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พลันเม่ือกลองสรางภาพจากความรอน
(Thermal Imaging Cameras) ปรากฏตัวข้ึน
คร้ังแรก มันไดรับการขนานนามวา “เรดารของ
นักดับเพลิง” (Firefighter Radar) สําหรับแก
ปญหาในงานคนหา (Search) ของนักดับเพลิง
คร้ันเทคโนโลยนีีเ้ติบโตข้ึน เรากไ็ดพบท้ังจดุเดน
และจดุดอยของอุปกรณอันทรงพลังดังกลาวและ
ไดนาํไปสูการกาํหนดมาตรฐานดานการใชงาน
กลองสรางภาพดวยความรอนหรือตอไปนี้จะ
เรียกสั้นๆ “กลอง TIC” ชวยใหเราคนหาเหยื่อ
เคราะหรายจากเหตุไฟไหมและตรวจสอบจาํนวน
ผูปฏิบติังานทามกลางควันไฟหนาทึบ ท้ังนี ้ไมใช 
ใครก็สามารถหยิบข้ึนมาใชไดทันที แตตองมี
การวางแผนและฝกอบรมการใชงานท่ีถูกตอง

กลอง TIC จะมีประโยชนสงูมากหากเปน
การคนหาบนอาคารสงูหรอือาคารลักษณะพเิศษ
ท่ีมีความซบัซอนของโครงสรางภายใน ตัวอยาง
เห็นชดัเจนคือ เหตุการณตึกแฝดเวิลดเทรดถลม
ในมหานครนวิยอรกเม่ือ 11 กนัยายน ป 2001
มีการใชกลองสรางภาพดวยความรอนเขาไปใช
คนหาเหยือ่ผูประสบเหตุบนซากตึกซึง่สามารถ
ชวยชีวิตผูคนไดเปนจํานวนมาก

ในการฝกใชกลอง TIC บนตึกสงูแหงหนึง่
จดัเงือ่นไขการฝกเปนบริเวณมีหมอกควันระดับ
ปานกลางจนถงึหนาทึบ ใหนกัดับเพลิงถอืกลอง
TIC เดินเขามาในหองแลวเร่ิมคนหาจากจุดนั้น

พวกเขาทํางานเปนทีมเรียกวา “ทีมคนหา” มี
คนหนึง่ถอืกลองแลวสาดไปมาเหมือนสาดไฟฉาย
ซึ่งไมนาจะเปนวิธีใชงานท่ีดีเทาไหร เนื่องจาก
มักละเลยจุดสําคัญคือพื้นหองซึ่งผูประสบเหตุ
นอนรอความชวยเหลืออยู

การใชกลอง TIC ท่ีถกูวิธี ตองปฏิบติัการ
โดยทีมคนหาท่ีมีสมาชกิข้ันตํ่า 3 คน เดินเขาไป
ในหองเกิดเพลิงไหมมีควันหนาเพือ่คนหาคนท่ี
ติดอยูภายในซึง่ไมใชเร่ืองงาย เพราะยงัมีปญหา
กลองไมสามารถบอกไดวาเหยือ่นอนอยูตรงไหน
นอกจากจะตองบกุเขาไปคนหาดวยตัวเองโดยมี
กลอง TIC เปนผูชวย ไมใชกลองทําหนาท่ีคนหา
นกัดับเพลิงตางหากตองทําหนาท่ีนีโ้ดยใชกลอง
เปนอุปกรณสนับสนุน

แมมีใชกันมาหลายปแลว แตกลอง TIC
ยังถือเปนของใหมสําหรับอีกหลายหนวยงาน
เจาหนาท่ีบางคนอาจไมเคยเห็นของจริงเสยีดวย
ซ้าํไป แตวันหนึง่มันจะกลายเปนอุปกรณจาํเปน
สาํหรับการคนหาในอาคารท่ีมีโครงสรางใหญโต
และซบัซอนจนยากท่ีจะคนหาดวยวิธกีารด้ังเดิม

FLIR K-Series TIC
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หากวันนี้หนวยดับเพลิงของทานมีกลอง
TIC ใชงานแลว คําถามตอไปกคื็อ ใครจะเปนคน
ถอืและจะใชงานอยางถกูตองไดอยางไร ภารกจิ
คนหาจะไดผลดีหากมีทีมท่ีประกอบดวยนกัดับ
เพลิงข้ึนตํ่า 3 นาย (หรือ 2 นาย) ซึ่งก็ตองมา
วางแผนลวงหนากนักอนวา จะปฏิบติัการคนหา
ดวยกลองชนิดนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
ดวยแนวทางใด

เทคนคิการใชกลอง TIC
กลอง TIC ไมสามารถมองผานกระจก

หรือผิววัสดุท่ีโปรงแสงหรือสะทอนแสงได จะ
ตองไมมีอะไรขวางกลองกับเปาหมายนอกจาก
บรรยากาศ (ท่ีเต็มไปดวยควัน) ภายใตทัศนวิสยั
ท่ีชดัเจน ไมมีสิ่งบดบัง จะไมสามารถใชกลองนี้
อยางไดผล เนื่องจากออกแบบมาเพื่อมองทะลุ
ควันท่ีมีความทึบแสงระดับปานกลางจนถงึระดับ
สงู เม่ือถอืกลองตรวจจบัภาพภายในอาคารตอง
ขยบักลองอยางชาๆ เพือ่ไมใหภาพตาย (มีภาพ
เดียวปรากฏบนจอเปนเวลานานเกนิไป) เหยือ่
ผูประสบเหตุในหองอาจซอนอยูใตราวเสื้อผา

เคร่ืองเรือน หรือแมแตบานประตูซึง่ไมสามารถ
สังเกตเห็นไดงายๆ หากถือกลองเดินเขาไป
ตรงๆ แตควรจะสายไปมาท้ังในแนวราบและ
แนวด่ิง (สายซายขวาและข้ึนลง) เปนการคนหา
ในทุกมิติท่ีอยูเบื้องหนา แตระวังอยาสายกลอง
เร็วเกินไป  เพราะอาจทําใหการสรางภาพจาก
อุณหภูมิท่ีแตกตางของสิ่งอยูติดกันไมสมบูรณ
เม่ือกลองผานเลยไป การเคล่ือนกลองชาๆ จะ
ทําใหกลองมีเวลาสรางภาพจนสมบูรณปรากฏ
บนจอกอนท่ีจะผานจุดนัน้ไป

เพื่อใหการคนหาดวยกลอง TIC เปนไป
อยางสมบูรณแบบ ควรกวาดกลองไปตามพื้น
หอง ผนงั และเพดาน เราอาจไมหวังจะพบเหยือ่
ผูประสบเหตุอยางเดียว แตเราคาดหมายจะพบ
จดุตนเพลิงหรือบริเวณมีการเผาไหมรุนแรงดวย
อยางไรกต็าม หาชวงเวลาท่ีเหมาะสมละสายตา

จากกลองมาใชสายตาของตัวเองคนหาในบริเวณ
อยูใตควันหรือจุดมีควันเบาบางลง ดวยเหตุท่ี
กลอง TIC จะใชการไมดีในท่ีมีแสงสวาง

หลกัพืน้ฐานในการใชกลอง TIC
มีหลักการพืน้ฐาน 2 ประการ สาํหรับทีม

คนหาท่ีมีสมาชกิ 2-3 นาย ในการใชกลอง TIC
สรางภาพจากความรอน (ระดับอุณหภูมิ) ซึ่ง
แตกตางกันภายในหองเกิดเพลิงไหม ไดแก

1. ใชคนนํากลอง (TIC Lead) และ
2. ใชกลองนําคน (TIC Direct)

การทาํงานแบบ TIC Lead มีนกัดับเพลิง
นายหนึ่งเดินนําหนาคนถือกลอง โดยจะมีการ
คนหาทางกายภาพกอนใชกลอง TIC ตรวจสอบ
รายละเอียดในข้ันตอไป คนนาํหนาจะคอยบอก
ใหคนถือกลองเคล่ือนท่ีไปในทิศทางใดและจับ
ภาพตรงไหนบาง จดุประสงคเพือ่ใหการทํางาน
เปนไปอยางชาๆ แตละเอียดถีถ่วน ซึง่คนนาํทาง
เปนผูตัดสินใจวาจะคนหาจุดไหน จะไปตอหรือ

Draeger UCF 7000 TIC

FLIR K-Series TIC

MSA TIC
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เปาหมายท่ีกาํลังคนหา เรียกวา กลองจะเปนตัว
ควบคุมการทํางานของทีมคนหา โดยเฉพาะการ
กาํหนดทิศทางเคล่ือนไหวในการปฏิบติังาน เม่ือ
นกัดับเพลิงท้ังหมดในทีมมองภาพบนจอและรูวา
ตัวเองอยูตรงตําแหนงใดของหอง จากนัน้จะเร่ิม
คนหาทางกายภาพดวยตัวเอง นัน่หมายถงึ กลอง
TIC จะใชประโยชนเพือ่ระบตํุาแหนงนกัดับเพลิง
และชีน้าํเสนทางการคนหาอยางคราวๆ เทานัน้
สวนการคนหาจริงๆ พวกเขาจะลงมือทําเองดวย
วิธพีืน้ฐานตามท่ีไดรับการฝกฝนมา (เคล่ือนตัว

และสภาพการณภายในหองท่ีเกิดเพลิงไหมได
แมจะมีเปลวไฟและกลุมควันหนาทึบขวางกัน้อยู
เทคโนโลย ีTIC พัฒนาข้ึนมาเพือ่ตอบสนองการ
คนหาท่ีซบัซอนโดยตัวผูปฏิบัติงานและหัวหนา
ทีมมีความเสี่ยงจะไดรับอันตรายนอยลง

คนหาจุดเดิมใหนานข้ึน วิธีการนีเ้หมาะสาํหรับ
การคนหาแบบละเอียดในการระบตํุาแหนงของ
ตนเพลิงหรือจดุมีเพลิงไหมหนาแนนซอนตัวอยู

ภาพสรางจากความรอนโดยกลอง Mi-TIC Camera

ไปรอบๆ หอง แลวใชมือควานหารางผูบาดเจบ็)
และไมพึง่กลอง TIC วิธกีารนีเ้หมาะสาํหรับการ
คนหาในหองมีควันหนาทึบและเปนหองแคบๆ
เตม็ไปดวยสิง่กดีขวางซ่ึงไมสะดวกจะเดนิถอืกลอง
ทําการคนหาไปท่ัวหอง

แตไมวาจะใชกลองในลักษณะ TIC Lead
หรือ TIC Direct ระหวางการคนหาภายในหอง
ตนเพลิงหรือไดรับผลกระทบโดยตรงจากไฟไหม
ก็ตองถือวากลอง TIC เปนอุปกรณมีคุณคามาก
ในการปฏิบัติงาน ดวยเหตุท่ีหัวหนาทีมคนหา
สามารถมองเห็นทีมคนหาของตัวเองแตละคน

TIC Lead

แตกตาง (Contrast) กบัสิง่อยูติดกนัจงึทําใหเกดิ
เปนภาพเฉพาะของตัวเองข้ึนมา โดยท่ัวไปแลว
ภาพของสิ่งท่ีเปนเปาหมายในการคนหา ไมวา
ตัวคนหรือตนเพลิง กลองจะสรางภาพจากระดับ

TIC Direct

TIC Direct

TIC Directในหอง แตไมเหมาะกบัการคนหาในสภาพควัน
หนาแนนปานกลางจนถึงหนาแนนมาก เพราะ
จะเกิดอันตรายกับทีมคนหาท่ีอยูในพื้นท่ีนาน
เกนิไป โดยเฉพาะการคนหาท่ีบางชวงจะตองทํา
บนพื้นตางระดับ เชน ข้ันบันได ขอบหนาตาง
หรือชัน้วางของซึง่การคนหาทําอยางเรงรีบ หาก
ใชวิธี TIC Lead ดังกลาวนี้อาจทําใหทีมคนหา
เสีย่งจะไดรับบาดเจบ็จากการตกได

ในขณะท่ี การคนหาแบบ TIC Direct
หัวหนาทีมคนหาเปนผูถอืกลองแตแบงใหลูกทีม
ดูภาพบนจอดวยเพือ่ใหรูตําแหนงของตัวเองและ

กลอง TIC สามารถจะสรางภาพเหยื่อผู
ประสบภัย ตนเพลิง รวมถึงสิ่งกีดขวางภายใน
หองท่ีเต็มไปดวยควันดํามืดและหนาทึบไดดวย
การสแกนความแตกตางของอุณหภูมิระหวางตัว
คนกับบริเวณโดยรอบ โดยท่ัวไปแลว รางกาย
ผูบาดเจบ็หรือหมดสติจะมีอุณหภูมิแตกตางจาก
อุณหภูมิหอง คือมีอุณหภูมิตํ่ากวา ระบบสราง
ภาพดวยรังสีอินฟราเรดของกลอง TIC จงึทําให
ภาพเหยื่อประสบภัยปรากฏบนจอ ในทํานอง
เดียวกัน ตนเพลิงท่ีมีอุณหภูมิสูงกวาจะมีความ
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ความแตกตางของอุณหภูมิใหออกมาเปนแสง
สวางสขีาวตัดกบับริเวณขางเคียงท่ีเปนสดํีาหรือ
ความมืด อยางไรก็ตาม กลอง TIC รุนใหมๆ ใช
เทคโนโลยีชัน้สูงสรางโครงรางตัวคนเปนภาพสี
และมีความคมชัดสูงกวาเดิม ทําใหการคนหา
เปาหมายสะดวกข้ึน เนื่องจากกลองแสดงภาพ
ตัวคนหรือตนเพลิงออกมาเปนสีเฉพาะตัวและ
มีความโดดเดน  นอกจากนี ้ระบบแสดงภาพยงั
สามารถเชือ่มตอกบัระบบสายเคเบิล้หรือระบบ
ออนไลน ทีมคนหาสามารถสงภาพเหตุการณ
สดๆ ข้ึนจอมอนเิตอรหางจากจดุเกดิเหตุไดทันที
สงผลใหการวางแผนและควบคุมสัง่การจากระยะ
ไกลมีความถูกตองและแมนยําสูงข้ึน

แมวากลอง TIC จะกลายเปนเคร่ืองมือ
ประสิทธิภาพสูงสําหรับการคนหาชนิดท่ีทุก
สถานีดับเพลิงตองซื้อมาใชใหไดอยางนอย 1
เคร่ือง แตไมไดหมายความวาเราตองพึ่งพาใน
ทุกกรณหีรือนิง่นอนใจในการคนหาทางกายภาพ
เพราะถือวามีกลองสารพัดประโยชนแลวจะทํา
อยางไรกไ็ด ในทางทฤษฎีแลว กลอง TIC ทํางาน
แทนสายตาคนทามกลางหมอกควันหนาทึบได
ในทุกกรณี แตในทางปฏิบัติ ไมมีอุปกรณชนิด
ใดในโลกสามารถจะทําไดทุกอยางตามคาดหวัง
ท่ีสําคัญ หากคนไมนําไปใชไมวาจะดวยเหตุผล
กลใดก็ตาม อุปกรณก็เปนเพียงวัตถุชิ้นหนึ่งท่ี
เก็บไวในตู ไมมีประโยชนใดๆ เหตุผลดังกลาว

“คน” จงึสาํคัญกวา “เครือ่งมอื” ไมวาเคร่ืองมือ
นั้นจะเลิศดวยเทคโนโลยีชั้นสูงหรือเปนเพียง
ไฟฉายเกาๆ

กรณีสถานีดับเพลิงมีกลอง TIC ใชงาน
ทุกคร้ังท่ีออกปฏิบติังานคนหา ใหถามตัวเองวา
“ถาไมมกีลอง TIC เราจะทาํงานไดไหม หรอืมี
ความพรอมจะคนหาดวยตัวเองไดหรือไม”
เนื่องจากมีหลายกรณีท่ีนักดับเพลิงจําเปนตอง
คนหาดวยตัวเองแทนการใชกลอง TIC อาทิเชน

 เม่ือเขาไปในอาคารเกิดเพลิงไหมใน
ระยะเร่ิมตนซึง่ยังไมมีควันหนาทึบ นกัดับเพลิง
ตองลงมือคนหาผูประสบเหตุทันทีโดยไมตองรอ
ใหเกดิเงือ่นไขเพือ่ใหใชกลองได (ควันหนาทึบ)
ดังท่ีกลาวไปต้ังแตตนวา กลอง TIC ทํางานไดดี
ในบริเวณท่ีมีทัศนวิสยั (การมองเห็น) ระดับตํ่า
ถึงต่าํมาก เพราะเปนกลองมองทะลคุวนั แตในสภาพ
ทัศนวิสัยเปนปกติหรือมีควันเบาบาง กลองไม
สามารถใชงานไดดี สวนใหญมักนยิมใชในกรณี
เพลิงไหมตึกสงูหรืออาคารขนาดใหญซึง่กวานกั
ดับเพลิงจะเขาถงึจุดเกดิเหตุได ควันเต็มหองไป
แลว ดังนั้นในเหตุไฟไหมบานหรืออาคารท่ัวไป
ท่ีนักดับเพลิงเขาถึงจุดเกิดเหตุไดต้ังแตยังไมมี
ควันหนาทึบ และนักดับเพลิงควรทําการคนหา
ทางกายภาพดวยวิธพีืน้ฐาน นัน่คือ ใชมือควาน
หาตามจุดตางๆ ภายในหอง หากการคนหายัง
ไมประสบความสําเร็จแตเร่ิมมีควันหนาเกิดข้ึน

ทีมคนหาสามารถนํากลองออกมาใชงานได
 เม่ือทีมคนหาพบอุปสรรคจนกระท่ัง

ไมสามารถใชกลอง TIC ได โดยเฉพาะในกรณี
หองเกดิเพลิงไหมแคบมากและมีโครงสรางสลับ
ซับซอน มีซากปรักหักพังหรือมีสิ่งกีดขวางมาก
เกนิไป อีกท้ัง การถือกลองทําใหการคนหายาก
ลําบากหรือทําใหมีความเสีย่งจะไดรับอันตราย
มากข้ึน หัวหนาทีมคนหาตองตัดสินใจยกเลิก
การใชกลองแลวสั่งใหคนหาทางกายภาพแทน

 กรณีเปนการคนหาตามลําพังดวยตัว
นักดับเพลิงเพียงคนเดียว ไมควรใชกลอง TIC
เนือ่งจากตองใชสองมือใหเกดิประโยชนมากกวา
การถอืกลอง ไมวาจะเปนการสมัผสั ดึง ฉุด ฯลฯ
ตัวผูประสบเหตุ รวมไปถึงการใชวิทยุสื่อสาร
เพือ่รายงานเหตุหรือขอความชวยเหลือ ซึ่งตาม
ขอแนะนําของผูผลิตสวนใหญระบุใหใชกลอง
TIC ในลักษณะเปนทีมเพือ่ความมีประสทิธภิาพ
และปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

 กรณีกลอง TIC ขัดของข้ึนมากลางคัน
ไมวาจะเกดิข้ึนปจจบุนัทันดวนหรือคอยๆ แสดง
อาการออกมา นัน่เปนขอหามการใชงาน กลอง
จะใหประสทิธภิาพสงูสดุกต็อเม่ือมีสภาพพรอม
ใชงาน 100% พลังไฟเต็มเปยมเม่ือเร่ิมตนการ
ใชงาน หากมีการซอมบาํรุงอยางสมํ่าเสมอและ
ตรวจสอบกอนใชงานทุกคร้ัง จะไมมีปญหานี ้แต
หากมีเหตุทําใหกลองใชงานไมได ใชงานไมดี
หรือไมเต็มท่ี แนนอนวา จะตองยุติการใชกลอง
ทันทีแลวหันมาใชการคนหาแบบพืน้ฐานแทนซึง่
นกัดับเพลิงทุกนายตองพรอมจะแกไขขอขัดของ
ลักษณะดังกลาวในทุกกรณีไมมียกเวน

พึงตระหนักไววา กลอง TIC ทํางานดวย
ตัวเองไมได ไมสามารถจะติดตอสื่อสารกับใคร
ตัดสนิใจเองไมได ท่ีสาํคัญ ไมมีทักษะการคนหา
ทางกายภาพเทียบเทากับมนุษย ดังนั้น มนุษย
จึงจะตองเปนผูปฏิบัติการโดยใชเคร่ืองมือชนิด
นี้เปนผูชวย ซึ่งสุภาษิตอเมริกันบทหนึ่งระบุไว
“ผูชวยไมวาจะเกงกลาสามารถแคไหน แต
เจานายของเขาเหนอืกวา”
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