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รูปภาพ พิธีเป%ดศูนย�ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ (Khaosod)  

 

กองทัพอากาศไทยเป ดตัวศูนย&ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ 
เม่ือ 17 ส.ค. 62 กองทัพอากาศไทยเป%ดตัวศูนย�ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ เพ่ือเป8นจุดศูนย�รวม

สําหรับแผนการลงทุนและความก�าวหน�าทางเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาศักยภาพด�านอวกาศทางทหาร ศูนย�
ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ ถูกก�อตั้งขึ้นเพ่ือรองรับกับภัยอันตรายท่ีอาจมาจากอวกาศในอนาคต 
รายละเอียดของการจัดตั้งศูนย�ฯ ถูกระบุไว�ในโครงการพัฒนาประเทศและเป8นไปตามแผนยุทธศาสตร�ชาติ 20 ปE 
ซึ่งมีวัตถุประสงค�ให�เพ่ิมการลงทุนในการวิจัยด�านอวกาศและเพ่ิมการมีส�วนร�วมของบริษัทท�องถิ่นในอุตสาหกรรม
ป�องกันประเทศ อ�างอิงตามสํานักข�าวไทย ศูนย�ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศจะสร�างให�เกิดความก�าวหน�า
ทางทหารในด�านต�าง ๆ เช�น การส่ือสารผ�านดาวเทียม (Satellite Communications) การรวบรวมและแปล
ความหมายข�อมูล (Data Collection and Interpretation) การเฝ�าระวังและการตรวจสอบ (Surveillance 
and Monitoring) และการซ�อมบํารุงดาวเทียม (Satellite Maintenance) / Jane’s Defence Weekly - 21 
ส.ค. 62 
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รูปภาพ พิธีเป%ดการฝdก Falcon Strike 2019 (RTAF News)  

 

กองทัพอากาศไทย-จีนฝ;กผสมภายใต@รหัส Falcon Strike 2019 
 เม่ือ 18 ส.ค. 60 พล.อ.ต.สรรพชัย ศิลานิล ผู�อํานวยการสํานักยุทธการและการฝdก กรมยุทธการทหาร
อากาศ ร�วมกับ พล.อ.ต.หลิว ตี ผู�บังคับการฐานทัพอากาศคุนหมิง กองทัพอากาศจีน เป8นประธานในพิธีเป%ดการ
ฝdก Falcon Strike 2019 ณ กองบิน 23 จ.อุดรธานี โดยมีกําหนดการฝdกระหว�างวันท่ี 18 – 30 ส.ค. 62 มี
วัตถุประสงค�เพ่ือกระชับความสัมพันธ� และเสริมสร�างความเข�าใจอันดี ระหว�างสองประเทศ ซึ่งเป8นรากฐานสําคัญ
ของความร�วมมือ ในการรักษาสันติภาพ และความม่ันคงในภูมิภาค ตลอดจนการพัฒนาขีดความสามารถทางด�าน 
การบินระหว�างกองทัพอากาศไทย และกองทัพอากาศสาธารณรัฐประชาชนจีน / RTAF News – 19 ส.ค. 62 

 
 

 

รูปภาพ การประชุมหารือระหว�างเวียดนามและแอฟริกาใต� ณ กรุงฮานอย (Dangcongsan.vn)  
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เวียดนามและแอฟริกาใต@มีข@อตกลงความรKวมมือด@านการป6องกันประเทศ 
เม่ือ 22 ส.ค. 62 กระทรวงกลาโหมเวียดนามกล�าวว�า เวียดนามและแอฟริกาใต� มีตกลงท่ีจะขยายความ

ร�วมมือด�านการป�องกันประเทศ หลังจากการหารือร�วมกันระหว�างพลเอก Ngo Xuan Lich รัฐมนตรีว�าการ
กระทรวงกลาโหมเวียดนาม กับนาง Nosiviwe Mapisa-Nqakula รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหมแอฟริกาใต� 
โดยความร�วมมือดังกล�าว มีวัตถุประสงค�ให�เกิดกิจกรรมการร�วมพัฒนาและผลิตยุทโธปกรณ�ทางทหาร การ
ถ�ายทอดเทคโนโลยีด�านการป�องกันประเทศของแอฟริกาใต�ให�กับเวียดนาม ซึ่งเป8นไปตามข�อตกลงการส�งออก
ยุทโธปกรณ�ท่ีมีร�วมกัน อีกท้ังจะขยายความร�วมมือในงานวิจัยด�านโทรคมนาคม และมีเง่ือนไขสนับสนุนการลงทุน
ของบริษัท Viettel ในแอฟริกาใต� นอกจากน้ี มีข�อตกลงความร�วมมือในการฝdกทหาร เวชภัณฑ�ทางทหาร การ
รักษาสันติภาพ การต�อต�านการก�อการร�าย และการแลกเปล่ียนบุคลากรทางทหาร / Jane’s Defence Weekly 
- 23 ส.ค. 62 

 

 

ท่ีมาของภาพ : Wikipedia 

 

อินโดนีเซียจัดสรรงบประมาณทางทหารสําหรับปP 63 จํานวน 8,900 ล@านดอลลาร&สหรัฐ 
รัฐบาลอินโดนีเซียเสนอให�เพ่ิมงบประมาณทางทหารขึ้นอีกร�อยละ 16 เม่ือเทียบกับงบประมาณในปE 62 

โดยกระทรวงการคลังอินโดนีเซียได�เผยแพร�เอกสารท่ีชี้แจงข�อมูลดังกล�าว ท้ังน้ี ยอดงบประมาณท่ีเตรียมไว�น้ันคิด
เป8นจํานวนเงินประมาณ 8,900 ล�านดอลลาร�สหรัฐ ซึ่งเป8นร�อยละ 5 ของงบประมาณแผ�นดินของอินโดนีเซียและ
จะถูกใช�สําหรับโครงการจัดหาเพ่ือพัฒนาศักยภาพของกองทัพอินโดนีเซียให�ทันสมัย โดยโครงการน้ีจะเร่ิมต�นในปE 
63 ไปจนถึงปE 67 ท้ังน้ี กองทัพอินโดนีเซียได�วางแผนเพ่ิมจํานวนยุทโธปกรณ� ได�แก� รถถังขนาดกลางสมัยใหม� 
(Modern Medium Weight Tank) ท่ีผลิตเองภายในประเทศ เคร่ืองบินลําเลียง (Transport Aircraft) เคร่ืองบิน
ขับไล� (Fighter Aircraft) เคร่ืองบินตรวจการณ�เตือนภัย (Airborne Early Warning Aircraft) เคร่ืองบินเติม
เช้ือเพลิง (Tanker Aircraft) เรือฟริเกต และเรือดํานํ้า / Jane’s Defence Weekly - 21 ส.ค. 62 



 

หน�าท่ี 4 ของ 8 หน�า 

 

 

ฝ/ายวิเคราะห&เทคโนโลยีป6องกันประเทศ 
สถาบันเทคโนโลยีป6องกนัประเทศ 

 

 

รูปภาพ เรือ BRP Conrado Yap ณ ท�าเรือในกรุงมะนิลา (AFP)  

 

เรือคอร&เวตช้ัน Po Hang ของเกาหลีใต@เดินทางถึงฟ ลิปป นส& 
 เม่ือ 18 ส.ค. 62 เรือคอร�เวตช้ัน Po Hang มือสองของเกาหลีใต�เดินทางมาถึงกรุงมะนิลาเมืองหลวงของ
ฟ%ลิปป%นส� เรือลําน้ีมีช่ือว�า BRP Conrado Yap จัดพิธีส�งมอบให�กองทัพเรือฟ%ลิปป%นส�ท่ีเมือง Jinhae เกาหลีใต�
เม่ือ 5 ส.ค. 62 ท่ีผ�านมา โดยเรือลําน้ี ปลดประจําการจากกองทัพเกาหลีใต�เม่ือ ธ.ค. 59 และมีข�อตกลงระหว�าง
รัฐบาลในการมอบเรือให�กับฟ%ลิปป%นส�ในปE 60 โดยเรือได�รับการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ และอุปกรณ�สําหรับติดตั้ง
เรือยางท�องแข็งขนาดใหญ� ติดตั้งป�นเรือ Oto Melara ขนาด 76 มม. จํานวน 2 กระบอก และป�นขนาด 40 มม. 
จํานวน 4 กระบอก มีท�อยิงตอร�ป%โดขนาด 324 มม. 6 ท�อยิง โดยจะประจําการในกองกําลังนอกชายฝ��งของ
กองทัพเรือฟ%ลิปป%นส�สําหรับภารกิจการลาดตระเวน สงครามต�อต�านเรือดํานํ้า ในน�านนํ้าของประเทศและในเขต
เศรษฐกิจจําเพาะ (EEZ) / Jane’s Defence Weekly - 22 ส.ค. 62 

 

 

 

ตัวอย�างรูปภาพ เคร่ืองบินขับไล� F-35B (Lockheed Martin)  

ASEAN+6 Defence News 
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ญี่ปุ/นเลือกเคร่ืองบินขับไลK F-35B (STOVL) 
 เม่ือ 16 ส.ค. 62 กระทรวงกลาโหมญี่ปุcนประกาศว�า ได�เลือกเคร่ืองบินขับไล� F-35B Lockheed Martin 
Lightning II Joint Strike Fighter (JSF) ท่ีมีคุณสมบัติใช�ระยะทางว่ิงขึ้นส้ันและลงแนวดิ่ง (Short Take-off 
and Vertical Landing (STOVL) ซึ่งเป8นผู�แข�งขันเพียงรายเดียว ท้ังน้ี ตามแผน Mid-Term Defense Plan 
(MTDP) ปE 2019 – 2023 ของกระทรวงกลาโหมญี่ปุcนท่ีเผยแพร�เม่ือ ธ.ค. 61 ระบุว�า เคร่ืองบินแบบท่ีใช�
ระยะทางว่ิงขึ้นส้ันและลงแนวดิ่ง จะช�วยเสริมขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางอากาศทางฝ��งมหาสมุทร
แปซิฟ%กของญี่ปุcน ซึ่งมีฐานทัพอากาศอยู�จํานวนจํากัด โดยระบุในแผนการจัดหาเคร่ืองบินแบบ STOVL จํานวน 
18 ลํา และเคร่ืองบิน F-35A จํานวน 27 ลํา / Jane’s Defence Weekly - 20 ส.ค. 62 

 

 

ท่ีมาของภาพ : Austal 

 

บริษัทอูKตKอเรือ Austal ของออสเตรเลียประเมินโอกาสขยายตลาดสูKเอเชียแปซิฟ ก 
บริษัทอู�ต�อเรือ Austal ของออสเตรเลียยืนยันว�า ทางบริษัทฯ กําลังประเมินความเป8นไปได�ในการขยาย

ตลาดไปสู�เอเชียแปซิฟ%ก โดยได�ลงทุนกับอู�ต�อเรือหลายแห�งในออสเตรเลียและฟ%ลิปป%นส� แต�ยังไม�เป8นท่ีแน�ใจว�า
การก�าวเข�าสู�ตลาดใหม�จะเร่ิมต�นขึ้นหรือจะเสร็จสมบูรณ�หรือไม� ท้ังน้ี มีข�อมูลท่ีระบุว�าบริษัท Austal เป8นหน่ึงใน
กลุ�มบริษัทท่ีเข�าทําการเจรจาเพ่ือซื้ออู�ต�อเรือ Hanjin Heavy Industries and Construction (HHIC) ท่ีอ�าว 
Subic ในฟ%ลิปป%นส� อู�ต�อเรือ HHIC น้ี เป8นของเกาหลีใต�และกําลังประสบป�ญหาจะล�มละลาย โดยติดหน้ีสินอยู�
กว�า 400 ล�านดอลลาร�สหรัฐ ผู�บริหารระดับสูงของบริษัท Austal ได�แจ�งแก�หนังสือพิมพ� Nikkei Asian Review 
ว�าบริษัท Austal และผู�ร�วมลงทุนจากสหรัฐฯ ได�เข�าเจรจากับนายทุนของอู�ต�อเรือ HHIC และคาดว�าจะได�ข�อสรุป
ภายในปE 62 / Jane’s Defence Weekly - 20 ส.ค. 62 
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ตัวอย�างรูปภาพ เคร่ืองบิน Dassault Falcon 7X (Lockheed Martin) 

 

กองทัพอากาศออสเตรเลียรับมอบเคร่ืองบิน Falcon 7X ลําสุดท@าย 
 เม่ือ 7 ส.ค. 62 กระทรวงกลาโหมออสเตรเลียแถลงว�า กองทัพอากาศออสเตรเลียรับมอบเคร่ืองบินเฉพาะ
กิจ (Special Purpose Aircraft) Dassault Falcon 7X ลําท่ี 3 ซึ่งเป8นลําสุดท�ายในโครงการปรับปรุงเคร่ืองบิน
ของกองทัพอากาศออสเตรเลีย ท้ังน้ี เคร่ืองบินดังกล�าว ถูกออกแบบและผลิตโดยบริษัท Dassault Aviation มี
ความเร็วสูงสุด 0.9 มัค พิสัยทําการ 11,000 กม. ปEกและห�องนักบินถูกออกแบบโดยใช�เทคโนโลยีขั้นสูง พร�อม
จอแสดงผล และระบบการมองเห็นภาพด�วยอินฟราเรด รวมท้ังการใช�ระบบส่ือสารผ�านดาวเทียม ซึ่งจะเข�า
ประจําการในฝูงบินท่ี 34 ณ ฐานทัพอากาศ Defence Establishment Fairbairn เมืองหลวงของออสเตรเลีย / 
Jane’s Defence Weekly - 20 ส.ค. 62 

 

 

 

ตัวอย�างรูปภาพ เคร่ืองบินรบ F-16 (Lockheed Martin) 

 

ข@อตกลงซื้อขายเคร่ืองบินรบ F-16 ให@ไต@หวันเน@นย้ํากลยุทธ&การขายสินค@ายุทโธปกรณ&ของสหรัฐฯ 
ในการเสนอขายเคร่ืองบินรบ F-16 จากบริษัท Lockheed Martin ให�แก�ไต�หวัน สหรัฐฯ ได�แสดงออกให�

เห็นถึงความเป8นอิสระในการตัดสินใจขายสินค�ายุทโธปกรณ� จากท่ีในอดีต หากสหรัฐฯ จะขายสินค�ายุทโธปกรณ�

World Defence News 
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ให�แก�ไต�หวัน กระบวนการซื้อขายต�องพบกับการชะลอตัว เน่ืองจาก สหรัฐฯ ไม�ต�องการมีป�ญหากับจีน ด�วยเหตุท่ี
จีนมองว�าไต�หวันเป8นจังหวัดหน่ึงของชาติตน แต�ในข�อตกลงการซื้อขายเคร่ืองบินรบ F-16 คร้ังล�าสุด สหรัฐฯ ได�
ตัดข�อพิจารณาเกี่ยวกับจีนออกไปและตอบสนองต�อคําร�องขอจากไต�หวันในลักษณะเดียวกับประเทศพันธมิตรอ่ืน ๆ 
โดยคณะทํางานของประธานาธิบดีทรัมป�ได�ปรับเปล่ียนการพิจารณาขายสินค�ายุทโธปกรณ�ให�แก�ไต�หวัน จากท่ีเคย
เป8นลักษณะ “Case-By-Case” (พิจารณาเป8นคร้ัง ๆ ไป) ให�กลายเป8นกระบวนการปกติ ท้ังน้ี การส่ังซื้อเคร่ืองบิน
รบ F-16 ของไต�หวันในคร้ังน้ีประกอบด�วยเคร่ืองบินรบโมเดล F-16V จํานวน 66 ลํา คิดเป8นมูลค�าประมาณ 
8,000 ล�านดอลลาร�สหรัฐ อย�างไรก็ตาม ไต�หวันต�องรอคอยเป8นเวลา 1 เดือนเพ่ือให�สหรัฐฯ ออกหนังสือย่ืน
ข�อเสนอและยอมรับว�าจะขาย (Letter of Offer and Acceptance) เคร่ืองบินรบ F-16 ให�แก�ไต�หวัน / Jane’s 
Defence Weekly - 19 ส.ค. 62 

 

 

ตัวอย�างรูปภาพ เฮลิคอปเตอร� AH-64 Apache (US Army) 

 

กองทัพบกสหรัฐอเมริกาลงนามสัญญาจัดหาเฮลิคอปเตอร& AH-64E Apache มูลคKา 155 ล@านดอลลาร&สหรัฐ 
 เม่ือ 20 ส.ค. 62 กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาแถลงว�า กองทัพบกสหรัฐอเมริกาลงนามสัญญาจัดหา
เฮลิคอปเตอร�โจมตี AH-64E Apache Guardian กับบริษัท Boeing จํานวน 9 ลํา มูลค�า 155 ล�านดอลลาร�สหรัฐ  
โดยเฮลิคอปเตอร�ดังกล�าว จะถูกสร�างในเมืองเมซา รัฐแอริโซนา และคาดว�าจะเสร็จประมาณเดือน ธ.ค. 65 ท้ังน้ี 
เม่ือ 22 ส.ค. 62 นาง Carole Thomson โฆษกของบริษัท Boeing กล�าวว�า สัญญาจัดหาน้ี เป8นสัญญาท่ีเพ่ิมเติม
จากสัญญาจัดหาเม่ือ มี.ค. 60 ท่ีจัดหาเฮลิคอปเตอร�อย�างน�อย 244 ลํา มูลค�า 3,400 ล�านดอลลาร�สหรัฐ / 
Jane’s Defence Weekly - 22 ส.ค. 62 
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ฝ/ายวิเคราะห&เทคโนโลยีป6องกันประเทศ 
สถาบันเทคโนโลยีป6องกนัประเทศ 

 

ตัวอย�างรูปภาพ อากาศยานไร�คนขับ Altius-U ของรัสเซีย (Russian MoD) 

 

อากาศยานไร@คนขับ Altius-U ของรัสเซียข้ึนบินคร้ังแรก 
 เม่ือ 20 ส.ค. 62 กระทรวงกลาโหมรัสเซียแสดงภาพวิดีโอในส่ือออนไลน� ให�เห็นถึงการขึ้นบินคร้ังแรกของ
อากาศยานไร�คนขับ Altius-U โดยรายงานว�า อากาศยานลําดังกล�าวมีนํ้าหนัก 6 ตัน ขึ้นบินเป8นระยะเวลา 32 
นาที โดยใช�โหมดบินอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ท่ีระดับความสูง 800 ม. ถูกออกแบบมาสําหรับการปฏิบัติภารกิจ
ลาดตระเวนและตรวจการณ� สามารถติดตั้งกล�อง วิทยุ และเรดาร� สามารถบินได�นานกว�า 1 วัน และใช�ระบบ
ควบคุมผ�านดาวเทียม จึงทําให�สามารถปฏิบัติงานได�ไกลโดยไม�จํากัดระยะทาง ท้ังน้ี อากาศยานไร�คนขับ Altius-U 
เกิดขึ้นจากการพัฒนาและทดสอบต�นแบบมาแล�วหลายลํา / Jane’s Defence Weekly - 20 ส.ค. 62 

 

 

ตัวอย�างรูปภาพ เฮลิคอปเตอร� NH90 (Wikipedia) 

 

กองทัพสวีเดนรับมอบเฮลิคอปเตอร& NH90 
 เม่ือ 20 ส.ค. 62 หน�วยงาน Defence Materiel Administration (FMV) ของสวีเดนประกาศว�า ได�ส�ง
มอบเฮลิคอปเตอร� NH90 ลําสุดท�ายให�กับกองทัพสวีเดนเม่ือเดือน ก.ค. 62 ท่ีผ�านมา โดยจัดพิธีการส�งมอบ ณ 
เมือง Marignane ประเทศฝร่ังเศส ก�อนท่ีเฮลิคอปเตอร�จะบินไปยังฐานทัพอากาศ F21 Luleå ของกองทัพอากาศ
สวีเดน ท้ังน้ี หน�วยงาน FMV ได�จัดหาเฮลิคอปเตอร� NH90 จํานวน 18 ลํา ตั้งแต�ปE พ.ศ. 2544 โดยแบ�งเป8นรุ�น 
HKP14D จํานวน 9 ลํา สําหรับการขนส�งทางยุทธวิธี และเป8นรุ�น KHP14F จํานวน 9 ลํา สําหรับภารกิจการ
ต�อต�านเรือดํานํ้า พร�อมระบบโซนาร� และระบบเรดาร�ทางยุทธวิธี / Jane’s Defence Weekly - 22 ส.ค. 62 


