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เตือนไฟไหมคนหูหนวกดวยวาซาบิ
บริษัทแหงหนึ่ งในญี่ ปุ นพัฒนาอุปกรณเตือนไฟไหมสําหรับผู พิการทางการไดยินดวยการปลอยกลิ่ นวาซาบิออกมา

วาซาบิของญี่ปุนมีกลิ่นและรสชาติเปน
เอกลักษณ หาพบไดตามรานอาหารญีป่ นุ ทัว่ ไป
มีสว นผสมของสาร อัลไลน ไอโซไทโอไซยาเนต
(allyl isothiocyanate) ซึง่ เปนสารเคมีตวั เดียวกับ
ที่มีอยูในสารมัสตารด จากการทดลองที่คณะ
วิทยาศาสตร การแพทย ของมหาวิทยาลั ยชิงะ
(Shiga University) ไดผลลัพธ ผูพิการทางการ
ไดยนิ (หูหนวก) เมือ่ ไดกลิน่ วาซาบิจะตืน่ ขึน้ ใน
เวลาสองนาทีครึ่ง ทั้งนี้มีการทดสอบเพิ่มเติม
เพื่ อให ได คําตอบ จะต องใช กลิ่ นของวาซาบิ
ปริมาณเทาใดจึงจะเหมาะสมทีไ่ มทาํ ใหผรู บั กลิน่
แสบตา
“เราทดสอบหลายกลิ่นที่แตกตางกันไป
แตพบวาสวนประกอบทางเคมีของวาซาบิทาํ ให
คนตืน่ ขึน้ มางายมากเมือ่ ไดกลิน่ ของมัน” ชิกสุ ะ
ชิโมกาวะ แหงบริษัท Seems แหงโตเกียว ผูจัด
จําหนายอุปกรณเตือนอัคคีภัยจากกลิ่นวาซาบิ
อธิบาย
“เราทดลองกับสะระแหน ลาเวนเดอร
แล ะอีกหลายอยาง แตไมมีอะไรไดผลดีทากับ
วาซาบิเมื่อฉีดมันเขาไปในหอง” เธอกลาวตอ
อุปกรณเตือนมีขนาด 21 x 8 ซ.ม. หนัก
500 กรัม พัฒนาขึน้ โดยบริษทั ครือ่ งดับเพลิง Air
Water Safety Services เพื่อตอบสนองความ
ตองการของสังคมญี่ ปุ นในสวนของผู ชราและ
ผูพกิ ารทางการไดยิน
บริษัทไดขายอุปกรณแกบานพักคนชรา
และโรงแรมจํานวนหนึ่งซึ่งมีไวบริการแขกที่มี

ปญหาเรื่ องการได ยิน และสวนหนึ่ งติดตั้ งไว
ในบาร ที่ มี เสี ยงอึ กทึ กที่ เป นอุ ปสรรคต อการ
ไดยินเสียงสัญญาณเตือนเพลิงไหม
Seems เริ่ มทําตลาดอุ ป กรณ เตื อ น
อัคคีภยั ตัง้ แตปท แี่ ลว แตราคา 350 ปอนด ดูจะ

ทําใหลูกคาหลายรายถอยหางออกไป เพราะ
แพงมาก ซึง่ บริษัทมีแผนจะออกแบบผลิตภัณฑ
ใหมลดราคาลงมาเพือ่ ตีตลาดในญีป่ นุ และทัว่ โลก
ทําไมคนหูหนวกตองการเครือ่ งตรวจจับ
เพลิงไหม
เหมือนเปนเรื่องตลกและดูเหมือนจะไม
คอยสุภาพ แตแนวความคิดคือความจริงที่ฝง
รากลึก คนหูหนวกยอมจําเปนตองรับรูเมื่อเกิด
เพลิงไหมเพื่อจะไดหนีเอาตัวรอด แตพวกเขา
ไมรบั รูท างการไดยนิ นัน่ คือ ไมสามารถใชเสียง
เตือนพวกเขาได ตองหาวิธอี นื่ ทดแทน นีจ่ งึ เปน
เหตุ ผลที่ หน วยบริ ก ารเหตุ ฉุ กเฉิ นของญี่ ปุ น
ออกแบบเครื่ องตรวจจับเพลิงไหมวาซาบิที่ ใช
กลิ่น ไมใชเสียง
และลองหลับตานึกภาพสถานบันเทิงและ
งานคอนเสิรตที่อึกทึก อีกทั้งยังเต็มไปดวยแสง
วูบวาบ เครื่องตรวจจับเพลิงไหมรุนใหมๆ มัก
จะปลอยแสงวาบออกมาเมื่อตรวจจับเพลิงไหม
เพื่ อเตือนใหทุกคนรับรู แตแสงเหลานั้ นจะมี
ประโยชนอะไร ถาคนไมมองตรงไปยังมัน (ใน
ความเปนจริง ถาคนจองไปยังเครื่องตรวจจับ
อาจเห็นควันแทนแสงเตือน) ดังนั้น อยาลืมวา
แสงวาบเล็กๆ จากอุปกรณแจงเหตุเพลิงไหมไม
ทําใหใครตื่นขึ้นมาทามกลางเหตุฉุกเฉินที่เกิด
ขึน้ มากลางดึกได
ดังนั้ นบริษั ทญี่ ปุ น Air Water Safety
Service, Inc. จึงออกแบบเครื่องตรวจจับควันที่
เตือนคุณดวยกลิน่ ไมใชเสียงและก็ไมใชกลิน่ หอม
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นาเพลิดเพลินใจ แตคุณจะตื่นขึ้นดวยกลิ่นฉุน
ที่ทําใหขนจมูกตั้งของวาซาบิ
เมื่อเครื่องตรวจจับควันวาซาบิ ตรวจจับ
ควันได มันจะปลอยสาร allyl isothiocyanate
ซึ่งเปนสารในวาซาบิที่ทําใหคุณรูสึกซาลิ้นเมื่อ
กัดมันลงไป
และพวกเขายั ง ทดสอบต อไป ละออง
วาซาบิ ในอากาศในสดส วนที่ เหมาะสมจะไม
ทําใหคนไดรบั กลิน่ รูส กึ แสบตา แตทําใหคนและ
สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ตื่นขึ้นภายในเวลาสองนาทีครึ่ง
อยางไรก็ตาม แมจะวางตลาดในญี่ปุนมาแลว
ปกวา แตผลิตภัณฑไมไดรับความนิยมตามที่
คาดไว เหตุผลหนึ่งคือราคาแพงเกินไป ผูผลิต
จึงลดราคาลงกวาครึ่งหนึ่ง จาก 560 ดอลลาร
เหลือ 225 ดอลลาร หวังกระตุนยอดขายใหสูง
ขึ้นทัง้ ในญี่ปุนและทั่วโลก
ผลงานรางวัล Ig Nobel สาขาเคมี ป
2011
Ig Nobel เปนรางวัลประจําปเลียนแบบ
รางวัล Nobel มุงหวังเรียกเสียงหัวเราะเพราะ
มอบรางวั ลแก ผลงานวิทยาศาสตร ที่ มี ไอเดี ย
บรรเจิดแมวาจะเปนไปไมไดในโลกแหงความ
จริงก็ตาม โดยแนวทางจะตรงกันขามกับรางวัล
Nobel (เปนรางวัลที่สวนทางกับ Nobel อยาง
สิ้นเชิง) แตหลายผลงานของ Ig Nobel ก็มีคน

รับรางวัล Ig Nobel ป 2011 สาชาเคมี

เอามาต อยอดสร างผลงานแปลกๆ วางขาย
เชนกัน เชน สัญญาณเตือนไฟไหมจากวาซาบิ
หมายเหตุ รางวัลอิกโนเบล (Ig Nobel)
ยอมาจาก Ignoble Nobel prizes เปนรางวัลที่
มอบใหแกผลงานทางวิทยาศาสตรหรืองานวิจยั
ทีไ่ มนา จะเปนไปได เชน ระหวางน้าํ เชือ่ มกับน้าํ

ธรรมดา มนุษยจะวายในน้ําไหนไดไวกวากัน
กอตัง้ โดยมารก อับราฮัมสตงั้ แตป ค.ศ.1991 มี
การมอบรางวัลทุกป ปละ 10 รางวัลในแตละ
สาขาที่ตางกันไป อับราฮัมสตั้งรางวัลนี้ขึ้นมา
เพือ่ ฉายแสงใหกบั โครงการวิทยาศาสตรแปลกๆ
ที่ ไม ได รั บ ความสนใจจากกองบรรณาธิ ก าร

นิตยสารวิทยาศาสตรซงึ่ งานวิจยั แปลกๆ เหลานี้
อาจสูญหายไปในอนาคต โดยในป 2556 คณะ
แพทยชาวไทยไดรับรางวัลในสาขาสาธารณสุข
จากผลงานเรื่องการตออวัยวะเพศที่ถูกตัดขาด
(ที่มา: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี)
รางวัล Ig Nobel สาขาเคมี ป 2011 เปน
ของมาโกโตะ อิมาอิ นาโอกิ ยุรุชิฮาตะ ฮิเดกิ
ทาเนมู ระ ยู คิ โนบุ มาจิ มะ ฮิ เดกิ โกะโตะ
โออิ ชิ โระ มิ โซกุ ชิ และจู นิ ชิ มู ราคามิ แห ง
ประเทศญี่ปุนซึ่งเปนกลุมบุคคลที่คนคิดการใช
ผงวาซาบิแขวนลอยในอากาศเพือ่ ปลุกคนทีก่ าํ ลัง
หลับอยูใ หตนื่ ขึน้ เมือ่ เกิดเพลิงไหมหรือเหตุฉกุ เฉิน
อื่ นๆ และใช ความรู นี้ ป ระดิ ษฐ เป นอุ ปกรณ
เตือนอัคคีภัย
บานทุกหลังคุนเคยเครื่องตรวจจับควัน
ซึง่ ปลุกคนในบานใหตนื่ ขึน้ มากลางดึกจากเสียง
เตือนแบตเตอรีออ นหรือรองเตือนสียงแหลมเมือ่
เกิดอุบตั เิ หตุเล็กนอยหรืออาหารไหมในหองครัว
แตทําไมตองใชอุปกรณเตือนที่ฉีดกลิ่นวาซาบิ
ออกมา
สิง่ ประดิษฐนเี้ กิดขึน้ มาจากความตองการ
อุปกรณเตือนไฟไหมทสี่ ามารถปลุกหรือเตือนให
คนทีไ่ มสามารถไดยนิ เสียงของอุปกรณมาตรฐาน
ทั่วไปได เครื่องตรวจจับควันบางรุนเตือนดวย
แสงไฟวาบแตหมายความวาคุณตองตืน่ กอนถึง
จะเห็นไฟวาบนัน้ ได มีนาฬิกาปลุกทีเ่ ขยาหมอน
เมื่อถึงเวลาที่ตั้งไวซึ่งเชื่อมตอกับอุปกรณเตือน
ไฟไหมได แตคณ
ุ ตองอยูใ หถกู ทีจ่ งึ จะถูกปลุกให
ตืน่ นักวิจยั ชาวญีป่ ุนที่อยูเ บือ้ งหลังนวัตกรรมนี้
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ครึกโครมที่กลบเสียงสัญญาณเตือนได หรือใน
สถานทีม่ แี สงวูบวาบจนทําใหไมสามารถสังเกตุ
เห็นไฟวาบเตือนไฟไหมไดงาย
ระบบเตื อ นอั ค คี ภั ย ด ว ยกลิ่ นวาซาบิ
ประกอบด วย เครื่ องตรวจจั บควั นมาตรฐาน
เชื่อมตอกับอุปกรณฉีดกลิ่นวาซาบิ เมื่อเครื่อง
ตรวจจับควันพบสิ่ งบอกเหตุวาจะมีเพลิงไหม
(ควันไฟ) ก็จะสงสัญญาณไปบังคับใหอปุ กรณฉดี
วาซาบิพนสารประกอบวาซาบิออกมาเตือนคน
ที่อยูในบริเวณนั้นจะไดรีบหนีออกไป ซึ่งกลิ่น
วาซาบิแรงพอจะทําใหคนทีห่ ลับอยูต นื่ ขึน้ มาได
จุดประสงคของอุปกรณเตือนวาซาบิคือ ใหคน
รูต วั วากําลังมีภยั และอพยพออกไป ในกรณีเปน
หองพืน้ ทีก่ วาง สามารถเพิม่ จํานวนอุปกรณ เพือ่
ใหสามารถเตือนไดอยางทั่วถึงได
ระบบวาซาบิเชือ่ มตอกันดวยสายระหวาง
เครื่องตรวจจับกับอุปกรณพนผงวาซาบิ (สาร
แขวนลอยในอากาศ) เปนระบบอัตโนมัติ บํารุงรักษางาย เพียงแตคอยตรวจสอบแบตเตอรี และ
ขวดบรรจุวาซาบิ ในเครื่ องว ามี เหลื อเพี ยงพอ
สําหรับครั้งตอไปหรือไม
กลิ่นวาซาบิเปนกลิ่นสากลที่คนทั่วโลก
ไดมองหาทางเลือกใหมในการปลุกผูคนด
 วย
นอกจากจะใช ภายในห องนอนภายใน รับรูได หลายคนเคยกินซาชิมิหรือซูชิ แคเอา
สัญญาณเตือน ทางเลือกซึง่ มีอยูด ว ยกัน 5 ฃนิด บานแลว ระบบเตือนอัคคีภัยดวยกลิน่ วาซาบินี้ ใกลๆจมูกก็ฉุนแลว กลิ่นมีเอกลักษณที่ทําให
ไดแก
ยังสามารถนําไปใชในสถานที่ซึ่งมีเสียงอึกทึก หลายคนตืน่ ได ยิง่ ถาใสเขาปากเคีย้ ว รสชาติจะ
 ไมใชเสียง ทางเลือกใชกบ
ั ผูพกิ ารทาง
การไดยินหรือหูหนวก
 การมองเห็น ไมใชวธ
ิ ที จี่ ะปลุกผูค นได
อยางรวดเร็ว
 การสั ม ผั ส สามารถทํา งานร ว มกั บ
ที่สวมขอมือที่สั่นได แตจะนารําคาญเมื่อตอง
สวมใสตลอดเวลาในสถานการณทไี่ มมเี พลิงไหม
 การรับรส มีปญหามาก ไมสามารถ
ทําไดอยางงายๆ
 การไดกลิ่น เปนทางลือกที่ดีแมวาเรา
กําลังนอนหลับ แตกลิ่นบางอยางทําใหเราตื่น
จากหลับไดงายเหมือนกัน
อยางไรตามประสาทสัมผัสทั้ง 5 สวน
ดังกลาว บางอยางอาจทําใหระคายเคืองหรือ
บาดเจ็บได โดยเฉพาะการไดกลิ่นหรือสัมผัส
รสชาติ แมแตเวลาที่เรานอนหลับสิ่งนั้นก็อาจ
มีผลกระทบอยู นักวิจัยพบวา การหายใจเอา
อากาศทีม่ สี ว นผสมของสารเคมีทเี่ ลียนแบบกลิน่
วาซาบิ (allyl isothiocyanate) เขาไปจะปลุก
คนนอนหลับใหตนื่ ตัวไดอยางรวดเร็ว อยางนอย
สเปรยวาซาบิสําหรับฉีด
ก็เร็วกวาเสียงไซเรน
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ซาไปถึงสมอง น้ําหูน้ําตาไหลเลยทีเดียว
ในการนํามาใชเตือนไฟไหม นอกจาก
จะใชระบบอัตโนมัติที่เครื่องฉีดผงวาซาบิออก
มาเองโดยอัตโนมัตเิ มือ่ ไดรบั สัญญาณเตือนจาก
อุปกรณ ตรวจจับควันแล ว ยังมีระบบแมนวล
เมื่อเครื่องตรวจจับสงสัญญาณเตือนเพลิงไหม
มายังหองควบคุม ผูค วบคุมหรือผูป กครองในบาน
หรือในหอพักคนหูหนวกหลังจากไดรบั สัญญาณ
เตือนแลวจะถือกระปองสเปรยสวนผสมวาซาบิ
ไปยังหองนอนแลวฉีดทัว่ หอง เปนการปลุกเด็ก
หูหนวกทีไ่ มไดยืนเสียงเตือนใดๆ ใหตื่นขึ้นแลว
รีบหนีออกไป
ทัง้ นีผ้ ผู ลิตใหการรับรองวาสเปรยวาซาบิ
เตื อ นไฟไหม ไ ม ทํ า ให เ กิ ด การระคายเคื อ ง
แสบตา หรือมีอาการแพใดๆ เพราะมีสวนผสม
ที่ เหมาะสมสําหรั บการปลุกให คนตื่ นเทานั้ น
อีกทัง้ จะไมเผ็ดขึน้ จมูกหรือซาสมองเพราะไมได
เคี้ยวหรือกลืนลงไป ใชแคกลิ่นเทานั้น เหมาะ
สําหรับใชเตือนไฟไหมในสถานที่ซึ่งการเตือน
ดวยเสียงไมไดผล เชน ที่พักอาศัยหรือสถาน
ศึกษาของคนหูหนวก คนชรา รวมทั้งในพื้นที่มี
เสียงดังหรือมีแสงวูบวาบทีข่ ดั ขวางการรับรูก าร
เตือนดวยเสียงและ/หรือดวยแสง เชน สถานที่
แสดงคอนเสิรต สถานบันเทิงตางๆ
Source
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/www.telegraph.co.uk/news/worldnews/
asia/japan/ 7128477/Wasabi-fire-alarmalerts-deaf-in-Japan.html
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