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ภาพ พิธีรับมอบ ATMG และ ATMM (Thaidefense-news) 

 

กองทัพบกไทยรับมอบ ATMG 18 ระบบ และ ATMM 10 ระบบ ที่ผลิตในไทย 
 ปลัดกระทรวงกลาโหมส�งมอบป7นใหญ�อัตตาจรล�อยาง ATMG จํานวน 18 ระบบ และเคร่ืองยิงลูกระเบิด
อัตตาจรล�อยาง ATMM จํานวน 10 ระบบ ท่ีปรับปรุงพัฒนาโดยศูนย�อํานวยการสร�างอาวุธ ศูนย�การอุตสาหกรรม
ป�องกันประเทศและพลังงานทหาร (ศอว.ศอพท.) สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในโครงการพัฒนาอาวุธ
ยุทโธปกรณ� เพ่ือการพ่ึงพาตนเองในอนาคตให�กับกองทัพบก โดยมีรองผู�บัญชาการทหารบกเปGนตัวแทนในการรับ
มอบ โครงการน้ี ได�รับการถ�ายทอดเทคโนโลยีจากบริษัท Elbit Systems Land and C4I Ltd. ของอิสราเอล ใน
การปรับปรุงพัฒนาป7นใหญ�แบบลากจูงให�เปGนแบบอัตตาจรล�อยาง หรือป7นใหญ�อัตตาจรล�อยางแบบ ATMG ซึ่งมี
พ้ืนฐานจากระบบป7นใหญ�อัตตาจรล�อยางแบบ Elbit ATMOS และการปรับปรุงพัฒนาเคร่ืองยิงลูกระเบิดขนาด 
120 มม. อัตตาจรล�อยางแบบ ATMM ซึ่งมีพ้ืนฐานจากระบบแท�นยิงเคร่ืองยิงลูกระเบิดแบบ Elbit Soltam 
SPEAR ขนาด 120 มม. / Thaidefense-news – 20 ม.ค. 62 

 

 

ตัวอย�างภาพ การสวนสนามในวาระครบรอบ 70 ปa กองทัพบกลาว (cnn.com) 

ASEAN Defence News 

20 - 26 มกราคม 2562 
 

ฝdายวิเคราะห�เทคโนโลยีป�องกันประเทศ สถาบันเทคโนโลยีป�องกันประเทศ (องค�การมหาชน) 



 

หน�าท่ี 2 ของ 7 หน�า 

 

 

ฝ2ายวิเคราะห8เทคโนโลยีป;องกันประเทศ 
สถาบันเทคโนโลยีป;องกนัประเทศ (องค8การมหาชน) 

กองทัพบกลาวสวนสนามแสดงยุทโธปกรณ8ผลิตจากรัสเซียและจีน 
เม่ือ 20 ม.ค. 62 กองทัพบกลาวจัดการสวนสนามแสดงแสนยานุภาพในวาระครบรอบ 70 ปaกองทัพบก

ลาว ณ กรุงเวียงจันทน� โดยมีการแสดงอาวุธท่ีผลิตโดยรัสเซียและจีนอยู�เปGนจํานวนมาก แหล�งข�าวอย�างเปGน
ทางการของลาวเคยเปeดเผยไว�ว�า มีโครงการความร�วมมือด�านเทคโนโลยีทางทหารระหว�างรัสเซีย และลาว ซึ่งเห็น
ได�ชัดจากขบวนสวนสนามมีรถลาดตระเวน BRDM-2M 4X4 ท่ีผ�านการปรับปรุงโดยรัสเซียอยู�อย�างน�อย 10 คัน 
นอกจากน้ี ยังมีการแสดงรถหุ�มเกราะ ระบบจรวด ป7นใหญ�ลากจูง และเคร่ืองบิน ท่ีผลิตจากรัสเซียหรือจีน 
ตัวอย�างเช�น รถถังหลัก T-72B1, T-54 และ T-55 ยานเกราะล�อยาง BTR-60PB เคร่ืองยิงจรวดแบบหลายลํา
กล�อง ป7นใหญ�อัตตาจร และเคร่ืองบินขับไล� Yak-130 / Jane’s 360 – 22 ม.ค. 62 

 

 

ตัวอย�างภาพ ระบบป�องกันภัยทางอากาศ Spyder (Wikipedia) 
 

ฟIลิปปIนส8ยืนยันจะจัดหาระบบป;องกันภัยทางอากาศอาวุธปลLอยนําวิถีพ้ืนสูLอากาศพิสัยใกลP Spyder 
 เม่ือ 24 มิ.ย. 62 สํานักข�าวฟeลิปปeนส�รายงานว�า กระทรวงกลาโหมจะจัดหาระบบป�องกันภัยทางอากาศ
อาวุธปล�อยนําวิถีพื้นสู�อากาศพิสัยใกล� Spyder จากอิสราเอลให�กับกองทัพบกฟeลิปปeนส� แต�ยังไม�สรุปจํานวนท่ีจะ
จัดหา และขณะน้ีอยู�ระหว�างการเร่ิมกระบวนการจัดหาโดยหน�วยงาน Department of National Defense 
(DND) ของฟeลิปปeนส� / Jane’s 360 – 25 ม.ค. 62 

 
(Wikipedia) 
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หนLวยงาน DAPA ของเกาหลีใตPเปIดเผยลําดับความสําคัญโครงการชดเชยทางยุทธพาณิชย8 ปX 62 
เม่ือ 24 ม.ค. 62 หน�วยงาน Defense Acquisition Program Administration หรือ DAPA ของเกาหลี

ใต� เปeดเผยข�อมูลรายการแสดงลําดับความสําคัญโครงการชดเชยทางยุทธพาณิชย� (Offset Programme) จํานวน 
19 โครงการ เพ่ือให�บริษัทและองค�กรในประเทศท่ีต�องการเข�ามามีส�วนร�วมในโครงการชดเชยฯ ปa 62 สามารถ
เตรียมแผนการในการเข�าร�วมในโปรแกรมอุตสาหกรรมป�องกันประเทศได� ท้ังน้ี ยุทธวิธีท่ี DAPA ใช�ในคร้ังน้ี 
นับเปGนส่ิงท่ีผิดแปลกจากปกติ แต�ก็เปGนเพราะ DAPA ต�องการให�บริษัทภายในประเทศเข�ามามีส�วนร�วมกับ
อุตสาหกรรมป�องกันประเทศ โดยบริษัทภายในประเทศท่ีต�องการมีส�วนร�วมจะต�องลงทะเบียนกับ DAPA เพ่ือเปGน
ผู�มีส�วนร�วมในอุตสาหกรรมป�องกันประเทศเกาหลี (Korean Industry Participants : KIPs) / Jane’s 360 – 24 
ม.ค. 62 

 

ตัวอย�างภาพ เคร่ืองบิน F-35 Lightning II (Wikipedia) 
 

ญี่ปุ2นเปลี่ยนแนวทางจากการประกอบสรPางเคร่ืองบินขับไลL F-35 เป^นการใหPบริการ MRO&U 
เม่ือวันท่ี 17 ม.ค. 62 หน�วยงาน Acquisition, Technology and Logistics Agency หรือ ATLA ของ

ญี่ปุdนได�ยืนยันว�าบริษัท Mitsubishi Heavy Industries (MHIs) จะให�การสนับสนุนการรักษาสภาพ ซ�อมบํารุง 
ซ�อมคืนสภาพ และอัพเกรด (MRO&U) งานโครงสร�างเคร่ืองบินขับไล� F-35 โดยบริษัท IHI Corporation จะ
สนับสนุนงานลักษณะเดียวกันในส�วนของเคร่ืองยนต� F135 จาก Pratt & Whitney การจัดสรรน้ีเปGนผลมาจาก
การท่ีญี่ปุdนตัดสินใจเตรียมการตามการชักจูงของสหรัฐอเมริกาในปa 57 โดยเร่ิมมุ�งเน�นการให�บริการ MRO&U ให�
เคร่ืองบินขับไล� F-35 ภายในต�นทศวรรษท่ี 2020 โดยให�ญี่ปุdนเปGนตัวแทนด�านการซ�อมบํารุงในโซนแปซิฟeกเหนือ 
และญี่ปุdนจะทําการประกอบสร�างเคร่ืองบินขับไล� F-35 ล็อตแรกท่ีวางแผนไว�จนเสร็จ แล�วจึงเบนเข็มไปให�การ
บริการ MRO&U สําหรับเคร่ืองบินขับไล� F-35 ต�อไป / Jane’s 360 – 20 ม.ค. 62 
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ภาพ นายกรัฐมนตรี นเรนทระ โมที ของอินเดีย เปeดตัว ASC (Gnsnews) 
 

อินเดียเปIดตัวโรงงาน Armoured Systems Complex ของเอกชนแหLงแรกในประเทศ 
 เม่ือ 19 ม.ค. 62 บริษัท Larsen & Toubro (L&T) เปeดตัวโรงงาน Systems Complex (ASC) ในพ้ืนท่ี 
40 เอเคอร� ตั้งอยู�ในเมือง Hazira รัฐ Gujarat ทางชายฝ��งตะวันตกของอินเดีย สําหรับผลิตยุทโธปกรณ�ทางทหาร
ท่ีมีเกราะภายใต�แนวคิด ‘Make in India’ เช�น ป7นใหญ�อัตตาจร (SPH) ยานเกราะทหารราบ และรถถังหลัก โดย
บริษัท L&T มีความร�วมมือกับบริษัท Hanwha Techwin ของเกาหลีใต�ในการผลิตป7นใหญ�อัตตาจร K-9 Vajra 
(Thunderbolt) ของกองทัพบกอินเดียเสร็จแล�ว 10 ระบบ จากท้ังหมด 100 ระบบ ตามท่ีลงนามสัญญาจัดหา
เม่ือกลางปa 60 มูลค�า 630 ล�านดอลลาร�สหรัฐ ซึ่งได�ส�งมอบบางส�วนไปก�อนล�วงหน�าในเดือน พ.ย. 61 แล�วและ
คาดว�าจะส�งมอบท้ังหมดได�ภายใน 22 เดือนข�างหน�า / Jane’s 360 – 22 ม.ค. 62 

 

 

ตัวอย�างภาพ อาวุธปล�อยนําวิถีอากาศสู�พื้นแบบ Anti-radiation (youtube) 
 

อินเดียประสบความสําเร็จในการทดสอบยิงอาวุธปลLอยนําวิถีอากาศสูLพ้ืนแบบ Anti-radiation 
 เม่ือ 18 ม.ค. 62 หน�วยงาน Defence Research and Development Organisation (DRDO) ของ
อินเดีย ประสบความสําเร็จในการทดสอบยิงอาวุธปล�อยนําวิถีอากาศสู�พ้ืน New Generation Anti-Radiation 
Missile (NGARM) จากเคร่ืองบินขับไล� Sukhoi Su-30MKI ของกองทัพอากาศอินเดีย มีพิสัยยิง 100 กม. ท้ังน้ี 
NGARM ถูกออกแบบมาเพ่ือใช�ในการทําลายอาวุธเรดาร� รวมถึงเคร่ืองมือในการติดตามและส่ือสารของศัตรู โดย
ในการทดสอบคร้ังแรกสามารถทําลายเป�าหมายในอ�าวเบงกอลได�อย�างแม�นยํา / Jane’s 360 – 25 ม.ค. 62 
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ตัวอย�างภาพ การฝ�ก Sea Vigil 2019 (india.com) 
 

กองทัพเรืออินเดียจัดการฝjกเพ่ือตรวจสอบมาตรการปกป;องชายฝklง 
กองทัพเรืออินเดียและหน�วยลาดตระเวนชายฝ��งอินเดีย (Indian Coast Guard : ICG) ส้ินสุดการฝ�ก Sea 

Vigil คร้ังท่ี 1 เม่ือ 23 ม.ค. 62 โดยมีจุดประสงค�เพ่ือตรวจสอบมาตรการป�องกันชายฝ��ง ท่ีเร่ิมใช�มาตั้งแต�เกิด
เหตุการณ�ก�อความไม�สงบจากผู�ก�อการร�ายในเมืองมุมไบ เม่ือ พ.ย. 51 ซึ่งในคร้ังน้ันมีผู�เสียชีวิตถึง 166 คน ซึ่งใน
การฝ�กคร้ังน้ี ท้ังสองหน�วยดังกล�าวส�งเรือรบ 139 ลํา และเคร่ืองบินลาดตระเวนชายฝ��ง เฮลิคอปเตอร� และอากาศ
ยานไร�คนขับรวมท้ังส้ิน 35 ลํา เข�าทําการฝ�กโดยใช�ระยะเวลาตลอดการฝ�ก 36 ชม. และพ้ืนท่ีทําการฝ�ก คือ แนว
ชายฝ��งของอินเดียเปGนระยะทาง 7,516.6 กม. และเขตหมู�เกาะ รวมท้ังพ้ืนท่ีนอกเขตพาณิชย� / Jane’s 360 –  
23 ม.ค. 62 

 

ตัวอย�างภาพ เคร่ืองบินลําเลียง Antonov An-32 (Wikipedia) 
 

อินเดียลงนามสัญญาปรับปรุงเคร่ืองบินลําเลียง Antonov An-32 ‘Cline’ จํานวน 65 ลํา กับยูเครน 
 เคร่ืองบินลําเลียง Antonov An-32 ‘Cline’ ของกองทัพอากาศอินเดียจํานวน 65 ลํา จะได�รับการ
ปรับปรุงใหม�เพ่ือใช�ทดแทนเคร่ืองบินท่ีผลิตจากรัสเซีย โดยใช�ระยะเวลาในการปรับปรุงประมาณ 3 - 4 ปa และ
ดําเนินการท่ีหน�วยซ�อมในฐานทัพอากาศเมืองกานปุระซึ่งอยู�ทางตะวันออกเฉียงใต�ห�างจากกรุงนิวเดลีประมาณ 
495 กม. โดยใช�อุปกรณ�และเคร่ืองมือของยูเครน / Jane’s 360 – 22 ม.ค. 62 
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ตัวอย�างภาพ เฮลิคอปเตอร�โจมตี AH-1Z Viper (Wikipedia) 
 

กองทัพเรือสหรัฐอเมริกาจัดหาเฮลิคอปเตอร8โจมตี AH-1Z Viper จํานวน 25 ลํา 
 เม่ือ 18 ม.ค. 62 กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาแถลงว�า บริษัท Bell ได�รับสัญญามูลค�า 440 ล�าน
ดอลลาร�สหรัฐ ในการจัดหาเฮลิคอปเตอร�โจมตี AH-1Z Viper จํานวน 25 ลํา ให�กับกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา โดย
เปGนส�วนหน่ึงของแผนการจัดหาของนาวิกโยธินสหรัฐฯ คาดว�าจะใช�ระยะเวลาในการผลิตเฮลิคอปเตอร� AH-1Z 
ประมาณ 30 – 31 เดือน โดยเฮลิคอปเตอร�ล็อตน้ีจะติดตั้งระบบควบคุมการบิน ระบบส่ือสาร ติดตั้งระบบอาวุธ
อย�างครบถ�วน รวมท้ังจรวดอากาศสู�อากาศด�วย / Jane’s 360 – 23 ม.ค. 62 

 

สหรัฐอเมริกาสLงดาวเทียมสอดแนมข้ึนสูLอวกาศ 
เม่ือ 19 ม.ค. 62 สหรัฐอเมริกาปล�อยจรวด Delta 4 Heavy นําดาวเทียมสอดแนมของหน�วยงาน 

National Reconnaissance Office ขึ้นสู�อวกาศ ในช่ือภารกิจ NROL-71 ท่ีฐานทัพอากาศ Vandenberg รัฐ
แคลิฟอร�เนีย โดยไม�ได�เปeดเผยในรายละเอียดของภารกิจ / AP – 20 ม.ค. 62 

 

 

ตัวอย�างภาพ อากาศยานไร�คนขับ Rui Yuan (AFP) 
 

 
 

World Defence News 
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สถาบันเทคโนโลยีป;องกนัประเทศ (องค8การมหาชน) 

กองทัพเรือไตPหวันใชPอากาศยานไรPคนขับ Rui Yuan ลาดตระเวนในชLองแคบไตPหวัน 
เม่ือ 24 ม.ค. 62 กองทัพเรือไต�หวันเปeดเผยว�า ใช�อากาศยานไร�คนขับ Rui Yuan ซึ่งบินได�นาน 12 ชม. 

ลาดตระเวนในช�องแคบไต�หวัน สําหรับภารกิจเฝ�าระวังความเคล่ือนไหวของจีน โดยจัดหาจากบริษัทใน
ภายในประเทศไต�หวัน เน่ืองจากเกรงจะส�งผลกระทบกับจีนหากจัดหาอากาศยานไร�คนขับและยุทโธปกรณ�ต�าง ๆ 
จากประเทศมหาอํานาจ ท้ังน้ี เปGนการแสดงถึงความสามารถในการพ่ึงพาตนเองทางด�านการป�องกันประเทศของ
ไต�หวัน / AFP – 25 ม.ค. 62 

 

 

ตัวอย�างภาพ รถถังหลัก M60 (Wikipedia) 
 

Leonardo ของอิตาลีพัฒนาและทดสอบชุดปรับปรุงรถถังหลัก M60A3 ใหPสหรัฐอเมริกา 
 ชุดปรับปรุงสําหรับรถถังหลัก General Dynamics Land Systems M60A3 ครอบคลุมในส�วนเกราะ 
การเคล่ือนท่ี และอํานาจการยิง โดย M60A3 จะได�รับการติดตั้งเกราะเชิงรับแบบใหม�บริเวณส�วนโค�งด�านหน�า
ป�อมป7น ซึ่งจะเพ่ิมการป�องกันได�ถึงระดับมาตรฐาน NATO STANAG 4569 Level 6 และติดตั้งกรงเหล็กบริเวณ
เหนือส�วนท�ายของป�อมป7น ป�องกันการถูกโจมตีด�วยอาวุธต�อสู�รถถังแบบหัวรับระเบิดแรงสูง ติดตั้งระบบตรวจจับ
การระเบิดและเพลิงไหม�อัตโนมัติ ระบบดับเพลิง และระบบควบคุมการยิง Digital แบบ Leonardo TURMS 
รวมถึงกล�องเล็งวิดีโอติดตามและรักษาการทรงตัวสําหรับพลยิง เปGนกล�องสร�างภาพด�วยความร�อน ปรับปรุงอาวุธ
หลักป7นใหญ�รถถัง M68 ขนาด 105 มม. สามารถยิงกระสุนป7นใหญ�รถถังขนาด 120 มม. ตามมาตรฐาน NATO 
ได�ทุกแบบ และติดตั้งป�อมป7นควบคุมระยะไกลแบบ Hitrole พร�อมป7นกลหนักขนาด 12.7 มม. / Jane’s 360 – 
22 ม.ค. 62 

 


