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รัฐบาลสิงคโปรประกาศเพิ่มงบประมาณดานการปองกัน
ประเทศรอยละ 4 ในป 61 คิดเปน 11,200 ลานดอลลาร
สหรัฐ คิดเปนรอยละ 18.5 ของคาใชจายทั้งหมดของรัฐบาลใน
ป 61 และคิดเปนรอยละ 3.3 ของ GDP ในงบประมาณดาน
การปองกันประเทศแบงเปนงบดําเนินการรอยละ 96 เปน
คาใชจายสําหรับการจัดหายุทโธปกรณ การบํารุงรักษา และ
คาใชจายบุคลากร และงบสําหรับการพัฒนารอยละ 4 เปน
คาใชจายสําหรับโครงสรางพ้ืนฐานดานการปองกันประเทศ / 
Jane’s – 20 ก.พ. 61 
หนวยงาน MMEA ของมาเลเซียกําลังวางแผนเพิ่มฐาน
ที่ตั้งกองกําลังตรวจยามชายฝงบนคาบสมุทรของประเทศ 
เพ่ือการรักษาความสงบไดอยางทั่วถึง ปจจุบันนี้ กองกําลัง
ตรวจยามชายฝงมาเลเซียมีที่ต้ัง 2 แหง คือ ดานฝงตะวันออก
ของชายฝงทะเลมาเลเซีย ที่ เมืองเมอรซิง รัฐยะโฮร และ 
เมืองเคมามาน รัฐปะหัง โดยฐานที่ต้ังแหงใหมตองมีการสรางที่
พักสําหรับเจาหนาที่และมีการนําเรือลาดตระเวนชายฝงรุนใหม
เขามาประจําการดวย / Jane’s – 20 ก.พ. 61  
บริษัท Airbus Helicopters และบริษัทอุตสาหกรรมการ
บิน (TAI) ของไทย ตกลงความรวมมือดาน MRO สนับสนุน
การบํารุงรักษา และซอมแซมอากาศยาน ทั้งนี้ TAI มีสัญญาใน
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ASEAN Defence News 

ภาพจาก airbus.com 

เฮลิคอปเตอร H145M ของ Airbus 
ที่มีประจําการในไทย / manager 

เฮลิคอปเตอร EC725 ของ Airbus 
ที่มีประจําการในไทย / wikipedia 
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การบํารุงรักษาเฮลิคอปเตอรใหกับกองทัพและตํารวจเปน
ระยะเวลา 2 ป มีเฮลิคอปเตอรที่ประจําการอยูรวมประมาณ 
40 ลํา โดย Airbus Helicopters จะจัดหาอะไหล อุปกรณ 
และเคร่ืองมือตาง ๆ รวมทั้งการฝกอบรมใหกับ TAI ซึ่งทํา
หนาที่เปนตัวแทนจําหนายที่ถูกตอง / Jane’s – 21 ก.พ. 61 

เรือ HMAS Hobart ของกองทัพเรือออสเตรเลีย เสร็จส้ิน
การทดสอบสงกําลังบํารุงทางทะเลครั้งแรก เปนเรือพิฆาต
ปองกันภัยทางอากาศ (AWD) ลําแรกจากทั้งหมด 3 ลํา มี
ขนาด 7,000 ตัน แลนออกจากฐานทัพเรือฝงตะวันออกของ
ออสเตรเลีย พรอมกับเรือฟริเกต HMAS Anzac ขนาด 3,800 
ตัน เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 61 ทดสอบนํ้าหนักบรรทุก ระบบอาวุธ 
เชน ตอรปโด ปนตอตานอากาศยาน และระบบปองกันภัย
ระยะประชิด คาดวาเรือลําน้ีจะเขาประจําการไดในปลายป 61 
/ Jane’s – 20 ก.พ. 61 
รัฐบาลเกาหลีใตจะจัดหาระบบตอตานขีปนาวุธ พื้นสู
อากาศ PAC-3 เพิ่มเติมจากสหรัฐอเมริกา หนวยงาน DAPA 
ประกาศเมื่อ 7 ก.พ. 61 โดยไมเปดเผยจํานวน ซึ่งจะลงนาม
สัญญาภาย ในปลายป  6 1  ผ านหน ว ย ง าน  FMS ของ
สหรัฐอเมริกา สําหรับปองกันภัยคุกคามจากขีปนาวุธของ
เกาหลีเหนือ คาดวาจะไดรับมอบหลังจากป 63 กอนหนาน้ี ใน
เดือน เม.ย. 57 เกาหลีใตอนุมัติงบประมา 1,300 ลานดอลลาร
สหรัฐ เพ่ือปรับปรุง PAC-2 และจัดหา PAC-3 ภายในป 63 / 
Jane’s – 20 ก.พ. 61 

ASEAN +6 Defence News 

HMAS Hobart / thediplomat 

HMAS Anzac / wikipedia 

PAC-3 / Lockheed martin 
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กระทรวงกลาโหมอินเดียอนุมัติจัดหารถลําเลียงพลทหาร
ราบ (ICV) สําหรับกองทัพบกและกองทัพเรืออินเดีย เมื่อ 20 
ก.พ. 60 มูลคา 286 ลานดอลลารสหรัฐ เพ่ือจัดหา BMP-2/2K 
Sarath ICV 156 คัน จากหนวยงาน OFB ของอินเดียภายใต
ใบอนุญาตผลิต ตอบสนองความตองการของกองทัพในการ
ปฏิบัติภารกิจที่ตองใชยานยนตทางทหาร และรถรบคันใหมจะ
ชวยปฏิบัติการรวมกับรถ BMP-2/2K ซึ่งมีจํานวน 693 คัน ที่
กําลังจะปรับปรุงใหมเปน BMP-2M / Jane’s – 21 ก.พ. 61 
กองทัพบกอินเดียประสบความสําเร็จในการทดสอบยิง
ขีปนาวุธพิสัยใกล Prithvi II ระยะ 350 กม. เมื่อ 21 ก.พ. 61 
เวลาทองถิ่น 20.30 น. ณ เมือง Chandipur ชายฝงตะวันออก
ของประเทศ ขีปนาวุธมีความยาว 9 ม. ใชเช้ือเพลิงเหลว ยิง
จากรถฐานยิงเคลื่อนที่ ITR หนวยงาน DRDO เปนผูออกแบบ 
และบ ริษัท  Bharat Dynamics Limited เป นผู ผลิ ต  การ
ทดสอบยิงคร้ังน้ี เกิดขึ้นหลังจากการประสบความสําเร็จในการ
ทดสอบยิงขีปนาวุธพ้ืนสูพ้ืน Agni I, Agni II และ Agni V เมื่อ
ชวงเดือน ม.ค. – ก.พ. 61 ที่ผานมา / Jane’s – 22 ก.พ. 61 
กองกําลังสหรัฐอเมริกาประจําเกาหลีใต (USFK) เปดตัว
หนวยอากาศยานไรคนขับ MQ-1C Gray Eagle ในเกาหลี
ใต เปนอากาศยานไรคนขับแบบเพดานบินปานกลางและบินได
นาน (MALE) โดยยังไมเปดเผยจํานวน ผลิตโดยบริษัท GA-ASI 
ของสห รัฐอ เม ริกา  เป นความพยายามในการ เ พ่ิมขี ด
ความสามารถในภูมิภาคน้ี และจะปฏิบัติการอยางเต็มรูปแบบ
ในเดือน เม.ย. 62 / Jane’s – 23 ก.พ. 61  
 
 

BMP-2 Sarath / wikipedia 

BMP-2M / wikipedia 

Prithvi II / DRDO 

MQ-1 C Gray Eagle / wikipedia 
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หนวยบัญชาการกลางสหรัฐอเมริกาประจําแอฟริกา 
(AFRICOM) มอบเรือตรวจการณ Metal Shark 38 Defiant 
ใหกับกองทัพเรือเซเนกัล จํานวน 2 ลํา เมื่อ 8 ก.พ. 61 
สําหรับการลาดตระเวนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEZ) และ
นานนํ้าสากลที่อยูใกลเคียงเพ่ือตอตานการคายาเสพติดที่ผิด
กฎหมายในทะเล เรือยาว 38 ม. ตัวเรือใชวัสดุอะลูมิเนียม ทํา 
ความเร็วไดมากกวา 30 นอต / Jane’s – 19 ก.พ. 61 
รัฐบาลสหราชอาณาจักรขายเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร 
(LPH) HMS Ocean ใหกับบราซิล มูลคา 117 ลานดอลลาร
สหรัฐ โดยกองทัพเรือบราซิลจะไดรับเรือยกพลขึ้นบกแบบ
พิเศษขนาด 22,000 ตัน พรอมการปรับปรุงโดยบริษัท 
Babcock และ BAE Systems ในเดือน มิ.ย. 61 ทั้งน้ี เรือ 
HMS Ocean เขาประจําการในกองทัพเรือสหราชอาณาจักร
ต้ังแต ป พ.ศ. 2541 โดยเดินทางเปนระยะทางมากกวา 
450,000 ไมลทะเล / Jane’s – 20 ก.พ. 61 
Lockheed Martin เ ริ่ มประกอบ เฮ ลิคอป เตอร กู ภั ย
ทางการรบ Sikorsky HH-60W CRH helo ลําแรก  ของ
กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา โดยมีแผนขึ้นบินคร้ังแรกภายใน
สิ้นป 61 ติดต้ัง Tactical Mission Kit (TMK) การบูรณาการ
เซนเซอร และเรดาร ขยายถังเช้ือเพลิงเปนขนาด 3,000 ลิตร 
ซึ่งใหญกวา UH-60M Black Hawk เกือบ 2 เทา กองทัพอากาศ
สหรัฐอเมริกามีความตองการเฮลิคอปเตอรน้ี 112 ลํา เพ่ือ
ทดแทน HH-60G Pave Hawk (CSAR) / Jane’s – 20 ก.พ. 
61 

World Defence News 

Defiant / Metal shark 

HMS Ocean / wikipedia 

CRH / Lockheed martin 

HH-60 Pave Hawk / wikipedia 
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สหราชอาณาจักรลงนามจัดหาเครื่องบินลําเลียงหนัก C-17 
จากสหรัฐอเมริกา สําหรับกองทัพอากาศสหราชอาณาจักร 
มูลคา 363.7 ลานดอลลารสหรัฐ โดยในสัญญาจะรวมถึงการ
จัดสงอะไหล การบริการ การซอมบํารุง การเขาถึงขอมูล
ทางดานเทคนิค และการฝกอบรม ครอบคลุมจนถึงป 65 
ปจจุบันสหราชอาณาจักรมี C-17 ประจําการอยูจํานวน 8 ลํา / 
Jane’s – 20 ก.พ. 61 
สหรัฐอเมริกาอนุมัติการปรับปรุงเฮลิคอปเตอรโจมตี 
Boeing AH-64D Block 2 Apache Longbow ใ ห กั บ
เนเธอรแลนด ใหเทากับมาตรฐานของ AH-64E Apache 
Guardian จํานวน 23 ลํา มูลคา 1,191 ลานดอลลารสหรัฐ 
การปรับปรุง รวมถึงเคร่ืองยนต ระบบช้ีเปา และระบบอ่ืน ๆ ที่
เ กี่ ย วข อง  ซึ่ ง จะ ได ระบบการ บิน  และ เค ร่ืองยนตที่ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถปฏิบัติการในที่รอนและสูงได / 
Jane’s – 21 ก.พ. 61 
กองทัพบกเอสโตเนีย และลิทัวเนีย กําลังปรับปรุงขีดความ 
สามารถดานปนใหญอัตราจร กองทัพบกเอสโตเนียประจําการ
ปนใหญวิถีโคงลากจูง FH-70A1 ขนาด 155 มม./39 cal 
จํานวน 24 กระบอก ปนใหญลากจูง D-30 ขนาด  122  มม. 
จํานวน  18  กระบอก และคาดวาจะไดรับปนใหญอัตราจร
สายพาน K9 Thunder ขนาด 155 มม./52 cal จํานวน 24 
ระบบ จากเกาหลีใต และใหความสําคัญกับระบบคนหา
เปาหมาย ระบบควบคุมและบัญชาการแบบ Digital และระบบ
ควบคุมการยิง สวนกองทัพบกลิทัวเนียประจําการปนใหญวิถี
โคงลากจูง M101 ขนาด 105 มม. ซึ่งจะถูกแทนที่ดวยปนใหญ

C-17 / wikipedia 

AH-64D / wikipedia 

FH-70 / wikipedia 

D-30 / wikipedia 
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อัตตาจรสายพาน PzH 2000 ขนาด 155 มม./52 cal จํานวน 
21 ระบบ จากเยอรมนี / Jane’s – 21 ก.พ. 61 
บริ ษัท Paramount Group ของแอฟริกาใตนํ า เสนอ
เครื่องบินสอดแนมเบาข้ันสูง (AHRLAC) ใหกับกองทัพ
สหรัฐอเมริกา ภายใตช่ือ Bronco II ใชปฏิบัติภารกิจโจมตีเบา
และลาดตระเวน โดยรวมมือกับภาคเอกชน 3 แหง ผลิตอากาศ
ยานใหตรงตามความตองการของกองทัพสหรัฐอเมริกา / 
Jane’s – 22 ก.พ. 61 
กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกากําลังศึกษาหนทางลดจํานวน
กําลังพลในการปฏิบัติการอากาศยานไรคนขับ ใหใชกําลังพล
นอยกวา 10 คน ตออากาศยานไรคนขับ 1 ลํา เมื่อเปรียบเทยีบ
กับการปฏิบัติการบิน F-16 Fighting Falcon มี อัตราสวน
นักบินตออากาศยานอยูที่ 1.5 ตอ 1 สหรัฐอเมริกากําลังมุงเนน
การแขงขันกับประเทศมหาอํานาจ เชน จีน และรัสเซีย 
จําเปนตองมีตนทุนที่ ตํ่ากวา การใชงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ มีความสําคัญยิ่งตอเศรษฐกิจในระยะยาว / 
Jane’s – 23 ก.พ. 61 
Saab เปดตัวเครื่องบินควบคุมและแจงเตือนภัยทางอากาศ 
GlobalEye AEW&C ลําแรกของกองทัพอากาศสหรัฐ
อาหรับ เอ มิ เรตส  ติด ต้ั งระบบ GlobalEye AEW&C บน
เคร่ืองบินโดยสาร Bombardier Global 6000 ซึ่งอยูระหวาง
การเตรียมการทดสอบภาคพ้ืนดินและทดสอบการบินเพ่ือเก็บ
ขอมูลทางพลศาสตรกอนสงมอบ กอนหนาน้ี สหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตสลงนามสัญญาจัดหาจํานวน 2 ลําแรกเมื่อปลายป 58 
และจัดหาลําที่ 3 เมื่อตนป 60 / Jane’s – 23 ก.พ. 61 

K9 Thunder / wikipedia 

Bronco II / paramount group 

GlobalEye AEW&C / Saab 

M101 / wikipedia 


