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กล่าวน า 

  Radio Aids จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณวิทยุให้แก่
อากาศยาน เพื่อช่วยในการเดินอากาศ ในปัจจุบันสามารถแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท 

1. ระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศที่ให้ข้อมูลในการเดินทางจากจุดหนึ่งไป
ยังอีกจุดหนึ่ง ( Enroute Aids System ) เช่น NDB, VOR, DME 

2. ระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศที่น าอากาศยานเข้าสู่สนามบิน และน า
ร่อนลงสู่พื้นทางวิ่ง ( Terminal Aids System ) เช่น VOR, DME, 
ILS 



NDB (Non Directional Becon) 

• NDB (Non-Directional Beacon) หรือวิทยุประภาคาร เป็นอุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณ
วิทยุบอกให้อากาศยานทราบ ถึงทิศทาง และที่ตั้งของสถานีโดยคร่าว ๆ ซึ่งจะช่วยให้
นักบินสามารถน าอากาศยานเข้าสู่สนามบินได้อย่างถูกต้องโดยเทียบกับเข็มทิศบน
อากาศยาน 

 



เหตุผลและความจ าเป็นในการท า KM 

• เนื่องจากปัจจุบัน เรือที่ใช้ในการปฏิบัติการร่วมกับอากาศยาน ไม่มี TACAN 
หรือ TACAN ไม่สามารถใช้งานได้ 

• เป็นการน าเทคนิคจากประสบการณ์การท างาน มาประยุกต์ใช้ 

• การใช้ RADAR ในการควบคุมอากาศยาน เป็นการเปิดเผยตัวในทาง
อิเล็กทรอนิกส์  

• เพื่อเป็นเครื่องมือช่วย ในการปฏิบัติการร่วมเรือ อากาศยาน  

• เป็นการน าเครื่องมือที่เรือ – อากาศยาน ที่มีอยู่และน ามาใช้งานโดยไม่เสีย 
งป.เพิ่มเติม  



 

ขั้นตอนในการปฏิบัติ เคล็ดลับ เทคนิค 

• นัดหมายนักบิน ในส่วนของความถ่ีที่ใช้กับเครื่อง ADB ของอากาศยาน 

•  เดินระบบออกอากาศของ วิทยุ HF ใน Mode ของ CW  

•  กด Key เพื่อส่ง ออกอากาศ และ ท าการ Recheck กับนักบินทาง Voice  

เคล็ดลับ / เทคนิค  

• การเลือกความถ่ี ควรเลือกความถ่ีที่ไม่ซ้ ากับสถานี บนฝั่ง  

• การกด Key เพื่อออกอากาศ ให้ เป็น  รหัสมอร์ส ตาม Call Sign ของเรือ 

• การ Identify เครื่อง ให้ นักบิน ท าการ Squawk IFF ตอบรับ ตามที่ได้นัด
หมาย ก่อนท าการบิน   

 



ADF  CW 1600 KHz Visual 5 NM 
RADAR 50NM 

IFF 60NM 

 NDB  CW 1600 KHz 
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ผู้ที่ได้รับประโยชน ์

• เรือทุกล าในกองทัพเรือ ที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการ
ร่วมเรือ อากาศยาน และมีเครื่องส่งวิทยุ HF 

• อากาศนาวี ทุกประเภท ที่มีเครื่อง ADF ซึ่งเป็นอุปกรณ์ 
พื้นฐาน ประจ าเครื่อง 

 

 



 

ผลสัมฤทธิ์ 

•  การน าเทคนิคนี้ไปใช้ ในภารกิจ หมู่เรือปราบรามโจรสลัด สามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ เฮลิคอปเตอร์ มีความม่ันใจในการ
ปฏิบัติการในระยะที่ไกลขึ้น มากกว่าระยะเรดาร์ ของเรือ  

• การน าไปใช้ ในการฝึกต่างๆของ ทร. ที่มีเฮลิคอปเตอร์ เข้าร่วมการ
ฝึก สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• การน าไปพัฒนา ต่อเนื่อง เพื่อน าไปเป็นหลักนิยม การประยุกต์ใช้  
Profile ของ NDB Approach ได้เหมือนกับสนามบินบนบก   

     

 





 

ความภาคภูมิใจ  

•  สามารถน าไปใช้งานได้จริง จากการปฏิบัติงานจริง ในพื้นที่ต่างๆ 
เช่น ภารกิจ หมู่เรือปราบปรามโจรสลัด 

• สามารถน าไปใช้กับการฝึก ที่มีเฮลิคอปเตอร์ ท าให้นักบิน มี
เครื่องช่วย ในการบอกทิศทางเข้าสู่เรือ  

• การปฏิบัติโดยใช้ เทคนิค จากประสบการณ์การท างาน น ามา
ประยุกต์ใช้ จากอุปกรณ์พื้นฐานของเรือ โดยไม่เสีย งป. เพิ่มเติม 
 

 



จบการบรรยาย 


