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รูปภาพ พิธีเป%ดการฝ'กกองทัพเรือประจําป+ 2563 
 

กองทัพเรือไทยจัดพิธีเป%ดการฝ(กกองทัพเรือประจําป+ 2563 
 เม่ือ 26 ก.พ. 63 พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ� ผู�บัญชาการทหารเรือ เป8นประธานในพิธีเป%ดการฝ'ก
กองทัพเรือประจําป+ 2563 ณ กองบัญชาการหน�วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค�ายกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือเอก ช�อฉัตร กระเทศ รองผู�บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู�อํานวยการฝ'ก
กองทัพเรือประจําป+ 2563 ผู� บังคับบัญชาระดับสูงในกองอํานวยการฝ'กฯ และผู� บังคับบัญชาระดับสูง 
ของกองทัพเรือให�การต�อนรับ วัตถุประสงค�ในการฝ'ก เพ่ือทดสอบกระบวนการวางแผนทางทหาร ทดสอบ
แนวทางการใช�กําลังของกองทัพเรือ และการอํานวยการยุทธ�ตามแผนยุทธการท่ีใช�ในการฝ'ก โดยใช�แนวความคิด
ตามแผนป�องกันประเทศและยุทธศาสตร�กองทัพเรือระยะ 20 ป+ เป8นกรอบแนวทางสําหรับจัดทําแผนยุทธการ 
เพ่ือใช�ในการฝ'ก โดยจะมีการทดสอบการปฏิบัติตามแผนบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพเรือ และแผนเผชิญเหตุ
ของหน�วย ในส�วนของการฝ'กภาคสนาม/ทะเล ซึ่งจะดําเนินการแยกฝ'กตามสาขาปฏิบัติการ การฝ'กช�วยเหลือ 
ด�านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ และการฝ'กยิงอาวุธตามนโยบายผู�บัญชาการทหารเรือ รวมท้ังการฝ'ก
ปฏิบัติการร�วม ระหว�างกองทัพเรือ กองทัพบก และกองทัพอากาศในระดับยุทธวิธี / Royal Thai Navy –  
26 ก.พ. 63 
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ท่ีมาของภาพ: ST Engineering 
 

บริษัท ST Engineering ของสิงคโปร7รายงานผลประกอบการประจําป+ 62  
บริษัท Singapore Technologies Engineering (ST Engineering) ของสิงคโปร� รายงานผล

ประกอบการประจําป+ 62 ท่ีมีรายได�และผลกําไรเพ่ิมขึ้นอย�างมีนัยสําคัญ โดย ST Engineering ให�ความเห็นว�า
เป8นผลมาจากการพัฒนาธุรกิจอย�างต�อเน่ืองและการนําเข�าเทคโนโลยีใหม� ๆ ในคําแถลงการณ�ท่ีได�รับการเผยแพร�
เม่ือ 24 ก.พ. 63 บริษัท ST Engineering กล�าวว�า มีรายได�ระหว�างป+ 62 เพ่ิมขึ้นร�อยละ 17 ของป+ท่ีแล�ว ผลกําไร
ก�อนหักภาษีเพ่ิมขึ้นร�อยละ 12 เป8นเงินประมาณ 499.6 ล�านดอลลาร�สหรัฐ และผลกําไรสุทธิคิดเป8น 415.33 
ล�านดอลลาร�สหรัฐ ท้ังน้ี สัดส�วนการขายผลิตภัณฑ�ภาคพลเรือนและสินค�ายุทโธปกรณ�คิดเป8นร�อยละ 71 และร�อย
ละ 29 ตามลําดับ นอกจากน้ี ST Engineering ยังได�เป%ดเผยว�าเม่ือส้ินเดือน ธ.ค. 62 ได�รับคําส่ังซื้อสินค�าคิดเป8น
มูลค�า 11,210 ล�านดอลลาร�สหรัฐ โดยมูลค�าท่ีต�องส�งมอบภายในป+ 63 อยู�ท่ีประมาณ 4,240 ล�านดอลลาร�สหรัฐ 
/ Jane’s Defence Weekly – 24 ก.พ. 63 

 

 

ตัวอย�างรูปภาพ เฮลิคอปเตอร� MD 530G (MD Helicopters) 
 

มาเลเซียจะไดFรับมอบเฮลิคอปเตอร7 MD 530G จํานวน 6 ลํา ภายในป+ 63 
 เม่ือ 25 ก.พ. 63 พลเอก Ahmad Hasbullah Nawawi ผู�บัญชาการทหารบกมาเลเซียกล�าวว�า มาเลเซีย
จะได�รับมอบเฮลิคอปเตอร�ลาดตระเวน/โจมตีขนาดเบา MD 530G จํานวน 6 ลํา ภายในป+ 63 จากบริษัท MD 
Helicopters (MDHI) หลังผ�านกระบวนการตรวจสอบทางเทคนิค และการฝ'กอบรมช�างเทคนิคและลูกเรือ โดย
มาเลเซียได�จัดหาเฮลิคอปเตอร�ดังกล�าวตั้งแต�ป+ 58 มีแผนให�ประจําการในชายฝz{งตะวันออกของรัฐซาบาห�ในเกาะ
บอร�เนียว ท้ังน้ี MD 530G ทําความเร็วสูงสุด 105 นอต เพดานบิน 16,000 ฟุต และมีพิสัยทําการ 260 ไมล�ทะเล 
/ Jane’s Defence Weekly – 28 ก.พ. 63 และ MD Helicopters  
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รูปภาพ ระบบต�อต�านทางอากาศ Oerlikon SkyShield (DEFPOST) 

 

อินโดนีเซียหาหนทางพัฒนาศักยภาพโดยใชFนโยบายการจัดซื้อแบบชดเชย 
กระทรวงกลาโหมอินโดนีเซียช้ีให�เห็นว�า ได�มีการพยายามเสริมสร�างการกํากับดูแลและการประเมินผล

โครงการท่ีมีนโยบายการจัดซื้อแบบชดเชย (Offset Policy) เข�ามาเกี่ยวข�อง (เกิดขึ้นกับบริษัทคู�สัญญาต�างชาติ) 
ล�าสุด กระทรวงกลาโหมอินโดนีเซียเป%ดเผยว�า มีความตั้งใจให�ผู�ประกอบการในประเทศได�รับการพัฒนาศักยภาพ 
โดยให�เป8นไปตามระเบียบข�อบังคับท่ีมีช่ือเรียกว�า Law 16 ซึ่งกําหนดให�บริษัทต�างชาติต�องทําการจัดหาจาก 
แหล�งภายในอินโดนีเซีย ท้ังน้ี กระทรวงกลาโหมอินโดนีเซียกล�าวว�า เม่ือ 20 ก.พ. 63 ได�จัดการประชุมติดตาม
ความคืบหน�าของโครงการท่ีใช�นโยบายการจัดซื้อแบบชดเชย โดยโครงการดังกล�าวเป8นการจัดหาระบบต�อต�าน
ทางอากาศ Oerlikon SkyShield ซึ่งเป8นผลิตภัณฑ�ของบริษัท Rheinmetall โดยบริษัทน้ีผ�านข�อตกลง 
การชดเชยของอินโดนีเซียด�วยการตกลงว�าจ�างบริษัทสัญชาติอินโดนีเซียเพ่ือให�การสนับสนุนงาน ได�แก�  
การบํารุงรักษา การซ�อมบํารุง การทดสอบ การสอบเทียบ การวินิจฉัยข�อผิดพลาด และการรับรองมาตรฐาน / 
Jane’s Defence Weekly – 25 ก.พ. 63 

 

 

ท่ีมาของภาพ: Wikipedia 
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อินโดนีเซียเตรียมยุทธศาสตร7ปSญญาประดิษฐ7เพ่ือความมั่นคง 
อินโดนีเซียกําลังอยู�ระหว�างการเป%ดตัวยุทธศาสตร�ชาติ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยี 

ท่ีเกี่ยวข�องกับปzญญาประดิษฐ� (Artificial Intelligence: AI) รัฐบาลอินโดนีเซียกล�าวว�า ยุทธศาสตร�ใหม�น้ีตั้งใจ 
ให�เกิดขึ้น เพ่ือสนับสนุนภาคส�วนต�าง ๆ ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมป�องกันประเทศของอินโดนีเซียด�วย โดยเม่ือ  
24 ก.พ. 63 รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการวิจัยและเทคโนโลยี (Minister of Research and Technology)  
นาย Bambang Brodjonegoro ได�กล�าวผ�าน Antara News ซึ่งเป8นหนังสือพิมพ�ของรัฐบาลอินโดนีเซียว�า 
ยุทธศาสตร�ปzญญาประดิษฐ�กําลังผ�านการร�างเอกสารอยู�และจะเร่ิมต�นใช�งานภายในป+ 63 โดยมีรายการลําดับ
ความสําคัญท่ีรัฐบาลอินโดนีเซียต�องให�การสนับสนุน ได�แก� การเสนอข�อจูงใจแก�ธุรกิจขนาดเล็กให�ทําการลงทุน
ด�าน AI และเทคโนโลยีใหม�อื่น ๆ ทําการลงทุนในการฝ'กฝนเพ่ิมทักษะ หาทางดึงดูดนักลงทุนจากต�างชาติ จัดการ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานให�รองรับระบบดิจิทัล และรัฐบาลจะปรับปรุงนโยบายเพ่ือเสริมสร�าง 
การร�วมมือกันทํางานระหว�างกระทรวงต�าง ๆ / Jane’s Defence Weekly – 26 ก.พ. 63 

 

 

ท่ีมาของภาพ: Wikipedia 

 

อินโดนีเซียและฟ%ลิปป%นส7ลงนามบันทึกความเขFาใจดFานอุตสาหกรรมป;องกันประเทศรYวมกัน 
เม่ือ 27 ก.พ. 63 อินโดนีเซียและฟ%ลิปป%นส�ลงนามบันทึกความเข�าใจ (MOU) ณ กรุงจาการ�ตา  

เพ่ือสนับสนุนการมีส�วนร�วมด�านอุตสาหกรรมป�องกันประเทศแบบทวิภาคี และอํานวยความสะดวกในการส�งออก
ของอินโดนีเซียไปยังประเทศอาเซียน โดยกระทรวงกลาโหมอินโดนีเซียกล�าวว�า การลงนาม MOU น้ี เป8น 
การสนับสนุนความร�วมมือด�านอุตสาหกรรมป�องกันประเทศ รวมท้ังการถ�ายทอดเทคโนโลยีระหว�างสองประเทศ 
และหวังว�าบริษัท PT Pindad และบริษัทอ่ืน ๆ ของอินโดนีเซียจะมีโอกาสนําเสนอผลิตภัณฑ�ของตนเองไปยัง
ฟ%ลิปป%นส�ผ�านกลไกระหว�างรัฐบาล ซึ่งก�อนหน�าน้ีในป+ 57 ฟ%ลิปป%นส�ได�จัดหาเรือ Strategic Sea Vessel (SSV) 
ช้ัน Tarlac จํานวน 2 ลํา จากบริษัท PT PAL ของอินโดนีเซีย มูลค�า 92 ล�านดอลลาร�สหรัฐ และจัดหาเคร่ืองบิน
ลําเลียงอเนกประสงค�ขนาดเบา NC212i จํานวน 2 ลํา จากบริษัท PTDI ของอินโดนีเซีย มูลค�า 18.8 ล�าน
ดอลลาร�สหรัฐ / Jane’s Defence Industry – 28 ก.พ. 63 
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ตัวอย�างรูปภาพ เคร่ืองบินรบ J-15 (Wikipedia) 

 

บริษัท Shenyang Aircraft Company ของจีนกลับมาทําการผลิตเคร่ืองบินรบ J-15 อีกคร้ัง 
เม่ือ 21 ก.พ. 63 มีการประกาศและเผยแพร�รูปภาพว�าบริษัท Shenyang Aircraft Company (SAC) 

ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป8นบริษัทลูกของ Aviation Industry Corporation of China (AVIC)  
ได�กลับมาทําหน�าท่ีเป8นบริษัทผู�ผลิตเคร่ืองบินรบอีกคร้ัง ถึงแม�ว�า SAC จะไม�ได�ระบุอย�างเฉพาะเจาะจงว�า
เคร่ืองบินรบตามรูปภาพเป8นเคร่ืองบินแบบใด แต�จากรูปทรงของเคร่ืองบินดังกล�าวทําให�บอกได�ว�าเป8นเคร่ืองบิน
รบ J-15 และในภาพยังมีภาษาจีนซึ่งสามารถแปลความได�ว�า “การกลับมาทําการผลิตอย�างเต็มรูปแบบ” จากการ
ประกาศข�าวน้ี ทําให�คาดได�ว�า การผลิตเคร่ืองบินรบ J-15 ในคร้ังน้ี จะเป8นการผลิตเพ่ือส�งเข�าปฏิบัติหน�าท่ีกับ 
เรือบรรทุกเคร่ืองบิน Shandong (เป8นเรือบรรทุกเคร่ืองบินลําท่ีสองของจีน) ของกองทัพเรือแห�งกองทัพ
ปลดปล�อยประชาชนจีน (People’s Liberation Army Navy: PLAN) / Jane’s Defence Weekly – 25 ก.พ. 63 

 

 

ตัวอย�างรูปภาพ อากาศยานไร�คนขับ Dragon JH-1 (BGJX) 

 

ASEAN+6 Defence News 
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บริษัท BGJX ของจีนเป%ดเผยรายละเอียดของอากาศยานไรFคนขับข้ึน-ลงทางดิ่ง Dragon JH-1  
 ในงาน UMEX 2020 ซึ่งจัดขึ้นระหว�างวันท่ี 23 – 25 ก.พ. 63 ณ เมืองอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส� 
บริษัท BGJX ของจีนเป%ดเผยรายละเอียดของอากาศยานไร�คนขับแบขึ้น-ลงทางดิ่ง (Vertical Take-off and 
Landing: VTOL) Dragon JH-1 ท่ีเป%ดตัวในต�างประเทศเป8นคร้ังแรก โดย Dragon JH-1 เป8นอากาศยาน 
ไร�คนขับอเนกประสงค�สามารถใช�งานได�หลากหลายภารกิจ ได�แก� การเฝ�าระวัง การตรวจการณ� การลาดตระเวน
ตามแนวชายแดน รวมท้ังการปฏิบัติการต�อต�านการก�อความไม�สงบ ท้ังน้ี Dragon JH-1 มีความเร็วสูงสุด 225 กม./
ชม. มีเพดานบิน 3,000 ม. บินได�นาน 3 ชม. มีนํ้าหนัก 550 กก. บรรทุก Payload ได�สูงสุด 180 กก. สามารถ
ติดตั้งอุปกรณ�และอาวุธได�หลายชนิด เช�น ลูกระเบิด จรวดนําวิถีด�วยเลเซอร�/อินฟราเรด และอุปกรณ�สําหรับ 
การเฝ�าระวังและลาดตระเวน ใช�ระบบนําทางผ�านดาวเทียม ได�แก� Beidou, GPS และ GLONASS / Jane’s 
Defence Weekly – 24 ก.พ. 63 

 

 

ตัวอย�างรูปภาพ เคร่ืองบินตรวจการณ�ทางทะเล (Maritime Patrol Aircraft: MPA) P-1 (Wikipedia) 

 

ญี่ปุ3นยืนยันการพัฒนาอาวุธปลYอยทางอากาศแบบใหมYสําหรับตYอตFานเรือผิวน้ํา 
 เม่ือ 28 ก.พ. 63 สํานักงานจัดหา เทคโนโลยีและส�งกําลังบํารุง (Acquisition, Technology, and 
Logistics Agency: ATLA) ภายใต�กระทรวงกลาโหมญี่ปุRน (MOD) กล�าวว�า ญี่ปุRนกําลังพัฒนาอาวุธปล�อยทาง
อากาศ (Air-launch) แบบใหม�สําหรับต�อต�านเรือผิวนํ้า (Anti-ship Missile: ASM) เพ่ือใช�กับเคร่ืองบินตรวจ
การณ�ทางทะเล (Maritime Patrol Aircraft: MPA) P-1 ของกองทัพเรือญี่ปุRน โดย ASM แบบใหม�น้ี สามารถใช�
แทนอาวุธปล�อย Type 91 ท่ีปzจจุบันใช�กับเคร่ืองบิน P-3C Orion และเคร่ืองบิน P-1 ได� และจะพัฒนาให�มีพิสัย
ปฏิบัติการไกลขึ้นกว�าอาวุธปล�อยพ้ืนสู�อากาศ Type 12 ของกองทัพบกญี่ปุRน ท้ังน้ี ส่ือญี่ปุRนรายงานว�า อาวุธ
ปล�อย ASM แบบใหม�จะมีพิสัยทําการไกลถึง 400 กม. / Jane’s Defence Weekly – 28 ก.พ. 63 
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ท่ีมาของภาพ: Wikipedia 

 

อินเดียพยายามสYงเสริมการสYงออกยุทโธปกรณ7เพ่ือเขFาสูYตลาดโลก 
กระทรวงกลาโหมอินเดียเป%ดตัวส่ือส่ิงพิมพ� เพ่ือทําการส�งเสริมการส�งออกยุทโธปกรณ�ไปยังตลาด

นานาชาติ ส่ือส่ิงพิมพ�ดังกล�าวอ�างว�าขณะน้ีอินเดียทําการส�งออกยุทโธปกรณ�ไปยัง 84 ประเทศ โดยยุทโธปกรณ�ท่ี
ทําการส�งออก ได�แก� เส้ือกันกระสุน หมวกกันกระสุน ช้ินส�วนอาวุธป�น เคร่ืองกระสุน แบตเตอร่ี ระบบ
อิเล็กทรอนิกส�ขนาดเล็ก และช้ินส�วนอากาศยานทางทหาร ส�วนแพลตฟอร�มยุทโธปกรณ�ขนาดใหญ� ได�แก� 
เฮลิคอปเตอร�ขนาดเล็กของ Hindustan Aeronautic Limited (HAL) เคร่ืองช�วยฝ'กจําลองเสมือนจริง เรือทาง
ทหารแบบต�าง ๆ ตอร�ป%โดเบา และระบบตรวจการณ�ชายฝz{ง ยุทโธปกรณ�เหล�าน้ีเกิดขึ้นจากความร�วมมือระหว�าง
บริษัทในประเทศอินเดียและบริษัทต�างชาติ โดยท่ีหลาย ๆ ยุทโธปกรณ�ได�รับการสนับสนุนจากโครงการท่ีใช�
นโยบายการจัดซื้อแบบชดเชย (Defence Offset Programmes) / Jane’s Defence Weekly – 27 ก.พ. 63 

 

 

ตัวอย�างรูปภาพ เรือดํานํ้าช้ัน Attack (Navy.gov.au) 
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บริษัท Naval Group รับประกันวYารFอยละ 60 ของงานสรFางเรือดําน้ําจะเปiนการจFางงานบริษัทสัญชาติออสเตรเลีย 
บริษัท Naval Group สัญชาติฝร่ังเศสออกมารับประกันว�า อุตสาหกรรมภายในประเทศออสเตรเลียจะ

ได�รับสัดส�วนการจ�างงานในโครงการสร�างเรือดํานํ้าช้ันโจมตี (Attack-Class Submarines) จํานวน 12 ลํา  
ในประเทศออสเตรเลียเป8นร�อยละ 60 จากมูลค�าโครงการท้ังหมด 55,150 ล�านดอลลาร�สหรัฐ ท้ังน้ี 
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหมออสเตรเลีย พลจัตวา Linda Reynolds ได�รับข�อตกลงใจจากรัฐมนตรีว�าการ
กระทรวงกลาโหมฝร่ังเศส น.ส. Florence Parly ว�าบริษัท Naval Group รับประกันการจ�างงานภายในประเทศ
ออสเตรเลียอย�างน�อยร�อยละ 60 ของมูลค�าโครงการ โดยทางบริษัทเองมีประวัติท่ีผ�านมาว�า ได�จ�างงาน
ภายในประเทศคู�สัญญาสูงกว�าข�อเรียกร�องของรัฐบาลน้ัน ๆ อย�างไรก็ตาม กลุ�มอุตสาหกรรมป�องกันประเทศใน
ออสเตรเลียได�เรียกร�องให�รัฐบาลออสเตรเลียทบทวนโครงการ Australian Industry Capability (AIC) 
Programme อย�างเร�งด�วน เน่ืองจากท่ีผ�านมาบริษัทภายในประเทศไม�ได�รับโอกาสในการจ�างงานอย�างเป8นธรรม 
/ Jane’s Defence Weekly – 26 ก.พ. 63 

 

 

 

ตัวอย�างรูปภาพ เคร่ืองบินฝ'กไอพ�น T-7A Red Hawk (Boeing) 

 

บริษัท Boeing ทดสอบบินเคร่ืองบินฝ(กไอพYน T-7A Red Hawk 
 เม่ือ 27 ก.พ. 63 บริษัท Boeing ประกาศว�า ได�ทําการทดสอบบินเคร่ืองบินฝ'กไอพ�น T-7A Red Hawk 
แบบ 1 เคร่ืองยนต� จากโรงงานท่ีเมือง St. Louis ในรัฐมิสซูรี เป8นเคร่ืองบินท่ีได�รับการพัฒนาร�วมกันระหว�าง
บริษัท Boeing กับบริษัท Saab โดยระหว�างการทดสอบบินได�ทําการดับเคร่ืองยนต� General Electric F404 

World Defence News 
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เป8นเวลา 48 วินาที ท่ีความสูง 20,000 ฟุต และทําการติดเคร่ืองยนต�อีกคร้ัง เพ่ือเป8นการทดสอบด�านความ
ปลอดภัยท่ีสําคัญ ในกรณีท่ีนักบินต�องดับเคร่ืองยนต�เม่ือมีเหตุฉุกเฉินและติดเคร่ืองยนต�ใหม�อีกคร้ัง ซึ่งประสบ
ความสําเร็จในการทดสอบตามความคาดหมาย และเม่ือรวมคร้ังน้ีเป8นการทดสอบบินท่ีมากกว�า 160 เท่ียวบิน
แล�ว ท้ังน้ี กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกามีแผนจะนําเคร่ืองบินฝ'กไอพ�น T-7A Red Hawk มาทดแทนเคร่ืองบิน 
Northrop T-38 Talon ท่ีเข�าประจําการมาตั้งแต�คริสต�ทศวรรษท่ี 1960 โดยเคร่ืองบิน Red Hawk ลําแรกมี
กําหนดส�งมอบ ณ ฐานทัพอากาศ Randolph (AFB) รัฐเท็กซัส ในป+ 66 ซึ่งจะมีความพร�อมปฏิบัติการขั้นต�น 
(Initial Operational Capability: IOC) ในป+ 67 / Jane’s Defence Weekly – 28 ก.พ. 63 


