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สัญญาณเสียงแจงเหตุอันตราย (Danger
Signal) หมายถึง สัญญาณเสียงท่ีแจงการเร่ิม
เกดิภัยพบิัติ โดยข้ึนอยูกบัความเรงดวนและผล
อันตรายท่ีจะเกดิข้ึนกบัตัวบคุคล สญัญาณเสยีง
แจงเหตุอันตรายแบงได 3 ชนดิไดแก สัญญาณ
เสียงแจงเหตุฉุกเฉิน สัญญาณเสียงแจงการ
อพยพฉุกเฉิน และสัญญาณเสียงเตือนภัย

ทันทีตามแผนการอพยพท่ีไดกําหนดไว
หมายเหต ุสญัญาณเสยีงแจงการอพยพ

ฉุกเฉินกาํหนดไวในมาตรฐาน ISO 8201
 สัญญาณเสียงเตือนภัย (Auditory

Warning Signal) หมายถึง สญัญาณเสยีงท่ีแจง
ความเปนไปไดหรอืการเกดิขึน้จรงิของสถานการณ
อนัตรายท่ีตองใชมาตรการท่ีเหมาะสมในการกาํจดั
หรือควบคุมอันตรายนั้น

หมายเหตุ สัญญาณเสียงเตือนภัยอาจ
ใหขอมูลท่ีเกีย่วกบัหลักปฏิบติัและแนวทางการ
ปฏิบัติเม่ือมีสถานการณอันตรายเกิดข้ึน

ขอกําหนดดานความปลอดภยั
ทัว่ไป
สัญญาณเสียงแจงเหตุอันตรายตองเปน

สญัญาณท่ีบคุคลในพืน้ท่ีรับสญัญาณไดยนิและ
ตอบสนองสญัญาณตามเจตนาของการใหสญัญาณ
โดยใหคาํนงึถงึหรอืใหการดแูลเปนพเิศษแกบคุคล
ท่ีมีความบกพรองตอการไดยนิหรอืสวมใสอปุกรณ
ปองกันเสียง เชน ปล๊ักอุดหู ครอบหู ลักษณะ
ของสัญญาณเสียงตองดัดแปลงใหเหมาะกับ
ลักษณะเฉพาะของบุคคลหรือเสียงท่ีเกี่ยวเนื่อง
กับสถานการณ

การรบัรูสญัญาณ
สญัญาณเสยีงแจงเกตอุนัตรายท่ีเหมาะสม

ตองเปนสัญญาณเสียงท่ีไดยินอยางชัดเจน มี
ความแตกตางอยางเพยีงพอท่ีจะแยกแยะจากเสยีง
อ่ืนๆ โดยรอบ และสื่อความหมายอยางชัดเจน

การใหสญัญาณเสยีงตองจัดลําดับความ
สาํคัญดังตอไปนี้

1. สญัญาณเสียงแจงการอพยพฉุกเฉิน
2. สัญญาณเสยีงแจงเหตุอันตรายอ่ืนๆ
2.1 สญัญาณเสยีงแจงเหตุฉุกเฉิน
2.2 สญัญาณเสยีงเตือนภัย
3. สัญญาณเสยีงอ่ืนๆ
ความสามารถในการไดยิน (Audibility)
สญัญาณแจงเหตุอันตรายตองไดยนิอยาง

ชัดเจน โดย
 ระดับเสียงตองสูงกวาขีดเร่ิมของการ

ไดยนิสัญญ าณยังผลมีเคร่ืองกาํบัง
หมายเหตุ ขีดเร่ิมการไดยินสญัญาณยัง

ผลมีเคร่ืองกําบงั หมายถึง ระดับความดังตํ่าสดุ

 สัญญาณเสียงแจงเหตุฉุกเฉนิ (Auditory
Emergency Signal) หมายถงึ สญัญาณเสยีงท่ีแจง
การเกดิข้ึนจริงของสถานการณอันตราย และถา
จาํเปนใหแจงในระหวางการเกดิเหตุการณ และ
เม่ือ สถานการณอันตรายนั้นสิ้นสุด

 สัญญาณเสียงแจงการอพยพฉุกเฉิน
(Auditory Emergency Evacuation Signal) หมายถงึ
สัญญาณเสียงท่ีแจงการเร่ิมตนหรือการเกิดข้ึน
จริงของสถานการณอันตรายซึง่มีความเปนไปได
จะเกดิการบาดเจบ็ข้ึน และเปนสญัญาณสัง่การ
ใหบุคคลออกไปจากบริเวณท่ีเกิดเหตุอันตราย
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ของสญัญาณแจงเหตุอันตรายท่ีไดยนิขณะมีเสยีง
รบกวนโดยรอบ โดยคํานึงถึงการสูญเสียการ
ไดยนิของบคุคลและการลดทอนเสยีงท่ีเกดิจาก
การสวมใสอุปกรณปองกนัเสยีง และสาเหตุอ่ืนๆ

 ถาเกี่ยวของ อาจประเมินความเปน
ไปไดท่ีกลุมผูรับสญัญาณมีการสญูเสยีการไดยนิ
และนํามาพิจารณาประกอบ

 ถามีการสวมใสอุปกรณปองกันเสียง
ตองทราบระดับการลดเสยีงและนาํมาใชในการ
ประเมิน

 ระดับความดันเสยีงถวงน้าํหนกั A ของ
สญัญาณเสยีงแจงเหตุอันตรายตองไมตํ่ากวา 65
เดซิเบล ในทุกตําแหนงของพื้นท่ีรับสัญญาณ
และอยางนอยเปนไปตามเกณฑขอ 4.2.2.2
ถงึขอ 4.2.2.4 ในมาตรฐานมอก. 2546-2555

หมายเหตุ พื้นท่ีรับสัญญาณ (Signal
Reception Area) หมายถงึ พืน้ท่ีซึง่เจตนาใหบคุคล
ในพื้นท่ีนั้นรับรูและตอบสนองตอสัญญาณนั้น

การแยกความแตกตาง (Distinctiveness)
สัญญาณแจงเหตุอันตรายตองออกแบบ

พารามิเตอรของสัญญาณแจงเหตุอันตรายให
แตกตางอยางชัดเจนจากเสียงอ่ืนๆ ในพื้นท่ีรับ
สญัญาณ และตองแตกตางจากคาพารามิเตอรชดุ

การทบทวนสัญญาณเสียง (Review of
the Signal)

ประสิทธิผลของสัญญาณเสียงแจงเหตุ
อันตรายตองทบทวนดังนี้

(1) ทบทวนเปนระยะๆ อยางสมํ่าเสมอ
(2) เม่ือมีสญัญาณใหมเกดิข้ึน (ไมวาจะ

เปนสญัญาณเสยีงแจงเหตุอันตรายหรือไมกต็าม)
หรือเม่ือเสียงรบกวนสัญญาณเปล่ียนไป หรือ
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ

ระดับเสียงสูงสุดของสัญญาณเสียง
แจงเหตุอันตรายที่แนะนํา (Recommended
Maximum of the Danger Signal)

ถาระดับความดันเสียงแบบถวงน้ําหนัก
A ของเสียงรบกวนโดยรอบพื้นท่ีรับสัญญาณสูง

กวา 110 เดซิเบล แนะนําใหใชสัญญาณเสียง
แจงเหตุอันตรายรวมดวย (ตามท่ีกาํหนดใน ISO
11428 และ ISO 11429) อยางไรกต็าม ระดับ
สูงสุดของสัญญาณเสียงแจงเหตุอันตรายแตละ
ชนดิในพืน้ท่ีรับสญัญาณไมควรเกนิ 118 เดซเิบล

เกณฑการออกแบบสําหรับสัญญาณ
เสยีงแจงเหตอุนัตราย

การออกแบบสัญญาณเสียงแจ งเหตุ

เดียวกันของสัญญาณอ่ืนๆ คาพารามิเตอรของ
สัญญาณเสียง เชน ระดับของสัญญาณ (Signal
Level) สเปกตรัมความถี ่(Frequency Spectrum)
รูปแบบการสญัญาณเสยีงเปนจงัหวะ (Temporal
Pattern)

ความไมคลมุเครอื (Unambiguity)
ความหมายของสัญญาณเสียงแจงเหตุ

อันตรายตองมีความชดัเจนและไมคลายคลึงกบั
สัญญาณท่ีใชเพือ่วัตถุประสงคอ่ืน

แหลงกาํเนดิเคลือ่นทีไ่ด  (Moving Source)
ลักษณะเฉพาะของสญัญาณเสยีงแจงเหตุ

อันตรายจากแหลงกาํเนดิเสยีง สญัญาณท่ีเคล่ือนท่ี
ไดตองรับรูไดอยางชดัเจนโดยไมข้ึนกบัความเร็ว
หรือทิศทางการเคลือ่นท่ีของแหลงกาํเนดิเสียงสัญญาณ

อันตราย ตองพิจารณาเกณฑตางๆ ดังตอไปนี้
 ระดับความดันเสยีง (Sound Pressure

Level)
 ลักษณะเฉพาะเชงิสเปกตรัม (Spectral

Characteristic)
 ลักษณะเฉพาะการใหสัญญาณเสียง

เปนจังหวะ (Temporal Characteristic)
ระดับความดันเสียง (Sound Pressure Level)
สัญญาณเสียงแจงเหตุอันตรายจะไดยิน

ชดัเจนถาระดับความดันเสยีงถวงน้าํหนกัมากกวา
ระดับเสยีงรบกวนโดยรอบต้ัง 15 เดซเิบลข้ึนไป
และระดับความดันเสยีงถวงน้าํหนกั A ไมตํ่ากวา
65 เดซิเบล หากสัญญาณแจงเหตุอันตรายไม
เปนตามท่ีระบไุวนี ้ไมไดหมายความวาสญัญาณ
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นั้นจะไมรับรูไดอยางชัดเจน หากความถี่และ/
หรือการกระจายของจงัหวะการใหสญัญาณเสยีง
แจงเหตุอันตรายแตกตางจากลักษณะเฉพาะของ
เสียงรบกวนโดยรอบอยางชัดเจน ระดับเสียง
สญัญาณท่ีตํ่ากวากอ็าจจะรับรูได อยางไรกต็าม
ระดับความดันเสยีงของสญัญาณใหเปนไปตาม
ท่ีกาํหนดไวในหัวขอความสามารถในการไดยนิ
(Audibility)

ระดบัความดนัเสยีงสงูสดุของสญัญาณเสยีง
แจงเหตุอันตรายควรอยูในระดับท่ีบคุคลรับรูได
อยางชดัเจนโดยไมทําใหเกดิอาการต่ืนตระหนก
ซึง่การต่ืนตระหนกอาจข้ึนไดเม่ือระดับความดัน
เสยีงเพิม่ข้ึนอยางรวดเร็วโดยไมคาดคิด เชน ระดับ
ความดันเสยีงเพิม่ข้ึนมากกวา 30 เดซเิบล ภายใน
เวลา 0.5 วินาที

ลกัษณะเฉพาะเชิงสเปกตรมั (Spectral
Characteristic)

สญัญาณเสยีงแจงเหตุอันตรายควรอยูใน
ชวงความถีร่ะหวาง 500 เฮิรตซ ถงึ 2,500 เฮิรตซ
โดยท่ัวไปแนะนาํใหมีชวงความถีห่ลัก 2 คา ต้ังแต 
500 เฮิรตซ ถึง 1,500 เฮิรตซ

ลกัษณะเฉพาะการใหสญัญาณเสยีงเปน
จังหวะ (Temporal Characteristic)

 การกระจายเปนจังหวะของการให
สญัญาณเสยีงแจงเหตุอันตราย

โดยท่ัวไปควรใชสัญญาณเสียงแจงเหตุ
อันตรายท่ีดังเปนระยะ (Pulsating Danger Signal)
มากกวาสญัญาณเสยีงแจงเหตุอันตรายทีดั่งตอเน่ือง
โดยความถีข่องการเกิดสญัญาณเสยีงตองอยูในพิสยั
0.5 เฮิรตซ ถงึ 4.3-0 เฮิรตซ และความถีใ่นการ
เกดิสญัญาณของสญัญาณเสยีงแจงเหตุอันตราย
และของเสียงรบกวนโดยรอบตองไมเหมือนกัน
ในพืน้ท่ีรับสัญญาณ

เมือ่ความถีพั่ลสสงูกวาซอนกันกับสญัญาณ

เสยีงแจงเหตุอันตรายท่ีดังเปนระยะในชวงเวลา
กังวานในพื้นท่ีรับสัญญาณทําใหสัญญาณเสียง
ท่ีมีพลัสเรียบข้ึน ดังนัน้สญัญาณเสยีงท่ีมีความถี่
ใกลเคียงกันแตมีความถี่ของการเกิดสัญญาณ

แตกตางกนัจะจาํแนกไดยากข้ึน
สญัญาณเสยีงแจงการอพยพฉุกเฉิน (ตาม

ISO 8201) เปนสญัญาณแจงเหตุอันตรายชนิด
พิเศษ สัญญาณเสียงแจงเหตุอันตรายชนิดอ่ืน
ควรมีรูปแบบการใหสญัญาณเสยีงเปนจงัหวะท่ี
แตกตางกนัอยางมีนัยสาํคัญจากสัญญาณเสยีง
แจงการอพยพฉุกเฉิน

 การกระจายเปนจังหวะของความถี่
(Temporal Distribution of the Frequency)

โดยท่ัวไป ควรใชสัญญาณเสียงแจงเหตุ
อันตรายท่ีมีความถีมู่ลฐานท่ีแปรผนั เชน สญัญาณ
เสยีงแจงเหตุอันตรายท่ีมีความถีมู่ลฐานในพสิยั
500 เฮิรตซ ถงึ 1,000 เฮิรตซ โดยมี 4 ฮารมอนกิ
จะชวยใหไดยินสัญญาณเสียงอยางเพยีงพอ

ชวงเวลาของสัญญาณเสียงแจงเหตุ
อันตราย (Duration of the Danger Signal)

ในบางกรณอีาจยอมใหเสยีงรบกวนโดยรอบ
ปดกัน้สญัญาณเสยีงแจงเหตุอันตรายนัน้ในชวง
เวลาสัน้ๆ เชน เม่ือมีการผนัแปรของเสยีงรบกวน
โดยรอบเปนเวลาสัน้ๆ อยางไรก็ตาม ในกรณนีี้
ตองแนใจวา ในเวลาไมเกิน 1 วินาที สัญญาณ
เสยีงแจงเหตุอันตรายตองเปนไปตามขอกาํหนด
ความปลอดภัยในหัวขอท่ัวไปและหัวขอการรับรู
สญัญาณเปนระยะเวลาอยางนอย 2 วินาที ลักษณะ
เฉพาะการใหสญัญาณเสยีงแจงเหตุอันตรายเปน
จงัหวะควรข้ึนอยูกับชวงเวลาและชนิดของอันตราย

ท้ังนี ้สญัญาณเสยีงแจงเหตุอันตรายและ
สญัญาณเสยีงอ่ืนๆ ถกูปลอยออกมาจากอุปกรณ
ท่ีเรียกวา “อุปกรณแจงเหตุดวยเสียง” (Audible
Signal Appliances) ตามมาตรฐานกาํหนด ดังนี้


