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ตัวอย�างรูปภาพ ระบบเรดาร�ตรวจการณ�และป�องกันภัยทางอากาศ 3 มิติแบบ TRML (Hensoldt) 

 

กองทัพบกไทยจัดหาระบบเรดาร$ตรวจการณ$และป+องกันภัยทางอากาศ 3 มิติแบบ TRML ระบบที่ 3 
 เม่ือ 22 ต.ค. 63 บริษัท Hensoldt ของเยอรมนีประกาศว�า ได�รับคําส่ังซื้อระบบเรดาร�ตรวจการณ� 
และป�องกันภัยทางอากาศ 3 มิติแบบ TRML ระบบท่ี 3 จากกองทัพบกไทย สําหรับภารกิจการเฝ�าระวัง และ
ป�องกันภัยทางอากาศ รวมท้ังสนับสนุนระบบอาวุธป�องกันทางอากาศพิสัยใกล� โดยสามารถตรวจจับ ติดตาม และ
จําแนกเป�าหมายได�หลายประเภท โดยเฉพาะเคร่ืองบินขนาดเล็ก จรวด และเฮลิคอปเตอร�ท่ีบินด�วยความเร็ว 
และทําการบินในระดับต่ํา ซึ่งทางบริษัทฯ คาดว�าจะสามารถส�งมอบให�กองทัพบกไทยได�ในปK 65 ท้ังน้ี ทางบริษัทฯ 
ไม�ได�เปMดเผยรายละเอียดเพ่ิมเติมของสัญญา / Jane’s Defence Weekly – 28 ต.ค. 63 

 

รูปภาพ โครงร�างเคร่ืองบินขับไล�/ฝ[ก Yak-130 ณ โรงงานในเมือง Irkutsk ของรัสเซีย (BaoDatViet) 
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สถานีโทรทัศน$ของรัสเซียเผยแพรCภาพเคร่ืองบิน Yak-130 ของเวียดนามในโรงประกอบอากาศยานของรัสเซีย 
 เม่ือ 29 ต.ค. 63 ส่ือออนไลน�ต�างประเทศรายงานว�า สถานีโทรทัศน�ช�อง 1 ของรัสเซียเผยแพร�ภาพ 
โครงร�างลําตัวของเคร่ืองบินขับไล�/ฝ[ก Yak-130 ท่ีมีภาพธงชาติของเวียดนามติดอยู�ข�างลําตัวเคร่ืองบิน พร�อมติดรหัส 
130.12.05-103 ณ โรงประกอบอากาศยาน Irkutsk Aviation ในเมือง Irkutsk ของรัสเซีย โดยก�อนหน�าน้ี 
เม่ือเดือน ม.ค. 63 แหล�งข�าวอุตสาหกรรมป�องกันประเทศรัสเซียระบุว�า เวียดนามลงนามสัญญาจัดหาเคร่ืองบิน
ขับไล�/ฝ[ก Yak-130 จากรัสเซียจํานวน 12 ลํา ท้ังน้ี รัสเซียเคยขายเคร่ืองบินรุ�นดังกล�าวให�กับหลายประเทศ 
ได�แก� แอลจีเรีย บังกลาเทศ เมียนมา ลาว และเบลารุส / AirSOC – 29 ต.ค. 63 

 

รูปภาพ เรือตรวจการณ� (Littoral Mission Ship: LMS) ช้ัน Keris ลําท่ี 3 (Youtube) 

 

บริษัทอูCตCอเรือ Wuchang ของจีนปลCอยเรือตรวจการณ$ ช้ัน Keris ลําที่ 3 ของกองทัพเรือมาเลเซียลงน้ํา 
 เม่ือ 28 ต.ค. 63 กลุ�มบริษัท Wuchang Shipbuilding Industrial Group ของจีน จัดพิธีปล�อยเรือตรวจการณ� 
(Littoral Mission Ship: LMS) ช้ัน Keris ลําท่ี 3 ของกองทัพเรือมาเลเซียลงนํ้า ณ เมืองอู�ฮั่น ซึ่งมีกําหนดการ
ทดลองเรือทางทะเลในเร็ว ๆ น้ี และจะจัดพิธีส�งมอบให�กับกองทัพเรือมาเลเซียพร�อมกับพิธีการตั้งช่ือเรือ 
ในเดือน ก.ย. 64 โดยเรือลําน้ีเปvนส�วนหน่ึงของการจัดหาเรือ LMS จํานวน 4 ลํา จากจีนในปK 60 ท่ีลงนามสัญญา
ร�วมกันระหว�างรัฐบาลมาเลเซีย บริษัทอู�ต�อเรือ Boustead Naval Shipyard (BNS) ของมาเลเซีย และบริษัท 
อู�ต�อเรือ China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) ของจีน ท้ังน้ี เรือดังกล�าวมีความยาว 68.8 ม. 
ความกว�าง 9 ม. กินนํ้าลึก 2.8 ม. ระวางขับนํ้าเต็มท่ี 700 ตัน ทําความเร็วสูงสุด 22 นอต และมีพิสัยทําการ 
2,000 ไมล�ทะเลท่ีความเร็ว 15 นอต / Jane’s Navy International – 30 ต.ค. 63 
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รูปภาพ เฮลิคอปเตอร� CH-47 Chinook กําลังลงจอดบนเรือ ช้ัน Canberra ของออสเตรเลีย (Australia DoD) 

 

สิงคโปร$นําเฮลิคอปเตอร$ CH-47 Chinook ลงจอดบนเรือช้ัน Canberra ของออสเตรเลียเปYนคร้ังแรก 
 กองทัพอากาศสิงคโปร�นําเฮลิคอปเตอร�ลําเลียงขนาดหนัก CH-47 Chinook ลงจอดบนเรือสนับสนุน 
ยกพลขึ้นบก (Amphibious Assault Ship) ช้ัน Canberra ท่ีมีช่ือว�า HMAS Adelaide (L 01) ของกองทัพเรือ
ออสเตรเลียเปvนคร้ังแรก โดยเปvนส�วนหน่ึงของการฝ[กภายใต�รหัส Sea Wader 2020 นอกชายฝ|}งของรัฐควีนส�แลนด� 
เปvนการแสดงถึงขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจร�วมกันของท้ังสองประเทศ ท้ังน้ี เรือช้ัน Canberra มีความยาว 
230 ม. ระวางขับนํ้าเต็มท่ี 27,500 ตัน สามารถจอดเฮลิคอปเตอร�ได� 6 ลํา บนดาดฟ�าเรือ ซึ่งหากเปvน
เฮลิคอปเตอร�ขนาดกลาง MRH-90 สามารถจอดได�ถึง 11 ลํา / Jane’s Navy International – 27 ต.ค. 63 

 

ตัวอย�างรูปภาพ เฮลิคอปเตอร� Mil Mi-171SH (Wikipedia) 

ASEAN+6 Defence News 
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จีนจัดหาเฮลิคอปเตอร$จากรัสเซียจํานวน 121 ลํา ในป] 62 
 กลุ�มบริษัท Rostec ของรัสเซียเปMดเผยข�อมูลในรายงานประจําปKว�า ในปK 62 บริษัท Russian Helicopters 
ซึ่งเปvนบริษัทในเครือได�ลงนามสัญญาจัดหาเฮลิคอปเตอร�จํานวน 121 ลํา ให�แก�จีน โดยเปvนการจัดหา
เฮลิคอปเตอร�ลําเลียงทางทหาร Mil Mi-171SH จํานวน 18 ลํา เฮลิคอปเตอร�อเนกประสงค� Mi-171 และ 
รุ�นปรับปรุงใหม� Mi-171E จํานวน 68 ลํา รวมท้ังเฮลิคอปเตอร� Mi-171 ท่ีติดตั้งเคร่ืองยนต� VK-2500 จํานวน 14 ลํา 
และเฮลิคอปเตอร� Ansat จํานวน 21 ลํา ซึ่งเฮลิคอปเตอร�ท้ังหมดผลิตในรัสเซีย โดยในรายงานไม�ได�ระบุว�ามี
จํานวนเฮลิคอปเตอร�ท่ีใช�ปฏิบัติภารกิจทางการทหารเปvนจํานวนเท�าใด / Jane’s Defence Weekly – 30 ต.ค. 63 

 

รูปภาพ ขั้นตอนเร่ิมต�นการสร�างอากาศยานไร�คนขับ Triton (Northrop Grumman) 

 

บริษัท Northrop Grumman เร่ิมตaนสรaางอากาศยานไรaคนขับ MQ-4C Triton ลําแรกของออสเตรเลีย 
 เม่ือ 27 ต.ค. 63 บริษัท Northrop Grumman เร่ิมประกอบอากาศยานไร�คนขับ MQ-4C Triton แบบ
เพดานบินสูงและบินได�นาน (High-Altitude, Long-Endurance: HALE) ลําแรกจากท้ังหมด 7 ลํา ของ
กองทัพอากาศออสเตรเลีย ณ โรงงานของบริษัทในเมืองมอสส�พอยต� รัฐมิสซิสซิปปK โดยการประกอบขั้นสุดท�าย 
และการทดสอบการบินจะดําเนินการ ณ โรงงานของบริษัทในเมืองปาล�มเดล และท่ีฐานทัพอากาศ Edwards  
ในรัฐแคลิฟอร�เนีย ก�อนท่ีจะส�งมอบให�กับออสเตรเลียในปK 66 ท้ังน้ี อากาศยานไร�คนขับดังกล�าวพัฒนามาจาก 
รุ�น Block 30 RQ-4N ท่ีมีใช�ในกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา โดยมีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจทางทะเล 
เต็มรูปแบบ มีพิสัยทําการ 2,000 ไมล�ทะเล และบินได�นานต�อเน่ือง 24 ชม. สามารถตรวจการณ�ครอบคลุมพ้ืนท่ี
มากกว�า 2.7 ล�านตารางไมล� ต�อการปฏิบัติภารกิจเพียงคร้ังเดียว / Jane’s Defence Weekly – 28 ต.ค. 63 
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ตัวอย�างรูปภาพ เคร่ืองบินเติมเช้ือเพลิงกลางอากาศ KC-46 (Wikipedia) 

 

ญี่ปุ;นจัดหาเคร่ืองบินเติมเช้ือเพลิงกลางอากาศ KC-46A เพ่ิมเติมจํานวน 2 ลํา 
 เม่ือ 29 ต.ค. 63 กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาประกาศว�า บริษัท Boeing ได�รับสัญญาจัดหาเคร่ืองบิน
เติมเช้ือเพลิงกลางอากาศ KC-46A Pegasus เพ่ิมเติมอีกจํานวน 2 ลํา มูลค�า 342.1 ล�านดอลลาร�สหรัฐ ให�กับ
กองกําลังป�องกันตนเองทางอากาศญี่ปุeน โดยวิธี Foreign Military Sales (FMS) ซึ่งจะดําเนินการสร�างเคร่ืองบิน
ดังกล�าวในเมืองเอเวอเรตต� รัฐวอชิงตัน คาดว�าจะดําเนินการแล�วเสร็จในเดือน มิ.ย. 66 โดยก�อนหน�าน้ีญี่ปุeน 
ลงนามจัดหาเคร่ืองบิน KC-46A Pegasus ลําแรกในเดือน ธ.ค. 60 และลําท่ีสองในเดือน ธ.ค. 61 และนับเปvนลูกค�า
ต�างประเทศรายแรกของบริษัท Boeing สําหรับเคร่ืองบินรุ�นดังกล�าว / Jane’s Defence Weekly – 30 ต.ค. 63 

 

ภาพร�าง เคร่ืองบินขับไล�ยุคหน�า F-X (Japanese MoD) 
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ญี่ปุ;นลงนามสัญญารCวมกับบริษัท MHI ในการพัฒนาโครงการเคร่ืองบินขับไลCยุคหนaา F-X 
 เม่ือ 30 ต.ค. 63 นาย Nobuo Kishi รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุeนประกาศว�า ได�ลงนามสัญญา
กับบริษัท Mitsubishi Heavy Industries (MHI) ในการพัฒนาโครงการเคร่ืองบินขับไล�ยุคหน�า F-X โดยบริษัท 
MHI เปvนบริษัทเดียวท่ีเข�าร�วมประมูลในโครงการดังกล�าว ซึ่งจะเปvนผู�ผลิตลําตัวของเคร่ืองบิน และจะบูรณาการ
เข�ากับระบบท้ังหมด ท้ังน้ี กระทรวงกลาโหมญี่ปุeนมีแผนจะเร่ิมใช�งานเคร่ืองบินขับไล�ยุคหน�า F-X ในปK พ.ศ. 2578 
ซึ่งเปvนเวลาเดียวกับท่ีเคร่ืองบินขับไล� Mitsubishi F-2 ของกองกําลังป�องกันตนเองทางอากาศญี่ปุeนครบกําหนด
ในการปลดประจําการ / Jane’s Defence Weekly – 30 ต.ค. 63 

 

รูปภาพ พิธีเปMดโครงการพัฒนาเรือดํานํ้า เม่ือ 21 ต.ค. 63 (Brazilian MoD) 

 

กองทัพเรือบราซิลเร่ิมติดตั้งเทคโนโลยีนิวเคลียร$เพ่ือใชaในเรือดําน้ํา 
กองทัพเรือบราซิลริเร่ิมการพัฒนาและสร�างโรงทดลองระบบขับเคล่ือนด�วยนิวเคลียร�ขึ้นเองในประเทศ 

เพ่ือติดตั้งเคร่ืองปฏิกรณ�นิวเคลียร�ลงในห�องทดลองการสร�างพลังงานนิวเคลียร� โดยใช�ยูเรเนียมสมรรถนะต่ํา 
ในการสร�างระบบขับเคล่ือนของเรือดํานํ้าโจมตีท่ีใช�พลังงานนิวเคลียร� ภายใต�โครงการพัฒนาเรือดํานํ้า 
ของประเทศ ท่ีศูนย�เทคโนโลยีทหารเรือ เมือง Sao Paulo หลังการติดตั้งดังกล�าวเตาปฏิกรณ�และอุปกรณ�อ่ืน ๆ 
จะได�รับการทดสอบทดลอง เพ่ือให�ทราบถึงความพร�อมในการปฏิบัติงานของระบบขับเคล่ือนอย�างเต็มท่ี โดยจะให�
พลังงานความร�อนถึง 48 เมกะวัตต� ซึ่งเรือดํานํ้าท่ีจะติดตั้งระบบขับเคล่ือนด�วยพลังงานนิวเคลียร�น้ี มีระวางขับนํ้า 
6,500 ตัน ขณะอยู�ใต�นํ้า และ 6,000 ตัน ขณะลอยปร่ิมนํ้า ท้ังน้ี การต�อเรือดํานํ้าจะถูกดําเนินการท่ี 
ศูนย�ทหารเรือ Itaguai ในเมือง Rio de Janeiro ซึ่งคาดว�าจะต�อเรือเสร็จในปK 65 และนําเรือเข�าประจําการ 
ในกองทัพเรือได�ในปK 73 / Jane’s Navy International – 28 ต.ค. 63 

World Defence News 
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รูปภาพ พิธีลงนาม MOU เม่ือ 27 ต.ค. 63 (GAMI) 

 

GAMI ลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัย KFUPM เพ่ือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางทหารภายในประเทศ 
สํานักงานการอุตสาหกรรมทหาร (General Authority for Military Industries: GAMI) ของ

ซาอุดีอาระเบีย ได�ลงนามบันทึกความเข�าใจ (MOU) กับมหาวิทยาลัย King Fahd University of Petroleum & 
Minerals (KFUPM) เพ่ือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางทหารภายในประเทศ โดยมีวัตถุประสงค�ให�การวิจัย
และบัณฑิตท่ีจบการศึกษามีแนวทางท่ีตรงตามความต�องการทางกลยุทธ�ในภาคการทหารของประเทศ และ
วางรากฐานท่ีม่ันคงร�วมกันระหว�าง หลักสูตรการศึกษา โครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย สาขาวิชาท่ีเรียน และ
โครงงานสําหรับการจบการศึกษา เพ่ือพัฒนาทุนมนุษย�ด�านการวิจัยและพัฒนาจากสาขาวิชาท่ีหลากหลาย เช�น 
อากาศยาน เคมีภัณฑ� วิศวกรรมไฟฟ�า วิทยาการ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร� โดยสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัย 
มีความเช่ียวชาญเฉพาะด�านในด�านนาโนเทคโนโลยี วิศวกรรม ระบบส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ / Jane’s 
Defence Industry – 29 ต.ค. 63 

 

ท่ีมาของภาพ: Wikipedia 



 

หน�าท่ี 8 ของ 8 หน�า 

 

 

ฝ;ายวิเคราะห$เทคโนโลยีป+องกันประเทศ 
สถาบันเทคโนโลยีป+องกนัประเทศ 

 

สาธารณรัฐเช็กตั้งหนCวยงานใหมCสนับสนุนอุตสาหกรรมป+องกันประเทศในการจัดซื้อแบบรัฐตCอรัฐ 
กระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐเช็กจัดตั้งหน�วยงานท่ีมีช่ือว�า สํานักงานประสานความร�วมมือด�าน 

การป�องกันประเทศระหว�างรัฐบาล (Agency for Intergovernmental Defence Co-operation: AMOS)  
เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมป�องกันประเทศในการจัดซื้อแบบรัฐต�อรัฐ เม่ือภาคเอกชนต�องการการสนับสนุน ท้ังน้ี 
นาย Tomas Kopecny รัฐมนตรีช�วยว�าการกระทรวงกลาโหมกล�าวกับส่ือมวลชนว�า หน�วยงานดังกล�าวจะเร่ิม
ปฏิบัติหน�าท่ีในวันท่ี 1 ม.ค. 64 โดยกําลังจัดเตรียมหลักเกณฑ�การคัดเลือกสําหรับบริษัทท่ีจะเข�าร�วมดังกล�าว  
และสํานักงานแห�งน้ีจะร�วมมือกับผู�ผลิตสินค�าทางการทหารท่ีมีขีดความสามารถในการแข�งขันสูงของสาธารณรัฐเช็ก
เปvนหลัก ท้ังน้ี สาธารณรัฐสโลวักและฮังการีกําลังพิจารณาจัดตั้งหน�วยงานประเภทเดียวกันเช�นน้ีด�วย / Jane’s 
Defence Weekly – 26 ต.ค. 63 

 

ตัวอย�างรูปภาพ ยานรบทหารราบ 8X8 รุ�น Arma (Wikipedia) 

 

กระทรวงกลาโหมคาซัคสถานกําลังทดสอบยานรบทหารราบ 8x8 รุCน Arma 
กระทรวงกลาโหมกําลังทดสอบสมรรถนะการใช�งานของยานรบทหารราบ 8x8 รุ�น Arma ท่ีพัฒนาโดย

บริษัท Otokar ในตุรกี ซึ่งการทดสอบน้ันประกอบด�วยการข�ามส่ิงกีดขวางในเส�นทางยาว 6 กม. หิมะท่ีมีความสูง 
30 - 65 ซม. การยิงในเวลากลางวันและกลางคืน โดยการทดสอบน้ัน ได�ดําเนินการก�อนการเยือนของ
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหมตุรกี เม่ือวันท่ี 26 ต.ค. 63 ท่ีผ�านมา ซึ่งในการเย่ียมเยือนน้ันคาซัคสถานและ
ตุรกีได�หารือกันในประเด็นด�านการทหาร ความร�วมมือทางเทคนิค การฝ[กหัดศึกษา การซ�อมรบและรบร�วม และ
จะขยายให�มีหัวข�อการฝ[กด�านความม่ันคงไซเบอร� และการรบพิเศษด�วย / Jane’s Defence Weekly – 27 ต.ค. 63 


