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รูปภาพ อากาศยานไร�คนขับแบบ RTAF U1 (ททบ.5) 
 

กองทัพอากาศไทยสาธิตการปฏิบัติงานระบบอากาศยานไร(คนขับแบบ RTAF U1 
 เม่ือ 4 ม.ค. 63 พล.อ.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย� รองผู�บัญชาการ
ทหารบก พล.อ.อ.ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู�อํานวยการสถาบันเทคโนโลยีป�องกันประเทศ พล.อ.อ.ศิริพล ศิริทรัพย� 
กรรมการผู�จัดการบริษัทอุตสาหกรรมการบินและคณะ เย่ียมชมการปฏิบัติงานระบบอากาศยานไร�คนขับแบบ 
RTAF U1 รถสถานีควบคุมภาคพ้ืนเคล่ือนท่ีสําหรับปฏิบัติการควบคุมอากาศยานไร�คนขับ และโรงจอดอากาศยาน 
ไร�คนขับ ณ สนามบินวัฒนานคร จ.สระแก�ว โดยมี พล.อ.อ.มานัต วงษ�วาทย� ผู�บัญชาการทหารอากาศให�การต�อนรับ 
โดยกองทัพอากาศได�จําลองสถานการณ�ปฏิบัติการร�วมกับกองกําลังบูรพาของกองทัพบก ในการค�นหาติดตาม 
รถผู�ต�องสงสัยท่ีก�อเหตุสร�างความไม�ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของประชาชน ท้ังน้ี กองทัพอากาศร�วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศในการผลิตอากาศยานไร�คนขับแบบ RTAF U1 จํานวน 17 ระบบ ซึ่งได�รับการ
ออกแบบและผลิตตามมาตรฐาน รวมถึงข�อกําหนดความสมควรเดินอากาศสากล สามารถปฏิบัติภารกิจได�
ต�อเน่ือง 8 ชม. ในรัศมีปฏิบัติการ 100 กม. สามารถบินขึ้นและร�อนลงด�วยระบบอัตโนมัติ ท้ังน้ี กองทัพอากาศได�
ดําเนินการตามแนวทางการพ่ึงพาตนเอง รวมถึงการระดมสรรพกําลังความร�วมมือของชาติทุกภาคส�วน เพ่ือ
ร�วมกันพัฒนาและขับเคล่ือนกองทัพอากาศให�ก�าวสู�กองทัพอากาศช้ันนําในภูมิภาค / สถานีวิทยุโทรทัศน�
กองทัพบก ช�อง 5 – 4 ม.ค. 63 

ASEAN Defence News 

29 ธ.ค. 62 – 4 ม.ค. 63 
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ตัวอย�างรูปภาพ อากาศยานโจมตีไร�คนขับ MALE ของ PTDI (PTDI) 
 

อินโดนีเซียเป@ดตัวต(นแบบอากาศยานโจมตีไร(คนขับที่พัฒนาข้ึนเอง 
บริษัท PT Dirgantara Indonesia (PTDI) ของรัฐบาลอินโดนีเซียเป]ดตัวต�นแบบอากาศยานโจมตีไร�

คนขับสําหรับเพดานบินระดับกลางและระยะเวลาบินนาน (Medium-Altitude, Long-Endurance: MALE) ท่ี
พัฒนาขึ้นเองภายในประเทศ ต�นแบบอากาศยานโจมตีไร�คนขับดังกล�าวถูกตั้งช่ือว�า Black Eagle และเป]ดเผยต�อ
สาธารณชนเม่ือ 30 ธ.ค. 62 โดย Black Eagle เปhนผลงานท่ีร�วมกันพัฒนาระหว�างบริษัท PT Len กองทัพอากาศ
อินโดนีเซีย และสถาบันการบินและอวกาศแห�งชาติ (National Institute of Aeronautics and Space) 
คุณลักษณะของ Black Eagle มีความยาว 8.65 ม. สูง 2.6 ม. ความกว�างปmก 16 ม. (มีลักษณะหลายประการท่ีใช�
การออกแบบตามอากาศยานไร�คนขับ CH-4 ของจีน) นํ้าหนักบินขึ้นสูงสุด 1,300 กก. นํ้าหนักบรรทุกสูงสุด 300 กก. 
ความจุถังนํ้ามัน 420 ลิตร สามารถบินได�นานกว�า 30 ชม. พิสัยการบินสูงสุด 250 กม. / Jane’s Defence 
Weekly – 31 ธ.ค. 62 

 

 

ตัวอย�างรูปภาพ ปtนใหญ�ชายฝuvงขนาด 76 มม. (IHS) 
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กองทัพเรืออินโดนีเซียประจําการปIนใหญLชายฝNOงขนาด 76 มม. 
 เม่ือ 6 ธ.ค. 62 กองทัพเรืออินโดนีเซียประจําการปtนใหญ�ชายฝuvงขนาด 76 มม. ณ ชายฝuvงของเมือง Paiton 
ทางตะวันออกของเกาะชวา ปtนใหญ�กระบอกน้ี ได�มาจากเรือฟริเกตช้ัน Ahmad Yani ท่ีมีช่ือว�า Slamet Riyadi 
ซึ่งถูกปลดประจําการเม่ือเดือน ส.ค. 62 หลังจากปฏิบัติภารกิจให�กับกองทัพเรืออินโดนีเซียมาเปhนระยะเวลา 33 ปm 
ท้ังน้ี ภายใต�โครงการ Paiton Weapons Range Project บริษัท PT Len ทํางานร�วมกับบริษัทอ่ืน ๆ รวมท้ัง
บริษัท ICS Technologies และบริษัท Omnia Engineering ของอิตาลี โดยประสบความสําเร็จในการทดสอบยิง
คร้ังล�าสุดเม่ือ 21 พ.ย. 62 และส�งมอบให�กับหน�วยงาน Doctrine, Education, and Training Development 
Command (KODIKLATAL) ของกองทัพเรืออินโดนีเซีย โดยปtนใหญ�ชายฝuvงขนาด 76 มม. จะเปhนอาวุธลําดับแรก ๆ 
ท่ีกองทัพเรืออินโดนีเซียวางแผนท่ีจะใช�สําหรับการฝ�กทหาร / Jane’s Navy International – 30 ธ.ค. 62 

 

 

รูปภาพ เรือตรวจการณ�ชั้น Keris หมายเลขเรือ 111 (Royal Malaysian Navy) 
 

กองทัพเรือมาเลเซียได(รับเรือตรวจการณ8ลําแรกที่สร(างโดยจีน 
เม่ือ 31 ธ.ค. 62 ท่ีอู�ต�อเรืออู�ชาง (Wuchang Shipbuilding) เมืองฉีตงใกล�กับกรุงเซี่ยงไฮ� จีนได�ส�งมอบ

เรือตรวจการณ�ช้ัน Keris (Keris-Class Littoral Mission Ships: LMSs) ลําแรกจากท้ังหมด 4 ลํา ตามคําส่ังซื้อ
จากกองทัพเรือมาเลเซีย โดยเรือตรวจการณ�ฯ ลําแรกน้ี ได�รับหมายเลขเรือ 111 และกองทัพเรือมาเลเซียจะนํา
เรือตรวจการณ�ฯ ลําน้ีเข�าประจําการในวันท่ี 6 ม.ค. 63 ท่ีอู�ต�อเรืออู�ชาง ก�อนท่ีจะออกเดินทางไปยังฐานทัพเรือ 
Sepanggar ท่ีเมืองโคตาคินาบาลู รัฐซาบะฮ� ประเทศมาเลเซีย โดยคุณลักษณะของเรือตรวจการณ�ช้ัน Keris มี
ระวางขับนํ้าประมาณ 700 ตัน ยาว 68.8 ม. กว�าง 9 ม. เคล่ือนท่ีด�วยความเร็วสูงสุด 22 นอต พิสัยปฏิบัติการ
มาตรฐานท่ีความเร็ว 15 นอต ประมาณ 2,000 ไมล�ทะเล ใช�เจ�าหน�าท่ีท้ังหมด 45 คน สามารถติดตั้งปtนใหญ�
ขนาด 20 มม.หรือ 30 มม. กับป�อมปtนควบคุมระยะไกลให�เปhนอาวุธหลัก และสามารถติดตั้งปtนกลขนาด 12.7 
มม. จํานวน 2 กระบอกบริเวณหลังสะพานเดินเรือ / Jane’s Defence Weekly – 31 ธ.ค. 62 
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ตัวอย�างรูปภาพ ปtนใหญ�อัตตาจร K55A1 ขนาด 155 มม. (Hanwha Defence) 
 

บริษัท Hanwha Defense ของเกาหลีใต(ได(รับสัญญาสร(างปIนใหญLอัตตาจร K55A1 เพ่ิมเติม 
เม่ือ 30 ธ.ค. 62 บริษัท Hanwha Defense ของเกาหลีใต�ประกาศว�า ทางบริษัทได�รับสัญญาจ�างสร�างปtน

ใหญ�อัตตาจร K55A1 ขนาด 155 มม. (Tracked Self-Propelled Howitzers: SPH) ล็อตท่ี 5 เพ่ิมเติม สําหรับ
กองทัพบกเกาหลีใต� มูลค�าสัญญา 119 ล�านดอลลาร�สหรัฐ โดยบริษัท Hanwha Defense เป]ดเผยว�า ได�ทําสัญญา
กับหน�วยงาน Defense Acquisition Program Administration (DAPA) ของเกาหลีใต� ทั้งนี้ คุณลักษณะของ
ปtนใหญ�อัตตาจรดังกล�าว มีน้ําหนัก 27 ตัน ระยะยิงไกลท่ีสุด 32 กม. อัตราเร็วการยิง 4 นัด/นาที การบรรจุกระสุน
เปhนแบบกึ่งอัตโนมัติ สามารถบรรจุกระสุนพร�อมยิงได�ท้ังหมด 36 นัด อ�างอิงตามส่ือข�าวเกาหลีใต� โครงการน้ีคาด
ว�าจะแล�วเสร็จภายใน 30 ต.ค. 65 ท้ังน้ี จํานวนของปtนใหญ�อัตตาจร K55A1 ท่ีต�องส�งมอบให�กับกองทัพบกเกาหลี
ไม�ได�รับการเป]ดเผย / Jane’s Defence Weekly – 30 ธ.ค. 62 

 

 

รูปภาพ ร�างฐานท่ีตั้งนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกาขั้นต�น (Time) 

ASEAN+6 Defence News 
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การเคลื่อนย(ายฐานที่ตั้งนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกาในญี่ปุ4นเสียคLาใช(จLายมากกวLาที่ประมาณการไว( 
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุKนประกาศว�า การสร�างฐานท่ีตั้งนาวิกโยธินสหรัฐฯ แห�งใหม�ในจังหวัด

โอกินาวา ต�องเสียค�าใช�จ�าย 8,500 ล�านดอลลาร�สหรัฐ ซึ่งเพ่ิมขึ้นอีก 2.7 เท�าของค�าใช�จ�ายท่ีเคยประเมินไว�เม่ือปm 
56 นอกจากน้ี โครงการดังกล�าวเคยได�รับการประเมินว�าจะแล�วเสร็จในระยะเวลาประมาณ 8 ปm แต�จากการ
ประเมินคร้ังล�าสุด การก�อสร�างจะใช�เวลาท้ังส้ิน 12 ปm ปuญหาท่ีส�งผลกระทบทําให�ต�องขยายเวลาเพ่ิมขึ้น 
เน่ืองมาจากการตรวจพบว�าพ้ืนทะเลในสถานท่ีก�อสร�างแห�งใหม�น้ันอ�อนมากเกินไป ทําให�ต�องมีการสร�างฐานเสริม
ความแข็งแรงเพ่ิมเติม ท้ังน้ี กระทรวงกลาโหมญี่ปุKนต�องได�รับอนุญาตจากรัฐบาลท�องถิ่นแห�งโอกินาวาเพ่ือปรับ
แผนงานก�อสร�าง อย�างไรก็ตาม นาย Denny Tamaki ผู�ว�าราชการจังหวัดโอกินาวา ซึ่งเปhนหน่ึงในผู�ต�อต�าน
โครงการย�ายฐานท่ีตั้งนาวิกโยธินสหรัฐฯ กล�าวว�า เขาจะปฏิเสธคําร�องขอดังกล�าว ดังน้ัน ระยะเวลาในการก�อสร�าง
อาจล�าช�าออกไปอีก / Jane’s Defence Weekly – 30 ธ.ค. 62 

 

 

รูปภาพ เรือรบช้ัน Yaroslav Mudry จอดในอ�าวโอมานระหว�างการฝ�กร�วมฯ (Aljazeera) 
 

จีน อิหรLาน และรัสเซียฝ\กซ(อมรบรLวมทางทะเลในมหาสมุทรอินเดียและอLาวโอมาน 
เม่ือ 27 ธ.ค. 63 สํานักข�าว CNN รายงานว�า จีน อิหร�าน และรัสเซียเร่ิมฝ�กซ�อมรบร�วมทางทะเลวันแรก

เม่ือ 27 ธ.ค. 62 และต�อเน่ืองเปhนระยะเวลา 4 วัน ในมหาสมุทรอินเดียและอ�าวโอมาน การฝ�กซ�อมรบคร้ังน้ี มี
จุดประสงค�ในการเสริมสร�างความม่ันคงของการเดินเรือทางทะเลระหว�างประเทศ การต�อสู�กับโจรสลัด และ
ต�อต�านการก�อการร�าย รวมท้ังการแบ�งปuนข�อมูลและแลกเปล่ียนประสบการณ�ระหว�างกัน ท้ังน้ี การฝ�กซ�อม
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 17,000 ตร.กม. ประกอบด�วยการจําลองสถานการณ�การกู�ภัยเรือท่ีถูกไฟไหม� เรือท่ีถูกโจมตีโดย
โจรสลัด การฝ�กยิง โดยมีกองทัพเรือและกองกําลังพิทักษ�การปฏิวัติอิสลาม (Islamic Revolutionary Guard 
Corps: IRGC) ของอิหร�านเข�าร�วมด�วย / CNN – 27 ธ.ค. 63 
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รูปภาพ การลงนามบันทึกความเข�าใจ เม่ือ 2 ม.ค. 63 (The Times of India) 
 

กองทัพอินเดียรLวมมือกับบริษัท HAL และบริษัท Wipro ด(านเทคโนโลยีเคร่ืองพิมพ8 3 มิติ 
บริษัท Hindustan Aeronautics Limited (HAL) ของรัฐบาลอินเดียและบริษัทเอกชน Wipro 3D ลงนาม

ในข�อตกลงความร�วมมือด�านเทคโนโลยีเคร่ืองพิมพ� 3 มิติกับกองทัพอินเดีย ภายใต�บันทึกความเข�าใจลงวันท่ี 
2 ม.ค. 63 บริษัทท้ังสองประสงค�ท่ีจะร�วมกันออกแบบ พัฒนา ทดสอบ สร�าง และซ�อมแซมช้ินส�วนอากาศยาน
ด�วยเทคโนโลยีการเพ่ิมเน้ือโลหะ (Metal-Additive Technologies) ด�วยเคร่ืองพิมพ� 3 มิติ ซึ่งผลิตผลท่ีได�จาก
ความร�วมมือดังกล�าวจะถูกใช�ในการบํารุงรักษา การซ�อมบํารุง และการซ�อมคืนสภาพอากาศยาน ในช�วงท่ีผ�านมา 
บริษัท Wipro เร�งพัฒนาเทคโนโลยีเคร่ืองพิมพ� 3D มิติ และในเดือน ธ.ค. 62 บริษัท Wipro และสถาบัน
วิทยาศาสตร�อินเดีย (Indian Institution of Science) ประกาศว�า ได�ร�วมกันพัฒนาเคร่ืองพิมพ� 3 มิติสําหรับ
ช้ินงานโลหะคุณภาพระดับโรงงานเปhนเจ�าแรกของอินเดีย / Jane’s Defence Weekly – 3 ม.ค. 63 

 

 

 

ตัวอย�างรูปภาพ ขีปนาวุธข�ามทวีป Avangard (The Moscow Times) 

World Defence News 
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รัสเซียประกาศวLาขีปนาวุธข(ามทวีป Avangard พร(อมปฏิบัติการทางยุทธวิธี 
เม่ือ 27 ธ.ค. 62 สํานักข�าว TASS รายงานว�า กระทรวงกลาโหมรัสเซียออกประกาศความพร�อมของกอง

ทหารขีปนาวุธข�ามทวีป Avangard กองแรกว�ามีความพร�อมปฏิบัติการทางยุทธวิธีแล�ว โดยขีปนาวุธ Avangard 
น้ันขับเคล่ือนด�วยเคร่ืองยนต�ความเร็วเหนือเสียง สํานักข�าวของรัฐบาลรัสเซียกล�าวว�า กองทหารขีปนาวุธข�ามทวีปฯ 
เข�าปฏิบัติหน�าท่ีรบกับกองกําลังขีปนาวุธยุทธวิธี (Strategic Missile Forces) ในเขต Orenburg แถบเทือกเขา
อูราล นอกจากน้ี รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหมรัสเซียเพ่ิมเติมว�า เม่ือ 24 ธ.ค. 62 กองทหารขีปนาวุธอีก 3 กอง
ได�รับเข�าประจําการขีปนาวุธข�ามทวีป Yars เขายังกล�าวด�วยว�าขีปนาวุธ Yars และ Vangard จะถูกนําเข�าสถานะ
พร�อมรบในกองกําลังขีปนาวุธยุทธวิธีในปm 63 / Jane’s Defence Weekly – 30 ธ.ค. 62 

 

 

ตัวอย�างรูปภาพ เคร่ืองบินขับไล�อเนกประสงค� JF-17B Thunder แบบ 2 ท่ีนั่ง (Fakhr-e-Alam) 
 

บริษัท PAC Kamra เป@ดตัวเคร่ืองบินขับไลL JF-17B ล็อตแรกของกองทัพอากาศปากีสถาน 
 เม่ือ 27 ธ.ค. 62 บริษัท Pakistan Aeronautical Complex (PAC) Kamra เป]ดตัวเคร่ืองบินขับไล�
อเนกประสงค� JF-17B Thunder แบบ 2 ท่ีนั่ง ล็อตแรกจํานวน 8 ลํา ของกองทัพอากาศปากีสถาน ผลิตโดยบริษัท 
PAC ของปากีสถานร�วมกับบริษัท China National Aero-Technology Import & Export Corporation 
(CATIC) ของจีน โดยใช�ระยะเวลา 5 เดือน สามารถส�งมอบได�ตามกําหนดในสัญญา การจัดหาของปากีสถานคร้ังน้ี 
แสดงให�เห็นถึงความสัมพันธ�อันดีระหว�างประเทศปากีสถานและจีน โดยเคร่ืองบิน JF-17 ผ�านการพิสูจน�
ประสิทธิภาพการรบจากการได�เข�าร�วมปฏิบัติการ Operation “Swift Retort” ต�อต�านกองทัพอากาศอินเดียเหนือ
พ้ืนท่ีแคชเมียร�เม่ือเดือน ก.พ. 62 ท่ีผ�านมา และถือได�ว�าเคร่ืองบิน JF-17 เปhนเคร่ืองบินขับไล�ท่ีเปhนกําลังหลัก 
(Backbone) ของกองทัพอากาศปากีสถาน / Jane’s Defence Weekly – 2 ม.ค. 63 
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รูปภาพ การลงนามข�อตกลงพัฒนารถรบหุ�มเกราะ (Estonian World) 
 

เอสโตเนีย ฟ@นแลนด8 และลัตเวียลงนามข(อตกลงรLวมพัฒนารถรบหุ(มเกราะ 
 เม่ือ 17 ธ.ค. 63 นาย Juri Luik รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหมเอสโตเนีย นาย Artis Pabriks 
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหมลัตเวีย และนาย Jukka Juusti ปลัดกระทรวงกลาโหมฟ]นแลนด�ร�วมลงนามใน
หนังสือแสดงเจตจํานง (Letter of Intent: LOI) ในการวิจัยและพัฒนารถรบหุ�มเกราะ ณ เมืองทาลลินน� ประเทศ
เอสโตเนีย โดยนาย Juri Luik กล�าวว�า เอสโตเนียมีความสัมพันธ�อันดีกับฟ]นแลนด� มีการจัดหาปtนใหญ�อัตตาจร
และระบบเรดาร�ระหว�างกัน ซึ่งต�องการขยายความร�วมมือไปยังลัตเวียด�วย และมุ�งเน�นในการเพ่ิมความคล�องตัว
ให�กับหน�วยทหารราบ ท้ังน้ี การวิจัยและพัฒนารถรบหุ�มเกราะเพ่ือให�มีความเหมาะสมตรงกับความต�องการ 
ใช�งานของท้ัง 3 ประเทศ ซึ่งมีความเปhนไปได�ว�าจะพัฒนาให�เปhนยานเกราะลําเลียงพลล�อยาง มากกว�ารถรบทาง
ยุทธวิธีขนาดเบา / Jane’s Defence Weekly – 31 ธ.ค. 62 

 

 

ตัวอย�างรูปภาพ จรวดต�อต�านรถถัง TOW 2B (Focus Taiwan (CNA)) 
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ไต(หวันจัดหาอาวุธนําวิถีตLอต(านรถถัง TOW 2B จากสหรัฐอเมริกาเพ่ิมเติม 
 เม่ือ 30 ธ.ค. 62 สํานักข�าว CNA รายงานว�า กองทัพบกไต�หวันจะจัดหาอาวุธนําวิถีต�อต�านรถถังพร�อม
แท�นยิงจากสหรัฐอเมริกาเพ่ิมเติม มูลค�าประมาณ 247.5 ล�านดอลลาร�สหรัฐ โดยไม�เป]ดเผยจํานวนของการจัดหา 
ซึ่งก�อนหน�าในเดือน มี.ค. 61 ไต�หวันได�จัดหาอาวุธนําวิถีต�อต�านรถถัง 460 ลูก มูลค�าประมาณ 125.5 ล�าน
ดอลลาร�สหรัฐ และคาดว�าการส�งมอบจะเสร็จสมบูรณ�ในปm 71 แต�ยังไม�ทราบวันเร่ิมต�นการส�งมอบ ท้ังน้ี TOW 2B 
จะประจําการในเกาะนอกชายฝuvงของไต�หวัน ได�แก� หมู�เกาะจินเหมิน เกาะหม�าจู และหมู�เกาะเผิงหู เพ่ือปฏิบัติ
หน�าท่ีในการต�อต�านรถถังสะเทินนํ้าสะเทินบก เรือเร็ว และรถรบทหารราบนํ้าหนักเบา (สามารถขนส�งทางอากาศ
ได�) ของจีน โดยจะใช�ทดแทนอาวุธต�อต�านรถถัง TOW 2A นําวิถีด�วยเส�นลวด (Wire-guided) ท่ีใช�ตั้งแต�
คริสต�ศตวรรษท่ี 1960 / Focus Taiwan (CNA) – 30 ธ.ค. 62 


