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รูปภาพ การทดสอบยิงจรวด DTI-2 ขนาด 122 มม. (@dtithailand) 

 

สถาบันเทคโนโลยีป#องกันประเทศ (สทป.) ทดสอบยิงจรวดขนาด 122 มม. (ไม6นําวิถี) แบบ DTI-2  
เม่ือ 19 ส.ค. 63 พล.อ.พอพล มณีรินทร� ประธานกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป�องกันประเทศ (สทป.) 

และ พล.อ.อ.ดร.ปรีชา ประดับมุข ผอ.สทป. ให�เกียรติเข�าร�วมสังเกตการณ�การยิงทดสอบร�วมกับนักวิจัย และ
เจ�าหน�าท่ีโครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดสมรรถนะสูงแบบ DTI-2 โดยผลของการยิงทดสอบเปDนไปด�วยความ
เรียบร�อย ได�รับความสําเร็จอย�างดีย่ิงและเปDนไปตามวัตถุประสงค�ของการทดสอบ ดังน้ี 1) ยิงทดสอบจรวดขนาด 
122 มม. (ไม�นําวิถี) เพ่ือทดสอบและประเมินผลทดสอบจรวด DTI-2 ระยะยิง 10 กม. (จรวดฝKกแบบลดระยะยิง) 
ให�กับคณะกรรมการทดสอบประเมินผลโครงการวิจัยและพัฒนาจรวดหลายลํากล�อง (จลก.) ขนาด 122 มม. แบบ
อัตตาจรของกองทัพบก (ทบ.) 2) ทดสอบลูกจรวด DTI-2 ระยะยิง 40 กม. ท่ี สทป. จะผลิตส�งมอบให� ทบ.  
3) ทดสอบรถฐานยิงจรวดหลายลํากล�องแบบ 31 (จลก. 31) ติดตั้งแท�นยิงจรวด 122 มม. 4) ทดสอบโปรแกรม
อํานวยการยิง และ 5) ทดสอบยิงลูกจรวดของ สทป. จากรถฐานยิง SR4 ของ ทบ. ระหว�างวันท่ี 17 - 20 ส.ค. 63 
ณ สนามยิงปRนใหญ� ศูนย�การทหารปRนใหญ� ค�ายภูมิพล จ.ลพบุรี / @dtithailand – 19 ส.ค. 63 
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ตัวอย�างรูปภาพ เรือฟริเกตช้ัน Jose Rizal ณ อู�ต�อเรือ Ulsan เม่ือ 8 พ.ย. 62 (Wikipedia) 

 

เรือฟริเกตช้ัน Jose Rizal ลําที่ 2 ของกองทัพเรือฟNลิปปNนสAเลื่อนส6งมอบเปOนตPนปQ 64 เนื่องจาก COVID-19 
 เม่ือ 10 ส.ค. 63 สํานักข�าวฟaลิปปaนส� (Philippine News Agency: PNA) รายงานว�า การส�งมอบเรือฟริเกต
ติดอาวุธนําวิถีช้ัน Jose Rizal ลําท่ี 2 ซึ่งเปDนลําสุดท�ายของกองทัพเรือฟaลิปปaนส�ถูกเล่ือนการส�งมอบออกไปเปDน
ช�วงเดือน ม.ค. – ก.พ. 64 จากเดิมมีกําหนดการส�งมอบในเดือน ต.ค. 63 เน่ืองจากผลกระทบจากสถานการณ�การ
แพร�ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 เรือลําน้ีมีช่ือว�า BRP Antonio Luna เลขเรือ 151 มีความยาว 107.5 ม. 
ผลิตโดยบริษัทอู�ต�อเรือ Hyundai Heavy Industries (HHI) ของเกาหลีใต� ภายใต�สัญญาจัดหาเรือฟริเกตจํานวน 
2 ลํา ในปv 59 มูลค�าสัญญา 315 ล�านดอลลาร�สหรัฐ / Jane’s Defence Weekly – 17 ส.ค. 63 

 

ตัวอย�างรูปภาพ เฮลิคอปเตอร�ลําเลียงขนาดหนัก Boeing CH-47 Chinook (Wikipedia) 
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กองทัพอากาศสิงคโปรAจะเพ่ิมจํานวนเฮลิคอปเตอรA CH-47 Chinook ไปยัที่ศูนยAฝ\ก Oakey ของออสเตรเลีย 
 เม่ือ 20 ส.ค. 63 กระทรวงกลาโหมออสเตรเลียกล�าวว�า กองทัพอากาศสิงคโปร�จะเพ่ิมจํานวน
เฮลิคอปเตอร�ลําเลียงขนาดหนัก Boeing CH-47 Chinook ไปท่ีศูนย�ฝKกอบรมด�านการบิน Oakey Aviation 
Training Centre ของกองทัพออสเตรเลียในรัฐควีนแลนด� โดยตั้งแต�ปv 61 กองทัพอากาศสิงคโปร�ประจําการ
เฮลิคอปเตอร� CH-47D จํานวน 5 ลํา ในศูนย�ฝKก Oakey ภายใต�เง่ือนไขข�อตกลงระหว�างออสเตรเลียและสิงคโปร�
ท่ีลงนามเม่ือเดือน ต.ค. 2539 ซึ่งอนุญาตให�ประจําการเฮลิคอปเตอร�ได�ถึง 16 ลํา ได�ทุกช�วงเวลาสําหรับการฝKก
นักบิน ท้ังน้ี กองทัพอากาศสิงคโปร�จัดหาเฮลิคอปเตอร� CH-47F ใหม�เพ่ิมเติมอีก 16 ลํา โดยคาดว�าเฮลิคอปเตอร�
จํานวน 10 ลํา จะประจําการในศูนย�ฝKก Oakey ในช�วงไตรมาสแรกของปv 64 / Jane’s Defence Weekly –  
20 ส.ค. 63 

 

ตัวอย�างรูปภาพ เคร่ืองบินท้ิงระเบิด H-6 (Wikiwand) 

 

เวียดนามแสดงความกังวลจากการที่จีนประจําการเคร่ืองบินทิ้งระเบิด H-6J ที่หมู6เกาะพาราเซลในทะเลจีนใตP 
เม่ือ 20 ส.ค.63 มีรายงานว�า นาง Le Thi Thu Hang โฆษกกระทรวงการต�างประเทศเวียดนามแถลง

แสดงความกังวลจากการท่ีจีนประจําการเคร่ืองบินท้ิงระเบิด H-6J อย�างน�อย 1 ลํา ท่ีหมู�เกาะพาราเซลในทะเลจีนใต� 
โดยกล�าวว�า การเคล่ือนย�ายอาวุธและเคร่ืองบินท้ิงระเบิดเข�าสู�ทะเลจีนใต� เปDนการละเมิดอธิปไตยของเวียดนาม
และเปDนอันตรายต�อสันติภาพในทะเลจีนใต� ขณะท่ีนาย Ren Guoqiang โฆษกกระทรวงกลาโหมจีนช้ีแจงว�า 
เคร่ืองบินท้ิงระเบิด H-6G และ H-6J ของจีน เข�าร�วมภารกิจซ�อมรบในทะเลจีนใต� ประกอบด�วยการขึ้นและลง
จอดบนเกาะ การโจมตีระยะไกล และการทําลายเป�าหมายบนผิวนํ้า / The Straits Times – 20 ส.ค. 63 
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รูปภาพ จีนปล�อยเรือฟริเกตช้ัน Type 054A/P ของปากีสถานลงนํ้า (Naval News) 

 

อู6ต6อเรือ Hudong Zhonghua ของจีนจัดพิธีปล6อยเรือฟริเกตช้ัน Type 054A/P ลําแรกของปากีสถานลงน้ํา 
 เม่ือ 22 ส.ค. 63 บริษัทอู�ต�อเรือ Hudong Zhonghua ของจีนจัดพิธีปล�อยเรือฟริเกตช้ัน Type 054A/P 
ลําแรกจากท้ังหมด 4 ลํา ของกองทัพเรือปากีสถานลงนํ้า โดยเรือลําน้ีเปDนส�วนหน่ึงของสัญญาจัดหาเรือฟริเกต
จํานวน 2 ลําแรก ในปv 60 ต�อมาในเดือน มิ.ย. 61 กองทัพเรือปากีสถานจัดหาเพ่ิมเติมอีก 2 ลํา โดยเรือท้ัง 4 ลํา 
ต�อในจีนท้ังหมด และมีกําหนดส�งมอบภายในปv 64 ท้ังน้ี เรือฟริเกตดังกล�าวมีพ้ืนฐานจากเรือฟริเกตช้ัน Type 
054A มีความยาว 134 ม. ความกว�าง 16 ม. ระวางขับนํ้า 4,000 ตัน ลูกเรือ 165 คน ติดตั้งปRนเรือ H/PJ-26 
ขนาด 76 มม. อาวุธปล�อยนําวิถีพ้ืนสู�พ้ืนต�อสู�เรือผิวนํ้า C-803 จํานวน 8 ลูก แท�นยิงแนวดิ่งแบบ 32 ท�อยิง
สําหรับอาวุธปล�อยนําวิถีพ้ืนสู�อากาศ HQ-16 ระบบป�องกันระยะประชิด CIWS ปRนกลแบบเจ็ดลํากล�องหมุน 
Type 730 ขนาด 30 มม. จํานวน 2 แท�นยิง และแท�นยิงตอร�ปaโดขนาดเบาปราบเรือดํานํ้า Yu-7 นอกจากน้ี 
ยังได�รับการติดตั้งระบบอาวุธต�อสู�เป�าหมายผิวนํ้า ใต�นํ้า และทางอากาศ และระบบตรวจจับสมัยใหม� / Naval 
News – 22 ส.ค. 63 

 

รูปภาพ จีนปล�อยเรือฟริเกตช้ัน Type 054A/P ของปากีสถานลงนํ้า (Naval News) 
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กองทัพเรือจีนปรับปรุงเรือขนส6งสินคPาเชิงพาณิชยAขนาดหนักเปOนเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอรA 
 เม่ือ 22 ส.ค. 63 มีรายงานว�า กองทัพเรือจีนปรับปรุงเรือขนส�งสินค�าเชิงพาณิชย�ขนาดหนัก (Commercial 
Heavy-load Carrier) ท่ีมีช่ือว�า Zhen Hua 28 มาเปDนเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร� ซึ่งสามารถจอดเฮลิคอปเตอร� 
บนเรือได�อย�างน�อยจํานวน 2 ลํา โดยกองทัพเรือจีนได�นําเรือดังกล�าวเข�าร�วมการฝKกซ�อมทางทะเลร�วมกับ
เฮลิคอปเตอร�ลําเลียง Z-8 และเฮลิคอปเตอร�ลาดตระเวน/โจมตีขนาดเบา Z-19 โดยทําหน�าท่ีเปDนเรือสําหรับใช�
จอดเฮลิคอปเตอร�ช่ัวคราวกลางทะเล ท้ังน้ี เรือ Zhen Hua 28 มีความยาว 232 ม. ความกว�าง 42 ม. กินนํ้าลึก 
8.8 ม. / Forbes – 22 ส.ค. 63 และ Vesselfinder – 3 ก.ย. 63 

 

ภาพร�าง ระเบิดร�อน (Poongsan Corporation) 

 

เกาหลีใตPเสร็จสิ้นการคัดเลือกบริษัทสําหรับการพัฒนาระเบิดร6อน Blackout Bomb 
 สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีป�องกันประเทศเกาหลีใต� (Agency for Defense Development: ADD) เสร็จ
ส้ินการคัดเลือกบริษัทสําหรับการพัฒนาระเบิดร�อน Blackout Bomb เพ่ือใช�ในกองทัพอากาศเกาหลีใต� โดย
บริษัทท่ีได�รับการคัดเลือก ได�แก� บริษัท Poongsan Corporation เปDนผู�ผลิตปลอกหุ�มระเบิด บริษัท LIG Nex1 
เปDนผู�ผลิตชุดนําวิถีและบูรณาการระบบ และบริษัท Hanwha เปDนผู�พัฒนาชนวนจุดวัตถุระเบิด (Fuze) รวมมูลค�า
โครงการพัฒนาระเบิดร�อนประมาณ 8.45 ล�านดอลลาร�สหรัฐ มีกําหนดลงนามสัญญาภายในเดือน ก.ย. 63 และ
คาดว�าจะแล�วเสร็จในเดือน พ.ย. 67 ท้ังน้ี ระเบิดร�อนดังกล�าวมีความคล�ายกับระเบิดร�อน CBU-94 Blackout 
Bomb ของสหรัฐอเมริกา และคาดว�าจะร�อนได�ไกลถึง 100 กม. / Jane’s Defence Weekly – 18 ส.ค. 63 

 

ท่ีมาของภาพ: Wikipedia 



 

หน�าท่ี 6 ของ 8 หน�า 

 

 

ฝ?ายวิเคราะหAเทคโนโลยีป#องกันประเทศ 
สถาบันเทคโนโลยีป#องกนัประเทศ 

 

ออสเตรเลียและสหรัฐอเมริการ6วมมือพัฒนาระบบสงครามอิเล็กทรอนิกสAทางอากาศ 
 กระทรวงกลาโหมออสเตรเลียลงนามข�อตกลงความร�วมมือกับสหรัฐอเมริกาในการพัฒนาระบบสงคราม
อิเล็กทรอนิกส�ทางอากาศ (Airborne Multi-platform Electronic Warfare: AMPEW) โดยมีเป�าหมายท่ีจะ
ออกแบบ พัฒนา และทดสอบระบบ เพ่ือดําเนินการร�วมกับการปฏิบัติการด�านแม�เหล็กไฟฟ�า (Electromagnetic 
Operation) ในอากาศยานท่ีมีคนขับและไร�คนขับ นอกจากน้ียังช�วยลดภาระงานของผู�ควบคุมอากาศยาน 
ให�สามารถควบคุมและส่ังการระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส�ในโหมดอัตโนมัติ ท้ังน้ี ระบบ AMPEW ท่ีได�รับการ
พัฒนาแล�ว อาจนํามาติดตั้งในเคร่ืองบินขับไล� Super Hornet เคร่ืองบินสงครามอิเล็กทรอนิกส� Growler 
เคร่ืองบินตรวจการณ�ทางทะเล P-8A Poseidon เฮลิคอปเตอร� MH-60R Seahawk รวมท้ังอากาศยานไร�คนขับ
ในอนาคต / Jane’s Defence Weekly – 20 ส.ค. 63 

 

ตัวอย�างรูปภาพ อากาศยานไร�คนขับสําหรับใช�งานบนเรือ (NSUAS) Camcopter S-100 (Wikipedia) 

 

กองทัพเรืออินเดียเร6งรัดการจัดหาอากาศยานไรPคนขับสําหรับใชPงานบนเรือ จํานวน 10 ระบบ 
 เม่ือ 18 ส.ค. 63 สํานักข�าว Jane’s ได�รับรายงานว�า กองทัพเรืออินเดียกําลังเร�งรัดการจัดหาอากาศยาน
ไร�คนขับสําหรับใช�งานบนเรือ (Naval Shipborne Unmanned Aerial System (NSUAS) จํานวน 10 ระบบ 
มูลค�า 166.6 ล�านดอลลาร�สหรัฐ ซึ่งคาดว�ากระบวนการจัดหาจะเสร็จส้ินภายในระยะเวลา 12 เดือน เพ่ือเพ่ิม 
ขีดความสามารถในการเฝ�าระวังและการลาดตระเวนในมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Region: IOR) 
นอกจากน้ีคาดว�าจะถูกนําไปใช�ในภารกิจการต�อต�านการก�อการร�าย และสนับสนุนภารกิจการค�นหาและกู�ภัย 
ท้ังน้ี ระบบ NSUAS จะได�รับการติดตั้งระบบการระบุตัวตนอัตโนมัติ ระบบการส่ือสาร ระบบเรดาร� และอุปกรณ�
อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข�อง / Jane’s Defence Weekly – 18 ส.ค. 63 
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ตัวอย�างรูปภาพ เคร่ืองบินขับไล� F-16 (Lockheed Martin) 

 

กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาอนุมัติการขายเคร่ืองบินขับไล6 F-16V ใหPกับไตPหวัน จํานวน 66 ลํา 
 เม่ือ 18 ส.ค. 63 สํานักข�าว CNN รายงานว�า กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาอนุมัติการขายเคร่ืองบินขับไล� 
F-16V รุ�นใหม�ล�าสุดให�กับไต�หวัน จํานวน 66 ลํา นับเปDนการขายยุทโธปกรณ�ทางทหารล็อตใหญ�ท่ีสุดให�กับ
ไต�หวันในรอบหลายปvท่ีผ�านมา ท้ังน้ี กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกากําลังทําสัญญาจัดหาเคร่ืองบินขับไล� F-16 กับ
บริษัท Lockheed Martin จํานวน 90 ลํา สําหรับการขายต�างประเทศโดยไม�ได�ระบุช่ือลูกค�า โดยแหล�งข�าวใน
กระทรวงการต�างประเทศสหรัฐอเมริกายืนยันกับ CNN ว�า รัฐบาลไต�หวันเปDนลูกค�าท่ีจัดหาเคร่ืองบินล็อตใหญ� 
และรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอนุมัติคําส่ังซื้อน้ีในปv 62 ซึ่งคาดว�าเคร่ืองบินท่ีเหลืออีก 24 ลํา จะส�งมอบให�กับรัฐบาล
โมร็อกโก และคาดว�าจะสามารถส�งมอบเคร่ืองบินท้ังหมดได�ภายในปv 69 / CNN – 18 ส.ค. 63 

 

ตัวอย�างรูปภาพ รถถังหลัก T-72A (Wikipedia) 

World Defence News 
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อิหร6านเปNดตัวสายการผลิตใหม6สําหรับการปรับปรุงรถถังหลัก T-72 
เม่ือ 13 ส.ค. 63 สํานักข�าวอิหร�าน FARS รายงานว�า กระทรวงกลาโหมอิหร�านเปaดตัวสายการผลิตใหม�

สําหรับการปรับปรุงรถถังหลัก (Main Battle Tank: MBT) T-72 ของกองทัพบกอิหร�าน โดยรัฐมนตรีว�าการ
กระทรวงกลาโหมอิหร�านกล�าวว�า อิหร�านมีความสามารถในการผลิตรถถังท่ีติดตั้งระบบควบคุมการยิง Electro-
Optical ระบบวัดระยะด�วยเลเซอร� คอมพิวเตอร�คํานวณวิถี และระบบยิงเป�าหมายท่ีอยู�กับท่ีหรือเคล่ือนท่ี ได�ท้ัง
กลางวันและกลางคืน ท้ังน้ี ป�จจุบันกองทัพบกอิหร�านมีรถถังหลัก T-72S จํานวน 565 คัน โดยตัวถังและป�อมปRน
ติดตั้งเกราะป�องกันปฏิกิริยาแรงระเบิด และติดตั้งปRนใหญ�ลํากล�องเรียบขนาด 125 มม. แบบ D-81 ปRนกลร�วมแกน
ขนาด 7.62 มม. รวมท้ังปRนกลป�องกันภัยทางอากาศขนาด 12.7 มม. สามารถบรรทุกกระสุนขนาด 125 มม. 
จํานวน 45 นัด โดยในจํานวนน้ี 22 นัด จะถูกบรรจุในระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติ คาดว�ารถถังหลัก T-72 
ปรับปรุงใหม�ของอิหร�าน จะได�รับการติดตั้งสถานีอาวุธควบคุมระยะไกล ระบบควบคุมการยิง และกล�องเล็ง 
แบบใหม� / Army Recognition – 16 ส.ค. 63 

 

ตัวอย�างรูปร�าง อู�ลอยเรือดํานํ้า (Turkish Lloyd) 

 

อู6ต6อเรือ Hicri Ercili จัดพิธีตัดเหล็กแผ6นแรกสําหรับสรPางอู6ลอยเรือดําน้ําใหม6ของกองทัพเรือตุรกี 
 เม่ือ 18 ส.ค. 63 บริษัทอู�ต�อเรือ Hicri Ercili ของตุรกีจัดพิธีตัดเหล็กแผ�นแรกสําหรับสร�างอู�ลอยเรือดํานํ้า 
(Submarine Floating Dock) ใหม�ของกองทัพเรือตุรกี ณ อู�ต�อเรือในเขต Altinova จังหวัด Yalova โดยอู�ลอย
ใหม�น้ีจะใช�สําหรับการยกเคร่ืองเรือดํานํ้าช้ัน Ay และช้ัน Preveze รวมถึงเรือดํานํ้าช้ัน Reis ท่ีอยู�ระหว�าง 
การก�อสร�าง และเรือดํานํ้าใหม�ในโครงการ MILDEN ของกองทัพเรือตุรกีในอนาคต ท้ังน้ี อู�ลอยดังกล�าวมี 
ความยาว 105 ม. ความกว�าง 27 ม. ความสูง 20 ม. มีพ้ืนท่ีในการทํางาน 1,535 ตร.ม. สามารถรับนํ้าหนักได� 
3,000 ตัน โดยสามารถปฏิบัติงานได�ในทุกสภาพอากาศและทุกเวลา / Jane’s Navy International – 21 ส.ค. 63 


