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รูปภาพ การแข�งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธีประจําป+ 64 (RTAF News) 

 

กองทัพอากาศไทยจัดพิธีเป%ดการแข)งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธีประจําป2 64 และสาธิตการใช9กําลังทางอากาศ 
เม่ือ 24 ธ.ค. 63 พลอากาศเอก แอร�บูล สุทธิวรรณ ผู�บัญชาการทหารอากาศ เปAนประธานในพิธีเปCดการ

แข�งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธีประจําป+ 64 ณ สนามฝEกใช�อาวุธทางอากาศชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  
โดยกองทัพอากาศได�จัดการแสดงสาธิตการใช�กําลังทางอากาศของฝูงบินและหน�วยกําลังรบ เพ่ือให�หน�วย
เกี่ยวข�องและประชาชนได�ทราบถึงคุณลักษณะ และขีดความสามารถของกําลังทางอากาศ ในการปฏิบัติภารกิจ
เพ่ือความม่ันคงของชาติ ตลอดจนการบรรเทาสาธารณภัย ผ�านการจําลองการปฏิบัติภารกิจในรูปแบบต�าง ๆ เช�น 
การเฝ�าตรวจ การลาดตระเวน การช้ีเป�าทางอากาศ การป�องกันภัยทางอากาศ การโจมตีทางอากาศ  
การสนับสนุนทางอากาศโดยใกล�ชิด การลําเลียงทางอากาศ การควบคุมไฟปMา และการช�วยเหลือประชาชนของ 
ชุดปฏิบัติการแพทย�ฉุกเฉินกองทัพอากาศ ท้ังน้ี การแข�งขันฯ ดังกล�าวมีกําหนดจัดขึ้นระหว�างวันท่ี 16 พ.ย. 63 – 
5 ก.พ. 64 โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือตรวจสอบความพร�อมของหน�วยบิน หน�วยต�อสู�อากาศยาน และหน�วยสนับสนุน
การรบ รวมท้ังเปAนการประเมินขีดความสามารถในการใช�อาวุธของนักบิน ประเมินการปฏิบัติภารกิจของนักบิน
และเจ�าหน�าท่ีสนับสนุนการบินท่ีเกี่ยวข�อง เปAนรายบุคคล หมู�บิน ฝูงบิน โดยจะนําผลการประเมินไปปรับปรุง
แก�ไขการฝEกบิน อีกท้ังยังเปAนการเตรียมความพร�อมในการปฏิบัติภารกิจเพ่ือความม่ันคงของชาติ / RTAF News 
– 24 ธ.ค. 63 
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รูปภาพ พิธีประจําการเคร่ืองบินลําเลียงแบบท่ี 15 ก และเคร่ืองบินฝEกแบบท่ี 21 (RTAF News) 

 

กองทัพอากาศไทยจัดพิธีประจําการเคร่ืองบินลําเลียงแบบที่ 15 ก และเคร่ืองบินฝIกแบบที่ 21  
เม่ือ 21 ธ.ค. 63 พลอากาศเอก แอร�บูล สุทธิวรรณ ผู�บัญชาการทหารอากาศ เปAนประธานในพิธีบรรจุ

เคร่ืองบินลําเลียงแบบท่ี 15 ก (Airbus ACJ320) เข�าประจําการ ณ ฝูงบิน 602 กองบิน 6 ดอนเมือง เพ่ือสนับสนุน
ภารกิจลําเลียงทางอากาศสําหรับการปฏิบัติการทางทหารท่ีมิใช�การรบ ได�แก� การช�วยเหลือทางมนุษยธรรม 
แก�ผู�ประสบภัยทางธรรมชาติ การอพยพคนไทยในต�างแดน และการปฏิบัติการเพ่ือรักษาสันติภาพ ตลอดจนการ
บินรับ-ส�งบุคคลสําคัญทุกระดับ อาทิ องคมนตรี นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ราชอาคันตุกะ หรือแขกของรัฐบาล 
และพิธีบรรจุเคร่ืองบินฝEกแบบท่ี 21 (Diamond DA-40NG) จํานวน 8 ลํา เพ่ือใช�สําหรับการฝEกบินท่ีตอบสนองต�อ
เทคโนโลยีในการบินปcจจุบัน โดยมีระบบควบคุมการบิน และระบบเคร่ืองช�วยเดินอากาศท่ีทันสมัย ซึ่งจะทําให�
นักบินของกองทัพอากาศมีความรู�ความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานกับอากาศยานท่ีสมรรถนะสูงขึ้นได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ โดยบรรจุเข�าประจําการท่ีฝูงบิน 604 กองบิน 6 / RTAF News – 21 ธ.ค. 63 

 

ตัวอย�างรูปภาพ เคร่ืองบินขับไล� F-15SG (Wikipedia) 
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กองทัพอากาศสิงคโปรAต)อสัญญาการสนับสนุนด9านโลจิสติกสAกับบริษัท Boeing สําหรับเคร่ืองบินขับไล) F-15SG 
เม่ือ 21 ธ.ค. 63 บริษัท Boeing ประกาศว�า ได�รับการต�อสัญญาการสนับสนุนด�านโลจิสติกส� 

(Performance-Based Logistics: PBL) คร้ังท่ี 4 สําหรับเคร่ืองบินขับไล� Boeing F-15SG ของกองทัพอากาศ
สิงคโปร� โดยมิได�เปCดเผยมูลค�าของสัญญา ซึ่งการต�อสัญญาในคร้ังน้ี กองทัพอากาศสิงคโปร�มีวัตถุประสงค�เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของฝูงบินขับไล�ให�สามารถปฏิบัติการได�เต็มความสามารถ (Full Capability) ท้ังน้ี ปcจจุบัน
กองทัพอากาศสิงคโปร�มีเคร่ืองบินขับไล� F-15SG เปAนเคร่ืองบินขับไล�โจมตีหลักของกองทัพ และคาดว�าเคร่ืองบิน
รุ�นน้ีจะสามารถปฏิบัติการได�ท่ีจํานวน 40 ลํา โดยเคร่ืองบินลําแรกถูกส�งมอบให�กับกองทัพอากาศสิงคโปร�เม่ือป+ 
พ.ศ. 2552 / Jane’s Defence Weekly – 21 ธ.ค. 63 

 

ตัวอย�างรูปภาพ ระบบอาวุธปล�อยพิสัยกลางพ้ืนสู�อากาศอัตตาจร Aster 30 SAMP/T (Janes/Kelvin Wong) 

 

สิงคโปรAยืนยันการปฏิบัติการของระบบอาวุธปล)อยพิสัยกลางพ้ืนสู)อากาศ Aster 30 SAMP/T 
เม่ือ 17 ธ.ค. 63 กองทัพอากาศสิงคโปร�สาธิตการปฏิบัติการของระบบอาวุธปล�อยพิสัยกลางพ้ืนสู�อากาศ

อัตตาจร (Self-Propelled Medium-Range Surface-to-Air Missile: SAM) Aster 30 SAMP/T ณ ค�าย Lim 
Chu Kang Camp II ทางตะวันตกของสิงคโปร� ท้ังน้ี ระบบดังกล�าวถูกพัฒนาและผลิตโดยบริษัท Eurosam ซึ่ง
เปAนบริษัทร�วมทุนระหว�างบริษัท MBDA และบริษัท Thales ของฝร่ังเศส โดยระบบน้ีถูกใช�งานตลอดเวลาอย�าง
ต�อเน่ืองมาตั้งแต�เดือน ส.ค. 49 จนถึงปcจจุบัน และช�วยเพ่ิมศักยภาพให�กับระบบป�องกันภัยทางอากาศของ
สิงคโปร� (Island Air Defence: IAD) ได�เปAนอย�างดี ท้ังน้ี ระบบ Aster 30 SAMP/T ติดตั้งบนรถบรรทุก 
Rheinmetall MAN แบบ 8X8 TG-Series มีท�อยิงจรวด Aster 30 จํานวน 8 ท�อยิง และเรดาร�แบบ Thales 
Arabel 360 องศา X-Band Multifunction (MFR) / Jane’s Missiles & Rockets – 21 ธ.ค. 63 
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รูปภาพ การทดสอบการบินขึ้นจากทางว่ิง Sky-Jump ของเคร่ืองบินขับไล� F/A-18E/F (US Navy) 

 

สหรัฐอเมริกาทดสอบบินข้ึนจากทางวิ่ง Sky-Jump สําหรับการใช9งานบนเรือบรรทุกเคร่ืองบินของอินเดีย 
 บริษัท Boeing และกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ประสบความสําเร็จในการใช�เคร่ืองบินขับไล� F/A-18E 
หมายเลข BuNo 165167/SD-213 ทดสอบบินขึ้นจากทางว่ิง Sky-Jump ณ สถานีอากาศนาวี รัฐแมริแลนด� โดย
ทางว่ิง Sky-Jump สามารถติดตั้งในเรือบรรทุกเคร่ืองบินแบบ STOBAR (Short Takeoff But Arrested 
Recovery) ของกองทัพเรืออินเดีย เพ่ือใช�ส�งอากาศยานขึ้นทางหัวเรือ และรับอากาศยานกลับลงจอดด�วยการใช�
ตะขอเกี่ยวลวดบนดาดฟ�าบินด�านท�ายเรือ ท้ังน้ี ปcจจุบันกองทัพเรืออินเดียมีเรือบรรทุกเคร่ืองบินแบบ STOBAR 
ใช�ปฏิบัติงานอยู�จํานวน 1 ลํา มีช่ือว�า INS Vikramaditya และเรือลําท่ี 2 คาดว�าจะเร่ิมทดสอบเรือในทะเลช�วง
ต�นป+ 64 / Jane’s Navy International – 23 ธ.ค. 63 

 

ตัวอย�างรูปภาพ รถถังหลัก K2 (Hyundai Rotem) 

ASEAN+6 Defence News 
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บริษัท Hyundai Rotem ได9รับสัญญาการผลิตรถถังหลัก K2 ล็อตที่ 3 สําหรับกองทัพบกเกาหลีใต9 
 เม่ือ 22 ธ.ค. 63 บริษัท Hyundai Rotem ของเกาหลีใต�ประกาศว�า ได�รับสัญญาจัดหารถถังหลัก K2 
Black Panther ล็อตท่ี 3 สําหรับกองทัพบกเกาหลีใต� จากสํานักงานเทคโนโลยีและจัดหายุทโธปกรณ�
กระทรวงกลาโหม (Defense Acquisition Program Administration: DAPA) ของเกาหลีใต� มูลค�าสัญญา 
481.4 ล�านดอลลาร�สหรัฐ โดยมิได�เปCดเผยจํานวนรถถังหลักท่ีจัดหา และมีกําหนดส�งมอบในป+ 66 รถถังหลัก
ดังกล�าวใช�เคร่ืองยนต�ท่ีพัฒนาขึ้นเองในประเทศ และระบบส�งกําลัง (Transmission System) ท่ีผลิตในเยอรมนี 
รถถังมีความยาว 10.8 ม. ความกว�าง 3.6 ม. นํ้าหนัก 56 ตัน ใช�เจ�าหน�าท่ีประจํารถ 3 นาย ทําความเร็วบนถนน
ได�สูงสุด 70 กม./ชม. ติดตั้งป�นลํากล�องเกล้ียง L/55 ขนาด 120 มม. ป�นกลร�วมแกนขนาด 7.62 มม. และบรรจุ
กระสุนขนาด 120 มม. ได�จํานวน 40 นัด นอกจากน้ียังติดตั้งเกราะแบบ Passive Armour ขั้นสูงให�กับป�อมป�น
และตัวถังรถ และติดตั้งเกราะแบบ Explosive Reactive Armour (ERA) บนหลังคาและด�านข�างตัวรถ / Jane’s 
Defence Weekly – 22 ธ.ค. 63 

 

ตัวอย�างรูปภาพ เรือดํานํ้า ช้ัน Arihant (NDTV) 

 

อินเดียมีแผนจะประจําการเรือดําน้ํา ช้ัน Arihant ลําที่ 2 ในช)วงต9นป2 64 
 กองทัพเรืออินเดียมีแผนจะประจําการเรือดํานํ้าพลังงานนิวเคลียร�ติดตั้งขีปนาวุธพิสัยไกล (Nuclear-
Powered Ballistic Missile Submarine: SSBN) ช้ัน Arihant ลําท่ี 2 จากท้ังหมด 4 ลํา ในช�วงต�นป+ 64 ซึ่งเรือ
ดํานํ้าดังกล�าวถูกสร�างและพัฒนาขึ้นเองในประเทศ โดยอู�ต�อเรือ Ship Building Center (SBC) เมืองวิสาขปcตนัม 
ใช�ช่ือว�า INS Arighat มีความยาว 111.6 ม. ความกว�าง 11 ม. กินนํ้าลึก 9.5 ม. ระวางขับนํ้า 6,000 ตัน และ
ขับเคล่ือนด�วยพลังงานนิวเคลียร�เคร่ืองปฏิกรณ�แบบใช�น้ําแรงดันสูงให�กําลัง 82.5 MW เรือสามารถทําความเร็วได� 
24 นอต ขณะดําอยู�ใต�นํ้า และทําความเร็วได� 10 นอต ขณะลอยปร่ิมนํ้า และถูกติดตั้งขีปนาวุธข�ามทวีป 
(Submarine Launched Ballistic Missile: SLBM) K-15 ท่ีมีพิสัยทําการ 750 กม. / Jane’s Navy 
International – 22 ธ.ค. 63 
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ตัวอย�างแบบจําลอง จรวดอากาศสู�อากาศ JNAAM (Japan MoD) 

 

ญี่ปุ>นเดินหน9าพัฒนาอาวุธปล)อยนําวิถีอากาศสู)อากาศ JNAAM ร)วมกับสหราชอาณาจักร 
 เม่ือ 21 ธ.ค. 63 คณะรัฐมนตรีของนายโยชิฮิเดะ ซูงะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุMนอนุมัติแผนการพัฒนาอาวุธ
ปล�อยนําวิถีอากาศสู�อากาศ JNAAM (Joint New Air-to-Air Missile) ร�วมกับสหราชอาณาจักร โดยใช�งบของ
กระทรวงกลาโหมญี่ปุMน 9.7 ล�านดอลลาร�สหรัฐ โดยการพัฒนาอาวุธปล�อยดังกล�าวเข�าสู�ขั้นตอนการพัฒนา
ต�นแบบในป+ 61 และคาดว�าต�นแบบจะเสร็จในป+ 65 จากน้ันท้ังสองประเทศจะประเมินขีดความสามารถ และ
ตัดสินใจร�วมกันในการนําเข�าสู�สายการผลิตเปAนจํานวนมาก (Mass Production) ท้ังน้ีในอนาคต อาวุธปล�อย 
JNAAM อาจจะถูกนําไปใช�ในฝูงเคร่ืองบินขับไล� Lockheed Martin F-35 Lightning II ของท้ัง 2 ประเทศ / 
Jane’s Missiles & Rockets – 22 ธ.ค. 63 
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เซอรAเบียจัดหายานเกราะกันระเบิดและกระสุนปkนเล็ก 
กระทรวงกลาโหมเซอร�เบีย บริษัท Zastava TERVO และบริษัท Zastava Oruzje ของเซอร�เบีย ลงนาม

สัญญาการจัดหายานเกราะกันระเบิดท่ีผลิตในประเทศรุ�นใหม�ล�าสุด ป�นไรเฟCลจู�โจมและอมภัณฑ�ท่ีเกี่ยวข�อง  
โดยยานเกราะกันระเบิดเปAนยานเกราะเบาทางยุทธวิธี รุ�น M-20 ขับเคล่ือน 6 ล�อ และจะเข�าประจําการ 
ในกองทัพเซอร�เบียในป+หน�า ส�วนป�นไรเฟCลจู�โจมเปAนรุ�นท่ีติดตั้งศูนย�ออฟติคัลรุ�นใหม�ท่ีผลิตโดยบริษัท Teleoptik-
Žiroskopi และใช�กระสุนท่ีผลิตจากโรงงานผลิตกระสุน Prvi Partizan Užice (PPU) / Jane’s Defence 
Weekly – 23 ธ.ค. 63 
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กาตารAร)วมมือในการวิจัยและพัฒนากับตุรกี 
มหาวิทยาลัย Hamad Bin Khalifa ของกาตาร�ได�รับมอบทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาจากโครงการวิจัย

และพัฒนาร�วมกันระหว�างกาตาร�และตุรกี (กองทุนวิจัยแห�งชาติกาตาร�และโครงการร�วมทุน TUBUTAK ของตุรกี) 
จํานวน 2 โครงการ โดยโครงการแรกเปAนโครงการสร�างแพลตฟอร�มความปลอดภัยสาธารณะท่ีชาญฉลาดสําหรับ
เมืองอัจฉริยะ (Smart City) โครงการท่ีสองเปAนโครงการดาวเทียม Cubesat เครือข�าย Ka-Band อันเปAนโครงการ
พ้ืนฐานด�านโทรคมนาคมสําหรับเมืองอัจฉริยะในอนาคต โครงการดังกล�าวได�รับทุนจากบริษัทโฮลดิ้ง Barzan ท่ี
กระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทยของกาตาร�เปAนเจ�าของ / Jane’s Defence Industry – 21 ธ.ค. 63 
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รัฐบาลสหรัฐอเมริกาข้ึนบัญชีดําบริษัทของจีนเพ่ิมเติม 
กระทรวงพาณิชย�สหรัฐอเมริกาเพ่ิมรายนามบริษัทสัญชาติจีนท่ีอาจทําการครอบครองเทคโนโลยีทางทหาร

ท่ีมีความอ�อนไหวของสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจส�งผลต�อความม่ันคงแห�งชาติและผลประโยชน�ด�านนโยบาย
ต�างประเทศของสหรัฐอเมริกาได� โดยกําหนดห�ามบริษัทของสหรัฐอเมริกาทําการส�งออกไปประเทศท่ีสาม หรือ
ถ�ายทอดเทคโนโลยีท้ังทางทหารและพลเรือน รวมท้ังหมดกว�า 200 บริษัท เช�น บริษัท China State 
Shipbuilding Corporation (CSSC) รวมท้ังสถาบันวิจัยมากกว�า 20 แห�ง นอกจากน้ี ยังมีบริษัทผลิตอากาศยาน
ไร�คนขับท่ีใหญ�ท่ีสุดในประเทศ คือ บริษัท Shenzhen Da Jiang Innovations Technology Company (DJI) 
บริษัทอุตสาหกรรมพลเรือนในบัญชีดําบริษัทหน่ึง คือ บริษัท Semiconductor Manufacturing International 
Corporation (SMIC) และบริษัทลูกอีกบางบริษัทของ SMIC ได�ถูกขึ้นบัญชีดําไว�เช�นกัน / Jane’s Defence 
Weekly – 21 ธ.ค. 63 

 

ท่ีมาของภาพ: Wikipedia 

 

อียิปตAเร่ิมแปรรูปรัฐวิสาหกิจด9านการผลิตยุทโธปกรณA 
รัฐบาลอียิปต�เร่ิมกระบวนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจด�านการผลิตยุทโธปกรณ� เพ่ือบรรลุเป�าหมายในการพัฒนา

ตัวแบบรัฐวิสาหกิจให�ก�าวหน�า โดยบริษัท National Service Projects Organization ท่ีเปAนบริษัทของกองทัพ ซึ่ง
เดิมทีก�อตั้งมาในป+ พ.ศ. 2522 ด�วยคําส่ังประธานาธิบดี และถูกออกแบบมาเพ่ือให�กองทัพสามารถหาเงินรายได�
ด�วยองค�กรของตนเองและพ่ึงพิงงบประมาณจากรัฐบาลกลางน�อยลง (โดยมีท้ังธุรกิจทําเหมืองถ�านหิน โลหะวิทยา 
ปูนซีเมนต� สร�างถนน และอ่ืน ๆ) มีบริษัทลูกกว�า 10 บริษัท และบริษัท Wataniya Petroleum อันเปAนธุรกิจ
พลังงาน โดยเปAนสองบริษัทของอียิปต�ท่ีในอนาคตกําลังจะถูกแปรรูปจากการท่ีรัฐบาลเปAนเจ�าของมาเปAนของ
เอกชน ผ�านการขายขาดท้ังบริษัทหรือการหาผู�ร�วมลงทุนผ�านตลาดหลักทรัพย� และจะมีบริษัทอ่ืน ๆ ตามมาอีกใน
อนาคต / Jane’s Defence Weekly – 21 ธ.ค. 63 


