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เทคโนโลยีทาํนายเพลงิไหมชวยหนวย
กูภัยชวยชีวิตคนไดมากขึ้น (Fire forecast
technology could help rescue teams save
lives)

Source: http://www.sciencedaily.com/
releases/2010/11/101129121113.htm

เพลิงไหมในบานหรือสาํนกังานสามารถ
จะถูกติดตามและตรวจสอบไดดวยเทคโนโลยี
ซึ่งสามารถทําลายการลุกลามได

เทคโนโลยีใหมสามารถปอนขอมูลจาก
เซนเซอรท่ีติดต้ังอยูในอาคารท่ีเกดิเพลิงไหมเขา
มายงัคอมพวิเตอรท่ีจะทําใหหนวยดับเพลิงและ
กูภัยทําลายการแพรกระจายของเปลวไฟ ท้ัง
ทิศทางและลักษณะการลุกลามได เปนการชวย
ใหนักดับเพลืงประหยัดเวลาในการประเมิน
อัคคีภัยดวยตัวเองท่ีตองใชเวลาหลายนาที
ทําใหนกัดับเพลิงสามารถยบัยัง้การลุกลาม ของ
เพลิงไหมไดดีข้ึนและลดความเสยีหายใหนอยลง

เซนเซอรท่ีใชเปนแบบงายๆ ทํางานรวม
กบัเคร่ืองตรวจจบัควัน เซนเซอรวัดอุณหภูมิหอง
หรือกลองวงจรปด เพือ่วัดอุณหภูมิและความสงู
ของเพลิงไหม จากนัน้สงขอมูลไปยงัคอมพวิเตอร
ซึ่งจะมีการประมวลผลเพื่อทํานายเพลิงไหมท่ี
จะเกิดข้ึนตอไป

เทคโนโลยนีีเ้รียกวา “เซนเซอรชวยระงับ
เหตุเพลิงไหม” (Sensor Assisted Fire Fighting)
พัฒนาโดยกลุมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแหง
เอดินบะระ ประเทศสกอตแลนด เปนอุปกรณ
สังเกตการณเพลิงไหมตามเวลาจริง และจะมี
การรายงานความคืบหนาตลอดเวลาโดยใช
ขอมูลไดมาจากเซนเซอรตรวจจับ ประมวลผล
และทํานายผลท่ีจะเกิดข้ึนในสถานการณท่ีมี
การเปล่ียนแปลงท่ีชดัเจน เชน กระจกหนาตาง
แตก เซนเซอรจะสงขอมูลเขาเคร่ืองคอมพวิเตอร
เปนวาระสําคัญเพื่อการทํานายผลท่ีแมนยําข้ึน

ผลการวิจยัลงตีพมิพในวารสาร Fire Safety
Journal ซึง่คณะกรรมการยทุธศาสตรเทคโนโลยี
แหงสหราชอาณาจกัร (UK Technology Strategy
Board) และสหภาพยโุรปมีสวนรวมในการกอต้ัง

ดร. กิลเลอโม รนี (Dr. Guillermo Rein)
แหงคณะวิศวกรรมศาสตรในฐานะผูควบคุมการ
วิจยัเปดเผยวา “นกัดับเพลิงมักใชสญัชาตญาณ
ในการตอบโตเพลิงไหม คือพวกเขาใชความคิด
จากความรูและประสบการณของตัวเองในการ
คาดการณการลุกลามของไฟ เทคโนโลยนีีจ้ะให
ขอมูลพเิศษแกเขาเพือ่ใชในการตัดสนิใจตอบโต
เหตุฉุกเฉินเพื่อลดความสูญเสียและความเสี่ยง
ท่ีไมจาํเปนซึง่ในท่ีสดุกจ็ะสามารถรักษาชวิีตผูคน
และลดความเสียหายใหนอยลงได

อยางไรก็ตาม ขณะนีย้ังเปนการทดสอบ
ในระดับแบบจําลองท่ีเหมือนจริงท่ีสุดเทานั้น
การนาํเทคโนโลยนีีม้าใชงานจริงตองใชเวลาอีก
สักระยะหนึ่ง

เทคโนโลยีดับไฟดวยกระแสไฟฟา
(Fight Fire with Blasts of Flame-Bending
Electricity)

Source: https://www.popsci.com/sci-
ence/article/2011-03/future-firefighters-
could-fight-fire-blasts-flame-bending-
electricity

นักดับเพลิงไดรับการสั่งสอนมาวา การ
จะทําใหเพลิงพิโรธสงบลงตองใชน้ํา แตใน
อนาคตนักดับเพลิงจะไดใชคล่ืนกระแสไฟฟา
ปลอยไปยังเพลิงไหมทําใหมันดับลงไป
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เทคโนโลยกีารดับเพลิงพฒันาตอเนือ่งมา
หลายทศวรรษ ตอนนีเ้รามีโฟมดับไฟและผงเคมี
อีกท้ังเรายังมีวิธีการใหมๆ ในการสงสารดับ
เพลิงเหลานัน้ไปยงัเพลิงไหมเพือ่ดับมัน แตโดย
พืน้ฐานแลว เราใชวิธีการระงับเหตุท่ีโบราณอยู
นั่นคือ ใชสายฉีด/ถังน้ํา/ท่ีบรรจุอัดความดัน
เพื่อทําใหไฟเปยก

แตทีมวิจัยแหงมหาวิทยาลัยฮารวารด
สหรัฐอเมริกา กาํลังจะเปล่ียนวิธกีารดับไฟชนดิท ี่
ใครกค็าดไมถงึ แทนท่ีจะใหวิธกีารทางกายภาพ
ภายนอก เชน ฉีดน้ําหรือโฟมทําใหไฟดับ
พวกเขาคิดกาวหนาไปถึงการใชวิธีปลอยคล่ืน
กระแสไฟฟาใสกองไฟ ทําใหมันสงบราบคาบ

ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ
ของสมาคมเคมีอเมริกัน (American Chemical
Society) คร้ังท่ี 241 ซึ่งจัดข้ึนเม่ือเร็วๆ นี้ นัก
วิทยาศาสตรอธิบายถึงแนวทางการดับไฟโดย
ไมตองทําใหน้ําทวมอาคารหรือตองสํารองน้ํา
ปริมาณมหาศาล องคความรูท่ีมีมาต้ังแต 200 ป
กอนบอกใหรูวาประจุไฟฟามีผลตอรูปรางของ
เปลวไฟ ซึง่มีการตอยอดนาํมาคิดคนวิธกีระจาย
คล่ืนกระแสไฟฟาเพื่อใชดับไฟซึ่งจะเปนวิธีการ
ระงบัเหตุเพลิงไหมใหมลาสดุสาํหรับใชในอนาคต

ทีมวิจัยไดทดลองใชกระแสไฟฟาขนาด
600 วัตตตอกบักานเชือ่มกระแสไฟฟาไปยงัคาน
กระจายคล่ืนกระแสไฟฟาโดยตรง จากนั้นกอ
กองไฟข้ึนจนเปลวไฟสงูประมาณ 1 ฟุตบริเวณ
ใตคานแลวปลอยคล่ืนกระแสฟาลงมา ไฟดับลง
อยางรวดเร็ว มีการทดลองซ้ําคร้ังแลวคร้ังเลา
ก็ไดผลเหมือนเดิม

กระบวนการดับไฟดวยคล่ืนกระแสไฟฟา
คอนขางซับซอน นักวิจัยไมแนใจวาคนท่ัวไปจะ

เขาใจไดงายๆ เพราะมีหลายอยางเกิดข้ึนใน
เวลาเดียวกัน แตหลักการสําคัญคือ ผงเขมา
(คารบอน) ท่ีเกิดข้ึนระหวางการเผาไหมถูก
ทําใหเปนประจไุด เม่ือเกดิประจมัุนจะตอบสนอง
ตอสนามไฟฟาในลักษณะผิดปกติซึ่งมีผลตอ
ความม่ันคงของเปลวไฟ เม่ือกระตุนปฏิกิริยานี้
ใหแรงพอ เปลวไฟจะลมลงและดับไป

กระแสไฟฟา 600 วัตต เทากบักาํลังไฟท่ี
ใชกบัชดุเคร่ืองเสยีงรถยนต แตกลุมผูวิจยัตองการ
จะใชกาํลังไฟฟานอยกวานี ้10 เทา นัน่หมายถงึ
เคร่ืองปลอยคล่ืนกระแสไฟจะเล็กลงจนสมารถ
ใชมือถือไปดับไฟได

ดวยเคร่ืองปลอยคล่ืนกระแสไฟฟาชนิด
มือถือ นักดับเพลิงสามารถใชเปดทางเขาไปใน
อาคารโดยการดับไฟท่ีลุกขวางทางเขา หรือใช
เปดทางออกจากตัวอาคารเพือ่นําคนขางในหนี
ออกมาหรือเคล่ือนยายผูบาดเจบ็สงโรงพยาบาล

นอกจากนีย้งัใชเคร่ืองปลอยคล่ืนกระแส
ไฟฟาติดต้ังบนเพดานในลักษณะเดียวกับหัว
กระจายน้ําดับเพลิง โดยต้ังท่ัวท้ังอาคารซึ่ ง
สามารถจะลดความเสียหายจากการใชน้ําดับ
เพลิงได โดยเฉพาะเม่ือเกิดเพลิงไหมเพียง
เล็กนอยท่ีหัวมุมหอง เทคโนโลยีใหมนี้จะดับได
ทันทีโดยไมตองใชน้ําท่ีจะทําใหท้ังหองเปยก
ไปหมด

นกัดับเพลงิเมลเบิรนใชโดรนสีใ่บพดั
ชวยดับไฟ (Melbourne Firefighters deploy
quadrocopter)

Source: https://www.suasnews.com/
2011/01/melbourne-firefighters-deploy-
quadrocopter/

หนวยดับเพลิงนครเมลเบิรน ประเทศ
ออสเตรเลีย ไดแสดงอุปกรณกลองถายภาพบน
ยานบนิไรคนขับ (โดรน) รุนลาสดุท่ีสามารถบนิ
เหนอืเพลิงไหมตรวจจบัจดุท่ีรอนจดัและสงภาพ
จริงท่ีเปนปจจุบนัมายงัสถานีควบคุมกลาง

วาระครบรอบ 100 ป ของหนวยดับเพลิง
ในเมืองวิคตอรี นครเมลเบิรน เม่ือไมนานมานี้
ไดมีการจัดแสดงเทคโนโลยีดับเพลิงข้ันสูงโดย
ใชโดรน CyberQuad ซึ่งนักดับเพลิงเชื่อวาหาก
สามารถสงขอมูลจากพืน้ท่ีเกดิเพลิงไหมท่ีเขาถงึ
ลําบากไดกจ็ะเปนการประสานและสนบัสนนุงาน
ดับเพลิงและกูภัยใหมีประสทิธภิาพสงูข้ึน ดังนัน้
จึงซื้อยานบินขับเคล่ือนดวยใบพัด CyberQuad
จาํนวนสองตัว ตัวหนึง่ติดต้ังกลองความคมชดัสงู
สวนอีกตัวติดต้ังกลองความคมชัดมาตรฐาน
พรอมกลองตรวจจับความรอน

การใชกลองตรวจจับความรอนสามารถ
สังเกตจุดท่ีรอนจัดซึ่งมองดวยตาเปลาไมเห็น
อีกท้ังความละเอียดสงูของกลองสามารถมองเห็น
ตัวคนท่ีอยูใตรมไมได ท้ังนี ้ยงัอยูในชวงของการ
ทดสอบและพฒันา แตหนวยดับเพลงเมลเบอรน
เชื่อม่ันวาจะใชงาน CyberQuad ในหลากหลาย
สถานการณเพลิงไหมขนาดใหญ เชน เหตุการณ
ท่ีถนนคาวเปอร เมืองฟตุสเครย เม่ือไมนานมานี้
เปนตัวอยางของการสืบหาขอมูลทางอากาศ
แลวรวบรวมสงมาใหนักดับเพลิงสําหรับใชใน
การวางแผนดับเพลิง

หนวยดับเพลิงนครเมลเบิรนเปดรับ
เทคโนโลยท่ีีเปนนวัตกรรมเพือ่นาํมาชวยในการ
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จัดการสถานการณฉุกเฉิน CyberQuad ก็เปน
ตัวอยางหนึ่งท่ีสะทอนใหเห็นแนวความคิดนี้
โดยจะมีการทดสอบอยางเขมขนตอไปกอนจะนาํ
มาใชงานจริงซึ่งไมเพียงในเหตุฉุกเฉินเทานั้น
แตจะครอบคลุมในทุกภารกิจท่ีจําเปนตองใช
เทคโนโลยีใหมเขามาชวยเหลือ

สิง่สาํคัญในการนาํโดรนมาใชงานคือการ
ฝกอบรมบคุลากรผูบงัคับโดรน โดยจะตองมีการ
ฝกฝนจนชาํนาญงาน ต้ังแตการนาํเคร่ืองข้ึนบนิ
การถายภาพและสอดแนมสถานการณ รวมท้ัง
การสงขอมูลกลับมายังสถานีควบคุม เวลาท่ีใช
ฝกประมาณ 2-3 เดือนหรือจนกวาผูบงัคับบญัชา
เห็นวาเพียงพอแลว

เม่ือไมนานมานี้  หนวยดับเพลิงนคร
เมลเบิรนก็ไดเปดเผยเทคโนโลยีดับเพลิงชิ้น
สําคัญแกสาธารณชน นั่นคือหมวกดับเพลิง
Rosenbauer HEROS-xtreme ซึง่เปนรุนทันสมัย
ท่ีสุดเทาท่ีมีใชกันในออสเตรเลีย และยังมีการ
เปล่ียนชุดดับเพลิงเปนรุนใหมลาสุดอีกดวย

ครบรอบ 100 ปของหนวยดับเพลิงนคร
เมลเบิรน เปนการเร่ิมตนศตวรรษใหมท่ีตองมี
การพัฒนาใหกาวหนาเทาทันความเสี่ยงของ
อุบัติภัย โดยเฉพาะอัคคีภัย หนวยดับเพลิงตอง
เตรียมความพรอมและนําเทคโนโลยีทันสมัย
มาใชเพือ่ใหเกดิประสทิธภิาพและความปลอดภัย
ในอนาคตท่ีจะมาถึง

บันไดนกัดบัเพลงิทีเ่หมอืนบันไดเลือ่น
ทําใหเคลื่อนที่เร็วขึ้น (The Easy Way Up: An
Escalator for Firemen)

Source: https://www.popsci.com/
technology/article/2010-12/invention-
month-easy-way

กอนจะมีบนัไดท่ียดืสงูข้ึนไปไดดวยตัวเอง
นกัดับเพลิงตองแกวงตะขอเกีย่วบันไดใหยดึติด
กบัหนาตาง

ออรวลิ ดกัลาส เดนสินั (Orville Douglas
Denison) ใชเวลาสวนใหญในวัยหนุมของเขา
วาดภาพเคร่ืองบินในอนาคต แตเม่ือถึงวัย
เกษียณ เขาเปล่ียนเปนนกัประดิษฐสิ่งท่ีใชงาน
ไดจริง รถดับเพลิง/บันไดเลื่อน (Aerial Fire
Truck) ของเขาเปนสวนผสมระหวางสายพาน
กับบันไดซึ่งสามารถชวยใหนักดับเพลิงข้ึนไป
หาผูประสบภัยบนอาคารไดอยางรวดเร็ว

เดนสินัเร่ิมศึกษาเทคโนโลยกีูภัยหลังจาก
นั่งดูทีวีสารคดีเกี่ยวกับตึกเวิลดเทรดเซนเตอร
ถลม เม่ือวันท่ี 11 กนัยายน ป 2001 แลวเขาก็

หันมาสนใจบันไดท่ีใชงานบอยๆ กับอาคาร
เล็กๆ นักดับเพลิงเร่ิมใชบันไดท่ียืดสูงในชวงป
1880 และยังไมมีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ
ต้ังแตนั้น “มันเปนสิ่งยากลําบากมากกับการ
ปนบนัไดข้ึนไปแบกบางคนข้ึนบาแลวปนลงมา”
เดนิสันกลาว เขาคิดในใจ จะตองมีวิธีท่ีดีกวา
และ รวดเร็วกวา ดังนั้นเขาจึงออกแบบบันได
ดับเพลิงท่ีเคล่ือนท่ีไดแบบบันไดเล่ือนติดต้ัง
กบัรถบรรทุกทําใหนกัดับเพลิงใชเวลานอยกวา
การปนบันไดท่ัวไปถึง 50%

ในการกู ภัย นักดับเพลิงสามารถยืด

บนัไดไฮโดรลิกของเดนสินัไปยงัหนาตางท่ีสงูจาก
พืน้ 113 ฟตุ (33.9 เมตร) แตแทนท่ีจะเดินข้ึน
ตามปกติ นักดับเพลิงจะกระโดดข้ึนบันไดแลว
บนัไดกจ็ะเล่ือนข้ึนไปในอัตรา 200 ฟตุ ตอนาที
เร็วกวาการปนของนกัดับเพลิงท่ีมีสมัภาระหนกั
130 ปอนดถงึ 2 เทา นกัดับเพลิงจะเดินทางไปท่ี
หนาตางอาคาร นาํตัวคนหมดสติข้ึนเปลพยาบาล
เกีย่วเปลเขากับบันไดแลวกดปุมใหบนัไดเล่ือน
ในทิศตรงขามเพือ่นาํผูปวยลงพืน้อยางปลอดภัย
เดนสินัอธบิายวาเวลาท่ีใชในการนาํตัวผูปวยลง
มาประมาณ 15 นาที โดยใชนักดับเพลิงหลาย

หลกัการทํางานของบันไดเลือ่นดับเพลงิของเดนิสนั
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คนนําคนปวยคนเดียวลงมาจากอาคารสูง 10
ชั้น และเขายังกลาวอยางม่ันใจ บันไดเล่ือนดับ
เพลิงของเขาสามารถพาคนสีค่นจากชัน้เดียวกนั
ลงมายังพื้นลางไดภายในเวลาเพียง 4 นาที

นกัดับเพลิงจาํนวนมากชืน่ชมนวัตกรรม
ของเดนิสัน แตก็มีไมนอยท่ีกังวลถึงอันตรายท่ี
อาจจะเกดิข้ึนและไดแนะนาํใหทําอะไรท่ีงายกวานี้
ซึ่งเดนิสันก็ไดรับฟงคําติชม แตเนื่องจากไดรับ
ทาบทามจากผูผลิตบางรายแลว เขาจึงไมได
แกไขแบบท่ีนําเสนอใดๆ “สําหรับผม” เขา
กลาว “นีคื่อความจาํเปนเพื่อแกไขปญหาเดิมๆ
ท่ีเกิดข้ึนมานาน”

การทาํงานของบันไดเลือ่นดบัเพลงิของ
เดนสินั

เม่ือบนัไดไฮโดรลิกของเดนสินัเร่ิมทํางาน
มันจะดึงพืน้บันไดท่ีเกบ็ใตฐานบันไดข้ึนไปดวย
พืน้บนัไดจะปอนเขากบัโครงบนัไดแลวเล่ือนข้ึน
ไปขางบนลักษณะเหมือนบนัไดเล่ือนท่ัวไป พืน้
บนัไดจะเคล่ือนท่ีอิสระและล็อคเขากบัโครงบนัได
ดวยระบบสปริงซึง่ทําบันไดเล่ือนข้ึนลงไดอยาง
ราบร่ืนและม่ันคงดวยความเร็ว 200 ฟตุตอนาที
(60 เมตรตอนาที)

หมวกดบัเพลงิแหงอนาคตของสวเีดน
(Sweden's futuristic firefighting helmet)

Source: https://interesting engineering.com/
technological-advances-take-firefighting-next-level

หมวกดับเพลิงมองทะลุ (C-Thru fire-
fighting helmet) อุปกรณปองกนัแหงอนาคตกาล
โดยแทซึ่งไดมาจากการผสานหลายเทคโนโลยี
เขาดวยกนั ในบางมุมมองคลายกบัหมวกนกับนิ
เคร่ืองบินรบ สามารถปอนขอมูลไปยังกระจก
ครอบตาแสดงสิง่ท่ีผูสวมใสควรรู รวมถงึอุณหภูมิ
ปริมาณออกซิเจนท่ียังคงเหลืออยู ปริมาณแกส
คารบอนไดออกไซด กลองสรางภาพดวยความ

รอนขนาดเล็ก (Optic-thermal Camera) ท่ีติด
ขอบหมวกดานบนชวยในการคนหา นกัดับเพลิง
สามารถมองเห็นไดชดัเจนแมวาจะอยูทามกลาง
ควันไฟท่ีหนาทึบก็ตาม

แวนของหมวกมีกรอบแข็งเพิม่ความม่ันคง

เลนสทําหนาท่ีเปนจอแสดงขอมูลท่ีจําเปนซึ่ง
นอกจากรับภาพโดยตรงจากกล้ีองติดหมวกแลว
ยงัรับขอมูลท่ีไดจากกลองสรางภาพจากความรอน
(TIC) ซึ่งหัวหนาทีมคนหาถือเดินนําหนา โดย
ขอมูลจากกลอง TIC จะสงไปรวบรวมไวท่ีศูนย
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ควบคุมกลางดานนอกจุดเกิดเหตุจากนั้นจะสง
ไปยังหมวกของนักดับเพลิงแตละคนดวยระบบ
คลาวด ปรากฏขอมูลบนเลนสกระจกหมวก

นั่นหมายความวา นักดับเพลิงจะไดรับ
ขอมูลจากสองทางคือกลองของตัวเองและจาก
ศูนยควบคุมกลางท่ีรวบรวมขอมูลและภาพจาก
กลอง TIC ของหัวหนาทีมท่ีเขาไปในจุดเกิดเหตุ
ลวงหนา ทามกลางความมืดจากควันปกคลุม
หนาทึบ นักดําควันจะมองเห็นภาพตางๆ บน
กระจกเลนสของหมวกท้ังตามเวลาจริงและขอมูล
ท่ีปอนเขาไปตามความจําเปน ดวยหมวกใบนี้
นักดับเพลิงสามารถคนหาผูประสบภัยไดอยาง
แมนยาํและสามารถชวยเหลือออกมาไดทันเวลา

นอกจากนี้ หมวกยังมีระบบสื่อสารสอง
ทางไรสายท่ีทันสมัย นกัดับเพลิงสามารถติดตอ
สือ่สารกบัศูนยควบคุมและเพือ่นนกัดับเพลิงได
ในทุกสถานการณดวยความคมชัดสูง

C-Thru firefighting helmet ออกแบบมา
เพื่อใชงานในพื้นท่ีซึ่งมีควันหนาทึบและนักดับ
เพลิงไมมีเวลารอระบายควัน ตองรีบเขาไปชวย
ผูประสบภัยภายในตัวอาคารโดยเร็วสดุซึง่หมวก
ดับเพลิงรุนเกาทําไมไดเด็ดขาด ดวยเทคโนโลยี
การสรางภาพจากความรอนและกลองมองทะลุ
ควันท่ีสงภาพมายังเลนสครอบหนาของหมวก
ทําใหนักดับเพลิงท่ีสวมใสหมวกมองเห็นสิ่งอยู
ขางหนาไดอยางชัดเจนแมจะมืดมิดดวยกลุม
ควัน อีกท้ังยงัไดรับขอมูลสาํคัญและมีประโยชน
ในการทํางานปรากฏบนเลนสอีกดวย

รถถงัดบัเพลงิเยอรมนั (Tracked Fire-
fighting Vehicle)

Source: https://www.racgermany.
com/products/oilfield_trucks/fire_fighting
_vehicle.html

รถฉีดน้าํดับเพลิงตีนตะขาบทําในเยอรมัน
รุน Fire Commander สามารถบกุตะลุยไปดับไฟ
ในท่ีพื้นท่ีเขาถึงยากลําบากไดอยางนาท่ึง เปน
สวนผสมของรถถังในสมรภูมิรบกับแทนฉีด
น้ําดับเพลิง เหมาะสําหรับการดับไฟบอน้ํามัน
ทอขนสงแกสและน้าํมัน คลังปโตรเลียม โรงงาน
เคมี สนามบิน รวมถึงไฟปา

ฐานลางเปนรถถงั Leopard 1 ขับเคล่ือน
ดวยสายพาน ดานบนเปนแทนดับเพลิงทันสมัย
มีถงับรรจนุ้าํซึง่สามารถสบูน้าํจากแหลงน้าํสาํรอง
ผานวาลวดานทายรถได พรอมปนฉีดน้ําแบบ
กระบอกแฝดติดต้ังดานซายหนาตัวรถ ดานทาย
มี IFEX กระบอกฉีดน้าํแรงดันสูง และสายยาว
100 เมตรสาํรองไวสองกระบอก สาํหรับลากไป
ฉีดดับไฟฉุกเฉินในบริเวณใกลเคียง บริเวณ
ดานหนารถถังระหวางตีนตะขาบสองขางมีหัว
ฉีดน้ําสําหรับดับไฟท่ีพื้น รวมถึงมีผานเหล็ก
เกรดดินดานหนารถสาํหรับเกล่ียดินดับไฟหรือ
ใชดันสิง่กดีขวางหรืออุปสรรคอ่ืนๆ ท่ีอยูขางหนา

Tracked Fire-fighting Vehicle: Fire Commander
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ออกไปใหพนทาง รวมท้ังเอาไวกั้นน้ําจากการ
ดับเพลิงไมใหไหลมาทวมตีนตะขาบ

Fire Commander ใชเคร่ืองยนต 830 แรงมา
ซึ่งสามารถสงกําลังไปยงัผานเหล็กท่ีพบัมาขาง
หลังได ทําใหสามารถขุดดินเปนรองเพื่อกั้นไฟ
ลาม (Firebreaks) หรือเคลียรพื้นท่ีขางหนาได

เนือ่งจากเปนยานพาหนะท่ีทําความเยน็
ใหกับตัวเองได Fire Commander จึงสามารถ
ปฏิบติังานระงบัเหตุเพลิงไหมเปนระยะเวลานาน
ระบบทําความเย็นใหกับตัวเองก็คือหัวฉีดพรม
นําท่ีติดต้ังตามจุดตางของตัวรถนั่นเอง ทําใหมี
ความทนทานในสภาพรอนจัดตอเนื่องหลาย
ชั่วโมงหรือเปนวัน

หากในหองคนขับขาดออกซิเจนจะมี
ระบบปอนออกซิเจนสําหรับใชหายใจ ระบบท่ี
คลายกันมีไวสําหรับปอนอากาศสําหรับการ
เผาไหมของเคร่ืองยนตดวย

ถังบรรจุน้ําบนตัวรถมีความจุ 12,000

ลิตร ซึ่งสามารถเติมน้ําจากแหลงสํารองตาม
ธรรมชาติแหละแหลงอ่ืนๆ ไดดวยเคร่ืองสูบน้ํา

แรงดันสูงสรางสญุญากาศในตัว (self-priming
high capacity water pumps)

ดังท่ีกลาวไปแลว Fire Commander
ขับเคล่ือนดวยรถถงั Leopard 1 ของเยอรมันและ
ใชเทคโนโลยดัีบเพลิงข้ันสงูของเยอรมันจงึทําให
เปนยานพาหนะสูไฟท่ีมีลักษณะพิเศษสําหรับ
การปฏิบัติงานในพื้นท่ียากลําบากท้ังรูปแบบ
ของการเกิดเพลิงไหมและสภาพภูมิประเทศ

ขอมูลจําเพาะรถดับเพลิงตีนตะขาบ
“Fire Commander” (Tracked Fire-fighting
Vehicle)

เคร่ืองยนต: MTU MB 838 Ca M / 500,
10 สูบกําลัง 610 กิโลวัตต (830 แรงมา)

เกียร: ZF 4 จังหวะ เปล่ียนและบังคับ
เกียรดวยตัวเปล่ียนแรงบดิไฮโดรลิก

ความยาวตัวรถรวมผาน: 8100 ม.ม.
ความกวางตัวรถ: 3400 ม.ม.
ความสูง: 3550 ม.ม.
ชวงวางระหวางพืน้กบัทองรถ: 420 ม.ม.
น้ําหนักตัวรถ (รวมระบบดับเพลิง/น้ํา

11,600 ลิตรและสารตัวเติม): 50 ตัน
รัศมีวงเล้ียว: 4.96 เมตร
ความเร็วสูงสุด: 50 กม./ชม.
ความเร็วเคล่ือนท่ีชา: 4 กม./ชม.
ความจถุังเชื้อเพลิง: 985 ลิตร
ระยะทํางาน : ทางถนน 450 กม.

: ทางนอกถนน 250 กม.
ความสามารถไตความชัน: 58% (26  )ํ
ความสามารถทํางานบนพื้ นท่ี เอียง:

27% (14  )ํ


