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รูปภาพ หุ�นยนต�เก็บกู�ระเบิดดัดแปลงเพ่ือใช�ในการพยาบาลผู�ป,วย COVID-19 (สํานักข�าวไทย) 
 

กองทัพอากาศไทยดัดแปลงหุ$นยนต'เก็บกู,วัตถุระเบิดเพ่ือใช,ในการพยาบาลผู,ป7วย COVID-19 
กองทัพอากาศได�นําหุ�นยนต�เก็บกู�วัตถุระเบิด มาดัดแปลงและพัฒนาร�วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    

มหานคร และบริษัท อาร� วี คอนเน็กซ� เพ่ือนําไปใช�ในการพยาบาลผู�ป,วย COVID-19 เพ่ือนําไปใช�ในการพยาบาล
ผู�ป,วย COVID-19 โดยวัสดุท่ีใช�สร�างหุ�นยนต�ท้ังหมดผลิตภายในประเทศ และสามารถปรับเปล่ียน Hardware 
และ Software และช้ินส�วนต�าง ๆ ท่ีสําคัญได�ตามความต�องการของผู�ใช�งาน ซึ่งถือเปJนมิติใหม�ในด�านความม่ันคง 
อุตสาหกรรมป�องกันประเทศ และการระดมสรรพกําลัง โดยในวันท่ี 17 เม.ย. 63 บุคลากรทางการแพทย�ได�รับ
มอบหุ�นยนต� และฝPกการใช�งานจากทีมนักวิจัยของบริษัท อาร� วี คอนเน็กซ� ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช    
กรมแพทย�ทหารอากาศ ท้ังน้ี หุ�นยนต�ดังกล�าวสามารถสนับสนุนการส�งของหรือส�งอาหารในพ้ืนท่ีควบคุม        
ลดความเส่ียงให�กับบุคลากรทางการแพทย� สามารถรับนํ้าหนักได�มาก มีรัศมีการควบคุมท่ีสามารถขยายได�ตาม
พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน ผู�ควบคุมสามารถส่ือสารกับผู�ป,วยได�แบบสองทางผ�านระบบส่ือสารไร�สาย โดยจะนําไปใช�งานท่ี
หอผู�ป,วยรวมแยกโรค COVID-19 ช้ัน 8/2 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย�ทหารอากาศ / สํานักข�าวไทย 
– 17 เม.ย. 63 
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ตัวอย�างรูปภาพ เรือดํานํ้าช้ัน Scorpene (Wikipedia) 
 

เรือดําน้ําช้ัน Scorpene ปรับปรุงใหม$ลําที่ 2 ของกองทัพเรือมาเลเซียกลับเข,าประจําการแล,ว 
 เม่ือ 16 เม.ย. 63 สํานักข�าว Jane’s รายงานว�า เรือดํานํ้าโจมตีดีเซลไฟฟ�าช้ัน Scorpene ปรับปรุงใหม�   
ลําท่ี 2 ของกองทัพเรือมาเลเซียกลับเข�าประจําการแล�ว หลังจากเข�ารับการปรับปรุงเปJนระยะเวลา 18 เดือน    
โดยวิดีโอท่ีเผยแพร�แสดงให�เห็นว�า เรือดํานํ้า KD Tun Razak อยู�ในสถานท่ีหน่ึงท่ีไม�เปgดเผย ลูกเรือสวมหน�ากาก
อนามัยทุกคนด�วยมาตรการป�องกันการแพร�กระจายของ COVID-19 และมีคําอธิบายภาพว�า ลาดตระเวน         
ในน�านนํ้ามาเลเซีย ท้ังน้ี แหล�งข�าวทางทหารแจ�งให� Jane’s ทราบว�า เรือดํานํ้าดังกล�าวเร่ิมดําเนินการทดลอง
เดินเรือทางทะเลตั้งแต�ปลายปi 62 หลังจากเสร็จส้ินการปรับปรุงท่ีดําเนินการโดยบริษัท Boustead DCNS Naval 
Corporation (BDNC) ซึ่งเปJนบริษัทร�วมทุนระหว�างบริษัท Boustead Heavy Industries Corporation ของ
มาเลเซีย กับบริษัทอู�ต�อเรือ Naval Group ของฝร่ังเศส / Jane’s Defence Weekly – 16 เม.ย. 63 

 

รูปภาพ การฝPกส�งกําลังบํารุงทางทะเลบริเวณนอกชายฝpqงของเกาหลีใต� (Royal New Zealand Navy Video) 
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เรือฟริเกต BRP Jose Rizal ของฟXลิปปXนส'ฝYกการส$งกําลังบํารุงร$วมกับเรือบรรทุกน้ํามัน HMNZS Aotearoa 
ของนิวซีแลนด' 
 เม่ือ 15 เม.ย. 63 สํานักข�าว Jane’s รายงานว�า เรือบรรทุกนํ้ามัน HMNZS Aotearoa (A 11) ลําใหม�   
ท่ีจะเข�าประจําการในกองทัพเรือนิวซีแลนด�ในเร็ววันน้ี ได�ฝPกรับ-ส�งกําลังบํารุงทางทะเล (Replenishment at 
Sea: RAS) กับเรือฟริเกต BRP Jose Rizal (150) ลําใหม�ของกองทัพเรือฟgลิปปgนส�ในบริเวณนอกชายฝpqงของ
เกาหลีใต� เปJนการทดสอบ เพ่ือประเมินขีดความสามารถของเรือในการเข�าใกล�และการแล�นคู�ขนานไปด�วยกัน 
นอกจากน้ี เปJนการตรวจสอบพ้ืนท่ีรองรับแรงดันและแรงดูดของเรือบรรทุกนํ้ามันระหว�างการเติมนํ้ามันเช้ือเพลิง 
ท้ังน้ี เรือท้ังสองลําดังกล�าวถูกสร�างโดยบริษัทอู�ต�อเรือ Hyundai Heavy Industries (HHI) ของเกาหลีใต� โดยเรือ
บรรทุกนํ้ามัน HMNZS Aotearoa (A 11) มีความยาว 166 ม. ระวางขับนํ้า 24,000 ตัน สามารถบรรทุกนํ้ามัน
ดีเซล 8,000 ตัน เช้ือเพลิงสําหรับอากาศยาน 1,550 ตัน และนํ้าจืด 250 ตัน นอกจากน้ีสามารถบรรทุกกระสุน 
เสบียงอาหาร และช้ินส�วนอะไหล�ได� ส�วนเรือฟริเกต BRP Jose Rizal (150) มีความยาว 170 ม. ติดตั้งป}นใหญ�
เรือ Leonardo 76/62 Super Rapid ของอิตาลี ระบบป�อมป}นใหญ�กล Aselsan SMASH ขนาด 30 มม.      
ของตุรกี และมีตําแหน�งติดตั้งป}นกลหนักขนาด 12.7 มม. / Jane’s Navy International – 15 เม.ย. 63 

 

ตัวอย�างรูปภาพ เรือระบายพลขนาดใหญ� (LCU) (PT Tesco Indomaritim) 
 

อู$ต$อเรืออินโดนีเซียเปXดเผยข,อมูลเรือระบายพลขนาดใหญ$ลําใหม$ของกองทัพเรืออินโดนีเซีย 
 เม่ือ 15 เม.ย. 63 สํานักข�าว Jane’s รายงานว�า บริษัทอู�ต�อเรือ PT Tesco Indomaritim ของอินโดนีเซีย
เปgดเผยข�อมูลของเรือระบายพลขนาดใหญ� (Landing Craft Utility: LCU) ของกองทัพเรืออินโดนีเซียว�า เรือดังกล�าว
ถูกส�งมอบให�กับกองทัพเรืออินโดนีเซียเม่ือไม�นานมาน้ี เรือมีความยาว 33 ม. ความกว�าง 7 ม. กินนํ้าลึก 1.4 ม. 
ลําตัวเรือผลิตจากวัสดุอลูมิเนียม มีระวางขับนํ้า 138 ตัน ขับเคล่ือนด�วยเคร่ืองยนต� Caterpillar C18 Acert จํานวน 
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2 เคร่ือง ให�กําลัง 1,136 แรงม�า มีเคร่ืองกําเนิดไฟฟ�า Caterpillar C4.4 จํานวน 2 เคร่ือง ความเร็วมัธยัสถ� 15 นอต 
และทําความเร็วสูงสุด 20 นอต ลูกเรือประจําการ 6 คน สามารถปฏิบัติภารกิจได�นานต�อเน่ือง 30 วัน ท้ังน้ี         
เรือ LCU เปJนเรือท่ีได�รับการพัฒนาโดยอู�ต�อเรือภายในประเทศอินโดนีเซีย เปgดตัวคร้ังแรกเม่ือปi 62 และดําเนินการ
ทดลองทางทะเล และการยกพลขึ้นบกในช�วงต�นปi 63 / Jane’s Navy International – 15 เม.ย. 63 

 

รูปภาพ การทดลองผลิตต�นแบบเคร่ืองช�วยหายใจของผู�ประกอบการอินโดนีเซีย (JG Photo/Yudha Baskoro) 
 

รัฐบาลอินโดนีเซียมอบหมายให,กลุ$มอุตสาหกรรมปFองกันประเทศผลิตเคร่ืองช$วยหายใจรองรับผู,ป7วย COVID-19 
เม่ือ 16 เม.ย. 63 สํานักข�าว Jakarta Globe รายงานว�า รัฐบาลอินโดนีเซียมอบหมายให�กลุ�มบริษัท

อุตสาหกรรมป�องกันประเทศจํานวน 3 บริษัท ได�แก� บริษัทผู�ผลิตอาวุธ PT Pindad บริษัทผู�ผลิตอากาศยาน PT 
Dirgantara และบริษัทเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส� LEN Industry ดําเนินการผลิตเคร่ืองช�วยหายใจให�แก�รัฐบาล 
เพ่ือใช�ในสถานการณ�ท่ีมีการระบาดของเช้ือ COVID-19 โดยคาดว�าท้ัง 3 บริษัทดังกล�าวจะสามารถผลิต
เคร่ืองช�วยหายใจได�หลายพันเคร่ืองต�อเดือน นอกจากน้ี นายโจโก วิโดโด ประธานาธิบดีของอินโดนีเซียมีนโยบาย
ให�โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศเร�งผลิตเคร่ืองช�วยหายใจและเวชภัณฑ� เพ่ือสนองตอบความต�องการของผู�ป,วย
ท่ีเพ่ิมขึ้นท่ัวโลก / Jakarta Globe – 16 เม.ย. 63 
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รูปภาพ ยานยนต�ไร�คนขับทางยุทธวิธี (Combat UGV) (China Central Television: CCTV) 
 

กองทัพบกของกองทัพปลดปล$อยประชาชนจีนบรรจุยานยนต'ไร,คนขับทางยุทธวิธีเข,าประจําการเพ่ิมเติม 
อ�างอิงจากหนังสือพิมพ� Global Times ของจีน กองทัพบกของกองทัพปลดปล�อยประชาชนจีนกําลังเพ่ิม

จํานวนยานยนต�ไร�คนขับทางยุทธวิธี (Combat UGV) ท้ังน้ี ข�อมูลได�รับการเปgดเผยว�า UGV เหล�าน้ีสามารถ
เคล่ือนท่ีได�ในภูมิประเทศท่ียากลําบากและสังเกตการณ�สภาพสนามรบได�อย�างมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ี UGV 
ดังกล�าวได�รับการติดตั้งป}นกลขนาด 7.62 มม. เพ่ือสร�างอํานาจการยิงทางยุทธวิธี โดยรายงานข�าวทางโทรทัศน�
ช�อง China Central Television (CCTV) ได�ให�รายละเอียดเพ่ิมเติมว�า UGV มีการติดตั้งอุปกรณ�กล�องกลางคืน 
และผลการตรวจสอบเป�าหมายอยู�ในเกณฑ�ท่ีรับได� อย�างไรก็ตาม UGV ดังกล�าวยังไม�มีระบบอัตโนมัติ จึงต�องใช�
เจ�าหน�าท่ีเปJนผู�ควบคุมและส่ังการ / Army Recognition – 16 เม.ย. 63 

 

ตัวอย�างรูปภาพ รถบรรทุกทางยุทธวิธีขนาดกลางขนาด 5 ตัน (ROK Army) 
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เกาหลีใต,จัดหารถบรรทุกทางยุทธวิธี (Tactical Truck) จากบริษัท Kia Motors 
เม่ือ 13 เม.ย. 63 บริษัท Kia Motors ลงนามสัญญาเพ่ือส�งมอบรถบรรทุกทางยุทธวิธีขนาดกลาง จํานวน

ประมาณ 10,000 คัน มูลค�ารวม 1,400 ล�านดอลลาร�สหรัฐให�แก�กองทัพบกเกาหลีใต� โดยรถบรรทุกทางยุทธวิธี
ดังกล�าวมีท้ังแบบหุ�มเกราะและไม�หุ�มเกราะ นอกจากน้ี ยังถูกแบ�งออกเปJนรถบรรทุกขนาด 5 ตัน แบบ 6x6 และ
รถบรรทุกขนาด 2.5 ตัน แบบ 4x4 โดยกองทัพบกเกาหลีใต�จะนํารถบรรทุกท้ัง 2 ขนาดเข�าประจําการทดแทน
รถบรรทุก K511 (KM250) และ K711 (KM500) ท้ังน้ี เม่ือเดือน ต.ค. 62 กองทัพบกเกาหลีใต�ประกาศว�า บริษัท 
Kia Motors และ Hanwha Defense เปJนผู�ผ�านคุณสมบัติ 2 รายสุดท�าย ก�อนท่ีบริษัท Kia Motors จะได�รับ
เลือกให�เปJนคู�สัญญา / Army Recognition – 15 เม.ย. 63 

 

ตัวอย�างรูปภาพ เคร่ืองบินขับไล� F-35A (U.S. Air Force) 
 

สหรัฐอเมริกาจะให,บริการหลังการขาย เพ่ือสนับสนุนเคร่ืองบินขับไล$ F-35A ของเกาหลีใต, 
กระทรวงการต�างประเทศสหรัฐอเมริกาอนุมัติการสนับสนุนให�บริการหลังการขายแก�เคร่ืองบินขับไล�     

F-35A ของเกาหลีใต� รวมถึงส�วนเกี่ยวข�องอ่ืน ๆ ประกอบด�วยการให�บริการสนับสนุนท่ีเกี่ยวข�องกับโครงสร�าง
อากาศยาน เคร่ืองยนต� อาวุธ เอกสารส่ือตีพิมพ� เอกสารเทคนิค อุปกรณ�สนับสนุน อะไหล�สํารอง การส�งคืน
อะไหล� อุปกรณ�ทดสอบ การส�งมอบและสนับสนุนซอฟต�แวร� ชุดอุปกรณ�นักบิน ชุดอุปกรณ�การฝPก การสนับสนุน
ทางเทคนิคและการส�งกําลังบํารุง ท้ังน้ี มูลค�ารวมของการสนับสนุนการให�บริการหลังการขายคิดเปJนเงินประมาณ 
675 ล�านดอลลาร�สหรัฐ ซึ่งข�อเสนอดังกล�าว จะช�วยให�เกาหลีใต�สามารถดํารงสภาพการบินและกิจกรรมการซ�อม
บํารุงเคร่ืองบินขับไล� F-35A ได�อย�างมีประสิทธิภาพ / Air Recognition – 12 เม.ย. 63 



 

หน�าท่ี 7 ของ 9 หน�า 

 

 

ฝ7ายวิเคราะห'เทคโนโลยีปFองกันประเทศ 
สถาบันเทคโนโลยีปFองกนัประเทศ 

 

ตัวอย�างรูปภาพ ตอร�ปgโดแบบ Lightweight รุ�น MK 54 (Raytheon) 
 

อินเดียจะจัดหาตอร'ปXโดแบบ Lightweight รุ$น MK 54 จากบริษัท Raytheon 
เม่ือ 13 เม.ย. 63 กระทรวงการต�างประเทศสหรัฐอเมริกาอนุมัติการส�งออกตอร�ปgโดแบบ Lightweight 

รุ�น MK 54 All Up Round จํานวน 16 ลูก และตอร�ปgโดแบบ Lightweight รุ�น MK 54 สําหรับการฝPกซ�อม   
(MK 54 Exercise Torpedo) จํานวน 3 ลูก ให�กับรัฐบาลอินเดีย โดยผ�านกระบวนการ Foreign Military Sale 
(FMS) มูลค�าของตอร�ปgโดท้ังหมด 19 ลูก พร�อมอุปกรณ�และรายละเอียดอ่ืนท่ีเกี่ยวข�อง (ได�แก� อะไหล�        
บรรจุภัณฑ� ถังบรรจุเช้ือเพลิง การฝPกอบรม เอกสาร อุปกรณ�ทดสอบ อุปกรณ�สนับสนุน การสนับสนุนทางเทคนิค 
และการส�งกําลังบํารุง) เปJนเงินประมาณ 63 ล�านดอลลาร�สหรัฐ ท้ังน้ี ตอร�ปgโดแบบ Lightweight รุ�น MK 54        
จะเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติการต�อต�านสงครามเรือดํานํ้าให�แก�อินเดีย นอกจากน้ี อินเดียได�วางแผนท่ีจะติดตั้ง
ตอร�ปgโดแบบ Lightweight รุ�น MK 54 บนเคร่ืองบิน P-8I Poseidon ด�วย / Navy Recognition – 14 เม.ย. 63 

 

ตัวอย�างรูปภาพ เรือทะเลทางทหารขนาดเล็ก (Sea Boat) (Australian Government) 
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กระทรวงกลาโหมออสเตรเลียต,องการข,อมูลความพร,อมในการผลิตเรือทะเลทางทหารขนาดเล็ก 
กระทรวงกลาโหมออสเตรเลียออกหนังสือขอข�อมูลเพ่ิมเติม (Request For Information: RFI) ไปยังกลุ�ม

บริษัทผู�ผลิต เพ่ือขอทราบถึงระดับศักยภาพในการออกแบบ การผลิต และการปรนนิบัติบํารุงเรือทะเลทางทหาร
ขนาดเล็ก (Sea Boat) ให�แก�กองทัพเรือออสเตรเลีย โดย RFI ดังกล�าวกําหนดระยะเวลาให�ตอบกลับในห�วงเวลา 
4 สัปดาห� กระทรวงกลาโหมออสเตรเลียเห็นว�า การขอข�อมูลเพ่ิมเติมผ�าน RFI จะช�วยให�โครงการจัดหาเรือทะเล
ทางทหารขนาดเล็กได�รับรู�ถึงทางเลือกต�าง ๆ เปJนอย�างดี และเปJนการสร�างมาตรฐานในการจัดหาเรือทะเล    
ทางทหารขนาดเล็กต�อไป ท้ังน้ี วัตถุประสงค�ของ RFI คือ ต�องการทราบถึงศักยภาพในปpจจุบันของกลุ�ม
บริษัทผู�ผลิตในออสเตรเลีย และโอกาสในการพัฒนาต�อยอดศักยภาพในอนาคต เพ่ือสนับสนุนกองทัพเรือ
ออสเตรเลีย / Navy Recognition – 17 เม.ย. 63 

 

 

ตัวอย�างรูปภาพ เรือดํานํ้าพลังงานนิวเคลียร� Vermont (SSN 792) (U.S.Navy) 
 

บริษัท General Dynamics ส$งมอบเรือดําน้ําพลังงานนิวเคลียร'ให,กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา 
เม่ือ 17 เม.ย. 63 บริษัท General Dynamics Electric Boat ส�งมอบเรือดํานํ้าพลังงานนิวเคลียร�ช้ัน 

Virginia มีช่ือว�า Vermont หมายเลขประจําเรือ SSN 792 ให�กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา โดยเรือดํานํ้าดังกล�าว    
มีระวางขับนํ้า 7,835 ตัน ความยาว 377 ฟุต เส�นผ�านศูนย�กลาง 34 ฟุต ทําความเร็วได�กว�า 25 นอต และดํานํ้า
ได�ลึกมากกว�า 800 ฟุต นอกจากน้ี เรือถูกติดตั้งตอร�ปgโด Mark 48 และขีปนาวุธร�อน Tomahawk (Tomahawk 
Cruise Missile) เม่ือเข�าประจําการในกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาจะเปJนเรือดํานํ้าพลังงานนิวเคลียร�ลําท่ี 19       
ในเรือดํานํ้าช้ันเดียวกัน และยังเปJนเรือดํานํ้าพลังงานนิวเคลียร�ลําแรกในจํานวนท้ังหมด 10 ลํา ท่ีสร�าง           
โดยใช�รูปแบบ Block IV ท่ีมีคุณสมบัติการตรวจจับได�ยากและมีศักยภาพในการโจมตีท่ีหาคู�เปรียบเทียบได�ยาก 
(Unmatched Stealth and Strike Capability) / Navy Recognition – 18 เม.ย. 63 

World Defence News 
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รูปภาพ เคร่ืองบินขับไล�ขั้นสูง Boeing F-15QA ลําแรกของกาตาร� (Qatari MoD) 
 

เคร่ืองบินขับไล$ข้ันสูง Boeing F-15QA ลําแรกของกาตาร'ข้ึนบินคร้ังแรก 
 เม่ือ 14 เม.ย. 63 กระทรวงกลาโหมกาตาร�ประกาศว�า เคร่ืองบินขับไล�ขั้นสูง Boeing F-15QA Advanced 
Eagle ลําแรกจากจํานวน 36 ลํา ของกาตาร�ขึ้นบินคร้ังแรกจากโรงงานอากาศยานของบริษัท Boeing ในเมือง   
เซนต�หลุยส� รัฐมิสซูรี โดยเคร่ืองบินดังกล�าวเปJนเคร่ืองบินขับไล�ตระกูล Advanced Eagle รุ�นเฉพาะสําหรับกาตาร� 
เช�นเดียวกับเคร่ืองบินขับไล� F-15SA สําหรับซาอุดีอาระเบีย และเคร่ืองบินขับไล� F-15EX สําหรับกองทัพอากาศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งเพ่ิมขีดความสามารถของคุณสมบัติของอุปกรณ�และชุดคําส่ังจํานวนมากให�เหนือกว�าเคร่ืองบิน
ขับไล� F-15 Eagle รุ�นก�อนหน�า รวมท้ังการเพ่ิมตําบลติดอาวุธใต�ปiกอีกสองแห�งรวมเปJนท้ังหมด 11 แห�ง      
พร�อมด�วยห�องนักบินพร�อมจอแสดงผลขนาดใหญ� ระบบควบคุมการบินแบบ Fly-by-wire ติดตั้งเรดาร�แบบ 
Raytheon AN/APG-82(V)1 หรือ AN/APG-63(V)3 ขับเคล่ือนด�วยเคร่ืองยนต�ไอพ�น Turbofan แบบ General 
Electric GE F-110-129 หมวกนักบินติดศูนย�เล็งแบบดิจิทัล และระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส�แบบดิจิทัล / 
Jane’s Defence Weekly – 14 เม.ย. 63 


