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สาระสําคัญของ มาตรฐานอุปกรณแจง
เหตุดวยเสียง (Audible Signal Appliances):
มยผ. 8134-52 กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย
การออกแบบ (ขอ 4.2)
 ขอกําหนดในการออกแบบผลิตภัณฑ
จะต องเป นไปตามคุ ณลักษณะที่ ระบุ ไว ในข อ
กําหนดนีแ้ ละไดผา นการทดสอบและรับรองจาก
สถาบันการทดสอบที่นา เชื่อถือภายในประเทศ
หรือตางประเทศ จึงจะสามารถนําไปใชในการ
ติดตัง้ ได (ขอ 4.2.1)
 ขอกําหนดในการออกแบบระบบแจง
เหตุเพลิงไหม (Fire Alarm System) ตองออกแบบ
ทั้งระบบใหเปนไปตามหลักวิศวกรรมที่ถูกตอง
โดยสามารถออกแบบตามมาตรฐานระบบแจงเหตุ
เพลิงไหมฉบับลาสุดของสมาคมวิศวกรรมสถาน
แหงประเทศไทย หรือมาตรฐานสากลที่เปนที่
นาเชือ่ ถือและนิยมใชกนั คือ มาตรฐาน NFPA 72,
National Fire Alarm Code ซึง่ มาตรฐานดังกลาว
จะกล าวถึ งการออกแบบทั้ งระบบสําหรั บการ
ออกแบบ ในสวนอุปกรณเตือนภัยดวยเสียงจะ
มีขอกําหนด ดังนี้ (ขอ 4.2.2)
 เมื่ อ เกิ ดเหตุ เ พลิ ง ไหม แ ละอุ ป กรณ
ตรวจจับสามารถจับไดแลว อุปกรณแจงเหตุจะ
ทําหนาทีส่ ง สัญญาณเตือนภัยใหผอู าศัยในอาคาร
ทราบเหตุ การแจงเหตุอาจแจงโดยอัตโนมัตหิ รือ

อุปกรณแจงเหตุดวยเสียงตองมีเสียง
ดังเพียงพอทีจ่ ะสงสัญญาณเตือนผูอ าศัยใหทราบ
เสี ยงแจ งเหตุนี้ ควรมีลั กษณะความดั งเสียงที่
แตกตางจากสัญญาณเสียงทั่วไป และมีเสียงดัง
และหยุดเปนจังหวะ ความดังของอุปกรณแจงเหตุ
สําหรับแตละสถานทีอ่ าจแตกตางกันไปตามสภาพ
ในบริเวณที่มีเสียงรบกวนอื่นๆ ก็จะตองดังกวา


ควบคุมโดยบุคคลขึน้ กับจุดประสงคการออกแบบ
ระบบ แตสงิ่ สําคัญคือการแจงเหตุตอ งใหผอู าศัย
ในอาคารทราบอยางทั่วถึง สามารถแจงเหตุได
อยางรวดเร็วเพือ่ ใหผอู าศัยมีเวลาในการดับเพลิง
การขนยายเอกสารหรื อสิ่ งของสําคั ญ หรือมี
เวลาพอสําหรับการอพยพหนีไฟ (ขอ4.2.2.1)
 อุปกรณแจงเหตุดวยเสียง เชน กระดิ่ง
หวูด ไซเรน และลําโพง (ขอ 4.2.2.2)

เสียงรบกวนเพื่อเพิ่มใหมั่นใจวาบุคคลในพื้นที่
สามารถไดยินไดชัดเจน (ขอ 4.2.2.3)
 อุ ปกรณ แ จง เหตุ จะต อ งเป น อยา งใด
อยางหนึง่ ดังนี้ (ขอ 4.2.2.4)
 อุปกรณแจงเหตุฉก
ุ เฉินซึง่ ทํางานดวย
ระบบตรวจจับเพลิงไหม (ขอ 4.2.2.4.1)
 เครื่ อ งกํา เนิ ดเสี ยงอิ เล็ กทรอนิ กส ที่
ใหสัญญาณเสียงอพยพ (อาจมีหรือไมมีเสียง
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ข อความ)
ในสถานที่ ใดๆ
ที่
มี เ สี ย ง สั ญ ญ า ณ
ความดังของเสียงสัญญาณตองดังกวาเสียงรบกวน
เฉลี่ยไมนอยกวา 15 dB เปนระยะเวลาไมนอย
กวา 60 วินาที และระดับความดังของเสียงทีจ่ ดุ
ใดๆ ตองไมนอ ยกวา 65 dB และไมเกิน 120 dB
(ขอ 4.2.2.4.2)
 สําหรั บสัญ ญาณเสียงที่ ตองการปลุ ก
ผูอยูอาศัยที่กําลังหลับอยู ตองมีระดับความดัง
ของเสียงไมนอยกวา 70 dB เมื่อวัดในตําแหนง
ที่หลับอยู หรือใชอุปกรณแจงเหตุดวยการสั่น

สะเทือนสอดใตหมอน (ขอ 4.2.2.4.3)
 ถาคาเฉลีย
่ ของระดับเสียงรบกวนมาก
กวา 95 dB หรือสถานที่ที่ใชอุปกรณแจงเหตุ
ดวยเสียงแลวมีปญหา เชน หองผูปวย สถานที่
สําหรับผูมีปญหาการไดยิน เปนตน ตองติดตั้ง
อุปกรณแจงเหตุชนิดแสงกระพริบสีขาวระหวาง
1-2 ครัง้ ตอวินาทีตามมาตรฐานอุปกรณแจงเตือน
ภัยสําหรับผูท ี่ไมไดยินเสียง (ขอ 4.2.2.4.4)

เพือ่ ไปดูแผงแสดงผลเพลิงไหม (ขอ 4.2.2.5)
 การแจงเหตุดว ยลําโพงซึง่ เปนชนิดหนึง่
ของอุปกรณแจงเหตุดว ยเสียงทีต่ อ จากแผงควบคุม
และแจงเหตุเพลิงไหม การเลือกใชลําโพงและ
ตําแหนงติดตัง้ เปนเรือ่ งสําคัญ เนือ่ งจากจะตอง
ติดตัง้ ใหความดังเสียงอยูใ นขีดจํากัดของมาตรฐาน
คือเสียงตองไมคอ ยหรือดังจนเกินไป เมือ่ จุดทีฟ่ ง
หรือไดยินอยูหางออกไปจากแหลงกําเนิดเสียง
ความดังเสียงจะลดลง การออกแบบติดตัง้ จะตอง
เผือ่ ไวดว ย ปกติลาํ โพงจะมีการทดสอบคาความ
ดังไวตามคาวัตตสูงสุด (ขอ 4.2.2.6)
การติดตั้ง (ขอ 4.3)
 การติดตัง้ จะตองเปนไปตามคําแนะนํา
ของผูผลิตและหลักวิศวกรรม โดยอางอิงถึงการ
ติดตัง้ ตามแบบทีเ่ ปนไปตามมาตรฐานระบบแจง
เหตุเพลิงไหมของสมาคมวิศวกรรมสถานแหง
ประเทศไทยหรื อมาตรฐานสากลที่ เป นที่ น า
เชือ่ ถือ และ นิยมใชกนั คือ มาตรฐาน NFPA 72,
National Fire Alarm Code (ขอ 4.3.1)
 ผู ผลิ ตจะตองจัดทําเอกสารคู มือ การ
ใชงานอุปกรณ เพื่อการใชงานและติดตั้ง ดังนี้
(ขอ 4.3.2)
 เอกสารประกอบอุปกรณเพือ
่ การใชงาน
และติดตั้ง รวมถึงไดแกรมการตอสายและแบบ

สําหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญ
อาคารขนาดใหญพเิ ศษ และสถานประกอบการ
พิเศษตองมีอปุ กรณประกาศเรียกฉุกเฉินทีร่ ะบุ
ตําแหน งของช องทางออกหนี ไฟเพิ่ มเติ มจาก
อุปกรณแจงเหตุทกี่ ลาวมาขางตน (ขอ 4.2.2.4.5)
 สัญ ญาณแจงเหตุแ บบอื่ นที่ ได รับการ
รับรองแลว (ขอ 4.2.2.4.6)
 อุปกรณแจงเหตุตอ
 งจัดใหมกี ระดิง่ หนึง่
ตัวทีภ่ ายนอกอาคาร และตองสามารถไดยนิ หรือ
เห็นไดทที่ างเขาหลักของอาคาร และตองใหอยูใ กล
กับทางเขาอาคารทีเ่ จาหนาทีด่ บั เพลิงจะเดินผาน

ติดตั้งตามที่ เปนคูมือของอุปกรณนั้ นจะถูกใช
เปนแนวในการทดสอบ (ขอ 4.3.2.1)
 คําแนะนําและแบบของผูผ
 ลิตนีจ้ ดั เปน
สิ่งจําเปนในการติดตั้ง ใชงาน และบํารุงรักษา
อุปกรณแจงเหตุดว ยเสียง (ขอ 4.3.2.2)
 เอกสารคําแนะนําในการติดตัง้ การตอ
สายตองมีรวมอยูใ นบรรจุภณ
ั ฑเดียวกับอุปกรณ
แจงสัญญาณ และฐานยึด ระบุคุณสมบัติของ
อุปกรณ คําแนะนําในการใชงาน การตอสาย
ระบุขั้วตอสายโดยชัดเจน (ขอ 4.3.2.3)
 ข อ แนะนํา ทั่ ว ไปตามมาตรฐานแจ ง
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เหตุเพลิงไหมของสมาคมวิศวกรรมสถานแหง
ประเทศไทย (ขอ 4.3.3)
 การติดตั้ง การติดตั้งอุปกรณแจงเหตุ
ดวยกระดิง่ ตองจัดใหมกี ระดิง่ อยางนอยหนึง่ ตัวที่
ภายนอกอาคาร และกระดิง่ นีต้ อ งสามารถไดยนิ
และเห็นไดทที่ างผานเขาของอาคาร และตองให
อยูใ กลกบั ทางเขาอาคารทีเ่ จาหนาทีด่ บั เพลิงจะ
เดินผานเพือ่ ไปดูแผงควบคุมแจงเหตุเพลิงไหม
การติดตัง้ อุปกรณแจงเหตุควรปฏิบตั ติ ามคําแนะนํา
ของผูผ ลิต และติดตัง้ ในตําแหนงทีเ่ ห็นไดชดั เจน
มีเสียงดังไดทวั่ ทัง้ พืน้ ที่ อุปกรณแจงเหตุดว ยเสียง
ควรติดตัง้ ใหสงู กวาอุปกรณตกแตงอาคารทีว่ าง
บนพืน้ เพือ่ ใหเสียงสามารถเดินผานทางผานได
(ค) สายทนไฟตามมาตรฐาน BS 6387
สะดวก ความดังเสียงเปนไปตามทีก่ ลาวขางตน
(ง) สายทนไฟตามมาตรฐาน AS3013
การติดตัง้ ลําโพงสามารถติดตัง้ ไดพนื้ ทีเ่ พดานและ
(จ) สายทองแดงหุมฉนวนเอ็กซแอลพีซี
ที่ผนัง สําหรับการติดตั้งทีผ่ นัง ถาเพดานสูงพอ (XLPE) หรือฉนวนตานเปลวเพลิงอื่น ๆ
สมควร ติดตัง้ ทีค่ วามสูงไมนอ ยกวา 2.30 เมตร
(ฉ) สายใยแกว (Optical Fiber)
และหางจากเพดานไมนอ ยกวา 150 มิลลิเมตร
(ช) สายโทรศัพท
(NFPA 72) (ขอ 4.3.3.1)
(ซ) สายชีลด
 การติดตัง้ ลําโพงทีเ่ พดาน การวัดความ
 สายทนไฟ (ขอ 4.3.5)

ดังเสียง วัดทีค่ วามสูงประมาณ 1.5 เมตร (NFPA
72) เพราะเปนระดับหูฟง ตําแหนงติดตั้งอยูที่
เพดานตรงกลางหอง กรณีทเี่ ปนพืน้ ทีข่ นาดใหญ
ก็ตอ งติดตัง้ ลําโพงมากกวาหนึง่ ตัว การพิจารณา
อยางงายสําหรับการติดตัง้ ลําโพงสองตัวจะอาศัย
หลักที่วาความดังเสียงลดลง 6 เดซิเบล เมื่อ
ระยะทางเพิ่มเปน 2 เทาเชนกัน (ขอ 4.3.3.2)
 เมื่ อ ติ ด ตั้ ง เสร็ จ แล วต อ งทดสอบวั ด
เสียงในสถานทีต่ ดิ ตัง้ จริงดวย (ขอ 4.3.3.3)
 ชนิดของสายไฟฟา (ขอ 4.3.4)
 สายไฟฟาสําหรับระบบแจงเหตุเพลิง
ไหม ตองเลือกใชใหเหมาะสมกับการใชงานของ
แตละสวนในอาคาร สายไฟฟาทีใ่ ชอาจเปนชนิด
ใดชนิดหนึง่ หรือหลายชนิด ดังนี้ (ขอ 4.3.4.1)
(ก) สายทองแดงหุ มฉนวนพี วี ซี ตาม
มอก. 11-2531
(ข) สายทนไฟตามมาตรฐาน IEC 331

สายทนไฟทีใ่ ชในระบบแจงเหตุเพลิงไหม
ในส วนที่ ระบุ ให เปนชนิดทนไฟจะต องมี พิกั ด
ทนไฟไดไมนอยกวา 750 องศาเซลเซียส เปน
เวลานาน 2 ชั่วโมง หรือมีวิธีการอื่นที่ทําใหมี
คุณสมบัติการทนไฟเทียบเทา
 การปองกันความเสียหายทางกล (ขอ
4.3.6)
ในสถานทีท่ ี่บางแหงการเดินสายจําเปน
ตองปองกันความเสียหายทางกลดวยการปองกัน
อาจทําไดหลายวิธี เชน ปองกันดวยคุณสมบัตขิ อง

ตัวสายไฟฟาเองหรือดวยวิธกี ารเดินสายไฟ เชน
เดินในทอรอยสายไฟฟา หรือติดตั้งในสถานที่
ซึง่ พนจากความเสียหายทางกลซึง่ ผูอ อกแบบและ
ผูต ดิ ตัง้ จําเปนตองพิจารณาเลือกใชใหเหมาะสม
 การทดสอบการไดยน
ิ (4.4.11)
 การทดสอบนี้ใหตอ แหลงจา ยไฟจาก
แหลงจายไฟฟากระแสสลั บปกติทั่ วไป ติดตั้ ง
อุปกรณ ตามการใช งานปกติในเอกสารกํากับ
อุปกรณ อุปกรณจะตองใหกาํ เนิดเสียงทีม่ คี วาม
ดังอยางนอยดังนี้ (ขอ 4.4.11.1)
 อุปกรณแจงเหตุดว
 ยเสียงสําหรับระบบ
แจงเหตุเพลิงไหมแบบใชในทีส่ าธารณะ จะตอง
มีระดับความดังไมนอยกวา 75 เดซิเบล วัดที่
3 เมตร(10 ฟุต) (ขอ 4.4.11.1.1)
 อุปกรณแจงเหตุดว
 ยเสียงสําหรับระบบ
แจงเหตุเพลิงไหมแบบใชในทีส่ วนบุคคลจะตอง
มีระดับความดังไมนอยกวา 45 เดซิเบล วัดที่
3 เมตร(10ฟุตSAFET
) (ขอ 4.4.11.1.2)
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กําลั งเสี ยงของอุปกรณ ถูกวัดภายใน
หองทดสอบ Reverberant ตาม ANSI S12.3190 หรือ ANSI/ASA S12.32.90. คา ทีว่ ดั ที่ 1/
3 Octave โดยวิธี การเปรี ยบเที ยบและกําลั ง
ทั้งหมดแปลงเปนระดับความดังที่ รัศมี 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)
 ใหทา
ํ การวัดความดังทีร่ ะยะ 0.30 เมตร
โดยตอแหลงจายไฟจากแหลงจายไฟฟา กระแส
สลับปกติทั่วไป ติดตั้งอุปกรณตามการใชงาน
ปกติในเอกสารกํากับอุปกรณ (ขอ 4.4.11.3)

ระบบแจงเหตุอัตโนมัติและระบบแจงเหตุที่ใช
มือเพือ่ ใหอปุ กรณสง สัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม
ทํางาน
(ข) อุปกรณสง สัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม
ตองสามารถสงเสียงหรือสัญญาณใหทกุ คนภายใน
อาคารไดยนิ หรือทราบอยางทัว่ ถึงเพือ่ การหนีไฟ
(2) อุปกรณแจงเหตุที่ใชมือตองอยูใน
ที่เห็นไดอยางชัดเจน เขาถึงไดงาย หรืออยูใน
เสนทางหนีไฟ โดยติดตั้งหางจากจุดที่ลูกจาง
ทํางานไมเกินสามสิบเมตร
(3) เสียงหรือสัญญาณที่ใชในการแจง
เหตุเพลิงไหมตอ งมีเสียงหรือสัญญาณทีแ่ ตกตาง
ไปจากเสียงหรือสัญญาณทีใ่ ชในสถานประกอบ
กิจการ
(4) กิจการโรงพยาบาลหรือสถานทีห่ า ม
ใชเสียงหรือใชเสียงไมไดผล ตองจัดใหมอี ปุ กรณ
หรือมาตรการอืน่ ใด เชน สัญญาณไฟ หรือรหัสที่
สามารถแจงเหตุเพลิงไหมไดอยางมีประสิทธิภาพ
(5) การติดตั้ งระบบสั ญญาณแจงเหตุ
เพลิงไหม ใหเปนไปตามมาตรฐานของสมาคม
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ หรือมาตรฐานอื่นที่อธิบดีกําหนด
เอกสารอางอิง
1. มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม สัญญาณ
เสียงแจงเหตุอนั ตรายในบริเวณสาธารณะและบริเวณ

อุปกรณแจงเหตุดว ยเสียงสําหรับระบบ
หมวด 2 ความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคาร
แจงเหตุเพลิงไหม จะตองมีระดับความดังลดลง และทางหนีไฟ
ไมมากกวา 3 เดซิเบล หลังจากการทดสอบใน
ขอ 9 สถานประกอบกิจการที่มีอาคาร
ขออืน่ ๆ (ขอ 4.4.11.4)
ตั้งแตสองชั้นขึ้นไป หรือมีพื้นทีป่ ระกอบกิจการ
ภาคผนวก
ตัง้ แตสามรอยตารางเมตรขึน้ ไป ใหนายจางจัด
กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการ ใหมีระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมในสถาน
บริ หาร จั ดการ และดําเนินการด านความ ประกอบกิจการทุกชั้นโดยใหปฏิบัติ ดังตอไปนี้
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
(1) ระบบสั ญญาณแจ งเหตุ เพลิ งไหม
ในการทํางานเกี่ยวกับการปองกันและระงับ อยางนอยตองประกอบดวย
อัคคีภัย พ.ศ. 2555
(ก) อุ ปกรณ แจงเหตุเพลิ งไหม ทั้งที่ ใช

ปฏิบตั งิ าน มอก. 2546-2555; สํานักงานมาตรฐาน
ผลิ ต ภั ณฑ อุ ตสาหกรรม กระทรวงอุ ตสาหกรรม
2. มาตรฐานอุปกรณแจงเหตุดวยเสียง มยผ.
8134-52 มาตรฐานวาดวยวัสดุและผลิตภัณฑดาน
อัคคีภยั ชุดที่ 3 มาตรฐานอุปกรณ และผลิตภัณฑดา น
อัคคีภยั กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
3. กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร
จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานเกีย่ วกับการปองกัน
และระงับอัคคีภยั พ.ศ. 2555
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