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ตัวอยางรูปภาพ เครื่องบิน Beechcraft 1900 (Wikipedia)
กองทัพบกไทยชี้แจงโครงการจัดหาเครื่องบินใช/งานทั่วไปขนาดกลาง มูลค6า 1,348.5 ล/านบาท
กรมการขนสงทหารบก (ขส.ทบ.) กองทัพบก ชี้แจงวา เอกสารเผยแพรเรื่องโครงการจัดซื้อเครื่องบินใชงาน
ทั่วไปขนาดกลางพรอมติดตั้งอุปกรณมาตรฐานจํานวน 1 ลํา มูลคา 1,348.5 ลานบาท เปIนไปตามแผนการจัดซื้อ
จัดจางประจําปJงบประมาณ 63 แตชะลอการจัดซื้อออกไปเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส
COVID-19 จึงเสนอในงบประมาณปJ 64 แทน ทั้งนี้ การจัดซื้อดังกลาวมีความจําเปIนในการจัดหายุทโธปกรณ
สําหรับภารกิจโดยสารของผูบังคับบัญชาและบุคคลสําคัญวีไอพี เพื่อทดแทนเครื่องบินแบบใบพัด Beechcraft
1900yf ที่กําลังจะปลดประจําการ เนื่องจากมีอายุการใชงานมากกวา 30 ปJ อีกทั้งทางบริษัทผูผลิตไดแจงวาจะ
หยุดสายการผลิตและไมมีอะไหลรองรับ โดยไดผานขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ ซึ่งเครื่องบินที่จะ
นํามาทดแทนเปIนของบริษัท Gulfstream Aerospace ถือเปIนผูผลิตเครื่องบิน Gulfstream G500 โดยตรงที่
ผลิตเครื่องบินขนาดเดียวกันกับลําที่จะปลดประจําการ มีลักษณะคลายเครื่องบินแอมแบรของกองทัพบก เปIน
เครื่องบินไอพน ซึ่งคาดวาจะใชระยะเวลาในการจัดซื้อประมาณ 1 ปJ / MCOT – 20 ก.ค. 63
หนาที่ 1 ของ 8 หนา
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ที่มาของภาพ: Wikipedia
ฟJลิปปJนสDสนับสนุนการลงทุนของต6างชาติด/านอุตสาหกรรมปEองกันประเทศในฟJลิปปJนสD
เมื่อ 17 ก.ค. 63 หนวยงาน Philippine Economic Zone Authority (PEZA) ภายใตกรมการคา
และอุตสาหกรรม (Department of Trade and Industry) ของฟmลิปปmนสกลาววา ในงานประชุม Virtual
Investment Conference ไดเชิญนักลงทุนจากกาตารเขามาลงทุนในฟmลิปปmนส โดยมีขอเสนอใหบริษัทที่มี
ฐานขอมูล อยู ในกาตารสามารถติด ตามและเขารวมงานประชุมสัมมนาที่เกี่ยวของกับ นักลงทุนที่มีศัก ยภาพ
จากญี่ปุeน จีน ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปIนสวนหนึ่งของความพยายามที่จะเชิญนักลงทุนจากตางชาติมาลงทุน
ในฟmลิปปmนส เพื่อเพิ่มการจางงานในประเทศ และสงเสริมความสามารถดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศ ทั้งนี้
เมื่อตนปJ 63 หนวยงาน PEZA มีขอตกลงกับกองทัพฟmลิปปmนสที่จะรวมมือกันสนับสนุนการลงทุนจากตางชาติ
เพื่อพัฒนาความสามารถของผูประกอบการในประเทศ แสวงหาโอกาสในการสงออก และสนับสนุนกองทัพ
ฟmลิปปmนส / Jane's Defence Industry – 20 ก.ค. 63

ตัวอยางรูปภาพ เฮลิคอปเตอรลําเลียงขนาดหนัก CH-47 Chinook (Wikipedia)
หนาที่ 2 ของ 8 หนา
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เฮลิคอปเตอรD CH-47F Chinook ลําแรกของสิงคโปรDอยู6ระหว6างทดสอบการบินที่สหรัฐอเมริกา
เมื่อ 24 ก.ค. 63 เฮลิคอปเตอรลําเลียงขนาดหนัก Boeing CH-47F Chinook ลําแรกของกองทัพอากาศ
สิงคโปรอยูระหวางการทดสอบบิน โดยบินมาจากโรงงานผลิตอากาศยานของ Boeing ที่ Ridley Township
รัฐเพนซิลเวเนียมาที่สนามบิน Wilmington รัฐเดลาแวร ทั้งนี้ เฮลิคอปเตอรลําดังกลาวมีหมายเลข N271GG
เปIนเฮลิคอปเตอรลําแรกจากทั้งหมด 16 ลํา ที่ลงทะเบียนในรายการจัดหาเฮลิคอปเตอร CH-47F จากบริษัท
Boeing ประจําเดือน ก.พ. 63 ขององคการบริหารการบินแหงชาติ (Federal Aviation Administration: FAA)
สหรัฐอเมริกา โดยมีหมายเลขตั้งแต N271GG ถึง N286GG / Defense News – 25 ก.ค. 63

ตัวอยางรูปภาพ เครื่องบินขับไล Eurofighter Typhoon (Wikipedia)
อินโดนีเซียสนใจจะจัดหาเครื่องบินขับไล6 Eurofighter Typhoon จากออสเตรีย
เมื่อ 19 ก.ค. 63 สํานักขาว Jane’s ไดรับสําเนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสของนาย Prabowo Subianto
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมอินโดนีเซียที่เขียนถึงนาย Klaudia Tanner รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
ออสเตรีย โดยอินโดนีเซียมีความสนใจที่จะจัดหาเครื่องบินขับไล Eurofighter Typhoon จากออกเตรียจํานวน
15 ลํา เพื่อปรับปรุงกองทัพอากาศอินโดนีเซียใหทันสมัย ทั้งนี้ กองทัพอากาศออสเตรียกําลังเผชิญป~ญหาในดาน
งบประมาณที่มีจํากัดในการใชเครื่องบินดังกลาว จึงสามารถใชงานไดเครื่องละ 1,500 ชั่วโมงบินตอปJ ทําใหนักบิน
แตละคนทําการบินไดเพียง 70 – 80 ชั่วโมงบินในแตละปJ ซึ่งไมเปIนไปตามแผนที่กําหนดไว 110 ชั่วโมงบินในแตละ
ปJ ขณะที่มาตรฐาน NATO กําหนดไววา นักบินพรอมรบจะตองมี 180 ชั่วโมงบินตอปJ / Jane’s Defence News
– 20 ก.ค. 63
หนาที่ 3 ของ 8 หนา
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ASEAN+6 Defence News

ตัวอยางรูปภาพ เกาหลีใตปลอยดาวเทียมสื่อสารทางทหารขึ้นสูอวกาศ (Yonhap News)
เกาหลีใต/ประสบความสําเร็จในการปล6อยดาวเทียมสื่อสารทางทหารดวงแรกขึ้นสู6อวกาศ
เมื่อ 21 ก.ค. 63 สํานั กงานเทคโนโลยี และจัด หายุ ทโธปกรณกระทรวงกลาโหมเกาหลี ใต (Defense
Acquisition Program Administration: DAPA) กลาววา เกาหลีใตประสบความสําเร็จในการปลอยดาวเทียม
สื่อสารทางทหาร Anasis-II ดวงแรกขึ้นสูอวกาศดวยจรวด Falcon 9 ณ สถานีกองทัพอากาศ Cape Canaveral
รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ในเวลา 06.30 น. ตามเวลาทองถิ่นของเกาหลีใต โดยดาวเทียม Anasis-II จะเริ่ม
ปฏิบัติการใน 2 สัปดาห หลังจากเขาสูวงโคจรที่ความสูง 36,000 กม. ดาวเทียมมีระบบปองกันการรบกวน
สัญญาณขั้นสูง (Advanced Anti-jamming System) สามารถประมวลผลขอมูลไดรวดเร็วและสงขอมูลไดใน
ระยะไกล ทั้งนี้ ดาวเทียมดังกลาวผลิตโดยบริษัท Airbus เปIนสวนหนึ่งจากนโยบายการชดเชย (Offset Policy)
ที่เกาหลีใตจัดหาเครื่องบินขับไล F-35A จํานวน 40 ลําจากบริษัท Lockheed Martin ซึ่งมีสัญญาการผลิต
ดาวเทียมรวมกับบริษัท Airbus / KBS World – 21 ก.ค. 63

ตัวอยางรูปภาพ เครื่องบิน MV-22 Osprey (Youtube)
หนาที่ 4 ของ 8 หนา
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กองกําลังปEองกันตนเองภาคพื้นดินญี่ปุBนได/รับเครื่องบิน MV-22 Osprey ลําที่ 2
เมื่อ 16 ก.ค. 63 นักบินญี่ปุeนทําการบินเครื่องบิน MV-22 Osprey ลําที่ 2 ไปยังคาย Kisarazu ในจังหวัด
ชิบะ ซึ่งเปIนระยะเวลา 6 วัน หลังจากที่เครื่องบินมาถึงสถานีนาวิกโยธินสหรัฐ (US Marine Corps: USMC)
Iwakuni ในจังหวัดยามากุจิของญี่ปุeน โดยเครื่องบิน 2 ลําแรกที่กองกําลังปองกันตนเองภาคพื้นดินญี่ปุeนไดรับมี
หมายเลข 91701 และ 91705 เปIนสวนหนึ่งของสัญญาจัดหาเครื่องบิน MV-22 Osprey จํานวน 5 ลํา มูลคา
332.5 ลานดอลลารสหรัฐในปJ 58 ทั้งนี้ ญี่ปุeนจะไดรับเครื่องบินดังกลาว จํานวน 17 ลํา ภายในปJ 64 เพื่อ
ประจําการในคาย Kisarazu เปIนระยะเวลา 5 ปJ หลังจากนั้นจะถูกยายไปยังฐานทัพในสนามบิน Saga บนเกาะ
Kyushu ที่จะสรางเสร็จในอนาคต / Jane’s Defence Weekly – 22 ก.ค. 63

ตัวอยางรูปภาพ เครื่องบินลาดตระเวนทางทะเล P-8 Poseidon (Wikipedia)
อินเดียจะจัดหาเครื่องบินลาดตระเวนทางทะเล P-8I Poseidon เพิ่มเติมจํานวน 6 ลํา จากสหรัฐอเมริกา
อินเดียเริ่มกระบวนการจัดหาเครื่องบินลาดตระเวนทางทะเลพิสัยไกล P-8I Poseidon เพิ่มเติมจํานวน
6 ลํ า มู ล คา 1,800 ลานดอลลารสหรั ฐ จากสหรั ฐ อเมริ ก าโดยวิ ธี รั ฐ บาลตอรั ฐ บาล (Government to
Government: G2G) โดยอินเดียใชเครื่องบิน P-8I ปฏิบัติการลาดตระเวนในมหาสมุทรอินเดีย และดินแดน
ลาดัคหทางภาคตะวันออกของอินเดีย เครื่องบินดังกลาวติดตั้งเรดาร กลอง Electro-Optic รวมทั้งจรวด
Harpoon Block-II และตอรปmโดขนาดเบา MK-54 ทั้งนี้ กองทัพเรืออินเดียมีเครื่องบิน P-8I เขาประจําการอยู
8 ลํา มูลคา 2,100 ลานดอลลารสหรัฐ และกําลังจะไดรับอีก 4 ลํา ภายในเดือน ธ.ค. 63 มูลคา 1,100 ลาน
ดอลลารสหรัฐ / India Times – 25 ก.ค. 63

หนาที่ 5 ของ 8 หนา
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ตัวอยางรูปภาพ เครื่องบินขับไลอเนกประสงค Dassault Rafale (Wikipedia)
กองทัพอากาศอินเดียคาดว6าจะได/รับเครื่องบินขับไล6 Dassault Rafale 5 ลําแรกในปลายเดือน ก.ค. 63
เมื่อ 20 ก.ค. 63 กระทรวงกลาโหมอินเดียแถลงวา กองทัพอากาศอินเดียคาดวาจะไดรับเครื่องบินขับไล
อเนกประสงค Dassault Rafale จํานวน 5 ลําแรก จากทั้งหมด 36 ลํา ซึ่งคาดวาจะนําเขาประจําการ ณ สถานี
กองทัพอากาศ Ambala Air Force Station (AFS) ทางตอนเหนือของอินเดียในวันที่ 29 ก.ค. 63 ขึ้นกับสภาพอากาศ
ในวันนั้น โดยจะจัดพิธีรับเขาประจําการอยางเปIนทางการในชวงครึ่งหลังของเดือน ส.ค. 63 ทั้งนี้ อินเดียจัดหา
เครื่องบิน Dassault Rafale จํานวน 36 ลํา ในปJ 59 ดวยมูลคาสัญญา 9,040 ลานดอลลารสหรัฐ และในขณะนี้
นักบิน และเจาหนาที่ภ าคพื้นดินของกองทัพ อากาศอิน เดียไดรับการฝ†ก และมีค วามพรอมในการปฏิบัติการ
เต็มอัตรา / Jane’s Defence News – 21 ก.ค. 63

ตัวอยางรูปภาพ เรือตรวจการณชั้น Cape (Austal)
บริษัท Austal ตัดเหล็กแผ6นแรกของเรือตรวจการณDชั้น Cape ลําที่สองของกองทัพเรือออสเตรเลีย
เมื่อ 22 ก.ค. 63 บริษัท Austal ประกาศวา ขั้นตอนการตัดเหล็กแผนแรกของเรือตรวจการณชั้น Cape
ลําที่สองของกองทัพเรือออสเตรเลียเสร็จสมบูรณแลว โดยเปIนสวนหนึ่งของการจัดหาเรือตรวจการณชั้น Cape
หนาที่ 6 ของ 8 หนา
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จํานวน 6 ลํา หมายเลขเรือ 811 – 816 มูลคาสัญญา 231 ลานดอลลารสหรัฐ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติการรักษาชายแดนออสเตรเลีย ชวยเสริมสรางความมั่นคงของประเทศ และเพิ่มการจางงานภายในประเทศ
ทั้งนี้ เรือดังกลาวถูกออกแบบใหตัวเรือทําจากอลูมิเนียมชิ้นเดียว เรือยาว 58 ม. รองรับลูกเรือไดเพิ่มขึ้นจากเดิม
10 คน รวมเปIน 32 คน โดยเรือลําแรกมีกําหนดสงมอบในเดือน ก.ย. 64 / Jane’s Defence Weekly –
23 ก.ค. 63

World Defence News

ตัวอยาง แบบจําลองเครื่องบินขับไลยุคอนาคต (BAE Systems)
สหราชอาณาจักร อิตาลี และสวีเดนหารือด/านอุตสาหกรรมไตรภาคีระบบการรบทางอากาศยุคอนาคต
เมื่อ 22 ก.ค. 63 บริษัท BAE Systems ของสหราชอาณาจักร บริษัท Leonardo ของอิตาลี และบริษัท Saab
ของสวีเดนแถลงการณในงาน Farnborough International Airshow 2020 รวมกันวา ไดลงนามเปIนหุนสวน
ในการริเริ่มเทคโนโลยีระบบการรบทางอากาศยุคอนาคต (Future Combat Air System Technology
Initiative: FCAS TI) ซึ่งจะใชองคความรู และความชํานาญของแตละบริษัทในการรวมมือพัฒนาเทคโนโลยี
การรบทางอากาศยุคป~จจุบันและอนาคต ที่เปIนสวนหนึ่งของโครงการเครื่องบินขับไลยุคอนาคต Tempest
ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงเครื่องบินขับไล Eurofighter Typhoon ของกองทัพอากาศสหราชอาณาจักรและ
กองทัพอากาศอิตาลี และเครื่องบินขับไล Gripen กองทัพอากาศสวีเดน / Jane’s Defence News – 22 ก.ค. 63

ตัวอยางรูปภาพ เครื่องบินขับไล Kowsar (Wikipedia)
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ฝBายวิเคราะหDเทคโนโลยีปEองกันประเทศ
สถาบันเทคโนโลยีปEองกันประเทศ

กองทัพบกอิหร6านเริ่มพัฒนาเครื่องบินขับไล6ขั้นสูงของตนเอง
เมื่อ 22 ก.ค. 63 ผูบัญชาการทหารอิหรานกลาววา กองทัพอากาศอิหรานเริ่มพัฒนาเครื่องบินขับไลขั้นสูง
ของตนเอง หลัง จากประสบความสํา เร็จ ในการสรางเครื่อ งบิน ขับ ไล Kowsar ที่ใ ชระบบควบคุม การบิน
และเครื่องยนตที่ผลิตไดเองภายในประเทศ อิหรานไดปรับปรุงขีดความสามารถของเรดารเครื่องบิน และประสบ
ความสําเร็จในการเพิ่มคุณสมบัติในการตรวจจับไดยากใหกับเครื่องบินประเภทตาง ๆ ซึ่งจะเปmดเผยอีกครั้ง
หลังจากการทดสอบในขั้นสุดทาย และไดพัฒนาอาวุธปลอยทางอากาศ โดยเพิ่มพิสัยปฏิบัติการของจรวดอากาศ
สูอากาศ Sidewinder จาก 5 ไมลเปIน 12 ไมล นอกจากนี้ อุตสาหกรรมอากาศยานไรคนขับของอิหรานมี
ความกาวหนามาก และกอนหนานี้อากาศยานไรคนขับ Karrar ประสบความสําเร็จในการทิ้งระเบิดขนาด 500
ปอนด / IRAN News – 23 ก.ค. 63

ตัวอยางรูปภาพ จรวดอากาศสูพื้น AGM-114 Hellfire (Wikipedia)
บริษัท Lockheed Martin ได/รับสัญญาผลิตจรวด Hellfire มูลค6า 703 ล/านดอลลารDสหรัฐ
เมื่อ 22 ก.ค. 63 มีรายงานวา บริษัท Lockheed Martin ไดรับสัญญาผลิตและสงมอบจรวดอากาศสูพื้น
AGM-114 Hellfire ใหกับกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา มูลคา 703 ลานดอลลารสหรัฐ โดยใชงบประมาณ
ของปJ 53 – 63 และงบประมาณการจัดหาของกองทัพ ซึ่งจะดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 30 ก.ย. 66 ทั้งนี้
กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาไมไดเปmดเผยจํานวนของจรวด Hellfire ที่จัดหาในครั้งนี้ อยางไรก็ดี มีการ
คาดการณวาจะมีการจัดหาจรวด Hellfire เพิ่มเติมอีกจํานวน 44,000 ลูก และจรวดอากาศสูพื้น Joint Air-to-Ground
Missile (JAGM) ในปJงบประมาณ 65 – 68 / Jane's Missiles & Rockets – 23 ก.ค. 63
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