
 

หนาที ่1 ของ 5 หนา 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Weekly Defence Technology Newsletter 
สรุปขาวเทคโนโลยปีองกันประเทศรายสัปดาห 

 
 
 
 
 

บริษัท TAI ของตุรกี เสนอเฮลิคอปเตอรโจมตี T-129 
ATAK ใหกองทัพบกไทย ในโครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร
โจมตีแบบใหมของกองทัพบกไทย โดยจะหารือกับกองทัพบก
เพื่อใหเฮลิคอปเตอรตรงกับความตองการของกองทัพบกไทย 
และกําลังมองหาหุนสวนความรวมมือภาคอุตสาหกรรมในการ
บํารุงรักษา และซอมแซม เพื่อสรางความแข็งแกรงในการ
แขงขัน กองทัพบกจะจัดหาเฮลิคอปเตอรโจมตี 6 – 8 ลํา เพื่อ
ทดแทนเฮลิคอปเตอรโจมตี Bell AH-1F/AH-1F EDA ของ
สหรัฐฯ จํานวน 7 ลํา / Jane’s – 8 พ.ย. 60 
รัสเซียเร่ิมสงมอบรถถังหลัก T-90S และรถถังท่ีบังคับการ 
T-90SK ใหกองทัพบกเวียดนาม โดยสื่อกอนหนานี้ระบุวา
เวียดนามจัดหารวมจํานวน 64 คัน ถือเปนการจัดหารถถังหลัก
ใหมครั้งแรกในรอบหลายปของกองทัพบกเวียดนาม ซ่ึงในชวง
หลายสิบปที่ ผ านมากองทัพเ วียดนามจะเนนปรับปรุ ง
กองทัพเรือและกองทพัอากาศ / Jane’s – 9 พ.ย. 60 
ยูเครนเสนอยานเกราะลอยางลําเลียงพล BTR-4E 8X8 
พรอมสิทธิบัตรสายการผลิตในไทย และจะสงมอบรถถังหลัก 
Oplot-T ใหกองทัพบกจนครบ 49 คัน ภายในป 61 ยูเครน
แสดงความมุงม่ันดวยการนํายานเกราะลอยาง BTR-4E มาจัด
แสดงในงาน Defense and Security 2017 ในไทยเปนครั้ง
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แรก ออกแบบโดย KMDB น้ําหนัก 22.4 ตัน เครื่องยนตดีเซล 
Deutz EBPO III 500-600 แรงมา ความเร็วสูงสุดบนบก 110 
กม./ชม. ความเร็วขณะลอยตัวในน้ํา 10 กม./ชม. พิสัยทําการ 
700 กม. ติดตั้งปอมปน BM-3 Shturm ประกอบดวยปนใหญ
กล ZTM-1 30 มม. ปนกลรวมแกน KT-7.62 7.62 มม. เครื่อง
ยิงลูกระเบิดอัตโนมัติ KBA-117 30 มม. และรางติดอาวุธปลอย
นําวิถีตอสูรถถัง Barrier 2 นัด / Jane’s – 9 พ.ย. 60 
Rafael อิสราเอลเสนออาวุธยุทโธปกรณแกกองทัพอากาศ
ไทย เชน อาวุธปลอยนาํวิถีอากาศสูอากาศพิสัยใกล Python-5 
อาวุธปลอยนําวิถีอากาศสูอากาศพิสัยกลาง I-Derby ER และ
กระเปาะสงครามอิเล็กทรอนิกสแบบ SKY Shield สําหรับ
เครื่องบินขับไล F-5 ชุดระเบิดนําวิถี Electro Optic/GPS 
ความแมนยําสูง SPICE 250 ขนาด 250 ปอนด, SPICE 1000 
ขนาด 1000 ปอนด และ SPICE 2000 ขนาด 2000 ปอนด 
สําหรับเครื่องบินขับไล F-16, Gripen, F-5E/F Super Tigris 
และ KAI T-50TH / Jane’s – 9 พ.ย. 60 
กลุม Saab ของสวีเดนวางแผนขยายกิจการในไทย Saab 
ตองการที่จะสรางขยายศักยภาพกาวไปสูตําแหนงผูสนับสนุน
ความตองการปรับปรุงกองทัพไทยในอนาคต กําลังศึกษาความ
เปนไปไดในสวนของการฝกและการจําลองเสมือนจริง และการ
รวมมือกับบริษัททองถ่ิน Saab รวมมือทํากิจการกับบริษัท 
อมรมาศ เพื่อเสนอหลักสูตรการฝก การจําลองเสมือนจริง และ
การสนับสนุนที่เกี่ยวของใหกับกองทัพบกไทย / Jane’s – 10 
พ.ย. 60 

ยานเกราะลอยางลําเลียงพล  
BTR-4E / armyrecognition 

I-Derby ER (ซาย) และ Python-5 
(ขวา) / defense-update 

Spice 250 / indiandefence 
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DRDO อินเดียประสบความสําเร็จในการทดสอบยิงจรวด
รอน Nirbhay ณ เมือง Chandipur ทางชายฝงตะวันออกของ
ประเทศ เม่ือ 7 พ.ย. 60 จรวดมีความยาว 6 ม. เสนผาน
ศูนยกลาง 0.52 ม. น้ําหนัก 1 ตัน ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต 
Turbofan เชื้อเพลิงแข็ง ความเร็ว 270-305 ม./วินาที ติดตั้ง
ระบบนําทางดวยดาวเทียม GNSS/INS บินนาน 50 นาที ได
ระยะทาง 647 กม. ทําลายจรวดเปาหมายในอาวเบงกอล 
ติดตามการเคลื่อนที่โดยสถานีเรดารภาคพื้นดินที่พัฒนาโดย 
DRDO / Jane’s – 7 พ.ย. 60 
KHI ญ่ีปุนเปดตัวเรือดํานํ้าดีเซลไฟฟาชั้น Soryu ลําท่ี 10 
เม่ือ 6 พ.ย. 60 สําหรับ JMSDF เรือมีชื่อวา Shoryu เลขเรือ 
SS 510 มีความยาว 84 ม. กวาง 9.1 ม. กินน้ําลึก 8.4 ม. 
ระวางขับน้ํา 2,947 ตัน เม่ืออยูบนผิวน้ํา และ 4,100 ตัน ขณะ
อยูใตน้ํา ใชเครื่องยนตดีเซล Kawasaki 12V 25/25 จํานวน 2 
เครื่องยนต และ Kawasaki Kockums V4-275R Stirling AIP 
จํานวน 4 ระบบ ความเร็วสูงสุด 20 นอต ขณะอยูใตน้ํา และ
ความเร็ว 12 นอต ขณะอยูที่ผิวน้ํา คาดวาจะเขาประจําการได
ในป 62 / Jane’s - 8 พ.ย. 60 
ญ่ีปุนวางรากฐานในการขายผลิตภัณฑดานการปองกัน
ประเทศและการรักษาความปลอดภัยใหกับกลุมประเทศใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต มีการลงนามขอตกลงระหวางรัฐบาล
ดานยุทโธปกรณและเทคโนโลยีปองกันประเทศกับฟลิปปนส
เรียบรอยแลว และอยูระหวางการหารือกับอินโดนี เ ซีย 
มาเลเซีย และไทย อินโดนีเซียมีความสนใจเครื่องบินสะเทินน้ํา
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สะเทินบก ShinMaywa US-2 ของ JMSDF ทั้งนี้ ญี่ปุนเสนอ
เครื่องบินสะเทินน้ํ าสะเทินบก US-2 เครื่องบินลําเลียง 
Kawasaki C-2 ใหกับไทยดวย / Jane’s – 8 พ.ย. 60 

สหรัฐอเมริกาสนับสนุนการลงทุนในโครงการขีปนาวุธนํา
วิถีอยางตอเน่ือง ดวยความกังวลใจจากการขมขูของเกาหลี
เหนือ โดยขอสัญญาลาสุดไดระบุถึงระบบเรดารและระบบของ
ขีปนาวุธ สํานักงานปองกันขีปนาวุธของสหรัฐฯ (MDA) ทํา
สัญญารองรับสินคาจํานวนไมจํากัด เพื่อสนับสนุนการคนควา 
วิจัยและพัฒนาใหกับกองทัพบกและกองทัพเรือ การสนับสนุน
ครอบคลุมการพัฒนาผลิตภัณฑ การสนับสนุนทหารที่ตอสู
สงคราม การบริการทางวิศวกรรม การทดสอบขีปนาวุธ การ
สรางโมเดลและการจําลองเสมือนจริง และการรักษาความ
ปลอดภัยทางไซเบอร / Jane’s – 7 พ.ย. 60 
อากาศยานไรคนขับ Azeri Heron ถูกพบโดยภาพถาย
ดาวเทียมในฐานบินแหงใหมทางตะวันตกของกรุง Baku ใน
อาเซอรไบจาน เม่ือ 16 ก.ย. 60 เปนอากาศยานไรคนขับความ
สูงระดับกลาง พิสัยการบินระยะไกล จากการวิเคราะห
ภาพถายดาวเทียมระบุวาเปนอากาศยานไรคนขับ Heron ที่
สั่งซ้ือมาจากอิสราเอลตั้งแตป พ.ศ. 2555 เริ่มประจําการ
ระหวาง มี.ค. – พ.ค. 60 ผลิตโดยบริษัท AZAD เปนบริษัทที่
สรางอากาศยานไรคนขับสําหรับยุทธวิธี และการบินเปนวง
โคจร เม่ือตนป Jane’s ไดรับขอมูลวา UAV ชื่อ Harop ที่ผลิต
โดยอิสราเอลก็ไดรับการบรรจุเขาใชงานดวยเชนกัน / Jane’s 
– 8 พ.ย. 60 

World Defence News 

ภาพถายดาวเทียมพบ Azeri Heron 
/ Jane’s 

Heron UAV / armyrecognition 

Harop UAV / i.ytimg 



 

หนาที ่5 ของ 5 หนา 
 

 

ฝายวิเคราะหเทคโนโลยีปองกันประเทศ 
สถาบันเทคโนโลยีปองกนัประเทศ (องคการมหาชน) 

กลุมกอการกบฏชาวเยเมนเปดเผยการครอบครองจรวด
ตอตานเรือรบ วามีการสรางจรวดตอตานเรือรบข้ึนใชเอง โดย
มีชื่อเรียกวา AI-Mandab 1 อาวุธใหมนี้จะชวยรักษาความ
ส ม ดุ ล ท า ง อํ า น า จ ก า ร ทํ า ล า ย ล า ง ต อ ก ลุ ม พั น ธ มิ ต ร
ซาอุดิอาระเบีย ภาพถายแสดงใหเห็นวาจรวดเหลานั้นเปนแบบ
เดียวกับจรวด C-801 ของจีน ใชมอเตอร ขับเคลื่อนโดย
เชื้อเพลิงแข็ง ระยะยิง 42 กม. และเขาประจําการตั้งแตกลาง
ทศวรรษที่ 1990 / Jane’s – 10 พ.ย. 60 
 

AI-Mandab 1 / Jane’s 


