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บุญวิทย์  รัตนทิพยาภรณ์  
นักวิชาการ สาขาออกแบบและเทคโนโลยี  สสวท. / e-mail : bratt@ipst.ac.th

โลกของเราทกุวนันีอ้าจกล่าวได้ว่าเป็นโลกของเทคโนโลยีซึง่ท่านผูอ่้าน 

คงจะรู ้จักเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ กันบ้างแล้ว เช่น เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร เทคโนโลยีการขนส่ง เทคโนโลยีการเกษตร 

เทคโนโลยีการผลิต เน่ืองจากเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�าวันของเรา 

ไม่ทางใดกท็างหนึง่  แต่หากพูดถงึเทคโนโลยีด้านการทหาร หลายท่าน 

คงไม่รู้ว่ามีการพัฒนาไปอย่างไรบ้างเน่ืองจากอาจจะไกลตวัและไม่ได้

เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�าวัน แต่ทราบหรือไม่ว่าเทคโนโลยีอันทันสมัย

หลาย ๆ อย่างที่เราใช้อยู่ในปัจจุบัน มีจุดเร่ิมต้นมาจากการพัฒนา

เทคโนโลยีด้านการทหาร เช่น ระบบอนิเทอร์เน็ต ระบบก�าหนดต�าแหน่ง

บนพื้นโลกหรือ GPS พลังงานนิวเคลียร์ เป็นต้น ซึ่งเทคโนโลยีด้าน

การทหารท่ีก�าลังมีการใช้กันในปัจจุบันหรือที่ก�าลังพัฒนาอยู่น้ี 

อนาคตเราอาจจะได้ใช้งานเทคโนโลยีเหล่านีด้้วยกเ็ป็นได้   ในบทความ

น้ีเราจะมาติดตามเทคโนโลยีในส่วนของเคร่ืองบินรบซ่ึงถือได้ว่า 

มีบทบาทท่ีส�าคัญและมีการพัฒนาที่ก้าวหน้ามากท่ีสุดประเภทหนึ่ง

ของเทคโนโลยีด้านการทหาร

จากเทคโนโลยี
บนฟากฟ้าสู่พื้นดิน

ถ้าพูดถึงเครื่องบินรบหลายท่านอาจยังนึกไม่ออกว่าจะน�า
เทคโนโลยีใดมาใช้ทางด้านพลเรือน ผู้เขียนจะขอยกตัวอย่าง  
2 เทคโนโลย ีน่ันคือ ระบบแสดงข้อมลูในห้องนกับินและระบบเรดาร์ 
ในอดีตนักบินจะต้องมองเครื่องวัดประกอบการบินที่อยู่บนแผง
หน้าปัดซึง่มอียูม่ากมาย จากนัน้จงึน�าข้อมลูทีอ่่านได้มาประมวลผล 
เพือ่ให้รบัรูส้ถานการณ์ต่าง ๆ  ให้เป็นปัจจบัุนตลอดเวลาและเพือ่
การตัดสินใจที่ถูกต้องทันเหตุการณ์ แต่เนื่องจากเครื่องบินรบ 
มคีวามเร็วสูงมาก นกับินจะมเีวลาตดัสนิใจไม่มากนกั นกับนิจงึอาจ 
เกดิความเครยีดจากการทีต้่องก้มลงมองทีแ่ผงหน้าปัดพร้อม ๆ  กบั 
ต้องมองทีด้่านนอกเครือ่งบนิเพือ่รบัรูส้ถานการณ์ภายนอก จงึม ี
ผู ้คิดค้นการน�าข้อมูลการบินไปแสดงบนกระจกใสที่ติดไว้ 
ในต�าแหน่งตรงหน้านักบินในระดับสายตา เรียกว่า Head-Up 
Display หรือ HUD ท�าให้ไม่ต้องก้มลงมองที่แผงหน้าปัด นักบิน
สามารถมองไปข้างหน้าพร้อมกบัมองเห็นข้อมลูได้ในเวลาเดียวกนั

ภาพแผงหน้าปัดแบบเก่า 
(ที่มา: http://en.
wikipedia.org/wiki/
File:F86d-cockpit.jpg)

ภาพแผงหน้าปัดที่มี HUD 
(ที่มา: http:// 

strikefighterconsult-
inginc.com/tag/ 

cockpit)

เทคโนโลยี HUD ดังกล่าวได้น�ามาใช้ในรถยนต์หลายยี่ห้อ 
เช่น โตโยต้า BMW ฟอร์ด โดยผู้ขับไม่ต้องก้มลงมองที่หน้าปัด  
เพยีงแต่มองไปทีด้่านหน้ารถตามปกต ิข้อมลูการขบัรถจะปรากฏ
ตรงกระจกรถด้านหน้าคนขับ ท�าให้เพิ่มความสะดวกและ 
ความปลอดภัย

ภาพแสดงระบบ  HUD ในรถยนต์  
(ที่มา: http://www.bolido.com/2011/11/bmw-te-hace-sentir-como-

piloto-de-un-caza-con-su-colorido-hud/p90051928)
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หรือแม้แต่การพัฒนาเป็น application บนโทรศัพท์มือถือ
ทีช่ือ่ว่า Hudway ใช้ส�าหรบัการน�าทางไปยงัสถานทีต่่าง ๆ  การใช้งาน 
เพียงแค่ก�าหนดจุดเริ่มต้นและจุดปลายทางแล้วน�าโทรศัพท์ 
ไปวางไว้บนคอนโซลหน้ารถ  ข้อมลูบนหน้าจอโทรศพัท์จะปรากฏ
บนกระจกหน้ารถให้เราเห็นได้ทันที (ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
www.hudwayapp.com)

ภาพการใช้งาน 
application  
‘HUDWAY’ 
(ที่มา: http://www.
hudwayapp.com)

อีกตัวอย่างหนึ่งของการน�าเทคโนโลยีของเคร่ืองบินรบมา 
ใช้งานด้านพลเรือนคือ ระบบเรดาร์ ในเครื่องบินรบเรดาร์จะใช้
ส�าหรับตรวจจับเป้าหมายท้ังในอากาศ บนภาคพื้นดินและ 
ในทะเล แต่ในด้านพลเรอืนจะน�ามาใช้ทางด้านการพยากรณ์อากาศ 
การตรวจจับกลุ่มเมฆฝน ระบบติดตามอากาศยานในสนามบิน  
การตรวจจับความเร็วของรถบนถนน ระบบเตือนการชน 
สิ่งกีดขวางในรถยนต์ เป็นต้น   

ตวัอย่างเครือ่งตรวจจับความเรว็ด้วยเรดาร์ 
(ทีม่า: www.amazon.com/Bushnell-
Velocity-Value-101911-Radar/dp/

B004EHUK5A)

จากทั้งสองตัวอย่างท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว ่าเทคโนโลย ี
ในเครื่องบินรบสามารถน�ามาใช้งานด้านพลเรือนและเป็นส่ิงท่ี 
อยูใ่กล้ตวัเรา ต่อไปผูเ้ขยีนจะขอน�าเสนอตวัอย่างของเทคโนโลยี
เครือ่งบินรบในปัจจบัุนและอนาคตว่ามีการพฒันาไปอย่างไรบ้าง 
ท่านผูอ่้านลองจนิตนาการตามไปด้วยนะครบัว่าเทคโนโลยเีหล่านี้ 
จะเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตของเราในอนาคตได้อย่างไร

อากาศยานไร้คนขับ หรือ UAV 
ท่านผู้อ่านทราบหรือไม่ว่าปัจจุบันนี้นักบินหรือผู้ควบคุมซึ่ง 

นัง่อยูใ่นห้องควบคมุ ณ แห่งใดแห่งหนึง่ในประเทศสหรัฐอเมรกิา
สามารถบงัคบัเครือ่งบนิให้บนิไปทิง้ระเบดิทุกแห่งบนโลกใบนีไ้ด้  
นอกจากนี้ยังสามารถบินตรวจการณ์และเฝ้าจับตาดูเป้าหมาย
บนพ้ืนโลกได้นานมากกว่า 24 ชั่วโมง ฟังดูแล้วน่าทึ่งมากเลย 
ใช่ไหมครบั แต่ยงัไม่หมดเพียงเท่านีย้งัมทีีน่่าท่ึงยิง่กว่านีอี้ก ถ้าอยากรู ้
ต้องลองอ่านต่อไปเรื่อย ๆ 

ปัจจุบันนี้หลายประเทศก�าลังมุ่งพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ
ของตนเอง (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) เช่น 
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ รัสเซีย จีน อิสราเอล หรือแม้แต่
ประเทศไทยซึ่งก�าลังพัฒนาอยู่ในระดับงานวิจัย เนื่องจาก UAV 
มีข้อดีคือนักบินไม่ต้องนั่งไปกับเครื่อง เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือถูก
ยิงตกนักบินจะไม่ได้รับอันตรายใด ๆ  นอกจากนี้เครื่องบินจะมีที่
ว่างภายในเพ่ิมขึน้จึงสามารถติดตัง้อปุกรณ์หรอืน�า้มันได้มากขึน้ 
และสามารถบนิได้นานขึน้เนือ่งจากนกับนิสามารถเปล่ียนผลัดกันได้  

ภาพ UAV แบบ Aerostar 
ของประเทศอสิราเอล มใีช้
งานในกองทพัอากาศไทย 
(ทีม่า: http://defence.pk/
threads/unmanned-
aerial-vehicle-uav-pic-
tures.44484)

UAV ที่ก้าวหน้าที่สุดคงหนีไม่พ้นประเทศสหรัฐอเมริกา  
ความก้าวหน้าทีว่่านีค้อืนกับนิสามารถนัง่บังคับเครือ่งบินในห้อง
ควบคมุภาคพืน้แล้วส่งสญัญาณผ่านดาวเทยีมซึง่โคจรอยูท่ัว่โลก
ไปยังตัวเครื่องบิน นักบินจึงสามารถบังคับเครื่องบินให้บินไปยัง
ต�าแหน่งใดในโลกได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้อุปกรณ์เซนเซอร์
ในการตรวจจบัหรอืใช้อาวธุโจมตเีป้าหมาย ซึง่ปัจจบุนักองทพัอากาศ 
สหรัฐอเมริกามีประจ�าการหลายแบบ เช่น MQ 1 Predator 
MQ 4 Global Hawk MQ 9 Reaper เป็นต้นและได้เปลีย่นชือ่เรยีก 
UAV ใหม ่ว ่า RPA (Remotely Pi loted Aircraft) 
ในขณะที่ประเทศอื่น ๆ ยังไม่ปรากฎว่าได้ทดสอบเครื่องบินที่
สามารถควบคุมให้บินไปได้ทั่วโลก ระยะปฏิบัติการไกลสุดเพียง
หลักร้อยกิโลเมตรเท่านั้น 
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ภาพอากาศยานไร้คน
ขบั MQ 9 Reaper 
ของสหรัฐอเมริกา
ขณะยงิจรวด 
(ทีม่า: http://
dronewars.net/
aboutdrone)

ท่านผู้อ่านคิดว่าในอนาคตสายการบินจะสามารถน�าระบบ
ไร้นักบินนี้มาให้บริการได้หรือไม่ ท่านคงมีค�าถามตามมาว่า 
แล้วใครล่ะจะกล้าใช้บรกิาร มนัีกบินน่าจะอุ่นใจกว่า แต่ใครทีเ่คย
ใช้บรกิารรถไฟฟ้าของญีปุ่่นในกรงุโตเกยีวทีว่ิง่ไปยงัย่านโอไดบะ
คงทราบว่ารถไฟฟ้าเส้นนี้ไม่มีพนักงานขับรถ แต่ใช้การควบคุม
จากศูนย์ควบคุม  ดงันัน้หากมกีารพฒันาด้านความปลอดภัยและ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสาร ไม่แน่ว่าอาจจะมีสายการบิน
ที่ไร้นักบินเกิดขึ้นก็ได้

รถไฟฟ้าสาย 
Yurikamome ของญีปุ่น่  

ไม่ใช้พนักงานขับรถ 
(ที่มา: http://

wikimapia.
org/685476/

Odaiba-Kaihin-
Koen-Station)

อากาศยานโจมตีไร้นักบิน แบบ X 47B
X 47B เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสาธิตระบบอากาศยาน

โจมตไีร้นักบนิประจ�าเรือบรรทุกเครือ่งบิน (Unmanned Combat 
Air System Carrier Demonstration หรือ UCAS-D)  
ของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนา
อากาศยานสาธิตแบบไร้คนขับประจ�าเรือบรรทุกเครื่องบิน 
โดยความพิเศษของ X 47B คือ สามารถท�าการบินได้ด้วยตนเอง
ตัง้แต่บนิขึน้เดนิทางไปปฏบิตักิารจนกระทัง่บนิลงจอดโดยไม่ต้องใช้ 
นกับนิหรอืคนควบคมุแต่อย่างใด  เรยีกว่าแค่ป้อนโปรแกรมให้กบั 
คอมพิวเตอร์ควบคุมเครื่องบินเท่านั้น หลังจากนั้นตัวเคร่ืองบิน
จะด�าเนนิการเองทัง้หมด จะเหน็ได้ว่าเทคโนโลยนีีม้คีวามก้าวหน้า 
มากกว่า UAV แบบอืน่ๆ นอกจากการบนิได้ด้วยตวัเองแล้ว ยงัได้รบั 
การออกแบบให้มีรูปร่างที่ลดการถูกตรวจจับด้วยเรดาร์ ท�าให ้
สามารถบินไปปฏิบัติการในดินแดนข้าศึกโดยไม่ถูกตรวจจับ โดย
ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ถือเป็นวันประวัติศาสตร์ของ 
การบินโลกอีกครั้งหนึ่ง เมื่อ X 47B ประสบความส�าเร็จในการ
บินขึ้นจากเรือบรรทุกเครื่องบินจอร์จ ดับเบิลยู บุช

 หลงัจากขัน้ตอนนีจ้ะมีการทดสอบและประเมินค่าขดีความ
สามารถอีกหลายรายการ และเนื่องจากเป็นโครงการเพื่อสาธิต
เทคโนโลย ีหากได้รบัความเหน็ชอบให้พฒันาเพือ่น�าเข้าประจ�าการ 
กค็าดว่าจะสามารถเข้าประจ�าการได้ในปี พ.ศ. 2562  ผูเ้ขยีนคิดว่า 
ในอนาคตหากเราใช้แนวคิดเทคโนโลยีของ X 47B มาใช้ในการ
ส่งพัสดุกน่็าจะดีไม่น้อย  ลองจินตนาการว่าในอนาคตบ้านแต่ละหลงั 
จะมียานบังคับขนาดเล็กท่ีใช้ส�าหรับขนส่งสิ่งของหรือพัสด ุ
เพยีงแค่เราป้อนข้อมลูสถานทีท่ีต้่องการไปส่งพสัดลุงในโปรแกรม
หรือ application ในโทรศัพท์มือถือ ยานบังคับนี้ก็จะน�าพัสดุ
ไปส่งให้ถึงที่หมาย ต่อไปเราอาจจะไม่ต้องเดินทางไปส่งพัสดุที่
ไปรษณย์ีแล้วก็เป็นได้ แล้วท่านผูอ่้านล่ะครบัได้แนวคิดอะไรบ้าง
จากเทคโนโลยีของ X 47B นี้

หากมองในแง่มุมหนึ่ง สงครามเป็นตัวเร่งที่ท�าให้เกิด
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เป็นแรงจูงใจที่ท�าให้มนุษย์
พยายามคิดค้นเพ่ือครองความเหนือกว่า ใครมีเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ดีกว่าและมากกว่าก็ย่อมจะได้เปรียบ  หากผู้คิดค้น
ได้น�าเทคโนโลยีเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันของ
ประชาชนทัว่ไปกเ็ชือ่ได้ว่าเราจะได้รบัประโยชน์อย่างมากมายแน่นอน

ภาพ  X 47B 
(ทีม่า: http://northafricapost.
com/3649-us-navy-first-x-47b-
drone-launch.html)

X 47B ก�าลงับนิข้ึนจากเรือบรรทกุ
เคร่ืองบนิเป็นคร้ังแรก 

(ทีม่า: http://www.dailymail.co.uk/
news/article-2324571/U-S- 

Navys-X-47B-stealth-drone-launches 
-aircraft-carrier-time--critics-warn-

heralds-rise-killer-robots.htm)l
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