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ASEAN Defence News

รูปภาพ การฝ$กวางและทดสอบกลไกการทํางานโดยอัตโนมัติ
ของทุนระเบิดทอดประจําที่ปราบเรือดําน้ําแบบลองหน (กองเรือทุนระเบิด)
กองทัพเรือไทยประสบความสําเร็จในการผลิตทุ1นระเบิดทอดประจําที่ปราบเรือดําน้ําแบบล1องหน (Mi9) ผ1าน
การทดสอบในการฝ>กภาคสนามภาคทะเล การฝ>กกองทัพเรือประจําป@ 62
เมื่อ 7 เม.ย. 62 กองเรือทุนระเบิด กองเรือยุทธการ ฝ$กการวางและทดสอบกลไกการทํางานโดยอัตโนมัติ
ของทุนระเบิดทอดประจําที่ป ราบเรือดํ าน้ําแบบลองหน (Mi9) จํานวน 2 ลูก โดยผลการฝ$กทดสอบประสบ
ความสําเร็จเป;นอยางดียิ่ง ทั้งนี้ กองทัพเรือไทยทําการวิจัยและผลิต Mi9 ไดเอง สามารถทํางานจุดระเบิดตอเปา
แปลกปลอมใตน้ํา/ผิวน้ําที่ลักลอบผานเขาในสนามทุนระเบิดไดโดยอัตโนมัติ โดยกลไกการจุดระเบิดทํางานได
อยางสมบูรณ จึงนับวาไดผานการทดสอบอีกครั้งนับจากประสบความสําเร็จอยางดีในการทดสอบที่ฝABงอาวไทยใน
ปCที่ผานมา สงผลใหกองทัพเรือ มีอาวุธที่มีอานุภาพสูงสําหรับการปองกันประเทศทางทะเล ที่ผลิตไดเองและมี
ตนทุนต่ํา โดยไมตองพึ่งพาเทคโนโลยีของตางชาติ นํามาซึ่งความมั่นใจและภาคภูมิใจของกองทัพเรือ / กอง
ประชาสัมพันธ สํานักงานเลขานุการกองทัพเรือ

หนาที่ 1 ของ 8 หนา

ฝFายวิเคราะหGเทคโนโลยีปIองกันประเทศ
สถาบันเทคโนโลยีปIองกันประเทศ

รูปภาพ เรือลากจูงขนาดกลาง (ลจก.) ลําที่ 2 ของกองทัพเรือไทย
(กองประชาสัมพันธ สํานักงานเลขานุการกองทัพเรือ)
กองทัพเรือไทยจัดพิธีปล1อยเรือลากจูงขนาดกลาง (ลจก.) ลําที่ 2 ลงน้ํา
เมื่อ 9 เม.ย. 62 พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ ผูบัญชาการทหารเรือ เป;นประธานในพิธีปลอยเรือลากจูง
ขนาดกลาง (ลจก.) ลําที่ 2 ลงน้ํา ณ อูตอเรือบริษัท อิตัลไทย มารีน จํากัด จ.สมุทรปราการ โดยเรือลํานี้ จะใชใน
ภารกิจสนับสนุนการปฏิบัติงานของเรือดําน้ําที่กองทัพเรือไดจัดหาและจะเขาประจําการในอนาคตอันใกลนี้ โดย
เรือมีความยาว 32 ม. กวาง 12.4 ม. กินน้ําลึกสูงสุด 4.59 ม. ความเร็วสูงสุดตอเนื่องที่ระวางขับน้ําเต็มที่ ไมต่ํา
กวา 12 นอต มีระยะปฏิบัติการไมนอยกวา 2,500 ไมลทะเล ที่ระวางขับน้ําเต็มที่ดวยความเร็ว 8 นอต กําลังพล
ประจําเรือรวม 20 คน / กองประชาสัมพันธ สํานักงานเลขานุการกองทัพเรือ

รูปภาพ การซอมรบ Exercise Balikatan 2019 (The Diplomat)
หนาที่ 2 ของ 8 หนา

ฝFายวิเคราะหGเทคโนโลยีปIองกันประเทศ
สถาบันเทคโนโลยีปIองกันประเทศ
ฟQลิปปQนสGซSอมรบ Exercise Balikatan 2019 ร1วมกับสหรัฐอเมริกา
เมื่ อ 10 เม.ย. 62 มี ร ายงานวา กองทั พ ฟc ลิ ป ปc น สและกองทั พ สหรั ฐ อเมริ ก ารวมซอมรบ Exercise
Balikatan 2019 ที่สนามฝ$กอาวุธหุบเขาโครว (Crow Valley) เมืองตารลัก ซึ่งมีทหารของทั้งสองฝFายเขารวม
ประมาณ 7,000 คน โดยสหรัฐอเมริกาสงเรือบรรทุกเครื่องบินรบไปฝ$กซอมใกลกับพื้นที่พิพาทระหวางจีนและ
ฟcลิปปcนส บริเวณหมูเกาะปะการังสการโบโรห (Scarborough Shoal) ในทะเลจีนใต สําหรับการซอมรบดังกลาว
เนนการปองกั น ภั ย ทางทะเลและสมรรถนะในปฏิ บั ติ ก ารสะเทิ น น้ํ า สะเทิ น บก การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ และการ
แลกเปลี่ยนทางทหารรวมกัน รวมถึงใหความสําคัญตอการปองกันดินแดนและการตอตานการกอการราย / The
Philippine Star – 10 เม.ย. 62
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รูปภาพ อาวุธเลเซอรของจีน (Via CCTV)
กองทัพเรือจีนทดสอบอาวุธเลเซอรG
เมื่อ 5 เม.ย. 62 เว็บไซต Sina News แสดงบทความที่มีรูปภาพจากวีดีโอตนฉบับ (Footage) ของ China
Central Television โดยภาพแสดงใหเห็นโครงสรางที่เคลื่อนที่ได ซึ่งประกอบไปดวยเลนสขนาดใหญ ดานบน
ของโครงสรางหลักมีการติดตั้งอุปกรณสองชิ้นที่คาดวาจะเป;นเซ็นเซอรวัดแสงและความถี่วิทยุ และเซ็นเซอร
ติดตามเปาหมาย หนึ่งในภาพดังกลาวแสดงใหเห็นถึงอุปกรณตอพวงที่นาจะเป;นเครื่องกําเนิดพลังงานแบบ
เคลื่อนที่ และหนึ่งหมูทหารเรือในเครื่องแบบ ขอมูลที่ชัดเจนไมไดรับการเปcดเผย แตรายงานจากสํานักขาว Sina
บอกเป;นนัยวาอาวุธเลเซอรนี้อาจเป;นสวนหนึ่งของกองรอยปrนใหญปองกันชายฝABง อาวุธเลเซอรเดียวกันนี้หาก
ติดตั้งบนเรือรบอาจเป;นทางเลือกเพื่อทดแทนระบบขีปนาวุธจากพื้นสูอากาศระยะสั้น HHQ-10 / Jane’s
Defence Weekly – 10 เม.ย. 62
หนาที่ 3 ของ 8 หนา

ฝFายวิเคราะหGเทคโนโลยีปIองกันประเทศ
สถาบันเทคโนโลยีปIองกันประเทศ

ตัวอยางรูปภาพ อาวุธปลอยนําวิถี Standard Missile-3 (SM-3) (Wikipedia)
สหรัฐอเมริกาอนุมัติการขายอาวุธปล1อยนําวิถี SM-3 Block IB จํานวน 56 ระบบใหSกับญี่ปุFน
เมื่อ 9 เม.ย. 62 หนวยงาน Defense Security Cooperation Agency (DSCA) ของสหรัฐอเมริกากลาว
วา กระทรวงการตางประเทศสหรัฐฯ อนุมัติการขายอาวุธปลอยนําวิถี Standard Missile-3 (SM-3) Block IB
จํานวน 56 ระบบ และอุปกรณที่เกี่ยวของใหกับญี่ปุFน มูลคา 1,150 ลานดอลลารสหรัฐ โดยวิธี Foreign Military
Sale (FMS) โดยการจัดหาครั้งนี้ เป;นการเพิ่มขีดความสามารถในการปองกันขีปนาวุธใหกับญี่ปุFน อีกทั้งเป;นการ
ปกปองบุคลากรของสหรัฐฯ ที่ประจําอยูในญี่ปุFนดวย ซึ่งการที่สหรัฐฯ อนุมัติการขายในครั้งนี้ เป;นการสนับสนุน
นโยบายตางประเทศและความมั่นคงของสหรัฐฯ เป;นการเพิ่มความปลอดภัยใหกับพันธมิตรรายใหญ ที่เป;นกําลัง
สําคัญสําหรับเสถียรภาพทางการเมืองและความกาวหนาทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟcก / Jane’s
Defence Weekly – 10 เม.ย. 62

ตัวอยางรูปภาพ ปrนใหญลากจูง Dhanush (HIS Markit)
หนาที่ 4 ของ 8 หนา

ฝFายวิเคราะหGเทคโนโลยีปIองกันประเทศ
สถาบันเทคโนโลยีปIองกันประเทศ

กองทัพบกอินเดียจะไดSรับป`นใหญ1ลากจูง 6 กระบอกแรกจากทั้งหมด 114 กระบอก
เมื่อ 8 เม.ย. 62 หนวยงาน Ordnance Factory Board (OFB) ของอินเดียกลาววา กองทัพบกอินเดียจะ
ไดรับมอบปrนใหญลากจูง Dhanush ขนาด 155 มม./45 Cal จํานวน 6 กระบอกแรก จากทั้งหมด 114 กระบอก
มูลคากระบอกละ 2.09 ลานดอลลารสหรัฐ โดยปrนใหญนี้ยิงไดไกล 38 กม. มีน้ําหนักนอยกวา 13 ตัน มีมุมการยิง
-3 ถึง 70 องศา และหมุนได ±30 องศา สามารถใชงานไดในทุกสภาพอากาศในอินเดีย ติดตั้งระบบยิงอัตโนมัติ
และระบบชี้เปาหมาย ซึ่งใชระบบนําทางดวยดาวเทียม สามารถใชงานไดทั้งกลางวันและกลางคืนดวยระบบชี้เปา
ขั้นสูง ทั้งนี้ การผลิตปrนดังกลาวใชสวนประกอบที่จัดหาไดเองจากในประเทศอินเดียรอยละ 81 และคาดหวังวาจะ
สามารถเพิ่มสัดสวนไดถึงรอยละ 90 / Jane’s Defence Weekly – 9 เม.ย. 62

รูปภาพ ปrนไรเฟcล F90 (Thales Australia)
บริษัท Thales และบริษัท Kalyani ร1วมมือสนับสนุนความตSองการป`นไรเฟQลของอินเดีย
เมื่อ 9 เม.ย. 62 บริษัท Thales ของออสเตรเลีย และบริษัท Kalyani Group ของอินเดียรวมมือ
สนั บ สนุ น ความตองการปr น ไรเฟc ล ของกองทั พ บกอิ น เดี ย การจั บ มื อ เป; น พั น ธมิ ต รไดรั บ การยื น ยั น โดย
กระทรวงกลาโหมออสเตรเลีย (Australian Department of Defence: DoD) โดยทั้งสองบริษัทกําลังเดินหนา
เพื่อใหชนะการประมูลและไดรับสัญญาเพื่อสนับสนุนปrนไรเฟcล F90CQB ขนาด 5.56 มม.ซึ่งเป;นปrนรุนที่ดัดแปลง
มาจากปrนไรเฟcล F90 ที่ใชในเหลาทัพออสเตรเลีย สํานักขาวอยางเป;นทางการใหรายละเอียดวา บริษัท Thales
จะสนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อใหบริษัท Kalyani สามารถออกแบบและพัฒนาตอยอดได บริษัทลูกขาย
ของ Kalyani สองบริษัทคือ KSSL และ BFL ประสงคที่จะเพิ่มศักยภาพในการสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณใน
อินเดีย ซึ่ งที่ผานมาทั้งสองบริษัทไดตกลงสรางความรวมมือแบบ Joint Venture และมี Partnership
Agreements กับบริษัทตางชาติหลายแหง ไดแก บริษัท Rafael Advanced Defense Systems บริษัท Saab
บริษัท Israel Aerospace Industries บริษัท Elbit System และบริษัท Safran / Jane’s Defence Weekly –
9 เม.ย. 62
หนาที่ 5 ของ 8 หนา

ฝFายวิเคราะหGเทคโนโลยีปIองกันประเทศ
สถาบันเทคโนโลยีปIองกันประเทศ

ตัวอยางรูปภาพ เฮลิคอปเตอรโจมตี Boeing AH-64 Apache (Wikipedia)
กองทัพอากาศอินเดียจะไดSรับเฮลิคอปเตอรG Apache จํานวน 4 ลําแรกในเดือน ส.ค. 62
เมื่อ 11 เม.ย. 62 บริษัท Boeing กลาววา จะจัดสงเฮลิคอปเตอรแบบ 2 เครื่องยนตใหกับกองทัพอากาศ
อินเดีย โดยใชเครื่องบินลําเลียง C-17 Globemaster III ของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา จัดสงไปยังฐานทัพ
อากาศ Pathankot ทางตอนเหนือของอินเดีย ตามสัญญาจัดหาที่ลงนามรวมกับกองทัพอากาศอินเดียเมื่อเดือน
ก.ย. 58 มูลคาสัญญา 2,020 ลานดอลลารสหรัฐ โดยบริษัท Boeing จะตองสงมอบเฮลิคอปเตอรโจมตี Boeing
AH-64E Apache Guardian จํานวน 4 ลําแรก จากทั้งหมด 22 ลํา ในเดือน ส.ค. 62 ซึ่งคาดวาเฮลิคอปเตอรที่
เหลือจํานวน 18 ลํา จะสามารถสงมอบจนเสร็จสิ้นในปC 63 / Jane’s Defence Weekly – 11 เม.ย. 62

World Defence News

หนาที่ 6 ของ 8 หนา

ฝFายวิเคราะหGเทคโนโลยีปIองกันประเทศ
สถาบันเทคโนโลยีปIองกันประเทศ
ตัวอยางรูปภาพ เฮลิคอปเตอร Mi-38 (Russian Helicopters)

กระทรวงกลาโหมรัสเซียจะไดSรับเฮลิคอปเตอรG Mi-38T ก1อนสิ้นเดือน มิ.ย. 62
กระทรวงกลาโหมรัสเซียคาดการณวาจะไดรับมอบเฮลิคอปเตอร Mi-38T ลําแรกภายในวันที่ 30 มิ.ย. 62
และตัวแทนบริษัท Rostec’s Russian Helicopters แจงตอ Jane’s วา เฮลิคอปเตอร Mi-38T อีกสองลําที่
เหลือจะไดรับสงมอบภายในปC 62 เฮลิคอปเตอรดังกลาว ใชเครื่องยนต Klimov TV7-117V Turboshaft ขนาด
2,800 แรงมา จํานวน 2 เครื่อง ทําการบินเดินทางดวยความเร็ว 270 กม./ชม. ความเร็วสูงสุด 290 กม./ชม.
พิ สั ย การบิ น 1,000 กม. น้ํ า หนั ก เครื่ อ งมากที่ สุ ด ขณะขึ้ น บิ น เทากั บ 15,600 กก. สามารถบรรทุ ก น้ํ า หนั ก
Payload ได 5,000 กก. หรือบรรทุกยานพาหนะน้ําหนักไมเกิน 3,500 กก. หากตองการใชขนสงกําลังพล
สามารถติดตั้งที่นั่งผูโดยสารได 36 ที่นั่ง / Jane’s International Defence Review – 9 เม.ย. 62

ตัวอยางรูปภาพ ปrนใหญอัตตาจร PzH 2000 Self-propelled Howitzer (Army Recognition)
บริษัท Rheinmetall ขายกระสุนป`นใหญ1หลักหมื่นนัดใหSกองทัพบกเยอรมนี
กองทัพบกเยอรมนีทําสัญญากับบริษัท Rheinmetall เพื่อผลิตกระสุนปrนใหญขนาด 155 มม. จํานวน
กวา 32,000 นัด มูลคารวมประมาณ 121.68 ลานดอลลารสหรัฐ โดยในสัญญาระบุทางเลือกวา อาจจะสั่งซื้อ
เพิ่มเติมอีก 11,000 นัด คิดเป;นมูลคาประมาณ 41.3 ลานดอลลารสหรัฐ ซึ่งมีกําหนดการสงมอบเริ่มตนในปC 62
และสัญญามีระยะเวลา 5 ปC ทั้งนี้ กระสุนปrนใหญขนาด 155 มม. ที่กองทัพบกเยอรมนีจัดหาเป;นรุน DM121 มี
ระยะยิง 30 กม. (เมื่อทําการยิงออกจากปrนใหญอัตตาจร PzH 2000 Self-propelled Howitzer) กระสุนปrน
ใหญ DM121 จะถูกใชงานในการปฏิบัติภารกิจซอมรบและสามารถใชงานภาคสนามไดจริง ทั้งนี้ กองทัพบก
เยอรมนีใชกระสุนปrนใหญ DM121 เป;นจํานวนหลายพันนัดตอปC / Army Recognition – 8 เม.ย. 62
หนาที่ 7 ของ 8 หนา

ฝFายวิเคราะหGเทคโนโลยีปIองกันประเทศ
สถาบันเทคโนโลยีปIองกันประเทศ

ตัวอยางรูปภาพ เครื่องบินควบคุมและแจงเตือนภัยทางอากาศ E-2D Advanced Hawkeye (USNI News)
กองทัพเรือสหรัฐอเมริกาจัดหาเครื่องบิน E-2D Advanced Hawkeye เพิ่มเติมจํานวน 24 ลํา
เมื่อ 10 เม.ย. 62 กองทัพเรือสหรัฐอเมริกาประกาศวา ไดลงนามสัญญากับบริษัท Northrop Grumman
สําหรับการจัดหาเครื่องบินควบคุมและแจงเตือนภัยทางอากาศ E-2D Advanced Hawkeye Airborne Early
Warning and Control (AEW&C) เพิ่มเติมจํานวน 24 ลํา มูลคา 3,170 ลานดอลลารสหรัฐ ทั้งนี้ ณ ปAจจุบัน
กองทัพเรือสหรัฐอเมริกาไดลงนามสัญญาจัดหาเครื่องบินรุนนี้รวมทั้งสิ้น 49 ลํา จากแผนที่ตั้งไว 75 ลํา / Jane’s
Defence Weekly – 10 เม.ย. 62

ตัวอยางรูปภาพ เซลลเชื้อเพลิงไฮโดรเจน (US Naval Research Laboratory)
โรงเรียนนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกาทดลองเชื้อเพลิงไฮโดรเจนสําหรับอากาศยานไรSคนขับ
นักวิจัยของโรงเรียนนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา (US Naval Postgraduate School : NPS) ทดลองใช
เชื้อเพลิงไฮโดรเจนพลังงานทางเลือกใหมกับอากาศยานไรคนขับ โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใชงานกับ
อากาศยานไรคนขับที่ใชแบตเตอรี่ทั่วไป พบวาเชื้อเพลิงไฮโดรเจนสามารถใชงานไดนานกวาแบตเตอรี่ทั่วไปถึง 6
เทา ทั้งนี้ เซลลเชื้อเพลิงไฮโดรเจนที่ผานกระบวนการตรวจสอบคุณภาพแลว สามารถนํามาใชไดกับแพลตฟอรมที่
หลากหลาย ซึ่งจะเป;นประโยชนสําหรับกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา / Jane’s Navy International – 9 เม.ย. 62
หนาที่ 8 ของ 8 หนา

