สารบััญ
Index

ฉนวนกัันเสีียงประสิิทธิิภาพสููง ป้้องกัันเสีียงรบกวนจากทั้้�ง
ภายในและภายนอกอาคาร เพื่่� อความสุุขที่่�ไร้้ขีีดจำำ�กััดในการ
ใช้้เสีียงอย่่างเต็็มที่่� และเพื่่� อความเป็็นส่่วนตััวยิ่่�งขึ้้�น

ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับเสีียง 
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วััสดุุอะคููสติิกสำำ�หรัับผนัังป้้องกัันเสีียง รุ่่�น Noizestop 
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วััสดุุอะคููสติิกสำำ�หรัับผนัังดููดซัับเสีียง รุ่่�น Noizelezz 
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วััสดุุอะคููสติิกสำำ�หรัับดููดซัับเสีียง รุ่่�น Noise Barrier   

11

รุ่่�น
เป็็นฉนวนใยแก้้วซึ่่�งเนื้้�อฉนวนมีีโพรงอากาศเล็็กๆ แทรกอยู่่�ระหว่่างเส้้นใย
เป็็นจำำ�นวนมาก ทำำ�หน้้าที่่�สกััดกั้้�นและดููดซัับเสีียง พลัังงานเสีียงที่่�ผ่่านเข้้า
มาจากด้้านหนึ่่�งสู่่�ด้้านหนึ่่�ง และช่่วยลดการสะท้้อนของเสีียงภายในห้้อง

แผ่่นอะคููสติิ ก แบบแผ่่นเพื่่� อ การป้้ อ งกัั น เสีี ย งและออกแบบสำำ� หรัั บก าร
ใช้้งานร่่วมกัับระบบผนัังทุุกประเภท เหมาะสำำ�หรัับการติิดตั้้�งใน ห้้องนอน
ห้้องทำำ�งาน และห้้องประชุุม เป็็นต้้น

รุ่่�น
แผ่่นอะคููสติิกบุุผนัังสำำ�เร็็จรููป ห่่อหุ้้�มด้้วยผ้้าใยแก้้วชนิิดพิิเศษ สามารถ
ดููดซัั บ เสีี ย งสะท้้อนและลดเสีี ย งก้้องได้้ดีี  เหมาะสำำ� หรัั บก ารติิ ดตั้้� ง ใน
โรงภาพยนต์์ ห้้องซ้้อมดนตรีี โรงยิิมเนเซีียม เป็็นต้้น

รุ่่�น
�
แผ่่นอะคููสติิกสำ�ำ หรัับกรุใุ นผนัังแบบแผ่่นแข็็งพิิเศษ หุ้้�มรอบด้้านด้้วยวััสดุุกัน
ั น้ำำ� 
ไม่่ลามไฟ มีีความทนทานสููง เหมาะสำำ�หรัับการติิดตั้้�งบริิเวณ ถนน อุุโมงค์์
ทางด่่วน เป็็นต้้น

1

2

ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับเสีียง
การเกิิดเสีียง และเสีียงรบกวน

เสีียง เกิิดขึ้้น
� จากการสั่่�นสะเทืือนของวััตถุุ เมื่่�อวััตถุสั่่
ุ น
� สะเทืือนก็็จะทำำ�ให้้เกิิด
การอััดตััวและขยายตััวของคลื่่�นเสีย
ี ง และถููกส่่งผ่่านตััวกลาง เช่่น อากาศ
ไปยัังหูู ในขณะที่่�เสีียงรบกวน คืือเสีียงที่่�ไม่่ปรารถนา ขึ้้�นอยู่่�กัับความดััง
(dB) และความถี่่� (Hz) โดยรบกวนส่่วนใหญ่่จะเป็็นเสีียงที่่�มีีความถี่่�สููง

ภาพแสดงการเปรีียบเทีียบระดัับเสีียงจาก
แหล่่งกำำ�เนิิดและสภาพแวดล้้อมต่่างๆ

การป้้องกัันเสีียง
Sound Insulation
เป็็นการลดพลัังงานของเสีย
ี งที่่ส่่
� งผ่่านจากห้้องหนึ่่ง
� ไปอีีกห้้องหนึ่่ง
� ด้้วยการ
ออกแบบระบบผนัังที่่ใ� ช้้วััสดุุอะคููสติิกที่มีีรูู
�่ พรุุนและมีีโพรงอากาศเล็็กๆจำำ�นวน
มากอย่่างเช่่น ฉนวนใยแก้้วที่่�ติิดตั้้�งภายในผนััง ซึ่่�งเป็็นวััสดุุที่�่สามารถลด
การส่่งผ่่านของระดัับพลัังงานของเสีียงได้้เป็็นอย่่างดีี 

Sound Transmission Class (STC)
เป็็นค่่าความสามารถในการกั้้�นเสีียงจากด้้านหนึ่่ง
� ไปสู่่�อีีก
ด้้านหนึ่่�งของระบบผนััง ซึ่่�งมีีหน่่วยเป็็นเดซิิเบล (dB)
ค่่า STC ยิ่่ง
� มาก แสดงว่่าระบบผนัังนั้้�นจะมีีความสามารถ
ในการกั้้�นเสีียงได้้ดีีขึ้้�น

		

for Sound Insulation

วััสดุุอะคููสติิก MicroTone สำำ�หรัับผนัังป้้องกัันเสีียง เป็็นฉนวนใยแก้้ว
ซึ่่ง
� เนื้้อ
� ฉนวนมีีลัักษณะเป็็นรููพรุุน ทำำ�หน้้าที่่สกั
� ดกั้้
ั น
� และลดทอนพลััง
เสีียงที่่�ผ่่านผนััง และช่่วยลดการสะท้้อนของเสีียงที่่�ตกกระทบ 
ลดเสีย
ี งรบกวนภายในและภายนอกอาคารได้้เป็็นอย่่างดีี ทำำ�ให้้ภาย
อาคารหรืือที่่�อยู่่�อาศััยสงบและน่่าอยู่่�ขึ้้�น

เสีียงที่่�ไม่่พึึ งประสงค์์
เสีียงที่่ไ� ม่่พึึงประสงค์์ต่่างๆ เช่่น เสีียงเครื่่�องจัักร เสีียงแตร เสีียงเพลงดััง
จากห้้องอื่่�น เสีียงเครื่่�องบิิน สามารถก่่อให้้เกิิดความเครีียด โรคนอนไม่่หลัับ 
พัั กผ่่อนไม่่เพีียงพอ ทำำ�ให้้คุุณภาพชีีวิิตลดลง
3

4

วััสดุุอะคููสติิกสำำ�หรัับผนัังป้้องกัันเสีียง
รุ่่�น

สิินค้้า

ความหนา

Noizestop 050

50 มม.

Noizestop 060

60 มม.

Noizestop 100

100 มม.

MicroTone รุ่่�น Noizestop เป็็นแผ่่นอะคููสติิกเพื่่�อการ
ป้้องกัันเสีียงแบบแผ่่นห่่อหุ้้�มรอบด้้านด้้วยวััสดุุกัันชื้้�น
คุุณภาพสููงจากโรงงาน เนื้้�อฉนวนมีีความหนาแน่่นสููง
มีีรููพรุุน และโพรงอากาศเป็็นจำำ�นวนมากแทรกอยู่่�ในเนื้้อ
�
ฉนวน จึึงลดการสะท้้อนของเสีย
ี งที่่�ตกกระทบ 
เหมาะสำำ�หรัับห้้องนอน ห้้องทำำ�งาน ห้้องประชุุม ห้้อง
บัันทึึกเสีียง ห้้องซ้้อมดนตรีี ห้้องโฮมเธีียร์์เตอร์์ ห้้อง
คาราโอเกะ

ขนาด

การติิดตั้้�ง
ติิดตั้้�งร่่วมกัับโครงคร่่าวโลหะ ขนาด C65

0.40 x 1.20 ม.
0.60 x 1.20 ม.

ติิดตั้้�งร่่วมกัับโครงคร่่าวโลหะ ขนาด C75
ติิดตั้้�งร่่วมกัับโครงคร่่าวไม้้
*ขนาดสิินค้้าพิิ เศษกรุุณาสอบถามบริิษััทฯ

MicroTone รุ่่�น Noizestop กัับระบบผนัังยิิปซั่่�ม
STC 42

ระบบผนัังยิิปซั่่�ม 1 ชั้้�น 2 ด้้าน แผ่่นยิิปซั่่�มหนา 12 มม.
ติิดตั้้�งร่่วมกัับโครงคร่่าวโลหะขนาด C65 กรุุช่อ
่ งว่่าง
ด้้วยแผ่่น MicroTone รุ่่�น Noizestop 050

MicroTone รุ่่�น Noizestop กัับระบบผนัังไฟเบอร์์ซีีเมนต์์

คุุณลัักษณะและประโยชน์์
ทนทาน อายุุการใช้้งานยาวนาน

STC 51

MicroTone รุ่่�น Noizestop ใช้้วััสดุุห่่อหุ้้�มรอบด้้านด้้วย
วััสดุุที่มีีคุ
�่ ณ
ุ ภาพสููง ทนทานต่่อแรงดึึงได้้ดีี ไม่่ฉีีกขาดง่่าย

MicroTone รุ่่�น Noizestop กัับระบบผนัังอิิฐมอญ

ไม่่ติิดและไม่่ลามไฟ

MicroTone รุ่่�น Noizestop เป็็นวััสดุุป้อ
้ งกัันความชื้้น
� สููง
ไม่่ติิดไฟและไม่่ลามไฟ

STC 65

ติิดตั้้�งง่่าย สามารถใช้้ได้้ในทุุกระบบผนััง

MicroTone รุ่่�น Noizestop ผลิิตและออกแบบสำำ�หรัับ
ใช้้งานติิดตั้้ง
่ ผนัังยิิปซั่่ม
� ร่่วมกัับระบบผนัังทุุกประเภทเช่น
�
ผนัังไฟเบอร์์ซีีเมนต์์ ผนัังสมาร์์ทบอร์์ด  ผนัังอิิฐมอญ 
ผนัังอิิฐมวลเบา ผนัังไม้้ และระบบผนัังอื่่�นๆ

ระบบผนัังก่่ออิิฐมอญฉาบปููน 2 ด้้าน หนา 10 ซม.
ติิดตั้้�งร่่วมกัับโครงคร่่าวโลหะขนาด C65 ปิิดทัับด้้วย
แผ่่นไฟเบอร์์ซีีเมนต์์หนา 8 มม. กรุุช่อ
่ งว่่างด้้วยแผ่่น
MicroTone รุ่่�น Noizestop 050

MicroTone รุ่่�น Noizestop กัับระบบผนัังอิิฐมวลเบา
STC 65

5

ระบบผนัังไฟเบอร์์ซีีเมนต์์ 1 ชั้้�น 2 ด้้าน แผ่่นไฟเบอร์์
ซีีเมนต์์หนา 12 มม. ติิดตั้้�งร่่วมกัับโครงคร่่าวโลหะ
ขนาด  C65 กรุุช่่องว่่างด้้วยแผ่่น MicroTone รุ่่�น
Noizestop 050

ระบบผนัังก่่ออิิฐมวลเบาฉาบปููน 2 ด้้าน หนา 10 ซม.
ติิดตั้้ง
ั วย
� ร่่วมกัับโครงคร่่าวโลหะขนาด C65 ปิิดทับด้้
แผ่่นไฟเบอร์์ซิิเมนต์์หนา 8 มม. กรุุช่อ
่ งว่่างด้้วยแผ่่น
MicroTone รุ่่�น Noizestop 050
6

การดููดซัับเสีียง
Sound Absorption
เป็็นการเปลี่่�ยนพลัังงานเสีียงให้้เป็็นพลัังงานในรููปแบบอื่่�นอย่่างเช่่น
พลัังงานความร้้อน ซึ่่ง
� วััสดุุที่มีีรูู
�่ พรุุนและโพรงอากาศเป็็นจำำ�นวนมาก อย่่าง
เช่่นฉนวนใยแก้้ว สามารถดููดซัับไว้้ทำำ�ให้้การสะท้้อนของเสีียงกลัับออกมา
ลดลงได้้เป็็นอย่่างดีี

Noise Reduction Coefficient (NRC)
เป็็นค่่าความสามารถของวััสดุุฉนวนในการดููดซัับเสีียง
วััสดุุที่�่มีีค่่า NRC มาก จะสามารถดููดซัับเสีียงและลด
เสีียงสะท้้อน หรืือเสีียงก้้องได้้ดีีกว่่าวััสดุุฉนวนที่่�มีีค่่า
NRC ต่ำำ��

		

for Sound Absorption

วััสดุุอะคููสติิก  MicroTone สำำ�หรัับผนัังดููดซัับเสีียง เป็็นฉนวนใยแก้้วซึ่่�ง
เนื้้� อ ฉนวนมีีลัั ก ษณะเป็็ น รููพรุุ น ช่่ ว ยในการดููดซัั บ เสีี ย งได้้อย่่างมาก 
พลัังงานเสีย
ี งที่่�วิ่่�งผ่่านฉนวนจะถููกเปลี่่�ยนเป็็นพลัังงานความร้้อน ดููดซัับ
เสีย
ี งรบกวนภายในและภายนอกอาคารได้้เป็็นอย่่างดีี ทำำ�ให้้ภายอาคารหรืือ
ที่่�อยู่่�อาศััยสงบและน่่าอยู่่�ขึ้้�น

7
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วััสดุุอะคููสติิกสำำ�หรัับผนัังดููดซัับเสีียง
รุ่่�น

MicroTone รุ่่�น Noizelezz เป็็นแผ่่นอะคููสติิกบุผ
ุ นัังสำำ�เร็็จรููป เพื่่�อ
ใช้้ดููดซัับเสีย
ี งแบบแผ่่นห่่อหุ้้�มรอบด้้านด้้วยวััสดุุกัน
ั ชื้้น
� คุุณภาพสููง
จากโรงงาน เนื้้�อฉนวนมีีความหนาแน่่นสููง มีีรููพรุุน และโพรง
อากาศเป็็นจำำ�นวนมากแทรกอยู่่�ในเนื้้อ
� ฉนวน จึึงลดการสะท้้อนของ
เสีียงที่่�ตกกระทบ
MicroTone รุ่่�น Noizelezz ผลิิตและออกแบบสำำ�หรัับใช้้งาน
ติิดตั้้�งร่่วมกัับระบบผนัังทุุกประเภทเช่่น ผนัังยิิปซั่่�ม ผนัังไฟเบอร์์
ซีีเมนต์์ ผนัังสมาร์์ทบอร์์ด ผนัังอิิฐมอญ ผนัังอิิฐมวลเบา ผนัังไม้้  

สิินค้้า

ความหนา

Noizelezz W350GC

50 มม.

Noizestop W425GC

25 มม.

Noizestop W450GC

50 มม.

ชนิิด

ขนาด

Standard
Hight

0.60 x 0.60 ม.
0.60 x 1.20 ม.

สีี

การติิดตั้้�ง

สีีขาว
สีีดำำ�

Plain
(แบบไม่่มีีฟอยล์์ด้้านหลััง)
Foil
(แบบมีีฟอยล์์ด้้านหลััง)

*ขนาดสิินค้้าพิิ เศษกรุุณาสอบถามบริิษััทฯ

ค่่าการดููดซัับเสีียง (Noise Reduction Coefficient)
สิินค้้า

ความหนา

Sound Absorption Coefficients, ASTM C423
Octave Band Center Frequencies (Hz)
125

250 500

1000

2000

4000

NRC

Noizelezz W350GC

50 มม.

0.16

0.73

0.88

0.94

0.79

0.56

0.89

Noizestop W425GC

25 มม.

0.06

0.33

0.66

1.08

0.94

0.85

0.75

Noizestop W450GC

50 มม.

0.24

0.90

1.11

1.11

1.03

1.01

1.05

คุุณลัักษณะและประโยชน์์
มีีค่่าการดููดซัับเสีียงสููง

MicroTone รุ่่�น Noizelezz สำำ�หรัับผนัังดููดซัับเสีียง
มีีค่่าการดููดซัั บ เสีี ย ง NRC (Noise Reduction
Coefficient) สููงถึึง 1.05

ไม่่ติิดไฟและไม่่ลามไฟ

MicroTone รุ่่�น Noizelezz เป็็นวััสดุุที่�่ไม่่ติิดไฟและไม่่
ลามไฟ ผ่่านการรัับรองมาตรฐาน EN 13501-1 Class A1

ติิดตั้้�งง่่าย สามารถใช้้ได้้ในทุุกระบบผนััง

MicroTone รุ่่�น Noizelezz มีีน้ำำ�� หนัักเบา สามารถ
ติิดตั้้�งร่่วมกัับระบบผนัังทุุกประเภทเช่่น ผนัังคอนกรีีต 
ผนัังสมาร์์ทบอร์์ด ผนัังอิิฐฉาบปููน และผนัังยิิปซั่่�ม

วิิธีีการติิดตั้้�ง
การติิดตั้้�งโดยใช้้หนามเตย
(Spindle Pin) กัับ 
MicroTone รุ่่�น Noizelezz

1. กำำ� หนดตำำ� แหน่่งที่่� จ ะติิ ดตั้้� ง
หนามเตยให้้มีีระยะห่่างระหว่่าง
หมุุดประมาณ 30-45 ซม. (กรณีี
ผนัังคอนกรีีตที่่ท
� าสีีไปแล้้วให้้ลอก
สีีออกในตำำ�แหน่่งที่่�จะทำำ�การติิด
ตั้้�งหนามเตย)

2. ทำำ�การติิดตั้้ง
� หนามเตยโดยใช้้
กาวชนิิดพิิเศษที่่เ� หมาะสมกัับวัส
ั ดุุ
พื้้� นผิิว ทากาวที่่�ฐานของหนาม
เตยให้้ทั่่� ว และทิ้้� ง ไว้้ให้้กาวแห้้ง
เพื่่� อ รัั บน้ำ�ำ� หนัั ก ได้้เต็็ ม ที่่� (ควร
เลืือกใช้้หนามเตยให้้เหมาะสมกัับ
ความหนาของฉนวน)

3. เสีียบให้้ปลายหนามเตยโผล่่เลย
ออกมาจากผิิ ว หน้้าของฉนวน
พร้้อมกัับครอบปลายของหนาม
เตยไว้้ด้้วย Washer มีีให้้เลืือก
หลายชนิิดขึ้้น
� อยู่่�กับ
ั ความต้้องการ
ของผู้้�ออกแบบและการใช้้งาน

คำำ�แนะนำำ�
การตััดฉนวนที่่�ไม่่ได้้ขนาดสามารถทำำ�ได้้โดยลอกผ้้าที่่�หุ้้�มฉนวนเอาไว้้ออก 
และใช้้มีีดคััตเตอร์์ตัด
ั เฉพาะเนื้้อ
� ฉนวนออก จากนั้้�นให้้หุ้้�มผ้้ากลัับไปอย่่างเดิิม
9
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วััสดุุอะคููสติิกสำำ�หรัับดููดซัับเสีียง
รุ่่�น

MicroTone รุ่่�น Noise Barrier เป็็นแผ่่นอะคููสติิกสำำ�หรัับกรุใุ นผนัังแบบแผ่่นแข็็งพิิเศษ มีีขนาด 
0.6 x 12 เมตร ห่่อหุ้้�มรอบด้้านด้้วยวััสดุุชนิิดพิิเศษป้้องกัันน้ำำ�� และความชื้้�น ไม่่ลามไฟ ทนทาน
ต่่อแสงแดด เนื้้�อฉนวนมีีความหนาแน่่นสููง มีีรููพรุุนและโพรงอากาศเป็็นจำำ�นวนมาก จึึงช่่วย
ดููดซัับและลดการสะท้้อนของเสีียงที่่�ตกกระทบ 
MicroTone รุ่่�น Noise Barrier ผลิิตและออกแบบตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานประเทศ
ญี่่�ปุ่่น
� เหมาะกัับการใช้้งาน เช่่น ผนัังทางด่่วน ผนัังห้้องเครื่่�อง และผนัังป้้องกัันเสีย
ี งสำำ�หรัับ
หอทำำ�น้ำ�ำ� เย็็น (Cooling Tower)
ขนาดสิินค้้าและวััสดุุปิด
ิ ผิิวพิิ เศษโปรดสอบถามบริิษััทฯ
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