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อินเดียต�องการขยายความร%วมมือทางทหารกับไทย 
เม่ือ 16 เม.ย. 62 กระทรวงกลาโหมอินเดียแถลงว�า พล.ร.อ. Sunil Lanba ผู�บัญชาการทหารเรือของ

อินเดีย จะเยือนไทยระหว�างวันท่ี 17 - 19 เม.ย. 62 เพ่ือกระชับความสัมพันธ�ทวิภาคีระหว�างกองทัพเรือของท้ัง
สองประเทศ และแสวงหาความร�วมมือกับกองทัพไทยให�กว�างขวางมากขึ้น โดยเฉพาะการเสนอขายยุทโธปกรณ�
ทางทหารให�กับไทย ซึ่งในระยะ 2 – 3 ปEท่ีผ�านมา อินเดียขยายความร�วมมือทางทหารและขายยุทโธปกรณ�ให�กับ
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต�มากขึ้น / Sputnik – 18 เม.ย. 62 

 

 

ตัวอย�างรูปภาพ เคร่ืองบินรบ Yakovlev Yak-130 (ซ�าย) และเฮลิคอปเตอร�โจมตี Mil Mi-24 (ขวา) (Wikipedia) 
 

กองทัพอากาศเมียนมาปฏิบัติการโจมตีทางอากาศภาคกลางคืนในรัฐยะไข% 
กองทัพอากาศเมียนมาปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ ในพ้ืนท่ีรัฐยะไข�ทางตะวันตกของเมียนมา ซึ่งเปYนคร้ัง

แรกในประวัติศาสตร�ของกองทัพอากาศเมียนมา ท่ีได�รับการสนับสนุนให�ทําภารกิจรบในเวลากลางคืน จุดเข�มข�น
ของภารกิจเกิดขึ้นเม่ือกลางเดือน มี.ค. 62 โดยเคร่ืองบินรบ Yakovlev Yak-130 (Mitten) ซึ่งเปYนเคร่ืองประเภท 
Advanced Jet Trainer/Light Attack Aircraft และเฮลิคอปเตอร�โจมตี Mil Mi-24 (Hind) ได�เข�าร�วมภารกิจ
ด�วย ตําแหน�งท่ีโจมตีคือจุดท่ีต�องสงสัยว�าเปYนแหล�งซ�อนตัวของกองทัพกบฏยะไข� กลุ�มชาติพันธุ�ท่ีต�องการสร�างรัฐ
อิสระในเมียนมา / Jane’s Defence Weekly – 16 เม.ย. 62 
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รูปภาพ เรือตรวจการณ�ใกล�ฝjkง Keris (Royal Malaysian Navy) 
 

อู%ต%อเรือจีนเปDดตัวเรือตรวจการณ<ใกล�ฝFGงลําแรกของมาเลเซีย 
เม่ือ 15 เม.ย. 62 ท่ีเมืองอู�ฮั่น มลฑลหูเปiย ประเทศจีน อู�ต�อเรือ Wuchang เปqดตัวเรือตรวจการณ�ใกล�ฝjkง 

(Littoral Mission Ship: LMS) ลําแรกท่ีได�รับคําส่ังซื้อจากมาเลเซีย เรือลําน้ีได�รับการตั้งช่ือว�า “Keris” หมายถึง 
“กริช” ซึ่งเปYนอาวุธพ้ืนบ�านของมาเลเซีย และมีหมายเลขเรือ 111 เรือ Keris เปYนเรือลําแรกจากท้ังหมด 4 ลําท่ี
อยู�ในสัญญาส่ังซื้อ (ลงนามเม่ือ เม.ย. 60) มูลค�า 286.1 ล�านดอลลาร�สหรัฐ ระหว�างรัฐบาลมาเลเซีย และ China 
Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) เดิมทีข�อตกลงในสัญญาระบุว�า เรือ 2 ลําจากท้ังหมด 4 ลําต�องถูก
สร�างท่ีเมืองลุมุต รัฐเปรัก ประเทศมาเลเซีย โดยให�เปYนส�วนหน่ึงของการถ�ายทอดเทคโนโลยี แต�ภายหลังได�มีการ
เจรจาต�อรองราคาในสัญญาส่ังซื้อ และท�ายท่ีสุดเรือท้ัง 4 ลํา ต�องต�อเรือในประเทศจีน โดย CSIC จะส�งมอบเรือ
ลําท่ี 1 และ 2 ท่ีประเทศจีนในปE 62 และ 63 ตามลําดับ แต�เรือลําท่ี 3 และ 4 จะส�งมอบท่ีประเทศมาเลเซียใน 
ปE 64 / Jane’s Navy International – 15 เม.ย. 62 

 

 

ตัวอย�างรูปภาพ เฮลิคอปเตอร� AS-332 Super Puma (Wikipedia) 
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อินโดนีเซียลงนามจัดหาเฮลิคอปเตอร< Super Puma จํานวน 1 ลํา 
 เม่ือ 12 เม.ย. 62 รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหมอินโดนีเซียลงนามสัญญาจัดหาเฮลิคอปเตอร�  
NAS-332 C1+ Super Puma จํานวน 1 ลํา มูลค�า 16.8 ล�านดอลลาร�สหรัฐ กับบริษัท PT Dirgantara 
Indonesia (PTDI) ณ เมืองบันดุง โดยในสัญญาจะรวมถึงการฝ{กอบรมนักบิน เอกสารทางด�านเทคนิค และ
อุปกรณ�การบํารุงรักษา ท้ังน้ี การจัดหาเฮลิคอปเตอร�ดังกล�าว จะนํามาใช�ปฏิบัติภารกิจการค�นหาและกู�ภัย 
เปYนหลัก โดยมีการติดตั้งระบบการจัดการการบิน ซอฟต�แวร�การวางแผนการบิน ระบบตรวจจับ และติดตั้ง
อุปกรณ�ท่ีช�วยในการค�นหาตําแหน�ง Emergency Locator Transmissions (ELT) / Jane’s Defence Weekly 
– 15 เม.ย. 62 

 

 

รูปภาพ ฟqลิปปqนส�และโครเอเชียลงนามบันทึกความเข�าใจ (MOU) (Globalnation.inquirer.net) 
 

ฟDลิปปDนส<และโครเอเชียลงนามความร%วมมือด�านการป=องกันประเทศร%วมกัน 
 เม่ือ 15 เม.ย. 62 กระทรวงกลาโหมฟqลิปปqนส�กล�าวว�า นาย Delfin Lorenzana รัฐมนตรีว�าการ
กระทรวงกลาโหมของฟqลิปปqนส� และนาย Damir Krstičević รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหมของโครเอเชีย ได�
ลงนามบันทึกความเข�าใจ (MOU) ร�วมกันด�านการป�องกันประเทศ ณ ประเทศโครเอเชีย โดยมีเน้ือหาครอบคลุม
กิจกรรมด�านการป�องกันประเทศ อุตสาหกรรมป�องกันประเทศ อุปกรณ�และเทคโนโลยีทางทหารท่ีเกี่ยวข�อง การ
ส�งกําลังและการบํารุงรักษายุทโธปกรณ�ทางทหาร รวมถึงนโยบายด�านความม่ันคง การศึกษาและฝ{กอบรมเพ่ือ
เสริมสร�างศักยภาพทางทหาร / Jane's Defence Weekly – 14 เม.ย. 62 
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ตัวอย�างรูปภาพ เคร่ืองบินฝ{กช้ันสูง Beechcraft TC-90 King Air (Wikipedia) 
 

ฟDลิปปDนส<และญี่ปุ;นมีข�อตกลงขยายความร%วมมือด�านการป=องกันประเทศ 
 เม่ือ 17 เม.ย. 62 นาย Takeshi Iwaya รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุiน และนาย Delfin 
Lorenzana รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหมของฟqลิปปqนส� มีข�อตกลงขยายความร�วมมือด�านการป�องกัน
ประเทศร�วมกัน โดยมุ�งเน�นในยุทโธปกรณ�ด�านการป�องกันประเทศ ท้ังน้ี ญี่ปุiนได�บริจาคอุปกรณ�และอะไหล�
สําหรับเฮลิคอปเตอร� Bell UH-1H ให�กับฟqลิปปqนส�มากกว�า 1,000 ช้ิน เคร่ืองบินฝ{กช้ันสูง Beechcraft TC-90 
King Air จํานวน 5 ลํา และเรืออเนกประสงค�จํานวน 10 ลํา โดยฟqลิปปqนส�ได�รับอะไหล�สําหรับเฮลิคอปเตอร�  
Bell UH-1H เม่ือเดือน มี.ค. 62 และในส�วนท่ีเหลือจะได�รับภายในส้ินปE 62 น้ี / Jane's Defence Weekly –  
17 เม.ย. 62 

 

 

 

รูปภาพ Marine Lizard Amphibious Combat Unmanned Surface Vessel : USV (CSIC) 
 

ASEAN+6 Defence News 
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เรือไร�คนขับสะเทินน้ําสะเทินบกของจีนผ%านการทดสอบการยอมรับระดับโรงงาน (FAT) 
เม่ือ 8 เม.ย. 62 ท่ีเมืองอู�ฮั่น มลฑลหูเปiย ประเทศจีน บริษัทลูกของ China Shipbuilding Industry 

Company (CSIC) ได�เปqดเผยต�อส่ือว�า ต�นแบบ (Prototype) ของเรือไร�คนขับสะเทินนํ้าสะเทินบก (Marine 
Lizard Amphibious Combat Unmanned Surface Vessel : USV) ประสบความสําเร็จในการทดสอบการ
ยอมรับระดับโรงงาน (Factory Acceptance Test) โดยได�ทําการทดสอบระบบนําร�อง (Navigation) และความ
น�าเช่ือถือ (Reliability) ท่ีแม�นํ้าแยงซี การทํา Factory Acceptance Test เปYนการปูพ้ืนไปสู�การทดสอบขั้น
ปฏิบัติการ (Operational Trials) ท่ีต�องกระทําโดยบริษัทหุ�นส�วนซึ่งก็คือ Qingdao Wujiang Technology 
Company ทางบริษัท CSIC ยืนยันว�า เรือต�นแบบดังกล�าวได�รับการออกแบบให�เปYนระบบอัตโนมัติท่ีสมบูรณ� 
สามารถทํางานผ�าน Line-of-Sight ในระยะ 50 กม. และเพ่ิมระยะการควบคุมได�ด�วยการส่ือสารผ�านดาวเทียม / 
Jane’s Defence Weekly – 17 เม.ย. 62 

 

 

ตัวอย�างรูปภาพ เคร่ืองบินขับไล� Su-35 (Wikipedia) 
 

รัสเซียเสร็จสิ้นการส%งมอบเคร่ืองบินขับไล% Su-35 ให�กองทัพอากาศจีนจํานวน 24 ลํา 
เม่ือ 16 เม.ย. 62 กองบริการสหพันธรัฐด�านการทหารและความร�วมมือทางเทคนิคของรัสเซียกล�าวว�า 

เคร่ืองบินขับไล�ยุคท่ี 4++ Sukhoi Su-35SK ท้ังหมด ได�ถูกส�งมอบแก�ลูกค�าต�างประเทศจํานวน 24 ลํา ตาม
สัญญาท่ีลงนามเม่ือ พ.ย. 58 ซึ่งระบุถึงการส�งมอบอุปกรณ�ท่ีเกี่ยวข�องและเคร่ืองยนต�สํารองภายในส้ินปE 63 โดย
จีนเปYนลูกค�าต�างประเทศรายแรกท่ีจัดหาเคร่ืองบินขับไล� Su-35 มูลค�าประมาณ 2,500 ล�านดอลลาร�สหรัฐ ท้ังน้ี 
เคร่ืองบินดังกล�าว พัฒนามาจากเคร่ืองบินขับไล� Sukhoi Su-27S เปYนเคร่ืองบินท่ีมีความเร็วเหนือเสียง ขึ้นบิน
คร้ังแรกเม่ือ 19 ก.พ. 51 เข�าประจําการกองทัพอากาศรัสเซียตั้งแต�ปE 58 เคร่ืองบินมีนํ้าหนัก 19 ตัน เปYนเคร่ืองท่ี
น่ังเดียว ติดตั้งเรดาร�แบบ Phased Array มีเพดานบินสูงสุด 20,000 ม. ความเร็วสูงสุด 2,500 กม./ชม. พิสัยทํา
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การสูงสุด 3,400 กม. และรัศมีการรบ 1,600 กม. สามารถติดตั้งป�นใหญ�อากาศขนาด 30 มม. ความจุ 150 นัด
ภายในตัวเคร่ือง และมีตําบลติดอาวุธท่ีปEกและลําตัว 12 จุด ท่ีสามารถติดระเบิดและอาวุธปล�อยนําวิถีได�หลาย
แบบนํ้าหนักรวม 8 ตัน / TASS – 16 เม.ย. 62 

 

 

ตัวอย�างรูปภาพ เคร่ืองบิน Falcon 7X (Wikipedia) 
 

กองทัพอากาศออสเตรเลียได�รับเคร่ืองบิน Falcon 7X ลําแรกจากจํานวน 3 ลํา 
เม่ือ 16 เม.ย. 62 กระทรวงกลาโหมออสเตรเลียแถลงว�า เคร่ืองบิน Falcon 7X ท่ีเช�าจากบริษัท 

Dassault ลําแรกจากจํานวนท้ังหมด 3 ลํา เดินทางมาถึงกรุงแคนเบอร�ร�า ประเทศออสเตรเลียแล�ว โดยเคร่ืองบิน 
Falcon 7X จะเข�าปฏิบัติหน�าท่ีแทนเคร่ืองบิน Bombardier CL-604 Challenger จํานวน 3 ลํา ท่ีใช�งานมา
อย�างยาวนานตั้งแต�ปE พ.ศ. 2545 ในฐานะเคร่ืองบินสําหรับภารกิจพิเศษ (Special Purpose Aircraft) และจะ
เข�าประจําการในฝูงบินท่ี 34 ตั้งอยู�ในพ้ืนท่ีตําบล Fairbairn ในกรุงแคนเบอร�ร�า ท้ังน้ี เคร่ืองบิน Falcon 7X เปYน
เคร่ืองบินแบบBusiness Jet ช้ันสูง เม่ือเทียบกับเคร่ืองบิน Bombardier แล�ว สามารถบรรทุกผู�โดยสารได�มาก
ขึ้น มีระบบการส่ือสารท่ีทันสมัย เพ่ิมพิสัยและระยะเวลาการบิน เปYนส�วนเติมเต็มท่ีดีให�แก�เคร่ืองบิน Boeing 737 
ท่ีมีใช�งานสําหรับภารกิจของรัฐบาลออสเตรเลีย / Jane’s Defence Weekly – 16 เม.ย. 62 

 

 

 

ตัวอย�างรูปภาพ อาวุธปล�อยนําวิถีอากาศสู�พ้ืน SPEAR (MBDA) 

World Defence News 
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บริษัท MBDA พัฒนาอาวุธปล%อยนําวิถีแบบอากาศสู%พ้ืนพิสัยไกลรุ%นใหม%สําหรับอนาคตจํานวน 2 รุ%น 
บริษัท MBDA สาขาสหราชอาณาจักร เปqดเผยรายละเอียดการพัฒนาอาวุธปล�อยนําวิถีแบบอากาศสู�พ้ืน

พิสัยไกลรุ�นใหม�สําหรับอนาคตจํานวน 2 รุ�น คือ อาวุธปล�อยนําวิถีอากาศสู�พ้ืน SPEAR-EW (Electronic 
Warfare) และ SPEAR-Glide ท่ีมีพ้ืนฐานพัฒนามาจากอาวุธปล�อยนําวิถีอากาศสู�พ้ืน SPEAR โดยอยู�ภายใต�
สัญญาการพัฒนาอาวุธของกระทรวงกลาโหมสหราชอาณาจักร มูลค�า 536 ล�านดอลลาร�สหรัฐ ในระยะเวลา 4 ปE 
ท้ังน้ี SPEAR เปYนอาวุธปล�อยนําวิถีพิสัยไกลขับเคล่ือนด�วยเคร่ืองยนต� Turbojet แบบ Pratt & Whitney TJ-130 
ท่ีสามารถยิงได�ไกลมากกว�า 140 กม. โดยออกแบบให�สามารถปฏิบัติการได�ทุกสภาพอากาศ มีระบบตรวจจับ
สร�างภาพความถี่วิทยุ ระบบค�นหา Semi-Active Laser (SAL) และระบบต�อต�านการถูกรบกวนสัญญาณ
ดาวเทียม GPS (Anti-JAM) / Jane's Missiles & Rockets – 18 เม.ย. 62 

 

 

ตัวอย�างรูปภาพ รถเกราะบังคับการ BTR-3KS (Weaponews) 
 

ยูเครนพัฒนารถเกราะบังคับการ BTR-3KS ใหม% 
เม่ือ 15 เม.ย. 62 บริษัท Ukroboronprom ประกาศว�า การพัฒนารถเกราะบังคับการ BTR-3KS ใหม�ได�

เสร็จสมบูรณ�แล�ว ณ โรงงาน Kiev Armoured Plant โดยติดตั้งระบบการจัดการรบแบบอัตโนมัติ ท่ีสามารถรับรู�
สถานการณ�ต�าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น เพ่ืออํานวยความสะดวกในการควบคุมและบัญชาการรบได�อย�างทันท�วงที โดย
สามารถประมวลผลข�อมูลท่ีได�รับจากสถานีภาคพ้ืน ยานรบ เรดาร�ตรวจจับ และอากาศยานไร�คนขับ ผ�านทางการ
ส่ือสารแบบดิจิทัล เพ่ือบ�งช้ีตําแหน�งท่ีตั้งของศัตรู / Jane’s Defence Weekly – 18 เม.ย. 62 

 



 

หน�าท่ี 8 ของ 8 หน�า 

 

 

ฝ;ายวิเคราะห<เทคโนโลยีป=องกันประเทศ 
สถาบันเทคโนโลยีป=องกนัประเทศ (องค<การมหาชน) 

 

ตัวอย�างรูปภาพ เคร่ืองบิน F-16 (Wikipedia) 
 

กระทรวงการต%างประเทศสหรัฐอเมริกาอนุมัติโครงการฝkกนักบิน F-16 ให�ไต�หวัน 
เม่ือ 16 เม.ย. 62 สํานักงานความร�วมมือด�านความม่ันคงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาแถลงว�า 

กระทรวงการต�างประเทศสหรัฐอเมริกาอนุมัติการทําสัญญากับสํานักงานผู�แทนด�านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของ
ไต�หวัน (Taipei Economic and Cultural Representative Office : TECRO) ในสหรัฐฯ สําหรับโครงการฝ{ก
นักบินเคร่ืองบิน F-16 รวมถึงการบํารุงรักษาและอะไหล�ให�กับไต�หวัน มูลค�า 500 ล�านดอลลาร�สหรัฐ โดย
โครงการฝ{กนักบินดังกล�าวจะฝ{กท่ีฐานทัพอากาศ Luke ท่ีรัฐแอริโซนา ซึ่งจะทําให�ไต�หวันสามารถเพ่ิมศักยภาพใน
การปกป�องอธิปไตยของประเทศ / CNN – 17 เม.ย. 62 


