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ตัวอยางรูปภาพ เครื่องบิน Bell-Boeing MV-22 Osprey (Wikipedia)
รัฐบาลสหรัฐอเมริกาอนุมัติการขายเครื่องบิน Bell-Boeing MV-22 Osprey ให3กับอินโดนีเซียจํานวน 8 ลํา
เมื่อ 6 ก.ค. 63 สํานักงานความรวมมือดานความมั่นคงกลาโหม (Defense Security Cooperation
Agency: DSCA) ประกาศวา รัฐบาลสหรัฐอเมริกาอนุมัติการขายเครื่องบิน Bell-Boeing MV-22 Osprey Block C
จํานวน 8 ลํา รวมอุปกรณ อะไหลที่เกี่ยวของ และสนับสนุนการฝRกอบรมใหกับอินโดนีเซีย มูลคา 2,000 ลาน
ดอลลารสหรัฐ ดวยวิธี Foreign Military Sales (FMS) โดยขอเสนอการขายนี้จะตองไดรับการอนุมัติจากรัฐสภา
ของสหรั ฐ อเมริ ก ากอนจึ ง จะสามารถลงนามสั ญ ญาได ทั้ ง นี้ การจั ด หาเครื่ อ งบิ น ดั ง กลาวจะชวยเพิ่ ม
ขีดความสามารถในการชวยเหลือดานมนุษยธรรม การบรรเทาภัยพิบัติ และสนับสนุนปฏิบัติการยกพลขึ้นบก
ของอินโดนีเซีย นอกจากนี้ยังเป`นการสงเสริมการปฏิบัติภารกิจรวมกับกองกําลังสหรัฐอเมริกา / Jane’s
Defence News – 7 ก.ค. 63

ตัวอยางรูปภาพ เรือฟริเกตชั้น Jose Rizal (Philippine Navy)
หนาที่ 1 ของ 9 หนา

ฝ@ายวิเคราะหBเทคโนโลยีปEองกันประเทศ
สถาบันเทคโนโลยีปEองกันประเทศ

กองทัพเรือฟJลิปปJนสBจัดพิธีประจําการเรือฟริเกตชั้น Jose Rizal ลําแรก
เมื่อ 10 ก.ค. 63 กองทัพเรือฟoลิปปoนสจัดพิธีประจําการเรือฟริเกตติดอาวุธนําวิถีชั้น Jose Rizal ลําแรก
ณ Alava Wharf ในอาว Subic เรือมีชื่อวา BRP Jose Rizal หมายเลขเรือ 150 ตอโดยบริษัทอูตอเรือ Hyundai
Heavy Industries (HHI) ของเกาหลีใต กองทัพเรือฟoลิปปoนสลงนามจัดหาเรือดังกลาวจํานวน 2 ลํา เมื่อปt 59
มูลคาสัญญา 337 ลานดอลลารสหรัฐ เป`นเรือขนาด 2,600 ตัน ความยาว 107.5 ม. ความกวาง 13 ม. กินน้ําลึก
6.9 ม. ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตดีเซลแบบ Combined Diesel and Diesel (CODAD) ทําความเร็วสูงสุด 25 นอต
พิสัยทําการ 4,500 ไมลทะเลที่ความเร็ว 15 นอต และบรรทุกลูกเรือได 65 คน เรือลํานี้ไดรับการติดตั้งปxนเรือ
ขนาด 76 มม. ที่หัวเรือ และปxนควบคุมระยะไกล SMASH ขนาด 30 มม. จํานวน 1 กระบอก ที่สวนทายเรือ และ
แทนยิงอาวุธปลอยนําวิถีพื้นสูอากาศ SIMBAD-RC จํานวน 2 แทนยิง ที่ดานกราบขวาและซายของเรือ / Jane’s
Defence News – 10 ก.ค. 63

ตัวอยางรูปภาพ เครื่องบินลําเลียง Lockheed C-130 Hercules (Wikipedia)
กองทัพอากาศฟJลิปปJนสBจะได3รับเครื่องบินลําเลียง C-130 เพิ่มเติมจํานวน 2 ลํา จากสหรัฐอเมริกา
เมื่ อ 10 ก.ค. 63 โฆษกของกระทรวงกลาโหมฟo ลิ ป ปo น สแถลงวา กองทั พ อากาศฟo ลิ ป ปo น สจะไดรั บ
เครื่อ งบินลําเลีย ง Lockheed C-130 Hercules เพิ่ม เติมจํานวน 2 ลํา จากบริษัท Lockheed Martin
ของสหรัฐอเมริกา มูลคาประมาณ 50.6 ลานดอลลารสหรัฐ ดวยวิธี Foreign Military Financing (FMF)
โดยสหรัฐอเมริกาชวยเหลือคาใชจายในการจัดหาครั้งนี้ประมาณ 18.2 ลานดอลลารสหรัฐ และมีกําหนดสงมอบ
เครื่องบินลําแรกภายในเดือน ก.ค. 63 สวนลําที่สองมีกําหนดสงมอบภายในปt 63 ซึ่งแตเดิมกองทัพอากาศ
ฟoลิป ปoน สมีเ ครื่อ งบิน C-130 ประจํา การอยู จํา นวน 5 ลํา เพื่อ ใชในการสนับ สนุน ภารกิจ ขนสงเวชภัณ ฑ
และลําเลียงผูปฏิบัติหนาที่ควบคุมการแพรระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 / Philippine News Agency – 10 ก.ค. 63
หนาที่ 2 ของ 9 หนา

ฝ@ายวิเคราะหBเทคโนโลยีปEองกันประเทศ
สถาบันเทคโนโลยีปEองกันประเทศ

ตัวอยางรูปภาพ เครื่องบินโจมตีเบา A-29 Super Tucano (Wikipedia)
กองทัพอากาศฟJลิปปJนสBจะได3รับเครื่องบินโจมตีเบา A-29 Super Tucano จํานวน 6 ลํา ภายในเดือน ก.ค. 63
เมื่อ 9 ก.ค. 63 โฆษกกระทรวงกลาโหมฟo ลิป ปoนสกลาววา กองทัพ อากาศฟoลิ ปปo นสคาดวาจะไดรั บ
เครื่องบินโจมตีเบา A-29 Super Tucano ใหม จํานวน 6 ลํา จากบริษัท Embraer Defence and Security
ในวัน ที่ 29 ก.ค. 63 ภายใตสัญ ญามูล คาประมาณ 10.03 ลานดอลลารสหรัฐ ที่ล งนามเมื่อ ปลายปt 60
โดยเครื่อ งบิน จะเขาประจํา การในฝูง บิน Strike Wing ที่ 15 ของกองทัพ อากาศฟoลิปปoน ส เพื่อ สนับ สนุน
การปฏิบัติภารกิจโจมตี (Strike Mission) รวมกับเครื่องบินตรวจการณขนาดเบาติดอาวุธ OV-10 Bronco
และใชทดแทนเครื่องบิน สนับสนุน เกาที่ใ ชงานมานาน ทั้งนี้ เครื่องบิน ดังกลาวใชเครื่องยนต Turboprop
และถูกออกแบบมาสําหรับภารกิจโจมตีเบา การปฏิบัติการตอตานการกอการราย การสนับสนุนทางอากาศ
การลาดตระเวนตรวจการณ และใชเป`นเครื่องบินฝRกได / Philippine News Agency – 9 ก.ค. 63

ASEAN+6 Defence News

ตัวอยางรูปภาพ ปxนใหญอัตตาจรลอยางขนาด 155 มม. (75th Group Army)
หนาที่ 3 ของ 9 หนา

ฝ@ายวิเคราะหBเทคโนโลยีปEองกันประเทศ
สถาบันเทคโนโลยีปEองกันประเทศ

กองทัพบกจีนประจําการป^นใหญ`อัตตาจรล3อยาง (SPH) ขนาด 155 มม. ในกองพลทหารบกที่ 74
กองทัพบกจีน ประจําการปxนใหญอัตตาจรลอยาง (Wheeled Self-propelled Howitzer: SPH)
แบบ 6X6 ใหม ขนาด 155 มม. ในหนวยทหารปxนใหญ ภายใตกองพลทหารบกที่ 74 (74th Group Army)
โดยมีชื่อวา PLC-181 หากเป`นรุนสงออกจะใชชื่อวา SH-15 ผลิตโดยบริษัท North Industries Corporation
(Norinco) ของจีน นอกจากนี้ยังมีประจําการในหนวยทหารปxนใหญ ภายใตกองพลทหารบกที่ 75 (75th Group Army)
และกองพลทหารบกที่ 73 (73th Group Army) ดวย โดยปxนใหญดังกลาว มีขนาด 25 ตัน ใชระบบกลองเล็ง
อัตโนมัติ (Automatic Gun-laying System) ระบบบรรจุกระสุนแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-automatic
Ammunition Loading System) แผงควบคุมดิจิทัล และหองโดยสารรองรับได 6 คน / Jane’s Defence
News – 10 ก.ค. 63

รูปภาพ อากาศยานไรคนขับโจมตี CH-92A (Serbian Government)
จีนส`งมอบอากาศยานไร3คนขับโจมตี CH-92A ให3กับเซอรBเบียจํานวน 6 ระบบ
นายอาเล็กซานดาร วูชิช ประธานาธิบดีของเซอรเบียจัดพิธีสงมอบอากาศยานไรคนขับโจมตี (Unmanned
Combat Aerial Vehicle: UCAV) CH-92A จํานวน 6 ระบบ ที่จัดหาจากจีนใหกับกองทัพเซอรเบีย ณ สนามบินทหาร
ที่ Batajnica ในเมืองหลวงของเซอรเบีย ทําใหเซอรเบียเป`นประเทศแรกในทวีปยุโรปที่จัดหาอากาศยานไรคนขับโจมตี
จากจีน และที่สําคัญจีน จะถายทอดเทคโนโลยีตาง ๆ เชน ระบบนําทางขีปนาวุธดวยเลเซอร และการเสริม
ความแข็งแกรงของอากาศยานไรคนขับในการตอตานการตอบโตของศัตรู เพื่อใหอุตสาหกรรมปองกันประเทศ
ของเซอรเบียสามารถสรางอากาศยานไรคนขับโจมตีไดดวยตนเอง ทั้งนี้ CH-92A สามารถเชื่อมตอการสื่อสาร
ไดไกลถึง 155 ไมล บินไดนาน 8 ชม. บินสูง 16,400 ฟุต และมีความเร็วสูงสุด 124 ไมล/ชม. / Forbes – 9 ก.ค. 63
หนาที่ 4 ของ 9 หนา

ฝ@ายวิเคราะหBเทคโนโลยีปEองกันประเทศ
สถาบันเทคโนโลยีปEองกันประเทศ

รูปภาพ โครงลําตัวเครื่องบิน KF-X เครื่องตนแบบ (KAI)
บริษัท KAI ของเกาหลีใต3จะเปJดตัวเครื่องบินขับไล` KF-X เครื่องต3นแบบในเดือน เม.ย. 64
นิตยสาร Fly Together ฉบับลาสุดรายงานวา บริษัท Korea Aerospace Industries (KAI) เผยแพร
ภาพโครงลําตัวเครื่องบินขับไล KF-X (Korean Fighter eXperimental) เครื่องตนแบบ ซึ่งถูกประกอบที่โรงงาน
อากาศยานของ KAI ในเมืองซาชอน โดยบริษัท KAI จะเปoดตัวเครื่องบินตนแบบครั้งแรกในเดือน เม.ย. 64 ทั้งนี้
การพัฒนาเครื่องบิน KF-X ของเกาหลีใตจะเริ่มจากรุน Block 0 เครื่องตนแบบจํานวน 6 ลํา ซึ่งจะใชระยะเวลา
ทดสอบจนแลวเสร็จในระยะเวลา 4 ปt โดยจะเริ่มสายการผลิตจํานวนมากในรุน Block 1 คาดวาจะอยูในชวง
ปt 69 – 71 และเป`นรุนที่จะไดรับการติดตั้งอาวุธปลอยอากาศสูพื้นเพิ่มเติมจากอาวุธปลอยอากาศสูอากาศ
สวนรุน Block 2 จะเริ่มผลิตในปt 72 ใหมีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจการรบอากาศสูอากาศและอากาศสูพื้น
แบบเต็มรูปแบบ / Jane’s Defence News – 6 ก.ค. 63

ตัวอยางรูปภาพ เครื่องบินขับไล F-35 (Wikipedia)
หนาที่ 5 ของ 9 หนา

ฝ@ายวิเคราะหBเทคโนโลยีปEองกันประเทศ
สถาบันเทคโนโลยีปEองกันประเทศ

กระทรวงการต`างประเทศสหรัฐอเมริกาอนุมัติการขายเครื่องบิน F-35 ให3กับญี่ปุ@นจํานวน 105 ลํา
เมื่อ 9 ก.ค. 63 สํานักงานความรวมมือดานความมั่นคงกลาโหมสหรัฐอเมริกา (Defense Security
Cooperation Agency: DSCA) ประกาศวา กระทรวงการตางประเทศสหรัฐอเมริกาอนุมัติการขายเครื่องบินขับไล
Lockheed Martin F-35 Lightning II Joint Strike Fighter (JSF) ใหกับญี่ปุnนจํานวน 105 ลํา รวมทั้ง
การใหบริการและอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ มูลคา 23,110 ลานดอลลารสหรัฐ ดวยวิธี Foreign Military Sale
(FMS) โดยในจํานวน 105 ลํา ประกอบดวยเครื่องบิน F-35A แบบบินขึ้นและลงจอดแบบปกติ (Conventional
Take-off and Landing: CTOL) จํานวน 63 ลํา และเครื่องบิน F-35B แบบระยะวิ่งขึ้นสั้นและลงจอดในแนวดิ่ง
(Short Take-off and Vertical Landing: STOVL) จํานวน 42 ลํา โดยขอเสนอการขายนี้จะตองไดรับการอนุมัติ
จากรัฐ สภาของสหรัฐ อเมริก ากอน ซึ่ง รวมถึง เครื่อ งยนต Pratt & Whitney F135 จํา นวน 110 เครื่อ ง
(รวมเครื่องยนตอะไหล 5 เครื่อง) ระบบสงคราม Electronic ระบบ C4I รวมทั้งระบบนํารองและพิสูจนฝnาย
ระบบสนับสนุนการสงกําลังบํารุงอัตโนมัติ ALGS และระบบขอมูลการสงกําลังบํารุงอัตโนมัติ ALIS เครื่องฝRก
ภารกิจการบิน และระบบยอยอื่น ๆ / Jane’s Defence News – 10 ก.ค. 63

ตัวอยางรูปภาพ เฮลิคอปเตอรโจมตี AH-64 (Boeing)
หนาที่ 6 ของ 9 หนา

ฝ@ายวิเคราะหBเทคโนโลยีปEองกันประเทศ
สถาบันเทคโนโลยีปEองกันประเทศ

กองทัพอากาศอินเดียรับมอบเฮลิคอปเตอรBโจมตี Apache จํานวน 5 ลําสุดท3าย
เมื่อ 5 ก.ค. 63 กองทัพอากาศอินเดียรับมอบเฮลิคอปเตอรโจมตี Boeing ‘AH-64E(I)’ Apache
Guardian จากสหรัฐอเมริกา จํานวน 5 ลําสุดทายจากทั้งหมด 22 ลํา ณ ฐานทัพอากาศ Hindon ชานเมือง
นิวเดลี ซึ่งถูกขนสงดวยเครื่องบินลําเลียง Antonov An-124 'Condor' เฮลิคอปเตอรดังกลาวถูกจัดหาเมื่อปt 58
ภายใตสัญญามูลคา 2,020 ลานดอลลารสหรัฐ ตอมาเมื่อปลายปt 62 กองทัพอากาศอินเดียไดรับเฮลิคอปเตอร
จํานวน 17 ลํา ทั้งนี้ กองทัพอากาศจะประจําการเฮลิคอปเตอรที่ไดรับมาใหม ในบริเวณเสนแบงเขตควบคุมตาม
ความเป`นจริง (Line of Actual Control: LoAC) บนเทือกเขาหิมาลัย ซึ่งเป`นพื้นที่พิพาทชายแดนระหวาง
อินเดียกับจีนตั้งแตชวงเดือน พ.ค. 63 ที่ผานมา / Jane’s Defence News – 7 ก.ค. 63

ตัวอยางรูปภาพ เครื่องบินขับไลใหมของญี่ปุnน (Japanese MoD)
ญี่ปุ@นมีเปEาหมายในการผลิตเครื่องบินขับไล`อเนกประสงคBยุคหน3าภายในปo 74
กระทรวงกลาโหมญี่ปุnน เสนอตอรัฐ สภาวา จะเริ่ม การผลิต เครื่อ งบิน ขับ ไลอเนกประสงคยุค หนา
(Next-generation Multirole Fighter Aircraft) ภายในปt 74 เพื่อทดแทนเครื่องบินขับไล Mitsubishi F-2
ของกองทัพอากาศญี่ปุnน โดยกระทรวงกลาโหมญี่ปุnนมีแผนจะเริ่มผลิตตนแบบในปt 67 และทดสอบบินในปt 71
กอนที่จะเริ่มสายการผลิตจํานวนมาก (Mass Production) ในอีก 3 ปtถัดไป และจะเริ่มประจําการเครื่องบินขับไล
ดังกลาวในปt 78 ซึ่งจะตรงกับการปลดประจําการของเครื่องบิน F-2 พอดี ทั้งนี้ ภายในปt 63 จะดําเนินการ
ออกแบบในขั้น Conceptual Design และการกําหนดน้ําหนักและแรงขับของเครื่องยนต ซึ่งมีคาใชจายประมาณ
103.2 ลานดอลลารสหรัฐ โดยวางแผนการคัดเลือกบริษัทผลิตเครื่องบินภายในเดือน ม.ค. 64 ทั้งนี้ คาดวา
เครื่องบินดังกลาวจะเป`นแบบ 2 เครื่องยนต และมีความเป`นไปไดที่จะไดรับความรวมมือระหวางประเทศ โดยมี
บริษัท Mitsubishi Heavy Industries (MHI) และ IHI Corporation ของญี่ปุnนเขารวมในการผลิต / Jane’s
Defence News – 8 ก.ค. 63
หนาที่ 7 ของ 9 หนา

ฝ@ายวิเคราะหBเทคโนโลยีปEองกันประเทศ
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รูปภาพ การปลอยดาวเทียมสอดแนม Ofek 16 เมื่อ 6 ก.ค. 63 (Israel Aerospace Industries)
อิสราเอลปล`อยดาวเทียมสอดแนมดวงใหม`ขึ้นสู`วงโคจร
เมื่อ 6 ก.ค. 63 กระทรวงกลาโหมอิสราเอล และบริษัท Israel Aerospace Industries (IAI) แถลงวา
ประสบความสําเร็จในการปลอยดาวเทียมสอดแนม Ofek16 ขึ้นสูวงโคจร ดวยจรวด Shavit ณ เมือง Palmachim
ทางภาคกลางของอิสราเอล นับเป`นความสําเร็จของกระทรวงกลาโหมอิสราเอล เพื่อชวยสงเสริม ศักยภาพ
ดานการขาวกรองทางทหาร และเสริมสรางความเขมแข็งดานความมั่นคงของอิสราเอล โดยสามารถใชในการ
ตรวจสอบภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นกับอิสราเอล ทั้งนี้ ดาวเทียมดังกลาวจะทํางานรวมกับดาวเทียมสอดแนมดวงอื่น ๆ
ที่ถูกสงขึ้นไปกอนหนานี้ รวมทั้งดาวเทียมสอดแนม Ofek 5 ที่สงขึ้นสูวงโคจรในปt พ.ศ. 2545 ดวย / Jane’s
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ตัวอยางรูปภาพ ระบบจรวดหลายลํากลอง M270 MLRS (Wikipedia)
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เยอรมนีอนุมัติการจัดหาระบบจรวดหลายลํากล3องและการปรับปรุงระบบปEองกันภัยทางอากาศ Patriot
เมื่อ 2 ก.ค. 63 กองทัพเยอรมนีเผยแพรขอมูลระบุวา รัฐสภาแหงชาติเยอรมนีอนุมัติการจัดหาระบบ
จรวดหลายลํากลอง (Multiple Launch Rocket System: MLRS) แบบ M270 ซึ่งปŒจจุบันกองทัพบกเยอรมนี
มีประจําการอยู 38 ระบบ ตอมาในเดือน ก.ค. 62 กระทรวงการตางประเทศสหรัฐอเมริกาไดอนุมัติการขายใหอีก
50 ระบบ รวมการสนับ สนุน และอะไหลที ่เ กี ่ย วของ มูล คา 401 ลานดอลลารสหรัฐ นอกจากนี ้ย ัง มี
แผนการปรับปรุงระบบจรวดหลายลํากลอง รวมทั้งระบบปองกันภัยทางอากาศ Patriot โดยจะจัดหาจรวดนําวิถี
สําหรับระบบจรวดนําวิถีหลายลํากลอง (Guided Multiple Launch Rocket System: GMLRS) และจัดหา
จรวด 170 ลู ก สํา หรั บ ระบบปองกั น ภั ย ทางอากาศ Patriot ทั้ ง นี้ ระบบ Patriot PAC-3 MSE ที่ ไ ดรั บ
การปรับปรุง จะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นทั้งระดับความสูงและระยะทําการยิง ใหเป`นระบบสกัดกั้นความเร็วสูงที่
สามารถปองกันการคุกคามทางอากาศ และทําลายเปาหมายดวยการเขาปะทะโดยตรง / Army Recognition –
5 ก.ค. 63
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