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�เวียดนามแสดงความมุ!งม่ันท่ีจะส!งออก
ยุท โธปกรณ.ทางทหาร ในงาน  Indo 
Defence 2018 พลตรี Doan Hung Minh 
รัฐมนตรีช�วยว�าการกระทรวงกลาโหม
เ วียดนาม กล� าวว� า  ถือ เป:นค ร้ังแรกที่
เ วียดนามจัดแสดงยุทโธปกรณ�ด�านการ
ป�องกันประเทศในต�างประเทศ โดยมีความ
มุ�งม่ันและพร�อมที่จะส�งออกยุทโธปกรณ�
ทางทหารในบางประเภท และพร�อมที่จะให�
ความร�วมมือกับลูกค�า / Jane’s 360 –  
7 พ.ย. 61 

 
ตัวอย�างภาพ Oerlikon Skyshield 

(rheinmetall-defence.com) 

�กองทัพอากาศอินโดนีเซียจัดหาระบบ
ป5องกันภัยทางอากาศพิสัยใกล9 Oerlikon 
Skyshield เพ่ิมเติมจากบริษัท 
Rheinmetall เป:นระบบที่ 2 ซ่ึงมีกําหนด
เร่ิมส�งมอบในป[ 62 โดยบริษัทฯ ไม�เป_ดเผย
รายละเอียดในสัญญา ระบบ Oerlikon 
Skyshield เข�าประจําการในหน�วยกอง
กําลังพิเศษ PASKHAS ของอินโดนีเซีย 
สามารถป�องกันภัยคุกคามระดับต่ําจาก
อาวุธของอากาศยานไร�คนขับ หรือ UAV 
เ ฮ ลิ ค อ ป เ ต อ ร�  แ ล ะ เ ค ร่ื อ ง บิ น โ จ ม ตี
ภาคพื้นดิน มีระบบเรดาร�ติดตามและค�นหา
เป�าหมาย ติดตั้งปhนขนาด 35 มม. สามารถ
ยิงกระสุนแบบ AHEAD ได� / Jane’s 360 
– 9 พ.ย. 61 

�บริษัท PT Pindad ของอินโดนีเซียมอง
หา โอกาสส! ง ออกรถถั ง ขนาดกลาง 
Kaplan MT รุ!นใหม! พัฒนาโดย PT 
Pindad ของอินโดนีเซีย และ FNSS 

4 – 10 พฤศจิกายน 2561 
 

ฝpายวิเคราะห�เทคโนโลยีป�องกันประเทศ สถาบันเทคโนโลยีป�องกันประเทศ (องค�การมหาชน) 

ASEAN Defence News 
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Savunma Sistemleri ซ่ึงเป:นบริษัทร�วม
ทุนระหว�างตุรกีและสหราชอาณาจักร โดย
ขณะนี้รถถังอยู�ระหว�างกระบวนการขอ
ใบรับรอง คาดว�าจะได�ภายในสิ้นป[ 61 นี้ 
เจ�าหน�าที่ของบริษัทฯ กล�าวในงาน Indo 
Defence 2018 ว�าฟ_ลิปป_นส� บังกลาเทศ 
และบรูไน แสดงความสนใจจะจัดหารถถัง
ขนาดกลางน้ําหนัก 35 ตัน มากกว�าการ
จัดหารถถังหลัก เนื่องจากสะดวกในการ
เคลื่อนย�ายและเข�าประจําการในฐานทัพ 
ทั้งนี้ กองทัพบกอินโดนีเซียมีความต�องการ
รถถัง Kaplan MT จํานวน 400 คัน เพื่อ
ทดแทนรถถังเบา AMX-13 ของฝร่ังเศสที่
ประจําการอยู�มากกว�า 300 คัน / Jane’s 
360 – 9 พ.ย. 61 

�บริษัท KAI ของเกาหลีใต9ได9รับสัญญา 
จากกองทัพอากาศอินโดนีเซีย มูลค!า 89 
ล9านดอลลาร.สหรัฐ เพื่อจัดหาเคร่ืองบินฝvก

พื้นฐาน KT-1B Woong-Bee จํานวน 3 ลํา 
มีกําหนดส�งมอบภายใน 28 เดือน และ
ปรับปรุงเคร่ืองบินขับไล�/ฝvกข้ันสูง T-50i 
Golden Eagle โดยติดตั้งระบบเรดาร� และ
ปhนเพิ่มเติม มีกําหนดส�งมอบภายใน 25 
เดือน ทั้งนี้ การลงนามสัญญาฉบับนี้เกิดข้ึน
ในงาน Indo Defence 2018 ณ กรุง
จาการ�ตา ประเทศอินโดนีเซีย / Jane’s 
360 – 9 พ.ย. 61 

 
ตัวอย�างภาพ KT-1B Woong-Bee 

(Wikipedia.org)  

�กองทัพเรือออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา
ร!วมกันทดสอบระบบเ ช่ือมโยงข9อมูล
เครือข!าย CEC แบบ Real-time เปZนคร้ัง
แรก โดยทดสอบบริเวณนอกชายฝ{|งของ

เกาะฮาวาย กองทัพเรือออสเตรเลียใช�เรือ
พิ ฆ า ต ป� อ ง กั นภั ย ท า งอ าก าศ  HMAS 
Hobart เชื่อมโยงข�อมูลที่มีความปลอดภัย
กับเรือพิฆาต USS John Finn ชั้น Arleigh 

ASEAN+6 Defence News 
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Burke ของกองทัพเรือสหรัฐฯ ทั้งนี้ เรือ 
HMAS Hobart ของออสเตรเลียถือเป:นเรือ
ลําแรกนอกเหนือจากกองทัพเรือสหรัฐฯ ที่
ได�ติดตั้งระบบ CEC ในการทดสอบและการ
เชื่อมโยงข�อมูลระหว�างกันเป:นข้ันตอนที่
สําคัญ และเป:นการเพิ่มขีดความสามารถใน
การปฏิ บัติภารกิจร�วมกันในทะเลของ
กองทัพเรือทั้งสองประเทศ / Jane’s –  
5 พ.ย. 61 

�บริษัท CASIC ของจีน จัดแสดงระบบ
ต!อต9านเรือความเร็วเหนือเสียง CM-401 
ในงาน Airshow China 2018 ณ เมืองจูไห� 
ป ร ะ เ ท ศ จี น  โ ด ย ร ะ บ บ  CM-401 มี
ความสามารถในการต�อต�านเรือขนาดกลาง 
กองเรือรบ และสิ่งปลูกสร�างนอกชายฝ{|งได�
อย�างแม�นยําและรวดเร็ว ยิงจากรถบรรทุก 
(TEL) ทําลายเป�าหมายในระยะ 15 – 290 
กม. ความเร็วเฉลี่ย 4 – 6 มัค / Jane’s 
360 – 8 พ.ย. 61 

�อากาศยานไร9คนขับ Wing Loong II 
ของจีนเข9าประจําการในกองทัพอากาศ
จีนแล9ว กองทัพอากาศจีนนําอากาศยานไร�
คนขับที่มีเพดานบินปานกลางและบินได�
นาน ใช�ชื่อ Gongji-2 หรือ GJ-2 มาจัด

แสดงในงาน Airshow China 2018 
เคร่ืองบินลํานี้ พัฒนาและผลิตโดยบริษัท 
CAC ในเครือ AVIC ของจีน มีน้ําหนัก
บรรทุกได�มากกว�า GJ-1 ลําที่นํามาจัดแสดง
ไม�มี Winglet และมีตําบลติดอาวุธที่ใต�ป[ก
ข�างละ 1 จุด / Jane’s  360 – 8 พ.ย. 61 

�บริษัท CASC ของจีน ทดสอบระบบ
จรวดนําวิถีต!อต9านรถถัง TL-4 ATGW รุ!น
ใหม!ล! า สุด  โดยบริ ษัทฯ กล� าวในงาน 
Airshow China 2018 ว�าประสบ
ความสําเร็จในการทดสอบระบบ TL-4 โดย
ใช�จรวดจํานวน 40 ลูก ทําลายเป�าหมายที่
วางไว� แท�นยิงจรวดมีความยาว 1.2 ม. 
กว�าง 17.4 ซม. และสูง 17.8 ซม. น้ําหนัก
ของระบบรวมลูกจรวด 28.5 กก. วางอยู�
บนขาตั้ง 3 ขา ใช�กําลังพล 3 คน ในการ
เคลื่อนย�าย ใช�ระบบนําวิถีในการทําลาย
เป�าหมายในระยะ 0.5 – 6 กม. / Jane’s 
360 – 8 พ.ย. 61 

�จีนเปeดเผยระบบป5องกันภัยทางอากาศ
พิสัยใกล9พ้ืนสู!อากาศ FM-2000 รุ!นใหม! 
ในงาน Airshow China 2018 ระบบนี้
ออกแบบมาสําหรับการปกป�องหน�วยยาน
เกราะ และสิ่งปลูกสร�างที่สําคัญจากการ
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โจมตีทางอากาศ และอาวุธที่มีความแม�นยํา
สูง สามารถต�อต�านเคร่ืองบินป[กนิ่งและป[ก
หมุน จรวดอากาศสู�พื้น และจรวดร�อนได� มี
ความสามารถต�อต�านการรบกวนสัญญาณ 
สามารถทําลายได�มากกว�า 1 เป�าหมาย 
พิสัยทําการสูงสุด 15 กม. สามารถยิง
เป�าหมายในระยะความสูงที่ 10 ม. ถึง 10 
กม. / Jane’s 360 – 9 พ.ย. 61 

�บริษัท Norinco แสดงรถ ATV แบบ 
6X6 Lynx รุ!นใหม! ในงาน Airshow 
China 2018 โดย 1) รุ�น 6X6 SGM ใช�พล

ประจํารถ 3 คน ติดตั้งปhนไรเฟ_ลขนาด 120 
มม. ระยะยิงไกลถึง 13.5 กม. 2) รุ�น 6X6 
Self-propelled Mortar ใช�พลประจํารถ 
2 คน ติดตั้งปhนครกขนาด 120 มม. หรือ 
82 มม. และติดตั้งระบบควบคุมการยิงแบบ
ดิจิทัล และ 3) รุ�น 6X6 MRL ใช�พลประจํา
รถ 2 คน ติดตั้งแท�นยิงจรวดหลายลํากล�อง
ดัดแปลง Type 63 ขนาด 107 มม. 12 ท�อ
ยิง (2X6) สามารถบรรทุกลูกจรวดขนาด 
107 มม.  ได�  12 ลูก และติดตั้ งระบบ
ควบคุมการยิงแบบดิจิทัล / Jane’s 360 – 
9 พ.ย. 61 

 
ตัวอย�างภาพ CH-53E Super Stallion 

(Wikipedia.org) 

�ก อ ง ทั พ เ รื อ ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า จั ด ห า
เฮลิคอปเตอร.จํานวน 2 ลํา จากบริษัท 
Sikorsky มูลค!า 717 ล9านดอลลาร.สหรัฐ 

บริ ษัทแถลง เ ม่ื อ  5  พ .ย .  61  ว� า เป: น 
เฮลิคอปเตอร� CH-53E Super Stallion 
และเฮลิคอปเตอร�หนัก MH-53E Sea 
Dragon ในสัญญาจัดหารวมการซ�อมบํารุง 
อะไหล� และการบริการเป:นระยะเวลา 4 ป[ 
/ Jane’s 360 – 8 พ.ย. 61 

�กองทัพเรือไต9หวันประจําการเรือฟริเกต 
ติดอาวุธนําวิถีช้ัน Cheng Kung จํานวน 
2 ลํา เ ม่ือ 8 พ.ย .  61 ณ ฐานทัพเ รือ 
Zuoying ทางตอนใต�ของเมืองเกาสุยง เรือ

World Defence News 
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ทั้งสองคือ PFG-1112 Ming Chuan และ 
PFG-1115 Feng Chia นับเป:นเรือฟริเกต
ลําที่ 9 และ 10 ที่อยู�ในชั้นเดียวกันของ
กองทัพเรือไต�หวัน ใช�ปฏิบัติภารกิจในการ
ลาดตระเวนในช�องแคบไต�หวัน เรือทั้ง 2 ลํา
นั้น เป:นเรือฟริเกตมือสองจากกองทัพเรือ
สหรัฐอเมริกา สร�างข้ึนในป[ 1980 มีความ
ยาว 138.1 ม. โดยผ�านการปรับปรุงเพื่อยืด
อายุการใช�งานอีก 30 ป[แล�ว / Jane’s 360 
– 9 พ.ย. 61 

�เรือบรรทุกเคร่ืองบิน Admiral 
Kuznetsov ของรัสเซีย เกิดอุบัติเหตุ ถูก

ปrsนจ่ันกระแทกเปZนรูขนาดใหญ! ที่ท�าเทียบ
เรือ เมืองมูร�มันสค� มีเจ�าหน�าที่สูญหาย 1 
คน และบาดเจ็บ 4 คน สาเหตุเกิดจาก
ท�าเรือทุ�นลอยน้ําจมลง ทําให�ป{�นจ่ันเหว่ียง
ไปกระแทกจนเกิดรูขนาด 215 ตร.ฟุต แต�
ไม�สร�างความเสียหายกับระบบที่สําคัญของ
เรือ ทั้งนี้ เรือ Admiral Kuznetsov กําลัง
จะออกเดินทางไปเข�ารับการซ�อมบํารุง และ
ได�รับการประเมินว�าไม�เป:นเหตุให�ต�องเพิ่ม
ระยะเวลาในการซ�อมบํารุงตามแผนเดิม / 
Defense News 

 


