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ELIMOC E300 UAV

ปลายเดือนเมษายนที่ผานมา เว็บไซต
นิตยสาร Fire Chief ของสหรัฐฯ แนะนําโดรนใช
ในงานดับไฟ (Drones for Firefighting) รุน ใหม
ไฮเทคสําหรั บ ให หน วยดั บ เพลิ ง หน วยกู ภั ย
หนวยจัดการภัยพิบัติ ฯลฯ ไวพิจารณา หากมี
แผนจะซื้อมาใชงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
การระงับเหตุฉุกเฉิน ดังตอไปนี้


อัคคีภัยในตอนกลางคืนจะทําหนาที่ถายวิดีโอ
บันทึกเหตุการณไฟไหมขางลางไวตลอดเวลา
เชนเดียวกับการถายภาพอินฟราเรดดวยกลอง
สรางภาพจากความรอน (TIC) คนหาตนเพลิง
และแนวไฟลาม จากนั้นสงสัญญาณถายทอด
แบบ Real Time มายังศูนยขอมูลควบคุมไฟปา
เคลือ่ นทีเ่ ร็ว (FINIX) บนภาคพืน้ ดินซึง่ เจาหนาที่
ของศูนยจะทําการระบุพิกัดจุดเกิดไฟไหมตาม
เวลาจริงลงในแผนทีไ่ ฟปากอนสงตอไปยังหนวย
ผจญเพลิงเพือ่ ดําเนินการในขัน้ ตอนตอไป

จุดเกิดเหตุที่อยูหางออกไปรอยกิโลเมตร เพียง
ใชเมาสคลิกจุดเปาหมายบนแผนที่ซึ่งปรากฏ
ที่จอคอมพิวเตอร และเมื่อบินไปถึงจะทําการ
ตรวจสอบและคนหา CBRN แลวสงขอมูลกลับ
มายังศูนยควบคุมของหนวยทีส่ ง มันไปดวยระบบ
ไรสายเชนเดียวกัน

The ELIMOC E300 with FINIX

อากาศยานไรคนขับ (UAV; Unmanned
Aerial Vehicle) มีขนาดคอนขางใหญ ขับเคลือ่ น
ดวยพลังงานไฟฟา เครือ่ งเดินเงียบ มีใชในหนวย
ปองกันไฟปาของประเทศสเปน (INFOCA) ทํา
หนาทีต่ รวจจับแนวไฟปาเวลากลางคืน สามารถ
ปฏิบัติการในพื้ นที่ หางไกลไดหนึ่ งชั่ วโมงครึ่ ง
(90 นาที) ใชวทิ ยุบงั คับการบินจากระยะไกลสุด
ไดถึง 27 ไมล (43 ก.ม.) หากเปนการบินใน
ตอนกลางคืน จะลอยเหนือเปลวไฟได 3 ชัว่ โมง
และเพิ่มระยะบังคับการทํางานไกลสุดเปน 62
ไมล ( 99 ก.ม.) จากจุดปลอยตัว
เนื่ องจากไดพิสูจนมาหลายครั้ งแลววา
การดับไฟปาตอนกลางคืนไดผลดีกวาดับตอน
กลางวัน ทําใหหนวยระงับเหตุไฟปาของสหรัฐฯ
และหลายประเทศ เริม่ หันมาปรับปรุงเครือ่ งมือ
อุปกรณ รวมถึงโดรนใหมีประสิทธิภาพในการ
ทํางานหลั งตะวั นตกดิ นเพิ่ มมากขึ้ น สําหรั บ
E300 หลังถูกปลอยขึน้ ไปบนทองฟาเหนือพืน้ ที่



L3 Communication's Viking 400-S

Viking 400-S เปนเครื่องบินไรคนขับ
(UAS; Unmanned Aircraft System) ติดตัง้ ระบบ
ขึ้นสูอากาศและรอนลงพื้นดวยตัวเอง (ATOL;
Autonomous Take-Off and Landing) บินได
นาน 12 ชัว่ โมง บรรทุกน้าํ หนักได 100 ปอนด
บนตัวเครื่องมีอุปกรณตรวจจับไฮเทค สามารถ
ตรวจจับสารเคมี สารชีวภาพ รังสี และนิวเคลียร
ทีร่ วมเรียกวา CBRN ในสถานการณฉกุ เฉินสาร
เคมีและการกอการรายได
โดรนตอบโตสถานการณ CBRN รุ นนี้
ออกปฏิ บั ติการด วยการออกคําสั่ งผ านระบบ
สือ่ สารไรสาย L3 Communication มีรศั มีทาํ การ
สูงสุด 70 ไมล (112 ก.ม.) หมายความวา
หนวยดับเพลิงสามารถสง Viking 400-S ไปยัง

นอกเหนือจากอุปกรณตรวจจับ CBRN
Viking 400-S ยังติดตัง้ กลองวิดโี อความคมชัดสูง
ถายภาพมุมสูงสงมาใหผบู ญ
ั ชาการสถานการณ
(Incident Commander) ตรวจสภาพความเสียหาย
ของพืน้ ทีเ่ กิดเหตุเพือ่ ระบุจดุ ประสบภัยรายแรง
ที่สุดแลวสั่งการใหเขาระงับเหตุเปนจุดแรก
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Phantom 3

กลองติดตัวโดรน

MCV; Mobile Command Vehicles



ของเปลวไฟ รวมไปถึงสภาพแวดลอมอื่นๆ ที่มี
ผลตอการปฏิบตั ิงานระงับเหตุ
Sensefly's eBee เหมาะสําหรับใชงาน
ทัง้ ดับไฟปาและระงับเหตุอคั คีภยั ในเมือง กรณี
ใชในงานดับไฟปา ดวยขนาดไมใหญมากนักจึง

Information Processing Systems'MCV

Information Processing Systems หรือ
IPS เปนระบบประมวลผลขอมูลจากการตรวจจับ
หรือสอดแนมซึ่งติดบนรถที่ดัดแปลงเปนศูนย
ควบคุมและสั่งการเคลื่อนที่เร็ว (MCV; Mobile
Command Vehicles) เชือ่ มสัญญาณโดยตรงกับ
โดรนที่บินบนฟาหรือหุน ยนตกูระเบิดในตัวตึก
รถควบคุมและสั่งการ (MCV) ใชปกอัพ
ฟอร ดเป นพื้ นฐาน ภายในติ ดตั้ งอุ ปกรณ รั บ
สัญญาณการสื่อสารดิจิตอลทุกรูปแบบทั้งจาก
กลองความคมชัดสูง (HD) เซ็นเซอร เรดาร และ
อื่นๆ สวนดานทายทําเปนที่เก็บโดรน สามารถ
ขับไปปลอยโดรนใหขึ้นบินตรงจุดที่เหมาะสม
หรือตามที่ตองการได
ในการดับไฟปาดวยรถควบคุมและสัง่ การ
คันเดียว หนวยดับเพลิงสามารถจัดการดานการ
สือ่ สารไดทงั้ ระบบ ตัง้ แตการปลอยโดรนขึน้ บิน
ไปจนถึงการถายทอดขอมูลที่ ไดรับจากโดรน
รวมทั้ ง “คําสั่ ง” สงไปยังหนวยปฏิบัติการที่
กระจายตามจุดตางๆ ทั่วอาณาเขตไฟปา
กรณีเปนการระงับเหตุฉุกเฉินในเมือง
ไมวาจะเปนอัคคีภัย การวางระเบิด หรือพายุ
เฮอริเคน ระบบ IPS ที่อยู บนรถควบคุมและ
สัง่ การ (MCV) จะปรับโหมดไปทีก่ ารรับภาพมุม
สูง 360 องศา ถายจากกลองวิดโี อความคมชัดสูง
ตามเวลาจริง (Real Time) แลวสงภาพปรากฏ
บนจอมอนิเตอร ซึง่ ผูบ ญ
ั ชาการสถานการณ (IC)
สามารถใชเปนขอมูลในการตัดสินใจสั่งการได
อยางถูกตองและเหมาะสม



Sensefly's eBee

โดรน Sensefly's eBee ผลิตในประเทศ
สวิตเซอรแลนด เปนโดรนขนาดเล็กเมื่อเทียบ
กับโดรนรุนอื่นๆ ความยาววัดจากปลายปกทั้ง
สองขาง (Wingspan) 37.8 นิ้ว หรือประมาณ
สามฟุตเศษ หนัก 1.5 ปอนด (680 กรัม) ตัว
โครงทําดวยโฟม ติดใบพัดดานทาย กลางลําตัว
ติดกลองถายภาพมุมสูงขนาด 6 ลานพิกเซล
ใหความคมชัดของภาพทีถ่ า ยออกมาในระดับ 3
cm/pixel (ความคมชัดสูง)
โดรนรุ นนี้ ลอยตั วอยู ในอากาศได นาน
45 นาที ระยะบินไกลสุด 10 ไมล หรือ 16 ก.ม.
(บินเทีย่ วเดียวจากจุดปลอย) ผูค วบคุมสามารถ
วางแผนลวงหนาใหโดรนถายภาพสามมิติ (3D)
โดยใชแผนที่ Google กอนจะปลอยขึน้ บินได ซึง่
จากศูนยบังคับการบินแหงเดียวสามารถออก
คําสัง่ โดรนไดถงึ 10 ลํา หลังจากขึน้ บินแลว โดรน
จะถายภาพโดยใชโปรแกรม Postflight Terra
3D-EB ซึง่ สามารถสรางแผนทีแ่ ละโมเดล 3 มิติ
ทีม่ คี วามแมนยําสูงในระดับ 5 cm. (ระยะความ
ผิดพลาดจากสถานทีจ่ ริงไมเกิน 5 เซนติเมตร)
ทําใหผบู ญ
ั ชาการสถานการณประเมินอัคคีภยั ได
อยางถูกตองตามความเปนจริงทั้งพิกดั การเกิด
เพลิงไหมและรูปแบบการลุกลามหรือขยายตัว

ปลอยตัวขึ้นบิน

ติดกลอง HD กลางลําตัว

สามารถบรรจุในกระเปาสะพายหลังออกแแบบ
พิเศษของนักดับเพลิงเพื่อนําไปปลอยในพื้นที่
เกิดเหตุได และในอนาคต ภาพสามมิตถิ า ยจาก
กลองติดโดรนจะสงมายังเครือ่ งรับทีเ่ ปนโทรศัพท
มือถือหรือสมารทโฟนของผูป ฏิบตั งิ านภาคพืน้ ดิน
ได โดยจะเปนภาคบังคับตามมาตรฐาน NFPA
1802, the Standard on Two-Way, Portable
(Hand-Held) Land Mobile Radios for Use by
Emergency Services Personnel ฉบับปรับปรุง
ใหมที่จะประกาศใชในอีก 2 ปขางหนา ซึ่งเมื่อ
ถึงเวลานัน้ โดรนทุกรุน ทีน่ าํ มาใชในงานดับเพลิง
นอกจากสงขอมูลเขาศูนยควบคุมแลว ยังตองสง
เขาโทรศัพทมือถือของผูอยูในเครือขายดวย
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Unmanned K-MAX (Intermesh Rotors)



ผูผ ลิตโดรนใชดา นการทหารรายใหญของสหรัฐฯ
Qube ระบุประเภทการใชงานชัดเจนดวย
คําวา “RESCUE” ที่กลางลําตัว เปนโดรนขึน้ ลง
แนวดิ่ง ติดตั้งอุปกรณถายภาพนิ่ง/วิดีโอความ
คมชัดสูงพรอมกลอง TIC สําหรับคนหาตนเพลิง
และแนวไฟลามซึง่ จะถายทอดสัญญาณไปปรากฏ
บนจอมอนิเตอรของศูนยควบคุมภาคพืน้ ดินเพือ่
ใหผูบัญชาการสถานการณใชเปนขอมูลในการ
ตัดสินใจสัง่ การระงับเหตุ
ขอไดเปรียบในฐานะทีเ่ ปนโดรนขนาดเล็ก
ไมวา จะเปนการดับไฟปาหรือดับไฟเมือง หนวย
ดับเพลิงสามารถนําไปใชงานไดสะดวกและงายดาย
โดยบรรทุกไปบนรถ ถึงจุดหมายก็ปลอยขึน้ บิน
จากนัน้ บังคับใหทาํ ตามความตองการหรือตาม

Kaman's Unmanned K-MAX

Unmanned K-MAX เปนเฮลิคอปเตอร
ยกของหนักไรคนขับ (UAT; Unmanned Aerial
Truck) สรางจากตนแบบทีเ่ ปนเฮลิคอปเตอรรนุ
เดียวกันชนิดมีคนขับของผูผ ลิต Kaman Aircraft
แห ง สหรั ฐอเมริ ก า ใช ใบพั ดแบบหมุ นเยื้ อง
ตรงขามกัน (Intermesh Rotors) 4 ใบพัด มี
หางเสือทายเครื่อง สามารถยกของหนักไดถึง
6,000 ปอนด (2,727 ก.ก.) และบินไปสงยัง
จุดหมายไดภายในเวลาที่รวดเร็ว
จุดประสงคทนี่ ํามาใชในงานดับเพลิงคือ
ใชเปนอากาศยานขนสงสัมภาระทีจ่ าํ เปนในงาน
ดับไฟปาในพื้นที่หางไกล ไมวาจะเปนอาหาร
น้าํ ดืม่ ยา สิง่ ของสงกําลังบํารุง ฯลฯ ควบคูไ ปกับ
การถายภาพตรวจจับเพลิงไหม คนหาพิกดั แนว
ไฟลาม รวมทัง้ ใชเปนสถานีรเี ลยการสือ่ สารทาง
วิทยุของหนวยระงับเหตุบนภูเขาสูง กรณีนํามา
ใชงานในเมืองจะมีออปชัน่ เสริมระบบตรวจสอบ
CBRN ที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือการคุกคามจาก
กลุมกอการราย
จุดเดนของโดรนเฮลิอปเตอรรุนนี้ ไดแก
สามารถบินไดในทุกสภาพอากาศ ไมวารอนจัด
หรือมีลมแรง เมือ่ ถึงจุดหมายจะหยอนสัมภาระ

ลงอยางนิม่ นวลและแมนยํา เนือ่ งจากไมตองใช แผนการทํางานที่วางไวลวงหนา ตั้งราคาขาย
คนขั บ ความเสี่ ยงจะสูญเสี ยชี วิ ตนักบิ นขณะ ตอลํา (รวมอุปกรณควบคุมภาคพืน้ ดินทัง้ หมด)
ปฏิบตั งิ านทามกลางอันตรายจึงมีคา เทากับศูนย 50,000 ดอลลาร หรือราว 1,600,000 บาท
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 Drones to the Rescue by Patrick
เล็กแบบ 4 ใบพัด น้าํ หนัก 5 ปอนด (2.3 ก.ก.) Sherman, June 23, 2014; http://www.rotor
ออกแบบและพัฒนาโดยบริษทั AeroVironment dronemag.com/articles/drones-to-the-rescue
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