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FLIR K-Series TIC

Argus Mi-TIC Camera
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พลันเมื่อกลองสรางภาพจากความรอน
(Thermal Imaging Cameras) ปรากฏตัวขึ้น
ครัง้ แรก มันไดรบั การขนานนามวา “เรดารของ
นักดับเพลิง” (Firefighter Radar) สําหรับแก
ปญหาในงานคนหา (Search) ของนักดับเพลิง
ครัน้ เทคโนโลยีนเี้ ติบโตขึน้ เราก็ไดพบทัง้ จุดเดน
และจุดดอยของอุปกรณอนั ทรงพลังดังกลาวและ
ไดนาํ ไปสูก ารกําหนดมาตรฐานดานการใชงาน
กลองสรางภาพดวยความรอนหรือตอไปนี้ จะ
เรียกสั้นๆ “กลอง TIC” ชวยใหเราคนหาเหยื่อ
เคราะหรายจากเหตุไฟไหมและตรวจสอบจํานวน
ผูป ฏิบตั งิ านทามกลางควันไฟหนาทึบ ทัง้ นี้ ไมใช
ใครก็สามารถหยิบขึ้นมาใชไดทันที แตตองมี
การวางแผนและฝกอบรมการใชงานที่ถูกตอง
กลอง TIC จะมีประโยชนสงู มากหากเปน
การคนหาบนอาคารสูงหรืออาคารลักษณะพิเศษ
ทีม่ คี วามซับซอนของโครงสรางภายใน ตัวอยาง
เห็นชัดเจนคือ เหตุการณตกึ แฝดเวิลดเทรดถลม
ในมหานครนิวยอรกเมือ่ 11 กันยายน ป 2001
มีการใชกลองสรางภาพดวยความรอนเขาไปใช
คนหาเหยือ่ ผูประสบเหตุบนซากตึกซึง่ สามารถ
ชวยชีวิตผูคนไดเปนจํานวนมาก
ในการฝกใชกลอง TIC บนตึกสูงแหงหนึง่
จัดเงือ่ นไขการฝกเปนบริเวณมีหมอกควันระดับ
ปานกลางจนถึงหนาทึบ ใหนกั ดับเพลิงถือกลอง
TIC เดินเขามาในหองแลวเริ่มคนหาจากจุดนั้น

Argus 4-HR320

พวกเขาทํางานเปนทีมเรียกวา “ทีมคนหา” มี
คนหนึง่ ถือกลองแลวสาดไปมาเหมือนสาดไฟฉาย
ซึ่งไมนาจะเปนวิธีใชงานที่ดีเทาไหร เนื่องจาก
มักละเลยจุดสําคัญคือพื้นหองซึ่งผูประสบเหตุ
นอนรอความชวยเหลืออยู

การใชกลอง TIC ทีถ่ กู วิธี ตองปฏิบตั ิการ
โดยทีมคนหาทีม่ สี มาชิกขัน้ ต่าํ 3 คน เดินเขาไป
ในหองเกิดเพลิงไหมมีควันหนาเพือ่ คนหาคนที่
ติดอยูภ ายในซึง่ ไมใชเรือ่ งงาย เพราะยังมีปญ
 หา
กลองไมสามารถบอกไดวา เหยือ่ นอนอยูต รงไหน
นอกจากจะตองบุกเขาไปคนหาดวยตัวเองโดยมี
กลอง TIC เปนผูช ว ย ไมใชกลองทําหนาทีค่ น หา
นักดับเพลิงตางหากตองทําหนาทีน่ โี้ ดยใชกลอง
เปนอุปกรณสนับสนุน
แมมีใชกันมาหลายปแลว แตกลอง TIC
ยังถือเปนของใหมสําหรับอีกหลายหนวยงาน
เจาหนาทีบ่ างคนอาจไมเคยเห็นของจริงเสียดวย
ซ้าํ ไป แตวนั หนึง่ มันจะกลายเปนอุปกรณจาํ เปน
สําหรับการคนหาในอาคารทีม่ โี ครงสรางใหญโต
และซับซอนจนยากทีจ่ ะคนหาดวยวิธกี ารดัง้ เดิม
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จากกลองมาใชสายตาของตัวเองคนหาในบริเวณ
อยูใตควันหรือจุดมีควันเบาบางลง ดวยเหตุที่
กลอง TIC จะใชการไมดีในที่มีแสงสวาง
หลักพืน้ ฐานในการใชกลอง TIC
มีหลักการพืน้ ฐาน 2 ประการ สําหรับทีม
คนหาทีม่ สี มาชิก 2-3 นาย ในการใชกลอง TIC
สรางภาพจากความรอน (ระดับอุณหภูม)ิ ซึ่ง
แตกตางกันภายในหองเกิดเพลิงไหม ไดแก
1. ใชคนนํากลอง (TIC Lead) และ
2. ใชกลองนําคน (TIC Direct)
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MSA TIC

หากวันนี้หนวยดับเพลิงของทานมีกลอง
TIC ใชงานแลว คําถามตอไปก็คอื ใครจะเปนคน
ถือและจะใชงานอยางถูกตองไดอยางไร ภารกิจ
คนหาจะไดผลดีหากมีทีมทีป่ ระกอบดวยนักดับ
เพลิงขึ้นต่ํา 3 นาย (หรือ 2 นาย) ซึ่งก็ตองมา
วางแผนลวงหนากันกอนวา จะปฏิบตั กิ ารคนหา
ดวยกลองชนิดนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
ดวยแนวทางใด
เทคนิคการใชกลอง TIC
กลอง TIC ไมสามารถมองผานกระจก
หรือผิววัสดุที่โปรงแสงหรือสะทอนแสงได จะ
ตองไมมีอะไรขวางกลองกับเปาหมายนอกจาก
บรรยากาศ (ทีเ่ ต็มไปดวยควัน) ภายใตทศั นวิสยั
ที่ชดั เจน ไมมีสิ่งบดบัง จะไมสามารถใชกลองนี้
อยางไดผล เนื่องจากออกแบบมาเพื่อมองทะลุ
ควันทีม่ คี วามทึบแสงระดับปานกลางจนถึงระดับ
สูง เมือ่ ถือกลองตรวจจับภาพภายในอาคารตอง
ขยับกลองอยางชาๆ เพือ่ ไมใหภาพตาย (มีภาพ
เดียวปรากฏบนจอเปนเวลานานเกินไป) เหยือ่
ผูประสบเหตุในหองอาจซอนอยู ใตราวเสื้อผา

เครือ่ งเรือน หรือแมแตบานประตูซงึ่ ไมสามารถ
สั งเกตเห็ นได ง ายๆ หากถื อกล องเดิ นเข าไป
ตรงๆ แตควรจะสายไปมาทั้งในแนวราบและ
แนวดิง่ (สายซายขวาและขึน้ ลง) เปนการคนหา
ในทุกมิติที่อยูเบื้องหนา แตระวังอยาสายกลอง
เร็วเกินไป เพราะอาจทําใหการสรางภาพจาก
อุณหภูมิที่แตกตางของสิ่งอยูติดกันไมสมบูรณ
เมื่อกลองผานเลยไป การเคลื่อนกลองชาๆ จะ
ทําใหกลองมีเวลาสรางภาพจนสมบูรณปรากฏ
บนจอกอนที่จะผานจุดนัน้ ไป
เพื่อใหการคนหาดวยกลอง TIC เปนไป
อยางสมบูรณแบบ ควรกวาดกลองไปตามพื้น
หอง ผนัง และเพดาน เราอาจไมหวังจะพบเหยือ่
ผูป ระสบเหตุอยางเดียว แตเราคาดหมายจะพบ
จุดตนเพลิงหรือบริเวณมีการเผาไหมรนุ แรงดวย
อยางไรก็ตาม หาชวงเวลาทีเ่ หมาะสมละสายตา

FLIR K-Series TIC

การทํางานแบบ TIC Lead มีนกั ดับเพลิง
นายหนึ่งเดินนําหนาคนถือกลอง โดยจะมีการ
คนหาทางกายภาพกอนใชกลอง TIC ตรวจสอบ
รายละเอียดในขัน้ ตอไป คนนําหนาจะคอยบอก
ใหคนถือกลองเคลื่อนที่ไปในทิศทางใดและจับ
ภาพตรงไหนบาง จุดประสงคเพือ่ ใหการทํางาน
เปนไปอยางชาๆ แตละเอียดถีถ่ ว น ซึง่ คนนําทาง
เปนผูตดั สินใจวาจะคนหาจุดไหน จะไปตอหรือ
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และสภาพการณภายในหองที่เกิดเพลิงไหมได
แมจะมีเปลวไฟและกลุม ควันหนาทึบขวางกัน้ อยู
เทคโนโลยี TIC พัฒนาขึน้ มาเพือ่ ตอบสนองการ
คนหาที่ซบั ซอนโดยตัวผูปฏิบัตงิ านและหัวหนา
ทีมมีความเสี่ยงจะไดรับอันตรายนอยลง
กลอง TIC สามารถจะสรางภาพเหยื่อผู
ประสบภัย ตนเพลิง รวมถึงสิ่งกีดขวางภายใน
หองทีเ่ ต็มไปดวยควันดํามืดและหนาทึบไดดว ย
การสแกนความแตกตางของอุณหภูมริ ะหวางตัว
คนกับบริเวณโดยรอบ โดยทั่วไปแลว รางกาย
ผูบ าดเจ็บหรือหมดสติจะมีอณ
ุ หภูมแิ ตกตางจาก
อุณหภูมิหอง คือมีอุณหภูมิต่ํากวา ระบบสราง
ภาพดวยรังสีอินฟราเรดของกลอง TIC จึงทําให
คนหาจุดเดิมใหนานขึน้ วิธีการนีเ้ หมาะสําหรับ เปาหมายทีก่ าํ ลังคนหา เรียกวา กลองจะเปนตัว ภาพเหยื่อประสบภัยปรากฏบนจอ ในทํานอง
การคนหาแบบละเอียดในการระบุตาํ แหนงของ ควบคุมการทํางานของทีมคนหา โดยเฉพาะการ เดียวกัน ตนเพลิงที่มีอุณหภูมิสูงกวาจะมีความ
ตนเพลิงหรือจุดมีเพลิงไหมหนาแนนซอนตัวอยู กําหนดทิศทางเคลือ่ นไหวในการปฏิบตั งิ าน เมือ่
นักดับเพลิงทัง้ หมดในทีมมองภาพบนจอและรูว า
ตัวเองอยูต รงตําแหนงใดของหอง จากนัน้ จะเริม่
คนหาทางกายภาพดวยตัวเอง นัน่ หมายถึง กลอง
TIC จะใชประโยชนเพือ่ ระบุตาํ แหนงนักดับเพลิง
และชีน้ าํ เสนทางการคนหาอยางคราวๆ เทานัน้
สวนการคนหาจริงๆ พวกเขาจะลงมือทําเองดวย
วิธพี นื้ ฐานตามทีไ่ ดรบั การฝกฝนมา (เคลือ่ นตัว TIC Direct
ภาพสรางจากความรอนโดยกลอง Mi-TIC Camera

TIC Lead

ในหอง แตไมเหมาะกับการคนหาในสภาพควัน
หนาแนนปานกลางจนถึงหนาแนนมาก เพราะ
จะเกิดอันตรายกับทีมคนหาที่อยูในพื้นที่นาน
เกินไป โดยเฉพาะการคนหาทีบ่ างชวงจะตองทํา
บนพื้นตางระดับ เชน ขั้นบันได ขอบหนาตาง
หรือชัน้ วางของซึง่ การคนหาทําอยางเรงรีบ หาก
ใชวิธี TIC Lead ดังกลาวนี้อาจทําใหทีมคนหา
เสีย่ งจะไดรบั บาดเจ็บจากการตกได
ในขณะที่ การคนหาแบบ TIC Direct
หัวหนาทีมคนหาเปนผูถ อื กลองแตแบงใหลกู ทีม
ดูภาพบนจอดวยเพือ่ ใหรตู าํ แหนงของตัวเองและ

TIC Direct

ไปรอบๆ หอง แลวใชมอื ควานหารางผูบ าดเจ็บ)
และไมพงึ่ กลอง TIC วิธกี ารนีเ้ หมาะสําหรับการ
คนหาในหองมีควันหนาทึบและเปนหองแคบๆ
เต็มไปดวยสิง่ กีดขวางซึง่ ไมสะดวกจะเดินถือกลอง
ทําการคนหาไปทั่วหอง
แตไมวาจะใชกลองในลักษณะ TIC Lead
หรือ TIC Direct ระหวางการคนหาภายในหอง
ตนเพลิงหรือไดรบั ผลกระทบโดยตรงจากไฟไหม
ก็ตองถือวากลอง TIC เปนอุปกรณมีคุณคามาก
ในการปฏิบัติงาน ดวยเหตุที่หัวหนาทีมคนหา
สามารถมองเห็นทีมคนหาของตัวเองแตละคน

TIC Direct

แตกตาง (Contrast) กับสิง่ อยูต ดิ กันจึงทําใหเกิด
เปนภาพเฉพาะของตัวเองขึ้นมา โดยทั่วไปแลว
ภาพของสิ่งที่เปนเปาหมายในการคนหา ไมวา
ตัวคนหรือตนเพลิง กลองจะสรางภาพจากระดับ
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ความแตกตางของอุณหภูมใิ หออกมาเปนแสง
สวางสีขาวตัดกับบริเวณขางเคียงทีเ่ ปนสีดาํ หรือ
ความมืด อยางไรก็ตาม กลอง TIC รุนใหมๆ ใช
เทคโนโลยีชนั้ สูงสรางโครงรางตัวคนเปนภาพสี
และมีความคมชัดสูงกวาเดิม ทําใหการคนหา
เปาหมายสะดวกขึ้น เนื่องจากกลองแสดงภาพ
ตัวคนหรือตนเพลิงออกมาเปนสีเฉพาะตัวและ
มีความโดดเดน นอกจากนี้ ระบบแสดงภาพยัง
สามารถเชือ่ มตอกับระบบสายเคเบิล้ หรือระบบ
ออนไลน ทีมคนหาสามารถสงภาพเหตุการณ
สดๆ ขึน้ จอมอนิเตอรหา งจากจุดเกิดเหตุไดทนั ที
สงผลใหการวางแผนและควบคุมสัง่ การจากระยะ
ไกลมีความถูกตองและแมนยําสูงขึ้น
แมวากลอง TIC จะกลายเปนเครื่องมือ
ประสิ ทธิ ภาพสู งสําหรั บการค นหาชนิ ดที่ ทุ ก
สถานีดับเพลิงตองซื้อมาใชใหไดอยางนอย 1
เครื่อง แตไมไดหมายความวาเราตองพึ่งพาใน
ทุกกรณีหรือนิง่ นอนใจในการคนหาทางกายภาพ
เพราะถือวามีกลองสารพัดประโยชนแลวจะทํา
อยางไรก็ได ในทางทฤษฎีแลว กลอง TIC ทํางาน
แทนสายตาคนทามกลางหมอกควันหนาทึบได
ในทุกกรณี แตในทางปฏิบัติ ไมมีอุปกรณชนิด
ใดในโลกสามารถจะทําไดทกุ อยางตามคาดหวัง
ที่สําคัญ หากคนไมนําไปใชไมวาจะดวยเหตุผล
กลใดก็ตาม อุปกรณก็เปนเพียงวัตถุชิ้นหนึ่งที่
เก็บไวในตู ไมมีประโยชนใดๆ เหตุผลดังกลาว

“คน” จึงสําคัญกวา “เครือ่ งมือ” ไมวา เครือ่ งมือ
นั้ นจะเลิศดวยเทคโนโลยีชั้ นสูงหรือเปนเพียง
ไฟฉายเกาๆ
กรณีสถานีดับเพลิงมีกลอง TIC ใชงาน
ทุกครัง้ ทีอ่ อกปฏิบตั งิ านคนหา ใหถามตัวเองวา
“ถาไมมกี ลอง TIC เราจะทํางานไดไหม หรือมี
ความพรอมจะคนหาดวยตัวเองไดหรือไม”
เนื่องจากมีหลายกรณีทนี่ ักดับเพลิงจําเปนตอง
คนหาดวยตัวเองแทนการใชกลอง TIC อาทิเชน
 เมื่ อเขาไปในอาคารเกิดเพลิงไหมใน
ระยะเริม่ ตนซึง่ ยังไมมคี วันหนาทึบ นักดับเพลิง
ตองลงมือคนหาผูป ระสบเหตุทนั ทีโดยไมตอ งรอ
ใหเกิดเงือ่ นไขเพือ่ ใหใชกลองได (ควันหนาทึบ)
ดังที่กลาวไปตั้งแตตนวา กลอง TIC ทํางานไดดี
ในบริเวณทีม่ ที ศั นวิสยั (การมองเห็น) ระดับต่าํ
ถึงต่าํ มาก เพราะเปนกลองมองทะลุควัน แตในสภาพ
ทัศนวิสัยเปนปกติหรือมีควันเบาบาง กลองไม
สามารถใชงานไดดี สวนใหญมกั นิยมใชในกรณี
เพลิงไหมตกึ สูงหรืออาคารขนาดใหญซงึ่ กวานัก
ดับเพลิงจะเขาถึงจุดเกิดเหตุได ควันเต็มหองไป
แลว ดังนั้นในเหตุไฟไหมบานหรืออาคารทั่วไป
ที่นักดับเพลิงเขาถึงจุดเกิดเหตุไดตั้งแตยังไมมี
ควันหนาทึบ และนักดับเพลิงควรทําการคนหา
ทางกายภาพดวยวิธพี นื้ ฐาน นัน่ คือ ใชมอื ควาน
หาตามจุดตางๆ ภายในหอง หากการคนหายัง
ไมประสบความสําเร็จแตเริ่มมีควันหนาเกิดขึ้น

ทีมคนหาสามารถนํากลองออกมาใชงานได
 เมื่ อที มค นหาพบอุ ปสรรคจนกระทั่ ง
ไมสามารถใชกลอง TIC ได โดยเฉพาะในกรณี
หองเกิดเพลิงไหมแคบมากและมีโครงสรางสลับ
ซับซอน มีซากปรักหักพังหรือมีสิ่งกีดขวางมาก
เกินไป อีกทัง้ การถือกลองทําใหการคนหายาก
ลําบากหรือทําใหมีความเสีย่ งจะไดรับอันตราย
มากขึ้น หัวหนาทีมคนหาตองตัดสินใจยกเลิก
การใชกลองแลวสั่งใหคนหาทางกายภาพแทน
 กรณีเปนการคนหาตามลําพังดวยตัว
นักดับเพลิงเพียงคนเดียว ไมควรใชกลอง TIC
เนือ่ งจากตองใชสองมือใหเกิดประโยชนมากกวา
การถือกลอง ไมวา จะเปนการสัมผัส ดึง ฉุด ฯลฯ
ตัวผู ประสบเหตุ รวมไปถึงการใชวิทยุสื่ อสาร
เพือ่ รายงานเหตุหรือขอความชวยเหลือ ซึ่งตาม
ขอแนะนําของผู ผลิตสวนใหญระบุใหใชกลอง
TIC ในลักษณะเปนทีมเพือ่ ความมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
 กรณีกลอง TIC ขัดของขึ้นมากลางคัน
ไมวา จะเกิดขึน้ ปจจุบนั ทันดวนหรือคอยๆ แสดง
อาการออกมา นัน่ เปนขอหามการใชงาน กลอง
จะใหประสิทธิภาพสูงสุดก็ตอ เมือ่ มีสภาพพรอม
ใชงาน 100% พลังไฟเต็มเปย มเมือ่ เริม่ ตนการ
ใชงาน หากมีการซอมบํารุงอยางสม่าํ เสมอและ
ตรวจสอบกอนใชงานทุกครัง้ จะไมมปี ญ
 หานี้ แต
หากมีเหตุทําใหกลองใชงานไมได ใชงานไมดี
หรือไมเต็มที่ แนนอนวา จะตองยุตกิ ารใชกลอง
ทันทีแลวหันมาใชการคนหาแบบพืน้ ฐานแทนซึง่
นักดับเพลิงทุกนายตองพรอมจะแกไขขอขัดของ
ลักษณะดังกลาวในทุกกรณีไมมียกเวน
พึงตระหนักไววา กลอง TIC ทํางานดวย
ตัวเองไมได ไมสามารถจะติดตอสื่อสารกับใคร
ตัดสินใจเองไมได ทีส่ าํ คัญ ไมมที กั ษะการคนหา
ทางกายภาพเทียบเทากับมนุษย ดังนั้น มนุษย
จึงจะตองเปนผูปฏิบัติการโดยใชเครื่องมือชนิด
นี้เปนผูชวย ซึ่งสุภาษิตอเมริกันบทหนึ่งระบุไว
“ผูชวยไมวาจะเกงกลาสามารถแคไหน แต
เจานายของเขาเหนือกวา”
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