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รูปภาพ ส�วนหน่ึงของการฝ%กกองทัพเรือประจําป) 64 (ทัพเรือภาคท่ี 3) 
 

กองทัพเรือไทยจัดการฝ#กกองทัพเรือประจําป' 64 ในทะเลอันดามัน 
เม่ือ 22 – 23 มี.ค. 64 กองทัพเรือไทยจัดการฝ%กภาคสนาม/ภาคทะเล (FTX) ในการฝ%กกองทัพเรือ 

ประจําป)งบประมาณ 64 ในพ้ืนท่ีฝ<=งทะเลอันดามัน เป>นการฝ%กป�องกันพ้ืนท่ีทางทะเล เรือท่ีเข�าร�วมการฝ%กป�องกัน
พ้ืนท่ีชายฝ<=งทะเลอันดามันและปฏิเสธการใช�ทะเลของกําลังทางเรือฝDายข�าศึกประกอบด�วย ร.ล.ตากสิน ร.ล.ก
ระบุรี ร.ล.สุโขทัย ร.ล.กระบ่ี ร.ล.ประจวบคีรีขันธ� ร.ล.ศรีราชา เรือ ต.992 และ ร.ล.มาตรา การฝ%กในคร้ังน้ีมี
วัตถุประสงค� เพ่ือทดสอบขีดความสามารถในการอํานวยการยุทธ� การบังคับบัญชา การทดสอบความสามารถใน
การปฏิบัติตามแนวความคิดการใช�กําลังของกองทัพเรือในการป�องกันพ้ืนท่ี และการดําเนินยุทธวิธี เพ่ือตรึงกําลัง
ข�าศึกและปฏิเสธการใช�ทะเลด�านฝ<=งทะเลอันดามันให�มีความพร�อมรบขั้นสูงสุดตามแผนป�องกันประเทศ และเป>น
การฝ%กคร้ังสําคัญท่ีมีการบูรณาการกําลังของทุกหน�วยงานในกองทัพเรือ เข�าร�วมการฝ%ก ณ พ้ืนท่ีฝ<=งทะเลอันดามัน 
ซึ่งเป>นการสร�างความเช่ือม่ันในศักยภาพของกองทัพเรือไทยท่ีพร�อมจะปกป�องอธิปไตย รักษาผลประโยชน�ของ
ชาติทางทะเล และดูแลพ่ีน�องประชาชนให�ปลอดภัยในทะเล ให�สมกับท่ีเป>นกองทัพเรือท่ีประชาชนเช่ือม่ันและ
ภาคภูมิใจ / ทัพเรือภาคท่ี 3 – 24 มี.ค. 64 
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ฝ1ายวิเคราะห6เทคโนโลยีป9องกันประเทศ 
สถาบันเทคโนโลยีป9องกนัประเทศ 

 

รูปภาพ การฝ%กยิงปLนใหญ�อัตตาจรล�อยาง ATMG เม่ือ 24 – 25 มี.ค. 64 (ทัพเรือภาคท่ี 3) 
 

หน>วยบัญชาการนาวิกโยธินไทยฝ#กยงิปBนใหญ> ATMG ที่ผลิตในไทยในการฝ#กกองทัพเรือประจําป' 64 
 เม่ือ 24 – 25 มี.ค. 64 หน�วยบัญชาการนาวิกโยธิน (นย.) และหน�วยบัญชาการต�อสู�อากาศยานและรักษาฝ<=ง 
(สอ.รฝ.) ของไทย ฝ%กยิงปLนใหญ�ป�องกันชายฝ<=ง และปLนต�อสู�อากาศยาน ในการฝ%กกองทัพเรือประจําป) 64 บริเวณ
ฝ<=งตะวันตกของอุทยานแห�งชาติเขาลําป) หาดท�ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยในการฝ%กป�องกันชายฝ<=งได�ยิงปLนใหญ�
ขนาดกลางกระสุนวิถีโค�ง GHN-45A1 ขนาด 155 มม. ของ สอ.รฝ. และปLนใหญ�อัตตาจรล�อยาง ATMG 
(Autonomous Truck Mounted Gun) แบบ 6x6 ขนาด 155 มม./52 Caliber ของ นย. และในส�วนของการฝ%ก
ต�อสู�อากาศยานได�ยิงปLนต�อสู�อากาศยานขนาด 37 มม. ของ สอ.รฝ. โดยสมมุติสถานการณ�ว�า หน�วยตรวจการณ�
เรดาร�พ้ืนนํ้าและเรือในทะเลในพ้ืนท่ีทัพเรือภาคท่ี 3 ตรวจพบเป�าเรือผิวนํ้าและอากาศยานข�าศึกท่ีระยะ 8 กม. 
และ 30 กม. กําลังเตรียมการโจมตีเข�าฝ<=งทะเลอันดามัน ด�วยเหตุน้ี หน�วยกําลังท้ัง 2 หน�วย จึงได�บูรณาการกําลัง
ต�อตีเป�าหมายดังกล�าวด�วยยุทธวิธีการรบร�วมด�วยปLนใหญ�ของ นย. และ สอ.รฝ. จนเป�าหมายถูกทําลายในท่ีสุด / 
ทัพเรือภาคท่ี 3 – 26 มี.ค. 64 

 

ท่ีมาของภาพ: Wikipedia 
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อินโดนีเซียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส6ส>งเสริมความร>วมมือดKานการลงทุนในอุตสาหกรรมป9องกันประเทศ 
 เม่ือ 23 มี.ค. 64 สํานักข�าว WAM ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส�รายงานว�า สหรัฐอาหรับเอมิเรตส�มีแผนจะ
ลงทุน 10,000 ล�านดอลลาร�สหรัฐในอินโดนีเซีย หลังจากท้ังสองประเทศขยายความร�วมมือด�านอุตสาหกรรม
ป�องกันประเทศระหว�างกันในช�วงต�นเดือน มี.ค. 64 โดยบริษัท PT Pindad ของอินโดนีเซีย และบริษัท Caracal 
ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส�ได�ลงนามข�อตกลงความร�วมมือด�านการตลาดและการผลิตปLนไรเฟnลจู�โจม CAR816 
ขนาด 5.56 มม. ของ Caracal และปLนกล SM3 ขนาด 5.56 มม. ของ PT Pindad ท้ังน้ี เงินทุนใหม�ของสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส�จะถูกนําเข�ากองทุนความม่ังคั่งแห�งชาติ (Sovereign Wealth Fund) ของอินโดนีเซีย และถูกบริหาร
โดยหน�วยงาน Indonesia Investment Authority (INA) ท่ีจัดตั้งขึ้นเม่ือเดือน ก.พ. 64 เพ่ือพัฒนาโครงสร�าง
พ้ืนฐาน ท�าเรือ การเกษตร และภาคส�วนอ่ืน ๆ ส�งผลในการช�วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของอินโดนีเซียให�มี
ความเติบโตก�าวหน�า / Jane’s Defence Weekly – 24 มี.ค. 64 

 

ตัวอย�างรูปภาพ เคร่ืองบินขับไล�ขนาดเบา A-29 Super Tucano (Wikipedia) 
 

กองทัพอากาศฟNลิปปNนส6จะไดKรับเคร่ืองบินขับไล>/ฝ#กขนาดเบา Super Tucano จํานวน 18 ลํา ภายในป' 67 
 วารสาร Flight Path ฉบับล�าสุดของกองทัพอากาศฟnลิปปnนส�รายงานว�า กองทัพอากาศฟnลิปปnนส�จะได�รับ
เคร่ืองบินขับไล�/ฝ%กขนาดเบา A-29B Super Tucano ล็อตสุดท�ายเพ่ิมเติมจํานวน 18 ลํา ภายในป) 67 ซึ่งจะทําให�
กองทัพอากาศฟnลิปปnนส�มีเคร่ืองบินดังกล�าวรวม 24 ลํา เคร่ืองบินรุ�นน้ีผลิตโดยบริษัท Embraer Defense & Security 
ของบราซิล ซึ่งป<จจุบันได�ส�งมอบล็อตแรกแล�วจํานวน 6 ลํา มูลค�า 99 ล�านดอลลาร�สหรัฐเม่ือเดือน ต.ค. 63 และ
เข�าประจําการในกองบิน Strike Wing ท่ี 15 เพ่ือปฏิบัติภารกิจสนับสนุนทางอากาศให�กับเคร่ืองบินโจมตี Boeing 
(Rockwell) OV-10 Bronco และสามารถปฏิบัติภารกิจอ่ืน ๆ เช�น การโจมตีเบา การลาดตระเวนและตรวจการณ� 
การสกัดกั้นและทําลายอากาศยานของข�าศึก รวมท้ังภารกิจต�อต�านการก�อความไม�สงบ / Jane’s Defence 
Weekly – 22 มี.ค. 64 
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ท่ีมาของภาพ: Wikipedia 
 

บริษัท Toshiba ของญี่ปุ1นลงทุนร>วมกับบริษัท Fortem ของสหรัฐอเมริกาในเทคโนโลยีระบบต>อตKาน UAV 
 เม่ือ 23 มี.ค. 64 ส�วนงานป�องกันประเทศของบริษัท Toshiba Infrastructure Systems & Solutions 
Corporation ผู�เช่ียวชาญในระบบเรดาร�และระบบเฝ�าระวัง ระบบควบคุมการจราจรทางอากาศ และเทคโนโลยี
ป<ญญาประดิษฐ� (AI) ของญี่ปุDนได�ลงนามข�อตกลงในการลงทุนร�วมกับบริษัท Fortem Technologies ซึ่งเป>น
ผู�เช่ียวชาญด�านการต�อต�านอากาศยานไร�คนขับ (Counter-Unmanned Aerial Vehicle: C-UAV) ของ
สหรัฐอเมริกาท่ีก�อตั้งในป) 59 โดยมีมูลค�าเงินลงทุน 15 ล�านดอลลาร�สหรัฐ เพ่ือสนับสนุนการขยายตัวของระบบ
เรดาร�สําหรับการรักษาความปลอดภัย โดยการร�วมลงทุนน้ีจะบูรณาการระบบของท้ังสองบริษัท เพ่ือให�บริการ
ด�านการต�อต�านอากาศยานไร�คนขับแบบ Multilayer และสนับสนุนการขายท่ีขยายตัวในญี่ปุDนและสหรัฐอเมริกา 
รวมท้ังเอเชีย ยุโรป และตะวันออกกลาง / Jane’s Defence Weekly – 23 มี.ค. 64 

 

รูปภาพ กระบวนการเช่ือมแบบ Keyhole (K-TIG) 
 

ASEAN+6 Defence News 
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บริษัท K-TIG ของออสเตรเลียลงนามบันทึกความเขKาใจกับบริษัท HDA ในการพัฒนากระบวนการเช่ือมแบบ Keyhole 
 บริษัท K-TIG ผู�เช่ียวชาญด�านการเช่ือมของออสเตรเลียได�ลงนามบันทึกความเข�าใจ (MOU) กับบริษัท 
Hanwha Defence Australia (HDA) และบริษัท Hanwha Defense ของเกาหลีใต� ในการพัฒนากระบวนการ
เช่ือมแบบ Keyhole เพ่ือสนับสนุนการผลิตช้ินส�วนยุทโธปกรณ�รองรับโครงการจัดหายุทโธปกรณ�ขนาดใหญ�ของ
ออสเตรเลีย ซึ่งประกอบด�วยโครงการจัดหาปLนใหญ�อัตตาจร (Self-Propelled Howitzer: SPH) Land 8116 
ระยะท่ี 1 และโครงการจัดหารถรบทหารราบ (Infantry Fighting Vehicle: IFV) Land 400 ระยะท่ี 3 / Jane’s 
Defence Industry – 25 มี.ค. 64 

 

ตัวอย�างรูปภาพ เคร่ืองยนต� SPARTAN Scramjet (Hypersonix) 
 

บริษัท Hypersonix ของออสเตรเลียลงนามขKอตกลงกับบริษัท Boeing ในเทคโนโลยีความเร็วเหนือเสียง 
 เม่ือ 25 มี.ค. 64 สํานักข�าว Jane’s รายงานว�า บริษัท Hypersonix Launch Systems ของออสเตรเลีย
ได�ลงนามข�อตกลงกับบริษัท Boeing Research & Technology (BR&T) ของสหรัฐอเมริกาในการพัฒนา
เทคโนโลยียานพาหนะความเร็วเหนือเสียง (Hypersonic Vehicle) ท่ีขับเคล่ือนด�วยเคร่ืองยนต�ไฮโดรเจนแบบ 
Spartan Scramjet โดยท้ังสองบริษัทจะร�วมกันศึกษาและออกแบบเคร่ืองยนต�ความเร็วเหนือเสียงท่ีสามารถ 
นํากลับมาใช�ใหม� (Reusable) สําหรับส�งดาวเทียมไปยังวงโคจรระดับต่ํา (Low Earth Orbit) ท้ังน้ี บริษัท 
Hypersonix ให�ข�อมูลว�าเครื่องยนต� Spartan Scramjet ผลิตจากวัสดุผสม (Composite) ซึ่งสามารถปรับ
ขนาด และนํามาใช�ซ้ําได� โดยในขณะใช�งานเคร่ืองยนต�น้ีจะไม�มีช้ินส�วนท่ีเคล่ือนไหว และสามารถให�ความเร็ว
ตั้งแต� 5 – 12 มัค / Jane’s Defence Weekly – 25 มี.ค. 64 

 

ท่ีมาของภาพ: Wikipedia 
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อินเดียและสหรัฐอเมริกาเสริมสรKางความร>วมมือดKานอุตสาหกรรมป9องกันประเทศ 
 เม่ือ 20 มี.ค. 64 อินเดียและสหรัฐอเมริกาประกาศภายหลังจากการประชุมร�วมกันท่ีกรุงนิวเดลีว�า ท้ังสอง
ประเทศวางแผนท่ีจะกระชับความร�วมมือด�านการป�องกันประเทศให�แน�นแฟ�นย่ิงขึ้น โดยเน�นความร�วมมือต�าง ๆ 
ได�แก� การฝ%กทวิภาคีและพหุภาคี การแบ�งป<นข�อมูลด�านการป�องกันประเทศ การสนับสนุนด�านโลจิสติกส� การขยายภารกิจ
ด�านการทหาร ด�านป<ญญาประดิษฐ� (AI) ด�านอวกาศ และไซเบอร� รวมถึงบันทึกข�อตกลงต�าง ๆ ท่ีเคยลงนามร�วมกัน 
เช�น ข�อตกลง Logistics Exchange Memorandum of Agreement (LEMOA) ข�อตกลง Communications 
Compatibility and Security Agreement (COMCASA) และข�อตกลง Exchange and Cooperation 
Agreement (BECA) ซึ่งจะนําไปสู�ความร�วมมือด�านอุตสาหกรรมป�องกันประเทศ / Jane’s Defence Weekly – 
22 มี.ค. 64 

 

 

ตัวอย�างรูปภาพ อากาศยานไร�คนขับขนาดเล็ก ScanEagle 3 (Insitu) 
 

บริษัท Insitu ของสหรัฐอเมริกาเปNดเผยขKอมูลเทคโนโลยีเซลล6เช้ือเพลิงไฮโดรเจนสําหรับอากาศยานไรKคนขับ 
 เม่ือ 21 มี.ค. 64 บริษัท Insitu ซึ่งเป>นบริษัทในเครือของบริษัท Boeing ของสหรัฐอเมริกาเปnดเผยข�อมูล
เทคโนโลยีเซลล�เช้ือเพลิงไฮโดรเจนชนิดเย่ือแลกเปล่ียนโปรตรอน (PEM fuel cell) สําหรับอากาศยานไร�คนขับ
ขนาดเล็ก ScanEagle 3 โดยใช�ไฮโดรเจนเหลว (Liquid Hydrogen: LH2) เป>นคร้ังแรก ซึ่งทําการวิจัยท่ี
ห�องทดลอง Hydrogen Properties for Energy Research (HyPER) ในมหาวิทยาลัย Washington State 
University ในเดือน ก.พ. 64 โดยมีการเติมไฮโดรเจนเหลว ทดสอบความดัน และทดสอบการสร�างไอ (Vapour 
Generation Testing) เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานและเตรียมความพร�อมก�อนเร่ิมบินด�วย 
ScanEagle 3 คาดว�าจะสามารถปฏิบัติการได�นานกว�า 10 ชม. / Jane’s International Defence Review – 
26 มี.ค. 64 
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สํานักงานวิจัย ONR ของสหรัฐอเมริกาเปNดตัวเทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟ9าสําหรับยานผิวน้ําไรKคนขับ 
เม่ือ 19 มี.ค. 64 สํานักงานวิจัยทางเรือ Office of Naval Research (ONR) ของสหรัฐอเมริกาเปnดตัว

เทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟ�า (Power-Generation Systems) สําหรับยานผิวนํ้าไร�คนขับ (Unmanned Surface 
Vehicle: USV) ให�สามารถปฏิบัติการได�ในระยะไกล สามารถใช�งานได�ยาวนาน และมีต�นทุนต่ํา โดยกําลังพัฒนา
ระบบผลิตไฟฟ�าแบบแยกส�วน และสามารถปรับขนาดได�ภายใต�กรอบ Unmanned Campaign Framework 
สามารถใช�ได�กับยานผิวนํ้าไร�คนขับ Class 2 (ขนาดเล็ก) ท่ีใช�กําลังไฟฟ�า 25 – 250 กิโลวัตต� และยานผิวนํ้า 
ไร�คนขับ Class 3 (ขนาดกลาง) และ Class 4 (ขนาดใหญ�) ท่ีใช�กําลังไฟฟ�า 250 – 2,500 กิโลวัตต� ซึ่งสามารถ
รองรับการใช�กําลังไฟฟ�าของระบบขับเคล่ือน ระบบตรวจจับ และ Payload ท่ีติดตั้งในเรือได� ท้ังน้ี ระบบดังกล�าว
สามารถใช�เช้ือเพลิงทางทหาร NATO F-76, JP-5, และ JP-8 รวมท้ังสามารถปฏิบัติภารกิจต�อเน่ืองโดยไม�ต�อง
บํารุงรักษาเป>นระยะเวลาอย�างน�อย 4,000 ชม. / Jane’s International Defence Review – 24 มี.ค. 64 
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ไตKหวันเร่ิมตKนผลิตระบบขีปนาวุธพิสัยไกล 
เม่ือ 25 มี.ค. 64 รองผู�อํานวยการของหน�วยงาน National Chung-Shan Institute of Science and 

Technology (NCSIST) ของไต�หวันแถลงต�อรัฐสภาว�า NCSIST ได�เร่ิมสายการผลิตระบบขีปนาวุธพิสัยไกลท่ียิง
จากภาคพ้ืนดิน และกําลังอยู�ระหว�างการพัฒนาระบบอาวุธพิสัยไกลอีก 3 รุ�น โดยมิได�เปnดเผยรายละเอียดเพ่ิมเติม 
และในวันเดียวกัน รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหมไต�หวันกล�าวว�า ไต�หวันให�ความสําคัญกับการพัฒนาและเพ่ิม
ขีดความสามารถของระบบอาวุธพิสัยไกลท่ีมีความแม�นยํา เน่ืองจากเป>นส่ิงสําคัญในการปกป�องเกาะไต�หวันจาก
การถูกรุกราน โดยมุ�งเน�นในการปกป�องกองกําลังของตนเอง และการทําลายศัตรูรอบชายฝ<=งก�อนท่ีศัตรูจะเข�ามา
ประชิดเกาะ / Jane’s Defence Weekly – 26 มี.ค. 64 
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สหรัฐอเมริกาเลือกบริษัท Northrop Grumman และบริษัท Lockheed Martin สําหรับโครงการจรวดสกัด
กั้นยุคหนKา 
 เม่ือ 23 มี.ค. 64 กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาประกาศว�า หน�วยงาน Missile Defense Agency (MDA) 
ภายใต�การกํากับของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาได�เลือกบริษัท Northrop Grumman และบริษัท Lockheed 
Martin ของสหรัฐอเมริกาสําหรับโครงการจรวดสกัดกั้นยุคหน�า (Next-Generation Interceptor: NGI) เพ่ือ
ป�องกันการถูกโจมตีจากอาวุธนิวเคลียร� โดยท้ังสองบริษัทท่ีได�รับการคัดเลือกจะเข�าแข�งขันในการออกแบบและ
พัฒนาจรวดสกัดกั้นดังกล�าว ท้ังน้ี บริษัท Northrop Grumman จะร�วมมือกับบริษัท Raytheon ของ
สหรัฐอเมริกา คาดว�ามีมูลค�าสัญญาประมาณ 3,930 ล�านดอลลาร�สหรัฐ ส�วนบริษัท Lockheed Martin จะร�วมมือ
กับบริษัท Aerojet Rocketdyne ของสหรัฐอเมริกา คาดว�ามีมูลค�าสัญญาประมาณ 3,690 ล�านดอลลาร�สหรัฐ / 
Jane’s Missiles & Rockets – 24 มี.ค. 64 


