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กองทัพอากาศสิงคโปรมุงเปาปฏิวัติเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ยุคท่ี 4 โดยวางรากฐานไวอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อกาวไปสู
การใชงานเทคโนโลยีหุนยนต การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ 
และปญญาประดิษฐ สอดรับกับเปาหมายระยะยาวของ
กระทรวงกลาโหมสิงคโปรในการเปนผูนําในศักยภาพและ
เทคโนโลยีทางทหาร และพัฒนา Smarter Airbases เพิ่ม
ประสิทธิภาพสนับสนุนอากาศยานปฏิบัติการยุทธวิธี ใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีและบุคลากรที่ มีอยูสรางสรรค
นวัตกรรมอยางตอเนื่อง / Jane’s – 5 ก.พ. 61 
กระทรวงกลาโหมฟลิปปนสลงนามจัดหาเฮลิคอปเตอร
ขนาดกลาง Bell 412EPI จํานวน 16 ลํา ทําสัญญากับบริษัท 
CCC ของแคนาดา โดยไมเปดเผยมูลคาและกําหนดการสงมอบ 
ใชสําหรับปฏิบัติภารกิจบรรเทาภัยพิบัติ คนหาและกูภัย การ
ลําเลียงพล และการใชงานอเนกประสงค เฮลิคอปเตอรรุนใหม
นี้ปรับปรุงจากรุนเดิมที่กองทัพอากาศฟลิปปนสประจําการอยู 
ปรับปรุงระบบ Avionic รวมทั้งการใชแผนที่ดิจิตอลความ
ละเอียดสูง ระบบเตือนภัย และการเชื่อมตอกับดาวเทียม ใช
เครื่องยนต PT6T-9 Twin Pac ใหกําลังเพิ่มข้ึนรอยละ 15 / 
Jane’s – 6 ก.พ. 61 
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กองทัพอากาศอินโดนีเซียเร่ิมศึกษาเคร่ืองบิน AEW&C 
เพ่ือทดแทนเคร่ืองบิน Boeing 737-2X9 จํานวน 3 ลําที่ใช
งานมานาน ซ่ึงเขาประจําการตั้งแตป พ.ศ. 2525 ที่ฐานทัพ
อากาศ Sultan Hasanuddin เ มือง  Makassar เครื่ อ ง บิน 
Boeing 737-2X9 มีเพดานบิน 50,000 ฟุต พิสัยบิน 2,530 
ไมลทะเล และมีการปรับปรุงเซนเซอร IFF ระบบเรดาร 
SLAMMR ทั้งนี้ กองทัพอากาศอินโดนีเซียมีความตองการ
เครื่องบิน AEW&C จํานวน 4 ลํา / Janes’ – 7 ก.พ. 61 
เมียนมาฝกซอมรบรวมสามเหลาทัพเปนคร้ังแรกในรอบ 20 
ป ภายใตชื่อ Sinbyushin ระหวาง 2 – 4 ก.พ. 61 ทาง
ตะ วันออกของ เ มื อ ง  Pathein (Bassein) เพื่ อปรั บปรุ ง
ความสามารถในการรบรวมและการประสานงานระหวางเหลา
ทัพ มีทหารเขารวมฝก 8,000 คน ใชอาวุธจริง ใชอากาศยาน
แบบปกนิ่ง และปกหมุน และยุทโธปกรณของกองทัพเรือ ฝก
ยกพลข้ึนบกโดยเรือ LCM รวมกับทหารราบและรถถังหลัก 
นอกจากนี้ยังมีการขามแมน้ํา ภารกิจการชวยเหลือและกูภัย 
ระบบเรดารแจงเตือนภัย และอื่น ๆ / Jane’s – 7 ก.พ. 61 
กองทัพเรือเวียดนามประจําการเรือฟริเกตติดอาวุธนําวิถี
ชั้น Gepard 3.9 (Project 11661E) เพ่ิมอีก 2 ลํา รวมเปน 
4 ลํา โดยจัดพิธีประจําการ ณ ฐานทัพเรือ Cam Ranh Bay 
เรือมีระวางขับน้ํา 2,100 ตัน ยาว 102.2 ม. กวาง 13.1 ม. กิน
น้ําลึก 5.3 ม. ใชเครื่องยนต Gas-turbine 2 เครื่องยนต และ
เครื่องยนตดีเซลแบบ CODOG 1 เครื่องยนต ความเร็วสูงสุด 
26 นอต พิสัยทําการ 5,000 ไมลทะเลที่ความเร็ว 10 นอต มี
ความสามารถในการทําสงครามตอตานเรือดําน้ํา (ASW) ติดตั้ง
โซนาร Ox Yoke และบรรทุกเฮลิคอปเตอรสนับสนุนภารกิจ 

เคร่ืองบิน Boeing 737-2X9 
/ Jane’s 

ภาพบรรยากาศการฝก Sinbyushin 
/ Myanmar News Agency 

เรือชั้น Gepard 3.9  
/ Zelenodolsk 
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ASW 1 ลํา ติดตั้งแทนยิงจรวด 4 ทอยิง 2 ชุด สําหรับตอตาน
เรือผิวน้ําระยะ 130 กม. ติดตั้งปนเรือ AK-176-Series ขนาด 
76.2 มม. 1 กระบอก ระบบปองกันระยะประชิด 3M-89E 
Palma 1 ระบบ / Jane’s – 7 ก.พ. 61  
กองทัพเรือไทยเตรียมจัดหาเคร่ืองบินตรวจการณทางทะเล 
CN-235-220 MPA จาก PTDI จํานวน 3 ลํา โดยอยูระหวาง
ข้ันตอนการเตรียมการเจรจา คาดวาจะลงนามสัญญาจัดหา
ภายในป 61 นี้ สามารถปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการตรวจการณ
ทางทะเลของกองทัพเรือไทย การตอตานสงครามเรือดําน้ํา 
และผิวน้ํา เครื่องบินรุนนี้ ที่ผลิตลาสุดเปนของกองทัพเรือ
อินโดนีเซีย ติดตั้งเรดารตรวจการณทางทะเล APS-143C(V)3 
OceanEye แ ล ะ ร ะ บ บ  Star SAFIRE III Gyro-stabilised 
EO/IR ใชเครื่องยนต Turboprop 2 เครื่องยนต ความเร็ว
สูงสุด 230 นอต คาดวาจะเขาประจําการในฝูงบิน 102 กอง
การบินทหารเรือ ณ สนามบินอูตะเภา / Jane’s – 7 ก.พ. 61 
กองทัพอากาศเมียนมาจะไดรับเคร่ืองบินโจมตีเบา/ฝกขั้น
สูง Yakovlev Yak-130 ‘Mitten’ ล็อตท่ี 2 จํานวน 6 ลํา 
ในปลายปน้ี หลังจากรัสเซียสงมอบเครื่องบินล็อตแรกจํานวน 
6 ลํา เม่ือเดือน ธ.ค. 60 ที่ผานมา โดยกองทัพอากาศเมียนมา
จะใช เครื่องบินรุนนี้ เปนหลักในการฝกนักบินรบรุนใหม 
สนับสนุนภารกิจของกองกําลังภาคพื้นในภารกิจตอตานการกอ
ความไมสงบในประเทศ กองทัพอากาศเมียนมาใชเวลาใน
การศึกษา 3 ปกอนตัดสินใจลงนามจัดหาเครื่องบินล็อตแรก
เม่ือเดือน มิ.ย. 58 มูลคาลําละประมาณ 15 ลานดอลลารสหรฐั 
/ Jane’s – 8 ก.พ. 61 

เคร่ืองบิน CN-235-220 / flickr 

Yakovlev Yak-130 / wikipedia 

Palma / roe.ru 
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ST Kinetics สิ ง ค โ ป ร นํ า เ ส น อ ชุ ด อุ ป ก ร ณ  ARIELE 
ประจําตัวทหารนํ้าหนักเบา และ Exosuit ชุดเสริมโครงสราง
ชวยผอนน้ําหนักใหพลเดินเทาไดถึงรอยละ 80 ในขณะยืนหรือ
นั่งคุกเขา แตไมเหมาะสําหรับว่ิงเนื่องจากการถายโอนน้ําหนัก
จะตองสัมผัสพื้นตลอด นอกจากนี้ ยังมีแวนตาสนาม SHADES 
ที่สามารถใชงานดานยุทธวิธีรับขอมูลจาก UAV หรือ UGV หรือ
จากอุปกรณตรวจจับอื่น ๆ ได / Jane’s – 9 ก.พ. 61 

อากาศยานไรคนขับลาดตระเวน Wing Loong แบบ
เพดานบินสูงและบินไดนานของจีน เปดตัวคร้ังแรกในงาน 
Singapore Airshow 2018 ผลิตและพัฒนาโดยสถาบัน 
CADI ของ AVIC Wing Loong I ยาว 9 ม. สูง 2.8 ม. ปกกวาง 
14 ม. น้ําหนักว่ิงข้ึนสูงสุด 1,200 กก. น้ําหนักบรรทุก 200 กก. 
สวน Wing Loong II ยาว 11 ม. สูง 4.1 ม. ปกกวาง 20.5 ม. 
น้ําหนักว่ิงข้ึนสูงสุด 4,200 กก. น้ําหนักบรรทุก 200 กก. 
น้ําหนักบรรทุกภายนอก 480 กก. บรรทุกน้ํามันเชื้อเพลิงได 
2,035 กก. บินไดนาน 20 ชม. สามารถติดตั้งจรวด Blue 
Arrow 7 จรวด Blue Arrow 9 ลูกระเบิด LS-6-50 และจรวด
อากาศสูพื้น TL-2 / Jane’s – 5 ก.พ. 61  
ก อ ง ทั พ เ รื อ จี น เ ป ด ตั ว เ รื อ ชั้ น  Dongdiao (Type 
815/815A) ลําท่ี 9 เม่ือ 3 ก.พ. 61 ณ อูตอเรือ Hudong-
Zhonghua ในเมืองเซ่ียงไฮ เรือลําแรก (Type 815) นั้น เขา
ประจําการในกองทัพเรือจีนเม่ือป พ.ศ. 2542 ตอมาเรือลําที่
สอง (Type 815A) เขาประจําการในป พ.ศ. 2553 หลงัจากนั้น 
เรือ 7 ลําตอมา (Type 815A) ทยอยเปดตัว/เขาประจําการ

ASEAN +6 Defence News 

Exosuit / Jane’s 

Wing Loong I / Jane’s 

Wing Loong II / Jane’s 

เรือชั้น Dongdiao / Jane’s 
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ภายใน 4 ปที่ผานมานี้ เรือมีขนาด 6,100 ตัน เปนเรือที่มีความ
โดดเดนเนื่องจากมีเสาขนาดใหญ มีเสนผานศูนยกลาง 6-8 ม. 
สําหรับติดตั้งจานเสาอากาศติดตอสื่อสาร เรดาร และอื่น ๆ อยู
บนเรือ / Jane’s – 5 ก.พ. 61 
อินเดียประสบความสําเร็จในการทดสอบขีปนาวุธพิสัยใกล 
Agni I ในโหมดการปฏิบัติการ เม่ือ 6 ก.พ. 61 ที่ผานมา ณ 
เกาะ Abdul Kalam ทางตะวันออกของประเทศ มีความยาว 
15 ม. บรรทุกหัวรบจําลองที่มีน้ําหนัก 1,000 กก. ยิงจากแทน
ยินเคลื่อนที่ พิสัยปฏิบัติการ 900 กม. ไปยังเปาหมายที่อยูใน
อาวเบงกอลไดอยางแมนยํา ขีปนาวุธตระกูล Agni I – Agni V 
เปนแบบ 3-stage สามารถยิงไดจาก Platform ทางอากาศ ใน
ทะเล และบนบก / Jane’s – 7 ก.พ. 61 
กองทัพอากาศจีนสงเคร่ืองบินขับไลขั้นสูง Sukhoi Su-35 
‘Flanker-E’ เข า ร วมรบ /ลาดตระ เวนในทะ เล จีน ใต  
กระทรวงกลาโหมจีนกลาวเม่ือ 7 ก.พ. 61 โดยไมเปดเผย
จํานวน และหวงเวลา นับเปนครั้งแรกที่จีนใช Su-35 ปฏิบัติ
ภารกิจในภูมิภาค จีนลงนามจัดหาเครื่องบิน Su-35 จํานวน 24 
ลํา จากรัสเซียเม่ือเดือน พ.ย. 58 เปนรุนปรับปรุงยุคที่ 4++ ซ่ึง
มีคุณลักษณะและศักยภาพใกลเคียงเครื่องบินขับไลยุคที่ 5 
มูลคา 83 ลานดอลลารสหรัฐตอลํา สงมอบลําแรกเม่ือเดือน 
ธ.ค. 59 มีความเร็ว 2.25 มัค ที่ความสูง 11,000 ม. อัตราการ
ไตระดับ 16,800 ม./นาทีที่ระดับน้ําทะเล น้ําหนักบรรทุก 
8,000 กก. พิสัยทําการไกลสุด 1,529 กม. ที่ระดับน้ําทะเล / 
Jane’s – 8 ก.พ. 61 
 

Agni I / wikipedia 

Sukhoi Su-35 / militaryfactory 
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 Wisdom Technology บริษัทรวมทุนจีน-อิตาลีพัฒนา
อากาศยานไรคนขับปกหมุน Spider 103 เปดตัวในงาน 
Singapore 2018 ใชปฏิบัติภารกิจทางทหาร การคนหาและ
กูภัย และภารกิจที่เกี่ยวของกับการรักษาความปลอดภัย มี
ความยาว 1.2 ม. สูง 0.8 ม. กวาง 0.6 ม. น้ําหนักว่ิงข้ึนสูงสุด 
65 กก. (รวมน้ําหนักเชื้อเพลิง 30 กก. และ Payload 7 กก.) 
ความเร็วสูงสุด 90 กม./ชม. ออกแบบใหมีเพดานบินสูงและบิน
ไดนาน ใชงานไดในหลายสภาพแวดลอม บินไดไกล 50 กม. 
จากจุดควบคุม / Jane’s – 8 ก.พ. 61 
เคร่ืองบินลําเลียง C-2 ELINT ของบริษัท KHI ญ่ีปุน ขึ้นบิน
คร้ังแรก เม่ือ 8 ก.พ. 61 เครื่องบินรุนนี้ออกแบบมาเพื่อรองรับ
ภารกิจการใชระบบอิเล็กทรอนิกส มีความแตกตางจาก
เครื่องบินลําเลียงทั่วไป มีสวนที่ยื่นออกจากตัวเครื่องบินทั้ง
ดานบน ดานขาง และสวนหาง สวนที่ติดตั้งเสาอากาศมี
ลักษณะเปนกระเปาะกลม และมีเสาอากาศติดตั้งอยู เปน
จํานวนมาก / Jane’s – 9 ก.พ. 61 

 BAE Systems ร วม ทีมกับ  Ignition เข าร วมประ มูล
โครงการ Air Combat Capability (ACCaP) เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการฝกข้ันสูงของกองทัพอากาศเบลเยียม รวมทั้งการ
พัฒนาศูนยฝกอบรมติดตั้งโครงขายการฝกจําลองเสมือนจริง 
ซ่ึงจะชวยใหเบลเยียมเปนผูนําดานการวิจัยและพัฒนา การ 
บูรณาการ และการจัดฝกอบรมข้ันสูง / Jane’s – 7 ก.พ. 61 
 

World Defence News 

อากาศยานไรคนขับปกหมุน  
Spider 103 / Jane’s 

เคร่ืองบินลําเลียง C-2  
/ wikipedia 

ขีปนาวุธพิสัยใกล บรรทุกบนรถฐาน
ยิง 6 คัน / Jane’s 



 

หนาที ่7 ของ 7 หนา 
 

 

ฝายวิเคราะหเทคโนโลยีปองกันประเทศ 
สถาบันเทคโนโลยีปองกนัประเทศ (องคการมหาชน) 

เกาหลีเหนือเปดตัวขีปนาวุธพิสัยใกลเปนคร้ังแรก ติดต้ังบน
รถฐานยิงลอยาง ซึ่งคลายกับ 9K720 Iskander-M ของ
รัสเซีย ในการแสดงสวนสนามครบรอบ 70 ป การกอตั้ง
กองทัพประชาชนเกาหลี เม่ือ 8 ก.พ. 61 ณ กรุงเปยงยาง และ
เปดตัวขีปนาวุธขามทวีป Hwaseong-14 และ Hwaseong-15 
เปนครั้งแรกดวย Hwaseong-15 จํานวน 4 ระบบ ติดตั้งบน
ฐานยิงลอยาง 18X18 นอกจากนี้ ยังเปดตัวยุทโธปกรณหลาย
แบบไดแก รถถังหลัก Songun-ho II รถถังหลัก Pokpung-ho 
IV ยานเกราะลอยางลําเลียงพล M-2010 แบบ 6X6 และ 8X8 
เปนตน / Jane’s – 9 ก.พ. 61 

Hwaseong-15 / Jane’s 

Hwaseong-14 / Jane’s 


