
 

หนาที ่1 ของ 5 หนา 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Weekly Defence Technology Newsletter 
สรุปขาวเทคโนโลยปีองกันประเทศรายสัปดาห 

 
 
 
 
 

อินโดนีเซียขยายความรวมมือดานอุตสาหกรรมปองกัน
ประเทศกับ Boeing โดย Boeing ยินดีใหความรวมมือกับ
บริษัท PT Dirgantara สนับสนุนการฝกอบรม อะไหล และ
ชวยสนับสนุนใหสามารถซอมบํารุงรักษาเฮลิคอปเตอรโจมตี 
AH-64E Apache ไดเอง ซ่ึงกองทัพบกอินโดนีเซีย จัดหาไว
จํานวน 8 ลํา เม่ือป 58 และจะเริ่มสงมอบในป 61 สวน
เ ฮลิ คอป เตอร ลํ า เ ลี ย งหนั ก  CH-47F Chinook รั ฐบาล
อินโดนี เ ซียไดยื่นคํารองตอรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเพื่อขอ
รายละเอียดของราคาและรุนลาสุด ซ่ึงคาดวาจะจัดซ้ือล็อตแรก
ประมาณ 4 – 10 ลํา / Jane’s – 14 ธ.ค. 60 
กองทัพอากาศอินโดนีเซียเผยแผนการจัดหา และการวาง
กําลังทางอากาศ โดยจะเพิ่มจํานวนฝูงบินรบอีก 3 ฝูงบิน รวม
เปน 8 ฝูงบิน เพิ่มจํานวนอากาศยานเพื่อการลําเลียงทาง
อากาศทั้งขนาดหนัก กลาง และเบา เพิ่มฝูงบินเฮลิคอปเตอร
อีก 1 ฝูงบิน เพิ่มฝูงบินอากาศยานไรคนขับอีก 2 ฝูงบิน และ
การจัดหาระบบเรดารเตือนภัย และระบบ AEW&C จํานวน  
4 ระบบ จัดหาเครื่องบินเติมน้ํามันกลางอากาศจํานวน 4 ลํา 
จัดหาเฮลิคอปเตอรตอตานการกอการราย จัดหาอากาศยาน
สะเทินน้ําสะเทินบกไมทราบจํานวน และจัดหาระบบเรดาร
ภาคพื้น 12 ระบบ / Jane’s – 15 ธ.ค. 60 
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Sukhoi ของอนิโดนีเซยี และ 
Hornets ของออสเตรเลีย / Jane’s 
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Hyundai Rotem ของเกาหลีใตเ ร่ิมการผลิตรถรบหุม
เกราะ K806 ขนาด 6x6 ลอ และ K808 ขนาด 8x8 ลอ ล็อต
ใหญ ใชเครื่องยนตดีเซลขนาด 420 แรงมา ความเร็วสูงสุดบน
ถนน 100 กม./ชม. เกียรอัตโนมัติ 7 Speed บรรทุกได 9 คน 
ใหกับกองทัพบกเกาหลีใต โดยไมเปดเผยจํานวน บริษัทฯ 
กลาววาจะพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ใหไดรถ
รบหุมเกราะที่มีคุณภาพสําหรับการสงออก เพื่อรองรับการ
ขยายตลาดไปแถบตะวันออกกลาง เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
อเมริกากลางและใต ใน 2 – 3 ปขางหนา / Jane’s – 11 ธ.ค. 60 
กองทัพเรือออสเตรเลียปลดประจําการเรือฟริเกตติดอาวุธ
นําวิถีชั้น Adelaide ชื่อเรือ HMAS Darwin ปฏิบัติภารกิจมา
นาน 33 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2527 เดินทางไกลมากกวา 1 ลาน
ไมลทะเล เยือนประเทศตาง ๆ มากกวา 50 ประเทศ จัดพิธี
ปลดประจําการ ณ การเดนไอรแลนด เม่ือ 9 ธ.ค. 60 เรือ 
ชั้น Adelaide ยังคงประจําการอยู 2 ลํา ซ่ึงกําลังรอการปลด
ประจําการในอนาคต กองทัพเรือออสเตรเลียประจําการเรือ
พิฆาตปองกันภัยทางอากาศ HMAS Hobart ขนาด 7,000 ตัน 
ลําแรก จากทั้งหมด 3 ลํา เม่ือ 23 ก.ย. 60 เพื่อใชทดแทนเรือ
ชั้น Adelaide / Jane’s – 11 ธ.ค. 60 
ออสเตรเลียระดมคน 200 คน สรางเรือพิฆาตปองกันภัย
ทางอากาศ (AWD) รัฐบาลออสเตรเลียตองการผลักดันใหเกิด
ความเชี่ยวชาญดานการตอเรือของประเทศภายใน 10 ป
ขางหนา เพื่อรองรับกับความตองการในอนาคต ซ่ึงจะมีเรือ
หลายชนิด ทั้งเรือ AWD เรือดําน้ําชั้น Collins และยังให

ASEAN +6 Defence News 

รถรบหุมเกราะลอยาง K806  
และ K808 / Jane’s 

เรือ HMAS Darwin / Jane’s 

เรือ HMAS Hobart / navy.gov.au 

Collins Class / adbr.com.au 
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ทุนการศึกษา 100 ทุน ในดานการจัดการ การออกแบบ 
วิศวกรรม และดาน Supply Chain / Jane’s – 11 ธ.ค. 60 
กองทัพเรืออินเดียประจําการเรือดํานํ้าโจมตีดีเซลไฟฟา ชั้น 
Scorpene ลําแรกจากท้ังหมด 6 ลํา ท่ีได Licence ในการ
ผลิต ชื่อเรือ INS Kalvari ยาว 67.6 ม. ระวางขับน้ํา 1,615 ตัน
เม่ือลอยบนผิวน้ํา ระวางขับน้ํา 1,775 ตันเม่ือดําอยูใตน้ํา 
ติดตั้งจรวดตอตานเรือ โจมตีแบบบินเรี่ยผิวน้ํา Exocet SM39 
และระบบตอบโตตอตานตอรปโด C303/S ตอโดย MDL ของ
อินเดีย ดวยความรวมมือระหวางอินเดียและฝรั่งเศส เขา
ประจําการลาชากวาแผน 6 ป / Jane’s – 14 ธ.ค. 60 
จีนจัดแสดงยานผิวนํ้าไรคนขับ (USV) ติดอาวุธใหม ในงาน 
Marintec China 2017 ระหวางวันที่ 5 – 8 ธ.ค. 60 ในเมือง
เซ่ียงไฮ ชื่อ Tianxing-1 มีความยาว 12.2 ม. ระวางขับน้ํา 7.5 ตนั 
ความเร็วสูงสุด 50 นอต ใชเครื่องยนต Hybrid ติดตั้งระบบ
ควบคุมอาวุธระยะไกล RWS เปนความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรฮารบิน และบริษัท HiSiBi สราง
เสร็จเม่ือเดือน ก.ย. 60 ใชในภารกิจรักษาความม่ันคงทางทะเล 
เชน การบังคับใชกฎหมายทางทะเล และใชสนับสนุนภารกิจ
ของกองทัพเรือ / Jane’s – 15 ธ.ค. 60 

หนวยงาน European Defence Agency มุ ง เนนการ
ปองกันภัยทางไซเบอรเปนอันดับแรก ๆ เนื่องจากแนวโนม
ของโลกไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก ขณะนี้ภัยคุกคาม
ทางไซเบอรเปนเรื่องหลักดานความม่ันคงและอธิปไตยของรัฐ
และองคกรตาง ๆ ทั้งภาคทหารและพลเรือน ความรวมมือใน
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Tianxing-1 / Jane’s 
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ทุกภาคสวนจะชวยเสริมศักยภาพ เสริมสรางความปลอดภัยตอ
การโจมตีทางไซเบอร การลงทุนรวมกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมการปองกันภัยคุกคามทางไซเบอรก็มีความสําคัญ 
การฝก EU Cybrid 2017 โดยกระทรวงกลาโหมเอสโตเนียและ
สหภาพยุโรป ในเดือน ก.ย. 60 ก็เปนตัวอยางความรวมมือหนึ่ง 
/ Jane’s – 10 ธ.ค. 60  
ระบบเคร่ืองชวยฝกจําลองเสมือนจริงสําหรับยานยนต 2 ท่ีน่ัง 
Stryker Driver Trainer (SDT) ของหนวยรักษาดินแดน 
และกองกําลังสํารองทหารบกสหรัฐอเมริกา จัดแสดงในงาน 
2017 Interservice/Industry Training, Simulation and 
Education Conference (I/ITSEC) ณ เมืองออรแลนโด เปน
ระบบที่รับสงสัญญาณเสียงชัดเจน จําลองอุปกรณและตําแหนง
ที่นั่งของผูขับตามจริง ใชขอมูลภูมิประเทศ และซอฟตแวร V3 
ที่เชื่อมตอระบบการจัดการดวยคอมพิวเตอร BATSIM กับ
ระบบจําลองเสมือนจริง MilCIG ระบบจําลองการติดตอวิทยุ
สื่อสาร และ Intercom ของบริษัท Krauss Maffei Wegmann 
หนวยรักษาดินแดนสหรัฐอเมริกาจัดหา 72 ระบบในเดือน มี.ค. 60 
ขณะนี้อยูระหวางการจัดสง โดยจะติดตั้ง ฝกใชงาน และบริการ
ซอมบํารุงจนถึงป พ.ศ. 2566 / Jane’s – 11 ธ.ค. 60 
กองกําลังรวมสหรัฐอเมริกาและอัฟกานิสถานโจมตีแหลง
ผลิตยาเสพติดของกลุมตอลิบานในอัฟกานิสถาน เพื่อตัดขาด
เครือขายสงกําลังบํารุงและแหลงเงินทุนของกลุมตอลิบาน โดย
ใชศักยภาพทางอากาศ (Air Power) โจมตีและทําลายพื้นที่
กลุมตอลิบาน และแหลงผลิตยาเสพติด 25 แหง ทําลายยาเสพ
ติดมูลคาประมาณ 80 ลานดอลลารสหรัฐ นอกจากนี้ หนวย
ตอตานการกระทําผิดกฎหมายแหงชาติของอัฟกานิสถานเขา

Stryker Driver Trainer / Jane’s 

บรรยากาศงาน I/ITSEC 2017 
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ทําลายตลาดคายาเสพติด 2 แหงของกลุมตอลิบาน ยึดเฮโรอีน
น้ําหนักกวา 2 ตัน และฝนกวา 5.5 ตัน อากาศยานที่ใชในการ
ปฏิบัติภารกิจของกองกําลังอัฟกานิสถาน คือ A-29 Super 
Tucana สวนกองกําลังสหรัฐอเมริกา ไดแก F-16,  F/A-18,  
F-22A Fighter และ B-52 Bomber / Jane’s – 13 ธ.ค. 60 
กองกําลังปองกันประเทศอิสราเอล (IDF) แจกจาย Smart 
Phone ใหกับกําลังพลทหารภาคพ้ืน สําหรับทหารราบและ
นายทหารสัญญาบัตรที่ควบคุมหนวยรบภาคพื้น เพื่อแบงปน
ขอมูลขาวกรอง ทั้งในรูปแบบของภาพนิ่งและวิดีโอ Smart 
Phone คาย Motorola มีขนาดหนาจอ 5 นิ้ว กลองถายภาพ
ความละเอียด 8 ลานพิกเซล เชื่อมตอ Broadband Network 
แบบผสมของ IDF และโครงขายสื่อสารของภาคเอกชน Col 
Duek มูลคาการจัดหา 100 ลานดอลลารสหรัฐ สําหรับการ
พัฒนาอุปกรณ มีระบบปองกันการแฮ็กขอมูลผาน Network มี 
Application การสนทนาคลาย WhatsApp และสามารถรับ
ขอมูลจากอากาศยานไรคนขับไดดวย / Jane’s – 14 ธ.ค. 60 

Smart Phone ของ IDF / Jane’s 

A-29 Super Tucana / defpost 

B-52 Bomber / britannica 


