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รูปภาพ เรือตรวจการณใกลฝ)*ง เรือ ต.114 (Marsun Co., Ltd.)
บริษัท มารซัน จัดพิธีปล'อยเรือตรวจการณใกล1ฝ34ง เรือ ต.114 และเรือ ต.115 ลงน้ํา
เมื่อ 31 ก.ค. 63 เวลา 13.30 น. พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ ผูบัญชาการทหารเรือเปFนประธานในพิธีปลอย
เรือตรวจการณใกลฝ)*ง ชุดเรือ ต.114 และ เรือ ต.115 ลงน้ํา โดยไดรับเกียรติจากนาวาเอกหญิงอุบลวรรณ รุดดิษฐ
นายกสมาคมภริยาทหารเรือเปFนสุภาพสตรีผูประกอบพิธีปลอยเรือลงน้ําตามโบราณประเพณี และไดรับเกียรติ
จากนายธฤต สําราญเวทย รองผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ (ดานความมั่นคง) คณะผูบริหารกรมศุลกากร
คณะผูบริหารบริษัท มารซัน จํากัด (มหาชน) หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่ ตลอดจนสื่อมวลชนเขารวม
ในพิ ธี เ ปF น จํ า นวนมาก ณ อู ตอเรื อ บริ ษั ท มารซั น จํ า กั ด (มหาชน) ตํ า บลทายบาน อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
สมุทรปราการ ทั้งนี้ เรือตรวจการณใกลฝ)*ง เรือ ต.114 และเรือ ต.115 สรางจากแบบเรือ M36 ของบริษัทฯ
ซึ่งเปFนแบบ Well Proven Design ที่บริษัทฯ เปFนผูออกแบบ และพัฒนาตอยอดจากแบบเรือชุดเรือ ต.111 โดย
ไดสรางและสงมอบใหแกกองทัพเรือ และไดรับการยอมรับการใชงานไดผลดีมาแลว จํานวน 3 ลํา / Marsun Co., Ltd.
– 4 ส.ค. 63

หนาที่ 1 ของ 8 หนา

ฝAายวิเคราะหเทคโนโลยีปEองกันประเทศ
สถาบันเทคโนโลยีปEองกันประเทศ

ตัวอยางรูปภาพ อากาศยานไรคนขับ Pulsar H2 (UAS Vision)
บริษัท NCSB และบริษัท PUSB ของมาเลเซียลงนามข1อตกลงในการผลิตเซลลเชื้อเพลิงไฮโดรเจนสําหรับ UAV
บริษัท NanoCommerce Sdn Bhd (NCSB) และบริษัท Pulsar UAV Sdn Bhd (PUSB) ของมาเลเซีย
ลงนามขอตกลงความรวมมือในการผลิตเซลลเชื้อเพลิงไฮโดรเจนแบบใชงานไดนาน (High Endurance Fuel
Cell) สําหรับอากาศยานไรคนขับ ซึ่งบริษัท NCSB จะเขาถือหุนของบริษัท PUSB ในสัดสวนรอยละ 20 โดย
บริษัท PUSB จะไดรับขอมูลความตองการการใชงานของอากาศยานไรคนขับในภาคสวนตาง ๆ และขอมูลของ
การสํารวจตลาด เพื่อปรับปรุงดานการบริการและการพัฒนาเซลลเชื้อเพลิงไฮโดรเจนสําหรับอากาศยานไรคนขับ
ซึ่งในป)จจุบันบริษัท PUSB ใหบริการในดานพลังงานและการขนสง ทั้งนี้ บริษัทฯ พัฒนาเทคโนโลยีนาโนเขากับ
เซลลเชื้อเพลิงไฮโดรเจนทําใหมีน้ําหนักเบา และบินไดนานกวาแบตเตอรี่แบบปกติ / Army Recognition – 6 ส.ค. 63

ตัวอยางรูปภาพ เรือเร็วโจมตีชั้น Handalan (Wikipedia)
หนาที่ 2 ของ 8 หนา

ฝAายวิเคราะหเทคโนโลยีปEองกันประเทศ
สถาบันเทคโนโลยีปEองกันประเทศ

มาเลเซียมองหาระบบอํานวยการรบใหม'ให1กับเรือเร็วโจมตีจํานวน 14 ลํา
กระทรวงกลาโหมมาเลเซียกําลังมองหาระบบอํานวยการรบใหม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับเรือเร็วโจมตี
(Fast Attack Craft: FAC) จํานวน 14 ลํา ของกองทัพเรือมาเลเซียที่เขาประจําการมาตั้งแตคริสตทศวรรษ 1970
โดยไดออกประกาศเชิญชวนในวันที่ 24 ก.ค. 63 ใหเสนอราคาสําหรับการจัดหาระบบอํานวยการรบใหมและ
การดําเนินการที่เกี่ยวของจนถึงวันที่ 25 ส.ค. 63 ทั้งนี้ สํานักขาว Jane’s เขาใจวาเรือที่จะไดรับการปรับปรุงใหม
เปFนเรือชั้น Handalan (SPICA-M) จํานวน 4 ลํา เรือชั้น Perdana (La Combattante II) จํานวน 4 ลํา และเรือ
ชั้น Jerong จํานวน 6 ลํา ทั้งนี้ เรือชั้น Perdana เปFนเรือที่เกาที่สุดประจําการในชวงป{ 2515 – 2516
มีความยาว 44 ม. ความเร็วสูงสุด 36.5 นอต พิสัยทําการ 2,000 ไมลทะเลที่ความเร็ว 14 นอต สวนเรือชั้น
Handalan เปFนเรือที่ใหมที่สุดในกลุมนี้ ซึ่งประจําการในเดือน ต.ค. 2522 มีพิสัยทําการ 1,850 ไมลทะเลที่
ความเร็ว 14 นอต / Jane’s Navy International – 5 ส.ค. 63

ตัวอยางรูปภาพ Mobile Command Center 4 (MCC4) (Philippine Army)
กองทัพบกฟUลิปปUนสรับมอบรถยนตบรรทุก KM450 ใหม' สําหรับใช1เปZนศูนยบัญชาการเคลื่อนที่
กองทัพบกฟ}ลิปป}นสรับมอบรถยนตบรรทุก KM450 ใหม สําหรับใชเปFนศูนยบัญชาการเคลื่อนที่ 4 (Mobile
Command Center 4: MCC4) เปFนสวนหนึ่งของกองบัญชาการเคลื่อนที่ ทําหนาที่เปFนสถานที่ประสานงาน
ระหวางหนวยงาน Army Signal Regiment และหนวยงานภาครัฐ ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติหรือสถานการณวิกฤต
สามารถเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานดานภัยพิบัติ เพื่อใหทราบสถานการณ การประเมินความเสียหาย และเปFน
ขอมู ล ใหผู มี อํ า นาจสามารถตั ด สิ น ใจในการปฏิ บั ติ ก ารชวยเหลื อ ดานมนุ ษ ยธรรม และการรั บ มื อ ภั ย พิ บั ติ
(Humanitarian Assistance and Disaster Response: HADR) / Army Recognition – 5 ส.ค. 63
หนาที่ 3 ของ 8 หนา

ฝAายวิเคราะหเทคโนโลยีปEองกันประเทศ
สถาบันเทคโนโลยีปEองกันประเทศ

ASEAN+6 Defence News

ตัวอยางรูปภาพ อากาศยานไรคนขับ Cloud Shadow UAV รุนที่คลายกับ Wind Shadow UAV (Wikipedia)
จีนเปUดเผยข1อมูลอากาศยานไร1คนขับ Wind Shadow
เมื่อ 3 ส.ค. 63 สํานักขาว CCTV ของจีนรายงานวา อากาศยานไรคนขับ Feng Ying (Wind Shadow)
เปF น อากาศยานไรคนขั บ แบบเพดานบิ น ปานกลาง-สู ง และบิ น ไดนาน (Medium/High-altitude Long
Endurance: MALE/HALE) ที่มีคุณสมบัติตรวจจับไดยาก (Stealth) ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต Turbofan
ผลิตโดยบริษัท Aviation Industry Corporation of China (AVIC) ถูกออกแบบมาสําหรับภารกิจ
การสังเกตการณทางอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Observation Mission) สามารถปฏิบัติภารกิจการตรวจ
สภาพอากาศที่ระยะเพดานบินสูง และติดตั้งเรดารแบบ Millimetre-wave / Jane’s International Defence
Review – 4 ส.ค. 63

ตัวอยางภาพราง เรือบรรทุกเครื่องบิน LPX-II ยุคหนา (Republic of Korea Navy)
หนาที่ 4 ของ 8 หนา

ฝAายวิเคราะหเทคโนโลยีปEองกันประเทศ
สถาบันเทคโนโลยีปEองกันประเทศ

เรือบรรทุกเครื่องบินยุคหน1า LPX-II ของกองทัพเรือเกาหลีใต1คาดว'าจะเข1าประจําการได1ในปg 76
กองทัพ เรือ เกาหลี ใตคาดวาจะสามารถประจํา การเรื อบรรทุ ก เครื่ อ งบิ น ยุ คหนา LPX-II ภายในป{
พ.ศ. 2576 เรือลํานี้จัดเปFนเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดเบา (Light Aircraft Carrier) ถูกออกแบบมาสําหรับใช
ปฏิบัติการรวมกับเครื่องบินขับไล Lockheed Martin F-35B Lightning II Joint Strike Fighter ที่ใชระยะทาง
บินขึ้นสั้น และลงจอดในแนวดิ่ง (Short Take-off and Vertical Landing: STOVL) ทั้งนี้ ตามขอมูลของ
สํานักงานเทคโนโลยีและจัดหายุทโธปกรณกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต (Defense Acquisition Program
Administration: DAPA) ระบุวา ในขั้นตอนการออกแบบแนวความคิด (Conceptual Design) และขั้นตอนการ
พัฒนาเทคโนโลยีหลัก (Core Technology Development Phase) มีคาใชจาย 22.1 ลานดอลลารสหรัฐ /
Jane’s Defence Weekly – 5 ส.ค. 63

ตัวอยางภาพราง เรือบรรทุกเครื่องบิน LPX-II ยุคหนา (Republic of Korea Navy)
เกาหลีใต1เปUดตัวต1นแบบเรดาร AESA ที่พัฒนาได1เองภายในประเทศสําหรับเครื่องบินขับไล'ยุคหน1า KF-X
เมื่ อ 7 ส.ค. 63 สํ า นั ก งานเทคโนโลยี แ ละจั ด หายุ ทโธปกรณกระทรวงกลาโหมเกาหลี ใ ต (Defense
Acquisition Program Administration: DAPA) รายงานการเป}ดตัวตนแบบเรดาร Active Electronically
Scanned-Array (AESA) ที่พัฒนาไดเองภายในประเทศสําหรับเครื่องบินขับไลยุคหนา (Korean Fighter
eXperimental) KF-X ซึ่งไดรับการพัฒนาโดยบริษัท Hanwha Systems ของเกาหลีใตรวมกับสถาบันพัฒนา
เทคโนโลยีปองกันประเทศเกาหลีใต (Agency for Defense Development: ADD) ตั้งแตป{ 59 หลังจากนี้จะเขา
สู กระบวนการทดสอบการติ ด ตั้ ง และสมรรถนะภาคพื้ น ดิ น กอนบู ร ณาการเขากั บ เครื่ อ งบิ น ขั บ ไล KF-X
เครื่องตนแบบในการทดสอบเพิ่มเติมตอไป ทั้งนี้ เรดารดังกลาวมีขีดความสามารถในการตรวจจับและติดตาม
เปาหมายไดมากกวา 1,000 เปาหมายพรอมกัน / Jane’s Defence Weekly – 7 ส.ค. 63
หนาที่ 5 ของ 8 หนา

ฝAายวิเคราะหเทคโนโลยีปEองกันประเทศ
สถาบันเทคโนโลยีปEองกันประเทศ

ตัวอยางรูปภาพ เรือดําน้ําไรคนขับ AUV62-AT (Saab)
ออสเตรเลียเลือกยานใต1น้ําไร1คนขับ AUV62-AT สําหรับภารกิจการฝmกสงครามต'อต1านเรือดําน้ําขั้นสูง
เมื่อ 7 ส.ค. 63 กระทรวงกลาโหมออสเตรเลียประกาศวา ไดเลือกยานใตน้ําไรคนขับ (Autonomous
Underwater Vehicle: AUV) AUV62-AT ของบริษัท Saab จากสวีเดน มูลคา 7.9 ลานดอลลารสหรัฐ สําหรับ
ภารกิจการฝ†กสงครามตอตานเรือดําน้ําขั้นสูง (Advanced Anti-submarine Warfare (ASW) Training) ของ
กองทัพเรือออสเตรเลีย เพื่อเพิ่มขี ดความสามารถในการรบใตน้ํา ซึ่ งเปFนสวนหนึ่ งของแผน 2020 Force
Structure Plan ที่ประกาศเมื่อ 1 ก.ค. 63 นอกจากนี้ กองทัพเรือออสเตรเลียจะรวมมือกับบริษัท Saab
Australia เพื่อใหบริษัทอุตสาหกรรมปองกันประเทศของออสเตรเลียเขามามีสวนรวมในการสนับสนุนการ
ดําเนินการ และการซอมบํารุง AUV62-AT / Jane’s Defence Weekly – 7 ส.ค. 63

ที่มาของภาพ: Wikipedia
รัฐบาลออสเตรเลียส'งเสริมการลงทุนในยานยนตอัตโนมัติของกองทัพบกออสเตรเลีย
รัฐบาลออสเตรเลียสงเสริมการสรางตนแบบยานยนตอัตโนมัติและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ โดยไดทําสัญญาใน
โครงการที่เกี่ยวของตามแผน 2020 Force Structure Plan จํานวน 4 โครงการ กับภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคการศึกษาในประเทศออสเตรเลียมูลคารวม 12.2 ลานดอลลารสหรัฐ ทั้งนี้ นางลินดา เรยโนลด รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมออสเตรเลียกลาววา การพัฒนาระบบหุนยนตและระบบอัตโนมัติเปFนหัวใจของการดําเนินงาน
ในอนาคต เพื่อชวยเหลือในดานมนุษยธรรม การบรรเทาภัยพิบัติ และเพิ่มขีดความสามารถในการรบสมัยใหม อีกทั้งยัง
ชวยปกปองกําลังพลของกองทัพออสเตรเลีย / Australian Government Department of Defence – 7 ส.ค. 63
หนาที่ 6 ของ 8 หนา
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World Defence News

ตัวอยางรูปภาพ เรือเร็ววางทุนระเบิด FMLB-I (RoC Military News Agency)
อู'ต'อเรือ Lungteh ปล'อยเรือเร็ววางทุ'นระเบิดลําแรกของกองทัพเรือไต1หวันลงน้ํา
เมื่อ 4 ส.ค. 63 บริษัทอูตอเรือ Lungteh ของไตหวัน ปลอยเรือเร็ววางทุนระเบิด (Fast Minelaying
Ship) ลําแรกจากทั้งหมด 4 ลํา ของกองทัพเรือไตหวันลงน้ํา โดยจัดพิธี ณ อูตอเรือในเทศมณฑลอี๋หลาน เรือลํานี้
มีชื่อวา Fast Mine Laying Boat-I (FMLB-I) กอนหนานี้ไดมีพิธีวางกระดูกงูเรือเมื่อ 14 พ.ย. 62 และคาดวาจะ
สามารถสงมอบใหกับกองทัพเรือไตหวันไดภายในป{ 63 ทั้งนี้ เรือดังกลาวมีความยาว 41 ม. ความกวาง 8.8 ม.
กินน้ําลึก 1.7 ม. ระวางขับน้ําเต็มที่ 347 ตัน ความเร็วสูงสุด 14 นอต พิสัยทําการ 2,000 ไมลทะเล นอกจากนี้ยัง
ติดตั้งปŠนใหญเรือ T75 ขนาด 20 มม. จํานวน 1 กระบอก และปŠนกล T74 ขนาด 7.62 มม. จํานวน 2 กระบอก /
Jane’s Defence Weekly – 7 ส.ค. 63

ตัวอยางรูปภาพ ระบบปองกันภัยทางอากาศ Iron Dome (Rafael)
หนาที่ 7 ของ 8 หนา

ฝAายวิเคราะหเทคโนโลยีปEองกันประเทศ
สถาบันเทคโนโลยีปEองกันประเทศ

บริษัท Rafael และบริษัท Raytheon ลงนามข1อตกลงร'วมในการผลิต Iron Dome ในสหรัฐอเมริกา
บริษัท Raytheon Missiles & Defense ของสหรัฐอเมริกาและบริษัท Rafael Advanced Defense
Systems Ltd. ของอิสราเอลไดลงนามในสัญญารวมทุน (Joint Venture: JV) ในการจัดตั้งโรงงานผลิตระบบ
อาวุธปลอยนําวิถีปองกันภัยทางอากาศ Iron Dome TM ในสหรัฐอเมริกา ใชชื่อใหมวาบริษัท Raytheon
RAFAEL Area Protection Systems โดยจะเปFนโรงงานผลิต Iron Dome แหงแรกที่อยูนอกประเทศอิสราเอล
ซึ่งจะผลิตทั้งฐานปลอยและอาวุธปลอยนําวิถีสกัดกั้นแบบ Tamir และอาวุธปลอยนําวิถีแบบ SkyHunter ที่
สามารถสกัดกั้นจรวดรอนนําวิถี อากาศยานไรคนขับ และเปาหมายพิสัยใกล เชน จรวด กระสุนปŠนใหญ กระสุน
ปŠนครก และภัยคุกคามทางอากาศอื่น ๆ นอกจากนี้ยังสามารถตอบโตการคุกคามแบบ C-RAM ที่ระยะทําการ
สูงสุด 70 กม. และสามารถปองกันแบบ VSHORAD ที่ระยะความสูงถึง 10 กม. / Army Recognition – 3 ส.ค. 63

ตัวอยางรูปภาพ อากาศยานไรคนขับ MQ-9 (Wikiwand)
ไต1หวันเจรจากับสหรัฐอเมริกาเพื่อจัดหาอากาศยานไร1คนขับ MQ-9B Sea Guardian อย'างน1อย 4 ลํา
ไตหวั น อยู ระหวางการเจรจากั บ สหรั ฐ อเมริ ก าเพื่ อ จั ด หาอากาศยานไรคนขั บ ขั้ น สู ง MQ-9B Sea
Guardian จํานวนอยางนอย 4 ลํา โดย MQ-9B Sea Guardian เปFนอากาศยานไรคนขับที่มีประสิทธิภาพสูง
สามารถบินตรวจการณไดไกล 6,000 ไมลทะเล ปฏิบัติการไดนาน 40 ชม. ทั้งนี้ ไตหวันยื่นคําขอจัดหาเมื่อตนป{ 63
ซึ่งขณะนี้ยังตองรอผลการพิจารณาจากรัฐสภาในเดือน ก.ย. 63 โดยราคาของอากาศยานไรคนขับ 4 ระบบ และ
อุปกรณที่เกี่ยวของมีมูลคาประมาณ 600 ลานดอลลารสหรัฐ ทั้งนี้ ในชวงที่ผานมาสหรัฐอเมริกาขายใหเฉพาะ
ประเทศใกลชิด ไดแก ประเทศสมาชิก NATO ออสเตรเลีย ญี่ปุ\น เกาหลีใต นิวซีแลนด และอิสราเอล / Taiwan
News – 7 ส.ค. 63
หนาที่ 8 ของ 8 หนา

