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AMATA ลงนามความรวมมือกับ SAAB เม่ือ 5 ต.ค. 60 
สําหรับความรวมมือในดานเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม บันทึก
ความเขาใจนี้เกิดข้ึนเพื่อสนับสนุนการเขามามีสวนรวมของ 
Saab ในแผนการสราง “เมืองอัจฉริยะ และเมืองอากาศยาน” 
ของกลุมอมตะ ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาและรองรับการลงทุนใน
กลุมอุตสาหกรรมอากาศยาน และการใชเทคโนโลยีดาน
วิศวกรรมอากาศยานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมดวย / Jane’s - 
9 ต.ค. 60 
กองทัพบกไทยมีแผนจัดหาเฮลิคอปเตอรโจมตีล็อตใหม 
จํานวน 6 ลํา เพื่อทดแทนเฮลิคอปเตอร Bell AH-1F Cobras 
ที่ใชงานมานาน ตั้งแตป พ.ศ. 2533 สื่อทองถ่ินรายงานวามี
เฮลิคอปเตอรที่ใชปฏิบัติภารกิจไดเพียง 2 ลํา จากทั้งหมด  
7 ลํา ที่ประจําการอยูในกองพลทหารมาที่ 1 จ.เพชรบูรณ โดย
มี เฮลิคอปเตอร ใหพิจารณาหลายรุ น  ไดแก  Leonardo  
(AgustaWestland) AW129 Mangusta ของอิตาลี Mil Mi-
28 ของรัสเซีย CAIC Z-10 ของจีน Bell AH-1 SuperCobra 
หรือ AH-1Z Viper และ AH-64 Apache ของสหรัฐอเมริกา / 
Jane’s – 10 ต.ค. 60 

8 - 14 ตุลาคม 2560 
 

ฝายวิเคราะหเทคโนโลยีปองกันประเทศ สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) 

ASEAN News 

พิธีลงนามความรวมมือ  
/ mgronline 

Bell AH-1Z Viper / mgronline 

AW129 Mangusta / wiki 
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อินโดนีเซียและรัสเซียลงนามสนธิสัญญาทางทหาร เพื่อ
กระชับความสัมพันธอันดีตอกัน ยกระดับความรวมมือดาน
อุตสาหกรรมปองกันประเทศ ในดานการซอม และการ
บํารุงรักษายุทโธปกรณ การพัฒนาและผลิตรวมกัน โดยการ
ถายทอดเทคโนโลยีจากรัสเซียมายังอุตสาหกรรมทองถ่ินของ
อินโดนีเซีย เพื่อรองรับการจัดหาเครื่องบินขับไลอเนกประสงค 
Sukhoi Su-35 ‘Flanker-E’ มูลคา 1,140 ลานดอลลารสหรัฐ 
จากรัสเซีย และสอดคลองกับกฎหมายการจัดหายุทโธปกรณ
ของอินโดนีเซีย / Jane’s – 12 ต.ค. 60 
PT Pindad ขยายโรงงานผลิตกระสุนปนเล็ก โดยการ
สนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล มูลคา 30 ลานดอลลารสหรัฐ 
โรงงานอยูที่เมืองมาลัง เริ่มตนการผลิตไดปลายป พ.ศ. 2561 – 
ตนป พ.ศ. 2562 สามารถขยายกําลังการผลิตจากเดิมไดสูงสุด
ถึงรอยละ 66 ทั้งนี้ ทางบริษัทกําลังมองหาความรวมมือกับ
บริษัทตางชาติในการพัฒนาและผลิตกระสุนปนเล็ก ซ่ึงอาจจะ
เปนแคนาดา หรือเช็ก / Jane’s – 13 ต.ค. 60 

ญ่ีปุนพรอมสงออกเคร่ืองบินลําเลียงขนาดกลาง C-2 ไปยัง
ตางประเทศ โดยจะนําเครื่องไปจัดแสดงในงาน Dubai 
Airshow ในชวงกลางเดือน พ.ย. 60 ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 
และในชวงปลายเดือน พ.ย. 60 จะนําเครื่องไปนําเสนอใหกับ
กองทัพอากาศนิวซีแลนด ซ่ึงจะเปนการแสดงศักยภาพของ
ยุทโธปกรณดานการปองกันประเทศของญี่ปุน / Jane’s –  
9 ต.ค. 60 
 

ASEAN +6 News 

ผลิตภัณฑกระสุนปนเล็กของ  
PT Pindad / pindad 

เคร่ืองบินลําเลียงขนาดกลาง C-2  
/ Jane’s 
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เกาหลีใตติดต้ังระบบอํานวยการรบท่ีพัฒนาขึ้นเองในเรือ 
ดํานํ้าชั้น KSS-3 ระบบนี้ไดรับการพัฒนาจากหนวยงาน DAPA 
โดยจะทําการทดสอบ ประเมินผล และรับรองผลของระบบใน
เรือดําน้ําลําแรกกอนนําไปติดตั้งในเรือดําน้ําลําอื่น ๆ และคาด
วาจะติดตั้งตอปโดหนัก Baek Sang Eo (White Shark) และมี
แทนยิงอาวุธนําวิถีแนวดิ่ง (VLS) จํานวน 6 ทอยิง ทั้งนี้ เรือดํา
น้ําชั้น KSS-3 จํานวน 2 ลําแรกจะสงมอบปลายป พ.ศ. 2565 
/ Jane’s – 11 ต.ค. 60 
อากาศยานไรคนขับติดอาวุธ Tengoen (TB001) ของจีน
ทดสอบบินคร้ังแรก เม่ือ 26 ก.ย. 60 กอนเปดตัวในงาน 
Southeast Asian Nations Expo ใน 4 วันถัดมา จีนสนับสนุน
การลงทุนในอุตสาหกรรมการบินเพื่อการทหารและการ
พาณิชย สงผลใหบริษัทของจีนไดรวมพัฒนา UAV สมัยใหมที่มี
ความซับซอน และมีสวนรวมในการแขงขันในตลาด UAV 
ระดับโลก / Jane’s – 12 ต.ค. 60 
MHI ของญ่ีปุนเปดตัวเรือพิฆาตชั้น Asahi ลําท่ี 2 ของ 
กองกําลังปองกันตนเองทางทะเลของญ่ีปุน เรือมีชื่อวา  
JS Shiranui เลขเรือ 120 เปดตัวเม่ือ 12 ต.ค. 60 ที่อูตอเรือ
นางาซากิ คาดวาจะเขาประจําการในป พ.ศ. 2562 เรือมีความ
ยาว 151 ม. ระวางขับน้ํา 5,100 ตัน ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต 
Gas Turbine LM2500 แบบ COGLAG จํานวน 2 เครื่องยนต 
ความเร็วสูงสุด 30 นอต บรรทุกลูกเรือได 230 คน จอด
เฮลิคอปเตอร SH-60 ได 1 ลําที่ดาดฟาเรือ ติดตั้งปนหลัก
ขนาด 127 มม. มีปอมปน Phalanx ขนาด 20 มม. จํานวน  
2 ปอม จรวดตอตานเรือ Type 90 และจรวดตอสูอากาศยาน 
RIM-162 / Jane’s - 12 ต.ค. 60 

Tengeon TB001  
‘Twin-tailed Scorpion’ / Jane’s 

เรือดําน้ํา KSS-3 ของเกาหลีใต  
/ navyrecognition 

เรือพิฆาตชั้น Asahi ลําท่ี 2 ของ
ญี่ปุน / navyrecognition 
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กองทัพบกสหรัฐฯ เสาะหาระบบปองกันภัยทางอากาศพิสัย
ใกล เพื่อเพิ่มศักยภาพของระบบปองกันภัยทางอากาศพิสัยใกล 
(Short-range Air Defense, SHORAD) มีบริษัทคูแขงตาง ๆ 
ไดเขาแสดงตัวอยางยุทโธปกรณที่สนามยิงทดสอบอาวุธ White 
Sands ในรัฐ New Mexico ไดแก 1) ทีม Boeing รวมกับ 
GDLS เสนอยานเกราะลอยาง Stryker ติดตั้งแทนยิง Avenger 
ปรับปรุงใหม สําหรับตอตานอากาศยาน อากาศยานไรคนขับ 
จรวดรอน จรวดตอตานทางอากาศ กระสุนปนใหญ และ
กระสุนปนครก 2) Raytheon เสนอยานเกราะลอยาง Stryker 
ติดตั้งเครื่องยิงจรวด Stinger 3) BAE Systems เสนอรถรบ
ทหารราบ A3 Bradley ติดตั้งปอมปนที่มีเรดารตรวจจับ ติดตั้ง 
LIDAR ติดตามและระบุพิกัดเปาหมาย RF Jammer สามารถ
ติดตั้งปนใหญขนาด 30 มม. หรือจรวดไดหลากหลายแบบ / 
Jane’s – 11 ต.ค. 60 
แฮกเกอรของเกาหลีเหนือโจรกรรมแผนการทําสงครามรวม
ระหวางอเมริกาและเกาหลีใต โดยเปนที่เชื่อกันวา ในป พ.ศ.
2560 นี้ แฮกเกอรของเกาหลีเหนือไดขโมยขอมูลทางทหารที่
สําคัญไปเปนจํานวนมาก ตามการรายงานของสํานักขาว 
Yonhap ถาเปนเรื่องจริง จะทําใหเกาหลีเหนือสามารถพัฒนา
หรือปรับแตงแผนยุทธการทางสงคราม และเห็นไดชัดวาการ
ถูกโจรกรรมขอมูลทําให เกิดสถานการณคับขันจนทําให
สหรัฐอเมริกาและเกาหลีใตตองทําการปรับเปลี่ยนแผนการ
สงครามข้ึนใหม / Jane’s – 12 ต.ค. 60 
 
 

TECHNOLOGY News 

BAE System’s Bradley-based 
M-SHORAD / Jane’s 

GDLS Stryker / Jane’s 


