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ฝายบินทดสอบ
กองชางสือ่ สารและเครื่องชวยการเดินอากาศกรมการบินพาณิชย
1. เครื่องชวยการเดินอากาศ (Air Navigation Aids) และวิทยุสื่อสารการบิน
(Aeronautical Communication Equipments)
งานทางดานการบินนั้นจะเปนกิจการทางทหารหรือพลเรือนก็ตาม ปจจัยหนึ่งทีจ่ ะทําใหการบิน
เปนไปไดและเปนไปโดยปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะตองมีอุปกรณทาง
พื้นดินที่คอยบอกมุม บอกระยะทาง บอกความสูง บอกทีต่ ั้งของสนามบิน และบอกเสนทางการบินสําหรับ
นักบิน แมแตกรณีที่เครื่องบินไปถึงสนามบินปลายทางแลว แตนกั บินยังไมสามารนําเครื่องบินลงสู
สนามบินไดอนั เนื่องมาจากสภาพอากาศไมอํานวย ทําใหนักบินไมสามารถมองเห็นสนามบิน ในกรณีเชนนี้
จะตองมีอุปกรณภาคพืน้ ดินเปนตัวชวยใหนักบินสามารถนําเครื่องบินรอนสูสนามบินไดโดยปลอดภัย
บรรดาอุปกรณภาคพืน้ ดินตาง ๆ ที่ใชเพื่อจุประสงคของการสัญจรทางอากาศ วิถีของเครื่องบินดังกลาวมานี้
เรียกวา “เครื่องชวยเดินอากาศ” ซึ่งติดตั้งตามสนามบินตาง ๆ และ หรือเสนทางการบินที่เครื่องบินใชเปน
ประจํา และเรียกวาสถานีเครื่องชวยการเดินอากาศ แบงออกเปนประเภทตาง ๆ หลายประเภทแตทใี่ ชงาน
อยูในประเทศไทยเรานัน้ ประกอบดวย
1.1 สถานีเครื่องชวยการเดินอากาศ NDB (Non Directional Beacon)
เปนสถานีวิทยุเครื่องชวยการเดินอากาศที่บอกมุมใหเครื่องบิน แตมุมที่ไดนี้ไมใชมุมของโลก
(Azimuth) เปนมุมที่เกิดขึน้ ระหวางหัวเครื่องบินกับที่ตงั้ ของสถานีซึ่งเรียกวา มุมทางวิทยุ (Radio Bearing)
1.2 สถานีวทิ ยุเครื่องชวยการเดินอากาศ (Compass Locator)
เปนสถานีวิทยุเครื่องชวยการเดินอากาศที่บอกมุม (Radio Bearing) ใหกบั เครื่องบินเชนเดียวกับ
สถานีวิทยุเครือ่ งชวยการเดินอากาศ NDB สวนมากติดตั้งอยูตามสนามบินเพื่อบอกมุมใหกับเครื่องบินที่
บินใกลเขามาหาสนามบินแลว สถานีวิทยุเครื่องชวยการเดินอากาศ Compass Locator มีกําลังสงออกอากาศ
ต่ํากวาสถานีวทิ ยุเครื่องชวยการเดินอากาศ NDB ดวยเหตุนี้จึงมีประโยชนเฉพาะเครือ่ งบินที่ใกลเขามาสู
สนามบินแลวเทานั้น
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1.3 สถานีวิทยุเครื่องชวยการเดินอากาศ DF (Direction Finding)
สถานีวิทยุเครือ่ งชวยการเดินอากาศประเภทบอกมุมใหกับเครื่องบินนัน้ นักบินสามารถรูวาตนอยู
ที่มุมใดโดยดูจากมาตรวัดที่อยูบนเครื่องบิน แตสถานีเครื่องชวยการเดินอากาศ DF นัน้ นักบินไมสามารถดู
จากมาตรวัดวาตนอยูที่มุมใด ตรงกันขามเจาหนาที่ควบคุมจราจรทางอากาศซึ่งอยูบนหอควบคุมการบิน
สามารถรูไดวาขณะนัน้ เครื่องบินอยูที่มุมใด นักบินจะตองบังคับเครื่องบินใหบนิ ไปตามคําบอกกลาวของ
พนักงานควบคุมจราจรทางอากาศ ฉะนั้นสถานีวิทยุเครือ่ งชวยการเดินอากาศ DF จึงใหประโยชนในกรณี
นักบินหลงทาง หรือในกรณีที่ทัศนวิสัยต่ํา
1.4 สถานีเครื่องชวยการเดินอากาศ VOR (Very High Frequency Omni-Direction Range)
เปนสถานวิทยุเครื่องชวยการเดินอากาศที่บอกมุมของโลก (Azimuth) ใหกับเครื่องบิน โดยจะสง
คลื่นวิทยุออกไปเปนมุมตาง ๆ 360 องศา รอบสถานี
1.5 สถานีวิทยุเครื่องชวยการเดินอากาศ DME (Distance Measuring Equipments)
เปนสถานีวิทยุเครื่องชวยการเดินอากาศที่บอกระยะทางใหกับเครื่องบิน ระยะทางทีบ่ อกนี้เปน
ระยะทางระหวางสถานีกับตําแหนงทีเ่ ครื่องบินกําลังบินอยู ในการติดตั้งสถานีวิทยุเครื่องชวยการ
เดินอากาศนั้นนิยมเอาเครื่องชวยการเดินอากาศ VOR กับเครื่องการเดินอากาศ DME มารวมตั้งไวในอาคาร
เดียวกัน ซึ่งเรียกวา “สถานีวทิ ยุเครื่องชวยการเดินอากาศ VOR/DME” ทําใหเครื่องบินไดรับประโยชน
ทางดาน “มุม” และ “ระยะทาง” ในเวลาเดียวกันซึ่งเปนประโยชนตอ การเดินอากาศเปนอยางยิ่ง
1.6 สถานีวิทยุเครื่องชวยการเดินอากาศ TACAN (Tactical Air Navigation)
เปนสถานีเครื่องชวยการเดินอากาศที่ใชประโยชนสําหรับเครื่องบินทหารโดยเฉพาะบอกทั้งมุม
(Azimuth) และระยะทางใหกับเครื่องบิน แตใชยานความถี่ที่สูงกวาสถานีวิทยุเครื่องชวยการเดินอากาศ
VOR มาก
1.7 สถานีวิทยุเครื่องชวยการเดินอากาศ ILS (Instrument Landing System)
เปนเครื่องชวยการเดินอากาศระบบชวยใหนักบินสามารถนําเครื่องบินใหรอนลงสนามบินใน
ภาวะที่ทัศนวิสัยต่ําไมสามารถมองเห็นสนามบินได อุปกรณตาง ๆ ทีป่ ระกอบขึ้นระบบ ILS นี้แบง
ออกเปน 6 สวน คือ
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1.7.1 LOCALIZER
เปนเครื่องสงวิทยุที่ตั้งอยูทางดานหัวทางวิ่งของสนาม
(ตรงกันขามกับหัวสนามทางวิ่งอีกดานหนึ่งที่เครื่องบินรอนลง) Localizer จะสงคลื่นวิทยุออกไปเพื่อบอก
แนวเสนกึ่งกลางของทางวิ่ง (Runway Center Line) ฉะนัน้ เครื่องบินที่ใช Localizer เพื่อลงสูสนาม ถา
เครื่องบินอยูในแนวตรงกึ่งกลางของทางวิ่ง มาตรวัดที่หนานักบินจะชี้ตรงกึ่งกลางพอดี แตถาเครื่องบินเห
ออกไปทางซายหรือขวาของแนวกึ่งกลางทางวิ่งมาตรวัดก็จะตีไปทางซายหรือขวาแลวแตกรณี ทําใหนักบิน
ทราบไดวาขณะนัน้ เครื่องบินไมไดอยูตรงแนวกึ่งกลางของทางวิ่ง นักบินก็จะไดบงั คับเครื่องบินใหเขาสู
แนวกึ่งกลางทางวิ่งโดยดูจากมาตรวัดใหชี้ตรงกลาง
1.7.2 Glide Slope เปนเครื่องสงวิทยุที่ตั้งอยูทางหัวทางวิ่งของสนามบินดานที่
เครื่องบินรอนลง (อยูตรงกันขามกับหัวทางวิ่งสนามบินดานที่ Localizer ตั้งอยู) Glide Slope จะสง
คลื่นวิทยุออกไปเพื่อบอกมุมรอนใหกับเครื่องบิน (ทั่ว ๆ ไปประมาณ 3 องศา) ฉะนัน้ เครื่องบินที่ใช Glide
Slope เพื่อรอนลงสูสนาม ถาเครื่องบินทํามุมรอนไดถูกตองตามที่เครื่องสง Glide Slope สงออกไปมาตรวัด
หนานักบิน (เปนมาตรวัดคนละอันกับ Localizer) ก็จะชีต้ รงกึ่งกลาง ถาเครื่องบินทํามุมรอนสูงหรือต่ําไป
เข็มก็จะตีขนึ้ ขางบนหรือตีลงขางลางแลวแตกรณี ทําใหนกั บินทราบวาขณะนัน้ เครื่องบินทํามุมรอนไม
ถูกตองนักบินก็จะบังคับเครือ่ งบินใหบนิ สูงหรือต่ําลง เพื่อใหเครื่องบินทํามุมรอนใหถูกตองโดยดูจากมาตร
วัดใหชี้ตรงกึ่งกลาง
1.7.3 OUTER MARKER เปนเครื่องสงวิทยุที่ตั้งอยูห างประมาณ 5 ไมล จากหัวทาง
วิ่งชองสนามบินดานที่เครื่องบินรอนลง และอยูตรงแนวกึง่ กลางทางวิ่ง เครื่องสงวิทยุ Outer Marker นี้จะ
สงคลื่นวิทยุเปนรูปกรวยพุงขึ้นสูอากาศเมื่อเครื่องบินอยูเหนือ Outer Marker หลอดไฟสีฟาที่อยูตรงหนา
นักบินก็จะติดและนักบินก็จะไดยินเสียงสัญญาณของ Outer Marker ดวย Outer Marker ใชเพื่อเตือนให
นักบินรูว าขณะนั้นตนอยูห างจากหัวทางวิง่ ของสนามบิน 5 ไมล ซึ่งในระยะนี้นกั บินจะตองทําอะไรในการ
นําเครื่องบินลง จะไดทําหรือเตรียมการเพือ่ ทําในขณะนัน้
1.7.4 MIDDLE MARKER เปนเครื่องสงวิทยุที่ตั้งอยูหา งประมาณ 3,500 ฟุต จาก
หัวทางวิ่งของสนามบินดานที่เครื่องบินรอนลง และอยูตรงแนวกึ่งกลางทางวิ่ง เครื่องสงวิทยุ Middle Marke
นี้จะสงคลื่นวิทยุเปนรูปกรวยพุงขึ้นสูอากาศเมื่อเครื่องบินอยูเหนือ Middle Marker หลอดไฟสีสมที่อยู
ตรงหนานักบินก็จะติดและนักบินก็จะไดยินเสียงสัญญาณของ Middle Marker ดวย Middle Marker ใชเพื่อ
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เตือนใหนักบินรูวาขณะนั้นตนอยูหางจากหัวทางวิ่งของสนามบิน 3,500 ฟุต ซึ่งในระยะนีน้ ักบินจะตองทํา
อะไรบางก็จะไดลงมือทําเสียมิฉะนัน้ จะกอใหเกิดอุบัติเหตุได
1.7.5 OUTER MARKER COMPASS LOCATOR เปนเครื่องวิทยุ Compass
Locator ซึ่งตั้งอยูในอาคารเดียวกับ Outer Marker เครื่องสงวิทยุ Compass Locator นี้จะเปนตัวบอกให
นักบินรูว าระบบ ILS ของสนามบินแหงนีอ้ ยูทางดานไหนของหัวสนามบิน (เนื่องจากทัศนวิสยั ต่ํา นักบิน
ไมสามารถมองเห็นอะไรในสนามบินได) นักบินก็จะไดนําเครื่องบินไปสูหัวทางวิ่งดานที่มีระบบ ILS เพื่อ
ใชระบบ ILS ในการบินรอนลงสูพื้น
1.7.6 MIDDLE MARKER COMPASS LOGATOR เปนเครื่องวิทยุ Compass
Locator ซึ่งตั้งอยูในอาคารเดียวกับ Middle Marker ใชประโยชนเชนเดียวกับ Outer Marker Compass
Locator เนื่องจากสัญญาณทีเ่ ครื่องบินรับจาก Outer Marker Compass Locator กับ Middle Marker
Compass Locator นั้นมีรหัสตางกัน ฉะนั้นนักบินสามารถรูไดวาสัญญาณที่ตนไดยนิ อยูในขณะนั้นเปน
Outer Marker Compass Locator หรือวาเปน Middle Marker Compass Locator
1.8 สถานีวิทยุเครื่องชวยการเดินอากาศ PRIMARY RADAR
ซึ่งไดแกพวก ARSR (AirRoute Surveillance Radar) เปนสถานีวิทยุเครือ่ งชวยการเดินอากาศที่ใช
ประโยชนในการควบคุมจราจรทางอากาศ กลาวคือ พนักงานควบคุมจราจรทางอากาศสามารถรูไดวา
เครื่องบินตาง ๆ ที่กําลังทําการบินอยูนั้นอยูตําแหนงไหน (มุมอะไร) และอยูห างจากสถานีกี่ไมล พนักงาน
ควบคุมจราจรทางอากาศจะติดตอกับเครื่องบินแตละลําโดยทางวิทยุสื่อสาร เพื่อใหเครื่องเหลานั้นทําการ
บินในรูปแบบของการจราจรทางอากาศ เพือ่ หลีกเลี่ยงไมใหเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องบินชนกันในอากาศ
1.9 สถานีเครื่องชวยการเดินอากาศ Secondary Radar
หรือเรียกอีกชือ่ หนึ่งวา ATCRBS (Air Traffic Control Radar Beacon System) เปนสถานีวิทยุเครื่องชวย
การเดินอากาศที่ใชประโยชนในการควบคุมจราจรทางอากาศเชนกัน กลาวคือ พนักงานควบคุมจราจรทาง
อากาศสามารถรูไดวาเครื่องบินบินที่ระยะสูงเทาไหร นอกจากนีย้ ังสามารถแยกแยะเครื่องบินแตละเครื่อง
(Identify) ไดโดยแนชัดขึ้น
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1.10 สถานีวิทยุเครื่องชวยการเดินอากาศ PAR (Precision Approach Radar)
เปนสถานีวิทยุเครื่องชวยการเดินอากาศทีใ่ ชประโยชนในการนําเครื่องบินใหรอนลงสูสนามบิน
ในภาวะที่นักบินไมสามารถมองเห็นสนามบินได กลาวคือ พนักงานควบคุมจราจรทางอากาศจะเปนผูบอก
ใหนกั บินทราบวาขณะนั้นเครื่องบินทํามุมรอนต่ําไปหรือสูงไปเพื่อใหนักบินแกไขใหเครื่องบินอยูในมุม
รอนที่ถูกตอง ในขณะเดียวกันพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศก็จะบอกใหนักบินทราบวาขณะนัน้
เครื่องบินเหไปทางซายหรือขวาของเสนกึง่ กลางทางวิ่ง (Runway Center Line) เพื่อใหนักบินแกไขให
เครื่องบินตรงแนวกึ่งกลางทางวิ่ง โดยทีน่ ักบินคอยแกไขใหเครื่องบินทํามุมรอนใหถกู ตองและใหอยูตรง
เสนกึ่งกลางทางวิ่ง ทั้งนี้ โดยคําบอกกลาวแนะนําของพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศซึ่งมองเห็น
เครื่องบินเปนจุดเรืองแสงบินจอเครื่องรับ Radar ซึ่งอยูบนหอควบคุมการบิน จะทําใหเครื่องบินสามารถ
รอนลงสูสนามบินโดยปลอดภัย
10.11 VASIS (Visual Approach Slope Indicator System)
เปนเครื่องชวยการเดินอากาศแบบใชแสง กลาวคือ ถาเครื่องบินทํามุมรอนสูงไป นักบินจะ
มองเห็นเปนแสงสีเขียว แตถา เครื่องบินทํามุมรอนต่ําไปนักบินจะมองเห็นแสงสีแดงถาเครื่องบินทํามุมรอน
ถูกตองนักบินจะมองเห็นทั้งสีขาวและสีแดงตลอดแนวทางวิ่งลง เครื่องชวยการเดินอากาศแบบ VASIS นี้
ไดมีการพัฒนาออกมาเปนแบบอื่น ๆ อีกหลายแบบ ซึ่งจะไมนํามากลาว ณ ทีน่ ี้
1.12 PAPI (Percision Approach Path Indicator System)
เปนเครื่องชวยการเดินอากาศในการรอนลงสูพื้นแบบเครือ่ งฉายแสงความเขมสูงในแตละกลอง
โคมจะมี 2 สี คือ สวนบนจะฉายแสงสีขาวออกไป และสวนลางจะฉายแสงสีแดงออกไป ในระบบ PAPI
ที่ใชงานทั่วไปจะเปนชนิดชุดละ 4 ดวงโคม ในแตละชุดนี้จะตั้งอยูดานซายมือและขวามือของทางวิ่ง มุม
ของ PAPI นัน้ เมื่อเครื่องบินบินเขามาถูกตองตามมุมรอนนักบินจะเห็นเปนแสงสีแดงสองโคม และสีขาว
สองโคม หากเครื่องบินบินสูงกวามุมรอนนักบินจะเห็นจํานวนโคมสีขาวมากขึ้น และในทางกลับกันหาก
เครื่องบินบินต่าํ กวามุมรอนนักบินจะเห็นโคมสีแดงมากขึ้น
1.13 ALS (Approach Light System)
เปนเครื่องชวยการเดินอากาศแบบใชแสงไฟติดตั้งอยูห ัวทางวิ่งดานทีเ่ ครื่องบินรอนลง
จุดประสงคของ ALS นี้เพื่อนํารองเครื่องบินใหเขามาหาหัวทางวิ่งของสนามบินเพือ่ รอนลงสูสนามบิน
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เครื่องบินซึ่งพรอมที่จะทําการบิน หรือเครื่องที่ทําการบินอยูในอากาศจะตองติดตอสือ่ สารกับหอควบคุม
การบินไดตลอดเวลา หรือแมแตระหวางสนามบินตอสนามบินก็จะตองสามารถติดตอสื่อสารและทําการสง
ขาวคราวตาง ๆ เกี่ยวกับการบินไดตลอดเวลาเชนกัน อุปกรณที่ใชตดิ ตอสื่อสารดังกลาวนี้เรียกวา วิทยุ
สื่อสารการบิน ซึ่งติดตั้งอยูบนหอควบคุมการบินและบริเวณอื่น ๆ ในสนามบิน มีทั้งเครื่องรับและเครื่องสง
เรียกวา สถานีวิทยุสื่อสารการบิน ซึ่งแบงออกเปนประเภทใหญไดดังนี้
ก. สถานีวิทยุสื่อสารการบินที่ใชความถี่คลื่นวิทยุในยาน High Frequency (HF) ใช
ประโยชนในการสงขาวตาง ๆ เกี่ยวกับการบินระหวางสนามบินตาง ๆ หรือระหวางสถานีกับเครื่องบิน
ข. สถานีวิทยุสื่อสารการบินที่ใชความถี่คลื่นวิทยุในยาน Very High Frequency (VHF)
ใชประโยชนในการติดตอสือ่ สารระหวางเครื่องบินกับหอควบคุมการบิน
ค. สถานีวิทยุสื่อสารการบินที่ใชความถี่คลื่นวิทยุในยาน Ultra High Frequency (UHF)
ใชประโยชนในการติดตอสือ่ สารระหวางเครื่องบิน (โดยเฉพาะเครื่องบินทหาร) กับหอควบคุมการบิน

2. ความหมายของ “การบินทดสอบ” (Flight Inspection)
สถานีวิทยุสื่อสารการบินและสถานีวิทยุเครื่องชวยการเดินอากาศเหลานี้ เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบรอย
แลว กอนทีจ่ ะเปดใชงานเปนทางการจะตองมีวิธีการ ทดสอบในอากาศ เพื่อวิเคราะหและประเมินผลการ
ทํางานของสถานีวิทยุเหลานัน้ วาทํางานถูกตองและสามารถใหความปลอดภัยอยางพอเพียงแกเครื่องบิน
หรือไม ถาผลที่ออกมาปรากฏวาถูกตองและตามหลักการทางเทคนิค จึงจะออกประกาศนักบิน (NOTAM)
เพื่อเปดใชสถานีวิทยุแหงนัน้ ๆ อยางเปนทางการตอไป กรณีที่สถานีวทิ ยุแหงใดซึ่งไดเปดใชงานอยางเปน
ทางการอยูแลว เมื่อครบกําหนดระยะเวลาที่จะตองทําการทดสอบในอากาศอีกเปนประจํา ทั้งนี้เพือ่ ใหเปนที่
แนใจวาสถานีวิทยุแหงนัน้ ยังคงทํางานถูกตองตามหลักเทคนิคอยูเหมือนเดิม
วิธีการทดสอบในอากาศดังกลาวนี้ กระทําโดยนําเอาอุปกรณพิเศษชนิดตาง ๆ ไปติดตั้งไวบน
เครื่องบินอุปกรณดังกลาวนี้เรียกวา AVIONICS และเครือ่ งบินที่ติดตั้งอุปกรณ AVIONICS นี้เรียกวา
เครื่องบินทดสอบ ดังนั้นเครือ่ งบินทดสอบจึงเปน Flying Laboratory หรือนัยหนึ่งหองแล็ปที่บินไดนั่นเอง
ฉะนั้นโดยการนําเอาเครื่องบินทดสอบขึ้นไปบินตรวจสอบ วิเคราะห และประเมินผลการทํางานของสถานี
วิทยุแตละแหงก็จะทราบไดวา สถานีวิทยุแหงนั้น ๆ ทํางานถูกตองหรือไม วิธีการทดสอบในอากาศดังกลาว
นี้เรียกวา “การบินทดสอบ” การบินทดสอบเปนภารกิจซึ่งบรรดาประเทศตาง ๆ ที่มีสถานีวิทยุสื่อสารการ
บินและสถานีวิทยุเครื่องชวยการเดินอากาศ จะตองจัดใหมีขึ้นจะโดยการตั้งหนวยงานเพื่อรับภาระนี้ของ
ตนเองโดยตรง หรือจางประเทศอื่นซึ่งมีหนวยงานนี้ไปทําการบินทดสอบใหหรือโดยการขอความ
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ชวยเหลือจากประเทศอื่นในรูปขอขอตกลงอื่นใดก็แลวแต ทั้งนี้เพื่ออํานวยความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแกกิจการทางดานการบินเปนสําคัญ

3. องคประกอบภายในที่เชือ่ มประสานใหงานบินทดสอบสามารถปฏิบัติภารกิจการทําการ
บินทดสอบไดประกอบดวย
3.1 ภาคพืน้ ดิน
3.1.1 งานเกีย่ วกับ Calibration Laboratory – อุปกรณ AVIONICS ชนิดตาง ๆ
ซึ่งติดตั้งอยูบนเครื่องบินทดสอบ เพื่อใชเปน Flying Laboratory สําหรับออกไปทําการบินทดสอบนั้น
จําเปนจะตองไดรับการทดสอบ, ปรับแตง, แกไข และซอมบํารุงใหทํางานถูกตองอยูเสมอ เพราะมิฉะนัน้
ผลการทําการบินทดสอบจะผิดพลาดไปจากความเปนจริงอันกอใหเกิดอันตรายตอกิจการบินเปนอยางมาก
ฉะนั้นจึงจําเปนจะตองมี Laboratory ภาคพื้นดินซึ่งติดตัง้ อุปกรณทางอิเล็กทรอนิกสแบบมาตรฐานและใช
งานเฉพาะกิจในดานนี้ เพื่อใชสําหรับเปนเครื่องมือในการทดสอบ, ปรับแตง, แกไข และซอมบํารุงอุปกรณ
AVIONICS ซึ่งติดตั้งอยูบนเครื่องบินทดสอบนั้นทํางานถูกตองจริง ๆ จึงจะนําเครือ่ งบินทดสอบออกไป
ปฏิบัติการบินทดสอบได Laboratory ภาคพื้นดินดังกลาวเรียกวา Calibration Laboratory ซึ่งถือวาเปนหัวใจ
ของงานดานบินทดสอบ อุปกรณอิเล็กทรอนิกสชนิดตาง ๆ ซึ่งอยูใน Calibration Laboratory นี้ราคาสูง
มาก และเจาหนาที่ที่เปนผูใชอุปกรณเหลานี้จะตองไดรับการฝกอบรมมาโดยเฉพาะ
3.1.2 งานเกี่ยวกับการบํารุงรักษาเครื่องบินทดสอบ
หมายถึงการตรวจสอบและบํารุงรักษาใหเครื่องบินสามารถทําการบินได รวมทั้งการจัดหา
อะไหลและอุปกรณตาง ๆ ไวซอมแซมหรือเปลี่ยนเมื่อเครื่องบินเกิดขัดของขึ้นมา ทั้งนี้เพื่อใหงานทางดาน
บินทดสอบไดดําเนินไปโดยสม่ําเสมอตามกําหนด
3.1.3 งานที่เกี่ยวกับระบบไฟฟาบนเครื่องบินทดสอบ
ระบบไฟฟาบนเครื่องบินทดสอบนั้นไดรับการออกแบบติดตั้งเปนพิเศษทั้งนี้เพื่อใหเจือสมกับ
อุปกรณ AVIONCS แตละชนิดบนเครื่องบินทดสอบ ฉะนั้นระบบไฟฟาบนเครื่องบินทดสอบจึงยุง ยากกวา
ระบบไฟฟาบนเครื่องบินธรรมดาทั่ว ๆ ไปจึงจําเปนตองมีเจาหนาที่คอยดูแลตรวจสอบระบบไฟฟาบน
เครื่องบินทดสอบโดยเฉพาะ
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3.1.4 งานเกี่ยวกับเอกสารตาง ๆ
นอกจากเปนงานสารบรรณทั่ว ๆ ไปแลว ยังรวมถึงการเก็บรวบรวมขอมูลและผลการบิน
ทดสอบทุก ๆ ครั้งของทุก ๆ สถานีดวย เก็บรวบรวมบรรดาหนังสือคูมือ และเอกสารอางอิงของอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสประจํา Calibration Laboratory และของอุปกรณ AVIONICS บนเครื่องบินทดสอบ ติดตาม
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการบินทดสอบของประเทศที่นําหนาในภารกิจดานนี้ เชน สหรัฐอเมริกา
และองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) เปนตน
3.2 ภาคอากาศ
3.2.1 งานเกี่ยวกับปฏิบัติการบิน
งานเกีย่ วกับปฏิบัติการบินเปนหนาที่ของนักบินโดยเฉพาะนักบินที่ปฏิบัติหนาที่ทางดาน
บินทดสอบเรียกวา “นักบินทดสอบ” นักบินทดสอบมีคุณสมบัติแตกตางจากนักบินธรรมดาทั่ว ๆ ไปมาก
กลาวคือนอกจากจะสามารถทําการบินและใชเครื่องวัดประกอบการบินไดอยางนักบินธรรมดาทั่ว ๆ ไป
แลว นักบินทดสอบยังจะตองไดรับการฝกอบรมใหรูถึงทฤษฎีการทํางานของสถานีวิทยุสื่อสารการบิน และ
สถานีวิทยุเครือ่ งชวยการเดินอากาศทุกชนิด จะตองรูถึงหลักการทําการบินทดสอบ (flight Inspection
Procedure) สามารถวิเคราะหและประเมินผลการทํางานของสถานีวิทยุสื่อสารการบินและสถานีวิทยุ
เครื่องชวยการเดินอากาศไดดวย
3.2.2 งานที่เกี่ยวกับการควบคุมและใชอุปกรณ AVIONICS
บนเครื่องบินทดสอบดังไดกลาวไวตอนตนแลววาเครื่องบินทดสอบนัน้ เปน Flying
Laboratory หรือนัยหนึ่งเปนหองแล็ปที่บนิ ได ฉะนั้นจึงตองมีเจาหนาที่ชางอิเล็กทรอนิกสเปนผูควบคุมและ
ใชอุปกรณ AVIONICS ทุกชนิดบนเครื่องบินทดสอบในขณะปฏิบัติการบินทดสอบ เจาหนาที่ชาง
อิเล็กทรอนิกสดังกลาวนีเ้ ปนผูดํารวงตําแหนงชางๆฟฟา หรือนายชางไฟฟา (ตามที่ ก.พ. กําหนดให) เปน
เจาหนาที่ซึ่งไดรับการฝกอบรมเปนพิเศษเพื่อมาปฏิบัติงานในดานนี้โดยเฉพาะ กลาวคือไดรับการฝกอบรม
ทางดาน AVIONICS ทฤษฎีการทํางานของสถานีวิทยุสื่อสารการบินและสถานีวิทยุเครื่องชวยการ
เดินอากาศทุกชนิด หลักการทําการบินทดสอบ (Flight Inspection procedure) เขาใจวิธีคํานวณเพื่อวิเคราะห
และประเมินผลการทํางานของสถานีวิทยุสื่อสารการบินและสถานีวิทยุเครื่องชวยการเดินอากาศและ
สามารถใชอุปกรณ AVIONICS ทุกชนิดบนเครื่องบินทดสอบไดอยางช่าํ ชองทันตอชวงระยะตาง ๆ ที่
เครื่องบินจะตองบินผานในขณะทําการบินทดสอบ
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3.2.3 งานเกี่ยวกับการแกไขและปรับแตงอุปกรณ AVIONICS
บนเครื่องบินทดสอบและการใชกลอง Theodolite ในการปฏิบัติการบินทดสอบเสนทาง
การบิน (Airway) นั้น ขณะทีน่ ักบินบังคับเครื่องบินใหบนิ ตรงเสนทางการบินที่ตองการจะตรวจสอบ ผู
ควบคุมและใชอุปกรณ AVIONICS บนเครื่องบินทดสอบก็จะทําการตรวจสอบและประเมินผลจาก
รายละเอียดตาง ๆ ของเสนทางการบินนั้น ในชวงนี้ถาอุปกรณ AVIONICS บนเครื่องบินทดสอบเกิดเสีย
หรือผิดปกติ ก็เปนหนาที่ของผูแกไขและปรับแตงอุปกรณ AVIONICS บนเครื่องบินทดสอบจะทําการ
ตรวจสอบและแกไข ผูทําการแกไขและปรับแตงอุปกรณ AVIONICS บนเครื่องบินทดสอบนี้ เปนชาง
อิเล็กทรอนิกสดํารงตําแหนงชางไฟฟา หรือนายชางไฟฟา ไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการแกไขและ
ปรับแตงอุปกรณ AVIONICS บนเครื่องบินทดสอบมาโดยเฉพาะ สําหรับในกรณีบนิ ทดสอบรอบ ๆ
บริเวณของที่ตงั้ สถานีวิทยุเครื่องชวยการเดินอากาศนั้น เจาหนาที่ผูทําการแกไขและปรับแตงอุกรณ
AVIONICS บนเครื่องบินทดสอบนี้จะลงไปที่สถานีวิทยุเครื่องชวยการเดินอากาศแหงนั้น เพื่อทําการใช
กลอง Theodolite สองมุมใหกับเครื่องบินทดสอบดวย
3.2.4 งานเกี่ยวกับชางเครื่องบิน
ในขณะบินเดินทางหรือบินทดสอบ จําเปนจะตองมีชางเครื่องบินประจําอยูบนเครื่องบิน
ดวย เพื่อตรวจสอบและใหคาํ วินิจฉัยแกนกั บินในกรณีทเี่ ครื่องยนตของเครื่องบินหรือกลไกอื่น ๆ มีอาการ
ผิดปกติ หรือใหความชวยเหลือแกนักบินในดานอื่น ๆ ทีต่ องใชผูมีความสามารถดานชางเครื่องบิน
โดยเฉพาะ

4. ภูมิหลังของงานบินทดสอบ กองชางสื่อสารและเครื่องชวยการเดินอากาศ กรมการบิน
พาณิชย
ยอนหลังตั้งแตป พ.ศ. 2508 ลงไปนั้น กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาเปนฝายใหความอนุเคราะหใน
การทําการบินทดสอบใหกับประเทศไทย เพราะในระยะนั้นประเทศไทยยังไมมหี นวยงานซึ่งสามารถ
ปฏิบัติภารกิจในดานนีไ้ ด เนือ่ งจากการจัดตั้งหนวยงานเพื่อรับภารกิจในดานนีน้ ั้นตองลงทุนมากนับเปน
รอย ๆ ลานบาท ครั้นตอมาในป พ.ศ. 2509 องคการยูซอมไดพิจารณาเห็นวาประเทศไทยสมควรทีจ่ ะมี
หนวยงาน ซึ่งสามารถรับภารกิจในดานนีไ้ ดเอง จะเปนการแบงเบาภาระในการทําการบินทดสอบใหกับ
ประเทศไทยของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาลงไดมาก เนื่องจากกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกานั้นตอง
รับภาระในการทําการบินทดสอบใหกับประเทศอื่น ๆ ในเอเชียนี้อีกหลายประเทศ ดังนั้นองคการยูซอมและ
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รัฐบาลไทยไดรวมกันจัดสรรเงินทุนสมทบขึ้นเพื่อใชสําหรับจัดตั้งหนวยงานดังกลาวนี้ขึ้นมา โดยเบื้องแรก
ไดจัดสรางที่ทาํ การ และโรงเก็บเครื่องบินขึ้นที่สนามบินหัวหิน แลวคัดเลือกเจาหนาทีอ่ ันประกอบดวย
นักบิน ชางเครื่องบินและชางอิเล็กทรอนิกสไปทําการฝกอบรมเกี่ยวกับการทําการบินทดสอบที่ FAA
Academy ประเทศสหรัฐอเมริกา สําหรับเครื่องบินทดสอบและอุปกรณทางดานอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดซึ่ง
ใชสําหรับงานดานนี้นนั้ ทางประเทศสหรัฐอเมริกาเปนฝายจัดสงมาให นอกจากนี้ประเทศสหรัฐอเมริกายัง
ไดสงผูเชี่ยวชาญอันประกอบดวยนักบิน 1 นาย และชางอิเล็กทรอนิกส 1 นาย มารวมกันปฏิบัติงานกับ
เจาหนาที่ซึ่งกลับมาจากการฝกอบรมเปนเบื้องแรกดวย จนกระทั่งเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2511 จึงไดมีพิธีมอบ
อุปกรณตาง ๆ ทางดานบินทดสอบขึ้นที่ทาอากาศยานหัวหิน โดยมีนาวาอากาศโทสนั่น สังขจันทร อธิบดี
กรมการบินพาณิชยในสมัยนั้นเปนผูรับมอบ และมี ดร.เฮาเวอรด พารสัน ผูอํานวยการองคการยูซอมเปนผู
มอบ ประเทศไทยจึงมีหนวยงานซึ่งสามารถรับภารกิจในการทําการบินทดสอบไดเองตั้งแตบัดนัน้ เปนตน
มา และเรียกหนวยงานนีว้ า “หนวยบินทดสอบ สังกัดกองชางสื่อสารและเครื่องชวยการเดินอากาศ กรมการ
บินพาณิชย”
ภายหลังการสงมอบอุปกรณเสร็จเรียบรอยแลว กองชางสื่อสารและเครื่องชวยการเดินอากาศได
จัดให นายองอาจ เลิศพงษ เปนผูประสานงานระหวางผูเชี่ยวชาญของประเทศสหรัฐอเมริกาที่อยูชว ยเหลือ
ปฏิบัติภารกิจบินทดสอบ และเปนหัวหนาเจาหนาที่ฝายไทยของหนวยบินทดสอบเปนคนแรกตั้งแตเริ่มตน
จนถึงป 2517 ไดมีการปรับปรุงแบงสวนขยายหนวยงานภายในกองชางสื่อสารและเครื่องชวยการ
เดินอากาศ หนวยบินทดสอบ ไดขยายขึ้นเปน “งานบินทดสอบ” โดยมีนายพจนา สิมะเสถียร เปนหัวหนา
งานบินทดสอบ และในป 2518 นายองอาจ เลิศพงษ ก็ไดรับการแตงตั้งใหเปนหัวหนางานบินทดสอบอีก
ครั้งหนึ่ง
ภารกิจของงานบินทดสอบมีมากขึ้น กอปรกับตางประเทศในภูมเิ ขตใกลเคียงไดขอความ
ชวยเหลือมาโดยตลอด ในป 2523 ก็ไดปรับโครงสรางหนวยงานขึ้นเปนระดับฝาย คือ ฝายบินทดสอบโดย
นายองอาจ เลิศพงษ ยังไดรบั การแตงตั้งใหเปนหัวหนาฝาย ตอมาในป 2529 นายประสงค เธียรธนู ไดรับ
การแตงตั้งใหเปนหัวหนาฝาย คนตอมจวบจนในป 2536 นายศิรินันท คําสุข ไดรับการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงคนตอมาจนถึงป 2545 โดยมีเครือ่ งบินทดสอบสําหรับใชงานจํานวน 3 ลํา และมีบุคลากร
ผูปฏิบัติงานในฝายรวมทั้งหมด 33 นาย
ภารกิจของฝายบินทดสอบมีปริมาณมาก กอปรกับงานทดสอบเครื่องอํานวยความสะดวกในการ
เดินอากาศตองใชงบประมาณที่คอนขางสูง กรมการบินพาณิชยและกระทรวงคมนาคมไดเห็นพองรวมกัน
วา เพื่อใหหนวยงานราชการมีความกระชับและเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงานจึงใหกรมการบิน
พาณิชยคงการทําหนาที่กํากับและตรวจสอบไว และใหโอนงานบริการบินทดสอบไปใหบริษัทวิทยุการบิน
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แหงประเทศไทย จํากัด เปนผูปฏิบัติงานแทน ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีไดมมี ติเห็นชอบอนุมัติเมื่อวันที่ 7
พฤษภาคม 2545 และใหโอนอสังหาริมทรัพย ตลอดจนบุคลากรที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานไปให
บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด ทั้งหมด โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2545 เปนการปดฉาก
ฝายบินทดสอบที่ถือกําเนิดมาในภาครัฐนานกวา 3 ทศวรรษ ลงเพีงเที้

5. ผลงานการใหความชวยเหลือดานการบินทดสอบแกประเทศในภูมิภาคเอเชียและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต
หลังจากที่หนวยบินทดสอบไดกําเนิดขึ้นในประเทศไทยหลายประเทศทั้งในภูมภาคเอเชียและ
เอเชียตะวันออกเฉียงใตไดขอความชวยเหลือมาเปนจํานวนมาก หลายประเทศซึ่งเราไมสามารถไป
ชวยเหลือทําบินทดสอบใหไดเนื่องจากภารกิจในประเทศมีปริมาณหนาแนนมาก เชน ประเทศเนปาล
ประเทศภูฐาน ประเทศกัมพูชา ประเทศเวียดนาม
อยางไรก็ตามในระยะเวลากวา 3 ทศวรรษทีผ่ านมาหนวยบินทดสอบของกองชางสื่อสารและ
เครื่องชวยการเดินอากาศ กรมการบินพาณิชย ก็ไดเจียดเวลาไปชวยเหลือประเทศตาง ๆ ดังนี้
- ป พ.ศ. 2511 ชวยเหลือทําบินทดสอบใหกบั ประเทศมาเลเซีย
- ป พ.ศ. 2516 สงบุคลากรไปชวยเหลือฝกอบรมและปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาที่ของประเทศ
อินโดนีเซีย จํานวน 2 ครั้ง เปนระยะเวลาประมาณ 3 เดือน
- ป พ.ศ. 2518 ชวยเหลือบินทดสอบใหกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
- พ.ศ. 2519 ชวยเหลือปรับแตงอุปกรณบินทดสอบของประเทศมาเลเซีย
- พ.ศ. 2521 ชวยเหลือทําบินทดสอบใหกับประเทศบังคลาเทศ
- พ.ศ. 2537 ชวยเหลือทําบินทดสอบใหกับสาธารรัฐสังคมนิยมแหงสหภาพพมา
- พ.ศ. 2538 ชวยเหลือทําบินทดสอบใหกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
- พ.ศ. 2539 ชวยเหลือทําบินทดสอบใหกับสาธารณรัฐสังคมนิยมแหงสหภาพพมา
- พ.ศ. 2542 ชวยเหลือทําบินทดสอบใหกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
- พ.ศ. 2544 ชวยเหลือทําบินทดสอบใหกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
วัตถุประสงคการใหความชวยเหลือทําบินทดสอบดังกลาวขางตนมิไดทําเพื่อกิจการคา แตเปน
การชวยเหลือเพื่อใหเกิดความปลอดภัยในดานการขนสงทางอากาศซึ่งเครื่องบินของประเทศไทยเองที่ใช
บริการเครื่องชวยการเดินอากาศเหลานี้ก็จะไดรับประโยชนจากความถูกตองแมนยําของเครื่องชวยการ
เดินอากาศเหลานั้น รวมถึงเปนการแบงปนเทคโนโลยีใหกับประเทศทีม่ ีภูมิเขตใกลเคียงกัน และมี
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ความสัมพันธอันดีตอกัน การชวยเหลือดังกลาวบางครั้งก็มีคาตอบแทน และบางครัง้ ก็ไมมีคาตอบแทน
อยางไรก็ดี ความชวยเหลือที่ผานมาทําใหเกิดความสัมพันธที่ดีตอกันในระดับบุคคลผูปฏิบัติตลอดจนถึง
องคกรและประเทศชาติในทีส่ ุด

