
บานกันเสียง



เสียงสงผานตัวกลางที่เปนอากาศ

Airborne Sound

เสียงสงผานตัวกลางที่เปนของแข็ง 

โดยการสั่นสะเทือน

Structure-Borne Sound

ระดับเสียงที่เหมาะสม เพ�อบานอยูสบาย

ภายในบาน

35 dB (A)

ภายในหองนอน

30 dB (A)

เร�องเสียงนารู 

ตัวกลางในการสงผานเสียงมี 2 แบบ

Decibel A หรือ dB (A) เปนหนวยวัดระดับความดังที่ผานการกรองใหไดระดับใกลเคียง 

กับที่มนุษยไดยิน ทั้งนี้ มนุษยไมควรรับเสียงเกิน 85 dB (A) (องคการอนามัยโลกถือเปน 

อันตราย)

Decibel หรือ dB เปนหนวยที่ใชวัดระดับเสียง โดยเปรียบเทียบระหวางความเขมของเสียง 

ทั่วไป กับความเขมเสียงที่เบาที่สุด ซึ่งหูมนุษยปกติไดยิน

หนวยวัดระดับความดังของเสียง
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เงียบมาก...



ระดับความดังของเสียงภายนอกหอง

Background Noise Level (BNL) 

เสียงเคร�องบินขึ้น

เสียงในสวนสาธารณะ

เสียงสนทนา{

เสียงโทรศัพท

เสียงเคร�องโกนหนวด

เสียงดนตรีร็อค, เสียงเคร�องเจาะถนน
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เสียงสุนัข

เสียงรบกวนมาจากไหนไดบาง ? 

เสียงรบกวน 

ที่เกิดขึ้นภายในบาน

เชน เสียงคุย เสียงเดิน 

เสียงกดชักโครกสุขภัณฑ 

เสียงโทรทัศน เปนตน

เสียงรบกวนจากภายนอกบาน

เชน เสียงรถวิ่งจากถนนหนาบาน เสียงจากเคร�องจักรโรงงาน 

เสียงดนตรีจากรานอาหารกึ่งผับขางบาน เปนตน

เสียงรบกวนจากเพ�อนบานที่ใชผนังรวมกัน

ไดแก ทาวนโฮม อาคารพาณิชย คอนโดมิเนียม 

อาจไดยินเสียงสนทนา เสียงเด็กรองไห หรือ 

เสียงโทรทัศนจากเพ�อนบาน 



คา STC คือ ประสิทธิภาพการปองกันเสียง (กรณีเสียงเดินทางผานอากาศ หรือ Airborne 

Sound) วัสดุที่ปองกันเสียงไดดีจะมีคา STC สูง ทั้งนี้ คา STC จะคำนวณไดโดยนำคา “ระดับ 

ความดังของเสียงนอกหอง (BNL)”  หักลบออกดวย “คาระดับความดังของเสียงมาตรฐาน 

(NR)” ในหอง ตามสูตร

STC = BNL - NR

กระจกหนา 12 มม.

STC 36

กระจกชั้นเดียว

กระจกหนา 6 มม.  

2 แผนติดกัน

STC 38

กระจกลามิเนต

กระจก 6 มม. 2 แผน 

อากาศ 12 มม. ตรงกลาง

STC 35

กระจกสองชั้น

กระจก

คา STC ของกระจกหนาตาง 

คา STC (Sound Transmission Class) 

ระดับความดังของเสียงมาตรฐานในหอง

Noise Rating (NR) 

dB

โรงงานหลอ, โรงงานอุตสาหกรรมหนัก70

โรงงานอุตสาหกรรมเบา60
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25 หองสงทีวี, สตูดิโอ, โบสถ

40 หองโถง, ระเบียงทางเดิน, ภัตตาคาร, คลับ, รานคา

หองนอน, หองนั่งเลน, หองรับแขก, โรงพยาบาล, 

โรงละคร, หองประชุม, โฮมเธียเตอร

หองสมุด, พิพิธภัณฑ, หองพิจารณาคดี, โรงเรียน, 

หองผาตัด, แฟลต, โรงแรม, หองผูบริหาร

50 หองพิมพดีด, สำนักงานในโรงงาน

45 หางสรรพสินคา, โรงอาหาร, สำนักงานทั่วไป



ผนังสำหรับหองนอน/หองนั่งเลน (STC 50)

แผนสมารทบอรด เอสซีจี หนา 10 มม.

โครงผนังสมารทบอรด เอสซีจี U76 เบอร 24

วัสดุอะคูสติก เอสซีจี                

รุน Cylence ZoundBlock S050

โครงผนังสมารทบอรด เอสซีจี C75 เบอร 24

ผนังสำหรับหองทั่วไป (STC 40)

แผนสมารทบอรด 

เอสซีจี หนา 8 มม.

โครงผนังสมารทบอรด 

เอสซีจี U76 เบอร 24

โครงผนัง 

สมารทบอรด 

เอสซีจี C75 

เบอร 24

ผนังกออิฐมวลเบา (G2)

ความหนา 7.5 ซม.                      

ฉาบปูน 2 ดาน       

ความหนารวม 10 ซม.

ผนังสำหรับหองทำงาน (STC 45)

ผนังกออิฐมวลเบา (G2) 

ความหนา 7.5 ซม.    

ฉาบปูน 2 ดาน 

ความหนารวม 10 ซม.

แผนสมารทบอรด 

เอสซีจี หนา 8 มม.

โครงคราว ซี-ลายน 

เอสซีจี เบอร 24

แผนสมารทบอรด 

เอสซีจี หนา 8 มม.

โครงผนังสมารทบอรด 

เอสซีจี U76 เบอร 24

วัสดุอะคูสติก เอสซีจี               

รุน Cylence ZoundBlock S050

โครงผนัง 

สมารทบอรด 

เอสซีจี C75 

เบอร 24



“กัน” เสียงใหพอดี2

เปนการปองกันเสียงไมใหทะลุจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง เพ�อที่จะไดไมรบกวนซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ 

เพ�อชวยรักษาความเปนสวนตัวในแตละพื้นที่ โดยสามารถทำไดหลายแนวทาง ไดแก

2.1 สรางแผงหรือแนวรั้วกันเสียง

การปลูกตนไม ใบดกริมรั้ว 

ยิ่งชวยปองกันเสียงไดอีกทาง

รั้วควรมีความยาวหางออกไปจากตำแหนงผูรับเสียง

ฝงละ 4 เทา ของระยะหางระหวางผูรับเสียงกับรั้ว 

แนว

รั้ว

ผูรับเสียง
อาคาร

1 ม.

4 ม.4 ม.

พิจารณาความสามารถในการ

กันเสียง

40 dB

กออิฐ

หนา 7.5 ซม.

50 dB

กออิฐฉาบปูน

หนา 20 ซม.

25 dB

ไม

หนา 2 ซม.

17 dB

สังกะสี

หนา 0.4 มม.

เลือกใชวัสดุใหเหมาะ

ความสูงรั้วที่เพิ่มขึ้น 1 ม. เสียงจะลดลงประมาณ 

1.5 dB (A) โดยตามทฤษฎีจะลดไดมากสุด 24  

dB (A)

50 dB (A)

45.5 dB (A)

1 ม.

1 ม.

1 ม.

ทำรั้วใหสูงและหางจาก 

บาน (ระยะ A+B มาก 

ยิ่งกันเสียงไดดี) ทั้งนี้ 

รั้วไมควรสูงเกินระดับ 

ที่กฎหมายกำหนด

A B

กำหนดระยะของรั้ว

3 แนวทางลดเสียง เลี่ยง กัน ซับ

“เลี่ยง” ใหหางจากเสียงดัง1

80 dB 74 dB

x

A B

68 dB

C

4x
2x

1.1 วางอาคารใหหางจากแหลง

 กำเนิดเสียง

ในที่โลงทุกๆ 2 เทาของระยะหาง 

จากแหลงกำเนิดเสียง สามารถ 

ลดความดังของเสียงได 6 dB

หองนอน

หองเก็บ

ของ

หองน้ำ

จัดวางพื้นที่หองที่ไมตองการ

ความสงบมากนัก มาเปนตัว 

ปองกันเสียง (Buffer)     

1.2 ออกแบบผังในอาคารให

 เหมาะสม (Acoustic Zone)



โดยทำผนัง 2 ชั้น 

เพิ่มความหนาผนัง

ใชฉนวนใยแกว สำหรับซอนในผนังและฝาเพดาน

สามารถ

ใชไดกับ

ผนังกออิฐ ผนังโครงเบา

และ

ติดตั้งฉนวนกันเสียง

2.3 เพิ่มประสิทธิภาพการกันเสียงใหกับผนัง

“ซับ” เสียงใหพอเหมาะ3

คือ การลดเสียงกองหรือเสียงสะทอนภายในหอง โดยทำผนังและฝาเพดานใหขรุขระ ใช 

วัสดุผิวปรุเปนรู เชน แผนอะคูสติกยิปซั่ม สำหรับฝาเพดานและผนัง แผนอะคูสติกบุผนัง 

สำเร็จรูป เปนตน รวมถึงการใชพรมปูพื้น ผามาน และเฟอรนิเจอรบุผา ก็ชวยดูดซับเสียง 

ไดดวยเชนกัน

ผามานและเฟอรนิเจอรบุผาชวยดูดซับเสียงไดหองที่ใชพรมปูพื้นและบุผนังดวยวัสดุอะคูสติก

ผนังและเพดาน

ตำแหนงปลั๊กไฟบนผนังหองที่ติดกัน

ไมควรอยูตรงกันเพราะเสียงจะลอดถึงกันไดงาย

กอผนังตอเพิ่มใหชน 

ทองคาน

ควรกอผนังใหชนทองคาน

เพ�อกันเสียงเล็ดลอดจากหองอ�น

ผนังเดิม

เลือกประตูหนาตางที่มีรอยตอนอย อุดรอยรั่วโดยรอบแนนหนา เพ�อชวยกันเสียง

บานเล�อน

(เสียงมักลอดตาม

รางเล�อนและตัวบาน)

บานเกล็ด

(เสียงมักลอดตาม

รอยตอกระจก) 

บานติดตาย บานเปด/บานกระทุงแบบกันเสียง 

(มีระบบ Multipoint Lock

และยางซีลรอบบาน)

ประตูหนาตาง

กรณีชั้นบนเปนพื้นไมวางบนตง ให ใช 

แผนไฟเบอรซีเมนตหรือยิปซั ่มติด 

ใตตง เพ�อปองกันเสียงจากชั้นลาง 

ลอดขึ้นมาตามรองระหวางแผนพื้นไม

แผนยิปซั่ม

หรือ 

ไฟเบอรซีเมนต

ตงไม

พื้นไมพื้น

2.2 ทำใหบาน/หอง ปดสนิทมิดชิด 



เสียงรบกวนจากเพ�อนบานที่ใชผนังรวมกัน 

ใหแกปญหาที่ฝาเพดานกอน หากรูสึกวาระดับเสียงรบกวนมากอยูใหแกปญหาเพิ่มที่ผนัง

ตัวอยางการลดเสียงรบกวนจาก

แหลงกำเนิดเสียงตางๆ 

เสียงรบกวนจากภายนอกบาน

การปลูกตนไม ใบดกริมรั้วหนาบาน

ชวยลดเสียงที่จะผานเขามาในบริเวณบาน

ติดตั้งฉนวนกันเสียง

ในผนังดานที่ติดถนน

ทำผนังบานสองชั้น

หรือ

ผนังเดิม

โครงคราว

ฉนวนกันเสียง

แผนไฟเบอรซีเมนต

ปองกัน

โดย

Tips

ลดการสะทอนของเสียงที่

ประตูหนาตางและกระจก 

โดยการใชผามาน

เพิ ่มประสิทธิภาพการกัน 

เสียงดวยการปดรอยตอ 

ระหวางวงกบและบานประตู 

หนาตางใหสนิทที่สุด

ติดตั้งฉนวนกันเสียงในผนัง

ติดตั้งปลั๊กตำแหนงใหม และอุดปดตำแหนงเดิม 

(เฉพาะกรณีที่ตำแหนงเดิมอยูตรงกับของเพ�อนบาน)

ติดตั้งแผนฝาไฟเบอรซีเมนต

หรือยิปซั่ม 1-2 ชั้น 

ติดตั้งฉนวนกันเสียง 1-2 ชั้น

ควรกอผนังใหชนทองคาน 

เพ�อกันเสียงเล็ดลอดจากหองอ�น



เสียงรบกวนภายในบาน 

หองอานหนังสือ

ติดตั้งฉนวนกันเสียงในผนัง 

ติดตั้งแผนฝาไฟเบอรซีเมนต

หรือยิปซั่ม 1-2 ชั้น 

ติดตั้งฉนวนกันเสียง 1-2 ชั้น

ควรกอผนังใหชนทองคาน 

เพ�อกันเสียงเล็ดลอดจากหองอ�น

ใชแผนไฟเบอรซีเมนตหรือยิปซั่ม

ติดใตตงเพ�อปองกันเสียงจาก 

ชั้นลางลอดขึ้นมาตามรอง 

ระหวางแผนพื้นไม






