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กองทัพเรืออินโดนีเซียรับมอบเรือฟริเกตติดอาวุธปลอย 
นําวิถี SIGMA 10514 ลําท่ี 2 มีชื่อวา KRI I Gusti Ngurah 
Rai เลขเรือ 332 มีพิธีรับมอบเม่ือวันที่ 30 ต.ค. 60 ณ เมือง
สุราบายา เรือยาว 105 ม. กวาง 14 ม. กินน้ําลึก 3.7 ม. ระวาง
ขับน้ํา 2,365 ตัน ใชเครื่องยนตดีเซล 26,820 แรงมา จํานวน 
2 เครื่องยนต ความเร็วสูงสุด 30 นอต พิสัยทําการ 4,000 ไมล
ทะเลทีค่วามเร็ว 18 นอต เปนความรวมมือของบริษัท Damen 
ของเนเธอรแลนด และ PT PAL ของอินโดนีเซีย ในโครงการ 
Perusak Kawal Rudal (PKR) คาดวาจะเขาประจําการใน
กองทัพเรือไดในปลายป 60 นี้ / Jane’s – 30 ต.ค. 60 
ญ่ีปุนเตรียมมอบเคร่ืองบินฝกขั้นสูง Beechcraft TC-90 
King Air ใหกับฟลิปปนส จํานวน 5 ลํา เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ดานการปกปองความม่ันคงทางทะเลใหกับภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต โดย 2 ลําแรก ไดจากหนวย JMSDF ของ
ญี่ปุน และเขาประจําการในกองทัพเรือฟลิปปนส ญี่ปุนทําการ
ฝกนักบิน และการบํารุงรักษาเครื่องบินใหฟลิปปนสดวย สวน
อีก 3 ลําที่ เหลือจะสงมอบใหฟลิปปนสในชวงปลายเดือน  
มี.ค. 61 ตามขอมูลของ Jane’s เครื่องบินฝก TC-90 ไมได
ติดตั้งอาวุธ และติดตั้งระบบตรวจการณพื้นฐานเทานั้น / 
Jane’s – 30 ต.ค. 60 

29 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2560 
 

ฝายวิเคราะหเทคโนโลยีปองกันประเทศ สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) 

ASEAN Defence News 

KRI I Gusti Ngurah Rai เลขเรือ 
332 / asian-defence-news 

KRI I Gusti Ngurah Rai  
เลขเรือ 332 / navaltoday 

Beechcraft TC-90 King Air 
 / wikimedia 
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เ รือฟริ เกตติดอาวุธ นํา วิถีชั้ น  Gepard 3.9 (Project 
11661E) ปรับปรุงใหม ลําท่ี 3 ของกองทัพเรือเวียดนาม
เดินทางมาถึงเวียดนาม เม่ือ 27 ต.ค. 60 ถือเปนเรือฟริเกต 
ลําแรกที่มีระบบตอตานสงครามเรือดําน้ํา มีระวางขับน้ํา 2,100 
ตัน ความยาว 102.2 ม. ความกวาง 13.1 ม. กินน้ําลึก 5.3 ม. 
ใช เครื่องยนต Gas Turbine จํานวน 2 เครื่องยนต  และ
เครื่องยนตดีเซลแบบ CODOG จํานวน 1 เครื่องยนต ความเร็ว
สูงสุด 26 นอต พิสัยทําการ 5,000 ไมลทะเลที่ความเร็ว  
10 นอต ติดตั้งปนเรือ AK-176 ขนาด 76 มม. เปนปนหลัก 
และระบบอาวุธ CIWS ดานบนสะพานเดินเรือ 1 ระบบ และ
กราบเรือดานทาย 2 ระบบ / Jane’s – 30 ต.ค. 60 
อินโดนีเซียและลิทัวเนียลงนามสัญญาจัดหาระบบปองกัน
ภัยทางอากาศพิสัยกลาง (NASAMS) จากนอรเวย ใหแก
กองทัพอากาศลิทัวเนีย NASAMS ประกอบดวย ระบบเรดาร
และระบบควบคุมการยิง การควบคุมและรักษาความปลอดภัย
ทางอากาศที่ไดรับการสนับสนุนจากระบบแจงเตือนระวังภัย
ภาคพื้นชวยทําลายเปาหมาย บริษัท Kongsberg Defence & 
Aerospace ใหขอมูลวาสัญญาครอบคลุมอุปกรณเสริม การฝก 
และรวมถึงการสนับสนุนการสงกําลังบํารุง และการซอมสราง
อุปกรณที่มีใชงานอยูแลวเพื่อใหระบบ NASAMS ทํางานได
อยางสมบูรณ / Jane’s – 31 ต.ค. 60 

ออสเตรเลียและอิสราเอลเรงกระชับความสัมพันธรวมกัน 
สรางความรวมมือดานความม่ันคงและการปองกันประเทศ โดย
จะมุงเนนไปที่ความปลอดภัยทางไซเบอร นายกรัฐมนตรี

ASEAN +6 Defence News 

เรือ Gepard 3.9 บรรทุกอยูในเรือ 
Rolldock / yooying 

NASAMS / Jane’s 

NASAMS / kongsberg 
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ออสเตรเลียและอิสราเอล นาย Malcolm Turnbull และนาย 
Benjamin Netanyahu จะพบปะหารือกันที่ประเทศอิสราเอล 
เนื่องในโอกาสครบรอบวันที่ ระลึก 100 ปของสงคราม 
Beersheba โดยจะหารือดานความม่ันคงและความปลอดภัย
ของพลเมืองของทั้งสองประเทศ นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย
คาดหวังวาจะมีการปรับปรุงความรวมมือดานการทหาร ความ
ม่ันคงของประเทศ และการปกปองสถานที่ที่มีผูคนพลุกพลาน 
/ Jane’s – 30 ต.ค. 60 
อากาศยานไรคนขับ AT200 สําหรับขนสงของจีนจะเขา 
ประจําการในแถบทะเลจีนใต โดยจะเปนภารกิจที่สําคัญเพื่อ
ขนสงยุทธภัณฑไปยังเกาะแกงตาง ๆ เครื่อง AT200 ใช
เครื่องยนต PT6A-34 Turboprop 750 แรงมา จาก Pratt & 
Whitney Canada สามารถเริ่มข้ึนบินดวยน้ําหนัก 3.4 ตัน 
และบรรทุกได 1.5 ตัน บินไดนาน 8 ชม. ความเร็วเดินทาง 
313 กม./ชม. พิสัยการบิน 2,183 กม. เพดานบิน 6,100 ม. 
ระยะทางว่ิงข้ึนลง 200 ม. / Jane’s – 30 ต.ค. 60 
กองทัพเรือเกาหลีใต รับมอบเรือเร็วโจมตีอาวุธนําวิถี  
PKX-B ลําแรก เม่ือ 30 ต.ค. 60 จากบริษัท HHIC ของเกาหลี
ใต เรือมีระวางขับน้ํา 230 ตัน ความยาว 44 ม. ความกวาง  
7 ม. บรรทุกลูกเรือได 20 คน ใชเครื่องยนต Gas Turbine 
6,000 shp LM 500 และเครื่องยนตดี เซล Cat C32 แบบ 
CODAG ความเร็วสูงสุด 40 นอต ติดตั้งระบบจรวดหลาย 
ลํากลองแบบ 12 ทอยิง ขนาด 130 มม. และปนเรือ ขนาด  
76 มม. จํานวน 1 กระบอก DAPA จัดหาล็อตแรกจํานวน  
4 ลํา และคาดวาเรือ PKX-B อีก 3 ลํา จะเขาประจําการภายใน
ปลายป พ.ศ. 2562 / Jane’s – 31 ต.ค. 60 

AT200 / Jane’s 

AT200 / scmp 

ตนแบบ PKX-B / defence.pk 

PKX-B / DAPA 
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อินเดียและอิตาลีฟนฟูความรวมมือดานอุตสาหกรรม
ปองกันประเทศ โดยจะตั้งคณะกรรมการชุดใหม และเริ่ม
จัดการประชุมในชวงครึ่งปแรกของป 61 สนับสนุนความ
รวมมือดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศ และขยายความ
รวมมือกับบริษัทที่เกี่ยวของของทั้งสองประเทศ การจัดหา
ยุทโธปกรณจากอิตาลีจะตองมีการถายทอดเทคโนโลยี การ
อํานวยความสะดวก และมีสวนรวมในการผลิตยุทโธปกรณให
อินเดีย ในโครงการ Make in India / Jane’s – 31 ต.ค. 60 
กระทรวงกลาโหมอินเดียอนุมัติการจัดหาเฮลิคอปเตอร
อเนกประสงค แบบ 2 เคร่ืองยนต จํานวน 111 ลํา ใหกับ
กองทัพเรืออินเดีย มูลคา 3,350 ลานดอลลารสหรัฐ จัดตั้งเปน
กิจการรวมคากับบริษัทเอกชนในประเทศอินเดีย โดยจะนําเขา 
15 ลํา และได License มาผลิตในอินเดียอีก 95 ลํา เพื่อ
ทดแทนเฮลิคอปเตอรอเนกประสงคเบา Chetak ที่ใชงานมา
กวา 40 ป / Jane’s – 1 พ.ย. 60 
เกาหลีใต เปดตัวเ รือยกพลขึ้นบก LST-2 ลํา ท่ี 4 (ลํา
สุดทาย) ของกองทัพเรือเกาหลีใต เม่ือ 2 พ.ย. 60 ณ อูตอเรือ 
Ulsan ผลิตโดยบริษัท HHI มีชื่อวา Nojeokbong เลขเรือ 689 
ระวางขับน้ํา 4,900 ตัน ความยาว 127 ม. บรรทุกลูกเรือได 
120 คน สามารถบรรทุกรถถัง ยานสะเทินน้ําสะเทินบก จอด
เฮลิคอปเตอรบนดาดฟาได 2 ลํา ความเร็วสูงสุด 23 นอต พิสัย
ทําการ 8,000 ไมลทะเลที่ความเร็ว 12 นอต ติดตั้งปนขนาด 
40 มม. จํานวน 1 กระบอก และปนขนาด 20 มม. จํานวน  
2 กระบอก มีกําหนดสงมอบในเดือน พ.ย. 61 และเขา
ประจําการในป 62 / Jane’s – 2 พ.ย. 60 

Chetak Helicopter ของอินเดียท่ี
ใชงานมานานกวา 40 ป  
/ freepressjournal.in 

เรือ LST-2 ลําท่ี 4  
ชื่อ Nojeokbong  

/ Jane’s 

เรือ LST-2 ลําท่ี 1 
ชื่อ Cheonwangbong 

/ Jane’s 
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กองทัพอากาศอินเดียประสบความสําเร็จในการทดสอบลูก
ระ เ บิดร อน  Smart Anti-Airfield Weapon (SAAW) ที่
เมือง Chandipur ทางชายฝงตะวันออกของประเทศ ทําการ
ทดสอบ 3 ลูก ในเงื่อนไขที่แตกตางกัน โดยสามารถทําลาย
เปาหมายที่ระยะมากกวา 70 กม. ดวยความแมนยําสูง พัฒนา
โดยหนวยงาน DRDO รวมมือกับกองทัพอากาศอินเดีย โดยจะ
นําเขาประจําการในกองทัพอินเดียเร็ว ๆ นี้ / 3 พ.ย. 60 

สวีเดนอยูระหวางการพัฒนาเคร่ืองยิงลูกระเบิดอัตตาจร 
Mjolner แบบ 2 ลํากลอง ขนาด 120 มม. ใชฐานจากรถรบ
ทหา ร ร าบส ายพานตระกู ล  CV90 ขอ ง  BAE Systems 
Hagglunds จากสวีเดน โดยจะทบทวนการออกแบบที่สําคัญ 
(CDR) ภายในสิ้นป พ.ศ. 2560 เม่ือโครงการเสร็จสิ้น จะเขา
ประจําการในกองทัพบกสวีเดนใชชื่อวา GRKPBV90 เริ่มผลิต
ปอมปนในชวงตนป พ.ศ. 2561 และสงมอบในชวงปลายป 
พ.ศ. 2561 ที่ โรงงาน BAE Systems Hagglunds ปอมปน
ติดตั้งเครื่องยิงลูกระเบิดแบบ 2 ลํากลอง ขนาด 120 มม. 
จากสโลวาเกีย สามารถยิงลูกระเบิด แบบระเบิดแรงสูง ระเบิด
ควัน กระสุนสองแสง และสามารถยิงลูกระเบิดนําวิถี Strix 
120 มม. ระยะยิงไกลสุด 7,500 ม. / Jane’s – 30 ต.ค. 60 
บริษัท IWI ของอิสราเอลเปดตัวปนเล็กยาวจูโจม Tavor  
7 AR รุนใหมลาสุด ใชกระสุนขนาด 7.62X51 มม. NATO 
สามารถใชปฏิบัติการไดในรูปแบบสถานการณที่หลากหลายทั้ง
ระยะใกลและระยะกลาง เพิ่มอํานาจการยิง มีความปลอดภัย 
และใชงานไดงาย มีรางติดตั้งอุปกรณเสริมที่ตําแหนงดานซาย 

World Defence News 

ลูกระเบิดรอน SAAW / ytimg 

Mjolner / Jane’s 

Tavor 7 AR / thefirearmblog 
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ดานลาง ดานขวา และดานบนของปน โดยสามารถติดตั้ง
เลเซอรชี้ เปาหมาย ไฟฉาย และกลองเล็ง ตัวปนผลิตจาก 
Impact-modified โพลิเมอร สวนโลหะข้ึนรูปแบบ Hammer-
forged และชุบ Chrome-lined ใชระบบลูกสูบแกสชวงชักสั้น 
ปรับระดับแกสได 4 ระดับ มีระบบลูกเลื่อนหมุนตัวขัดกลอน
เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และมีดามจับแบบ Modular สามารถ
เปลี่ยนความยาวลํากลองขนาด 17 นิ้ว หรือ 20 นิ้ว ระยะยิง
หวังผลไกลสุด 600 ม. / Jane’s – 31 ต.ค. 60 

Tavor 7 AR / blogspot 


