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บทน ำ 

ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีเรดำร์ SAR (Synthetic Aperture Radar) 

 เรดาร์ (radar) เป็นระบบที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นเครื่องมือในการระบุระยะ (range)  ความสูง 
(altitude) รวมถึงทิศทางหรือความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุ  ข้อมูลที่ให้โดยเรดาร์ประกอบด้วยทิศทางและ
ระยะ (คือต าแหน่ง) ของวัตถุจากสแกนเนอร์เรดาร์ จึงมีการใช้งานในหลายๆ ขอบเขตแตกต่างกันที่จ าเป็น
ส าหรับการรู้ต าแหน่งดังกล่าวอันเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก เรดาร์ถูกน ามาใช้งานเป็นครั้งแรกเพ่ือวัตถุประสงค์ทาง
ทหาร เพ่ือค้นหาเป้าหมายทางอากาศ ทางภาคพ้ืนดินและในทะเล กล่าวโดยสรุปเรดาร์ คือการใช้คลื่นวิทยุใน
การค้นหาต าแหน่งของสิ่งที่ต้องการค้นหา โดยใช้หลักการของเสียงสะท้อนในการท างาน น าเรดาร์มาใช้ในการ
ตรวจหาระยะทาง และวัดความเร็วของวัตถุที่ลอยอยู่และมองเห็นได้ และสามารถใช้ในทุกสภาพอากาศ ดังนั้น
พบว่าความรู้ทางด้านเรดาร์นี้มีประโยชน์ในการประยุกต์ใช้งานทางทหารอย่างยิ่ง 
 กองทัพบกหนึ่งที่มีความพร้อมหลายด้าน อาทิ ก าลังพลที่มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญจาก
สายวิชาการต่างๆ รวมถึงการทหาร การถ่ายทอดความรู้หนึ่งๆ ออกมานับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้ งในแง่ของ
การค้นคว้าและน าข้อมูลนี้ไปท างานวิจัยต่อยอดหรืออ่านเพื่อเสริมความรู้เบื้องต้นอีกทางหนึ่ง 
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ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับเทคโนโลยีเรดาร SAR ( Synthetic Aperture Radar ) 

พ.ต.ผศ.ดร.นราเทพ พฤกษหิรัญ 

อาจารยสวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

 

บทความนี้จัดทําข้ึนตามโครงการการจัดการความรูโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา โดยมีจุดประสงคเพ่ือ

นําเสนอความรูเบื้องตนเก่ียวกับเทคโนโลยีระบบเรดาร SAR ( Synthetic Aperture Radar ) เพ่ือเปนพ้ืนฐาน

ใหผูท่ีมีความสนใจเทคโนโลยีทางดานนี้สามารถนําไปประยุกตใชงานไดตอไป สําหรับทานท่ีมีความสนใจ

สามารถคนหาขอมูลเพ่ิมเติมไดจากเว็ปไซตเอกสารอางอิงดานลาง 

ระบบเรดาร SAR ( Synthetic Aperture Radar ) เปนเทคโนโลยีท่ีใชคลื่นแมเหล็กไฟฟามาเปนเครื่องมือใน

การสรางรูปภาพของภูมิประเทศ ซ่ึงจะมีลักษณะคลายรูปท่ีทําการถายดวยกลองถายรูปจากอากาศสูพ้ืน โดย

ระบบเรดาร SAR นั้นจะมีลักษณะแบบแอคทีฟคือจะมีแหลงกําเนิดสัญญาณคลื่นแมเหล็กไฟฟาของตัวเอง ขอ

แตกตางหลักระหวางระบบเรดารโดยท่ัวไปคือ จะมีการสราง synthetic aperture ข้ึนมาโดยอาศัยการ

เคลื่อนท่ีของแพลตฟอรม ตัวอยางของแพลตฟอรมท่ีมีการใชงานกันอยางแพรหลายเชน อากาศยานไรคนขับ, 

เครื่องบิน รวมไปถึงดาวเทียม ขอดีท่ีสําคัญของระบบเรดาร SAR คือสามารถทํางานไดตลอดท้ังกลางวันและ

กลางคืน เนื่องจากมีแหลงกําเนิดสัญญาณคลื่นแมเหล็กไฟฟาของตัวเองไมจําเปนตองใชแหลงกําเนิดแสงสวาง

อ่ืนเพ่ือการถายภาพเชนดวงอาทิตย 

หลักการทํางานโดยท่ัวไป 

ระบบเรดาร SAR จะอาศัยการเคลื่อนท่ีของแพลตฟอรมและการประมวลผลสัญญาณคลื่นแมเหล็กไฟฟาท่ี

สะทอนกลับมาในการสราง synthetic aperture ข้ึนมา ซ่ึงความยาวของ synthetic aperture นี้จะเปน

ตัวกําหนดระยะเวลาท่ีเปาหมายจะโดนฉายดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟา ซ่ึงจะข้ึนอยูกับรูปแบบการแผพลังงาน      

( Radiation pattern ) ของสายอากาศท่ีใชงานดวย 

ในระหวางการเคลื่อนท่ีของแพลตฟอรม ระบบเรดาร SAR จะทําการสงสัญญาณคลื่นแมเหล็กไฟฟาลงมา

กระทบกับพ้ืนผิวดานลาง และทําการบันทึกขอมูลสัญญาณคลื่นแมเหล็กไฟฟาท่ีสะทอนกลับมายังสายอากาศ

ของระบบเรดารท้ังขอมูลเฟสและแอมพลิจูท ตลอดแนวทางการเคลื่อนท่ีของแพลตฟอรม ดังแสดงในรูปท่ี ๑ 

โดยรูปแบบของโหมดการทํางานจะมีหลายอยางดวยกัน ตัวอยางเชน ScanSAR Mode, Stripmap Mode 

และ Spotligth Mode ดังแสดงในรูปท่ี ๒ ซ่ึงในแตละโหมดการทํางานจะมีขอดีและขอเสียแตกตางกันไป

ข้ึนอยูกับขนาดของพ้ืนท่ีท่ีตองการสํารวจและคาความละเอียดของภาพท่ีตองการ  



 

รูปท่ี ๑ หลักการทํางานโดยท่ัวไปของระบบเรดาร SAR, [1] 

 

รูปท่ี ๒ ตัวอยางโหมดการทํางานของระบบเรดาร SAR, [2] 

หลังจากทําการบันทึกขอมูลสัญญาณคลื่นแมเหล็กไฟฟาท่ีสะทอนกลับมาแลว ข้ันตอนตอไปก็คือการ

ประมวลผลดวยระบบ digital signal processing ซ่ึงจะสามารถแบงการประมวลผลหลักไดเปนสองข้ันตอน

คือ การประมวลผลในทิศทาง range และการประมวลผลในทิศทาง azimuth โดยจะอาศัยหลักการของ 

Matched Filter และ Impulse Compression ซ่ึงในแตละข้ันตอนจะตองคํานึงถึงตัวแปรตางๆ ท่ีเก่ียวของ

กับระบบเรดาร SAR ท่ีปฏิบัติการดวย ตัวอยางเชน ความถ่ีของคลื่นแมเหล็กไฟฟา ความสูงและความเร็วของ

แพลตฟอรม รวมไปถึงลักษณะของการมอดูเลทสัญญาณดวย รูปท่ี ๓ เปนตัวอยางภาพท่ีไดจากการประมวลผล

เสร็จเรียบรอยแลว  

 

รูปท่ี ๓ ตัวอยางภาพท่ีไดจากระบบเรดาร SAR, [3] 



 

หนวยงานวิจัยและการนําไปใชงาน 

เทคโนโลยีระบบเรดาร SAR ไดรับความนิยมอยางแพรหลายและไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องโดยทีมงานวิจัย

และหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ัวโลก สําหรับประเทศไทยนั้น หนวยงานท่ีดําเนินงานเก่ียวของกับระบบ

เรดาร SAR โดยตรงก็คือ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ( องคการมหาชน ), [4] โดยได

จัดใหมีการใหบริการเก่ียวกับระบบขอมูลดาวเทียมท้ังเพ่ืองานวิจัยและการนําไปใชงานในดานตางๆ เชนการ

ติดตามสถานการณภาวะน้ําทวม, ภาวะแหงแลง, ไฟปา รวมถึงลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางภูมิประเทศอ่ืนๆ 

ดวย นอกจากนี้แลว ยังมีการนําเอาเทคโนโลยีระบบเรดาร SAR ไปใชงานทางทหารดวย ตัวอยางเชน ระบบ

เรดาร SAR-Lupe, [5] ซ่ึงเปนดาวเทียมลาดตระเวนดวยระบบเรดารชุดแรกของประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี  

แนวทางการวิจัยท่ีจะดําเนินไปในอนาคต 

แนวทางการวิจัยท่ีจะดําเนินไปในอนาคตของระบบเรดาร SAR ก็คือ การพัฒนาคาความละเอียดและความ

คมชัดของภาพท่ีไดใหดียิ่งข้ึน โดยสามารถทําไดดวยการพัฒนาระบบฮารดแวรท่ีมีอยูใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

รวมไปถึงการใชยานความถ่ีท่ีแตกตางกันเพ่ือเปรียบเทียบผลและคุณสมบัติในการสะทอนสัญญาณคลื่น

แมเหล็กไฟฟาของภูมิประเทศท่ีแตกตางกันดวย นอกจากนั้นยังมีการนําเอาคุณสมบัติดานโพลาไลเซซันของ

คลื่นแมเหล็กไฟฟามาใชในการจําแนกลักษณะสําคัญของภูมิประเทศหรือเปาหมายเฉพาะดวยหลักการจําแนก 

( Target Decomposition ) การพัฒนาวิจัยท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การสรางชุดระบบเรดาร SAR แบบ

ภาคพ้ืน ( Ground Based SAR System )  เพ่ือเปนการพัฒนาองคความรูและสรางบุคคลากรทางดานระบบ

เรดารเพ่ือนําไปสูการพัฒนาระบบเรดารท่ีใชแพลตฟอรมอ่ืนตอไป 

เอกสารอางอิง 

1. เว็ปไซต http://www.sandia.gov/radar/whatis.html 

2. เว็ปไซต http://www.dlr.de/eo/en/desktopdefault.aspx/tabid-6164/10082_read-

16050/gallery-1/gallery_read-Image.1.8182/ 
3. เว็ปไซต http://www.keydel.com/ 

4. เว็ปไซต http://www.gistda.or.th/gistda_n/ 

5. เว็ปไซต https://www.ohb-system.de/sar-lupe.html 
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 เป็นแนวการเรียนการสอนและเผยแพร่ข้อมูลความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีเรดาร์ 
SAR (Synthetic Aperture Radar) เป็นเรื่องไม่ไกลตัวนัก สามารถเรียนรู้และสามารถน ามาประยุกต์ใช้
งานกับ ทบ.ได ้อีกท้ังเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับก าลังพล ทบ. ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ลักษณะของผลงาน  

 เป็นเอกสารเผยแพร่ข้อมูลความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีเรดาร์ SAR (Synthetic 
Aperture Radar) และฐานองค์ความรู้บนระบบเครือข่าย 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  

 ๑. ทีมงานให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 ๒. ทีมงานมีความรู้ความช านาญและประสบการณ์ 

ความสัมฤทธิ์  

 ก าลังพล รร.จปร. และตัวแทนของ กวฟ.ฯ  ข้อมูลความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยี
เรดาร์ SAR (Synthetic Aperture Radar) และฐานองค์ความรู้บนระบบเครือข่ายได้  และได้แลกเปลี่ยน
ความรู้ต่างๆ ระหว่างสถาบัน/หน่วยงาน 

ความภาคภูมิใจ  

 ๑. ได้แลกเปลี่ยนความรู้และได้รับความร่วมมือกันระหว่างสถาบัน/หน่วยงาน ดียิ่งขึ้น 

 ๒. ผู้ที่มีความสนใจและสามารถศึกษาเชิงลึกเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตนได้ 

 ๓. สามารถเผยแผ่ความรู้ ให้ก าลังพลของ รร.จปร.และผู้ที่สนใจน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

    

                                               ตรวจถูกต้อง 

        พ.ต.หญิง  ศิริวรรณ กาญจนโหติ      

              (     รุ่งรัศมี  สุวรรณวัฒนา     ) 

จดัท ำเพื่อเป็น เอกสำรตวัอยำ่ง 
เท่ำนั้น จดัท ำเพื่อเป็น เอกสำรตวัอยำ่ง 
เท่ำนั้น 

จัดท าเพื่อเป็น เอกสารตัวอย่าง 
เท่านั้น 

จัดท าเพื่อเป็น เอกสารตัวอย่าง 
เท่านั้น 

จัดท าเพื่อเป็น เอกสารตัวอย่าง 
เท่านั้น 

จัดท าเพื่อเป็น เอกสารตัวอย่าง 
เท่านั้น 



แบบฟอร์มที่ ๑ การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ/จังหวัด (KM Action Plan) 

ชื่อส่วนราชการ :   กวฟ. สกศ. รร.จปร. 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ (objective) ตัวช้ีวัด (KPI) ตามค า
รับรอง 

เป้าหมายของตัวชี้วัด องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานตามประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาประเทศและ
ช่วยเหลือประชาชน 

   ความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น 
ส าหรับก าลังพล ทบ. 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดท าแผนการจัดการความรู้ คือ 
 
แผนการจัดการความรู้ ประเด็นยุทธศาสตร์ :  การรักษาความม่ันคงของรัฐ  

(มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของ ทบ. : การพัฒนาเพื่อความทันสมัย)  
แผนที่ ๑ องค์ความรู้ที่จ าเป็น :  ความรู้ทางด้านวิศวกรรม 
 เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ :  

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีเรดาร์ SAR (Synthetic Aperture Radar) เป็นเรื่องไม่ไกลตัวนัก สามารถเรียนรู้
และสามารถน ามาประยุกต์ใช้งานกับ ทบ.ได้ 

- เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับก าลังพล ทบ. ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 ตัวชี้วัดตามค ารับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการท า KM : 
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แบบฟอร์มที่ ๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
ชื่อส่วนราชการ :  กวฟ.สกศ.รร.จปร. 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน (การพัฒนาเพ่ือความทันสมัย) 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น :  ความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น ส าหรับก าลังพล ทบ. 

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย เครื่องมือ/ 
อุปกรณ์ 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ CMP 

๑ กำรบ่งชี้ควำมรู ้ 
-สมาชิกกลุ่มไดร้่วมกันระดมสมองเพื่อค้นหา
ความรู้ที่พึงประสงค ์

- ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น 
- ความรู้เกี่ยวกับระบบเรดาร์เบื้องต้น 

ม.ค.-ธ.ค.๕๖ จ านวนสมาชิก
ของ KM team  
และบุคลากรที่
สนใจ 
โดยประมาณ 
๑๐ คน
เป้าหมาย 

๑๐ คน KM team  
บุคลากร ท่ีสนใจ 

-ฐานความรู ้
-ชุมชนนัก
ปฏิบัติ (CoP) 

- กวฟ.ฯ  

๒ กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ 
- ค้นคว้าข้อมูลจากระบบสารสนเทศ  

- ค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารระบบเรดาร์
เบื้องต้น เช่น ห้องสมุดต่างๆ 
- ถ่ายทอดจากผู้มีความสนใจและมี
ประสบการณ์ 

ก.ค.๕๖ ไม่น้อยกว่า ๓ 
แหล่งข้อมูล 

๓ แหล่งข้อมูล  -ห้องสมุด 
รร.จปร. 
-บก.ทบ., ยศ.ทบ. 
-ห้องสมุดสถาบัน 
-อินเทอร์เน็ต 
ฯลฯ 

-ฐานความรู ้
-อินเทอร์เน็ต 

- กวฟ.ฯ  

๓ กำรจัดควำมรู้ให้เป็นระบบ 
- ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น 
- ความรู้เกี่ยวกับระบบเรดาร์เบื้องต้น หลักการ
ท างานโดยทั่วไป 

ก.ค.๕๖ ความชัดเจน
เข้าใจและเข้าถึง
ข้อมูล 

ร้อยละ ๑๐๐ - ความรู้เกี่ยวกับ
วิศวกรรมไฟฟ้า
เบื้องต้น 
- ความรู้เกี่ยวกับ
ระบบเรดาร์
เบื้องต้น 
 

-ฐานความรู ้
 
 

-  กวฟ.ฯ  
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ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย เครื่องมือ/ 
อุปกรณ์ 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ CMP 

๔ กำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู ้
- ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันภายนอก เช่น 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯ, สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง, บริษัท 
กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) เป็นต้น 

ก.ค.๕๖ ไม่น้อยกว่า ๓ 
คน 

ไม่น้อยกว่า ๓ 
คน 

ผู้เชี่ยวชาญในสาย
งานการสื่อสาร
โทรคมนาคม, 
เรดาร์, การสื่อสาร 
และด้านการทหาร 

ห้อง
ปฏิบัติการ
กวฟ.ฯ 

- กวฟ.ฯ  

๕ กำรเข้ำถึงควำมรู้ 
- ความรู้เกี่ยวกับระบบเรดาร์เบื้องต้น หลักการ
ท างานโดยทั่วไป โดยผา่นระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต, กองวิชาฯ, ผู้เชี่ยวชาญ กวฟ.ฯ 
เป็นต้น สามารถค้นหาข้อมลูที่เปน็ประโยชน์ได้ 

ปี ๒๕๕๖ 
 

ไม่น้อยกว่า ๒ 
ช่องทาง 
 

ไม่น้อยกว่า ๒ 
ช่องทาง 
 

-อินทราเน็ต 
-หนังสือเวียน
ทราบ 
 

-อินทราเน็ต 
-หนังสือเวียน
ทราบ 
 

- 
 

กวฟ.ฯ 
 

 

๖ กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
-แลกเปลี่ยนความรูร้ะหว่างหน่วยงาน/สถาบัน
ภายนอก(มหาวิทยาลัย/หน่วยงานภาครัฐ/
เอกชน/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทีส่นใจ) 
-น าข้อมูลที่ได้จดัท าเป็นเอกสารและเผยแพร ่

ปี ๒๕๕๖ จ านวนการจัด
ประชุม/จ านวน
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑ ครั้ง/๓ คน -ก าลังพล ทบ. 
-บุคลากรของ
ภาครัฐ เอกสาร 
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ที่
สนใจ 

-เวทีส าหรับ
การ
แลกเปลีย่น
เรียนรู้ (KM 
forum) 
-อินเทอร์เน็ต 

- กวฟ.ฯ  

๗ ๗.๑ กำรเรียนรู้ 
-เผยแพร่ในสื่อต่างๆ 
-จัดท าเอกสารแจกจ่าย 
-ค้นคว้าเพิ่มเตมิจากอินเทอรเ์น็ต ห้องสมุด เป็น
ต้น 

ปี ๒๕๕๖ 
 

 

๑๐ คน 
 
 

๑๐ คน -ก าลังพล รร.จปร.
ที่สนใจ 
-สัมมนา อบรม 
เสวนา กับ
หน่วยงาน
ภายนอก 

-เวทีส าหรับ
การ
แลกเปลีย่น
เรียนรู้ (KM 
forum) 
-อินเทอร์เน็ต 

- กวฟ.ฯ  
 

๗.๒ กำรยกย่องชมเชย 
 
 

ธ.ค.๕๖ จ านวนรางวัล ๒ รางวัล ก าลังพล รร.จปร. 
ที่เป็นตัวแทนของ
หน่วย ใน ๗.๑ 

การ
ประเมินผล 

-   
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	การจัดการความรู้ในหัวข้อ

