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เทคโนโลยีทาํ นายเพลิงไหมชว ยหนวย
กูภัยชวยชีวิตคนไดมากขึ้น (Fire forecast
technology could help rescue teams save
lives)
Source: http://www.sciencedaily.com/
releases/2010/11/101129121113.htm
เพลิงไหมในบานหรือสํานักงานสามารถ
จะถูกติดตามและตรวจสอบไดดวยเทคโนโลยี
ซึ่งสามารถทําลายการลุกลามได
เทคโนโลยีใหมสามารถปอนขอมูลจาก
เซนเซอรทตี่ ดิ ตัง้ อยูใ นอาคารทีเ่ กิดเพลิงไหมเขา
มายังคอมพิวเตอรทจี่ ะทําใหหนวยดับเพลิงและ
กู ภัยทําลายการแพรกระจายของเปลวไฟ ทั้ ง
ทิศทางและลักษณะการลุกลามได เปนการชวย
ให นั กดั บ เพลื ง ประหยั ดเวลาในการประเมิ น
อั คคี ภั ยด วยตั วเองที่ ต องใช เวลาหลายนาที
ทําใหนกั ดับเพลิงสามารถยับยัง้ การลุกลาม ของ
เพลิงไหมไดดขี นึ้ และลดความเสียหายใหนอ ยลง
เซนเซอรทใี่ ชเปนแบบงายๆ ทํางานรวม
กับเครือ่ งตรวจจับควัน เซนเซอรวดั อุณหภูมหิ อ ง
หรือกลองวงจรปด เพือ่ วัดอุณหภูมแิ ละความสูง
ของเพลิงไหม จากนัน้ สงขอมูลไปยังคอมพิวเตอร
ซึ่งจะมีการประมวลผลเพื่อทํานายเพลิงไหมที่
จะเกิดขึน้ ตอไป
เทคโนโลยีนเี้ รียกวา “เซนเซอรชวยระงับ
เหตุเพลิงไหม” (Sensor Assisted Fire Fighting)
พัฒนาโดยกลุ มนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแหง
เอดินบะระ ประเทศสกอตแลนด เปนอุปกรณ
สังเกตการณเพลิงไหมตามเวลาจริง และจะมี
การรายงานความคื บ หน าตลอดเวลาโดยใช
ขอมูลไดมาจากเซนเซอรตรวจจับ ประมวลผล
และทํานายผลที่ จะเกิ ดขึ้ นในสถานการณที่ มี
การเปลี่ยนแปลงที่ชดั เจน เชน กระจกหนาตาง
แตก เซนเซอรจะสงขอมูลเขาเครือ่ งคอมพิวเตอร
เปนวาระสําคัญเพื่อการทํานายผลที่แมนยําขึ้น

ผลการวิจยั ลงตีพมิ พในวารสาร Fire Safety
Journal ซึง่ คณะกรรมการยุทธศาสตรเทคโนโลยี
แหงสหราชอาณาจักร (UK Technology Strategy
Board) และสหภาพยุโรปมีสว นรวมในการกอตัง้
ดร. กิลเลอโม รีน (Dr. Guillermo Rein)
แหงคณะวิศวกรรมศาสตรในฐานะผูค วบคุมการ
วิจยั เปดเผยวา “นักดับเพลิงมักใชสญ
ั ชาตญาณ
ในการตอบโตเพลิงไหม คือพวกเขาใชความคิด
จากความรูและประสบการณของตัวเองในการ
คาดการณการลุกลามของไฟ เทคโนโลยีนจี้ ะให
ขอมูลพิเศษแกเขาเพือ่ ใชในการตัดสินใจตอบโต
เหตุฉุกเฉินเพื่อลดความสูญเสียและความเสี่ยง
ทีไ่ มจาํ เปนซึง่ ในทีส่ ดุ ก็จะสามารถรักษาชีวติ ผูค น
และลดความเสียหายใหนอยลงได
อยางไรก็ตาม ขณะนีย้ ังเปนการทดสอบ
ในระดับแบบจําลองที่เหมือนจริงที่สุดเทานั้น
การนําเทคโนโลยีนมี้ าใชงานจริงตองใชเวลาอีก
สักระยะหนึ่ง

เทคโนโลยี ดั บไฟด วยกระแสไฟฟ า
(Fight Fire with Blasts of Flame-Bending
Electricity)
Source: https://www.popsci.com/science/article/2011-03/future-firefighterscould-fight-fire-blasts-flame-bendingelectricity
นักดับเพลิงไดรับการสั่งสอนมาวา การ
จะทําให เพลิ ง พิ โรธสงบลงต องใช น้ํ า แต ใน
อนาคตนักดับเพลิงจะไดใชคลื่ นกระแสไฟฟา
ปลอยไปยังเพลิงไหมทําใหมันดับลงไป
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เทคโนโลยีการดับเพลิงพัฒนาตอเนือ่ งมา
หลายทศวรรษ ตอนนีเ้ รามีโฟมดับไฟและผงเคมี
อีกทั้ งเรายังมีวิธีการใหมๆ ในการสงสารดับ
เพลิงเหลานัน้ ไปยังเพลิงไหมเพือ่ ดับมัน แตโดย
พืน้ ฐานแลว เราใชวธิ ีการระงับเหตุทโี่ บราณอยู
นั่นคือ ใชสายฉีด/ถังน้ํา/ที่บรรจุอัดความดัน
เพื่อทําใหไฟเปยก
แตที มวิ จัยแห งมหาวิทยาลั ยฮาร วาร ด
สหรัฐอเมริกา กําลังจะเปลีย่ นวิธกี ารดับไฟชนิดที่
ใครก็คาดไมถงึ แทนทีจ่ ะใหวธิ กี ารทางกายภาพ
ภายนอก เช น ฉี ด น้ํ า หรื อโฟมทําให ไ ฟดั บ
พวกเขาคิดกาวหนาไปถึงการใชวิธีปลอยคลื่น
กระแสไฟฟาใสกองไฟ ทําใหมันสงบราบคาบ
ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ
ของสมาคมเคมีอเมริกัน (American Chemical
Society) ครั้งที่ 241 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ นัก
วิทยาศาสตรอธิบายถึงแนวทางการดับไฟโดย
ไมตองทําใหน้ําทวมอาคารหรือตองสํารองน้ํา
ปริมาณมหาศาล องคความรูท มี่ มี าตัง้ แต 200 ป
กอนบอกใหรูวาประจุไฟฟามีผลตอรูปรางของ
เปลวไฟ ซึง่ มีการตอยอดนํามาคิดคนวิธกี ระจาย
คลื่นกระแสไฟฟาเพื่อใชดับไฟซึ่งจะเปนวิธีการ
ระงับเหตุเพลิงไหมใหมลา สุดสําหรับใชในอนาคต
ทีมวิจัยไดทดลองใชกระแสไฟฟาขนาด
600 วัตตตอ กับกานเชือ่ มกระแสไฟฟาไปยังคาน
กระจายคลื่นกระแสไฟฟาโดยตรง จากนั้นกอ
กองไฟขึ้นจนเปลวไฟสูงประมาณ 1 ฟุตบริเวณ
ใตคานแลวปลอยคลืน่ กระแสฟาลงมา ไฟดับลง
อยางรวดเร็ว มีการทดลองซ้ําครั้งแลวครั้งเลา
ก็ไดผลเหมือนเดิม
กระบวนการดับไฟดวยคลืน่ กระแสไฟฟา
คอนขางซับซอน นักวิจัยไมแนใจวาคนทั่วไปจะ

เขาใจไดงายๆ เพราะมี หลายอยางเกิดขึ้ นใน
เวลาเดียวกัน แตหลักการสําคัญคือ ผงเขมา
(คารบอน) ที่ เกิดขึ้ นระหวางการเผาไหมถูก
ทําใหเปนประจุได เมือ่ เกิดประจุมนั จะตอบสนอง
ตอสนามไฟฟาในลั กษณะผิดปกติ ซึ่ งมีผลตอ
ความมั่นคงของเปลวไฟ เมื่อกระตุนปฏิกิริยานี้
ใหแรงพอ เปลวไฟจะลมลงและดับไป
กระแสไฟฟา 600 วัตต เทากับกําลังไฟที่
ใชกบั ชุดเครือ่ งเสียงรถยนต แตกลุม ผูว จิ ยั ตองการ
จะใชกาํ ลังไฟฟานอยกวานี้ 10 เทา นัน่ หมายถึง
เครือ่ งปลอยคลืน่ กระแสไฟจะเล็กลงจนสมารถ
ใชมือถือไปดับไฟได
ดวยเครื่องปลอยคลื่นกระแสไฟฟาชนิด
มือถือ นักดับเพลิงสามารถใชเปดทางเขาไปใน
อาคารโดยการดับไฟที่ลุกขวางทางเขา หรือใช
เปดทางออกจากตัวอาคารเพือ่ นําคนขางในหนี
ออกมาหรือเคลือ่ นยายผูบ าดเจ็บสงโรงพยาบาล
นอกจากนีย้ งั ใชเครือ่ งปลอยคลืน่ กระแส
ไฟฟาติดตั้ งบนเพดานในลักษณะเดียวกับหัว
กระจายน้ําดั บ เพลิ ง โดยตั้ งทั่ วทั้ งอาคารซึ่ ง
สามารถจะลดความเสียหายจากการใชน้ําดับ
เพลิ ง ได โดยเฉพาะเมื่ อเกิ ดเพลิ ง ไหม เพี ยง
เล็กนอยที่หัวมุมหอง เทคโนโลยีใหมนี้จะดับได
ทันทีโดยไมตองใช น้ําที่ จะทําใหทั้ งหองเปยก
ไปหมด

นักดับเพลิงเมลเบิรน ใชโดรนสีใ่ บพัด
ชวยดับไฟ (Melbourne Firefighters deploy
quadrocopter)
Source: https://www.suasnews.com/
2011/01/melbourne-firefighters-deployquadrocopter/
หนวยดับเพลิงนครเมลเบิรน ประเทศ
ออสเตรเลีย ไดแสดงอุปกรณกลองถายภาพบน
ยานบินไรคนขับ (โดรน) รุน ลาสุดทีส่ ามารถบิน
เหนือเพลิงไหมตรวจจับจุดทีร่ อ นจัดและสงภาพ
จริงที่เปนปจจุบนั มายังสถานีควบคุมกลาง
วาระครบรอบ 100 ป ของหนวยดับเพลิง
ในเมืองวิคตอรี นครเมลเบิรน เมื่อไมนานมานี้
ไดมีการจัดแสดงเทคโนโลยีดับเพลิงขั้นสูงโดย
ใชโดรน CyberQuad ซึ่งนักดับเพลิงเชื่อวาหาก
สามารถสงขอมูลจากพืน้ ทีเ่ กิดเพลิงไหมทเี่ ขาถึง
ลําบากไดกจ็ ะเปนการประสานและสนับสนุนงาน
ดับเพลิงและกูภ ยั ใหมปี ระสิทธิภาพสูงขึน้ ดังนัน้
จึงซื้อยานบินขับเคลื่อนดวยใบพัด CyberQuad
จํานวนสองตัว ตัวหนึง่ ติดตัง้ กลองความคมชัดสูง
ส วนอี กตั วติ ดตั้ งกล องความคมชั ดมาตรฐาน
พรอมกลองตรวจจับความรอน
การใชกลองตรวจจับความรอนสามารถ
สังเกตจุดที่รอนจัดซึ่งมองดวยตาเปลาไมเห็น
อีกทัง้ ความละเอียดสูงของกลองสามารถมองเห็น
ตัวคนทีอ่ ยูใ ตรม ไมได ทัง้ นี้ ยังอยูใ นชวงของการ
ทดสอบและพัฒนา แตหนวยดับเพลงเมลเบอรน
เชื่อมั่นวาจะใชงาน CyberQuad ในหลากหลาย
สถานการณเพลิงไหมขนาดใหญ เชน เหตุการณ
ทีถ่ นนคาวเปอร เมืองฟุตสเครย เมือ่ ไมนานมานี้
เป นตั วอย างของการสื บหาข อมู ลทางอากาศ
แลวรวบรวมสงมาใหนักดับเพลิงสําหรับใชใน
การวางแผนดับเพลิง
หน วยดั บ เพลิ ง นครเมลเบิ ร น เป ด รั บ
เทคโนโลยีทเี่ ปนนวัตกรรมเพือ่ นํามาชวยในการ
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จัดการสถานการณฉุกเฉิน CyberQuad ก็เปน
ตัวอยางหนึ่ งที่ สะทอนให เห็ นแนวความคิ ดนี้
โดยจะมีการทดสอบอยางเขมขนตอไปกอนจะนํา
มาใชงานจริงซึ่งไมเพียงในเหตุฉุกเฉินเทานั้น
แตจะครอบคลุมในทุกภารกิจที่ จําเปนตองใช
เทคโนโลยีใหมเขามาชวยเหลือ
สิง่ สําคัญในการนําโดรนมาใชงานคือการ
ฝกอบรมบุคลากรผูบ งั คับโดรน โดยจะตองมีการ
ฝกฝนจนชํานาญงาน ตัง้ แตการนําเครือ่ งขึน้ บิน
การถายภาพและสอดแนมสถานการณ รวมทั้ง
การสงขอมูลกลับมายังสถานีควบคุม เวลาที่ใช
ฝกประมาณ 2-3 เดือนหรือจนกวาผูบ งั คับบัญชา
เห็นวาเพียงพอแลว
เมื่ อไม นานมานี้ หน วยดั บ เพลิ งนคร
เมลเบิ รนก็ ไดเป ดเผยเทคโนโลยีดั บเพลิ งชิ้ น
สําคั ญแก สาธารณชน นั่ นคื อหมวกดั บ เพลิ ง
Rosenbauer HEROS-xtreme ซึง่ เปนรุน ทันสมัย
ที่สุดเทาที่มีใชกันในออสเตรเลีย และยังมีการ
เปลี่ยนชุดดับเพลิงเปนรุนใหมลาสุดอีกดวย
ครบรอบ 100 ปของหนวยดับเพลิงนคร
เมลเบิรน เปนการเริ่มตนศตวรรษใหมที่ตองมี
การพัฒนาใหกาวหนาเทาทันความเสี่ ยงของ
อุบัติภัย โดยเฉพาะอัคคีภัย หนวยดับเพลิงตอง
เตรียมความพรอมและนําเทคโนโลยี ทันสมัย
มาใชเพือ่ ใหเกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ในอนาคตทีจ่ ะมาถึง
บันไดนักดับเพลิงทีเ่ หมือนบันไดเลือ่ น
ทําใหเคลื่อนที่เร็วขึ้น (The Easy Way Up: An
Escalator for Firemen)
Source: https://www.popsci.com/
technology/article/2010-12/inventionmonth-easy-way
กอนจะมีบนั ไดทีย่ ดื สูงขึน้ ไปไดดว ยตัวเอง
นักดับเพลิงตองแกวงตะขอเกีย่ วบันไดใหยดึ ติด
กับหนาตาง
ออรวลิ ดักลาส เดนิสนั (Orville Douglas
Denison) ใชเวลาสวนใหญในวัยหนุมของเขา
วาดภาพเครื่ องบิ นในอนาคต แต เมื่ อถึ ง วั ย
เกษียณ เขาเปลี่ยนเปนนักประดิษฐสิ่งที่ใชงาน
ไดจริง รถดับเพลิง/บันไดเลื่อน (Aerial Fire
Truck) ของเขาเปนสวนผสมระหวางสายพาน
กับบันไดซึ่ งสามารถชวยใหนักดับเพลิงขึ้ นไป
หาผูประสบภัยบนอาคารไดอยางรวดเร็ว
เดนิสนั เริม่ ศึกษาเทคโนโลยีกภู ยั หลังจาก
นั่งดูทีวีสารคดีเกี่ยวกับตึกเวิลดเทรดเซนเตอร
ถลม เมือ่ วันที่ 11 กันยายน ป 2001 แลวเขาก็

หลักการทํางานของบันไดเลือ่ นดับเพลิงของเดนิสนั

หั นมาสนใจบั นไดที่ ใช งานบ อยๆ กั บอาคาร
เล็กๆ นักดับเพลิงเริ่มใชบันไดที่ยืดสูงในชวงป
1880 และยั งไม มีการเปลี่ ยนแปลงที่ สําคั ญ
ตั้งแตนั้น “มันเปนสิ่งยากลําบากมากกับการ
ปนบันไดขึน้ ไปแบกบางคนขึน้ บาแลวปนลงมา”
เดนิสันกลาว เขาคิดในใจ จะตองมีวิธีที่ดีกวา
และ รวดเร็วกวา ดังนั้นเขาจึงออกแบบบันได
ดับเพลิ งที่ เคลื่ อนที่ ไดแบบบั นไดเลื่ อนติดตั้ ง
กับรถบรรทุกทําใหนกั ดับเพลิงใชเวลานอยกวา
การปนบันไดทั่วไปถึง 50%
ในการกู ภั ย นั ก ดั บ เพลิ ง สามารถยื ด

บันไดไฮโดรลิกของเดนิสนั ไปยังหนาตางทีส่ งู จาก
พืน้ 113 ฟุต (33.9 เมตร) แตแทนทีจ่ ะเดินขึน้
ตามปกติ นักดับเพลิงจะกระโดดขึ้นบันไดแลว
บันไดก็จะเลือ่ นขึน้ ไปในอัตรา 200 ฟุต ตอนาที
เร็วกวาการปนของนักดับเพลิงทีม่ สี มั ภาระหนัก
130 ปอนดถงึ 2 เทา นักดับเพลิงจะเดินทางไปที่
หนาตางอาคาร นําตัวคนหมดสติขนึ้ เปลพยาบาล
เกีย่ วเปลเขากับบันไดแลวกดปุม ใหบนั ไดเลือ่ น
ในทิศตรงขามเพือ่ นําผูป ว ยลงพืน้ อยางปลอดภัย
เดนิสนั อธิบายวาเวลาทีใ่ ชในการนําตัวผูป ว ยลง
มาประมาณ 15 นาที โดยใชนักดับเพลิงหลาย
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คนนําคนปวยคนเดียวลงมาจากอาคารสูง 10
ชั้น และเขายังกลาวอยางมั่นใจ บันไดเลื่อนดับ
เพลิงของเขาสามารถพาคนสีค่ นจากชัน้ เดียวกัน
ลงมายังพื้นลางไดภายในเวลาเพียง 4 นาที
นักดับเพลิงจํานวนมากชืน่ ชมนวัตกรรม
ของเดนิสัน แตก็มีไมนอยที่กังวลถึงอันตรายที่
อาจจะเกิดขึน้ และไดแนะนําใหทาํ อะไรทีง่ า ยกวานี้
ซึ่งเดนิสันก็ไดรับฟงคําติชม แตเนื่องจากไดรับ
ทาบทามจากผู ผลิตบางรายแลว เขาจึงไมได
แก ไขแบบที่ นําเสนอใดๆ “สําหรั บผม” เขา
กลาว “นีค่ ือความจําเปนเพื่อแกไขปญหาเดิมๆ
ที่เกิดขึ้นมานาน”
การทํางานของบันไดเลือ่ นดับเพลิงของ
เดนิสนั
เมือ่ บันไดไฮโดรลิกของเดนิสนั เริม่ ทํางาน
มันจะดึงพืน้ บันไดทีเ่ ก็บใตฐานบันไดขึน้ ไปดวย
พืน้ บันไดจะปอนเขากับโครงบันไดแลวเลือ่ นขึน้
ไปขางบนลักษณะเหมือนบันไดเลื่อนทั่วไป พืน้
บันไดจะเคลือ่ นทีอ่ สิ ระและล็อคเขากับโครงบันได
ดวยระบบสปริงซึง่ ทําบันไดเลือ่ นขึ้นลงไดอยาง
ราบรืน่ และมัน่ คงดวยความเร็ว 200 ฟุตตอนาที
(60 เมตรตอนาที)
หมวกดับเพลิงแหงอนาคตของสวีเดน
(Sweden's futuristic firefighting helmet)
Source: https://interesting engineering.com/
technological-advances-take-firefighting-next-level
หมวกดับเพลิงมองทะลุ (C-Thru firefighting helmet) อุปกรณปอ งกันแหงอนาคตกาล
โดยแทซึ่งไดมาจากการผสานหลายเทคโนโลยี
เขาดวยกัน ในบางมุมมองคลายกับหมวกนักบิน
เครื่องบินรบ สามารถปอนขอมูลไปยังกระจก
ครอบตาแสดงสิง่ ทีผ่ สู วมใสควรรู รวมถึงอุณหภูมิ
ปริมาณออกซิเจนทีย่ ังคงเหลืออยู ปริมาณแกส
คารบอนไดออกไซด กลองสรางภาพดวยความ

รอนขนาดเล็ก (Optic-thermal Camera) ที่ติด
ขอบหมวกดานบนชวยในการคนหา นักดับเพลิง
สามารถมองเห็นไดชดั เจนแมวา จะอยูท า มกลาง
ควันไฟที่หนาทึบก็ตาม
แวนของหมวกมีกรอบแข็งเพิม่ ความมัน่ คง

เลนสทําหนาที่เปนจอแสดงขอมูลที่ จําเปนซึ่ง
นอกจากรับภาพโดยตรงจากกลีอ้ งติดหมวกแลว
ยังรับขอมูลทีไ่ ดจากกลองสรางภาพจากความรอน
(TIC) ซึ่งหัวหนาทีมคนหาถือเดินนําหนา โดย
ขอมูลจากกลอง TIC จะสงไปรวบรวมไวที่ศูนย
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Tracked Fire-fighting Vehicle: Fire Commander

ควบคุมกลางดานนอกจุดเกิดเหตุจากนั้นจะสง
ไปยังหมวกของนักดับเพลิงแตละคนดวยระบบ
คลาวด ปรากฏขอมูลบนเลนสกระจกหมวก
นั่นหมายความวา นักดับเพลิงจะไดรับ
ขอมูลจากสองทางคือกลองของตัวเองและจาก
ศูนยควบคุมกลางทีร่ วบรวมขอมูลและภาพจาก
กลอง TIC ของหัวหนาทีมที่เขาไปในจุดเกิดเหตุ
ลวงหนา ทามกลางความมืดจากควันปกคลุม
หนาทึบ นักดําควันจะมองเห็นภาพตางๆ บน
กระจกเลนสของหมวกทัง้ ตามเวลาจริงและขอมูล
ที่ปอนเขาไปตามความจําเปน ดวยหมวกใบนี้
นักดับเพลิงสามารถคนหาผูประสบภัยไดอยาง
แมนยําและสามารถชวยเหลือออกมาไดทนั เวลา
นอกจากนี้ หมวกยังมีระบบสื่อสารสอง
ทางไรสายทีท่ นั สมัย นักดับเพลิงสามารถติดตอ
สือ่ สารกับศูนยควบคุมและเพือ่ นนักดับเพลิงได
ในทุกสถานการณดวยความคมชัดสูง
C-Thru firefighting helmet ออกแบบมา
เพื่อใชงานในพื้นที่ซึ่งมีควันหนาทึบและนักดับ
เพลิงไมมีเวลารอระบายควัน ตองรีบเขาไปชวย
ผูป ระสบภัยภายในตัวอาคารโดยเร็วสุดซึง่ หมวก
ดับเพลิงรุน เกาทําไมไดเด็ดขาด ดวยเทคโนโลยี
การสรางภาพจากความรอนและกลองมองทะลุ
ควันที่สงภาพมายังเลนสครอบหนาของหมวก
ทําใหนักดับเพลิงที่สวมใสหมวกมองเห็นสิ่งอยู
ขางหนาไดอยางชัดเจนแมจะมืดมิดดวยกลุ ม
ควัน อีกทัง้ ยังไดรบั ขอมูลสําคัญและมีประโยชน
ในการทํางานปรากฏบนเลนสอีกดวย

รถถังดับเพลิงเยอรมัน (Tracked Firefighting Vehicle)
Source: https://www.racgermany.
com/products/oilfield_trucks/fire_fighting
_vehicle.html
รถฉีดน้าํ ดับเพลิงตีนตะขาบทําในเยอรมัน
รุน Fire Commander สามารถบุกตะลุยไปดับไฟ
ในที่พื้นที่เขาถึงยากลําบากไดอยางนาทึ่ง เปน
ส วนผสมของรถถั งในสมรภู มิ รบกั บแท นฉี ด
น้ําดับเพลิง เหมาะสําหรับการดับไฟบอน้ํามัน
ทอขนสงแกสและน้าํ มัน คลังปโตรเลียม โรงงาน
เคมี สนามบิน รวมถึงไฟปา

ฐานลางเปนรถถัง Leopard 1 ขับเคลือ่ น
ดวยสายพาน ดานบนเปนแทนดับเพลิงทันสมัย
มีถงั บรรจุนา้ํ ซึง่ สามารถสูบน้าํ จากแหลงน้าํ สํารอง
ผานวาลวดานทายรถได พรอมปนฉีดน้ําแบบ
กระบอกแฝดติดตัง้ ดานซายหนาตัวรถ ดานทาย
มี IFEX กระบอกฉีดน้าํ แรงดันสูง และสายยาว
100 เมตรสํารองไวสองกระบอก สําหรับลากไป
ฉี ดดั บไฟฉุ กเฉิ นในบริ เวณใกล เคี ยง บริ เวณ
ดานหนารถถังระหวางตีนตะขาบสองขางมีหัว
ฉีดน้ําสําหรับดับไฟที่ พื้ น รวมถึงมีผานเหล็ก
เกรดดินดานหนารถสําหรับเกลีย่ ดินดับไฟหรือ
ใชดนั สิง่ กีดขวางหรืออุปสรรคอืน่ ๆ ทีอ่ ยูข า งหนา
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แรงดันสูงสรางสุญญากาศในตัว (self-priming
high capacity water pumps)
ดั ง ที่ ก ล า วไปแล ว Fire Commander
ขับเคลือ่ นดวยรถถัง Leopard 1 ของเยอรมันและ
ใชเทคโนโลยีดบั เพลิงขัน้ สูงของเยอรมันจึงทําให
เปนยานพาหนะสูไฟที่มีลักษณะพิเศษสําหรับ
การปฏิบัติงานในพื้นที่ยากลําบากทั้งรูปแบบ
ของการเกิดเพลิงไหมและสภาพภูมิประเทศ
ขอมูลจําเพาะรถดับเพลิงตีนตะขาบ
“Fire Commander” (Tracked Fire-fighting
Vehicle)
เครือ่ งยนต: MTU MB 838 Ca M / 500,
10 สูบกําลัง 610 กิโลวัตต (830 แรงมา)
เกียร: ZF 4 จังหวะ เปลี่ยนและบังคับ
เกียรดวยตัวเปลี่ยนแรงบิดไฮโดรลิก
ความยาวตัวรถรวมผาน: 8100 ม.ม.
ความกวางตัวรถ: 3400 ม.ม.
ความสูง: 3550 ม.ม.
ชวงวางระหวางพืน้ กับทองรถ: 420 ม.ม.
น้ําหนักตัวรถ (รวมระบบดับเพลิง/น้ํา
11,600 ลิตรและสารตัวเติม): 50 ตัน
รัศมีวงเลี้ยว: 4.96 เมตร
ความเร็วสูงสุด: 50 กม./ชม.
ความเร็วเคลื่อนที่ชา: 4 กม./ชม.
ความจุถังเชื้อเพลิง: 985 ลิตร
ระยะทํางาน : ทางถนน 450 กม.
: ทางนอกถนน 250 กม.
ความสามารถไตความชัน: 58% (26 )ํ
ความสามารถทํา งานบนพื้ นที่ เอี ย ง:
ออกไปใหพนทาง รวมทั้งเอาไวกั้นน้ําจากการ ลิตร ซึ่ งสามารถเติมน้ําจากแหลงสํารองตาม
ธรรมชาติแหละแหลงอื่นๆ ไดดว ยเครื่องสูบน้ํา 27% (14 )ํ
ดับเพลิงไมใหไหลมาทวมตีนตะขาบ
Fire Commander ใชเครืองยนต
่
830 แรงมา
ซึ่งสามารถสงกําลังไปยังผานเหล็กที่พบั มาขาง
หลังได ทําใหสามารถขุดดินเปนรองเพื่อกั้นไฟ
ลาม (Firebreaks) หรือเคลียรพื้นที่ขางหนาได
เนือ่ งจากเปนยานพาหนะทีท่ าํ ความเย็น
ใหกับตัวเองได Fire Commander จึงสามารถ
ปฏิบตั งิ านระงับเหตุเพลิงไหมเปนระยะเวลานาน
ระบบทําความเย็นใหกับตัวเองก็คือหัวฉีดพรม
นําที่ติดตั้งตามจุดตางของตัวรถนั่นเอง ทําใหมี
ความทนทานในสภาพร อนจัดตอเนื่ องหลาย
ชั่วโมงหรือเปนวัน
หากในห องคนขั บ ขาดออกซิ เ จนจะมี
ระบบปอนออกซิเจนสําหรับใชหายใจ ระบบที่
คล ายกั นมี ไว สําหรั บ ป อนอากาศสําหรั บการ
เผาไหมของเครื่องยนตดวย
ถังบรรจุน้ําบนตัวรถมีความจุ 12,000

SAFET Y LIFE 6

