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ตัวอย�างภาพ จรวดต�อสู�อากาศยาน Igla-s 

(Wikipedia) 

�อินเดียจัดหาจรวดต"อสู%อากาศยาน Igla-S 
จากรัสเซียมูลค"า 1,500 ล%านดอลลาร4
สหรัฐ จากบริษัท Rosoboronexpert ซ่ึง
เป?นผู� ชนะการประมูลโครงการ Very-
Short-Range Air Defence หลังจากเกิด
ความล�าช�าเป?นเวลาหลายเดือนจากการ
ประท�วงของบริษัทคู�แข�ง คือ บริษัท MBDA 
ของฝร่ังเศส และบริษัท Saab ของสวีเดน 
ทั้งนี้  กระทรวงกลาโหม อินเดียแจ�งว�า
บริษัทรัสเซียได�ผ�านเกณฑ�มาตรฐานในการ
เข�าร�วมเป?นผู�ประกวดราคาและไม�ได�ละเมิด

ข�อกําหนดใด ๆ / Defense News – 21 
พ.ย. 61 

 
ตัวอย�างภาพ RQ-4 Global Hawk 

(Wikipedia) 

�ญ่ีปุ:นลงนามจัดหาอากาศยานไร%คนขับ 
RQ-4 Global Hawk Block 30i จํานวน 
3 ลํา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภารกิจ
เฝ�าระวังและตรวจการณ� โดย RQ-4 เป?น
อากาศยานไร�คนขับแบบเพดานบินสูงและ
บินได�นาน (HALE) ผลิตโดยบริษัท 
Northrop Grumman ลงนามสัญญาเม่ือ 
19 พ.ย. 61 จัดหาโดยวิธี Foreign Military 
Sale มูลค�าสัญญา 489.9 ล�านดอลลาร�
สหรัฐ รวมการติดตั้งชุดเซนเซอร� (EISS) ซ่ึง
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ประกอบด�วยกล�อง EO/IR ช�องรับสัญญาณ
ภาพ และอุปกรณ�ระบุตําแหน�ง ที่พัฒนา
โดยบริษัท Raytheon และระบบควบคุม
ภาคพื้นดิน 2 ระบบ อะไหล�  และการ
สนับสนุนเค ร่ืองมือ และการบริการที่
เกี่ยวข�อง การจัดหาคร้ังนี้ / Jane’s 360 – 
20 พ.ย. 61 

�รัฐบาลออสเตรเลียและสวิตเซอร4แลนด4
ลงนามความร"วมมือด%านอุตสาหกรรม
ปQองกันประเทศ เม่ือ 20 พ.ย. 61 โดยมี
ข�อตกลงในการพัฒนาขีดความสามารถด�าน
อุตสาหกรรมป�องกันประเทศร�วมกัน ซ่ึงจะ
เป?นประโยชน�ในด�านการป�องกันประเทศ
ของทั้ งสองประเทศ และตระหนัก ถึ ง
ความสําคัญข้ันพื้นฐานของอุตสาหกรรม
ป�องกันประเทศ เพิ่มโอกาสในการทํางาน
ร�วมกัน การสนับสนุนยุทโธปกรณ� และการ
แลกเปลี่ยนข�อมูลซ่ึงกันและกัน / Jane’s 
360 – 21 พ.ย. 61 

�กระทรวงกลาโหมอินเดียลงนามซ้ือ
ลิขสิทธิ์การผลิตเรือฟริเกตกับรัสเซีย 
จํานวน 2 ลํา มูลค�าสัญญา 500 ล�าน
ดอลลาร�สหรัฐ โดยทําสัญญากับบริษัท 
Rosoboronexport ของรัสเซีย และมีการ

ถ�ายทอดเทคโนโลยีให�กับอู�ต�อเรือ Goa 
Shipyard Limited (GSL) ของอินเดีย ใน
ก า ร ต� อ เ รื อ ฟ ริ เ ก ต  ชั้ น  Admiral 
Grigorovich (Project 11356M) ให�กับ
กองทัพเรืออินเดีย เรือนี้ เป?นเรือฟริเกตที่มี
คุณสมบัติตรวจจับได�ยาก มีความยาว 
124.8 ม. มีกําหนดการเร่ิมต�อเรือในปx 63 
และคาดว�าเรือลําแรกจะสามารถส�งมอบได�
ในปx 69 / Jane’s 360 – 21 พ.ย. 61 

 
ตัวอย�างภาพ เรือฟริเกต ช้ัน Admiral Grigorovich  

(Wikipedia) 

 
ตัวอย�างภาพ เรือช้ัน Cheonwangbong (LST) 

(Wikipedia) 
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�อู"ต"อเรือ HHI ส"งมอบเรือยกพลข้ึนบกลํา
ท่ี 4 ซ่ึงเป̀นเรือลําสุดท%ายของกองทัพเรือ
เกาหลีใต% เป?นเรือชั้น Cheonwangbong 
(LST-2) มีชื่อว�า Nojeokbong เลขเรือ 
689 มีความยาว 127 ม. ความกว�าง 19.4 

ม. ระวางขับน้ํา 4,900 ตัน กินน้ําลึก 5.4 ม. 
ปกติบรรทุกลูกเรือได� 120 คน และมากสุด 
300 คน บรรทุกเรือท�องแบนได� 3 ลํา รถถัง 
2 คัน รถสะเทินน้ําสะเทินบก 8 คัน และ
สามารถจอดเฮลิคอปเตอร� ได�  2 ลํ า  / 
Jane’s 360 – 24 พ.ย. 61 

 
ตัวอย�างภาพ เคร่ืองบินท้ิงระเบิดพิสัยไกล B-21 

(Wikipedia) 

�กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาเลือกฐาน
ทัพสําหรับเคร่ืองบิน B-21 โดยเลือกฐาน
ทัพอากาศ Tinker ในรัฐโอคลาโฮมา ซ่ึงมี
ความพร�อมด�านการซ�อมบํารุงรักษา และ
ฐานทัพอากาศ Edwards ในรัฐ
แคลิฟอร�เนีย ซ่ึงมีความพร�อมด�านการ
ประ เ มินและทดสอบสมรรถนะขอ ง
เคร่ืองบินข้ันสูง เป?นฐานสนับสนุนหลัก
ให�กับเคร่ืองบินทิ้งระเบิดพิสัยไกล B-21 
Raider (LRS-B) ซ่ึงผลิตโดยบริษัท 

Northrop Grumman / Jane’s 360 – 
19 พ.ย. 61 

 
ตัวอย�างภาพ เคร่ืองบินขับไล� F-35 Lightning II 

(Wikipedia) 

�สหราชอาณาจักรจะจัดหาเคร่ืองบินขับ
ไล" F-35B Lightning เพ่ิมเติม จํานวน 
17 ลํา เป?นเคร่ืองบินขับไล�ที่ใช�ระยะบินข้ึน
สั้นและลงจอดทางดิ่ง (STOVL) ใช�ปฏิบัติ
ภารกิจในเรือบรรทุกเคร่ืองบินชั้น Queen 
Elizabeth คาดว�าจะสามารถส�งมอบได�ใน
ห�วงปx 63 – 65 หากรวมการจัดหาคร้ังนี้ 

World Defence News 
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นับได�ว�าสหราชอาณาจักรจัดหาเคร่ืองบิน 
F-35 รวมจํานวน 35 ลําแล�ว / Jane’s 
360 – 19 พ.ย. 61 

�พบตําแหน"งเรือดํานํ้าของอาร4เจนตินาท่ี
สูญหายไปเม่ือปgก"อนแล%ว เรือดําน้ํา ARA 
San Juan (S-42) ลํานี้ได�สูญหายไปตั้งแต�
วันที่ 15 พ.ย. 60 พร�อมกับลูกเรือ 44 คน 
ในระหว�างการเดินทางกลับฐานทัพ ก�อนที่
เรือดําน้ําจะขาดการติดต�อ ได�รับรายงานว�า
เกิดความขัดข�องของระบบไฟฟ�า ทั้ งนี้ 
บริษัท Ocean Infinity ของสหรัฐอเมริกา
เป?นผู�ค�นพบซากเรือดําน้ําที่อยู�ห�างจาก
ชายฝ��งของเมืองโคโมโธโร รีวาธาเวียไปทาง
ทิศตะวันออกประมาณ 600 กม. / Jane’s 
360 – 19 พ.ย. 61 

�ฝร่ังเศสและเยอรมนีร"วมพัฒนาเคร่ืองบิน
ขับไล"ยุคหน%า โดยเม่ือเดือน มิ.ย. 61 ได�มี
ความตกลงที่จะพัฒนาร�วมกัน และป�จจุบัน
ได�เร่ิมดําเนินการศึกษาและพัฒนาแล�ว ซ่ึงมี
แผนจะเป�ดเผยผลการศึกษาอย�างเป?น
ทา งก า ร ในช� ว ง กล า งปx  62 ท า งด� า น
สถาป�ตยกรรมและการออกแบบ ทั้งในส�วน
ของโครงสร�างเคร่ืองบินและเคร่ืองยนต� 
ทั้ งนี้  ระบบอาวุธยุคหน�า (NGWS) เป?น

ระบบเค ร่ือง บิน ขับไล�ที่ ประกอบด� วย
เคร่ืองบินขับไล� (NGF) และคู�บิน 
(Wingmen) แบบไร�คนขับ / Jane’s 360 
– 21 พ.ย. 61 

�เกาหลีเหนือระเบิดทําลายปQอมยามทหาร
เขตแดนร"วม 10 จุด ในบริเวณเขตปลอด
ทหาร (DMZ) เม่ือ 20 พ.ย. 61 ตาม
ข�อตกลงร�วมกับเกาหลีใต�ในการประชุมร�วม
เม่ือ 18 - 20 ก.ย. 61 เพื่อลดความกดดัน
ตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศ ส�วน
เกาหลีใต�ก็ทําลายป�อมยามทหารของตน
จํานวน 10 จุดเช�นกัน แต�ใช� วิ ธีการขุด
ทําลายแทนการใช�ระเบิด / Jane’s 360 – 
21 พ.ย. 61 

�สหรัฐอเมริกาหาหนทางควบคุมการ
ส"งออกเทคโนโลยี AI เพ่ือรักษาความเป̀น
ผู%นําทางเทคโนโลยี สํานักงานอุตสาหกรรม
และความปลอดภัยสหรัฐฯ เสนอแนวทาง
ในการบ�งชี้ความสําคัญของเทคโนโลยี ที่มี
ผลต�อความปลอดภัยของสหรัฐฯ ในอนาคต 
โดยผนวกไว�ด�วยเร่ืองการควบคุมความ
ปลอดภัยและการปกป�องอุตสาหกรรม
อเมริกัน โดยเฉพาะอย�างยิ่งในส�วนงาน 
วิทยาศาสตร� เทคโนโลยี วิศวกรรม และ
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การผลิต ซ่ึงมี 14 เทคโนโลยีที่ได�รับการ
ระบุไว�ในบัญชีรายชื่อ โดยมีเทคโนโลยี 
Artificial Intelligence (AI) และ 
Machine Learning รวมอยู�ด�วย / 
c4isrnet.com – 20 พ.ย. 61 

�บริษัท InstantEye Robotics ส"งมอบ
อากาศยานไร%คนขับขนาดเล็กให%นาวิก
โยธินสหรัฐ โดยไม�ได�เป�ดเผยมูลค�าของ
สัญญา เป?นระบบอากาศยานไร�คนขับขนาด
เล็ก (SUAS) InstantEye Mk-3 GEN5-D1 
จํานวน 32 ระบบ มีน้ําหนักน�อยกว�า 255 
กรัม บรรทุกได�มากสุด 28.35 กรัม ถ�าย
วิดีโอได�ในระยะ 1.5 กม. ติดกล�อง EO/IR 
บินได�นานกว�า 15 นาที ใช�คนปฏิบัติการ  
1 คน ระยะเวลาเตรียมเคร่ืองก�อนบิน

ประมาณ 1 นาที อุปกรณ�ที่เกี่ยวข�องพร�อม
กล�องใส�หนักประมาณ 400 กรัม / Jane’s 
360 – 22 พ.ย. 61 

�กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาลดระดับ
การฝmกทางทหารระหว"างสหรัฐฯ กับ
เกาหลีใต% ในปg  62 เพื่ อ ไม� ให� เกิ ดการ
แทรกแซงทางการเมืองระหว�างสหรัฐฯ และ
เ ก าหลี เ หนื อ  พล เ อก เ จมส�  แ มตทิ ส 
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐ 
กล�าวว�า จะไม�ยกเลิกการฝ�กทางทหาร
ระหว�างสหรัฐฯ กับเกาหลีใต� แต�จะมีการลด
ขนาดและระดับการฝ�กลงเพื่อลดทอนความ
เป?นไปได�ที่ จะเกิดป�ญหาทางการทูต / 
militarytimes – 22 พ.ย. 61 

 


