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สวัสดีทานผูอานที่เคารพ

 สวัสดีทานผูอานที่เคารพ ในยุคสหัสวรรษใหม เราก็รับวิทยาการพรอมคําศัพทที่ใชเรียกมันใน
ภาษาประกิตมาประกอบในคําไทยอยูหลายคํา อาทิคําควบคล้ําดวยเสียง “ดร” ที่คําไทยแทๆ ดั้งเดิมไมมี 
ไมวาจะเปน drink, drive, draft, drop, drama, ที่พอใหออกจริงๆ คนไทยเราก็เปลง เสียงออกมาไดไม
ยาก และไมตองเปลี่ยนเปนเสียง “ซ” แบบคําดั้งเดิมที่มี “ทร” สะกด ปรากฎการณนี้ ไดเพิ่มทางเลือก
คํา (Choices of words) และสีสันความงดงามใหกับภาษาของเรา โดยเฉพาะในหมูเยาวชน คนรุนใหม  
คําหนึ่งที่ใช ใชอักษร “ดร” นํา ที่เราคุนเคยกัน ก็คงหนีไมพนคําวา Drone ที่เราออกเสียงกันชัดถอยชัด
คําวา โดรน ไมใช โดน  
 โดรนคืออะไร มีคําตอบมากมายที่ไมรู อาจจะจริงเราเห็นอยู เผื�อใจไวที่ยังไมเห็น จากในอดีต 
เรารูจักกันแควา ในวันที่ผมยังเปนเด็ก โดรนเล็กๆ คือของเลนอันโปรดนั้น มาจนขาววา โดรนมันไปฆา
คนตาย ยิงจรวดสังหารนายพลนั่นนี่ สรุป แลว ไอ โดรนนี้ คือของรอนหรือของเย็น คือของเลนหรือ
อาวุธกันแน มันเริ่มมายังไง เติบโตยังไง และแนวโนมมันจะดีหรือรายอยางไร เรามาคนหาคําตอบไดใน 
วิทยปริทัศน ฉบับสงทายปเกากันดีกวา รับรองวา โดน แนนอนขอรับ 

ทีมบรรณาธิการ
สํานักงานที่ปรึกษาดานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

ประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
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 โดรน ที่หลายๆ คนรูจักวาเปนเครื�องบินบังคับตัวจิ๋ว เครื�องบินไรนักบินขนาดเล็ก อากาศยานไรคนขับ 
หรืออาวุธโจมตีทางอากาศนั้น ปจจุบันเปนเทคโนโลยีท่ีไดรับความนิยมเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วในชวงไมกี่ปท่ีผานมา 
และกลายเปนเทคโนโลยีสําคัญของการดําเนินงานตางๆ ทั้งในองคกรภาครัฐและเอกชน ที่ชวยใหการดําเนินงาน
มีประสิทธิภาพ ลดตนทุน และที่สําคัญสามารถเขาถึงบริเวณที่เดินทางลําบากหรือยากตอการเขาถึงของมนุษยเรา 
 ปจจุบันโดรนและ Unmanned Aerial Vehicles (UAV) ไดถูกใชเรียกแทนกันในสื�อตางๆ ซึ่งหมายถึง
อากาศยานไรคนขับ แตทั้งนี้ โดยหลักการแลว UAV ทุกตัวคือโดรน…แตไมใชโดรนทุกตัวจะเปน UAV ฟงดูเปน
เรื�องที่นาสับสนไมใชเลน 
 คนสวนใหญนึกถึงโดรนที่เปนอากาศยานไรคนขับท่ีสามารถบินไดจากการควบคุมระยะไกลหรือแบบ
อัตโนมัติที่ปราศจากมนุษยควบคุม แตทั้งนี้ โดรนยังครอบคลุมยานพาหนะอีกหลากหลายประเภท เชน เรือดําน้ํา
อัตโนมัติที่ใชในการสํารวจ หรือยานพาหนะไรคนขับบนบก
 UAV เปนยานพาหนะทางอากาศไรคนขับที่สามารถบินจากระยะไกล จาก controller หรือ tablet หรือ
สามารถตั้งโปรแกรมใหบินไดเอง ผูเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมดานนี้ เชื�อวา UAV จําเปนตองมีความสามารถใน
การบินแบบอิสระ ในขณะที่โดรนไมจําเปนตองมี ดังนั้น UAV ทั้งหมดจึงเปนโดรน แตโดรนทุกตัวไมไดเปน UAV 
 สรุปแลว UAV…ใชโดรนหรือไหม? โดยพื้นฐานแลว คําตอบคือ ใช คําสองคํานี้ปจจุบันนี้ ไดถูกใชแทนบอย
ครั้ง ผูคนรูจักคําวาโดรนจากสื�อ ภาพยนตร และทีวี มากกวา UAV ความหมายที่ชวนงง เหมือนโดนทีม บก. สับขา
หลอกใหมึนตั้งแตตนเรื�อง ทั้งนี้ วิทยปริทัศนฉบับนี้ จะพูดถึงเทคโนโลยีอากาศยานไรคนขับ โดยจะใชคําวา โดรน 
และ UAV แทนกัน เพื�อใหเขาใจไดงาย
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จุดเริ่มต้นโดรน
 โดรน เดิมทีถูกพัฒนาขึ้นเพื�อใชทางการทหาร ครั้งแรกที่
บันทึกไวเครื�องบินไรคนขับลําแรกเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2392 
โดยการใชบอลลูนในการโจมตีครั้งแรกของกําลังทางอากาศทหาร
เรือ (naval aviation) การพัฒนาโดรนที่มีนัยสําคัญเกิดขึ้นในชวง
สงครามโลกครั้งที่ 1 มีการใชเทคนิคการควบคุมวิทยุเพื�อสรางเครื�อง
บินไรคนขับ Hewitt-Sperry Automatic Airplane เปนเที่ยวบินแรก
เกิดขึ้นในป 2460 เครื�องบินลํานี้ ไดรับการพัฒนาใหเปนตอรปโดทาง
อากาศเพื�อวัตถุประสงคทางการทหารและถือเปนระเบิดลอยฟา ตอมาในป 2461 ซึ่งเปนชวงปลายของสงครามโลก 
สหรัฐฯ ไดพัฒนาโดรนที่เรียกวา Aerial Torpedo หรือ Bug ในรัฐโอไฮโอ ซึ่งเปนตอรปโดไรคนขับที่สามารถโจมตี
เปาหมายภาคพื้นดินไดในระยะ 120 กิโลเมตร ในขณะที่บินดวยความเร็ว 80 กิโลเมตรตอชั่วโมง สามารถบรรทุก
ระเบิดไดกวา 80 กิโลกรัม Bug มีการใชระบบควบคุมลมและไฟฟาภายในที่ตั้งไวลวงหนาเพื�อทําใหเครื�องบินมี
เสถียรภาพ เมื�อบินไปถึงระยะทางที่กําหนด เครื�องยนตจะหยุดทํางาน ปกจะหลุดออก และแมลงยักษนี้จะตกลงมา
จากทองฟา
 ในชวงสงครามโลกครั้งที่สอง บริษัท Radioplane ไดผลิตโดรน OQ-2 เกือบ 15,000 ลําสําหรับกองทัพ
สหรัฐฯ เปนครั้งแรกที่มีการผลิตโดรนขึ้นเปนจํานวนมาก รุน OQ-3 ที่เปนรุนตอมายังใชกันในชวงสงครามโลกครั้ง
ที่สองโดยมีการสรางมากกวา 9400 ระหวางสงคราม โดรนยังคงถูกใชในสงครามเรื�อยมา ทั้งในสงครามเวียดนาม 
การรุกรานอิรัก อัฟกานิสถาน รวมถึงสงครามรัสเซียกับยูเครนที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
 ในภาพรวมจากอดีตโดรนไดรับการพัฒนาและใชงานในบริบททางการทหาร การพัฒนาอยางตอเนื�องของ
เทคโนโลยี โดรนในวันนี้ ไมไดถูกจํากัดเฉพาะการใชงานทางทหารเทานั้น แตไดกลายเปนของเลนสําหรับคนที่ชอบ
เทคโนโลยีและการใชประโยชนในเชิงพาณิชย  มีการพัฒนาระบบใหสามารถใชงานไดงายมากขึ้น ที่มาพรอมลูกเลน
หลากหลายรูปแบบ รวมถึงศักยภาพในการบินที่สูงมากขึ้น จากขอมูลของ Amazon Services LLC เทคโนโลยีโดรน 
(รุนเล็ก ที่ไมใชโดนทางการทหาร) มีการพัฒนามาแลวประมาณ 7 รุน 

ที่มา:
- https://botlink.com/blog/whats-the-difference-between-a-drone-uav-and-uas
- https://consortiq.com/uas-resources/short-history-unmanned-aerial-vehicles-uavs  
- https://www.researchgate.net/publication/309182360_Drones_Here_There_and_Everywhere_
Introduction_and_Overview 
- https://www.businessinsider.com/drone-technology-uses-applications
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โดรน Generation ต่างๆ
รุนที่ 1: เครื�องบินควบคุมระยะไกลพื้นฐาน

รุนที่ 2: รูปแบบยังคอนขางเหมือนเดิม (Static design) มีการติดตั้งกลอง การบันทึกวิดีโอและภาพนิ่ง และ
การควบคุมการบินดวยมือ (manual piloting control)

รุนที่ 3: รูปแบบยังคอนขางเหมือนเดิม (Static design) มีการติดตั้งแกนกันสั่นสองแกน สามารถวิดีโอเปนระบบ 
HD มีระบบความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน (basic safety models) และมีระบบชวยการบิน (assisted piloting modes)

รุนที่ 4: การออกแบบเริ่มเปลี่ยนแปลงไป มีการติดตั้งแกนกันสั่นสามแกน ความละเอียดในการบันทึกวิดีโอเพิ่มสูง
ขึ้นเปน 1080P HD หรือสูงกวา มีโหมดความปลอดภัย และโหมดขับเคลื�อนอัตโนมัติ (autopilot modes)

รุนที่ 5: มีการออกแบบที่พลิกโฉม มีการติดตั้งแกนกันสั่น 360° บันทึกวิดีโอ 4K และโหมดขับเคลื�อนอัจฉริยะ 
(intelligent piloting modes)

รุนที่ 6: มีการปรับใหเหมาะสมทางการคา มีการออกแบบพื้นฐานตามมาตรฐานความปลอดภัยและกฎขอบังคับ 
การปรับแพลตฟอรมและน้ําหนักบรรทุก ระบบความปลอดภัยอัตโนมัติ โหมดขับเคลื�อนอัจฉริยะและการขับเคลื�อน
อยางอิสระเต็มรูปแบบ และการตระหนักพื้นที่นานฟา (airspace awareness)

รุนที่ 7: มีการออกแบบใหเหมาะสมทางการคาอยาง
สมบูรณแบบ การออกแบบตามมาตรฐานดานความ
ปลอดภัยและกฎระเบียบ การปรับแพลตฟอรมและน้ํา
หนักบรรทุก โหมดความปลอดภัยอัตโนมัติ การพัฒนา
โหมดขับเคลื�อนอัจฉริยะและการบินอยางอิสระอยางเต็ม
รูปแบบ การตระหนักพื้นที่นานฟา (airspace awareness) 
และการดําเนินการอัตโนมัติ (การขึ้นเครื�องบิน ภาคพื้น
ดิน และการปฏิบัติภารกิจ) โดรนรุนที่ 7 นี้ ไดเริ่มตนขึ้น
แลว โดยบริษัท 3DRobotics ประกาศเปดตัว Solo โดรน
อัจฉริยะแบบออลอินวันตัวแรกของโลก ที่มาพรอมระบบ

ไฮเทคเต็มรูปแบบเมื�อหลายปกอน แตทั้งนี้ ไดระงับการผลิตหลังจากพบความบกพรองในระบบ GPS 

   ที่มา https://www.businessinsider.com/drone-technology-uses-applications



9

วิทยปริทัศน  |  OHESI Science Review ฉบับที่ 12/2565

 การพัฒนาเทคโนโลยีโดรนที่มีอยางตอเนื�องทําให โดรนมีมากมายหลากหลายประเภท ซึ่งการแบงประเภท
โดรนแบงไดหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนรูปแบบการใชงาน (งานอดิเรก การคา การศึกษา ทางการทหาร) รูปแบบ
การดีไซน (รูปแบบใบพัด ปก การบินขึ้นและลงจอด) รูปแบบการหมุนของใบพัด (มัลติโรเตอร หรือโรเตอรเดี่ยว) 
ขนาด น้ําหนักที่สามารถบรรทุกได แหลงพลังงานที่ใช (แบตเตอรี่ น้ํามันเบนซิน เชื้อเพลิงไนโตร พลังงานแสง
อาทิตย) และระยะทางในการบิน เปนตน ทางทีม บก. ก็จะขอยกตัวอยางการแบงประเภทของโดรนตามระยะ
ทางในการบิน ซึ่งแบงเปนหลักๆ ไดแก

- การบินระยะใกล (Close range) บินไดในระยะ 5 – 50 กิโลเมตร ใชไดนานราว 20 นาที ไปจนถึง 6 ชั่วโมง 
(ขึ้นอยูกับราคาและคุณภาพ) ใชเพื�อสันทนาการ การเฝาระวังทางทหาร และการถายภาพทางอากาศ

- การบินระยะสั้น (Short range) บินไดในระยะ 150 กิโลเมตร หรือมากกวานั้น บินไดนานถึง 8 - 12 ชั่วโมง 
ใชเพื�อการเฝาระวัง การทําแผนที่และการสํารวจ

- การบินระดับกลาง (Mid-range) รวมถึง การบินที่มีความเร็วสูงพิเศษ สามารถบินไดในระยะ 650 กิโลเมตร 
บินไดนานถึง 24 ชั่วโมง ใชเพื�อการตอสูและการเฝาระวังทางทหาร

- การบินระดับไกล (Long-range) สามารถบินไดระยะมากกวา 650 กิโลเมตร บินไดนานกวา 24 ชั่วโมง 
ใชเพื�อการติดตามสภาพอากาศ การทําแผนที่ทางภูมิศาสตร และการสอดแนมและการจารกรรมทางทหาร 

ที่มา https://www.jouav.com/blog/drone-types.html#jouav-scrollspy-anchor-4
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โดรนประกอบดวยเทคโนโลยีและอุปกรณชิ้นสวนตางๆ โดยเทคโนโลยีหลักที่สําคัญมี 4 สวน ไดแก

- อากาศยานไรคนขับ หรือ Unmanned Aerial Vehicles (UAV) เครื�องบินที่ไมมีนักบินหรือผู โดยสารที่เปนมนุษย 
UAV และโดรน มีมักใชเรียกแทนกัน ซึ่ง UAV สามารถขับเคลื�อนไดเปนอิสระไดทั้งหมดหรือบางสวน แตทั้งนี้ 
บอยครั้งที่ถูกควบคุมโดยนักบินจากระยะไกล

- สถานีควบคุมภาคพื้นดิน หรือ Ground Control Station (GCS) เปนหนวยควบคุมกลางที่ชวยให UAV บินได
และ UAS ทํางานได สถานีการควบคุมภาคพื้นดินนี้  อาจมีขนาดใหญเทากับโตะทํางาน ประกอบดวยจอมอนิเตอร
หลายๆ จอ หรือจากจอมือถือที่ตอเขากับอุปกรณควบคุมขนาดกระทัดรัด อีกทั้ง ผูใชยังสามารถควบคุมเซ็นเซอรน้ํา
หนักบรรทุก (controlling payload sensors) การอานสถานะ การวางแผนภารกิจ และการปลอยสัญญาณไปยัง
ระบบ Data link system

หลักการทํางานของโดรน
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- สัมภาระที่บรรทุกได หรือ Payloads โดรนบางตัวอาจรับน้ําหนักไดหลายสิบกิโลกรัม ในขณะที่บางตัวสามารถรับ
น้ําหนักไดเพียงไมกี่กิโลกรัม ปจจุบันโดรนมีการผลิตออกมากมายหลายรูปแบบ เพื�อใหสามารถนําอุปกรณตรวจจับ 
หรือสัมภาระตางๆ ขึ้นไปตามวัตถุประสงคของการใชงาน เชน กลองถายภาพนิ่ง กลองอินฟราเรด กลองถายภาพ
เคลื�อนไหว เรดาร รวมถึง การติดตั้งจรวดหรือระเบิดขนาดตางๆ ตามภารกิจ

- ระบบการเชื�องโยงขอมูล หรือ Data Links ทําหนาที่เปนศูนยกลางการสงสัญญาณที่อนุญาตให โดรนสื�อสารกับ
ผูควบคุมภาคพื้นดินขณะที่โดรนกําลังบิน โดยทั่วไปใชเทคโนโลยีคลื�นความถี่วิทยุในการสื�อสาร Data Links ให
ขอมูลที่สําคัญ เชน เวลาเที่ยวบินที่เหลืออยู ระยะทางจากผูควบคุม ระยะทางจากเปาหมาย ระดับความสูง และอื�นๆ

ที่มา 
https://www.rand.org/topics/unmanned-aerial-vehicles.html
https://builtin.com/drones
http://www.dti.or.th/page_bx.php?cid=24&cno=4308
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การใช้โดรนในปัจจุบัน
 โดรนจากที่เคยมีขนาดใหญ ราคาแพง และแทบจะเปนไปไมไดเลยที่ผูคนทั่วไปจะครอบครองเปนเจาของได 
โชคดีที่เทคโนโลยีโดรนมาไกล ทุกวันนี้ โดรนไดถูกนํามาใชประโยชน มีวางจําหนายแลวในรุนตางๆ ตั้งแตเครื�องจักร
ระดับองคกรขนาดใหญที่มุงพัฒนาการทําฟารมและการกอสราง ไปจนถึงโมเดลผูบริโภคขนาดเล็กที่สนุกสนานซึ่ง
ออกแบบมาสําหรับการแขงขันและการถายภาพ โดรนไดถูกนํามาใชประโยนหลายหลายรูปแบบ ไดแก

การทหารและการเฝ้าระวัง (Surveillance)

 เปนรูปแบบการใชที่เกาแกที่สุด กองทัพอังกฤษและสหรัฐฯ เริ่มใช UAV รูปแบบพื้นฐานในชวงตนทศวรรษ 
1940 (ราวป พ.ศ. 2483) เพื�อสอดแนมฝายอักษะ UAV ในปจจุบันนั้นล้ําหนากวาในสมัยกอนมาก สามารถถายภาพ
ความรอน เครื�องคนหาระยะดวยเลเซอร และใชเปนเครื�องมือในการโจมตีทางอากาศ ปจจุบัน โดรนที่ใชในกองทัพ
เปนเทคโนโลยีขั้นสูงและเซ็นเซอรท่ีสามารถตรวจจับสภาพแวดลอมและมีความแมนยําท่ีสูงใชท้ังในการปองกัน 
การตอสู และเปนเหยื�อลอเปาหมาย เนื�องจากสามารถควบคุมจากระยะไกลได สามารถเขาถึงในพื้นที่ที่อันตราย 
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และสามารถบรรทุกน้ําหนักไดหลายพันกิโลกรัม ซึ่งเหมาะสําหรับการขนสงขีปนาวุธ อาวุธหนักอื�นๆ และกระสุน 
ซึ่งหลายประเทศมีโดรนติดอาวุธไวในครอบครองทั้งที่สามารถผลิตเอง หรือสั่งซื้อจากตางประเทศเพื�อเพิ่มศักยภาพ
ทางการทหารของประเทศตนเอง
 สหรัฐฯ มีการผลิต UAV หลายรุนและเปนหนึ่งในผูสงออกรายใหญของโลก และไดกลายเปนหนึ่งในอาวุธ
หลักของกองทัพสหรัฐฯ เนื�องจากนโยบายตอตานการกอการรายของสหรัฐฯ ไดมุงไปสูวิธีดําเนินการที่เปนความ
ลับมากขึ้น และเปนอันตรายถึงชีวิต ซึ่งกองทัพสหรัฐฯ ใช โดรนเปนสวนหนึ่งของการตอสูตามแบบแผนในเขต
สงคราม รวมถึงการสังหารเปาหมายที่เปนผูกอการราย ซึ่งตั้งแตเหตุการณ 9/11 ในป 2544 สภาคองเกรสอนุมัติ 
Authorization for Use of Military Force (AUMF) ซึ่งอนุญาตใหปฏิบัติการทางทหารกับผูกอการรายในเหตุการณ 
9/11 และผูที่ใหที่พักพิง ที่ผานมา สหรัฐฯ มีการใช โดรนเพื�อกําหนดเปาหมายสมาชิกของกลุมติดอาวุธที่ไมใชรัฐ
ที่สหรัฐฯ มีสวนเกี่ยวของในการสูรบดวยอาวุธ เชน ISIS ในอิรักและซีเรีย และอัลกออิดะห และกลุมตอลิบานใน
อัฟกานิสถาน
 นอกจากนี้ โดรนยังมีการใชงานในหนวยสืบราชการลับอยาง Central Intelligence Agency หรือที่รูจัก
ในชื�อ CIA ซึ่งยังคงเปนความลับ ในสมัยรัฐบาลโอบามาได โอนอํานาจทั้งหมดสําหรับโครงการโดรนของสหรัฐฯ ไป
ยังกระทรวงกลาโหม ในสมัยรัฐบาลของทรัมปกลับเปลี่ยนแนวทางโดยขยายการใช โดรนของ CIA ในสมัยของของ
ไบเดนยังไมไดกําหนดนโยบายอยางเปนทางการเกี่ยวกับโดรน ภายใตแนวทางชั่วคราว CIA ตองไดรับการอนุมัติ
จากทําเนียบขาวกอนการปฏิบัติภารกิจสังหารหรือจับกุม

ที่มา
https://fervimax.com/language/en/drones-in-military-and-how-to-get-the-most-out-of-this-technology/
https://www.fcnl.org/updates/2021-10/understanding-drones
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การทําแผนที่ (Cartography)
 การพัฒนาเทคโนโลยีโดรนอยางตอเนื�องน้ันทําให โดรนเปนเครื�องมือท่ีเหมาะสําหรับการรวบรวมขอมูล
ภาคพื้นดิน เปนอุปกรณที่มีความคลองตัว สามารถบินเขาไปในเขตภูมิประเทศที่เปนอันตราย คํานวณความสูง 
ความลาดชันไดอยางแมนยําโดยไมจําเปนตองใหใครปนขึ้นไปหรือเขาไปในพื้นที่ ลดตนทุนและทุนเวลาในการ
สํารวจ
 โดรนไดถูกนํามาใชเปนอุปกรณถายภาพทางอากาศ โดยมีการติดเทคโนโลยีเซ็นเซอรตางๆ ไปกับโดรน 
เซ็นเซอรที่ใชในปจจุบัน เชน LiDAR (Light Detection and Ranging) ที่ใชการจับเวลาในการสะทอนกลับของ
แสงเมื�อกระทบกับวัตถุ ภาพถายทางอากาศที่ไดจะผานการวิเคราะหและประมวลผลดวยซอฟตแวรเพื�อสรางสิ่งที่
เรียกวา Point Cloud ที่เปนรูปแบบการนําเสนอแบบ 3 มิติโดยการใชกลุมกอนของจุดที่สะทอนมาจากพื้นผิวของ
วัตถุ ประกอบเปนแผนที่ขนาดใหญและมีความแมนยํา ซึ่งภาพถายทางอากาศที่ไดเปนแบบจําลอง 3 มิติของโลก
แหงความเปนจริง และถูกนํามาใชในดานตางๆ เชน การทําแผนที่ภูมิประเทศ สถาปตยกรรม วิศวกรรม การผลิต 
การควบคุมคุณภาพ และการสอบสวนของตํารวจ เปนตน

ที่มา
https://www.flyproaerial.com/blog/what-is-drone-mapping-used-for-overview-use-cases
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ประเภทของแผนที่
- Orthomosaic map หรือ Ortho-map แผนที่ออรโธโมเสก เปนภาพที่ลักษณะมองตรงลงมาดานลาง 
ซึ่งโดยทั่วไปแลวจะสรางขึ้นสําหรับพื้นที่ขนาดใหญ ที่สามารถใชสําหรับการวัดระยะทางและพื้นที่พื้นผิว
- DSM & DTM (Digital Surface Model and Digital Terrain Model)

Digital Surface Model เปนแบบจําลองความสูงของภูมิประเทศ ที่แสดงคาความสูงบนพื้นผิว   
ของโลกที่ปกคลุมพืชพันธุหรือวัตถุที่ยกขึ้นเหนือพื้นดินที่มนุษยเราสรางขึ้น เชน ตนไมและอาคาร

Digital Terrain Model ตางจาก DSM ที่จะไมมีขอมูลโครงสรางหรือวัตถุใดๆ จะแสดงเฉพาะขอมูล
 พื้นผิวของโลกเทานั้น โดยแผนที่ทั้งสองรูปแบบนี้ ใชขอมูล RGB เพื�อแสดงความแตกตางของ
 ระดับความสูง
- Contour Line Maps เปนแผนที่เสนชั้นความสูงแสดงในรูปแบบสองมิติ โดยที่เสนบนแผนที่เชื�อมกับจุดทระดับความสูง
เทากัน โดยแผนที่ลักษณะนี้แสดงใหเห็นยอดเขาและหุบเขา ตลอดจนความชันของเนิน

 โดยทั่วไปแลวลายเสนจะมีสามแบบในแผนที่ ไดแก Index Lines, Intermediate Lines และ Supplementary 
Lines โดยเสน Index Lines เปนเสนที่หนาที่สุดบนแผนที่ และสวนใหญมักมีหมายเลขระบุระดับความสูงเหนือระดับน้ําทะเล 
Intermediate Lines เสนจะบางกวาและพบไดในชวงของเสน Index Lines ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของการลดหรือ
การเพิ่มขึ้นของระดับความสูง และ Supplementary Lines จะปรากฏเปนเสนประและแสดงภูมิประเทศที่มีระดับราบเรียบ
มากขึ้น
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การอุตุนิยมวิทยา (Meteorology)
 การพยากรณสภาพอากาศลวงหนาอาจจะไมใชเรื�องที่มีความสําคัญสําหรับบางคน หรือบางพื้นที่ แตทั้งนี้
สําหรับบางอาชีพ เชน ชาวนา ชาวสวน นักบิน หรือผูที่อาศัยอยูตามชายฝงทะเล ขอมูลสภาพอากาศในทองถิ่น 
ไมวาจะหมอก น้ําแข็ง เมฆต่ํา หรือพายุฝนฟาคะนอง มีความสําคัญในการวางแผนการดําเนินชีวิต นอกจากนี้ 
ขอมูลสภาพอากาศยังเปนเครื�องมือในการทําความเขาใจการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสําหรับกวิทยาศาสตรที่จะสามารถเรียนรูเกี่ยวกับพายุเฮอริเคน ไฟปา ความแหงแลง และคลื�นความรอนที่
โลกกําลังประสบอยูไดดียิ่งขึ้น
 โดรน เทคโนโลยีที่กําลังเปลี่ยนเกมการการศึกษาสภาพอากาศ หนวยงาน National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA) ที่เปนหนวยงานที่ใหขอมูล เตือนภัย และพยากรณอากาศผานทาง 
National Weather Service โดยในชวงเดือนกันยายน 2565 ที่ผานมา NOAA ไดใช โดรน Area-I Altius-600 
ซึ่งเปนอากาศยานไรคนขับที่ปลอยออกจากเครื�องบิน NOAA WP-3D Hurricane Hunter (N42RF) ใหบินเขาไป
ในพายุเฮอริเคนเอียน (Ian) เพื�อรวบรวมการตรวจวัดสภาพอากาศในพายุ ซึ่งโดรนนี้สามารถบินเขาไปเก็บขอมูล

ในระดับความสูงต่ําของพายุที่อันตรายเกินกวาที่
มนุษยจะทําได ซึ่งการเก็บขอมูลที่ความสูงระดับต่ํา
นั้น นักวิทยาศาสตรนํามาใชใชในการวิเคราะหเมื�อ
พายุเคลื�อนตัวเขาฝงซึ่งเปนระดับความสูงที่ผูคน
อาศัย โครงสรางและอาคารตั้งอยู
  นอกจากนี้ สหรัฐฯ เตรียมเสนอขออนุมัติ
การใช Meteodrone เพื�อการใชดําเนินงานใน
ประเทศ Meteodrone มีเครื�องมือวัดสภาพอากาศ

ขนาดเล็กและเซ็นเซอรที่วัดอุณหภูมิ จุดน้ําคาง ความชื้นสัมพัทธ ความเร็วลม และความดันได ซึ่งกลองที่ติดตั้ง
สามารถถายภาพในขณะที่พายุเริ่มกอตัว และไดรับการออกแบบมาใหทนทานตอสภาพอากาศที่รุนแรงหรือไมเอื้อ
อํานวย เชน ใบพัดทําความรอนเพื�อกันน้ําแข็ง และรมชูชีพฉุกเฉิน Meteodrone นี้ สามารถบินไดสูงถึง 6,096 เมตร 
โดยสุมตัวอยางบรรยากาศทั้งขึ้นและลงเปนเสนตรง ขอมูลจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ เขาสูโมเดลคอมพิวเตอร และ
สงตอไปยังเครือขายของ National Weather Service

ที่มา
https://www.aoml.noaa.gov/news/altius-drone-flies-hurricane-ian/ 
https://www.foxweather.com/extreme-weather/hurricane-drone-research-hurricane-hunter 
https://science.howstuffworks.com/nature/climate-weather/meteorological-instruments/meteomatic-
weather-drone-news.htm
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การจัดการภัยพิบัติและสภาวะฉุกเฉิน 
(Natural Disaster and Emergency)

 ในชวงปที่ผานมา สหรัฐฯ ประสบปญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายครั้งหลายคราว  โดรนไดมีบทบาทเปน
หนึ่งในฮีโรที่ชวยคนหาผูรอดชีวิตจากภัยพิบัติ และชวยใหเจาหนาที่บรรเทาทุกขสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เกิดภัย
พิบัติไดจากระยะไกล ตัวอยางบางสวนของสถานการณการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีการใช โดรน

การคาดการณ ตรวจจับ และการสํารวจความเสียหายจากภัยพิบัติ
 เมื�อพูดถึงภัยธรรมชาติ การพัฒนาอุปกรณเครื�องมือที่สามารถคาดการณหรือชวยตรวจจับเพื�อใหเจาหนาที่
หรือผูคนที่อาศัยอยูในพื้นที่มีเวลาเตรียมตัวในการกักตุนอาหารและน้ําดื�ม หรือมีเวลาอพยพพลเมือง โดรนไดรับ
การพัฒนาเทคโนโลยีกาวหนาเพิ่มมากขึ้นใหสามารถชวยรับมือกับภัยธรรมชาติ อยางเชน เฮอริเคน โดรนบางตัวได
รับการพัฒนาใหสามารถบินเขาไปในพายุเฮอริเคนและรวบรวมขอมูลความเร็วลม รัศมีลม อุณหภูมิ และระดับความ
สูงจากน้ําทะเล ซึ่งเจาหนาที่ใชขอมูลเหลานี้ในการคาดการณความรุนแรงของพายุ และสามารถวางแผน เตรียม
ความพรอมสําหรับภัยพิบัติที่กําลังจะเกิดขึ้น ในกรณีไฟปา ไดมีการติดอุปกรณเครื�องมือไวที่โดรน เชน อุปกรณ
ตรวจจับความรอน ความชื้น การระบุตําแหนง ความเร็วและทิศทางลม และสารดับเพลิง เปนตน
 นอกจากนี้ หลังจากเกิดภัยภิบัติตางๆ โดรนไดนํามาใชในการสํารวจความเสียหาย โดยถายภาพหรือบันทึก
วิดีโอเพื�อใชเปนขอมูลในการประเมินความเสียหาย อีกทั้งเปนขอมูลในการคาดการณและปองกันภัยพิบัติในอนาคต 
เชน การเกิดน้ําทวมฉับพลันหรือดินถลม เนื�องจากตนไมหรือพืชพันธุที่หายไปเนื�องจากภัยพิบัติครั้งกอน เปนตน
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การคนหาและชวยเหลือผูประสบภัย
 เมื�อเกิดภัยธรรมชาติ ภารกิจคนหาและกูภัยมักจะมีความสําคัญสูงสุด ทุกวินาทีมีคาที่อาจหมายถึงชีวิตของ
ผูที่ติดอยูในพื้นที่ประสบภัย เทคโนโลยีโดรนในปจจุบันสามารถรับมือภัยพิบัติไดดีและรวดเร็วกวาเครื�องบินหรือ
การคนหาของทีมภาคพื้นดินแบบดั้งเดิม โดรนสามารถลาดตระเวนและประเมินภัยคุกคามของพื้นที่ภัยพิบัติกอน
ที่จะสงเจาหนาที่บรรเทาทุกขเขาไปในพื้นที่ อีกทั้งสามารถครอบคลุมพื้นที่คนหาขนาดใหญไดอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยจะถูกติดตั้งกลองถายภาพความรอนหรืออินฟราเรดไวท่ีโดรน ซึ่งชวยใหเจาหนาท่ีสามารถคนหาผูคนท่ีติดอยูใน
พื้นที่ที่ไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลาได อีกทั้งเจาหนาที่ยังสามารถใช โดรนสงสิ่งของฉุกเฉิน เชน อาหาร น้ํา ยา 
และอุปกรณสื�อสารไปยังผูประสบภัยที่ติดอยูในจุดที่ยากตอการเขาถึง  

ที่มา
https://www.verizon.com/business/resources/articles/s/the-role-of-emergency-drones-in-disaster-management/
https://www.droneblog.com/how-drones-are-changing-natural-disaster-response/
https://www.adorama.com/alc/drones-natural-disaster-response/
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การขนส่งและโลจิสติกส์ 
(Transportation and Logistics)

 โดรนกําลังเปนที่นิยมมากขึ้นในการดําเนินงานดานโลจิสติกสสมัยใหม เนื�องจากเพื�อเปนทางเลือกในการจัด
สงที่มีประสิทธิภาพมากกวา มีความแมนยํา เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ระยะเวลาในการจัดสงที่สั้นลง และตนทุนการ
ดําเนินงานที่ต่ํากวาชองทางการจัดสงแบบดั้งเดิม จากขอมูลของนักวิเคราะห คาใชจายในการดําเนินการสําหรับ
บริการจัดสงดวยโดรนนั้นต่ํารูปแบบบริการจัดสงดวยยานพาหนะถึง 40% ถึง 70% ซึ่งในชวงที่มีการแพรระบาด
ของโควิด- 19 นําไปสูความตองการที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกสําหรับบริการจัดสงดวยโดรน สงผลใหมีการเรงพัฒนา เพื�อใหมี
ทางเลือกในการจัดสงสินคาที่ปลอดภัยและไรการสัมผัส (contactless) โดยผูเลนรายใหญในอุตสาหกรรมการขนสง
และโลจิสติกสนี้  เชน Amazon, Walmart, UPS, DHL เปนตน ที่ไดเริ่มทดสอบการจัดสงดวยโดรนบนแพลตฟอรม
ของตนบางแลว ตัวอยางของการพัฒนาการขนสง เชน

 Amazon ตลาดขายสินคาออนไลนยักษใหญ ไดประกาศ Prime Air ที่ใช โดรนสงสินคาถึงหนาบานภายใน 
30 นาที ทั้งนี้ จากการประกาศในป 2556 Prime Air ยังคงอยูในขั้นตอนการทดสอบ ลาสุดไดเปดตัวโดรน MK30 
ที่ปลอดภัยและเงียบกวาโดรนรุนกอน 25% สามารถบรรทุกพัสดุที่มีน้ําหนักไมเกิน 2.27 กิโลกรัม สามารถคนหา
สถานที่ จัดสงพัสดุ และบินกลับศูนย โดรน MK30 สามารถบินไปกลับไดไกล 12 กิโลเมตร ที่ความเร็ว 80.47 
กิโลเมตรตอชั่วโมง และทํางานอิสระอยางสมบูรณ ซึ่งคาดวาโดรน MK30 จะสามารถนํามาใชไดจริงภายในป 2567  
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 Walmart เครือขายซูเปอรมารเก็ตขนาดใหญในอเมริกา ในเดือนพฤษภาคม 2565 ไดประกาศแผนการ
จัดสงสินคาดวยโดรน ที่จะจัดสินคาไปยังครัวเรือนตางๆ ไดภายใน 30 นาที โดยมีแผนดําเนินการใน 6 รัฐ ภายใน
สิ้นป 2565 ไดแกแอริโซนา อารคันซอ ฟลอริดา เท็กซัส ยูทาห และ เวอรจิเนีย ซึ่งคาดวาจะสามารถสงสินคาได
มากกวาหนึ่งลานชุดในหนึ่งป ทาง Walmart โฆษณาวามีสินคามากมายหลากหลายรายการที่สามารถจัดสงไดดวย
โดรน แตทั้งนี้ การจัดสงยังมีขอจํากัดในเรื�องของน้ําหนักและระยะทาง ซึ่งโดรนนี้ สามารถบรรทุกสัมภาระไดเพียง 
4.5 กิโลกรัม จัดสงไดภายในระยะ 2.4 กิโลเมตร โดย Walmart ตั้งเปาหมายจะขยายพื้นที่สงสินคาดวยโดรนภายใน
ระยะ 16 กิโลเมตรภายในป 2566  
 นอกเหนือจากบริษัทยักษใหญในตลาดการคาที่เรงพัฒนาการใหบริการสงสินคาดวยโดรนแลวนั้น ในสวน
ของภาคการศึกษามีการพัฒนาการสงสินคาดวยโดรนเชนเดียวกัน เชน มหาวิทยาลัย Purdue ในสหรัฐฯ ไดทดสอบ
โครงการนํารองในการใช โดรนสงอาหาร น้ําขวด และมันฝรั่งทอดกรอบที่เปนแบบแพ็คสําเร็จรูปในสนามกีฬาของ
มหาวิทยาลัย โดยเมื�อผูเขาชมกีฬาสั่งชุดอาหารและเครื�องดื�ม พนักงานจะบรรจุสินคาลงในกลอง จากนั้นจะถูกนํา
สงไปที่ล็อคเกอรในสนามกีฬาดวยโดรน ซึ่งจะใชเวลาบินประมาณ 90 วินาที โดยรวมแลว เมื�อไดรับออเดอรอาหาร
จะใชเวลาในการดําเนินการประมาณ 4 นาที ซึ่งจะสามารถสงอาหารไดถึง 45 มื้อตอชั่วโมง

 Walmart เครือขายซูเปอรมารเก็ตขนาดใหญในอเมริกา ในเดือนพฤษภาคม 2565 ไดประกาศแผนการ
จัดสงสินคาดวยโดรน ที่จะจัดสินคาไปยังครัวเรือนตางๆ ไดภายใน 30 นาที โดยมีแผนดําเนินการใน 6 รัฐ ภายใน
สิ้นป 2565 ไดแกแอริโซนา อารคันซอ ฟลอริดา เท็กซัส ยูทาห และ เวอรจิเนีย ซึ่งคาดวาจะสามารถสงสินคาได

ที่มา
https://www.wipro.com/business-process/the-future-of-delivery-with-drones-contactless-accurate-and-high-speed/ 
https://www.cnbc.com/2022/11/11/a-first-look-at-amazons-new-delivery-drone.html 
https://www.extremetech.com/extreme/340879-amazon-shows-off-updated-prime-delivery-drone-it-hopes-to-launch-
in-2024 
https://www.pocket-lint.com/drones/news/dji/163252-dji-mavic-3-classic-launch-price-specs 
https://thekrazycouponlady.com/tips/store-hacks/walmart-drone-delivery 
https://www.popularmechanics.com/technology/a39930352/watch-a-drone-deliver-hot-dogs-at-baseball-game/
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การแพทย์ (Healthcare)
 โดรนทางการแพทยเปนยานพาหนะทางอากาศไรคนขับประเภทหน่ึงท่ีผูใหบริการดานการแพทยสามารถ
ใชเพื�อขนสงสิ่งของทางการแพทยและมีปฏิสัมพันธกับผูปวยจากระยะไกล ตัวอยางเชน สามารถสงเลือด วัคซีน 
ยาคุมกําเนิด เซรุมถอนพิษงูกัด และเวชภัณฑอื�นๆ ไปยังพื้นที่ชนบทได และสามารถเขาถึงคนไขที่ตองการการดูแล
ทางการแพทยทันทีภายในไมกี่นาที ซึ่งในบางกรณีอาจหมายถึงความแตกตางระหวางความเปนกับความตาย 
 โดรนมีความนาเชื�อถือมากขึ้นและมีราคาการผลิตที่ถูกลง ทําใหเปนเทคโนโลยีเกิดใหมที่เหมาะสําหรับ
ผู ใหบริการทางการแพทยท้ังในกรณีฉุกเฉินและไมฉุกเฉิน จึงไมแปลกใจเลยที่ตลาดโดรนทางการแพทยกําลัง
เติบโตอยางกาวกระโดด จากรายงานของ Acumen Research and Consulting ซึ่งเปนผูใหบริการระดับโลก
ดานการศึกษาวิจัยตลาด อุตสาหกรรมโดรนทางการแพทยท่ัวโลกกําลังเติบโตอยูในเสนทางท่ีจะมีมูลคาประมาณ 
643 ลานดอลลารภายในป 2570

โดรนขนสงยาและเวชภัณฑจาก Zipline
 ในแตละปมีคนนับลานทั่วโลกตองตายเพราะไมสามารถเขา
ถึงการรักษาหรือยาที่ตองการไดทันเวลา โดยเฉพาะในประเทศที่กําลัง
พัฒนา การเขาถึงพื้นที่หางไกลนั้นยิ่งทําไดยากลําบาก มีตนทุนสูง และ
ทําไดชา โจทยนี้กลายเปนที่มาของธุรกิจสตารตอัพอยาง Zipline ซึ่งนํา
โดรนมาชวยแกปญหาการเขาถึงการแพทยในประเทศที่มีระบบถนนไมดี 
จนเปลี่ยนโฉมวงการสุขภาพชวงวิกฤติมาแลว
 แมบริษัท Zipline จะถือกําเนิดขึ้นที่สหรัฐฯ แตบริการจัดสงทาง
โดรนครั้งแรกของบริษัทในป 2016 กลับไมไดเริ่มตนในประเทศ เนื�องจาก
องคการบริหารการบินแหงชาติ หรือ Federal Aviation Authority 
(FAA) มีความเขมงวดมาก โดรนมากกวาลานเครื�องและนักบินทุกคน
ตองลงทะเบียนท้ังหมด แถมยังมีขอบังคับวาโดรนตองบินอยูในระยะ
สายตา และหามบินในเวลากลางคืน
 การใหบริการจัดสงผลิตภัณฑทางการแพทยครั้งแรกของ 
Zipline จึงเกิดขึ้นที่ประเทศรวันดา ซึ่งเปนประเทศที่ยากจนที่สุดแหง
หนึ่งของโลก สภาพถนนย่ําแย ยานพาหนะสัญจรยากลําบาก ยิ่งในชวงฤดูฝน ถนนหลายเสนถูกตัดขาด การเขา
ถึงหมูบานหลายแหงทางถนนเปนเรื�องยาก ในขณะที่สาเหตุหลักของการเสียชีวิตของหญิงชาวรวันดา คือ การตก
เลือดระหวางทําคลอด กรณีนี้ตองไดรับการรักษาอยางทันทวงทีและการถายเลือดดวยผลิตภัณฑเลือดที่เหมาะสม 
โดยปกติถาขนสงทางถนนอาจใชเวลามากกวา 2 ชั่วโมง เพื�อไปคลังเลือดที่ใกลที่สุด 



22

  โดรนของ Zipline สามารถสงมอบเลือด
ใหกับผูปวยภายในเวลาไมเกิน 30 นาที (ระยะ
ทางประมาณ 80 กิโลเมตร) โดยแพทยสามารถ
แจงขอเบิกเลือดไปยังศูนยกระจายสินคา จากนั้น
เจาหนาที่ของศูนยฯ จะทําการบรรจุเลือดลงกลอง
เก็บความเย็น และติดตั้งกับโดรนเพื�อขนสงไปยัง
ที่หมาย แพทยที่อยูปลายทางจะไดรับขอความ
แจงเตือนกอนโดรนมาถึงประมาณหน่ึงนาทีเพื�อรอ
รับสินคา จากนั้นโดรนจะปลอยกลองบรรจุเลือด
พรอมกับรมชูชีพรอนลงถึงพื้นอยางปลอดภัย
  ปจจุบัน Zipline ไดรวมมือกับรัฐบาล
รวันดาขนสงเวชภัณฑตางๆ ไปยังโรงพยาบาล
และศูนยการแพทยจํานวน 20 แหงทั่วประเทศ 
ซึ่งเทากับสามารถยนระยะเวลาการรักษาใหเร็ว
ขึ้นสําหรับชาวรวันดานับลานคน และรวันดาจึง

กลายเปนประเทศแรกในโลกที่เริ่มใชบริการขนสงดังกลาวในเชิงพาณิชยจากความสําเร็จในรวันดา Zipline ไดขยาย
บริการไปยังประเทศกานาในป 2019 เมื�อมีการแพรระบาดของโรคโควิด-19 มีการนําโดรนมาใชสงวัคซีน รวมทั้งรับ
สงอุปกรณและผลตรวจเชื้อโควิดระหวางชนบทหางไกลกับหองแล็บในเมืองไดวันละ 15,000 ชุด
 กานาเปนอีกหนึ่งประเทศในแอฟริกาที่ ไมไดขาดแคลนชุดตรวจเชื้อโควิด แตอุปสรรคใหญคือระบบ
การคมนาคมขนสงที่ดอยประสิทธิภาพ ทําใหการกระจายชุดตรวจเชื้อโควิดหรือการนําตัวอยางเชื้อกลับมาวินิจฉัยที่
หองแล็บในเมืองตองใชเวลามากถึง 2-7 ชั่วโมง หรืออาจใชเวลาขามวันในบางพื้นที่ที่หางไกลมากๆ แพทยในชนบท
จึงไมสามารถสงตัวอยางเชื้อมาหองแล็บที่มีอยูเพียง 2 แหงไดทันที แตตองรอรวบรวมหลายเคสกอน ถึงสงมา
พรอมกันทีเดียว ทําใหการตรวจเชื้อลาชาไปกวาเดิม

โดรนนําสงอวัยวะสําหรับการปลูกถายจากศูนยการแพทยมหาวิทยาลัย Maryland
 ศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยแมรีแลนด (University of Maryland Medical Center - UMMC) ใน
บัลติมอร สหรัฐฯ ภายใตความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยแมรีแลนดและโรงพยาบาลเซนตแอกเนส ไดนําโดรนขึ้น
บินทดสอบนําสงอวัยวะสําหรับการปลูกถายไตเปนครั้งแรกของโลก
 โดรนลําดังกลาวถูกออกแบบขึ้นมาพิเศษพรอมติดตั้ง
อุปกรณสําหรับการมอนิเตอรอวัยวะเพื�อการปลูกถายตลอด
การขนสงโดยเฉพาะ ประกอบไปดวยกลอง อุปกรณติดตาม 
อุปกรณสื�อสาร ระบบความปลอดภัยพิเศษสําหรับการบิน ซึ่ง
ใชเวลาในการนําสงถึงปลายทางเพียงแค 10 นาที กอนจะ



วิทยปริทัศน  |  OHESI Science Review ฉบับที่ 12/2565

23

นําไตจากผูบริจาคไปปลูกถายใหกับผูปวยหญิงวัย 44 ปที่มีอาการภาวะไตวาย และการทดลองในครั้งนี้ประสบ
ความสําเร็จเชนเดียวกับการปลูกถายไตใหกับผูปวยที่ผานพนไปไดดวยดี
 นายแพทยโจเซฟ สกาเลีย (Joseph Scalea) หนึ่งในทีมแพทยผูผาตัดไดกลาวชื�นชมความสําเร็จที่เกิดขึ้น
ของการทดลองในครั้งนี้ ทั้งยังกลาวอีกดวยวา การใช โดรนเพื�อนําสงอวัยวะสําหรับการปลูกถายในผูปวยถือเปน
ประโยชนและความกาวหนาในวงการการแพทย ที่ชวยลดขอจํากัดดานการจัดสงที่ลาชาในอดีตไดเปนอยางมาก 
และเชื�อวาจะสามารถเดินทางไดไกลขึ้นที่ระยะทางประมาณ 50-160 กิโลเมตร

การเกษตร (Agriculture)

ที่มา
https://time.com/rwanda-drones-zipline/
https://www.dronesinhealthcare.com/
https://www.wired.com/story/drones-have-transformed-blood-delivery-in-rwanda/
https://www.umms.org/ummc/news/2019/pioneering-breakthrough-unmanned-aircraft

 ในภาคการเกษตร โดรนถูกใชเพื�องานที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงการฉีดพนปุย การเฝาระวังทางอากาศ 
การตรวจสอบพืชผล การตรวจสอบที่ดิน การทําแผนที่ การตรวจสอบพืชผลที่เสียหายหรือเนา และอื�นๆ อีกมากมาย 
รายงานวิจัยการตลาดเผยการวาอุตสาหกรรมโดรนในภาคเกษตรกรรมจะเติบโตจาก 1.2 พันลานเหรียญสหรัฐในป 
2562 เปน 4.8 พันลานเหรียญสหรัฐในป 2567 
 ขอมูลทั้งหมดที่ ไดรับจากโดรนในพื้นท่ีเพาะปลูกสวนใหญจะใชเพื�อตัดสินใจดานการเกษตรที่ดีขึ้น
ซึ่งทําใหเปนสวนหนึ่งของภาคเกษตรแมนยํา (Precision Agriculture) หรือรูปแบบการเกษตรที่นําเทคโนโลยีและ
การจัดการขอมูลมาใชในการบริหารจัดการทางการเกษตรใหมีความเหมาะสมและแมนยําขึ้น ขอมูลที่รวบรวมจาก
พื้นที่บันทึกขอมูลของโดรนชวยใหเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกและการปฏิบัติเพื�อใหไดผลผลิตที่ดีที่สุด การใช
ระบบการทําฟารมแบบแมนยําสามารถเพิ่มผลผลิตไดมากถึง 5% ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นอยางมากในอุตสาหกรรมที่โดย
ทั่วไปมีอัตรากําไรเพียงเล็กนอย
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การสังเกตการณและติดตามสุขภาพพืช
 หนึ่งในการใชภาพถายจากโดรนที่ประสบความสําเร็จอยางมากคือการตรวจสอบสุขภาพของพืช โดรนที่ติด
ตั้งอุปกรณถายภาพพิเศษที่เรียกวา Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) ใชขอมูลสีโดยละเอียด
เพื�อบงชี้สุขภาพของพืช สิ่งนี้ชวยใหเกษตรกรสามารถติดตามพืชผลในขณะที่พวกเขาเติบโต ดังนั้นปญหาใดๆ จึง
สามารถจัดการไดเร็วพอที่จะรักษาพืชไวได ภาพนี้แสดงใหเห็นวิธีการทํางานของ NDVI (ใสภาพตัวอยาง)
 นอกจากนี้ยังสามารถใช โดรนที่ใชกลองปกติเพื�อตรวจสอบความสมบูรณของพืชผลอีกดวย เกษตรกร
จํานวนมากใชภาพถายดาวเทียมเพื�อตรวจสอบการเจริญเติบโต ความหนาแนน และสีสันของพืช แตการเขาถึง
ขอมูลดาวเทียมมีคาใชจายสูงและไมไดผลในหลายกรณีเทากับการถายภาพระยะใกลของโดรน เนื�องจากโดรนบิน
ใกลกับทุงนา การมีเมฆปกคลุมและสภาพแสงนอยสงผลกระทบนอยกวาการใชภาพถายดาวเทียม ถายภาพดวย
โดรนนั้นสามารถสรางตําแหนงของภาพที่แมนยําถึงระดับมิลลิเมตรได ซึ่งหมายความวาหลังจากปลูกแลว สามารถ
ตรวจพบพื้นที่ที่มีชองวางและปลูกใหมไดตามตองการ และสามารถตรวจพบปญหาโรคหรือแมลงศัตรูพืชและแกไข
ไดทันที

การตรวจสอบสภาพพื้นที่เพาะปลูก
 การตรวจสอบพ้ืนท่ีเพาะปลูกดวยโดรนยังใชเพื�อตรวจสอบความสมบูรณของดินและสภาพไรนา โดรน
สามารถจัดทําแผนที่แปลงนาไดอยางแมนยํา รวมถึงขอมูลระดับความสูงที่ชวยใหผูปลูกสามารถคนหาสิ่งผิดปกติ
ในแปลงนาได การมีขอมูลเกี่ยวกับระดับความสูงของแปลงนาจะเปนประโยชนในการกําหนดรูปแบบการระบายน้ํา
และจุดเปยก/แหง ซึ่งชวยใหเทคนิคการรดน้ํามีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ยังตรวจสอบระดับไนโตรเจนในดิน
โดยใชเซ็นเซอรที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ ซึ่งชวยใหใสปุยไดอยางแมนยํา กําจัดจุดปลูกที่ไมดี และปรับปรุงสภาพ
ดินใหดียิ่งขึ้นไปอีกหลายป
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การฉีดพนปุย
 การใช โดรนในการพนสเปรยนั้นแพรหลายในเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนอยางมาก ประเทศเกาหลีใตใช
โดรนในการฉีดพนเพื�อการเกษตรประมาณ 30% โดรนเครื�องพนสามารถเคลื�อนที่ไปยังพื้นที่ที่เขาถึงไดยาก เชน 
ไรชาที่อยูในระดับความสูงชัน ชวยใหคนงานไมตองเดินสํารวจทุงนาดวยเครื�องพนแบบสะพายหลัง ซึ่งอาจเปน
อันตรายตอสุขภาพได เครื�องพนยาแบบใช โดรนสงการฉีดพนที่ละเอียดมาก ซึ่งสามารถกําหนดเปาหมายไปยังพื้นที่
เฉพาะเพื�อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดและประหยัดคาใชจายดานสารเคมี 
 ปจจุบันขอบังคับเกี่ยวกับการใช โดรนพนยาแตกตางกันไปในแตละประเทศ ในประเทศแคนาดา ขณะนี้ยังไม
ถูกกฎหมายเนื�องจากตองมีการทดสอบเพิ่มเติมเพื�อใหเขาใจถึงผลกระทบของละอองลอย ขอเสนอดานกฎระเบียบ
บางขอแนะนําใหผูเชี่ยวชาญที่ผานการฝกอบรมเทาน้ันท่ีจะมอบหมายงานใหบินโดรนพนสเปรยได เชนกรณีของ 
Yamaha ซึ่งไมไดขายโดรนพนสเปรยที่พวกเขาผลิต แตใหเชาบริการโดรนพนสเปรยพรอมผูประกอบการที่ไดรับใบ
อนุญาต

การผสมเกสร
 หนึ่งในการใชงานที่เผยแพรมากที่สุด (และมักถูกสมมติขึ้น) คือเทคโนโลยีโดรนผสมเกสร นักวิจัยใน
เนเธอรแลนดและญี่ปุนกําลังพัฒนาโดรนขนาดเล็กที่สามารถผสมเกสรพืชได โดยไมทําลายพืช ขั้นตอนตอไปคือ
การสรางโดรนผสมเกสรอัตโนมัติที่จะทํางานและตรวจสอบความสมบูรณของพืชโดยไมตองมีคําสั่งจากเจาหนาที่
ควบคุม

ระบบชลประทาน
 การวิจัยใหมจากออสเตรเลียกําลังสรางโอกาสที่นาตื�นเตนสําหรับการใช โดรนในการเกษตร เนื�องจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสงผลกระทบตอสภาวะแหงแลงมากข้ึนเรื�อยๆ การสรางระบบชลประทานที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นจึงมีความสําคัญ เมื�อใชการตรวจจับดวยคลื�นไมโครเวฟ โดรนสามารถจับขอมูลสุขภาพดินที่
แมนยํามาก รวมถึงระดับความชื้นโดยที่พืชไมมาขวางทาง ซึ่งหมายความวาสามารถกระจายน้ําในแปลงนาดวยวิธีที่
มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื�ออนุรักษทรัพยากร

ที่มา
https://geopard.tech/blog/importance-of-drone-technology-in-agriculture/
https://www.croptracker.com/blog/drone-technology-in-agriculture.html
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การจัดการป่าไม้และสัตว์ป่า 
(Forestry and Wildlife)
 31% ของความหลากหลายทางชีวภาพท่ัวโลกขึ้นอยูกับระบบนิเวศปาไม ทําใหปาไมเปนหนึ่งในสวนที่
สําคัญที่สุดในการปกปองสิ่งแวดลอมสําหรับคนรุนตอไปในอนาคต การจัดการปาเปนงานที่ไมมีวันสิ้นสุด และเปน
งานที่ตองบํารุงรักษาและเฝาระวังอยางตอเนื�อง การติดตามการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและการปฏิบัติที่ไมถูก
กฎหมายอาจตองใชเวลามาก ทายที่สุดแลว ระบบนิเวศที่สําคัญเหลานี้มีความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางธรรมชาติ
และที่เกิดจากมนุษย ชุมชนทองถิ่นตองพึ่งพาองคกรปาไมเปนอยางมากเพื�อใหปาของพวกเขาปลอดภัย ซึ่งผูให
บริการดานปาไมตองเผชิญกับปญหาตางๆ มากมาย ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กําลังสงผลกระทบตอทุกสิ่ง ตั้งแตการเติบโตของสัตวปาและแมลง ตลอดจน
ที่อยูอาศัย ไปจนถึงการเพิ่มจํานวนของสายพันธุที่รุกราน ดวยเหตุนี้ ผูใหบริการดานปาไมจึงจําเปนตองติดตาม
อยางใกลชิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของปาไม โดยการรวบรวมขอมูลและติดตามการเปลี่ยนแปลงเมื�อเวลาผานไป 
ขอมูลนี้สามารถชวยใหผูกําหนดนโยบายและสมาชิกในชุมชนตัดสินใจไดอยางชาญฉลาดขึ้นและอนุรักษทรัพยากร
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การตัดไมทําลายปา การสูญเสียตนไมสงผลใหสูญเสียศักยภาพในการกรองคารบอน ในขณะเดียวกัน การตัดตนไม
จะปลอยคารบอนทั้งหมดขึ้นไปในอากาศ ซึ่งอาจสงผลเสียตอสิ่งแวดลอมอยางมาก ผูใหบริการดานปาไมจําเปน
ตองเฝาระวังการตัดไมทําลายปาอยางใกลชิด โดยเฉพาะอยางยิ่งในชุมชนทองถิ่นของตน เพื�อลดผลกระทบ กําหนด
พื้นที่คุมครอง และใหความรูแกทองถิ่นเกี่ยวกับผลกระทบดานลบของการสูญเสียตนไม

การติดตามการเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศ พรมแดนที่ดินสามารถเปลี่ยนแปลงไดเมื�อเวลาผานไป ซึ่งเปนปญหา
สําหรับเจาของที่ดินของรัฐและเอกชน ตัวอยางเชน แมน้ําสามารถเปลี่ยนเสนทางได การกอตัวของหินและเนินเขา
สามารถเปลี่ยนแปลงได และทุงนาสามารถหายไปไดเนื�องจากการเติบโต ผูใหบริการดานปาไมกําลังใชเทคโนโลยี
ใหมๆ เชน โดรนเพื�อเก็บขอมูลและติดตามอยางใกลชิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศของปาเพื�อการสํารวจ
ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การขาดแคลนบุคลากร หลายองคกรประสบปญหาในการดึงดูด ฝกอบรม และรักษาพนักงานไว และสิ่งนี้ทําให
การจัดการปาไมเปนเรื�องที่ยากมากขึ้น ผูเชี่ยวชาญทํานายวาอุตสาหกรรมปาไมจะขาดคนตัดไมประมาณ 7,000 คน
ภายในป 2569 การขาดแคลนพนักงานทําใหบริษัทในอุตสาหกรรมปาไมตองมีความคิดสรางสรรคมากขึ้นเกี่ยวกับ
เครื�องมือและเทคโนโลยีที่พวกเขาใช ในแงนี้ โดรนสามารถชวยใหพวกเขาประสบความสําเร็จมากขึ้นดวยทรัพยากร
ที่นอยลง
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ประโยชนของการใช โดรนเพื�อการจัดการปาไม
สรางรอยเทาคารบอนที่ต่ํากวา การใช โดรนสามารถชวยใหทีมปาไมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้นโดยลดการใชรถ
บรรทุกและลดการปลอยกาซคารบอน 

ปรับปรุงการเฝาระวังทางอากาศ ในอดีต ทีมงานปาไมตองอาศัยเครื�องบิน บอลลูน และดาวเทียมที่มีลูกเรือเพื�อ
ถายภาพทางอากาศและวิดีโอ โดรนชวยใหทีมปาไมสามารถจับภาพไดมากขึ้นจากมุมและมุมมองที่แตกตางกัน 
โดรนยังติดตั้งไดงายและคุมคากวามาก ทําใหเหมาะสําหรับการใชงานประจําวัน

ขนสงพัสดุไดงายขึ้น ทีมปาไมมักตองใชเวลาอยูในถิ่นทุรกันดารเปนเวลานาน บริษัทตางๆ สามารถใช โดรนเพื�อสง
สิ่งของในชีวิตประจําวันไดอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เชน อาหาร เวชภัณฑ เครื�องมือ และสิ่งของสําคัญ
อื�นๆ ใหกับสมาชิกในทีม

ตอสูกับไฟปา หลายองคกรกําลังใช โดรนเพื�อตรวจจับและ
กําจัดไฟปาในพื้นที่หางไกล โดรนสามารถวิเคราะหไฟไดอยาง
รวดเร็วเมื�อเกิดไฟลุกไหม และใหขอมูลทันทีเพื�อชวยทีมบังคับ
ใชกําหนดทรัพยากรที่ตองการในที่เกิดเหตุ

เพิ่มประสิทธิภาพตําแหนงตนไม
หนวยงานปาไมตองระมัดระวังในการปลูกตนไมเพื�อใหแนใจวาตนกลาใหมจะเปนประโยชนตอปาและเติบโตสูงสุด
ในที่สุด โดรนสามารถรวบรวมจุดขอมูลที่หลากหลายและชวยในการวางแผนและการวิเคราะหเชิงคาดการณ

ที่มา https://www.irisonboard.com/best-drones-for-forest-management/
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การศึกษาทางโบราณคดี (Archaeology)
 โดรนชวยใหนักโบราณคดีและนักประวัติศาสตรสามารถรวบรวมขอมูลไดเร็วกวาที่เคยเปนมา (โดยทั่วไป 
เวลาในการสํารวจพื้นอาจลดลงจาก 2-3 สัปดาหเหลือ 1-4 วัน) ปจจุบันมีการใช โดรนในงานดานโบราณคดี ไดแก:
 - จัดทําเอกสารและบันทึกการคนพบใหม
  - ชวยในการวางแผนสําหรับไซตขุดในอนาคต
 - การประเมินความเสียหายของโบราณสถานจากภัยธรรมชาติหรือกิจกรรมของมนุษย
 - การติดตามการขุดคนและการปลนสะดมวัตถุอยางผิดกฎหมาย

 การทําแผนที่โบราณสถานดวยภาพถายสามารถชวยใหนักโบราณคดีเขาใจสภาพที่แทจริงของไซต ได 
กอนการเริ่มใช โดรน การทําแผนที่ทางโบราณคดีตองอาศัยการสังเกตการณในระดับพื้นดินที่ใชเวลานาน ภาพจาก
ดาวเทียมคุณภาพต่ํา หรือการถายภาพดวยเฮลิคอปเตอรราคาแพง ดวยโดรน การสรางแบบจําลอง 3 มิติหรือ
แผนที่แบบเรียบเปนระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นผานโฟโตแกรมเมทรี
 การทําแผนที่ LiDAR สามารถใหรายละเอียดไดมากขึ้น (ดวยคาใชจายที่มากขึ้น) LiDAR เปนเทคโนโลยี
การสํารวจที่วัดระยะทางดวยเลเซอร ซึ่งใชในการสรางแผนที่และแบบจําลองพื้นที่ที่แมนยําระดับอุตสาหกรรม
ดวยอัตราความแมนยําที่ดีกวาโฟโตแกรมเมทรี วิธีนี้ถือเปนหนึ่งในวิธีการทําแบบสํารวจที่แมนยําที่สุด ขอดีสําหรับ
นักโบราณคดี:
 - ใหรายละเอียดระดับสูง
 - การสรางแบบจําลอง 3 มิติ
 - การขับโดรนลิดาร ไมจําเปนตองมีทักษะการขับเครื�องบินหรือใบอนุญาตเพิ่มเติมใดๆ นอกเหนือจาก
   การบินโดรนแบบมาตรฐาน แมวาความเขาใจในตัวลิดารจะเปนสิ่งสําคัญ
 - นอกจากนี้ Lidar ยังไมไดรับผลกระทบจากสภาพอากาศ เชน เมฆปกคลุมและสภาพแสงที่เปลี่ยนแปลง 
   ซึ่งทั้งสองอยางนี้อาจขัดขวางการรวบรวมขอมูลในอากาศดวยโฟโตแกรมเมตรีไดอยางมาก

 ในป 2563 ที่ผานมา มีการคนพบโบราณสถานแหง
ใหมจากการใช LiDAR โบราณสถานแหลงนี้มีชื�อวา Aguada 
Fénix ในรัฐ Tabasco ของเม็กซิโก โดยเชื�อวาเปนโครงสราง
ที่เกาแกที่สุดและใหญที่สุดที่สรางขึ้นโดยชาวมายัน ถูกสราง
ขึ้นเมื�อประมาณ 800-1,000 ปกอนคริสตกาล เปนแทน
ขนาดใหญที่สรางขึ้นจากดินและดินเหนียว ซึ่งคาดวาใชใน
การประกอบพิธีกรรมในสมัยนั้น

ที่มา 
https://www.archaeology.org/issues/110-1311/trenches/1384-peru-moche-drones-map-cerro-chepen
https://www.sciencenews.org/article/lidar-reveals-oldest-biggest-ancient-maya-structure-found-mexico
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กิจการอวกาศ (Space)
 ความกาวหนาในเทคโนโลยีโดรนเพื�อการพาณิชยกําลังเปดโอกาสในการเติบโตใหมสําหรับอุตสาหกรรม
อวกาศตลาดที่พัฒนาอยางรวดเร็วสําหรับโดรนดึงดูดเงินลงทุนรวมลงทุน 1.4 พันลานดอลลารในป 2563 ตาม
ขอมูลจาก Seraphim Capital นักลงทุนดานเทคโนโลยีอวกาศในระยะเริ่มตน ซึ่งนั่นเปนจํานวนประมาณสองเทา
ของเงินทุนที่บันทึกไวในป 2562 บริษัทสตารทอัพที่มองหาการใหบริการตั้งแตการสงมอบโดรนไปจนถึงการตรวจ
สอบอาคารกําลังไดรับความนิยมอยางมาก
 เมื�อเดือนเมษายน 2564 โดรนเฮลิคอปเตอรขนาดเล็กชื�อ “Ingenuity” ของ NASA ทะยานขึ้นจากพื้นผิว
ดาวอังคาร สรางประวัติศาสตรดวยการเปนโดรนลําแรกที่บินในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะหดวงอื�น Ingenuity 
บินในชั้นบรรยากาศที่บางกวาของดาวอังคารไดสําเร็จหลายครั้ง
 “Ingenuity ตองเปนยานอวกาศและเครื�องบินในเวลาเดียวกัน” เบน พิพเพนเบิรก วิศวกรเครื�องกลของ 
AeroVironment บริษัทที่ผลิตโดรนสําหรับการใชงานทางทหารและพลเรือนกลาว “และการบินแบบเครื�องบินบน
ดาวอังคารนั้นคอนขางทาทายเพราะความหนาแนนของอากาศ คลายกับโลกที่ความสูง 100,000 ฟุต”
 โดยหองปฏิบัติการ NASA Jet Propulsion ไดขยายการบินทดสอบ Ingenuity ออกไปเปนเวลาอีกหนึ่ง
เดือน นับเปนอีกขั้นตอนเล็กๆ ในการพัฒนาโดรน 
 นอกจากนี้ Aevum บริษัทขนสงอวกาศของสหรัฐฯ ไดเปดตัว Ravn X โดรนที่ใหญที่สุดในโลก ซึ่งเจา
โดรนยักษนี้ถูกออกแบบมาเพื�อใชในการบินขนสงดาวเทียมไปปลอยในอวกาศที่วงโคจรต่ํ า และบริษัทกลาววา 
Ravn X สามารถทําภารกิจเร็วที่สุดเที่ยวละ 180 นาทีไดตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งไดเริ่มภารกิจแรกในการปลอยดาวเทียม 
ASLON-45 ของ US Space Force ใน 2564
 Ravn X เปนแพลตฟอรมการปลอยดาวเทียมดวยโดรนที่ไมไดขับเคลื�อนดวยจรวดจากพื้นดินเหมือนกับ
แพลตฟอรมทั่วไป ซึ่งจะใช โดรนบรรทุกดาวเทียมบินขึ้นจากรันเวยไปสูทองฟา เมื�อถึงระดับความสูงที่กําหนดก็จะ
ติดเครื�องจรวดขับเคลื�อนโดรนไปสูวงโคจรของโลกในอวกาศ และที่สําคัญขณะบินขึ้นไปจรวดทอนแรกจะถูกปลอย
ทิ้งลงมาเพื�อนํามากลับใชใหมได และจะจุดระเบิดจรวดทอนที่ 2 ตอทันทีในเวลาเพียงครึ่งวินาที เมื�อจบภารกิจ
โดรนก็จะบินกลับมาลงจอดตามปกติ และในชวงเริ่มตนระบบขนสงนี้จะสามารถถูกนํากลับมาใชใหมได 70% และใน
อนาคตจะใชได 95%

ที่มา 
https://mars.nasa.gov/technology/helicopter/#People-Profiles
https://www.aerospace-technology.com/projects/ravn-x-autonomous-launch-vehicle-aulv/


