
    โดรนขนสงเวชภัณฑท่ีใชในการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน ในเขตพ้ืนท่ีอุทกภัย 

นายสัญญา อังกาพย , นายรัชเดช บุญประกอบ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

บทคัดยอ 

 ถาพูดถึงเทคโนโลยีในปจจุบัน ไมวาจะเปนเทคโนโลยีดานการเกษตร ดานการโทรคมนาคม และดาน
อื่นๆ ท่ีกําลังพัฒนาอยาตอเนื่อง คงไมมีใครไมรูจักเทคโนโลยีท่ีช่ือวา อากาศยานไรคนขับ  ( Unmanned 

Aerial Vehicle: UAV )  หรือ โดรน ( Drone ) ท่ีทุกคนคุนหูกัน อาจจะรูจักในประเทศไทยในฐานะเครื่องมือ
สํารวจภูมิประเทศขนาดเล็ก อุปกรณสําหรับชวยในการทําส่ือตางๆ รวมไปถึงการเปนของเลนเพื่อความบันเทิง 
แนนอนวาดวยความท่ีมันบินได และสามารถไปไดแทบทุกท่ี ท่ีไมมีส่ิงกีดขวางทําใหเราสามารถประยุกตใชเจา
โดรนนี่ไดมากมาย และ อีกหนึ่งส่ิงท่ีเจาอุปกรณลอยฟานี้ทําได ก็คือการบินออกไปชวยชีวิตผูคน 

 ผูจัดทําไดนําเทคโนโลยีนี้มาประยุกตใชในการชวยเหลือผูประสบภัยทางธรรมชาติตางๆ โดยเนนไป
ทางอุทกภัย หรือ ในเขตพื้นท่ีท่ีมีน้ําทวม จุดประสงคของผูจัดทําคือ อยากใหอุปกรณชนิดนี้สามารถขนสง
เวชภัณฑท่ีใชในการปฐมพยาบาลเบื้องตน และส่ิงของยังชีพตางๆได และ นํามาประยุกตรวมใชกับเทคโนโลยี
สํารวจภูมิประเทศดวย เชน กลองท่ีติดอยูกับตัวโดรน ซึ่งจะทําใหผูบังคับนั้นสามารถมองเห็นลักษณะของพ้ืนท่ี 
ท่ีโดรนเคล่ือนท่ีไปจากระยะทางไกลได และ เทคโนโลยีระบบบอกตําแหนงบนพื้นโลก (Global Positioning 

System : GPS) เปนตน 

 โครงงานช้ินนี้พัฒนาขึ้น เพื่อชวยเหลือผูประสบอุทกภัยในสถานการณเบ้ืองตน เพราะในปจจุบันมีเหตุ
อุทกภัยหลายรูปแบบท่ีเกิดขึ้นโดยไมอาจคาดคิด และจะนํามาซึ่งความสูญเสียในเวลาตอมา โครงงานช้ินนี้
สามารถนํามาใชไดจริง และอาจจะพัฒนาตอไปใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อชวยเหลือผูประสบอุทกภัยใหได
หลากรูปแบบกวาเดิม เพราะวาโดรนนั้นสามารถเขาถึงพื้นท่ี ท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินรูปแบบนี้เร็วกวาการกูภัยรูปแบบ
เกาอยูพอสมควรเลยทีเดียว ตัวโครงงานเปนโดรนแบบ 6 ใบพัดท่ีสามารถบรรทุกสัมภาระ (เวชภัณฑท่ีใชใน
การปฐมพยาบาลเบื้องตน) ท่ีน้ําหนักไมเกิน 700 กรัม หรือ 0.7 กิโลกรัม และ สามารถบินเคล่ือนท่ีไปไดไกล
ประมาณ 500 – 1000 เมตร บินสูงไดไมเกิน 20 เมตร 

 

คําสําคัญ : อากาศยานไรคนขับ, เวชภัณฑ, การปฐมพยาบาล, อุทกภัย 
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Air transports with medical Supplies in flooded areas Drone 

Mr.Sanya Angkab , Mr.Ratchadet boonprakob  

Electronic Technology, Faculty of Industrial Technology, SSRU 

 

ABSTRACT 

  If talking about current technology Whether it is agricultural technology In the field of 

telecommunications and other areas that are constantly being developed Nobody doesn't 

know the technology named Unmanned Aerial Vehicle: UAV or Drone that everyone is familiar 

with May be known in Thailand as a small terrain surveying tool Equipment for helping in 

making various media Including being an entertainment toy Of course, as it can fly And can go 

almost anywhere That has no obstructions, so we can apply many drones and one thing that 

this sky can do Is to fly out to save people 

 The organizer can apply this technology to help victims of various natural disasters. By 

focusing on flooding or in flooded areas The purpose of the organizer is Would like this device 

to be able to transport medical supplies used in first aid And various subsistence items and 

can be applied to combine with terrain exploration technologies such as cameras attached to 

drones Which will make the enforcer able to see the nature of the area Where the drones 

move from long distances and the Global Positioning System (GPS), etc. 

 This project is developed. To help flood victims in the preliminary situation Because 

at present there are many forms of flooding that may occur unexpectedly And will bring losses 

later This project can actually be used. And may develop further to increase efficiency In order 

to help people with many types of floods than before because the drone can reach the area 

the emergence of this type of emergency is much faster than the old model rescue.  

 

Keywords: Unmanned Aerial Vehicle, Medical supply, Frist aid, Flood
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บทนํา 

 ในปจจุบันการเกิดภัยพิบัติมีมากมายไมวา
จะเปน ภัยพิบัติท่ีเกิดจากธรรมชาติ ภัยพิบัติท่ีเกิด
จากมนุษย และ อุบัติเหตุท่ีไมคาดคิดอีกมากมาย 

เมื่อเกิดภัยพิบัติ หรืออุบัติเหตุรูปแบบนี้เกิดขึ้นอยาง
ไมคาดคิด เชน การเกิดแผนดินไหวเฉียบพลัน หรือ
อุทกภัย จะสงผลตอชีวิตของมนุษยไมมากก็นอย ซึ่ง
ผูประสบภัยนั้นจําเปนท่ีตองไดรับความชวยเหลือ
เบ้ืองตนอยางรวดเร็วที่สุด  
 ทางคณะผูจัดทําจึงออกแบบ และสราง
โครงงานช้ินนี้ขึ้นมา จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน
โดยผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาโครงงานช้ินนี้จะ
สามารถสรางประโยชนตอสังคม ความปลอดภัย
ของผูประสบอุบัติเหตุ และกับผูท่ีสนใจจะศึกษาตอ
ยอดของโครงงานช้ินนี้ หากมีขอผิดพลาดใน
ประการใดผูจัดทําพรอมรับฟง และ นํามาพัฒนา
ตนเองในเวลาตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อออกแบบและสราง โดรนขนสงเวชภัณฑท่ีใช
ในการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน ในเขตพื้นท่ีอุทกภัย 

2. เพื่อประยุกตเทคโนโลยีท่ีมีในปจจุบัน นํามาสราง
ผลประโยชนใหสังคมไดมากท่ีสุด 

3. เพื่อความปลอดภัยของผูประสบอุบัติเหตุในพื้นท่ี
ท่ีเกิดอุทกภัย  

4. เพื่อศึกษาหลักการทํางานของโครงงานท่ีจัดทํา
ขึ้น และนํามาประยุกตตอไปได 

 

วิธีการวิจัย 

1. ศึกษางานวิจัยหรือโครงงานเก่ียวของตางๆท่ีเคย
มีมา [1] 

1.1 รวมรวบขอมูล  
1.2 ศึกษาโครงสราง และกําหนดรูปแบบการ
ทํางานตางๆ 

2. ขอกําหนดในการออกแบบ [4] 
 ในการสรางอากาศยานแบบหกใบพัด สวน
ของการออกแบบถือวาเปนสวนท่ีสําคัญท่ีสุด
เพราะฉะนั้นเพือ่ใหการออกแบบ ออกมาสมบูรณ
แบบตามลักษณะของงานท่ีเรากําหนดหรือตองการ
เราจะตองมีการกําหนดขอกําหนดท่ีจะใชในการ
ออกแบบ ซึ่งขอกําหนดนี้เกิดจากความตองการใน
การใช งานจริง และยังเปนตัวกําหนดขอจํากัดของ
การออกแบบ และเลือกใชอุปกรณตางๆ โดย
โครงงานนี้มี ขอกําหนดดังนี ้
- น้ําหนักบรรทุก (Payload) 
- เวลาในการบิน (Flight Time)  
3. การออกแบบ และ เลือกโครงสรางตางๆของ 
อากาศยานแบบหกใบพัด 
 สําหรับในขั้นตอนของการออกแบบ 
ผูจัดทําไดแบงการออกแบบออกเปน 3 สวน คือ  
(1) ระบบสรางแรงยก หรือระบบตนกําลัง [4] 
(2) ระบบโครงสราง 
(3) ระบบควบคุม [2] 

4. ประกอบโครงสรางตางๆ 
 ในข้ันตอนน้ีเปนการนําโครงสรางตางๆที่เลือก
ไว และออกแบบไวในข้ันตอนท่ีผานมา มาประกอบข้ึน
รูปใหเปนช้ินโครงงาน รวมถึงระบบควบคุมตางๆดวย 
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วิธีการวิจัย (ตอ) 

5. ทดสอบยกน้ําหนัก ระยะทางการบิน ระยะเวลา
การบิน และปรับแตงใหเปนไปตามท่ีตองการ 
6. ทดสอบและบันทึกผลการทดลอง  
7. สรุปผลตางๆ พรอมจัดทํารูปเลม และอภิปราย
ผล อื่นๆ 

 

            ผลการวิจัย 

1. การทดสอบระดับการบินท่ีสามารถบินไดสูงท่ีสุด
และ ไกลท่ีสุดของโครงงาน 

ตารางการทดลองท่ี 1 

วิธีการทดสอบ ผลการทดสอบ 

ระยะทางระหวางผูบงัคับ
กับโดรน ความสูง *
ระยะทาง (m) 

สถานะแจงเตือนการหลุด
สัญญาณ 

3*50 ไมแจงเตือน 
6*50 ไมแจงเตือน 
10*50 ไมแจงเตือน 

15*50 ไมแจงเตือน 
3*100 ไมแจงเตือน 

6*100 ไมแจงเตือน 

10*100 ไมแจงเตือน 

15*100 ไมแจงเตือน 
3*300 ไมแจงเตือน 
6*300 ไมแจงเตือน 
10*300 ไมแจงเตือน 
15*300 ไมแจงเตือน 

 ในการทดสอบระดับการบินท่ีสามารถ
บินไดสูงท่ีสุด และไกลท่ีสุด สรุปไดวาตัวโครงงาน
สามารถทํางานไดดีภายในระยะทดลองไปจนถึง
ระยะประมาณทางประมาณ 1 กิโลเมตร ท่ีความสูง
ประมาณไมเกิน 20 เมตร โดยในการทดลองไดมีตัว
แจงสัญญาณ กันการหลุดจากระยะควบคุม 

 
2. การทดสอบการบรรทุกน้ําหนักของตัวโครงงาน 

ตารางการทดลองท่ี 2 

วิธีการทดสอบ ผลการทดสอบ 

นํ้าหนักของสัมภาระ (g) สภาพขณะบินข้ึนของ
โครงงาน 

100 ปกติ 
200 ปกติ 
400 ปกติ 

600 ปกติ 

700 ปกติ 

800 ผิดปกติ 
1000 ผิดปกติ 

 

 จากการทดสอบความสามารถในการ
แบกสัมภาระท่ีมีน้ําหนักในขนาดตางๆ พบวา ถา
น้ําหนักของสัมภาระมีขนาดอยูท่ี 0-700 กรัม ตัว
โครงงานนั้นสามารถบินขึ้นและเคล่ือนไปยัง
จุดหมายไดปกติ แตถาน้ําหนักของสัมภาระมีขนาด
เกิน 700 กรัม ขึ้นไปจะสงผลตอการข้ึนบินของ
โครงงาน และอาจสงผลใหตัวโครงงานนั้นเสียหาย
หรือ ตกจากการควบคุมได 
 

 

 

 

 

 

กาํเนิดสัญญาณ
จากการกดสวทิช์ เครืองส่งวทิยุ ตวัรับสัญญาณ

วทิยุ

GRIPPER

มือจบั

บอร์ดควบคุม
การบิน

คาํสังอืนๆ
ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

Electronic Speed Controller

Flight Controller

Receiver

Transmitter

MOTOR

MOTOR

MOTOR

MOTOR

MOTOR

MOTOR

ภาคส่งสัญญาณ

ภาครับสัญญาณ

ภาคประมวลผล
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ผลการวิจัย (ตอ) 
 

3. การทดสอบระยะเวลาการใชแบตเตอรี่ในขณะ
บรรทุกสัมภาระ จากแบตเตอรี่ท่ีมีประจุเต็มไป
จนถึงขีดจํากัด 

ตารางการทดลองท่ี 3 

วิธีการทดสอบ ผลการทดสอบ 

 

น้ําหนักของสัมภาระ 
(g) 

ระยะเวลา
โดยประมาณ (นาที) 
จาก100% - 20%ของ
แบตเตอรี่ 

0 28-30 

100 20-22 

200 18-20 

400 14-16 

600 10-12 

700 8-10 

 

 แบตเตอรี่ ท่ี ใช เปนแบบชนิด  Li-Po 

(Lithium Ploymer) โดยขีดจํากัดของแบตฯ ชนิด
นี้สามารถใหประสิทธิภาพไดไมเกิน 80% ของแบต
ฯ เพราะถาประจุภายในแบตฯตํ่ากวาเกณฑจะทํา
ใหไมสามารถเก็บประจุใหมไดอีก [3] 

 จากการทดลองระยะเวลาการบิน โดย
จะใหตัวโครงงาน บินอยูกับท่ีพรอมบรรทุกสัมภาระ
ในความสูง 3 เมตร พบวาถาตัวโครงงานมีน้ําหนักท่ี
ตองบรรทุก (Payload) เพิ่มขึ้น จะสงผลใหตัว
มอเตอรใบพัดทํางานหนักขึ้นและสงผลให ประจุท่ี
อยูในแบตฯ ลดลงเร็วกวาตัวโครงงานท่ีไมบรรทุก
สัมภาระ โดยจะแปรผันตรงตามน้ําหนัก. 

 

 

 

4. ทดสอบการใชโปรแกรมการขึ้นบิน และ เคล่ือนท่ี
อัตโนมัติ  
 บอรดควบคุมการบิน ( flight 

controller ) ท่ีใชในตัวโครงงานเปนบอรดรุนใหมท่ี
สามารถกําหนดการทํางานตางๆได เชน การขึ้นลง
อัตโนมัต ิการบินไปตามจุดท่ีกําหนดและกลับมา
จุดเริ่มตนอีกครั้ง เปนตน 

 โดยตัวบอรดควบคุมการบิน (flight 

controller) ท่ีใชคือ Mini Pix Radiolink 

จําเปนตองใชโปรแกรม Mission Planner ในการ
กําหนดคา และ ในตัวโปรแกรมก็จะสามารถแสดง
สถานะตางๆไดเปนอยางดี  
 

 

ภาพท่ี 1 โปรแกรม Mission Planner For Radio 

link [2] 

 

ภาพท่ี 2 ตัวอยางการทํา Way point ในโปรแกรม 
Mission Planner For Radio link [2] 
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สรุป และ อภิปรายผล 

 จากการศึกษาทดลองและบันทึกผลการ
ทํางานของโดรน ขนสงเวชภัณฑท่ีใช ในการปฐม
พยาบาลเบ้ืองตนในเขตพื้นท่ีอุทกภัย 

1. การทดสอบการบรรทุกสัมภาระโดยการทดสอบ
แตละครั้ง ขนาดของสัมภาระจะแตกตางกันออกไป 
โดยเริ่มการทดสอบน้ําหนักของสัมภาระต้ังแต  
0 – 1000 กรัม  
 พบวา ต้ังแตสัมภาระน้ําหนัก 0 – 700 

กรัม ตัวโครงงานสามารถทําบรรทุกน้ําหนักและ
เคล่ือนท่ีไดปกติ แตถาสัมภาระมีน้ําหนักมากกวา 
700 เปนตนไปจะสงผลใหตัวโครงงานทํางาน
ผิดปกติและอาจทําใหเกิดความเสียหายได 

2. การทดสอบประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ 
 พบวาแบตเตอรี่มีขีดความสามารถในการ
ใชงานไดประมาณไดเพียง 80 % ของแบตเตอรี่ 
และ พบวาน้ําหนักท่ีบรรทุก (Payload) สงผลตอ
การใชแบตเตอรี่ดวย [3] 

3. การทดสอบโปรแกรมท่ีใชควบคูกับตัวโครงงาน 
 เปนโปรแกรมช่ือวา Mission Planer For 

Radio link เปนโปรแกรมท่ีใชในการกําหนดคาใน
การทํางานตางๆของตัวโครงงาน อยาเชน
ตัวเซนเซอรภายใน ไจโรสโคป (Gyroscope) บาโล
มิเตอร (Barometer) เปนตน รวมถึงความเร็วของ
ใบพัดและทิศทางตางๆ ใหเปนไปตามท่ีตองการ
และ มีประสิทธิภาพท่ีสุด 

 

4. ทดสอบการใชโปรแกรมการขึ้นบิน และ 
เคล่ือนท่ีอัตโนมัติ 
 สําหรับการข้ึนบินแบบอัตโนมัตินั้น มีตัว
แปรหลายอยางท่ีตัวโปรแกรมยังไมสามารถคํานวณ
ไดดี เชนแรงลมท่ีเขามาปะทะกับตัวโครงงาน จึงทํา
ใหการออกตัวแบบอัตโนมัตินั้น ยังมีโอกาสการเกิด
อุบัติเหตุสูง แตถาเปล่ียนเปนการควบคุมแบบ
ตัวเองนั้น เราสามารถกําหนดทิศทางการข้ึนของตัว
โครงงานไดดีกวา จากการทดสอบไดทดสอบใน
ระหวางการออกตัวนั้นความใชระบบควบคุมดวย
ตนเอง พอตัวโครงงานลอยข้ึนในระดับหนึ่งแลว 
คอยปรับใหเปนโหมดอัตโนมัติจะมีประสิทธิภาพ
ท่ีสุด 

ขอเสนอแนะ 

1.การเลือกใชอุปกรณโครงสรางมีความสําคัญอยาง
มากดังนั้น เราความเลือกใชอุปกรณใหสัมพันธ กับ
ตัวโครงงานนี้ เพื่อใหเกิดความสมดุล และมี
ประสิทธิภาพท่ีสุด 

2.ถาตองการกําลังในการยกท่ีเพิ่มขึ้น ความใชตัว
เฟรมหรือโครงโดรนท่ีใหญขึ้น และ ควรเลือกใช
ใบพัดชนิด Carbon Fiber เพื่อใหบรรทุกน้ําหนัก
สัมภาระไดมากข้ึน 
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