
 

หนาที ่1 ของ 4 หนา 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Weekly Defence Technology Newsletter 
สรุปขาวเทคโนโลยปีองกันประเทศรายสัปดาห 

 
 
 
 
 

ฟลิปปนสรับมอบอาวุธปนเล็กและอุปกรณท่ีเกี่ยวของจาก
รัสเซีย ฟลิปปนสไดรับการจัดสงยุทโธปกรณเม่ือ 25 ต.ค. 60 
ประกอบดวย ปนไรเฟล AK-74M จํานวน 5,000 กระบอก 
พรอมทั้งลูกกระสุน 1 ลานนัด หมวกนิรภัย และรถบรรทุก 
Ural-4320 6X6 ลอ จํานวน 20 คัน โดยในเดือน พ.ค. 60 ที่
ผานมา รัฐบาลฟลิปปนสไดลงนามความรวมมือกับรัสเซียใน
ดานงานวิจัย การสนับสนุนยุทโธปกรณ การแลกเปลี่ยน
บุคลากร การฝกรวม การแบงปนขอมูลทางทหาร การศึกษา 
และความรวมมือในการตอตานการกอการราย / Jane’s -  
25 ต.ค. 60 
มาเลเซียเพ่ิมงบประมาณดานการทหารรอยละ 5.3 ใน
ปงบประมาณ 61 จากเดิมใชงบประมาณ 3,600 ลานดอลลาร
สหรัฐ เพิ่มข้ึนเปน 3,790 ลานดอลลารสหรัฐโดยประมาณ ซ่ึง
ขัดแยงกับ GDP ของประเทศที่ลดลงจากรอยละ 5.8 ในป 60 
เปนรอยละ 5.6 ในป 61 งบประมาณของกระทรวงกลาโหม 
ป 61 จัดสรรใหกับกองทัพอากาศมาเลเซียรอยละ 17 (ป 60 
ไดรอยละ 15) กองทัพเรือมาเลเซียรอยละ 20 (ป 60 ได 
รอยละ 19) กองทัพบกมาเลเซียรอยละ 40 (ป  60 ได 
รอยละ 44) และหนวยงานดานการปองกันประเทศอื่น ๆ  
รอยละ 22 / Jane’s – 27 ต.ค. 60 

22 - 28 ตุลาคม 2560 
 

ฝายวิเคราะหเทคโนโลยีปองกันประเทศ สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) 

ASEAN Defence News 

ปนไรเฟล AK-74M / wallhere 

Malaysian GDP Growth  
2010 - 2018 / defence.pk 

Malaysian Budget Breakdown  
2018 / defence.pk 
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เกาหลีใตรวมมือกับสถาบัน KICT พัฒนาเทคโนโลยีการ
กอสรางเพ่ือเพ่ิมการปองกันสถานท่ีของหนวยงานทหาร 
ทามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มสูงข้ึนจากการพัฒนาอาวุธ และ
ขีปนาวุธนิวเคลียรของเกาหลีเหนือ สถาบัน KICT พัฒนา
ซีเมนตคอมโพสิตที่มีประสิทธิภาพสูง และเทคนิคการกอสราง
ทําใหมีประสิทธิภาพในการปองกันสูงกวาคอนกรีตปกติถึง  
2.5 เทา โดยจะสามารถปองกันการโจมตีจากปนใหญ EMP 
และอาวุธนิวเคลียร / Jane’s – 23 ต.ค. 60 
เคร่ืองบินขับไลอเนกประสงค J-20 ยุคท่ี 5 ของจีนใกลเขา
สูกระบวนการผลิต เพื่อประจําการในกองทัพอากาศจีน โดยมี
แผนการผลิตมากกวา 100 ลํา ภายในป พ.ศ. 2563 ซ่ึงจะทํา
ใหกองทัพอากาศจีนมีความไดเปรียบในการครองอากาศใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ภายใน 10 ป และจะมีการฝกอบรม
นักบินควบคูไปกับการประจําการเครื่องบินในฐานทัพอากาศ
ดวย / Jane’s – 26 ต.ค. 60 

Denel Group พัฒนาจรวดอากาศสูอากาศ A-Darter 
เปนการพัฒนาที่ใชเวลายาวนาน ตั้งแต พ.ศ.2538 - 2540 
ไดรับทุนสนับสนุนจากกองทัพอากาศแอฟริกาใตและบริษัท 
Kenron (ตอมาเปลี่ยนชื่อเปน Denel Dynamics) โครงการมี
พัฒนาการที่ชาอยางมากในชวงเริ่มตน เนื่องจากการขาดแคลน
ทุนสนับสนุน ในป พ.ศ.2542 ไดตนแบบของอุปกรณคนหา
เปาหมายดวย Imaging Infrared จํานวน 2 ระบบ และทําการ

ASEAN +6 Defence News 

A-Darter / Jane’s 

World Defence News 

J-20 บินแสดงโชวในงาน Airshow 
China เมื่อ พ.ย. 59 / defence.pk 

Korea Institute of Civil 
Engineering and Building 

Technology (KICT) / kitc.re.kr 



 

หนาที ่3 ของ 4 หนา 
 

 

ฝายวิเคราะหเทคโนโลยีปองกันประเทศ 
สถาบันเทคโนโลยีปองกนัประเทศ (องคการมหาชน) 

ยิงทดสอบ ในครั้งแรก ๆ ใชมอเตอร R550 Magic แตในการ
ทดสอบป พ.ศ. 2544 ใชมอเตอรจากจรวด U-Darter อุปกรณ
คนหาเปาหมายผานการออกแบบอยางนอย 3 ครั้ง และผาน
การทดสอบใน Airpod และทางภาคพื้น บริษัท Denel ยิง
ทดสอบ A-Darter ทางภาคพื้นอยางหนัก แตไมไดเริ่มการ
ทดสอบการยิงอากาศสูอากาศจนกระทั่งป พ.ศ. 2553 / 
Jane’s – 23 ต.ค. 60 
ฝร่ังเศสเพ่ิมงบประมาณรายจายสําหรับอุปกรณดานความ
ม่ันคงทางไซเบอร สําหรับอุปกรณใหมเพื่องานความม่ันคงทาง
ไซเบอรและการวิจัยและพัฒนาที่ เกี่ยวของ งบประมาณ
กลาโหม พ.ศ.2561 เปนเงิน 34,200 ลานยูโร คิดเปนรอยละ 
1.82 ของจีดีพี เปรียบเทียบกับรอยละ 1.77 ในป พ.ศ.2560 
และแนวโนมทางเศรษฐศาสตรคาดวาจะเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 2 
ในป พ.ศ.2568 กระทรวงกลาโหมฝรั่งเศสไดรับการกลาวถึงวา
เปนองคกรที่ มีการลงทุนเปนอันดับหนึ่ ง ในฝรั่ ง เศสเพื่อ
สนับสนุนการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีความม่ันคง / 
Jane’s – 23 ต.ค. 60 
กระทรวงกลาโหมสเปนจัดหา Fulmar Mini UAV จาก
บริษัท Thales España ระบบตั้งตนจะถูกสงใหนาวิกโยธิน
ส เ ปน เ พื่ อ ต อ บส น อ ง โ ค ร ง ก า ร เ ส า ะห า  UAV ที่ ผ ลิ ต
ภายในประเทศ ทางบริษัทผูผลิตคาดหวังวาจะไดรับรายการ
จัดหาเพิ่มเติมจากกองทัพเรือและกองทัพบกของสเปนดวย
เชนกัน ครั้งนี้ เปนครั้งแรกที่บริ ษัทผูผลิตไดรับการสั่ง ซ้ือ
ภายในประเทศ หลังจากที่ไดรับการสั่ง ซ้ือจากตํารวจน้ํา
มาเลเซียเม่ือป พ.ศ. 2559 และจากประเทศอื่น ๆ เชน 
ฟลิปปนส เปรู และลาตินอเมริกา / Jane’s – 24 ต.ค. 60 

A-Darter / denel 

A-Darter / denel 

Fulmar Mini UAV  
/ dronedefinition 
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สหรัฐอเมริกาเปด ตัวเค ร่ืองบินลําเ ลียงทางยุทธวิธี  
Lockheed Martin C-130J Hercules ลําแรกของฝร่ังเศส 
ณ โรงงาน Marietta มลรัฐ Georgia เม่ือ 20 ต.ค. 60 ที่ผาน
มา กองทัพอากาศฝรั่งเศสจัดหา C-130J จํานวน 2 ลํา และ
เครื่องบินลําเลียงเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศ KC-130J จํานวน  
2 ลํา รวมเปนมูลคา 170 ลานดอลลารสหรัฐ ในป พ.ศ. 2558 
และจะครบกําหนดสัญญาในป พ.ศ. 2563 เพื่อทดแทน
เครื่ อ ง บิน  Transall C-160 ที่ ใ ช ง านมานาน / Jane’s –  
24 ต.ค. 60 
สหรัฐอเมริกาทดสอบยิงจรวดหลายลํากลองอัตตาจรลอ
ยาง M142 HIMARS บนเรือผิวนํ้า เม่ือ 22 ต.ค. 60 ทดสอบ
บนดาดฟาของเรือยกพลข้ึนบก LPD ชั้น San Antonio เครื่อง
ยิงจรวดหลายลํากลอง M142 HIMARS ติดตั้งอยูบนรถบรรทุก 
FMTV ขนาด 5 ตัน ยิงจรวดนําวิถี GMLRS ขนาด 227 มม.  
6 ทอยิง ระยะยิง 15 – 70 กม. หรือขีปนาวุธทางยุทธวิธี 
ATACMS 1 นัด ระยะยิง 300 กม. / Jane’s – 24 ต.ค. 60 
โรงงานยานเกราะ Zhytomyr ของยูเครน เปดตัวรถรบ
สายพานยิงสนับสนุน Strazh (Sentinel) ในงานแสดง
ยุทโธปกรณ Arms and Security 2017 ณ กรุงเคียฟ ระหวาง
วันที่ 10 – 13 ต.ค. 60 รถ Strazh มีกําหนดการทดสอบ
ภายในป 60 นี้ มีพื้นฐานมาจากรถถังหลัก T-64 ออกแบบมา
สําหรับยิงสนับสนุนระยะประชิด ติดตั้งปอมปน Doublet 
ประกอบดวยปนใหญกล ZTM-2 ขนาด 30 มม. จํานวน  
2 กระบอก และปนกล KT-7.62 ขนาด 7.62X54 มม. จํานวน 
2 กระบอก ติดตั้งเครื่องยิงลูกระเบิดอัตโนมัติ KBA-117 ขนาด 
30 มม. 2 แทนยิง 4 นัด / Jane’s – 25 ต.ค. 60 

เคร่ืองบินลําเลียงทางยุทธวิธี 
Lockheed Martin C-130J 

Hercules / Jane’s 

ทดสอบยิง HIMARS ระหวางการ
ฝกซอม Dawn Blitz 2017 / 

Jane’s 

Strazh จัดแสดงในงาน Arms and 
Security 2017 / Jane’s 


