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เวียดนามและสหรัฐอเมริกากระชับความสัมพันธดานการ
ปองกันประเทศ  พล.อ.เจมส  แมตทิส รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา เยือนกรุงฮานอย 2 วัน ให
ความสําคัญในการสรางความรวมมือทวิภาคีตามแผนปฏิบัติ
การ 3 ป ที่มีความตกลงรวมกันกับเวียดนามเม่ือเดือน ต.ค. 60 
มุงเนนดานความปลอดภัยทางทะเล การชวยเหลือดาน
มนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ / Jane’s – 29 ม.ค. 61 
จีนมอบรถถังและรถเกราะลําเลียงพลมือสองใหกองทัพบก
กั ม พูชา  โดย ไม เป ด เผย ในรายละ เอี ยด  เพื่ อ กระชับ
ความสัมพันธระหวางกัน พล.อ.เตีย บัญ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมกัมพูชากลาววา ตามกําหนดการจะไดรับใน
เดือน มี.ค. 61 ซ่ึงเปนชวงที่ทั้งสองประเทศจะฝกรวมทางทหาร  
“Golden Dragon” จัดข้ึนในจังหวัดกําปงสปอ โดยมีทหาร
กัมพูชา 280 คน และทหารจีน 190 คน เขารวมในการฝก และ
ยังถือเปนการเฉลิมฉลองความสัมพันธครบรอบ 60 ปของทั้ง
สองประเทศดวย / Jane’s – 29 ม.ค. 61 
ไทยสรุปแผนความรวมมือกับจีนในการจัดต้ังโรงงานซอม
สรางยานพาหนะ (MRO) สําหรับประเทศอาเซียน โดย
มุงเนนในการสนับสนุนการซอมบํารุงยานพาหนะใหกับ
กองทัพบกไทย ไดแก รถถังหลัก VT-4 และรถเกราะลอยาง

28 ม.ค. – 3 ก.พ. 61 
 

ฝายวิเคราะหเทคโนโลยีปองกันประเทศ สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) 

ASEAN Defence News 

ภาพบรรยากาศการฝก Golden 
Dragon เมื่อป 59 / chinamil.com 
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ลําเลียงพล VN-1 8X8 ซ่ึงผลิตโดยบริษัท Norinco ของจีน 
และยานยนตทางทหารอื่น ๆ ทั้งในประเทศไทยและประเทศ
อื่น ๆ ในภูมิภาค ทําใหประเทศไทยมีความสามารถผลิตชิ้นสวน
ไดเอง รวมทั้ง การซอมแซมบํารุงรักษาชิ้นสวนประกอบและ
ระบบยอยที่เกี่ยวของได / Jane’s – 30 ม.ค. 61 
อินโดนีเซียและเกาหลีใตขยายความรวมมือทวิภาคีดาน
การปองกันประเทศ หลังจากการเยือนกรุงจาการตาของนาย
ซง ยัง มู รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต เม่ือ  
30 ม.ค. 61 มุงเนนการถายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนา
อุตสาหกรรมปองกันประเทศของอินโดนีเซีย รวมทั้งการ
แลกเปลี่ยนขอมูลที่เกี่ยวของ การสนับสนุนอินโดนีเซียในการ
สรางเรือดําน้ําไดเอง / Jane’s – 31 ม.ค. 61 
อินโดนีเซียและออสเตรเลียลงนามความรวมมือทวิภาคี
ดานการปองกันประเทศ เพื่อกระชับความสัมพันธทาง
การทหารตอเนื่องจากการลงนามกอนหนาในป พ.ศ. 2555 
เปนการเสริมสรางความเขมแข็งดานการปองกันประเทศ 
ตอตานภัยคุกคามดานความม่ันคง ทั้งความม่ันคงทางทะเลและ
การกอการราย / Jane’s – 1 ก.พ. 61 
เรือดํานํ้า S26T 3 ลํา ของไทยจะผสมผสานระบบอุปกรณ 
ระบบอํานวยการรบ และระบบอาวุธจากจีนและตะวันตก 
เจาหนาที่ระดับสูงของกองทัพเรือไทยไดใหขอมูลในงานสัมมนา
ดานความม่ันคงเม่ือปลายเดือน ม.ค. 61 โดยมีผลมาจาก
ขอจํากัดการควบคุมการสงออกที่กําหนดโดยรัฐบาลของผูผลิต
ระบบตะวันตกแตละประเทศ ขณะนี้การจัดหาเรือดําน้ําของ
กองทัพเรือไทยอยูระหวางข้ันตอนการออกแบบรายละเอียด 
(Detail Design) ของเรือดําน้ํา / Jane’s – 2 ก.พ. 61 

VT-4 MBT / Jane’s 

VN-1 / army recognition 

ผังเรือดํานํ้าดีเซลไฟฟา  
รุน S26T ชั้น Yuan-Class  

/ thaidefense-news 
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กองกําลังปองกันตนเองทางอากาศญ่ีปุน ประจําการ
เคร่ืองบินขับไล F-35A Lightning II ลําแรกจากท้ังหมด 10 
ลํา ที่ฐานทัพอากาศ Misawa ทางตอนเหนือของญี่ปุน โดย
ประกอบและตรวจสอบที่โรงงานของบริษัท MHI กอนที่จะบิน
ไปยัง Misawa มีแผนจะติดตั้งจรวด JSM ยิงไดไกล 500 กม. 
ที่พัฒนาโดยบริษัท Norwegian / Jane’s – 29 ม.ค. 61 
ญ่ีปุนและฝร่ังเศสขยายความรวมมือดานเทคโนโลยีปองกัน
ประเทศ จากการหารือกันระหวางรัฐมนตรีกระทรวงการ
ตางประเทศและกระทรวงกลาโหมของทั้ง 2 ประเทศเม่ือ 26 
ม.ค. 61 ในชวงเริ่มตนจะมุงเนนเทคโนโลยีตรวจจับทุนระเบิด 
คาดวาจะรวมกันพัฒนาและผลิตยานใตน้ําไรคนขับ (UUV) 
สําหรับปฏิบัติการกวาดทุนระเบิด เทคโนโลยีหุนยนตทางทหาร 
และเทคโนโลยีไซเบอร โดยจะรวมฝกกองทําลังภาคพื้นและ
ทะเลครั้งแรกในเดือน ก.พ. 61 / Jane’s – 29 ม.ค. 61 
กระทรวงกลาโหมออสเตรเลียจัดต้ังหนวย Defence 
Signals Intelligence (SIGINT) และ Cyber Command 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางไซเบอร เริ่มปฏิบัติการในวันที่  
29 ม.ค. 61 โดยทํางานรวมกับทีมงานพลเรือน มีเปาหมาย
สูงสุดในการสนับสนุนกองทัพ ทํางานใกลชิดกับกองกําลังทาง
ทหาร และมีโครงสรางหนวยงานที่สนับสนุนการเติบโตของ
กําลังพลดานไซเบอรในอนาคต / Jane’s – 30 ม.ค. 61 
หนวยงาน CAAA ของจีนพัฒนาอากาศยานไรคนขับ Cai 
Hong อยางตอเน่ือง เริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2542 มีเจาหนาที่ 7 
คน ศึกษาและพัฒนาอากาศยานไรคนขับรุนที่ 1 และรุนที่ 2 

ASEAN +6 Defence News 

F-35A Lightning II / wikipedia 

CH-1 / Jane’s 

CH-3 / Jane’s 

CH-4 / Jane’s 
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ชื่อ Hang Wu-01 (HW-01) และ CH-1 ตามลําดับ มีน้ําหนัก 
140 กก. ความกวางปก 4.4 ม. ตอมาผลิตอากาศยานไรคนขับ
ทางยุทธวิธี CH-3 สงมอบใหกับลูกคา ซ่ึงมีประเทศเมียนมา 
และปากีสถานรวมอยูดวย น้ําหนักบินข้ึนสูงสุด 650 กก. ความ
กวางปก 8 ม. น้ําหนักบรรทุก 180 กก. ความเร็วสูงสุด 180 – 
220 กม./ชม. บินไดนาน 12 ชม เพดานบินสูงสุด 19,685 ฟุต 
ตอมา CH-4 เปนแบบ MALE และ CH-5 สามารถปฏิ บัติ
ภารกิจทิ้งระเบิดไดอีกดวย / Jane’s - 30 ม.ค. 61 
รัฐบาลออสเตรเลียลงนามจัดหาเรือตรวจการณไกลฝง 12 
ลํา สําหรับกองทัพเรือออสเตรเลีย โดยลงนามกับบริษัท 
Lürssen มูลคา 2,400 ลานดอลลารสหรัฐ ภายใตโครงการ 
SEA 11800 ซ่ึงจะชวยเพิ่มทักษะดานการตอเรือใหกับอูตอเรือ
ภายในประเทศเพื่อรองรับโครงการใหญ ๆ ในอนาคต สามารถ
สรางงานไดถึง 1,000 ตําแหนง เรือตรวจการณที่จัดหามีความ
ยาว 80 ม. กวาง 13 ม. กินน้ําลึก 4 ม. ระวางขับน้ํา 1,761 ตัน 
และใชทดแทนเรือตรวจการณชั้น Armidale ความยาว 56.8 
ม. ระวางขับน้ํา 13,300 ตัน / Jane’s - 31 ม.ค. 61 
บริษัท MDL อินเดียเปดตัวเรือดํานํ้าโจมตีดีเซลไฟฟาชั้น 
Kalvari (Scorpene) ลําท่ี 3 จากทั้งหมด 6 ลํา ไดลิขสิทธ์ิใน
การตอเรือใหกับกองทัพเรืออินเดีย มีชื่อวา Karani ยาว 67.6 
ม. ระวางขับน้ํา 1,615 ตันขณะลอยบนผิวน้ํา ระวางขับน้ํา 
1,775 ตันขณะดําน้ํา ปลอยลงน้ํา 31 ม.ค. 61 ณ เมืองมุมไบ 
สามารถทําสงครามตอตานเรือดําน้ําและเรือผิวน้ํา ปฏิบัติ
ภารกิจการขาวกรอง เฝาระวัง และวางทุนระเบิด ติดตั้งจรวด
ตอตานเรือ Exocet SM39 ระบบตอบโต C303/S ตอตาน
ตอรปโด และตอรปโด SUT Series คาดวาจะสามารถสงมอบ

CH-5 / Jane’s 

เรือตรวจการณชั้น Armidale  
/ wikipedia 

เรือ Karani / Jane’s 

Exocet SM39 / air-cosmos 
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ไดในป 62 สวนอีก 3 ลําที่เหลือ มูลคา 3,690 ลานดอลลาร
สหรัฐ จะสงมอบในชวงป 63 – 64 / Jane’s - 31 ม.ค. 61 
ญ่ีปุนรางแผนปรับปรุงกองกําลังเรือดํานํ้าใหทันสมัย ริเริ่ม
โดยกองกําลังปองกันตนเองทางทะเลของญี่ปุน เพื่อปรับปรุง
ขีดความสามารถของสงครามใตน้ําของตนใหทันสมัย รองรับ
การสงมอบเรือดําน้ําดีเซลไฟฟา จํานวน 22 ลํา ในชวงตน
ทศวรรษ 2020 เรือดําน้ําดีเซลไฟฟาชั้น Oyashio ที่ประจําการ
อยู 7 ลํา ครบกําหนดการยืดอายุการใชงานแลว โดยในการ
ปรับปรุงใหม 2 ครั้งนั้น ทําใหมีความทันสมัยใกลเคียงกับเรือ
ดํ าน้ํ าดี เ ซลไฟฟ าชั้ น  Soryu รุ นล าสุ ด เลยที เดี ยว  จาก
งบประมาณที่มีจํากัด การปรับปรุงสมรรถนะและการยืดอายุ
การใชงานเปนสิ่งที่จําเปนในการรักษาขีดความสามารถของ
กองเรือดําน้ํา / Jane’s – 1 ก.พ. 61 
กองทัพเรือเกาหลีใตรับมอบเรือฟริเกตติดอาวุธปลอยนําวิถี
ชั้น FFX-II ลําแรก ชื่อเรือ Daegu เลขเรือ 818 มีความยาว 
122 ม. ความกวาง 14 ม. ระวางขับน้ําปกติ 2,800 ตัน ระวาง
ขับน้ําเต็มอัตรา 3,650 ตัน ความเร็วสูงสุด 30 นอต ใช
เครื่องยนต Gas Turbine Rolls-Royce MT30 1 เครื่องยนต 
และเครื่องยนตดีเซล MTU 12V 4000 แบบ CODLOG ผลิต
โดยบริษัท DSME จัดพิธีสงมอบที่อูตอเรือ Okpo คาดวาจะ
พรอมปฏิบัติภารกิจไดในครึ่งหลังของป 61 ปรับปรุงมาจาก
เรือฟริเกตชั้น FFX-I Incheon ใหมีขนาดใหญข้ึน และติดตั้ง
ปนใหญเรือ MK45 MOD4 ขนาด 127 มม./62 Cal 1 กระบอก 
ระบบ Raytheon Phalanx CIWS ขนาด 20 มม. 1 ระบบ 

C303/S / leonardocompany 

เรือดําน้ําดีเซลไฟฟาชัน้ Oyahsio 
 / wikipedia 

เรือฟริเกตชั้น FFX-II ชื่อ Daegu 
 / Jane’s 

เรือดําน้ําดีเซลไฟฟาชั้น Soryu 
 / wikipedia 
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แทนยิงแนวดิ่ง K-VLS 16 ทอยิง สําหรับอาวุธปลอยนําวิถีพื้นสู
อากาศและจรวดปราบเรือดําน้ํา / Jane’s – 2 ก.พ. 61 

 Lockheed Martin ประสบความสําเร็จในการทดสอบยิง
จรวดสกัดกั้น MHTK ปรับปรุง Airframe และชุดอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสใหม เม่ือ 26 ม.ค. 61 ที่สนามทดสอบ White 
Sands รัฐนิวเม็กซิโก ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน 
AMRDEC ของกองทัพบกสหรัฐอเมริกา จรวดสกัดกั้น MHTK 
ที่ปรับปรุงใหม ยาว 71.1 ซม. (เพิ่มความยาวแบตเตอรี่) เสน
ผานศูนยกลาง 4 ซม. น้ําหนัก 2.2 กก. ออกแบบมาเพื่อตอตาน
จรวด ปนใหญ และปนครก ปองกันภัยคุกคามจากการใชอาวุธที่
มีปริมาณมากและใชเทคโนโลยีไมสูงนัก / Jane’s – 1 ก.พ. 61 
Leonado เป ด ตัว  Weapons-wing แบบใหม สํ าห รับ
เฮลิคอปเตอร AgustaWestland AW159 Lynx Wildcat 
ในงานสัมมนา IQPC เม่ือ 31 ม.ค. 61 โดยจะนํามาใชกับ
เฮลิคอปเตอร AW159 Wildcat HMA2 จํานวน 28 ลํา ของ
กองทัพเรืออังกฤษ Weapons-wing แบบใหม มีความสามารถ
ในการติดตั้งอาวุธไดดีกวาตามความตองการของกองทัพ 
สําหรับอาวุธปลอยนําวิถีตอตานเรือผิวน้ํา MBDA Sea Venom 
และอาวุธปลอยนําวิถีอเนกประสงคเบา LMM ทั้งนี้จะตองทํา
การทดสอบตอเนื่องในป 61 กอนที่จะนํามาติดตั้งจริง / 
Jane’s – 1 ก.พ. 61 
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