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ในระหวา่งการอภิปรายไม่ไวว้างใจรัฐบาล ประเด็นโครงการจดัซื อจดัจา้ง และโครงการปรับปรุงอาวธุ

ยทุโธปกรณ์ของกองทพัเรือถูกฝ่ายคา้นหยบิเอาไปอภิปรายถึง 2 เรื.อง ซึ. งตอ้งพิสูจน์ความบริสุทธิ1                     

กนัตามกระบวนการยติุธรรมต่อไป ขณะที.ในปีงบประมาณ 2556 กองทพับกก็มีโครงการจดัซื ออาวธุ           

หลายโครงการที.น่าจบัตาเช่นกนั 

โครงการแรก คือ โครงการจดัซื อ เฮลิคอปเตอร์แบบแบล็กกฮอวก์ หรือฮท.60 (UH-60 L Black Hawk)           

ผลิตโดย บริษทั ซิกอร์สกี  แอร์คราฟท ์ประเทศสหรัฐอเมริกา จาํนวน 3 ลาํ ซึ. งถือเป็นลอตสุดทา้ยที.มีการ

จดัซื อในสมยัของ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน อดีตผูบ้ญัชาการทหารบกทั งนี  จากเดิมเฮลิคอปเตอร์แบล็กฮอวก์ 

มีกาํหนดส่งมอบใหก้องทพัประมาณเดือนธนัวาคม 2555 แต่ไดมี้การนาํไปติดตั งระบบเรดาร์ และถึงระบบ

การบินเพิ.มเติม จึงทาํให้ตอ้งเลื.อนการจดัส่งไปประมาณเดือนมิถุนายน 2556 สาเหตุที.ตอ้งจดัซื อเพิ.มเติม 

เนื.องจากเฮลิคอปเตอร์แบล็กฮอวก์ ที.มีอยูใ่นปัจจุบนัไม่เพียงพอต่อภารกิจของกองทพับกนอกจากนี             

พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา ผูบ้ญัชาการทหารบก ไดส้ั.งซื อเฮลิคอปเตอร์แบล็กฮอวก์ เพิ.มเติม                              

โดยเป็นแบล็กฮอวก์รุ่นใหม่ คือ "รุ่นเอม็" ราคาเครื.องละ 1,500 ลา้นบาท จาํนวน 3 เครื.อง ซึ. งทั งหมดจะทาํ

การบินดว้ยระบบดิจิตอล แต่จะไม่มีเรดาร์ เพราะหากติดเรดาร์จะทาํใหต้อ้งเพิ.มงบประมาณอีก 

สาํหรับการจดัซื อแบล็กฮอวก์ รุ่นเอม็ เป็นการจดัซื อแบบแพก็เกจ มีการฝึกสอนนกับิน จาํนวน 12 คน 

รวมทั งช่างเครื.องดว้ย และยงัรวมถึงอะไหล่ในการซ่อมบาํรุง โดยการฝึกสอนจะใชร้ะยะเวลาประมาณ 1 ปี 

โดยนกับิน และช่างเครื.อง จะเดินทางไปฝึกที.สหรัฐอเมริกาปัจจุบนัแบล็กฮอวก์ถูกจดัซื อเขา้มาประจาํการ

รวมทั งสิ น 7 เครื.อง โดยมีแผนจะจดัซื อใหค้รบจาํนวน 33 เครื.อง แต่ปัจจุบนัเหลือเพียง 6 เครื.องเท่านั น 



หลงัจากประสบอุบติัเหตุตกที.เขตอุทยานแห่งชาติแก่นกระจาน เมื.อปี 2554 โดยเหลือแบล็กฮอวก์ประจาํการ

อยูที่.ศูนยก์ารบินทหารบก 5 เครื.อง และประจาํการที.ค่ายอิงคยทุธบริหาร อีก 1 เครื.อง 

โครงการที.สอง โครงการจดัซื อ เฮลิคอปเตอร์แบบลาํเลียงทางธุรการ MI-17 V5 ที.กองทพับกจดัซื อ 

จากประเทศรัสเซีย จาํนวน 3 ลาํ วงเงิน 990 ลา้นบาท เมื.อปี 2555 โดยแบ่งเป็นค่าบาํรุงรักษาภาคพื น  

และหลกัสูตรอบรมนกับินจาํนวน 50 ลา้นบาททั งนี  การจดัซื อเฮลิคอปเตอร์ลาํเลียง MI-17 V5 เป็นการนาํ

เงินงบประมาณที.ไดม้าจากการยกเลิกการซ่อมเฮลิคอปเตอร์แบบฮิวอี  จาํนวน 15 ลาํ วงงบประมาณ 999 ลา้น

บาท ทั งนี  เฮลิคอปเตอร์ลาํเลียง MI-17 V5 สามารถนาํไปใชไ้ดห้ลายภารกิจ ทั งลาํเลียงพลทั.วไป ขนส่ง

บุคคลหรือสิ.งของ งานธุรการโดดร่มสู่พื นที. 

เฮลิคอปเตอร์ลาํเลียง MI-17 V5 มีตวัเครื.องที.ทนทานต่อกระสุนปืนเล็กจากพื นดิน         สามารถจดัที.นั.งให้

ผูโ้ดยสารพร้อมสัมภาระได ้24 นาย และบรรทุกผูโ้ดยสารไดสู้งสุด 36 นาย โดยอนาคตจะมีการซื อเพิ.มเติม

เพื.อรองรับการลาํเลียงพลอีกจาํนวน 3 ลาํ 

โครงการที.สาม โครงการจดัซื อยานเกราะลอ้ยาง รุ่นบีทีอาร์ 3 อี 1 จากประเทศยเูครน โดยเฟสแรก จาํนวน 

110 คนั วงเงินงบประมาณ 3,800 ลา้นบาท ขณะนี ไดท้ยอยส่งมอบแลว้ 97 คนั ส่วนที.เหลืออีก 13 คนั จะมี

การส่งมอบภายในเดือนมกราคม 2556 

รถเกราะลอ้ยางเฟสแรกไดบ้รรจุเขา้ประจาํการที.      กองพนัทหารราบที. 1 กรมทหารราบที. 2 รักษาพระองค ์     

จ.ปราจีนบุรี หรือค่ายจกัรพงษ ์ส่วนเฟสที.สอง กองทพับกไดจ้ดัซื ออีก จาํนวน 121 คนั ใชง้บประมาณทั งสิ น 

4,800 ลา้นบาท โดยจะมีการส่งมอบช่วงแรกในสิ นเดือนธนัวาคม 2555 จาํนวน 30 คนั 

ที.เหลือจะมีการแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ปี 2557 จะส่งมอบให ้60 คนั และที.เหลืออีก 31 คนั จะส่งมอบภายในปี 

2557 โดยทั งหมดจะเขา้ประจาํการที. กองพนัทหารราบที. 1 กรมทหารราบที. 21 จ.ชลบุรี โดยจะมีรถยาน

เกราะเขา้ประจาํการครบทุกกรม ตามแผนจดัโครงสร้างของ พล.ร.2 รอ.ให้เป็น “กองพลยานเกราะ” 

โครงการที.สี.  โครงการจดัซื อ รถถงัรุ่น T-84 OPLOT หลงัจากกระทรวงกลาโหมอนุมติังบประมาณ 7,000 

ลา้นบาท ในการจดัซื อรถถงัรุ่นดงักล่าวจากประเทศยเูครน จาํนวน 54 คนั โดยงบประมาณผกูพนั 3 ปี 

เริ.มตั งแต่ปี 2555-57 

รถถงั รุ่น T-84 OPLOT จะเขา้มาประจาํการ กองพลทหารราบที. 2 รักษาพระองค ์(พล.2 รอ.) จ.ปราจีนบุรี 

จากเดิมที.จะนาํไปประจาํการที.ศูนยก์ารทหารมา้ จ.สระบุรี แต่ พล.อ.ประยทุธ์ ไดจ้ดัโครงสร้างกองทพัใหม่ 

จึงตอ้งการใหไ้ปประจาํการที. จ.ปราจีนบุรี เพื.อเสริมเขี ยวเล็บในพื นที.ฝั.งตะวนัออก 

โครงการที. 5 โครงการจดัซื อ ปืนใหญ่ M 198 จาํนวน 54 กระบอก วงเงิน 850 ลา้นบาท     จากสหรัฐอเมริกา 

โดยจะถูกแบ่งไปประจาํการในค่ายทหาร จ.ปราจีนบุรี จ.ชลบุรี และจ.กาญจนบุรี เพื.อทดแทนปืนใหญ่ขนาด



กลางกระสุนวถีิโคง้ M 114 A1ขนาด 155 มม. ที.ใชม้าตั งแต่ปี 2503 ตามแผนพฒันากองทพับกในพื นที. 

ภาคตะวนัออกและตะวนัตกใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ ทั งนี  ในช่วงปี 2552 กองทพับกไทยไดเ้ดินทางไป

ที.สหรัฐอเมริกาเพื.อเลือกซื อปืนใหญ่ M 198 ที.ถูกเก็บไวใ้นคลงั โดยที.ไม่ไดถู้กนาํมาใชง้าน ซึ. งการจดัซื อใช้

ระบบความช่วยเหลือทางทหาร Foreign Military Sale (FMS) โดยกองทพับกสหรัฐอเมริกาไดท้าํการ

ปรับปรุงปืนใหญ่ M 198 เพื.อใหอ้ยูใ่นคุณภาพที.สมบูรณ์ ซึ. งใชว้งเงินประมาณ 16-17 ลา้นบาท 

ต่อปืนใหญ่ 1 กระบอก ทั งหมดนั น คือ การติดปีก-เสริมเขี ยวเล็บของกองทพับกที. พล.อ.ประยทุธ์ ยนืยนัถึง

ความจาํเป็นในการใชง้าน และความโปร่งใสในการจดัซื อ เพื.อทดแทนของเก่าที.ใชง้านมานานหลายสิบปี 

 


