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รูปภาพแบบจําลอง ดาวเทียมนภา-1 และศูนยควบคุม (TAF)
ดาวเทียม นภา-1 (NAPA-1) ดาวเทียมเพื่อความมั่นคงดวงแรกของกองทัพอากาศไทยถูกส5งขึ้นสู5อวกาศแล9ว
เมื่อ 3 ก.ย. 63 เวลา 08.51 น. ตามเวลาประเทศไทย จรวด Vega เที่ยวบิน VV16 ของบริษัท Arianespace
ไดทําการยิงนําสงดาวเทียมจํานวน 53 ดวง จาก 13 ประเทศ แบงเปBน Mirosatellite 7 ดวง และ Nanosatellite
46 ดวง หนึ่งในนั้น คือ ดาวเทียมนภา-1 (NAPA-1) ซึ่งเปBนดาวเทียมเพื่อความมั่นคงดวงแรกของกองทัพอากาศไทย
ที่รวมอยูดวย โดยทําการยิงนําสงจากฐานยิงจรวด Guiana Space Center เมือง French Guiana ของฝรั่งเศส
ทั้งนี้ สําหรับดาวเทียมนภา-1 เปBนดาวเทียมขนาดเล็ก หรือ Nanosatellite ซึ่งจะโคจรในวงโคจรระดับต่ํา (Low Earth
Orbit) ที่มีความสูงประมาณ 500 กม. มีภารกิจในการลาดตระเวนและเฝาตรวจทางอวกาศ สําหรับการตรวจการณ
พื้นที่ในประเทศที่จําเปBนตอการปฏิบัติภารกิจดานความมั่นคง โดยการยิงดาวเทียมนภา-1 ในครั้งนี้ ทําใหกองทัพอากาศ
มีครบทั้ง 3 โดเมน (Air Domain, Cyber Domain และ Space Domain) สนับสนุนการขับเคลื่อนกองทัพอากาศ
ตามยุทธศาสตรกองทัพอากาศ 20 ปd นอกจากนี้กองทัพอากาศยังสามารถใชขีดความสามารถของดาวเทียมในการ
สนับสนุนงานดานบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ เชน การสนับสนุนขอมูลพื้นที่จุดความรอนเพื่อการดับไฟปhา และ
การสนับสนุนขอมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ําแกปiญหาน้ําทวมน้ําแลงในระดับประเทศ ซึ่งเปBนกาวแรกที่สําคัญของ
การลาดตระเวนและเฝาตรวจทางอวกาศ เพื่อความมั่นคงและการพัฒนาประเทศในอนาคต / Royal Thai Air
Force – 3 ก.ย. 63
หนาที่ 1 ของ 8 หนา
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ที่มาของภาพ: Wikipedia และ T7 Global Berhad
บริษัท Mitsui ของญี่ปุ=น และบริษัท T7 ของมาเลเซียลงนาม MOU สร9างเรือให9เวียดนาม
เมื่อปลายเดือน ส.ค. 63 บริษัท Mitsui Engineering & Shipbuilding ของญี่ปุhน และสวนงาน
Maritime Division ของบริษัท T7 Global Berhad ของมาเลเซียไดลงนามบันทึกความเขาใจ (Memorandum
of Understanding: MOU) รวมกันในการตอเรือใหกับกองทัพเรือเวียดนาม (Vietnam People’s Navy: VPN)
และหนวยยามฝiyงเวียดนาม (Vietnam Coast Guard: VCG) โดย MOU ดังกลาวมุงเนนการใชประสบการณและ
ความเชี่ยวชาญของทั้งสองบริษัทในการทําธุรกิจและสํารวจโอกาสของธุรกิจ เพื่อตอเรือที่ใชงานทางทหารและเรือ
ตรวจการณใหกับ VPN และ VCG ของเวียดนาม โดยขอตกลงนี้มีระยะเวลา 3 ปd และเปzดโอกาสใหสามารถขยาย
ระยะเวลาได / Jane’s Defence Weekly – 4 ก.ย. 63

ตัวอยางภาพราง เรือดําน้ํา Type 218SG ชั้น Invincible (Wikipedia)
เรือดําน้ําชั้น Invincible ลําแรกของสิงคโปรAเริ่มทดสอบเรือในน้ําตื้นร5วมกับการฝWกของลูกเรือ
เมื่อ 3 ก.ย. 63 กระทรวงกลาโหมสิงคโปรแถลงวา เรือดําน้ําดีเซลไฟฟา Type 218SG (SSK) ชั้น
Invincible ที่มีความสามารถในการขับเคลื่อนแบบไมใชอากาศ (Air-independent Propulsion: AIP) ลําแรก
ของกองทัพเรือสิงคโปร เริ่มทดสอบเรือในน้ําตื้นรวมกับการฝ~กของลูกเรือในวันที่ 31 ส.ค. 63 และจะดําเนินการ
จนถึงชวงกลางเดือน ก.ย. 63 ซึ่งเปBนสวนหนึ่งของขั้นตอนการทดสอบและการยอมรับ (Testing and Acceptance
Phase) ทั้งนี้ เมื่อเรือดําน้ําดังกลาวเขาประจําการในกองทัพเรือจะใชชื่อวา RSS Invincible และเปBนเรือลําแรก
จากทั้งหมด 4 ลํา ที่จัดหาจากบริษัท ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) ของเยอรมนี โดยถูกออกแบบ
ใหปฏิบัติการในนานน้ําเขตรอน น้ําตื้น และมีการจราจรทางทะเลหนาแนน สามารถบรรทุกน้ําหนักไดมาก ปฏิบัติการ
ไดนาน และใชอุปกรณตรวจจับที่มีประสิทธิภาพ มีความเร็ว 10 นอตในขณะดําน้ํา และความเร็ว 15 นอตเมื่อ
ลอยบริเวณผิวน้ํา ตัวเรือมีความยาว 70 ม. เสนผานศูนยกลาง 6.3 ม. และมีระวางขับน้ํา 2,200 ตันในขณะดําน้ํา
/ Jane’s Navy International – 3 ก.ย. 63
หนาที่ 2 ของ 8 หนา
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ตัวอยางรูปภาพ เครื่องบินตรวจการณทางทะเล Beech King Air B200 (Wikipedia)
มาเลเซียออกประกาศให9ยื่นเสนอราคา เพื่อจัดหาเครื่องบินตรวจการณAทางทะเล และระบบอากาศยานไร9คนขับ
กระทรวงกลาโหมมาเลเซี ยออกประกาศใหยื่นเสนอราคา เพื่อจั ดหาเครื่ องบิ นตรวจการณทางทะเล
(Maritime Patrol Aircraft: MPA) จํานวน 2 ลํา สําหรับกองทัพอากาศมาเลเซีย และจัดหาระบบอากาศยาน
ไรคนขับแบบเพดานบินปานกลางและบินไดนาน (Medium Altitude Long Endurance: MALE) จํานวน 3 ระบบ
ทั้งนี้ ในปiจจุบันมาเลเซียมีเครื่องบินตรวจการณ Beechcraft King Air B200T จํานวน 3 ลํา ที่ใชงานมานาน
สําหรับการปฏิบัติภารกิจการตรวจการณทางทะเล อีกทั้งไดศึกษาเครื่องบินตรวจการณทางทะเลรุนตาง ๆ ไดแก
เครื่องบิน Airbus CN295 เครื่องบิน ATR 72MP และเครื่องบิน CN-235 เพื่อคนหาเครื่องบินที่เหมาะสม ในที่สุด
ก็ตั ดสิ นใจเลือ กจั ดหาทั้ง เครื่อ งบิ นตรวจการณทางทะเล และอากาศยานไรคนขับ สํา หรับ ปฏิ บัติ ภารกิ จการ
เฝาระวังทางทะเล โดยเฉพาะในทะเลจีนใตและชองแคบมะละกา / Jane’s Navy International – 31 ส.ค. 63

ตัวอยางรูปภาพ เครื่องบินขับไล F-16V (Lockheed Martin)
หนาที่ 3 ของ 8 หนา
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กระทรวงกลาโหมอินโดนีเซียเสนอให9รับเครดิตจากต5างประเทศ 20,000 ล9านดอลลารAสหรัฐ ในป^ 63 – 67
นายปราโบโว ซูบียันโต รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมอินโดนีเซียเสนอใหรับเครดิตจากตางประเทศ
ประมาณ 20,000 ลานดอลลารสหรั ฐ สํ า หรั บ โครงการจั ด หายุ ท โธปกรณของกองทั พ อิ น โดนี เ ซี ย ในชวง
ปd ง บประมาณ 63 – 67 ขอเสนอดั ง กลาวถู ก สงไปยั ง สํ า นั ก งานวางแผนการพั ฒ นาแหงชาติ (Indonesian
Minister of National Development Planning) เมื่อ 13 ก.ค. 63 สําหรับโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล
Lockheed Martin F-16V จํานวน 24 ลํา ของกองทัพอากาศอินโดนีเซีย และโครงการจัดหาเรือฟริเกตติดอาวุธ
นําวิถีชั้น Martadinata (SIGMA 10514) จํานวน 2 ลํา ของกองทัพเรืออินโดนีเซีย / Jane’s Defence Weekly
– 4 ก.ย. 63

ASEAN+6 Defence News

รูปภาพ UGV ในงานสาธิตการชี้เปา (CCTV 1)
จีนนํายานภาคพื้นไร9คนขับ 3 รุ5นใหม5มาแสดงในงานสาธิตการชี้เปDา
เมื่อ 30 ส.ค. 63 สํานักขาว China Central Television 1 (CCTV 1) ของจีนรายงานวา จีนนํายานภาคพื้น
ไรคนขับ (Unmanned Ground Vehicle: UGV) แบบ 4X4 จํานวน 3 รุนใหม มาแสดงในงานสาธิตการชี้เปา
(Marksmanship Demonstration) รวมกับหนวยจูโจมทางอากาศ (Air Assault Unit) ของกองทัพบกจีนภายใต
กองบัญชาการยุทธบริเวณภาคกลาง (Central Theater Command) โดย UGV คันแรกไดรับการติดตั้งระบบ
อาวุธควบคุมระยะไกล (Remote Weapon Station: RWS) กลอง Electro-Optical (EO) และป„นกลขนาด
12.7 มม. UGV คันที่สองไดรับการติดตั้งระบบ RWS อีกรุนที่แตกตางกันพรอมทอยิงจรวด 2 ทอ และป„นกล
ขนาด 12.7 มม. สวน UGV คันที่สามไดรับการติดตั้งกลอง EO ตามรายงาน UGV สามารถทําความเร็วสูงสุดได
120 กม./ชม. / Jane’s Defence Weekly – 2 ก.ย. 63

หนาที่ 4 ของ 8 หนา

ฝ=ายวิเคราะหAเทคโนโลยีปDองกันประเทศ
สถาบันเทคโนโลยีปDองกันประเทศ

ตัวอยางรูปภาพ เรือพิฆาต Type 055 (Wikipedia)
อู5ต5อเรือ DSIC ของจีนปล5อยเรือพิฆาตชั้น Type 055 ลําที่ 8 ของกองทัพเรือจีนลงน้ํา
เมื่อ 30 ส.ค. 63 บริษัทอูตอเรือ Dalian Shipbuilding Industry Corporation (DSIC) ของจีนปลอยเรือพิฆาต
ชั้น Type 055 (Renhai) ของกองทัพเรือจีนลงน้ําพรอมกับเรือพิฆาตชั้น Type 052D (Luyang III) ลําที่ 25 โดย
อูตอเรือ DSIC ไดรับสัญญาในการตอเรือพิฆาต Type 055 จํานวน 4 ลํา และบริษัทอูตอเรือ Jiangnan
Changxingdao ไดรับสัญญาในการตอเรือจํานวน 4 ลํา และเปBนผูตอเรือพิฆาต Type 055 ลําแรก โดยเรือทั้ง 8 ลํา
ไดถูกปลอยเรือลงน้ําภายในระยะเวลา 3 ปd และคาดวาจะสามารถเขาประจําการครบทุกลําในปd 66 ทั้งนี้ เรือพิฆาต
Type 055 มีระวางขับน้ํา 12,000 ตัน ความยาว 180 ม. ความกวาง 20 ม. กินน้ําลึก 6.6 ม. ความเร็ว 30 นอต
และมีพิสัยทําการ 5,000 ไมลทะเล / Jane’s Defence Weekly – 1 ก.ย. 63

รูปภาพ การประกอบรวมขั้นสุดทายของเครื่องบินขับไล KF-X ณ โรงงานอากาศยาน Sacheon (DAPA)
หนาที่ 5 ของ 8 หนา
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บริษัท KAI ของเกาหลีใต9เริ่มต9นประกอบรวมขั้นสุดท9ายของเครื่องบินขับไล5 KF-X ต9นแบบลําแรก
เมื่ อ 3 ก.ย. 63 สํ า นั ก งานเทคโนโลยี แ ละจั ด หายุ ทโธปกรณกระทรวงกลาโหมเกาหลี ใ ต (Defense
Acquisition Program Administration: DAPA) ประกาศวา บริษัท Korea Aerospace Industries (KAI)
เริ่มตนประกอบรวมขั้นสุดทายของเครื่องบินขับไล Korean Fighter eXperimental (KF-X) ตนแบบลําแรก
โดยเริ่มประกอบสวนลําตัวและปdกของเครื่องบิน ณ โรงงานอากาศยาน Sacheon จังหวัดคย็องซังใต ซึ่งคาดวา
เครื่องบินตนแบบลํานี้จะสามารถเปzดตัวตามแผนที่กําหนดในชวงครึ่งปdแรกของปd 64 และมีกําหนดแลวเสร็จ
ในปd 69 ทั้งนี้ เครื่องบินขับไล KF-X มีความเร็วสูงสุด 1.83 มัค พิสัยทําการ 2,900 กม. น้ําหนักบินขึ้นสูงสุด
25,580 กก. สามารถบรรทุก Payload ได 7,700 กก. โดยจะผลิตทั้งรุน 1 ที่นั่ง และ 2 ที่นั่ง มีตําบลติดอาวุธ
(Hardpoints) ใตปdก ปdกละ 3 แหง ซึ่งสามารถติดตั้งอาวุธ หรือถังน้ํามันภายนอกได / Jane’s Defence
Weekly – 3 ก.ย. 63

ตัวอยางภาพราง เครื่องบินขับไลยุคหนา F-X (Wikipedia)
ญี่ปุ=นลงนามสัญญากับบริษัท MHI สําหรับโครงการเครื่องบินขับไล5ยุคหน9า F-X
เมื่อ 1 ก.ย. 63 นาย Toro Kono รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมญี่ปุhนประกาศวา ไดลงนามสัญญากับ
บริษัท Mitsubishi Heavy Industries (MHI) สําหรับโครงการเครื่องบินขับไลยุคหนา F-X ซึ่งจะเริ่มงาน
ในชวงตนเดือน ต.ค. 63 โดย MHI จะผลิตลําตัวของเครื่องบิน และบูรณาการระบบทั้งหมด นอกจากนี้
กระทรวงกลาโหมญี่ปุhนอยูระหวางการหารือกับสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร เพื่อหาโอกาสในการทํางาน
รวมกันในโครงการ รวมทั้งศึกษาความคุมคา และทางเทคนิค ซึ่งอาจจะมีบริษัท Lockheed Martin บริษัท
Northrop Grumman บริษัท Boeing และบริษัท BAE Systems ทั้งนี้ กระทรวงกลาโหมญี่ปุhนตองการให
เครื่องบิน F-X มาทดแทนเครื่องบินขับไล Mitsubishi F-2 ของกองทัพอากาศญี่ปุhนในชวงทศวรรษที่ 2030 /
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ตัวอยางรูปภาพ เรือพิฆาตชั้น Hobart (Wikipedia)
เรือพิฆาตชั้น Hobart จํานวน 3 ลํา ของกองทัพเรือออสเตรเลีย จะติดตั้งระบบอํานวยการรบ Aegis ใหม5
เมื่อ 1 ก.ย. 63 นางลินดา เรยโนลดส รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียประกาศวา มีแผนจะ
ติดตั้งระบบอํานวยการรบ Aegis ใหกับเรือพิฆาตสงครามทางอากาศ (Air Warfare Destroyer: AWD) ชั้น
Hobart จํานวน 3 ลํา ของกองทัพเรือออสเตรเลีย โดยจะดําเนินการตั้งแตปd 67 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
ปองกันภัยทางอากาศของออสเตรเลีย ซึ่งตามประกาศไมไดเปzดเผยรุนของ Aegis ที่จะใช แตคาดวาจะเปBนรุน
Baseline9 ที่ถูกออกแบบและพัฒนาโดยบริษัท Saab Australia ทั้งนี้ ในปiจจุบัน เรือพิฆาตชั้น Hobart ติดตั้ง
จรวดปองกันทางอากาศ SM-2 Block IIIB และระบบอํานวยการรบ Aegis Baseline 7.1 Refresh 2 / Jane’s
Defence Weekly – 3 ก.ย. 63

World Defence News

รูปภาพ อาวุธปลอยนําวิถี Kh-50 และระเบิดนําวิถี KB-20 (Nikolai Novichkov)
หนาที่ 7 ของ 8 หนา
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รัสเซียเปoดเผยอาวุธปล5อยนําวิถีขนาดเล็ก และลูกระเบิดสําหรับใช9งานกับอากาศยานไร9คนขับ
บริษัท JSC Kronshtadt ของรัสเซียเปzดเผยอาวุธปลอยนําวิถีขนาดเล็ก และลูกระเบิดสําหรับใชงานกับ
อากาศยานไรคนขับในงาน The Army 2020 ที่จัดขึ้น ณ เมือง Kubinka ใกลกรุงมอสโก ระหวางวันที่ 23 – 29 ส.ค. 63
โดยอาวุธปลอยนําวิถี Kh-50 ผลิตโดยบริษัท Tactical Missiles Corporation (KTRV) มีขนาด 50 กก. สําหรับ
โจมตีเปาหมายออน (Soft Target) มีความยาว 1.8 ม. และเสนผานศูนยกลาง 18 ซม. มีครีบยาว 30 ซม. และ
บรรทุกหัวรบแบบ Explosive Fragmentation (HE-FRAG) สวนระเบิดนําวิถี KB-20 ผลิตโดยหนวยงาน
Central Research and Scientific Institute of Chemical Machine-building (TsNIIKhM) มีขนาด 21 กก.
และบรรทุกหัวรบแบบ HE-FRAG ขนาด 7 กก. สามารถโจมตีเปาหมายที่เปBนบุคคลหรือเปาหมายออน ใชระบบ
นําทางดวยดาวเทียมหรือเลเซอร มีความยาว 90 ซม. เสนผานศูนยกลาง 13 ซม. และความยาวครีบ 35 ซม. /
Jane’s Defence Weekly – 2 ก.ย. 63

ตัวอยางรูปภาพ ยานเกราะอเนกประสงค (AMPV) (BAE Systems)
กองทัพบกสหรัฐอเมริการับมอบยานเกราะอเนกประสงคA (AMPV) คันแรก
เมื่อ 31 ส.ค. 63 บริษัท BAE Systems สงมอบยานเกราะอเนกประสงค (Armored Multi-Purpose
Vehicle: AMPV) คันแรกใหกองทัพบกสหรัฐอเมริกา หลังจากลาชามาเปBนระยะเวลา 6 เดือน สําหรับใชในหนวย
Armored Brigade Combat Teams (ABCT) ยานเกราะดังกลาวมีระบบควบคุมและบังคับบัญชาการแบบ
ดิจิทัล โดยถูกออกแบบใหมีขนาดใหญขึ้น มีความสามารถในการปองกันตัวเองมากขึ้น มีกําลังมากขึ้น และมีความ
ยืดหยุนของระบบการควบคุมสั่งการ และการสื่อสาร สามารถนํามาใชทดแทนรถสายพานลําเลียง M113 ทั้งนี้
บริษัท BAE System อยูภายใตสัญญาการสรางและสงมอบในสายการผลิตระดับต่ํา (Low-rate Initial
Production: LRIP) จํานวนมากกวา 450 คัน โดยแบงเปBนรุนที่แตกตางกันจํานวน 5 รุน ไดแก ยานเกราะบรรทุก
เครื่องยิงลูกระเบิด ยานเกราะที่บังคับการ ยานเกราะสงกลับสายแพทย ยานเกราะพยาบาล และยานเกราะ
อเนกประสงค / Jane’s Defence Weekly – 2 ก.ย. 63
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