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ตัวอยางภาพ เครื่องบินขับไล JF-17 Thunder (Wikipedia.org)
กองทัพอากาศเมียนมาได#รับเครื่องบินขับไล, JF-17 Thunder
กองทัพอากาศเมียนมาจัดหาเครื่องบินขับไล JF-17 เมื่อป= 58 จํานวน 16 ลํา เครื่องบิน JF-17 ออกแบบ
และพัฒนาโดยกลุมบริษัทอากาศยานเฉิงตู หรือ CAC (Chengdu Aircraft Corporation) ของจีนรวมกับ
Pakistan Aeronautical Complex หรือ PAC ของปากีสถาน ไดจัดพิธีประจําการเครื่องบินเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 61
ซึ่งตรงกับวันครบรอบป=ที่ 71 ของการกอตั้งกองทัพอากาศเมียนมา มีเครื่องบิน JF-17 อยางนอย 4 ลํา อยูในลาน
พิธี ทั้งนี้ การทดสอบบินครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อเดือน มิ.ย. 60 ที่โรงงานของ CAV ในประเทศจีน / Jane’s 360 –
17 ธ.ค. 61

ตัวอยางภาพ รถถังหลัก T-71B1 (Wikipedia.org)
หนาที่ 1 ของ 7 หนา

ฝ8ายวิเคราะห<เทคโนโลยีป?องกันประเทศ
สถาบันเทคโนโลยีป?องกันประเทศ (องค<การมหาชน)

กองทัพบกลาวเตรียมรับมอบรถถังหลัก T-72B1 จากรัสเซีย
รัสเซียเริ่มสงรถถังหลักปรับปรุงใหม T-72B1 ใหกองทัพบกลาว ใชชื่อวารถถังหลัก White Eagle โดย
สงผานจากทาเรื อ เวี ย ดนาม และเคลื่ อ นยายตอไปยั ง ลาว โดยกอนหนานี้ พลโท Sengnuan Xayalat
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมลาวกลาววา ลาวจะไดรับยุทโธปกรณตาง ๆ จากรัสเซีย ซึ่งรวมถึงรถถังหลัก T72B1 นี้ดวย / Jane’s 360 – 19 ธ.ค. 61

ASEAN+6 Defence News
สหรัฐอเมริกาแก#ปLญหาเน็ตเวิร<คล,มในฐานทัพทางทหารในเกาหลีใต#
ที่เกาหลีใต ระบบคอมพิวเตอรเน็ตเวิรคลมในพื้นที่กรุงโซลและบริเวณใกลเคียงกับแนวเสนแบงเขตเกาหลี
เหนือ-เกาหลีใต หลังจากนั้น 1 สัปดาหรอยละ 90 ของระบบเน็ตเวิรคก็กลับมาทํางานได โดยความพยายามในการ
แกไขปmญหาของกองพลนอยสื่อสารที่ 1 พันเอก คิมเมยชา แมคคัลเลน กลาววาเหตุการณที่เกิดขึ้นไมสงผลกระทบ
ตอความพรอมรบหรือศักยภาพการสงครามของสหรัฐฯ เจาหนาที่ผูใชงานเน็ตเวิรคในการติดตอประสานปฏิบัติการ
ทางยุ ทธการสามารถเขาถึ งระบบงานดวยระบบสํ ารองได อยางไรก็ ตาม ระบบเน็ ตเวิ ร คที่ ขั ดของก็ ดั บไปเปq น
ระยะเวลาทั้งสิ้น 6 วัน / armytimes – 20 ธ.ค. 61
เกาหลีใต#เพิ่มวงเงินสนับสนุน SME ท#องถิ่น จัดทําธุรกิจด#านเทคโนโลยีป?องกันประเทศ
หนวยงาน DAPA ของเกาหลีใต ประกาศเมื่อ 18 ธ.ค. 61 วาในป= 62 มีแผนจะเพิ่มวงเงินจํานวน 2 เทา เพื่อ
สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ทองถิ่นที่ทําธุรกิจดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ โดยมีวงเงิน
สนับสนุนมากกวา 46.2 ลานดอลลารสหรัฐ สนับสนุนการผลิตสวนประกอบยุทโธปกรณทางการทหาร การใช
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของยุทโธปกรณที่มีอยู และการประยุกตเทคโนโลยีของพลเรือนไปใชในทาง
การทหาร / Jane’s 360 – 18 ธ.ค. 61
หน,วยงาน DAPA ของเกาหลีใต#เปUดเผยการแก#ไขนโยบายชดเชยทางยุทธพาณิชย<ด#านการป?องกันประเทศ
DAPA แกไขนโยบายชดเชยทางยุทธพาณิชย หรือ Offset Policy ตอบสนองนโยบายเรงดวนของนายพล
Jeong Kyeong-doo รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต ที่จะแกปmญหายอดขายดานอุตสาหกรรมปองกัน
ประเทศลดลง เพื่อเปqนการเพิ่มการสงออก ขยายการจางงาน เพิ่มความสามารถในการแขงขันดานอุตสาหกรรม
ปองกันประเทศของเกาหลีใต รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนชองทางใหบริษัทตางชาติมีสวนรวมกับวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (SME) ของเกาหลีใต การปรับปรุงระบบธนาคารใหม และโครงการสงเสริมความรวมมือระหวาง
บริษัทตางชาติและบริษัททองถิ่น / Jane’s 360 – 17 ธ.ค. 61
หนาที่ 2 ของ 7 หนา

ฝ8ายวิเคราะห<เทคโนโลยีป?องกันประเทศ
สถาบันเทคโนโลยีป?องกันประเทศ (องค<การมหาชน)

ตัวอยางภาพ เฮลิคอปเตอรโจมตีขนาดเบา LAH ของ KAI (Wikipedia.org)
บริษัท KAI เปUดตัวเฮลิคอปเตอร<โจมตีขนาดเบา (LAH) สําหรับกองทัพบกเกาหลีใต#
เมื่อ 18 ธ.ค. 61 บริษัทผูผลิตอากาศยานรายเดียวของเกาหลีใต Korean Aerospace Industries หรือ KAI
จัดพิธีเปzดตัวเฮลิคอปเตอรโจมตีขนาดเบา (LAH) ซึ่งพัฒนาจากเฮลิคอปเตอร Airbus Helicopters H155
(EC155B1) มีน้ําหนักบินขึ้นสูงสุด 4.9 ตัน ใชเครื่องยนต Turboshaft แบบ Safran/Hanwha Techwin Arriel
3L2 จํานวน 2 เครื่องยนต ความเร็วสูงสุด 175 นอต ติดตั้งป}นขนาด 20 มม. และกลองตรวจการณ EO/IR ที่ใตหัว
เครื่องบิน / Jane’s 360 – 19 ธ.ค. 61

ตัวอยางภาพ F-35 Lightning II (Wikipedia.org)
ญี่ปุ8นมีแผนใช#จ,ายงบประมาณด#านการป?องกันประเทศ 242,700 ล#านดอลลาร<สหรัฐใน 5 ปdข#างหน#า
เมื่อ 18 ธ.ค. 61 นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ`น อนุมัติแผนการใชจายงบประมาณ 5 ป= (พ.ศ. 2562
– 2566) จํานวน 242,700 ลานดอลลารสหรัฐ ทั้งนี้ แนวทางของ National Defense Program Guidelines
(NDPGs) และแผน Mid-Term Defense Plan (MTDP) เนนความสําคัญในเรื่องของไซเบอร อวกาศ และสงคราม
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งคาดวาจะมีการจัดตั้งกองกําลัง Multidimensional Integrated Defence Force ขึ้นใหม รัฐบาล
ญี่ปุ`นใชกลยุทธ Cross-domain Strategy มุงเนนการสรางความเหนือกวาทางอากาศ ทะเล และภาคพื้น รวมทั้ง
สงครามอิเล็กทรอนิกส และ Cyberspace / Jane’s 360 – 18 ธ.ค. 61
หนาที่ 3 ของ 7 หนา

ฝ8ายวิเคราะห<เทคโนโลยีป?องกันประเทศ
สถาบันเทคโนโลยีป?องกันประเทศ (องค<การมหาชน)
รัฐบาลออสเตรเลียใช#ระบบ Export Credit เพื่อสนับสนุนการส,งออกของอุตสาหกรรมป?องกันประเทศ
รัฐบาลออสเตรเลียประกาศเมื่อ 17 ธ.ค. 62 ใชระบบ Export Credit เพื่อสนับสนุนการสงออกของบริษัท
ทองถิ่นในประเทศ สําหรับการสงออกระบบเรดาร และเรือตรวจการณ โดยมีเปาหมายใหออสเตรเลียเปqนประเทศผู
สงออกดานการปองกันประเทศ 10 อันดับแรกในโลก ซึ่งเคยประกาศไวเมื่อตนป= 61 โดยบริษัท CAE Technologies
หลังจากไดรับเงินกู 65 ลานดอลลารสหรัฐ เพื่อสรางโรงงานผลิตแหงใหม สนับสนุนการผลิตและสงออกเรดาร
Phase Array สวนบริษัท Austal ไดรับเงินกูประมาณ 60 ลานดอลลารสหรัฐ สนับสนุนการจําหนายเรือตรวจการณ
ใหกับประเทศตรินิแดดและโตเบโก / Jane’s 360 – 17 ธ.ค. 62

กองทัพบกอินเดียจะจัดการฝiกร,วมกับหลายประเทศในทวีปแอฟริกาในเดือน มี.ค. 62
การฝ‚กรวมภายใตรหัส India-Africa Field Training Exercise หรือ IAFTX มีกําหนดจัดขึ้นระหวางวันที่ 18
– 27 มี.ค. 62 ณ เมืองปูเน ทางทิศตะวันตกของอินเดีย เพื่อกระชับความสัมพันธดานการทหารและความรวมมือ
ดานการปองกันประเทศ โดยมีประเทศที่คาดวาจะเขารวมการฝ‚ กครั้ งนี้ ไดแก กานา เคนยา แอฟริ กาใต และ
แทนซาเนีย เปqนตน / Jane’s 360 – 17 ธ.ค. 61
กองทัพบกอินเดียจะจัดหาปlนต,อสู#อากาศยาน จํานวน 938 กระบอก
กองทัพบกอินเดียรองขอเอกสาร RFI จากบริษัทตางชาติ เพื่อเตรียมการจัดหาป}นตอสูอากาศยานจํานวน
938 กระบอก และกระสุน 505,920 นัด แบงเปqนกระสุนระเบิดแรงสูง 342,720 นัด และกระสุน Smart 3P
163,200 นัด โดยป}นตอสูอากาศยานมีน้ําหนักไมเกิน 5,000 กก. สามารถยิงได 300 นัดตอ/นาที และสามารถยิง
เปาหมายไดไกลกวา 4 กม. และยิงไดสูง 2,500 ม. ความเร็วกระสุน 500 ม./วินาที หรือเร็วกวา / Jane’s 360 – 18
ม.ค. 61

ตัวอยางภาพ เรือ LCU L51 ของกองทัพเรืออินเดีย (Wikipedia.org)

หนาที่ 4 ของ 7 หนา

ฝ8ายวิเคราะห<เทคโนโลยีป?องกันประเทศ
สถาบันเทคโนโลยีป?องกันประเทศ (องค<การมหาชน)
กองทัพเรืออินเดียประจําการเรือระบายพลขนาดใหญ, (LCU) Mk IV ลําที่ 5
เมื่อ 19 ธ.ค. 61 กองทัพเรืออินเดียจัดพิธีประจําการเรือ LCU ณ เมือง Port Blair ซึ่งเปqนเมืองหลวงของหมู
เกาะอันดามันและนิโคบาร เรือลํานี้ตอโดยอูตอเรือ GRSE เรือมีชื่อวา IN LCU L55 มีความยาว 62.8 ม. โดยเปqน
สวนหนึ่งของสัญญาจัดหาเรือ LCU จํานวน 8 ลํา ของอูตอเรือ GRSE และรัฐบาลอินเดีย เมื่อเดือน ก.ย. 54 มูลคา
310 ลานดอลลารสหรัฐ ทั้งนี้ เรือสี่ลําแรก มีเลขเรือ L51 L51 L53 และ L54 สงมอบไปแลวเมื่อเดือน มี.ค. 60
เดือน ส.ค. 60 เดือน เม.ย. 61 และ เดือน พ.ค. 61 ตามลําดับ / Jane’s 360 – 20 ธ.ค. 61

ตัวอยางภาพ ตนแบบดาวเทียม GSAT-7A (Wikipedia.org)
อินเดียยิงดาวเทียมสื่อสารเพื่อใช#ในภารกิจของกองทัพอากาศอินเดีย
เมื่อ 19 ธ.ค. 61 หนวยงาน Indian Space Research Organisation หรือ ISRO ยิงจรวด GSLV-F11 ออก
จากฐานปลอยจรวด Satish Dhawan Space Centre ณ เกาะ Sriharikota เพื่อสงดาวเทียมสื่อสาร GSAT-7A ขึ้น
ไปยั ง วงโคจร ดาวเที ยม GSAT-7A ออกแบบมาเพื่ อเพิ่ ม ขี ด ความสามารถดานเครื อขายและการสื่ อ สารของ
กองทัพอากาศอินเดีย ติดตั้งชองรับสงสัญญาณ Ku-band คาดวาดาวเทียมจะสามารถเชื่อมโยงกับเครื่องบินขับไล
เครื่องบิน AEW&C อากาศยานไรคนขับ สถานีเรดารภาคพื้น และฐานทัพอากาศของกองทัพอากาศอินเดียได /
Jane’s 360 – 20 ธ.ค. 61

World Defence News

ตัวอยางภาพ Laser Weapon System (Wikipedia.org)
หนาที่ 5 ของ 7 หนา

ฝ8ายวิเคราะห<เทคโนโลยีป?องกันประเทศ
สถาบันเทคโนโลยีป?องกันประเทศ (องค<การมหาชน)

กองทัพบกสหรัฐอเมริกาคัดเลือกบริษัทเพื่อผลิตต#นแบบรถถังเบาสําหรับโครงการ MPF
บริษัท BAE Systems และบริษัท General Dynamic Land Systems (GDLS) ไดรับเลือกใหสรางตนแบบรถถัง
เบาภายใตโครงการ Mobile Protected Firepower หรือ MPF โดยแตละบริษัทไดรับสัญญามูลคา 376 ลาน
ดอลลารสหรัฐ สรางรถถังเบาตนแบบจํานวน 12 คัน / Jane’s 360 – 17 ธ.ค. 61

ตัวอยางภาพ ขีปนาวุธ MIM-104 Patriot (Wikipedia.org)
สหรัฐอเมริกาอนุมัติการซื้อขีปนาวุธ Patriot มูลค,า 3,500 ล#านดอลลาร<สหรัฐ
ที่กรุงวอชิงตัน ถึงแมจะมีขอพิพาทในเรื่องที่ตุรกีตัดสินใจที่จะซื้อระบบตอตานอากาศยาน S-400 จาก
รัสเซีย สหรัฐฯ ก็ยังอนุมัติใหตุรกีซื้อระบบขีปนาวุธ Patriot ที่ราคา 3,500 ลานดอลลารสหรัฐ องคประกอบของ
ระบบที่สหรัฐฯ จะขายใหตุรกี ไดแก ขีปนาวุธ Patriot MIM-104E Guidance Enhanced จํานวน 60 ลูก และมิ
ขีปนาวุธ PAC-3 Segment Enhancement และอุปกรณสนับสนุนที่เกี่ยวของ ตุรกีไดมองขามระบบ Patriot ไป
ถึง 2 หน โดยไดพยายามจะซื้อระบบจากจีนแตก็ตองลมเลิกไปและในป= 60 ไดตกลงซื้อ S-400 จากรัสเซีย ทั้งนี้
สหรัฐฯ ไดออกตัวเตือนตุรกีวาระบบ Patriot และระบบ S-400 ไมสามารถนํามาดัดแปลงเพื่อใชรวมกันได
เนื่องจาก S-400 ของรัสเซียเปqนระบบขีปนาวุธระยะไกล สวน Patriot ของสหรัฐฯ เปqนระบบขีปนาวุธระยะกลาง
/ Defense News – 20 ธ.ค. 61
กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาเตรียมพร#อมยิงดาวเทียมยุคใหม, GPS III ดวงแรก
ดาวเทียม Global Positioning System III หรือ GPS III เปqนดาวเทียมยุคใหมดวงแรกที่มีกําหนดการยิง
ในวันที่ 18 ธ.ค. 61 แตอาจจะลาชาจากกําหนดการออกไปเล็กนอย ดาวเทียม GPS III มีความแมนยํากวา GPS
III-1 ถึง 3 เทา และมีประสิทธิภาพในการตอตานการถูกรบกวนถึง 8 เทา โดยมีการปรับปรุงใหมีความทันสมัย
ดวยเทคโนโลยีใหมที่มีความสามารถขั้นสูง คาดวาดาวเทียมดวงนี้จะสามารถโคจรอยูไดนาน 15 ป= ซึ่งนานกวา
รอยละ 15 ของดาวเทียมดวงอื่น ๆ ที่โคจรอยู 31 ดวง / Jane’s 360 – 20 ธ.ค. 61
หนาที่ 6 ของ 7 หนา

ฝ8ายวิเคราะห<เทคโนโลยีป?องกันประเทศ
สถาบันเทคโนโลยีป?องกันประเทศ (องค<การมหาชน)

ตัวอยางภาพ เฮลิคอปเตอร Sea King (Wikipedia.org)
กองทัพอากาศแคนาดาปลดประจําการเฮลิคอปเตอร< Sea King ลําสุดท#าย หลังจากใช#งานมานาน 55 ปd
เฮลิคอปเตอร Sikorsky SH-3A (CH-124) หรือ Sea King เขาประจําการในกองทัพอากาศแคนาดาเมื่อป=
พ.ศ. 2506 ปฏิบัติการในเรือฟริเกตของกองทัพเรือแคนาดา มีภารกิจหลักคือตอตานเรือดําน้ํา และปฏิบัติการ
คนหาและกูภัย การตรวจการณทางทะเล การขนสง และอื่น ๆ ทั้งนี้ เฮลิคอปเตอร Sea King ขึ้นบินเที่ยวสุดทาย
สําหรับภารกิจตอตานเรือดําน้ําและเรือผิวน้ําเมื่อ 17 ธ.ค. 61 เลียบชายฝm†งตะวันตกของแคนาดาใกลกับสถานี
ปฏิบัติการ ณ สนามบินนานาชาติวิคตอเรีย / Jane’s 360 – 18 ธ.ค. 61

ตัวอยางภาพ เฮลิคอปเตอร H-160 (airbus.com)
เฮลิคอปเตอร< H160 ของ Airbus ขึ้นบินครั้งแรก
บริษัท Airbus Helicopters ประกาศเมื่อ 18 ธ.ค. 61 วาเฮลิคอปเตอร H160 ขึ้นบินครั้งแรกในเมือง
Marignane ทางตอนใตของฝรั่ ง เศส เมื่ อ 14 ธ.ค. 61 ที่ ผ านมา นั บ เปq น ขั้ น ตอนที่ สํ า คั ญ ในการพั ฒ นา
เฮลิคอปเตอร H160 โดยสวนลําตัวผลิตในเยอรมนี สวนหางผลิตในสเปน เทคโนโลยีการบินและสวนประกอบ
ไดนามิกสอื่น ๆ เชน เกียร และใบพัด ผลิตในฝรั่งเศส และขั้นตอนสุดทายประกอบรวมที่เมือง Marignane ทั้งนี้
กองทัพบกฝรั่งเศสเลือกเฮลิคอปเตอรรุนนี้ เพื่อใหใชทดแทนเครื่องบินป=กหมุนทั้งหมดที่ประจําการอยูในปmจจุบัน
ยกเวน NHindustries NH90, Airbus Helicopters Tiger และ Airbus Helicopters H225M Caracal /
Jane’s 360 – 18 ธ.ค. 61
หนาที่ 7 ของ 7 หนา

