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บทนํา
อากาศยานไรคนขับ เปน หนึ่งในประเภทของอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก หมายความวา
อากาศยานที่ควบคุมการบินโดยผูควบคุมการบินอยูภายนอกอากาศยานและใชระบบควบคุมอากาศยาน 1 อากาศ
ยานไรคนขับมีรูปราง ขนาด รูปแบบ และเอกลักษณที่แตกตางกันออกไป 2 ในอุตสาหกรรมการบินอากาศยาน
ไรคนขับ ผนวกรวมระบบต าง ๆ ที่เกี่ ยวของกับ อากาศยานไรคนขั บโดยทั้งหมด (Unmanned Aerial System
: UAS) โดยพื้นฐานแลวประกอบดวยอากาศยานไรคนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) หรือที่เรียกกัน
โดยทั่วไปวา UAV ระบบสื่อสาร สถานีควบคุมภาคพื้น และนักบิน
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UAV สามารถถูกนํามาใชทั้งกอนและหลังเกิดภัยพิบัติ โดยกอนเกิดเหตุ UAV จะใชในการถายภาพ และ
ทํ า แผนที่ ซึ่ งจะได ขอมู ล ภาพที่ มีค วามเป น ป จ จุบั น มากกวาฐานข อมูล ภาพถายทางอากาศ หรือระบบแผนที่
ออนไลน อีกทั้งยังมีความแมนยําและความละเอียดที่สูงกวา ซึ่งถือเปนปจจัยสําคัญในการวางแผนและการฝกซอม
การปฏิ บั ติ ก ารของ UAV ช ว ยลดความเสี่ ย งของเจ า หน า ที่ ในการเข า พื้ น ที่ ป ระสบภั ย โดยปราศจากข อ มู ล
ยกตัวอยาง เชน องคกร Japan Atomic Energy Agency (JAEA)3 ไดรายงานวา ในเหตุการณอุบัติเหตุที่โรงงาน
ไฟฟ าพลังงานนิ วเคลี ยรฟุกุชิมะไดอิชิ เมื่อป พ.ศ. 2554 UAV สามารถบิน สํารวจความเสียหายและตรวจสอบ
ระดับปริมาณกัมมันตรังสีไดอยางแมนยําจากระยะใกลที่เพดานบินต่ํา ทําใหมีความปลอดภัยมากกวาเมื่อเทียบกับ
การสงเจาหนาที่เขาไปทําการสํารวจ หรือการใชอากาศยานที่มีคนขับบินเหนือพื้นที่เกิดเหตุ ผลจากการใช UAV
ชวยลดและแบงเบาภาระ ชวยใหเจาหนาที่ทํางานไดรวดเร็วขึ้น และทุมเทสมาธิไปที่การแกปญหาในสถานการณ
นั้น ๆ ไดทันที เนื่องจากมีความตระหนักรูในสถานการณที่เกิดขึ้น
UAV ชวยเพิ่มความตระหนักรูในสถานการณดวยการถายภาพจากมุมสูง สามารถเขาใกลพื้นที่ประสบภัย
ไดมากกวาอากาศยานที่มีนักบินหรือจากภาคพื้น ใชเวลาในการเตรียมตัวขึ้นบินไดรวดเร็ว โดยไมตองอาศัยทางวิ่ง
ที่ตองใชพื้นที่มาก อีกทั้งยังใหภาพถายทางอากาศไดรวดเร็วกวาภาพถายดาวเทียม ซึ่งอาจไมอยูเหนือพื้นที่ประสบ
ภัย หรือไมสามารถถายภาพได เนื่องจากถูกบดบังดวยเมฆ ในขณะที่ UAV สามารถบินต่ํากวาระดับเมฆไดโดยงาย
นอกจากนี้ UAV มีตนทุนต่ํา สะดวก และงายในการปรนนิบัติบํารุง
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สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ
3 Remotely Piloted Aircraft Systems Symposium ICAO Headquarters, Montréal, Canada 23 – 25 March 2015
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รูปที่ 1 การใชอากาศยานไรคนขับในสถานการณฉุกเฉิน ที่มา Jessica Lea/DFID

กรณีศึกษา
สํ า นั ก ข า วออนไลน Air&Space ได ร ายงานว า กลุ ม อาสาสมั ค ร SWARM (Search With Aerial RC
Multi-rotor)4 นักบิน UAV ไดรวมปฏิบัติงานในรัฐเท็กซัส และรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ภายใตการกํากับดูแล
ของมูลนิธิ Red Cross ในภารกิจ Neighborhood Damage Assessments โดยไดรับการอนุญาตใหทําการขึ้น
บินโดยสํานักงานบริหารการบินแหงชาติ หรือ Federal Aviation Administration (FAA) ภายใตเงื่อนไขการบิน
ในหวงอากาศและเพดานบินที่ปลอดภัยและไมกระทบตอการจราจรทางอากาศ ถึงแมวาจะไมไดมีการรวมตัวเพื่อ
เตรียมการลวงหนา แตสมาชิกจิตอาสาเมื่อไดทราบขาว จึงมารวมตัวกันอยางรวดเร็ว นักบิน UAV 12 คน ไดรับ
มอบภารกิจในการบินถายภาพทําแผนที่ 3 มิติ กระจายกันตามบริเวณพื้นที่ประสบภัย เพื่อสํารวจความเสียหาย
ชวยเหลือและคนหาผูประสบภัย สํารวจระดับน้ํา ซึ่งภารกิจเหลานี้ เมื่อไมนานมานี้ ยังคงใชอากาศยานที่มีนักบิน
ทํ าการบิ น สํ า รวจและมี ค วามต องการสู ง ในขณะเดีย วกัน บริษั ท FLYMOTION ไดสงนัก บิน UAV 16 คน ไป
ประจําอยูตามจุดเฝาระวัง ที่เปนพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วรัฐฟลอริดา กอนที่พายุเฮอรริเคน Irma จะเขาประชิด ทันทีที่
พายุเริ่มสงบ ลมลดความเร็วลงเหลือ 25 ไมลตอชั่วโมง ถือเป นสภาพอากาศที่นักบิ น UAV สามารถทําการนํ า
เครื่องขึ้นบิน ไดเริ่มทําการขึ้นบินเพื่อสํารวจความเสียหายของโครงสรางพื้นฐาน เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของมี
ขอมูลในการเขาพื้นที่เกิดเหตุไดอยางรวดเร็ว
อีกตัวอยางที่มีการใชงาน UAV คือ เหตุการณ พายุเฮอรริเคน Harvey 5 สรางความเสียหายใหกับหลาย
พื้นที่ในรัฐฮิวสตัน ในเหตุการณนี้เอง สํานักขาว Reuter ไดรายงานวา สภากาชาดของสหรัฐอเมริกา ริเริ่มใช UAV
เพื่อทําการบินสํารวจพื้นที่เสียหายเปนครั้งแรก โดยถือเปนโครงการนํารองของสภากาชาด ที่ใช UAV แบบ CyPhy
ซึ่ งเป น UAV แบบมี ส ายเชื่ อ มต อ กั บ เครื่ องจายไฟ สามารถบิ น ต อเนื่ อ งได เป น เวลานาน UAV รุ น นี้ ได รั บ การ
สนับสนุนจากบริษัท UPS ผูใหบริการรับ-สงพัสดุชั้นนํา ใหการสนับสนุน UAV แบบเดียวกับที่ใชในการขนสงสินคา
ผลปรากฏวา ประสบความสําเร็จเปนอยางมาก จากความสามารถของ UAV ในการเขาถึงพื้นที่ประสบภัย ชวยเรง
การแกปญหาไดรวดเร็วกวาเดิม
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https://www.airspacemag.com/daily-planet/after-two-hurricanes-drones-prove-useful-pinch-180964908/
https://www.reuters.com/article/us-storm-harvey-redcross-drones/red-cross-launches-first-u-s-drone-program-for-disastersidUSKCN1BI2X9
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ในชวงที่ เกิ ดพายุ เฮอรริเคน Sandy องคกร Foundation for Mine Action 6 ได ใชระบบ UAV ในการ
ถ า ยภาพและทํ า แผนที่ ส ามมิ ติได อย างรวดเร็ว เพื่ อ บ งบอกและวิ เคราะห พื้ น ที่ เสี่ ย งต อ การเกิ ด ดิ น โคลนถล ม
ภาพถายทางอากาศไดชวยใหเจาหนาที่เขาทําการฟนฟูโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญไดอยางถูกตอง ตามความเรงดวน
ซึ่งในอดีตการทําแผนที่สถานการณภายหลังจากเกิดภัยพิบัติดวยอากาศยานที่มีนักบินมีขอจํากัดคือ ใชเวลานานใน
การเตรีย มความพรอม มีอุป กรณ จํากั ด และมี คาใชจายสูง สว นการใชด าวเที ยมถายภาพ จะได ภ าพที่ มีความ
ละเอียดต่ํา ไมทันสมัยหรือไมเปนปจจุบัน ทําใหขอมูลไมทันสมัย เหมือนกับการใชงาน UAV ภายหลังจากพายุ
เฮอรริเคน Sandy สงบลง เจาหนาที่พยายามใชภาพถายดาวเทียมในการบรรเทาสถานการณและบริหารจัดการ
แตไมประสบความสําเร็จ ขอมูลไมอยูในรูปแบบที่พรอมใชงานไดทันที อีกทั้งบางหวงเวลาตองประสบปญหากับ
สภาพอากาศที่ไมอํานวย

ขอพิจารณาการใช UAV
การใชงาน UAV ยังเปนเรื่องใหม UAV ที่มีจําหนายไมไดถูกออกแบบมาเพื่อใชในภารกิจเหลานี้โดยตรง
ตองมีกระบวนการหลอมรวม UAV ใหเขาไปเปนสวนหนึ่งในการทํางาน 7
6

การจัดการจราจรและหวงอากาศ ในปจจุบันเมือ่ สถานการณ หนวยงานที่เกี่ยวของ หรือสื่อมวลชน จะมี
การปลอย UAV ขึ้นบิน เพื่อใหการใชงาน UAV ของแตละองคกรไมกระทบการทํางานของกันและกัน และไมเปน
อันตรายตออากาศยานที่มีนักบินจึงควรที่จะมีระบบการจัดการหวงอากาศ
การจัดการยานความถี่ เทคโนโลยีดานการสื่อสารของ UAV มีการพัฒนาไปมาก เพื่ออํานวยตอการใช
งาน UAV พรอมกันในหวงอากาศเดียวกัน ทั้งนี้ควรมีการจัดการคลื่นความถี่ของ Datalink และ VDO Downlink
เพื่อปองกันไมใหเกิดการรบกวนจากระบบสื่อสารที่อยูในพื้นที่
ชุดปฏิบัติการควรมีจํานวนเจาหนาที่ใหเพียงพอ ไมมากเกินจนขาดความคลองตัว แตไมนอยเกินไป จน
เจาหนาที่มีภาระเกินไป จากผลการทดสอบและการปฏิบัติภารกิจการบรรเทาสาธารณภัยที่ผานมา พบวา จํานวน
เจ าหน าที่ เหมาะสมอยู ระหวาง 2 - 3 คน ประกอบดว ย ผูควบคุม UAV และ Payload Operator, เจาหน าที่
เทคนิค และ Mission Commander หากภารกิจมีระยะเวลาที่ยาวนานตอเนื่องกัน ควรมีผูควบคุม UAV คนที่ 2
เพื่อผลัดเปลี่ยน ประเด็นสําคัญอีกประการ คือ นักบินควรมีสมาธิเพื่อมุงในการควบคุม UAV ใหปลอดภัยและมี
ความตระหนักรูในสถานการณอยางสูงสุด
ปจจุบัน UAV ที่มีจําหนายถูกออกแบบและผลิตเพื่อใชถายภาพหรือเพื่องานอดิเรก จึงยังมีขอจํากัดใน
เรื่องของความคงทนตอสภาพอากาศ หาก UAV ถูกพัฒนาใหมีความทนทานตอสภาพอากาศมากขึ้น โดยไมตอง
รอใหสภาพอากาศเปดจะชวยให UAV ตอบสนองตอสถานการณไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
การปลอยสัมภาระ ภายใตระเบียบและขอบังคับการปลอย UAV มีขอหามปลอยวัตถุ ทั้งนี้หากมีการยื่น
คํ า ขอการปล อ ยสิ่ ง ของ เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค ด า นการช ว ยเหลื อ และกู ภั ย อาจช ว ยในการให ค วามช ว ยเหลื อ
ผูประสบภัยในกรณีเรงดวนไดทันทวงที
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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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การบ งบอกตัว UAV ควรมี การบงบอกตั วตนใหชั ดเจน เพื่อใหเกิด ความปลอดภั ยตอประชาชน และ
หน วยงานที่ เกี่ย วของไดตระหนักรู พื้ น ที่ ทําการขึ้นบิน และลงจอดควรมีปายแจงเตือน และควบคุมพื้นที่อยาง
เดนชัด
การถายทอดสัญญาณภาพจาก UAV มายังศูนยบัญชาการ ยังตองอาศัยอุปกรณเสริม ยังไมเปนแบบ
Real Time แตระบบสื่อสารภาพจาก UAV มายังสถานีควบคุมภาคพื้นหรือ Ground Control Station (GCS) ให
ความคมชัด การถายทอดสัญญาณตองอาศัยโครงขายของผูใหบริการ Internet ซึ่งในสถานการณจริงอาจไดรับ
ผลกระทบ จึงควรมีระบบถายทอดสัญญาณกลับมายังศูนยอํานวยการบริหารจัดการภัยพิบัติ
โดยทั่วไปแลว UAV มาพรอมกับกลองวิดีโอที่ถายไดชัดเจนหากมีแสงสวางเพียงพอ แตสําหรับการชวย
เหลือจําเปนตองมีกลองตรวจจับความรอนที่สามารถบันทึกภาพไดทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน หรือในเวลาที่
พื้นที่ถูกปกคลุมดวยหมอกควัน UAV จึงควรรองรับการติดตั้งกลองไดหลากหลายแบบ หรือในอนาคต สามารถ
บรรทุกกลองวิดีโอ และกลองตรวจจับความรอนในตัวเดียวกันได
อุปกรณเสริม UAV ควรมาพรอมกับอุปกรณเสริมและอะไหลสํารอง เพื่อใหเพียงพอตอการใชงาน
ความปลอดภัยเปนหัวใจของการทํางาน ทุกขั้นตอนควรคํานึงถึงมาตรการความปลอดภัย มีการวิเคราะห
และประเมินคาความเสี่ยง และปฏิบัติงานภายใตมาตรการความปลอดภัย มาตรฐานการปฏิบัติเพื่อเปนกรอบการ
ทํางานในภารกิจการบรรเทาสาธารณภัย โดยมีมาตรฐานเดียวกันในการใชงาน UAV เพื่อปฏิบัติเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน มีการเตรียมการและเตรียมความพรอม อุปกรณควรมีการตรวจสภาพ ผูปฏิบัติควรผานการฝก และมีการ
ทบทวนทักษะอยางตอเนื่อง มีการฝกตามภารกิจพรอมกับเจาหนาที่และอุปกรณชวยเหลือที่มีอยู เพื่อให UAV
ทํางานรวมกับเจาหนาที่และอุปกรณสวนตาง ๆ ใหอยางประสานสอดคลอง สนับสนุนได อยางมีประสิทธิภาพ
ทันทีที่เขาถึงพื้นที่
ภายใตสถานการณฉุกเฉิน เจาหนาที่จะตกอยูภายใตความกดดันและความตึงเครียดจากการทํางาน ชุด
ปฏิ บั ติงาน UAV ควรทํ างานตามขั้น ตอนและหลั กนิ ยม การขามขั้น ตอนปฏิบัติอาจกลายเป นอุ ป สรรค ในการ
ทํางานในภาพรวมของภารกิจได ในสถานการณจริงมีสถานการณหรือภารกิจที่เกินขอบเขตการทํางานของ UAV ผู
ควบคุมควรตระหนักในศักยภาพและขีดความสามารถของ UAV และใช UAV ในสถานการณจริงอาจไมเหมาะกับ
การทดสอบหรือทดลอง UAV
ปจจัยดานนักบิน และ Human Factor มีผลกระทบตอภารกิจและผลของการปฏิบัติภารกิจ ผูควบคุม
ควรไดรับการฝกและมีการพัฒนาทักษะใหเหมาะกับภารกิจ
หนวยงานที่รับผิดชอบดานการควบคุมการคมนาคมทางอากาศของในสหรัฐอเมริกาใหความหวงใยในเรื่อง
ของความปลอดภัยในการใช UAV ในชวงแรก โดยทําการออกระเบียบและมาตรการควบคุมอยางเขมงวด เพื่อให
เกิ ด ความปลอดภั ย สู งสุ ด มี ก ารกํ า หนดมาตรการการยื่น คํ าขออนุ ญ าตทํ าการปลอ ย UAV ตามระเบี ย บและ
กฎหมายการเดิน อากาศ เพื่อใชในสถานการณ ฉุกเฉินเปนกรณี ทั้งนี้ การออกใบอนุญาตตองอาศัยเวลาในการ
ตรวจสอบเอกสารและพิจารณาความเหมาะสม จึงทําใหภาคเอกชนนํา UAV ที่มีใชงานมารวมใหการสนับสนุน
หนวยงานของภาครัฐไดอยางทันเหตุการณ
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DTI Analytics
สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) กระทรวงกลาโหม
ทุกขั้นตอนของการบรรเทาสาธารณภัยตองอาศัยเวลาในการวางแผน เตรียมการ และปฏิบัติ หากลดเวลา
ในการทํ า งานของแต ล ะขั้ น ตอนได ก็ จ ะช ว ยลดเวลาในการทํ า งานของขั้ น ตอนต อ ไปด ว ยเช น กั น นํ า ไปสู
ขอเสนอแนะดานการบริหารจัดการ UAV ในชวงภัยพิบัติ
1. มีระบบการขออนุญาตในยามที่เกิดสถานการณฉุกเฉินใหกับหนวยงานเอกชน และองคกรที่มีความ
พรอมในการให บ ริการUAVเพื่อให องคกรเหลานี้ไดใชท รัพยากรที่มีอยูให ความชวยเหลือผูป ระสบภัย ไดอยาง
ทันทวงที ในบริเวณหวงอากาศเหนือพื้นที่เกิดเหตุ
2. อนุญาตให UAV ขนาดเล็กทําการบินในเขตและความสูงที่กําหนด
3. เปดชองทางใหผูใชงาน UAV ในทางพาณิชยขึ้นทําภารกิจในชวงสถานการณฉุกเฉิน
4. มีกระบวนการออกใบอนุญาตแบบเรงดวน
5. สงเสริ มให มีการแลกเปลี่ย นและแบ งป น ขอมู ลตามความจํ าเป น ระหวางรัฐ และเอกชน เพื่ อให การ
ทํางานไมทับซอน เกิดความคลองตัว และมีประสิทธิภาพ เพื่อควบคุมการจราจรทางอากาศและความปลอดภัย
6. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับในการควบคุม UAV อยางเครงครัด รวมถึงเรื่องของสิทธิ
สวนบุคคล
7. บูรณาการความรวมมือกับหนวยงานควบคุมและกํากับการบินในดานการออกใบอนุญาตและการให
คําแนะนํา ในเวลาฉุกเฉิน
8. มีการทบทวนผลการปฏิบัติภารกิจทุกครั้งเพื่อเปนกรณีศึกษาใหกับเจาหนาที่คนอื่นไดศึกษาและเรียนรู
ตลอดจนหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานครั้งตอไป
ทายที่สุด จําเปนตองมีหนวยงานกลาง ผูมีอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจและอนุมัติ รวมถึงเปนผูควบคุม
การใชงาน UAV ในภาพรวมทั้งหมด ซึ่งตองอาศัยระบบการบริหารควบคุม UAV ที่อยูในพื้นที่ โดยไมจํากัดวาเปน
UAV จากผูผลิตรายใด ระบบการบริหาร UAV ควรสามารถขึ้นทะเบียน UAV และหนวยนิติบุคคลหรือบุคคลทั่วไป
สถานภาพของเครื่อง มีฐานขอมูลนักบิน เพื่อใชคัดเลือกนักบินใหสอดคลองกับภารกิจ เชื่อมตอกับหนวยงานกํากับ
ดูแลการบินในประเทศ มีระบบการขอใชหวงอากาศ สามารถใหคาตําแหนงพิกัดของ UAV วางแผนเสนทางการ
บิน กําหนดขอบเขตการบิน (Geofencing) แสดงหวงอากาศที่หามบินตามประกาศ AIP รองรับมาตรฐานแผนที่ได
หลากหลาย และรับสัญญาณภาพจาก UAV ไดพรอมกัน หากมีเครื่องมือและมาตรการเหลานี้แลว จึงจะทําให
UAV เขามามีบทบาทในฐานะที่เปนเครื่องมือสําคัญอีกหนึ่งชิ้นใหกับเจาหนาที่ในภารกิจการบรรเทาสาธารณภัยได
อยางเต็มรูปแบบ
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