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รูปภาพ บ.ตผ.1 ลอหนาไมกางและตองลงจอดฉุกเฉิน เมื่อ 11 ส.ค. 63 (Thai Post)
เครื่องบินตอต!านเรือผิวน้ําแบบที่ 1 (บ.ตผ.1) ของกองทัพเรือไทย ลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินนราธิวาส
เมื่อ 11 ส.ค. 63 เวลา 13.59 น. เครื่องบินตอตานเรือผิวน้ํา แบบที่ 1 บ.ตผ.1 ( F-27 MK 200)
หมายเลข 1202 ประสบเหตุลอไมกาง ขณะกําลังเตรียมลงจอด ณ สนามบินนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส
แตนักบินทหารเรือสามารถประคอง และนําเครื่องบินลงจอดไดอยางปลอดภัย จากการตรวจสอบทราบวา นักบินที่ 1
คือ น.ท.ชัชวาล ประสิทธิ์เวช ผูบังคับฝูงบิน 102 กองบิน 1 กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ และนักบินที่ 2
คือ ร.อ.กอบกิจ สันติกุล ไดบังคับอากาศยานเดินทางจากสนามบินอูตะเภา มาปฏิบัติภารกิจ ณ จ.นราธิวาส
มีผูโดยสารรวม 12 คน ทั้งนี้ เครื่องบินดังกลาวผลิตโดยบริษัท Fokker Aerospace Group ของเนเธอรแลนด
เขาประจําการในกองทัพเรือมาแลว 36 ปU ตั้งแตวันที่ 2 ต.ค. 2527 กองทัพเรือใชเปVนเครื่องบินลําเลียง ชวยเหลือ
อพยพประชาชน รวมทั้ ง ลาดตระเวน ตรวจการณ คนหา ชวยเหลื อ ผูประสบภั ย ในทะเล และพิ สู จ นทราบ
เปาหมายทางทะเล ในภารกิจทางทหารจะถูกใชเปV นเครื่องบินปราบเรือดํ าน้ํา สามารถติดตั้ง อาวุ ธไดหลาย
ประเภท ทั้งอาวุธตอตานเรือดําน้ํา รวมไปถึงอาวุธปลอยตอสูเรือผิวน้ําแบบนําวิถีรุนฮารพูน / Thai Post –
11 ส.ค. 63

หนาที่ 1 ของ 9 หนา

ฝ@ายวิเคราะหCเทคโนโลยีปFองกันประเทศ
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ตัวอยางรูปภาพ เรือหลวงเจาพระยา (Wikipedia)
กองทัพเรือไทยมีแผนปรับปรุงเรือฟริเกตชุดเรือหลวงเจ!าพระยา จํานวน 2 ลํา
เรือฟริเกตชุดเรือหลวงเจาพระยาของกองทัพเรือไทยมี 4 ลํา ไดแก เรือหลวงเจาพระยา (FFG-455)
เรือหลวงบางปะกง (FFG-456) เรือหลวงกระบุรี (FFG-457) และเรือหลวงสายบุรี (FFG-458) ซึ่งจัดหาจากจีนใน
ปU พ.ศ. 2534 และเริ่มเขาประจําการในปU พ.ศ. 2538 โดยเรือ 2 ลําแรกที่จะปรับปรุง ไดแก เรือหลวงเจาพระยา
(FFG-455) และเรือหลวงบางปะกง (FFG-456) โดยจะปรับปรุงใหมีลานจอดเฮลิคอปเตอร ติดตั้งปbนอัตโนมัติ
ขนาด 76/62 มม. และปbนขนาด 30 มม. แบบควบคุมระยะไกล นอกจากนี้ยังติดตั้งระบบอํานวยการรบ ระบบ
แลกเปลี่ยนขอมูลทางยุทธวิธี (Tacical Data Link) สามารถเชื่อมตอกับเรือลําอื่นได รวมถึงมีระบบสงคราม
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Support Measure: ESM) และระบบตรวจการณที่สามารถคนหาและพิสูจน
เปาหมายพื้นน้ําและอากาศยานไดดีกวาเดิม / Asia Pacific Defense Journal – 10 ส.ค. 63

รูปภาพ บ.ตผ.1 ลอหนาไมกาง ลงจอดฉุกเฉินเมื่อ 11 ส.ค. 63 (Thai Post)
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มาเลเซียจะจัดหาอาวุธปลอยนําวิถีตอสู!รถถัง Metis-M-series ATGW เพิ่มเติม
เมื่อ 7 ส.ค. 63 กระทรวงกลาโหมมาเลเซียประกาศใหบริษัทในประเทศเขายื่นเสนอราคาในการจัดหา
อาวุธปลอยนําวิถีตอสูรถถัง (Anti-tank Guided-weapon: ATGW) รุน Metis-M ที่นําวิถีดวยระบบ Semiautomatic Command to Line of Sight (SACLOS) จํานวน 177 ระบบ จากรัสเซีย โดยมีระยะเวลาใหบริษัท
นําเขาในประเทศที่สนใจยื่นเสนอราคาถึงวันที่ 9 ก.ย. 63 ทั้งนี้ ระบบอาวุธปลอยนําวิถีตอสูรถถังรุนลาสุด เปVนรุน
9K115-2 Metis-M1 มีระยะการโจมตีสูงสุด 2 กม. ในปrจจุบัน กองกําลังตอสูรถถัง กองพันทหารราบของ
มาเลเซียมีระบบอาวุธปลอยตอสูรถถัง 9K115-1 Metis-M ประจําการอยู โดยติดตั้งบนรถบรรทุก Mercedes
G-Wagen จํานวน 24 ระบบ และมีจรวดประมาณ 100 ลูก ซึ่งไดรับการจัดหาจากองคกร KBP Instrument
Design Bureau ของรัสเซียในปU 2544 / Jane’s Defence Weekly – 13 ส.ค. 63

ตัวอยางรูปภาพ เครื่องบินตรวจการณทางทะเล CN-235 (Wikipedia)
บริษัท PTDI ของอินโดนีเซียเปUดตัวเครื่องบินตรวจการณCทางทะเล CN-235 ลําแรกของประเทศเซเนกัล
เมื่อ 4 ส.ค. 63 บริษัท PT Dirgantara Indonesia (PTDI) ของอินโดนีเซีย เปxดตัวเครื่องบินตรวจการณ
ทางทะเล (Maritime Patrol Aircraft: MPA) CN-235 ลําแรกของกองทัพอากาศเซเนกัล ณ เมืองบันดุง
อินโดนีเซีย เครื่องบินดังกลาวอาจจะติดตั้งเรดาร Thales OceanMaster หรือ Searchmaster หรือ
Telephonics APS-143C(V)3 อยางใดอยางหนึ่ง ทั้งนี้ จากการเผชิญภัยคุกคามของเรือโจรสลัดในอาวกินี (Gulf
of Guinea) ทําใหเซเนกัลมีความจําเปVนตองเพิ่มขีดความสามารถทางทะเล โดยจัดหาเรือตรวจการณไกลฝr{ง
(OPV) ติดอาวุธ จํานวน 3 ลํา และภายในปU 63 จะไดรับเรือเร็วตรวจการณ Shaldag MK II ลําที่ 3 จากอิสราเอล
/ Naval News – 12 ส.ค. 63
หนาที่ 3 ของ 9 หนา
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ตัวอยางรูปภาพ เรือตรวจการณของ MPA (MPA)
สิงคโปรCปลอยเรือตรวจการณCลําใหมลงน้ํา จํานวน 8 ลํา
หนวยงาน Maritime and Port Authority of Singapore (MPA) ของสิงคโปรประกาศวา ไดปลอย
เรื อ ตรวจการณลํ าใหมลงน้ํ า จํ า นวน 8 ลํา โดยเรื อ 6 ลํ า แรก มี ความยาว 17 ม. จะไดรั บ การติ ด ตั้ ง ระบบ
Intelligent Port Marine เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจทางทะเล และนําไปใชทดแทนเรือตรวจการณ
ที่ใชงานมาตั้งแตปU 55 สวนเรืออีก 2 ลํา มีความยาว 15 ม. จะถูกใชเปVนเรือธง รวมทั้งภารกิจลาดตระเวนตรวจการณ
การบังคับใชกฎหมายทางทะเล และการสนับสนุนในชวงสถานการณฉุกเฉิน ทั้งนี้ เรือลําใหมจะไดรับการติดตั้ง
กลองใตน้ําตรวจจับความรอนแบบ Multi-sensor อุปกรณตรวจจับก~าซเคมี และใชงานรวมกับอากาศยาน
ไรคนขับ โดยมีเรือเล็กสําหรับปฏิบัติภารกิจการคนหาและกูภัย / Maritime Business World – 11 ส.ค. 63

ASEAN+6 Defence News

ตัวอยางรูปภาพ รถวางสะพานสะเทินน้ําสะเทินบกแบบ 4X4 ใหม (CCTV 7 via js7tv.cn)
หนาที่ 4 ของ 9 หนา

ฝ@ายวิเคราะหCเทคโนโลยีปFองกันประเทศ
สถาบันเทคโนโลยีปFองกันประเทศ

จีนเปUดเผยรถวางสะพานสะเทินน้ําสะเทินบกแบบ 4X4 ใหม
เมื่อ 12 ส.ค. 63 สถานีโทรทัศน China Central Television 7 (CCTV 7) ของจีนเปxดเผยภาพวิดีโอ
แสดงใหเห็นรถวางสะพานสะเทินน้ําสะเทินบกแบบ 4X4 ใหม ปฏิบัติการในหนวย 78th Group Army ของ
กองทัพบกจีน โดยรถดังกลาวมีขนาด 26 ตัน สามารถลอยบนผิวน้ํา และปรับเปลี่ยนรูปแบบใหกลายเปVนสะพาน
ไดภายใน 3 นาที ซึ่งจะมีความยาว 13 ม. ความกวาง 20 ม. รถสามารถทําความเร็วได 90 กม./ชม.บนถนน และ
12 กม./ชม. บนผิวน้ํา ทั้งนี้ ในรายงานขาวไมไดเปxดเผยน้ําหนักสูงสุดที่รถคันนี้จะสามารถรองรับได อีกทั้งไมมี
รายละเอียดเพิ่มเติมวามีหนวยใดในกองทัพจีนที่ใชงานอยู / Jane’s Defence Weekly – 12 ส.ค. 63

ตัวอยางรูปภาพ เครื่องบินฝ•ก HAL HTT-40 (Wikipedia)
กระทรวงกลาโหมอินเดียอนุมัติการจัดหายุทโธปกรณCทางทหารมูลคา 1,170 ล!านดอลลารCสหรัฐ
เมื่อ 11 ส.ค. 63 รัฐบาลอินเดียประกาศวา สภาการจัดหากลาโหม (Defence Acquisition Council:
DAC) ของกระทรวงกลาโหมอินเดีย ที่มีนายราจนาธ ซิงห รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมเปVนประธาน ไดอนุมัติ
การจัดหายุทโธปกรณใหกองทัพอินเดียหลายรายการ ไดแก 1) เครื่องบินฝ•ก Hindustan Turbo Trainer-40
(HTT-40) เริ่มตนจํานวน 70 ลํา จากบริษัท Hindustan Aeronautics Limited (HAL) ซึ่งคาดวาจะจัดหาล็อต
ที่สองเพิ่มอีก 36 ลํา หลังจากไดรับล็อตแรก 2) ปbนเรือขนาด 127 มม./64 Cal จากบริษัท Bharat Heavy
Electricals Limited (BHEL) โดยไมเปxดเผยจํานวนสําหรับกองทัพเรือและหนวยยามฝr{งอินเดีย 3) กระสุนเจาะ
เกราะแบบ Armour-piercing Fin-stabilised Discarding Sabot Armour: APFSDS) ขนาด 125 มม. เพิ่มเติม
สําหรับรถถังหลัก T-72M และ T-90S/SK ของกองทัพบกอินเดีย 4) ใหผลิตปbนไรเฟxล Kalashnikov AK-203
หนาที่ 5 ของ 9 หนา
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สถาบันเทคโนโลยีปFองกันประเทศ
ภายใตใบอนุญาตผลิต (License) และ 5) ปรับปรุงอากาศยานไรคนขับของกองทัพบกอินเดียที่จัดหาจาก
อิสราเอล / Jane’s Defence Weekly – 12 ส.ค. 63

ตัวอยางรูปภาพ รถเกราะลอยาง Gaur แบบ 4X4 (CCTV 7 via js7tv.cn)
บริษัท BEML ของอินเดียเปUดตัวรถเกราะล!อยาง Gaur แบบ 4X4 รุน Mk II
เมื่อ 13 ส.ค. 63 บริษัท BEML Limited ของอินเดียเปxดตัวรถเกราะลอยางกันกระสุนขนาดกลาง
(Medium Bullet Proof Vehicle: MBPV) Gaur รุน Mk II สําหรับกองทัพอินเดียที่ออกแบบเองภายในประเทศ
ซึ่งใชโครงรถยนต (Chassis) ที่มีความคลองตัวสูง ตัวรถหุมเกราะแบบแยกสวน ใชยางลอทั้งแบบเติมลม และยาง
แบบ Run-flat ใหสามารถวิ่งตอไปไดหากยางรั่ว และสามารถบรรทุกทหารได 10 คน อีกทั้งไดรับการติดตั้งกลอง
มองกลางคื น ที่ นั่ ง ทนตอแรงระเบิ ด (Blast-resistant Seat) และระบบการนํ า ทางดวย GPS ตั ว รถ
มีความสามารถปองกันอาวุธปbนขนาดเล็ก และระเบิดมือ นอกจากนี้ รถถูกออกแบบมาใหมีความคลองแคลว
ในการใชงาน และงายตอการบํารุงรักษา / Jane’s Defence Weekly – 14 ส.ค. 63

ตัวอยางรูปภาพ เฮลิคอปเตอรโจมตีเบาของบริษัท HAL (Wikipedia)
หนาที่ 6 ของ 9 หนา
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อินเดียห!ามนําเข!ายุทโธปกรณCทางทหาร จํานวน 101 รายการ จากตางประเทศ
เมื่อ 9 ส.ค. 63 อินเดียประกาศนโยบายใหมหามนําเขายุทโธปกรณทางทหาร จํานวน 101 รายการ จาก
ผูผลิตในตางประเทศ โดยเนนอาวุธยุทโธปกรณภาคพื้นดินและทางทะเลเปVนหลัก รวมทั้งปbนใหญ ยานเกราะ
เรือพิฆาต เรือดําน้ํา และยุทโธปกรณอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ยังรวมถึงระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Warfare: EW) และอาวุธปลอยนําวิถีอากาศสูอากาศที่จะนํามาบูรณาการเขากับเครื่องบินรบขนาด
เบา และเฮลิคอปเตอรโจมตีเบา ที่ผลิตโดยบริษัท Hindustan Aeronautics Limited (HAL) ของอินเดีย ทั้งนี้
กระทรวงกลาโหมอินเดียกลาววา จะเพิ่มจํานวนรายการยุทโธปกรณที่หามนําเขาขึ้นเรื่อย ๆ เพราะเปVนสิ่งที่สําคัญ
ที่จะนําไปสูการพึ่งพาตนเองของกระทรวงกลาโหมอินเดีย และเพิ่มขีดความสามารถในการออกแบบและพัฒนา
เทคโนโลยีปองกันประเทศขององคกรวิจัยและการพัฒนาดานการปองกันประเทศ (Defence Research and
Development Organization: DRDO) ของอินเดีย / Jane’s Defence Weekly – 11 ส.ค. 63

World Defence News

ตัวอยางรูปภาพ การยิงจรวด Arrow-2 เมื่อปU พ.ศ. 2547 (Wikipedia)
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อิสราเอลและสหรัฐอเมริกาประสบความสําเร็จในการทดสอบยิงจรวด Arrow-2 แบบใหมที่พัฒนารวมกัน
เมื่อ 12 ส.ค. 63 กระทรวงกลาโหมอิสราเอลแถลงวา อิสราเอลและสหรัฐอเมริกาประสบความสําเร็จ
ในการทดสอบยิงอาวุธปลอยนําวิถีตอตานขีปนาวุธ Arrow-2 ที่บริษัท Israel Aerospace Industries (IAI) เริ่ม
สรางและผลิ ตใหกองทัพ อิสราเอลใชงานตั้งแตปU พ.ศ. 2543 และตอมาไดรับการพัฒนาโดย IAI รวมกั บ
สหรัฐอเมริกาตามบันทึกความเขาใจ (MOU) ที่ล งนามรวมกัน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อบูรณาการเขากับระบบ
ปองกันขีปนาวุธทางยุทธวิธีของสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ Arrow-2 เปVนอาวุธปลอยนําวิถีแบบสองขั้นตอน ติดตั้งตัวขับ
ดันเชื้อเพลิงแข็งและมอเตอรจรวดสนับสนุน อาวุธปลอยนี้ใชการเผาไหมครั้งแรกเพื่อทําการยิงในแนวตั้งจาก
ภาชนะบรรจุ และทําการเผาไหมครั้งที่สองเพื่อรักษาวิถีของอาวุธไปยังเปาหมายดวยความเร็วสูงสุด 9 มัค จรวดมี
ความยาว 7 ม. น้ําหนัก 1,300 กก. เสนผานศูนยกลาง 0.8 ม. มีหัวรบระเบิดแรงสูงที่เนนการกระจายตัวของ
ระเบิด มีระยะยิงทําการสูงสุด 90 กม. และมีเพดานยิงสูงสุด 50,000 ม. / Army Recogniton – 13 ส.ค. 63

ตัวอยางรูปภาพ เฮลิคอปเตอรโจมตี Ka-52M (Tass)
เฮลิคอปเตอรCโจมตี Ka-52M รุนปรับปรุงใหมของรัสเซียขึ้นบินครั้งแรก
เมื่อ 10 ส.ค. 63 กระทรวงอุตสาหกรรมและการคา (Russian Ministry of Industry and Trade) ของ
รัสเซียรายงานวา เฮลิคอปเตอรโจมตี Ka-52M ตนแบบขึ้นบินครั้งแรก ณ บริษัท Progress Arsenyev Aviation
เปVนเฮลิคอปเตอรสําหรับปฏิบัติภารกิจการลาดตระเวนและโจมตีรุนปรับปรุงใหม ไดรับการติดตั้งเรดารแบบ
Active Electronically Scanned Array (AESA) V006 Rezets ที่สามารถตรวจจับรถถังในระยะ 45 กม. และ
ติดตั้งกลอง Electro-optical ที่สามารถตรวจจับและระบุเปาหมายไดในระยะไกลขึ้น นอกจากนี้ยังติดตั้งระบบ
ควบคุมการยิงแบบดิจิทัลที่ปรับปรุงความแมนยําของปbนขนาด 30 มม. สามารถเชื่อมโยงขอมูลรวมกับอากาศยาน
ไรคนขับ และสามารถบรรทุกจรวดตอสูรถถังพิสัยไกลได / Jane’s Defence Weekly – 12 ส.ค. 63
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รูปภาพ อากาศยานไรคนขับติดอาวุธ Akinci ทดสอบบินเมื่อ 13 ส.ค. 63 (Baykar Makina)
อากาศยานไร!คนขับติดอาวุธ Bayraktar Akinci ลําที่ 2 ของตุรกีขึ้นบินครั้งแรก
เมื่อ 13 ส.ค. 63 อากาศยานไรคนขับติดอาวุธ (Unmanned Combat Aerial Vehicle: UCAV)
Bayraktar Akinci ลําที่ 2 ซึ่งตุรกีพัฒนาไดเองขึ้นบินครั้งแรก ณ ศูนยการบินและฝ•กอบรม Bayraktar Akıncı
Flight and Training Centre หนวยบัญชาการ Corlu (Corlu Airport Base Command) เมืองเตกีรดาก
เริ่มบินเวลา 17.28 น. ตามเวลาทองถิ่นเปVนระยะเวลา 1 ชม. 2 นาที ทั้งนี้ อากาศยานไรคนขับดังกลาวบินไดนาน
24 ชม. ที่ระดับเพดานบิน 40,000 ฟุต มีปUกกวาง 25 ม. น้ําหนักบรรทุก Payload 1,350 กก. น้ําหนักบินขึ้น
สูงสุด 5,500 กก. ติดตั้งเครื่องยนต 450 แรงมา จํานวน 2 เครื่อง และสามารถปรับเปลี่ยนเปVนเครื่องยนต 750
แรงมา หรือ 240 แรงมาได / Daily Sabah – 14 ส.ค. 63
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