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รูปภาพ พิธีเป%ดการฝ'กกองทัพเรือ ประจําป+ 64 (กองทัพเรือไทย)
ผูบัญชาการทหารเรือเป$นประธานในพิธีเป,ดการฝ/กกองทัพเรือ ประจําป3 64
เมื่อ 12 มี.ค. 64 พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผูบัญชาการทหารเรือ เป9นประธานในพิธีเป%ดการฝ'ก
กองทัพเรือ ประจําป+ 64 ที่จัดขึ้นระหวางวันที่ 19 มี.ค. – 9 เม.ย. 64 ในพื้นที่ทะเลอันดามันและอาวไทย โดยมี
พลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม รองผูบัญชาการทหารเรือ ในฐานะผูอํานวยการการฝ'กกองทัพเรือ ประจําป+ 64
ผูบังคับบัญชาระดับสูงในกองอํานวยการฝ'กฯ และผูบังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ ใหการตอนรับ ณ สนามฝ'ก
กองทัพเรือ หมายเลข 15 หาดยาว ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในโอกาสนี้ ผูบัญชาการทหารเรือ
ไดชมการสาธิตการปฏิบัติการทางทหารในการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก ซึ่งจัดกําลังจากหนวยตาง ๆ
ของกองทัพเรือ นอกจากนี้มีการจัดแสดงผลงานวิจัย Static Display โดยมีผลงานวิจัยที่นาสนใจ คือ อากาศยาน
ไรคนขับ MARCUS ที่วิจัยและพัฒนาโดยสํานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ทั้งนี้ กําหนดการฝ'ก
ที่สําคัญในป+นี้ ไดแก การฝ'กยิงอาวุธปลอยนําวิถีพื้นสูพื้น Harpoon Block 1C การฝ'กปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ํา
สะเทินบก การฝ'กยิงตอรป%โดจากเฮลิคอปเตอรปราบเรือดําน้ํา รวมถึงการฝ'กสนธิกําลังดําเนินกลยุทธดวยกระสุนจริง
บริเวณสนามฝ'กกองทัพเรือ หมายเลข 16 บานจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี / กองทัพเรือไทย – 12 มี.ค. 64
หนาที่ 1 ของ 8 หนา

ฝ9ายวิเคราะห=เทคโนโลยีป@องกันประเทศ
สถาบันเทคโนโลยีป@องกันประเทศ

รูปภาพ พิธีลงนามความรวมมือระหวางไทยและปากีสถานดานการปองกันประเทศ (รัฐบาลไทย)
ไทยและปากีสถานลงนามความรGวมมือดานการป@องกันประเทศรGวมกัน
เมื่อ 5 มี.ค. 64 พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย โฆษกกระทรวงกลาโหมเป%ดเผยวา พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ
ปลัดกระทรวงกลาโหมใหการตอนรับการเขาเยี่ยมคํานับของนาย Asim Iftikhar Ahmad เอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ณ ศาลาวาการกลาโหม โดยลงนามในบันทึกความเขาใจ (MOU) วาดวยความรวมมือ
ดานการปองกันประเทศระหวางกัน เพื่อเสริมสรางและขยายขอบเขตความรวมมือทางทหาร ความรวมมือ
ดานความมั่นคงและการปองกันประเทศ รวมทั้งความรวมมือในการปฏิบัติการบรรเทาภัยพิบัติรวมกัน ซึ่งจะ
เป9น การยกระดับความสัมพันธระหวางสองประเทศใหแนนแฟนและเป9นรูปธรรมมากขึ้น / Jane’s Defence
Weekly – 9 มี.ค. 64

ตัวอยางรูปภาพ อากาศยานไรคนขับ ScanEagle (Wikipedia)
หนาที่ 2 ของ 8 หนา

ฝ9ายวิเคราะห=เทคโนโลยีป@องกันประเทศ
สถาบันเทคโนโลยีป@องกันประเทศ

กองทัพเรือมาเลเซียเป,ดตัวฝูงบินอากาศยานไรคนขับ ScanEagle
เมื่อ 4 มี.ค. 64 พลเรือเอก Mohd Reza Bin Mohd Sany ผูบัญชาการทหารเรือ กองทัพเรือมาเลเซียเป9น
ประธานในพิธีเป%ดตัวฝูงบิน 601 (Squadron 601) ณ ฐานทัพเรือ Kota Kinabalu ในรัฐซาบาห โดยเป9นฝูงบินอากาศ
ยานไรคนขับฝูงแรกของกองทัพ ประกอบดวยอากาศยานไรคนขับ ScanEagle จํานวน 12 ระบบ จากบริษัท Insitu
สหรัฐอเมริกา ซึ่งไดรับมอบแลว 6 ระบบเมื่อเดือน พ.ค. 63 และคาดวาจะไดรับอีก 6 ระบบ ภายในป+ 64 โดยฝูงบิน
ดังกลาวจะชวยเพิ่มขีดความสามารถดานขาวกรอง การเฝาตรวจ และการลาดตระเวน บริเวณนานน้ําของมาเลเซีย
ทั้งนี้ อากาศยานไรคนขับ ScanEagle มีความยาว 1.37 ม. ป+กกาง 3.11 ม. น้ําหนักบินขึ้นสูงสุด 20 กก. เพดานบิน
สูงสุด 19,500 ฟุต และสามารถปฏิบัติภารกิจไดตอเนื่อง 24 ชม. / Jane’s Navy International – 9 มี.ค. 64

ตัวอยางรูปภาพ เรือฟริเกตติดอาวุธนําวิถี ชั้น Martadinata (Wikipedia)
อินโดนีเซียเป,ดเผยตัวเลือกในการจัดหาเรือฟริเกตสําหรับกองทัพเรืออินโดนีเซีย
เมื่อ 11 มี.ค. 64 สํานักขาว Jane’s รายงานวา กระทรวงกลาโหมอินโดนีเซียเป%ดเผยตัวเลือกของเรือฟริเกตที่
จะจัดหาตอจากเรือฟริเกตติดอาวุธนําวิถี ชั้น Martadinata (SIGMA 10514) ไดแก 1) เรือฟริเกต SIGMA 10514 รุน
ปรับปรุงใหมจากบริษัท Damen ของเนเธอรแลนด 2) เรือฟริเกต ชั้น 30FFM จากบริษัท Mitsui ของญี่ปุaน 3) เรือฟริเกต
ชั้น Bergamini (FREMM) จากบริษัท Fincantieri ของอิตาลี และ 4) เรือฟริเกต Arrowhead 140 จากกลุมกิจการคา
รวม (Consortium) ที่นําโดยบริษัท Babcock ของสหราชอาณาจักร ทั้งนี้ ในป~จจุบันกองทัพเรืออินโดนีเซียมีเรือฟริเกต
ชั้น Martadinata ประจําการอยูจํานวน 2 ลํา คือ KRI Raden Eddy Martadinata (331) และ I Gusti Ngurah Rai
(332) ซึ่งเขาประจําการเมื่อเดือน เม.ย. 60 และ ม.ค. 61 ตามลําดับ โดยเรือมีความยาว 105.1 ม. ความกวาง 14 ม.
กินน้ําลึก 3.7 ม. ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตดีเซลแบบ Combined Diesel or Electric (CODOE) จํานวน 2 เครื่อง
สามารถทําความเร็วไดสูงสุด 30 นอต มีพิสัยทําการปกติ 4,000 ไมลทะลที่ความเร็วมัธยัสถ 18 นอต ไดรับการติดตั้ง
ป€นเรือแบบ Leonardo (Oto Melara) 76/62 Super Rapid และป€นกล Rheinmetall Oerlikon ขนาด 35 มม.
นอกจากนี้ยังติดตั้งระบบปองกันภัยทางอากาศ VL MICA / Jane’s Navy International – 11 มี.ค. 64
หนาที่ 3 ของ 8 หนา

ฝ9ายวิเคราะห=เทคโนโลยีป@องกันประเทศ
สถาบันเทคโนโลยีป@องกันประเทศ

ASEAN+6 Defence News

ตัวอยางรูปภาพ เรือพิฆาต ชั้น Type 055 (DefPost)
กองทัพเรือจีนประจําการเรือพิฆาต ชั้น Type 055 ลําที่ 2
เมื่อ 7 มี.ค. 64 สํานักขาวจีนรายงานวา กองทัพเรือจีนประจําการเรือพิฆาตติดอาวุธนําวิถี ชั้น Type 055
(Renhai) ลําที่ 2 โดยมิไดเป%ดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่ในการจัดพิธีประจําการ และไมเผยแพร
ภาพถาย หรือวิดีโอใด ๆ แตสื่อรายงานยืนยันวา เรือพิฆาตดังกลาวมีชื่อวา Lhasa หมายเลขเรือ 102 ไดเขาประจําการ
ในกองเรือทะเลเหนือของจีนแลว ทั้งนี้ เรือ Lhasa ถูกสรางโดยบริษัทอูตอเรือ Jiangnan Changxingdao ของจีน
ถูกปลอยลงน้ําเมื่อ 28 เม.ย. 61 มีระวางขับน้ําเต็มที่มากกวา 12,000 ตัน และไดรับการติดตั้งแทนยิงอาวุธปลอย
นําวิถีแนวดิ่งจํานวน 112 ทอยิง สามารถยิงจรวดตอสูอากาศยาน จรวดตอตานเรือ จรวดตอตานเรือดําน้ํา รวมถึง
จรวดรอนโจมตีภาคพื้นดิน และขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตแบบ Combined Gas and Gas (COGAG) / Jane’s
Defence Weekly – 8 มี.ค. 64

รูปภาพ พิธีประจําการเรือดําน้ํา ชั้น Kalvari ลําที่ 3 ของกองทัพเรืออินเดียเมื่อ 10 มี.ค. 64 (Indian Navy)
หนาที่ 4 ของ 8 หนา

ฝ9ายวิเคราะห=เทคโนโลยีป@องกันประเทศ
สถาบันเทคโนโลยีป@องกันประเทศ

กองทัพเรืออินเดียประจําการเรือดําน้ําดีเซลไฟฟ@า ชั้น Kalvari ลําที่ 3
เมื่อ 10 มี.ค. 64 กองทัพเรืออินเดียจัดพิธีประจําการเรือดําน้ําดีเซลไฟฟา (Diesel-Electric Submarine:
SSK) ชั้น Kalvari (Scorpene) ลําที่ 3 จากทั้งหมด 6 ลํา ณ อูทหารเรือ (Naval Dockyard) ในเมืองมุมไบ เรือลํานี้
มีชื่อวา INS Karanj ซึ่งเป9นสวนหนึ่งของโครงการจัดหาเรือดําน้ํา Project 75 Submarine Programme มูลคา
3,200 ลานดอลลารสหรัฐ ถูกสรางโดยบริษัทอูตอเรือ Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) ของ
อินเดียรวมกับบริษัท Naval Group ของฝรั่งเศสภายใตใบอนุญาตผลิต ทั้งนี้ เรือดังกลาวมีความยาว 67.6 ม.
ในขณะดําอยูใตน้ําจะมีระวางขับน้ํา 1,775 ตัน และทําความเร็วไดสูงสุด 20 นอต รวมทั้งสามารถปฏิบัติภารกิจ
ไดตอเนื่อง 52 วัน โดยไดรับการติดตั้งจรวดตอตานเรือผิวน้ําแบบ Exocet SM39 Sea-Skimming และระบบ
ตอตานตอรป%โด C303/S / Jane’s Navy International – 11 มี.ค. 64

ตัวอยางรูปภาพ ตนแบบเซลลเชื้อเพลิง Phosphoric Acid Fuel Cell (PAFC) สําหรับระบบ AIP (DRDO)
DRDO ของอินเดียเสร็จสิ้นการทดสอบตนแบบระบบ AIP ที่ใชพลังงานจากเซลล=เชื้อเพลิง
เมื่ อ 9 มี . ค. 64 กระทรวงกลาโหมอิ น เดี ย แถลงวา องคกรวิ จั ย และพั ฒ นาดานการปองกั น ประเทศ
(Defence Research and Development Organisation: DRDO) ของอินเดียประสบความสําเร็จในการ
ทดสอบความทนทาน และประสิทธิภาพการใชพลังงานสูงสุดของระบบขับเคลื่อนที่ไมตองใชอากาศในการสันดาป
ภายใน หรือ Air-Independent Propulsion (AIP) System ที่ใชพลังงานจากเซลลเชื้อเพลิง (Fuel Cell)
ซึ่งระบบดังกลาวถูกพัฒนารวมกับบริษัท Larsen & Toubro บริษัท Thermax และหนวยงาน Centre for
Development of Advanced Computing ของอินเดีย โดยใชเทคโนโลยี Phosphoric Acid Fuel Cell
(PAFC) ใหกําลังไฟฟา 270 กิโลวัตต ทั้งนี้ กองทัพเรืออินเดียมีแผนจะติดตั้งระบบ Fuel Cell AIP กับเรือดําน้ํา
ชั้น Kalvari ในอนาคต / Jane’s Navy International – 10 มี.ค. 64
หนาที่ 5 ของ 8 หนา

ฝ9ายวิเคราะห=เทคโนโลยีป@องกันประเทศ
สถาบันเทคโนโลยีป@องกันประเทศ

ตัวอยางรูปภาพ ยานเกราะสะเทินน้ําสะเทินบก KAAV7A1 (Hanwha Defense)
นาวิกโยธินเกาหลีใตจะติดตั้งระบบอาวุธควบคุมระยะไกลในยานเกราะสะเทินน้ําสะเทินบก KAAV7A1
เมื่อ 9 มี.ค. 63 สํานักขาว Jane’s ไดรับรายงานวา นาวิกโยธินเกาหลีใตจะติดตั้งระบบอาวุธควบคุม
ระยะไกล (Remote-Controlled Weapon Station: RCWS) ที่พัฒนาขึ้นในประเทศ ในยานเกราะสะเทินน้ํา
สะเทินบก (Amphibious Assault Vehicle) KAAV7A1 จํานวน 170 คัน โดยสํานักงานเทคโนโลยีและจัดหา
ยุทโธปกรณกระทรวงกลาโหม (Defense Acquisition Program Administration: DAPA) ของเกาหลีใตคาดวา
จะใหสัญญากับบริษัท Hanwha Defense ของเกาหลีใตในชวงกลางป+ 64 ทั้งนี้ ระบบ RCWS ประกอบดวย
เครื่องยิงลูกระเบิดอัตโนมัติความเร็วสูง K4 ขนาด 40 มม. สามารถยิงลูกระเบิดแรงสูง (High-Explosive: HE)
KM383 หรือ K212 ที่อัตราเร็ว 250 นัดตอนาที มีระยะยิง 1,500 ม. และป€นกลขนาดหนัก K6 ขนาด 12.7 มม.
ที่มีอัตราเร็ว 450 – 600 นัดตอนาที มีระยะยิงไกลสุด 1,830 ม. นอกจากนี้ยังไดรับการติดตั้งกลองถายภาพ
กลางคืนแบบอินฟราเรด เครื่องวัดระยะดวยเลเซอรที่วัดระยะไดไกล 5,500 ม. และระบบควบคุมการยิงแบบ
ติดตามเปาหมายอัตโนมัติ / Jane’s Defence Weekly – 9 มี.ค. 64

World Defence News

รูปภาพ การยิงทดสอบระบบปองกันภัยทางอากาศ Hisar-0+ เมื่อ 9 มี.ค. 64 (SSB)
หนาที่ 6 ของ 8 หนา

ฝ9ายวิเคราะห=เทคโนโลยีป@องกันประเทศ
สถาบันเทคโนโลยีป@องกันประเทศ

ตุรกีประสบความสําเร็จในการยิงทดสอบระบบป@องกันภัยทางอากาศ Hisar-0+
เมื่อ 9 มี.ค. 64 หนวยงาน Presidency of Defence Industries (SSB) ของตุรกีประกาศบนเว็บไซตวา
ระบบปองกันภัยทางอากาศพิสัยปานกลาง Hisar-0+ ที่ถูกพัฒนาโดยบริษัท Roketsan และบริษัท Aselsan ของ
ตุรกี ประสบความสําเร็จในการยิงทดสอบเปาหมายในอากาศที่ระยะไกลสุด (Longest-Range) และความสูง
สูงสุด (Highest-Altitude) ทั้งนี้ ระบบ Hisar-0+ ถูกออกแบบสําหรับการปกปองฐานทัพจากเครื่องบินขับไล
เฮลิคอปเตอร อากาศยานไรคนขับ จรวดรอน และจรวดอากาศสูพื้น / Jane’s Defence Weekly – 10 มี.ค. 64

รูปภาพ โดรนแบบระเบิดตัวเองพรอมเปาหมาย Dragon ขณะทําการทดสอบครั้งแรก (Via H Arshakyan Twitter feed)
อาร=เมเนียพัฒนาโดรนแบบระเบิดตัวเองพรอมเป@าหมายขึ้นเองในประเทศ
เมื่อ 6 มี.ค. 64 นาย Hakob Arshakyan รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงของตุรกี
เป%ดเผยวิดีโอการทดสอบโดรนแบบระเบิดตัวเองพรอมเปาหมาย (Loitering Munition) ที่ถูกพัฒนาขึ้นเอง
ในประเทศ มีชื่อวา Dragon เป9นอาวุธรูปแบบหนึ่งที่นําโดรนมาติดหัวรบแลวพุงเขาโจมตีเปาหมาย ซึ่งจะถูก
ทําลายไปพรอมกัน โดย Dragon มีน้ําหนักบินขึ้นสูงสุด 35 กก. รวมน้ําหนัก Payload 12 กก. มีป+กกาง 2.88 ม.
มีระยะปฏิบัติการ 500 กม. และมีเพดานบิน 4,000 ม. ทั้งนี้ ยัง ไมมีรายงานประเภทของหัวรบ และระบบ
เฝาระวังที่นํามาใช / Jane’s Defence Weekly – 9 มี.ค. 64

รูปภาพ เครื่องบิน F-35 ของเดนมารกขึ้นบินครั้งแรกเมื่อ 8 มี.ค. 64 (Lockheed Martin)
หนาที่ 7 ของ 8 หนา
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สถาบันเทคโนโลยีป@องกันประเทศ

เครื่องบินขับไลG F-35A ลําแรกของเดนมาร=กขึ้นบินครั้งแรก
เมื่อ 8 มี.ค. 64 เครื่องบินขับไล Lockheed Martin F-35A Lighting II Joint Strike Fighter (JSF) ลําแรก
ของเดนมารกขึ้นบินครั้งแรก จากโรงงานผลิต Fort Worth ของบริษัท Lockheed Martin ในรัฐเท็กซัส
สหรัฐอเมริกา โดยคาดวาจะถูกสงมอบในปลายป+ 64 และจะทยอยสงมอบจนครบจํานวน 27 ลํา ภายในป+ 69 ซึ่ง
กอนหนานี้รัฐสภาเดนมารกไดอนุมัติการกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อรองรับการปฏิบัติการของฝูงบิน F35A ที่ Skveststrup Flyvestation ใน Southern Jutland ทั้งนี้ การจัดหาเครื่องบินขับไลครั้งนี้ ถึงแมจะมี
จํานวนไมมาก แตจะเป9นฝูงบินขับไลที่ดีที่สุดสําหรับปฏิบัติภารกิจปองกันภัยทางอากาศของเดนมารก / Jane’s
Defence Weekly – 10 มี.ค. 64

รูปภาพ กลองมองกลางคืน (Lockheed Martin)
กองทัพบกโปแลนด=สั่งซื้อกลองมองกลางคืนจากบริษัทภายในประเทศ
บริษัท Polska Grupa Zbrojeniowa อัน เป9น บริษัท ลูก ของ PCO ที่รัฐ บาลโปแลนดเป9น เจาของ
มีกําหนดการสงมอบกลองมองกลางคืนจํานวน 1,075 ระบบ ใหกับกองทัพบกโปแลนด ผานสัญญาการจัดหา
สองสัญญา สัญญาแรกมูลคา 14.6 ลานดอลลารสหรัฐ เป9นกลองมองกลางคืนแบบตาเดียว MU-3AM จํานวน
400 ระบบ และกลองมองกลางคืน MU-3ADM จํานวน 410 ระบบ สัญญาที่สองมูลคา 4 ลานดอลลารสหรัฐ
เป9นกลองมองกลางคืน PCS-5M Garbo จํานวน 105 ระบบ และกลองมองกลางคืน NPL-1M Brom-M จํานวน
160 ระบบ โดยจะแจกจายใหหนวยทหารเป9นสองหวง หวงแรกในป+นี้ หวงที่สองในป+ 65 / Jane’s Defence
Weekly – 12 มี.ค. 64
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