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บทที่ ๑
บทนำ�
๑.๑ ความเป็นมา
กองทัพอากาศมีหน้าที่เตรียมก�ำลังกองทัพอากาศให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ
เพือ่ การป้องกันประเทศและสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามทีร่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด โดยไม่เพียงแต่เตรียมก�ำลังในเชิงปริมาณหากแต่ตอ้ งค�ำนึงถึงคุณภาพ
ควบคูก่ นั ไป ก�ำลังกองทัพอากาศใช้เทคโนโลยีขนั้ สูงทีม่ คี วามซับซ้อน และต้องมีความเชือ่ ถือได้สงู
ท�ำให้มีค่าใช้จ่ายสูงด้วยเช่นกัน ปัจจุบันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยยังไม่สามารถผลิต
อากาศยานหรือระบบอาวุธที่ตรงความต้องการของกองทัพอากาศได้ทั้งหมด จึงจ�ำเป็นต้อง
จัดหายุทโธปกรณ์จากต่างประเทศ โดยพิจารณาจากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มาตรฐานและ
คุณภาพของยุทโธปกรณ์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน เป็นต้น ทั้งนี้ การจัดหาต้องอยู่
ภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับจากรัฐบาล หรืออีกนัยหนึ่ง การจัดหายุทโธปกรณ์ต้องมีความ
คุ้มค่าสูงสุดและไม่สร้างภาระในระยะยาว
ปัจจุบัน กองทัพอากาศได้พิจารณาจัดหายุทโธปกรณ์มาจากหลายประเทศ เนื่องจาก
แต่ละประเทศผลิตยุทโธปกรณ์ที่มีคุณลักษณะเด่น ข้อจ�ำกัด และราคาที่แตกต่างกันไป อนึ่ง
มีขอ้ สังเกตว่าประเทศทีส่ ามารถผลิตยุทโธปกรณ์เพือ่ ใช้งานและส่งออกได้จะมีอตุ สาหกรรมป้องกัน
ประเทศที่เข้มแข็ง มีมาตรฐานยุทโธปกรณ์ทางทหารรองรับอย่างชัดเจน และมีกระบวนการ
รับรองมาตรฐานทางทหารอย่างเป็นระบบ อย่างไรก็ตาม แต่ละประเทศมีกฎหมาย/กฎระเบียบ
ในการควบคุมยุทโธปกรณ์ทางทหารที่จ�ำหน่ายให้ประเทศผู้ซื้ออย่างรัดกุม ซึ่งครอบคลุมไปถึง
การก�ำหนดข้อจ�ำกัดการใช้งานของประเทศผู้ซื้อและข้อจ�ำกัดไปถึงบุคคลที่สามด้วยเช่นกัน
ส่งผลให้ผู้ซื้อไม่สามารถใช้งานยุทโธปกรณ์นอกเหนือจากข้อก�ำหนดของผู้ขายได้
ในแต่ละปีกองทัพอากาศชี้แจงให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (คณะกรรมาธิการทหาร
และคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
งบประมาณ) เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจในธรรมชาติของก�ำลังทางอากาศ ข้อจ�ำกัดในการเตรียมก�ำลัง
ความต้องการยุทโธปกรณ์ ความจ�ำเป็นในการจัดหายุทโธปกรณ์แต่ละประเภท ตลอดจนหลักการ
และเหตุผลของความต้องการงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี ซึ่งความต้องการงบประมาณ
มีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ ตามมูลค่าของเทคโนโลยีก�ำลังรบ อีกทัง้ ค่าใช้จา่ ยในการด�ำรงขีดความสามารถ
ยุทโธปกรณ์ถูกก�ำหนดโดยบริษัทผู้ผลิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น บริษัทผู้ผลิตก�ำหนดให้มี
การปรับปรุงซอฟต์แวร์ของอากาศยานหรือระบบอาวุธ หากไม่ด�ำเนินการจะกระทบต่อขีดความสามารถ
๑

และบริษทั ผูผ้ ลิตยกเลิกการใช้งานระบบเดิม โดยเสนอให้ผใ้ ู ช้งานต้องจ่ายเงินเพือ่ ปรับปรุงระบบให้ทนั สมัย
หรือเสนอระบบใหม่ทดแทน บริษทั ผูผ้ ลิตยกเลิกการผลิตชิน้ ส่วนอะไหล่โดยเปลีย่ นเป็นชิน้ ส่วนอะไหล่ใหม่
ทดแทนซึ่งมีราคาสูงกว่าเดิม หรือบริษัทผู้ผลิตก�ำหนดให้มีการตรวจพิเศษเพื่อความปลอดภัยซึ่ง
เป็นการด�ำเนินการนอกเหนือแผน เป็นต้น ส่งผลให้การใช้งานและการพัฒนายุทโธปกรณ์
เป็นไปตามทิศทางของบริษัทผู้ผลิตหรือผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี ซึ่งอาจไม่ตรงความต้องการของ
กองทัพอากาศทั้งหมด
ในขณะเดียวกัน แต่ละปีกองทัพอากาศได้รับงบประมาณจ�ำกัด จึงไม่สามารถจัดหา
ยุทโธปกรณ์ใหม่เพื่อทดแทนยุทโธปกรณ์ที่ครบอายุการใช้งานได้ทั้งหมด กองทัพอากาศจึงต้อง
บริหารจัดการความแตกต่างของเทคโนโลยีระหว่างเทคโนโลยีระบบดั้งเดิม (Legacy system)
และเทคโนโลยีระบบใหม่ (Modern system) จึงเกิดช่องว่างของเทคโนโลยี (Technology Gap)
ค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม กองทัพอากาศได้พจิ ารณาทางเลือกอืน่ ๆ ทีเ่ หมาะสม เช่น การยืดอายุ
การใช้ ง านควบคู ่ กั บ การปรั บ ปรุ ง อากาศยานให้ ทั น สมั ย โดยค�ำนึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย สู ง สุ ด
อีกทั้งยังใช้งบประมาณต�่ำกว่าการจัดหาอากาศยานใหม่
ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว กองทัพอากาศไม่สามารถแก้ปัญหาได้เพียงหน่วยงานเดียว
แต่ต้องพึ่งพาและอาศัยความร่วมมือกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยในการศึกษา
พัฒนา และเรียนรูใ้ ห้เท่าทันการเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีก�ำลังรบ ซึง่ ทีผ่ า่ นมากองทัพอากาศได้รเิ ริม่
แนวทางการจัดหาพร้อมการพัฒนา (Purchase and Development) กับโครงการปรับปรุง
เครื่องบินแบบ F-5TH และโครงการการผลิตอากาศยานไร้นักบินแบบ U1 ซึ่งมิได้เป็นการจัดหา
โดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตและบรรจุเข้าประจ�ำการอย่างดังเช่นในอดีต แต่เป็นการจัดหาพร้อมกับ

๒

การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศและภาคอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย
เช่น การเสริมสร้างความรู้ด้านการปรับปรุงอากาศยานให้กับวิศวกร การเขียนซอฟต์แวร์ระบบ
ปฏิบตั กิ ารบินอากาศยานไร้คนขับโดยวิศวกรกองทัพอากาศ การพัฒนาทักษะการปรับปรุงอากาศยาน
ของเจ้าหน้าที่ของกองทัพอากาศ ตลอดจนการบินทดสอบและรับรองมาตรฐานยุทโธปกรณ์
ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมป้องกันประเทศโดยนักบินและวิศวกรลองเครื่องของกองทัพอากาศ
เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ กองทัพอากาศจึงริเริ่มการจัดท�ำสมุดปกขาวกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๓
ส�ำหรับเผยแพร่ แ นวทางการพั ฒ นากองทั พ อากาศและโครงการส�ำคั ญ ของกองทั พ อากาศ
เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รับรู้ถึงเจตนารมณ์ของกองทัพอากาศ
๑.๒ วัตถุประสงค์
สมุ ด ปกขาวของกองทั พ อากาศ พ.ศ.๒๕๖๓ หรื อ RTAF White Paper 2020
เป็นเอกสารสื่อสารสาธารณะ เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานด้านความมั่นคง หน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศของไทยรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ ขีดความสามารถที่ต้องการในการปฏิบัติภารกิจ และแนวทางการพัฒนา
กองทัพอากาศ ตลอดจนเพื่อให้บริษัทอุตสาหกรรมป้องกันประเทศทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศรับทราบถึงความต้องการโครงการส�ำคัญของกองทัพอากาศ ซึ่งจะท�ำให้เกิดความ
โปร่งใสในการวางแผนจัดหาพร้อมการพัฒนาในอนาคต
สมุดปกขาวของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๓ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑) สื่อสารเชิงยุทธศาสตร์สู่สังคมและประชาชนชาวไทย เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก
และความเข้ า ใจเกี่ยวกับ หลัก การ เหตุผล และความจ�ำเป็ นในการพั ฒ นากองทั พ อากาศ
อย่างเป็นระบบเพื่อการเตรียมและใช้ก�ำลังกองทัพอากาศ ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันว่า กองทัพอากาศ
วางแผนใช้งบประมาณแผ่นดินซึ่งเป็นเงินภาษีของประชาชนอย่างคุ้มค่า
๒) แสดงโครงการส�ำคัญของกองทัพอากาศ ซึ่งเป็นความต้องการยุทโธปกรณ์หลัก
ในห้วงระยะเวลา ๑๐ ปี ทีม่ คี วามสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดหาและขอรับการจัดสรรงบประมาณประจ�ำปีจาก
รัฐบาล
๓) เผยแพร่แนวความคิดความต้องการของกองทัพอากาศ (Concept of Project
Requirement) ในการจัดหาหรือการปรับปรุงขีดความสามารถยุทโธปกรณ์ รวมทั้งก�ำหนดห้วง
ระยะเวลาในการด�ำเนินการและกรอบงบประมาณขั้นต้น เพื่อเกิดการแข่งขันอย่างโปร่งใสของ
บริษัทอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่มีศักยภาพตามความต้องการของกองทัพอากาศ

๓

๔) ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิจัย และสถาบันการศึกษา รัฐวิสาหกิจ และองค์กรในรูปแบบ
พิเศษอื่น ๆ ตลอดจนเปิดโอกาสให้บริษัทอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของต่างชาติสร้างพันธมิตร
กับหน่วยงานในประเทศไทยทีม่ ศี กั ยภาพ เพือ่ ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกทางหนึง่
๕) สามารถด�ำเนินกระบวนการจัดซื้อ จั ด จ้ า งได้ อ ย่ า งโปร่ ง ใส มี ประสิ ท ธิ ภาพ และ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ซึ่งเป็นไปตามนัยของ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐
และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑.๓ ขอบเขต
สมุดปกขาวกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๓ มีขอบเขตเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและ
ความต้องการยุทโธปกรณ์หลักของกองทัพอากาศระยะปานกลางในอีกหนึง่ ทศวรรษข้างหน้า สามารถ
ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนงบประมาณโครงการเสริมสร้างก�ำลังกองทัพของกองทัพอากาศ
เพื่อให้มียุทโธปกรณ์ที่เพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนกองทัพอากาศมีขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติภารกิจเพื่อรองรับภัยคุกคามในระยะ ๑๐ ปีข้างหน้า ประกอบด้วยเนื้อหาส�ำคัญ ดังนี้
• การประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ทางยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
• บทบาท หน้าที่ ภารกิจ และแนวทางการใช้ก�ำลัง
• โครงสร้าง ขีดความสามารถ และแนวทางการพัฒนากองทัพอากาศ
• แผนความต้องการและกรอบงบประมาณ
• การน�ำไปสู่การปฏิบัติ
สมุดปกขาวของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๓ ฉบับนี้ เป็นเอกสารยืนยันเจตนารมณ์และ
พันธสัญญาต่อสาธารณะตามรัฐธรรมนูญฯ ว่ากองทัพอากาศจะเตรียมก�ำลังกองทัพอากาศและ
การป้องกันราชอาณาจักร พร้อมการพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตามทีร่ ฐั บาลมอบหมาย
อย่างเต็มก�ำลังความสามารถ แม้วา่ ในแต่ละปีรฐั บาลพยายามจัดสรรงบประมาณให้กองทัพอากาศ

๔

เพิ่มมากขึ้น โดยรัฐบาลค�ำนึงถึงความสมดุลกับการพัฒนาประเทศด้านอื่น ๆ ทั้งนี้ กองทัพอากาศ
ขอยืนยันว่างบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการด�ำรงสภาพยุทโธปกรณ์และอากาศยานซึ่งต้อง
ดูแลตามมาตรฐานสากลทางทหาร และบ�ำรุงรักษาด้วยเทคโนโลยีการบินทีม่ รี าคาสูง อย่างไรก็ตาม
กองทัพอากาศได้พจิ ารณาอย่างรอบคอบ เพือ่ ก�ำหนดหนทางปฏิบตั ทิ ดี่ ที สี่ ดุ ในการวางแผนบริหาร
จัดการทรัพยากรก�ำลังรบของกองทัพอากาศให้เกิดความคุม้ ค่า ภายใต้กรอบงบประมาณแผ่นดิน
ซึ่งมาจากภาษีของประชาชนและเพื่อประชาชน

๕

๖

บทที่ ๒
สถานการณ์และความท้าทาย
๒.๑ บริบทของกองทัพอากาศ ๑
๒.๑.๑ มิติทางอากาศ
ภัยคุกคามในมิติทางอากาศรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้น ได้แก่ การใช้อากาศยานไร้คนขับ
ขนาดเล็กในการกระท�ำผิดกฎหมาย หรือการติดอาวุธหรือระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ในการโจมตี
ซึ่งทุกประเทศต้องพัฒนาขีดความสามารถเพิ่มเติมเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากอากาศยาน
ไร้คนขับขนาดเล็กดังกล่าว กองทัพอากาศของแต่ละประเทศใช้ทรัพยากรก�ำลังรบบนพื้นฐาน
ของเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดังนั้น แต่ละประเทศจึงพัฒนาองค์ประกอบของก�ำลังทางอากาศให้มี
ความทันสมัย ได้แก่ ระบบบัญชาการและควบคุม ระบบตรวจจับ เครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์
อากาศยานไร้คนขับ และระบบอาวุธต่อสู้อากาศยาน เพื่อน�ำไปสู่การมีขีดความสามารถของ
กองทัพอากาศรองรับการปฏิบัติภารกิจในยามสงบ ตลอดจน การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือ
ประชาชน
๒.๑.๒ มิติไซเบอร์
ภัยคุกคามในมิติไซเบอร์ทวีจ�ำนวนและมีระดับความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทุกขณะแม้ใน
ยามปกติ ส่วนใหญ่เป็นการบุกรุกเครือข่าย การจารกรรมข้อมูล และการโจมตีเพื่อท�ำลายล้าง
ที่มุ่งผลต่อเสถียรภาพและความเชื่อถือได้ของระบบเครือข่าย รวมทั้งสงครามในอนาคตจะเป็น
รูปแบบสงครามลูกผสม คือ การใช้ก�ำลังผสมผสานกันในทุกมิติระหว่างสงครามตามแบบและ
สงครามนอกแบบ การปฏิบัติการทางไซเบอร์จึงมีบทบาทส�ำคัญในการใช้ก�ำลังหรือสงคราม
ในอนาคต ดังนั้น การเสริมสร้างสมรรถนะและความพร้อมในการป้องกันประเทศภายใต้
แนวความคิดการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง ซึ่งมีระบบเครือข่ายเป็นจุดศูนย์กลาง
การเชื่อมต่อที่ส�ำคัญของทุกองค์ประกอบ จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการรักษาความปลอดภัย
จากภั ย คุ ก คามทางไซเบอร์ อ ย่ า งเข้ ม งวดและจริ ง จั ง ซึ่ ง กองทั พ อากาศจ�ำเป็ น ต้ อ งพั ฒ นา
ขีดความสามารถในมิติไซเบอร์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับควบคู่กัน		

๑

ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ และหลักนิยมกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๒

๗

๒.๑.๓ มิติอวกาศ
การพัฒนากิจการอวกาศมีความส�ำคัญต่อความมัน่ คงของประเทศในภาพรวม ประกอบด้วย
การสังเกตการณ์ห้วงอวกาศเพื่อเฝ้าติดตามวัตถุอวกาศหรือดาวเทียม และการพัฒนาดาวเทียม
ตรวจการณ์ทางอวกาศ ดาวเทียมสื่อสารและโทรคมนาคมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ
ด้ า นความมั่ น คงทั้ ง ภายในประเทศ เพื่ อ ให้ ป ระเทศใช้ จุ ด แข็ ง ของกิ จ การอวกาศสนั บ สนุ น
การบรรเทาภัยพิบัติและการพัฒนาประเทศ การใช้ขีดความสามารถทางอวกาศในการปฏิบัติการ
ทางทหารจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ทั้งในการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร และการติดต่อสื่อสาร
ซึง่ เป็นการเสริมขีดความสามารถระบบการบัญชาการและควบคุมอย่างไร้ขดี จ�ำกัด ดังนัน้ การเฝ้าระวัง
และการพัฒนาขีดความสามารถทางอวกาศจึงมีความจ�ำเป็นในกิจการความมั่นคงของประเทศ
๒.๒ การด�ำรงขีดความสามารถของกองทัพอากาศ
ระบบส่งก�ำลังและซ่อมบ�ำรุงเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติควบคู่กับการพัฒนามิติทางอากาศ
มิติไซเบอร์ และมิติอวกาศ เพื่อให้การใช้ก�ำลังของกองทัพอากาศมีสภาพความพร้อมปฏิบัติการ
ของยุทโธปกรณ์ ทั้งนี้ การจัดหายุทโธปกรณ์ให้เป็นแบบเดียวกับที่กองทัพอากาศใช้งาน จึงเป็น
หลักเกณฑ์ส�ำคัญที่ต้องพิจารณาในขั้นตอนการจัดหา พร้อมกับการบริหารจัดการอะไหล่จาก
บริษทั ผูผ้ ลิตให้สามารถส่งอะไหล่ได้ทนั เวลากับความต้องการ และมีระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ
ที่ส ามารถตรวจสอบยอดพัสดุไ ด้อย่างถูก ต้อง ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ เนื่ อ งถึ ง ระบบการซ่ อ มบ�ำรุ ง
ทีก่ องทัพอากาศต้องพัฒนาร่วมกับภาคเอกชน หน่วยงาน ทัง้ ในรูปแบบความร่วมมือ และการจ้างเหมา
บริการ ควบคู่กับการพึ่งพาตนเองในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้มีสภาพความพร้อมปฏิบัติการ
ของอากาศยานเพียงพอต่อความต้องการทางยุทธการ ดังนั้นการยกระดับขีดความสามารถด้าน
การส่งก�ำลังและซ่อมบ�ำรุง โดยการจัดหายุทโธปกรณ์ต้องมีการค�ำนึงถึงค่าใช้จ่ายตลอดอายุการ
ใช้งานของยุทธภัณฑ์ และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการติดตาม วิเคราะห์ และบริหารจัดการ
อะไหล่และการซ่อมบ�ำรุงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งต้องสามารถเชื่อมโยงกับรูปแบบ
การส่งก�ำลังและซ่อมบ�ำรุงของบริษทั ผูผ้ ลิต เป็นสาระส�ำคัญในการพัฒนาระบบส่งก�ำลังและซ่อมบ�ำรุง
ยุทโธปกรณ์ของกองทัพอากาศ
๒.๓ เทคโนโลยีทางทหาร ๒
เทคโนโลยีก�ำลังทางอากาศมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้เทคโนโลยีทางทหาร
รุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว โดยเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีทหี่ ลากหลายเพือ่ ปฏิบตั ภิ ารกิจทางทหาร

๒

๘

งานวิจยั พัฒนาการเทคโนโลยีทางทหารของสถาบันเทคโนโลยีปอ้ งกันประเทศ

ปัจจุบัน ทิศทางการพัฒนาระบบอากาศยานและอาวุธในอนาคตจะมีความชาญฉลาด ก้าวหน้า
และทันสมัย มีขีดความสามารถและความแม่นย�ำสูง มีความอยู่รอดสูงจากเทคโนโลยีล่องหน
ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ และระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีสามารถปฏิบัติภารกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนอาจมีการผสมผสานระหว่างอากาศยานไร้คนขับและมีคนขับได้
ภายในอากาศยานแบบเดียวกัน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีเครือข่าย และระบบคลาวด์
ที่ทันสมัยและรวดเร็ว ในระบบตรวจจับ ระบบเครือข่าย และระบบบัญชาการและควบคุม
เพือ่ ท�ำให้วงรอบการตัดสินใจรวดเร็วยิง่ ขึน้ ตลอดจนทิศทางการใช้ก�ำลังในมิตไิ ซเบอร์มคี วามส�ำคัญ
เพิ่มมากขึ้น เพื่อป้องกันและโจมตีฝ่ายตรงข้ามร่วมกับการใช้ก�ำลังในมิติอื่น รวมทั้งเทคโนโลยี
อวกาศมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการทหาร เนื่องจากขีดความสามารถของดาวเทียมเพิ่มมากขึ้น เช่น
การติดต่อสื่อสาร การลาดตระเวนถ่ายภาพ ลาดตระเวนอิเล็กทรอนิกส์ และการเดินอากาศ
เป็นต้น ท�ำให้หลายประเทศให้ความส�ำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถทางอวกาศ
การฝึกฝนในระบบเสมือนเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนาให้มนุษย์หรือทหารมีทักษะ
ในเรือ่ งต่าง ๆ ทีไ่ ม่จ�ำเป็นต้องเสีย่ งกับสถานการณ์จริง รวมทัง้ ช่วยลดระยะเวลาในการฝึกปฏิบตั จิ ริง
โดยฝึ ก ฝนให้ เ กิ ด ความช�ำนาญก่ อ นที่ จ ะไปฝึ ก กั บ ยุ ท โธปกรณ์ จ ริ ง ที่ มี ค ่ า ใช้ จ ่ า ยสู ง เช่ น
การฝึกบินกับเครื่องฝึกบินจ�ำลองแบบก่อนปฏิบัติการบินจริง การฝึกระบบจ�ำลองยุทธ์และ
การฝึกเสมือนจริงก่อนการฝึกทางยุทธวิธี เป็นต้น

๙

๒.๔ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ๓
การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมป้ อ งกั น ประเทศจึ ง ถู ก ยกให้ เ ป็ น วาระส�ำคั ญ ที่ บ รรจุ ไว้ ใ น
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ อีกทั้งนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ซึง่ มีทงั้ สิน้ ๑๒ กลุม่ จัดให้
อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศอยู่ในล�ำดับที่ ๑๑ (New S-curve 11) และอยู่ในนโยบายของ
กระทรวงกลาโหม
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยมีองค์ประกอบส�ำคัญ ได้แก่ กระทรวงกลาโหม
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เหล่าทัพ และผู้ประกอบการภาคเอกชน
ซึง่ การจะสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอย่างเป็นระบบ ต้องค�ำนึงถึงการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล กับผู้ประกอบการ
ภาคเอกชนในประเทศที่มีศักยภาพ โดยการร่วมลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ หรือการจ้างผลิตเป็น
บางส่วนในประเทศไทย เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
ในการผลิตยุทโธปกรณ์ตามมาตรฐานทางทหาร

๒.๕ สถานการณ์งบประมาณกองทัพอากาศ
สถานการณ์งบประมาณกองทัพ อากาศ ซึ่ ง วิ เ คราะห์ จากสถิ ติ สั ด ส่ วนงบประมาณ
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 ถึงปี ๖๓ กองทัพอากาศได้รบั งบประมาณสัดส่วนลดลง ๐.๐๒๖ อนึง่ ปี พ.ศ.๒๕๖๓
กระทรวงกลาโหมคาดการณ์ว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณคิดเป็นร้อยละ ๑.๑๓ ต่อ GDP
ต�่ำกว่าความต้องการงบประมาณตามยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศซึ่งก�ำหนดไว้ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ
๒.๐๐ ต่อ GDP
๓

๑๐

แผนแม่บทอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๓, ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ และนโยบายด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ประจ�ำปี ๖๐
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ปีงบประมาณ

หมำยเหตุ: วงเงินงบประมาณปี 63 เป็นวงเงินที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมาธิการฯ ขั้นต้นแล้วฯ

ภาพที่ ๑ สัดส่วนงบประมาณของกองทัพอากาศต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศระหว่างปี พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๖๓

ปีงบประมาณ ๖๓ กองทัพอากาศได้รับการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจํา
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จากคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ปี ๖๓
วุฒสิ ภา จ�ำนวนประมาณ ๔๒,๓๕๘ ล้านบาท (ข้อมูลเมือ่ ๑ ม.ค.๖๓) ซึง่ งบประมาณเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
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
กองทั พ อากาศวางแผนการใช้ จ ่ า ยงบประมาณแผ่ น ดิ น ให้ เ กิ ด ความคุ ้ ม ค่ า สู ง สุ ด
โดยใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการก�ำลังรบที่มีอยู่อย่างจ�ำกัดของกองทัพอากาศให้มี
ขีดความสามารถและความพร้อมรองรับภัยคุกคามทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงไปตามยุคสมัย ภาพที่ ๒
แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างก�ำลังรบในเชิงปริมาณและงบประมาณที่ได้รับ
ในแต่ละปี มีขอ้ สังเกตว่า แม้วา่ กองทัพอากาศจะได้รบั งบประมาณเพิม่ ขึน้ ในแต่ละปี แต่แปรผกผัน
กับจ�ำนวนอากาศยานที่ลดลง เนื่องจากการส่งก�ำลังบ�ำรุงอากาศยานสมัยใหม่มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น
ยิ่งไปกว่านั้นการดูแลอากาศยานบางแบบซึ่งมีอายุการใช้งานนานส่งผลให้การจัดหาอะไหล่
ท�ำได้ยากจึงมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น อย่างไรก็ตามกองทัพอากาศก�ำหนดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการ
บริหารจัดการคุณภาพก�ำลังรบมากกว่าปริมาณก�ำลังรบ โดยเพิ่มขีดความสามารถในส่วนของ
ระบบ Sensor และ Fire Power ซึ่งเป็นยุทโธปกรณ์เชิงคุณภาพ
๑๑

ภาพที่ ๒ สถานการณ์งบประมาณและโครงสร้างก�ำลังรบของกองทัพอากาศ

กองทั พ อากาศตระหนัก ถึงความท้าทายของสถานการณ์ ง บประมาณซึ่ ง คาดการณ์
ให้แม่นย�ำได้ยาก กรณีกองทัพอากาศทีไ่ ด้รบั งบประมาณอยูใ่ นระดับคงทีห่ รือได้รบั ในสัดส่วนต่อ GDP
ลดลงจะกระทบต่อการวางแผนของกองทัพ อากาศ อย่ า งไรก็ ต าม กองทั พ อากาศขอยื นยั น
ในความมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะเตรี ย มก�ำลั ง รบให้ มี ค วามพร้ อ มเพื่ อ ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ทั้ ง ในยามสงบและ
ยามสงครามภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ดังกล่าว
๒.๖ ความท้าทายในอนาคต
๒.๖.๑ ระบบใหม่และระบบดั้งเดิม
กองทัพอากาศก�ำหนดอายุการใช้งานยุทโธปกรณ์ โดยพิจารณาจากปัจจัยหลัก ได้แก่
ความต้องการทางยุทธการ ความปลอดภัย ความคุ้มค่า และขีดความสามารถในการส่งก�ำลังบ�ำรุง
อนึง่ ด้วยข้อจ�ำกัดด้านงบประมาณในการจัดหาทดแทนส่งผลให้ยทุ โธปกรณ์สว่ นใหญ่ของกองทัพอากาศ
มีอายุการใช้งานเฉลีย่ สูงมาก เช่น กลุม่ อากาศยานขับไล่/โจมตี อายุการใช้งานรวมเฉลีย่ ๒๖.๐๕ ปี
กลุ่มอากาศยานล�ำเลียง (ทางยุทธวิธี) อายุการใช้งานรวมเฉลี่ย ๓๑.๗๕ ปี และกลุ่มอากาศยาน
ปฏิบตั กิ จิ พิเศษ อากาศยานรวมเฉลีย่ ๔๘ ปี เป็นต้น ถึงแม้อากาศยานบางกลุม่ จะบรรจุประจ�ำการ
และใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน แต่ยังคงมีความจ�ำเป็นต่อภารกิจของกองทัพอากาศ ในกรณีที่
จัดหาใหม่จะต้องใช้งบประมาณสูง ได้แก่ เครื่องบินแบบ BT-67 และเครื่องบินแบบ AU-23
ซึง่ จัดอยูใ่ นกลุม่ อากาศยานปฏิบตั กิ จิ พิเศษ ภารกิจสนับสนุนโครงการพระราชด�ำริฝนหลวง สลายหมอกควัน
และควบคุมไฟป่า การปรับปรุงขีดความสามารถเพือ่ ด�ำรงรักษาสภาพจึงเป็นหนทางปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสม
๑๒

และไม่กระทบต่อภารกิจทีไ่ ด้รบั มอบจากรัฐบาล แม้วา่ จะเป็นระบบดัง้ เดิม หากด�ำเนินการปรับปรุง
โครงสร้างระบบต่าง ๆ เพื่อด�ำรงขีดความสามารถ และพัฒนาเพิ่มเติมขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางก็เพียงพอต่อการด�ำรงภารกิจ
ยิ่งไปกว่านั้น การปลดประจ�ำการเนื่องจากอากาศยานครบอายุการใช้งานไม่สามารถ
ด�ำเนินการได้ในทันที เนื่องจากต้องค�ำนึงถึงการด�ำรงภารกิจตามแผนป้องกันประเทศ จึงต้อง
ทยอยปลดประจ�ำการบนพืน้ ฐานของความปลอดภัย หลังจากนัน้ กองทัพอากาศพิจารณาจัดหา
ยุทโธปกรณ์ทดแทน แต่ด้วยข้อจ�ำกัดของงบประมาณจึงต้องทยอยจัดหาโดยแบ่งเป็นระยะ
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
การปฏิบตั งิ านโดยใช้ยทุ โธปกรณ์ทงั้ ใหม่และดัง้ เดิมร่วมกัน เป็นความท้าทายในการบริหาร
จัดการทัง้ ในด้านการส่งก�ำลังและซ่อมบ�ำรุง การซ่อมบ�ำรุงยุทโธปกรณ์ทมี่ อี ายุการใช้งานมานาน
มีราคาค่อนข้างสูง เนื่องจากอะไหล่หายาก มีบริษัทผลิตอะไหล่น้อย นอกจากนี้ยังมีข้อจ�ำกัด
ในการใช้ ง านยุ ท โธปกรณ์ เ พื่ อ ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ร่ ว มกั น เนื่ อ งจากมี เ ทคโนโลยี แ ตกต่ า งกั น
ซึ่งเทคโนโลยีเป็นตัวก�ำหนดรูปแบบในการปฏิบัติภารกิจ

๒.๖.๒ ก�ำลังพลของกองทัพอากาศในอนาคต
กองทัพอากาศขาดก�ำลังพลระดับกลางซึง่ เป็นผูบ้ ริหารระดับกลางและผูป้ ฏิบตั งิ านหลัก
รวมทั้งก�ำลังพลของกองทัพอากาศในปัจจุบันประกอบด้วยคนหลายช่วงอายุท�ำงานร่วมกัน
ซึ่งมีความแตกต่างทางความคิด ความเชื่อ ลักษณะนิสัย และแนวทางการท�ำงานที่แตกต่างกัน
ก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างวัย

๑๓

ก�ำลังพลที่เป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งต้องเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนากองทัพอากาศในอนาคต
มีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยี ระบบดิจิตอล การติดต่อสื่อสารที่ล�้ำสมัย เปิดกว้างทางความคิด
เรียนรู้เร็ว แต่มักขาดความอดทนต่อการท�ำงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อน และยังขาดการใช้
วิจารณญาณอย่างเหมาะสมภายใต้สภาวการณ์ที่สังคมออนไลน์มีบทบาทสูงในปัจุบัน ดังนั้น
การพัฒนากองทัพอากาศ จึงต้องให้ความส�ำคัญในการบริหารจัดการคนทุกช่วงอายุให้สามารถ
ท�ำงานร่วมกันได้อย่างบูรณาการและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๒.๖.๓ การผูกขาดเทคโนโลยี
ยุทโธปกรณ์ของกองทัพอากาศโดยส่วนใหญ่เป็นการจัดหาจากต่างประเทศ ซึ่งบริษัท
ผู้ผลิตส่วนใหญ่จะจ�ำกัดการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยถ่ายเทคโนโลยีในเรื่องที่มีนัยส�ำคัญน้อย
หรือเรือ่ งทัว่ ๆ ไป ให้แก่ผซู้ อื้ รวมทัง้ ก�ำหนดนโยบาย ระเบียบ และข้อจ�ำกัดให้ผซู้ อื้ ต้องปฏิบตั ติ าม
อย่างเคร่งครัดในการใช้งานและซ่อมบ�ำรุง หากไม่ด�ำเนินการจะส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์
ในการใช้งานยุทโธปกรณ์ โดยบริษทั ผูผ้ ลิตจะให้เหตุผลด้านความปลอดภัย หรือความลับทางการค้า
และในบางกรณีผู้ซื้อต้องเสียค่าสมาชิกรายปีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อสิทธิในการใช้งานและ
การซ่อมบ�ำรุง ตลอดจนไม่สามารถด�ำเนินการพัฒนาหรือปรับปรุงเพิม่ เติมได้ ท�ำให้กองทัพอากาศ
ขาดอิสระในการใช้งานยุทโธปกรณ์และต้องพึ่งพาบริษัทผู้ผลิตที่ผูกขาดเทคโนโลยี
ตลอดจนหากประเทศไทยมีความขัดแย้งกับประเทศผู้ผลิตหรือพันธมิตรของประเทศ
ผู้ผลิต อาจเป็นเหตุให้กองทัพอากาศท�ำให้ไม่ได้รับการสนับสนุนการส่งก�ำลังบ�ำรุงจากประเทศ
ผู้ผลิตได้ในอนาคต ซึ่งกองทัพอากาศต้องสร้างสมดุลระหว่างการจัดหายุทโธปกรณ์บนพื้นฐาน
ของคุณลักษณะใกล้เคียงกัน (Commonality) เพือ่ ด�ำรงประสิทธิภาพในการใช้งานและซ่อมบ�ำรุง
ในขณะเดียวกันต้องพิจารณาจัดหายุทโธปกรณ์ทมี่ จี �ำนวนแบบทีเ่ หมาะสมเพือ่ ลดปัญหาการผูกขาด
หรือพึง่ พิงประเทศผูผ้ ลิตเพียงบริษทั เดียว ตลอดจนด�ำเนินการตามหลักการจัดหาพร้อมการพัฒนา
(Purchase and Development : P&D) โดยก�ำหนดแนวทางให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือ
ความร่วมมือกับกองทัพอากาศหรือบริษัทอุตสาหกรรมในประเทศเพื่อผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ รวมทั้ง
ขีดความสามารถการส่งก�ำลังและซ่อมบ�ำรุงได้เองภายในประเทศ
๒.๖.๔ การพัฒนาการทางเทคโนโลยีทางทหารของกองทัพอากาศ
การพัฒนาการทางเทคโนโลยีทางทหารของกองทัพอากาศมีทมี่ าจากหลายแนวทาง ได้แก่
๑) เรียนรู้จากการใช้งาน เนื่องจากอาวุธยุทโธปกรณของกองทัพอากาศเกือบทั้งหมด
จัดหาจากตางประเทศ จึงส่งเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศไปเรียนรู้และฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้งาน
การดูแล และการซ่อมบํารุงเพื่อให้สามารถใช้งานได้เต็มขีดความสามารถของยุทโธปกรณ์ แต่ยัง
ขาดความเข้าใจเชิงลึกหรือ Known How เนื่องจากเป็นการเรียนรู้ในระดับผู้ใช้งาน (User)
๑๔

๒) เรียนรู้จากกระบวนการผลิตและการปรับปรุงอาวุธยุทโธปกรณ์ โดยกองทัพอากาศ
มีการผลิตใช้เองส�ำหรับกองทัพอากาศ ได้แก่ การผลิตอาวุธกระสุน ระเบิด และอากาศยานไร้คนขับ
ตลอดจนกองทัพอากาศริเริ่มการปรับปรุงอาวุธยุทโธปกรณ์ร่วมกับบริษัทผู้ผลิตที่ได้รับการ
รับรองตามมาตรฐานสากล เช่น การปรับปรุงเครื่องบินแบบ F-5 TH เป็นต้น
๓) เรียนรู้จากการวิจัยและพัฒนาทางทหาร ที่ผ่านมากองทัพอากาศให้ความส�ำคัญกับ
การวิจัยและพัฒนาทางทหารอย่างต่อเนื่อง โดยมีการรับรองมาตรฐานยุโธปกรณ์ทางทหารและ
น�ำไปใช้ในกิจการของกองทัพอากาศอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการ วิจัยพัฒนาจะท�ำให้ได้องค์ความรู้
เป็นของตนเอง และจะน�ำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้
• ดํารงสภาพอาวุธยุทโธปกรณให้สามารถใช้ในราชการได้ตามมาตรฐานและมีความปลอดภัย
• เพิ่มประสิทธิภาพอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพอากาศให้มีขีดความสามารถทัดเทียม
กับอาวุธยุทโธปกรณ์ในปัจจุบัน
• สร้างนวัตกรรมใหม่ ให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานและตรงกับความต้องการของ
กองทัพอากาศ
๔) การถ่ายทอดเทคโนโลยี ในปัจจุบันกองทัพอากาศมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ที่จัดหาจากต่างประเทศ นับว่าเป็นการพัฒนาทางเทคโนโลยีทางทหารขั้นสูงสุด
ที่จะท�ำให้กองทัพอากาศสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน จึงก�ำหนดมาตรฐานของระดับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีซงึ่ เรียกว่า Technology Readiness Level (TRL)๔ ซึง่ แบ่งออกเป็น ๙ ระดับ
ดังภาพที่ ๓ และสรุปโดยย่อ ดังนี้

ภาพที่ ๓ มาตรฐานของระดับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
๔

Technology Readiness Levels (TRL) เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนา (R&D Tools) ซึ่งเริ่มพัฒนามาจากองค์กร
นาซ่า (NASA) ของสหรัฐอเมริกา และหน่วยงานอื่นที่น�ำมาใช้อีก เช่น Sandia National Laboratories โดยส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) น�ำมาใช้ในการจัดกลุ่มงานวิจัยของ สวทช.และเผยแพร่ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทย

๑๕

ระดับที่ ๑ การถ่ายทอดเทคโนโลยีในองค์ความรูร้ ะดับพืน้ ฐาน ซึง่ เป็นการสังเกตและเรียนรู้
เทคโนโลยีขั้นเริ่มต้น อันจะน�ำไปสู่การวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์
ระดับที่ ๒ การถ่ายทอดเทคโนโลยีในความรูข้ นั้ ประยุกต์ ซึง่ เป็นการประยุกต์หลักการพืน้ ฐาน
เพื่อสนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งขึ้น และน�ำไปสู่การพัฒนาแนวความคิดด้านเทคโนโลยีได้เอง
ระดับที่ ๓ การถ่ายทอดเทคโนโลยีในความรู้ขั้นประยุกต์เพื่อการพัฒนาต่อยอดขั้นต้น
โดยสามารถวิเคราะห์ ทดลอง และพิสูจน์ความเป็นไปได้ของแนวคิด
ระดับที่ ๔ การถ่ายทอดเทคโนโลยีในความรู้ขั้นประยุกต์ เพื่อการพัฒนาต่อยอดขั้นสูง
โดยพัฒนาระบบในสภาวะแวดล้อมในห้องปฏิบัติการ
ระดับที่ ๕ การถ่ายทอดเทคโนโลยีในความรูข้ น้ั ประยุกต์ เพือ่ การพัฒนาบนพืน้ ฐานของการ
พึ่งพาตนเองระดับต้น โดยการตรวจสอบระบบในสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
ระดับที่ ๖ การถ่ายทอดเทคโนโลยีในความรูข้ น้ั ประยุกต์ เพือ่ การพัฒนาบนพืน้ ฐานของการ
พึ่งพาตนเองระดับกลาง โดยการทดสอบระบบในสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
ระดับที่ ๗ การถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงลึก เพื่อการพัฒนาบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง
ระดับสูง โดยการทดสอบระบบต้นแบบในสภาวะแวดล้อมการปฏิบัติงานจริง
ระดับที่ ๘ การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ครอบคลุมการทดสอบคุณภาพขั้นสุดท้าย เพื่อการ
พัฒนาบนพืน้ ฐานของการพึง่ พาตนเองอย่างสมบูรณ์ โดยพัฒนาระบบจริงในสภาพแวดล้อมทัง้ หมด
ของการปฏิบัติการ
ระดับที่ ๙ การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อการพัฒนาบนพื้นฐานของการ
พึ่งพาตนเองอย่างสมบูรณ์ น�ำไปสู่การมีลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ของเทคโนโลยีในอนาคต ตลอดจน
มีขดี ความสามารถในการทดสอบการใช้งาน การติดตามผลการใช้งานได้อย่างต่อเนือ่ ง และการรับรอง
มาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
๑๖

ภาพที่ ๔ การเทียบเคียงมาตรฐานของระดับการถ่ายทอดเทคโนโลยี

๑๗

๒.๖.๕ การพัฒนาอย่างยั่งยืน
การพัฒนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทีก่ า้ วหน้าอย่างรวดเร็ว ท�ำให้การพัฒนากองทัพอากาศ
ก้าวทันเทคโนโลยี่ต้องใช้งบประมาณสูง รวมทั้งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและกระบวนการผลิต
ยุทโธปกรณ์ใช้ระยะเวลานาน ท�ำให้เวลาในการใช้งานยุทโธปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพลดน้อยลง
และต้องด�ำเนินการปรับปรุงขีดความสามารถหรือจัดหาทดแทนเร็วขึ้น ตลอดจนการส่งก�ำลังและ
ซ่อมบ�ำรุงต้องพึง่ พาบริษทั ผูผ้ ลิตจากต่างประเทศทีผ่ กู ขาดทางการค้า
กองทัพอากาศต้องแสวงประโยชน์จากการเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ตามหลักการ
ของการจัดหาพร้อมการพัฒนา โดยต้องก�ำหนดความต้องการ ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของกระบวนการ
จัดหา เพือ่ ให้กองทัพอากาศหรือบริษทั อุตสาหกรรมภายในประเทศมีสว่ นร่วมในการผลิตยุทธปกรณ์
ในระดับทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ พิจารณาขีดความสามารถในการผลิตชิน้ ส่วนอะไหล่ หรือขีดความสามารถ
ในการส่ ง ก�ำลั ง บ�ำรุ ง ได้ เ องภายในประเทศ ซึ่ ง เป็ น การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น รวมทั้ ง เป็ น
การสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศตามนโยบายรัฐบาล การน�ำนโยบายดังกล่าวไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
อย่างเป็นรูปธรรม กองทัพอากาศจึงก�ำหนดนโยบายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
ของไทยในลักษณะของการจัดหาพร้อมการพัฒนามีสาระและแนวทางโดยสังเขป ดังนี้
- การใช้ Aircraft Parts ที่สามารถผลิตโดยอุตสาหกรรมภายในประเทศ เช่น Electrical
Harness, Structure Parts, Accessories หรือ Mechanical Parts เป็นต้น
- การร่วมพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบปฏิบตั กิ ารบิน และข้อเสนอให้กองทัพอากาศสามารถพัฒนา
ต่อยอดได้เองในอนาคต
- การพัฒนาระบบเชือ่ มโยงข้อมูลทางยุทธวิธกี บั เครือ่ งบิน โดยใช้กบั ระบบทีก่ องทัพอากาศ
ใช้งาน ตลอดจนการให้สิทธิกองทัพอากาศในการพัฒนาต่อยอดและขยายผลได้เอง
- การร่วมพัฒนาหรือรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบอาวุธ ได้แก่ จรวดต่อสูส้ กัดกัน้ พืน้ สู่
อากาศ จรวดน�ำวิถอี ากาศสูอ่ ากาศ และระเบิดอากาศสูพ่ นื้ แบบร่อน
- การจั ด ซื้ อ เครื่ อ งบิ น และมี ก ารส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมในการซ่ อ มบ�ำรุ ง อากาศยาน
(Maintenance, Repair and Overhaul หรือ MRO) เช่น งานซ่อมล�ำตัว (Airframe MRO) งานซ่อม
๕
ชิน้ ส่วน (Component MRO) และงานซ่อมเครือ่ งยนต์ (Engine MRO) ตลอดจนการริเริม่ ให้มกี าร
ประกอบอากาศยานทั้งเครื่องภายในประเทศ
- การส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือหรือร่วมพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์ระบบควบคุม
อาวุธยุทโธปกรณ์ โปรแกรมปฏิบัติการบินของอากาศยาน ระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์
ระบบควบคุมดาวเทียม ระบบอากาศยานไร้คนขับ ระบบบูรณาการข้อมูลฝ่ายอ�ำนวยการเพื่อ
การบัญชาการและควบคุมระบบบัญชาการและควบคุมทางอากาศ เป็นต้น
๕

๑๘

กองเศรษฐกิจการบิน ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมการบิน ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

๑๙

๒๐

บทที่ ๓
ยุทธศาสตร์และความต้องการก�ำลังรบ
๓.๑ บทบาท ภารกิจและหน้าที่
๓.๑.๑ บทบาท
บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
“มาตรา ๕๒ รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพ
แห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ
ความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยของประชาชน เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ รัฐต้อง
จัดให้มีการทหาร การทูตและการข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ ก�ำลังทหารให้ใช้เพื่อประโยชน์
ในการพัฒนาประเทศด้วย” ส่งผลให้ กองทัพอากาศมีบทบาทส�ำคัญในการใช้ขีดความสามารถ
ก�ำลังทางอากาศในการปฏิบตั กิ ารทางทหารในรูปแบบสงครามและทีไ่ ม่ใช่สงครามให้ประเทศชาติ
เกิดความปลอดภัย ปราศจากการคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ และตอบสนองความ
ต้องการที่น�ำไปสู่ความกินดีอยู่ดีของประชาชนและความมั่นคงแห่งชาติ
๓.๑.๒ หน้าที่
๑) หน้าที่ตามที่กฎหมายก�ำหนด๖
- พิทักษ์รักษาเอกราชและความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอก
และภายในราชอาณาจักร ปราบปรามการกบฎและการจลาจล โดยจัดให้มีและใช้ก�ำลังทหาร
ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือตามที่กฎหมายก�ำหนด
- พิทักษ์รักษา ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนสนับสนุนภารกิจของสถาบัน
พระมหากษัตริย์
- ปกป้อง พิทกั ษ์รกั ษาผลประโยชน์แห่งชาติและการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง ตลอดจนสนับสนุนภารกิจอื่น
ของรัฐในการพัฒนาประเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยพิบตั ิ และการช่วยเหลือประชาชน
- ศึกษา วิจยั พัฒนา และด�ำเนินการด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และด้านกิจการอวกาศเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนภารกิจของกระทรวงกลาโหมและความมั่นคงของประเทศ
- ปฏิบัติการอื่นที่เป็นการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม เพื่อความมั่นคง
แห่งราชอาณาจักร หรือปฏิบัติการอื่นใด ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายก�ำหนดหรือตามมติคณะรัฐมนตรี
๖

มาตรา ๘, พระราชบัญญัตจิ ดั ระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑

๒๑

๒) หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- การปฏิบัติภารกิจนานาชาติ ได้แก่ การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพภายใต้กรอบของ
สหประชาชาติและ/หรือพันธมิตร การปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรม และการปฏิบัติการเพื่อบรรเทา
สาธารณภัย ภัยพิบัติร่วมกับนานาชาติ และ/หรือ องค์การสากล
- การเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค ได้แก่ การผลิตบุคลากรด้านการบินและเกี่ยวข้อง
กับการบิน การด�ำรงและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบิน การค้นหาและช่วยชีวิตทางพลเรือน
ศูนย์ฝึกการบิน การควบคุมเส้นทางการบินและการควบคุมการบิน และศูนย์กลางการซ่อมบ�ำรุง
อากาศยานในระดับภูมิภาค
- การแก้ปัญหาส�ำคัญของชาติ ได้แก่ ปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ ปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ปัญหาหมอกควัน ไฟป่า ภัยแล้ง และการบรรเทาสาธารณภัย
- การผนึกพลังร่วมกับก�ำลังอ�ำนาจของชาติด้านอื่น ๆ ได้แก่ ปฏิบัติภารกิจสนับสนุน
กิ จ กรรมการเมื อ ง การบิ น รั บ -ส่ ง คณะรั ฐ มนตรี แ ละบุ ค คลส�ำคั ญ การขนส่ ง ล�ำเลี ย งสิ น ค้ า
เพือ่ สนับสนุนภาคเศรษฐกิจในการด�ำเนินโครงการความร่วมมือแลกเปลีย่ นวิชาการและเทคโนโลยีกบั
หน่วยงานของรัฐและเอกชน เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการบินของชาติให้ทันสมัยและการสร้าง
ขวัญและความแข็งแกร่งทางสังคมจิตวิทยาให้กบั ประเทศในด้านการบรรเทาสาธารณภัย การด�ำเนิน
โครงการตามพระราชด�ำริ การรั ก ษาพยาบาล การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม การมี ส ่ ว นร่ ว มกั บ
ประชาชนในการเทิดพระเกียรติ และอื่น ๆ
- การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ได้แก่ การให้บริการที่มีคุณภาพ การให้ประชาชน
มีส่วนร่วม การปรับปรุงกลไกที่ใช้ในการบริหารจัดการองค์การ การปรับปรุงโครงสร้างองค์การ
และการพัฒนาศักยภาพของก�ำลังพล

๒๒

๓.๑.๓ ภารกิจ
๑) ภารกิจตามกฎหมาย ๗
กองทัพอากาศมีหน้าทีเ่ ตรียมก�ำลังกองทัพอากาศ การป้องกันราชอาณาจักรและด�ำเนินการ
เกี่ยวกับการใช้ก�ำลังกองทัพอากาศตามอ�ำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม
๒) ภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย
กองทั พ อากาศด�ำรงความพร้ อ มปฏิ บั ติ ก ารทั้ ง ในส่ ว นของยุ ท โธปกรณ์ ที่ ทั น สมั ย
สามารถปฏิบัติงานร่วมกับต่างประเทศได้ ตลอดจนเตรียมก�ำลังพลในรูปของหน่วยบิน/หน่วยชุดปฏิบัติการ/เจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญประเภทต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
ร่วมกับต่างประเทศ ซึง่ มีแนวโน้มเพิม่ มากขึน้ อย่างเป็นล�ำดับ ได้แก่ การรักษาสันติภาพ การช่วยเหลือ
มนุษยธรรม และการบรรเทาภัยพิบัติ
๓.๒ นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้เป็นไปตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกยุคทุกสมัย ซึง่ ได้มกี ารพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมัน่ คง รวมทัง้ นโยบายทางทหารทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ด�ำรงไว้ซงึ่ ความมัน่ คงตามนัยของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย
๓.๒.๑ นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง นโยบายด้านความมั่นคง และแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่ น คงแห่ ง ชาติ ให้ ค วามส�ำคั ญ กั บ ความมั่ น คงแบบองค์ ร วม โดยก�ำหนดเป้ า หมาย
เพื่ อ บริ ห ารจั ด การสภาวะแวดล้ อ มให้ มี ค วามมั่ น คง ปลอดภั ย และมี ค วามสงบเรี ย บร้ อ ย
มีขดี ความสามารถและความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบตั ไิ ด้ทกุ รูปแบบ ทุกมิติ และระดับ
ความรุนแรง โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และ
องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลก
๓.๒.๒ นโยบายทางทหาร
ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม ก�ำหนดแนวทางการป้องกันประเทศ
และการด�ำเนินการด้านความมั่นคง โดยมุ่งเน้นแนวคิดทางยุทธศาสตร์ในการเสริมสร้าง
ความร่วมมือด้านความมั่นคง การผนึกก�ำลังป้องกันประเทศ และการป้องกันเชิงรุก

๗

มาตรา ๒๑, พระราชบัญญัตจิ ดั ระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑

๒๓

๓.๓ หลักการใช้ก�ำลังกองทัพอากาศ ๘
๓.๓.๑ หลักการสงครามทางอากาศ
หลักการสงคราม คือ หลักความจริงทีผ่ นู้ �ำทางทหารทุกสมัยน�ำมาประยุกต์ใช้ประกอบใน
ชัยชนะของสงคราม ทั้งนี้ วิถีทางการท�ำสงครามและเทคโนโลยี เปลี่ยนไปตามความก้าวหน้าของ
วัตถุและกาลเวลา หลักการสงครามยังคงน�ำมาประยุกต์ใช้อยู่ในปัจจุบัน ด้วยความเชื่อว่าเป็น
หนทางที่ดีที่สุดที่จะน�ำสู่ชัยชนะในการท�ำสงคราม การรบในทุกสมรภูมิ ในทุกรูปแบบ และ
ทุกระดับของสงคราม
ก�ำลังทางอากาศซึง่ ปฏิบตั กิ ารยุทธในทุกมิติ มีเอกลักษณ์ในการปฏิบตั แิ ละขีดความสามารถ
ในการใช้ก�ำลังรบที่ต่างจากเหล่าทัพอื่น การใช้ก�ำลังทางอากาศมุ่งหมายเพื่อควบคุมพื้นที่ในห้วง
อากาศ และภาคพื้นในสมรภูมิได้ทุกเป้าหมาย และสามารถปฏิบัติการร่วมกับเหล่าทัพอื่น เพื่อให้
บรรลุผลส�ำเร็จในวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงของประเทศได้
๓.๓.๒ การปฏิบัติการทางอากาศ
ก�ำลังทางอากาศ คือ ขีดความสามารถที่สะท้อนให้เห็นพลังทั้งมวลที่สามารถน�ำไปใช้
เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการควบคุมและใช้ประโยชน์จากห้วงอากาศและอวกาศ เป็นก�ำลัง
อ�ำนาจที่จะน�ำมาใช้ ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ทั้งการรบ การสนับสนุนการรบ และการช่วยรบ ทั้ง
ทางยุทธศาสตร์ และทางยุทธวิธี
ก�ำลังทางอากาศเป็นการปฏิบัติการจากฐานปฏิบัติการ ทรัพยากรบนพื้นดิน ในทะเล
ในอากาศ หรือในอวกาศ ดังนั้น ก�ำลังทางอากาศ จึงมิได้หมายเพียงเครื่องบินเท่านั้น แต่รวมถึง
สนามบิน ยุทโธปกรณ์ ดาวเทียม การส่งก�ำลังบ�ำรุง เชื้อเพลิง อุปกรณ์สิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ทัง้ สิน้ การควบคุม การติดต่อสือ่ สาร การสัง่ การ ก�ำลังพล การฝึกศึกษา ตลอดจน ขวัญ และก�ำลังใจ
ทั้งมวลด้วย
๑) หลักการและความเชื่อในการใช้ก�ำลังทางอากาศ
หลักการและความเชื่อในการใช้ก�ำลังทางอากาศเป็นหลักการพื้นฐานในการใช้ก�ำลังทาง
อากาศ สะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ของการใช้ก�ำลังทางอากาศ ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นไว้อย่างชัดเจน
ถึงความพิเศษของก�ำลังทางอากาศรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาหลักนิยมการใช้ก�ำลังทาง
อากาศ รวมทั้งยังได้สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของก�ำลังทางอากาศที่เพิ่มพูน
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนพลังอ�ำนาจทางด้านข้อมูลข่าวสาร หลักการพื้นฐานในการใช้ก�ำลังทาง
อากาศนั้นจะใช้ประกอบกับหลักการสงคราม โดยหลักการสงครามจะให้แนวทางทั่วไปส�ำหรับ
การประยุกต์ใช้ก�ำลังทางอากาศ และการให้ได้มาซึง่ ข้อมูลข่าวสารทัง้ ปวง ส�ำหรับหลักการพืน้ ฐาน
ในการใช้ก�ำลังทางอากาศนั้นจะให้ข้อพิจารณาเฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวกับก�ำลังทางอากาศ
๘
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๒) หลักพื้นฐานในการใช้ก�ำลังทางอากาศ ประกอบด้วย
- รวมการควบคุมและแยกการปฏิบัติ ก�ำลังทางอากาศมีราคาสูง มีจ�ำนวนจ�ำกัด ขณะที่
ความต้องการใช้ก�ำลังทางอากาศมีมากกว่าปริมาณทีจ่ ะสนองตอบได้ เพือ่ ให้การใช้ก�ำลังทางอากาศ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางทหาร จะต้องมีการจัดล�ำดับความเร่งด่วนในการปฏิบัติ ซึ่งจ�ำเป็น
จะต้องมีความเข้าใจในภาพรวมของสงคราม รวมการควบคุมเพื่อให้ผู้น�ำมุ่งเน้นในเรื่องการจัด
ความส�ำคัญ ความเร่งด่วน ก�ำหนดแนวทางและอ�ำนวยการ ให้การปฏิบัติการทางอากาศทั้งปวง
บรรลุผลส�ำเร็จ จากนั้นจึงแยกการปฏิบัติด้วยการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติให้แก่ผู้บังคับบัญชาระดับรอง ๆ ลงไป น�ำไปปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างให้เกิดความคิดริเริ่ม
การตอบสนองสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และความอ่อนตัวในทางยุทธวิธีอีกด้วย
- ความอ่อนตัวและความสามารถรอบตัวท�ำให้ก�ำลังทางอากาศสามารถที่จะรวมก�ำลัง
และด�ำเนินกลยุทธ์ได้ในขณะเดียวกัน ต่อเป้าหมายที่อยู่ลึกเข้าไปในดินแดนของข้าศึกสามารถ
ที่ จ ะเปลี่ ย นวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการยุ ท ธได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และเด็ ด ขาด อี ก ทั้ ง ก�ำลั ง ทางอากาศ
ยังสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิผลในทุกระดับของสงครามได้ในเวลาเดียวกัน
- ความต่อเนือ่ งในการปฏิบตั สิ ง่ ผลให้ก�ำลังทางอากาศสามารถโจมตีและโจมตีซำ�้ ต่อเป้าหมาย
ที่ต้องการได้ตามความปรารถนา เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าข้าศึกไม่สามารถที่จะปฏิบัติการใด ๆ
ขัดขวางเจตนารมณ์ของฝ่ายเรา และผลสุดท้ายที่ต้องการ คือ มิให้ข้าศึกมีโอกาสริเริ่มและ
อ�ำนวยการในการปฏิบัติการรบได้
- ด�ำรงไว้ซึ่งความมุ่งหมายหลักเป็นความพยายามที่จะมุ่งเน้นการใช้ก�ำลังที่เหนือกว่า
ณ สถานที่และเวลาที่แน่นอน ซึ่งหลักการรวมก�ำลังและออมก�ำลังจะเกี่ยวพันโดยตรงกับการ
มุ่งเน้นการใช้ก�ำลังที่เหนือกว่า ณ สถานที่และเวลาที่เหมาะสม
- ล�ำดับความเร่งด่วนในการปฏิบตั ิ เนือ่ งจากปริมาณความต้องการการใช้ก�ำลังทางอากาศ
จะมีมากกว่าก�ำลังทางอากาศทีม่ อี ยู่ จึงมีความจ�ำเป็นทีผ่ จู้ ะต้องจัดล�ำดับความเร่งด่วนทีเ่ หมาะสม
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ โดยต้องมีการประสานกับหน่วยทีเ่ กีย่ วข้องอย่างใกล้ชดิ
และประยุกต์ใช้ก�ำลังทางอากาศให้เกิดผลลัพธ์สูงสุด ณ จุดที่มีความวิกฤตที่สุด
- ความสมดุลในการปฏิบัติ ในการน�ำหลักการสงครามและหลักการพื้นฐานในการใช้
ก�ำลังทางอากาศ สอดคล้องกับจังหวะเวลาในการปฏิบัติ ความจ�ำเป็นในการปฏิบัติ ความคุ้มค่า
ในการปฏิบัติ และขีดความสามารถในการปฏิบัติ
- การผนึกก�ำลังทางอากาศและการข่าวสาร ด้วยการผสมผสานการใช้ก�ำลังทางอากาศ
ที่ถูกต้องและขีดความสามารถด้านข้อมูลข่าวสาร จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีผลกระทบอย่าง
มหาศาลต่อก�ำลังรบของฝ่ายตรงข้าม เหมาะสมกับสถานการณ์และขีดความสามารถของก�ำลัง
ทางอากาศที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด
๒๕

๓.๓.๓ การปฏิบัติการไซเบอร์
การเสริมสร้างสมรรถนะและความพร้อมในการป้องกันประเทศภายใต้แนวความคิดการ
ปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง โดยมีระบบเครือข่าย เป็นจุดศูนย์กลางการเชื่อมต่อ
ที่ ส�ำคั ญ ของทุ ก องค์ ป ระกอบ จึ ง จ�ำเป็ น ต้ อ งมี ก ารรั ก ษาความปลอดภั ย จากภั ย คุ ก คามทาง
ไซเบอร์อย่างเข้มงวดและจริงจัง โดยเฉพาะภัยคุกคามในรูปของสงครามไซเบอร์ ซึ่งทวีจ�ำนวน
และมีระดับความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทุกขณะ โดยอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรทุกระดับ
หากระบบเครือข่ายสารสนเทศไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้งานในเวลาที่ต้องการ
ระบบบัญชาการและควบคุมก็จะลดประสิทธิภาพลง ก่อให้เกิดความไม่สัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัติ
ในองค์รวม ดังนั้น จึงจ�ำเป็นที่จะต้องหาแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันภัยอันเกิดจากการกระท�ำทาง
ไซเบอร์ จึงต้องปฏิบัติการตั้งแต่ในยามปกติและยามเกิดเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อสนับสนุน
ภารกิจของกองทัพอากาศให้มีประสิทธิภาพ
การปฏิบัติการไซเบอร์เป็นการใช้ขีดความสามารถทางไซเบอร์ทั้งปวงของกองทัพอากาศ
เพือ่ สนับสนุนหรือเกือ้ กูลการปฏิบตั กิ ารทางทหารในมิตอิ นื่ ๆ ให้ได้มาซึง่ ความได้เปรียบในมิตไิ ซเบอร์
และด�ำรงอิสระในการใช้งานมิตไิ ซเบอร์ของฝ่ายเรา สามารถปฏิบตั กิ ารในมิตไิ ซเบอร์ได้อย่างปลอดภัย
เชือ่ ถือได้ ในห้วงเวลาและสถานทีท่ ตี่ อ้ งการ โดยปราศจากการกีดขวางหรือรบกวน โดยวัตถุประสงค์
ของการปฏิบตั กิ ารไซเบอร์ของกองทัพอากาศ แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ การป้องกันในมิตไิ ซเบอร์
การข่าวกรอง การลาดตระเวน และการเฝ้าตรวจในมิติไซเบอร์ การเตรียมสภาวะแวดล้อม
ในการปฏิบัติการในมิติไซเบอร์และการป้องปรามในมิติไซเบอร์
๓.๓.๔ การปฏิบัติการทางอวกาศ
เทคโนโลยีอวกาศเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานที่ส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ ที่ผ่านมา
ประเทศไทยใช้ประโยชน์จากดาวเทียมเป็นเวลากว่า ๔๐ ปี เทคโนโลยีอวกาศมีความส�ำคัญต่อ
ความมั่นคงของประเทศเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ในด้านการทหารหรือ
งานความมั่นคงโดยตรง รวมทั้งใช้สนับสนุนการเตรียมความพร้อมด้านบรรเทาภัยพิบัติและ
การพัฒนาประเทศ เป็นต้น กองทัพอากาศได้ตระหนักถึงการพัฒนาและความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
ของเทคโนโลยีอวกาศ และภัยคุกคามทางอวกาศซึง่ เป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ดังนัน้ กองทัพอากาศ
จึงริเริ่มและวางรากฐานการพัฒนาขีดความสามารถในมิติอวกาศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนภานุภาพ
ตลอดจนค�ำนึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาในอีก ๒ มิติ ได้แก่ มิติทางอากาศ และมิติไซเบอร์
ซึ่งต้องมีการปฏิบัติที่ประสานสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ
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การปฏิบัติการทางอวกาศของกองทัพอากาศเป็นการใช้ประโยชน์จากห้วงอวกาศ
ส�ำหรับสนับสนุนการใช้ก�ำลังทางอากาศ สนับสนุนการปฏิบตั กิ ารร่วมและสนับสนุน การปฏิบตั กิ าร
เพื่อความมั่นคงของชาติ วัตถุประสงค์และขอบเขตการปฏิบัติการทางอวกาศ
การสนับสนุนก�ำลังทางอากาศ มุ่งเน้นแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อใช้ในการ
วางแผนจัดก�ำลังและปฏิบัติการทางอากาศ
การสนับสนุนการปฏิบตั กิ ารร่วม เป็นการสนับสนุนข้อมูลจากการปฏิบตั กิ ารทางอวกาศ
เช่น ภาพถ่ายจากดาวเทียม สามารถน�ำไปสนับสนุนการปฏิบัติการร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะภาพถ่ายบริเวณพื้นที่ที่มีความขัดแย้งและพื้นที่เป้าหมายที่ส่งผลกระทบต่ออ�ำนาจ
ก�ำลังรบของฝ่ายเรา ในกรณีที่เหล่าทัพต้องการข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมของกองทัพอากาศ
เพื่อสนับสนุนการยุทธสามารถประสานขอรับการสนับสนุนจากกองทัพอากาศได้โดยตรง
การสนับสนุนภารกิจความมัน่ คงของชาติ การสนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทาภัยพิบตั ิ
ทางธรรมชาติ เช่น ดาวเทียมลาดตระเวนและเฝ้าตรวจทางอวกาศ และการสื่อสารโทรคมนาคม
ทางอวกาศ ข้อมูลภาพถ่ายที่ได้จากดาวเทียมสามารถน�ำมาใช้ในการวางแผนและเตรียมการ
เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันเวลา และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมผ่านดาวเทียมยังเป็นประโยชน์ในการสถาปนาข่ายการติดต่อสื่อสาร
และเชื่อมโยงข้อมูลในพื้นที่ที่ระบบการติดต่อสื่อสารปกติถูกท�ำลาย การเฝ้าระวังทางอวกาศ
เพื่อตรวจและติดตามต�ำแหน่งดาวเทียมของประเทศไทย เพื่อให้อยู่ในต�ำแหน่งวงโคจรที่ถูกต้อง
และเหมาะสม และการติดตามการย้ายต�ำแหน่งของดาวเทียมออกจากวงโคจรเมื่อหมดอายุ
การใช้งานหรือหมดสัมปทาน พร้อมทัง้ ยังเฝ้าระวังและตรวจสอบเพือ่ ไม่ให้ดาวเทียมของประเทศอืน่
มาใช้ต�ำแหน่งวงโคจรดาวเทียมของประเทศไทย หรือแจ้งเตือนวัตถุอวกาศที่มีแนวโน้มจะ
เข้าชนกับดาวเทียมของไทย
การสร้างความร่วมมือด้านกิจการอวกาศ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือพันธมิตรกับ
หน่วยงานในประเทศ องค์การระหว่างประเทศและประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อการถ่ายทอด
องค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยี รวมทัง้ เพือ่ การพัฒนาบุคลากรส�ำหรับการส�ำรวจอวกาศ การวิจยั พัฒนา
นวั ต กรรมทางอวกาศ และกฎหมาย กฎ/กติ ก าที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กิ จ การอวกาศ รวมทั้ ง
การแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงทางอวกาศ

๒๗

๓.๔ บทสรุป
จากยุ ท ธศาสตร์และความต้องการก�ำลั ง รบ ซึ่ ง กล่ า วถึ ง บทบาท หน้ า ที่ แ ละภารกิ จ
ที่กองทัพอากาศต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ตลอดจนการใช้ก�ำลังพลและยุทโธปกรณ์
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ส�ำหรับความเชื่อในการเตรียมก�ำลังและใช้ก�ำลังของกองทัพ
อากาศนั้น ประกอบด้วยการปฏิบัติการทางอากาศ การปฏิบัติการทางไซเบอร์ และการปฏิบัติการ
ทางอวกาศ ซึ่งการปฏิบัติการดังกล่าวเป็นแนวทางที่กองทัพอากาศจะน�ำไปปฏิบัติให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ทางยุทธศาสตร์ โดยมีโครงสร้างและขีดความสามารถที่ต้องการ รวมทั้งแผนความ
ต้องการระยะปานกลางและกรอบงบประมาณขั้นต้น ดังจะกล่าวต่อไป

๒๘

บทที่ ๔
โครงสร้างและขีดความสามารถที่ต้องการ
๔.๑ หลักการส�ำคัญ
๔.๑.๑ การปฏิรูปและปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน/ก�ำลังรบ
กองทัพอากาศมีความจ�ำเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มขี นาดเหมาะสม สอดคล้อง
กับบทบาทหน้าที่และสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง โดยพิจารณาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ พิจารณาปรับลดหน่วยงานหรือต�ำแหน่งที่ไม่มี
ความจ�ำเป็น หรือที่มีความซ�้ำซ้อน รวมทั้งจัดตั้งหน่วยงานหรือต�ำแหน่งใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับ
บทบาทหน้าที่ เทคโนโลยี และแนวทางการปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่
เทคโนโลยีการทหารส่งผลให้ยุทโธปกรณ์ในปัจุบันมีขีดความสามารถและคุณภาพสูง
ขึน้ กองทัพอากาศจึงต้องปรับปรุงอัตราก�ำลังรบและจ�ำนวนยุทโธปกรณ์ให้เหมาะสมและสอดคล้อง
โดยมุ่งเน้นคุณภาพเหนือปริมาณ มีจ�ำนวนที่เหมาะสม ค�ำนึงถึงการใช้ขีดความสามารถและ
คุณภาพของยุทโธปกรณ์มากกว่าการมียุทโธปกรณ์จ�ำนวนมาก การเตรียมก�ำลังรบและจัดหา
ยุทโธปกรณ์ จึงต้องตระหนักถึงจ�ำนวนยุทโธปกรณ์ที่เพียงพอกับการปฏิบัติภารกิจในสภาวะ
ปัจจุบันเป็นส�ำคัญ โดยก�ำหนดแนวทางและระยะเวลาที่เหมาะสมในการระดมสรรพก�ำลัง
เพื่อรองรับการเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะไม่ปกติ
๔.๑.๒ การจัดล�ำดับความส�ำคัญ
การพัฒนาก�ำลังรบและการจัดหายุทโธปกรณ์ของกองทัพอากาศมีราคาค่อนข้างสูง
ในขณะที่งบประมาณที่ได้รับมีจ�ำกัด กองทัพอากาศจึงต้องจัดล�ำดับความส�ำคัญของการพัฒนา
อย่างสมดุลในทุกมิติ ทั้งนี้ การเสริมสร้างก�ำลังรบมิสามารถสร้างได้ในชั่วข้ามคืน หากแต่ต้องใช้
ระยะเวลาในการเตรียมการนาน จึงต้องวางแผนด้วยความรอบคอบ เพื่อให้สามารถใช้งานอย่าง
คุ้มค่า เต็มประสิทธิภาพ และครบอายุการใช้งาน
กองทั พ อากาศให้ ค วามส�ำคั ญ กั บ การพั ฒ นาขี ด ความสามารถซึ่ ง เป็ น ภารกิ จ หลั ก
ของกองทัพอากาศ ในขณะเดียวกันขีดความสามารถดังกล่าวสามารถใช้ประโยชน์ทั้งทางทหาร
และพลเรือน เช่น เครื่องบินล�ำเลียงสามารถใช้งานได้ทั้งการล�ำเลียงทางอากาศยุทธวิธีและ
สนับสนุนการขนส่งทางอากาศเพื่อช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาประเทศ เฮลิคอปเตอร์
ส�ำหรับการค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบสามารถใช้งานสนับสนุนการค้นและช่วยชีวิต
อากาศยานอุบตั เิ หตุและการส่งกลับสายแพทย์ เครือ่ งบินลาดตระเวนทางอากาศสามารถใช้ในการ
ลาดตระเวนส�ำรวจภูมิประเทศ รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติ และรายงานสภาพการจราจร
ในสภาวะวิกฤต เป็นต้น
๒๙

นอกจากนี้กองทัพอากาศยังพัฒนาขีดความสามารถด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายในประเทศ รวมทั้งลดความซ�้ำซ้อนและประหยัดงบประมาณในการพัฒนา เช่น
การบูรณาการข้อมูลการจราจรทางอากาศร่วมกับบริษัทวิทยุการบิน การเชื่อมโยงระบบเรดาร์
จากเหล่าทัพอื่นสู่ระบบบัญชาการและควบคุมทางอากาศ เป็นต้น
๔.๒.๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการส่งก�ำลังบ�ำรุง
ระบบส่งก�ำลังบ�ำรุงถือเป็นเส้นเลือดหลักในการปฏิบตั งิ านของกองทัพอากาศ การวางแผน
และบริหารจัดการด้านการส่งก�ำลังบ�ำรุงให้มีประสิทธิภาพ จะท�ำให้การใช้งานยุทโธปกรณ์มีความ
คุ้มค่า การปรับปรุงและพัฒนาระบบคลังให้มีประสิทธิภาพ มีพัสดุคงคลังที่เหมาะสมตามความ
จ�ำเป็น บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์และการคาดคะเน เพื่อเตรียมการจัดหา
อะไหล่ล่วงหน้า
กองทัพอากาศก�ำหนดแนวทางการบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชนภายในประเทศ
เพื่อใช้ขีดความสามารถของภาคเอกชนที่มีศักยภาพภายใต้เงื่อนไขและมาตรฐานความปลอดภัย
โดยด�ำรงขีดความสามารถกองทัพอากาศเท่าที่จ�ำเป็น เช่น การจ้างเหมาซ่อมบ�ำรุง การเช่า
โครงสร้างพื้นฐาน การผลิตชิ้นส่วนส�ำคัญของยุทโธปกรณ์ และการขนส่งยุทโธปกรณ์ เป็นต้น
ซึง่ เป็นการลดภาระค่าใช้จา่ ยในการส่งก�ำลังบ�ำรุง อีกทัง้ เป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมภายในประเทศ
นอกจากนี้กองทัพอากาศด�ำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลประวัติของหน่วยงานและบริษัท
เอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อเป็นทางเลือกในการส่งก�ำลังบ�ำรุง รวมทั้งรวบรวม
ประวัติการด�ำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการส่งก�ำลังบ�ำรุงที่ผ่านมา เช่น ระยะ
เวลาด�ำเนินการ ราคา การส่งมอบ คุณภาพ และประวัติการทิ้งงานหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา
เป็นต้น เพือ่ เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกบริษทั ทีม่ คี วามเชือ่ ถือได้ในการส่งก�ำลังบ�ำรุง
ของกองทัพอากาศในอนาคต
๔.๑.๔ การจัดหาพร้อมการพัฒนา
กองทัพอากาศด�ำเนินการตามหลักนิยมกองทัพอากาศ โดยยึดหลักการจัดหาพร้อม
การพัฒนา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งพิจารณาให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมให้
กองทัพอากาศสามารถพัฒนาต่อยอดได้เอง รวมทั้งการส่งเสริมให้บริษัทอุตสาหกรรมในประเทศ
ที่มีศักยภาพและมีมาตรฐาน เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนายุทโธปกรณ์ เช่น ชิ้นส่วนอะไหล่
ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบตั กิ ารบินและการทดสอบการติดตัง้ และใช้งานระบบอาวุธกับอากาศยาน เป็นต้น
รวมทัง้ การส่งเสริมการจัดตัง้ ศูนย์ Maintenance, Repair and Overhual (MRO) ภายในประเทศ
นอกจากนี้ กองทัพอากาศต้องพิจารณาการมีกรรมสิทธิ์ในการพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้งานภายใน
กองทั พ อากาศในอนาคต ทั้งการพัฒนาโดยกองทั พ อากาศเอง หรื อ การจ้ า งหน่ วยงานหรื อ
บริษัทเอกชนในประเทศ เพื่อพัฒนาตามความต้องการของกองทัพอากาศ
๓๐

๔.๒ ขีดความสามารถส�ำคัญและก�ำลังทางอากาศในอนาคต
๔.๒.๑ การปฏิบัติการรบทางอากาศ
หน้าที่ส�ำคัญของกองทัพอากาศ คือ การปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ โดย
กองทัพอากาศต้องเตรียมยุทโธปกรณ์และก�ำลังพลให้มีความพร้อม เพื่อป้องปรามฝ่ายตรงข้าม
มิให้คิดท�ำสงครามหรือใช้ก�ำลังทหารในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง รวมทั้ง หากจ�ำเป็นต้อง
ปฏิบัติการทางอากาศในการสู้รบ กองทัพอากาศต้องสามารถเอาชนะฝ่ายตรงข้ามที่เป็นฝ่าย
รุกรานได้ ยุทโธปกรณ์หลักในการปฏิบัติการรบทางอากาศ ได้แก่ เครื่องบินขับไล่/โจมตี และ
ระบบอาวุธของเครื่องบินขับไล่/โจมตี
กองทัพอากาศก�ำหนดแผนการจัดหาเครื่องบินขับไล่/โจมตี แบบต่าง ๆ ในห้วงระยะ
เวลา ๑๐ ปี เพื่อทดแทนเครื่องบินที่มีแผนปลดประจ�ำการโดย (๑) วางแผนจัดหาเพิ่มเติมเพื่อให้
ครบตามโครงสร้างก�ำลังรบ (๒) ปรับปรุงเครื่องบินให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น ได้แก่ F-5TH,
AU-23 และ A-JET และ (๓) ก�ำหนดแผนการพัฒนาเพิ่มศักยภาพอากาศยานไร้คนขับติดอาวุธ
ในภารกิจการบินรบทางยุทธวิธีอีกด้วย
ด้านระบบอาวุธของเครื่องบินขับไล่/โจมตี กองทัพอากาศก�ำหนดแนวทางการจัดหา
และพัฒนาระบบอาวุธที่มีความชาญฉลาด มีความแม่นย�ำ และสามารถใช้งานได้ในระยะไกล
โดยมุ ่ ง เน้ น คุ ณ ภาพและศัก ยภาพของอาวุธเหนือ ปริ ม าณ เช่ น จรวดน�ำวิ ถี ด ้ วยความร้ อ น
จรวดน�ำวิถีแบบ BVR ระเบิดอากาศสู่พื้นน�ำวิถี และจรวดอากาศสู่พื้น เป็นต้น โดยมีแผนลด
จ�ำนวนการสะสมอาวุธเพื่อส�ำรองสงคราม รวมทั้งต้องสามารถพัฒนาเพื่อติดตั้งใช้งานกับ
เครื่องบินขับไล่/โจมตีของกองทัพอากาศที่มีใช้งานได้หลายแบบ เพื่อลดประเภทและรูปแบบ
ของอาวุธ

๓๑

ยิ่งไปกว่านั้น กองทัพอากาศให้ความส�ำคัญกับการใช้งานอากาศยานและระบบอาวุธ
ได้อย่างเสรีด้วยกองทัพอากาศเอง ซึ่งก�ำหนดแผนการพัฒนาระบบปฏิบัติการด้านการบินและ
แผนการพัฒนาระบบอาวุธ ประกอบด้วยการทดสอบและประเมินการพัฒนา ตลอดจนให้การ
สนับสนุนบริษัทภายในประเทศ เพื่อลดข้อจ�ำกัดในการใช้งานและการส่งก�ำลังบ�ำรุง
๔.๒.๒ การป้องกันทางอากาศ
กองทัพอากาศต้องปฏิบัติภารกิจการป้องกันทางอากาศตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง ๗ วัน
โดยการเฝ้าระวังป้องกันอากาศยานที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงในห้วงอากาศของประเทศ
ซึ่งระบบการป้องกันทางอากาศประกอบด้วยองค์ประกอบส�ำคัญ ดังนี้
o เรดาร์ภาคพื้น มีติดตั้งใช้งานทั่วประเทศ ได้แก่ M/743D, AN/TPS-77, AN/TPS-78,
RAT-31DL, AN/FPS-130X รวมทั้ ง ระบบเรดาร์ เ คลื่ อ นที่ แบบ Kronos และ
Giraff-180
o อากาศยานที่ติดตั้งระบบเรดาร์ Airborne Early Warning (AEW) ได้แก่ SAAB-340
AEW
o ระบบบัญชาการและควบคุม ทอ.ใช้งานระบบ Air Command and Control (ACCS)
ซึ่งกองทัพอากาศร่วมด�ำเนินการผลิตกับประเทศสวีเดน
o เครื่องบินขับไล่/โจมตี ได้แก่ F-16MLU, F-16ADF และ Gripen เป็นต้น
กองทัพอากาศก�ำหนดแนวทางการพัฒนาระบบเรดาร์ภาคพื้น โดยการจัดหาทดแทน
เมือ่ ครบอายุ หรือการด�ำรงขีดความสามารถให้สามารถขยายระยะเวลาในการใช้งานได้อย่างต่อเนือ่ ง
รวมทั้งการเชื่อมต่อข้อมูลจากระบบเรดาร์แบบเคลื่อนที่กับเหล่าทัพอื่น ทั้งนี้ กองทัพอากาศต้อง
ด�ำเนินการจัดหาระบบเรดาร์ทดแทน AN/FPS-130X และ AN/TPS-78 ที่จะต้องปลดประจ�ำการ
รวมทั้งการปรับปรุงระบบเรดาร์ AEW และเพิ่มขีดความสามารถในการบัญชาการและควบคุม
ของ SAAB-340AEW
กองทัพอากาศก�ำหนดแนวทางการพัฒนาระบบเชือ่ มโยงข้อมูลทางยุทธวิธี (TDL) โดยต้อง
เชือ่ มโยงเข้ากับระบบบัญชาการและควบคุมของกองทัพอากาศ รวมทัง้ อากาศยานในระบบปฏิบตั กิ าร
ของกองทั พ อากาศต้ อ งมี ร ะบบเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ทางยุ ท ธวิ ธี ซึ่ ง เป็ น แนวทางการปฏิ บั ติ ก าร
ทีใ่ ช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางอย่างเต็มรูปแบบของกองทัพอากาศ ทัง้ นี้ การจัดหาอากาศยานแบบใหม่
การปรับปรุงขีดความสามารถอากาศยานทีม่ ใี ช้งานอยูเ่ ดิม และการพัฒนาระบบบัญชาการควบคุม
ในอนาคต ต้องสามารถติดตั้งใช้งานระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี และสามารถด�ำเนินการเพื่อ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้
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กองทัพอากาศก�ำหนดแนวทางการพัฒนาระบบบัญชาการและควบคุมให้มีขีดความ
สามารถในการติดต่อสือ่ สารและเชือ่ มโยงข้อมูลผ่านระบบดาวเทียมสือ่ สาร รวมทัง้ การบูรณาการ
ข้อมูลจากระบบตรวจจับในมิติทางอากาศ มิติไซเบอร์ และมิติอวกาศ เพื่อการบัญชาการ
และควบคุมการปฏิบัติการทั้ง ๓ มิติของกองทัพอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๒.๓ การล�ำเลียงทางอากาศ
กองทัพอากาศปฏิบตั ภิ ารกิจการล�ำเลียงทางอากาศทัง้ ในภาวะปกติและไม่ปกติซงึ่ แนวโน้ม
ความต้ อ งการใช้ ง านเพิ่ ม มากขึ้ น ได้ แ ก่ การบิ น รั บ -ส่ ง เสด็ จ ฯ การบิ น รั บ -ส่ ง บุ ค คลส�ำคั ญ
การบินล�ำเลียงก�ำลังพลและยุทโธปกรณ์ การส่งกลับสายแพทย์ การอพยพประชาชนออกจากพืน้ ที่
ขัดแย้ง การขนส่งทางอากาศเพื่อช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาประเทศ เป็นต้น
ปัจจุบันกองทัพอากาศได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชน และบริษัทสายการบิน
ภายในประเทศ เพือ่ ปฏิบตั ภิ ารกิจการล�ำเลียงทางอากาศร่วมกันในกรณีฉกุ เฉินและภาวะไม่ปกติ
ทั้งนี้ กองทัพอากาศยังคงจ�ำเป็นต้องพัฒนาและด�ำรงขีดความสามารถในการล�ำเลียงทางอากาศ
เนื่องจากการพัฒนาขีดความสามารถใช้ระยะเวลานาน รวมทั้งสายการบินเอกชนไม่สามารถ
ปฏิบัติภารกิจได้ทุกภารกิจและทุกพื้นที่ เช่น การบินยุทธวิธี การบินในพื้นที่ No Fly Zone
การบินขึ้น/ลงในสนามบินที่พื้นผิวทางยุทธวิธี หรือพื้นที่เสี่ยงภัยต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งกองทัพอากาศ
มีความต้องการอากาศยานเพื่อปฏิบัติภารกิจใน ๓ พื้นที่ ดังนี้
o พืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ ารระยะใกล้ ครอบคลุมพืน้ ทีภ่ ายในประเทศและภูมภิ าคอาเซียน ต้องการ
อากาศยานที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก มีความคล่องตัวในการปฏิบัติภารกิจ และสามารถ
วิ่งขึ้นและลงสนามในสนามบินที่มีระยะทางจ�ำกัดได้ ภารกิจส่วนใหญ่ ได้แก่ การบิน
รับ-ส่งเสด็จฯ การบินรับ-ส่งบุคคลส�ำคัญ และการช่วยเหลือประชาชน ซึง่ อากาศยาน
ของกองทัพอากาศปัจจุบันที่อยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ATR 72, SSJ-100 และเฮลิคอปเตอร์
รับ-ส่งเสด็จพระราชด�ำเนิน และเฮลิคอปเตอร์รับ-ส่งบุคคลส�ำคัญแบบต่าง ๆ
o พื้นที่ปฏิบัติการระยะปานกลาง ครอบคลุมภูมิภาคเอเชีย ใช้อากาศยานที่มีระวาง
บรรทุกเพิ่มขึ้น และมีพิสัยบินระยะปานกลาง สามารถวิ่งขึ้นและลงสนามได้ใน
ทุกสนามบินของกองทัพอากาศ เพื่อปฏิบัติภารกิจการบินรับ-ส่งเสด็จฯ การบิน
รับ-ส่งบุคคลส�ำคัญ การบินสนับสนุนการฝึกร่วม/ผสมในต่างประเทศ การบินขนส่ง
ยุทโธปกรณ์จากต่างประเทศ และการบินล�ำเลียงทางยุทธวิธี ซึ่งอากาศยานของ
กองทัพอากาศปัจจุบันที่อยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ C-130H, A319, A320 และ B737-800
ซึ่งสามารถใช้งานในระยะใกล้ได้ด้วย โดยสนามบินต้องมีระยะทางและอุปกรณ์ที่เป็น
ไปตามมาตรฐาน
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o พื้นที่ปฏิบัติการระยะไกล ครอบคลุมการปฏิบัติภารกิจทั่วโลก สมควรใช้อากาศยาน
ขนาดใหญ่ มีพิสัยบินไกล บรรทุกได้จ�ำนวนมาก ๆ โดยส่วนใหญ่ใช้ในภารกิจการบิน
รับ -ส่ ง เสด็จฯ การบินรับ-ส่งบุคคลส�ำคั ญ การบิ นสนั บสนุ นการฝึ ก ร่ วม/ผสมใน
ต่ า งประเทศ และการบินขนส่งยุท โธปกรณ์ จากต่ า งประเทศ ซึ่ ง อากาศยานของ
กองทัพอากาศปัจจุบันที่อยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ Airbus 340
ในห้วงระยะเวลา ๑๐ ปี ข้างหน้า กองทัพอากาศต้องพิจารณาการจัดหาเฮลิคอปเตอร์
แบบ S70i เพิม่ เติม รวมทัง้ การจัดหาเครือ่ งบินล�ำเลียง เพือ่ ทดแทน C-130H, A319 และ B737-800
ที่ต้องปลดประจ�ำการตามสภาพการใช้งาน ตลอดจนการวางแผนการส่งก�ำลังบ�ำรุงให้สามารถ
ด�ำรงสถานภาพความพร้ อ มอากาศยานเพื่ อ รองรั บ การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ที่ ต ้ อ งการได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
นอกจากอากาศยานและระบบการส่งก�ำลังบ�ำรุงในการปฏิบัติภารกิจ กองทัพอากาศ
ต้องจัดหาอุปกรณ์ทั่วไปและอุปกรณ์พิเศษประกอบการปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น อุปกรณ์
การล�ำเลียงทางอากาศ อุปกรณ์การขนส่งสายแพทย์ อุปกรณ์ Air Delivery System (ADS)
รถยก และรถขนอุปกรณ์ เป็นต้น

๔.๒.๔ การค้นหาและช่วยชีวิต
กองทัพอากาศด�ำรงศักยภาพและขีดความสามารถในการค้นหาและช่วยชีวติ ในภาพรวม
ของประเทศทัง้ ทางทหารและพลเรือน ๙ เพือ่ ปฏิบตั กิ ารค้นหาและช่วยชีวติ ในพืน้ ทีก่ ารรบและพืน้ ที่
เสี่ยงภัย การค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย การส่งกลับสายแพทย์ การช่วยเหลือ
ประชาชนจากภัยพิบัติ รวมทั้งเพื่อรองรับแนวความคิดในการจัดตั้งหน่วยงานค้นหาช่วยชีวิตและ
บรรเทาสาธารณภัยอาเซียน โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
ปัจจุบันกองทัพอากาศบรรจุเฮลิคอปเตอร์ แบบ EC725 และ UH-1H ประจ�ำการ
ณ หน่วยบินค้นหาและช่วยชีวิตของกองทัพอากาศทั่วประเทศ ซึ่งกองทัพอากาศมีแผนการจัดหา
เฮลิคอปเตอร์เพิม่ เติมเพือ่ ทดแทน UH-1H ทีจ่ ะปลดประจ�ำการ รวมทัง้ อุปกรณ์ส�ำหรับอากาศยาน
๙
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แผนค้นหาและช่วยชีวติ ผูป้ ระสบภัยทางอากาศและทางทะเลแห่งชาติ

และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนตามโครงสร้างก�ำลังรบส�ำหรับปฏิบัติภารกิจการค้นหาและ
ช่วยชีวิต เพื่อรองรับความต้องการของประเทศ รวมทั้งการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วย
ค้นหาช่วยชีวิตและบรรเทาสาธารณภัยอาเซียนในอนาคต

๔.๒.๕ การปฏิบัติกิจเฉพาะพิเศษ
กองทัพอากาศได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติเพื่อสนับสนุนหน่วยงานของรัฐในกิจการด้าน
ความมั่นคง การพัฒนาประเทศ และการช่วยเหลือประชาชน ยิ่งไปกว่านั้นกองทัพอากาศยังใช้
ขีดความสามารถก�ำลังทางอากาศในการปฏิบัติกิจเฉพาะพิเศษ เช่น การปฏิบัติการฝนหลวง
การควบคุมไฟป่า การโปรยน�้ำสลายหมอกควัน การบินลาดตระเวนทางอากาศเพื่อให้ข้อมูล
สถานการณ์ในภารกิจส�ำคัญของรัฐบาล การบินตรวจสอบทรัพยากรธรรมชาติ การบินตรวจสอบ
เส้นทางน�้ำ/เส้นทางการคมนาคมและการขนส่งของประเทศ และการบินกระจายเสียง เป็นต้น
ปัจจุบนั กองทัพอากาศใช้งาน AU-23, BT-67 และ C-130H ในการปฏิบตั กิ จิ เฉพาะพิเศษ
ดังกล่าว แม้อากาศยานดังกล่าวมีอายุการใช้งานสูงแต่กองทัพอากาศได้ด�ำเนินการซ่อมบ�ำรุงและ
ปรับปรุงขีดความสามารถอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ก็ยงั คงสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ ค่า
อย่างไรก็ตามกองทัพอากาศคงต้องพิจารณาจัดหาอากาศยานที่เหมาะสมเพื่อทดแทน AU-23,
BT-67 และ C-130H ต่อไปในอนาคต
๔.๒.๖ การข่าวกรอง การเฝ้าตรวจ และการลาดตระเวน
กองทัพอากาศพัฒนาขีดความสามารถด้านการข่าวกรอง การเฝ้าตรวจ และการลาดตระเวน
อย่างเป็นระบบ เพือ่ รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล ข่าวสาร และข่าวกรองส�ำหรับการตัดสินตกลงใจ
และปฏิบัติภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยปัจจุบันมีเครื่องมือหลากหลายแบบ
ในการปฏิบตั ภิ ารกิจ ได้แก่ อากาศยาน อากาศยานไร้คนขับ ดาวเทียม และระบบข่าวกรองไซเบอร์
โดยก�ำหนดแนวทางการใช้งานเครือ่ งมือ และบูรณาการระบบตรวจจับต่าง ๆ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
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ปัจจุบันกองทัพอากาศปฏิบัติภารกิจการข่าวกรอง การเฝ้าตรวจ และการลาดตระเวน
โดยอากาศยานและอุปกรณ์ประกอบการปฏิบัติภารกิจที่ส�ำคัญ 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
ดังกล่าวในการสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการปฏิบตั ภิ ารกิจตามนโยบายรัฐบาล เช่น การลาดตระเวน
และเฝ้าตรวจการท�ำประมงผิดกฎหมาย การส�ำรวจความสูงภูมิประเทศเพื่อวิเคราะห์ทางน�้ำไหล
การบินส�ำรวจและรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ภัยพิบัติ การส�ำรวจทรัพยากรธรรมชาติ และ
การส�ำรวจและรายงานสถานภาพการจราจรในห้วงเวลาวิกฤต รวมทั้งการรายงานสถานการณ์
Near Real Time เพื่อการตัดสินตกลงใจในสถานการณ์ส�ำคัญต่าง ๆ เป็นต้น
กองทัพอากาศตระหนักถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอปุ กรณ์การลาดตระเวนทางอากาศ
ที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว จึงต้องวางแผนการจัดหาทดแทน รวมทั้งการบริหารจัดการการซ่อมบ�ำรุง
อย่างรอบคอบ โดยกองทัพอากาศก�ำหนดแผนการจัดหากระเปาะลาดตระเวนและชีเ้ ป้าทางอากาศ
เพิ่มเติม รวมทั้งการปรับปรุงขีดความสามารถอากาศยานไร้คนขับแบบ Dominator และ U1

๓๖

๔.๒.๗ ฐานบินและการป้องกันฐานบิน
สนามบินและฐานบินถือเป็นองค์ประกอบหลักในการปฏิบัติการทางอากาศ ดังนั้น
กองทัพอากาศจึงจ�ำเป็นต้องต้องพัฒนาและด�ำรงขีดความสามารถของฐานบินปฏิบัติการหลัก
ฐานบินปฏิบัติการหน้า และฐานบินปฏิบัติการพิเศษ ให้มีความพร้อมตลอดเวลาเพื่อรองรับ
การปฏิบัติการของกองทัพอากาศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุง สนามบิน อาคารสถานที่
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน รวมทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์สนับสนุนการบิน และสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกในการปฏิบัติภารกิจของแต่ละฐานบิน
นอกจากนี้กองทัพอากาศยังมีแผนการพัฒนาสนามบินปฏิบัติการส�ำรองที่ส�ำคัญเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติ เช่น การพัฒนาสนามบินน�้ำพองเป็นศูนย์ฝึกบินทางอากาศ
อาเซียน การพัฒนาสนามบินเชียงรายเป็นสนามบินส�ำหรับเฮลิคอปเตอร์และอากาศยานขนาดเล็ก
รวมทั้งศูนย์ซ่อมบ�ำรุงอากาศยานขนาดเล็กของภูมิภาค การพัฒนาสนามบินวัฒนานครเป็นศูนย์
อากาศยานไร้คนขับกองทัพอากาศ เป็นต้น ทั้งนี้ กองทัพอากาศอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็น
ไปได้ และก�ำหนดแนวทางการพัฒนาในลักษณะการบูรณาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนของไทยและต่างประเทศ
กองทัพอากาศตระหนักถึงระบบการรักษาความปลอดภัยฐานบินที่ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล โดยมีระบบเวรยามรักษาการณ์ รวมทั้งการลาดตระเวนพื้นที่ทั้งภายในและ
ภายนอกสนามบินตามวงรอบทีก่ �ำหนด ซึง่ มีการพัฒนาระบบกล้องวงจรปิดและระบบรัว้ อิเล็กทรอนิกส์
ตลอดจนการจัดหายุทโธปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัยทดแทนเมื่อครบอายุ เช่น ปืนพก
วิทยุสื่อสารทางยุทธวิธี เสื้อเกราะ และยานยนต์ส�ำหรับการลาดตระเวน เป็นต้น
การป้องกันฐานบินจากการจารกรรม และการโจมตีจากฝ่ายตรงข้าม ซึ่งกองทัพอากาศ
ต้องด�ำรงขีดความสามารถในการป้องกันฐานบินของแต่ละกองบิน โดยการจัดหายุทโธปกรณ์
ที่จ�ำเป็น และระบบต่อสู้อากาศยานระยะต่าง ๆ เพิ่มเติมหรือจัดหาทดแทนให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ด้านความมั่นคงในปัจจุบัน เช่น ปืนต่อสู้อากาศยาน และจรวดต่อสู้อากาศยาน
เป็นต้น ทั้งนี้ รวมไปถึงระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ ในแต่ละฐานบิน ซึ่งเป็นการป้องกัน
ภัยคุกคามใหม่ที่กระทบต่อความมั่นคงและส่งผลต่อทรัพยากรหลักของกองทัพอากาศซึ่งอยู่ใน
ทุกฐานบิน
๔.๒.๘ การปฏิบัติการทางไซเบอร์
การปฏิบัติภารกิจภายใต้แนวความคิดการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง ระบบ
เครือข่ายจ�ำเป็นต้องมีความเสถียร มั่นคง และปลอดภัย ดังนั้นกองทัพอากาศจึงต้องพัฒนา
ขีดความสามารถในการปฏิบตั กิ ารทางไซเบอร์ โดยเฉพาะการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของ
ระบบบัญชาการควบคุม ระบบเครือข่ายของระบบป้องกันภัยทางอากาศ และระบบเครือข่าย
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ทางยุทธการอืน่ ๆ โดยกองทัพอากาศต้องด�ำเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยทาง
ไซเบอร์ทงั้ ภายในและภายนอก รวมทัง้ การเชือ่ มต่อและบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานหรือระบบอืน่
ทั้งภายในและภายนอกต้องมีมาตรฐานการเชื่อมต่อและความปลอดภัยทางไซเบอร์
การพัฒนาขีดความสามารถในห้วงระยะเวลา ๑๐ ปี ข้างหน้าของกองทัพอากาศ
เป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาก�ำลังพลด้านไซเบอร์ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นทั้งใน
การปฏิบัติการเชิงป้องกันและเชิงป้องปราม โดยให้ความส�ำคัญกับการรักษาความปลอดภัยทาง
ไซเบอร์ของระบบบัญชาการควบคุม ระบบเครือข่ายของระบบป้องกันภัยทางอากาศเป็นล�ำดับแรก
อนึง่ กองทัพอากาศก�ำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเครือ่ งมือและโปรแกรมไซเบอร์ทจี่ �ำเป็นด้วยตนเอง

๔.๒.๙ การปฏิบัติการทางอวกาศ
กองทัพอากาศริเริม่ การพัฒนาขีดความสามารถการปฏิบตั กิ ารในมิตอิ วกาศ เพือ่ วางรากฐาน
กิจการด้านความมั่นคงในอวกาศ รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจอื่นในมิติทางอากาศ
และมิติไซเบอร์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางอวกาศเชิงรับ ได้แก่
การสังเกตการณ์ห้วงอวกาศ การข่าวกรอง การเฝ้าตรวจ และการลาดตระเวนทางอวกาศ รวมทั้ง
การสื่อสารและโทรคมนาคมทางอวกาศ
การพัฒนาขีดความสามารถในการสังเกตการณ์ห้วงอวกาศ โดยการสร้างสถานีและ
ติดตัง้ กล้องโทรทรรศน์เพิม่ เติมในพืน้ ทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ การเข้าร่วมเป็นเครือข่ายการสังเกตการณ์
ห้วงอวกาศกับนานาชาติเพื่อยกระดับขีดความสามารถการเฝ้าระวังห้วงอวกาศ
นอกจากนี้ กองทัพอากาศยังก�ำหนดแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถด้านดาวเทียม
เพื่อการปฏิบัติภารกิจด้านการข่าวกรอง การเฝ้าตรวจ และการลาดตระเวนทางอวกาศ และ
การสือ่ สารและโทรคมนาคมทางอวกาศ โดยมีเป้าหมายเพือ่ ให้สามารถด�ำเนินการพัฒนาดาวเทียม
และควบคุ ม การใช้ ง านได้ เ อง เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของกองทั พ อากาศในอนาคต
โดยกองทัพอากาศยังให้ความส�ำคัญกับการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมในประเทศ เพื่อร่วมพัฒนา
๓๘

ระบบอุปกรณ์ภาคพื้นส�ำหรับประกอบการใช้งาน และโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ส�ำหรับควบคุม
และใช้งานดาวเทียมให้ตรงตามความต้องการของกองทัพอากาศเพื่อปฏิบัติการทางอวกาศ
๔.๒.๑๐ การฝึกอบรมนักบิน
กองทัพอากาศมีศักยภาพในการผลิตนักบินรบที่มีคุณภาพทัดเทียมมาตรฐานทาง
ทหารสากล เพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจด้านการบินกับเครื่องบินแบบต่าง ๆ ประกอบด้วย
นักบิ น ขับไล่/โจมตี นักบินล�ำเลียง และนักบินเฮลิคอปเตอร์ โดยเริ่มต้นการฝึกบินขั้นพื้นฐาน
และขัน้ ก้าวหน้าตัง้ แต่โรงเรียนการบิน การฝึกบินทางยุทธวิธเี บือ้ งต้นทีฝ่ งู บินฝึกนักบินขับไล่/โจมตี
นักบินล�ำเลียง และนักบินเฮลิคอปเตอร์ และการฝึกบินทางยุทธวิธีเฉพาะแบบในภารกิจต่าง ๆ
ที่ฝูงบินยุทธวิธี นอกจากนี้กองทัพอากาศยังให้การสนับสนุนการฝึกบินพลเรือน
ปัจจุบนั กองทัพอากาศยังคงพัฒนากระบวนการฝึกอบรมนักบินให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
อย่างต่อเนือ่ ง โดยใช้เทคโนโลยีดา้ นการฝึกทีส่ �ำคัญ เช่น Computer Base Training (CBT), Cockpit
Procedure Training (CPT), Simulator และ Embedded Tactical Training System
(ETTS) เป็นต้น เพื่อเพิ่มทักษะและขีดความสามารถให้แก่ผู้รับการฝึก รวมทั้งเพื่อลดจ�ำนวน
เที่ยวบินและค่าใช้จ่ายในการฝึกบิน นอกจากนี้กองทัพอากาศด�ำเนินการปรับปรุงหลักสูตร
การฝึ ก นั ก บิ น ในภาพรวมทุ ก ระดั บ ของการฝึ ก บิ น เพื่ อ ให้ ส ามารถเสริ ม สร้ า งทั ก ษะใน
การปฏิบัติภารกิจที่ตรงตามความต้องการของฝูงบินยุทธวิธี
ในระยะ ๑๐ ปี ข้างหน้า กองทัพอากาศต้องด�ำเนินการจัดหาเครื่องบินฝึกเพื่อทดแทน
CT-4A, CT-4E, T-41D และ PC-9 ซึง่ ทยอยปลดประจ�ำการตามสภาพ รวมทัง้ การจัดหาเพิม่ เติม
เพื่อให้ครบตามความต้องการในฝูงบิน ได้แก่ DA-40, DA-42 และ T-50TH ซึ่งในการจัดหา
เครือ่ งบินใหม่ตอ้ งประกอบด้วยระบบการฝึกแบบเบ็ดเสร็จ และหลักสูตรการฝึกอบรมทีต่ รงตาม
ความต้องการของกองทัพอากาศ โดยกองทัพอากาศต้องมีขีดความสามารถในการปรับปรุงหรือ
พัฒนาต่อยอดระบบการฝึกได้เองในอนาคต
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๔๐

บทที่ ๕
แผนความต้องการระยะปานกลางและกรอบงบประมาณขั้นต้น
๕.๑ หลักการส�ำคัญ
แผนความต้องการระยะปานกลางเป็นการก�ำหนดความต้องการในกรอบระยะ ๑๐ ปี
(ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๗๓) ของกองทัพอากาศ เพื่อการป้องกันประเทศให้รอดพ้นจากภัยคุกคาม
เป็นสิง่ ทีก่ องทัพอากาศมีความจ�ำเป็นต้องจัดเตรียมก�ำลังกองทัพอากาศให้เกิดความพร้อมไว้ตงั้ แต่
ภาวะปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมของอาวุธยุทโธปกรณ์ให้มีความทันสมัย
เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจและสอดคล้องกับหลักนิยมกองทัพอากาศ โดยมีเป้าหมายหลัก
ในการเตรียมก�ำลังเพือ่ การป้องกันตนเอง การปกป้องผลประโยชน์ของชาติ และความพร้อมในการ
ใช้ก�ำลังเพื่อการป้องปราม มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อคุกคามหรือรุกรานประเทศอื่นแต่อย่างใด
กองทั พ อากาศก�ำหนดแนวทางในการเตรี ย มก�ำลั ง ทางอากาศโดยค�ำนึ ง ถึ ง ภาระ
งบประมาณแผ่นดิน ซึง่ ก�ำลังในส่วนนีจ้ ะต้องมีความเป็นอเนกประสงค์ กะทัดรัด และอ่อนตัวตาม
หลักนิยมกองทัพอากาศ โดยมีขดี ความสามารถในการรบในทุกมิติ มีความพร้อมรบตามทีก่ �ำหนด
และสามารถปฏิบัติภารกิจได้ตามต้องการ อาทิ การป้องกันและป้องปราม การต่อต้านภัยคุกคาม
ทีม่ ตี อ่ อธิปไตยของน่านฟ้า การคุม้ ครองเส้นทางคมนาคมทางอากาศและพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจของประเทศ
ตลอดจนการรักษาผลประโยชน์ของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับของสถานการณ์
ทั้งนี้ ต้องสามารถยุติสถานการณ์ลักษณะที่ฝ่ายเราไม่เสียเปรียบในการเจรจาต่อรอง
ปัจจุบัน ภาพรวมของการเตรียมก�ำลังของกองทัพอากาศมุ่งเน้นการดูแลและการซ่อม
ปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่เดิมให้ยังคง
สามารถด�ำรงการปฏิบตั ภิ ารกิจได้อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ก็ตอ้ งยอมรับว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ทมี่ ปี ระจ�ำการ
อยู่ในปัจจุบันนั้น ยุทโธปกรณ์หลายประเภทเป็นยุทโธปกรณ์ที่เราได้รับมาจากมิตรประเทศ หรือ
จัด หามาใช้ ง านตั้ ง แต่สมัยยุคสงครามเย็น อาทิเช่ น เฮลิ คอปเตอร์ และเครื่ อ งบิ นรบต่ า ง ๆ
ตามข้อเท็จจริงแล้ว ยุทโธปกรณ์ดังกล่าว จ�ำนวนมากกว่าครึ่งมีอายุการใช้งานมานานมากกว่า
๓๐ - ๕๐ ปี เช่น เครื่องบินขับไล่ F-5 E/F เริ่มประจ�ำการปี ๒๕๒๑ อายุการใช้งาน ๔๒ ปี
เครือ่ งบินล�ำเลียง C-130H เริม่ ประจ�ำการปี ๒๕๒๓ อายุการใช้งาน ๔๐ ปี เครือ่ งบินแบบ AU-23
เริ่มประจ�ำการปี ๒๕๑๕ อายุการใช้งาน ๔๘ ปี เครื่องบินฝึก T-41D และเฮลิคอปเตอร์ UH-1H
เริ่มประจ�ำการปี ๒๕๑๑ อายุการใช้งาน ๕๒ ปี เป็นต้น

๔๑

ยุทโธปกรณ์หลายประเภทประเทศผู้ผลิตได้ยกเลิกสายการผลิตแล้ว แต่กองทัพอากาศ
ยังคงมีความจ�ำเป็นต้องประจ�ำการเนื่องจากการจัดหาทดแทนใช้เงินงบประมาณสูง จึงจัดสรร
งบประมาณที่ได้รับในแต่ละปีเพื่อปรับปรุง ยืดอายุการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพโดยค�ำนึง
ถึงความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ ยุทโธปกรณ์ของกองทัพอากาศจ�ำนวนหนึ่งเริ่มช�ำรุด
และบางส่วนไม่สามารถจัดหาอะไหล่ได้เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตไม่ผลิตอะไหล่กับอากาศยาน
รุ่นเก่าแล้ว หากต้องการให้ผลิตอะไหล่ให้ก็จะมีราคาสูงมากเนื่องจากเป็นอะไหล่ที่ต้องสั่งท�ำพิเศษ
จ�ำนวนน้อยชิน้ จึงมีราคาสูงมาก กองทัพอากาศจึงต้องวิเคราะห์ทกุ ปัจจัยอย่างรอบคอบและพิจารณา
จัดหายุทโธปกรณ์มาทดแทน เพื่อด�ำรงความพร้อมรบในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ
สิง่ ทีก่ องทัพอากาศให้ความส�ำคัญมากทีส่ ดุ คือ ผลประโยชน์ทปี่ ระเทศชาติและประชาชน
จะได้รับ โดยประเทศต้องมีก�ำลังอ�ำนาจที่เพียงพอและเหมาะสมตามความจ�ำเป็น เพื่อรักษา
เอกราชอธิปไตยและคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติ ตลอดจนสามารถสนับสนุนกลไกสร้างความ
ร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาคและนานาชาติได้ย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน การเสริมสร้าง
และด�ำรงไว้ซึ่งองค์ความรู้และสร้างขีดความสามารถในเทคโนโลยีด้านการบิน อากาศยาน และ
อวกาศ ในขณะเดียวกัน กองทัพอากาศสัญญาว่าจะใช้ศักยภาพและขีดความสามารถทั้งหมดที่มี
ในการช่วยเหลือประชาชน การบรรเทาภัยพิบัติ และการพัฒนาประเทศ อันจะน�ำไปสู่ความมั่นคง
ปลอดภัยในการด�ำรงชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
กองทัพอากาศให้ความส�ำคัญกับแนวคิดการจัดหาพร้อมการพัฒนา (Purchase and
Development) โดยเน้นด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
และการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ซึ่งสอดคล้องตามแนวทางของกระทรวงกลาโหม
มุ่งสู่การผลิตเพื่อพึ่งพาตนเองเพื่อลดการจัดหาจากต่างประเทศในระยะยาว และสอดคล้องกับ
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในการพัฒนา อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศใน
ล�ำดับที่ ๑๑ (New S-curve 11) โดยต้องมีการวางแผน การพัฒนา และการบูรณาการร่วมกับ
ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน ในการที่จะน�ำผลงานวิจัยที่มีศักยภาพมาพัฒนา
ต่อยอด เพื่อเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม และสามารถด�ำเนินการในเชิงพาณิชย์ ตลอดจนส่งเสริมให้มี
การลงทุนเพื่อสร้างฐานการผลิตในประเทศไทย รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของภาครัฐและเอกชน ดังนั้น แนวคิดการจัดหาพร้อมการพัฒนาของกองทัพอากาศจะ
เป็นกลไกส�ำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ
ในประเทศ และเป็นการด�ำรงไว้ซึ่งการพึ่งพาตนเองภายใต้องค์ความรู้ภายในประเทศอย่างยั่งยืน

๔๒

๕.๒ กรอบงบประมาณขั้นต้นและคาดการณ์งบประมาณ
การพัฒนาศักยภาพและเตรียมก�ำลังทางอากาศ กองทัพอากาศได้ด�ำเนินการตาม
ยุ ท ธศาสตร์ ทอ. ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) หลั ก นิ ย มกองทั พ อากาศ พ.ศ.๒๕๖๒
แผนการทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๒ และความต้องการโครงสร้างก�ำลังรบกองทัพอากาศ โดยก�ำหนด
เป็นแผนความต้องการระยะปานกลางและกรอบงบประมาณขัน้ ต้น ซึง่ เป็นกรอบแนวทางการเตรียม
ก�ำลังกองทัพให้มคี วามสมบูรณ์และความพร้อมรบในห้วงระยะเวลา ๒๐ ปี มีขีดความสามารถ
ด้านงบประมาณของประเทศอย่างรอบด้านและครบทุกมิติโดยก�ำหนดแผนงานปรับปรุง
เพื่อด�ำรงสภาพความพร้อมรบและการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อความทันสมัยเท่าที่จ�ำเป็น
ตามห้วงระยะเวลา และวางแผนการจัดหาในแต่ละปีไว้ลว่ งหน้าเพือ่ ให้มศี กั ยภาพและความพร้อมรบ
ภายในกรอบระยะเวลาที่ได้วางแผนไว้ เนื่องจากยุทโธปกรณ์บางอย่างต้องใช้เวลานานในจัดหา
การผลิต และส่งมอบโดยจะจัดหาเฉพาะเท่าทีจ่ �ำเป็นในระดับต�ำ่ สุดทีจ่ ะสามารถรองรับความเสีย่ งได้
๕.๓ แผนความต้องการระยะ ๑๐ ปี
กองทัพอากาศก�ำหนดแผนความต้องการระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๗๓) โดย
ค�ำนึงถึงความเป็นไปได้และความเหมาะสมด้านงบประมาณ 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
ปีงบประมาณ
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573

คาดการณ์งบประมาณระยะ ๑๐ ปีข้างหน้า
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.๒๕

กรณีเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๐๐

44,346
46,231
48,195
50,244
52,379
54,605
56,926
59,345
61,867
64,497

45,090
47,796
50,663
53,703
56,925
60,341
63,961
67,799
71,867
76,179
๔๓
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พันล้านบาท
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10 years Average 4.25%
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ภาพที่ ๕ คาดการณ์งบประมาณระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๗๓)

2559

2570

2571

2572

2573

ปีงบประมาณ

4.25% Prediction

6% Prediction

ภาพที่ ๖ แผนความต้องการระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๗๓)

๔๕

๔๖
ภาพที่ ๗ แผนความต้องการระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๗๓) (ต่อ)

แผนความต้องการระยะ ๑๐ ปี (ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๗๓) แสดงตามภาพที่ ๖ และภาพที่ ๗
ประกอบด้ ว ยโครงการส�ำคัญของกองทัพ อากาศที่ ส นั บสนุ นการขั บเคลื่ อ นตามยุ ท ธศาสตร์
กองทัพอากาศ ก�ำหนดแผนงานและโครงการระยะ ๑๐ ปี โดยก�ำหนดรหัสโครงการซึง่ มีรายละเอียด
ดังภาพที่ ๘ ทั้งนี้ การด�ำเนินโครงการในแต่ละปีงประมาณอาจมีการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และกรอบงบประมาณที่ได้รับในปีดังกล่าว
ล�ำดับที่
ปีงบประมำณ
(A) Air, (C) Cyber และ (S) Space
ชื่อโครงกำร

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

				ภาพที่ ๘ โครงสร้างรหัสโครงการ
๕.๓.๑ ปีงบประมาณ ๖๓
- 1/63-A โครงการจัดหาเครื่องบินฝึกทดแทน
- 2/63-A โครงการจัดหาเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้น (ระยะที่ ๔)
- 3/63-A โครงการจัดหาเครื่องบินฝึกนักบินล�ำเลียงขั้นต้นฝูงฝึกขั้นปลาย
- 4/63-A โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันทางอากาศ (ระยะที่ ๖)
- 5/63-A โครงการจัดหาระบบส�ำรวจภูมิประเทศด้านความมั่นคง

๕.๓.๒ ปีงบประมาณ 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
๔๗

- 6/64-A โครงการพัฒนาขีดความสามารถการส่งก�ำลังบ�ำรุงเครื่องบินขับไล่
อเนกประสงค์ บ.ข.๒๐/ก
๕.๓.๓ ปีงบประมาณ ๖๕
- 1/65-A โครงการจัดหาเครื่องบินล�ำเลียงทดแทน (ระยะที่ ๑)
- 2/65-A โครงการจัดหาเครื่องบินโจมตีเบา (ระยะที่ ๒)
- 3/65-A โครงการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ อ.ไร้คนขับ
- 4/65-A โครงการพัฒนาขีดความสามารถสนามบินน�้ำพอง
- 5/65-A โครงการพัฒนาการป้องกันฐานทีต่ งั้ ทางทหารของกองทัพอากาศ (ระยะที่ ๑)
- 6/65-A โครงการจัดหาทดแทนเรดาร์ควบคุมการจราจรทางอากาศ (ระยะที่ ๒)
- 7/65-S โครงการพัฒนาการปฏิบัติการในห้วงอวกาศ (ระยะที่ ๒)
- 8/65-S โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านอวกาศ
๕.๓.๔ ปีงบประมาณ 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 ปีงบประมาณ ๖๗
- 1/67-A โครงการจัดหาเครื่องบินล�ำเลียงทดแทน (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-ส่งบุคคลส�ำคัญ
๕.๓.๖ ปีงบประมาณ 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 ปีงบประมาณ ๖๙
- 1/69-A โครงการจัดหาเครื่องบินล�ำเลียงทดแทน (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-ส่งบุคคลส�ำคัญ
๕.๓.๘ ปีงบประมาณ ๗๐
- 1/70-A โครงการจัดหาเครื่องบินฝึกล�ำเลียงขนาดกลางทดแทน
- 2/70-A โครงการจัดหาเครื่องบินฝึกทดแทน (ระยะที่ ๒)
- 3/70-A โครงการจัดหาเครื่องบินฝึกรับ-ส่งบุคคลส�ำคัญทดแทน
- 4/70-S โครงการพัฒนาการปฏิบัติการในห้วงอวกาศ (ระยะที่ ๔)
๕.๓.๘ ปีงบประมาณ ๗๑
- 1/71-A โครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทน (ระยะที่ ๑)
- 2/71-A โครงการจัดหา/ผลิตอากาศยานไร้นักบินของกองทัพอากาศ ทดแทน U1
- 3/71-A โครงการจัดหาเครื่องบินล�ำเลียงขนาดกลางทดแทน
๕.๓.๙ ปีงบประมาณ ๗๒
- 1/72-A โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันทางอากาศ (ระยะที่ ๑๑)
- 2/72-A โครงการจัดหาระบบป้องกันฐานบิน (ระยะที่ ๓)
๕.๓.๑๐ ปีงบประมาณ ๗๓
- 1/73-A โครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทน (ระยะที่ ๒)

๔๙

๕.๔ แนวความคิดความต้องการของโครงการ
กองทัพอากาศได้จัดท�ำแนวทางการเตรียมความพร้อมโครงการเสริมสร้างก�ำลังกองทัพ
ซึ่งเป็นการด�ำเนินการเริ่มต้นก่อนจัดท�ำขอบเขตความต้องการของโครงการ (SOPR) ส�ำหรับ
โครงการและรายการส�ำคัญ การด�ำเนินการทีผ่ า่ นมา โครงการ/รายการส�ำคัญความซับซ้อนเชิงเทคนิค
ต้องการการบูรณาการระหว่างสายวิทยาการอย่างใกล้ชิด ต้องด�ำเนินการตามกระบวนการ
จัด ซื้ อ และจั ด จ้ า งให้เ ป็นไปตามมาตรการเร่งรั ด งบประมาณตามที่ รั ฐ บาลก�ำหนด ส่ ง ผลให้
กองทัพอากาศมีระยะเวลาจ�ำกัดในการศึกษาและท�ำความเข้าใจวัตถุประสงค์และขอบเขตโครงการ
ตลอดจนการจัดท�ำรายละเอียดของขอบเขตความต้องการของโครงการ
ผู้มีส่วนได้เสียตามแนวความคิดความต้องการของโครงการ แบ่งได้เป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่
๑) กลุ่มประชาชนโดยรวมจะได้รับประโยชน์จากการเพิ่มขีดความสามารถของก�ำลัง
ทางอากาศและอวกาศเพื่อน�ำมาใช้ในการบรรเทาภัยพิบัติ ช่วยเหลือประชาชนและ
พัฒนาประเทศส่งผลให้ประชาชนในภาพรวมเกิดความเชื่อมั่น ความมั่นคงปลอดภัย
ในการด�ำรงชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
๒) กลุม่ ประชาชนในภาคอุตสาหกรรมป้องกันประเทศจะได้รบั ประโยชน์จากการพัฒนา
งานด้านการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ที่สอดคล้องกับแนวทางของกองทัพอากาศให้มุ่งไป
สู่การผลิตเพื่อพึ่งพาตนเองเพื่อพัฒนาบุคลากรและประชาชนในกลุ่มแรงงานเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของภาครัฐและเอกชนอย่างยั่งยืน
การจัดท�ำแนวความคิดความต้องการของโครงการ (COPR) จะด�ำเนินการให้สอดรับ
กับโครงการที่ก�ำหนดในแผนขั้นกลาง โดยมีหลักการในการจัดท�ำ ได้แก่ ต้องสอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงการตามอนุมัติของกระทรวงกลาโหม สอดคล้องกับความ
จ�ำเป็นทางยุทธการ เป็นทิศทางและขอบเขตการด�ำเนินโครงการ โดยกองทัพอากาศจะก�ำหนด
ห้วงเวลาที่เหมาะสมในการจัดท�ำแนวความคิดความต้องการของโครงการ (COPR) ซึ่งค�ำนึงถึง
ความสอดคล้องกับการจัดท�ำขอบเขตความต้องการของโครงการ (SOPR) จากนัน้ พิจารณาปรับปรุง
รูปแบบการจัดท�ำแนวความคิดความต้องการของโครงการ (COPR) ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ข้อมูลในการเตรียมการและกรอบงบประมาณ การด�ำเนินการทั้งสิ้นจะไม่มีชั้นความลับเนื่องจาก
เป็นแนวคิดที่จะต้องเผยแพร่สู่สาธารณะในห้วงเวลาที่เหมาะสมอย่างโปร่งใส ซึ่งประกอบด้วย
เนื้อหา ดังนี้
๑) เหตุ ผลและความจ�ำเป็นซึ่งระบุค�ำแนะน�ำในหลั ก การและเหตุ ผ ลให้ ส อดคล้ อ ง
กับยุ ท ธศาสตร์ ชาติในระดับประเทศ หลัก นิยมและยุ ท ธศาสตร์ ๒๐ ปี ของกองทั พ อากาศ
โดยจะระบุโครงสร้างก�ำลังรบ (ด�ำรงขีดความสามารถ/เพิม่ ขีดความสามารถ/ขยายขีดความสามารถ
๕๐

/เติ มเต็ มขี ด ความสามารถ) สอดคล้องกับการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมป้ อ งกั นประเทศ โดย
มีแนวนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นแนวทางในการด�ำเนินการ ทั้งนี้ แนวความคิด
ความต้องการของโครงการ (COPR) จะระบุที่มาของโครงการ/งานตามการวิเคราะห์ ปัจจัย
ภายนอก ปัจจัยภายใน และปัจจัยด้านโอกาสในการพัฒนา เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของ
กองทัพอากาศ ตอบสนองต่อภารกิจหลักของกองทัพอากาศ
๒) วัต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการจะเป็ น ไปตามแบบการขออนุ มั ติ โ ครงการของ
กระทรวงกลาโหม โดยระบุเฉพาะขอบเขตในการขอรับการจัดสรรงบประมาณ
๓) ระยะเวลาด�ำเนินการเป็นการระบุแนวทางการจัดสรรงบประมาณต่อกรอบโครงการ
๔) ความต้องการหลักเป็นการระบุกลุ่มเป้าหมายของโครงการและขีดความสามารถ
ส�ำคัญที่ต้องการให้เกิดขึ้น 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/ระบบงานส�ำคัญของกองทัพอากาศ
๕) งบประมาณทีค่ าดว่าจะได้รบั จะต้องอยูภ่ ายใต้กรอบการอนุมตั ขิ องกระทรวงกลาโหม
ซึง่ จะระบุวงเงินทีค่ าดว่าจะได้รบั ในระยะเวลาด�ำเนินการและห้องเวลาผูกพันงบประมาณ
๖) ผลลัพธ์ที่จะได้รับจากการจัดท�ำโครงการจะเป็นผลลัพธ์ที่กองทัพอากาศจะได้รับ
ในเชิงคุณภาพ และที่ส�ำคัญคือผลลัพธ์ที่ประชาชนจะได้รับจากการด�ำเนินการในอนาคต

๕๑

1/63-A โครงการจัดหาเครื่องบินฝึกทดแทน
๑. เหตุผลและความจ�ำเป็น
ปัจจุบันการฝึกศิษย์การบินเพื่อผลิตนักบินที่มีคุณภาพสนับสนุนการปฏิบัติการบินของ
กองทัพอากาศมีจ�ำนวนเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ส่งผลให้กองทัพอากาศมีแผนการจัดหาเครือ่ งบินฝึก
ทดแทนเครือ่ งบินฝึกแบบที่ ๑๙ (บ.ฝ.๑๙) ทีม่ กี �ำหนดปลดประจ�ำการในปี ๒๕๖๖ เพือ่ ให้การจัดหา
เครื่องบินทดแทนเข้าประจ�ำการได้ทัน
๒. วัตถุประสงค์
จัดหาเครื่องบินฝึกทดแทน บ.ฝ.๑๙ จ�ำนวน ๑๒ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์สนับสนุนภาคพื้น
อะไหล่ การฝึกอบรม และค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ทีจ่ �ำเป็นพร้อมอุปกรณ์ อะไหล่ การฝึกอบรม รองรับการฝึก
ศิษย์การบินของกองทัพอากาศ
๓. ระยะเวลาด�ำเนินการ
ผูกพันงบประมาณ ๔ ปี ปีงบประมาณ ๖๓ - ๖๖
๔. ความต้องการหลัก
๑) เครื่องบินฝึกที่มีสมรรถนะและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
ในอนาคต มีระบบสนับสนุนการฝึกตามภารกิจที่กองทัพอากาศต้องการ
๒) ระบบการฝึกที่มีความสมบูรณ์ สามารถวัดผล และวิเคราะห์การฝึกของนักบินได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๓) เครื่องช่วยฝึกบินจ�ำลอง (Simulator) ที่สามารถให้นักบินท�ำการฝึกบิน และฝึก
การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน (Emergency)
๔) การถ่ายทอดเทคโนโลยีของอากาศยาน การฝึกศึกษาเพื่อให้สามารถบ�ำรุงรักษา
อากาศยานได้บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง
๕. งบประมาณ
๕,๑๙๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๖. ผลลัพธ์ของโครงการ
ศิ ษ ย์ ก ารบิ น ของกองทั พ อากาศ
จะมี พื้ น ฐานในการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ พร้ อ ม
จะต่อยอดการปฏิบตั กิ ารอย่างมีประสิทธิภาพ
คุ้มค่าและประหยัดงบประมาณในภาพรวม
ของกองทัพอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ
๕๒

2/63-A โครงการจัดหาเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้น (ระยะที่ ๔)
๑. เหตุผลและความจ�ำเป็น
กองทัพอากาศมีความต้องการเครื่องบิน แบบ T-50TH จ�ำนวน ๑๒ เครื่องในปี ๖๕
กองทัพอากาศจึงมีความต้องการเครื่องบิน แบบ T-50TH เพิ่มเติมอีกจ�ำนวน ๒ เครื่อง เพื่อ
รองรับการปฏิบัติภารกิจของ ฝูงบิน ๔๐๑ กองบิน ๔
๒. วัตถุประสงค์
จัดหาเครือ่ งบินฝึกนักบินขับไล่ขนั้ ต้น จ�ำนวน ๒ เครือ่ ง พร้อมอะไหล่ อุปกรณ์ เครือ่ งมือ
ที่จ�ำเป็น และการฝึกอบรม เพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการทางยุทธการ รองรับการฝึก
นักบินขับไล่ขั้นต้น รวมทั้งการโจมตีทางอากาศ และการค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ระยะเวลาด�ำเนินการ
ผูกพันงบประมาณ ๓ ปี ปีงบประมาณ ๖๓ - ๖๕
๔. ความต้องการหลัก
๑) เครื่องบิน ๒ ที่นั่ง ใช้เครื่องยนต์กังหันไอพ่น (Turbo Fan Engine) มีสมรรถนะสูง
เพื่อการฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้น
๒) การพัฒนาหรือปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินตามความเหมาะสม โดยหากมี
การพัฒนาหรือปรับปรุง ต้องด�ำเนินการให้มีขีดความสามารถเท่าเทียมกันทั้งฝูงบิน
๓) การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี เ พื่ อ ให้ ก องทั พ อากาศสามารถพั ฒ นาเพื่ อ ติ ด ตั้ ง ระบบ
เชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีของกองทัพอากาศ
๔) ความพร้อมส�ำหรับการติดตั้งระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ และติดตั้งระบบเรดาร์
ที่ทันสมัย
๕. งบประมาณ
๒,๔๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๖. ผลลัพธ์ของโครงการ
กองทัพอากาศสามารถผลิตนักบินขั้นไล่ที่มีขีดความสามารถการปฏิบัติภารกิจโจมตี
ทางอากาศและการค้นหาช่วยชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ

๕๓

3/63-A โครงการจัดหาเครื่องบินฝึกนักบินล�ำเลียงขั้นต้นฝูงฝึกขั้นปลาย
๑. เหตุผลและความจ�ำเป็น
กองทัพอากาศมีความจ�ำเป็นต้องผลิตนักบินล�ำเลียงเพิม่ เติมเพือ่ รองรับการปฏิบตั ภิ ารกิจ
ของกองทัพอากาศ กองทัพอากาศก�ำหนดความต้องการของเครื่องบินล�ำเลียงขั้นต้นที่บรรจุ
เข้าประจ�ำการ ณ ฝูงฝึกขัน้ ปลาย กองฝึกการบิน โรงเรียนการบิน จ�ำนวน ๑๒ เครือ่ ง จึงมีความจ�ำเป็น
ที่ต้องจัดหา บ.ล�ำเลียงขั้นต้นเพิ่มเติม อีกจ�ำนวน ๔ เครื่อง
๒. วัตถุประสงค์
จัดหาเครือ่ งบินฝึกนักบินล�ำเลียงขัน้ ต้น จ�ำนวน ๔ เครือ่ ง พร้อมอุปกรณ์สนับสนุนภาคพืน้
อะไหล่ การฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ�ำเป็น โดยมีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ
การฝึกนักบินล�ำเลียงขั้นต้น เช่นเดียวกันกับเครื่องบินฝึกนักบินล�ำเลียงขั้นต้น ที่มีใช้งานอยู่ และ
สามารถปฏิบัติภารกิจได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนได้อย่างปลอดภัย
๓. ระยะเวลาด�ำเนินการ
ผูกพันงบประมาณ ๒ ปี ปีงบประมาณ ๖๓ - ๖๔
๔. ความต้องการหลัก
๑) เครื่องบินฝึกนักบินล�ำเลียงขั้นต้น แบบ DA-42
๒) ความเป็นมาตรฐาน (National or International Standard) และความสมควร
เดินอากาศ (Airworthiness) ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรการบินสากล
๓) ความเป็น Commonality ทั้งในส่วนของระบบ อะไหล่และการซ่อมบ�ำรุง
๔) การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถบ�ำรุงรักษาอากาศยานได้บนพื้นฐานของการ
พึ่งพาตนเอง
๕. งบประมาณ
๒๓๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๖. ผลลัพธ์ของโครงการ
กองทัพอากาศสามารถผลิตศิษย์การบิน
ซึ่งจะมีพื้นฐานในการปฏิบัติภารกิจ พร้อมจะต่อ
ยอดการปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า
และประหยั ด งบประมาณในภาพรวมของ
กองทัพอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ

๕๔

A4/63-A โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันทางอากาศ (ระยะที่ ๖)
๑. เหตุผลและความจ�ำเป็น
กองทัพอากาศด�ำรงขีดความสามารถในการป้องกันทางอากาศอย่างต่อเนื่องและ
มีประสิทธิภาพสูงขึน้ โดยมีแผนการพัฒนาและปรับปรุงระบบ/อุปกรณ์ในระบบป้องกันทางอากาศ
ให้มีขีดความสามารถรองรับภัยคุกคามทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ด้วยการปรับปรุงขีดความ
สามารถระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ หรือขยายอายุการใช้งานโดยค�ำนึงถึงความคุ้มค่า
๒. วัตถุประสงค์
การปรับปรุงขีดความสามารถ (Mid-life Refurbishment and Upgrade) เรดาร์
ป้องกันทางอากาศรุ่น AN/TPS-78 เพื่อให้คงขีดความสามารถในการใช้งานทางยุทธการได้
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
๓. ระยะเวลาด�ำเนินการ
ผูกพันงบประมาณ ๓ ปี ปีงบประมาณ ๖๓ - ๖๕
๔. ความต้องการหลัก
๑) การส�ำรวจและประเมินเรดาร์ป้องกันทางอากาศ รุ่น AN/TPS-78 จ�ำนวน ๓ แห่ง
พร้อมทั้งรายงานผลเพื่อวางแผนปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพ
๒) การปรับปรุงขีดความสามารถระบบเรดาร์ (Mid-life Refurbishment and Upgrade)
ณ บริษัทผู้ผลิตและ/หรือสถานที่ติดตั้งเรดาร์
๓) ปรับปรุงขีดความสามารถระบบเรดาร์ร่วมกับกองทัพอากาศให้สามารถขยายอายุ
การใช้งานทางยุทธการได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
๔) การฝึกอบรมบุคลากรของกองทัพอากาศให้สามารถใช้งานและซ่อมบ�ำรุงระบบเรดาร์
อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. งบประมาณ
๘๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๖. ผลลัพธ์ของโครงการ
กองทัพอากาศจะได้รบั การปรับปรุงขีดความสามารถระบบเรดาร์ (Mid-life Refubishment
and Upgrade) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจจับ คุ้มค่าและประหยัดงบประมาณ
ในภาพรวม

๕๕

5/63-A โครงการจัดหาระบบส�ำรวจภูมิประเทศด้านความมั่นคง
๑. เหตุผลและความจ�ำเป็น
กองทัพอากาศมีความต้องการระบบตรวจจับ (Sensor) ทีม่ ขี ดี ความสามารถในการรวบรวม
ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบตรวจจับ (Sensor) ที่มีใช้ในภารกิจการลาดตระเวนทางอากาศ
มีขอ้ มูลภาพทีใ่ ห้ขอ้ มูลพิกดั ภูมศิ าสตร์แนวระนาบ (Latitude and Longitude) แต่ยงั ไม่มอี ปุ กรณ์
ตรวจจับใดทีใ่ ห้ขอ้ มูลค่าความสูงภูมปิ ระเทศทัง้ ชนิดทีเ่ ป็นพืน้ ผิวปกคลุมภูมปิ ระเทศ (Digital Surface
Model : DSM)
๒. วัตถุประสงค์
จัดหาระบบส�ำรวจภูมปิ ระเทศด้านความมัน่ คงประกอบด้วยเครือ่ งบินลาดตระเวนทางอากาศ
จ�ำนวน ๓ เครื่อง พร้อมติดตั้งระบบสํารวจรังวัดความสูงภูมิประเทศแบบ Light Detection and
Ranging (LiDAR) ระบบประมวลผล รวมทัง้ อุปกรณ์สนับสนุนภาคพืน้ อะไหล่ การฝึกอบรม และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ�ำเป็น
๓. ระยะเวลาด�ำเนินการ
ผูกพันงบประมาณ ๓ ปี ปีงบประมาณ ๖๓ - ๖๕
๔. ความต้องการหลัก
๑) เครือ่ งบินลาดตระเวนทางอากาศทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะและขีดความสามารถในระดับเดียวกัน
กับเครื่องบินลาดตระเวนทางอากาศที่กองทัพอากาศมีใช้งาน
๒) ระบบสํารวจรังวัดความสูงภูมปิ ระเทศ แบบ LiDAR พร้อมอุปกรณ์สนับสนุนทีเ่ พียงพอ
ตามความต้องการทางยุทธการ
๓) การฝึกอบรมนักบิน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ซ่อมบ�ำรุง เพื่อการใช้งาน
ระบบส�ำรวจภูมิประเทศด้านความมั่นคงภายในประเทศหรือต่างประเทศ
๔) การถ่ายทอดเทคโนโลยีของอากาศยาน ระบบประมวลผล และได้รับการฝึกศึกษา
เพื่อให้สามารถบ�ำรุงรักษาอากาศยานได้บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง
๕. งบประมาณ
๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๖. ผลลัพธ์ของโครงการ
กองทัพอากาศได้รับการเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจจับได้ สามารถใช้จัดท�ำแผนที่
ของเครื่องบินจ�ำลอง อากาศยาน และอากาศยานไร้คนขับได้โดยมีชั้นความสูงครบถ้วน รวมทั้ง
ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากภารกิจการลาดตระเวนตลอดจนมีองค์ความรู้ในการจัดท�ำข้อมูล
ที่จะต้องใช้ชั้นความสูงเพื่อการบรรเทาสาธารณะภัย
๕๖

1/64 A โครงการปรับปรุงขีดความสามารถ บ.ค.๑
๑. เหตุผลและความจ�ำเป็น
เครื่องบินควบคุมและแจ้งเตือนทางอากาศแบบที่ ๑ หรือ บ.ค.๑ (SAAB 340 AEW)
อายุการใช้งานนาน มีขอ้ จ�ำกัดในการปฏิบตั ภิ ารกิจ รวมทัง้ การส่งก�ำลังและซ่อมบ�ำรุง ระบบ Airborne
Early Warning Radar แบบ Erieye ครบก�ำหนดการรับรองมาตรฐานความสมควรเดินอากาศ
ใน พ.ศ.๒๕๖๔
๒. วัตถุประสงค์
ปรับปรุงระบบ Airborne Early Warning Radar และเพิม่ ขีดความสามารถการบัญชาการ
และควบคุมของ บ.ค.๑ พร้อมอะไหล่ อาคารและสาธารณูปโภค ระบบสนับสนุน รวมทั้งการฝึก
อบรมเจ้าหน้าทีข่ องกองทัพอากาศให้มคี วามพร้อมในการปฏิบตั ภิ ารกิจตามขีดความสามารถของ
อากาศยานที่ได้รับการปรับปรุง
๓. ระยะเวลาด�ำเนินการ
ผูกพันงบประมาณ ๔ ปี ปีงบประมาณ ๖๔ - ๖๗
๔. ความต้องการหลัก
๑) การปรับปรุงขีดความสามารถ บ.ค.๑ (SAAB 340 AEW) ให้เป็น บ.ค.๑ (SAAB 340
AEW&C) ของกองทัพอากาศ พร้อมสนับสนุนการฝึกอบรมนักบิน เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ าน และเจ้าหน้าที่
ซ่อมบ�ำรุง ภายในประเทศหรือต่างประเทศ
๒) มีขีดความสามารถวิเคราะห์ แจ้งเตือน และเฝ้าตรวจ ทั้งทางอากาศและทางทะเล
ในระดับ Near Real Time รวมทั้งการส่งข้อมูลทางยุทธวิธีผ่านเครือข่าย (Network) ไปหน่วย
บัญชาการและควบคุม และหน่วยปฏิบัติ
๓) การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบ Airborne Early Warning Radar และระบบ Airborne
C2 ตลอดจนการฝึกศึกษาเพือ่ ให้สามารถบ�ำรุงรักษาอากาศยานได้บนพืน้ ฐานของการพึง่ พาตนเอง
๔) ได้ รั บ สิ ท ธิ์ ใ นการพั ฒ นาระบบเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ทางยุ ท ธวิ ธี กั บ เครื่ อ งบิ น ของ
กองทัพอากาศ
๕. งบประมาณ
๔,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๖. ผลลัพธ์ของโครงการ
กองทัพอากาศสามารถปฏิบตั ภิ ารกิจแจ้งเตือนและเฝ้าตรวจทัง้ ทางอากาศและทางทะเล
ในระดับ Near Real Time สามารถสนับสนุนการก�ำลังทางอากาศในภารกิจการป้องกันประเทศ
และสนับสนุนการปฏิบตั กิ ารทางทหารนอกเหนือจากสงคราม (Military Operation Other Than War
: MOOTW)

๕๗

2/64-A โครงการจัดหาเครื่องบินโจมตีเบา (ระยะที่ ๑)
2/65-A โครงการจัดหาเครื่องบินโจมตีเบา (ระยะที่ ๒)
๑. เหตุผลและความจ�ำเป็น
เครื่องบินขับไล่และฝึกแบบที่ ๑ หรือ บ.ขฝ.๑ ใช้งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๗ มีข้อขัดข้อง
และข้อจ�ำกัดในการส่งก�ำลังซ่อมบ�ำรุง รวมทัง้ เครือ่ งบินมีเทคโนโลยีลา้ สมัย ครบก�ำหนดปลดประจ�ำการ
ใน พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งต้องจัดหาทดแทน รองรับการปฏิบัติภารกิจการโจมตีทางอากาศ การค้นหา
และช่วยชีวิตในพื้นที่การรบ รวมถึงบูรณาการความร่วมมือในการสนับสนุนการป้องกันประเทศ
๒. วัตถุประสงค์
จัดหาเครื่องบินโจมตีเบา จ�ำนวน ๑๒ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ อะไหล่ ระบบสนับสนุน
การฝึกและการฝึกอบรม
๓. ระยะเวลาด�ำเนินการ
ระยะที่ ๑ ผูกพันงบประมาณ ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
ระยะที่ ๒ ผูกพันงบประมาณ ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗
๔. ความต้องการหลัก
๑) เครื่องบินโจมตีเบา พร้อมอุปกรณ์ อะไหล่ ระบบสนับสนุนการฝึก การฝึกอบรม
และระบบที่เกี่ยวข้อง (ระยะที่ ๑ จ�ำนวน ๘ เครื่อง และระยะที่ ๒ จ�ำนวน ๔ เครื่อง)
๒) การฝึกอบรมนักบิน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ซ่อมบ�ำรุง
๓) การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้กองทัพอากาศสามารถติดตั้งระบบเชื่อมโยงข้อมูล
ทางยุทธวิธีของกองทัพอากาศ พัฒนาระบบอาวุธ ระบบปฏิบัติการบินของอากาศยานได้บน
พื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง
๕. งบประมาณ
ระยะที่ ๑ จ�ำนวน ๔,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ระยะที่ ๒ วงเงินตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ
๖. ผลลัพธ์ของโครงการ
การปฏิบตั ภิ ารกิจการโจมตีทางอากาศและการค้นหาและช่วยชีวติ ในพืน้ ทีก่ ารรบ รวมถึง
บูรณาการความร่วมมือในการสนับสนุนการป้องกันประเทศ และรักษาผลประโยชน์แห่งชาติร่วม
กับเหล่าทัพอื่น

๕๘

3/64-A โครงการสร้างคลังอาวุธและจัดหาอาวุธ กระสุน วัตถุระเบิดวิกฤตของกองทัพอากาศ
(ระยะที่ ๒)
2/67-A โครงการสร้างคลังอาวุธและจัดหาอาวุธ กระสุน วัตถุระเบิดวิกฤตของกองทัพอากาศ
(ระยะที่ ๓)
๑. เหตุผลและความจ�ำเป็น
การเตรียมพร้อมอาวุธ กระสุน วัตถุระเบิดที่ทันสมัย ทดแทนและเพิ่มเติมให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
๒. วัตถุประสงค์
จัดหาอาวุธ กระสุน และวัตถุระเบิดที่มีประสิทธิภาพ พร้อมระบบสนับสนุน ตามอัตรา
สะสมที่กองทัพอากาศก�ำหนดเพื่อตอบสนองภารกิจการป้องกันประเทศ
๓. ระยะเวลาด�ำเนินการ
ระยะที่ ๒ ผูกพันงบประมาณ ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
ระยะที่ ๓ ผูกพันงบประมาณ ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙
๔. ความต้องการหลัก
๑) อาวุธน�ำวิถีอากาศสู่อากาศ แบบ IRIS-T
๒) อาวุธน�ำวิถีอากาศสู่อากาศในระยะเกินสายตา (BVR)
๓) อาวุธน�ำวิถอี ากาศสูอ่ ากาศส�ำหรับการฝึกของนักบิน (Captive Air Training Missile)
๔) ระบบสนับสนุน และการฝึกอบรม
๕) การติดตั้งใช้งานกับเครื่องบินที่กองทัพอากาศมีใช้งาน
๖) การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถพัฒนาระบบอาวุธที่จัดหากับระบบปฏิบัติ
การบินของอากาศยานได้บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง
๕. งบประมาณ
ระยะที่ ๒ จ�ำนวน ๙๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ระยะที่ ๓ วงเงินตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ
๖. ผลลัพธ์ของโครงการ
ความพร้อมของอาวุธ กระสุน แลวัตถุระเบิด รวมทั้งขีดความสามารถในการรบทาง
อากาศด้วยอาวุธน�ำวิถีอากาศสู่อากาศและระบบสนับสนุน

๕๙

4/64-S โครงการพัฒนาการปฏิบัติการในห้วงอวกาศ (ระยะที่ ๑)
7/65-S โครงการพัฒนาการปฏิบัติการในห้วงอวกาศ (ระยะที่ ๒)
6/67-S โครงการพัฒนาการปฏิบัติการในห้วงอวกาศ (ระยะที่ ๓)
4/70-S โครงการพัฒนาการปฏิบัติการในห้วงอวกาศ (ระยะที่ ๔)
๑. เหตุผลและความจ�ำเป็น
ความส�ำคัญของการพัฒนากิจการด้านอวกาศ และความมั่นคงทางอวกาศเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติการในมิติอื่น ๆ ของกองทัพอากาศ ได้แก่ มิติอากาศ และมิติทางไซเบอร์
๒. วัตถุประสงค์
พัฒนาขีดความสามารถด้านการปฏิบตั กิ ารในห้วงอวกาศ ด้านการสังเกตการณ์หว้ งอวกาศ
การตรวจการณ์จากอวกาศ และการสื่อสารและโทรคมนาคมด้วยระบบดาวเทียม
๓. ระยะเวลาด�ำเนินการ
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. ความต้องการหลัก
๑) ระยะที่ ๑ ดาวเทียม Micro Satellite จ�ำนวน ๒ ดวง พร้อมอุปกรณ์ Software
และสถานีภาคพืน้ รับสัญญาณ โดยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการพัฒนารวมทัง้ การใช้งานทีเ่ หมาะสม
ให้แก่ประเทศไทย
๒) ระยะที่ ๒ กล้องโทรทัศน์ ๑ ระบบ พร้อมสถานีภาคพื้น รวมทั้งระบบการตรวจจับ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ
๓) ระยะที่ ๓ และระยะที่ ๔ Micro หรือ Mini Satellite ส�ำหรับการตรวจการณ์ รวมทัง้
การสื่อสารและโทรคมนาคมด้วยระบบดาวเทียม
๕. งบประมาณ
ระยะที่ ๑ จ�ำนวน ๑,๔๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ระยะที่ ๒, ๓, ๔ วงเงินตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ
๖. ผลลัพธ์ของโครงการ
ขีดความสามารถในการปฏิบัติการในห้วงอวกาศ รองรับการใช้ก�ำลังทางอากาศให้
สามารถปฏิบัติการโดยใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางได้อย่างสมบูรณ์
๖๐

5/64-A โครงการผลิตอากาศยานไร้นักบินของกองทัพอากาศ (ระยะที่ ๒)
๑. เหตุผลและความจ�ำเป็น
การพัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการทหารและพลเรือน
โดยการขยายผลการพัฒนาไปสูก่ ารเพิม่ ขีดความสามารถในการปฏิบตั กิ ารรบบนพืน้ ฐานของการพึง่ พา
ตนเอง
๒. วัตถุประสงค์
ปรับปรุงอากาศยานไร้คนขับให้มีขีดความสามารถในการลาดตระเวนและปฏิบัติการรบ
จากอากาศยานไร้นักบินของกองทัพอากาศ (U1) พร้อมระบบอุปกรณ์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓. ระยะเวลาด�ำเนินการ
ผูกพันงบประมาณ ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕
๔. ความต้องการหลัก
๑) อากาศยานไร้คนขับแบบ RTAF U1 ซึง่ ได้รบั การเพิม่ ขีดความสามารถในการลาดตระเวน
และการปฏิบัติการรบ
๒) ระบบและอุปกรณ์ทสี่ �ำคัญ ได้แก่ สถานีควบคุมภาคพืน้ (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 ส�ำหรับระบบอากาศยานไร้คนขับ
๕. งบประมาณ
๔๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๖. ผลลัพธ์ของโครงการ
ขีดความสามารถในการปฏิบัติการด้วยอากาศยานไร้คนขับด้านการฝึกและการปฏิบัติ
การรบ รวมทั้งการลาดตระเวนตลอดจนการบรรเทาสาธารณะภัยในภาพรวมของประเทศ

๖๑

6/64 A โครงการพัฒนาขีดความสามารถการส่งก�ำลังบ�ำรุงเครือ่ งบินขับไล่อเนกประสงค์ บ.ข.๒๐/ก
(เครื่องบินแบบ Gripen 39 C/D) (โครงการปกติ)
๑. เหตุผลและความจ�ำเป็น
พัฒนาขีดความสามารถด้านการส่งก�ำลังบ�ำรุงส�ำหรับเครื่องบินขับไล่เอนกประสงค์
แบบที่ ๒๐ หรือ บ.ข.๒๐/ก (Gripen 39 C/D) และปรับปรุงระบบปฏิบัติการบินให้ทันสมัย
ตามสถานการณ์ เพื่อด�ำรงความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจการป้องกันประเทศอย่างต่อเนื่อง
๒. วัตถุประสงค์
ปรับปรุงระบบปฏิบัติการบินของเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ บ.ข.๒๐/ก ให้ทันสมัย
รวมทั้งด�ำรงขีดความสามารถการส่งก�ำลังบ�ำรุง บ.ข.๒๐/ก (บ.Gripen 39 C/D)
๓. ระยะเวลาด�ำเนินการ
ผูกพันงบประมาณ ๒ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕
๔. ความต้องการหลัก
๑) ปรับปรุงระบบปฏิบตั กิ ารบินของเครือ่ งบินขับไล่อเนกประสงค์ บ.ข.๒๐/ก (บ.Gripen 39
C/D) ให้เป็นรุ่น MS 20
๒) สนับสนุนการฝึกอบรมนักบิน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ซ่อมบ�ำรุง
๕. งบประมาณ
๕๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๖. ผลลัพธ์ของโครงการ
ความพร้อมปฏิบัติการของอากาศยานในการปฏิบัติภารกิจ การป้องกัน ป้องปราม
และต่อต้านภัยคุกคามทางทหาร ในทุกระดับของสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของ
ประเทศ เพื่อพิทักษ์รักษาความมั่นคงของรัฐและผลประโยชน์แห่งชาติ

๖๒

1/65-A โครงการจัดหาเครื่องบินล�ำเลียงทดแทน (ระยะที่ ๑)
1/67-A โครงการจัดหาเครื่องบินล�ำเลียงทดแทน (ระยะที่ ๒)
1/69-A โครงการจัดหาเครื่องบินล�ำเลียงทดแทน (ระยะที่ ๓)
๑. เหตุผลและความจ�ำเป็น
ด�ำรงศักยภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจล�ำเลียงทางอากาศให้มีความ
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และยกระดับมาตรฐานความสมควรเดินอากาศ เพื่อรองรับสถานการณ์
ด้านความมั่นคง และสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. วัตถุประสงค์
จัดหาเครื่องบินล�ำเลียงทดแทนเครื่องบินล�ำเลียงแบบที่ ๘ หรือ บ.ล.๘ (C-130H)
และระบบทีเ่ กีย่ วข้อง พร้อมการฝึกอบรมส�ำหรับใช้ปฏิบัติภารกิจในการล�ำเลียงทางอากาศ
๓. ระยะเวลาด�ำเนินการ
ระยะที่ ๑ ผูกพันงบประมาณ ๔ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ (จ�ำนวน ๔ เครื่อง)
ระยะที่ ๒ ผูกพันงบประมาณ ๔ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙ (จ�ำนวน ๔ เครื่อง)
ระยะที่ ๓ ผูกพันงบประมาณ ๔ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ - ๒๕๗๒ (จ�ำนวน ๔ เครื่อง)
๔. ความต้องการหลัก
๑) เครื่ อ งบิ น ล�ำเลี ย งทดแทนเครื่ อ งบิ น ล�ำเลี ย งแบบที่ ๘ หรื อ บ.ล.๘ (C-130H)
จ�ำนวน ๑๒ เครื่อง
๒) ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี (TDL) ของกองทัพอากาศ
๓) ระบบเครื่องช่วยเดินอากาศที่ทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานการเดินอากาศ
๔) การฝึกอบรมนักบิน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ซ่อมบ�ำรุง
๕) การถ่ายทอดเทคโนโลยีในการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี (TDL) และ
การบ�ำรุงรักษาอากาศยานได้บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง
๕. งบประมาณ
ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ
๖. ผลลัพธ์ของโครงการ
ก�ำลังทางอากาศในภารกิจการป้องกันประเทศ และสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร
นอกเหนือจากสงคราม (MOOTW) รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชน

๖๓

3/65-A โครงการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์อากาศยานไร้คนขับ
๑. เหตุผลและความจ�ำเป็น
อากาศยานไร้คนขับเป็นยุทโธปรณ์ทมี่ คี วามจ�ำเป็นภายใต้สภาวะแวดล้อมด้านความมัน่ คง
ในปัจจุบนั ดังนัน้ กองทัพอากาศจึงก�ำหนดการจัดตัง้ ศูนย์อากาศยานไร้คนขับ โดยมีฐานปฏิบตั กิ ารหลัก
ทีส่ นามบินวัฒนานคร จว.สระแก้ว ซึง่ เป็นสนามบินหน้าและสนามบินปฏิบตั ริ าชการสนามชายแดน
๒. วัตถุประสงค์
จัดตัง้ และพัฒนาศูนย์อากาศยานไร้คนขับกองทัพอากาศ ทีส่ นามบินวัฒนานคร จว.สระแก้ว
ให้เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานระดับกองบินรบหลักของกองทัพอากาศ
๓. ระยะเวลาด�ำเนินการ
ผูกพันงบประมาณ ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗
๔. ความต้องการหลัก
๑) การพัฒนาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกสนามบินวัฒนานคร
๒) การพัฒนาด้านบุคลากรและหน่วยงาน
๕. งบประมาณ
ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ
๖. ผลลัพธ์ของโครงการ
สนามบินวัฒนานครได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้มีความพร้อมตามมาตรฐานฐานบิน
ปฏิบตั กิ ารหลักของกองทัพอากาศ เพือ่ รองรับการวางก�ำลังของอากาศยานไร้คนขับและหน่วยบิน
ตามแผนป้องกันประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ และ
การส่งเสริม/การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศด้านอากาศยานไร้คนขับ

๖๔

4/65-A โครงการพัฒนาขีดความสามารถสนามบินน�้ำพอง
๑. เหตุผลและความจ�ำเป็น
รองรับแผนการพัฒนาสนามบินฝึกใช้อาวุธ โดยมีฐานปฏิบัติการหลักที่สนามบินน�้ำพอง
จว.ขอนแก่น รวมทั้งการปรับปรุงสนามบินหน้าและสนามบินปฏิบัติราชการสนามชายแดนเพื่อ
รองรับการฝึก
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาสนามบินน�้ำพอง ให้มีความเป็นมาตรฐานและมีขีดความสามารถรองรับ
การปฏิบัติภารกิจด้วยการใช้อาวุธของอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน
ของหน่วยงานระดับกองบินรบของกองทัพอากาศ
๓. ระยะเวลาด�ำเนินการ
ผูกพันงบประมาณ ๕ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙
๔. ความต้องการหลัก
๑) การพัฒนาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกสนามบินน�้ำพอง
๒) การพัฒนาด้านบุคลากรและหน่วยงาน
๕. งบประมาณ
ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ
๖. ผลลัพธ์ของโครงการ
สนามบินน�้ำพองได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้มีความพร้อมตามมาตรฐานฐานบิน
ของกองทัพอากาศ เพือ่ รองรับการวางก�ำลังของอากาศยานและหน่วยบินตามแผนป้องกันประเทศ

๖๕

5/65-A โครงการพัฒนาการป้องกันฐานที่ตั้งทางทหารของกองทัพอากาศ (ระยะที่ ๑)
3/67-A โครงการพัฒนาการป้องกันฐานที่ตั้งทางทหารของกองทัพอากาศ (ระยะที่ ๒)
3/69-A โครงการพัฒนาการป้องกันฐานที่ตั้งทางทหารของกองทัพอากาศ (ระยะที่ ๓)
๑. เหตุผลและความจ�ำเป็น
ความจ�ำเป็นในการเสริมสร้างก�ำลังรบทางภาคพืน้ ให้มขี ดี ความสามารถในการป้องกันทีต่ งั้
ทางทหาร รวมทั้งการเรียนรู้ในเทคโนโลยีอาวุธสมัยใหม่ที่มีความทันสมัย
๒. วัตถุประสงค์
จัดหาระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เพื่อสนับสนุนภารกิจ
ป้องกันฐานทีต่ งั้ ของกองทัพอากาศ รวมทัง้ สถานทีห่ รือพืน้ ทีอ่ นื่ ทีไ่ ด้รบั มอบหมายตามความต้องการ
ทางยุทธการ
๓. ระยะเวลาด�ำเนินการ
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. ความต้องการหลัก
๑) ระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ (Anti Drone System) ที่มีขีดความสามารถและ
สมรรถนะของระบบที่สมบูรณ์ในตัวเองเพื่อการป้องกันฐานบินแต่ละแห่งของกองทัพอากาศ
ประกอบด้วยระบบย่อย ได้แก่ การค้นหา (Detect) การพิสจู น์ทราบและแยกแยะ (Identification
and Classification) และการต่อต้าน (Defeat) โดยมีระบบควบคุมและสั่งการ (Command
and Control System)
๒) การควบคุม บริหารจัดการ และบูรณาการระบบ/อุปกรณ์ รวมทัง้ แสดงผลข้อมูลและ
สถานภาพการท�ำงานของระบบ/อุปกรณ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓) การฝึกอบรมการใช้งานและการซ่อมบ�ำรุง
๕. งบประมาณ
ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ
๖. ผลลัพธ์ของโครงการ
การปฏิบตั กิ ารต่อต้านอากาศยานไร้คนขับเพือ่ การป้องกันฐานบินแต่ละแห่งของกองทัพอากาศ
มีความปลอดภัยจากอากาศยานไร้คนขับผิดกฎหมายและมีแนวโน้มเป็นภัยต่อความมั่นคง

๖๖

6/65-A โครงการจัดหาทดแทนเรดาร์ควบคุมการจราจรทางอากาศ (ASR) (ระยะที่ ๒)
5/67-A โครงการจัดหาทดแทนเรดาร์ควบคุมการจราจรทางอากาศ (ASR) (ระยะที่ ๓)
๑. เหตุผลและความจ�ำเป็น
การด�ำรงขีดความสามารถในการควบคุมการจราจรทางอากาศบริเวณพื้นที่ห้วงอากาศ
ที่รับผิดชอบได้อย่างต่อเนื่อง และมีความปลอดภัยในการบินสูงสุด
๒. วัตถุประสงค์
จัดหาเรดาร์ควบคุมการจราจรทางอากาศ (ASR) พร้อมอุปกรณ์ และอะไหล่ที่จ�ำเป็น
รวมทั้งการฝึกอบรม พร้อมการติดตั้งที่กองบิน ๔, ๒๑, ๗ และ ๒๓ ตามล�ำดับ
๓. ระยะเวลาด�ำเนินการ
ระยะที่ ๒ ผูกพันงบประมาณ ๒ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖
ระยะที่ ๓ ผูกพันงบประมาณ ๒ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘
๔. ความต้องการหลัก
๑) เรดาร์ควบคุมการจราจรทางอากาศ (ASR) ที่ประกอบด้วยเรดาร์ปฐมภูมิ (Primary
Surveillance Radar : PSR) และเรดาร์ทุติยภูมิ (Secondary Surveillance Radar : SSR)
แบบติดตั้งประจ�ำที่ (Fixed Site Installation)
๒) การฝึกอบรมนักบิน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ซ่อมบ�ำรุงที่จ�ำเป็น
๕. งบประมาณ
ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ
๖. ผลลัพธ์ของโครงการ
การด�ำรงขีดความสามารถในการควบคุมการจราจรทางอากาศของกองทัพอากาศเป็น
ไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารห้วงอากาศในภาพรวมของประเทศ

๖๗

8/65-S โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านอวกาศ (Infrastructure)
๑. เหตุผลและความจ�ำเป็น
การพัฒนากิจการด้านอวกาศและความมั่นคงทางอวกาศในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน
สถานที่ สิ่งอ�ำนวยความสะดวก และอุปกรณ์สนับสนุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการ
ทางอวกาศของกองทัพอากาศ
๒. วัตถุประสงค์
การเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพืน้ ที่ อาคารสถานที่ ห้องคลีนรูม และอุปกรณ์สนับสนุน
ที่ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการพัฒนาขีดความสามารถด้านอวกาศ
๓. ระยะเวลาด�ำเนินการ
ผูกพันงบประมาณ ๒ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖
๔. ความต้องการหลัก
๑) ห้องคลีนรูมที่มีมาตรฐานสากล
๒) อาคารและสถานที่ในการประกอบระบบดาวเทียม
๓) อาคารและสถานที่ รวมทั้งเครื่องมือทดสอบระบบดาวเทียม
๕. งบประมาณ
ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ
๖. ผลลัพธ์ของโครงการ
การสนับสนุนทางอวกาศของกองทัพอากาศ ได้แก่ การพัฒนา การผลิต การประกอบ
และทดสอบดาวเทียม โดยกองทัพอากาศจะสามารถพึ่งพาตนเองและครอบครองเทคโนโลยี
การผลิตดาวเทียมอย่างยั่งยืน

๖๘

1/66-A โครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทน (ระยะที่ ๑)
1/68-A โครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทน (ระยะที่ ๒)
๑. เหตุผลและความจ�ำเป็น
การจัดหาทดแทนเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙ หรือ บ.ข.๑๙/ก (F-16) ฝูง ๑๐๒ฯ
เนื่องจากมีอายุครบอายุการใช้งาน โดยอากาศยานต้องมีขีดสมรรถนะที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
การปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศของกองทัพอากาศ
๒. วัตถุประสงค์
จัดหาเครือ่ งบินขับไล่โจมตี จ�ำนวน ๑ ฝูงบิน ทดแทน บ.ข.๑๙ /ก (F-16) พร้อมอุปกรณ์
เครื่องช่วยฝึก อะไหล่ ระบบอาวุธ อุปกรณ์สนับสนุนการบิน และการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
๓. ระยะเวลาด�ำเนินการ
ระยะที่ ๑ ผูกพันงบประมาณ ๔ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๙
ระยะที่ ๒ ผูกพันงบประมาณ ๔ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ - ๒๕๗๑
๔. ความต้องการหลัก
๑) เครื่องบินขับไล่โจมตี จ�ำนวน ๑ ฝูงบิน (จ�ำนวน ๑๒ เครื่อง) พร้อมอุปกรณ์ อะไหล่
ระบบสนับสนุนการฝึก การฝึกอบรม อาคารและสาธารณูปโภค รวมถึงระบบสนับสนุน (ระยะที่ ๑
จ�ำนวน ๖ เครื่อง และ ระยะที่ ๒ จ�ำนวน ๖ เครื่อง)
๒) การฝึกอบรมนักบิน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ซ่อมบ�ำรุง
๓) การถ่ายทอดเทคโนโลยีในระดับที่เหมาะสม
๔) การถ่ายทอดเทคโนโลยีในการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี (TDL)
การพัฒนาและทดสอบระบบอาวุธ ตลอดจนการบ�ำรุงรักษาอากาศยานได้บนพื้นฐานของการ
พึ่งพาตนเอง
๕. งบประมาณ
ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ
๖. ผลลัพธ์ของโครงการ
การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ป้ อ งกั น ภั ย ทางอากาศและโจมตี ท างอากาศ รวมถึ ง บู ร ณาการ
ความร่วมมือในการสนับสนุนการป้องกันประเทศ และรักษาผลประโยชน์แห่งชาติรว่ มกับเหล่าทัพอื่น

๖๙

2/66-A โครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ทดแทน บ.ข.๑๘ ก/ข
๑. เหตุผลและความจ�ำเป็น
ความต้องการเครือ่ งบินขับไล่อเนกประสงค์เพิม่ เติมเพือ่ บรรจุประจ�ำการ ณ ฝูงบิน ๗๐๑
กองบิน ๗ ตามโครงสร้างก�ำลังรบ เนื่องจากปัจจุบันยังไม่ครบอัตราตามโครงสร้างก�ำลังรบ
๒. วัตถุประสงค์
จัดหาเครื่องบิน Gripen 39 C/D จ�ำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ อะไหล่ ระบบอาวุธ
อุปกรณ์สนับสนุนการบิน พร้อมทั้งการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
๓. ระยะเวลาด�ำเนินการ
ผูกพันงบประมาณ ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘
๔. ความต้องการหลัก
๑) เครือ่ งบิน Gripen 39 C/D จ�ำนวน ๑ เครือ่ ง พร้อมอุปกรณ์ อะไหล่ ระบบสนับสนุน
การฝึกอบรม รวมทั้งระบบสนับสนุน
๒) การฝึกอบรมนักบิน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ซ่อมบ�ำรุง
๓) การถ่ายทอดเทคโนโลยีในการพัฒ นาระบบเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ทางยุ ท ธวิ ธี (TDL)
การพัฒนาและทดสอบระบบอาวุธ ตลอดจนการบ�ำรุงรักษาอากาศยานได้บนพืน้ ฐานของการพึง่ พา
ตนเอง
๕. งบประมาณ
ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ
๖. ผลลัพธ์ของโครงการ
เครื่องบินขับไล่โจมตีอเนกประสงค์ บ.ข.๒๐/ก (Gripen 39 C/D) ครบ ๑ ฝูงบิน
ส�ำหรับใช้งานในภารกิจป้องกันภัยทางอากาศและโจมตีทางอากาศ รวมถึงบูรณาการความร่วมมือ
ในการสนับสนุนการป้องกันประเทศ และรักษาผลประโยชน์แห่งชาติร่วมกับเหล่าทัพอื่น

๗๐

3/66-A โครงการจัดหา ฮ.ทดแทน
๑. เหตุผลและความจ�ำเป็น
เพือ่ ทดแทนเฮลิคอปเตอร์แบบที่ ๖ ข/ค/ง หรือ ฮ.๖ ข/ค/ง ซึง่ ใช้งานมาตัง้ แต่ปี พ.ศ.๒๕๒๕
มีเทคโนโลยีล้าสมัย ครบก�ำหนดปลดประจ�ำการใน พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งต้องจัดหาทดแทนรองรับ
การปฏิบตั ภิ ารกิจการล�ำเลียง รวมทั้งการค้นหาและช่วยชีวิตทั้งในพื้นที่การรบและมิใช่การรบ
๒. วัตถุประสงค์
จัดหาเฮลิคอปเตอร์ขนาดกลางส�ำหรับค้นหาและช่วยชีวิตทั้งในพื้นที่การรบและมิใช่
การรบจ�ำนวน ๖ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ อะไหล่ ระบบอาวุธ อุปกรณ์สนับสนุนการบิน พร้อมการ
ฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
๓. ระยะเวลาด�ำเนินการ
ผูกพันงบประมาณ ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘
๔. ความต้องการหลัก
๑) เฮลิคอปเตอร์ขนาดกลาง จ�ำนวน ๖ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ อะไหล่ ระบบสนับสนุน
การฝึกอบรม รวมถึงระบบสนับสนุน
๒) การฝึกอบรมนักบิน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ซ่อมบ�ำรุง
๓) การถ่ายทอดเทคโนโลยีในระดับที่เหมาะสมบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง
๕. งบประมาณ
ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ
๖. ผลลัพธ์ของโครงการ
ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจการค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบ และการค้นหา
และช่วยชีวติ ทีม่ ใิ ช่การรบหรือด้านพลเรือนซึง่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ การช่วยเหลือประชาชนโดยตรง

๗๑

4/66-A โครงการจัดหาหรือผลิตระบบอากาศยานไร้คนขับติดอาวุธ (ระยะที่ ๑)
3/68-A โครงการจัดหาหรือผลิตระบบอากาศยานไร้คนขับติดอาวุธ (ระยะที่ ๒)
๑. เหตุผลและความจ�ำเป็น
การพัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับติดอาวุธ เพือ่ ให้มขี ดี ความสามารถทีเ่ หมาะสมในการโจมตี
และสอดคล้องกับการปฏิบตั ภิ ารกิจป้องกันประเทศของกองทัพอากาศ
๒. วัตถุประสงค์
จัดหาหรือผลิตระบบอากาศยานไร้คนขับให้มีขีดความสามารถในการลาดตระเวนและ
การปฏิบัติการรบ
๓. ระยะเวลาด�ำเนินการ
ระยะที่ ๑ ผูกพันงบประมาณ ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘
ระยะที่ ๒ ผูกพันงบประมาณ ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐
๔. ความต้องการหลัก
๑) อากาศยานไร้คนขับที่มีขีดความสามารถในการลาดตระเวนและการปฏิบัติการรบ
๒) ระบบและอุปกรณ์ทสี่ �ำคัญ ได้แก่ สถานีควบคุมภาคพืน้ (Ground Control Station :
GCS), อุปกรณ์ถา่ ยภาพแบบ EO/IR/LRF, Ground Data Terminal (GDT) และ ชุดอะไหล่ขนั้ ต้น
(Initial Spare Part)
๓) การฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ซ่อมบ�ำรุง
๔) การถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิต การทดสอบ และการติดตั้งระบบอาวุธ รวมทั้ง
การพัฒนาระบบ OFP ส�ำหรับระบบอากาศยานไร้คนขับ
๕. งบประมาณ
ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ
๖. ผลลัพธ์ของโครงการ
การปฏิบตั ภิ ารกิจป้องกันภัยทางอากาศและโจมตีทางอากาศ รวมถึงบูรณาการความร่วมมือ
ในการสนับสนุนการป้องกันประเทศ และรักษาผลประโยชน์แห่งชาติร่วมกับเหล่าทัพอื่น

๗๒

5/66-A โครงการจัดหาระบบป้องกันฐานบิน (ระยะที่ ๑)
4/69-A โครงการจัดหาระบบป้องกันฐานบิน (ระยะที่ ๒)
2/72-A โครงการจัดหาระบบป้องกันฐานบิน (ระยะที่ ๓)
๑. เหตุผลและความจ�ำเป็น
การพัฒนาขีดความสามารถในการป้องกันภัยทางอากาศและการป้องกันภาคพืน้ ให้กบั
ฐานที่ตั้งทางทหารของกองทัพอากาศ เพื่อรองรับภัยคุกคามที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์และ
พัฒนาการของเทคโนโลยี
๒. วัตถุประสงค์
จัดหาระบบอาวุธต่อสูอ้ ากาศยานระยะปานกลางเพือ่ การป้องกันฐานบินของกองทัพอากาศ
๓. ระยะเวลาด�ำเนินการ
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. ความต้องการหลัก
๑) ระบบอาวุธต่อสู้อากาศยานระยะปานกลาง (Medium Range Air Defence :
MEDRAD) พร้อมระบบสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง
๒) การฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ซ่อมบ�ำรุง
๓) สามารถพัฒนาระบบเพือ่ เชือ่ มโยงกับระบบบัญชาการและควบคุมของกองทัพอากาศ
๔) การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ข องระบบอาวุ ธ ต่ อ สู ้ อ ากาศยาน การเชื่ อ มโยงระบบ
บัญชาการและควบคุม และการบ�ำรุงรักษาระบบอาวุธฯ ได้บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง
๕. งบประมาณ
ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ
๖. ผลลัพธ์ของโครงการ
ฐานที่ตั้งทางทหารที่ส�ำคัญของกองทัพอากาศมีขีดความสามารถและความปลอดภัย
ในการปฏิบัติภารกิจ

๗๓

6/66-A โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันทางอากาศ (ระยะที่ ๗)
4/67-A โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันทางอากาศ (ระยะที่ ๘)
4/68-A โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันทางอากาศ (ระยะที่ ๙)
5/69-A โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันทางอากาศ (ระยะที่ ๑๐)
1/72-A โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันทางอากาศ (ระยะที่ ๑๑)
๑. เหตุผลและความจ�ำเป็น
การด�ำรงขีดความสามารถการตรวจจับภาคพืน้ ในการป้องกันทางอากาศรองรับภัยคุกคาม
ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
๒. วัตถุประสงค์
จัดหาเรดาร์ป้องกันทางอากาศ พร้อมติดตั้งที่สถานีรายงานพร้อมเรโดม รวมถึงอุปกรณ์
และอะไหล่ที่จ�ำเป็น และการฝึกอบรม โดยด�ำเนินการทั่วประเทศ
๓. ระยะเวลาด�ำเนินการ
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. ความต้องการหลัก
๑) เรดาร์ปอ้ งกันทางอากาศซึง่ มีขดี ความสามารถเทียบเท่าเรดาร์ปอ้ งกันทางอากาศเดิม
หรือมีขีดความสามารถที่ดีกว่า
๒) การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ซ่อมบ�ำรุง
๓) ต้องสามารถเชื่อมโยงกับระบบบัญชาการและควบคุมของกองทัพอากาศ โดยไม่มี
ข้อจ�ำกัดใด ๆ
๔) การถ่ายทอดเทคโนโลยีของเรดาร์ป้องกันทางอากาศ การเชื่อมโยงระบบบัญชาการ
และควบคุม และการบ�ำรุงรักษาเรดาร์ป้องกันทางอากาศได้บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง
๕. งบประมาณ
ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ
๖. ผลลัพธ์ของโครงการ
ด�ำรงขีดความสามารถในการป้องกันทางอากาศในภาพรวมของประเทศ
๗๔

6/67-A โครงการจัดหาเครื่องบินรับ-ส่งบุคคลส�ำคัญ
๑. เหตุผลและความจ�ำเป็น
การเตรียมความพร้อมเครือ่ งบินพระราชพาหนะทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะเหมาะสม มีความปลอดภัย
เชื่อถือได้สูง เพื่อตอบสนองพระราชกรณียกิจได้อย่างสมพระเกียรติ
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดหาเครื่องบินพระราชพาหนะจ�ำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอะไหล่ อุปกรณ์ ระบบ
ส่งก�ำลังบ�ำรุง และการฝึกอบรม
๓. ระยะเวลาด�ำเนินการ
ผูกพันงบประมาณ ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙
๔. ความต้องการหลัก
๑) เครือ่ งบินพระราชพาหนะมีคณ
ุ ลักษณะและขีดความสามารถเทียบเท่าหรือใกล้เคียง
กับเครื่องบินรับ-ส่งบุคคลส�ำคัญที่ใช้ปฏิบัติภารกิจอยู่ในปัจจุบัน
๒) มีทนี่ งั่ ส�ำหรับบุคคลส�ำคัญระดับ VVIP ไม่นอ้ ยกว่า ๔ ทีน่ งั่ โดยตกแต่งภายในทีเ่ หมาะสม
และสะดวกสบาย หรือมีผังที่นั่งใกล้เคียงกับเครื่องบินรับ-ส่งบุคคลส�ำคัญที่กองทัพอากาศใช้
ปฏิบัติภารกิจอยู่ในปัจจุบัน
๓) การฝึกอบรมนักบิน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ซ่อมบ�ำรุง
๔) การถ่ายทอดเทคโนโลยีของอากาศยานและการบ�ำรุงรักษาอากาศยานได้บนพืน้ ฐาน
ของการพึ่งพาตนเอง
๕. งบประมาณ
ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ (งบเบิกแทนส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
๖. ผลลัพธ์ของโครงการ
การบิน รับ-ส่งเสด็จในขบวนพระราชด�ำเนินและพระบรมวงศานุวงศ์ได้อย่างสมพระเกียรติ

๗๕

2/68-A โครงการจัดหาเครื่องบินฝึก ฝูงบิน ๖๐๔ (ระยะที่ ๒)
๑. เหตุผลและความจ�ำเป็น
เครื่องบินฝึกแบบที่ ๑๖/ก หรือ บ.ฝ.๑๖/ก (CT-4B) ครบก�ำหนดปลดประจ�ำการ
ใน พ.ศ.๒๕๖๙ ซึ่งต้องจัดหาทดแทนรองรับการฝึกบินให้แก่นักบินประจ�ำกองนอกหน่วยบิน
ของกองทัพอากาศ รวมทัง้ สนับสนุนกิจกรรมของหน่วยฝึกบินพลเรือน
๒. วัตถุประสงค์
จัดหาเครือ่ งบินฝึก แบบ DA-40 เพิม่ เติมจ�ำนวน ๖ เครือ่ ง พร้อมอุปกรณ์สนับสนุนภาคพืน้
อะไหล่ และการฝึกอบรม
๓. ระยะเวลาด�ำเนินการ
ผูกพันงบประมาณ ๒ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙
๔. ความต้องการหลัก
๑) เครื่องบินฝึก แบบ DA-40
๒) เครื่องวัดประกอบการบินแบบพื้นฐาน เพื่อใช้ในการฝึกบินขั้นพื้นฐาน
๓) ระบบส่งก�ำลังบ�ำรุงทีเ่ ชือ่ ถือได้ พัสดุอะไหล่ทแี่ พร่หลาย และมีแหล่งซ่อมบ�ำรุงในภูมภิ าค
๔) การถ่ายทอดเทคโนโลยีของอากาศยาน การฝึกศึกษาเพื่อให้สามารถบ�ำรุงรักษา
อากาศยานได้บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง
๕. งบประมาณ
ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ
๖. ผลลัพธ์ของโครงการ
การฝึกนักบินประจ�ำกองนอกหน่วยบิน และการฝึกบินของนักเรียนนายเรืออากาศ
รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยฝึกบินพลเรือน

๗๖

2/69-A โครงการจัดหาเครื่องบินทดแทน บ.ฝ.๑๖/ก (ระยะที่ ๑)
2/70-A โครงการจัดหาเครื่องบินทดแทน บ.ฝ.๑๖/ก (ระยะที่ ๒)
๑. เหตุผลและความจ�ำเป็น
เครื่องบินฝึกแบบที่ ๑๖/ก หรือ บ.ฝ.๑๖/ก (CT-4E) ใช้งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๒
ครบก�ำหนดปลดประจ�ำการใน พ.ศ.๒๕๗๔ ซึ่งต้องจัดหาทดแทนรองรับการปฏิบัติาภารกิจ
การฝึกศิษย์การบินชั้นประถม โรงเรียนการบิน
๒. วัตถุประสงค์
จัดหาเครื่องบินฝึกนักบิน รวมจ�ำนวน ๒๔ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์สนับสนุนภาคพื้น
อะไหล่ และการฝึกอบรม เพื่อทดแทนเครื่องบินฝึก แบบ บ.ฝ.๑๖/ก
๓. ระยะเวลาด�ำเนินการ
ระยะที่ ๑ ผูกพันงบประมาณ ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ - ๒๕๗๑
ระยะที่ ๒ ผูกพันงบประมาณ ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๗๐ - ๒๕๗๒
๔. ความต้องการหลัก
๑) เครื่องบินขนาดเล็กแบบ ๑ เครื่องยนต์ ที่มีขีดความสามารถเหมาะส�ำหรับใช้ใน
การปฏิบัติภารกิจการฝึกศิษย์การบิน ฝูงฝึกบินขั้นต้น โรงเรียนการบิน
๒) เครื่องบินแบบที่นั่งเคียงกัน และมีที่นั่งรวม ๒ ที่นั่ง (รวมนักบิน นักบินผู้ช่วย)
๓) เครื่องวัดประกอบการบินแบบพื้นฐาน เพื่อใช้ในการฝึกบินขั้นพื้นฐาน
๔) การถ่ายทอดเทคโนโลยีของอากาศยาน การฝึกศึกษาเพื่อให้สามารถบ�ำรุงรักษา
อากาศยานได้บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง
๕. งบประมาณ
ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ
๖. ผลลัพธ์ของโครงการ
การฝึกศิษย์การบินฝูงฝึกบินขัน้ ต้น โรงเรียนการบิน เพือ่ สนับสนุนนักบินให้แก่กองทัพอากาศ
ในการปฏิบัติภารกิจด้านการบิน

๗๗

6/69-A โครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์รับ-ส่งบุคคลส�ำคัญ
๑. เหตุผลและความจ�ำเป็น
ความพร้อมของเฮลิคอปเตอร์เพือ่ ถวายเป็นเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะในการตอบสนอง
พระราชกรณียกิจและภารกิจบินรับ-ส่งเสด็จอย่างสมพระเกียรติ
๒. วัตถุประสงค์
จัดหาเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะจ�ำนวน ๓ เครื่อง พร้อมอะไหล่ อุปกรณ์ ระบบ
ส่งก�ำลังบ�ำรุง และการฝึกอบรม
๓. ระยะเวลาด�ำเนินการ
ผูกพันงบประมาณ ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ - ๒๕๗๑
๔. ความต้องการหลัก
๑) เฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะสามารถปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจ สามารถบรรทุกผูโ้ ดยสาร
ไม่ต�่ำกว่า ๕ คน, ปฏิบัติการได้ทั้งกลางวันและกลางคืน, ห้องโดยสารมีความสมพระเกียรติ, ระบบ
สื่อสารติดตั้งวิทยุสื่อสารสั่งการได้จากเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง และอุปกรณ์ป้องกันตัวมาตรฐาน
เดียวกับทางทหารหรือดีกว่า
๒) การส่งก�ำลังบ�ำรุงต้องอยู่ในสายการผลิตและไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์ต้นแบบหรือไม่เคย
ผลิตใช้งาน
๓) การฝึกอบรมนักบิน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ซ่อมบ�ำรุง
๔) การถ่ายทอดเทคโนโลยีของอากาศยานและการบ�ำรุงรักษาอากาศยานได้ บนพื้นฐาน
ของการพึ่งพาตนเอง
๕. งบประมาณ
ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ (งบประมาณส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
๖. ผลลัพธ์ของโครงการ
การบิน รับ-ส่งเสด็จในขบวนพระราชด�ำเนินและพระบรมวงศานุวงศ์ได้อย่างสมพระเกียรติ

๗๘

1/70-A โครงการจัดหาเครื่องบินล�ำเลียงขนาดกลางทดแทน บ.ล.๑๗
๑. เหตุผลและความจ�ำเป็น
การจัดหาเครือ่ งบินล�ำเลียงขนาดกลางทดแทนเครือ่ งบินล�ำเลียงแบบที่ ๑๗ หรือ บ.ล.๑๗
ให้ครบตามโครงสร้างก�ำลังรบเพื่อด�ำรงขีดความสามารถในการล�ำเลียงทางอากาศทั้งทางทหาร
และพลเรือน
๒. วัตถุประสงค์
จัดซื้อเครื่องบินล�ำเลียงขนาดกลางเพิ่มเติม จ�ำนวน ๒ เครื่อง พร้อมอะไหล่ อุปกรณ์
ระบบส่งก�ำลังบ�ำรุง และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓. ระยะเวลาด�ำเนินการ
ผูกพันงบประมาณ ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๗๐ - ๒๕๗๒
๔. ความต้องการหลัก
๑) เครือ่ งบินขนาดกลางส�ำหรับภารกิจล�ำเลียงทางอากาศ จ�ำนวน ๒ เครือ่ ง พร้อมอุปกรณ์
อะไหล่ ระบบสนับสนุน การฝึกอบรม รวมถึงระบบสนับสนุน
๒) การฝึกอบรมนักบิน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ซ่อมบ�ำรุง
๓) การถ่ายทอดเทคโนโลยีในระดับที่เหมาะสมบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง
๕. งบประมาณ
ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ
๖. ผลลัพธ์ของโครงการ
ความพร้อมในการปฏิบตั ภิ ารกิจการล�ำเลียงซึง่ เป็นประโยชน์ตอ่ การสนับสนุนความมัน่ คง
รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือประชาชนโดยตรง อาทิ การขนส่งทางอากาศ หรือ
การบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น

๗๙

3/70-A โครงการจัดหาเครื่องบินรับ-ส่งบุคคลส�ำคัญ
๑. เหตุผลและความจ�ำเป็น
การจัดหาเครื่องบินรับ-ส่งบุคคลส�ำคัญ จ�ำนวน ๑ เครื่อง ทดแทนเครื่องบินล�ำเลียง
แบบที่ ๑๕ หรือ บ.ล.๑๕ เนือ่ งจากครบอายุการใช้งาน ทัง้ นีเ้ พือ่ ด�ำรงขีดความสามารถในการเดินทาง
ของบุคคลส�ำคัญของรัฐบาลในภารกิจการบินรับ-ส่งบุคคลส�ำคัญ รวมทั้งเป็นเครื่องบินส�ำรอง
สนับสนุนการบินรับ-ส่งเสด็จตามความเหมาะสม
๒. วัตถุประสงค์
จัดหาเครื่องบินรับ-ส่งบุคคลส�ำคัญ จ�ำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอะไหล่ อุปกรณ์ ระบบ
ส่งก�ำลังบ�ำรุง และการฝึกอบรม
๓. ระยะเวลาด�ำเนินการ
ผูกพันงบประมาณ ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๗๐ - ๒๕๗๒
๔. ความต้องการหลัก
๑) เครื่องบินรับ-ส่งบุคคลส�ำคัญ มีคุณลักษณะและขีดความสามารถเทียบเท่าหรือ
ใกล้เคียงกับเครือ่ งบินรับ-ส่งบุคคลส�ำคัญทีก่ องทัพอากาศใช้ปฏิบตั ภิ ารกิจอยูใ่ นปัจจุบนั โดยสามารถ
บินได้ไกลไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ไมล์ ต่อการบินลงจอดเติมเชื้อเพลิง ๑ ครั้ง
๒) ที่นั่งส�ำหรับบุคคลส�ำคัญระดับบุคคลส�ำคัญไม่น้อยกว่า ๔ ที่นั่ง โดยตกแต่งภายใน
ทีเ่ หมาะสมและสะดวกสบาย หรือมีผงั ทีน่ งั่ ใกล้เคียงกับเครือ่ งบินรับ-ส่งบุคคลส�ำคัญทีก่ องทัพอากาศ
ใช้ปฏิบัติภารกิจอยู่ในปัจจุบัน
๓) การส่งก�ำลังบ�ำรุง สามารถใช้ร่วมกับเครื่องบินรับ-ส่งบุคคลส�ำคัญที่กองทัพอากาศมี
ใช้งานเพื่อให้เกิดความประหยัดคุ้มค่า
๔) การฝึกอบรมนักบิน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ซ่อมบ�ำรุง
๔) การถ่ายทอดเทคโนโลยีของอากาศยานและการบ�ำรุงรักษาอากาศยานได้บนพืน้ ฐาน
ของการพึ่งพาตนเอง
๕. งบประมาณ
ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ (งบประมาณส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
๖. ผลลัพธ์ของโครงการ
การบินรับ-ส่งบุคคลได้อย่างปลอดภัยสูงสุด รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการบินล�ำเลียง
เพื่อการช่วยเหลือประชาชนโดยตรง

๘๐

1/71-A โครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทน (ระยะที่ ๑)
1/73-A โครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทน (ระยะที่ ๒)
๑. เหตุผลและความจ�ำเป็น
การจัดหาทดแทนเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙/ก หรือ บ.ข.๑๙/ก (F-16) ฝูง. ๑๐๓ฯ
เนื่องจากมีอายุครบอายุการใช้งาน โดยอากาศยานต้องมีขีดสมรรถนะที่เหมาะสม สอดคล้อง
กับการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศของกองทัพอากาศ
๒. วัตถุประสงค์
จัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตี จ�ำนวน ๑ ฝูงบิน ทดแทน บ.ข.๑๙ /ก (F-16) พร้อม
อุปกรณ์เครือ่ งช่วยฝึก อะไหล่ ระบบอาวุธ อุปกรณ์สนับสนุนการบิน และการฝึกอบรมทีเ่ กีย่ วข้อง
๓. ระยะเวลาด�ำเนินการ
ระยะที่ ๑ ผูกพันงบประมาณ ๔ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๗๑ - ๒๕๗๔
ระยะที่ ๒ ผูกพันงบประมาณ ๔ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๗๓ - ๒๕๗๖
๔. ความต้องการหลัก
๑) เครือ่ งบินขับไล่โจมตี จ�ำนวน ๑ ฝูงบิน (จ�ำนวน ๑๒ เครือ่ ง) พร้อมอุปกรณ์ อะไหล่
ระบบสนับสนุนการฝึก การฝึกอบรม อาคารและสาธารณูปโภค รวมถึงระบบสนับสนุน (ระยะ
ที่ ๑ จ�ำนวน ๖ เครื่อง และ ระยะที่ ๒ จ�ำนวน ๖ เครื่อง)
๒) การฝึกอบรมนักบิน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ซ่อมบ�ำรุง
๓) การถ่ายทอดเทคโนโลยีในระดับที่เหมาะสม
๔) การถ่ายทอดเทคโนโลยีในการพัฒนาระบบเชือ่ มโยงข้อมูลทางยุทธวิธี (TDL) การพัฒนา
และทดสอบระบบอาวุธ ตลอดจนการบ�ำรุงรักษาอากาศยานได้บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง
๕. งบประมาณ
ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ
๖. ผลลัพธ์ของโครงการ
การปฏิ บั ติภารกิจป้องกันภัยทางอากาศและโจมตี ท างอากาศ รวมถึ ง บู ร ณาการ
ความร่วมมือในการสนับสนุนการป้องกันประเทศ และรักษาผลประโยชน์แห่งชาติร่วมกับ
เหล่าทัพอื่น

๘๑

2/71-A โครงการจัดหา/ผลิตอากาศยานไร้นักบินของกองทัพอากาศ ทดแทน U1
๑. เหตุผลและความจ�ำเป็น
การจัดหาหรือผลิตอากาศยานไร้คนขับเพื่อทดแทนอากาศยานไร้คนขับ แบบ U1
ตามโครงสร้างก�ำลังรบ ซึ่งครบก�ำหนดปลดประจ�ำการใน ปี ๒๕๗๑
๒. วัตถุประสงค์
จัดหาหรือผลิตระบบอากาศยานไร้คนขับทดแทนอากาศยานไร้คนขับ แบบ U1
๓. ระยะเวลาด�ำเนินการ
ผูกพันงบประมาณ ๒ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๗๑ - ๒๕๗๒
๔. ความต้องการหลัก
๑) อากาศยานไร้คนขับที่มีขีดความสามารถในการลาดตระเวนและการรบ
๒) ระบบและอุปกรณ์ทสี่ �ำคัญ ได้แก่ สถานีควบคุมภาคพืน้ (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) ส�ำหรับระบบอากาศยานไร้คนขับ
๕. งบประมาณ
ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ
๖. ผลลัพธ์ของโครงการ
การปฏิบัติการด้วยอากาศยานไร้คนขับทั้งด้านการฝึกและการปฏิบัติภารกิจ รวมทั้ง
การบรรเทาสาธารณะภัยในภาพรวมของประเทศ

๘๒

3/71-A โครงการจัดหา บ.ล�ำเลียงขนาดกลางทดแทน
๑. เหตุผลและความจ�ำเป็น
เครื่ อ งบิ น ล�ำเลียงแบบที่ ๒ ก หรือ บ.ล.๒ ก ซึ่ ง ใช้ ในภารกิ จล�ำเลี ย งทางอากาศ
ภารกิ จ ฝนหลวง และโปรยน�้ำเพื่อสลายหมอกควั น มี อ ายุ ก ารใช้ ง านนาน มี ข ้ อ จ�ำกั ดด้ า น
การส่งก�ำลังบ�ำรุง
๒. วัตถุประสงค์
จัดหาเครื่องบินล�ำเลียงขนาดกลาง ทดแทน บ.ล.๒ ก จ�ำนวน ๔ เครื่อง พร้อมอะไหล่
อุปกรณ์ ระบบส่งก�ำลังบ�ำรุง และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓. ระยะเวลาด�ำเนินการ
ผูกพันงบประมาณ ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๗๑ - ๒๕๗๓
๔. ความต้องการหลัก
๑) เครื่องบินขนาดกลางส�ำหรับภารกิจล�ำเลียงทางอากาศ จ�ำนวน ๔ เครื่อง พร้อม
อุปกรณ์ อะไหล่ ระบบสนับสนุน การฝึกอบรม รวมถึงระบบสนับสนุน
๒) การฝึกอบรมนักบิน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ซ่อมบ�ำรุง
๓) การถ่ายทอดเทคโนโลยีในระดับที่เหมาะสมบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง
๕. งบประมาณ
ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ
๖. ผลลัพธ์ของโครงการ
ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจการล�ำเลียงซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนความ
มั่นคงรวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือประชาชนโดยตรง อาทิ การท�ำฝนหลวง การขนส่ง
ทางอากาศ หรือการบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น

๘๓

๘๔

บทที่ ๖
การน�ำไปสู่การปฏิบัติ
การน�ำสมุดปกขาวไปสูก่ ารปฏิบตั เิ พือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทกี่ �ำหนด จะต้องมีการถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ให้เป็นแนวทาง แผนงาน โครงการ
หรือกิจกรรมทีเ่ ป็นรูปธรรม โดยก�ำหนดหน่วยงานหรือบุคคลทีร่ บั ผิดชอบ และวิธกี ารด�ำเนินการ
ที่ ชั ด เจน ตามกระบวนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งของภาครั ฐ เพื่ อ ด�ำเนิ น การให้ ส�ำเร็ จ ลุ ล ่ ว งตาม
วัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ โดยจะด�ำเนินการประเมินผลและทบทวนทุก ๒ ปี
หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในการน�ำสมุดปกขาวไปสู่การปฏิบัติ
หน่วยงานในการน�ำสมุดปกขาวไปสู่การปฏิบัติ ได้แก่ ฝ่ายการเมือง ระบบราชการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ องค์กรในรูปแบบพิเศษ สถาบันการศึกษา
และหน่วยงานวิจัย ประชาชน และภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้
๑. ฝ่ายการเมือง เพื่อให้ทราบความมุ่งมั่นในการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ตลอดจนการเสริมสร้างสมรรถนะและความพร้อมในการป้องกันประเทศ รักษา
ความมัน่ คงแห่งรัฐ และรักษาผลประโยชน์แห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อีกทัง้
ใช้ยุทโธปกรณ์ของกองทัพอากาศในภาวะปกติสนับสนุนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศของรัฐบาล
๒. ระบบราชการ
		
๒.๑ หน่วยงานด้านงบประมาณ ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง
กองบัญชาการกองทัพไทย ส�ำนักงบประมาณ ส�ำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส�ำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน และหน่วยงานด้านงบประมาณของรัฐอืน่ ๆ ทราบเหตุและผลในการจัดหายุทโธปกรณ์
ของกองทัพอากาศ รวมถึงกรอบงบประมาณในการพัฒนากองทัพอากาศในระยะ ๑๐ ปี
		
๒.๒ หน่วยงานด้านความมัน่ คง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม สภาความมัน่ คงแห่งชาติ
กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ และหน่วยงาน
ด้ า นความมั่ น คงของรั ฐ อื่ น ๆ ทราบทิ ศ ทางการเสริ ม สร้ า งสมรรถนะและความพร้ อ ม
ในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงแห่งรัฐของกองทัพอากาศ
๓. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งท�ำหน้าที่
ในการป้องกัน ปราบปราม ตรวจสอบทรัพย์สิน และองค์กรต่อต้านการคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)
ซึง่ เป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ได้ทราบถึงทิศทางในการพัฒนาของกองทัพอากาศบนพืน้ ฐาน
ของความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล
๘๕

๔. องค์กรในรูปแบบพิเศษ ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ บริษัทอุตสาหกรรม
การบินแห่งประเทศไทย ทราบถึงทิศทางและความต้องการในการพัฒนาและจัดหายุทโธปกรณ์
ของกองทัพอากาศ
๕. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจยั ทราบถึงทิศทางในการแสวงหากรอบความร่วมมือ
ในการวิ จั ย อาวุ ธ ยุท โธปกรณ์ท างทหารร่วมกับกองทั พ อากาศ ตลอดจนจั ด ท�ำหลั ก สู ต รและ
ผลิตบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
๖. ประชาชน รับรูแ้ ละเข้าใจในความตัง้ ใจ และมุง่ มัน่ ของกองทัพอากาศในการใช้งบประมาณ
ของประเทศในการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์บนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ความโปร่งใส
และการตรวจสอบได้
๗. ภาคเอกชนในประเทศและต่างประเทศ ทราบทิศทางการพัฒนาของกองทัพอากาศ
ในระยะ ๑๐ ปี และวางแผนในพัฒนา และ/หรือเสนออาวุธยุทโธปกรณ์ที่สอดคล้องกับทิศทาง
ในการพัฒนา ตลอดจนการพัฒนาร่วมกับกองทัพอากาศ
กระบวนการน�ำสมุดปกขาวไปปฏิบัติ
กระบวนการน�ำสมุดปกขาวไปสู่การปฏิบัติประกอบด้วยขึ้นตอนที่ส�ำคัญ ๒ ขั้นตอน
ได้แก่ ขั้นตอนระดับมหภาค และขั้นตอนระดับจุลภาค ดังนี้
๑) ขัน้ ตอนระดับมหภาค หมายถึงระดับชาติ จะด�ำเนินการตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และค�ำสั่งทางปกครองที่เกี่ยวข้อง
๒) ขั้นตอนระดับจุลภาค หมายถึงระดับกองทัพอากาศ จะเตรียมการจัดหาดังนี้
		
๒.๑ กรมยุทธการทหารอากาศก�ำหนดแนวความคิดความต้องการโครงการ
(Concept of Project Requirement : COPR) ซึ่งเป็นการระบุข้อมูลเกี่ยวกับสาระส�ำคัญของ
แนวความคิดในภาพรวมของโครงการตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ
		
๒.๒ กรมยุทธการทหารอากาศน�ำเรียน ผู้บัญชาการทหารอากาศขอนุมัติจัดตั้ง
“คณะกรรมการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเตรียมการจัดหา” เพื่อเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง
ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
		
๒.๓ คณะกรรมการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเตรียมการจัดหา จัดท�ำร่างขอบเขต
ความต้องการของโครงการ (Scope of Project Requirement : SOPR) พร้อมทัง้ จัดท�ำหลักเกณฑ์
และน�้ ำ หนั ก คะแนนประกอบการจั ด หา และเสนอกรมยุ ท ธการทหารอากาศเพื่ อ น�ำเรี ย น
ผู้บัญชาการทหารอากาศขอนุมัติให้หน่วยเกี่ยวข้องจัดท�ำเอกสารก�ำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
ของพัสดุ/งานจ้าง (Term of Reference : TOR)
๘๖

๒.๔ หน่วยเกีย่ วข้องจัดท�ำ TOR เสนอกรมยุทธการทหารอากาศเพือ่ พิจารณาความถูกต้อง
กรณีถูกต้อง ครบถ้วน จะด�ำเนินการก�ำหนดราคากลางตามระเบียบของทางราชการ และเสนอ
กรมส่งก�ำลังบ�ำรุงทหารอากาศเพื่อด�ำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อและคระกรรมการ
ตรวจรับพัสดุตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
และค�ำสั่งทางปกครองที่เกี่ยวข้อง
การประเมินผลและทบทวนสมุดปกขาว
การประเมินผลสมุดปกขาวจะด�ำเนินการประเมินผลให้สอดคล้องกับการประเมิน
ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศซึง่ ด�ำเนินการทบทวนทุก ๒ ปี ทัง้ นีร้ ะยะเวลาในการทบทวนสมุดปกขาว
จะพิจารณาจากเกณฑ์สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ด้านงบประมาณ
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