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สาระสําคัญของ มาตรฐานอุปกรณแจง
เหตุดวยเสียง (Audible Signal Appliances):
มยผ. 8134-52 กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย

การออกแบบ (ขอ 4.2)
 ขอกําหนดในการออกแบบผลิตภัณฑ

จะตองเปนไปตามคุณลักษณะที่ระบุไวในขอ
กําหนดนีแ้ละไดผานการทดสอบและรบัรองจาก
สถาบันการทดสอบที่นาเชื่อถือภายในประเทศ
หรือตางประเทศ จึงจะสามารถนําไปใชในการ
ติดต้ังได (ขอ 4.2.1)

 ขอกําหนดในการออกแบบระบบแจง
เหตุเพลิงไหม (Fire Alarm System) ตองออกแบบ
ทั้งระบบใหเปนไปตามหลักวิศวกรรมที่ถูกตอง
โดยสามารถออกแบบตามมาตรฐานระบบแจงเหตุ
เพลิงไหมฉบับลาสดุของสมาคมวิศวกรรมสถาน
แหงประเทศไทย หรือมาตรฐานสากลที่เปนที่
นาเชือ่ถอืและนยิมใชกันคือ มาตรฐาน NFPA 72,
National Fire Alarm Code ซ่ึงมาตรฐานดังกลาว
จะกลาวถึงการออกแบบทั้งระบบสําหรับการ
ออกแบบ ในสวนอุปกรณเตือนภัยดวยเสียงจะ
มีขอกําหนด ดังนี้ (ขอ 4.2.2)

 เม่ื อเกิดเหตุเพลิงไหมและอุปกรณ
ตรวจจับสามารถจับไดแลว อุปกรณแจงเหตุจะ
ทาํหนาทีส่งสญัญาณเตือนภยัใหผูอาศัยในอาคาร
ทราบเหตุ การแจงเหตุอาจแจงโดยอตัโนมัติหรอื

ควบคุมโดยบุคคลขึน้กับจดุประสงคการออกแบบ
ระบบ แตสิง่สาํคัญคือการแจงเหตุตองใหผูอาศัย
ในอาคารทราบอยางทั่วถึง สามารถแจงเหตุได
อยางรวดเรว็เพ่ือใหผูอาศัยมีเวลาในการดับเพลิง
การขนยายเอกสารหรือสิ่งของสําคัญ หรือมี
เวลาพอสําหรบัการอพยพหนีไฟ (ขอ4.2.2.1)

 อุปกรณแจงเหตุดวยเสียง เชน กระด่ิง
หวูด ไซเรน และลําโพง (ขอ 4.2.2.2)

 อุปกรณแจงเหตุดวยเสียงตองมีเสียง
ดังเพียงพอทีจ่ะสงสญัญาณเตือนผูอาศัยใหทราบ
เสียงแจงเหตุนี้ควรมีลักษณะความดังเสียงที่
แตกตางจากสัญญาณเสียงทั่วไป และมีเสียงดัง
และหยุดเปนจงัหวะ ความดังของอปุกรณแจงเหตุ
สาํหรบัแตละสถานทีอ่าจแตกตางกันไปตามสภาพ
ในบริเวณที่มีเสียงรบกวนอื่นๆ ก็จะตองดังกวา

เสียงรบกวนเพ่ือเพ่ิมใหม่ันใจวาบุคคลในพ้ืนที่
สามารถไดยินไดชัดเจน (ขอ 4.2.2.3)

 อุปกรณแจงเหตุจะตองเปนอยางใด
อยางหนึง่ดังนี ้(ขอ 4.2.2.4)

 อุปกรณแจงเหตุฉุกเฉินซ่ึงทํางานดวย
ระบบตรวจจับเพลิงไหม (ขอ 4.2.2.4.1)

 เครื่องกําเนิดเสียงอิเล็กทรอนิกสที่
ใหสัญญาณเสียงอพยพ (อาจมีหรือไมมีเสียง
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ข อความ) ในสถานที่ ใดๆ
ที่ มี เ สี ย ง สั ญ ญ า ณ
ความดังของเสยีงสญัญาณตองดังกวาเสยีงรบกวน
เฉล่ียไมนอยกวา 15 dB เปนระยะเวลาไมนอย
กวา 60 วินาท ีและระดับความดังของเสยีงทีจ่ดุ
ใดๆ ตองไมนอยกวา 65 dB และไมเกิน 120 dB
(ขอ 4.2.2.4.2)

 สําหรับสัญญาณเสียงที่ตองการปลุก
ผูอยูอาศัยที่กําลังหลับอยู ตองมีระดับความดัง
ของเสียงไมนอยกวา 70 dB เม่ือวัดในตําแหนง
ที่หลับอยู หรือใชอุปกรณแจงเหตุดวยการสั่น

สะเทือนสอดใตหมอน (ขอ 4.2.2.4.3)
 ถาคาเฉล่ียของระดับเสียงรบกวนมาก

กวา 95 dB หรือสถานที่ที่ใชอุปกรณแจงเหตุ
ดวยเสียงแลวมีปญหา เชน หองผูปวย สถานที่
สําหรับผูมีปญหาการไดยิน เปนตน ตองติดต้ัง
อปุกรณแจงเหตุชนิดแสงกระพริบสีขาวระหวาง
1-2 ครัง้ตอวินาทตีามมาตรฐานอปุกรณแจงเตือน
ภัยสําหรับผูที่ไมไดยินเสียง (ขอ 4.2.2.4.4)

เพ่ือไปดูแผงแสดงผลเพลิงไหม (ขอ 4.2.2.5)
 การแจงเหตุดวยลําโพงซ่ึงเปนชนดิหนึง่

ของอปุกรณแจงเหตุดวยเสยีงทีต่อจากแผงควบคุม
และแจงเหตุเพลิงไหม การเลือกใชลําโพงและ
ตําแหนงติดต้ังเปนเรือ่งสาํคัญ เนือ่งจากจะตอง
ติดต้ังใหความดังเสยีงอยูในขดีจาํกัดของมาตรฐาน
คือเสยีงตองไมคอยหรอืดังจนเกินไป เม่ือจดุทีฟ่ง
หรือไดยินอยูหางออกไปจากแหลงกําเนิดเสียง
ความดังเสยีงจะลดลง การออกแบบติดต้ังจะตอง
เผือ่ไวดวย ปกติลําโพงจะมีการทดสอบคาความ
ดังไวตามคาวัตตสูงสุด (ขอ 4.2.2.6)

การติดตั้ง (ขอ 4.3)
 การติดต้ังจะตองเปนไปตามคําแนะนาํ

ของผูผลิตและหลักวิศวกรรม โดยอางองิถึงการ
ติดต้ังตามแบบทีเ่ปนไปตามมาตรฐานระบบแจง
เหตุเพลิงไหมของสมาคมวิศวกรรมสถานแหง
ประเทศไทยหรือมาตรฐานสากลที่ เปนที่นา
เชือ่ถอื และ นยิมใชกันคือ มาตรฐาน NFPA 72,
National Fire Alarm Code (ขอ 4.3.1)

 ผูผลิตจะตองจัดทําเอกสารคูมือการ
ใชงานอุปกรณ เพ่ือการใชงานและติดต้ัง ดังนี้
(ขอ 4.3.2)

 เอกสารประกอบอุปกรณเพ่ือการใชงาน
และติดต้ัง รวมถึงไดแกรมการตอสายและแบบ

 สําหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญ
อาคารขนาดใหญพิเศษ และสถานประกอบการ
พิเศษตองมีอปุกรณประกาศเรียกฉุกเฉินทีร่ะบุ
ตําแหนงของชองทางออกหนีไฟเพ่ิมเติมจาก
อปุกรณแจงเหตุทีก่ลาวมาขางตน (ขอ 4.2.2.4.5)

 สัญญาณแจงเหตุแบบอื่นที่ไดรับการ
รับรองแลว (ขอ 4.2.2.4.6)

 อปุกรณแจงเหตุตองจดัใหมีกระด่ิงหนึง่
ตัวทีภ่ายนอกอาคาร และตองสามารถไดยินหรอื
เหน็ไดทีท่างเขาหลักของอาคาร และตองใหอยูใกล 
กับทางเขาอาคารทีเ่จาหนาทีดั่บเพลิงจะเดินผาน

ติดต้ังตามที่เปนคูมือของอุปกรณนั้นจะถูกใช
เปนแนวในการทดสอบ (ขอ 4.3.2.1)

 คําแนะนาํและแบบของผูผลิตนีจ้ดัเปน
สิ่งจําเปนในการติดต้ัง ใชงาน และบํารุงรักษา
อุปกรณแจงเหตุดวยเสยีง (ขอ 4.3.2.2)

 เอกสารคําแนะนาํในการติดต้ัง การตอ
สายตองมีรวมอยูในบรรจภุณัฑเดียวกับอุปกรณ
แจงสัญญาณ และฐานยึด ระบุคุณสมบัติของ
อุปกรณ คําแนะนําในการใชงาน การตอสาย
ระบุขั้วตอสายโดยชดัเจน (ขอ 4.3.2.3)

 ขอแนะนําทั่ วไปตามมาตรฐานแจง
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เหตุเพลิงไหมของสมาคมวิศวกรรมสถานแหง
ประเทศไทย (ขอ 4.3.3)

 การติดต้ัง การติดต้ังอุปกรณแจงเหตุ
ดวยกระด่ิงตองจดัใหมีกระด่ิงอยางนอยหนึง่ตัวที่
ภายนอกอาคาร และกระด่ิงนีต้องสามารถไดยิน
และเหน็ไดทีท่างผานเขาของอาคาร และตองให
อยูใกลกับทางเขาอาคารทีเ่จาหนาทีดั่บเพลิงจะ
เดินผานเพ่ือไปดูแผงควบคุมแจงเหตุเพลิงไหม
การติดต้ังอปุกรณแจงเหตุควรปฏิบัติตามคําแนะนาํ
ของผูผลิต และติดต้ังในตําแหนงทีเ่หน็ไดชดัเจน
มีเสยีงดังไดทัว่ทัง้พ้ืนที ่อปุกรณแจงเหตุดวยเสยีง
ควรติดต้ังใหสงูกวาอุปกรณตกแตงอาคารทีว่าง
บนพ้ืน เพ่ือใหเสยีงสามารถเดินผานทางผานได
สะดวก ความดังเสยีงเปนไปตามทีก่ลาวขางตน
การติดต้ังลําโพงสามารถติดต้ังไดพ้ืนทีเ่พดานและ
ที่ผนัง สําหรับการติดต้ังทีผ่นัง ถาเพดานสงูพอ
สมควร ติดต้ังทีค่วามสงูไมนอยกวา 2.30 เมตร
และหางจากเพดานไมนอยกวา 150 มิลลิเมตร
(NFPA 72)  (ขอ 4.3.3.1)

 การติดต้ังลําโพงทีเ่พดาน การวัดความ

(ค) สายทนไฟตามมาตรฐาน BS 6387
(ง) สายทนไฟตามมาตรฐาน AS3013
(จ) สายทองแดงหุมฉนวนเอ็กซแอลพีซี

(XLPE) หรือฉนวนตานเปลวเพลิงอื่น ๆ
(ฉ) สายใยแกว (Optical Fiber)
(ช) สายโทรศัพท
(ซ) สายชีลด
 สายทนไฟ (ขอ 4.3.5)

ตัวสายไฟฟาเองหรอืดวยวิธกีารเดินสายไฟ เชน
เดินในทอรอยสายไฟฟา หรือติดต้ังในสถานที่
ซ่ึงพนจากความเสยีหายทางกลซ่ึงผูออกแบบและ
ผูติดต้ังจาํเปนตองพิจารณาเลือกใชใหเหมาะสม

 การทดสอบการไดยิน (4.4.11)
 การทดสอบนี้ใหตอแหลงจายไฟจาก

แหลงจายไฟฟากระแสสลับปกติทั่วไป ติดต้ัง
อุปกรณตามการใชงานปกติในเอกสารกํากับ
อปุกรณ อุปกรณจะตองใหกําเนดิเสยีงทีมี่ความ
ดังอยางนอยดังนี ้(ขอ 4.4.11.1)

 อปุกรณแจงเหตุดวยเสยีงสาํหรบัระบบ
แจงเหตุเพลิงไหมแบบใชในทีส่าธารณะ จะตอง
มีระดับความดังไมนอยกวา 75 เดซิเบล วัดที่
3 เมตร(10 ฟุต) (ขอ 4.4.11.1.1)

 อปุกรณแจงเหตุดวยเสยีงสาํหรบัระบบ
แจงเหตุเพลิงไหมแบบใชในทีส่วนบุคคลจะตอง
มีระดับความดังไมนอยกวา 45 เดซิเบล วัดที่
3 เมตร(10ฟุต) (ขอ 4.4.11.1.2)

ดังเสยีง วัดทีค่วามสงูประมาณ 1.5 เมตร (NFPA
72) เพราะเปนระดับหูฟง ตําแหนงติดต้ังอยูที่
เพดานตรงกลางหอง กรณทีีเ่ปนพ้ืนทีข่นาดใหญ
ก็ตองติดต้ังลําโพงมากกวาหนึง่ตัว การพิจารณา
อยางงายสาํหรบัการติดต้ังลําโพงสองตัวจะอาศัย
หลักที่วาความดังเสียงลดลง 6 เดซิเบล เม่ือ
ระยะทางเพ่ิมเปน 2 เทาเชนกัน (ขอ 4.3.3.2)

 เม่ือติดต้ังเสร็จแลวตองทดสอบวัด
เสยีงในสถานทีติ่ดต้ังจรงิดวย (ขอ 4.3.3.3)

 ชนดิของสายไฟฟา (ขอ 4.3.4)
 สายไฟฟาสําหรับระบบแจงเหตุเพลิง

ไหม ตองเลือกใชใหเหมาะสมกับการใชงานของ
แตละสวนในอาคาร สายไฟฟาทีใ่ชอาจเปนชนดิ
ใดชนิดหนึง่หรอืหลายชนิด ดังนี้ (ขอ 4.3.4.1)

(ก) สายทองแดงหุมฉนวนพีวีซี ตาม
มอก. 11-2531

(ข) สายทนไฟตามมาตรฐาน IEC 331

สายทนไฟทีใ่ชในระบบแจงเหตุเพลิงไหม
ในสวนที่ระบุใหเปนชนิดทนไฟจะตองมีพิกัด
ทนไฟไดไมนอยกวา 750 องศาเซลเซียส เปน
เวลานาน 2 ชั่วโมง หรือมีวิธีการอื่นที่ทําใหมี
คุณสมบัติการทนไฟเทียบเทา

 การปองกันความเสียหายทางกล (ขอ
4.3.6)

ในสถานทีท่ี่บางแหงการเดินสายจําเปน
ตองปองกันความเสยีหายทางกลดวยการปองกัน
อาจทาํไดหลายวิธ ีเชน ปองกันดวยคุณสมบัติของ
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 กําลังเสียงของอุปกรณถูกวัดภายใน
หองทดสอบ Reverberant ตาม ANSI S12.31-
90 หรือ ANSI/ASA S12.32.90. คา ทีวั่ดที ่1/
3 Octave โดยวิธีการเปรียบเทียบและกําลัง
ทั้งหมดแปลงเปนระดับความดังที่รัศมี 3.05
เมตร (10 ฟุต) โดยใชสูตรนี้ (ขอ 4.4.11.2)

Lp = Lw - 20log10R-0.6
Lp = converted sound pressure level
Lw = the sound power level measured

in the reverberation room
R = radius for the converted sound

pressure level (3.05 meters)
 ใหทาํการวัดความดังทีร่ะยะ 0.30 เมตร

โดยตอแหลงจายไฟจากแหลงจายไฟฟา กระแส
สลับปกติทั่วไป ติดต้ังอุปกรณตามการใชงาน
ปกติในเอกสารกํากับอุปกรณ (ขอ 4.4.11.3)

หมวด 2 ความปลอดภัยเก่ียวกับอาคาร
และทางหนีไฟ

ขอ 9 สถานประกอบกิจการที่มีอาคาร
ต้ังแตสองชั้นขึ้นไป หรอืมีพ้ืนทีป่ระกอบกิจการ
ต้ังแตสามรอยตารางเมตรขึน้ไป ใหนายจางจัด
ใหมีระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมในสถาน
ประกอบกิจการทุกชั้นโดยใหปฏิบัติ ดังตอไปนี้

(1) ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม
อยางนอยตองประกอบดวย

(ก) อุปกรณแจงเหตุเพลิงไหมทั้งที่ใช

 อปุกรณแจงเหตุดวยเสยีงสาํหรบัระบบ
แจงเหตุเพลิงไหม จะตองมีระดับความดังลดลง
ไมมากกวา 3 เดซิเบล หลังจากการทดสอบใน
ขออืน่ๆ (ขอ 4.4.11.4)

ภาคผนวก
กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการ

บริหาร จัดการ และดําเนินการดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางานเก่ียวกับการปองกันและระงับ
อัคคีภัย พ.ศ. 2555

ระบบแจงเหตุอัตโนมัติและระบบแจงเหตุที่ใช
มือเพ่ือใหอปุกรณสงสญัญาณแจงเหตุเพลิงไหม
ทาํงาน

(ข) อปุกรณสงสญัญาณแจงเหตุเพลิงไหม
ตองสามารถสงเสยีงหรอืสญัญาณใหทกุคนภายใน
อาคารไดยินหรอืทราบอยางทัว่ถงึเพ่ือการหนไีฟ

(2) อุปกรณแจงเหตุที่ใชมือตองอยูใน
ที่เห็นไดอยางชัดเจน เขาถึงไดงาย หรืออยูใน
เสนทางหนีไฟ โดยติดต้ังหางจากจุดที่ลูกจาง
ทํางานไมเกินสามสิบเมตร

(3) เสียงหรือสัญญาณที่ใชในการแจง
เหตุเพลิงไหมตองมีเสยีงหรอืสญัญาณทีแ่ตกตาง
ไปจากเสยีงหรอืสญัญาณทีใ่ชในสถานประกอบ
กิจการ

(4) กิจการโรงพยาบาลหรอืสถานทีห่าม
ใชเสยีงหรอืใชเสยีงไมไดผล ตองจดัใหมีอปุกรณ
หรอืมาตรการอืน่ใด เชน สญัญาณไฟ หรอืรหสัท ี่
สามารถแจงเหตุเพลิงไหมไดอยางมีประสทิธภิาพ

(5) การติดต้ังระบบสัญญาณแจงเหตุ
เพลิงไหม ใหเปนไปตามมาตรฐานของสมาคม
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ หรือมาตรฐานอื่นที่อธิบดีกําหนด

เอกสารอางอิง
1.  มาตรฐานผลติภณัฑอุตสาหกรรม สัญญาณ

เสียงแจงเหตุอันตรายในบริเวณสาธารณะและบรเิวณ

ปฏิบตังิาน มอก. 2546-2555; สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

2. มาตรฐานอุปกรณแจงเหตุดวยเสียง มยผ.
8134-52 มาตรฐานวาดวยวัสดุและผลิตภณัฑดาน
อัคคภียั ชดุที ่3 มาตรฐานอุปกรณ และผลติภณัฑดาน
อัคคภียั กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

3. กฎกระทรวง กาํหนดมาตรฐานในการบรหิาร
จดัการ และดาํเนินการดานความปลอดภยัอาชวีอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทาํงานเกีย่วกบัการปองกนั
และระงบัอัคคภียั พ.ศ. 2555


