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การคนพบทางวิทยาศาสตรไมวาจะดวย
ความต้ังใจหรือความบังเอิญของปรากฏการณ
ตามธรรมชาติหรือจากการทดลองตางๆ อาทิ
การคนพบพลังแมเหล็ก กระแสไฟฟา หรือการ
คนพบโดยบงัเอิญของคณะท่ีถายทําภาพยนตร
ของฮอลลีวูดท่ีพบไมโครเวพ (microwave) จาก
การกระโดดของคล่ืนกระแสไฟฟาในหลอดแกว
(traveling wave tube) ในขณะถายทําภาพยนตร
ท่ีหองทดลองของมหาวิทยาลัยคาลเทค (Caltech
University Lab.) ท่ีนําแสดงโดย บอรีส คาลอฟ
(Boris Karlof) เกี่ยวกับผีดิบแฟรงเกนสไตน
(Frankenstein) ในป พ.ศ. 2474 เม่ือ 84 ปมา
แลวลวนเปนความตอเนือ่งของเร่ืองราวของการ
คนพบทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยตีลอดมา

หรือแมกระท่ังการคนพบคล่ืนวิทยจุรจดั
ท่ีแทรกเขามาในเคร่ืองรับของรถยนตขณะขับ
ผานสายไฟฟาหรือตึกสงูๆ ลวนเปนปรากฏการณ
ท่ีตอเนื่องของพัฒนาการทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีท้ังสิน้

ผลผลิตดีๆ ท่ีเกิดจากวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีนั้นมีหลากหลาย โดยเฉพาะจาก
นกัประดิษฐ วิศวกร ท่ีมีความคิดริเร่ิมทางธรุกจิ
(engineering with entrepreneurship) เชน
วลิเลีย่ม ฮวิเลท็ (William Hewlett) และ เดวิด
แพคการด (David Packard) เจาของผลิตภัณฑ

คอมพวิเตอรท่ีทุกคนในโลกรูจกัดีในนาม เอชพี
(HP Products) หลายคนคงไมทราบวาบริษัท
นี้เร่ิมมาจากโรงงานเล็กๆ ในเมืองพาโลอัลโต
(Palo Alto) รัฐแคลิฟอรเนีย ซึ่งเปนโรงเก็บรถ
ของเดวิด แพค็การด ท่ีแตงงานมีภริยาแลว และ
มีวิลเล่ียม ฮิวเล็ท ท่ียงัเปนหนุมโสดอาศัยอยูใน
หองเล็กๆ ขางหลังบานนั้น

ท้ั งสองคนเปนเพื่ อนเรียนรวมชั้ นท่ี
มหาวิทยาลัย สแตนฟอรด ซึ่งอยู ในซิลิกอน
แวลเลยของรัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา

ในป พ.ศ. 2482  เม่ือ 76 ปท่ีแลว ท้ังสอง
คนไดจดทะเบยีนต้ังบริษทัโดยใชชือ่ยอของตนเอง

ดวยการโยนหัวโยนกอยวาจะไดชื่อใครข้ึนกอน
ฮิวเล็ทชนะเลยไดชื่อเปน ฮิวเล็ทแพคการด
(Hewlett Packard) มีเงินลงทุนรวมกัน 538
เหรียญ

ผลิตภัณฑชิน้แรกของบริษทั เปนอุปกรณ
อีเล็กทรอนิคสชื่อ ออสซิลเลเตอร (Oscillator)
เปนตัวสงสัญญาณคล่ืนวิทยุ (pure tone)
สาํหรับใชกบัอุปกรณของระบบเคร่ืองเสยีงตางๆ
ผลิตจากตัวความตานทาน (Resistance) และ
ตัวความจ ุ(Capacitance) ใหชือ่รุนของผลิตภัณฑ
นีว้า Model 200A ขายใหแกบริษทัวอลท ดิสนีย่
ราคา 71 เหรียญ สําหรับใชกับอุปกรณถายทํา
ภาพยนตร และอุปกรณระบบเสียงในโรงฉาย
เปนเสียงเพิ่มพิเศษ (Special Effect) ประกอบ
ภาพยนตรเร่ืองแฟนตาเซีย (Fantasia) ซึ่งนํา
ออกฉายท่ัวโลกใน พ.ศ. 2483 - 2484

ผลของธรุกจิในปแรก พ.ศ. 2482 มีกาํไร
1,500 เหรียญ จากยอดขาย 5,000 เหรียญ
ยอดขายและกาํไรเพิม่ข้ึนตลอดระยะเร่ือยมาทุก
ป จนถึงปท่ี 75  ในป พ.ศ. 2557 ท่ีผานมา มี
ยอดขายท้ังหมดของปรวม 109 พนัลานเหรียญ
($ 109 billion)

เดวิด แพค็การด เสยีชวิีตในป พ.ศ. 2539
ตามดวยวิลเล่ียม ฮิวเล็ท ในป พ.ศ. 2544 แต
บริษัท เอชพี ของเขาท้ังสองยังอยูตอไปดวย
ความม่ันคงและยั่งยืน

ผลผลิตจากวิทยาศาสตรและเทคโนโลยมีี
หลากหลายเหลือคณานับ ตัวอยางเชน

1.มนษุยหุนยนต (Humanoid Robotic)
เม่ือวันท่ี 6 มิถุนายน ท่ีผานมา มีการ

ประกวดและแขงขันหุนยนตนานาชาติท่ีเมือง
โพโมนา (Pomona) รัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐ
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อเมริกา งานนี้ไดรับการสนับสนุนจากดีอารซี
(DRC; DARPA Robotic Challenge) ท่ีอยูใน
เครือของสาํนกัวิจยัดานการปองกนัประเทศของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (DARPA; US Defense
Advanced Research Projects Agency)  มีผูสง
เขาแขงขันจาก 6 ประเทศ ปรากฏวาทีมชนะ
เปนกลุมนักประดิษฐจากเคเอไอเอสที (KAIST;
Korea Advanced Institute of Science and
Technology, KAIST) จากแทจ็อน เกาหลีใต
(Daejeon, South Korea) ไดรับเงินสองลาน
เหรียญเปนรางวัลกลับบาน ถอืเปนสดุยอดหนึง่
ของผลผลิตของเทคโนโลยทีางหุนยนตท่ีถกูบงัคับ
โดยคล่ืนวิทย ุ(Humanoid Robotic Engineering)

โนเบ้ิล (Richard Noble, Project Director)
ท่ีเคยทําสถติิการแขงรถชือ่ ทรสัทท ู(Thrust II)
ทําความเร็วถึง 1019 กิโลเมตรตอชั่วโมง ในป
พ.ศ. 2526 เม่ือ 22 ป มาแลว สําหรับแอนด้ี
กรีน นัน้ เคยทําสถติิขับรถความเร็วสงูชือ่ ทรสัท
เอสเอสซี (Thrust SSC) ว่ิงผานกําแพงเสียง
(Sub-Sonic, Sonic, Hyper Sonic, Sound
Barriers) ท่ีทะเลทรายแบล็กรอค (Black Rock)
รัฐเนวาดา ดวยความเร็ว 1228 กิโลเมตรตอ
ชั่วโมงมาเม่ือหาปท่ีแลว ในป พ.ศ. 2550  มี
วัตถุประสงคสาํหรับโครงการนี้คือ

1.  เพื่อทําสถิติใหมสําหรับแอนด้ี กรีน
2.  เปาหมายของสถิติใหม ท่ี  1,600

สามารถสําเร็จ ทําการว่ิงทดลองไดท่ีสนาม
ทดสอบในประเทศแอฟริกาใต (South Africa)
ซึง่กําหนดไวในปลายปหนา (พ.ศ. 2559)

3. รถยนตปราศจากคนขับ  (Autonomous
Vehicle)

ณ วันนี้ อุตสาหกรรมยานยนตท่ัวโลก

2.ยานยนตวิง่เรว็เทาเสยีง (Fastest Car
in The World )

ณ ปจจบุนั วันนีท่ี้เมืองบริสตอล ประเทศ
อังกฤษ (Bristol, England) มีทีมของนักแขงรถ
นักออกแบบ วิศวกร ชางหลายสาขา กําลัง
ขะมักเขมนอยูกับการสรางยานยนตท่ีตองการ
ใหว่ิงดวยความเร็วเทากับความเร็วของเสียงท่ี
1,600 กิโลเมตรตอชั่วโมง ดวยความเร็วสูง
ขนาดนี้ จึงจําเปนจะตองใชพลังงานขับเคล่ือน
จากจรวด (rocket) และใหชื่อยานยนตนี้วา
บลัดฮาวด (Bloodhound SSC - Super Sonic
Car)  ในทีมงานนี้ มีนักแขงรถระดับโลกชื่อ
แอนดี ้กรนี (Andy Green) และนกัวิทยาศาสตร
การบินชื่อ รอน เอเยอร (Ron Ayers, Aero-
dynamicist) และมีหัวหนาโครงการชือ่ รชิารด

กิโลเมตรตอชั่วโมง
3.  เพื่อกระตุน เสริมสรางความสนใจใน

การคนควาทดลองใหแกนักประดิษฐ วิศวกร
รุนตอไป เชนกันกับโครงการของยานอวกาศ
อพอลโล ท่ีประสบความสําเร็จในทศวรรษของ
ค.ศ. 1960 และ 1970 ท่ีผานมา

ณ วันนี้ โครงการสรางยานยนตจรวด
บลัดฮาวด ไดดําเนินการมากวาคร่ึงแลว คงจะ

กําลังแขงขันกันประยุกตใชวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยพัีฒนาการบังคบัรถยนตใหวิง่บนถนนได
อยางปลอดภัยโดยปราศจากคนขับ (Autonomous
Vehicle)

รัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา ใหชื่อวา
โรโบคาร (Robocar) หนวยงานของรัฐท่ีเกีย่วกบั
การขนสงและความปลอดภัยไดกาํหนดใหมีการ
ขออนญุาตกอนทําการทดสอบหรือทดลอง ตอง
ระบุชื่อผูรับผิดชอบ (operator) และชนิดของ
ยานยนตท่ี ใชในการทดสอบและทดลองบน
ถนนของรัฐ ซึ่ง ณ วันนี้ มีผูยื่นขออนุญาตรวม
8 บริษัท ไดแก

1. กูเก้ิล (Google) มีคนขับผูรับผิดชอบ
186 คน รถ 48 คัน มีรถเล็กซัสและพรีอุส
(Prius)

Bloodhound SCC Test Run

Humanoid Robotic
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2. โฟล กสวาเก น (Volkswagen)
ผูรับผิดชอบ 30 คน รถ 3 คัน

3. นิสสัน (Nissan) 18 คน รถ 3 คัน
4. เทสลา (Tesla) 16 คน รถ12 คัน
5. เมอรเซเดส (Mercedes) 13 คน รถ

5 คัน
6. บอช (Bosch) 12 คน รถ 2 คัน
7. เดลฟ (Delphi) 9 คน  รถ 2 คัน
8. ครุยส (Cruise) 6 คน รถ 2 คัน

ดานการควบคุมขับข่ียานยนต (hiring experts)
พัฒนาระบบซอฟแวรทีเ่ก่ียวกับทศิทางและแผนที่
ตางๆ (mapping and navigation technologies)
ท่ีนับวากาวหนาเหนือกวาบริษัทอ่ืนๆ มาก

ขณะเดียวกนั ท่ีรัฐมิชแิกนไดเร่ิมโครงการ
ชื่อวา เอ็มซิตี้  (MCity) โดยมีมหาวิทยาลัย
มิชิแกนเปนแกนนํา รวมคิดเพื่ อท่ี จะทําให
อุตสาหกรรมการผลิตรถยนตกลับมาเจริญท่ี
เมืองดีทรอยท (Detroit) อีกคร้ังหนึ่ง

และขณะเดียวกัน ในยุโรป เชน อังกฤษ

พัฒนาเทคโนโลยี่ดังกลาวท่ีกรุงปกกิ่งและนคร
เซี่ยงไฮ ดวย

เพื่อเรงงานการวิจัยและการพัฒนา รัฐ
แคลิฟอรเนีย ไดจัดใหมีศูนยการทดลองและ
ทดสอบอุปกรณของยานยนตในโครงการนี้ ท่ี
เมืองคอนคอรด (Concord) ซึ่งเดิมเปนสถานท่ี
ทดสอบอาวุธของทหารเรือ ใหชื่อวา โกเมน็ตัม้
สเตช่ัน (GoMentum Station) และในขณะ
เดียวกันนี ้หลายบริษัทในแคลิฟอรเนีย รวมท้ัง
แอพเปล (Apple) ตางก็มีโครงการติดตามการ
พัฒนาคนควาวจิยัของธรุกิจดานน้ีกันอยางใกลชดิ
ตอเนือ่งทําใหมองเห็นวาในอนาคตไมไกลจากนี้
ถนนในรัฐแคลิฟอรเนียคงจะเต็มไปดวยรถท่ี
ปราศจากคนขับหรือขับดวยหุนยนตเต็มถนน
อยางแนนอน

4. อากาศยานไรพลขับ (Unmanned
Aerial Vehicle-Drone)

จะพบผลผลติจากการประยกุตใชเทคโนโลยี
ไดทุกแหง ไมวาในน้ํา บนบก หรือ บนทองฟา
ในอากาศ หลายคนคงจะจําภาพการสูรบใน
ตะวันออกกลาง เชน อิรักหรืออาฟกานสิถาน ท่ี
สหรัฐอเมริกาใชอากาศยานหรือเคร่ืองบินท่ี
ปราศจากพลขับเขาท้ิงระเบดิหรือโจมตีขาศึกใน
สนามรบได อากาศยานประเภทนีมี้ชือ่เฉพาะวา
ยูเอวี (UAV; Unmanned Aerial Vehicle)  หรือ
พฒันามาเปนอีกรูปแบบหนึง่ท่ีเรียกกนัสัน้ๆ วา
โดรน (Drone)

โดรนไดรับการพัฒนาตอเนื่องมาจาก
เฮลิคอปเตอร ซึ่งเปนยานอากาศชนิดปกหมุน
เพิม่หลายใบพดัมาเปนมัลติคอปเตอร (multi -
copters) และเพิม่มอเตอร ใบพดั ระบบควบคุม
ท้ังโดยการใชวิทยุบังคับจากทางไกล หรือใส
ระบบอัตโนมัติ ใหข้ึนลงแนวต้ัง เล้ียวซาย เล้ียว
ขวา เดินหนา ถอยหลังไดดวยตนเองอีก พัฒนา
มาเปนโดรน

และฝร่ังเศสตางก็ไดเร่ิมโครงการนี้ เชนกัน
สําหรับจีนเองก็มีโครงการของบริษัทยักษใหญ
ชือ่ไบดู (Baidu) รวมกนักบับริษทับเีอ็มดับเบิล้ยู
(BMW) ผูผลิตรถยนตของเยอรมนี ทดสอบ

Autonomous Vehicle

MQ-1 Predator Drone

ปจจุบันมีการนําโดรนไปใชประโยชน
มากมายหลายชนิด โดยการติดอุปกรณเปน
กลองชวยใหมองเห็นสําหรับถายภาพนิ่ง ภาพ
เคล่ือนไหว ใชในอุตสาหกรรมตางๆ เชน งาน

กอนหนาน้ีมกีารยืน่ขอและออกใบอนุญาต
กนัในรัฐเนวาดา (Nevada) ซึง่มีบรรยากาศของ
ถนนและสิ่งแวดลอมเอ้ืออํานวยในการทดลอง
ยานยนตมากกวาของรัฐแคลิฟอรเนีย แตเนื่อง
จากรัฐแคลิฟอรเนียมีองคกร หางราน บริษัท
เอกชนท่ีเปนแกนหลักในการพัฒนาประยุกต
ใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานนี้มากกวา
โดยเฉพาะในชุมชนท่ีเรียกวา ซิลกิอนแวลเลย
(Silicon Valley) ท่ีทุกบริษทัในโครงการทดสอบ
การว่ิงรถโดยปราศจากคนขับนีจ้ะตองพึง่พาอาศัย
ในดานของเทคโนโลยีก่ารควบคุม ระบบการสง
สัญญาณการควบคุม ซอฟแวร ฮารดแวร ไฟฟา
เคร่ืองกล หุนยนต และอ่ืนๆ  เกอืบทุกบริษัทจงึ
มีท่ีทํางานหรือสาขาสําหรับติดตอธุรกิจอยูใน
ปริมณฑลของชุมชนรอบอาวซานฟรานซิสโก
(San Francisco Bay Area) ท่ีอยูใกลกบัซลิิกอน
แวลเลย เพือ่แขงขันกนัหาขอมูลจากแหลงตางๆ
เพือ่งานวิจยัและพัฒนาตามตองการ

แตสิง่ท่ีรัฐแคลิฟอรเนยีตองการและกงัวล
มากคือความรับผิดชอบในความปลอดภัยและ
ความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการทดลอง
และทดสอบระบบของยานยนตไรคนขับนี้ บาง
บริษทั เชน กเูกิล้ ไมเคยผลิตรถยนตเลย แตกไ็ด
ชือ่วาเปนผูริเร่ิมเทคโนโลยีไ่รคนขับ ไดซือ้บริษทั
เร่ิมตนธรุกจิดานนี ้(start ups) จางผูเชีย่วชาญ
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กอสราง แทนขุดเจาะน้ํามัน ตรวจใบพัดกังหัน
ของเคร่ืองกําเนิดไฟฟาพลังงานลมกลางทะเล
ถายภาพยนตร หรือตรวจการเผาไหมของเปลว
เพลิงท่ียอดปลองของโรงกล่ันน้าํมันท่ีมนษุยไม
สามารถเขาถึงได เปนตน

การพัฒนาของโดรนยงัมีตอเนื่องในการ
เพิม่ระยะทาง การรับน้าํหนัก และชัว่โมงปฏิบติั
งาน ตองใชความรู ความชาํนาญทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี่หลายสาขาท้ังอีเล็กทรอนิกส
ดานคล่ืนวิทยุ เคร่ืองกล ไฟฟา การสือ่สาร การ
ควบคุมตางๆ ของการบินและของนักบิน เพื่อ
ประยุกตใชทางทหารท่ีตองการขนาดใหญและ

รับน้ําหนักมากสําหรับติดต้ังอาวุธยุทโธปกรณ
เฉพาะกิจ และเพื่อเปนการคาหรือการพาณิชย
(commercial) ซึง่มีขนาดเล็กสาํหรับผูสนใจเลน
เปนงานอดิเรก (hobby)

ในสหรัฐอเมริกา หนวยงานของรัฐชื่อ
เอฟเอเอ (FAA; US Federal Aviation Administration)
เปนผูกํากับ กําหนดกติกาการบินของอากาศ
ยานทุกชนิด ดูแลความปลอดภัยของนานฟา
ท่ัวท้ังประเทศ

เนื่องจากเคยมีผูสงโดรนลวงลํ้าเขตร้ัว
เขาไปในทําเนยีบของประธานาธบิดี สาํนกังาน
เอฟเอเอจึ งไดออกกฎว า โดรนท่ี จําหน าย
สาํหรับการพาณชิย จะตองมีขนาดเล็ก น้าํหนกั
ไมเกิน 55 ปอนด (25 กิโลกรัม) และตองขอ
อนญุาตการข้ึนลงและใชงานทุกแหง

ในตลาดของสหรัฐอเมริกามีโดรนสาํหรับ
มือสมัครเลน จําหนาย 3 ขนาด

ขนาดเล็กสุด ชื่อ ดีเจไอ แฟนทอมทู
(DJI Phanthom II) ขับเคล่ือนดวยมอเตอรสี่ตัว
ขนาดใบพัด 23 เซนติเมตร แบตเตอร่ี 5.2
แอมแปร-ชัว่โมง เวลาบนิ 25 นาที ราคา 700 เหรียญ

ขนาดใหญสุดสําหรับผูสมัครเลน ชื่อ
เอกซโฟนด (XFold Cinema X8 Basic) มี
มอเตอร ขับเคล่ือน 8 ตัว ขนาดใบพัด 41
เซนติเมตร แบตเตอร่ี 44 แอมแปร-ชั่วโมง

บินได 30 นาที ราคา 10,000 เหรียญ
โดยท่ัวไป ผูใชโดรนจะติดต้ังกลองถาย

ภาพนิ่ งหรือภาพท่ี เคล่ือนไหวตามตองการ
โดยยึดติดกับฐานของโดรนเพื่อใชงาน ซึ่งใน
ทางปฏิบัติแลวจําเปนจะตองมีผูควบคุมภาพ
(Videographer) และผูควบคุมการบิน (Drone

Pilot) ทํางานควบคูกัน
บริษัทรถไฟในสหรัฐอเมริกาใชโดรน

ตรวจระบบราง
ไมนานมานี ้บริษทัรักษาความปลอดภัย

ระบบรางของสหรัฐอเมริกาชื่อ ฮอทเรลแอล
แอลซี (Hotrail LLC) ตกลงจะใชโดรนชวยใน
การตรวจระบบความปลอดภัยของรางรถไฟและ
มีผูท่ีใชโดรนในระบบนี้แลวท่ีประเทศโปแลนด
ชือ่บริษทั พเีคพคีารโก (PKP Cargo) ซึง่แจงวา
ไดผลดี สามารถสรางความปลอดภัย ลดการ
สญูหายของสนิคาไดอยางมาก

ท่ีผานมาในสหรัฐอเมริกา นอกเหนือไป

จากการใชโดรนชวยในงานกอสรางตางๆ รวม
งานการขยายเสนทางของรางในซานตาคลารา
เคาต้ี  (Santa Clara County) รัฐแคลิฟอรเนีย
แลว ยังมีการใชโดรนชวยงานตรวจสภาพราง
รถไฟของ บริษัทบี เอ็นเอสเอฟ (BNSF-
Burlington Northern Santa Fe Railroad)
ตามเงื่อนไขท่ีกําหนดโดยเอฟเอเอท่ีใหใชโดรน
เฉพาะในเสนทางของรางรถไฟและใชความเร็ว
ไดไมเกิน 55 นอต (Knots-ไมลอากาศ)

สําหรับการเรียนรู เร่ืองโดรนในสหรัฐ
อเมริกา อาจติดตอไดท่ี Unmanned Vehicle
University, Phoenix,  Arizona, USA


