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อากาศยานไร้คนขับ หรือ UAV (Unmanned Aerial     
Vehicle) หรือที่รู้จักกันในช่ือ โดรน (Drone)  เป็นอากาศยานที่ไม่
มีนักบินประจ าการบนเครื่อง แต่สามารถควบคุมได้ ๒ ลักษณะ คือ 
การควบคุมอัตโนมัติจากระยะไกล และการควบคุมแบบอัตโนมัติ
โดยใช้ระบบการบินด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีระบบซับซ้อน
ติดตั้งไว้ในอากาศยาน ส่งผลให้โดรนมีรูปร่าง ขนาด และคุณสมบัติ
ที่หลากหลายตามการใช้งาน ทั้งนี้ "โดรน" ถูกพัฒนาต่อเนื่องและใช้
ประโยชน์ได้จริงตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ ๑  โดยกองทัพสหรัฐฯ   
ใช้บินสอดแนมและหาข่าวในสนามรบ 

ปัจจุบันโดรนเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงรูปแบบใหม่ที่ทางการ
ทหารหลายประเทศทั่วโลกน ามาใช้เป็นอาวุธ มีข้อมูลที่เปิดเผยการ
ใช้โดรนในกองทัพอย่างเป็นทางการ ๑๑ ประเทศคือ สหรัฐฯ 
ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ตุรกี อังกฤษ รัสเซีย จีน อินเดีย อิหร่าน 

และอิสราเอล นอกจากนี้โดรนมีค่าใช้จ่ายต่ าและมีประสิทธิภาพ
เหนือกว่าเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์ปกติ โดยเฉพาะด้านการบินที่
มีความต่อเนื่อง ทนทาน ลดการสูญเสียของทหาร และภารกิจทาง
ทหารส่วนใหญ่ของโดรนคือ การลาดตระเวน การสอดแนม และ
การท าลายเป้าหมาย ซึ่งสมรรถนะของโดรนในปัจจุบันสามารถ   
สั่งการได้กว่าพันกิโลเมตร ส่งผลให้อากาศยานไร้คนขับเป็นการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับความนิยมในกองทัพต่างๆ และมีแนวโน้มที่หลาย
ประเทศจะครอบครองโดรนเพื่อเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารยุค
ใหม่เพิ่มขึ้น 

บทบาทของโดรนในฐานะท าลายล้าง 
  ในขณะเดียวกัน  เมื่ อ โดรนถูกปรับปรุ ง ให้
ทันสมัย และครอบคลุมภารกิจที่หลากหลาย หนึ่งใน
ภารกิจที่ส าคัญคือ เป็นอาวุธพิสัยท าการไกลในการท า
สงคราม โดยติดขีปนาวุธลักลอบบินเข้าไปสังหาร
เป้าหมายในประเทศต่างๆ อาทิ เหตุการณ์ที่สหรัฐฯ 
ส่งโดรนไปสังหารเป้าหมายในประเทศปากีสถาน     
อุซเบกิสถาน อัฟกานิสถาน โซมาเลีย และเยเมน เป็นต้น 
ซึ่งการกระท าดังกล่าวไม่เพียงแต่จะสร้างความเสียหาย
ต่อกลุ่มเป้าหมาย ยังอาจสร้างผลกระทบต่อประชาชน        
ผู้บริสุทธิ์อีกด้วย จากฐานข้อมูลเกี่ยวกับปฏิบัติการ      
โดรนของมูลนิธิ "นิวอเมริกา" ที่รวบรวมตัวเลขจากสื่อ
กระแสหลักทั้งตะวันตกและปากีสถาน พบว่าตั้งแต่ปี 
๒๕๔๗ ถึง ๒๕ มิ.ย.๕๕ สหรัฐฯ ส่งโดรนโจมตีพื้นที่

ตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถาน ๓๐๗ ครั้ง ยอดผู้เสียชีวิตอยู่
ระหว่าง ๑,๘๕๕-๒,๘๔๘ คน ในจ านวนนี้ ประมาณ ๑,๕๖๒ -  
๒,๓๗๗ คน ถูกระบุว่าเป็นสมาชิกกลุ่มติดอาวุธ น่าจะเห็นได้ว่า
การตายที่ไม่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งอยู่ที่ประมาณ ๑๖%  

นับจากปี ๒๕๔๗ จนถึง ๒๕ มิ.ย.๕๕ สหรัฐฯ ส่งโดรนโจมตีพื้นที่ตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถาน ๓๐๗ ครั้ง ขณะยอดผู้เสียชีวิตอยู่
ระหว่าง ๑,๘๕๕-๒,๘๔๘ คน ในจ านวนนี้ ประมาณ ๑,๕๖๒-๒,๓๗๗ คน ถูกระบุว่าเป็นสมาชิกกลุ่มติดอาวุธ ฉะนั้น การตายที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง
ใดๆ กับความขัดแย้งนับจากปี ๒๕๔๗ จึงอยู่ที่ประมาณ ๑๖% การโจมตีด้วยโดรนซึ่งกลายเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงรูปแบบใหม่ที่ทางการทหาร
หลายประเทศทั่วโลกน ามาใช้เป็นอาวุธ กลับเป็นอาวุธทรงพลานุภาพที่เป็นภัยร้ายแรงยิ่งต่อพลเรือน จึงเป็นการตั้งค าถามว่าเหตุใดอาวุธที่ มี
ความทันสมัยกลับท าลายชีวิตผู้บริสุทธิ์มากมายขนาดนั้น  สาเหตุจะเป็นเพราะความผิดพลาดของระบบเทคโนโลยีหรือเป็นเพราะเป็นความ
บกพร่องทางจริยธรรมของผู้ควบคุมเทคโนโลยีกันแน่... 

บทความวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคงของประเทศรายสัปดาห์           ฉบับที่  ๗/๕๗          ๑๑ - ๑๗ พ.ย.๕๖ 

เทคโนโลยีโดรน : บทบาทจริยธรรมในการน ามาใช้ 
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กอปรกับข้อมูลของส านักงานผู้สื่อข่าว เชิงสอบสวน ระบุว่าม ี        
พลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย ๕๕๑ คนจากการโจมตีด้วยโดรนใน
ปากีสถาน เยเมน และโซมาเลีย แต่ตัวเลขจริงอาจสูงกว่านี้ ขณะท่ี
ตัวเลขจากคณะกรรมการสทิธมินษุยชนปากสีถาน ระบวุา่มผีูเ้สยีชวีติ
จากโดรนในปี ๒๕๕๓ ปีเดียว อย่างน้อย ๙๕๗ คน และต้ังแต่ป ี
๒๕๔๗ เชือ่วา่มผีูเ้สยีชวีติจากการโจมตี ๓๐๐ ครัง้ เปน็จ านวนหลาย
พนัคนและในจ านวนนัน้เปน็พลเรอืน  ๒๐%  

ส่งผลให้มีการต้ังค าถามในประเด็นความรับผิดชอบของ
สหรฐัฯ ในฐานะท่ีเปน็ผูป้ฏบิติัภารกจิดังกลา่ว โดยบางสว่นวจิารณว์่า 
นโยบายการส่งโดรนมุ่งสังหารเป้าหมาย เป็นการท้าทายระบบ
กฎหมายระหว่างประเทศ  อาจเป็นตัวกระตุ้นให้ประเทศอื่นละเลย
มาตรฐานสากลแบบเดียวกนั  
บทบาทของโดรนในรูปแบบอืน่ๆ 
 นอกจากบทบาททางความมัน่คง โดรนถกูน ามาใชใ้นกจิการ
พลเรือนท่ีมีความหลากหลายมากขึ้น อาทิ ๑) สหรัฐฯ ใช้โดรนใน
ภารกิจการตรวจตราทางด่วนท่ีมีระยะทางกว่า ๖ ล้านกิโลเมตร     
ซึ่งคาดว่าจะลดความเสี่ยงในการส่งเจ้าหน้าท่ีไปปฏิบัติหน้าท่ี         
๒) การส ารวจสัตว์ป่า โดยส านักส ารวจธรณีวิทยาสหรัฐฯ (U.S.    
Geological Survey) ใชโ้ดรนขนาดเลก็ติดต้ังกลอ้งบนัทึกภาพ ส ารวจ
นกกระเรียนเนินทราย (sandhill crane) ท่ีหายากและใกล้สูญพันธุ ์    
๓) การวจิยัชัน้บรรยากาศ โดยองคก์ารบรหิารการบนิอวกาศสหรฐัฯ 
(นาซา) ได้สง่โดรนขึน้ไปเพือ่ศกึษาการเปลีย่นแปลงของไอน้ าท่ีสง่ผล
กระทบต่อภมูอิากาศโลก  ๔) การบรรเทาความเดือดรอ้นจากภยัพบิติั 
ท่ีมกีารใชโ้ดรนอยา่งกวา้งขวาง ต้ังแต่การเขา้ไปในพืน้ท่ีมรีงัสเีขม้ขน้ 
เป็นอันตรายต่อคนปฏิบัติงาน อาทิการใช้งานหลังเกิดอุบัติเหตุ
นิวเคลียร์ ไปจนถึงการค้นหาผู้รอดชีวิตท่ีติดอยู่ในซากปรักหักพัง 
ลา่สดุ ๑๔ ก.ย.๕๖ นาซาได้ใชโ้ดรนเพือ่ศกึษาพายเุฮอรร์เิคน เพือ่แจง้
เตือนภัยประชาชน ความรุนแรงระดับต่างๆ ของพายุ และท านาย
เส้นทางของพายุ ๕) การเฝ้าระวังอาคาร ซึ่งอิสราเอลมีการพัฒนา   
โดรนรปูแมลงส าหรบัสบืขา่วภายในอาคาร 
บทบาทโดรนในประเทศไทย 

ประเทศไทยได้มกีารน าอากาศยานไรค้นขบัมาใชต้ั้งแต่สมยั
สงครามรม่เกลา้ ซึง่เปน็สงครามระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศลาว 
โดยมีการจัดหาอากาศยานไร้คนขับจากประเทศอังกฤษเข้า
ประจ าการในกองทัพอากาศไทยต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ คือรุ่น R4D 
SkyEye จ านวน ๗ ล า โดยประจ าการอยู่ท่ีฝูงบิน ๔๐๒ กองบิน ๔ 
ตาคล ีซึง่เปน็อากาศยานไรค้นขบัประเภท RPV (Remotely Piloted 
Vehicle) มีภารกิจตรวจการณ์และถ่ายภาพ แต่ด้วยข้อจ ากัดทาง
เทคโนโลยใีนขณะนัน้ท าใหย้าน RPV  ไมส่ามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของกองทัพได้เท่าท่ีควร เนือ่งจากยาน RPV เหมาะกบัการใช้

งานในพืน้ท่ีโลง่แจง้ แต่ไมเ่หมาะกบัการใชง้านในภมูปิระเทศท่ีเปน็ปา่
เขาอย่างประเทศไทย กระท่ังปี พ.ศ.๒๕๔๖ กองทพับกมีการจัดหา 
โดรน รุน่ Searcher Mk.1 จากประเทศอสิราเอลเขา้มาประจ าการท่ี
กองพลทหารปืนใหญ่ในภารกิจตรวจการณ์ ชี้เป้า และเป็นผู้ตรวจ
การณ์หนา้ ในการยิงปืนใหญ่ ต่อมากม็ีการจัดซื้อโดรนขนาดเลก็รุ่น 
RQ-11 Raven จากสหรัฐฯ ในภารกิจตรวจการของหน่วยทหารใน 
จชต. จนกระท่ังปัจจุบัน เกิดโครงการวิจัยทางด้านอากาศยานไร้
คนขบัหรอืโดรนเพือ่ใชใ้นกองทัพอยา่งจรงิจงั 
  ในส่วนของภาคพลเรือน เป็นโครงการวิจัยเพื่อ เพิ่ม
ประสทิธภิาพในการท าการเกษตร รวมท้ังใชร้ายงานภาพขา่วในวงการ
สือ่สารมวลชน 
บทส่งทา้ย 
  บทบาทของโดรนในอนาคตมีการคาดการณ์ว่าพัฒนาทาง
เทคโนโลยีจะมีศักยภาพท่ีหลากหลายและครอบคลุมมากขึ้น          
แต่อย่างไรก็ตามโดรนยังคงท างานภายใต้การก ากับดูแลของมนุษย ์   
ท้ังกระบวนการออกแบบ เลอืกเปา้หมาย และสัง่การโจมตี  แต่ในขณะ
ท่ีเทคโนโลยีนี้สามารถออกรบในสงครามได้แทนมนุษย์ เพราะมี
ประสทิธภิาพสงูกวา่ ลดการสญูเสยีก าลงัพลได้มาก  ซึง่หลายประเทศ
มีการประเมินว่าคุ้มค่ากว่าการสูญเสียทหาร ท้ังนี้การใช้เทคโนโลยี
ดังกลา่วเพือ่ท าลายเปา้หมายโดยไมไ่ด้ค านงึถงึผลกระทบท่ีอาจจะเกดิ
แก่ประชาชนผู้บริสุทธิ์ จึงควรมีการต้ังค าถามถึงความเหมาะสมใน   
การใช้โดรนเพื่อการสงคราม กับสิทธิชอบธรรมของมนุษย์ในการ
ด ารงชีวิต รวมท้ังในท้ายท่ีสุดแล้วขอบเขตจริยธรรมของผู้มีอ านาจ     
สัง่การโจมตีด้วยโดรน ควรเปน็เชน่ไร ...   
ขอ้มลูอา้งองิ 
 - อาภรณ์ พลเสน,น.อ. รู้จักกับอากาศยานไร้คนขับ .                  
http://dtad.dti.or.th/index.php?option=com_content&view= 
article&id=129:nmanned-aerial-vehicle-intro&catid=8:special
-article&Itemid=10 ๑๓ พ.ย.๕๖ 
 - ๘ ภารกิจยาน “โดรน” ใกล้ตัวเข้ามาเรื่อยๆ.http://
www .manage r . c o . t h / s c i ence/v iewnews . a spx?
NewsID=9560000036478 ๑๓ พ.ย.๕๖ 
  - อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle:UAV) 
อปุกรณเ์พือ่ภารกจิตรวจการณจ์ าเปน็ต้องใชเ้พือ่ลดการสญูเสยีเจา้หนา้ท่ี
ใน ๓ จชต.http://mimbenjamaphon.wordpress.com/2013/09/11/   
๑๓ พ.ย.๕๖ 
ภาพประกอบ   www.google.com  
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