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ตัวอยางภาพ รถสายพานลําเลียง M113 

 
ตัวอยางภาพ เฮลิคอปเตอรโจมตี Bell AH-1F Cobra 

กองทัพอากาศฟลิปปนสจะไดรับบริจาค
รถสายพานลําเลียง M113 จํานวนหน่ึงและ
เฮลิคอปเตอรโจมตี Bell AH-1F Cobra  
2 ลํา จากจอรแดน โดยยังไมทราบรุนและ
จํานวนของ M113 ที่จะไดรับ แตคาดวา
นาจะไดรับมากกวา 60 คัน ทั้งนี้ ในปจจุบัน

กองทัพอากาศฟลิปปนสยังไมมีเฮลิคอปเตอร
โจมตีประจําการ มี เพียงเฮลิคอปเตอร
ลาดตระเวนติดอาวุธ Boeing MD 520MG 
Defender ข อ ง ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า  แ ล ะ 
AgustaWestland AW109 ข อ ง อิ ต า ลี  / 
armyrecognition 

 
ตัวอยางภาพ เคร่ืองบินลาดตระเวนทางทะเล Do 228 

สหรัฐอ เม ริกาสนับส นุนเ งิน ทุนช วย
ปรับปรุงเคร่ืองบินลาดตระเวนทางทะเล 
Do 228 ของกองทัพเรือไทย โดยมีแผน
ปรับปรุงรวมระหวางกองบัญชาการระบบ
อากาศนาวี และกองทพัเรือสหรัฐฯ เครื่องบิน
ลํานี้ผลิตจากเยอรมนี กองทัพเรือไทยจัดหา
เขาประจําการรวมทั้งสิ้น 7 ลํา ใชในภารกิจ

22 - 28 เมษายน 2561 
 

ฝายวิเคราะหเทคโนโลยีปองกันประเทศ สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) 
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ลาดตระเวนทางทะเลระยะปานกลาง เฝา
ตรวจยามฝง ลําเลียงผูปวย คนหาและกูภัยใน
ทะ เล  และตรวจการณ ในน านน้ํ า เ ขต
เศรษฐกิ จ จํ า เพาะ  ( EEZ) โดยแผนการ
ปรับปรุงจะรวมถึงการติดตั้งระบบตรวจจับ 
Multimode Radar ใหมที่ มีระยะตรวจจับ
ต่ําที่สุดที่ 160 ไมลทะเล ติดกลอง EO/IR 
ใหมแบบมีระบบรักษาสมดุล 5 แกนติดตั้ง
แบบ Multipayload ชุดระบบสื่อสารใหม
ประกอบดวยวิทยุสื่อสารนอกระยะสายตา 
และ Datalink / royalmalaysiannavy 

 
ตัวอยางภาพ เรือฝก KD Gagah Samudera  

เลขเรือ 271 

กองทัพเรือมาเลเซียจัดพิธีประจําการเรือ
ฝกใหม 2 ลํา ณ ฐานทพัเรือ Lumut เม่ือ 26 
เม.ย. 61 ชื่อเรือ KD Gagah Samudera และ 
KD Teguh Samudera เลข เรื อ  271 และ 
272 ตามลําดับ เรือมีความยาว 76 ม. กวาง 
11 ม. กินน้ําลึก 3 ม. ระวางขับน้ําประมาณ 
1,270 ตัน ความเร็วสูงสุด 20 นอต ปฏิบัติ
ภารกิจไดนาน 21 วัน ที่ความเร็ว 12 นอต 
พิสัยทําการ 2,500 ไมลทะเล ติดตั้งปนใหญ
กล MSI-Defence Seahawk DS-30M ขนาด 
30 มม. ของสหราชอาณาจักร จํานวน 1 
กระบอก ปนกลขนาด 7.62 มม. จํานวน 2 
กระบอก และใช ระบบควบคุมการยิ ง 
Sumsung/Thales เ ช น เ ดี ย ว กั บ  Radar 
ระบบนํารอง และระบบสื่อสาร ดานทายมี
ดาดฟารือสามารถลงจอดเฮลิคอปเตอรขนาด
กลาง มีเรือยางทองแบน สามารถใชปฏิบัติ
ภารกิจตรวจการณ คนหา และกูภัยทางทะเล
ไดดวย / malaysiannavy 
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ตัวอยางภาพ เคร่ืองบินขับไล F-35A 

การส่ังซื้อเคร่ืองบินขับไล F-35A จํานวน 
40 ลํา ของเกาหลีใตอยูภายใตกระบวนการ
ตรวจสอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใน ซ่ึงเชิญอดีต ผบ.เหลาทัพของเกาหลี
ใตเขามาใหความเห็นในขอสงสัยในข้ันตอน
การจัดหา ทั้งนี้ เม่ือ ก.ย. 56 เครื่องบิน F-15 
Silent Eagle แบบตรวจจับไดยาก ถูกระบุวา
เปนตัวเลือกที่ดีกวา ใชงบประมาณ 7,400 
ลานดอลลารสหรัฐ ในการจัดหา 60 ลํา เหนือ
คูแขงอยางบริษัท Lockheed Martin และ 
Eurofighter หลังจากนั้น 2 สัปดาห มีการ
เปลี่ยนแปลงจาก F-15 เปน F-35A ซ่ึง ผบ.
ทอ.เกาหลีใตใหเหตุผลวา F-15 ไมไดทําให
เกาหลีใตมีศักยภาพเหนือกวาเกาหลีเหนือ 
และในเดือน มี.ค. 57 มีการลงนามจัดหา

เครื่องบินขับไล  F-35A จํานวน 40 ลํา / 
defense news 
ประธานาธิบดีจีนย้ําความจําเปนในการ
ควบคุมเครือขายอินเทอรเน็ตเพ่ือรักษา
ความม่ันคงและเสถียรภาพของชาติ ในการ
ประชุมดานความม่ันคงทางไซเบอร ในกรุง
ปกกิ่ง จีนจําเปนตองเพิ่มการควบคุมการ
เผยแพรเนื้อหาบนเครือขายอินเทอรเนต ไม
สามารถปลอยใหอินเทอร เน็ตกลายเปน
เครื่องมือสําหรับการกระจายขอมูลที่เปน
อันตราย  และขาวลือที่กอให เกิดปญหา
วุนวายในสังคมได ทั้งนี้ จีนไดแสดงบทบาท
เปนผูนําระดับโลกในการกําหนดกฎระเบียบ
และการปราบปรามผูผลิตและเผยแพร
เนื้อหาในสื่อออนไลนอยางจริงจัง ตั้งแตป 60 
/ Xinhua 
เรือบรรทุกเคร่ืองบินลําท่ีสองของจีนอาจ
เร่ิมทดสอบการเดินเรือเปนคร้ังแรก รายงาน
เม่ือ 24 เม.ย.61 มีการเปดเผยภาพถายทาง
อินเทอรเน็ตของจีนหลายเว็บไซตวา เรือ
บรรทุกเครื่องบินลําที่สองของจีน ซ่ึงจีน
ออกแบบและตอเองในประเทศ  ได เดิน
ทางออกจากอูที่เมืองตาเลี่ยน ที่ตั้งอยูทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของจีน โดยไมทราบวา

ASEAN +6 Defence News 
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มีจุดมุงหมายไปยังแหงใด สันนิษฐานวาอาจ
เปนการทดสอบการเดินเรือเปนครั้งแรก
เนื่องจากวันที่ 23 เม.ย. 61 เปนวันครบรอบ
ปที่ 69 ของกองทัพเรือจีน โดยเรือบรรทุก
เครื่องบินดังกลาวใช เครื่องบินขับไลแบบ 
Shenyang J -15 เ ป น เ ค รื่ อ ง บิ น ห ลั ก  / 
reuters 
การประชุมสุดยอดของผูนําเกาหลีเหนือ
และผูนําเกาหลีใต เม่ือ 27 เม.ย.61 ตั้งแต 
07.30 น. ที่อาคาร Peace House ในหมูบาน
ปนมุนจอม เขตปลอดทหารระหวางสอง
เกาหลี (DMZ) โดยผูนําทั้งสองไดเดินขาม
แดนของกันและกันเพื่อแสดงใหเห็นถึงการ
เยี่ยมเยือน โดยบรรยากาศเปนไปอยางกันเอง
และอบอุน มีหารือในประเด็นสําคัญตาง ๆ 
อาทิ การยืนยันที่จะปลดอาวุธนิวเคลียร และ

ยุติการยั่วยุและการไมใชกําลังระหวางกัน 
โดยจะปฏิบัติตามขอตกลงอยางเครงครัด 
การพัฒนาความสัมพันธระหวางเกาหลีเหนือ 
- เกาหลีใต การสรางสันติภาพที่ถาวร รวมทั้ง
ความเปนไปไดในการสรางรถไฟความเร็วสูง
เชื่อมโยงเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต และการ
รวมปลูกตนไมแหงสันติภาพรวมกัน โดยทั้ง
สองฝายเห็นพองจะใหมีการหารือระดับ
เจาหนาที่ระหวางกันตอไป และหากบรรลุ
ขอตกลงสุดทาย (Final Agreement) ผูนํา
ทั้งสองประเทศจะพบหารือกันอีกครั้ง เพื่อลง
นามขอตกลงและออกแถลงการณรวมกัน 
ทั้งนี้ นายคิมจองอึนเปนผูนําเกาหลีเหนือคน
แรกที่ เ ยื อนเกาหลี ใต ตั้ งแตการสู รบใน
สงครามเกาหลี (ระหวางป พ.ศ. 2493 - 
2496) สิ้นสุดลง / reuters 

 
ตัวอยางภาพ เคร่ืองบินขับไล Tornado 

เคร่ืองบินขับไล Tornado จะยังคงทําการ
บินตอไป มีรายงานจากกระทรวงกลาโหม
เยอรมนีระบุความเสี่ยงในการคงสภาพการ
บินของเครื่องบินขับไล Tornado ที่มีอายุ
การใชงานหลายสิบปอยางชัดเจน แตรัฐบาล
เยอรมนียังไมเรงหาอากาศยานแบบใหมมา
ทดแทนที่มีอยู 90 ลํา ซ่ึงไดรับการประเมินวา
จะใช งานไปจนถึงป  พ.ศ.2578 จะเปน

World Defence News 
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ระยะเวลาถึง 55 ป ในการใชอากาศยาน 
Tornado ทั้งนี้ เครื่องบินรุนนี้ เกิดข้ึนจาก
ความรวมมือของ 3 ประเทศ คือ เยอรมนี 
อังกฤษ และอิตาลี โดยอิตาลีมีแผนที่จะปลด
ประจําการอากาศยาน Tornado ในป พ.ศ.
2570 และอังกฤษวางแผนที่จะทดแทนดวย
เครื่องบินขับไล Eurofighter Typhoon และ
เครื่องบินขับไล F-35 / defense news 
บริษัทผูผลิตโดรนประเทศตุรกีพัฒนา 
ทุนระเบิดแบบเคลื่อนท่ี (Mobile Naval 
Mine) เปนความร วมมือระหว างบริ ษัท 
Albayrak Savunma แ ล ะม ห า วิ ท ย า ลั ย
เทคนิค  Karadeniz ทุนระเบิดนี้ มีรูปร าง
คลายปลากระเบนสรางข้ึนจากไทเทเนียม
และอลู มิ เนียม  มีกลองสองตัวติดตั้ ง ใน
ตําแหนงเบาตาของปลากระเบน ความเร็ว
เดินทางใตน้ํา 5.5 นอต ตอเนื่อง 12 ชม. 
ปฏิบัติภารกิจสอดแนมหรือจูโจม บรรทุกวัตถุ
ระเบิด ควบคุมผานคลื่นเสียงที่ผานการ
เขารหัสความปลอดภัย สามารถเกาะติดกับ
เรือของฝายศัตรูดวยแมเหล็กไฟฟา การ
ระเบิดควบคุมผานสถานีภาคพื้นระยะไกล มี 
Sleep Mode ซอนตัวอยูที่กนทะเล มีระบบ

ปองกันตัวเองจากปลานักลาและสัตวอื่นที่มี
แมเหล็กไฟฟาและสัญญาณคลื่นอัลตราซาวด 
บริษัทไดดําเนินโครงการมากวา 2 ป และจะ
นําเสนอตอสาธารณชนภายใน 3 เดือน / 
defense news 
กอง ทัพบกสห รัฐอ เม ริก าระ งับก าร
ประจําการเฮลิคอปเตอร Apache AH-64E 
จาก Boeing เนื่องจากยังไมม่ันใจในความ
คงทนของชิ้นสวนน็อตแบบ “Strap Pack 
Nut” สําหรับ “ความปลอดภัยวิกฤต” พล
จัตวา โธมัส ทอดด ใหขอมูลยืนยันเม่ือ 19 
เม.ย.61 วาเกิดการผุกรอนสืบเนื่องจากสภาพ
อากาศและความเครียดที่เกิดข้ึนบนชิ้นสวนนี้ 
เปนสวนที่ยึดติดอยูกับโบลตที่รอยผานใบพัด
ของเฮลิคอปเตอร ทําใหมีความเสี่ยงอันตราย
สูงมาก โดยบริษัท Boeing ไดออกแบบใหม
ตั้งแต 6 เดือนกอนอยางกระตือรือรน แต
กองทัพบกสหรัฐฯ ก็ยังไมมีความม่ันใจพอตอ
ประสิทธิภาพของน็อตแบบใหม จึงตองการ
ใหทดสอบโดยละเอียด และหวังวาเม่ือผาน
ความนาเชื่อถือแลว จะทําการเปลี่ยนน็อต 
Strap pack nut ใหม ใหกับฝูงบิน Apache 
โดยเร็ว / defense news

 


