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โดรนขนสงเวชภัณฑที่ใชในการปฐมพยาบาลเบื้องตน ในเขตพื้นที่อุทกภัย
นายสัญญา อังกาพย , นายรัชเดช บุญประกอบ
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

บทคัดยอ
ถาพูดถึงเทคโนโลยีในปจจุบันไมวาจะเปนเทคโนโลยีดานการเกษตร ดานการโทรคมนาคม และดาน
อื่นๆ ที่กําลังพัฒนาอยาตอเนื่อง คงไมมีใครไมรูจักเทคโนโลยีที่ชื่อว า อากาศยานไรคนขับ ( Unmanned
Aerial Vehicle: UAV ) หรือ โดรน ( Drone ) ที่ทุกคนคุนหูกัน อาจจะรูจักในประเทศไทยในฐานะเครื่องมือ
สํารวจภูมิประเทศขนาดเล็ก อุปกรณสําหรับชวยในการทําสื่อตางๆ รวมไปถึงการเปนของเลนเพื่อความบันเทิง
แนนอนวาดวยความที่มันบินได และสามารถไปไดแทบทุกที่ ที่ไมมีสิ่งกีดขวางทําใหเราสามารถประยุกตใชเจา
โดรนนี่ไดมากมาย และ อีกหนึ่งสิ่งที่เจาอุปกรณลอยฟานี้ทําได ก็คือการบินออกไปชวยชีวิตผูคน
ผูจัดทําไดนําเทคโนโลยีนี้มาประยุกตใชในการชวยเหลือผูประสบภัยทางธรรมชาติตางๆ โดยเนนไป
ทางอุทกภัย หรือ ในเขตพื้นที่ที่มีน้ําทวม จุดประสงคของผูจัดทําคือ อยากใหอุปกรณชนิดนี้สามารถขนสง
เวชภัณฑที่ใชในการปฐมพยาบาลเบื้องตน และสิ่งของยังชีพตางๆได และ นํามาประยุกตรวมใชกับเทคโนโลยี
สํารวจภูมิประเทศดวย เชน กลองที่ติดอยูกับตัวโดรน ซึ่งจะทําใหผูบังคับนั้นสามารถมองเห็นลักษณะของพื้นที่
ที่โดรนเคลื่อนที่ไปจากระยะทางไกลได และ เทคโนโลยีระบบบอกตําแหนงบนพื้นโลก (Global Positioning
System : GPS) เปนตน
โครงงานชิ้นนี้พัฒนาขึ้น เพื่อชวยเหลือผูประสบอุทกภัยในสถานการณเบื้องตน เพราะในปจจุบันมีเหตุ
อุทกภัยหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นโดยไมอาจคาดคิด และจะนํามาซึ่งความสูญเสียในเวลาตอมา โครงงานชิ้น นี้
สามารถนํามาใชไดจริง และอาจจะพัฒนาตอไปใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อชวยเหลือผูประสบอุทกภัยใหได
หลากรูปแบบกวาเดิม เพราะวาโดรนนั้นสามารถเขาถึงพื้นที่ ที่เกิดเหตุฉุกเฉินรูปแบบนี้เร็วกวาการกูภัยรูปแบบ
เกาอยูพอสมควรเลยทีเดียว ตัวโครงงานเปนโดรนแบบ 6 ใบพัดที่สามารถบรรทุกสัมภาระ (เวชภัณฑที่ใชใน
การปฐมพยาบาลเบื้องตน ) ที่น้ําหนักไมเกิน 700 กรัม หรือ 0.7 กิโลกรัม และ สามารถบินเคลื่อนที่ไปไดไกล
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

วิธีการวิจัย

ในปจจุบันการเกิดภัยพิบัติมีมากมายไมวา
จะเปน ภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติ ภัยพิบัติที่เกิด
จากมนุษย และ อุบัติเหตุที่ไมคาดคิดอีกมากมาย
เมื่อเกิดภัยพิบัติ หรืออุบัติเหตุรูปแบบนี้เกิดขึ้นอยาง
ไมคาดคิด เชน การเกิดแผนดินไหวเฉียบพลัน หรือ
อุทกภัย จะสงผลตอชีวิตของมนุษยไมมากก็นอย ซึ่ง
ผูประสบภัยนั้นจําเปนที่ตองไดรับความชวยเหลือ
เบื้องตนอยางรวดเร็วที่สุด
ทางคณะผูจัดทําจึงออกแบบ และสราง
โครงงานชิ้นนี้ขึ้นมา จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน
โดยผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาโครงงานชิ้นนี้จะ
สามารถสรางประโยชนตอสังคม ความปลอดภัย
ของผูประสบอุบัติเหตุ และกับผูที่สนใจจะศึกษาตอ
ยอดของโครงงานชิ้นนี้
หากมีขอผิดพลาดใน
ประการใดผูจัดทําพรอมรับฟง และ นํามาพัฒนา
ตนเองในเวลาตอไป

1. ศึกษางานวิจัยหรือโครงงานเกี่ยวของตางๆที่เคย
มีมา [1]
1.1 รวมรวบขอมูล
1.2 ศึกษาโครงสราง และกําหนดรูปแบบการ
ทํางานตางๆ

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อออกแบบและสราง โดรนขนสงเวชภัณฑที่ใช
ในการปฐมพยาบาลเบื้องตน ในเขตพื้นที่อุทกภัย
2. เพื่อประยุกตเทคโนโลยีที่มีในปจจุบัน นํามาสราง
ผลประโยชนใหสังคมไดมากที่สุด
3. เพื่อความปลอดภัยของผูประสบอุบัติเหตุในพื้นที่
ที่เกิดอุทกภัย
4. เพื่อศึกษาหลักการทํางานของโครงงานที่จัดทํา
ขึ้น และนํามาประยุกตตอไปได

2. ขอกําหนดในการออกแบบ [4]
ในการสรางอากาศยานแบบหกใบพัด สวน
ของการออกแบบถือวาเปนสวนที่สําคัญที่สุด
เพราะฉะนั้นเพือ่ ใหการออกแบบ ออกมาสมบูรณ
แบบตามลักษณะของงานที่เรากําหนดหรือตองการ
เราจะตองมีการกําหนดขอกําหนดที่จะใชในการ
ออกแบบ ซึ่งขอกําหนดนี้เกิดจากความตองการใน
การใช งานจริง และยังเปนตัวกําหนดขอจํากัดของ
การออกแบบ และเลือกใชอุปกรณตางๆ โดย
โครงงานนี้มี ขอกําหนดดังนี้
- น้ําหนักบรรทุก (Payload)
- เวลาในการบิน (Flight Time)
3. การออกแบบ และ เลือกโครงสรางตางๆของ
อากาศยานแบบหกใบพัด
สําหรับในขั้นตอนของการออกแบบ
ผูจัดทําไดแบงการออกแบบออกเปน สวน คือ 3
(1) ระบบสรางแรงยก หรือระบบตนกําลัง [4]
(2) ระบบโครงสราง
(3) ระบบควบคุม [2]
4. ประกอบโครงสรางตางๆ
ในขั้นตอนนี้เปนการนําโครงสรางตางๆที่เลือก
ไว และออกแบบไวในขั้นตอนที่ผานมา มาประกอบขึ้น
รูปใหเปนชิ้นโครงงาน รวมถึงระบบควบคุมตางๆดวย
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วิธีการวิจัย (ตอ)
5. ทดสอบยกน้ําหนัก ระยะทางการบิน ระยะเวลา
การบิน และปรับแตงใหเปนไปตามที่ตองการ
6. ทดสอบและบันทึกผลการทดลอง
7. สรุปผลตางๆ พรอมจัดทํารูปเลม และอภิปราย
ผล อื่นๆ

ภาคส่ งสั ญญาณ

คําสั งอืนๆ
ภาครับสั ญญาณ

กําเนิดสั ญญาณ
จากการกดสวิทช์ เครื องส่ งวิทยุ
Transmitter

Receiver
ตัวรับสั ญญาณ
วิทยุ

บอร์ ดควบคุม
การบิน

ESC

MOTOR

ESC

MOTOR

ESC

MOTOR

ภาคประมวลผล
ESC

MOTOR

ESC

MOTOR

ESC

MOTOR

ในการทดสอบระดั บการบินที่ ส ามารถ
บินไดสูงที่สุด และไกลที่สุด สรุปไดวาตัวโครงงาน
สามารถทํ า งานได ดี ภ ายในระยะทดลองไปจนถึง
ระยะประมาณทางประมาณ 1 กิโลเมตร ที่ความสูง
ประมาณไมเกิน 20 เมตร โดยในการทดลองไดมีตัว
แจงสัญญาณ กันการหลุดจากระยะควบคุม
2. การทดสอบการบรรทุกน้ําหนักของตัวโครงงาน
ตารางการทดลองที่ 2
วิธีการทดสอบ

ผลการทดสอบ

น้ําหนักของสัมภาระ (g)

สภาพขณะบินขึ้นของ
โครงงาน
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ

Flight Controller
GRIPPER
มือจับ

Electronic Speed Controller

ผลการวิจัย
1. การทดสอบระดับการบินที่สามารถบินไดสูงที่สุด
และ ไกลที่สุดของโครงงาน
ตารางการทดลองที่ 1
วิธีการทดสอบ

ผลการทดสอบ

ระยะทางระหวางผูบงั คับ สถานะแจงเตือนการหลุด
กับโดรน ความสูง *
สัญญาณ
ระยะทาง (m)
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

100
200
400
600
700
800
1000

จากการทดสอบความสามารถในการ
แบกสัมภาระที่มีน้ําหนักในขนาดตางๆ พบวา ถา
น้ําหนักของสัมภาระมีขนาดอยูที่ 0-700 กรัม ตัว
โครงงานนั้ น สามารถบิ น ขึ้ น และเคลื่ อ นไปยั ง
จุดหมายไดปกติ แตถาน้ําหนักของสัมภาระมีขนาด
เกิ น 700 กรั ม ขึ้ น ไปจะส ง ผลต อ การขึ้ น บิ น ของ
โครงงาน และอาจสงผลใหตัวโครงงานนั้นเสีย หาย
หรือ ตกจากการควบคุมได
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ผลการวิจัย (ตอ)
3. การทดสอบระยะเวลาการใชแบตเตอรี่ในขณะ
บรรทุกสัมภาระ จากแบตเตอรี่ที่มีประจุเต็มไป
จนถึงขีดจํากัด
ตารางการทดลองที่ 3
วิธีการทดสอบ
ผลการทดสอบ
ระยะเวลา
น้ําหนักของสัมภาระ โดยประมาณ (นาที)
จาก100% - 20%ของ
(g)
แบตเตอรี่
0
28-30
100
20-22
200
18-20
400
14-16
600
10-12
700
8-10
แบตเตอรี่ ที่ ใ ช เ ป น แบบชนิ ด Li-Po
(Lithium Ploymer) โดยขีดจํากัดของแบตฯ ชนิด
นี้สามารถใหประสิทธิภาพไดไมเกิน 80% ของแบต
ฯ เพราะถาประจุภายในแบตฯต่ํากวาเกณฑ จะทํา
ใหไมสามารถเก็บประจุใหมไดอีก [3]
จากการทดลองระยะเวลาการบิน โดย
จะใหตัวโครงงาน บินอยูกับที่พรอมบรรทุกสัมภาระ
ในความสูง 3 เมตร พบวาถาตัวโครงงานมีน้ําหนักที่
ตองบรรทุก (Payload) เพิ่มขึ้น จะสงผลใหตัว
มอเตอรใบพัดทํางานหนักขึ้นและสงผลให ประจุที่
อยูในแบตฯ ลดลงเร็วกวาตัวโครงงานที่ไมบรรทุก
สัมภาระ โดยจะแปรผันตรงตามน้ําหนัก.

4. ทดสอบการใชโปรแกรมการขึ้นบิน และ เคลื่อนที่
อัตโนมัติ
บอรดควบคุมการบิน ( flight
controller ) ที่ใชในตัวโครงงานเปนบอรดรุนใหมที่
สามารถกําหนดการทํางานตางๆได เชน การขึ้นลง
อัตโนมัติ การบินไปตามจุดที่กําหนดและกลับมา
จุดเริ่มตนอีกครั้ง เปนตน
โดยตัวบอรดควบคุมการบิน (flight
controller) ที่ใชคือ Mini Pix Radiolink
จําเปนตองใชโปรแกรม Mission Planner ในการ
กําหนดคา และ ในตัวโปรแกรมก็จะสามารถแสดง
สถานะตางๆไดเปนอยางดี

ภาพที่ 1 โปรแกรม Mission Planner For Radio
link [2]

ภาพที่ 2 ตัวอยางการทํา Way point ในโปรแกรม
Mission Planner For Radio link [2]
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สรุป และ อภิปรายผล
จากการศึกษาทดลองและบันทึกผลการ
ทํางานของโดรน ขนสงเวชภัณฑที่ใช ในการปฐม
พยาบาลเบื้องตนในเขตพื้นที่อุทกภัย
1. การทดสอบการบรรทุกสัมภาระโดยการทดสอบ
แตละครั้ง ขนาดของสัมภาระจะแตกตางกันออกไป
โดยเริ่มการทดสอบน้ําหนักของสัมภาระตั้งแต
0 – 1000 กรัม
พบวา ตั้งแตสัมภาระน้ําหนัก 0 – 700
กรัม ตัวโครงงานสามารถทําบรรทุกน้ําหนักและ
เคลื่อนที่ไดปกติ แตถาสัมภาระมีน้ําหนักมากกวา
700 เปนตนไปจะสงผลใหตัวโครงงานทํางาน
ผิดปกติและอาจทําใหเกิดความเสียหายได
2. การทดสอบประสิทธิภาพของแบตเตอรี่
พบวาแบตเตอรี่มีขีดความสามารถในการ
ใชงานไดประมาณไดเพียง 80 % ของแบตเตอรี่
และ พบวาน้ําหนักที่บรรทุก (Payload) สงผลตอ
การใชแบตเตอรี่ดวย [3]
3. การทดสอบโปรแกรมที่ใชควบคูกับตัวโครงงาน
เปนโปรแกรมชื่อวา Mission Planer For
Radio link เปนโปรแกรมที่ใชในการกําหนดคาใน
การทํางานตางๆของตัวโครงงาน อยาเชน
ตัวเซนเซอรภายใน ไจโรสโคป (Gyroscope) บาโล
มิเตอร (Barometer) เปนตน รวมถึงความเร็วของ
ใบพัดและทิศทางตางๆ ใหเปนไปตามที่ตองการ
และ มีประสิทธิภาพที่สุด

4. ทดสอบการใชโปรแกรมการขึ้นบิน และ
เคลื่อนที่อัตโนมัติ
สําหรับการขึ้นบินแบบอัตโนมัตินั้น มีตัว
แปรหลายอยางที่ตัวโปรแกรมยังไมสามารถคํานวณ
ไดดี เชนแรงลมที่เขามาปะทะกับตัวโครงงาน จึงทํา
ใหการออกตัวแบบอัตโนมัตินั้น ยังมีโอกาสการเกิด
อุบัติเหตุสูง แตถาเปลี่ยนเปนการควบคุมแบบ
ตัวเองนั้น เราสามารถกําหนดทิศทางการขึ้นของตัว
โครงงานไดดีกวา จากการทดสอบไดทดสอบใน
ระหวางการออกตัวนั้นความใชระบบควบคุมดวย
ตนเอง พอตัวโครงงานลอยขึ้นในระดับหนึ่งแลว
คอยปรับใหเปนโหมดอัตโนมัติจะมีประสิทธิภาพ
ที่สุด
ขอเสนอแนะ
1.การเลือกใชอุปกรณโครงสรางมีความสําคัญอยาง
มากดังนั้น เราความเลือกใชอุปกรณใหสัมพันธ กับ
ตัวโครงงานนี้ เพื่อใหเกิดความสมดุล และมี
ประสิทธิภาพที่สุด
2.ถาตองการกําลังในการยกที่เพิ่มขึ้น ความใชตัว
เฟรมหรื อ โครงโดรนที่ ใ หญขึ้ น และ ควรเลื อ กใช
ใบพัดชนิด Carbon Fiber เพื่อใหบรรทุกน้ํ า หนั ก
สัมภาระไดมากขึ้น
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