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เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช (Matichon) 

 

กองทัพเรือไทยจัดพิธีต%อนรับเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช 
กองทัพเรือไทยจัดพิธีต�อนรับเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช หมายเลขเรือ 741 ซึ่งเป9นเรือฟริเกตสมรรถนะสูง 

ต�อโดยบริษัท Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering หรือ DSME ของเกาหลีใต� พัฒนาจากเรือพิฆาต
ช้ัน Kwanggaeto the Great (KDX-I) ใช�มาตรฐานทางทหารของสหรัฐอเมริกา และกองทัพเรือเกาหลีใต�ในการ
ต�อเรือ สามารถปฏิบัติการรบได�ท้ัง 3 มิติ ท้ังผิวนํ้า ใต�น้ํา และทางอากาศ โดยเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชเข�าจอดท่ี
ท�าเรือจุกเสม็ดในวันท่ี 5 ม.ค. 62 และจัดพิธีต�อนรับในวันท่ี 7 ม.ค. 62 ท้ังน้ี ได�ทําพิธีรับมอบเรือ ณ อู�ต�อเรือ 
Okpo-Dong ของ DSME เม่ือวันท่ี 14 ธ.ค. 61 ท่ีผ�านมา / Royal Thai Navy – 7 ม.ค. 62 

 

 
ตัวอย�างภาพ เฮลิคอปเตอร�ลําเลียงขนาดกลาง Mil Mi-17 (Wikipedia) 
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กองทัพบกไทยรับมอบเฮลิคอปเตอร8ลําเลียงขนาดกลาง Mil Mi-17V-5 ‘Hip-H’ จํานวน 2 ลํา 
โดยลงนามสัญญาจัดหาเฮลิคอปเตอร�ลําเลียงขนาดกลาง Mil Mi-17V-5 ‘Hip-H’ กับรัสเซีย เม่ือ ธ.ค. 60 

และส�งมอบในช�วงกลางเดือน ธ.ค. 61 และนําเคร่ืองขึ้นบินคร้ังแรกในเดือน ม.ค. 62 ซึ่งเข�าประจําการในกองพัน
บินท่ี 41 กรมบิน ศูนย�การบินทหารบก ลพบุรี ซึ่งก�อนหน�าน้ีกองทัพบกไทยประจําการเฮลิคอปเตอร� Mi-17V-5 
จํานวนรวม 5 ลํา โดย 3 ลําแรกลงนามสัญญาจัดหาเม่ือ มี.ค. 51 และได�รับเม่ือเดือน มี.ค. 54 และอีก 2 ลํา ลง
นามสัญญาจัดหาเม่ือ ก.ค. 57 และได�รับเม่ือเดือน พ.ย. 58 / Jane’s – 9 ม.ค. 62 

 

 

เรือดํานํ้า KRI Nagapasa (Wikipedia) 
 

กระทรวงกลาโหมอินโดนีเซียเจรจากับอูQตQอเรือ DSME สําหรับเรือดําน้ําเพ่ิมเติม 3 ลํา 
กระทรวงกลาโหมอินโดนีเซียอยู�ระหว�างการเจรจากับ PT PAL รัฐวิสาหกิจอินโดนีเซีย และ DSME 

เกาหลีใต� เพ่ือจัดหาเรือดํานํ้าโจมตีดีเซลไฟฟ�า (SSK) แบบ DSME 1400 หรือ Type 209/1400 เพ่ิมเติม 3 ลํา 
ให�กับกองทัพเรืออินโดนีเซีย ท้ังน้ี เรือดํานํ้าล็อตแรกจํานวน 3 ลํา ได�ส�งมอบให�กับกองทัพเรืออินโดนีเซียแล�ว 2 
ลํา ต�อโดย DSME คือ KRI Nagapasa 403 เม่ือ ส.ค. 60 และ KRI Ardadedali 404 เม่ือ พ.ค. 61 ส�วนเรือลําท่ี 
3 อยู�ระหว�างรอปล�อยเรือลงนํ้าท่ีอู�ต�อเรือ PT PAL คือ KRI Alugoro 405 / Jane’s 360 – 11 ม.ค. 62 

 

 

เฮลิคอปเตอร�อเนกประสงค� H225M (Airbus) 
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กองทัพอากาศอินโดนีเซียจัดหาเฮลิคอปเตอร8 H225M เพ่ิมเติมจํานวน 8 ลํา 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถให�กับฝูงบินเฮลิคอปเตอร�ค�นหาและกู�ภัยในพ้ืนท่ีการรบ (CSAR) โดยมีข�อตกลง

ให�ทําการประกอบใหม� และติดตั้งอุปกรณ�โดยสมบูรณ� ท่ีโรงงานอากาศยานของ PTDI ในเมืองบันดุง อินโดนีเซีย 
เฮลิคอปเตอร�เพ่ิมเติมใหม�น้ีจะเข�าประจําการในฝูงบินเฮลิคอปเตอร� H225M ของกองทัพอากาศอินเดีย ท่ีมีอยู�
เดิม 6 ลํา เพ่ือปฏิบัติภารกิจการค�นหาและกู�ภัยการรบ ท้ังน้ี PTDI เป9นผู�ผลิตหลักในส�วนของลําตัว และโครงสร�าง
อากาศยานหลัก / Airbus – 10 ม.ค. 62 

 

 

หนQวยงาน DAPA เกาหลีใต%เสนอแนวทางการจัดการทรัพย8สินทางปYญญาทางการทหาร 
 เม่ือ 11 ม.ค. 62 หน�วยงาน Defense Acquisition Program Administration หรือ DAPA แถลงว�า 
แนวทางการจัดการทรัพย�สินทางป}ญญา (Intellectual Property หรือ IP) น้ี มีวัตถุประสงค�เพ่ือกระตุ�นความ
เป9นหุ�นส�วนทางเทคโนโลยีระหว�าง DAPA และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) ในด�านอุตสาหกรรม
ป�องกันประเทศ และเป9นการเสริมสร�างความคุ�มครองเทคโนโลยีทางการทหารในภายในประเทศ โดยจะจัดการ
ทรัพย�สินทางป}ญญาอย�างเป9นระบบ เช�น การระบุ IP การลงทะเบียนและการจัดการ IP เป9นต�น / Jane’s 360 – 
11 ม.ค. 62 
 

 

ตัวอย�างภาพ 9M113 Konkurs Missile (Wikipedia) 
 

กองทัพบกอินเดียจัดหาระบบอาวุธนําวิถีตQอต%านรถถัง ATGW  
 เม่ือ 8 ม.ค. 62 บริษัท Bharat Dynamics Limited หรือ BDL ของอินเดียประกาศว�า ได�รับสัญญาจาก
กองทัพบกอินเดียมูลค�า 108 ล�านดอลลาร�สหรัฐ เพ่ือจัดหาระบบอาวุธนําวิถีต�อต�านรถถัง Anti-tank Guided 
Waspon System (ATGW) รุ�น Konkurs โดยไม�เป�ดเผยจํานวน ซึ่งจะทําการผลิตในรัฐเตลังคานาของอินเดีย 
ภายใต�ความร�วมมือทางด�านเทคนิคจากรัสเซีย การจัดหาคร้ังน้ี คาดว�าจะนําไปใช�ในกองพันทหารราบของอินเดีย 
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โดยก�อนหน�าน้ีมีความต�องการลูกจรวดมากถึง 68,000 นัด และแท�นยิงมากกว�า 2,000 กระบอก / Jane’s 360 
– 10 ม.ค. 62 
 

 

3 วิธีปกป;องยุทโธปกรณ8ของ ทร.สหรัฐฯ จากการโจมตีทางไซเบอร8 
ทร.สหรัฐฯ มีความประสงค�จะสนับสนุนโครงการวิจัยถึง 36 หัวข�อเร่ือง เพ่ือช�วยปกป�องยุทโธปกรณ�ของ 

ทร.สหรัฐฯ จากการโจมตีทางไซเบอร� ซึ่งเป9นผลสืบเน่ืองมาจากรายงานของผู�ตรวจการแผ�นดินท่ีค�นพบว�าบางส�วน
ในแพนตากอน ไม�ปฏิบัติตามกฎการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร�ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือปกป�องระบบจรวดขีปนาวุธ
ซึ่งมีมูลค�าราว 1.66 ล�านล�านดอลลาร�สหรัฐ แพนตากอนจึงถูกส่ังโดยสภาคองเกรสให�เร�งแก�ป}ญหาจุดอ�อนด�าน
ความปลอดภัยทางไซเบอร� ท้ังน้ี ทร.สหรัฐฯ มีความสนใจในหัวข�อการวิจัยหลัก 3 หัวข�อดังต�อไปน้ี Dynamic 
Reconfiguration, Deception Tactics และ Artificial Intelligence / Fifthdomain – 6 ม.ค. 62 

 

 

ตัวอย�างภาพ เคร่ืองบินเติมนํ้ามันกลางอากาศ KC-46 (Wikipedia) 
 

กองทัพอากาศสหรัฐอเมริการับมอบเคร่ืองบินเติมน้ํามันกลางอากาศ KC-46A Pegasus ลําแรก 
 เม่ือ 10 ม.ค. 62 กองทัพอากาศสหรัฐฯ รับมอบเคร่ืองบินเติมนํ้ามันกลางอากาศ KC-46A Pegasus ลํา
แรก ณ ฐานทัพอากาศ McConnell ในรัฐแคนซัส โดยมีกําหนดการทดสอบและประเมินผลการทํางานเบ้ืองต�น 
(IOT&E) ในช�วงเดือน มี.ค. – พ.ค. 62 บริษัท Boeing แจ�งว�าเคร่ืองบินท่ีเหลืออีก 4 ลํา คาดว�าจะทยอยส�งมอบ
ทุก ๆ 3 เดือน โดยเร่ิมในเดือน ก.พ. 62 ส�งไปท่ีฐานทัพอากาศ Altus รัฐโอคลาโฮมา สําหรับการปฏิบัติการและ
ฝ�กบิน / Jane’s 360 – 11 ม.ค. 62 

 

DARPA วางแผนให% AI เข%าใจเหตุการณ8ที่เกิดข้ึนบนโลก 
กห.สหรัฐฯ หวังว�าจะสร�างให�ป}ญญาประดิษฐ� (AI) สามารถเข�าใจถึงความซับซ�อนของเหตุการณ�ท่ีเกิดขึ้น

บนโลกได� หน�วยรับผิดชอบโครงการวิจัยขั้นสูงเพ่ือความม่ันคง กําลังเสาะแสวงหาข�อเสนอโครงการ เพ่ือพัฒนา
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ระบบกึ่งอัตโนมัติ เพ่ือให�การบ�งช้ีและเช่ือมโยงข�อมูลจากเหตุการณ�ต�าง ๆ ท่ีดูเหมือนว�าจะไม�มีส�วนเกี่ยวข�องกัน
รอบโลกให�สามารถนํามาเช่ือมต�อหาความสัมพันธ�กันได� DARPA เรียกโครงการน้ีว�า Knowledge-directed 
Artificial Intelligence Reasoning Over Schemas หรือ KAIROS มีจุดประสงค�เพ่ือให� AI สามารถเข�าใจ
เหตุการณ�ตามหลักฐาน หลักการและเหตุผล เพ่ือให� AI สามารถวิเคราะห�และคาดคะเนผลลัพธ�ท่ีจะเกิดขึ้นได� / 
C4isrnet – 6 ม.ค. 62 

 

 

ตัวอย�างภาพ รถถังหลัก T-14 Armata (Wikipedia) 
 

รัสเซียเร่ิมทดสอบรถถังหลัก T-14 Armata ภายในปl 62 
กรุงมอสโก กห.รัสเซียแถลงประกาศเม่ือ 30 ธ.ค. 61 ว�ารัสเซียจะเร่ิมทดสอบรถถังหลัก (Main Battle 

Tank) ช่ือรุ�น T-14 Armata ซึ่งเป9นรถถังหลักเจนเนอเรช่ันท่ี 3 ในระหว�างป� 62 โดยบริษัท Uralvagonzavod 
(VUZ) เป9นผู�ผลิตรถถังให�รัสเซีย ได�ตั้งเป�าหมายท่ีจะผลิต T-14 Armata จํานวน 132 คัน และกองกําลังภาคพ้ืน
รัสเซียจะได�รับ T-14 จํานวน 100 คัน ภายในป� 65 รถถังหลัก T-14 ชุดแรก (ไม�ระบุจํานวน) จะเข�าปฏิบัติการ
กับกรมรถถังท่ี 1 กองทหารรักษาความปลอดภัยท่ี 2 ซึ่งประจําการในพ้ืนท่ีกรุงมอสโกและเขตทางตะวันตกของ
รัสเซีย / Militaryaerospace – 7 ม.ค. 62 

 

 

ตัวอย�างภาพ จรวดร�อน Kalibr (Wikipedia) 
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รัสเซียกําลังพัฒนาจรวดรQอน Kalibr-M พิสัยไกลรุQนใหมQ 
 มีรายงานเม่ือ 8 ม.ค. 62 ว�ารัสเซียกําลังพัฒนาจรวดร�อน ยิงจากเรือรบ Kalibr-M พิสัยไกลรุ�นใหม� ยิงได�
ไกลถึง 4,500 กม. เป9นโครงการพัฒนาท่ีใช�ช่ือว�า The State Armaments Programme (GPV) ระยะเวลา
โครงการอยู�ระหว�างป� 62 - 70 โดยจะส�งมอบจรวดร�อน Kalibr-M ให�กับกองทัพเรือรัสเซียภายในป� 70 ท้ังน้ี 
จรวดร�อน Kalibr-M มีขนาดใหญ�กว�าท่ีมีประจําการอยู� มีนํ้าหนักเกือบ 1 ตัน โดยสามารถบรรจุหัวรบท่ัวไปหรือ
หัวรบนิวเคลียร�สําหรับการโจมตีภาคพ้ืนดิน / Jane’s 360 – 11 ม.ค. 62 

 

 

ตัวอย�างภาพ เคร่ืองบินขับไล� F-35 (Wikipedia) 
 

ผบ.สูงสุดอังกฤษแจ%งวQาเคร่ืองบินขับไลQ F-35 พร%อมปฏิบัติภารกิจ 
กรุงลอนดอน หลังจากท่ีเลขาธิการความม่ันคง นายเกวิน วิลเลียมสัน ได�ทําการตรวจเย่ียมท่ีฐานบินแห�ง

ใหม� อังกฤษได�ประกาศว�าฝูงบิน F-35B Lighting Fighter มีศักยภาพความพร�อมเบ้ืองต�นเพ่ือการปฏิบัติภารกิจ 
ในป}จจุบันอังกฤษมีเคร่ืองบินขับไล� F-35B อยู� 16 เคร่ือง โดยประจําการอยู�ในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา เม่ือ
ปลายป� 61 รัฐบาลอังกฤษได�ส่ังซื้อเคร่ืองบินขับไล� F-35B เพ่ิมเติมอีก 17 เคร่ือง โดยจะได�รับการส�งมอบระหว�าง
ป� 63 - 65 เคร่ืองบินขับไล� F-35 ของอังกฤษในป}จจุบันติดตั้งอาวุธ Paveway Precision-guided Bomb และ 
ASRAM and AMRAAM air-to-air Missiles แต�อังกฤษก็มีแผนการท่ีจะอัพเกรดเพ่ิมอํานาจการโจมตีและการ
ป�องกันตัวให�สูงขึ้น / Defense News – 10 ม.ค. 62 
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ตัวอย�างภาพ อากาศยานไร�คนขับติดอาวุธ Neuron (Wikipedia) 
 

ฝร่ังเศสทําการทดสอบคุณสมบัติการตรวจจับได%ยากของอากาศยานไร%คนขับติดอาวุธ Neuron 
 เม่ือ 4 ม.ค. 62 หน�วยงาน Direction Générale de l'armement (DGA) ของฝร่ังเศสประกาศว�า ได�ทํา
การทดสอบคุณสมบัติการตรวจจับได�ยาก (Low Visibility Test) คร้ังท่ี 4 ของอากาศยานไร�คนขับติดอาวุธ
Neuron (UCAV) ณ ฐานทัพอากาศ Istres ทดสอบอุปกรณ�การตรวจจับ ร�วมกับการปฏิบัติงานต�าง ๆ โดยคร้ังน้ี 
เป9นการศึกษาระบบ Neuron Against Airborne Sensor ระบบเรดาร�ภาคพ้ืน และ Shipborne System เพ่ือ
ประเมินการทํางานของอุปกรณ�ตรวจจับของเคร่ืองบิน พร�อมท้ังช�วยให�กองกําลังติดอาวุธทดสอบการประเมิน
ความสามารถในการตรวจจับอากาศยานไร�คนขับติดอาวุธท่ีมีคุณสมบัติการตรวจจับได�ยาก ซึ่งเป9นภัยคุกคามใน
อนาคต / Jane’s 360 – 8 ม.ค. 62 


