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Microwave

การคนพบทางวิทยาศาสตรไมวา จะดวย
ความตั้งใจหรือความบังเอิญของปรากฏการณ
ตามธรรมชาติหรือจากการทดลองตางๆ อาทิ
การคนพบพลังแมเหล็ก กระแสไฟฟา หรือการ
คนพบโดยบังเอิญของคณะที่ถายทําภาพยนตร
ของฮอลลีวดู ทีพ่ บไมโครเวพ (microwave) จาก
การกระโดดของคลืน่ กระแสไฟฟาในหลอดแกว
(traveling wave tube) ในขณะถายทําภาพยนตร
ทีห่ อ งทดลองของมหาวิทยาลัยคาลเทค (Caltech
University Lab.) ที่นําแสดงโดย บอรีส คาลอฟ
(Boris Karlof) เกี่ยวกับผีดิบแฟรงเกนสไตน
(Frankenstein) ในป พ.ศ. 2474 เมือ่ 84 ปมา
แลวลวนเปนความตอเนือ่ งของเรือ่ งราวของการ
คนพบทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตลอดมา
หรือแมกระทัง่ การคนพบคลืน่ วิทยุจรจัด
ที่แทรกเขามาในเครื่องรับของรถยนตขณะขับ
ผานสายไฟฟาหรือตึกสูงๆ ลวนเปนปรากฏการณ
ที่ตอเนื่องของพัฒนาการทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทงั้ สิน้
ผลผลิตดีๆ ที่เกิดจากวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี นั้ นมี หลากหลาย โดยเฉพาะจาก
นักประดิษฐ วิศวกร ทีม่ คี วามคิดริเริม่ ทางธุรกิจ
(engineering with entrepreneurship) เชน
วิลเลีย่ ม ฮิวเล็ท (William Hewlett) และ เดวิด
แพคการด (David Packard) เจาของผลิตภัณฑ

Oscillator Model HP200A

คอมพิวเตอรทที่ กุ คนในโลกรูจ กั ดีในนาม เอชพี
(HP Products) หลายคนคงไมทราบวาบริษัท
นี้เริ่มมาจากโรงงานเล็กๆ ในเมืองพาโลอัลโต
(Palo Alto) รัฐแคลิฟอรเนีย ซึ่งเปนโรงเก็บรถ
ของเดวิด แพ็คการด ทีแ่ ตงงานมีภริยาแลว และ
มีวิลเลีย่ ม ฮิวเล็ท ทีย่ งั เปนหนุม โสดอาศัยอยูใ น
หองเล็กๆ ขางหลังบานนั้น
ทั้ งสองคนเป น เพื่ อนเรี ย นร ว มชั้ นที่
มหาวิ ทยาลัย สแตนฟอรด ซึ่ งอยู ในซิลิ กอน
แวลเลยของรัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา
ในป พ.ศ. 2482 เมือ่ 76 ปทแี่ ลว ทัง้ สอง
คนไดจดทะเบียนตัง้ บริษทั โดยใชชอื่ ยอของตนเอง

ดวยการโยนหัวโยนกอยวาจะไดชื่อใครขึ้นกอน
ฮิวเล็ทชนะเลยไดชื่ อเปน ฮิวเล็ทแพคการด
(Hewlett Packard) มีเงินลงทุนรวมกัน 538
เหรียญ
ผลิตภัณฑชนิ้ แรกของบริษทั เปนอุปกรณ
อีเล็กทรอนิคสชื่อ ออสซิลเลเตอร (Oscillator)
เป นตั วส ง สั ญญาณคลื่ น วิ ท ยุ (pure tone)
สําหรับใชกบั อุปกรณของระบบเครือ่ งเสียงตางๆ
ผลิตจากตัวความตานทาน (Resistance) และ
ตัวความจุ (Capacitance) ใหชอื่ รุน ของผลิตภัณฑ
นีว้ า Model 200A ขายใหแกบริษทั วอลท ดิสนีย่ 
ราคา 71 เหรียญ สําหรับใชกับอุปกรณถายทํา
ภาพยนตร และอุปกรณระบบเสียงในโรงฉาย
เปนเสียงเพิ่มพิเศษ (Special Effect) ประกอบ
ภาพยนตรเรื่องแฟนตาเซีย (Fantasia) ซึ่งนํา
ออกฉายทั่วโลกใน พ.ศ. 2483 - 2484
ผลของธุรกิจในปแรก พ.ศ. 2482 มีกาํ ไร
1,500 เหรียญ จากยอดขาย 5,000 เหรียญ
ยอดขายและกําไรเพิม่ ขึน้ ตลอดระยะเรือ่ ยมาทุก
ป จนถึงปที่ 75 ในป พ.ศ. 2557 ที่ผานมา มี
ยอดขายทัง้ หมดของปรวม 109 พันลานเหรียญ
($ 109 billion)
เดวิด แพ็คการด เสียชีวติ ในป พ.ศ. 2539
ตามดวยวิลเลี่ยม ฮิวเล็ท ในป พ.ศ. 2544 แต
บริษัท เอชพี ของเขาทั้ งสองยังอยู ตอไปดวย
ความมั่นคงและยั่งยืน
ผลผลิตจากวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมี
หลากหลายเหลือคณานับ ตัวอยางเชน
1.มนุษยหนุ ยนต (Humanoid Robotic)
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ที่ผานมา มีการ
ประกวดและแขงขันหุนยนตนานาชาติที่เมือง
โพโมนา (Pomona) รัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐ
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อเมริกา งานนี้ไดรับการสนับสนุนจากดีอารซี
(DRC; DARPA Robotic Challenge) ที่อยูใน
เครือของสํานักวิจยั ดานการปองกันประเทศของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (DARPA; US Defense
Advanced Research Projects Agency) มีผูสง
เขาแขงขันจาก 6 ประเทศ ปรากฏวาทีมชนะ
เปนกลุม นักประดิษฐจากเคเอไอเอสที (KAIST;
Korea Advanced Institute of Science and
Technology, KAIST) จากแทจ็อน เกาหลีใต
(Daejeon, South Korea) ไดรับเงินสองลาน
เหรียญเปนรางวัลกลับบาน ถือเปนสุดยอดหนึง่
ของผลผลิตของเทคโนโลยีทางหุน ยนตทถี่ กู บังคับ
โดยคลืน่ วิทยุ (Humanoid Robotic Engineering)

2.ยานยนตวงิ่ เร็วเทาเสียง (Fastest Car
in The World )
ณ ปจจุบนั วันนีท้ เี่ มืองบริสตอล ประเทศ
อังกฤษ (Bristol, England) มีทีมของนักแขงรถ
นั ก ออกแบบ วิ ศวกร ช างหลายสาขา กําลั ง
ขะมักเขมนอยูกับการสรางยานยนตที่ตองการ
ใหวิ่งดวยความเร็วเทากับความเร็วของเสียงที่
1,600 กิโลเมตรตอชั่ วโมง ดวยความเร็วสูง
ขนาดนี้ จึงจําเปนจะตองใชพลังงานขับเคลื่อน
จากจรวด (rocket) และให ชื่ อยานยนตนี้ วา
บลัดฮาวด (Bloodhound SSC - Super Sonic
Car) ในทีมงานนี้ มีนักแขงรถระดับโลกชื่ อ
แอนดี้ กรีน (Andy Green) และนักวิทยาศาสตร
การบินชื่อ รอน เอเยอร (Ron Ayers, Aerodynamicist) และมีหัวหนาโครงการชือ่ ริชารด

โนเบิ้ล (Richard Noble, Project Director)
ทีเ่ คยทําสถิตกิ ารแขงรถชือ่ ทรัสททู (Thrust II)
ทําความเร็วถึง 1019 กิโลเมตรตอชั่วโมง ในป
พ.ศ. 2526 เมื่อ 22 ป มาแลว สําหรับแอนดี้
กรีน นัน้ เคยทําสถิตขิ บั รถความเร็วสูงชือ่ ทรัสท
เอสเอสซี (Thrust SSC) วิ่งผานกําแพงเสียง
(Sub-Sonic, Sonic, Hyper Sonic, Sound
Barriers) ทีท่ ะเลทรายแบล็กรอค (Black Rock)
รัฐเนวาดา ดวยความเร็ว 1228 กิโลเมตรตอ
ชั่วโมงมาเมื่อหาปที่แลว ในป พ.ศ. 2550 มี
วัตถุประสงคสาํ หรับโครงการนี้คอื
1. เพื่อทําสถิติใหมสําหรับแอนดี้ กรีน
2. เป าหมายของสถิ ติ ใหม ที่ 1,600

Bloodhound SCC Test Run

กิโลเมตรตอชั่วโมง
3. เพื่อกระตุน เสริมสรางความสนใจใน
การคนควาทดลองใหแกนักประดิษฐ วิศวกร
รุนตอไป เชนกันกับโครงการของยานอวกาศ
อพอลโล ที่ประสบความสําเร็จในทศวรรษของ
ค.ศ. 1960 และ 1970 ที่ผา นมา
ณ วันนี้ โครงการสรางยานยนตจรวด
บลัดฮาวด ไดดําเนินการมากวาครึ่งแลว คงจะ

Humanoid Robotic

สามารถสําเร็ จ ทําการวิ่ ง ทดลองได ที่ สนาม
ทดสอบในประเทศแอฟริกาใต (South Africa)
ซึง่ กําหนดไวในปลายปหนา (พ.ศ. 2559)
3. รถยนตปราศจากคนขับ (Autonomous
Vehicle)
ณ วันนี้ อุตสาหกรรมยานยนตทั่วโลก

กําลังแขงขันกั นประยุกต ใช วิ ทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีพฒ
ั นาการบังคับรถยนตใหวงิ่ บนถนนได
อยางปลอดภัยโดยปราศจากคนขับ (Autonomous
Vehicle)
รัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา ใหชื่อวา
โรโบคาร (Robocar) หนวยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วกับ
การขนสงและความปลอดภัยไดกาํ หนดใหมกี าร
ขออนุญาตกอนทําการทดสอบหรือทดลอง ตอง
ระบุชื่อผูรับผิดชอบ (operator) และชนิดของ
ยานยนต ที่ ใช ในการทดสอบและทดลองบน
ถนนของรัฐ ซึ่ง ณ วันนี้ มีผูยื่นขออนุญาตรวม
8 บริษัท ไดแก
1. กูเกิ้ล (Google) มีคนขับผูรบั ผิดชอบ
186 คน รถ 48 คัน มีรถเล็กซัสและพรีอุส
(Prius)
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Autonomous Vehicle

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
กอนหนานีม้ กี ารยืน่ ขอและออกใบอนุญาต
กันในรัฐเนวาดา (Nevada) ซึง่ มีบรรยากาศของ
ถนนและสิ่งแวดลอมเอื้ออํานวยในการทดลอง
ยานยนตมากกวาของรัฐแคลิฟอรเนีย แตเนื่อง
จากรัฐแคลิฟอรเนียมีองคกร หางราน บริษัท
เอกชนที่ เปนแกนหลักในการพัฒนาประยุกต
ใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานนี้ มากกวา
โดยเฉพาะในชุมชนที่เรียกวา ซิลกิ อนแวลเลย
(Silicon Valley) ทีท่ กุ บริษทั ในโครงการทดสอบ
การวิง่ รถโดยปราศจากคนขับนีจ้ ะตองพึง่ พาอาศัย
ในดานของเทคโนโลยีก่ ารควบคุม ระบบการสง
สัญญาณการควบคุม ซอฟแวร ฮารดแวร ไฟฟา
เครื่องกล หุนยนต และอืน่ ๆ เกือบทุกบริษัทจึง
มีที่ทํางานหรือสาขาสําหรับติดตอธุรกิจอยูใน
ปริมณฑลของชุมชนรอบอาวซานฟรานซิสโก
(San Francisco Bay Area) ทีอ่ ยูใ กลกบั ซิลกิ อ น
แวลเลย เพือ่ แขงขันกันหาขอมูลจากแหลงตางๆ
เพือ่ งานวิจยั และพัฒนาตามตองการ
แตสงิ่ ทีร่ ฐั แคลิฟอรเนียตองการและกังวล
มากคือความรับผิดชอบในความปลอดภัยและ
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทดลอง
และทดสอบระบบของยานยนตไรคนขับนี้ บาง
บริษทั เชน กูเกิล้ ไมเคยผลิตรถยนตเลย แตกไ็ ด
ชือ่ วาเปนผูร เิ ริม่ เทคโนโลยีไ่ รคนขับ ไดซอื้ บริษทั
เริม่ ตนธุรกิจดานนี้ (start ups) จางผูเ ชีย่ วชาญ

ดานการควบคุมขับขีย่ านยนต (hiring experts)
พัฒนาระบบซอฟแวรทเี่ กีย่ วกับทิศทางและแผนที่
ตางๆ (mapping and navigation technologies)
ที่นับวากาวหนาเหนือกวาบริษัทอื่นๆ มาก
ขณะเดียวกัน ทีร่ ฐั มิชแิ กนไดเริม่ โครงการ
ชื่ อวา เอ็มซิตี้ (MCity) โดยมีมหาวิทยาลัย
มิ ชิ แกนเป น แกนนํา ร ว มคิ ด เพื่ อที่ จ ะทําให
อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต กลั บมาเจริญที่
เมืองดีทรอยท (Detroit) อีกครั้งหนึ่ง
และขณะเดียวกัน ในยุโรป เชน อังกฤษ

พัฒนาเทคโนโลยี่ดังกลาวที่กรุงปกกิ่งและนคร
เซี่ยงไฮ ดวย
เพื่อเรงงานการวิจัยและการพัฒนา รัฐ
แคลิฟอรเนีย ไดจัดใหมีศูนยการทดลองและ
ทดสอบอุปกรณของยานยนตในโครงการนี้ ที่
เมืองคอนคอรด (Concord) ซึ่งเดิมเปนสถานที่
ทดสอบอาวุธของทหารเรือ ใหชื่อวา โกเม็นตัม้
สเตชั่ น (GoMentum Station) และในขณะ
เดียวกันนี้ หลายบริษัทในแคลิฟอรเนีย รวมทั้ง
แอพเปล (Apple) ตางก็มีโครงการติดตามการ
พัฒนาคนควาวิจยั ของธุรกิจดานนีก้ นั อยางใกลชดิ
ตอเนือ่ งทําใหมองเห็นวาในอนาคตไมไกลจากนี้
ถนนในรัฐแคลิ ฟอรเนียคงจะเต็มไปดวยรถที่
ปราศจากคนขับหรือขับดวยหุนยนตเต็มถนน
อยางแนนอน
4. อากาศยานไรพลขับ (Unmanned
Aerial Vehicle-Drone)
จะพบผลผลิตจากการประยุกตใชเทคโนโลยี
ไดทุกแหง ไมวาในน้ํา บนบก หรือ บนทองฟา
ในอากาศ หลายคนคงจะจําภาพการสู รบใน
ตะวันออกกลาง เชน อิรกั หรืออาฟกานิสถาน ที่
สหรั ฐอเมริกาใช อากาศยานหรื อเครื่ องบิ นที่
ปราศจากพลขับเขาทิง้ ระเบิดหรือโจมตีขา ศึกใน
สนามรบได อากาศยานประเภทนีม้ ชี อื่ เฉพาะวา
ยูเอวี (UAV; Unmanned Aerial Vehicle) หรือ
พัฒนามาเปนอีกรูปแบบหนึง่ ทีเ่ รียกกันสัน้ ๆ วา
โดรน (Drone)
โดรนได รั บการพั ฒนาต อเนื่ องมาจาก
เฮลิคอปเตอร ซึ่งเปนยานอากาศชนิดปกหมุน
เพิม่ หลายใบพัดมาเปนมัลติคอปเตอร (multi copters) และเพิม่ มอเตอร ใบพัด ระบบควบคุม
ทั้ งโดยการใชวิทยุบังคับจากทางไกล หรือใส
ระบบอัตโนมัติ ใหขนึ้ ลงแนวตั้ง เลี้ยวซาย เลี้ยว
ขวา เดินหนา ถอยหลังไดดวยตนเองอีก พัฒนา
มาเปนโดรน

MQ-1 Predator Drone

ป จจุ บั นมี ก ารนําโดรนไปใช ประโยชน
และฝรั่ ง เศสต างก็ ไ ด เริ่ มโครงการนี้ เช นกั น
สําหรับจีนเองก็มีโครงการของบริษัทยักษใหญ มากมายหลายชนิ ด โดยการติ ดอุ ปกรณ เป น
ชือ่ ไบดู (Baidu) รวมกันกับบริษทั บีเอ็มดับเบิล้ ยู กลองชวยใหมองเห็นสําหรับถายภาพนิ่ง ภาพ
(BMW) ผู ผลิ ตรถยนต ของเยอรมนี ทดสอบ เคลื่อนไหว ใชในอุตสาหกรรมตางๆ เชน งาน
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กอสราง แทนขุดเจาะน้ํามัน ตรวจใบพัดกังหัน
ของเครื่องกําเนิดไฟฟาพลังงานลมกลางทะเล
ถายภาพยนตร หรือตรวจการเผาไหมของเปลว
เพลิงทีย่ อดปลองของโรงกลัน่ น้าํ มันที่มนุษยไม
สามารถเขาถึงได เปนตน
การพัฒนาของโดรนยังมีตอ เนื่องในการ
เพิม่ ระยะทาง การรับน้าํ หนัก และชัว่ โมงปฏิบตั ิ
งาน ตองใชความรู ความชํานาญทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี่ หลายสาขาทั้ งอี เล็ กทรอนิ กส
ดานคลื่นวิทยุ เครื่องกล ไฟฟา การสือ่ สาร การ
ควบคุมตางๆ ของการบินและของนักบิน เพื่อ
ประยุกตใชทางทหารที่ตองการขนาดใหญและ

DJI Phanthom II

รับน้ําหนักมากสําหรับติดตั้งอาวุธยุทโธปกรณ
เฉพาะกิจ และเพื่อเปนการคาหรือการพาณิชย
(commercial) ซึง่ มีขนาดเล็กสําหรับผูส นใจเลน
เปนงานอดิเรก (hobby)
ในสหรั ฐอเมริกา หนวยงานของรัฐชื่ อ
เอฟเอเอ (FAA; US Federal Aviation Administration)
เปนผูกํากับ กําหนดกติกาการบินของอากาศ
ยานทุกชนิด ดูแลความปลอดภัยของนานฟา
ทั่วทั้งประเทศ
เนื่ องจากเคยมีผู สงโดรนลวงล้ําเขตรั้ ว
เขาไปในทําเนียบของประธานาธิบดี สํานักงาน
เอฟเอเอจึ ง ได อ อกกฎว า โดรนที่ จํ า หน า ย
สําหรับการพาณิชย จะตองมีขนาดเล็ก น้าํ หนัก
ไมเกิน 55 ปอนด (25 กิโลกรัม) และตองขอ
อนุญาตการขึ้นลงและใชงานทุกแหง
ในตลาดของสหรัฐอเมริกามีโดรนสําหรับ
มือสมัครเลน จําหนาย 3 ขนาด
ขนาดเล็กสุด ชื่อ ดีเจไอ แฟนทอมทู
(DJI Phanthom II) ขับเคลื่อนดวยมอเตอรสี่ตัว
ขนาดใบพัด 23 เซนติเมตร แบตเตอรี่ 5.2
แอมแปร-ชัว่ โมง เวลาบิน 25 นาที ราคา 700 เหรียญ
ขนาดใหญ สุ ดสําหรั บ ผู สมั ครเล น ชื่ อ
เอกซโฟนด (XFold Cinema X8 Basic) มี
มอเตอร ขั บ เคลื่ อน 8 ตั ว ขนาดใบพั ด 41
เซนติเมตร แบตเตอรี่ 44 แอมแปร-ชั่ วโมง

XFold Cinema X8 Basic

บินได 30 นาที ราคา 10,000 เหรียญ
โดยทั่วไป ผูใชโดรนจะติดตั้งกลองถาย
ภาพนิ่ ง หรื อ ภาพที่ เคลื่ อ นไหวตามต องการ
โดยยึดติดกับฐานของโดรนเพื่ อใชงาน ซึ่ งใน
ทางปฏิ บัติแลวจําเป นจะตองมีผู ควบคุมภาพ
(Videographer) และผูควบคุมการบิน (Drone

Drone Pilot
Hotrail LCC

Pilot) ทํางานควบคูกัน
บริษัทรถไฟในสหรัฐอเมริกาใชโดรน
ตรวจระบบราง
ไมนานมานี้ บริษทั รักษาความปลอดภัย
ระบบรางของสหรัฐอเมริกาชื่อ ฮอทเรลแอล
แอลซี (Hotrail LLC) ตกลงจะใชโดรนชวยใน
การตรวจระบบความปลอดภัยของรางรถไฟและ
มีผูที่ใชโดรนในระบบนี้แลวที่ประเทศโปแลนด
ชือ่ บริษทั พีเคพีคารโก (PKP Cargo) ซึง่ แจงวา
ไดผลดี สามารถสรางความปลอดภัย ลดการ
สูญหายของสินคาไดอยางมาก
ที่ผานมาในสหรัฐอเมริกา นอกเหนือไป

จากการใชโดรนชวยในงานกอสรางตางๆ รวม
งานการขยายเสนทางของรางในซานตาคลารา
เคาตี้ (Santa Clara County) รัฐแคลิฟอรเนีย
แลว ยังมีการใชโดรนชวยงานตรวจสภาพราง
รถไฟของ บริ ษั ท บี เ อ็ น เอสเอฟ (BNSFBurlington Northern Santa Fe Railroad)
ตามเงื่อนไขที่กําหนดโดยเอฟเอเอที่ใหใชโดรน
เฉพาะในเสนทางของรางรถไฟและใชความเร็ว
ไดไมเกิน 55 นอต (Knots-ไมลอากาศ)
สําหรั บการเรี ยนรู เรื่ องโดรนในสหรั ฐ
อเมริกา อาจติดตอไดที่ Unmanned Vehicle
University, Phoenix, Arizona, USA
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