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บทคัดย่อ 

 บทความน้ีเป็นการวิเคราะห์คุณสมบติัของประเภทวสัดุท่ีท าให้ลดค่าความเขม้เสียงดว้ยการจ าลองผลผ่านสมการ
เชิงอนุพนัธ์โดยอาศยัระเบียบวธีิไฟไนทอิ์ลิเมนต ์โดยบทความน้ีมุ่งเนน้วเิคราะห์หาประสิทธิภาพของวสัดุประเภทคอนกรีต 
และประเภทไม ้โดยจ าลองให้วสัดุทั้งสองประเภทใชส้ าหรับจดัท าเป็นหอ้งทดสอบท่ีมีแหล่งก าเนิดเสียงท่ีมีค่าความถ่ีเสียง
เปล่ียนแปลงตั้งแต่ 1,000 Hz ถึง 20,000 Hz อีกทั้งยงัเปรียบเทียบผลการจ าลองกบัมาตราฐาน OSHA และจากผลการ
จ าลองแสดงให้เห็นไดว้่าระดบัความถ่ีเสียงทัว่ไปท่ีมนุษยส์ัมผสัซ่ึงไม่เกิน 5,000 Hz สามารถใชว้สัดุประเภทคอนกรีต       
มาช่วยลดค่าความเขม้เสียงไดม้ากกว่าประเภทไม ้ซ่ึงค่าประสิทธิภาพของคอนกรีตและไมท่ี้ลดค่าความเขม้เสียงคิดเป็น 
58.45% และ 51.70% ตามล าดบั 
 

ABSTRACT 
 This paper analyzes the properties of material types that reduce the sound intensity by simulating 
differential equations with finite element method. This paper focuses on the performance of concrete 
and wood materials by simulating both types of materials for test room design under variable frequencies 
of source from 1,000 Hz to 20,000 Hz. Moreover, the simulation results compare with OSHA standards. 
The simulation results show that the typical human sound frequencies of no more than 5,000 Hz can be 
achieved. If using concrete materials can reduce the sound intensity than wood. The efficiency of 
concrete and wood decreased by 58.45% and 51.70%, respectively. 
 
1. บทน า 

ความเขม้หรือความดังของเสียงนั้นข้ึนอยู่กบัปัจจยั
หลายอย่าง เช่น แหล่งก าเนิดเสียง ลกัษณะการติดตั้งของ
แหล่งก าเนิดเสียง พ้ืนท่ีของการกระจายเสียง ลกัษณะและ
ขนาดของห้อง รวมถึงสัมประสิทธ์ิของการสะทอ้นเสียง
ของวัสดุแต่ละชนิด  ซ่ึงปัจจัยเหล่าน้ีล้วนมีผลท าให้ 
ความเข้มเสียงเปล่ียนแปลงไป  แม้ความดังเสียงจะมี

ความสัมพนัธ์กับความเขม้เสียง แต่การหาความสัมพนัธ์ 

ไม่สามารถกระท าไดเ้น่ืองจากความดังของเสียงแปรเปล่ียน 

ไปตามค่าความถ่ีของเสียง โดยค่าความถ่ีขนาดกลาง ๆ ซ่ึง
มีความเขม้เสียงนอ้ย แต่อาจไดค้วามรู้สึกดงัเท่ากบัเสียงท่ีมี
ค่าความถ่ีสูงได้ ดังนั้นการประเมินความดังของเสียงจึง
อาศัยการเปรียบเทียบกับเสียงมาตรฐาน โดยเสียงท่ีมี
ความถ่ี 500 Hz นั้ นเป็นเสียงท่ีมีความเข้มน้อยท่ีสุดท่ี 
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มีความเขม้เสียงนอ้ย แต่อาจไดค้วามรู้สึกดงัเท่ากบัเสียงท่ีมี
ค่าความถ่ีสูงได  ้ดังนั้นการประเมินความดังของเสียงจึง
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ความถ่ี 500 Hz นั้ นเป็นเสียงท่ีมีความเข้มน้อยท่ีสุดท่ี 

ได้ยินและถือว่า เ ป็นเ สียง ท่ี หูคนไวท่ีสุด  [1] ดังนั้ น
บทความน้ีจึงไดท้ าการวิเคราะห์ประเภทของวสัดุส าหรับ
การสร้างห้องทดสอบโดยพิจารณาจากระดบัความดงัของ
เสียงเม่ือความถ่ีของเสียงมีการเปล่ียนแปลงโดยอาศยัการ
จ าลองผลผ่านสมการอนุพนัธ์ยอ่ย (Partial Differential 

Equation) ดว้ยระเบียบวิธีไฟไนตอิ์ลิเมนตแ์บบ 3 มิติซ่ึง
เป็นระเบียบวิธีท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดส าหรับการหา 
ผลเฉลยแบบประมาณ  

 
2. แบบจ าลองทางคณติศาสตร์ 

บทความน้ีอาศยัแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ส าหรับ
การจ าลองผลของความเข้มเสียง  ซ่ึงตั้ งต้นจากสมการ
อนุพนัธ์ยอ่ยดงัสมการท่ี 1 [4] 

 
 c p p ap p f                  (1) 
 

เม่ือ   c   คือ ค่าสมัประสิทธ์ิการแพร่กระจายของเสียง 
 a   คือ ค่าสมัประสิทธ์ิการดูดซึมของวสัดุ 

 f   คือ ความเขม้ของเสียงจากแหล่งก าเนิด 

 
บทความน้ีพิจารณาความเขม้ของเสียงเพียงช่วงเวลา

เดียว (Time harmonic analysis) จึงก าหนดให้  ,   
และ   มีค่าเป็นศูนย ์ดงันั้นสมการท่ี 1 สามารถลดรูปของ
สมการไดเ้ป็นดงัสมการท่ี 2 [5] 

 
       c p ap f                        (2) 

 
จากสมการท่ี 2 จะเห็นไดว้่าพารามิเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้ง

ส าหรับการจ าลองผลประกอบไปดว้ย ค่าสัมประสิทธ์ิการ
แพร่กระจายของเสียง (diffusion coefficient) และใน
บทความน้ีก าหนดใหเ้สียงแพร่กระจายอยูใ่นตวักลางท่ีเป็น
อากาศโดยจะมีความสัมพนัธ์กบัความหนาแน่นของอากาศ 
(  ) สามารถค านวณไดด้งัสมการท่ี 3 [6] 

 

          
1c


            (3) 

ส าหรับการค านวณค่าสัมประสิทธ์ิการดูดซึมของ
วสัดุ (absorption coefficient) [3] สามารถค านวณได้
ดงัสมการท่ี 4  

 
2

2
s

a
c



                               (4) 

 
เม่ือ    คือ ความถ่ีเชิงมุม (rad/s) มีค่า 2 f  

 

    
 f   คือ ค่าความถ่ีของเสียงมีค่าเปล่ียนแปลงตั้งแต่ 

                1,000 – 20,000 Hz 
 sc   คือ อตัราเร็วของเสียงมีค่าเท่ากบั 343 m/s 
 
3. ระบบทดสอบและพารามิเตอร์การจ าลองผล 

บทความน้ีอาศยัการจ าลองผลดว้ยระเบียบวธีิไฟไนท์
อิลิเมนต์ ซ่ึงก าหนดให้การกระจายของเสียงแพร่ในห้อง
ส่ีเหล่ียมท่ีมีความกวา้ง 5 เมตร ความยาว 5 เมตร และความ
สูงของห้อง 4 เมตร โดยก าหนดต าแหน่งการวดัความเขม้
ของเสียงภายในห้องทดสอบทั้งส้ิน 5 ต าแหน่ง โดยวดัท่ี
ระดบัความสูงตั้งแต่ 1 เมตร 2 เมตรและ 3.5 เมตรแสดงได้
ดงัรูปท่ี 1  

 

 
รูปที ่1 ต าแหน่งการพิจารณาค่าความเขม้ของเสียง 

   
จากรูปท่ี 1 พิจารณาค่าความเขม้เสียงในแต่ละพ้ืนท่ี

ของห้อง โดยแบ่งเป็น 5 จุด เพื่อเปรียบเทียบประเภทของ
วสัดุ ซ่ึงมีทั้งหมด 2 ประเภท คือ คอนกรีต และไม ้  

80 81

96



พารามิ เตอร์ของปัญหาเ ก่ียวกับความเข้มเสียง
โดยทั่วไปจะประกอบไปด้วยวัสดุการสะท้อนเ สียง 
แหล่งก าเนิดเสียง ในส่วนของสัมประสิทธ์ิการดูดซึมของ
วสัดุนั้นจะแปรเปล่ียนไปตามค่าความถ่ีของความเขม้เสียง 
[2] ซ่ึงพารามิเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับการจ าลองผลแสดง
ไดด้งัตารางท่ี 1 

 
ตารางที ่1 พารามิเตอร์ส าหรับการจ าลองผล 

ประเภท
วสัดุ 

ค่าความหนาแน่น 
(kg/m3) 

ค่าสมัประสิทธ์ิ
การกระจาย 

คอนกรีต 2300 0.8264 

อากาศ 1.21 0.000435 

ไม ้ 600 0.0017 
 
4. ผลการจ าลองด้วยวธีิไฟไนท์อลิเิมนต์ 

บทความน้ีไดว้ิเคราะห์ค่าความเขม้เสียงท่ีกระจายใน
ห้องทดสอบทั้งหมด 5 ต าแหน่งแลว้แสดงผลในรูปของ
ค่าเฉล่ีย และพิจารณาค่าความถ่ีของเสียงตั้งแต่ 1,000 Hz 

ถึง  20,000 Hz ท่ีระดับความสูงจากพ้ืนห้อง  1 เมตร 

2 เมตร และ 3.5 เมตร ตามล าดบั โดยเปรียบเทียบผลการ
จ าลองเม่ือใชว้สัดุประเภทคอนกรีตและไมเ้ป็นวสัดุส าหรับ
การสะทอ้นของคล่ืนเสียงภายในห้องทดสอบ โดยผลการ
จ าลองจะ เป รียบเทียบกับมาตรฐาน  Occupational 
Safety and Health Administration Standard 
(OSHA) ท่ีก าหนดค่าความเขม้เสียงไม่เกิน 90 dB [7] 

ซ่ึงผลการจ าลองแสดงไดด้งัตารางท่ี 2 และ 3 ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 2 ผลการจ าลองความเข้มเสียง  (dB) เ ม่ือใช้
คอนกรีตเป็นวสัดุส าหรับการสะทอ้นของคล่ืนเสียง 

ความถ่ี 
(Hz) 

ความ
เขม้เสียง
เฉล่ียท่ี 
1 m 

ความ
เขม้เสียง
เฉล่ียท่ี 
2 m 

ความ
เขม้เสียง
เฉล่ียท่ี 
3.5 m 

OSHA 

1,000 29.77 29.14 28.61 ผา่น 
2,000 22.06 21.17 19.68 ผา่น 

ตารางที่ 2 (ต่อ) ผลการจ าลองความเขม้เสียง (dB) เม่ือใช้
คอนกรีตเป็นวสัดุส าหรับการสะทอ้นของคล่ืนเสียง 

ความถ่ี 
(Hz) 

ความ
เขม้เสียง
เฉล่ียท่ี 
1 m 

ความ
เขม้เสียง
เฉล่ียท่ี 
2 m 

ความ
เขม้เสียง
เฉล่ียท่ี 
3.5 m 

OSHA 

3,000 5.74 5.67 5.81 ผา่น 

4,000 3.51 2.29 1.81 ผา่น 

5,000 22.95 22.13 21.50 ผา่น 

6,000 32.14 33.32 34.01 ผา่น 

7,000 36.67 37.48 38.02 ผา่น 

8,000 39.20 39.98 40.58 ผา่น 

9,000 41.30 42.05 42.64 ผา่น 

10,000 43.17 43.93 44.50 ผา่น 

11,000 44.82 45.59 46.17 ผา่น 

12,000 46.35 47.12 47.69 ผา่น 

13,000 47.76 48.53 49.09 ผา่น 

14,000 49.06 49.83 50.38 ผา่น 

15,000 49.92 51.03 51.59 ผา่น 

16,000 51.39 52.16 52.72 ผา่น 

17,000 52.46 53.22 53.77 ผา่น 

18,000 53.45 54.22 54.76 ผา่น 

19,000 54.40 55.17 55.71 ผา่น 

20,000 55.30 56.06 56.61 ผา่น 
 
จากผลการจ าลองในตาราง ท่ี  2 จะ เ ห็นได้ว่า 

ทุกค่าความถ่ีท่ีมนุษย์สามารถได้ยินเสียงนั้ น  จะมีค่า 
ความเขม้เสียงไม่เกินค่ามาตรฐาน OSHA ท่ีก าหนดไว ้

ไม่ เ กิน  90 dB และ เ ม่ือ พิจารณา ท่ีค่ าความ ถ่ีตั้ งแต ่

5,000 Hz ข้ึนไป  ก็ท าให้ค่าความเข้มเสียงมีค่าสูงข้ึน 

ตามไปดว้ย 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 3 ผลการจ าลองความเขม้เสียง (dB) เม่ือใช้ไม้
เป็นวสัดุส าหรับการสะทอ้นของคล่ืนเสียง 

ความถ่ี 
(Hz) 

ความ
เขม้เสียง
เฉล่ียท่ี 
1 m 

ความ
เขม้เสียง
เฉล่ียท่ี 
2 m 

ความ
เขม้เสียง
เฉล่ียท่ี 
3.5 m 

OSHA 

1,000 41.61 40.97 40.45 ผา่น 
2,000 33.99 33.01 31.52 ผา่น 

3,000 17.58 17.47 17.55 ผา่น 

4,000 11.85 12.20 11.12 ผา่น 

5,000 11.11 10.29 9.67 ผา่น 

6,000 20.30 21.48 22.17 ผา่น 

7,000 24.83 25.64 26.18 ผา่น 

8,000 27.36 28.14 28.74 ผา่น 

9,000 29.46 30.22 30.80 ผา่น 

10,000 31.33 32.09 32.66 ผา่น 

11,000 32.98 33.75 34.33 ผา่น 

12,000 34.51 35.28 35.85 ผา่น 

13,000 21.98 36.69 37.25 ผา่น 

14,000 37.23 37.99 38.55 ผา่น 

15,000 38.43 39.19 39.75 ผา่น 

16,000 39.56 40.32 40.88 ผา่น 

17,000 40.62 41.38 41.93 ผา่น 

18,000 41.61 42.38 42.92 ผา่น 

19,000 42.56 43.33 43.87 ผา่น 

20,000 43.46 44.22 44.77 ผา่น 
  

จากผลการจ าลองในตารางท่ี 2 และตารางท่ี 3 น ามา
สร้างกราฟเปรียบเทียบค่าความเข้มของเสียงท่ีระดับ 

ความสูง 1, 2 และ 3.5 เมตร เม่ือใชว้สัดุเป็นคอนกรีตและ
ไม ้จะไดด้งัรูปท่ี 2-4 ตามล าดบั 
 

 
รูปที ่4 เปรียบเทียบค่าความเขม้เสียงเม่ือใชว้สัดุเป็น

คอนกรีตและไมท่ี้ระดบัความสูง 1 เมตร 
 

 
รูปที ่5 เปรียบเทียบค่าความเขม้เสียงเม่ือใชว้สัดุเป็น

คอนกรีตและไมท่ี้ระดบัความสูง 2 เมตร 
 

 
รูปที ่6 เปรียบเทียบค่าความเขม้เสียงเม่ือใชว้สัดุเป็น

คอนกรีตและไมท่ี้ระดบัความสูง 3.5 เมตร 
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ตารางที่ 3 ผลการจ าลองความเขม้เสียง (dB) เม่ือใช้ไม้
เป็นวสัดุส าหรับการสะทอ้นของคล่ืนเสียง 

ความถ่ี 
(Hz) 

ความ
เขม้เสียง
เฉล่ียท่ี 
1 m 

ความ
เขม้เสียง
เฉล่ียท่ี 
2 m 

ความ
เขม้เสียง
เฉล่ียท่ี 
3.5 m 

OSHA 

1,000 41.61 40.97 40.45 ผา่น 
2,000 33.99 33.01 31.52 ผา่น 

3,000 17.58 17.47 17.55 ผา่น 

4,000 11.85 12.20 11.12 ผา่น 

5,000 11.11 10.29 9.67 ผา่น 

6,000 20.30 21.48 22.17 ผา่น 

7,000 24.83 25.64 26.18 ผา่น 

8,000 27.36 28.14 28.74 ผา่น 

9,000 29.46 30.22 30.80 ผา่น 

10,000 31.33 32.09 32.66 ผา่น 

11,000 32.98 33.75 34.33 ผา่น 

12,000 34.51 35.28 35.85 ผา่น 

13,000 21.98 36.69 37.25 ผา่น 

14,000 37.23 37.99 38.55 ผา่น 

15,000 38.43 39.19 39.75 ผา่น 

16,000 39.56 40.32 40.88 ผา่น 

17,000 40.62 41.38 41.93 ผา่น 

18,000 41.61 42.38 42.92 ผา่น 

19,000 42.56 43.33 43.87 ผา่น 

20,000 43.46 44.22 44.77 ผา่น 
  

จากผลการจ าลองในตารางท่ี 2 และตารางท่ี 3 น ามา
สร้างกราฟเปรียบเทียบค่าความเข้มของเสียงท่ีระดับ 

ความสูง 1, 2 และ 3.5 เมตร เม่ือใชว้สัดุเป็นคอนกรีตและ
ไม ้จะไดด้งัรูปท่ี 2-4 ตามล าดบั 
 

 
รูปที ่4 เปรียบเทียบค่าความเขม้เสียงเม่ือใชว้สัดุเป็น

คอนกรีตและไมท่ี้ระดบัความสูง 1 เมตร 
 

 
รูปที ่5 เปรียบเทียบค่าความเขม้เสียงเม่ือใชว้สัดุเป็น

คอนกรีตและไมท่ี้ระดบัความสูง 2 เมตร 
 

 
รูปที ่6 เปรียบเทียบค่าความเขม้เสียงเม่ือใชว้สัดุเป็น

คอนกรีตและไมท่ี้ระดบัความสูง 3.5 เมตร 
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จากรูป ท่ี  4-6 จะเ ห็นได้ว่าการใช้คอนกรีตท า
โครงสร้างหอ้งทดสอบจะสามารถลดค่าความเขม้ของเสียง
ในระดบัเสียงท่ีมีความถ่ีนอ้ยกว่า 5,000 Hz ไดดี้กว่าการ
ใชไ้ม ้แต่เม่ือความถ่ีมากกวา่ 5,000 Hz การใชไ้มจ้ะลดค่า
ความเข้มเสียงได้ดีข้ึน และเม่ือพิจารณาต าแหน่งต่าง ๆ 
ภายในห้องทดสอบ โดยเปรียบเทียบท่ีระยะความสูง  1 

เมตร จะไดผ้ลการจ าลองแสดงดงัรูปท่ี 7-9   
 

 
รูปที ่7 เปรียบเทียบค่าความเขม้เสียง 
ท่ีต  าแหน่งก่ึงกลางหอ้งทดสอบ 

 

 
รูปที ่8 เปรียบเทียบค่าความเขม้เสียง 
ท่ีต  าแหน่งดา้นซา้ยของหอ้งทดสอบ 

 

 
รูปที ่9 เปรียบเทียบค่าความเขม้เสียง 
ท่ีต  าแหน่งดา้นขวาของหอ้งทดสอบ 

 
 จากรูปท่ี  7-9 จะเห็นได้ว่าเ ม่ือไม่ใช้ว ัสดุโดยให ้

คล่ืนเสียงเคล่ือนท่ีโดยอิสระผ่านตวักลางอากาศภายใน
ห้องทดสอบจะท าให้ค่าความเขม้เสียงมีค่าเกินมาตรฐาน 
OSHA ท่ีค่าความถ่ีเสียงต ่า ๆ ดงันั้น การลดความเขม้เสียง
จ าเป็นตอ้งอาศยัวสัดุท่ีท าจากคอนกรีตมาเป็นโครงสร้าง
ส าหรับห้องทดสอบเสียง ท่ี มีค่ าความถ่ี เ สียงไม่ เ กิน 

5,000 Hz ส่วนการลดความเขม้เสียงท่ีมีความถ่ีมากกว่า 
5,000 Hz จะตอ้งอาศยัวสัดุท่ีมีคุณสมบติัคลา้ยกบัประเภท
ไม ้และเม่ือพิจารณาท่ีความถ่ีของเสียงระดบัต ่า (1,000 Hz- 

5,000 Hz) ซ่ึงเป็นความถ่ีเสียงท่ีมนุษย์ส่วนใหญ่ได้ยิน 
สามารถค านวณหาประสิทธิภาพของวสัดุแต่ละประเภทได้
ดงัสมการท่ี 5 
  

100%before after

before

I I
eff

I


               (5) 

 
ค่าประสิทธิภาพของวสัดุแต่ละประเภทท่ีความถ่ีเสียง 
ไม่เกิน 5,000 Hz พิจารณาท่ีความสูง 1 เมตรแสดงได้      
ดงัตารางท่ี 4 
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จากรูป ท่ี  4-6 จะเ ห็นได้ว่าการใช้คอนกรีตท า
โครงสร้างหอ้งทดสอบจะสามารถลดค่าความเขม้ของเสียง
ในระดบัเสียงท่ีมีความถ่ีนอ้ยกว่า 5,000 Hz ไดดี้กว่าการ
ใชไ้ม ้แต่เม่ือความถ่ีมากกวา่ 5,000 Hz การใชไ้มจ้ะลดค่า
ความเข้มเสียงได้ดีข้ึน และเม่ือพิจารณาต าแหน่งต่าง ๆ 
ภายในห้องทดสอบ โดยเปรียบเทียบท่ีระยะความสูง  1 

เมตร จะไดผ้ลการจ าลองแสดงดงัรูปท่ี 7-9   
 

 
รูปที ่7 เปรียบเทียบค่าความเขม้เสียง 
ท่ีต  าแหน่งก่ึงกลางหอ้งทดสอบ 

 

 
รูปที ่8 เปรียบเทียบค่าความเขม้เสียง 
ท่ีต  าแหน่งดา้นซา้ยของหอ้งทดสอบ 

 

 
รูปที ่9 เปรียบเทียบค่าความเขม้เสียง 
ท่ีต  าแหน่งดา้นขวาของหอ้งทดสอบ 

 
 จากรูปท่ี  7-9 จะเห็นได้ว่าเ ม่ือไม่ใช้ว ัสดุโดยให ้

คล่ืนเสียงเคล่ือนท่ีโดยอิสระผ่านตวักลางอากาศภายใน
ห้องทดสอบจะท าให้ค่าความเขม้เสียงมีค่าเกินมาตรฐาน 
OSHA ท่ีค่าความถ่ีเสียงต ่า ๆ ดงันั้น การลดความเขม้เสียง
จ าเป็นตอ้งอาศยัวสัดุท่ีท าจากคอนกรีตมาเป็นโครงสร้าง
ส าหรับห้องทดสอบเสียง ท่ี มีค่ าความถ่ี เ สียงไม่ เ กิน 

5,000 Hz ส่วนการลดความเขม้เสียงท่ีมีความถ่ีมากกว่า 
5,000 Hz จะตอ้งอาศยัวสัดุท่ีมีคุณสมบติัคลา้ยกบัประเภท
ไม ้และเม่ือพิจารณาท่ีความถ่ีของเสียงระดบัต ่า (1,000 Hz- 

5,000 Hz) ซ่ึงเป็นความถ่ีเสียงท่ีมนุษย์ส่วนใหญ่ได้ยิน 
สามารถค านวณหาประสิทธิภาพของวสัดุแต่ละประเภทได้
ดงัสมการท่ี 5 
  

100%before after

before

I I
eff

I


               (5) 

 
ค่าประสิทธิภาพของวสัดุแต่ละประเภทท่ีความถ่ีเสียง 
ไม่เกิน 5,000 Hz พิจารณาท่ีความสูง 1 เมตรแสดงได้      
ดงัตารางท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่4 ประสิทธิภาพของวสัดุประเภทคอนกรีตและไม ้
คว

าม
ถี่ (

H
z)

 

ก่อ
นใ

ชว้
สัดุ

 

ใช
ว้สั

ดุค
อน

กรี
ต  

ใช
ว้สั

ดุไ
ม ้

ปร
ะสิ

ทธิ
ภา
พข

อง
คอ

นก
รีต

 (%
) 

ปร
ะสิ

ทธิ
ภา
พข

อง
ไม

 ้(%
) 

1,000 95.34 29.77 41.61 68.78 56.36 
2,000 87.64 22.06 33.09 68.79 56.37 
3,000 71.31 5.74 17.58 68.78 56.36 
4,000 65.59 3.51 11.85 65.11 56.37 
5,000 42.62 22.95 11.11 20.63 33.05 

เฉล่ีย 58.45 51.70 

 
จากตารางท่ี 4 จะเห็นไดว้า่ เม่ือใชว้สัดุท่ีมีคุณสมบติั

คลา้ยประเภทคอนกรีตจะท าให้ได้ประสิทธิภาพในการ   
ลดค่าความเขม้เสียงเป็น 58.45% และเม่ือใชว้สัดุประเภท

ไม ้ท าให้ไดป้ระสิทธิภาพในการลดค่าความเขม้เสียงเป็น 
51.70% โดยวสัดุทั้งสองประเภทน้ีท าใหค้่าความเขม้เสียง
อยูใ่นมาตรฐานของ OSHA  
 
5. สรุปผลการจ าลอง 

จากผลการจ าลองจะเห็นได้ว่า ค่าความเข้มเสียง      
จะข้ึนอยูก่บัวสัดุท่ีใชส้ าหรับการสะทอ้นเสียง โดยวสัดุท่ีมี
ค่ าความหนาแน่นน้อยจะมีประสิทธิภาพการลดค่ า 
ความเข้มเสียงได้ดีเม่ือท างานกับเสียงท่ีมีค่าความถ่ีสูง 
ส่วนวสัดุท่ีมีค่าความหนาแน่นมาก จะมีประสิทธิภาพการ
ลดค่าความเขม้เสียงไดดี้เม่ือท างานกบัเสียงท่ีมีค่าความถ่ีต ่า 
โดยเม่ือพิจารณาท่ีความถ่ีการได้ยินของมนุษยใ์นระดับ
ปกติ ค่าประสิทธิภาพการท างานของวสัดุชนิดคอนกรีตกบั
ไม้มีค่าเป็น 58.45% และ 51.70% จากผลการจ าลอง
ดังกล่าวสามารถเป็นแนวทางส าหรับการออกแบบห้อง 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือป้องกนัเสียงรบกวนโดยอาศยัการ
ใชง้านจากคุณสมบติัของวสัดุประเภทคอนกรีตและไม ้
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