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ASEAN Defence News

รูปภาพ งบประมาณดานการทหารของประเทศมาเลเซียป' 52 - 63 (IHS)
อินโดนีเซียเสนองบประมาณด&านการป(องกันประเทศป, 63 เพิ่มขึ้นร&อยละ 20
เมื่อ 30 เม.ย. 62 รัฐบาลอินโดนีเซียเสนองบประมาณดานการปองกันประเทศ 8,900 ลานดอลลารสหรัฐ
สําหรับป'งบประมาณ 63 โดยนาย Bambang Brodjonegoro รัฐมนตรีวาการกระทรวงแผนพัฒนาแหงชาติ
อินโดนีเซีย (Minister of National Development Planning) กลาววา คาใชจายดานการปองกันประเทศของ
อินโดนีเซียป' 63 ที่จะไดรับการอนุมัติจากสภาผูแทนราษฎรเพิ่มขึ้นรอยละ 20 จากป' 62 ทั้งนี้ เพื่อเป\นการ
สนับสนุนการจัดหาดานการทหารของอินโดนีเซีย และคาใชจายในการบํารุงรักษาอุปกรณที่เพิ่มขึ้น / Jane’s
Defence Weekly – 2 พ.ค. 62

ที่มาของรูปภาพ : Minanews
หนาที่ 1 ของ 8 หนา
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สหภาพยุโรปขยายระยะเวลาคว่ําบาตรเมียนมาตEออีก 1 ป, จนถึง 30 เม.ย. 63
เมื่อ 29 เม.ย. 62 สภาสหภาพยุโรป (EU Council) กลาววา ไดมีมติขยายระยะเวลาคว่ําบาตรเมียนมา
ออกไปอีก 1 ป' จะถึงวันที่ 30 เม.ย. 63 เพื่อเป\นการตอบโตการกดขี่ขมเหงชาวโรฮิงยาที่เป\นชนกลุมนอยของ
เมียนมา การคว่ําบาตรจะรวมถึงการหามสงอาวุธและอุปกรณที่เกี่ยวของ อุปกรณการสื่อสาร สําหรับการใชงาน
ของทหารและตํารวจตระเวนชายแดน เพื่อการปราบปรามภายในประเทศ นอกจากนี้ ยังหามไมใหมีการฝpกทาง
ทหารและการใหความรวมมือกับกองทัพเมียนมา ทั้งนี้ การคว่ําบาตรเริ่มตนขึ้นตั้งแตเดือน ธ.ค. 61 หลังจาก EU
ไดสรุปวา กองทัพเมียนมาไดละเมิดสิทธิมนุษยชนในรัฐคะฉิ่น รัฐยะไข และรัฐฉาน / Jane’s Defence Weekly
– 1 พ.ค. 62

ASEAN+6 Defence News

รูปภาพ เรือลาดตระเวนขนาดเล็ก Sangram/F 113 และ Prottasha/F 114 (ISPR)
บังกลาเทศได&รับเรือลาดตระเวนขนาดเล็ก (Corvette) สองลําสุดท&ายจากจีน
เมื่อ 27 เม.ย. 62 เรือลาดตระเวนขนาดเล็กชั้น Shadhinota (Type C13B) จํานวน 2 ลํา ซึ่งเป\นเรือลําที่
3 และ 4 ของเรือในชั้นเดียวกันไดเดินทางมาถึงฐานทัพเรือบังกลาเทศ ณ เมืองทาจิตตะกอง โดยเรือลาดตระเวน
ขนาดเล็ ก ทั้ ง 2 ลํ า เป\ น สวนหนึ่ ง ของสั ญ ญาจั ด หาที่ บั ง กลาเทศลงนามกั บ จี น เมื่ อ ปลายป' 58 โดยอู ตอเรื อ
Wuchang Shipbuilding Industry Group แหงเมืองอูฮั่น มณฑลหูเปhย เป\นผูสราง เรือทั้ง 2 ลําไดรับชื่อและ
หมายเลขวา Sangram/F 113 และ Prottasha/F 114 ตามลําดับ ขอแตกตางเมื่อเปรียบเทียบกับเรือในชั้น
เดียวกัน 2 ลําแรก คือ เรือลําที่ 3 และ 4 มีการติดตั้งเรดารแบบ Phased-Array ที่มีประสิทธิภาพสูงกวา ทั้งนี้
เรือในชั้นเดียวกันมีระวางขับน้ํา 1,330 ตัน ทําความเร็วไดสูงสุด 25 นอต บรรทุกเจาหนาที่และลูกเรือไดทั้งสิ้น
78 คน / Jane’s Defence Weekly – 29 เม.ย. 62
หนาที่ 2 ของ 8 หนา
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ที่มาของรูปภาพ : Arabianbusiness
เกาหลีใต&และซาอุดีอาระเบียจะจัดตั้งคณะกรรมการความรEวมมือด&านการป(องกันประเทศอยEางเปSนทางการ
เมื่อ 2 พ.ค. 62 กระทรวงกลาโหมเกาหลีใตกลาววา เกาหลีใตและซาอุดีอาระเบียจะจัดตั้งคณะกรรมการ
ความรวมมือดานการปองกันประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อหาความรวมมือในดานตาง ๆ รวมถึงการเป\นหุนสวน
ทางการคาและดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศ โดยไดมีการเจรจา ณ กรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย ที่อาง
ถึงขอตกลงในเดือน ธ.ค. 61 ของทั้ง 2 ประเทศ ทั้งนี้ นอกจากการคาและดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศแลว
ยังมีการหารือวิธีการเชื่อมโยงกองกําลังของทั้ง 2 ประเทศ รวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการทหาร การฝpก
รวม และดานการศึกษา / Jane’s Defence Weekly – 3 พ.ค. 62

ตัวอยางรูปภาพ เรือดําน้ําดีเซลไฟฟาชั้น KSS-III (RoKN)

หนาที่ 3 ของ 8 หนา
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เกาหลีใต&อนุมัติแผนการตEอเรือพิฆาตและเรือดําน้ํายุคหน&าสําหรับกองทัพเรือเกาหลีใต&
เมื่อ 30 เม.ย. 62 หนวยงาน Defense Acquisition Program Administration (DAPA) ของเกาหลีใต
ประกาศวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมเกาหลีใตอนุมัติแผนการตอเรือพิฆาตและเรือดําน้ํายุคหนาสําหรับ
กองทัพเรือเกาหลีใต เป\นการตอเรือพิฆาตติดอาวุธนําวิถีชั้น Sejong Daewang (KDX-3) รุนที่ 2 จํานวน 3 ลํา
และเรือดําน้ําดีเซลไฟฟาชั้น KSS-3 จํานวน 3 ลํา ภายในประเทศ ซึ่งคาดวาจะลงนามสัญญาไดภายใน 2 – 3
เดือนขางหนา มูลคาสัญญารวม 6,300 ลานดอลลารสหรัฐ ทั้งนี้ เรือ KDX-3 จะเพิ่มขีดความสามารถในการทํา
สงครามตอตานเรือดําน้ํา ติดตั้งระบบอํานวยการรบ Aegis ของ Lockheed Martin และติดตั้งระบบจรวดที่
ปรับปรุงใหมใหมีความสามารถในการสกัดกั้นขีปนาวุธ ซึ่งคาดวาจะใชจรวดพื้นสูอากาศ SM-2 ของ Raytheon
สวนเรือดําน้ํา KSS-3 จะเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานใหสูงขึ้น โดยจะไดรับการติดตั้งแทนปลอยจรวด
และระบบโซนารขั้นสูง / Jane’s Defence Weekly – 1 พ.ค. 62

ตัวอยางรูปภาพ เรือตรวจการณชั้น Priyadarshini (Wikipedia)
เรือตรวจการณ?ชั้น Priyadarshini ลําแรกเข&าประจําการในอินเดีย
เมื่อ 26 เม.ย.62 ณ เมืองทา Kakinada กองกําลังปองกันชายฝ…†งอินเดีย (The Indian Coast Guard :
ICG) นําเขาประจําการเรือเร็วตรวจการณ (Fast Patrol Vessel : FPV) ชั้น Priyadarshini ลําแรกจากทั้งหมด 5
ลํา เรือ FPV ไดรับการออกแบบและสรางโดยบริษัท Garden Reach Shipbuilders and Engineers (GRSE)
Limited ลําตัวเรือมีความยาว 50 ม. กวาง 7.5 ม. ระวางขับน้ํา 308 ตัน ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตดีเซล MTU
16V4000 M90 จํานวน 3 เครื่อง ทําความเร็วไดสูงสุด 34 นอต จํานวนลูกเรือมากที่สุด 35 คน ทั้งนี้ เรือถูกติดตั้ง
ปˆน “40/60 Gun” เป\นอาวุธหลัก เรือตรวจการณนี้จะรับหนาที่ตรวจการณชายฝ…†งทะเล ปราบปรามการลักลอบ
ขนสินคาผิดกฎหมาย ปกปองทรัพยากรทางทะเล ภารกิจคนหาและชวยชีวิตในบริเวณพื้นที่นอกชายฝ…†งรัฐอานธร
ประเทศ / New Delhi Times – 29 เม.ย. 62
หนาที่ 4 ของ 8 หนา
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ตัวอยางรูปภาพ เรือ ASWSWC (Defence-point)
กองทัพเรืออินเดียจัดหาเรือตEอต&านเรือดําน้ํา ASWSWC จํานวน 16 ลํา จากอูEตEอเรือในประเทศ
กองทัพเรืออินเดียจัดหาเรือตอตานเรือดําน้ําสําหรับปฏิบัติการในน้ําตื้น (Anti-submarine Warfare
Shallow-water Craft : ASWSWC) จํานวน 16 ลํา มูลคาประมาณ 1,810 ลานดอลลารสหรัฐ โดยจัดหาจากอู
ตอเรือในประเทศ 2 แหง คือ อูตอเรือ Garden Reach Shipbuilders and Engineers (GRSE) ซึ่งอยูทางชายฝ…†ง
ตะวันออกของประเทศ จํานวน 8 ลํา ลงนามสัญญาเมื่อ 29 เม.ย. 62 และจัดหาจากอูตอเรือ Cochin Shipyard
Limited (CSL) ซึ่งอยูทางชายฝ…†งตะวันตกเฉียงใตของประเทศ จํานวน 8 ลํา ลงนามสัญญาเมื่อ 30 เม.ย. 62 โดย
ในสัญญาระบุใหอูตอเรือทั้งสองสงมอบเรือลําแรกภายใน 42 เดือน ทั้งนี้ เรือดังกลาวมีระวางขับน้ําเต็มที่ 750 ตัน
ความยาว 70 ม. บรรทุกลูกเรือได 57 คน มีพิสัยทําการ 1,800 ไมลทะเลที่ความเร็ว 14 นอต และสามารถทํา
ความเร็วสูงสุดได 25 นอต สามารถติดตั้งตอรป‹โด จรวด และปˆนกลขนาด 12.7 มม. โดยมีขีดความสามารถใน
การปฏิบัติภารกิจวางทุนระเบิด และใชในการปฏิบัติการคนหาและกูภัยในพื้นที่ใกลชายฝ…†ง / Jane’s Defence
Weekly – 30 เม.ย. 62

รูปภาพ ระบบเรดารเฝาระวังภัยภาคพื้น (Squire Ground Surveillance Radar System) (Thalesgroup)
หนาที่ 5 ของ 8 หนา
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บริษัท DroneShield ออสเตรเลียลงนามในสัญญาความรEวมมือกับ Thales
เมื่อ 29 เม.ย. 62 บริษัท DroneShield สัญชาติออสเตรเลียไดลงนามในหนังสือสัญญากับ Thales
ประเทศสเปน เพื่อให Thales สนับสนุนการสงออกสินคาของ DroneShield ไปยังประเทศสเปนและลูกคาใน
ตลาดโลกรายอื่น ๆ โดยขอสัญญานี้เกิดขึ้นหลังจากไดมีการลงนามขอตกลงรวมมือกันระหวาง 2 บริษัท เมื่อ ธ.ค.
61 ลาสุด Thales ไดซื้อสินคาซึ่งเป\นระบบตรวจจับของ DroneShield และสินคาอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อนําไป
ประกอบรวม ผลิตสินคาทางทหารสําหรับตลาดในประเทศสเปนและตลาดโลก ซึ่งเทคโนโลยีการตรวจจับของ
DroneShield จะไปรวมอยูในระบบเรดารเฝาระวังภัยภาคพื้น (Squire Ground Surveillance Radar System)
และระบบเลนสอิเล็กทรอนิกส (Gecko Optronics System) / Jane’s Defence Weekly – 28 เม.ย. 62

ตัวอยางรูปภาพ เครื่องบิน C-130J ของกองทัพอากาศออสเตรเลีย (Commonwealth of Australia)
กองทัพอากาศออสเตรเลียยกระดับชุดอุปกรณ?สื่อสารดาวเทียม (Satcom Suite) ให&เครื่องบิน C-130J
เมื่อ 29 เม.ย. 62 กระทรวงกลาโหมออสเตรเลียประกาศวา เครื่องบิน C-130J จํานวน 6 ลําจากทั้งหมด
12 ลํา จะไดรับการติดตั้งเสาสัญญาณและชุดอุปกรณสื่อสารดาวเทียม (Satcom Suite) แบบคลื่น Ka Band
ของบริษัท Honeywell ใหแลวเสร็จภายในป' 65 โดยกองทัพอากาศออสเตรเลียตัดสินใจเริ่มตนติดตั้ง
ระบบสื่อสารความเร็วสูงใหกับเครื่องบิน C-130J หลังจากที่ประสบความสําเร็จในการติดตั้งและทดสอบการใช
งานเมื่อป' 60 ระบบดังกลาวสนับสนุนการทํางานรวมกับวิดีโอความละเอียดสูง (High-definition Video) และ
การวางแผนภารกิจที่มีความซับซอนในขณะที่เครื่องบินทําการบินอยู ทั้งนี้ ในป…จจุบันเครื่องบิน C-130J ของ
ออสเตรเลียติดตั้งระบบอุปกรณสื่อสารดาวเทียมในชวงคลื่น L-Band ที่รองรับการสื่อสารผานเสียงและสนับสนุน
การถายโอนขอมูลไดทั่วโลก / Jane’s International Defence Review – 28 เม.ย. 62

หนาที่ 6 ของ 8 หนา
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World Defence News

รูปภาพ ระบบตอตานอากาศยานไรคนขับ Ihtar (HIS Markit)
บริษัท Aselsan ของตุรกีเปbดเผยข&อมูลของระบบตEอต&านอากาศยานไร&คนขับ Ihtar
บริษัท Aselsan ของตุรกีเป‹ดเผยขอมูลของระบบตอตานอากาศยานไรคนขับ Ihtar ในงาน IDEF 2019
ระหวางวันที่ 30 เม.ย. – 3 พ.ค. 62 ณ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยระบบ Ihar เป\นการพัฒนารวมระหวาง
กองทัพบกตุรกีและหนวยงาน Presidency of the Defence Industry (SSB) ติดตั้งระบบเรดารสําหรับการ
คนหาตํ า แหนง มี ค วามสามารถในการแยกประเภทของอากาศยานไรคนขั บ และมี ร ะบบตรวจจั บ เสี ย ง
ใชผูควบคุมเครื่องเพียงคนเดียว เพราะเป\นการทํางานแบบอัตโนมัติ ซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับกับภัยคุกคามที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต มีพิสัยปฏิบัติการแบบปกติ 2 – 5 กม. ขึ้นอยูกับพื้นที่หนาตัดของ UAV เปาหมาย การคนหา
แบบระบุทิศทางสามารถปฏิบัติการไดไกล 10 กม. และการคนหาแบบใชระบบตรวจจับเสียงมีพิสัยปฏิบัติการ
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ตัวอยางรูปภาพ อาวุธความเร็วเหนือเสียง (DARPA)
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หนEวยงาน DARPA ของสหรัฐอเมริกาเตรียมทดสอบอาวุธปลEอยความเร็วเหนือเสียง 2 รุEน
หนวยงาน Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) ของสหรัฐอเมริการวมมือกับ
กองทัพอากาศสหรัฐฯ พัฒนาขีดความสามารถของอาวุธปลอยความเร็วเหนือเสียง 2 รุน คือ 1) Tactical Boost
Glide (TBG) เป\นจรวดปลอยจากอากาศยาน มีความเร็วมากกวา 5 มัค สามารถเขาสูระดับความสูงถึง 200,000
ฟุต และ 2) Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) เป\นจรวดปลอยจากอากาศยานแบบ
จรวดรอนความเร็วเหนือเสียง ซึ่งมีแผนจะทดสอบอาวุธทั้ง 2 รุน จากเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 ภายในปลายป' 62
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ตัวอยางรูปภาพ อากาศยานไรคนขับติดอาวุธแบบป'กหมุน UVH-290E (HIS Markit)
บริษัท UAVOS ทดสอบบินอากาศยานไร&คนขับติดอาวุธแบบป,กหมุน UVH-290E
เมื่อ 2 พ.ค. 62 นาย Aliaksei Stratsilatau ประธานกรรมการบริษัท UAVOS กลาววา ไดทดสอบบิน
อากาศยานไรคนขับติดอาวุธแบบป'กหมุน UVH-290E ซึ่งมีตําบลติดอาวุธ 4 จุด สามารถติดตั้งกลอง LiDAR
ความละเอียดสูง (HD) บรรทุกน้ําหนัก Payload สูงสุดได 20 กก. ซึ่งหากมีน้ํามันเต็มถังจะสามารถบรรทุก
น้ําหนัก Payload ไดเพียง 5 กก. และหากบรรทุกน้ําหนัก Payload ที่ 16 กก. จะสามารถปฏิบัติการไดนาน 3
ชม. ใชเครื่องยนตเบนซิน มีระบบอัตโนมัติในการบินขึ้นและลงจอด และมีระบบการบินแบบอัตโนมัติ สามารถทํา
ความเร็วไดสูงสุด 100 กม./ชม. น้ําหนักเครื่องเปลา 58 กก. น้ําหนักบินขึ้นสูงสุด 87 กก. พิสัยทําการ 300 กม.
เพดานบิน 6,890 ฟุต โดยในชวงทดสอบสามารถบินไดสูงสุดที่ 14,764 ฟุต และมีความสามารถในการปฏิบัติงาน
ในที่มีสภาพแวดลอมแปรปรวน เชน ลมแรง อุณหภูมิต่ํา และฝนตกหนัก / Jane’s Defence Weekly – 3 พ.ค.
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