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ปลายเดือนเมษายนท่ีผานมา เว็บไซต
นติยสาร Fire Chief ของสหรัฐฯ แนะนาํโดรนใช
ในงานดับไฟ (Drones for Firefighting) รุนใหม
ไฮเทคสําหรับใหหนวยดับเพลิง หนวยกู ภัย
หนวยจัดการภัยพิบัติ ฯลฯ ไวพิจารณา หากมี
แผนจะซื้อมาใชงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
การระงับเหตุฉุกเฉิน ดังตอไปนี้

 The ELIMOC E300 with FINIX
อากาศยานไรคนขับ (UAV; Unmanned

Aerial Vehicle) มีขนาดคอนขางใหญ ขับเคล่ือน
ดวยพลังงานไฟฟา เคร่ืองเดินเงยีบ มีใชในหนวย
ปองกันไฟปาของประเทศสเปน (INFOCA) ทํา
หนาท่ีตรวจจบัแนวไฟปาเวลากลางคืน สามารถ
ปฏิบัติการในพื้นท่ีหางไกลไดหนึ่งชั่วโมงคร่ึง
(90 นาที) ใชวิทยบุงัคับการบนิจากระยะไกลสดุ
ไดถึง 27 ไมล (43 ก.ม.) หากเปนการบินใน
ตอนกลางคืน จะลอยเหนอืเปลวไฟได 3 ชัว่โมง
และเพิ่มระยะบังคับการทํางานไกลสุดเปน 62
ไมล ( 99 ก.ม.) จากจุดปลอยตัว

เนื่องจากไดพิสูจนมาหลายคร้ังแลววา
การดับไฟปาตอนกลางคืนไดผลดีกวาดับตอน
กลางวัน ทําใหหนวยระงบัเหตุไฟปาของสหรัฐฯ
และหลายประเทศ เร่ิมหันมาปรับปรุงเคร่ืองมือ
อุปกรณ รวมถึงโดรนใหมีประสิทธิภาพในการ
ทํางานหลังตะวันตกดินเพิ่มมากข้ึน สําหรับ
E300 หลังถกูปลอยข้ึนไปบนทองฟาเหนอืพืน้ท่ี

อัคคีภัยในตอนกลางคืนจะทําหนาท่ีถายวิดีโอ
บันทึกเหตุการณไฟไหมขางลางไวตลอดเวลา
เชนเดียวกับการถายภาพอินฟราเรดดวยกลอง
สรางภาพจากความรอน (TIC) คนหาตนเพลิง
และแนวไฟลาม จากนั้นสงสัญญาณถายทอด
แบบ Real Time มายังศูนยขอมูลควบคุมไฟปา
เคล่ือนท่ีเร็ว (FINIX) บนภาคพืน้ดินซึง่เจาหนาท่ี
ของศูนยจะทําการระบุพิกัดจุดเกิดไฟไหมตาม
เวลาจริงลงในแผนท่ีไฟปากอนสงตอไปยงัหนวย
ผจญเพลิงเพือ่ดําเนนิการในข้ันตอนตอไป

 L3 Communication's Viking 400-S
Viking 400-S เปนเคร่ืองบินไรคนขับ

(UAS; Unmanned Aircraft System) ติดต้ังระบบ
ข้ึนสูอากาศและรอนลงพื้นดวยตัวเอง (ATOL;
Autonomous Take-Off and Landing) บินได
นาน 12 ชัว่โมง บรรทุกน้าํหนักได 100 ปอนด
บนตัวเคร่ืองมีอุปกรณตรวจจับไฮเทค สามารถ
ตรวจจบัสารเคมี สารชวีภาพ รังส ีและนวิเคลียร
ท่ีรวมเรียกวา CBRN ในสถานการณฉุกเฉินสาร
เคมีและการกอการรายได

โดรนตอบโตสถานการณ CBRN รุนนี้
ออกปฏิบัติการดวยการออกคําสั่งผานระบบ
สือ่สารไรสาย L3 Communication มีรัศมีทําการ
สูงสุด 70 ไมล (112 ก.ม.) หมายความวา
หนวยดับเพลิงสามารถสง Viking 400-S ไปยงั

จุดเกิดเหตุท่ีอยูหางออกไปรอยกิโลเมตร เพียง
ใชเมาสคลิกจุดเปาหมายบนแผนท่ีซึ่งปรากฏ
ท่ีจอคอมพิวเตอร และเม่ือบินไปถึงจะทําการ
ตรวจสอบและคนหา CBRN แลวสงขอมูลกลับ
มายงัศูนยควบคุมของหนวยท่ีสงมันไปดวยระบบ
ไรสายเชนเดียวกัน

นอกเหนือจากอุปกรณตรวจจับ CBRN
Viking 400-S ยงัติดต้ังกลองวิดีโอความคมชดัสงู
ถายภาพมุมสงูสงมาใหผูบญัชาการสถานการณ
(Incident Commander) ตรวจสภาพความเสยีหาย
ของพืน้ท่ีเกดิเหตุเพือ่ระบุจดุประสบภัยรายแรง
ท่ีสุดแลวสั่งการใหเขาระงับเหตุเปนจุดแรก

ELIMOC E300 UAV
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 Information Processing Systems'MCV
Information Processing Systems หรือ

IPS เปนระบบประมวลผลขอมูลจากการตรวจจบั
หรือสอดแนมซึ่งติดบนรถท่ีดัดแปลงเปนศูนย
ควบคุมและสั่งการเคล่ือนท่ีเร็ว (MCV; Mobile
Command Vehicles) เชือ่มสญัญาณโดยตรงกบั
โดรนท่ีบินบนฟาหรือหุนยนตกูระเบิดในตัวตึก

รถควบคุมและสั่งการ (MCV) ใชปกอัพ
ฟอรดเปนพื้นฐาน ภายในติดต้ังอุปกรณรับ
สัญญาณการสื่อสารดิจิตอลทุกรูปแบบท้ังจาก
กลองความคมชดัสงู (HD) เซน็เซอร เรดาร และ
อ่ืนๆ สวนดานทายทําเปนท่ีเก็บโดรน สามารถ
ขับไปปลอยโดรนใหข้ึนบินตรงจุดท่ีเหมาะสม
หรือตามท่ีตองการได

ในการดับไฟปาดวยรถควบคุมและสัง่การ
คันเดียว หนวยดับเพลิงสามารถจดัการดานการ
สือ่สารไดท้ังระบบ ต้ังแตการปลอยโดรนข้ึนบนิ
ไปจนถึงการถายทอดขอมูลท่ีไดรับจากโดรน
รวมท้ัง “คําสั่ง” สงไปยังหนวยปฏิบัติการท่ี
กระจายตามจุดตางๆ ท่ัวอาณาเขตไฟปา

กรณีเปนการระงับเหตุฉุกเฉินในเมือง
ไมวาจะเปนอัคคีภัย การวางระเบิด หรือพายุ
เฮอริเคน ระบบ IPS ท่ีอยูบนรถควบคุมและ
สัง่การ (MCV) จะปรับโหมดไปท่ีการรับภาพมุม
สงู 360 องศา ถายจากกลองวิดีโอความคมชดัสงู
ตามเวลาจริง (Real Time) แลวสงภาพปรากฏ
บนจอมอนเิตอร ซึง่ผูบญัชาการสถานการณ (IC)
สามารถใชเปนขอมูลในการตัดสินใจสั่งการได
อยางถูกตองและเหมาะสม

 Sensefly's eBee
โดรน Sensefly's eBee ผลิตในประเทศ

สวิตเซอรแลนด เปนโดรนขนาดเล็กเม่ือเทียบ
กับโดรนรุนอ่ืนๆ ความยาววัดจากปลายปกท้ัง
สองขาง (Wingspan) 37.8 นิ้ว หรือประมาณ
สามฟุตเศษ หนัก 1.5 ปอนด (680 กรัม) ตัว
โครงทําดวยโฟม ติดใบพดัดานทาย กลางลําตัว
ติดกลองถายภาพมุมสูงขนาด 6 ลานพิกเซล
ใหความคมชดัของภาพท่ีถายออกมาในระดับ 3
cm/pixel (ความคมชัดสูง)

โดรนรุนนี้ลอยตัวอยูในอากาศไดนาน
45 นาที ระยะบนิไกลสดุ 10 ไมล หรือ 16 ก.ม.
(บนิเท่ียวเดียวจากจดุปลอย) ผูควบคุมสามารถ
วางแผนลวงหนาใหโดรนถายภาพสามมิติ (3D)
โดยใชแผนท่ี Google กอนจะปลอยข้ึนบนิได ซึง่
จากศูนยบังคับการบินแหงเดียวสามารถออก
คําสัง่โดรนไดถงึ 10 ลํา หลังจากข้ึนบนิแลว โดรน
จะถายภาพโดยใชโปรแกรม Postflight Terra
3D-EB ซึง่สามารถสรางแผนท่ีและโมเดล 3 มิติ
ท่ีมีความแมนยาํสงูในระดับ 5 cm. (ระยะความ
ผิดพลาดจากสถานท่ีจริงไมเกนิ 5 เซนติเมตร)
ทําใหผูบญัชาการสถานการณประเมินอัคคีภัยได
อยางถกูตองตามความเปนจริงท้ังพิกดัการเกิด
เพลิงไหมและรูปแบบการลุกลามหรือขยายตัว

ของเปลวไฟ รวมไปถึงสภาพแวดลอมอ่ืนๆ ท่ีมี
ผลตอการปฏิบติังานระงับเหตุ

Sensefly's eBee เหมาะสําหรับใชงาน
ท้ังดับไฟปาและระงบัเหตุอัคคีภัยในเมือง กรณี
ใชในงานดับไฟปา ดวยขนาดไมใหญมากนักจงึMCV; Mobile Command Vehicles

สามารถบรรจใุนกระเปาสะพายหลังออกแแบบ
พิเศษของนักดับเพลิงเพื่อนําไปปลอยในพื้นท่ี
เกดิเหตุได และในอนาคต ภาพสามมิติถายจาก
กลองติดโดรนจะสงมายงัเคร่ืองรับท่ีเปนโทรศัพท
มือถอืหรือสมารทโฟนของผูปฏิบติังานภาคพืน้ดิน
ได โดยจะเปนภาคบังคับตามมาตรฐาน NFPA
1802, the Standard on Two-Way, Portable
(Hand-Held) Land Mobile Radios for Use by
Emergency Services Personnel ฉบับปรับปรุง
ใหมท่ีจะประกาศใชในอีก 2 ปขางหนา ซึ่งเม่ือ
ถงึเวลานัน้ โดรนทุกรุนท่ีนาํมาใชในงานดับเพลิง
นอกจากสงขอมูลเขาศูนยควบคุมแลว ยงัตองสง
เขาโทรศัพทมือถือของผูอยูในเครือขายดวย

ติดกลอง HD กลางลําตัว

ปลอยตัวขึ้นบิน

Phantom 3

กลองตดิตวัโดรน
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 Kaman's Unmanned K-MAX
Unmanned K-MAX เปนเฮลิคอปเตอร

ยกของหนักไรคนขับ (UAT; Unmanned Aerial
Truck) สรางจากตนแบบท่ีเปนเฮลิคอปเตอรรุน
เดียวกนัชนดิมีคนขับของผูผลิต Kaman Aircraft
แหงสหรัฐอเมริกา ใชใบพัดแบบหมุนเยื้ อง
ตรงขามกัน (Intermesh Rotors) 4 ใบพัด มี
หางเสือทายเคร่ือง สามารถยกของหนักไดถึง
6,000 ปอนด (2,727 ก.ก.) และบินไปสงยัง
จุดหมายไดภายในเวลาท่ีรวดเร็ว

จดุประสงคท่ีนํามาใชในงานดับเพลิงคือ
ใชเปนอากาศยานขนสงสมัภาระท่ีจาํเปนในงาน
ดับไฟปาในพื้นท่ีหางไกล ไมวาจะเปนอาหาร
น้าํด่ืม ยา สิง่ของสงกาํลังบาํรุง ฯลฯ ควบคูไปกบั
การถายภาพตรวจจบัเพลิงไหม คนหาพกิดัแนว
ไฟลาม รวมท้ังใชเปนสถานรีีเลยการสือ่สารทาง
วิทยขุองหนวยระงับเหตุบนภูเขาสูง กรณนีํามา
ใชงานในเมืองจะมีออปชัน่เสริมระบบตรวจสอบ
CBRN ท่ีเกิดจากอุบัติเหตุหรือการคุกคามจาก
กลุมกอการราย

จุดเดนของโดรนเฮลิอปเตอรรุนนี ้ไดแก
สามารถบนิไดในทุกสภาพอากาศ ไมวารอนจดั
หรือมีลมแรง เม่ือถงึจุดหมายจะหยอนสมัภาระ

ลงอยางนิม่นวลและแมนยาํ เนือ่งจากไมตองใช
คนขับ ความเสี่ยงจะสูญเสียชีวิตนักบินขณะ
ปฏิบติังานทามกลางอันตรายจงึมีคาเทากบัศูนย

ดวยเหตุท่ีผูผลิตสราง Unmanned K-MAX
ข้ึนมาในเชงิพาณชิยสาํหรับใชงานดานดับเพลิง
และบรรเทาสาธารณภัยทุกรูปแบบจงึเนนความ
เปนอากาศยานเอนกประสงคท่ีใชงานไดอยาง
คุมคา ในกรณียังไมเกิดเหตุการณฉุกเฉินใดๆ
สามารถนาํเคร่ืองข้ึนบนิเพือ่ใชเปนเฮลิคอปเตอร
ตรวจการณทางอากาศดูแลความสงบเรียบรอย
ของชุมชนไดอีกดวย

แถมทายดวยรายงานขาวสถานโีทรทัศน
ABC10News ของอเมริกา แนะนาํโดรนดับเพลิง
รุนใหมมีชื่อวา “Qube” ปรากฏโฉมคร้ังแรกใน
การประชุมงานดับเพลิงโลก (Firehouse World
Conference) ซึ่งจัดข้ึนท่ีเมืองซานดิเอโก รัฐ
แคลิฟอรเนยี เปนโดรนใชในงานดับเพลิงขนาด
เล็กแบบ 4 ใบพดั น้าํหนกั 5 ปอนด (2.3 ก.ก.)
ออกแบบและพฒันาโดยบริษทั AeroVironment

Unmanned K-MAX (Intermesh Rotors)

ผูผลิตโดรนใชดานการทหารรายใหญของสหรัฐฯ
Qube ระบปุระเภทการใชงานชดัเจนดวย

คําวา “RESCUE” ท่ีกลางลําตัว เปนโดรนข้ึนลง
แนวด่ิง ติดต้ังอุปกรณถายภาพนิ่ง/วิดีโอความ
คมชดัสงูพรอมกลอง TIC สาํหรับคนหาตนเพลิง
และแนวไฟลามซึง่จะถายทอดสญัญาณไปปรากฏ
บนจอมอนเิตอรของศูนยควบคุมภาคพืน้ดินเพือ่
ใหผูบัญชาการสถานการณใชเปนขอมูลในการ
ตัดสนิใจสัง่การระงบัเหตุ

ขอไดเปรียบในฐานะท่ีเปนโดรนขนาดเล็ก
ไมวาจะเปนการดับไฟปาหรือดับไฟเมือง หนวย
ดับเพลิงสามารถนาํไปใชงานไดสะดวกและงายดาย
โดยบรรทุกไปบนรถ ถงึจุดหมายกป็ลอยข้ึนบนิ
จากนัน้บงัคับใหทําตามความตองการหรือตาม

แผนการทํางานท่ีวางไวลวงหนา ต้ังราคาขาย
ตอลํา (รวมอุปกรณควบคุมภาคพืน้ดินท้ังหมด)
50,000 ดอลลาร หรือราว 1,600,000 บาท
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