
 

หนาที ่1 ของ 3 หนา 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Weekly Defence Technology Newsletter 
สรุปขาวเทคโนโลยปีองกันประเทศรายสัปดาห 

 
 
 
 
 

กองทัพบกไทยเตรียมรับมอบรถถังหลัก จากจีน ล็อตแรก 
จํานวน 28 คัน มูลคา 4,900 ลานบาท ผลิตโดยบริษัท 
NORINCO ของจีน ซ่ึงคาดวาจะมาถึงฐานทัพเรือสัตหีบในหวง 
8 – 15 ต.ค. 60 โดยจะประจําการที่กองพลทหารมาที่ 3  
จ.ขอนแกน VT4 (MBT-3000) หนัก 52 ตัน เครื่องยนต   
1,200 แรงมา ปนกลขนาด 12.7 มม. / Jane’s - 3 ต.ค. 60 
สิงคโปรปลดประจําการณเรือตรวจการณ ชั้น Fearless 
จํานวน 3 ลํา ที่ใชงานมานานกวา 20 ป เรือทั้ง 3 ลํา มีชื่อวา 
RSS Sovereignty, RSS Unity และ RSS Justice ยาว 55 ม. 
เขาประจําการในกองทัพเรือตั้งแต ก.พ. 2541 ปฏิบัติภารกิจ 
เฝาระวัง ลาดตระเวน และปกปองผลประโยชนทางทะเล  
หลังปลดประจําการ กองทัพเรือสิงคโปรมีเรือตรวจการณ 
ชั้น Fearless ประจําการอยู 7 ลํา / Jane’s - 3 ต.ค. 60 
เวียดนามและญ่ีปุนเตรียมจัดงานสัมมนาดานอุตสาหกรรม
ปองกันประเทศ ในวันที่ 5 พ.ย. 60 เปนการดําเนินการรวมกัน
ระหวางกระทรวงกลาโหมของทั้ง 2 ประเทศ เพื่อใหเกิดความ
รวมมือดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ และยุทโธปกรณทาง
ทหาร ผลักดันใหเกิดความรวมมือของอุตสาหกรรมในประเทศ 
รวมทั้งการทําความเขาใจซ่ึงกันและกัน เกี่ยวกับนโยบายการ
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จัดหายุทโธปกรณทางทหาร และอุตสาหกรรมปองกันประเทศ 
/ Jane’s – 5 ต.ค. 60 
ฟ ลิปปนส รับมอบปน M4 Assault Rifle จํานวนกวา 
3,000 กระบอก ลูกกระสุน 3 ลานนัด และกลองติดปน 90 
ตัว ถือเปนล็อตที่สอง ที่ไดรับบริจาคจากจีน โดยยุทโธปกรณ
สวนใหญใชในหนวยงานตํารวจแหงชาติฟลิปปนส สวนกลอง
ติดปนใชในหนวยงานของทหาร ทั้งนี้ เปนการชวยสนับสนุน
ฟลิปปนสในภารกิจการตอตานยาเสพติด และการกอการราย / 
Jane’s – 5 ต.ค. 60 
อินโดนีเซียจัดแสดงตนแบบรถถังขนาดกลาง Kaplan MT 
ในงานวันครบรอบ 72 ปกองทัพบก ในวันที่ 5 ต.ค. 60  
ณ จังหวัดบันเติน ในงานมีการจัดแสดงยุทโธปกรณตาง ๆ 
ไดแก เฮลิคอปเตอรโจมตี AH-64E Apache และตนแบบรถถัง
ขนาดกลาง Kaplan MT (MMWT) ซ่ึงเกิดจากการพัฒนารวม
ระหวาง FNSS Savunma Sistemleri ของตุรกี บริษัท BAE 
Systems ของอังกฤษ และ PT Pindad ของอินโดนีเซีย / 
Jane’s – 6 ต.ค. 60 

อินเดียเตรียมฐานทัพอากาศรองรับการเขาประจําการ
เคร่ืองบินรบ Dassault Rafale 2 ฝูงบิน จํานวน 36 ลํา ใน
เดือน ก.ย. 2562 โดยรัฐบาลอนุมัติงบประมาณ 33.6 ลาน
ดอลลารสหรัฐ ในการกอสรางที่กําบังอากาศยาน โรงเก็บ
อากาศยาน และสิ่งอํานวยความสะดวกในการซอมบํารุง ใน
ฐานทัพอากาศ Ambala ตั้งอยูทางตอนเหนือของกรุงนิวเดลี
ประมาณ 218 กม. สําหรับการประจําการ 1 ฝูงบิน และมี
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แผนการปรับปรุงฐานทัพอากาศ Hashimara ทางตะวันตกของ
อินเดีย สําหรับประจําการฝูงบินที่ 2 / Jane’s 
NORINCO พัฒนารถรบทหารราบสะเทินนํ้าสะเทินบก 
GLM122 (AV-CAT) รุนลาสุด ออกแบบใหมีความเร็วเพิ่มข้ึน
ในการวาง Trackway บนพื้นทรายหรือโคลนไดยาว 35 ม. 
กวาง 4 ม.ภายใน 5 นาที Trackway รองรับน้ําหนักรถหุม
เกราะ AFV และรถประเภทอื่น ๆ ได 40 ตัน ตัวรถมีน้ําหนัก 
25 ตัน ใชพลประจํารถ 3 คน ขับเคลื่อนในน้ําดวย WaterJet 
2 เครื่องยนต / Jane’s - 2 ต.ค. 60 
ญ่ี ปุ นจะ ได จรวด นํ า วิถี อ ากาศ สู อ ากาศ พิ สัยกลาง 
(AMRAAM) Raytheon AIM-120C-7 จํานวน 56 ลูก มูลคา 
113 ลานดอลลารสหรัฐ หลังไดรับการอนุมัติจากหนวยงาน US 
State Department กอนหนานี้ JASDF ของญี่ปุน ไดรับ AIM-
120C-7 จํานวน 17 ลูกไปแลว เม่ือป 2557 ปรับปรุงเสา
อากาศ อุปกรณรับสัญญาณ และฮารดแวรประมวลผลสัญญาณ 
เพื่อรองรับภารกิจตอตานภัยคุกคามใหม ๆ และลดขนาด
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสใหมีขนาดเล็กลง เพื่อเพิ่มพื้นที่ใหกับ
อุปกรณในอนาคต ติดตั้งระบบคนหาแบบ Active / Jane’s – 
5 ต.ค. 60 

CAE USA ระดมกําลังสรางคลังขอมูลการฝกจําลองเสมือน
จริง เพื่อความสําเร็จในอนาคต ประธานบริษัท CAE USA 
ประกาศ เม่ือ 28 ก.ย. 60 วาบริษัทฯ จะดําเนินการสราง
ฐานขอมูลสามัญในรูปแบบของ Big Data เพื่อใชในการฝกแบบ
ระบบปด ทั้งนี้ เพื่อใหสามารถแขงขันกับคูแขงระดับโลก
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ทางดานการฝกจําลองเสมือนจรงิได โดยจะมุงเนนใชทรัพยากร
กับวิศวกรรมระบบ การพัฒนาซอฟทแวร การสงผลิตภัณฑสู
สายการผลิตเพื่อการใชงานจริง การฝกและการสนับสนุน / 
Jane’s – 3 ต.ค. 60 
ยุทธวิธีสําหรับสรางเกราะกําบังเน็ตเวิรคทางทหารเพ่ือ
ตอตานสงครามไซเบอร โจ คิม รองประธานบริหาร และ
หัวหนาเจาหนาที่ดานเทคโนโลยีของ SolarWinds อธิบายวา
รัฐบาลอังกฤษควรจะใชหนทางรักษาความปลอดภัยทางไซ
เบอรแบบกาวหนา อยาตามหลังปญหา และแนะนําวาควรจะ
ใชเทคโนโลยีปองกันการโจมตีทางไซเบอรที่ทันสมัย เครื่องมือ
รักษาความปลอดภัยทางไซเบอรตองทํางานแบบอัตโนมัติ 
ระบบตองสามารถตรวจสอบคนหาไดทุกอุปกรณที่ มีการ
เชื่อมตอกับเน็ตเวิรค และที่สําคัญตองกลาลงทุนหรือไมก็จะถูก
ทิ้งไวขางหลัง / Jane’s – 4 ต.ค. 60 
Boeing เขาซื้อกิจการบริษัท Aurora Flight Sciences 
Coporation ซ่ึ ง เ ป นผู เ ชี่ ย วช าญด าน  UAV ระบบแร ง
ขับเคลื่อนอากาศดวยไฟฟา และการออกแบบอากาศยาน 
บริษัท Aurora จะกลายเปนสวนหนึ่ งของหนวยทดสอบ
เทคโนโลยีทางธุรกิจ ภายใตฝายวิศวกรรมของ Boeing จากนั้น 
บริษัท Aurora เดิม จะริเริ่มคนควาเทคโนโลยีการบินเพื่อเพิ่ม
ระยะเวลาการบิน หุนยนตนักบินผูชวย อากาศยานไฟฟาที่
สามารถ  Take-off และ  Landing ในแนวดิ่ ง ได  / Jane’s  
4 ต.ค. 60 
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