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บทน า
เนื่องด้วยการเติบโตของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่มีไลน์การผลิตจ านวนมาก ประกอบกับพื้นที่ใช้สอยมี

อย่างจ ากัด การเข้าถึงและเคลื่อนย้ายอะไหล่ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ หรือสินค้า จึงเป็นไปอย่างยากล าบาก ดังนั้น 
รูปแบบการขนส่งจึงมีการพัฒนาเพื่อรองรับกับไลน์การผลิตที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในด้านความรวดเร็ว 
คุณภาพของการขนส่ง จึงเป็นเหตุให้การขนส่งด้วย “โดรน” กลายเป็นเทรนด์ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง
ถือเป็นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่มีบทบาทส าคัญต่อการสร้างตลาดและมูลค่าให้กับตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้
เทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดับซัพพลายเชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในแต่ละขั้นตอน ท าให้การบริหาร
จัดการคลังสินค้า การจัดการขนส่ง มีความสะดวกสบายทั้งต่อผู้ใช้และผู้ให้บริการด้วยเวลาที่รวดเร็วและ
ต้นทุนที่แข่งขันได้ให้เป็น Smart Logistics หรือ Intelligent Logistics และยังเป็นตัวช่วยท าให้ธุรกิจ
สามารถอยู่รอดในยุคปัจจุบัน
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การเก็บรวบรวมข้อมูล :
การด าเนินงานผู้แต่งได้ท าการสืบค้นหาข้อมูลจากต ารา บทความ แหล่งเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้องกับ

บทบาทหน้าที่ ความส าคัญของเทคโนโลยีโดรน รวมทั้งค้นหาข้อมูลโดยเจาะลึกข้อมูลเพิ่มเติม นวัตกรรมโดรน
กับสายงานโลจิสติกส์ หลังจากนั้นเก็บข้อมูลมาสังเคราะห์และเรียบเรียงมาเป็นบทความที่สมบูรณ์

เพื่อชี้ให้เห็นถึงบทบาทและความส าคัญของนวัตกรรม “โดรน” (Drone) ช่วยพัฒนากิจกรรม        
โลจิสติกส์อย่างไร

จากแนวคิดของ Nikola Tesla วิศวกรเครื่องกลและไฟฟ้า ในปี พ.ศ.2458 และต่อมาปี พ.ศ.2459 
ได้มีการสร้างอากาศยานไร้คนขับรุ่นแรกขึ้นเพื่อเป็นเป้าฝึกทางอากาศ โดยมี Archibald Montgomery 
Low นักวิทยาศาสตร์และนักวิศวกรรมที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเครื่องบิน หลังจากนั้น Reginald Denny 
ได้พัฒนาระบบควบคุมอากาศยานไร้คนขับให้สามารถควบคุมได้จากระยะไกล จากนั้นพยายามคิดค้นอากาศ
ยานไร้คนขับเรื่อยมา ด้วยเหตุผลที่ว่าต้องการใช้เทคโนโลยีชนิดนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ

เทคโนโลยีทางทหารชนิดนี้อยู่ที่เรื่องของความปลอดภัย ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงในการสูญเสีย
นักบิน และสามารถประหยัดงบประมาณในการผลิต มีระบบที่ไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการใช้งาน มีขนาดเล็ก ถูก
ตรวจจับยาก มีความคล่องตัวสูง และระยะเวลาบินไม่ขึ้นอยู่กับความเมื่อยล้าของนักบิน เพราะใช้นักบิน
ภายนอก นอกจากนี้เทคโนโลยีนี้สามารถสามารถประยุกต์ใช้กับภารกิจด้านพลเรือนไม่ว่าจะเป็นด้าน
เกษตรกรรม เช่น การหว่านเมล็ดพันธ์พืช และการฉีดยาฆ่าแมลง ด้านการส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ ด้าน
การศึกษาวิจัย ด้านสื่อสารมวลชน เช่น การถ่ายภาพ รายงานข่าว เหตุการณ์ชุมนุม งานแสดงดนตรี ด้านการ
ขนส่งทางการทหาร เช่น การล าเลียงส่งของให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ภัยพิบัติ ด้านอุตสาหกรรม ธุรกิจต่างๆ 
ด้านสายโลจิสติกส์การจัดการคลังสินค้า และการขนส่งสินค้า 

การพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศไทยในอนาคต
จากประเด็นข้อเสนอแนะของ Professor. Lauri Ojala ศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์

แห่งมหาวิทยาลัย เตอร์กู ไทยควรพิจารณาค าแนะน าของธนาคารโลก (Consistent performers หรือ 
Second Quintile) ดังรูปที่ 1 

รูปที่ 1 แนวทางการพัฒนาประเด็นส าคัญของโลจิสติกส์
ที่มา: ธนาคารโลก

ปัจจุบันเป็นยุคที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาแทนที่การท างานแบบเดิมท าให้รูปแบบ
ธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป ดังบทความกล่าวถึงนวัตกรรม โดรน ที่เข้ามามีบทบาทในวงการโลจิสติกส์ที่ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และช่วยพัฒนากิจกรรมการขนส่ง การจัดการคลังสินค้า ซึ่งทั้งสองกิจกรรมจากเดิมจ าเป็นต้อง
ใช้บุคคลากรในการด าเนินงานแต่ละกระบวนการ และใช้เวลาแต่ละกระบวนการค่อนข้างมาก ส่งผลต่อต้นทุน
ที่เกิดขึ้นก็สูงตามมาด้วย และไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ห่างไกลได้ นวัตกรรมที่สามารถช่วยขจัดปัญหาดังกล่าว
ได้ก็คือ โดรน ที่สามารถเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการลดต้นทุน ลดจ านวนบุคคลากร และความสะดวก
รวดเร็วในการปฏิบัติงาน แต่ปัจจุบันก็ยังคงมีข้อจ ากัดในบางปัจจัยเป็นเหตุให้ไทยไม่สามารถน ามาใช้ได้เต็ม
รูปแบบ เช่น ความท้าทายทางเทคโนโลยี สภาพแวดล้อม อุปสรรคด้านกฏหมาย และความเป็นส่วนตัว เป็น
ต้น แต่ถึงอย่างไรก็ตามส่งผลต่อผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์แน่นอนจึงควรเร่งด าเนินการปรับตัวและเปลี่ยน
วิธีคิดใหม่เพื่อรองรับการแข่งขันในตลาดที่สูงเพิ่มขึ้นและเป็นที่ยอมรับในเชิงธุรกิจ รวมทั้งเป็นการสร้างความ
น่าเชื่อถือให้ธุรกิจในระยะยาว และเพื่อความอยู่รอดในวงการโลจิสติกส์ต่อไป

บทบาทโดรนกับสายงานโลจิสติกส์ ควบคุมการท างานได้จากระยะไกล ซึ่งอุตสาหกรรมขนส่ง และโล
จิสติกส์ได้น าเทคโนโลยีโดรนเข้ามาเพิ่มศักยภาพและ ประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า ซึ่งจะเป็นการพลิกโฉม
การขนส่งสินค้าให้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น การใช้โดรนเป็นพาหนะในการขนส่งสินค้า เริ่มต้นจากบริษัท 
Google และ Amazon ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าลักษณะของการขนส่งสินค้าด้วยโดรน แตกต่างจากการขนส่ง
สินค้าทั่วไป ด้วยคุณสมบัติที่สามารถขนส่งสินค้าในพื้นที่แคบ หรือมีข้อจ ากัด อันตอบโจทย์การขนส่งแบบเดลิ
เวอรี่ได้ดีกว่าการขนส่งด้วยรถบรรทุก

จากข้างต้นถึงเป็นตัวช่วยส าหรับการพัฒนาสายงานโลจิสติกส์ด าเนินงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
แต่ก็ยังพบอุปสรรคการใช้งานในการขนส่งสินค้าในประเทศไทย เช่น ความท้าทายทางเทคโนโลยี 
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง กฎหมาย ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย รวมทั้งต้นทุนและก าไร ปัจจัย
เหล่านี้เป็นอุปสรรคที่ไทยต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมก่อนน าโดรนมาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมต่าง ๆ

รูปที่ 2 เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทกับห่วงโซ่อุปทาน
ที่มา: ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

จากรูปที่ 2 จะเห็นว่าระบบดิจิทัลและระบบอัตโนมัติมีความส าคัญอย่างมากต่อกระบวนการของ
ยานพาหนะและระบบขนส่งให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ตลอดจนช่วยลดต้นทุนของธุรกิจโลจิสติกส์ส าหรับการ
ขนส่งพื้นฐานราว 47% ในปี 2030 รวมทั้งถ้ามีการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการขนส่งสินค้า จะยิ่งท าให้แต่
ประเทศลดอุปสรรคของตลาด e-Commerce ในธุรกิจร้านค้าออนไลน์ในภูมิภาคนั้น ๆ รวมถึงเพิ่มอัตราการ
เติบโตของจีดีพีได้ 2.6% เป็นอย่างน้อย
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