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Seth Roberson

Viet Tran

Sound Wave Fire Extinguisher

เทคโนโลยีอจั ฉริยะและกาวไกล หมายถึง
ความปลอดภัยดานอัคคีภยั ทีด่ กี วา พืน้ ฐานของ
ความปลอดภัยดานอัคคีภยั ในเรือ่ งของการเลือก
เครื่องดับเพลิงใหตรงกับประเภทของไฟ ไมมี
อะไรเปลี่ยนแปลง แตเทคโนโลยีทําใหดับไฟได
เร็ว งาย และมีประสิทธิภาพมากกวาเดิม
มี เทคโนโลยี ดับเพลิ งที่ น าตื่ นตาตื่ นใจ
มากมายในศตวรรษใหมนี้ ทุกอยางลวนทําได
จริ ง และให ป ระสิ ทธิ ภาพแลความปลอดภั ย
มากกวาที่เคยทําไดในอดีต

เครื่องดับเพลิงคลื่นเสียง (Sound
Wave Fire Extinguisher)
นักศึกษาวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัย
จอรจ เมสัน (George Mason University) รัฐ
เวอรจิเนีย สหรัฐอเมริกา ใชประโยชนจากเสียง
มาดับไฟ เปนการนําเอาคลื่นเสียงที่มีอยูทั่วไป
มาเปนสารดับเพลิงซึ่งไมมีทั้งสารเคมีและน้ํา
วิธีการคือใชคลื่ นเสียงแยกเชื้ อเพลิงออกจาก
ออกซิเจนสําหรับเพลิงไหมขนาดเล็กทําใหไฟ
มอดดับลง
ผลงานชิน้ นีน้ กั วิจยั กลุม หนึง่ จดสิทธิบตั ร
ไวแลวกอนหนานัน้ แตนคี่ อื เครือ่ งดับเพลิงคลืน่
เสียงเครือ่ งแรกทีท่ าํ งานไดจริง นอกจากใชงาน
ไดจริงแลว เครื่ องตนแบบล าสุดก็สร างเสร็จ
โดยใชเงินเพียง 600 ดอลลาร (19,800 บาท)

เครือ่ งเพลิองชนิดใชเสียงเปนเทคโนโลยี
ดับเพลิงทีไ่ มมกี ารทําลาย เหมาะกับการใชงาน
ในบานเรือนทั่วไป เปนเครื่องดับเพลิงสําหรับ
ดับไฟขนาดเล็ก ไมไดบรรจุสารทําความเย็นซึง่
หากใชดั บไฟใหญ คลื่ นเสี ยงจะไมทําให ไฟมี
ความเย็น ดังนั้นจึงมีโอกาสลุกติดขึน้ มาใหมได
ซึ่งนักวิจัยเปดเผยวา ถาใชคูกับโดรนจะ
ชวยใหดับไฟใหญไดดีขึ้น
นักศึกษามหาวิยาลัยจอรจ เมสันซึง่ เปนผู
ประดิษฐเครื่องดับเพลิงคลืน่ เสียงดังกลาวนีค้ ือ
เซธ โรเบิรตสัน (Seth Roberson) และ เวียต
ตราน (Viet Tran) ทั้งสองกําลังศึกษาสาขา
วิศวกรรมไฟฟา โดยพวกเขาสรางเครื่องกําเนิด
คลื่นเสียงแบบกระเปาสะพายและเชื่อมตอกับ
อุ ปกรณ ปล อยคลื่ นเสี ยงลั กษณะเป นถั งกลม
ขนาดใหญ ใชงานโดยเอาอุปกรณปลอยคลื่น
เสียงไปอังเปลวไฟลักษณะเหมือนการฉีดสาร
ดับเพลิง แตไมมอี ะไรออกมานอกจากคลืน่ เสียง
ที่มองดวยตาเปลาไมเห็นซึ่งจะแยกออกซิเจน
ออกจากเชื้อเพลิงทําใหไฟดับลงไป ทั้งนี้ ตัวที่
ดับไฟคือคลืน่ เสียงทีม่ องไมเห็นและไมมคี วามดัง
เครือ่ งดับเพลิงคลืน่ เสียงจึงทํางานคอนขางเงียบ
(มีแตเสียงหึ่งเบาๆ ของเครื่องปลอยคลื่นเสียง
เทานั้น)
เนือ่ งจากไมมีนา้ํ ไมมสี ารเคมี เครือ่ งดับ

เพลิง คลืน่ เสียงจึงสะอาดเหมาะสําหรับใชดบั ไฟ
ขนาดเล็กในบานเรือนสมัยใหม อยางไรก็ตาม
สถานะของเครื่องดับเพลิงคลื่นเสียงเปนเพียง
ตนแบบ ยังไมมบี ริษทั ไหนผลิตออกมาจําหนาย
แตอยางใด

ระบบหมอกน้ํา (Water Mist Systems)
ระบบหมอกน้าํ พัฒนามาจากเทคโนโลยี
หัวกระจายน้ําดับเพลิงที่ใชงานทั่วไป (typical
sprinkler systems) โดยไดรบั การคาดหมายวา
จะมีบทบาทสําคัญในงานดับเพลิงในอนาคต น้าํ
ทํางานงายๆ และน้าํ ก็เปนเปนสารดับเพลิงทีใ่ ช
กัน มากที่สุดในปจจุบัน
ระบบหมอกน้าํ ฉีดน้าํ ออกมาเปนฝอยทีม่ ี
ความละเอียดสูงแทนที่ จะฉีดออกเปนเม็ดน้ํา
ขนาดใหญ ฝอยน้าํ ความละเอียดสูงหมายถึงน้าํ
ทีส่ ามารถปกคลุมพืน้ ทีเ่ พลิงไหมไดมากกวาและ
กลัน่ ตัวเปนไอไดเร็วกวา ซึง่ ไอน้าํ สามารถดูดซับ
ความรอนจากเปลวไฟ ลดอุณหภูมิเพลิงไหม
และปดกัน้ ออกซิเจนไดเร็วกวาการใชนา้ํ ในรูปแบบเดิม
ในทางปฏิบัติแลว ระบบหมอกน้ําดับไฟดวย 3
วิธีหลักคือ ทําความเย็นพื้นที่เพลิงไหม ปดกั้น
รังสีความรอน และลดปริมาณออกซิเจนทีเ่ ขาไป
ยังเพลิงไหม ใหประสิทธิภาพสูงกวาระบบหัว
กระจายน้ําดับเพลิงทั่วไปถึงสิบเทา ในการดับ
ไฟที่มีขนาดเทากันและไดผลที่เทาเทียม ระบบ
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Water Mist Systems

หมอกน้าํ ใชนาํ นอยวาระบบหัวกระจายน้าํ ดับเพลิง
ถึง 90% จึงลดความเสียหายจากการใชนําดับ
เพลิงไดในระดับดีเยี่ยม
นอกจากนี้ ระบบหมอกน้ํายังลดความ
เสี ยหายจากการใช น้ํา ดั บ ไฟ เป นข าวดี ของ
เจาของธุรกิจที่มีทรัพยสินมีคาทีจ่ ะตองปกปอง
แมแตผงเคมีแหงเมือ่ ใชงานก็ยงั ทําความเสียหาย
กับอาคารและอุปกรณ ระบบหมอกน้าํ สามารถ
ติดตั้งสําหรับปองกันเฉพาะจุดใดจุดหนึ่ง หรือ
ปกปองทั้งหอง ทั้งนี้หมอกน้ํามีแนวโนมที่จะใช
ดับไฟเกิดจากไฟฟาไดดี โดยสามารถใชงานได
ครอบคลุมมากกวาระบบหัวหระจายน้าํ ดับเพลิง
ที่ใชงานอยูทั่วไป

(ESFR) ซึ่งใหการปกปองที่เหนือกกวา
ระบบ ESFR ติ ดตั้ ง บนเพดาน ใช หั ว
กระจายน้าํ แรงดันสูงและฉีดน้าํ ออกมาในปริมาณ
มาก ปริมาณน้ําทีฉ่ ีดออกมาหรืออัตราไหลของ
น้าํ ทีใ่ ชในระบบนีอ้ ยูใ นระดับ 100 แกลลอนตอ
นาที (gpm) ทีต่ า งจากหัวกระจายน้าํ ดับเพลิง ที่
ใชงานทั่วไป ระบบ ESFR ใชวิธีดับไฟโดยการ

ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงตอบ
สนองเร็ว (ESFR; Early Suppression Fast
Response Fire Sprinkler Systems)

ESFR System

ระบบกระจายน้ําดับเพลิงแบบราว (Inrack Sprinkler Systems) เปนระบบมาตรฐาน
ที่นิยมใชปองกันอัคคีภัยในคลังสินคา แมจะมี
ประสิทธิภาพแตก็มีปญหาบางประการ เมื่อหัว
กระจายน้าํ บางตัวทํางานผิดพลาดอาจทําใหทอ น้าํ
ระเบิดได ผลคือ เกิดน้าํ รัว่ และสินคาไดรบั ความ
เสียหาย เมื่อตองทําการจัดหัวสปริงเคลอรใหม
ก็ตอ งเปลีย่ นระบบทอทีม่ รี าคาแพง จึงเปนทีม่ า
ของระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงตอบสนองเร็ว

ทําใหไฟมีขนาดเล็กลงเทากับตอนที่มันเริ่มตน
ไหมซงึ่ จําเปนตองใชนา้ํ ปริมาณมากซึง่ ตองติดตัง้
เครือ่ งสูบน้าํ ในระบบ สามารถปกปองคลังสินคา
แทนระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงแบบราวโดย
ใหประสิทธิภาพการปองกันที่เหนือกวา
ระบบ ESFR ใชหวั กระจายน้าํ ชนิดแรงดัน
สูงตอบสนองเร็วหัวเดียวสําหรับปองกันชั้นวาง
สินคาทีม่ คี วามสูง ไมวา จะจัดวางลักษณะใด ทัง้
ตัง้ บนพาเลท วางซอนกัน วางบนหิง้ หรือชัน้ วาง
ในกลองหรือแขวนบนราว จุดเดนของระบบนี้
คือไมตองติดตั้งหัวกระจายน้ําในลักษณะเปน
ราวจึงไมมคี วามเสีย่ งทีจ่ ะเกิดการฉีดน้าํ ออกมาเอง
โดยไมตงั้ ใจทีห่ วั ใดหัวหนึง่ จนทําใหสนิ คาเสียหาย
และไมตอ งมีการจัดวางระบบใหมทที่ าํ ใหเกิดการ
สิ้นเปลืองจากการเปลี่ยนทอที่มีคาใชจายสูง

ระบบ ESFR สามารถปกปองวัสดุหรือ
สินคาตางๆ ได ตั้งแต วัสดุไมติดไฟจนถึงวัสดุ
ติดไฟทั่วไปและวัสดุอันตรายสูง เชน พลาสติก
โดยไมตอ งติดตัง้ ระบบหัวกระจายน้าํ ดับเพลิงแบบ
ราวเพิ่มเติม ระบบ ESFR ออกแบบมาเพื่อดับ
ไฟในลักษณะแตกตางจากหัวกระจายน้าํ ดับเพลิง
ทั่วไปที่มีใชในปจจุบัน ขณะที่ระบบหัวกระจาย
น้าํ ดับเพลิงแบบธรรมดาเกือบทัง้ หมดถูกออกแบบ
มาเพือ่ ควบคุมการเติบโตของไฟ แตระบบ ESFR
ตั้งใจดับไฟโดยตรง ซึ่งไมไดหมายความวาจะ
ทําใหไฟหมดไปโดยเร็ว แตจะลมเปลวไฟใหมนั
กลับไปยังจุดเริม่ ตน คือทําใหมันมีขนาดเล็กลง
เหมือนตอนที่เริ่มลุกกอน จากนั้นจึงยุติการลุก
ไหมอยางสิน้ เชิง ซึง่ ทําไดโดยใชนา้ํ ปริมาณมาก
และมีแรงดันสูง
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Fike System

เปนเสียงพูดและขอความซึง่ ระบบจะทํางานทันที
เมือ่ เกิดเพลิงไหมขนึ้ ทีส่ ว นใดสวนหนึง่ ของอาคาร
ทั้งนี้ สามารถติดตั้งแยกเปนเอกเทศตามสวน
ของอาคารซึง่ จะเตือนเฉพาะสวนของอาคารทีเ่ กิด
เพลิงไหมและสวนทีพ่ จิ ารณาแลววาควรเตือนการ
อพยพ ระบบสามารถยอ/ขยายขนาดขนาดได
ตามขนาดของพืน้ ทีท่ ตี่ อ งการติดตัง้

Birdi-Fire and Carbon Monoxide Detector

เครื่ องตรวจจั บอั คคี ภั ยและแก ส
คาร บอนมอนอกไซด (Birdi-Fire and
Carbon Monoxide Detector)
SignalONE

เครือ่ งเตือนควันดวยเสียงสวนบุคคล
(Personalized Vocal Smoke Alarms)
Integrated Voice Evacuation and Messaging System

ระบบเตือนอพยพแบบผสมผสาน
(Integrated Voice Evacuation and
Messaging System)
เทคโนโลยีความปลอดภัยดานอัคคีภัย
ไมไดมีแตการดับไฟอยางเดียว แตมีชนิดที่ใช
ป องกั นไฟไม ให ทําอั นตรายผู คนด วย ระบบ
เตือนการอพยพแบบผสมผสานระหวางเสียงพูด
กับขอความที่บันทึกไวลวงหนาที่นํามาใชขณะ
เกิดเพลิงเปนตัวอยางเทคโนโลยีที่ชวยใหผูคน
รอดพนอันตรายจากไฟไหม แนวความคิดของ
บริษทั Fike ผูผ ลิตอุปกรณเตือนอัคคีภยั รายใหญ
คือ สรางอุปกรณอัจฉริยะที่ใชเสียงพูดแนะนํา
ผู อยู ในอาคารใหรู วาพวกเขากําลังอยู ในสวน
ใดของอาคาร มีแนวโนมจะไดรับอันตรายจาก
เพลิงไหมหรือไม และตองไปทางไหนเพือ่ อพยพ
หนีไฟ ทัง้ นีจ้ ะมีการกระจายเสียงผานลําโพงเพือ่
อธิบายแผนอพยพและขอมูลทีเ่ ปนประโยชนแก
ผูอ ยูใ นอาคารปฏิบตั อิ ยางถูกตองและเหมาะสม
ระบบจะตอบสนองอัคคีภัยภายในเวลา
ไมกนี่ าทีโดยจะมีการตัง้ การเตือนไวลว งหนาทัง้ ที่

เทคโนโลยีของเบอรดชี ว ยเฝาบานใหคณ
ุ
ตลอดเวลา มันมันมองเห็นในสิง่ ทีค่ ณ
ุ มองไมเห็น
เปนระบบติดตัง้ งายแตมคี วามอัจฉริยะ ไมเพียง
แตตรวจจับเพลิงไหมเทานั้น อุปกรณชนิดนี้ยัง
ตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยเฉพาะปริมาณแกส
คารบอนมอนอกไซดไดอกี ดวย ผลการตรวจจับ
จะรายงานทางโทรศัพทมือถือและแจงเหตุให
เจาหนาทีท่ างโทรศัพทใชสาย ระบบเบอรดเี ปน
ทีย่ อมรับกันวาสามารถตรวจจับเพลิงไหมขนั้ ตน
ไดอยางรวดเร็วและแจงเหตุไดทันทวงที
นอกจากนี้ ระบบเบอรดยี งั แจงสถานการณ
ฉุกเฉินผานทางโทรศัพทมอื ถือของเจาของบาน
และสามารถบอกไดดว ยวามีการเตือนผิดพลาด
(False Alarm) หรือเกิดสถานการณจริง ทําให
เจาของบานรับรูเ หตุการณรายที่เกิดขึน้ ในบาน
ไดกอนจะเกิดการลุกลามบานปลาย

ปญหาของหลายครอบครัวคือมีเด็กนอน
ไมตนื่ เมือ่ เสียงเตือนอัคคีภยั ดังขึน้ กลาวคือ เมือ่
เด็กกําลังนอนหลับ เสียงเตือนอัคคีภยั ดังขึน้ แต
เด็กไมตอบสนอง (ไมตนื่ และลุกขึน้ มาหนีไฟ) ที่
สําคัญ พอแมเขาไมถึงตัวเด็กเหลานั้น อุปกรณ
เตือนไฟไหมดวยเสียงมีขายทั่วไปในตลาด แต
เสียงพูดทีเ่ ด็กคุน เคยจะปลุกใหเด็กตืน่ ขึน้ มาไดดี
กวาเสียงแหลมยาวของอุปกรณเตือนฟไหมทวั่ ไป
ป 2006 บริษัทชื่อ SignalONE แนะนํา
สินคาที่เรียกวา อุปกรณเตือนควันไฟดวยเสียง
พูด (Vocal Smoke Alarm) โดยใหผูใชบันทึก
เสียงเตือนดวยเสียงของตัวเอง พอแมบันทึก
เสียงของตัวเองลงไปในระบบเตือนซึง่ มีเสียงบีบ๊
FirstAlert เตือนสลับกับเสียงพูดเปนวงจร เสียง
ของพอแมที่เด็กคุนเคยจะพูดแนะนําใหเด็กทํา
ตามขณะเกิดเพลิงไหม ไดแก ใหหนีออกไปจาก
หองนอนและตัวบาน นาเสียดาย ที่ผลิตภัณฑ
VISD Technology
ดังกลาวไมมีจําหนายแลว และไมมีผลิตภัณฑ
อุปกรณตรวจจับควันแสดงภาพวิดโี อ
อื่นที่มีลักษณะเหมือนกันวางตลาดในปจจุบัน
ยกเวน อุปกรณเตือนทีช่ อื่ FirstAlert ทีท่ าํ หนาที่ (VISD; Video Image Smoke Detection)
ปลุ กและให ความช วยเหลื อเด็ กเล็ กขณะเกิ ด
เทคโนโลยี VISD ตรวจจับควันและเปลวไฟ
เพลิงไหม
แลวแสดงเปนภาพ ทําใหสามารถระบุตาํ แหนง
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ที่ ควั นเริ่ มต นขึ้ นได อย างแม นยําและชั ดเจน
เครือ่ งคอมพิวเตอรวเิ คราะหภาพจากกลองถายรูป
เพื่อระบุการเกิดควันและเปลวไฟ และทันทีที่
เซนเซอรตรวจจับควันได สัญญาณจะถูกสงไป
ยังระบบเตือน โดยมันสามารถอานความสวาง
ความแตกตางของสี การเคลื่อนไหว และสีของ
ควันทีแ่ สดงถึงการเกิดเพลิงไหมได
เนือ่ งจากระบบนีไ้ มใดตรวจจับเฉพาะจุด
แตเปนการตรวจจับในมุมกวางแสดงเปน ภาพ
เคลือ่ นไหวจึงนิยมใชตรวจจับในหองขนาดใหญ
ทีม่ เี พดานสูง (15 ฟุตขึน้ ไป) เชนเดียวกับพืน้ ที่
กลางแจงเชน คลังน้ํามัน เหมืองแร และปาไม
เพลิงไหมเปนสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ อยางหลีกเลีย่ ง
ไมไดแมจะปองกันอยางเต็มที่แลว เทคโนโลยี
ใหมชว ยใหเราตอสูก บั ไฟไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เพราะเรามีโอกาสรูลวงหนาวาจะมีไฟ
ไหมดวยระบบตรวจจับ เราจึงเตรียมการดับไฟ
ไดดีขึ้น อีกทั้งสารดับเพลิงที่พัฒนาขึ้นมาดวย
เทคโนโลยีชั้นสูงก็ทําใหเราดับไฟเร็วและไดผล
ดีกวาเดิม สรางความปลอดภัยใหกบั ทัง้ ชีวติ และ
ทรัพยสินที่นับมูลคาไดมหาศาล

VISD Technology

ใหมคอ นขางลําบาก เนือ่ งจากมีนา้ํ หนักมากและ
ขัน้ ตอนการติดตัง้ ยุง ยาก อีกทัง้ ตองใชเวลานาน
พอสมควร ที่สําคัญหัวมอนิเตอรไมใชของที่จะ
ถือไปถือมาไดส ะดวกเหมือนกับหัวฉีดน้าํ ทัว่ ไป
(Nozzles)
หั วมอนิ เตอร Hemisphere Portable
เทรนด อุปกรณดับเพลิงสําหรับป Monitor ของบริษัท TFT (Task Force Tips) ได
รับการยกยองวา เปนหัวมอนิเตอรทใี่ ชงานงาย
2020 ที่นาจับตา

Hemisphere Portable Monitor

หัวฉีดมอนิเตอรมอื ถือ Hemisphere
Portable Monitor
โดยปกติ หัวมอนิเตอร (monitors) จะใช
ติดตัง้ ประจําทีไ่ มวา บนฐานทีต่ งั้ เฉพาะ บนบันได
บนสวนของอาคารหรือบนยานพาหนะ เมือ่ ติดตัง้
ที่ไหนแลวจะเปลี่ยนตําแหนงหรือโยกยายที่ตั้ง

คลองตัวและสารพัดประโยชน น้ําหนักเพียง
22.6 ปอนดหรือประมาณ 10 กิโลกรัม ทําให
สามารถนําไปใชงานตามจุดตางๆ ไดสะดวก
รวดเร็ว หัวฉีดสงน้ําไดถึง 500 แกลลอน/นาที
(2000 ลิตร/นาที) หมุนขึ้นลงแนวตั้งได 90 ํ
และหมุนรอบตัวบนแนวราบได 360 ํ
เหนือสิ่งอื่ นใด Hemisphere Portable
Monitor สามารถติดตั้งใชงานไดในทุกสถานที่
ตามตองการ ไมวาจะตั้ งบนทอ ราว หรือรถ

ปกอัพ ใหความมัน่ คงสูงและเคลือ่ นยายงายโดย
ไมตองใชคนมาก ฉีดน้ําไกล ใหประสิทธิภาพ
ดีเยี่ยม

ระบบสงน้ําเคลือ่ นทีไ่ ฮทราน (Hytrans
mobile water supply systems)
สําหรับงานดับเพลิงที่ตองการน้ําสํารอง
ในปริมาณมาก ระบบสงน้ําเคลื่อนที่ไฮทราน
สามารถ ตอบสนองไดอยางรวดเร็วทันใจ ระบบ
ประกอบดวยรถบรรทุกตูคอนเทนเนอรจาํ นวน
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Hytrans mobile water supply system

2 ตู ตูห นึง่ บรรจุเครือ่ งสูบน้าํ กําลังแรง อีกตูห นึง่
บรรจุสายสงน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 นิ้ว
(152 ม.ม.) ยาว 3,000 เมตร (9,845 ฟุต)
เมือ่ ถึงจุดหมายจะเลือ่ นตูค อนเทนเนอรทบี่ รรจุ
เครือ่ งสูบน้าํ ลงมาตัง้ ไวบนพืน้ ทีใ่ กลกบั แหลงน้าํ
เชน แมนา้ํ สระนํา คลอง ฯลฯ จากนัน้ ตอทอดูด
เขากับเครื่องสูบน้ํา โดยปลายทอดูดดานหนึ่ง
(ดานดูด) ใสที่ครอบสี่เหลี่ยมแลวโยนลงไปใน
น้าํ ขัน้ ตอนตอมา ตอสายสงน้าํ ทีเ่ ก็บอยูภ ายในตู
คอนเทนเนอรอกี ตูห นึง่ ทีย่ งั ติดตัง้ อยูบ นตัวรถเขา
กับวาลวทางออกของเครือ่ งสูบน้าํ ดานลาง หลัง

ยังใชในการแกปญ
 หาน้าํ ทวมไดดว ย ดวยวิธกี าร
เดียวกัน แตเปนดานกลับ หัวดูดน้ําจะจุมลงใน
พืน้ ทีน่ า้ํ ทวม เชน พืน้ ทีล่ มุ ต่าํ ทีจ่ อดรถ ชัน้ ใตดนิ
ของอาคาร ฯลฯ แลวรถก็จะลากสายออกไป
ตามพื้นถนน เมื่อเครื่องสูบน้ําทํางานก็จะดูด
น้าํ ทวมไปตามสายนัน้ เพือ่ นําไประบายยังพืน้ ที่
ซึ่ งจัดเตรียมไว สําหรับรับน้ําที่ อยู หางออกไป
ทัง้ นี้ เวอรชนั่ ทีใ่ ชแกปญ
 หาน้าํ ทวม เครือ่ งสูบน้าํ
จะมีกําลังสูงกวาแบบที่ใชสงน้ําดับเพลิง โดย
สามารถสงน้ําไดในอัตรา 10,600 แกลลอน/
นาที (40,000 ลิตร/นาที)่ พูดงายๆ ดูดน้าํ จาก

จากนัน้ ใหรถวิง่ โรยสายไปตามพืน้ ถนนจนสุดสาย
สงน้ํา ระหวางโรยสายสงน้ําลงจากตูบนตัวรถ
เครื่องสูบน้ําก็เริ่มทํางานและสงน้ําไปตามสาย
เมื่อรถโรยสายถึงจุดหมายหรือจุดที่ตองการใช
น้าํ ดับไฟก็สามารถฉีดน้าํ ผานหัวฉีดทีต่ อ ไวแลว
ไดทนที
เทคโนโลยีนแี้ กปญ
 หาปริมาณน้าํ สํารองไม
พอใชในการดับไฟขนาดใหญที่อยูไกลออกไป
แหลงน้าํ ที่อยูหา งจากทีเ่ กิดเหตุ 2-3 กิโลเมตร
เปนเรือ่ งทีแ่ ทบเปนไปไมไดทรี่ ะบบเกาจะขนน้าํ
มายังพื้นที่อัคคีภัย แต Hytrans mobile water
supply systems (Hytrans HFS 2013) สามารถ
สงน้ําไปดับเพลิงในบริเวณที่อยูหางออกไป 3
กิโลเมตร ไดดว ยอัตราไหล 500แกลลอน/นาที
(2,000 ลิตร/นาที) โดยรถบรรทุกที่วิ่งดวย
ความเร็ว 40 กม./ชม. และเมือ่ เสร็จภารกิจฉีด
น้ําดับไฟแลว ระบบยังมีฟงกชั่นเก็บสายเขาตู
ดวยตัวเองอีกดวย เมือ่ ถึงจุดที่ตงั้ คอนเทนเนอร

สระวายน้ําขนาดยอมๆ ใหหมดไดภายในเวลา
เพียง 1 นาที
สนใจชมการทํางานของระบบ Hytrans
mobile water supply systems (Hytrans HFS
2013) ดูไดจากยูทบู ตามลิงคนี https://www.
youtube.com/watch?v=ZfF9_yKb3zE& feature
=youtu.be

การฝกดับไฟดวยภาพเสมือนจริง
(VR Firefighter training)

เครือ่ งสูบน้าํ ทุกอยางถูกจัดเก็บเขาทีเ่ ดิม ระบบ
ไฮโดรลิกจะดึงตูคอนเทนเนอรเครื่ องสูบกลับ
ขึ้นไปบนตัวรถแลวขับกลับไปยังสถานีดับเพลิง
ตนสังกัด
ในทางกลับกันระบบ Hytrans mobile
water supply systems (Hytrans HFS 2013)

VR มาจากคําวา “เวอรชวลเรียลลิตี”
(Virtual Reality) หมายถึง ทัศนียภาพรอบ
ทิศทางที่สรางขึ้นโดยคอมพิวเตอร จําลองและ
ถายทอดความรูสึกและประสบการณดั่งอยูใน
โลกเสมือนจริง ในการรับชมเวอรชวลเรียลลิตี
จําเปนตองมีอุปกรณรับชมซึ่ งรับสัญญาณมา
จากคอมพิวเตอร
โดยปกติแลวจะมีฮารดแวรทปี่ อ นตรงตอ
ประสาทสัมผัสดานการเห็น เปนทีส่ วมศีรษะทีม่ ี
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คอมพิวเตอร แตไมวานักดับเพลิงจะทําอะไร
กับมัน มันก็จะเกิดปฏิกิริยาตามมาเหมือนที่
เกิดขึน้ กับของจริงทุกประการ
ผู ออกแบบระบบฝ ก VR ดั บไฟที่ มี ใช
อยูใ นปจจุบนั ใสรายละเอียดของการปฏิบตั งิ าน
ระงับเหตุของนักดับเพลิงในทุกขั้นตอน ทําให
มีความสมจริงมากยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้ การฝก VR ดับไฟ
มีประโยชนคือ นักดับเพลิงที่ทําการฝกจะรับรู
มองเห็น ไดยิน และสัมผัสเพลิงไหมไดเหมือน
จริงและสามารถตอบโตเพลิงไหมไดเหมือนกับ

Virtual Reality (VR) Firefighter training

จอปอนภาพ (Head-Mounted Display - HMD)
ใหตาทัง้ สองไดเห็นภาพเปนสามมิตจิ ากจอภาพ
ขนาดเล็กทีใ่ หภาพ (หรือตอไปอาจลดขนาดลง
เปนแวนตาก็ได) และเมื่อผูใชเคลื่อนไหว ภาพ
ก็จะถูกสรางใหรับกับความเคลื่อนไหวนั้น บาง
กรณีกจ็ ะมีหฟู ง แบบสเตอริโอใหไดยนิ เสียงรอบ
ทิศทาง และอาจมีถุงมือรับขอมูล(data glove)
หรืออุปกรณอนื่ ที่จะทําใหผใู ชงานโตตอบกับสิง่
แวดลอมจําลองที่ตนเขาไปอยู
ระบบ VR เริ่มตนจากใชเลนวิดีโอเกม
สรางความตืน่ ตาตืน่ ใจกับเหตุการณเสมือนจริง
ทีท่ าํ ใหผเู ลนมีความรูส กึ เหมือนกับเขาไปอยูใ น
เหตุการณ ของเกมนัน้ จริงๆ ตอมาไดแพรหลาย
เขาในแวดวงธุรกิจ เนื่องจาก VR สามารถตอบ
โจทยความตองการของนักธุรกิจบางสวนไดเปน
อย างดี เพราะสามารถดั ดแปลงไปใช ในงาน
หลายๆ ดาน เชน งานดานสารสนเทศ อาศัย
ความจริงเสมือน เพือ่ เรียกใหผคู นมาสนใจดาน
สารสนเทศ กระตุน ประสาทสัมผัสของมนุษยให
รับรูแ ละเขาใจไดงา ยซึง่ เปนผลดีตอ มนุษยทรี่ บั รู
ไดรวดเร็วและงายตอการจดจํา หรือในการเลน
วิดีโอเกมสรางความตื่นตาตื่นใจกับเหตุการณ
เสมือนจริงที่ทําใหผูเลนมีความรูเหมือนเขาไป
อยูในเหตุการณของเกมนัน้ จริงๆ

การฝกกับไฟทีจ่ ดุ ขึน้ จริง เพียงแตนกั ดับเพลิงจะ
ไมมคี วามเสีย่ งทีจ่ ะไดรบั บาดเจ็บจากความรอน
และการไหมจากการฝกแตประการใด

เทคโนโลยีเก็บขอมูลแบบคลาวด
(Cloud-based technology)

และที่กําลังเปนนิยมกันอยูในขณะนี้คือ
นําเทคโนโลยี VR มาใชในการฝกทํากิจกรรม
ตางๆ โดยเฉพาะกิจกรรมที่ เสี่ยงตออันตราย
เชน การฝกกระโดดรม การฝกขับเครื่ องบิน
รวมถึงการฝกดับเพลิง
ระบบ VR ที่ใชในการฝกดับเพลิงจัดวา
ไดพัฒนากาวหนาขึ้นไปมากในชวงสองสามป
ที่ ผ านมา อาศั ยพื้ นฐานจากสถานการณ จริง
ระบบ VR ฝกดับเพลิงสรางภาพเสมือนจริง 360 ํ
ทําใหนักดับเพลิงที่ เขาทําการฝกไดสัมผัสกับ
บรรยากาศที่เหมือนกับเกิดเพลิงไหม เมื่อมอง
ขึน้ ไปขางบนก็จะเห็นเพดานทีม่ เี ปลวไฟมวนตัว
อยูเหนือศีรษะ เมื่อมองไปขางหลังก็จะเห็นสิ่ง
ที่กําลังเกิดขึ้นดานหลังนั้น และเมื่อฉีดดับน้ํา
ไฟก็จะเห็นปฏิกริ ยิ าของไฟทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ เมือ่
สัมผัสน้ํา ถึงแมจะเปนเพียงภาพที่สรางขึน้ ดวย

เทคโนโลยีเก็บขอมูลแบบคลาวดคือการ
เก็บหรือฝากขอมูลไวกับเซิรฟเวอรที่ใหบริการ
เมือ่ ตองการใชขอ มูลก็จะเรียกผานอินเตอรเน็ต
เพื่ อให ได ข อมู ลที่ ต องการ ในสหรั ฐอเมริ กา
ระบบคลาวดผา นคอมพิวเตอรมลี กั ษณะเหมือน
กับโครงสรางพื้นฐาน (เหมือนสาธารณูปโภค
เชน ไฟฟา ประปา) เปนอินเตอรเน็ตสวนรวมที่
ใครหรือองคกรใดก็สามารถเก็บขอมูลสําคัญไว
ในระบบนี้ได แตสามารถเรียกใชไดตลอดเวลา
ขอดีของระบบคลาวดคือองคกรไมตอง
ใชกระดาษทําเอกสารเก็ บไวเป นจํานวนมาก
ขอมูลทุกอยางจะจัดทําเปนไฟลแลวเก็บไวใน
ระบบคลาวดของคอมพิวเตอร และองคกรไม
ตองลงทุนสรางเซิรฟเวอรขนาดใหญของตัวเอง
แตใชบริการเครือขายอินเตอรเน็ต
ขอมูลทุกอยางของสถานีดับเพลิงไมวา
จะเปนรายชื่อบุคลากร บัญชีอุปกรณดับเพลิง
แผนงานระงับเหตุของสถานี รายงานการฝก
งบดุลประจําป ฯลฯ ซึง่ ปกติ ขอมูลเหลานีบ้ นั ทึก
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ลงบนกระกระดาษ เป นเอกสารเก็ บ ไว ในตู
ทําใหสนิ้ เปลืองคาใชจา ยในการบันทึกและจัดเก็บ
อีกทัง้ การเรียกขอมูลมาใชกค็ อ นขางเสียเวลาใน
การรื้อคน หลายกรณีอาจมีการสูญหายเกิดขึ้น
การฝากขอมู ลกั บระบบคลาวด ของคอมพิวเตอร
ทําไดงา ย เสียคาใชจา ยนอย โดยขอมูลทีต่ อ งการ
เก็บทั้งหมดจะถูกทําเปนไฟลแลวสงไปเก็บใน
ระบบผานทางอินเตอรเน็ตความเร็วสูง สามารถ
ทําไดรวดเร็ว ไมสนิ้ เปลืองทัง้ เวลาและคาใชจา ย
เมื่ อหน วยดั บเพลิ งต องการใช ข อมู ลที่ เก็ บไว
เหลานั้นก็ดึงกลับมาดวยอินเตอรความเร็วสูง
เชนกัน ซึ่ งขอมูลจะแสดงบนจอคอมพิวเตอร
แท็บเล็ต หรือแมแตโทรศัพทมือถือ ทั้งนี้ ไมวา
นั กดั บ เพลิ งจะอยู ที่ ไหน ขอเพี ยงมี สั ญญาณ
อินเตอรเน็ตก็สามารถเรียกขอมูลที่ตองการได
จากทุกที่ทุกตําแหนงบนโลกใบนี้
หนวยดับเพลิงสวนใหญในสหรัฐอเมริกา
หันมาใชระบบคลาวดในการบริหารจัดการขอมูล
องคกร เปนการพัฒนากาวกระโดดจากระบบ
ทีใ่ ชกระดาษบันทึกขอมูลเปนเอกสารสําหรับจัด
เก็บเปนการจัดเก็บขอมูลทัง้ หมดผานอินเตอรเน็ต
ทีใ่ หความสะดวกรวดเร็วทัง้ การจัดเก็บและการ
เรี ยกใช งานซึ่ ง ไม ว านั ก ดั บเพลิ ง จะอยู ที่ ใดก็
สามารถเรียกขอมูลไดตลอดเวลา
ขอมูลระบบคลาวดเหมือนกลุมเมฆบน
ทองฟา นักดับเพลิงไมตอ งเขาสํานักงานเพือ่ ทํา
เอกสารรายงานหรือคนควาขอมูลแผนงานดับไฟ
แมอยูใ นพืน้ ทีเ่ พลิงไหมกย็ งั สงหรือรับขอมูลผาน
โทรศัพทมอื ถือได ขอแคมสี ญ
ั ญาณอินเตอรเน็ต
เทานั้นเอง
ไม เพี ยงแต รั บ ส ง ข อมู ลกั บ เซิ ร ฟเวอร
เทานั้น ตอนนี้ระบบคลาวดใหบริการระหวาง
นักดับเพลิงกับนักดับเพลิงแลว โดยนักดับเพลิง
ทีอ่ ยูใ นพืน้ ทีเ่ กิดเหตุสามารถสงขอมูลขาวสารทีม่ ี
รายละเอียดสูงผานแท็ปเล็ตหรือโทรศัพทมอื ถือ

การดับไฟเหมือนสู รบกับขาศึก ขอมูล
ขาวสารเปนปจจัยสําคัญ ใครมีขอมูลมากกวา
ยอมมีโอกาสเปนผูชนะ นักดับเพลิงที่มีขอมูล
รายละเอียดเกีย่ วกับสถานการณทเี่ ปลีย่ นแปลง
ทุกวินาทียอมไดเปรียบ ดีกวาเขาไปโดยไมรู
อะไรเลย ระบบคลาวดจะชวยเหลือดานขอมูล
ใหนักดับเพลิงนําไปใช เพื่ อเอาชนะเพลิ งไหม
โดยเร็วและมีการสูญเสียนอยที่สุด

การใช โ ดรนของหน ว ยดั บ เพลิ ง
(Fire department use of drones and UAS)

ระหว างกั นโดยไม มี ขี ดจํากั ด หั วหน าหน วย
สามารถสงแผนงานดับไฟหรือแผนผังอาคารให
ลู ก ที มได ง ายดาย ลู ก ที มก็ สามารถรายงาน
ขอมูลรายละเอียดเกีย่ วกับสถานการณทเี่ กิดขึน้
ไดอยางทันทวงทีไดเชนกัน

เทคโนโลยีโดรนและหุน ยนตกา วหนาขึน้
เรือ่ ยๆ และกลายเปนสิง่ ทีส่ ามารถหามาใชงาน
ไดแมแตหนวยดับเพลิงทีม่ งี บประมาณไมมากนัก
โดรนคือยานบินไรคนขับ มีขนาดเล็กติดกลอง
และเครือ่ งมือสือ่ สารบนลําตัว บังคับการบินและ
การทํางานตางๆ ดวยรีโมทคอนโทรล หนวยดับ
เพลิงนิยมใชโดรนบินสํารวจเพลิงไหมที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะเพลิงไหมอาคาร โดรนสามารถบิน
เขาไปถายภาพและสงภาพออกมาในมุมมองที่
มนุษยไมสามารถทําได
ความตองการโดรนของหนวยดับเพลิง
ไมวา เล็กหรือใหญเพิม่ ขึน้ ทุกป ดวยคุณประโยชน
คุม คากับงบประมาณทีจ่ า ยไป โดรนทําใหหนวย
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ดับเพลิงรับรูว า เพลิงไหมทเี่ กิดขึน้ มีขนาดเทาใด
และลุกลามไปในทิศทางไหน มีจดุ เสีย่ งทีจ่ ะเกิด
การลุกไหมรุนแรงหรือระเบิดหรือไม รวมทั้ ง
บริเวณทีไ่ ฟลุกลามไปถึงมีเชือ้ เพลิงเปนอันตราย
รายแรงอยูติดกันหรือไม
โดรนจะบินสํารวจจากมุมสูงทําใหมองเห็น
บริเวณที่เกิดเพลิงไหมไดอยางครอบคลุม ทั้ง
โครงสรางที่กําลังลุกไหมและสิ่งที่อยูใกลเคียง
ในบางกรณีโดรนสามารถบินเขาไปสํารวจภายในตัว
อาคารเพือ่ หาจุดตนเพลิงไดหากมีคนบังคับทีม่ ี
ความสามารถและความชํานาญ
ในทางปฏิบตั ิ โดรนคือเครือ่ งมือประเมิน
เพลิงไหม (Size-up) ที่มีศักยภาพสูง แตความ
ทาทายของหนวยดับเพลิงในการใชโดรนก็คือ
 ตองเลือกโดรนรุนที่เหมาะสมกับการ
ใชงานดับเพลิง
 ตองจัดการฝกอบรมการบังคับโดรน
ตามหลักสูตรที่ไดรับการรับรองจากสํานักงาน
บริหารการบินแหงชาติสหรัฐฯ (FAA)
 จัดทําหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการใชงาน
โดรนในงานดับเพลิง
กุญแจสําคัญทีจ่ ะไปสูค วามสําเร็จในการ
ใชโดรนปฏิบัติงานดับเพลิงคือ ตองมีผูควบคุม
โดรน(Drone Operator) ที่เกงและชํานาญงาน
สามารถบั งคั บให โดรนทําในสิ่ งที่ ต องการได
เพราะไมเชนนัน้ แลวโดรนก็จะไมมปี ระโยชนใดๆ
เลย ซึง่ คนบังคับโดรนก็เปรียบเสมือนนักบินทีจ่ ะ

ความจําเปนตองใชเครื่องอุลตราซาวดเพื่อทํา
การตรวจประเมินอวัยวะสําคัญของผูปวยหรือ
ผูไดรับบาดเจ็บ อาทิ หัวใจ ปอด เสนเลือดใหญ
ทองและทอตางๆ
การใช เครื่ องอุ ลตราซาวด ชนิ ดพกพา
รวมกับอุปกรณอื่นที่มีความสําคัญ เชน เครื่อง
วิเคราะหเลือดชนิดพกพาโดยบุคลากรการแพทย
ฉุกเฉินกอนสงผูป ว ย/ผูบ าดเจ็บเขาโรงพยาบาล
เปนการใชเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมและมีประโยชน

ควบคุมเครือ่ งบินหรือเฮลิคอปเตอรไปในทิศทาง
ที่ถูกตองเพื่อทํางานใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว
ทั้ งนี้ การใช โดรนปฏิ บั ติ งานดั บเพลิ ง
แตกตางจากการใชโดรนเพื่อการอื่น เชน บิน
ถายภาพ บินสํารวจทรัพยากร ฯลฯ ดังนั้นจึง
ตองมีหลักปฏิบตั สิ าํ หรับการใชโดรนปฏิบตั งิ าน
ดับเพลิงเปนการเฉพาะสําหรับใชเปนแนวทาง Ultrasound in fire-based EMS
การทํางานทีเ่ ปนมาตรฐานเพือ่ ใหมปี ระสิทธิภาพ มากในงานกู ภัย/ชวยชีวิตของหนวยดับเพลิง
และความปลอดภัยสูงสุด
ของสหรัฐฯ อีกสิ่งหนึ่งที่จะนํามาใชเพิ่มเติมคือ
อุลตราซาวดกับงานบริการแพทย “การแพทยระยะไกล” (Telemedicine) ซึง่ เปน
ฉุกเฉิน (Ultrasound in fire-based EMS) ระบบสือ่ สารออนไลนระหวางบุคลากรการแพทย
ป 2018 นี้ เปนปที่วงการงานบริการ ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุกับแพทยในโรงพยาบาล
แพทยฉกุ เฉิน (EMS) ของสหรัฐฯ มีการปรับปรุง เพื่ อเปนการแนะนําวิ ธีปฏิบั ติต อผู บาดเจ็ บที่
ขนานใหญโดยเสริมเครือ่ งอุลตราซาวดชนิดพกพา ถูกตองกอนนําตัวสงโรงพยาบาล โดยระบบนี้
เขาไปกระเปาเครือ่ งมือแพทยฉกุ เฉินสําหรับให อาจตัง้ ขึน้ เปนเอกเทศหรือเปนสวนหนึง่ ของงาน
บริการพยาบาลในเหตุเพลิงไหม เนือ่ งจากมีการ บริการการแพทยฉุกเฉิน (EMS) ที่มีอยูแลวใน
ศึกษาวิจัยแลววา ผูใหบริการแพทยฉุกเฉินมี หนวยดับเพลิง
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เทคโนโลยี ที่ ใชกั บหน วยบริ การแพทย
ฉุกเฉินมีจุดประสงคเพื่อเสริมประสิทธิภาพใน
การชวยเหลือผูบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหมหรือ
ผูป ว ยจากสาเหตุทเี่ กีย่ วเนือ่ งกัน โดยหากมีการ
วิเคราะหการบาดเจ็บไดถูกตองและปฏิบัติตอ
ผูบ าดเจ็บอยางเหมาะสมกอนหรือขณะสงตัวไป
โรงพยาบาลก็จะทําใหผบู าดเจ็บมีโอกาสรอดชีวติ
เพิ่มขึ้น แทนที่จะรอใหถึงมือแพทยกอนจึงจะ
วิเคราะหหรือประเมินการบาดเจ็บทําใหเสียเวลา
มากพอสมควร หากบุคลากรการแพทยฉกุ เฉินมี
เครือ่ งมือตรวจประเมินการบาดเจ็บกอน รวมทัง้
รูวิธีปฏิบัติตอผูบาดเจ็บอยางถูกตอง เมื่อไปถึง
โรงพยาบาล แพทยจะรับชวงตอและรักษาตรง
อาการไดทันทวงทีโดยไมตองเสียเวลาวินิจฉัย
เปนการยนระยะเวลาการรักษาพยาบาลซึง่ จะมีผล
ใหผูบาดเจ็บมีแนวโนมจะรอดชีวิตสูงขึ้น

เทคโนโลยีสื่อสาร 4G ในงานดับเพลิง
โดยธรรมชาติแล ว ไฟไหม อาคารจะมี
บรรยากาศไมเปนมิตรกับนักดับเพลิงแมแตนอ ย
มีทงั้ ความรอน ควัน/แกสพิษ ทัศนวิสัยต่าํ และ
โครงสรางอาคารทีไ่ มมั่นคงพรอมถลมลงมาได
ตลอดเวลา ดังนั้นจึงไมนาแปลกใจเลยวาทําไม
เทคโนโลยีสมัยใหมจงึ มุง เนนไปทีก่ ารสรางความ
ปลอดภัยใหกบั นักดับเพลิงทีเ่ ขาไปดับไฟในอาคาร
เปนหลัก ดวยเหตุทนี่ กั ดับเพลิงทีเ่ ขาไประงับเหตุ
ในอาคารมีอัตราการเสียชีวิตคอนขางสูง
โดยทัว่ ไป สิง่ เปนอันตรายกับนักดับเพลิง
คือความรอนและเปลวไฟ นอกจากนี้ยังมีเรื่อง
ความไมไมมั่นของโครงสรางอาคาร สิ่งตางๆ
เหลานี้ เราตองทําความเขาใจใหถอ งแทกอ นวา
มันคือปจจัยทีส่ ง กระทบในทางลบกับนักดับเพลิง
ทัง้ รายตัวและเปนทีม ซึง่ สิง่ ทีจ่ ะชวยแกปญ
 หานี้
ไดคือ “การสือ่ สาร”

Commmunication for Fire Service

กอนหนานี้เมื่อพูดถึงการสื่อสารในเหตุ
เพลิงไหมตองยกใหวิทยุสื่อสาร เพราะมีใชกัน
อยางแพรหลาย มีสมรรถนะวางใจได ชวยให
นักดับเพลิงพูดคุยรายงานสถานการณใหกัน
และกันได แตใน ค.ศ.นี้ นักดับเพลิงสวนใหญจะ
พูดถึงเทคโนโลยีไรสาย 4G และ 5G ทีใ่ หทงั้ ภาพ
และเสียงชัดเจน อีกทั้งสามารถสงสัญญาณไป
ยังศูนยควบคุมสั่งการทีไ่ กลออกไปได
การสื่อสารที่ดีจะทําใหนักดับเพลิงรูวา
อันตรายคืออะไร อยูต รงไหน และจะเอาตัวรอด
จากอันตรายเหลานั้ นไดอยางไร เมื่อมีขอมูล
อันตราย นักดับเพลิงก็หาวิธแี กปญ
 หาได ในทาง
ตรงกันขาม หากไมมีการสื่อสารที่จะทําใหนัก
ดับเพลิงไมรคู วามเคลือ่ นไหวและพฤติกรรมของ
อัคคีภยั ก็เทากับสงพวกเขาเดินไปหาจุดจบอยาง
หลีกเลี่ยงไมได
เทคโนโลยี 4G และ 5G (เมื่อมาถึง) จะ
สงภาพเคลือ่ นไหว (วิดโี อ) และขอมูลในรูปแบบ
อืน่ ๆ ทัง้ ภาพคอมพิวเตอรกราฟก ภาพวาด CAD
ฯลฯ ไปยังศูนยควบคุมสัง่ การทีอ่ ยูห า งออกไป ซึง่
ผูบัญชาการสถานการณ (IC) อยูที่นั่น โดยจะ
ตั ดสิ นใจสั่ งการตามสิ่ ง ที่ เขาได เห็ นและรั บรู

เราจะไมพดู ถึงวาทําไมผูบ ญ
ั ชาการสถานการณ
จึงอยูหางออกไปจากจุดเกิดเหตุ เพราะนั่นเปน
ยุทธวิธี ประเด็นก็คือ นักดับเพลิงที่เขาไปใน
พื้นที่เพลิงไหม เชน ภายในตัวอาคารจะสื่อสาร
กับผูบ ญ
ั ชาการสถานการณอยางมีประสิทธิภาพ
ไดอยางไรและดวยวิธีไหน อยาลืมวา ในพื้นที่
ทุรกันดารหรือพืน้ ทีอ่ บั สัญญาณ อุปกรณสอื่ สาร
อยางวิทยุหรือโทรศัพทอาจใชการไมได ตอง
พึง่ สัญญาณอินเตอรเน็ตทีส่ งภาพวิดโี อเทานัน้
กอนหนาจะถึงยุคสือ่ สารผานอินเตอรเน็ต
ผู ผลิตอุปกรณ ชวยหายใจสําหรับนักดับเพลิง
กลุม หนึง่ ไดผสานระบบวิทยุสอื่ สารเขากับเครือ่ ง
เครื่องชวยหายใจ ในชวงกลางทศวรรษ 1990
ผูผ ลิตเครือ่ งชวยหายใจอีกกลุม หนึง่ เริม่ ตนสราง
ร ะบบสงขอมูลระยะไกล (Telemetry Systems)
สําหรับใหนกั ดับเพลิงสงขอมูลใหกนั และรายงาน
สถานการณไปยังศูนยควบคุมสัง่ การอัคคีภยั ทีอ่ ยู
ขางนอกอาคาร แตที่ใชกันจริงๆ สวนใหญจะ
เปนการสงขอมูลเกี่ ยวกับเครื่ องชวยหายใจที่
กําลังสวมใสมากกวาเรื่องอื่น
ระบบดังกลาวซึง่ ถายทอดขอมูลอัตราการ
หายใจและปริ มาณอากาศในถั ง มี สั ญญาณ
เตือนภัยรวมอยูดวย แตระบบมีขอผิดพลาด มี
สัญญาณรบกวนและไมมนั่ คง ทําใหนกั ดับเพลิง
ไมมีความมั่นใจที่จะใชงานจึงไมนิยมใชกัน
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