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รูปภาพ งบประมาณด�านการทหารของประเทศมาเลเซียป' 52 - 63 (IHS) 
 

อินโดนีเซียเสนองบประมาณด&านการป(องกันประเทศป, 63 เพ่ิมข้ึนร&อยละ 20 
 เม่ือ 30 เม.ย. 62 รัฐบาลอินโดนีเซียเสนองบประมาณด�านการป�องกันประเทศ 8,900 ล�านดอลลาร�สหรัฐ
สําหรับป'งบประมาณ 63 โดยนาย Bambang Brodjonegoro รัฐมนตรีว�าการกระทรวงแผนพัฒนาแห�งชาติ
อินโดนีเซีย (Minister of National Development Planning) กล�าวว�า ค�าใช�จ�ายด�านการป�องกันประเทศของ
อินโดนีเซียป' 63 ท่ีจะได�รับการอนุมัติจากสภาผู�แทนราษฎรเพ่ิมขึ้นร�อยละ 20 จากป' 62 ท้ังน้ี เพ่ือเป\นการ
สนับสนุนการจัดหาด�านการทหารของอินโดนีเซีย และค�าใช�จ�ายในการบํารุงรักษาอุปกรณ�ท่ีเพ่ิมขึ้น / Jane’s 
Defence Weekly – 2 พ.ค. 62 

 

 

ท่ีมาของรูปภาพ : Minanews 

ASEAN Defence News 

28 เม.ย. – 4 พ.ค. 62 
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สหภาพยุโรปขยายระยะเวลาคว่ําบาตรเมียนมาตEออีก 1 ป, จนถึง 30 เม.ย. 63 
 เม่ือ 29 เม.ย. 62 สภาสหภาพยุโรป (EU Council) กล�าวว�า ได�มีมติขยายระยะเวลาควํ่าบาตรเมียนมา
ออกไปอีก 1 ป' จะถึงวันท่ี 30 เม.ย. 63 เพ่ือเป\นการตอบโต�การกดขี่ข�มเหงชาวโรฮิงยาท่ีเป\นชนกลุ�มน�อยของ
เมียนมา การควํ่าบาตรจะรวมถึงการห�ามส�งอาวุธและอุปกรณ�ท่ีเกี่ยวข�อง อุปกรณ�การส่ือสาร สําหรับการใช�งาน
ของทหารและตํารวจตระเวนชายแดน เพ่ือการปราบปรามภายในประเทศ นอกจากน้ี ยังห�ามไม�ให�มีการฝpกทาง
ทหารและการให�ความร�วมมือกับกองทัพเมียนมา ท้ังน้ี การควํ่าบาตรเร่ิมต�นขึ้นตั้งแต�เดือน ธ.ค. 61 หลังจาก EU 
ได�สรุปว�า กองทัพเมียนมาได�ละเมิดสิทธิมนุษยชนในรัฐคะฉิ่น รัฐยะไข� และรัฐฉาน / Jane’s Defence Weekly 
– 1 พ.ค. 62 

 

 

 

รูปภาพ เรือลาดตระเวนขนาดเล็ก Sangram/F 113 และ Prottasha/F 114 (ISPR) 
 

บังกลาเทศได&รับเรือลาดตระเวนขนาดเล็ก (Corvette) สองลําสุดท&ายจากจีน 
เม่ือ 27 เม.ย. 62 เรือลาดตระเวนขนาดเล็กช้ัน Shadhinota (Type C13B) จํานวน 2 ลํา ซึ่งเป\นเรือลําท่ี 

3 และ 4 ของเรือในช้ันเดียวกันได�เดินทางมาถึงฐานทัพเรือบังกลาเทศ ณ เมืองท�าจิตตะกอง โดยเรือลาดตระเวน
ขนาดเล็กท้ัง 2 ลําเป\นส�วนหน่ึงของสัญญาจัดหาท่ีบังกลาเทศลงนามกับจีนเม่ือปลายป' 58 โดยอู�ต�อเรือ 
Wuchang Shipbuilding Industry Group แห�งเมืองอู�ฮั่น มณฑลหูเปhย เป\นผู�สร�าง เรือท้ัง 2 ลําได�รับช่ือและ
หมายเลขว�า Sangram/F 113 และ Prottasha/F 114 ตามลําดับ ข�อแตกต�างเม่ือเปรียบเทียบกับเรือในช้ัน
เดียวกัน 2 ลําแรก คือ เรือลําท่ี 3 และ 4 มีการติดตั้งเรดาร�แบบ Phased-Array ท่ีมีประสิทธิภาพสูงกว�า ท้ังน้ี 
เรือในช้ันเดียวกันมีระวางขับนํ้า 1,330 ตัน ทําความเร็วได�สูงสุด 25 นอต บรรทุกเจ�าหน�าท่ีและลูกเรือได�ท้ังส้ิน 
78 คน / Jane’s Defence Weekly – 29 เม.ย. 62 

 

ASEAN+6 Defence News 
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ท่ีมาของรูปภาพ : Arabianbusiness 
 

เกาหลีใต&และซาอุดีอาระเบียจะจัดตั้งคณะกรรมการความรEวมมือด&านการป(องกันประเทศอยEางเปSนทางการ 
เม่ือ 2 พ.ค. 62 กระทรวงกลาโหมเกาหลีใต�กล�าวว�า เกาหลีใต�และซาอุดีอาระเบียจะจัดตั้งคณะกรรมการ

ความร�วมมือด�านการป�องกันประเทศ โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือหาความร�วมมือในด�านต�าง ๆ รวมถึงการเป\นหุ�นส�วน
ทางการค�าและด�านอุตสาหกรรมป�องกันประเทศ โดยได�มีการเจรจา ณ กรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย ท่ีอ�าง
ถึงข�อตกลงในเดือน ธ.ค. 61 ของท้ัง 2 ประเทศ ท้ังน้ี นอกจากการค�าและด�านอุตสาหกรรมป�องกันประเทศแล�ว 
ยังมีการหารือวิธีการเช่ือมโยงกองกําลังของท้ัง 2 ประเทศ รวมถึงการแลกเปล่ียนบุคลากรทางการทหาร การฝpก
ร�วม และด�านการศึกษา / Jane’s Defence Weekly – 3 พ.ค. 62 

 

 

ตัวอย�างรูปภาพ เรือดํานํ้าดีเซลไฟฟ�าช้ัน KSS-III (RoKN) 
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เกาหลีใต&อนุมัติแผนการตEอเรือพิฆาตและเรือดําน้ํายุคหน&าสําหรับกองทัพเรือเกาหลีใต& 
 เม่ือ 30 เม.ย. 62 หน�วยงาน Defense Acquisition Program Administration (DAPA) ของเกาหลีใต�
ประกาศว�า รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต�อนุมัติแผนการต�อเรือพิฆาตและเรือดํานํ้ายุคหน�าสําหรับ
กองทัพเรือเกาหลีใต� เป\นการต�อเรือพิฆาตติดอาวุธนําวิถีช้ัน Sejong Daewang (KDX-3) รุ�นท่ี 2 จํานวน 3 ลํา 
และเรือดํานํ้าดีเซลไฟฟ�าช้ัน KSS-3 จํานวน 3 ลํา ภายในประเทศ ซึ่งคาดว�าจะลงนามสัญญาได�ภายใน 2 – 3 
เดือนข�างหน�า มูลค�าสัญญารวม 6,300 ล�านดอลลาร�สหรัฐ ท้ังน้ี เรือ KDX-3 จะเพ่ิมขีดความสามารถในการทํา
สงครามต�อต�านเรือดํานํ้า ติดตั้งระบบอํานวยการรบ Aegis ของ Lockheed Martin และติดตั้งระบบจรวดท่ี
ปรับปรุงใหม�ให�มีความสามารถในการสกัดกั้นขีปนาวุธ ซึ่งคาดว�าจะใช�จรวดพ้ืนสู�อากาศ SM-2 ของ Raytheon 
ส�วนเรือดํานํ้า KSS-3 จะเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให�สูงขึ้น โดยจะได�รับการติดตั้งแท�นปล�อยจรวด 
และระบบโซนาร�ขั้นสูง / Jane’s Defence Weekly – 1 พ.ค. 62 

 

 

ตัวอย�างรูปภาพ เรือตรวจการณ�ชั้น Priyadarshini (Wikipedia) 
 

เรือตรวจการณ?ช้ัน Priyadarshini ลําแรกเข&าประจําการในอินเดีย 
เม่ือ 26 เม.ย.62 ณ เมืองท�า Kakinada กองกําลังป�องกันชายฝ��งอินเดีย (The Indian Coast Guard : 

ICG) นําเข�าประจําการเรือเร็วตรวจการณ� (Fast Patrol Vessel : FPV) ช้ัน Priyadarshini ลําแรกจากท้ังหมด 5 
ลํา เรือ FPV ได�รับการออกแบบและสร�างโดยบริษัท Garden Reach Shipbuilders and Engineers (GRSE) 
Limited ลําตัวเรือมีความยาว 50 ม. กว�าง 7.5 ม. ระวางขับนํ้า 308 ตัน ขับเคล่ือนด�วยเคร่ืองยนต�ดีเซล MTU 
16V4000 M90 จํานวน 3 เคร่ือง ทําความเร็วได�สูงสุด 34 นอต จํานวนลูกเรือมากท่ีสุด 35 คน ท้ังน้ี เรือถูกติดตั้ง
ป�น “40/60 Gun” เป\นอาวุธหลัก เรือตรวจการณ�น้ีจะรับหน�าท่ีตรวจการณ�ชายฝ��งทะเล ปราบปรามการลักลอบ
ขนสินค�าผิดกฎหมาย ปกป�องทรัพยากรทางทะเล ภารกิจค�นหาและช�วยชีวิตในบริเวณพ้ืนท่ีนอกชายฝ��งรัฐอานธร
ประเทศ / New Delhi Times – 29 เม.ย. 62 
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ตัวอย�างรูปภาพ เรือ ASWSWC (Defence-point) 
 

กองทัพเรืออินเดียจัดหาเรือตEอต&านเรือดําน้ํา ASWSWC จํานวน 16 ลํา จากอูEตEอเรือในประเทศ 
 กองทัพเรืออินเดียจัดหาเรือต�อต�านเรือดํานํ้าสําหรับปฏิบัติการในนํ้าตื้น (Anti-submarine Warfare 
Shallow-water Craft : ASWSWC) จํานวน 16 ลํา มูลค�าประมาณ 1,810 ล�านดอลลาร�สหรัฐ โดยจัดหาจากอู�
ต�อเรือในประเทศ 2 แห�ง คือ อู�ต�อเรือ Garden Reach Shipbuilders and Engineers (GRSE) ซึ่งอยู�ทางชายฝ��ง
ตะวันออกของประเทศ จํานวน 8 ลํา ลงนามสัญญาเม่ือ 29 เม.ย. 62 และจัดหาจากอู�ต�อเรือ Cochin Shipyard 
Limited (CSL) ซึ่งอยู�ทางชายฝ��งตะวันตกเฉียงใต�ของประเทศ จํานวน 8 ลํา ลงนามสัญญาเม่ือ 30 เม.ย. 62 โดย
ในสัญญาระบุให�อู�ต�อเรือท้ังสองส�งมอบเรือลําแรกภายใน 42 เดือน ท้ังน้ี เรือดังกล�าวมีระวางขับนํ้าเต็มท่ี 750 ตัน 
ความยาว 70 ม. บรรทุกลูกเรือได� 57 คน มีพิสัยทําการ 1,800 ไมล�ทะเลท่ีความเร็ว 14 นอต และสามารถทํา
ความเร็วสูงสุดได� 25 นอต สามารถติดตั้งตอร�ป�โด จรวด และป�นกลขนาด 12.7 มม. โดยมีขีดความสามารถใน
การปฏิบัติภารกิจวางทุ�นระเบิด และใช�ในการปฏิบัติการค�นหาและกู�ภัยในพ้ืนท่ีใกล�ชายฝ��ง / Jane’s Defence 
Weekly – 30 เม.ย. 62 

 

 

รูปภาพ ระบบเรดาร�เฝ�าระวังภัยภาคพ้ืน (Squire Ground Surveillance Radar System) (Thalesgroup) 
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บริษัท DroneShield ออสเตรเลียลงนามในสัญญาความรEวมมือกับ Thales 
เม่ือ 29 เม.ย. 62 บริษัท DroneShield สัญชาติออสเตรเลียได�ลงนามในหนังสือสัญญากับ Thales 

ประเทศสเปน เพ่ือให� Thales สนับสนุนการส�งออกสินค�าของ DroneShield ไปยังประเทศสเปนและลูกค�าใน
ตลาดโลกรายอ่ืน ๆ โดยข�อสัญญาน้ีเกิดขึ้นหลังจากได�มีการลงนามข�อตกลงร�วมมือกันระหว�าง 2 บริษัท เม่ือ ธ.ค. 
61 ล�าสุด Thales ได�ซื้อสินค�าซึ่งเป\นระบบตรวจจับของ DroneShield และสินค�าอ่ืนท่ีเกี่ยวข�อง เพ่ือนําไป
ประกอบรวม ผลิตสินค�าทางทหารสําหรับตลาดในประเทศสเปนและตลาดโลก ซึ่งเทคโนโลยีการตรวจจับของ 
DroneShield จะไปรวมอยู�ในระบบเรดาร�เฝ�าระวังภัยภาคพ้ืน (Squire Ground Surveillance Radar System) 
และระบบเลนส�อิเล็กทรอนิกส� (Gecko Optronics System) / Jane’s Defence Weekly – 28 เม.ย. 62 

 

 

ตัวอย�างรูปภาพ เคร่ืองบิน C-130J ของกองทัพอากาศออสเตรเลีย (Commonwealth of Australia) 
 

กองทัพอากาศออสเตรเลียยกระดับชุดอุปกรณ?สื่อสารดาวเทียม (Satcom Suite) ให&เคร่ืองบิน C-130J 
เม่ือ 29 เม.ย. 62 กระทรวงกลาโหมออสเตรเลียประกาศว�า เคร่ืองบิน C-130J จํานวน 6 ลําจากท้ังหมด 

12 ลํา จะได�รับการติดตั้งเสาสัญญาณและชุดอุปกรณ�ส่ือสารดาวเทียม (Satcom Suite) แบบคล่ืน Ka Band 
ของบริษัท Honeywell ให�แล�วเสร็จภายในป' 65 โดยกองทัพอากาศออสเตรเลียตัดสินใจเร่ิมต�นติดตั้ง
ระบบส่ือสารความเร็วสูงให�กับเคร่ืองบิน C-130J หลังจากท่ีประสบความสําเร็จในการติดตั้งและทดสอบการใช�
งานเม่ือป' 60 ระบบดังกล�าวสนับสนุนการทํางานร�วมกับวิดีโอความละเอียดสูง (High-definition Video) และ
การวางแผนภารกิจท่ีมีความซับซ�อนในขณะท่ีเคร่ืองบินทําการบินอยู� ท้ังน้ี ในป�จจุบันเคร่ืองบิน C-130J ของ
ออสเตรเลียติดตั้งระบบอุปกรณ�ส่ือสารดาวเทียมในช�วงคล่ืน L-Band ท่ีรองรับการส่ือสารผ�านเสียงและสนับสนุน
การถ�ายโอนข�อมูลได�ท่ัวโลก / Jane’s International Defence Review – 28 เม.ย. 62 

 
 
 
 
 
 



 

หน�าท่ี 7 ของ 8 หน�า 

 

 

ฝ;ายวิเคราะห?เทคโนโลยีป(องกันประเทศ 
สถาบันเทคโนโลยีป(องกนัประเทศ 

 

 

รูปภาพ ระบบต�อต�านอากาศยานไร�คนขับ Ihtar (HIS Markit) 
 

บริษัท Aselsan ของตุรกีเปbดเผยข&อมูลของระบบตEอต&านอากาศยานไร&คนขับ Ihtar 
 บริษัท Aselsan ของตุรกีเป�ดเผยข�อมูลของระบบต�อต�านอากาศยานไร�คนขับ Ihtar ในงาน IDEF 2019 
ระหว�างวันท่ี 30 เม.ย. – 3 พ.ค. 62 ณ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยระบบ Ihar เป\นการพัฒนาร�วมระหว�าง
กองทัพบกตุรกีและหน�วยงาน Presidency of the Defence Industry (SSB) ติดตั้งระบบเรดาร�สําหรับการ
ค�นหาตําแหน�ง มีความสามารถในการแยกประเภทของอากาศยานไร�คนขับ และมีระบบตรวจจับเสียง  
ใช�ผู�ควบคุมเคร่ืองเพียงคนเดียว เพราะเป\นการทํางานแบบอัตโนมัติ ซึ่งออกแบบมาเพ่ือรองรับกับภัยคุกคามท่ีจะ
เกิดขึ้นในอนาคต มีพิสัยปฏิบัติการแบบปกติ 2 – 5 กม. ขึ้นอยู�กับพ้ืนท่ีหน�าตัดของ UAV เป�าหมาย การค�นหา
แบบระบุทิศทางสามารถปฏิบัติการได�ไกล 10 กม. และการค�นหาแบบใช�ระบบตรวจจับเสียงมีพิสัยปฏิบัติการ  
1.5 กม. / Jane’s Defence Weekly – 3 พ.ค. 62 

 

 

ตัวอย�างรูปภาพ อาวุธความเร็วเหนือเสียง (DARPA) 
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หนEวยงาน DARPA ของสหรัฐอเมริกาเตรียมทดสอบอาวุธปลEอยความเร็วเหนือเสียง 2 รุEน 
 หน�วยงาน Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) ของสหรัฐอเมริการ�วมมือกับ
กองทัพอากาศสหรัฐฯ พัฒนาขีดความสามารถของอาวุธปล�อยความเร็วเหนือเสียง 2 รุ�น คือ 1) Tactical Boost 
Glide (TBG) เป\นจรวดปล�อยจากอากาศยาน มีความเร็วมากกว�า 5 มัค สามารถเข�าสู�ระดับความสูงถึง 200,000 
ฟุต และ 2) Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) เป\นจรวดปล�อยจากอากาศยานแบบ
จรวดร�อนความเร็วเหนือเสียง ซึ่งมีแผนจะทดสอบอาวุธท้ัง 2 รุ�น จากเคร่ืองบินท้ิงระเบิด B-52 ภายในปลายป' 62  
/ Jane’s Defence Weekly – 3 พ.ค. 62 

 

 

ตัวอย�างรูปภาพ อากาศยานไร�คนขับติดอาวุธแบบป'กหมุน UVH-290E (HIS Markit) 
 

บริษัท UAVOS ทดสอบบินอากาศยานไร&คนขับติดอาวุธแบบป,กหมุน UVH-290E  
 เม่ือ 2 พ.ค. 62 นาย Aliaksei Stratsilatau ประธานกรรมการบริษัท UAVOS กล�าวว�า ได�ทดสอบบิน
อากาศยานไร�คนขับติดอาวุธแบบป'กหมุน UVH-290E ซึ่งมีตําบลติดอาวุธ 4 จุด สามารถติดตั้งกล�อง LiDAR 
ความละเอียดสูง (HD) บรรทุกนํ้าหนัก Payload สูงสุดได� 20 กก. ซึ่งหากมีนํ้ามันเต็มถังจะสามารถบรรทุก
นํ้าหนัก Payload ได�เพียง 5 กก. และหากบรรทุกนํ้าหนัก Payload ท่ี 16 กก. จะสามารถปฏิบัติการได�นาน 3 
ชม. ใช�เคร่ืองยนต�เบนซิน มีระบบอัตโนมัติในการบินขึ้นและลงจอด และมีระบบการบินแบบอัตโนมัติ สามารถทํา
ความเร็วได�สูงสุด 100 กม./ชม. นํ้าหนักเคร่ืองเปล�า 58 กก. นํ้าหนักบินขึ้นสูงสุด 87 กก. พิสัยทําการ 300 กม. 
เพดานบิน 6,890 ฟุต โดยในช�วงทดสอบสามารถบินได�สูงสุดท่ี 14,764 ฟุต และมีความสามารถในการปฏิบัติงาน
ในท่ีมีสภาพแวดล�อมแปรปรวน เช�น ลมแรง อุณหภูมิต่ํา และฝนตกหนัก / Jane’s Defence Weekly – 3 พ.ค. 
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