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รูปภาพ พิธีรับมอบเรือตรวจการณ�ใกล�ฝ-.งชุดเรือ ต.114 เม่ือ 29 มี.ค. 64 (PR Thai Navy) 
 

กองทัพเรือไทยจัดพิธีรับมอบเรือตรวจการณ*ใกล-ฝ/0งชุดเรือ ต.114 จํานวน 2 ลํา 
 เมื่อ 29 มี.ค. 64 พลเรือเอก ชาติชาย  ศรีวรขาน ผู�บัญชาการทหารเรือเปBนประธานในพิธีรับมอบ
เรือตรวจการณ�ใกล�ฝ-.งชุดเรือ ต.114 และเรือ ต.115 รวมจํานวน 2 ลํา โดยมีพลเรือเอก วศินสรรพ�  จันทวรินทร� 
ท่ีปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ ในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือตรวจการณ�ใกล�ฝ-.ง พลเรือเอก สุทธินันท�  
สมานรักษ� ผู�บัญชาการกองเรือยุทธการ พลเรือตรี สุเทพ  ลิมปนันท�วดี ผู�บัญชาการกองเรือยามฝ-.ง กองเรือ
ยุทธการ ตลอดจนข�าราชการกองเรือยามฝ-.ง กองเรือยุทธการให�การต�อนรับ ณ ท�าเรือแหลมเทียน การท�าเรือสัตหีบ 
ฐานทัพเรือสัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยเรือดังกล�าวได�รับการจัดหาสําหรับใช�ในภารกิจถวาย
ความปลอดภัยแด�พระมหากษัตริย� และพระบรมวงศานุวงศ� การลาดตระเวนตรวจการณ� คุ�มครองเรือประมงและ
เรือสินค�า การป�องกันและต�อต�านการก�อการร�ายในทะเลและท�าเรือ การป�องกันและปราบปรามการกระทําผิด
กฎหมายในทะเล การรักษากฎหมายในทะเล ตามอํานาจหน�าท่ีท่ีกองทัพเรือได�รับมอบหมาย พร�อมท้ังสนับสนุน
การปฏิบัติการทางเรือต�าง ๆ และการบรรเทาสาธารณภัยให�แก�พ่ีน�องประชาชนท้ังในทะเลและชายฝ-.ง โดยได�
ว�าจ�างให�บริษัท มาร�ซัน จํากัด เปBนผู�ดําเนินการ ซึ่งเปBนการส�งเสริมอุตสาหกรรมการต�อเรือภายในประเทศ และ
เปBนการประหยัดงบประมาณมากกว�าการจัดหาจากต�างประเทศ / กองทัพเรือ – 29 มี.ค. 64 

ASEAN Defence News 

28 มีนาคม – 3 เมษายน 2564 
 

ฝRายวิเคราะห�เทคโนโลยีป�องกันประเทศ สถาบันเทคโนโลยีป�องกันประเทศ 
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ฝ<ายวิเคราะห*เทคโนโลยีปBองกันประเทศ 
สถาบันเทคโนโลยีปBองกนัประเทศ 

 

รูปภาพ ส�วนหน่ึงของการฝSกยกพลขึ้นบกของนาวิกโยธิน เม่ือ 31 มี.ค. 64 (PR Thai Navy) 
 

นาวิกโยธินไทยฝFกยกพลข้ึนบกในการฝFกกองทัพเรือประจําปJ 64 ที่จังหวัดนราธิวาส 
เม่ือ 31 มี.ค. 64 นาวิกโยธินไทยฝSกปฏิบัติการยุทธ�สะเทินนํ้าสะเทินบก ณ หาดบ�านทอน ค�ายจุฬาภรณ� 

อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมีพลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู�บัญชาการทางเรือ เดินทางมาตรวจเย่ียม
และสังเกตการณ�การฝSกอย�างใกล�ชิด ซึ่งการฝSกคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค� เพ่ือทดสอบการปฏิบัติตามหลักนิยมในการ
ปฏิบัติการยุทธ�สะเทินนํ้าสะเทินบก พ.ศ. 2564 ทดสอบแนวทางการใช�กําลังของกองทัพเรือ พ.ศ. 2563 ทดสอบ
ความพร�อมกําลังทางเรือ และกําลังรบยกพลขึ้นบกของนาวิกโยธิน โดยมีการจัดกําลังประกอบด�วย หมู�เรือลําเลียง 
ได�แก� เรือหลวงอ�างทอง เรือหลวงสีชัง และเรือหลวงสุรินทร� หมู�บินลาดตระเวนและลําเลียง ได�แก� เคร่ืองบิน
ตรวจการณ�ชายฝ-.ง เคร่ืองบินลาดตระเวน เฮลิคอปเตอร�ลําเลียง และเฮลิคอปเตอร�ตรวจการณ�ผิวนํ้า กําลังรบยกพล
ขึ้นบก ได�แก� ยานรบสะเทินนํ้าสะเทินบก (AAV) ยานเกราะล�อยาง (BRT) รถฮัมว่ี (HMMWV) ป]นใหญ�ขนาด 105 มม. 
พร�อมกําลังทหารนาวิกโยธิน จํานวน 700 นาย นอกจากน้ัน ยังมีกําลังในส�วนอ่ืน ๆ ได�แก� ชุดปฏิบัติการพิเศษ 
ชุดปฏิบัติการชายหาด และชุดแพทย�โรงพยาบาลสนาม / กองประชาสัมพันธ� สํานักงานเลขานุการกองทัพเรือ – 
1 เม.ย. 64 

 

ท่ีมาของภาพ: Wikipedia 



 

หน�าท่ี 3 ของ 8 หน�า 

 

 

ฝ<ายวิเคราะห*เทคโนโลยีปBองกันประเทศ 
สถาบันเทคโนโลยีปBองกนัประเทศ 

 

อินโดนีเซียและญี่ปุ<นลงนามข-อตกลงด-านการค-าและอุตสาหกรรมปBองกันประเทศ 
 เมื่อ 30 มี.ค. 64 นาย Prabowo Subianto รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหมของอินโดนีเซีย และ
นาย Nobuo Kishi รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหมของญี่ปุRนได�ลงนามข�อตกลง The Defense Equipment 
and Technology Transfer Agreement ร�วมกัน ณ กรุงโตเกียว โดยมีวัตถุประสงค� เพ่ือสนับสนุนการส�งออก
ยุทโธปกรณ�ของญี่ปุRนไปยังประเทศอาเซียน มุ�งเน�นการสนับสนุนด�านความม่ันคงทางทะเล สนับสนุนความร�วมมือ
ด�านอุตสาหกรรมป�องกันประเทศ และการถ�ายทอดเทคโนโลยี รวมท้ังการสนับสนุนความพยายามของอินโดนีเซีย
ในการปรับปรุงกองทัพให�ทันสมัย / Jane’s Defence Weekly – 31 มี.ค. 64 

 

 

รูปภาพแบบร�าง ยานใต�น้ําไร�คนขับอัตโนมัตขิองบริษัท MHI (MHI) 
 

บริษัท MHI และบริษัท Thale รUวมวิจัยเทคโนโลยีโซนาร*สําหรับยานใต-น้ําไร-คนขับอัตโนมัติ 
 เม่ือ 30 มี.ค. 64 บริษัท Mitsubishi Heavy Industries (MHI) ของญี่ปุRนประกาศว�า ได�ลงนามสัญญากับ
กระทรวงกลาโหมญี่ปุRน ในการออกแบบ พัฒนา บูรณาการ และทดสอบเทคโนโลยีโซนาร�ร�วมกับบริษัท Thales 
ของฝร่ังเศส สําหรับภารกิจต�อต�านทุ�นระเบิด (Mine Countermeasure: MCM) ของยานใต�นํ้าไร�คนขับอัตโนมัติ 
(Autonomous Underwater Vehicle: AUV) ซึ่งเปBนส�วนหน่ึงภายใต�โครงการ French-Japanese Project 
ระยะ 5 ป� โดยเทคโนโลยีดังกล�าวจะสามารถตรวจจับ จําแนกประเภท และระบุตําแหน�งของทุ�นระเบิดได�
ทุกประเภท รวมท้ังทุ�นระเบิดแบบ Bottom-Laid แบบ Semi-Buried หรือ Fully-Buried ท้ังน้ี คาดว�าจะได�
ต�นแบบในป� 67 โดยมีค�าใช�จ�ายในการวิจัยและพัฒนาประมาณ 22.6 ล�านดอลลาร�สหรัฐ / Jane’s Defence 
Weekly – 30 มี.ค. 64 

ASEAN+6 Defence News 
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ท่ีมาของภาพ: Mitsui E&S holding 
 

บริษัท MHI ควบรวมกิจการกับบริษัทอูUตUอเรือ Mitsui E&S Holdings 
 เม่ือ 29 มี.ค. 64 บริษัท Mitsubishi Heavy Industries (MHI) ของญี่ปุRนได�ข�อตกลงการควบรวมกิจการ
กับบริษัท Mitsui E&S Holdings ซึ่งเปBนอู�ต�อเรือของรัฐบาลญี่ปุRน ที่สามารถต�อเรือพิฆาต เรือสํารวจ 
เรือลาดตระเวน และเรืออู�ยกพลขึ้นบก โดยในระยะหลังบริษัทดังกล�าวได�พัฒนาและสร�างยานผิวนํ้าไร�คนขับ
อัตโนมัติ (Autonomous Surface Vehicle: ASV) และยานใต�นํ้าไร�คนขับอัตโนมัติ (Autonomous 
Underwater Vehicle: AUV) ท้ังน้ี บริษัท MHI แถลงว�า การควบรวมกิจการน้ีจะเสริมความแข็งแกร�งให�กับ
บริษัท Mitsui E&S Shipbuilding ซึ่งเปBนบริษัทในเครือของบริษัท Mitsui E&S Holdings ท่ีมีจุดแข็งในการสร�าง
และซ�อมแซมเรือสํารวจ Oceanographic Survey Ship ของกระทรวงกลาโหมญี่ปุRน / Jane’s Defence 
Weekly – 29 มี.ค. 64 

 

ท่ีมาของภาพ: ITEA 
 

บริษัท BAE Systems Australia เพ่ิมเงินลงทุนด-านอาวุธความเร็วเหนือเสียง 
 เม่ือ 30 มี.ค. 64 บริษัท BAE Systems Australia ประกาศว�า บริษัทจะเพ่ิมเงินลงทุนในการพัฒนา 
ขีดความสามารถของอาวุธความเร็วเหนือเสียง โดยในช�วงทศวรรษที่ผ�านมา บริษัทฯ ได�ใช�เงินลงทุนมากกว�า 
8.4 ล�านดอลลาร�สหรัฐสําหรับการวิจัยและพัฒนาอาวุธความเร็วสูงและความเร็วเหนือเสียงร�วมกับหน�วยงาน
ด�านการทหาร ภาคอุตสาหกรรม และหน�วยงานด�านการศึกษาของออสเตรเลีย ซึ่งต�อจากน้ีเปBนระยะเวลา 4 ป� 
จะใช�งบประมาณป�ละ 3.82 ล�านดอลลาร�สหรัฐ ในการเร�งพัฒนาเทคโนโลยีดังกล�าวในโครงการ Project Javelin 
ทั้งนี้ ออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกามีความร�วมมือในเทคโนโลยีความเร็วเหนือเสียงในช�วง 15 ป� ที่ผ�านมา 
ภายใต�โครงการ Hypersonic International Flight Research Experimentation (HIFiRE) ซึ่งพัฒนา
ยานความเร็วเหนือเสียง (Hypersonic Scramjet) มอเตอร�จรวด อุปกรณ�ตรวจจับ และการผลิตวัสดุขั้นสูง / 
Jane’s Defence Weekly – 30 มี.ค. 64 



 

หน�าท่ี 5 ของ 8 หน�า 

 

 

ฝ<ายวิเคราะห*เทคโนโลยีปBองกันประเทศ 
สถาบันเทคโนโลยีปBองกนัประเทศ 

 

ท่ีมาของภาพ: NIDS 
 

ญี่ปุ<นให-ความสําคัญกับอาวุธที่ใช-ไมโครเวฟพลังงานสูงและอาวุธเลเซอร* 
สถาบัน National Institute for Defense Studies (NIDS) ภายใต�กระทรวงกลาโหมญี่ปุRน

ให�ความสําคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารขั้นสูง คือ ระบบไมโครเวฟพลังงานสูง และอาวุธเลเซอร� สําหรับ
การต�อต�านภัยคุกคามจากขีปนาวุธ โดยสามารถทําลายขีปนาวุธได�หลายลูกพร�อมกัน และมีค�าใช�จ�ายถูกกว�า 
หากเทียบกับเทคโนโลยีการสกัดกั้นขีปนาวุธท่ีมีอยู�ในป-จจุบัน ท้ังน้ี ญี่ปุRนมีระบบป�องกันขีปนาวุธ (Ballistic 
Missile Defence: BMD) แบบ Multi-Layered ซึ่งมีระบบ Aegis ท่ีใช�สกัดกั้นขีปนาวุธท่ีระดับความสูงมาก 
(Upper-Tier) และมีระบบป�องกันภัยทางอากาศ Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) ท่ีใช�สกัดกั้น
ขีปนาวุธท่ีความสูงระดับต่ํา (Land-Based) / Jane’s Defence Weekly – 29 มี.ค. 64 

 

ท่ีมาของภาพ: Wikipedia 
 

อินเดียและเกาหลีใต-จะขยายความรUวมมือด-านการทหารและอุตสาหกรรมปBองกันประเทศ 
 เม่ือ 26 มี.ค. 64 นาย Rajnath Singh รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหมของอินเดียและนาย Suh Wook 
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต�ตกลงจะขยายความร�วมมือด�านการทหารระหว�างกัน โดยจะส�งเสริม
การแลกเปล่ียนบุคลากร ความร�วมมือด�านการทหาร ด�านอวกาศ ความม่ันคงทางไซเบอร� ความร�วมมือทางทะเล 
การรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ และอุตสาหกรรมป�องกันประเทศ โดยเกาหลีใต�เสนอยุทโธปกรณ�ทางทหาร
ให�กับอินเดีย ได�แก� เรือกวาดทุ�นระเบิด และระบบป�องกันภัยทางอากาศแบบเคลื่อนที่ในตระกูล Biho ทั้งน้ี 
ท้ังสองฝRายให�ความสําคัญกับการส�งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคอินโดแปซิฟ�ก / Jane’s Defence 
Weekly – 29 มี.ค. 64 
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ตัวอย�างรูปภาพ ระบบจรวดหลายลํากล�องแบบ M270 (Wikipedia) 
 

รัฐบาลสหราชอาณาจักรเร่ิมโครงการปรับปรุงระบบจรวดหลายลํากล-อง 
รัฐบาลสหราชอาณาจักรเริ่มโครงการปรับปรุงจรวดหลายลํากล�องแบบ M270 ที่ใช�ในกองทัพบก 

โดยโครงการนี้มีกรอบระยะเวลาดําเนินการ 5 ป� และเปBนความร�วมมือกับกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา
ในการปรับปรุงส�วนประกอบกลไกท�อยิง รถยิง สายพานยางคอมโพสิต กล�องประจํารถ ระบบเรดาร� และสามารถ
ยิงจรวด US Precision Strike Missiles ที่มีพิสัยการยิง 499 กม. ได�ด�วย โดยทําการปรับปรุงที่โรงงาน
ของบริษัท Lockheed Martin ในรัฐอาร�แคนซัส จํานวน 44 ระบบ และภายหลังการปรับปรุงแล�ว ระบบดังกล�าว
จะใช�งานต�อไปได�ถึงป� พ.ศ. 2593 / Jane’s Defence Weekly – 1 เม.ย. 64 

 

ตัวอย�างรูปภาพ จรวด Spike (Wikipedia) 

World Defence News 
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กองทัพเยอรมนีจัดหาจรวด Spike เพ่ิมเติม 
กองทัพเยอรมนีทําการจัดหาจรวด Spike เพ่ิมเติมจํานวน 666 ระบบ พร�อมด�วยชุดแท�นยิงและระบบ

บังคับบัญชาจํานวน 82 ระบบ มูลค�า 88 ล�านยูโร สําหรับหน�วยทหารราบและหน�วยทหารราบยานเกราะ 
โดยจัดหาจากบริษัทร�วมทุน Eurospike ซึ่งเปBนบริษัทร�วมทุนระหว�าง Rafael กับ Rheinmetall และ Diehl 
ท้ังน้ี จรวด Spike รุ�น LR มีระยะยิง 4,000 ม. ส�วนรุ�น LR2 มีระยะยิง 5,500 ม. โดยก�อนหน�าน้ี สํานักงานกลาง
ด�านเทคโนโลยียุทโธปกรณ� สารสนเทศและสนับสนุนการรบ ได�จัดหาจรวดดังกล�าวมากกว�า 1,500 ระบบ 
พร�อมด�วยชุดควบคุมหลายร�อยระบบด�วย / Jane’s Defence Weekly – 1 เม.ย. 64 

 

รูปภาพแบบร�าง เรือบรรทุกเคร่ืองบิน PA-Ng (Naval Group) 
 

ฝร่ังเศสเร่ิมการออกแบบเรือบรรทุกเคร่ืองบินข้ันต-น 
กรมการจัดหายุทโธปกรณ�ของกระทรวงกลาโหมฝรั่งเศสประกาศว�า ได�ว�าจ�างบริษัท Naval Group 

เพ่ือการออกแบบเรือบรรทุกเคร่ืองบิน Porte-Avions de Nouvelle Génération (PA-Ng) โดยใช�ระยะเวลา
ประมาณ 2 ป� เพ่ือรวบรวมข�อมูลทางเทคนิค ท้ังน้ี เรือบรรทุกเคร่ืองบินน้ีเปBนเรือท่ีขับเคล่ือนด�วยพลังงาน
นิวเคลียร� มีระวางขับนํ้า 75,000 ตัน มีความยาว 300 ม. มีความเร็ว 27 นอต มีกําลังพล 2,000 นาย และ
สามารถบรรทุกเคร่ืองบิน Future Combat Air System (FCAS) ได� 30 ลํา โดยการออกแบบได�ดําเนินการ
เกี่ยวกับสถาป-ตยกรรมและการจัดส�วนงานการบริหารโครงการทางอุตสาหกรรม และการสร�างทางเลือก
ด�านความปลอดภัยสําหรับระบบขับเคล่ือนด�วยนิวเคลียร� ท่ีมีเตาปฏิกรณ�ท่ีได�มาจากสํานักงานคณะกรรมการ
ปรมาณูและพลังงานทางเลือกของฝร่ังเศส / Jane’s Defence Weekly – 30 มี.ค. 64 
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ท่ีมาของภาพ: Head-Tech 
 

บริษัท BAE Systems ได-ขายบริษัท Rokar ให-แกUบริษัท Elbit Systems ของอิสราเอล 
บริษัท BAE Systems ของสหราชอาณาจักรกําลังดําเนินการขายบริษัท Rokar ที่เชี่ยวชาญด�านระบบ

นําร�องและระบบนําวิถีให�กับบริษัท Elbit Systems ของอิสราเอล โดยบริษัท Rokar มีขีดความสามารถในการพัฒนา 
ผลิต ประกอบรวมระบบ สามารถสนับสนุนตัวรับระบบบอกตําแหน�งพิกัดหรือ GPS ขั้นสูง และระบบนําวิถี
สําหรับยุทโธปกรณ�ทางทหารท่ีหลากหลาย ไม�ว�าจะเปBนระบบทางบก ทางเรือ ทางอากาศ หรือในอวกาศ รวมท้ัง
จรวด กระสุนป]นใหญ� กระสุนป]นครก และต�อต�านการรบกวนสัญญาณได�ด�วย ท้ังน้ี บริษัท Rokar มีพนักงาน 
120 คน และมีมูลค�าบริษัท 16 ล�านดอลลาร�สหรัฐ / Jane’s Defence Industry – 31 มี.ค. 64 


