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The opening day was marked my the 
attendance of international military 

delegations, Thai armed forces personnel and 
defence industry attendees.

Thai Defence Minister General Prawit 
Wongsuwon opens the Tri-Service Asian 
Defence and Security Exhibition at the 
IMPACT exhibition centre, Bangkok, Thailand. 

Asian Military Review and Bilingual Show News Daily Editor 
Andrew Drwiega with stand representatives giving out the 

Day 1 issue on the Armada/AMR stand at D&S 2017. 

Offi cials from the Vietnamese 
People's Army receiving a brief on 

Jadara's Quad 1 rocket propelled 
grenade launcher system.

พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม ไดรวมพิธีเปดงาน 
Asian Defence and Security Exhibition 
ณ อิมแพ็คอารีนา เมืองทองธานี

Singapore Defence Minister Ng Eng Hen receives a souvenir from the Thai Defence Technology Institute 
after being briefed on their latest projects.

Ng Eng Hen รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม สิงคโปร รับมอบของที่ระลึกจากสถาบันเทคโนโลยีปองกัน
ประเทศ(องคกรมหาชน) หลังจากรวมรับฟงการบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการลาสุดที่เกิดขึ้น 

บุคลากรจากกองทัพเวียดนามไดเขารวมฟง
การบรรยายสรุปเกี่ยวกับจรวดตอตานรถถัง
พิสัยใกลรุน Quad 1 ของทางบริษัท Jadara

หนวยงานดานความมั่นคงตางชาติ บุคลากร
กองทัพไทย และผูผลิตอุตสาหกรรมการ

ปองประเทศตางใหความสนใจและเขารวม

งานในวันแรกกันอยางคับคั่ง Andrew Drwiega บรรณาธิการนิตยสาร Asian Military Review 
และหนังสือพิมพรายวัน Bilingual Show รวมเปนตัวแทน
ประชาสัมพันธหนังสือพิมพรายวัน ณ พื้นที่จัดแสดงของ 

Armada/AMR ณ งาน D&S 2017

DAY

By Andrew Drwiega, Editor
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จาก เรือตรวจการณ์ OPVS 
ถึง ปืนใหญ่ M777 HOWITZERS
บทสัมภาษณ์ John Brosnan กรรมการผู้จัดการ บริษัท SE Asia BAE Systems

1.	 ช่วยกล่าวถึงความเป็นมาของบริษัท	BAE	Systems	 ในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้สักหน่อยครับ	ว่าทาง	BAE	Systems	ได้เข้ามาสู่ตลาดในเอเชียเป็นเวลานานเท่าไรแล้ว

BAE Systems ได้รับความใว้วางใจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มานานกว่า 20 ปีโดยมีสำานักงานมากมาย
ซ่ึงเป็นท่ีรู้จักท่ัวท้ังภูมิภาคเอเชีย สำาหรับในประเทศไทยน้ันก็เหมือนกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคน้ี  
เรามีฐานผู้ใช้งานจำานวนมากท้ังทางบก ทางทะเล และทางอากาศ เรียกได้ว่าเรามีบทบาทอยู่ในทุก 
ภาคส่วน ซ่ึงเราก็ได้มองเห็นโอกาสมากมายสำาหรับการติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันใหม่ๆ รวมท้ังการ
อัพเกรดอุปกรณ์ต่างๆ ให้ทันสมัยตลอดเวลาด้วยเช่นกัน

2.	 กลยุทธ์การตลาดของ	BAE	Systems	ในภูมิภาคเอเชียน้ันเป็นอย่างไร	รวมถึง		BAE	Systems	จะมี
การรักษาฐานลูกค้าในภูมิภาคต่อไปอย่างไรบ้าง

สำาหรับกลยุทธ์ของ BAE Systems ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีหัวใจสำาคัญอยู่ 3 ประการ 
ประการแรกเราเลือกท่ีจะทำางานร่วมกับบริษัทในท้องถ่ิน ไม่ว่าจะเป็นการร่วมค้าหรือเป็นหุ้นส่วนก็ตาม 
อีกท้ัง BAE Systems น้ันมีผลงานและมีช่ือเสียงในด้านการสร้างความร่วมมือและการถ่ายทอด
เทคโนโลยีต่างๆ ให้กับคู่ค้าหรือตัวแทนของเรา ซ่ึงสูตรสำาเร็จน้ีเราจะนำามาปฏิบัติต่อไปในภูมิภาคน้ี 
ประการท่ีสองก็เก่ียวกับการอัพเกรด หลายประเทศในภูมิภาคน้ีใช้งานผลิตภัณฑ์ของเราอยู่แล้วเป็น 
เวลานานหลายปีและมีความประสงค์ที่จะปรับปรุงให้เป็นรุ่นมาตรฐานล่าสุด เราจึงทำางานร่วมกับ
บริษัทในเครือของเราท้ังในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาเพ่ือมองหาแนวทางว่าเราจะสามารถ
สนับสนุนลูกค้าเหล่าน้ีอย่างไรให้ดีท่ีสุด ท้ายท่ีสุดก็คือการนำาเสนอผลิตภัณฑ์และขีดความสามารถ
เพ่ิมเติมให้แก่หน่วยงานทางทหารในภูมิภาคน้ีเพ่ือรักษาความม่ันคงตลอดท้ังทางบก ทางทะเล และ
ทางอากาศ

3.	BAE	 Systems	 ได้มีข้อเสนออะไรบ้างสำาหรับกองทัพไทยเพื่อนำาไปปรับปรุงขีดความสามารถ
ด้านการป้องกันโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ

BAE Systems น้ันมีฐานผู้ใช้งานอุปกรณ์ป้องกันประเทศอยู่ในประเทศไทยและยังเป็นรับเป็น OEM 
สำาหรับยานยนต์สำาคัญๆ ท่ียังประจำาการอยู่ในกองทัพไทย ได้แก่ M109, L119 howitzers, M113 และ 
AAVs อีกท้ังเรายังมีความพร้อมท่ีจะทำาการอัพเกรดยานพาหนะเหล่าน้ีในเวลาท่ีเหมาะสมอีกด้วย

4.	 ช่วยอธิบายรายละเอียดสักเล็กน้อยเก่ียวกับเรือตรวจการณ์ของกองทัพเรือไทย	 แล้วในอนาคตจะ
มีแผนการผลิตเพิ่มเติมหรือไม่	 และการพัฒนาขีดความสามารถหรือการปรับปรุงเรือตรวจการณ์
ไกลฝั่ง	(OPV)	ในครั้งต่อไปจะมีทิศทางอย่างไร?

บริษัท BAE Systems ได้ออกแบบเรือตรวจการณ์ไกลฝ่ังรุ่นใหม่ HTMS Krabi และ HTMS Trang  
เอาไว้แล้ว ซ่ึงการต่อเรือเหล่าน้ีจะถูกดำาเนินการโดยบริษัท อู่กรุงเทพ จำากัด (Bangkok Dock)  
ท้ังน้ีตัวแทนจากบริษัท BAE Systems Thailand ก็ยังได้รับเกียรติให้เข้าร่วมในพิธีตัดเหล็กกระดูกงูของ
เรือตรวจการณ์ไกลฝ่ังลำาท่ีสองท่ีบริเวณโรงต่อเรือของบริษัท อู่กรุงเทพ จำากัดในช่วงต้นปีท่ีผ่านมา

5.	 แล้วในขณะนี้มีประเทศใดบ้างที่ทางบริษัท	 BAE	 Systems	 ได้เสนอแบบเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง
ในรุ่นเดียวกันนี้ไปบ้าง

กองทัพเรือสหราชอาณาจักรและบราซิลได้เลือกใช้เรือตรวจการณ์ไกลฝ่ังแบบเดียวกันน้ี อย่างเรือลำาท่ี 
สองจากเรือตรวจการณ์ไกลฝ่ังช้ัน River ท้ังหมด 5 ลำาของกองทัพเรือสหราชอาณาจักรซ่ึงได้รับการ
ขนานนามว่า HMS Medway ในพิธีเฉลิมฉลองบนแม่น้ำาไคลด์ท่ีสกอตแลนด์ในเดือนตุลาคมท่ีผ่านมา
น่ีเอง 

ซ่ึงในความเป็นจริงแล้ว ในขณะน้ีเป็นช่วงเวลาท่ีธุรกิจเก่ียวกับเรือของเรามีงานเข้ามาเป็นจำานวนมาก 
โดยเราเพ่ิงต่อเรือบรรทุกเคร่ืองบินลำาแรกท่ีมีนามว่า HMS Queen Elizabeth เสร็จส้ิน และได้เร่ิมตัด
แผ่นเหล็กแผ่นแรกสำาหรับเรือรบรุ่น Type 26 Global  และเพ่ิงได้รับนามของเรือบรรทุกเคร่ืองบินลำา
ท่ีสองท่ีมีนามว่า HMS Prince of Wales

6.	ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ	ท่ีทางบริษัท	BAE	Systems	วางจำาหน่ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอะไรบ้าง

ส่ิงสำาคัญสำาหรับเราในขณะน้ีคือการตอบสนองต่อความต้องการของมาเลเซียสำาหรับเคร่ืองบินเคร่ือง
บินขับไล่อเนกประสงค์ ซ่ึงเรากำาลังอยู่ระหว่างนำาเสนอเคร่ืองบินขับไล่อเนกประสงค์รุ่น Eurofighter 
Typhoon นอกจากน้ีหลายประเทศท่ัวท้ังภูมิภาคยังมีความสนใจอย่างจริงจังสำาหรับปืนใหญ่ติดต้ังบน
เรืออย่าง M777 lightweight howitzer และ Hawk รวมท้ังในส่วนของการอัพเกรดรถหุ้มเกราะอีกด้วย 
นอกจากน้ันการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้เข้ามามีส่วนสำาคัญและกำาลังเติบโตอย่างมากใน
ธุรกิจของเรา โดยมีมาเลเซียและสิงคโปร์ท่ีให้ความสนใจในส่วนน้ีอย่างมาก อย่างไรก็ตามแม้ว่าโอกาส
ทางธุรกิจต่างๆ เหล่าน้ีเป็นโครงการท่ีสำาคัญสำาหรับเรา แต่หัวใจของธุรกิจของเรายังคงมุ่งเน้นการ
สนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ การพัฒนาขีดความสามารถ และตอบโจทย์การแก้ปัญหาท่ีครบวงจรเพ่ือมอบ
คุณค่าท่ีดีท่ีสุดให้กับลูกค้าของเรา

เม่ือไม่นานมาน้ีเราได้เร่ิมทำาการต่อเรือรบ Type 26 Global Combat Ship ซ่ึงเป็นเรือรบท่ีมีความสามารถ
สูงและมีความสามารถปฏิบัติภารกิจได้หลากหลาย ท้ังยังออกแบบมาเพ่ือสนับสนุนการต่อต้านเรือ 
ดำาน้ำา การป้องกันทางอากาศ รวมไปถึงการปฏิบัติการท่ัวไปในมหาสมุทรต่างๆ เพ่ือทดแทนเรือรบ 
ฟริเกต type 23 ของกองทัพเรือสหราชอาณาจักร โครงการน้ียังอยู่ระหว่างการดำาเนินงานตามแผนโดย
คาดว่าจะสามารถส่งเรือรบรุ่นน้ีลำาแรกเข้าประจำาการได้ในช่วงต้นปีค.ศ. 2020

7.	 ในการเข้าร่วมงาน	 Thailand’s	 Defense	 &	 Security	 exhibition	 ในประเทศไทย	 ทางบริษัท	
BAE	Systems	ได้จัดเตรียมแสดงสินค้าอะไรบ้างและมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับงานนี้

ทางบริษัท BAE Systems มีความยินดีเป็นอย่างย่ิงท่ีได้มีส่วนร่วมจัดแสดงสินค้าในงาน Thailand’s 
Defense & Security exhibition ซ่ึงทางเราได้มุ่งเน้นสินค้าท่ีเก่ียวกับภาคทะเลและภาคพ้ืนดินเป็น
หลักโดยเน้นเรือตรวจการณ์ไกลฝ่ังรุ่นต่างๆ เรือรบรุ่น 99m Corvette และปืนใหญ่ M777 ตลอดจน
การอัพเกรดผลิตภัณฑ์ท่ีประจำาการอยู่ในภูมิภาคน้ี

Interview with John Brosnan, managing director SE Asia BAE Systems.
1. Can you brief us on BAE Systems presence in Thailand and the Southeast Asia 
region? How long has BAE Systems been in Asia?

BAE Systems has been in South East Asia for over 50 years, with an office network 
and presence across Asia.  In Thailand, as throughout the region, we have equipment 
in service across land, sea and air, and we are active across all sectors where we see a 
number of opportunities for both new defence equipment as well as upgrades. 
2. What is BAE Systems marketing strategy in this particular part of Asia? How 
will BAE Systems continue to enforce its presence here? 
BAE Systems’ strategy in South East Asia is threefold.  Firstly we are looking to work 
with local companies, either as joint-ventures or in partnership.  We a strong track 
record and in setting up partnerships and technology transfer and we are looking to 
continue and replicate that here in the region.  Secondly we want to assist users to ex-
tend the life of their existing equipment through upgrades.  We have a large amount 
of equipment in service throughout Asia and we are considering ways in which we 
can support our customers further.  Finally, we are promoting our new capability to 
the military in the region across land, sea, and air and cyber security.  
3. What has BAE Systems proposed to the Royal Thai Armed Forces to improve 
their defence capabilities in terms of assets? 
BAE Systems equipment in service with the Royal Thai Armed services includes 
the M109, L119 howitzers, M113s and AAVs. We are also the OEM for several mili-
tary vehicles which remain in service in Thailand. We are constantly considering 
ways in which these could be upgraded to extend their life cycle. 
4. Tell us a bit of detail on the Royal Thai Navy’s patrol vessel? Will there be 
options for more? What will be the next upgrades or improvement on the OPV?

BAE Systems has provided the design for the latest Royal Thai Navy OPVs - HTMS 
Krabi and HTMS Trang.  The construction for these ships is undertaken by Bangkok 
Dock. Members of the BAE Systems Thailand team were honoured to attend the steel 
cutting ceremony of the second OPV at the Bangkok Dock facility earlier this year.
5. Is there any other country BAE Systems has proposed this OPV to?

The Royal Navy and Brazil Navy have opted for the same OPV design as Thailand. 
For the Royal Navy the second of five River Class OPVs was named HMS Medway 
in a ceremony on the Clyde in Scotland in October.
In fact this is a busy time for our Naval Ships business where we have completed 
the first Aircraft Carrier, HMS Queen Elizabeth; cut the first plate of steel for the 
first Type 26 Global Combat Ship; and completed the naming of the second Aircraft 
carrier, HMS Prince of Wales. 
6. Can you tell us some of BAE Systems products that being marketed here in the 
SEA region?

A key focus for us at the moment is to respond to the Malaysian requirement for a 
multi-role combat aircraft, where we are offering Eurofighter Typhoon.  In addition, 
there is a strong interest in our naval guns, our M777 lightweight howitzer, Hawk 
aircraft and upgrades of armoured vehicles across the region.  Cyber security, an 
important and growing part of our business, is also gaining a great deal of interest.  
Whilst all these are important programmes for us, much of our business is about 
supporting our equipment, developing capabilities and delivering integrated solu-
tions to deliver the best possible value to our customers.
We recently cut steel on our Type 26 Global Combat Ship which will be a highly capa-
ble and versatile multi-mission warship designed to support anti-submarine warfare, 
air defence and general purpose operations anywhere on the world’s oceans and 
will replace the UK Royal Navy’s Type 23 frigates. The programme is progressing as 
planned, with the first ships expected to be in service in the early 2020s.  
7. Being here in Thailand’s Defense & Security exhibition, what is BAE Systems 
showcasing and what your thoughts on the show?  
BAE Systems is delighted to be exhibiting at Thailand’s Defense and Security exhi-
bition where our focus is on the maritime and land sectors, particularly platforms 
including OPVs, the 99m Corvette and M777, as well as upgrades of product in 
service in the region.

FROM OPVS TO 
M777 HOWITZERS
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IMR Automotive has expanded its business into the Southeast 
Asian region following agreements with industry partners in 
Thailand and Malaysia.

NIMR has been working closely with Thailand’s FICO 
Technology and Engineering (FTECH) to explore potential 

opportunities in the country. Through the partnership, NIMR’s AJBAN 440A 
and Long Range Special Operations Vehicle (LRSOV) are earmarked to undergo 
trials arranged at Thailand’s Military Transport Training Centre. Both vehicles, 
which will be tested and evaluated in the presence of senior officials from the 
Thai Armed Forces, are on display at Defense and Security 2017.

In Malaysia, NIMR and DefTech, the country’s premier armoured and 
logistics vehicle producer, have announced plans to finalise a formal strategic 
partnership agreement in early 2018. Under the agreement, DefTech will 
support NIMR through the marketing and sales of the complete range of 
NIMR vehicles to Malaysia and other territories in Southeast Asia. 

NIMR’s CEO Dr. Fahad Saif Harhara Al Yafei said of the partnerships, 
“Following on from the success of our strategic partnership with VOP in 
the Czech Republic, the ventures with FICO and DefTech represent a key 
milestone in NIMR’s overall growth, providing a firm foundation for our 
expansion into the region.”  

Dr. Harhara added, “NIMR has a clear understanding of the threats faced 
across the region and with our partners we will be able to deliver proven, 
combat-tested armoured vehicles, capable of addressing these challenges.”

Both ventures mark an important step in NIMR’s international growth and 
its desire to expand into Southeast Asia, a key target market for the company. 
They also build upon NIMR’s strong background in technology transfer 
programmes, including its joint venture with Algeria (NIMR Algerie). 

NIMR Automotive is a subsidiary of the Emirates Defence Industries 
Company (EDIC), the UAE’s integrated defence manufacturing and services 
platform.

UAE’S NIMR AUTOMOTIVE 
ANNOUNCES NEW PARTNERSHIPS

NIMR Automotive ได้ดำ�เนินก�รขย�ยธุรกิจไปยังภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังจ�ก

สรุปข้อตกลงร่วมกับพันธมิตรท�งอุตส�หกรรมในประเทศไทยและม�เลเซีย

ท�งบริษัท NIMR น้ันได้ทำ�ง�นร่วมกับบริษัท FICO Technology and Engineering 

ของประเทศไทยอย่�งใกล้ชิดม�เป็นเวล�น�นเพ่ือมองห�โอก�สท่ีอ�จเป็นไปได้ในประเทศไทย ท้ังน้ี

คว�มร่วมมือดังกล่�วได้นำ�ไปสู่ก�รร่วมทดสอบสมรรถนะของย�นยนต์ท�งทห�รรุ่น AJBAN 440A 

และย�นยนต์ล�ดตระเวนระยะไกลสำ�หรับหน่วยรบพิเศษ (Long Range Special Operations Vehicle: 

LRSOV) ข้ึนท่ีศูนย์ฝึกอบรมก�รขนส่งท�งทห�รของประเทศไทย โดยย�นยนต์ซ่ึงได้รับก�รทดสอบ

และประเมินผลโดยเจ้�หน้�ท่ีระดับสูงจ�กกองทัพไทยท้ังสองคันน้ีถูกนำ�ม�จัดแสดงในง�น Defense 

and Security 2017 ด้วยเช่นกัน 

ในประเทศม�เลเซีย บริษัท NIMR ร่วมกันกับบริษัท DefTech ผู้ผลิตย�นยนต์หุ้มเกร�ะและ

ขนส่งช้ันนำ�ภ�ยในประเทศได้ประก�ศแผนก�รเพ่ือสรุปข้อตกลงอย่�งเป็นท�งก�รในคว�มร่วมมือ

เชิงกลยุทธ์ซ่ึงจะมีข้ึนในช่วงต้นปี 2018 โดยภ�ยใต้ข้อตกลงน้ีท�งบริษัท DefTech จะสนับสนุนบริษัท 

NIMR ในด้�นก�รตล�ดและก�รจำ�หน่�ยย�นยนต์ทุกประเภทในส�ยก�รผลิตของบริษัท NIMR ภ�ยใน

ประเทศม�เลเซียและประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Dr. Fahad Saif Harhara Al Yafei CEO ของบริษัท NIMR กล่�วว่� “หลังจ�กประสบคว�มสำ�เร็จ

ในก�รสร้�งคว�มร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับบริษัท VOP ในส�ธ�รณรัฐเช็ก ก�รร่วมลงทุนกับบริษัท FICO 

และบริษัท DefTech น้ันถือเป็นก้�วสำ�คัญสำ�หรับก�รเติบโตในภ�พรวมของบริษัท NIMR และถือ

เป็นร�กฐ�นท่ีสำ�คัญสำ�หรับเร�ในก�รขย�ยธุรกิจไปสู่ภูมิภ�คน้ี”

Dr. Harhara ได้กล่�วเพ่ิมเติมว่� “NIMR มีคว�มเข้�ใจอย่�งชัดเจนเก่ียวกับภัยคุกค�มซ่ึงเกิดข้ึน 

ท่ัวท้ังภูมิภ�คน้ี และด้วยคว�มร่วมมือจ�กคู่ค้�ของเร� เร�จึงส�ม�รถนำ�เสนอย�นยนต์หุ้มเกร�ะซ่ึงผ่�น

ก�รพิสูจน์และก�รทดสอบท�งก�รรบม�แล้ว รวมท้ังมีส�ม�รถในก�รรับมือกับคว�มท้�ท�ยจ�กภัย

คุกค�มดังกล่�วได้”

ก�รร่วมธุรกิจกับบริษัทท้ังสองแห่งน้ีนับเป็นก้�วสำ�คัญในก�รเติบโตท�งธุรกิจระหว่�งประเทศ

ของบริษัท NIMR และคว�มมุ่งม่ันท่ีจะขย�ยสู่ภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซ่ึงมีฐ�นะเป็นตล�ด 

เป้�หม�ยท่ีสำ�คัญของท�งบริษัท ท้ังน้ีรวมถึงโครงก�รต่�งๆ เก่ียวกับก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีซ่ึงท�ง

บริษัท NIMR มีคว�มเช่ียวช�ญและประสบก�รณ์เป็นอย่�งม�ก โดยจะเห็นได้จ�กส่ิงท่ีเกิดข้ึนกับ

บริษัทร่วมทุนในประเทศแอลจีเรีย (NIMR Algerie)

NIMR Automotive เป็นบริษัทในเครือของบริษัท Emirates Defence Industries Company  

(EDIC) ซ่ึงเป็นผู้บูรณ�ก�รก�รผลิตอุปกรณ์ป้องกันประเทศและระบบให้บริก�รเข้�ด้วยกันสัญช�ติ

สหรัฐอ�หรับเอมิเรตส์

บริษัท NIMA AUTOMOTIVE 
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ประกาศความร่วมมือครั้งใหม่
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Visit Leonardo DRS at Defense & Security booth D7

Equipped to survive.
MFoCS stands up to the most extreme environments.
In remote locations, attacks on your network—as well as extreme environmental 
conditions—could disrupt your mission. Keep your mission-critical communications 
and situational awareness up and running with the rugged and mobile Mounted Family 
of Computer Systems, or MFoCS. Highly reliable security and availability are built in. 
Because debilitating threats come in many forms.

Stay connected at LeonardoDRS.com/MFoCS
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M
BDA will be exhibiting its game-changing Meteor beyond 
visual range air-to-air missile (BVRAAM) and high-precision 
Brimstone strike missile at Defence & Security 2017 in 
Bangkok as possible armaments to expand the capabilities 
of the Royal Thai Air Force’s Gripen fighter aircraft. 

With its rocket/ramjet engine and the largest ‘no-escape zone’ of any air-to-
air missile worldwide, Meteor is re-defining the rules of air combat. Gripen is 
the first aircraft in service worldwide with this cutting edge missile. Brimstone 
has been combat proven in the most testing conditions and has demonstrated 
an unrivalled ability to engage fast, manoeuvring or armoured surface targets 

DESTRUCTION DELIVERED BY 
METEOR AND BRIMSTONE

MBDA’s Meteor Beyond Visual 
Range Air-to-Air Missile.

in both conventional and counter-insurgency (COIN) operations with very 
low collateral damage.

MBDA will also be exhibiting its capabilities in Ground-Based Air Defence 
(GBAD), including VL-MICA alongside the Mistral very short-range air 
defence (VSHORAD) system. Mistral is a complementary system to VL-
MICA and can be directly co-ordinated and controlled from a VL-MICA 
Tactical Operations Centre (TOC). Also displayed by MBDA at Defence & 
Security 2017 are the new high-performance and compact Sea Ceptor naval 
air defence system, the Exocet family of anti-ship missiles, and the new MMP 
medium-range anti-tank guided weapon.

บริษัท MBDA จะทำ�ก�รจัดแสดงขีปน�วุธอ�ก�ศสู่อ�ก�ศพิสัยไกล 

Meteor (BVRAAM) และขีปน�วุธโจมตีคว�มแม่นยำ�สูง Brimstone 

ภ�ยในง�น Defence & Security 2017 ท่ีกรุงเทพมห�นคร ในก�รเพ่ิม

เติมขีดคว�มส�ม�รถให้กับยุทโธปกรณ์ของเคร่ืองบินขับไล่กริพเพนของกองทัพ

อ�ก�ศไทย

ด้วยก�รเป็นขีปน�วุธท่ีมี ‘no-escape zone’ กว้�งท่ีสุดในหมู่ขีปน�วุธอ�ก�ศสู่

อ�ก�ศ ขีปน�วุธMeteor น้ีจะกำ�หนดหลักนิยมของก�รต่อสู้ในอ�ก�ศข้ึนม�ใหม่ 

ซ่ึงเคร่ืองบินขับไล่กริพเพนจะเป็นอ�ก�ศย�นประเภทแรกท่ีจะได้ติดต้ังอ�วุธล้ำ�

สมัยชนิดน้ี ขณะเดียวกันขีปน�วุธ Brimstone ก็ได้ถูกทดสอบในก�รใช้ง�นท�ง

ยุทธวิธีด้วยเงื่อนไขต่�งๆ และได้ส�ธิตคว�มส�ม�รถที่ห�ตัวจับได้ย�กในก�ร

ต่อสู้ เช่น คว�มรวดเร็ว, คว�มส�ม�รถในก�รหลบหลีกหรือโจมตีต่อเป้�หม�ย 

Meteor และ Brimstone 
เขี้ยวเล็บใหม่กองทัพอากาศไทย

หุ้มเกร�ะท้ังในก�รรบต�มแบบและภ�รกิจต่อต้�นก�รก่อจล�จล (COIN) ด้วยก�ร

สร้�งคว�มเสียห�ยต่อบุคคลหรือส่ิงก่อสร้�งข้�งเคียงเป้�หม�ยในระดับต่ำ�

นอกจ�กน้ัน ท�งบริษัท MBDA ยังได้จัดแสดงขีดคว�มส�ม�รถในก�รป้องกัน

ภัยท�งอ�ก�ศภ�คพ้ืน (Ground-Based Air Defence: GBAD) ซ่ึงประกอบด้วย 

จรวดต่อสู้อ�ก�ศย�นรุ่น VL-MICA และระบบป้องกันภัยท�งอ�ก�ศพิสัยใกล้ 

(very short-range air defence: VSHORAD) รุ่น Mistral ซ่ึงเป็นระบบเสริมให้กับ  

VL-MICA ที่ส�ม�รถปฏิบัติง�นร่วมกันและสั่งก�รได้โดยตรงจ�กศูนย์ปฏิบัติก�ร 

ท�งยุทธวิธีของVL-MICA (TOC) นอกจ�กน้ีภ�ยในง�น บริษัท MBDA ยังได้ 

จัดแสดง Sea Ceptor ระบบป้องกันภัยท�งอ�ก�ศของกองทัพเรือรุ่นใหม่ที่มี

สมรรถนะสูงและขน�ดเล็ก, จรวดต่อต้�นเรือตระกูล Exocet และ อ�วุธต่อสู้รถถัง

นำ�วิถีระยะกล�ง MMP รุ่นใหม่อีกด้วย

 B
VR

A
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R V CONNEX, 
a local Thai 
company with 
s i g n i f i c a n t 
e x p e r i e n c e 

and technical expertise 
in the fields of defence, 
security and aviation, has 

plans to launch a premier command and control platform for the regional 
market at this year’s Defense & Security Exhibition, specifically designed for 
the purposes of drone detection and mitigation. 

The Pragarn is claimed to be a leading-edge, future-proof and scalable 
command & control platform, specialising in the integration of third party 
devices for portable or fixed drone detection and countermeasure solutions. It 
can be installed in a variety of sites and requires little to no human interaction 
to operate. The system is said to improve alarm detection rates. 

Because there is no one device that can detect 100 percent of drones, 
Pragarn’s modular and open architecture makes it agnostic to all external 
devices and systems, allowing for the integration of a wide range of drone 
detection devices and sensors alongside site-specific software customisation.

 Pragarn allows the user to monitor, track, identify and respond to all 
drone activity via one single integrated platform, with unprecedented access 
to reports and analytics.

Alongside Pragarn, R V CONNEX also specialises in areas encompassing 
cybersecurity and aircraft upgrades, the development of C2ISR systems, EOD 
robots and UAVs, witnessed by its flagship Sky Scout UAS. 

THAI C2 DRONE 
DETECTION

บริษัท R V CONNEX ผู้ผลิตภายในประเทศซ่ึงมากประสบการณ์และเช่ียว-

ชาญทางเทคนิคเก่ียวกับอุปกรณ์ป้องกันประเทศ ความม่ันคง และการบิน

ได้วางแผนเปิดตัวระบบบัญชาการและควบคุมแบบแรกสำาหรับตลาดใน

ภูมิภาคน้ีในงาน Defense & Security Thailand 2017 โดยระบบน้ีออกแบบเป็นพิเศษ

เพ่ือจุดประสงค์ในการตรวจจับและป้องปรามอากาศยานไร้คนขับ

ระบบบัญชาการและควบคุมช่ือว่า Pragarn น้ีอาจเรียกได้ว่าเป็นระบบท่ีล้ำาสมัย 

รองรับกับอนาคต และเป็นระบบท่ีสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบได้ โดยสามารถใช้งาน

ร่วมกับอุปกรณ์จากหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือใช้เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอากาศยานไร้คนขับ

หรือเป็นเคร่ืองมือตอบสนองต่อมาตรการตอบโต้ต่างๆ ท้ังในแบบท่ีสามารถเคล่ือนย้าย 

ได้และแบบที่ติดตั้งอยู่กับที่ อุปกรณ์นี้ยังสามารถติดตั้งได้ในพื้นที่ที่หลากหลายและ 

ไม่จำาเป็นต้องอาศัยบุคลากรในการควบคุมส่ังการ อีกท้ังระบบน้ียังได้ผ่านการพัฒนาวิธี

การประเมินภยันตรายสำาหรับสัญญาณเตือนภัยเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

ด้วยเหตุที่ว่าไม่มีอุปกรณ์ใดสามารถตรวจจับอากาศยานไร้คนขับได้ทั้งหมด 100 

เปอร์เซ็นต์ Pragarn จึงถูกออกแบบให้เปิดกว้างสำาหรับใช้งานร่วมกับอุปกรณ์และระบบ

อื่นๆ ได้อย่างไม่มีข้อจำากัดส่งผลให้สามารถเพิ่มความสามารถของอุปกรณ์ตรวจจับ

อากาศยานไร้คนขับได้ด้วยการนำาเอาอุปกรณ์หลายชนิดมาใช้งานร่วมกัน และยังรวมถึง

สามารถใช้งานร่วมกับเซนเซอร์ท่ีผ่านการปรับแต่งซอฟแวร์ให้เหมาะสมกับการตรวจ

จับสำาหรับพ้ืนท่ีซ่ึงมีความเฉพาะเจาะจงได้อีกด้วย 

นอกจากน้ี ผู้ใช้งาน Pragarn ยังสามารถเฝ้าระวัง ติดตาม ระบุอัตลักษณ์ และตอบ

สนองต่อกิจกรรมทุกประเภทของอากาศยานไร้คนขับผ่านทางระบบบูรณาการเพียง

ระบบเดียวพร้อมกับการเข้าถึงรายงานและผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแบบท่ีไม่เคยมี 

มาก่อน

ควบคู่ไปกับ Pragarn ทางบริษัท R V CONNEX ยังมีความชำานาญเป็นพิเศษ

ครอบคลุมท้ังในด้านความม่ันคงทางไซเบอร์ การเพ่ิมความสามารถของอากาศยานการ 

พัฒนาระบบบัญชาการและควบคุม C2ISR หุ่นยนต์กู้ระเบิด (EOD robots) และ

อากาศยานไร้คนขับซ่ึงเห็นได้จากผลงานระดับเรือธงอย่างอากาศยานไร้คนขันรุ่น  

Sky Scout

ระบบบัญชาการและควบคุม (C2) สำาหรับ
ตรวจจับอากาศยานไร้คนขับสัญชาติไทย

R
 V

 C
on

ne
x

Pragarn screen shot. 

ลักษณะภาพหน้าจอของระบบ
บัญชาการและควบคุม Pragarn

Pragarn screen shot. 

ลักษณะภาพหน้าจอของระบบ
บัญชาการและควบคุม Pragarn
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กระทรวงกลาโหมของประเทศไทยเป็นหนึ่งในลูกค้ารายสำาคัญของบริษัท Saab มา 

อย่างยาวนาน และภายในงาน Defense & Security 2017 ทางบริษัท Saab ได้เตรียมการ 

การจัดแสดงผลงานท่ีกว้างขวางโดยครอบคลุมท้ังผลงานทางอากาศ, ภาคพ้ืนดิน และ

ทางทะเล โดยจะเน้นไปท่ีเคร่ืองบินขับไล่กริพเพน ระบบแจ้งเตือนภัยทางอากาศล่วงหน้า การ 

ลาดตระเวนทางทะเล, ระบบบัญชาการและควบคุม, การสู้รบภาคพื้น, ระบบป้องกันภัยทาง 

อากาศภาคพ้ืน, การฝึกและจำาลองสถานการณ์, การติดต่อส่ือสาร รวมท้ังสงครามอิเล็กทรอนิกส์

และระบบเรดาห์

ภายในส่วนจัดแสดงของบริษัท Saab น้ันจะมีการจัดแสดงเคร่ืองจำาลองภายในห้องบังคับ

อากาศยานของเคร่ืองบินขับไล่กริพเพน ท่ีจะคอยให้บริการผู้เย่ียมชมให้ได้รับประสบการณ์จาก

ความทันสมัยเต็มรูปแบบ ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจท่ีหลากหลายของเคร่ืองบินขับไล่

กริพเพน ซ่ึงเป็นอากาศยานท่ีเข้าประจำาการในประเทศไทยต้ังแต่ปี 2008

Tony Björklund ผู้บริหารของบริษัท Saab ประเทศไทยกล่าวว่า “ประเทศไทยน้ันเป็นคู่ค้า 

ที่สำาคัญของเรา ซึ่งเราได้มีการร่วมกันพัฒนาและปรับใช้ระบบที่สมบูรณ์สำาหรับการป้องกัน

ประเทศโดยมีเคร่ืองบินขับไล่กริพเพนและระบบ Erieye (ระบบควบคุมและแจ้งเตือนภัยทาง

อากาศล่วงหน้า: AEW&C) เป็นหลัก รวมท้ังการบูรณาการอย่างใกล้ชิดของเครือข่ายการบังคับ

บัญชาและควบคุมระบบการป้องกันประเทศซ่ึงเช่ือมโยงยุทโธปกรณ์ท้ังของกองทัพอากาศ, 

กองทัพบก และกองทัพเรือในระบบท่ีมีลักษณะเฉพาะตัวซ่ึงเป็นของประเทศไทยเท่าน้ัน ซ่ึง

ประสิทธิภาพอันเกิดจากการใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางน้ีจะสามารถผลักดันให้กองทัพไทย

แข่งขันกับตนเองและข้ึนไปสู่ระดับท่ีสามารถภาคภูมิใจได้อย่างแท้จริงในส่ิงท่ีได้บรรลุถึง”

และยังได้กล่าวเสริมอีกว่า “บริษัท Saab ได้เข้ามาในประเทศไทยเป็นเวลามากกว่า 40 ปี โดย

เราจะคอยนำาเสนอแนวทางการปรับปรุงในอนาคตพร้อมท้ังเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีจะช่วยรักษาระบบ

ปฏิบัติการของกองทัพไทยให้มีความปลอดภัย ม่ันคง และสามารถปฏิบัติการได้อย่างเต็มรูปแบบ

สำาหรับในทศวรรษท่ีกำาลังจะมาถึง”

T
hai defense has long been one of Saab’s most significant global 
customers, and at Defense & Security 2017 it will display a 
range of solutions across the air, land and maritime domains 
with an emphasis on the Gripen fighter, airborne early warning, 
maritime patrol, command and control, ground combat, ground 

based air defense, training and simulation, communications, EW and radar 
systems.

At the heart of Saab’s stand will be the Gripen cockpit simulator, a resource 
that allows visitors to experience the full range of advanced, multi-mission 
capabilities delivered by the Gripen fighter. The Royal Thai Air Force has 
been a Gripen customer since 2008.

 “Thailand is a very special partner for us. Together, we have been able to 

SAAB’S AIRBORNE TRIO 
TOP-BILL IN THAILAND

develop and deploy a complete system for national defence 
built around the Gripen fighter and Erieye AEW&C, all tightly 
integrated in a secure national command and control network 
that links air, land and naval assets in a uniquely Thai system. 
This net-centric capability puts the Thai armed forces in a 
league of their own and Thailand can be truly proud of what 
it has achieved,” said Tony Björklund, head of Saab Thailand.

 “Saab has had a presence in Thailand for more than 40 years 
and we look forward to offering future enhancements and 
new technologies that will keep the Thai system safe, secure 
and fully operational for decades to come,” he continued.

At Defense & Security 2017 Saab products on display will 
include the multi-role Gripen fighter. Saab claims that the 
Gripen is the most modern air combat system available and 
is a future-proof answer to the growing need for effective, 
affordable 21st Century air power.

With Swordfish Saab claims it has redefined the concept 
of full-spectrum MPA operations. Swordfish can conduct the 
complete range of anti-submarine and anti-surface warfare 

missions, plus ISR, SAR and a host of other roles.
GlobalEye is Saab’s multi-role airborne surveillance system. Thanks to its 

new Erieye ER radar, advanced C4I and multi-mission capabilities, GlobalEye 
combines the roles of airborne early warning and control, maritime and 
ground surveillance all in a single platform.

Ground-based air defense and advanced radar systems are represented by 
Saab’s next-generation RBS 70 NG missile system and the new, lightweight 
Giraffe 1X air defense radar that combine which, when combined, represent a 
powerful force for ground-based air defense (GBAD).

Ground Combat Systems. Saab’s Carl Gustaf M4 and AT4 are the global 
benchmarks for mobile infantry firepower according to the company, and are 
constantly evolving to defeat new threats.

3 อากาศยานเรือธงของ SAAB ในกองทัพไทย
ผลงานของบริษัท Saab ท่ีจะจัดแสดงภายในงาน Defense & Security 2017 ยังรวมถึงความ

เอนกประสงค์ของเคร่ืองบินขับไล่กริพเพน ซ่ึงทางบริษัทกล่าวว่า เคร่ืองบินขับไล่กริพเพนน้ันมี

ระบบต่อสู้ทางอากาศท่ีทันสมัยท่ีสุดและยังสามารถตอบสนองความต้องการท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคต

ท้ังในมิติด้านประสิทธิภาพและด้านความคุ้มค่าในการลงทุนสำาหรับขุมกำาลังทางอากาศใน

ศตวรรษท่ี 21

อีกท้ังยังมีเคร่ืองบินลาดตระเวนทางทะเลรุ่น Swordfish ซ่ึงทางบริษัท Saab อ้างว่ามีความ

สามารถในการนิยามหลักนิยมของการปฏิบัติการลาดตระเวนทางทะเลใหม่ได้ โดยเครื่องบิน 

ลาดตะเวนทางทะเล Swordfish น้ีสามารถปฏิบัติการต่อต้านเรือดำาน้ำาและเรือรบผิวน้ำาได้อย่าง

เต็มรูปแบบ อีกท้ังยังสามารถปฏิบัติภารกิจการสำารวจ, ภารกิจค้นหาและกู้ชีพ รวมท้ังภารกิจ

อ่ืนๆ ได้อีกด้วย

GlobalEye คือระบบตรวจการณ์ติดต้ังบนอากาศยานเอนกประสงค์ซ่ึงผลิตโดยบริษัท Saab 

และด้วยประสิทธิภาพของเรดาห์ Erieye รุ่นใหม่ (Erieye ER) ที่ขยายระยะปฏิบัติการให้

ครอบคลุมพ้ืนท่ีมากข้ึน ระบบC4I รุ่นใหม่ล่าสุด รวมท้ังขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ 

ท่ีหลากหลาย ทำาให้ระบบตรวจการณ์ GlobalEye สามารถผสมผสานเอาความสามารถในการ

แจ้งเตือนล่วงหน้าและควบคุมภัยทางอากาศ รวมถึงการสำารวจทางทะเลและภาคพ้ืนดินไว้ภายใน

ระบบตรวจการณ์เพียงระบบเดียว

ในส่วนของระบบป้องกันภัยทางอากาศภาคพ้ืนและระบบเรดาห์รุ่นใหม่ล่าสุด ทางบริษัท Saab 

ได้จัดแสดงระบบขีปนาวุธ RBS 70 NG รุ่นใหม่และระบบเรดาห์ป้องกันภัยทางอากาศขนาดเบา 

Giraffe 1X  ซ่ึงจะแสดงถึงขุมอำานาจอันทรงพลังสำาหรับระบบการป้องกันภัยทางอากาศภาคพ้ืน 

(GBAD) อีกด้วย

และสำาหรับระบบการต่อสู้ภาคพ้ืนก็จะมีการจัดแสดงปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง Carl Gustaf 

M4 และ AT4 ท่ีเป็นอาวุธมาตรฐานสำาหรับการเพ่ิมเติมกำาลังยิงของหน่วยทหารราบในระดับ 

กองร้อยท่ีได้พัฒนาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเอาชนะภัยคุกคามใหม่ ๆ เช่นกัน

Sa
ab

GlobalEye - Saab’s revolutionary 
multi-role airborne surveillance system. 

GlobalEye – การปฏิวัติระบบอากาศยาน
ตรวจการณ์อเนกประสงค์ของSaab
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D
SM Dyneema is discussing its Force Multiplier Technology 
(FMT) based on its ultra-high molecular weight polyethylene 
(UHMWPE) polymer. The fi bre is then used to produce non-
woven unidirectional (UD) sheets which the company asserts 
is 15 times stronger than steel on a weight-for-weight basis, 

40 percent stronger than aramid, and fl oats on water.
Tests conducted by the company have shown that its monolithic insert 

made with HB212 (HB) UD is capable of stopping multiple 7.62x39 mm 
mild steel core rounds fi red from an AK-47 assault rifl e. Vest concepts with 
FMT-based soft ballistic (SB) UD have been tested against other types of 
ammunition, including the .44 Magnum steel-jacketed hollow point (SJHP) 
and Tokarev 7.62x25 mm lead core rounds. 

In August 2014 South Korea’s Defense Acquisition Program Administration 
selected DSM Dyneema to supply lightweight ballistic protection equipment 
for Republic of Korea Army’s multi-purpose body armour programme. The 
multi-purpose body armour programme is part of the army’s ongoing efforts 
to modernise its equipment, and is aimed at equipping its troops with new 
lightweight armour that offers greater protection than its existing protective 
equipment. 

“Materials innovation is the fi rst and crucial step in enabling the industry 
to develop next generation armour that addresses the evolving industry 
trends and increasing needs in a changing world,” said Nicole Ng, Regional 
Business Manager, Life Protection, Asia Pacifi c, DSM Dyneema.

“DSM Dyneema continues to be at the forefront of ballistic protection 
materials innovation with our ever-expanding portfolio of innovative 
Dyneema® next generation armor technologies and solutions,” Ng added. 
“We remain highly committed to bringing new technological dimensions 
aimed at enabling defense and law enforcement personnel to be better 
protected while enhancing operational capabilities for any situation on the 
front line.”

DSM DYNEEMA 
EYES ASIA PACIFIC 
BALLISTIC 
PROTECTION MARKET

บริษัท DSM Dyneema กําลังพิจารณาเก่ียวกับเทคโนโลยี Force Multiplier 

Technology (FMT) ซึ่งมีพื้นฐานมาจากวัสดุพอลิเมอรโพลิเอทิลีนที่มี

นํ้าหนักโมเลกุลสูงเปนพิเศษ (UHMWPE) ซ่ึงเสนใยลักษณะนํามาใชผลิต

แผนปองกันแบบ non-woven unidirectional (UD) ซ่ึงไมใชการทอแตใชการเรียง

เสนใยใหไปในทิศทางเดียวกัน โดยทางบริษัทยืนยันวาแผนปองกันดังกลาวมีความ

แข็งแกรงมากกวาเหล็กกลาถึง 15 เทาเม่ือมีนํ้าหนักเทากัน อีกท้ังยังแข็งแรงกวา

แผนผาท่ีทําจากเสนใย Aramid ถึง 40 เปอรเซ็นต และยังสามารถลอยนํ้าไดอีกดวย

การทดลองซ่ึงถูกจัดข้ึนโดยบริษัทไดแสดงใหเห็นวาแผนปองกันแบบแข็ง 

(Hard Ballistic: HB) ซ่ึงทําดวยแผนผารุน HB212 น้ันมีความสามารถในการหยุด

กระสุนขนาด 7.62x39 mm แบบ mild steel core ซ่ึงยิงจากอาวุธปนไรเฟลจูโจม

แบบ AK-47 อยางตอเน่ืองไดเปนอยางดี และสําหรับเส้ือเกราะกันกระสุนซ่ึงผลิต

ภายใตเทคโนโลยี FMT โดยใชแผนปองกันแบบออน (Soft Ballistic: SB) น้ันก็ได

ผานการทดสอบยิงโดยกระสุนหลายชนิดรวมท้ัง กระสุนขนาด .44 Magnum แบบ 

steel-jacketed hollow point (SJHP) และกระสุน Tokarev ขนาด 7.62x25 mm แบบ 

lead core อีกดวย 

โดยเม่ือเดือนสิงหาคม ป2014 หนวยงานซ่ึงทําหนาท่ีจัดหายุทโธปกรณสําหรับ

กองทัพเกาหลีใตท่ีช่ือวา Defense Acquisition Program Administration ไดคัดเลือก

ใหทาง DSM เปนผูจัดหาเส้ือเกราะกันกระสุนนํ้าหนักเบาสําหรับโครงการจัดหา

เส้ือเกราะกันกระสุนเอนกประสงคของกองทัพเกาหลีใต โดยโครงการน้ีเปนสวน-

หน่ึงของการพัฒนาประสิทธิภาพของกองทัพดวยการปรับปรุงอาวุธยุทโธปกรณ

ของกองทัพใหมีความทันสมัยมากข้ึน ซ่ึงหน่ึงในน้ันก็คือการมอบเส้ือเกราะกัน

กระสุนนํ้าหนักเบาใหกับกําลังพลโดยมีจุดประสงคเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ

ปองกันใหสูงข้ึนกวาอุปกรณปองกันเดิมท่ีใชงานอยูในอดีต

ท้ังน้ี Nicole Ng ผูจัดการฝายธุรกิจ Life Protection ประจําภูมิภาคเอเชียแปซิฟค 

กลาววา “นวัตกรรมดานวัสดุศาสตรนับเปนกาวแรกและกาวสําคัญท่ีสามารถนําไป

สูการพัฒนาเส้ือเกราะกันกระสุนรุนใหมในทางอุตสาหกรรมซ่ึงใหความสําคัญกับ

แนวโนมดานการพัฒนาอุตสาหกรรมและความตองการท่ีจะเปล่ียนแปลงโลกซ่ึง

เพ่ิมข้ึนในทุกๆ วัน”

 “อยางไรก็ตาม DSM Dyneema จะยังคงเปนแนวหนาในการคิดคนนวัตกรรม

ดานวัสดุศาสตรสําหรับเสื้อเกราะกันกระสุน ดวยผลงานที่มากมายและมีมากขึ้น

เร่ือยๆ เก่ียวกับนวัตกรรมเส้ือเกราะและแนวทางแกไขปญหา” Ng ยังไดกลาวเสริม

อีกวา “เรายังคงมีความมุงม่ันอยางสูงในการพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ  เพ่ือจุดประสงค

ในการสนับสนุนบุคลากรของหนวยงานปองกันประเทศและหนวยงานบังคับใช

กฎหมายใหมีอุปกรณปองกันท่ีดีกวาอันเปนการเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติ

งานสําหรับทุกสถานการณแมจะตองอยูในแนวหนาก็ตาม”

ºÃÔÉÑ· DSM Dyneema 
¨ÑºµÒÁÍ§µÅÒ´àÊ×éÍà¡ÃÒÐ
¡Ñ¹¡ÃÐÊØ¹
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E
mtan Karmiel is launching three new assault rifles based on the 
MZ-4 at Defense & Security Thailand 2017. The MZ-47, MZ-4P 
(Piston), and MZ-300 are automatic/semi-automatic weapons 
manufactured with today’s most cutting-edge machinery and 
materials.

According to Ron Pollak, vice president of sales and marketing at 
EMTAN, “We have successfully developed and marketed a complete line of 
military grade rifles for the past decade. Our weapons are made from the 

THrEE ASSAULT rIFLES DEBUT AT D&S

บริษัท Emtan Karmiel กำ�ลังเปิดตัวอ�วุธปืนเล็กย�วรุ่นใหม่จำ�นวน 

ส�มรุ่นซ่ึงพัฒน�ม�จ�กปืนเล็กย�วรุ่น MZ-4 ในง�น Defense &  

Security Thailand 2017 โดยปืนเล็กย�วรุ่น MZ-47 รุ่น MZ-4P  

(Piston) และรุ่น MZ-300 น้ันเป็นอ�วุธปืนอัตโนมัติ/ก่ึงอัตโนมัติซ่ึงทำ�ก�รผลิต

ด้วยเคร่ืองจักรและวัสดุท่ีล้ำ�สมัยท่ีสุดในเวล�น้ี

Ron Pollak รองประธ�นฝ่�ยข�ยและก�รตล�ดของบริษัท EMTAN กล่�วว่� 

“เร�ประสบคว�มสำ�เร็จตลอดม�ในก�รพัฒน�และทำ�ก�รตล�ดให้กับส�ยก�รผลิต

ท้ังหมดของอ�วุธปืนเล็กย�วสำ�หรับทห�รในทศวรรษท่ีผ่�นม� อ�วุธปืนของเร�

น้ันผลิตข้ึนจ�กวัสดุท่ีทันสมัยท่ีสุดและเป็นท่ีต้องก�รของผู้ซ้ือท่ีมองห�คว�ม

คุ้มค่�ท�งด้�นร�ค�ประกอบกับคว�มสะดวกในก�รใช้ง�นด้วยกลไกซ่ึงเป็นท่ี 

คุ้นเคยและรู้จักกันดี (จ�ก M16/M4) และผ่�นข้อกำ�หนดต�มม�ตรฐ�นของ

อุปกรณ์ท�งก�รทห�รท่ีค่อนข้�งเคร่งครัด

สำ�หรับอ�วุธปืนเล็กย�วรุ่น MZ-47 น้ันเป็นอ�วุธปืนอัตโนมัติขน�ด 7.62 × 

39 mm ซ่ึงส�ม�รถใช้ง�นร่วมกับลูกกระสุนและซองบรรจุกระสุนแบบม�ตรฐ�น

ของอ�วุธปืนเล็กย�วรุ่น AK-47 ปืนเล็กย�วรุ่นนี้มีทั้งแบบคว�มย�วลำ�กล้อง  

11.5 น้ิว และ 14.5 น้ิว โดยท้ังสองแบบมีก�รห่อหุ้มตัวปืนด้วยอะลูมิเนียม 7075 

T6 อีกท้ังยังส�ม�รถยิงได้ด้วยคว�มเร็วถึง 650 – 850 นัดต่อน�ที ศูนย์หน้�และ

ศูนย์หลังแบบพับเก็บได้ ชุบป�กกระบอกปืนด้วยวิธี Hard Chrome และมีเกลียว

ภ�ยในลำ�กล้องย�ว 9.45 น้ิว ท้ังแบบ RH หกเกลียวและแบบ twist หน่ึงเกลียว 

และยังส�ม�รถติดต้ังอุปกรณ์เสริม ambidextrous charging handle ได้อีกด้วย  

โดยปืนเล็กย�วรุ่น MZ-47 น้ันยังส�ม�รถทำ�ก�รยิงแบบก่ึงอัตโนมัติได้ด้วยเช่นกัน

ส่วนปืนเล็กย�วรุ่น MZ-4P with piston น้ันเป็นปืนแบบอัตโนมัติขน�ด 

บริษัท EMTAN KARMIEL 
ทำ�ก�รเปิดตัวปืนเล็กย�วรุ่นใหม่ถึงส�มรุ่นด้วยกันในง�น D&S

5.56×45mm ซ่ึงส�ม�รถใช้ง�นร่วมกับลูกกระสุนของ NATO และลูกกระสุนขน�ด 

5.56×45mm ประเภทอ่ืนๆ รวมถึงซองบรรจุกระสุนด้วยเช่นกัน นอกจ�กน้ีปืน

เล็กย�วรุ่นน้ียังมีขน�ดคว�มย�วลำ�กล้องให้เลือกสองแบบ และด้วยระบบลูกสูบ  

(Piston Operation System) ซ่ึงส�ม�รถกำ�จัดแก๊สออกท�งด้�นหลังทำ�ให้อัตร�ก�ร

ยิงของปืนรุ่นน้ีมีคว�มสม่ำ�เสมอโดยตลอดแม้กระท่ังใช้ง�นร่วมกับอุปกรณ์ลดเสียง

ก็ต�ม

และสุดท้�ยคือรุ่น MZ-300 ซ่ึงเป็นปืนท่ีมีลำ�กล้องขน�ด 7.62×35mm ปืน

เล็กย�วอัตโนมัติแบบ .300 Blackout น้ีส�ม�รถปรับแต่งให้มีคว�มย�วลำ�กล้อง 

9 น้ิว 11.5 น้ิว และ 14.5 น้ิว โดยส�ม�รถยิงลูกกระสุนขน�ด 5.56×45mm แบบ

ม�ตรฐ�นรวมท้ังซองบรรจุกระสุนโดยไม่ต้องทำ�ก�รปรับแต่งใดๆ ทำ�ให้ปืนเล็กย�ว

ชนิดน้ีเป็นอ�วุธปืนในอุดมคติสำ�หรับผู้ท่ีต้องก�รปืนลำ�กล้องส้ันซ่ึงส�ม�รถติดต้ัง

อุปกรณ์ลดเสียงและต้องก�รทำ�ก�รยิงท้ังแบบอัตโนมัติและก่ึงอัตโนมัติ ปืนเล็กย�ว  

MZ-300 ให้อำ�น�จก�รปะทะของกระสุนท่ีรุนแรงอย่�งม�กส่งผลให้มีอ�วุธน้ีมีคว�ม 

ส�ม�รถในก�รหยุดยั้งเป้�หม�ย ลดทอนอำ�น�จทะลุทะลวง และยังส�ม�รถใช้

ง�นแบบอัตโนมัติร่วมกับอุปกรณ์ลดเสียงได้อีกด้วย ท้ังน้ี Pollak กล่�วว่� “ท�ง

เร�ได้ลงทุนไปเป็นจำ�นวนมห�ศ�ลสำ�หรับก�รพัฒน�ปืนเล็กย�วรุ่นใหม่ดังกล่�ว

เน่ืองจ�กคว�มต้องก�รของตล�ดท่ีอยู่ในระดับสูง” และยังได้กล่�วเสริมอีกว่� “เร�

ได้เลือกเปิดตัวปืนเล็กย�วท้ังส�มรุ่นในประเทศไทยเน่ืองจ�กท�งเร�ได้ตระหนักถึง

ปริม�ณคว�มต้องก�รในตล�ดภ�ยในประเทศและในภูมิภ�คสำ�หรับอ�วุธประเภท

ท่ีเร�ได้นำ�เสนอ โดยเฉพ�ะตล�ดในประเทศไทยซ่ึงมีคว�มสำ�คัญต่อเร�อย่�งม�ก 

จ�กคว�มสัมพันธ์อันย�วน�นกับท�งกองทัพไทยซ่ึงได้ส่ังซ้ือสินค้�ของเร�เป็น

จำ�นวนค่อนข้�งม�กและมีคว�มพึงพอใจในก�รใช้ง�นสินค้�เหล่�น้ัน”

most advanced materials available and adopted by our customers who are 
looking for a cost-effective solution that combines the comfort of the well-
known and familiar mechanism (M16/M4) and compliance with stringent 
military standards.”

The MZ-47 is a 7.62x39mm automatic weapon compatible with the AK47 
standard magazine and ammunition, available in two barrel lengths – 11.5in 
and 14.5in. Both lengths feature upper and lower case aluminium 7075 T6 
material with 650-850rpm rate of fire, front and rear flip-up sights, hard 
chrome-lined bore and rifling with six grooves RH and 1 twist in 9.45in, and 
an optional ambidextrous charging handle. The MZ-47 is also available in a 
semi-automatic version.

The MZ-4P with piston operation system is a 5.56X45mm automatic weapon 
compatible with NATO ammunition and all other variations of 5.56X45mm 
ammunition and magazines, and is available in two barrel lengths. The piston 
operation system delivers a consistent rate of fire while eliminating gas exiting 
at the rear of the rifle, even when using a suppressor. The company states that 
the rifle is also easy to disassemble on the combat field.

The MZ-300 is a 7.62x35mm caliber, .300AAC Blackout automatic weapon 
available with optional barrel lengths of 9in, 11.5in, and 14.5in. It utilises 
5.56x45mm standard bolts and magazines without any alterations, and is an 
ideal solution for automatic and semi-automatic firing with short barrels and 
suppressors. The MZ-300 delivers greater terminal ballistics effects such as 
stopping power and reduced penetration, with an option of automatic firing 
with suppressors.

“We invest a great deal in the development of new products, due to the 
high demand from the market,” continued Mr. Pollak. “We chose to launch 
these three weapons in Thailand since we are aware of the need of the local 
and regional markets for the type of solutions we offer. The Thai market is 
very important to us. We have longstanding ties with Thai forces, which have 
adopted quite a few of our products and are very satisfied with them.”
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M
ER Group is launching CellBOX-R, a next-gen compact, 
mobile LTE network, at Defense & Security Thailand 
2017. It creates a secure private communications bubble, 
required by users such as search & rescue teams in disaster 
situations, and for military forces operating in remote 

areas without communications infrastructure.
According to Brigadier General (Ret) Yaron Livnat, general manager 

Defense & Technology Division, “The failure of communications infrastructure 
– or the complete absence of infrastructure – is not uncommon. This happens 
frequently in military operations carried out in remote areas, in the aftermath 
of natural disasters, in urban warfare, and other situations. Most of the 
available solutions are cumbersome, heavy, non-portable, complicated and 
expensive. We developed the CellBOX-R to provide a compact, cost-effective 
solution to this acute problem.”

CellBOX-R is independent, delivering an autonomous LTE within a 
designated area. it is quickly deployable and features intuitive web-based 
management tools for operation and administration, and enables prioritizing 
each service for each user. Local advanced applications include PTT, video, 
chat, situational awareness and sharing of files, video and images. Providing 
bi-directional video communications and optional 3G/4G SAT backhaul 
among other applications, it enables improved ad-hoc coverage within 
buildings, communications for convoy escorting, coverage in remote and 
isolated locations, and more. 

Brig. Gen. Livnat further remarked, “The new generation includes an 
advanced power system that enables extended use. We have also expanded 
the range of applications, especially in the area of video transmission, as well 
as a new graphical display. The new system also features an integrated RoIP 
(Radio over IP) module, GPS, and a Wi-Fi hot spot.”

SECURE COMMS 
WITH CALLBOX-R

กลุ่มบริษัท MER ได้เปิดตัวอุปกรณ์เครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ี LTE รุ่นใหม่ขนาดเล็กท่ีช่ือว่า 

CELLBOX-R ภายในงาน Defense & Security Thailand 2017 อุปกรณ์ดังกล่าวจะสร้างเครือข่าย

การติดต่อสื่อสารที่มีความเป็นส่วนตัวและปลอดภัยซึ่งเหมาะกับผู้ใช้ เช่น ทีมค้นหาและทีม 

กู้ชีพในสถานการณ์ภัยพิบัติ และสำาหรับกำาลังทหารท่ีกำาลังปฏิบัติภารกิจในพ้ืนท่ีห่างไกลซ่ึงไม่มีโครงข่าย

ติดต่อส่ือสารเข้าถึง

พลจัตวานอกราชการ Yaron Livnat ผู้จัดการท่ัวไปแผนกอุปกรณ์ป้องกันประเทศและเทคโนโลยี

กล่าวว่า “ความขัดข้องของโครงข่ายการติดต่อสื่อสารหรือการขาดการติดต่อภายใต้ระบบโครงสร้าง 

พ้ืนฐานน้ันไม่ใช่เร่ืองแปลก มันเกิดข้ึนบ่อยคร้ังในการปฏิบัติการทางทหารในพ้ืนท่ีห่างไกล, ภายหลัง

จากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ, ในสงครามท่ีเกิดข้ึนในเมือง และสถานการณ์อ่ืน ๆ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการแก้

ปัญหาการติดต่อส่ือสารน้ันส่วนใหญ่มีความยุ่งยาก, หนัก และไม่สามารถเคล่ือนท่ีได้ อีกท้ังยังซับซ้อน

และมีต้นทุนสูง เราจึงได้พัฒนา Cellbox-R เพ่ือให้เป็นอุปกรณ์แก้ปัญหาท่ีพกพาได้ มีความคุ้มค่าในด้าน

ราคา และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว”

Cellbox-R น้ันเป็นอุปกรณ์ท่ีทำางานโดยอิสระ มันจะปล่อยสัญญาณ LTE อัตโนมัติ ในพ้ืนท่ีท่ีกำาหนด 

มันสามารถเคล่ือนย้ายได้อย่างรวดเร็วและมีคุณสมบัติท่ีใช้งานง่าย มีเคร่ืองมือการจัดการและควบคุมการ

ปฏิบัติงานแบบ Web-based ซ่ึงสามารถใช้งานผ่านบราวเซอร์ได้อย่างง่ายดาย และยังสามารถจัดลำาดับ

ความสำาคัญของผู้ใช้แต่ละบุคคลเพ่ือเรียงลำาดับการให้บริการได้ อีกท้ังรูปแบบการใช้งานภายในพ้ืนท่ีน้ัน 

มีท้ัง การติดต่อส่ือสารแบบกดเพ่ือพูด (PTT – Push-to-talk), ส่งวีดิโอ, ข้อความ, การแจ้งเตือนสถานการณ์ 

และการส่งไฟล์ข้อมูล, วีดิโอ และรูปภาพ โดยมีเง่ือนไขว่าการติดต่อแบบวีดิโอสองทางและตัวเลือก

ดาวเทียม 3G/4G ต้องใช้ร่วมกับแอพพลิเคช่ันอ่ืน อีกท้ังอุปกรณ์น้ียังสามารถสนับสนุนการติดต่อภายใน

อาคารให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน เหมาะกับการติดต่อส่ือสารสำาหรับขบวนคุ้มกัน, การรายงานข่าวในพ้ืนท่ี

ห่างไกลและโดดเด่ียว รวมถึงภายใต้สถานการณ์อ่ืน ๆ

พลจัตวานอกราชการ Livnat ยังกล่าวเสริมอีกว่า “ในอุปกรณ์รุ่นใหม่น้ีเราได้พัฒนาระบบพลังงาน

ท่ีสามารถยืดเวลาการใช้งานออกไปได้อีก และเรายังขยายระยะท่ีสามารถทำาการได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิง

ในด้านของพ้ืนท่ีของการส่งวีดิโอ เช่นเดียวกับการแสดงผลแบบกราฟิก ระบบใหม่น้ียังได้มีคุณสมบัติท่ี 

รอบด้านท่ีรวมถึง อุปกรณ์เสริมเพ่ือใช้งานวิทยุผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Radio over IP: RoIP), อุปกรณ์ 

GPS และจุดปล่อยสัญญาณ Wi-Fi อีกด้วย”

รักษาความปลอดภัยของ
ระบบสื่อสารด้วย CALLBOX-R



12

A
T D&S 2017, Leonardo is showcasing its A244S/Mod 3, a light 
torpedo representing the latest evolution of the A244/S family 
of which more than 1,400 units in various versions have been 
sold all over the word. It represents the latest upgrade of the 
internationally proven A244/S family, a lightweight torpedo 

in service with around 20 navies, designed to counter the threat posed by 
modern conventional and nuclear submarines, with anechoic coating and 
equipped with countermeasures.

It can be used in shallow and blue waters and can also navigate to useful 
depths (>600 meters) to oppose conventional threats, reaching speeds higher 
than 35kts. With its 2.75m length, the A244/S Mod 3 torpedo can be launched 
from any surface platform with a Shipborne Torpedo System or from an 
aircraft. The Shipborne Torpedo System is a comprehensive torpedo launching 
system featuring multi-torpedo capabilities. Thanks to modular hardware 
and software architecture, the system can be configured for the control, preset 
and firing of the MU90, the A244/s (any model) and Mk46 (any model) LWT, 
as well as a combination of different torpedoes. The A244/S Mod3 is fully 
remotely operated via the ship’s multifunction con¬soles in the command 
centre.

A new and more powerful propulsion battery, with an increased number 
of cells and an electrolyte circulation system, ensures a higher top speed 
and a 50 percent increase in the endurance of the weapon. The introduction 
of an electronic controller allows a variable speed propulsion with further 
advantages in terms of endurance and hit probability. The acoustic 
performance of the A244/S in very shallow waters is now supported by an 
Advanced Digital Signal Processor module, to counter the latest and more 
sophisticated torpedo countermeasures. 

LEONARDO’S MOD3 
LIGHT TORPEDO

Le
on

ar
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Leonardo’s A244S Mod3 light torpedo. 

ลีโอนาร์โด ตอร์ปิโดขนาดเบารุ่น A244S 

แบบปรับปรุงรุ่นที่ 3

ตอรìปิโดขนาดเบา ลีโอนาร์โด รุ่นที่ 3

ในงาน Defense and Security 2017 กำาลังจะมีการจัดแสดงตอร์ปิโดขนาดเบา

ในช่ือ “ลีโอนาร์โด” ซ่ึงรุ่นท่ีถูกนำาออกมาจัดแสดง คือตอร์ปิโดลีโอนาร์โด

แบบ A244S/แบบปรับปรุงรุ่นท่ี 3 (mod 3) ซ่ึงเป็นแบบท่ีได้รับการพัฒนา

ใหม่ล่าสุดในตระกูล A244S ท่ีถูกจำาหน่ายออกไปแล้วในเวอร์ช่ันต่าง ๆ มากกว่า 

1,400 เคร่ืองท่ัวโลก ตอร์ปิโดรุ่นล่าสุดในตระกูล A244S น้ีได้รับการพิสูจน์ผ่านการ

ใช้งานในกองทัพเรือนานาประเทศกว่า 20 ประเทศ มันถูกออกแบบให้ใช้สำาหรับ

รับมือกับภัยคุกคามจากเรือดำาน้ำาแบบท่ัวไปรุ่นใหม่และแบบพลังงานนิวเคลียร์ ด้วย

การเคลือบวัสดุลดเสียงก้องพร้อมด้วยอุปกรณ์ต่อต้านการตอบโต้ของฝ่ายตรงข้าม

ตอร์ปิโดรุ่นนี้ใช้ได้ทั้งในระดับน้ำาตื้นและน้ำาลึก อีกทั้งยังนำาร่องได้ในระดับ

ความลึกท่ีเหมาะสม (มากกว่า 600 เมตร) เพ่ือต่อสู้กับภัยคุกคามตามแบบ มัน

สามารถทำาความเร็วได้มากกว่า 35 น๊อต ด้วยขนาดความยาว 2.75 เมตร ตอร์ปิโด 

A244S mod 3 จึงสามารถปล่อยได้จากหลากพ้ืนผิวหลายระบบปฏิบัติการ ท้ังจาก

ระบบปฏิบัติการปล่อยตอร์ปิโดจากเรือและจากอากาศยาน ระบบปฏิบัติการปล่อย

ตอร์ปิโดจากเรือเป็นระบบท่ีครอบคลุมสมบูรณ์ (comprehensive) ท้ังน้ีผลจากการ

ปรับปรุงฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมซอฟท์แวร์ ตัวระบบสามารถปรับแต่งการ

ควบคุม การต้ังค่า และยิงตอร์ปิโดได้หลายแบบท้ัง MU90, A244S (ทุกแบบ) และ 

Mk46 LWT (ทุกแบบ) รวมไปถึงการผสมผสานตอร์ปิโดแบบต่าง ๆ โดยสำาหรับ

ตอร์ปิโดรุ่น A244S แบบปรับปรุงรุ่นท่ี 3 น้ีควบคุมทางไกลผ่านทางแผงควบคุม

มัลติฟังก์ชันภายในศูนย์บัญชาการ

แบตเตอร่ีรุ่นใหม่ท่ีมีกำาลังไฟแรงข้ึนจากการเพ่ิมจำานวนเซลล์พลังงานและระบบ

หมุนเวียนประจุ ทำาให้ความเร็วสูงสุดของตอร์ปิโดเพิ่มขึ้น และยังช่วยเพิ่มความ

ทนทานของอาวุธ นอกจากนี้ระบบควบคุมอิเล็คทรอนิกส์ซึ่งช่วยควบคุมความ

แปรผันของความเร็วให้คงท่ีมากข้ึน จึงช่วยทำาให้อาวุธมีสมรรถภาพสูงข้ึนในแง่ของ

ความทนทานและโอกาสในการกระทบเป้าหมาย นอกจากน้ีประสิทธิภาพเก่ียวกับ

แรงสะท้อนของตอร์ปิโด A244/S ในระดับน้ำาต้ืน ในตอนน้ีก็สามารถรองรับระบบ

ประมวลผลสัญญาณดิจิทัลขั้นสูง เพื่อต่อต้านการตอบโต้ของฝ่ายตรงข้ามรุ่นใหม่

ที่มีความเฉลียวฉลาดมากข้ึนได้อีกด้วย
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บริษัท Rosoboronexport จากรัสเซียจะนำาเสนอตัวอย่าง
ยุทโธปกรณ์มากกว่า 220 ตัวอย่าง ณ งาน Defence & 
Security 2017 ซ่ึงยุทโธปกรณ์เหล่าน้ีรวมไปถึงเฮลิปคอป-

เตอร์รุ่น Mil Mi-17V-5 รุ่น Kamov Ka-52 รุ่น Mil Mi-35 และรุ่น 
Mil Mi-28NE

เฮลิคอปเตอร์รุ่น Mi-17V5 เป็นเฮลิคอปเตอร์ลำาเลียงขนาดกลาง 
ซ่ึงเหมาะสำาหรับการบินท่ีระดับเพดานบินสูง โดยเฮลิคอปเตอร์รุ่นน้ี
อยู่ระหว่างการส่งมอบให้แก่ประเทศอัฟกานิสถาน อินเดียและไทย 
ส่วนเฮลิคอปเตอร์จู่โจมรุ่น Mi-35 น้ันอยู่ระหว่างการส่งมอบ 
ให้แก่ประเทศอินเดียและเมียนมา ในขณะท่ีเคร่ืองบินขับไล่อเนก-
ประสงค์ รุ่น Su-35 และรุ่น Su-30 ท่ีประจำาการในกองทัพอากาศ

อินเดีย อินโดนีเซีย และเวียดนามน้ัน ก็ล้วนแล้วแต่เป็นท่ีจับตามองในงาน Defence & Security 2017 เช่นกัน
ในส่วนยุทโธปกรณ์ทางทะเล บริษัท Rosoboronexport มีแผนที่จะนำาเสนอเรือดำาน้ำา Project 636 

และ Amur submarines โดยเรือดำาน้ำารุ่น Project 636 นั้นเป็นเรือดำาน้ำาพลังงานดีเซล-ไฟฟ้าขนาดใหญ่ 
ซึ่งถูกออกแบบเพื่อใช้งานในภารกิจพิฆาตเรือดำาน้ำา (anti-submarine warfare - ASW) และภารกิจรบ
บนผิวน้ำา (anti-surface-ship warfare - ASuW) รวมไปถึงภารกิจการสอดแนมและการลาดตระเวน เรือ
ดำาน้ำารุ่นนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเรือดำาน้ำาชนิดดีเซลที่มีเสียงเงียบที่สุด และมีความสามารถ
ตรวจจับเรือดำาน้ำาของศัตรูในระยะสามถึงสี่เท่าก่อนที่ตนเองจะโดนตรวจจับ ส่วนเรือดำาน้ำาพลังงาน
ดีเซลไฟฟ้ารุ่น Amur นี้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อใช้ทำาลายเรือดำาน้ำาศัตรู เรือบนผิวน้ำา เรือเดินสมุทรขนาด
ใหญ่ เป้าหมายบนภาคพื้นดิน และใช้ในภารกิจลาดตระเวน 

นอกจากนั้นเรือรบชั้นฟริเกตรุ่น Project 111356 นั้นก็อยู่ในแผนนำาเสนอด้วยเช่นกัน โดยเรือรบ 
ชั้นฟริเกตลำานี้ถูกออกแบบข้ึนเพ่ือใช้สำาหรับภารกิจพิฆาตเรือทั่วไปและพิฆาตเรือดำาน้ำาในเขต
ทะเลหลวง และใช้สำาหรับภารกิจพิฆาตอากาศยานท้ังขณะท่ีปฏิบัติการอิสระหรือขณะท่ีปฏิบัติการคุ้ม- 
กันเรือรบ นอกจากน้ันเรือรบน้ีสามารถลำาเลียงเฮลิคอปเตอร์ Ka-28 หรือ Ka-31 อีกท้ังยังมีระบบตรวจ
จับรุ่นล่าสุดของรัสเซียและเรดาร์สำาหรับชี้เป้าหมาย (Target Designation Radar) ที่ใช้สำาหรับค้นหา
เป้าหมายทั้งบนอากาศและบนภาคพื้น และส่งข้อมูลเป้าหมายตรงไปยังส่วนควบคุมการยิงทันที

ระบบป้องกันภัยทางอากาศภาคพื้นดิน (Land-based anti-aircraft systems) ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์
ที่เป็นที่จับตามองในงานแสดงนี้ โดยมีระบบปล่อยขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศรุ่น Buk-2ME ระบบ
ต่อสู้อากาศยานอัตตาจรล้อยางรุ่น Pantzir-S1 อระบบต่อต้านอากาศยานแบบบุคคลประทับบ่ายิงรุ่น 
Igla-S และรุ่น Verba MANPADS รวมถึงรถถังหลัก T-90 (MBT) อีกด้วย

รัสเซียจัดแสดงตัวอย่างยุทโธปกรณ์
หลากหลายชนิด

R
osoboronexport are presenting 
more than 220 examples of Russia’s 
production of all types of armed 
forces equipment at Defence 
& Security 2017. These include 

helicopters, such as the Mil Mi-17V-5, Kamov Ka-
52, Mil Mi-35, and Mil Mi-28NE. 

The Mi-17V-5 medium transport helicopter 
optimised for high altitude performance, has been 
exported to Afghanistan, India and Thailand, and 
the Mi-35 attack helicopter to India and Myanmar. 
Russia’s advanced combat aircraft, the Su-35, and Su-30 multi-role fighter 
aircraft that is in service with the air forces India, Indonesia and Vietnam are 
also being featured at the show.

In the naval sector, Rosoboronexport will present Project 636 and Amur 
submarines. The Type 636 is a large diesel-electric submarine designed 
for anti-submarine warfare (ASW) and anti-surface-ship warfare (ASuW) 
and also for general reconnaissance and patrol missions. The submarine is 
considered to be to be one of the quietest diesel submarines in the world, 
capable of detecting an enemy submarine at a range three to four times greater 
than it can be detected itself. The Amur diesel-electric submarine is designed 
to destroy enemy submarines, surface ships, vessels, land targets and conduct 
reconnaissance missions.  

Details of the Project 11356 frigate will be projected. The frigate is designed 
for anti-ship and anti-submarine warfare in the high seas, and anti-aircraft 
actions both independently and as an escort ship. The frigates embark one 
Ka-28 or Ka-31 helicopter in hangar and feature the latest Russian detection 
and target designation radar designed for detection of air and surface targets 
and output of target designation data to firing units.

Land-based anti-aircraft systems featured at the show are the Buk-2ME, 
Pantzir-S1, and Igla-S and Verba MANPADS, and the T-90 main battle tank (MBT).

RUSSIAN STAND PACKS 
A PUNCH
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The Sukhoi Su-35 multi-role combat aircraft.

เครื่องบินขับไล่เอนกประสงค์ Sukhoi รุ่น Su-35
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POLYMER LAYERS 
TAKE THE HITS E

stablished in 1999, Beijing Tongyizhong Specialty Fiber 
Technology & Development Co Ltd (TYZ) is a high-tech 
enterprise which specialises in research and development, as well 
as the production and distribution of ultra-high molecular weight 
polyethylene (UHMWPE) fi bre and fi bre composites. 

TYZ’s Doyentrontex UHMWPE polymer is processed to disentangle the 
polymeric chain, with the fi bre reconstituted in a unidirectional matrix, where 
each fi bre layer is arranged in a 90 degree alignment to adjacent layers and then 
bonded together using special aqueous dispersion adhesive and proprietary 
techniques. The company said this enables each sheet of Doyentrontex fi bre 
to be more fl exible and thinner than traditional Aramid-based sheets despite 
retaining comparable per-formance.

The Doyentrontex protection range includes the WB-422B Bulletproof 
UD sheet which features an area density of 130±8g/m2 with each sheet just 
0.16±0.02 mm thin. TYZ says that 36 layers of WB-422B sheets can defeat 9mm 
parabellum rounds fi red by an Uzi submachinegun, while 54 layers can stop 
7.62x54mm lead-core ammunition.

TYZ has also developed the multi-layered SF-102 bulletproof & stab-
resistant sheet with a total area density of 10.8 kg/m2, which meets FDC-2 
performance requirements set by China’s Public Security Ministry.

Doyentrontex ZF series ceramic composite plates and helmets, which are 
constructed from UHMWPE fi bre are also marketed by the company. These 
are combined with silicon carbide or al-uminium ceramic special gels via 
thermal pressing moulding techniques, and offer high levels of resistance 
against water, moisture, ageing, and physical impact, ensuring that its ballistic 
protec-tion properties are maintained consistently over time.

Beijing Tongyizhong Specialty Fiber Technology & Development Co Ltd 

(TYZ) ซึ่งกอตั้งเมื่อป 1999 คือบริษัทผูผลิตเทคโนโลยีล้ําสมัยซึ่งมีความ

เชี่ยวชาญดานการวิจัยและพัฒนา เชนเดียวกับการผลิตและจําหนายเสนใย

โพลิเอทิลีนที่มีน้ําหนักโมเลกุลสูงเปนพิเศษ (UHMWPE) และเสนใยคอมโพสิต (Fibre 

Composites)

พอลิเมอร UHMWPE ดังกลาวของบริษัท TYZ น้ันมีช่ือวา Doyentrontex ไดมาจาก

การทําใหหวงโซพอลิเมอรเกิดการคลายตัวและนํามาจัดเรียงใหมดวยรูปแบบ Unidirec-

tional Matrix และนํามาจัดเรียงซอนกันโดยวางแนวใหเปนมุม 90 องศาเพ่ือใหเสนใย

แนบสนิทกัน จากน้ันจึงทําการยึดเหน่ียวเสนใยท้ังหมดเขาดวยกันโดยใชสารยึดติดแบบ

นํ้าซ่ึงมีคุณสมบัติพิเศษและเทคนิคเฉพาะซ่ึงเปนสิทธิบัตรของทางบริษัท 

ระดับการปองกันของ Doyentrontex นั้นครอบคลุมความสามารถของเกราะ

ปองกันกระสุนปนแบบ UD รุน WB-422B Bulletproof ซึ่งโดดเดนดวยความหนา

แนนของวัตถุที่ 130±8g/m2 ซึ่งมีความหนาเพียงแค 0.16±0.02 มิลลเมตร ทางบริษัท 

TYZ กลาววา ดวยเกราะปองกันรุน WB-422B ซ่ึงเรียงซอนกันจํานวน 36 ช้ัน สามารถ

ปองกันลูกกระสุนขนาด 9mm parabellum ซึ่งยิงจากปนกลสั้นรุน Uzi ในขณะที่

ÇÑÊ´Ø¾ÍÅÔàÁÍÃ�«Öè§ÊÒÁÒÃ¶·¹µ‹ÍáÃ§¡ÃÐá·¡¢Í§ TYZ
การเรียงซอนกัน 54 ชั้น สามารถหยุดลูกกระสุนแบบ lead-core ขนาด 7.62×54 mm 

เอาไวได

นอกจากน้ันทางบริษัท TYZ ยังไดเร่ิมพัฒนาเกราะปองกันกระสุนและการแทงดวย

อาวุธมีดรุน SF-102 ซ่ึงไดมาจากการเรียงซอนกันของแผนเกราะหลายๆ ช้ัน และดวย

วิธีการน้ีเกราะรุนน้ีจึงมีความหนาแนนของวัตถุสูงถึง 10.8 kg/ m2 ซ่ึงเปนไปตามขอ

กําหนดความตองการดานประสิทธิภาพ FDC-2 ท่ีทางกระทรวงความม่ันคงสาธารณะ 

(Public Security Ministry) ของประเทศจีนไดกําหนดเอาไว     

อีกท้ังทางบริษัทก็ยังไดทําการตลาดใหกับชุดอุปกรณเซรามิคท่ีช่ือวา Doyentrontex

ZF ไดแก จานรับประทานอาหารและหมวกนิรภัย ซ่ึงผลิตจากเสนใย UHMWPE 

อีกดวย โดยผลิตภัณฑดังกลาวเกิดจากการผสมผสานวัสดุอยางซิลิคอนคารไบดหรือเจล

aluminium ceramic ชนิดพิเศษผานการเทคนิคการอัดข้ึนรูปดวยความรอน (Thermal

Pressing Moulding Technique) อันเปนผลใหวัสดุดังกลาวมีความทนทาน ระดับสูงตอนํ้า

ความช้ืน ความเส่ือมตามอายุ และการกระทบกระเทือนทางกายภาพโดยทางบริษัทมีความ

ม่ันใจวาน่ันคือคุณสมบัติท่ีทําใหเส้ือเกราะปองกันกระสุนสามารถใชงานไดอยางตอเน่ือง

ยาวนาน
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F
LIR Systems has been awarded a $6.8 million firm-fixed-price order 
to deliver Black Hornet Personal Reconnaissance Systems (PRS) 
in support of the Australian Army. The units delivered under this 
contract will support platoon and troop level organic surveillance 
and reconnaissance capabilities. The Australian Army previously 

purchased the Black Hornet PRS for test and evaluation purposes, leading 
to the awarded contract for full operational deployment after a re-competed 
tender.

“We are pleased to be selected by the Australian Army to provide this 
previously non-existent personal reconnaissance technology,” said Jim 
Cannon, president and CEO of FLIR Systems. “This recent contract highlights 
the increasing demand for the Black Hornet to be incorporated within the 
operational capability of the world’s leading militaries, providing immediate 
deployable security.”

FLIR has delivered over 5,000 Black Hornet PRS around the world, 
reiterating the demand for the relatively new nano-UAV technology offered 
by FLIR.

FLIR will manufacture the systems in Oslo, Norway. Deliveries will begin 
in 2018 and be completed within one year.

AUSTRALIA’S 
BLACK 
HORNETS

The Black Hornet Personal 
Reconnaissance System 

(PRS) nan-UAV.

ระบบลาดตระเวนส่วนบุคคล Black 
Hornet (PRS) nan-UAV

FL
IR

HORNETS 
ของออสเตรเลีย

FLIR Systems ได้รับคำ�ส่ังซ้ือมูลค่�คงท่ี 6.8 ล้�นเหรียญเพ่ือส่งมอบ

ระบบล�ดตระเวนส่วนบุคคล Black Hornet (PRS) เพ่ือสนับสนุน

กองทัพออสเตรเลีย หน่วยท่ีจัดส่งภ�ยใต้สัญญ�น้ีจะสนับสนุนก�ร

เฝ้�ระวังและตรวจตร�อินทรีย์ของกองร้อยและกองร้อยและคว�มส�ม�รถใน

ก�รล�ดตระเวน ก่อนหน้�น้ีกองทัพออสเตรเลียได้ซ้ือ Black Hornet PRS เพ่ือ

วัตถุประสงค์ในก�รทดสอบและประเมินผลซ่ึงนำ�ไปสู่สัญญ�ท่ีได้รับสำ�หรับ

ก�รใช้ง�นเต็มรูปแบบหลังจ�กท่ีมีก�รประกวดร�ค�อีกคร้ัง

น�ยจิมแคนนอนประธ�นและซีอีโอของ FLIR Systems กล่�วว่� “เร�รู้สึก

ยินดีท่ีได้รับก�รคัดเลือกจ�กกองทัพออสเตรเลียให้เป็นผู้จัดห�เทคโนโลยี

ก�รล�ดตระเวนส่วนบุคคลน้ีก่อนหน้�น้ี” “สัญญ�ฉบับล่�สุดน้ีบ่งช้ีถึงคว�ม

ต้องก�รท่ีเพ่ิมข้ึนของ Black Hornet ท่ีจะรวมอยู่ในขีดคว�มส�ม�รถในก�ร

ปฏิบัติง�นของกองทัพเรือช้ันนำ�ของโลกเพ่ือให้เกิดคว�มม่ันคงในก�รใช้ง�น

ได้ทันที”

FLIR ได้ส่งมอบเคร่ืองรับ Black Hornet PRS กว่� 5,000 ชุดท่ัวโลกโดยย้ำ� 

ถึงคว�มต้องก�รใช้เทคโนโลยี nano-UAV ท่ีค่อนข้�งใหม่ซ่ึงนำ�เสนอโดย FLIR

FLIR จะผลิตระบบดังกล่�วในออสโลนอร์เวย์ ก�รส่งมอบจะเร่ิมในปีพ. ศ. 

2561 และจะแล้วเสร็จภ�ยในหน่ึงปี
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T
erma is using Canandian Nanowave Technologies’ as an R&D 
partner in the production of its Scanter 6002 radar system. 
Terma is supplying this system to Lockheed Martin Canada 
as part of its contract with Irving Shipbuilding to provide the 
Combat Management System (CMS 330) for the Royal Canadian 

Navy’s new fleet of Arctic and Offshore Patrol Ships (AOPS) currently under 
construction at the Halifax Shipyard. 

TERMA TEAMS WITH NANOWAVE OVER 
SCANTER RADAR DEVELOPMENT

This partnership between Terma and Nanowave falls under Canada’s 
important Industrial and Regional Benefits (IRB) program. The IRB program 
ensures that 100 percent of the value of a significant defence contract is spent 
in Canada. Lockheed Martin Canada’s work with Denmark-based Terma is 
partially offset by Terma’s work with Nanowave. 

Over the past 25 years, Nanowave has been supplying radar, satellite 
communications, and radio-astronomy equipment used on a variety of 
major aerospace and defence platforms. The company has long term research 
partnerships with top universities including Georgia Tech and the University 
of Oklahoma. 

Nanowave’s president & CEO, Justin Miller stated, “As a small Canadian 
company that competes against much larger international competitors, we 
have managed our company on the basis of differentiation through constantly 
investing in design and manufacturing excellence”. 

The engineering and manufacturing techniques developed to meet the 
requirements of Terma’s transmitter will help Nanowave push the envelope 
of innovation even further. This contract, which combines approximately $1 
million in external funding for R&D and is matched by Nanowave’s internal 
R&D funding. 

Nanowave’s partnership with Terma and Lockheed Martin Canada is set 
to have a significant impact on the company’s global aspirations. “Entering 
into innovative partnerships and co-development projects with international 
defence companies, such as Terma and Lockheed Martin, is essential for 
local high-tech firms such as ours that rely almost exclusively on exports for 
success,” added Miller. 

บริษัท Terma ได้ร่วมมือกับบริษัทสัญชาติแคนาดา Nanowave Technologies ในฐานะ 

หุ้นส่วนในด้านการวิจัยและพัฒนาระบบเรดาห์ Scanter 6002 ทั้งนี้บริษัท Terma ได้จัด

ให้บริษัท Lockheed Martin และบริษัท Irving Shipbuilding ของแคนาดาเข้ามาเป็นส่วน

หนึ่งในการจัดหาระบบอำานวยการรบ (Combat Management System: CMS 330) ให้แก่กองเรือ

ใหม่สังกัด Arctic and Offshore Patrol Ships (AOPS) ของหน่วยงานกองทัพเรือแคนาดาซึ่งยังคง

อยู่ภายใต้กระบวนการผลิตที่ Halifax Shipyard

ความร่วมมือกันระหว่างบริษัท Terma และบริษัท Nanowave น้ันอยู่ภายใต้โครงการ Industrial 

and Regional Benefits (IRB) ซึ่งทางโครงการ IRB นั้นได้ให้การรับรองว่ารายจ่ายทั้งหมดตาม

สัญญาในโครงการอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศนี้จะถูกใช้จ่ายภายในประเทศแคนาดาเท่านั้น 

และบริษัท Lockheed Martin ของประเทศแคนาดาซึ่งทำางานร่วมกับบริษัท Terma ในประเทศ

เดนมาร์กจะได้รับการชดเชยจากบริษัท Terma และ Nanowave

นับเป็นเวลากว่า 25 ปีมาแล้วที่บริษัท Nanowave ได้ทำาการส่งมอบเรดาร์ ดาวเทียมเพื่อการ

ส่ือสาร และอุปกรณ์ดาราศาสตร์วิทยุ (Radio-Astronomy) เพ่ือใช้ในกิจการด้านการบิน ด้านอวกาศ 

และด้านการป้องกันประเทศ นอกจากนี้บริษัทยังได้ร่วมมือในงานวิจัยของมหาวิทยาลัยชั้นนำาของ

โลกมากมาย รวมไปถึงการทำาวิจัยกับสถาบันเทคโนโลยี Georgia และมหาวิทยาลัย Oklahoma

Justin Miller ประธานบริษัทและซีอีโอของบริษัท Nanowave กล่าวว่า “ในฐานะที่เป็นบริษัท

ขนาดเล็กที่ต้องแข่งขันกับบริษัทระดับสากลรายใหญ่ พวกเราได้บริหารจัดการบริษัทของเราบน

พื้นฐานของการสร้างความแตกต่างอยู่เสมอ โดยการไม่เคยหยุดนิ่งในการลงทุนด้านการออกแบบ

และความเป็นเลิศในด้านการผลิต”

เทคนิคทางด้านวิศวกรรมและกระบวนการผลิตที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงเพ่ือให้ตรงตาม

ความต้องการของบริษัท Terma ช่วยให้บริษัท Nanowave สามารถผลักดันการพัฒนานวัตกรรม

ให้ก้าวไปได้ไกลยิ่งขึ้น และด้วยสัญญาฉบับนี้ซึ่งประกอบไปด้วยแหล่งเงินทุนจากภายนอกเพื่อ

การวิจัยและพัฒนามูลค่าประมาณ 1 ล้านเหรียญดอลลาห์สหรัฐ ซึ่งใกล้เคียงกับแหล่งทุนภายใน

สำาหรับการวิจัยและพัฒนาของทางบริษัท Nanowave เอง

และด้วยความร่วมมือกันของบริษัท Nanowave และบริษัท Terma รวมถึงบริษัท Lockheed 

Martin ย่อมสามารถนำาไปสู่แรงผลักดันที่สำาคัญต่อความทะเยอทะยานของบริษัทต่างๆ ทั่วโลก

ทั้งนี้ Miller ยังได้กล่าวเสริมอีกว่า “การเข้าสู่การเป็นหุ้นส่วนด้านนวัตกรรม และโครงการ

พัฒนาร่วมกัน (Co-Development Project) ร่วมกับบริษัทอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศระดับ

สากล เช่น บริษัท Terma และบริษัท Lockheed Martin นั้น มีความสำาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อบริษัท 

ผู้ผลิตเทคโนโลยีชั้นสูงภายในประเทศ อย่างเช่น พวกเราซึ่งจำาเป็นต้องพึ่งพาการส่งออกเป็นหลัก

หากต้องการประสบความสำาเร็จ”

TERMA จับมือกับ NANOWAVE 
เพื่อพัฒนาเรดาห์ SCANTER
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IMR Automotive has announced its 
first export contract outside of the 
Middle East North Africa (MENA) 
region through an agreement with 
the Ministry of Defense and Armed 

Forces of Turkmenistan. 
The announcement was made just ahead of 

Defense and Security 2017, where NIMR is exhibiting 
a range of its vehicles that have been developed to 
address the threat landscape of Central and South 
East Asia. 

The agreement covers an initial order of NIMR’s 
leading special forces platform, the AJBAN Long-
range Special Operations Vehicles (LRSOV).

Speaking on the importance of the announcement, 
NIMR’s CEO Dr. Fahad Saif Harhara Al Yafei said, 
“Our contract with Turkmenistan represents an 
important milestone for our company as it validates 
the quality and competitiveness of our vehicles in the 
global marketplace. Furthermore, it illustrates the 
close and enduring relationship between the UAE 
and Turkmenistan.”

The agreement follows the steady growth of 
NIMR’s relationship with the Ministry of Defense 
and Armed Forces of Turkmenistan. Previously, 
eight NIMR AJBAN 440A vehicles, provided to 
Turkmenistan through a government to government 
arrangement, underwent extensive trials before being 
operationally deployed in a border security role. 

Receiving high marks for quality, durability 
and mobility against the rough terrain of Turkmenistan’s border region, the 
Ministry of Defense decided to advance its relationship with NIMR to a formal 
status, requesting an undisclosed number of AJBAN LRSOVs in bespoke 
configurations. The vehicles are designed for long-range reconnaissance 

NIMR ANNOUNCES TURKMENISTAN 
ORDER FOR AJBAN VEHICLE

บริษัท NIMR Automotive แถลงข่าวการลงนามในสัญญาส่งออกคร้ังแรก

ไปยังนอกภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ (MENA) หลังจาก

การลงนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและกองทัพเติร์ก- 

เมนิสถาน

การแถลงข่าวน้ีเกิดข้ึนก่อนท่ีงาน Defense and Security 2017 จะเร่ิมในวัน

แรก โดยทางบริษัท NIMR ได้ทำาการจัดแสดงยานยนต์หลากหลายรูปแบบซ่ึง

ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะครอบคลุมในทุกสภาพภูมิศาสตร์ในทวีปเอเชีย

กลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

สัญญาน้ียังครอบคลุมคำาส่ังซ้ือเบ้ืองต้นของยานยนต์ลาดตระเวนระยะไกล

สำาหรับหน่วยรบพิเศษ (Long Range Special Operations Vehicle: LRSOV) 

AJBAN อีกด้วย

ท้ังน้ี ดร. Fahad Saif Harhara Al Yafei ประธานกรรมการสูงสุด ของบริษัท 

NIMR ได้กล่าวถึงความสำาคัญของถ้อยแถลงน้ีว่า สัญญาการส่งออกกับเติร์กเม-  

นิสถานน้ีเปรียบเสมือนความสำาเร็จอีกข้ันของบริษัทท่ีแสดงให้เห็นว่ายานยนต์

น้ีมีความสมบูรณ์พร้อมท้ังด้านคุณภาพและศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลก 

ท้ังยังแสดงภาพความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดและแนบแน่นระหว่างประเทศสหรัฐ

NIMR แถลงข่าวรายงานการสั่งซื้อยานยนต์ 
AJBAN จากประเทศเติร์กเมนิสถาน

อาหรับเอมิเรตส์และประเทศเติร์กเมนิสถาน

ข้อตกลงน้ีนำามาสู่ความสัมพันธ์อันดีข้ึนอย่างค่อยเป็นค่อยไประหว่างบริษัท 

NIMR กระทรวงกลาโหม และกองทัพเติร์กเมนิสถาน โดยก่อนหน้าน้ีได้มีการส่ง

มอบยานยนต์รุ่น AJBAN 440A จำานวน 8 คัน ให้กับทางประเทศเติร์กเมนิสถาน

โดยผ่านการลงนามในสัญญาแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลโดยยานยนต์ดังกล่าวได้ถูกนำา

ไปปรับใช้ในภาระกิจป้องกันชายแดนในปัจจุบัน

จากการได้รับคะแนนระดับสูงในด้านคุณภาพ ความทนทาน และการเคล่ือนท่ี

ในทุกสภาพภูมิประเทศของเติร์กเมนิสถาน ทำาให้ทางกระทรวงกลาโหมตัดสินใจ

ยกระดับความสัมพันธ์กับบริษัทอย่างเป็นทางการ ท้ังยังได้ขอให้ปกปิดเลขหมาย

ประจำารถของยานยนต์ AJBAN LRSOVs ซ่ึงถูกส่ังทำาข้ึนเป็นพิเศษ ท้ังน้ียานยนต์ 

ดังกล่าวถูกออกแบบสำาหรับภาระกิจลาดตระเวนระยะไกล ท้ังยังสามารถเคล่ือนย้าย 

ทางอากาศได้ด้วยเฮลิคอปเตอร์และสามารถขับเคล่ือนได้ในทุกสภาพภูมิประเทศ 

รวมท้ังยังเตรียมพร้อมสำาหรับการปรับแต่งด้วยยุทโธปกรณ์ได้หลากหลายชนิด

โดยทางบริษัท NIMR ได้ทำาการส่งมอบยานยนต์ดังกล่าวอย่างเป็นทางการ

ให้กับทางกองทัพในเดือนตุลาคมท่ีผ่านมาซ่ึงยานยนต์เหล่าน้ันยังได้ร่วมอยู่ใน

ขบวนพาเรดฉลองวันชาติของประเทศเติร์กเมนิสถานอีกด้วย

missions, and are helicopter transportable, capable of accessing all terrains 
and customisable to accommodate a range of specific equipment.

NIMR formally delivered the vehicles in October where they were featured 
at the Turkmenistan Independence Day Parade.
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AB-Defense is exhibiting its recently introduced tactical solutions and 
weapon accessories at D&S 2017. 

Products on display include a 43-10 magazine fl oor-plate replacement 
for the Glock 43, that adds four rounds for a total of 10 rounds per 

magazine. The ergonomic design enables secure manipulation of the magazine and 
a full grip on the weapon when the magazine is in use. An innovative spring plate 
allows the use of the original magazine spring.

There is also an AR-Podium bi-pod support for the AR-15,which allows the 
operator to install a bi-pod platform without adding front-end weight and saving rail 
space. Made from a polymer composite, it is quickly installed with the main shooting 
hand – without having to alter the grip on the weapon or lose sight of the target.

Other items include the Tactical Sniper Bench (TSB) is a lightweight tripod-
mounted portable shooting bench which enhances target engagement in either sitting 
or standing positions. Developed for special forces and counter-terror units in urban 
settings, it increases comfort during extended periods of operations. Also attendees 
can learn about the RTS Self-Healing Reactive Target system which was specifi cally 
designed for law enforcement and military training, in both indoor and outdoor 
ranges. It can be used in close quarter battle scenarios and at point blank range. It can 
be used with rifl es and handguns, and is lightweight and modular.

FAB FOUR IN THE SPOTLIGHT

บริษัท FAB-Defense จะทําการจัดแสดง tactical solutions และอุปกรณเสริมสําหรับอาวุธ

ท่ีเพ่ิงเปดตัวเม่ือไมนานมาน้ีในงาน Defence and Security 2017

สินคาท่ีจะจัดแสดงประกอบดวย

● อุปกรณปรับแตงสําหรับสวนทายของซองบรรจุกระสุนรุน a 43-10 สําหรับอาวุธปนพกส้ัน 

Glock 43 ซ่ึงสามารถเพ่ิมจํานวนกระสุนข้ึนมา 4 นัดและรวมเปน 10 นัดตอหน่ึงซองบรรจุกระสุน 

และดวยการออกแบบท่ีเหมาะกับสรีรศาสตรทําใหสามารถใชงานซองบรรจุกระสุนดวยความ

ปลอดภัยมากย่ิงข้ึน และดวยดามจับแบบเต็ม (Full Grip) ทําใหสามารถจับไดอยางถนัดมือขณะใช

งาน สวนนวัตกรรมแผนรองสปริงแบบใหมยังสามารถใชงานรวมกับสปริงตัวเดิมของซองบรรจุ

กระสุนไดอีกดวย

● ขาต้ัง AR-Podium bi-pod สําหรับ ปน AR-15 น้ัน สามารถติดต้ังอุปกรณ bi-pod ไดโดยไม

ตองใชอุปกรณถวงนํ้าหนักหนา-หลัง และยังชวยประหยัดพ้ืนท่ีสําหรับราง อีกท้ังดวยสวนประกอบ

ท่ีทําข้ึนจากพอลิเมอรคอมโพสิตทําใหสามารถติดต้ังไดอยางรวดเร็วดวยมือท่ีกําลังจับปนโดยไมตอง

ปรับเปล่ียนมือจับหรือละสายตาจากการเล็งเปาหมาย

● Tactical Sniper Bench (TSB) เปนขาต้ังสําหรับยิงปนซ่ึงมีสามขา สามารถเคล่ือนยายได และ

มีนํ้าหนักเบา ซ่ึงชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเล็งเปาหมายแมในทาน่ังหรือทายืน ท้ังน้ี TSB ยังถูก

พัฒนาข้ึนสําหรับหนวยปฏิบัติการพิเศษและหนวยตอตานการกอการรายในเขตพ้ืนท่ีชุมชนเมือง

โดยเฉพาะ ท้ังยังชวยเพ่ิมความสะดวกสบายระหวางชวงเวลาปฏิบัติการท่ียาวนานอีกดวย

● RTS Self-Healing Reactive Target system ถูกออกแบบข้ึนโดยเฉพาะสําหรับการฝก

เจาหนาท่ีผูบังคับใชกฎหมายและทหาร ท้ังการยิงในอาคารและนอกอาคาร และยังสามารถใชจําลอง

สถานการณการตอสูในท่ีแคบหรือรูปแบบยุทธวิธีท่ีเรียกวา  Close Quarter Battle รวมท้ังการยิงใน

ระยะเผาขน นอกจากน้ีอุปกรณยังสามารถใชงานรวมกับปนเล็กยาวและปนพกส้ัน อีกท้ังยังมี

นํ้าหนักเบาและสามารถถอดประกอบไดอีกดวย

ท้ังน้ี Ido Solomon ผูอํานวยการดานการตลาดของบริษัทไดใหสัมภาษณวา “สินคาเหลาน้ีถูก

พัฒนาข้ึนโดยเฉพาะเพ่ือใหตรงกับความตองการของกลุมทหารท่ีกําลังปฏิบัติงานในภารกิจดาน

ความม่ันคงและยังสามารถชวยเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาการตอบสนองใหมีความรวดเร็วมาก

ย่ิงข้ึนในสถานการณการรบท่ีแตกตางกันไปในแตละรูปแบบ”

ÊÔ¹¤ŒÒ·Ñé§ 4 ¢Í§ FAB ¡íÒÅÑ§à»š¹·Õè¨ÑºµÒÁÍ§
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T Kinetics subsidiary Kinetics Drive Solutions (KDS) has been 
selected as a subcontractor to Science Applications International 
Corp (SAIC) to enter into the Production and Deployment Phase 
of the US Marine Corps’ Amphibious Assault Vehicle (AAV) 
Survivability Upgrade (SU) program. SAIC was awarded an 

initial Low Rate Initial Production (LRIP) option to provide the Marine Corps 
with additional AAV SU vehicles, which will be the first combat vehicle 
equipped with KDS’ state-of-the-art infinitely variable transmission.

ST KINETICS POWERS USMC AAVS

บริษัท ST Kinetics ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท Kinetics Drive  

Solution (KDS) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างช่วงของบริษัท Science 

Applications International Corps (SAIC) ในการเข้าร่วมโครงการ

ปรับปรุงโอกาสอยู่รอดในสนามรบของกำาลังพล (Survivability Upgrade Program) 

ในข้ันตอนการผลิตและประจำาการยานเกราะสะเทินน้ำาสะเทินบก (Amphibious 

Assault Vehicle: AAV) ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา โดยทาง

บริษัท SAIC ได้รับการคัดเลือกในการเร่ิมการผลิตในสายการผลิตข้ันต่ำา (Low 

Rate Initial Production: LRIP) เพ่ือส่งมอบยานเกราะสะเทินน้ำาสะเทินบกรุ่น

ปรับปรุงโอกาสอยู่รอดในสนามรบของกำาลังพล (AAV SU) ให้กับนาวิกโยธินของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาซ่ึงจะเป็นยานรบรุ่นแรกท่ีติดต้ังระบบเกียร์อัตโนมัติท่ีทัน

สมัยท่ีสุดจากบริษัท KDS 

บริษัท KDS ผลิตระบบเพลาอำานวยกำาลัง (power-take-off) เม่ืออยู่ใต้น้ำารุ่น 

MD500 และระบบเกียร์อัตโนมัติ HMX3000 ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมความคล่องแคล่วใน

การเคล่ือนท่ีท้ังในน้ำาและบนบกให้กับยานรบสะเทินน้ำาสะเทินบกรุ่นปรับปรุงใหม่ 

(SU) โดยอุปกรณ์จำานวนมากในตระกูล HMX ถูกออกแบบให้สามารถติดต้ังกับรถ

สายพานท่ีมีน้ำาหนักรวม (GVW) ได้มากถึง 36 ตัน และแรงขับสูง 600 ถึง 800 แรงม้า

ระบบเกียร์อัตโนมัติ HMX3000 ช่วยปรับความเร็วของสายพานรถให้เหมาะสม

ST Kinetics ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่ง
ให้กับยานรบสะเทินน้ำาสะเทินบกของนาวิกโยธินสหรัฐฯ

KDS is supplying its specially designed 
MD500 marine drive power-take-off and 
the InfiniDrive HMX3000 transmissions, 
which it claims will greatly enhance land 
and water mobility of the upgraded AAV 
SU vehicle. The largest member of the HMX 
family, the HMX3000 has been designed for 
installation in tracked vehicles with a GVW 
of up to 36 tonnes and with a power output 
of 600 to 800 hp.

The infinitely variable nature of the 
HMX3000 transmission allows the track 
speed to be optimised independent of 
engine speed – a superior feature for 
transition from water to land. When in 
water, the transmission is disconnected 
enabling the MD500 to provide the AAV SU 
with the maximum power at the water jets 
for fast ship-to-shore operation.

The HMX3000 features KDS’ 
proprietary integrated pump motors (IPM) 
and transmission control system which 
offers a highly efficient and power-dense 
transmission. The intelligent transmission 
control is also matched to the engine’s 
operating curve to yield optimal efficiency 
across the entire speed range of the vehicle. 

The electronic control and drive-by-wire operation of the transmission also 
enables the AAV SU to be configured for remote controlled or autonomous 
operations if desired.

“We are extremely pleased that SAIC chose to continue to work with 
us on this solution for the Marine Corps,” said KDS chief executive officer 
Jason Lim. “It boosts our confidence in Kinetics to work with and support 
vehicle integrators and OEMs worldwide to deliver reliable and cost-effective 
solutions to their customers.”

กับความเร็วของเคร่ืองยนต์ ซ่ึงเป็นคุณสมบัติเด่นสำาหรับการเคล่ือนท่ีจากน้ำาข้ึนสู่

ฝ่ัง โดยขณะอยู่ในน้ำาชุดเกียร์จะถูกตัดการเช่ือมต่อออกเพ่ือให้ชุดเพลา MD500 ส่ง

กำาลังเคร่ืองยนต์ให้กับยานรบรุ่นใหม่น้ีได้เต็มท่ีสำาหรับภารกิจซ่ึงต้องเคล่ือนท่ีจาก

เรือขนส่งข้ึนสู่ชายฝ่ังอย่างรวดเร็ว

ระบบเกียร์ HMX3000 ของบริษัท KDS มีจุดเด่นจากเครื่องยนต์แบบ  

Integrated Pump Motors (IPM) และชุดควบคุมเกียร์ท่ีช่วยให้ระบบเกียร์มี

ประสิทธิภาพและสมรรถนะสูง โดยชุดควบคุมอัจฉริยะยังทำางานอย่างสอดคล้อง

กับการทำางานของเคร่ืองยนต์เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในทุก ๆ ช่วงความเร็ว 

ของยานรบ นอกจากนี้ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์และระบบขับเคลื่อนการ 

ทำางานของเกียร์ชนิดสายยังช่วยให้สามารถควบคุมยานรบทางไกลหรือปฏิบัติการ

อัตโนมัติได้ หากมีความจำาเป็น

“ทางเรามีความยินดีเป็นอย่างย่ิงท่ีทางบริษัท SAIC เลือกท่ีจะสานต่อกระบวน 

การผลิตเพ่ือส่งมอบให้กับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินร่วมกับเรา” นายเจสัน ลิม 

(ประธานฝ่ายบริหารของบริษัท KDS) กล่าว “มันช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับเรา

ในการร่วมงานกับบริษัท Kinetics และช่วยเหลือผู้ผลิตยานรบ รวมถึงผู้ผลิต 

ชิ้นส่วน (OEM) ทั่วโลก และเพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่มีความน่าเชื่อถือและ

คุ้มค่ากับลูกค้าของพวกเขา”
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Ability offers cellular and satellite off the air interception 
solutions in transportable cases, vehicular configurations, 
naval and airborne solutions, tailored to variety of lawful 
needs for higher security and safer places.

The technologies and solutions offered by Ability are in use 
world-wide, for more than 20 years, used continuously by 
governmental organizations and LEA.

Ability listens to the operational needs and provides the best 
cost effective solution.

MODULAR AND VARIETY OF SOLUTIONS

China Electronics Technology Group Corporation (CETC) บริษัท

ยักษใหญผูพัฒนาระบบเรดารของประเทศจีนกําลังมองหาชองทางท่ี

จะขยายฐานลูกคาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกดวยเรดารท่ีมีความสามารถ

ในการตรวจการณทางอากาศระยะไกล, ระบบตอตานการปองกันการตรวจจับ 

และการคนหาเปาหมาย

ระบบเรดารรุนลาสุดของทางบริษัทน้ันรวมถึง เรดารคนหาเปาหมาย (Weapon 

Locating Radar:  WLR) ดวยคล่ืนความถ่ี S-band รุน SLC-2E ท่ีสามารถคนหา

เปาหมายท่ีต้ังปนใหญและอาวุธจรวดของขาศึกพรอมท้ังระบบแจงเตือนภัยทาง

อากาศ

ทางบริษัทยังไดมีการพัฒนาเรดาร SLC-7 ซี่งทํางานในชวงความถี่ IEEE 

L-band 1-2 GHz เพ่ือใชในการตรวจการณทางอากาศระยะไกล ซ่ึงทางบริษัท

อางวาเรดารรุนน้ีมีความสามารถท่ีจะตรวจจับอากาศยานหลบหลีกเรดารหรือ

อากาศยานไรคนขับ ที่ระยะไกลกวา 450 กิโลเมตรดวยเปอรเซ็นตความสําเร็จ

ในระดับสูง อีกทั้งยังสามารถใชในการติดตามขีปนาวุธไดอีกดวย

พรอมท้ังเรดารตรวจการณสามมิติ YLC-8B รุนใหมท่ีทํางานในชวงความถ่ี 

UHF 300 Mhz-1 GHz สําหรับตรวจจับและติดตามอากาศยานในระยะไกลกวา 

500 กิโลเมตรและขีปนาวุธในระยะท่ีไกลกวา 700 กิโลเมตร

CETC ยังไดเนนย้ําอีกวาระบบเรดารเหลานี้ถูกออกแบบมาเพื่อใหสามารถ

เคลื่อนยายได รวมทั้งสามารถติดตั้งและรื้อถอนระบบไดอยางรวดเร็วอีกดวย 

บริษัทน้ีถือเปนผูจัดจําหนายระบบเรดารข้ันสูงรายหลักใหแกกองทัพปลดแอก

ประชาชน (People’s Liberation Army) ของสาธารณรัฐประชาชนจีนใน

ปจจุบัน

C
hina’s leading electronics and radar systems 
developer China Electronics Technology Group 
Corporation (CETC) is eyeing opportunities to 
expand its regional customer base with its range 
of long-range air surveillance, counter-stealth, 

and weapon locating radars.
The company’s latest radar systems include the S-band 

phased array SLC-2E weapon locating radar (WLR), which is 
designed to support counter-battery missions against hostile 
artillery and rockets, as well as airborne threats with its air 
defence function.

For long range air surveillance, the company has developed 
the SLC-7 radar wthich operates in the IEEE L-band range of 1-2 
GHz. The radar is claimed to be capable of detecting stealthy 
aircraft or unmanned aerial systems at distances of over 450 
km with a high degree of success. It can also be used to track 
ballistic missiles.

Meanwhile, its new YLC-8B 3D surveillance radar operates 
in the ultra-high frequency range of 300 Mhz-1 GHz to detect 
and track aircraft that are over 500km away as well as missile 
threats out to ranges of over 700km.

CETC highlighted that these radar systems have been 
designed to be mobile and can be readily deployed with minimal 
set up and teardown times. The company is the primary supplier 
of advanced radar systems to the People’s Liberation Army. 

CETC SCANS FOR ASIA PACIFIC 
RADAR OPPORTUNITIES

CETC àµÃÕÂÁºØ¡µÅÒ´àÃ´ÒÃ�
ã¹àÍàªÕÂá»«Ô¿�¡
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O
n 1 November, Israel’s Controp Precision 
Technologies announced a follow-on 
order for a number of maritime EO/
IR payloads for the People's Army of 
Vietnam (PAVN) Navy.

The company will deliver its iSea-40HD maritime 
EO/IR payload in 2018. The latest contract with Vietnam 
follows on a previous order made in 2014. 

The iSea-40HD payload weighs 29kg and features a 
thermal camera with continuous optical zoom and a high 
definition (HD) day camera, and is also equipped with 
four gimbals for high levels of stabilisation. There is also 
an option for a laser pointer and laser rangefinder.

Controp’s iSea family of maritime EO/IR payloads 
includes a wide range of payloads designed to meet a wide 
range of maritime and naval requirements. The product 
range includes solutions as compact as the 240mm iSea 
20HD system which weighs only 10.7kg to the 354mm 
iSea 50HD system which weighs around 29kg. 

All iSea payloads can be interfaced to NMEA0183 
radars to enable automatic slewing to detected threats, 
greatly speeding up identification of suspicious tracks.

Besides the EO/IR payload, iSea systems include 
Controp’s proprietary payload electronics box, which 
features video tracking and enhancement algorithms 
and a Picture-in-Picture (PiP) capability. This allows 
the camera payload to be swapped or upgraded should 
mission requirements evolve in the future without 
necessitating any change of the control system.

CONTROP SECURES FURTHER  
EO/IR PAYLOAD ORDER FROM PAVN
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“We are pleased that the Vietnamese Navy once 
again selected us to supply the marine payloads as a 
follow-on order,” said Hagay Azani, vice president 
marketing & sales at Controp. “We thank them for the 
close cooperation over the years, and believe that this 
cooperation will expand to include additional projects in 
the future.”

ในวันที่ 1 พฤศจิกายน บริษัทสัญชาติอิสราเอล Controp  

Precision Technologies ได้ประกาศว่าทางกองทัพเรือ

เวียดนามได้ทำาการสั่งซื้ออุปกรณ์ตรวจจับทางทะเลซึ่งใช้

ระบบ electro-optical และ infrared (EO/IR) เพิ่มเติมจากการ 

สั่งซื้อคราวก่อน 

โดยทางบริษัทมีกำาหนดส่งมอบอุปกรณ์ตรวจจับรุ่น iSea-

40HD ดังกล่าว ภายในปี 2018 หลังจากการส่ังซ้ือก่อนหน้าน้ี 

เม่ือปี 2014

อุปกรณ์ตรวจจับรุ่น iSea-40HD น้ีมีน้ำาหนัก 29 กิโลกรัม และ

ได้ติดต้ังกล้องตรวจจับความร้อนพร้อมด้วย optical zoom แบบ

ภาพต่อเน่ือง และกล้องความคมชัดสูง (HD) สำาหรับเวลากลางวัน 

และยังมีระบบป้องกันการส่ันสะเทือนแบบ 4 แกนเพ่ือให้เกิด

เสถียรภาพสูงสุด นอกจากน้ียังสามารถติดต้ังอุปกรณ์เพ่ิมเติม

อย่างอุปกรณ์ช้ีเป้าด้วยเลเซอร์ (Laser Pointer) และอุปกรณ์วัด

ระยะด้วยเลเซอร์ (Laser Rangefinder) ได้อีกด้วย

นอกจากน้ีแล้วอุปกรณ์ตรวจจับตระกูล iSea ยังรวมถึงอุปกรณ์

เสริมอื่นๆ อีกมากมายซึ่งได้รับการออกแบบให้ตรงต่อความ

ต้องการท่ีค่อนข้างกว้างของหน่วยงานทางทะเลและกองทัพเรือ 

ซ่ึงสินค้าในกลุ่มน้ี มีต้ังแต่อุปกรณ์รุ่น iSea 20HD system ท่ีมี

ขนาดเล็กเพียง 240 มิลลิเมตรและมีน้ำาหนักเพียง 10.7 กิโลกรัม

ไปจนถึงอุปกรณ์รุ่น iSea 50HD system ซ่ึงมีขนาด 354 มิลลิเมตร

กองทัพเรือเวียดนามได้สั่งซื้ออุปกรณ์ตรวจจับ
ระบบ EO/IR เพิ่มเติมจากบริษัท CONTROP

และมีน้ำาหนักถึง 29 กิโลกรัม

ท้ังน้ี อุปกรณ์ตรวจจับ iSea ทุกรุ่นสามารถเช่ือมต่อการใช้

งานร่วมกับเรดาร์ NMEA0183 เพ่ือทำาการตรวจจับภัยคุกคาม

โดยอัตโนมัติ รวมไปถึงสามารถระบุอัตลักษณ์ของส่ิงต้องสงสัย

ได้ในพริบตา 

นอกจากอุปกรณ์ตรวจจับระบบ electro-optical และ infra-

red แล้วระบบของ iSea ยังประกอบด้วย electronics box ซ่ึง

เป็นอุปกรณ์ท่ีทางบริษัท Controp ทำาการจดสิทธิบัตรไว้ ท้ังน้ี

ด้วยความสามารถในการติดตามรอยโดยการใช้วิดีโอ (Video 

Tracking) การปรับปรุงระบบคำานวณด้วยอัลกอริทึม และความ

สามารถแบบ Picture-in-Picture (PiP) โดยระบบน้ีได้เปิดโอกาส

ให้สามารถปรับเปล่ียนหรือปรับปรุงอุปกรณ์บันทึกภาพได้

ตามความต้องการของแต่ละภารกิจในอนาคตโดยไม่จำาเป็นต้อง

ปรับเปล่ียนระบบการควบคุม

“พวกเรายินดีเป็นอย่างย่ิงท่ีกองทัพเรือเวียดนามได้เลือก

พวกเราให้เป็นผู้ส่งมอบอุปกรณ์ iSea อีกคร้ัง” Hagay Azani 

รองประธานฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายของบริษัท Controp กล่าว

ด้วยความยินดีและยังกล่าวเสริมอีกว่า “พวกเรารู้สึกขอบคุณ

สำาหรับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดตลอดช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา 

และพวกเราเช่ือว่าความร่วมมือคร้ังน้ีจะทำาให้เกิดความร่วมมือ

ในโครงการอ่ืนๆ ต่อไปอีกในอนาคต”
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Visit us at Defense & security 2017

stanD no. c17

Bangkok, thailanD

6-9 noVemBer 2017

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 Scorpion evo 3 A1 9x19
9x21

30
30 Polymer 196 420/625-675 218 60/85 2 625

 THe FASTeST reloADING eVer

 THe FASTeST DISASSemBlING AND ASSemBlING

 DeSIGNeD For relIABIlITy AND PerFeCT mAINTAINABIlITy

 TrADITIoNAl CZ erGoNomICS AND SHooTING ComForT

 moDerN, SImPle AND relIABle UNDer All CoNDITIoNS

 eXTremely TolerANT For AmmUNITIoN QUAlITy

Stated dimensions may be different in particular design and configuration.


