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มติซบิูชิ เอฟว ีอนิดสัตร ี(MHI) พฒันา
ตนแบบ “หุนยนตฉีดน้ํา” (Water Cannon
Robot) และ “หุนยนตลากสายสงน้าํดบัเพลงิ”
(Hose Extension Robot) คาดหวังใหสามารถ
ปฏิบัติงานในสถานการณเพลิงไหมในจุดท่ีนัก
ดับเพลิงไมสามารถเขาถึงได

โตเกียว 14 เมษายน 2017 มิตซูบิชิ
เอฟวี อินดัสตรี (MHI) ประกาศความสําเร็จใน
การสรางหุนยนตดับเพลิงตนแบบ 2 ตัว ไดแก
“หุนยนตฉดีน้ํา” (Water Cannon Robot) และ
“หุนยนตลากสายสงน้าํดับเพลงิ” (Hose Extension
Robot) สําหรับนําไปใชงานระงับเหตุเพลิงไหม
ในสถานการณท่ีนักดับเพลิงเขาถึงท่ีเกิดเหตุ
ไมไดหรือเขาถงึยาก ตัวอยางเชน เหตุเพลิงไหม
โรงงานปโตรเคมี

“หุนยนตฉีดน้ํา” (Water Cannon Robot)
สามารถเขาไปดับไฟในจดุท่ีมนษุย (นกัดับเพลิง)
ไมสามารถเขาถึงได ในขณะท่ี “หุนยนตลาก
สายสงน้ําดบัเพลงิ” (Hose Extension Robot)
ลากสายไดยาว 300 เมตรโดยอัตโนมัติสาํหรับ
ใหหุนยนตฉีดน้ําใชงาน หุนยนตท้ังสองเรียก
รวมกนัวา “ระบบหุนยนตดับเพลิง” (Firefighting
Robot System) ทํางานรวมกบัหุนยนตสอดแนม
ทางอากาศและระบบสั่งการ ท้ังหมดบรรทุกไป
บนรถดับเพลิงทําใหเขาถงึจุดเกิดเหตุไดงาย

ระบบหุนยนตดับเพลิง (Firefighting
Robot System) ไดรับการพัฒนาข้ึนมาภายใต

โครงการของสํานักจัดการอัคคีภัยและภัยพิบัติ
แหงประเทศญี่ปุน (FDMA; Fire and Disaster
Management Agency) เร่ิมตนปงบประมาณ
2014 ในแผน 5 ป การสาธิตหุนยนตตนแบบ
ประสบความสาํเร็จ โดยการตรวจสอบและประเมิน
ของสถาบันวิจัยอัคคีภัยและภัยพิบัติแหงชาติ
(NRIFD; National Research Institute of Fire and
Disaster) ในโตเกียว ไดผลสรุป หุนยนตแตละ
ตัวมีความสามารถและประสิทธิภาพโดดเดน

หุนยนตดับเพลิงท้ังสองแบบของ MHI
ดัดแปลงมาจากรถท่ีใชในงานเกษตรกรรม ซึง่มี
ระบบกันสะเทือนท่ีแข็งแกรงและประสิทธิภาพ
การเคล่ือนตัวท่ียอดเยี่ยม หุนยนตสามารถ
ควบคุมการทํางานดวยตัวเอง ติดต้ังระบบระบุ
ตําแหนงบนพื้นโลก (GP; SGlobal Positioning
System) และมีเซนเซอรทํางานดวยเลเซอรอยู
ดานขาง นอกจากนี้ยังติดต้ังระบบเทคโนโลยี
ชั้นสูงสามารถเคล่ือนตัวไปยังจุดเกิดเหตุเพลิง

ไหมพรอมสายสงน้ําท่ีติดไปดวย
หุนยนตฉีดน้ํา (Water Cannon Robot)

มีหัวฉีดท่ี ฉีดไดท้ั งน้ําและโฟมดวยอัตราฉีด
4,000 ลิตรตอนาที (lpm) ท่ีความความดัน 1.0
เมกะปาสกาล (MPa.)  หรือประมาณ 10 บาร
สําหรับหุนยนตลากสายสงน้ําดับเพลิง (Hose
Extension) สามารถบรรทุกสายความยาว 300
เมตร (เสนผานศูนยกลาง 150 ม.ม. หรือ 6
นิ้ว) ซึ่งมีน้ําหนักเฉล่ีย 2 กิโลกรัมตอความยาว

Hose Extension Robot

Water Cannon  Robot

Firefighting Robot System
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1 เมตร เคล่ือนท่ีไปยังจุดหมายพรอมโรยสาย
ไปตามทางไดอยางรวดเร็ว และเม่ือถงึจดุหมาย
กใ็ชสายสงน้าํตอกบักบัหุนยนตฉีดน้าํเพือ่ทําการ
ดับไฟตอไป

ท้ังนี้ หุนยนตดับเพลิงของญี่ปุน (MHI)
ขับเคล่ือนไปบนฐานตืดตอ (สีล่อ) เปนหุนยนต
ยานพาหนะบงัคับการทํางานระยะไกล สามารถ
เขาถงึจดุเกดิเหตุในระยะประชดิ ซึง่นกัดับเพลิง
ท่ีเปนมนษุยเขาไปไมไดเนือ่งจากเสีย่งอันตราย
มากเกินไป เชน ไฟไหมโรงงานเคมีปโตรเคมี
วัตถุระเบิด ซึ่งมีท้ังแกสพิษ ไฟไหมรุนแรง การ
ระเบดิ ฯลฯระบบหุนยนตดับเพลิง (Firefighting
Robot System) ของ MHI จึงรับหนาท่ีทํางาน
เสีย่งอันตรายแทนคนซึง่ทําหนาท่ีเปนผูควบคุม
การทํางานในระยะปลอดภัยแทน ในขณะท่ี
หุนยนตของทางฝงอเมริกาท่ีมีกองทัพเรือสหรัฐฯ
เปนหัวหอกในการพฒันาจะเปนลักษณะเหมือน
มนุษยหรือท่ีเรียก “ฮิวมานอยด” (Humanoid
Robot) ยนืและเดินสองขา ใชวิธกีาวขาเคล่ือนท่ี
แทนการเล่ือนไปบนฐานลอ แมวาวัตถปุระสงค
การสรางตองการจะใหหุนยนตสามารถทํางาน
ดวยตัวเอง แตเทคโนโลยีเทาท่ีมีอยูในปจจุบัน
ยังเปนเพียงกึ่งมนุษยบังคับ กลาวคือ ยังตองมี
มนษุยคอยสัง่การและควบคุมการทํางานในแทบ
ทุกข้ันตอน เชน การเขาไปในหองตนเพลิงบน
เรือหรือในอาคาร มนษุยตองนาํทางหุนยนตเขา
ไปในหอง โดยตองเปดประตูใหหุนยนตเดินเขา
ไปพรอมหัวฉีดน้ํา จากนั้นจึงปลอยใหหุนยนต

ฉีดน้าํดับไฟขางในโดยท่ีมนษุยเพยีงควบคุมการ
ทํางานของหุนยนตจากภายนอกหองหรือจดุท่ีมี
ความปลอดภัยสูง

แมจะพัฒนาหุนยนตดับเพลิงไปคนละ
แบบ แตท้ังสหรัฐอเมริกาและญีปุ่นกมี็เปาหมาย
เดียวกนัคือ ตองการพฒันาหุนยนตใหมาดับไฟ
แทนคนซึง่ก็คือนกัดับเพลิงท่ัวไป โดยเฉพาะไฟ
ท่ีเกิดในพื้นท่ีมีความเสี่ยงสูง อาทิเชน โรงงาน
ปโตรเคมี โรงงานสารเคมี โรงงานผลิตอาวุธและ
วัตถุระเบิด รวมถึงโรงไฟฟานวิเคลียร พูดงายๆ
หากเปนเพลิงไหมเกดิข้ึนในบริเวณท่ีมนษุยเขา
ไปไมไดหรือเขาไปแลวจะเกิดอันตรายรายแรง
กเ็ปนหนาท่ีหุนยนตดับเพลิงทํางานแทนมนษุย

การพัฒนาหุนยนตดบัเพลงิในญีปุ่น
Source; Robotland: Firefighting Robots

in Japan, http://robotland.blogspot.com/
2011/03/firefighting-robots-in-japan.html

สาํหรับประเทศญีปุ่น การพฒันาหุนยนต
ดับเพลิงมีจดุเร่ิมตนจากโครงการหุนยนตตอตาน
การกอการรายดวยนิวเคลียร ชีวภาพ และเคมี
(NBC Terrorism) เม่ือป 2006 ภัยพบิติันวิเคลียร
ชีวภาพและสารเคมีเปนภัยพิบัติลักษณะพิเศษ
ท่ีเกิดจาก 3 ปจจัย ไดแก 1) นิวเคลียรท่ีมีท้ัง
รังสีนวิเคลียรและวัตถุกมัมันตรังสแีพรกระจาย
ออกมา 2) วัตถุชีวภาพซึ่งเปนจุลชีพอันตราย
ชนดิตางๆ เชน ไวรัส เชือ้โรคลักษณะผสมไวรัส
กับแบคทีเรีย (Rickettsia) และจุลินทรียทําให
เกดิโรครายแรง และ 3) สารเคมี ไดแก สารพษิ
ชนดิตางๆ

FRIGO-M  Robot

ป 2006 นัน้เอง ญีปุ่นไดจดัต้ังสาํนกังาน
นโยบายเทคโนโลยีการดับเพลิง (Firefighting
Technology Policy Office) ข้ึน เปนหนวยงานใน
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สงักดัสาํนกัจดัการอัคคีภัยและภัยพบิติั (FDMA;
Fire and Disaster Management Agency)
กระทรวงกจิการภายในและการสือ่สาร (MIAC;
Ministry of Internal Affairs and Communica-
tions) สํานักจัดการอัคคีภัยและภัยพิบัติและ
สถาบันวิจั ยอัคคี ภัยและภัยพิบั ติแห งชาติ
(NRIFD; National Research Institute of Fire
and Disaster) ทําการวิจยัเพือ่หาวิธจีดัการปญหา
ความเสีย่งในทุกจงัหวัดของประเทศ รวมถงึ การ
พัฒนาอุปกรณสําหรับชวยดับเพลิงในกรณี
ฉุกเฉินและพฒันาระบบขอมูลขาวสารเพือ่จดัการ
ภัยพิบัติธรรมชาติขนาดใหญ เชน แผนดินไหว
สึนามิ เปนตัน

สถาบนัวิจยัอัคคีภัยและภัยพบิติัแหงชาติ
(NRIFD; National Research Institute of Fire
and Disaster) เปนสถาบนัเดียวในประเทศญีปุ่น
ท่ีทําการวิจยัข้ันสงูเกีย่วกบัการดับเพลิงและการ
ปองกันภัยพิบัติ โดยไดทําการวิจัยเพื่อพัฒนา
หุนยนตสําหรับชวยทํางานระงับเหตุเพลิงไหม
เชน งานหาขอมูลอัคคีภัยและงานกูภัยในพื้นท่ี
ซึ่งนักดับเพลิงเขาถึงจุดเกิดเหตุไดยากหรือไม
สามารถเขาถึงไดซึ่งรวมถึงเพลิงไหมโรงไฟฟา
นวิเคลียรและพืน้ท่ีไดรับผลกระทบจากการแพร
กระจายแกสพิษจากการกอการราย เนื่องจาก

ถกูกสรางข้ึนมาใหมีความทนทานตอสิง่แวดลอม
ท่ีเลวราย รวมท้ังกันน้ํา กันฝุน กันสะเทือน
หุนยนตจงึสามารถใชงานกับเพลิงไหมโดยตรง
ได ซึ่งหุนยนตไดทําการทดลองโดยการปฏิบัติ
จริงหลายคร้ังเพือ่นาํขอบกพรองมาแกไขปรับปรุง
ใหดีข้ึนในอนาคต

หุนยนตชื่อ “ฟริโก-เอ็ม” (FRIGO-M)
สามารถจดจาํและติดตามนักดับเพลิงท่ีสวมชดุ
ดับเพลิงไดดวยตัวเอง หุนยนตจะจําเสนทางท่ี
เคยใชไดโดยอัตโนมัติและจะนําตัวผูบาดเจ็บ
ท่ีนกัดับเพลิงคนพบออกไปยงัสถานท่ีปลอดภัย
โดยใชเสนทางท่ีบนัทึกไวในหนวยความจาํ ท้ังนี้
“ฟริโก-เอ็ม” มีลําตัวแข็งแกรง  กันน้ํา กันฝุน
กันแรงระเบิด และกันสะเทือน

หุนยนตของหนวยงานทองถิน่
หุนยนตดับเพลิงหลายแบบของญีปุ่นไดรับ

การพัฒนาข้ึนจากหนวยดับเพลิงทองถิ่น ท้ัง
โตเกยีว โอซากา คานากาวา ฯลฯ สวนใหญเปน
หุนยนตประเภทยานพาหนะภาคพืน้ดินไรคนขับ
(UGV; Unmanned Ground Vehicle) โดยหุนยนต
พาหนะฉีดน้ําไรคนขับขนาดใหญมีประจําการ
อยูในหนวยดับเพลิงโตเกยีวใชดับไฟขนาดใหญ
มาแลว เชน เหตุเพลิงไหมโรงงานบริดสโตน

หนวยดับเพลิงโตเกยีวมีหุนยนตดับเพลิง

และกูภัยสาํหรับใชงาน 12 แบบ หุนยนตเหลานี้
ออกแบบมาเพือ่จดัการภัยพบิติัท่ีอันตรายเกนิไป
สําหรับบุคลาการท่ีจะเขาไปผจญเหตุ หุนยนต
บางตัวสามารถฉีดน้าํหรือโฟมไปยงัเพลิงไหม มี
หุนยนตตัวหนึง่ทําหนาท่ีชวยเหลือผูประสบเหตุ
และอีกตัวหนึง่สามารถเคล่ือนยายวัตถขุนาดใหญ
ได ท้ังนี้ หุนยนตท้ังหมดอยูภายใตการบังคับ
ควบคุมการทํางานโดยผูปฏิบัติการท่ีใชเคร่ือง
ควบคุมระยะไกล (Remote Control) หุนยนต
Robocue เปนหุนยนตกู ภัยบังคับดวยรีโมท
คอนโทรล มีใชในหนวยดับเพลิงต้ังแตป 2009
ออกแบบมาเพือ่ใชชวยชวิีตผูประสบภัยจากเหตุ
ภัยพบิติั โดยหุนยนตจะดึงตัวผูบาดเจบ็หรือหมด
สติเขาไปตัวรถดวยกามปูและสายพานลําเลียง
ซึ่งมีสวนท่ีเตียงพยาบาลรองรับอยู จากนั้นนํา
ตัวผูบาดเจ็บออกไปยังท่ีปลอดภยกอนจะสงตอ
ไปยังโรงพยาบาลท่ีอยูใกลเคียง

Robocue


