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กองทัพสิงคโปรฝกปฏิบัติการรวมภาคพ้ืนดินและทาง
อากาศ ภายใตชื่อ Forging Sabre 2017 จัดข้ึนเปนครั้งที่ 6 
ระหวาง 28 พ.ย. – 13 ธ.ค. 60 ณ เมืองฟนิกซ รัฐแอริโซนาใน
สหรัฐอเมริกา กําลังพลเขารวมฝก 800 คน พื้นที่ 780 ตร.กม. 
ใชอาวุธจริง วางแผนการปฏิบัติการ การใชเทคโนโลยีใหม 
รวมทั้ง การบูรณาการภาคพื้นดินและทางอากาศ มียุทโธปกรณ
ดังนี้  เฮลิคอปเตอรโจมตี Boeing AH-64D Apache 6 ลํา 
เครื่ อ ง บิน ขับไลอ เนกประสงค  Boeing F-15SG 10 ลํ า  
Lockheed Martin F-16C/D 10 ลํา เฮลิคอปเตอรลําเลียง
หนัก Boeing CH-47D 3 ลํา อากาศยานไรคนขับ Heron 1 3 
ลํา ฯลฯ / Jane’s – 6 ธ.ค. 60  
กองทัพอากาศอินโดนีเซียแจกจายอุปกรณวางแผนภารกิจ
ทางอากาศ GECO ใหกับนักบิน ยอมาจาก Graphical 
Electronic Cockpit Organise เปนอปุกรณติดอยูที่ตนขาของ
นักบิน ใชรวมกับระบบการบินของเครื่องบิน มีราคาถูก งายตอ
การ Upgrade สามารถนําทาง มีแผนที่  และชวยในการ
ประเมินสถานการณ เพิ่มความสามารถในการตัดสินใจของ
นักบิน ใชไดกับเครื่องบิน Su-27/30 ‘Flanker’, F-16 Fighting 
Falcon, Hawk, T-50 Golden Eagle และ  EMB-314 Super 
Tucano / Jane’s – 6 ธ.ค. 60 
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กองทัพอากาศอินโดนีเซียจะไดรับเคร่ืองบิน F-16 มือสอง
ปรับปรุงใหมจากสหรัฐอเมริกา จํานวน 6 ลํา กองทัพอากาศ
สหรัฐอเมริกาปรับปรุงเครื่องบินขับไล F-16C Block 25 แบบ
หนึ่งที่นั่งเรียบรอยแลว ณ Ogden Air Logistics Complex ที่
ฐานทัพอากาศ Hill ในรัฐ Utah และจะลําเลียงทางเรือผาน
มหาสมุทรแปซิฟก ใชระยะเวลาเดินทางประมาณ 5 วัน / 
Jane’s – 8 ธ.ค. 60 

KAI พรอมใหบริการบํารุงรักษา ซอมแซม และการซอม
ใหญ (MRO) ในตนป 61 ณ จังหวัด South Gyeongsang 
โดยจะติดตามและเสาะหาสัญญาจางงานการซอมบํารุงอากาศ
ยานพาณิชยหลัก เพื่อสรางใหเกิดทักษะ และศักยภาพในการ
ใหบริการซอมบํารุงอากาศยานภายในประเทศ สนับสนุนการ
เติบโตของอุตสาหกรรมการบินของเกาหลีใต KAI มีกิจการ
เกี่ยวของกับระบบการสงกําลังบํารุง พัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติการของอากาศยานฝกบินพื้นฐาน (KT-1 Basic Trainer) 
อากาศยานฝกเครื่องเจ็ทข้ันสูง (T-50 Golden Eagle) และ
อากาศยานไรคนขับ นอกจากนี้ KAI MRO Services ไดรับ
สัญญาจางงาน 5 ปเริ่มตนปลายป 60 มูลคา 49 ลานดอลลาร
สหรัฐเพื่อซอมบํารุง F-16 Fighting Falcons ของสหรัฐฯ ที่
ปฏิบัติการในพื้นที่เอเชียแปซิฟกดวย / Jane’s – 4 ธ.ค. 60 
เกาหลีใตและสหรัฐฯ ฝกซอมรบรวมทางอากาศคร้ังใหญ
ท่ีสุด มีชื่อวา Vigilant ACE ระหวางวันที่ 4 – 8 ธ.ค. 60 มี
กําลังพลประมาณ 12,000 คน และเครื่องบินกวา 230 ลํา เพื่อ
เสริมสรางขีดความสามารถในการปฏิบัติการรวมทางอากาศใน

ASEAN +6 Defence News 
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ทุกสภาพการณ รวมถึงการโจมตีตอเปาหมายดานนิวเคลียร
และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ ทั้งนี้ การฝกฯ มีข้ึนหลังจากที่
เกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธขามทวีปเม่ือ 29 พ.ย. 60 ที่ผาน
มา / Yonhap – 4 ธ.ค. 60 
KAI เกาหลีใตมีแผนผลิตเฮลิคอปเตอรติดอาวุธขนาดเบา 
(LAH) ปลายป 61 ข้ันตอนสุดทายของ LAH ลําแรก จะเริ่มใน
เดือน พ.ค. 61 คาดวาจะเสร็จในเดือน พ.ย. 61 พรอมข้ึนบิน
ครั้ งแรกในเดือน พ.ค. 62 ใช เครื่องยนตจาก Hanwha 
Techwin ที่ผลิตไดเองภายในประเทศ โดยมีแผนนํา LAH มา
ใชทดแทนเฮลิคอปเตอร Hughes 500MD/BGM-71 TOW 
Defender และ Bell AH-1S Cobra ที่ใชงานมานาน / Jane’s 
– 5 ธ.ค. 60 
DRDO อินเดียประสบความสําเร็จในการทดสอบยิงจรวด
พ้ืนสูอากาศ Akash SAM เปนจรวดลูกแรกที่ติดตั้งอุปกรณ
คนหาเปาหมายที่พัฒนาข้ึนเอง มีความแมนยํา 5.8 ม. ทดสอบ
ยิงอากาศยานเปาหมาย  Banshee จากฐานปลอยจรวด
เคลื่อนที่ Integrated Test Range เมือง Chandipur จรวด
สามารถติดตั้งหัวรบที่บรรจุระเบิดแรงสูงหนัก 55 – 60 กก. 
ทําลายเปาหมายที่เปนเครื่องบินรบได พิสัยทําการ 25 – 30 กม. 
/ Jane’s – 6 ธ.ค. 60 
อินเดียจัดหาเรือยางทองแข็ง RHIB ไมทราบจํานวนจาก
ฟนแลนด สามารถปฏิบัติภารกิจจูโจมและตรวจคน (Visit, 
Board, Search, Seizure - VBSS) ติดตั้งอุปกรณทางยุทธวิธี 
ไดแก กลองความรอน ติดแผนเกราะ ติดตั้งระบบการขนสง
แบบที่ใชในเฮลิคอปเตอร / Jane’s – 8 ธ.ค. 60 
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กองกําลังนาวิกโยธินสหรัฐฯ ตองการเรือสําหรับการฝกทาง
ทหารเพ่ิมขึ้น จากการสัมภาษณหนวยทหารนาวิกโยธินสหรัฐ  
23 หนวย ไดขอมูลวาขาดแคลนเรือสะเทินน้ําสะเทินบกซ่ึงลด
จํานวนลงครึ่งหนึ่งในชวง 25 ปที่ผานมา (จาก 62 ลํา ในป 
พ.ศ .  2553  ปจ จุ บัน เหลื อ เพี ย ง  31  ลํ า )  เป นการลด
ความสามารถการฝกกําลังพลสําหรับการปฏิบัติการที่ใชเรือ
สะเทินน้ําสะเทินบก ทั้งนี้ กองกําลังนาวิกโยธินสหรัฐฯ กลาว
วาการฝกจําลองเสมือนจริง (Virtual Training) สามารถชวย
บรรเทาขอจํากัดในการฝกในสภาวะจริงได แตตองมีการพัฒนา
ระบบและอุปกรณใหมีความพรอมสําหรับการฝกทางยุทธการ  
/ Jane’s – 4 ธ.ค. 60 
กองทัพบกสหรัฐฯ รับผูเชี่ยวชาญพลเรือนดานไซเบอรเขา
ทํางานโดยตรง ถือเปนโครงการตนแบบ และเพิ่มกําลังพลดาน
ไซเบอรในกิจการของทหาร ในตําแหนง Cyber Operations 
Officer เชนเดียวกับ ตําแหนงทนายความและแพทยจากภาค
พลเรือนที่รับตรงเขาเปนนายทหาร มีแผนบรรจุนายทหารไซ
เบอร 5 นายตอป แตงตั้งยศเปนนายรอยโท กองทัพบกสหรัฐฯ 
หวังวาจะสามารถเกณฑ บุคลากรที่ เปนโปรแกรมเมอร  
นักพัฒนาเว็บไซต นักวิทยาศาสตรดานการวิเคราะหขอมูล 
และผู เชี่ยวชาญดานไซเบอรอื่น ๆ ที่จบการศึกษาระดับ
วิทยาลัย และทํางานอยูในแวดวงไซเบอรเขามาทํางานใน
กองทัพ / Jane’s – 5 ธ.ค. 60 
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ตัวอยางเรือสะเทินน้ําสะเทินบก
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