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ตัวอย�างรูปภาพ เรือดํานํ้าช้ัน Yuan (Forum.china)  

 

จีนจัดพิธีวางกระดูกงูเรือดําน้ําดีเซลไฟฟ,า S26T ลําแรกของไทย 
 เม่ือ 5 ก.ย. 62 บริษัทอู�ต�อเรือ Wuchang Shipbuilding ของจีนได�จัดพิธีวางกระดูกงูเรือดํานํ้าดีเซล
ไฟฟ�า S26T ลําแรกของกองทัพเรือไทย ณ เมืองอู�ฮั่น ซึ่งก�อนหน�าน้ีได�จัดพิธีตัดเหล็กแผ�นแรกไปเม่ือเดือน ก.ย. 
61 โดยเปPนสัญญาการจัดหาแบบรัฐต�อรัฐ (Government to Government) ลงนามจัดหาระหว�างกองทัพเรือ
ไทย กับบริษัท China Shipbuilding and Offshore International Company (CSOC) ของจีนเม่ือป] 60 
มูลค�าสัญญาประมาณ 13,500 ล�านบาท และมีกําหนดส�งมอบเรือดํานํ้าภายในป] 66 ท้ังน้ี เรือดํานํ้า S26T มาจาก
เรือดํานํ้าช้ัน Yuan (Type 041) ของกองทัพเรือจีน และยังไม�มีการเปcดเผยคุณลักษณะเฉพาะของเรือ โดยไทยมี
ข�อกําหนดในการจัดหาเรือดํานํ้าเพ่ิมเติมอีก 2 ลํา แต�ยังไม�ได�ลงนามสัญญาเพ่ิมเติม ซึ่งกองทัพเรือไทยมีเป�าหมาย
ท่ีจะให�เรือท้ัง 3 ลํา พร�อมปฏิบัติภารกิจภายในป] 69 / Jane's Navy International – 16 ก.ย. 62 
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รูปภาพ การฝnกผสมทางเรือ SITMEX 2019 (Jagranjosh)  

 

การฝAกผสมทางเรือระดับไตรภาคีระหวFางไทย สิงคโปร: และอินเดีย ภายใตHรหัส SITMEX 2019 
 เม่ือ 16 – 20 ก.ย. 62 กองทัพเรือไทย กองทัพเรือสิงคโปร� และกองทัพเรืออินเดียร�วมฝnกผสมทางเรือ
ภายใต�รหัส SITMEX 2019 โดยวันท่ี 16 – 17 ก.ย. 62 มีแผนการฝnกซ�อมบนชายฝtuง ณ เมืองพอร�ตแบลร� ใน
อาณาเขตหมู�เกาะอันดามันและนิโคบาร�ของอินเดีย และในวันท่ี 18 – 20 ก.ย. 62 มีแผนการฝnกซ�อมในทะเล 
อันดามัน ท้ังน้ี เม่ือเดือน มิ.ย. 61 นายนเรนทระ โมที นายกรัฐมนตรีของอินเดียกล�าวปราศรัยในงานประชุม 
Shangri-La Dialogue คร้ังท่ี 14 โดยประกาศเร่ืองการฝnกร�วม SITMEX มีวัตถุประสงค�เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการทํางานร�วมกันของกองทัพเรือท้ัง 3 ประเทศ ซึ่งในการฝnกซ�อมคร้ังน้ี กองทัพเรือสิงคโปร�นําเรือฟรีเกตช้ัน 
Formidable คือ เรือ RSS Tenacious (71) เข�าร�วม กองทัพเรือไทยนําเรือฟริเกตชุดเรือหลวงเจ�าพระยา คือ 
เรือหลวงกระบุรี (457) เข�าร�วม ส�วนกองทัพเรืออินเดียนําเรือพิฆาตช้ัน Rajput คือ เรือ INS Ranvir (D54) และ
เคร่ืองบินลาดตระเวนทางทะเล P-8I เข�าร�วม / Jane's Navy International – 17 ก.ย. 62 

 

 

รูปภาพ เรือตรวจการณ�ความเร็วสูงรุ�น X12 (Dockyard and Engineering Works)  



 

หน�าท่ี 3 ของ 9 หน�า 

 

 

ฝ7ายวิเคราะห:เทคโนโลยีป,องกันประเทศ 
สถาบันเทคโนโลยีป,องกนัประเทศ 

 

อูFตFอเรืออินโดนีเซียสFงมอบเรือตรวจการณ:ความเร็วสูงลําสุดทHายจากทั้งหมด 18 ลํา ใหHกับบังกลาเทศ 
 เม่ือ 9 ก.ย. 62 บริษัทอู�ต�อเรือ PT Lundin (North Sea Boats) ได�เสร็จส้ินการส�งมอบเรือตรวจการณ�
ความเร็วสูงรุ�น X12 ลําสุดท�ายจากท้ังหมด 18 ลําให�กับบังกลาเทศ การส�งมอบเรือดังกล�าว อยู�ภายใต�สัญญา
จัดหาเรือตรวจการณ�ความเร็วสูงจํานวน 8 ลํา สําหรับกองทัพเรือบังกลาเทศ และสําหรับหน�วยยามฝtuงบังกลาเทศ 
จํานวน 10 ลํา เม่ือเดือน พ.ย. 57 โดยมีข�อตกลงให�ต�อเรือ 2 ลําในอินโดนีเซีย ส�วนอีก 16 ลําให�ต�อท่ีอู�ต�อเรือ 
Dockyard and Engineering Works (DEW) ของกองทัพเรือบังกลาเทศร�วมกับวิศวกรของอินโดนีเซีย เรือ
ตรวจการณ�ความเร็วสูง มีความกว�าง 3.5 ม. ความยาว 11.7 ม. กินนํ้าลึก 0.84 ม. และมีระวางขับนํ้า 10.2 ตัน 
ขับเคล่ือนด�วยเคร่ืองยนต� Volvo Penta ท่ีใช�ระบบ Waterjet จํานวน 2 เคร่ือง ให�กําลัง 320 กิโลวัตต� ท่ี 3,500 
รอบต�อนาที ความเร็วสูงสุด 35 นอต สามารถติดตั้งถังนํ้ามันขนาด 765 ลิตรจํานวน 2 ถัง และติดตั้งป�นกลได� 
3 กระบอก / Jane's Navy International – 17 ก.ย. 62 

 

 

รูปภาพ รถสะเทินนํ้าสะเทินบก KAAV (USMC)  

 

นาวิกโยธินฟSลิปปSนส:นํารถสะเทินน้ําสะเทินบกเขHารFวมฝAกซHอมทางทหารเปTนคร้ังแรก 
 นาวิกโยธินฟcลิปปcนส�นํารถสะเทินนํ้าสะเทินบก (Korean Armoured Amphibian Vehicle : KAAV) ท่ี
รับมอบจากเกาหลีใต�จํานวน 8 คัน เข�าร�วมฝnกซ�อมทางทหารเปPนคร้ังแรก ภายใต�รหัส DAGIT-PA 03-19 จัดขึ้น
ระหว�างวันท่ี 16 – 27 ก.ย. 62 ใช�พ้ืนท่ีของจังหวัดเคซอน แซมบาเลส และนูเวบาเอซีฮาของฟcลิปปcนส� ท้ังน้ี 
รัฐบาลฟcลิปปcนส�ลงนามจัดหารถสะเทินนํ้าสะเทินบก KAAV จํานวน 8 คัน กับบริษัท Hanwha Techwin ของ
เกาหลีใต�เม่ือเดือน เม.ย. 59 มูลค�าสัญญา 2,420 ล�านดอลลาร�สหรัฐ โดยรถ KAAV มาจากรถสะเทินนํ้าสะเทิน
บก AAV7A1 ท่ีปtจจุบันมีใช�ในหน�วยนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา และกองทัพบกญี่ปุlน สามารถติดตั้งเคร่ืองยิงลูก
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ระเบิดอัตโนมัติขนาด 40 มม. ป�นกลขนาด 12.7 มม. และระเบิดควัน นอกจากน้ี เรือ Strategic Sealift 
Vessels (SSVs) ของฟcลิปปcนส�สามารถบรรทุกรถ KAAV ได�จํานวน 4 คัน สําหรับการปฏิบัติการโจมตีสะเทินนํ้า
สะเทินบก / Jane's Navy International – 18 ก.ย. 62 
 

 

 

ตัวอย�างรูปภาพ ยานเกราะล�อยาง Type 96 ขับเคล่ือนแบบ 8X8 (Wikipedia)  

 

ญี่ปุ7นคัดเลือกผูHเขHาแขFงขันการจัดหายานเกราะลHอยาง 
เม่ือ 10 ก.ย. 62 หน�วยงาน Acquisition, Technology, and Logistics Agency (ATLA) ของญี่ปุlนได�

ประกาศว�า ได�คัดเลือกบริษัท General Dynamics Land Systems (GDLS) บริษัท Patria และบริษัท 
Mitsubishi Heavy Industries ให�เปPนผู�เข�าแข�งขัน เพ่ือสรรหาตัวแทนจัดหายานเกราะล�อยางท่ีจะนําเข�า
ประจําการทดแทนยานเกราะล�อยาง Type 96 ขับเคล่ือนแบบ 8x8 ของกองกําลังป�องกันตนเองภาคพ้ืนญี่ปุlน 
(Japan Ground Self-Defense Force : JGSDF) โดยยานเกราะล�อยางจากท้ัง 3 บริษัทจะต�องผ�านการทดสอบ
เปPนระยะเวลา 1 ป] ก�อนท่ีจะมีการตัดสินผู�ชนะ เดิมที ATLA ต�องการเพียงปรับปรุงยานเกราะล�อยาง Type 96 
แต�ข�อเสนอท่ีได�รับถูก ATLA ปฏิเสธให�ตกไป เน่ืองจากไม�ผ�านความต�องการด�านความแข็งแกร�งของเกราะหุ�ม 
ATLA มีความตั้งใจท่ีจะยกระดับยานเกราะล�อยางให�กับญี่ปุlน เพ่ือใช�ในภารกิจรักษาสันติภาพในระดับนานาชาติ
หรือเพ่ือใช�ปกป�องญี่ปุlนจากการถูกโจมตีแบบเต็มรูปแบบ / Jane’s Defence Weekly – 17 ก.ย. 62 
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ตัวอย�างรูปภาพ เคร่ืองบินเติมเช้ือเพลิง KC-46 Pegasus (Wikipedia)  

 

บริษัท Boeing เร่ิมตHนสรHางเคร่ืองบินเติมเช้ือเพลิง KC-46A ใหHแกFกองกําลังป,องกันตนเองทางอากาศญี่ปุ7น 
เม่ือ 17 ก.ย. 62 บริษัท Boeing ประกาศว�า ได�เร่ิมต�นสร�างเคร่ืองบินเติมเช้ือเพลิง KC-46A Pegasus 

Tanker ลําแรกจากท้ังหมด 2 ลํา ตามรายการส่ังซื้อจากกองกําลังป�องกันตนเองทางอากาศญี่ปุlน (Japan Air 
Self-Defense Force : JASDF) โดยคาดว�าจะเร่ิมต�นส�งมอบได�ภายในป] 64 ท้ังน้ี บริษัทฯ ได�แสดงความ
ภาคภูมิใจท่ีได�สร�างเคร่ืองบินเติมเช้ือเพลิง KC-46A ท่ีส�วน Fight Deck และหัวต�อเติมเช้ือเพลิงได�ผ�านการ
ปรับปรุงให�ทันสมัย ญี่ปุlนได�ช่ือว�าเปPนประเทศลูกค�ารายแรกในการจัดหาเคร่ืองบินรุ�นน้ี โดยซื้อขายผ�านวิธีการ 
Foreign Military Sales (FMS) ซึ่งเคร่ืองบินลําแรกน้ีจะมาพร�อมกับการสนับสนุนต�าง ๆ ท่ีเกี่ยวข�อง ซึ่งทําให�
สัญญามีมูลค�าสูงถึง 279 ล�านดอลลาร�สหรัฐ ส�วนเคร่ืองบินลําท่ี 2 เปPนสัญญาซื้อขายเฉพาะตัวเคร่ืองและมีมูลค�า 
159 ล�านดอลลาร�สหรัฐ / Jane’s Defence Weekly – 18 ก.ย. 62 

 

 

รูปภาพ นายกรัฐมนตรีญี่ปุlนและนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด�หารือร�วมกันเม่ือ 19 ก.ย. 62 (Tomohiro Ohsumi)  
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ญี่ปุ7นและนิวซีแลนด:ขยายความรFวมมือดHานการป,องกันประเทศ 
 เม่ือ 19 ก.ย. 62 รัฐบาลของญี่ปุlนและนิวซีแลนด�แถลงว�า ท้ังสองประเทศมีข�อตกลงท่ีจะกระชับ
ความสัมพันธ�ด�านการป�องกันประเทศร�วมกัน ซึ่งเปPนส�วนหน่ึงของความมุ�งม่ันท่ีจะส�งเสริมความเปPนหุ�นส�วนทาง
ยุทธศาสตร�ทวิภาคีของท้ัง 2 ประเทศ โดยจะขยายความร�วมมือด�านการป�องกันทางไซเบอร� และการดําเนิน
โครงการด�านเทคโนโลยีอวกาศ แถลงการณ�น้ีเกิดขึ้นภายหลังการหารือร�วมกันระหว�างนายชินโซ อาเบะ 
นายกรัฐมนตรีญี่ปุlน และนางจาซินดา อาร�เดิร�น นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด� ท้ังน้ี หลังจากญี่ปุlนผ�อนปรนกฎหมาย
การส�งออกอาวุธเม่ือป] 57 ทําให�รัฐบาลต�องลงนามข�อตกลงด�านยุทโธปกรณ�ทางทหาร และเทคโนโลยีป�องกัน
ประเทศกับพันธมิตรก�อนท่ีจะพัฒนาโครงการต�าง ๆ ร�วมกัน โดยญี่ปุlนได�ลงนามข�อตกลงกับประเทศต�าง ๆ แล�ว
จํานวน 9 ประเทศ ได�แก� ออสเตรเลีย ฝร่ังเศส เยอรมนี อินเดีย อิตาลี มาเลเซีย ฟcลิปปcนส� สหราชอาณาจักร 
และสหรัฐอเมริกา / Jane’s Defence Industry – 20 ก.ย. 62 

 

 

รูปภาพ ต�นแบบเคร่ืองบินรบเบา (LCA) ของกองทัพเรืออินเดีย (Indian Navy)  

 

อินเดียพัฒนาเคร่ืองบินรบเบาใหHแกFกองทัพเรืออินเดีย 
หลังจากหยุดพักไปนานถึง 40 เดือน หน�วยงาน Aeronautical Development Agency (ADA) ของ

อินเดียได�กลับมาทําการทดสอบการบินด�วยเคร่ืองบินรบเบา (Light Combat Aircraft : LCA) อีกคร้ัง และเม่ือ 
13 ก.ย. 62 ต�นแบบของ LCA ซึ่งได�รับช่ือเรียกว�า Mk 1 ได�ประสบความสําเร็จในการลงสู�พ้ืนแบบใช�สายเกี่ยว 
(Arrested Landing) ท่ีศูนย�อํานวยการ INS Hansa ในเมือง Goa ซึ่งอยู�ทางชายฝtuงทิศตะวันตกเฉียงใต�ของ
อินเดีย หลังจากทําการบินเปPนระยะเวลา 40 นาที ความสําเร็จในคร้ังน้ัน เปPนการปูทางให�กองทัพเรืออินเดีย
เดินหน�าจัดการแสดง การลงสู�พ้ืนแบบใช�สายเกี่ยวบนเรือบรรทุกเคร่ืองบิน INS Vikramaditya ต�อไป สําหรับ
กําลังขับเคล่ือน เคร่ืองบินต�นแบบ Mk1 ใช�เคร่ืองยนต�เทอร�โบแฟน General Electric F404-GE-IN20 ซึ่ง
เคร่ืองยนต�นี้ไม�ตอบโจทย�ความต�องการสําหรับการบรรทุกอาวุธทางอากาศ ทําให� LCA Mk 1 จะไม�มีวันได�รับการ
บรรจุเข�าประจําการ แต�อย�างไรก็ตาม รัฐบาลอินเดียยังคงมอบเงินสนับสนุนการวิจัยพัฒนาให�แก� ADA / Jane’s 
Defence Weekly – 16 ก.ย. 62 
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รูปภาพ เรือดํานํ้า INS Khanderi เปcดตัวเม่ือป] 60 (Indian Navy)  

 

อูFตFอเรือ MDL สFงมอบเรือดําน้ํา Scorpène ลําที่ 2 ใหHกองทัพเรืออินเดีย 
 เม่ือ 19 ก.ย. 62 อู�ต�อเรือ Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) ของอินเดียส�งมอบเรือดํานํ้า
ดีเซลไฟฟ�าช้ัน Kalvari (Scorpène) ท่ีได�รับใบอนุญาตในการผลิตให�กับกองทัพเรืออินเดีย โดยจัดพิธีส�งมอบเรือ 
ณ เมืองมุมไบ เรือลํานี้มีชื่อว�า INS Khanderi เปPนเรือลําที่ 2 จากทั้งหมด 6 ลํา ที่ลงนามจัดหาตั้งแต�เดือน 
ต.ค. 48 ภายใต�โครงการ Project 75 Submarine Programme มูลค�าสัญญา 3,200 ล�านดอลลาร�สหรัฐ ซึ่งก�อน
หน�าน้ี เรือลําแรกท่ีมีช่ือว�า INS Kalvari เข�าประจําการในกองทัพเรืออินเดียเม่ือเดือน ต.ค. 60 ท้ังน้ี เรือดังกล�าว 
มีความยาว 66 ม. บรรทุกลูกเรือได� 31 คน มีความเร็วสูงสุด 20 นอต ในขณะดํานํ้า สามารถปฏิบัติภารกิจ
ต�อต�านเรือผิวนํ้า และสงครามต�อต�านเรือดํานํ้า / Jane’s Navy International – 20 ก.ย. 62 

 

 

 

รูปภาพ รถชานต่ําทางทหาร MZKT-741351 ขับเคล่ือนแบบ 8x8 (IHS Markit)  

World Defence News 
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สหรัฐอาหรับเอมิเรตส:มองหารถชานต่ําทางทหารเพ่ิม 
เบลารุสหวังว�าจะได�ทําสัญญาใหม�เพ่ิมเติม เพ่ือจัดหารถชานต่ําทางทหารให�แก�สหรัฐอาหรับเอมิเรตส� ซึ่ง

ในขณะน้ี ท้ังสองประเทศกําลังจะส้ินสุดสัญญาสําหรับการจัดหาและส�งมอบรถชานต่ําทางทหารท่ีได�เร่ิมต�นมาเปPน
ระยะเวลายาวนาน เบลารุสจึงได�เข�าเจรจากับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส� เพ่ือให�ท้ังสองฝlายก�าวไปสู�การลงนามใน
สัญญาฉบับใหม�สําหรับการจัดหาและส�งมอบรถชานต่ําทางทหารแบบเดิมท่ีผ�านการทดสอบแล�ว ท้ังน้ี เม่ือ ต.ค. 
59 บริษัท Minsk Wheel Tractor Plant (MZKT) (Volat Defence) ได�ประกาศว�าตนจะเปPนผู�ทําการจัดหารถ
ชานต่ําท่ีใช�ได�ในทุกสภาพภูมิประเทศให�แก�สหรัฐอาหรับเอมิเรตส� นอกจากน้ี ในงานนิทรรศการ IDEX 2019 เม่ือ 
ก.พ. 62 รถชานต่ําทางทหาร MZKT-741351 ขับเคล่ือนแบบ 8x8 และ MZKT-999421 Semi-Trailer ได�ถูกนํา
ออกแสดง โดยท้ังสองได�บรรทุกรถถัง Leclerc และยานรบทหารราบ BMP-3 ในตอนน้ัน / Jane’s Defence 
Weekly – 19 ก.ย. 62 

 

 

ตัวอย�างรูปภาพ เรือดํานํ้าพลังงานนิวเคลียร�ติดขีปนาวุธ ช้ัน Borei (Wikipedia)  

 

กองทัพเรือรัสเซียจะไดHรับเรือดําน้ําพลังงานนิวเคลียร:จํานวน 10 ลํา ภายในปf 67 
 เม่ือ 9 ก.ย. 62 นาย Alexey Krivoruchko รัฐมนตรีช�วยว�าการกระทรวงกลาโหมรัสเซียแถลงระหว�าง
การเย่ียมชมอู�ต�อเรือ Sevmash ว�า กองทัพเรือรัสเซียมีแผนจะได�รับเรือดํานํ้าพลังงานนิวเคลียร�ติดขีปนาวุธ 
(Nuclear-powered Ballistic-missile Submarine : SSBN) ช้ัน Borei-A (Project 955A) และเรือดํานํ้าโจมตี
พลังงานนิวเคลียร� (Nuclear-powered Attack : SSN) ช้ัน Yasen-M (Project 885M) ภายใต�โครงการ State 
Armament Programme (SAP) รวมจํานวน 10 ลํา ภายในป] 67 นอกจากน้ี ในงาน Army 2019 
กระทรวงกลาโหมได�ลงนามจัดหาเรือดํานํ้าช้ัน Yasen-M (Project 885M) SSN เพ่ิมเติมอีก 2 ลํา และอยู�
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ระหว�างการดําเนินการจัดหาเรือดํานํ้าช้ัน Borey-A (Project 955A) SSBN เพ่ิมเติมอีก 2 ลํา ซึ่งคาดว�าจะลงนาม
สัญญาในเร็ว ๆ น้ี ท้ังน้ี อู�ต�อเรือ Sevmash ยืนยันว�า กองทัพเรือรัสเซียจะได�รับเรือดํานํ้าช้ัน Borey-A (Project 
955A) SSBN ลําแรก ภายในส้ินป] 62 / Jane’s Navy International – 18 ก.ย. 62 

 

 

รูปภาพ เฮลิคอปเตอร�ลําเลียง AW149 รุ�นใหม�จัดแสดงในงาน DSEI 2019 (IHS Markit)  

 

บริษัท Leonardo Helicopters ของอิตาลีเปSดเผยเฮลิคอปเตอร:ลําเลียง AW149 รุFนใหมF 
 บริษัท Leonardo Helicopters จัดแสดงเฮลิคอปเตอร�ลําเลียงขนาดกลาง AW 149 รุ�นใหม� ในงาน 
DSEI 2019 ณ กรุงลอนดอน ระหว�างวันท่ี 10 – 13 ก.ย. 62 เปPนเฮลิคอปเตอร�ท่ีปรับปรุงใหม�เพ่ือให�ตรงตาม
ความต�องการของกองทัพ โดยสามารถรองรับผู�โดยสารได�มากสุด 19 คน หรือนายทหารติดอาวุธ 16 คน สามารถ
ปฏิบัติภารกิจการค�นหาและกู�ภัย การปฏิบัติการโจมตี ซึ่งมีพ้ืนท่ีสําหรับพลป�น 2 คนในตําแหน�งข�างหน�าต�าง
ด�านหน�าของห�องโดยสาร การปฏิบัติการของกองกําลังพิเศษ การส�งกลับสายแพทย� มีระบบ C4ISR สามารถ
ปฏิบัติการสนับสนุนทางอากาศ และการส�งกําลังบํารุง สามารถติดตั้งป�นกลขนาด 7.62 มม. หรือ 12.7 มม. ได� 
2 กระบอก ติดตั้งป�นด�านนอกขนาด 20 มม. หรือ 12.7 มม. ได� 2 กระบอก ติดตั้งแท�นปล�อยจรวดและจรวด
ต�อต�านรถถังได� 2 แท�น / Jane’s International Defence Review – 18 ก.ย. 62 


