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บทที่ ๑ 

บทน�ำ

๑.๑  ควำมเป็นมำ    

 กองทัพอากาศมีหน้าที่เตรียมกำาลังกองทัพอากาศให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ

เพ่ือการป้องกนัประเทศและสนบัสนนุการพฒันาประเทศตามทีร่ฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย

และตามทีก่ฎหมายกำาหนด  โดยไม่เพยีงแต่เตรยีมกำาลงัในเชงิปริมาณหากแต่ต้องคำานงึถึงคณุภาพ

ควบคูก่นัไป กำาลงักองทัพอากาศใช้เทคโนโลยข้ัีนสงูทีม่คีวามซบัซ้อน และต้องมคีวามเช่ือถอืได้สงู 

ทำาให้มีค่าใช้จ่ายสูงด้วยเช่นกัน ปัจจุบันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยยังไม่สามารถผลิต

อากาศยานหรือระบบอาวุธท่ีตรงความต้องการของกองทัพอากาศได้ทั้งหมด จึงจำาเป็นต้อง

จัดหายุทโธปกรณ์จากต่างประเทศ โดยพิจารณาจากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มาตรฐานและ

คุณภาพของยุทโธปกรณ์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน เป็นต้น ทั้งนี้ การจัดหาต้องอยู่

ภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับจากรัฐบาล หรืออีกนัยหนึ่ง การจัดหายุทโธปกรณ์ต้องมีความ

คุ้มค่าสูงสุดและไม่สร้างภาระในระยะยาว

 ปัจจุบัน กองทัพอากาศได้พิจารณาจัดหายุทโธปกรณ์มาจากหลายประเทศ เนื่องจาก

แต่ละประเทศผลิตยุทโธปกรณ์ท่ีมีคุณลักษณะเด่น ข้อจำากัด และราคาที่แตกต่างกันไป อนึ่ง 

มีข้อสงัเกตว่าประเทศท่ีสามารถผลติยทุโธปกรณ์เพือ่ใช้งานและส่งออกได้จะมีอตุสาหกรรมป้องกนั

ประเทศที่เข้มแข็ง มีมาตรฐานยุทโธปกรณ์ทางทหารรองรับอย่างชัดเจน และมีกระบวนการ

รับรองมาตรฐานทางทหารอย่างเป็นระบบ อย่างไรก็ตาม แต่ละประเทศมีกฎหมาย/กฎระเบียบ

ในการควบคุมยุทโธปกรณ์ทางทหารที่จำาหน่ายให้ประเทศผู้ซื้ออย่างรัดกุม ซึ่งครอบคลุมไปถึง

การกำาหนดข้อจำากัดการใช้งานของประเทศผู้ซ้ือและข้อจำากัดไปถึงบุคคลที่สามด้วยเช่นกัน 

ส่งผลให้ผู้ซื้อไม่สามารถใช้งานยุทโธปกรณ์นอกเหนือจากข้อกำาหนดของผู้ขายได้

 ในแต่ละปีกองทัพอากาศชี้แจงให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (คณะกรรมาธิการทหาร

และคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปี

งบประมาณ) เพือ่ให้เกดิความเข้าใจในธรรมชาตขิองกำาลังทางอากาศ ข้อจำากดัในการเตรียมกำาลัง 

ความต้องการยทุโธปกรณ์ ความจำาเป็นในการจดัหายทุโธปกรณ์แต่ละประเภท ตลอดจนหลักการ

และเหตุผลของความต้องการงบประมาณรายจ่ายประจำาปี ซึ่งความต้องการงบประมาณ

มแีนวโน้มเพิม่สูงขึน้ตามมลูค่าของเทคโนโลยกีำาลงัรบ อกีท้ัง ค่าใช้จ่ายในการดำารงขีดความสามารถ

ยุทโธปกรณ์ถูกกำาหนดโดยบริษัทผู้ผลิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น บริษัทผู้ผลิตกำาหนดให้มี

การปรบัปรงุซอฟต์แวร์ของอากาศยานหรอืระบบอาวธุ หากไม่ดำาเนนิการจะกระทบต่อขดีความสามารถ

๑



และบรษิทัผูผ้ลติยกเลกิการใช้งานระบบเดิม โดยเสนอให้ผู้ใช้งานต้องจ่ายเงนิเพือ่ปรบัปรุงระบบให้ทนัสมยั

หรอืเสนอระบบใหม่ทดแทน บรษิทัผูผ้ลติยกเลกิการผลิตชิน้ส่วนอะไหล่โดยเปลีย่นเป็นชิน้ส่วนอะไหล่ใหม่

ทดแทนซึ่งมีราคาสูงกว่าเดิม หรือบริษัทผู้ผลิตกำาหนดให้มีการตรวจพิเศษเพื่อความปลอดภัยซึ่ง

เป็นการดำาเนินการนอกเหนือแผน เป็นต้น ส่งผลให้การใช้งานและการพัฒนายุทโธปกรณ์

เป็นไปตามทิศทางของบริษัทผู้ผลิตหรือผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี ซ่ึงอาจไม่ตรงความต้องการของ

กองทัพอากาศทั้งหมด 

 ในขณะเดียวกัน แต่ละปีกองทัพอากาศได้รับงบประมาณจำากัด จึงไม่สามารถจัดหา

ยุทโธปกรณ์ใหม่เพื่อทดแทนยุทโธปกรณ์ท่ีครบอายุการใช้งานได้ทั้งหมด กองทัพอากาศจึงต้อง

บริหารจัดการความแตกต่างของเทคโนโลยีระหว่างเทคโนโลยีระบบด้ังเดิม (Legacy system) 

และเทคโนโลยีระบบใหม่ (Modern system) จึงเกิดช่องว่างของเทคโนโลยี (Technology Gap) 

ค่อนข้างมาก อย่างไรกต็าม กองทพัอากาศได้พจิารณาทางเลือกอืน่ ๆ ท่ีเหมาะสม เช่น การยดือายุ

การใช้งานควบคู ่กับการปรับปรุงอากาศยานให้ทันสมัย โดยคำานึงถึงความปลอดภัยสูงสุด 

อีกทั้งยังใช้งบประมาณตำ่ากว่าการจัดหาอากาศยานใหม่

 ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว กองทัพอากาศไม่สามารถแก้ปัญหาได้เพียงหน่วยงานเดียว 

แต่ต้องพึ่งพาและอาศัยความร่วมมือกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยในการศึกษา 

พฒันา และเรยีนรูใ้ห้เท่าทนัการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยกีำาลังรบ ซ่ึงท่ีผ่านมากองทัพอากาศได้ริเร่ิม

แนวทางการจัดหาพร้อมการพัฒนา (Purchase and Development) กับโครงการปรับปรุง

เครื่องบินแบบ F-5TH และโครงการการผลิตอากาศยานไร้นักบินแบบ U1 ซึ่งมิได้เป็นการจัดหา

โดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตและบรรจุเข้าประจำาการอย่างดังเช่นในอดีต แต่เป็นการจัดหาพร้อมกับ

๒



การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศและภาคอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย 

เช่น การเสริมสร้างความรู้ด้านการปรับปรุงอากาศยานให้กับวิศวกร การเขียนซอฟต์แวร์ระบบ

ปฏบิติัการบนิอากาศยานไร้คนขับโดยวศิวกรกองทัพอากาศ   การพฒันาทกัษะการปรบัปรงุอากาศยาน

ของเจ้าหน้าท่ีของกองทัพอากาศ ตลอดจนการบินทดสอบและรับรองมาตรฐานยุทโธปกรณ์

ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมป้องกันประเทศโดยนักบินและวิศวกรลองเคร่ืองของกองทัพอากาศ 

เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ กองทัพอากาศจึงริเริ่มการจัดทำาสมุดปกขาวกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๓ 

สำาหรับเผยแพร่แนวทางการพัฒนากองทัพอากาศและโครงการสำาคัญของกองทัพอากาศ 

เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รับรู้ถึงเจตนารมณ์ของกองทัพอากาศ

๑.๒  วัตถุประสงค์ 

 สมุดปกขาวของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๓ หรือ RTAF White Paper 2020

เป็นเอกสารสื่อสารสาธารณะ เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานด้านความมั่นคง หน่วยงานภาครัฐ 

และภาคเอกชน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศของไทยรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจ

ในบทบาทหน้าที่ ขีดความสามารถท่ีต้องการในการปฏิบัติภารกิจ และแนวทางการพัฒนา

กองทัพอากาศ ตลอดจนเพื่อให้บริษัทอุตสาหกรรมป้องกันประเทศทั้งในประเทศไทยและ

ต่างประเทศรับทราบถึงความต้องการโครงการสำาคัญของกองทัพอากาศ ซึ่งจะทำาให้เกิดความ

โปร่งใสในการวางแผนจัดหาพร้อมการพัฒนาในอนาคต

 สมุดปกขำวของกองทัพอำกำศ พ.ศ.๒๕๖๓ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 ๑)  สื่อสารเชิงยุทธศาสตร์สู่สังคมและประชาชนชาวไทย เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก

และความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการ เหตุผล และความจำาเป็นในการพัฒนากองทัพอากาศ

อย่างเป็นระบบเพ่ือการเตรียมและใช้กำาลังกองทัพอากาศ ซ่ึงเป็นสิ่งยืนยันว่า กองทัพอากาศ

วางแผนใช้งบประมาณแผ่นดินซึ่งเป็นเงินภาษีของประชาชนอย่างคุ้มค่า

 ๒)  แสดงโครงการสำาคัญของกองทัพอากาศ ซ่ึงเป็นความต้องการยุทโธปกรณ์หลัก

ในห้วงระยะเวลา ๑๐ ปี ท่ีมคีวามสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์กองทพัอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 

ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดหาและขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำาปีจาก

รัฐบาล

 ๓)  เผยแพร่แนวความคิดความต้องการของกองทัพอากาศ (Concept of Project

Requirement) ในการจัดหาหรือการปรับปรุงขีดความสามารถยุทโธปกรณ์ รวมทั้งกำาหนดห้วง

ระยะเวลาในการดำาเนินการและกรอบงบประมาณขั้นต้น เพื่อเกิดการแข่งขันอย่างโปร่งใสของ

บริษัทอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่มีศักยภาพตามความต้องการของกองทัพอากาศ 

๓



 ๔)  ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศระหว่าง

ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิจัย และสถาบันการศึกษา รัฐวิสาหกิจ และองค์กรในรูปแบบ

พิเศษอื่น ๆ ตลอดจนเปิดโอกาสให้บริษัทอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของต่างชาติสร้างพันธมิตร

กบัหน่วยงานในประเทศไทยทีม่ศีกัยภาพ เพือ่ขบัเคลือ่นเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอกีทางหนึง่

 ๕)  สามารถดำาเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และ

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ซึ่งเป็นไปตามนัยของ พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐ 

และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

๑.๓  ขอบเขต

 สมุดปกขาวกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๓ มีขอบเขตเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและ

ความต้องการยทุโธปกรณ์หลกัของกองทพัอากาศระยะปานกลางในอกีหนึง่ทศวรรษข้างหน้า สามารถ

ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนงบประมาณโครงการเสริมสร้างกำาลังกองทัพของกองทัพอากาศ 

เพื่อให้มียุทโธปกรณ์ที่เพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนกองทัพอากาศมีขีดความสามารถในการ

ปฏิบัติภารกิจเพื่อรองรับภัยคุกคามในระยะ ๑๐ ปีข้างหน้า ประกอบด้วยเนื้อหาสำาคัญ ดังนี้ 

 • การประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ทางยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

 • บทบาท หน้าที่ ภารกิจ และแนวทางการใช้กำาลัง 

 • โครงสร้าง ขีดความสามารถ และแนวทางการพัฒนากองทัพอากาศ

 • แผนความต้องการและกรอบงบประมาณ

 • การนำาไปสู่การปฏิบัติ 

 สมุดปกขาวของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๓ ฉบับนี้ เป็นเอกสารยืนยันเจตนารมณ์และ

พันธสัญญาต่อสาธารณะตามรัฐธรรมนูญฯ ว่ากองทัพอากาศจะเตรียมกำาลังกองทัพอากาศและ

การป้องกันราชอาณาจกัร พร้อมการพฒันาประเทศและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตามท่ีรัฐบาลมอบหมาย

อย่างเตม็กำาลงัความสามารถ แม้ว่าในแต่ละปีรฐับาลพยายามจัดสรรงบประมาณให้กองทัพอากาศ

๔



๕

เพิ่มมากขึ้น โดยรัฐบาลคำานึงถึงความสมดุลกับการพัฒนาประเทศด้านอื่น ๆ  ทั้งนี้ กองทัพอากาศ

ขอยืนยันว่างบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการดำารงสภาพยุทโธปกรณ์และอากาศยานซึ่งต้อง

ดแูลตามมาตรฐานสากลทางทหาร และบำารงุรักษาด้วยเทคโนโลยกีารบนิทีม่รีาคาสงู อย่างไรกต็าม 

กองทพัอากาศได้พจิารณาอย่างรอบคอบ เพือ่กำาหนดหนทางปฏิบตัทิีด่ท่ีีสดุในการวางแผนบริหาร

จดัการทรพัยากรกำาลงัรบของกองทพัอากาศให้เกดิความคุม้ค่า ภายใต้กรอบงบประมาณแผ่นดิน

ซึ่งมาจากภาษีของประชาชนและเพื่อประชาชน



๖



บทที่ ๒ 

สถำนกำรณ์และควำมท้ำทำย

๒.๑  บริบทของกองทัพอำกำศ 

 ๒.๑.๑  มิติทำงอำกำศ

 ภัยคุกคามในมิติทางอากาศรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้น ได้แก่ การใช้อากาศยานไร้คนขับ

ขนาดเลก็ในการกระทำาผดิกฎหมาย หรอืการติดอาวธุหรือระบบสงครามอเิล็กทรอนกิส์ในการโจมตี 

ซึ่งทุกประเทศต้องพัฒนาขีดความสามารถเพิ่มเติมเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากอากาศยาน

ไร้คนขับขนาดเล็กดังกล่าว กองทัพอากาศของแต่ละประเทศใช้ทรัพยากรกำาลังรบบนพื้นฐาน

ของเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดังนั้น แต่ละประเทศจึงพัฒนาองค์ประกอบของกำาลังทางอากาศให้มี

ความทันสมัย ได้แก่ ระบบบัญชาการและควบคุม ระบบตรวจจับ เครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ 

อากาศยานไร้คนขับ และระบบอาวุธต่อสู้อากาศยาน เพ่ือนำาไปสู่การมีขีดความสามารถของ

กองทัพอากาศรองรับการปฏิบัติภารกิจในยามสงบ ตลอดจน การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือ

ประชาชน 

 ๒.๑.๒  มิติไซเบอร์

 ภัยคุกคามในมิติไซเบอร์ทวีจำานวนและมีระดับความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึนทุกขณะแม้ใน

ยามปกติ ส่วนใหญ่เป็นการบุกรุกเครือข่าย การจารกรรมข้อมูล และการโจมตีเพื่อทำาลายล้าง

ที่มุ่งผลต่อเสถียรภาพและความเชื่อถือได้ของระบบเครือข่าย รวมทั้งสงครามในอนาคตจะเป็น

รูปแบบสงครามลูกผสม คือ การใช้กำาลังผสมผสานกันในทุกมิติระหว่างสงครามตามแบบและ

สงครามนอกแบบ การปฏิบัติการทางไซเบอร์จึงมีบทบาทสำาคัญในการใช้กำาลังหรือสงคราม

ในอนาคต ดังนั้น การเสริมสร้างสมรรถนะและความพร้อมในการป้องกันประเทศภายใต้

แนวความคิดการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง  ซ่ึงมีระบบเครือข่ายเป็นจุดศูนย์กลาง

การเชื่อมต่อที่สำาคัญของทุกองค์ประกอบ จึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการรักษาความปลอดภัย

จากภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างเข้มงวดและจริงจัง ซึ่งกองทัพอากาศจำาเป็นต้องพัฒนา

ขีดความสามารถในมิติไซเบอร์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับควบคู่กัน  

  ยทุธศาสตร์กองทพัอากาศ ๒๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ และหลกันยิมกองทพัอากาศ พ.ศ.๒๕๖๒

๑

๑

๗



 ๒.๑.๓  มิติอวกำศ 

 การพฒันากจิการอวกาศมคีวามสำาคญัต่อความมัน่คงของประเทศในภาพรวม ประกอบด้วย 

การสังเกตการณ์ห้วงอวกาศเพื่อเฝ้าติดตามวัตถุอวกาศหรือดาวเทียม และการพัฒนาดาวเทียม

ตรวจการณ์ทางอวกาศ  ดาวเทียมสื่อสารและโทรคมนาคมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ

ด้านความมั่นคงทั้งภายในประเทศ เพื่อให้ประเทศใช้จุดแข็งของกิจการอวกาศสนับสนุน

การบรรเทาภัยพิบัติและการพัฒนาประเทศ การใช้ขีดความสามารถทางอวกาศในการปฏิบัติการ

ทางทหารจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ทั้งในการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร และการติดต่อสื่อสาร 

ซึง่เป็นการเสรมิขดีความสามารถระบบการบญัชาการและควบคมุอย่างไร้ขดีจำากดั ดงันัน้ การเฝ้าระวัง

และการพัฒนาขีดความสามารถทางอวกาศจึงมีความจำาเป็นในกิจการความมั่นคงของประเทศ

๒.๒  กำรด�ำรงขีดควำมสำมำรถของกองทัพอำกำศ

 ระบบส่งกำาลังและซ่อมบำารุงเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติควบคู่กับการพัฒนามิติทางอากาศ 

มิติไซเบอร์ และมิติอวกาศ เพื่อให้การใช้กำาลังของกองทัพอากาศมีสภาพความพร้อมปฏิบัติการ

ของยุทโธปกรณ์ ทั้งนี้ การจัดหายุทโธปกรณ์ให้เป็นแบบเดียวกับที่กองทัพอากาศใช้งาน จึงเป็น

หลักเกณฑ์สำาคัญท่ีต้องพิจารณาในข้ันตอนการจัดหา พร้อมกับการบริหารจัดการอะไหล่จาก

บรษัิทผูผ้ลติให้สามารถส่งอะไหล่ได้ทนัเวลากบัความต้องการ และมรีะบบบริหารจดัการคลงัพสัดุ

ที่สามารถตรวจสอบยอดพัสดุได้อย่างถูกต้อง ซ่ึงจะส่งผลต่อเนื่องถึงระบบการซ่อมบำารุง

ทีก่องทพัอากาศต้องพัฒนาร่วมกบัภาคเอกชน หน่วยงาน ทัง้ในรปูแบบความร่วมมอื และการจ้างเหมา

บริการ ควบคู่กับการพึ่งพาตนเองในระดับท่ีเหมาะสม เพ่ือให้มีสภาพความพร้อมปฏิบัติการ

ของอากาศยานเพียงพอต่อความต้องการทางยุทธการ ดังนั้นการยกระดับขีดความสามารถด้าน

การส่งกำาลังและซ่อมบำารุง โดยการจัดหายุทโธปกรณ์ต้องมีการคำานึงถึงค่าใช้จ่ายตลอดอายุการ

ใช้งานของยุทธภัณฑ์ และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการติดตาม วิเคราะห์ และบริหารจัดการ

อะไหล่และการซ่อมบำารุงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งต้องสามารถเชื่อมโยงกับรูปแบบ

การส่งกำาลงัและซ่อมบำารงุของบรษิทัผูผ้ลติ เป็นสาระสำาคญัในการพฒันาระบบส่งกำาลงัและซ่อมบำารงุ

ยุทโธปกรณ์ของกองทัพอากาศ

๒.๓  เทคโนโลยีทำงทหำร 

 เทคโนโลยีกำาลังทางอากาศมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้เทคโนโลยีทางทหาร

รดุหน้าไปอย่างรวดเรว็ โดยเป็นการผสมผสานเทคโนโลยทีีห่ลากหลายเพ่ือปฏิบติัภารกิจทางทหาร 

๒

๒ งานวจิยัพฒันาการเทคโนโลยทีางทหารของสถาบันเทคโนโลยป้ีองกันประเทศ

๘



ปัจจุบัน ทิศทางการพัฒนาระบบอากาศยานและอาวุธในอนาคตจะมีความชาญฉลาด ก้าวหน้า

และทันสมัย มีขีดความสามารถและความแม่นยำาสูง มีความอยู่รอดสูงจากเทคโนโลยีล่องหน

ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ และระบบเช่ือมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีสามารถปฏิบัติภารกิจ

ได้อย่างมีประสทิธิภาพ ตลอดจนอาจมกีารผสมผสานระหว่างอากาศยานไร้คนขบัและมคีนขบัได้

ภายในอากาศยานแบบเดียวกัน

 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีเครือข่าย และระบบคลาวด์

ท่ีทันสมัยและรวดเร็ว ในระบบตรวจจับ ระบบเครือข่าย และระบบบัญชาการและควบคุม 

เพือ่ทำาให้วงรอบการตดัสนิใจรวดเรว็ยิง่ขึน้ ตลอดจนทศิทางการใช้กำาลงัในมติไิซเบอร์มคีวามสำาคญั

เพ่ิมมากขึ้น เพื่อป้องกันและโจมตีฝ่ายตรงข้ามร่วมกับการใช้กำาลังในมิติอื่น รวมทั้งเทคโนโลยี

อวกาศมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการทหาร เนื่องจากขีดความสามารถของดาวเทียมเพ่ิมมากขึ้น เช่น 

การติดต่อสื่อสาร การลาดตระเวนถ่ายภาพ ลาดตระเวนอิเล็กทรอนิกส์ และการเดินอากาศ 

เป็นต้น ทำาให้หลายประเทศให้ความสำาคัญในการพัฒนาขีดความสามารถทางอวกาศ 

 การฝึกฝนในระบบเสมือนเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนาให้มนุษย์หรือทหารมีทักษะ

ในเรือ่งต่าง ๆ ทีไ่ม่จำาเป็นต้องเสีย่งกบัสถานการณ์จรงิ รวมทัง้ช่วยลดระยะเวลาในการฝึกปฏบิตัจิรงิ 

โดยฝึกฝนให้เกิดความชำานาญก่อนที่จะไปฝึกกับยุทโธปกรณ์จริงที่มีค ่าใช้จ ่ายสูง เช ่น 

การฝึกบินกับเครื่องฝึกบินจำาลองแบบก่อนปฏิบัติการบินจริง การฝึกระบบจำาลองยุทธ์และ

การฝึกเสมือนจริงก่อนการฝึกทางยุทธวิธี เป็นต้น

๙



๒.๔  อุตสำหกรรมป้องกันประเทศ 

 การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศจึงถูกยกให้เป็นวาระสำาคัญที่บรรจุไว้ใน

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ อีกทั้งนโยบาย

เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ซ่ึงมท้ัีงส้ิน ๑๒ กลุม่จัดให้

อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศอยู่ในลำาดับที่ ๑๑ (New S-curve 11) และอยู่ในนโยบายของ

กระทรวงกลาโหม

 อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยมีองค์ประกอบสำาคัญ ได้แก่ กระทรวงกลาโหม 

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เหล่าทัพ และผู้ประกอบการภาคเอกชน

ซึง่การจะสร้างความเข้มแขง็ของอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศอย่างเป็นระบบ ต้องคำานงึถึงการสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล กับผู้ประกอบการ

ภาคเอกชนในประเทศท่ีมีศักยภาพ โดยการร่วมลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ หรือการจ้างผลิตเป็น

บางส่วนในประเทศไทย เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 

ในการผลิตยุทโธปกรณ์ตามมาตรฐานทางทหาร

๒.๕  สถำนกำรณ์งบประมำณกองทัพอำกำศ

 สถานการณ์งบประมาณกองทัพอากาศ ซ่ึงวิเคราะห์จากสถิติสัดส่วนงบประมาณ

ของกองทัพอากาศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ตั้งแต่

ปี ๕๓ – ๖๓ พบว่ากองทัพอากาศได้รับการจัดสรรงบประมาณปี ๕๓ คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๖๖ 

ต่อ GDP และปี ๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๔๐ ต่อ GDP ซึ่งแม้ว่ากองทัพอากาศจะได้รับงบประมาณ

เพิ่มขึ้นในแต่ละปี แต่แนวโน้มอัตราส่วนต่อ GDP ลดลงอย่างต่อเนื่อง ภาพที่ ๑ แสดงให้เห็นว่า

ระหว่างปี ๕๓ ถงึปี ๖๓ กองทพัอากาศได้รบังบประมาณสัดส่วนลดลง ๐.๐๒๖ อนึง่ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

กระทรวงกลาโหมคาดการณ์ว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณคิดเป็นร้อยละ ๑.๑๓ ต่อ GDP 

ตำ่ากว่าความต้องการงบประมาณตามยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศซ่ึงกำาหนดไว้ไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 

๒.๐๐ ต่อ GDP

๓

๓
แผนแม่บทอตุสาหกรรมป้องกนัประเทศ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๓, ยทุธศาสตร์การพฒันาวทิยาศาตร์ เทคโนโลย ีอตุสาหกรรมป้องกนัประเทศ 

กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ และนโยบายด้านอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศ ประจำาปี ๖๐  

๑๐



 ปีงบประมาณ ๖๓ กองทัพอากาศได้รับการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำา

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จากคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ปี ๖๓ 

วฒุสิภา จำานวนประมาณ ๔๒,๓๕๘ ล้านบาท (ข้อมลูเมือ่ ๑ ม.ค.๖๓) ซึง่งบประมาณเพิม่ขึน้ร้อยละ 

๒.๒๔ จากปี ๖๒ อย่างไรก็ตามหากพิจารณาย้อนหลัง ๑๐ ปี (๕๓ - ๖๓) พบว่า ส่วนใหญ่

กองทัพอากาศได้รับงบประมาณเฉลี่ยสูงขึ้นในทุก ๆ ปี มีเพียงปี ๕๗ ที่ได้รับงบประมาณลดลง 

อนึ่ง เมื่อพิจารณาอัตราเฉลี่ย ๑๐ ปี พบว่ากองทัพอากาศได้รับงบประมาณเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 

๔.๒๕ ต่อปี

 กองทัพอากาศวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินให้เกิดความคุ ้มค่าสูงสุด 

โดยใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการกำาลังรบที่มีอยู่อย่างจำากัดของกองทัพอากาศให้มี

ขดีความสามารถและความพร้อมรองรบัภัยคกุคามทีมี่การเปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยั ภาพท่ี ๒ 

แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกำาลังรบในเชิงปริมาณและงบประมาณที่ได้รับ

ในแต่ละปี มข้ีอสังเกตว่า แม้ว่ากองทพัอากาศจะได้รับงบประมาณเพิม่ขึน้ในแต่ละปี แต่แปรผกผนั

กับจำานวนอากาศยานที่ลดลง เนื่องจากการส่งกำาลังบำารุงอากาศยานสมัยใหม่มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น 

ยิ่งไปกว่านั้นการดูแลอากาศยานบางแบบซึ่งมีอายุการใช้งานนานส่งผลให้การจัดหาอะไหล่

ทำาได้ยากจึงมีค่าใช้จ่ายสูงข้ึน อย่างไรก็ตามกองทัพอากาศกำาหนดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการ

บริหารจัดการคุณภาพกำาลังรบมากกว่าปริมาณกำาลังรบ โดยเพิ่มขีดความสามารถในส่วนของ

ระบบ Sensor และ Fire Power ซึ่งเป็นยุทโธปกรณ์เชิงคุณภาพ

ร้อยละต่อ GDP

ปีงบประมาณ

หมำยเหตุ: วงเงินงบประมาณปี 63 เป็นวงเงินที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมาธิการฯ ข้ันต้นแล้วฯ

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

สัดส่วน งป.ทอ.ต่อ GDP 0.266 0.280 0.259 0.262 0.253 0.261 0.266 0.257 0.243 0.237 0.240
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ภำพที่ ๑ สัดส่วนงบประมาณของกองทัพอากาศต่อ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศระหว่างปี พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๖๓

๑๑



 กองทัพอากาศตระหนักถึงความท้าทายของสถานการณ์งบประมาณซ่ึงคาดการณ์

ให้แม่นยำาได้ยาก กรณกีองทพัอากาศทีไ่ด้รบังบประมาณอยูใ่นระดบัคงทีห่รอืได้รบัในสดัส่วนต่อ GDP 

ลดลงจะกระทบต่อการวางแผนของกองทัพอากาศ อย่างไรก็ตาม กองทัพอากาศขอยืนยัน

ในความมุ ่งมั่นที่จะเตรียมกำาลังรบให้มีความพร้อมเพื่อปฏิบัติภารกิจทั้งในยามสงบและ

ยามสงครามภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ดังกล่าว

๒.๖  ควำมท้ำทำยในอนำคต

 ๒.๖.๑  ระบบใหม่และระบบดั้งเดิม 

   กองทัพอากาศกำาหนดอายุการใช้งานยุทโธปกรณ์ โดยพิจารณาจากปัจจัยหลัก ได้แก่ 

ความต้องการทางยุทธการ ความปลอดภัย ความคุ้มค่า และขีดความสามารถในการส่งกำาลังบำารุง 

อนึง่ ด้วยข้อจำากัดด้านงบประมาณในการจัดหาทดแทนส่งผลให้ยทุโธปกรณ์ส่วนใหญ่ของกองทพัอากาศ

มอีายกุารใช้งานเฉลีย่สงูมาก เช่น กลุม่อากาศยานขบัไล่/โจมตี อายกุารใช้งานรวมเฉลีย่ ๒๖.๐๕ ปี 

กลุ่มอากาศยานลำาเลียง (ทางยุทธวิธี) อายุการใช้งานรวมเฉลี่ย ๓๑.๗๕ ปี และกลุ่มอากาศยาน

ปฏบิตักิจิพเิศษ อากาศยานรวมเฉลีย่ ๔๘ ปี เป็นต้น ถึงแม้อากาศยานบางกลุ่มจะบรรจุประจำาการ

และใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน แต่ยังคงมีความจำาเป็นต่อภารกิจของกองทัพอากาศ ในกรณีที่

จัดหาใหม่จะต้องใช้งบประมาณสูง ได้แก่ เคร่ืองบินแบบ BT-67 และเคร่ืองบินแบบ AU-23 

ซึง่จัดอยูใ่นกลุ่มอากาศยานปฏบิตักิจิพเิศษ ภารกจิสนบัสนนุโครงการพระราชดำารฝินหลวง สลายหมอกควัน

และควบคมุไฟป่า การปรบัปรงุขดีความสามารถเพือ่ดำารงรกัษาสภาพจึงเป็นหนทางปฏบิตัทิีเ่หมาะสม

ภำพที่ ๒ สถานการณ์งบประมาณและโครงสร้างกำาลังรบของกองทัพอากาศ

๑๒



และไม่กระทบต่อภารกจิทีไ่ด้รบัมอบจากรัฐบาล แม้ว่าจะเป็นระบบด้ังเดิม หากดำาเนนิการปรับปรุง

โครงสร้างระบบต่าง ๆ เพื่อดำารงขีดความสามารถ และพัฒนาเพิ่มเติมขีดความสามารถในการ

ปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางก็เพียงพอต่อการดำารงภารกิจ

  ยิ่งไปกว่านั้น การปลดประจำาการเนื่องจากอากาศยานครบอายุการใช้งานไม่สามารถ

ดำาเนินการได้ในทันที เนื่องจากต้องคำานึงถึงการดำารงภารกิจตามแผนป้องกันประเทศ จึงต้อง

ทยอยปลดประจำาการบนพืน้ฐานของความปลอดภยั หลงัจากนัน้ กองทพัอากาศพจิารณาจดัหา

ยุทโธปกรณ์ทดแทน แต่ด้วยข้อจำากัดของงบประมาณจึงต้องทยอยจัดหาโดยแบ่งเป็นระยะ 

ส่งผลให้กองทัพอากาศต้องใช้งานยุทโธปกรณ์ที่เป็นระบบใหม่และระบบดั้งเดิมร่วมกันอย่าง

หลีกเลี่ยงมิได้ เช่น เฮลิคอปเตอร์แบบ EC725 อายุการใช้งาน ๑ ปี ในขณะที่ เฮลิคอปเตอร์แบบ 

UH-1H อายุการใช้งาน ๕๑ ปี และ บ.แบบ Gripen 39 อายุการใช้งาน ๘ ปี ในขณะที่เครื่องบิน

แบบ F-16 ADF อายุการใช้งานสูงสุด ๒๗ ปี

 การปฏิบติังานโดยใช้ยทุโธปกรณ์ทัง้ใหม่และด้ังเดิมร่วมกนั เป็นความท้าทายในการบริหาร

จดัการทัง้ในด้านการส่งกำาลงัและซ่อมบำารงุ การซ่อมบำารงุยทุโธปกรณ์ทีม่อีายกุารใช้งานมานาน

มีราคาค่อนข้างสูง เนื่องจากอะไหล่หายาก มีบริษัทผลิตอะไหล่น้อย  นอกจากนี้ยังมีข้อจำากัด

ในการใช้งานยุทโธปกรณ์เพื่อปฏิบัติภารกิจร่วมกัน เนื่องจากมีเทคโนโลยีแตกต่างกัน 

ซึ่งเทคโนโลยีเป็นตัวกำาหนดรูปแบบในการปฏิบัติภารกิจ

 ๒.๖.๒ ก�ำลังพลของกองทัพอำกำศในอนำคต

 กองทพัอากาศขาดกำาลงัพลระดบักลางซึง่เป็นผู้บริหารระดับกลางและผู้ปฏบิติังานหลัก 

รวมท้ังกำาลังพลของกองทัพอากาศในปัจจุบันประกอบด้วยคนหลายช่วงอายุทำางานร่วมกัน 

ซึ่งมีความแตกต่างทางความคิด ความเชื่อ ลักษณะนิสัย และแนวทางการทำางานที่แตกต่างกัน 

ก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างวัย  

๑๓



 กำาลังพลที่เป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งต้องเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนากองทัพอากาศในอนาคต 

มีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยี ระบบดิจิตอล การติดต่อสื่อสารที่ลำ้าสมัย เปิดกว้างทางความคิด

เรียนรู ้เร็ว แต่มักขาดความอดทนต่อการทำางานที่มีความยุ่งยากซับซ้อน และยังขาดการใช้

วิจารณญาณอย่างเหมาะสมภายใต้สภาวการณ์ที่สังคมออนไลน์มีบทบาทสูงในปัจุบัน ดังนั้น 

การพัฒนากองทัพอากาศ จึงต้องให้ความสำาคัญในการบริหารจัดการคนทุกช่วงอายุให้สามารถ

ทำางานร่วมกันได้อย่างบูรณาการและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 ๒.๖.๓  กำรผูกขำดเทคโนโลยี

 ยุทโธปกรณ์ของกองทัพอากาศโดยส่วนใหญ่เป็นการจัดหาจากต่างประเทศ ซึ่งบริษัท

ผู้ผลิตส่วนใหญ่จะจำากัดการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยถ่ายเทคโนโลยีในเรื่องที่มีนัยสำาคัญน้อย 

หรอืเรือ่งทัว่ ๆ ไป ให้แก่ผูซ้ือ้ รวมทัง้กำาหนดนโยบาย ระเบยีบ และข้อจำากดัให้ผู้ซ้ือต้องปฏบิติัตาม

อย่างเคร่งครัดในการใช้งานและซ่อมบำารุง หากไม่ดำาเนินการจะส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์

ในการใช้งานยุทโธปกรณ์ โดยบรษิทัผู้ผลติจะให้เหตผุลด้านความปลอดภยั หรือความลับทางการค้า 

และในบางกรณีผู้ซ้ือต้องเสียค่าสมาชิกรายปีอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ เพ่ือสิทธิในการใช้งานและ

การซ่อมบำารงุ ตลอดจนไม่สามารถดำาเนนิการพฒันาหรอืปรบัปรงุเพิม่เตมิได้ ทำาให้กองทพัอากาศ

ขาดอิสระในการใช้งานยุทโธปกรณ์และต้องพึ่งพาบริษัทผู้ผลิตที่ผูกขาดเทคโนโลยี

 ตลอดจนหากประเทศไทยมีความขัดแย้งกับประเทศผู้ผลิตหรือพันธมิตรของประเทศ

ผู้ผลิต อาจเป็นเหตุให้กองทัพอากาศทำาให้ไม่ได้รับการสนับสนุนการส่งกำาลังบำารุงจากประเทศ

ผู้ผลิตได้ในอนาคต ซึ่งกองทัพอากาศต้องสร้างสมดุลระหว่างการจัดหายุทโธปกรณ์บนพื้นฐาน

ของคณุลกัษณะใกล้เคยีงกนั (Commonality) เพ่ือดำารงประสิทธภิาพในการใช้งานและซ่อมบำารุง 

ในขณะเดยีวกนัต้องพจิารณาจดัหายทุโธปกรณ์ท่ีมจีำานวนแบบทีเ่หมาะสมเพือ่ลดปัญหาการผกูขาด

หรอืพึง่พงิประเทศผูผ้ลติเพยีงบรษิทัเดยีว ตลอดจนดำาเนนิการตามหลักการจัดหาพร้อมการพัฒนา 

(Purchase and Development : P&D) โดยกำาหนดแนวทางให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือ

ความร่วมมือกับกองทัพอากาศหรือบริษัทอุตสาหกรรมในประเทศเพื่อผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ รวมทั้ง

ขีดความสามารถการส่งกำาลังและซ่อมบำารุงได้เองภายในประเทศ 

 ๒.๖.๔ กำรพัฒนำกำรทำงเทคโนโลยีทำงทหำรของกองทัพอำกำศ 

 การพฒันาการทางเทคโนโลยทีางทหารของกองทัพอากาศมท่ีีมาจากหลายแนวทาง ได้แก่ 

 ๑)  เรียนรู้จากการใช้งาน เนื่องจากอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพอากาศเกือบทั้งหมด

จัดหาจากต่างประเทศ จึงส่งเจ้าหน้าท่ีกองทัพอากาศไปเรียนรู้และฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้งาน 

การดูแล และการซ่อมบำารุงเพื่อให้สามารถใช้งานได้เต็มขีดความสามารถของยุทโธปกรณ์ แต่ยัง

ขาดความเข้าใจเชิงลึกหรือ Known How เนื่องจากเป็นการเรียนรู้ในระดับผู้ใช้งาน (User)

๑๔



 ๒)  เรียนรู้จากกระบวนการผลิตและการปรับปรุงอาวุธยุทโธปกรณ์ โดยกองทัพอากาศ

มกีารผลติใช้เองสำาหรบักองทัพอากาศ ได้แก่ การผลติอาวธุกระสนุ ระเบดิ และอากาศยานไร้คนขบั

ตลอดจนกองทัพอากาศริเริ่มการปรับปรุงอาวุธยุทโธปกรณ์ร่วมกับบริษัทผู้ผลิตที่ได้รับการ

รับรองตามมาตรฐานสากล เช่น การปรับปรุงเครื่องบินแบบ F-5 TH เป็นต้น

 ๓)  เรียนรู้จากการวิจัยและพัฒนาทางทหาร ที่ผ่านมากองทัพอากาศให้ความสำาคัญกับ

การวิจัยและพัฒนาทางทหารอย่างต่อเนื่อง โดยมีการรับรองมาตรฐานยุโธปกรณ์ทางทหารและ

นำาไปใช้ในกิจการของกองทัพอากาศอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการ วิจัยพัฒนาจะทำาให้ได้องค์ความรู้

เป็นของตนเอง และจะนำาไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

 • ดำารงสภาพอาวธุยทุโธปกรณ์ให้สามารถใช้ในราชการได้ตามมาตรฐานและมคีวามปลอดภยั 

 • เพิ่มประสิทธิภาพอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพอากาศให้มีขีดความสามารถทัดเทียม

กับอาวุธยุทโธปกรณ์ในปัจจุบัน

 • สร้างนวัตกรรมใหม่ ให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานและตรงกับความต้องการของ

กองทัพอากาศ

 ๔)  การถ่ายทอดเทคโนโลยี ในปัจจุบันกองทัพอากาศมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอาวุธ

ยุทโธปกรณ์ที่จัดหาจากต่างประเทศ นับว่าเป็นการพัฒนาทางเทคโนโลยีทางทหารขั้นสูงสุด 

ที่จะทำาให้กองทัพอากาศสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน จึงกำาหนดมาตรฐานของระดับ

การถ่ายทอดเทคโนโลยซีึง่เรียกว่า Technology Readiness Level (TRL)  ซ่ึงแบ่งออกเป็น ๙ ระดับ

ดังภาพที่ ๓ และสรุปโดยย่อ ดังนี้

ภำพที่ ๓ มาตรฐานของระดับการถ่ายทอดเทคโนโลยี

Technology Readiness Levels (TRL) เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนา (R&D Tools) ซึ่งเริ่มพัฒนามาจากองค์กร

นาซ่า (NASA) ของสหรัฐอเมริกา และหน่วยงานอื่นที่นำามาใช้อีก เช่น Sandia National Laboratories โดยสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำามาใช้ในการจัดกลุ่มงานวิจัยของ สวทช.และเผยแพร่ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทย

๔

๔

๑๕



 ระดบัที ่๑ การถ่ายทอดเทคโนโลยใีนองค์ความรูร้ะดบัพ้ืนฐาน ซ่ึงเป็นการสงัเกตและเรยีนรู้

เทคโนโลยีขั้นเริ่มต้น อันจะนำาไปสู่การวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์

 ระดบัที ่๒ การถ่ายทอดเทคโนโลยใีนความรูข้ัน้ประยกุต์ ซ่ึงเป็นการประยกุต์หลกัการพืน้ฐาน

เพื่อสนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งขึ้น และนำาไปสู่การพัฒนาแนวความคิดด้านเทคโนโลยีได้เอง

 ระดับที่ ๓ การถ่ายทอดเทคโนโลยีในความรู้ขั้นประยุกต์เพื่อการพัฒนาต่อยอดขั้นต้น 

โดยสามารถวิเคราะห์ ทดลอง และพิสูจน์ความเป็นไปได้ของแนวคิด

 ระดับที่ ๔ การถ่ายทอดเทคโนโลยีในความรู้ขั้นประยุกต์ เพื่อการพัฒนาต่อยอดขั้นสูง 

โดยพัฒนาระบบในสภาวะแวดล้อมในห้องปฏิบัติการ 

 ระดบัที ่๕ การถ่ายทอดเทคโนโลยใีนความรูข้ัน้ประยกุต์ เพือ่การพฒันาบนพืน้ฐานของการ

พึ่งพาตนเองระดับต้น โดยการตรวจสอบระบบในสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

 ระดบัที ่๖ การถ่ายทอดเทคโนโลยใีนความรูข้ัน้ประยกุต์ เพือ่การพฒันาบนพืน้ฐานของการ

พึ่งพาตนเองระดับกลาง โดยการทดสอบระบบในสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง 

 ระดับที่ ๗ การถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงลึก เพื่อการพัฒนาบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง

ระดับสูง โดยการทดสอบระบบต้นแบบในสภาวะแวดล้อมการปฏิบัติงานจริง  

 ระดับท่ี ๘ การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ครอบคลุมการทดสอบคุณภาพขั้นสุดท้าย เพื่อการ

พฒันาบนพืน้ฐานของการพึง่พาตนเองอย่างสมบรูณ์ โดยพัฒนาระบบจริงในสภาพแวดล้อมทัง้หมด

ของการปฏิบัติการ 

 ระดับที่ ๙ การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อการพัฒนาบนพื้นฐานของการ

พึ่งพาตนเองอย่างสมบูรณ์ นำาไปสู่การมีลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ของเทคโนโลยีในอนาคต ตลอดจน

มขีดีความสามารถในการทดสอบการใช้งาน การตดิตามผลการใช้งานได้อย่างต่อเนือ่ง และการรับรอง

มาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

๑๖



ภำพ
ที่ ๔ การเทียบเคียงมาตรฐานของระดับการถ่ายทอดเทคโนโลยี

๑๗



 ๒.๖.๕ กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

 การพัฒนาทางเทคโนโลยแีละนวตักรรมท่ีก้าวหน้าอย่างรวดเรว็ ทำาให้การพฒันากองทพัอากาศ

ก้าวทันเทคโนโลยี่ต้องใช้งบประมาณสูง รวมทั้งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและกระบวนการผลิต

ยุทโธปกรณ์ใช้ระยะเวลานาน ทำาให้เวลาในการใช้งานยุทโธปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพลดน้อยลง 

และต้องดำาเนินการปรับปรุงขีดความสามารถหรือจัดหาทดแทนเร็วขึ้น ตลอดจนการส่งกำาลังและ

ซ่อมบำารงุต้องพึง่พาบรษิทัผูผ้ลติจากต่างประเทศทีผ่กูขาดทางการค้า

 กองทพัอากาศต้องแสวงประโยชน์จากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยอีย่างรวดเรว็ ตามหลักการ

ของการจัดหาพร้อมการพัฒนา โดยต้องกำาหนดความต้องการ ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของกระบวนการ

จดัหา เพือ่ให้กองทพัอากาศหรอืบริษทัอตุสาหกรรมภายในประเทศมส่ีวนร่วมในการผลติยทุธปกรณ์

ในระดบัทีเ่หมาะสม รวมท้ังพจิารณาขีดความสามารถในการผลติชิน้ส่วนอะไหล่ หรอืขดีความสามารถ

ในการส ่งกำาลังบำารุงได ้ เองภายในประเทศ ซ่ึงเป ็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป ็น

การสนบัสนนุอตุสาหกรรมป้องกนัประเทศตามนโยบายรฐับาล การนำานโยบายดังกล่าวไปสูก่ารปฏบิติั

อย่างเป็นรูปธรรม กองทัพอากาศจึงกำาหนดนโยบายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

ของไทยในลักษณะของการจัดหาพร้อมการพัฒนามีสาระและแนวทางโดยสังเขป ดังนี้

 -  การใช้ Aircraft Parts ที่สามารถผลิตโดยอุตสาหกรรมภายในประเทศ เช่น Electrical 

Harness, Structure Parts, Accessories หรือ Mechanical Parts เป็นต้น

 -  การร่วมพฒันาซอฟต์แวร์ระบบปฏบิตักิารบนิ และข้อเสนอให้กองทัพอากาศสามารถพัฒนา

ต่อยอดได้เองในอนาคต

 -  การพัฒนาระบบเชือ่มโยงข้อมลูทางยทุธวธิกีบัเครือ่งบิน โดยใช้กบัระบบทีก่องทพัอากาศ

ใช้งาน ตลอดจนการให้สิทธิกองทัพอากาศในการพัฒนาต่อยอดและขยายผลได้เอง

 -  การร่วมพฒันาหรอืรบัการถ่ายทอดเทคโนโลยรีะบบอาวธุ ได้แก่ จรวดต่อสู้สกดักัน้พ้ืนสู่

อากาศ จรวดนำาวถิอีากาศสูอ่ากาศ และระเบดิอากาศสู่พ้ืนแบบร่อน

 -  การจัดซื้อเครื่องบินและมีการส่งเสริมอุตสาหกรรมในการซ่อมบำารุงอากาศยาน

(Maintenance, Repair and Overhaul หรอื MRO)  เช่น งานซ่อมลำาตัว (Airframe MRO) งานซ่อม

ชิน้ส่วน (Component MRO) และงานซ่อมเครือ่งยนต์ (Engine MRO) ตลอดจนการริเร่ิมให้มกีาร

ประกอบอากาศยานทั้งเครื่องภายในประเทศ

 -  การส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือหรือร่วมพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์ระบบควบคุม

อาวุธยุทโธปกรณ์ โปรแกรมปฏิบัติการบินของอากาศยาน ระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ 

ระบบควบคุมดาวเทียม ระบบอากาศยานไร้คนขับ ระบบบูรณาการข้อมูลฝ่ายอำานวยการเพื่อ

การบัญชาการและควบคุมระบบบัญชาการและควบคุมทางอากาศ เป็นต้น  

๕

๕
กองเศรษฐกิจการบิน ฝ่ายส่งเสรมิอตุสาหกรรมการบนิ สำานกังานการบนิพลเรือนแห่งประเทศไทย

๑๘



๑๙



๒๐



บทที่ ๓ 

ยุทธศำสตร์และควำมต้องกำรก�ำลังรบ 

๓.๑  บทบำท ภำรกิจและหน้ำที่

 ๓.๑.๑  บทบำท

 บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ 

“มาตรา ๕๒ รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพ

แห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ 

ความม่ันคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยของประชาชน เพื่อประโยชน์แห่งการน้ี รัฐต้อง

จัดให้มีการทหาร การทูตและการข่าวกรองท่ีมีประสิทธิภาพ กำาลังทหารให้ใช้เพื่อประโยชน์

ในการพัฒนาประเทศด้วย” ส่งผลให้ กองทัพอากาศมีบทบาทสำาคัญในการใช้ขีดความสามารถ

กำาลงัทางอากาศในการปฏิบตักิารทางทหารในรปูแบบสงครามและทีไ่ม่ใช่สงครามให้ประเทศชาติ

เกิดความปลอดภัย ปราศจากการคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ และตอบสนองความ

ต้องการที่นำาไปสู่ความกินดีอยู่ดีของประชาชนและความมั่นคงแห่งชาติ

 ๓.๑.๒ หน้ำที่ 

๑) หน้ำที่ตำมที่กฎหมำยก�ำหนด  

 - พิทักษ์รักษาเอกราชและความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอก

และภายในราชอาณาจักร ปราบปรามการกบฎและการจลาจล โดยจัดให้มีและใช้กำาลังทหาร

ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือตามที่กฎหมายกำาหนด

 - พิทักษ์รักษา ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนสนับสนุนภารกิจของสถาบัน

พระมหากษัตริย์

 - ปกป้อง พทิกัษ์รกัษาผลประโยชน์แห่งชาติและการปกครองระบบประชาธปิไตยอนัมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง ตลอดจนสนับสนุนภารกิจอื่น

ของรฐัในการพฒันาประเทศ การป้องกนัและแก้ไขปัญหาจากภยัพิบติั และการช่วยเหลือประชาชน

 - ศกึษา วจิยั พฒันา และดำาเนนิการด้านอตุสาหกรรมป้องกนัประเทศและพลังงานทหาร

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และด้านกิจการอวกาศเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนภารกิจของกระทรวงกลาโหมและความมั่นคงของประเทศ

 - ปฏิบัติการอื่นที่เป็นการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม เพื่อความมั่นคง

แห่งราชอาณาจักร หรือปฏิบัติการอื่นใด ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกำาหนดหรือตามมติคณะรัฐมนตรี

มาตรา ๘, พระราชบญัญตัจัิดระเบยีบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑๖

๖

๒๑



๒) หน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย 

 - การปฏิบัติภารกิจนานาชาติ ได้แก่ การปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพภายใต้กรอบของ

สหประชาชาติและ/หรือพันธมิตร การปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรม และการปฏิบัติการเพื่อบรรเทา

สาธารณภัย ภัยพิบัติร่วมกับนานาชาติ และ/หรือ องค์การสากล

 - การเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค ได้แก่ การผลิตบุคลากรด้านการบินและเกี่ยวข้อง

กับการบิน การดำารงและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบิน การค้นหาและช่วยชีวิตทางพลเรือน 

ศูนย์ฝึกการบิน การควบคุมเส้นทางการบินและการควบคุมการบิน และศูนย์กลางการซ่อมบำารุง

อากาศยานในระดับภูมิภาค

 - การแก้ปัญหาสำาคัญของชาติ ได้แก่ ปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ ปัญหาจังหวัดชายแดน

ภาคใต้  ปัญหาหมอกควัน ไฟป่า ภัยแล้ง และการบรรเทาสาธารณภัย

 - การผนึกพลังร่วมกับกำาลังอำานาจของชาติด้านอื่น ๆ ได้แก่ ปฏิบัติภารกิจสนับสนุน

กิจกรรมการเมือง การบินรับ-ส่งคณะรัฐมนตรีและบุคคลสำาคัญ การขนส่งลำาเลียงสินค้า

เพือ่สนบัสนนุภาคเศรษฐกจิในการดำาเนนิโครงการความร่วมมอืแลกเปลีย่นวชิาการและเทคโนโลยกีบั

หน่วยงานของรัฐและเอกชน เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการบินของชาติให้ทันสมัยและการสร้าง

ขวญัและความแข็งแกร่งทางสงัคมจิตวทิยาให้กบัประเทศในด้านการบรรเทาสาธารณภยั การดำาเนิน

โครงการตามพระราชดำาริ การรักษาพยาบาล การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมกับ

ประชาชนในการเทิดพระเกียรติ และอื่น ๆ

 - การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ได้แก่ การให้บริการที่มีคุณภาพ การให้ประชาชน

มีส่วนร่วม การปรับปรุงกลไกที่ใช้ในการบริหารจัดการองค์การ การปรับปรุงโครงสร้างองค์การ 

และการพัฒนาศักยภาพของกำาลังพล

๒๒



 ๓.๑.๓  ภำรกิจ

 ๑) ภำรกิจตำมกฎหมำย  

  กองทัพอากาศมหีน้าทีเ่ตรยีมกำาลงักองทพัอากาศ การป้องกนัราชอาณาจกัรและดำาเนนิการ

เกี่ยวกับการใช้กำาลังกองทัพอากาศตามอำานาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม 

 ๒) ภำรกิจตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 กองทัพอากาศดำารงความพร้อมปฏิบัติการทั้งในส่วนของยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย 

สามารถปฏิบัติงานร่วมกับต่างประเทศได้ ตลอดจนเตรียมกำาลังพลในรูปของหน่วยบิน/หน่วย-

ชุดปฏิบัติการ/เจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญประเภทต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ร่วมกบัต่างประเทศ ซึง่มแีนวโน้มเพิม่มากขึน้อย่างเป็นลำาดบั ได้แก่ การรกัษาสนัตภิาพ การช่วยเหลอื

มนุษยธรรม และการบรรเทาภัยพิบัติ

๓.๒  นโยบำยและยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง

 ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้เป็นไปตามบทบัญญัติ

ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยทุกยคุทุกสมยั ซ่ึงได้มกีารพฒันานโยบายและยทุธศาสตร์ชาติ

ด้านความมัน่คง รวมท้ังนโยบายทางทหารท่ีเกีย่วข้องเพือ่ดำารงไว้ซ่ึงความมัน่คงตามนยัของรัฐธรรมนญู

แห่งราชอาณาจักรไทย

 ๓.๒.๑ นโยบำยและยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคงของประเทศ

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง นโยบายด้านความมั่นคง และแผนระดับชาติว่าด้วย

ความม่ันคงแห่งชาติ ให้ความสำาคัญกับความมั่นคงแบบองค์รวม โดยกำาหนดเป้าหมาย

เพ่ือบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อย 

มขีดีความสามารถและความพร้อมในการรบัมอืกับภยัคกุคามและภยัพิบตัไิด้ทุกรปูแบบ ทกุมติ ิและระดับ

ความรุนแรง โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และ

องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลก 

 ๓.๒.๒ นโยบำยทำงทหำร

 ยทุธศาสตร์การป้องกนัประเทศ กระทรวงกลาโหม กำาหนดแนวทางการป้องกนัประเทศ

และการดำาเนินการด้านความมั่นคง โดยมุ่งเน้นแนวคิดทางยุทธศาสตร์ในการเสริมสร้าง

ความร่วมมือด้านความมั่นคง การผนึกกำาลังป้องกันประเทศ และการป้องกันเชิงรุก
 

๗

๗
มาตรา ๒๑, พระราชบัญญตัจัิดระเบยีบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ 

๒๓



๓.๓  หลักกำรใช้ก�ำลังกองทัพอำกำศ 

 ๓.๓.๑ หลักกำรสงครำมทำงอำกำศ

 หลกัการสงคราม คอื หลกัความจรงิทีผู่น้ำาทางทหารทุกสมยันำามาประยกุต์ใช้ประกอบใน

ชัยชนะของสงคราม ทั้งนี้ วิถีทางการทำาสงครามและเทคโนโลยี เปลี่ยนไปตามความก้าวหน้าของ

วัตถุและกาลเวลา หลักการสงครามยังคงนำามาประยุกต์ใช้อยู่ในปัจจุบัน ด้วยความเชื่อว่าเป็น

หนทางที่ดีที่สุดที่จะนำาสู ่ชัยชนะในการทำาสงคราม การรบในทุกสมรภูมิ ในทุกรูปแบบ และ

ทุกระดับของสงคราม

 กำาลงัทางอากาศซึง่ปฏบิตักิารยทุธในทกุมติิ มเีอกลักษณ์ในการปฏบิติัและขดีความสามารถ

ในการใช้กำาลังรบที่ต่างจากเหล่าทัพอื่น การใช้กำาลังทางอากาศมุ่งหมายเพื่อควบคุมพื้นที่ในห้วง

อากาศ และภาคพื้นในสมรภูมิได้ทุกเป้าหมาย และสามารถปฏิบัติการร่วมกับเหล่าทัพอื่น เพื่อให้

บรรลุผลสำาเร็จในวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงของประเทศได้  

 ๓.๓.๒ กำรปฏิบัติกำรทำงอำกำศ

 กำาลังทางอากาศ คือ ขีดความสามารถที่สะท้อนให้เห็นพลังทั้งมวลที่สามารถนำาไปใช ้

เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการควบคุมและใช้ประโยชน์จากห้วงอากาศและอวกาศ เป็นกำาลัง

อำานาจที่จะนำามาใช้ ท้ังเชิงรุกและเชิงรับ ท้ังการรบ การสนับสนุนการรบ และการช่วยรบ ทั้ง

ทางยุทธศาสตร์ และทางยุทธวิธี 

 กำาลังทางอากาศเป็นการปฏิบัติการจากฐานปฏิบัติการ ทรัพยากรบนพื้นดิน ในทะเล 

ในอากาศ หรือในอวกาศ ดังนั้น กำาลังทางอากาศ จึงมิได้หมายเพียงเครื่องบินเท่านั้น แต่รวมถึง

สนามบิน ยุทโธปกรณ์ ดาวเทียม การส่งกำาลังบำารุง เชื้อเพลิง อุปกรณ์สิ่งอำานวยความสะดวก

ทัง้สิน้ การควบคมุ การตดิต่อสือ่สาร การส่ังการ กำาลงัพล การฝึกศกึษา ตลอดจน ขวัญ และกำาลงัใจ

ทั้งมวลด้วย

 ๑) หลักกำรและควำมเชื่อในกำรใช้ก�ำลังทำงอำกำศ

 หลักการและความเชื่อในการใช้กำาลังทางอากาศเป็นหลักการพื้นฐานในการใช้กำาลังทาง

อากาศ สะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ของการใช้กำาลังทางอากาศ ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นไว้อย่างชัดเจน

ถึงความพิเศษของกำาลังทางอากาศรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาหลักนิยมการใช้กำาลังทาง

อากาศ รวมทั้งยังได้สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของกำาลังทางอากาศที่เพิ่มพูน

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนพลังอำานาจทางด้านข้อมูลข่าวสาร หลักการพื้นฐานในการใช้กำาลังทาง

อากาศน้ันจะใช้ประกอบกับหลักการสงคราม โดยหลักการสงครามจะให้แนวทางทั่วไปสำาหรับ

การประยกุต์ใช้กำาลงัทางอากาศ และการให้ได้มาซึง่ข้อมลูข่าวสารทัง้ปวง สำาหรบัหลกัการพืน้ฐาน

ในการใช้กำาลังทางอากาศนั้นจะให้ข้อพิจารณาเฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวกับกำาลังทางอากาศ

๘

๘
หลกันยิมกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๒
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 ๒) หลักพื้นฐำนในกำรใช้ก�ำลังทำงอำกำศ ประกอบด้วย

 - รวมการควบคุมและแยกการปฏิบัติ กำาลังทางอากาศมีราคาสูง มีจำานวนจำากัด ขณะที่

ความต้องการใช้กำาลงัทางอากาศมมีากกว่าปรมิาณท่ีจะสนองตอบได้ เพ่ือให้การใช้กำาลังทางอากาศ

ให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางทหาร จะต้องมีการจัดลำาดับความเร่งด่วนในการปฏิบัติ ซ่ึงจำาเป็น

จะต้องมีความเข้าใจในภาพรวมของสงคราม รวมการควบคุมเพื่อให้ผู้นำามุ่งเน้นในเรื่องการจัด

ความสำาคัญ ความเร่งด่วน กำาหนดแนวทางและอำานวยการ ให้การปฏิบัติการทางอากาศทั้งปวง

บรรลุผลสำาเร็จ จากนั้นจึงแยกการปฏิบัติด้วยการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติให้แก่ผู้บังคับบัญชาระดับรอง ๆ ลงไป นำาไปปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างให้เกิดความคิดริเริ่ม 

การตอบสนองสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และความอ่อนตัวในทางยุทธวิธีอีกด้วย 

 - ความอ่อนตัวและความสามารถรอบตัวทำาให้กำาลังทางอากาศสามารถที่จะรวมกำาลัง

และดำาเนินกลยุทธ์ได้ในขณะเดียวกัน ต่อเป้าหมายที่อยู่ลึกเข้าไปในดินแดนของข้าศึกสามารถ

ท่ีจะเปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการยุทธได้อย่างรวดเร็วและเด็ดขาด อีกทั้งกำาลังทางอากาศ

ยังสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิผลในทุกระดับของสงครามได้ในเวลาเดียวกัน 

 - ความต่อเนือ่งในการปฏบิตัส่ิงผลให้กำาลงัทางอากาศสามารถโจมตีและโจมตีซำา้ต่อเป้าหมาย

ที่ต้องการได้ตามความปรารถนา เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าข้าศึกไม่สามารถที่จะปฏิบัติการใด ๆ 

ขัดขวางเจตนารมณ์ของฝ่ายเรา และผลสุดท้ายที่ต้องการ คือ มิให้ข้าศึกมีโอกาสริเริ่มและ

อำานวยการในการปฏิบัติการรบได้

 - ดำารงไว้ซึ่งความมุ่งหมายหลักเป็นความพยายามที่จะมุ่งเน้นการใช้กำาลังที่เหนือกว่า 

ณ สถานท่ีและเวลาที่แน่นอน ซึ่งหลักการรวมกำาลังและออมกำาลังจะเก่ียวพันโดยตรงกับการ

มุ่งเน้นการใช้กำาลังที่เหนือกว่า ณ สถานที่และเวลาที่เหมาะสม

 - ลำาดบัความเร่งด่วนในการปฏบิตั ิเนือ่งจากปรมิาณความต้องการการใช้กำาลงัทางอากาศ

จะมมีากกว่ากำาลงัทางอากาศท่ีมอียู ่ จงึมคีวามจำาเป็นท่ีผูจ้ะต้องจดัลำาดบัความเร่งด่วนทีเ่หมาะสม

สอดคล้องกับวตัถปุระสงค์ทางยทุธศาสตร์  โดยต้องมกีารประสานกบัหน่วยทีเ่กีย่วข้องอย่างใกล้ชดิ

และประยุกต์ใช้กำาลังทางอากาศให้เกิดผลลัพธ์สูงสุด ณ จุดที่มีความวิกฤตที่สุด

 - ความสมดุลในการปฏิบัติ ในการนำาหลักการสงครามและหลักการพื้นฐานในการใช้

กำาลังทางอากาศ  สอดคล้องกับจังหวะเวลาในการปฏิบัติ ความจำาเป็นในการปฏิบัติ ความคุ้มค่า

ในการปฏิบัติ และขีดความสามารถในการปฏิบัติ 

 - การผนึกกำาลังทางอากาศและการข่าวสาร ด้วยการผสมผสานการใช้กำาลังทางอากาศ

ที่ถูกต้องและขีดความสามารถด้านข้อมูลข่าวสาร จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีผลกระทบอย่าง

มหาศาลต่อกำาลังรบของฝ่ายตรงข้าม เหมาะสมกับสถานการณ์และขีดความสามารถของกำาลัง

ทางอากาศที่มีอยู่อย่างจำากัด
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 ๓.๓.๓ กำรปฏิบัติกำรไซเบอร์

 การเสริมสร้างสมรรถนะและความพร้อมในการป้องกันประเทศภายใต้แนวความคิดการ

ปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง โดยมีระบบเครือข่าย เป็นจุดศูนย์กลางการเชื่อมต่อ

ท่ีสำาคัญของทุกองค์ประกอบ จึงจำาเป็นต้องมีการรักษาความปลอดภัยจากภัยคุกคามทาง

ไซเบอร์อย่างเข้มงวดและจริงจัง โดยเฉพาะภัยคุกคามในรูปของสงครามไซเบอร์ ซึ่งทวีจำานวน

และมีระดับความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทุกขณะ โดยอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรทุกระดับ 

หากระบบเครือข่ายสารสนเทศไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้งานในเวลาที่ต้องการ 

ระบบบัญชาการและควบคุมก็จะลดประสิทธิภาพลง ก่อให้เกิดความไม่สัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัติ

ในองค์รวม ดังนั้น จึงจำาเป็นที่จะต้องหาแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันภัยอันเกิดจากการกระทำาทาง

ไซเบอร์ จึงต้องปฏิบัติการตั้งแต่ในยามปกติและยามเกิดเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อสนับสนุน

ภารกิจของกองทัพอากาศให้มีประสิทธิภาพ 

 การปฏิบัติการไซเบอร์เป็นการใช้ขีดความสามารถทางไซเบอร์ทั้งปวงของกองทัพอากาศ 

เพือ่สนบัสนนุหรอืเกือ้กลูการปฏบิตักิารทางทหารในมติิอืน่ ๆ ให้ได้มาซ่ึงความได้เปรียบในมติิไซเบอร์

และดำารงอสิระในการใช้งานมติิไซเบอร์ของฝ่ายเรา สามารถปฏบัิติการในมติิไซเบอร์ได้อย่างปลอดภยั 

เชือ่ถอืได้  ในห้วงเวลาและสถานทีท่ี่ต้องการ โดยปราศจากการกดีขวางหรอืรบกวน โดยวตัถปุระสงค์

ของการปฏบิติัการไซเบอร์ของกองทพัอากาศ แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ การป้องกนัในมติไิซเบอร์

การข่าวกรอง การลาดตระเวน และการเฝ้าตรวจในมิติไซเบอร์ การเตรียมสภาวะแวดล้อม

ในการปฏิบัติการในมิติไซเบอร์และการป้องปรามในมิติไซเบอร์ 

 ๓.๓.๔ กำรปฏิบัติกำรทำงอวกำศ

 เทคโนโลยีอวกาศเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานที่สำาคัญในการพัฒนาประเทศ ที่ผ่านมา

ประเทศไทยใช้ประโยชน์จากดาวเทียมเป็นเวลากว่า ๔๐ ปี เทคโนโลยีอวกาศมีความสำาคัญต่อ

ความม่ันคงของประเทศเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากสามารถนำามาประยุกต์ใช้ในด้านการทหารหรือ

งานความมั่นคงโดยตรง รวมท้ังใช้สนับสนุนการเตรียมความพร้อมด้านบรรเทาภัยพิบัติและ

การพัฒนาประเทศ เป็นต้น กองทพัอากาศได้ตระหนกัถึงการพฒันาและความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

ของเทคโนโลยอีวกาศ และภยัคกุคามทางอวกาศซึง่เป็นภัยคกุคามรูปแบบใหม่ ดังนัน้ กองทพัอากาศ

จึงริเริ่มและวางรากฐานการพัฒนาขีดความสามารถในมิติอวกาศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนภานุภาพ 

ตลอดจนคำานึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาในอีก ๒ มิติ ได้แก่ มิติทางอากาศ และมิติไซเบอร์ 

ซึ่งต้องมีการปฏิบัติที่ประสานสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ
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 การปฏิบัติการทางอวกาศของกองทัพอากาศเป็นการใช้ประโยชน์จากห้วงอวกาศ

สำาหรบัสนบัสนนุการใช้กำาลงัทางอากาศ สนับสนุนการปฏบิตักิารร่วมและสนบัสนนุ การปฏบิตักิาร

เพื่อความมั่นคงของชาติ วัตถุประสงค์และขอบเขตการปฏิบัติการทางอวกาศ 

 การสนับสนุนกำาลังทางอากาศ มุ่งเน้นแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อใช้ในการ

วางแผนจัดกำาลังและปฏิบัติการทางอากาศ

 การสนบัสนนุการปฏบิตักิารร่วม เป็นการสนบัสนนุข้อมลูจากการปฏบัิติการทางอวกาศ 

เช่น ภาพถ่ายจากดาวเทียม สามารถนำาไปสนับสนุนการปฏิบัติการร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยเฉพาะภาพถ่ายบริเวณพื้นที่ที่มีความขัดแย้งและพื้นที่เป้าหมายที่ส่งผลกระทบต่ออำานาจ

กำาลังรบของฝ่ายเรา ในกรณีที่เหล่าทัพต้องการข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมของกองทัพอากาศ

เพื่อสนับสนุนการยุทธสามารถประสานขอรับการสนับสนุนจากกองทัพอากาศได้โดยตรง

 การสนบัสนนุภารกจิความมัน่คงของชาต ิการสนบัสนนุภารกจิป้องกนัและบรรเทาภัยพบิติั

ทางธรรมชาติ เช่น ดาวเทียมลาดตระเวนและเฝ้าตรวจทางอวกาศ และการสื่อสารโทรคมนาคม

ทางอวกาศ ข้อมูลภาพถ่ายท่ีได้จากดาวเทียมสามารถนำามาใช้ในการวางแผนและเตรียมการ

เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันเวลา และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง

ระบบสื่อสารโทรคมนาคมผ่านดาวเทียมยังเป็นประโยชน์ในการสถาปนาข่ายการติดต่อสื่อสาร

และเช่ือมโยงข้อมูลในพื้นท่ีท่ีระบบการติดต่อสื่อสารปกติถูกทำาลาย การเฝ้าระวังทางอวกาศ 

เพื่อตรวจและติดตามตำาแหน่งดาวเทียมของประเทศไทย เพื่อให้อยู่ในตำาแหน่งวงโคจรที่ถูกต้อง

และเหมาะสม และการติดตามการย้ายตำาแหน่งของดาวเทียมออกจากวงโคจรเมื่อหมดอายุ

การใช้งานหรอืหมดสมัปทาน พร้อมทัง้ยงัเฝ้าระวงัและตรวจสอบเพ่ือไม่ให้ดาวเทยีมของประเทศอืน่

มาใช้ตำาแหน่งวงโคจรดาวเทียมของประเทศไทย หรือแจ้งเตือนวัตถุอวกาศท่ีมีแนวโน้มจะ

เข้าชนกับดาวเทียมของไทย

 การสร้างความร่วมมือด้านกิจการอวกาศ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือพันธมิตรกับ

หน่วยงานในประเทศ องค์การระหว่างประเทศและประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อการถ่ายทอด

องค์ความรูแ้ละเทคโนโลย ี รวมทัง้เพือ่การพฒันาบคุลากรสำาหรบัการสำารวจอวกาศ การวจิยัพฒันา 

นวัตกรรมทางอวกาศ และกฎหมาย กฎ/กติกาที่  เ ก่ียวข้องกับกิจการอวกาศ รวมทั้ง

การแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงทางอวกาศ

 

๒๗



๓.๔  บทสรุป

 จากยุทธศาสตร์และความต้องการกำาลังรบ ซ่ึงกล่าวถึงบทบาท หน้าท่ีและภารกิจ 

ที่กองทัพอากาศต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ตลอดจนการใช้กำาลังพลและยุทโธปกรณ์

เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ สำาหรับความเชื่อในการเตรียมกำาลังและใช้กำาลังของกองทัพ

อากาศนั้น ประกอบด้วยการปฏิบัติการทางอากาศ การปฏิบัติการทางไซเบอร์ และการปฏิบัติการ

ทางอวกาศ ซึ่งการปฏิบัติการดังกล่าวเป็นแนวทางที่กองทัพอากาศจะนำาไปปฏิบัติให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์ทางยุทธศาสตร์ โดยมีโครงสร้างและขีดความสามารถที่ต้องการ รวมทั้งแผนความ

ต้องการระยะปานกลางและกรอบงบประมาณขั้นต้น ดังจะกล่าวต่อไป   

๒๘



บทที่ ๔ 

โครงสร้ำงและขีดควำมสำมำรถที่ต้องกำร 

๔.๑  หลักกำรส�ำคัญ

 ๔.๑.๑ กำรปฏิรูปและปรับปรุงโครงสร้ำงหน่วยงำน/ก�ำลังรบ

 กองทพัอากาศมคีวามจำาเป็นต้องปรบัปรงุโครงสร้างองค์กรให้มขีนาดเหมาะสม สอดคล้อง

กับบทบาทหน้าท่ีและสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง โดยพิจารณาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ พิจารณาปรับลดหน่วยงานหรือตำาแหน่งที่ไม่มี

ความจำาเป็น หรือที่มีความซำ้าซ้อน รวมทั้งจัดตั้งหน่วยงานหรือตำาแหน่งใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับ

บทบาทหน้าที่ เทคโนโลยี และแนวทางการปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่ 

 เทคโนโลยีการทหารส่งผลให้ยุทโธปกรณ์ในปัจุบันมีขีดความสามารถและคุณภาพสูง

ขึน้ กองทพัอากาศจงึต้องปรบัปรงุอตัรากำาลงัรบและจำานวนยทุโธปกรณ์ให้เหมาะสมและสอดคล้อง 

โดยมุ่งเน้นคุณภาพเหนือปริมาณ มีจำานวนท่ีเหมาะสม คำานึงถึงการใช้ขีดความสามารถและ

คุณภาพของยุทโธปกรณ์มากกว่าการมียุทโธปกรณ์จำานวนมาก การเตรียมกำาลังรบและจัดหา

ยุทโธปกรณ์ จึงต้องตระหนักถึงจำานวนยุทโธปกรณ์ที่เพียงพอกับการปฏิบัติภารกิจในสภาวะ

ปัจจุบันเป็นสำาคัญ โดยกำาหนดแนวทางและระยะเวลาที่เหมาะสมในการระดมสรรพกำาลัง

เพื่อรองรับการเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะไม่ปกติ

 ๔.๑.๒ กำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญ

 การพัฒนากำาลังรบและการจัดหายุทโธปกรณ์ของกองทัพอากาศมีราคาค่อนข้างสูง 

ในขณะที่งบประมาณท่ีได้รับมีจำากัด กองทัพอากาศจึงต้องจัดลำาดับความสำาคัญของการพัฒนา

อย่างสมดุลในทุกมิติ ทั้งนี้ การเสริมสร้างกำาลังรบมิสามารถสร้างได้ในชั่วข้ามคืน หากแต่ต้องใช้

ระยะเวลาในการเตรียมการนาน จึงต้องวางแผนด้วยความรอบคอบ เพื่อให้สามารถใช้งานอย่าง

คุ้มค่า เต็มประสิทธิภาพ และครบอายุการใช้งาน

 กองทัพอากาศให้ความสำาคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถซ่ึงเป็นภารกิจหลัก

ของกองทัพอากาศ ในขณะเดียวกันขีดความสามารถดังกล่าวสามารถใช้ประโยชน์ท้ังทางทหาร

และพลเรือน เช่น เครื่องบินลำาเลียงสามารถใช้งานได้ทั้งการลำาเลียงทางอากาศยุทธวิธีและ

สนับสนุนการขนส่งทางอากาศเพื่อช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาประเทศ เฮลิคอปเตอร์

สำาหรับการค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบสามารถใช้งานสนับสนุนการค้นและช่วยชีวิต

อากาศยานอบุตัเิหตแุละการส่งกลบัสายแพทย์ เครือ่งบนิลาดตระเวนทางอากาศสามารถใช้ในการ

ลาดตระเวนสำารวจภูมิประเทศ รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติ และรายงานสภาพการจราจร

ในสภาวะวิกฤต เป็นต้น

๒๙



 นอกจากน้ีกองทัพอากาศยังพัฒนาขีดความสามารถด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับ

หน่วยงานภายในประเทศ รวมทั้งลดความซำ้าซ้อนและประหยัดงบประมาณในการพัฒนา เช่น 

การบูรณาการข้อมูลการจราจรทางอากาศร่วมกับบริษัทวิทยุการบิน การเชื่อมโยงระบบเรดาร์

จากเหล่าทัพอื่นสู่ระบบบัญชาการและควบคุมทางอากาศ เป็นต้น

 ๔.๒.๓ กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรส่งก�ำลังบ�ำรุง

 ระบบส่งกำาลงับำารงุถือเป็นเส้นเลอืดหลกัในการปฏบิติังานของกองทพัอากาศ การวางแผน

และบริหารจัดการด้านการส่งกำาลังบำารุงให้มีประสิทธิภาพ จะทำาให้การใช้งานยุทโธปกรณ์มีความ

คุ้มค่า การปรับปรุงและพัฒนาระบบคลังให้มีประสิทธิภาพ มีพัสดุคงคลังที่เหมาะสมตามความ

จำาเป็น บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์และการคาดคะเน เพื่อเตรียมการจัดหา

อะไหล่ล่วงหน้า 

 กองทัพอากาศกำาหนดแนวทางการบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชนภายในประเทศ 

เพื่อใช้ขีดความสามารถของภาคเอกชนท่ีมีศักยภาพภายใต้เงื่อนไขและมาตรฐานความปลอดภัย 

โดยดำารงขีดความสามารถกองทัพอากาศเท่าท่ีจำาเป็น เช่น การจ้างเหมาซ่อมบำารุง การเช่า

โครงสร้างพ้ืนฐาน การผลิตช้ินส่วนสำาคัญของยุทโธปกรณ์ และการขนส่งยุทโธปกรณ์ เป็นต้น 

ซ่ึงเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการส่งกำาลงับำารงุ อกีทัง้เป็นการสนบัสนนุอตุสาหกรรมภายในประเทศ

 นอกจากนี้กองทัพอากาศดำาเนินการพัฒนาฐานข้อมูลประวัติของหน่วยงานและบริษัท

เอกชนท้ังภายในและภายนอกประเทศเพื่อเป็นทางเลือกในการส่งกำาลังบำารุง รวมทั้งรวบรวม

ประวัติการดำาเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการส่งกำาลังบำารุงที่ผ่านมา เช่น ระยะ

เวลาดำาเนินการ ราคา การส่งมอบ คุณภาพ และประวัติการทิ้งงานหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา 

เป็นต้น เพือ่เป็นข้อมลูประกอบการพจิารณาคดัเลอืกบรษิทัทีม่คีวามเชือ่ถอืได้ในการส่งกำาลงับำารงุ

ของกองทัพอากาศในอนาคต

 ๔.๑.๔ กำรจัดหำพร้อมกำรพัฒนำ

 กองทัพอากาศดำาเนินการตามหลักนิยมกองทัพอากาศ โดยยึดหลักการจัดหาพร้อม

การพัฒนา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งพิจารณาให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมให้

กองทัพอากาศสามารถพัฒนาต่อยอดได้เอง รวมทั้งการส่งเสริมให้บริษัทอุตสาหกรรมในประเทศ

ที่มีศักยภาพและมีมาตรฐาน เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนายุทโธปกรณ์ เช่น ชิ้นส่วนอะไหล่ 

ซอฟต์แวร์ระบบปฏบิตักิารบนิและการทดสอบการตดิตัง้และใช้งานระบบอาวธุกบัอากาศยาน  เป็นต้น

รวมทัง้การส่งเสรมิการจดัตัง้ศนูย์ Maintenance, Repair and Overhual (MRO) ภายในประเทศ 

นอกจากน้ี กองทัพอากาศต้องพิจารณาการมีกรรมสิทธิ์ในการพัฒนาต่อยอดเพ่ือใช้งานภายใน

กองทัพอากาศในอนาคต ทั้งการพัฒนาโดยกองทัพอากาศเอง หรือการจ้างหน่วยงานหรือ

บริษัทเอกชนในประเทศ เพื่อพัฒนาตามความต้องการของกองทัพอากาศ 

๓๐



๔.๒  ขีดควำมสำมำรถส�ำคัญและก�ำลังทำงอำกำศในอนำคต

 ๔.๒.๑ กำรปฏิบัติกำรรบทำงอำกำศ

 หน้าที่สำาคัญของกองทัพอากาศ คือ การปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ โดย

กองทัพอากาศต้องเตรียมยุทโธปกรณ์และกำาลังพลให้มีความพร้อม เพื่อป้องปรามฝ่ายตรงข้าม 

มิให้คิดทำาสงครามหรือใช้กำาลังทหารในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง รวมทั้ง หากจำาเป็นต้อง

ปฏิบัติการทางอากาศในการสู้รบ กองทัพอากาศต้องสามารถเอาชนะฝ่ายตรงข้ามที่เป็นฝ่าย

รุกรานได้ ยุทโธปกรณ์หลักในการปฏิบัติการรบทางอากาศ ได้แก่ เครื่องบินขับไล่/โจมตี และ

ระบบอาวุธของเครื่องบินขับไล่/โจมตี

 กองทัพอากาศกำาหนดแผนการจัดหาเครื่องบินขับไล่/โจมตี แบบต่าง ๆ ในห้วงระยะ

เวลา ๑๐ ปี เพื่อทดแทนเครื่องบินที่มีแผนปลดประจำาการโดย (๑) วางแผนจัดหาเพิ่มเติมเพื่อให้

ครบตามโครงสร้างกำาลังรบ (๒) ปรับปรุงเครื่องบินให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น ได้แก่ F-5TH, 

AU-23 และ A-JET และ (๓) กำาหนดแผนการพัฒนาเพิ่มศักยภาพอากาศยานไร้คนขับติดอาวุธ

ในภารกิจการบินรบทางยุทธวิธีอีกด้วย

 ด้านระบบอาวุธของเครื่องบินขับไล่/โจมตี กองทัพอากาศกำาหนดแนวทางการจัดหา

และพัฒนาระบบอาวุธที่มีความชาญฉลาด มีความแม่นยำา และสามารถใช้งานได้ในระยะไกล 

โดยมุ่งเน้นคุณภาพและศักยภาพของอาวุธเหนือปริมาณ เช่น จรวดนำาวิถีด้วยความร้อน 

จรวดนำาวิถีแบบ BVR ระเบิดอากาศสู่พื้นนำาวิถี และจรวดอากาศสู่พื้น เป็นต้น โดยมีแผนลด

จำานวนการสะสมอาวุธเพื่อสำารองสงคราม รวมทั้งต้องสามารถพัฒนาเพื่อติดตั้งใช้งานกับ

เครื่องบินขับไล่/โจมตีของกองทัพอากาศท่ีมีใช้งานได้หลายแบบ เพื่อลดประเภทและรูปแบบ

ของอาวุธ

๓๑



 ยิ่งไปกว่านั้น กองทัพอากาศให้ความสำาคัญกับการใช้งานอากาศยานและระบบอาวุธ

ได้อย่างเสรีด้วยกองทัพอากาศเอง ซึ่งกำาหนดแผนการพัฒนาระบบปฏิบัติการด้านการบินและ

แผนการพัฒนาระบบอาวุธ ประกอบด้วยการทดสอบและประเมินการพัฒนา ตลอดจนให้การ

สนับสนุนบริษัทภายในประเทศ เพื่อลดข้อจำากัดในการใช้งานและการส่งกำาลังบำารุง

 ๔.๒.๒ กำรป้องกันทำงอำกำศ

 กองทัพอากาศต้องปฏิบัติภารกิจการป้องกันทางอากาศตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง ๗ วัน

โดยการเฝ้าระวังป้องกันอากาศยานที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงในห้วงอากาศของประเทศ 

ซึ่งระบบการป้องกันทางอากาศประกอบด้วยองค์ประกอบสำาคัญ ดังนี้

 o เรดาร์ภาคพื้น มีติดตั้งใช้งานทั่วประเทศ ได้แก่ M/743D, AN/TPS-77, AN/TPS-78,

    RAT-31DL, AN/FPS-130X รวมท้ังระบบเรดาร์เคล่ือนท่ี แบบ Kronos และ 

    Giraff-180

 o อากาศยานที่ติดตั้งระบบเรดาร์ Airborne Early Warning (AEW) ได้แก่ SAAB-340  

             AEW

 o ระบบบัญชาการและควบคุม ทอ.ใช้งานระบบ Air Command and Control (ACCS) 

    ซึ่งกองทัพอากาศร่วมดำาเนินการผลิตกับประเทศสวีเดน

 o เครื่องบินขับไล่/โจมตี ได้แก่ F-16MLU, F-16ADF และ Gripen เป็นต้น

 กองทัพอากาศกำาหนดแนวทางการพัฒนาระบบเรดาร์ภาคพื้น โดยการจัดหาทดแทน

เมือ่ครบอาย ุหรอืการดำารงขีดความสามารถให้สามารถขยายระยะเวลาในการใช้งานได้อย่างต่อเน่ือง 

รวมทั้งการเชื่อมต่อข้อมูลจากระบบเรดาร์แบบเคลื่อนที่กับเหล่าทัพอื่น ทั้งนี้ กองทัพอากาศต้อง

ดำาเนินการจัดหาระบบเรดาร์ทดแทน AN/FPS-130X และ AN/TPS-78 ที่จะต้องปลดประจำาการ 

รวมทั้งการปรับปรุงระบบเรดาร์ AEW และเพิ่มขีดความสามารถในการบัญชาการและควบคุม 

ของ SAAB-340AEW

 กองทัพอากาศกำาหนดแนวทางการพัฒนาระบบเชือ่มโยงข้อมูลทางยทุธวธิ ี(TDL) โดยต้อง

เชือ่มโยงเข้ากบัระบบบัญชาการและควบคมุของกองทพัอากาศ รวมทัง้อากาศยานในระบบปฏบิติัการ

ของกองทัพอากาศต้องมีระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี ซึ่งเป็นแนวทางการปฏิบัติการ

ทีใ่ช้เครอืข่ายเป็นศนูย์กลางอย่างเตม็รปูแบบของกองทพัอากาศ ทัง้นี ้การจดัหาอากาศยานแบบใหม่ 

การปรบัปรงุขดีความสามารถอากาศยานทีม่ใีช้งานอยูเ่ดิม และการพัฒนาระบบบญัชาการควบคมุ

ในอนาคต ต้องสามารถติดตั้งใช้งานระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี และสามารถดำาเนินการเพื่อ

เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้
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 กองทัพอากาศกำาหนดแนวทางการพัฒนาระบบบัญชาการและควบคุมให้มีขีดความ

สามารถในการตดิต่อสือ่สารและเชือ่มโยงข้อมลูผ่านระบบดาวเทียมส่ือสาร รวมท้ังการบรูณาการ

ข้อมูลจากระบบตรวจจับในมิติทางอากาศ มิติไซเบอร์ และมิติอวกาศ เพ่ือการบัญชาการ

และควบคุมการปฏิบัติการทั้ง ๓ มิติของกองทัพอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ

 ๔.๒.๓ กำรล�ำเลียงทำงอำกำศ

 กองทพัอากาศปฏบัิตภิารกจิการลำาเลยีงทางอากาศทัง้ในภาวะปกตแิละไม่ปกตซ่ึิงแนวโน้ม

ความต้องการใช้งานเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ การบินรับ-ส่งเสด็จฯ การบินรับ-ส่งบุคคลสำาคัญ 

การบินลำาเลยีงกำาลงัพลและยทุโธปกรณ์ การส่งกลบัสายแพทย์ การอพยพประชาชนออกจากพืน้ที่

ขัดแย้ง การขนส่งทางอากาศเพื่อช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาประเทศ เป็นต้น

 ปัจจุบันกองทัพอากาศได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชน และบริษัทสายการบิน

ภายในประเทศ เพือ่ปฏิบัตภิารกจิการลำาเลยีงทางอากาศร่วมกันในกรณฉีกุเฉนิและภาวะไม่ปกติ 

ทั้งนี้ กองทัพอากาศยังคงจำาเป็นต้องพัฒนาและดำารงขีดความสามารถในการลำาเลียงทางอากาศ 

เน่ืองจากการพัฒนาขีดความสามารถใช้ระยะเวลานาน รวมทั้งสายการบินเอกชนไม่สามารถ

ปฏิบัติภารกิจได้ทุกภารกิจและทุกพ้ืนท่ี เช่น การบินยุทธวิธี การบินในพ้ืนที่ No Fly Zone 

การบินขึ้น/ลงในสนามบินที่พื้นผิวทางยุทธวิธี หรือพื้นที่เสี่ยงภัยต่าง ๆ  เป็นต้น ซึ่งกองทัพอากาศ

มีความต้องการอากาศยานเพื่อปฏิบัติภารกิจใน ๓ พื้นที่ ดังนี้

 o  พืน้ทีป่ฏบิตักิารระยะใกล้ ครอบคลมุพืน้ทีภ่ายในประเทศและภมูภิาคอาเซียน ต้องการ

    อากาศยานที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก มีความคล่องตัวในการปฏิบัติภารกิจ และสามารถ 

    วิ่งขึ้นและลงสนามในสนามบินที่มีระยะทางจำากัดได้ ภารกิจส่วนใหญ่ ได้แก่ การบิน

    รบั-ส่งเสดจ็ฯ การบนิรบั-ส่งบคุคลสำาคญั และการช่วยเหลือประชาชน ซึง่อากาศยาน

    ของกองทัพอากาศปัจจุบันที่อยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ATR 72, SSJ-100 และเฮลิคอปเตอร์

    รับ-ส่งเสด็จพระราชดำาเนิน และเฮลิคอปเตอร์รับ-ส่งบุคคลสำาคัญแบบต่าง ๆ

 o พ้ืนที่ปฏิบัติการระยะปานกลาง ครอบคลุมภูมิภาคเอเชีย ใช้อากาศยานที่มีระวาง

    บรรทุกเพิ่มขึ้น และมีพิสัยบินระยะปานกลาง สามารถวิ่งขึ้นและลงสนามได้ใน

    ทุกสนามบินของกองทัพอากาศ เพื่อปฏิบัติภารกิจการบินรับ-ส่งเสด็จฯ การบิน

    รับ-ส่งบุคคลสำาคัญ การบินสนับสนุนการฝึกร่วม/ผสมในต่างประเทศ การบินขนส่ง 

    ยุทโธปกรณ์จากต่างประเทศ และการบินลำาเลียงทางยุทธวิธี ซึ่งอากาศยานของ

    กองทัพอากาศปัจจุบันที่อยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ C-130H, A319, A320 และ B737-800 

    ซึ่งสามารถใช้งานในระยะใกล้ได้ด้วย โดยสนามบินต้องมีระยะทางและอุปกรณ์ที่เป็น

    ไปตามมาตรฐาน

๓๓



 o  พื้นที่ปฏิบัติการระยะไกล ครอบคลุมการปฏิบัติภารกิจทั่วโลก สมควรใช้อากาศยาน

    ขนาดใหญ่ มีพิสัยบินไกล บรรทุกได้จำานวนมาก ๆ โดยส่วนใหญ่ใช้ในภารกิจการบิน

        รับ-ส่งเสด็จฯ การบินรับ-ส่งบุคคลสำาคัญ การบินสนับสนุนการฝึกร่วม/ผสมใน

    ต่างประเทศ และการบินขนส่งยุทโธปกรณ์จากต่างประเทศ ซ่ึงอากาศยานของ

    กองทัพอากาศปัจจุบันที่อยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ Airbus 340

 ในห้วงระยะเวลา ๑๐ ปี ข้างหน้า กองทัพอากาศต้องพิจารณาการจัดหาเฮลิคอปเตอร์

แบบ S70i เพิม่เตมิ รวมท้ังการจดัหาเครือ่งบินลำาเลยีง เพือ่ทดแทน C-130H, A319 และ B737-800 

ท่ีต้องปลดประจำาการตามสภาพการใช้งาน ตลอดจนการวางแผนการส่งกำาลังบำารุงให้สามารถ

ดำารงสถานภาพความพร้อมอากาศยานเพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจที่ต ้องการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

 นอกจากอากาศยานและระบบการส่งกำาลังบำารุงในการปฏิบัติภารกิจ กองทัพอากาศ

ต้องจัดหาอุปกรณ์ทั่วไปและอุปกรณ์พิเศษประกอบการปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น อุปกรณ์

การลำาเลียงทางอากาศ อุปกรณ์การขนส่งสายแพทย์ อุปกรณ์ Air Delivery System (ADS) 

รถยก และรถขนอุปกรณ์ เป็นต้น

 ๔.๒.๔ กำรค้นหำและช่วยชีวิต

 กองทพัอากาศดำารงศกัยภาพและขดีความสามารถในการค้นหาและช่วยชวีติ ในภาพรวม 

ของประเทศทัง้ทางทหารและพลเรอืน  เพือ่ปฏบิตักิารค้นหาและช่วยชวีติในพ้ืนท่ีการรบและพ้ืนท่ี

เสี่ยงภัย การค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย การส่งกลับสายแพทย์ การช่วยเหลือ

ประชาชนจากภัยพิบัติ รวมทั้งเพื่อรองรับแนวความคิดในการจัดตั้งหน่วยงานค้นหาช่วยชีวิตและ

บรรเทาสาธารณภัยอาเซียน โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง

 ปัจจุบันกองทัพอากาศบรรจุเฮลิคอปเตอร์ แบบ EC725 และ UH-1H ประจำาการ 

ณ หน่วยบินค้นหาและช่วยชีวิตของกองทัพอากาศทั่วประเทศ ซึ่งกองทัพอากาศมีแผนการจัดหา

เฮลคิอปเตอร์เพ่ิมเตมิเพ่ือทดแทน UH-1H ทีจ่ะปลดประจำาการ รวมทัง้อปุกรณ์สำาหรับอากาศยาน

แผนค้นหาและช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางอากาศและทางทะเลแห่งชาติ
๙

๙
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และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องให้ครบถ้วนตามโครงสร้างกำาลังรบสำาหรับปฏิบัติภารกิจการค้นหาและ

ช่วยชีวิต เพื่อรองรับความต้องการของประเทศ รวมทั้งการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วย

ค้นหาช่วยชีวิตและบรรเทาสาธารณภัยอาเซียนในอนาคต

 ๔.๒.๕ กำรปฏิบัติกิจเฉพำะพิเศษ

 กองทัพอากาศได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติเพื่อสนับสนุนหน่วยงานของรัฐในกิจการด้าน

ความมั่นคง การพัฒนาประเทศ และการช่วยเหลือประชาชน ยิ่งไปกว่านั้นกองทัพอากาศยังใช้

ขีดความสามารถกำาลังทางอากาศในการปฏิบัติกิจเฉพาะพิเศษ เช่น การปฏิบัติการฝนหลวง 

การควบคุมไฟป่า การโปรยนำ้าสลายหมอกควัน การบินลาดตระเวนทางอากาศเพื่อให้ข้อมูล

สถานการณ์ในภารกิจสำาคัญของรัฐบาล การบินตรวจสอบทรัพยากรธรรมชาติ การบินตรวจสอบ

เส้นทางนำ้า/เส้นทางการคมนาคมและการขนส่งของประเทศ และการบินกระจายเสียง เป็นต้น

 ปัจจุบนักองทพัอากาศใช้งาน AU-23, BT-67 และ C-130H ในการปฏบิติักจิเฉพาะพิเศษ

ดงักล่าว แม้อากาศยานดงักล่าวมอีายกุารใช้งานสงูแต่กองทพัอากาศได้ดำาเนนิการซ่อมบำารุงและ

ปรบัปรงุขดีความสามารถอย่างต่อเนือ่ง ซึง่ก็ยงัคงสามารถใช้งานได้อย่างมปีระสิทธภิาพและคุม้ค่า 

อย่างไรก็ตามกองทัพอากาศคงต้องพิจารณาจัดหาอากาศยานที่เหมาะสมเพื่อทดแทน AU-23, 

BT-67 และ C-130H ต่อไปในอนาคต

 ๔.๒.๖ กำรข่ำวกรอง กำรเฝ้ำตรวจ และกำรลำดตระเวน

 กองทพัอากาศพฒันาขีดความสามารถด้านการข่าวกรอง การเฝ้าตรวจ และการลาดตระเวน 

อย่างเป็นระบบ เพือ่รวบรวมและวเิคราะห์ข้อมลู ข่าวสาร และข่าวกรองสำาหรับการตัดสินตกลงใจ

และปฏิบัติภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยปัจจุบันมีเครื่องมือหลากหลายแบบ

ในการปฏบิตัภิารกจิ ได้แก่ อากาศยาน อากาศยานไร้คนขบั ดาวเทยีม และระบบข่าวกรองไซเบอร์

โดยกำาหนดแนวทางการใช้งานเครือ่งมอื และบรูณาการระบบตรวจจับต่าง ๆ เพ่ือให้เกดิประโยชน์

สูงสุด
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 ปัจจุบันกองทัพอากาศปฏิบัติภารกิจการข่าวกรอง การเฝ้าตรวจ และการลาดตระเวน 

โดยอากาศยานและอุปกรณ์ประกอบการปฏิบัติภารกิจที่สำาคัญ ดังนี้

 o  เครื่องบินที่ปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนทางอากาศ ประกอบด้วย AU-23, DA-42 และ 

     SAAB-340 E/C 

 o  เครื่องบินขับไล่/โจมตี ที่สามารถติดตั้งกระเปาะลาดตระเวนและชี้เป้า เพื่อปฏิบัติ

     ภารกิจลาดตระเวนทางอากาศ ประกอบด้วย F-16 MLU และ Gripen

 o  อากาศยานไร้คนขับ ได้แก่ Aerostar, U1 และ Dominator

 o  กล้องลาดตระเวนและถ่ายภาพทางอากาศ ประกอบด้วย A3, A3 Edge, CA-295, 

     UltraCAM, Star Safire III, Star Safire 380HD, LDH, QUAD1 และ TR-Stamp

 o  กระเปาะลาดตระเวนและชี้เป้าทางอากาศ ได้แก่ Sniper และ Litening 

 o  ดาวเทียมถ่ายภาพ ได้แก่ NAPA-1 และ NAPA-2

 ขีดความสามารถด้านการข่าวกรอง การเฝ้าตรวจ และการลาดตระเวน เป็นขีดความ

สามารถหนึ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งด้านการทหารและพลเรือน ซึ่งกองทัพอากาศใช้ขีดความสามารถ

ดงักล่าวในการสนบัสนนุหน่วยงานภาครฐัในการปฏิบติัภารกจิตามนโยบายรฐับาล เช่น การลาดตระเวน

และเฝ้าตรวจการทำาประมงผิดกฎหมาย การสำารวจความสูงภูมิประเทศเพื่อวิเคราะห์ทางนำ้าไหล 

การบินสำารวจและรายงานสถานการณ์ในพ้ืนที่ภัยพิบัติ การสำารวจทรัพยากรธรรมชาติ และ

การสำารวจและรายงานสถานภาพการจราจรในห้วงเวลาวิกฤต รวมทั้งการรายงานสถานการณ์ 

Near Real Time เพื่อการตัดสินตกลงใจในสถานการณ์สำาคัญต่าง ๆ เป็นต้น 

 กองทพัอากาศตระหนักถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยอีปุกรณ์การลาดตระเวนทางอากาศ

ที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว จึงต้องวางแผนการจัดหาทดแทน รวมทั้งการบริหารจัดการการซ่อมบำารุง

อย่างรอบคอบ โดยกองทพัอากาศกำาหนดแผนการจดัหากระเปาะลาดตระเวนและชีเ้ป้าทางอากาศ

เพิ่มเติม รวมทั้งการปรับปรุงขีดความสามารถอากาศยานไร้คนขับแบบ Dominator และ U1
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 ๔.๒.๗ ฐำนบินและกำรป้องกันฐำนบิน

 สนามบินและฐานบินถือเป็นองค์ประกอบหลักในการปฏิบัติการทางอากาศ ดังนั้น

กองทัพอากาศจึงจำาเป็นต้องต้องพัฒนาและดำารงขีดความสามารถของฐานบินปฏิบัติการหลัก 

ฐานบินปฏิบัติการหน้า และฐานบินปฏิบัติการพิเศษ ให้มีความพร้อมตลอดเวลาเพื่อรองรับ

การปฏิบัติการของกองทัพอากาศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุง สนามบิน อาคารสถานที่ 

ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน รวมทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์สนับสนุนการบิน และสิ่งอำานวยความ

สะดวกในการปฏิบัติภารกิจของแต่ละฐานบิน 

 นอกจากนี้กองทัพอากาศยังมีแผนการพัฒนาสนามบินปฏิบัติการสำารองท่ีสำาคัญเพ่ือให้

เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติ เช่น การพัฒนาสนามบินนำ้าพองเป็นศูนย์ฝึกบินทางอากาศ

อาเซียน การพัฒนาสนามบนิเชยีงรายเป็นสนามบนิสำาหรบัเฮลคิอปเตอร์และอากาศยานขนาดเลก็

รวมทั้งศูนย์ซ่อมบำารุงอากาศยานขนาดเล็กของภูมิภาค การพัฒนาสนามบินวัฒนานครเป็นศูนย์

อากาศยานไร้คนขับกองทัพอากาศ เป็นต้น ทั้งนี้ กองทัพอากาศอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็น

ไปได้ และกำาหนดแนวทางการพฒันาในลกัษณะการบูรณาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

และภาคเอกชนของไทยและต่างประเทศ

 กองทัพอากาศตระหนักถึงระบบการรักษาความปลอดภัยฐานบินที่ต้องเป็นไปตาม

มาตรฐานสากล โดยมีระบบเวรยามรักษาการณ์ รวมทั้งการลาดตระเวนพื้นที่ทั้งภายในและ

ภายนอกสนามบนิตามวงรอบท่ีกำาหนด ซึง่มกีารพฒันาระบบกล้องวงจรปิดและระบบรัว้อเิลก็ทรอนกิส์ 

ตลอดจนการจัดหายุทโธปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัยทดแทนเมื่อครบอายุ เช่น ปืนพก 

วิทยุสื่อสารทางยุทธวิธี เสื้อเกราะ และยานยนต์สำาหรับการลาดตระเวน เป็นต้น

 การป้องกันฐานบินจากการจารกรรม และการโจมตีจากฝ่ายตรงข้าม ซึ่งกองทัพอากาศ

ต้องดำารงขีดความสามารถในการป้องกันฐานบินของแต่ละกองบิน โดยการจัดหายุทโธปกรณ์

ท่ีจำาเป็น และระบบต่อสู้อากาศยานระยะต่าง ๆ เพิ่มเติมหรือจัดหาทดแทนให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ด้านความมั่นคงในปัจจุบัน เช่น ปืนต่อสู้อากาศยาน และจรวดต่อสู้อากาศยาน 

เป็นต้น ทั้งน้ี รวมไปถึงระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ ในแต่ละฐานบิน ซ่ึงเป็นการป้องกัน

ภัยคุกคามใหม่ท่ีกระทบต่อความมั่นคงและส่งผลต่อทรัพยากรหลักของกองทัพอากาศซ่ึงอยู่ใน

ทุกฐานบิน

 ๔.๒.๘ กำรปฏิบัติกำรทำงไซเบอร์ 

 การปฏิบัติภารกิจภายใต้แนวความคิดการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง ระบบ

เครือข่ายจำาเป็นต้องมีความเสถียร ม่ันคง และปลอดภัย ดังนั้นกองทัพอากาศจึงต้องพัฒนา

ขดีความสามารถในการปฏิบตักิารทางไซเบอร์ โดยเฉพาะการรกัษาความปลอดภยัทางไซเบอร์ของ

ระบบบัญชาการควบคุม ระบบเครือข่ายของระบบป้องกันภัยทางอากาศ และระบบเครือข่าย
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ทางยทุธการอืน่ ๆ โดยกองทพัอากาศต้องดำาเนนิการพฒันาปรบัปรงุระบบรกัษาความปลอดภัยทาง

ไซเบอร์ทัง้ภายในและภายนอก รวมทัง้การเชือ่มต่อและบรูณาการข้อมลูกับหน่วยงานหรือระบบอืน่

ทั้งภายในและภายนอกต้องมีมาตรฐานการเชื่อมต่อและความปลอดภัยทางไซเบอร์

 การพัฒนาขีดความสามารถในห้วงระยะเวลา ๑๐ ปี ข้างหน้าของกองทัพอากาศ 

เป็นการมุ่งเน้นการพัฒนากำาลังพลด้านไซเบอร์ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำาเป็นทั้งใน

การปฏิบัติการเชิงป้องกันและเชิงป้องปราม โดยให้ความสำาคัญกับการรักษาความปลอดภัยทาง

ไซเบอร์ของระบบบญัชาการควบคมุ ระบบเครอืข่ายของระบบป้องกนัภยัทางอากาศเป็นลำาดับแรก 

อนึง่ กองทพัอากาศกำาหนดเป้าหมายในการพฒันาเคร่ืองมอืและโปรแกรมไซเบอร์ท่ีจำาเป็นด้วยตนเอง

 ๔.๒.๙ กำรปฏิบัติกำรทำงอวกำศ

 กองทพัอากาศรเิริม่การพฒันาขดีความสามารถการปฏบิติัการในมติิอวกาศ เพ่ือวางรากฐาน

กิจการด้านความมั่นคงในอวกาศ รวมท้ังเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจอื่นในมิติทางอากาศ 

และมิติไซเบอร์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางอวกาศเชิงรับ ได้แก่ 

การสังเกตการณ์ห้วงอวกาศ การข่าวกรอง การเฝ้าตรวจ และการลาดตระเวนทางอวกาศ รวมทั้ง

การสื่อสารและโทรคมนาคมทางอวกาศ

 การพัฒนาขีดความสามารถในการสังเกตการณ์ห้วงอวกาศ โดยการสร้างสถานีและ

ตดิตัง้กล้องโทรทรรศน์เพ่ิมเตมิในพืน้ทีเ่หมาะสม รวมทัง้การเข้าร่วมเป็นเครอืข่ายการสงัเกตการณ์

ห้วงอวกาศกับนานาชาติเพื่อยกระดับขีดความสามารถการเฝ้าระวังห้วงอวกาศ 

 นอกจากนี้ กองทัพอากาศยังกำาหนดแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถด้านดาวเทียม

เพื่อการปฏิบัติภารกิจด้านการข่าวกรอง การเฝ้าตรวจ และการลาดตระเวนทางอวกาศ และ

การสือ่สารและโทรคมนาคมทางอวกาศ โดยมเีป้าหมายเพ่ือให้สามารถดำาเนนิการพัฒนาดาวเทียม

และควบคุมการใช้งานได้เอง เพื่อตอบสนองความต้องการของกองทัพอากาศในอนาคต 

โดยกองทัพอากาศยังให้ความสำาคัญกับการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมในประเทศ เพื่อร่วมพัฒนา

๓๘



ระบบอุปกรณ์ภาคพื้นสำาหรับประกอบการใช้งาน และโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ สำาหรับควบคุม

และใช้งานดาวเทียมให้ตรงตามความต้องการของกองทัพอากาศเพื่อปฏิบัติการทางอวกาศ 

 ๔.๒.๑๐ กำรฝึกอบรมนักบิน

 กองทัพอากาศมีศักยภาพในการผลิตนักบินรบที่มีคุณภาพทัดเทียมมาตรฐานทาง

ทหารสากล เพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจด้านการบินกับเครื่องบินแบบต่าง ๆ ประกอบด้วย 

นักบินขับไล่/โจมตี นักบินลำาเลียง และนักบินเฮลิคอปเตอร์ โดยเริ่มต้นการฝึกบินขั้นพื้นฐาน

และขัน้ก้าวหน้าต้ังแต่โรงเรยีนการบิน การฝึกบนิทางยทุธวธิเีบือ้งต้นทีฝ่งูบนิฝึกนกับนิขบัไล่/โจมตี 

นักบินลำาเลียง และนักบินเฮลิคอปเตอร์ และการฝึกบินทางยุทธวิธีเฉพาะแบบในภารกิจต่าง ๆ 

ที่ฝูงบินยุทธวิธี นอกจากนี้กองทัพอากาศยังให้การสนับสนุนการฝึกบินพลเรือน

 ปัจจุบนักองทพัอากาศยงัคงพฒันากระบวนการฝึกอบรมนกับนิให้มปีระสทิธภิาพมากขึน้

อย่างต่อเนือ่ง โดยใช้เทคโนโลยด้ีานการฝึกทีส่ำาคญั เช่น Computer Base Training (CBT), Cockpit 

Procedure Training (CPT),  Simulator และ Embedded Tactical Training System 

(ETTS) เป็นต้น เพื่อเพิ่มทักษะและขีดความสามารถให้แก่ผู้รับการฝึก รวมทั้งเพื่อลดจำานวน

เที่ยวบินและค่าใช้จ่ายในการฝึกบิน นอกจากน้ีกองทัพอากาศดำาเนินการปรับปรุงหลักสูตร

การฝึกนักบินในภาพรวมทุกระดับของการฝึกบิน เพื่อให้สามารถเสริมสร้างทักษะใน

การปฏิบัติภารกิจที่ตรงตามความต้องการของฝูงบินยุทธวิธี

 ในระยะ ๑๐ ปี ข้างหน้า กองทัพอากาศต้องดำาเนินการจัดหาเครื่องบินฝึกเพื่อทดแทน 

CT-4A, CT-4E, T-41D และ PC-9 ซึง่ทยอยปลดประจำาการตามสภาพ รวมท้ังการจัดหาเพ่ิมเติม

เพื่อให้ครบตามความต้องการในฝูงบิน ได้แก่ DA-40, DA-42 และ T-50TH ซึ่งในการจัดหา

เครือ่งบนิใหม่ต้องประกอบด้วยระบบการฝึกแบบเบ็ดเสร็จ และหลักสูตรการฝึกอบรมท่ีตรงตาม

ความต้องการของกองทัพอากาศ โดยกองทัพอากาศต้องมีขีดความสามารถในการปรับปรุงหรือ

พัฒนาต่อยอดระบบการฝึกได้เองในอนาคต
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๔๐



บทที่ ๕ 

แผนควำมต้องกำรระยะปำนกลำงและกรอบงบประมำณขั้นต้น

๕.๑  หลักกำรส�ำคัญ

 แผนความต้องการระยะปานกลางเป็นการกำาหนดความต้องการในกรอบระยะ ๑๐ ปี 

(ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๗๓) ของกองทัพอากาศ เพื่อการป้องกันประเทศให้รอดพ้นจากภัยคุกคาม

เป็นสิง่ทีก่องทพัอากาศมคีวามจำาเป็นต้องจดัเตรียมกำาลงักองทพัอากาศให้เกดิความพร้อมไว้ต้ังแต่

ภาวะปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมของอาวุธยุทโธปกรณ์ให้มีความทันสมัย 

เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจและสอดคล้องกับหลักนิยมกองทัพอากาศ โดยมีเป้าหมายหลัก

ในการเตรยีมกำาลงัเพือ่การป้องกนัตนเอง การปกป้องผลประโยชน์ของชาต ิและความพร้อมในการ

ใช้กำาลังเพื่อการป้องปราม มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อคุกคามหรือรุกรานประเทศอื่นแต่อย่างใด 

 กองทัพอากาศกำาหนดแนวทางในการเตรียมกำาลังทางอากาศโดยคำานึงถึงภาระ

งบประมาณแผ่นดนิ ซึง่กำาลงัในส่วนนีจ้ะต้องมคีวามเป็นอเนกประสงค์ กะทัดรัด และอ่อนตัวตาม

หลกันยิมกองทพัอากาศ โดยมขีดีความสามารถในการรบในทุกมติิ มคีวามพร้อมรบตามท่ีกำาหนด 

และสามารถปฏิบัติภารกิจได้ตามต้องการ อาทิ การป้องกันและป้องปราม การต่อต้านภัยคุกคาม

ทีม่ต่ีออธปิไตยของน่านฟ้า การคุม้ครองเส้นทางคมนาคมทางอากาศและพ้ืนทีเ่ศรษฐกจิของประเทศ

ตลอดจนการรักษาผลประโยชน์ของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับของสถานการณ์ 

ทั้งนี้ ต้องสามารถยุติสถานการณ์ลักษณะที่ฝ่ายเราไม่เสียเปรียบในการเจรจาต่อรอง

 ปัจจุบัน ภาพรวมของการเตรียมกำาลังของกองทัพอากาศมุ่งเน้นการดูแลและการซ่อม

ปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีอยู ่เดิมให้ยังคง

สามารถดำารงการปฏบิติัภารกจิได้อย่างต่อเนือ่ง ซ่ึงกต้็องยอมรบัว่าอาวธุยทุโธปกรณ์ทีม่ปีระจำาการ

อยู่ในปัจจุบันนั้น ยุทโธปกรณ์หลายประเภทเป็นยุทโธปกรณ์ที่เราได้รับมาจากมิตรประเทศ หรือ

จัดหามาใช้งานตั้งแต่สมัยยุคสงครามเย็น อาทิเช่น เฮลิคอปเตอร์ และเครื่องบินรบต่าง ๆ 

ตามข้อเท็จจริงแล้ว ยุทโธปกรณ์ดังกล่าว จำานวนมากกว่าครึ่งมีอายุการใช้งานมานานมากกว่า 

๓๐ - ๕๐ ปี เช่น เครื่องบินขับไล่ F-5 E/F เริ่มประจำาการปี ๒๕๒๑  อายุการใช้งาน ๔๒ ปี

เครือ่งบนิลำาเลยีง C-130H เริม่ประจำาการปี ๒๕๒๓ อายกุารใช้งาน ๔๐ ปี เคร่ืองบนิแบบ AU-23 

เริ่มประจำาการปี ๒๕๑๕ อายุการใช้งาน ๔๘ ปี เครื่องบินฝึก T-41D และเฮลิคอปเตอร์ UH-1H 

เริ่มประจำาการปี ๒๕๑๑ อายุการใช้งาน ๕๒ ปี  เป็นต้น

๔๑



 ยุทโธปกรณ์หลายประเภทประเทศผู้ผลิตได้ยกเลิกสายการผลิตแล้ว แต่กองทัพอากาศ

ยังคงมีความจำาเป็นต้องประจำาการเนื่องจากการจัดหาทดแทนใช้เงินงบประมาณสูง จึงจัดสรร

งบประมาณที่ได้รับในแต่ละปีเพื่อปรับปรุง ยืดอายุการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพโดยคำานึง

ถึงความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ ยุทโธปกรณ์ของกองทัพอากาศจำานวนหนึ่งเริ่มชำารุด 

และบางส่วนไม่สามารถจัดหาอะไหล่ได้เน่ืองจากบริษัทผู ้ผลิตไม่ผลิตอะไหล่กับอากาศยาน

รุ่นเก่าแล้ว หากต้องการให้ผลิตอะไหล่ให้ก็จะมีราคาสูงมากเนื่องจากเป็นอะไหล่ที่ต้องสั่งทำาพิเศษ

จำานวนน้อยชิน้จงึมีราคาสงูมาก กองทพัอากาศจงึต้องวเิคราะห์ทกุปัจจยัอย่างรอบคอบและพจิารณา

จัดหายุทโธปกรณ์มาทดแทน เพื่อดำารงความพร้อมรบในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ

 สิง่ทีก่องทพัอากาศให้ความสำาคญัมากทีส่ดุ คอื ผลประโยชน์ท่ีประเทศชาติและประชาชน

จะได้รับ โดยประเทศต้องมีกำาลังอำานาจท่ีเพียงพอและเหมาะสมตามความจำาเป็น เพื่อรักษา

เอกราชอธิปไตยและคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติ ตลอดจนสามารถสนับสนุนกลไกสร้างความ

ร่วมมือด้านความม่ันคงในภูมิภาคและนานาชาติได้ย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน การเสริมสร้าง

และดำารงไว้ซึ่งองค์ความรู้และสร้างขีดความสามารถในเทคโนโลยีด้านการบิน อากาศยาน และ

อวกาศ ในขณะเดียวกัน กองทัพอากาศสัญญาว่าจะใช้ศักยภาพและขีดความสามารถทั้งหมดที่มี

ในการช่วยเหลือประชาชน การบรรเทาภัยพิบัติ และการพัฒนาประเทศ อันจะนำาไปสู่ความมั่นคง

ปลอดภัยในการดำารงชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

 กองทัพอากาศให้ความสำาคัญกับแนวคิดการจัดหาพร้อมการพัฒนา (Purchase and 

Development) โดยเน้นด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 

และการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ซ่ึงสอดคล้องตามแนวทางของกระทรวงกลาโหม

มุ่งสู่การผลิตเพ่ือพึ่งพาตนเองเพื่อลดการจัดหาจากต่างประเทศในระยะยาว และสอดคล้องกับ

นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในการพัฒนา อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศใน

ลำาดับที่ ๑๑ (New S-curve 11) โดยต้องมีการวางแผน การพัฒนา และการบูรณาการร่วมกับ

ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน ในการที่จะนำาผลงานวิจัยที่มีศักยภาพมาพัฒนา

ต่อยอด เพื่อเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม และสามารถดำาเนินการในเชิงพาณิชย์ ตลอดจนส่งเสริมให้มี

การลงทุนเพื่อสร้างฐานการผลิตในประเทศไทย รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของภาครัฐและเอกชน ดังนั้น แนวคิดการจัดหาพร้อมการพัฒนาของกองทัพอากาศจะ

เป็นกลไกสำาคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ

ในประเทศ และเป็นการดำารงไว้ซึ่งการพึ่งพาตนเองภายใต้องค์ความรู้ภายในประเทศอย่างยั่งยืน

๔๒



 ๕.๒  กรอบงบประมำณขั้นต้นและคำดกำรณ์งบประมำณ

 การพัฒนาศักยภาพและเตรียมกำาลังทางอากาศ กองทัพอากาศได้ดำาเนินการตาม 

ยุทธศาสตร์ ทอ. ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) หลักนิยมกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๒ 

แผนการทพัอากาศ พ.ศ.๒๕๖๒ และความต้องการโครงสร้างกำาลังรบกองทัพอากาศ โดยกำาหนด

เป็นแผนความต้องการระยะปานกลางและกรอบงบประมาณขัน้ต้น ซึง่เป็นกรอบแนวทางการเตรยีม

กำาลังกองทัพให้มคีวามสมบูรณ์และความพร้อมรบในห้วงระยะเวลา ๒๐ ปี มีขีดความสามารถ

ด้านงบประมาณของประเทศอย่างรอบด้านและครบทุกมิติโดยกำาหนดแผนงานปรับปรุง

เพื่อดำารงสภาพความพร้อมรบและการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อความทันสมัยเท่าท่ีจำาเป็น

ตามห้วงระยะเวลา และวางแผนการจดัหาในแต่ละปีไว้ล่วงหน้าเพือ่ให้มศีกัยภาพและความพร้อมรบ

ภายในกรอบระยะเวลาที่ได้วางแผนไว้ เนื่องจากยุทโธปกรณ์บางอย่างต้องใช้เวลานานในจัดหา 

การผลติ และส่งมอบโดยจะจดัหาเฉพาะเท่าทีจ่ำาเป็นในระดบัตำา่สดุทีจ่ะสามารถรองรบัความเสีย่งได้ 

 ๕.๓  แผนควำมต้องกำรระยะ ๑๐ ปี

 กองทัพอากาศกำาหนดแผนความต้องการระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๗๓) โดย

คำานึงถึงความเป็นไปได้และความเหมาะสมด้านงบประมาณ จึงวิเคราะห์จากสถิติงบประมาณ

ใน ๑๐ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.๒๕๕๓ - ๒๕๖๓) ดังแสดงตามภาพที่ ๕ และคาดการณ์งบประมาณ

ระยะ ๑๐ ปีข้างหน้า (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๗๓) โดยคาดการณ์เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.๒๕ ตั้งแต่

ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ดังแสดงตามตาราง

ปีงบประมำณ คำดกำรณ์งบประมำณระยะ ๑๐ ปีข้ำงหน้ำ

เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.๒๕ กรณีเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๐๐

2564 44,346 45,090

2565 46,231 47,796

2566 48,195 50,663

2567 50,244 53,703

2568 52,379 56,925

2569 54,605 60,341

2570 56,926 63,961

2571 59,345 67,799

2572 61,867 71,867

2573 64,497 76,179

๔๓
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ภำพ
ที่ ๖ แผนความต้องการระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๗๓)

๔๕
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 แผนความต้องการระยะ ๑๐ ปี (ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๗๓) แสดงตามภาพที่ ๖ และภาพที่ ๗ 

ประกอบด้วยโครงการสำาคัญของกองทัพอากาศที่สนับสนุนการขับเคล่ือนตามยุทธศาสตร์

กองทพัอากาศ กำาหนดแผนงานและโครงการระยะ ๑๐ ปี โดยกำาหนดรหสัโครงการซึง่มีรายละเอยีด

ดังภาพที่ ๘ ทั้งนี้ การดำาเนินโครงการในแต่ละปีงประมาณอาจมีการปรับปรุงหรือปรับเปล่ียน

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และกรอบงบประมาณที่ได้รับในปีดังกล่าว

 

    ภำพที่ ๘ โครงสร้างรหัสโครงการ

 ๕.๓.๑ ปีงบประมำณ ๖๓ 

 -  1/63-A โครงการจัดหาเครื่องบินฝึกทดแทน 

 -  2/63-A โครงการจัดหาเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้น (ระยะที่ ๔)

 -  3/63-A โครงการจัดหาเครื่องบินฝึกนักบินลำาเลียงขั้นต้นฝูงฝึกขั้นปลาย 

 -  4/63-A โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันทางอากาศ (ระยะที่ ๖)

 -  5/63-A โครงการจัดหาระบบสำารวจภูมิประเทศด้านความมั่นคง 

 ๕.๓.๒ ปีงบประมำณ ๖๔ 

 -  1/64-A โครงการปรับปรุงขีดความสามารถ บ.ค.๑

 -  2/64-A โครงการจัดหาเครื่องบินโจมตีเบา (ระยะที่ ๑) 

 -  3/64-A โครงการสร้างคลังอาวุธและจัดหาอาวุธ กระสุน วัตถุระเบิดวิกฤตของ

    กองทัพอากาศ (ระยะที่ ๒) 

 -  4/64-S โครงการพัฒนาการปฏิบัติการในห้วงอวกาศ (ระยะที่ ๑)

 -  5/64-A โครงการผลิตอากาศยานไร้นักบินของกองทัพอากาศ 

Coding: 1/63-A โครงกำรจัดหำเคร่ืองบินฝึกทดแทน บ.ฝ.๑๙ 

ล�ำดับท่ี

ปีงบประมำณ

(A) Air, (C) Cyber และ (S) Space

ชื่อโครงกำร

๔๗



 -  6/64-A โครงการพัฒนาขีดความสามารถการส่งกำาลังบำารุงเครื่องบินขับไล่

    อเนกประสงค์ บ.ข.๒๐/ก  

 ๕.๓.๓ ปีงบประมำณ ๖๕

 -  1/65-A โครงการจัดหาเครื่องบินลำาเลียงทดแทน (ระยะที่ ๑)

 -  2/65-A โครงการจัดหาเครื่องบินโจมตีเบา (ระยะที่ ๒) 

 -  3/65-A โครงการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ อ.ไร้คนขับ

 -  4/65-A โครงการพัฒนาขีดความสามารถสนามบินนำ้าพอง 

 -  5/65-A โครงการพฒันาการป้องกนัฐานท่ีตัง้ทางทหารของกองทพัอากาศ (ระยะที ่๑)

 -  6/65-A โครงการจัดหาทดแทนเรดาร์ควบคุมการจราจรทางอากาศ (ระยะที่ ๒) 

 -  7/65-S โครงการพัฒนาการปฏิบัติการในห้วงอวกาศ (ระยะที่ ๒) 

 -  8/65-S โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านอวกาศ 

 ๕.๓.๔ ปีงบประมำณ ๖๖ 

 -  1/66-A โครงการจัดหา บ.ขับไล่โจมตี (ระยะที่ ๑) 

 -  2/66-A โครงการจัดหา บ.ขับไล่อเนกประสงค์ทดแทน บ.ข.๑๘ ก/ข 

 -  3/66-A โครงการจัดหา ฮ.ทดแทน 

 -  4/66-A โครงการจัดหาหรือผลิตระบบอากาศยานไร้คนขับติดอาวุธ (ระยะที่ ๑) 

 -  5/66-A โครงการจัดหาระบบป้องกันฐานบิน (ระยะที่ ๑) 

 -  6/66-A โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันทางอากาศ (ระยะที่ ๗) 

 ๕.๓.๕ ปีงบประมำณ ๖๗ 

 -  1/67-A โครงการจัดหาเครื่องบินลำาเลียงทดแทน (ระยะที่ ๒)

 -  2/67-A โครงการสร้างคลังอาวุธและจัดหาอาวุธ กระสุน วัตถุระเบิดวิกฤติของ

    กองทัพอากาศ (ระยะที่ ๓) 

 -  3/67-A โครงการพัฒนาการป้องกันฐานที่ตั้งทางทหารของกองทัพอากาศ 

    (ระยะที่ ๒) 

 -  4/67-A โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันทางอากาศ (ระยะที่ ๘) 

 -  5/67-A โครงการจัดหาทดแทนเรดาร์ควบคุมการจราจรทางอากาศ (ระยะที่ ๓) 

๔๘



 -  6/67-S โครงการพัฒนาการปฏิบัติการในห้วงอวกาศ (ระยะที่ ๓) 

 -  6/67-A โครงการจัดหาเครื่องบินรับ-ส่งบุคคลสำาคัญ 

 ๕.๓.๖ ปีงบประมำณ ๖๘ 

 -  1/68-A โครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตี (ระยะที่ ๒) 

 -  2/68-A โครงการจัดหาเครื่องบินฝึกฝูงบิน ๖๐๔ (ระยะที่ ๒)

 -  3/68-A โครงการจัดหาหรือผลิตระบบอากาศยานไร้คนขับติดอาวุธ (ระยะที่ ๒)

 -  4/68-A โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันทางอากาศ (ระยะที่ ๙)

 ๕.๓.๗ ปีงบประมำณ ๖๙ 

 -  1/69-A โครงการจัดหาเครื่องบินลำาเลียงทดแทน (ระยะที่ ๓) 

 -  2/69-A โครงการจัดหาเครื่องบินฝึกทดแทน (ระยะที่ ๑) 

 -  3/69-A โครงการพัฒนาการป้องกันฐานที่ตั้งทางทหารของกองทัพอากาศ 

    (ระยะที่ ๓) 

 -  4/69-A โครงการจัดหาระบบป้องกันฐานบิน (ระยะที่ ๒) 

 -  5/69-A โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันทางอากาศ (ระยะที่ ๑๐) 

 -  6/69-A โครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์รับ-ส่งบุคคลสำาคัญ

 ๕.๓.๘ ปีงบประมำณ ๗๐ 

 -  1/70-A โครงการจัดหาเครื่องบินฝึกลำาเลียงขนาดกลางทดแทน 

 -  2/70-A โครงการจัดหาเครื่องบินฝึกทดแทน (ระยะที่ ๒) 

 -  3/70-A โครงการจัดหาเครื่องบินฝึกรับ-ส่งบุคคลสำาคัญทดแทน

 -  4/70-S โครงการพัฒนาการปฏิบัติการในห้วงอวกาศ (ระยะที่ ๔) 

 ๕.๓.๘ ปีงบประมำณ ๗๑ 

 -  1/71-A โครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทน (ระยะที่ ๑) 

 -  2/71-A โครงการจัดหา/ผลิตอากาศยานไร้นักบินของกองทัพอากาศ ทดแทน U1 

 -  3/71-A โครงการจัดหาเครื่องบินลำาเลียงขนาดกลางทดแทน 

 ๕.๓.๙ ปีงบประมำณ ๗๒ 

 -  1/72-A โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันทางอากาศ (ระยะที่ ๑๑) 

 -  2/72-A โครงการจัดหาระบบป้องกันฐานบิน (ระยะที่ ๓) 

 ๕.๓.๑๐ ปีงบประมำณ ๗๓ 

 -  1/73-A โครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทน (ระยะที่ ๒) 

๔๙



๕.๔  แนวควำมคิดควำมต้องกำรของโครงกำร

 กองทัพอากาศได้จัดทำาแนวทางการเตรียมความพร้อมโครงการเสริมสร้างกำาลังกองทัพ 

ซึ่งเป็นการดำาเนินการเริ่มต้นก่อนจัดทำาขอบเขตความต้องการของโครงการ (SOPR) สำาหรบั

โครงการและรายการสำาคญั การดำาเนินการท่ีผ่านมา โครงการ/รายการสำาคญัความซับซ้อนเชงิเทคนคิ 

ต้องการการบูรณาการระหว่างสายวิทยาการอย่างใกล้ชิด ต้องดำาเนินการตามกระบวนการ

จัดซื้อและจัดจ้างให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดงบประมาณตามท่ีรัฐบาลกำาหนด ส่งผลให้

กองทพัอากาศมรีะยะเวลาจำากดัในการศกึษาและทำาความเข้าใจวตัถปุระสงค์และขอบเขตโครงการ 

ตลอดจนการจัดทำารายละเอียดของขอบเขตความต้องการของโครงการ

 ผู้มีส่วนได้เสียตามแนวความคิดความต้องการของโครงการ แบ่งได้เป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่

 ๑)  กลุ่มประชาชนโดยรวมจะได้รับประโยชน์จากการเพิ่มขีดความสามารถของกำาลัง

     ทางอากาศและอวกาศเพื่อนำามาใช้ในการบรรเทาภัยพิบัติ ช่วยเหลือประชาชนและ 

        พัฒนาประเทศส่งผลให้ประชาชนในภาพรวมเกิดความเชื่อมั่น ความมั่นคงปลอดภัย

      ในการดำารงชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

 ๒)  กลุม่ประชาชนในภาคอตุสาหกรรมป้องกนัประเทศจะได้รบัประโยชน์จากการพฒันา

      งานด้านการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ

      อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ที่สอดคล้องกับแนวทางของกองทัพอากาศให้มุ่งไป

      สู่การผลิตเพื่อพึ่งพาตนเองเพื่อพัฒนาบุคลากรและประชาชนในกลุ่มแรงงานเพื่อ

      ตอบสนองความต้องการของภาครัฐและเอกชนอย่างยั่งยืน

 การจัดทำาแนวความคิดความต้องการของโครงการ (COPR) จะดำาเนินการให้สอดรับ

กับโครงการที่กำาหนดในแผนขั้นกลาง โดยมีหลักการในการจัดทำา ได้แก่ ต้องสอดคล้องตาม

วัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงการตามอนุมัติของกระทรวงกลาโหม สอดคล้องกับความ

จำาเป็นทางยุทธการ เป็นทิศทางและขอบเขตการดำาเนินโครงการ  โดยกองทัพอากาศจะกำาหนด

ห้วงเวลาที่เหมาะสมในการจัดทำาแนวความคิดความต้องการของโครงการ (COPR) ซ่ึงคำานึงถึง

ความสอดคล้องกับการจดัทำาขอบเขตความต้องการของโครงการ (SOPR) จากน้ันพจิารณาปรบัปรงุ

รปูแบบการจดัทำาแนวความคดิความต้องการของโครงการ (COPR) ให้สอดคล้องกบัความต้องการ

ข้อมูลในการเตรียมการและกรอบงบประมาณ การดำาเนินการทั้งสิ้นจะไม่มีชั้นความลับเนื่องจาก

เป็นแนวคิดที่จะต้องเผยแพร่สู่สาธารณะในห้วงเวลาที่เหมาะสมอย่างโปร่งใส ซ่ึงประกอบด้วย

เนื้อหา ดังนี้

 ๑) เหตุผลและความจำาเป็นซึ่งระบุคำาแนะนำาในหลักการและเหตุผลให้สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ชาติในระดับประเทศ หลักนิยมและยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ของกองทัพอากาศ

โดยจะระบโุครงสร้างกำาลงัรบ (ดำารงขีดความสามารถ/เพ่ิมขดีความสามารถ/ขยายขดีความสามารถ

๕๐



/เติมเต็มขีดความสามารถ) สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดย

มีแนวนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นแนวทางในการดำาเนินการ ทั้งนี้ แนวความคิด

ความต้องการของโครงการ (COPR) จะระบุท่ีมาของโครงการ/งานตามการวิเคราะห์ ปัจจัย

ภายนอก ปัจจัยภายใน และปัจจัยด้านโอกาสในการพัฒนา เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของ

กองทัพอากาศ ตอบสนองต่อภารกิจหลักของกองทัพอากาศ

 ๒) วัตถุประสงค ์ของโครงการจะเป ็นไปตามแบบการขออนุมั ติโครงการของ

กระทรวงกลาโหม โดยระบุเฉพาะขอบเขตในการขอรับการจัดสรรงบประมาณ

 ๓) ระยะเวลาดำาเนนิการเป็นการระบแุนวทางการจัดสรรงบประมาณต่อกรอบโครงการ

 ๔) ความต้องการหลักเป็นการระบุกลุ่มเป้าหมายของโครงการและขีดความสามารถ

สำาคัญท่ีต้องการให้เกิดข้ึน อาทิเช่น ด้านยุทโธปกรณ์/เครื่องบิน (Aircraft), ด้านอาวุธหรือ

ระบบปฏิบัติการรบ (Weapon/Combat System), ขีดความสามารถการบัญชาการและ

ควบคุม (C2), ด้านอาวุธหรือระบบปฏิบัติการรบ (Weapon/Combat System), ด้านการ

บัญชาการและควบคุม (C2), ด้านระบบเครือข่าย (Network) และด้านอุตสาหกรรมป้องกัน

ประเทศ (Defence Industry) ทั้งนี้ขีดความสามารถดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่

ต้องการ (National or International) และความเป็น Commonality ของระบบอาวุธ/ระบบ

สื่อสาร/ระบบงานสำาคัญของกองทัพอากาศ

 ๕)  งบประมาณทีค่าดว่าจะได้รบัจะต้องอยูภ่ายใต้กรอบการอนมุติัของกระทรวงกลาโหม

ซึง่จะระบวุงเงนิทีค่าดว่าจะได้รับในระยะเวลาดำาเนนิการและห้องเวลาผกูพันงบประมาณ

 ๖) ผลลัพธ์ที่จะได้รับจากการจัดทำาโครงการจะเป็นผลลัพธ์ท่ีกองทัพอากาศจะได้รับ

ในเชิงคุณภาพ และที่สำาคัญคือผลลัพธ์ที่ประชาชนจะได้รับจากการดำาเนินการในอนาคต

๕๑



1/63-A โครงกำรจัดหำเครื่องบินฝึกทดแทน

๑.  เหตุผลและควำมจ�ำเป็น

 ปัจจุบันการฝึกศิษย์การบินเพื่อผลิตนักบินที่มีคุณภาพสนับสนุนการปฏิบัติการบินของ

กองทพัอากาศมจีำานวนเพิม่สงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง ส่งผลให้กองทพัอากาศมแีผนการจดัหาเครือ่งบนิฝึก

ทดแทนเครือ่งบินฝึกแบบที ่๑๙ (บ.ฝ.๑๙) ทีม่กีำาหนดปลดประจำาการในปี ๒๕๖๖ เพือ่ให้การจัดหา

เครื่องบินทดแทนเข้าประจำาการได้ทัน 

๒.  วัตถุประสงค์ 

 จัดหาเครื่องบินฝึกทดแทน บ.ฝ.๑๙ จำานวน ๑๒ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์สนับสนุนภาคพื้น 

อะไหล่ การฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ทีจ่ำาเป็นพร้อมอปุกรณ์ อะไหล่ การฝึกอบรม รองรับการฝึก

ศิษย์การบินของกองทัพอากาศ

๓.  ระยะเวลำด�ำเนินกำร 

 ผูกพันงบประมาณ ๔ ปี ปีงบประมาณ ๖๓ - ๖๖

๔.  ควำมต้องกำรหลัก

 ๑)  เครื่องบินฝึกที่มีสมรรถนะและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง

ในอนาคต มีระบบสนับสนุนการฝึกตามภารกิจที่กองทัพอากาศต้องการ

 ๒)  ระบบการฝึกท่ีมีความสมบูรณ์ สามารถวัดผล และวิเคราะห์การฝึกของนักบินได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๓)  เครื่องช่วยฝึกบินจำาลอง (Simulator) ที่สามารถให้นักบินทำาการฝึกบิน และฝึก

การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน (Emergency) 

 ๔)  การถ่ายทอดเทคโนโลยีของอากาศยาน การฝึกศึกษาเพ่ือให้สามารถบำารุงรักษา

อากาศยานได้บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง

๕.  งบประมำณ 

 ๕,๑๙๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๖.  ผลลัพธ์ของโครงกำร

 ศิษย์การบินของกองทัพอากาศ

จะมีพื้นฐานในการปฏิบัติภารกิจ พร้อม

จะต่อยอดการปฏบิตักิารอย่างมปีระสทิธภิาพ 

คุ้มค่าและประหยัดงบประมาณในภาพรวม

ของกองทัพอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ 

๕๒



2/63-A โครงกำรจัดหำเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้น (ระยะที่ ๔)

๑.  เหตุผลและควำมจ�ำเป็น

 กองทัพอากาศมีความต้องการเครื่องบิน แบบ T-50TH จำานวน ๑๒ เครื่องในปี ๖๕ 

กองทัพอากาศจึงมีความต้องการเครื่องบิน แบบ T-50TH เพิ่มเติมอีกจำานวน ๒ เคร่ือง เพ่ือ

รองรับการปฏิบัติภารกิจของ ฝูงบิน ๔๐๑ กองบิน ๔ 

๒.  วัตถุประสงค์ 

 จดัหาเครือ่งบนิฝึกนกับนิขบัไล่ขัน้ต้น จำานวน ๒ เคร่ือง พร้อมอะไหล่ อปุกรณ์ เคร่ืองมอื

ที่จำาเป็น และการฝึกอบรม เพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการทางยุทธการ รองรับการฝึก

นักบินขับไล่ขั้นต้น รวมท้ังการโจมตีทางอากาศ และการค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

๓.  ระยะเวลำด�ำเนินกำร 

 ผูกพันงบประมาณ ๓ ปี ปีงบประมาณ ๖๓ - ๖๕

๔.  ควำมต้องกำรหลัก

 ๑)  เครื่องบิน ๒ ท่ีนั่ง ใช้เครื่องยนต์กังหันไอพ่น (Turbo Fan Engine) มีสมรรถนะสูง

เพื่อการฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้น 

 ๒) การพัฒนาหรือปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินตามความเหมาะสม โดยหากมี

การพัฒนาหรือปรับปรุง ต้องดำาเนินการให้มีขีดความสามารถเท่าเทียมกันทั้งฝูงบิน

 ๓) การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้กองทัพอากาศสามารถพัฒนาเพ่ือติดตั้งระบบ

เชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีของกองทัพอากาศ

 ๔)  ความพร้อมสำาหรับการติดตั้งระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ และติดตั้งระบบเรดาร์

ที่ทันสมัย 

๕.  งบประมำณ

 ๒,๔๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๖.  ผลลัพธ์ของโครงกำร

 กองทัพอากาศสามารถผลิตนักบินข้ันไล่ที่มีขีดความสามารถการปฏิบัติภารกิจโจมตี

ทางอากาศและการค้นหาช่วยชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ   

๕๓



3/63-A โครงกำรจัดหำเครื่องบินฝึกนักบินล�ำเลียงขั้นต้นฝูงฝึกขั้นปลำย

๑.  เหตุผลและควำมจ�ำเป็น

 กองทพัอากาศมคีวามจำาเป็นต้องผลตินกับนิลำาเลียงเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการปฏบิติัภารกจิ

ของกองทัพอากาศ กองทัพอากาศกำาหนดความต้องการของเครื่องบินลำาเลียงขั้นต้นที่บรรจุ

เข้าประจำาการ ณ ฝงูฝึกขัน้ปลาย กองฝึกการบนิ โรงเรยีนการบนิ จำานวน ๑๒ เครือ่ง จึงมคีวามจำาเป็น

ที่ต้องจัดหา บ.ลำาเลียงขั้นต้นเพิ่มเติม อีกจำานวน ๔ เครื่อง 

๒.  วัตถุประสงค์

 จดัหาเครือ่งบนิฝึกนกับินลำาเลยีงขัน้ต้น จำานวน ๔ เคร่ือง พร้อมอปุกรณ์สนบัสนนุภาคพ้ืน 

อะไหล่ การฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำาเป็น โดยมีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ

การฝึกนักบินลำาเลียงขั้นต้น เช่นเดียวกันกับเครื่องบินฝึกนักบินลำาเลียงขั้นต้น ที่มีใช้งานอยู่ และ

สามารถปฏิบัติภารกิจได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนได้อย่างปลอดภัย

๓.  ระยะเวลำด�ำเนินกำร

 ผูกพันงบประมาณ ๒ ปี ปีงบประมาณ ๖๓ - ๖๔

๔.  ควำมต้องกำรหลัก 

 ๑) เครื่องบินฝึกนักบินลำาเลียงขั้นต้น แบบ DA-42

 ๒) ความเป็นมาตรฐาน (National or International Standard) และความสมควร

เดินอากาศ (Airworthiness) ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรการบินสากล 

 ๓) ความเป็น Commonality ทั้งในส่วนของระบบ อะไหล่และการซ่อมบำารุง

 ๔) การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถบำารุงรักษาอากาศยานได้บนพื้นฐานของการ

พึ่งพาตนเอง

๕.  งบประมำณ

 ๒๓๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๖.  ผลลัพธ์ของโครงกำร

 กองทัพอากาศสามารถผลิตศิษย์การบิน

ซึ่งจะมีพื้นฐานในการปฏิบัติภารกิจ พร้อมจะต่อ

ยอดการปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า

และประหยัดงบประมาณในภาพรวมของ

กองทัพอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ

 

๕๔



A4/63-A โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบป้องกันทำงอำกำศ (ระยะที่ ๖) 

๑.  เหตุผลและควำมจ�ำเป็น

 กองทัพอากาศดำารงขีดความสามารถในการป้องกันทางอากาศอย่างต่อเนื่องและ

มปีระสทิธภิาพสงูขึน้ โดยมแีผนการพฒันาและปรบัปรงุระบบ/อปุกรณ์ในระบบป้องกนัทางอากาศ

ให้มีขีดความสามารถรองรับภัยคุกคามทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ด้วยการปรับปรุงขีดความ

สามารถระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ หรือขยายอายุการใช้งานโดยคำานึงถึงความคุ้มค่า

๒.  วัตถุประสงค์

 การปรับปรุงขีดความสามารถ (Mid-life Refurbishment and Upgrade) เรดาร์

ป้องกันทางอากาศรุ่น AN/TPS-78 เพื่อให้คงขีดความสามารถในการใช้งานทางยุทธการได้

ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี 

๓.  ระยะเวลำด�ำเนินกำร

 ผูกพันงบประมาณ ๓ ปี ปีงบประมาณ ๖๓ - ๖๕

๔.  ควำมต้องกำรหลัก 

 ๑)  การสำารวจและประเมินเรดาร์ป้องกันทางอากาศ รุ่น AN/TPS-78 จำานวน ๓ แห่ง 

พร้อมทั้งรายงานผลเพื่อวางแผนปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพ

 ๒)  การปรบัปรงุขดีความสามารถระบบเรดาร์ (Mid-life Refurbishment and Upgrade) 

ณ บริษัทผู้ผลิตและ/หรือสถานที่ติดตั้งเรดาร์ 

 ๓)  ปรับปรุงขีดความสามารถระบบเรดาร์ร่วมกับกองทัพอากาศให้สามารถขยายอายุ

การใช้งานทางยุทธการได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี 

 ๔)  การฝึกอบรมบคุลากรของกองทพัอากาศให้สามารถใช้งานและซ่อมบำารงุระบบเรดาร์

อย่างมีประสิทธิภาพ

๕.  งบประมำณ

 ๘๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๖.  ผลลัพธ์ของโครงกำร

 กองทพัอากาศจะได้รบัการปรบัปรงุขีดความสามารถระบบเรดาร์ (Mid-life Refubishment 

and Upgrade) เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการตรวจจับ คุ้มค่าและประหยัดงบประมาณ

ในภาพรวม

๕๕



5/63-A โครงกำรจัดหำระบบส�ำรวจภูมิประเทศด้ำนควำมมั่นคง

๑.  เหตุผลและควำมจ�ำเป็น

 กองทพัอากาศมีความต้องการระบบตรวจจบั (Sensor) ทีมี่ขดีความสามารถในการรวบรวม

ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบตรวจจับ (Sensor) ท่ีมีใช้ในภารกิจการลาดตระเวนทางอากาศ

มข้ีอมลูภาพทีใ่ห้ข้อมลูพกิดัภมูศิาสตร์แนวระนาบ (Latitude and Longitude) แต่ยงัไม่มอีปุกรณ์

ตรวจจบัใดทีใ่ห้ข้อมลูค่าความสงูภมูปิระเทศทัง้ชนดิทีเ่ป็นพ้ืนผิวปกคลุมภมูปิระเทศ (Digital Surface 

Model : DSM) 

๒.  วัตถุประสงค์

 จดัหาระบบสำารวจภูมปิระเทศด้านความมัน่คงประกอบด้วยเคร่ืองบนิลาดตระเวนทางอากาศ 

จำานวน ๓ เครื่อง พร้อมติดตั้งระบบสำารวจรังวัดความสูงภูมิประเทศแบบ Light Detection and 

Ranging (LiDAR) ระบบประมวลผล รวมทัง้ อปุกรณ์สนบัสนนุภาคพ้ืน อะไหล่ การฝึกอบรม และ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำาเป็น

๓.  ระยะเวลำด�ำเนินกำร

 ผูกพันงบประมาณ ๓ ปี ปีงบประมาณ ๖๓ - ๖๕

๔.  ควำมต้องกำรหลัก

 ๑) เครือ่งบนิลาดตระเวนทางอากาศทีม่คีณุลกัษณะและขดีความสามารถในระดับเดยีวกัน

กับเครื่องบินลาดตระเวนทางอากาศที่กองทัพอากาศมีใช้งาน

 ๒) ระบบสำารวจรังวดัความสงูภมูปิระเทศ แบบ LiDAR พร้อมอปุกรณ์สนับสนนุทีเ่พียงพอ

ตามความต้องการทางยุทธการ 

 ๓) การฝึกอบรมนักบิน เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ซ่อมบำารุง เพื่อการใช้งาน

ระบบสำารวจภูมิประเทศด้านความมั่นคงภายในประเทศหรือต่างประเทศ

 ๔) การถ่ายทอดเทคโนโลยีของอากาศยาน ระบบประมวลผล และได้รับการฝึกศึกษา

เพื่อให้สามารถบำารุงรักษาอากาศยานได้บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง

๕.  งบประมำณ

 ๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๖.  ผลลัพธ์ของโครงกำร 

 กองทัพอากาศได้รับการเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจจับได้ สามารถใช้จัดทำาแผนที่

ของเครื่องบินจำาลอง อากาศยาน และอากาศยานไร้คนขับได้โดยมีชั้นความสูงครบถ้วน รวมทั้ง

ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากภารกิจการลาดตระเวนตลอดจนมีองค์ความรู้ในการจัดทำาข้อมูล

ที่จะต้องใช้ชั้นความสูงเพื่อการบรรเทาสาธารณะภัย

๕๖



1/64 A โครงกำรปรับปรุงขีดควำมสำมำรถ บ.ค.๑

๑.  เหตุผลและควำมจ�ำเป็น

 เครื่องบินควบคุมและแจ้งเตือนทางอากาศแบบที่ ๑ หรือ บ.ค.๑ (SAAB 340 AEW) 

อายกุารใช้งานนาน มีข้อจำากดัในการปฏิบัตภิารกิจ รวมทัง้การส่งกำาลงัและซ่อมบำารงุ ระบบ Airborne 

Early Warning Radar แบบ Erieye ครบกำาหนดการรับรองมาตรฐานความสมควรเดินอากาศ

ใน พ.ศ.๒๕๖๔

๒.  วัตถุประสงค์

 ปรบัปรงุระบบ Airborne Early Warning Radar และเพ่ิมขีดความสามารถการบญัชาการ

และควบคุมของ บ.ค.๑ พร้อมอะไหล่ อาคารและสาธารณูปโภค ระบบสนับสนุน รวมทั้งการฝึก

อบรมเจ้าหน้าทีข่องกองทพัอากาศให้มคีวามพร้อมในการปฏบิติัภารกจิตามขีดความสามารถของ

อากาศยานที่ได้รับการปรับปรุง

๓.  ระยะเวลำด�ำเนินกำร

 ผูกพันงบประมาณ ๔ ปี ปีงบประมาณ ๖๔ - ๖๗

๔.  ควำมต้องกำรหลัก

 ๑)  การปรบัปรงุขดีความสามารถ บ.ค.๑ (SAAB 340 AEW) ให้เป็น บ.ค.๑ (SAAB 340 

AEW&C) ของกองทัพอากาศ พร้อมสนบัสนนุการฝึกอบรมนกับนิ เจ้าหน้าทีป่ฏบิตังิาน และเจ้าหน้าที่

ซ่อมบำารุง ภายในประเทศหรือต่างประเทศ

 ๒)  มีขีดความสามารถวิเคราะห์ แจ้งเตือน และเฝ้าตรวจ ทั้งทางอากาศและทางทะเล

ในระดับ Near Real Time รวมท้ังการส่งข้อมูลทางยุทธวิธีผ่านเครือข่าย (Network) ไปหน่วย

บัญชาการและควบคุม และหน่วยปฏิบัติ 

 ๓)  การถ่ายทอดเทคโนโลยรีะบบ Airborne Early Warning Radar และระบบ Airborne 

C2 ตลอดจนการฝึกศกึษาเพือ่ให้สามารถบำารงุรักษาอากาศยานได้บนพืน้ฐานของการพึง่พาตนเอง

 ๔)  ได ้รับสิทธิ์ ในการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีกับเคร่ืองบินของ

กองทัพอากาศ

๕.  งบประมำณ

 ๔,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๖.  ผลลัพธ์ของโครงกำร 

 กองทพัอากาศสามารถปฏบิตัภิารกจิแจ้งเตอืนและเฝ้าตรวจท้ังทางอากาศและทางทะเล 

ในระดบั Near Real Time สามารถสนับสนนุการกำาลังทางอากาศในภารกจิการป้องกนัประเทศ 

และสนบัสนนุการปฏิบัตกิารทางทหารนอกเหนือจากสงคราม (Military Operation Other Than War 

: MOOTW)
๕๗



2/64-A โครงกำรจัดหำเครื่องบินโจมตีเบำ (ระยะที่ ๑)

2/65-A โครงกำรจัดหำเครื่องบินโจมตีเบำ (ระยะที่ ๒)

๑.  เหตุผลและควำมจ�ำเป็น

 เครื่องบินขับไล่และฝึกแบบที่ ๑ หรือ บ.ขฝ.๑ ใช้งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๗ มีข้อขัดข้อง

และข้อจำากดัในการส่งกำาลงัซ่อมบำารงุ รวมท้ังเครือ่งบินมเีทคโนโลยล้ีาสมยั ครบกำาหนดปลดประจำาการ

ใน พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งต้องจัดหาทดแทน รองรับการปฏิบัติภารกิจการโจมตีทางอากาศ การค้นหา

และช่วยชีวิตในพื้นที่การรบ รวมถึงบูรณาการความร่วมมือในการสนับสนุนการป้องกันประเทศ

๒.  วัตถุประสงค์

 จัดหาเครื่องบินโจมตีเบา จำานวน ๑๒ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ อะไหล่ ระบบสนับสนุน

การฝึกและการฝึกอบรม 

๓.  ระยะเวลำด�ำเนินกำร 

 ระยะที่ ๑ ผูกพันงบประมาณ ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖

 ระยะที่ ๒ ผูกพันงบประมาณ ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗

๔.  ควำมต้องกำรหลัก

 ๑)  เครื่องบินโจมตีเบา พร้อมอุปกรณ์ อะไหล่ ระบบสนับสนุนการฝึก การฝึกอบรม 

และระบบที่เกี่ยวข้อง (ระยะที่ ๑ จำานวน ๘ เครื่อง และระยะที่ ๒ จำานวน ๔ เครื่อง) 

 ๒)  การฝึกอบรมนักบิน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ซ่อมบำารุง

 ๓)  การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้กองทัพอากาศสามารถติดต้ังระบบเชื่อมโยงข้อมูล      

ทางยุทธวิธีของกองทัพอากาศ พัฒนาระบบอาวุธ ระบบปฏิบัติการบินของอากาศยานได้บน

พื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง

๕.  งบประมำณ

 ระยะที่ ๑ จำานวน ๔,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 ระยะที่ ๒ วงเงินตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ

๖.  ผลลัพธ์ของโครงกำร 

 การปฏบิตัภิารกจิการโจมตทีางอากาศและการค้นหาและช่วยชวีติในพ้ืนท่ีการรบ รวมถึง

บูรณาการความร่วมมือในการสนับสนุนการป้องกันประเทศ และรักษาผลประโยชน์แห่งชาติร่วม

กับเหล่าทัพอื่น

 

๕๘



3/64-A โครงกำรสร้ำงคลงัอำวุธและจดัหำอำวธุ กระสุน วตัถรุะเบดิวกิฤตของกองทพัอำกำศ 

(ระยะที ่๒)

2/67-A โครงกำรสร้ำงคลังอำวธุและจัดหำอำวธุ กระสนุ วตัถุระเบดิวกิฤตของกองทัพอำกำศ 

(ระยะที ่๓)

๑.  เหตุผลและควำมจ�ำเป็น

 การเตรียมพร้อมอาวุธ กระสุน วัตถุระเบิดที่ทันสมัย ทดแทนและเพิ่มเติมให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 

๒.  วัตถุประสงค์

 จัดหาอาวุธ กระสุน และวัตถุระเบิดที่มีประสิทธิภาพ พร้อมระบบสนับสนุน ตามอัตรา

สะสมที่กองทัพอากาศกำาหนดเพื่อตอบสนองภารกิจการป้องกันประเทศ

๓.  ระยะเวลำด�ำเนินกำร 

 ระยะที่ ๒ ผูกพันงบประมาณ ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖

 ระยะที่ ๓ ผูกพันงบประมาณ ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙

๔.  ควำมต้องกำรหลัก

 ๑)  อาวุธนำาวิถีอากาศสู่อากาศ แบบ IRIS-T 

 ๒)  อาวุธนำาวิถีอากาศสู่อากาศในระยะเกินสายตา (BVR)

 ๓)  อาวุธนำาวถิอีากาศสูอ่ากาศสำาหรับการฝึกของนกับนิ (Captive Air Training Missile)

 ๔)  ระบบสนับสนุน และการฝึกอบรม

 ๕)  การติดตั้งใช้งานกับเครื่องบินที่กองทัพอากาศมีใช้งาน  

 ๖)  การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถพัฒนาระบบอาวุธที่จัดหากับระบบปฏิบัติ

การบินของอากาศยานได้บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง

๕.  งบประมำณ

 ระยะที่ ๒ จำานวน ๙๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 ระยะที่ ๓ วงเงินตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ

๖.  ผลลัพธ์ของโครงกำร 

 ความพร้อมของอาวุธ กระสุน แลวัตถุระเบิด รวมท้ังขีดความสามารถในการรบทาง

อากาศด้วยอาวุธนำาวิถีอากาศสู่อากาศและระบบสนับสนุน

 

๕๙



4/64-S โครงกำรพัฒนำกำรปฏิบัติกำรในห้วงอวกำศ (ระยะที่ ๑)

7/65-S โครงกำรพัฒนำกำรปฏิบัติกำรในห้วงอวกำศ (ระยะที่ ๒)

6/67-S โครงกำรพัฒนำกำรปฏิบัติกำรในห้วงอวกำศ (ระยะที่ ๓)

4/70-S โครงกำรพัฒนำกำรปฏิบัติกำรในห้วงอวกำศ (ระยะที่ ๔)

๑.  เหตุผลและควำมจ�ำเป็น

 ความสำาคัญของการพัฒนากิจการด้านอวกาศ และความมั่นคงทางอวกาศเพ่ือสนับสนุน 

การปฏิบัติการในมิติอื่น ๆ ของกองทัพอากาศ ได้แก่ มิติอากาศ และมิติทางไซเบอร์

๒.  วัตถุประสงค์

 พฒันาขดีความสามารถด้านการปฏบิติัการในห้วงอวกาศ ด้านการสงัเกตการณ์ห้วงอวกาศ 

การตรวจการณ์จากอวกาศ และการสื่อสารและโทรคมนาคมด้วยระบบดาวเทียม 

๓.  ระยะเวลำด�ำเนินกำร 

 ระยะที่ ๑ ผูกพันงบประมาณ ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖

 ระยะที่ ๒ ผูกพันงบประมาณ ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗

 ระยะที่ ๓ ผูกพันงบประมาณ ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙

 ระยะที่ ๔ ผูกพันงบประมาณ ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๗๐ - ๒๕๗๒

๔.  ควำมต้องกำรหลัก

 ๑)  ระยะท่ี ๑ ดาวเทียม Micro Satellite จำานวน ๒ ดวง พร้อมอุปกรณ์ Software 

และสถานภีาคพืน้รบัสญัญาณ โดยมกีารถ่ายทอดเทคโนโลยใีนการพฒันารวมทัง้การใช้งานทีเ่หมาะสม

ให้แก่ประเทศไทย

 ๒)  ระยะที่ ๒ กล้องโทรทัศน์ ๑ ระบบ พร้อมสถานีภาคพื้น รวมท้ังระบบการตรวจจับ

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ

 ๓)  ระยะที ่๓ และระยะที ่๔ Micro หรอื Mini Satellite สำาหรับการตรวจการณ์ รวมทัง้

การสื่อสารและโทรคมนาคมด้วยระบบดาวเทียม

๕.  งบประมำณ

 ระยะที่ ๑ จำานวน ๑,๔๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 ระยะที่ ๒, ๓, ๔ วงเงินตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ

๖.  ผลลัพธ์ของโครงกำร 

 ขีดความสามารถในการปฏิบัติการในห้วงอวกาศ รองรับการใช้กำาลังทางอากาศให้

สามารถปฏิบัติการโดยใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางได้อย่างสมบูรณ์ 

๖๐



5/64-A โครงกำรผลิตอำกำศยำนไร้นักบินของกองทัพอำกำศ (ระยะที่ ๒)

๑.  เหตุผลและควำมจ�ำเป็น

 การพัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการทหารและพลเรือน

โดยการขยายผลการพฒันาไปสูก่ารเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏบิติัการรบบนพืน้ฐานของการพึง่พา

ตนเอง

๒.  วัตถุประสงค์

 ปรับปรุงอากาศยานไร้คนขับให้มีขีดความสามารถในการลาดตระเวนและปฏิบัติการรบ

จากอากาศยานไร้นักบินของกองทัพอากาศ (U1) พร้อมระบบอุปกรณ์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.  ระยะเวลำด�ำเนินกำร

 ผูกพันงบประมาณ ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

๔.  ควำมต้องกำรหลัก

 ๑)  อากาศยานไร้คนขับแบบ RTAF U1 ซึง่ได้รบัการเพิม่ขดีความสามารถในการลาดตระเวน

และการปฏิบัติการรบ

 ๒)  ระบบและอุปกรณ์ทีส่ำาคญั ได้แก่ สถานคีวบคมุภาคพืน้ (Ground Control Station 

: GCS), อุปกรณ์ถ่ายภาพแบบ EO/IR/LRF, Ground Data Terminal (GDT) และ ชุดอะไหล่

ขั้นต้น (Initial Spare Part)

 ๓)  การถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิต การทดสอบ และการติดตั้งระบบอาวุธ รวมทั้ง

การพัฒนาระบบ OFP สำาหรับระบบอากาศยานไร้คนขับ

๕.  งบประมำณ

 ๔๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๖.  ผลลัพธ์ของโครงกำร 

 ขีดความสามารถในการปฏิบัติการด้วยอากาศยานไร้คนขับด้านการฝึกและการปฏิบัติ

การรบ รวมทั้งการลาดตระเวนตลอดจนการบรรเทาสาธารณะภัยในภาพรวมของประเทศ 

๖๑



6/64 A โครงกำรพัฒนำขดีควำมสำมำรถกำรส่งก�ำลังบ�ำรงุเครือ่งบนิขบัไล่อเนกประสงค์ บ.ข.๒๐/ก 

(เครื่องบินแบบ Gripen 39 C/D) (โครงกำรปกติ)

๑.  เหตุผลและควำมจ�ำเป็น

 พัฒนาขีดความสามารถด้านการส่งกำาลังบำารุงสำาหรับเครื่องบินขับไล่เอนกประสงค์

แบบที่ ๒๐ หรือ บ.ข.๒๐/ก (Gripen 39 C/D) และปรับปรุงระบบปฏิบัติการบินให้ทันสมัย

ตามสถานการณ์ เพื่อดำารงความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจการป้องกันประเทศอย่างต่อเนื่อง 

๒.  วัตถุประสงค์

 ปรับปรุงระบบปฏิบัติการบินของเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ บ.ข.๒๐/ก ให้ทันสมัย 

รวมทั้งดำารงขีดความสามารถการส่งกำาลังบำารุง บ.ข.๒๐/ก (บ.Gripen 39 C/D)

๓.  ระยะเวลำด�ำเนินกำร

 ผูกพันงบประมาณ ๒ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

๔.  ควำมต้องกำรหลัก

 ๑) ปรบัปรงุระบบปฏิบติัการบนิของเครือ่งบนิขบัไล่อเนกประสงค์ บ.ข.๒๐/ก (บ.Gripen 39 

C/D) ให้เป็นรุ่น MS 20

 ๒) สนับสนุนการฝึกอบรมนักบิน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ซ่อมบำารุง 

๕.  งบประมำณ

 ๕๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๖.  ผลลัพธ์ของโครงกำร 

 ความพร้อมปฏิบัติการของอากาศยานในการปฏิบัติภารกิจ การป้องกัน ป้องปราม 

และต่อต้านภัยคุกคามทางทหาร ในทุกระดับของสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของ

ประเทศ เพื่อพิทักษ์รักษาความมั่นคงของรัฐและผลประโยชน์แห่งชาติ 

๖๒



1/65-A โครงกำรจัดหำเครื่องบินล�ำเลียงทดแทน (ระยะที่ ๑)

1/67-A โครงกำรจัดหำเครื่องบินล�ำเลียงทดแทน (ระยะที่ ๒)

1/69-A โครงกำรจัดหำเครื่องบินล�ำเลียงทดแทน (ระยะที่ ๓)

๑.  เหตุผลและควำมจ�ำเป็น

 ดำารงศักยภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจลำาเลียงทางอากาศให้มีความ

ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และยกระดับมาตรฐานความสมควรเดินอากาศ เพื่อรองรับสถานการณ์

ด้านความมั่นคง และสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.  วัตถุประสงค์

 จัดหาเครื่องบินลำาเลียงทดแทนเครื่องบินลำาเลียงแบบที่ ๘ หรือ บ.ล.๘ (C-130H)

และระบบทีเ่กีย่วข้อง พร้อมการฝึกอบรมสำาหรับใช้ปฏิบัติภารกิจในการลำาเลียงทางอากาศ 

๓.  ระยะเวลำด�ำเนินกำร 

 ระยะที่ ๑ ผูกพันงบประมาณ ๔ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ (จำานวน ๔ เครื่อง)

 ระยะที่ ๒ ผูกพันงบประมาณ ๔ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙ (จำานวน ๔ เครื่อง)

 ระยะที่ ๓ ผูกพันงบประมาณ ๔ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ - ๒๕๗๒ (จำานวน ๔ เครื่อง)

๔.  ควำมต้องกำรหลัก

 ๑)  เครื่องบินลำาเลียงทดแทนเครื่องบินลำาเลียงแบบที่ ๘ หรือ บ.ล.๘ (C-130H) 

จำานวน ๑๒ เครื่อง 

 ๒)  ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี (TDL) ของกองทัพอากาศ

 ๓)  ระบบเครื่องช่วยเดินอากาศที่ทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานการเดินอากาศ

 ๔)  การฝึกอบรมนักบิน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ซ่อมบำารุง

 ๕)  การถ่ายทอดเทคโนโลยีในการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี (TDL) และ

การบำารุงรักษาอากาศยานได้บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง

๕.  งบประมำณ

 ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ

๖.  ผลลัพธ์ของโครงกำร 

 กำาลังทางอากาศในภารกิจการป้องกันประเทศ และสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร

นอกเหนือจากสงคราม (MOOTW) รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชน
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3/65-A โครงกำรจัดตั้งและพัฒนำศูนย์อำกำศยำนไร้คนขับ  

๑.  เหตุผลและควำมจ�ำเป็น

 อากาศยานไร้คนขบัเป็นยทุโธปรณ์ทีม่คีวามจำาเป็นภายใต้สภาวะแวดล้อมด้านความมัน่คง

ในปัจจบุนั ดงัน้ัน กองทพัอากาศจงึกำาหนดการจดัตัง้ศูนย์อากาศยานไร้คนขบั โดยมฐีานปฏบิติัการหลัก

ทีส่นามบนิวฒันานคร จว.สระแก้ว ซ่ึงเป็นสนามบนิหน้าและสนามบนิปฏิบัตริาชการสนามชายแดน 

๒.  วัตถุประสงค์

 จดัตัง้และพฒันาศนูย์อากาศยานไร้คนขบักองทพัอากาศ ทีส่นามบนิวัฒนานคร จว.สระแก้ว 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานระดับกองบินรบหลักของกองทัพอากาศ

๓.  ระยะเวลำด�ำเนินกำร

 ผูกพันงบประมาณ ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗

๔.  ควำมต้องกำรหลัก

 ๑)  การพัฒนาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและสิ่งอำานวยความสะดวกสนามบินวัฒนานคร

 ๒)  การพัฒนาด้านบุคลากรและหน่วยงาน

๕.  งบประมำณ

 ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ

๖.  ผลลัพธ์ของโครงกำร 

 สนามบินวัฒนานครได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้มีความพร้อมตามมาตรฐานฐานบิน

ปฏบิตักิารหลกัของกองทพัอากาศ เพือ่รองรบัการวางกำาลังของอากาศยานไร้คนขับและหน่วยบนิ

ตามแผนป้องกันประเทศ รวมท้ังส่งเสริมการพัฒนาประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ และ

การส่งเสริม/การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศด้านอากาศยานไร้คนขับ
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4/65-A โครงกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถสนำมบินน�้ำพอง

๑.  เหตุผลและควำมจ�ำเป็น

 รองรับแผนการพัฒนาสนามบินฝึกใช้อาวุธ โดยมีฐานปฏิบัติการหลักที่สนามบินนำ้าพอง 

จว.ขอนแก่น รวมทั้งการปรับปรุงสนามบินหน้าและสนามบินปฏิบัติราชการสนามชายแดนเพ่ือ

รองรับการฝึก

๒.  วัตถุประสงค์

 เพื่อพัฒนาสนามบินนำ้าพอง ให้มีความเป็นมาตรฐานและมีขีดความสามารถรองรับ

การปฏิบัติภารกิจด้วยการใช้อาวุธของอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน

ของหน่วยงานระดับกองบินรบของกองทัพอากาศ

๓.  ระยะเวลำด�ำเนินกำร

 ผูกพันงบประมาณ ๕ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙

๔.  ควำมต้องกำรหลัก

 ๑)  การพัฒนาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและสิ่งอำานวยความสะดวกสนามบินนำ้าพอง

 ๒)  การพัฒนาด้านบุคลากรและหน่วยงาน

๕.  งบประมำณ

 ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ

๖.  ผลลัพธ์ของโครงกำร 

 สนามบินนำ้าพองได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้มีความพร้อมตามมาตรฐานฐานบิน

ของกองทพัอากาศ เพือ่รองรบัการวางกำาลงัของอากาศยานและหน่วยบินตามแผนป้องกนัประเทศ
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5/65-A โครงกำรพัฒนำกำรป้องกันฐำนที่ตั้งทำงทหำรของกองทัพอำกำศ (ระยะที่ ๑)

3/67-A โครงกำรพัฒนำกำรป้องกันฐำนที่ตั้งทำงทหำรของกองทัพอำกำศ (ระยะที่ ๒)

3/69-A โครงกำรพัฒนำกำรป้องกันฐำนที่ตั้งทำงทหำรของกองทัพอำกำศ (ระยะที่ ๓)

๑.  เหตุผลและควำมจ�ำเป็น

 ความจำาเป็นในการเสรมิสร้างกำาลงัรบทางภาคพ้ืนให้มขีีดความสามารถในการป้องกนัท่ีต้ัง

ทางทหาร รวมทั้งการเรียนรู้ในเทคโนโลยีอาวุธสมัยใหม่ที่มีความทันสมัย

๒.  วัตถุประสงค์

 จัดหาระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เพื่อสนับสนุนภารกิจ

ป้องกันฐานทีต้ั่งของกองทพัอากาศ รวมทัง้สถานท่ีหรอืพืน้ทีอ่ืน่ทีไ่ด้รบัมอบหมายตามความต้องการ

ทางยทุธการ

๓.  ระยะเวลำด�ำเนินกำร 

 ระยะที่ ๑ ผูกพันงบประมาณ ๒ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖

 ระยะที่ ๒ ผูกพันงบประมาณ ๒ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘

 ระยะที่ ๓ ผูกพันงบประมาณ ๒ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ - ๒๕๗๑

๔.  ควำมต้องกำรหลัก

 ๑)  ระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ (Anti Drone System) ท่ีมีขีดความสามารถและ

สมรรถนะของระบบท่ีสมบูรณ์ในตัวเองเพื่อการป้องกันฐานบินแต่ละแห่งของกองทัพอากาศ 

ประกอบด้วยระบบย่อย ได้แก่ การค้นหา (Detect) การพสูิจน์ทราบและแยกแยะ (Identification 

and Classification) และการต่อต้าน (Defeat) โดยมีระบบควบคุมและสั่งการ (Command 

and Control System)

 ๒)  การควบคมุ บรหิารจดัการ และบรูณาการระบบ/อปุกรณ์ รวมทัง้แสดงผลข้อมลูและ

สถานภาพการทำางานของระบบ/อุปกรณ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ๓)  การฝึกอบรมการใช้งานและการซ่อมบำารุง

๕.  งบประมำณ

 ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ

๖.  ผลลัพธ์ของโครงกำร 

 การปฏบัิตกิารต่อต้านอากาศยานไร้คนขับเพือ่การป้องกนัฐานบนิแต่ละแห่งของกองทพัอากาศ

มีความปลอดภัยจากอากาศยานไร้คนขับผิดกฎหมายและมีแนวโน้มเป็นภัยต่อความมั่นคง
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6/65-A โครงกำรจัดหำทดแทนเรดำร์ควบคุมกำรจรำจรทำงอำกำศ (ASR) (ระยะที่ ๒)

5/67-A โครงกำรจัดหำทดแทนเรดำร์ควบคุมกำรจรำจรทำงอำกำศ (ASR) (ระยะที่ ๓)

๑.  เหตุผลและควำมจ�ำเป็น

 การดำารงขีดความสามารถในการควบคุมการจราจรทางอากาศบริเวณพื้นที่ห้วงอากาศ

ที่รับผิดชอบได้อย่างต่อเนื่อง และมีความปลอดภัยในการบินสูงสุด

๒.  วัตถุประสงค์

 จัดหาเรดาร์ควบคุมการจราจรทางอากาศ (ASR) พร้อมอุปกรณ์ และอะไหล่ที่จำาเป็น 

รวมทั้งการฝึกอบรม พร้อมการติดตั้งที่กองบิน ๔, ๒๑, ๗ และ ๒๓ ตามลำาดับ

๓.  ระยะเวลำด�ำเนินกำร 

 ระยะที่ ๒ ผูกพันงบประมาณ ๒ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖

 ระยะที่ ๓ ผูกพันงบประมาณ ๒ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘

๔.  ควำมต้องกำรหลัก 

 ๑)  เรดาร์ควบคุมการจราจรทางอากาศ (ASR) ที่ประกอบด้วยเรดาร์ปฐมภูมิ (Primary 

Surveillance Radar : PSR) และเรดาร์ทุติยภูมิ (Secondary Surveillance Radar : SSR) 

แบบติดตั้งประจำาที่ (Fixed Site Installation)

 ๒)  การฝึกอบรมนักบิน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ซ่อมบำารุงที่จำาเป็น

๕.  งบประมำณ

 ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ

๖.  ผลลัพธ์ของโครงกำร

 การดำารงขีดความสามารถในการควบคุมการจราจรทางอากาศของกองทัพอากาศเป็น

ไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารห้วงอากาศในภาพรวมของประเทศ
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8/65-S โครงกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนอวกำศ (Infrastructure)

๑.  เหตุผลและควำมจ�ำเป็น

 การพัฒนากิจการด้านอวกาศและความมั่นคงทางอวกาศในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน 

สถานที่ สิ่งอำานวยความสะดวก และอุปกรณ์สนับสนุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการ

ทางอวกาศของกองทัพอากาศ

๒.  วัตถุประสงค์

 การเตรยีมความพร้อมของโครงสร้างพืน้ที ่อาคารสถานที ่ห้องคลนีรมู และอปุกรณ์สนับสนุน

ที่ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการพัฒนาขีดความสามารถด้านอวกาศ

๓.  ระยะเวลำด�ำเนินกำร

 ผูกพันงบประมาณ ๒ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖

๔.  ควำมต้องกำรหลัก

 ๑)  ห้องคลีนรูมที่มีมาตรฐานสากล 

 ๒)  อาคารและสถานที่ในการประกอบระบบดาวเทียม

 ๓)  อาคารและสถานที่ รวมทั้งเครื่องมือทดสอบระบบดาวเทียม

๕.  งบประมำณ

 ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ

๖.  ผลลัพธ์ของโครงกำร 

 การสนับสนุนทางอวกาศของกองทัพอากาศ ได้แก่ การพัฒนา การผลิต การประกอบ

และทดสอบดาวเทียม โดยกองทัพอากาศจะสามารถพึ่งพาตนเองและครอบครองเทคโนโลยี

การผลิตดาวเทียมอย่างยั่งยืน
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1/66-A โครงกำรจัดหำเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทน (ระยะที่ ๑)

1/68-A โครงกำรจัดหำเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทน (ระยะที่ ๒)

๑.  เหตุผลและควำมจ�ำเป็น

 การจัดหาทดแทนเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙ หรือ บ.ข.๑๙/ก (F-16) ฝูง ๑๐๒ฯ 

เนื่องจากมีอายุครบอายุการใช้งาน โดยอากาศยานต้องมีขีดสมรรถนะที่เหมาะสม สอดคล้องกับ

การปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศของกองทัพอากาศ 

๒.  วัตถุประสงค์

 จดัหาเครือ่งบนิขบัไล่โจมต ีจำานวน ๑ ฝงูบนิ ทดแทน บ.ข.๑๙ /ก (F-16) พร้อมอปุกรณ์

เครื่องช่วยฝึก อะไหล่ ระบบอาวุธ อุปกรณ์สนับสนุนการบิน และการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง 

๓.  ระยะเวลำด�ำเนินกำร 

 ระยะที่ ๑ ผูกพันงบประมาณ ๔ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๙

 ระยะที่ ๒ ผูกพันงบประมาณ ๔ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ - ๒๕๗๑

๔.  ควำมต้องกำรหลัก

 ๑)  เครื่องบินขับไล่โจมตี จำานวน ๑ ฝูงบิน (จำานวน ๑๒ เครื่อง) พร้อมอุปกรณ์ อะไหล่ 

ระบบสนบัสนนุการฝึก การฝึกอบรม อาคารและสาธารณปูโภค รวมถงึระบบสนบัสนนุ (ระยะที ่ ๑ 

จำานวน ๖ เครื่อง และ ระยะที่ ๒ จำานวน ๖ เครื่อง) 

 ๒)  การฝึกอบรมนักบิน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ซ่อมบำารุง

 ๓)  การถ่ายทอดเทคโนโลยีในระดับที่เหมาะสม

 ๔)  การถ่ายทอดเทคโนโลยีในการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี (TDL) 

การพัฒนาและทดสอบระบบอาวุธ ตลอดจนการบำารุงรักษาอากาศยานได้บนพื้นฐานของการ

พึ่งพาตนเอง

๕.  งบประมำณ

 ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ

๖.  ผลลัพธ์ของโครงกำร 

 การปฏิบัติภารกิจป้องกันภัยทางอากาศและโจมตีทางอากาศ รวมถึงบูรณาการ

ความร่วมมอืในการสนบัสนนุการป้องกันประเทศ และรกัษาผลประโยชน์แห่งชาตร่ิวมกบัเหล่าทัพอื่น

๖๙



2/66-A โครงกำรจัดหำเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ทดแทน บ.ข.๑๘ ก/ข

๑.  เหตุผลและควำมจ�ำเป็น

 ความต้องการเครือ่งบนิขบัไล่อเนกประสงค์เพิม่เตมิเพือ่บรรจุประจำาการ ณ ฝูงบนิ ๗๐๑ 

กองบิน ๗ ตามโครงสร้างกำาลังรบ เนื่องจากปัจจุบันยังไม่ครบอัตราตามโครงสร้างกำาลังรบ

๒.  วัตถุประสงค์

 จัดหาเครื่องบิน Gripen 39 C/D จำานวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ อะไหล่ ระบบอาวุธ 

อุปกรณ์สนับสนุนการบิน พร้อมทั้งการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง 

๓.  ระยะเวลำด�ำเนินกำร 

 ผูกพันงบประมาณ ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘

๔.  ควำมต้องกำรหลัก

 ๑)  เครือ่งบิน Gripen 39 C/D จำานวน ๑ เครือ่ง พร้อมอปุกรณ์ อะไหล่ ระบบสนบัสนนุ 

การฝึกอบรม รวมทั้งระบบสนับสนุน 

 ๒)  การฝึกอบรมนักบิน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ซ่อมบำารุง 

 ๓)  การถ่ายทอดเทคโนโลยีในการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี (TDL)  

การพัฒนาและทดสอบระบบอาวธุ ตลอดจนการบำารงุรกัษาอากาศยานได้บนพืน้ฐานของการพึง่พา

ตนเอง

๕.  งบประมำณ

 ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ

๖.  ผลลัพธ์ของโครงกำร 

 เครื่องบินขับไล่โจมตีอเนกประสงค์ บ.ข.๒๐/ก (Gripen 39 C/D) ครบ ๑ ฝูงบิน 

สำาหรับใช้งานในภารกจิป้องกนัภยัทางอากาศและโจมตทีางอากาศ รวมถงึบรูณาการความร่วมมอื

ในการสนับสนุนการป้องกันประเทศ และรักษาผลประโยชน์แห่งชาติร่วมกับเหล่าทัพอื่น

๗๐



3/66-A โครงกำรจัดหำ ฮ.ทดแทน 

๑.  เหตุผลและควำมจ�ำเป็น

 เพือ่ทดแทนเฮลคิอปเตอร์แบบที ่๖ ข/ค/ง หรอื ฮ.๖ ข/ค/ง ซึง่ใช้งานมาตัง้แต่ปี พ.ศ.๒๕๒๕ 

มีเทคโนโลยีล้าสมัย ครบกำาหนดปลดประจำาการใน พ.ศ.๒๕๖๖ ซ่ึงต้องจัดหาทดแทนรองรับ

การปฏบิตัภิารกจิการลำาเลยีง รวมทั้งการค้นหาและช่วยชีวิตทั้งในพื้นที่การรบและมิใช่การรบ

๒.  วัตถุประสงค์

 จัดหาเฮลิคอปเตอร์ขนาดกลางสำาหรับค้นหาและช่วยชีวิตทั้งในพื้นที่การรบและมิใช่

การรบจำานวน ๖ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ อะไหล่ ระบบอาวุธ อุปกรณ์สนับสนุนการบิน พร้อมการ

ฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง 

๓.  ระยะเวลำด�ำเนินกำร 

 ผูกพันงบประมาณ ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘

๔.  ควำมต้องกำรหลัก

 ๑)  เฮลิคอปเตอร์ขนาดกลาง จำานวน ๖ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ อะไหล่ ระบบสนับสนุน 

การฝึกอบรม รวมถึงระบบสนับสนุน 

 ๒)  การฝึกอบรมนักบิน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ซ่อมบำารุง 

 ๓)  การถ่ายทอดเทคโนโลยีในระดับที่เหมาะสมบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง

๕.  งบประมำณ

 ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ

๖.  ผลลัพธ์ของโครงกำร 

 ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจการค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบ และการค้นหา

และช่วยชวีติทีม่ใิช่การรบหรอืด้านพลเรอืนซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือประชาชนโดยตรง

๗๑



4/66-A โครงกำรจัดหำหรือผลิตระบบอำกำศยำนไร้คนขับติดอำวุธ (ระยะที่ ๑) 

3/68-A โครงกำรจัดหำหรือผลิตระบบอำกำศยำนไร้คนขับติดอำวุธ (ระยะที่ ๒)

๑.  เหตุผลและควำมจ�ำเป็น

 การพฒันาระบบอากาศยานไร้คนขับตดิอาวธุ เพือ่ให้มขีดีความสามารถทีเ่หมาะสมในการโจมตี

และสอดคล้องกบัการปฏบัิตภิารกจิป้องกันประเทศของกองทพัอากาศ

๒.  วัตถุประสงค์

 จัดหาหรือผลิตระบบอากาศยานไร้คนขับให้มีขีดความสามารถในการลาดตระเวนและ

การปฏิบัติการรบ

๓.  ระยะเวลำด�ำเนินกำร 

 ระยะที่ ๑ ผูกพันงบประมาณ ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘

 ระยะที่ ๒ ผูกพันงบประมาณ ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐

๔.  ควำมต้องกำรหลัก

 ๑)  อากาศยานไร้คนขับที่มีขีดความสามารถในการลาดตระเวนและการปฏิบัติการรบ

 ๒)  ระบบและอุปกรณ์ทีส่ำาคญั ได้แก่ สถานคีวบคุมภาคพืน้ (Ground Control Station : 

GCS), อปุกรณ์ถ่ายภาพแบบ EO/IR/LRF, Ground Data Terminal (GDT) และ ชดุอะไหล่ขัน้ต้น 

(Initial Spare Part)

 ๓)  การฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ซ่อมบำารุง

 ๔)  การถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิต การทดสอบ และการติดตั้งระบบอาวุธ รวมทั้ง

การพัฒนาระบบ OFP สำาหรับระบบอากาศยานไร้คนขับ

๕.  งบประมำณ

 ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ

๖.  ผลลัพธ์ของโครงกำร 

 การปฏิบติัภารกจิป้องกันภยัทางอากาศและโจมตีทางอากาศ รวมถงึบรูณาการความร่วมมอื

ในการสนับสนุนการป้องกันประเทศ และรักษาผลประโยชน์แห่งชาติร่วมกับเหล่าทัพอื่น

๗๒



5/66-A โครงกำรจัดหำระบบป้องกันฐำนบิน (ระยะที่ ๑)

4/69-A โครงกำรจัดหำระบบป้องกันฐำนบิน (ระยะที่ ๒)

2/72-A โครงกำรจัดหำระบบป้องกันฐำนบิน (ระยะที่ ๓)

๑.  เหตุผลและควำมจ�ำเป็น

 การพฒันาขดีความสามารถในการป้องกันภัยทางอากาศและการป้องกนัภาคพ้ืน ให้กบั

ฐานที่ตั้งทางทหารของกองทัพอากาศ เพื่อรองรับภัยคุกคามที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์และ

พัฒนาการของเทคโนโลยี

๒.  วัตถุประสงค์

 จดัหาระบบอาวธุต่อสูอ้ากาศยานระยะปานกลางเพือ่การป้องกนัฐานบนิของกองทพัอากาศ

๓.  ระยะเวลำด�ำเนินกำร 

 ระยะที่ ๑ ผูกพันงบประมาณ ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘

 ระยะที่ ๒ ผูกพันงบประมาณ ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ - ๒๕๗๑

 ระยะที่ ๓ ผูกพันงบประมาณ ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๗๒ - ๒๕๗๔

๔.  ควำมต้องกำรหลัก

 ๑) ระบบอาวุธต่อสู้อากาศยานระยะปานกลาง (Medium Range Air Defence : 

MEDRAD) พร้อมระบบสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง

 ๒) การฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ซ่อมบำารุง

 ๓) สามารถพฒันาระบบเพือ่เชือ่มโยงกบัระบบบัญชาการและควบคมุของกองทัพอากาศ

 ๔) การถ่ายทอดเทคโนโลยีของระบบอาวุธต่อสู ้อากาศยาน การเชื่อมโยงระบบ

บัญชาการและควบคุม และการบำารุงรักษาระบบอาวุธฯ ได้บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง 

๕.  งบประมำณ

 ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ

๖.  ผลลัพธ์ของโครงกำร 

 ฐานที่ตั้งทางทหารท่ีสำาคัญของกองทัพอากาศมีขีดความสามารถและความปลอดภัย

ในการปฏิบัติภารกิจ

๗๓



6/66-A โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบป้องกันทำงอำกำศ (ระยะที่ ๗) 

4/67-A โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบป้องกันทำงอำกำศ (ระยะที่ ๘) 

4/68-A โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบป้องกันทำงอำกำศ (ระยะที่ ๙) 

5/69-A โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบป้องกันทำงอำกำศ (ระยะที่ ๑๐) 

1/72-A โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบป้องกันทำงอำกำศ (ระยะที่ ๑๑) 

๑.  เหตุผลและควำมจ�ำเป็น

 การดำารงขีดความสามารถการตรวจจบัภาคพืน้ในการป้องกนัทางอากาศรองรบัภัยคกุคาม 

ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

๒.  วัตถุประสงค์

 จัดหาเรดาร์ป้องกันทางอากาศ พร้อมติดตั้งที่สถานีรายงานพร้อมเรโดม รวมถึงอุปกรณ์

และอะไหล่ที่จำาเป็น และการฝึกอบรม โดยดำาเนินการทั่วประเทศ

๓.  ระยะเวลำด�ำเนินกำร 

 ระยะที่ ๗ ผูกพันงบประมาณ ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘

 ระยะที่ ๘ ผูกพันงบประมาณ ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙

 ระยะที่ ๙ ผูกพันงบประมาณ ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐

 ระยะที่ ๑๐ ผูกพันงบประมาณ ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ - ๒๕๗๑

 ระยะที่ ๑๑ ผูกพันงบประมาณ ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๗๒ - ๒๕๗๔

๔.  ควำมต้องกำรหลัก 

 ๑)  เรดาร์ป้องกนัทางอากาศซึง่มขีดีความสามารถเทียบเท่าเรดาร์ป้องกนัทางอากาศเดิม

หรือมีขีดความสามารถที่ดีกว่า

 ๒)  การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ซ่อมบำารุง

 ๓)  ต้องสามารถเชื่อมโยงกับระบบบัญชาการและควบคุมของกองทัพอากาศ โดยไม่มี

ข้อจำากัดใด ๆ

 ๔)  การถ่ายทอดเทคโนโลยีของเรดาร์ป้องกันทางอากาศ การเชื่อมโยงระบบบัญชาการ

และควบคุม และการบำารุงรักษาเรดาร์ป้องกันทางอากาศได้บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง

๕.  งบประมำณ

 ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ

๖.  ผลลัพธ์ของโครงกำร

 ดำารงขีดความสามารถในการป้องกันทางอากาศในภาพรวมของประเทศ 

๗๔



6/67-A โครงกำรจัดหำเคร่ืองบินรับ-ส่งบุคคลส�ำคัญ

๑.  เหตุผลและควำมจ�ำเป็น

 การเตรยีมความพร้อมเครือ่งบนิพระราชพาหนะทีม่คีณุลกัษณะเหมาะสม มคีวามปลอดภยั 

เชื่อถือได้สูง เพื่อตอบสนองพระราชกรณียกิจได้อย่างสมพระเกียรติ

๒.  วัตถุประสงค์

 เพ่ือจัดหาเครื่องบินพระราชพาหนะจำานวน ๑ เครื่อง พร้อมอะไหล่ อุปกรณ์ ระบบ

ส่งกำาลังบำารุง และการฝึกอบรม

๓.  ระยะเวลำด�ำเนินกำร 

 ผูกพันงบประมาณ ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙

๔.  ควำมต้องกำรหลัก

 ๑)  เครือ่งบินพระราชพาหนะมคุีณลกัษณะและขดีความสามารถเทียบเท่าหรือใกล้เคียง

กับเครื่องบินรับ-ส่งบุคคลสำาคัญที่ใช้ปฏิบัติภารกิจอยู่ในปัจจุบัน 

 ๒)  มีทีน่ัง่สำาหรับบคุคลสำาคญัระดบั VVIP ไม่น้อยกว่า ๔ ทีน่ัง่ โดยตกแต่งภายในทีเ่หมาะสม

และสะดวกสบาย หรือมีผังที่นั่งใกล้เคียงกับเครื่องบินรับ-ส่งบุคคลสำาคัญที่กองทัพอากาศใช้

ปฏิบัติภารกิจอยู่ในปัจจุบัน

 ๓)  การฝึกอบรมนักบิน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ซ่อมบำารุง

 ๔)  การถ่ายทอดเทคโนโลยขีองอากาศยานและการบำารงุรักษาอากาศยานได้บนพืน้ฐาน 

ของการพึ่งพาตนเอง 

๕.  งบประมำณ

 ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ (งบเบิกแทนสำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)

๖.  ผลลัพธ์ของโครงกำร 

 การบนิ รบั-ส่งเสดจ็ในขบวนพระราชดำาเนนิและพระบรมวงศานวุงศ์ได้อย่างสมพระเกียรติ

๗๕



2/68-A โครงกำรจัดหำเครื่องบินฝึก ฝูงบิน ๖๐๔ (ระยะที่ ๒)

๑.  เหตุผลและควำมจ�ำเป็น

 เครื่องบินฝึกแบบที่ ๑๖/ก หรือ บ.ฝ.๑๖/ก (CT-4B) ครบกำาหนดปลดประจำาการ

ใน พ.ศ.๒๕๖๙ ซึ่งต้องจัดหาทดแทนรองรับการฝึกบินให้แก่นักบินประจำากองนอกหน่วยบิน

ของกองทัพอากาศ รวมทัง้สนบัสนนุกจิกรรมของหน่วยฝึกบินพลเรือน

๒.  วัตถุประสงค์

 จัดหาเครือ่งบนิฝึก แบบ DA-40 เพิม่เติมจำานวน ๖ เคร่ือง พร้อมอุปกรณ์สนบัสนนุภาคพ้ืน 

อะไหล่ และการฝึกอบรม 

๓.  ระยะเวลำด�ำเนินกำร 

 ผูกพันงบประมาณ ๒ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙

๔.  ควำมต้องกำรหลัก

 ๑)  เครื่องบินฝึก แบบ DA-40 

 ๒)  เครื่องวัดประกอบการบินแบบพื้นฐาน เพื่อใช้ในการฝึกบินขั้นพื้นฐาน

 ๓)  ระบบส่งกำาลงับำารงุทีเ่ชือ่ถอืได้ พสัดอุะไหล่ทีแ่พร่หลาย และมแีหล่งซ่อมบำารงุในภมูภิาค

 ๔)  การถ่ายทอดเทคโนโลยีของอากาศยาน การฝึกศึกษาเพื่อให้สามารถบำารุงรักษา

อากาศยานได้บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง

๕.  งบประมำณ

 ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ 

๖.  ผลลัพธ์ของโครงกำร 

 การฝึกนักบินประจำากองนอกหน่วยบิน และการฝึกบินของนักเรียนนายเรืออากาศ 

รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยฝึกบินพลเรือน 

๗๖



2/69-A โครงกำรจัดหำเครื่องบินทดแทน บ.ฝ.๑๖/ก (ระยะที่ ๑)

2/70-A โครงกำรจัดหำเครื่องบินทดแทน บ.ฝ.๑๖/ก (ระยะที่ ๒)

๑.  เหตุผลและควำมจ�ำเป็น

 เครื่องบินฝึกแบบท่ี ๑๖/ก หรือ บ.ฝ.๑๖/ก (CT-4E) ใช้งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๒ 

ครบกำาหนดปลดประจำาการใน พ.ศ.๒๕๗๔ ซ่ึงต้องจัดหาทดแทนรองรับการปฏิบัติาภารกิจ

การฝึกศิษย์การบินชั้นประถม โรงเรียนการบิน

๒.  วัตถุประสงค์

 จัดหาเครื่องบินฝึกนักบิน รวมจำานวน ๒๔ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์สนับสนุนภาคพื้น 

อะไหล่ และการฝึกอบรม เพื่อทดแทนเครื่องบินฝึก แบบ บ.ฝ.๑๖/ก 

๓.  ระยะเวลำด�ำเนินกำร 

 ระยะที่ ๑ ผูกพันงบประมาณ ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ - ๒๕๗๑

 ระยะที่ ๒ ผูกพันงบประมาณ ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๗๐ - ๒๕๗๒

๔.  ควำมต้องกำรหลัก

 ๑)  เคร่ืองบินขนาดเล็กแบบ ๑ เครื่องยนต์ ท่ีมีขีดความสามารถเหมาะสำาหรับใช้ใน

การปฏิบัติภารกิจการฝึกศิษย์การบิน ฝูงฝึกบินขั้นต้น โรงเรียนการบิน

 ๒)  เครื่องบินแบบที่นั่งเคียงกัน และมีที่นั่งรวม ๒ ที่นั่ง (รวมนักบิน นักบินผู้ช่วย)

 ๓)  เครื่องวัดประกอบการบินแบบพื้นฐาน เพื่อใช้ในการฝึกบินขั้นพื้นฐาน

 ๔)  การถ่ายทอดเทคโนโลยีของอากาศยาน การฝึกศึกษาเพื่อให้สามารถบำารุงรักษา

อากาศยานได้บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง

๕.  งบประมำณ

 ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ

๖.  ผลลัพธ์ของโครงกำร 

 การฝึกศษิย์การบินฝงูฝึกบินข้ันต้น โรงเรยีนการบนิ เพือ่สนบัสนุนนกับนิให้แก่กองทพัอากาศ

ในการปฏิบัติภารกิจด้านการบิน

 

๗๗



6/69-A โครงกำรจัดหำเฮลิคอปเตอร์รับ-ส่งบุคคลส�ำคัญ

๑.  เหตุผลและควำมจ�ำเป็น

 ความพร้อมของเฮลคิอปเตอร์เพือ่ถวายเป็นเฮลคิอปเตอร์พระราชพาหนะในการตอบสนอง

พระราชกรณียกิจและภารกิจบินรับ-ส่งเสด็จอย่างสมพระเกียรติ

๒.  วัตถุประสงค์

 จัดหาเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะจำานวน ๓ เครื่อง พร้อมอะไหล่ อุปกรณ์ ระบบ

ส่งกำาลังบำารุง และการฝึกอบรม

๓.  ระยะเวลำด�ำเนินกำร 

 ผูกพันงบประมาณ ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ - ๒๕๗๑

๔.  ควำมต้องกำรหลัก

 ๑)  เฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะสามารถปฏบิตัพิระราชกรณียกิจ สามารถบรรทกุผูโ้ดยสาร

ไม่ตำ่ากว่า ๕ คน, ปฏิบัติการได้ทั้งกลางวันและกลางคืน, ห้องโดยสารมีความสมพระเกียรติ, ระบบ

สื่อสารติดตั้งวิทยุสื่อสารสั่งการได้จากเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง และอุปกรณ์ป้องกันตัวมาตรฐาน

เดียวกับทางทหารหรือดีกว่า

 ๒)  การส่งกำาลังบำารุงต้องอยู่ในสายการผลิตและไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์ต้นแบบหรือไม่เคย

ผลิตใช้งาน

 ๓)  การฝึกอบรมนักบิน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ซ่อมบำารุง

 ๔)  การถ่ายทอดเทคโนโลยีของอากาศยานและการบำารุงรักษาอากาศยานได้ บนพื้นฐาน

ของการพึ่งพาตนเอง 

๕.  งบประมำณ

 ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ (งบประมาณสำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)

๖.  ผลลัพธ์ของโครงกำร 

 การบิน รบั-ส่งเสดจ็ในขบวนพระราชดำาเนนิและพระบรมวงศานวุงศ์ได้อย่างสมพระเกียรติ

 

๗๘



1/70-A โครงกำรจัดหำเครื่องบินล�ำเลียงขนำดกลำงทดแทน บ.ล.๑๗

๑.  เหตุผลและควำมจ�ำเป็น

 การจดัหาเครือ่งบนิลำาเลยีงขนาดกลางทดแทนเคร่ืองบนิลำาเลียงแบบท่ี ๑๗  หรือ บ.ล.๑๗

ให้ครบตามโครงสร้างกำาลังรบเพื่อดำารงขีดความสามารถในการลำาเลียงทางอากาศทั้งทางทหาร

และพลเรือน 

๒.  วัตถุประสงค์

 จัดซื้อเคร่ืองบินลำาเลียงขนาดกลางเพิ่มเติม จำานวน ๒ เครื่อง พร้อมอะไหล่ อุปกรณ์ 

ระบบส่งกำาลังบำารุง และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.  ระยะเวลำด�ำเนินกำร 

 ผูกพันงบประมาณ ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๗๐ - ๒๕๗๒

๔.  ควำมต้องกำรหลัก

 ๑)  เครือ่งบนิขนาดกลางสำาหรบัภารกิจลำาเลียงทางอากาศ จำานวน ๒ เคร่ือง พร้อมอปุกรณ์ 

อะไหล่ ระบบสนับสนุน การฝึกอบรม รวมถึงระบบสนับสนุน 

 ๒)  การฝึกอบรมนักบิน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ซ่อมบำารุง 

 ๓)  การถ่ายทอดเทคโนโลยีในระดับที่เหมาะสมบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง

๕.  งบประมำณ

 ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ

๖.  ผลลัพธ์ของโครงกำร 

 ความพร้อมในการปฏบิติัภารกจิการลำาเลยีงซึง่เป็นประโยชน์ต่อการสนบัสนนุความมัน่คง

รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือประชาชนโดยตรง อาทิ การขนส่งทางอากาศ หรือ

การบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น 

๗๙



3/70-A โครงกำรจัดหำเครื่องบินรับ-ส่งบุคคลส�ำคัญ

๑.  เหตุผลและควำมจ�ำเป็น

 การจัดหาเครื่องบินรับ-ส่งบุคคลสำาคัญ จำานวน ๑ เครื่อง ทดแทนเครื่องบินลำาเลียง

แบบที ่๑๕ หรอื บ.ล.๑๕ เนือ่งจากครบอายกุารใช้งาน ทัง้นีเ้พ่ือดำารงขดีความสามารถในการเดินทาง

ของบุคคลสำาคัญของรัฐบาลในภารกิจการบินรับ-ส่งบุคคลสำาคัญ รวมทั้งเป็นเคร่ืองบินสำารอง

สนับสนุนการบินรับ-ส่งเสด็จตามความเหมาะสม

๒.  วัตถุประสงค์

 จัดหาเครื่องบินรับ-ส่งบุคคลสำาคัญ จำานวน ๑ เครื่อง พร้อมอะไหล่ อุปกรณ์ ระบบ

ส่งกำาลังบำารุง และการฝึกอบรม

๓.  ระยะเวลำด�ำเนินกำร 

 ผูกพันงบประมาณ ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๗๐ - ๒๕๗๒

๔.  ควำมต้องกำรหลัก

 ๑)  เครื่องบินรับ-ส่งบุคคลสำาคัญ มีคุณลักษณะและขีดความสามารถเทียบเท่าหรือ

ใกล้เคยีงกบัเครือ่งบินรบั-ส่งบคุคลสำาคญัท่ีกองทพัอากาศใช้ปฏบิติัภารกจิอยูใ่นปัจจุบนั โดยสามารถ

บินได้ไกลไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ไมล์ ต่อการบินลงจอดเติมเชื้อเพลิง ๑ ครั้ง

 ๒)  ที่น่ังสำาหรับบุคคลสำาคัญระดับบุคคลสำาคัญไม่น้อยกว่า ๔ ที่นั่ง โดยตกแต่งภายใน

ทีเ่หมาะสมและสะดวกสบาย หรอืมผีงัทีน่ัง่ใกล้เคยีงกบัเคร่ืองบนิรับ-ส่งบคุคลสำาคญัทีก่องทพัอากาศ

ใช้ปฏิบัติภารกิจอยู่ในปัจจุบัน

 ๓)  การส่งกำาลังบำารุง สามารถใช้ร่วมกับเครื่องบินรับ-ส่งบุคคลสำาคัญที่กองทัพอากาศมี

ใช้งานเพื่อให้เกิดความประหยัดคุ้มค่า

 ๔)  การฝึกอบรมนักบิน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ซ่อมบำารุง

 ๔)  การถ่ายทอดเทคโนโลยขีองอากาศยานและการบำารงุรกัษาอากาศยานได้บนพืน้ฐาน 

ของการพึ่งพาตนเอง

๕.  งบประมำณ

 ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ (งบประมาณสำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)

๖.  ผลลัพธ์ของโครงกำร 

 การบินรับ-ส่งบุคคลได้อย่างปลอดภัยสูงสุด รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการบินลำาเลียง

เพื่อการช่วยเหลือประชาชนโดยตรง 

๘๐



1/71-A โครงกำรจัดหำเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทน (ระยะที่ ๑) 

1/73-A โครงกำรจัดหำเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทน (ระยะที่ ๒)

 

๑.  เหตุผลและควำมจ�ำเป็น

 การจัดหาทดแทนเครื่องบินขับไล่แบบท่ี ๑๙/ก หรือ บ.ข.๑๙/ก (F-16) ฝูง. ๑๐๓ฯ 

เนื่องจากมีอายุครบอายุการใช้งาน โดยอากาศยานต้องมีขีดสมรรถนะที่เหมาะสม สอดคล้อง

กับการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศของกองทัพอากาศ 

๒.  วัตถุประสงค์

 จัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตี จำานวน ๑ ฝูงบิน ทดแทน บ.ข.๑๙ /ก (F-16) พร้อม

อปุกรณ์เครือ่งช่วยฝึก อะไหล่ ระบบอาวธุ อปุกรณ์สนับสนนุการบิน และการฝึกอบรมท่ีเกีย่วข้อง 

๓.  ระยะเวลำด�ำเนินกำร 

 ระยะที่ ๑ ผูกพันงบประมาณ ๔ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๗๑ - ๒๕๗๔

 ระยะที่ ๒ ผูกพันงบประมาณ ๔ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๗๓ - ๒๕๗๖

๔.  ควำมต้องกำรหลัก

 ๑)  เครือ่งบนิขบัไล่โจมต ีจำานวน ๑ ฝงูบนิ (จำานวน ๑๒ เคร่ือง) พร้อมอปุกรณ์ อะไหล่ 

ระบบสนับสนุนการฝึก การฝึกอบรม อาคารและสาธารณูปโภค รวมถึงระบบสนับสนุน (ระยะ

ที่ ๑ จำานวน ๖ เครื่อง และ ระยะที่ ๒ จำานวน ๖ เครื่อง) 

 ๒)  การฝึกอบรมนักบิน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ซ่อมบำารุง

 ๓)  การถ่ายทอดเทคโนโลยีในระดับที่เหมาะสม

 ๔)  การถ่ายทอดเทคโนโลยใีนการพฒันาระบบเชือ่มโยงข้อมลูทางยทุธวธิ ี(TDL) การพัฒนา

และทดสอบระบบอาวุธ ตลอดจนการบำารุงรักษาอากาศยานได้บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง

๕.  งบประมำณ

 ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ

๖.  ผลลัพธ์ของโครงกำร 

 การปฏิบัติภารกิจป้องกันภัยทางอากาศและโจมตีทางอากาศ รวมถึงบูรณาการ

ความร่วมมือในการสนับสนุนการป้องกันประเทศ และรักษาผลประโยชน์แห่งชาติร่วมกับ

เหล่าทัพอื่น

๘๑



2/71-A โครงกำรจัดหำ/ผลิตอำกำศยำนไร้นักบินของกองทัพอำกำศ ทดแทน U1

๑.  เหตุผลและควำมจ�ำเป็น

 การจัดหาหรือผลิตอากาศยานไร้คนขับเพื่อทดแทนอากาศยานไร้คนขับ แบบ U1  

ตามโครงสร้างกำาลังรบ ซึ่งครบกำาหนดปลดประจำาการใน ปี ๒๕๗๑ 

๒.  วัตถุประสงค์

 จัดหาหรือผลิตระบบอากาศยานไร้คนขับทดแทนอากาศยานไร้คนขับ แบบ U1

๓.  ระยะเวลำด�ำเนินกำร 

 ผูกพันงบประมาณ ๒ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๗๑ - ๒๕๗๒

๔.  ควำมต้องกำรหลัก

 ๑)  อากาศยานไร้คนขับที่มีขีดความสามารถในการลาดตระเวนและการรบ

 ๒)  ระบบและอปุกรณ์ทีส่ำาคญั ได้แก่ สถานคีวบคมุภาคพ้ืน (Ground Control Station 

: GCS), อุปกรณ์ถ่ายภาพแบบ EO/IR/LRF, Ground Data Terminal (GDT) และ ชุดอะไหล่

ขั้นต้น (Initial Spare Part)

 ๓)  การถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิต การทดสอบ และการติดตั้งระบบอาวุธ รวมทั้ง

การพัฒนาระบบปฏิบัติการบิน (OFP) สำาหรับระบบอากาศยานไร้คนขับ

๕.  งบประมำณ

 ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ

๖.  ผลลัพธ์ของโครงกำร 

 การปฏิบัติการด้วยอากาศยานไร้คนขับทั้งด้านการฝึกและการปฏิบัติภารกิจ รวมทั้ง

การบรรเทาสาธารณะภัยในภาพรวมของประเทศ 

๘๒



3/71-A โครงกำรจัดหำ บ.ล�ำเลียงขนำดกลำงทดแทน 

๑.  เหตุผลและควำมจ�ำเป็น

 เคร่ืองบินลำาเลียงแบบที่ ๒ ก หรือ บ.ล.๒ ก ซ่ึงใช้ในภารกิจลำาเลียงทางอากาศ

ภารกิจฝนหลวง และโปรยนำ้าเพื่อสลายหมอกควัน มีอายุการใช้งานนาน มีข้อจำากัดด้าน

การส่งกำาลังบำารุง

๒.  วัตถุประสงค์

 จัดหาเครื่องบินลำาเลียงขนาดกลาง ทดแทน บ.ล.๒ ก จำานวน ๔ เครื่อง พร้อมอะไหล่ 

อุปกรณ์ ระบบส่งกำาลังบำารุง และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.  ระยะเวลำด�ำเนินกำร 

 ผูกพันงบประมาณ ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๗๑ - ๒๕๗๓

๔.  ควำมต้องกำรหลัก

 ๑)  เครื่องบินขนาดกลางสำาหรับภารกิจลำาเลียงทางอากาศ จำานวน ๔ เครื่อง พร้อม

อุปกรณ์ อะไหล่ ระบบสนับสนุน การฝึกอบรม รวมถึงระบบสนับสนุน 

 ๒)  การฝึกอบรมนักบิน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ซ่อมบำารุง 

 ๓)  การถ่ายทอดเทคโนโลยีในระดับที่เหมาะสมบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง

๕.  งบประมำณ

 ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ

๖.  ผลลัพธ์ของโครงกำร 

 ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจการลำาเลียงซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนความ

มั่นคงรวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือประชาชนโดยตรง อาทิ การทำาฝนหลวง การขนส่ง

ทางอากาศ หรือการบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น

๘๓



๘๔



บทที่ ๖ 

กำรน�ำไปสู่กำรปฏิบัติ
 

 การนำาสมดุปกขาวไปสูก่ารปฏิบตัเิพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ทีก่ำาหนด จะต้องมกีารถ่ายทอด

ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ให้เป็นแนวทาง แผนงาน โครงการ 

หรอืกจิกรรมทีเ่ป็นรปูธรรม โดยกำาหนดหน่วยงานหรือบคุคลท่ีรับผิดชอบ และวธิกีารดำาเนนิการ

ท่ีชัดเจน ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ เพื่อดำาเนินการให้สำาเร็จลุล่วงตาม

วัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้ โดยจะดำาเนินการประเมินผลและทบทวนทุก ๒ ปี

หน่วยงำนและผู้เกี่ยวข้องในกำรน�ำสมุดปกขำวไปสู่กำรปฏิบัติ

 หน่วยงานในการนำาสมุดปกขาวไปสู่การปฏิบัติ ได้แก่ ฝ่ายการเมือง ระบบราชการ 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิ องค์กรในรปูแบบพเิศษ สถาบนัการศกึษา

และหน่วยงานวิจัย ประชาชน และภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้

 ๑. ฝ่ายการเมือง เพื่อให้ทราบความมุ่งมั่นในการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษตัรย์ิ ตลอดจนการเสรมิสร้างสมรรถนะและความพร้อมในการป้องกนัประเทศ รักษา

ความมัน่คงแห่งรัฐ และรกัษาผลประโยชน์แห่งชาตติามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย อกีทัง้

ใช้ยุทโธปกรณ์ของกองทัพอากาศในภาวะปกติสนับสนุนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประเทศของรัฐบาล

 ๒. ระบบราชการ 

  ๒.๑  หน่วยงานด้านงบประมาณ ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง 

กองบัญชาการกองทัพไทย สำานักงบประมาณ สำานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำานักงาน

ตรวจเงนิแผ่นดนิ และหน่วยงานด้านงบประมาณของรฐัอ่ืน ๆ ทราบเหตุและผลในการจัดหายทุโธปกรณ์

ของกองทพัอากาศ รวมถึงกรอบงบประมาณในการพัฒนากองทัพอากาศในระยะ ๑๐ ปี

  ๒.๒  หน่วยงานด้านความมัน่คง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม สภาความมัน่คงแห่งชาติ

กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ สำานักงานตำารวจแห่งชาติ และหน่วยงาน

ด้านความม่ันคงของรัฐอื่น ๆ ทราบทิศทางการเสริมสร ้างสมรรถนะและความพร้อม

ในการป้องกนัประเทศและรักษาความมั่นคงแห่งรัฐของกองทัพอากาศ

 ๓. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งทำาหน้าที่

ในการป้องกัน ปราบปราม ตรวจสอบทรัพย์สิน และองค์กรต่อต้านการคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) 

ซึง่เป็นความร่วมมอืจากทุกภาคส่วน ได้ทราบถงึทศิทางในการพัฒนาของกองทพัอากาศบนพ้ืนฐาน

ของความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล

๘๕



 ๔. องค์กรในรูปแบบพิเศษ ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ บริษัทอุตสาหกรรม

การบินแห่งประเทศไทย ทราบถึงทิศทางและความต้องการในการพัฒนาและจัดหายุทโธปกรณ์

ของกองทัพอากาศ 

 ๕. สถาบนัการศกึษาและหน่วยงานวิจัย ทราบถึงทศิทางในการแสวงหากรอบความร่วมมือ

ในการวิจัยอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารร่วมกับกองทัพอากาศ ตลอดจนจัดทำาหลักสูตรและ

ผลิตบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ     

 ๖. ประชาชน รบัรู้และเข้าใจในความตัง้ใจ และมุง่มัน่ของกองทพัอากาศในการใช้งบประมาณ

ของประเทศในการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์บนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ความโปร่งใส 

และการตรวจสอบได้

 ๗. ภาคเอกชนในประเทศและต่างประเทศ ทราบทิศทางการพัฒนาของกองทัพอากาศ

ในระยะ ๑๐ ปี และวางแผนในพัฒนา และ/หรือเสนออาวุธยุทโธปกรณ์ที่สอดคล้องกับทิศทาง

ในการพัฒนา ตลอดจนการพัฒนาร่วมกับกองทัพอากาศ

กระบวนกำรน�ำสมุดปกขำวไปปฏิบัติ

 กระบวนการนำาสมุดปกขาวไปสู่การปฏิบัติประกอบด้วยขึ้นตอนที่สำาคัญ ๒ ขั้นตอน 

ได้แก่ ขั้นตอนระดับมหภาค และขั้นตอนระดับจุลภาค ดังนี้

 ๑) ขัน้ตอนระดบัมหภาค หมายถงึระดบัชาติ จะดำาเนนิการตามพระราชบญัญติัการจัดซ้ือ

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และคำาสั่งทางปกครองที่เกี่ยวข้อง

 ๒) ขั้นตอนระดับจุลภาค หมายถึงระดับกองทัพอากาศ จะเตรียมการจัดหาดังนี้

  ๒.๑ กรมยุทธการทหารอากาศกำาหนดแนวความคิดความต้องการโครงการ 

(Concept of Project Requirement : COPR) ซึ่งเป็นการระบุข้อมูลเกี่ยวกับสาระสำาคัญของ

แนวความคิดในภาพรวมของโครงการตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ

  ๒.๒ กรมยุทธการทหารอากาศนำาเรียน ผู้บัญชาการทหารอากาศขอนุมัติจัดตั้ง

“คณะกรรมการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเตรียมการจัดหา” เพื่อเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง 

ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

  ๒.๓  คณะกรรมการศกึษาและรวบรวมข้อมลูเตรยีมการจดัหา จัดทำาร่างขอบเขต

ความต้องการของโครงการ (Scope of Project Requirement : SOPR) พร้อมทัง้จดัทำาหลกัเกณฑ์

และนำ้าหนักคะแนนประกอบการจัดหา และเสนอกรมยุทธการทหารอากาศเพ่ือนำาเรียน 

ผู้บัญชาการทหารอากาศขอนุมัติให้หน่วยเก่ียวข้องจัดทำาเอกสารกำาหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

ของพัสดุ/งานจ้าง (Term of Reference : TOR) 
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 ๒.๔  หน่วยเกีย่วข้องจดัทำา TOR เสนอกรมยทุธการทหารอากาศเพือ่พจิารณาความถกูต้อง 

กรณีถูกต้อง ครบถ้วน จะดำาเนินการกำาหนดราคากลางตามระเบียบของทางราชการ และเสนอ

กรมส่งกำาลังบำารุงทหารอากาศเพื่อดำาเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดซ้ือและคระกรรมการ

ตรวจรับพัสดุตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

และคำาสั่งทางปกครองที่เกี่ยวข้อง 

กำรประเมินผลและทบทวนสมุดปกขำว

 การประเมินผลสมุดปกขาวจะดำาเนินการประเมินผลให้สอดคล้องกับการประเมิน

ยทุธศาสตร์กองทพัอากาศซ่ึงดำาเนนิการทบทวนทกุ ๒ ปี ทัง้นีร้ะยะเวลาในการทบทวนสมดุปกขาว

จะพิจารณาจากเกณฑ์สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ด้านงบประมาณ
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