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บทคัดย่อ
ปัจจุบันอัตราการขยายตัวของสังคมเมืองกรุงเทพมหานครที่เพิ่มสูงขึ้น
พื้นที่ว่างเปล่าได้ถูก พัฒ นาให้ เป็ นที่อ ยู่อาศัย คอนโดมิเนีย ม และอาคาร
สำนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณพื้นที่โดยรอบโครงข่ายทางพิเศษ ซึ่ง
การขยายตัว ดังกล่าวทำให้ พื้นที่ โดยรอบทางพิเศษได้รับ ผลกระทบด้า น
มลภาวะทางเสียงจากการจราจรบนทางพิเศษ จึงเป็นที่มาของการกำหนด
มาตรการในการติดตั้งกำแพงกั้นเสียงบนทางพิเศษเพื่อช่วยลดทอนเสีย ง
การจราจรให้ลดน้อยลง อย่างไรก็ตามในการติดตั้งกำแพงกั้นเสียงอาจมีการ
เสื่ อ มประสิ ท ธิ ภ าพตามอายุ ก ารใช้ ง าน จึ ง จำเป็ น ต้ อ งมี ก ารประเมิ น
ประสิทธิภาพ ปรับปรุง และพัฒนากำแพงกั้นเสียงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้
สามารถกั้นเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งในงานวิจัยนี้จะประเมิน
ประสิทธิภาพของต้นแบบกำแพงกั้นเสียงชนิดสะท้อนเสียงที่ได้ออกแบบ
และพัฒนาจากวัสดุไวนิลและใช้ยางพารามาเป็นส่วนประกอบภายใน ซึ่ง
ง่ายต่อการติดตั้งและบำรุงรักษา มีความแข็งแรง ทนทานต่อสภาพแวดล้อม
เหมาะสำหรับการนำไปใช้ในการติดตั้งใหม่และการติดตั้งทดแทนกำแพงกั้น
เสี ย งเดิ ม ที่ เ สื่ อ มสภาพหรื อ ชำรุ ด เสี ย หาย โดยผลจากการประเมิ น
ประสิทธิภ าพของต้นแบบกำแพงกั้นเสียงชนิดนี้สามารถลดทอนเสีย งได้
มากกว่ากำแพงกั้นเสียงชนิดสะท้อนเสียงจากวัสดุแผ่นกระเบื้องและแบบไฟ
เบอร์แผ่นเรียบเดิมที่เคยติดตั้งใช้งาน
คำสำคัญ: กำแพงกั้นเสียง, สะท้อนเสียง, มลภาวะทางเสียง

Abstract
In the present, the growth rate of urban society in Bangkok
is increasing. Some space had developed to be a residence,
condominium and office building. Especially, there are so many
of residence around an expressway area. Which had been
affected the sound pollution from the traffic on expressway. It
was important to specify preventive measurement policy in
order to reduce the noise pollution from the traffic by using
“noise barrier”. However, the noise barrier that was installed
on expressway previously was deteriorated by lifetime.
Therefore, It is always needed an efficiency evaluation,

improve and develop the noise barrier for an over standard. In
this research, it is about the efficiency evaluation of the noise
barrier reflection panel type that it was designed and
developed by using materials from vinyl and natural rubber. It
was improved the quality to be stronger, resistance to the
environment, suitable for a new installation and replacement
and easy to maintenance, so that the noise pollution can be
reduced by the noise barrier from the traffic on expressway
efficiently. An efficiency evaluation results show that, the noise
barrier reflection panel type which made from vinyl and
natural rubber materials can be reduced the noise pollution
more than the noise barrier reflection panel type which made
from fibre cement (Onduline) and fibre materials that installed
previously.
Keywords: Noise Barrier, Reflection Panel, Noise Pollution

1. บทนำ
จากปัญหามลภาวะทางเสียงที่มีสาเหตุมาจากการจราจรในทางพิเศษที่
อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้บริเวณพื้นที่ทางพิเศษ จึงจำเป็นต้อง
มีก ารกำหนดมาตรการในการลดผลกระทบจากปั ญ หาดังกล่าวด้วยการ
ติดตั้งกำแพงกั้นเสียงบนทางพิเศษในบริเวณพื้นที่ชุมชน โดยปัจจุบันกำแพง
กั้ น เสี ย งที่ ติ ด ตั้ งบนทางพิ เศษมี ห ลายรูป แบบและใช้ วัส ดุ ที่ แ ตกต่ า งกั น
เพื่ อ ให้ เหมาะสมกับ การใช้ งานในแต่ละสภาพแวดล้อ มและสามารถลด
ผลกระทบด้านเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
งานศึกษานี้เป็น การพัฒนาต้นแบบกำแพงกั้นเสียงชนิดสะท้อนเสีย ง
โดยพัฒนาขึ้นจากวัสดุที่มีส่วนประกอบของพลาสติกพอลิเอทิลีน หรือ พีวีซี
และใช้ยางพารามาเป็นส่วนประกอบที่มีคุณสมบัติผ่านตามข้อกำหนดของ
กำแพงกั้นเสียงบนทางพิเศษ เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริม
การใช้ยางพาราในประเทศเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตทางการเกษตร
ให้แก่เกษตรกรไทย เพื่อให้มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อม เหมาะสำหรับ
ใช้ในการติดตั้งใหม่และการติดตั้งทดแทนกำแพงกั้นเสียงเดิมที่เสื่อมสภาพ
หรือ ชำรุดเสียหาย ดังแสดงในรูปที่ 1 และ 2
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2) เพิ่มความหลากหลายของวัสดุกำแพงกั้นเสียงชนิดสะท้อนเสียงให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเพื่อใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนากำแพงกั้นเสียง
ในรูปแบบอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

3. ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปและทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้ อ งในการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของกำแพงกั้นเสียง

รูปที่ 1 ต้นแบบกำแพงกั้นเสียงชนิดสะท้อนเสียง

รูปที่ 2 กำแพงกั้นเสียงชนิดสะท้อนเสียงแบบเดิมที่เคยติดตั้ง
ในการทดสอบประสิทธิภาพและคุณสมบัติในการกั้นเสียงจะทดสอบ
โดยการติดตั้งอุ ปกรณ์ เพื่อ ตรวจวัดระดับเสียงที่ สามารถลดทอนได้ โดย
เปรียบเทียบระหว่างการตรวจวัดเสีย งบริเวณที่ไม่มีก ารติดตั้งกำแพงกั้น
เสียง และบริเวณที่ติดตั้งต้นแบบกำแพงกั้นเสียง โดยอ้างอิงวิธีการทดสอบ
FHWA Highway Noise Barrier Design Handbook February 2000 [1]

3.1 ชนิดของกำแพงกั้นเสียง
กำแพงกัน้ เสียง ใช้เพื่อป้ องกันเสียงจำกแหล่งกำเนิดเสียงไปยังจุด
รับเสียง โดยอำศัยหลักของกำรกัน้ เสียงให้ส่งผ่ำนกำแพงออกไปน้อย
ที่สุด ดังนัน้ กำรกัน้ เสียงจะขึ้นอยู่กบั ชนิดของวัสดุท่ีใช้กนั ้ และควำม
หนำของวัสดุนนั ้ ๆ โดยกำแพงกัน้ เสียงจะต้องหนำพอที่จะกัน้ คลื่นเสียง
ไม่ให้ทะลุผ่ำนได้ เนื่องจำกปั จจัยในกำรออกแบบมีผลต่อกำรออกแบบ
ควำมหนำของกำแพง
การติดตั้งกำแพงกั้นเสียงบนทางพิเศษมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบ
ด้านเสียงจากการจราจรบนทางพิเศษสู่อาคารที่พักอาศัยและชุมชนที่อยู่ใน
บริเวณรอบทางพิเศษ โดยการติดตั้งต้องคำนึงถึงรายละเอี ยดของวัสดุที่ใช้
จะต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ โดยสามารถแบ่งประเภท
ของกำแพงกั้นเสียงตามคุณสมบัติ ดังนี้
3.1.1 กำแพงกั้นเสียงชนิดดูดซับเสียง (Absorption Panel)
กำแพงกัน้ เสียงชนิดนี้ใช้วสั ดุดูดกลืนเสียงบรรจุอยู่ภำยใน ซึ่งเมื่อ
เสีย งมำกระทบกำแพงจะถูกดูดกลืน เสีย ง และป้ องกันเสีย งทะลุ ผ่ำน
กำแพงไป ประโยชน์คอื ช่วยป้ องกันเสียงออกไปภำยนอกและช่วยลด
เสีย งที่อ ยู่ภ ำยใน ก ำแพงกัน้ เสีย งชนิ ด นี้ จ ะนิ ย มใช้ในโรงงำน หรือ
โรงไฟฟ้ ำ วัสดุดูดกลืนเสียงส่วนใหญ่จะมีควำมบอบบำงซึ่งไม่ทนทำน
ต่อสภำพภำยนอก (ปั จจุบนั ในเมืองไทยนิยมใช้ใยแก้วกับใยหินเป็ นตัวดูด
เสียง) ดังแสดงในรูปที่ 3

2. วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่ได้รับ

วัสดุ Metal Sheet

วัสดุ Metal Sheet

วัสดุ Glass Reinforced Cement

วัสดุ Fiberglass Reinforced
Plastic

2.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อ ศึกษาและพัฒ นาต้นแบบกำแพงกั้นเสียงชนิดสะท้อ นเสีย งที่
ผลิ ต จากพลาสติ ก พอลิ เอทิ ลี น หรื อ พี วี ซี และใช้ ย างพารามาเป็ น
ส่วนประกอบ
2) เพื่อประเมินประสิทธิภ าพ และเปรียบเทียบคุณสมบัติกำแพงกั้น
เสียงชนิดสะท้อนเสียงที่ผลิตจากวัสดุที่แตกต่างกัน
2.2 ประโยชน์ที่ได้รับ

รูปที่ 3 กำแพงกั้นเสียงชนิดดูดซับเสียง (Absorption Panel)

1) สามารถประเมินประสิทธิภาพในการกั้นเสียงของต้นแบบกำแพงกั้น
เสียงที่ได้พัฒ นาขึ้น เพื่อพิจ ารณาถึงความเหมาะสมในการติดตั้งต้นแบบ
กำแพงกั้นเสียงสำหรับใช้งานทดแทนกำแพงกั้นเสียงเดิมที่มีการเสื่อมสภาพลง
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3.1.2 กำแพงกั้นเสียงชนิดกระจายเสียง (Dispersive Panel)
กำแพงกั้น เสี ย งชนิ ดกระจายเสีย งและชนิ ดสะท้ อ นเสีย งมี ห ลัก การ
ทำงานใกล้เคียงกัน จะแตกต่างกันที่รูปแบบการออกแบบการตกกระทบ
ของเสียง โดยที่กำแพงกั้นเสียงชนิดกระจายเสียงจะใช้วัสดุที่มีผิวมันขรุขระ
เพื่อช่วยให้มีประสิทธิภาพในการกระจายเสียงที่ดี ซึ่งการทำงานของกำแพง
ประเภทนี้คือ พยายามป้องกันเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงไปยังจุดรับเสียง
โดยทำให้เสียงเกิดการสะท้อนกลับเมื่อเสียงตกกระทบบนพื้นผิวของกำแพง
ไปยังทิศทางที่ กำหนด เพื่อ ป้ อ งกันเสียงที่ท ะลุผ่านตัวกำแพงไป (เกณฑ์
ทั่วไปคือเมื่อเสียงผ่านกำแพงไปแล้วความดังจะต้องลดลงอย่างน้อย 25 เดซิ
เบล) โดยทั่วไปในการออกแบบจะนิยมออกแบบให้มีเหลี่ยมมุมเพื่อให้เกิด
การสะท้อ นเสียงไปในทิศทางที่ไม่ทำให้ เสีย งเกิดการสะท้อนแล้ว กลับมา
รวมกันอีก ซึ่งเป็นชนิดที่นิยมใช้บนทางพิเศษ ดังแสดงในรูปที่ 4

วัสดุ Glass Reinforced Cement

วัสดุ Fiberglass Reinforced Plastic

รูปที่ 4 กำแพงกั้นเสียงชนิดกระจายเสียง (Dispersive Panel)
3.1.3 กำแพงกั้นเสียงชนิดสะท้อนเสียง (Reflection Panel)
กำแพงกั้ น เสี ย งชนิ ด นี้ จ ะใช้ วั ส ดุ ที่ มี ผิ ว เรี ย บมั น เพื่ อ ช่ ว ยให้ มี
ประสิทธิภาพในการสะท้อนเสียงที่ดี เพื่อป้องกันเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียง
ไปยังจุดรับเสียง โดยอาศัยหลัก ของการกั้นเสียงให้ส่งผ่านกำแพงออกไป
น้อยที่สุด ดังนั้นประสิทธิภาพในการกั้นเสียงของกำแพงจึงขึ้นอยู่กับชนิด
ของวัสดุ ที่ใช้ กั้นเสีย ง และความหนากำแพง ซึ่ งขึ้ น อยู่กั บ การออกแบบ
กำแพงให้ มี ค วามหนาที่ เพี ย งพอสำหรับ กั้ น คลื่น เสี ย งไม่ ให้ ท ะลุ ผ่ า นได้
ดังแสดงในรูปที่ 5

วัสดุ กระเบื้อง

วัสดุ คอนกรีต

วัสดุ โปร่งใส

วัสดุ เหล็ก

วัสดุ ไฟเบอร์ แผ่นเรียบ

วัสดุ แผ่นหลังคา (Onduline)

รูปที่ 5 กำแพงกั้นเสียงชนิดสะท้อนเสียง (Reflection Panel)
3.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบประสิทธิภาพของกำแพงกั้นเสียง
การตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพของกำแพงกั้ น เสี ย งมี ท ฤษฎี ที่ ใช้ เป็ น
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาประสิทธิภาพในการกั้นเสียงดังนี้
3.2.1 การพิจารณาการลดลงของระดับเสียง (Insertion Loss, IL)
การติดตั้งกำแพงกั้นเสียงชนิดต่าง ๆ จะส่งผลให้เกิด ผลต่างระหว่าง
ระดับเสียงก่อนและหลังการติดตั้งกำแพงกั้นเสียง ซึ่งการติดตั้งกำแพงกั้น
เสียงจะเกิดการสูญเสียระดับเสียง เนื่องจากพลังงานเสียงจะถูกดูดซับเสียง
โดยวัสดุ หรือ อาจเกิดการหักเหของคลื่นเสียงเมื่อมีการเปลี่ยนทิศทางให้
สูงขึ้นจากพื้น หรือ อาจเกิดจากการสะท้อนเสียง ดังนั้น IL จึงเป็นผลรวม
สุทธิในทุกๆ ด้านของการกั้นเสียงที่ทำให้เกิดการลดระดับเสียงทั้งการดูดซับ
การหักเหและการกระจาย เป็นต้น โดยสามารถหาค่า Insertion Loss ตาม
ทฤษฎี ดังนี้
IL = (LAref + Ledge - LArec )-(LBref - LBrec)
(1)
เมื่อ IL คือ ค่าการลดทอนเสียงที่ตำแหน่งหนึ่งๆ ของผู้รับเสียง (เดซิเบล)
LAref คือ ระดับเสียงอ้างอิงที่ถูกวัดค่าหลังจากติดตั้งกำแพงกั้นเสียง
(เดซิเบล)
LArec คือ ระดับเสียงอ้างอิงจากผู้รับหลังติดตั้งกำแพงกั้นเสียง (เดซิเบล)
LBref คือ ระดับเสียงอ้างอิงที่ถูกวัดค่าก่อนติดตั้งกำแพงกั้นเสียง
(เดซิเบล)
LBrec คือ ระดับเสียงอ้างอิงจากผู้รับก่อนติดตั้งกำแพงกั้นเสียง (เดซิเบล)
Ledgeคือ ตัวประกอบการปรับแก้ (correction factor) ของการหักเห
ของเสียงจากด้านบนของกำแพงกั้นเสียงโดยปกติมีค่า 0.5 เดซิเบล
(LBref - LBrec) เท่ากับ 5 เดซิเบล*
หมายเหตุ กฎตายตัว (rule-of-thumb) สำหรับการประเมินค่าการ
ลดทอนเสีย งของกำแพงกั้นเสียง ระบุ ไว้ว่า ถ้าเส้นทางที่ป ราศจากสิ่งกีด
ขวาง (line-of-sight) หรือ เส้นเสีย งถู กขวางด้ว ยกำแพงกั้นเสีย งระหว่า ง
แหล่งกำเนิดเสียงกับผู้รับเสียง ค่าการลดทอนจะมีค่าเท่ากับ 5 เดซิเบล และ
จะมีค่าเพิ่มขึ้ น 1.5 เดซิเบล ในทุ กๆ ความสูง 1 เมตร เช่นถ้ า ความสูงของ
กำแพงกั้ น เสี ย งเพิ่ ม ขึ้ น 2 เมตร ค่ า การลดทอนเสี ย งจะเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น
3 เดซิ เบล เป็ น ต้ น ตามหลั ก วิ ช าการ โดยปกติ ก ำแพงกั้ น เสี ย งจะถู ก
ออกแบบให้มีการลดทอนเสียงอย่างน้อย 10 เดซิเบล อย่างไรก็ตามกำแพง
กั้นเสียงที่มีการออกแบบใช้งานจริงจะสามารถลดทอนเสียงได้ 6 - 8 เดซิ
เบลเท่านั้น นอกจากนี้ค่าการลดทอนเสียงอาจเกิดจากอาคารที่อยู่ระหว่าง
จุ ด กำเนิ ด เสี ย งและจุ ด รั บ เสี ย ง โดยจะมี ค่ า การลดทอนเสี ย งขึ้ น อยู่ กั บ
ช่องว่าง หรือช่องเปิดระหว่างอาคารที่อยู่ในแนวเดียวกัน ซึ่งโดยปกติระดับ
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เสียงจะลดลง 4.5 เดซิเบล ในแถวแรกของอาคาร และจะลดลงอีก 1.5 เดซิ
เบลในแถวถั ดไปของอาคาร จนถึ งค่ าการลดทอนเสี ยงสู งสุ ดที่ 10 เดซิ เบล
อ้างอิงจาก FHWA Highway Noise Barrier Design Handbook [1]

รวมถึงอัตราการถ่ายเทความร้อนในตัวเองต่ำ มาผลิตเป็นผนัง ดังแสดงใน
รูปที่ 6

3.2.2 การวัดค่าการสูญหายของเสียง (Transmission Loss, TL)
การวัดค่าพลังงานเสียง (TL) ที่หายไปเมื่อตกกระทบลงบนกำแพงกั้น
เสียงนี้จะดำเนินการตรวจวัดในภาคสนามตามวิธีใน ASTM E413-04 [2]
ซึ่งเป็นการวัดระดับความดันเสียงด้านหน้าและด้านหลังของกำแพงกั้นเสียง
โดยสามารถคำนวณหาค่า TL ได้ตามสมการ ดังนี้
TL

10SPLs/10

= 10Log10 (10SPLr/10 )
SPLs/10

= 10 [Log10 10
SPL

= 10 [ 10 s Log10 10SPL

= 10[ 10 s 10

SPLr
10

]

10

รูปที่ 6 ส่วนประกอบของต้นแบบกำแพงกั้นเสียงชนิดสะท้อนเสียง

(2)
SPLr/10

-Log10 Log10 10

SPLr

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

Log10 10]

]

(3)
(4)
(5)

= 10 [SPLs -SPLr ]
(6)
= SPLs -SPLr
(7)
เมื่อ SPLs คือ ระดับความดันเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงทางด้านหน้าของ
กำแพงกั้นเสียง, เดซิเบลเอ
SPLr คือ ระดับความดันเสียงตรงตำแหน่งของผู้รับเสียงที่อยู่ด้านหลัง
กำแพงกั้นเสียง, เดซิเบลเอ
หมายเหตุ กำแพงกั้นเสียงจะต้องกั้นเสียงได้อย่างน้อย 5 เดซิเบล และ
หากกำแพงกั้นเสียงสามารถกั้นเสียงได้มากกว่า 20 เดซิเบลถือว่าสามารถ
กั้ น เสี ย งได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ FHWA Highway Noise Barrier Design
Handbook February 2000 [1]

4. การออกแบบและการติดตั้งต้นแบบกำแพงกั้นเสียงชนิด
สะท้อนเสียง
4.1 การออกแบบต้นแบบกำแพงกั้นเสียง
ในการวิจัยและพัฒนาต้นแบบกำแพงกั้นเสียงชนิดสะท้อนเสียงที่ผลิต
จากวัสดุวัสดุพลาสติกพอลิเอทิลีน หรือ ไวนิล และนำยางพารามาเป็นส่วน
หนึ่งของต้นแบบกำแพงกั้นเสียง เพื่อ เป็ นการสนับ สนุน ผลผลิตและเพิ่ ม
มูลค่าให้แก่ยางพาราภายใต้แนวคิดไทยแลนด์ 4.0 โดยกำแพงกั้นเสียงจะมี
ขนาดความยาว 1.96 เมตร ความสูง 2.045 เมตร และหนา 84 มิลลิเมตร
และมีส่วนประกอบของวัสดุที่ใช้ในต้นแบบกำแพงกั้นเสียงประกอบด้วย 3
ส่วนดังนี้

4.1.2 วัสดุไส้ในผนัง (Fiber Glass) เป็นวัสดุกันเสียงแบบไฟเบอร์
กลาส (Fiber Glass) สำหรับใช้เพื่อการเสริมประสิทธิภาพในการกันเสียง
โดยมีขนาดความกว้าง 185 มิลลิเมตร ความยาว 1,950 มิลลิเมตร หนา 25
มิลลิเมตร และมีความหน่าแน่น 0.032 กรัม/ลูกบาศก์เมตร ดังแสดงในรูปที่ 7

รูปที่ 7 วัสดุไส้ในผนังของต้นแบบกำแพงกั้นเสียงชนิดสะท้อนเสียง
4.1.3 วั ส ดุ ย างพารา (Natural Rubber) เป็ น แบบโฟมยางพารา
สำหรับ ใช้เพิ่มประสิทธิภ าพการกั้นเสียง โดยใช้วัตถุดิบ น้ำยางพาราจาก
สหกรณ์ผู้ผลิตในประเทศ นำมาผ่านกระบวนการตีผสมให้เกิดฟองอากาศ
เป็นรูพรุนภายในแผ่นยาง เพื่อลดน้ำหนักของแผ่นกำแพงกั้นเสียง
4.1.4 เหล็กเสริมความแข็งแรงภายในผนัง (Slide Fit) เลือกใช้เหล็กที่
มี ข นาดความหนา 2.0 มิ ล ลิ เมตร โดยชุ บ Hot-Dip Galvanize และมี
รายละเอียดของการติดตั้งต้นแบบกำแพงกั้นเสียงดังแสดงในรูปที่ 8 และการยึด
ติดแผ่นกำแพงกั้นเสียงกับเหล็กเสริมภายในผนังดังแสดงในรูปที่ 9

4.1.1 ไวนิล (Vinyl) เป็นวัสดุไวนิลสูตรพิเศษที่ได้รับการพัฒนาเพื่อใช้
ในการผลิตประตู หน้า ต่าง มีคุณ สมบั ติทนต่อ สภาพอากาศร้อ นชื้น ของ
ประเทศไทยได้เป็นอย่างดี โดยขึ้นรูปด้วยกระบวนการ Extrusion ไร้ปัญหา
การกรอบแตก บิดงอ มีความยืดหยุ่นและทนทานต่อสภาพการใช้งานสูง
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คอนกรีตขนาด 1/4"x1 3/4" ทุกระยะ 50 เซนติเมตร ให้แน่น ดังแสดงใน
รูปที่ 11
2.1 บากเหลกรอง านทั้ง 2 ด้าน

2.2 ทากาวโพลิเมอร์/ ิลิโคนด้านล่าง

*บากตามขนาด านเหลก
2.3 วางถาดเหลกเข้าตาแหน่งระหว่างเสา

2.4 ยดสกรูคอนกรีต ทุกระยะ 50 ม.

รูปที่ 8 การติดตั้งต้นแบบกำแพงกั้นเสียงชนิดสะท้อนเสียง
รูปที่ 11 การยึดติดตั้งเหล็กรองฐานกับเสาเหล็กรูปพรรณ
4.2.3 ทำการหย่อนแผ่นผนังกำแพงกั้นเสียงแผ่นล่าง ตามด้วยแผ่น
ผนังกำแพงกั้นเสียงแผ่นบนลงในตำแหน่งระหว่างเสาเหล็กรูปพรรณที่ได้ทำ
การติดตั้งไว้ ดังแสดงในรูปที่ 12

รูปที่ 9 การยึดติดแผ่นกำแพงกั้นเสียงกับเหล็กเสริมภายในผนัง
4.2 การติดตั้งต้นแบบกำแพงกั้นเสียงชนิดสะท้อนเสียง
4.2.1 เริ่มจากการติดตั้งเสาเหล็กรูปพรรณ จะใช้เหล็ก H-Beam ขนาด
100x100 มิลลิเมตร บนกำแพงคอนกรีต (Concrete Barrier) ยึดฐานเสา
กับกำแพงคอนกรีตด้วย Bolt ขนาด M12 ยาว 85 มิลลิเมตร และทำการ
ตั้งดิ่งด้านหน้าและด้านหลังด้วยลิ่มพลาสติก ดังแสดงในรูปที่ 10

รูปที่ 10 การยึดติดกำแพงกั้นเสียง

รูปที่ 12 การหย่อนแผ่นผนังกำแพงกั้นเสียงเพื่อติดตั้งในตำแหน่งระหว่าง
ช่วงเสาเหล็กรูปพรรณ
4.2.4 ทำการยึ ดส่ ว นบนด้ า นหน้ า ของเสาเหล็ ก รูป พรรณ H-Beam
ด้วย Bolt ขนาด M10 ยาว 125 มิลลิเมตร ดังแสดงในรูปที่ 13

รูปที่ 13 การยึดส่วนบนด้านหน้าของเสาเหล็กรูปพรรณด้วย Bolt ขนาด M10

4.2.2 ทำการบากเหล็กรองฐานด้วยเครื่องตัดเหล็ก เพื่อหลบ Plate
เหล็ก ของเสาทั้ง 2 ด้าน ทากาวโพลิเมอร์ห รือ ซิลิโคนที่ด้า นล่างก่อนวาง
เหล็ ก เข้ า ตำแหน่ ง ระหว่ า งเสาเหล็ ก รู ป พรรณแล้ ว ทำการยึ ด ด้ ว ยสกรู
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5. การทดสอบประสิทธิภาพของต้นแบบกำแพงกั้นเสียงใน
พื้นที่ติดตั้งจริง
5.1 การทดสอบคุณสมบัติของการกั้นเสียงในห้องระบบปิด
การทดสอบคุณสมบัติการกั้นเสียงของต้นแบบกำแพงกั้นเสียงประเภท
สะท้อนเสียงโดยทดสอบตามมาตรฐาน ASTM E413-04 [2] และ ASTM E90-04 [3]
ซึ่งทดสอบในห้องระบบปิ ด โดยทำการตรวจวัดระดับเสียงจากการจำลอง
การติดตั้งเครื่องตรวจวัดระดับเสียงที่แหล่งกำเนิดเสียง และที่จุดรับเสียง
ดังแสดงรูปที่ 14 ผลจากการทดสอบ พบว่า
- ที่ ร ะดั บ คลื่ น ความถี่ เสี ย ง 400 Hz ต้ น แบบกำแพงกั้ น เสี ย ง
สามารถลดเสียงได้ 35 เดซิเบล (เอ) (ตามเกณฑ์ ASTM กำแพง
กั้นเสียงต้องลดเสียงได้มากกว่า 25 เดซิเบล (เอ))
- ที่ ระดั บ คลื่ น ความถี่ เสี ย ง 1,000 Hz ต้ น แบบกำแพงกั้ น เสี ย ง
สามารถลดเสียงได้ 46 เดซิเบล (เอ) (ตามเกณฑ์ ASTM กำแพง
กั้นเสียงต้องลดเสียงได้มากกว่า 30 เดซิเบล (เอ)) ดังแสดงในรูปที่ 15

การตรวจวัดระดับเสียงของต้นแบบกำแพงกั้นเสียงที่ได้ทำการติดตั้งบน
ทางพิเศษ จะใช้เครื่องตรวจระดับวัดเสียงยี่ห้อ Castle dB Air Class 1 และ
ยี่ ห้ อ 01 dB Class 1 ในการตรวจวั ดระดั บ เสี ยงดั งแสดงในรู ป ที่ 17 และ
รูปที่ 18 โดยจะทำการติดตั้ง เครื่อ งตรวจวัดระดับ เสีย งบริเวณที่ไม่มีการ
ติดตั้งกำแพงกั้นเสียงและบริเวณที่มีการติดตั้งกำแพงกั้นเสียง

การทดสอบฝั่งแหล่งกำเนิดเสียง
การทดสอบฝั่งจุดรับเสียง
รูปที่ 14 การตรวจวัดระดับเสียงจากการจำลองการติดตั้งฝั่งแหล่งกำเนิดเสียง
และฝั่งจุดรับเสียง

รูปที่ 17 การตรวจวัดระดับเสียงบริเวณที่ไม่มีการติดตั้งกำแพงกั้นเสียง

รูปที่ 16 การตรวจสอบประสิทธิภาพการลดทอนเสียงของกำแพงกั้นเสียงไวนิล

กำแพงกั้นเสียง

‘

รูปที่ 18 การตรวจวัดระดับเสียงบริเวณที่ติดตั้งกำแพงกั้นเสียง
รูปที่ 15 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของต้นแบบกำแพงกั้นเสียงชนิดไวนิล
5.2 การทดสอบประสิทธิภาพของต้นแบบกำแพงกั้นเสียงในพื้นที่ติดตั้งจริง
ดำเนินการทดสอบโดยการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณที่ไม่มีการติดตั้ง
กำแพงกั้นเสียงและบริเวณที่มีการติดตั้งต้นแบบกำแพงกั้นเสียง เพื่อทำการ
เปรีย บเที ย บกรณี ที่ มี ก ำแพงกั้ น เสี ย งและไม่ มี ก ำแพงกั้ น เสี ย งเฉลี่ ย 24
ชั่วโมง ดังแสดงในรูปที่ 16 ซึ่งอ้างอิงวิธีการทดสอบจาก FHWA Highway
Noise Barrier Design Handbook [1]

ในการตรวจวัดระดับเสียงเพื่อทดสอบประสิทธิภาพต้นแบบกำแพงกั้น
เสียง จะทำการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) จำนวน 2
จุด ได้แก่ บริเวณด้านหลัง ต้นแบบกำแพงกั้นเสียง และบริเวณที่ไม่ติดตั้ง
กำแพงกั้นเสียงเป็นระยะเวลา 3 วันต่อเนื่อง
ผลการตรวจวัดค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 3 วันต่อเนื่อง
- กรณีที่ไม่มีกำแพงกั้นเสียงมีค่าเท่ากับ 77.8 เดซิเบล (เอ) ซึ่งมีค่า
เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานกำหนดไว้
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-

กรณีมีกำแพงต้นแบบกำแพงกั้นเสียงมีค่าเท่ากับ 66.3 เดซิเบล
(เอ) ซึ่งมีค่า อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดไว้ โดยค่ ามาตรฐาน
ระดับ เสีย งทั่วไปเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ [4] กำหนดไว้ไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ)
เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียง พบว่า ต้นแบบกำแพงกั้น
เสียงสามารถลดเสียงได้เฉลี่ย 11.5 เดซิเบล (เอ) คิดเป็นร้อยละ 14.78 ดัง
แสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงของกำแพงกั้นเสียงชนิดสะท้อนเสียง
แบบกระเบื้อง
ไม่ติดตั้งกำแพงกัน้
เสียง
ค่าระดับเสียง
(เดซิเบล (เอ))
วันที่ 1
วันที่ 2
วันที่ 3
ค่าเฉลีย่ 3 วัน
ค่ามาตรฐาน
Leq 24 hr

ตารางที่ 1 ผลการตรวจวัด ระดับ เสีย งของต้นแบบกำแพงกั้น เสีย งชนิ ด
สะท้อนเสียงแบบไวนิล
ไม่ติดตั้งกำแพง
กั้นเสียง
ค่าระดับเสียง
(เดซิเบล (เอ))
วันที่ 1
วันที่ 2
วันที่ 3
ค่าเฉลีย่ 3 วัน
ค่ามาตรฐาน
Leq 24 hr

78.0
77.8
77.6
77.8

ต้นแบบกำแพงกัน้ เสียงชนิดสะท้อนเสียง
แบบไวนิล
ประสิทธิภาพการ
ค่าระดับเสียง
ลดลงของระดับเสียง
(เดซิเบล (เอ))
(ร้อยละ)
66.7
14.48
66.2
14.91
66.1
14.82
66.3
14.78
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70 เดซิเบล (เอ)

ตารางที่ 3 ผลการตรวจวัดระดับเสียงของกำแพงกั้นเสียงชนิดสะท้อนเสียง
แบบแผ่นเรียบ (Fiberglass Reinforce Plastic, FRP)
ไม่ติดตั้งกำแพงกัน้
เสียง

70 เดซิเบล (เอ)

ในกรณีที่พิจารณาประสิทธิภาพของกำแพงกั้นเสียงชนิดสะท้อนเสียง
โดยเปรียบเทียบระหว่างต้นแบบกำแพงกั้นเสียงที่ผลิตจากไวนิล กับ แบบ
กระเบื้อง และแบบแผ่นเรียบ (Fiberglass Reinforce Plastic, FRP) ซึ่งใช้
งานบนทางพิเศษในปัจจุบัน พบว่า
- กำแพงกั้ น เสี ย งแบบกระเบื้ อ ง(ความหนา 10 เซนติ เมตร)
ตรวจวัดค่าระดับเสียง ณ หลังกำแพงกั้นเสียงเท่ากับ 67.8 เดซิ
เบล (เอ)
- กำแพงกั้นเสียงแบบแผ่นเรียบ (Fiberglass Reinforce Plastic,
FRP) (ความหนา 15 เซนติเมตร) ตรวจวัดค่าระดับเสียงณ หลัง
กำแพงกั้นเสียงได้เท่ากับ 69.6 เดซิเบล (เอ)
ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดไว้ โดยค่ามาตรฐานระดับ เสีย ง
ทั่วไปเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ [4]
กำหนดไว้ไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ) และเมื่อเปรียบเทียบการลดลงของเสียง
กรณีที่ไม่มีการติดตั้งกำแพงกั้นเสียงและกรณีเดิมที่ติดตั้งกำแพงกั้นเสียงแต่
ละแบบ พบว่า กำแพงกั้นเสียงแบบกระเบื้องสามารถลดเสียงได้เฉลี่ย 10.0
เดซิเบล (เอ) คิด เป็ นร้อ ยละ 12.85 และกำแพงกั้ นเสีย งแบบแผ่นเรีย บ
(Fiberglass Reinforce Plastic, FRP) สามารถลดเสีย งได้เฉลี่ย 8.2 เดซิ
เบล (เอ) คิดเป็นร้อยละ 10.54 ดังแสดงในตารางที่ 2 และ 3

78.0
77.8
77.6
77.8

กำแพงกั้นเสียงชนิดสะท้อนเสียงแบบ
กระเบื้อง
ประสิทธิภาพการ
ค่าระดับเสียง
ลดลงของระดับเสียง
(เดซิเบล (เอ))
(ร้อยละ)
67.9
12.95
67.8
12.85
67.6
12.89
67.8
12.85

วันที่ 1
วันที่ 2
วันที่ 3
ค่าเฉลีย่ 3 วัน
ค่ามาตรฐาน
Leq 24 hr

กำแพงกั้นเสียงชนิดสะท้อนเสียงแบบ FRP

ค่าระดับเสียง
(เดซิเบล (เอ))

ค่าระดับเสียง
(เดซิเบล (เอ))

78.0
77.8
77.6
77.8

69.7
69.6
69.5
69.6

ประสิทธิภาพการ
ลดลงของระดับเสียง
(ร้อยละ)
10.64
10.54
10.44
10.54

70 เดซิเบล (เอ)

6. บทสรุป
จากการพัฒนาออกแบบต้นแบบกำแพงกั้นเสียงชนิดสะท้อนเสียงแบบ
ไวนิล (Vinyl Noise Barrier) มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องคือชนิดและความหนาของ
วัสดุที่นำมาใช้ในการผลิตต้นแบบกำแพงกั้นเสียง เป็นปัจจัยที่สำคัญอย่าง
หนึ่งในการพิจารณาออกแบบ เนื่องจากกำแพงกั้นเสียงที่มีประสิทธิภาพ
จะต้องมีความหนาที่เพียงพอ และเป็ นไปตามมาตรฐาน สามารถป้องกัน
คลื่นเสียงดังกล่าวไม่ให้ทะลุผ่านไปยังอีกด้านหนึ่งของกำแพงกั้นเสียงได้
ผลจากการประเมิน ประสิท ธิภ าพของต้น แบบกำแพงกั้น เสี ย งชนิ ด
สะท้ อ นเสีย งแบบไวนิล (Vinyl Noise Barrier) จะเห็ นได้ว่า สามารถลด
ผลกระทบด้านระดับเสียงที่เกิดจากการจราจรบนทางพิเศษได้เป็นอย่างดี
โดยมีป ระสิทธิภ าพการลดทอนเสียงที่ดีกว่ากำแพงกั้นเสียงแบบสะท้อ น
เสี ย งแบบเดิ ม ที่ เคยติ ดตั้ งร้อ ยละ 3.78 และมี ค่ า อยู่ ในเกณฑ์ มาตรฐาน
กำหนดไว้ เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานระดับเสียงทั่วไปเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ [4]
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