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รูปภาพ การฝ$กร�วมกองทัพไทยประจําป) 62 (Combatcamera) 
 

การฝ�กปฏิบัติการร�วม กฝร.62 ระหว�างอากาศยานและเรือหลวงของประเทศไทย  
การฝ$กร�วมกองทัพไทยประจําป) 62 คร้ังน้ี เป8นการสนธิกําลังระหว�างเคร่ืองบิน F-16 และ Gripen ของ

กองทัพอากาศไทย ปฏิบัติการร�วมกับเรือหลวงนเรศวร และเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชแห�งราชนาวีไทยทําหน�าท่ี
เป8นเรือปฏิบัติการโจมตี มีเรือหลวงจักรีนฤเบศรเป8นเรือธง พร�อมท้ังอากาศนาวีเต็มรูปแบบ ได�ออกเรือฝ$กภาค
ทะเล ณ อ�าวไทยตั้งแต�วันท่ี 28 มิ.ย. จนถึงเดือน ก.ค. 62 โดยทําการฝ$กปฏิบัติการท้ังกลางวันและกลางคืนกับ
อากาศยานป)กหมุนต�าง ๆ ท่ีประจําการในกองการบินทหารเรือ กองทัพเรือไทย ได�แก� เฮลิคอปเตอร�ปราบเรือดํา
นํ้า (ฮ.ปด.1) Sikorsky SH-60B Seahawk เฮลิคอปเตอร�ลําเลียง (ฮ.ลล.4) Sikosky S-76B เฮลิคอปเตอร�ต�อต�าน
เรือผิวนํ้า (ฮ.ตผ.1) Leonardo Super Lynx 300 และเฮลิคอปเตอร�ลําเลียง (ฮ.ลล.6) Airbus Helicopters 
H145M โดยเป8นปฏิบัติการอากาศยานบนดาดฟ�าบินของ ร.ล.จักรีนฤเบศร อย�างเต็มพ้ืนท่ี ท้ังน้ี กองทัพอากาศ
ไทยส�งเคร่ืองบินขับไล� (บ.ข.19) F-16A ADF ฝูงบิน 102 กองบิน 1 และเคร่ืองบินขับไล� (บ.ข.20) Gripen C/D 
ฝูงบิน 701 กองบิน 7 ท่ีปฏิบัติการเครือข�ายเป8นศูนย�กลาง (Network Centric) เช่ือมโยงผ�าน Datalink Link 
RTN กับหมู�เรือ ร.ล.จักรีนฤเบศร ท้ัง 3 ลํา / ILoveRoyalThaiNavy – 2 ก.ค. 62 
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รูปภาพ เรือตรวจการณ�ใกล�ฝpqงชุดเรือ ต.994 (Thaiseafarer) 
 

บริษัท Marsun ไดCรับสัญญาสรCางเรือตรวจการณ8ใกลCฝHIงของกองทัพเรือไทย 2 ลําใหม� 
วันท่ี 1 ก.ค. 62 กองทัพเรือไทยประกาศผู�ชนะการเสนอราคา จ�างสร�างเรือตรวจการณ�ใกล�ฝpqง โดยวิธี

คัดเลือก จํานวน 2 ลํา ให�กับกองเรือยามฝpqงและกองเรือยุทธการของกองทัพเรือไทย โดยผู�ได�รับการคัดเลือก คือ 
บริษัท มาร�ซัน จํากัด (มหาชน) เสนอราคาท้ังส้ิน 720,110,000 บาท ท้ังน้ี บริษัทฯ มีประสบการณ�ในการต�อเรือ
ตรวจการณ�ใกล�ฝpqงชุดเรือ ต.994 จํานวน 2 ลํา คือ เรือ ต.995 และเรือ ต.996 เข�าประจําการเม่ือ 13 ก.ค. 54 
และต�อเรือตรวจการณ�ใกล�ฝpqงชุดเรือ ต.991 จํานวน 2 ลํา คือ เรือ ต.992 และเรือ ต.993 เข�าประจําการในป) 51 
รวมท้ัง ต�อเรือตรวจการณ�ใกล�ฝpqงชุดเรือ ต.111 แบบเรือ M36 Patrol Boat จํานวน 3 ลํา เข�าประจําการเม่ือ 28 
มี.ค. 57 และขณะน้ีอยู�ระหว�างการต�อเรือตรวจการณ�ใกล�ฝpqงชุดเรือ ต.114 แบบเรือ M36 Mk II จํานวน 2 ลํา / 
aagth1 – 4 ก.ค. 62 

 

 

ท่ีมาของภาพ : IHS Markit 
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สิงคโปร8จัดตั้งศูนย8บัญชาการใหม�เพ่ือยกระดับศักยภาพต�อตCานการก�อการรCาย 
เม่ือ 28 มิ.ย. 62 รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหมสิงคโปร�ประกาศว�า จะจัดตั้งศูนย�บัญชาการปฏิบัติการ

พิเศษ (Special Operations Command Centre : SOCC) แห�งใหม� เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติการต�อต�าน
การก�อการร�าย โดย SOCC จะมีบทบาทในการเป8นศูนย�รวมสําหรับการวางแผน การเฝ�าระวัง และการบริหาร
จัดการเพ่ือตอบสนองทางทหารในการตอบโต�การก�อการร�ายท่ีอาจเกิดขึ้นได� SOCC ตั้งอยู�ท่ี Eastern Hendon 
Camp และเร่ิมปฏิบัติหน�าท่ีช�วงก�อนส้ินป) 62 ท้ังน้ี ระบบท่ีจะติดตั้งใน SOCC ได�แก� ระบบบัญชาการ 
(Command) ระบบควบคุม (Control) ระบบส่ือสาร (Communications) ระบบคอมพิวเตอร� (Computers) 
และระบบ Intelligence (C4I) ซึ่งจะเป8นการสนับสนุนข�อมูล และการวางแผนทางยุทธวิธี นอกจากน้ี 
กองทัพอากาศสิงคโปร�จะแสวงหาประโยชน�จากการใช�เทคโนโลยีหุ�นยนต� (Robotics) ระบบยานไร�คนขับ 
(Unmanned Systems) ปpญญาประดิษฐ� (Artificial Intelligence) และการวิเคราะห�ข�อมูล (Data Analytics) 
สําหรับการต�อต�านการก�อการร�ายด�วย / Jane’s Defence Weekly – 2 ก.ค. 62 

 

 

รูปภาพ เรือตรวจการณ� Yudistira (PT Daya Radar Utama) 
 

ตํารวจแห�งชาติอินโดนีเซียนําเรือตรวจการณ8ที่ใหญ�ที่สุดลาดตระเวนในทะเลจีนใตC 
 ตํารวจแห�งชาติอินโดนีเซียนําเรือตรวจการณ� KP Yudistira (8003) ซึ่งเป8นเรือลําท่ีใหญ�ท่ีสุดลาดตระเวน
ในทะเลจีนใต� โดยเดินทางจากเกาะบาตัมตั้งแต�ช�วงกลางเดือน มิ.ย. 62 ออกลาดตระเวนในบริเวณหมู�เกาะรีเยา 
และหมู�เกาะ Natuna ท้ังน้ี เรือลําดังกล�าว ผลิตโดยอู�ต�อเรือ PT Daya Radar Utama (PT DRU) ทางตอนเหนือ
ของกรุงจาการ�ตา เป�ดตัวเม่ือ 4 พ.ค. 61 มีความยาว 73 ม. กว�าง 11 ม. กินนํ้าลึก 3 ม. ระวางขับนํ้า 1,100 ตัน 
ใช�เคร่ืองยนต�ดีเซล Caterpillar C175-16 จํานวน 2 เคร่ือง เคร่ืองกําเนิดไฟฟ�า Caterpillar ขนาด 150 KW 
จํานวน 3 เคร่ืองในการขับเคล่ือนใบพัด 2 ชุด สามารถทําความเร็วสูงสุดได� 18 นอต บรรทุกลูกเรือได� 56 คน 
รองรับเฮลิคอปเตอร�ขนาด 10 ตันบนดาดฟ�าเรือ และเรือยางท�องแข็ง 2 ลําบริเวณท�ายเรือ / Jane's Navy 
International – 5 ก.ค. 62 
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ตัวอย�างรูปภาพ เรือคอร�เวตช้ัน PCE 827 (Wikipedia) 
 

กองทัพเรือฟTลิปปTนส8ปลดประจําการเรือคอร8เวตช้ัน PCE 827 
 กองทัพเรือฟ�ลิปป�นส�มีกําหนดการปลดประจําการเรือคอร�เวตช้ัน PCE 827 ช่ือเรือ Sultan Kudarat 
(22) ในวันท่ี 5 ก.ค. 62 เพ่ือเตรียมรับมอบเรือช้ัน Pohang ท่ีได�รับบริจาคจากเกาหลีใต� และเตรียมบุคลากรของ
กองทัพเรือให�พร�อมปฏิบัติภารกิจในเรือลําใหม� ท้ังน้ี เรือ Sultan Kudarat เป8นเรือลําหน่ึงในจํานวนห�าลําของช้ัน 
PCE 827 ท่ีเข�าประจําการคร้ังแรกในกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาเม่ือเดือน ต.ค. 2486 ต�อมาส�งต�อให�กองทัพเรือ
เวียดนามในช�วงป) 2503 – 2512 และสุดท�ายกองทัพเรือฟ�ลิปป�นส�ได�รับมอบเข�าประจําการเม่ือป) 2518 โดยเรือ
ลําดังกล�าว ติดตั้งป�นเรือขนาด 76 มม. จํานวน 1 กระบอก ป�น Bofors ขนาด 40 มม. จํานวน 2 กระบอก และ
ป�นขนาด 20 มม. จํานวน 2 กระบอก / Jane's Navy International – 5 ก.ค. 62 

 

 

 

ท่ีมาของภาพ : AP Photo 
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จีนยิงขีปนาวุธต�อตCานเรือรบในทะเลจีนใตC 
เม่ือ 30 มิ.ย. 62 จีนยิงทดสอบขีปนาวุธต�อต�านเรือรบจากเกาะเทียมในทะเลจีนใต� บริเวณใกล�กับหมู�

เกาะสแปรตลี สํานักข�าว CNBC กล�าวอ�างว�าอาวุธท่ียิงออกไป คือ ขีปนาวุธต�อต�านเรือรบ (Anti-ship Ballistic 
Missile) และมีเจ�าหน�าท่ีของสหรัฐอเมริกา 2 คน รู�เห็นเหตุการณ�ในคร้ังน้ี ท้ังน้ี ข�อกล�าวอ�างดังกล�าวไม�ได�รับการ
ยืนยันจาก Pentagon และไม�มีการเป�ดเผยว�าขีปนาวุธท่ีทําการยิงมีมากกว�า 1 ลูกหรือไม� อย�างไรก็ตาม เม่ือ 29 
มิ.ย. 62 มีหลักฐานว�า ศูนย�บริหารความปลอดภัยทางทะเลของจีน (China’s Maritime Safety 
Administration) ได�ออกคําเตือนว�าจะมีการฝ$กทางทหาร ในบริเวณพ้ืนท่ี 100 X 60 ไมล�ทะเล ซึ่งจุดท่ีอยู�ใกล�
เกาะเทียมท่ีสุดในพ้ืนท่ีดังกล�าวมีระยะห�างเพียง 110 ไมล�ทะเล / Jane’s Defence Weekly – 3 ก.ค. 62 

 

 

รูปภาพ เฮลิคอปเตอร�ติดอาวุธเบาต�นแบบ (KAI) 
 

KAI บินทดสอบเฮลิคอปเตอร8ติดอาวุธเบาเป^นคร้ังแรก 
เม่ือ 4 ก.ค. 62 บริษัทอุตสาหกรรมอากาศยานเกาหลี (Korea Aerospace Industries : KAI) ได�ทดสอบ

บินเฮลิคอปเตอร�ติดอาวุธเบาต�นแบบ (Light Armed Helicopter (LAH) Prototype) เป8นคร้ังแรก โดยนักบิน 2 
คน ทําการบินเป8นระยะเวลา 20 นาที ในพ้ืนท่ีของบริษัท KAI ท่ีเมืองแทจอน โดยการบินทดสอบในคร้ังน้ีมีขึ้น
หลังจากท่ีได�มีการทบทวนความพร�อมบิน (Flight Readiness Review) เม่ือ มิ.ย. 62 และการทดสอบเคร่ืองยนต�
ภาคพ้ืน (Ground-based Engine Trials) เม่ือ เม.ย. 62 โดยเฮลิคอปเตอร�ติดอาวุธเบา LAH ใช�เคร่ืองยนต�แบบ
เทอร�โบชาฟต� (Arriel 2L2 Turboshaft Engines) กําลังเคร่ืองยนต� 1,024 shp ท่ีบริษัท Safran Helicopter 
Engines และบริษัท Hanwha Techwin ได�ร�วมกันพัฒนาขึ้น ท้ังน้ี กองทัพบกเกาหลีใต�มีความต�องการ
เฮลิคอปเตอร�ติดอาวุธเบา LAH จํานวน 200 ลํา เพ่ือนําเข�าประจําการระหว�างป) 65 - 66 / Jane’s Defence 
Weekly – 4 ก.ค. 62 
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ตัวอย�างรูปภาพ เรือดํานํ้าดีเซลไฟฟ�าช้ัน Soryu ท่ีมีประจําการในกองทัพเรือญี่ปุoนในปpจจุบัน (Wikipedia) 
 

อู�ต�อเรือ MHI ของญี่ปุ6น เร่ิมต�อเรือดําน้ําโจมตีดีเซลไฟฟ;าลําแรกของช้ันเรือใหม�สําหรับกองทัพเรือญี่ปุ6น 
 เม่ือ 4 ก.ค. 62 อู�ต�อเรือ Mitsubishi Heavy Industries (MHI) เป�ดเผยว�า เร่ิมก�อสร�างเรือดํานํ้าโจมตี
ดีเซลไฟฟ�าลําแรกจากท้ังหมด 3 ลําของช้ันเรือใหม� สําหรับกองกําลังป�องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุoน (JMSDF) 
โดยไม�ได�เป�ดเผยรายละเอียดของช้ันเรือและช่ือเรือ ซึ่งมีขนาด 3,000 ตัน อย�างไรก็ตาม เอกสารของ
กระทรวงกลาโหมญี่ปุoนระบุว�า เรือลําแรกจะเข�าประจําการได�ในเดือน มี.ค. 65 มูลค�าสัญญา 675.7 ล�านดอลลาร�
สหรัฐ คาดว�าจะใช�เลขเรือ SS513 โดยเรือลํานํ้าดังกล�าว คาดว�าจะติดตั้งแบตเตอร่ีแบบลิเธียมไอออนแทน
แบตเตอร่ีแบบตะกั่วกรด รวมท้ังใช�ระบบการจัดเก็บและจ�ายกระแสไฟฟ�าขนาดกะทัดรัดและมีประสิทธิภาพสูง 
เพ่ือช�วยเพ่ิมระยะเวลาการปฏิบัติงานได�นานขึ้น / Jane’s Defence Weekly – 4 ก.ค. 62 
 

 

ท่ีมาของภาพ : bharatshakti.in 
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อินเดียอนุมัติเพ่ิมจํานวนใบอนุญาตสําหรับอุตสาหกรรมป;องกันประเทศ 
เม่ือ 3 ก.ค. 62 รัฐบาลอินเดียแถลงว�า ได�มอบใบอนุญาตสําหรับอุตสาหกรรมป�องกันประเทศให�แก�บริษัท

ภายในประเทศเพ่ิมเติม ท้ังน้ี เพ่ือความม่ันคงของบริษัทสัญชาติอินเดียภายในประเทศเอง หากนับเวลาถึงเดือน 
มี.ค. 62 รัฐบาลอินเดียได�ออกใบอนุญาตจํานวน 439 ฉบับให�บริษัทภายในประเทศจํานวน 264 บริษัท เม่ือ
อ�างอิงข�อมูลสถิติจากป) 61 พบว�าในช�วงเวลาเดียวกันรัฐบาลอินเดียออกใบอนุญาตจํานวน 379 ฉบับให�กับบริษัท
ภายในประเทศจํานวน 230 บริษัท ดังน้ัน เม่ือเปรียบเทียบกับข�อมูลในปpจจุบัน จํานวนใบอนุญาตได�เพ่ิมมากขึ้น
อย�างชัดเจน โดยรัฐบาลอินเดียแสดงความพยายามในการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) 
ภายในประเทศ ให�เข�ามามีส�วนร�วมในอุตสาหกรรมป�องกันประเทศ / Jane’s Defence Weekly – 4 ก.ค. 62 

 

 

ตัวอย�างรูปภาพ เฮลิคอปเตอร�โจมตี Mi-25 “Hind” (IAF) 
 

กองทัพอากาศอินเดียจัดหาอาวุธปล�อยนําวิถีต�อสูCรถถัง Ataka สําหรับเฮลิคอปเตอร8โจมตี Mi-25/35 

 เม่ือปลายเดือน มิ.ย. 62 กองทัพอากาศอินเดียลงนามสัญญาจัดหาอาวุธปล�อยนําวิถีต�อสู�รถถัง 9M120 
Ataka กับบริษัท Rosoboronexport ของรัสเซีย มูลค�า 29 ล�านดอลลาร�สหรัฐ โดยไม�เป�ดเผยจํานวนและรุ�นท่ี
จัดหา เพ่ือติดตั้งในฝูงบินเฮลิคอปเตอร�โจมตีสองเคร่ืองยนต� Mil Mi-25 และเฮลิคอปเตอร�โจมตี Mil Mi-35 โดยมี
กําหนดการส�งมอบภายในปลายป) 62 ท้ังน้ี คาดว�าอินเดียจะวางกําลังตามพรมแดนทางตอนเหนือและตะวันตกท่ี
ติดกับปากีสถาน โดยเฮลิคอปเตอร�โจมตี Mi-25/Mi-35 แต�ละลํา สามารถติดตั้งอาวุธปล�อยนําวิถีอากาศสู�พ้ืน 
Ataka ได�สูงสุด 8 นัด มีพิสัยยิงไกลสุด 6 กม. / Jane’s Defence Weekly – 1 ก.ค. 62 
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รูปภาพ ทหารบกโปรตุเกสกําลังฝ$กใช�อากาศยานไร�คนขับ RQ-11B Raven (Portuguese Army) 
 

กองทัพบกโปรตุเกสรับมอบอากาศยานไรCคนขับ RQ-11B Raven ล็อตแรก 
 เม่ือ 27 มิ.ย. 62 หน�วย Material General Support Unit ของกองทัพบกโปรตุเกสรับมอบอากาศยาน
ไร�คนขับทางยุทธวิธีขนาดเบา AeroVironment RQ-11B Raven Digital Data Link (DDL) แบบส�งขึ้นด�วยมือ 
ล็อตแรก จํานวน 8 ระบบ ท้ังน้ี สัญญาจัดหาอากาศยานไร�คนขับดังกล�าว เกิดขึ้นเม่ือ 20 ส.ค. 61 โดยได�รับการ
สนับสนุนจาก NATO มูลค�าสัญญา 5.9 ล�านดอลลาร�สหรัฐ ประกอบด�วย อากาศยานไร�คนขับ จํานวน 36 ระบบ 
กล�อง Electro-optical/Infrared (EO/IR) 36 ตัว สถานีควบคุมภาคพ้ืนดิน 12 แห�ง กล�อง EO สําหรับการฝ$ก 
12 ตัว ชุดอะไหล� 12 ชุด และชุดรีโมต 18 ชุดพร�อมระบบวิทยุ รวมท้ังการฝ$กอบรมเจ�าหน�าท่ี โดยตาม
กําหนดการจะส�งมอบงานท้ังหมดภายใน 31 ม.ค. 64 / Jane’s Defence Weekly – 2 ก.ค. 62 

 

 

รูปภาพ เคร่ืองบินฝ$กไอพ�น Boeing T-X (IHS Markit) 

World Defence News 
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สหรัฐอเมริกาเร่ิมทดสอบบินเคร่ืองบินฝ�กไอพ�น Boeing T-X ในข้ันการพัฒนาวิศวกรรมและการผลิต 
 บริษัท Boeing ของสหรัฐอเมริกาเร่ิมทดสอบบินเคร่ืองบินฝ$กไอพ�น Boeing T-X ในขั้นการพัฒนาทาง
วิศวกรรมและการผลิต (EMD : Engineering and Manufacturing Development) ท่ีพัฒนาร�วมกับบริษัท 
Saab ของสวีเดน สําหรับกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา โดยเม่ือ 1 ก.ค. 62 เป8นการทดสอบบินเท่ียวแรก จาก
โรงงานอากาศยานของ Boeing ท่ี St Louis ในมลรัฐ Missouri ใช�เคร่ืองต�นแบบรหัส N381TX และประสบ
ความสําเร็จในการทดสอบบินอย�างสมบูรณ�แบบ ท้ังน้ี เคร่ืองบินดังกล�าว ติดตั้งเคร่ืองยนต�ไอพ�น Turbofan แบบ 
General Electric Aviation GE 404 ในส�วนของห�องนักบินติดจอแสดงผลขนาดใหญ� (LAD : Large-Area 
Display) โดยกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาจะจัดหาเคร่ืองบินดังกล�าว จํานวน 350 ลํา เพ่ือทดแทนเคร่ืองบินฝ$ก
ไอพ�น Northrop T-38 Talon ท่ีเข�าประจําการมาตั้งแต�คริสต�ทศวรรษท่ี 1960 โดยจะสามารถส�งมอบเคร่ืองบิน
ชุดแรกในป) 66 / Jane’s Defence Weekly – 2 ก.ค. 62 


