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กองทัพเรือสิงคโปรและอินเดียลงนามความรวมมือทาง
ทะเล โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมสิงคโปรและอินเดีย 
ระหวางการเยือนอินเดียเปนเวลา 3 วัน ขอตกลงมีสาระสําคัญ 
คือการเพิ่มความรวมมือดานความม่ันคงทางทะเล การฝกซอม
ทางทะเลรวมกัน และการแลกเปลี่ยนความชวยเหลือในการ
กูภัยระหวางกัน ไดหารือเรื่องการฝกซอมทางทะเลจากชอง
แคบมะละกาไปยังมหาสมุทรอินเดีย และการฝกซอมในทะเล
อันดามัน รวมทั้งหารือเกี่ยวกับความรวมมือดานตอตานการกอ
การราย โดยใชประเด็นพัฒนาการของการสูรบในซีเรียและ
อิรักเปนหัวขอในการหารือ / Straits Times – 29 พ.ย. 60  
กองทัพเมียนมาขยายความรวมมือกับ NORINCO ของจีน
ในดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศ และเทคโนโลยี ท่ี
เกี่ยวของ มีการจัดหายุทโธปกรณ และการใหบริการสนับสนุน
กองทัพเมียนมาจาก NORINCO โดยในชวง 2 -3 ปมานี้ ได
จัดหารถหุมเกราะ Type 92, Type 85 และ Type 90 ติดตั้ง
ระบบยิงจรวดหลายลํากลองขนาด 120 มม. และรถถังหลัก 
Type 69 II จาก NORINCO ตั้งแตป พ.ศ. 2553 NORINCO 
ไดลงทุนทําธุรกิจเหมืองทองแดงทางตอนเหนือของเมียนมา 
และชวยพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน รางรถไฟ การผลิตไฟฟาจาก
พลังน้ําดวย / Jane’s – 29 พ.ย. 60 

26 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2560 
 

ฝายวิเคราะหเทคโนโลยีปองกันประเทศ สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) 

ASEAN Defence News 

นาย Ng Eng Hen (ซาย) และ  
นาง Nirmala Sitharaman (ขวา)  

/ mindef 

Type 92 / tanks-encyclopedia 

Type 85 / wikimedia 
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ฟลิปปนสลงนามจัดหาเคร่ืองบินขับไล/ฝกขนาดเบา EMB 
314 Super Tucano จาก Embraer มูลคา 99 ลานดอลลาร
สหรัฐ จํานวน 6 ลํา มีกําหนดสงมอบปลายป 62 และใช
ทดแทนฝูงบิน Boeing (Rockwell) OV-10 Bronco ที่ใชงาน
มานาน / Jane’s – 30 พ.ย. 60 

จีนอยูระหวางรอยตอในการกาวเขาสูเทคโนโลยีความ
ฉ ล าด สั ง เ ค ร า ะ ห  ( Artificial Intelligence-AI) แ ห ล ง
มันสมองของสหรัฐฯ กลาววา AI สามารถสนับสนุนกองทัพจีน
ใหมีความสามารถเหนือกวาการทหารของสหรัฐฯ ศูนยความ
ม่ันคงใหมแหงอเมริการายงานโดยเนนย้ําวากองทัพจีนไดทํา
การหนวงดุลยการใช เทคโนโลยี  AI เชนเดียวกับการที่
ยุทธศาสตรนี้ไดรับการสนับสนุนจากอุตสาหกรรมทางทหาร
ขนาดใหญ ในรายละเอียดกลาววาจีนจะใชเทคโนโลยี AI ใน
การเสริมสรางศักยภาพในสวนของการขาว ระบบอัตโนมัติไรผู
ควบคุม การรวมผสานขอมูลความฉลาดสังเคราะห การ
ประมวลผลขอมูล การวิเคราะหการขาว War-gaming การ
จําลองเสมือนและการฝก การปองกัน การจูโจม การบัญชาการ
ในสงครามการขาว และการขาวในการสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผูบังคับบัญชา / Jane’s – 29 พ.ย. 60 
จีนกําลังสรางยานเบาะอากาศชั้น Type 726A LCAC 
เพ่ิมเติม จากภาพถายดาวเทียมบริเวณอูตอเรือ Jiangnan ใกล
เมือง Shanghai มีรายงานวายานเบาะอากาศชุดแรก 3 ลํา 
ติดตั้งเครื่องยนต Gas Turbine แบบ UGT 6000 ของยูเครน 

ASEAN +6 Defence News 

EMB 314 Super Tucano  
/ airliners.net 

ภาพถายดาวเทียมแสดงตําแหนง
ยานเบาะอากาศ / Jane’s 

ยานเบาะอากาศชั้น Type 726A 
LCAC / Jane’s 
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และชุดหลัง 3 ลํา ติดตั้งเครื่องยนต Gas Turbine แบบ QC-70 
ของจีน หนวยงาน Chengdu Aircraft Industry Group ของ
จีน มีสวนชวยเหลือในการออกแบบ โดยมีความคลายกับยาน
เบาะอากาศ LCAC ของกองทัพเรือสหรัฐฯ แตมีขนาดใหญกวา 
/ Jane’s - 30 พ.ย. 60 
เกาหลีใตไดนําระบบการขาว การตรวจตรา และการ
ลาดตระเวนแบบใหมเขามาใชในการสังเกตการณสิ่งกอสราง
และส่ิงอํานวยความสะดวกของเกาหลีเหนือตลอด 24 ชม. 
ทหารอากาศเกาหลีใตไดประกาศวา หนวยใหมนี้มาแทนที่
ฝูงบินการขาวยุทธวิธีที่ 37 ประกอบดวยอากาศยานไรคนขับ
และระบบลาดตระเวนทางอากาศอื่น ๆ ทํางานรวมกับระบบใน
ลักษณะเดียวกันของสหรัฐฯ ที่อยูในพื้นที่ เพื่อคอยควบคุม
สังเกตการณตอสัญญาณเตือนภัยจากเกาหลีเหนือในสวนของ 
Missile และระเบิดนิวเคลียร เกาหลีใตมีความพยายามพัฒนา
ระบบของตนเองอยางกาวกระโดด และนี่เปนหนึ่งในความ
จําเปนกอนที่เกาหลีใตจะไดรับคืนการควบคุมยุทธการสงคราม
ของกองกําลังเกาหลีใตจากสหรัฐฯ / Jane’s – 1 ธ.ค. 60 
จีนเสริมสรางศักยภาพทางทหารในทะเลจีนใตอยาง
ตอเน่ือง กองทัพอากาศจีนระบุวา เครื่องบินลําเลียง Y-9 เสร็จ
สิ้นภารกิจการฝกในทะเลจีนใต และจีนไดพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกที่สามารถใชประโยชนไดทั้ง
พลเรือนและทหารบนเกาะ Woody ซ่ึงมีขนาดใหญที่สุดในหมู
เกาะพาราเซล รวมทั้งประจําการเครื่องบินขับไล รุน J-11 และ
ติดตั้งขีปนาวุธพื้นสูอากาศ HQ-9 พรอมระบบเรดาร โดยจีน
ตองการที่จะพัฒนาเกาะ Woody ใหเปนตนแบบของการ
พัฒนาเกาะเทียมทั้ง 7 แหงในบริเวณหมูเกาะสแปรตลี เพื่อ

J-11 / 81.cn 

HQ-9 / wordpress.com 

Y-9 / wikimedia 

Spratly Islands / qrznow 
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เปนปราการทางทหารที่สําคัญของจีนในทะเลจีนใต / Japan 
Times – 2 ธ.ค. 60 

สัมพันธมิตรและสหภาพยุโรปพัฒนาระบบจูโจมทาง 
ไซเบอร ในขณะที่สมาชิกนาโตและสหภาพยุโรปไดมีการ
พัฒนาศักยภาพในการโจมตีทางไซเบอรมาอยางตอเนื่อง 
ศักยภาพเหลานี้ไมไดสรางประโยชนอะไรเลยในเม่ือการจูโจม
ตอกลุมสมาชิกนาโตและสหภาพยุโรปนั้นไมสามารถระบุได
อยางชัดเจนวาเปนการกระทําของฝายใด จนถึงบัดนี้ไมวาจะ
เปนเจาหนาที่ทางอุตสาหกรรม เจาหนาที่ทหาร และเจาหนาที่
ของรัฐบาลตางยอมรับวาสํานักงานการปองกันความม่ันคงแหง
สหภาพยุโรปไมสามารถตรวจสอบได แตพวกเขาก็ยืนกรานวา
การใชนิติวิทยาศาสตรทางไซเบอรสามารถบอกแหลงที่มาของ
การจูโจมทางไซเบอรแบบประมาณการคราว ๆ ได นาโตได
เปดเผยถึงการตรวจสอบที่นาโตถูกจูโจมทางไซเบอรวาตรวจ
พบรองรอยที่สามารถแกะรอยไปถึงระดับผูกอการในระดับ
นานาชาตไิด / Jane’s – 27 พ.ย. 60 
กองทัพเรือรัสเซียเผยเรือดํานํ้าพลังงานนิวเคลียร ติด
ขีปนาวุธ Project 955A Borei-A ใหม ชื่อ Knyaz Vladimir 
ปลอยลงน้ําเม่ือ 17 พ.ย. 60 มีแผนจะสงมอบในป 61 ออกแบบ
โดยสํานักออกแบบกลางวิศวกรรมทางเรือ Rubin ในเครือ 
USC สิ่งที่ปรับปรุงจากรุนกอน คือ เพิ่มความเงียบ การอํานวย
ความสะดวกในการอยูประจําเรือของลูกเรือที่ดีข้ึน เพิ่มความ
คลองแคลวในการเคลื่อนที่ เพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจจับ 
และปรับปรุงอุปกรณไฟฟาใหม การเปลี่ยนแปลงภายนอก คือ

World Defence News 

Project 955A Borei-A / Jane’s 
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รูปทรงของโครงสรางหอเรือ ซ่ึงเรือดําน้ําชั้น Borei เดิมจะมี
สวนหอเรือดานหนาที่เอียงทํามุมยื่นไปทางดานหนา แตเรือดํา
น้ํา Knyaz Vladimir จะมีหอเรือตามแบบดั้งเดิมตรง ๆ แตมี
มุมโคงลาดเอียงเปนข้ันเล็กนอย ลดเสียงจากการไหลของน้ํา
ทางอุทกพลศาสตร / Jane’s – 28 พ.ย. 60 
เกาหลีเหนือเผยภาพการทดสอบการยิงขีปนาวุธขามทวีป 
Hwaseong-15 ICBM เม่ือวันที่ 29 พ.ย.60 และประกาศวา
ขีปนาวุธขามทวีปนี้  สามารถโจมตีสวนใดก็ไดในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ขีปนาวุธขามทวีปไดถูกยิงทดสอบมาจากพื้นที่ 
Pyongsong ของ จังห วัด  South Pyongan ทะยานอยู ใน
อากาศเปนเวลา 53 นาที กอนที่จะตกลงสูทะเลในพื้นที่การ
ดูแลของญี่ปุน สํานักขาวกลางเกาหลีเหนือแหงเปยงยางกลาว
วา Hwaseong-15 ไตความสูงถึง 4,475 กม. และบินไปใน
แนวราบเปนระยะทาง 950 กม. กอนจะเริ่มลดระดับความสูง
ลง จากการเปรียบเทียบภาพถายของขีปนาวุธรุนกอน ๆ ของ
เกาหลีเหนือพบวาขีปนาวุธขามทวีปใหมนี้ มีทั้งพิสัยการยิงที่
ไกลกวาและมีน้ําหนักตัวมากกวาดวย Janes กลาววาเกาหลี
เหนือยังตองทําการทดสอบอีกมากกวาที่จะสามารถแสดง
ศักยภาพไดวาขีปนาวุธขามทวีปนี้มีศักยภาพในการใชงานจริง 
/ Jane’s – 30 พ.ย. 60 

Hwaseong-15 ICBM / Jane’s 


