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ตัวอยางรูปภาพ รถเกราะลอยาง V-150 (ซาย) (กองพลนาวิกโยธิน)
รถเกราะลอยาง V-150 4X4 ของนาวิกโยธินไทยติดตั้งป3อมป5น RCWS ใหม;
เมื่อ 28 ก.พ. 62 พล.ร.ต.มงคล ประยูรศุข ผบ.กองพลนาวิกโยธิน หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน รวมพิธี
เป7ดการฝ9กกองทัพเรือ ประจําป< 2562 ณ เรือหลวงอางทอง ทาเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี
พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ ผบ.ทร. เปAนประธานในพิธี โดยมีการจัดกําลังทั้งกรมทหารราบ กรมทหารปDนใหญ กองพัน
ลาดตระเวน กรมสนับสนุน กองพันทหารชาง กองพันทหารสื่อสาร กองพันรถสะเทินน้ําสะเทินบก AAV7 และ
กองพันรถถัง เปAนตน ชุดภาพถายในพิธีเป7ดการฝ9กแสดงใหเห็นรถเกราะลอยาง Cadillac Gage V-150
Commando 4x4 กองรอยยานเกราะ กองพันรถถัง กองพลนาวิกโยธิน ติดตั้งปอมปDน ควบคุมระยะไกล
Remote Controlled Weapon Station (RCWS) แบบใหม เปAนปDนกลหนัก M2 ขนาด 0.50 cal ตระกูล
WAVE Systems / กองพลนาวิกโยธิน, Aagth1 – 28 ก.พ. 62

ตัวอยางรูปภาพ เครื่องบินรบ F-35 (Wikipedia)
หนาที่ 1 ของ 8 หนา

ฝ?ายวิเคราะหAเทคโนโลยีป3องกันประเทศ
สถาบันเทคโนโลยีป3องกันประเทศ (องคAการมหาชน)

สิงคโปรAตองการจัดหาเครื่องบินรบ F-35
สิงคโปรกําลังจัดหาเครื่องบินรบ F-35 จํานวน 4 ลํา จากสหรัฐอเมริกา และอาจจัดหาเพิ่มอีก 8 ลํา
เพื่อใหครบจํานวนสําหรับ 1 ฝูงบิน สิงคโปรตัดสินใจเลือก F-35 จาก Lockheed Martin แทนที่จะเปAนเครื่องบิน
รบคูแขงจากยุโรปหรือจีน ราคาเครื่องบินรบ F-35 อยูระหวาง 90 - 115 ลานดอลลารสหรัฐ ตอ 1 ลํา และราคา
กําลังลดลงมาเปAนระยะ ๆ เนื่องจากมีคําสั่งซื้อจากทั่วโลกเปAนจํานวนมาก รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
สิงคโปร นาย Ng Eng Hen กลาววา การจัดหาเครื่องบินรบ F-35 ในครั้งนี้ สิงคโปรไดรับการสนับสนุนจากสวน
บริหารราชการสหรัฐฯ (U.S. Administration และ The Department of Defense) ทั้งนี้ Letter of Request
ของสิงคโปรตองไดรับการอนุมัติจากสภาคองเกรสเสียกอน โดยสิงคโปรไดใชเวลาหลายป<ที่ผานมา เพื่อประเมินวา
เครื่องบินรบรุนใดควรเขามาทดแทนเครื่องบินรบ F-16 ที่จะครบกําหนดปลดประจําการในป< 73 / Reuters –
1 มี.ค. 62
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ตัวอยางรูปภาพ รถเกราะสายพาน HIFV (CCTV News)
จีนเปNดเผยแนวคิดสรางรถเกราะสายพาน HIFV โมเดลใหม;
บริษัท Norinco ของจีนเป7ดเผยแนวคิดที่จะสรางรถเกราะสายพานโมเดลใหมแบบ Heavy Infantry
Fighting Vehicle : HIFV (ที่มีพื้นฐานมาจากรถถังหลัก VT4) ในงาน IDEX 2019 จัดขึ้นที่เมืองอาบูดาบี สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส ระหวางวันที่ 17 - 21 ก.พ. 62 โดยตัวอยาง HIFV ที่ถูกแสดงในงาน IDEX 2019 มีลักษณะเดน
คือ เครื่องยนตถูกยายมาอยูดานหนา เพื่อใหมีพื้นที่วางดานหลังสําหรับใหกําลังพลเขาและออกจากตัวรถได
สะดวก อาวุธที่ติดตั้งตามที่จัดแสดง ไดแก ปอมปDน ZBD-04A IFV ที่เลียนแบบมาจากปอมปDน BMP-3 IFV ของ
สหภาพโซเวียต ปDนแรงดันต่ํา (Low-pressure Gun) ขนาด 100 มม และปDนใหญ .30 มม โครงการสราง .HIFV
โมเดลใหมนี้อาจไดรับการเดินหนาตอไป ถาหากวามีประเทศลูกคาสนใจที่จะสั่งซื้อ / Jane’s 360 – 25 ก.พ. 62
หนาที่ 2 ของ 8 หนา

ฝ?ายวิเคราะหAเทคโนโลยีป3องกันประเทศ
สถาบันเทคโนโลยีป3องกันประเทศ (องคAการมหาชน)

ตัวอยางรูปภาพ จรวดรอน BrahMos-A (Livefistdefence)
จรวดร;อน BrahMos-A จะเขาประจําการในกองทัพอากาศอินเดียในช;วงตนปZ 63
จรวดรอน BrahMos-A พัฒนาโดยบริษัท BrahMos Aerospace ซึ่งเปAนบริษัทรวมทุนระหวาง
สถาบันวิจัยและพัฒนากลาโหมของอินเดีย และหนวยงาน Federal State Unitary Enterprise NPO
Mashinostroyenia ของรัสเซีย จะเขาประจําการในกองทัพอากาศอินเดียในชวงตนป< 63 เจาหนาที่ของบริษัทฯ
กลาวในงาน Aero India 2019 ที่จัดขึ้นที่เมืองบังคาลอร ประเทศอินเดีย ระหวางวันที่ 20 – 24 ก.พ. 62 โดยมี
กําหนดการทดสอบขั้นสุดทายเพื่อรับใบรับรอง ในชวงไตรมาสที่ 3 ของป< 62 นับเปAนระยะเวลากวา 20 เดือน
หลังจากที่ทําการทดสอบยิงครั้งแรก โดยภายในสิ้นป< 62 จะมีการทดสอบยิงจรวดรอน BrahMos-A หัวรบขนาด
300 กก. จากเครื่องบินขับไลอเนกประสงค Sukhoi Su-30MKI ไปยังเปาหมายที่ระยะ 290 กม. ดวย / Janes’
360 – 25 ก.พ. 62

ตัวอยางรูปภาพ เครื่องบินรบ Mig-21 (Wikipedia)
ปากีสถานยิงเครื่องบินรบ Mig-21 ของอินเดียตก
เมื่อ 26 ก.พ.62 อินเดียสูญเสียเครื่องบินรบ Mig-21 จํานวน 2 เครื่อง โฆษกกองทัพบกปากีสถานระบุวา
เครื่องบินรบหนึ่งในสองเครื่องของอินเดียตกลงภายในเขตแดนของปากีสถาน และไดจับกุมตัวนักบินไวแลว โดย
กอนหนานี้อินเดียยังไมไดยืนยันขอมูลดังกลาว แตทายที่สุดก็ออกมายอมรับวา เครื่องบินรบของอินเดียถูกยิงตก
หนึ่งเครื่อง และนักบินหายตัวไปหนึ่งคน นอกจากนี้ ยังมีการยิงตอสูกันขามเสนแบงเขตหยุดยิง ทําใหพลเรือนชาว
ปากีสถานเสียชีวิต 4 คน และไดรับบาดเจ็บอีก 10 คน ในขณะที่ฝhายอินเดียนั้น เจาหนาที่ระบุวา มีทหารไดรับ
หนาที่ 3 ของ 8 หนา

ฝ?ายวิเคราะหAเทคโนโลยีป3องกันประเทศ
สถาบันเทคโนโลยีป3องกันประเทศ (องคAการมหาชน)
บาดเจ็บ 5 คน และลาสุดเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 62 นักบินรบอินเดีย น.ท. Abhinandan Varthaman ไดรับการปลอย
ตัวกลับอินเดีย โดยเขาไดรับการตอนรับเยี่ยงวีรบุรุษ / BBC News – 27 ก.พ. 62

ตัวอยางรูปภาพ เฮลิคอปเตอรขนาดเบาขั้นสูง Dhruv MK III (Rediff News)
กองทัพบกอินเดียรับมอบเฮลิคอปเตอรAขนาดเบาขั้นสูงล็อตแรก
เมื่อ 22 ก.พ. 62 บริษัท Hindustan Aeronautics Limited หรือ HAL สงมอบเฮลิคอปเตอรขนาดเบา
ขั้นสูง (Advance Light Helicopters : ALH) Dhruv MK III ล็อตแรกจํานวน 3 ลํา จากทั้งหมด 22 ลํา ใหกับ
กองทัพบกอินเดียตรงตามกําหนด โดยสงมอบในงาน Aero India 2019 ทั้งนี้ บริษัทฯ ผลิตเฮลิคอปเตอรเสร็จ
แลว 19 ลํา จากทั้งหมด 22 ลํา และจะทยอยสงมอบใหกับกองทัพบกอินเดียตอไป การสงมอบครั้งนี้ อยูในสัญญา
การจัดหาเฮลิคอปเตอรที่ลงนามเดือน ส.ค. 60 โดยมีรายการจัดหาเฮลิคอปเตอรทั้งหมด 40 ลํา แบงเปAน MK III
ALH 22 ลํา และ MK IV ALH Rudra จํานวน 18 ลํา / Jane’s 360 – 25 ก.พ. 62

ตัวอยางรูปภาพ เฮลิคอปเตอร Bell 407 (Wikipedia)
บริษัท Bell และ Leonardo แข;งขันยื่นขอเสนอจัดหาเฮลิคอปเตอรAสําหรับ Special Force ออสเตรเลีย
อางอิ งตามรายละเอี ยดความตองการจากกระทรวงกลาโหมออสเตรเลีย บริษัท Bell และบริษั ท
Leonardo ยื่นขอเสนอเพื่อเขาแขงขันประมูลการจัดหาเฮลิคอปเตอรสําหรับภารกิจของ Special Force ของ
ออสเตรเลีย ทั้งนี้ เจาหนาที่ของ Bell แจงตอ Jane’s ในงาน Avalon Airshow 2019 เมื่อ 27 ก.พ. 62 วา
บริษัท Bell เสนอเฮลิคอปเตอร 2 รุน คือ เฮลิคอปเตอร Bell 407 แบบ 1 เครื่องยนต และเฮลิคอปเตอร Bell
429 แบบ 2 เครื่องยนต โดยบริษัท Bell จะมีความรวมมือกับบริษัทอากาศยานทองถิ่น Hawker Pacific และให
หนาที่ 4 ของ 8 หนา

ฝ?ายวิเคราะหAเทคโนโลยีป3องกันประเทศ
สถาบันเทคโนโลยีป3องกันประเทศ (องคAการมหาชน)
เปAน Prime Contractor สนับสนุนการบริการดูแลรักษา ซอมบํารุง และซอมคืนสภาพ (MRO) ในอนาคตจะ
สนับ สนุน การใหบริ การดัด แปลงแพลตฟอรมแกลูก คาดวย ทางดานบริษั ท Leonardo ยื นยัน วาไดเสนอ
เฮลิคอปเตอรแบบ 3 เครื่องยนตทั้งหมด 3 โมเดล ไดแก AW109, AW159 และ AW169 / Jane’s 360 – 27
ก.พ. 62

ตัวอยางรูปภาพ คูบินอากาศยานไรคนขับ ATS (Boeing-Saab)
บริษัท Boeing ของสหรัฐอเมริกาเปNดตัวระบบอากาศยานไรคนขับแบบคู;บิน Airpower Teaming System
บริษัท Boeing Australia สาขาออสเตรเลียเป7ดตัวแบบจําลองระบบอากาศยานไรคนขับขนาดเทาของ
จริงแบบใหมที่เรียกวา Airpower Teaming System (ATS) ออกแบบมาเปAนคูบิน (Loyal Wingman) รวมไป
กับเครื่องบินขับไลยุคที่ 4 และ 5 ในงาน Avalon Airshow 2019 ที่ออสเตรเลีย ระหวาง 26 ก.พ. - 3 มี.ค. 62
โดยบริษัท Boeing ของสหรัฐฯ และออสเตรเลียจะสรางอากาศยานไรคนขับตนแบบสาธิตเรียกวา โครงการ
Loyal Wingman-Advanced Development Programme มีจุดประสงคเพื่อนําไปสูการเรียนรูที่สําคัญในการ
ผลิต Boeing Airpower Teaming System ซึ่งเปAนเครื่องตนแบบแรกที่ออกแบบและสรางนอกสหรัฐฯ และมี
แผนจะสรางเครื่องตนแบบจํานวน 3 ลํา มีความยาว 11.7 ม. พิสัยบินมากกวา 2,000 ไมลทะเล สนับสนุนการ
ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ การตรวจจั บ ขาวกรอง ตรวจการณ ลาดตระเวน และมี ค วามสามารถในการทํ า สงคราม
อิเล็กทรอนิกส / Flightglobal – 26 ก.พ. 62
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ตัวอยางรูปภาพ การซอมรบภายใตรหัส Dong Maeng (AFP-Yonhap)
หนาที่ 5 ของ 8 หนา

ฝ?ายวิเคราะหAเทคโนโลยีป3องกันประเทศ
สถาบันเทคโนโลยีป3องกันประเทศ (องคAการมหาชน)

สหรัฐอเมริกาและเกาหลีใตจัดการซอมรบร;วมภายใตรหัส Dong Maeng ระหว;าง 4 – 12 มี.ค. 62
กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใตแถลงวา กําลังเตรียมจัดการซอมรบรวมภายใตรหัส "Dong
Maeng” ระหวางวันที่ 4 – 12 มี.ค. 62 เปAนการซอมรบขนาดเล็กที่เนนยุทธวิธี และปรับรูปแบบจากการซอมรบ
ขนาดใหญภายใตรหัส “Foal Eagle” และ “Key Resolve” ซึ่งเปAนการใชแนวทางการทูตในการปลดอาวุธ
นิวเคลียรของเกาหลีเหนือ ภายหลังจากการประชุมสุดยอดระหวางประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปŒ ของสหรัฐฯ และ
นายคิม จ็อง-อึน ผูนําสูงสุดของเกาหลีเหนือ ครั้งที่ 2 ที่เวียดนาม เมื่อ 27 – 28 ก.พ. 62 ซึ่งยังไมบรรลุขอตกลง
การปลดอาวุธนิวเคลียรของเกาหลีเหนือ โดยกอนหนานี้ประธานาธิบดีทรัมปŒ ออกมาปฏิเสธการถอนกองกําลัง
ทหารสหรัฐฯ จํานวน 28,500 คน ออกจากเกาหลีใต เพื่อปองกันการรุกรานจากเกาหลีเหนือ / Xinhua – 3 มี.ค.
62

ตัวอยางรูปภาพ ระบบอาวุธนําวิถีตอตานรถถัง Spkie LR2 (Eurospike)
บริษัท Rafael สราง Joint Venture กับบริษัท Varley ออสเตรเลีย
หลังจากที่บริษัท Rafael Advanced Defence Systems ของอิสราเอลประสบความสําเร็จในการ
สนับสนุนระบบอาวุธนําวิถีตอตานรถถัง Spike LR2 ใหกับกองทัพออสเตรเลียเมื่อป< 61 อีกทั้ง ออสเตรเลียยังมี
แผนการเพิ่มศักยภาพทางทหารอยางตอเนื่อง โดยในงาน Avalon Airshow 2019 ที่จัดขึ้นใกลกรุงเมลเบิรน
ระหวางวันที่ 26 ก.พ. – 3 มี.ค. 62 บริษัท Rafael และบริษัท Varley ของออสเตรเลีย ตกลงจัดตั้ง Joint
Venture รวมกันภายใตชื่อ Varley Rafael Australia (VRA) เพื่อสรางและสงมอบ Spike LR2 ซึ่งจะถูกนําไป
ประกอบรวมกับยานเกราะลอยาง 8x8 Rheinmetall Boxer ในโครงการ Land 400 Phase 2 ของออสเตรเลีย
นอกจากนี้ Rafael ยังไดระบุดวยวาการเพิ่มศักยภาพทางทหารของออสเตรเลีย และโอกาสขยายการตลาดของ
Rafael เองนั้น จะเปAนเทคโนโลยีในสวนที่เกี่ยวของกับระบบ Air และ C4I ซึ่งประกอบดวยลูกระเบิดนําวิถี SPICE
1000 และระบบสื่อสาร BNET / Jane’s 360 – 24 ก.พ. 62

หนาที่ 6 ของ 8 หนา

ฝ?ายวิเคราะหAเทคโนโลยีป3องกันประเทศ
สถาบันเทคโนโลยีป3องกันประเทศ (องคAการมหาชน)
สหรัฐอเมริกาประเมินขีดความสามารถทางทหารของรัสเซียและจีนจะเพิ่มขึ้นสูงสุดภายในปZ 71 และปZ 73
นาย Mark Esper เจาหนาที่ระดับสูงของกองทัพบกสหรัฐฯ เป7ดเผยวา สหรัฐฯ ไดประเมินขีด
ความสามารถทางทหารของกองทัพรัสเซียและจีนวา จะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นสูงสุดภายในป< 71 และป< 73 ตามลําดับ
สงผลให กองทัพบกสหรัฐฯ ตองมุงเนนการลงทุนดานการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพใหมากขึ้นจาก
ป•จจุบัน เพื่อเตรียมรับมือกับภัยคุกคามทางทหารจากทั้ง 2 ประเทศ และตองพิจารณาจัดลําดับความสําคัญใน
โครงการตาง ๆ ของกองทัพประจําป< 62 ซึ่งไดรับการอนุมัติงบประมาณ 182,000 ลานดอลลารสหรัฐ โดยจะให
ความสําคัญกับโครงการปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพใหทันสมัย การจัดหา และพัฒนาระบบ
ขีปนาวุธที่มีวิถีการยิงระยะไกลและแมนยํา รวมถึงการจัดหาอากาศยาน และระบบปองกันขีปนาวุธที่มีศักยภาพ
มากขึ้น / Reuters – 27 ก.พ. 62

ตัวอยางรูปภาพ อากาศยานไรคนขับ Zephyr (Airbus)
อากาศยานไรคนขับ Zephyr กําลังจะทําสถิติโลกใหม;
เมื่อ 28 ก.พ. 62 หัวหนาฝhายขายของบริษัท Airbus Defence and Space หรือ DS กลาววา อากาศ
ยานไรคนขับ Zephyr กําลังจะทําสถิติโลกในการบินไดนานกวา 100 วัน โดยไมมีการเติมเชื้อเพลิงใหม โดยกอน
หนานี้ อากาศยานไรคนขับรุน Zpehyr S สามารถบินไดนานที่สุด 25 วัน 23 ชม. เหนือรัฐแอริโซนา ในเดือน
ส.ค. 61 ทั้งนี้ อากาศยานไรคนขับ Zpehry ใชพลังงานแสงอาทิตยเปAนตัวขับเคลื่อน มีน้ําหนัก 75 กก. ความยาว
ป<กกาง 25 ม. ออกแบบมาใหสามารถปฏิบัติภารกิจที่ระดับความสูงกวา 70,000 ฟุต เพื่อหลีกเลี่ยงสภาพอากาศ
แปรปรวน และเสนทางคมนาคมทางอากาศ โดยติดตั้งอุปกรณสื่อสารแบบ Line of Sight และกลองวิดีโอ
อินฟราเรดคุณภาพสูง / Jane’s 360 – 28 ก.พ. 62

หนาที่ 7 ของ 8 หนา

ฝ?ายวิเคราะหAเทคโนโลยีป3องกันประเทศ
สถาบันเทคโนโลยีป3องกันประเทศ (องคAการมหาชน)

ตัวอยางรูปภาพ เฮลิคอปเตอรโจมตี HH-60W (Lockheedmartin)
เฮลิคอปเตอรAโจมตี HH-60W ของบริษัท Sikorsky เตรียมขึ้นบินครั้งแรก
เมื่อ 27 ก.พ. 62 บริษัท Sikorsky ประกาศวา เฮลิคอปเตอรโจมตี HH-60W Combat Rescur
Helicopters (CRH) จํานวน 2 ลําแรกของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา เตรียมขึ้นบินครั้งแรกในอีกไมกี่เดือน
ขางหนา ซึ่งขณะนี้ไดประกอบเสร็จสมบูรณแลว ณ โรงงานในรัฐฟลอริดา ทั้งนี้ เฮลิคอปเตอรทั้ง 2 ลํา ไดผานการ
ทดสอบความพรอมเรียบรอยแลวในเดือน ต.ค. 61 ที่ผานมา โดยทีมทดสอบบินเตรียมติดตั้งเครื่องมือ และ
ทดสอบ Groung Run Testing สําหรับการทดสอบบินของเฮลิคอปเตอรทั้ง 2 ลํา / Jane’s 360 – 28 ก.พ. 62

ตัวอยางรูปภาพ เรือฟริเกต ชั้น M (DMO)
บริษัท Thales และหน;วยงาน DMO ของเนเธอรAแลนดAกําลังพัฒนาระบบ AWWS สําหรับเรือฟริเกต
เมื่อ 28 ก.พ. 62 บริษัท Thales และหนวยงาน Netherlands Defence Materiel Organisation
(DMO) ของเนเธอรแลนด ประกาศวากําลังพัฒนาระบบ Above Water Warfare System (AWWS) สําหรับ
เรือฟริเกต ชั้น M ของกองทัพเรือเนเธอรแลนด และกองทัพเรือเบลเยียม โดยระบบ AWWS นั้นไดเริ่มพัฒนามา
ตั้งแตป< 61 ซึ่งเรือฟริเกต ชั้น M เปAนเรือยุคใหม ที่จะเขาประจําการไดในป< 68 ซึ่งเมื่อติดตั้งระบบ AWWS แลว
จะทําใหมีศักยภาพในการทําสงครามตอตานเรือดําน้ํา และมีขีดความสามารถในการปองกันตนเองจากภัยคุกคาม
ทางอากาศและเรือผิวน้ํา ที่นับวันยิ่งมีอานุภาพรุนแรงขึ้น / Jane’s 360 – 28 ก.พ. 62
หนาที่ 8 ของ 8 หนา

