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Hose Extension Robot

มิตซูบชิ ิ เอฟวี อินดัสตรี (MHI) พัฒนา
ตนแบบ “หุ นยนตฉีดน้ํา ” (Water Cannon
Robot) และ “หุน ยนตลากสายสงน้าํ ดับเพลิง”
(Hose Extension Robot) คาดหวังใหสามารถ
ปฏิบัติงานในสถานการณเพลิงไหมในจุดที่นัก
ดับเพลิงไมสามารถเขาถึงได
โตเกียว 14 เมษายน 2017 มิตซูบิชิ
เอฟวี อินดัสตรี (MHI) ประกาศความสําเร็จใน
การสรางหุนยนตดับเพลิงตนแบบ 2 ตัว ไดแก
“หุน ยนตฉดี น้ํา” (Water Cannon Robot) และ
“หุน ยนตลากสายสงน้าํ ดับเพลิง” (Hose Extension
Robot) สําหรับนําไปใชงานระงับเหตุเพลิงไหม
ในสถานการณที่ นักดับเพลิงเขาถึงที่ เกิดเหตุ
ไมไดหรือเขาถึงยาก ตัวอยางเชน เหตุเพลิงไหม
โรงงานปโตรเคมี
“หุ นยนต ฉีดน้ํา ” (Water Cannon Robot)
สามารถเขาไปดับไฟในจุดทีม่ นุษย (นักดับเพลิง)
ไมสามารถเขาถึงได ในขณะที่ “หุนยนตลาก
สายสงน้ําดับเพลิง” (Hose Extension Robot)
ลากสายไดยาว 300 เมตรโดยอัตโนมัตสิ าํ หรับ
ใหหุนยนตฉีดน้ําใชงาน หุนยนตทั้งสองเรียก
รวมกันวา “ระบบหุนยนตดับเพลิง” (Firefighting
Robot System) ทํางานรวมกับหุน ยนตสอดแนม
ทางอากาศและระบบสั่งการ ทัง้ หมดบรรทุกไป
บนรถดับเพลิงทําใหเขาถึงจุดเกิดเหตุไดงา ย
ระบบหุ นยนต ดั บ เพลิ ง (Firefighting
Robot System) ไดรับการพัฒนาขึ้นมาภายใต

Water Cannon Robot

หุ นยนตดับเพลิงทั้ งสองแบบของ MHI
ดัดแปลงมาจากรถทีใ่ ชในงานเกษตรกรรม ซึง่ มี
ระบบกันสะเทือนที่แข็งแกรงและประสิทธิภาพ
การเคลื่ อนตั วที่ ยอดเยี่ ยม หุ นยนต สามารถ
ควบคุมการทํางานดวยตัวเอง ติดตั้งระบบระบุ
ตําแหนงบนพื้นโลก (GP; SGlobal Positioning
System) และมีเซนเซอรทํางานดวยเลเซอรอยู
ดานขาง นอกจากนี้ยังติดตั้งระบบเทคโนโลยี
ชั้นสูงสามารถเคลื่อนตัวไปยังจุดเกิดเหตุเพลิง
Firefighting Robot System

โครงการของสํานักจัดการอัคคีภัยและภัยพิบัติ
แหงประเทศญี่ปุน (FDMA; Fire and Disaster
Management Agency) เริ่มตนปงบประมาณ
2014 ในแผน 5 ป การสาธิตหุนยนตตนแบบ
ประสบความสําเร็จ โดยการตรวจสอบและประเมิน
ของสถาบันวิจัยอัคคีภัยและภัยพิบัติแหงชาติ
(NRIFD; National Research Institute of Fire and
Disaster) ในโตเกียว ไดผลสรุป หุนยนตแตละ
ตัวมีความสามารถและประสิทธิภาพโดดเดน

ไหมพรอมสายสงน้ําที่ติดไปดวย
หุนยนตฉีดน้ํา (Water Cannon Robot)
มี หั วฉี ดที่ ฉี ดได ทั้ งน้ํ า และโฟมด วยอั ตราฉี ด
4,000 ลิตรตอนาที (lpm) ทีค่ วามความดัน 1.0
เมกะปาสกาล (MPa.) หรือประมาณ 10 บาร
สําหรับหุนยนตลากสายสงน้ําดับเพลิง (Hose
Extension) สามารถบรรทุกสายความยาว 300
เมตร (เสนผานศูนยกลาง 150 ม.ม. หรือ 6
นิ้ว) ซึ่งมีน้ําหนักเฉลีย่ 2 กิโลกรัมตอความยาว
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แมจะพัฒนาหุ นยนตดับเพลิงไปคนละ
แบบ แตทงั้ สหรัฐอเมริกาและญีป่ นุ ก็มเี ปาหมาย
เดียวกันคือ ตองการพัฒนาหุน ยนตใหมาดับไฟ
แทนคนซึง่ ก็คอื นักดับเพลิงทัว่ ไป โดยเฉพาะไฟ
ที่เกิดในพื้นที่มีความเสี่ยงสูง อาทิเชน โรงงาน
ปโตรเคมี โรงงานสารเคมี โรงงานผลิตอาวุธและ
วัตถุระเบิด รวมถึงโรงไฟฟานิวเคลียร พูดงายๆ
หากเปนเพลิงไหมเกิดขึน้ ในบริเวณทีม่ นุษยเขา
ไปไมไดหรือเขาไปแลวจะเกิดอันตรายรายแรง
ก็เปนหนาทีห่ นุ ยนตดบั เพลิงทํางานแทนมนุษย

การพัฒนาหุน ยนตดบั เพลิงในญีป่ นุ
Source; Robotland: Firefighting Robots
in Japan, http://robotland.blogspot.com/
2011/03/firefighting-robots-in-japan.html
สําหรับประเทศญีป่ นุ การพัฒนาหุน ยนต
ดับเพลิงมีจดุ เริม่ ตนจากโครงการหุน ยนตตอ ตาน
การกอการรายดวยนิวเคลียร ชีวภาพ และเคมี
(NBC Terrorism) เมือ่ ป 2006 ภัยพิบตั นิ วิ เคลียร
ชีวภาพและสารเคมีเปนภัยพิบัติลักษณะพิเศษ
ที่เกิดจาก 3 ปจจัย ไดแก 1) นิวเคลียรที่มีทั้ง
รังสีนวิ เคลียรและวัตถุกมั มันตรังสีแพรกระจาย
ออกมา 2) วัตถุชีวภาพซึ่งเปนจุลชีพอันตราย
ชนิดตางๆ เชน ไวรัส เชือ้ โรคลักษณะผสมไวรัส
กับแบคทีเรีย (Rickettsia) และจุลินทรียทําให
เกิดโรครายแรง และ 3) สารเคมี ไดแก สารพิษ
ชนิดตางๆ

1 เมตร เคลื่อนที่ไปยังจุดหมายพรอมโรยสาย
ไปตามทางไดอยางรวดเร็ว และเมือ่ ถึงจุดหมาย
ก็ใชสายสงน้าํ ตอกับกับหุน ยนตฉดี น้าํ เพือ่ ทําการ
ดับไฟตอไป
ทั้งนี้ หุนยนตดับเพลิงของญี่ปุน (MHI)
ขับเคลือ่ นไปบนฐานตืดตอ (สีล่ อ ) เปนหุน ยนต
ยานพาหนะบังคับการทํางานระยะไกล สามารถ
เขาถึงจุดเกิดเหตุในระยะประชิด ซึง่ นักดับเพลิง
ทีเ่ ปนมนุษยเขาไปไมไดเนือ่ งจากเสีย่ งอันตราย
มากเกินไป เชน ไฟไหมโรงงานเคมีปโตรเคมี
วัตถุระเบิด ซึ่งมีทั้งแกสพิษ ไฟไหมรุนแรง การ
ระเบิด ฯลฯระบบหุน ยนตดบั เพลิง (Firefighting
Robot System) ของ MHI จึงรับหนาที่ทํางาน
เสีย่ งอันตรายแทนคนซึง่ ทําหนาทีเ่ ปนผูค วบคุม
การทํางานในระยะปลอดภั ยแทน ในขณะที่
หุน ยนตของทางฝง อเมริกาทีม่ กี องทัพเรือสหรัฐฯ
เปนหัวหอกในการพัฒนาจะเปนลักษณะเหมือน
มนุษยหรือที่เรียก “ฮิวมานอยด” (Humanoid
Robot) ยืนและเดินสองขา ใชวธิ กี า วขาเคลือ่ นที่
แทนการเลือ่ นไปบนฐานลอ แมวา วัตถุประสงค
การสรางตองการจะใหหุนยนตสามารถทํางาน
ดวยตัวเอง แตเทคโนโลยีเทาที่มีอยูในปจจุบัน
ยังเปนเพียงกึ่งมนุษยบังคับ กลาวคือ ยังตองมี
มนุษยคอยสัง่ การและควบคุมการทํางานในแทบ
ทุกขั้นตอน เชน การเขาไปในหองตนเพลิงบน
เรือหรือในอาคาร มนุษยตอ งนําทางหุน ยนตเขา ฉีดน้าํ ดับไฟขางในโดยทีม่ นุษยเพียงควบคุมการ
ป 2006 นัน้ เอง ญีป่ นุ ไดจดั ตัง้ สํานักงาน
ไปในหอง โดยตองเปดประตูใหหนุ ยนตเดินเขา ทํางานของหุน ยนตจากภายนอกหองหรือจุดทีม่ ี นโยบายเทคโนโลยีการดับเพลิง (Firefighting
ไปพรอมหัวฉีดน้ํา จากนั้นจึงปลอยใหหุนยนต ความปลอดภัยสูง
Technology Policy Office) ขึน้ เปนหนวยงานใน
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สังกัดสํานักจัดการอัคคีภยั และภัยพิบตั ิ (FDMA;
Fire and Disaster Management Agency)
กระทรวงกิจการภายในและการสือ่ สาร (MIAC;
Ministry of Internal Affairs and Communications) สํานักจัดการอัคคีภัยและภัยพิบัติและ
สถาบั น วิ จั ย อั ค คี ภั ย และภั ย พิ บั ติ แ ห ง ชาติ
(NRIFD; National Research Institute of Fire
and Disaster) ทําการวิจยั เพือ่ หาวิธจี ดั การปญหา
ความเสีย่ งในทุกจังหวัดของประเทศ รวมถึง การ
พั ฒนาอุ ป กรณ สําหรั บ ช วยดั บ เพลิ ง ในกรณี
ฉุกเฉินและพัฒนาระบบขอมูลขาวสารเพือ่ จัดการ
ภัยพิบัติธรรมชาติขนาดใหญ เชน แผนดินไหว
สึนามิ เปนตัน
สถาบันวิจยั อัคคีภยั และภัยพิบตั แิ หงชาติ
(NRIFD; National Research Institute of Fire
and Disaster) เปนสถาบันเดียวในประเทศญีป่ นุ
ทีท่ าํ การวิจยั ขัน้ สูงเกีย่ วกับการดับเพลิงและการ
ปองกันภัยพิบัติ โดยไดทําการวิจัยเพื่อพัฒนา
หุนยนตสําหรับชวยทํางานระงับเหตุเพลิงไหม
เชน งานหาขอมูลอัคคีภัยและงานกูภัยในพื้นที่
ซึ่งนักดับเพลิงเขาถึงจุดเกิดเหตุไดยากหรือไม
สามารถเขาถึงไดซึ่งรวมถึงเพลิงไหมโรงไฟฟา
นิวเคลียรและพืน้ ทีไ่ ดรบั ผลกระทบจากการแพร
กระจายแกสพิษจากการกอการราย เนื่องจาก

ถูกกสรางขึน้ มาใหมคี วามทนทานตอสิง่ แวดลอม
ที่ เลวราย รวมทั้ งกันน้ํา กันฝุ น กันสะเทือน
หุน ยนตจงึ สามารถใชงานกับเพลิงไหมโดยตรง
ได ซึ่งหุนยนตไดทําการทดลองโดยการปฏิบัติ
จริงหลายครัง้ เพือ่ นําขอบกพรองมาแกไขปรับปรุง
ใหดีขนึ้ ในอนาคต
หุนยนตชื่อ “ฟริโก-เอ็ม” (FRIGO-M)
สามารถจดจําและติดตามนักดับเพลิงทีส่ วมชุด
ดับเพลิงไดดวยตัวเอง หุนยนตจะจําเสนทางที่
เคยใชไดโดยอัตโนมัติและจะนําตัวผู บาดเจ็บ
ทีน่ กั ดับเพลิงคนพบออกไปยังสถานทีป่ ลอดภัย
โดยใชเสนทางทีบ่ นั ทึกไวในหนวยความจํา ทัง้ นี้
“ฟริโก-เอ็ม” มีลําตัวแข็งแกรง กันน้ํา กันฝุน
กันแรงระเบิด และกันสะเทือน
หุน ยนตของหนวยงานทองถิน่
หุน ยนตดบั เพลิงหลายแบบของญีป่ นุ ไดรบั
การพัฒนาขึ้ นจากหนวยดับเพลิงทองถิ่ น ทั้ ง
โตเกียว โอซากา คานากาวา ฯลฯ สวนใหญเปน
หุน ยนตประเภทยานพาหนะภาคพืน้ ดินไรคนขับ
(UGV; Unmanned Ground Vehicle) โดยหุน ยนต
พาหนะฉีดน้ําไรคนขับขนาดใหญมีประจําการ
อยูใ นหนวยดับเพลิงโตเกียวใชดบั ไฟขนาดใหญ
มาแลว เชน เหตุเพลิงไหมโรงงานบริดสโตน
หนวยดับเพลิงโตเกียวมีหนุ ยนตดบั เพลิง

และกูภ ยั สําหรับใชงาน 12 แบบ หุน ยนตเหลานี้
ออกแบบมาเพือ่ จัดการภัยพิบตั ทิ อี่ นั ตรายเกินไป
สําหรับบุคลาการที่จะเขาไปผจญเหตุ หุนยนต
บางตัวสามารถฉีดน้าํ หรือโฟมไปยังเพลิงไหม มี
หุน ยนตตวั หนึง่ ทําหนาทีช่ ว ยเหลือผูป ระสบเหตุ
และอีกตัวหนึง่ สามารถเคลือ่ นยายวัตถุขนาดใหญ
ได ทั้งนี้ หุนยนตทั้งหมดอยูภายใตการบังคับ
ควบคุมการทํางานโดยผูปฏิบัติการที่ใชเครื่อง
ควบคุมระยะไกล (Remote Control) หุนยนต
Robocue เป นหุ นยนต กู ภั ยบั งคั บด วยรี โมท
คอนโทรล มีใชในหนวยดับเพลิงตัง้ แตป 2009
ออกแบบมาเพือ่ ใชชว ยชีวติ ผูป ระสบภัยจากเหตุ
ภัยพิบตั ิ โดยหุน ยนตจะดึงตัวผูบ าดเจ็บหรือหมด
สติเขาไปตัวรถดวยกามปูและสายพานลําเลียง
ซึ่งมีสวนที่เตียงพยาบาลรองรับอยู จากนั้นนํา
ตัวผูบ าดเจ็บออกไปยังที่ปลอดภยกอนจะสงตอ
ไปยังโรงพยาบาลที่อยูใกลเคียง

SAFET Y LIFE 3

