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บทคัดย่อ 
 
โครงการวิจัยเรื่อง โครงการสรา้งเครื่องบินเป้าสมรรถนะเทียบเท่า SNIPE MK-5  

ด้วยวัสดุผสม 
ผู้อำนวยการโครงการ         พลอากาศโท สราวุธ  กลิ่นพันธุ์ 
นายทหารโครงการ             นาวาอากาศเอก พฤทธิพงษ์  คล้ายเกตุ 
หน่วยเจ้าของโครงการ  ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ 
 
 โครงการสร้างเครื่องบินเป้าสมรรถนะเทียบเท่า SNIPE MK-5 ด้วยวัสดุผสม มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ผลิต บ.เป้าบินพิสัยกลางที่มีสมรรถนะเทียบเท่า SNIPE MK - 5  จำนวน ๔ เครื่อง สำหรับใช้ในการ
ฝึกซ้อมควบคุมการบินในระยะสายตา (ประมาณ ๒ กม.) และใช้เป็นเป้าหมายในภารกิจการยิ งทดสอบ
และประเมินค่าสมรรถนะจรวดสำหรับป้องกันภัยทางอากาศเพื่อใช้งานทดแทนการจัดซื้อจากต่างประเทศ 
ซึ่งมีราคาสูงและใช้ระยะเวลาในการจัดหานาน ตลอดจนปัญหาในการซ่อมบำรุง รวมทั้งเพื่อเป็นการ
พัฒนาความรู้ ความเชียวชาญในด้านวิศวกรรมอากาศยาน และพัฒนาบุคลากรของกองทัพ 
 กองทัพอากาศ มีภารกิจที่สำคัญคือการป้องกันภัยทางอากาศ จึงต้องมีระบบอาวุธที่ทันสมัย และ
มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันภัยทางอากาศ ความจำเป็นที่จะต้องฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ให้เกิด
ความชำนาญในการใช้อาวุธป้องกันภัยทางอากาศอันจะนำไปสู่ประสิทธิภาพในการทำลายอากาศยานของ
ข้าศึกที่เป็นภัยคุกคามเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ตามอนุมัติผู้บัญชาการทหารอากาศ เมื่อ ๔ มกราคม 
๒๕๕๖ ให้ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ (ศวอ.ทอ.) ดำเนิน
โครงการวิจัยและพัฒนา “บ.เป้าบินพิสัยกลางที่มีสมรรถนะเทียบเท่า SNIPE MK-5” เพื่อผลิต บ.เป้าบิน
พิสัยกลางที่มีสมรรถนะเทียบเท่า SNIPE MK–5 สำหรับใช้เป็นเป้าสมมุติแทนอากาศยานของข้าศึก
ทดแทนการจัดซื้อจัดหาจากต่างประเทศ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ฝึกซ้อม
ประจำปีในการใช้อาวุธต่อสู้อากาศยาน RBS-70 ที่มีประจำการอยู่ในกองทัพอากาศ ที่ต้องจำลองการฝึก
ให้มีสภาพใกล้เคียงความเป็นจริง เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการทางยุทธการ ในขั้นตอนการวิจัย
คณะผู้วิจัยฯ ดำเนินการวิจัยโดยการออกแบบและจัดสร้างแม่พิมพ์สำหรับลำตัวของ บ.เป้าบิน อุปกรณ์
ระบบเครื่องยนต์ บ.เป้าบิน การขึ้นรูปชิ้นส่วนต่างๆ เพื่อนำมาประกอบเป็น บ.เป้าบิน การเดินสายระบบ 
และท้ายสุดคือ การนำไปใช้งานโดยการทดสอบภาคพื้นและภาคอากาศ ณ ฝูงบิน ๒๐๗ วัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว ซึ่งผลงานของโครงการนี้จะใช้เป็นต้นแบบในการทดลองใช้งานและพัฒนา บ.เป้าบินให้มี



 
 

ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป ซึ่งนับได้ว่าเป็นการนำผลงานที่เกิดจากการวิจัยพัฒนา ไปสู่การ
นำไปใช้งานจริง  
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คำนำ 
 
 ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศเป็นหน่วยงานวิจัยแต่
เนื่องจากนโยบายการวิจัยและพัฒนาได้มุ่งเน้นเพื่อให้ได้อุปกรณ์ที่สามารถการใช้งานทางยุทธการเป็นหลัก  
จึงใช้วิธีการกำหนดขอบเขตความต้องการของโครงการ (Scope of Project Requirement หรือ SOPR) 
และขอบเขตของงาน (Terms of Reference หรือ TOR) และว่าจ้างให้บริษัทเอกชนซึ่งเป็นคู่สัญญาเป็น
ผู้ดำเนินการพัฒนา บ.เป้าบินสมรรถนะเทียบเท่า Snipe MK-5 โดยในเงื่อนไขการว่าจ้างจะกำหนดให้มีการ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรของกองทัพอากาศ ซึ่งทำให้บุคลากรของกองทัพอากาศมีโอกาสได้เรียนรู้การ
ออกแบบและการปฏิบัติงานด้วยตนเองเมื่อโครงการได้เสร็จสิ้นลงแล้วบุคลากรกองทัพอากาศจะมีศักยภาพ
ในการดำเนินการสร้างประกอบ, แก้ไขและปรับแต่งข้อขัดข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานทางยุทธการ
นอกจากนี้ การติดตามและเรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มพูนความรู้และขีดความสามารถในการซ่อมหรือสร้าง
อุปกรณ์ดังกล่าวได้เอง จะเป็นการพัฒนาเพ่ือการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  
 โครงการสร้างเครื่องบินเป้าสมรรถนะเทียบเท่า SNIPE MK-5 ด้วยวัสดุผสม จึงเป็นโครงการที่
คณะผู้วิจัยฯ ได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพ่ือให้ได้ความรู้พื้นฐานที่สำคัญ เช่น การเลือกใช้ ชุดพัฒนาระบบ  
การติดตั้งเครื่องยนต์ การปรับจูนระบบเพื่อให้ได้สมรรถนะตามต้องการ ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้สามารถนำไป
ขยายผลเพื่อสร้าง บ.เป้าบินที่มีสมรรถนะสูงขึ้นในอนาคต  

 
นาวาอากาศเอก 

  (พฤทธพิงษ์  คล้ายเกต)ุ 
   นายทหารโครงการ  

               โครงการสรา้งเครื่องบินเป้าสมรรถนะเทียบเท่า SNIPE MK-5  
                                           ด้วยวัสดุผสม 

       กันยายน ๒๕๖๐  
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กิตติกรรมประกาศ 
 
  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาและติดตามเทคโนโลยี เกี่ยวกับเครื่องบินเป้าสมรรถนะ
เทียบเท่า SNIPE MK-5 ด้วยวัสดุผสม เพื่อสร้างความรู้และบุคลากรที่มีความสามารถ การรวบรวมองค์
ความรู้ บทความและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประสบการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นองค์ความรู้สำคัญ ใน
การวิจัยพัฒนาสร้างเครื่องบินเป้าสมรรถนะเทียบเท่า SNIPE MK-5 ด้วยวัสดุผสมเพื่อการพึ่งพาตนเอง
ในอนาคต ซึ่งโครงการนี้ดำเนินการสำเร็จไปได้ด้วยดีนั้นคณะผู้วิจัยฯ ต้องขอกราบขอบพระคุณครูบา
อาจารย์ที่ช่วยถ่ายทอดวิชา ตลอดจนผู้บังคับบัญชาของศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบิน
และอวกาศ ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำจนสำเร็จด้วยดี 
 หากประโยชน์และคุณค่าของงานวิจัยนี้มีต่อกองทัพอากาศและประเทศแล้ว คณะผู้วิจัยฯ 
ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณของกองทัพอากาศ บุพการีทหารอากาศ ผู้บังคับบัญชา และครูบา
อาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ทุกท่าน 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

วิทยาการและเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ของโลกมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่
ตลอดเวลา โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านการทหารซึ่งมีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่มีความซับซ้อนและเป็น
ความลับ ทั้งนี้ กองทัพอากาศได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงสนับสนุนงานด้านการวิจัยและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บุคคลากรของกองทัพอากาศเกิดการเรียนรู้เข้าถึงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย นำมาใช้ในการพัฒนาระบบอาวุธยุทโธปกรณ์ เสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและ
ระบบการป้องกันประเทศให้มีขีดความสามารถทัดเทียมกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคภายใต้ข้อจำกัด
ด้านงบประมาณ อีกทั้งสร้างความร่วมมือกับหน่วยเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในประเทศ ตลอดจนส่งเสริม
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อลดการนำเข้ายุทโธปกรณ์จากต่างประเทศ จึงกำหนดนโยบายด้าน
การวิจัยและพัฒนาไว้ โดยหัวข้อย่อยที่สอดคล้องคือ 

จากนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ปี ๒๕๕๖ ในขณะที่เริ่มต้นขอโครงการวิจัย ข้อ ๗  
ด้านการวิจัยและพัฒนา ข้อ ๗.๑ ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา การสร้างนวัตกรรมและค้นคว้าเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เพื่อการดำรงหรือพัฒนาขีดความสามารถสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจหลักของกองทัพอากาศ  
(Core Function) โดยเฉพาะ ระบบตรวจจับอากาศยานไร้นักบิน (UAV) อากาศยานต้นแบบ การ
ปรับปรุงระบบเอวิออนิกส์ (Avionics) ของ บ.ฝึกเพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจ ระบบบัญชาการและ
ควบคุมระบบเครือข่ายทั้งทางการรบและมิใช่การรบ ระบบเครื่องช่วยฝึกจำลอง (Simulator) ระบบ
ประเมินผลการฝึกระบบอาวุธระยะไกล (Standoff Weapon System) และระบบการป้องกันฐานบิน 
ตลอดจนส่งเสริมการนำผลงานไปสู่สายการผลิตเพื่อใช้งานในราชการอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งพัฒนา
องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอากาศยานไร้นักบิน  (UAV) และ บ.ทอ.๖  
(บ.ต้นแบบ) จากนโยบายที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ระบบป้องกันฐานบินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
ป้องกันภัยทางอากาศเป็นงานที่จะสนับสนุนภารกิจหลักของกองทัพอากาศ 
 กองทัพอากาศ มีภารกิจที่สำคัญคือการป้องกันภัยทางอากาศ จึงต้องมีระบบอาวุธที่ทันสมัย 
และมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันภัยทางอากาศ ความจำเป็นที่จะต้องฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ให้
เกิดความชำนาญในการใช้อาวุธป้องกันภัยทางอากาศอันจะนำไปสู่ประสิทธิภาพในการทำลายอากาศ
ยานของข้าศึกที่เป็นภัยคุกคาม เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ตามอนุมัติผู้บัญชาการทหารอากาศ เมื่อ ๔ 
มกราคม ๒๕๕๖ ให้ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ ดำเนิน
โครงการวิจัยและพัฒนา “บ.เป้าบินพิสัยกลางที่มีสมรรถนะเทียบเท่า SNIPE MK-5” เพื่อผลิต บ.เป้า

 



ง 
 

บินพิสัยกลางที่มีสมรรถนะเทียบเท่า SNIPE MK–5 สำหรับใช้เป็นเป้าสมมุติแทนอากาศยานของข้าศึก
ทดแทนการจัดซื้อจัดหาจากต่างประเทศ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ฝึกซ้อม
ประจำปีในการใช้อาวุธต่อสู้อากาศยาน RBS-70 ที่มีประจำการอยู่ในกองทัพอากาศ ที่ต้องจำลองการ
ฝึกให้มีสภาพใกล้เคียงความเป็นจริง เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการทางยุทธการ ซึ่งผลงาน
ต้นแบบนี้จะใช้เป็นต้นแบบในการสร้างและพัฒนา บ.เป้าบิน ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป 
ซึ่งนับได้ว่าเป็นการนำผลงานที่เกิดจากการวิจัยพัฒนา ไปสู่การนำไปใช้งานจริง  
 ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ (ศวอ.ทอ.) มี
หน้าที่ พิจารณา วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล โครงการวิจัยและพัฒนา เป็น
หน่วยงานของกองทัพอากาศที่มีบทบาทและหน้าที่หลักในการบริหารงานโครงการวิจัยต่างๆ ใน 
กองทัพอากาศ ในฐานะคณะผู้วิจัยฯ ดำเนินการวิจัยโดยการออกแบบและจัดสร้างแม่พิมพ์สำหรับ
ลำตัวของ บ.เป้าบิน อุปกรณ์ระบบเครื่องยนต์ บ.เป้าบิน การขึ้นรูปชิ้นส่วนต่างๆ เพื่อนำมาประกอบ
เป็น บ.เป้าบิน การเดินสายระบบ และท้ายสุดเมื่อประกอบเสร็จเป็น บ.เป้าบิน คือ การนำไปใช้งาน
โดยการทดสอบภาคพื้นและภาคอากาศ ณ ฝูงบิน ๒๐๗ วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยที่โครงการนี้
เมื่อเสร็จสมบูรณ์ก็สอดรับกับนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ข้อ ๖.๒ ส่งเสริม 
การนำผลงานวิจัยและพัฒนาการทหารของกองทัพอากาศที่ได้รับรองมาตรฐานยุทโธปกรณ์มา
พิจารณาผลิตขยายผลและนำสู่การใช้งานในกองทัพอากาศเพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อให้
เกิดการนำแนวคิดเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติ  
  
 
 


