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กองทัพอากาศฟลิปปนสมีแผนจัดหาเฮลิคอปเตอรโจมตี 
จํานวน 24 ลํา ภายใตโครงการปรับปรุงกองทัพใหทันสมัยป 
พ.ศ. 2561 – 2565 และมีความตองการใชอยางเรงดวนสําหรับ
ภารกิ จสนับสนุนการตอต านการกอการร าย  ป จ จุ บัน
กองทัพอากาศฟลิปปนสมีเฮลิคอปเตอรโจมตีเบา MD500 
จํานวน 12 ลํา เฮลิคอปเตอรโจมตีเบา AW109E จํานวน 8 ลํา 
แ ล ะ เ ฮ ลิ ค อ ป เ ต อ ร  PZL Swidnik W-3A Sokol ไ ด จ า ก
สหรัฐอเมริกาในป พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2555 
ตามลําดับ / Jane’s – 24 พ.ย. 60 
จีนตองการกระชับความสัมพันธทางทหารกับเมียนมา 
กระทรวงกลาโหมจีนแถลงผลการหารือระหวาง พลเอก  
Li Chu Chern ผู บั ญ ช า ก า ร ก ร ม เ ส น า ธิ ก า ร ร ว ม ขอ ง
คณะกรรมาธิการทหารกลางจีน กับพลเอกอาวุโส Min Aung 
Hlaing ผูบัญชาการทหารสูงสุดเมียนมา ขณะเยือนจีนเม่ือ  
22 พ.ย. 60 วา จีนตองการกระชับความสัมพันธทางทหารกับ
เมียนมา เพื่อปกปองสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค และ
การดํารงการติดตอทางยุทธศาสตรระหวางกัน เพิ่มการติดตอ
ประสานงาน การฝกอบรม การแลกเปลี่ยนทางเทคนิค และ
ความรวมมือในการปองกันชายแดน / Reuters – 23 พ.ย. 60 
 

19 - 25 พฤศจิกายน 2560 
 

ฝายวิเคราะหเทคโนโลยีปองกันประเทศ สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) 

ASEAN Defence News 

MD500 / wikimedia 

AW109E / helis 

PZL Swidnik W-3A Sokol  
/ airliners.net 



 

หนาที ่2 ของ 4 หนา 
 

 

ฝายวิเคราะหเทคโนโลยีปองกันประเทศ 
สถาบันเทคโนโลยีปองกนัประเทศ (องคการมหาชน) 

จีนเปดเผย 2 ตนแบบอากาศยานไรคนขับขึ้นลงทางด่ิงปก
หมุนตระกูล A-Hawk เม่ือ 12-16 พ.ย. 60 ในงาน Dubai 
Airshow 2017 สามารถปฏิบัติภารกิจสอดแนมทางทหาร การ
ลําเลียง และโจมตี A-Hawk I มี 8 ใบพัด 2 ทอยิง มีขนาดเสน
ผานศูนยกลาง 3.47 ม. น้ําหนักบินข้ึนสูงสุด 175 กก. บินได
นาน 30 นาที บรรทุกสัมภาระได 65 กก. ความเร็ว 60 กม./ชม. 
ที่ความสูง 3 กม. สวน A-Hawk II มี 4 ใบพัด น้ําหนักบินข้ึน
สูงสุด 120 กก. บินไดนาน 4 ชม. ความเร็ว 60 กม./ชม. ที่
ความสูง 5 กม. / Jane’s – 20 พ.ย. 60 
ขีปนาวุธขามทวีป Dong Feng-41 (DF-41) ของจีนจะเขา
ประจําการในกองทัพบกในป 61 เร็วที่สุดในชวงครึ่งปแรก 
DF-41 พัฒนาข้ึนอยางมาก เปนขีปนาวุธขามทวีปที่มีสามสวน 
ขับเคลื่อนดวยเชื้อเพลิงแข็ง พิสัยทําการมากกวา 12,000 กม. 
สามารถบรรทุกหัวรบนิวเคลียรได 10 หัวรบ แตละหัวรบ
นิวเคลียรสามารถแยกกันพุงเขาหาเปาหมายที่แตกตางกัน 
อางอิงจากสํานักขาว Global Times จีนเคยทดสอบการยิง
ขีปนาวุธขามทวีป DF-41 มาแลวอยางนอย 8 ครั้ง ตั้งแตป 
พ.ศ. 2555 / Jane’s – 21 พ.ย. 60 
กองทัพเรืออินเดียจะไดรับระบบกูภัยเรือดํานํ้า (SRS)  
ล็อตแรก 2 ระบบ จากบริษัท JFD ของสหราชอาณาจักร ใน
เดือน มี.ค. 61 มูลคา 62 ลานดอลลารสหรัฐ เปนระบบกูภัย
เรือดําน้ํายุคที่ 3 ขนาด 30 ตัน ประกอบดวยระบบ DSRVs, 
LARSs และ TUP จัดหาตั้งแตกลางป 58 พรอมการจัดสงและ

ASEAN +6 Defence News 

A-Hawk I / Jane’s 
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DF-41  
/ missiledefenseadvocacy.org 
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บริการหลังการขาย 25 ป โดยจะติดตั้งในเรือ INS Nireekshak 
/ Jane’s – 20 พ.ย. 60 
กองทัพอากาศอินเดียประสบความสําเร็จในการทดสอบยิง
ขีปนาวุธนําวิถีความเ ร็วเหนือเ สียง  BrahMos-A จาก
เคร่ืองบินขับไล Su-30 MKI เม่ือ 22 พ.ย. 60 ยิงเรือในอาว 
เบงกอล ชายฝงตะวันออกของอินเดีย BrahMos-A เปนความ
รวมมือระหวางหนวยงาน DRDO ของอินเดีย และหนวยงาน 
NPOM ของรัสเซีย สามารถปลอยจากภาคพื้น ทะเล และ
อากาศ / Jane’s -  23 พ.ย. 60 
อินเดียจะประจําการเรือตรวจการณทางทะเล (OSS) ชวง
ตนป 61 ตอโดยบริษัท HSL ของอินเดีย ตั้งแตป พ.ศ. 2556 
ออกแบบโดยบริษัท Vik-Sandvik Design India (VSDI) มูลคา 
231.29 ลานดอลลารสหรัฐ มีความยาว 175 ม. ระวางขับน้ํา 
10,000 ตัน ใชเครื่องยนตนําเขาแบบ CODAD ขนาด 9,000 kW 
จํานวน 2 เครื่องยนต ติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟสํารองขนาด 1,200 
ekW จํานวน 3 เครื่อง ความเร็ว 21 นอต ติดตั้งเรดาร AESA 
บรรทุกลูกเรือได 300 คน / Jane’s – 23 พ.ย. 60 

บริษัท Rockwell Collins ไดรับเลือกจากกองทัพเรือสหรัฐ 
สนับสนุนการฝกหลักสูตร E-2D Advanced Hawkeye รุน
ใหม สัญญาเบ้ืองตนมีมูลคา 34.5 ลานดอลลารสหรัฐ และมี
มูลคารวมทั้งหมด 85.9 ลานดอลลารสหรัฐ เม่ือนับรวมระบบ
การฝกของ E-2D อื่น ๆ ที่ประจําการอยูในขณะนี้ ในครั้งนี้
เครื่องชวยการฝกทางยุทธวิธีเปนระบบที่ 4 ที่ไดรับการตอบรับ
จากกองทัพเรือสหรัฐอยางจริงจัง ระบบนี้รองรับการสงคลื่น

World Defence News 

Ocean Surveillance Ship (OSS) 
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BrahMos-A / indiatimes 

E-2D Advanced Hawkeye 
 / areosimulation 



 

หนาที ่4 ของ 4 หนา 
 

 

ฝายวิเคราะหเทคโนโลยีปองกันประเทศ 
สถาบันเทคโนโลยีปองกนัประเทศ (องคการมหาชน) 

สัญญาณเสียงที่ชัดเจนและมีเสียงรบกวนนอยมาก มีระบบ 
ภูมิสถาปตยแบบ Live, Virtual, Constructive หรือ LVC โดย
จะไดรับการติดตั้งที่ฐานทัพเรือ Ventura County ใน Point 
Mugu แคลิฟอรเนีย และคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายใน
เดือน ส.ค. 63 / Jane’s – 20 พ.ย. 60 
ตนแบบเคร่ืองบินปฏิบัติการภารกิจในระบบเตือนภัยและ
ควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ A-100 Premier AWACS 
ของรัสเซียขึ้นบินคร้ังแรก ใกลกับทะเล Azov ทางตะวันตก
ของประเทศ พัฒนามาจากเครื่องบิน Ilyushin Il-76MD-90A 
(Il-476) ติดตั้งเรดารเตือนภัย AESA สามารถตรวจจับอากาศ
ยานเปาหมายไดไกล 600 กม. ตรวจจับเรือผิวน้ําไดไกล 400 กม. 
สามารถตรวจจับและติดตามเปาไดทั้งทางบก และทางอากาศ 
และเพิ่มประสิทธิภาพของการใชเชื้อเพลิง / Jane’s – 20 พ.ย. 60 
Strat Aero แ ล ะ ห น ว ย ง า น  Alnahdi Aviation 
Technology (AAT) ลงนามความรวมมือเปนพันธมิตรใน
ระบบการฝกอากาศยานไรคนขับของซาอุดีอาระเบีย 
จัดสรางศูนยหลักสูตรฝกอากาศยานไรคนขับในซาอุดีอาระเบีย 
สําหรับภารกิจทางทหารและพลเรือน หลักสูตรอากาศยาน 
ไรคนขับ หลักสูตรการบริหารจัดการขอมูลดิจิตอล และใช
ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานของ Strat Aero ในการอบรม
และถายทอดใหกับซาอุดีอาระเบีย ทั้งสองบริษัทจะพัฒนา
โมเดลการตลาดสําหรับศูนยฯ นี้ภายใตขอตกลงความรวมมือ
โดยคาดวาจะมีพนักงานจํานวน 50 คนและจะเพิ่มข้ึนอีกเม่ือมี
ความตองการ / Jane’s – 21 พ.ย. 60 
 

A-100 Premier AWACS / Jane’s 

Ilyushin Il-76MD-90A (Il-476)  
/ wikipedia 


