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บทนํา 

อากาศยานไรคนขับเปนหนึ่งในประเภทของอากาศยานท่ีควบคุมการบินจากภายนอก หมายความวา 
อากาศยานท่ีควบคุมการบินโดยผูควบคุมการบินอยูภายนอกอากาศยานและใชระบบควบคุมอากาศยาน 0

1 อากาศ
ยานไรคนขับมีรูปราง ขนาด รูปแบบ และเอกลักษณท่ีแตกตางกันออกไป 1

2 ในอุตสาหกรรมการบินอากาศยาน 
ไรคนขับผนวกรวมระบบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับอากาศยานไรคนขับโดยท้ังหมด (Unmanned Aerial System  
: UAS) โดยพ้ืนฐานแลวประกอบดวยอากาศยานไรคนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) หรือท่ีเรียกกัน
โดยท่ัวไปวา UAV ระบบสื่อสาร สถานีควบคุมภาคพ้ืน และนักบิน  

UAV สามารถถูกนํามาใชท้ังกอนและหลังเกิดภัยพิบัติ โดยกอนเกิดเหตุ UAV จะใชในการถายภาพ และ
ทําแผนท่ี ซ่ึงจะไดขอมูลภาพท่ีมีความเปนปจจุบันมากกวาฐานขอมูลภาพถายทางอากาศ หรือระบบแผนท่ี
ออนไลน อีกท้ังยังมีความแมนยําและความละเอียดท่ีสูงกวา ซ่ึงถือเปนปจจัยสําคัญในการวางแผนและการฝกซอม 
การปฏิบั ติการของ UAV ชวยลดความเสี่ยงของเจาหนาท่ีในการเขาพ้ืนท่ีประสบภัยโดยปราศจากขอมูล 
ยกตัวอยาง เชน องคกร Japan Atomic Energy Agency (JAEA)3  ไดรายงานวา ในเหตุการณอุบัติเหตุท่ีโรงงาน
ไฟฟาพลังงานนิวเคลียรฟุกุชิมะไดอิชิ เม่ือป พ.ศ. 2554 UAV สามารถบินสํารวจความเสียหายและตรวจสอบ
ระดับปริมาณกัมมันตรังสีไดอยางแมนยําจากระยะใกลท่ีเพดานบินต่ํา ทําใหมีความปลอดภัยมากกวาเม่ือเทียบกับ
การสงเจาหนาท่ีเขาไปทําการสํารวจ หรือการใชอากาศยานท่ีมีคนขับบินเหนือพ้ืนท่ีเกิดเหตุ ผลจากการใช UAV 
ชวยลดและแบงเบาภาระ ชวยใหเจาหนาท่ีทํางานไดรวดเร็วข้ึน และทุมเทสมาธิไปท่ีการแกปญหาในสถานการณ
นั้น ๆ ไดทันที เนื่องจากมีความตระหนักรูในสถานการณท่ีเกิดข้ึน 

UAV ชวยเพ่ิมความตระหนักรูในสถานการณดวยการถายภาพจากมุมสูง สามารถเขาใกลพ้ืนท่ีประสบภัย
ไดมากกวาอากาศยานท่ีมีนักบินหรือจากภาคพ้ืน ใชเวลาในการเตรียมตัวข้ึนบินไดรวดเร็ว โดยไมตองอาศัยทางวิ่ง
ท่ีตองใชพ้ืนท่ีมาก อีกท้ังยังใหภาพถายทางอากาศไดรวดเร็วกวาภาพถายดาวเทียม ซ่ึงอาจไมอยูเหนือพ้ืนท่ีประสบ
ภัย หรือไมสามารถถายภาพได เนื่องจากถูกบดบังดวยเมฆ ในขณะท่ี UAV สามารถบินต่ํากวาระดับเมฆไดโดยงาย 
นอกจากนี้ UAV มีตนทุนต่ํา สะดวก และงายในการปรนนิบัติบํารุง 

                                                           
1 สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย 
2 สถาบันเทคโนโลยปีองกันประเทศ 

3 Remotely Piloted Aircraft Systems Symposium ICAO Headquarters, Montréal, Canada 23 – 25 March 2015 
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รูปท่ี 1 การใชอากาศยานไรคนขับในสถานการณฉุกเฉิน ท่ีมา Jessica Lea/DFID 

กรณีศึกษา 

สํานักขาวออนไลน Air&Space ไดรายงานวา กลุมอาสาสมัคร SWARM (Search With Aerial RC 
Multi-rotor)4 นักบิน UAV ไดรวมปฏิบัติงานในรัฐเท็กซัส และรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ภายใตการกํากับดูแล
ของมูลนิธิ Red Cross ในภารกิจ Neighborhood Damage Assessments โดยไดรับการอนุญาตใหทําการข้ึน
บินโดยสํานักงานบริหารการบินแหงชาติ หรือ Federal Aviation Administration (FAA) ภายใตเง่ือนไขการบิน
ในหวงอากาศและเพดานบินท่ีปลอดภัยและไมกระทบตอการจราจรทางอากาศ ถึงแมวาจะไมไดมีการรวมตัวเพ่ือ
เตรียมการลวงหนา แตสมาชิกจิตอาสาเม่ือไดทราบขาว จึงมารวมตัวกันอยางรวดเร็ว นักบิน UAV 12 คน ไดรับ
มอบภารกิจในการบินถายภาพทําแผนท่ี 3 มิติ กระจายกันตามบริเวณพ้ืนท่ีประสบภัย เพ่ือสํารวจความเสียหาย 
ชวยเหลือและคนหาผูประสบภัย สํารวจระดับน้ํา ซ่ึงภารกิจเหลานี้ เม่ือไมนานมานี้ ยังคงใชอากาศยานท่ีมีนักบิน
ทําการบินสํารวจและมีความตองการสูง ในขณะเดียวกัน บริษัท FLYMOTION ไดสงนักบิน UAV 16 คน ไป
ประจําอยูตามจุดเฝาระวัง ท่ีเปนพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยท่ัวรัฐฟลอริดา กอนท่ีพายุเฮอรริเคน Irma จะเขาประชิด ทันทีท่ี
พายุเริ่มสงบ ลมลดความเร็วลงเหลือ 25 ไมลตอชั่วโมง ถือเปนสภาพอากาศท่ีนักบิน UAV สามารถทําการนํา
เครื่องข้ึนบิน ไดเริ่มทําการข้ึนบินเพ่ือสํารวจความเสียหายของโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของมี
ขอมูลในการเขาพ้ืนท่ีเกิดเหตุไดอยางรวดเร็ว  

อีกตัวอยางท่ีมีการใชงาน UAV คือ เหตุการณพายุเฮอรริเคน Harvey5 สรางความเสียหายใหกับหลาย
พ้ืนท่ีในรัฐฮิวสตัน ในเหตุการณนี้เอง สํานักขาว Reuter ไดรายงานวา สภากาชาดของสหรัฐอเมริกา ริเริ่มใช UAV 
เพ่ือทําการบินสํารวจพ้ืนท่ีเสียหายเปนครั้งแรก โดยถือเปนโครงการนํารองของสภากาชาด ท่ีใช UAV แบบ CyPhy 
ซ่ึงเปน UAV แบบมีสายเชื่อมตอกับเครื่องจายไฟ สามารถบินตอเนื่องไดเปนเวลานาน UAV รุนนี้ไดรับการ
สนับสนุนจากบริษัท UPS ผูใหบริการรับ-สงพัสดุชั้นนํา ใหการสนับสนุน UAV แบบเดียวกับท่ีใชในการขนสงสินคา 
ผลปรากฏวา ประสบความสําเร็จเปนอยางมาก จากความสามารถของ UAV ในการเขาถึงพ้ืนท่ีประสบภัย ชวยเรง
การแกปญหาไดรวดเร็วกวาเดิม 

                                                           
4 https://www.airspacemag.com/daily-planet/after-two-hurricanes-drones-prove-useful-pinch-180964908/ 
5 https://www.reuters.com/article/us-storm-harvey-redcross-drones/red-cross-launches-first-u-s-drone-program-for-disasters-
idUSKCN1BI2X9 
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ในชวงท่ีเกิดพายุเฮอรริเคน Sandy องคกร Foundation for Mine Action6 ไดใชระบบ UAV ในการ
ถายภาพและทําแผนท่ีสามมิติไดอยางรวดเร็ว เพ่ือบงบอกและวิเคราะหพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดดินโคลนถลม 
ภาพถายทางอากาศไดชวยใหเจาหนาท่ีเขาทําการฟนฟูโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญไดอยางถูกตอง ตามความเรงดวน 
ซ่ึงในอดีตการทําแผนท่ีสถานการณภายหลังจากเกิดภัยพิบัติดวยอากาศยานท่ีมีนักบินมีขอจํากัดคือ ใชเวลานานใน
การเตรียมความพรอม มีอุปกรณจํากัด และมีคาใชจายสูง สวนการใชดาวเทียมถายภาพ จะไดภาพท่ีมีความ
ละเอียดต่ํา ไมทันสมัยหรือไมเปนปจจุบัน ทําใหขอมูลไมทันสมัย เหมือนกับการใชงาน UAV ภายหลังจากพายุ
เฮอรริเคน Sandy สงบลง เจาหนาท่ีพยายามใชภาพถายดาวเทียมในการบรรเทาสถานการณและบริหารจัดการ 
แตไมประสบความสําเร็จ ขอมูลไมอยูในรูปแบบท่ีพรอมใชงานไดทันที อีกท้ังบางหวงเวลาตองประสบปญหากับ
สภาพอากาศท่ีไมอํานวย 

ขอพิจารณาการใช UAV  

การใชงาน UAV ยังเปนเรื่องใหม UAV ท่ีมีจําหนายไมไดถูกออกแบบมาเพ่ือใชในภารกิจเหลานี้โดยตรง 
ตองมีกระบวนการหลอมรวม UAV ใหเขาไปเปนสวนหนึ่งในการทํางาน6

7   

การจัดการจราจรและหวงอากาศ ในปจจุบันเม่ือสถานการณ หนวยงานท่ีเก่ียวของ หรือสื่อมวลชน จะมี
การปลอย UAV ข้ึนบิน เพ่ือใหการใชงาน UAV ของแตละองคกรไมกระทบการทํางานของกันและกัน และไมเปน
อันตรายตออากาศยานท่ีมีนักบินจึงควรท่ีจะมีระบบการจัดการหวงอากาศ  

การจัดการยานความถี่ เทคโนโลยีดานการสื่อสารของ UAV มีการพัฒนาไปมาก เพ่ืออํานวยตอการใช
งาน UAV พรอมกันในหวงอากาศเดียวกัน ท้ังนี้ควรมีการจัดการคลื่นความถ่ีของ Datalink และ VDO Downlink 
เพ่ือปองกันไมใหเกิดการรบกวนจากระบบสื่อสารท่ีอยูในพ้ืนท่ี 

ชุดปฏิบัติการควรมีจํานวนเจาหนาท่ีใหเพียงพอ ไมมากเกินจนขาดความคลองตัว แตไมนอยเกินไป จน
เจาหนาท่ีมีภาระเกินไป จากผลการทดสอบและการปฏิบัติภารกิจการบรรเทาสาธารณภัยท่ีผานมา พบวา จํานวน
เจาหนาท่ีเหมาะสมอยูระหวาง 2 - 3 คน ประกอบดวย ผูควบคุม UAV และ Payload Operator, เจาหนาท่ี
เทคนิค และ Mission Commander หากภารกิจมีระยะเวลาท่ียาวนานตอเนื่องกัน ควรมีผูควบคุม UAV คนท่ี 2 
เพ่ือผลัดเปลี่ยน ประเด็นสําคัญอีกประการ คือ นักบินควรมีสมาธิเพ่ือมุงในการควบคุม UAV ใหปลอดภัยและมี
ความตระหนักรูในสถานการณอยางสูงสุด 

ปจจุบัน UAV ท่ีมีจําหนายถูกออกแบบและผลิตเพ่ือใชถายภาพหรือเพ่ืองานอดิเรก จึงยังมีขอจํากัดใน
เรื่องของความคงทนตอสภาพอากาศ หาก UAV ถูกพัฒนาใหมีความทนทานตอสภาพอากาศมากข้ึน โดยไมตอง
รอใหสภาพอากาศเปดจะชวยให UAV ตอบสนองตอสถานการณไดรวดเร็วยิ่งข้ึน 

การปลอยสัมภาระ ภายใตระเบียบและขอบังคับการปลอย UAV มีขอหามปลอยวัตถุ ท้ังนี้หากมีการยื่น
คําขอการปลอยสิ่งของ เพ่ือวัตถุประสงคดานการชวยเหลือและกูภัย อาจชวยในการใหความชวยเหลือ 
ผูประสบภัยในกรณีเรงดวนไดทันทวงที 

                                                           
6 Foundation for Mine Action: Drones in Humanitarian Action, Case Study No.6: Mapping / Natural disaster / Acute emergency / 
Assessment 
7 Remote Piloted Airborne Systems (RPAS) and the Emergency Services 
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การบงบอกตัว UAV ควรมีการบงบอกตัวตนใหชัดเจน เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยตอประชาชน และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของไดตระหนักรู พ้ืนท่ีทําการข้ึนบินและลงจอดควรมีปายแจงเตือน และควบคุมพ้ืนท่ีอยาง
เดนชัด 

การถายทอดสัญญาณภาพจาก UAV มายังศูนยบัญชาการ ยังตองอาศัยอุปกรณเสริม ยังไมเปนแบบ 
Real Time แตระบบสื่อสารภาพจาก UAV มายังสถานีควบคุมภาคพ้ืนหรือ Ground Control Station (GCS) ให
ความคมชัด การถายทอดสัญญาณตองอาศัยโครงขายของผูใหบริการ Internet ซ่ึงในสถานการณจริงอาจไดรับ
ผลกระทบ จึงควรมีระบบถายทอดสัญญาณกลับมายังศูนยอํานวยการบริหารจัดการภัยพิบัต ิ

โดยท่ัวไปแลว UAV มาพรอมกับกลองวิดีโอท่ีถายไดชัดเจนหากมีแสงสวางเพียงพอ แตสําหรับการชวย 
เหลือจําเปนตองมีกลองตรวจจับความรอนท่ีสามารถบันทึกภาพไดท้ังในเวลากลางวันและกลางคืน หรือในเวลาท่ี
พ้ืนท่ีถูกปกคลุมดวยหมอกควัน UAV จึงควรรองรับการติดต้ังกลองไดหลากหลายแบบ หรือในอนาคต สามารถ
บรรทุกกลองวิดีโอ และกลองตรวจจับความรอนในตัวเดียวกันได 

อุปกรณเสริม UAV ควรมาพรอมกับอุปกรณเสริมและอะไหลสํารอง เพ่ือใหเพียงพอตอการใชงาน  

ความปลอดภัยเปนหัวใจของการทํางาน ทุกข้ันตอนควรคํานึงถึงมาตรการความปลอดภัย มีการวิเคราะห
และประเมินคาความเสี่ยง และปฏิบัติงานภายใตมาตรการความปลอดภัย มาตรฐานการปฏิบัติเพ่ือเปนกรอบการ
ทํางานในภารกิจการบรรเทาสาธารณภัย โดยมีมาตรฐานเดียวกันในการใชงาน UAV เพ่ือปฏิบัติเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน มีการเตรียมการและเตรียมความพรอม อุปกรณควรมีการตรวจสภาพ ผูปฏิบัติควรผานการฝก และมีการ
ทบทวนทักษะอยางตอเนื่อง มีการฝกตามภารกิจพรอมกับเจาหนาท่ีและอุปกรณชวยเหลือท่ีมีอยู เพ่ือให UAV
ทํางานรวมกับเจาหนาท่ีและอุปกรณสวนตาง ๆ ใหอยางประสานสอดคลอง สนับสนุนได อยางมีประสิทธิภาพ
ทันทีท่ีเขาถึงพ้ืนท่ี  

ภายใตสถานการณฉุกเฉิน เจาหนาท่ีจะตกอยูภายใตความกดดันและความตึงเครียดจากการทํางาน ชุด
ปฏิบัติงาน UAV ควรทํางานตามข้ันตอนและหลักนิยม การขามข้ันตอนปฏิบัติอาจกลายเปนอุปสรรค ในการ
ทํางานในภาพรวมของภารกิจได ในสถานการณจริงมีสถานการณหรือภารกิจท่ีเกินขอบเขตการทํางานของ UAV ผู
ควบคุมควรตระหนักในศักยภาพและขีดความสามารถของ UAV และใช UAV ในสถานการณจริงอาจไมเหมาะกับ
การทดสอบหรือทดลอง UAV 

ปจจัยดานนักบิน และ Human Factor มีผลกระทบตอภารกิจและผลของการปฏิบัติภารกิจ ผูควบคุม
ควรไดรับการฝกและมีการพัฒนาทักษะใหเหมาะกับภารกิจ  

หนวยงานท่ีรับผิดชอบดานการควบคุมการคมนาคมทางอากาศของในสหรัฐอเมริกาใหความหวงใยในเรื่อง
ของความปลอดภัยในการใช UAV ในชวงแรก โดยทําการออกระเบียบและมาตรการควบคุมอยางเขมงวด เพ่ือให
เกิดความปลอดภัยสูงสุด มีการกําหนดมาตรการการยื่นคําขออนุญาตทําการปลอย UAV ตามระเบียบและ
กฎหมายการเดินอากาศ เพ่ือใชในสถานการณฉุกเฉินเปนกรณี ท้ังนี้ การออกใบอนุญาตตองอาศัยเวลาในการ
ตรวจสอบเอกสารและพิจารณาความเหมาะสม จึงทําใหภาคเอกชนนํา UAV ท่ีมีใชงานมารวมใหการสนับสนุน
หนวยงานของภาครัฐไดอยางทันเหตุการณ 
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สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) กระทรวงกลาโหม 

DTI Analytics 

ทุกข้ันตอนของการบรรเทาสาธารณภัยตองอาศัยเวลาในการวางแผน เตรียมการ และปฏิบัติ หากลดเวลา
ในการทํางานของแตละข้ันตอนได ก็จะชวยลดเวลาในการทํางานของข้ันตอนตอไปดวยเชนกัน นําไปสู
ขอเสนอแนะดานการบริหารจัดการ UAV ในชวงภัยพิบัติ 

1. มีระบบการขออนุญาตในยามท่ีเกิดสถานการณฉุกเฉินใหกับหนวยงานเอกชน และองคกรท่ีมีความ
พรอมในการใหบริการUAVเพ่ือใหองคกรเหลานี้ไดใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหความชวยเหลือผูประสบภัยไดอยาง
ทันทวงที ในบริเวณหวงอากาศเหนือพ้ืนท่ีเกิดเหตุ 

2. อนุญาตให UAV ขนาดเล็กทําการบินในเขตและความสูงท่ีกําหนด 
3. เปดชองทางใหผูใชงาน UAV ในทางพาณิชยข้ึนทําภารกิจในชวงสถานการณฉุกเฉิน 
4. มีกระบวนการออกใบอนุญาตแบบเรงดวน  
5. สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนและแบงปนขอมูลตามความจําเปนระหวางรัฐและเอกชน เพ่ือใหการ

ทํางานไมทับซอน เกิดความคลองตัว และมีประสิทธิภาพ เพ่ือควบคุมการจราจรทางอากาศและความปลอดภัย  
6. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับในการควบคุม UAV อยางเครงครัด รวมถึงเรื่องของสิทธิ

สวนบุคคล  
7. บูรณาการความรวมมือกับหนวยงานควบคุมและกํากับการบินในดานการออกใบอนุญาตและการให

คําแนะนํา ในเวลาฉุกเฉิน 
8. มีการทบทวนผลการปฏิบัติภารกิจทุกครั้งเพ่ือเปนกรณีศึกษาใหกับเจาหนาท่ีคนอ่ืนไดศึกษาและเรียนรู 

ตลอดจนหาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานครั้งตอไป 

ทายท่ีสุด จําเปนตองมีหนวยงานกลาง ผูมีอํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจและอนุมัติ รวมถึงเปนผูควบคุม
การใชงาน UAV ในภาพรวมท้ังหมด ซ่ึงตองอาศัยระบบการบริหารควบคุม UAV ท่ีอยูในพ้ืนท่ี โดยไมจํากัดวาเปน 
UAV จากผูผลิตรายใด ระบบการบริหาร UAV ควรสามารถข้ึนทะเบียน UAV และหนวยนิติบุคคลหรือบุคคลท่ัวไป 
สถานภาพของเครื่อง มีฐานขอมูลนักบิน เพ่ือใชคัดเลือกนักบินใหสอดคลองกับภารกิจ เชื่อมตอกับหนวยงานกํากับ
ดูแลการบินในประเทศ มีระบบการขอใชหวงอากาศ สามารถใหคาตําแหนงพิกัดของ UAV วางแผนเสนทางการ
บิน กําหนดขอบเขตการบิน (Geofencing) แสดงหวงอากาศท่ีหามบินตามประกาศ AIP รองรับมาตรฐานแผนท่ีได
หลากหลาย และรับสัญญาณภาพจาก UAV ไดพรอมกัน หากมีเครื่องมือและมาตรการเหลานี้แลว จึงจะทําให 
UAV เขามามีบทบาทในฐานะท่ีเปนเครื่องมือสําคัญอีกหนึ่งชิ้นใหกับเจาหนาท่ีในภารกิจการบรรเทาสาธารณภัยได
อยางเต็มรูปแบบ 


