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ปจจุบันเรารูจักและคุนเคยกับอากาศยานไรคนขับ หรือโดรนวาเปนอากาศยานที่มีผูควบคุมดวยคลื่นวิทยุ
สามารถทํ าการบิ น ได ในแบบอั ตโนมั ติและกึ่งอัตโนมัติกัน เป น อยางดีแลว โดรนเป น เทคโนโลยีที่ต องอาศั ยพหุ
วิ ท ยาการทางด า นวิ ศ วกรรม โดรนได รั บ การบรรจุ อยู ในอุ ต สาหกรรมการบิ น และโลจิส ติ ก ส (Aviation and
Logistics) ภายใต กรอบอุ ตสาหกรรมอนาคต หรือ New S-Curve ที่ ตองอาศั ยเทคโนโลยี และนวัต กรรมอยาง
เขมขน การนําโดรนมาใชในอุตสาหกรรมตาง ๆ ปรากฏใหเห็นและไดผลอยางเปนรูปธรรม สาเหตุหลักมาจากภาค
ธุรกิจ ที่ป ระกอบการด านโดรนทั้ งที่ เป น พี่ ใหญ ในวงการและบริษัทนองใหมห รือ Startup ไดพัฒ นาเทคโนโลยี
ใหม ๆ ออกมาอยางตอเนื่องใหกับผูใช ทั้งในดานตัวเครื่อง ซอฟตแวรที่ใชในการบิน รวมถึงซอฟตแวรที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูลและการบริหารจัดการการใชงานโดรน เปนตน ในบทความนี้ ไดรวบรวมเรื่องราวจากมุมมองของผู
ที่ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวของกับโดรน ผูที่อยูเบื้องหลังการลงทุนในธุรกิจโดรนใหกับบริษัทเหลานี้ไดสรางนวัตกรรม
ออกมาอยางตอเนื่อง เพื่อเปนจุดประกายและสรางแรงบันดาลใจใหกับนักพัฒนาเทคโนโลยีดานโดรนและผูที่สนใจ
จะดําเนินธุรกิจในดานนี้
แนวโนมการเติบโตของอุตสาหกรรมโดรน ยังคงมีอยางตอเนื่องและไปในทิศทางที่เพิ่มสูงขึ้น ดวยปจจัย
ขับเคลื่อนที่มาจากความตองการใชงานโดรนในหลายอุตสาหกรรมยกตัวอยางเชน การเกษตร การขนสงสินคา
การสํารวจและการโยธา เปนตน ซึ่งรวมกันแลวมีมูลคาทางเศรษฐกิจอยางมหาศาล กอใหเกิดเปนกระแสและแรง
ดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนและนักธุรกิจที่มองเห็นโอกาสการสรางรายไดจากเทคโนโลยีโดรน ดังจะเห็นไดวา
ในชวงป ค.ศ. 2017 ที่ผานมา 1 มีการระดมทุนในกลุมธุรกิจเทคโนโลยีโดรนกันอยางคึกคัก โดยเปนการลงทุนใน
ธุรกิจที่ดําเนินการอยูแลวและที่เปนธุรกิจ Startup ทั้งหมดรวมกันเปนมูลคากวา 200 ลานดอลลารสหรัฐ หรือ
ประมาณ 6 พันลานบาท นอกจากนี้นักลงทุน 2 ยังมีความเชื่อมั่นในบริษัทโดรน Startup มากยิ่งขึ้น โดยสาเหตุ
หลักมาจากบริษัทเกิดใหม มีขีดความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมหรือการวิเคราะหขอมูล การบริหารจัดการ
จราจรของโดรน เปนการลงทุนในสวนของการพัฒนาซอฟตแวร ซึ่งโดยปกติแลวจะตองการเงินลงทุนที่ต่ํากวาการ
พัฒนาฮารดแวร ปจจัยเสริมที่นักลงทุนใหความสนใจอุตสาหกรรมโดรนคือเทคโนโลยีคอนขางจะเสถียร มีตลาด
รองรับ หนวยงานที่กํากับดูแลการคมนาคมทางอากาศมีความตื่นตัวและยืดหยุนในการออกกฎระเบียบการใชงาน
มากยิ่ งขึ้ น ประกอบกั บ ป จ จั ย เสริ ม ที่ บ ริ ษั ท เกิ ด ใหม มี เครื่ อ งมื อ ในการสรางต น แบบได อ ย างรวดเร็ ว (Rapid
Prototyping) เช น 3D Printer และโปรแกรมออกแบบ CAD และ Simulation ช ว ยให นั ก ออกแบบและ
นักพัฒนาโดรนสามารถสรางตนแบบเพื่อทําการทดสอบทดลองฟงกชั่นพื้นฐานได กอนจะเขาสูสายการผลิตและ
วางจําหนายในตลาดตอไป
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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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ในขณะนี้มีบริษัทลงทุนหลายแหงที่เชี่ยวชาญกับการลงทุนในธุรกิจโดรน ดังเชน บริษัท Lux Capital ได
เตรียมทุนไวจํานวน 350 ลานดอลลารสหรัฐ เพื่อลงทุนกับเทคโนโลยีหุนยนตและโดรนโดยเฉพาะ อยางไรก็ตาม
บริษัทไมไดมองเฉพาะที่ตัว Platform เทานั้น แตมองที่การสรางมูลคาจากขอมูลที่โดรนรวบรวมมาได แลวนํา
ขอมู ล นั้น มาสังเคราะห และประยุกตใหเกิ ดประโยชน และเหมาะสมกั บ ความต องการของแต ละอุต สาหกรรม
ในขณะที่บริษัท Robolution สนใจการลงทุนในเทคโนโลยี Disruptive Technologies เชน ยานไรคนขับที่มีการ
ผสมผสานการทํางานรวมกันเปนฝูงหรือ Swarming ดวยเทคนิค Wolf Pack Algorithms เพื่อใหโดรนชวยกันทํา
ภารกิจได อยางสําเร็จ นอกจากนี้ ทางบริษัท Robolution กําลั งมองหาชองทางการลงทุ นในกลุ มพลังงานและ
นวัตกรรมดานการควบคุมของโดรน เชน การบินในโหมด Follow-me หรือการปรับเปลี่ยนรูปทรงทางกายภาพ
จากอากาศยานปกนิ่งใหกลายเปนปกหมุน หรือจากรถกลายเปนอากาศยาน เปนตน
ไมเพี ยงแต เฉพาะนั กลงทุ น ที่ สนใจการสรางผลกําไรจากโดรนเทานั้น บริษัทที่เกี่ยวของกับ เทคโนโลยี
สารสนเทศหลายราย เริ่มสนใจที่จะนําเทคโนโลยีโดรนเขามาเปนสวนหนึ่งของ Portfolio ของตน ยกตัวอยางเชน
บริษัทผูให บริการโทรศัพทเคลื่อนที่ Verizon Communications ในสหรัฐอเมริกาไดเขาไปรวมลงทุน ในบริษัท
Skyward IO Inc. ผูพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการโดรน เพื่อชวยเชื่อมโยงโดรนขององคกรเขากับโครงขายการ
สื่อสาร โดยวางแผนเสนทางการบิน ใหเปนไปตามระเบียบและขอบังคับการคมนาคมทางอากาศ ดวยการเชื่อมตอ
โดรนเขากับ Internet of Things หรือ IoT ดวยการเตรียมเปดแพ็คเกจใหบริการขอมูลสําหรับโดรน 3 นอกจากนี้
ทางบริษัทยังไดลงทุนในกิจการของ PercisionHawk ผูใหบริการการวิเคราะหภาพถายทางอากาศ รวมกับบริษัท
ลงทุนขนาดใหญ อยาง Insurance Giants USAA, NTT Docomo Ventures and Yamaha Motor Ventures.
รวมมูลคาแลวกวา 18 ลานดอลลารสหรัฐ PercisionHawk ใหบริการดานการบริหารการจราจรทางอากาศจะชวย
ใหผูใชงานโดรนปฏิบัติไดอยางถูกกฎหมายและไมรบกวนตอการจราจรทางอากาศ เพื่อใหตอบโจทยการใชงาน
โดรนในเชิงพาณิชยไดอยางปลอดภัย ที่ผานมานั้นเปนยุคของการพัฒนาและผลิตโดรน Platform เพื่อใหผูใชได
เก็บขอมูล การพัฒนาในปจจุบันเปนการสรางมูลคาใหกับขอมูลที่เก็บมาไดแลวนําไปใชใหเกิดประโยชนตอธุรกิจ
ยกตัวอยางเชน เกษตรกรสามารถใชโดรนในการบินถายภาพพื้นที่เพาะปลูกดวยกลอง Multispectral แลวนําภาพ
ที่ไดมาใชในการวิเคราะหการเจริญเติบโตของพืช การเรงผลผลิต และการยับยั้งปญหาที่เกิดขึ้นกอนที่จะลุกลาม
ไปสูพื้นที่บริเวณอื่นของไร 4 โดยผูใชสามารถอัพโหลดภาพถายมุมสูงขึ้นไปยัง Cloud เพื่อใหโปรแกรมของทาง
บริษัทไดทําการวิเคราะห รวมถึงการใหขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหเกษตรกรไดนําไปใชในการเพิ่มผลผลิต
การใหบริการคิดเปนแบบเหมาจายรายเดือน โดยจํากัดพื้นที่ได 750 GB ซึ่งในขณะนี้ PrecisionHawk, Harris,
DigitalGlobe and Verizon 5 ได นําศั กยภาพของแต ละบริษัทมาสรางเปน บริการระบบควบคุ มการจราจรทาง
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 ซึ่งเปนโครงการนํารองเพื่อนําไปสูการพัฒนาระบบที่สมบูรณในอนาคต
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ในขณะเดียวกัน บริษัท Microsoft ผูผลิตระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูปชั้นนําของ
โลกผูเกาะกระแสการลงทุน ในธุรกิ จโดรน ภายหลังจากที่ไดเจรจาจัดสรรงบประมาณด วยการลงทุ นกับบริษัท
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https://www.recode.net/2017/2/16/14636076/verizon-acquired-drone-company-skyward
https://techcrunch.com/2016/04/20/precisionhawk-raises-18-million-to-bring-drones-safely-into-u-s-airspace/
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AirMap Inc. 6 ผูพัฒนาระบบบริหารจัดการโดรนรายหลักในวงการ โดยมีผูถือหุนจากบริษัทขนาดใหญอีกหลาย
ราย อาทิ Airbus, Qualcomm, Rakuten, Sony และ Yuneec รวมมู ล ค า กว า 26 ล า นดอลลาร ส หรั ฐ ใน
ปจจุบันทางบริษัทใหบริการ Drone Traffic Management กับผูใชโดรนมากกวารอยละ 80 เปนโครงขายเพื่อให
ผูใชงานไดแลกเปลี่ยนขอมูลเสนทางการบิน บริษัท AirMap Inc. กอตั้งขึ้นเมื่อสองปที่แลวดวยพนักงาน 50 คน
ปจจุบันมีสํานักงานอยูในกรุง Berlin, NASA Ames Research Center ใน Silicon Valley และสํานักงานใหญ
อยู ที่ เ มื อ ง Santa Monica, California นอกจากนี้ ยั ง มี บ ริ ษั ท ลงทุ น อี ก สองบริ ษั ท คื อ General Catalyst
Partners and Lux Capital ที่ไดรวมการเดินทางในยุคกอตั้ง รวมยอดการลงทุนถึงปจจุบันกวา 43 ลานดอลลาร
สหรัฐ ในปจจุบันระบบแผนที่ของทางบริษัทไดถูกนําไป Embedded ใน ระบบควบคุมการบินของผูผลิตโดรน
แบบ DJI, SenseFly, Parrot, 3D Robotics (3DR) และ Aeryon Labs ในขณะนี้มีสนามบินกวา 125 แหง ที่ใช
บริการของทางบริษัท ในการเปดเสนทางการบินโดรน การควบคุมการจราจร ตลอดจนการสื่อสารกับนักบินโดรน
สําหรับในความรวมมือกับ Microsoft นั้น ทางบริษัทสามารถใชทรัพยากร เครื่องมือและเทคโนโลยี เชน AI ในการ
พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑตอไปไดแนวคิดของผูกอตั้ง เริ่มตนมาจากความหวังที่จะใหผูใชงานโดรนและธุรกิจ
รวมถึงผูใชงานเพื่องานอดิเรกใชงานโดรนไดโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอบังคับไดอยางสรางสรรค AirMap ชวย
ใหผูผลิตโดรนอยาง DJI ติดตามโดรนของตน และวิเคราะหพฤติกรรมการใชงาน เพื่อปองกันไมใหโดรนถูกนําไปใช
งานในทางที่ ผิด รวมถึงแจงเตือนหากผู ใชงานโดรนหากพลาดพลั้งดวยความประมาทหรือใชงานโดรนอยางไม
ปลอดภัย 7
6

Zipline 8 เปนอีกหนึ่งบริษัท Startup ซึ่งใหบริการสงสินคาดวยโดรน ในธุรกิจโดรนที่ประสบความสําเร็จ
จากการระดมทุนเปนมูลคากวา 25 ลานเหรียญ จากบริษัทรวมลงทุน Visionnaire Ventures เพื่อกอตั้งกิจการ
เริ่มดําเนิน การในป พ.ศ.2554 ดวยการพั ฒ นาโดรนสงเวชภัณ ฑและโลหิตจากศูนยการแพทยไปยังแพทยและ
พยาบาลที่ อยู ห างออกไปในพื้ น ที่ ทุรกัน ดาร เชน ในประเทศรวัน ดา ซึ่งบริการนี้มีป ระโยชนอยางยิ่ง บางวัน มี
จํานวนเที่ยวบินสงโลหิตไปยังศูนยฟอกเลือดมากถึง 150 เที่ยวบิน ชวยใหผูปวยไดรับความชวยเหลือไดอยางทัน
การ โดยลาสุดทาง บริษัท Zipline ไดจับมือกับบริษัท UPS ในการใหบริการสงเวชภัณฑ รวมทั้ง ยังไดรวมมือกับ
ทําเนียบขาว และสํานักงานการบินแหงชาติของสหรัฐอเมริกา หรือ Federal Aviation Administration (FAA)
ซึ่ ง ในป จ จุ บั น ทางบริ ษั ท ได รั บ เงิ น ลงทุ น จากบริ ษั ท ขนาดใหญ อาทิ Google Ventures, Sequoia Capital,
Andreessen Horowitz, Visionnaire Ventures, ผู ร ว มก อ ตั้ ง บริ ษั ท Microsoft Paul Allen, และ ผู ก อ ตั้ ง
บริษัท Yahoo Jerry Yang ซึ่งจุดแข็งของบริษัท Zipline อยูท่ีการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในทางการแพทย
เพื่อชวยเหลือชีวิตมนุษย โดยเฉพาะในการลําเลียงเวชภัณฑไปยังพื้นที่ที่อยูหางไกล ที่ปราศจากโครงสรางพื้นฐาน
ทางคมนาคม ซึ่งในขณะนี้ทางบริษัทกําลังวางแผนที่จะขยายการใหบริการระบบการสงของดวยโดรนไปยังพื้นที่อื่น
ๆ ตอไป
บริ ษั ท Prenav9 ผู พั ฒ นาโปรแกรมนํ า ร อ งให กั บ โดรน สร า งระบบนํ า ร อ งสํ า หรั บ ใช กั บ โดรนที่ ใ ห
ประสิทธิภาพในการทํางานที่สูงกวาและแมนยํากวา ในระดับที่สามารถทํางานในพื้นที่เมืองหรือชุมชนไดอยาง
ปลอดภัย ไดรับความสนใจจากบริษัท DOCOMO เทเลคอมรายใหญ ในญี่ ปุน ตัดสินใจลงทุนในบริษัท ดวยเงิน
ลงทุนกวา 7 ลานดอลลารสหรัฐ เพื่อนําเทคโนโลยีโดรนไปใชในการสํารวจเสาสัญญาณ ชวยลดความเสี่ยงของ
6

https://www.reuters.com/article/us-aerospace-drones-airmap/microsoft-airbus-climb-aboard-drones-software-firm-airmapidUSKBN1621EJ
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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เจาหนาที่ในการปนขึ้นไปสํารวจดวยตัวเอง บริษัท Prenav กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2556 บุคลากรของบริษัทเปนการ
รวมตั ว กั น ของวิ ศ วกร Computer Vision, Mechanical Engineering, Aeronautics, Embedded Systems,
and Software เทคนิคที่ใชในการนํารองคือ LIDAR Scanner
ในดานของผูผลิตโดรนนั้น ภายหลังจากการแขงขันอยางดุเดือดในชวงสองถึงสามปที่ผานระหวางผูผลิต
โดรน อาทิ 3D Robotics และ GoPro 10 Lily Robotics DJI และ Parrot ผูผลิตหลายรายพบกับความลมเหลว
และถอนตัวออกจากตลาดไปในที่สุด เหลือผูผลิตโดรนอยูรอดในตลาดเพียงสองราย คือ DJI และ Parrot ซึ่ง DJI
ผูผลิตโดรนสัญชาติมังกร ยืนหยัดเอาชนะแรงตานจากคูแขง ยึดครองตลาดไดกวารอยละ 70 ตลาดที่เหลืออีกรอย
ละ 30 ที่ยังเปดกวางใหบริษัทที่เหลือแขงขันกันอยางอิสระ ลาสุดบริษัท Skydio ผูผลิตโดรนหนาใหม ภายใตการ
แบ็คอัพ/หนุนหลังจากบริษัทลงทุนมากประสบการณอยาง Andreessen Horowitz และ Playground Global
(the Fund of Andy Rubin, the Creator of Android and the Essential Phone), และผู ผ ลิ ต ชิ ป กราฟฟ ค
Nvidia รวมระดมทุนกวา 42 ลานดอลลารสหรัฐ เตรียมสงโดรนรุน R1 ออกสูตลาดที่มาพรอมกับฟงกชัน SelfFlying Camera ซึ่งฟงดูแลวคลายกับฟงกชันที่ DJI ไดพัฒนาไวใหกับ Mavic ซึ่ง DJI ทําไดออกมาดีทีเดียว แตสิ่ง
ที่ Skydio ทําออกมาใหแตกตางจาก DJI คือ ความสามารถในการบินแบบอัตโนมัติโดยสมบูรณ โดรน R1 มีความ
โดดเดนในเรื่องของการประมวลและวิเคราะหภาพจากกลองที่ติดตั้งอยูบนตัวลํา 13 ตัวจึงใหความแมนยําสูง โดย
หนึ่งในนั้นเปนกลองความละเอียด 4K ชวยให R1 สามารถแยกแยะระหวางเปาหมายและสภาพแวดลอมดวยชิป
GPU สเปคเทพจากค าย Nvidia 256-Core Nvidia Jetson TX1 GPU11 ที่ ใช สํ า หรั บ ยานยนต ป ระเภท SelfDriving Car 12 โดยผูบริหารของ Skydio เผยวา ระบบนํารองของทางบริษัทใชวิธีการหลอมรวมขอมูลจากกลอง
เพื่อสรางสภาพแวดลอมที่เปนแบบ 3 มิติ ในแบบที่ระบบประมวลผลสามารถแยกแยะไดระหวางสภาพแวดลอม
และบุคคล โดยอาศัย Deep Neural Networks 13 เขามาชวย เขาเสริมตอวา ทางบริษัทตั้งใจผลิตโดรนที่งายตอ
การใชงาน เขายอมรับวาโดรนจาก DJI ผลิตออกมาเพื่อใหใชงานไดงาย แตสําหรับผูเลนรายใหมอาจจะมีไมคุนชิน
ในการใชงาน อีกทั้ง ตองใชโปรแกรมที่ดูยุงยาก เขาและเพื่อนที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย MIT ไดพัฒนาระบบ
ควบคุมการบินอัตโนมัติ ที่ทางบริษัทผลิตมาใหใชงานไดงาย สามารถนําเครื่องขึ้นไดจากบนฝามือ โปรแกรมจะชวย
ใหเครื่องบินตาม หรือบินวนอยูเหนือบุคคลที่ระบุ แบบ Fully Automatic ซึ่งการลงทุนในครั้งนี้ถือไดวาเปนความ
พยายามในการเขาแขงขันในตลาดผูผลิตโดรนระลอกใหญจากกลุมอุตสาหกรรมไอทีในความพยายามเขาแขงขันใน
ตลาดโดรน อยางไรก็ตาม ตลาดที่มองไวไมไดเปน Mass Market ดังเชน DJI เนื่องจากตั้งมูลคาตอลําไวที่ 2,499
ดอลลารสหรัฐ เพราะตนทุนในการผลิตที่สูงกวา มาจากการเลือกใชชิ้นสวนยอยที่เนนคุณภาพ ดวยลําตัวที่ขึ้นรูป
มาจาก Carbon Fiber and Aluminum ดวยราคาและคุณสมบัติตามที่กลาวมาแลว R1 จึงถูกผลิตมาเพื่อแขงขัน
กับโดรน DJI ในรุน Inspire ซึ่งลักษณะใชในงานเชิงพาณิชยมากกวาเปนการใชเพื่องานอดิเรก ในมุมมองของทาง
บริษัทตองการที่จะผลิตโดรนที่สรางความแตกตางจากของที่มีอยูแลวในตลาดโดรนขณะนี้ สิ่งที่ Skydio สราง
ขึ้นมาถือวายกระดับเทคโนโลยีการนํารองของโดรนขึ้นไปอีกระดับ แตดวยราคาตอลําที่สูง คงตองติดตามดูการ
ตอบรับของผูใชตอไป

10

https://qz.com/1205234/this-us-drone-startup-thinks-it-can-take-on-dji-where-others-have-failed/
http://www.firstpost.com/tech/news-analysis/skydio-r1-is-an-ai-powered-autonomous-drone-that-is-capable-of-capturingfootage-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/
11

-4-

DTI Article
สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) กระทรวงกลาโหม
ในเวลานี้ตองยอมรับวา DJI เปนผูนําดานโดรนอยางไรขอกังขา หากวิเคราะหกันในเรื่องของยอดจําหนาย
แลวทิ้งหางคูแขงชนิดที่มองไมเห็นฝุน ทั้งในเรื่องของคุณลักษณะเฉพาะ คุณภาพ ฟงกชั่นการใชงานตาง ๆ ที่ทํา
ออกมาไดอยางสมบูรณ รวมถึงเครือขายของผูใชงานและผูที่มีใจรักที่กระจายอยูทั่วโลกเปนจํานวนมาก DJI โดด
เดนในเรื่องการผลิตโดรนที่มาพรอมกับนวัตกรรมและลูกเลนใหม ๆ ออกจําหนายสูตลาดไดอยางรวดเร็วเหนือ
คูแขงทุกราย 14 นวัตกรรมโดรนที่ DJI สงออกมาใหผูใชงานทุกกลุมไดอยางเปนที่ประทับใจ ดวยลูกเลนฟงกชั่นการ
ใชงานที่ผูไมมีประสบการณ สามารถซื้อหามาเลนได
13

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

DJI หรือ Dà-Jiàng Innovations เปนหนึ่งใน Startup ที่ประสบความสําเร็จที่สุดในประวัติศาสตรของ
อุตสาหกรรมโดรนรายหนึ่ง กอตั้งโดย Frank Wang Tao เมื่อสมัยที่เขาเปนนิสิตหนุม จากรั้วมหาวิทยาลัย Hong
Kong University ภาควิชา Science and Technology ผูมีความใฝฝนและมีความสนใจในอากาศยานตั้งแตเปน
เด็ก ดวยการเริ่มเลน R/C นําไปสูความสนใจเกิดขึ้นในขณะที่เขาทําโปรเจค เขาสราง Flight-control System
แตไมประสบความสําเร็จ จนกระทั่ง ศาสตราจารย ลี ซึ่งเปนอาจารยของเขา ไดเล็งเห็นแววความเปนผูนําและ
ทักษะทางเทคนิ คที่ โดดเด นในตัวของศิษย ผูนี้ จึงหยิบ ยื่น ความชวยเหลือ พรอมกับหาทุน ให Frank ประมาณ
2,300 ดอลลารสหรัฐ เพื่อนําไปใชในการพัฒนาโดรน ทั้งนี้ ศาสตราจารย ลี ไมเพียงแตใหเงินทุนเทานั้น เขายัง
เปน Mentor คอยใหคําปรึกษา แนะนําใหรูจักกับเครือขายผูประกอบการ ชวยใหสรางตนแบบสําเร็จในป พ.ศ.
2549 รวมทั้งแนะนําชองทางในการหารายไดจากการจําหนายโดรนใหกับทางมหาวิทยาลัย เพื่อเปนเครื่องมือ
ประกอบการเรียนการสอน โดยรายไดดังกลาวถูกนําไปบริการกิจการ เชน จางพนักงานและคาเชาสํานักงาน ซื้อ
อุ ป กรณ ต อ มาภายหลั ง จากที่ เ ขาสํ า เร็ จ การศึ ก ษา เขาได จึ ง ย า ยไปเป ด บริ ษั ท ใน Shenzhen ที่ เ ป น นิ ค ม
อุตสาหกรรมไฮเทค และเปดสายการผลิตโดรนออกสูตลาดอยางเปนทางการในป พ.ศ. 2551 ถึง 2557 โดยในป
พ.ศ. 2557 DJI ไดทําการจําหนายโดรนไปไดกวา 4 แสนลํา ซึ่งเปนชวงที่ยอดจําหนายพุงสูงขึ้นอยางรวดเร็ว ตอมา
ในป พ.ศ. 2558 DJI ไดรับเงินลงทุนเพิ่มอีก 75 ลานดอลลารสหรัฐจากบริษัท Accel Partners นับเปนการลงทุน
มากที่สุดของบริษัท ซึ่งบริษัทประเมินมูลคาของ DJI ไวที่ 8 พันลานดอลลารสหรัฐ โดยมี Frank Wang Tao ถือ
หุนในบริษัทรอยละ 45 สวน ศาสตราจารย ลี คาดวาถือหุนในบริษัทรอยละ 10
14

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

b)
รูปที่ 2 a) Frank เมื่อยังเปนนักศึกษา b) Frank กับโดรนแบบ DJI

การบมเพาะนักธุรกิจโดรนรายใหม
ศาสตราจารย ลี Mentor ผูอยูเบื้องหลังความสําเร็จในการปน DJI ใหเปนผูผลิตโดรนชั้นนําของโลก ยังคง
อุทิศเวลาใหกับการสรางนักธุรกิจ Startup รายใหม ประสบความสําเร็จไปทั่วโลกเฉกเชนเดียวกับที่ DJI ไดทําไว
แตเขาไมไดมองกําไรเปนเปาหมาย เจตนาของเขาคือการขับเคลื่อนระบบระบบเศรษฐกิจของจีนดวยเทคโนโลยี
หุน ยนต และระบบอั ตโนมั ติ โดยเขาได จั บ มือรวมกับ Dongwan City และ DJI มี ความตั้ งใจที่ จ ะป น บริษั ทจด
ทะเบียนดานหุนยนตอีก 10 แหง โดยเขาและบริษัทลงทุนชั้นนําอีกหลายราย อาทิ Sequoia Capital และ Pony
Ma ผูกอตั้ง Tencent Holdings Ltd. รวมแถลงการเปดตัว Hong Kong X-Tech Startup Platform โดยตั้งเปา
ใหพื้นที่เขตนี้ใหเปนศูนยกลางทางดานนวัตกรรมหุนยนต นอกจากนี้เขายังมีวิสัยทัศนในระบบการศึกษา ดวยการ
สรางทักษะใหกับนักเรียนและนักศึกษาที่เรียนภาคทฤษฎีเพื่อการสอบ แตเปนการศึกษาที่เนนการปฏิบัติและการ
ลงมือทํา และเพื่อเรงพัฒนาวงการหุนยนตของจีน เขายังเชิญชวนนักศึกษาที่จบจากตางประเทศใหกลับมาเปด
บริษัท รวมถึงเชิญผูเชี่ยวชาญดานหุนยนต ใหมาเปนประธานนิคมอุตสาหกรรมหุนยนต พรอมกับงานแรกคือการ
แสวงหานักวิจัย นักวิทยาศาสตรดานหุนยนต ใหมาอยูในเขตนิคม ภายใตการสนับสนุนดวยเงินทุนจากรัฐบาล และ
เอกชน เขากลาววาจีนตองการนักธุรกิจอยาง Frank Wang Tao อีกเปนจํานวนมากหากจะไลตามเยอรมนีและ
ญี่ปุนใหทัน
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ในอุตสาหกรรมโดรนยังมีบริษัท Startup อีกหลายรายที่มีความฝนในการสรางผลิตภัณฑใหมสูตลาด แต
ยังขาดความชํ า นาญในเชิ งธุ รกิ จ และความชวยเหลือดานเงิน ทุน ในการกาวไปสูความสําเร็จ จึงจําเปน ตองมี
Mentor เขามาเปนตัวชวย ทําหนาที่เปนผูชี้เสนทางสูเปาหมาย และ Incubator ที่เปนสภาพแวดลอมเหมาะสม
จะบมเพาะทักษะใหกับผูประกอบการ ดังเชนที่บริษัท Dronedeploy บริษัทนี้เปนหนึ่งในผูที่ประสบความสําเร็จ
รายหนึ่งที่เขาโครงการ Incubator จนประสบความสําเร็จในการใหบริการแผนที่ 3 มิติ จากการนําภาพถายทาง
อากาศมาประกอบรวมกั น 15 และการวิเคราะห ภ าพถ ายจากโดรน จุ ด เริ่ มต น ของบริ ษั ทมี แรงบั น ดาลใจจาก
เจาหนาที่อุทยาน Kruger National Park ผูทําหนาที่ปกปองพื้นที่อุทยานอันกวางใหญไพศาล แตดวยขอจํากัด
ดานกําลังคน ทําใหการทํางานอนุรักษและเฝาระวังนักลาสัตวไมทันเวลา เมื่อยอนกลับไปในสมัยป พ.ศ. 2555 โด
รนในยุคนั้นคอนขางจะวินเทจ ใชงานยาก มีขนาดใหญ GCS เปนคอมพิวเตอร เหตุการณในครั้งนั้นจุดประกายให
ผูกอตั้ง พัฒนาโปแกรมใหทุกคนสามารถบินถายภาพไดงายและวิเคราะหภาพถายไดอยางแมนยํา
14

รูปที่ 3 การวางแผนและติดตามความกาวหนางานกอสรางดวยโปรแกรมวิเคราะหภาพถาย
(ที่มา : บริษัท Dronedeploy)

ผูบริหารของบริษัท ไดเลาใหฟงถึงสมัยที่เริ่มกอตั้ง พวกเขาเขาโครงการบมเพาะเจาของกิจการ Startup
ซึ่งไดรับเงินทุนกอนเล็กและคําแนะนําในการวางแผนธุรกิจ ตลอดจนการจัดประชุมและพบปะนักลงทุน จนกระทั่ง
เกิดความเชื่อมั่นและสนใจที่จะรวมลงทุนในกิจการของตน ความทาทายอยูที่การนําเสนอแนวคิดและสินคาใหผู
ลงทุนเขาใจ และใชประสบการณ และเครือขายของพวกเขาในการพาแนวคิดนั้นไปสูสินคาหรือบริการ ผูกอตั้ง
Dronedeploy ใชเวลา 3 เดือนในการบมเพาะทักษะทางธุรกิจ หลังจากนั้นไมนานบริษัทสามารถหาเงินทุนได 11
ลานดอลลารสหรัฐ ผลิตภัณฑของ Dronedeploy คือการนําภาพถายทางอากาศมาสรางเปนแผนที่ 3 มิติ ผานบน
ระบบ Cloud โดยใหบริการแบบรายเดือนเริ่มตนที่เดือนละ 99 ดอลลารสหรัฐ จุดขายของบริการนี้คือลูกคาไม
จําเปนตองมีประสบการณในการทําแผนที่มากอน สามารถอัพโหลดภาพขึ้นไปบน Cloud แลว โปรแกรมจะทํา
การวิเคราะห ภ าพ เพื่ อนํ าภาพไปใช ประกอบในอุตสาหกรรมการเกษตร เหมื องแรห รือกอสราง และบริการนี้
สามารถใชงานไดกับ DJI’s Phantom 2 , 3D Robotics IRIS และ AgEagle Rapid Fixed-Wing16
สําหรับในประเทศไทยมีความตื่นตัวเรื่องการใชงานโดรนมากขึ้น ทั้งในสวนของผูเลนเปนงานอดิเรกหรือผู
ที่ใชงานในเชิงพาณิชย ตลอดจนผูที่มีแนวคิดในการพัฒนาฮารดแวรและซอฟตแวรที่เกี่ยวของกับโดรนเพื่อมาตอบ
โจทยการใชงาน ซึ่งที่ผานมาไดมีการจัดกิจกรรมใหทุนและบมเพาะนักธุรกิจดานโดรนขึ้น โดยสํานักงานนวัตกรรม
แหงชาติ (สนช.) และสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) จัดโครงการประกวดธุรกิจ
นวัตกรรม UAV Startup ขึ้น โดยในปนี้จัดประกวดภายใตกรอบแนวความคิด Autonomous System & Data
Analytic แบงการประกวดเปน การประกวดดานเศรษฐกิจ และดานสังคม เพื่อสนับสนุน สงเสริม และเปดโอกาส
15
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https://www.forbes.com/sites/amitchowdhry/2017/10/16/dronedeploy/#61dc5344592d
http://insideunmannedsystems.com/venture-capital-pours-into-uas-startups/
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ใหผูประกอบการไทยใหสามารถพัฒนาศักยภาพที่มีอยูในการพัฒนาเทคโนโลยีดานอากาศยานไรคนขับในประเทศ
ไทยใหสามารถตอบโจทยความตองการในทุกมิติประเทศไดอยางแทจริง จะสนับสนุนผูประกอบการผานกลไกทั้ง
ทางดานวิชาการและการเงิน เพื่อสรางขีดความสามารถทางการแขงขันของผูประกอบการไทย 17
16

โดยในสวนของสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ หรือ สทป. ไดดําเนินการพัฒนาอากาศยานไรคนขับซึ่ง
เปนเทคโนโลยี Dual-use เพื่อใชงานทั้งในดานของความมั่นคงและทางพลเรือน รวมกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน
และสถาบันการศึกษา ทั้งในรูปแบบการการรวมวิจัยและการสนับสนุนทุนวิจัยมาอยางตอเนื่อง รวมถึงการบริการ
ทางวิชาการตามมาตรฐานสากลใหแกบุคคลทั่วไปและเจาหนาที่ ใหมีความรูและทักษะที่สามารถนําอากาศยานไร
คนขับไปใชไดตรงกับงานใหเกิดประโยชนอยางสูงสุดและปลอดภัย พรอมกันนี้ สทป. จะเดินหนาทําหนาที่เปนหนึ่ง
ในองคกรที่รวมสานพลังในการขับเคลื่อนนวัตกรรมดานอากาศยานไรคนขับและหุนยนตของประเทศไทย ทั้งใน
ดานของบุคลากรและโครงสรางพื้นฐาน เพื่อเสริมสรางศักยภาพทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลโลยี และนวัตกรรม
ในการกาวไปสูการเปนหนึ่งในผูนําดานอากาศยานไรคนขับของอาเซียนอยางรวดเร็ว
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http://www.nia.or.th/uav-startup/index.php/background/
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