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ตัวอย�างภาพ ป#นใหญ�อัตตาจร K-9 Thunder 

(Wikipedia) 

 
ตัวอย�างภาพ ป#นใหญ�ลากจูงเบา M777 

(Wikipedia) 

�กองทัพบกอินเดียประจําการป'นใหญ+ 2 
ชนิด คือ 1) ป#นใหญ�อัตตาจร K-9 Vajra 
(Thunderbolt) รุ�นปรับปรุงใหม� ขนาด 
155 มม./52 calibre ของ Hanwha 

Techwin เกาหลีใต� ซ่ึงได�ทําสัญญาจัดหา
เม่ือกลางปO 59 จํานวน 100 กระบอก 
มูลค�าสัญญา 600.4 ล�านดอลลาร�สหรัฐ 
โดยรับมอบล็อตแรกจํานวน 10 กระบอก 
เม่ือวันที่ 9 พ.ย. 61 ที่ผ�านมา ส�วนอีก 90 
กระบอกที่เหลือจะส�งมอบภายใน พ.ย. 63 
และ 2) ป#นใหญ�ลากจูงเบา M777A ขนาด 
155 มม./39 calibre ของ BAE Systems 
สหรัฐอเมริกา จํานวน 3 กระบอก ซ่ึงเป_น
ส�วนหนึ่ งของล็อตแรก ที่ มี จํานวน 25 
กระบอก โดยทําสัญญาจัดหาเม่ือปO 59 
จํานวน 145 กระบอก มูลค�าสัญญา 737 
ล�านดอลลาร�สหรัฐ อีก 120 กระบอกที่
เหลือ จะผลิตร�วมกับบริษัทในประเทศ
อินเดีย ภายใต�นโยบาย “Make in India” 
คาดว�าจะส�งมอบทั้งหมดภายในช�วงกลาง 
ปO 64 / Jane’s 360 – 12 พ.ย. 61 

�เค ร่ืองบินเติมเ ช้ือเพลิงกลางอากาศ 
Airbus A330 MRTT ลําแรก เดินทางถึง
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ฐานทัพอากาศ Gimhae เกาหลีใตR เป_น
เคร่ืองบินลําแรกจากทั้งหมด 4 ลํา ที่
กองทัพอากาศเกาหลีใต�จัดหาเม่ือปO 58 
มูลค�าสัญญา 1,200 ล�านดอลลาร�สหรัฐ 
คาดว�าเคร่ืองบินทั้ง 4 ลํา จะสามารถ 
ส� งมอบครบภายในปO  62 ทั้ งนี้  บ ริ ษัท 
Airbus ได�ส�งทีมเข�าสนับสนุนในช�วงการ
ทดสอบ ก�อนที่เคร่ืองบินจะส�งมอบอย�าง
เป_นทางการ / Jane’s 360 – 12 พ.ย. 61 

 
ตัวอย�างภาพ เคร่ืองบิน Airbus A330 MRTT 

(Wikipedia) 

�บริษัท DSME เกาหลีใตRไดRรับสัญญาต+อ
เรือฟริเกตติดอาวุธนําวิถีช้ัน FFX II 
จํานวน 2 ลํา มูลค�าสัญญา 558 ล�าน
ดอลลาร�สหรัฐ ให�กับกองทัพเรือเกาหลีใต� 
โดยจะเป_นเรือลําที่ 5 และ 6 ของเรือชั้น
เดียวกัน มีความยาว 122 ม. ความกว�าง 
14 ม. ระวางขับน้ําปกติ 2,800 ตัน ระวาง
ขับน้ําสูงสุด 3,650 ตัน ใช�เคร่ืองยนต�แกoส

เทอร�ไบน� Rolls-Royce MT20 จํานวน  
1 เคร่ืองยนต� และเคร่ืองยนต�แบบผสม 
(CODLOG) จํานวน 2 เคร่ืองยนต� ทํา
ความเร็วได�สูงสุด 30 นอต ติดตั้งป#นใหญ�
เรือ MK 45 MOD 4 ขนาด 127 มม. และ
ระบบอา วุ ธป# นป� อ งกั น ระยะประชิ ด 
Raytheon Phalanx แบบ 6 ท�อยิง ขนาด 
20 มม. คาดว�าจะสามารถส�งมอบได�ภายใน
ปO 65 / Jane’s 360 – 14 พ.ย. 61 

 
ตัวอย�างภาพ เฮลิคอปเตอร� MH-60 Seahawk 

(Wikipedia) 

�กองทัพเรืออินเดียจะจัดหาเฮลิคอปเตอรH
อเนกประสงคH Sikorsky MH-60R 
Seahawk จํานวน 24 ลํา มูลค�า 1,880 
ล�านดอลลาร�สหรัฐ ผ�านการจัดหาด�วยวิธี 
US Foreign Military Sales โดยคาดว�าจะ
ลงนามสัญญาได�ภายในปO 61 และคาดว�าจะ
เร่ิมส�งมอบได�ตั้งแต�ปO 63 – 65 ทั้งนี้ การ
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จัดหาเฮลิคอปเตอร� ใหม�  เพื่ อทดแทน
เฮลิคอปเตอร� Sea King Mk 42B/C และ 

Ka-28 ที่มีประจําการอยู�ในกองทัพ / 
Jane’s 360 – 16 พ.ย. 61 

�กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาใหR
ค ว าม สํ า คั ญ กั บ อ า วุ ธ เ ล เ ซ อ รH แ ล ะ
เทคโนโลยี ท่ี เกี่ยวขRอง โดยจะจัดสรร
งบประมาณด�านการป�องกันประเทศเพิ่มข้ึน
ในอนาคต สําหรับเทคโนโลยีที่ใช�เลเซอร� 
แ ล ะก า รป รับป รุ ง อ า วุ ธ เ ล เ ซ อ ร� ใ ห� มี
ประสิทธิภาพ โดยนาย Michael Griffin 
จากหน�วยงาน Defense for Research 
and Engineering กล�าวเม่ือ 13 พ.ย. 61 
ว�าสามารถพัฒนาอาวุธเลเซอร�ที่ให�พลังงาน
ประมาณ 10 กิโลวัตต�ได�แล�ว และอาจจะ
พัฒนาได�มากข้ึนในอนาคต / Jane’s 360 
– 14 พ.ย. 61 

�ตุรกีลงนามสัญญาสรRางรถถังหลัก Altay  
เม่ือวันที่ 9 พ.ย. 61 เป_นการลงนาม
ระหว�างหน�วยผู�มีอํานาจในการจัดซ้ือจัดหา
เพื่อการทหารของตุรกีกับผู�ผลิตร�วมระหว�าง
ตุรกีและกาตาร� (บริษัท BMC) โดยรถถัง
หลัก Altay เป_นผลงานจากวิจัยและพัฒนา
เองภายในประเทศต�อเนื่องมากว�า 20 ปO ใน

สัญญาประกอบด�วยการสร�างรถถังหลัก 
Altay ล็อตแรกจํานวน 250 คัน การส�ง
กําลังบํารุงตลอดอายุการใช�งาน สร�างศูนย�
รวบรวมเทคโนโลยีและปฏิบัติการของรถถัง 
นอกจากนี้ ในข�อสัญญายังระบุให�บริษัท 
BMC ต�องออกแบบ พัฒนาและผลิตระบบ
ควบคุมการยิงแบบไร�คนขับด�วย ทั้งนี้ คาด
ว�าจะผลิตรถถังคันแรกได�ภายใน 18 เดือน 
การผลิตแบ�งออกเป_น 2 เฟส โดยเฟสแรก
ผลิต 250 คัน และเฟสหลัง เป_นการพัฒนา
รถถังหลัก Altay ในเวอร�ชั่นที่สูงข้ึน ภายใต�
แนวความคิดของโครงการตั้งแต�เร่ิมแรกที่
ตุรกีต�องการจะผลิตสร�างรถถังหลัก Altay 
จํานวนทั้งสิ้น 1,000 คัน / Defense News 
– 13 พ.ย. 61 

�นอรH เ วยH กล+ าวหา รัส เ ซียว+ า ทํ าการ
แทรกแซงสัญญาณ GPS ระหว+างการฝcก
ของกองกําลังนาโตR โดยรัฐมนตรีว�าการ
กระทรวงกลาโหมนอร�เวย�กล�าวว�า กอง
กําลังรัสเซียในพื้นที่ ข้ัวโลกเหนือรบกวน

World Defence News 
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สัญญาณ GPS ระหว�างการฝ�ก Trident 
Juncture Exercise ระหว�าง 25 ต.ค. -  
7 พ.ย. 61 มีทหารจาก 31 ประเทศ รวมทั้ง
ฟ�นแลนด�และสวีเดนซ่ึงไม�ได�เป_นสมาชิก
กลุ�มประเทศ NATO เข�าร�วมการฝ�กด�วย 
ทั้ ง นี้  รั ส เ ซี ย มี ศั กยภาพด� านสงคราม
อิเล็กทรอนิกส�ที่ก�าวไกลมาก ผู�เชี่ยวชาญ
ก ล� า ว ว� า ไ ม� กี่ ปO ที่ ผ� า น ม า รั ส เ ซี ย ทุ� ม
งบประมาณไปจํานวนมากเพื่อให�สามารถ
สร�างผลกระทบต�อสัญญาณ GPS ใน
ระยะไกลและเป_นวงกว�าง / Defense 
News – 13 พ.ย. 61 

 
ตัวอย�างภาพ เคร่ืองบิน KC-135R Stratotanker 

(Wikipedia) 
�เค ร่ืองบินเติมเ ช้ือเพลิง Boeing KC-
135R Stratotanker ของกองทัพอากาศ
สหรัฐอเมริกาชํารุด จึงยกเลิกการฝcกท่ี
ออสเตรเลีย โดยเกิดอุบัติเหตุระหว�างรับ

การบริการภาคพื้นที่สนามบินในประเทศ
ออสเตรเลีย ขณะลากจูงโดยสายการบิน 
ควอนตัสออสเตรเลียได�ผลัก KC-135R จาก
ซองจอดที่สนามบินนานาชาติ Kingsford 
Smith ทําให�ประตูฐานล�อหน�าด�านหนึ่ง
ชํารุดเสียหาย และส�งผลให�ประตูฐานล�อ
หลังเกิดการแตกร�าว KC-135R อีกลําหนึ่ง
ซ่ึงได�ถูกลากจูงไปก�อนหน�าเพื่อเตรียมการ
ข้ึนบินก็ในท�ายที่สุดถูกลากจูงกลับมาด�วย
ชุดอุปกรณ�ลากจูงสํารอง KC-135R ทั้งสอง
ลํามี Call Sign ว�า LULU23 และ 
LULU24 ประจําการอยู�ที่กองบินสํารอง 
Grisson ในมลรัฐอินเดียนา สหรัฐอเมริกา 
เดิม KC-135R ทั้งสองลําได�ถูกวางแผนใน
การทําภารกิจการฝ�กบัญชาการจู�โจมระดับ
นานาชาติที่ออสเตรเลีย โดยอากาศยานทั้ง
สองลําจะเป_นเคร่ืองบินเติมน้ํามันให�กับ
อากาศยานทิ้งระเบิด B-52 bomber 2 ลํา
ที่มี Call Sign ว�า ADIOS01 และ 
ADIOS02 ตามลําดับ / Defense News – 
13 พ.ย. 61 

 


