวัส ดุดูดกลืนเสียง มีผลตอประสิทธิภาพการกันเสียง และสงผล
กระทบตอผูที่อยูอาศัย และผูที่ใชชีวิตประจํา วันเชนเดียวกับ การกอสรางสถานีรถไฟฟาในพื้นที่นั้น
การออกแบบจึงจําเปนตองสงผลกระทบนอยที่สุด แตสามารถดูดกลืนเสียงไดมากที่สุด
2.3 การนําหลั ก การสะทอนของเสีย งเข ามามี สวนรวม เพื่ อช วยลดระดับ เสียงนั้ น
สามารถทําได โดยการติดตั้งมุมของวัสดุดูดกลืนเสียงทํามุม 90 และ 45 องศาจากพื้น สามารถลด
ระดับเสียงไดดีกวา การติดตั้งแบบขนานกับพื้น โดยที่การปรับเปลี่ยนมุมเพื่อรับแนวเสนเสียงของ
แหลงกําเนิดเสียง จะทําใหสามารถมีพื้นที่ในการดูดกลืนเสียงมากขึ้นดวย โดยใชวัสดุดูดกลืนเสียง
ชนิดเดียวกัน และมีขนาดที่เทากัน ซึ่งเปนการประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
2.4 มุมในการติดตั้งวัสดุดูดกลืนเสียง มีผลตอประสิทธิภ าพในการกันเสียง โดยมุมการ
ติด ตั้ ง ที่ 45 องศาจากพื้ น และหั น หนา วั ส ดุ ดู ด กลื นเสี ย งรั บ กั บ แหลง กํา เนิ ด เสีย ง สามารถนํ า
หลักการสะทอนมาชวยในการดูดกลืนเสียงไดดีที่สุด ดังภาพที่ 5.4 โดยสามารถลดระดับเสียงไดใน
ทุกความถี่ที่ตองการ คือ สามารถลดระดับเสียงไดดี ในชวงความถี่ 160 ถึง 200 Hz และ 400 ถึง
2,000 Hz
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ภาพที่ 5.4
ความแตกตางของเสียงที่วัดไดทั้ง 3 จุด ระหวางกอน และหลังติดตั้งวัสดุดูดกลืนเสียง
ฉนวนพลาสติกเสนใย ขนาด 2” ปดผิวดวยลวด ทํามุม 90 องศา
ตําแหนง

ความถี่ (Hz)
100 126 160 200 240 320 400 500 630 800 1000 1260 1600 2000

A (6.50 เมตร)
B (4.00 เมตร)
C (1.50 เมตร)
≥ 3 dB (เริ่มสังเกตได)

≥ 5 dB (รับรูไดชัดเจน)

≥ 10 dB (ดังเปน 2 เทา)

ภาพที่ 5.5
ความแตกตางของเสียงที่วัดไดทั้ง 3 จุด ระหวางกอน และหลังติดตั้งวัสดุดูดกลืนเสียง
ฉนวนพลาสติกเสนใย ขนาด 2” ปดผิวดวยลวด ทํามุม 45 องศา
ตําแหนง

ความถี่ (Hz)
100 126 160 200 240 320 400 500 630 800 1000 1260 1600 2000

A (6.50 เมตร)
B (4.00 เมตร)
C (1.50 เมตร)
≥ 3 dB (เริ่มสังเกตได)

≥ 5 dB (รับรูไดชัดเจน)

≥ 10 dB (ดังเปน 2 เทา)

ภาพที่ 5.6 แสดงการวาดเส น การสะท อ นจากแหล ง กํ าเนิด เสีย งมายั ง จุด รับ เสี ย ง
โดยตรงเพียงเสนเดียว พบวา การติดตั้งวัสดุดูดกลืนเสียงในมุม 0 องศา นั้น สามารถดูดกลืนเสียง
ไดเพียงอยา งเดี ยว โดยเสี ยงถูก ปล อยออกมาจากแหลง กําเนิดเสี ยง และถูกดูดกลืน เสียงไปส วน
หนึ่ง และยั งสามารถสะท อนกลั บมายังแหล งรับเสีย งไดอยู ในบางจุ ดนั้น ยัง ไมได รับ การดูดกลืน
เสียงและสะทอนกลับมา เนื่องจากพื้นที่การดูดกลืนเสียงของวัสดุมีไมเพียงพอ ในการติดตั้งในมุม
90 องศานั้น สามารถลดระดับเสียงไดดีขึ้น แตก็มีลักษณะของเสนเสียงที่ไมโดนพื้นที่ผิวของฉนวน
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ดูด กลื น เช น เดีย วกั น ส วนการติ ด ตั้ ง ในมุม 45 องศานั้ น สามารถทํ า ให เ สี ย งสะท อนกลั บ ไปได
มากกวาการติดตั้งในมุม 90 องศา และรองรับพื้นที่ดูดกลืนเสียงที่ดีขึ้นกวาการติดตั้งในมุม 0 องศา
ภาพที่ 5.6
เสนการสะทอนของเสียงของแหลงกําเนิดเสียงทั้ง 3 จุด มายังจุดรับเสียง
ของการติดตั้งวัสดุดูดกลืนเสียงในมุม 0, 90 และ 45 องศา

5.2 แนวทางการประยุกตใชในงานสถาปตยกรรม
5.2.1 การเลือกประเภทของวัสดุเพื่อใชในการปองกันเสียง
สํ าหรับ การศึก ษา และประยุ ก ตใ ช วัสดุ ดู ด กลืน เสี ย งเพื่ อลดมลภาวะทางเสี ยงจาก
การจราจรใต สถานีรถไฟฟาบีทีเอส ซึ่งอยูในสภาวะแวดลอมภายนอกอาคาร โดยการออกแบบจึง
จําเปนที่ จะตองคํานึงถึงผลกระทบของผูที่อยูอ าศัย และผูที่ใช งานในบริ เวณนั้น เชนเดียวกับการ
สรางสถาปตยกรรมรถไฟลอยฟาลงกลางถนน โดยจําเปนตองศึ กษาถึงพื้ นที่ รอบขาง มลภาวะที่
เกิ ดขึ้ นตามมา ในเรื่องของการเลือกใชประเภทของวัส ดุดู ดกลืน เสีย งที่ จะนํา ไปติด ตั้ง เพื่อแกไข
ปญหา หากมี การเลื อกใช ที่ไมเหมาะสม เชน กํา แพงปองกัน เสียง ซึ่ งมีป ระสิทธิ ภ าพที่ดี ในการ
ปอ งกันเสี ยงจากจราจร หากนํามาใช ในเมือง นอกจากจะสงผลในเรื่องของความแออัด เกิดการ
สะสมของมลพิษทางอากาศแลว ยังเกิดผลกระทบตูผูที่ใชรถบนถนนในเรื่องของแสงสวาง และผูที่
ใชงานบริเวณทางเดินเทาอีกดว ย เชน ผูที่ขายของบริเวณทางเดินเทา หรือ ผูที่ร อรถโดยสาร และ
อาจเกิดป ญหาอาชญากรรมตามมา จึง จําเปนที่เลือกใชป ระเภทของวัสดุใหเ หมาะสมกับ สภาวะ
แวดลอม และสงผลกระทบใหนอยที่สุด โดยยังสามารถบรรเทามลภาวะทางเสียงไดดี
การเลือกใชวัสดุที่แขวนไวกับสถานีรถไฟฟา จําเปนตองคํานึงถึงหลายปจจัย คือ
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1. น้ํ าหนัก ของวัสดุ ดูดกลื นเสีย งที่ จะนํา ไปติ ดตั้ง มีความสํ าคั ญเชน เดียวกัน สํ าหรับ
งานวิจัย นี้ ไดอ อกแบบวัส ดุดู ดกลืนเสีย งในลั กษณะที่เป นชิ้ นเล็กแบบหลายชิ้น ไมใช แบบเป น
โครงสรา งเดียวที่มีน้ํา หนักมากกวา โดยเลื อกตําแหน งในการติ ดตั้งที่ดีที่สุดในการบรรเทาปญหา
ดังกลาว
2. ผลกระทบของรถที่วิ่ งบนถนน โดยคํา นึงถึงระยะลอดของรถจากถนนถึงคานของ
สถานีรถไฟฟา ตามที่กฎหมายในแตละประเทศไดกําหนดไว เพื่ อปองกันอุบัติเหตุเนื่องจากความ
สูงของรถ มีมากกวาระยะลอด
การเลือกใชวัสดุดูดกลื นเสียงที่เปนฉนวน เชน ฉนวนใยแกว หรือ พลาสติกเสนใย นั้ น
จําเป นต องคํ านึงในเรื่ องของวัส ดุป ดผิ วด วย และฉนวนดู ดกลืนเสีย งควรเลื อกใช ใหเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอม เนื่องจากจําเปนต องทนตอความรอ นที่เ กิ ดขึ้น และทนต อความชื้ นจากละออง
น้ํา ฝน การใชฉ นวนที่ใชกับ ภายในอาคารที่ มีปจ จั ยในการป องกันนอ ยกวา ก็ ไมส ามารถใชกั บ
ภายนอกอาคารไดเต็มที่ จากรูปแบบการแกไขปญ หาของสถานีรถไฟฟาจริง อาจเปนสาเหตุที่ตอง
ใช วัส ดุปดผิ วที่มีอัตราสว นพื้นที่ ชองเปด ตอพื้นที่ทั้ งหมดนอ ย เพื่อไม ใหฉ นวนเกิดความเสีย หาย
กลับทําใหไมสามารถบรรเทามลภาวะทางเสียงไดเต็มที่
การติ ดตั้งวัสดุดูดกลื นเสียงชนิ ดนี้ ไมจํา เปน ตองติดตั้งตลอดแนวของสถานีรถไฟฟา
โดยสามารถติดตั้งเปนชวง เฉพาะพื้นที่ที่มีผูใชงานหรือมีผูอยูอาศัยได
การสรางสถานีรถไฟฟาบีทีเอส มีผลดีในดานของการคมนาคม และความเจริญเติบโต
ของพื้ น ที่อ ยากมาก แต ก ารออกแบบสถานีร ถไฟลอยฟ า ในเมื องที่ มีพื้ น ที่ จํ ากั ด หากต อ งการ
ออกแบบโดยส งผลกระทบตอผูที่ อยูอ าศั ย และผู ที่ใ ชง าน จํ าเป นที่ จะตองคํานึ งถึงผลกระทบถึง
ปญหาที่เกิดขึ้น และใชในการออกแบบรวมกับตัวสถานีรถไฟฟาไปพรอมกัน เพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุด โดยสามารถแก ไขตัวแปรที่ถูก ควบคุมในงานวิจัยได เชน พื้น ที่ใตคานของสถานีรถไฟฟ า
หากสามารถเพิ่มความสูงของสถานีรถไฟฟา และมีพื้นที่ติดตั้งวัสดุดูดกลืนเสียงมากขึ้น ก็สามารถ
บรรเทาปญหามลภาวะทางเสียงไดดีขึ้นเชนเดียวกัน
5.2.2 การประยุกตใชในงานสถาปตยกรรมอื่น
สํ า หรั บ การการประยุ ก ต ใ ช ใ นงานสถาป ต ยกรรมอื่ น นอกจากนํ า มาใช รว มกั บ การ
ออกแบบสรางสถานี ลอยฟาในเมืองที่มี พื้นที่จํ ากั ด สามารถนํา ไปประยุกตใ ชกับ บริเวณใตท าง
ยกระดับ ที่มีพฤติกรรม และผลกระทบทางดานเสียงเชนเดียวกับสถานี รถไฟฟา และสามารถนํ า
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หลั กการทดลองไปใชเ ปนรู ปแบบในการจําลองเสียงในสภาพแวดลอ มภายนอกอาคารได หรื อ
แมแตการนําหลักการดูดกลืนเสียง และการสะทอนเสียงมาปรับใชในงานสถาปตยกรรมที่เนนเรื่อง
เสียง ยกตัวอยางเชน โรงละคร เพื่อชวยใหที่นั่งที่ตองการสามารถไดยินเสียงไดชัดเจน
5.3 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต
การศึกษาในงานวิจัยนี้เปนการจําลองจากแบบจําลองเพื่อพิสูจนวาบริเวณนี้มีปญหาที่
เกิดขึ้นจริง ซึ่งการแก ไขป ญหาในปจ จุบัน ยังไม สามารถลดมลภาวะทางเสียงไดอ ยางเต็มที่ และ
แบบจําลองที่ใชทดสอบนั้น สามารถแสดงถึงผลที่เกิดขึ้นได โดยกําหนดตัวแปรที่ชัดเจน ซึ่งสภาวะ
แวดล อมจริงนั้นมีตัวแปรอี กมากมายที่ไ มส ามารถควบคุม ได หากมีการนําไปใชจ ริง อาจจะ
ตองการศึกษาเพิ่มเติม ดังนี้
1. ควรมีการศึกษาถึงน้ํา หนักของวัสดุที่จะนํ าไปติ ดตั้ง จริง หากมีก ารนํา วัส ดุชิ้นนี้ไป
ประยุกตใชในสเกลจริง วามีโครงสรางไหนบางที่สามารถรับน้ําหนักที่ถูกแขวนไวเพิ่มเติมไดดีที่สุด
2. การติดตั้งวัสดุดูดกลืนเสียงในการทดลอง ยังเปนเพียงเบื้องตน อาจจะมีการนําวัสดุ
ดูดกลืน เสีย งมาเปลี่ย นเพื่ อทดลองหรือ การใชรูป แบบในการติดตั้ งแบบแขวนใหม มาใชในการ
ทดลองครั้งตอไป โดยนํามุมที่ไดจากงานวิจัยมาตอยอดในเรื่องของการปองกันเสียงของวัสดุแบบ
แขวน จนสามารถคิดคนรู ปแบบที่ส ามารถกั นเสีย งได ดี และเกิ ดภาพลักษณที่ส วยงามใหกับ ตัว
สถานีรถไฟฟาดวย
3. การทดลองนี้เปนการจําลองแบบ 2 มิติ ซึ่งสามารถพัฒนาตอไป โดยจําลองแบบ 3
มิติ สําหรับการศึกษาผลเพื่อเพิ่มความละเอียดและชัดเจน ในการวิเคราะหถึงระดับเสียงที่ เกิดขึ้ น
และการแกไขปญหา เนื่องจาก พฤติกรรมของเสียง จะกระจายเปนลักษณะของวงกลมรอบทิศทาง
จากแหลงกําเนิดเสียง
4. ควรมีการศึกษาในเรื่องของงบประมาณในการกอสราง เมื่อไดมีการติดตั้ง เพิ่มเติม
วัสดุแตละประเภท เพื่อใหงายตอการตัดสินใจ
5. เนื่อ งจากงานวิ จัย นี้ ศึก ษาจากสถานีที่มี การก อสรา งแลว และพบปญหาดังกล าว
โดยไมสามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของรถไฟฟาบีทีเอสได จึงควรศึกษาเพิ่มเติมใน
เรื่องความสูงจากพื้ นถนนถึง คานของสถานีรถไฟลอยฟา วา มีผลตอระดับเสี ยงที่ เพิ่มขึ้น มากนอ ย
เพียงใด เพื่อเปนตนแบบในการออกแบบสถานีรถไฟลอยฟาในเมืองได โดยมีการปองกันที่ดี

