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ป ค.ศ. 2037 เกิดเพลิงไหมตึกระฟา
แหงหนึ่ง รถดับเพลิงเรงความเร็วเขาที่เกิดเหตุ
ในสภาพการจราจรหนาแนนมาก แนละ มันคือ
ปญหาใหญ แตสําหรับรถดับเพลิงแหงอนาคต
ในจินตนาการอันแสนวิเศษ การจราจรติดขัด
บนทองถนนไมใชอุปสรรคอีกตอไป เพราะรถ
สามารถยกตัวขึน้ เหนือการจราจรและเคลือ่ นที่

ดวยลอดานลางทั้งสองขาง หนาและหลัง จาก
การขับเคลื่อนสี่ลอเหมือนรถบรรทุกทั่วไป เมื่อ
พบกับสภาพการจราจรที่ติดแนนจนขยับไมได
กลไกลการขับเคลือ่ นจะบังคับใหยกลอทัง้ สีย่ กขึน้
ไปเก็บขางบน แลวเหยียดขาที่มีลอติดดานลาง
ลงมาสองขา (กลายเปนยานทีม่ สี องลอ เหมือน
จักรยานหรือ มอเตอรไซค) แลวขับเคลือ่ นตอไป
อาศัยทีม่ สี องลอบนขาสูงและมีขนาดเล็ก รถดับ
เพลิ งจึงขับเคลื่ อนเหนือการจราจรที่ ติ ดแน น
(ลักษณะเหมือนลอยอยูบ นอากาศ) ดวยความ
เร็วที่เหมาะสม จนถึงที่หมายไดทันเวลา

เมื่อรถดับเพลิงถึงที่เกิดเหตุ หากเพลิง
ไหมเกิดขึ้นบนชั้นทีส่ ูงเกินกวาสายสูบจะฉีดน้ํา
ไปถึงได นักดับเพลิงจะใชโดรนทีข่ ับเคลือ่ นดวย
แผงโรเตอรหรือใบพัดติดตัง้ เรียงติดกันหลายสิบ
ตัว ทําใหยกแทนที่มีนักดับเพลิงและอุปกรณ
ดั บ ไฟขึ้ นไปยั ง ชั้ นที่ เกิ ดเพลิ ง ไหม ได โดรน
ดังกลาวมีขนาดใหญแตไมตองใชคนขับ นักดับ
เพลิงสามารถฉีดน้าํ หรือสารดับเพลิงจากโดรนได
นอกจากนั้น ยังใชโดรนรับผูที่ติดอยูในอาคาร
แลวทําการอพยพออกมาจากตัวตึก จากนั้นนํา
ไปยังที่ปลอดภัยโดยใชรถบรรทุกที่ยึดขาลงมา

เปนรถสองลอแบบเดียวกับรถดับเพลิงนั่นเอง
การออกแบบเปนผลงานของวิศวกร และ
นักประดิษฐชาวรัสเซีย “ดาไฮร เซเมนอฟ”
(Dahir Semenov) หรือรูจ ักกันในอีกชือ่ หนึง่ คือ
“เซเมนอฟ ดาไฮร เคอรมานบีวิช (Semenov
Dahir Kurmanbievich)” เขาเปนนักจินตนาการ
แถวหนาของรัสเซีย เขาชอบคนคิดเทคโนโลยี
เพื่ออนาคต รถดับเพลิงล้ํายุคคันนี้เปนหนึ่งใน
ผลงาน การออกแบบที่ น าทึ่ งและทรงคุ ณค า
รวมทัง้ เปนสวนหนึง่ ของความคิดอันหลากหลาย
ในการประดิษฐยานพาหนะยุคใหมที่ วิ่ งไดใน
สภาพการจราจรที่หนาแนน
“เราใชรถขาสูงติดลอสรางเปนรถดับเพลิง
ซึง่ สามารถวิง่ ไปทีไ่ หนก็ไดในเมืองใหญไดอยาง
รวดเร็ว ขาลอทีย่ ดื สูงขึน้ ทําใหมชี อ งวางเหนือถนน
และใชพื้นที่ไมมากในการขับเคลื่อน ลักษณะ
เหมือนจักรยานหรือมอเตอรไซควงิ่ ไปตามถนน
เพียงแตใชลอ หมุนติดทีฐ่ านดานลางของแทงโชค
หรือขาสูงยึดตัวรถ จุดเดนคือวิ่งบนทางแคบๆ
บนชองวางระหวางรถยนตทตี่ ดิ กันเปนแพบนถนน
ได แต หากการจราจรไมติ ดขั ดก็วิ่ งบนลอรถ
บรรทุกธรรมดา สี่หรือหกได” ตัวแทนเจาของ
ผลงาน อธิบาย
อย างไรก็ ตาม มี คําถามหนึ่ ง ที่ สําคั ญ
รถดับเพลิงทีเ่ ปลีย่ นเปนสองลอขาสูงดังกลาวนี้
จะทํางานไดจริงหรือไม เมื่ อพิจารณาถึงแนว
ความคิดนี้ก็ยังเปนที่ทาสงสัย เพราะในความ
เปนจริง โลกนี้ยังไมเคยมีใครคิดคนเทคโนโลยี
ยานพาหนะบนลอหมุนติดขาสูง และไมรวู า ชวง
เวลาอีก 100 ป ขางหนา มนุษยจะสรางยาน
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พาหนะลักษณะนี้ ไดหรือไม ปญหาหลักก็คือ
การทรงตัวเมื่อเปลี่ยนมาวิ่งสองลอบนขาตั้งสูง
ซึง่ ตัวรถทีอ่ ยูข า งบนอาจไมสมดุลจนเกิดการลม
หรือพลิกได
นี่ อาจเปนจินตนาการลวนๆ ที่ ไมอาจ
เปนจริงได แตก็ตองยอมรับคนที่คิดออกแบบ
เทคโนโลยีนี้
จากรถดับเพลิงก็มาถึงโดรนขับเคลื่อน
ขึ้นลงทางดิง่ เมือ่ รถดับเพลิงมาถึงจุดดเกิดเหตุ
โดรนขนาด 20 เครื่องยนต (โรเตอร) ที่ติดอยู
ตรงสวนบนของตัวรถดับเพลิงโดยมีสายไฟโยง
สงพลังงานใหบนิ ขึน้ ไปขางบน “โดรนมีพลังงาน
มากพอทีจ่ ะบินไปถึงชัน้ ทีเ่ กิดเพลิงไหมโดยมีนกั
ดับเพลิงและอุปกรณที่จําเปนติดขึ้นไปดวย
มีทงั้ สายฉีดน้าํ ดับเพลิงและปนฉีดสารดับเพลิง
ชนิดผงทีอ่ อกแบบเปนพิเศษ นอกจากนี้ โดรน
ยังมีราวดานขางทีย่ ดื ออกไปเปนไปบันไดใหผู
ติดอยูบ นตึกใชเดินขามมายังดานในของโดรน
เพือ่ อพยพออกมา ถาจําเปน”
ถาไมคิดถึงเรื่องอื่น การออกแบบรถดับ
เพลิงนีเ้ ปนการเตือนใหเราเตรียมรับมือกับความ
นากลัวของอัคคีภัยในอนาคต โดยรถดับเพลิง
และอุปกรณตางๆ ที่ ใชตองไมดอยกวาความ
รายแรงของสถานการณ นั่ นคือ รถดับเพลิง
อุปกรณดบั เพลิงหรือแมแตนกั ดับเพลิงในอนาคต
ตองมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะรับมือกับเหตุ

ฉุกเฉินทีเ่ ชือ่ วาจะโหดรายรุนแรงยิง่ กวายุคปจจุบนั
หลายเทา รถดับเพลิงที่ใชตองเหนือกวาสภาพ
อันตรายที่ รากฎ เพื่ อใหสามารถควบคุมและ
ระงับเหตุไดผลขัน้ สูงสุด
หมายเหตุ ระบบเคลือ่ นทีด่ ว ยแกนตัง้ ทีม่ ี
ฐานลูกลอของรถดับเพลิงทีอ่ อกแบบโดยดาไฮร

เซเมนอฟ เรียกวา gyroscopic ซึ่งเปนระบบ
เคลื่ อนที่ อาศั ยแรงเฉื่ อยของลอหมุนเพื่ อชวย
รักษาระดับทิศทางของแกนหมุน ประกอบดวย
ลอหมุนเร็วบรรจุอยูใ นกรอบอีกทีหนึง่ ทําใหเอียง
ในทิศทางตางๆ ไดโดยอิสระ นั่นคือ หมุนใน
แกนใดๆ ก็ได โมเมนตัมเชิงมุมของลอดังกลาว
ทําใหมนั คงรักษาตําแหนงของมันไวแมกรอบลอ
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จะเอียงก็ตาม
ระดับเพลิงและยานพาหนะขนสงในอนาคต
ตามความคิดของดาไฮร เซเมนอฟ ถือเปนการ
แหกกฎการจราจรทางบกทีย่ านพาหนะยังมีลอ
สัมผัสพืน้ ถนน เพียงแตใชพนื้ ทีส่ ัมผัสของลอไม
มากนัก (มากกวาลอมอเตอรไซคเล็กนอย ) แต

สามารถรองรับตัวรถทีม่ ขี นาดเทากับหรือใหญกวา
รถบรรทุกหรือรถโดยสารแลวทําใหวงิ่ ไปไดอยาง
คลองตัว ลองนึกภาพรถโดยสารทีม่ ขี ายืดสูงขึน้
ไปบนอากาศประมาณ 3-4 เมตร ตัวถังเหมือน
ลอยอยูโ ดยมีขายืดทีม่ ลี อ ทีฐ่ านรองรับ ผูโ ดยสาร
หลายสิบชีวติ นัง่ อยูใ นตัวรถซึง่ เหมือนบินอยูเ หนือ
สภาพการจราจรทีต่ ดิ ขัดอยูข า งลาง แตประเด็นที่
นักวิทยาศาสตรหลายรายยังสงสัยคือ ขาตัง้ ทีม่ ี
ลอหมุนตรงฐานขางลางจะพยุงตัวรถใหไดสมดุล
อยูตลอดเวลาไดอยางไร ดูตามภาพในวิดีโอจะ
เห็นวาขาติดลอสองขาที่ รองรับตัวรถดานบน
คอนขางเล็กเมือ่ เทียบกับขนาดของตัวรถ ซึง่ การ
ออกแบบตองมีระบบคานรองรับจากฐานลาง
คือขายืดทั้งสองขางอยางมัน่ คง เทคโนโลยีนใี้ น
ปจจุบันมีใชในการสรางทางยกระดับที่ใช ฐาน
ลางตรงจุดศูนยกลางและแผดา นขางออกไปทัง้
สองดานเปนผิวถนนขางบน แตฐานลางใชตอมอ

อยางตอเนื่องไดอยางไร และขณะเคลื่อนไหวมี
ระบบสรางความมั่นคงใหกับตัวตูโดยสารดวย
วิธใี ด โดยเฉพาะตอนเลีย้ ว ถอยหลังหรือขึน้ เนิน
สภาพสมดุลอาจเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วโดย
จะมีผลตอการทรงตัวอยางหลีกเลี่ยงไมได
ระบบลอเคลื่อนที่แบบ gyroscopic ให
นึกถึงลอเกาอีน้ งั่ ทํางานทีม่ ลี กู ลอติดอยูด า นลาง
ของขายึดซึง่ สัมผัสพืน้ เพือ่ เลือ่ นไปมา ปกติจะมี
อยูด ว ยกัน 4-5 ลอ ใหความสมดุลทุกทิศทางซึง่
ไมวาจะเลื่อนไปไหน เกาอี้ก็จะไมลมคว่ําลงไป
แตนึกภาพเราเอาลอออกไป เหลือแคสองลอ
แลวเราลองเลือ่ นเกาอีไ้ ปขางหนา จะตองเกร็งตัว
เพื่อรักษาสมดุลของตัวเกาอี้ไว มิเชนนั้นเกาอี้
จะลมคว่าํ ลง ตัวเราเองก็จะไดรบั บาดเจ็บไปดวย
หรือบางทีเกาอีก้ จ็ ะเคลือ่ นทีไ่ ปไหนไมไดเลย แค
ขยับก็อาจพลิกลมไดทนั ทีเพราะขาดความสมดุล
อยางไรก็ตามก็ถือวา Dahir Semenov มี
แนวความคิดทีด่ ใี นการพัฒนายานพาหนะสําหรับ

ขนาดใหญและเสริมคานรองรับจํานวนมากเพือ่
ไมใหผวิ ถนนทลายลงมา สําหรับยานพาหนะวิง่
เหนือการจราจร ขาติดลอตองรองรับตัวรถทั้ง
ขณะรถเปลาและมีผูโดยสาร เขาจะสรางสมดุล

ใชในอนาคตอีก 20-30 ปขา งหนา ซึง่ เขาเชือ่ วา
รถยนตยงั คงเปนยานพาหนะทีผ่ คู นยังนิยมใชกนั
เป นอั นดั บ หนึ่ ง ปริ มาณรถยนต จะไม ลดลง
การจราจรยังคงหนาแนน โดยเฉพาะยานธุรกิจ
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ของเมืองใหญๆ ไมวามอสโก โตเกียว นิวยอรก
ลอนดอน แมจะมีการสรางรถไฟฟา รถไฟใตดนิ
โมโนเรลหรือบริการขนสงสาธารณะอืน่ ๆ อยาง
มากมาย แตคนก็ยังนิยมใชรถยนตสวนตัวกัน
อยูเ หมือนเดิม ซึง่ สรางปญหาใหกบั การตอบโต
เหตุฉุกเฉิน โดยเฉพาะเหตุไฟไหมตึกระฟาใน
เมืองใหญ รถดับเพลิงรูปแบบเดิมจะไมมีทาง
ไปถึงที่เกิดเหตุไดทัน รวมถึงรถขนสงผูอพยพ
รถพยาบาล ฯลฯ จะตองติดอยูกลางถนนเปน
ชัว่ โมง ผูค นจะบาดเจ็บลมตายไมรเู ทาไหร ครัน้
จะใชเฮลิคอปเตอร โดรน หรือยานบินชนิดอืน่ ๆ
ก็มปี ญ
 หาเรือ่ งจุดจอดรับสงบนอาคารสูง เพราะ
ถาไมจอดพื้นลางก็ตอ งจอดบนดาดฟา หากจุด
เกิดเหตุอยูช ว งกลางของตัวตึกก็ตอ งเสียเวลาขน
ถายคนและอุปกรณขนึ้ ลง ไมมยี านบินชนิดใดที่
สามารถจอดบนอากาศนานพอที่จะทําการดับ
เพลิงหรือกูภัยจนจบภารกิจได และแมจะลอย
ตัวบนอากาศไดนาน แตการเคลือ่ นยายคนและ
อุปกรณจากตัวยานกับตัวอาคารจะยากลําบาก
มากและเสี่ยงอันตรายอยางยิ่ง
Dahir Semenov คงคิดวาแลววา ไมมีวิธี
อืน่ ใดทีจ่ ะขนสงนักดับเพลิงและอุปกรณดบั เพลิง
รวมถึงผูอพยพ ผูบาดเจ็บ ผูปวย ฯลฯ ในเหตุ
เพลิงไหมตกึ ระฟาไดดเี ทายานกระสวยเคลือ่ นที่
ดวยขายืดสูงติดลอทีฐ่ าน เพราะลอหมุนไดรอบ ตอบโจทยเรือ่ งการทร งตัวบนฐานลอทีเ่ ล็กและ
ทิศทางและใชพื้นที่ไมมาก แคชองวางระหวาง สูงไดก็จะเปนทางเลือกของยานพาหนะสําหรับ
ตัวรถยนตทจี่ อดสนิทอยูบนทองถนนกวางไมกี่ งานตอบโตเหตุฉุกเฉินที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียว
Reference: Is the Fire Truck of the
ฟุตก็วิ่งผานไปไดดวยความเร็วที่ตองการ หาก

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