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รูปภาพ พิธีรับมอบเรือหลวงประจวบคีรีขันธ� (PR Thai Navy)  

 

กองทัพเรือไทยจัดพิธีรับมอบเรือหลวงประจวบคีรีขันธ. 
เม่ือ 27 ก.ย. 62 เวลา 09.00 น. พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ� ผู�บัญชาการทหารเรือ เป>นประธานในพิธีรับ

มอบเรือหลวงประจวบคีรีขันธ� ณ ท�าเรือแหลมเทียน การท�าเรือสัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือเอก 
นพดล สุภากร ผู�บัญชาการกองเรือยุทธการ พลเรือตรี สมพงษ� นาคทอง ผู�บัญชาการกองเรือตรวจอ�าว กองเรือ
ยุทธการ กําลังพลประจําเรือ และแขกผู�มีเกียรติให�การต�อนรับ ท้ังน้ี โครงการสร�างเรือหลวงประจวบคีรีขันธ�เป>น
ส�วนหน่ึงของการพัฒนากําลังรบตามยุทธศาสตร�กองทัพเรือ โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือเสริมสร�างขีดความสามารถ
ของกองทัพเรือในการรักษาผลประโยชน�ของชาติทางทะเล การรักษากฎหมายในทะเล และการปฏิบัติการรบ
ผิวนํ้า รวมท้ังการค�นหาและช�วยเหลือผู�ประสบภัยในทะเล และสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรืออื่น ๆ ต�อจากน้ี 
เรือหลวงประจวบคีรีขันธ� จะเข�าประจําการท่ีกองเรือตรวจอ�าว กองเรือยุทธการ โดยมี นาวาโท วีรุตม� ฉายะจินดา 
เป>นผู�บังคับการเรือ พร�อมด�วยกําลังพลประจําเรือ จํานวน 99 นาย / กองประชาสัมพันธ� สํานักงานเลขานุการ
กองทัพเรือ 
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รูปภาพ เรือตรวจการณ�ใกล�ฝOPง เรือ ต.91 ต.94 และ ต.95 (PR Civil)  

 

กองทัพเรือไทยจัดพิธีปลดระวางประจําการเรือตรวจการณ.ใกล>ฝ?@ง เรือ ต.91 ต.94 และ ต.95 
เม่ือ 25 ก.ย. 62 พลเรือเอก นพดล สุภากร ผู�บัญชาการกองเรือยุทธการ เป>นประธานในพิธีปลดระวาง

ประจําการเรือตรวจการณ�ใกล�ฝOPงจํานวน 3 ลํา ได�แก� เรือ ต.91 เรือ ต.94 และเรือ ต.95 ณ การท�าเรือแหลม
เทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เรือท้ัง 3 ลําน้ี รับใช�ราชการในกองทัพเรือมายาวนาน ปฏิบัติ
ภารกิจในท�องทะเลมากว�า 52 ปW การปลดระวางเรือตรวจการณ�ใกล�ฝOPงเป>นไปตามอนุมัติของกระทรวงกลาโหมให�
ปลดระวางตั้งแต�วันท่ี 1 ต.ค. 62 เป>นต�นไป ท้ังน้ี เรือ ต.91 ประจําการคร้ังแรกเม่ือ 12 ส.ค. 2511 และคร้ังท่ี 2 
เม่ือ 15 เม.ย. 2535 รวมระยะเวลาประจําการ 52 ปW เรือ ต.94 ประจําการคร้ังแรกเม่ือ 16 ก.ย. 2524 รวม
ระยะเวลาประจําการ 38 ปW และเรือ ต.95 ประจําการคร้ังแรกเม่ือ 27 ธ.ค. 2525 รวมระยะเวลาประจําการ 37 
ปW โดยเรือท้ัง 3 ลํา สร�างโดยกรมอู�ทหารเรือเป>นการพ่ึงพาตนเองของกองทัพเรือ / ประชาสัมพันธ�กรมกิจการพล
เรือนทหารเรือ 

 

รูปภาพ เฮลิคอปเตอร�ลาดตระเวนติดอาวุธ AH-6i (IHS Markit)  
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กระทรวงการตGางประเทศสหรัฐอเมริกาอนุมัติการขายเฮลิคอปเตอร.ลาดตระเวนติดอาวุธ AH-6i ให>ไทย 
 เม่ือ 24 ก.ย. 62 หน�วยงาน Defense Security Cooperation Agency (DSCA) ของสหรัฐอเมริกา
ประกาศว�า กระทรวงการต�างประเทศสหรัฐอเมริกาอนุมัติการขายเฮลิคอปเตอร�ลาดตระเวนติดอาวุธ AH-6i 
จํานวน 8 ลํา รวมท้ังอาวุธ อุปกรณ� และการสนับสนุนท่ีเกี่ยวข�องให�กองทัพบกไทย มูลค�า 400 ล�านดอลลาร�
สหรัฐ โดยวิธี Foreign Military Sale (FMS) โดยการจัดหาเฮลิคอปเตอร�ดังกล�าว เพ่ือใช�ทดแทนเฮลิคอปเตอร�
โจมตี Bell AH-1F Cobra จํานวน 7 ลํา ท่ีใช�งานมานาน ท้ังน้ี ข�อเสนอในการขาย ประกอบด�วยอาวุธปล�อยนํา
วิถีอากาศสู�พ้ืน Lockheed Martin AGM-114R Hellfire 50 ลูก จรวดนําวิถีอากาศสู�พ้ืน BAE Systems 
APKWS (Advance Precision Kill Weapon System) 200 ลูก ปwนกลอากาศ 6 ลํากล�องหมุน Dillion M134 
Mini Gun ขนาด 7.62 มม. 10 กระบอก ปwนกลอากาศ 3 ลํากล�องหมุน General Dynamics GAU-19/B ขนาด 
12.7 มม. 4 กระบอก จรวดอากาศสู�พื้น Hydra ขนาด 70 มม. 500 ลูก และกระเปาะจรวด M260 ความจุ 7 ลูก 
10 ระบบ รวมท้ังระบบวิทยุ AN/ARC 201E-VHF-FM และ AN/ARC-231 w/MX-4027 10 ระบบ ระบบนําร�อง
INS/GPS รุ�น LN-251 INS/GPS (EGI) 10 ระบบ / Jane’s Defence Weekly – 25 ก.ย. 62 

 

 

ตัวอย�างรูปภาพ รถเกราะสะเทินนํ้าสะเทินบก KAAV (Update.ph)  

 

ฟPลิปปPนส.ประจําการรถเกราะสะเทินน้ําสะเทินบก และเรือโจมตีอเนกประสงค. 
 เม่ือ 23 ก.ย. 62 กองทัพฟ�ลิปป�นส�จัดพิธีประจําการรถเกราะสะเทินนํ้าสะเทินบก (Korean Armoured 
Amphibian Vehicle : KAAV) ให�หน�วยนาวิกโยธินฟ�ลิปป�นส� (Philippine Marine Corps : PMC) จํานวน 4 ลํา 
และประจําการเรือโจมตีอเนกประสงค� (Multipurpose Attack Craft : MPAC) ให�กองทัพเรือฟ�ลิปป�นส� จํานวน 
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3 ลํา ณ กรุงมะนิลา ท้ังน้ี รถ KAAV เป>นส�วนหน่ึงของสัญญาจัดหาเม่ือเดือน เม.ย. 59 มูลค�าสัญญา 46 ล�าน
ดอลลาร�สหรัฐ กับบริษัท Hanwha Techwin ของเกาหลีใต� ในปOจจุบันรถ KAAV ส�งมอบแล�วรวม 8 คัน ส�วนเรือ 
MPAC สร�างขึ้นภายใต�ความร�วมมือระหว�างบริษัท Lung The Shipbuilding ของไต�หวัน และบริษัท 
Prommech ของฟ�ลิปป�นส� ในปOจจุบันเรือ MPAC ส�งมอบแล�วรวม 9 ลํา เรือดังกล�าวมีความยาว 17 ม. ความ
กว�าง 4.76 ม. กินนํ้าลึก 2.1 ม. ขับเคล่ือนด�วยระบบ Waterjet ทําความเร็วสูงสุด 47 นอต พิสัยทําการไกลสุด 
350 ไมล�ทะเลท่ีความเร็ว 30 นอต / Jane’s Navy International – 25 ก.ย. 62 

 

 

 

รูปภาพ อู�ต�อเรือ Jiangnan Changxingdao วันท่ี 18 ก.ย. 62 (2019 IHS Markit)  

 

จีนสร>างเรือพิฆาต Type 055 ลําที่ 5 
อู�ต�อเรือ Jiangnan Changxingdao ซึ่งอยู�ใกล�กรุงเซี่ยงไฮ�ได�ปล�อยเรือพิฆาต Type 055 ลําท่ี 5 ลงสู�ผิว

นํ้า เรือพิฆาตลําดังกล�าว ได�รับคําส่ังซื้อจากกองทัพเรือกองทัพปลดปล�อยประชาชน (People’s Liberation 
Army Navy : PLAN) ขณะน้ี อู�ต�อเรือ Jiangnan Changxingdao กําลังดําเนินการสร�างเรือพิฆาตน้ีในขั้นตอน
ต�อไป ท้ังน้ี ภาพถ�ายดาวเทียมแสดงให�เห็นว�าการปล�อยเรือพิฆาต Type 055 ลงสู�ผิวนํ้าเกิดขึ้นระหว�างวันท่ี 7-18 
ก.ย. 62 โดยคุณลักษณะของเรือพิฆาต Type 055 มีระวางขับนํ้ามากกว�า 10,000 ตัน เป>นเรือพิฆาตลําท่ีใหญ�
ท่ีสุดของกองทัพเรือกองทัพปลดปล�อยประชาชน ระบบยิงอาวุธสามารถทําการยิงขีปนาวุธพ้ืนสู�อากาศ ขีปนาวุธ
ต�อต�านเรือรบ ขีปนาวุธต�อต�านเรือดํานํ้า และขีปนาวุธโจมตีภาคพ้ืน ระบบเซนเซอร�เป>นระบบใหม�ท่ีติดตั้งใน
เสากระโดงหลักและโครงสร�างเรือหลัก ในส�วนของระบบเรดาร�ลาดตระเวน เรือพิฆาต Type 055 ได�รับการติดตั้ง 
Type 346 ‘Dragon Eye’ 3D Long-Range Surveillance Radar / Jane’s Defence Weekly – 23 ก.ย. 62 
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รูปภาพ พิธีปล�อยเรืออู�ยกพลขึ้นบกบรรทุกเฮลิคอปเตอร�ลําแรกลงนํ้า (Navy.81.cn)  

 

กองทัพเรือจีนจัดพิธีปลGอยเรืออูGยกพลข้ึนบกบรรทุกเฮลิคอปเตอร. Type 075 LHD ลําแรกลงน้ํา 
 เม่ือ 25 ก.ย. 62 กองทัพเรือจีนจัดพิธีปล�อยเรืออู�ยกพลขึ้นบกบรรทุกเฮลิคอปเตอร�  (Landing 
Helicopter Dock : LHD) ช้ัน Type 075 ลําแรกลงนํ้า ณ อู�ต�อเรือ Hudong-Zhonghua ของบริษัท China 
State Shipbuilding Corporation (CSSC) กรุงเซี่ยงไฮ� โดยเรือลําดังกล�าว เร่ิมการพัฒนาและต�อเรือในจีนตั้งแต�
ปW 54 ให�มีขีดความสามารถท่ีแข็งแกร�งเพ่ือปฏิบัติภารกิจการรบยกพลขึ้นบกจู�โจมทางดิ่งด�วยเฮลิคอปเตอร� ท้ังน้ี 
เรือมีความยาว 235 ม. ความกว�าง 36 ม. ซึ่งมีขนาดใกล�เคียงกับเรือ LHD ของกองทัพเรืออิตาลีท่ีมีขนาดระวาง
ขับนํ้า 33,000 ตัน คาดว�าเรือจะสามารถบรรทุกเฮลิคอปเตอร�ได� 28 ลํา โดยดาดฟ�าเรือรองรับการปฏิบัติการของ
เฮลิคอปเตอร�ได� 6 ลํา นอกจากน้ี เรือได�ติดตั้งเรดาร� Type 382 3-D แท�นยิงจรวดพ้ืนสู�อากาศพิสัยใกล� HHQ-10 
จํานวน 2 แท�นยิง ระบบป�องกันระยะประชิด 2 ระบบ ระบบตอบโต�ทางอิเล็กทรอนิกส� และระบบรบกวน
สัญญาณ / Jane’s Defence Weekly – 25 ก.ย. 62 

 

 

รูปภาพ การประชุม GST Council (News18)  
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อินเดียประกาศให>สิทธิประโยชน.ทางภาษีนําเข>าแกGสินค>ายุทโธปกรณ.เฉพาะ 
เม่ือ 20 ก.ย. 62 กระทรวงพาณิชย�อินเดียได�แถลงว�า “การนําเข�าสินค�ายุทโธปกรณ�เฉพาะ ท่ีไม�ได�ผลิต

ภายในประเทศ” จะได�รับการยกเว�นภาษีมูลค�าเพ่ิม (Goods and Services : GST) และ Integrated GST รวม
ระยะเวลา 5 ปW ไปจนถึงปW 67 เพ่ือส�งเสริมการพัฒนากองทัพให�มีความทันสมัย ท้ังน้ี กระทรวงพาณิชย�อินเดีย
ไม�ได�ระบุอย�างชัดเจนว�า สินค�ายุทโธปกรณ�ประเภทใดจะได�รับการยกเว�นภาษีนําเข�า อย�างไรก็ตาม การตัดสินใจ
ในคร้ังน้ีเป>นผลสรุปมาจากการประชุมสภาภาษีมูลค�าเพ่ิม (GST Council) โดยมีนาง Nirmala Sitharaman 
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงพาณิชย�อินเดีย เป>นประธานในการประชุม ระบบจัดเก็บภาษีมูลค�าเพ่ิมในอินเดียถูกเร่ิม
ใช�เม่ือปW 60 และสินค�ายุทโธปกรณ�เกือบท้ังหมดถูกเก็บภาษีนําเข�าด�วยอัตราร�อยละ 18 การอนุมัติให�ยกเว�นภาษี
นําเข�าจะเป>นการลดค�าใช�จ�ายในการนําเข�าสินค�ายุทโธปกรณ�จากต�างประเทศ / Jane’s Defence Weekly – 
23 ก.ย. 62 

 

 

รูปภาพ รถหุ�มเกราะ Boxer แบบ 8X8 (Commonwealth of Australia, Department of Defence)  

 

ออสเตรเลียได>รับรถหุ>มเกราะ Boxer 8x8 คันแรก 
เม่ือ 24 ก.ย. 62 พลจัตวา Linda Reynolds รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหมออสเตรเลีย ได�รับมอบ 

รถหุ�มเกราะ Boxer 8x8 คันแรกจากท้ังหมด 211 คัน (มูลค�ารวม 3,530 ล�านดอลลาร�สหรัฐ) จากบริษัท 
Rheinmetall Defence พิธีการถูกจัดขึ้นท่ี Gallipoli Barracks ในกรุงบริสเบน ภายในงานพิธี รถหุ�มเกราะ 
Boxer แบบ 8x8 ได�รับการช่ืนชมเกี่ยวกับอํานาจการยิง ความคล�องตัว ระบบส่ือสาร และความสามารถของ
เกราะหุ�ม ท้ังน้ี จากจํานวนรถหุ�มเกราะ Boxer แบบ 8x8 ท้ังหมด จะมีรถหุ�มเกราะจํานวน 25 คัน ท่ีไม�ได�ติดตั้ง
ป�อมปwน เน่ืองจาก 13 คัน จะถูกใช�สําหรับงานอเนกประสงค� และอีก 12 คัน จะถูกใช�สําหรับภารกิจลาดตระเวน 
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โดยก�อนหน�าท่ีจะทําการรับ-ส�งมอบ รถหุ�มเกราะ Boxer แบบ 8x8 คันดังกล�าวได�รับการปรับเปล่ียนให�ใช�ระบบ 
ส่ือสารและระบบบริหารจัดการสนามรบท่ีผลิตขึ้นเองโดยบริษัทของออสเตรเลีย / Jane’s Defence Weekly – 
24 ก.ย. 62 

 

ตัวอย�างรูปภาพ เคร่ืองบินตรวจการณ�ทางทะเล P-8A (Commonwealth of Australia, Department of Defence) 

 

ออสเตรเลียจัดพิธีต>อนรับเคร่ืองบินตรวจการณ.ทางทะเล P-8A Poseidon ลําที่ 11 
 เม่ือ 27 ก.ย. 62 นางลินดา เรย�โนลด�ส รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียแถลงว�า 
กองทัพอากาศออสเตรเลียจัดพิธีต�อนรับเคร่ืองบินตรวจการณ�ทางทะเล (Maritime Patrol Aircraft : MPA) P-8A 
Poseidon ลําท่ี 11 จากท้ังหมด 12 ลํา ณ เมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา โดยขณะน้ีอยู�ระหว�างการ
ตรวจสอบขั้นตอนการบิน เม่ือเสร็จส้ิน เคร่ืองบินลําน้ีจะประจําการในกองทัพอากาศออสเตรเลียท่ีเมือง 
Edinburgh ทางตอนใต�ของออสเตรเลียในเดือน ม.ค. 63 เพ่ือจะปฏิบัติภารกิจในการต�อต�านเรือดํานํ้า การข�าว
กรอง เฝ�าระวัง และลาดตระเวน และสนับสนุนภารกิจการค�นหาและกู�ภัยทางทะเล ท้ังน้ี กองทัพอากาศ
ออสเตรเลียกําลังดําเนินการทดแทนเคร่ืองบินตรวจการณ�ทางทะเล AP-3C Orion ด�วยเคร่ืองบินตรวจการณ�ทาง
ทะเล P-8A และอากาศยานไร�คนขับ MQ-4C Triton นอกจากน้ี เคร่ืองบิน P-8A สามารถติดตั้งตอร�ป�โดเบา
ต�อต�านเรือดํานํ้า และจรวดต�อต�านเรือ AGM-84 Harpoon ได�ด�วย / Jane’s Navy International – 27 ก.ย. 62 

 

 

 

รูปภาพ นาง Tsai Ing-wen ประธานาธิบดีไต�หวันเข�าร�วมงานพิธีเป�ดตัวเคร่ืองบิน T-5 (AIN Online) 

World Defence News 
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ไต>หวันเปPดตัวเคร่ืองบินฝdกข้ันสูง T-5 
เม่ือ 23 ก.ย. 62 บริษัท Taiwan Aerospace Industrial Development Corp (AIDC) เป�ดตัว

เคร่ืองบินฝ�กขั้นสูง T-5 (มีช่ือรหัสว�า Blue Magpie) ซึ่งได�พัฒนาให�แก�กองทัพอากาศจีน โดยมีนาง Tsai Ing-
wen ประธานาธิบดีไต�หวันเข�าร�วมงานพิธี หลังจากงานเป�ดตัวในคร้ังน้ี การทดสอบภาคพื้นจะเกิดขึ้นในเดือน 
มิ.ย. 63 ก�อนท่ีจะทําการทดสอบภาคอากาศต�อไป กองทัพอากาศจีนคาดว�าจะได�รับเคร่ืองบินฝ�กขั้นสูง T-5 
จํานวน 66 ลํา ภายในปW 69 เพ่ือทดแทนเคร่ืองบินฝ�ก AT-3 ท่ีมีสภาพเก�าทรุดโทรม ลักษณะภายนอกของ
เคร่ืองบินฝ�กขั้นสูง T-5 มีความคล�ายคลึงกับเคร่ืองบินขับไล� F-CK-1 Ching-Kuo ท้ังน้ี โครงสร�างของเคร่ืองบินฝ�ก
ขั้นสูง T-5 ได�รับการปรับปรุงให�มีห�องเคร่ืองยนต�ท่ีกว�างขึ้น เพ่ิมปริมาตรการบรรจุนํ้ามันเช้ือเพลิงในถังนํ้ามันท่ี
ส�วนกลางและท�ายเคร่ือง นอกจากน้ี ยังเพ่ิมความกว�างเพ่ือเสริมความแข็งแกร�งให�กับฐานล�อขณะทําการลงจอด / 
Jane’s Defence Weekly – 24 ก.ย. 62 

 

 

รูปภาพ อากาศยานไร�คนขับ Okhotnik บินร�วมกับเคร่ืองบิน Su-57 (Russian MoD) 

 

อากาศยานไร>คนขับ Okhotnik ของรัสเซียทําการบินรGวมกับเคร่ืองบิน Su-57 เปhนคร้ังแรก 
เม่ือ 27 ก.ย. 62 กระทรวงกลาโหมรัสเซียประกาศว�า อากาศยานไร�คนขับ S-70 Okhotnik (Hunter) ท่ีมี

คุณสมบัติตรวจจับได�ยากของรัสเซียทําการบินร�วมกับเคร่ืองบินขับไล�ยุคท่ี 5 แบบ Su-57 เป>นคร้ังแรก โดย
เป�ดเผยวิดีโอบันทึกภาพการบินขึ้นจากสนามทดสอบบินของกระทรวงกลาโหมรัสเซีย ในโหมดการบินแบบ
อัตโนมัติ ระยะเวลานานกว�า 30 นาที ในระหว�างการบินมีการโต�ตอบกับเคร่ืองบินขับไล� Su-57 เพ่ือขยาย
ขอบเขตการทํางานของเรดาร� และทดสอบระบบการกําหนดเป�าหมายสําหรับอาวุธปล�อยทางอากาศพิสัยไกล / 
Jane’s Defence Weekly – 27 ก.ย. 62 
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รูปภาพ ระบบปwนครกอัตตาจร Bars-8MMK (Everis/NTGS) 

 

กองทัพยูเครนได>รับระบบปiนครกอัตตาจร Bars-8MMK ระบบแรก 
 เม่ือ 25 ก.ย. 62 บริษัท Ukroboronprom ประกาศบนเว็บไซต�ว�า กองทัพยูเครนได�รับระบบปwนครก
อัตตาจร Bars-8MMK ระบบแรกจากบริษัทฯ ซึ่งผ�านการยอมรับภายหลังจากการทดสอบระบบ ท้ังทางยุทธวิธี 
ทางเทคนิค และการทดสอบยิงโดยหน�วยทหารของยูเครน ระบบปwนดังกล�าว สร�างขึ้นมาภายใต�กรอบด�านการ
ป�องกันประเทศของยูเครนปW 60 เพ่ือปรับปรุงกองทัพยูเครนให�ทันสมัย โดยใช�ระบบปwนครก Alakram ของ 
NTGS ติดตั้งเข�ากับปwน Smoothbore ขนาด 120 มม. ของยูเครน สามารถติดตั้งพร�อมยิงได�ภายใน 35 วินาที ใช�
เจ�าหน�าท่ีปฏิบัติงาน 3 คน และบรรจุกระสุนได� 60 นัด / Jane’s Defence Weekly – 27 ก.ย. 62 


