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�ฟ� ลิ ปป� น ส� แ ล ะส เปนจะ ไ ด" ข" อ ส รุ ป 
ใ น ก า ร ล ง น า ม ค ว า ม ร. ว ม มื อ ด" า น 
การป0องกันประเทศระหว.างกันในเร็ววันน้ี 
กระทรวงกลาโหมฟ"ลิปป"นส�แถลงว�าจะมี
การลงนาม MOU ร�วมกับสเปนเพื่อกระชับ
ความสัมพันธ�ด�านการค�าและอุตสาหกรรม
ป�องกันประเทศ ในเร่ืองการส�งกําลังบํารุง 
อาวุธยุทโธปกรณ� และวัสดุทางการทหาร 

ซ่ึงจะช�วยอํานวยความสะดวกให�สเปน
สามารถสนับสนุนเคร่ืองมือและยุทโธปกรณ�
ทางทหารให�กับฟ"ลิปป"นส�แบบรัฐต�อรัฐ หรือ 
G to G ภายใต�แผนการปรับปรุงกองทัพ 
ให�ทันสมัย หรือ Second Horizon ซ่ึงอยู�
ในห�วงปE 61 – 65 / Jane’s 360 –  
28 ต.ค. 61 

 
ตัวอย�างภาพ เรือช้ัน Admiral Grigorovich 

(Wikipedia) 

�กระทรวงกลาโหมอินเดียลงนามจัดหา
เรือฟริเกตจํานวน 2 ลําจากรัสเซีย เม่ือ 

27 ต.ค. 61 เพื่อประจําการในกองทัพเรือ
อินเดีย มูลค�า 950 ล�านดอลลาร�สหรัฐ เป̀น
เรือฟริเกตที่ มีคุณสมบัติตรวจจับได�ยาก  
ชั้น Admiral Grigorovich (Project 
11356M) เรือทั้ง 2 ลํา ต�อโดยอู�ต�อเรือ 
Yantar ในเมือง Kaliningrad ของรัสเซีย 
และมีแผนส�งมอบภายใน 36 – 48 เดือน
นับจากลงนามในสัญญา / Jane’s 360 – 
29 ต.ค. 61 

28 ต.ค. – 3 พ.ย. 61 
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ตัวอย�างภาพ ปjนใหญ� M-46 

(Wikipedia) 

�หน.วยงาน OFB ได"รับสัญญาปรับปรุง
ปNนใหญ. M-46 ของกองทัพบกอินเดีย 
จํานวน 300 กระบอก ลงนามสัญญาเม่ือ 
25 ต.ค. 61 โดย OFB เป̀นหน�วยงานใน
กํากับของรัฐ ได�รับสัญญามูลค�า 27.2 ล�าน
ดอลลาร�สหรัฐ ปรับปรุงปjนใหญ� M-46 
ขนาด 130 มม./52 calibre และขนาด 
155 มม./45 calibre ของโซเวียต ซ่ึงเป̀น
ปjนที่มีระยะยิง 36 – 39 กม. มีพลังทําลาย 
และมีความแม�นยําสูง / Jane’s 360 – 30 
ต.ค. 61 

�กระทรวงกลาโหมอินเดียจัดหาเรือตรวจ
การณ�ขนาด 3,300 ตัน จํานวน 4 ลํา 
ให"กับกองทัพเรืออินเดีย ลงนามสัญญากับ
อู�ต�อเรือ GRSE ซ่ึงเป̀นอู�ต�อเรือในกํากับของ
รัฐ เม่ือ 30 ต.ค. 61 มูลค�าสัญญา 329.8 

ล�านดอลลาร�สหรัฐ ในสัญญารวมการ
ออกแบบและต�อเรือสําหรับกองทัพเรือ
อินเดีย โดยคาดว�าจะส�งมอบเรือลําแรกได�
ภายใน 36 เดือน / Jane’s 360 – 31 ต.ค. 
61 

�Lockheed Martin ได"รับสัญญาจัดหา
ระบบอํานวยการรบ Aegis ให"กับเกาหลี
ใต" กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ประกาศเม่ือ 
30 ต.ค. 61 โดยจัดหาระบบอํานวยการรบ 
Aegis Baseline K2 ติดตั้งกับเรือพิฆาตติด
อาวุธนําวิถีของกองทัพเรือเกาหลีใต� จํานวน 
3 ลํา ผ�านการจัดหาโดยวิธี FMS มูลค�า
สัญญา 365 .7  ล� านดอลลาร� สห รัฐ  มี
ข�อตกลงในการบูรณาการระบบ การ
ทดสอบระบบ การจัดการด�านวิศวกรรม 
และการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร� / 
Jane’s 360 – 1 พ.ย. 61 

�MHI ได"รับสัญญาจัดหาเรือฟริเกต
อเนกประสงค� ให"กับกองทัพเรือญ่ีปุDน 
บริษัท MHI ประกาศเม่ือ 1 พ.ย. 61 ได�รับ
สัญญาต�อเรือ 2 ลําแรกจากทั้งหมด 4 ลํา 
โดยไม�ได�เป"ดเผยมูลค�าสัญญา ทั้งนี้ ก�อน
หน� ากระทรวงกลาโหมญ่ี ปุi นประกาศ
งบประมาณปE 61 สําหรับการต�อเรือฟริเกต 
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จํานวน 2 ลํา ขนาด 3,900 ตัน ความยาว 
130 ม.  ความกว�าง 13 ม. เ ป̀นมูลค�า  
816 ล�านดอลลาร�สหรัฐ ซ่ึงคาดว�าจะเข�า
ประจําการได�ในเดือน มี.ค. 65 มีภารกิจ 
ในการตรวจการณ�บริเวณหมู�เกาะของญ่ีปุiน 
ซ่ึงจะให� มีความสามารถในการต�อต�าน 
ทุ�นระเบิดได�ด�วย และสามารถบรรทุก

เฮลิคอปเตอร� และยานยนต�ไร�คนขับปฏิบัติ
ภารกิจบนผิวน้ํ าและใต�น้ํ า ได�  คาดว� า 
จะติดตั้ งจรวดพื้ นสู� อ ากาศพิสั ยกลาง  
Type-03 ปjนเรือขนาด 127 มม. แท�น 
ยิงจรวดต�อต�านเรือ และระบบป�องกันระยะ
ประชิด แบบ SeaRAM / Jane’s 360 –  
2 พ.ย. 61 

 
ตัวอย�างภาพ อาวุธปล�อยนําวิถีพ้ืนสู�อากาศ SM-3 

(Wikipedia) 

�สหรัฐอเมริกาประสบความสําเร็จในการ
ทดสอบการสกัดกั้นของอาวุธปล.อยนําวิถี
พ้ืนสู.อากาศ SM-3 Block IIA ทดสอบเม่ือ 
26 ต.ค. 61 ณ เกาะฮาวาย นับเป̀นการ
ทดสอบคร้ังที่  4 โดยความร�วมมือของ

หน�วยงาน MDA และกองทัพเรือสหรัฐฯ  
ในการทดสอบ SM-3 Block IIA ถูกยิงจาก
เรือพิฆาต USS John Finn (DDG 113) 
ชั้น Arleigh Burke ซ่ึงสามารถเข�าสกัดกั้น
เป�าหมายที่เป̀นจรวดพิสัยกลาง ที่ยิงมาจาก
หน�วยงาน PMRF บนฝ}~งได�อย�างแม�นยํา 
โดย ใช� ร ะบบติ ดตาม เป� าหมาย  Aegis 
Baseline 9.C2 ทั้งนี้ SM-3 Block IIA เกิด
จากการพัฒนาร�วมกันระหว�างสหรัฐฯ และ
ญ่ีปุiน ทําความเร็วได�ถึง 1,000 ไมล�/ชม. / 
Jane’s 360 – 29 ต.ค. 61 

�รถเกราะล"อยาง 8X8 CM-34 Cloud 
Leopard (Yunpao) รุ.นใหม. ของไต"หวัน
ใกล"เข"าสู.สายการผลิต รถเกราะรุ�นใหม�นี้
ไต�หวันพัฒนาได�เองภายในประเทศ โดย

World Defence News 
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ต�นแบบจํานวน 4 คัน ได�ผ�านการทดสอบใน
ข้ันต�นแล�ว เม่ือ 19 ต.ค. 61 ซ่ึงอาจจะ
ติดตั้งปjนใหญ�กล Orbital ATK Mk 44 
Bushmaster II ขนาด 30 มม. และปjนกล
ร�วมแกนขนาด 7.62 มม. / Jane’s 360 – 
31 ต.ค. 61 

�กองทัพเรือสหรัฐอเมริกามีความต"องการ
เรือเพ่ิมอีก 355 ลํา เพื่อรองรับการฝ�กทาง
ทหาร ตอบสนองต�อสถานการณ�ความ
ขัดแย�งในหลายพื้นที่ได�พร�อมกัน และให�
กําลังพลหมุนเวียนเข�าประจําการในพื้นที่ได�
ตามวงรอบ ซ่ึงจะต�องเตรียมการไว�สําหรับ
ปฏิบัติการในสถานการณ�ฉุกเฉิน ทั้งนี้ กลุ�ม 
The Heritage Foundation ได�ศึกษาและ
ให�ความเห็นว�า สหรัฐฯ อาจจําเป̀นต�องมี
จํานวนเรือเพิ่มข้ึนอีก 400 ลํา ภายในปE 
พ.ศ. 2582 ส�งผลให�แผนการต�อเรือระยะ 
30 ปEของกองทัพเรือสหรัฐฯ จะต�องใช�
งบประมาณเพิ่มข้ึนอีก 4,000 – 6,000 
ล�านดอลลาร�สหรัฐต�อปE / Defense News 

�กระทรวงกลาโหมอังกฤษจะได" รับ
งบประมาณเพ่ิมเติม 1,280 ล"านดอลลาร�
สหรัฐ สําหรับใช�ในโครงการยุทธศาสตร�ทาง
ทหารใหม�  3 โครงการ ได�แก�  สงคราม 

ไซเบอร�  การรบต�อต�านเรือดําน้ํ า  และ
โครงการสร�างเรือดําน้ําพลังงานนิวเคลียร�
ขนาดใหญ� / Defense News 

�กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาอยู.ระหว.าง
การหาหนทางในภารกิจการขนส.งทาง
อวกาศ ซ่ึงอยู�ภายใต�ขอบเขตอํานาจของ
กองบัญชาการเคลื่อนย�ายกําลังทางอากาศ 
Air Mobility Command หรือ AMC โดย
อดีตผู� บัญชาการของกองบัญชาการของ 
AMC เล็งเห็นว�าภารกิจการส�งกําลังบํารุง
ทา งอวกาศอาจ เ ป̀น ไปได� โดยการ ใช�
เทคโนโลยีจรวดขนส�ง ทั้งนี้ พลเอกหญิง  
แม ร่ี แ อ นน�  มิ ล เ ล อ ร�  ผู� บั ง คั บ บัญช า 
คนป}จจุบันของ AMC ได�เร่ิมการเจรจากับ
บริษัท SpaceX แล�วในเบ้ืองต�นว�าจะมีการ
พัฒนา ให� เ กิ ดภ า รกิ จ ไ ด� อย� า ง ไ รและ
อะไรบ�างที่จะเป̀นสินค�าหรือสัมภาระที่จะ
ทําการขนส�งได� / Defense News 

�กองทัพเรือแคนาดามีความต"องการ
จัดหาเรือรบต.อต"านเรือดํานํ้า โดยมีแผน
จะใช�เรือฟริเกตอเนกประสงค�แบบที่ 26 
ของ BAE Systems ที่สามารถเคลื่อนผ�าน
น�านน้ํ าได�อย�างเงียบเชียบ ปฏิ บัติการ
ต�อต�านเรือดําน้ํา จรวด และอากาศยานได� 
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เม่ือกลางเดือน ต.ค. 61 บริษัท Lockheed 
Martin Canada ได�รับเลือกให�เป̀น
ผู�ออกแบบ ทั้งนี้ เรือฟริเกตแบบที่ 26 ยัง
อยู�ระหว�างการต�อเรือให�กับอังกฤษและ
ออสเตรเลีย จึงมีนักวิเคราะห�ให�ความเห็น
ว�าอาจมีความเสี่ยงที่งบประมาณบานปลาย
และไม�สามารถส�งมอบงานได�ตามกําหนด 

ส�วน BAE Systems กลับมองว�าข�อขัดข�อง
แ ล ะข� อ ผิ ด พ ล า ด ที่ ไ ด� รั บ ก า ร เ รี ย น รู�
ประสบการณ�จากการต�อเรือให�กับอังกฤษ
และออสเตรเลีย จะทําให�การต�อเรือฟริเกต
ให�กับแคนาดาประสบความสําเร็จได�ใน
งบประมาณและเวลาที่กําหนด / Defense 
News 

 


