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ป ค.ศ. 2037 เกิดเพลิงไหมตึกระฟา
แหงหนึ่ง รถดับเพลิงเรงความเร็วเขาท่ีเกิดเหตุ
ในสภาพการจราจรหนาแนนมาก แนละ มันคือ
ปญหาใหญ แตสําหรับรถดับเพลิงแหงอนาคต
ในจินตนาการอันแสนวิเศษ การจราจรติดขัด
บนทองถนนไมใชอุปสรรคอีกตอไป เพราะรถ
สามารถยกตัวข้ึนเหนือการจราจรและเคล่ือนท่ี

เม่ือรถดับเพลิงถึงท่ีเกิดเหตุ หากเพลิง
ไหมเกิดข้ึนบนชั้นท่ีสูงเกนิกวาสายสูบจะฉีดน้ํา
ไปถงึได นกัดับเพลิงจะใชโดรนท่ีขับเคล่ือนดวย
แผงโรเตอรหรือใบพดัติดต้ังเรียงติดกนัหลายสบิ
ตัว ทําใหยกแทนท่ีมีนักดับเพลิงและอุปกรณ
ดับไฟข้ึนไปยังชั้ นท่ี เกิดเพลิงไหมได โดรน
ดังกลาวมีขนาดใหญแตไมตองใชคนขับ นักดับ
เพลิงสามารถฉีดน้าํหรือสารดับเพลิงจากโดรนได
นอกจากนั้น ยังใชโดรนรับผูท่ีติดอยูในอาคาร
แลวทําการอพยพออกมาจากตัวตึก จากนั้นนํา
ไปยังท่ีปลอดภัยโดยใชรถบรรทุกท่ียึดขาลงมา

เปนรถสองลอแบบเดียวกับรถดับเพลิงนั่นเอง
การออกแบบเปนผลงานของวิศวกร และ

นักประดิษฐชาวรัสเซีย “ดาไฮร เซเมนอฟ”
(Dahir Semenov) หรือรูจักกันในอีกชือ่หนึง่คือ
“เซเมนอฟ ดาไฮร เคอรมานบีวิช (Semenov
Dahir Kurmanbievich)” เขาเปนนกัจนิตนาการ
แถวหนาของรัสเซีย เขาชอบคนคิดเทคโนโลยี
เพื่ออนาคต รถดับเพลิงลํ้ายุคคันนี้เปนหนึ่งใน
ผลงาน การออกแบบท่ีนาท่ึงและทรงคุณคา
รวมท้ังเปนสวนหนึง่ของความคิดอันหลากหลาย
ในการประดิษฐยานพาหนะยุคใหมท่ีว่ิงไดใน
สภาพการจราจรท่ีหนาแนน

“เราใชรถขาสงูติดลอสรางเปนรถดับเพลิง
ซึง่สามารถว่ิงไปท่ีไหนกไ็ดในเมืองใหญไดอยาง
รวดเร็ว ขาลอท่ียดืสงูข้ึนทําใหมีชองวางเหนอืถนน
และใชพื้นท่ีไมมากในการขับเคล่ือน ลักษณะ
เหมือนจกัรยานหรือมอเตอรไซคว่ิงไปตามถนน
เพยีงแตใชลอหมุนติดท่ีฐานดานลางของแทงโชค
หรือขาสูงยึดตัวรถ จุดเดนคือว่ิงบนทางแคบๆ
บนชองวางระหวางรถยนตท่ีติดกนัเปนแพบนถนน
ได แตหากการจราจรไมติดขัดก็ว่ิงบนลอรถ
บรรทุกธรรมดา สี่หรือหกได” ตัวแทนเจาของ
ผลงาน อธิบาย

อยางไรก็ตาม มีคําถามหนึ่ งท่ีสําคัญ
รถดับเพลิงท่ีเปล่ียนเปนสองลอขาสงูดังกลาวนี้
จะทํางานไดจริงหรือไม เม่ือพิจารณาถึงแนว
ความคิดนี้ก็ยังเปนท่ีทาสงสัย เพราะในความ
เปนจริง โลกนี้ยังไมเคยมีใครคิดคนเทคโนโลยี
ยานพาหนะบนลอหมุนติดขาสงู และไมรูวาชวง
เวลาอีก 100 ป ขางหนา มนุษยจะสรางยาน

ดวยลอดานลางท้ังสองขาง หนาและหลัง จาก
การขับเคล่ือนสี่ลอเหมือนรถบรรทุกท่ัวไป เม่ือ
พบกับสภาพการจราจรท่ีติดแนนจนขยับไมได
กลไกลการขับเคล่ือนจะบงัคับใหยกลอท้ังสีย่กข้ึน
ไปเก็บขางบน แลวเหยียดขาท่ีมีลอติดดานลาง
ลงมาสองขา (กลายเปนยานท่ีมีสองลอ เหมือน
จกัรยานหรือ มอเตอรไซค) แลวขับเคล่ือนตอไป
อาศัยท่ีมีสองลอบนขาสงูและมีขนาดเล็ก รถดับ
เพลิงจึงขับเคล่ือนเหนือการจราจรท่ีติดแนน
(ลักษณะเหมือนลอยอยูบนอากาศ) ดวยความ
เร็วท่ีเหมาะสม จนถึงท่ีหมายไดทันเวลา
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พาหนะลักษณะนี้ไดหรือไม ปญหาหลักก็คือ
การทรงตัวเม่ือเปล่ียนมาว่ิงสองลอบนขาต้ังสูง
ซึง่ตัวรถท่ีอยูขางบนอาจไมสมดุลจนเกดิการลม
หรือพลิกได

นี่อาจเปนจินตนาการลวนๆ ท่ีไมอาจ
เปนจริงได แตก็ตองยอมรับคนท่ีคิดออกแบบ
เทคโนโลยีนี้

จากรถดับเพลิงก็มาถึงโดรนขับเคล่ือน
ข้ึนลงทางด่ิง เม่ือรถดับเพลิงมาถึงจดุดเกิดเหตุ
โดรนขนาด 20 เคร่ืองยนต (โรเตอร) ท่ีติดอยู
ตรงสวนบนของตัวรถดับเพลิงโดยมีสายไฟโยง
สงพลังงานใหบนิข้ึนไปขางบน “โดรนมพีลงังาน
มากพอทีจ่ะบินไปถงึช้ันทีเ่กิดเพลงิไหมโดยมนีกั
ดับเพลิงและอุปกรณที่จําเปนติดขึ้นไปดวย
มทีัง้สายฉดีน้าํดบัเพลงิและปนฉดีสารดบัเพลงิ
ชนดิผงทีอ่อกแบบเปนพเิศษ นอกจากนี ้โดรน
ยังมรีาวดานขางทียื่ดออกไปเปนไปบันไดใหผู
ตดิอยูบนตกึใชเดนิขามมายังดานในของโดรน
เพือ่อพยพออกมา ถาจําเปน”

ถาไมคิดถึงเร่ืองอ่ืน การออกแบบรถดับ
เพลิงนีเ้ปนการเตือนใหเราเตรียมรับมือกบัความ
นากลัวของอัคคีภัยในอนาคต โดยรถดับเพลิง
และอุปกรณตางๆ ท่ีใชตองไมดอยกวาความ
รายแรงของสถานการณ นั่นคือ รถดับเพลิง
อุปกรณดับเพลิงหรือแมแตนกัดับเพลิงในอนาคต
ตองมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะรับมือกับเหตุ

ฉุกเฉินท่ีเชือ่วาจะโหดรายรุนแรงยิง่กวายคุปจจบุนั
หลายเทา รถดับเพลิงท่ีใชตองเหนือกวาสภาพ
อันตรายท่ีรากฎ เพื่อใหสามารถควบคุมและ
ระงับเหตุไดผลข้ันสงูสดุ

หมายเหต ุระบบเคล่ือนท่ีดวยแกนต้ังท่ีมี
ฐานลูกลอของรถดับเพลิงท่ีออกแบบโดยดาไฮร

เซเมนอฟ เรียกวา gyroscopic ซึ่งเปนระบบ
เคล่ือนท่ีอาศัยแรงเฉ่ือยของลอหมุนเพื่อชวย
รักษาระดับทิศทางของแกนหมุน ประกอบดวย
ลอหมุนเร็วบรรจอุยูในกรอบอีกทีหนึง่ทําใหเอียง
ในทิศทางตางๆ ไดโดยอิสระ นั่นคือ หมุนใน
แกนใดๆ ก็ได โมเมนตัมเชิงมุมของลอดังกลาว
ทําใหมันคงรักษาตําแหนงของมันไวแมกรอบลอ
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จะเอียงกต็าม
ระดับเพลิงและยานพาหนะขนสงในอนาคต

ตามความคิดของดาไฮร เซเมนอฟ ถือเปนการ
แหกกฎการจราจรทางบกท่ียานพาหนะยงัมีลอ
สมัผสัพืน้ถนน เพียงแตใชพืน้ท่ีสัมผัสของลอไม
มากนกั (มากกวาลอมอเตอรไซคเล็กนอย ) แต

ขนาดใหญและเสริมคานรองรับจาํนวนมากเพือ่
ไมใหผวิถนนทลายลงมา สาํหรับยานพาหนะว่ิง
เหนือการจราจร ขาติดลอตองรองรับตัวรถท้ัง
ขณะรถเปลาและมีผูโดยสาร เขาจะสรางสมดุล

อยางตอเนื่องไดอยางไร และขณะเคล่ือนไหวมี
ระบบสรางความม่ันคงใหกับตัวตูโดยสารดวย
วิธใีด โดยเฉพาะตอนเล้ียว ถอยหลังหรือข้ึนเนนิ
สภาพสมดุลอาจเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วโดย
จะมีผลตอการทรงตัวอยางหลีกเล่ียงไมได

ระบบลอเคล่ือนท่ีแบบ gyroscopic ให
นกึถงึลอเกาอ้ีนัง่ทํางานท่ีมีลูกลอติดอยูดานลาง
ของขายดึซึง่สมัผสัพืน้เพือ่เล่ือนไปมา ปกติจะมี
อยูดวยกนั 4-5 ลอ ใหความสมดุลทุกทิศทางซึง่
ไมวาจะเล่ือนไปไหน เกาอ้ีก็จะไมลมควํ่าลงไป
แตนึกภาพเราเอาลอออกไป เหลือแคสองลอ
แลวเราลองเล่ือนเกาอ้ีไปขางหนา จะตองเกร็งตัว
เพื่อรักษาสมดุลของตัวเกาอ้ีไว มิเชนนั้นเกาอ้ี
จะลมควํ่าลง ตัวเราเองกจ็ะไดรับบาดเจบ็ไปดวย
หรือบางทีเกาอ้ีกจ็ะเคล่ือนท่ีไปไหนไมไดเลย แค
ขยบักอ็าจพลิกลมไดทันทีเพราะขาดความสมดุล

อยางไรก็ตามก็ถือวา Dahir Semenov มี
แนวความคิดท่ีดีในการพฒันายานพาหนะสาํหรับ

สามารถรองรับตัวรถท่ีมีขนาดเทากบัหรือใหญกวา
รถบรรทุกหรือรถโดยสารแลวทําใหว่ิงไปไดอยาง
คลองตัว ลองนึกภาพรถโดยสารท่ีมีขายดืสงูข้ึน
ไปบนอากาศประมาณ 3-4 เมตร ตัวถงัเหมือน
ลอยอยูโดยมีขายดืท่ีมีลอท่ีฐานรองรับ ผูโดยสาร
หลายสบิชวิีตนัง่อยูในตัวรถซึง่เหมือนบนิอยูเหนอื
สภาพการจราจรท่ีติดขัดอยูขางลาง แตประเด็นท่ี
นกัวิทยาศาสตรหลายรายยงัสงสัยคือ ขาต้ังท่ีมี
ลอหมุนตรงฐานขางลางจะพยงุตัวรถใหไดสมดุล
อยูตลอดเวลาไดอยางไร ดูตามภาพในวิดีโอจะ
เห็นวาขาติดลอสองขาท่ีรองรับตัวรถดานบน
คอนขางเล็กเม่ือเทียบกบัขนาดของตัวรถ ซึง่การ
ออกแบบตองมีระบบคานรองรับจากฐานลาง
คือขายืดท้ังสองขางอยางม่ันคง เทคโนโลยีนีใ้น
ปจจุบันมีใชในการสรางทางยกระดับท่ีใช ฐาน
ลางตรงจุดศูนยกลางและแผดานขางออกไปท้ัง
สองดานเปนผวิถนนขางบน แตฐานลางใชตอมอ

ใชในอนาคตอีก 20-30 ปขางหนา ซึง่เขาเชือ่วา
รถยนตยงัคงเปนยานพาหนะท่ีผูคนยงันยิมใชกนั
เปนอันดับหนึ่ ง ปริมาณรถยนตจะไมลดลง
การจราจรยงัคงหนาแนน โดยเฉพาะยานธรุกจิ
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ของเมืองใหญๆ ไมวามอสโก โตเกียว นิวยอรก
ลอนดอน แมจะมีการสรางรถไฟฟา รถไฟใตดิน
โมโนเรลหรือบริการขนสงสาธารณะอ่ืนๆ อยาง
มากมาย แตคนก็ยังนิยมใชรถยนตสวนตัวกัน
อยูเหมือนเดิม ซึง่สรางปญหาใหกบัการตอบโต
เหตุฉุกเฉิน โดยเฉพาะเหตุไฟไหมตึกระฟาใน
เมืองใหญ รถดับเพลิงรูปแบบเดิมจะไมมีทาง
ไปถึงท่ีเกิดเหตุไดทัน รวมถึงรถขนสงผูอพยพ
รถพยาบาล ฯลฯ จะตองติดอยูกลางถนนเปน
ชัว่โมง ผูคนจะบาดเจบ็ลมตายไมรูเทาไหร คร้ัน
จะใชเฮลิคอปเตอร โดรน หรือยานบนิชนดิอ่ืนๆ
กมี็ปญหาเร่ืองจดุจอดรับสงบนอาคารสงู เพราะ
ถาไมจอดพื้นลางก็ตองจอดบนดาดฟา หากจุด
เกดิเหตุอยูชวงกลางของตัวตึกกต็องเสยีเวลาขน
ถายคนและอุปกรณข้ึนลง ไมมียานบนิชนดิใดท่ี
สามารถจอดบนอากาศนานพอท่ีจะทําการดับ
เพลิงหรือกูภัยจนจบภารกิจได และแมจะลอย
ตัวบนอากาศไดนาน แตการเคล่ือนยายคนและ
อุปกรณจากตัวยานกบัตัวอาคารจะยากลําบาก
มากและเสี่ยงอันตรายอยางยิ่ง

Dahir Semenov คงคิดวาแลววา ไมมีวิธี
อ่ืนใดท่ีจะขนสงนกัดับเพลิงและอุปกรณดับเพลิง
รวมถึงผูอพยพ ผูบาดเจ็บ ผูปวย ฯลฯ ในเหตุ
เพลิงไหมตึกระฟาไดดีเทายานกระสวยเคล่ือนท่ี
ดวยขายดืสงูติดลอท่ีฐาน เพราะลอหมุนไดรอบ
ทิศทางและใชพื้นท่ีไมมาก แคชองวางระหวาง
ตัวรถยนตท่ีจอดสนิทอยูบนทองถนนกวางไมกี่
ฟุตก็ว่ิงผานไปไดดวยความเร็วท่ีตองการ หาก

ตอบโจทยเร่ืองการทร งตัวบนฐานลอท่ีเล็กและ
สูงไดก็จะเปนทางเลือกของยานพาหนะสําหรับ
งานตอบโตเหตุฉุกเฉินท่ียอดเยี่ยมเลยทีเดียว

Reference: Is the Fire Truck of the

Future this Wild Gyroscopic Vehicle? By
Alasdair Wilkins on August 14, 2017,
https://www.inverse.com/article/35493-
fire-truck-russian-gyroscope


