
 

หนาที ่1 ของ 4 หนา 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Weekly Defence Technology Newsletter 
สรุปขาวเทคโนโลยปีองกันประเทศรายสัปดาห 

 
 
 
 
 

กองทัพเรืออินโดนีเซียประจําการเฮลิคอปเตอร ใหม 
ล็อตแรก จํานวน 2 ลํา เปนเฮลิคอปเตอร AS565 MBe 
Panther จํานวน 1 ลํา จากที่ จัดหา 11 ลํา ปฏิบัติภารกิจ
ตอตานเรือดําน้ํา ติดตั้งระบบโซนาร L-3 Ocean Systems 
DS-100 HELRAS และตอรปโดเบา อีก 1 ลําเปนเฮลิคอปเตอร
ลําเลียงรับ-สงบุคคลสําคัญ (VIP) Beechcraft King Air 350i 
โดยจัดพิธี ณ Juanda เมืองสุราบายา / Jane’s - 16 ต.ค. 60 
ฟลิปปนสจะจัดหาเคร่ืองบินฝก/โจมตีเบา EMB 314 
Super Tucano จากบราซิลเพ่ิมเติม หนวยงาน DND ของ
ฟลิปปนสยืนยันวาจะลงนามสัญญาจัดหาภายในสิ้นปนี้ ใหกับ
กองทัพอากาศฟลิปปนสจํานวน 6 ลํา มูลคา 99 ลานดอลลาร
สหรัฐ การจัดหานี้สนับสนุนโครงการปรับปรุงกองทัพฟลิปปนส
ใหทันสมัย และทดแทนเครื่องบิน Boeing (Rockwell) OV-10 
Bronco ที่ใชงานมานาน / Jane’s – 17 ต.ค. 60 
รัสเซียขยายระยะเวลาการซอมบํารุงเฮลิคอปเตอรใหกับ
กองทัพอากาศเมียนมา โดยจะสงทีมชาง และอะไหลเพื่อซอม
บํารุงเฮลิคอปเตอร Mil Mi-24P/35P จํานวน 3 ลําที่เมียนมา 
ถือเปนครั้งแรกที่บริษัท Russian Helicopters จัดสงทีมชาง
ไปซอมที่ประเทศคูคา และจะถือโอกาสนี้ลงนามความรวมมือ
กับบริษัททองถ่ินในเมียนมาดวย / Jane’s – 17 ต.ค. 60 
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KAI เสนอเคร่ืองบินฝก/ขับไล T-50TH Golden Eagle
ใหแกกองทัพอากาศไทยเพ่ิมเติม จากที่ลงนามจัดหามาแลว 2 
ครั้ง รวมจํานวน 12 ลํา โดยกอนหนากองทัพอากาศไทยมีแผน
จัดหาเครื่องบิน T-50TH จํานวน 16 ลํา แตตองแบงการจัดหา
ออกเปน 3 ระยะ เนื่องจากขอจํากัดของการไดรับงบประมาณ
ของกระทรวงกลาโหม คาดวาการจัดหาระยะที่ 3 จะเริ่มการ
เจรจาอยางเปนทางการในเร็ว ๆ นี้ / Jane’s – 17 ต.ค. 60 

เกาหลีใตหาทางพัฒนาระบบตอตานจรวดของตนเอง 
ทามกลางภัยคุกคามอยางตอเนื่องจากกองกําลังปนใหญพิสัย
ไกลของเกาหลเีหนือ กอนหนานี้ เกาหลีใตพิจารณาทางเลอืกที่
จะซ้ือปนใหญตอตานจรวด (Counter-rocket Artillery) และ
ปนครก (C-RAM Mortar) จากอิสราเอล แตเปลี่ยนใจดวย
ขอจํากัดดานความคุมคาของราคา และสภาพทางภูมิศาสตร
ของคาบสมุทรเกาหลีที่เปนเทือกเขา / Jane’s – 16 ต.ค. 60 
อินเดียประจําการเ รือคอร เวตตอตานเ รือดํา นํ้า ชั้น 
Kamorta (Project 28) ลํ า ท่ี  3  มีชื่ อว า  INS Kiltan เข า
ประจําการ 16 ต.ค. 60 ที่เมืองวิศาขาปตตนัม ผลิตโดยบริษัท 
GRSE ตัวเรือใชวัสดุคอมโพสิตจากสวีเดน เพื่อใหมีน้ําหนักเบา 
ระวางขับน้ํา 3,100 ตัน ยาว 109 ม. ขับเคลื่อนดวย Pielstick 
PA6-STC แบบ CODAD จํานวน 4 เครื่องยนต ทําความเร็ว
สูงสุด 25 นอต พิสัยทําการ 4,000 ไมลทะเล ที่ความเร็ว  
12 นอต ลูกเรือรวม 195 คน บรรทุกเฮลิคอปเตอร Ka-28PL 
หรือ HAL Dhruv ได 1 ลํา บนดาดฟา / Jane’s – 17 ต.ค. 60 

ASEAN +6 News 

Iron Dome ของอิสราเอล / 
wikipedia 

Indian Navy’s third Kamorta-
class Corvette / Jane’s 

T-50TH / komkhao 
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เกาหลีใตแสดงความกาวหนาดานการพัฒนาอากาศยานไร
คนขับ Little Bird ในงาน ADEX 2017 แผนกอากาศยาน
เกาหลีใต (KAL-ASD) พัฒนาเฮลิคอปเตอรสังเกตการณและ
โจมตเีบา MD 500 Little Bird โดยบริษัท Boing ลงนามความ
รวมมือ MoA กับ KAL สนับสนุนทางดานเทคนิค ในการ
ดัดแปลงเฮลิคอปเตอร  MD-500D ให เปนเฮลิคอปเตอร 
ไรคนขับ ซ่ึงอาจจะเขาประจําการในป พ.ศ. 2565 / Jane’s – 
20 ต.ค. 60 

Elbit Systems จัดแสดงผลงานนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย
ของตลาด Asian-Pacific ในงาน ADEX 2017 ตามความ
ตองการของอุตสาหกรรมดานความม่ันคง ผลงานที่นํามาจัด
แสดงไดแก ระบบหมวกนิรภัยนักบิน Helmet Mounted 
System (HMS) ระบบ BrightNite (สนับสนุนการบินในทัศน
วิสัยที่ต่ํา) ระบบ Wide Area Persistent Systems สําหรับ
งานขาวกรอง ระบบปองกันตนเองทางอากาศ ระบบสื่อสาร 
และระบบคนหากูภัย / Jane’s – 16 ต.ค. 60 
เคร่ืองบินขับไล Lockheed Martin F-35A Lightning II 
Joint Strike Fighter (JSF) ของสหรัฐฯ เปดตัวคร้ังแรกใน
งาน ADEX 2017 เครื่องบินจํานวน 2 ลํา ออกจากฐานทัพ
อากาศ Hill ในมลรัฐ Utah มาจัดแสดงและทําการบินในงานฯ 
เปนการแสดงถึงขีดความสามารถของกองทัพสหรัฐฯ ทั้งนี้ 
เกาหลีใตเคยลงนามจัดหาเครื่องบิน F-35A จํานวน 40 ลํา 
มูลคา 6,500 ลานดอลลารสหรัฐ เม่ือเดือน ก.ย. 57 คาดวาจะ
เริ่มสงมอบไดในป พ.ศ. 2561 / Jane’s -16 ต.ค. 60 

TECHNOLOGY News 

MD 500 Little Bird / ainonline 

Elbit’s BrightNite / elbitsystems 

PNR-1000 IP Radio Support / 
elbitsystems 
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NATO กระตุนใหประเทศพันธมิตรนํา  AI (Artificial 
Intelligence) ซอฟตแวรเขามาใชในการสังเกตการณ การ
แสดงผล และการตัดสินใจทางทหาร การปฏิบัติการตามวงจร 
OODA Loop หรือการเห็นถึงภัยอันตรายจากฝายศัตรูที่ใช AI 
เขามาชวยในการจูโจม ยุคของ Silicon Chip กําลังจะจบลง 
ยุค Quantum Computing ที่สามารถรองรับและรับประกัน
ความปลอดภัยของ Big Data ไดเริ่มข้ึนแลว แตยังตองใชเวลา
อีกยาวนานกวาจะใกลความสมบูรณ ในขณะที่ AI ซอฟตแวรมี
ศักยภาพที่ จะทํ างานวิ เคราะห  Big Data ได  / Jane’s –  
20 ต.ค. 60 
 
 
 

SupervisIR – infrared WAPS 
System / elbitsystems 

F-35A / Jane’s 


