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NOISE BARRIER PANEL
สร้างคุณภาพชีวิตด้วยผนังกันเสียง



เสียงรบกวน (NOISE)
 ปัจจัยสำ�คัญประก�รหน่ึงท่ีต้องคำ�นึงถึงในก�รออกแบบ และก�รก่อสร้�งภ�ยในอ�ค�รหรือห้อง
ต่�งๆ ได้แก่ สำ�นักง�น  ห้�งสรรพสินค้� โรงแรม โรงพย�บ�ล ร้�นอ�ห�ร อ�ค�รพักอ�ศัย โรงเรียน แม้กระท่ัง
สวนส�ธ�รณะ เป็นต้น
 one of the important factors that must be considered in the design and construction 
inside buildings or rooms such as offices, shopping malls, hotels, hospitals, restaurants, residential 
buildings, schools, parks, etc.

 เมื่อเสียงกล�ยเป็นปัญห�ระหว่�งผู้ที่ก่อให้เกิดเสียง และผู้ท่ีได้รับผลกระทบจ�กเสียงน้ัน ก�รใช้
ผนังกันเสียงจึงเป็นท�งออกที่เหม�ะสมท�งหนึ่งในก�รแก้ปัญห�
 When sound becomes a problem between a person who makes a sound and a person 
who is affected by such a sound, using the noise barrier panel is a suitable solution to solve a 
problem.
     
ข้อคำานึงเกี่ยวกับเรื่องเสียง สามารถแบ่งออกเป็น 2  ประเภท ดังนี้
Sound anxiety can be divided into 2 types as follows
1. ก�รป้องกันเสียงข้�มผ่�น (SOUND TRANSMISSION)
2. ก�รลดเสียงสะท้อน (SOUND ABSORPTION)

 ปัญห�ท่ีเกิดข้ึนอันเน่ืองม�จ�กผลกระทบของ
เสียงรบกวนจะก่อให้เกิดคว�มรำ�ค�ญ และลดประสิทธิภ�พ
ก�รทำ�ง�นของผู้ทำ�ง�น และพักอ�ศัย ปัญห�ดังกล่�ว
ส�ม�รถแก้ไขได้โดยเลือกก�รใช้ระบบผนังกันเสียงของ 
“พีพี” ชนิดหักเหเสียงและดูดซับเสียงพิเศษ ให้ถูกต้องกับ
ก�รใช้ง�นในแต่ละพ้ืนท่ี
 Problems arising due to the effects of noise 
will cause annoyance, reducing work efficiency of 
workers and residents. Such problems can be solved 
by choosing the noise barrier panel system of “PP” 
for dispersive and absorptive panels correctly and 
relative to use in each space.

สะพ�นพระร�ม 3 (กรุงเทพฯ)
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NOISE BARRIER PANEL
สร้างคุณภาพชีวิตด้วยผนังกันเสียง
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NOISE LEVEL dB. ALLOWABLE DAILY EXPOSURE

85 8 HOURS AUDIOMETRIC
 TESTING  

OF WORKER REQUIRED

90 8 HOURS

92 6 HOURS

95 4 HOURS

97 3 HOURS

100 2 HOURS

102 1.5 HOURS

105 1 HOURS

110 0.5 HOURS

120 1 MINUTE OR LESS

Table 2 Noise level that can be accepted
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ตารางท่ี 1 แสดงระดับเสียง (dB) ท่ีพบม�กได้ในชีวิตประจำ�วัน
Table 1 Show the decibel (dB) that is mostly found in daily life.

ตารางท่ี 2 ระดับความดังของเสียงท่ีสามารถรับได้

Listener’s Perception
Very Faint Faint Moderate Loud Very loud Deafening Pain

Threshold

WHISPERING PRIVATE
0FFICE

HOME NOISY
OFFICE

INDUSTRIAL
NOISE

BOILER
FACTORY

AIRCRAFT

Source : OSHA (Occupational Safety and Health Administration, USA) 
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การป้องกันเสียง
NOISE INSULATION

 เป็นก�รลดพลังง�นของเสียงผ่�นจ�กตัวกล�งหนึ่งไปยังอีก
ตัวกล�งหนึ่ง ซึ่งส�ม�รถออกแบบผนังกันเสียงและฉนวนกันเสียงที่มี
คุณสมบัติที่ดี เพื่อกั้นก�รส่งผ่�นของเสียงที่มีอ�ก�ศเป็นสื่อนำ� (Airborne 
sound)
 To decrease sound energy that passing from one media 
to another media which can be designed noise barrier panel and 
sound insulation with good property in order to prevent airborne 
sound.

 ดังน้ันระบบผนังกันเสียงของ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน) 
จึงได้ถูกออกแบบโดยใช้จุดเด่นของฉนวนกันเสียง และดูดซับเสียง เพ่ือให้
ระบบมีประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�นสูงสุด
 So, Noise barrier panel system of the Premier Product 
Public Company Limited is designed using the strengths of noise 
barrier panel system combined with sound insulation and absorption 
to makes the system for highest working efficiency.

คุณลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์
Product Features

สามารถผลิตพ้ืนผิวและลวดลาย
ได้หลากหลายรูปแบบ

ABLE TO PRODUCE VARIETIES 
SURFACE AND PATTERN

น้ำาหนักเบา
LIGHT WEIGHT

ทนต่อทุกสภาวะอากาศ
WEATHER RESISTANT

โครงสร้างแข็งแรงทนทาน
STRONG AND DURABLE 

STRUCTURE

รับแรงกระทบฉับพลันได้ดี
BETTER RESISTANCE TO 

SUDDEN IMPACT

ไม่เป็นสื่อนำาไฟฟ้าเหมือนโลหะ
NON CONDUCTIVE

เพ่ิมคุณภาพชีวิตในด้าน
มลภาวะทางเสียง

INCREASING QUALITY 
OF LIFE ON NOISE POLLUTION



วัสดุที่นำามาใช้กันเสียงมี 3 ชนิด ดังนี้
3 types of sound absorptive materials as follows :

• อะคริลิค (Acrylic) 
คุณสมบัติ : ป้องกันเสียงสะท้อนได้ดี อีกทั้งส�ม�รถมองเห็นทัศนียภ�พ
ที่สวยง�มได้
• Acrylic 
Property : good reflecting sound protection also be able to watch 
a beautiful view

• พลาสติกเสริมใยแก้ว (FRP)
คุณสมบัติ : ป้องกันเสียงสะท้อนได้ดี อีกทั้งส�ม�รถตัดแต่งและติดตั้งได้
ง่�ย
• Fiber Reinforced Plastics (FRP)
Property : good reflecting sound protection also can be trimmed 
and easy to install.

• คอนกรีตเสริมใยแก้ว (GRC)
คุณสมบัติ : ป้องกันเสียงสะท้อนได้ดี อีกทั้งติดตั้งง่�ยอีกด้วย
• Glassfibre Reinforced Concrete (GRC)
Property : good reflecting sound protection also easy to install.
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 ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้มีประสิทธิภ�พในก�รสะท้อนเสียงที่ดี  โดย
พย�ย�มทำ�ให้เสียงเกิดก�รสะท้อน เมื่อตกกระทบบนพื้นผิวของผนัง และ
ป้องกันเสียงที่ทะลุผ่�นตัวผนังกันเสียงไป
 A product that helps to improve the efficiency of sound 
reflection by reflecting the sound when propagates to the wall in 
order to prevent sound transmission.

• ฟังค์ชั่นก�รใช้ง�น มักนิยมใช้ ง�นท�งด่วน และ ง�นจร�จรทั่วไป
     Functional use ; commonly used in expressway and general traffic.

Product Description

Description Material
Size (mm.)

Weight (kg.)
L H Thk.

ABSORPTION 
PANEL

ACRYLIC 2000 1000 12 28

ACRYLIC 2000 1000 15 36

FRP 1984 1000 150 50

GRC 1984 1000 150 140

Remark : The average of sound transmission class (STC) is 40

ประเภทของผนังกันเสียง
Types of Noise Barriers

1. ชนิดหักเหเสียง
      (DISPERSIVE PANEL)

*Distance travelled before the installation of the noise barrier

*Distance travelled after the installation of the noise barrier

1984 (L) 150(Thk.)

10
00

 (H
)
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วัสดุที่นำามาใช้กันเสียงมี 2 ชนิด ดังนี้
2 types of sound absorptive materials as follows :

• พลาสติกเสริมใยแก้ว (FRP)
คุณสมบัติ : ป้องกันเสียงสะท้อนได้ดี อีกทั้งส�ม�รถตัดแต่งและติดตั้งได้
ง่�ย
• Fiber Reinforced Plastics (FRP)
Property : good reflecting sound protection also can be trimmed 
and easy to install.

• คอนกรีตเสริมใยแก้ว (GRC)
คุณสมบัติ : ป้องกันเสียงสะท้อนได้ดี อีกทั้งติดตั้งง่�ยอีกด้วย
• Glassfibre Reinforced Concrete (GRC)
Property : good reflecting sound protection also easy to install.

 ผลิตภัณฑ์นี้จะมีวัสดุที่ช่วยดูดซับเสียงอยู่ภ�ยใน ซึ่งเมื่อเสียงม�กระ
ทบผนังนี้ก็จะถูกดูดกลืนเสียง และป้องกันเสียงทะลุผ่�นผนังไป
 This product contains sound absorptive materials inside. The 
sound will be absorbed when propagates to the wall in order to 
prevent sound transmission.

• ฟังค์ชั่นก�รใช้ง�น มักนิยมใช้ กลุ่มโรงง�น, โรงไฟฟ้�, กลุ่มง�นอ�ค�ร 
และง�นอุโมงค์ 

• Functional use; commonly used in factories, power plants, build-
ing, and underpass.

Product Description

Description Material
Size (mm.)

Weight (kg.)
L H Thk.

ABSORPTION 
PANEL

FRP 1984 1000 150 50

GRC 1984 1000 150 140

Remark : The average of noise reduction coefficient (NRC) is 0.75

2. ชนิดดูดซับเสียง
      (ABSORPTIVE PANEL)

*Distance travelled before the installation of the noise barrier

*Distance travelled after the installation of the noise barrier

หมายเหตุ : วัสดุดูดซับเสียง : Glass wool พร้อมต�ข่�ยกันแมลง และระบบกันน้ำ�
Remark : Sound absorptive materials: Glass wool with insect nets and waterproof systems

ผลิตภ�ยใต้คำ�แนะนำ� “ASAHI GLASS CO.,LTD.” โดยผ่�นม�ตรฐ�น
เป็นท่ียอมรับของกรมท�งหลวง และก�รท�งพิเศษของประเทศญ่ีปุ่น.

Produced under the guidance of ASAHI GLASS CO., LTD.,
and accepted standards of Department of Highways and

Expressways of Japan.

1984 (L) 150(Thk.)

10
00

 (H
)
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การลดเสียงรบกวน
NOISE REDUCTION

*Distance travelled after the installation of the noise barrier

Remark : This result  of Sound level calculated by sound area simulation. However, The tolerance of acoustic performance can be 
changed on other factors.

แหล่งกำาเนิดเสียง
Source

(จากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีหม้อไอน้ำา)
จุดรับเสียง
Receiver

110 dB(A) 60 dB(A)

ลดใด้ 40%

ตัวอย่าง : For Example
 อ้�งถึงกำ�แพงกันเสียง คว�มสูง 6 เมตร จะส�ม�รถ
ลดระดับเสียงรบกวนม�กกว่� 40%
 Refer to The Noise Barrier at Height 6 Metres 
that can be reduced the Noise level more than 40%



บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน)
สำ�นักง�นใหญ่
เลขที่ 2 พรีเมียร์เพลช 
ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ 
แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10250 
โทร (Tel)           02-301-2100-1
แฟกซ์ (Fax)      02-398-1301

         : sale@pp.premier.co.th
         : www.premier-products.co.th

ส�ข�ภูเก็ต
Phuket Branch
โทร (Tel)            (076) 608-642
แฟกซ์ (Fax)       (076) 608-643

ส�ข�ห�ดใหญ่
Hat Yai Branch
โทร (Tel)             (074) 367-112-4
      (074) 237-591
แฟกซ์ (Fax)        (074) 367-111

กบินทร์บุรี (โรงง�น)
Kabinburi Branch (Factory)
โทร (Tel)           (037) 204-396-8
แฟกซ์ (Fax)      (037) 204-407

ส�ข�เชียงใหม่
Chiang Mai Branch
โทร (Tel)           (053) 251-377-8
แฟกซ์ (Fax)      (053) 251-379

ส�ข�ขอนแก่น
Khon Kaen Branch
โทร (Tel)          (043) 241-689
แฟกซ์ (Fax)     (043) 241-690

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมูลต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
Specifications are subject to change without notice.

ติดต่อสอบถาม 02-301-2100-1
                     02-301-2317

ผู้แทนจำ�หน่�ย :

03/2020

กลุ่มงานอาคาร Building

1. บริษัท จันว�ณิชย์ จำ�กัด Chan Wanich Co., Ltd.
2. โรงพย�บ�ลจักษุ รัตนิน Rutnin Eye Hospital
3. บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียม จำ�กัด ศรีร�ช�
       Thai Petroleum Pipeline Co., Ltd., Sriracha
4. บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัสถุก่อสร้�ง จำ�กัด (CPAC)
       Concrete Product and Aggregate Co., Ltd. (CPAC)
5. โรงแรมร�ย�วดี กระบ่ี Rayavadee Hotel, Krabi
6. อ�ค�รพักอ�ศัย ก�รเคหะแห่งช�ติ
       Residential building National Housing Authority
7. สถ�นีไฟฟ้�ย่อย เขตบ�งแค MEA Substation Bang Khae
8. สถ�นีไฟฟ้�ย่อย นนทบุรี MEA Substation Nonthaburi
9. ศ�ลเจ้�พ่อหลักเมือง (สุพรรณบุรี)
       City Pillar Shrine (Suphanburi)
10. สย�มซีพอร์ต ศรีร�ช� Siam Seaport (Sriracha)
11. โรงไฟฟ้�น่�น Nan Powerplant
12. PTTPE นิคมฯ ผ�แดง
       PTTPE, Phadaeng Industrial Estate

กลุ่มงานจราจร Traffic Group

1. สะพ�นพระร�ม 3 (กรุงเทพ) Rama 3 Bridge (Bangkok)
2. สะพ�นข้�มห้�แยกล�ดพร้�ว (กรุงเทพ) Rama 3 Bridge (Bangkok) Ladprao 

Intersection Overpass (Bangkok)
3. สะพ�นพระร�มแปด (กรุงเทพฯ) Rama 8 Bridge (Bangkok)
4. สะพ�นข้�มแยกตึกชัย Tuek Chai Overpass
5. สะพ�นข้�มแยกพญ�ไท Phayathai Overpass
6. สะพ�นโสภณ Sophon Bridge
7. ท�งยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์ Don Mueang Tollway
8. ท�งยกระดับถนนร�มคำ�แหง Ramkhamhaeng Tollway
9. วงแหวนรอบนอก ถนนต�กสิน-เพชรเกษม Taksin-Petchkasem Outer Ring 

Road Expressway 
10. มอเตอร์เวย์ส�ย 7 (ช่วงจุดกลับรถ ม.พระจอมเกล้�ฯ ล�ดกระบัง) Motorway 

No. 7 (U-turn at King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang)
11. อุโมงค์ท�งลอดถ�วรธวัช Thawon Thawat Underpass
12. ท�งลอดอุโมงค์ กรมทห�รร�บท่ี 11 11Th Infantry Regiment Underpass
13. ปรับปรุงด่�นทับช้�ง Renovation of Thap Chang Toll Gate
14. ห้�แยกป�กเกร็ด (นนทบุรี) Pakkret Intersection (Nonthaburi)
15. สะพ�นต่�งระดับถนนข้�วหล�มบ�งแสน (ชลบุรี) Khao Lam Motorway, 

Bangsaen (Chonburi)
16. สะพ�นข้�มแยกร�ชบุรี Ratchaburi Overpass
17. สะพ�นพระน่ังเกล้� Phra Nangklao Bridge
18. วงแหวนด้�นใต้สุขสวัสด์ิ บ�งพลี South Suksawat Ring Road, Bang Phli
19. แยกคลองขุด (บ�งพลี) Khlong Khut Intersection (Bang Phli)
20. อุโมงค์ท�งลอด ภูเก็ต Phuket Underpass
21. ถนนล�ดปล�เค้� Lat Pla Khao Road
22. จุดตัดถนน 402 กับเย�วร�ช ภูเก็ต Intersection of 402 Highway with 

Yaowarat Road, Phuket
23. รถไฟฟ้�ส�ยสีแดง (ตอนใต้) MRT Red Line (South)
24. สถ�นีรถไฟฟ้�ส�ยสีลม (ส่วนต่อขย�ย) Si Lom MRT Station (Extension)

PROJECT REFERENCE

ส�ข�บุรีรัมย์
Buriram Branch
โทร (Tel)          (044) 115-206

ส�ข�นครสวรรค์
Nakorn Sawan Branch
โทร (Tel)          (056) 200-806

ส�ข�ศรีร�ช�
Sriracha Branch
โทร (Tel)          (033) 138-233


