ภาคที่ 122
สงคราม Drone เหตุใดระบบยานบินไรคนขับจะเปนผูกําหนดแสนยานุภาพทางอากาศในอนาคต
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แปลและเรียบเรียงโดย พรพล นอยธรรมราช STA2
จาก 'Flight of the drones'. The economist, 8th-14th October 2011, pp.30-32.
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ในวันที่ 30 กันยายน 2011 Anwar Al-Awlaki และพรรคพวกกลุม อัลกออิดะห ที่กําลังพักขบวนรถของ
ตนเองบนถนนทรายอันหางไกลแหงหนึ่งซึ่งลึกเขาในเขตประเทศเยเมน ทันใดนั้นเองก็มีจรวดพุงมาใสกลุม
รถดังกลาวอยางไมทันที่จะไดตั้งตัว การสังหาร Anwar Al-Awlaki ผูเชี่ยวชาญดานการโฆษณาชวนเชื่อหรือ
Propagandist ของกลุมอัลกออิดะหครั้งนั้น เปนผลงานครั้งลาสุดของยานบินไรคนขับอยาง Predator และ
Reaper ซึ่งทั้งสองกําลังจะเปนผูเปลี่ยนคําจํากัดความของการรบในพื้นที่ของศัตรูไปตลอดกาล นั่นคือ ‘หนี
ได และหลบซอนไมได’
อันที่จริงแลว ผูเชี่ยวชาญหลายคนในสหรัฐฯ ไมชอบใหคนเรียกยานบินดังกลาววา ‘Drone’ สักเทาไหร ซึ่งก็
มีเหตุผลอยูไมนอย เนื่องจากศัพทคําวา Drone นั้น เดิมแปลวาผึ้งตัวผูที่ไมคอยมีประโยชน เหล็กในก็ไมมี
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ผลิตน้ําผึ้งก็ไมได มีหนาที่ในรังคือเอาไวผสมพันธุกับราชินีผึ้งอยางเดียว ซึ่งดูจะเปนตัวแทนของ Predator
MQ-1 และ Reaper MQ-9 ไมไดแมแตนอย เพราะ Predator MQ-1 และ Reaper MQ-9 มีระบบเซนเซอรที่
ซับซอน ติดตั้งจรวด Hellfire และระเบิดนําวิถีดว ยเลเซอร โดยปจจุบันกําลังทําหนาที่ตรวจสอบนานฟาใน
อัฟกานิสถาน ยิงอาวุธหนักโจมตีกลุมกอการรายในพื้นทีข่ องปากีสถาน เยเมน และโซมาเลีย รวมถึงชวยเหลือนาโต
ในการจัดการทหารของ พันเอกมูอัมมาร กัดดาฟ ในลิเบีย

w

แตหากจะเรียก Drone วา Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) หรือ Unmanned Aerial Systems (UAS) ก็
อาจจะไมตรงนักดวยซ้ําไป เพราะถึงแมจะไมมีคนนั่งใน cockpit แตเครื่องอยาง Reaper ซึ่งถือวาเปน
Predator ในเวอรชั่นที่ใหญกวาและอันตรายกวานั้น ตองใชคนถึงกวา 180 คนเพื่อควบคุมการบิน
ในชวงทศวรรษที่ผานมานั้น ยานบินไรคนขับถือวาเปนยุทโธปกรณในที่ถูกเลือกใชอนั ดับตนๆ สําหรับงาน
ตอตานการกอการราย ตั้งแตป 2005 เปนตนมา มีการนํายานบินไรคนขับ เขามาประจําการเพื่อภารกิจทาง
การทหารเพิ่มขึ้นถึง 1,200% และในหลายปที่ผานมามักจะมีขาวที่ผนู ําตาลิบันหรืออัลกออิดะหถูกสังหาร
โดยจรวดที่ยิงจากยานบินไรคนขับแทบจะทุกเดือน ในปจจุบันจํานวนชั่วโมงที่สหรัฐฯ ใช ยานบินไรคนขับ

ในการปฏิบัตกิ ารนั้นมากกวาจํานวนชั่วโมงที่ปฏิบัติการโดยเครื่องบินรบปกติไปแลว อีกทั้งในปจจุบัน
สหรัฐฯ ตองฝกนักบินผูควบคุมยานบินไรคนขับในจํานวนที่มากกวาการฝกนักบินเครื่องบินรบปกติอีกดวย
นอกจากนี้ในปที่ผานมาอดีตรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐฯ นาย Robert Gates ยังตัดสินใจคงงบประมาณใน
การพัฒนายานบินไรคนขับ ในขณะที่โครงการทางทหารอื่นๆ ถูกตัดงบไปจํานวนมหาศาล
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ภายใตรัฐบาลของประธานาธิบดีบารัค โอบามา นั้น สหรัฐฯ มีการใชยานบินไรคนขับในการโจมตีกลุมกอ
การรายในบริเวณเขตชนกลุม นอยในปากีสถานมากขึ้นถึง 10 เทา จาก 1 ครั้งตอ 40 วันในสมัยรัฐบาล
George W. Bush กลายเปน 1 ครั้งตอ 4 ชั่วโมง นาย John Brennan หัวหนาฝายตอตานการกอการรายของ
รัฐบาลโอบามาไดกลาววาในชวง 3 ปตอจากนี้ สหรัฐฯ อาจจะถอนกําลังทหารออกมาจากอัฟกานิสถาน
อยางตอเนื่อง แตสหรัฐฯ จะไมลดจํานวนและเวลาในการใชยานบินไรคนขับในการจูโจม ซึ่งสหรัฐฯ เชื่อวา
เทานี้ก็ถือวาเพียงพอตอการปฏิบัติการตอตานกลุมอัลกออิดะหได เพราะดูจากความสามารถอันรายกาจของ
Reaper ที่สามารถลอยนิ่งๆ ไดเปนเวลานาน 24 ชั่วโมง และสามารถสอดสองกิจกรรมของบุคคลที่อยูบนพื้น
ดานลางในระยะความสูง 5 ไมล ในขณะเดียวกันก็สามารถสงภาพวิดีโอแบบ Full Motion Video
รายละเอียดสูงไปที่หนวยบัญชาการ พรอมกับสามารถโจมตีเปาหมายดวยจรวดไดอยางแมนยํา แลว ก็คงจะ
สามารถเชื่อไดวานี่คืออาวุธที่มีความจําเปนอยางยิ่งยวดของสหรัฐฯ ในสภาพการทําสงครามยืดเยือ้ แบบใน
อัฟกานิสถาน

อยางไรก็ตาม ก็ยังคงมีคําถามวา ยานบินไรคนขับคืออาวุธในการรบแหงอนาคตจริงหรือไม เพราะสําหรับ
สหรัฐฯ แลวตองไมลืมวายังมีภัยคุกคามใหมๆ ที่ไมใชแคกลุมติดอาวุธจีฮัดรออยู อยางเชนการเติบโตอยาง
รวดเร็วของประเทศจีน และนิวเคลียรในประเทศอิหราน บางทีแลวการที่ยังตองพึ่งพาเครื่องบินรบที่มีคนขับ
ที่สามารถตัดสินใจสถานการณความเปนความตายอาจจะยังคงเปนทางเลือกที่เสี่ยงนอยที่สุดก็เปนได อยาง
นอยก็เปนไปตามที่ทีมผูผลิต F-35 Joint Strike Fighter เครื่องบินราคาแพงที่รอเขาประจําการในป 2016
กลาวอาง ถาหากคําตอบที่ไดคือ ยานบินไรคนขับจะเปนอาวุธแหงอนาคต เราคงจะไดเห็นจุดเริ่มตนของการ
ปฏิวัติทางการทหารอยางแทจริง นําโดยสหรัฐฯ ผูซึ่งครอบครองยานบินไรคนขับมากกวาประเทศใดในโลก
แมวาสหราชอาณาจักร และอิตาลีจะมีการใชยานบินไรคนขับปฏิบัติการมากขึ้น รวมถึงอิสราเอลที่กําลัง
มุงเนนอุตสาหกรรมยานบินไรคนขับอยูกต็ าม
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ยานบินไรคนขับนั้นมีขนาดและรูปรางที่หลากหลาย แมวา Predator กับ Reaper จะไดรับการกลาวถึงมาก
ที่สุด แตทั้งสองก็เปนเพียงแคบางสวนของยานบินไรคนขับจํานวนมากมายหลายหลากในโลกนี้ อยางไรก็
ตาม สิ่งที่ยานบินไรคนขับแบบตางๆ ดูจะมีเหมือนกันก็คือความสามารถขั้นสูงในการหาขาว สอดสอง และ
ลาดตระเวน ใหรูวาศัตรูอยูทไี่ หนและทําอะไรอยู
ยานบินไรคนขับนั้นสามารถมีขนาดใหญไดอยางทีใ่ ชเครื่องยนตเจ็ท ติดตั้งเรดารทที่ ันสมัย ใชไดทุกสภาพ
อากาศ และมีราคาสูงกวาเครื่องบินรบ F/A18 นั้น สามารถลาดตระเวนในระยะ 53,000 ตารางไมลไดภายใน
1 วัน และสามารถบินจากสหรัฐฯ ถึงออสเตรเลียไดโดยไมตองหยุดเติมน้ํามัน และสามารถมีขนาดเล็ก ซึ่ง
ในอนาคตอาจจะมีขนาดระดับนาโนได และอาจจะอยูในรูปของนกหรือแมลงตัวเล็กๆ ที่สามารถซอกซอน
เขาไปในบาน หรือเกาะอยูต ามกระจก คอยสงขอมูลกลับมา และขนาดกลางๆ ก็มีอยูมากมายหลายแบบ
ตั้งแตแบบที่เหมือนเครื่องบินจําลองของเลนที่สามารถปลอยขึ้นไดดว ยมือทีใ่ ชตรวจการในระยะใกล จนไป
ถึงแบบที่ตองใชเครื่องชวยขึน้ บินเชน RQ-7B Shadow ที่ครอบคลุมการมองเห็นบนพืน้ ไดมากกวา
เมื่อประมาณสองปที่แลว กองทัพอากาศสหรัฐฯ ไดออกเอกสารฉบับหนึ่งชื่อวา Unmanned Aircraft
Systems Flight Plan 2009-2047 หนึ่งในสิ่งที่นาสนใจที่สุดในเอกสารฉบับนั้นก็คือวิสัยทัศนทจี่ ะผนวกยาน
บินไรคนขับใหสามารถทํางานดวยกันไดภายใตเครือขายเดียวกัน
โดยยานไรคนขับในอนาคตอาจจะมี
รูปรางที่ไมแตกตางกันมาก ภายใตแนวคิด “สถาปตยกรรมแบบเปด” (Open-architecture Approach) เพื่อให
ยานบินไรคนขับนั้นมีความยืดหยุน เพื่อเผือ่ ไวในการปฏิบัติการรวมใหมากที่สุด นอกจากนีย้ านบินไรคนขับ
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ขนาดกลางที่อาจจะยอสวนมาจาก Reaper นั้น ก็อาจจะสามารถทําอะไรไดหลายอยางมากขึ้นทั้งเชิงรับและ
เชิงรุก กลาวคือทั้งปกปองนานฟาจากการรุกรานของศัตรู และสามารถโจมตีฐานการปองกันทางอากาศของ
ศัตรูไดอีกดวย ซึ่งเปนคุณสมบัติเดียวกับที่ F-35 ไดรับการออกแบบมาเชนกัน นอกจากนี้ยังมองไปถึงยาน
บินไรคนขับขนาดใหญที่สามารถนําไปใชในงานแจงเตือนและควบคุมทางอากาศ (Airborne warning and
control aircraft – AWACs) งานเติมน้ํามันเครื่องบินบนอากาศ งานเครื่องบินบรรทุกลําเลียง และงานทิ้ง
ระเบิดระยะไกล และที่ยังเปนขอถกเถียงมาก
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ที่สุดจากวิสยั ทัศนในเอกสารดังกลาว ก็คือมีการคาดหมายวา ในอนาคต หากไดการยอมรับจากทางดาน
กฎหมายและดานศีลธรรม ยานบินไรคนขับในรุนตอไปจะมีการติดตั้งปญญาประดิษฐ (AI ที่จะทําใหยาน
บินไรคนขับสามารถตัดสินใจไดดว ยตัวเอง รวมถึงสามารถตัดสินใจทําการยิงจรวดเพือ่ สังหารไดดว ยตัวเอง
แมปจจุบนั จะมีขอถกเถียงที่วาระบบ AI จะสามารถทํางานไดดีอยางที่คิดหรือไม แตหากเอกสารฉบับ
ดังกลาวของกองทัพอากาศสหรัฐฯ ถูกตอง ก็มีโอกาสที่จะเอาชนะปญหาดานเทคนิคตางๆ ไดทั้งหมดภายใน
30 ป ซึ่งถึงตอนนั้น คงจะมีความคุมคาในเชิงเทคโนโลยีในการสรางยานบินไรคนขับใหมีความสามารถ
เทียบเทาหรือมากกวาเครื่องบินรบปกติที่มนี ักบินในปจจุบัน
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อยางไรก็ตาม แมจะมีความเปนไปไดแตกอ็ าจจะไมเปนที่ตองการ เมื่อครั้งที่ยานบินไรคนขับถูกผลิตขึ้นมา
ในยุคแรกๆ มันถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจ 5D คือ Dull Dirty Dangerous Difficult หรือ Different งานที่เปน
ชนิด Dull กับ Difficult นั้นคลายกันคือการสอดแนม ซึ่งอาศัยเวลาและการอยูน ิ่งๆ เปนเวลานาน ซึ่งเปน
งานที่บุคคลไมสามารถทําได โดยตองจองเปาหมายแบบตาไมกะพริบเปนเวลากวา 18 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบ
รูปแบบของกิจกรรมของศัตรูบนพื้นดิน และหาเวลาที่เหมาะเจาะที่สดุ ในการโจมตีเปาหมาย ในสวนของ
Dirty นั้น ก็เชนงานที่ตองบินเขาไปตรวจสอบหรือเก็บตัวอยางหากถูกโจมตีดวยอาวุธเคมีหรืออาวุธชีวภาพ
สวนงาน Dangerous นั้น คืองานที่ตองเขาไปสอดแนมในเขตของศัตรูซึ่งหากใชเครื่องบินปกติ อาจจะมีโอกาส
ถูกยิงตกและนักบินอาจถูกจับเปนตัวประกัน สวนงาน Different นั้น คืองานที่ตองอาศัยการเปลี่ยนยุทธวิธี
การสอดแนมตลอดเวลาซึ่งเกินขีดความสามารถของบุคคลที่จะปฏิบัติได
การที่ยานบินไรคนขับสามารถทนอยูนิ่งๆ ไดเปนเวลานานๆ นั้น ทําใหยานบินไรคนขับนั้นมีขอไดเปรียบ
มากกวาเครื่องบินที่มีคนขับคือสามารถใหขอมูลไดมากกวาและมีรายละเอียดที่มากกวาซึ่งทําใหการโจมตีใน
แตละครั้งมีความแมนยําสูง ทําใหมกี ารสูญเสียของพลเรือนนอย นอกจากนี้การใชยานบินไรคนขับนั้น มี
คาใชจายที่ถูกกวา เพราะนอกจากจะไมตอ งอาศัยระบบหรือที่ดินกวางๆ เพื่อทําสนามบินและใหคนอยูแลว
ยานบินไรคนขับโดยปกติจะมีขนาดเล็ก (แมวาหลังๆ มานี้ยานบินไรคนขับจะมีขนาดใหญขึ้นและแพงขึ้น
เรื่อยๆ ก็ตาม) ซึ่งกองทัพบกไดใชขอดีในจุดนี้เพื่อนําระบบยานบินไรคนขับไปใชเพื่อเพิ่มการตระหนักรู
ของสถานการณ (Situation Awareness) ไดอยางดีทีเดียว ยิ่งไปกวานัน้ การที่ไมตองกังวลเรื่องการหาสถานที่
เติมน้ํามันเชื้อเพลิงและไมมปี จจัยความเหนื่อยลาของมนุษย ทําใหยานบินไรคนขับสามารถทําการบินได
นานกวาเครื่องบินปกติ ซึ่งเปนประโยชนตองานตอตานกลุมหัวรุนแรงและกลุมกอการราย เพราะไมตองทํา
การบินเขา ออกพื้นที่ขัดแยง (Conflict Zone) บอยๆ เหมือนเครื่องบินที่ตองใชคนขับ โดยอาศัยผูบังคับที่อยู
ในระยะทีไ่ กลจากพื้นที่ขดั แยง และผูบังคับยานบินไรคนขับก็ไมจําเปนตองเปนผูท ี่ผานชั่วโมงบินและการ
ฝกบินใดๆ มาก็ได โดยมีคาใชจายนอย 1 ใน 10 ของการฝกนักบินเครือ่ งบินรบปกติ
เมื่อมองถึงการที่จีนและประเทศตางๆ กําลังพัฒนาจรวดระยะไกล และจรวดรอนที่มีความแมนยําสูงซึ่ง
สามารถโจมตีเปาหมายทีห่ างออกไป 1,000 ไมลได ทําใหสหรัฐและพันธมิตรตางกังวลในความปลอดภัย
ของเรือบรรทุกเครื่องบิน ซึ่งเปนสัญลักษณของอํานาจทางทหารมาตัง้ แตป 1945 ทําใหกองทัพเรือสหรัฐฯ
ไดเสนอโครงการที่เรียกวา Unmanned Carrier-Launched Airborne Surveillance and Strike aircraft (ยานบิน
ไรคนขับสอดแนมและจูโจมที่ปฏิบัติการจากเรือบรรทุกเครื่องบิน) ซึ่งตอนนี้กําลังรองบประมาณและหวังวา
จะมีคนที่เห็นดวยกับโครงการนี้ ซึ่งถาโครงการนี้เกิดขึน้ จริง ก็คาดกันวานาจะมีปฏิบัติการเต็มรูปแบบไดใน
ป 2018 ซึ่งหากยานบินไรคนขับสามารถทําการขึ้นลงไดจากดาดฟาเรือบรรทุกเครื่องบิน ก็จะทําใหเรือ
บรรทุกเครื่องบินปลอดภัยจากการโจมตีมากขึ้นดวยการอยูนอกรัศมีการยิงจากฝายตรงขาม

นอกจากนี้ สิ่งที่ทําใหยานบินไรคนขับมีขอไดเปรียบอีกขอหนึ่งคือผูออกแบบสามารถออกแบบไดตามปรารถนา
เนื่องจากไมมีปจจัยเกี่ยวกับนักบินที่ตองคํานึงถึงในการออกแบบ ฉะนั้นผูออกแบบสามารถออกแบบยานบิน
ไรคนขับรูปรางแปลกๆ เพือ่ ทําใหหลบหลีกเรดารไดแบบที่ไมสามารถออกแบบใหกับเครื่องบินปกติได ยิ่ง
ไปกวานั้นยังสามารถออกแบบใหมีความสามารถเลยขีดจํากัด (Hyper-manoeuvrability) ที่เครื่องบินปกติไม
สามารถทําได ซึ่งอาจจะมีการนําวัสดุคอมโพสิตและอุปกรณดานการบินลาสุดมาใช พื่อที่จะสามารถเพิ่ม
แรงจี (g-force) และเรงความเร็วในระดับที่นักบินไมสามารถทนได
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อยางไรก็ตาม ก็ยังมีขอถกเถียงถึงความสามารถของยานบินไรคนขับ โดยเฉพาะผูที่ยังคงสนับสนุนการ
ลงทุนในการสรางเครื่องบินรบปกติ
โดยกลาววายานบินไรคนขับนั้นจําเปนตองอาศัยการสื่อสารผาน
ดาวเทียมสองทาง ซึ่งหากการเชื่อมตอขอมูลขัดของ การควบคุมระยะไกลจะไมสามารถทําไดซึ่งตัวยานบิน
ไรคนขับจะตองอาศัยขอมูลเดิมที่ไดรับการติดตั้งกอนหนาและหาทิศทางดวย GPS ซึ่งหากเปนปฏิบัติการ
ปกติประจําวันคงจะไมกอใหเกิดปญหา แตหากเปนภารกิจที่ตองใชความเที่ยงตรงสูง การถูกสัญญาณอิเล็ก
ทรอนิกรบกวนหรือการถูกโจมตีการสื่อสารผานดาวเทียมโดยตรง จะกลายเปนจุดออนที่รายแรงของยานบิน
ไรคนขับอยางไมนาเชื่อ ซึ่งเรื่องดังกลาวสามารถเกิดขึ้นไดเองโดยฝายศัตรูอาจจะไมไดทําอะไรเลยก็เปนได

w

w

w

.g

eo

zi

อันที่จริงแลว ในปจจุบนั ยานบินไรคนขับก็ยังประสบปญหาดังกลาวอยูเชนกัน คือมีความลาชาของสัญญาณ
(Delay) อยูบางในการสงขอมูลระยะไกล กับการตอบสนองของยานบิน ซึ่งเรียกกันวา “ความหนวงของเวลา
(Latency)” ซึ่งเมื่อเทียบกับเครื่องบินที่ใชคนขับปกติแลว นักบินสามารถเห็นการคุกคามและสามารถ
ตอบสนองหลบหลีกไดทนั ที ซึ่งสําหรับพื้นที่อยางอิรัก อัฟกานิสถาน เยเมน และโซมาเลีย คงไมนาหวง
เทาใดนัก เนื่องจากฝายตรงขามไมมีอาวุธอันทันสมัยในการยิงตอตานยานบินไรคนขับ แตหากเปนพื้นที่
อยางบอสเนีย ซึ่งเปนสงครามเปดตัวของ Predator นั้น โอกาสการถูกยิงตกนั้นมีสงู มาก เนื่องจากขณะนั้น
เซอรเบียยังคงครอบครองจรวดจากพื้นสูอากาศที่ทันสมัยตั้งแตยุคสงครามเย็น
นอกจากนี้ ปญหาสําคัญอีกอยางหนึ่งของยานบินไรคนขับคือความไมชัดเจนในการรวมใชการจราจรทาง
อากาศรวมกับพลเรือนในสหรัฐฯ และยุโรป ซึ่งทางสํานักงานบริหารการบินแหงชาติ (Federal Aviation
Administration - FAA) เริ่มดําเนินการพิจารณาตั้งแตป 2010 ซึ่งก็ยังคงมีขอกังวลในเรื่องความเปนไปไดใน
สถานการณทยี่ านบินไรคนขับสูญเสียการควบคุม และอาจจะชนกับเครื่องบินพลเรือนที่บินอยูได

ปญหาสําคัญอีกเรื่องหนึ่งของยานบินไรคนขับคือการที่ยานบินไรคนขับรุนใหมๆ ไดรับการออกแบบมาให
สามารถเปนอิสระจากผูบังคับมากขึ้นเรื่อยๆ ในปจจุบนั เพื่อเปนการลดภาระงานของผูบังคับ ยานบินไร
คนขับบางชนิดในปจจุบันสามารถขึ้นบินและลงจอดไดอัตโนมัติ และยังสามารถบินไปในตําแหนงที่เปน
เปาหมายไดเอง และตรวจสอบความเคลื่อนไหวบนพืน้ ดินไดเองโดยไมตองอาศัยการควบคุม แมในปจจุบนั
จะมีการกําหนดใหมนี ักบินหรือผูบังคับประจําเครื่อง 1 คนตอยานบินไรคนขับ 1 ลํา แตในอนาคต
กองทัพอากาศสหรัฐฯ วางแผนไววาจะใหมีนักบินหรือผูบังคับ 1 คนตอยานบินไรคนขับจํานวนสูงสุด 4 ลํา
ยิ่งไปกวานัน้ กองทัพอากาศสหรัฐฯ ยังวางแผนไวอกี วาใหยานบินไรคนขับสามารถตัดสินใจในภารกิจดวย
ตัวเองขณะที่บนิ เปนฝูงอยูเหนือพื้นที่ปองกันทางอากาศของศัตรู โดยสามารถใชปญญาประดิษฐ หรือ AI
ตัดสินใจปฏิบตั ิการบนเหตุและผลดานศีลธรรมไดเองอีกดวย
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กลุมเรียกรองเสรีภาพพลเมืองหลายกลุม (Civil-Liberty advocacy groups) ไดมีขอ กังวลในเรื่องการเลือก
เปาหมายเพื่อทําลายของยานบินไรคนขับ สืบเนื่องจากเหตุการณโจมตี Anwar Al-Awlaki ซึ่งอันที่จริงแลว
Al-Awlaki เปนพลเมืองของสหรัฐฯ เองดวยซ้ํา อยางไรก็ตาม การใชยานบินไรคนขับในปจจุบนั ก็ยังไมได
ขัดกับกฎหมายตามสนธิสัญญาเจนีวาวาดวยความขัดแยงทางทหาร (Law of Armed Conflict) ที่กลาววากอน
การโจมตีดวยไมวาจะดวยอาวุธใดๆ ตองมีการพิสูจนยนื ยันแลววาเปาหมายนัน้ ๆ เปนเปาหมายทางทหาร
และตองมีการแจงเตือนพลเรือนใหเหมาะสม เพื่อลดการสูญเสียของพลเรือนใหมากที่สุด และหลีกเลีย่ ง
ความผิดพลาด หรือลูกหลง (Collateral damage) ที่มากเกินสมควรจากการโจมตี ในทางปฏิบัติ หากผูบังคับ
ยานบินไรคนขับมีขอมูลจากเซนเซอรระยะไกล และขอมูลจากระบบเครือขายที่แมนยํา ผูบังคับก็สามารถ
ปฏิบัติตามกฎการปะทะ (Rules of engagement) เหมือนกับนักบินที่บนิ กับเครื่องบินรบปกติ ซึ่งจะวาไปแลว
ผูบังคับยานบินไรคนขับอาจจะสามารถทําการตัดสินใจในการปฏิบัตกิ ารดีกวานักบินในเครื่องบินรบดวยซ้ํา
ไป เนื่องจากผูบังคับยานบินไรคนขับไมตองเผชิญกับความเหนื่อยลาขณะบิน และไมตองเผชิญกับการหลั่ง
อะดรีนาลีนในรางกายขณะเขาปะทะอีกดวย
สวนคําถามที่วาขั้นตอไปของยานบินไรคนขับจะเปนอยางไร ยานบินไรคนขับสามารถโจมตีเปาหมายได
ดวยตัวเอง จากการวิเคราะหสถานการณดว ยขอมูลที่มีอยูในตัวเองไดหรือไม รัฐมนตรีกลาโหมของสหราชอาณาจักร
ใหความเห็นวาก็มีความเปนไปได ในเอกสารชิ้นหนึง่ ที่จัดทําโดยกระทรวงกลาโหมสหราชอาณาจักรเมื่อ
ตนป โดย Development, Concepts, and Doctrine Centre ถาระบบการควบคุมของยานบินไรคนขับไมได
ละเมิดหรือขัดแยงหลักของกฎหมายวาดวยความขัดแยงทางทหารใดๆ (ความจําเปนทางทหาร - Military
necessity, มนุษยธรรม - Humanity, ความเหมาะสม - Proportionality และความสามารถในการแยกเปาหมาย
ทางทหารออกจากพลเรือน – Ability to distinguish military targets and civilians) และกฎการปะทะ (Rules
of engagement) มีความถูกตองเหมาะสม การโจมตีดวยยานบินไรคนขับก็ไมไดขดั กับธรรมเนียมปฏิบัติของ
สงครามแตอยางใด อยางไรก็ตามการทดสอบซอฟตแวร และการรับรองความปลอดภัยของระบบยานบินไร

คนขับนั้น เปนเรื่องที่ยากและใชงบประมาณสูง รวมทั้งในเรื่องของความเหมาะสมในการโจมตี (Proportionality)
ซึ่งตองอาศัยคําจํากัดความทีช่ ัดเจนและการตีความทางกฎหมายที่ซับซอน ซึ่งผูจัดทําเอกสารดังกลาวไดสรุป
ไวตอนทายวา เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาไป และเมื่อมีขีดความสามารถทางการทหารใหมๆ เกิดขึ้น ผูที่มีหนาที่
ออกนโยบายจําเปนตองตระหนักถึงความเปนไปไดของกฎหมายทีจ่ ะมารองรับเทคโนโลยีนั้นๆ และตองให
คําปรึกษาดานกฎหมายตั้งแตเนิ่นๆ เมื่อมีการจัดซื้อจัดหาระบบใหมๆ นั้น
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David Deptula นายพลเกษียณอายุซึ่งปจจุบันยังคงทํางานใหกับหนวยปฏิบัติการขาวกรองและสอดแนมของ
กองทัพอากาศสหรัฐฯ ไดใหสัมภาษณใน Jane’s Defence Weekly ก็ไดกลาวเห็นดวยโดยใหความเห็นวาอัน
ที่จริงแลว ดวยเทคโนโลยีทมี่ ีอยูในปจจุบนั เราแทบจะสามารถทําใหทุกอยางทํางานดวยตัวมันเองได แต
ปจจัยทีจ่ ะจํากัดความสามารถตรงนั้นไดกค็ ือ “นโยบาย” สวน Mark Maybury หัวหนานักวิทยาศาสตร
กองทัพอากาศไดชี้ใหเห็นวาในการใชยานบินไรคนขับในปจจุบันนั้น อะไรก็ยงั เกิดขึ้นได การที่จะพัฒนา
ยานบินไรคนขับใหปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเต็มรอยนั้นยังคงตองอาศัยเวลาอีกทศวรรษหรือมากกวานั้น
แมผูเชี่ยวชาญเรื่องยานบินไรคนขับทั้งหลายก็ยังคงใหความเห็นตรงกันวา แมวาสักวันหนึ่งยานบินไรคนขับ
จะสามารถทํางานไดเองโดยไมตองมีผูควบคุมบังคับโดยตรง แตสุดทายก็ตองจัดใหมีคนเขาไปบังคับควบคุมอยูดี
อยางนอยก็เพือ่ ติดตามดูแล และขัดขวาง หากเกิดขอผิดพลาด
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นอกจากนี้ปญหาทางศีลธรรมก็ยังมีขอถกเถียงกันอยู แมวาจะไมมีกฎหมายเกีย่ วกับสงครามใดๆ ที่บังคับให
ทหารทุกคนทีต่ ัดสินใจรวมรบตองเขาไปเสี่ยงภัยดวยตัวเองในสมรภูมิ แตการที่คนๆ หนึ่งสามารถบังคับยานบิน
ไรคนขับจากฐานทัพแถบเนอรวาดา นั่งยิงศัตรูเปนโหลๆ ในปากีสถาน และตกเย็นหลังจากนัน้ ก็ขับรถกลับ
บานไปกินอาหารมื้อค่ํากับครอบครัว ก็ยังเปนภาพทีน่ ารังเกียจในมุมมองทางศีลธรรม ขอพิเศษของหนวยที่
ทํางานกับยานบินไรคนขับเชนนี้ กําลังจะสรางภาพใหสหรัฐฯ เปนคนขี้ขลาดที่โจมตีคนหรือประเทศอื่นๆ
ขณะที่ตวั เองหลบอยูในกําบัง พรอมกับเทคโนโลยีอันกาวหนาของตน และถาหากมองเลยไปยิ่งกวา จะเห็น
ไดวาการครอบครองยานบินไรคนขับ หรือยุทโธปกรณหุนยนตอื่นๆ จะทําใหความจําเปนของการเจรจาทาง
การเมืองลดลง และจะลดความอดทนอดกลัน้ ระหวางกันอีกดวย Robert E. Lee นายพลแหง Confederate Army
ในอเมริกายุคศตวรรษที่ 19 ไดเคยกลาวไววา “เปนการดีแลวที่ใหสงครามเปนสิ่งนากลัว เพราะเราจะไดไม
หลงรักมันมากเกินไป” (“It is well that war is so terrible, otherwise we would grow too fond of it.”) แต
ยานบินไรคนขับนั้นอาจจะทําใหผูนําทั้งหลายเปนผูหลงใหลสงครามมากขึ้น
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อันที่จริง มีสิ่งที่ธรรมดายิ่งกวานั้นที่คอยขัดขวางการเติบโตและพัฒนาวงการยานบินไรคนขับ Peter Singer
ผูอํานวยการศึกษาความเปนไปไดทางการทหารในศตวรรษที่ 21 ของ Brookings Institution หนวยงานคลัง
สมองที่ตั้งอยูใน Washington D.C. กลาวไววาในชวงเวลาที่งบประมาณดานการทหารถูกตัด ผูที่เกี่ยวของกับ
การจัดซื้อและพัฒนายานบินไรคนขับนั้น ตองตอสูอยางหนักกับพลังของมวลชนผูมีสิทธิเลือกตั้งหัวอนุรักษ
ซึ่งรวมถึงขาราชการทหารทีไ่ มเห็นดวย(กับยานบินไรคนขับ) นักขับเครื่องบินรบ และสมาชิกรัฐสภา
ทั้งหลายที่ยังมีผลประโยชนอยูในธุรกิจและโครงการผลิตอาวุธแบบดั้งเดิม แตอยางไรก็ตาม Peter Singer ได
สรุปไววาในสภาพแวดลอมที่มีปญหาดานงบประมาณเชนนี้ เปนเรื่องธรรมดาที่การเปลี่ยนแปลงตางๆ จะมี
อุปสรรคจากคนรุนเกา และความทีย่ ังไมเชื่อใจและวางใจ แตสุดทายแลวประวัติศาสตรก็แสดงใหเห็นอยู
ตลอดมาวาไมมีใครสามารถหยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงได เมื่อสองปที่แลว นาย Robert Gates อดีตรัฐมนตรี
กลาโหมสหรัฐฯ ไดกลาวไววา F-35 จะเปนเครื่องบินรบรุนสุดทายทีม่ ีคนขับ แมความคิดดังกลาวจะยังคง
ตองอาศัยเวลาอีกสักพัก แตที่แนๆ ตอนนี้นักบินเครือ่ งบินรบทั้งหลายไดกลายเปนสิ่งมีชีวิตใกลสูญพันธุ
(Endangered species) ไปเรียบรอยแลว
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