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สแกนโค้ดนี้เพื่อ
ชมภาพเคลื่อนไหว

โลกของเราทุกวันนีอ้ าจกล่าวได้วา่ เป็นโลกของเทคโนโลยีซงึ่ ท่านผูอ้ า่ น
คงจะรู้จักเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ กันบ้างแล้ว เช่น เทคโนโลยี
ภาพแผงหน้าปัดแบบเก่า
(ที่มา: http://en.
สารสนเทศและการสือ่ สาร เทคโนโลยีการขนส่ง เทคโนโลยีการเกษตร
wikipedia.org/wiki/
เทคโนโลยีการผลิต เนื่องจากเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�ำวันของเรา
File:F86d-cockpit.jpg)
ไม่ทางใดก็ทางหนึง่ แต่หากพูดถึงเทคโนโลยีดา้ นการทหาร หลายท่าน
คงไม่รวู้ า่ มีการพัฒนาไปอย่างไรบ้างเนือ่ งจากอาจจะไกลตัวและไม่ได้
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�ำวัน แต่ทราบหรือไม่ว่าเทคโนโลยีอันทันสมัย
หลาย ๆ อย่างที่เราใช้อยู่ในปัจจุบัน มีจุดเริ่มต้นมาจากการพัฒนา ภาพแผงหน้าปัดที่มี HUD
(ที่มา: http://
เทคโนโลยีดา้ นการทหาร เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบก�ำหนดต�ำแหน่ง
strikefighterconsultinginc.com/tag/
บนพื้นโลกหรือ GPS พลังงานนิวเคลียร์ เป็นต้น ซึ่งเทคโนโลยีด้าน
cockpit)
การทหารที่ก�ำลังมีการใช้กันในปัจจุบันหรือที่ก�ำลังพัฒนาอยู่นี้
อนาคตเราอาจจะได้ใช้งานเทคโนโลยีเหล่านีด้ ว้ ยก็เป็นได้ ในบทความ
นี้เราจะมาติดตามเทคโนโลยีในส่วนของเครื่องบินรบซึ่งถือได้ว่า
เทคโนโลยี HUD ดังกล่าวได้น�ำมาใช้ในรถยนต์หลายยี่ห้อ
มีบทบาทที่ส�ำคัญและมีการพัฒนาที่ก้าวหน้ามากที่สุดประเภทหนึ่ง เช่น โตโยต้า BMW ฟอร์ด โดยผู้ขับไม่ต้องก้มลงมองที่หน้าปัด
ของเทคโนโลยีด้านการทหาร
เพียงแต่มองไปทีด่ า้ นหน้ารถตามปกติ ข้อมูลการขับรถจะปรากฏ
ถ้าพูดถึงเครื่องบินรบหลายท่านอาจยังนึกไม่ออกว่าจะน�ำ ตรงกระจกรถด้ า นหน้ า คนขั บ ท� ำ ให้ เ พิ่ ม ความสะดวกและ
เทคโนโลยีใดมาใช้ทางด้านพลเรือน ผู้เขียนจะขอยกตัวอย่าง ความปลอดภัย
2 เทคโนโลยี นัน่ คือ ระบบแสดงข้อมูลในห้องนักบินและระบบเรดาร์
ในอดีตนักบินจะต้องมองเครื่องวัดประกอบการบินที่อยู่บนแผง
หน้าปัดซึง่ มีอยูม่ ากมาย จากนัน้ จึงน�ำข้อมูลทีอ่ า่ นได้มาประมวลผล
เพือ่ ให้รบั รูส้ ถานการณ์ตา่ ง ๆ ให้เป็นปัจจุบนั ตลอดเวลาและเพือ่
การตัดสินใจที่ถูกต้องทันเหตุการณ์ แต่เนื่องจากเครื่องบินรบ
มีความเร็วสูงมาก นักบินจะมีเวลาตัดสินใจไม่มากนัก นักบินจึงอาจ
เกิดความเครียดจากการทีต่ อ้ งก้มลงมองทีแ่ ผงหน้าปัดพร้อม ๆ กับ
ต้องมองทีด่ า้ นนอกเครือ่ งบินเพือ่ รับรูส้ ถานการณ์ภายนอก จึงมี
ผู ้ คิ ด ค้ น การน� ำ ข้ อ มู ล การบิ น ไปแสดงบนกระจกใสที่ ติ ด ไว้
ในต�ำแหน่งตรงหน้านักบินในระดับสายตา เรียกว่า Head-Up
ภาพแสดงระบบ HUD ในรถยนต์
Display หรือ HUD ท�ำให้ไม่ต้องก้มลงมองที่แผงหน้าปัด นักบิน
(ที่มา: http://www.bolido.com/2011/11/bmw-te-hace-sentir-comoสามารถมองไปข้างหน้าพร้อมกับมองเห็นข้อมูลได้ในเวลาเดียวกัน
piloto-de-un-caza-con-su-colorido-hud/p90051928)

ปีที่ 42 ฉบับที่ 189 กรกฎาคม - สิงหาคม 2557
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อากาศยานไร้คนขับ หรือ UAV
ท่านผู้อ่านทราบหรือไม่ว่าปัจจุบันนี้นักบินหรือผู้ควบคุมซึ่ง
นัง่ อยูใ่ นห้องควบคุม ณ แห่งใดแห่งหนึง่ ในประเทศสหรัฐอเมริกา
สามารถบังคับเครือ่ งบินให้บนิ ไปทิง้ ระเบิดทุกแห่งบนโลกใบนีไ้ ด้
นอกจากนี้ยังสามารถบินตรวจการณ์และเฝ้าจับตาดูเป้าหมาย
บนพื้นโลกได้นานมากกว่า 24 ชั่วโมง ฟังดูแล้วน่าทึ่งมากเลย
ใช่ไหมครับ แต่ยงั ไม่หมดเพียงเท่านีย้ งั มีทนี่ า่ ทึง่ ยิง่ กว่านีอ้ กี ถ้าอยากรู้
ต้องลองอ่านต่อไปเรื่อย ๆ
ภาพการใช้งาน
ปัจจุบันนี้หลายประเทศก�ำลังมุ่งพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ
application
‘HUDWAY’
ของตนเอง (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) เช่ น
(ที่มา: http://www.
hudwayapp.com) สหรั ฐ อเมริ ก า อั ง กฤษ รั ส เซี ย จี น อิ ส ราเอล หรื อ แม้ แ ต่
ประเทศไทยซึ่งก�ำลังพัฒนาอยู่ในระดับงานวิจัย เนื่องจาก UAV
มีข้อดีคือนักบินไม่ต้องนั่งไปกับเครื่อง เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือถูก
อีกตัวอย่างหนึ่งของการน�ำเทคโนโลยีของเครื่องบินรบมา ยิงตกนักบินจะไม่ได้รับอันตรายใด ๆ นอกจากนี้เครื่องบินจะมีที่
ใช้งานด้านพลเรือนคือ ระบบเรดาร์ ในเครื่องบินรบเรดาร์จะใช้ ว่างภายในเพิม่ ขึน้ จึงสามารถติดตัง้ อุปกรณ์หรือน�ำ้ มันได้มากขึน้
ส�ำหรับตรวจจับเป้าหมายทั้งในอากาศ บนภาคพื้นดินและ และสามารถบินได้นานขึน้ เนือ่ งจากนักบินสามารถเปลีย่ นผลัดกันได้
ในทะเล แต่ในด้านพลเรือนจะน�ำมาใช้ทางด้านการพยากรณ์อากาศ
การตรวจจับกลุ่มเมฆฝน ระบบติดตามอากาศยานในสนามบิน
ภาพ UAV แบบ Aerostar
การตรวจจั บ ความเร็ ว ของรถบนถนน ระบบเตื อ นการชน
ของประเทศอิสราเอล มีใช้
งานในกองทัพอากาศไทย
สิ่งกีดขวางในรถยนต์ เป็นต้น

หรือแม้แต่การพัฒนาเป็น application บนโทรศัพท์มือถือ
ทีช่ อื่ ว่า Hudway ใช้สำ� หรับการน�ำทางไปยังสถานทีต่ า่ ง ๆ การใช้งาน
เพียงแค่ก�ำหนดจุดเริ่มต้นและจุดปลายทางแล้วน�ำโทรศัพท์
ไปวางไว้บนคอนโซลหน้ารถ ข้อมูลบนหน้าจอโทรศัพท์จะปรากฏ
บนกระจกหน้ารถให้เราเห็นได้ทันที (ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.hudwayapp.com)

(ทีม่ า: http://defence.pk/
threads/unmannedaerial-vehicle-uav-pictures.44484)

ตัวอย่างเครือ่ งตรวจจับความเร็วด้วยเรดาร์
(ทีม่ า: www.amazon.com/BushnellVelocity-Value-101911-Radar/dp/
B004EHUK5A)

จากทั้ ง สองตั ว อย่ า งที่ ก ล่ า วมาจะเห็ น ได้ ว ่ า เทคโนโลยี
ในเครื่องบินรบสามารถน�ำมาใช้งานด้านพลเรือนและเป็นสิ่งที่
อยูใ่ กล้ตวั เรา ต่อไปผูเ้ ขียนจะขอน�ำเสนอตัวอย่างของเทคโนโลยี
เครือ่ งบินรบในปัจจุบนั และอนาคตว่ามีการพัฒนาไปอย่างไรบ้าง
ท่านผูอ้ า่ นลองจินตนาการตามไปด้วยนะครับว่าเทคโนโลยีเหล่านี้
จะเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตของเราในอนาคตได้อย่างไร
นิตยสาร สสวท.

UAV ที่ก้าวหน้าที่สุดคงหนีไม่พ้นประเทศสหรัฐอเมริกา
ความก้าวหน้าทีว่ า่ นีค้ อื นักบินสามารถนัง่ บังคับเครือ่ งบินในห้อง
ควบคุมภาคพืน้ แล้วส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมซึง่ โคจรอยูท่ วั่ โลก
ไปยังตัวเครื่องบิน นักบินจึงสามารถบังคับเครื่องบินให้บินไปยัง
ต�ำแหน่งใดในโลกได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้อุปกรณ์เซนเซอร์
ในการตรวจจับหรือใช้อาวุธโจมตีเป้าหมาย ซึง่ ปัจจุบนั กองทัพอากาศ
สหรัฐอเมริกามีประจ�ำการหลายแบบ เช่น MQ 1 Predator
MQ 4 Global Hawk MQ 9 Reaper เป็นต้นและได้เปลีย่ นชือ่ เรียก
UAV ใหม่ ว ่ า RPA (Remotely Piloted Aircraft)
ในขณะที่ประเทศอื่น ๆ ยังไม่ปรากฎว่าได้ทดสอบเครื่องบินที่
สามารถควบคุมให้บินไปได้ทั่วโลก ระยะปฏิบัติการไกลสุดเพียง
หลักร้อยกิโลเมตรเท่านั้น
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ภาพอากาศยานไร้คน
ขับ MQ 9 Reaper
ของสหรัฐอเมริกา
ขณะยิงจรวด
(ทีม่ า: http://
dronewars.net/
aboutdrone)

ภาพ X 47B
(ทีม่ า: http://northafricapost.
com/3649-us-navy-first-x-47bdrone-launch.html)

ท่านผู้อ่านคิดว่าในอนาคตสายการบินจะสามารถน�ำระบบ
X 47B ก�ำลังบินขึน้ จากเรือบรรทุก
เครือ่ งบินเป็นครัง้ แรก
ไร้นักบินนี้มาให้บริการได้หรือไม่ ท่านคงมีค�ำถามตามมาว่า (ทีม่ า: http://www.dailymail.co.uk/
news/article-2324571/U-Sแล้วใครล่ะจะกล้าใช้บริการ มีนกั บินน่าจะอุน่ ใจกว่า แต่ใครทีเ่ คย
Navys-X-47B-stealth-drone-launches
ใช้บริการรถไฟฟ้าของญีป่ นุ่ ในกรุงโตเกียวทีว่ งิ่ ไปยังย่านโอไดบะ -aircraft-carrier-time--critics-warnheralds-rise-killer-robots.htm)l
คงทราบว่ารถไฟฟ้าเส้นนี้ไม่มีพนักงานขับรถ แต่ใช้การควบคุม
จากศูนย์ควบคุม ดังนัน้ หากมีการพัฒนาด้านความปลอดภัยและ
หลังจากขัน้ ตอนนีจ้ ะมีการทดสอบและประเมินค่าขีดความ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสาร ไม่แน่ว่าอาจจะมีสายการบิน สามารถอีกหลายรายการ และเนื่องจากเป็นโครงการเพื่อสาธิต
ที่ไร้นักบินเกิดขึ้นก็ได้
เทคโนโลยี หากได้รบั ความเห็นชอบให้พฒ
ั นาเพือ่ น�ำเข้าประจ�ำการ
ก็คาดว่าจะสามารถเข้าประจ�ำการได้ในปี พ.ศ. 2562 ผูเ้ ขียนคิดว่า
รถไฟฟ้าสาย
ในอนาคตหากเราใช้แนวคิดเทคโนโลยีของ X 47B มาใช้ในการ
Yurikamome ของญีป่ น่ ุ
ไม่ใช้พนักงานขับรถ
ส่งพัสดุกน็ า่ จะดีไม่นอ้ ย ลองจินตนาการว่าในอนาคตบ้านแต่ละหลัง
(ที่มา: http://
wikimapia.
จะมี ย านบั ง คั บ ขนาดเล็ ก ที่ ใช้ ส� ำ หรั บ ขนส่ ง สิ่ ง ของหรื อ พั ส ดุ
org/685476/
เพียงแค่เราป้อนข้อมูลสถานทีท่ ตี่ อ้ งการไปส่งพัสดุลงในโปรแกรม
Odaiba-KaihinKoen-Station)
หรือ application ในโทรศัพท์มือถือ ยานบังคับนี้ก็จะน�ำพัสดุ
ไปส่งให้ถึงที่หมาย ต่อไปเราอาจจะไม่ต้องเดินทางไปส่งพัสดุที่
ไปรษณียแ์ ล้วก็เป็นได้ แล้วท่านผูอ้ า่ นล่ะครับได้แนวคิดอะไรบ้าง
อากาศยานโจมตีไร้นักบิน แบบ X 47B
X 47B เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสาธิตระบบอากาศยาน จากเทคโนโลยีของ X 47B นี้
หากมองในแง่ มุ ม หนึ่ ง สงครามเป็ น ตั ว เร่ ง ที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด
โจมตีไร้นกั บินประจ�ำเรือบรรทุกเครือ่ งบิน (Unmanned Combat
Air System Carrier Demonstration หรื อ UCAS-D) เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เป็นแรงจูงใจที่ท�ำให้มนุษย์
ของกองทั พ เรื อ สหรั ฐ อเมริ ก า มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการพั ฒ นา พยายามคิดค้นเพื่อครองความเหนือกว่า ใครมีเทคโนโลยีและ
อากาศยานสาธิ ต แบบไร้ ค นขั บ ประจ� ำ เรื อ บรรทุ ก เครื่ อ งบิ น นวัตกรรมที่ดีกว่าและมากกว่าก็ย่อมจะได้เปรียบ หากผู้คิดค้น
โดยความพิเศษของ X 47B คือ สามารถท�ำการบินได้ด้วยตนเอง ได้น�ำเทคโนโลยีเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันของ
ตัง้ แต่บนิ ขึน้ เดินทางไปปฏิบตั กิ ารจนกระทัง่ บินลงจอดโดยไม่ตอ้ งใช้ ประชาชนทัว่ ไปก็เชือ่ ได้วา่ เราจะได้รบั ประโยชน์อย่างมากมายแน่นอน
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