ขอเล่ าเท่ าที่ร้ ู ...อุปกรณ์เริ่ มสัญญาณสําหรับระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ฤ initiation device for fire alarm
system ที่มีทงั ้ 1) อุปกรณ์เริ่ มต้ นส่งสัญญาณด้ วยมือ ที่เรี ยกว่า manual station แล 2) อุปกรณ์เริ่ม
สัญญาณแบบอัตโนมัติ ที่เรี ยกว่า automatic detector อย่างอุปกรณ์ตรวจจับความร้ อน ที่เรี ยกว่า heat
detector ฤ อุปกรณ์ตรวจจับควัน ที่เรี ยกว่า smoke detector เมื่อท่านผู้อา่ นได้ อา่ นจบแล้ ว หากรู้เรื่ องก็จกั
เข้ าใจว่า ทังสองแบบนี
้
้มีโครงสร้ างความเข้ าใจแลใช้ งานด้ วยแนวคิด ฤแบบจําลองได้ เหมือนกัน นําไปใช้
งานในทํานองเดียวกันด้ วยขนาดที่แตกต่าง แลต่างกันในหน้ าที่
ความแตกต่างกันด้ วยที่มาของการกําหนดขนาดเริ่มต้ น

อย่างไรก็ตามทังสองอุ
้
ปกรณ์ข้างต้ นก็มี
โดยที่สดุ แล้ วก็ได้ ผลลัพธ์จากการคํานวณ

เหมือนกันทังสิ
้ ้น
ก่อนอื่นต้ องขอทําความรู้จกั อุปกรณ์เริ่ มต้ นส่งสัญญาณด้ วยมือ

ที่ต้องทําหน้ าที่เป็ นการเริ่ มสัญญาณเมื่อ

ใครใดในอาคารที่พบเหตุเพลิงไหม้ ก็จกั ไปยังอุปกรณ์เริ่มต้ นส่งสัญญาณด้ วยมือเพื่อกดปุ่ มแจ้ งเหตุ ดังนัน้
ระยะของการเข้ าถึงจึงเป็ นเรื่ องสําคัญ มาตรฐานจึงได้ มีการกําหนดระยะการเข้ าถึงไว้ ที่ 30 เมตร ในงาน
เขียนนี ้จักใช้ ตวั เลขนี ้เป็ นขนาดเริ่ มต้ นในการคํานวณขนาดต่างๆ
สําหรับอุปกรณ์เริ่ มต้ นส่งสัญญาณอัตโนมัติ ทําหน้ าที่แจ้ งเหตุอตั โนมัตใิ นเวลาที่กําหนด โดยในการทดสอบ
กระทําตามมาตรฐาน NFPA72 (รายละเอียดกระบวนวิธีการทดสอบต่างๆ ผู้เขียนได้ เคยเขียนไว้ ใน
นิตยสาร TEMCA Magazine ฉบับที่ 3 ปี ที่ 21 ประจําเดือนพฤศจิกายน 57 – มกราคม 58 หน้ าที่ 37 ถึง
40 ฤ ตามลิงค์นี ้ได้ เลยครับ
http://www.temcathai.com/download/magazine/volume_21_issue_3/37.pdf) อ้ างอิงกับระบบ
กระจายนํ ้าอัตโนมัติ (sprinkler system) ที่จกั แตกภายในเวลา 2 นาที +/-10 วินาที ที่ปริมาณความร้ อนที่
กําหนด หากอุปกรณ์เริ่ มต้ นส่งสัญญาณอัตโนมัติที่นํามาทดสอบแจ้ งเหตุก่อนระบบกระจายนํ ้าอัตโนมัติ
ทํางาน (กระเปราะแก้ วแตกแลฉีดนํ ้าออกมา) เมื่อระยะในการทดสอบตังแต่
้ 9.1 เมตรขึ ้นไปผ่านการ
ทดสอบ จักมีผลให้ สามารถนําอุปกรณ์เริ่ มต้ นส่งสัญญาณอัตโนมัตมิ าใช้ ทําหน้ าที่ตรวจจับอัตโนมัตทิ ี่ระยะ
9.1 เมตร (สําหรับ heat detector ที่ติดตังสู
้ งไม่เกิน 3.0 เมตร กรณีที่ติดตังสู
้ งกว่า 3.0 เมตรจักมีตวั คูณลด
ตามมาตรฐานกําหนด ขณะที่ smoke detector ใช้ ทําหน้ าที่ตรวจจับอัตโนมัตทิ ี่ระยะ 9.1 เมตร จักไม่มีตวั
คูณลดใดๆ โดยความสูงมากที่สดุ ไม่เกิน 9.1 เมตร) ในทํานองเดียวกับย่อหน้ าที่แล้ ว เราก็จกั นําตัวเลขนี ้
เป็ นขนาดเริ่ มต้ นในการคํานวณขนาดต่างๆ

จากที่เกริ่ นมาแล้ วข้ างต้ นเราจักมาเริ่ มต้ นเรี ยนรู้การเชื่อมโยงต่างๆ เริ่มที่อปุ กรณ์เริ่มต้ นส่งสัญญาณด้ วยมือ
ที่มีการกําหนดระยะการเข้ าถึงไว้ ที่ 30 เมตร ที่จกั มีความหมายว่า ใครใดๆที่อยู่ภายในวงกลมซึง่ มีรัศมี
ขนาด 30 เมตร จักสามารถเคลื่อนที่ในแนวตรงมายังอุปกรณ์เริ่มต้ นส่งสัญญาณด้ วยมือได้ ในระยะไม่เกิน
30 เมตร ดังแสดงเป็ นแบบจําลองเป็ นรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 แสดงอุปกรณ์เริ่ มต้ นส่งสัญญาณด้ วยมือ ที่ใช้ งานเกี่ยวกับ...ระยะการเข้ าถึง 30 เมตร
จากรูปที่ 1 จักสามารถจินตนาการได้ วา่ เราไม่สามารถนําวงกลมไปวางในพื ้นที่ที่มีขนาดใหญ่ได้ หากนําไป
วางให้ วงกลมสัมผัสกันเท่านัน้ ก็จกั ทําให้ มีบางพื ้นที่ที่ต้องใช้ ระยะห่างแม้ นจักเป็ นเส้ นตรงมุง่ ไปยังอุปกรณ์
เริ่ มต้ นส่งสัญญาณด้ วยมือก็มีโอกาสใช้ ระยะทางเกิน 30 เมตร

ดังนันทํ
้ าให้ เราต้ องจัดวงกลมให้ ซ้อนทับ

กัน คําถามถัดไปคือ แล้ วต้ องซ้ อนทับกันแค่ไหนจึงจักได้ ประสิทธิผลดีที่สดุ

หลักการนี ้คือ การสร้ างรูป

สี่เหลี่ยมจัตรุ ัสที่มีเส้ นทแยงมุมเท่ากับเส้ นผ่านศูนย์กลางซึ่งเท่ากับ 60 เมตร เมื่อได้ เส้ นทแยงมุมแล้ วก็จกั หา
ขนาดด้ านของสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส โดยใช้ หลักการทางตรี โกณของสามเหลี่ยมพิธากอรัสที่วา่ ด้ านตรงข้ ามมุม
ฉากยกกําลังสอง มีคา่ เท่ากับผลบวกของด้ านประกอบมุมฉากที่ยกกําลังสอง เมื่อคํานวณแทนค่าแล้ วจักได้
ขนาดของด้ านประกอบมุมฉากเท่ากับ 42.43 เมตร ในมาตรฐานเขียนไว้ 45 เมตรโดยการอ้ างอิงมาจาก
มาตรฐานออสเตรเลียเค้ าใช้ กนั ขนาดเท่านันว่
้ างัน้ เมื่อเวลาจักเอาไปใช้ งานก็นําเจ้ าสีเหลี่ยมจัตรุ ัสไปวางชน
กันต่อเนื่องปิ ดพื ้นที่ให้ ทวั่ ไม่มีชอ่ งว่าง เท่านี ้ก็จกั แก้ ปัญหาข้ างต้ นไปได้ รูปแบบเพื่อให้ เข้ าใจมากขึ ้นให้ ดรู ู ป
ที่ 2 ประกอบ

รู ปที่ 2 แสดงอุปกรณ์เริ่ มสัญญาณด้ วยมือ ที่ใช้ งานเกี่ยวกับ...ระยะการเข้ าถึง 42 เมตร
เมื่อเวลาไปใช้ งานจริ ง บ่อยครัง้ เข้ าก็พบว่า อาจไม่ค้ มุ ค่าอีกแล้ วเพราะพื ้นที่ไม่ได้ เป็ นสัดส่วนจัตรุ ัสสัก
เท่าไหร่ มาตรฐานก็คงเข้ าใจประเด็นนี ้เช่นกัน จึงมีข้อกําหนดออกมาว่า สามารถกําหนดพื ้นที่ที่ไม่เป็ น
สี่เหลี่ยมจัตรุ ัสก็ได้ โดยให้ เป็ นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ า แต่ต้องยึดแนวทางของแบบจําลองให้ เคร่งครัดเหมือนการ
สร้ างรูปสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสคือ

เส้ นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมต้ องเป็ นเส้ นผ่านศูนย์กลางของวงกลมพื ้นฐาน

ข้ างต้ น ที่สดุ ของหน้ ากว้ างที่แคบที่สดุ เป็ นทางยาวมากๆเช่น ทางเดินในอาคารชุด เป็ นต้ น ที่อาจมีความ
กว้ างเพียง 1.5 เมตร เมื่อคํานวณระยะห่างระหว่างอุปกรณ์เริ่มต้ นส่งสัญญาณด้ วยมือห่างถึง 60 เมตร ซึง่
ขนาดนี ้จักสอดคล้ องกับมาตรฐานเดิมที่เคยใช้ งานอยู่ แต่อยากขยายความว่า ใช้ เฉพาะพื ้นที่ๆแคบมากๆไม่
เกิน 1.5 เมตร สําหรับขนาดความกว้ างอื่นๆสามารถคํานวณได้ เอง โดยยึดหลักที่เข้ มแข็งคือ เส้ นทแยงมุม
ของรูปสี่เหลี่ยมต้ องเป็ นเส้ นผ่านศูนย์กลางของวงกลมพื ้นฐานข้ างต้ นเท่านัน้ ดังแสดงเป็ นแบบจําลองเป็ น
รูปที่ 3

รู ปที่ 3 แสดงอุปกรณ์เริ่ มสัญญาณด้ วยมือ ที่ใช้ งานเกี่ยวกับ...ระยะการเข้ าถึง 60 เมตร
บัดนี ้การคํานวณที่เกี่ยวข้ องกับอุปกรณ์เริ่ มต้ นส่งสัญญาณด้ วยมือครบแล้ ว
หากเข้ าใจก็จกั ได้ นําความ
เข้ าใจนี ้มาใช้ กบั การคํานวณหาขนาดต่างๆของอุปกรณ์เริ่ มสัญญาณแบบอัตโนมัตบิ ้ าง

แต่จดุ เริ่มต้ นของ

ขนาดทางด้ านของอุปกรณ์เริ่ มสัญญาณแบบอัตโนมัตจิ กั เริ่มต้ นที่ขนาดของด้ านของรูปสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส

ที่

ได้ มาจากการทดสอบของ NFPA ดังที่เกริ่ นมาแล้ วข้ างต้ น คราวนี ้เหมือนอย่างที่ได้ เคยคํานวณที่ผา่ นมาแต่
กลับด้ านกันเล็กน้ อย คือของเดิมรู้ระยะการเข้ าถึง คือรู้ขนาดรัศมี คราวนี ้ต้ องคํานวณย้ อนกลับ เมื่อรู้ด้าน
ของสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสเท่ากับ 9.1 เมตร ทังสองด้
้
านเท่ากันเพราะเป็ นรูปสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส หาเส้ นทแยงมุม ด้ วย
สูตรเดิมโดยใช้ หลักการทางตรี โกณของสามเหลี่ยมพิธากอรัสที่ว่า ด้ านตรงข้ ามมุมฉากยกกําลังสอง มีคา่
เท่ากับผลบวกของด้ านประกอบมุมฉากที่ยกกําลังสอง เมื่อคํานวณแทนค่าแล้ วจักได้ ขนาดของเส้ นทแยง
มุมเท่ากับ 12.87 เมตร ดังแสดงเป็ นแบบจําลองเป็ นรูปที่ 4

รู ปที่ 4 แสดงอุปกรณ์เริ่ มสัญญาณอัตโนมัติ ที่ใช้ งานเกี่ยวกับ...ระยะการเข้ าถึง 9.1 เมตร
จากรูปที่ 4 ถามตัวเองได้ อะไร แค่ตวั เลขอีกชุดกระนันฤๅ
้ เปล่าเลย เมื่อเรานําเส้ นทแยงมุมมาหารด้ วยสอง
แล้ วใช้ เป็ นรัศมีของวงกลม นํามาเขียนวงกลม จักทําให้ เราทราบได้ วา่ อุปกรณ์เริ่มสัญญาณแบบอัตโนมัติ
สามารถตรวจจับเหตุเพลิงไหม้ ในขอบเขตเท่าใด โดยพื ้นฐานแนวคิดของการเคลื่อนที่ของไม่วา่ ความร้ อน
ฤควัน จักเคลื่อนที่ด้วยการพา (การพาคือ การที่อนุภาคที่จบั ปริมาณที่ต้องการส่งต่อไปจักเคลื่อนที่ไปด้ วย
ในแนวดิง่ ทํามุม 11 องศากับแนวดิง่ เป็ นแถบที่ฝ้าเพดานกว้ างเท่ากับ 0.2 เท่าของความสูงฝ้าเพดาน แต่
พอถึงฝ้าเพดานอนุภาคเหล่านี ้จักเคลื่อนที่ไปตามแนวฝ้าเพดาน เป็ นแถบความหนาเท่ากับ 0.1 เท่าของ
ความสูงฝ้าเพดาน) คําอธิบายนี ้เป็ นไปในทํานองเดียวกับอุปกรณ์เริ่มต้ นส่งสัญญาณด้ วยมือ ที่ใช้ งาน
เกี่ยวกับ...ระยะการเข้ าถึง 30 เมตร แต่ของอุปกรณ์เริ่ มสัญญาณแบบอัตโนมัตใิ ช้ งานเกี่ยวกับ...ระยะการ
เข้ าถึง 6 เมตร ดังแสดงเป็ นแบบจําลองเป็ นรูปที่ 5

รู ปที่ 5 แสดงอุปกรณ์เริ่ มสัญญาณอัตโนมัติ ที่ใช้ งานเกี่ยวกับ...ระยะการเข้ าถึง 6 เมตร
ขอนํากระบวนคิดของอุปกรณ์เริ่ มต้ นส่งสัญญาณด้ วยมือมากล่าวถึงอีกครัง้ คือ
เมื่อเวลาไปใช้ งานจริ ง
บ่อยครัง้ เข้ าก็พบว่า อาจไม่ค้ มุ ค่าอีกแล้ วเพราะพื ้นที่ไม่ได้ เป็ นสัดส่วนจัตรุ ัสสักเท่าไหร่ มาตรฐานก็คงเข้ าใจ
ประเด็นนี ้เช่นกัน จึงมีข้อกําหนดออกมาว่า สามารถกําหนดพื ้นที่ที่ไม่เป็ นสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสก็ได้ โดยให้ เป็ นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้ า แต่ต้องยึดแนวทางของแบบจําลองให้ เคร่งครัดเหมือนการสร้ างรูปสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสคือ เส้ น
ทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมต้ องเป็ นเส้ นผ่านศูนย์กลางของวงกลมพื ้นฐานข้ างต้ น

ที่สดุ ของหน้ ากว้ างที่แคบ

ที่สดุ เป็ นทางยาวมากๆเช่น ทางเดินในอาคารชุด เป็ นต้ น ที่อาจมีความกว้ างเพียง 1.5 เมตร เมื่อคํานวณ
ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์เริ่ มต้ นส่งสัญญาณด้ วยมือห่างถึง 12 เมตรทัง้ smoke แล heat detector ซึง่
ขนาดนี ้จักสอดคล้ องกับมาตรฐานเดิมที่เคยใช้ งานอยู่ (ระยะเดิมของ heat detector เท่ากับ 9.0 เมตร
ขณะที่ smoke detector เท่ากับ 12.0 เมตร ที่ความกว้ างทางเดิน 3.6 เมตร) แต่อยากขยายความเพิ่มเติม
ว่า ใช้ เฉพาะพื ้นที่ๆแคบมากๆไม่เกิน 1.5 เมตร สําหรับขนาดความกว้ างอื่นๆสามารถคํานวณได้ เอง โดย
ยึดหลักที่เข้ มแข็งคือ

เส้ นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมต้ องเป็ นเส้ นผ่านศูนย์กลางของวงกลมพื ้นฐานข้ างต้ น

เท่านัน้ ดังแสดงเป็ นแบบจําลองเป็ นรู ปที่ 6

รู ปที่ 6 แสดงอุปกรณ์เริ่ มสัญญาณอัตโนมัติ ที่ใช้ งานเกี่ยวกับ...ระยะการเข้ าถึง 12 เมตร
สําหรับงานเขียนนี ้ต้ องการเชื่อมโยงหลายความหมายให้ เข้ ามาเป็ นเนื ้อหาเดียวกัน
โดยสุดที่จกั เข้ าใจ
นําไปใช้ งานที่สง่างาม ไม่ยดึ ติด ท่องบ่น อย่างมึนๆ ซึง่ ใครอาจไม่เคยนึกทบทวน ผู้เขียนน่ะมีตวั เลขแบบนี ้
มากมาย ในขณะที่ยงั ไม่สามารถเชื่อมโยงยังเคยหลงผิดคิดว่า เทพแท้ ๆจําอย่างไงได้ หมด นํามาพูดสนุก
ปากมากคิดว่า เท่แท้ แล้ วทึ่มไม่เชื่อมโยงเอง มาบรรทัดนี ้แล้ วหวังว่า นอกจากจักเข้ าใจเนื ้อหาที่ต้องการ
สื่อสารแล้ ว ลองนําหลักการไปประยุกต์ใช้ งานกับการวางถังดับเพลิงเคมี ตู้สายฉีดนํ ้าดับเพลิง แลอื่นๆที่ก็มี
ข้ อกําหนดเช่น ระยะการเข้ าถึง ระยะการให้ บริ การ เป็ นต้ น ให้ นํารายละเอียดข้ างต้ นไปประยุกต์ใช้ ตาม
อัธยาศัยครับ

สุดท้ ายขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีโอกาสไปร่วมงานสังสรรค์ที่พทั ยาปี 2561 แลได้ มา

ทักทายพูดคุยกัน สอบถามข้ อสงสัย มอบคําแนะนําที่เป็ นประโยชน์ หวังว่าจักได้ มีโอกาสพบทักทายกันอีก
ครับ

