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ในเดือนกุมภาพันธที่ผานมา รัฐบาลไทยไดผานความเห็นชอบสําหรับแผน

พัฒนาขีดความสามารถกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2560-2569 โดยมีเปาหมายเพ่ือ

พัฒนาประสิทธิภาพกองทัพไทย เสริมสรางประสิทธิผลดวยขีดความสามารถ

ของกองทัพท่ีเพ่ิมมากข้ึน และปรับปรุงโครงสรางของกองทัพใหมีความทันสมัย

อีกท้ังกองทัพไทยยังไดรับความรวมมือจากกลุมอุตสาหกรรมภายในประเทศไทย

ที่เกี่ยวของกับการปองกันประเทศดวยเชนกัน ถึงแมวาจะมีขอจํากัดดานความ

ซับซอนของเทคโนโลยี ตนทุนการพัฒนาและการผลิตเม่ือเทียบกับการซ้ือในตลาด

ตางประเทศ รวมถึงความจําเปนในการหาเหตุผลมาอธิบายตอนโยบายน้ันๆ เพ่ือให

เกิดความเห็นพองตรงกันอยางเปนวงกวางท้ังภายในและภายนอกในภาคสวนตางๆ 

และภายใตการนําของรัฐบาลปจจุบันดูเหมือนวา งบประมาณของกระทรวง

กลาโหมจะถูกจัดสรรโดยเฉพาะเพ่ือนํามาพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพและ

งบประมาณในสวนน้ีดูจะเพ่ิมมากข้ึนในทุกๆ ป ท้ังน้ีผลงานลาสุดของแผนพัฒนา

THAILAND SET FOR 
TRI-SERVICE MODERNISATION

By Andrew Drwiega, Editor

I
n February the Government of Thailand released its ten-year 
‘Modernisation Plan: Vision 2026’ built around the need to upgrade 
Thailand’s armed forces, enhance their effectiveness with better 
capabilities and modernise the military’s structure.

The local defence industry is tied into supporting the Thai military, 
although it is limited in terms of the level of sophistication of its technology, 
the cost of development and production against buying on the international 
market, and the need to rationalise its acquisition policy to allow greater 
cohesion within, and between, the different services.

It is likely that under the present government, the defence budget will be 
protected and will grow annually in order to fund the modernisation of its 
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ขีดความสามารถกระทรวงกลาโหมน้ี ไดแก การยกระดับเคร่ืองบินขับไล F-5E 

Tiger II ของกองทัพอากาศ และการศึกษาความเปนไปไดในการจัดซ้ืออากาศยาน

รุน T-50 Golden Eages จากผูผลิตสัญชาติเกาหลีใต Korean Aerospace Industries 

(KAI) เพิ่มเติม รวมทั้งการจัดซื้อเฮลิคอปเตอรแบบจูโจมดวยเชนกัน

ในขณะเดียวกัน ทางกองทัพบกไทยยังอยูระหวางการจัดหารถถังหลัก VT-4 

(modern VT-4 main battle tanks MBTs) และยานเกราะลําเลียงกําลังพล VH-1 

จากประเทศจีน ขณะท่ีกองทัพเรือไทยจะมีการจัดซ้ือเรือดํานํ้า Yuan Class S26T 

จากประเทศจีนเชนเดียวกัน

ท้ังน้ี ปญหาความม่ันคงภายในประเทศ การปกปองชายแดน และการปองกัน

การคามนุษยและสินคาผิดกฎหมาย ก็ยังคงถูกจัดใหเปนภัยคุกคามท่ีมีความสําคัญ

ระดับสูงในกลยุทธของประเทศซ่ึงตองทําการแกไขอยางเรงดวนในระยะส้ันไป

จนถึงระยะกลางตอไป

forces. Recent modernisation decisions include an upgrade to the Thai Air 
Force fl eet of Northrop F-5E Tiger II fi ghters, and the possibility of further 
purchases of Korean Aerospace Industries (KAI) T-50 Golden Eages as well 
as new attack helicopters.

The Royal Thai Army has been re-equipping with modern VT-4 main 
battle tanks MBTs) and VH-1 armoured personnel carriers from China. The 
Royal Thai Navy too has looked to China as a supplier of a small fl eet of Yuan 
Class S26T submarines.

Internal security issues, border protection and the prevention of illegal 
traffi cking in goods and people are set to remain high on the strategic threat 
list in the short to medium term.

Thai defence company Chaiseri Metal & Rubber 
First Win 4x4 (FW4x4) armoured vehicle is 
operated by the Royal Thai Army.  
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S
peaking on the eve of Defense & Security Thailand 2017, Alexis 
Hammer, the UK Department of International Trade Defence & Security 
Organisation Regional Director for Pacific and East Asia, said, “The 
region continues to be the growth market for the United Kingdom.”

“It is the most dynamic region with great opportunities for the 
UK. Tier 2 UK businesses doubled defence and security exports last year with 
government support. 

“There is a movement toward really advanced generation equipment and Asia 
is increasingly a more discriminating market. Countries want to become more 
involved in the development and manufacture of the equipment they require.  This 
is where the UK has the advantage of a long history of working with local partners. 
This now includes technology transfer and the assistance of specialist export and 
training teams.

“The UK’s strategy is increasingly focussing on technology transfer which is 
what government customers are now demanding.  They are no longer satisfied 
with buying off-the-shelf equipment. Singapore is a market leader when it comes to 
understanding all forms of advanced defence technology, including cyber defence. 

“The establishment of regional hubs is also vital for the provision of maintenance, 
repair and overhaul (MRO), through-life support and training are essential for 
more effective operations in the region. BAE Systems, Airbus Defence & Space and 
Rolls-Royce have led the way in the sphere of the market. 

“The Royal Air Force’s Airbus A330 multi-role tanker transport (MRTT) Voyager 
and A400M Atlas multi-role transport aircraft have recently visited Thailand and 
have stimulated a lot of interest in the region. Australia, Singapore and South Korea 
are acquiring the A330 MRTT while Indonesia and Malaysia have ordered A400Ms. 
UK companies are involved in the manufacture of both aircraft.   

“External dynamics in the region are determining future defence and security 
requirements. The steady expansion of Chinese power in the South China Sea is 
presenting a challenge for maritime security and air defence.  There is a growing 
market for modern submarines and a recognition that more must be done to ensure 
the safe passage of international trade shipping in the South China Sea and the 
Strait of Malacca in particular. 

“Thailand is revising its industrial policy and offsets are increasingly important 
when conducting business with the country. The UK has a very good relationship 
with Thailand which has a clear view of what it is trying to achieve. It is a centre 
for prime contractors and businesses and one of the best networking areas in the 
region. The UK encourages this relationship by hosting a large number of trade 
delegations from Thailand. The UK Department of International Trade Defence & 
Security Organisation is pleased to be able to support Defense & Security 2017.”

BUSINESS GROWTH THROUGH 
REGIONAL PARTNERSHIPS 
AND TECHNOLOGY TRANSFER
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Alexis Hammer ผู้อำ�นวยก�รระดับภูมิภ�คประจำ�ภ�คพื้นเอเชียแปซิฟิกและเอเชีย-

ตะวันออกของ Department of International Trade Defence & Security Organisation 

ประเทศสหร�ชอ�ณ�จักร ได้กล่�วก่อนที่จะถึงง�น Defense & Security Thailand 

2017 ว่� “ก�รเติบโตของตล�ดในภูมิภ�คนี้สำ�หรับประเทศสหร�ชอ�ณ�จักรจะดำ�เนินต่อไปอย่�ง

ต่อเนื่อง”

“ภูมิภ�คนี้เป็นภูมิภ�คที่มีพลวัตม�กที่สุด รวมไปถึงโอก�สท�งธุรกิจอย่�งมห�ศ�ลสำ�หรับ 

สหร�ชอ�ณ�จักร โดยเฉพ�ะสำ�หรับธุรกิจในกลุ่ม Tier 2 ด้�นก�รส่งออกอุปกรณ์ป้องกันประเทศ

และคว�มมั่นคงซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่�ในปีที่ผ่�นม�ด้วยก�รสนับสนุนอย่�งใกล้ชิดจ�กรัฐบ�ล

“ในปัจจุบันนี้มีแนวโน้มคว�มต้องก�รอุปกรณ์รุ่นใหม่ๆ ที่มีคว�มทันสมัยม�กขึ้น และตล�ด

ในภูมิภ�คเอเชียนั้นเป็นตล�ดที่มีคว�มแตกต่�งออกไป เนื่องจ�กประเทศเหล่�นี้ต้องก�รเข้�ม�มี

ส่วนร่วมในก�รพัฒน�และผลิตอุปกรณ์ที่ตรงกับคว�มต้องก�รของตนม�กขึ้น และนั่นคือสิ่งที่

ประเทศสหร�ชอ�ณ�จักรมีข้อได้เปรียบ เนื่องจ�กในก�รทำ�ง�นที่ผ่�นม�นั้นท�งประเทศสหร�ช

อ�ณ�จักรได้สนับสนุนก�รร่วมมืออย่�งใกล้ชิดกับคู่ค้�ภ�ยในประเทศม�โดยตลอด โดยในปัจจุบัน

หม�ยคว�มรวมถึงก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีและคว�มช่วยเหลือจ�กทีมผู้เชี่ยวช�ญทั้งด้�นก�รส่ง

ออกและทีมฝึกอบรมอีกด้วย

“ทุกวันน้ียุทธศ�สตร์ของประเทศสหร�ชอ�ณ�จักรน้ันมุ่งเน้นไปยังก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีม�ก

ข้ึน เน่ืองจ�กเป็นคว�มต้องก�รของลูกค้�จ�กภ�ครัฐ ซ่ึงพวกเข�มิได้มีคว�มต้องก�รซ้ืออุปกรณ์แบบ

สำ�เร็จรูปอีกต่อไปแล้ว ประเทศสิงคโปร์น้ันถือได้ว่�เข้�ม�เป็นผู้นำ�ตล�ดหลังจ�กท่ีพวกเข�ส�ม�รถ

เข้�ถึงเทคโนโลยีป้องกันข้ันสูงทุกรูปแบบรวมถึงก�รป้องกันภัยท�งไซเบอร์ได้สำ�เร็จ”

อีกทั้งก�รจัดต้ังศูนย์กล�งระดับภูมิภ�คนั้นมีคว�มสำ�คัญอย่�งม�กสำ�หรับก�รจัดเตรียมก�ร

บำ�รุงรักษ� ซ่อมแซม และปรับปรุง (MRO) รวมไปถึงก�รดูแลรักษ�ตลอดอ�ยุก�รใช้ง�นและก�ร

ฝึกอบรม สิ่งเหล่�นี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งสำ�คัญอย่�งยิ่งสำ�หรับก�รดำ�เนินง�นให้มีประสิทธิภ�พ

ม�กยิ่งขึ้นในภูมิภ�คนี้ ซึ่งบริษัทหล�ยแห่ง อย่�งเช่น BAE Systems, Airbus Defence & Space  

และ Rolls-Royce ก็ล้วนแล้วเป็นผู้นำ�ในตล�ดแห่งนี้

ไม่น�นม�นี้อ�ก�ศย�นเติมเชื้อเพลิงกล�งอ�ก�ศรุ่น Airbus A330 (MRTT) Voyager ของ 

กองทัพอ�ก�ศสหร�ชอ�ณ�จักรและอ�ก�ศย�นขนส่งเอนกประสงค์รุ่น A400M Atlas ได้เข้�

ม�แวะพักในประเทศไทยและได้กระตุ้นคว�มสนใจต่ออ�ก�ศย�นเหล่�นี้ในภูมิภ�คนี้เป็นอย่�ง

ม�ก โดยประเทศออสเตรเลีย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศเก�หลีใต้ได้ทำ�ก�รสั่งซื้ออ�ก�ศย�น 

รุ่นA330 MRTT ในขณะที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศม�เลเซียได้สั่งซื้ออ�ก�ศย�นรุ่น 

A400Ms ซึ่งก็เป็นบริษัทในประเทศสหร�ชอ�ณ�จักรนั่นเองที่มีส่วนร่วมในก�รผลิตอ�ก�ศย�น

ทั้ง 2 รุ่นนี้

“ทั้งน้ีในภูมิภ�คน้ียังมีพลวัตจ�กภ�ยนอกที่เข้�ม�กำ�หนดอน�คตของคว�มต้องก�รอุปกรณ์

ป้องกันประเทศและก�รรักษ�คว�มมั่นคง นั่นก็คือก�รขย�ยอิทธิพลอย่�งต่อเนื่องของประเทศจีน

ในทะเลจีนใต้ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นคว�มท้�ท�ยสำ�หรับประเทศต่�งๆ ในก�รรักษ�คว�มมั่นคงท�ง

ทะเลรวมถึงก�รป้องกันท�งอ�ก�ศของตน อีกทั้งตล�ดเรือดำ�น้ำ�ที่มีคว�มทันสมัยนั้นกำ�ลังเติบโต

เป็นอย่�งม�ก เนื่องจ�กทุกฝ่�ยต่�งก็ยอมรับในคว�มสำ�คัญของเรือดำ�น้ำ�เพื่อรับรองคว�มปลอดภัย

ให้กับเส้นท�งก�รเดินเรือ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งสำ�หรับก�รเดินเรือขนส่งสินค้�ระหว่�งประเทศใน

แถบทะเลจีนใต้และช่องแคบมะละก�

“ปัจจัยภ�ยนอกที่ในภูมิภ�คนี้กำ�ลังถูกกำ�หนดอน�คตในก�รป้องกันและรักษ�คว�มปลอดภัย 

อ�จเป็นก�รขย�ยกำ�ลังอย่�งต่อเนื่องของจีนในทะเลจีนใต้ ซึ่งเป็นคว�มท้�ท�ยสำ�หรับก�รรักษ�

คว�มปลอดภัยท�งทะเลและก�รป้องกันท�งอ�ก�ศ อีกทั้งตล�ดเรือดำ�น้ำ�ที่ทันสมัยกำ�ลังเติบโต

เนื่องจ�กได้เห็นคว�มสำ�คัญม�กขึ้นเพื่อให้มั่นใจได้ถึงคว�มปลอดภัยโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในก�รเดิน

เรือก�รค้�ระหว่�งประเทศในทะเลจีนใต้และช่องแคบมะละก�

“ประเทศไทยนั้นกำ�ลังทบทวนนโยบ�ยด้�นอุตส�หกรรม รวมถึงสิ่งชดเชยต่�งๆ ซึ่งมีคว�ม

สำ�คัญม�กยิ่งขึ้นเมื่อได้ดำ�เนินธุรกิจร่วมกัน โดยประเทศสหร�ชอ�ณ�จักรนั้นมีคว�มสัมพันธ์อันดี

กับประเทศไทยม�โดยตลอดทำ�ให้ท�งเร�มีคว�มชัดเจนว่�สิ่งใดที่ทั้งสองประเทศนั้นพย�ย�มที่จะ

บรรลุเป้�หม�ยร่วมกัน นั่นก็คือก�รเป็นศูนย์กล�งสำ�หรับผู้ผลิต ก�รประส�นง�นท�งธุรกิจ รวม

ถึงเป็นหนึ่งในพื้นที่เครือข่�ยซึ่งมีคุณภ�พม�กที่สุดในภูมิภ�คนี้ โดยท�งประเทศสหร�ชอ�ณ�จักร

น้ันได้สนับสนุนคว�มสัมพันธ์ดังกล่�วโดยก�รอำ�นวยคว�มสะดวกแก่คณะผู้แทนท�งก�รค้�

จำ�นวนม�กจ�กประเทศไทยม�โดยตลอด นอกจ�กนี้ท�ง Department of International Trade  

Defence & Security Organisation ประเทศสหร�ชอ�ณ�จักรนั้นรู้สึกเป็นเกียรติอย่�งยิ่งที่ได้ร่วม

ให้ก�รสนับสนุนสำ�หรับง�น Defense & Security 2017 ในครั้งนี้เช่นกัน”

การเติบโตของธุรกิจ
ผ่านการร่วมมือในภูมิภาค
และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
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Leonardo is pursuing opportunities in Thailand in land, air defence 
and naval sectors with its state of the art Kronos and RAT 31 DL Radars 

series,” said Marco Galletto, vice president, marketing Asia & Oceania, Land & 
Naval Defence Electronics Division at Leonardo.

“The Thai Ministry of Defence (MoD) is an important priority one Customer 
for Leonardo to which we are offering state of the art technologies and solutions 
aimed at guaranteeing qualified and reliable capabilities,” continued Mr. Galletto. 
The sectors covered include: information and surveillance, situational awareness, 
command and control, weapon systems management and network communication.  
Leonardo has more than 50 year heritage in the design, development and production 
of top hedge products for land and naval applications.

Visitors to Leonardo stand (#J9, Hall 6-8) at Defence & Security 2017 in 
Thailand will be able to explore a new generation of sensors and systems on the 

THAILAND A PRIORITY 
ONE CUSTOMER, SAYS LEONARDO

bridge of a multi-role naval vessel, particularly using virtual reality. 
The focus of Leonardo at the show is mainly on its naval and land capabilities. 

In the naval sector the company offers total mission management which integrate 
many kinds of sensors including radar, electronic and weapons systems, 
helicopters and manned and unmanned aircraft. Able to meet the requirements 
of the world’s most advanced naval forces, Leonardo is already responsible for 
the provision and integration of all on-board systems for Italy’s new fleet of naval 
vessels and is developing the Italian ships’ combat systems. 

Immersive reality on the stand will take the visitor onto the deck of a ship 
allowing to experience new naval capabilities including a new multi-functional, 
fixed-face dual-band radar, friend-or-foe detection and infrared sensors for 
acquiring and tracking targets, integrated communications systems and satellite 
radio. 

Main exhibits will include a model of an offshore patrol vessel, representing 
one of the new naval units the company is equipping for the Italian Navy’s 
renewal fleet. DART and Vulcano guided ammunition will also be on stand. The 
latter can be integrated into the 76/62mm medium caliber naval guns in service 
with about 60 navies. Torpedo and radar systems will also be on display and a 
virtual scenario of land based sensors with their Command and Control (C2) can 
also be explored.

Leonardo will also show its legacy air defence RAT31DL system model as well 
as the advanced KRONOS radar family which has been sold worldwide including 
to the Thai Air Force and Navy. 

Sofware defined radios will also be showcased. To meet new net-centric 
requirements, Leonardo has developed a set of technologies and cutting-edge 
products, featuring the SWave SDR range, based on Software Defined Radio 
(SDR) technology, a versatile broadband communication tool whose functions and 
aspects can be modified via software. With weight and dimensions comparable 
to a commercial smartphone, SWave HH-E weighs less than 550g and is only 
155mm  long and guarantees reconfigurable secure data and broadband network 
functions, in addition to standard voice communications.  

The stand will also host the Horizon Medium Wave Infra-Red (MWIR) thermal 
imaging camera, one of the most advanced thermal cameras assuring long-range 
surveillance and target identification for early warning of threats and detection 
of illegal activities to satisfy border control, coastal security and surveillance 
requirements.

Marco Galletto รองประธานบริษัทฝ่ายการตลาดภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียแผนก

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำาหรับกองทัพบกและกองทัพเรือกล่าวว่า ทางบริษัท Leonardo 

กำาลังพยายามควานหาโอกาสในการจัดหาอุปกรณ์สำาหรับกองทัพไทยโดยเฉพาะอุปกรณ์

ป้องกันการโจมตีภาคพ้ืนดินและทางอากาศ รวมท้ังทางทะเล ด้วยเทคโนโลยีท่ีเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุด

น่ันก็คืออุปกรณ์เรดาร์ Kronos และ RAT 31 DL  

“กระทรวงกลาโหมของประเทศไทยน้ันเป็นผู้ซ้ือท่ีมีความสำาคัญเป็นอันดับหน่ึงของบริษัท  

Leonardo ซ่ึงทางเราได้นำาเสนอเทคโนโลยีและแนวทางแก้ไขปัญหาซ่ึงเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดโดยมี

เป้าหมายเพ่ือรับประกันขีดความสามารถของอุปกรณ์ในมิติด้านคุณภาพและความน่าเช่ือถือ โดยใน

ส่วนน้ีจะครอบคลุมรวมท้ัง อุปกรณ์รวบรวมข้อมูลและการเฝ้าระวัง อุปกรณ์สนับสนุนการระแวดระวัง

สถานการณ์ อุปกรณ์ควบคุมและบัญชาการ ระบบจัดการยุทโธปกรณ์ และเครือข่ายการติดต่อส่ือสาร 

โดยบริษัท Leonardo น้ันเป็นผู้นำาทางด้านการออกแบบ การพัฒนา และการผลิตอุปกรณ์ป้องกันการ

โจมตีช้ันยอดสำาหรับกองทัพบกและกองทัพเรือมาเป็นเวลายาวนานกว่า 50 ปี

ผู้เย่ียมชม ณ พ้ืนท่ีจัดแสดงของบริษัท Leonardo (#J9, Hall 6-8) ในงาน Defence & Security 2017 

ในประเทศไทยจะได้พบกับอุปกรณ์ตรวจจับพร้อมระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่ล่าสุดซ่ึงติดต้ังอยู่บนหอ

บังคับการของเรือเดินสมุทรเอนกประสงค์ และยังมีโอกาสพิเศษในการรับชมการใช้งานอุปกรณ์ผ่าน

ระบบความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) อีกด้วย

จุดสนใจของบริษัท Leonardo น้ันมุ่งไปท่ีความสามารถทางอุปกรณ์ของกองทัพเรือและกองทัพบก 

เป็นหลัก โดยในส่วนของกองทัพเรือน้ัน ทางบริษัทได้นำาเสนอระบบจัดการภารกิจแบบองค์รวมซ่ึง

สามารถบูรณาการการทำางานของอุปกรณ์ตรวจจับหลายประเภท อย่างเช่น อุปกรณ์เรดาร์ อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ และระบบอาวุธยุทโธปกรณ์ เพ่ือใช้งานร่วมกับเคร่ืองบินเฮลิคอปเตอร์ อากาศยาน และ

อากาศยานไร้คนขับ ซ่ึงการท่ีบริษัท Leonardo น้ันเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมและบูรณาการระบบ

ปฏิบัติการท้ังหมดสำาหรับกองเรือใหม่ของกองทัพเรืออิตาลีและอยู่ระหว่างพัฒนาระบบการรบของ

เรือรบท่ีประจำาการในกองทัพเรืออิตาลี ย่อมแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบริษัทว่าสามารถตอบสนอง

ความต้องการของกองทัพเรือซ่ึงมีความทันสมัยท่ีสุดในโลกได้เป็นอย่างดี

ด้วยเทคโนโลยี Immersive reality ในพ้ืนท่ีจัดแสดง ผู้เย่ียมชมจะเสมือนราวกับเดินอยู่บนดาดฟ้าเรือ

และร่วมรับประสบการณ์จากประสิทธิภาพของอุปกรณ์ทางเรือรุ่นใหม่ต่างๆ ได้แก่ เรดาร์เอนกประสงค์

บริษัท LEONARDO ประกาศว่าประเทศไทยเป็นผู้ซื้อหมายเลขหนึ่ง
ระบบ dual-band แบบ fixed-face, ระบบค้นหามิตรศัตรู ระบบตรวจจับรังสีความร้อนสำาหรับติดตาม 

เป้าหมาย ระบบส่ือสารแบบบูรณาการ และวิทยุดาวเทียม

ในส่วนแสดงหลักจะประกอบด้วยแบบจำาลองของเรือตรวจการณ์ไกลฝ่ังซ่ึงเป็นหน่ึงในเรือรุ่นใหม่

ท่ีจัดหาโดยบริษัทเพ่ือเสริมประสิทธิภาพให้กับกองเรือของกองทัพเรืออิตาลี อีกท้ังในพ้ืนท่ีจัดแสดงยังมี

การแสดงลูกกระสุนนำาวิถี DART และ Vulcano ซ่ึงไม่นานมาน้ีได้รับการปรับปรุงให้สามารถใช้งานร่วม

กับปืนใหญ่เรือขนาด 76/62mm caliber ซ่ึงประจำาการอยู่ในกองทัพเรือใน 60 ประเทศท่ัวโลก นอกจาก

น้ันยังมีตอร์ปิโดและระบบเรดาร์ถูกจัดแสดงอยู่เช่นกัน รวมท้ังยังสามารถรับชมการจำาลองสถานการณ์

เสมือนจริงของระบบตรวจจับภาคพ้ืนดินพร้อมท้ังระบบควบคุมและบัญชาการ (C2) ได้อีกด้วย

ทางบริษัท Leonardo ยังได้นำาเอาแบบจำาลองของระบบป้องกันทางอากาศรุ่น RAT31DL พร้อม

ท้ังเรดาร์ในตระกูล KRONOS ซ่ึงถูกจำาหน่ายไปยังกองทัพในหลายประเทศท่ัวโลก รวมท้ังในกองทัพ

อากาศและกองทัพเรือไทยด้วยเช่นกัน

นอกจากนั้นยังมีการนำาเสนออุปกรณ์ Software defined radios หรือวิทยุซึ่งสามารถกำาหนดการ

ทำางานโดยซอฟแวร์ ซึ่งทางบริษัท Leonardo ได้ทำาการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด

นี้ขึ้นมาเพื่อตอบสนองนโยบายการปฏิบัติการโดยใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเป็นการนำาเอาคลื่น 

ทุติยภูมิ (Swave) มาใช้งานในช่วงความถี่ของ SDR ดังนั้นด้วยรากฐานจากเทคโนโลยี Software  

Defined Radio (SDR) ดังกล่าวทำาให้อุปกรณ์สื่อสารเอนกประสงค์ระบบบรอดแบนด์นี้สามารถปรับ

เปลี่ยนบทบาทและลักษณะการทำางานได้ตามที่ซอฟแวร์กำาหนด อีกทั้งยังมีขนาดและน้ำาหนักไม่ 

แตกต่างกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนทั่วไป โดย Swave HH-E นั้นมีน้ำาหนักน้อยกว่า 550 กรัมและมี 

ความยาวเพียง 155 มิลลิเมตรเท่านั้น ทั้งยังรับประกันระบบความปลอดภัยของข้อมูลซึ่งสามารถ

ตั้งค่าใหม่ได้และยังสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายบรอดแบนด์ รวมไปถึงการใช้งานเป็นระบบติดต่อ

สื่อสารด้วยเสียงแบบทั่วไปได้อีกด้วย  

ในพ้ืนท่ีจัดแสดงยังได้นำาเอากล้องบันทึกภาพด้วยคล่ืนความร้อนแนวนอน Medium Wave  

Infra-Red (MWIR) ซ่ึงเป็นหน่ึงในกล้องบันทึกภาพด้วยคล่ืนความร้อนท่ีทันสมัยท่ีสุดสำาหรับงาน

ตรวจการณ์ระยะไกลและการระบุเป้าหมายซ่ึงใช้สำาหรับการเตือนภัยข้ันต้นต่อภยันตรายและตรวจจับ

กิจกรรมท่ีผิดกฎหมายต่างๆ ซ่ึงเหมาะสำาหรับภารกิจตระเวนชายแดน รักษาความปลอดภัยชายฝ่ัง และ

การตรวจการณ์ตามข้อกำาหนดต่างๆ เป็นต้น
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T
hai military vehicle manufacturer Chaiseri looks to capitalise on 
its recent success with its First Win 4x4 multipurpose vehicle, 
having secured an order from the Thai government’s to supply 
its Internal Security Operations Command (ISOC) with a number 
of improved vehicles. 

The latest vehicles supplied to the ISOC will be designated First Win 
2, an updated version of the original design but equipped with additional 
protection for increased crew survivability. It features a welded steel armour 
hull that is V-shaped to deflect explosive forces caused by mines or improvised 
explosive devices (IEDs). The hull can be optionally protected up to STANAG 
Level 3 if desired.

With its 300 hp engine mated to a versatile 4x4 or 4x2 drive system, the 11-
ton vehicle can carry a two ton payload across challenging terrain. Its design 

CHAISERI LOOKS TO BUILD ON 
FIRST WIN 4X4 SUCCESS

Chaiseri พบโอกาสก้าวต่อไปจากความสำาเร็จของ First Win 4x4

บริษัท Chaiseri ผู้ผลิตยานยนต์ทางทหารสัญชาติไทยดูเหมือนว่าจะพบโอกาส

ก้าวต่อไปด้วยความสำาเร็จจากการผลิตยานยนต์เอนกประสงค์ First Win 

4x4 เนื่องด้วยคำาสั่งซื้อจำานวนมากจากรัฐบาลไทยเพื่อนำาไปสนับสนุนภารกิจ

ของกองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.)

ยานยนต์รุ่นล่าสุดที่ทางบริษัทผลิตให้กับกอ.รมน.นั้นจะใช้ชื่อว่า First Win 2 โดย

ยานยนต์รุ่นนี้ยังคงไว้ซึ่งรูปลักษณ์ภายนอกที่เหมือนกับรุ่นก่อน แต่ทว่าได้ติดตั้งระบบ

ป้องกันเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้โดยสาร ความโดดเด่นของระบบป้องกัน

นี้ก็คือเหล็กเกราะหุ้มป้องกันตัวรถที่มีลักษณะเป็นรูปตัว V เพื่อลดทอนแรงระเบิดจาก

อาวุธอย่างกับระเบิดหรือระเบิดแสวงเครื่อง (Improvised Explosive Devices: IEDs) 

ประกอบกับความสามารถของเหล็กเกราะซ่ึงอาจนำาไปใช้ป้องกันได้ถึงระเบิดระดับ 

STANAG Level 3 เลยทีเดียว 

และด้วยเครื่องยนต์ 300 แรงม้าและระบบขับเคลื่อนเอนกประสงค์แบบ 4×4 และ 

4×2 ทำาให้ยานยนต์น้ำาหนัก 11 ตันนี้มีสมรรถนะสามารถบรรทุกน้ำาหนักได้ถึง 2 ตันแม้

ต้องปฏิบัติการในสภาพภูมิประเทศที่ท้าทาย นอกจากนั้นยานยนต์รุ่นนี้ยังถูกออกแบบ

allows it to be  transportable by air using a Lockheed Martin C-130 or Airbus 
A400 military aircraft, roll-on roll-off ships, as well as standard railways.

When configured as a troop carrier, the First Win can carry up to 10 
dismounted soldiers in its rear compartment. It can also be adapted to 
perform ambulance, command post vehicle or specialised weapons carrier 
roles. Potential armaments include 7.62 or 12.7 mm machine guns, or a 40 mm 
automatic grenade launcher.

The vehicle is already in operation with the Royal Thai Army and the Thai 
Ministry of Justice’s Department of Special Investigation. It has also been 
exported to Malaysia which ordered 20 vehicles for the Malaysian Army in 
2015, with six initial vehicles supplied by the company and the remainder 
built under licence by Malaysian firm Deftech. The vehicles are deployed in 
operations with the Eastern Sabah Security Command.

ให้สามารถเคลื่อนย้ายทางอากาศด้วยอากาศยานทางทหารอย่าง Lockheed Martin 

C-130 หรือ Airbus A400 military aircraft โดยใช้ระบบเลื่อนขึ้น-ลงลักษณะเดียวกับ

รางรถไฟ

อีกทั้งเมื่อต้องปฏิบัติภารกิจลำาเลียงกำาลังพล First Win สามารถบรรทุกทหารราบ

ได้ถึง 10 นายภายในห้องโดยสารด้านหลัง นอกจากนั้นยานยนต์นี้ยังสามารถนำาไป

ประยุกต์ใช้เป็นรถพยาบาล กองบัญชาการเคลื่อนที่ และรถยนต์ขนส่งอาวุธชนิดพิเศษ 

นอกจากนั้นยังสามารถติดตั้งปืนกลขนาด 7.62 หรือ 12.7 รวมทั้งเครื่องยิงระเบิดขนาด 

40 mm ได้อีกด้วย

ในปัจจุบันยานยนต์ชนิดนี้ได้เข้าประจำาการในกองทัพไทยและกรมสอบสวนคดี

พิเศษสังกัดกระทรวงยุติธรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งยังมีการส่งออกไปยังประเทศ

มาเลเซียจำานวน 20 คันเมื่อปีค.ศ. 2015 เพื่อเข้าประจำาการในกองทัพมาเลเซีย รวมทั้งมี

การส่งออกตัวถังและชิ้นส่วนอีกจำานวน 6 คันเพื่อทำาการประกอบภายใต้สิทธิบัตรของ

บริษัท DefTech ประเทศมาเลเซีย โดยยานยนต์ดังกล่าวจะถูกนำาไปใช้ในปฏิบัติการของ

หน่วยงาน Eastern Sabah Security Command
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NIMDA

NIMDA

LEADS TO THE FUTURE
M-113 N-2000 APC Including 300HP Powerpack

Tel: +972-8-9781121         E-mail: info@nimda.co.il         www.nimda.co.il

With more than 40 years of engineering and
manufacturing experience, Nimda is proud to
present the highly protected and enhanced
performances Armoured Personal Carrier (APC)

Improved weight ability for extra add-on armour.
Fully automatic electronic transmission.

 RAFAEL systems recommended for reactive add-on
armour and weapon stations.

New Diesel
Engine
(DDC)

New Automatic
Transmission

(Allison)

New Weapon
Station
(Rafael)

NIMDA

UK GROUP PROMOTES 
PARTNERSHIPS

U
K companies involved in producing some of the most cutting 
edge defence technologies in the world are exhibiting at 
Defence and Security 2017, in Bangkok, some returning from 
Defence and Security Thailand 2015. The theme is ‘partnership’ 
as UK companies look to continue to build new industrial joint 

ventures in Thailand and the region. This refl ects the continuing importance 
of Thailand as a longstanding defence industrial partner for the UK.       

British Army soldiers from the Department for International Trade’s 
Defence and Security Organisation (DIT DSO) will be also be on hand to 
demonstrate a range of UK capabilities, some on show for the fi rst time in 
Asia.  

Alexis Hammer director for South East Asia in DIT  DSO said: “Defence 
and Security 2017 is an important opportunity for attending UK companies to 
look at joint ventures and  industrial partnerships in Thailand and throughout 
the region. We are delighted to be able to showcase some of the UK’s world 
leading defence technologies at this impotant exhibition.”  

UK companies/organisations exhibiting include: Airbus;  BAE SYSTEMS; 
Chemring Technology Solutions; EASAT Radar Systems; Leonardo; MBDA; 
Thales; Scott Safety; SEA; and Thermoteknix.

บริษัทช้ันนําหลายบริษัทในสหราชอาณาจักรซ่ึงดําเนินธุรกิจดานการผลิต

เทคโนโลยีการปองกันประเทศที่มีความลํ้าสมัยท่ีสุดในโลกไดรวมตัวกัน

อีกคร้ังในงาน Defense and Security 2017 ณ กรุงเทพ ซึ่งบางบริษัทก็เคย

ไดเขารวมในงาน Defense and Security 2015 เมื่อสองปกอน โดยหัวขอสําคัญของ

การรวมตัวครั้งนี้คือ ‘ความรวมมือ’ ซึ่งบริษัทเหลานี้วางแผนที่จะรวมลงทุนทาง

อุตสาหกรรมในประเทศไทยและในภูมิภาคนี้ อันสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญ

¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·ã¹ÊËÃÒªÍÒ³Ò¨Ñ¡ÃÊ‹§
àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í´ŒÒ¹¡ÒÃ·ËÒÃ

ของประเทศไทยท่ีรวมเปนพันธมิตรทางดานอุตสาหกรรมการปองกันประเทศ

รวมกับสหราชอาณาจักรมาเปนเวลานาน

 ทหารสังกัดกองทัพอังกฤษจาก Department for International Trade’s 

Defence and Security Organisation (DIT DSO) จะรวมแสดงความสามารถ

ของกองทัพสหราชอาณาจักรซึ่งการแสดงบางสวนนั้นเปนการเปดตัวครั้งแรกใน

เอเชีย

Alexis Hammer ผูอํานวยการประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตของ  DIT 

DSO  กลาววา “Defence and Security 2017 นั้นเปนโอกาสที่สําคัญสําหรับบริษัท

สัญชาติสหราชอาณาจักรที่เขารวมงาน เพื่อพบปะกับผูรวมลงทุนและคูคาทาง

อุตสาหกรรมในประเทศไทยและทั่วทั้งภูมิภาค ทางเรารูสึกยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดมี

โอกาสนําเสนอบางสวนของเทคโนโลยีปองกันประเทศของสหราชอาณาจักรซึ่ง

อยูในระดับชั้นนําของโลกในงานครั้งนี้ “

บริษัท / องคกรของสหราชอาณาจักรที่จัดแสดงในงาน ไดแก Airbus; 

BAE SYSTEMS; Chemring Technology Solutions; EASAT Radar Systems; 

Leonardo; MBDA; Thales; Scott Safety; SEA; and Thermoteknix
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JADARA SHOWS 
QUAD RPG SYSTEM

บริษัทสัญชาติจอร์แดน Jadara Equipment and Defence Systems ได้

จัดแสดงเครื่องยิงจรวดต่อต้านรถถังพิสัยใกล้รุ่นใหม่ล่าสุด RPG-32 

Nashshab ณ งานแสดง Thailand Defense & Security 2017

 Nashshab ประกอบไปด้วยสองชิ้นส่วนหลักด้วยกัน โดยส่วนแรกคือส่วนเล็ง

เป้าหมายและควบคุมการยิง และส่วนที่สองคือฐานบรรจุอาวุธ สำาหรับส่วนเล็ง 

เป้าหมายนั้นสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเวลากลางวันและกลาง-

คืนขณะที่ฐานบรรจุกระสุนนั้นสามารถนำากลับมาใช้ใหม่ได้ โดยสามารถยิงได้มาก

ถึง 200 ครั้ง

อาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งสองรุ่น ได้แก่ จรวดระเบิดแรงสูง PG-32V tandem- 

warhead high-explosive anti-tank (HEAT) และ TBG-32V anti-structure  

(thermobaric) นั้นมีอานุภาพที่จะทำาลายรถถังและยานพาหนะที่ไม่ใช่ยานยนต์ 

หุ้มเกราะ รวมไปถึงสามารถทำาลายป้อมปราการและหลุมหลบภัยด้วยเช่นกัน 

ทางบริษัท Jadara ยังได้นำาเสนอจรวดขนาด 72.5mm sub-calibre ซ่ึงสามารถใช้

บริษัท JADARA 
เปิดตัว QUAD RPG SYSTEM

งานได้กับเคร่ืองยิงจรวดท่ีมีลำากล้องขนาดใหญ่ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการฝึก

ซ้อม รวมไปถึงยังสามารถขนย้ายไปใช้ฝึกซ้อมการเล็งและยิงภายในอาคารได้อีกด้วย 

นอกจากนี้เครื่องยิงจรวดต่อต้านรถถัง RPG-32 Nashshab ซึ่งถูกเรียกว่า 

QUAD ยังสามารถบังคับได้จากระยะไกลและสามารถติดตั้งเพื่อใช้งานร่วมกับ

เครื่องยิงจรวดได้ถึง 4 กระบอกด้วยกัน และในส่วนของสถานีควบคุม QUAD 

นั้นสามารถตั้งอยู่ห่างจากฐานยิงจรวดได้ถึง 300 เมตร เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นทาง

ยุทธวิธี และทั้งสองส่วนยังเชื่อมต่อกันโดยใช้ระบบสายจึงทำาให้ผ่ายตรงข้ามไม่

สามารถทำาการรบกวนสัญญาณได้

QUAD ยังมีระบบเล็งเป้าหมายแบบ electro-optical จึงสามารถใช้งานได้แม้ใน

เวลากลางคืน รวมถึงระบบตรวจสอบตำาแหน่งและแรงลมอัตโนมัติ  มากไปกว่า

นั้นระบบนี้ยังสามารถคำานวณความเร็วและระยะทางของเป้าหมายที่เคลื่อนที่เพื่อ

ช่วยกำาหนดจุดเป้าหมาย โดยระบบนี้สามารถใช้งานโดยติดตั้งไว้กับที่หรือติดตั้ง

บนยานพาหนะก็ได้เช่นกัน

ordainian company Jadara Equipment and Defence Systems is 
showcasing the latest variants of its RPG-32 Nashshab short-range 
weapon system at the Thailand Defense & Security 2017.

A complete Nashshab system comprises a two-piece modular unit 
that includes a sighting and firing unit and a missile container. The 
sighting unit can be fitted with optical day and night sights, while the 
missile container is re-usable and can support up to 200 firings. 

The weapon has the ability to defeat modern heavy tanks and soft-skinned 
vehicles as well as fortifications and bunkers with two types of munitions: 
the PG-32V tandem-warhead high-explosive anti-tank (HEAT) rocket and the 
TBG-32V anti-structure (thermobaric) rocket.

Jadara is also offering a 72.5mm sub-calibre rocket that is ballistically 
matched to the larger calibre operational round for training purposes, as  
well as an in indoor portable training unit using the standard launcher  
and sight unit. 

Additionally an advanced variant of the RPG-32 Nashshab called the 
QUAD, which is a remotely operated system that can be equipped with a 
total of four grenade launchers, will also be shown. The QUAD’s control 
station can be positioned up to 300 metres away from the launcher for 

increased tactical flexibility. As the two units 
are linked via a wire, it is therefore 
impervious to jamming.

The QUAD’s electro-optical 
sighting system enables it 
to be operated at night and 
automatically corrects for 

windage and altitude. It can also be  
used to engage moving targets 

as it can calculate speed 
and distance to determine 
the aim point. It had be 

used either statically or as a  
vehicle-mounted system.

J
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www.gripen.com

Power, efficiency, flexibility. Only one modern fighter holds them all in perfect balance.  

Fuelled by Saab’s thinking edge at every stage of its development, Gripen is more than  

a fighter: it’s a national asset that protects sovereign independence and empowers  

a nation towards a more secure future. That’s why we call it: The Smart Fighter. 

GRIPEN THE SMART FIGHTER

MORE THAN A FIGHTER
A NATIONAL ASSET
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C
ommercial and military vehicle propulsion specialist Nimda, 
which is headquar-tered in Israel, is eyeing a number of potential 
vehicle overhaul and upgrade opportunities in Thailand and 
the wider Asia Pacific region.

The Royal Thai Army is a longstanding operator of armoured 
vehicles, with large fleets of armoured personnel carriers and fighting vehicles 
(APCs and AFVs), as well as main battle tanks (MBTs). It currently maintains a 
large number of M-113 APCs, with at least 400 vehi-cles in service with known 
variants including M577A3, M1064A3, M125A3, M901A3, M113A3 ambulance 
and fitters.

The army has in recent years been upgrading its M-113 vehicles, but a 
significant number of its fleet remains in need of modernisation. Nimda 

NIMDA EYES APC/AFV 
UPGRADES

บริษัท Nimda ผู้เช่ียวชาญด้านอุปกรณ์ขับเคล่ือนของยานยนต์เชิงพาณิชย์และทาง 
การทหารซ่ึงมีสำานักงานใหญ่ต้ังอยู่ในประเทศอิสราเอล ได้จับตาโอกาสในการเข้า
ร่วมโครงการพัฒนาและปรับเปล่ียนอุปกรณ์ขับเคล่ือนของยานพาหนะทางการ

ทหารในประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ ท่ัวท้ังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค
กองทัพไทยน้ันเป็นผู้ใช้งานรถหุ้มเกราะมาเป็นเวลานาน มีท้ังรถหุ้มเกราะลำาเลียงกำาลัง พล 

(APC) และรถรบหุ้มเกราะสายพาน (AFV) ประจำาการอยู่เป็นจำานวนมาก รวมท้ังรถถังหลัก 
(MBTs) ด้วยเช่นกัน โดยในปัจจุบันยังคงมีรถหุ้มเกราะลำาเลียงกำาลังพลรุ่น M-113 APCs ท่ี
ยังคงประจำาการอยู่อย่างน้อยจำานวน 400 คัน โดยมีท้ังรุ่น M577A3 M1064A3 M125A3 
M901A3 และ M113A3 ซ่ึงมีการดัดแปลงให้เป็นรถสายพานพยาบาลและรถสายพานกู้ซ่อม
เพ่ือให้เหมาะสมกับภารกิจต่างๆ  

ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาทางกองทัพไทยได้ดำาเนินการอัพเกรดรถหุ้มเกราะสายพานรุ่น 
M-113 แต่ทว่ายังมีรถหุ้มเกราะอีกเป็นจำานวนมากท่ียังคงรอคอยการปรับปรุงอยู่ในปัจจุบัน 
ทางบริษัท Nimda จึงได้ย่ืนข้อเสนอสำาหรับการปรับปรุงรถหุ้มเกราะสายพานรุ่น M-113 
N-2000 ซ่ึงประกอบไปด้วยชุดเคร่ืองยนต์ใหม่ Detroit Diesel 6V53T ขนาด 300 แรงม้าและ 
ชุดเกียร์อัตโนมัติ Allison 3000 series โดยชุดเกียร์อัตโนมัติ Allison น้ันทำางานอัตโนมัติโดย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบซ่ึงเป็นระบบเกียร์ท่ีมีการใช้งานกันอย่างกว้างขวางท้ัง
ในเชิงพาณิชย์และทางการทหารท่ัวโลก อีกท้ังในแพคเกจ N-2000 นี้ยังประกอบด้วยการ
ปรับปรุงระบบเบรกของเคร่ืองยนต์ ระบบระบายความร้อน เพลาขับ ระบบขับเคล่ือน ระบบ

NIMDA  จับตาโครงการอัพเกรด APC/AFV

is proposing its proven M-113 N-2000 package, 
which includes a new power pack comprising the 
Detroit Diesel 6V53T 300HP En-gine and the Allison 
3000 series automatic transmission. The Allison 
transmission is fully electronic, automatic and is 
employed in a wide range of commercial and military 
applica-tions around the world.

The N-2000 package also includes improvements 
to the engine braking system, cooling sys-tem, 
drive shafts, final drives, suspension system, shock 
absorbers, torsion bars and driv-er’s controls. When 
applied the enhancements enable the upgraded 
M-113 APC to carry additional payload such as add-
on armour as well as a remote controlled weapon 
station for greater survivability and firepower.

The Royal Thai Army also operates a considerable 
number of ageing M48 and M60 MBTs. For these 
vehicles Nimda is proposing a full modernisation 
suite which is designed to im-prove their firepower, 
mobility, and protection.

The company is offering two power pack 
options, based on the 1200 HP and 908 HP Tele-
dyne Continental V-12 diesel engines and the X1100-

5 Allison automatic transmission, which was originally developed for the 
General Dynamics Land Systems M1 Abrams MBT.

“The Thailand Defense & Security 207 exhibition is a great opportunity 
to meet with potential customers and find out more about their specific 
requirements,” said Isaac Pery, Vice presi-dent of marketing at Nimda.

Nimda also believes that there are other armoured vehicle upgrade 
opportunities elsewhere in the Asia Pacific. Vietnam, for example, operates 
around 300 PT-76 light amphibious tanks which were originally developed 
for Soviet forces in the 1950s. For this the company has de-veloped a 
comprehensive modernisation suite comprising a 90mm main gun supported 
by a modern fire control system, a new engine and power pack, night vision 
capability, as well as an automatic fire extinguishing system.

กันสะเทือน โช้คอัพ เหล็กบิด และระบบควบคุมรถ โดยหลังจากการอัพเกรด M-113 APC จะ
สามารถบรรทุกอุปกรณ์เพ่ิมเติม อย่างเช่น เกราะเสริมและอาวุธซ่ึงควบคุมโดยรีโมทคอนโทรล
เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการอยู่รอดและเพ่ิมอานุภาพการยิงต่อสู้

อีกท้ังกองทัพไทยยังคงมีรถถังหลักซ่ึงใช้งานมาเป็นเวลานาน อย่างเช่น รถถังหลักรุ่น 
M48 และ M60 ทางบริษัท Nimda จึงได้เสนอชุดปรับปรุงอย่างเต็มรูปแบบซ่ึงถูกออกแบบเพ่ือ
เพ่ิมอานุภาพการยิงต่อสู้ การเคล่ือนท่ี และการป้องกัน

ทางบริษัทยังได้เสนอสองตัวเลือกสำาหรับเคร่ืองยนต์ดีเซลขนาด 1200 แรงม้า และ 908 
แรงม้า (Teledyne Continental V-12) และชุดเกียร์อัตโนมัติ X1100-5 Allison ซ่ึงแต่เดิมพัฒนา
ข้ึนสำาหรับ General Dynamics Land Systems M1 Abrams MBT

ทาง Isaac Pery รองประธานฝ่ายการตลาดของบริษัท Nimda กล่าวว่า “งานThailand  
Defense & Security 2017 เป็นโอกาสท่ีดีในการพบปะกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและหาข้อมูล
เพ่ิมเติมเก่ียวกับความต้องการเฉพาะกลุ่มของลูกค้าเหล่าน้ี “

โดยทางบริษัท Nimda ยังเช่ือว่ามีโอกาสในการอัพเกรดยานเกราะอ่ืนๆ ในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิกอีกมากมาย ตัวอย่างเช่น ในประเทศเวียดนามซ่ึงมีรถถังสะเทินน้ำาสะเทินบกขนาดเบา 
PT-76 ประมาณ 300คัน ซ่ึงได้รับการพัฒนาข้ึนมาสำาหรับกองทัพโซเวียตเม่ือต้นทศวรรษ 1950 
ด้วยเหตุน้ีทางบริษัทจึงได้พัฒนาชุดอัพเกรดท่ีครอบคลุมความต้องการ ซ่ึงประกอบไปด้วยปืน
ใหญ่ขนาด 90 มม. ซ่ึงมีระบบควบคุมการยิงท่ีทันสมัย เคร่ืองยนต์แบบใหม่พร้อมแหล่งพลังงาน 
และอุปกรณ์ช่วยในการมองเห็นในเวลากลางคืน ตลอดจนระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
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Visit Leonardo DRS at Defense & Security booth D7

Equipped to detect.
Proven EW systems from soldier-portable to battalion level.
Knowing that vital enemy data is being transmitted right now is our signal to innovate. 
Our goal is to provide comprehensive situational awareness of their communications and 
weapons systems. So we continually fi eld turnkey electronic warfare systems that detect, 
locate and jam faster and more powerfully than ever before. All while reducing SWaP 
and widening range across a variety of platforms. 

Dominate the spectrum at LeonardoDRS.com/EW
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Russian systems foR 
CybeR seCuRity

R
ussian state corporation Rostec’s 2025 Strategy aims for annual 
revenue growth achieved through the promotion of smart 
products, including electronics and security systems to the new 
markets.

“We have recorded an increase in demand for various projects 
related to cyber security. Rosoboronexport’s offers to foreign customers includes 
social network monitoring, antivirus, cryptography and other IT projects. This 
is a new niche in the field of military-technical cooperation actively developed 
by the company. At present these special exports run to about ten projects. Our 
advantage in this field is that in addition to supplying hardware and software, we 
can also create systems on a turnkey basis,” said the head of Rosoboronexport’s 
delegation Victor Brakunov. 

The company’s hardware and software solutions are part of the 
Rosoboronexport’s new project named “The Russian Security Systems”. A 
special cluster of enterprises has been set up for its development. The systems 
ensure the protection of governmental authorities and critical areas of military 
and civilian infrastructure against cyber attacks and other breaches through 
information networks. They also provide thorough monitoring of information 
media and identification of terrorist and public security threats. 

“Many foreign countries consider cyber threats to be just as topical as other 
national security issues. In response to our customers’ requests, we have sent 
various security proposals to more than 20 countries.” Victor Brakunov added.

Rosoboronexport is the only state-owned arms trade company in the Russian 
Federation authorised to export the full range of military and dual-purpose 
products, technologies and services. It is a subsidiary of the Rostec Corporation. 
Founded on 4 November, 2000, Rosoboronexport is now one of the leading 
world arms exporters to the international market. Its share in Russia’s military 
exports exceeds 85 percent. Rosoboronexport co-operates with more than 700 
enterprises and organizations in the Russian defence industrial complex and 
Russia maintains military technical co-operation with more than 70 countries 
around the world.

During the Defense & Security 2017 Exhibition a member of the Rosoboronexport’s 
delegation will make a presentation entitled “Cyber Security: Data Protection” to 
be held at 14:00 on Wednesday 8 November in Room AMBER 3.

 

ระหว่างงาน Defense & Security 2017 ผู้แทนจากบริษัท Rosoboronexport 

จะทำาการนำาเสนอในหัวข้อ “Cyber Security: data protection” ในวันที่ 8 

พฤศจิกายนนี้ ณ ห้อง AMBER 3 ในเวลา 14:00 น.

บริษัท Rosoboronexport เป็นบริษัทที่ดำาเนินธุรกิจจัดหาอุปกรณ์รักษาความ

ปลอดภัยด้านข้อมูลข่าวสารและส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศทั่วโลก และ

ด้วยผลจากกลยุทธ์สนับสนุนการผลิตสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงของประเทศ

รัสเซีย Rostec 2025 ซึ่งนำาไปสู่การเติบโตของรายได้ประจำาปีของบริษัทอันเป็น

ผลสอดคล้องจากการส่งเสริมสินค้ากลุ่ม smart product ซึ่งรวมถึงการจำาหน่ายอุ

ปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์และระบบรักษาความปลอดภัยไปยังตลาดใหม่ ๆ

“จากสถิติพบว่าปริมาณความต้องการของโครงการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับระบบ

รักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์นั้นเพิ่มสูงขึ้น โดยข้อเสนอซึ่งทางบริษัท  

Rosoboronexport มอบให้กับลูกค้าต่างชาตินั้น ได้แก่ ระบบตรวจสอบเครือข่าย

โซเชียลมีเดีย ระบบแอนตี้ไวรัส อุปกรณ์เข้ารหัส และโครงการด้านไอทีอื่นๆ  

อีกมากมาย โดยหนทางนี้เปรียบดังช่องทางใหม่ซึ่งนำาไปสู่ความร่วมมือระหว่าง

ฝ่ายทหารและฝ่ายเทคนิคในการพัฒนาโครงการต่างๆ ร่วมกันภายใต้การสนับ-

สนุนของบริษัท โดยในปัจจุบันมีโครงการที่กำาลังดำาเนินการอยู่ประมาณ 10 

โครงการ โดย Victor Brakunov หัวหน้าคณะผู้แทนของบริษัท Rosoboronexport 

กล่าวว่า “ข้อได้เปรียบของเราในธุรกิจนี้ก็คือนอกเหนือจากความสามารถในการ

จัดหาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์แล้ว เรายังสามารถจัดทำาระบบซึ่งครอบคลุมการ

ใช้งานพื้นฐานอย่างครบวงจรได้อีกด้วย”

 การจัดทำาแนวทางการแก้ไขปัญหา (Solutions) เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และ

ซอฟต์แวร์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการใหม่ที่ดำาเนินงานโดยบริษัท Rosobo-

ronexport ภายใต้ชื่อ The Russian Security Systems ซึ่งนำาไปสู่การรวมตัวของ 

กลุ่มธุรกิจเพื่อร่วมพัฒนาระบบนี้โดยเฉพาะ โดยระบบนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วย

สร้างความมั่นใจให้กับหน่วยงานของรัฐ พื้นที่สำาคัญทางการทหาร และโครง 

สร้างพ้ืนฐานของพลเรือนเก่ียวกับการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์และการเจาะ 

ผ่านช่องโหว่ทางเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร ระบบน้ียังสามารถทำาการตรวจสอบข้อมูล

ของส่ืออย่างละเอียดและยังมีความสามารถในการระบุตัวตนของผู้ก่อการร้าย 

และภัยคุกคามต่อสาธารณะได้

 ทั้งนี้ Victor Brakunov ยังได้กล่าวเสริมอีกว่า “ในขณะนี้ประเทศต่าง ๆ 

หลายประเทศพิจารณาว่าภัยคุกคามในโลกไซเบอร์นั้นมีความสำาคัญเทียบเท่ากับ

ประเด็นด้านความมั่นคงอื่นๆ และเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 

เราจึงได้จัดส่งข้อเสนอด้านความปลอดภัยของเราไปยังประเทศต่างๆ มากกว่า 

20 ประเทศ ” 

บริษัท Rosoboronexport ได้เปิดตัวนำ�เสนอระบบ
รักษ�คว�มปลอดภัยท�งไซเบอร์สัญช�ติรัสเซีย
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I
srael Aerospace industries (IAI) was recently awarded a new contract 
by Airbus Defense & Space to supply 16 ELM-2022A maritime patrol 
radars. The Government of Canada is purchasing 16 C295 MSA 
aircraft from Airbus Defense equipped with advanced sensor systems 
to support Canada’s Search and Rescue (SAR) operations. 

The ELTA Systems (an IAI subsidiary) ELM-2022 surveillance sensor will 
be installed on board the C295 MSA aircraft. It is a multi-mode radar for 
detection, localisation, classification, and tracking of targets over water and 
land in all weather conditions, day and night.

 The ELM-2022 provides detection, tracking, classification and identification 
of maritime vessels in high sea states and low visibility conditions. The radar 
provides 360° azimuth and sector mode operation from an antenna located 
under the fuselage. 

Missions served by the radar include maritime surveillance and EEZ patrol, 
maritime law enforcement and fishery patrol, air-to-air surveillance, air-to-
ground (SAR and GMTI) intelligence, and reconnaissance and surveillance (ISR).

 The ELM-2022 radars can be installed on a wide range of fixed-wing and 
rotary-wing, manned and unmanned aircraft with over 250 having already 
been sold to customers in over 25 countries. 

IAI/ELTA’s family of X-Band multimode airborne maritime surveillance 
radars was designed for different airborne platforms. It includes the 
ELM-2022A (aircraft), ELM-2022H (helicopter), ELM-2022U (UAV), ELM- 
2022ES AESA radar and the ELM-2022ML a lightweight airborne maritime 
surveillance radar.

CANADA BUYS IAI’S 
ELM-2022A RADAR FOR 
SEARCH AND RESCUE

ล่าสุดทางบริษัท Israel Aerospace Industries (IAI) ได้ลงนามในสัญญาร่วม
กับบริษัท Airbus Defense & Space ในการจัดหาเรดาร์เฝ้าตรวจทางทะเล  
ELM-2022A จำานวน 16 ระบบ สำาหรับอากาศยาน C295 MSA ซ่ึงรัฐบาล

แคนาดาได้จัดซ้ือ พร้อมกับระบบการตรวจจับช้ันสูงจำานวน 16 ลำา เพ่ือสนับสนุน
ภารกิจค้นหาและกู้ภัย (SAR) 

อุปกรณ์รับสัญญาณเฝ้าตรวจ ELM-2022 ของบริษัท ELTA Systems (ภายใต้การ
ดูแลของบริษัท IAI) ท่ีติดต้ังบนอากาศยาน C295 MSA เป็นเรดาร์ท่ีสามารถใช้งาน
ได้เอนกประสงค์ ท้ังการค้นหา การทำาความเข้าใจลักษณะภูมิประเทศ การจำาแนก
ประเภท และการติดตามเป้าหมายท้ังทางบกและทางทะเล ในทุกสภาพอากาศ อีกท้ัง
ยังปฏิบัติการได้ท้ังในช่วงกลางวันและกลางคืน

อุปกรณ์ ELM-2022 ค้นหา ติดตาม จำาแนกประเภท และพิสูจน์อัตลักษณ์ของเรือ
เดินสมุทรได้ แม้ในทะเลท่ีมีคล่ืนสูงและทัศนวิสัยเลวร้าย โดยอุปกรณ์เรดาร์ซ่ึงรองรับ
มุมทิศได้ตลอด 360 องศา และการทำางานในระบบ Sector Mode ด้วยการติดต้ังเสา
อากาศไว้บริเวณใต้ช่วงลำาตัวของอากาศยาน 

เรดาร์ปฏิบัติภารกิจได้ท้ังการลาดตระเวนทางทะเลในน่านน้ำาสากลและเขต
เศรษฐกิจจำาเพาะ (EEZ), การบังคับใช้กฎหมายการเดินสมุทรและกฎหมายประมง, 
การเฝ้าตรวจท้ังแบบอากาศสู่อากาศ (air-to-air) และอากาศสู่ภาคพ้ืน (air-to-land) 
ตลอดจนภารกิจด้านการข่าวกรอง การลาดตระเวน และเฝ้าตรวจ (ISR) 

เรดาร์ ELM-2022 สามารถติดต้ังกับอากาศยานได้หลากหลายประเภท ท้ังแบบปีก
หมุนและปีกติดลำาตัว, ท้ังอากาศยานท่ีใช้นักบินและไร้นักบิน โดยเรดาห์รุ่นน้ีได้ถูก
จำาหน่ายไปแล้วกว่า 250 ชุด ให้กับลูกค้ากว่า 25 ประเทศ

อุปกรณ์เรดาร์แบบเอนกประสงค์สำาหรับอากาศนาวีในตระกูลของบริษัท IAI 
และบริษัท ELTA นี้ได้รับการออกแบบให้ใช้งานกับการภารกิจทางอากาศได้ใน
หลากหลายรูปแบบ ซึ่งได้แก่ เรดาร์ ELM-2022A (อากาศยาน), เรดาร์ ELM-2022H 
(เฮลิคอปเตอร์), เรดาร์ ELM-2022U (อากาศยานไร้คนขับ), เรดาร์ ELM-2022ES 
แบบ AESA และ เรดาร์ ELM-2022ML ซึ่งมีน้ำาหนักเบาเหมาะสำาหรับการเคลื่อน
ย้ายทางอากาศเพื่อใช้งานสำาหรับภารกิจบนทะเล

แคนาดาจัดซื้อเรดาร์ 
ELM-2022A จากบริษัท IAI 
สำาหรับภารกิจค้นหาและกู้ภัย
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SEA SHOWS 
PHILIPPINES NAVY TLS

C
ohort company SEA will look to build upon growing demand 
in South East Asia for its torpedo and decoy launcher systems 
when it highlights the capability at the Defense and Security 
exhibition.  

SEA recently won an order to provide Hyundai Heavy 
Industries (HHI) in South Korea with Torpedo Launcher Systems (TLS) for 
two frigates being built for the Philippines Navy (NY) and is also engaged in 
providing TLS and weapons handling systems for a new class of Combatant 
Ships under construction for Malaysia. This follows the supply of a TLS for 
the Royal Thai Navy’s (RTN) latest frigate, which was built by DSME in South 
Korea.

SEA is looking to build upon this pedigree with the supply of a triple 
trainable deck mounted system for a further frigate under consideration by 
the RTN. In addition, there are several more opportunities in frigate new 
build and refurbishment projects throughout SE Asia.

One of the major benefi ts of SEA’s TLS is that they can be confi gured to fi re 
any NATO standard light weight torpedo, enabling operators to benefi t from 
the fl exibility of choosing the best weapon independently and the option of 
re-confi guring during the life of the ship.

The modular nature of the SEA TLS also means that by utilising a common 
tube selection panel as part of the combat management system the fi re control 
electronics can be adapted to interface with the ship’s decoy launchers as well 
as the TLS.

In addition, SEA’s torpedo and decoy launchers are being developed to 
integrate with the company’s thin-line KraitArray towed Anti-Submarine 
Warfare (ASW) sonar as part of a wider detection and countermeasures 
defence system – Krait Defence System - that uses common software to 
integrate SEA’s proven range of launchers.

ºÃÔÉÑ· SEA ¨Ñ´áÊ´§ÃÐºº»Å‹ÍÂ
µÍÃ�»�â´ÊíÒËÃÑº¡Í§·Ñ¾àÃ×Í¿�ÅÔ»»�¹Ê�

เหมือนวาทางบริษัท Systems Engineering & Assessment Ltd (SEA) ในเครือ

บริษัท Cohort Plc จะสามารถเพิ่มปริมาณความตองการของอาวุธตอรปโดและระบบ

ปองกันอาวุธนําวิถีแบบเปาลวง หลังจากไดเนนย้ําถึงขีดความสามารถของยุทธภัณฑ

ดังกลาวในงาน Defense and Security 2017

เมื่อไมนานมานี้ ทางบริษัท SEA ไดรับการวาจางจากบริษัท Hyundai Heavy Industries 

(HHI) ในประเทศเกาหลีใตใหทําการติดตั้งระบบปลอยตอรปโด (Torpedo Launcher Systems: 

TLS) สําหรับเรือตรวจการณชั้นฟริเกตจํานวน 2 ลําซึ่งถูกสรางขึ้นใหกับกองทัพเรือฟลิปปนส 

อีกทั้งยังมีสวนรวมในการติดต้ังระบบปลอยตอรปโดและระบบขนยายอาวุธขนาดใหญ

สําหรับเรือรบรุนใหมซึ่งอยูในระหวางการกอสรางของประเทศมาเลเซีย และยังตอบสนอง

ความตองการของกองทัพเรือไทยในการติดตั้งระบบปลอยตอรปโดใหกับเรือตรวจการณชั้น

ฟริเกตลําลาสุดซึ่งถูกสรางขึ้นโดยบริษัท DSME ของประเทศเกาหลีอีกดวย

นอกจากน้ันบริษัท SEA ยังมองหาโอกาสในการติดต้ังระบบแทนยิงตอรปโดแบบแฝดสาม 

(Triple Trainable Deck Mounted System) สําหรับเรือตรวจการณชั้นฟริเกตที่กําลังมีแผนจัด

สรางเพิ่มเติมโดยกองทัพเรือไทย นอกจากนั้นทางบริษัท SEA ยังพบโอกาสทางธุรกิจมากมาย

ที่เกี่ยวของกับโครงการจัดสรางและปรับปรุงยุทโธปกรณของเรือตรวจการณชั้นฟริเกตใน

หลายประเทศทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

หนึ่งในคุณสมบัติที่เปนขอไดเปรียบของระบบปลอยตอรปโดที่ผลิตโดยบริษัท SEA ก็คือ

การที่ระบบสามารถนําไปใชยิงตอรปโดมาตรฐานขนาดเบาของ NATO ไดทุกรุนซึ่งชวยให

ผูปฏิบัติงานสามารถพลิกแพลงการใชงานไดอยางอิสระและเลือกใชอุปกรณปรับแตงได

ตลอดอายุการใชงานของเรือ

ลักษณะจําเพาะอีกอยางหนึ่งของระบบปลอยตอรปโดที่ผลิตโดยบริษัท SEA ก็คือผูปฏิบัติ

งานสามารถใชงานแผงควบคุมของระบบปลอยตอรปโดในฐานะระบบอํานวยการรบ (The 

Combat Management System) ซึ่งแผงควบคุมอิเล็คทรอนิคสนี้สามารถนําไปประยุกตใชรวม

กับเครื่องปลอยเปาลวงปองกันอาวุธนําวิถีไดเชนกัน
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S
ingapore’s ST Kinetics will partner with Virginia-based integrator 
Science Applications International Corp (SAIC) and Belgium’s 
CMI Defence to rapidly develop combat vehicle prototypes for 
the US Army’s Mobile Protected Firepower (MPF) requirement.

Based on ST Kinetics’ Next Generation Armored Fighting 
Vehicle (NGAFV) chassis and CMI Defence’s Cockerill Series 3105 turret 
currently in production, SAIC will compete for an Engineering and 
Manufacturing Development (EMD) contract to build prototypes that 
incorporate a lightweight combat vehicle design while still providing mobility 
and lethality for Army units. Such a vehicle will enable freedom of movement 
and action, specifically for restrictive, urban operations but tailorable for full-
spectrum combat environments. 

“Our NGAFV is an advanced system that is fully digitalised, highly 
mobile and developed to support networked knowledge-based warfighting,” 
said Lee Shiang Long, president of ST Kinetics. “A fleet of seven prototypes 
had been developed and robustly tested over several years…as the [vehicle] 
will be in production soon, [our solution] brings minimal technical risk and a 
robust supply chain to the MPF program.” 

SAIC’s entry into the MPF competition builds on continued momentum in 
combat vehicle modernisation, to include the company’s recent collaboration 
with the Detroit Automotive Technologies Consortium (DATC) and the US 
Army Tank Automotive Research, Development and Engineering Center 
(TARDEC) to assist in the development of the next-generation combat vehicle-
experimental prototype (NGCV-EP). 

SAIC’s experience in modernizing combat and tactical vehicles includes 
Mine-Resistant Ambush Protected (MRAP) vehicles for the Army, and 
Amphibious Combat Vehicles 1.1 (ACV) and Amphibious Assault Vehicles 
with Survivability Upgrades (AAV-SU) for the US Marine Corps.

“By marrying ST Kinetics’ chassis with CMI Defence’s turret, SAIC can 
deliver a reliable vehicle that gives soldiers a new capability in combat 
environments,”  Jim Scanlon, SAIC senior vice president and general manager 
of the Defense Systems Customer Group

The US Army has requested $36 million in FY 2018 for MPF. The service had 
earlier received $9.6 million in FY 2017 which it used to assess the “operational 
effectiveness, suitability, and lifecycle cost” to meet requirements contained 
within MPF’s initial development documents.

ST KINETIC TEAMS 
WITH SAIC AND 
CMI OVER US MPF

ST KINETIC ร่วมกับ SAIC 
และ CMI เพื่อเข้าร่วโครงการ 
MPF ของสหรัฐอเมริกา 

บริษัท ST Kinetics ของประเทศสิงคโปร์มีแผนการจะร่วมมือกับบริษัท 

Science Applications International Corp (SAIC) แห่งรัฐเวอร์จิเนีย 

ประเทศสหรัฐอเมริกา และบริษัท CMI Defense จากประเทศเบลเยี่ยม

เพื่อพัฒนายานยนต์ต้นแบบเพ่ือตอบสนองตามความต้องการของโครงการ  

Mobile Protected Firepower (MPF) ของกองทัพสหรัฐอเมริกา 

โดยอาศัยพื้นฐานจากรถรบหุ้มเกราะสายพานของบริษัท ST Kinetics รุ่น 

Next Generation Armored Fighting Vehicle (NGAFV) และรถถังขนาดเบา

รุ่น Cockerill Series 3105 ของบริษัท CMI Defense ซึ่งกำาลังทำาการผลิตอยู่ใน

ปัจจุบันนี้ ทางบริษัท SAIC วางแผนที่จะทำาการแข่งขันเพื่อให้ได้รับสัญญาว่า

ด้วยการพัฒนาทางวิศวกรรมและการผลิต (EMD) สำาหรับนำาไปสร้างยานยนต์ 

ต้นแบบซ่ึงอาจเป็นรถถังขนาดเบา แต่ทว่าสามารถให้ความคล่องตัวและมีอานุภาพ

การทำาลายล้างสูง อีกทั้งยานพาหนะดังกล่าวจะต้องเคลื่อนไหวและปฏิบัติการ

ได้อย่างมีอิสระโดยเฉพาะการปฏิบัติการในพื้นที่จำากัดและเขตชุมชนและยัง

ต้องสามารถปรับใช้งานได้ในทุกสภาพแวดล้อมระหว่างการสู้รบ

โดยนาย Lee Shiang Long ประธานบริษัท ST Kinetics กล่าวว่า “รถรบ 

หุ้มเกราะสายพาน NGAFV ของเรามีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นอย่าง

มากโดยใช้ระบบดิจิทัลควบคุมทั้งหมด ทำาการเคลื่อนทกำาลังได้อย่างยอดเยี่ยม 

และถูกพัฒนาโดยคำานึงถึงการสนับสนุนเครือข่ายฐานการเรียนรู้จากการสู้รบ” 

อีกท้ังยังกล่าวเสริมอีกว่า “ยานยนต์ต้นแบบท้ังเจ็ดคันได้รับการพัฒนาและทดสอบ

อย่างเข้มงวดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา...ในขณะที่ (ยานยนต์) จะเริ่มเดินสาย

การผลิตในเร็วๆ นี้ (แนวทางการจัดการปัญหาของเรา) จะทำาให้ความเสี่ยงเชิง

เทคนิคอยู่ในระดับที่ต่ำาที่สุดและห่วงโซ่อุปทานมีความเข้มแข็งที่สุดสำาหรับ

โครงการ MPF”

การท่ีบริษัท SAIC เข้าร่วมแข่งขันในโครงการ MPF ส่งผลให้เกิดกระแสการ

ผลิตยานยนต์ทางทหารที่มีความทันสมัย โดยล่าสุดได้เกิดความความร่วมมือกัน

ระหว่างบริษัท Detroit Automotive Technologies Consortium (DATC) หน่วย

งาน US Army Tank Automotive Research และ Development and Engineering 

Center (TARDEC) โดยมีจุดประสงค์เพื่อเข้ามาช่วยเหลือในการพัฒนา the next-

generation combat vehicle-experimental รุ่นต้นแบบ (NGCV-EP) ต่อไป

ประสบการณ์ของ SAIC ในการพัฒนายานยนต์ดังกล่าวข้างต้นให้มีความ

ทันสมัยนั้นรวมไปถึงการพัฒนารถเกราะป้องกันทุ่นระเบิด (Mine-Resistant 

Ambush Protected: MRAP) สำาหรับกองทัพบก รถเกราะสะเทินน้ำาสะเทินบก

ล้อยาง 1.1 (Amphibious Combat Vehicle: ACV) และรถเกราะสายพานสะเทิน

น้ำาสะเทินบกพร้อมการอัพเกรดเพื่อเพิ่มโอกาสมีชีวิตรอด (Amphibious Assault 

Vehicle with Survivability Upgrades: AAV-SU) สำาหรับหน่วยนาวิกโยธินของ

สหรัฐอเมริกา

โดยนาย Jim Scanlon รองประธานอาวุโสของบริษัท SAIC และผู้จัดการ

ทั่วไปของบริษัท Defense Systems Customer Group กล่าวย้ำาว่า “โดยการผสม

ผสานตัวถังจากบริษัท ST Kinetics กับป้อมปืนของบริษัท CMI Defense ทาง

บริษัท SAIC ย่อมสามารถจัดหายานยนต์ที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของหน่วย

ทหารได้ในทุกสภาพแวดล้อมการสู้รบ” 

โดยในปีงบประมาณ 2018 น้ี กองทัพสหรัฐอเมริกาได้ของบประมาณ 36 ล้าน

เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาสำาหรับโครงการ MPF ในขณะที่ในปีงบประมาณ 

2017 กองทัพได้รับงบประมาณจำานวน 9.6 ล้านดอลลาร์เพื่อนำาไปใช้ประเมิน 

“ความมีประสิทธิภาพของปฏิบัติการ ความเหมาะสม และต้นทุนรวมตลอดอายุ

การใช้งาน” ว่าผ่านเกณฑ์การพิจารณาหรือไม่เพื่อนำาไปประกอบในเอกสารของ

โครงการ MPF ต่อไป
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E
SG Elektroniksystem und 
Logistik, Diehl Defence 
and Rohde & Schwarz 
have signed a cooperative 
agreement in the area of 

drone defense. The companies want 
to coordinate their efforts even more 
closely and provide fully customised, 
bundled solutions based on their 
proven expertise in the fields of radar, 
radiomonitoring, electromagnetic 
countermeasures, command and control 
information systems and position 
mapping.

The Guardion drone defense 
system combines the scalable solutions 
customised to very specific customer 
requirements to reliably detect and defend against threats posed by the 
unauthorised use of drones against potential targets such as airports, 
industrial test sites, large plants, military sites and correctional facilities.

Guardion focuses on integrating electronic detection, verification and 
countermeasures and connecting them to a position mapping and command 
and control tool. The high-power electro-magnetics (HPEM) counter-
UAS effectors from Diehl Defence, R&S automatic radio-contolled drone 
identification solution (ARDRONIS) from Rohde & Schwarz UK and the 
Taranis command and control and position mapping system developed by 
ESG have proven their capabilities in operational use. 

TRIO COMBINE FOR 
DRONE DEFENCE

The Diehl Counter-Drone system.

D
ie

hl
 D

ef
en

ce บริษัท ESG Elektronik system und Logistik บริษัท 
Diehl Defense และบริษัท Rohde & Schwarz ได้ร่วม
ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเกี่ยวกับการป้องกัน

ภัยจากอากาศยานไร้คนขับ โดยทั้ง 3 บริษัทมีความต้องการที่
จะประสานความร่วมมือในความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาจาก
อากาศยานไร้คนขับแบบครบวงจรโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านของแต่ละบริษัท อาทิเช่น ด้านอุปกรณ์ตรวจจับวัตถุ 
(Radar) ด้านการตรวจสอบคลื่นวิทยุ ด้านมาตรการตอบโต้โดย
ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ด้านระบบบัญชาการและควบคุมข้อมูล
ข่าวสาร และด้านการทำาแผนที่ระบุตำาแหน่ง

ระบบป้องกันภัยจากอากาศยานไร้คนขับ Guardion (The 
Guardion drone defense system) เป็นการผสมผสานแนวทาง
การแก้ไขปัญหาที่สามารถปรับตามลักษณะการใช้งานให้
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ซึ่ง
ประกอบด้วยระบบตรวจจับที่น่าเช่ือถือและระบบป้องกัน
ภัยจากอากาศยานไร้คนขับที่ไม่ได้รับอนุญาตที่อาจเกิดขึ้นต่อ
เป้าหมายสำาคัญ อย่างเช่น สนามบิน โรงงานอุตสาหกรรม 

เครื่องจักรขนาดใหญ่ เขตทหาร และทัณฑสถาน เป็นต้น
Guardion มุ่งเน้นไปที่การบูรณาการกิจกรรมต่างๆ อย่างเช่น การตรวจจับทางอิเล็กทรอนิกส์ 

การระบุอัตลักษณ์ และมาตรการตอบโต้ต่างๆ โดยจัดให้มีการเชื่อมโยงกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นเข้า
กับแผนที่ระบุตำาแหน่งและอุปกรณ์สำาหรับบัญชาการและควบคุม นอกจากนั้นยังมีอุปกรณ์ต่อต้าน 
เครื่องบังคับอากาศยานไร้คนขับด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแรงดันสูง (HPEM) ของบริษัท Diehl  
Defense, ระบบควบคุมสัญญาณวิทยุและตรวจสอบอัตลักษณ์อากาศยานไร้คนขับอัตโนมัติ (AR-
DRONIS) จากบริษัท Rohde & Schwarz สหราชอาณาจักร และสุดท้ายระบบบัญชาการและควบคุม
ข้อมูล รวมทั้งแผนที่ระบุตำาแหน่ง Taranis ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท ESG และได้ผ่านการพิสูจน์จากการใช้
งานจริงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

3 บริษัทยักษ์ใหญ่ ร่วมมือกัน
ป้องกันภัยจากอากาศยานไร้คนขับ

ระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับของ Diehl
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I
srael’s IMI Systems has developed a comprehensive portfolio of 
precision rockets covering the 30 to 300 km range in recent years and 
is gradually expanding its presence in the Asia Pacific region. 

The latest entry to this range is its Spear (Romach) precision 
system, which was recently operationalised by Israel Defense Force 

Artillery Corps. “The Spear system is a significant multiplier of strength for 
the IDF and the Artillery Corps,” said an IMI Systems statement.

Spear is a precision rocket that can be deployed to support manoeuvring 
forces and strike targets at ranges of 40 km, with a key feature being its 
accuracy. IMI claims a circular error probable (CEP) of less than 10 metres.

“The Spear is designed to neutralise a number of targets on the battlefield 
and provide close assistance to the combat forces for short firing ranges,” IMI 
Systems said in a statement. “The relative advantage of the rocket lies in its 
high operational availability, simple operation and ability to attack in any 
weather.” 

The Spear joins other precision weapons in IMI Systems’ guided rocket 
portfolio alongside the low cost EXTended Range Artillery (EXTRA), which 
can carry up to 120 kg of payload and engage targets from distances of 30 
to 150 km, as well as the Predator Hawk which employs the aerodynamic 
technologies as the EXTRA rocket and is capable of engaging targets out to 
300 km with a 140 kg warhead. Like the Spear, both EXTRA and Predator 
Hawk guided rockets feature a CEP of 10 metres or less.

IMI Systems is also expanding its presence in the Asia Pacific region. In 
early 2017 the Vietnam Ministry of National Defence announced that the 
company has established a permanent team in the country which will partner 
with indigenous firms on research and development.

SPEAR SHOT TO 
WITHIN TEN METRES

บริษัท IMI Systems จากอิสราเอลได้สร้างสรรค์ผลงานการผลิตขีปนาวุธ

ความแม่นยำาสูง ซ่ึงมีพิสัยการยิงต้ังแต่ 30 กิโลเมตรถึง 300 กิโลเมตร ส่ง

ผลให้บริษัทค่อยๆ เป็นท่ีรู้จักเพ่ิมมากข้ึนในเขตภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิก

ขีปนาวุธท่ีกล่าวถึงน้ี คือ Spear (Romach) precision system ซ่ึงได้เข้าประจำาการ

ในกองพลทหารปืนใหญ่ของอิสราเอล (Israel Defense Force Artillery Corps) เม่ือ

เร็วๆน้ี   โดยทางบริษัท IMI Systems ได้แถลงข่าวว่า “ขีปนาวุธ Spear ได้ทวีความ

แข็งแกร่งให้แก่กองทัพและกองพลทหารปืนใหญ่ของอิสราเอล” 

Spear เป็นขีปนาวุธความแม่นยำาสูงที่ช่วยสนับสนุนการซ้อมรบและพิฆาต 

เป้าหมายที่ระยะ 40 กิโลเมตรด้วยความแม่นยำาสูงซึ่งเป็นคุณสมบัติที่พิเศษสุด  

ทางบริษัท IMI systems ระบุว่าค่าความคลาดเคล่ือน (circular error probable - 

CEP) ของ Spear น้ันอยู่ท่ีระยะไม่เกินกว่า 10 เมตร

“Spear ถูกออกแบบให้ใช้ในสมรภูมิรบเพ่ือโจมตีเป้าหมายหลายจุดพร้อมกัน

และสามารถสนับสนุนกองกำาลังสำาหรับการโจมตีในระยะประชิด” ทางบริษัท IMI  

Systems ยังได้กล่าวเสริมอีกว่า “ข้อได้เปรียบของขีปนาวุธชนิดน้ีคือ มีความแน่นอน

ในการใช้งานสูง ใช้งานง่าย และสามารถทำาการจู่โจมได้ในทุกสภาพอากาศ”

Spear น้ันเข้ามาเป็นหน่ึงในอาวุธความแม่นยำาสูงของขีปนาวุธนำาวิถีท่ีผลิตโดย

บริษัท IMI Systems เช่นเดียวกันกับขีปนาวุธ EXTended Range Artillery (EXTRA) 

ซ่ึงสามารถบรรทุกหัวรบน้ำาหนัก 120 กิโลกรัม และสามารถโจมตีเป้าหมายจาก 

ระยะต้ังแต่ 30 กิโลเมตรไปจนถึง 150 กิโลเมตร และขีปนาวุธ Predator Hawk ท่ี 

ใช้เทคโนโลยีหลักอากาศพลศาสตร์เช่นเดียวกันกับ EXTRA และมีอานุภาพ

โจมตีเป้าหมายที่อยู่ห่างออกไปได้ไกลสูงสุดถึง 300 กิโลเมตรด้วยหัวรบขนาด 

140 กิโลกรัม และเช่นเดียวกันกับ Spear ท้ัง EXTRA และ Predator Hawk มีค่า

ความคลาดเคล่ือนอยู่ท่ีระยะไม่เกินกว่า 10 เมตรหรืออาจน้อยกว่าน้ัน

ท้ังน้ีบริษัท IMI Systems จะยังเป็นท่ีรู้จักมากย่ิงข้ึนในเขตภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิก 

หลังจากในช่วงต้นปี 2017 กระทรวงกลาโหมของประเทศเวียดนามได้ประกาศว่า

ทางบริษัท IMI Systems ได้แต่งต้ังทีมงานประจำาการในประเทศเวียดนามโดยมี

สถานะเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทในประเทศเวียดนามเพ่ือสนับสนุนกิจการด้านการ

วิจัยและพัฒนา

Spear ขีปนาวุธที่คลาดเคลื่อน
จากเป้าหมายไม่เกิน 10 เมตร
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T
he first prototype of the 35-ton Kaplan MT Modern Medium Weight Tank 
(MMWT) made a spectacular public debut at Indonesia’s National Armed 
Forces Day parade in Cilegon, Banten Province early October.

Based on Turkey’s FNSS Savunma Sistemleri’s Kaplan chassis, the 
Kaplan MT is under joint development by FNSS and Indonesia’s PT 

Pindad to meet the potential requirements of the Indonesian Army under a private 
venture agreement signed in 2014. 

The prototype Kaplan MT was built by FNSS in Turkey in partnership with PT 
Pindad and was delivered to Indonesia in September. 

The Kaplan MT is equipped with the Belgium-made CMI Cockerill 3105 turret 
armed with a 105 mm low recoil gun, which is supported by an autoloader and digital 
fire control system. The main gun is capable of firing modern armour piercing and high 
explosive ammunition.

It also features a 7.62 coaxial machine gun, laser warning system, and a battlefield 
management system.

“The MMWT design comprises advanced ballistic and mine protection with broad 
range of fire power, from close support of infantry to anti-armour,” FNSS said. “The 
MMWT’s precision direct fire capability ensures required lethality with an outstanding 
tactical and strategic mobility.”

In terms of protection, the MMWT features a high level of ballistic and mine protection 
in its all-welded steel hull that is also equipped with modular composite armour.

Particular emphasis was also given to the interior of the vehicle, which has been 
carefully engineered carefully to ensure superior ergonomics for the crew when 
performing a wide range of routine and tactical manoeuvres such as driving, firing, and 
ammunition load and unload. A specially designed driver’s compartment provides the 
driver with a clear field-of-view while maintaining access to critical equipment.

The MMWT is designed to support infantry forces as well as engage light and 
medium armoured fighting vehicles such as reconnaissance vehicles, infantry fighting 
vehicles, armoured personnel carriers, and combat support vehicles. It can, however, in 
some situations be also used to counter main battle tanks

The vehicle is expected to enter production if it successfully completes local trials. PT 
Pindad reportedly aims to produce 20 tanks by the end of 2018.

TURKISH/INDONESIAN 
JV TANK DEBUTS

รถถังซึ่งตุรกีพัฒนาร่วมกับอินโดนีเซีย
ถูกนำ�ออกสู่ส�ยต�ส�ธ�รณชนเป็นครั้งแรก

ต้นแบบแรกของของรถถังขนาดกลางรุ่นใหม่ (MMWT) ขนาด 35 ตัน ถูกนำาออกมาอวดโฉมสู่สายตา
สาธารณชนอย่างสง่างามเป็นคร้ังแรก ในขบวนแถวงานวันกองทัพแห่งชาติอินโดนีเซียท่ีเมือง Cilegon 

จังหวัด Banten ในช่วงต้นเดือนตุลาคม
รถถัง Kaplan MT ได้รับการพัฒนาต่อยอดจากตัวถังของรถสายพานจากบริษัท FNSS Savunma Sistemleri 

จากตุรกี ภายใต้ความร่วมมือระหว่างบริษัท FNSS กับบริษัท PT Pindad จากอินโดนีเซีย เพ่ือให้รถถังรุ่นใหม่
มีศักยภาพตรงตามความต้องการของกองทัพบกอินโดนีเซีย ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในการพัฒนาร่วมกับภาค
เอกชนท่ีได้รับการลงนามในปี 2014

รถถัง Kaplan MT มาพร้อมกับป้อมปืน CMI Cockerill 3105 จากเบลเย่ียม สำาหรับใช้ติดต้ังปืนใหญ่แรง
สะท้อนต่ำา ขนาด 105 มม. ซ่ึงรองรับระบบบรรจุกระสุนอันโนมัติ และระบบควบคุมการยิงแบบ Digital 
ตัวปืนหลักสามารถยิงได้ท้ังกระสุนเจาะเกราะและกระสุนหัวระเบิดแรงสูงรุ่นใหม่ นอกจากน้ียังสามารถติดต้ัง
อุปกรณ์ท่ีมีความโดดเด่น อ ย่างเช่น ปืนกลรวมแกน 7.62, ระบบการแจ้งเตือนภัยด้วยเลเซอร์ และระบบการ
จัดการสนามรบอีกด้วย

บริษัท FNSS อธิบายว่า รถถังขนาดกลางรุ่นใหม่ (MMWT) ได้รับการออกแบบให้ป้องกันได้ท้ังขีปนาวุธ
ข้ันสูงและทุ่นระเบิด ป้องกันการยิงสนับสนุนได้หลากหลายประเภทต้ังแต่การยิงในการรบระยะประชิดของ
หน่วยทหารราบ ไปจนถึงการยิงของหน่วยต่อสู้รถถัง และความแม่นยำาในระดับสูงมากในการยิงเล็งตรง
เพ่ือทำาลายเชิงกายภาพของรถถังขนาดกลางรุ่นใหม่ (MMWT) น้ียังเหมาะสมเป็นอย่างย่ิงต่อการเพ่ิมความ
คล่องแคล่วในการดำาเนินกลยุทธ์ท้ังในระดับยุทธวิธีและยุทธศาสตร์

ในด้านของการป้องกัน รถถังขนาดกลางรุ่นใหม่ (MMWT) มีคุณสมบัติเด่นในการป้องกันท้ังระบบ
ขีปนาวุธข้ันสูงและทุ่นระเบิด เหล็กเกราะซ่ึงถูกหลอมให้เป็นเน้ือเดียวกับตัวรถซ่ึงติดต้ังแบบ composite โดย
ระบบภายในของตัวรถได้รับการออกแบบและติดต้ังโดยคำานึงถึงความสะดวกสบายของกำาลังพลประจำารถ
ในการปฏิบัติภารกิจหลากหลายรูปแบบอาทิ การขับข่ี, การยิง, การบรรจุและเลิกบรรจุกระสุน ห้องโดยสาร
ในส่วนของพลขับได้รับการออกแบบให้มองเห็นสนามรบได้อย่างชัดเจนในขณะท่ียังใช้งานอุปกรณ์ท่ีจำาเป็น
ได้ในเวลาเดียวกัน

รถถังขนาดกลางรุ่นใหม่ (MMWT) ออกแบบมาเพ่ือใช้สนับสนุนกำาลังทหารรบในการรบกับยานรบเบา
และยานรบหุ้มเกราะ อาทิ ยานเกราะลาดตระเวน, ยานรบทหารราบหุ้มเกราะ, รถสายพานลำาเลียงพล และรถ
สนับสนุนการรบ ย่ิงไปกว่าน้ันในบางสถานการณ์ยังต่อสู้กับรถถังหลักได้อีกด้วย

คาดการณ์ว่ารถถังรุ่นใหม่น้ีจะเร่ิมเข้าสู่กระบวนการผลิตได้ หากประสบความสำาเร็จในการทดลองใช้
งานกับภูมิประเทศจริง โดยบริษัท PT Pindad รายงานว่าทางบริษัทต้ังเป้าท่ีจะผลิตรถถังจำานวน 20 คัน ให้
แล้วเสร็จภายในส้ินปี 2018
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T
he Procurement Service of the Department of Budget and 
Management of the Republic of the Philippines declared the 
Glock 17 Gen4 as the winner in June 2017 of its solicitations to 
buy new service pistols for the Philippine National Police. Glock 
won this solicitation against competition from Sig Sauer and a 

local manufacturer.
“The Bids and Awards Committee of the Procurement Service set a global 

standard for transparency and professionalism through the manner in which 
the testing was performed pursuant to this solicitation,” said Glock Asia 
Pacific’s managing director Sven De Souter. The endurance tests performed 
were some of the toughest in the world: 20,000 rounds of ammunition had to 
be successfully fired through a single pistol, without any failures or stoppages, 
and without having to change any parts. 

The Glock 17 Gen4 successfully passed this testing twice, with two 
different pistols. In the interest of full transparency of the entire solicitation 
process, all tests were performed in public. The PNP will not only have the 
most reliable pistol on the market, but will also be the benefactor of extremely 
low pistol maintenance costs. 

GLOCK WINS 
PHILIPPINE 
POLICE 
PROCUREMENT

The award winning 
Glock 17 Gen4.
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ฝ่ายจัดซ้ือสังกัดกระทรวงการคลังและการจัดการของประเทศฟิลิปปินส์

เปิดเผยว่า อาวุธปืนพกส้ัน Glock 17 Gen 4 ได้รับเลือกให้เป็นอาวุธ

ประจำากายของเจ้าหน้าท่ีสังกัดสำานักงานตำารวจแห่งชาติของประเทศ

ฟิลิปปินส์จากการคัดเลือกเม่ือเดือนมิถุนายนท่ีผ่านมา โดยบริษัท Glock ได้รับ

ชัยชนะเหนือบริษัทอ่ืนๆ ท่ีเข้าร่วมการคัดเลือก อย่างเช่น บริษัท Sig Sauer และ

บริษัทผู้ผลิตอาวุธปืนภายในประเทศ 

ทาง Sven De Souter กรรมการผู้จัดการของบริษัท Glock ประจำาภูมิภาค

เอเชียแปซิฟิคได้อธิบายว่า “คณะกรรมการผู้ตรวจสอบราคาและคัดเลือกของ

ฝ่ายจัดซ้ือได้ทำาการกำาหนดมาตรฐานสากลเพ่ือให้กระบวนการคัดเลือกมีความ

โปร่งใสและเป็นมืออาชีพท่ีสุดโดยจัดให้มีการทดลองก่อนท่ีจะเร่ิมกระบวนการ

คัดเลือกซ่ึงเป็นไปตามท่ีมีระเบียบกำาหนดไว้” จากผลการทดสอบความทนทาน

ปรากฏว่าอาวุธปืนพกส้ันรุ่นน้ีเป็นหน่ึงในรุ่นท่ีมีความทนทานมากท่ีสุดในโลก 

เห็นได้จากการยิงกระสุนถึง 20,000 นัดโดยปืนเพียงกระบอกเดียวโดยไม่เกิด

ปัญหาและข้อขัดข้องใดๆ รวมท้ังไม่จำาเป็นต้องเปล่ียนอะไหล่แม้แต่ช้ินเดียว

โดยอาวุธปืนพกส้ัน Glock 17 Gen4 น้ันได้ผ่านการทดลองข้างต้นถึง 

สองคร้ังด้วยกันโดยใช้ปืนคนละกระบอกในแต่ละคร้ัง และเพ่ือให้เกิดความ

โปร่งใสมากท่ีสุด การทดลองท้ังหมดจึงถูกจัดข้ึนต่อหน้าสาธารณชน ด้วยเหตุ

น้ีสำานักงานตำารวจแห่งชาติของประเทศฟิลิปปินส์จึงไม่เพียงแต่จัดซ้ืออาวุธปืน

พกส้ันท่ีมีความน่าเช่ือถือท่ีสุด แต่ยังได้รับประโยชน์จากค่าบำารุงรักษาท่ีต่ำามาก

อีกด้วย

Glock ได้รับเลือกให้ทำ�ก�รจัดห�
อาวุธปืนให้กับตำารวจฟิลิปปินส์

Glock 17 Gen4 
ผู้ชนะการคัดเลือก (Glock)
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“VPK” LLC
15/8 Rodchelsakaya Str. Moscow, 
123022, Russia 
Phone: +7 (495) 662-10-38
Fax:      +7 (495) 662-10-59
E-mail: info-vpk@inq.basel.ru
www.milindcom@ru

VehiCLes for Any Missions 
And enVironMents

these days, the Military Industrial Company Ltd. is Russia’s leader 
and one of the world’s benchmark companies in the sphere 
of developing, producing and selling of wheeled armoured  

vehicles. Suffice it to say that over one-tenth of the global market of 
wheeled armour is the products from the Military Industrial Company.

Now, the Military Industrial Company develops, makes and sells 
wheeled armoured personnel carriers, multipurpose armoured  
vehicles, special vehicles and MRAP-type automobiles – advanced 
hardware on the international market of combat gear, including  
military wheeled vehicles. Among them are such items as the BTR-80 
wheeled APCs and a family of its derivatives, BTR-82A and  
BTR-82V APCs and multirole armoured vehicles of the Tigr (Tiger)  
family that are the brand name of up-to-date Russian military wheeled 

vehicles. This hardware enjoys 
a deserved popularity with 
the Russian Armed Forces and  
other uniformed services of 
both Russia and dozens of  
foreign countries.  

The Military Industrial Company 
is open to cooperation and 
is ready to supply armoured  
vehicles for any missions and 
environments.

“VPK” LLC Director General 
Alexander Krasovitsky

ในปัจจุบันบริษัท Military Industrial Company 

น้ันจัดได้ว่าเป็นบริษัทอันดับ 1 ของรัสเซียและอันดับ

ต้นๆ ของโลกในด้านการพัฒนา ผลิต และจำาหน่ายรถ

หุ้มเกราะล้อยาง ท้ังน้ีอาจกล่าวได้ว่าบริษัท Military 

Industrial Company น้ันครองส่วนแบ่งทางการตลาด

ได้มากกว่าหน่ึงในสิบของตลาดรถหุ้มเกราะล้อยาง 

ท่ัวโลกเลยทีเดียว

ทุกวันนี้บริษัท Military Industrial Company 

มุ่งพัฒนา ผลิต และจำาหน่ายท้ังยานเกราะลำาเลียงกำาลังพล ยานเกราะอเนกประสงค์ ยานยนต์ สำาหรับปฏิบัติ 

การพิเศษ ยานยนต์ต่อต้านการลอบโจมตีด้วยวัตถุระเบิด (Mine-Resistant Ambush Protected: MRAP) 

อาวุธยุทโธปกรณ์สมัยใหม่ซ่ึงมีอยู่ในตลาดระหว่างประเทศ รวมไปถึงยานยนต์ทางการทหารท่ีใช้ล้อยาง 

ด้วยเช่นกัน โดยท่ามกลางสายการผลิตเหล่านี้กองทัพรัสเซียได้คัดเลือกรถหุ้มเกราะล้อยางสะเทินน้ำา 

สะเทินบก (Amphibious Armoured Personnel Carriers: APCs) ท้ังรุ่น BTR-80, BTR-82V และ BTR-82V 

ซ่ึงพัฒนามาจากรถหุ้มเกราะตระกูลเดียวกัน รวมไปถึงรถหุ้มเกราะอเนกประสงค์ตระกูล Tigr (Tiger) เข้า

ประจำาการเพ่ือเพ่ิมความทันสมัยให้กับกองทัพอีกด้วย โดยอาวุธยุทโธปกรณ์เหล่าน้ีล้วนได้รับความนิยม

จากกองทัพรัสเซียและหน่วยงานอ่ืนๆ ในรัสเซีย รวมท้ังในหลายประเทศด้วยเช่นกัน

บริษัท Military Industrial Company ตั้งขึ้นมาเพื่อร่วมกันผลิตยานเกราะสำาหรับทุกภารกิจและทุก

สภาวะแวดล้อม

ผู้อำ�นวยก�รใหญ่ VPK

ยานยนต์สำาหรับทุกภารกิจและทุกสภาพแวดล้อม

Floating Armoured Vehicle BTR-82A

ย�นเกร�ะรุ่น BTR-82A  ส�ม�รถลอยน้ำ�ได้

new MIC.indd   1 10/30/17   2:46 PM

S
ingapore-based Omnisense Systems will be discussing at the 
show its range ofelectro-optical and infrared (EO/IR) sensor 
turrets at D&S.

The Ulysses II sensor turret is designed for small, high-
speed vessels measuring 380 mm tall and 220 mm wide. It 

weighs around 25 kg depending on the payload. Typical payloads include 
a 1280x1024 pixel resolution charge-coupled device (CCD) colour camera 
with a x12 digital and x36 optical zoom capability, as well as a uncooled 
640x480 pixel long-wave infrared (LWIR) infrared sensor.

The Ulysses II can function in temperatures from 0 to 75°C, although 
an optional heating system enables the system to remain operational in 
temperatures as low as -30°C. 

Sentinel Black is a fourth Generation turret from Omnisense Systems 
and is day and night-capable incorporating thermal imager with optical 
and digital zoon which has been designed specifi cally for maritime and 
naval applications such as coastal and river surveillance, force protection, 
special boat operations, search and rescue (SAR), and unmanned surface 
vehicles (USVs). It also has a large format day/ultra-low light CCD that 
digitally fuses the day and low light channels in real time. 

The Sentinel turret measures 390 mm tall, 340 mm wide, 250 mm deep, 
and weighs less than 25 kg depending on the payload. It covers 360° in the 
azimuth and is capable of covering an elevation range from -30 to +40°. 

SINGAPORE 
SENSORS FOR 
MARITIME
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ในงาน D&S 2017 ที่กําลังจะถึงนี้ ทางบริษัท Omnisense Systems ประเทศสิงคโปรจะขึ้น

เวทีสนทนาเกี่ยวกับอุปกรณตรวจจับซึ่งใชระบบ electro-optical และ infrared (EO/IR) 

อุปกรณตรวจจับรุน Ulysses II ถูกออกแบบใหมีขนาดเล็กและเพื่อติดตั้งบนเรือ

ความเร็วสูง อุปกรณนี้มีขนาดความสูงอยูที่ 380 มิลลิเมตร ความกวางอยูที่ 220 มิลลิเมตร 

และมีน้ําหนักราว 25 กิโลกรัมแลวแตจํานวนอุปกรณที่ติดตั้ง ซึ่งโดยทั่วไปแลวอุปกรณดังกลาวจะ

ประกอบไปดวยอุปกรณถายเทประจุ (Charge-Coupled Device: CCD) ความละเอียด 1280x1024 

พิกเซล กลองบันทึกภาพสีซึ่งมีกําลังขยายดิจิตอล 12 เทา และกําลังขยายดวยเลนส optical 36 เทา 

และเซนเซอรตรวจจับความรอนโดยใชอินฟราเรดชวงคลื่นยาว (LWIR) แบบไมหลอเย็น ความ

ละเอียด 640x480 พิกเซล 

Ulysses II นั้นสามารถใชงานไดในอุณหภูมิตั้งแต 0 ถึง 75 องศาเซลเซียส และระบบทําความ

รอนสํารอง จะสามารถชวยใหอุปกรณยังคงทํางานไดแมในอุณหภูมิที่ต่ํากวา -30 องศาเซลเซียส

และในสวนของ Sentinel Black ซึ่งเปนอุปกรณตรวจจับรุนที่สี่ที่ผลิตโดยบริษัท Omnisense

Systems ที่สามารถใชงานไดทั้งกลางวันและกลางคืนดวยกลองถายภาพความรอน (Thermal 

Imager) ซึ่งสามารถขยายภาพไดทั้งจากกําลังขยายของเลนส optical และกําลังขยายจากระบบ 

digital โดยอุปกรณตรวจจับรุนน้ีถูกออกแบบข้ึนเปนพิเศษสําหรับใชในภารกิจทางทะเลและภารกิจ

ของกองทัพเรือโดยเฉพาะ เชน การตรวจตราพื้นที่ชายฝงและแมน้ํา การทําแผนปองกันสรรพกําลัง 

การปฏิบัติการรวมกับเรือชนิดพิเศษ ภารกิจคนหาและชวยเหลือ (SAR) และการใชงานรวมกับยาน

ผิวน้ําไรคนขับ (USVs) นอกจากนี้อุปกรณตรวจจับ Sentinel Back ยังมีอุปกรณถายเทประจุขนาด

ใหญพิเศษสําหรับการใชงานในเวลากลางวันและแสงสวางนอย

อุปกรณตรวจจับรุนนี้มีความสูง 390 มิลลิเมตร ความกวาง 340 มิลลิเมตร ความหนา 250 

มิลลิเมตร และมีน้ําหนักนอยกวา 25 กิโลกรัมแลวแตจํานวนอุปกรณที่ติดตั้ง นอกจากนี้ยังสามารถ

หมุนได 360 องศารอบทิศทาง ในแนวนอน และสามารถปรับขึ้นลงตั้งแต -30 องศาไปจนถึง +40 

องศาในแนวตั้ง
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I
n October the Philippine Navy (PN) 
Frigate Acquisition Project (FAP) awarded 
a contract to Hyundai Heavy Industries 
(HHI) to build two 2,600 ton frigates to be 
delivered from 2020. Kelvin Hughes (part 

of Hensoldt) will supply HHI with two SharpEye 
navigation radars along with multifunction bridge 
radar displays as part of the contract.

 The new PN ships (hull numbers P159 
and P160) will feature enhanced survivability, 
seakeeping and manoeuvring capability, stealth 

SHARP EYE IN  
THE PHILIPPINES

characteristics and be operable in up to Sea State 
5. The vessels will be further complemented by 
the low Radar Cross Section (RCS) design of 
the upmast SharpEye radar sensor carbon fibre 
housing and antenna turning unit. The SharpEye’s 
300W low power output further protects the ship 
from intercepts by Electronic Support Measures 
(ESM).

Mark Butler, regional sales manager at Kelvin 
Hughes said: “SharpEye is ideally suited to 
frigates, corvettes and OPVs operating in high 

clutter conditions and for navies undertaking 
modernisation programmes where the upmast 
equipment contributes to the stealth or RCS 
reduction requirements. I am extremely pleased 
that Kelvin Hughes is working with HHI on this 
project.”

Earlier in September Kelvin Hughes was 
also contracted by HHI to supply the Integrated 
Navigation Bridge System (INBS) for the 
Royal New Zealand Navy (RNZN) Maritime 
Sustainment Capability (MSC) Vessel.

ระบบนำ�ร่อง Sharp Eye ในฟิลิปปินส์

ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา กองทัพเรือฟิลิปปินส์ได้ลงนามในสัญญาภายใต้

โครงการจัดหาเรือฟริเกตเพื่อว่าจ้างให้บริษัท Hyundai Heavy Industries 

(HHI) ทำาการต่อเรือฟริเกตขนาด 2,600 ตัน และส่งมอบให้กับกองทัพ

เรือฟิลิปปินส์ ภายในปี 2020 โดยมี Kelvin Hughes (ส่วนหนึ่งของบริษัท  

Hensoldt) เป็นผู้ส่งมอบระบบเรดาร์นำาร่อง Sharp Eye และระบบแสดงผลแบบ

มัลติฟังก์ชันสำาหรับเรดาร์สะพานเดินเรือให้กับเรือลำาดังกล่าวภายใต้สัญญา

ฉบับเดียวกัน

เรือลำาใหม่ของกองทัพเรือฟิลิปปินส์ (หมายเลขเรือ P159 และ P160) จะ

มีคุณสมบัติเด่นในเรื่องความสามารถในการอยู่รอดของเรือ, ความคงทนต่อ

สภาวะทะเลและการดำาเนินยุทธวิธี, ระบบล่องหน และสามารถปฏิบัติการได้

ในสภาวะทะเลระดับ 5 (Sea state 5) เรือลำานี้จะได้ถูกนำาไปใช้งานกับเรดาร์ 

Sharp Eye ซึ่งออกแบบให้ตัวเครื่องและเสาอากาศทำาจากคาร์บอนไฟเบอร์  

เพื่อให้มีค่าเรดาร์ภาคตัดขวาง (RCS) ต่ำา นอกจากนี้เรดาร์ Sharp Eye ยังใช้ 

กำาลังไฟเพียง 300 วัตต์ ซึ่งทำาให้เรือสามารถป้องกันตนเองได้จากการตรวจจับ

โดยมาตรการสงครามอิเล็กทรอนิกส์แบบ ESM ได้

มาร์ค บัทเลอร์, ผู้จัดการฝ่ายการขายส่วนภูมิภาคของบริษัท Kelvin Hughes 

กล่าวว่า “เรดาร์ Sharp Eye เหมาะสมอย่างมากกับการปฏิบัติการของเรือ 

ฟริเกต เรือคอร์เวต และเรือตรวจการณ์และลาดตระเวนในหลากหลาย

สภาวการณ์ และสำาหรับโครงการปรับปรุงกองทัพเรือให้มีความทันสมัย

ของกองทัพเรือในหลายประเทศที่กำาลังดำาเนินการอยู่นั้น เราต่างก็พยายาม

ทุ่มเทพัฒนาอุปกรณ์ upmast สำาหรับระบบล่องหน และลดค่าของเรดาร์ภาค 

ตัดขวางลงให้ตรงตามความต้องการของกองทัพเรือ ผมยินดีอย่างยิ่งที่บริษัท 

Kelvin Hughes ได้ร่วมโครงการพัฒนากับบริษัท HHI ในครั้งนี้”

เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน ทางบริษัท Kelvin Hughes ยังได้ลงนามในสัญญา

กับบริษัท HHI เพื่อจัดหาระบบนำาร่องแบบรวมการสำาหรับสะพานเดินเรือ  

(Integrated Navigation Bridge System: INBS) สำาหรับเรือสนับสนุนความ

อยู่รอดทางทะเล (Maritime Sustainment Capability Vessel) ของราชนาวี

นิวซีแลนด์อีกด้วย
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R
UAG Aviation has signed a contract for the 
sale of two more Dornier 228 twin-turboprop 
aircraft to the Bangladesh Navy (BN) to be 
delivered in 2018, the Switzerland-based 
company announced.  

The new production aircraft will add to the two Dornier 
228 NG maritime patrol aircraft (MPA) already in service 
with the BN, and will be used to “support surveillance and 
patrol flights for all aspects of maritime security, exclusive 
economic zone control, and search-and-rescue (SAR) 
operations”, according to the company.

“The BN’s overriding priority is the protection of 
Bangladesh people, interests, and economic advantages. 
It has entrusted a key aspect of this vision to the Dornier 
228 since the purchase of their first two new production 
models in 2011,” Thomas Imke, the company’s regional 
sales manager said in a statement.

Leonardo has signed a contract with RUAG Aviation to 
provide its Seaspray 5000E Active Electronically Scanned 
Array (AESA) radars for the two new aircraft which will 
be used to help monitor and protect Bangladesh’s 120,000 
square kilometres of maritime territorial area and exclusive 
economic zone (EEZ). 

บริษัท RUAG Aviation ในประเทศสวิสเซอแลนด์ได้แถลงข่าว

ว่าทางบริษัทได้ทำาสัญญาขายเครื่องบินลาดตระเวนแบบใบพัด 

Dornier 228 twin-turboprop จำานวนสองลำาให้แก่กองทัพเรือของ

บังกลาเทศโดยทั้งเครื่องบินทั้งสองลำาจะถูกจัดส่งในปี 2018

เคร่ืองบินรุ่นใหม่น้ีจะถูกบรรจุเข้าประจำาการในกองทัพเรือบังกลาเทศ เพ่ิม

เติมจากเคร่ืองรุ่น 228 NG maritime patrol aircraft (MPA) ท่ีมีอยู่แล้วสอง

ลำา โดยทางบริษัท RUAG Aviation กล่าวว่า “อากาศยานรุ่นน้ีจะถูกใช้ในการ

สนับสนุนการเฝ้าระวังและลาดตระเวนเพ่ือรักษาความม่ันคงทางทะเลในทุก

มิติ และการควบคุมดูแลบริเวณเขตเศรษฐกิจจำาเพาะ รวมถึงการปฏิบัติภารกิจ

ค้นหาและกู้ภัย”

Thomas Imke ผู้จัดการฝ่ายขายระดับภูมิภาคของบริษัทกล่าวว่า “ หน้าท่ี

หลักของกองทัพเรือบังกลาเทศ คือการปกป้องประชาชน ผลประโยชน์ของ

ชาติ และความได้เปรียบทางเศรษฐกิจ ซ่ึงประเด็นเหล่าน้ีถูกมอบหมายให้เป็น

วิสัยทัศน์หลักของเคร่ืองบินรุ่น Dornier 228 ต้ังแต่การซ้ือขายเคร่ืองบินรุ่นน้ี

คร้ังแรกในปี  2011” 

บริษัท Leonardo ได้ลงนามการทำาสัญญากับบริษัท RUAG Aviation เพื่อ

จัดหาเรดาร์ Seaspray 5000E แบบ Active Electronically Scanned Array 

(AESA) สำาหรับเครื่องบินทั้งสองลำาเพื่อช่วยควบคุมและปกป้องเขตแดน

ทางทะเลของบังกลาเทศและเขตเศรษฐกิจจำาเพาะซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่า 

120,000 ตารางกิโลเมตร

BANGLADESH NAVY 
DOUBLES DORNIERS

The RUAG Dornier 228 NG ordered by 
the Bangladesh Navy.
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เครื่องบิน RUAG Dornier 228 NG 
ซึ่งถูกจัดซื้อโดยกองทัพเรือบังกลาเทศ

กองทัพเรือบังกลาเทศ
สั่งซื้อเครื่องบินลาดตระเวน
แบบใบพัด Dorniers เพิ่มเติม
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T
urkish Aerospace Industries (TAI) (Stand L17) is promoting its 
Anka advanced Medium Altitude Long Endurance (MALE) 
Unmanned Aerial System (UAS). 

This multi-role ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target 
Acquisition, and Reconnaissance) UAS can operate day and 

night and in adverse weather conditions. The system has a 200 kg payload 
with 24 hour endurance with a operating ceiling up to 30,000ft. it is fully 
autonomous with an 80-85 IAS Cruise Speed. 

The Anka features an Automatic Takeoff and Landing System (ATOL) 
with GPS and radar based fully independent sensors. it uses a conventional 
tricycle, retractable gear. 

it can simultaneously operate EO/IR HD optical/thermal/laser multi 

บริษัท Turkish Aerospace Industries (TAI) (หรือ L17) กําลังเปดตัว 

Anka อากาศยานไรคนขับ (UAS) ที่มีเพดานบินระดับความสูงปาน

กลางและสามารถปฏิบัติการตอเนื่องไดในระยะเวลานาน (MALE) 

อากาศยานไรคนขับรุนนี้ยังสามารถปฏิบัติภารกิจไดหลากหลายทั้งดานขาว

กรอง การเฝาระวัง การคนหาเปาหมาย และการลาดตระเวนหรือที่เราเรียกวา 

ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, Reconnaissance) อีกทั้ง

ยังสามารถปฏิบัติการไดทั้งกลางวันและกลางคืนแมในขณะท่ีสภาพอากาศเลว

รายที่สุด นอกจากนั้นอากาศยานนี้ยังสามารถบรรทุกนําหนักได 200 กิโลกรัม

และปฏิบัติการไดยาวนานถึง 24 ชั่วโมงที่ระดับเพดานบินสูงถึง 30,000 ฟุต อีก

ยังสามารถเคลื่อนที่ดวยความเร็วสูงถึง 80 – 85 IAS Cruise Speed

ความสามารถที่โดดเดนอีกอยางของ Anka คือ ระบบบินขึ้นและลงจอด

อัตโนมัติ (ATOL) ดวยระบบ GPS และเรดารที่ทํางานภายใตเซ็นเซอรอิสระ 

อีกทั้งเครื่องนี้ยังใชระบบเดินเครื่องบนพื้นแบบสามลอ (Tricycle) และฐานลอ

แบบพับเก็บ (Retractable gear) ในการบินขึ้นและลงจอด

TAI à»�´µÑÇ Anka 
ÍÒ¡ÒÈÂÒ¹äÃŒ¤¹¢Ñº (UAS) ÁÒ¡
¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ (ISTAR)

ในสวนของระบบตรวจการณนั้น ทางผูผลิตไดติดตั้งกลองตรวจการณ (EO/

IR HD) ที่มีความสามารถในการตรวจจับแสงสวาง/ความรอน/เลเซอร และ

อุปกรณถายภาพโดยใชคลื่นเรดาห (SAR) ใหสามารถใชงานไดในเวลาเดียวกัน 

โดยกลองตรวจการณนั้นมีความสามารถในการตรวจจับ แยกแยะ ติดตาม และ

ชี้เปาดวยเลเซอรจากระยะไกล สวนอุปกรณถายภาพโดยใชคลื่นเรดาหนั้นชวย

ในการเก็บภาพความละเอียดสูงในระยะหางไมเกินกวา 37 กิโลเมตรแมวาจะมี

เมฆหมอกบดบังทัศนวิสัย อีกทั้งยังเหมาะสําหรับใชตรวจการณทั้งทางบกและ

ทางทะเลอีกดวย

ในสวนของระบบสื่อสารนั้น Anka นั้นไดรับการติดตั้งเครื่องรับสงสัญญาณ

วิทยุถายทอดและอุปกรณเสริมอื่นๆ อยางเชน ระบบ ESM/ELINT and 

COMINT สําหรับภารกิจดานขาวกรองทางสัญญาณ (SIGINT) และระบบ

ตรวจการณพิสัยกวาง (Wide Area Surveillance System : WASS)  สําหรับ

เพิ่มประสิทธิภาพของการตรวจการณและการลาดตระเวนใหมีพิสัยไกลมาก

ขึ้น นอกจากนั้นอากาศยานนี้ยังไดติดตั้งอุปกรณเชื่อมตอสัญญาณแบบเสนตรง 

(LOS) ที่มีแถบคลื่นความถี่กวางและสามารถสงขอมูลดวยความเร็วถึง 44 Mbps 

อีกดวย ดวยความสามารถของอุปกรณเชื่อมตอนี้ทําใหอากาศยานสามารถรับ

สงสัญญานภาพจากกลองนักบิน รับสงขอมูลตางๆ และสามารถบังคับการ

เคลื่อนไหวจากระยะไกลไดมากถึง 200 กิโลเมตรจากสถานีบังคับการภาคพื้นดิน 

(Ground Data Terminal : GDT)

sensor system and Synthetic Aperture Radar (SAR) payloads. The EO/IR 
payload is capable of detecting, identifying, tracking and laser pointing targets 
at long distances. The SAR payload provides high resolution imagery even 
through clouds at standoff range up to 37 km and supports both maritime 
and land surveillance.

In terms of communications, the Anka has radio relay capability and optional 
payloads such as ESM/ELINT and COMINT Systems for SIGINT missions and 
Wide Area Surveillance System (WASS) for improved larger area surveillance 
and reconnaissance missions. The aircraft is equipped with a wide bandwidth 
line-of-sight (LOS) data link with 44 Mbps throughput. This link capacity can 
accommodate payload, pilot cameras and telemetry/telecommand throughput 
needs up to 200km away from Ground Data Terminal (GDT).

TAI NOW OFFERING ANKA UAS ISTARTAI NOW OFFERING ANKA UAS ISTAR
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C
oalition forces and aid groups in Iraq have been harassed 
by commercial drones used by ISIS (Islamic State) to spread 
fear. Lacking effective countermeasures against what was 
potentially fl ying IEDs, they were forced to fl ee from the simple 
and cheap commercial drones. However, in part thanks to a 

new technology from Nammo, that threat may become a thing of the past.
Anti-drone operations are extremely complex, and place high demands 

on rules of engagement, sensors, and targeting procedures. Nammo’s 
ammunition does not alone resolve this issue, but it offers ground forces 
something they so far have been lacking, which is a cost effective weapon 
that could be used even in urban areas.

Known as ‘programmable ammunition’, this new technology makes it 
possible for any larger gun to fi re shells that can be programmed to explode 
with pinpoint accuracy, either before, above or inside a target. Adaptable 
to several weapon platforms, including 40 mm grenade launchers, 30 mm 
guns, 120 mm tank ammunition and M-72 rockets, this makes the technology 
ideal for dealing with a number of different threats, including drones. With 
the fi rst versions already combat proven and in production, the technology 
offers three distinct benefi ts - low collateral damage, fl exibility and ease of 
installation - together delivering a signifi cant and reliable advantage to its 
users.

ANTI-DRONE AMMO
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กองกําลังสัมพันธมิตรและหนวยกูภัยในอิรักถูกกอกวนโดยอากาศยาน

ไรคนขับเชิงพาณิชยของกลุม ISIS  (Islamic State) ซึ่งตองการใหเกิด

ความหวาดกลัวอยูตลอดเวลา พวกเขาตองคอยหลบหนีจากอากาศยาน

ไรคนขับซึ่งหาซื้อไดทั่วไปและมีราคาถูกเหลานี้เนื่องจากไมมีมาตรการท่ีแนชัด

วาจะโตตอบระเบิดแสวงเครื่องที่สามารถเคล่ือนที่ทางอากาศอยางไรใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด แตอยางไรก็ตาม เทคโนโลยีใหมจากบริษัท Nammo ภัย

คุกคามจากสิ่งเหลานี้จะกลายเปนอดีต

ปฏิบัติการตอตานอากาศยานไรคนขับนั้นมีความซับซอนเปนอยางมาก และ

จําเปนตองอาศัยกฎของการเขาปะทะ (Rules of Engagement), เซ็นเซอรตรวจ

จับ และการกําหนดเปาหมาย แตทวาดวยการใชกระสุน Nammo ปญหานี้จะได

รับการแกไข และยังชวยเหลือกองกําลังภาคพื้นดินใหสามารถทําในสิ่งที่พวก

เขาทําไมได  ซึ่งก็คือการที่ Nammo เปนอาวุธที่มีความคุมคาดานราคาที่สามารถ

นําไปใชไดแมกระทั่งในเขตชุมชนเมือง

กระสุนนี้เปนที่รูจักในชื่อ ‘programmable ammunition’ หรือกระสุนที่

The 40 mm version of Nammo’s 
programmable ammunition has 
already been proven in combat.

กระสุน Nammo’s programmable 
ammunition  รุน 40 มม. ไดรับการพิสูจน

ในการสูรบจริงแลว

¡ÃÐÊØ¹µ‹ÍµŒÒ¹ÍÒ¡ÒÈÂÒ¹äÃŒ¤¹¢Ñº
สามารถกําหนดรูปแบบการโจมตีตามคําสั่งได โดยเทคโนโลยีใหมลาสุดนี้

ทําใหปนใหญขนาดใดก็ไดยิงกระสุนที่สามารถสั่งการใหเกิดการระเบิดไดอยาง

แมนยําราวกับจับวาง ไมวาจะเปนการระเบิดดานหนา ขางบน หรือดานในของ

เปาหมาย กระสุนชนิดนี้ถูกปรับปรุงใหสามารถนําไปใชกับอาวุธหลากหลาย

รูปแบบ อยางเชน เครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 40 มม. ปนใหญขนาด 30 มม. และ 

120 มม. รวมทั้งเครื่องยิงจรวดตอสูรถถัง M-72 อีกดวย เพราะเหตุนี้เทคโนโลยี

ดังกลาวจึงไดกลายมาเปนทางออกสําหรับการรับมือภัยคุกคามทั้งหลาย รวมไป

ถึงภัยคุกคามจากอากาศยานไรคนขับดวยเชนกัน สําหรับในเวอรชั่นแรกของ

กระสุนชนิดนี้ไดผานการพิสูจนในการสูรบจริงแลวและกําลังอยูในขั้นตอนการ

ผลิต ซึ่งความโดดเดนของกระสุนชนิดนี้มีอยูสามประการดวยกัน  ประการแรก

คือสรางความเสียหายขางเคียงแกพลเรือนและสิ่งกอสรางในระดับต่ํา ประการ

ที่สองคือมีความยืดหยุน และประการสุดทายคือสะดวกในการใชงาน ซึ่ง

คุณสมบัติเหลานี้ยอมนําไปสูผลลัพธที่สําคัญในการสูรบ
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T
he Laser Guided Long 
Range Anti-Tank Missile 
System L-UMTAS 
Missile, developed by 
Roketsan, has been 

fired from the indigenously-designed 
TAI Hurkus light attack aircraft in 
production for the Turkish Air Force, 
in the Konya Karapınar test range.

The L-UMTAS has a tandem anti-

TURKISH ROCKET TESTED
tank warhead and an alternative 
antipersonnel warhead. It has been 
integrated to the T-129 ATAK and 
S-70B Seahawk helicopters and can 
also be fired from fixed wing aircraft, 
unmanned combat aerial vehicles 
(UCAV) and both land and sea 
platforms. The process of integration 
on various platforms with the 
MIL-STD-1760 and MIL-STD-1553 

standards is ongoing.
It has a day and night operational 

capability, is effective against moving 
and stationary targets and an 
insensitive munition capability against 
fuel fire and bullet impact. With an 
effective range of 500m to 8000m+, the 
L-UMTAS’s semi-active laser seeker 
tandem warhead is effective against 
all types of armour protection and 

has an alternative high explosive (HE) 
warhead. The first serial production 
batch is being delivered to Turkish 
Armed Forces in 2017.

Airbus has signed an agreement 
with Roketsan to arm the C295W 
surveillance and transport aircraft 
with L-UMTAS missiles and 
Azerbaijan and Pakistan have both 
expressed interest in the missile.

The L-UMTAS being test fired from the 
TAI Hurkus close support aircraft.

TA
I

ขีปนาวุธ L-UMTAS ระหว่างการยิงทดสอบ
จากเครื่องบิน TAI Hurkus

L-UMTAS หรือระบบต่อ

ต้านรถถังนำาร่องโดยเลเซอร์

ระยะไกล ซึ่งถูกพัฒนาขึ้น

โดยบริษัท Roketsan ได้ถูกยิงลงบน

พื้นที่ทดสอบ Konya Karapınar โดยใช้

เครื่องบินโจมตีขนาดเล็ก TAI Hurkus 

ท่ีทำ าการออกแบบภายในประเทศ

สำาหรับกองทัพอากาศตุรกี 

L-UMTAS นั้นบรรจุหัวรบต่อต้าน

รถถัง (anti-tank) และหัวรบสังหาร 

(antipersonnel) ประกอบไว้อยู่ด้วยกัน 

โดยนอกจากจะสามารถนำาไปติดตั้งบน

เฮลิคอปเตอร์รุ่น T-129 ATAK และ  

S-70B Seahawk แล้ว ยังสามารถ

ทำาการยิงจากเคร่ืองบินปีกนิ่งหรือ

อากาศยานไร้คนขับ (UCAV) ได้อีก

ด้วย ทั้งยังสามารถยิงจากฐานยิงจรวด

ทางบกหรือทางทะเลก็สามารถทำาได้

เช่นกัน ส่วนกระบวนการเพื่อให้ระบบ

ต่อต้านรถถังนี้สามารถบูรณาการใช้

งานร่วมกับยุทโธปกรณ์อีกหลายชนิด

ภายใต้มาตรฐาน MIL-STD-1760 และ 

MIL-STD-1553 นั้นกำาลังอยู่ระหว่าง

การดำาเนินงาน

L-UMTAS น้ันมีขีดความสามารถใน

การปฏิบัติงานท้ังกลางวันและกลางคืน 

มีประสิทธิผลในการโจมตีท้ังท้ังเป้า

เคล่ือนท่ีและเป้าน่ิง และยังมีความ

ทนทานต่อผลจากอาวุธยุทโธปกรณ์

ต่างๆ อย่างเช่น ไฟไหม้หรือแรงกระแทก

จากกระสุนปืน และด้วยพิสัยการยิงซ่ึง

มีประสิทธิภาพน้ันอยู่ในช่วงต้ังแต่ 500 

เมตรถึง 8000 เมตร ส่งผลให้หัวรบระบบ 

semi-active laser seeker ของ L-UMTAS 

น้ันมีประสิทธิภาพในการทำาลายเกราะ

ป้องกันทุกประเภท ประกอบยังมีหัว

รบแรงระเบิดสูง (HE) เป็นตัวเลือกเพ่ิม

เติมอีกด้วย ท้ังน้ีการส่งมอบ L-UMTAS  

ชุดแรกให้กับกองทัพตุรกีน้ันจะเสร็จส้ิน

ภายในปีค.ศ. 2017 น้ี

นอกจากนั้น ทางบริษัท Airbus 

ได้ลงนามในข้อตกลงกับทางบริษัท 

Roketsan เพ่ือติดต้ังขีปนาวุธ L-UMTAS 

ให้กับเครื่องบินตรวจการณ์และขนส่ง

รุ่น C295W และยังมีทางประเทศ 

อาเซอร์ไบจานและประเทศปากีสถาน

ที่ต่างแสดงความสนใจในขีปนาวุธ  

L-UMTAS ด้วยเช่นกัน

การทดสอบขีปนาวุธในตุรกี
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arrived

The revolution has arrived, Ability Computers 
and Software Industries Ltd (“Ability”), 
member of the NASDAQ stock exchange, 
a pioneered company in the area of cellular 
and satellite communication interception 
solutions, is proud to introduce the new state 
of the art technology for remote interception 
and localization of cellular devices nationwide, 
overcoming known technical limitations of 
existing technologies.
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Booth B30

T
urkish company Powerful 
Machine (Güçlü Makine) (Stand 
J35) will be talking about two 
particular products from its 
range during the show, its Run-

Flat Changer Machine and its Automatic 
Barrel Cleaning System.

The Run-Flat tyre changer can be used to 
change the tyres of armoured vehciles. The 
company states that its equipment provides 
a quick and safe method of changing a tyre, 
and prevents damage occuring to the rim. 

The company will also be presenting its 
Automatic Barrel Cleaning System which 
can be used for gun barrels between 30 mm 
to 155 mm. The sytem uses an air compressor 
with a pressure of 70-100 PSI. Gun barrels 
can be cleaned in an average time of ten 
minutes. 

The company states that gun oil should be 
applied immediately after cleaning, which 
will provide protection against corrosion. 

TURKISH TYRE CHANGER

ในระหวางงานแสดงนั้น บริษัท Turkish company Powerful Machine 

(Güçlü Makine) (หรือ J35) จะมีการพูดคุยเกี่ยวกับผลิตภัณฑสอง

ชิ้นที่มีความโดดเดนเปนพิเศษจากสายการผลิตของบริษัท นั่นก็คือ

อุปกรณเปลี่ยน Run-Flat ภายในยางรถยนต (Run-Flat Changer Machine) 

และระบบทําความสะอาดลํากลองปนใหญอัตโนมัติ (Automatic Barrel 

Cleaning System)

อุปกรณเปลี่ยน Run-Flat นั้นถูกออกแบบมาเพื่อใชงานสําหรับรถ

หุมเกราะโดยเฉพาะ โดยทางผูผลิตเนนย้ําวาดวยอุปกรณนี้การดูแลลอยาง

สําหรับรถหุมเกราะนั้นจะมีความรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง

ชวยปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นบริเวณขอบลอไดอีกดวย

นอกจากนั้น ทาง J35 ยังไดนําเสนอระบบทําความสะอาดลํากลองปน

ใหญอัตโนมัติซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อปนใหญขนาด 30 mm ถึง 150 mm 

ทํางานดวยเครื่องอัดอากาศ (Air Compressor) ซึ่งสามารถสรางแรงอัดได

ถึง 70-100 PSI และดวยระบบนี้การทําความสะอาดลํากลองปนใหญจะใช

เวลาโดยเฉลี่ยเพียงสิบนาทีเทานั้น

J35 ยังกลาวเสริมอีกวาหลังจากทําความสะอาดแลวควรใชน้ํามันปน

เคลือบลํากลองปนใหญทันทีจะสามารถชวยปองกันการผุกรอนไดเปน

อยางดี

ÍØ»¡Ã³�à»ÅÕèÂ¹ÂÒ§
ÊÑÞªÒµÔµØÃ¡Õ
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SECURE SMARTPHONES AT SEA   

T
hales has developed COMTICS, the world’s fi rst shipboard 
information distribution system of its kind which offers an 
expansive array of operational services in a highly secure 
environment.

COMTICS is a multimedia communication device resembling 
a smartphone that allows naval personnel permanent shipboard mobility and 
connectivity with all types of military radios. COMTICS provides services 
ranging from video and data transfers to web browsing and social media, if 
the operational situation allows, and the ability to chat with colleagues.

Thales has designed COMTICS on the basis of its Naval Voice Over IP 
(NGIN) and Fibre Optical Communication Network (FOCON IP) solutions, 
which are fully proven at sea and have been adopted by 15 navies to date.

COMTICS offers the highest level of IT protection, tailored to the specifi c 
requirements of each customer and drawing on Thales’s combination of 
cybersecurity expertise and in-depth understanding of the naval environment. 
To ensure service availability even in the event of combat damage, COMTICS 
is built on a redundant all-IP architecture to ensure continuity of operations.

The system can support up to 3,000 simultaneous calls. It is robust, 
dependable, ruggedised to withstand the rigours of the naval environment 
and scalable to all types and sizes of vessels. It is quick to learn and easy to 
use, thanks to the intuitive interface, and the entire set-up can be installed in 
a matter of weeks as part of a legacy system upgrade.

By delivering key new applications and services for naval personnel, 
COMTICS allows greater mobility on board the vessel, supporting changes 
in the way communication devices are used and driving greater operational 
effi ciency.
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บริษัท Thales ไดทําการพัฒนา COMTICS ระบบกระจายขอมูลขาวสารบนเรือ

ระบบแรกของโลกซึ่งนําเสนอระบบชวยเหลือการปฏิบัติงานที่มีขอบเขตกวาง

ขวางภายใตการรักษาความปลอดภัยที่นาเชื่อถือ

COMTICS เปนอุปกรณส่ือสารมัลติมีเดียซ่ึงใชงานรวมกับโทรศัพทสมารทโฟน อุปกรณ

เคล่ือนท่ีน้ีจะชวยเช่ือมตอบุคลากรบนเรือดวยคล่ืนวิทยุทหารท่ีมีท้ังหมด COMTICS สามารถ

สนับสนุนการใชงานไดต้ังแตการสงผานวิดีโอหรือขอมูลไปสูเว็บบราวเซอรและโชเช่ียล

มีเดียหากสถานการณเหมาะสม รวมถึงความสามารถใชการแชทกับเพ่ือนรวมงาน

ซึ่งทางบริษัท Thales ไดออกแบบ COMTICS บนพื้นฐานของระบบ Naval Voice Over 

IP (NGIN) และระบบ Fibre Optical Communication Network (FOCON IP) ซึ่งพิสูจนแลว

วาสามารถใชงานบนทองทะเลและถูกใชงานโดยกองทัพเรือจาก 15 ประเทศในปจจุบัน

COMTICS ไดมอบความปลอดภัยขั้นสูงสุดในดาน IT ดวยระบบที่สามารถปรับแตง

ไดความความตองการของผูใชซึ่งบริษัท Thales ไดออกแบบรวมกับผูเชี่ยวชาญดาน 

Cybersecurity สงผลใหระบบนี้มีความเขาใจอยางลึกซึ้งในธรรมชาติของกองทัพเรือ อีก

ทั้งเพื่อใหแนใจไดวาระบบนี้จะสามารถใชงานไดแมกระทั่งไดรับความเสียหายจากการ

สูรบ COMTICS จึงถูกสรางขึ้นบนสถาปตยกรรมแบบ all-IP ที่ซ้ําซอนซึ่งจะชวยให

ระบบสามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง

ระบบนี้ยังสามารถสนับสนุนการสื่อสารไดถึง 3,000 สายพรอมๆ กัน และยังมีความ

แนนอนเชื่อถือได ทนทานตอสภาวะแวดลอมที่ยากลําบากบนทองทะเล ทั้งยังสามารถ

ปรับใชไดกับเรือทุกชนิดและทุกขนาด นอกจากนั้นระบบนี้ยังงายตอการศึกษาและการใช

งานดวยอินเตอรเฟสที่ออกแบบมาเปนอยางดี โดยการติดตั้งระบบทั้งหมดสามารถทําได

ภายในเวลาไมกี่สัปดาหเนื่องจากเปนการอัพเกรดระบบเดิม

COMTICS ไดมอบระบบที่มีความสําคัญสําหรับบุคลากรบนเรือซึ่งชวยสนับสนุน

การติดตอสื่อสารบนเรือแมระหวางออกปฏิบัติภารกิจ เปลี่ยนแปลงรูปแบบของอุปกรณ

สื่อสารบนเรือ และขับเคลื่อนใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ÊÁÒÃ�·â¿¹·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ
ÊÙ§ÊØ´º¹·ŒÍ§·ÐàÅ

BPC Tonnerre force projection 
and command vessel 
deployed to the Caribbean 
in the aftermath of Hurricane 
Irma, 13 September 2017.

ระบบแสดงผลและควบคุมของเรือ BPC 
Tonnerre เมื่อครั้งปฏิบัติภารกิจในทะเล
แคริบเบียนหลังจากเกิดพายุเฮอริเคน
เออรมาเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2017
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T
odays’ increasingly sophisticated cyber-threats pose a significant 
challenge for governments, the military, and industrial 
organisations around the world. Responding effectively to these 
threats requires careful, national-level strategic planning that 
incorporates cutting-edge, field-proven technologies. 

SIBAT has leveraged its unique position as a Directorate within Israel’s 
Ministry of Defense – as well its close relationship with Israel’s cybersecurity 
industry – and will share, for the first time at the upcoming Defense & Security 
exhibition, the Israeli experience in cyber defense, and provide its partners with 
an access to Israel’s unmatched know-how and advanced technologies that 
deal with cyber-threats. 

These capabilities will be demonstrated through a virtual reality display 
and a seminar.

CYBER SECURITY 
DEMONSTRATED 
VIA VIRTUAL REALITY

การรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์
ผ่านการสาธิตด้วย
ระบบ VIRTUAL REALITY

ในปัจจุบันภัยคุกคามทางไซเบอร์ซึ่งมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นนั้น ดูเหมือน

ว่าจะเป็นความท้าทายอย่างยิ่งต่อรัฐบาล หน่วยงานทางทหาร และองค์การ

อุตสาหกรรมทั่วทั้งโลก ซึ่งหากต้องการมาตรการตอบสนองที่ได้ผลต่อภัย

เหล่านี้จำาเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานดังกล่าวจะต้องมีทั้งความระมัดระวัง ทั้งแผน

กลยุทธ์ในระดับประเทศซึ่งจัดทำาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเทคโนโลยีซึ่ง

ผ่านการพิสูจน์ในสถานการณ์จริงมาแล้ว

บริษัท SIBAT ผู้ที่มีประสบการณ์มากมายจากการดำารงตำาแหน่งคณะผู้บริหาร

ในกระทรวงกลาโหมของประเทศอิสราเอล รวมทั้งจากความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับ

กลุ่มอุตสาหกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ในประเทศอิสราเอล 

พร้อมสำาหรับร่วมแบ่งปันประสบการณ์ของประเทศอิสราเอลในการป้องกันภัย

ทางไซเบอร์ รวมถึงการอนุญาตให้คู่ค้าทางธุรกิจเข้าถึงองค์ความรู้อันหาที่เปรียบ

ไม่ได้และเทคโนโลยีอันล้ำาหน้าของประเทศอิสราเอลซึ่งใช้รับมือกับภัยคุกคาม

ทางไซเบอร์ในงาน Defense & Security ที่กำาลังจะเกิดขึ้น

ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้จะถูกสาธิตผ่านทางระบบความเป็นจริงเสมือน Virtual 

Reality และเวทีเสวนา
ThE CYBER DEfENSE 
VIRTUAL REALITY 
(VR) ExpERIENCE

A
t the center of the Israel National Pavilion, SIBAT has 
allocated a designated area in which visitors will be able to 
experience the Israeli cyber technologies through a virtual 
reality presentation using personal 3D glasses.

The VR experience will present the capabilities of Israel’s 
cyber defense technologies on the national level, demonstrating the full 
range of existing cybersecurity systems and solutions.

The Israeli cybersecurity industries are located around the cyber defense 
VR experience arena, aiming to create a dedicated cybersecurity space that 
will signify the willingness to share the Israeli experience in cyber defense 
with its partners.

พบกับประสบการณ์ป้องกันภัย
ทางไซเบอร์ผ่านระบบ Virtual 
Reality (VR)

ณ ใจกลางพื้นที่จัดแสดงของประเทศอิสราเอล ทางบริษัท SIBAT 

ได้จัดสรรพื้นที่พิเศษซึ่งผู้เย่ียมชมสามารถพบกับประสบการณ์

ด้านเทคโนโลยีไซเบอร์ของประเทศอิสราเอลผ่านการนำาเสนอด้วย

ระบบความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) และแว่นสามมิติ

การเรียนรู้ประสบการณ์ผ่านระบบความเป็นจริงเสมือนจะนำาเสนอความ

สามารถที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการป้องกันภัยทางไซเบอร์ของประเทศ

อิสราเอล โดยการสาธิตจะประกอบไปด้วยการใช้งานระบบรักษาความมั่นคง

ทางไซเบอร์ที่ใช้งานอยู่จริงทั้งกระบวนการ รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา

ต่างๆ อีกด้วย โดยในงานได้จัดให้กลุ่มอุตสาหกรรมด้านความมั่นคงทาง

ไซเบอร์มีพื้นที่จัดแสดงอยู่รอบๆ พื้นที่สาธิตด้วยระบบความเป็นจริงเสมือน

โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้มีพื้นที่สำาหรับผู้ที่สนใจด้านความมั่นคงทางไซเบอร์

โดยเฉพาะและต้องการที่จะแบ่งปันประสบการณ์ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์

ของประเทศอิสราเอลร่วมกับเหล่าคู่ค้าที่มาร่วมงาน

S
IBAT will present a Cyber Defence Seminar on Tuesday 7 
November, between 9:30am-12:10pm, at the Amber hall 
during the Defence & Security Exhibition. 

Government attendees and organisations will learn about 
Israel’s national protection experience in cyber security and 

be given examples of a wide portfolio of cyber defence solutions. In this 
seminar attendees will have the opportunity to explore SIBAT’s cyber 
security methods and how Israel develops its national cyber defence 
capabilities.

CYBER DEfENCE 
SEMINAR

เวทีสัมมนาหัวข้อ 
การป้องกันภัยทางไซเบอร์ 
(Cyber Defence Seminar) 

บริษัท SIBAT จะร่วมสนทนาบนเวทีสัมมนาในหัวข้อ การป้องกัน

ภัยทางไซเบอร์ (Cyber Defence) ในวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 

ระหว่างเวลา 9.30 – 12.10 ณ Amber hall ในงาน Defence &  

Security 2017

สำาหรับผู้ร่วมงานซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานรัฐหรือองค์การอื่นๆ จะได้

รับการแบ่งปันประสบการณ์ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์และได้รับตัวอย่าง

แฟ้มผลงานเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหา (Solution) ด้านการป้องกัน

ภัยทางไซเบอร์อีกด้วย และสำาหรับผู้เข้าร่วมเวทีสัมมนาจะได้รับโอกาสใน

การศึกษาแนวทางการรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์ของบริษัท SIBAT และ

แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของระบบป้องกันภัยทางไซเบอร์ของ

ประเทศอิสราเอลอีกด้วย
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 TIME CONTENT PRESENTOR

 09:30 INTRODUCTION ISRAEL MOD - SIBAT  

 09:40 STRATEGIC APPROACH OF MILITARY CYBER DEFENSE THAILAND MILITARY REPRESENTATIVE

 09:55 THE CHALLENGES IN CYBER NATIONAL DEFENSE ISRAEL - C4I CORPS IDF

 10:10 ISRAEL CYBER SECURITY ECO-SYSTEM ISRAEL MOD - SIBAT  

 10:25 INTELLIGENCE DRIVEN CYBER SECURITY VERINT

 10:40 SHARING INFORMATION AT THE GLOBAL WORLD IAI - ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES LTD.
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   SENSECY CYBER INTELLIGENCE LTD.
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	 09:30	 เกริ่นนำ�	 ISRAEL MOD - SIBAT  

	 09:40	 แนวท�งเชิงกลยุทธ์สำ�หรับก�รป้องกันภัย	 ผู้แทนจ�กกองทัพไทย
	 	 ท�งไซเบอร์ด้�นก�รทห�ร

	 09:55	 คว�มท้�ท�ยในก�รป้องกันภัยท�งไซเบอร์ในระดับประเทศ	 ISRAEL	-	C4I	CORPS	IDF

	 10:10	 ระบบนิเวศของคว�มมั่นคงท�งไซเบอร์ใน	ประเทศอิสร�เอล	 ISRAEL	MOD	-	SIBAT

	 10:25	 ก�รข่�วกรองกับก�รขับเคลื่อน	 VERINT
	 	 ระบบรักษ�คว�มมั่นคงท�งไซเบอร์

	 10:40	 ก�รแบ่งปันข้อมูลข่�วส�รในโลกยุคโลก�ภิวัตน์	 IAI	-	ISRAEL	AEROSPACE
	 	 		 INDUSTRIES	LTD.

	 10:55	 คว�มท้�ท�ยในก�รป้องกันระบบประมวลผลแบบฝังตัว	 IMI	SYSTEMS	LTD.

 11:10 BREAK  

	 11:25	 ก�รป้องกันโครงสร้�งพื้นฐ�นที่มีคว�มสำ�คัญ	-	คลื่นลูกใหม่	 RAFAEL	ADVANCED	
	 	 	 DEFENSE	SYSTEMS	LTD.
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 MULTI-CALIBRE CONCEPT

 EXTREME RELIABILITY AND DURABILITY UNDER   
 ALL CONDITIONS

 HIGH ACCURACY AND SERVICE LIFE

 LOW WEIGHT AND COMPACT DIMENSIONS 
 FOR FAST AND COMFORTABLE HANDLING

 AMBIDEXTROUS CONTROLS FOR OUTSTANDING   
 ERGONOMICS

 SHORT STROKE PISTON SYSTEM

Caliber magazine
CapaCity Frame barrel

length (mm)

length OF WeapOn
With StOCK

FOlDeD/UnFOlDeD,
retraCteD

-eXtenDeD (mm)

height
WithOUt

magazine
(mm)

WiDth OF
WeapOn With

StOCK
FOlDeD/

UnFOlDeD (mm)

Weight
WithOUt

magazine (g)

CZ BREN 2        8“ 5.56x45 mm NATO 30 ALUMINIUM 207 505/684-733 ± 10 202 ± 5 80/104 ± 5 2891 ± 50

CZ BREN 2      11“ 5.56x45 mm NATO 30 ALUMINIUM 280 577/762-807 ± 10 202 ± 5 80/104 ± 5 2986 ± 50

CZ BREN 2      14“ 5.56x45 mm NATO 30 ALUMINIUM 357 657/840-884 ± 10 202 ± 5 80/104 ± 5 3103 ± 50

CZ BREN 2        9“ 7.62x39 mm 30 ALUMINIUM 227 525/706-753 ± 10 202 ± 5 80/104 ± 5 2847 ± 50

CZ BREN 2      11“ 7.62x39 mm 30 ALUMINIUM 280 573/755-802 ± 10 202 ± 5 80/104 ± 5 2896 ± 50

CZ BREN 2      14“ 7.62x39 mm 30 ALUMINIUM 357 650/833-880 ± 10 202 ± 5 80/104 ± 5 3009 ± 50

Stated dimensions may be different in particular design and configuration.

CZ BREN 2
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