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บทคัดย่อ 
ปัญหาสารเคมีตกค้างในผลผลิตเกษตรและสิง่แวดล้อม  นอกจากจะทําให้ผู้บริโภคกังวลใจแล้ว ยังทําให้เกษตรกรเสียเงินตราซ้ือจาก

ต่างประเทศ และมีปริมาณนําเข้าเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ในปี 2558 ประเทศไทยนําเข้าสารเคมีเกษตร 119,971 ตัน มูลค่าถึง 19,326 ล้านบาท 
สามารถลดได้โดยใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์ หรือการใช้สารชีวภัณฑ์ รวมท้ังหาวิธีพ่นท่ีสะดวก รวดเร็ว ลดความเหนื่อยยากของเกษตรกร  

อากาศยานไร้คนขับพ่นสารเกษตร เป็นเทคโนโลยีใหม่ เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม จึงเร่ง
ดําเนินการวิจัยและได้เครื่องต้นแบบในปลายปี 2559 มีคุณลักษณะทางเทคนิค ดังนี้ (1) เป็นโดรนแบบมัลติโรเตอร์ 4 ใบพัด (2) ควบคุมการ
ทํางานด้วยรีโมท (3) ใช้ต้นกําลังจากแบตเตอรี่ 16,000 mAh (4) มีระยะห่างแกนมอเตอร์ใบพัด 90 cm (5) บรรจุสารได้ครั้งละ 4 l (6) หน้า
กว้างการพ่น 1.5-3.0 m  (7) ความสูงท่ีเหมาะจากยอดพืชเป้าหมาย 1.5-2.5 m  (8) มิติโดยรวม (กxยxส) 100x160x50 cm (9) น้ําหนัก 5.5 
kg  และ(10) ราคาประมาณ 100,000 บาท 

ผลการทดสอบพ่นสาร ในแปลงผักคะน้า หอม ผักชี นาข้าว และในไร่อ้อย  มีความสามารถในการทํางาน  3-5 min rai-1 ซ่ึงเร็วกว่า
การใช้แรงงานคนท่ีใช้เครื่องพ่นแบบสะพายหลัง 6-9 เท่า รวมทั้งมีละอองสารติดท่ีใต้ใบมากกว่า เนื่องจากมีแรงลมจากใบพัด โดรนช่วยเป่า 
และทดสอบพ่นสารในสวนมะพร้าวน้ําหอมมีความสูงเฉลี่ย 11 m ใช้เวลาประมาณ 15 min rai-1 

คําสําคัญ: โดรน, โดรนเกษตร, สารชีวภัณฑ์ 

Abstract 
Drone or an unmanned aerial vehicle (UAV) is flying robot and new technology. According to “Thailand 4.0” 

policy, Agricultural engineering research institute developed agricultural drone to spray bio-pesticides in 2017. Technical 
specifications of the invented drone were 1) quad-rotor aircraft 2) flight control by remote 3) power battery of 16,000 mAh  
4)  wheelbase  90 cm 5) payloads of 4 L 6)  spraying width of 1.5-3 m 7) a spraying altitude from target of 1.5-2.5 m (8) 
dimension of 100 cm width x 160 cm length x 50 cm height 9) body weight of 5.5 kg Price of drone around 100,000 
Bath/unit. The result of spraying in kale, onion, celery, rice and sugarcane fields shown that capacity of drone was 3-5 min 
rai-1  Furthermore, spraying capacity in young coconut fields was 15 min rai-1 
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1. บทนํา 
ในแต่ละปี ไทยนําเข้าสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเป็นจํานวนมาก เพ่ือ

ใช้เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร จากรายงานของสํานักควบคุมพืชและ
วัสดุทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2558 
มีการนําเข้าสารเคมีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 นําเข้า 
119,971 ตัน มูลค่า 19,326 ล้านบาท 

การใช้สารเคมีควบคุมศัตรูพืช หากใช้อย่างถูกวิธีจะช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพ และเพ่ิมผลผลิตจากการรบกวนของโรคแมลงศัตรูได้
เป็นอย่างมาก ภาควิชาพืชไร่นา (2559) แต่จากรายงานของ สํานัก
วิชาการ สังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (2556) รายงานว่า
ประเทศไทยมีสถิตการนําเข้าสูงข้ึนในแต่ละปี แต่ผลผลิตต่อไร่กลับไม่
เพ่ิมตามปริมาณสารเคมีท่ีใช้ ดังแสดงใน Figure 1 
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Figure 1 ปริมาณนําเข้าปุ๋ยและสารเคมีเกษตร 

การกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชด้วยสารเคมี เกษตรกรจะคิดเพียงกรณี 
“ต้นทุนตํ่า” เนื่องจากมีสาเหตุหลายปราการ อาทิ มีพ้ืนทําเกษตร
น้อย มีทุนน้อย ขาดองค์ความรู้ และเหตุผลสําคัญคือ 220 “ไม่
สามารถกําหนดราคาพืชผลได้อย่างแน่นอน จึงต้อง ลงทุนให้น้อย
ท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้”  แต่ผลกระทบจากการใช้สารเคมี ท่ีตามมามี
มากมายอยู่นอกเหนือการขอบเขต “การประกอบอาชีพเกษตร”  เม่ือ
มองภาพในรวมควรเป็นหน้าท่ีของภาครัฐท่ีจะต้องวิจัยเคร่ืองจักรกล
เกษตร ท่ี มีความเหมาะสมในการใช้งานทั้ งในด้านราคาและ
ความสามารถในการทํางานต่อวัน โดยยึดแนวทางของเกษตรอินทรีย์ 
เพ่ือทําให้ระบบเกษตรกรรมมีความย่ังยืน เนื่องจากไม่มีสารเคมี
ตกค้างในสิ่งแวดล้อม 

แนวทางหนึ่งท่ีจะลดปริมาณการใช้สารเคมี คือใช้สารชีวภัณฑ์
ทดแทน รวมท้ังหาวิธีพ่นท่ีสะดวก รวดเร็ว ลดความเหนื่อยยากและ
ลดเวลาการทํางานของเกษตรกร ซ่ึงโดยท่ัวไปการพ่นสารจะใช้
แรงงานคน หรือเคร่ืองจักรกลเกษตรท่ีเคลื่อนท่ีตามพ้ืนดิน หากใช้
อากาศยานไร้คนขับพ่น จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการ
ผลิตพืชได้ 

2. อุปกรณ์และวิธีการ 
วัตถุประสงค์ ของการวิจัยคือการออกแบบโดรนสําหรับใช้พ่นสาร

ชีวภัณฑ์ เพ่ือกําจัดและควบคุมโรคแมลงศัตรูพืช ในแปลงคะน้า ข้าว 
และ มะพร้าวน้ําหอม 

ซ่ึงอุปกรณ์และวิธีการ มีดังนี้ (1) ตรวจเอกสาร (2) ศึกษาและ
รวบรวมข้อมูล (3) การออกแบบ (4) สร้าง ทดสอบ ในโรงปฏิบัติการ 
ของสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม และ ภาคสนามในแปลงของ
เกษตรกร ในจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี และปทุมธานี (5)ปรับปรุงให้
เหมาะสมกับการใช้งาน (6)นําไปสาธิตแก่เกษตรกร ชาวสวนผัก 
ชาวนา และชาวสวนมะพร้าว (7) จัดทํารายงาน และสรุปผล เผยแพร่
แก่ผู้เกี่ยวข้อง 

3. ผลและวิจารณ์ 

 จากการตรวจเอกสารพบว่าผลกระทบจากการใช้สารเคมี
ป้องกันกําจัดศัตรูพืช(Pesticides)  กันอย่างกว้างขวางในประเทศไทย
ในด้านเกษตรทําให้มีปัญหาเร่ืองวัชพืชด้ือยา เกษตรกรต้องเพ่ิม
ปริมาณการใช้สารเคมี และใช้สารเคมีท่ีมีความรุนแรงมากข้ึนเพ่ือให้
สามารถทําลายวัชพืชได้ ส่งผลกระทบต่อสุภาพ สิ่ งแวดล้อม 
เศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลท่ีสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจน

คือ ปริมาณการนําเข้าสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมีแนวโน้มสูงข้ึนทุกปี เม่ือ
เทียบต้ังแต่ปี พ.ศ. 2549-2554 ท้ัง ๆ ท่ีผลผลิตต่อไร่ของพืช
เศรษฐกิจ อาทิ ข้าว ข้าวโพด มันสําปะหลัง และยางพารา กลับไม่
เพ่ิมข้ึน จากข้อมูลของสํานักควบคุมพืชและวัสดุทางการเกษตร กรม
วิชาการเกษตร ระหว่างปี พ.ศ. 2540-2553 มีการนําเข้าสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชมากถึง 120,000 ตันโดยสารท่ีใช้มากท่ีสุดได้แก่ สาร
กําจัดวัชพืช (Herbicides) ร้อยละ74 สารกําจัดแมลง (Insecticides)  
ร้อยละ 14 สารป้องกันกําจัดโรคพืช ร้อยละ 9  และสารอ่ืน ๆ ร้อยละ 
3 จากการประเมินของ World bank และ FAO ชี้ให้เห็นว่าผลจาก
การเปรียบเทียบการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชของไทยสูงกว่าประเทศท่ี
พัฒนาแล้ว  เช่น ฝรั่งเศส โปรตุเกต ถึงเท่าตัว เป็นผลให้ระหว่างปี 
พ.ศ. 2553-2554 ระบบการแจ้งเตือนสินค้าอาหาร(Rapid Alert 
System for Food:RASFF) ของสหภาพยุโรป (EU) มีการตรวจพบ
สารเคมีตกค้างในพืชผักของประเทศไทยถึง 55 ครั้ง 
 โดรน หรือ UAV ย่อมาจาก Unmanned Aerial Vehicle 

ภาษาไทยเรียกว่า อากาศยานไร้คนขับ มีหลักการทํางานโดยควบคุม
ด้วยวิทยุบังคับหรือรีโมทจากผู้ควบคุม ท่ีอยู่บนสถานีภาคพ้ืนให้
ทํางานตามภารกิจท่ีต้องการ 

ในประเทศญี่ปุ่น บริษัทยามาฮ่าได้ผลิตและจําหน่ายโดรนแบบ
เฮลิคอปเตอร์ ต้ังแต่ปี 1997 หรือ พ.ศ.2540 และปัจจุบันมีการใช้
งานโดรนรุ่น R-max ประมาณ 2,400 เครื่อง โดยนําไปใช้งาน สํารวจ
ภูมิประเทศ การพ่นสารเคมี พ่นปุ๋ย เพ่ือควบคุมโรคแมลงศัตรูพืช 
บรรทุกน้ําหนักได้ 28 kg บินได้นาน  2 ชั่วโมง/ครั้ง  ราคาจําหน่ายใน
ไทยประมาณ 3 ล้านบาท และต้องฝึกบินท่ีประเทศญี่ปุ่นประมาณ 6 
เดือน จึงขอสอบมีใบอนุญาติก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้ ส่วนการ
นํามาใช้กับฉีดพ่นสารเคมีเกษตรต้องเป็นสูตรท่ีผลิตเฉพาะ ใน
ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นดังแสดงใน Figure 4 

ต่อมาในวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2558 บริษัท DJI ประเทศจีน  ได้
เปิดตัวโดรนแบบ 8 พัด ดังแสดงใน Figure 5 บรรทุกน้ําหนักได้ 10 
kg บินได้นาน 20 นาที/ครั้ง ใช้ต้นกําลังจากมอเตอร์ 8 ตัว ร่วมกับ
แบตเตอร์รี่ไฟฟ้า ราคาจําหน่ายในประเทศจีน และเกาหลีใต้  15,000 
US หรือประมาณ 500,000 บาท 

 
ที่มา: http:rmax.yamaha-motor.com.au 

Figure 4 โดรนพ่นสารเคมีทางการเกษตรรุ่น Rmax 
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ที่มา: www.dji.com/product/mg-1 

Figure 5 โดรนพ่นสารเคมีทางการเกษตรรุ่น mg-1 

 คณะผู้วิจัยได้เริ่มศึกษา โดยนําโดรนขนาดเล็กท่ีใช้สันนาการ 
มาทดลองฝึกบังคับบิน และถอดชิ้นส่วนเพ่ือศึกษาอุปกรณ์ และวิธี
ควบคุมการบิน ดังแสดงในFigure 6 ใช้วิทยุบังคับความถี่ 2.4 GHz 
และใช้แบตเตอรี่ ขนาด 3000 mAh เป็นต้นกําลัง บินได้นาน 7 นาที/
ครั้ง มีระบบควบคุมด้วยไมโครคอนโทรเลอร์ขนาด 8 bit ทํางาน
ร่วมกับเซนเซอร์ไจไร 6 แกน 

 
Figure 6 โดรนขนาดเล็กสําหรับใช้ศึกษา 

 การออกแบบ ได้ออกแบบเป็นแบบ 4 ใบพัด  ควบคุมการ
ทํางานด้วยวิทยุบังคับจากภาคพื้นดิน มีองค์ประกอบท่ีสําคัญคือ (1) 
ต้นกําลั ง+ใบพัด (2) กล่องควบคุมการบินซ่ึงภายในมีระบบ
คอมพิวเตอร์ และเซนเซอร์ต่างๆ เพ่ือให้โดรนบินทํางานได้ตาม
วัตถุประสงค์ (3) โครงเครื่องทําหน้าท่ีรับน้ําหนักและยึดส่วนประกอบ
ท้ังหมด แล้วดําเนินการสร้างและ ทดสอบ ในโรงปฏิบัติการของ
สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม ดังแสดงใน Figure 7 เป็นโดรนที่สร้าง
ข้ึนมาในคร้ังแรก และได้นําไปทดสอบการบิน ด้วยการใช้วิทยุบังคับ 
แล้วนําไปติดต้ังระบบพ่นสาร โดยมีถังบรรจุสารขนาด 4 ลิตร และ
ดําเนินการทดสอบการบิน พบว่าสามารถบินรับน้ําหนักได้ แต่การ
ทํางานไม่เสถียร ทําให้ตกบ่อยมาก 

 
Figure 7 บินได้ แต่ไม่เสถียร 

จึงปรับปรุงระบบคุมการบิน และวงจรควบคุมไจโร โดยใช้
ไมโครคอนโทรเลอร์ 32 Bit และปรับวงจรอิเลคทรอนิกส์การจ่าย
พลังงานให้สมดุลย์กับมอเตอร์ไฟฟ้าใบพัด หลักจากนั้นนําไปติดต้ังถัง
บรรจุสาร และคานหัวฉีดพ่นแบบกรวย ท่ีสามารถปรับหน้ากว้างการ
ฉีด และส่วนประกอบอ่ืนๆ ให้เหมาะสม หลังจากนั้นนําไปทดสอบ
ความเสถียรด้วยการบินท่ีความสูง 30 m มีกล้องวีดีโอส่งสัญญา
นภาพ มาท่ีภาครับบนพื้นดินแสดงผลด้วยจอ 6 นิ้ว ควบคุมการ
ทํางานด้วยรีโมทความถี่ 2.4 GHz จากผู้ควบคุมยืนอยู่บนพ้ืนดินหรือ
จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผ่านระบบจีพีเอส พบว่าสามารถทํางานได้
อย่างต่อเนื่อง และทดสอบความสม่ําเสมอ ของละอองสารที่พ่น
ออกมาดังแสดงใน Figure 8 แล้วปรับแก้ให้อยู่ในเกณฑ์มาตราฐาน 
30 ละออง/ตารางเซนติเมตร 

 
Figure 8 การทดสอบความสมํ่าเสมอของละอองสาร 

 
Figure 9 ทดสอบพ่นแปลงคะน้า 
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Figure 10 ทดสอบพ่นนาข้าว 

 
Figure 11 ทดสอบพ่นไร่อ้อย 

แล้วนําไปพ่นสารชีวภัณฑ์ในแปลงคะน้า อายุ 1 เดือน ท่ีปลูกใน
เชิงการค้า อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี มีความสามารถในการ
ทํางาน 3-4 min rai-1 ซ่ึงเร็วกว่าการใช้แรงงานคน 6-9 เท่า รวมท้ัง
ละอองสารติดท่ีใต้ใบพืชมากกว่าเนื่องจากมีแรงลมจากใบพัดของโด
รนดังแสดงใน Figure 9 

และทดสอบพ่นในแปลงนาข้าว อายุ 2.3 เดือน ซ่ึงสภาพแวดล้อม
มีความเร็วลมอยู่ในช่วง 0.6-0.8 m s-1 หรือ 2.16-2.88 kg h-1 
อุณหภูมิ 35 C ท่ีความสูงจากยอดต้นข้าว 2 m มีหน้ากว้างการพ่น 
2.5 m และตรวจวัดมีละอองสารท่ีพ่นออกมา 33 ละออง/ตาราง
เซนติเมตร ซ่ึงเพียงพอต่อการกําจัดโรคแมลงศัตรูพืช ความสามารถใน
การทํางาน 4 min rai-1 ดังแสดงใน Figure 10 

ต่อมาได้ทดสอบพ่นปุ๋ยน้ําในไร่อ้อย มีความสามารถในการทํางาน  
4-5 min rai-1 ซ่ึงมีข้อดีกว่า การใช้รถแทรกเตอร์พ่น ในกรณีท่ีต้น
อ้อยสูงจะเข้าทํางานไม่ได้ ส่วนการพ่นในสวนมะพร้าวน้ําหอมของ
เกษตรกรในจังหวัดปทุมธานี พบว่ามะพร้าวแต่ละต้นมีท่ีความสูง
แตกต่างกัน หาค่าเฉลี่ยได้ 11 m ใช้เวลาประมาณ ทํางาน 15 min 
rai-1 และแสดงภาพรวมการทํางานในตารางท่ี 1 

 
Figure 12  ทดสอบพ่นสวนมะพร้าวน้ําหอม 

ตารางท่ี 1 ความสามารถในการทํางาน 

 เวลาที่ใช้พ่น (min rai-1) 
คะน้า ข้าว อ้อย มะพร้าว 

แปลงท่ี 1 3.5 4 5 15 
แปลงท่ี 2 3 4 4 12 
แปลงท่ี 3 - - 3.5 - 
แปลงท่ี 4 - - 3 - 
หมายเหตุ: แปลงอ้อยหาพ้ืนที่ทดสอบได้ง่ายกว่า 

4. สรุป 
เครื่องต้นแบบมีคุณลักษณะทางเทคนิค ดังนี้ (1) เป็นโดรน

แบบมัตติโรเตอร์ 4 ใบพัด (2) ควบคุมการทํางานด้วยรีโมทจาก
ภาคพ้ืนดิน (3) ใช้ต้นกําลังจากแบตเตอรี่ขนาด 16,000 mAh (4) มี
ระยะห่างแกนมอเตอร์ใบพัด 90 cm (5) บรรจุสารได้ครั้งละ 4 l (6) 
หน้ากว้างการพ่น 1.5-3.0 m และมีแรงลมเป่าใต้ท้องเครื่องความเร็ว 
18 km h-1  (5) ความสูงท่ีเหมาะสมกับการพ่นจากยอดพืชเป้าหมาย 
1.5-2.5 m (6) เครื่องมีมิติโดยรวม (กxยxส) 100x160x50 cm (7) 
น้ําหนัก 5.5 kg และ (8) ราคาประมาณ 100,000 บาท และทํางานได้
เร็วกว่าการใช้แรงงานคนท่ีใช้เคร่ืองพ่นแบบสะพายหลัง 6-9 เท่า 
รวมท้ังมีละอองสารติดท่ีใต้ใบมากกว่า เนื่องจากมีแรงลมจากใบพัดโด
รนช่วยเป่า 
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