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รูปภาพ การฝ$กวางและทดสอบกลไกการทํางานโดยอัตโนมัต ิ
ของทุ�นระเบิดทอดประจําท่ีปราบเรือดํานํ้าแบบล�องหน (กองเรือทุ�นระเบิด) 

 

กองทัพเรือไทยประสบความสําเร็จในการผลิตทุ1นระเบิดทอดประจําที่ปราบเรือดําน้ําแบบล1องหน (Mi9) ผ1าน
การทดสอบในการฝ>กภาคสนามภาคทะเล การฝ>กกองทัพเรือประจําป@ 62 
 เม่ือ 7 เม.ย. 62 กองเรือทุ�นระเบิด กองเรือยุทธการ ฝ$กการวางและทดสอบกลไกการทํางานโดยอัตโนมัติ
ของทุ�นระเบิดทอดประจําท่ีปราบเรือดํานํ้าแบบล�องหน (Mi9) จํานวน 2 ลูก โดยผลการฝ$กทดสอบประสบ
ความสําเร็จเป;นอย�างดีย่ิง ท้ังน้ี กองทัพเรือไทยทําการวิจัยและผลิต Mi9 ได�เอง สามารถทํางานจุดระเบิดต�อเป�า
แปลกปลอมใต�นํ้า/ผิวนํ้าท่ีลักลอบผ�านเข�าในสนามทุ�นระเบิดได�โดยอัตโนมัติ โดยกลไกการจุดระเบิดทํางานได�
อย�างสมบูรณ� จึงนับว�าได�ผ�านการทดสอบอีกคร้ังนับจากประสบความสําเร็จอย�างดีในการทดสอบท่ีฝABงอ�าวไทยใน
ปCท่ีผ�านมา ส�งผลให�กองทัพเรือ มีอาวุธท่ีมีอานุภาพสูงสําหรับการป�องกันประเทศทางทะเล ท่ีผลิตได�เองและมี
ต�นทุนต่ํา โดยไม�ต�องพ่ึงพาเทคโนโลยีของต�างชาติ นํามาซึ่งความม่ันใจและภาคภูมิใจของกองทัพเรือ / กอง
ประชาสัมพันธ� สํานักงานเลขานุการกองทัพเรือ 
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รูปภาพ เรือลากจูงขนาดกลาง (ลจก.) ลําท่ี 2 ของกองทัพเรือไทย  
(กองประชาสัมพันธ� สํานักงานเลขานุการกองทัพเรือ) 

 

กองทัพเรือไทยจัดพิธีปล1อยเรือลากจูงขนาดกลาง (ลจก.) ลําที่ 2 ลงน้ํา 
เม่ือ 9 เม.ย. 62 พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ� ผู�บัญชาการทหารเรือ เป;นประธานในพิธีปล�อยเรือลากจูง

ขนาดกลาง (ลจก.) ลําท่ี 2 ลงนํ้า ณ อู�ต�อเรือบริษัท อิตัลไทย มารีน จํากัด จ.สมุทรปราการ โดยเรือลําน้ี จะใช�ใน
ภารกิจสนับสนุนการปฏิบัติงานของเรือดํานํ้าท่ีกองทัพเรือได�จัดหาและจะเข�าประจําการในอนาคตอันใกล�น้ี โดย
เรือมีความยาว 32 ม. กว�าง 12.4 ม. กินนํ้าลึกสูงสุด 4.59 ม. ความเร็วสูงสุดต�อเน่ืองท่ีระวางขับนํ้าเต็มท่ี ไม�ต่ํา
กว�า 12 นอต มีระยะปฏิบัติการไม�น�อยกว�า 2,500 ไมล�ทะเล ท่ีระวางขับนํ้าเต็มท่ีด�วยความเร็ว 8 นอต กําลังพล
ประจําเรือรวม 20 คน / กองประชาสัมพันธ� สํานักงานเลขานุการกองทัพเรือ 

 

 

รูปภาพ การซ�อมรบ Exercise Balikatan 2019 (The Diplomat) 
 



 

หน�าท่ี 3 ของ 8 หน�า 

 

 

ฝFายวิเคราะหGเทคโนโลยีปIองกันประเทศ 
สถาบันเทคโนโลยีปIองกนัประเทศ 

ฟQลิปปQนสGซSอมรบ Exercise Balikatan 2019 ร1วมกับสหรัฐอเมริกา 
 เม่ือ 10 เม.ย. 62 มีรายงานว�า กองทัพฟcลิปปcนส�และกองทัพสหรัฐอเมริการ�วมซ�อมรบ Exercise 
Balikatan 2019 ท่ีสนามฝ$กอาวุธหุบเขาโครว� (Crow Valley) เมืองตาร�ลัก ซึ่งมีทหารของท้ังสองฝFายเข�าร�วม
ประมาณ 7,000 คน โดยสหรัฐอเมริกาส�งเรือบรรทุกเคร่ืองบินรบไปฝ$กซ�อมใกล�กับพ้ืนท่ีพิพาทระหว�างจีนและ
ฟcลิปปcนส� บริเวณหมู�เกาะปะการังสการ�โบโรห� (Scarborough Shoal) ในทะเลจีนใต� สําหรับการซ�อมรบดังกล�าว
เน�นการป�องกันภัยทางทะเลและสมรรถนะในปฏิบัติการสะเทินนํ้าสะเทินบก การปฏิบัติภารกิจและการ
แลกเปล่ียนทางทหารร�วมกัน รวมถึงให�ความสําคัญต�อการป�องกันดินแดนและการต�อต�านการก�อการร�าย / The 
Philippine Star – 10 เม.ย. 62 

 

 

 

รูปภาพ อาวุธเลเซอร�ของจีน (Via CCTV) 
 

กองทัพเรือจีนทดสอบอาวุธเลเซอรG 
เม่ือ 5 เม.ย. 62 เว็บไซต� Sina News แสดงบทความท่ีมีรูปภาพจากวีดีโอต�นฉบับ (Footage) ของ China 

Central Television โดยภาพแสดงให�เห็นโครงสร�างท่ีเคล่ือนท่ีได� ซึ่งประกอบไปด�วยเลนส�ขนาดใหญ� ด�านบน
ของโครงสร�างหลักมีการติดตั้งอุปกรณ�สองช้ินท่ีคาดว�าจะเป;นเซ็นเซอร�วัดแสงและความถี่วิทยุ และเซ็นเซอร�
ติดตามเป�าหมาย หน่ึงในภาพดังกล�าวแสดงให�เห็นถึงอุปกรณ�ต�อพ�วงท่ีน�าจะเป;นเคร่ืองกําเนิดพลังงานแบบ
เคล่ือนท่ี และหน่ึงหมู�ทหารเรือในเคร่ืองแบบ ข�อมูลท่ีชัดเจนไม�ได�รับการเปcดเผย แต�รายงานจากสํานักข�าว Sina 
บอกเป;นนัยว�าอาวุธเลเซอร�น้ีอาจเป;นส�วนหน่ึงของกองร�อยปrนใหญ�ป�องกันชายฝABง อาวุธเลเซอร�เดียวกันน้ีหาก
ติดตั้งบนเรือรบอาจเป;นทางเลือกเพ่ือทดแทนระบบขีปนาวุธจากพ้ืนสู�อากาศระยะส้ัน HHQ-10 / Jane’s 
Defence Weekly – 10 เม.ย. 62 
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ตัวอย�างรูปภาพ อาวุธปล�อยนําวิถี Standard Missile-3 (SM-3) (Wikipedia) 
 

สหรัฐอเมริกาอนุมัติการขายอาวุธปล1อยนําวิถี SM-3 Block IB จํานวน 56 ระบบใหSกับญี่ปุFน 
 เม่ือ 9 เม.ย. 62 หน�วยงาน Defense Security Cooperation Agency (DSCA) ของสหรัฐอเมริกากล�าว
ว�า กระทรวงการต�างประเทศสหรัฐฯ อนุมัติการขายอาวุธปล�อยนําวิถี Standard Missile-3 (SM-3) Block IB 
จํานวน 56 ระบบ และอุปกรณ�ท่ีเกี่ยวข�องให�กับญี่ปุFน มูลค�า 1,150 ล�านดอลลาร�สหรัฐ โดยวิธี Foreign Military 
Sale (FMS) โดยการจัดหาคร้ังน้ี เป;นการเพ่ิมขีดความสามารถในการป�องกันขีปนาวุธให�กับญี่ปุFน อีกท้ังเป;นการ
ปกป�องบุคลากรของสหรัฐฯ ท่ีประจําอยู�ในญี่ปุFนด�วย ซึ่งการท่ีสหรัฐฯ อนุมัติการขายในคร้ังน้ี เป;นการสนับสนุน
นโยบายต�างประเทศและความม่ันคงของสหรัฐฯ เป;นการเพ่ิมความปลอดภัยให�กับพันธมิตรรายใหญ� ท่ีเป;นกําลัง
สําคัญสําหรับเสถียรภาพทางการเมืองและความก�าวหน�าทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟcก / Jane’s 
Defence Weekly – 10 เม.ย. 62 

 

 

ตัวอย�างรูปภาพ ปrนใหญ�ลากจูง Dhanush (HIS Markit) 
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กองทัพบกอินเดียจะไดSรับป`นใหญ1ลากจูง 6 กระบอกแรกจากทั้งหมด 114 กระบอก 
 เม่ือ 8 เม.ย. 62 หน�วยงาน Ordnance Factory Board (OFB) ของอินเดียกล�าวว�า กองทัพบกอินเดียจะ
ได�รับมอบปrนใหญ�ลากจูง Dhanush ขนาด 155 มม./45 Cal จํานวน 6 กระบอกแรก จากท้ังหมด 114 กระบอก 
มูลค�ากระบอกละ 2.09 ล�านดอลลาร�สหรัฐ โดยปrนใหญ�นี้ยิงได�ไกล 38 กม. มีน้ําหนักน�อยกว�า 13 ตัน มีมุมการยิง 
-3 ถึง 70 องศา และหมุนได� ±30 องศา สามารถใช�งานได�ในทุกสภาพอากาศในอินเดีย ติดตั้งระบบยิงอัตโนมัติ 
และระบบช้ีเป�าหมาย ซึ่งใช�ระบบนําทางด�วยดาวเทียม สามารถใช�งานได�ท้ังกลางวันและกลางคืนด�วยระบบช้ีเป�า
ขั้นสูง ท้ังน้ี การผลิตปrนดังกล�าวใช�ส�วนประกอบท่ีจัดหาได�เองจากในประเทศอินเดียร�อยละ 81 และคาดหวังว�าจะ
สามารถเพ่ิมสัดส�วนได�ถึงร�อยละ 90 / Jane’s Defence Weekly – 9 เม.ย. 62 

 

รูปภาพ ปrนไรเฟcล F90 (Thales Australia) 
 

บริษัท Thales และบริษัท Kalyani ร1วมมือสนับสนุนความตSองการป`นไรเฟQลของอินเดีย 
เม่ือ 9 เม.ย. 62 บริษัท Thales ของออสเตรเลีย และบริษัท Kalyani Group ของอินเดียร�วมมือ

สนับสนุนความต�องการปrนไรเฟcลของกองทัพบกอินเดีย การจับมือเป;นพันธมิตรได� รับการยืนยันโดย
กระทรวงกลาโหมออสเตรเลีย (Australian Department of Defence: DoD) โดยท้ังสองบริษัทกําลังเดินหน�า
เพ่ือให�ชนะการประมูลและได�รับสัญญาเพ่ือสนับสนุนปrนไรเฟcล F90CQB ขนาด 5.56 มม.ซึ่งเป;นปrนรุ�นท่ีดัดแปลง
มาจากปrนไรเฟcล F90 ท่ีใช�ในเหล�าทัพออสเตรเลีย สํานักข�าวอย�างเป;นทางการให�รายละเอียดว�า บริษัท Thales 
จะสนับสนุนการถ�ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือให�บริษัท Kalyani สามารถออกแบบและพัฒนาต�อยอดได� บริษัทลูกข�าย
ของ Kalyani สองบริษัทคือ KSSL และ BFL ประสงค�ท่ีจะเพ่ิมศักยภาพในการสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ�ใน
อินเดีย ซึ่งท่ีผ�านมาท้ังสองบริษัทได�ตกลงสร�างความร�วมมือแบบ Joint Venture และมี Partnership 
Agreements กับบริษัทต�างชาติหลายแห�ง ได�แก� บริษัท Rafael Advanced Defense Systems บริษัท Saab 
บริษัท Israel Aerospace Industries บริษัท Elbit System และบริษัท Safran / Jane’s Defence Weekly – 
9 เม.ย. 62 
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ตัวอย�างรูปภาพ เฮลิคอปเตอร�โจมตี Boeing AH-64 Apache (Wikipedia) 
 

กองทัพอากาศอินเดียจะไดSรับเฮลิคอปเตอรG Apache จํานวน 4 ลําแรกในเดือน ส.ค. 62 
เม่ือ 11 เม.ย. 62 บริษัท Boeing กล�าวว�า จะจัดส�งเฮลิคอปเตอร�แบบ 2 เคร่ืองยนต�ให�กับกองทัพอากาศ

อินเดีย โดยใช�เคร่ืองบินลําเลียง C-17 Globemaster III ของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา จัดส�งไปยังฐานทัพ
อากาศ Pathankot ทางตอนเหนือของอินเดีย ตามสัญญาจัดหาท่ีลงนามร�วมกับกองทัพอากาศอินเดียเม่ือเดือน 
ก.ย. 58 มูลค�าสัญญา 2,020 ล�านดอลลาร�สหรัฐ โดยบริษัท Boeing จะต�องส�งมอบเฮลิคอปเตอร�โจมตี Boeing 
AH-64E Apache Guardian จํานวน 4 ลําแรก จากท้ังหมด 22 ลํา ในเดือน ส.ค. 62 ซึ่งคาดว�าเฮลิคอปเตอร�ท่ี
เหลือจํานวน 18 ลํา จะสามารถส�งมอบจนเสร็จส้ินในปC 63 / Jane’s Defence Weekly – 11 เม.ย. 62 

 

 

 

World Defence News 
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ตัวอย�างรูปภาพ เฮลิคอปเตอร� Mi-38 (Russian Helicopters) 
 

กระทรวงกลาโหมรัสเซียจะไดSรับเฮลิคอปเตอรG Mi-38T ก1อนสิ้นเดือน มิ.ย. 62 
กระทรวงกลาโหมรัสเซียคาดการณ�ว�าจะได�รับมอบเฮลิคอปเตอร� Mi-38T ลําแรกภายในวันท่ี 30 มิ.ย. 62 

และตัวแทนบริษัท Rostec’s Russian Helicopters แจ�งต�อ Jane’s ว�า เฮลิคอปเตอร� Mi-38T อีกสองลําท่ี
เหลือจะได�รับส�งมอบภายในปC 62 เฮลิคอปเตอร�ดังกล�าว ใช�เคร่ืองยนต� Klimov TV7-117V Turboshaft ขนาด 
2,800 แรงม�า จํานวน 2 เคร่ือง ทําการบินเดินทางด�วยความเร็ว 270 กม./ชม. ความเร็วสูงสุด 290 กม./ชม. 
พิสัยการบิน 1,000 กม. นํ้าหนักเคร่ืองมากท่ีสุดขณะขึ้นบินเท�ากับ 15,600 กก. สามารถบรรทุกนํ้าหนัก 
Payload ได� 5,000 กก. หรือบรรทุกยานพาหนะนํ้าหนักไม�เกิน 3,500 กก. หากต�องการใช�ขนส�งกําลังพล
สามารถติดตั้งท่ีนั่งผู�โดยสารได� 36 ท่ีนั่ง / Jane’s International Defence Review – 9 เม.ย. 62 

 

 

ตัวอย�างรูปภาพ ปrนใหญ�อัตตาจร PzH 2000 Self-propelled Howitzer (Army Recognition) 
 

บริษัท Rheinmetall ขายกระสุนป`นใหญ1หลักหมื่นนัดใหSกองทัพบกเยอรมนี 
กองทัพบกเยอรมนีทําสัญญากับบริษัท Rheinmetall เพ่ือผลิตกระสุนปrนใหญ�ขนาด 155 มม . จํานวน

กว�า 32,000 นัด มูลค�ารวมประมาณ 121.68 ล�านดอลลาร�สหรัฐ โดยในสัญญาระบุทางเลือกว�า  อาจจะส่ังซื้อ
เพ่ิมเติมอีก 11,000 นัด คิดเป;นมูลค�าประมาณ 41.3 ล�านดอลลาร�สหรัฐ ซึ่งมีกําหนดการส�งมอบเร่ิมต�นในปC 62 
และสัญญามีระยะเวลา 5 ปC ท้ังน้ี กระสุนปrนใหญ�ขนาด  155 มม . ท่ีกองทัพบกเยอรมนีจัดหาเป;นรุ�น DM121 มี
ระยะยิง 30 กม. (เม่ือทําการยิงออกจากปrนใหญ�อัตตาจร PzH 2000 Self-propelled Howitzer) กระสุนปrน
ใหญ� DM121 จะถูกใช�งานในการปฏิบัติภารกิจซ�อมรบและสามารถใช�งานภาคสนามได�จริง ท้ังน้ี กองทัพบก
เยอรมนีใช�กระสุนปrนใหญ� DM121 เป;นจํานวนหลายพันนัดต�อปC / Army Recognition – 8 เม.ย. 62 

 



 

หน�าท่ี 8 ของ 8 หน�า 

 

 

ฝFายวิเคราะหGเทคโนโลยีปIองกันประเทศ 
สถาบันเทคโนโลยีปIองกนัประเทศ 

 

ตัวอย�างรูปภาพ เคร่ืองบินควบคุมและแจ�งเตือนภัยทางอากาศ E-2D Advanced Hawkeye (USNI News) 
 

กองทัพเรือสหรัฐอเมริกาจัดหาเคร่ืองบิน E-2D Advanced Hawkeye เพ่ิมเติมจํานวน 24 ลํา 
 เม่ือ 10 เม.ย. 62 กองทัพเรือสหรัฐอเมริกาประกาศว�า ได�ลงนามสัญญากับบริษัท Northrop Grumman 
สําหรับการจัดหาเคร่ืองบินควบคุมและแจ�งเตือนภัยทางอากาศ E-2D Advanced Hawkeye Airborne Early 
Warning and Control (AEW&C) เพ่ิมเติมจํานวน 24 ลํา มูลค�า 3,170 ล�านดอลลาร�สหรัฐ ท้ังน้ี ณ ปAจจุบัน
กองทัพเรือสหรัฐอเมริกาได�ลงนามสัญญาจัดหาเคร่ืองบินรุ�นน้ีรวมท้ังส้ิน 49 ลํา จากแผนท่ีตั้งไว� 75 ลํา / Jane’s 
Defence Weekly – 10 เม.ย. 62 

 

 

ตัวอย�างรูปภาพ เซลล�เช้ือเพลิงไฮโดรเจน (US Naval Research Laboratory) 
 

โรงเรียนนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกาทดลองเช้ือเพลิงไฮโดรเจนสําหรับอากาศยานไรSคนขับ 
นักวิจัยของโรงเรียนนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา (US Naval Postgraduate School : NPS) ทดลองใช�

เช้ือเพลิงไฮโดรเจนพลังงานทางเลือกใหม�กับอากาศยานไร�คนขับ โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช�งานกับ
อากาศยานไร�คนขับท่ีใช�แบตเตอร่ีท่ัวไป พบว�าเช้ือเพลิงไฮโดรเจนสามารถใช�งานได�นานกว�าแบตเตอร่ีท่ัวไปถึง 6 
เท�า ท้ังน้ี เซลล�เช้ือเพลิงไฮโดรเจนท่ีผ�านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพแล�ว สามารถนํามาใช�ได�กับแพลตฟอร�มท่ี
หลากหลาย ซึ่งจะเป;นประโยชน�สําหรับกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา / Jane’s Navy International – 9 เม.ย. 62 


