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รูปภาพ บ.ตผ.1 ล�อหน�าไม�กางและต�องลงจอดฉุกเฉนิ เม่ือ 11 ส.ค. 63 (Thai Post) 

 

เคร่ืองบินต อต!านเรือผิวน้ําแบบที่ 1 (บ.ตผ.1) ของกองทัพเรือไทย ลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินนราธิวาส 
 เม่ือ 11 ส.ค. 63 เวลา 13.59 น. เคร่ืองบินต�อต�านเรือผิวนํ้า แบบท่ี 1 บ.ตผ.1 ( F-27 MK 200) 
หมายเลข 1202 ประสบเหตุล�อไม�กาง ขณะกําลังเตรียมลงจอด ณ สนามบินนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส  
แต�นักบินทหารเรือสามารถประคอง และนําเคร่ืองบินลงจอดได�อย�างปลอดภัย จากการตรวจสอบทราบว�า นักบินท่ี 1 
คือ น.ท.ชัชวาล ประสิทธ์ิเวช ผู�บังคับฝูงบิน 102 กองบิน 1 กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ และนักบินท่ี 2 
คือ ร.อ.กอบกิจ สันติกุล ได�บังคับอากาศยานเดินทางจากสนามบินอู�ตะเภา มาปฏิบัติภารกิจ ณ จ.นราธิวาส  
มีผู�โดยสารรวม 12 คน ท้ังน้ี เคร่ืองบินดังกล�าวผลิตโดยบริษัท Fokker Aerospace Group ของเนเธอร�แลนด� 
เข�าประจําการในกองทัพเรือมาแล�ว 36 ปU ตั้งแต�วันท่ี 2 ต.ค. 2527 กองทัพเรือใช�เปVนเคร่ืองบินลําเลียง ช�วยเหลือ
อพยพประชาชน รวมท้ังลาดตระเวน ตรวจการณ� ค�นหา ช�วยเหลือผู�ประสบภัยในทะเล และพิสูจน�ทราบ
เป�าหมายทางทะเล ในภารกิจทางทหารจะถูกใช�เปVนเคร่ืองบินปราบเรือดํานํ้า สามารถติดตั้งอาวุธได�หลาย
ประเภท ท้ังอาวุธต�อต�านเรือดํานํ้า รวมไปถึงอาวุธปล�อยต�อสู�เรือผิวนํ้าแบบนําวิถีรุ�นฮาร�พูน / Thai Post –  
11 ส.ค. 63 
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ตัวอย�างรูปภาพ เรือหลวงเจ�าพระยา (Wikipedia) 

 

กองทัพเรือไทยมีแผนปรับปรุงเรือฟริเกตชุดเรือหลวงเจ!าพระยา จํานวน 2 ลํา 
 เรือฟริเกตชุดเรือหลวงเจ�าพระยาของกองทัพเรือไทยมี 4 ลํา ได�แก� เรือหลวงเจ�าพระยา (FFG-455)  
เรือหลวงบางปะกง (FFG-456) เรือหลวงกระบุรี (FFG-457) และเรือหลวงสายบุรี (FFG-458) ซึ่งจัดหาจากจีนใน
ปU พ.ศ. 2534 และเร่ิมเข�าประจําการในปU พ.ศ. 2538 โดยเรือ 2 ลําแรกท่ีจะปรับปรุง ได�แก� เรือหลวงเจ�าพระยา 
(FFG-455) และเรือหลวงบางปะกง (FFG-456) โดยจะปรับปรุงให�มีลานจอดเฮลิคอปเตอร� ติดตั้งปbนอัตโนมัติ
ขนาด 76/62 มม. และปbนขนาด 30 มม. แบบควบคุมระยะไกล นอกจากน้ียังติดตั้งระบบอํานวยการรบ ระบบ
แลกเปล่ียนข�อมูลทางยุทธวิธี (Tacical Data Link) สามารถเช่ือมต�อกับเรือลําอ่ืนได� รวมถึงมีระบบสงคราม
อิเล็กทรอนิกส� (Electronic Support Measure: ESM) และระบบตรวจการณ�ท่ีสามารถค�นหาและพิสูจน�
เป�าหมายพ้ืนนํ้าและอากาศยานได�ดีกว�าเดิม / Asia Pacific Defense Journal – 10 ส.ค. 63 

 

รูปภาพ บ.ตผ.1 ล�อหน�าไม�กาง ลงจอดฉุกเฉินเม่ือ 11 ส.ค. 63 (Thai Post) 
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มาเลเซียจะจัดหาอาวุธปล อยนําวิถีต อสู!รถถัง Metis-M-series ATGW เพ่ิมเติม 
 เม่ือ 7 ส.ค. 63 กระทรวงกลาโหมมาเลเซียประกาศให�บริษัทในประเทศเข�าย่ืนเสนอราคาในการจัดหา
อาวุธปล�อยนําวิถีต�อสู�รถถัง (Anti-tank Guided-weapon: ATGW) รุ�น Metis-M ท่ีนําวิถีด�วยระบบ Semi-
automatic Command to Line of Sight (SACLOS) จํานวน 177 ระบบ จากรัสเซีย โดยมีระยะเวลาให�บริษัท
นําเข�าในประเทศท่ีสนใจย่ืนเสนอราคาถึงวันท่ี 9 ก.ย. 63 ท้ังน้ี ระบบอาวุธปล�อยนําวิถีต�อสู�รถถังรุ�นล�าสุด เปVนรุ�น 
9K115-2 Metis-M1 มีระยะการโจมตีสูงสุด 2 กม. ในปrจจุบัน กองกําลังต�อสู�รถถัง กองพันทหารราบของ 
มาเลเซียมีระบบอาวุธปล�อยต�อสู�รถถัง 9K115-1 Metis-M ประจําการอยู� โดยติดตั้งบนรถบรรทุก Mercedes  
G-Wagen จํานวน 24 ระบบ และมีจรวดประมาณ 100 ลูก ซึ่งได�รับการจัดหาจากองค�กร KBP Instrument 
Design Bureau ของรัสเซียในปU 2544 / Jane’s Defence Weekly – 13 ส.ค. 63 

 

ตัวอย�างรูปภาพ เคร่ืองบินตรวจการณ�ทางทะเล CN-235 (Wikipedia) 

 

บริษัท PTDI ของอินโดนีเซียเปUดตัวเคร่ืองบินตรวจการณCทางทะเล CN-235 ลําแรกของประเทศเซเนกัล 
 เม่ือ 4 ส.ค. 63 บริษัท PT Dirgantara Indonesia (PTDI) ของอินโดนีเซีย เปxดตัวเคร่ืองบินตรวจการณ�
ทางทะเล (Maritime Patrol Aircraft: MPA) CN-235 ลําแรกของกองทัพอากาศเซเนกัล ณ เมืองบันดุง 
อินโดนีเซีย เคร่ืองบินดังกล�าวอาจจะติดตั้งเรดาร� Thales OceanMaster หรือ Searchmaster หรือ 
Telephonics APS-143C(V)3 อย�างใดอย�างหน่ึง ท้ังน้ี จากการเผชิญภัยคุกคามของเรือโจรสลัดในอ�าวกินี (Gulf 
of Guinea) ทําให�เซเนกัลมีความจําเปVนต�องเพ่ิมขีดความสามารถทางทะเล โดยจัดหาเรือตรวจการณ�ไกลฝr{ง 
(OPV) ติดอาวุธ จํานวน 3 ลํา และภายในปU 63 จะได�รับเรือเร็วตรวจการณ� Shaldag MK II ลําท่ี 3 จากอิสราเอล 
/ Naval News – 12 ส.ค. 63 
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ตัวอย�างรูปภาพ เรือตรวจการณ�ของ MPA (MPA) 

 

สิงคโปรCปล อยเรือตรวจการณCลําใหม ลงน้ํา จํานวน 8 ลํา 
 หน�วยงาน Maritime and Port Authority of Singapore (MPA) ของสิงคโปร�ประกาศว�า ได�ปล�อย 
เรือตรวจการณ�ลําใหม�ลงนํ้า จํานวน 8 ลํา โดยเรือ 6 ลําแรก มีความยาว 17 ม. จะได�รับการติดตั้งระบบ 
Intelligent Port Marine เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจทางทะเล และนําไปใช�ทดแทนเรือตรวจการณ�
ท่ีใช�งานมาตั้งแต�ปU 55 ส�วนเรืออีก 2 ลํา มีความยาว 15 ม. จะถูกใช�เปVนเรือธง รวมท้ังภารกิจลาดตระเวนตรวจการณ� 
การบังคับใช�กฎหมายทางทะเล และการสนับสนุนในช�วงสถานการณ�ฉุกเฉิน ท้ังน้ี เรือลําใหม�จะได�รับการติดตั้ง
กล�องใต�นํ้าตรวจจับความร�อนแบบ Multi-sensor อุปกรณ�ตรวจจับก~าซเคมี และใช�งานร�วมกับอากาศยาน 
ไร�คนขับ โดยมีเรือเล็กสําหรับปฏิบัติภารกิจการค�นหาและกู�ภัย / Maritime Business World – 11 ส.ค. 63 

 

 

ตัวอย�างรูปภาพ รถวางสะพานสะเทินนํ้าสะเทินบกแบบ 4X4 ใหม� (CCTV 7 via js7tv.cn) 
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จีนเปUดเผยรถวางสะพานสะเทินน้ําสะเทินบกแบบ 4X4 ใหม  
 เม่ือ 12 ส.ค. 63 สถานีโทรทัศน� China Central Television 7 (CCTV 7) ของจีนเปxดเผยภาพวิดีโอ
แสดงให�เห็นรถวางสะพานสะเทินนํ้าสะเทินบกแบบ 4X4 ใหม� ปฏิบัติการในหน�วย 78th Group Army ของ
กองทัพบกจีน โดยรถดังกล�าวมีขนาด 26 ตัน สามารถลอยบนผิวนํ้า และปรับเปล่ียนรูปแบบให�กลายเปVนสะพาน
ได�ภายใน 3 นาที ซึ่งจะมีความยาว 13 ม. ความกว�าง 20 ม. รถสามารถทําความเร็วได� 90 กม./ชม.บนถนน และ  
12 กม./ชม. บนผิวนํ้า ท้ังน้ี ในรายงานข�าวไม�ได�เปxดเผยนํ้าหนักสูงสุดท่ีรถคันน้ีจะสามารถรองรับได� อีกท้ังไม�มี
รายละเอียดเพ่ิมเติมว�ามีหน�วยใดในกองทัพจีนท่ีใช�งานอยู� / Jane’s Defence Weekly – 12 ส.ค. 63 

 

ตัวอย�างรูปภาพ เคร่ืองบินฝ�ก HAL HTT-40 (Wikipedia) 

 

กระทรวงกลาโหมอินเดียอนุมัติการจัดหายุทโธปกรณCทางทหารมูลค า 1,170 ล!านดอลลารCสหรัฐ 
 เม่ือ 11 ส.ค. 63 รัฐบาลอินเดียประกาศว�า สภาการจัดหากลาโหม (Defence Acquisition Council: 
DAC) ของกระทรวงกลาโหมอินเดีย ท่ีมีนายราจนาธ ซิงห� รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหมเปVนประธาน ได�อนุมัติ
การจัดหายุทโธปกรณ�ให�กองทัพอินเดียหลายรายการ ได�แก� 1) เคร่ืองบินฝ�ก Hindustan Turbo Trainer-40 
(HTT-40) เร่ิมต�นจํานวน 70 ลํา จากบริษัท Hindustan Aeronautics Limited (HAL) ซึ่งคาดว�าจะจัดหาล็อต 
ท่ีสองเพ่ิมอีก 36 ลํา หลังจากได�รับล็อตแรก 2) ปbนเรือขนาด 127 มม./64 Cal จากบริษัท Bharat Heavy 
Electricals Limited (BHEL) โดยไม�เปxดเผยจํานวนสําหรับกองทัพเรือและหน�วยยามฝr{งอินเดีย 3) กระสุนเจาะ
เกราะแบบ Armour-piercing Fin-stabilised Discarding Sabot Armour: APFSDS) ขนาด 125 มม. เพ่ิมเติม
สําหรับรถถังหลัก T-72M และ T-90S/SK ของกองทัพบกอินเดีย 4) ให�ผลิตปbนไรเฟxล Kalashnikov AK-203 
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ภายใต�ใบอนุญาตผลิต (License) และ 5) ปรับปรุงอากาศยานไร�คนขับของกองทัพบกอินเดียท่ีจัดหาจาก
อิสราเอล / Jane’s Defence Weekly – 12 ส.ค. 63 

 

ตัวอย�างรูปภาพ รถเกราะล�อยาง Gaur แบบ 4X4 (CCTV 7 via js7tv.cn) 

 

บริษัท BEML ของอินเดียเปUดตัวรถเกราะล!อยาง Gaur แบบ 4X4 รุ น Mk II 
 เม่ือ 13 ส.ค. 63 บริษัท BEML Limited ของอินเดียเปxดตัวรถเกราะล�อยางกันกระสุนขนาดกลาง 
(Medium Bullet Proof Vehicle: MBPV) Gaur รุ�น Mk II สําหรับกองทัพอินเดียท่ีออกแบบเองภายในประเทศ 
ซึ่งใช�โครงรถยนต� (Chassis) ท่ีมีความคล�องตัวสูง ตัวรถหุ�มเกราะแบบแยกส�วน ใช�ยางล�อท้ังแบบเติมลม และยาง
แบบ Run-flat ให�สามารถว่ิงต�อไปได�หากยางร่ัว และสามารถบรรทุกทหารได� 10 คน อีกท้ังได�รับการติดตั้งกล�อง
มองกลางคืน ท่ีน่ังทนต�อแรงระเบิด (Blast-resistant Seat) และระบบการนําทางด�วย GPS ตัวรถ 
มีความสามารถป�องกันอาวุธปbนขนาดเล็ก และระเบิดมือ นอกจากน้ี รถถูกออกแบบมาให�มีความคล�องแคล�ว 
ในการใช�งาน และง�ายต�อการบํารุงรักษา / Jane’s Defence Weekly – 14 ส.ค. 63 

 

ตัวอย�างรูปภาพ เฮลิคอปเตอร�โจมตีเบาของบริษัท HAL (Wikipedia) 
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อินเดียห!ามนําเข!ายุทโธปกรณCทางทหาร จํานวน 101 รายการ จากต างประเทศ 
 เม่ือ 9 ส.ค. 63 อินเดียประกาศนโยบายใหม�ห�ามนําเข�ายุทโธปกรณ�ทางทหาร จํานวน 101 รายการ จาก
ผู�ผลิตในต�างประเทศ โดยเน�นอาวุธยุทโธปกรณ�ภาคพ้ืนดินและทางทะเลเปVนหลัก รวมท้ังปbนใหญ� ยานเกราะ  
เรือพิฆาต เรือดํานํ้า และยุทโธปกรณ�อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข�อง นอกจากน้ียังรวมถึงระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส� 
(Electronic Warfare: EW) และอาวุธปล�อยนําวิถีอากาศสู�อากาศท่ีจะนํามาบูรณาการเข�ากับเคร่ืองบินรบขนาด
เบา และเฮลิคอปเตอร�โจมตีเบา ท่ีผลิตโดยบริษัท Hindustan Aeronautics Limited (HAL) ของอินเดีย ท้ังน้ี 
กระทรวงกลาโหมอินเดียกล�าวว�า จะเพ่ิมจํานวนรายการยุทโธปกรณ�ท่ีห�ามนําเข�าขึ้นเร่ือย ๆ เพราะเปVนส่ิงท่ีสําคัญ
ท่ีจะนําไปสู�การพ่ึงพาตนเองของกระทรวงกลาโหมอินเดีย และเพ่ิมขีดความสามารถในการออกแบบและพัฒนา
เทคโนโลยีป�องกันประเทศขององค�กรวิจัยและการพัฒนาด�านการป�องกันประเทศ (Defence Research and 
Development Organization: DRDO) ของอินเดีย / Jane’s Defence Weekly – 11 ส.ค. 63 

 

 

ตัวอย�างรูปภาพ การยิงจรวด Arrow-2 เม่ือปU พ.ศ. 2547 (Wikipedia) 
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อิสราเอลและสหรัฐอเมริกาประสบความสําเร็จในการทดสอบยิงจรวด Arrow-2 แบบใหม ที่พัฒนาร วมกัน 
เม่ือ 12 ส.ค. 63 กระทรวงกลาโหมอิสราเอลแถลงว�า อิสราเอลและสหรัฐอเมริกาประสบความสําเร็จ 

ในการทดสอบยิงอาวุธปล�อยนําวิถีต�อต�านขีปนาวุธ Arrow-2 ท่ีบริษัท Israel Aerospace Industries (IAI) เร่ิม
สร�างและผลิตให�กองทัพอิสราเอลใช�งานตั้งแต�ปU พ.ศ. 2543 และต�อมาได�รับการพัฒนาโดย IAI ร�วมกับ
สหรัฐอเมริกาตามบันทึกความเข�าใจ (MOU) ท่ีลงนามร�วมกัน โดยมีจุดมุ�งหมายเพ่ือบูรณาการเข�ากับระบบ
ป�องกันขีปนาวุธทางยุทธวิธีของสหรัฐอเมริกา ท้ังน้ี Arrow-2 เปVนอาวุธปล�อยนําวิถีแบบสองขั้นตอน ติดตั้งตัวขับ
ดันเช้ือเพลิงแข็งและมอเตอร�จรวดสนับสนุน อาวุธปล�อยน้ีใช�การเผาไหม�คร้ังแรกเพ่ือทําการยิงในแนวตั้งจาก
ภาชนะบรรจุ และทําการเผาไหม�คร้ังท่ีสองเพ่ือรักษาวิถีของอาวุธไปยังเป�าหมายด�วยความเร็วสูงสุด 9 มัค จรวดมี
ความยาว 7 ม. นํ้าหนัก 1,300 กก. เส�นผ�านศูนย�กลาง 0.8 ม. มีหัวรบระเบิดแรงสูงท่ีเน�นการกระจายตัวของ
ระเบิด มีระยะยิงทําการสูงสุด 90 กม. และมีเพดานยิงสูงสุด 50,000 ม. / Army Recogniton – 13 ส.ค. 63 

 

 

ตัวอย�างรูปภาพ เฮลิคอปเตอร�โจมตี Ka-52M (Tass) 

 

เฮลิคอปเตอรCโจมตี Ka-52M รุ นปรับปรุงใหม ของรัสเซียข้ึนบินคร้ังแรก 
 เม่ือ 10 ส.ค. 63 กระทรวงอุตสาหกรรมและการค�า (Russian Ministry of Industry and Trade) ของ
รัสเซียรายงานว�า เฮลิคอปเตอร�โจมตี Ka-52M ต�นแบบขึ้นบินคร้ังแรก ณ บริษัท Progress Arsenyev Aviation 
เปVนเฮลิคอปเตอร�สําหรับปฏิบัติภารกิจการลาดตระเวนและโจมตีรุ�นปรับปรุงใหม� ได�รับการติดตั้งเรดาร�แบบ 
Active Electronically Scanned Array (AESA) V006 Rezets ท่ีสามารถตรวจจับรถถังในระยะ 45 กม. และ
ติดตั้งกล�อง Electro-optical ท่ีสามารถตรวจจับและระบุเป�าหมายได�ในระยะไกลขึ้น นอกจากน้ียังติดตั้งระบบ
ควบคุมการยิงแบบดิจิทัลท่ีปรับปรุงความแม�นยําของปbนขนาด 30 มม. สามารถเช่ือมโยงข�อมูลร�วมกับอากาศยาน
ไร�คนขับ และสามารถบรรทุกจรวดต�อสู�รถถังพิสัยไกลได� / Jane’s Defence Weekly – 12 ส.ค. 63 
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รูปภาพ อากาศยานไร�คนขับติดอาวุธ Akinci ทดสอบบินเม่ือ 13 ส.ค. 63 (Baykar Makina) 

 

อากาศยานไร!คนขับติดอาวุธ Bayraktar Akinci ลําที่ 2 ของตุรกีข้ึนบินคร้ังแรก 
 เม่ือ 13 ส.ค. 63 อากาศยานไร�คนขับติดอาวุธ (Unmanned Combat Aerial Vehicle: UCAV) 
Bayraktar Akinci ลําท่ี 2 ซึ่งตุรกีพัฒนาได�เองขึ้นบินคร้ังแรก ณ ศูนย�การบินและฝ�กอบรม Bayraktar Akıncı 
Flight and Training Centre หน�วยบัญชาการ Corlu (Corlu Airport Base Command) เมืองเตกีร�ดาก  
เร่ิมบินเวลา 17.28 น. ตามเวลาท�องถิ่นเปVนระยะเวลา 1 ชม. 2 นาที ท้ังน้ี อากาศยานไร�คนขับดังกล�าวบินได�นาน 
24 ชม. ท่ีระดับเพดานบิน 40,000 ฟุต มีปUกกว�าง 25 ม. นํ้าหนักบรรทุก Payload 1,350 กก. นํ้าหนักบินขึ้น
สูงสุด 5,500 กก. ติดตั้งเคร่ืองยนต� 450 แรงม�า จํานวน 2 เคร่ือง และสามารถปรับเปล่ียนเปVนเคร่ืองยนต� 750 
แรงม�า หรือ 240 แรงม�าได� / Daily Sabah – 14 ส.ค. 63 


