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คณะผู้วจิยั

นายทหารโครงการ   พนายทหารโครงการ   พ..ออ..สุภสุภกจิ         รู้หลกักจิ         รู้หลกั
นักวจิัยนักวจิัย                   นน..ตต..ดรดร..สุคนธ์   พนัธุเณรสุคนธ์   พนัธุเณร
นักวจิัยนักวจิัย                   นายไพฑูรย์นายไพฑูรย์           ดวงดาวดวงดาว
ผู้ช่วยนักวจิยัผู้ช่วยนักวจิยั                   กาํลงัพล กาํลงัพล ขกทขกท..และและพนัพนั..ขกทขกท..

นายทหารโครงการ   พนายทหารโครงการ   พ..ออ..สุภสุภกจิ         รู้หลกักจิ         รู้หลกั
นักวจิัยนักวจิัย                   นน..ตต..ดรดร..สุคนธ์   พนัธุเณรสุคนธ์   พนัธุเณร
นักวจิัยนักวจิัย                   นายไพฑูรย์นายไพฑูรย์           ดวงดาวดวงดาว
ผู้ช่วยนักวจิยัผู้ช่วยนักวจิยั                   กาํลงัพล กาํลงัพล ขกทขกท..และและพนัพนั..ขกทขกท..

โครงการวจิยัและพฒันา UAV ขกท.



ที�มาและสาเหตุของการวจิยั
         หน่วย ฯ ตอ้งการพฒันาระบบงาน   

ข่าวกรองการภาพ  โดยสร้างเครื�องมือ
รวบรวมข่าวสารจากหว้งอากาศเพื�อ

   สนบัสนุนภารกิจทั�งดา้นยทุธการและ
งานข่าว

         หน่วย ฯ ตอ้งการพฒันาระบบงาน   
ข่าวกรองการภาพ  โดยสร้างเครื�องมือ
รวบรวมข่าวสารจากหว้งอากาศเพื�อ

   สนบัสนุนภารกิจทั�งดา้นยทุธการและ
งานข่าว



การวางแผน
รวบรวมข่าวสาร

ภารกจิ
วงรอบ
ข่าวกรอง

การรวบรวม
ข่าวสาร

การดาํเนิน
กรรมวธีิ

การใช้/
การกระจาย



การดาํเนินการวจิัย
 การออกแบบและสร้างอากาศยาน
 การออกแบบและสร้างระบบควบคุมการบิน
อตัโนมตัิ
 การออกแบบ และการประยุกต์
ระบบสื�อสารการบิน
 การออกแบบและผลติระบบประมวลผล
ภาพ และ อุปกรณ์การภาพ



ผลงานวจิยัที�ได้รับ



ภารกจิของ Mini UAV  ขกท. 

 ๑.   การบินลาดตระเวนหาข่าวการบินลาดตระเวนหาข่าว ๑.   การบินลาดตระเวนหาข่าวการบินลาดตระเวนหาข่าว
 ๒.  การบินเฝ้าตรวจการบินเฝ้าตรวจ ๒.  การบินเฝ้าตรวจการบินเฝ้าตรวจ
 ๓.  การค้นหาเป้าหมายการค้นหาเป้าหมาย ๓.  การค้นหาเป้าหมายการค้นหาเป้าหมาย
 ๔.  ตรวจความเสียหายเป็นพื�นที� ตรวจความเสียหายเป็นพื�นที�  ๔.  ตรวจความเสียหายเป็นพื�นที� ตรวจความเสียหายเป็นพื�นที� 
 ๕.  การยนืยนัข่าวสารทางการภาพการยนืยนัข่าวสารทางการภาพ ๕.  การยนืยนัข่าวสารทางการภาพการยนืยนัข่าวสารทางการภาพ



ผลงานวจิัยดเียี�ยมกองทัพบกประจําปี 2550 และปี 2552

ได้รับรองมาตรฐานยุทโธปกรณ์กองทพับกเมื�อ ก.ค.52



ONBOARD FCC

Mini UAV

Video Camera

Payload System   2-Axis Camera Camera Gimbal Control    and 
Stabilization Computer system

Flight Control Computer, FCC 

GROUND CONTROLSTATION GCS

 แผนผงัโดยรวมของระบบ Mini UAV ของ ขกท.

LAPTOP with 
Image 

Processing 

Antenna    Auto Tacking Communication  System
Radio Control 



โครงสร้างอากาศยาน

โครงการวิจยัและพฒันา Mini UAV ขกท.



ความยาวปีก 3.20 เมตร
ความยาวลาํตัว 1.85 เมตร
กาํลงัเครื�องยนต์ 26 ซีซี
นํ�าหนักปฏิบตัิการรวม 16 กโิลกรัม
ระยะทางวิ�งขึ�น 80-100 เมตร
ระยะทางลงจอด 100-150 เมตร

คุณลกัษณะเฉพาะ



มีระบบการบินแบบอัตโนมัติ
ระยะปฏิบัติการ 20  กม.
ระยะเวลาปฏิบัตกิาร 3  ชม.
เพดานบินสูงสุด 7,500  ฟุต
ส่งสัญญาณภาพ แบบ Real Time
ครอบคลุมพื�นที� 341 ตร.กม./ประมาณ 250,000 ไร่
ลกัษณะปฏิบัตกิารภาพนิ�งและภาพเคลื�อนไหว

ขดีความสามารถ



ประโยชน์ที�จะได้รับ
ระบบเฝ้าตรวจสนามรบเสริมระบบ C4ISR ของ ทบ.

สนับสนุนภารกจิของกองทัพบก เช่น การรักษาความมั�นคง

ภายในและการป้องกนัประเทศ

สนับสนุนภารกจิหน่วยทหารขนาดเลก็

ช่วยเหลอืประชาชนในการบรรเทาสาธารณภยั

เสริมระบบข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม

การใช้งานกบัภาคเอกชน อาทิ ระบบสื�อสารมวลชน เป็นต้น 



โครงการวจิัยและพฒันา UAV ขกท.

ผลการปฏิบติัที�สาํคญัที�ผา่นมา



ทดสอบการใช้งาน พื�นที�  จชต.  ๒๐ – ๒๙ เม.ย.๕๒
 ณ สนามบิน บ่อทอง  จงัหวดั ปัตตานี

โครงการวจิัยและพฒันา Mini UAV ขกท.



โครงการวจิัยและพฒันา UAV ขกท.



พื�นที� ทภ.๒   ๘ – ๑๔  มิ.ย.๕๒

โครงการวจิัยและพฒันา UAV ขกท.



1ระบบประกอบด้วย
 อากาศยานหลัก 2    ลาํ
 อากาศยานสํารอง 1    ลาํ
 อากาศยานฝึก 1   ลาํ
 Ground Control  Station        1    ระบบ
 Payload                             2    ระบบ
 เครื�องมือซ่อมบํารุง 1   ชุด
     งบประมาณในการผลติประมาณ     8.5    ล้านบาท
     ราคาขายของต่างประเทศประมาณ  18-25 ล้านบาท





ความยาวปีก 2.0 เมตร
ความยาวลาํตัว 1.0 เมตร
ขบัเคลื�อนด้วยพลงังานไฟฟ้า
นํ�าหนักปฏิบตัิการรวม 3.5 กโิลกรัม
ส่งขึ�นด้วยการปาขึ�นและลงจอดด้วยร่ม

คุณลกัษณะเฉพาะ



มีระบบการบินแบบอัตโนมัติ
ระยะปฏิบัติการ 10  กม.
ระยะเวลาปฏิบัตกิาร 60-90  นาที
เพดานบินสูงสุด 6,000  ฟุต
ส่งสัญญาณภาพ แบบ Real Time
ลกัษณะปฏิบัตกิารภาพนิ�งและภาพเคลื�อนไหว

ขดีความสามารถ



1ระบบประกอบด้วย
 อากาศยานหลัก 2    ลาํ
 อากาศยานสํารอง 1    ลาํ
 อากาศยานฝึก/ทดสอบ 1   ลาํ
 Ground Control  Station        1    ระบบ
 Payload                             2    ระบบ
 เครื�องมือซ่อมบํารุง 1   ชุด
‘     งบประมาณในการผลติประมาณ     6.5    ล้านบาท
       ราคาขายของต่างประเทศประมาณ  10-16 ล้านบาท














