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เทคโนโลยอัีจฉริยะและกาวไกล หมายถงึ
ความปลอดภัยดานอัคคีภัยท่ีดีกวา พืน้ฐานของ
ความปลอดภัยดานอัคคีภัยในเร่ืองของการเลือก
เคร่ืองดับเพลิงใหตรงกับประเภทของไฟ ไมมี
อะไรเปล่ียนแปลง แตเทคโนโลยทํีาใหดับไฟได
เร็ว งาย และมีประสิทธิภาพมากกวาเดิม

มีเทคโนโลยีดับเพลิงท่ีนาต่ืนตาต่ืนใจ
มากมายในศตวรรษใหมนี้ ทุกอยางลวนทําได
จริง และใหประสิทธิภาพแลความปลอดภัย
มากกวาท่ีเคยทําไดในอดีต

เครื่องดับเพลิงคลื่นเสียง (Sound
Wave Fire Extinguisher)

นักศึกษาวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัย
จอรจ เมสัน (George Mason University) รัฐ
เวอรจิเนีย สหรัฐอเมริกา ใชประโยชนจากเสยีง
มาดับไฟ เปนการนําเอาคล่ืนเสียงท่ีมีอยูท่ัวไป
มาเปนสารดับเพลิงซึ่งไมมีท้ังสารเคมีและน้ํา
วิธีการคือใชคล่ืนเสียงแยกเชื้อเพลิงออกจาก
ออกซิเจนสําหรับเพลิงไหมขนาดเล็กทําใหไฟ
มอดดับลง

ผลงานชิน้นีน้กัวิจยักลุมหนึง่จดสทิธบิตัร
ไวแลวกอนหนานัน้ แตนีคื่อเคร่ืองดับเพลิงคล่ืน
เสยีงเคร่ืองแรกท่ีทํางานไดจริง นอกจากใชงาน
ไดจริงแลว เคร่ืองตนแบบลาสุดก็สรางเสร็จ
โดยใชเงนิเพยีง 600 ดอลลาร (19,800 บาท)

เคร่ืองเพลิองชนดิใชเสยีงเปนเทคโนโลยี
ดับเพลิงท่ีไมมีการทําลาย เหมาะกบัการใชงาน
ในบานเรือนท่ัวไป เปนเคร่ืองดับเพลิงสําหรับ
ดับไฟขนาดเล็ก ไมไดบรรจุสารทําความเย็นซึง่
หากใชดับไฟใหญ คล่ืนเสียงจะไมทําใหไฟมี
ความเย็น ดังนั้นจึงมีโอกาสลุกติดข้ึนมาใหมได

ซึ่งนักวิจัยเปดเผยวา ถาใชคูกับโดรนจะ
ชวยใหดับไฟใหญไดดีข้ึน

นกัศึกษามหาวิยาลัยจอรจ เมสนัซึง่เปนผู
ประดิษฐเคร่ืองดับเพลิงคล่ืนเสียงดังกลาวนีคื้อ
เซธ โรเบิรตสัน (Seth Roberson) และ เวียต
ตราน (Viet Tran) ท้ังสองกําลังศึกษาสาขา
วิศวกรรมไฟฟา โดยพวกเขาสรางเคร่ืองกาํเนิด
คล่ืนเสียงแบบกระเปาสะพายและเชื่อมตอกับ
อุปกรณปลอยคล่ืนเสียงลักษณะเปนถังกลม
ขนาดใหญ ใชงานโดยเอาอุปกรณปลอยคล่ืน
เสียงไปอังเปลวไฟลักษณะเหมือนการฉีดสาร
ดับเพลิง แตไมมีอะไรออกมานอกจากคล่ืนเสยีง
ท่ีมองดวยตาเปลาไมเห็นซึ่งจะแยกออกซิเจน
ออกจากเชื้อเพลิงทําใหไฟดับลงไป ท้ังนี้ ตัวท่ี
ดับไฟคือคล่ืนเสยีงท่ีมองไมเห็นและไมมีความดัง
เคร่ืองดับเพลิงคล่ืนเสยีงจงึทํางานคอนขางเงยีบ
(มีแตเสียงห่ึงเบาๆ ของเคร่ืองปลอยคล่ืนเสียง
เทานั้น)

เนือ่งจากไมมีน้าํ ไมมีสารเคมี เคร่ืองดับ

เพลิง คล่ืนเสยีงจงึสะอาดเหมาะสาํหรับใชดับไฟ
ขนาดเล็กในบานเรือนสมัยใหม อยางไรก็ตาม
สถานะของเคร่ืองดับเพลิงคล่ืนเสียงเปนเพียง
ตนแบบ ยงัไมมีบริษทัไหนผลิตออกมาจาํหนาย
แตอยางใด

ระบบหมอกน้ํา (Water Mist Systems)
ระบบหมอกน้าํพัฒนามาจากเทคโนโลยี

หัวกระจายน้ําดับเพลิงท่ีใชงานท่ัวไป (typical
sprinkler systems) โดยไดรับการคาดหมายวา
จะมีบทบาทสาํคัญในงานดับเพลิงในอนาคต น้าํ
ทํางานงายๆ และน้าํกเ็ปนเปนสารดับเพลิงท่ีใช
กัน มากท่ีสุดในปจจุบัน

ระบบหมอกน้าํฉีดน้าํออกมาเปนฝอยท่ีมี
ความละเอียดสูงแทนท่ีจะฉีดออกเปนเม็ดน้ํา
ขนาดใหญ ฝอยน้าํความละเอียดสงูหมายถงึน้าํ
ท่ีสามารถปกคลุมพืน้ท่ีเพลิงไหมไดมากกวาและ
กล่ันตัวเปนไอไดเร็วกวา ซึง่ไอน้าํสามารถดูดซบั
ความรอนจากเปลวไฟ ลดอุณหภูมิเพลิงไหม
และปดก้ันออกซเิจนไดเรว็กวาการใชนํ้าในรปูแบบเดิม
ในทางปฏิบัติแลว ระบบหมอกน้ําดับไฟดวย 3
วิธีหลักคือ ทําความเย็นพื้นท่ีเพลิงไหม ปดกั้น
รังสคีวามรอน และลดปริมาณออกซเิจนท่ีเขาไป
ยังเพลิงไหม ใหประสิทธิภาพสูงกวาระบบหัว
กระจายน้ําดับเพลิงท่ัวไปถึงสิบเทา ในการดับ
ไฟท่ีมีขนาดเทากันและไดผลท่ีเทาเทียม ระบบ

Sound Wave Fire Extinguisher

Seth Roberson
Viet Tran
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หมอกน้าํใชนาํนอยวาระบบหัวกระจายน้าํดับเพลิง
ถึง 90% จึงลดความเสียหายจากการใชนําดับ
เพลิงไดในระดับดีเยี่ยม

นอกจากนี้ ระบบหมอกน้ํายังลดความ
เสียหายจากการใชน้ําดับไฟ เปนขาวดีของ
เจาของธุรกจิท่ีมีทรัพยสินมีคาท่ีจะตองปกปอง
แมแตผงเคมีแหงเม่ือใชงานกย็งัทําความเสยีหาย
กับอาคารและอุปกรณ ระบบหมอกน้าํสามารถ
ติดต้ังสําหรับปองกันเฉพาะจุดใดจุดหนึ่ง หรือ
ปกปองท้ังหอง ท้ังนี้หมอกน้ํามีแนวโนมท่ีจะใช
ดับไฟเกิดจากไฟฟาไดดี โดยสามารถใชงานได
ครอบคลุมมากกวาระบบหัวหระจายน้าํดับเพลิง
ท่ีใชงานอยูท่ัวไป

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

(ESFR) ซึ่งใหการปกปองท่ีเหนือกกวา
ระบบ ESFR ติดต้ังบนเพดาน ใชหัว

กระจายน้าํแรงดันสงูและฉีดน้าํออกมาในปริมาณ
มาก ปริมาณน้ําท่ีฉีดออกมาหรืออัตราไหลของ
น้าํท่ีใชในระบบนีอ้ยูในระดับ 100 แกลลอนตอ
นาที (gpm) ท่ีตางจากหัวกระจายน้าํดับเพลิง ท่ี
ใชงานท่ัวไป ระบบ ESFR ใชวิธีดับไฟโดยการ

ระบบ ESFR สามารถปกปองวัสดุหรือ
สินคาตางๆ ได ต้ังแต วัสดุไมติดไฟจนถึงวัสดุ
ติดไฟท่ัวไปและวัสดุอันตรายสูง เชน พลาสติก
โดยไมตองติดต้ังระบบหัวกระจายน้าํดับเพลิงแบบ
ราวเพิ่มเติม ระบบ ESFR ออกแบบมาเพื่อดับ
ไฟในลักษณะแตกตางจากหัวกระจายน้าํดับเพลิง
ท่ัวไปท่ีมีใชในปจจุบัน ขณะท่ีระบบหัวกระจาย
น้าํดับเพลิงแบบธรรมดาเกอืบท้ังหมดถกูออกแบบ
มาเพือ่ควบคุมการเติบโตของไฟ แตระบบ ESFR
ต้ังใจดับไฟโดยตรง ซึ่งไมไดหมายความวาจะ
ทําใหไฟหมดไปโดยเร็ว แตจะลมเปลวไฟใหมัน
กลับไปยังจุดเร่ิมตน คือทําใหมันมีขนาดเล็กลง
เหมือนตอนท่ีเร่ิมลุกกอน จากนั้นจึงยุติการลุก
ไหมอยางสิน้เชงิ ซึง่ทําไดโดยใชน้าํปริมาณมาก
และมีแรงดันสูง

Water Mist Systems

ระบบกระจายน้ําดับเพลิงแบบราว (In-
rack Sprinkler Systems) เปนระบบมาตรฐาน
ท่ีนิยมใชปองกันอัคคีภัยในคลังสินคา แมจะมี
ประสิทธิภาพแตก็มีปญหาบางประการ เม่ือหัว
กระจายน้าํบางตัวทํางานผดิพลาดอาจทําใหทอน้าํ
ระเบดิได ผลคือ เกดิน้าํร่ัวและสนิคาไดรับความ
เสียหาย เม่ือตองทําการจัดหัวสปริงเคลอรใหม
กต็องเปล่ียนระบบทอท่ีมีราคาแพง จงึเปนท่ีมา
ของระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงตอบสนองเร็ว

ทําใหไฟมีขนาดเล็กลงเทากับตอนท่ีมันเร่ิมตน
ไหมซึง่จาํเปนตองใชน้าํปริมาณมากซึง่ตองติดต้ัง
เคร่ืองสบูน้าํในระบบ สามารถปกปองคลังสนิคา
แทนระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงแบบราวโดย
ใหประสิทธิภาพการปองกันท่ีเหนือกวา

ระบบ ESFR ใชหัวกระจายน้าํชนดิแรงดัน
สูงตอบสนองเร็วหัวเดียวสําหรับปองกันชั้นวาง
สนิคาท่ีมีความสงู ไมวาจะจดัวางลักษณะใด ท้ัง
ต้ังบนพาเลท วางซอนกนั วางบนห้ิงหรือชัน้ วาง
ในกลองหรือแขวนบนราว จุดเดนของระบบนี้
คือไมตองติดต้ังหัวกระจายน้ําในลักษณะเปน
ราวจงึไมมีความเสีย่งท่ีจะเกดิการฉีดน้าํออกมาเอง
โดยไมต้ังใจท่ีหัวใดหัวหนึง่จนทําใหสนิคาเสยีหาย
และไมตองมีการจดัวางระบบใหมท่ีทําใหเกดิการ
สิ้นเปลืองจากการเปล่ียนทอท่ีมีคาใชจายสูง

ESFR System



3SAFET Y LIFE

ระบบเตือนอพยพแบบผสมผสาน
(Integrated Voice Evacuation and
Messaging System)

เทคโนโลยีความปลอดภัยดานอัคคีภัย
ไมไดมีแตการดับไฟอยางเดียว แตมีชนิดท่ีใช
ปองกันไฟไมใหทําอันตรายผูคนดวย ระบบ
เตือนการอพยพแบบผสมผสานระหวางเสยีงพดู
กับขอความท่ีบันทึกไวลวงหนาท่ีนํามาใชขณะ
เกิดเพลิงเปนตัวอยางเทคโนโลยีท่ีชวยใหผูคน
รอดพนอันตรายจากไฟไหม แนวความคิดของ
บริษทั Fike ผูผลิตอุปกรณเตือนอัคคีภัยรายใหญ
คือ สรางอุปกรณอัจฉริยะท่ีใชเสียงพูดแนะนํา
ผูอยูในอาคารใหรูวาพวกเขากําลังอยูในสวน
ใดของอาคาร มีแนวโนมจะไดรับอันตรายจาก
เพลิงไหมหรือไม และตองไปทางไหนเพือ่อพยพ
หนไีฟ ท้ังนีจ้ะมีการกระจายเสยีงผานลําโพงเพือ่
อธบิายแผนอพยพและขอมูลท่ีเปนประโยชนแก
ผูอยูในอาคารปฏิบติัอยางถกูตองและเหมาะสม

ระบบจะตอบสนองอัคคีภัยภายในเวลา
ไมกีน่าทีโดยจะมีการต้ังการเตือนไวลวงหนาท้ังท่ี

เปนเสยีงพดูและขอความซึง่ระบบจะทํางานทันที
เม่ือเกดิเพลิงไหมข้ึนท่ีสวนใดสวนหนึง่ของอาคาร
ท้ังนี้ สามารถติดต้ังแยกเปนเอกเทศตามสวน
ของอาคารซึง่จะเตือนเฉพาะสวนของอาคารท่ีเกดิ
เพลิงไหมและสวนท่ีพจิารณาแลววาควรเตือนการ
อพยพ ระบบสามารถยอ/ขยายขนาดขนาดได
ตามขนาดของพืน้ท่ีท่ีตองการติดต้ัง

เครื่ องตรวจจับอัคคีภัยและแกส
คารบอนมอนอกไซด (Birdi-Fire and
Carbon Monoxide Detector)

เทคโนโลยขีองเบอรดีชวยเฝาบานใหคุณ
ตลอดเวลา มันมันมองเห็นในสิง่ท่ีคุณมองไมเห็น
เปนระบบติดต้ังงายแตมีความอัจฉริยะ ไมเพยีง
แตตรวจจับเพลิงไหมเทานั้น อุปกรณชนิดนี้ยัง
ตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยเฉพาะปริมาณแกส
คารบอนมอนอกไซดไดอีกดวย ผลการตรวจจับ
จะรายงานทางโทรศัพทมือถือและแจงเหตุให
เจาหนาท่ีทางโทรศัพทใชสาย ระบบเบอรดีเปน
ท่ียอมรับกนัวาสามารถตรวจจบัเพลิงไหมข้ันตน
ไดอยางรวดเร็วและแจงเหตุไดทันทวงที

นอกจากนี ้ระบบเบอรดียงัแจงสถานการณ 
ฉุกเฉินผานทางโทรศัพทมือถอืของเจาของบาน
และสามารถบอกไดดวยวามีการเตือนผดิพลาด
(False Alarm) หรือเกิดสถานการณจริง ทําให
เจาของบานรับรูเหตุการณรายท่ีเกดิข้ึนในบาน
ไดกอนจะเกิดการลุกลามบานปลาย

เครือ่งเตอืนควันดวยเสยีงสวนบคุคล
(Personalized Vocal Smoke Alarms)

ปญหาของหลายครอบครัวคือมีเด็กนอน
ไมต่ืนเม่ือเสยีงเตือนอัคคีภัยดังข้ึน กลาวคือ เม่ือ
เด็กกาํลังนอนหลับ เสยีงเตือนอัคคีภัยดังข้ึน แต
เด็กไมตอบสนอง (ไมต่ืนและลุกข้ึนมาหนไีฟ) ท่ี
สําคัญ พอแมเขาไมถึงตัวเด็กเหลานั้น อุปกรณ
เตือนไฟไหมดวยเสียงมีขายท่ัวไปในตลาด แต
เสยีงพดูท่ีเด็กคุนเคยจะปลุกใหเด็กต่ืนข้ึนมาไดดี
กวาเสยีงแหลมยาวของอุปกรณเตือนฟไหมท่ัวไป

ป 2006 บริษัทชื่อ SignalONE แนะนํา
สินคาท่ีเรียกวา อุปกรณเตือนควันไฟดวยเสียง
พูด (Vocal Smoke Alarm) โดยใหผูใชบันทึก
เสียงเตือนดวยเสียงของตัวเอง พอแมบันทึก
เสยีงของตัวเองลงไปในระบบเตือนซึง่มีเสยีงบีบ๊
FirstAlert เตือนสลับกบัเสยีงพดูเปนวงจร เสยีง
ของพอแมท่ีเด็กคุนเคยจะพูดแนะนําใหเด็กทํา
ตามขณะเกดิเพลิงไหม ไดแก ใหหนอีอกไปจาก
หองนอนและตัวบาน นาเสียดาย ท่ีผลิตภัณฑ
ดังกลาวไมมีจําหนายแลว และไมมีผลิตภัณฑ
อ่ืนท่ีมีลักษณะเหมือนกันวางตลาดในปจจุบัน
ยกเวน อุปกรณเตือนท่ีชือ่ FirstAlert ท่ีทําหนาท่ี
ปลุกและใหความชวยเหลือเด็กเล็กขณะเกิด
เพลิงไหม

อปุกรณตรวจจับควนัแสดงภาพวดิโีอ
(VISD; Video Image Smoke Detection)

เทคโนโลย ีVISD ตรวจจบัควันและเปลวไฟ
แลวแสดงเปนภาพ ทําใหสามารถระบุตําแหนง

Integrated Voice Evacuation and Messaging System

SignalONE

VISD Technology

Fike System

Birdi-Fire and  Carbon Monoxide Detector
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ท่ีควันเร่ิมตนข้ึนไดอยางแมนยําและชัดเจน
เคร่ืองคอมพวิเตอรวิเคราะหภาพจากกลองถายรูป
เพื่อระบุการเกิดควันและเปลวไฟ และทันทีท่ี
เซนเซอรตรวจจับควันได สัญญาณจะถูกสงไป
ยังระบบเตือน โดยมันสามารถอานความสวาง
ความแตกตางของสี การเคล่ือนไหว และสีของ
ควันท่ีแสดงถงึการเกดิเพลิงไหมได

เนือ่งจากระบบนีไ้มใดตรวจจบัเฉพาะจดุ
แตเปนการตรวจจับในมุมกวางแสดงเปน ภาพ
เคล่ือนไหวจงึนยิมใชตรวจจบัในหองขนาดใหญ
ท่ีมีเพดานสงู (15 ฟตุข้ึนไป) เชนเดียวกบัพืน้ท่ี
กลางแจงเชน คลังน้ํามัน เหมืองแร และปาไม

เพลิงไหมเปนสิง่ท่ีเกดิข้ึนอยางหลีกเล่ียง
ไมไดแมจะปองกันอยางเต็มท่ีแลว เทคโนโลยี
ใหมชวยใหเราตอสูกบัไฟไดอยางมีประสทิธภิาพ
มากข้ึน เพราะเรามีโอกาสรูลวงหนาวาจะมีไฟ
ไหมดวยระบบตรวจจับ เราจึงเตรียมการดับไฟ
ไดดีข้ึน อีกท้ังสารดับเพลิงท่ีพัฒนาข้ึนมาดวย
เทคโนโลยีชั้นสูงก็ทําใหเราดับไฟเร็วและไดผล
ดีกวาเดิม สรางความปลอดภัยใหกบัท้ังชวิีตและ
ทรัพยสินท่ีนับมูลคาไดมหาศาล

เทรนดอุปกรณดับเพลิงสําหรับป
2020 ท่ีนาจับตา

ใหมคอนขางลําบาก เนือ่งจากมีน้าํหนกัมากและ
ข้ันตอนการติดต้ังยุงยาก อีกท้ังตองใชเวลานาน
พอสมควร ท่ีสําคัญหัวมอนิเตอรไมใชของท่ีจะ
ถอืไปถอืมาไดส ะดวกเหมือนกบัหัวฉีดน้าํท่ัวไป
(Nozzles)

หัวมอนิเตอร Hemisphere Portable
Monitor ของบริษัท TFT (Task Force Tips) ได
รับการยกยองวา เปนหัวมอนิเตอรท่ีใชงานงาย

หัวฉีดมอนิเตอรมือถือ Hemisphere
Portable Monitor

โดยปกติ หัวมอนเิตอร (monitors) จะใช
ติดต้ังประจาํท่ีไมวาบนฐานท่ีต้ังเฉพาะ บนบนัได
บนสวนของอาคารหรือบนยานพาหนะ เม่ือติดต้ัง
ท่ีไหนแลวจะเปล่ียนตําแหนงหรือโยกยายท่ีต้ัง

คลองตัวและสารพัดประโยชน น้ําหนักเพียง
22.6 ปอนดหรือประมาณ 10 กิโลกรัม ทําให
สามารถนําไปใชงานตามจุดตางๆ ไดสะดวก
รวดเร็ว หัวฉีดสงน้ําไดถึง 500 แกลลอน/นาที
(2000 ลิตร/นาที) หมุนข้ึนลงแนวต้ังได 90  ํ
และหมุนรอบตัวบนแนวราบได 360  ํ

เหนือสิ่งอ่ืนใด Hemisphere Portable
Monitor สามารถติดต้ังใชงานไดในทุกสถานท่ี
ตามตองการ ไมวาจะต้ังบนทอ ราว หรือรถ

ปกอัพ ใหความม่ันคงสงูและเคล่ือนยายงายโดย
ไมตองใชคนมาก ฉีดน้ําไกล ใหประสิทธิภาพ
ดีเยี่ยม

ระบบสงน้ําเคล่ือนท่ีไฮทราน (Hytrans
mobile water supply systems)

สําหรับงานดับเพลิงท่ีตองการน้ําสาํรอง
ในปริมาณมาก ระบบสงน้ําเคล่ือนท่ีไฮทราน
สามารถ ตอบสนองไดอยางรวดเร็วทันใจ ระบบ
ประกอบดวยรถบรรทุกตูคอนเทนเนอรจาํนวน

Hemisphere Portable Monitor

VISD Technology



5SAFET Y LIFE

2 ตู ตูหนึง่บรรจเุคร่ืองสบูน้าํกาํลังแรง อีกตูหนึง่
บรรจุสายสงน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 นิ้ว
(152 ม.ม.) ยาว 3,000 เมตร (9,845 ฟุต)
เม่ือถงึจดุหมายจะเล่ือนตูคอนเทนเนอรท่ีบรรจุ
เคร่ืองสบูน้าํลงมาต้ังไวบนพืน้ท่ีใกลกบัแหลงน้าํ
เชน แมน้าํ สระนาํ คลอง ฯลฯ จากนัน้ตอทอดูด
เขากับเคร่ืองสูบน้ํา โดยปลายทอดูดดานหนึ่ง
(ดานดูด) ใสท่ีครอบสี่เหล่ียมแลวโยนลงไปใน
น้าํ ข้ันตอนตอมา ตอสายสงน้าํท่ีเกบ็อยูภายในตู
คอนเทนเนอรอีกตูหนึง่ท่ียงัติดต้ังอยูบนตัวรถเขา
กบัวาลวทางออกของเคร่ืองสบูน้าํดานลาง หลัง

จากนัน้ใหรถว่ิงโรยสายไปตามพืน้ถนนจนสดุสาย
สงน้ํา ระหวางโรยสายสงน้ําลงจากตูบนตัวรถ
เคร่ืองสูบน้ําก็เร่ิมทํางานและสงน้ําไปตามสาย
เม่ือรถโรยสายถึงจุดหมายหรือจุดท่ีตองการใช
น้าํดับไฟก็สามารถฉีดน้าํผานหัวฉีดท่ีตอไวแลว
ไดทนที

เทคโนโลยนีีแ้กปญหาปริมาณน้าํสาํรองไม
พอใชในการดับไฟขนาดใหญท่ีอยูไกลออกไป
แหลงน้าํท่ีอยูหางจากท่ีเกิดเหตุ 2-3 กโิลเมตร
เปนเร่ืองท่ีแทบเปนไปไมไดท่ีระบบเกาจะขนน้าํ
มายังพื้นท่ีอัคคีภัย แต Hytrans mobile water
supply systems (Hytrans HFS 2013) สามารถ
สงน้ําไปดับเพลิงในบริเวณท่ีอยูหางออกไป 3
กโิลเมตร ไดดวยอัตราไหล 500แกลลอน/นาที
(2,000 ลิตร/นาที) โดยรถบรรทุกท่ีว่ิงดวย
ความเร็ว 40 กม./ชม. และเม่ือเสร็จภารกิจฉีด
น้ําดับไฟแลว ระบบยังมีฟงกชั่นเก็บสายเขาตู
ดวยตัวเองอีกดวย เม่ือถงึจุดท่ีต้ังคอนเทนเนอร

เคร่ืองสบูน้าํ ทุกอยางถกูจดัเกบ็เขาท่ีเดิม ระบบ
ไฮโดรลิกจะดึงตูคอนเทนเนอรเคร่ืองสูบกลับ
ข้ึนไปบนตัวรถแลวขับกลับไปยังสถานีดับเพลิง
ตนสงักดั

ในทางกลับกันระบบ Hytrans mobile
water supply systems (Hytrans HFS 2013)

ยงัใชในการแกปญหาน้าํทวมไดดวย ดวยวิธกีาร
เดียวกัน แตเปนดานกลับ หัวดูดน้ําจะจุมลงใน
พืน้ท่ีน้าํทวม เชน พืน้ท่ีลุมตํ่า ท่ีจอดรถ ชัน้ใตดิน
ของอาคาร ฯลฯ แลวรถก็จะลากสายออกไป
ตามพื้นถนน เม่ือเคร่ืองสูบน้ําทํางานก็จะดูด
น้าํทวมไปตามสายนัน้เพือ่นาํไประบายยงัพืน้ท่ี
ซึ่งจัดเตรียมไวสําหรับรับน้ําท่ีอยูหางออกไป
ท้ังนี ้เวอรชัน่ท่ีใชแกปญหาน้าํทวม เคร่ืองสบูน้าํ
จะมีกําลังสูงกวาแบบท่ีใชสงน้ําดับเพลิง โดย
สามารถสงน้ําไดในอัตรา 10,600 แกลลอน/
นาที (40,000 ลิตร/นาท่ี) พดูงายๆ ดูดน้าํจาก

สระวายน้ําขนาดยอมๆ ใหหมดไดภายในเวลา
เพียง 1 นาที

สนใจชมการทํางานของระบบ Hytrans
mobile water supply systems (Hytrans HFS
2013) ดูไดจากยทููบตามลิงคน ีhttps://www.
youtube.com/watch?v=ZfF9_yKb3zE& feature
=youtu.be

การฝกดับไฟดวยภาพเสมือนจริง
(VR Firefighter training)

VR มาจากคําวา “เวอรชวลเรียลลิตี”
(Virtual Reality) หมายถึง ทัศนียภาพรอบ
ทิศทางท่ีสรางข้ึนโดยคอมพิวเตอร จําลองและ
ถายทอดความรูสึกและประสบการณด่ังอยูใน
โลกเสมือนจริง ในการรับชมเวอรชวลเรียลลิตี
จําเปนตองมีอุปกรณรับชมซึ่งรับสัญญาณมา
จากคอมพิวเตอร

โดยปกติแลวจะมีฮารดแวรท่ีปอนตรงตอ
ประสาทสมัผสัดานการเห็น เปนท่ีสวมศีรษะท่ีมี

Hytrans mobile water supply system
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จอปอนภาพ (Head-Mounted Display - HMD)
ใหตาท้ังสองไดเห็นภาพเปนสามมิติจากจอภาพ
ขนาดเล็กท่ีใหภาพ (หรือตอไปอาจลดขนาดลง
เปนแวนตาก็ได) และเม่ือผูใชเคล่ือนไหว ภาพ
ก็จะถูกสรางใหรับกับความเคล่ือนไหวนั้น บาง
กรณกีจ็ะมีหูฟงแบบสเตอริโอใหไดยนิเสยีงรอบ
ทิศทาง และอาจมีถุงมือรับขอมูล(data glove)
หรืออุปกรณอ่ืนท่ีจะทําใหผูใชงานโตตอบกบัสิง่
แวดลอมจําลองท่ีตนเขาไปอยู

ระบบ VR เร่ิมตนจากใชเลนวิดีโอเกม
สรางความต่ืนตาต่ืนใจกบัเหตุการณเสมือนจริง
ท่ีทําใหผูเลนมีความรูสกึเหมือนกบัเขาไปอยูใน
เหตุการณ ของเกมนัน้จริงๆ ตอมาไดแพรหลาย
เขาในแวดวงธุรกิจ เนื่องจาก VR สามารถตอบ
โจทยความตองการของนกัธรุกจิบางสวนไดเปน
อยางดี เพราะสามารถดัดแปลงไปใชในงาน
หลายๆ ดาน เชน งานดานสารสนเทศ อาศัย
ความจริงเสมือน เพือ่เรียกใหผูคนมาสนใจดาน
สารสนเทศ กระตุนประสาทสมัผสัของมนษุยให
รับรูและเขาใจไดงายซึง่เปนผลดีตอมนษุยท่ีรับรู
ไดรวดเร็วและงายตอการจดจาํ หรือในการเลน
วิดีโอเกมสรางความต่ืนตาต่ืนใจกับเหตุการณ
เสมือนจริงท่ีทําใหผูเลนมีความรูเหมือนเขาไป
อยูในเหตุการณของเกมนัน้จริงๆ

และท่ีกําลังเปนนิยมกันอยูในขณะนี้คือ
นําเทคโนโลยี VR มาใชในการฝกทํากิจกรรม
ตางๆ โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีเสี่ยงตออันตราย
เชน การฝกกระโดดรม การฝกขับเคร่ืองบิน
รวมถึงการฝกดับเพลิง

ระบบ VR ท่ีใชในการฝกดับเพลิงจัดวา
ไดพัฒนากาวหนาข้ึนไปมากในชวงสองสามป
ท่ีผานมา อาศัยพื้นฐานจากสถานการณจริง
ระบบ VR ฝกดับเพลิงสรางภาพเสมือนจริง 360  ํ
ทําใหนักดับเพลิงท่ีเขาทําการฝกไดสัมผัสกับ
บรรยากาศท่ีเหมือนกับเกิดเพลิงไหม เม่ือมอง
ข้ึนไปขางบนกจ็ะเห็นเพดานท่ีมีเปลวไฟมวนตัว
อยูเหนือศีรษะ เม่ือมองไปขางหลังก็จะเห็นสิ่ง
ท่ีกําลังเกิดข้ึนดานหลังนั้น และเม่ือฉีดดับน้ํา
ไฟกจ็ะเห็นปฏิกริิยาของไฟท้ังหมดท่ีเกดิข้ึนเม่ือ
สัมผัสน้ํา ถึงแมจะเปนเพียงภาพท่ีสรางข้ึนดวย

คอมพิวเตอร แตไมวานักดับเพลิงจะทําอะไร
กับมัน มันก็จะเกิดปฏิกิริยาตามมาเหมือนท่ี
เกดิข้ึนกบัของจริงทุกประการ

ผูออกแบบระบบฝก VR ดับไฟท่ีมีใช
อยูในปจจบุนั ใสรายละเอียดของการปฏิบติังาน
ระงับเหตุของนักดับเพลิงในทุกข้ันตอน ทําให
มีความสมจริงมากยิง่ข้ึน ท้ังนี ้การฝก VR ดับไฟ
มีประโยชนคือ นักดับเพลิงท่ีทําการฝกจะรับรู
มองเห็น ไดยิน และสัมผัสเพลิงไหมไดเหมือน
จริงและสามารถตอบโตเพลิงไหมไดเหมือนกับ

การฝกกบัไฟท่ีจดุข้ึนจริง เพยีงแตนกัดับเพลิงจะ
ไมมีความเสีย่งท่ีจะไดรับบาดเจบ็จากความรอน
และการไหมจากการฝกแตประการใด

เทคโนโลยีเก็บขอมูลแบบคลาวด
(Cloud-based technology)

เทคโนโลยีเก็บขอมูลแบบคลาวดคือการ
เก็บหรือฝากขอมูลไวกับเซิรฟเวอรท่ีใหบริการ
เม่ือตองการใชขอมูลกจ็ะเรียกผานอินเตอรเนต็
เพื่อใหไดขอมูลท่ีตองการ ในสหรัฐอเมริกา
ระบบคลาวดผานคอมพวิเตอรมีลักษณะเหมือน
กับโครงสรางพื้นฐาน (เหมือนสาธารณูปโภค
เชน ไฟฟา ประปา) เปนอินเตอรเน็ตสวนรวมท่ี
ใครหรือองคกรใดกส็ามารถเก็บขอมูลสําคัญไว
ในระบบนี้ได แตสามารถเรียกใชไดตลอดเวลา

ขอดีของระบบคลาวดคือองคกรไมตอง
ใชกระดาษทําเอกสารเก็บไวเปนจํานวนมาก
ขอมูลทุกอยางจะจัดทําเปนไฟลแลวเก็บไวใน
ระบบคลาวดของคอมพิวเตอร และองคกรไม
ตองลงทุนสรางเซิรฟเวอรขนาดใหญของตัวเอง
แตใชบริการเครือขายอินเตอรเน็ต

ขอมูลทุกอยางของสถานีดับเพลิงไมวา
จะเปนรายชื่อบุคลากร บัญชีอุปกรณดับเพลิง
แผนงานระงับเหตุของสถานี รายงานการฝก
งบดุลประจาํป ฯลฯ ซึง่ปกติ ขอมูลเหลานีบ้นัทึก

Virtual Reality (VR) Firefighter training
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ลงบนกระกระดาษ เปนเอกสารเก็บไวในตู
ทําใหสิน้เปลืองคาใชจายในการบนัทึกและจดัเกบ็
อีกท้ังการเรียกขอมูลมาใชกค็อนขางเสยีเวลาใน
การร้ือคน หลายกรณีอาจมีการสูญหายเกิดข้ึน
การฝากขอมูลกับระบบคลาวดของคอมพิวเตอร
ทําไดงาย เสยีคาใชจายนอย โดยขอมูลท่ีตองการ
เก็บท้ังหมดจะถูกทําเปนไฟลแลวสงไปเก็บใน
ระบบผานทางอินเตอรเนต็ความเร็วสงู สามารถ
ทําไดรวดเร็ว ไมสิน้เปลืองท้ังเวลาและคาใชจาย
เม่ือหนวยดับเพลิงตองการใชขอมูลท่ีเก็บไว
เหลานั้นก็ดึงกลับมาดวยอินเตอรความเร็วสูง
เชนกัน ซึ่งขอมูลจะแสดงบนจอคอมพิวเตอร
แท็บเล็ต หรือแมแตโทรศัพทมือถือ  ท้ังนี ้ไมวา
นักดับเพลิงจะอยู ท่ี ไหน ขอเพียงมีสัญญาณ
อินเตอรเน็ตก็สามารถเรียกขอมูลท่ีตองการได
จากทุกท่ีทุกตําแหนงบนโลกใบนี้

หนวยดับเพลิงสวนใหญในสหรัฐอเมริกา
หันมาใชระบบคลาวดในการบริหารจดัการขอมูล
องคกร เปนการพัฒนากาวกระโดดจากระบบ
ท่ีใชกระดาษบนัทึกขอมูลเปนเอกสารสาํหรับจดั
เกบ็เปนการจดัเกบ็ขอมูลท้ังหมดผานอินเตอรเนต็
ท่ีใหความสะดวกรวดเร็วท้ังการจดัเกบ็และการ
เรียกใชงานซึ่ งไมวานักดับเพลิงจะอยู ท่ี ใดก็
สามารถเรียกขอมูลไดตลอดเวลา

ขอมูลระบบคลาวดเหมือนกลุมเมฆบน
ทองฟา นกัดับเพลิงไมตองเขาสาํนกังานเพือ่ทํา
เอกสารรายงานหรือคนควาขอมูลแผนงานดับไฟ
แมอยูในพืน้ท่ีเพลิงไหมกย็งัสงหรือรับขอมูลผาน
โทรศัพทมือถอืได ขอแคมีสญัญาณอินเตอรเนต็
เทานั้นเอง

ไมเพียงแต รับสงขอมูลกับเซิรฟเวอร
เทานั้น ตอนนี้ระบบคลาวดใหบริการระหวาง
นกัดับเพลิงกบันกัดับเพลิงแลว โดยนกัดับเพลิง
ท่ีอยูในพืน้ท่ีเกดิเหตุสามารถสงขอมูลขาวสารท่ีมี
รายละเอียดสงูผานแท็ปเล็ตหรือโทรศัพทมือถอื

ระหวางกันโดยไมมีขีดจํากัด หัวหนาหนวย
สามารถสงแผนงานดับไฟหรือแผนผงัอาคารให
ลูกทีมไดงายดาย ลูกทีมก็สามารถรายงาน
ขอมูลรายละเอียดเกีย่วกบัสถานการณท่ีเกดิข้ึน
ไดอยางทันทวงทีไดเชนกัน

การดับไฟเหมือนสูรบกับขาศึก ขอมูล
ขาวสารเปนปจจัยสําคัญ ใครมีขอมูลมากกวา
ยอมมีโอกาสเปนผูชนะ นักดับเพลิงท่ีมีขอมูล
รายละเอียดเกีย่วกบัสถานการณท่ีเปล่ียนแปลง
ทุกวินาทียอมไดเปรียบ ดีกวาเขาไปโดยไมรู
อะไรเลย ระบบคลาวดจะชวยเหลือดานขอมูล
ใหนักดับเพลิงนําไปใชเพื่อเอาชนะเพลิงไหม
โดยเร็วและมีการสูญเสียนอยท่ีสุด

การใช โดรนของหนวยดับเพลิง
(Fire department use of drones and UAS)

เทคโนโลยโีดรนและหุนยนตกาวหนาข้ึน
เร่ือยๆ และกลายเปนสิง่ท่ีสามารถหามาใชงาน
ไดแมแตหนวยดับเพลิงท่ีมีงบประมาณไมมากนกั
โดรนคือยานบินไรคนขับ มีขนาดเล็กติดกลอง
และเคร่ืองมือสือ่สารบนลําตัว บงัคับการบนิและ
การทํางานตางๆ ดวยรีโมทคอนโทรล หนวยดับ
เพลิงนิยมใชโดรนบินสํารวจเพลิงไหมท่ีเกิดข้ึน
โดยเฉพาะเพลิงไหมอาคาร โดรนสามารถบิน
เขาไปถายภาพและสงภาพออกมาในมุมมองท่ี
มนุษยไมสามารถทําได

ความตองการโดรนของหนวยดับเพลิง
ไมวาเล็กหรือใหญเพิม่ข้ึนทุกป ดวยคุณประโยชน
คุมคากบังบประมาณท่ีจายไป โดรนทําใหหนวย

Cloud-based technology
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ดับเพลิงรับรูวาเพลิงไหมท่ีเกดิข้ึนมีขนาดเทาใด
และลุกลามไปในทิศทางไหน มีจดุเสีย่งท่ีจะเกดิ
การลุกไหมรุนแรงหรือระเบิดหรือไม รวมท้ัง
บริเวณท่ีไฟลุกลามไปถงึมีเชือ้เพลิงเปนอันตราย
รายแรงอยูติดกันหรือไม

โดรนจะบนิสาํรวจจากมุมสงูทําใหมองเห็น
บริเวณท่ีเกิดเพลิงไหมไดอยางครอบคลุม ท้ัง
โครงสรางท่ีกําลังลุกไหมและสิ่งท่ีอยูใกลเคียง
ในบางกรณโีดรนสามารถบนิเขาไปสาํรวจภายในตัว
อาคารเพือ่หาจดุตนเพลิงไดหากมีคนบังคับท่ีมี
ความสามารถและความชํานาญ

ในทางปฏิบติั โดรนคือเคร่ืองมือประเมิน
เพลิงไหม (Size-up) ท่ีมีศักยภาพสูง แตความ
ทาทายของหนวยดับเพลิงในการใชโดรนก็คือ

 ตองเลือกโดรนรุนท่ีเหมาะสมกับการ
ใชงานดับเพลิง

 ตองจัดการฝกอบรมการบังคับโดรน
ตามหลักสูตรท่ีไดรับการรับรองจากสํานักงาน
บริหารการบินแหงชาติสหรัฐฯ (FAA)

 จัดทําหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการใชงาน
โดรนในงานดับเพลิง

กญุแจสาํคัญท่ีจะไปสูความสาํเร็จในการ
ใชโดรนปฏิบัติงานดับเพลิงคือ ตองมีผูควบคุม
โดรน(Drone  Operator) ท่ีเกงและชาํนาญงาน
สามารถบังคับใหโดรนทําในสิ่งท่ีตองการได
เพราะไมเชนนัน้แลวโดรนกจ็ะไมมีประโยชนใดๆ
เลย ซึง่คนบงัคับโดรนกเ็ปรียบเสมือนนกับนิท่ีจะ

ควบคุมเคร่ืองบนิหรือเฮลิคอปเตอรไปในทิศทาง
ท่ีถูกตองเพื่อทํางานใหบรรลุเปาหมายท่ีต้ังไว

ท้ังนี้  การใชโดรนปฏิบัติงานดับเพลิง
แตกตางจากการใชโดรนเพื่อการอ่ืน เชน บิน
ถายภาพ บินสํารวจทรัพยากร ฯลฯ ดังนั้นจึง
ตองมีหลักปฏิบติัสาํหรับการใชโดรนปฏิบติังาน
ดับเพลิงเปนการเฉพาะสําหรับใชเปนแนวทาง
การทํางานท่ีเปนมาตรฐานเพือ่ใหมีประสทิธภิาพ
และความปลอดภัยสูงสุด

อุลตราซาวดกับงานบริการแพทย
ฉุกเฉิน (Ultrasound in fire-based EMS)

ป 2018 นี้ เปนปท่ีวงการงานบริการ
แพทยฉุกเฉิน (EMS) ของสหรัฐฯ มีการปรับปรุง
ขนานใหญโดยเสริมเคร่ืองอุลตราซาวดชนดิพกพา
เขาไปกระเปาเคร่ืองมือแพทยฉุกเฉินสาํหรับให
บริการพยาบาลในเหตุเพลิงไหม เนือ่งจากมีการ
ศึกษาวิจัยแลววา ผูใหบริการแพทยฉุกเฉินมี

ความจําเปนตองใชเคร่ืองอุลตราซาวดเพื่อทํา
การตรวจประเมินอวัยวะสําคัญของผูปวยหรือ
ผูไดรับบาดเจ็บ อาทิ หัวใจ ปอด เสนเลือดใหญ
ทองและทอตางๆ

การใชเคร่ืองอุลตราซาวดชนิดพกพา
รวมกับอุปกรณอ่ืนท่ีมีความสําคัญ เชน เคร่ือง
วิเคราะหเลือดชนดิพกพาโดยบคุลากรการแพทย
ฉุกเฉินกอนสงผูปวย/ผูบาดเจบ็เขาโรงพยาบาล
เปนการใชเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมและมีประโยชน

มากในงานกูภัย/ชวยชีวิตของหนวยดับเพลิง
ของสหรัฐฯ อีกสิ่งหนึ่งท่ีจะนํามาใชเพิ่มเติมคือ
“การแพทยระยะไกล” (Telemedicine) ซึง่เปน
ระบบสือ่สารออนไลนระหวางบคุลากรการแพทย
ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุกับแพทยในโรงพยาบาล
เพื่อเปนการแนะนําวิธีปฏิบัติตอผูบาดเจ็บท่ี
ถูกตองกอนนําตัวสงโรงพยาบาล โดยระบบนี้
อาจต้ังข้ึนเปนเอกเทศหรือเปนสวนหนึง่ของงาน
บริการการแพทยฉุกเฉิน (EMS) ท่ีมีอยูแลวใน
หนวยดับเพลิง

Fire department use of drones and UAS

Ultrasound in fire-based EMS
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เทคโนโลยีท่ีใชกับหนวยบริการแพทย
ฉุกเฉินมีจุดประสงคเพื่อเสริมประสิทธิภาพใน
การชวยเหลือผูบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหมหรือ
ผูปวยจากสาเหตุท่ีเกีย่วเนือ่งกนั โดยหากมีการ
วิเคราะหการบาดเจ็บไดถูกตองและปฏิบัติตอ
ผูบาดเจบ็อยางเหมาะสมกอนหรือขณะสงตัวไป
โรงพยาบาลกจ็ะทําใหผูบาดเจบ็มีโอกาสรอดชวิีต
เพิ่มข้ึน แทนท่ีจะรอใหถึงมือแพทยกอนจึงจะ
วิเคราะหหรือประเมินการบาดเจบ็ทําใหเสยีเวลา
มากพอสมควร หากบคุลากรการแพทยฉุกเฉินมี
เคร่ืองมือตรวจประเมินการบาดเจบ็กอน รวมท้ัง
รูวิธีปฏิบัติตอผูบาดเจ็บอยางถูกตอง เม่ือไปถึง
โรงพยาบาล แพทยจะรับชวงตอและรักษาตรง
อาการไดทันทวงทีโดยไมตองเสียเวลาวินิจฉัย
เปนการยนระยะเวลาการรักษาพยาบาลซึง่จะมีผล
ใหผูบาดเจ็บมีแนวโนมจะรอดชีวิตสูงข้ึน

เทคโนโลยีสื่อสาร 4G ในงานดับเพลิง
โดยธรรมชาติแลว ไฟไหมอาคารจะมี

บรรยากาศไมเปนมิตรกบันกัดับเพลิงแมแตนอย
มีท้ังความรอน ควัน/แกสพิษ ทัศนวิสัยตํ่า และ
โครงสรางอาคารท่ีไมม่ันคงพรอมถลมลงมาได
ตลอดเวลา ดังนั้นจึงไมนาแปลกใจเลยวาทําไม
เทคโนโลยสีมัยใหมจงึมุงเนนไปท่ีการสรางความ
ปลอดภัยใหกบันกัดับเพลิงท่ีเขาไปดับไฟในอาคาร
เปนหลัก ดวยเหตุท่ีนกัดับเพลิงท่ีเขาไประงบัเหตุ
ในอาคารมีอัตราการเสียชีวิตคอนขางสูง

โดยท่ัวไป สิง่เปนอันตรายกบันกัดับเพลิง
คือความรอนและเปลวไฟ นอกจากนี้ยังมีเร่ือง
ความไมไมม่ันของโครงสรางอาคาร สิ่งตางๆ
เหลานี ้เราตองทําความเขาใจใหถองแทกอนวา
มันคือปจจยัท่ีสงกระทบในทางลบกบันกัดับเพลิง
ท้ังรายตัวและเปนทีม ซึง่สิง่ท่ีจะชวยแกปญหานี้
ไดคือ “การสือ่สาร”

กอนหนานี้เม่ือพูดถึงการสื่อสารในเหตุ
เพลิงไหมตองยกใหวิทยุสื่อสาร เพราะมีใชกัน
อยางแพรหลาย มีสมรรถนะวางใจได ชวยให
นักดับเพลิงพูดคุยรายงานสถานการณใหกัน
และกนัได แตใน ค.ศ.นี ้นกัดับเพลิงสวนใหญจะ
พดูถงึเทคโนโลยไีรสาย 4G และ 5G ท่ีใหท้ังภาพ
และเสียงชัดเจน อีกท้ังสามารถสงสัญญาณไป
ยังศูนยควบคุมสั่งการท่ีไกลออกไปได

การสื่อสารท่ีดีจะทําใหนักดับเพลิงรูวา
อันตรายคืออะไร อยูตรงไหน และจะเอาตัวรอด
จากอันตรายเหลานั้นไดอยางไร เม่ือมีขอมูล
อันตราย นกัดับเพลิงกห็าวิธแีกปญหาได ในทาง
ตรงกันขาม หากไมมีการสื่อสารท่ีจะทําใหนัก
ดับเพลิงไมรูความเคล่ือนไหวและพฤติกรรมของ
อัคคีภัยกเ็ทากบัสงพวกเขาเดินไปหาจดุจบอยาง
หลีกเล่ียงไมได

เทคโนโลยี 4G และ 5G (เม่ือมาถึง) จะ
สงภาพเคล่ือนไหว (วิดีโอ) และขอมูลในรูปแบบ
อ่ืนๆ ท้ังภาพคอมพวิเตอรกราฟก ภาพวาด CAD
ฯลฯ ไปยงัศูนยควบคุมสัง่การท่ีอยูหางออกไป ซึง่
ผูบัญชาการสถานการณ (IC) อยูท่ีนั่น โดยจะ
ตัดสินใจสั่ งการตามสิ่งท่ีเขาไดเห็นและรับรู

เราจะไมพดูถงึวาทําไมผูบญัชาการสถานการณ
จึงอยูหางออกไปจากจุดเกิดเหตุ เพราะนั่นเปน
ยุทธวิธี ประเด็นก็คือ นักดับเพลิงท่ีเขาไปใน
พื้นท่ีเพลิงไหม เชน ภายในตัวอาคารจะสื่อสาร
กบัผูบญัชาการสถานการณอยางมีประสทิธภิาพ
ไดอยางไรและดวยวิธีไหน อยาลืมวา ในพื้นท่ี
ทุรกนัดารหรือพืน้ท่ีอับสญัญาณ อุปกรณสือ่สาร
อยางวิทยุหรือโทรศัพทอาจใชการไมได ตอง
พึง่สญัญาณอินเตอรเนต็ท่ีสงภาพวิดีโอเทานัน้

กอนหนาจะถงึยคุสือ่สารผานอินเตอรเนต็
ผูผลิตอุปกรณชวยหายใจสําหรับนักดับเพลิง
กลุมหนึง่ไดผสานระบบวิทยสุือ่สารเขากบัเคร่ือง
เคร่ืองชวยหายใจ ในชวงกลางทศวรรษ 1990
ผูผลิตเคร่ืองชวยหายใจอีกกลุมหนึง่เร่ิมตนสราง
ร ะบบสงขอมูลระยะไกล (Telemetry Systems)
สาํหรับใหนกัดับเพลิงสงขอมูลใหกนัและรายงาน
สถานการณไปยงัศูนยควบคุมสัง่การอัคคีภัยท่ีอยู
ขางนอกอาคาร แตท่ีใชกันจริงๆ สวนใหญจะ
เปนการสงขอมูลเกี่ยวกับเคร่ืองชวยหายใจท่ี
กําลังสวมใสมากกวาเร่ืองอ่ืน

ระบบดังกลาวซึง่ถายทอดขอมูลอัตราการ
หายใจและปริมาณอากาศในถัง มีสัญญาณ
เตือนภัยรวมอยูดวย แตระบบมีขอผิดพลาด มี
สญัญาณรบกวนและไมม่ันคง ทําใหนกัดับเพลิง
ไมมีความม่ันใจท่ีจะใชงานจึงไมนิยมใชกัน
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