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กลาวนํา
กองทัพอากาศนั้นถือกําเนิดและมีวิวัฒนาการควบคูมากับเทคโนโลยี ซึ่งเปนจุดเริ่มตนที่ตางจาก
กองทัพอืน่ ดังนั้นเทคโนโลยีกับกองทัพอากาศจึงเปนสิง่ ที่แยกกันไมออก ดวยคุณลักษณะและขีด
ความสามารถของกําลังทางอากาศ ที่มพี ิสยั บินไกล มีความเร็วสูง มีความคลองตัวในการปฏิบัติภารกิจ อีกทั้ง
ยังมีความแมนยําในการทําลายเปาหมายและอํานาจการทําลายสูง เมือ่ มาถึงยุคของ Digital Technology
และNANOTechnology หากไดรับการพัฒนาในสัดสวนที่เหมาะสม ในอีกสิบปขางหนา อากาศยานจะ
กาวหนาอยางไมเคยมีมากอน
ในวันนี้ จะพูดถึงเทคโนโลยีอากาศยานสมัยใหม โดยจะเนนเฉพาะอากาศยานที่เปนเครื่องบินรบหลัก
และเทคโนโลยีที่สําคัญ ตั้งแตปลายทศวรรษที่ผานมาจนถึงอากาศยานที่กาํ ลังจะเขาประจําการในทศวรรษนี้
เทานั้น เพื่อใหสามารถติดตามความกาวหนาของวิวฒ
ั นาการของอากาศยานยุคใหม และเปนแนวทางในการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาของบุคลากรกองทัพอากาศตอไป
โดยจะมีหัวขอบรรยายดังตอไปนี้
๑. อากาศยานยุคใหม
๒. องคประกอบที่สําคัญของอากาศยานยุคใหม
๓. กองทัพอากาศกับเทคโนโลยีอากาศยาน 2010
๑.
อากาศยานยุคใหม
เทคโนโลยี ทางอากาศที่สาํ คัญจะประกอบไปดวย สวนของอากาศยาน ระบบเครื่องยนต ระบบ Avionics
ระบบอาวุธ ซึง่ ในปจจุบนั และอนาคตประสิทธิภาพของกําลังทางอากาศจะไดรับการพัฒนาอยางสูง อาจถือได
วาเปนมิติใหมของการปฏิบตั ิการทางอากาศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เทคโนโลยีลองหน(Stealth) อากาศยานไร
นักบินและอากาศยานโจมตีไรนักบิน (UAV/UCAV) จะเปนเทคโนโลยีหลักที่นา จับตามอง
วัตถุประสงคของการพัฒนาเทคโนโลยีอากาศยานในอนาคตนั้น วัตถุประสงค คือ ตองยากแกการ
ตรวจจับดวยคลื่นทุกชนิดดวยเทคโนโลยี Stealth สามารถบรรทุกอาวุธจํานวนมาก สมรรถนะสูงและมีคา
ความแมนยําสูง หรือระบบสนับสนุนการรบที่ใหขอมูลที่ตองการไดเร็วและถูกตอง สามารถบิน เขาไปสู
เปาหมายที่มีรศั มีปฏิบัติการไกลกวาและทําลายเปาหมายไดอยางรวดเร็วมีความแมนยําสูง และกลับออกมา
จากเปาหมายไดอยางปลอดภัย ดังจะยกตัวอยางจาก บ.รบสมัยใหมบางแบบ
F-16 C/D

F-16 เปน บ.ทีถ่ ูกผลิตเขาประจําการมากทีส่ ุดในโลก สรางโดย บ. Lockheed Martin ภารกิจ
multirole F-16 C/D block 50/52 ติดตั้งเครื่องยนต F110-GE-129 General electric ซึ่งชวยเพิม่
ประสิทธิภาพเครื่องยนต โดยใหแรงขับ 31,000 ปอนด มีรัศมีปฏิบัติการ 350-430 nm
อุปกรณติดตั้งหลักไดแก เรดาร แบบ APG-68(V)7 ติดตั้งกะเปาะบินเดินทางและชีเ้ ปาแบบ
LANTIRN บนแผงเครื่องวัดเปนแบบ color multifunctional displays และ ประมวลผลโปรแกรมดวย
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Modular Mission Computer รุนใหม ที่จะทําใหขอมูลแสดงเร็ว แมนยํา และอํานวยความสะดวกแกนักบิน
มากยิง่ ขึ้น สามารถติดตั้งอาวุธมากขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ไดแก CBU-103/104/105 Wind-Corrected
Munitions Dispenser, AGM-154 Joint stand-off weapon และ GBU31/32 JDAM
นอกจากนัน้ ใน F-16 รุน 50/52 D Wile Weasel ยังสามารถติดตั้ง AGM-88 HARM สําหรับภารกิจ
SEAD(suppression of enemy air defenses) ไดอีกดวย สําหรับ F-16 C/D Block 60 ไดรับการปรับปรุง
จาก Block 52 ใหสามารถเพิ่มรัศมีปฏิบัติการไดมากขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถของ Mission Computer
และความเร็วของเรดารใหตรวจจับเปาหมายไดเร็วและไกลขึ้น
Rafale
Rafale เปน บ.รบหลักของประเทศฝรัง่ เศส เปนรุน ลาสุดที่ผลิตโดยบริษัท Dassault ซึ่งผลิต
บ.รบในตระกูล Mirage ที่มีชื่อเสียง โดย บ.รบ Rafale ถูกออกแบบใหมีความกาวหนามาก มีขนาด
เล็ก น้ําหนักเบา ยังคงใชปกที่มลี ักษณะเปน Delta Wing ซึ่งเปนเอกลักษณของ บ.รบตระกูล Mirage
แตไดเพิ่มใหมี Canard ดานหนาเพื่อให บ.มีสมรรถนะทีส่ ูงขึน้ สวนเทคโนโลยี Stealth ไดถูก
นํามาใชบางแตไมเต็มรูปแบบเหมือน บ.F-22 หรือ JSF เชน การใช Canopy ที่เคลือบสารลดการ
สะทอนของคลื่น Radar (Canopy Gold-Coated) เหมือนที่ใชใน บ.F-16 C/D เปนตน
Rafale ไดเริม่ ทําการบินครั้งแรกในป 1986 และไดผลิตออกมา 4 รุนดวยกัน โดยในรุน B,C
และ D ผลิตใหกับ French Air Force สวนในรุน M เปนรุน ที่ปฏิบัตกิ ารจากเรือบรรทุกเครื่องบิน
สําหรับกองทัพเรือ Power Plant ใชเครื่องยนต Turbofan, Snecma M 88-3 จํานวน 2 เครื่อง ใหแรง
ขับสูงสุด 19,600 ปอนด
Avionics ระบบ Radar ใชของบริษทั Thomson สามารถติดตามเปาหมายได 8 เปาหมายได
อยางตอเนื่อง,ระบบเดินอากาศ INS และ GPS,ระบบ Data Link, Glass Cockpit รวมถึงไดมีการ
ติดตั้ง Helmet-Mounted Sight ดวย
ระบบอาวุธ ติดตั้งอาวุธไดอยางหลากหลายแลวแตภารกิจ เชน จรวด อากาศ-อากาศ Mica,
จรวดนําวิถีดว ย Laser, จรวด อากาศ-พื้นดิน Exocet หรือ จรวดติดตั้งหัวรบนิวเคลียร โดย Rafale มี
ตําบลติดตั้งอาวุธไดถงึ 14 จุด
F/A-18 E/F Super Hornet

F/A-18 E/F Super Hornet เปน บ.ขับไล โจมตี ทีม่ ีสมรรถนะสูง ผลิตโดย บ. Boeing มีขีด
ความสามารถในการปฏิบัตภิ ารกิจแบบ Multi-mission คือ การครองอากาศ(air superiority) การโจมตีดวย
อาวุธสมัยใหมที่แมนยําทั้งกลางวันและกลางคืน (day/night strike with precision-guided weapons) และ
การบินโจมตีทางทะเล(Maritime) F-18 E/F ติดตั้งเครื่องยนต สองเครือ่ ง แบบ F-414-GE-400 turbofan
โดย General Electric แตละเครื่องยนตใหแรงขับ 22,000 ปอนด เมื่อใชสันดาปทาย ความเร็วสูงสุดที่
Mach1.8
F-18 E/F ติดตั้ง Radar แบบ APG-73 Raytheon ไดถูกปรับปรุงใหมหี นวยความจําเพิ่มขึน้ จาก
APG-65 ที่ติดตั้งกับ บ. F-18 C/D อยางไรก็ตามในป 2006 Raytheon จะนําเรดารรุน APG-79 AESA
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(active electronically scanned array) ติดตั้งแทน APG-73 ซึ่งจะทําใหสามารถติดตามและตรวจจับ
เปาหมายไดระยะไกลขึ้น นอกจากนี้ในการบินใชอาวุธอากาศสูพ ื้น APG-79 จะชวยเพิ่มความคมชัดของภาพ
ที่ระยะไกลทําใหนักบินสามารถมองหาและพบเปาหมายไดงายและเร็วขึ้น
ระบบอาวุธของ F-18 E/F สามารถบรรทุกอาวุธไดทงั้ อาวุธอากาศสูอากาศแบบ AIM-120 AMRAAM,
AIM-7 , AIM-9 และ อาวุธอากาศสูพ ื้นเชน Harpoon, SLAM, GBU-10, HARM, Maverick และประเภท
free fall ไดแก Mk-76, BDU-48, Mk-82 LD, Mk-82 HD และ Mk-84 นอกจากนีย้ ังสามารถติดตั้งระเบิด
นําวิถีดวยดาวเทียม ไดแก JDAM(joint direct attack munitions) และ JSOW(Joint stand-off weapon)
Su-30

เปน บ.ขับไลเอนกประสงค 2 เครื่องยนต ในภารกิจอากาศสูพื้น สามารถบรรทุกอาวุธไดมากกวา
Su-27 ถึงสองเทาคือ 8000 กิโลกรัม สําหรับภารกิจอากาศสูอากาศสามารถติดตั้งอาวุธของสมัยใหมไดเชน
medium range R-27 family, short range R-73 และ อาวุธจรวดพิสัยกลางแบบใหม R-77 AMRAAM-ski
สามารถปฏิบตั ิการไดไกลกวา 3000 กิโลเมตร
Su-30MK ติดตั้งเครื่องยนตสองเครื่อง แบบ AL-31FP ความเร็วสูงสุด 2 Mach
ระบบ Avionics ของ Su-30 MK ไดรับการพัฒนาอยางมาก ไมวาจะเปนการ Integrate ระบบ Radar
sighting system ทําใหสามารถตรวจจับและ Lock เปาหมายฝายตรงขามไดถึง 15 เครื่อง และสามารถใช
อาวุธไดอยางตอเนื่องถึง 4 เครื่อง
มีรายงานเมื่อ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2545 จากการทดลองใน Simulator ปรากฏวา Su-30
มีสมรรถนะเทียบเทากับ บ.F-15C เมื่อมีการใชจรวด BVR AA-12 และ ตามดวย IR-Guided AA-11
ในระยะใกล
GRIPEN (JAS 39)

Gripen บ.ขับไลเอนกประสงค ผลิตและพัฒนาโดย Saab เริ่มบินครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม 1988 ติดตั้ง
เครื่องยนตแบบ GE F-404 RM12 โดย Volvo Aero ระบบเครื่องยนตเปนแบบ Digital engine control
automatically
Radar เปนแบบ Long range multi-purpose pulse Doppler รุน Ericsson PS-05 สามารถตรวจจับ
เปาหมายไดหลายเครื่องพรอมกันและยังจัดลําดับความสําคัญของเปาหมายใหโดยอัตโนมัติ สําหรับการใช
เรดารในภารกิจอากาศสูพ ื้น สามารถมองหาและชี้เปาไดที่ระยะไกล และเชนเดียวกันคือ สามารถเลือกลําดับ
ความสําคัญของเปาหมายได ใหความคมชัดของภาพทีป่ รากฏบนจอเรดารสูง
ระบบอาวุธ สามารถบรรทุกไดทั้งสองภารกิจคืออากาศสูอากาศ อากาศสูพื้น เชน MICA ของ Matra BAe
Dynamics , AIM-120B(AMRAAM) และ AIM-9Lสวนอากาศสูพ ื้นดิน จําพวก stand-off dispenser ไดแก
DWF39 Diamler-ChryslerAerospace and Bofors, กะเปาะจรวด ARAK 70 โดย Bofors และ จรวด
Marverick (AGM-65)
ติดตั้งปนกลอากาศในลําตัวขนาด 27 มิลลิเมตร Mauser โดยมีเรดารชวยคํานวนเปาหมายอัตโนมัติทํา
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ใหเพิ่มความแมนยํามากยิง่ ขึ้น และยังมีระบบแจงสถานการณ (Situation Awareness)ใหนักบินไดทราบวา
เหตุการณในพื้นที่การรบในขณะปจจุบันเปนอยางไร การบินขึ้นลงใชสนามบินสัน้ สามารถใชทางหลวงนํา
เครื่องขึ้นหรือลงได
Euro Fighter 2000 (EF-2000)
Eurofighter บ.ขับไลเอนกประสงค 2 เครื่องยนต ซึ่งสามารถปฏิบัติภารกิจไดอยาง
หลากหลาย สรางโดยกลุม ประเทศยุโรป 4 ประเทศ คือ อังกฤษ,เยอรมัน,อิตาลี และ สเปน ถูกสราง
ขึ้นมาใชงานแทน บ.รบรุน ตางๆที่มีประจําการอยู
Eurofighter เปน บ.รบที่มคี วามโดดเดนในดานสมรรถนะการบิน มีอัตราสวนของกําลังขับ
ตอน้ําหนักของ บ.สูง (High Thrust To Weight Ratio) มีระบบบังคับการบินแบบ Carefree Handling
ซึ่งชวยลดภาระกรรมของ นบ.ลงไปได โดยเฉพาะการบินปฏิบัตภิ ารกิจในเวลากลางคืน และเปน บ.
รบเอนกประสงค (Multi-Role Combat Fighter) สามารถบินไดในหลายภารกิจ เชน อากาศ-อากาศ,
อากาศ-พื้นดิน โดยเฉพาะในภารกิจ Air Interdiction ซึ่งสามารถบรรทุกอาวุธไดมากและมีรัศมีการ
บินที่ไกลกวา บ.รบแบบเดิมที่มีประจําการอยูไมวา จะเปน บ.แบบ Tornado หรือ Jaguar
ระบบ Avionics ที่ทันสมัยเปนหัวใจสําคัญของ Eurofighter ซึ่งจะใชคุณสมบัตทิ ี่เรียกวา
Integrated System เชื่อมตอระบบตางๆใหสามารถทํางานไดโดยอัตโนมัติ โดยเฉพาะระบบปองกัน
ตนเอง
Eurofighter ถูกออกแบบใหมีคุณลักษณะการบินทีไ่ มเสถียรภาพ (Unstable) เชนเดียวกับ
บ.F-16 ซึ่งทําให บ.สามารถเปลี่ยนแปลงทาทางการบินตางๆไดอยางรวดเร็วมาก ซึ่งจะตองใช
คอมพิวเตอรควบคุมการบินที่มีความสามารถสูง และใชระบบ Fly-by-Wire สวนเครื่องยนตได
พัฒนาใหมกี าํ ลังขับทีส่ ูงขึน้ แตประหยัดในการใชเชื้อเพลิง
บ.มีอายุการใชงานประมาณ 25 ป หรือ 6000 ชั่งโมงบิน บ.ลําแรกขึน้ บินทดสอบในป ค.ศ.
1994 ในประเทศ เยอรมนี และจะเริ่มทยอยเขาประจําการในกองทัพทั้ง 4 ชาติในป ค.ศ. 2003
F-22 Raptor
โครงการเครื่องบินรบทันสมัยอันดับหนึง่ ในศตวรรษหนาของสหรัฐฯ ดวยความรวมมือของบริษัทชั้น
นํา เชน Lockheed Martin (Aeronautics Company), บ. Boeing และ บ.General Dynamics
F-22 ถูกออกแบบใหเปน บ.ขับไลสําหรับการครองอากาศ เพื่อทดแทน F-15 โดยมีสมรรถนะที่สูงกวา
ความมีความเชื่อถือไดแนนอนกวาสองเทาและลดจํานวนการสนับสนุนทางภาคพื้นลงไดครึ่งหนึง่
ความเร็วสูงสุด 1.8 Mach ที่ความสูง 50,000 ฟุต มีสองเครื่องยนต F-119 PW100 supercruise
capability สามารถติดตั้งอาวุธไดทงั้ ภายในลําตัวและนอกลําตัว ติดถังเชื้อเพลิงสํารองได ๔ ถัง พิสัยบิน
ปฏิบัติการไกล 700 nm
ความสามารถ ในการบรรทุกอาวุธของ F-22
F-22 สามารถบรรทุกอาวุธไดทั้งภายในลําตัวและภายนอกลําตัว
- Internal Weapons ภายในลําตัวสามารถบรรทุก ระเบิด 1000 ปอนด แบบ Joint Direct Attack
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Munitions(JDAM) 2 ลูก และจรวดนําวิถรี ะยะยิงไกลเกินสายตาแบบ AIM-120C จํานวน 6 นัด ที่ central
bay จรวดอากาศ-อากาศ แบบ AIM-9M 2 นัด ที่ side bays ซึ่งยังคงมีคุณลักษณะ Stealth อยู
- External Combat Configuration การติดตั้งอาวุธนอกลําตัว สามารถบรรทุกอาวุธ จรวดนําวิถรี ะยะยิงไกล
เกินสายตาแบบ AIM-120C จํานวน 4 นัด และ ถังน้ํามันสํารอง 2 ถัง
- Ferry Configuration สําหรับบินเดินทาง สามารถบรรทุกอาวุธจรวดนําวิถีระยะยิงไกลเกินสายตาแบบ
AIM-120C จํานวน 8 นัดถังน้าํ มันสํารอง 4 ถัง
ระบบ Avionics ของ F-22 ติดตั้งระบบเรดาร แบบ AN/APG-77 ,ระบบ DATA LINK แบบ
Inter/Intra –Flight Data Link (IFDL) ใหขอมูลรวมอัตโนมัติ ,ระบบ นํารองแบบ LN-100F สองเครื่อง (Inertial
Reference System: IRS) ขอมูล IRS จะถูกนําไปประมวลผลรวมกับขอมูลจาก GPS (Global Positioning
System) ทําใหขอมูลมีคาความแมนยํามากยิง่ ขึ้น
JSF(F-35) Joint Strike Fighter

JSF เปน บ.รบเอนกประสงครุนใหม ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาจะนําเขาประจําการแทน บ.รบรุนเกา
เชน F-16, F-18 หรือ AV-8B โดยไดเริ่มตนโครงการในป 1996 ในลักษณะ CONCEPT DEMONSTRATION
PHASE ซึ่งมี 2 บริษัทเขารวมโปรแกรม คือ BOEING AEROSPACE และ LOCKHEED MARTIN โดยทัง้ 2
บริษัทจะตองสราง บ.ตนแบบสาธิตของ JSF ใน 3 ลักษณะที่แตกตางกัน กลาวคือ แบบสําหรับกองทัพอากาศ
กองทัพเรือ และนาวิกโยธิน ซึ่งจะมี 1 บริษัท เทานัน้ ที่ไดรับการคัดเลือกเขาสูโปรแกรมขั้นการพัฒนาและผลิต
ตอไป
ในป 2001 กองทัพสหรัฐไดเลือกบริษัท LOCKHEED MARTIN ใหเปนผูชนะการแขงขัน และถูก
กําหนดใหเปน บ.F-35 ซึ่งในชวงแรกจะถูกสรางขึ้นมา 22 ลํา ตามขั้นตอนที่เรียกวา SDD หรือ SYSTEM
DEVELOPMENT AND DEMONSTRATION เพื่อใชในการทดสอบตาง ๆ ไมวาจะเปนการทดสอบสรรถนะ
ดานการบิน การใชอาวุธ หรือคุณลักษณะการลองหน ซึง่ ตองใชเงินทุนในการพัฒนาเปนจํานวนมาก ดังนัน้
สหรัฐอเมริกาจึงเปดโอกาสใหประเทศพันธมิตร รวมทัง้ ประเทศอังกฤษซึ่งไดรวมโครงการตั้งแตเริ่มเขามารวม
ลงทุนพัฒนา บ.F-35 และยังมี AUSTRALIA CANADA, DENMARK, ITALY, NETHERLAND, NORWAY,
TURKEY ,ISRAEL และ สิงคโปร
บ.F-35 จะถูกผลิตออกมา 3 รุน ดังนี้
(๑) F-35A เปนแบบ CTOL; CONVENTIONAL TAKE-OFF AND LANDING AIRCRAFT ใชใน
การบินรบอากาศสูอากาศหรืออากาศสูพ ื้นดิน โดยปฏิบัตกิ ารจากสนามบินบนพืน้ จึงเปนรุนที่ใชสําหรับ
กองทัพอากาศ ซึ่งจะนํามาทดแทน บ.รบ แบบ F-16 หรือ A-10
(๒) F-35B แบบ STOVL; SHORT TAKE-OFF AND VERTICAL LANDING เปนรุนที่ออกแบบมา
โดยเฉพาะสําหรับนาวิกโยธิน ซึง่ บ.รุนนี้จะมีคุณสมบัติคลาย บ.แบบ HARRIER ที่ใชทางวิง่ สั้นและสามารถลง
ทางดิ่งได โดยนํามาทดแทน บ.แบบ AV-8B
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(๓) F-35C แบบ CV; CARRIER BASED VARIANT รุนนี้ออกแบบมาใหปฏิบัติการจากเรือบรรทุก
เครื่องบิน ซึง่ จะตองมีระบบโครงสรางที่แข็งแรง เพื่อรับแรงฉุดจากระบบปลอยเครื่องบินจากดาดฟาเรือ
(CATAPULT) และมีระบบขอเกี่ยว (TAIL HOOK) เพื่อยึดสายเคเบิล เมื่อกลับมาลงบนเรือ จะใชทดแทน บ.
แบบ F/A-18 C/Dและ A-6
บ.F-35 ไดถูกพัฒนาและคิดคนโดยกลุมบริษัท ซึง่ มี LOCKHEED MARTIN เปนผูน าํ ดังนัน้ จึงมีการ
ใชเทคโนโลยีที่กาวหนาหลากหลาย ซึ่งแตละบริษัทมีความชํานาญ เชน NORTHROP GRUMMAN
รับผิดชอบระบบ RADAR แบบ AESA (ACTIVE ELECTRONICALLY SCANNED ANTENNA) BAE
SYSTEMS รับผิดชอบในสวนโครงสรางดานทาย รวมถึงระบบ INTEGRATED ELECTRONIC WARFARE
SUITE เปนตน
บ.F-35 ยังมีคณ
ุ สมบัติของการลองหนจากการออกแบบรูปราง การใชวสั ดุประเภท RAM (Radar
Absorbant Material) รวมถึงการมีชองเก็บอาวุธภายในลําตัว ระบบอาวุธ HIGH TECHNOLOGY ทัง้ แบบ
AMRAAM และ JDAM ระบบ SENSOR ตาง ๆ ซึ่งไดรับเทคโนโลยีถา ยทอดจากการพัฒนา บ.ขับไล แบบ F22 ชวยให F-35 เปน บ.ที่มศี ักยภาพในการรบครอบคลุมในทุกสวนของภารกิจและเปนทีจ่ ับตามองวาจะเปน
บ.รบ ประสบความสําเร็จมากที่สุดในโลกแบบหนึง่
๒. องคประกอบที่สําคัญของอากาศยานยุคใหม
๒.๑ ตัวอากาศยาน (PLATFORM)
ในอนาคตถึงจนกระทั่งตราบใดก็ตามทีย่ ังไมมีเทคโนโลยีที่สามารถตรวจจับเครื่องบินลองหน
ได การพัฒนาอากาศยานรบไมวาจะเปนดานวัสดุและรูปทรงหรือโครงสราง ตลอดจนการออกแบบใหคง
ความเปน stealth นัน้ ก็จะยังคงมีการพัฒนาตอไป เพียงแตกาวตอไปของการพัฒนานัน้ ก็คือ ทําอยางไรใหมี
ขนาดเล็กลงแตมีประสิทธิภาพสูงขึ้น หรือหากรรมวิธี ทีจ่ ะคงความเปน stealth ไดตอไปนานๆ
๒.๑.๑ โครงสรางอากาศยาน
เทคโนโลยีเครือ่ งบินแบบลองหน (Stealth Technology)
Stealth หมายถึง วิธที ําใหการตรวจพบวัตถุใดๆ ของ Sensor เชน Radar, Heat Seeker (IR), Sound
Detector และแมกระทัง่ ตาของมนุษยเองนั้น เปนไปไดยาก เชนกรณีของ บ.F-22 นั้นถูกออกแบบเพื่อให
Radar Cross Section มีขนาดเทียบไดกับ นก หรือ ผึ้งตัวเล็กๆ จึงทําให บ.F-22 นั้นถูกตรวจจับไดยากมาก
เมื่อเทียบกับ บ.Fighter อื่นๆ
ขอพิจารณาหลักในการออกแบบ บ.Stealth ตองคํานึงถึงสิ่งสําคัญดังนี้
- ลดการปรากฏบนจอ Radar ของฝายตรงขาม (Imprint on Radar screen)
- ลดเสียงที่เกิดขึ้น (Noise)
- ลดความรอนทีท่ ําใหเกิดการปรากฏของภาพ Infrared (IR Pictures)
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- ไมใชสัญญาณวิทยุ (Radio Transmission)
- ทําใหมองเห็นเครื่องบินไดยากดวยสายตา
ทั้งนี้การออกแบบตองเปนความลงตัวของความตองการ บ.ลองหน (Stealth) แตยังคงไวซึ่ง
ประสิทธิภาพทางอากาศพลศาสตรของ บ.
Low Observability
- การออกแบบรูปรางใหเปนเหลี่ยมมุมอยางผสมกลมกลืน เชน รูปรางของหัวเครื่อง, ลําตัว บ.บริเวณทอ
อากาศเขา และ เครื่องยนต รวมทัง้ สวนหนาดานบนของลําตัว
- ขอบหรือมุมทีม่ ีลักษณะเปนฟนปลา (Serrated Edges) โดยเฉพาะบริเวณประตูหองเก็บอาวุธ
- Multiple lobe design เปนการออกแบบ Boundary ของพืน้ ผิวหลักๆ ไมใหขนานตอกันและกันเพือ่ ลด
Reflect ของคลื่นทีก่ ระทบพืน้ ผิวของ บ. ซึ่งพอสรุปไดวา การทําพื้นผิวใหเปนลอนคลืน่ นัน้ เพื่อให Return
ที่เกิดจากตัว บ.นั้นลดต่ําทีส่ ุด และ เพื่อเพิ่ม Scintillation ในทิศทางของลอนคลื่น (Scintillation คือ การ
วัดคาความรวดเร็วของขนาดของ Return ที่แปรผันกับมุม) หากคาความผันแปรนี้ยงิ่ มีคามาก เปาหมายก็
จะยิ่งถูกตรวจจับไดยากขึ้น
(ยิ่งจํานวนลอน มีมากเทาไร และยิ่งมีความแคบมากๆ ก็จะทําใหความสามารถในการตรวจจับนอยลง)
Radar Absorbance Materials (RAM)
- การใช Ceramic Matrix RAM บริเวณทอทาย ย.เพื่อลด Radar และ IR Signature
- Wide-band Structural RAM ที่ใชบริเวณมุมปก
การลด Radar Cross Section คือ
- Shaping เพือ่ ใหการกระจายกลับของคลื่น (Backscatter) มีคานอยที่สุด โดยหลีกเลี่ยงรูปรางลักษณะทีท่ ํา
ใหเกิดการกระจายกลับของคลื่นสูง (High-return Shapes) และลดมุมตกกระทบของคลื่น Radar (Attitude
Angles)
- Coatings and Absorbersเพื่อชวยในการดูดซึมพลังงาน (Energy Absorption)
องคประกอบอื่นๆ ทีท่ ําใหถูกตรวจจับได
- Jet Wakes ทําใหเกิดละอองในอากาศโดยเฉพาะอยางยิ่ง Carbon ทีเ่ กิดขึ้นนัน้ นับวาเปนตัวสําคัญที่ทาํ
ใหเกิด Radar Reflection
ถาจะกลาวโดยสรุปวา การลดการถูกตรวจจับนัน้ สามารถทําไดโดยการผสมผสานกันอยางกลมกลืนของ การ
ออกแบบรูปราง การเลือกใชวัสดุ และการออกแบบในสวนรายละเอียดตางๆ ของ บ.
นอกจากเครื่องบินที่มีสมรรถนะสูงแลวเทคโนโลยีที่ตองพัฒนาควบคูไปดวยกันกับสมรรถนะของ บ.
คือ เครื่องยนต ระบบ Avionics, ระบบอาวุธ ที่จะเปนองคประกอบที่ชวยให บ.รบสามารถใชขีดความสามารถ
ไดถึงจุดสูงสุดตามที่ตองการ
๒.๑.๒ เครื่องยนต
บ.ขับไลในอนาคตจําเปนจําเปนตองมีการพัฒนาระบบตางๆใหกาวหนามากที่สุด ทั้งนี้เพื่อใหเกิด
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ความไดเปรียบตอฝายตรงขาม ซึ่งระบบขับเคลื่อนของ อากาศยานนั้นถือวาเปนปจจัยหลักอีกประการหนึ่งซึ่งทําใหเกิดความ
ไดเปรียบ ในปจจุบันไดมีการพัฒนา เครื่องยนตสําหรับ บ.ขับไลมาอยางตอเนื่องโดยใชเทคโนโลยีในหลายดานรวมกัน ไมวา
จะเปนเทคโนโลยีดานวัสดุศาสตรเทคโนโลยีในการออกแบบเครื่องยนต ซึ่งตองใช คอมพิวเตอรชั้นสูง

คุณลักษณะของเครื่องยนต บ.ขับไลในอนาคตที่ควรจะมี
(๑) HIGH THRUST คือ ตองเปน ย.ที่ใหกําลังขับที่สูงขึน้ มีสมรรถนะมากขึ้นสามารถทําให บ.เรง
ผานความเร็วเสียงโดยที่ไมตอ งใชสันดาปทาย หรือ AFTER BURNER ซึ่งเรียกคุณสมบัตินี้วา SUPER
CRUISE จะทําใหเกิดความไดเปรียบในเรื่อง การประหยัดเชื้อเพลิง,ใหพิสัยบินที่ไกลขึ้น และยังคง
คุณลักษณะการลองหนไดดี การพัฒนาดานวัสดุมีสวนอยางมากในการพัฒนาเครื่องยนตใหมีประสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึ้น เชนการใชวัสดุประเภท TITANIUM ALLOY ที่มีความเเข็งแรงและทนตอความรอนไดดกี วาวัสดุที่
ใชในปจจุบนั โดยนํามาใชในชุดอัดอากาศ ซึ่งทําใหใชชดุ อัดอากาศทีน่ อยกวา แตมีประสิทธิภาพมากกวา
หรือนําไปใชในหองเผาไหมซึ่งจะทําใหไมตองเสียเวลาในการบํารุงรักษามากเหมือนเดิม ทําให ย.มี
ประสิทธิภาพโดยรวมที่สงู ขึน้
(๒) VECTORING NOZZLE การนําคุณลักษณะทีเ่ รียกวา Vectoring Nozzle หรือการใชทอไอพนที่
ปรับทิศทางไดมาใชกับ ย.แบบใหมนี้ ทําให บ.สามารถที่จะบินเลี้ยวหรือเปลี่ยนแปลงทิศทางการบินไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งการปรับทอทายนี้จะถูกควบคุมโดยคอมพิวเตอรควบคุมดานการบิน ระบบนี้จะเปนมาตรฐานของ
เครื่องยนต บ.ขับไลตอไปในอนาคต

(๓) RELIABILITY การเปน ย.ที่ไวใจไดเปนสิ่งที่จําเปนอยางมาก ซึง่ ตองเริ่มมาจากการออกแบบที่ดี
ในปจจุบนั มีการนําคอมพิวเตอรชั้นสูงมาใชในการคํานวณออกแบบ และจําลองผลทางอากาศพลศาสตร เชน
ระบบ COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS (CFD) ทําใหสามารถออกแบบ ย. ไดอยางมีประสิทธิภาพ
และไววางใจไดมากขึ้น รวมถึงการใชวัสดุประเภทกาวหนา และการใชคอมพิวเตอรในระบบ DIGITAL ไป
ควบคุม ย.โดยตรง ซึ่งคอมพิวเตอรนี้จะทํางานประสานกับคอมพิวเตอรสวนอื่น ๆ อยางสัมพันธเปนหนึ่งเดียว
(SINGLE FLIGHT UNIT) เพื่อใหเกิดสมรรถนะในการบินที่สงู สุด
(๔) INCREASED DURABILITY AND EASY TO MAINTENANCE แนวความคิดในการออกแบบ
ใชวัสดุขั้นกาวหนาตาง ๆ ทําให ย.เพิ่มความทนทานมากยึ่งขึ้น รวมถึงการออกแบบใหสวนประกอบที่นอยลง
แตมีประสิทธิภาพมากขึ้นทําใหงา ยตอการบํารุงรักษาไมตองตรวจสอบบอย ๆ สามารถถอดเปลี่ยนอุปกรณที่
เกิดความเสียหายไดอยางรวดเร็วในแบบ ONE DEED คือ ชิ้นสวนตาง ๆ สามารถถอดเปลี่ยนไดในชั้นเดียวไม
ซอนกัน โดยใชเครื่องมือมาตรฐาน 1 ใน 6 ของเจาหนาที่ซอมบํารุงเทานัน้
ตัวอยาง
F-119-PW-100 ENGING
F-119-PW-100 เปนเครื่องยนตของ F-22 ซึ่งใหแรงขับสูงถูกออกแบบใหสามารถบินไดถึง 1.4 เทา
ความเร็วเสียง โดยไมตองใชสันดาปทาย ทีเ่ รียกวา Supercruise ใหแรงขับ 35,000 ปอนดตอ เครื่องยนต(F22 มีสองเครื่องยนต) เปรียบเทียบกับ F-16 A/B ใหแรงขับเพียง 25,000 ปอนด สําหรับทอทาย เปนแบบ
10

thrust vectoring nozzle ซึ่งสมบูรณแบบที่สุดในโลก สามารถปรับได 20 องศาขึ้นและลง ทําใหสามารถเพิ่ม
อัตราเลี้ยวของ บ.ไดเร็วขึ้น 50 %
จะเห็นไดวา ในอนาคตจะมีเครื่องยนตสําหรับ บ.ทีพ่ ัฒนาโดยมีอัตราสวนแรงฉุดตอน้ําหนักสูง (Thrust to
Weight Ratio) คือมากกวาหนึง่ มีคุณสมบัติSupercruise ชิ้นสวนในการการถอดประกอบนอยและซอม
บํารุงงาย ตลอดจนสามารถปรับทิศทางของทอทายเพือ่ เพิ่มอัตราการเลี้ยวใหเร็วยิง่ ขึ้น
เชน บ.F-16 มีอัตราสวนแรงฉุดตอน้ําหนัก(Thrust to Weight Ratio)ประมาณเทากับหนึง่ ที่ clean
configuration และ F-22 มีคาอัตราสวนแรงฉุดตอน้ําหนัก(Thrust to Weight Ratio)มากกวาหนึง่
๒.๒

ระบบ AVIOICS และระบบควบคุมการบิน (Flight Control System)
ใน บ.รบสมัยใหม ระบบ AVIONICS จะมีสว นสําคัญเปนอยางมากตอขีด
ความสามารถของเครื่องบิน จะใชระบบที่เรียกวา INTEGRATED AVIONICS SUITE ซึ่งจะเชื่อมโยงระบบตาง
ๆ เอาไวดวยกัน เชน ระบบ RADAR, ระบบ IDENTIFICAITION SENSOR หรือ ระบบ ELECTRONIC
WARFARE เพื่อทําการประมวลผลหรือเชือ่ มตอสงผานขอมูลใหระบบตางๆ โดย COMMON INTEGRATED
PROCESSOR (CIP) เปรียบเสมือนเปนมันสมองของระบบ แลวสงขอมูลตอไปยังหองนักบิน ซึ่งจะลดภาระ
กรรมของนักบินลงไปไดมาก ทัง้ ในดานการบิน,การใชอาวุธหรือแมกระทั่งการหลบหลีกจากอาวุธของฝายตรง
ขาม โดยจะกลาวถึงระบบหลัก เชน ระบบเรดารอากาศยาน ระบบ ตอตานทางอิเลคทรอนิคส และระบบ
เดินอากาศ
๒.๒.๑. ระบบ RADAR
ถือวาเปนระบบที่สําคัญที่สดุ ของ บ.รบสมัยใหมอกี ระบบหนึง่ โดย ขั้นกาวหนานัน้ จะตอง
เปนระบบที่มคี ุณสมบัติดังนี้
- สามารถตรวจจับเปาหมายไดที่ระยะไกล ซึ่งจะทําใหไดเปรียบฝายตรงขาม
- สามารถที่จะ SCAN BEAM ไดอยางรวดเร็วเพื่อคนหาเปาหมาย ซึง่ ใชเทคโนโลยีที่
เรียกวา ELECTRONICALLY SCAN ในปจจุบัน เชน RADAR APG-70 ของ F-15 จะตองใชเวลา 14 วินาที ใน
การ SCAN SPACE ดานหนาของ บ.ในกรวย 120 องศา แตถาเปนระบบใหมจะใชเวลาไมถงึ หนึง่ วินาที เชน
AN/APG-77 ที่ติดตั้งกับ บ.แบบ F-22
- เปน RADAR ที่สามารทํางานไดหลาย FUNCTION ในเวลาเดียวกัน เชน ขณะ
TRACKING เปาหมายหนึง่ อยูก็ตองสามารถตรวจหาเปาหมายอืน่ ๆ ไดดวย และสามารถที่จะจัด PRIORITY
หรือใหลําดับความสําคัญของแตละเปาหมายกับ นบ.
- มีคุณสมบัติชวยให บ.ยังคงคุณลักษณะการตรวจจับไดยาก (STEALTH) ซึ่งเปน
คุณสมบัติของ ELECTRONICALLY SCANNED ARRAY RADAR
- ขณะตรวจจับ LOCK-ON เปาหมายตองไมทาํ ใหขาศึกรูตัวจากการเตือนของ
ระบบ RADAR WARNING RECTIVER ซึ่งสามารถทําไดโดยใชคุณลักษณะของ LOW PROBABILITY OF
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INTERCEPT (LPI)
- สามารถพิสูจนแบบของ บ.เปาหมายไดวาเปน บ.แบบใด ซึ่งจะสามารถชวยให
นบ.พิสูจนทราบเปาหมายไดแนชัด โดยกระบวนการ INVERSE SYNTHETIC APERTURE RADAR (ISAR)
ตัวอยางระบบเรดารแบบ AN/APG-77
AN/APG-77
ติดตั้งกับ บ.รบรุนใหมของประเทศสหรัฐอเมริกาแบบ F-22 ซึ่งถูกออกแบบมาใหเปน บ.รบที่ครอง
หวงอากาศในทศวรรษหนา โดยมีระบบ RADAR แบบ AN/APG-77 เปรียบเสมือนเปนดวงตา มีขีด
ความสามารถในการตรวจจับเปาหมายฝายตรงขามไมวา จะเปนเปาหมายทางภาคพื้นหรือภาคอากาศ ไดใน
ระยะไกลเกินกวาที่ระบบ RADAR ของฝายตรงขามจะตรวจจับได จึงสามารถที่จะโจมตีขาศึกไดโดยที่ขาศึก
ยังไมทนั รูตัว
AN/APG-77 ไดใชเทคโนโลยีรุนลาสุดในการ SCAN คลื่น RADAR ที่เรียกวา AESA หรือ ACTIVE
ELECTRONICALLY SCANNED ANTENNA ซึ่งมีคุณสมบัติทําใหการ SCAN เปนไปไดอยางรวดเร็วมาก
และตอเนื่อง จึงทําให นบ.ไดรับขอมูลตาง ๆ ของเปาหมายไมวาจะเปน ความเร็ว ความสูง หรือทิศทางการบิน
อยางถูกตองและตอเนื่อง ซึ่งตางจากระบบ RADAR ในปจจุบัน เชนในรุน APG-70 ทีต่ ิดตั้งกับ บ.F-15E/F ที่
จะทําการ UPDATE ขอมูลของเปาหมายเฉลี่ยทุก 10-15 วินาที การใชเทคโนโลยี AESA ยังชวยลดสวนหรือ
อุปกรณตาง ๆ ที่ตองมีการเคลื่อนที่ เชน จาก RADAR ทําใหลดปญหาในดานการซอมบํารุง และทีส่ ําคัญยัง
ชวยลด RCS (RADAR CROSS SECTION) ซึ่งเปนจุดประสงคของการทําใหเกิดคุณลักษณะลองหนของ บ.
หรือที่เรียกวา STEALTH นั่นเอง ดังที่กลาวมาแลววา AN/APG-77 นัน้ เปรียบเสมือนเปนดวงตาของ บ.รบ
ใครเห็นฝายตรงขามไดกอนยอมไดเปรียบในการรบ ดังคําพูดทีว่ า FIRST LOOK, FIRST LAUNCH & FIRST
KILL
๒.๒.๒ ระบบการตอตานทางอิเล็คทรอนิกส (ELECTRONICS COUNTER
MEASURE)
เปนระบบมาตรฐานซึง่ ติดตั้งกับ บ.รบสมัยใหมในปจจุบนั ประกอบไปดวย ระบบ RADAR WARNING
RECEIVER, ระบบ MISSILE APPROACH WARNING SYSTEM (MAWS) , ระบบ CHAFF/FLARFS ฯลฯ
ซึ่งระบบตาง ๆ จะทํางานอยางสัมพันธและเปนแบบอัตโนมัติ เชน เมื่อ บ.ถูกยิง โดยจรวดนําวิถี ระบบ MAWS
จะตรวจจับได และจะเตือนให นบ.ทราบ พรอมทั้งปลอยเปาลวงออกไปเองโดยอัตโนมัติ เปนตน
๒.๒.๓ ระบบเดินอากาศสมัยใหม
ระบบ INERTIAL REFERENCE SYSTEM (IRS) เปนระบบที่บอกตําแหนงของเครื่องบินเทียบกับพื้น
โลก ซึง่ จะรวมระบบ INS (INERTIAL NAVIGATION SYSTEM) แบบ RING LASER GYROSCOPES กับ
ระบบ GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM) ไวดวยกัน ทําใหสามารถบอกตําแหนงและใชในการ
เดินอากาศไดอยางถูกตองเที่ยงตรงมากทีส่ ุด
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GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM) ปจจุบันระบบ GPS ไดรับสัญญาณจากดาวเทียมทัง้ สิ้น
27 ดวง แตนาํ มาใชจริงสําหรับการหาพิกดั เพียง 3 ดวง แบงระดับการใหขอมูลออกเปนสองระดับคือ Standard
Positioning Service(SPS) เปนการใหขอมูลกับผูใชทวั่ ไป และ Precise Positioning Service(PPS) ขอมูล
เกี่ยวกับทางทหารที่ตองการคาความแมนยําสูง
Standard Positioning Service (SPS) เปนการใหขอมูลตําแหนงและเวลาอยางตอเนื่องกับ
ผูใช GPS ทั่วไป อยูในยานความถี่ L1=1575.42 MHz ซึ่งใหขอมูลแบบ COARSE ACQUISITION (C/A)
CODE ซึ่งใหขอมูลตําแหนงพิกัดการเดินทางทีม่ ีคาคลาดเคลื่อนไมเกิน 100 เมตร (95 เปอรเซ็นต)ในทางระดับ
และ 156 เมตร(95 เปอรเซ็นต) ทางตั้ง สําหรับขอมูลเกี่ยวกับเวลาใหคา ผิดพลาดจาก UTC ไมเกิน 340
nanoseconds(95 เปอรเซ็นต)
Precise Positioning Service(PPS) เปนการใหคาพิกัดตําแหนง ความเร็ว และเวลา ที่
แมนยํามาก ซึง่ authorized โดย U.S. P(Y) CODE capable military ซึ่งใหคาความคลาดเคลื่อนนอยมาก ที่
22 เมตร(95 เปอรเซ็นต) ในทางระดับ และ 27.7 เมตร ทางตั้ง สําหรับขอมูลเกี่ยวกับเวลาใหคาผิดพลาดจาก
UTC ไมเกิน 200 nanoseconds(95 เปอรเซ็นต) PPS จะสงขอมูลผานยานความถี่ L1=1575.42 MHz และ
L2=1227.6 สําหรับใชในกองทัพสหรัฐฯ หนวยราชการ และเฉพาะหนวยที่ไดรับอนุญาตเทานัน้ แตสําหรับ
PPS CODE ที่ใชในกองทัพสหรัฐจะมีคาความแมนยําสูงมากเนื่องจากไมมีการตั้งคา error(ผูกําหนดคา error
คือ DOD: Department of Defense) เชนใน PPS ใหคาความคลาดเคลื่อนเหลือเพียงนอยกวา 3 เมตร เทานัน้
ในปจจุบนั สําหรับผูใชทวั่ ไป ในระบบ SPS ใหคาความคลาดเคลื่อนที่ 15-35 เมตร
๒.๒.๔ ระบบนําอากาศยานเขาโจมตีเปาหมาย (Navigation and targetting system)
LITENING POD ไดเริ่ม พัฒนาโดย บริษัท RAFAEL ในป 1992, เปนการรวม เอาระบบ ชี้เปา และ
ระบบการเดินอากาศเขาหาเปาหมายเขาดวยกัน เพื่อลดคาใชจาย โดยระบบ แรก เปน 1st Generation FLIR
และTV camera, ซึ่ง การออก แบบ ดังกลาว จะอํานวยความสะดวกใหกับ นบ.ในการตรวจจับ พิสูจนทราบ
ติดตาม และชีเ้ ปาหมายภาคพื้นไดทงั้ กลางวันและกลางคืน สามารถใชชี้เปาใหกับ บ.ลําอื่น หรือ ระเบิดที่
บรรทุกไปเอง สามารถใชกับ ระเบิด Laser Guided Bombs, cluster bomb และ general purpose bombs
ทั้งยังสามารถ พิสูจนทราบเปาหมายที่อยูใ นระยะไกล (BVR)โดย ทํางานรวมกับระบบ INS ซึ่งใชในการบินเขา
หาเปาหมาย เมื่อจําเปนจะตองเขาไปในเมฆ หรือสภาพอากาศ นอกจากนัน้ ยังสามารถใชในการ ประมวลผล
ผลการทําลาย หลังจากการโจมตีไดอีกดวย (BDA)
Litening III นัน้ เปน ระบบ Gen III , FLIR ใชระบบ dual-wavelength diode-pumped laser มี
ระบบ stabilization และ Self boresighthing และสามารถใช กับระบบอาวุธ stand off และติดตั้งกับ บ.รบ
ไดหลายแบบ โดยไมตอง ทําการ เปลีย่ นแปลงโครงสราง ปจจุบนั ระบบ Litening นั้นไดถูกนําเขาประจําการ
กับ กับ กองทัพอากาศ ๑๔ ประเทศรวมทัง้ ทอ.สหรัฐฯ โดยติดตั้ง กับ บ. F-16 Block 25/30/32 ,AV-8B ,
F/A-18), Tornado IDS, Gripens ,Mirage 2000, MiG-27, Eurofighter และF-15 ของ อิสราเอล
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PANTERA เปน Targeting Pod รุน Export ของ บริษทั Lockheed Martin(Snipper extended
range (XR)) ซึ่ง สหรัฐฯ ไดปรับปรุงเพื่อใชกับ บ. F-15, F-16 โดยจะนําเขาประจําการ จํานวน 522 ชุด เมื่อ
เปรียบเทียบ กับ ระบบในปจจุบัน PANTERA มีสมรรถนะและขีดความสามารถสูงกวาระบบ Targeting Pod
ในยุกแรก ถึง สามเทา ใน ปจจุบัน PANTERA ไดรับการคัดเลือกจาก ประเทศ นอรเวย เขาติดตั้งในโครงการ
Mid-Life-Update (MLU) ของ บ.F-16 ซึ่ง ทอ. ของ ประเทศ นอรเวย โดยไดคํานึง สมรรถนะในการใชอาวุธ
Stand off และความแมนยําสูง อีกทัง้ ยังออกแบบเพื่อนําไปติดตั้ง กับ บ.JSF ในอนาคตอีกดวย PANTERA
เปนการพัฒนาในขั้น Gen III หรือ Advanced Targeting Pod ออกแบบ เพื่อใหใช กับ บ.ขับไลในปจจุบนั
และในอนาคต ใช Mid-Wave FLIR ,มีระบบ Dual Mode laser ,CCTV , Automatic Boresighting และมี
ระบบ Stabilization เพื่อเพิม่ ความแมนยําในการใชอาวุธ นอกจากนัน้ ยังสามารถใชรวมกับ ระบบ อาวุธ
Stand-off หรือ ระเบิด สมัยใหมได นอกจากนัน้ ยังมีระบบ Automatic Tracking ในการหาเปาหมาย Via
Real-time Imaginary แสดงใน cockpit displays ในดานการซอมบํารุง ถูกออกแบบใหระบบ มี Reliability
สูง และใหลดคาใชจายในการซอมบํารุง
๒.๒.๕ ระบบควบคุมการบิน (Flight Control System)
ระบบควบคุมการบินในปจจุบันอํานวยการทํางานดวยระบบคอมพิวเตอร เปนระบบ
fly-by-wire กลาวคือ ไฟฟาจะเปนตัวกลางที่จะเปลี่ยนสัญญานจากแรงทีน่ ักบินกระทําไมวาจะเปนที่สว น
ควบคุมพืน้ บังคับหลักเชน control stick หรือ rudder pedal แรงที่กระทําจะถูกเปลีย่ นเปนสัญญานไฟฟา ไป
อํานวยการใหพื้นบังคับการบินทํางานเชน horizontal tails, flaperons, rudders ตอบสนอง นอกจากนี้ระบบ
บังคับการบินใน บ.สมัยใหมจะยังมีระบบ limiters เพื่อปองกันการเกิด departures และ บ.เขา spin ซึ่งเปน
อันตรายตอการบิน
๒.๓ ระบบบัญชาการและควบคุม Command and Control
เปนทีท่ ราบกันอยูแลววา คุณลักษณะของกําลังทางอากาศคือ ความเร็วสูง สามารถไปถึงที่หมายที่อยู
หางไกลได อยางไมมีขีดจํากัดภายในระยะเวลาสัน้ และใชอาวุธที่มีอาํ นาจทําลายรุนแรงตอเปาหมายนัน้ ๆได
อยางแมนยํา ยิ่งไปกวานั้นกําลังทางอากาศยังมีความออนตัวสูง สามารถเปลี่ยนแปลงภารกิจหรือเปาหมาย
เมื่อสถานการณเปลี่ยนแปลงไดอยางทันทวงที ซึง่ ไดพิสจู นใหเห็นอยางชัดเจนมาแลวในสงครามอาวเปอรเซีย
วากําลังทางอากาศมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการปฏิบตั ิการของกองกําลังผสม สงผลใหการรบยุติลงอยาง
รวดเร็ว
อยางไรก็ตามหากนําคุณลักษณะเดนเหลานี้ไปใชอยางไมระมัดระวัง ก็อาจสงผลใหมกี ารใชกําลังทาง
อากาศอยางกระจัดกระจาย เสมือนเบีย้ หัวแตก ไมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ทําใหขาดการรวมกําลัง ยิ่งไปกวา
นั้นดวยขีดจํากัดของจํานวนอากาศยาน และคาใชจายทีส่ ูง จึงไมสามารถสนองตอบตอความตองการใน
ภารกิจตางๆไดอยางเพียงพอ ฉะนัน้ จึงจําเปนตองมีการจัดลําดับความเรงดวน (SET PRIORITY) และ
ความสําคัญของแตละภารกิจ ตามแตสถานการณในขณะนั้นจะกําหนด
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การใชกําลังทางอากาศใหไดผลสูงสุด จึงจําเปนที่จะตองมีระบบการจัดดําเนินการ หรือระบบ
บัญชาการและควบคุมที่ดี โดยแนวทางในการจัดระบบบัญชาการและควบคุมนัน้ จะตองพัฒนาไปตามความ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม ไมวาจะเปนภัยคุกคาม ภารกิจ หรือเทคโนโลยีใหมๆ จะเปนปจจัยหลักที่
เกี่ยวของกับระบบบัญชาการและควบคุม
๒.๓.๑ SECURE COMMUICATIONS
การติดตอสื่อสารทั่วไปหรือแมแตในระบบบัญชาการและควบคุม ทีม่ ีการสงคลืน่ สัญญาน
เปนการติดตอที่งา ยตอการถูกดักรับฟงดวยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส เพราะวิทยุสง คลื่นออกไปทุกทิศทุกทาง
ถาหากผูท ี่ตองการดักรับฟงตั้งความถี่ใหตรงกับคลื่นที่สง ออกมาก็จะรับฟงขอมูลไดทั้งหมด ดังนัน้ จึงมีการ
คิดคนวิทยุที่สามารถปองกันการถูกดักรับฟงไดเรียกวา ANTI-JAM RADIO ซึ่งการทํางานของ ANTI-JAM
RADIO ทําโดยการสงคลืน่ วิทยุออกไปในลักษณะทีเ่ รียกวา Frequency-Hopping ซึ่งวิทยุจะเปลี่ยนคลื่น
ความถีท่ ี่สง ออกไปตลอดเวลา ดวยความเร็วสูงหลายๆความถี่ภายในหนึ่งวินาที ดังนัน้ เครื่องรับก็จะตอง
เปลี่ยนความถีใ่ หถูกตองและทันตามเวลาที่ ANTI-JAM RADIO สงออกมา ระบบนี้ประกอบไปดวยสองตัว
แปรหลักคือ
- TIME โดยวิทยุแตละเครื่องตองกําหนดเวลาใหตรงกัน โดยอาจจะใชเวลามาตรฐานของระบบ GPS
- FREQUENCY การกําหนดชวงความถีท่ จี ะเปลี่ยนไปในแตละชวงเวลา
ปจจุบันระบบ ANTI-JAM RADIO มีใชงานใน บ.แบบ F-16 A/B ADF ณ ฝูงบิน 102 ซึ่งเปนรุน
ARC-164, HAVE QUICK II
๒.๓.๒ DATA LINK
สิ่งหนึ่งที่จะชวยใหการปฏิบัติในระบบ C2 มีประสิทธิภาพสูงสุดคือระบบ DATA LINK
คุณลักษณะของระบบ DATA LINK ทําใหการติดตอสื่อสารระหวางหนวยตางๆในระบบ command and
control หรือ C2 เชน ศูนยยุทธการทางอากาศ, ศูนยควบคุมและรายงาน และ เครื่องบินขับไล เปนไปไดอยาง
รวดเร็วครบถวนและชัดเจน ชวยในการวางแผน และทําใหการตกลงตัดสินใจของผูบ ังคับบัญชา เปนไปได
อยางรวดเร็วทันเวลา
เครื่องบินขับไลที่ติดตั้งระบบ DATA LINK จะมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นดังนี้
- สามารถถายทอดขอมูลเชน RADAR PICTURE ถึง ศูนยยทุ ธการทางอากาศ, ศูนยควบคุมและ
รายงาน และ เครื่องบิน AEW ตลอดจนเพิ่มความรอบรูและเขาใจในสถานการณ (Situation Awareness)
ใหกับนักบินและเจาหนาที่ควบคุมฯ เปนอยางมาก
- หมูบินที่ปฏิบัติการดวยกันจะชวยลดการแผรังสีคลื่นเรดาร เพื่อลดโอกาสการถูกตรวจจับ หรือ
สรางสภาพลวงใหกับ เครื่องบินรบของขาศึก โดยในหมูบ ินเปด AIR BORNE RADAR เพียงเครื่องเดียว แลว
สงขอมูล RADAR PICTURE ไปยังเครื่องบินอืน่ ๆในหมูบิน
ตัวอยาง ระบบ DATA LINK แบบ Inter/Intra –Flight Data Link (IFDL) เปนระบบเชื่อมตอขอมูล
ระหวางเครื่องบิน โดย นบ.จะสามารถใหหรือขอขอมูลตาง ๆ จากเครื่องบินลําอืน่ ๆ ไดอัตโนมัติโดยไมตอง
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สอบถามทางวิทยุ เชน ปริมาณเชื้อเพลิง, จํานวนอาวุธทีเ่ หลือ หรือใชแบงแยกแยะเปาหมาย เพื่อไมใหโจมตี
เปาหมายเดียวกัน ซึง่ ปจจุบนั ไดรับการติดตั้งกับ บ.F-22
เชนระบบ pacer twin ที่ติดตั้งกับ บ.แบบ F-16 A/B ADF ของกองทัพอากาศไทย เรียกวา AADL(Airto-Air Flight Data Link) สามารถใหขอมูลแกนักบินในหมูบนิ เชน ความเร็วความสูงในหมูบนิ ปริมาณ
เชื้อเพลิง จํานวนอาวุธที่เหลือ หรือใชแบงแยกแยะเปาหมาย เพื่อไมใหโจมตีเปาหมายเดียวกัน pacer twin ที่
ใชกับ บ. F-16 ADF นั้นเปนแบบ Intra Flight คือ ใชในเฉพาะหมูบนิ ไมสามารถติดตอกับอุปกรณหรือ บ.ที่
ไมไดอยูในหมูบ ินได
๒.๓.๓ Satellite Communications
Sat Com เปนระบบการสื่อสารดาวเทียมในยานความถี่ 2 GHz ถึง 14 GHz มีชื่อ
เรียกและมีลักษณะการใชงานที่แตกตางกันออกไป เชน
X-Band อยูในยานความถี่ 2-4 GHz สามารถสงสัญญาน เสียง หรือ ภาพ ความถี่สงู จานเรดาร
ภาครับจะมีขนาดเล็ก สวนใหญจะเปนประเภท เรดารตรวจอากาศ หรือ weather radar
C-BAND อยูในยานความถี่ 4-6 GHz จะมี Area Coverage มากกวา และ Footprint มีรัศมีมากกวา
ใชในขายสื่อสารกระทรวงกลาโหม ขายโทรศัพทมือถือทางไกลระหวางประเทศ
Ku-BAND อยูในยานความถี่ 12-14 GHz มีความเขมสูง footprint เล็กกวา การใชงานสวนใหญ
เกี่ยวกับการสงฐานขอมูลใหญๆ เชน ระบบการเงินธนาคาร ระบบ Cable T.V.
Broad Band Communications เปนระบบการสื่อสารยุคใหมที่มี Band width หรือแถบความถี่กวาง
มีคุณสมบัติในการรองรับสัญญานภาพและเสียงพรอมกัน โดยใชระบบ Fiber optic เปนสื่อสัญญาน ซึ่งเปน
การขยายสัญญานจากยาน C-BAND เปน Ku-BAND โดยจะพัฒนาโดยใชดาวเทียมเปนสื่อสัญญาน
นอกจากระบบ Command Control ที่เปน ground station และ การ ระบบผานดาวเทียมแลว ใน
อนาคตจะมีการรวบรวมระบบบัญชาการการและควบคุม การลาดตระเวนหาขาว มารวมกันและติดตั้งบน บ.
ลําตัวกวาง เรียกวา Multisensor Command Control Aircraft(MC2A) คือ นําอุปกรณของ บ.AWAC บ. Joint
Star และ บ. Rivet Joint มาติดตั้งกับ บ. Boeing 767-400 ER เปนการสนับสนุนแนวความคิด Global Strike
Task Force โดยใชระบบ Single Management System ซึ่งจะมีขีดความสามารถในการควบคุมบังคับบัญชา
บ.ไดทั้ง Air battle controller และ Ground surveillance รวมทั้งสามารถสอดแนมหาขาว (SIGINT) ตลอดจน
สามารถควบคุม UAV และ UCAV ได
๒.๔ ระบบอาวุธอากาศยาน (Weapon System)
ระบบอาวุธจะแบงเปนสองสวนใหญๆ คือ อากาศสูอากาศ และอากาศสูพื้น
๒.๔.๑ อาวุธอากาศสูอากาศ
ระบบอาวุธอากาศสูอากาศระยะปานกลางระยะยิงไกลเกินสายตาที่มีประสิทธิภาพ
เปนที่แพรหลายมีใชงานในประเทศพันธมิตรของสหรัฐอเมริกา รวมถึงประเทศไทยเราดวย ก็คือ
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จรวด AIM-120
AIM-120 AMRAAM (ADVANCED MEDIUM-RANGE AIR-TO-AIR MSL)
เปนจรวจที่ นบ.สามารถทําการยิงในแบบ FIRE AND FORGET คือเมื่อยิงจรวจ
ออกไปแลว นบ.สามารถที่จะบินหนีออกจากพื้นทีด่ ังกลาวไดในทันที ซึ่งจรวจจะนําวิถีดว ยระบบ
RADAR ภายในตัวจรวดเองเขาหาเปาหมายเพื่อทําลายตอไป AIM-120C เปนจรวดนําวิถีอากาศอากาศ ซึ่งถูกออกแบบมาทดแทน AIM-7 Sparrow มีระยะยิงประมาณ 25 miles/45 กิโลเมตร นําวิถี
โดย active pulse-doppler radar ความเร็ว มากกวา 4 Mach สามารถปลดอาวุธทําลายขาศึกทุก
ทาทางบินและทุกความเร็ว
สวนอาวุธนําวิถีดวยความรอนระยะใกล แบบ AIM-9 SIDEWINDER ก็ไดรับการพัฒนามาอยาง
ตอเนื่องเชนกัน จนในปจจุบนั สหรัฐอเมริกา กําลังจะนํา AIM-9X ออกมาใชงาน ซึง่ จะเปนจรวดนําวิถีดวย
ความรอนที่มปี ระสิทธิภาพมาก ยากตอการตอตาน ไมวาจะเปนการปลอยเปาลวงความรอน (FLARES) หรือ
การบินเลีย้ วหนีอยางฉับพลัน เพราะที่ชุดนําวิถีจะใชเทคโนโลยีที่เรียกวา STARING FOCAL PLANE
ARRAYS ตรวจจับหาคลืน่ ความรอน (IR) ไดครอบคลุมทุกยานทําใหสามารถสรางภาพ IR ของเปาหมายได
แลวนําวิธีเขาหา จึงไมสามารถใชเปาลวงไดผล ประกอบกับบริเวณไอพน จะใหแบบ VECTORING NOZZLE
ทําใหจรวดสามารถเปลี่ยนแปลงทิศทางไดทําใหยากตอการบินหลบหนี
MICA
ผลิตโดย บ.Matra Bae Dynamics ประเทศฝรัง่ เศส ซึ่งนับวาเปนนวัตกรรมใหมของจรวดนํา
วิถี ระยะยิงไกลเกินสายตาที่สามารถจรวดที่กาํ ลังพุง เขาหา บ.ของเราและสามารถทําลายเปาหมาย
ไดไกลถึง 28 miles หรือ 50 กิโลเมตร นําวิถีดว ย inertial and Active radar หรือ imaging IR
AIM-132 ASRAAM

(ADVANCED SHORT-RANGE AIR-TO-AIR MISSILE) ASRAAM เปนอาวุธนําวิถีดวยความรอน
ระยะใกล ที่มคี วามคลองตัวและประสิทธิภาพในการทําลายเปาหมายสูง ซึง่ เปนอาวุธนําวิถที ี่สามารถรับชวง
ตอจากจรวดนําวิถีระยะยิงไกลเกินสายตาแบบ AIM-120 ที่มีระยะยิงในชวง 5-50 กิโลเมตร เปนอยางดีดวย
สมรรถนะที่สูงในระยะยิงประมาณ 300 เมตร ถึง 15 กิโลเมตร โครงการนี้ไดเริ่มตนตั้งแตป 1980 โดยความ
รวมมือระหวางประเทศ เยอรมนี กับ อังกฤษ แตไมสามารถตกลงดานความรวมมือทางการคากันได เยอรมนี
จึงถอนตัวออกไปเมื่อป 1990
ASSRAAM เขาประจําการในกองทัพอากาศอังกฤษชวงปลายป 1998 และไดถูกติดตั้งกับ Tornado
F3 และ Harrier GR-7 และจะเปนอาวุธจรวดนําวิถีระยะใกลหลักที่จะทําการติดตั้งกับ บ. Eurofighter ใน
อนาคตตอไป
Python IV

Python IV ผลิตโดย บ. Rafael ประเทศอิสราเอล จัดเปนจรวดนําวิถีระยะใกล 4th Generation คือ
สามารถใชอาวุธแบบ all aspect และ สามารถยิงแบบ off-bore sight คือสามารถใชอาวุธตอเปาหมายโดย
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ไมตองหันหัวเครื่องเขาหาเปาหมาย ประกอบกับประสิทธิภาพของจรวดและรูปทรงทาง Aerodynamics ที่ดี
ทําให Python IV เปนจรวดที่มีอํานาจการทําลายสูง
ไมเพียงแต Python IV สามารถยิงไดจากมุมที่มากกวาจรวดนําวิถีแบบอื่นแลว หลังจากยิงจรวด
ออกไป จรวดยังสามารถรักษาการ track เปาถึงแมจะมีการเปลี่ยนแปลงทาทางบินที่ แรง G สูง ได และแมวา
จรวดจะพลาดเปาในครั้งแรก จรวดก็ยงั สามารถรักษาการ Track เปาหมายในลักษณะ tail chase เพื่อทําลาย
เปาหมายตอไป โดยระยะเวลาในการ engage ประมาณ 30 วินาที ในปจจุบันกําลังจะเขาประจําการใน
ประเทศไทย ณ ฝูงบิน 211 ซึ่งติดตั้งกับ บ. F-5E/F Modify (Tigris) และสามารถใชงานรวมกับ DASH หรือ
(Display And Sight Helmet)
DASH คือชุดอุปกรณที่แสดงภาพบน Helmet นักบิน (Helmet Mounted Sight) สามารถชวยให
นักบินมีความงายในการใชอาวุธโดยเพียงแคมองไปยังเปาหมาย ก็จะทําใหหวั จรวดมองตามไปดวย โดย
ขอมูลที่แสดงบน Helmet นักบินนัน้ จะเปนขอมูลตําแหนงที่ เรดารของเราและจรวด ติดตามตรวจจับ
เปาหมาย และจะบอกวาเมือ่ ไหรที่เปาหมายอยูในระยะยิงทีห่ วังผล (Dynamics Launch Zone:DLZ) โดยที่
นักบินไมจําเปนตองกมลงไปมองใน cockpit และไมจําเปนที่ตองหันหัวเครื่องตามเปาหมายเลย นอกจากนี้
ภาพที่แสดงยังใหขอมูลดานการบิน เกีย่ วกับทาทางการบินและกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอีกดวย
DASH อยูในระหวางการทดสอบเพื่อติดตั้งกับ บ.F-5 E/F ณ ฝูงบิน 211
๒.๓.๒ อาวุธอากาศสูพื้นดิน
ในสวนระบบอาวุธอากาศสูพ นื้ ในปจจุบันไดรับการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว ทําให
อาวุธนั้นมีความแมนยําเที่ยงตรง ใหอํานาจการทําลายมากยิง่ ขึ้น ซึ่งเปนไปตาม CONCEPT ของอาวุธที่
เรียกวา SMART WEAPON การรบในปจจุบันนัน้ จําเปนตองใชอาวุธประเภทนี้มากยิ่งขึ้น เพราะเปาหมายตาง
ๆ นั้น อาจอยูใกลกับพืน้ ที่ของพลเรือน ถาหากผิดพลาดขึ้นมาอาจทําใหประชาชนผูท ี่ไมเกี่ยวของตองสูญเสีย
ชีวิตและทรัพยสินได ซึง่ ระบบอาวุธทีท่ ันสมัยเหลานี้ตอ งประกอบไปดวย ชุดนําวิถี ซึ่งจะเปนอุปกรณหลักใน
การนําทางใหอาวุธสูเปาหมายไดถูกตอง ซึ่งชุดนําวิธนี นั้ มีอยูดวยกันหลายประเภท เชน นําวิถีดวยรังสี
อินฟราเรด นําวิถีดวย LASER และในปจจุบันกําลังไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องก็คอื ระบบนําวิถดี วยดาว
เทียม โดยติดตั้งระบบ GPS ใหกับระเบิด เชน ระเบิด GBU-22 JDAM (JOINT DIRECT ATTACK MUNITION) ซึ่งไดรับการ
พิสูจนความแมนยํามาแลวจากสงครามอัฟกานิสถาน โดย บ.ทิ้งระเบิด B-2 ของอเมริกา ใชระเบิดแบบนี้ทิ้งสูเปาหมายตาง ๆ
โดยสามารถทําลายเปาหมายได โดยใชระเบิด ๑ ลูกตอ ๑ เปาหมาย

ตัวอยางการเปรียบเทียบคาความแมนยําที่เพิม่ ขึ้นภายใตเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อตองการคาความ
แมนยํา 90 % ที่เปาหมายทัว่ ไป ขนาด 60X100 ฟุต
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สวน 1.01 Conflict

จํานวนระเบิด 2000 ปอนด/ลูก

สงครามโลกครั้งที่ ๒ (B-17)

คาความคลาดเคลื่อนที่ระเบิด
ตกหางจากเปาหมาย(ฟุต)
3,300

สงครามเกาหลี (F-84/F-105)

400

176

สงครามอาวเปอรเซีย(F-16)
( Unguided bomb)
สงครามอาวเปอรเซีย
(F-117 PGM) (Precision
Guided Munitions)

200

30

<10

1

9070

บทความ II. จะเห็นไดวาผลของการใชอาวุธที่ตองการตอเปาหมายเดียวในอดีตตองใชเครื่องบินทิง้
ระเบิดจํานวนมากมายมหาศาล แตในปจจุบันหนึง่ เปาหมายตอระเบิดหนึง่ ลูก
อาวุธ อากาศสูพื้นที่สําคัญและไดรับการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอยางตอเนื่องไดแก JDAM

(Joint Direct Attack Munition) , JASSM (Joint Air-to-Surface Stand-off Missile), Small Diameter
Bomb(SDB),
JDAM (Joint Direct Attack Munition)
JDAM ประกอบไปดวย ชุดนําวิถีซึ่งติดที่สวนหาง จะเปนอุปกรณหลักในการนําทางใหอาวุธ
สูเปาหมายไดถูกตอง near precision guided (Smart) ซึ่งชุดนําวิธีนั้น ประกอบดวยระบบ INS/GPS
ติดตั้งกับ Mk.83 ,1000 ปอนด จึงทําใหมีคาความแมนยําสูง มีคุณสมบัติ high altitude all weather
conventional bombing capability และในปจจุบันใหคาความแมนยําของการใชอาวุธ (a circular error
probable) นอยกวา 15 เมตร และกําลังพัฒนาเพือ่ ใหมีคาความแมนยํานอยกวา 10 เมตร สําหรับ
GBU-32 JDAM สามารถปลดจาก บ. F-22 ไดจากความสูงประมาณ 40,000 ฟุต ที่ระยะทาง
ประมาณ 15 ไมล โดยไดรับขอมูลพิกดั จาก บ. กอนปลดผานทาง Mil Std 1760 data bus และขอมูล
จาก INS ในตัว ขณะที่ระเบิดอยูในอากาศ จะ update ขอมูล จากดาวเทียม 24 ดวง เพื่อชวยให
ระเบิดเขาสูเปาหมายไดอยางแมนยํา
JSOW (Joint Stand-Off Weapon)
JSOW เปนอาวุธนําวิถีตระกูล AGM(Air-to-Ground Missile) ,AGM-154A, AGM-154B และ
AGM-154C(NAVY ONLY) ชุดนําวิถีดว ยระบบ INS/GPS ยกเวน AGM-154C ที่ชุดนําวิถีเปนระบบ
INS/GPS&IIR terminal seeker(television and Imaging infrared) ผลิตโดย บริษัท Raytheon รุน
AGM-154C ติดหัวรบ 500 ปอนด unitary สามารถใชอาวุธความสูงต่ําทีร่ ะยะ 15 nm และมากกวา
40 nm ที่ high altitude
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JASSM (Joint Air-to-Surface Stand-off Missile)
JASSM ประกอบไปดวย ชุดนําวิถี ซึ่งจะเปนอุปกรณหลักในการนําทางใหอาวุธสูเปาหมาย
ไดถูกตอง ดวยระบบ Terminal phase infrared seeker with mid-course navigation&INS/GPS back
up terminal guidance โดย บริษัท Lockheed Martin ติดหัวรบ 1000 ปอนด สําหรับเปาหมายที่เปน
hard target penetrator เชน AGM-158A ระยะยิงที่ 115 miles ใหแรงขับดวย Teledyne Continental
Motors สามารถติดตั้งไดกับ F-16, B-52, F/A-18, B-1B และ B-2
Small Diameter Bomb(SDB)
SDB เปนระเบิดรุนใหมซึ่งกําลังไดรับการพัฒนาขึ้นเพื่อใชติดตั้งกับ บ.รบโจมตี
รวมทั้งอากาศยานรบไรนกั บิน (UCAV; Unmanned Combat Aerial Vehicle) ของสหรัฐอเมริกา เปน
ระเบิดที่มีความแมนยําสูง ติดตั้งระบบนําวิถีแบบ INS/GPS เหมือนระเบิด JDAM แตจะมีขนาดที่
เล็กกวา คืออยูใน Class ระเบิดเอนกประสงคขนาด 250 ปอนด ทําให บ.สามารถบรรทุกระเบิด
แบบนี้ไปไดมากขึน้ และเปนการเพิ่มโอกาสในการทําลายเปาหมายตอ 1 เที่ยวบินไดเพิม่ มากขึ้น
ดวย เนื่องจาก SDB เปนระเบิดที่มีขนาดเล็กกวาเมือ่ เทียบกับ JDAM จึงสามารถใชในการทําลาย
เปาหมายที่เปน Pin Point อยูใกลพนื้ ที่ของพลเรือนซึ่งไมเกี่ยวของกับการโจมตีได โดยไมเกิดความ
เสียหายตอทรัพยสนิ ของพลเรือน
SDB สามารถบรรทุกไดกบั บ.แบบตางๆ เชน F-15, F-16, F-117, B-2, F-22, JSF โดย SDB
จะถูกพัฒนาและผลิตออกมา 2 รุน คือ
(1) รุนที่ใชทาํ ลายเปาหมายทีอ่ ยูกับที่ (Fixed and Stationary Targets) โดยจะติดตั้ง
ระบบนําวิถีแบบ INS/GPS
(2) รุนที่ใชทาํ ลายเปาหมายทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงตําแหนง (Mobile and Relocatable
Targets) ซึ่งจะเพิ่มระบบ Terminal Seeker ที่สามารถตรวจหาเปาหมายที่เคลื่อนที่ กอนที่จะนําวิถี
เขาทําลายเปาหมายนั้น
สําหรับโครงการตอไปในการพัฒนาระเบิด SDB จะมีการติดตั้งปกขนาดเล็กซึ่งสามารถกาง
ออกมาหลังปลอยออกจากชองเก็บอาวุธแลว ซึ่งจะเพิ่มรัศมีในการโจมตีไดมากขึน้ และยิ่งกวานั้น
ในโปรแกรมตอไปอาจจะทําใหระเบิดมีขีดความสามารถในการรอนวนรอ (Loiter) เพื่อแยกแยะ
เปาหมายใหชัดเจนกอนเขาทําลายดวย
SDB มีขีดความสามารถในการเจาะทะลุทะลวงเขาไปในพื้นผิวประเภท คอนกรีต โดย
สามารถเจาะ
คอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความหนา 6 ฟุตไดอยางสบาย และเนือ่ งจากใชระบบนําวิถที ี่มคี วามแมนยํา
สูงจึงมีคา ความผิดพลาดจากเปาหมายไมเกิน 8 เมตร เทานัน้
โครงการ SDB นั้นไดเริ่มขึ้นในป ค.ศ. 2001 มี US Air Force เปนเจาของ โครงการ โดยมี 2
บริษัท
คือ Boeing และ Lockheed Martin เปนคูแขงขันในการพัฒนาขั้นแรก ที่เรียกวา Component
Advanced Development Phase หลังจากนั้น US Air Force จะคัดเลือกเพียงบริษัทเดียวเทานั้นทีจ่ ะ
ไดรับสัญญาวาจางเพื่อดําเนินโครงการตอไปในขั้น System Development and Demonstration
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Phase และ Production Phase ซึ่งคาดหมายวาสหรัฐอเมริกาจะสามารถนําระเบิดแบบ SDB มาใช
งานไดตั้งแตป 2006 เปนตนไป
เทคโนโลยีอากาศยานในปจจุบันและในอนาคต จะตองคํานึงถึง เทคโนโลยีลองหนเปนหลัก
ซึ่ง หมายถึงความปลอดภัยจากการตรวจจับไดจากฝายตรงขามและหมายถึงการเล็ดลอดเขาไป
ทําลายเปาหมายไดอยางปลอดภัย ดังจะกลาวถึงรายละเอียดดังนี้
๒.๕ อากาศยานไรนักบิน ( Unmanned Aerial Vehicles) UAV และอากาศยาน
โจมตีไรนกั บิน ( Unmanned Combat Aerial Vehicles)
เทคโนโลยีดา นอากาศยานไรนักบิน ไดรับการพัฒนามาอยางตอเนื่อง เริ่มตั้งแตที่เรียกวา RPV
( Remotely Piloted Vehicles ) มาเปนอากาศยานที่ไมมีนักบินขับ (UAV) เครื่องบินกล ปจจุบันนี้มีใชอยูแลวหลายแบบ
และยังมีการพัฒนาตอไปเพื่อใหสามารถใชอาวุธไดในตัวเองที่เรียกวา UCAV (Unmanned Combat Aerial Vehicles) โดยมี
จุดมุงหมายหลัก คือ ปฏิบัติภารกิจการบินกดดันการตอตานภาคพื้นของขาศึก (Suppression of Enemy Air Defenses:
SEAD) ซึ่งจะตองทําให UAV มีสมรรถนะสูงขึ้น ติดอาวุธไดในตัวเอง บินไดเร็ว และสามารถบินไดนานขึ้น เชน X-45

RQ-4 Global Hawk เปน UAV ขนาดใหญบรรทุกได ๒,๐๐๐ ปอนด เพดานบิน ๖๕,๐๐๐ ฟุต บินได
นานถึง ๔๒ ชัว่ โมง ความเร็วเดินทาง ๓๔๐ ไมลตอชั่วโมง บินไดไกลกวา ๑๓,๕๐๐ ไมลทะเล
RQ-1 Predator เปน UAV ที่บินในระยะสูงปานกลาง เพดานบินประมาณ ๒๕,๐๐๐ ฟุต บินไดนาน
๔๐ ชัว่ โมง ระวางบรรทุก ๔๕๐ ปอนด ความเร็วเดินทาง ๗๐-๑๒๐ ไมลทะเล
Predator B เปน UAV ที่บนิ ในระยะสูง เพดานบินประมาณ ๔๕,๐๐๐ ฟุต บินไดนาน ๒๔ ชัว่ โมง
ระวางบรรทุกมากกวา ๗๕๐ ปอนด ความเร็วเดินทาง ๒๑๐ ไมลทะเล
X-45 Unmanned Combat Aerial Vehicle (UCAV) จะเปน unique UAV ที่บังคับไดจากระยะไกล
มากๆ นักบินอาจจะนั่งอยูในฐานทัพในสหรัฐฯ ขณะที่ ตัวยานปฏิบัติการอยูในอีกซีกโลกหนึ่ง โดยใชระบบ
บังคับผานระบบ High-speed Fiber optic และSatellite communication links (ใยแกวนําแสงความเร็วสูง
และขายการสือ่ สารดาวเทียม) UCAV สามารถบินในทาทางการบิน บวกและลบ 20 G ที่ นักบินไมสามารถ
ทนภารกรรมขนาดนี้ได ดวยสมรรถนะที่เหลือเชื่อเชนนี้ จึงสามารถทํางานที่เสี่ยงอันตรายที่สุดไดสําเร็จ (Dull
Dirty Danger)
จะเห็นไดการเอานักบินออกมาจาก cockpit (หองนักบิน)จะเปนปรากฏการใหม ทีเ่ กื้อประโยชนตอ
การบิน ทัง้ ในดานการแผนแบบและการใชงานอยางมหาศาล เพราะจะทําใหขนาดของตัวเครื่องบินเล็กลง ทํา
ให ภาคหนาตัดเรดาร (Radar cross-section) เล็กตามลงไปดวย ไมตองมีเครื่องวัดตางๆเปนสื่อในการบังคับ
เครื่องบินระหวางนักบินกับเครื่องบิน ไมตองติดตั้งเกาอีด้ ีด ไมตองมีอปุ กรณชวยชีวติ หรือ ตองหากรรมวิธีทาํ
ใหชีวิตดํารงอยูไดในสภาวะแวดลอมที่ผิดปกติ ซึ่งอุปกรณเหลานั้นจะทําใหนา้ํ หนัก ขนาดของเครือ่ งบิน
เพิ่มขึ้น และคิดเปนจํานวนเงินมหาศาล
UCAV สามารถพัฒนาสมรรถนะทางอากาศพลศาสตรใหบินเร็วจนถึงยาน Hypersonic นั่นคือ
ความเร็ว 12-15 mach ที่ระยะสูง 85,00-150,000 ฟุต ความเร็วระดับนี้สามารถโจมตีเปาหมายไดทุกแหง
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ทั่วโลก แตการบินในยาน Hypersonic จะตองพัฒนาเทคโนโลยีทางโครงสรางวัสดุตอไป เพื่อใหสามารถ
ทนความรอนสูงจากการเสียดทานของกระแสอากาศ แตเมื่อจะใชอาวุธก็ตองลดความเร็วลงมาบินในยาน
Subsonic อีก เพราะเทคโนโลยี ปจจุบนั ยังไมสามารถปลดอาวุธไดอยางแมนยําในยานความเร็วเหนือเสียง
ถึงแมวา ราคาของเทคโนโลยี UCAV ขณะนี้จะแพงมาก แตตอไปจะถูกลง และคาดวาจะถูกกวาราคา
ของเครื่องบินขับไลที่สมรรถนะใกลเคียงกันในอนาคตขางหนา แตที่สาํ คัญไปกวานัน้ ถูกเพราะราคาชีวิต
มนุษยที่สามารถจะสงวนรักษาไวได ในทีส่ ุดแลวจะทําให UCAV เปนทางเลือกที่นา จับตามองของการ
พัฒนากําลังทางอากาศในอนาคต
ขอดีและขอเสียของอากาศยานไรนักบิน UAV และอากาศยานโจมตีไรนักบิน (UCAV)
ขอดี ของอากาศยานไรนักบิน ประกอบดวย
- การบินลาดตระเวนในบริเวณที่มีอนั ตรายสูง ที่มีผลกระทบโดยตรงตอความปลอดภัยของนักบิน
- ลดตนทุนการผลิตไดอยางมาก โดยตัดหองนักบิน (Cockpit) และอุปกรณที่เกี่ยวของกับนักบิน
ออกทั้งหมด ซึง่ ทําใหสามารถออกแบบใหเครื่องบินมีขนาดเล็กลง, น้ําหนักเบาและปฏิบัติภารกิจไดคลองตัว
กวา
- สามารถออกแบบใหทนตอแรงโนมถวงของโลกไดสูงกวาระดับที่รางกายของนักบินจะสามารถรับได
ขอเสียที่ควรพิจารณา คือ
- การวางแผนทางยุทธศาสตร เจาหนาที่จะมีประสบการณในการประสานการปฏิบัติภารกิจกับ
เครื่องบินรบพรอมนักบิน
- ประสิทธิภาพในการควบคุมเครื่องบินรบโดยนักบินมีการตอบสนองการตัดสินใจเฉพาะหนาได
ดีกวาผูควบคุมยานบินโจมตีไรผูบังคับ (UCAV) ที่ซึ่งควบคุมอยูแตเพียงหนาคอมพิวเตอรใหเครือ่ งบินปฏิบัติ
เฉพาะภารกิจที่ไดรับการปอนขอมูลเทานัน้
- ตองมีคณะทํางานที่ไดรับการฝกมาอยางดี
- ไมสามารถทํางานในสภาพอากาศแปรปรวนอยางรุนแรงได
- ไมสามารถตัดสินใจตามสถานการณได
๓. กองทัพอากาศกับเทคโนโลยีอากาศยาน 2010
จากคุณลักษณะกําลังทางอากาศที่ตองมีประสิทธิภาพและคุณภาพในดาน ความเร็ว ความออนตัว
พิสัยบิน ความแมนยํา และอํานาจการทําลายสูงภายใตเทคโนโลยีที่มกี ลไกทาง Computer คือ Software
ควบคุมอยูแทบทุกระบบนั้น กองทัพอากาศควรเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับเทคโนโลยีดานนี้อยางไร และทิศ
ทางการใหการศึกษากับนักเรียนนายเรืออากาศควรเปนไปในทิศทางใดเพื่อกองทัพจะไดรับประโยชนสงู สุด
และควรสรางนักเรียนนายเรืออากาศเพื่อตอบสนองความตองการที่แทจริงของกองทัพอากาศอยางไรเพื่อให
พรอมที่กา วไปสู กองทัพอากาศ Digital หรือ D-Airforce
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ตามที่ไดกลาวมาแลววา องคประกอบเทคโนโลยี ของการปฏิบัติการทางอากาศ จะตอง
ประกอบไปดวยเทคโนโลยีอากาศยาน ระบบเครื่องยนต ระบบ Avionics ระบบอาวุธ และ ระบบบัญชาการ
ควบคุม ซึง่ ระบบเหลานี้คือหัวใจหลักของกองทัพ การพัฒนาใหไดผลถูกทางตองเริ่มจากความเขาใจพืน้ ฐาน
อยางจริงจังถูกตองและตองแมนยํา เราไมอาจภูมิใจกับคาผลสัมฤทธิข์ องงานรวม(out come + out put)ของ
กองทัพได ตราบใดก็ตามที่เรายังไมมมี าตราฐาน ไมมีการพัฒนากระบวนการ ไมเขาใจความรูพื้นฐานที่ลึกซึง้
ดีพอที่จะทําใหมีการพัฒนาทั้งระบบ ซึ่งสิ่งเหลานี้จะเปนตัวกําหนดคาดัชนีชี้วัดผลของงานที่ยั่งยืน และเปนมาตราฐาน
ถาจะแบงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของบุคลากรในกองทัพอากาศใหสอดคลองกับความตองการของกองทัพ
อากาศ อาจแบงไดดังนี้

๑.
Platform Technology
หรือเทคโนโลยีดานโครงสรางเครื่องบิน ซึง่ เหลาวิศวกรรมอากาศยานนาจะเปนผูรับผิดชอบโดยตรง
จากตามที่ไดกลาวมาถึงเทคโนโลยีเครื่องบินในอนาคตนัน้ รร.นอ. ควรใหความสําคัญกับเนื้อหาวิชาที่จะ
ปลูกฝงเปนพืน้ ฐานสําคัญใหกับ นนอ. ไมวาจะเปนการใหความรูดานความแข็งแรงของโครงสรางเครื่องบิน
ความเขาใจในการใชวัสดุผสม การศึกษาวิธีหาคาเฉลี่ยของอายุการใชงาน (Mean Time between failure:
MTBF)และการวางแผนในการซอมบํารุงชิน้ สวนอากาศยานใหสอดคลองกับความสําคัญทางดานยุทธการ
การเตรียมบุคลากรรองรับเทคโนโลยีใหม โดยเฉพาะการมีความรูกา วทันกับเทคโนโลยี Design อากาศยาน
แบบใหม
๒.
ระบบเครื่องยนต
ในดานระบบเครื่องยนต เหลา วิศวกรรมอากาศยาน จะเปนผูท ี่มีความรูความเขาใจดานนี้
มากที่สุด การใหความรูพื้นฐานและรูจักกับเครื่องยนตสมัยใหม ตลอดจนระบบการทํางานที่ลดความซับซอน
แตเพิ่มประสิทธิภาพของเครือ่ งยนต ใหสงู ขึ้นขึ้น รวมถึงการศึกษาวัสดุประเภทกาวหนา และการศึกษา
คอมพิวเตอรในระบบ DIGITAL ที่สามารถควบคุมการทํางานของเครื่องยนตโดยตรงใหมีความเขาใจอยาง
ถองแท เพื่อใหการใชงานได ของเครื่องยนตไดถึงขีดความสามารถสูงสุด
๓.
ระบบ Avionics
ในปจจุบนั นับวาเปนวิวัฒนาการขั้นกาวหนาอีกขั้นหนึง่ โดยจะมีตัวกลางคอย Integrate สัญญาน
จากอุปกรณตา งๆ แลวนํามาแสดงผลบนจอภาพ ตัวอยาง เชน MMRC (Modular Multi-Role Computer) ที่
กําลังติดตั้งกับ บ. F-5 Mod อยูในขณะนี้นนั้ จะ เปนตัวควบคุม ทําหนาที่เปนmicro processor ในการ
ควบคุม และศูนยกลางในการประมวลผลขอมูลที่ไดรับจาก Avionics Mux Bus และ Armament Mux Bus
ซึ่งชวยใหทั้งนักบินและเจาหนาที่ซอมบํารุงมีความสะดวกสบายมากยิง่ ขึ้น ชวยทําใหการตรวจสอบหาสาเหตุ
ของขอขัดของที่เกิดกับระบบงายและเร็วขึ้นโดยไมตองรื้อสายไฟหาทัง้ ระบบ ซึง่ MMRC สามารถบอกไดวา
ระบบใดขัดของ และการซอมบํารุงก็จะงายขึ้น โดยสามารถถอดเปลี่ยนชุด MMRC ไดเลย เมื่อมาถึงจุดนี้
คําถามคือวา เจาหนาที่สนับสนุนเหลาไหนจะเปนผูรับผิดชอบในการซอมบํารุงและดูแล MMRC ที่ Integrate
ทั้ง ระบบ Avionics และระบบอาวุธไวดว ยกัน และเจาหนาทีท่ ี่ดูแลรับผิดชอบ มีความรูความชํานาญเกีย่ วกับ
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computer ตัวนี้แคไหน แนนอนที่สุดวาคําถามนี้จะตองถูกยอนกลับไปวา โรงเรียนนายเรืออากาศควรเตรียม
บุคลากรดานนี้โดยเฉพาะหรือไม ซึ่ง เทคโนโลยีเกี่ยวกับการ Integrated System นับวันจะมีบทบาทมาก
ยิ่งขึ้น ดังจะเห็นไดจากเครื่องบินรบสมัยใหมจะใชระบบนี้เปนหลักทัง้ สิ้น เชน F-22 และ JSF เปนตน
๔.
ระบบ บัญชาการและควบคุม Command and Control system
ระบบที่สําคัญอีกระบบหนึ่งซึ่งจะทําใหภารกิจตอบสนองไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไมนั้น คือ ระบบ
บัญชาการควบคุม Command Control ในปจจุบนั การที่จะไดรับขอมูลอยางฉับไวตองเปนในรูปแบบของ
Digital Data Link ซึ่งตองมีบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับ Net work และ Software
ในการที่จะผลิตขาวสารที่แมนยํา รวดเร็ว สําหรับใหผูบงั คับบัญชาตัดสินใจอยางรวดเร็วที่สุด ดังนั้น การ
พัฒนาการศึกษาอยางจริงจังและเปนระบบ โดยนาจะเริ่มสรางพื้นฐานในสถาบันหลัก ทีม่ ีความรูความ
ชํานาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีดาน Command Control โดยตรง
๕.
เทคโนโลยีดานการบริหารจัดการ
ระบบทั้งหลายทั้งมวลที่กลาวไปแลวนั้น จะไมสามารถจัดการใหเปนระบบ หมวดหมู เปนขั้นเปนตอนได ถาไมมี
เทคโนโลยีดานการบริหารจัดการ ซึ่งในอนาคต นอกจากการบริหารกองทัพเพื่อใหสามารถรบไดรับ
ชัยชนะทางยุทธการแลว การบริหารเรื่องการสงกําลังและซอมบํารุงก็เปนปจจัยหลักอันหนึ่งที่เปนสวนสําคัญในการสงผลตอ
การ แพ -ชนะ ของสงคราม การบริหารจัดการที่ดีจะสามารถทําใหอาวุธยุทโธปกรณอยูในสภาพคงความพรอมรบและมี
สํารองทดแทนไดตลอดเวลา ไมเพียงแตการบริหารอาวุธยุทโธปกรณใหคงความพรอมรบไดเทานั้น นักบริหารที่ดีตองหา
กรรมวิธีลดตนทุนแตใหไดผลกําไรและประโยชนที่จะเกิดขึ้นตอหนวยสูงที่สุด ซึ่งในอนาคต กองทัพไมจําเปนตองแบกภาระอัน
หนักอึ้งดานการ ซอมบํารุง การมอบหมายงานใหกับบริษัทเอกชนเขาดําเนินงานแทนในดานการซอมบํารุงนั้น นอกจากจะเกิด
ประโยชนโดยตรงกับทางราชการในดานการปรับลดกําลังพลลงแลว ยังเกิดประโยชนกับประเทศชาติโดยรวมอีกดวย กลาวคือ
การสงเสริมใหเกิดการจางแรงงานภายในประเทศ การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมดานการบิน และการสงเสริมการรวม
ลงทุน ในลักษณะของ Aviation Sector Investment กับประเทศตาง ๆ เชนเดียวกับที่ประเทศไทยอยูในระหวางดําเนินการ
รวมกับ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทั้งนี้และทั้งนั้นกองทัพอากาศจะตองมีเจาหนาที่ที่มีความรูดานบริหารจัดการ(Aviation
Management)และมีความชํานาญดานการชางเขาไปรวมดําเนินงานกับบริษัทเอกชนดวย

จะเห็นไดวานอกเหนือจากการเขาใจและมีความรูเทคโนโลยีทที่ ันสมัย การมียทุ ธวิธีทดี่ ี และการมี
ความรูดานบริหารจัดการที่ดแี ลว บุคลิกภาพ ของผูน ําที่ดี จะเปนสวนประกอบที่สําคัญที่สุดที่พวกเราจะนํา
กองทัพไปสูความสําเร็จ ผูน ําที่เหมาะสมตองมีบุคลิกภาพที่เปยมไปดวยวิสัยทัศน มีความคิดทีม่ องไปไกลเกิน
กวาปญหาเฉพาะหนา มีความคิดอยางนักยุทธศาสตร มีภูมิปญญาทีจ่ ะประยุกต และผนึกทรัพยากรที่มีอยูทงั้
มวล ไดเปนอยางดี โดยมีหลักนิยมและอุดมการณที่ถกู ตองและทันสมัย เปนแนวทางในการปฏิบตั ิตอไป
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บทขยายความ

๑. Nano Technology คือ เทคโนโลยีในการผลิตชิ้นสวนขนาดเล็กมาก 1/1000 เมตร คือ Nano Scale
ดังตัวอยางเชน เราสามารถพิมพ Encyclopedia Britanica ทั้งเลมไดเพียงเทา หัวเข็มหมุด และทุกวันนี้
ประเทศญี่ปุน สามารถสรางรถยนตทมี่ ีกลไกเหมือนรถยนตจริงมีขนาดเทา เมล็ดขาว
เอกสารอางอิง
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