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รูปภาพ อากาศยานไร�คนขับ MARCUS (สวพ.ทร.) 

 

สํานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือไทยสาธิตการบินของอากาศยานไร0คนขับ MARCUS 
 เม่ือ 18 ก.พ. 64 สํานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ (สวพ.ทร.) นําโดย พล.ร.ต.อะดุง พันธุ�เอ่ียม 
ผอ.สวพ.ทร. พร�อมด�วยคณะนักวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร�คนขับเพ่ือการลาดตระเวนทางทะเล 
บรรยายและสาธิตการบินของอากาศยานไร�คนขับ Maritime Aerial Reconnaissance Craft Unmanned 
System (MARCUS) ต�อ พล.ร.อ.สิทธิพร มาศเกษม รอง ผบ.ทร. และคณะผู�บังคับบัญชาระดับสูงของศูนย�อํานวยการ
รักษาผลประโยชน�ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ทัพเรือภาคท่ี 1 (ศรชล.ภาค 1) และกองบินทหารเรือ ณ กองการบิน
ทหารเรือ กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพ่ือแสดงถึงศักยภาพและผลสําเร็จของโครงการวิจัยฯ ท่ีเปPนผลงาน
ของ สวพ.ทร. ซึ่งมีบริษัท SDT Composites และบริษัท Pims Technologies ภาคเอกชนของไทยร�วมวิจัย
และพัฒนาในคร้ังน้ีด�วย ท้ังน้ี รอง ผบ.ทร. และคณะผู�บังคับบัญชาระดับสูง ได�ให�ความเห็นชอบและสนับสนุน
ผลักดันผลงานของโครงการวิจัยและพัฒนา MARCUS ให�เข�าสู�สายการผลิต และเข�าประจําการในกองทัพเรือ
ต�อไป / สํานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ – 18 ก.พ. 64 
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รูปภาพ การจัดแสดงอากาศยาน ณ ฐานทัพอากาศ Clark เม่ือ 12 ก.พ. 64 (Philippine Air Force) 

 

กองทัพอากาศฟBลิปปBนส;จัดแสดงอากาศยานที่จัดหาลEาสุดที่ฐานทัพอากาศ Clark 
 เม่ือ 12 ก.พ. 64 กองทัพอากาศฟcลิปปcนส�จัดแสดงอากาศยานแบบต�าง ๆ ท่ีจัดหาเข�าประจําการล�าสุด 
เน่ืองในโอกาสท่ีนายโรดรีโก ดูแตร�เต ประธานาธิบดีฟcลิปปcนส�เข�าเย่ียมเยือนฐานทัพอากาศ Clark ทางตะวันตก
เฉียงเหนือของกรุงมะนิลา โดยอากาศยานท่ีจัดแสดงประกอบด�วยเคร่ืองบินลําเลียง Lockheed Martin C-130H 
มือสองจํานวน 1 ลํา เฮลิคอปเตอร�อเนกประสงค� Lockheed Martin/Sikorsky Black Hawk จํานวน 6 ลํา 
เคร่ืองบินฝnก/โจมตีขนาดเบา A-29B Super Tucano จํานวน 6 ลํา อากาศยานไร�คนขับ Hermes 900 จํานวน 
6 ลํา และอากาศยานไร�คนขับ Hermes 450 จํานวน 4 ลํา / Jane’s Defence Weekly – 15 ก.พ. 64 

 

ตัวอย�างรูปภาพ เคร่ืองบินฝnกไอพ�น L-39NG (Wikipedia) 
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เวียดนามจัดหาเคร่ืองบินฝJกไอพEน L-39NG จากสาธารณรัฐเช็กจํานวน 12 ลํา 
 เม่ือ 15 ก.พ. 64 บริษัท Omnipol ของสาธารณรัฐเช็กประกาศว�า เวียดนามจะได�รับเคร่ืองบินฝnกไอพ�น 
Aero Vodochody L-39NG จํานวน 12 ลํา ในช�วงปy 66 – 67 โดยสัญญาจัดหาเคร่ืองบินดังกล�าวรวมถึงการฝnกนักบิน 
ครูการบิน เจ�าหน�าท่ีภาคพ้ืนดินและช�างอากาศยาน อะไหล�ท่ีเกี่ยวข�อง อุปกรณ�สําหรับการฝnกภาคพ้ืนดิน และ
การขนส�ง ทั้งนี้ เครื่องบิน L-39NG ได�รับการติดตั้งเครื่องยนต�ไอพ�น Williams International FJ44-4M 
ปyกเครื่องบินเปPนแบบมีถังเชื้อเพลิงภายใน (Wet Wing) ห�องนักบินที่ทันสมัย และใช�โครงสร�างอากาศยาน
ท่ีมีนํ้าหนักเบา มีตําบลติดอาวุธ 5 จุด สําหรับติดตั้งอาวุธปล�อยอากาศสู�อากาศ หรืออากาศสู�พ้ืน สามารถติดตั้ง
อาวุธอ่ืน ๆ ระบบตรวจจับ และกระเปาะป|นใหญ�อากาศ (Gunpod) ได�ด�วย สามารถทําความเร็วได�สูงสุด 420 นอต 
บรรทุก Payload ได� 1,200 กก. บินได�นาน 4.5 ชม. มีระยะปฏิบัติการ 1,400 ไมล�ทะเล และมีเพดานบิน 38,000 ฟุต 
/ Janes’ Defence Weekly – 15 ก.พ. 64 

 

ตัวอย�างรูปภาพ เคร่ืองบินขับไล� F-15E (Wikipedia) 

 

อินโดนีเซียมีแผนจัดหาเคร่ืองบินขับไลE F-15EX และเคร่ืองบินขับไลE Dassault Rafale 
 เม่ือ 18 ก.พ. 64 ส่ือในประเทศอินโดนีเซียรายงานว�า พล.อ.อ. Fajar Prasetyo แถลงในการประชุมซึ่งจัดขึ้น
ท่ีสํานักงานใหญ�ของกองทัพอากาศอินโดนีเซียว�า กองทัพอากาศอินโดนีเซียมีแผนจัดหาเคร่ืองบินขับไล� F-15EX 
Advanced Eagle จํานวน 8 ลํา จากบริษัท Boeing Defense, Space & Security (BDS) ของสหรัฐอเมริกา 
และเคร่ืองบินขับไล� Dassault Rafale จํานวน 36 ลํา จากบริษัท Dassault Aviation ของฝร่ังเศส โดยจะได�รับมอบ
ตั้งแต�ปy 64 – 67 ท้ังน้ี ในป�จจุบันกองทัพอากาศอินโดนีเซียมีเคร่ืองบินขับไล� Lockheed Martin F-16 Fighting 
Falcon และเคร่ืองบินขับไล� Sukhoi Su-27/30 “Flanker” ประจําการอยู�เปPนเคร่ืองบินหลัก และมีโครงการ
พัฒนาเคร่ืองบินขับไล�ยุคหน�า KFX ร�วมกับเกาหลีใต� / Jane’s Defence Weekly – 19 ก.พ. 64 
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รูปภาพ เรือคอร�เวต Nanyang (619) (CCTV) 

 

กองทัพเรือจีนประจําการเรือคอร;เวต ช้ัน Jiangdao 2 ลําสุดท0าย 
 เม่ือ 16 ก.พ. 64 สํานักข�าว CCTV ของจีนรายงานว�า กองทัพเรือจีนประจําการเรือคอร�เวต ช้ัน Jiangdao 
2 ลําสุดท�าย ทําให�กองทัพเรือจีนมีเรือคอร�เวตชั้นนี้รวมเปPน 72 ลํา โดยเรือ 2 ลํานี้มีขีดความสามารถในการ
ทําสงครามต�อต�านเรือดํานํ้า (Anti-Submarine Warfare: ASW) เรือลําแรกมีชื่อว�า Nanyang หมายเลขเรือ 619 
เข�าประจําการเม่ือ 30 ม.ค. 64 ส�วนเรือลําที่สองมีชื่อว�า Shangqiu หมายเลขเรือ 618 เข�าประจําการในช�วง
ต�นเดือน ก.พ. 64 ท้ังน้ี เรือช้ัน Jiangdao มีความยาว 89 ม. ความกว�าง 11.14 ม. ระวางขับนํ้าเต็มท่ี 1,300 ตัน 
ได�รับการติดตั้งป|นขนาด 76 มม. สามารถยิงจรวดต�อต�านเรือผิวนํ้า YJ-83 และตอร�ปcโดต�อต�านเรือดํานํ้า Y-8 / 
Jane’s Defence Weekly – 17 ก.พ. 64 

 

รูปภาพ เรือดํานํ้าดีเซลไฟฟ�า ช้ัน Kalvari (Scorpene) ลําท่ี 3 ของกองทัพเรืออินเดีย (Indian Navy) 

ASEAN+6 Defence News 
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กองทัพเรืออินเดียได0รับเรือดําน้ําดีเซลไฟฟ?า ช้ัน Kalvari (Scorpene) ลําที่ 3 
 เม่ือ 15 ก.พ. 64 กองทัพเรืออินเดียลงนามเอกสารรับมอบเรือดํานํ้าดีเซลไฟฟ�า ช้ัน Kalvari (Scorpene) 
ลําท่ี 3 จากท้ังหมด 6 ลํา ของกองทัพเรืออินเดีย เปPนส�วนหน่ึงของโครงการ Project 75 มูลค�า 3,240 ล�าน
ดอลลาร�สหรัฐ เรือดํานํ้าลําน้ีสร�างโดยบริษัท Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) ของอินเดีย ณ อู�ต�อเรือ 
Naval Dockyard ในเมืองมุมไบ เรือมีชื่อว�า Karanj มีความยาว 67.6 ม. ระวางขับนํ้า 1,615 ตัน ขณะลอยปร่ิมนํ้า 
และระวางขับนํ้า 1,775 ตัน ขณะดําอยู�ใต�นํ้า ได�รับการติดตั้งจรวดต�อต�านเรือผิวนํ้า Exocet SM39 และระบบ
ต�อต�านตอร�ปcโด C303/S ซึ่งมีความสามารถในการทําสงครามต�อต�านเรือผิวนํ้าและเรือดํานํ้า นอกจากน้ี
ยังสามารถปฏิบัติภารกิจรวบรวมข�าวกรอง การวางทุ�นระเบิด และการเฝ�าระวังทางทะเล ท้ังน้ี คาดว�าเรือดํานํ้า
ดังกล�าวจะเข�าประจําการช�วงต�นเดือน มี.ค. 64 / Jane’s Defence Weekly – 16 ก.พ. 64 

 

ตัวอย�างรูปภาพ เรือพิฆาต KDX-III (Wikipedia) 

 

บริษัท HHI เร่ิมต0นตEอเรือพิฆาต KDX-III ลําแรกในล็อตที่ 2 ของกองทัพเรือเกาหลีใต0 
 เม่ือ 16 ก.พ. 64 สํานักข�าว Yonhap รายงานว�า บริษัท Hyundai Heavy Industries (HHI) ของเกาหลีใต�
จัดพิธีเฉลิมฉลองในการเร่ิมต�นต�อเรือพิฆาต KDX-III ลําแรกในล็อตท่ี 2 ของกองทัพเรือเกาหลีใต� โดยเรือลําน้ี 
ถูกจัดหาภายใต�โครงการเรือพิฆาตติดตั้งระบบอํานวยการรบ Aegis พร�อมขีปนาวุธพิสัยไกลจํานวน 3 ลํา ซึ่งเรือ
ลําแรกถูกจัดหาพร�อมการออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) มูลค�า 610 ล�านดอลลาร�สหรัฐ เรือมีความยาว 
170 ม. ความกว�าง 21 ม. ระวางขับนํ้า 8,100 ตัน และทําความเร็วสูงสุดได�มากกว�า 30 นอต ได�รับการติดตั้ง 
ป|นใหญ�เรือขนาด 127 มม. ระบบป�องกันระยะประชิด (Close-In Weapon System: CIWS) Phalanx และระบบ
จรวดพ้ืนสู�อากาศ K-SAAM / Jane’s Navy International – 16 ก.พ. 64 
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ตัวอย�างรูปภาพ เคร่ืองบิน MV-22B (Wikipedia) 

 

ญี่ปุ:นได0รับเคร่ืองบิน Bell Boeing MV-22B Osprey ล็อตที่ 2 จํานวน 5 ลํา จากสหรัฐอเมริกา 
 เม่ือ 14 ก.พ. 64 ญี่ปุ]นได�รับเคร่ืองบิน Bell Boeing MV-22B Osprey ล็อตท่ี 2 จํานวน 5 ลํา จาก
สหรัฐอเมริกา โดยเคร่ืองบินถูกลําเลียงมาทางเรือข�ามมหาสมุทรแปซิฟcกมาถึง Marine Corps Air Station 
(MCAS) ซึ่งเปPนฐานฝnกและท่ีตั้งของนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกาในเมือง Iwakuni ของญี่ปุ]น ในป�จจุบันญี่ปุ]น
ได�รับมอบเครื่องบินรุ �นนี้แล�ว 7 ลํา จากที่จัดหาทั้งหมด 17 ลํา ทั้งนี ้ รัฐบาลญี ่ปุ ]นมีแผนให�เครื่องบิน
ดังกล�าวมีฐานปฏิบัติการท่ีสนามบิน Saga ทางตะวันตกเฉียงใต�ของประเทศ เพ่ือปกป�องเกาะห�างไกลของญี่ปุ]น
จากการถูกบุกรุก รวมท้ังปฏิบัติภารกิจด�านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ / Jane’s Defence Weekly – 
19 ก.พ. 64 

 

 

รูปภาพ อากาศยานไร�คนขับขนาดเล็ก NX70 (MBDA/Adrien Daste) 

World Defence News 
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ฝร่ังเศสจัดหาอากาศยานไร0คนขับขนาดเล็ก NX70 
กรมการจัดหายุทโธปกรณ�ฝร่ังเศสประกาศในเว็บไซต�ว�า ได�จัดหาอากาศยานไร�คนขับขนาดเล็ก NX70 

จํานวนมากกว�า 49 ระบบ จากบริษัท Novadem ของฝร่ังเศส โดยมีกําหนดส�งมอบในช�วง 6 เดือนแรกของปy 64 
และจะจัดหาเพ่ิมเปPนท้ังหมด 143 ระบบ รวมท้ังชุดทดลองใช�งานกว�า 200 ระบบ พร�อมอะไหล�สํารอง มีมูลค�ารวม 
7.3 ล�านดอลลาร�สหรัฐ ท้ังน้ี อากาศยานไร�คนขับดังกล�าวมีน้ําหนักเบากว�า 1 กก. ทํางานด�วยความเงียบ สามารถ
ใช�งานได�อย�างรวดเร็วและง�ายดายในภารกิจการลาดตระเวนระยะใกล� เพ่ือวัตถุประสงค�ด�านการพิทักษ�กําลังรบ
และรักษาความได�เปรียบทางยุทธวิธี / Jane’s Defence Weekly – 16 ก.พ. 64 

 

ตัวอย�างรูปภาพ เรือคอร�เวตต� K130 (Hensoldt) 

 

กองทัพเยอรมนีวEาจ0างบริษัท Hensoldt ปรับปรุงเรดาร;ของเรือคอร;เวต K130  
สํานักงานด�านยุทโธปกรณ� เทคโนโลยีสารสนเทศและการสนับสนุนการรบของรัฐบาลกลางเยอรมนีว�าจ�าง

บริษัท Hensoldt ปรับปรุงเรดาร� TRD-3D ของเรือคอร�เวต K130 จํานวน 2 ลํา โดยเรดาร� TRS-3D เปPนเรดาร�
ตรวจการณ�ทางอากาศและในทะเลแบบสามมิติ ที่สามารถตรวจจับตําแหน�งและข�อมูลการเคลื่อนที่ของ
เป�าหมายได� มีความสามารถแยกแยะเป�าหมายระหว�างมิตรกับศัตรู และบอกประเภทของเรือหรืออากาศยานได�
ด�วย / Jane’s Defence Weekly – 17 ก.พ. 64 

 

ตัวอย�างรูปภาพ เรือผิวนํ้าไร�คนขับติดอาวุธ (Ares Shipyard and Meteksan Defence) 



 

หน�าท่ี 8 ของ 8 หน�า 

 

 

ฝ:ายวิเคราะห;เทคโนโลยีป?องกันประเทศ 
สถาบันเทคโนโลยีป?องกนัประเทศ 

 

ตุรกีเร่ิมการทดสอบต0นแบบเรือผิวน้ําไร0คนขับติดอาวุธในสEวนของภาคทะเล 
บริษัท Ares Shipyard and Meteksan Defence ของตุรกีทําการทดสอบต�นแบบเรือผิวนํ้าไร�คนขับ

ติดอาวุธท่ีผลิตภายในประเทศลําแรก ตัวเรือทําจากวัสดุคอมโพสิตขั้นสูง สามารถทําความเร็ว 65 กม./ชม. และมี
ระยะปฏิบัติการ 400 กม. พร�อมด�วยการติดตั้งระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส� ระบบส่ือสาร และการข�าวกรอง 
มีขีดความสามารถในการมองกลางคืน มีโครงสร�างพ้ืนฐานด�านการส่ือสารแบบเข�ารหัส และการใช�ป�ญญาประดิษฐ� 
สามารถปฏิบัติงานได�จากเรือฟริเกต หรือเรือบรรทุกเคร่ืองบิน หรือกองบัญชาการ โดยในไตรมาสแรกน้ีจะทําการ
ทดสอบการยิงอาวุธนําวิถี Cirit และ L-UMTAS ของบริษัท Roketsan จากเรือด�วย / Jane’s Defence 
Weekly – 16 ก.พ. 64 

 

ตัวอย�างรูปภาพ ยานรบสะเทินนํ้าสะเทินบก (BAE Systems) 

 

นาวิกโยธินสหรัฐอเมริการับมอบยานรบสะเทินน้ําสะเทินบกสําหรับควบคุมและบังคับบัญชาจาก BAE Systems 
บริษัท BAE Systems ได�ส�งมอบยานรบสะเทินนํ้าสะเทินบกรุ�นควบคุมและบังคับบัญชาให�กับ 

หน�วยบัญชาการนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกาสําหรับทดลองใช�งาน โดยยานรบรุ�นน้ีได�รับการติดตั้งระบบควบคุม 
การปฏิบัติการขั้นสูง เพ่ือการรับและการส�งข�อมูลทางยุทธวิธี ประสานงานหน�าท่ีการบังคับบัญชาในสนามรบ
ในขณะดําเนินกลยุทธ�ได� ซึ่งการจัดหาคร้ังน้ีเปPนจํานวนการผลิตขั้นต�น เพ่ือการทดลองใช�งานก�อนการจัดหาจริง 
ในรุ�นดังกล�าวจํานวน 30 คัน ภายใน 2 ปyข�างหน�า โดยยานรบดังกล�าวติดตั้งป�อมป|นขนาด 30 มม.ของบริษัท 
Kongsberg และป�อมป|นกลขนาด 25 มม. แบบ Mk44 ของบริษัท Bushmaster / Jane’s Defence Weekly – 
18 ก.พ. 64 


