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 ต าราฝึกงานในหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์นี้ จัดท าขึ้นเพ่ือประกอบการฝึกความ
ช านาญ ตามมาตรฐานการฝึกความช านาญ (มฝช.) ของจ าพวกทหารสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 
เนื้อหาของต าราเล่มนี้กล่าวถึงความเป็นมาของสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ชนิด การปฏิบัติการและการป้องกัน 
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกงานในหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงานสงคราม อิเล็กทรอนิกส์ 
สามารถน าไปปฏิบัติงานในสายงานสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่รับผิดชอบให้ประสบความส าเร็จ  
เพ่ือตอบสนองต่อนโยบายของ ทอ.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงาน และ
ตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติงานด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของ ทอ. 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการฝึกงานในหน้าที่และขอขอบคุณ
เจ้าหน้าทีทุ่กท่านที่มีส่วนในการจัดท าเอกสารเล่มนี้จนเสร็จสมบูรณ์ 
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          กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙  
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บทท่ี ๑ 
สงครามอเิล็กทรอนิกส ์

 
กล่าวท่ัวไป 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นี้ได้ถูกน าไปใช้ในทุกระดับและทุกหน่วยรบ อุปกรณ์สื่อสารช่วยให้การติดต่อ
ควบคุมและให้ข่าวสารที่ส าคัญต่อการตัดสินใจ เครือข่ายเรดาร์เป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์ในการป้องกันภัยทางอากาศ 
อุปกรณ์เหล่านี้จะช่วยเตือนภัยเมื่อข้าศึกรุกราน เนื่องจากระบบเรดาร์นี้ขึ้นอยู่กับสเปกตรัมแม่เหล็กเพ่ือข่าวสาร
และการจัดการ ดังนั้น การใช้ประโยชน์อาจจะได้ไม่เต็มที่และระบบเรดาร์อาจจะถูกข้าศึกน าไปใช้ประโยชน์จาก
การใช้อุปกรณ์แม่เหล็กอ่ืน ๆ 

ประวัติความเป็นมาของสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 
ไม่มีใครรู้แน่ว่าสงครามอิเล็กทรอนิกส์ถูกน าไปใช้ครั้งแรกเมื่อไร แต่จากการเปรียบเทียบ ประวัติทาง

ทหารตามล าดับเวลาพบว่า ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๙ พลเรือ Sir Henry Jackson ผู้บัญชาการทหารเรือ
อังกฤษได้ส่งสัญญาณวิทยุ เพ่ือตรวจหาการเคลื่อนไหวของหมู่เรือของเยอรมันนี ถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงของการ
ปรากฎของสัญญาณวิทยุของเยอรมันนีจะน้อยมาก แต่ Sir Henry ได้ใช้ข้อมูลนี้ในการเคลื่อนทัพและส่งผลให้
อังกฤษเอาชนะเยอรมันในการรบครั้งนั้น 

สงครามอิเล็กทรอนิกส์กลายเป็นปัจจัยส าคัญในการจัดการทางทหารระหว่างสงครามโลก ครั้งที่ ๒ 
โดยการน าเอาเรดาร์มาใช้ซึ่งอังกฤษเป็นชาติแรกที่น ามาใช้ การต่อสู้ด้วยการใช้สเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้าได้ถูกตั้ง
ชื่ออย่างเหมาะสมว่า “สงครามวิทยุ” (Battle of the beams) แผนการทิ้งระเบิดของเยอรมันนีเหนือหมู่เกาะ
อังกฤษและความพยายามทิ้งระเบิดของพันธมิตรเหนือน่านฟ้ายุโรป น าไปสู้การโต้ตอบอย่างดุเดือด Sir Winston 
Churchill เรียกการรบนี้ว่า “การรบแห่งเวทย์มนต์ด า” หรือ “สงครามแห่งเวทย์มนต์ด า” การรบนี้แสดงให้เห็น
ถึงอ านาจของความรู้ความสามารถ และความช านาญของนักวิทยาศาสตร์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสงครามอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีบทบาทส าคัญในสงครามโลกครั้งที่ ๒ 

บางครั้งเราเรียกสงครามแห่งเวทย์มนต์ว่า “กาด า” หรือ “นกด า” ชื่อทั้งสองนี้ยังคงใช้กันอยู่ในหมู่ของ
นายทหารสงครามอิเล็ทรอนิกส์และไม่มีใครรู้ที่มาของชื่อทั้งสอง แต่พอเดาได้ว่ามันอาจมาจากความเชื่อเรื่องโชคลางที่ว่า 
“กาด าจะน าโชคร้ายมาสู่ผู้พบเห็น” 

สงครามอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic warfare ; EW) พัฒนาไปพร้อม ๆ กับเรดาร์การรบกวนคลื่นวิทยุ
ครั้งแรกของฝ่ายพันธมิตรต่อข้าศึกเกิดขึ้นเมื่อ Libyan Campaign ช่วงเดือน พฤศจิกายน ค.ศ.๑๙๔๑ เมื่อคลื่นวิทยุ
ของรถถังเยอรมันถูกรบกวนจากเครื่องบิน เครื่องมือสร้างคลื่นในตอนนั้นจัดว่ามีอ านาจการท าลายล้างเกินความ
จ าเป็นเมื่อเทียบกับเครื่องสร้างคลื่นรบกวนสมัยปัจจุบัน แต่มันก็สามารถรบกวนการติดต่อสื่อสารได้ในการรบ ดังนั้น 
รถถังต่าง ๆ เคลื่อนไหวอย่างไม่เป็นขบวน นี้แสดงถึงบทบาทของการปฏิบัติการทางสงครามอิเล็กทรอนิกส์ แต่
อย่างไรก็ตามอังกฤษได้ละเลยการป้องกันการรบกวนคลื่นทางอากาศเป็นเหตุท าให้การรบกวนคลื่นยุติโดยฝูงบิน
ขับไล่เยอรมัน ใช่วงเวลานี้เยอรมันได้ใช้ปืนติดเรดาร์ เพ่ือท าให้เรดาร์มองไม่เห็นและแล้วก็ถึงคราวที่เยอรมันได้เปรียบ 
เยอรมันได้รบกวนเรดาร์ทุกตัวของอังกฤษที่ใช้งานได้และได้น ากองทัพ Scharnhorst เดินทางจาก Brest ผ่านช่องแคบ
อังกฤษไปยังทะเลเหนือ ในช่วงเวลานี้เรดาร์ของอังกฤษใช้การไม่ได้เลย 

ถึงแม้ว่าการเคลื่อนไหวของ Scharnhorst ปิดบังอังกฤษได้ แต่อังกฤษได้รับบทเรียนอันมีค่านี้  
ประสิทธิภาพ ของเรดาร์รบกวนได้ทดลองแล้ว อีกทั้งเยอรมันได้เปิดเผยความสามารถของตนเอง การกระท านี้น าไปสู่
บทเรียนอันแสนมีค่ายิ่ง หลังจากมีการใช้คลื่นรบกวนเรดาร์ประสิทธิภาพของมันก็ลดลง เมื่อเราเปิดคลื่นรบกวน 
(countermeasure) เราก็กลายเป็นเป้าของเครื่องป้องกันคลื่นรบกวน (counter-countermeasures) หรือคลื่น
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รบกวนอาจถูกข้าศึกใช้ท าลายอาวุธของเรา สหรัฐอเมริกาได้สังเกตุการรบระหว่างระบบอิเล็กทรอนิกส์ รุกกับ
เทคนิคในการส่งคลื่นรบกวนเพ่ือลดประสิทธิภาพในการตรวจจับของอีกฝ่ายหนึ่ง สหรัฐอเมริการู้ดีว่าการปฏิบัติการ
ในอนาคตจะขึ้นอยู่กับระบบเตือนภัยและระบบควบคุมและระบบทั้งสองนี้ ขึ้นอยู่กับสงครามอิเล็กทรอนิกส์ในฤดู
ใบไม้ผลของปี ค.ศ.๑๙๔๒ นักวิจัยของสหรัฐอเมริกาจ านวนหนึ่ง ได้ถูกสั่งให้ท างานร่วมในโครงการ Royal Air Force 
radiation countermeasures program จากองค์กรเล็ก ๆ นี้ ห้องทดลองถูกสร้างเมื่อปี ๑๙๔๓ ที่เมือง Malvern 
ประเทศอังกฤษ ซึ่งออกแบบมาเพ่ือการสร้างเครื่องสร้างคลื่นรบกวน เครื่องสร้างคลื่นรบกวนเครื่องแรกของสหรัฐอเมริกา 
ถูกสร้างที่นี้และถูกติดตั้งบนเครื่องบิน B-17 ซึ่งถือเป็นเครื่องบินล าแรกที่มีอุปกรณ์สงครามอิเล็กทรอนิกส์   

หลังจากสงครามอังกฤษจนกระทั่งสงครามเบอร์ลิน อังกฤษเปิดฉากรุกเยอรมัน แทนที่เยอรมันจะป็น
ฝ่ายรุก เครื่องบินขับไล่ของเยอรมันถูกใช้ในการนี้เป็นส่วนมาก โดยมีเรดาร์ภาคพ้ืน (Freya และ Wuzburg) เป็น
เสมือนตาของเครื่องบินขับไล่ ก่อนที่อังกฤษออกแบบตัวแจมเมอร์ (Jammer ; ตัวสร้างคลื่นรบกวน) อังกฤษ
ต้องการรู้ความสามารถในการป้องกันการแจมเมอร์  (การรบกวนคลื่นเรดาร์) ของระบบเรดาร์ของเยอรมัน 
อังกฤษแอบดักรับสัญญาณของระบบเรดาร์ Wurzburg ผลจากการทดสอบพบว่าเรดาร์นี้สามารถตรวจจับความถี่
ในย่านความถี่ที่กว้างเป็นพิเศษ แต่ไม่มีความสามารถในการป้องกันการแจมได้เลย วิธีที่มีประสิทธิภาพในการ
แจมเรดาร์ทั้งสองคือ chaff หรือ “window” (เรียกตามอังกฤษ) อังกฤษเลือกใช้ “window” เพราะเกรงว่าเยอรมัน 
อาจพบเศษอลูมิเนียมและหลักการนี้โต้กลับคืนอังกฤษ การรบกวนคลื่นอิเล็กทรอนิกส์ได้ใช้ในการรบครั้งนี้ด้วย 
แต่ถูกใช้ในการรบกวนการสื่อสารระหว่างเรดาร์กับเครื่องบินขับไล่ในเวลากลางคืน 

ระหว่าง “สงครามวิทยุและสงครามมนต์ด า” จากรายงานต่าง ๆ พบว่าเรดาร์เป็นอาวุธลับของฝ่าย
พันธะมิตร ความส าคัญของการรบอยูที่การรบกวนเรดาร์และเรดร์จะท าให้ฝ่ายพันธะมิตรชนะสงคราม รายงาน
เหล่านี้มองเฉพาะแง่ดีเพราะต่อมาสงครามอิเล็กทรอนิกส์ช่วยลดการสูญเสียของคนและเครื่ องบินลดลงใน
สงครามโลกครั้งที่ ๒ แต่มันไม่ได้หมายความว่ามันจ าเป็นต่อผู้ชัยชนะ  

การต่อสู้กันของเรดาร์ในสงครามโลกครั้งที่ ๒ ถูกก าหนดโดยแจมเมอร์ที่ดี ไม่ใช่เรดาร์ที่ยอดเยี่ยมจาก
การวิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์มากที่สุดในสงครามโลกครั้งที่ ๒ แสดงให้เห็นว่าเยอรมันให้ความส าคัญต่อแจมเมอร์
ของฝ่ายพันธะมิตร ความเห็นของนักวิเคราะห์มีอยู่ว่าโครงการต่อต้านระบบเรดาร์ไม่เพียงท าลาย เรดาร์ควบคุม
การป้องกันต่อต้านเครื่องบิน แต่ยังท าให้โครงการทางวิทยาศาสตร์ของเยอรมันแย่ลง ประสบการณ์ที่มีค่านี้ควร
ช่วยก าหนดอนาคตที่สดใสของสงครามอิเล็กทรอนิกส์ แต่เนื่องจากมีบทเรียนมากมายที่ถูกลืมและมีเทคโนโลยีที่
จ ากัด ตอนปลายสงครามโลกครั้งที่ ๒ สันติสุขอย่างถาวรเหมือนจะเกิดขึ้น 

มาตรการสงครามอิเล็กทรอนิกส์  
การสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าในอดีต ปัจจุบันหรืออนาคตก็ตาม มีความมุ่งหมายหลัก คือ ลดทอน

หรือท าลายประสิทธิภาพการท างานระบบอุปกรณ์แพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทุกชนิด 
๑.  มาตรการสนับสนุนทางสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Warfare Support : ES) คือ ดักจับ

สัญญาณและหาที่ตั้งแหล่งส่ง หรือจุดแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของข้าศึกและวิเคราะห์ลักษณะทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในอุปกรณ์แพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและลักษณะการเข้ารหัส โดยมาตราการสนับสนุนทาง
สงครามอิเล็กทรอนิกส์สามารถแบ่งออกได้เป็น 

๑.๑  การค้นหาทิศทางของข้าศึกระหว่างการรบ เป็นการกระท าในการค้นหาเพ่ือดักจับและ
ระบตุ าแหน่งแหล่งที่มาของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทั้งที่ตั้งใจแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือไม่ตั้งใจ 
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๑.๒  การเตือนภัยคุกคามระหว่างการรบ เป็นการกระท าเพ่ือพิสูจน์ทราบอุปกรณ์แพร่กระจาย
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพ่ือรับรองภัยคุกคามและแจ้งเตือน
ภัยคุกคามนั้น       

๒.  มาตรการโจมตีทางสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Warfare Attack : EA) คือ การกระท าใด ๆ 
ที่ลดประสิทธิภาพหรือท าลายการใช้งานของอุปกรณ์แพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั้น ๆ ด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ 

๒.๑  การรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Jamming) เช่น 
๒.๑.๑  Spot Jamming การรบกวนแบบนี้ใช้ก าลังส่งสูงสุดต่อความถี่ใดความถ่ีหนึ่ง 
๒.๑.๒  Barrage Jamming คือการส่งสัญญาณ ที่มีแถบคลื่นกว้างตลอดย่านความถี่ของ

เรดาร์ข้าศึกใช้งาน 
๒.๑.๓  การลวงทางอิเล็กทรอนิกส์ (Deception Jamming) เป็นการไตร่ตรองการใช้

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพ่ือลดประสิทธิภาพการจับเป้าหมาย และท าให้รับสัญญาณสะท้อนกลับผิดพลาด 
๒.๑.๔  การโจมตีใช้พลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Directed Energy) เป็นการใช้

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการท าลายฝ่ายตรงข้ามโดยตรง เช่น RF Weapon, Laser Weapon เป็นต้น 
๓.  มาตรการป้องกันทางสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Warfare Protection : EP) คือ เทคนิค 

วิธีการ หรือมาตราการในการหลีกเลี่ยง หรือการใช้มาตรการโจมตีทางสงครามอิเล็กทรอนิกส์จากข้าศึกท่ีกระท า
ต่อฝ่ายเรา โดยสามารถแบ่งออกเป็น 

๓.๑  ระเบียบปฏิบัติการใช้อุปกรณ์แพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คือ การจัดการการใช้อุปกรณ์
แพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในโหมดต่าง ๆ หรือระเบียบปฏิบัติการใช้งานเพ่ือป้องกันการโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส์
ของฝั่งข้าศึก 

๓.๒  การควคุมการแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นการเลือกหรือควบคุมการใช้คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า เพ่ือลดจากตรวจจับของฝั่งข้าศึกหรือลดการรบกวนสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการใช้อุปกรณ์แพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั้น ๆ  

๓.๓  การจัดสรรคลื่นแม่ เหล็กไฟฟ้า เป็นการจัดสรรคลื่นความถี่ เพ่ือลดการรบกวนคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าของฝ่ายเดียวกันเอง 

๓.๔  การเพ่ิมขีดความสามารถในอุปกรณ์แพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นการเพ่ิมอุปกรณ์ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ลงไปในอุปกรณ์แพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการป้องกันการรบกวนที่
เกิดจากการโจมตทีางอิเล็กทรอนิกส์ของฝั่งข้าศึก หรือการรบกวนจากคลื่นถี่ของฝ่ายเดียวกันเอง 
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บทท่ี ๒ 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแม่เหล็กไฟฟ้า 

 
กล่าวน า 

กองทัพอากาศได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการจะเป็น “กองทัพอากาศชั้นน าในภูมิภาคอาเซียนในปี ๒๕๖๒” 
ซึ่งในการที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ ทอ.ได้แบ่งการพัฒนาออกเป็นห้วงระยะเวลาเริ่มจากการเป็น 
“กองทัพอากาศดิจิตอล (Digital Air Force)” และ “กองทัพอากาศที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network 
Centric Air Force)” โดยกองทัพอากาศได้มุ่งเน้นพัฒนาที่องค์ประกอบหลัก ๖ ส่วน ได้แก่ ส่วนบัญชาการ
และควบคุม (Command & Control), ส่วนระบบการตรวจจับ (Sensor), ผู้ปฏิบัติหรือหน่วยปฏิบัติ (Shooter), 
เครือข่าย (Network), สนับสนุน และบริการ (Support and Service) และทรัพยากรบุคคลและองค์กร (Human 
and Organization) อีกทั้งในหน่วย ที่เกี่ยวข้องกับส่วนหลักจะต้องได้รับการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อมุ่ง
สู่วิสัยทัศน์เดียวกัน 
 สงครามอิเล็กทรอนิกส์ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบหลักในการปฏิบัติการทางอากาศ จัดได้ว่ามี
ส่วนส าคัญในการก าหนดผลของความส าเร็จในการปฏิบัติภารกิจนั้น ๆ จากประวัติศาสตร์สงครามทางอากาศ
ที่ผ่านมา ประเทศที่มีระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการจะ
สามารถชิงความได้เปรียบทั้งทางยุทธศาสตร์และทางยุทธวิธีทางการรบ เพ่ือด ารงขีดความสามารถการใช้ก าลังทาง
อากาศ (Air Power) ท าให้มีการจัดท าหลักสูตรสงครามอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเตรียมความพร้อมของก าลังพลให้
พร้อมทั้งในส่วนการก าหนดแผน และส่วนปฏิบัติการด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มีชื่อเรียกช่วงต่าง ๆ ของความถี่ต่างกันตามแหล่งก าเนิดและวิธีการตรวจวัด

คลื่น ดังภาพ 
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ภาพที ่๒.๑ ช่วงความถ่ีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ ในสเปกตรัมมีสมบัติที่ส าคัญเหมือนกันคือ เคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วเท่ากับแสง 
3 × 108 เมตรต่อวินาที และมีพลังงานส่งผ่านไปพร้อมกับคลื่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและ
ที่มนุษย์สร้างขึ้นมีชื่อเรียกดังนี้  

คลื่นวิทยุ 
คลื่นวิทยุมีความถี่ช่วง 104 - 109 Hz (เฮิรตซ์) ใช้ในการสื่อสาร คลื่นวิทยุมีการส่งสัญญาณ ๒ ระบบ คือ 

๑.๑ ระบบ Amplitude Modulation (A.M.) 
ระบบ A.M. มีช่วงความถี่ 530 - 1600 kHz (กิโลเฮิรตซ์) สื่อสารโดยใช้คลื่นเสียงผสมเข้าไป

กับคลื่นวิทยุเรียกว่า "คลื่นพาหะ" โดยแอมพลิจูดของคลื่นพาหะจะเปลี่ยนแปลงตามสัญญาณคลื่นเสียงในการ
ส่งคลื่นระบบ A.M. สามารถส่งคลื่นได้ทั้งคลื่นดินเป็นคลื่นที่เคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงขนานกับผิวโลกและคลื่น
ฟ้าโดยคลื่นจะไปสะท้อนที่ชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ แล้วสะท้อนกลับลงมา จึงไม่ต้องใช้สายอากาศตั้ง
สูงรับ 

๑.๒ ระบบ Frequency Modulation (F.M.) 
ระบบ F.M. มีช่วงความถี่ 88 - 108 MHz (เมกะเฮิรตซ์) สื่อสารโดยใช้คลื่นเสียงผสมเข้ากับ

คลื่นพาหะ โดยความถี่ของคลื่นพาหะจะเปลี่ยนแปลงตามสัญญาณคลื่นเสียงในการส่งคลื่นระบบ F.M. ส่ง
คลื่นได้เฉพาะคลื่นดินอย่างเดียว ถ้าต้องการส่งให้คลุมพ้ืนที่ต้องมีสถานีถ่ายทอดและเครื่องรับต้องตั้งเสา
อากาศสูง ๆ รับ 

คลื่นโทรทัศน์และไมโครเวฟ 
คลื่นโทรทัศน์และไมโครเวฟมีความถ่ีช่วง 108 - 1012 Hz มีประโยชน์ในการสื่อสาร แต่จะไม่สะท้อน

ที่ชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ แต่จะทะลุผ่านชั้นบรรยากาศไปนอกโลก ในการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์
จะต้องมีสถานีถ่ายทอดเป็นระยะ ๆ เพราะสัญญาณเดินทางเป็นเส้นตรง และผิวโลกมีความโค้ง ดังนั้น  
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สัญญาณจึงไปได้ไกลสุดเพียงประมาณ ๘๐ กิโลเมตรบนผิวโลก อาจใช้ไมโครเวฟน าสัญญาณจากสถานีส่งไป
ยังดาวเทียมแล้วให้ดาวเทียมน าสัญญาณส่งต่อไปยังสถานีรับที่อยู่ไกล ๆ 

เนื่องจาก ไมโครเวฟสามารถสะท้อนกับผิวโลหะได้ดี จึงน าไปใช้ประโยชน์ในการตรวจหาต าแหน่งของ
อากาศยาน เรียกอุปกรณ์ดังกล่าวว่า เรดาร์ โดยส่งสัญญาณไมโครเวฟออกไปกระทบอากาศยาน และรับคลื่น
ที่สะท้อนกลับจากอากาศยาน ท าให้ทราบระยะห่างระหว่างอากาศยานกับแหล่งส่งสัญญาณไมโครเวฟได้  

รังสีอินฟาเรด 
รังสีอินฟาเรดมีช่วงความถี่ 1011 - 1014 Hz หรือความยาวคลื่นตั้งแต่ 10-3 - 10-6 เมตร ซึ่งมีช่วงความถี่ 

คาบเกี่ยวกับไมโครเวฟ รังสีอินฟาเรดสามารถใช้กับฟิล์มถ่ายรูปบางชนิดได้และใช้เป็นการควบคุมระยะไกล
หรือรีโมทคอนโทรลกับเครื่องรับโทรทัศน์ได้ 

แสง 
แสงมีช่วงความถี่ 1014 Hz หรือความยาวคลื่น 4x10-7 - 7x10-7 เมตร เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ประสาทตา 

ของมนุษย์รับได้ สเปคตรัมของแสงสามารถแยกได้ตามตาราง ดังนี้ 

สี ความยาวคลื่น (nm) 

ม่วง 380-450 

น้ าเงิน 450-500 

เขียว 500-570 

เหลือง 570-590 

แสด 590-610 

แดง 610-760 

ตารางที่ ๒.๑ สเปคตรัมของแสง 

รังสีอัลตราไวโอเลต 
รังสีอัลตราไวโอเลต หรือ รังสีเหนือม่วง มีความถี่ช่วง 1015 - 1018 Hz เป็นรังสีตามธรรมชาติส่วนใหญ่ 

มาจากการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ ซึ่งท าให้เกิดประจุอิสระและไอออนในบรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียร์ รังสี
อัลตราไวโอเลต สามารถท าให้เชื้อโรคบางชนิดตายได้ แต่มีอันตรายต่อผิวหนังและตาคน 

รังสีเอกซ์ 
รังสีเอกซ์ มีความถี่ช่วง 1016 - 1022 Hz มีความยาวคลื่นระหว่าง 10-8 - 10-13 เมตร ซึ่งสามารถทะลุสิ่งกีด

ขวางหนา ๆ ได้ หลักการสร้างรังสีเอกซ์ คือ การเปลี่ยนความเร็วของอิเล็กตรอน มีประโยชน์ทางการแพทย์ในการ
ตรวจดูความผิดปกติของอวัยวะภายในร่างกาย ในวงการอุตสาหกรรมใช้ในการตรวจหารอยร้าวภายในชิ้นส่วน
โลหะขนาดใหญ่ ใช้ตรวจหาอาวุธปืนหรือระเบิดในกระเป๋าเดินทางและศึกษาการจัดเรียงตัวของอะตอมในผลึก 
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รังสีแกมมา 
รังสีแกมมามีสภาพเป็นกลางทางไฟฟ้ามีความถี่สูงกว่ารังสีเอกซ์ เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจาก

ปฏิกิริยานิวเคลียร์และสามารถกระตุ้นปฏิกิริยานิวเคลียร์ได้ มีอ านาจทะลุทะลวงสูง  

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความสัมพันธ์ทางทหาร 
แถบความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะมีความถี่ตั้งแต่ความถ่ีต่ าจนกระทั่งความถ่ีสูงถึง 1024 Hz. ซึ่ง

เป็นช่วงความถี่ที่กว้างมาก สามารถจ าแนกการใช้งานได้หลากหลายประเภทตามลักษณะทางกายภาพ และ
วัตถุประสงคข์องการใช้งานตามช่วงความถ่ีต่าง ๆ ดังจะแสดงดังภาพ ๒.๒ – ๒.๔  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ ๒.๒ แถบความถี่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เรดาร์ใช้งาน 
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ภาพที่ ๒.๓ แถบความถี่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เรดาร์ใช้งาน 

 

 

ภาพที่ ๒.๔ คลื่นแม่เหล็กไฟฟฟ้าที่มีความสัมพันธ์ทางทหาร 
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จากภาพเป็นการแสดงเรดาร์ในแบบต่าง ๆ ที่ท างานในหลายย่านความถี่ ซึ่งยิ่งเรดาร์มีความถี่สูงก็
จะยิ่งได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศเช่น ฝน, ละอองน้ า, เมฆ มากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันเรดาร์ที่ส่งคลื่นความถี่สูง  ๆ
จะมีประยชน์เป็นอย่างมากในเรื่องของความแม่นย าในการตรวจจับเป้าหมายมากยิ่งข้ึน 
 ในการจัดท า Threat Library จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจ าแนกคุณลักษณะเฉพาะของเรดาร์แต่ละ
ประเภท โดยต้องอาศัยการหาข่าวที่เรียกว่าการหาข่าวแบบ SIGINT (Signal Intelligence) ดังภาพที่ ๒.๕ 
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ELINT Definition

SIGINT

ELINT  + COMINT

 
ภาพที่ ๒.๕ ค าจ ากัดความการหาข่าวกรองทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 

Communication Intelligence (COMINT) คือ การหาข่าวการติดต่อสื่อสารโดยการดักจับสัญญาณ
ติดต่อสื่อสารเช่นสัญญาณวิทยุ, โทรศัพท์, สัญญาณจากคอมพิวเตอร์ ซึ่ง COMINT จะสามารถให้ข้อมูลที่
ส าคัญในการวางแผนและด าเนินกลยุทธ์ที่มีค่ามาก ซึ่งมีหลายขนาดสามารถติดตั้งให้กับยานพาหนะต่าง ๆ 
รวมถึงอากาศยาน ตลอดจนการติดตั้งเป็นสถานีดักจับสัญญาณติดต่อสื่อสารภาคพ้ืน ซึ่งจะต้องติดตั้งกับชุด
การหาที่ตั้งของสัญญาณ Direction Finding (D/F) เพ่ือระบุต าแหน่งของแหล่งก าเนินสัญญาณ 

Electronic Intelligence (ELINT) คือ การหาข่าวทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นย่านความถี่ที่สูงกว่า
ย่านการติดต่อสื่อสารแบบ COMINT ความถี่ที่ดักจับได้จะเป็นย่านความถี่ไมโครเวฟ ซึ่งทั้งหมดนั้นจะใช้ใน
เรดาร์เริ่มตั้งแต่ Early Warning Radar, Air Surveillance Radar (ASR), Airborne Early Warning (AEW)/Airborne 
Warning and Control System (AWACS), Ground-Controlled Intercept, Acquisition, Tracking, 
Fire Control Radar, Missile Guidance ข้อมูลที่ดักรับได้จะถูกน ามาวิเคราะห์คุณลักษณะของคลื่น เช่น 
ความถี่ ความกว้างของคลื่น ความเร็วในการตรวจจับ โดยต้องอาศัยเทคนิค D/F ในการระบุต าแหน่งของ
แหล่งก าเนิดคลื่น เพ่ือที่จะน าไปสร้างเป็น Electronic Order of Battle (EOB) และจัดท า EW Database  
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• ELINT is the gathering of intelligent on radar like 

transmissions, these comprise:

◦ Early Warning radars.

◦ Acquisition radars.

◦ Tracking radars.

◦ And many more.

ELINT Definition

 
ภาพที่ ๒.๖ ค าจ ากัดความการลาดตระเวนทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 
ภาพที่ ๒.๗ แถบความถี่สัญญาณเรดาร์ของภัยคุกคาม 

 
ELINT Product 

 Radar Parameters by Type and Value 
 Radar and System Identification 
 Electronic Order of Battle (EOB) through Locating Technique. 
 Levels of Activity 
 Capability Assessment 
 Used to Develop Appropriate Programs for 
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 Electronic Support Measure (ESM) systems 
 Jammers 
 Chaff Dispensers 
 To Help Develop Tactics and Countermeasures 

Electro-Optics in Modern Warfare 
ในช่วง ๒ ทศวรรษที่ผ่านมา Electro-Optics มีการพัฒนาเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้ว่ามีอุปกรณ์

จ าพวก Electro-Optics ทางทหารรูปแบบใหม่จ านวนมาก ซึ่งอุปกรณ์ Electro-Optics เหล่านี้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ทางทหารได้เป็นอย่างดีทุกสภาพอากาศท้ังกลางวันและกลางคืน 

อุปกรณ์ Electro-Optics แบบ Passive systems เช่น Infrared homing, Thermal Imaging 
and Image Intensification Systems มีการใช้งานในทางทหารอย่างกว้างขวางรวมถึง  Surveillance, 
Reconnaissance, Navigation, Target Acquisition and Tracking, Weapon Sights, Personal Sights, 
Fire Control และ Weapon Guidance 

ในส่วนของอุปกรณ์ Electro-Optics แบบ Active Laser Systems มีการพัฒนาเช่นกัน ซึ่งส่วน
ใหญ่จะใช้ในการ Range Finding, Target Designation and Missile Guidance ปัจจุบันเริ่มมีการพัฒนา
ระบบ High Energy Laser Ground and Air Based Systems for Missile Defense 

คุณลักษณะของ Electro-Optical Bands ซึ่งประกอบด้วย คลื่นอินฟราเรต คลื่นแสง และคลื่น
อัลตราไวโอเลต จะมีคุณลักษณะเหมือนกับคลื่นวิทยุและคลื่นเรดาร์ กล่าวคือกฎของการสะท้ อน หักเห 
เลี้ยวเบน โพลาไรเซชั่นและความเร็วในการเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วเท่ากับแสง 3 × 108 เมตรต่อวินาที 
ส าหรับส่วนที่แตกต่างกัน คือ ความยาวคลื่นหรือความถี่ในส่วนของ  คลื่นอินฟราเรต คลื่นแสง และ
คลื่นอัลตราไวโอเลต จะมีความยาวคลื่นที่สั้นมาก ๆ รวมถึงความถี่ที่สูงกว่ามาก ๆ ดังจะแสดงใน Electromagnetic 
spectrum ด้านล่าง 

 

 
ภาพที่ ๒.๘ แถบความถี่ของคลื่นอินฟราเรด คลื่นแสง และคลื่นอัลตราไวโอเลต 
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เนื่องจากข้อจ ากัดทางรูปภาพจึงไม่สามารถกล่าวถึงพลังงานของ Electro-Optic ได้การ
จ าแนกสามารถแยกออกเป็นความถ่ีต่าง ๆ ซึ่งปกติแล้วการจ าแนก Electro-Optical Spectrum จะแบ่งออก
ในรูปของความยาวคลื่นมีชื่อเรียกว่าไมครอน (µ) หรือ 10-6 เมตร 

 Infrared (IR): 1000 µ - 0·72 µ 
 Far Far IR: 1000 µ - 40 µ 
 Far IR: 40 µ - 6 µ 
 Middle IR: 6 µ - 1·5 µ 
 Near IR: 1·5 µ - 0·72 µ 
 Visible Light: 0·72 µ - 0·40 µ 
 UV: 0·40 µ - 0·01 µ 

ในระหว่างกลางวันดวงอาทิตย์จะเป็นสิ่งที่ให้แสงสว่าง ซึ่งจะมีการแผ่พลังงานความร้อนออกมาใน
รูปของคลื่นความถี่ที่ตาสามารถมองเห็นได้ ซึ่งล าแสงจากดวงอาทิตย์จะกระทบกับวัตถุแล้วสะท้อนเข้าตาเรา 
ดวงตาท าหน้าที่เป็นเสมือนเครื่องรับ ซึ่งสามารถรับคลื่นที่มีความยาวคลื่นเท่ากับ Visible Light: 0·72 µ - 
0·40 µ ในขณะที่เวลากลางคืนดวงจันทร์ท าหน้าที่ให้แสงสว่าง ซึ่งแสงจากดวงจันทร์นั้นให้แสงสว่างได้เพียง
น้อยกว่า 7% ของดวงอาทิตย์ ท าให้การมองเห็นเป็นไปด้วยความยากล าบาก ต่อมามีการคิดค้นใช้อุปกรณ์ที่
ใช้ส าหรับมองเห็นในเวลากลางคืนด้วยคลื่นความถ่ีอินฟราเรต 

ในส่วนของคลื่นอินฟราเรตและคลื่นอัลตราไวโอเรต ขอบเขตของการตรวจจับคลื่นจะเป็นการ
ตรวจจับวัตถุที่มีการแผ่คลื่นออกมา ซึ่งระบบที่ใช้ในการตรวจจับคลื่นทั้งคลื่นอินฟราเรตและคลื่นอัลตราไวโอเรต 
เช่น Forward Looking Infrared (FLIR), Missile Homing, Infrared Search and Tracking (IRST) และ Missile 
Approach Warners (MAWs) เป็นต้น 
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บทท่ี ๓ 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรดาร ์

 

บทกล่าวน าเกี่ยวกับเรดาร์  
ค าว่าเรดาร์ (RADAR) ย่อมาจากค าว่า Radio Detection And Ranging เป็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้

คลื่นวิทยุตรวจค้นหาต าแหน่งของเป้าหมาย โดยสามารถอ่านระยะทาง , ทิศทาง ตลอดจนลักษณะของ
เป้าหมายนั้น ๆ ได้ ตัวเครื่องส่งจะสร้างความถี่วิทยุแล้วป้อนเข้าสายอากาศ คุณลักษณะของสายอากาศจะส่ง
พลังงานความถี่วิทยุออกไปเป็นล าคลื่นแล้วกวาดไปทั่วพ้ืนที่รัศมีท าการ คลื่นความถี่วิทยุนี้ เมื่อกระทบ
เป้าหมายจะสะท้อนคลื่นวิทยุกลับมาเข้าเครื่องรับที่มีความไวพิเศษ แม้ว่าคลื่นวิทยุที่สะท้อนอ่อนก าลัง แต่
หลังจากถูกวงจรขยายก าลังให้สูงพอก็จะป้อนสัญญาณผ่านระบบต่าง ๆ แล้วปรากฏบนจอเรดาร์ได้ 

   การสะท้อนกลับของคลื่นวิทยุความถี่สูงมาก ๆ อาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ ๓ ข้อ คือ  
- ความถี่ของคลื่นเรดาร์ มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ดังนั้น  คลื่นเรดาร์จึงมี

คุณสมบัติ สะท้อน, หักเห, แทรกสอด เลี้ยวเบนได้ เช่นเดียวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
- บรรดาความถี่เรดาร์ที่ออกจากเครื่องส่งด้วยก าลังสูง สามารถบังคับให้พุ่งออกเป็นล าคลื่นเหมือน

ล าแสงไฟฉายได้ โดยอาศัยคุณสมบัติของสายอากาศแบบที่มีตัวสะท้อนรูปกลีบส้ม (Parabolic Reflector) 
- เพราะว่าคลื่นเรดาร์เดินทางด้วยความเร็วของแสง (๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ เมตรต่อวินาที) เราจึงอาศัย

ความเร็วคงท่ีนี้ เป็นหลักในการค านวณหาระยะทางของเป้าหมายได้ 

ประวัติความเป็นมา  
๑.  เรดาร์ได้เริ่มพัฒนาใช้งานตั้งแต่ ปี ค.ศ. ๑๙๒๒ โดยมี ดร.เอลเบิร์ต เอช เทเลอร์ (Dr.Albart 

H.Taylor) และ ดร.ยัง (Dr.Young) สังกัดห้องทดลองของ ทร.สหรัฐอเมริกา ได้ทดลองจนประสบความส าเร็จ 
จากความคิดครั้งแรกที่สังเกตว่า เมื่อมีเรือแล่นผ่านวิถีทางที่ส่งคลื่นวิทยุออก จะมีสัญญาณบางส่วนสะท้อน
คลื่นวิทยุกลับมาเข้าเครื่องรับจึงเป็นการเริ่มต้นค้นหาประโยชน์จากการสะท้อนกลับของคลื่นวิทยุดังกล่าว
ต่อไป 

๒.  ปี ค.ศ.๑๙๔๑ ช่วงเวลาดังกล่าวเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง อังกฤษต้องใช้เครื่องบินจ านวนมาก 
ขึ้นไปเตรียมพร้อมอยู่ในอากาศตลอดแนวชายฝั่ง เพื่อเตรียมการขัดขวางการโจมตี จากฝูงบินเยอรมันที่มุ่งเข้า
ทิ้งระเบิดมหานครลอนดอน แต่การน าเครื่องบินขึ้นไปเตรียมพร้อมบนอากาศตลอดเวลานั้น ท าให้อังกฤษ
ประสบปัญหาขาดแคลนเชื้อเพลิง นักบินได้รับความเหนื่อยล้า เกิดความสึกหรอของเครื่องบินโดยเปล่า
ประโยชน์เป็นจ านวนมาก อังกฤษจึงได้จัดระบบการป้องกันภัยทางอากาศใหม่ โดยตั้งสถานีเรดาร์เป็นระยะ
ตลอดชายฝั่ง สถานีเรดาร์เหล่านี้ทราบการเคลื่อนไหวของเครื่องบินข้าศึกที่เข้ามา แล้วจึงสั่งการไปยัง
เครื่องบินที่เตรียมพร้อมอยู่ที่พ้ืนดิน ขึ้นไปสกัดกั้นบนอากาศ วิธีการเช่นนี้อังกฤษสามารถตรวจพบฝูงบิน
เยอรมนัได้ตั้งแต่ระยะไกล ๆ จึงมีเวลาท าลายเครื่องบินข้าศึกลงได้มากขึ้นและลดความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ลด
ความเหนื่อยล้าของนักบินและลดความสึกหรอของเครื่องบิน 

๓. ต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ได้มีการดัดแปลงแก้ไขให้เครื่องเรดาร์ให้มีรัศมีท าการไกลขึ้น วัด
ได้ระยะสูงขึ้น จึงมีการสร้างเครื่องเรดาร์แบบใหม่  ๆ ที่ได้แก้ไขจุดอ่อนของแบบเก่าออกมาใช้งานอยู่
ตลอดเวลา ความมุ่งหมายที่ต้องมีการดัดแปลงก็เพ่ือ  

๓.๑  มีก าลังส่งสูง และได้รัศมีท าการไกลออกไป  
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๓.๒  สามารถจับเป้าหมายได้แน่นอน  
๓.๓  มีความรวดเร็วที่จะได้สัญญาณป้อนแก่เครื่องอิ เล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เช่น Data Signal 

Processing เป็นต้น 
๓.๔  มีความสะดวกในการใช้งานและง่ายต่อการปรนนิบัติซ่อมบ ารุง 
๓.๕  มีความแข็งแรง, ทนทานต่อการเคลื่อนย้าย 
๓.๖  สามารถขจัดการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ของข้าศึกได้ 

ลักษณะของสัญญาณเรดาร์  
 

 
ภาพที่ ๓.๑ ลักษณะของสัญญาณเรดาร์ 

คลื่นเรดาร์มีลักษณะเป็น Pulse โดยมีคุณลักษณะแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้อยู่กับประเภทของเรดาร์
ที่ใช้งาน แต่ตัวแปรที่ใช้ในการวัดคุณสมบัติของคลื่นเรดาร์ที่ส าคัญ ประกอบด้วย 

๑.  ความถี่ของคลื่นเรดาร์  
ความถี่ที่ใช้ในการส่งคลื่นเรดาร์ มีตั้งแต่คลื่นโซนาร์, Very High Frequency (VHF), Ultra 

High Frequency, S-Band, C-Band, X-Band ซึ่งแต่ละช่วงความถี่มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ดังนั้นการน า
ความถี่ไปใช้งานจึงแตกต่างกันด้วย  

๒.  ก าลังออกอากาศ  
ก าลังออกอากาศมากเรดาร์ก็มีรัศมีท าการไกล แต่เครื่องส่งเรดาร์จะพักการส่งนานกว่า ขณะท า

การส่ง ฉะนั้นก าลังเฉลี่ยการออกอากาศของหนึ่งวงรอบจึงต่ ามาก เมื่อเทียบกับก าลังออกอากาศสูงสุด ขณะส่ง 
Pulse  

๓.  Pulse Width (PW) 
คือ ความกว้างของคลื่นที่เครื่องส่งเริ่มส่งในระดับก าลังสูงสุด (Peak Power) จนถึงระดับก าลัง

เฉลี่ย (Average Power) มีหน่วยการวัดเป็น microsecond 
๔.  Pulse Repetition Interval (PRI)  

คือ คาบเวลาจากจุดเริ่มต้นของ Pulse ที่ 1 เป็นถึงจุดเริ่มของ Pulse ที่ 2 มีหน่วยการวัดเป็น 
microsecond เช่นเดียวกับ Pulse Width 

ในบางครั้งเราสามารถวัด PRI ได้ในรูปของ Pulse Repetition Frequency (PRF) โดยค านวณ 
ได้จาก PRF = 1/PRI 

๕.  Duty cycle คือ อัตราส่วนของ Pav / Pt หรือ PW/PRI   
                 Pav  =    Average Power 
                 Pt    =    Peak Power     
                 PW   =    Pulse Width 
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                 PRI   =    Pulse Repetition Interval   

ส่วนประกอบของเรดาร์  
ระบบเรดาร์โดยทั่วไปจะต้องประกอบด้วยชุดต่าง ๆ อย่างน้อย ๖ ชุด ดังนี้คือ ชุด Synchronizer, 

ชุดเครื่องส่ง, มอดูเลเตอร์, ชุดสายอากาศ, ชุดเครื่องรับ, ชุดแสดงผล และชุดจ่ายกระแสไฟฟ้า  
                   

 
ภาพที่ ๓.๒ ส่วนประกอบของเรดาร์ 

๑.  Master Time Control หลักการของเรดาร์คือ วัดระยะเวลาที่คลื่นวิทยุเดินทางจากจุดเริ่มต้น 
และถูกสะท้อนกลับมายังจุดเริ่มต้น Master Time Control จะก าหนดพลังงานคลื่นวิทยุที่ถูกส่งออกตาม
ช่วงเวลาที่คล้องจองกัน ระหว่างส่งออกไป และรับเข้ามาแล้วไปปรากฏบนจอเรดาร์พร้อม ๆ กัน กับที่มี
สัญญาณ Trigger ไปป้อนสู่ Transmitter Modulator  

วงจรภายใน Master Time Control ที่สร้างสัญญาณ Trigger กี่ครั้งต่อวินาที แล้วไปป้อน 
Transmitter Modulator เรียกว่า “Master Oscillator” แล้วยังเป็นสัญญาณ Synchronizer ที่จอเรดาร์
และระบบต่าง ๆ ที่เหลือใน Transmitter ด้วย ความถี่ของ Master Oscillator จะเป็นตัวก าหนด Pulse 
Repetition Interval (PRI) ของเรดาร์ทั้งระบบ เช่นที่ Range Marker และคลื่นกวาดของจอเรดาร์ คลื่นกวาด 
(Sweep Signal) จะเป็นตัวบอกระยะไกลที่สุดหรือระยะทางที่ให้เรดาร์ท างาน พร้อมทั้งต้องท างานสัมพันธ์กับ 
RF.Pulse วิธีช่วยให้พนักงานเรดาร์หาระยะทางของเป้าหมาย จากจุดเริ่มกวาด คือ ปรับ Range Marker ให้
ปรากฏเป็นช่วง ๆ ละ ๕, ๑๐ หรือ ๒๐ ไมล์ เพ่ือง่ายต่อการวัดระยะท่ีหน้าจอเรดาร์  

๒.  Modulator ชุดนี้ประกอบด้วยวงจรสร้าง Pulse ส าหรับส่งออกมาและวงจรส่งความถี่วิทยุ 
เครื่องเรดาร์บางแบบจะแยก Transmitter กับ Modulator แล้วต่อกันด้วยเคเบิลที่ยอมให้พัลส์แรงไฟสูงผ่าน
เมื่อมีสัญญาณ Trigger จากชุด Master Time Control จะไปกระตุ้นชุด Modulator ให้ส่งคลื่นวิทยุที่มีแรง
ไฟสูงมากออกมาเป็นห้วง ๆ 

ความกว้างของ Pulse ช่วงเวลาของแต่ละรูปคลื่นขึ้นอยู่กับระบบเรดาร์แต่ละแบบที่ไม่
เหมือนกัน กรณีที่ใช้เครื่องเรดาร์ค้นหาระยะทางไกล ต้องใช้ความกว้างของรูปคลื่นพัลส์ ระหว่าง ๒ ถึง ๕๐ 
µs เพ่ือให้สัญญาณมีก าลังสูง ส าหรับเครื่องเรดาร์ค้นหาระยะทางใกล้ , เรดาร์เฝ้าติดตามขีปนาวุธ, เรดาร์
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บังคับการยิงและเรดาร์ควบคุมการบิน จะต้องใช้รูปคลื่นที่มีพัลส์แคบประมาณ  ๑ µs หรือน้อยกว่าเพ่ือวัด
ระยะได้แน่นอน  

๓.  Antenna ปกติจะท าหน้าที่แพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสู่อากาศ หรือรับคลื่นจากอากาศ 
สายอากาศที่ดีจะต้องมี Characteristic Impedance (ZO) เท่ากับ สายส่งก าลังหรือท่อส่งคลื่น และต้องมีชุด
สะท้อนคลื่น (Reflector) มาประกอบกับ สายอากาศเพ่ือเพ่ิมก าลังรับ-ส่งสัญญาณและช่วยให้หาทิศทาง และ
มุมเงยของเป้าหมายได้แน่นอน ระบบสายอากาศที่สมบูรณ์จะต้องประกอบด้วยชุดขับเคลื่อนและชุดควบคุม
การขับเคลื่อน  

๔.  Receiver คือ เครื่องมือในการรับสัญญาณก าลังอ่อน ๆ ที่สะท้อนกลับ มาเข้าสายอากาศได้ 
สัญญาณอ่อน ๆ นี้อาจจะมีเพียง ๒-๓ ไมโครโวลท์ แล้วถูกขยายอย่างมากจนได้รูปของ Video Pulse ไปป้อน
ที่จอเรดาร์ เครื่องรับมีลักษณะเป็นแบบ Superheterodyne 
 

  
ภาพที่ ๓.๓ เครื่องรับเรดาร์ต่อกันกับชุด Synchronizer 

จากภาพ จะเห็นว่าเครื่องรับเรดาร์ต่อกันกับชุด Synchronizer โดยผ่านจอเรดาร์ทั้งนี้เพ่ือใช้จอ
เรดาร์รับส่งสัญญาณ Sync.Pulse และ TR.Switch จะปิดเส้นทางเข้าเครื่องรับ จากการท างานของเครื่องส่ง
ทุกครั้งในห้วงเวลาสั้น ๆ เท่ากับความกว้างของ Pulse ที่ส่งออกอากาศ เพราะพลังความถี่สูงอาจเล็ดรอดหรือ
ทะลักเข้ามาท าให้การจับเป้าหมายระยะใกล้มีขีดจ ากัด วิธีการลดขีดจ ากัดนี้ คือ สร้างคลื่นประตูช่วงรับคลื่น 
(Receiver Gate) ให้ท างานคล้องจองกับชุดสร้างสัญญาณ Trigger ในชุด Timer  

คุณสมบัติที่ต้องการสี่ประการของเครื่องรับเรดาร์ คือ Reliability,Sensitivity,Bandwidth และ Selectivity 
ตลอดจน Recovery Time  

๔.๑  Reliability ความเชื่อถือได้ปกติแล้ว เครื่องเรดาร์จะต้องท างานได้ตลอดเวลาจะหยุดเครื่อง
เพ่ือซ่อมบ ารุง ก็ต้องท าตามหมายก าหนดการซ่อมบ ารุงเท่านั้น  หากต้องหยุดเครื่องเพ่ือซ่อมบ ารุงนอก
ก าหนดการบ่อย ๆ หมายถึง มีชั่วโมงเฉลี่ยการใช้งานต่ า (MTBF = Mean Time Between Function) หรือ
มีชั่วโมงเฉลี่ยการซ่อมบ ารุง (MTTR = Mean Time to Repair) สูง แสดงว่าเครื่องมีสภาพไม่น่าไว้วางใจ การ
ออกแบบและการประกอบชิ้นส่วนในชุดต่าง ๆ ไม่ทนทานทั้งทางวงจรไฟฟ้า และชิ้นส่วนเคลื่อนไหวทาง
กลศาสตร์ เป็นต้น ยิ่งกว่านั้นเครื่องเรดาร์ที่ติดตั้งใช้งานในพ้ืนที่มีความร้อนจัด หนาวจัด, ความชื้นสูง ฯลฯ ก็เป็น
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สาเหตุที่ท าให้เครื่อง เรดาร์ช ารุด และมีปัญหาขัดข้องได้ ทั้งที่ช่างซ่อมบ ารุงก็ได้ท าการซ่อมบ ารุงตามก าหนด 
การที่ก าหนดไว้แล้วก็ตามอาจช่วยได้มากถ้ามีการตรวจ และควบคุมคุณภาพตามระยะเวลา  ด าเนินการตาม
แผนการตรวจซ่อมระดับโรงงาน ก าหนดไว้ให้อย่างกวดขัน และต่อเนื่อง  

๔.๒ Sensitivity ความไวในการรับสัญญาณและอัตราส่วนของสัญญาณต่อคลื่นรบกวน (Signal To 
Noise Ratio) ต้องมีความสัมพันธ์กัน คลื่นรบกวนที่เกิดจากสภาพอากาศและสัญญาณรบกวนต่าง ๆ (Interference) 
รวมทั้ง Fluctuation Noise (คลื่นรบกวนจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนผ่านตัวน าหรือวัตถุซึ่งตัวน าในวงจร
ต่าง ๆ) และ Avoidable noise ที่เกิดจากหน้าสัมผัสของรีเลย์ มอเตอร์ เย็นเนอเรเตอร์ แหล่งจ่าย 
กระแสไฟฟ้าที่กรองไม่เรียบ ตลอดจนการสั่นสะเทือนของอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัจจุบันเครื่องรับสมัยใหม่ใช้ Paramatic 
Amplifier แก้ปัญหาสัญญาณรบกวนแล้วปรับปรุงความไวของเครื่องรับได้ผลดียิ่งขึ้น  

๔.๓ Band Width and Selectivity คือ การสนองตอบต่อความถี่ (Frequency Response) คิด
จากจุด 0.707 ของค่าสูงสุดของความถี่แตกต่างระหว่างจุด คือความกว้างแถบคลื่น (Bandwidth) และการ
เลือกรับ (Selectivity) จะเพิ่มขึ้น ถ้าความกว้างแถบคลื่นลดลง มีผลให้แยกเป้าหมายได้ละเอียดขึ้น 
คือเป้าหมายที่ปรากฏบนจอไม่พร่า  

๔.๔  Recovery Time คือ เวลาที่วงจรเครื่องรับเรดาร์ ต้องการปรับตัว หรือคืนสู่สภาพท างาน
ปกติ หลังจากที่ได้รับสัญญาณแรง ๆ จากเครื่องใกล้เคียง เครื่องเรดาร์ที่ออกแบบดีจะมี Recovery สั้นมาก 
วงจรส าหรับลดสัญญาณแรง ๆ ที่เข้ามา ได้แก่ วงจรปรับเกณฑ์การขยายโดยอัตโนมัติ (AGC = Automatic 
Gain Control) วงจรรักษาเวลาคงที่โดยรวดเร็ว (FTC = Fast Time Constant) และวงจรปรับเกณฑ์การ
ขยายโดยอัตโนมัติชนิดฉับพลัน (IAGC = Instanteneous Automatic Gain control)    

วงจรดังกล่าวจะตัดสัญญาณรบกวน เช่น Ground Clutter หรือรักษาระดับของ Noise ไว้เพียง 
แต่นั้นในเรื่องเรดาร์แบบใหม่ จะมี Sidelobe Cancellation หรือ Dicke-fix ซึ่งนอกเหนือไปจาก Log. หรือ PIE 
แล้วยังมีผลดีในด้านการป้องกันการโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งข้ึน  
 

 
ภาพที่ ๓.๔ 
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ภาพที่ ๓.๕ 

๕.  Display เป็นชุดแสดงออกของสัญญาณภาพ ซ่ึงจะแสดงภาพทุกครั้ง ที่มีเรดาร์มีการจับเป้าหมายเข้า
มาที่สายอากาศ จอเรดาร์นั้นออกแบบสร้างไว้ให้พนักงานเรดาร์ สามารถอ่านต าแหน่งของเป้าหมาย, จ านวนของ
เป้าหมาย, ระยะทาง, ความเร็ว, ทิศทางและระยะสูงไม่ว่าจะเป็นอากาศยานของฝ่ายเดียวกันหรือฝ่ายข้าศึกก็ตาม 

๖. Transmit Receive Switch เป็นระบบใช้สายอากาศอันเดียว ท าการรับและส่งท าหน้าที่เป็น 
Electronic Switch ขณะท าการส่งจะยอมให้พลังงานความถี่วิทยุที่มีก าลังแรงมากออกจากสายอากาศ แต่ไม่ให้
พลังงานความถ่ีวิทยุที่มีก าลังแรงมากนั้นเข้า                      

ลักษณะของเสาอากาศ 
ระบบเสาอากาศที่เป็นทิศทาง จะต้องค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 

            -  มุมของล าคลื่นที่ส่งออกไป ( Beam Angle ) 
            -  เปอร์เซ็นต์ของ Side Lobe ที่เกิดขึ้นจากการแพร่กระจายคลื่นของสายอากาศ ประมาณ ๑๐ % 
            -  ก าลังการขยายของสายอากาศ  
            -  รูปแบบของจานสายอากาศ ( Reflector ) 

ระบบสายอากาศท่ีมีการขับเคลื่อนจะประกอบด้วยส่วนใหญ่ ๆ ดังนี้ 
            -  จานสายอากาศ ( Reflector ) 
            -  ตัวป้อนก าลังงาน และรับก าลังงานจากสายอากาศ ( Feed Horn ) 
            -  ข้อต่อในการส่งผ่านก าลังงานในส่วนที่เคลื่อนที่ ( Rotary Joint) 
            -  อุปกรณ์ตัดต่อก าลังงานเพ่ือแยกการส่ง  และรับก าลังงาน ( Duplexer ) 
            -  ระบบ SYNCHRO และ / หรือ ACP ( Azimuth Change Pulse )  

Reflector ท าหน้าที่สะท้อนก าลังงานที่ส่งจาก Feed Horn ออกไปสู่บรรยากาศให้ได้รูปแบบ
และทิศทางตามตอ้งการ รวมถึงการรวบรวมสัญญาณที่สะท้อนกลับเข้ามา ในระบบเรดาร์ส่วนมาก Reflector จะ
เป็นแบบที่มีพ้ืนผิวราบเรียบ เพ่ือให้การแพร่กระจายคลื่นเป็นไปอย่างคงที่และได้รูปแบบตามต้องการจาน
สายอากาศที่นิยมใช้ทั่วไปจะเป็นแบบ Parabolic ซึ่งมีอยู่ ๔ แบบ คือ 

-  Parabolic crlinder 
-  Paraboloid 
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-  Truncated paraboloid 
-  Orange paraboloid 

                                                                                    
ภาพที่ ๓.๕ PARABOLIC ANTENNA 

สายอากาศแบบ Parabolic มีการน ามาใช้งานโดยทั่วไป การกระจายก าลังอาศัยการป้อนก าลังงาน
จาก Feed Horn ป้อนเข้าที่จุดศูนย์รวมของจานสายอากาศ คลื่นสัญญาณที่สะท้อนออกไปจะเป็นแนวขนาน
ซึ่งกันและกัน และจะตั้งฉากกับแนวแกนของสายอากาศ หมายถึงว่า พลังงานที่สะท้อนออกไปมีความสัมพันธ์
ทางมุมเดียวกัน นอกจากสายอากาศแบบ Parabolic ที่กล่าวมาแล้ว ยังมีสายอากาศอีกหลายชนิดที่น ามาใช้
งานเช่นเดียวกัน เช่น สายอากาศแบบ Lens และสายอากาศแบบ Array เป็นต้น 

สายอากาศแบบ Array เป็นสายอากาศอีกแบบหนึ่งซึ่งมีการใช้อย่างกว้างขวางเช่นเดียวกันในปัจจุบัน 
สายอากาศแบบ Array จะประกอบด้วยตัวแพร่กระจายคลื่น ( Element ) หลาย ๆอันน ามาวางเรียงกันในระยะ 
เท่า ๆ กัน ใช้ความสัมพันธ์ทางมุม ( Phase ) และ Amplitude ของสัญญาณป้อนให้กับตัวแพร่กระจายคลื่น
แต่ละอัน เพ่ือควบคุมการแพร่กระจายคลื่นให้ได้รูปแบบของคลื่นที่กระจายออกไปตามต้องการ สายอากาศ
แบบ Array ที่ใช้ทั่วไปมี ๒ แบบ คือ 

-  Linear array 
-  Planar array 
Linear Array เป็นการน าเอาตัวแพร่กระจายคลื่น (Element) หลาย ๆ อันน ามาจัดวางเรียงกัน

เป็นแนวเส้นตรง ในระยะเท่า ๆ กันในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง 
 

 
ภาพที่ ๓.๖  LINEAR ARRAY 
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Planar Array ประกอบด้วย Linear Array ตั้งแต่ ๒ ชุดขึ้นไป น ามาจัดวางเรียงกัน หรือซ้อนกัน 
หรือใช้ Linear Array หลาย ๆ อันจัดวางเรียงผสมกัน ขึ้นอยู่กับการออกแบบ หรือจุดประสงค์ในการใช้งาน 
 

 
ภาพที่ ๓.๗ PLANAR ARRAY 

การตรวจจับเป้าหมาย 
๑. การวัดระยะทางของเรดาร์  

เมื่อคลื่นเรดาร์ถูกส่งออกไปหาเป้าหมาย เรดาร์จะใช้หลักการที่เรียกว่า “Pulse Delay Ranging” 
คือ เมื่อคลื่นเรดาร์ถูกส่งออกจากระบบ เดินทางผ่านอากาศไปยังเป้าหมาย คลื่นเรดาร์ส่วนหนึ่งจะสะท้อน
กลับมายังเครื่องรับเรดาร์ ซึ่งความเร็วในการเดินทางของคลื่นเรดาร์เดินทางเท่ากับด้วยความเร็วแสง  คือ 
๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ เมตรต่อหนึ่งวินาที ดังนั้น ระยะเวลาที่ใช้วัดระยะทางระหว่างเรดาร์ไปยังเป้าหมาย คือ 
ครึ่งหนึ่งของระยะเวลาเดินทางของคลื่นเรดาร์ทั้งหมด ซึ่งสามารถแสดงเป็นสูตรการค านวณได้ คือ 

Range = Total Time x 3 x 108 / 2 เมตร 
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ภาพที่ ๓.๘  ECHO RANGING PLINCIPLE 

๒  Range Resolution  
Range Resolution คือ ขีดความสามารถของเรดาร์ในการแยกเป้าหมายที่มีระยะทางและทิศทางใกล้ ๆ  กัน 

โดยสามารถค านวณได้ด้วยสูตร 
Range Resolution = Pulse Width x 3 x 108 / 2 
วิธีการแยกเป้าหมายได้ละเอียดก็คือ ใช้ Pulse Width แคบ แต่มีสัญญาณสะท้อนกลับอ่อนก าลังลง 

ตัวอย่างพิจารณาเครื่องบินเล็ก ๆ สองเครื่องบินใกล้กัน ถ้าคลื่นสะท้อนกลับจากเครื่องบินทั้งคู่ใหญ่มาก        
จะเห็นเป้าหมายเดียวบนจอใหญ่ แต่พร่า แทนที่จะเห็นเป็นจุดสว่างสองจุด  
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ภาพที่ ๓.๙  RANGE RESOLUTION 

๓.  ระยะบอดของเรดาร์  
ระยะบอดของเรดาร์เกิดจากการที่เรดาร์ส่งคลื่นเรดาร์และรับคลื่นสะท้อนกลับจากเป้าหมาย         

ณ เวลาเดียวกัน ซึ่งเวลาดังกล่าวเครื่องรับเรดาร์จะท าการปิดตัวเองลง ท าให้ไม่สามารถมองเห็นเป้าหมายใน
จอเรดาร์ได้ ปรากฎการณ์นี้เกิดได้ ๒ กรณี คือ 

๓.๑  ณ ระยะที่ใกล้เรดาร์มากที่สุด โดยเกิดจาก Pulse Width ของคลื่นเรดาร์สร้างระยะ
ค้นหาเป้าหมายที่ใกล้ทีสุดไว้ ดังนั้นถ้าเป้าหมายเข้าไปเกินระยะดังกล่าว จะท าให้เรดาร์ไม่สามารถมองเห็น
เป้าหมายได้ โดยระยะที่ใกล้ที่สุดสามารถค านวณได้โดยสูตร  

Minimum Range = Pulse Width x 3 x 108 / 2 เมตร 
๓.๒  ณ ระยะที่ใกล้กับระยะไกลที่สุดที่เรดาร์จับเป้าหมายได้ เรดาร์ส่งคลื่นเรดาร์และรับคลื่น

สะท้อนกลับจากเป้าหมาย ณ เวลาเดียวกัน ซึ่งเวลาดังกล่าวเครื่องรับเรดาร์จะท าการปิดตัวเองลง ท าให้ไม่
สามารถมองเห็นเป้าหมายในจอเรดาร์ได้ ระยะดังกล่าวจะเริ่มจากระยะตรวจจับที่ไกลที่สุดถึงระยะตรวจจับ
ไกลที่สุดบวกกับ Pulse Width 

ระยะบอด ณ ระยะตรวจจับที่ไกลที่สุด = (PRI/2 + Pulse Width) x 3 x 108 เมตร 

Maximum Unambiguous Range  
ในบางครั้งในการตรวจจับเป้าหมาย เรดาร์อาจะมีการค านวณระยะผิดพลาดเนื่องจาก สัญญาณ

สะท้อนที่เครื่องรับได้รับนั้น ได้รับหลังจากที่เครื่องส่งเรดาร์ส่งคลื่นชุดที่สองออกไปแล้ว ซึ่ งเครื่องรับจะคิดว่า
คลื่นสะท้อนดังกล่าวเกิดการการสะท้อนเป้าหมายจากคลื่นชุดที่สอง ปรากฎการณ์นี้จะท าให้ระยะห่างที่วัดได้
ผิดไป ซึ่ง Maximum Unambiguous Range สามารถค านวณไดโ้ดย 

Maximum Unambiguous Range = PRI x 3 x 108 / 2 
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ภาพที่ ๓.๑๐ การตรวจจับเป้าหมายของเรดาร์ในระบบจรวด 

การตรวจจับเป้าหมายของเรดาร์ในระบบจรวด 
ระบบจรวดที่ใช้เรดาร์ในการค้นหาเป้าหมายมีรูปแบบในการโจมตีอยู่ ๓ ลักษณะ คือ จากอากาศสู่อากาศ, 

จากพ้ืนสู่อากาศและอากาศสู่พื้น ซึ่งวิธีการตรวจจับเป้าหมายและการน าไปสู่เป้าหมายของระบบจรวดแต่ละชนิด 
จึงมีความแตกต่างกัน เทคนิคการท างานของเรดาร์ในระบบอาวุธจะแบ่งออกได้ ๒ ลักษณะตามจุดมุ่งหมาย
ของจรวด คือ 

๑.  Missile Homing Technique 
๒.  Missile Guidance Technique 
ซึ่งในจรวดที่ถูกออกแบบให้สังหารโดยวิธีการ Hit to Kill ,Proximity Fuzing ต้องใช้การคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

น าไปสู่เป้าหมายทั้งสิ้น ซึ่งความแม่นย าในการยิงนั้นน าไปโอกาสในการสังหารสูง (High Kill Probability) ซึ่งความ
แม่นย าในการยิงในปัจจัยอยู่ ๓ ปัจจัย คือ 
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๑.  ข้อผิดพลาดจากเครื่องยิง 
๒.  ข้อผิดพลาดระหว่างที่จรวดพุ่งเข้าสู่เป้าหมาย 

 ๓.  ข้อผิดพลาดจากเป้าหมาย 
ดังนั้น บทบาทการน าวิถีไปสู่เป้าหมายจึงมีความส าคัญมากเพ่ือน าไปสู่โอกาสสังหารที่สูง 

และแม่นย า 

ระบบจรวดที่น าวิถีแบบ Missile Homing 
๑.  Passive Homing เป็นจรวดน าวิถีในรูปแบบ Fire-and-Forget โดยลักษณะการท างานของจรวด

น าวิถีแบบนี้ คือ เมื่อระบบอาวุธยิงจรวดประเภทนี้ออกไป จรวดจะรับสัญญาณอ้างอิงจากเป้าหมายเพียงอย่าง
เดียวในการน าวิถีไปสู่เป้าหมาย โดยที่ระบบอาวุธหรือจรวดดังกล่าวไม่ต้องส่งสัญญาณใดเพ่ือน าวิถีจรวดนั้นไปสู่
เป้าหมาย โดยทั่วไปจรวดประเภทนี้มีขนาด Radar Cross Section (RCS) เล็กและมีวิถีการโจมตีด้วยมุมที่ชัน
มาก ท าให้เป้าหมายตรวจจับจรวดดังกล่าวได้ยาก 

 

 
รูปที่ ๓.๑ Passive Homing 

๒.  Semi-Active Homing หลักการท างานและน าวิถีของจรวดประเภทนี้ จะถูกแบ่งเป็น ๒ ระบบ 
คือ เรดาร์ในเครื่องยิงจรวด (Illuminator) ท าหน้าที่ส่งคลื่นเรดาร์ไปยังเป้าหมายให้เป็นสัญญาณอ้างอิงให้กับ
จรวด ในจรวดจะมีชุดเครื่องรับสัญญาณจากสัญญาณสะท้อนเป้าหมาย ดังนั้นชุดเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์เพ่ือ
ใช้ในการตรวจจับเป้าหมายต้องมีก าลังค่อนข้างสูงและใช้คลื่นเรดาร์แบบ Continuous Wave (CW) หรือ PRI 
ค่อนข้างต่ า ในกรณีที่ใช้คลื่นพัลล์ในการตรวจจับเป้าหมายนั้น เทคนิค Pulse Dopple เป็นเทคนิคหลักที่ใช้
ในระบบจรวดแบบ Semi-Active ซึ่งจะแก้ปัญหาเรื่องระยะบอดของเรดาร์ได้ 
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รูปที่ ๓.๒ Semi-Active Homing 

๓.  Active Homing ในจรวดพิสัยกลางและพิสัยไกล จรวดจะถูกน าไปสู่เป้าหมายโดยใช้ระบบ Inertial 
Navigation, การอัพเดตข้อมูลจากเครื่องยิงจรวดก่อนเข้าถึงระยะท าการของจรวด เมื่อเข้าระยะท าการของจรวด 
เรดาร์ในจรวดจะส่งสัญญาณเรดาร์และรับสัญญาณสะท้อนจากเรดาร์โดยตรง ซึ่งเรดาร์ในจรวดจะส่งสัญญาณ
โดยใช้เทคนิค Pulse Doppler และใช้คลื่นความถี่ในย่าน I/J Band (8-20 GHz) และเมื่อจรวดอยู่ใกล้เป้าหมาย 
จรวดแบบนี้จะเปลี่ยนโหมดการท างานเป็นแบบ Boresight ซึ่งจะท าให้จรวดเข้าสู่เป้าหมายได้แม่นย ามากขึ้น 
ในจรวดประเภทจากอากาศสู่พ้ืนสมัยใหม่ใช้เรดาร์ในย่านความถี่ 94 GHz ซึ่งท าให้น าสู่ไปสู่เป้าหมายในแบบ
โหมด Boresight ได้แม่นย ามาก 

 

 
รูปที่ ๓.๓ Active Homing 

ระบบจรวดที่น าวิถีแบบ Missile Guidance 
๑.  Command Guidance เป็นวิธีการน าจรวดไปสู่เป้าหมายโดยการตรวจจับทั้งเป้าหมายและตัว

จรวดเองในระหว่างการยิง ซี่งระบบควบคุมการยิงจะส่งการค านวณระยะทางและเส้นทางไปยังจรวด โดยที่
ค าสั่งนั้นส่งออกมาในรูปแบบคลื่นเรดาร์ คลื่นวิทยุ หรือแสงเลเซอร์ ซึ่งในระบบจรวดแบบนี้ ส่วนใหญ่จะเป็น
จรวดจากพ้ืนสู่อากาศ 
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รูปที่ ๓.๔ Command Guidance 

 
๒.  Track Via Missile ระบบเรดาร์ในปัจจุบันมีสามารถในการตรวจจับเป้าหมายได้หลาย

เป้าหมายในเวลาเดียวกัน ซึ่งท าให้ระบบจรวดมีการพัฒนาโดยน าความสามารถทั้ง Homing และ Guidance 
มารวมกันไว้ในระบบเดียวกัน เรียกว่า Track Via Missile ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ รูปแบบ คือ 

๒.๑  Semi-Active Track Via Missile ระบบควบคุมการยิงจะท าการตรวจจับทั้งจรวดและ
เป้าหมายในเวลาเดียวกัน ซี่งท าให้จรวดหลาย ๆ ลูกสามารถพุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวหรือหลายเป้าหมาย โดย
เบื้องต้น จรวดจะด าเนินการหาจุดปะทะเป้าหมายโดยได้รับค าสั่งจากระบบบังคับการยิงหรือใช้ระบบควบคุมการ
เดินอากาศ ภายในตัวจรวดเอง เมื่อจรวดเข้าใกล้เป้าหมาย จรวดจะใช้หลักการของ Semi-Active Homing 
เพ่ือใช้ในการน าจรวดเข้าสู่เป้าหมาย 

๒.๒  Full-Active Track Via Missile จรวดทีใ่ช้งานแบบ Full-Active Track Via Missile ขีปนาวุธจะ
ติดตั้ง Active Radar Seeker ที่หัวจรวด เมื่อขีปนาวุธเข้าสู่ขั้นตอนการยิง สถานีเครื่องส่งสัญญาณจะส่งค าสั่ง
เพ่ือเปิดใช้งาน Active Radar Seeker ข้อมูลเป้าหมายที่ใช้ในการควบคุมขีปนาวุธที่เชื่อมโยงกับสถานีควบคุมข้อมูล
เหล่านี้มีความสัมพันธ์กับข้อมูลที่ได้รับโดยตรงจากเรดาร์ติดตามและน ามาใช้ในการปรับแต่งสัญญาณวิ่งหา
เป้าหมายผ่านการเชื่อมโยงขึ้น ซึ่งจะส่งผลในความแม่นย าของขีปนาวุธสูงและความต้านทานต่อการตอบโต้ใด ๆ 

 
------------------------------------------------ 



 

 

บทท่ี ๔ 

เนื้อหาความรู้ของบทน้ีเป็นความลับของทางราชการ 
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