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ในยุคนี้ Drone ถือเป็น Gadget ใหม่ที่เหล่าบรรดาช่างภาพต่างหยิบเอามาใช้ เนื่องจากได้ภาพในมุมมองใหม่อีกทั้งยังราคาไม่
แพง แค่หลักหมื่นบาทก็ซื้อได้ ในการถ่ายภาพวาฬบรูด้าก็ไม่ต่างกัน  เราเริ่มเห็นการใช้ Drone บินเก็บภาพวาฬมากขึ้นเรื่อยๆ  
และ  Drone อาจเป็นอุปกรณ์การถ่ายภาพวาฬที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดในปัจจุบัน   

หากใครไดต้ดิตาม ThaiWhales มาต้ังแตต่น้ คงพอทราบว่า เรามกีารถ่ายภาพวาฬจากมมุสงูเพ่ือสังเกตพฤตกิรรมวาฬบรดูา้มาต้ังแตป่ ี
พ.ศ. 2555   โดยถ่ายจากเครือ่งบนิเลก็ซึง่เราปฏิบัตติามกฏ Whale watching guideline อย่างเครง่ครัด คอื หากบนิดว้ยเครือ่งบนิเลก็และ 
Aircraft ชนดิอืน่  ๆระยะหา่ง คอื 300 เมตรจากตัววาฬ สว่นเฮลคิอปเตอร์ตอ้งมรีะยะหา่ง 500 เมตร 

Approach distances for aircraft : ระยะห่างในการเข้าสังเกตวาฬจากทางอากาศ

ทีม่า https://dpipwe.tas.gov.au/wildlife-management/marine-conservation-program/whale-and-dolphin-viewing-guidelines 

ในยุคปัจจบัุน เราม ีDrone มาเปน็เครือ่งมอืในการถ่ายภาพมมุสงู เปน็เทคโนโลยีอกีทางเลอืกหนึง่ทีส่ามารถประยุกต์ใชกั้บงานวิจัยและ
ศกึษาวาฬและสัตว์ทะเล   ขอ้ดขีอง Drone คอื ราคาไมแ่พงเมือ่เทยีบกับการสำรวจวาฬทางอากาศดว้ยเครือ่งบนิเลก็แบบแตก่่อน  และมี
เสยีงรบกวนนอ้ยกว่า แต ่Drone ก็มคีวามเสีย่งในการเกิดอบัุตเิหตุไดส้งูกว่ามาก  ท้ังปัจจัยเรือ่งลม  เรือ่งแบตเตอรี ่ความชำนาญของคน
บังคับ หรอือาจบนิชนนกและก่อใหเ้กิดอันตรายตอ่นกและวาฬได ้ 

ระยะหลังๆเราไดเ้หน็ภาพ , คลปิจากสำนักขา่วและนักทอ่งเทีย่วดวูาฬ  ทีน่ำ Drone มาบนิดวูาฬเพ่ือเก็บภาพวาฬบรดูา้มากขึน้เรือ่ยๆ   บาง
คลปิมกีารบนิใกลว้าฬมากจนนา่เปน็หว่ง  เราเหน็ภาพจาก Drone ทีบ่นิใกลว้าฬโฉบเฉีย่วอยู่เหนอืวาฬ ระยะห่า่งแคป่ระมาณไมถึ่ง 10 
เมตรดว้ยซ้ำรวมท้ังเรอืทอ่งเทีย่วดวูาฬ ก็เริม่มกีารโปรโมทพาคนไปถ่ายภาพวาฬดว้ย Drone มากขึน้  จำนวนของ Drone ก็มมีากขึน้เรือ่ย  ๆ 

ในฐานะทีท่มี ThaiWhales เปน็หนึง่ในกลุม่คนทีท่ำเรือ่งการศกึษาวาฬไทยมาโดยตลอดต้ังแตป่ ี2554  เราไดพ้บเหน็ ไดรั้บขอ้มลูและได้
รับคำถามกันมาเสมอๆว่า “ เราควรบนิโดรนทีร่ะยะเทา่ไหร”่ “การบนิโดรนนีจ่ะเปน็การรบกวนวาฬหรอืเปลา่”   ซึง่ปัจจบัุนในเมอืงไทยยังไม่
มกีฏหมายขอ้บังคับเรือ่งนีอ้อกมาจากทางหนว่ยงานราชการ  ทาง ThaiWhales เองก็ไม่ใชห่นว่ยงานทีม่อีำนาจออกกฏหมาย แตเ่ราก็พบว่า 
เรือ่งนีถื้อเปน็เรือ่งเรง่ดว่นทีเ่รามองผา่นไปไม่ได ้ และเราคดิว่าควรมมีาตราฐานและขอ้ควรปฏิบัตริว่มกันขึน้มามากกว่าใชค้ำว่า ขึน้อยู่กับ
วิจารณญาณหรอืจติสำนกึ  ....  แตเ่ราจะใชข้อ้ปฏิบัติไหนกันดีในเมือ่ยังไมม่กีารออกกฏออกมา  
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เมือ่ลองหาขอ้มลูใน Internet เราจะพบว่า  

- หากใชข้อ้มลูจากทาง The National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)  แนะนำเรือ่งระยะหา่งของ Drone 
กับการสำรวจวาฬและสัตว์ทะเล  ไว้ที ่100- 300 เมตร  ( ทีม่า  https://www.fisheries.noaa.gov/topic/marine-life-viewing-guidelines) 
- หากใชข้อ้มลูจากทางออสเตรเลยี แนะนำเรือ่งระยะหา่งของ Droneกับการสำรวจวาฬและสัตว์ทะเลไว้ที ่300 เมตร   
( ทีม่า http://www.gbrmpa.gov.au/access-and-use/responsible-reef-practices/caring-for-the-reef ) 
- หากใชข้อ้มลูในประเทศไทย ตามราชกิจจานเุบกษาลง ประกาศกระทรวงคมนาคม เรือ่ง การบนิ Drone เงือ่นไข (2) ระหว่างทํา
การบนิ (ซ) หา้มทําการบนิโดยใชค้วามสงูเกิน 90 เมตร ( 300 ฟุต) เหนอืพ้ืนดนิ   (ทีม่า  https://www.blognone.com/node/71860 )   ซึง่มี
เปา้หมายเพ่ือการควบคมุไม่ใหเ้กิดการบนิ Drone แบบเปน็อสิระจนไปคกุคามละเมดิสทิธิคนอืน่  และเพ่ือความปลอดภัยตอ่ชวิีตและ
ทรัพย์สนิของคนเปน็หลัก (โดยไม่ไดเ้ก่ียวกับวาฬและสัตว์ทะเลแตอ่ย่างใด)  

แล้วเราจะใช้ข้อบังคับกฏหมายหรือแนวทางปฏิบัติเรื่องการบิน  Drone กับการสำรวจวาฬตามข้อมูลไหนดี ? 

จากการปรกึษานักวิจัยผูท้ีท่ำการรับผดิชอบเรือ่งการศกึษาวาฬในอา่วไทย  , การรวบรวมขอ้มลูจากหนว่ยงานวาฬระดับนานาชาต ิ , การ
ศกึษาขอ้กำหนดของการบนิ Drone ของประเทศไทย และ จากประสบการณ์ในการใช ้Drone เพ่ือการสำรวจวาฬบรดูา้ดว้ยตัวเราเอง  เรา
สามารถแนะแนวทางเพ่ือเปน็ขอ้ควรปฏิบัติในการบนิ Drone เพ่ือศกึษาวาฬบรดูา้ไดดั้งนี ้

1. จากประสบการณ์การใช ้Drone เพ่ือวัดขนาดวาฬบรดูา้โดยอาศัยการเทยีบ Scale กับเรอืของทมีวาฬไทย  เรายึดหลักปฏบัิตเิรือ่ง
ระยะห่างจากตัววาฬและDrone คือ ระยะ 50 เมตรห่างจากตัววาฬ  เนือ่งจากวาฬบรดูา้เปน็วาฬขนาดเลก็ -กลาง  ความยาว
ลำตัวไมเ่กิน 15 เมตร  เราทราบดว่ีาหากใชร้ะยะ  100 เมตรขึน้ไป (ตามขอ้กำหนดขอหนว่ยงานตา่งชาตทิีเ่ราหาขอ้มลูมา) ภาพวาฬ
ทีเ่ราไดม้าก็จะเลก็เกินกว่าทีจ่ะนำมาใชป้ระโยชน์เรือ่งการด ูPhoto ID , Tattoo skin disease , การใชวั้ดขนาดความสมบรูณ์ และ
การศกึษาพฤตกิรรมตา่งๆ   และเมือ่เราอยากไดภ้าพที่ใกลก้ว่าน้ัน เราก็จะใชวิ้ธีเปลีย่น Lens  โดยรักษาระยะหา่งที ่50  เมตรเทา่เดมิ   
หรอืใช ้Drone  ทีม่ขีนาด Sensor chip ทีม่ขีนาดใหญ่มากขึน้  จนสามารถนำมาขยายภาพและไดค้ณุภาพดขีึน้ โดยไมบ่นิต่ำไปกว่า 
50 เมตร 

                                                     การใช ้Drone วัดขนาดเจา้ศรสีขุ เมือ่ 25 พ.ค. 2560 โดย ThaiWhales และ ศวทบ. 
                                                                    (ทีม่า : การวัดขนาดวาฬดว้ยภาพถ่ายทางอากาศจาก Drone ) 
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2. ใชห้ลักปฏิบัตเิดยีวกับการดสัูตว์และการถ่ายภาพสัตว์ตามธรรมชาตท่ัิวไปคอื   เคารพธรรมชาตขิองสัตว์ตามวิถีธรรมชาต ิ  ไม่
รบกวนสัตว์มากเกินไปและคดิถึงความปลอดภัยของสัตว์เปน็หลักสำคัญอันดับที ่1    

ขอ้เขยีนท้ังหมดนี ้ เราอยากเขยีนขึน้เพ่ือบอกเลา่แนวทาง  ความคดิ และ การปฏิบัตติอ่การศกึษาเรือ่งวาฬบรดูา้ของเรา  อย่างทีท่ราบ 
ThaiWhales เราเปน็กลุม่คนทีม่อีาชพีหลักคอืการทำภาพยนตร์   เราเขา้ใจความอยากไดภ้าพทีม่คีวามสวยงาม  Footage ทีน่า่ตืน่ตาตืน่ใจ
และ Quality ภาพทีด่ีไมต่า่งจากชา่งภาพคนอืน่  ๆเชน่กัน   แตจ่ดุมุง่หมายหลักของเราคอื  การนำเอาอปุกรณ์คณุภาพสงูและเทคโนโลยี
ตา่งๆในการถ่ายภาพและภาพยนตร์มาใชเ้พ่ือใหนั้กวิจัยไดม้เีครือ่งมอืดี  ๆมาศกึษาวาฬบรดูา้มากขึน้  และสิง่สำคัญทีส่ดุในการไดภ้าพวาฬ 
ไมว่่าจากกลอ้ง DSLR กลอ้ง RED หรอื กลอ้งจาก Drone สิง่ทีเ่ราตอ้งคำนงึถึงและถามตัวเองอยู่เสมอคอื  ภาพท่ีเราไดม้าน้ันสามารถ
สรา้งประโยชน์หรอืคุณค่ากับวาฬอย่างไร 

"การถ่ายภาพเป็นงานศิลปะ เป็นของดีมีประโยชน์ ขออย่าได้ถ่ายภาพกันเพ่ือความสนุกสนานหรือความสวยงาม

เท่านั้น จงใช้ภาพให้เกิดคุณค่าแก่สังคมให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม งานศิลปะจะได้ช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญ

ก้าวหน้าได้อีกแรงหนึ่ง" 
พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรังกาลที่  ๙ 

พระราชทานแก่คณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพ แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

DRONE กับการดูวาฬบรูด้าในอ่าวไทย �4


