
 
 

  

- 1 - 
 

สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) กระทรวงกลาโหม 

DTI Article 

 
wikipedia.org 

 
โดรนแหลงธุรกิจแหงใหมใน New S-Curve 
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ปจจุบันเรารูจักและคุนเคยกับอากาศยานไรคนขับ หรือโดรนวาเปนอากาศยานท่ีมีผูควบคุมดวยคลื่นวิทยุ 
สามารถทําการบินไดในแบบอัตโนมัติและก่ึงอัตโนมัติกันเปนอยางดีแลว โดรนเปนเทคโนโลยีท่ีตองอาศัยพหุ
วิทยาการทางดานวิศวกรรม โดรนไดรับการบรรจุอยูในอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส (Aviation and 
Logistics) ภายใตกรอบอุตสาหกรรมอนาคต หรือ New S-Curve ท่ีตองอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอยาง
เขมขน การนําโดรนมาใชในอุตสาหกรรมตาง ๆ ปรากฏใหเห็นและไดผลอยางเปนรูปธรรม สาเหตุหลักมาจากภาค
ธุรกิจท่ีประกอบการดานโดรนท้ังท่ีเปนพ่ีใหญในวงการและบริษัทนองใหมหรือ Startup ไดพัฒนาเทคโนโลย ี
ใหม ๆ ออกมาอยางตอเนื่องใหกับผูใช ท้ังในดานตัวเครื่อง ซอฟตแวรท่ีใชในการบิน รวมถึงซอฟตแวรท่ีใชในการ
วิเคราะหขอมูลและการบริหารจัดการการใชงานโดรน เปนตน ในบทความนี้ ไดรวบรวมเรื่องราวจากมุมมองของผู
ท่ีลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวของกับโดรน ผูท่ีอยูเบื้องหลังการลงทุนในธุรกิจโดรนใหกับบริษัทเหลานี้ไดสรางนวัตกรรม
ออกมาอยางตอเนื่อง เพ่ือเปนจุดประกายและสรางแรงบันดาลใจใหกับนักพัฒนาเทคโนโลยีดานโดรนและผูท่ีสนใจ
จะดําเนินธุรกิจในดานนี ้

แนวโนมการเติบโตของอุตสาหกรรมโดรน ยังคงมีอยางตอเนื่องและไปในทิศทางท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ดวยปจจัย
ขับเคลื่อนท่ีมาจากความตองการใชงานโดรนในหลายอุตสาหกรรมยกตัวอยางเชน การเกษตร การขนสงสินคา 
การสํารวจและการโยธา เปนตน ซ่ึงรวมกันแลวมีมูลคาทางเศรษฐกิจอยางมหาศาล กอใหเกิดเปนกระแสและแรง
ดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนและนักธุรกิจท่ีมองเห็นโอกาสการสรางรายไดจากเทคโนโลยีโดรน ดังจะเห็นไดวา
ในชวงป ค.ศ. 2017 ท่ีผานมา 0

1 มีการระดมทุนในกลุมธุรกิจเทคโนโลยีโดรนกันอยางคึกคัก โดยเปนการลงทุนใน
ธุรกิจท่ีดําเนินการอยูแลวและท่ีเปนธุรกิจ Startup ท้ังหมดรวมกันเปนมูลคากวา 200 ลานดอลลารสหรัฐ หรือ
ประมาณ 6 พันลานบาท นอกจากนี้นักลงทุน 1

2 ยังมีความเชื่อม่ันในบริษัทโดรน Startup มากยิ่งข้ึน โดยสาเหตุ
หลักมาจากบริษัทเกิดใหม มีขีดความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมหรือการวิเคราะหขอมูล การบริหารจัดการ
จราจรของโดรน เปนการลงทุนในสวนของการพัฒนาซอฟตแวร ซ่ึงโดยปกติแลวจะตองการเงินลงทุนท่ีต่ํากวาการ
พัฒนาฮารดแวร ปจจัยเสริมท่ีนักลงทุนใหความสนใจอุตสาหกรรมโดรนคือเทคโนโลยีคอนขางจะเสถียร มีตลาด
รองรับ หนวยงานท่ีกํากับดูแลการคมนาคมทางอากาศมีความตื่นตัวและยืดหยุนในการออกกฎระเบียบการใชงาน
มากยิ่งข้ึน ประกอบกับปจจัยเสริมท่ีบริษัทเกิดใหมมีเครื่องมือในการสรางตนแบบไดอยางรวดเร็ว (Rapid 
Prototyping) เชน 3D Printer และโปรแกรมออกแบบ CAD และ Simulation ชวยใหนักออกแบบและ
นักพัฒนาโดรนสามารถสรางตนแบบเพ่ือทําการทดสอบทดลองฟงกชั่นพ้ืนฐานได กอนจะเขาสูสายการผลิตและ
วางจําหนายในตลาดตอไป  
                                                           
1 https://blogs.wsj.com/briefly/2017/03/14/venture-capital-drone-startups-draw-big-guns-at-a-glance/ 
2 http://insideunmannedsystems.com/venture-capital-pours-into-uas-startups/ 
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ในขณะนี้มีบริษัทลงทุนหลายแหงท่ีเชี่ยวชาญกับการลงทุนในธุรกิจโดรน ดังเชน บริษัท Lux Capital ได
เตรียมทุนไวจํานวน 350 ลานดอลลารสหรัฐ เพ่ือลงทุนกับเทคโนโลยีหุนยนตและโดรนโดยเฉพาะ อยางไรก็ตาม 
บริษัทไมไดมองเฉพาะท่ีตัว Platform เทานั้น แตมองท่ีการสรางมูลคาจากขอมูลท่ีโดรนรวบรวมมาได แลวนํา
ขอมูลนั้นมาสังเคราะหและประยุกตใหเกิดประโยชน และเหมาะสมกับความตองการของแตละอุตสาหกรรม 
ในขณะท่ีบริษัท Robolution สนใจการลงทุนในเทคโนโลยี Disruptive Technologies เชน ยานไรคนขับท่ีมีการ
ผสมผสานการทํางานรวมกันเปนฝูงหรือ Swarming ดวยเทคนิค Wolf Pack Algorithms เพ่ือใหโดรนชวยกันทํา
ภารกิจไดอยางสําเร็จ นอกจากนี้ทางบริษัท Robolution กําลังมองหาชองทางการลงทุนในกลุมพลังงานและ
นวัตกรรมดานการควบคุมของโดรน เชน การบินในโหมด Follow-me หรือการปรับเปลี่ยนรูปทรงทางกายภาพ
จากอากาศยานปกนิ่งใหกลายเปนปกหมุน หรือจากรถกลายเปนอากาศยาน เปนตน 

ไมเพียงแตเฉพาะนักลงทุนท่ีสนใจการสรางผลกําไรจากโดรนเทานั้น บริษัทท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยี
สารสนเทศหลายราย เริ่มสนใจท่ีจะนําเทคโนโลยีโดรนเขามาเปนสวนหนึ่งของ Portfolio ของตน ยกตัวอยางเชน 
บริษัทผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี Verizon Communications ในสหรัฐอเมริกาไดเขาไปรวมลงทุนในบริษัท 
Skyward IO Inc. ผูพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการโดรน เพ่ือชวยเชื่อมโยงโดรนขององคกรเขากับโครงขายการ
สื่อสาร โดยวางแผนเสนทางการบิน ใหเปนไปตามระเบียบและขอบังคับการคมนาคมทางอากาศ ดวยการเชื่อมตอ
โดรนเขากับ Internet of Things หรือ IoT ดวยการเตรียมเปดแพ็คเกจใหบริการขอมูลสําหรับโดรน 2

3 นอกจากนี้ 
ทางบริษัทยังไดลงทุนในกิจการของ PercisionHawk ผูใหบริการการวิเคราะหภาพถายทางอากาศ รวมกับบริษัท
ลงทุนขนาดใหญอยาง Insurance Giants USAA, NTT Docomo Ventures and Yamaha Motor Ventures. 
รวมมูลคาแลวกวา 18 ลานดอลลารสหรัฐ PercisionHawk ใหบริการดานการบริหารการจราจรทางอากาศจะชวย
ใหผูใชงานโดรนปฏิบัติไดอยางถูกกฎหมายและไมรบกวนตอการจราจรทางอากาศ เพ่ือใหตอบโจทยการใชงาน 
โดรนในเชิงพาณิชยไดอยางปลอดภัย ท่ีผานมานั้นเปนยุคของการพัฒนาและผลิตโดรน Platform เพ่ือใหผูใชได
เก็บขอมูล การพัฒนาในปจจุบันเปนการสรางมูลคาใหกับขอมูลท่ีเก็บมาไดแลวนําไปใชใหเกิดประโยชนตอธุรกิจ 
ยกตัวอยางเชน เกษตรกรสามารถใชโดรนในการบินถายภาพพ้ืนท่ีเพาะปลูกดวยกลอง Multispectral แลวนําภาพ
ท่ีไดมาใชในการวิเคราะหการเจริญเติบโตของพืช การเรงผลผลิต และการยับยั้งปญหาท่ีเกิดข้ึนกอนท่ีจะลุกลาม
ไปสูพ้ืนท่ีบริเวณอ่ืนของไร 34 โดยผูใชสามารถอัพโหลดภาพถายมุมสูงข้ึนไปยัง Cloud เพ่ือใหโปรแกรมของทาง
บริษัทไดทําการวิเคราะห รวมถึงการใหขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ เพ่ือใหเกษตรกรไดนําไปใชในการเพ่ิมผลผลิต 
การใหบริการคิดเปนแบบเหมาจายรายเดือน โดยจํากัดพ้ืนท่ีได 750 GB ซ่ึงในขณะนี้ PrecisionHawk, Harris, 
DigitalGlobe and Verizon5 ไดนําศักยภาพของแตละบริษัทมาสรางเปนบริการระบบควบคุมการจราจรทาง
อากาศของโดรน Verizon’s LTE network, Harris’ ADS-B network, DigitalGlobe’s Geospatial Big Data 
Platform and PrecisionHawk’s LATAS (Low Altitude Traffic and Airspace Safety) Platform, 
According to a News Release. โครงการนี้เปนโครงการภายใต FAA Pathfinder Program and the NASA 
UTM Project ซ่ึงเปนโครงการนํารองเพ่ือนําไปสูการพัฒนาระบบท่ีสมบูรณในอนาคต  

ในขณะเดียวกัน บริษัท Microsoft  ผูผลิตระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูปชั้นนําของ
โลกผูเกาะกระแสการลงทุนในธุรกิจโดรน ภายหลังจากท่ีไดเจรจาจัดสรรงบประมาณดวยการลงทุนกับบริษัท 

                                                           
3 https://www.recode.net/2017/2/16/14636076/verizon-acquired-drone-company-skyward 
4 https://techcrunch.com/2016/04/20/precisionhawk-raises-18-million-to-bring-drones-safely-into-u-s-airspace/ 
5 http://insideunmannedsystems.com/precisionhawk-verizon-harris-and-digitalglobe-demo-solution-to-enhance-uas-safety/ 
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AirMap Inc.6 ผูพัฒนาระบบบริหารจัดการโดรนรายหลักในวงการ โดยมีผูถือหุนจากบริษัทขนาดใหญอีกหลาย
ราย อาทิ Airbus, Qualcomm, Rakuten, Sony และ Yuneec รวมมูลคากวา 26 ลานดอลลารสหรัฐ ใน
ปจจุบันทางบริษัทใหบริการ Drone Traffic Management กับผูใชโดรนมากกวารอยละ 80 เปนโครงขายเพ่ือให
ผูใชงานไดแลกเปลี่ยนขอมูลเสนทางการบิน บริษัท AirMap Inc. กอต้ังข้ึนเม่ือสองปท่ีแลวดวยพนักงาน 50 คน 
ปจจุบันมีสํานักงานอยูในกรุง Berlin, NASA Ames Research Center ใน Silicon Valley และสํานักงานใหญ
อยู ท่ี เมือง Santa Monica, California นอกจากนี้ยังมีบริษัทลงทุน อีกสองบริษัท คือ General Catalyst 
Partners and Lux Capital ท่ีไดรวมการเดินทางในยุคกอตั้ง รวมยอดการลงทุนถึงปจจุบันกวา 43 ลานดอลลาร
สหรัฐ ในปจจุบันระบบแผนท่ีของทางบริษัทไดถูกนําไป Embedded ใน ระบบควบคุมการบินของผูผลิตโดรน
แบบ DJI, SenseFly, Parrot, 3D Robotics (3DR) และ Aeryon Labs ในขณะนี้มีสนามบินกวา 125 แหง ท่ีใช
บริการของทางบริษัท ในการเปดเสนทางการบินโดรน การควบคุมการจราจร ตลอดจนการสื่อสารกับนักบินโดรน 
สําหรับในความรวมมือกับ Microsoft นั้น ทางบริษัทสามารถใชทรัพยากร เครื่องมือและเทคโนโลยี เชน AI ในการ
พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑตอไปไดแนวคิดของผูกอต้ัง เริ่มตนมาจากความหวังท่ีจะใหผูใชงานโดรนและธุรกิจ 
รวมถึงผูใชงานเพ่ืองานอดิเรกใชงานโดรนไดโดยปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอบังคับไดอยางสรางสรรค AirMap ชวย
ใหผูผลิตโดรนอยาง DJI ติดตามโดรนของตน และวิเคราะหพฤติกรรมการใชงาน เพ่ือปองกันไมใหโดรนถูกนําไปใช
งานในทางท่ีผิด รวมถึงแจงเตือนหากผูใชงานโดรนหากพลาดพลั้งดวยความประมาทหรือใชงานโดรนอยางไม
ปลอดภัย6

7 

Zipline8 เปนอีกหนึ่งบริษัท Startup ซ่ึงใหบริการสงสินคาดวยโดรน ในธุรกิจโดรนท่ีประสบความสําเร็จ
จากการระดมทุนเปนมูลคากวา 25 ลานเหรียญ จากบริษัทรวมลงทุน Visionnaire Ventures เพ่ือกอตั้งกิจการ 
เริ่มดําเนินการในป พ.ศ.2554 ดวยการพัฒนาโดรนสงเวชภัณฑและโลหิตจากศูนยการแพทยไปยังแพทยและ
พยาบาลท่ีอยูหางออกไปในพ้ืนท่ีทุรกันดาร เชน ในประเทศรวันดา ซ่ึงบริการนี้มีประโยชนอยางยิ่ง บางวันมี
จํานวนเท่ียวบินสงโลหิตไปยังศูนยฟอกเลือดมากถึง 150 เท่ียวบิน ชวยใหผูปวยไดรับความชวยเหลือไดอยางทัน
การ โดยลาสุดทาง บริษัท Zipline ไดจับมือกับบริษัท UPS ในการใหบริการสงเวชภัณฑ รวมท้ัง ยังไดรวมมือกับ
ทําเนียบขาว และสํานักงานการบินแหงชาติของสหรัฐอเมริกา หรือ Federal Aviation Administration (FAA) 
ซ่ึงในปจจุบันทางบริษัทไดรับเงินลงทุนจากบริษัทขนาดใหญ  อาทิ Google Ventures, Sequoia Capital, 
Andreessen Horowitz, Visionnaire Ventures, ผู รวมกอตั้ งบริ ษัท Microsoft Paul Allen, และ ผูกอตั้ ง
บริษัท Yahoo Jerry Yang ซ่ึงจุดแข็งของบริษัท Zipline อยูท่ีการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในทางการแพทย
เพ่ือชวยเหลือชีวิตมนุษย โดยเฉพาะในการลําเลียงเวชภัณฑไปยังพ้ืนท่ีท่ีอยูหางไกล ท่ีปราศจากโครงสรางพ้ืนฐาน
ทางคมนาคม ซ่ึงในขณะนี้ทางบริษัทกําลังวางแผนท่ีจะขยายการใหบริการระบบการสงของดวยโดรนไปยังพ้ืนท่ีอ่ืน 
ๆ ตอไป  

บริษัท Prenav9 ผู พัฒนาโปรแกรมนํารองให กับโดรน สรางระบบนํารองสําหรับใชกับโดรนท่ีให
ประสิทธิภาพในการทํางานท่ีสูงกวาและแมนยํากวา ในระดับท่ีสามารถทํางานในพ้ืนท่ีเมืองหรือชุมชนไดอยาง
ปลอดภัย ไดรับความสนใจจากบริษัท DOCOMO เทเลคอมรายใหญในญ่ีปุน ตัดสินใจลงทุนในบริษัท ดวยเงิน
ลงทุนกวา 7 ลานดอลลารสหรัฐ เพ่ือนําเทคโนโลยีโดรนไปใชในการสํารวจเสาสัญญาณ ชวยลดความเสี่ยงของ

                                                           
6 https://www.reuters.com/article/us-aerospace-drones-airmap/microsoft-airbus-climb-aboard-drones-software-firm-airmap-
idUSKBN1621EJ 
7 https://www.airmap.com/airmap-raises-2-6m-to-help-drone-operators-fly/ 
8 https://venturebeat.com/2016/11/09/drone-delivery-startup-zipline-raises-25-million-from-sequoia-andreessen-horowitz/ 
9 https://www.nttdocomo.co.jp/english/info/media_center/pr/2017/1109_00.html 
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เจาหนาท่ีในการปนข้ึนไปสํารวจดวยตัวเอง บริษัท Prenav กอตั้งข้ึนในป พ.ศ. 2556 บุคลากรของบริษัทเปนการ
รวมตัวกันของวิศวกร Computer Vision, Mechanical Engineering, Aeronautics, Embedded Systems, 
and Software เทคนิคท่ีใชในการนํารองคือ LIDAR Scanner  

ในดานของผูผลิตโดรนนั้น ภายหลังจากการแขงขันอยางดุเดือดในชวงสองถึงสามปท่ีผานระหวางผูผลิต 
โดรน อาทิ 3D Robotics และ GoPro10 Lily Robotics DJI และ Parrot ผูผลิตหลายรายพบกับความลมเหลว
และถอนตัวออกจากตลาดไปในท่ีสุด เหลือผูผลิตโดรนอยูรอดในตลาดเพียงสองราย คือ DJI และ Parrot ซ่ึง DJI 
ผูผลิตโดรนสัญชาติมังกร ยืนหยัดเอาชนะแรงตานจากคูแขง ยึดครองตลาดไดกวารอยละ 70 ตลาดท่ีเหลอือีกรอย
ละ 30 ท่ียังเปดกวางใหบริษัทท่ีเหลือแขงขันกันอยางอิสระ ลาสุดบริษัท Skydio ผูผลิตโดรนหนาใหม ภายใตการ
แบ็คอัพ/หนุนหลังจากบริษัทลงทุนมากประสบการณอยาง Andreessen Horowitz และ Playground Global 
(the Fund of Andy Rubin, the Creator of Android and the Essential Phone), และผูผลิตชิปกราฟฟค 
Nvidia รวมระดมทุนกวา 42 ลานดอลลารสหรัฐ เตรียมสงโดรนรุน R1 ออกสูตลาดท่ีมาพรอมกับฟงกชัน Self-
Flying Camera ซ่ึงฟงดูแลวคลายกับฟงกชันท่ี DJI ไดพัฒนาไวใหกับ Mavic ซ่ึง DJI ทําไดออกมาดีทีเดียว แตสิ่ง
ท่ี Skydio ทําออกมาใหแตกตางจาก DJI คือ ความสามารถในการบินแบบอัตโนมัติโดยสมบูรณ โดรน R1 มีความ
โดดเดนในเรื่องของการประมวลและวิเคราะหภาพจากกลองท่ีติดตั้งอยูบนตัวลํา 13 ตัวจึงใหความแมนยําสูง โดย
หนึ่งในนั้นเปนกลองความละเอียด 4K ชวยให R1 สามารถแยกแยะระหวางเปาหมายและสภาพแวดลอมดวยชิป 
GPU สเปคเทพจากคาย Nvidia 256-Core Nvidia Jetson TX1 GPU11 ท่ีใชสําหรับยานยนตประเภท Self-
Driving Car12 โดยผูบริหารของ Skydio เผยวา ระบบนํารองของทางบริษัทใชวิธีการหลอมรวมขอมูลจากกลอง
เพ่ือสรางสภาพแวดลอมท่ีเปนแบบ 3 มิติ ในแบบท่ีระบบประมวลผลสามารถแยกแยะไดระหวางสภาพแวดลอม
และบุคคล โดยอาศัย Deep Neural Networks13 เขามาชวย เขาเสริมตอวา ทางบริษัทตั้งใจผลิตโดรนท่ีงายตอ
การใชงาน เขายอมรับวาโดรนจาก DJI ผลิตออกมาเพ่ือใหใชงานไดงาย แตสําหรับผูเลนรายใหมอาจจะมีไมคุนชิน
ในการใชงาน อีกท้ัง ตองใชโปรแกรมท่ีดูยุงยาก เขาและเพ่ือนท่ีเคยศึกษาในมหาวิทยาลัย MIT ไดพัฒนาระบบ
ควบคุมการบินอัตโนมัติ ท่ีทางบริษัทผลิตมาใหใชงานไดงาย สามารถนําเครื่องข้ึนไดจากบนฝามือ โปรแกรมจะชวย
ใหเครื่องบินตาม หรือบินวนอยูเหนือบุคคลท่ีระบุ แบบ Fully Automatic ซ่ึงการลงทุนในครั้งนี้ถือไดวาเปนความ
พยายามในการเขาแขงขันในตลาดผูผลิตโดรนระลอกใหญจากกลุมอุตสาหกรรมไอทีในความพยายามเขาแขงขันใน
ตลาดโดรน อยางไรก็ตาม ตลาดท่ีมองไวไมไดเปน Mass Market ดังเชน DJI เนื่องจากตั้งมูลคาตอลําไวท่ี 2,499 
ดอลลารสหรัฐ เพราะตนทุนในการผลิตท่ีสูงกวา มาจากการเลือกใชชิ้นสวนยอยท่ีเนนคุณภาพ ดวยลําตัวท่ีข้ึนรูป
มาจาก Carbon Fiber and Aluminum ดวยราคาและคุณสมบัติตามท่ีกลาวมาแลว R1 จึงถูกผลิตมาเพ่ือแขงขัน
กับโดรน DJI ในรุน Inspire ซ่ึงลักษณะใชในงานเชิงพาณิชยมากกวาเปนการใชเพ่ืองานอดิเรก ในมุมมองของทาง
บริษัทตองการท่ีจะผลิตโดรนท่ีสรางความแตกตางจากของท่ีมีอยูแลวในตลาดโดรนขณะนี้ สิ่งท่ี Skydio สราง
ข้ึนมาถือวายกระดับเทคโนโลยีการนํารองของโดรนข้ึนไปอีกระดับ แตดวยราคาตอลําท่ีสูง คงตองติดตามดูการ
ตอบรบัของผูใชตอไป 

 

                                                           
10 https://qz.com/1205234/this-us-drone-startup-thinks-it-can-take-on-dji-where-others-have-failed/ 
11 http://www.firstpost.com/tech/news-analysis/skydio-r1-is-an-ai-powered-autonomous-drone-that-is-capable-of-capturing-
footage-in-4k-resolution-and-is-priced-at-2499-4371411.html 
12 https://qz.com/1205234/this-us-drone-startup-thinks-it-can-take-on-dji-where-others-have-failed/ 
13 https://9to5mac.com/2018/02/14/skydio-launches-r1-drone/ 
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ในเวลานี้ตองยอมรับวา DJI เปนผูนําดานโดรนอยางไรขอกังขา หากวิเคราะหกันในเรื่องของยอดจําหนาย
แลวท้ิงหางคูแขงชนิดท่ีมองไมเห็นฝุน ท้ังในเรื่องของคุณลักษณะเฉพาะ คุณภาพ ฟงกชั่นการใชงานตาง ๆ ท่ีทํา
ออกมาไดอยางสมบูรณ รวมถึงเครือขายของผูใชงานและผูท่ีมีใจรักท่ีกระจายอยูท่ัวโลกเปนจํานวนมาก DJI โดด
เดนในเรื่องการผลิตโดรนท่ีมาพรอมกับนวัตกรรมและลูกเลนใหม ๆ ออกจําหนายสูตลาดไดอยางรวดเร็วเหนือ
คูแขงทุกราย 13

14 นวัตกรรมโดรนท่ี DJI สงออกมาใหผูใชงานทุกกลุมไดอยางเปนท่ีประทับใจ ดวยลูกเลนฟงกชั่นการ
ใชงานท่ีผูไมมีประสบการณ สามารถซ้ือหามาเลนได 

 
รูปท่ี 1 สวนแบงการตลาด Online ของโดรนแตละยี่หองของจีน ชวงเดือน ม.ค. – ก.พ. 59 

DJI หรือ Dà-Jiàng Innovations เปนหนึ่งใน Startup ท่ีประสบความสําเร็จท่ีสุดในประวัติศาสตรของ
อุตสาหกรรมโดรนรายหนึ่ง กอตั้งโดย Frank Wang Tao เม่ือสมัยท่ีเขาเปนนิสิตหนุม จากรั้วมหาวิทยาลัย Hong 
Kong University ภาควิชา Science and Technology ผูมีความใฝฝนและมีความสนใจในอากาศยานตั้งแตเปน
เด็ก ดวยการเริ่มเลน R/C นําไปสูความสนใจเกิดข้ึนในขณะท่ีเขาทําโปรเจค เขาสราง Flight-control System 
แตไมประสบความสําเร็จ จนกระท่ัง ศาสตราจารย ลี ซ่ึงเปนอาจารยของเขา ไดเล็งเห็นแววความเปนผูนําและ
ทักษะทางเทคนิคท่ีโดดเดนในตัวของศิษยผูนี้ จึงหยิบยื่นความชวยเหลือ พรอมกับหาทุนให Frank ประมาณ 
2,300 ดอลลารสหรัฐ เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาโดรน ท้ังนี้ ศาสตราจารย ลี ไมเพียงแตใหเงินทุนเทานั้น เขายัง
เปน Mentor คอยใหคําปรึกษา แนะนําใหรูจักกับเครือขายผูประกอบการ ชวยใหสรางตนแบบสําเร็จในป พ.ศ. 
2549 รวมท้ังแนะนําชองทางในการหารายไดจากการจําหนายโดรนใหกับทางมหาวิทยาลัย เพ่ือเปนเครื่องมือ
ประกอบการเรียนการสอน โดยรายไดดังกลาวถูกนําไปบริการกิจการ เชน จางพนักงานและคาเชาสํานักงาน ซ้ือ
อุปกรณ  ตอมาภายหลังจากท่ีเขาสําเร็จการศึกษา เขาไดจึงยายไปเปดบริษัทใน Shenzhen ท่ี เปนนิคม
อุตสาหกรรมไฮเทค และเปดสายการผลิตโดรนออกสูตลาดอยางเปนทางการในป พ.ศ. 2551 ถึง 2557 โดยในป 
พ.ศ. 2557 DJI ไดทําการจําหนายโดรนไปไดกวา 4 แสนลํา ซ่ึงเปนชวงท่ียอดจําหนายพุงสูงข้ึนอยางรวดเร็ว ตอมา
ในป พ.ศ. 2558 DJI ไดรับเงินลงทุนเพ่ิมอีก 75 ลานดอลลารสหรัฐจากบริษัท Accel Partners นับเปนการลงทุน
มากท่ีสุดของบริษัท ซ่ึงบริษัทประเมินมูลคาของ DJI ไวท่ี 8 พันลานดอลลารสหรัฐ โดยมี Frank Wang Tao ถือ
หุนในบริษัทรอยละ 45 สวน ศาสตราจารย ล ีคาดวาถือหุนในบริษัทรอยละ 10 

                                                           
14 https://www.therobotreport.com/lofty-goals-crash-land-while-b2b-drones-prosper/ 
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a) 

 
b) 

รูปท่ี 2 a) Frank เมื่อยังเปนนักศกึษา b) Frank กับโดรนแบบ DJI 

การบมเพาะนักธุรกิจโดรนรายใหม 

ศาสตราจารย ลี Mentor ผูอยูเบื้องหลังความสําเร็จในการปน DJI ใหเปนผูผลิตโดรนชั้นนําของโลก ยังคง
อุทิศเวลาใหกับการสรางนักธุรกิจ Startup รายใหม ประสบความสําเร็จไปท่ัวโลกเฉกเชนเดียวกับท่ี DJI ไดทําไว 
แตเขาไมไดมองกําไรเปนเปาหมาย เจตนาของเขาคือการขับเคลื่อนระบบระบบเศรษฐกิจของจีนดวยเทคโนโลยี
หุนยนตและระบบอัตโนมัติ โดยเขาไดจับมือรวมกับ Dongwan City และ DJI มีความตั้งใจท่ีจะปนบริษัทจด
ทะเบียนดานหุนยนตอีก 10 แหง โดยเขาและบริษัทลงทุนชั้นนําอีกหลายราย อาทิ Sequoia Capital และ Pony 
Ma ผูกอตั้ง Tencent Holdings Ltd. รวมแถลงการเปดตัว Hong Kong X-Tech Startup Platform โดยตั้งเปา
ใหพ้ืนท่ีเขตนี้ใหเปนศูนยกลางทางดานนวัตกรรมหุนยนต นอกจากนี้เขายังมีวิสัยทัศนในระบบการศึกษา ดวยการ
สรางทักษะใหกับนักเรียนและนักศึกษาท่ีเรียนภาคทฤษฎีเพ่ือการสอบ แตเปนการศึกษาท่ีเนนการปฏิบัติและการ
ลงมือทํา และเพ่ือเรงพัฒนาวงการหุนยนตของจีน เขายังเชิญชวนนักศึกษาท่ีจบจากตางประเทศใหกลับมาเปด
บริษัท รวมถึงเชิญผูเชี่ยวชาญดานหุนยนต ใหมาเปนประธานนิคมอุตสาหกรรมหุนยนต พรอมกับงานแรกคือการ
แสวงหานักวิจัย นักวิทยาศาสตรดานหุนยนต ใหมาอยูในเขตนิคม ภายใตการสนับสนุนดวยเงินทุนจากรัฐบาล และ
เอกชน เขากลาววาจีนตองการนักธุรกิจอยาง Frank Wang Tao อีกเปนจํานวนมากหากจะไลตามเยอรมนีและ
ญี่ปุนใหทัน  
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DTI Article 

ในอุตสาหกรรมโดรนยังมีบริษัท Startup อีกหลายรายท่ีมีความฝนในการสรางผลิตภัณฑใหมสูตลาด แต
ยังขาดความชํานาญในเชิงธุรกิจและความชวยเหลือดานเงินทุน ในการกาวไปสูความสําเร็จ จึงจําเปนตองมี 
Mentor เขามาเปนตัวชวย ทําหนาท่ีเปนผูชี้เสนทางสูเปาหมาย และ Incubator ท่ีเปนสภาพแวดลอมเหมาะสม
จะบมเพาะทักษะใหกับผูประกอบการ ดังเชนท่ีบริษัท Dronedeploy บริษัทนี้เปนหนึ่งในผูท่ีประสบความสําเร็จ
รายหนึ่งท่ีเขาโครงการ Incubator จนประสบความสําเร็จในการใหบริการแผนท่ี 3 มิติ จากการนําภาพถายทาง
อากาศมาประกอบรวมกัน 14

15 และการวิเคราะหภาพถายจากโดรน จุดเริ่มตนของบริษัทมีแรงบันดาลใจจาก
เจาหนาท่ีอุทยาน Kruger National Park ผูทําหนาท่ีปกปองพ้ืนท่ีอุทยานอันกวางใหญไพศาล แตดวยขอจํากัด
ดานกําลังคน ทําใหการทํางานอนุรักษและเฝาระวังนักลาสัตวไมทันเวลา เม่ือยอนกลับไปในสมัยป พ.ศ. 2555 โด
รนในยุคนั้นคอนขางจะวินเทจ ใชงานยาก มีขนาดใหญ GCS เปนคอมพิวเตอร เหตุการณในครั้งนั้นจุดประกายให
ผูกอตั้ง พัฒนาโปแกรมใหทุกคนสามารถบินถายภาพไดงายและวิเคราะหภาพถายไดอยางแมนยํา 

 
รูปท่ี 3 การวางแผนและติดตามความกาวหนางานกอสรางดวยโปรแกรมวิเคราะหภาพถาย  

(ที่มา : บริษัท Dronedeploy) 

ผูบริหารของบริษัท ไดเลาใหฟงถึงสมัยท่ีเริ่มกอตั้ง พวกเขาเขาโครงการบมเพาะเจาของกิจการ Startup 
ซ่ึงไดรับเงินทุนกอนเล็กและคําแนะนําในการวางแผนธุรกิจ ตลอดจนการจัดประชุมและพบปะนักลงทุน จนกระท่ัง
เกิดความเชื่อม่ันและสนใจท่ีจะรวมลงทุนในกิจการของตน ความทาทายอยูท่ีการนําเสนอแนวคิดและสินคาใหผู
ลงทุนเขาใจ และใชประสบการณและเครือขายของพวกเขาในการพาแนวคิดนั้นไปสูสินคาหรือบริการ ผูกอตั้ง 
Dronedeploy ใชเวลา 3 เดือนในการบมเพาะทักษะทางธุรกิจ หลังจากนั้นไมนานบริษัทสามารถหาเงินทุนได 11 
ลานดอลลารสหรัฐ ผลิตภัณฑของ Dronedeploy คือการนําภาพถายทางอากาศมาสรางเปนแผนท่ี 3 มิติ ผานบน
ระบบ Cloud โดยใหบริการแบบรายเดือนเริ่มตนท่ีเดือนละ 99 ดอลลารสหรัฐ จุดขายของบริการนี้คือลูกคาไม
จําเปนตองมีประสบการณในการทําแผนท่ีมากอน สามารถอัพโหลดภาพข้ึนไปบน Cloud แลว โปรแกรมจะทํา
การวิเคราะหภาพ เพ่ือนําภาพไปใชประกอบในอุตสาหกรรมการเกษตร เหมืองแรหรือกอสราง และบริการนี้
สามารถใชงานไดกับ DJI’s Phantom 2 , 3D Robotics IRIS และ AgEagle Rapid Fixed-Wing16 

สําหรับในประเทศไทยมีความตื่นตัวเรื่องการใชงานโดรนมากข้ึน ท้ังในสวนของผูเลนเปนงานอดิเรกหรือผู
ท่ีใชงานในเชิงพาณิชย ตลอดจนผูท่ีมีแนวคิดในการพัฒนาฮารดแวรและซอฟตแวรท่ีเก่ียวของกับโดรนเพ่ือมาตอบ
โจทยการใชงาน ซ่ึงท่ีผานมาไดมีการจัดกิจกรรมใหทุนและบมเพาะนักธุรกิจดานโดรนข้ึน โดยสํานักงานนวัตกรรม
แหงชาติ (สนช.) และสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) จัดโครงการประกวดธุรกิจ
นวัตกรรม UAV Startup ข้ึน โดยในปนี้จัดประกวดภายใตกรอบแนวความคิด Autonomous System & Data 
Analytic แบงการประกวดเปน การประกวดดานเศรษฐกิจ และดานสังคม เพ่ือสนับสนุน สงเสริม และเปดโอกาส 

                                                           
15 https://www.forbes.com/sites/amitchowdhry/2017/10/16/dronedeploy/#61dc5344592d 
16 http://insideunmannedsystems.com/venture-capital-pours-into-uas-startups/ 
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ใหผูประกอบการไทยใหสามารถพัฒนาศักยภาพท่ีมีอยูในการพัฒนาเทคโนโลยีดานอากาศยานไรคนขับในประเทศ
ไทยใหสามารถตอบโจทยความตองการในทุกมิติประเทศไดอยางแทจริง จะสนับสนุนผูประกอบการผานกลไกท้ัง
ทางดานวิชาการและการเงิน เพ่ือสรางขีดความสามารถทางการแขงขันของผูประกอบการไทย16

17  

โดยในสวนของสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ หรือ สทป. ไดดําเนินการพัฒนาอากาศยานไรคนขับซ่ึง
เปนเทคโนโลยี Dual-use เพ่ือใชงานท้ังในดานของความม่ันคงและทางพลเรือน รวมกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน 
และสถาบันการศึกษา ท้ังในรูปแบบการการรวมวิจัยและการสนับสนุนทุนวิจัยมาอยางตอเนื่อง รวมถึงการบริการ
ทางวิชาการตามมาตรฐานสากลใหแกบุคคลท่ัวไปและเจาหนาท่ี ใหมีความรูและทักษะท่ีสามารถนําอากาศยานไร
คนขับไปใชไดตรงกับงานใหเกิดประโยชนอยางสูงสุดและปลอดภัย พรอมกันนี้ สทป. จะเดินหนาทําหนาท่ีเปนหนึ่ง
ในองคกรท่ีรวมสานพลังในการขับเคลื่อนนวัตกรรมดานอากาศยานไรคนขับและหุนยนตของประเทศไทย ท้ังใน
ดานของบุคลากรและโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือเสริมสรางศักยภาพทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลโลยี และนวัตกรรม
ในการกาวไปสูการเปนหนึ่งในผูนําดานอากาศยานไรคนขับของอาเซียนอยางรวดเร็ว 

                                                           
17 http://www.nia.or.th/uav-startup/index.php/background/ 


