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รูปภาพ พิธีเป%ดการฝ'กกองทัพเรือ ประจําป+ 64 (กองทัพเรือไทย) 

 

ผู�บัญชาการทหารเรือเป$นประธานในพิธีเป,ดการฝ/กกองทัพเรือ ประจําป3 64 
เม่ือ 12 มี.ค. 64 พลเรือเอก ชาติชาย  ศรีวรขาน ผู�บัญชาการทหารเรือ เป9นประธานในพิธีเป%ดการฝ'ก

กองทัพเรือ ประจําป+ 64 ท่ีจัดขึ้นระหว�างวันท่ี 19 มี.ค. – 9 เม.ย. 64 ในพ้ืนท่ีทะเลอันดามันและอ�าวไทย โดยมี 
พลเรือเอก สิทธิพร  มาศเกษม รองผู�บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู�อํานวยการการฝ'กกองทัพเรือ ประจําป+ 64 
ผู�บังคับบัญชาระดับสูงในกองอํานวยการฝ'กฯ และผู�บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ ให�การต�อนรับ ณ สนามฝ'ก
กองทัพเรือ หมายเลข 15 หาดยาว ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในโอกาสน้ี ผู�บัญชาการทหารเรือ
ได�ชมการสาธิตการปฏิบัติการทางทหารในการปฏิบัติการยุทธสะเทินนํ้าสะเทินบก ซึ่งจัดกําลังจากหน�วยต�าง ๆ 
ของกองทัพเรือ นอกจากน้ีมีการจัดแสดงผลงานวิจัย Static Display โดยมีผลงานวิจัยท่ีน�าสนใจ คือ อากาศยาน
ไร�คนขับ MARCUS ท่ีวิจัยและพัฒนาโดยสํานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ท้ังน้ี กําหนดการฝ'ก
ท่ีสําคัญในป+น้ี ได�แก� การฝ'กยิงอาวุธปล�อยนําวิถีพ้ืนสู�พ้ืน Harpoon Block 1C การฝ'กปฏิบัติการยุทธสะเทินนํ้า
สะเทินบก การฝ'กยิงตอร�ป%โดจากเฮลิคอปเตอร�ปราบเรือดํานํ้า รวมถึงการฝ'กสนธิกําลังดําเนินกลยุทธ�ด�วยกระสุนจริง 
บริเวณสนามฝ'กกองทัพเรือ หมายเลข 16 บ�านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี / กองทัพเรือไทย – 12 มี.ค. 64 
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รูปภาพ พิธีลงนามความร�วมมือระหว�างไทยและปากีสถานด�านการป�องกันประเทศ (รัฐบาลไทย) 

 

ไทยและปากีสถานลงนามความรGวมมือด�านการป@องกันประเทศรGวมกัน 
เม่ือ 5 มี.ค. 64 พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย� โฆษกกระทรวงกลาโหมเป%ดเผยว�า พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ 

ปลัดกระทรวงกลาโหมให�การต�อนรับการเข�าเย่ียมคํานับของนาย Asim Iftikhar Ahmad เอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ณ ศาลาว�าการกลาโหม โดยลงนามในบันทึกความเข�าใจ (MOU) ว�าด�วยความร�วมมือ
ด�านการป�องกันประเทศระหว�างกัน เพื่อเสริมสร�างและขยายขอบเขตความร�วมมือทางทหาร ความร�วมมือ
ด�านความมั่นคงและการป�องกันประเทศ รวมทั้งความร�วมมือในการปฏิบัติการบรรเทาภัยพิบัติร�วมกัน ซึ่งจะ
เป9นการยกระดับความสัมพันธ�ระหว�างสองประเทศให�แน�นแฟ�นและเป9นรูปธรรมมากขึ้น / Jane’s Defence 
Weekly – 9 มี.ค. 64 

 

ตัวอย�างรูปภาพ อากาศยานไร�คนขับ ScanEagle (Wikipedia) 
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กองทัพเรือมาเลเซียเป,ดตัวฝูงบินอากาศยานไร�คนขับ ScanEagle 
 เม่ือ 4 มี.ค. 64 พลเรือเอก Mohd Reza Bin Mohd Sany ผู�บัญชาการทหารเรือ กองทัพเรือมาเลเซียเป9น
ประธานในพิธีเป%ดตัวฝูงบิน 601 (Squadron 601) ณ ฐานทัพเรือ Kota Kinabalu ในรัฐซาบาห� โดยเป9นฝูงบินอากาศ
ยานไร�คนขับฝูงแรกของกองทัพ ประกอบด�วยอากาศยานไร�คนขับ ScanEagle จํานวน 12 ระบบ จากบริษัท Insitu 
สหรัฐอเมริกา ซึ่งได�รับมอบแล�ว 6 ระบบเม่ือเดือน พ.ค. 63 และคาดว�าจะได�รับอีก 6 ระบบ ภายในป+ 64 โดยฝูงบิน
ดังกล�าวจะช�วยเพ่ิมขีดความสามารถด�านข�าวกรอง การเฝ�าตรวจ และการลาดตระเวน บริเวณน�านนํ้าของมาเลเซีย 
ท้ังน้ี อากาศยานไร�คนขับ ScanEagle มีความยาว 1.37 ม. ป+กกาง 3.11 ม. นํ้าหนักบินขึ้นสูงสุด 20 กก. เพดานบิน
สูงสุด 19,500 ฟุต และสามารถปฏิบัติภารกิจได�ต�อเน่ือง 24 ชม. / Jane’s Navy International – 9 มี.ค. 64 

 

ตัวอย�างรูปภาพ เรือฟริเกตติดอาวุธนําวิถี ช้ัน Martadinata (Wikipedia) 

 

อินโดนีเซียเป,ดเผยตัวเลือกในการจัดหาเรือฟริเกตสําหรับกองทัพเรืออินโดนีเซีย 
 เม่ือ 11 มี.ค. 64 สํานักข�าว Jane’s รายงานว�า กระทรวงกลาโหมอินโดนีเซียเป%ดเผยตัวเลือกของเรือฟริเกตท่ี
จะจัดหาต�อจากเรือฟริเกตติดอาวุธนําวิถี ช้ัน Martadinata (SIGMA 10514) ได�แก� 1) เรือฟริเกต SIGMA 10514 รุ�น
ปรับปรุงใหม�จากบริษัท Damen ของเนเธอร�แลนด� 2) เรือฟริเกต ช้ัน 30FFM จากบริษัท Mitsui ของญี่ปุaน 3) เรือฟริเกต 
ช้ัน Bergamini (FREMM) จากบริษัท Fincantieri ของอิตาลี และ 4) เรือฟริเกต Arrowhead 140 จากกลุ�มกิจการค�า
ร�วม (Consortium) ท่ีนําโดยบริษัท Babcock ของสหราชอาณาจักร ท้ังน้ี ในป~จจุบันกองทัพเรืออินโดนีเซียมีเรือฟริเกต 
ช้ัน Martadinata ประจําการอยู�จํานวน 2 ลํา คือ KRI Raden Eddy Martadinata (331) และ I Gusti Ngurah Rai 
(332) ซึ่งเข�าประจําการเม่ือเดือน เม.ย. 60 และ ม.ค. 61 ตามลําดับ โดยเรือมีความยาว 105.1 ม. ความกว�าง 14 ม. 
กินนํ้าลึก 3.7 ม. ขับเคล่ือนด�วยเคร่ืองยนต�ดีเซลแบบ Combined Diesel or Electric (CODOE) จํานวน 2 เคร่ือง 
สามารถทําความเร็วได�สูงสุด 30 นอต มีพิสัยทําการปกติ 4,000 ไมล�ทะลท่ีความเร็วมัธยัสถ� 18 นอต ได�รับการติดตั้ง
ป�นเรือแบบ Leonardo (Oto Melara) 76/62 Super Rapid และป�นกล Rheinmetall Oerlikon ขนาด 35 มม. 
นอกจากน้ียังติดตั้งระบบป�องกันภัยทางอากาศ VL MICA / Jane’s Navy International – 11 มี.ค. 64 
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ตัวอย�างรูปภาพ เรือพิฆาต ช้ัน Type 055 (DefPost) 

 

กองทัพเรือจีนประจําการเรือพิฆาต ช้ัน Type 055 ลําที่ 2 
 เม่ือ 7 มี.ค. 64 สํานักข�าวจีนรายงานว�า กองทัพเรือจีนประจําการเรือพิฆาตติดอาวุธนําวิถี ช้ัน Type 055 
(Renhai) ลําท่ี 2 โดยมิได�เป%ดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานท่ีในการจัดพิธีประจําการ และไม�เผยแพร�
ภาพถ�าย หรือวิดีโอใด ๆ แต�ส่ือรายงานยืนยันว�า เรือพิฆาตดังกล�าวมีชื่อว�า Lhasa หมายเลขเรือ 102 ได�เข�าประจําการ
ในกองเรือทะเลเหนือของจีนแล�ว ท้ังน้ี เรือ Lhasa ถูกสร�างโดยบริษัทอู�ต�อเรือ Jiangnan Changxingdao ของจีน 
ถูกปล�อยลงนํ้าเม่ือ 28 เม.ย. 61 มีระวางขับนํ้าเต็มท่ีมากกว�า 12,000 ตัน และได�รับการติดตั้งแท�นยิงอาวุธปล�อย
นําวิถีแนวดิ่งจํานวน 112 ท�อยิง สามารถยิงจรวดต�อสู�อากาศยาน จรวดต�อต�านเรือ จรวดต�อต�านเรือดํานํ้า รวมถึง
จรวดร�อนโจมตีภาคพ้ืนดิน และขับเคล่ือนด�วยเคร่ืองยนต�แบบ Combined Gas and Gas (COGAG) / Jane’s 
Defence Weekly – 8 มี.ค. 64 

 

รูปภาพ พิธีประจําการเรือดํานํ้า ช้ัน Kalvari ลําท่ี 3 ของกองทัพเรืออินเดียเม่ือ 10 มี.ค. 64 (Indian Navy) 

ASEAN+6 Defence News 
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กองทัพเรืออินเดียประจําการเรือดําน้ําดีเซลไฟฟ@า ช้ัน Kalvari ลําที่ 3 
 เม่ือ 10 มี.ค. 64 กองทัพเรืออินเดียจัดพิธีประจําการเรือดํานํ้าดีเซลไฟฟ�า (Diesel-Electric Submarine: 
SSK) ช้ัน Kalvari (Scorpene) ลําท่ี 3 จากท้ังหมด 6 ลํา ณ อู�ทหารเรือ (Naval Dockyard) ในเมืองมุมไบ เรือลําน้ี 
มีช่ือว�า INS Karanj ซึ่งเป9นส�วนหน่ึงของโครงการจัดหาเรือดํานํ้า Project 75 Submarine Programme มูลค�า 
3,200 ล�านดอลลาร�สหรัฐ ถูกสร�างโดยบริษัทอู�ต�อเรือ Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) ของ
อินเดียร�วมกับบริษัท Naval Group ของฝร่ังเศสภายใต�ใบอนุญาตผลิต ท้ังน้ี เรือดังกล�าวมีความยาว 67.6 ม. 
ในขณะดําอยู�ใต�นํ้าจะมีระวางขับนํ้า 1,775 ตัน และทําความเร็วได�สูงสุด 20 นอต รวมท้ังสามารถปฏิบัติภารกิจ
ได�ต�อเน่ือง 52 วัน โดยได�รับการติดตั้งจรวดต�อต�านเรือผิวนํ้าแบบ Exocet SM39 Sea-Skimming และระบบ
ต�อต�านตอร�ป%โด C303/S / Jane’s Navy International – 11 มี.ค. 64 

 

ตัวอย�างรูปภาพ ต�นแบบเซลล�เช้ือเพลิง Phosphoric Acid Fuel Cell (PAFC) สําหรับระบบ AIP (DRDO) 

 

DRDO ของอินเดียเสร็จสิ้นการทดสอบต�นแบบระบบ AIP ที่ใช�พลังงานจากเซลล=เช้ือเพลิง 
 เม่ือ 9 มี.ค. 64 กระทรวงกลาโหมอินเดียแถลงว�า องค�กรวิจัยและพัฒนาด�านการป�องกันประเทศ 
(Defence Research and Development Organisation: DRDO) ของอินเดียประสบความสําเร็จในการ
ทดสอบความทนทาน และประสิทธิภาพการใช�พลังงานสูงสุดของระบบขับเคล่ือนท่ีไม�ต�องใช�อากาศในการสันดาป
ภายใน หรือ Air-Independent Propulsion (AIP) System ที่ใช�พลังงานจากเซลล�เชื้อเพลิง (Fuel Cell) 
ซึ่งระบบดังกล�าวถูกพัฒนาร�วมกับบริษัท Larsen & Toubro บริษัท Thermax และหน�วยงาน Centre for 
Development of Advanced Computing ของอินเดีย โดยใช�เทคโนโลยี Phosphoric Acid Fuel Cell 
(PAFC) ให�กําลังไฟฟ�า 270 กิโลวัตต� ท้ังน้ี กองทัพเรืออินเดียมีแผนจะติดตั้งระบบ Fuel Cell AIP กับเรือดํานํ้า 
ช้ัน Kalvari ในอนาคต / Jane’s Navy International – 10 มี.ค. 64 
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ตัวอย�างรูปภาพ ยานเกราะสะเทินนํ้าสะเทินบก KAAV7A1 (Hanwha Defense) 

 

นาวิกโยธินเกาหลีใต�จะติดตั้งระบบอาวุธควบคุมระยะไกลในยานเกราะสะเทินน้ําสะเทินบก KAAV7A1 
 เม่ือ 9 มี.ค. 63 สํานักข�าว Jane’s ได�รับรายงานว�า นาวิกโยธินเกาหลีใต�จะติดตั้งระบบอาวุธควบคุม
ระยะไกล (Remote-Controlled Weapon Station: RCWS) ท่ีพัฒนาขึ้นในประเทศ ในยานเกราะสะเทินนํ้า
สะเทินบก (Amphibious Assault Vehicle) KAAV7A1 จํานวน 170 คัน โดยสํานักงานเทคโนโลยีและจัดหา
ยุทโธปกรณ�กระทรวงกลาโหม (Defense Acquisition Program Administration: DAPA) ของเกาหลีใต�คาดว�า
จะให�สัญญากับบริษัท Hanwha Defense ของเกาหลีใต�ในช�วงกลางป+ 64 ท้ังน้ี ระบบ RCWS ประกอบด�วย
เคร่ืองยิงลูกระเบิดอัตโนมัติความเร็วสูง K4 ขนาด 40 มม. สามารถยิงลูกระเบิดแรงสูง (High-Explosive: HE) 
KM383 หรือ K212 ท่ีอัตราเร็ว 250 นัดต�อนาที มีระยะยิง 1,500 ม. และป�นกลขนาดหนัก K6 ขนาด 12.7 มม. 
ท่ีมีอัตราเร็ว 450 – 600 นัดต�อนาที มีระยะยิงไกลสุด 1,830 ม. นอกจากน้ียังได�รับการติดตั้งกล�องถ�ายภาพ
กลางคืนแบบอินฟราเรด เคร่ืองวัดระยะด�วยเลเซอร�ท่ีวัดระยะได�ไกล 5,500 ม. และระบบควบคุมการยิงแบบ
ติดตามเป�าหมายอัตโนมัติ / Jane’s Defence Weekly – 9 มี.ค. 64 

 

 

รูปภาพ การยิงทดสอบระบบป�องกันภัยทางอากาศ Hisar-0+ เม่ือ 9 มี.ค. 64 (SSB) 

World Defence News 



 

หน�าท่ี 7 ของ 8 หน�า 

 

 

ฝ9ายวิเคราะห=เทคโนโลยีป@องกันประเทศ 
สถาบันเทคโนโลยีป@องกนัประเทศ 

 

ตุรกีประสบความสําเร็จในการยิงทดสอบระบบป@องกันภัยทางอากาศ Hisar-0+ 
 เม่ือ 9 มี.ค. 64 หน�วยงาน Presidency of Defence Industries (SSB) ของตุรกีประกาศบนเว็บไซต�ว�า 
ระบบป�องกันภัยทางอากาศพิสัยปานกลาง Hisar-0+ ท่ีถูกพัฒนาโดยบริษัท Roketsan และบริษัท Aselsan ของ
ตุรกี ประสบความสําเร็จในการยิงทดสอบเป�าหมายในอากาศท่ีระยะไกลสุด (Longest-Range) และความสูง
สูงสุด (Highest-Altitude) ท้ังน้ี ระบบ Hisar-0+ ถูกออกแบบสําหรับการปกป�องฐานทัพจากเคร่ืองบินขับไล� 
เฮลิคอปเตอร� อากาศยานไร�คนขับ จรวดร�อน และจรวดอากาศสู�พื้น / Jane’s Defence Weekly – 10 มี.ค. 64 

 

รูปภาพ โดรนแบบระเบิดตัวเองพร�อมเป�าหมาย Dragon ขณะทําการทดสอบคร้ังแรก (Via H Arshakyan Twitter feed) 
 

อาร=เมเนียพัฒนาโดรนแบบระเบิดตัวเองพร�อมเป@าหมายข้ึนเองในประเทศ 
 เม่ือ 6 มี.ค. 64 นาย Hakob Arshakyan รัฐมนตรีว�าการกระทรวงอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงของตุรกี
เป%ดเผยวิดีโอการทดสอบโดรนแบบระเบิดตัวเองพร�อมเป�าหมาย (Loitering Munition) ที่ถูกพัฒนาขึ้นเอง
ในประเทศ มีช่ือว�า Dragon เป9นอาวุธรูปแบบหน่ึงท่ีนําโดรนมาติดหัวรบแล�วพุ�งเข�าโจมตีเป�าหมาย ซึ่งจะถูก
ทําลายไปพร�อมกัน โดย Dragon มีน้ําหนักบินขึ้นสูงสุด 35 กก. รวมนํ้าหนัก Payload 12 กก. มีป+กกาง 2.88 ม. 
มีระยะปฏิบัติการ 500 กม. และมีเพดานบิน 4,000 ม. ทั้งนี้ ยังไม�มีรายงานประเภทของหัวรบ และระบบ
เฝ�าระวังท่ีนํามาใช� / Jane’s Defence Weekly – 9 มี.ค. 64 

 

รูปภาพ เคร่ืองบิน F-35 ของเดนมาร�กขึ้นบินคร้ังแรกเม่ือ 8 มี.ค. 64 (Lockheed Martin) 
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เคร่ืองบินขับไลG F-35A ลําแรกของเดนมาร=กข้ึนบินคร้ังแรก 
 เม่ือ 8 มี.ค. 64 เคร่ืองบินขับไล� Lockheed Martin F-35A Lighting II Joint Strike Fighter (JSF) ลําแรก
ของเดนมาร�กขึ้นบินคร้ังแรก จากโรงงานผลิต Fort Worth ของบริษัท Lockheed Martin ในรัฐเท็กซัส 
สหรัฐอเมริกา โดยคาดว�าจะถูกส�งมอบในปลายป+ 64 และจะทยอยส�งมอบจนครบจํานวน 27 ลํา ภายในป+ 69 ซึ่ง
ก�อนหน�าน้ีรัฐสภาเดนมาร�กได�อนุมัติการก�อสร�างส่ิงอํานวยความสะดวกเพ่ือรองรับการปฏิบัติการของฝูงบิน F-
35A ท่ี Skveststrup Flyvestation ใน Southern Jutland ท้ังน้ี การจัดหาเคร่ืองบินขับไล�คร้ังน้ี ถึงแม�จะมี
จํานวนไม�มาก แต�จะเป9นฝูงบินขับไล�ท่ีดีท่ีสุดสําหรับปฏิบัติภารกิจป�องกันภัยทางอากาศของเดนมาร�ก / Jane’s 
Defence Weekly – 10 มี.ค. 64 

 

รูปภาพ กล�องมองกลางคืน (Lockheed Martin) 

 

กองทัพบกโปแลนด=สั่งซื้อกล�องมองกลางคืนจากบริษัทภายในประเทศ 
บริษัท Polska Grupa Zbrojeniowa อันเป9นบริษัทลูกของ PCO ที่รัฐบาลโปแลนด�เป9นเจ�าของ 

มีกําหนดการส�งมอบกล�องมองกลางคืนจํานวน 1,075 ระบบ ให�กับกองทัพบกโปแลนด� ผ�านสัญญาการจัดหา
สองสัญญา สัญญาแรกมูลค�า 14.6 ล�านดอลลาร�สหรัฐ เป9นกล�องมองกลางคืนแบบตาเดียว MU-3AM จํานวน 
400 ระบบ และกล�องมองกลางคืน MU-3ADM จํานวน 410 ระบบ สัญญาท่ีสองมูลค�า 4 ล�านดอลลาร�สหรัฐ 
เป9นกล�องมองกลางคืน PCS-5M Garbo จํานวน 105 ระบบ และกล�องมองกลางคืน NPL-1M Brom-M จํานวน 
160 ระบบ โดยจะแจกจ�ายให�หน�วยทหารเป9นสองห�วง ห�วงแรกในป+น้ี ห�วงท่ีสองในป+ 65 / Jane’s Defence 
Weekly – 12 มี.ค. 64 


