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สาธารณรัฐเช็กแสวงหาความร%วมมือด)านอุตสาหกรรมป.องกันประเทศกับประเทศไทย 
 เม่ือ 16 ม.ค. 62 พล.อ.ประวิตร วงษ�สุวรรณ รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม และนาย Andrej Babis 
นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเช็ก หารือร�วมกันในด�านอุตสาหกรรมป�องกันประเทศ โดยเฉพาะด�านการทหารและการ
บิน ซึ่งมีความเป?นไปได�ท่ีจะร�วมกันสนับสนุนการลงทุน เพ่ือพัฒนาโรงงานประกอบและศูนย�อํานวยความสะดวก
ในการบํารุงรักษา ซ�อมแซม และยกเคร่ือง (MRO) ของอากาศยาน การพัฒนาศูนย�ฝKกจําลองการบินระดับภูมิภาค
ในประเทศไทย การอํานวยความสะดวกการลงทุนของสาธารณรัฐเช็กในภาคเชิงพาณิชย� และความร�วมมืออ่ืน ๆ 
ในการวิจัยพัฒนา และการถ�ายทอดเทคโนโลยีจากสาธารณรัฐเช็กให�กับไทย / Jane’s 360 – 18 ม.ค. 62 

 

 

ตัวอย�างภาพ เคร่ืองบิน Yakovlev Yak-130 (Wikipedia) 

 

สปป.ลาวได)รับเคร่ืองบินขับไล% Yak-130 จากรัสเซีย 
เม่ือ 14 ม.ค.62 แหล�งข�าวจาก สปป.ลาว ได�ยืนยันว�า ทอ.ลาวได�รับเคร่ืองบินขับไล� Yakovlev Yak-130 

“Mitten” อย�างน�อยจํานวน 4 ลํา จากรัสเซีย ท้ังน้ี แหล�งข�าวแจ�งว�า Yak-130 ลําแรกมาถึงเวียงจันทน� เมือง
หลวงของ สปป.ลาวตั้งแต�ปลายเดือน ธ.ค. 61 และเคร่ืองบินขับไล�เหล�าน้ีจะถูกส�งเข�าประจําการในอีกไม�กี่เดือน
ข�างหน�า ในภารกิจหลักคือ การฝKกซ�อมรบ / Jane’s 360 – 14 ม.ค. 62 
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ตัวอย�างภาพ ต�นแบบเคร่ืองบิน F-35 Lightning II (Wikipedia) 
 

สิงคโปรHมีแนวโน)มจะจัดหาเคร่ืองบิน F-35 เพ่ือทดแทนเคร่ืองบิน F-16 
 เม่ือ 18 ม.ค. 62 รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหมสิงคโปร�ประกาศว�า เคร่ืองบินขับไล� F-35 Lightning II 
JFS ของ Lockheed Martin มีความเหมาะสมท่ีจะนํามาทดแทนเคร่ืองบินขับไล�อเนกประสงค� F-16C/D ของ
กองทัพอากาศสิงคโปร�ท่ีใช�งานมานาน โดยได�รับการประเมินจากหน�วยงาน Defence Science and 
Technology Agency (DSTA) ว�าควรจะจัดหาในจํานวนน�อยก�อน เพ่ือประเมินความสามารถและความ
เหมาะสมก�อนท่ีจะจัดหาล็อตใหญ� ท้ังน้ี ไม�ได�เปrดเผยว�าจะจัดหาเคร่ืองบิน F-35A แบบบินขึ้นและลงจอดแบบ
ปกติ (CTOL) หรือเคร่ืองบิน F-35B แบบระยะบินขึ้นส้ันและลงจอดแนวดิ่ง (STOVL) ท้ังน้ี กระทรวงกลาโหม
สิงคโปร�จะหารือกับสหรัฐอเมริกาในเบ้ืองต�นก�อนจะตัดสินใจ / Jane’s 360 – 18 ม.ค. 62 

 

 

ตัวอย�างภาพ ต�นแบบเคร่ืองบิน KFX ของ KAI (Wikipedia) 

 

อินโดนีเซียกลับมาจ%ายเงินสนับสนุนโครงการเคร่ืองบิน KFX 
เม่ือ 14 ม.ค. 62 Korean Aerospace Industry หรือ KAI ยืนยันว�าอินโดนีเซียได�เร่ิมกลับมาจ�ายเงินเพ่ือ

สนับสนุนโครงการพัฒนาเคร่ืองบินขับไล� Korean Fighter Xperiment (KFX) อีกคร้ัง โดย KAI ได�รับเงิน 118 
ล�านดอลลาร�สหรัฐจาก กห.อินโดนีเซีย ท้ังน้ี จะมีวิศวกรและเจ�าหน�าท่ีเทคนิคของอินโดนีเซียจํานวน 150 คน 
เดินทางไปเกาหลีใต�เพ่ือเข�าร�วมโครงการพัฒนาเคร่ืองบินขับไล� KFX รัฐบาลอินโดนีเซียตกลงใจท่ีจะร�วมลงทุนกับ
เกาหลีใต�เป?นจํานวนร�อยละ 20 ของค�าใช�จ�ายท้ังหมดในการดําเนินโครงการ / Jane’s 360 – 14 ม.ค. 62 
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ตัวอย�างภาพ เรือโจมตีสะเทินนํ้าสะเทินบกช้ัน Type 071 (Wikipedia) 

 

กองทัพเรือจีนประจําการเรือโจมตีสะเทินน้ําสะเทินบก และเรือพิฆาตรวม 2 ลํา 
กองทัพเรือจีนประจําการเรือโจมตีสะเทินนํ้าสะเทินบกช้ัน Type 071 (Yuzhao) ลําท่ี 6 มีหมายเลขเรือ 

987 คาดว�าจะใช�ช่ือ Wuzshi Shan และเรือพิฆาตช้ัน Type 052D (Luyang III) จัดพิธีประจําการท่ีฐานทัพเรือ 
Zhanjiang โดยเรือท้ัง 2 ลําจะปฏิบัติภารกิจร�วมกับกองเรือทะเลใต�ของจีน / Jane’s 360 – 15 ม.ค. 62 

 

 

ตัวอย�างภาพ เคร่ืองบิน Chengdu J-20 แบบท่ีน่ังเดี่ยว (Wikipedia) 

 

จีนอาจจะกําลังพัฒนาเคร่ืองบินขับไล% J-20 แบบสองที่นั่งลําแรกที่มีคุณสมบัติตรวจจับได)ยาก 
มีรายงานเม่ือ 16 ม.ค. 62 ว�าบริษัท Chengdu Aircraft Industry Group (CAIG) ผู�พัฒนาเคร่ืองบินขับ

ไล�ยุคท่ี 5 J-20 ท่ีมีคุณสมบัติตรวจจับได�ยาก อาจจะกําลังพัฒนารุ�นสองท่ีน่ังเพ่ือให�สามารถใช�งานได�ในหลาย
ภารกิจ เช�น การท้ิงระเบิดทางยุทธวิธี การโจมตีสงครามอิเล็กทรอนิกส� หรือเป?นเคร่ืองบินโจมตีประจําเรือบรรทุก
เคร่ืองบิน ท้ังน้ี สํานักงานข�าวกรองกลาโหมสหรัฐอเมริกา ได�เผยแพร�รายงานเกี่ยวกับแสนยานุภาพทางทหารของ
จีน ซึ่งระบุว�ากองทัพอากาศจีนกําลังพัฒนาเคร่ืองบินท้ิงระเบิดพิสัยกลางและพิสัยไกลท่ีมีคุณสมบัติตรวจจับได�
ยาก Stealth แบบใหม�อยู� / Jane’s 360 – 18 ม.ค. 62 
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ตัวอย�างภาพ เคร่ืองบินสงครามอิเล็กทรอนิกส� EC-1 (Wikipedia) 

 

ญี่ปุGนกําลังจะพัฒนาเคร่ืองบินสงครามอิเล็กทรอนิกสH 
 เม่ือ 15 ม.ค. 62 กระทรวงกลาโหมญี่ปุcนกล�าวว�า กําลังพัฒนาเคร่ืองบินสงครามอิเล็กทรอนิกส�ให�มี
ความสามารถรบกวนสัญญาณเรดาร�และการส่ือสารของฝcายข�าศึกในระยะไกล โดยปฏิบัติตามแผน Mid-Term 
Defense Plan (MTDP) ของกระทรวงกลาโหม ในระยะ 5 ป�ข�างหน�า ท่ีจะเร�งส�งเสริมการวิจัยและพัฒนา
เคร่ืองบินสงครามอิเล็กทรอนิกส� อุปกรณ�สงครามอิเล็กทรอนิกส�กําลังสูง และอุปกรณ�ปล�อยคล่ืนไมโครเวฟ
พลังงานสูง หรือ Electromagnetic Pulse (EMP) / Jane’s – 15 ม.ค. 62 

 

 

ตัวอย�างภาพ ป�นกลเบา (Indiandefencenews) 

 

อินเดียจะจัดหาป[นเล็กสั้นสําหรับการรบระยะประชิด และป[นกลเบาจํานวนมาก 
 กระทรวงกลาโหมอินเดียออกหนังสือขอข�อมูลเพ่ิมเติม (RFI) จากบริษัทท�องถิ่นในอินเดีย สําหรับการ
จัดหาป�นเล็กส้ันสําหรับการรบระยะประชิด (CQB) ขนาด 5.56 x 45 มม. จํานวน 360,000 กระบอก และป�นกล
เบา (LMG) ขนาด 7.62 x 51 มม. จํานวน 40,000 กระบอก ให�กับกองทัพบกอินเดีย ท้ังน้ี การจัดหาเป?นไปตาม
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นโยบาย “Buy and Make” และแผนการจัดซื้อจัดจ�างของกระทรวงกลาโหมอินเดียป� 59 / Jane’s 360 – 16 
ม.ค. 62 

 

กองทัพบกอินเดียพัฒนา Quadcopter 
เม่ือ 11 ม.ค. 62 กองทัพบกอินเดียประกาศว�าได�พัฒนาต�นแบบแพลตฟอร�มท่ีเรียกว�า Quadcopter ติด

อาวุธ เพ่ือใช�ปฏิบัติหน�าท่ีในพ้ืนท่ีความขัดแย�งท่ีรอยแนวต�อเขตแดนระหว�างอินเดียกับจีนและปากีสถาน ต�นแบบ 
Quadcopter ถูกจัดแสดงในงาน Army Technology Seminar-2019 ท่ีกรุงนิวเดลี โดยเร่ิมแรกเม่ือป� 59 
Quadcopter ถูกพัฒนาขึ้นมา เพ่ือใช�ในการสอดส�องดูแล (Surveillance) ใช�งานได�ท้ังกลางวันและกลางคืน และ
ล�าสุดได�ถูกปรับปรุงให�สามารถบรรทุกนํ้าหนักได� 2 กก. ซึ่งประกอบไปด�วยกระสุนป�น เคร่ืองมือปฐมพยาบาล 
ระเบิดแสวงเคร่ืองหรือระเบิดมือ 3 ลูก / Jane’s 360 – 14 ม.ค. 62 

 

 

ตัวอย�างภาพ เฮลิคอปเตอร�โจมตีเบา (LCH) (Wikipedia) 

 

เฮลิคอปเตอรHโจมตีเบา (LCH) ของอินเดียพร)อมปฏิบัติการแล)ว 
 เม่ือ 17 ม.ค. 62 บริษัท Hindustan Aeronautics Limited หรือ HAL ของอินเดียประกาศว�า 
เฮลิคอปเตอร�โจมตีเบา (LCH) พร�อมปฏิบัติการหลังจากเสร็จส้ินการทดสอบระบบอาวุธ โดยก�อนหน�าน้ีประสบ
ความสําเร็จในการทดสอบยิงจรวดอากาศสู�อากาศไปยังเป�าหมายเคล่ือนท่ี ณ เมือง Chandipur ทางชายฝ��ง
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ โดยคาดว�าจะเข�าประจําการในหน�วย Army Aviation Corps (AAC) และ
กองทัพอากาศอินเดีย โดยเป?นเฮลิคอปเตอร�ลําแรกท่ีพัฒนาขึ้นในอินเดีย ท่ีมีความสามารถในการต�อสู�ทางอากาศ 
แบบอากาศสู�อากาศ มีความสามารถบินในระดับต่ํา และบินได�สูงเท�ากับธารนํ้าแข็งเซียเชนบนเทือกเขาหิมาลัย มี
ระบบป�น THL 20 Turret ติดตั้งป�นใหญ� 20 M 621 ขนาด 20 มม. มีตําบลติดอาวุธ 2 จุด สามารถติดตั้งจรวด
ต�อต�านรถถัง NAG จรวดอากาศสู�อากาศ Mistral และลูกระเบิดได� / Jane’s 360 – 17 ม.ค. 62 
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ตัวอย�างภาพ เคร่ืองบิน F-16 ท่ีใช�เช้ือเพลิงชีวภาพ (Bioenergyinternational) 

 

เคร่ืองบิน F-16 ของกองทัพอากาศเนเธอรHแลนดHใช)เช้ือเพลิงชีวภาพแบบผสมร)อยละ 5 
เม่ือ 16 ม.ค. 62 กระทรวงกลาโหมเนเธอร�แลนด�ประกาศว�า เคร่ืองบิน F-16 ท่ีประจําการในฐานทัพ

อากาศ Leeuwarden เร่ิมใช�เช้ือเพลิงชีวภาพ (Biofuel) ผสมร�อยละ 5 ตั้งแต�วันท่ี 14 ม.ค. 62 โดยฐานทัพ
อากาศได�รับเช้ือเพลิงชีวภาพปริจํานวน 400,000 ลิตร ท่ี Recycle มาจากนํ้ามันท่ีใช�ในการปรุงอาหาร ผลิตโดย
บริษัท World Energy จากสหรัฐอเมริกาซึ่งเป?นผู�ผลิตรายเดียวในโลก จัดส�งโดย SkyNRG และ Shell Aviation 
ท้ังน้ี ได�รับการสนับสนุนโดยหน�วยงาน Dutch Defence Materiel Organisation และหน�วยงาน Defence 
Fuel and Supply Service ของเนเธอร�แลนด� / Jane’s 360 – 17 ม.ค. 62 และ Bioenergyinternational – 
16 ม.ค. 62 

 

ตัวอย�างภาพ เคร่ืองบินขับไล� Dassault Rafale M (Wikipedia) 

 

กองทัพเรือฝร่ังเศสรับมอบเคร่ืองบินขับไล%ประจําเรือบรรทุกเคร่ืองบิน Dassault Rafale M  
 เม่ือ 10 ม.ค. 62 กองทัพเรือฝร่ังเศสประกาศว�าได�รับมอบเคร่ืองบินขับไล�ประจําเรือบรรทุกเคร่ืองบิน 
Dassault Rafale M ปรับปรุงใหม�ตามมาตรฐาน F3R ลําแรก มีหมายเลข 30 ซึ่งกําลังเตรียมเข�าสู�การทดสอบ
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โดยศูนย� Naval Aviation Experimental and Evaluation ของกองทัพเรือฝร่ังเศส อยู�ใกล�กับเมือง Marseilles 
หลังจากผ�านการทดสอบจะเข�าประจําการในฝูงบินอากาศนาวี 11 ท่ีเมือง Landivisiau ท้ังน้ี มาตรฐาน F3R 
ประกอบด�วยการปรับปรุงชุดคําส่ังและชุดอุปกรณ�หลักท่ีรวมการบูรณาการอาวุธปล�อยนําวิถีอากาศสู�อากาศพิสัย
ยิงนอกระยะสายตา แบบ MBDA Meteor และอาวุธปล�อยนําวิถีอากาศสู�พ้ืนนําวิถีด�วย Laser แบบ Sagem 
AASM เรดาร� Thales RBE2 AESA และกระเปาะช้ีเป�าหมาย Thales TALIOS ใช�ระบบสงคราม Electronic 
แบบ Thales Spectra ระบบหลีกเล่ียงการบินชนพ้ืนอัตโนมัติ และปรับปรุงกระเปาะเติมเช้ือเพลิงกลางอากาศ
แบบ Buddy-Buddy / Jane’s 360 – 14 ม.ค. 62 

 

 

ตัวอย�างภาพ เคร่ืองบิน Su-57 (Wikipedia) 

 

รัสเซียจะจัดหาเคร่ืองบินขับไล% Su-57 ล็อตที่สองจํานวน 13 ลํา สําหรับกองทัพอากาศรัสเซีย 
รัสเซียมีแผนจะจัดหาเคร่ืองบินขับไล�อเนกประสงค�ยุคท่ี 5 Sukhoi Su-57 ล็อตท่ีสองจํานวน 13 ลํา 

สําหรับกองทัพอากาศรัสเซีย โดยจะลงนามจัดหาในป� 63 คาดว�าจะส�งมอบได�ในป� 68 ท้ังน้ี เคร่ืองบินขับไล�  
Su-57 ล็อตแรกจํานวน 2 ลํา เข�าประจําการในป� 62 และ 63 ตามลําดับ เคร่ืองบิน 2 ลําน้ี ใช�เคร่ืองยนต� 
Turbofan ปรับปรุงใหม� Lyulka AL-41F1 (Product 117) ส�วนเคร่ืองบินในล็อตท่ี 2 น้ัน จะใช�เคร่ืองยนต� 
Lzdeliye 30 (Product 30) / Jane’s 360 – 18 ม.ค. 62 


