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รูปภาพ เจ�าหน�าท่ีเตรียมการ CH-4 สําหรับการสวนสนามในวันท่ี 5 ต.ค. 62 (MBDA) 

 

อินโดนีเซียจัดแสดงอากาศยานไร'คนขับ CH-4 ในงานสวนสนามครบรอบ 74 ป4 กองทัพบกอินโดนีเซีย 
 วันท่ี 5 ต.ค. 62 อินโดนีเซียจัดงานสวนสนามครบรอบ 74 ป: กองทัพบกอินเดีย โดยได�เตรียมการนํา
อากาศยานไร�คนขับ CH-4 ท่ีเพ่ิงได�รับมอบจากจีนจํานวน 2 ระบบ จากท่ีจัดหาท้ังหมด 6 ระบบมาจัดแสดงต�อ
สาธารณชนในบริเวณ Taxiway Echo ณ ฐานทัพอากาศ Halim Perdanakusuma ทางตะวันออกของเมือง
จาการ�ตา ท้ังน้ี ระบบอากาศยานไร�คนขับ CH-4 มีพิสัยทําการอยู�ระหว�าง 1,500 – 2,000 กม. ซึ่งสามารถ
ควบคุมผ�านดาวเทียม ท้ังน้ี พล.อ.อ. Hadi Tjahjanto ผบ.กองทัพแห�งชาติอินโดนีเซียกล�าวว�า ก�อนหน�าน้ี CH-4 
ได�เข�าร�วมการฝ̀กซ�อมทางทหารแบบผสมผสาน ณ Situbondo และประสบความสําเร็จในการทดสอบการยิง
จรวด / Jane’s Defense Weekly – 7 ต.ค. 62 
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รูปภาพ พิธีเปjดหน�วยทหารใหม� ในวันท่ี 3 ต.ค. 62 (Army.mil.ph) 

 

กองทัพบกฟCลิปปCนส>เร่ิมใช'งานหนFวยบินทหารบก หนFวยยิงจรวด และหนFวยยิงขีปนาวุธ 
กองทัพบกฟjลิปปjนส�ได�ก�อตั้งและเร่ิมใช�งานหน�วยทหารใหม�จํานวน 3 หน�วย โดยพิธีเปjดหน�วยได�ถูกจัดขึ้น

เม่ือ 3 ต.ค. 62 ท่ี Fort Magsaysay จังหวัด Nueva Ecija การเร่ิมต�นใช�งานหน�วยบินทหารบก หน�วยยิงจรวด 
และหน�วยยิงขีปนาวุธ มีจุดประสงค�ท่ีจะเสริมสร�างความแข็งแกร�งให�แก�กองทัพบกฟjลิปปjนส� เพ่ือรองรับกับภัย
คุกคามท้ังท่ีมีอยู�ในปrจจุบันและท่ีอาจเกิดเพ่ิมขึ้นในอนาคต โดยภารกิจสําคัญ ได�แก� การต�อต�านการก�อการร�าย
และการจลาจล หน�วยบินทหารบกประกอบด�วยเคร่ืองบินป:กตรึงสําหรับปฏิบัติภารกิจพิเศษ และเคร่ืองบินใบพัด
สําหรับปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนติดอาวุธ ภารกิจโจมตีทางอากาศ และการเคล่ือนย�ายผู�ปiวย ส�วนหน�วยยิงจรวด
และหน�วยยิงขีปนาวุธจะช�วยเพ่ิมสมรรถนะการยิงให�ตอบสนองต�อภัยคุกคามและยุติการจลาจลได�อย�างรวดเร็ว / 
Jane’s Defense Weekly – 7 ต.ค. 62 

 

 

 

ตัวอย�างรูปภาพ เรือดํานํ้าดีเซลไฟฟ�าช้ัน KSS-III (DSME) 
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บริษัท DSME ของเกาหลีใต'ได'รับสัญญาออกแบบและสร'างเรือดําน้ําดีเซลไฟฟ@าปรับปรุงใหมF ช้ัน KSS-III 
 เม่ือ 11 ต.ค. 62 บริษัท Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) ของเกาหลีใต�
ประกาศว�า ได�รับสัญญาออกแบบและสร�างเรือดํานํ้าดีเซลไฟฟ�าปรับปรุงใหม� ช้ัน KSS-III มูลค�า 958 ล�านดอลลาร�
สหรัฐ ซึ่งคาดว�าจะเปyนเรือลําแรกของล็อตท่ี 3 ของกองทัพเรือเกาหลีใต� โดยเรือดํานํ้าช้ัน KSS-III มีขนาด 3,000 
ตัน สามารถปฏิบัติการใต�น้ําได�นานขึ้น และติดตั้งอาวุธท่ีมีประสิทธิภาพดีกว�าและมีความเร็วมากกว�ารุ�นก�อนหน�า 
ท้ังน้ี ในป: 59 บริษัท DSME ได�รับสัญญาออกแบบและสร�างเรือดํานํ้าดีเซลไฟฟ�าลําแรกของล็อตท่ี 2 เช�นกัน ซึ่ง
บริษัทเสร็จส้ินขั้นตอนการออกแบบในป: 61 นอกจากน้ี ในการสร�างเรือดํานํ้าดีเซลไฟฟ�าล็อตแรกของกองทัพเรือ
เกาหลีใต� บริษัทฯ ได�รับสัญญาและเปyนผู�สร�างเรือดํานํ้าลําแรกและลําท่ีสอง โดยเรือลํานํ้าลําท่ี 3 สร�างโดยบริษัท 
Hyundai Heavy Industries (HHI) / Jane’s Defence Weekly – 11 ต.ค. 62 

 

 

รูปภาพ เคร่ืองบินขับไล�อเนกประสงค� Rafale (Dassault Aviation) 

 

ฝร่ังเศสสFงมอบเคร่ืองบินขับไลF Rafale ลําแรกให'กับอินเดีย 
 เม่ือ 8 ต.ค. 62 บริษัท Dassault Aviation จัดพิธีส�งมอบเคร่ืองบินขับไล�อเนกประสงค� Rafale แบบสอง
เคร่ืองยนต�ลําแรกจากท้ังหมด 36 ลํา ให�อินเดีย ณ โรงงานประกอบอากาศยานของบริษัทฯ เมือง Mérignac โดย
เปyนส�วนหน่ึงของสัญญาจัดหาเม่ือเดือน ก.ย. 59 มูลค�าสัญญา 8,710 ล�านดอลลาร�สหรัฐ ท้ังน้ี นายรานาธ ซิงห� 
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหมอินเดียกล�าวว�า เคร่ืองบินดังกล�าวจะช�วยเพ่ิมขีดความสามารถของ
กองทัพอากาศอินเดีย และเปyนการเสริมสร�างความสัมพันธ�ทางยุทธศาสตร�ระหว�างอินเดียและฝร่ังเศส และกล�าว
ขอบคุณรัฐบาลฝร่ังเศสท่ีให�การสนับสนุน และฝ̀กอบรมนักบินของกองทัพอากาศอินเดีย ซึ่งคาดว�าเคร่ืองบินลํา
ดังกล�าวจะถูกส�งไปยังกองทัพอากาศ Ambala ของอินเดียพร�อมกับเคร่ืองบินอีก 3 ลํา ในเดือน พ.ค. 63 โดย
เคร่ืองบินท้ัง 36 ลํา มีกําหนดส�งมอบภายในเดือน เม.ย. 65 / Jane’s Defence Weekly – 8 ต.ค. 62 
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ตัวอย�างรูปภาพ เรือดํานํ้า ช้ัน Attack (Navy.gov.au) 

 

บริษัท Safran ของฝร่ังเศสได'รับสัญญาออกแบบระบบอํานวยการรบสําหรับเรือดําน้ําออสเตรเลีย 
 เม่ือ 8 ต.ค. 62 กระทรวงกลาโหมออสเตรเลียประกาศว�า บริษัท Safran Electronics & Defense ของ
ฝร่ังเศสได�รับสัญญาออกแบบ 3 ส�วนประกอบหลักของระบบอํานวยการรบสําหรับโครงการเรือดํานํ้าในอนาคต
ของออสเตรเลีย มูลค�าสัญญา 24.8 ล�านดอลลาร�สหรัฐ โดยบริษัท Safran จะส�งข�อมูลรายละเอียดการออกแบบ
เบ้ืองต�นของระบบกล�อง Optronic Search and Attack Mast ระบบเรดาร�นําทาง และระบบ Navigation 
Data Distribution ซึ่งเปyนส�วนประกอบของระบบอํานวยการรบของเรือดํานํ้า ท้ังน้ี จากข�อมูลโครงการ Project 
SEA 1000 ของกองทัพเรือออสเตรเลีย มีการจัดหาเรือดํานํ้าช้ัน Attack จํานวน 12 ลํา เข�าประจําการประมาณป: 
ค.ศ. 2035 โดยรัฐบาลออสเตรเลียได�ลงนามข�อตกลงความร�วมมือกับกลุ�มบริษัท Naval Group ของฝร่ังเศส เม่ือ
เดือน ก.พ. 62 เพ่ือยืนยันข�อกําหนดการออกแบบขั้นสุดท�ายของเรือดํานํ้าช้ัน Attack ซึ่งท้ังหมดจะถูกสร�างใน 
Osborne ทางตอนใต�ของออสเตรเลีย / Jane’s Navy International – 9 ต.ค. 62 

 

 

 

รูปภาพ ระบบอากาศยานไร�คนขับขนาดเล็ก NX70 (MBDA) 

World Defence News 
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ฝร่ังเศสรับมอบอากาศยานไร'คนขับขนาดเล็ก NX70 ล็อตสุดท'าย 
 เม่ือ 30 ก.ย. 62 หน�วยงาน Direction Générale de l’Armement (DGA) ของฝร่ังเศสประกาศบน
เว็บไซต�ว�า ได�รับมอบอากาศยานไร�คนขับขนาดเล็ก NX70 ล็อตสุดท�ายจํานวน 27 ระบบ จากบริษัท Novadem 
ทางบริษัทฯ กล�าวว�า NX70 มากกว�า 50 ระบบ ถูกส�งให�กับกองกําลังภาคพ้ืนฝร่ังเศสหลักจากผ�านเกณฑ�การ
ประเมินทางเทคนิคจากกองทัพ โดยอากาศยานไร�คนขับ NX70 1 ระบบ ประกอบด�วยอากาศยานไร�คนขับ 2 ลํา 
และสถานีควบคุมภาคพ้ืน 1 ชุด ท้ังน้ี DGA ได�เร�งจัดหาระบบดังกล�าวเม่ือปลายป: 61 หลังจากได�รับการร�องขอ
จากกองทัพฝร่ังเศสเพ่ือการปฏิบัติการเร�งด�วนในภารกิจต�างประเทศ โดยระบบน้ียังคงมีข�อจํากัดในเร่ืองของ
ความสามารถในการตรวจจับ และการถูกรบกวนสัญญาณ / Jane’s Defense Weekly – 7 ต.ค. 62 

 

 

ตัวอย�างรูปภาพ เคร่ืองบินขับไล� F-35 (Lockheed Martin) 

 

เนเธอร>แลนด>จัดหาเคร่ืองบินขับไลF F-35 เพ่ิมเติมจํานวน 9 ลํา 
 เม่ือ 8 ต.ค. 62 กระทรวงกลาโหมเนเธอร�แลนด�ประกาศในเว็บไซต�ว�า จะจัดหาเคร่ืองบินขับไล� F-35 
เพ่ิมเติมจํานวน 9 ลํา ซึ่งจะทําให�กองทัพอากาศเนเธอร�แลนด�มีเคร่ืองบินขับไล� F-35 รวม 46 ลํา การจัดหาคร้ังน้ี
จะเปyนการช�วยลดภาระของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานหลายภารกิจพร�อมกัน ช�วยลดจํานวนช่ัวโมงบินของเคร่ืองบินแต�
ละลํา และช�วยให�กองทัพสามารถเตรียมพร�อมรับมือกับเหตุการณ�ในช�วงวิกฤตได�อย�างรวดเร็ว โดยมีความ
จําเปyนต�องสร�างโรงจอดเคร่ืองบินใหม� หรือดัดแปลงโครงสร�างท่ีมีอยู�เดิม ท้ังน้ี คาดว�าจะใช�งบประมาณ 1,100 
ล�านดอลลาร�สหรัฐ ซึ่งได�รับการอนุมัติงบประมาณไว�แล�ว / Jane’s Defense Weekly – 9 ต.ค. 62  
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รูปภาพ ต�นแบบอาวุธปล�อยความเร็วเหนือเสียงพิสัยไกล Bliskavka (Reuben Johnson) 

 

บริษัท Yuzhnoye ของยูเครนเปCดตัวต'นแบบอาวุธปลFอยความเร็วเหนือเสียง Bliskavka 
 บริษัท Yuzhnoye ของยูเครนเปjดตัวต�นแบบอาวุธปล�อยอากาศสู�พ้ืน (Air-to-surface Missile : ASM) 
พิสัยไกลความเร็วเหนือเสียง Bliskavka ในงาน Arms and Security 2019 จัดขึ้นระหว�างวันท่ี 8 – 11 ต.ค. 62 
ณ เมืองเคียฟ ประเทศยูเครน โดยอาวุธปล�อยดังกล�าวมีศักยภาพเทียบเท�ากับอาวุธปล�อย Kh-31 ของรัสเซีย แต� 
Bliskavka จะมีความเร็วสูงกว�า 3.5 มัค และมีพิสัยทําการไกลกว�า Bliskavka ถูกพัฒนาโดยบริษัทต�าง ๆ ใน
ประเทศยูเครน ได�แก� บริษัท Yuzhnoye ออกแบบโครงจรวด บริษัท Lvchenko ออกแบบมอเตอร� Ramjet 
บริษัท Zaparozhye ออกแบบเคร่ืองยนต� เปyนต�น ท้ังน้ี เบ้ืองต�นมีแผนจะใช�เปyนอาวุธของเคร่ืองบินโจมตี 
Sukhoi Su-24 ของยูเครน / Jane’s Defence Weekly – 10 ต.ค. 62 

 

 

รูปภาพ เฮลิคอปเตอร� Mi-8MSB-V ได�รับการปรับปรุงโดยยูเครน (Reuben Johnson) 
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ยูเครนแสดงขีดความสามารถในการซFอมแซมและปรับปรุงเฮลิคอปเตอร>ของรัสเซีย 
 ยูเครนจัดแสดงเฮลิคอปเตอร� Mil Mi-17 และ Mi-2 ท่ีได�รับการซ�อมแซมและปรับปรุงใหม� ในงาน Arms 
and Security 2019 จัดแสดง ณ กรุงเคียฟ ประเทศยูเครน ระหว�างวันท่ี 8 – 11 ต.ค. 62 โดยบริษัท Motor 
Sich และบริษัท Aviakon ของยูเครนเปyนผู�ซ�อมแซมและปรับปรุงเฮลิคอปเตอร�ดังกล�าว เฮลิคอปเตอร� Mi-17 ถูก
เปล่ียนเคร่ืองยนต� Turboshaft ใหม�เปyนรุ�น TV3-117VMA-SBM1 Series 5 ซึ่งมีอายุการใช�งานนานกว�า
เคร่ืองยนต�ตัวเก�าร�อยละ 30 และประหยัดเช้ือเพลิงมากกว�า นอกจากน้ี ยังเปล่ียนมาใช�วัสดุ Kevlar แทนแผ�น
เกราะภายในเพ่ือลดนํ้าหนักของเฮลิคอปเตอร�ลง โดยสามารถบรรทุกของได�หนัก 6 ตัน ภายในห�องคนขับถูก
เปล่ียนใหม�เกือบท้ังหมด รวมท้ังหน�าจอแสดงผล จอเรดาร�และ Sensor Ball ท้ังน้ี เฮลิคอปเตอร�ถูกตั้งช่ือใหม�ว�า 
Mi-8MSB-V และจะติดตั้งยุทโธปกรณ�ท่ีผลิตจากยูเครนท้ังหมด / Jane’s Defence Weekly – 10 ต.ค. 62 

 

 

ตัวอย�างรูปภาพ เคร่ืองบิน CN235 (Wikipedia) 

 

รัฐบาลไอร>แลนด>สนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดหาเคร่ืองบินและยานหุ'มเกราะลําเลียงพล 
รัฐบาลไอร�แลนด�กําลังเพ่ิมงบประมาณป: 63 ให�แก�กระทรวงกลาโหมไอร�แลนด�ขึ้นอีกเปyนจํานวน 35.48 

ล�านดอลลาร�สหรัฐ เอกสารแสดงงบประมาณอย�างเปyนทางการท่ีถูกเผยแพร�เม่ือ 8 ต.ค. 62 แสดงให�เห็นว�า
งบประมาณได�เพ่ิมขึ้นอีกร�อยละ 3.2 จากการประมาณการ ยอดใช�จ�ายรวมของกระทรวงกลาโหมไอร�แลนด�จะ
เพ่ิมขึ้นร�อยละ 6.6 ในป: 63 (คิดเปyน 126.13 ล�านดอลลาร�สหรัฐ) ก�อนท่ีจะเพ่ิมขึ้นเปyน 133.94 ล�านดอลลาร�
สหรัฐและ 139.52 ล�านดอลลาร�สหรัฐในป: 64 และป: 65 ตามลําดับ ในป: 63 ไอร�แลนด�จะจัดหาเคร่ืองบิน CASA 
CN235s จํานวน 2 ลํา แต�ในขณะเดียวกันบริษัท Airbus ได�ย่ืนข�อเสนอสําหรับเคร่ืองบิน C-295s จํานวน 2 ลํา 
ด�วยราคาขาย 66.97 ล�านดอลลาร�สหรัฐ นอกเหนือจากเคร่ืองบิน CASA CN235s รัฐบาลไอร�แลนด�จะจัดหา
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เคร่ืองบิน Pilatus PC-12NGs จํานวน 3 ลํา มูลค�า 35.72 ล�านดอลลาร�สหรัฐ เพ่ือใช�ทดแทนเคร่ืองบิน Cessna 
172H Skyhawks จํานวน 5 ลํา ท่ีประจําการอยู� ย่ิงไปกว�าน้ัน รัฐบาลไอร�แลนด�ยังจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหา
ยานหุ�มเกราะลําเลียงพล Mowag Piranha Armoured Personnel Carriers อีกด�วย / Jane’s Defence 
Weekly – 8 ต.ค. 62 

 

 

รูปภาพ ประธานาธิบดี วลาดิเมีย ปูตินของรัสเซีย แถลงการณ�เม่ือ 3 ต.ค. 62 (Reuters) 

 

รัสเซียเข'าชFวยเหลือจีนในการพัฒนาระบบแจ'งเตือนขีปนาวุธ 
เม่ือ 3 ต.ค. 62 ท่ีสโมสร Valdai Discussion Club เมือง Sochi ประเทศรัสเซีย ประธานาธิบดี วลาดิเมีย 

ปูติน ของรัสเซียประกาศว�า รัสเซียกําลังสนับสนุนการพัฒนาระบบแจ�งเตือนขีปนาวุธให�แก�จีน ระบบแจ�งเตือน
ขีปนาวุธดังกล�าวจะเสริมสร�างศักยภาพในการป�องกันตนเองของจีน ซึ่งขณะน้ีมีเพียงสหรัฐอเมริกาและรัสเซีย
เท�าน้ันท่ีมีระบบเช�นน้ีอยู�ในครอบครอง ประเด็นน้ีถูกรายงานอย�างแพร�หลายในแหล�งข�าวในประเทศรัสเซียและ
ส่ือตะวันตก แต�แทบไม�มีการพูดถึงในส่ือของจีน ประธานาธิบดีปูตินไม�ได�ให�รายละเอียดของขอบเขตความร�วมมือ
ว�า เทคโนโลยีจะได�รับการแบ�งปrนจากรัสเซียเพียงใดและส�วนใดของระบบแจ�งเตือนขีปนาวุธจะเปyนประโยชน�ต�อ
จีน ท้ังน้ี ยังไม�เปyนท่ีชัดเจนว�าจีนมีความจําเปyนต�องพ่ึงพารัสเซียในการพัฒนาระบบแจ�งเตือนขีปนาวุธ / Jane’s 
Defence Weekly – 8 ต.ค. 62 
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ตัวอย�างรูปภาพ เคร่ืองบินรบ F/A-18 Hornet (Wikipedia) 

 

กองทัพเรือสหรัฐอเมริกาปลดระวางเคร่ืองบินรบ F/A-18A-D Hornets ออกจากภารกิจแนวหน'า 
เม่ือ 2 ต.ค. 62 กองทัพเรือสหรัฐอเมริกาประกาศปลดระวางเคร่ืองบินรบ F/A-18A-D Hornets โดยการ

บินคร้ังสุดท�ายได�เกิดขึ้นท่ี Oceana Air Station รัฐเวอร�จิเนีย เปyนการเกษียณอายุเคร่ืองบินรบ F/A-18A-D 
Hornets หลังจากท่ีผ�านการใช�งานอย�างยาวนานในภารกิจแนวหน�าเปyนระยะเวลาถึง 35 ป: แต�ถึงแม�ว�าจะถูกถอด
ถอนออกจากภารกิจแนวหน�า เคร่ืองบินรบ F/A-18A-D Hornets จะยังทําหน�าท่ีต�อไปในกองกําลังสํารอง
ทหารเรือสหรัฐฯ และทีมบินผาดแผลง Blue Angles รวมท้ังนาวิกโยธินสหรัฐ ท้ังน้ี ก�อนหน�าท่ีจะถูกส่ังปลด
ระวาง กองทัพเรือและนาวิกโยธินสหรัฐฯ มีเคร่ืองบิน F/A-18A-D Hornets ปฏิบัติภารกิจรวม 617 ลํา บางส�วน
ของเคร่ืองบินรบดังกล�าวของกองทัพเรือสหรัฐฯ จะถูกทําลายเปyนเศษเหล็ก และเคร่ืองบินรบส�วนท่ีเหลือจะถูก
เก็บรักษาไว�สําหรับกรณีท่ีมีความจําเปyนต�องนํากลับมาใช�ในอนาคต / Jane’s Defence Weekly – 7 ต.ค. 62 


