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รูปภาพ การฝ$กยิงอาวุธปล�อยนําวิถีพื้นสู�พื้นแบบ C - 802A บนเรือหลวงกระบุรี  
(กองประชาสัมพันธ� สํานักงานเลขานุการกองทัพเรือ) 

 

กองทัพเรือไทย ฝ กยิงอาวุธปล(อยนําวิถีพ้ืนสู(พ้ืนแบบ C- 802A ระยะยิงไกลสุดในภูมิภาคเป>นคร้ังแรก  
เม่ือ 5 เม.ย. 62 เวลา 11.29 น. กองทัพเรือไทย ฝ$กยิงอาวุธปล�อยนําวิถีพ้ืนสู�พ้ืนแบบ C - 802A บนเรือ

หลวงกระบุรี บริเวณทะเลอันดามัน เป<นการยิงผ�านการรายงานของหน�วยช้ีเป�าไปยังเป�าหมายท่ีเคล่ือนท่ีได�โดย
อิสระ (การยิงทางยุทธวิธีขั้นสูงสุด) สามารถทําลายเป�าหมายท่ีอยู�ห�างออกไป 100 กม. ด�วยความเร็ว 0.94 มัค ได�
อย�างแม�นยํา ซึ่งนับได�ว�าเป<นการยิงอาวุธปล�อยท่ีระยะยิงไกลท่ีสุดเป<นคร้ังแรกของกองทัพเรือและเป<นคร้ังแรก
ของภูมิภาคอาเซียน ท้ังน้ี อาวุธปล�อยนําวิถีพ้ืนสู�พ้ืนแบบ C - 802A ผลิตจากประเทศจีน มีความยาว 6.383 ม. 
เส�นผ�านศูนย�กลาง 0.36 ม. ความกว�างขณะกางปEก 1.22 ม. ความกว�างขณะพับปEก 0.72 ม. นํ้าหนักรวม  
802 กก. ใช�สําหรับต�อต�านเรือผิวนํ้า โดยเม่ือถูกปล�อยออกจากท�อยิงจะโคจรเร่ียนํ้า ด�วยความเร็วต่ํากว�าเสียง 
ขับเคล่ือนด�วยเช้ือเพลิงแข็ง หัวรบเป<นแบบกึ่งเจาะเกราะ และมีชนวนกระทบแตก หน�วงเวลาการระเบิด มีวงจร
ต�อต�านการรบกวน สามารถใช�ได�ในสภาวะท�องทะเลปกติ จนถึงสภาพทะเลระดับ 5 โดยกองทัพเรือจัดหาเข�า
ประจําการในกองทัพเรือ และติดตั้งไว�ในเรือหลวงกระบุรี และเรือหลวงสายบุรี / กองประชาสัมพันธ� สํานักงาน
เลขานุการกองทัพเรือ – 5 เม.ย. 62 
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รูปภาพ อากาศยานไร�คนขับ ScanEagle (Wikipedia) 
 

อินโดนีเซียจัดหาอากาศยานไรLคนขับ ScanEagle UAV จํานวน 6 ระบบ จากสหรัฐอเมริกา 
 บริษัท Insitu ซึ่งเป<นบริษัทในเครือของ Boeing ได�รับสัญญาจัดหาอากาศยานไร�คนขับ ScanEagle UAV 
จากกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาให�กับรัฐบาลอินโดนีเซีย จํานวน 6 ระบบ พร�อมอุปกรณ�ท่ีเกี่ยวข�อง และการ
สนับสนุนทางเทคนิค มูลค�าสัญญา 9.9 ล�านดอลลาร�สหรัฐ โดยได�รับอนุญาตในการจัดหาผ�านโครงการ 
Washington’s Maritime Security Initiative และจัดหาด�วยวิธี Foreign Military Sales (FMS) ท้ังน้ี คาดว�า
จะสามารถดําเนินการเสร็จส้ินในปE 65 / Jane’s Defence Weekly – 3 เม.ย. 62 

 

 

ตัวอย�างรูปภาพ เรือลาดตระเวน Metal Shark (DBA Metal Shark) 
 

เวียดนามไดLรับเรือลาดตระเวนเพ่ิมจากสหรัฐอเมริกา 
เม่ือ 1 เม.ย. 62 รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได�ส�งมอบเรือลาดตระเวน Metal Shark เพ่ิมเติมจํานวน 6 ลํา 

ให�แก�เวียดนาม เรือเหล�าน้ีจะประจําการในหน�วยป�องกันภัยชายฝnoงเวียดนาม (Vietnam Coast Guard) โดย
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สัญญาจัดหามีมูลค�า 12 ล�านดอลลาร�สหรัฐ ซึ่งบ�งช้ีให�เห็นถึงความสัมพันธ�ท่ีใกล�ชิด ในด�านความม่ันคงและการ
ป�องกันประเทศของสหรัฐฯ และเวียดนาม เรือลาดตระเวน Metal Shark ชุดใหม�จะปฏิบัติการในพ้ืนท่ีเขต 3 ซึ่ง
เป<นพ้ืนท่ีทางตอนใต�ของภาคกลาง โดยรับภารกิจรักษาความปลอดภัยชายฝnoงและการบังคับใช�กฎหมาย เรือ
ลาดตระเวน Metal Shark ชุดก�อนหน�าท่ีได�รับการส�งมอบเม่ือปE 61 และปE 62 อยู�ระหว�างการปฏิบัติการในพ้ืนท่ี
เขต 2 (ตอนเหนือของภาคกลาง) และพ้ืนท่ีเขต 4 (ตอนใต�ของประเทศ) ตามลําดับ / Jane’s Defence Industry 
– 1 เม.ย. 62 

 

 

 

ตัวอย�างรูปภาพ เคร่ืองบินรบ F-35A (Yonhap) 
 

สาธารณรัฐเกาหลีไดLรับเคร่ืองบินรบ F-35A 2 ลําแรก 
เม่ือ 29 มี.ค. 62 ท่ีฐานบินเจียงจูสาธารณรัฐเกาหลี กองทัพอากาศเกาหลีใต�ได�รับเคร่ืองบินรบ F-35A 

จํานวน 2 ลําแรก จากยอดส่ังซื้อท้ังหมด 40 ลํา หน�วยงาน Defence Acquisition Programme 
Administration (DAPA) ออกหนังสือแถลงการณ�ว�า F-35A ท้ังสองลําได�มาถึงยังสาธารณรัฐเกาหลีอย�าง
ปลอดภัย หลังจากท่ีต�องทําการแวะจอด เพ่ือเติมนํ้ามันระหว�างบินเดินทางหลายคร้ัง DAPA ได�เปwดเผยอีกว�า  
F-35A ท้ังสองลําจะเข�าประจําการอย�างเต็มรูปแบบภายในเดือน พ.ค. 62 และ F-35A จํานวนท่ีเหลือ จะได�รับ
การส�งมอบและเร่ิมใช�งานภายในปE 64 สาธารณรัฐเกาหลีคาดหวังว�า F-35A จะเพ่ิมพูนศักยภาพการปฏิบัติการ
ของกองทัพอากาศเกาหลีใต� เสริมสร�างความเข�มแข็งและความพร�อม เน่ืองจากกลุ�มประเทศเพ่ือนบ�านได�เร่ิมนํา
เคร่ืองบินรบแบบ Stealth เข�ามาใช�งาน ท้ังน้ี โครงการจัดซื้อ F-35A จํานวน 40 ลําน้ี ได�รับการอนุมัติ
งบประมาณจํานวน 6,500 ล�านดอลลาร�สหรัฐเม่ือ ก.ย. 57 / Jane’s Defence Weekly – 2 เม.ย. 62 
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รูปภาพ การปล�อยดาวเทียมรวบรวมข�าวกรองอิเล็กทรอนิกส� (isro.gov.in) 
 

อินเดียส(งดาวเทียมรวบรวมข(าวกรองอิเล็กทรอนิกสCดวงแรกข้ึนสู(วงโคจร 
เม่ือ 1 เม.ย. 62 องค�การค�นคว�าวิจัยด�านอวกาศอินเดีย (Indian Space Research Organisation: 

ISRO) ได�ส�งดาวเทียมรวบรวมข�าวกรองอิเล็กทรอนิกส� (Electronic Intelligence Gathering Satellite) ดวง
แรกขึ้นสู�วงโคจร ท้ังน้ี ดาวเทียมดวงน้ีได�รับการพัฒนาโดยองค�กรวิจัยและพัฒนาด�านการทหาร (Defence 
Research and Development Organisation: DRDO) โดยดาวเทียมได�ถูกยิงขึ้นจาก Satish Dhawan Space 
Centre บนเกาะ Sriharikota ซึ่งดาวเทียมดังกล�าว มีนํ้าหนัก 436 กก. และถูกปล�อยให�โคจรรอบโลกท่ีระดับ
ความสูง 748 กม. แหล�งข�าวอย�างเป<นทางการเปwดเผยต�อ Jane’s เม่ือ 2 เม.ย.62 ว�า Payload ของดาวเทียมน้ี
ได�รับการออกแบบโดย DRDO (เป<นส�วนหน่ึงของโครงการ Kautilya ในไฮเดอราบัด) ส�วนโครงสร�างของดาวเทียม 
ISRO เป<นผู�ออกแบบ / Jane’s Defence Weekly – 2 เม.ย. 62 

 

 

ตัวอย�างรูปภาพ เรือระบายพลขนาดใหญ� Mk IV LCU (Wikipedia) 
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กองทัพเรืออินเดียประจําการเรือระบายพลขนาดใหญ( Mk IV ลําที่ 6 
เม่ือ 30 มี.ค. 62 ท่ีอู�ต�อเรือของรัฐ Garden Reach Shipbuilders and Engineering (GRSE) เมือง

กัลกัตตา กระทรวงกลาโหมอินเดียได�จัดพิธีเพ่ือประกาศว�า กองทัพเรืออินเดียเร่ิมประจําการเรือระบายพลขนาด
ใหญ� Mk IV LCU (Landing Craft Utility) ลําท่ี 6 โดยเรือลําดังกล�าว เป<นส�วนหน่ึงของสัญญามูลค�า 303 ล�าน
ดอลลาร�สหรัฐ ท่ีได�รับการลงนามระหว�าง GRSE และรัฐบาลอินเดียเม่ือปE 60 ซึ่งเรือในช้ันน้ีลําแรกได�เข�า
ประจําการเม่ือ มี.ค. 60 ส�วนอีก 4 ลําได�เข�าประจําการระหว�าง ส.ค. 60 - ธ.ค. 61 เรือมีความยาว 62.8 ม. 
ขับเคล่ือนโดยเคร่ืองยนต�ดีเซล MTU 16V 4000 M53 จํานวน 2 เคร่ือง ซึ่งจ�ายกําลังไฟฟ�า 1,840 kW สามารถ
ทําความเร็วสูงสุดได� 15 นอต ระยะปฏิบัติการ 1,500 ไมล�ทะเล บรรทุกลูกเรือมากท่ีสุด 40 คน เรือติดตั้งป�อมป�น 
30 มม. CRN-91 Sarath Naval Gun System Turret จํานวน 2 ป�อมป�น / Jane’s Navy International –  
2 เม.ย. 62) 

 

 

ตัวอย�างรูปภาพ เฮลิคอปเตอร�ใช�งานทางทะเล MH-60R (Sikorsky/Lockheed Martin) 
 

เฮลิคอปเตอรC MH-60R ของอินเดียจะไดLรับการติดตั้งอาวุธปล(อยนําวิถีอากาศสู(พ้ืน NSM  
กองทัพเรืออินเดียจะเป<นลูกค�ารายแรกสําหรับอาวุธปล�อยนําวิถีอากาศสู�พ้ืนต�อต�านเรือผิวนํ้า Kongsberg 

NSM รุ�นท่ียิงจากเฮลิคอปเตอร�ของนอร�เวย� โดยเอกสารของหน�วยงาน Defense Security Cooperation 
Agency (DSCA) ของสหรัฐอเมริการะบุว�า อาวุธปล�อยนําวิถี NSM จะถูกบูรณาการเข�ากับเฮลิคอปเตอร�ใช�งาน
ทางทะเล MH-60R ท่ีอินเดียจะจัดหาด�วยวิธี Foreign Military Sale (FMS) ท้ังน้ี NSM เดิมถูกพัฒนาโดยบริษัท 
Kongsberg ของนอร�เวย�ตามความต�องการของกองทัพเรือนอร�เวย� สามารถเจาะระบบป�องกันบนเรือ และ
ปฏิบัติการได�อย�างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล�อมทะเลลึกและชายฝnoง มีพิสัยยิงไกล 200 กม. ระบบนําวิถี
ประกอบด�วยระบบนําร�องดาวเทียม GPS เช�น การนําวิถีในระหว�างโคจร กับระบบสร�างภาพความร�อน Infrared 
แบบ Dual-band ขั้นสูง / Jane's Missiles & Rockets – 3 เม.ย. 62 
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ตัวอย�างรูปภาพ เคร่ืองบินลําเลียงทางยุทธวิธีแบบ 2 เคร่ืองยนต� Ilyushin Il-112V (UAC) 
 

เคร่ืองบินลําเลียงทางยุทธวิธี Il-112V ของรัสเซียข้ึนบินคร้ังแรก 
 เม่ือ 31 มี.ค. 62 บริษัท United Air Corporation (UAC) ของรัสเซียประกาศว�า เคร่ืองบินลําเลียงทาง
ยุทธวิธีแบบ 2 เคร่ืองยนต� Ilyushin Il-112V ของรัสเซียขึ้นบินคร้ังแรกจากโรงงานอากาศยาน Voronezh โดย
เคร่ืองบินรุ�นน้ีเคยถูกเลือกเม่ือปE พ.ศ. 2546 เพ่ือจะใช�ทดแทนเคร่ืองบินลําเลียง Soviet-era Antonov An-26 
“Curl” กว�า 100 ลํา แต�ได�มีการชะลอโครงการตามแผนของกระทรวงกลาโหมรัสเซียในขณะน้ัน ท้ังน้ี เคร่ืองบิน
ลําเลียง Ilyushin Il-112V มีความสามารถบรรทุกได�หนัก 5 ตัน บรรทุกผู�โดยสารได� 35 คน หรือพลร�ม 34 คน 
หรือเปลหาม 18 คน สามารถทําความเร็วสูงสุด 300 นอต และมีพิสัยทําการ 1,200 กม. / Jane's Defence 
Weekly – 1 เม.ย. 62 

 

 

ตัวอย�างรูปภาพ เฮลิคอปเตอร�ลําเลียงขนาดหนัก Mi-26T2V (Russian Helicopters) 
 

World Defence News 
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รัสเซียประสบความสําเร็จในการทดสอบบินเฮลิคอปเตอรCลําเลียงขนาดหนัก Mi-26T2V รุ(นปรับปรุงใหม( 
 เม่ือ 3 เม.ย. 62 บริษัท Russian Helicopters ยืนยันว�า ได�ประสบความสําเร็จในการทดสอบบิน
เฮลิคอปเตอร�ลําเลียงขนาดหนัก Mi-26T2V รุ�นปรับปรุงใหม� ณ โรงงาน Mil Moscow Helicopter Plant ใกล�
กับกรุงมอสโก โดยกําลังเตรียมส�งมอบให�กระทรวงกลาโหมรัสเซียเพ่ือทดสอบอย�างเป<นทางการร�วมกัน ซึ่ง
เฮลิคอปเตอร�ปรับปรุงใหม�นี้ ได�รับการออกแบบตามข�อกําหนดของกระทรวงกลาโหมรัสเซีย ให�มีความสามารถใน
การปฏิบัติการได�ในพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร�ท่ีซับซ�อนท้ังกลางวันและกลางคืน บรรทุกได�หนัก 20 ตัน ติดตั้งชุด 

NPK90-2V Avionics ใหม� ซึ่งจะช�วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมการบินแบบอัตโนมัติ ห�องนักบินติดตั้ง
จอแสดงผลแบบ Multifunction และติดตั้งระบบ Direct Infrared Countermeasures (DIRCM) พร�อมท้ัง
ปรับปรุงระบบนําทางและการส่ือสารผ�านดาวเทียม / Jane's Defence Weekly – 4 เม.ย. 62 

 

 

รูปภาพ พิธีปwดการฝ$กการใช�งานระบบ THAAD (US Army) 
 

กองทัพบกสหรัฐอเมริกาประสบความสําเร็จในการฝ กการใชLงาน THAAD ในอิสราเอลเป>นคร้ังแรก 
 กองทัพบกสหรัฐอเมริกาประสบความสําเร็จในการฝ$กการใช�งานระบบป�องกันภัยทางอากาศพ้ืนสู�พ้ืน 
พิสัยไกล THAAD ในอิสราเอลเป<นคร้ังแรก โดยเป<นการบูรณาการระบบ THAAD ให�เข�ากับระบบการป�องกันภัย
ทางอากาศท่ีซับซ�อนของอิสราเอล และได�ทําการฝ$กซ�อมเพ่ือให�เกิดความพร�อมในการใช�งานร�วมกันระหว�าง
อิสราเอลและสหรัฐอเมริกา ท้ังน้ี การติดตั้งระบบป�องกันภัยทางอากาศ THAAD ในอิสราเอล จะช�วยให�อิสราเอล
มีความเตรียมพร�อมรับมือกับสถานการณ�ต�าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นได�อย�างทันท�วงที และเพ่ิมศักยภาพในด�านการสกัดกั้น
ขีปนาวุธให�กับกองทัพอิสราเอล / Jane's Defence Weekly – 2 เม.ย. 62 
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ฝAายวิเคราะหCเทคโนโลยีปEองกันประเทศ 
สถาบันเทคโนโลยีปEองกนัประเทศ (องคCการมหาชน) 

 

ตัวอย�างรูปภาพ อากาศยานจู�โจมระยะไกลแห�งอนาคต (FLRAA) (Sikorsky-Boeing) 
 

กองทัพบกสหรัฐอเมริกาออกเอกสารขอสารสนเทศสําหรับอากาศยานจู(โจมระยะไกลอนาคต (FLRAA) 
กองทัพบกสหรัฐอเมริกาออกเอกสารขอสารสนเทศ (Request for Information : RFI) สําหรับอากาศ

ยานจู�โจมระยะไกลแห�งอนาคต (Future Long-Range Assault Aircraft : FLRAA) ท่ีจะเข�าประจําการในปE พ.ศ. 
2573 โดยเอกสาร RFI ท่ีเผยแพร�เม่ือ 4 เม.ย. 62 ครอบคลุมการทดแทนเฮลิคอปเตอร�อเนกประสงค� Sikorsky 
UH-60 Black Hawk และเฮลิคอปเตอร�โจมตี Boeing AH-64 Apache ซึ่ง FLRAA จะใช�ปฏิบัติภารกิจในงาน
ธุรการ การส�งกําลังพลเข�าแทรกซึมพ้ืนท่ีและถอนกําลัง การสนับสนุนทางอากาศ และการส�งกลับสายแพทย� ท้ังน้ี 
กองทัพบกสหรัฐอเมริกากําหนดคุณสมบัติของ FLRAA ให�สามารถบินท่ีความสูง 6,000 ฟุต ณ อุณหภูมิ 95 องศา
ฟาเรนไฮต� พิสัยทําการ 170 – 229 ไมล�ทะเล ในขณะบรรทุกสูงสุดสามารถทําความเร็วได� 30 – 270 นอต 
สามารถบรรทุกภายในได� 3,500 – 4,000 ปอนด� บรรทุกภายนอกได� 6,000 – 8,000 ปอนด� และบรรทุก
ผู�โดยสารได� 10 – 12 คน / Jane's Defence Weekly – 4 เม.ย. 62 


