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รัฐบาลฟลิปปนสเพ่ิมงบประมาณดานการทหาร 500 ลาน
ดอลลารสหรัฐ ในปงบประมาณ 61 เพื่อโครงการปรับปรุง
กองทัพใหทันสมัย สําหรับจัดหาเฮลิคอปเตอรโจมตี และยาน
ยนตทางทหาร รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการรบทางอากาศ 
และระบบการสื่อสารเพิ่มเติมสําหรับภารกิจการปกปองทะเล
และชายฝงของประเทศ โดยไมเปดเผยในรายละเอียด / 
Jane’s – 8 ม.ค. 61 
กองทัพอากาศไทยรับมอบเคร่ืองบินขับไล/ฝก T-50 
Golden Eagle 2 ลําแรกจาก KAI เกาหลีใต เม่ือ 8 ม.ค. 61 
ประจําการในกองทัพอากาศ ทดแทนเครื่องบิน L-39 Albatros 
กองทัพอากาศไทยลงนามจัดหาเครื่องบินขับไล/ฝก T-50 ไป
แลวจํานวน 12 ลํา สงมอบล็อตแรก 4 ลํา ล็อตที่สอง 8 ลํา 
โดย KAI คาดหวังวากองทัพอากาศไทยจะจัดหาเพิ่มเปน
จํานวน 18 ลํา นอกจากนี้ยังมีประเทศอื่น ๆ เชน ฟลิปปนส 
อินโดนีเซีย และอิรัก ก็จัดหาเครื่องบิน T-50 และ FA-50 จาก 
KAI ดวย ทั้งนี้ KAI ผลิตเครื่องบินเพื่อจําหนายได โดยรับการ
ถายทอดเทคโนโลยีจาก Lockheed Martin ตามเงื่อนไขการ
ชดเชยทางยุทธพาณิชย (Military Offset) / Jane’s – 9 ม.ค. 61 
กระทรวงกลาโหมเวียดนามจัดต้ังหนวยงานปองกันภัยทาง
ไซเบอร เพ่ือวิจัยและคาดการณการเกิดสงครามในอนาคต 
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โดยหนวย Cyberspace Combat Command Unit จะทํา
หนาที่รวมกับหนวยงานภาครัฐ ดูแลรักษาความปลอดภัยดาน
ไซเบอร และการเชื่อมตออินเตอรเน็ต เพื่อรักษาอธิปไตยและ
โครงสรางพื้นฐานของประเทศ ลงทุนในเทคโนโลยี Industry 
4.0 ของเวียดนาม เพื่อสงเสริมการพัฒนาดานเศรษฐกิจและ
สังคม อีกทั้ง เปนการแสดงถึงการพัฒนาและเติบโตของกองทัพ
เวียดนาม หนวยนี้ จัดตั้ง ข้ึนหลังจาก 2 สัปดาหที่กองทัพ
เวียดนามเปดเผยกองกําลังไซเบอร Force 47 ซ่ึงมีจํานวน 
10,000 คน / Jane’s – 9 ม.ค. 61 
บริษัท Nimda อิสราเอล เขาแขงขันเพ่ือเสนอแผนการ
ปรับปรุงรถสายพานลําเลียง M113 ใหกองทัพบกไทย ซ่ึงมี
ประจําการอยู เปนจํานวนมาก และเปนของบริ ษัท BAE 
Systems โดยหากไดรับการคัดเลือกจะมีความรวมมือกับกลุม
อุตสาหกรรมดานความม่ันคงของไทย ขอเสนอประกอบดวย
การบูรณาการติดตั้งเครื่องยนต Detroit Diesel 6V53T 300 
แรงมา และระบบสงกําลังอัตโนมัติ Allison 3000 Series 
ปรับปรุงระบบควบคุมสถานีพลขับ ระบบเบรก ระบบทอไอเสีย 
เพลาขับ เฟองทาย ระบบหลอเย็น โชคอัพ ระบบกันสะเทือน 
และเหล็กบิดเสริมความแข็งแรง นอกจากนี้ ยังเสนอการติด
เกราะ ระบบสรางมานควันกําบัง กลอง Electro-Optical และ
ระบบนํารองอีกดวย / Jane’s – 9 ม.ค. 61 

เฮลิคอปเตอร ลําเลียง CAIG Z-18 เขาประจําการใน
กองทัพบกจีน ใชเครื่องยนต WZ6C Turboshaft จํานวน 3 
เครื่องยนต ออกแบบใหลําตัวมีน้ําหนักเบา น้ําหนักบินข้ึนสูงสุด 

ASEAN +6 Defence News 

ภาพขาว Vietnam sets up 
command center for 
cyberspace defense  
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13 ตัน บรรทุกไดมากสุด 27 คน พิสัยบิน 1,000 กม. มีทาง
ลาดดานทายสําหรับบรรทุกยานยนตขนาดเล็ก มีพื้นฐานมา
จากเฮลิคอปเตอรลําเลียงอเนกประสงคขนาดกลาง Avicopter 
AC313 รุนที่ ใชงานทางพลเรือน พัฒนาโดยบริ ษัท AVIC 
ทดแทนเฮลิคอปเตอร S-70C-2 หรือ Z-8B ที่ใชงานมานาน / 
Jane’s – 9 ม.ค. 61 
กองทัพเรือจีนต้ังเปาเรงฝกอบรมและเพ่ิมจํานวนนักบิน ให
สอดคลองกับจํานวนเรือบรรทุกเครื่องบินที่เพิ่มข้ึน มีความ
ตองการนักบินจํานวน 400 คน สําหรับเรือบรรทุกเครื่องบิน
จํานวน 4 ลํา ในอนาคต ทั้งนี้ เรือบรรทุกเครื่องบินลําที่ 2 จะ
เขาประจําการไดในป 62 โดยใชเครื่องบิน Hongdu JL-10 
จํานวน 2 เครื่องยนต ที่ทันสมัยและมีความเหมาะสมสําหรับ
การฝกนักบิน / Jane’s – 10 ม.ค. 61 
สหรัฐอเมริกาอนุมัติขายระบบจรวด SM-3 Block IIA 
จํานวน 4 ระบบ ใหกับญ่ีปุน มูลคา 133.3 ลานดอลลาร
สหรัฐ รวมถึงการชวยเหลือทางดานเทคนิค ระบบการขนสง
และโลจิสติกส และการสนับสนุนอื่น ๆ ผูผลิตหลักคือบริษัท 
Raytheon Missile Systems และ BAE Systems และไม มี
นโยบายชดเชยทางยุทธพาณิชยเขามาเกี่ยวของ ทั้งนี้ ยังคงตอง
รอการอนุมัติจากสภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกากอน / 
Jane’s – 10 ม.ค. 61 
บริษัท ARI อิสราเอลเลือกบริษัท Elsight จากออสเตรเลีย
สําหรับระบบเทคโนโลยีส่ือสาร COTM บนยานภาคพ้ืนไร
คนขับติดอาวุธ จํานวน 10 คัน ระบบเทคโนโลยีสื่อสาร 
COTM เปนระบบสื่อสารแบบสองทางไปและกลับ ถายโอน
ภาพวิดีโอและขอมูลที่ปลอดภัยแบบ Real-time เพื่อการ

ตัวอยางระบบเทคโนโลยีส่ือสาร 
COTM / defense-update 

CAIG Z-18 / Jane’s 

Hongdu JL-10 / Jane’s 

SM-3 Block IIA / raytheon 
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ตัดสินใจผานระบบภาพวีดีโอและเสียงไดทันที ระบบนี้เคย
ติดตั้งใชงานในรถฉุกเฉินมากอน ที่จะนําเทคโนโลยีมาบูรณา
การเขากับยานยนตอัตโนมัต ิ/ Jane’s – 11 ม.ค. 61 
บริษัท HAL ของอินเดีย บริษัท Russian Helicpoters 
และบริษัท Rosoboronexport ของรัสเซียรวมทุนสราง
เฮลิคอปเตอรอเนกประสงคขนาดเบา Kamov Ka-26T 
‘Hoodlum’ จํานวน 200 ลํา สําหรับกองทัพอินเดีย มี
กําหนดสงมอบภายในระยะเวลา 9 ป โดยเฮลิคอปเตอร 60 ลํา
ประกอบในรัสเซีย สวนอินเดียจะผลิตชิ้นสวนและประกอบ
เฮลิคอปเตอรอีก 140 ลําที่เหลือ ที่สํานักงานใหญในเมืองบัง
คาลอร สัญญารวมทุนจะลงนามภายในไตรมาสแรกของป 60 
มูลคา 1,000 ลานดอลลารสหรัฐ แตไมไดเปดเผยรายละเอียด 
แตคาดวาจะประกอบดวยการถายทอดเทคโนโลยี การบริการ 
ใบอนุญาตการผลิต และโปรแกรมการผลิตที่ เปนไปไดใน
อนาคต / Jane’s – 12 ม.ค. 61 

รัสเซียเปดเผยรายละเอียดการถูกโจมตีฐานทัพในซีเรียดวย
กลุมอากาศยานไรคนขับ 13 ลํา ในคืนวันที่ 5 – 6 ม.ค. 61 
อากาศยานไรคนขับขนาดเล็ก 10 ลําแรกถูกตรวจพบที่ฐานทัพ
อากาศ Humaymim และอีก 3 ลําถูกตรวจพบที่สถานีทัพเรือ 
Tartus ทั้งนี้ สามารถทําลายได 7 ลํา โดยระบบปองกันภัยทาง
อากาศพิสัยใกล Pantsyr-S และอีก 6 ลํา ถูกขัดขวางดวย
หนวยสงครามอิเล็กทรอนิกส ทําใหอากาศยานไรคนขับ 3 ลํา 
ลงจอดภายนอกฐานทัพ สวนอีก 3 ลํา ระเบิดเม่ือตกบนพื้น 
จากการวิเคราะหพบวา อากาศยานไรคนขับถูกนําทางดวย

World Defence News 

Kavov Ka-26T ‘Hoodlum’ 
 / sl-aviation.wikia 

Kavov Ka-26T ‘Hoodlum’ 
 / cybermodeler 

Jane’s 
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ระบบ GPS และมาตรวัดความสูง Altimeters มีรางบรรทุก
ระเบิดแสวงเครื่องที่ประกอบดวยตัวจุดฉนวนระเบิดที่ไมไดพบ
ไดทั่วไปอยูใตปก เปนอากาศยานที่สรางข้ึนเองขับเคลื่อนโดย
เครื่องยนตสันดาปขนาดเล็ก / Jane’s – 12 ม.ค. 61 
ซาอุดีอาระเบียจัดหาเฮลิคอปเตอร Sikorsky UH-60M 
Black Hawk จํานวน 17 ลํา มูลคา 193.85 ลานดอลลาร
สหรัฐ โดย 8 ลํา สําหรับกองกําลังพิทักษชาติซาอุดีอาระเบีย 
และ 9 ลํา สําหรับกองกําลังรักษาความปลอดภัยพิเศษทาง
อากาศกองทพับกซาอุดอีาระเบีย มีกําหนดสงมอบภายในเดือน 
ธ.ค. 65 / Jane’s – 12 ม.ค. 61 

UH-60 Black Hawk / Jane’s 


