ป

ฏิ บั ติ ก ารทางทหารในยุ ค ป จ จุ บั น มี
ความตองการขาวกรองที่ทันสมัยและ
รวดเร็ว จากพื้นที่ปฏิบัติการ ซึ่งสวน
ใหญจะอยูในดินแดนของฝายตรงขามที่อยูหางไกลจึงมี
ความยุงยากในการดําเนิ น การและนัก บิ น จะมี ค วาม
เสี่ยงมาก ยิ่งเมื่อตองนําเครื่องบินลาดตระเวนผานนาน
ฟาประเทศฝ ายตรงขามและถูก ยิงตก อากาศยานไร
นักบิน (UAV) จึงเปนเครื่องมือในการหาขาวกรองทาง
ทหารที่รวดเร็ว และทันตอสถานการณที่เกิดขึ้นอยาง
รวดเร็ว
บทความนี้กลาวถึงอากาศยานไรนกั บิน (UAV : Unmanned Aerial Vehicle) ปฏิบตั ิการทางทหารที่สําคัญ
๑. กลาวทั่วไป
ในอดีตเมื่อหาสิบปที่ผานมากองทัพสหรัฐอเมริกาขอมูลขาวกรองทางทหารโดย
การนํา เครื่อ งบิน ทํา การบิน ในระดั บ สู งผ านเหนื อ ดิ น แดนที่ เ ป น เป าหมายและอยูใ น
ดิน แดนของฝายตรงขาม ป พ.ศ.๒๕๐๓ เครื่อ งบิน หาขาวกรองทางยุทธศาสตรของ
สหรัฐอเมริกาแบบ ยู-2 ถูกยิงตกเหนือสหภาพโซเวียตเปนความขัดแยงที่โดงดังไปทั่วโลก
ตอ มามีก ารนํ าอากาศยานไร นั ก บิ น (UAV) ออกปฏิ บัติ ก ารทางทหารโดยกองทั พ
อิสราเอลในสมรภูมิหุบเขาเบกา (Begaa) ทางดานตะวันออกของประเทศเลบานอนติด
กับประเทศซีเรีย เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๕ ภายหลังการโจมตีทางอากาศดวย
เครื่องบินรบ ๙๒ เครื่องจํานวน ๑,๒๒๐ เที่ยวบิน เพื่อทําการบินลาดตระเวนตรวจสภาพ
ความเสียหายบริเวณฐานยิงจรวดนําวิถี พื้น-สู-อากาศ จํานวน ๓๔ กองรอยปนใหญตอสู
อากาศยาน (ส ว นใหญ เ ป น แบบแซม-6) ของกองทัพ ซี เ รี ย ภายหลั ง การโจมตี ข อง
กองทัพอากาศอิสราเอลในเวลาจริงเพื่อจะประเมินความเสียหายทันที่วาเปาหมายถูก
ทําลายตามแผนหรือไมซึ่งจะมีผลที่ปฏิบัติการตอไป

๒. อากาศยานไรนักบิน (UAV)
อากาศยานไรนักบิน (UAV) เปนความกาวหนา
ทางดานเทคโนโลยีอากาศยาน ตองการขอมูลจากพื้นที่
อากาศยานไรนักบิน (UAV) รุนอารคิว-2
เปาหมายในเวลาจริง เพื่อ ใหสามารถปฏิบัติก ารทาง
(RQ-2 Pioneer) ขณะจอดเรือ
ทหารไดในเวลารวดเร็วที่ทันตอสถานการณ ประกอบ
ประจัญบานขนาด ๕๒,๐๐๐ ตัน
โครงสรางเครื่อ งบิน , ระบบขับ เคลื่อ น, ระบบการสง
ทางดานทายเรือ (ดานหลังเปนปอมปน
และกลับคืน, อุปกรณที่นําขึ้นไป, ระบบนํารอง, ระบบ
ขนาด ๑๖ นิ้ว) ปฏิบัติการในยุทธการ
ควบคุมและสนับสนุนภาคพื้น, ระบบการเชื่อมตอและ
พายุทะเลทรายป พ.ศ.๒๕๔๓ ปฏิบัติการ
รวมทั้งสิ้น ๓๔๘ ชั่วโมงบิน
เก็บขอมูล, ระบบปองกันตนเอง และกําลังพล อากาศ
ยานไรนักบิน (UAV) มีการแบงไดหลายวิธีที่สําคัญคือ
แบ งตามลัก ษณะการใช งาน และแบง ตามพิ สัย และ
ความสูง
ปจจุบันนี้มีการนําอากาศยานไรนักบิน (UAV) ปฏิบัติการทางการอยางแพรหลายใน
หลายภารกิจ การขาวกรอง การเฝาตรวจทางอากาศ และการลาดตระเวนทางอากาศ ตอมามี
การนําอาวุธมาติด ตั้งเพื่อ โจมตีตอ เปาหมายภาคพื้น ดิน ที่สํ าคัญ ยิ่งใหทัน ตอ สถานการณ ที่
เกิดขึ้นในยุทธบริเวณ
๓. อากาศยานไรนักบิน (UAV) ปฏิบัติการทางทหาร
๓.๑ ปฏิบัติการทางทหารในอดีต
สงครามอาวเปอรเซียครั้งที่
การสงอากาศยานไรนักบิน (UAV)
๑ ป พ.ศ.๒๕๓๔ กองทัพเรือสหรัฐอเมริกาไร
ขึน้ สูอากาศในเขตหนาใชทางวิ่ง
นักบิน (UAV) ใชในการปรับการยิงปนใหญ
พิเศษระยะสั้นติดตั้งบนรถยนต
ขนาด ๑๖ นิ้ว (๔๑๐ มิลลิเ มตร) ลําละ ๙
บรรทุก (หรือบนเรือรบขนาดใหญ)
กระบอก มีระยะยิงไกล ๓๑ กิโลเมตร จาก
เวลาจะลงสูพื้นสวนใหญจะใชการ
เรื อ ประจั ญ บาน ยู เ อสเอส วิ ส คอนซิ น
พุงชนตาขายจะเปนตัวรับ
(Wisconsin : BB-64) และเรือ ยูเอสเอส
(เนื่องจากจะไมเสียหายแลวยังนํา
มิสซูรี่ (Missouri BB-63) ในการสนับสนุน
กลับมาใชใหมได)
ภารกิ จ ระดมยิ ง ชายฝ ง ให มี ค วามแม น ยํ า
ยิ่งขึ้นและรวดเร็ว วันที่ ๙ กุมภาพันธ ไดยิง
ทําลายบังเกอรและฐานปนใหญทหารอิรักบริเวณใกลกับเมืองคาฟจี (Khafji) โดยเรือ ยูเอส
เอส วิสคอนซิน สามารถที่จะทําลายเปาหมายดวยความแมนยํา

อากาศยานไรนักบิน (UAV) รุนอารคิว-2 (RQ-2 Pioneer) โดยทําการบินขึ้น
จากเรือประจัญบานขนาดใหญทั้งสองลํา (ขนาด ๕๒.๐๐๐ ตัน) ทําการบินลงสูเรือรบโดยการ
บินชนตาขายขางเรือซึ่งจะไมไดรับความเสียหายจะนํามาใชใหมไดอีก ปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น
๓๔๘ ชั่วโมงบิน หรือชวยประหยัดการบิน ขึ้น-ลง ของเครื่องบินเฮลิคอปเตอรได ๖๖๑ ครั้ง
ระหวางวันที่ ๑๕ มกราคม – วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๓๔ ทําการยิงลูกกระสุนปนใหญ
ขนาด ๑๖ นิ้ว รวมทั้งสิ้น ๓๑๙ นัด อากาศยานไรนักบิน (UAV) รุนอารคิว-2 (RQ-2) หนัก
๒๐๕ กิโลกรัม (๔๕๒ ปอนด) ความเร็ว ๒๐๐ กิโลเมตรตอชั่วโมง พิสัยบินไกล ๑๘๕ กิโลเมตร
และบินไดนาน ๕ ชั่วโมง
อากาศยานไรนักบิน (UAV) รุนเอ็มคิว-1
ขนาดยาว ๘.๒๒ เมตร ชวงปก ๑๔.๘
เมตร สูง ๒.๑ เมตร เครื่องยนตขนาด
๑๑๕ แรงมา ความเร็ว ๒๑๗ กิโลเมตร
ตอชั่วโมง พิสัยบิน ๑,๑๐๐ กิโลเมตร
บินไดนาน ๒๔ ชั่วโมงเพดานบินสูง
๒,๕๐๐ ฟุต ติดตั้งจรวดนําวิถีโจมตี
ภาคพื้นดินแบบเฮลไฟรจํานวน ๒ นัด

๓.๒ ปฏิบัติการทางทหาร
หลังเหตุการณ 9/11 กองทัพสหรัฐอเมริกาไดปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ ใน
สมรภูมิอัฟกานิสถาน และสมรภูมิประเทศอิรักซึ่งจะรูจักในชื่อสงครามอาวเปอรเซียครั้งที่ ๒
กองทัพสหรัฐอเมริกาไดนําอากาศยานไรนักบิน (UAV) ปฏิบัติการทางทหารใชภารกิจหาขาว
ทางทหารดานยุทธศาสตรในเวลาที่เกิดขึ้นจริงและมีความประหยัดมากกวาพรอมทั้งไมตอ ง
เสี่ยงภัยนักบิน (ในกรณีที่ยิงตกในเขตแดนของฝายตรงขาม) ที่สําคัญประกอบดวย
๓.๒.๑ เอ็มคิว-1 (MQ-1 Predator)
อากาศยานไรนัก บิน (UAV) รุน เอ็มคิว-1 ผลิตขึ้นในป พ.ศ.๒๕๓๘
ประจําการกองทัพอากาศสหรัฐอเมริการวม ๙ กองบิน คือ กองบิน ๔๓๒, กองบิน ๔๙ ,
กองบิน ๕๓, กองบิน ๒๗, กองบิน ๕๘, กองบิน ๑๔๗, กองบิน ๑๖๓, กองบิน ๑๑๙ และ
กองบิน ๙๑๙ (ใชภารกิจพิเศษรวม ๒ กองบิน คือกองบิน ๒๗ และกองบิน ๕๘) ใชในภารกิจ
ลาดตระเวนและตรวจการณหนา ยังติดตั้งอุปกรณพิเศษมากมายที่ใชในการตรวจสภาพพื้นที่
ของฝายตรงขาม และไดรับการติดตั้งจรวดนําวิถีอากาศสูพื้นจํานวน ๒ นัด รุนเฮลไฟร (AGM114 Hellfire) กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกานําอากาศยานไรนักบิน (UAV) ปฏิบัติการในพื้นที่

ประเทศบอสเนีย , เซอรเ บีย , เยเมน, โซมาเลีย, ลิเบีย, อิรัก, ปากีสถาน และอัฟ กานิสถาน
ปจจุบันไดผลิตกวา ๓๖๐ เครื่อง
กองทั พ อากาศสหรั ฐ อเมริ ก าปฏิ บัติ ก ารด ว ยอากาศยานไร นั ก บิ น (UAV)
สมรภูมิอัฟกานิสถานและอิรัก ระหวางป พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๑ อากาศยานไรนักบิน (UAV)
รุนเอ็มคิว-1 (ประจําการ ๑๙๕ เครื่อง) และเครื่องเอ็มคิว-9 (ประจําการ ๒๘ เครื่อง) ไดยิง
จรวดนําวิถีแบบเฮลไฟรไปยังเปาหมายสําคัญรวม ๒๔๔ ครั้งถึงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
อากาศยานไรนักบิน (UAV) รุนเอ็มคิว-1 ทําการบินครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๗
ปจจุบันทําการบินกวา ๑,๐๐๐,๐๐๐ ชั่วโมงบิน
๓.๒.๒ เอ็มคิว-9 (MQ-9 Reaper)
อ า ก า ศ ย า น ไ ร นั ก บิ น
(UAV) รุน เอ็มคิว-9 ผลิต ขึ้น ในป พ.ศ.
๒ ๕ ๕ ๐ ป ร ะ จํ า ก า ร ก อ ง ทั พ อ า ก า ศ
สหรั ฐ อเมริ ก า รวม ๖ กองบิ น (ใช ใ น
ภารกิ จ พิ เ ศษรวม ๒ กองบิ น ) มี ค วาม
ทันสมัย๑หนัก ๑,๐๒๐ กิโลกรัม (๒,๒๕๐
ปอนด ) รุ น ใหม มี น้ํ า หนั ก เพิ่ ม ขึ้ น เป น
๔,๗๖๐ กิ โ ลกรั ม (๑๐,๔๙๔ ปอนด )
ป จ จุ บั น ได ผ ลิ ต กว า ๕๗ เครื่ อ ง (องทั พ
อากาศสหรัฐอเมริกามีความตองการ ๔๐๐
เครื่อง) เมื่อมองจากภายนอกทั้งสองแบบมี
รูปรางคลายกันมากโดยรุนเอ็มคิว-9 จะมีขนาดใหญกวาเนื่องจากตองติดตั้งระบบตางๆ เพิ่ม
มากขึ้นโดยเฉพาะระบบอาวุธ
เมื่อ วันที่ ๖ มีน าคม พ.ศ.๒๕๕๑ อากาศยานไรนักบิน (UAV) รุน เอ็มคิว-9
ปฏิบัติการทางทหารที่ป ระเทศอัฟกานิสถานทําการโจมตีเปาหมายทางทหาร ๑๖ เปาหมาย
ดวยลูกระเบิดขนาด ๕๐๐ ปอนด และจรวดนําวิถีโจมตีภาคพื้นดิน แบบเฮลไฟร (Hellfire)
ตอมากองทัพ อากาศสหรัฐอเมริกานําอากาศยานไรนักบิน (UAV) รุน เอ็มคิว-9 ปฏิบัติการ
ทหารที่เมืองเบงกาซี ประเทศลิเบีย เพื่อโจมตีกลุมกอการรายที่ไดสังหารทูตสหรัฐอเมริกา
รัฐบาลสหรัฐอเมริกาไดนําอากาศยานไรนักบิน (UAV) รุนเอ็มคิว-9 ปฏิบัติ
ภารกิจลาดตระเวนตามแนวชายแดนทางดานใตของประเทศที่ติดตอกับประเทศเม็กซิโก ยาว
๓,๒๐๐ กิโลเมตร จํานวน ๙ เครื่อง เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ใชสนามบินทางทหารจาก
อากาศยานไรนักบิน (UAV) รุนเอ็มคิว-9
ขนาดยาว ๑๑ เมตร ชวงปก ๒๐ เมตร สูง
๓.๖ เมตร น้ําหนักบินขึ้นสูงสุด ๔,๗๖๐
กิโลกรัม เครื่องยนตขนาด ๙๐๐ แรงมา
ความเร็วสูงสุด ๒๖๐ กิโลเมตรตอชั่วโมง
พิสัยบินไกล ๑,๘๕๐ กิโลเมตร เพดานบิน
๕๐,๐๐๐ ฟุตบินไดนาน ๑๔ ชั่วโมง ติดตั้ง
จรวดนําวิถี อากาศ-สู- พื้น แบบเฮลไฟรได
๑๔ นัด ปจจุบันกําลังปรับปรุงเปนรุนใหม
ที่มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นเรียกวาบล็อก
5 (Block 5) จํานวน ๘๐ เครื่อง

รัฐนอรทดาโคตา (๒ เครื่อง), รัฐแอริโซนา (๔ เครื่อง) และรัฐเทกซัส (๓ เครื่อง) เพื่อคนหา
พวกคายาเสพติดและการลักลอบผานแดน
๔. อาเซียนกับอากาศยานไรนักบิน (UAV)
๔.๑ สิงคโปร
กองทั พ อาก าศ สิ ง ค โ ป ร
อากาศยานไรนักบิน (UAV) รุนเฮอรเมส 450
ประจํ า การด ว ยอากาศยานไร นั ก บิ น
(Hermes 450) กองทัพอากาศสิงคโปร
(UAV) จํานวน ๒ รุนคือ รุนเฮอรเมส 450
โดยประจําการทีฝ่ ูงบิน ๑๑๖ ขนาดยาว ๖.๑ เมตร
ชวงปก ๑๐.๕ เมตร น้ําหนักบินขึ้นสูงสุด ๔๕๐
(Hermes 450) ที่ฝูงบิน 116 และรุน
กิโลกรัม เครื่องยนตขนาด ๕๒ แรงมา ความเร็ว ๑๗๖
เซอรเชอร (Searcher) ที่ฝูงบิน 128 ทั้ง
กิโลเมตรตอชั่วโมง พิสัยบิน ๓๐๐ กิโลเมตร บินนาน
ส อ ง ฝู ง บิ น มี ที่ ตั้ ง อ ยู ค า ย มู ไ ร (Murai
๒๐ ชั่วโมง และเพดานบินสูง ๑๘,๐๐๐ ฟุต
Camp)
๔.๒ อินโดนิเซีย
กองทัพอากาศอินโดนิเซียเริ่มนําอากาศยานไรนักบิน (UAV) ประจําการในป
พ.ศ.๒๕๕๕ ฐานทั พ อากาศซู ป าดิ โ อ (Supadio) ทางตะวั น ตกของเกาะกาลิ มั น ตั น
(Kalimantan)
๔.๓ ไทย
กองทั พ ไทยได นํ าอากาศยานไร นัก บิน (UAV) รุน เซอรเ ชอร (Searcher)
จํานวน ๑ ระบบ ประจําการที่กองรอยทหารปนใหญคนหาเปาหมาย กองพลทหารปนใหญ
จังหวัดลพบุรีป พ.ศ.๒๕๔๑
๕.บทสรุป อากาศยานไรนักบิน (UAV) เปนอากาศยานแบบใหมทางทหารที่เกิดจาก
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี มีก ารนําปฏิบั ติก ารทางทหารอยางแพรหลาย ปจจุบัน เป น
เครื่องมือที่สําคัญยิ่งของผูบังคับบัญชาระดับสูงที่จะสนองตอบภารกิจทางดานขาวกรองทาง
ยุทธศาสตรและขาวกรองทางยุทธวิธี ในการแกปญหาความมั่นคงของประเทศในทุกดานที่จะ
ใหขอมูลอยางรวดเร็วที่จะนําไปตกลงใจแกปญหา แตจะตองใชงบประมาณเปนจํานวนมาก
และบุคลากรที่มีความรูท างดานสารสนเทศเปนอยางดี...

