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สัญญาณเสียงแจงเหตุอันตราย (Danger
Signal) หมายถึง สัญญาณเสียงที่แจงการเริ่ม
เกิดภัยพิบัติ โดยขึน้ อยูกบั ความเรงดวนและผล
อันตรายทีจ่ ะเกิดขึน้ กับตัวบุคคล สัญญาณเสียง
แจงเหตุอนั ตรายแบงได 3 ชนิดไดแก สัญญาณ
เสี ยงแจ งเหตุ ฉุ กเฉิ น สั ญญาณเสี ยงแจ งการ
อพยพฉุกเฉิน และสัญญาณเสียงเตือนภัย

 สัญญาณเสียงแจงเหตุฉุกเฉิน (Auditory
Emergency Signal) หมายถึง สัญญาณเสียงทีแ่ จง
การเกิดขึน้ จริงของสถานการณอนั ตราย และถา
จําเปนใหแจงในระหวางการเกิดเหตุการณ และ
เมื่อ สถานการณอันตรายนั้นสิ้นสุด
 สั ญ ญาณเสี ย งแจ ง การอพยพฉุ ก เฉิ น
(Auditory Emergency Evacuation Signal) หมายถึง
สัญญาณเสียงที่แจงการเริ่มตนหรือการเกิดขึ้น
จริงของสถานการณอนั ตรายซึง่ มีความเปนไปได
จะเกิดการบาดเจ็บขึน้ และเปนสัญญาณสัง่ การ
ใหบุคคลออกไปจากบริเวณที่เกิดเหตุอันตราย

ทันทีตามแผนการอพยพที่ไดกําหนดไว
หมายเหตุ สัญญาณเสียงแจงการอพยพ
ฉุกเฉินกําหนดไวในมาตรฐาน ISO 8201
 สั ญญาณเสี ยงเตื อ นภั ย (Auditory
Warning Signal) หมายถึง สัญญาณเสียงทีแ่ จง
ความเปนไปไดหรือการเกิดขึน้ จริงของสถานการณ
อันตรายทีต่ อ งใชมาตรการทีเ่ หมาะสมในการกําจัด
หรือควบคุมอันตรายนั้น
หมายเหตุ สัญญาณเสียงเตือนภัยอาจ
ใหขอ มูลทีเ่ กีย่ วกับหลักปฏิบตั แิ ละแนวทางการ
ปฏิบัติเมื่อมีสถานการณอันตรายเกิดขึ้น

ขอกําหนดดานความปลอดภัย
ทัว่ ไป
สัญญาณเสียงแจงเหตุอันตรายตองเปน
สัญญาณทีบ่ คุ คลในพืน้ ทีร่ ับสัญญาณไดยนิ และ
ตอบสนองสัญญาณตามเจตนาของการใหสญั ญาณ
โดยใหคาํ นึงถึงหรือใหการดูแลเปนพิเศษแกบคุ คล
ทีม่ คี วามบกพรองตอการไดยนิ หรือสวมใสอปุ กรณ
ปองกันเสียง เชน ปลั๊กอุดหู ครอบหู ลักษณะ
ของสั ญญาณเสี ยงต องดั ดแปลงให เหมาะกั บ
ลักษณะเฉพาะของบุคคลหรือเสียงทีเ่ กี่ยวเนื่อง
กับสถานการณ
การรับรูส ญ
ั ญาณ
สัญญาณเสียงแจงเกตุอนั ตรายทีเ่ หมาะสม
ตองเปนสัญญาณเสียงที่ไดยินอยางชัดเจน มี
ความแตกตางอยางเพียงพอทีจ่ ะแยกแยะจากเสียง
อื่นๆ โดยรอบ และสื่อความหมายอยางชัดเจน
การใหสญ
ั ญาณเสียงตองจัดลําดับความ
สําคัญดังตอไปนี้
1. สัญญาณเสียงแจงการอพยพฉุกเฉิน
2. สัญญาณเสียงแจงเหตุอันตรายอืน่ ๆ
2.1 สัญญาณเสียงแจงเหตุฉกุ เฉิน
2.2 สัญญาณเสียงเตือนภัย
3. สัญญาณเสียงอืน่ ๆ
ความสามารถในการไดยนิ (Audibility)
สัญญาณแจงเหตุอนั ตรายตองไดยนิ อยาง
ชัดเจน โดย
 ระดับเสียงตองสูงกวาขีดเริ่มของการ
ไดยนิ สัญญ าณยังผลมีเครื่องกําบัง
หมายเหตุ ขีดเริ่มการไดยินสัญญาณยัง
ผลมีเครื่องกําบัง หมายถึง ระดับความดังต่ําสุด
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ของสัญญาณแจงเหตุอนั ตรายทีไ่ ดยนิ ขณะมีเสียง
รบกวนโดยรอบ โดยคํานึงถึงการสูญเสียการ
ไดยนิ ของบุคคลและการลดทอนเสียงทีเ่ กิดจาก
การสวมใสอปุ กรณปอ งกันเสียง และสาเหตุอนื่ ๆ
 ถ าเกี่ ยวข อง อาจประเมิ นความเป น
ไปไดทกี่ ลุม ผูร บั สัญญาณมีการสูญเสียการไดยนิ
และนํามาพิจารณาประกอบ
 ถามีการสวมใสอุปกรณปองกันเสียง
ตองทราบระดับการลดเสียงและนํามาใชในการ
ประเมิน
 ระดับความดันเสียงถวงน้า
ํ หนัก A ของ
สัญญาณเสียงแจงเหตุอนั ตรายตองไมตา่ํ กวา 65
เดซิเบล ในทุกตําแหนงของพื้นที่ รับสัญญาณ
และอยางนอยเปนไปตามเกณฑขอ 4.2.2.2
ถึงขอ 4.2.2.4 ในมาตรฐานมอก. 2546-2555
หมายเหตุ พื้ นที่ รับสัญญาณ (Signal
Reception Area) หมายถึง พืน้ ทีซ่ งึ่ เจตนาใหบคุ คล
ในพื้นที่นั้นรับรูและตอบสนองตอสัญญาณนั้น
การแยกความแตกตาง (Distinctiveness)
สัญญาณแจงเหตุอันตรายตองออกแบบ
พารามิเตอรของสัญญาณแจงเหตุอันตรายให
แตกตางอยางชัดเจนจากเสียงอื่นๆ ในพื้นที่รับ
สัญญาณ และตองแตกตางจากคาพารามิเตอรชดุ

เดียวกันของสัญญาณอื่นๆ คาพารามิเตอรของ
สัญญาณเสียง เชน ระดับของสัญญาณ (Signal
Level) สเปกตรัมความถี่ (Frequency Spectrum)
รูปแบบการสัญญาณเสียงเปนจังหวะ (Temporal
Pattern)
ความไมคลุมเครือ (Unambiguity)
ความหมายของสัญญาณเสียงแจ งเหตุ
อันตรายตองมีความชัดเจนและไมคลายคลึงกับ
สัญญาณที่ใชเพือ่ วัตถุประสงคอื่น
แหลงกําเนิดเคลือ่ นทีไ่ ด (Moving Source)
ลักษณะเฉพาะของสัญญาณเสียงแจงเหตุ
อันตรายจากแหลงกําเนิดเสียง สัญญาณทีเ่ คลือ่ นที่
ไดตอ งรับรูไ ดอยางชัดเจนโดยไมขนึ้ กับความเร็ว
หรือทิศทางการเคลือ่ นทีข่ องแหลงกําเนิดเสียงสัญญาณ

กวา 110 เดซิเบล แนะนําใหใชสัญญาณเสียง
แจงเหตุอนั ตรายรวมดวย (ตามทีก่ าํ หนดใน ISO
11428 และ ISO 11429) อยางไรก็ตาม ระดับ
สูงสุดของสัญญาณเสียงแจงเหตุอันตรายแตละ
ชนิดในพืน้ ทีร่ บั สัญญาณไมควรเกิน 118 เดซิเบล
เกณฑการออกแบบสําหรับสัญญาณ
เสียงแจงเหตุอนั ตราย
การออกแบบสั ญ ญาณเสี ย งแจ ง เหตุ

การทบทวนสัญญาณเสียง (Review of
the Signal)
ประสิทธิผลของสัญญาณเสียงแจงเหตุ
อันตรายตองทบทวนดังนี้
(1) ทบทวนเปนระยะๆ อยางสม่าํ เสมอ
(2) เมือ่ มีสญ
ั ญาณใหมเกิดขึน้ (ไมวา จะ
เปนสัญญาณเสียงแจงเหตุอนั ตรายหรือไมกต็ าม)
หรือเมื่อเสียงรบกวนสัญญาณเปลี่ยนไป หรือ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ระดั บเสี ยงสู งสุ ดของสั ญญาณเสี ยง
แจงเหตุอันตรายที่แนะนํา (Recommended
Maximum of the Danger Signal)
ถาระดับความดันเสียงแบบถวงน้ําหนัก
A ของเสียงรบกวนโดยรอบพื้นทีร่ ับสัญญาณสูง

อันตราย ตองพิจารณาเกณฑตางๆ ดังตอไปนี้
 ระดับความดันเสียง (Sound Pressure
Level)
 ลักษณะเฉพาะเชิงสเปกตรัม (Spectral
Characteristic)
 ลั ก ษณะเฉพาะการให สั ญญาณเสี ย ง
เปนจังหวะ (Temporal Characteristic)
ระดับความดันเสียง (Sound Pressure Level)
สัญญาณเสียงแจงเหตุอันตรายจะไดยิน
ชัดเจนถาระดับความดันเสียงถวงน้าํ หนักมากกวา
ระดับเสียงรบกวนโดยรอบตัง้ 15 เดซิเบลขึน้ ไป
และระดับความดันเสียงถวงน้าํ หนัก A ไมตา่ํ กวา
65 เดซิเบล หากสัญญาณแจงเหตุอันตรายไม
เปนตามทีร่ ะบุไวนี้ ไมไดหมายความวาสัญญาณ
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นั้นจะไมรับรูไดอยางชัดเจน หากความถี่และ/
หรือการกระจายของจังหวะการใหสญ
ั ญาณเสียง
แจงเหตุอนั ตรายแตกตางจากลักษณะเฉพาะของ
เสียงรบกวนโดยรอบอยางชัดเจน ระดับเสียง
สัญญาณทีต่ า่ํ กวาก็อาจจะรับรูไ ด อยางไรก็ตาม
ระดับความดันเสียงของสัญญาณใหเปนไปตาม
ทีก่ าํ หนดไวในหัวขอความสามารถในการไดยนิ
(Audibility)
ระดับความดันเสียงสูงสุดของสัญญาณเสียง
แจงเหตุอนั ตรายควรอยูใ นระดับทีบ่ คุ คลรับรูไ ด
อยางชัดเจนโดยไมทาํ ใหเกิดอาการตืน่ ตระหนก
ซึง่ การตืน่ ตระหนกอาจขึน้ ไดเมือ่ ระดับความดัน
เสียงเพิม่ ขึน้ อยางรวดเร็วโดยไมคาดคิด เชน ระดับ
ความดันเสียงเพิม่ ขึน้ มากกวา 30 เดซิเบล ภายใน
เวลา 0.5 วินาที
ลักษณะเฉพาะเชิงสเปกตรัม (Spectral
Characteristic)
สัญญาณเสียงแจงเหตุอนั ตรายควรอยูใ น
ชวงความถีร่ ะหวาง 500 เฮิรตซ ถึง 2,500 เฮิรตซ
โดยทัว่ ไปแนะนําใหมชี ว งความถีห่ ลัก 2 คา ตัง้ แต
500 เฮิรตซ ถึง 1,500 เฮิรตซ
ลักษณะเฉพาะการใหสญ
ั ญาณเสียงเปน
จังหวะ (Temporal Characteristic)
 การกระจายเป น จั ง หวะของการให
สัญญาณเสียงแจงเหตุอนั ตราย
โดยทั่ วไปควรใชสัญญาณเสียงแจงเหตุ
อันตรายทีด่ งั เปนระยะ (Pulsating Danger Signal)
มากกวาสัญญาณเสียงแจงเหตุอนั ตรายทีด่ งั ตอเนือ่ ง
โดยความถีข่ องการเกิดสัญญาณเสียงตองอยูใ นพิสยั
0.5 เฮิรตซ ถึง 4.3-0 เฮิรตซ และความถีใ่ นการ
เกิดสัญญาณของสัญญาณเสียงแจงเหตุอนั ตราย
และของเสียงรบกวนโดยรอบตองไมเหมือนกัน
ในพืน้ ทีร่ ับสัญญาณ
เมือ่ ความถีพ่ ลั สสงู กวาซอนกันกับสัญญาณ

แตกตางกันจะจําแนกไดยากขึน้
สัญญาณเสียงแจงการอพยพฉุกเฉิน (ตาม
ISO 8201) เปนสัญญาณแจงเหตุอนั ตรายชนิด
พิเศษ สัญญาณเสียงแจงเหตุอันตรายชนิดอื่น
ควรมีรูปแบบการใหสญ
ั ญาณเสียงเปนจังหวะที่
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญจากสัญญาณเสียง
แจงการอพยพฉุกเฉิน
 การกระจายเปนจังหวะของความถี่
(Temporal Distribution of the Frequency)
โดยทั่วไป ควรใชสัญญาณเสียงแจงเหตุ
อันตรายทีม่ คี วามถีม่ ลู ฐานทีแ่ ปรผัน เชน สัญญาณ
เสียงแจงเหตุอนั ตรายทีม่ คี วามถีม่ ลู ฐานในพิสยั
500 เฮิรตซ ถึง 1,000 เฮิรตซ โดยมี 4 ฮารมอนิก
จะชวยใหไดยินสัญญาณเสียงอยางเพียงพอ
ชวงเวลาของสัญญาณเสียงแจงเหตุ
อันตราย (Duration of the Danger Signal)
ในบางกรณีอาจยอมใหเสียงรบกวนโดยรอบ
ปดกัน้ สัญญาณเสียงแจงเหตุอนั ตรายนัน้ ในชวง
เวลาสัน้ ๆ เชน เมือ่ มีการผันแปรของเสียงรบกวน
โดยรอบเปนเวลาสัน้ ๆ อยางไรก็ตาม ในกรณีนี้
ตองแนใจวา ในเวลาไมเกิน 1 วินาที สัญญาณ
เสียงแจงเหตุอนั ตรายตองเปนไปตามขอกําหนด
ความปลอดภัยในหัวขอทัว่ ไปและหัวขอการรับรู
สัญญาณเปนระยะเวลาอยางนอย 2 วินาที ลักษณะ
เฉพาะการใหสญ
ั ญาณเสียงแจงเหตุอนั ตรายเปน
จังหวะควรขึน้ อยูก บั ชวงเวลาและชนิดของอันตราย

เสียงแจงเหตุอนั ตรายทีด่ งั เปนระยะในชวงเวลา
ทัง้ นี้ สัญญาณเสียงแจงเหตุอนั ตรายและ
กังวานในพื้นที่รับสัญญาณทําใหสัญญาณเสียง สัญญาณเสียงอืน่ ๆ ถูกปลอยออกมาจากอุปกรณ
ทีม่ พี ลั สเรียบขึน้ ดังนัน้ สัญญาณเสียงทีม่ คี วามถี่ ทีเ่ รียกวา “อุปกรณแจงเหตุดวยเสียง” (Audible
ใกลเคียงกันแตมีความถี่ของการเกิดสัญญาณ Signal Appliances) ตามมาตรฐานกําหนด ดังนี้
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