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บทคัดยอ
บทความน้ีนําเสนอการศึกษาและพัฒนาตนแบบอากาศยานไรนักบิน (ยูเอวี) ตนทุนต่ํา เพ่ือการสังเกตการณ

ทางอากาศดวยมุมมองเสมือนนักบิน ซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชไดท้ังในภารกิจดานพลเรือนและทหาร อากาศยาน
ตนแบบในงานวิจัยน้ี เปนอากาศยานชนิดปกน่ิงบน ความยาวจากปกถึงปก 1.6 เมตร ความยาวจากหัวถึงทาย 0.9
เมตร ความสูง 0.2 เมตร นํ้าหนักรวมโหลด 2.6 กิโลกรัม โดยมีคุณสมบัติทางเทคนิค ประกอบดวย รัศมีการบิน 2,500
เมตร เพดานบิน 1,000 เมตร ความเร็ว 60 กิโลเมตรตอช่ัวโมง บินไดนาน 1 ช่ัวโมง แหลงจายไฟฟากระแสตรงขนาด
12 โวลต/3,000 มิลลิแอมแปรช่ัวโมง มุมมองของกลองในมุมกวาด มากกวา 90 องศา และมุมมองของกลองในมุมกม
มากกวา 45 องศา จุดเดนของงานน้ี คือ ตนทุนต่ํา ขนาดกะทัดรัด และนํ้าหนักเบา นอกจากน้ี ยังสามารถนําไป
ประยุกตใชงานไดอยางหลากหลาย เชน การคนหาบุคคลสูญหาย งานสังเกตการณทางอากาศ งานดานภูมิสารสนเทศ
เปนตน

Abstract
This paper proposes the study and development of a low-cost unmanned aerial vehicle

(UAV) for survey with virtual pilot view that can be applied for both civilian and military purposes.
Our prototype UAV is a fixed upper wing type with 1.6 m.-span, 0.9 m.-length, 0.2 m.-height, and 2.6
kg.-payload. Its technical specification is as follows: 2,500 m.-range, 1,000 m.-ceiling, 60 km/hr-
speed, 1 hr-endurance, 12 VDC/3,000 mA/hr-power supply, >90 azimuth-angle adjustable, and
>45 elevation-angle adjustable. The advantages of our prototype include low cost, compactness,
and light weight. Furthermore, it can be applied in several missions such as missing person search,
sky surveillance, geo-informatics, etc

คําสําคัญ : อากาศยานไรนักบิน ยเูอวี เครื่องบินสอดแนม
Keywords : Unmanned Aerial Vehicle, UAV, Spy Plane
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1. บทนํา
แตเดิมน้ัน อากาศยานไรนักบินไดรับการพัฒนามาเพ่ือปฏิบัติภารกิจทางทหารเปนหลัก โดยใชในการสอด

แนม สังเกตการณ และจูโจมขาศึกในระยะไกล ในขณะเดียวกัน ก็สามารถนํามาประยุกตใชในทางพลเรือนดวยอีกทาง
หน่ึง คือ ใชในการสังเกตการณหรือการสํารวจภาคพ้ืนดินดวยกลองมุมสูงทางอากาศ (ทวีวุฒิ พงศพิพัฒน, 2554, หนา
5-16; อาภรณ พลเสน, มปป.) อยางไรก็ดี จากการศึกษาคนควา พบวา ในประเทศไทยเองยังมีงานวิจัยดานน้ีอยูนอย
มาก ท้ังยังไมเปนท่ีแพรหลายในวงกวางมากนัก ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการใชงบประมาณท่ีสูงในการวิจัย
และจําเปนตองมีความรูวิทยาการหลายดานผสมผสานกัน ไดแก ดานอากาศยานและพลศาสตร ดานไฟฟาสื่อสาร
ดานวงจรอิเล็กทรอนิกส ดานเครื่องกลและวัสดุ เปนตน นอกจากน้ี การวิจัยและพัฒนายังอยูในวงจํากัดเฉพาะ
ผูเก่ียวของดานอากาศยานและหนวยวิจัยในทางทหารเทาน้ัน ตลอดจนการขาดการสนับสนุนทุนวิจัยอยางจริงจังและ
ตอเน่ือง ทําใหพัฒนาการของการวิจัยเปนไปอยางเช่ืองชาและขาดความตอเน่ือง ดวยเหตุน้ี คณะผูวิจัย จึงไดให
ความสําคัญในการศึกษาและพัฒนาอากาศยานไรนักบินท่ีสามารถประยุกตใชงานไดจริง และมีศักยภาพทัดเทียม
ผลิตภัณฑท่ีนําเขาจากตางประเทศ ซึ่งมีราคาสูง และมีขอจํากัดดานลิขสิทธ์ิในการถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา
ตอยอด

สําหรับตนแบบอากาศยานฯ ท่ีนําเสนอในบทความน้ี ไดรับการพัฒนาใหสามารถใชงานไดอยางเอนกประสงค
และลดขอจํากัดดานตางๆ จากการศึกษาผลงานวิจัยท่ีผานมา (วีระภัทร เจริญผล, 2553; ศิริชัย ลาภสระนอย, 2552;
อนุรักษ อุนศิร,ิ 2554; อรรณพ เรืองวิเศษ, 2554; อรรนพ เรืองวิเศษ, 2554) โดยไดพัฒนาใหสามารถข้ึนบินไดดวยการ
ขวางดวยมือ เพ่ือใหสามารถใชไดในทุกสถานการณโดยไมจําเปนตองมีรันเวยในการข้ึนบิน และการพัฒนาใหใช
แหลงจายพลังงานไฟฟากระแสตรงจากแบตเตอรี่แทนการใชนํ้ามันเช้ือเพลิง ซึ่งเปนพลังงานท่ีสิ้นเปลือง มีนํ้าหนักมาก
และกอใหเกิดกาซคารบอนไดออกไซด นอกจากน้ี ยังสามารถปรับมุมมองกลองบันทึกภาพในมุมกวาดและมุมกมจาก
ภาคพ้ืนดินไดอีกดวย สําหรับคุณลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติทางเทคนิคของอากาศยานฯ ท่ีพัฒนา แสดงดัง
ตารางท่ี 1
ตารางท่ี 1 คุณลักษณะทางกายภาพและคณุสมบัติทางเทคนิค

คุณลักษณะทางกายภาพ คุณสมบัติทางเทคนิค
ชนิด: ปกนิ่งบน รัศมีการบิน: 2,500 เมตร
ความยาว (ปกถึงปก): 1.6 เมตร เพดานบิน: 1,000 เมตร
ความยาว (หัวถงึทาย): 0.9 เมตร ความเร็ว: 60 กิโลเมตรตอชั่วโมง
ความสูง: 0.2 เมตร บินไดนาน: 1 ชั่วโมง
น้ําหนัก (รวมโหลด): 2.6 กิโลกรัม การปรับมุมมองกลอง: มุมกวาด >90 องศา, มุมกม >45องศา

แหลงจายกระแสตรง: 12 โวลต/3,000 มิลลิแอมแปรชั่วโมง

โดยจุดเดนของอากาศยานฯ ในงานวิจัยน้ี คือ ตนทุนต่ํา ขนาดกะทัดรัด นํ้าหนักเบา และสามารถประยุกตใช
งานไดหลากหลายสถานการณ เชน การคนหาบุคคลสูญหายในปาหรือเหตุภัยพิบัติอุทกภัย/ แผนดินไหว/อัคคีภัย การ
ติดตามคนรายทางอากาศ การสํารวจสภาพภูมิประเทศในถ่ินทุรกันดารหรือพ้ืนท่ีท่ียากแกการเขาถึง การสังเกตการณ
ดานความมั่นคงและรักษาความปลอดภัย การสํารวจสภาพจราจรทางบก/ทางนํ้า งานดานการขาวและการสืบสวนการ
สํารวจและเก็บขอมูลในงานดานอวกาศและภูมิสารสนเทศ เปนตน
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2. วิธีการทดลอง
2.1 ทฤษฏีท่ีสําคัญในการพัฒนาอากาศยาน การคํานวณภาระและพื้นท่ีปก

การออกแบบและพัฒนาอากาศยานฯ ใชหลักการพ้ืนฐานของการออกแบบเครื่องบินเล็ก (ประวิทย พงษ
อนันต,) และทฤษฎีแรงยกของปกเครื่องบิน รวมท้ังหลักการเลือกชนิดมอเตอรไฟฟาท่ีเหมาะสมกับการใชในการ
ขับเคลื่อนของเครื่องบิน โดยลักษณะของปกท่ีใชกับอากาศยานท่ีออกแบบเปนแบบปกตรง (Straight wing) ซึ่งใชติดตั้ง
กับเครื่องบินขนาดเล็กความเร็วต่ํา (ประวิทย พงษอนันต, 2553) มีผลทําเกิดใหแรงยกสูงเมื่อเครื่องบินมีความเร็วต่ํา
หรือในชวงท่ีเครื่องบินกําลังลอยตัวในอากาศ แตไมเหมาะกับเครื่องบินท่ีตองการความเร็วสูง เน่ืองจากมีแรงฉุดของ
อากาศท่ีเกิดข้ึนจากปกสูง แตก็ใหเสถียรภาพในการบินดีและมีนํ้าหนักเบา

นอกจากน้ี เราจําเปนตองมีการกําหนดขนาดและชนิดของเครื่องยนตท่ีจะนํามาใชกอนเปนอันดับแรก โดย
ขนาดของเครื่องยนตจะเปนตัวกําหนดขนาดของเครื่องบิน โดยเมื่อไดกําหนดขนาดของเครื่องยนตแลว ในข้ันตอมาคือ
ขนาดของพ้ืนท่ีปกท่ีมีขนาดเหมาะสมกับ โดยสามารถหาภาระปก (Wing load) ไดจากสมการวา

ภาระปก (Wing load) = นํ้าหนักเครื่องบิน (หนวยออนซ)/พ้ืนท่ีปก (หนวยสแควรฟต)

โดยภาระปกน้ี เปนคาตัวเลขท่ีเกิดจากการเอานํ้าหนักของเครื่องบินท่ีสรางเสร็จแลวมาหารดวยพ้ืนท่ีปก
ท้ังหมด สวนเครื่องบินเล็กท่ีมีภาระปกนอยๆ จะมีคุณลักษณะในการรอนท่ีดี สามารถบินดวยความเร็วต่ําๆ ไดดี อาการ
สั้น (Stall) จะเกิดไดยากกวาประเภทท่ีมีภาระปกสูงๆ ในการว่ิงข้ึนและรอนลงจะมีความเร็วคอนขางต่ําและไมตองการ
กําลังเครื่องยนตมากนักในขณะน้ัน แตก็มีขอดอย คือ เมื่อบินในบริเวณท่ีมีลมกระโชก เครื่องบินแบบน้ีจะบินไดไมคอย
ดี คาภาระปกจะถูกกําหนดดวยตวัแปรสองตัว คือ นํ้าหนักของเครื่องบินและพ้ืนท่ีท้ังหมดของปก คาพ้ืนท่ีปกถูกกําหนด
ดวยขนาดของเครื่องยนตและชนิดของเครื่องบิน ดังน้ันสิ่งท่ีมีอิทธิพลตอภาระปก คือ นํ้าหนักของเครื่องบิน เปนสําคัญ

2.2 แรงยก (Lifting)
แรงยกเกิดข้ึนโดยความกดอากาศต่ําท่ีเกิดข้ึนท่ีพ้ืนผิวดานบนของปกเปรียบเทียบกับความกดอากาศท่ีพ้ืนผิว

ดานลางของปกเครื่องบิน หรือแรงท่ีเกิดข้ึนบนพ้ืนผิวดานบนของปกนอยกวาแรงท่ีเกิดข้ึนท่ีพ้ืนผิวของปกดานลางตาม
หลักของเบอรนูลลี ทําใหเกิดแรงยกข้ึนขางบนท่ีปกของเครื่องบิน ลักษณะรูปรางของปกเครื่องบินไดถูกออกแบบมาให
อากาศท่ีพัดไหลผานดานบนของปก ซึ่งมีระยะทางท่ีอากาศท่ีตองเดินทางมากกวา จึงทําใหตองไหลผานเร็วกวาดานลาง
ทําใหเกิดความกดอากาศต่ํา ดังรูปท่ี 1 จึงทําใหปกถูกยกข้ึน ซึ่งเปนแรงยกท่ีอยูตรงขามกับนํ้าหนักหรือแรงดึงดูดของ
โลก

รูปท่ี 1 แสดงการไหลของอากาศพ้ืนท่ีผิวดานบนและดานลาง

สมการการคํานวณแรงยกของแพนอากาศ

SqCSCVL LL 
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เมื่อ L = แรงยก
CL = คาสัมประสิทธ์ิแรงยก
 = ความหนาแนน
V = ความเร็วของลมสัมพัทธ
S = พ้ืนท่ีของแพนอากาศ

2.3 ตําแหนงจุดศูนยมวล (Center of Gravity, CG)
ในการออกแบบจะมีจุดของแรงท่ีกระทําตอปกสองจุดคือ Center of lift และ Center of gravity (CG)

ในขณะการออกแบบจะทําการกําหนดใหจุด CG จะอยูท่ีตําแหนงเดียวกับจุด Center of lift แตเมื่อเครื่องบินพรอมท่ี
จะบิน จุด CG จะไปอยูขางหนาของ Center of lift เพ่ือทําใหเครื่องบินมีเสถียรภาพดีข้ึน Center of lift จะมีตําแหนง
อยูท่ีจุดหนาท่ีสุดของ Airfoil สําหรับเครื่องบินเล็กท่ัวๆไปจุดท่ี Airfoil มีความหนาท่ีสุดจะอยูท่ีระยะ 1/3 ของคาความ
ยาว ของ Cord วัดจากชายหนาดังรูปท่ี 2 และรูปท่ี 3 แสดงวิธีการหาตําแหนง CG ท่ีสามารถใชหาตําแหนง CG ของ
ปกเครื่องบินเล็กไดทุกรูปแบบ

รูปท่ี 2 การหาตําแหนงของ Center of gravity (CG)

รูปท่ี 3 ภาพตัดขวางแสดงตําแหนง Center of gravity (CG) ของเครื่องบิน

2.4 แพนหางดิ่ง (Vertical Fin and Rudder)
ตําแหนงของแพนหางดิ่ง จะวัดตั้งแตจุด CG ถึงตําแหนงก่ึงกลางโดยประมาณของแพนหางดิ่งตําแหนง

ก่ึงกลางของแพนหางดิ่ง ระยะตําแหนงของแพนหางดิ่ง จะมีคาประมาณ 40-50% ของกางปกท้ังหมด (Wing Span)
แพนหางดิ่งน้ี จะมีพ้ืนท่ีประมาณ 7-12% ของพ้ืนท่ีปก (Wing Area) โดยพ้ืนท่ีแพนหางดิ่ง หมายถึงพ้ืนท่ีท้ังหมดของ
Fin รวมท้ังแผน Rudder และบริเวณของลําตัวเครื่องบินท่ีอยูใต Fin

วา
รส
ารว
ิชา
กา
รแ
ละ
วิจ
ัย ม
ทร

.พร
ะน
คร

 

ฉบ
ับพ
ิเศษ

RMUTP Research Journal Special Issue
The 5th Rajamangala University of Technology National Conference



238
วารสารวิชาการและวจิัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 5

รูปท่ี 4 แพนหางดิ่ง
Rudder คือ สวนของแพนหางดิง่ท่ีเคลื่อนไหวได พ้ืนท่ีของ Rudder ประมาณ 30-50% ของพ้ืนท่ี แพนหาง

ดิ่งท้ังหมด สําหรับเครื่องบินปกสูงหรือเครื่องบิน Trainer จะมีพ้ืนท่ีของ Rudder ประมาณ 30% ของพ้ืนท่ีแพนหางดิ่ง
สวนเครื่องบินผาดแผลงจะมีพ้ืนท่ีของ Rudder ประมาณ 50% ของพ้ืนท่ีแพนหางดิ่ง และพ้ืนท่ีของ Rudder ท่ีอยูใต
แพนหางระดับ (Stabilizer) ควรมีพ้ืนท่ีประมาณ 25-35% ของพ้ืนท่ี Rudder ท้ังหมด

2.5 แพนหางระดับ (Horizontal Stabilizer)
ตําแหนงของแพนหางระดับ จะอยูตําแหนงเดียวกับแพนหางดิ่ง คือ หางจากจุด CG เปนระยะ 45-50% ของ

กางปก (Wing Span) ปกติในการออกแบบใหตําแหนงของบานพับ (Hinge Ling) ของแพนหางดิ่ง และแพนหางระดับ
อยูในแนวเดียวกัน

(ก)

(ข)
รูปท่ี 5 แพนหางระดับ (Horizontal Stabilizer)
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ขนาดของแพนหางระดับจะมีขนาดประมาณ 20-26% ของพ้ืนท่ีปก และขนาดของแพนหางระดับจะแปรผัน
ตามขนาดของแพนหางดิ่ง โดยท่ีแพนหางดิ่งมีขนาด 7% ของพ้ืนท่ีปก แพนหางระดับจะมีขนาด 20 % ของพ้ืนท่ีปก
และถาแพนหางดิ่งมีขนาด 12% แพนหางระดับจะมีขนาด 26% โดยแพนหางระดับจะมีคา Aspect Ratio 3:1
ซึ่งเครื่องบินสวนใหญมักออกแบบใหแพนหางระดับมักจะมรีูปรางแบบ Leading edge Taper

รูปท่ี 6 สวนของ Elevator ซึ่งเปนสวนท่ีเคลื่อนไหวของแพนหางระดับ
(ปกติจะมีขนาดประมาณ 25-30% ของพ้ืนท่ีแพนหางระดับท้ังหมด)

2.6 อากาศยานตนแบบและวงจรระบบการทํางาน
การพัฒนาอากาศยานไรนักบินในงานวิจัยน้ี มีเปาประสงคหลักท่ีสามารถใชงานไดอยางเอนกประสงคในการ

สํารวจภาคพ้ืนดินดวยมุมมองเสมอืนนักบิน ท่ีมีรัศมีการควบคุมในระยะ 2500 เมตร โดยจากการศึกษาคุณลักษณะของ
อากาศยานท่ีเหมาะสมและมีความงายตอการควบคมุ พบวา อากาศยานชนิดปกน่ิงบน (Fixed Upper Wing Plane)
มีความเหมาะสมกับลักษณะการใชงานท่ีกลาวไวขางตนมากท่ีสดุ โดยโมเดลของอากาศยานฯตนแบบท่ีพัฒนา แสดงดัง
รูปท่ี 7

รูปท่ี 7 โมเดลตนแบบอากาศยานไรนักบิน

1.6 เมตร

0.9 เมตร

0.2 เมตร

ใบพัด

กลอง

เอลารอน

รัดดอร
เอเลเว
เตอร
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 5

การเลือกใชวัสดุในการสรางโครงสรางอากาศยานน้ัน ไดใชไมอัดซึ่งมนํ้ีาหนักเบาประกอบเปนโครงสรางดาน
ในและปกปดทับดวยโฟมเปนผิวดานนอก ทําใหนํ้าหนักของอากาศยานคอนขางเบา และมคีวามสะดวกในการ
เคลื่อนยาย อีกท้ัง ยังสามารถหาซือ้ไดงาย และตกแตงไดงายกวาการใชวัสดุประเภทไฟเบอรท่ีมรีาคาแพง นอกจากน้ี
ยังไดตดิตั้งเซอรโวฝงอยูใตผิวอากาศยานรวมกับการใชลวดคันชัก เพ่ือเปนสวนของระบบแมคคานิกสท่ีเปนสวนชวยใน
การบิน ประกอบดวย เอลารอน เอเลเว และรัดเดอร

สําหรับระบบการทํางานดานวงจรอิเล็กทรอนิกส ไดแก วงจรรับ-สงสัญญาณควบคุมการบิน วงจรรับ-สง
สัญญาณภาพและขอมูล อุปกรณจีพีเอส และสวนประกอบอ่ืนๆ ท่ีสําคัญ ไดแสดงไวแลว ดังรูปท่ี 8 ซึ่งแบงวงจร
ออกเปนสองภาคดวยกัน คือ ภาคอากาศ และภาคพ้ืนดิน โดยวงจรภาคอากาศ เปนวงจรท่ีติดตั้งอยูท่ีตัวอากาศยาน
ประกอบดวย หนวยประมวลผล (Processing Unit) กลองความละเอียดสูง (High-Resolution Camera) วงจรจีพีเอส
(GPS) วงจรสงสัญญาณขอมูลและภาพดวยระบบคลื่นความถ่ี 1.2 กิกะเฮิรตซ (1.2 GHz Transmitter) วงจรภาครับ
สัญญาณควบคุมระบบคลื่น 2.4 กิกะเฮิรตซ (2.4 GHz Receiver) และระบบแมคคานิกส (Mechanics) ในขณะท่ีสวน
วงจรภาคพ้ืนดิน จะประกอบดวย รีโมทควบคุมการบิน (Remote) วงจรสงสัญญาณควบคุม (2.4 GHz Transmitter)
วงจรรับสัญญาณภาพและขอมูลดวยระบบคลื่น 1.2 GHz (1.2 GHz Receiver) และมอนิเตอรหรือคอมพิวเตอรพกพา
(Monitor/Laptop Computer)

รูปท่ี 8 ไดอะแกรมระบบวงจรอิเล็กทรอนิกส
จากรูปท่ี 8 การควบคมุการบินของอากาศยานจะถูกควบควบจากภาคพ้ืนดินดวยรีโมท สงเปนสัญญาณควบคุม

ผานวงจรสงดวยระบบคลื่นความถ่ี 2.4 กิกะเฮิรตซ โดยระบบแมคคานิกสจะถูกควบคุมผานวงจรรับในระบบคลื่น
ความถ่ี 2.4 กิกะเฮิรตซ ในขณะเดียวกัน สัญญาณภาพจากกลอง และขอมูลจากระบบจีพีเอส ไดแก ความเร็ว ความสูง
ความรอน และขอมูลพลังงานคงเหลือ จะถูกสงผานวงจรสงดวยระบบคลื่นความถ่ี 1.2 กิกะเฮิรตซ โดยสัญญาณภาพท่ี
แสดงผลทางจอมอนิเตอรหรือบนหนาจอคอมพิวเตอรพกพาจะไดรับผานมาทางวงจรภาครับในระบบความถ่ี 1.2
กิกะเฮิรตซ นอกจากน้ี ยังสามารถบันทึกภาพในรูปของไฟลวิดีโอจากภาพท่ีแสดงบนหนาจอคอมพิวเตอรไดอีกดวย โดย
การแสดงภาพท่ีหนาจอภาคพ้ืนดินน้ัน จะมีลักษณะคลายคลึงกับมุมมองของนักบินท่ีมีเสนขอบฟา ซึ่งทําใหผูบังคับ
เครื่องบินมีความคุนเคยตอการควบคุมการบินเสมือนเปนนักบินเอง ซึ่งจะมีประโยชนอยางมากในกรณีท่ีเปนการ
ควบคุมจากระยะไกลท่ีเปนระยะพนสายตาท่ีไมสามารถมองเห็นตัวเครื่องบินจากภาคพ้ืนดินได โดยคุณลักษณะเชนน้ีมี
ความใกลเคียงกับอากาศยานไรนักบินในเชิงพาณิชยท่ีใชงานจริงดวย

Processing
Unit

GPS

Camera

Mechanics
s

1.2 GHz Transmitter

2.4 GHz Receiver

1.2 GHz Receiver

2.4 GHz Transmitter

Monitor/Laptop

Remote

Uplink

Downlink

Air Section
Ground Section
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3. ผลการทดลองและวิจารณผล
ตนแบบอากาศยานท่ีพัฒนา แสดงดงัรูปท่ี 9 ซึ่งประกอบดวยอุปกรณท่ีเก่ียวของ ไดแก รีโมทควบคุมการบิน

ภาคพ้ืนดิน สายอากาศติดตามภาคพ้ืนดิน หนากากแสดงผล และคอมพิวเตอรพกพา สําหรับการทดสอบในครั้งน้ี ไดทํา
การทดสอบบริเวณภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยภาพท่ีถายไดจากกลองท่ีติดตั้งท่ีอากาศยาน
แสดงดังรูปท่ี 10 ซึ่งภาพน้ีสามารถดูไดจากท้ังบนหนาจอคอมพิวเตอรผานโปรแกรมแสดงผล และสามารถดูไดจาก
หนากากแสดงผลดวย ซึ่งจะมีประโยชนมากในกรณีท่ีอากาศยานบินพนในระยะสายตาแลว

รูปท่ี 9 อากาศยานไรนักบินตนแบบและอุปกรณท่ีใชรวม

รูปท่ี 10 ภาพมุมมองทางอากาศ (ระหวางการทดสอบ) และหนาตางโปรแกรมแสดงผลภาคพ้ืนดิน
การทดสอบสมรรถนะของอากาศยานไรนักบินของโครงการวิจัยน้ี ไดทําการทดสอบตามขอบเขต

โครงการวิจัยท่ีตั้งเปาหมายดานขีดความสามารถ ดังตารางท่ี 2 ซึ่งจะเห็นไดวา อากาศยานฯ ท่ีพัฒนามีสมรรถนะ
เปนไปตามคาเปาหมายท่ีกําหนดไว แตอยางไรก็ตาม ก็พบสัญญาณรบกวนแทรกแซงในขณะท่ีทําการทดสอบดวย
เน่ืองจากสัญญาณควบคุมอากาศยานฯ ถูกสงดวยคลื่นความถ่ี 2.4 GHz ซึ่งใกลกับยานความถ่ีของสัญญาณเครือขายไร
สาย (WiFi) โดยสถานท่ีทําการทดสอบในครั้งน้ี อยูในบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งมีสัญญาณ
เครือขายไรสายครอบคลุมท้ังมหาวิทยาลัยฯ จึงทําใหผลการทดสอบในหัวขอรัศมีการบินผานแบบมีเง่ือนไข

อากาศยานฯ

สายอากาศรีโมท

ดิสเพลย
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 5

อยางไรก็ตาม ในการทดสอบดานเพดานบินน้ัน คอนขางประสบปญหาดานสถานท่ีทดลอง เน่ืองจากท่ีเพดาน
บินสูงระดับมากกวา 300 เมตร อาจมีกระทบกับการจราจรทางอากาศอ่ืนๆ ดวย ดังน้ัน จึงตองใชความระมัดระวังใน
การเฝาระวังกอนการบินอยูโดยตลอด
ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบสมรรถนะของอากาศยานไรนักบิน

หัวขอการทดสอบ คาเปาหมาย ผลการทดสอบ หมายเหตุ
1. รัศมีการบิน 2,500 เมตร  มีสัญญาณรบกวนแทรกแซง ขณะทดสอบ
2. เพดานบิน 1,000 เมตร  -
3. ระยะเวลา 1 ชั่วโมง  -
4. การปรับมุมกลอง (มุมกวาด) >90 องศา  -
5. การปรับมุมกลอง (มุมกม) >45 องศา  -

หมายเหตุ  หมายถึง ผาน  หมายถึง ไมผาน  หมายถึง ผานแบบมีเง่ือนไข

4. สรุป
ผลสําเรจ็ของการพัฒนาอากาศยานไรนักบินในโครงการวิจัยน้ี คือ ตนแบบอากาศยานไรนักบินตนทุนต่ําชนิดปก

น่ิงท่ีมีศักยภาพในการบินสูง 1000 เมตร รัศมีในการบิน 2500 เมตร บินไดนานราว 1 ช่ัวโมง ดวยความเร็วสูงสุด 60
กิโลเมตรตอช่ัวโมง นอกจากน้ี มุมมองของกลองยังสามารถปรับในมุมกวาดไดมากกวา 90 องศา และการปรับในมุมกมได
มากกวา 45 องศา โดยสามารถนําไปประยุกตใชงานไดอยางหลากหลาย ไมวาจะเปนภารกิจทางทหารหรือทางพลเรือน
ก็ตาม ไดแก การสอดแนม การหาขาว การลาดตระเวน การคนหาชวยเหลือ การสํารวจและพิสูจนเปาหมาย เปนตน

อยางไรก็ตาม ผลการทดสอบในครั้งน้ี ยังพบปญหาการรบกวนสัญญาณควบคุมท่ีความถ่ี 2.4 GHz อยูบาง
ซึ่งในอนาคต อาจเปลี่ยนความถ่ีของสัญญาณควบคุมเปนยานความถ่ีอ่ืน สําหรับแนวทางการพัฒนาในอนาคตน้ัน
มี เปาหมายท่ีจะพัฒนาใหสามารถบินไดสูงข้ึน และไกลยิ่งข้ึน ดวยการเปลี่ยนวัสดุท่ีใชทําเปนไฟเบอรคารบอน การ
พัฒนาวงจรสงท่ีมีกําลังท่ีสูงข้ึน และการเพ่ิมพลังงานท่ีใชใหมากข้ึน เพ่ือใหสามารถบินไดไกลและนานข้ึน ตลอดจนการ
ออกแบบใหสามารถถอดประกอบและพับเก็บไดงาย เพ่ือความสะดวกในการขนยาย รวมถึงการพัฒนาระบบชวย
ลงจอด และระบบการบินแบบอัตโนมัติตามเสนทางท่ีกําหนดดวย

5. กิตติกรรมประกาศ
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นายอนุวัติ

อยูสําราญ และนายคมกริช อุดมพุทธา นักศึกษาสาขาครุศาสตรอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม ภาควิชาครุศาสตร
อุตสาหกรรม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการใหความชวยเหลือในการ
ซอมบํารุงและการทดสอบ

6. เอกสารอางอิง
กองทัพอากาศ, อากาศยานไรนักบินทางยุทธศาสตร. หนังสือขาวทหารอากาศ 72 (6), 2555, หนา 26-31.
ทวีวุฒิ พงศพิพัฒน.2554. มนุษยชาติกับเทคโนโลยี ตอนท่ี 3 อากาศยานไรคนขับ.นาวิกศาสตร 94(11), หนา 5-16.
ประวิทย พงษอนันต. 2553.เรียนรูเร่ืองเคร่ืองบิน.สํานักพิมพ ไทยเทคนิคสโกลบอลเซอรวิส.
วีรภัทร เจริญผล และกฤษฏิ์ สุดนักรบ. 2553. การควบคุมอากาศยานความเร็วตํ่าแบบไรคนขับ. ปริญญานิพนธ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน.
ศิริชัย ลาภาสระนอย.2552.อากาศยานไรนักบินเพดานบินตํ่าขนาดเล็กราคาประหยัด. การประชุมวิชาการ ม.อ.ภูเก็ต

วิจัย ครั้งท่ี 2
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อนุรักษ อุนศิร.ิ 2554. ยานบินไรคนขับ 4 ใบพัด. ปริญญานิพนธวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร.

อรรณพ เรืองวิเศษ 2554.การประยุกตใชอากาศยานไรคนขับในภารกิจท่ีเกี่ยวของกับการเตรียมพรอมและบรรเทา
ภัยพิบัติ. ปริญญานิพนธวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร.ี

อาภรณ พลเสน.รูจักกับอากาศยานไรคนขับหรือยูเอวี (Unmanned Aerial Vehicle: UAV). [ออนไลน] เขาถึงได
จาก: http://dtad.dti.or.th
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