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หนวยที่ 10 การควบคุมเสียง
เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความดันบรรยากาศ เกิดเปนเสียงที่คนเราไดยิน (ซึ่งเปนเสียงที่อยู
ในชวงความถี่ 20-20,000 เฮิรตซ) ขอใหพิจารณาตัวอยางตอไปนี้ที่จะเปนแหลงหรือตนกําเนิดเสียง
1. พื้นผิวที่สั่นสะเทือน เชน แผงหรือแผน (panel) ไมวาจะเปนไมหรือโลหะก็ตาม
2. การกระแทกทางกล (mechanical impact) เชน การปมโลหะ
3. การเคลื่อนไหวหรือการสั่นของกาซ (pulsating gas flows) เชน กรณีของกาซที่ปลอยออกจากเครื่องยนต (reciprocating engines)
4. การอัดและการขยายตัวของตัวกลางที่อยูรอบๆ ที่เกิดจากการทํางาน เชน การทํางานของฟนเกียร การหมุนของใบมีดผานวัตถุที่
อยูกับที่
5. การไหลของอากาศรอบๆ สิ่งกีดขวางหรือบนพื้นผิวตางๆ เชน อากาศที่ไหลผานลูกกรงตาขาย โครงครอบ หรือกรณีปกเครื่องบิน
ตารางสําเร็จรูปที่ใชในการรวมเสียง
คาความแตกตางระหวาง
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ตัวอยางที่ 1 เครื่องจักร A มีเสียงดัง 82 เดซิเบล (เอ) เครื่องจักร B มีเสียงดัง 92 เดซิเบล (เอ)
ผลรวมของระดับเสียงจากเครื่องจักรทั้งสองมีคาเทาใด
วิธีทํา 1. นําคาระดับเสียงทั้งสองมาลบกัน82 - 92 (ไมคิดเครื่องหมายติดลบ)
2. ผลลัพธที่ไดคือ 10 เมื่อดูตารางที่ 10.1 จะพบวาคาที่จะนําไปรวมกับเสียงที่ดังกวาคือคา 0.4
3. นําคา 0.4 ไปรวมกับระดับเสียงที่ดังกวา 92 + 0.4
4. ผลรวมที่ไดคือ 92.4 นั่นคือ ผลรวมของเสียงทั้ง สองเทากับ 92.4 หรือคือ 92 นั่นเอง (คือปดเศษลง)
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ตัวอยางที่ 2 เครื่องจักร ข เมื่อเปดพรอมเครื่องจักร ค เสียงจะดังเทากับเทาใด
วิธีทํา 1. นําคาระดับเสียงทั้งสองมาลบกัน 89 - 88 = 1
2. ผลลัพธที่ไดคือ 1 เมื่อดูตารางที่ 10.1 จะพบวาคาที่จะนําไปรวมกับเสียงที่ดังกวาคือ คา 2.6
3. นําคา 2.6 ไปรวมกับระดับเสียงที่ดังกวา 89 + 2.6
4. ผลรวมที่ไดคือ 91.6 นั่นคือ ผลรวมของเสียงทั้งสองเทากับ 91.6 หรือคือ 92 นั่นเอง (คือปดเศษขึ้น)
ในหองทํางานที่มี 3 เครื่องจักรที่เปนแหลงกําเนิดเสียง วัดเสียงไดเทากับ 85,80 และ 100 เดซิเบล (เอ) ตามลําดับ ถาตองทําการควบคุมเสียงที่เครื่องจักร
จะเลือกทําการควบคุมที่เครื่องจักรตัวใด เพราะเหตุใด
ตองเลือกทําการควบคุมที่เครื่องจักรตัวที่ทําใหเกิดเสียงดัง 100 เดซิเบล (เอ) เพราะมีเสียงดังกวาเครื่องอื่นเกิน 10 เดซิเบล (หากทําการควบคุมที่เครื่อง
อื่นจะไมมีประโยชนเพราะผลรวมของเสียงจะยังคงเทากับ 100 เดซิเบล (เอ))
เสียงจากแหลงกําเนิดเสียงจะเดินทางดวย 3 เสนทาง ดังนี้
1. เสนทางโดยตรงจากแหลงกําเนิดเสียงไปยังผูสัมผัสเสียง เรียกเสียงที่เดินทางในเสนทางนี้วาเสียงตรง (direct noise) หรือเสียงผาน
อากาศ (airborne noise)
2. เสนทางที่เสียงเดินทางผานโครงสรางตางๆ เชน พื้น ทอ ไปยังผูสัมผัสเสียง เรียกเสียงในเสนทางนี้วา structure–borne noise หรือ
ถาเปนการเดินทางทางพื้น จะเรียกเปน ground – borne noise
3. เสนทางที่มาจากการสะทอนของเสียงที่ผนัง พื้น เพดาน แลวเดินทางผานอากาศไปยังผูสัมผัสเสียง เรียกเสียงในเสนทางนี้วา เสียง
สะทอน (reverberant or reflected noise)
ในการพิจารณากําหนดวิธีการควบคุมเสียง นิยมที่จะพิจารณาใน 3 จุด เรียงตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
1. การควบคุมที่แหลงกําเนิดเสียง (control at source)
2. การควบคุมที่ทางผานของเสียง (control along sound transmission path)
3. การควบคุมที่ผูสัมผัสเสียง (control at receiver)
วิธีการควบคุมเสียงที่แหลงกําเนิดเสียง ทางผาน และผูสัมผัสเสียง
จุดที่จะทําการควบคุมเสียง
วิธีการควบคุมเสียง
แหลงกําเนิดเสียง
ปรับปรุง (modify)
ออกแบบใหม (redesign)
จัดวางที่ใหม (relocate)
บํารุงรักษา (maintenance)
ทางผานของเสียง
ปดคลุม (enclosure)
- direct noise
ดูดซับเสียง (absorption)
ขวางกั้นเสียง (barrier)
- structureborne noise
กันการสั่นสะเทือน (vibration isolation)
จุดที่จะทําการควบคุมเสียง
ผูสัมผัสเสียง

วิธีการควบคุมเสียง
ปดคลุม
ดูดซับเสียง
จัดที่ทํางานใหม
สวมใสอุปกรณปองกันเสียง (hearing protector)
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ในหองทํางานขนาดกวาง × ยาว × สูง เทากับ 5 × 8 × 4 เมตร เมื่อติดตั้งเครื่องปมโลหะขนาดใหญไวกลางหอง จะทําใหเสียงที่เกิดขึ้นมี
เสนทางการเดินทางใดบาง และจะมีวิธีการควบคุมเสียง ณ แหลงกําเนิดเสียงอะไรบาง
เสียงที่เกิดขึ้นจะมีเสนทางเดินผานอากาศไปยังผูปฏิบัติงานโดยตรง และขณะเดียวกันก็จะไปกระทบกับผนัง เพดาน แลวสะทอน
กลับมาที่ผูปฏิบัติงาน สวนเสนทางที่ 3 จะเดินทางผานไปตามโครงสราง ซึ่งในที่นี้คือ พื้น ไปยังผูปฏิบัติงาน
วิธีการควบคุมเสียง ณ แหลงกําเนิดเสียง อาจทําไดโดยปรับปรุงและบํารุงรักษาเครื่องปมโลหะ
การประเมินผลกระทบจากรอยแตกของแผนกั้นเสียง
ในการควบคุมเสียงดวยการใชฉากกั้นเสียงหรือแผนกั้นเสียง (barrier) ประสิทธิภาพการกั้นเสียงของแผนดังกลาวจะลดลงอยางมาก
หากเกิดชอง รู รอยแยกหรือรอยแตกขึ้นที่แผนกั้นเสียงดังกลาว หรือการติดตั้งแผนกั้นเสียงกับอาคาร (เชน กรณีนําแผนดังกลาวมากั้นระหวาง
หอง) ทําไดไมดีคือ ไมประกบรอยตอใหสนิท ปรากฏมีชองวางขึ้น จึงเปนที่มาของการพิจารณาถึงเรื่องเสียงที่จะเล็ดลอดผานรอยแตกหรือ
ชองวางดังกลาว หรือที่เรียกเสนทางนี้วา flanking paths และเสียงที่เดินทางตามโครงสราง (structure–borne noise)
flanking path เปนเสนทางเดินของเสียงที่เคลื่อนที่จากดานหนึ่งของแผนกั้นเสียงไปยังอีกดานหนึ่งของฉากหรือแผนกั้นเสียงนั้น ผาน
ทางรอยแตก ตลอดจนชอง รู รอยแยกตางๆ แตไมไดผานวัสดุของแผนกั้นเสียงนั้นๆ ไปโดยตรง flanking path ยังหมายรวมถึงเสนทางที่เสียง
เคลื่อนที่ผานโครงสรางอาคารไปยังบริเวณ
flanking effect คือผลที่เกิดขึ้นในเชิงการลดประสิทธิภาพของแผนกั้นเสียง อันเนื่องมาจากเกิดรอยแตก รอยแยก หรือรูขึ้นในแผนกั้นเสียง ทํา
ใหเสียงสามารถเล็ดลอดผานออกไปได ยิ่งมีรอยแตกมาก ยิ่งลดประสิทธิภาพของแผนกั้นเสียง
วัสดุดูดซับเสียง เปนวัสดุที่จะเปลี่ยนพลังงานของเสียงที่มาตกกระทบใหเปนพลังงานความรอน สงผลใหระดับเสียงลดลง วัสดุที่มีคา
สัมประสิทธิ์การดูดซับสูงจะถือวามีสมบัติในการดูดซับไดดี
แผนกั้นเสียง ถือวาเปนวัสดุที่นํามากั้นไมใหเสียงผานไปได จึงตองมีสมบัติในเรื่องความหนาแนนสูง ไมมีรูพรุน กลไกการทํางานคือ
สะทอนเสียงกลับไปยังทิศทางเดินของเสียง พลังงานเสียงที่ลดลงไปจะวัดเปนคา transmission loss หรือในทางปฏิบัตินิยมวัดเปนคา
สัมประสิทธิ์ของการสงผาน คาสัมประสิทธิ์นี้จะแปรผกผันกับคา transmission loss แผนกั้นเสียงใดมีคาสัมประสิทธิ์ดังกลาวเทากับศูนย
หมายความวาแผนกั้นเสียงนั้นสามารถกั้นเสียงหรือสะทอนเสียงไดดีมาก
แผนกั้นเสียงที่ดีตองมีเนื้อแนน ไมมีรูพรุน ไมมีรอยแตก รอยแยก รู ฯลฯ มิฉะนั้นจะเกิดผลที่เรียกวา Flanking path effect
วิธีการคํานวณคา TL เริ่มแรกตองคํานวณคาสัมประสิทธิ์การสงผานของสวนที่เปนผนัง หนาตาง (ถามี) และประตู (ถามี) แลวคํานวณเปนคา
รวม จากนั้นจึงนําไปคํานวณคา TL ตอไป
ไซเรนเซอร เปนอุปกรณที่ใชลดพลังงานเสียงจากระบบปรับอากาศ ทอไอเสียรถยนต หรือคอมเพรสเซอร ความสามารถในการลด
เสียงเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงคา Impedance และมีการติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงควบคูไปดวย
ไซเรนเซอรมี 2 ชนิด คือ ชนิด dissipative silencers ซึ่งทํางานโดยการสลายพลังงานเสียงใหเปนพลังงานความรอน มีการใชวัสดุดูดซับเสียง
และการทําชองเล็กๆ หรือการกระจายเสียงดวย อีกชนิดคือ reactive silencers ซึ่งทํางานดวยการเปลี่ยนแปลงพื้นที่หนาตัด ทําใหคา impedance
เปลี่ยนแปลงไปดวย
วัสดุลดการสั่นสะเทือน สามารถลดเสียงลงไดเนื่องจากการติดตั้งไวกับแหลงกําเนิดเสียงที่สั่นสะเทือน เมื่อการสั่นสะเทือนลดลง
สงผลทําใหระดับเสียงลดลงดวย เนื่องมาจากการสั่นสะเทือนที่เกิดจากแหลงกําเนิดเสียงทําใหเกิดเสียงดังขึ้น การใชวัสดุลดการสั่นสะเทือนมา
ติดกับสวนที่สั่นสะเทือนของแหลงกําเนิดเสียงก็จะชวยลดเสียงดังที่จะเกิดขึ้น วัสดุที่นํามาใชนี้มีทั้งชนิดที่ทําดวยวัสดุเนื้อเดียวกัน กับชนิดที่นํา
วัสดุที่ใหความยืดหยุนมาติดเขากับวัสดุที่มีความแข็งเพื่อทําเปนผิวชั้นนอก เมื่อมีการยืดหยุนที่ดีก็จะลดการสั่นสะเทือนลงไดดีดวย
วัสดุที่จะนํามาใชลดหรือปองกันการสั่นสะเทือนของพื้นผิวมี 2 ชนิด ดังนี้
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1. ชนิดเนื้อวัสดุเปนวัสดุเนื้อเดียวกันทั้งหมด (homogeneous damping) วัสดุชนิดนี้จะมีเพียงชั้นเดียว (single-layer) และถูกปดคลุม
หรือพนดวยวัสดุที่มีคา high-loss ปดทับไว วัสดุที่มีคา high-loss นี้สวนใหญจะเปนวัสดุจําพวกแอสฟาติก (asphaltic) หรือพลาสติก
2. ชนิด constrained-layer damping วัสดุชนิดนี้ประกอบดวย ชั้นที่มีความยืดหยุน (viscoelastic) ที่ทําชั้นนอก (outer retaining
layers) ใหแข็ง (stiff) แตไมหนา เชน อลูมิเนียม หรือเหล็กกลา โดยทั่วไปชั้น constrained และชั้นนอกนี้จะมีความหนาประมาณ 1/3 ของความ
หนาของแผง (panel)
วัสดุหรืออุปกรณกันสะเทือน อาจเปนสปริง หรือแผนยาง หรือวัสดุอื่นใดที่ใชลดการสงตอ หรือสงผานของพลังงานเสียงที่เกิดจาก
การสั่นสะเทือนของแหลงกําเนิดเสียงไปตามโครงสรางของอาคาร
วัสดุกันสะเทือนที่มีใชกันมี 3 ชนิด คือ
1. ขดลวดสปริง ที่อาจนํามารองใตเครื่องจักร ทําใหการสัมผัสระหวางเครื่องจักรกับพื้นอาคารมีนอยลง หรืออาจนํามาใชแขวนทอตางๆ
2. แผนเสนใยแกวอัดแนน นิยมใชรองที่เครื่องจักร
3. แผนยางบีบอัด ใชรองเครื่องจักร เมื่อถูกกดก็จะรับแรงนั้นๆ แทนโครงสรางอาคาร
1. การควบคุมเสียงที่แหลงกําเนิดเสียง เปนเทคนิคที่แนะนําใหพิจารณาเปนลําดับแรก และถาจะใหผลในการควบคุมที่ดีควรใชวิธีหรือเทคนิค
ดานวิศวกรรม
2. การควบคุมเสียงที่ทางผาน เปนการลดเสียงที่เคลื่อนที่ตรงไปยังผูปฏิบัติงาน และเสียงที่สะทอนผนัง เพดาน แลวเคลื่อนที่ตอไปยัง
ผูปฏิบัติงาน
3. การควบคุมเสียงที่ผูปฏิบัติงาน ถือเปนเทคนิคที่จะเลือกนํามาใชเมื่อการควบคุมเสียงที่แหลงกําเนิดและทางผานไดผลยังไมเปนที่นาพอใจ อาจ
ทําไดโดยการทําหองเงียบใหผูปฏิบัติ การหมุนเวียนทํางานในที่มีเสียงดัง และการสวมใสที่อุดหูและที่ครอบหู
1. การควบคุมเสียงที่ผูปฏิบัติงานดวยวิธีทางวิศวกรรม
2. การควบคุมเสียงที่ผูปฏิบัติงานดวยวิธีการบริหารจัดการ
1 การหมุนเวียนทํางาน (job rotation)
2. การสวมใสอุปกรณปกปองการไดยิน
อุปกรณปกปองการไดยิน (hearing protector device) ที่นิยมใชในโรงงานคือ ที่อุดหู (ear plug) และที่ครอบหู (Ear muff) แตละ
อุปกรณจะมีคาความสามารถในการลดเสียง (noise attenuation) ซึ่งเรียกเปนคา Noise Reduction Rate (NRR)
กิจกรรม
กรณีชางที่ทํางานในที่มีเสียงดัง 100 เดซิเบล (เอ) เปนเวลา 8 ชั่วโมง หากประสงคจะใหหมุนเวียนทํางาน ตองใหชางคนนี้ทํางานที่เดิม
กี่ชั่วโมง และไปทํางานอื่นที่มีระดับเสียงดังเทาใด และเปนเวลากี่ชั่วโมง
ตามตารางที่ 10.7 คาระดับเสียงดัง 100 เดซิเบล (เอ) สามารถสัมผัสไดนาน 2 ชั่วโมง ดังนั้นตองใหชางคนนี้ทํางานที่เดิมไดนานที่สุด
คือ 2 ชั่วโมง และอีก 6 ชั่วโมงที่แลว ก็ตองไปทํางานในที่ที่มีเสียงดัง 80 เดซิเบล (เอ) หรือเบากวา
หากทําตามที่แนะนําขางตน คํานวณคา D ไดดังนี้
D = [C1 + C2]100
T1 T2
= [2 + 6]100
2 32
= 110.80%
อยางไรก็ตาม ถาเปนไปไดควรใหไปทํางานที่ระดับเสียงเบากวา 80 เดซิเบล (เอ)
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