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เวียดนามเร่ิมโครงการปรับปรุงปนเล็กยาว 
STL-1A หนวยงานอุตสาหกรรมความม่ันคง
เวียดนามเริ่มการปรับปรุงอาวุธปนเล็กยาว
แบบ STL-1A ที่ เ วียดนามผลิตเองโดยใช
ตนแบบจากปนเล็กยาว Kalashinikov แบบ 
AKM ขนาด 7.62 มม. ของประเทศรัสเซียซ่ึง
เปนปนไรเฟลระบบแกสที่ไดรับความเชื่อถือ
อยางมากกับภูมิประเทศและสภาพอากาศ
รอนชื้น โดยการปรับปรุงใหมนี้จะมีการติดตั้ง
เครื่องยิงลูกระเบิดใตลํากลอง ปลอกรองมือ
พลาสติกแบบใหม พานทายพับได และปลอก
ยั้งอาการสะทอนถอยหลัง รวมถึงกลองชวย
เล็งและรางติดอาวุธอเนกประสงค Picatinny 
อีกดวย โดยเบ้ืองตนกําหนดปนเล็กยาวรุน
ปรับปรุ งแล ว เปน  STL-1B ในอนาคต  / 
Armyrecognition 

 
ตัวอยางภาพ เฮลิคอปเตอร Airbus H225 

(Wikipedia) 

ไทยส่ังซื้อ เฮลิคอปเตอร เ พ่ิมเ ติมจาก 
Airbus จํานวน 4 ลํา เปนเฮลิคอปเตอร
ขนาดกลาง สองเครื่องยนต รุน H225M รวม
เปน 12 ลํา เฮลิคอปเตอรที่สั่งเพิ่มเติมจะ
ไดรับมอบในป 64 ปจุบันมีเฮลิคอปเตอร
ประจําการอยูแลว 6 ลํา โดยในป 61 นี้จะ
ไดรับการสงมอบเพิ่มเติมอีก 2 ลํา ซ่ึงเปน
สัญญาของป 59 ทั้งนี้ Airbus ใหขอมูลวา 
H225M จะติ ดตั้ ง  Emergency Flotation 
Gear เชือกเคเบ้ิลสําหรับโหนตัว ระบบแสง
และอิเล็กทรอนิกส ในสัญญาระบุวาจะมีการ
สนับสนุนทางเทคนิคในไทยและตองมีการ
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บริหารจัดการเฮลิคอปเตอรใหมีสภาพความ
พรอมในการข้ึนบินโดยทีม Airbus ประเทศ
ไทย กองทัพอากาศไทยใช H225M ในภารกิจ

ขนสงหนวยรบ โดยแทนที่เฮลิคอปเตอร Bell 
UH-I ในภารกิจที่ปฏิบัติตอเนื่องกันมาตั้งแต
ทศวรรษที่ 1960 / Defense News

 
ตัวอยางภาพ เคร่ืองบิน Y-8 

(Wikipedia) 

จีนสงมอบเคร่ืองบินขนสงทางทหารขนาด
กลางแบบ Y-8 ใหแกคาซัคสถาน ผลิตโดย
บริษัท Shaanxi Aircraft Corporation ของ
จีน ซ่ึงเครื่องบินดังกลาว สามารถใช ใน
ภารกิจลําเลียง ขนสง ชวยเหลือฉุกเฉิน และ
ป ฏิ บั ติ ก า ร ท า ง ท ะ เ ล  แ ล ะ มั ก จ ะ ถู ก
เปรี ยบ เที ยบกับ เครื่ อ ง บิน  C-130 ของ
สหรัฐอเมริกา แตมีราคาถูกกวามาก ทั้งนี้ 
ประเทศที่จัดหาและประจําการเครื่องบิน
แบบ Y-8 แลว ไดแก ปากีสถาน พมา และ
เวเนซุเอลา ซ่ึงการขายเครื่องบินแบบ Y-8 ให
คาซัคสถานในครั้งนี้ อาจจะเปนการเปด
โอกาสทางการตลาดในภูมิภาคตะวันออก

ก ล า ง แ ล ะ แ อ ฟ ริ ก า ใ น อ น า ค ต  / 
Defenseworld 
กองทัพเรืออินเดียสั่งซื้อเรือสนับสนุนการ
ดํานํ้า 2 ลํา สํานักขาวประชาสัมพันธของ
รัฐบาลอินเดียไดแถลงการณเม่ือ 26 ก.ย. 61 
วา กองทัพเรืออินเดียไดลงนามในสัญญากับ
บ ริ ษั ท  Hindustan Shipyard Limited 
(HSL) ของอินเดีย ในการสั่งซ้ือเรือสนับสนุน
การดําน้ํา 2 ลํา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การปฏิบัติการใตทะเล เชน การชวยเหลือเรือ
ดําน้ํา การตรวจสอบใตน้ํา การกู เรือหรือ
เครื่องบินที่ตกในทะเล เปนตน ทั้งนี้ บริษัทฯ 
จะตองสงมอบเรือสนับสนุนการดําน้ําระวาง
ขับน้ํา 7,650 ตัน และยาว 118 ม. ลําแรก
ภายใน 36 เดือน และลําที่สองในอีก 6 เดือน
ถัดไป โดยเรือสนับสนุนการดําน้ําดังกลาว จะ
ประจําการที่เมืองมุมไบ และเมืองวิศาขาปตต
นัม ตามลําดับ / Jane’s 360 
ญ่ีปุนพัฒนาอาวุธรอนความเร็วหลายเทา
เหนือเสียง เพ่ือปองกันเกาะตาง ๆ ท่ีอยู
หางไกล โฆษกของหนวยงานวิจัยพัฒนา 

ASEAN+6 Defence News 
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จัดหาและสงกําลัง บํารุงดานเทคโนโลยี
ปองกันประเทศ (Acquisition, Technology, 
and Logistics Agency : ATLA) ข อ ง
กระทรวงกลาโหมญี่ ปุน  แจงกับนักขาว 
Jane’s เ ม่ือ  27 ก .ย .  61 วา  ญี่ ปุนกําลั ง
พัฒนาอาวุธรอนความเร็วหลายเทาเหนือ
เสียง  เพื่อ เสริมขีดความสามารถในการ
ปองกันเกาะตาง ๆ ของประเทศที่อยูหางไกล 
ทั้งนี้  โครงการนี้ มีชื่อวา Hyper Velocity 
Gliding Projectile (HVGP) โดยอาวุธนี้จะ
ถูกปลอยดวยจรวด และแยกตัวออกมาที่
ระยะสูงมาก แลวจะรอนเขาหาเปาหมายดวย
ความเร็วหลายเทาเหนือเสียง โดยใชระบบ 
INS และ  GPS ในการนํ า วิ ถี  ซ่ึ งจะมีการ
พัฒนาเปน 2 แบบ ดวยความเร็วและรูปแบบ
การรอนที่แตกตางกัน / Jane’s 360 

ญ่ีปุนเปดเผยตนแบบปนแมเหล็กไฟฟา
เ ป น ค ร้ั ง แ รก  หน ว ย ง าน  ATLA สั ง กั ด
กระทรวงกลาโหมของญี่ปุนเปดเผยบันทึก
วิดีโอโปรโมท (PV) ของงานวิจัยระบบอาวุธ
ป น แ ม เ ห ล็ ก ไ ฟ ฟ า  ( Rail Gun) ที่ เ ริ่ ม
ดําเนินการมาตั้งแตป 56 โดยเปนการทดสอบ
ตนแบบของระบบปนใหญวิถีโคงที่สามารถยิง
วัตถุขนาด 10 กก. ไดดวยความเร็วสูงมาก
เกิน 2,000 ม./วินาที และมีแผนจะออกแบบ
ใหมีระยะยิงมากกวา 200 กม. ในอัตรายิง 
10 นัด/นาที เพื่อตอตีเปาหมายทั้งทางทะเล 
ทางอากาศ  และทางบก  ซ่ึ งงานวิจัยนี้ มี
เปาหมายที่จะใชทดแทนอาวุธปลอยนําวิถีที่มี
มู ลค าสู งมาก ในการ โจมตี แต ละครั้ ง  / 
Navyrecognition

ยูเครนประสบความสําเร็จในการทดสอบ
รถกูซอม (Lev) มีรายงานเม่ือ 25 ก.ย. 61 
รถกูซอมมีขีดความสามารถในการลากจูง 
และซอมแซม/อุปกรณทางทหารในขณะที่
กํ า ลั ง อยู ใ นสถานการณ ก ารรบได เป น
ผลสําเร็จ ทั้งนี้ ออกแบบโดยโรงงานยาน
เกราะ Lviv Armor Vehicle ในภาคตะวันตก
ของประเทศยูเครน Lev ใชรถเกราะของโซ

เวียต T-72 ติดตั้งเครนซ่ึงสามารถยกไดถึง 
12 ตัน สามารถขนสงสายเคเบิลยาว 200 ม. 
อุปกรณเชื่อมไฟฟา และเครื่องมือที่ใชซอม
บํารุงสนาม บนตัวรถติดตั้งปนกลขนาด 12.7 
มม. เพื่อปองกันตัวเอง ความเร็วสูงสุด 60 
กม./ชม. และว่ิงระยะทางไกลสุด (บนพื้น
ราบ )  460 กม .  โดยไมตอง เติมน้ํ า มัน  / 
Xinhua 
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ตัวอยางภาพ เคร่ืองบิน A330 MRTT 

(Wikipedia) 

ฝร่ังเศสตองการใหบริษัท Airbus จัดสง
เคร่ืองบินเติมนํ้ามันกลางอากาศโดยเร็ว 
โดยมีการรองขอใหเรงความเร็วในการจัดสง
เครื่องบิน A330 MRTT Phénix ใหเร็วข้ึนอีก 
2 ป และสงมอบใหกองทัพอากาศฝรั่งเศส
ภายในป 66 หลังจากนั้น จะจัดหาเพิ่มเติม
อีก 3 ลํา เพื่อใหฝูงบินมีครบ 15 ลําในป 67 
ทั้งนี้ ไมมีการเปดเผยวันเริ่มตนของสัญญา
และมูลคาของสัญญา ฝูงบิน A330 MRTT 
จะประกอบไปด วย เครื่ อง บิน  C-135FR 
Tanker และ KC-135R Tanker / Defense 
News 
ปากีสถานและตุรกีมีความรวมมือทางดาน
เทคโนโลยีทางทหารเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง 
โดยตุ รกีตองการเพิ่มความร วมมือดาน
เทคโนโลยีทางทหารใหสูงข้ึน โดยมีโครงการ

ที่ เกี่ยวของ ไดแก การจัดหาปนติดตั้งใน
เฮลิคอปเตอร T-129 และในเรือคอรเวต ชั้น 
Milgem ขอตกลงในปจจุบันมีการชดเชยทาง
ยุทธพาณิชย  (Offset) เพียงเล็กนอยตอ
อุตสาหกรรมปองกันประเทศของปากีสถาน 
ตุรกีมีขอเสนอที่ปากีสถานไดรับประโยชน
มากข้ึนในขอตกลงจัดหาเครื่องบินฝกบิน
พื้นฐาน PAC Super Mushak ทั้งนี้  ตุรกี มี
สวนแบงการตลาดของรถ AFV มีการเสนอรถ 
APC (M113 – IFV Design) แ ล ะ  Tanker 
ใหกับปากีสถาน นอกจากนี้ ปากีสถานและ
ตุรกียังมีความรวมมือในโครงการเครื่องบิน
ขับไลยุคที่ 5 ดวย / Defense News 
กองทัพบกอังกฤษมีแผนการจัดหายาน
ยนตทหารทางบกเพ่ิมเติม หรือเพื่อตออายุ
การใชงาน ไดแก 1) Boxer infantry vehicle 
จํานวน 500 คัน มูลคา 5,800 ลานดอลลาร
สหรัฐ 2) ปรับปรุงเพื่อตออายุการใชงานรถถัง
หลัก Challenger 2 ทั้งนี้ เนื่องจากตองใช
งบประมาณสูงมากในการจัดหา อาจสงผล
กระทบตอเศรษฐกิจของประเทศ จึงยังคง
ต อ ง รอการพิ จ า รณางบประมาณจาก
หน วยงานที่ เ กี่ ย วของตอ ไป / Defense 
News

 


