
decades of seclusion from the international market.
“We understand that there is a general lack of understanding about the 

capabilities of our defence industry and will have to work very hard to 
communicate this to the rest of the world,” a senior ATLA offi cial said to 
Bilingual Show Daily News. “Conversely, we also need to increase our own 
understanding of the capabilities and requirements of other countries.”

To pursue these imperatives, ATLA is collaborating with domestic 
enterprises – from small and medium-sized enterprises (SMEs), to major 
industry primes – to boost innovation and spur the development of the 
country’s defence industrial base, while increasing global awareness of the 
advantages that these companies can bring to the market.

The agency is also facilitating equipment transfers to bolster the capabilities 
of Japan’s partners, with the most recent example being the donation of fi ve 
Beechcraft TC-90 trainer aircraft to the Philippines to bolster that nation’s 
maritime security. 

Exhibiting in region for the fi rst time, ATLA is supporting a diverse range 
of Japanese companies which are promoting products ranging from military 
platforms such as the Kawasaki Heavy Industries C-2 transport aircraft, 
P-1 maritime patrol aircraft, and the US-2 amphibian aircraft, to dual-use 
technologies such as its Type-07 Mobility Support Bridge and Mobility Water 
Purifi cation System. 

“With natural and man-made disasters commonly occurring in the region, 
we believe that there will be signifi cant interest in such dual-use technologies 
as countries look to increase their ability to mitigate damage,” the offi cial said.

ATLA said it will continue to promote Japanese products and technologies, 
and plans to maintain its presence at defence exhibitions in Asia and Europe.
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JAPAN BEGINS PUSHING DEFENCE 
TECHNOLOGY TO INTERNATIONAL MARKETS

By Andrew Drwiega, Editor

apan’s Acquisition, Technology & Logistics Agency (ATLA) – an agency 
under the Ministry of Defense (MoD) – is spearheading the country’s 
efforts to promote its defence technology in the Asia Pacifi c region.

The country lifted a long-standing defence export ban in April 
2014, effectively allowing industry to enter joint military development 
programmes and potentially export its defence products and 
technologies. However, much work remains to be done to overturn 

Acquisition, Technology & Logistics Agency (ATLA) หนวยงานตัวแทนซ่ึง

ดําเนินงานภายใตกระทรวงกลาโหมของประเทศญ่ีปุนไดกาวมาเปนผูดําเนิน

งานหลักในความพยายามของประเทศญ่ีปุนสําหรับการสงเสริมการผลิตและ

จําหนายเทคโนโลยีปองกันประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค 

โดยทางประเทศญ่ีปุนซ่ึงเพ่ิงพนจากการควํ่าบาตรดานการสงออกอุปกรณปองกัน

ประเทศเม่ือป 2014 ไดผลักดันใหภาคอุตสาหกรรมรวมมือกับทางรัฐบาลในโครงการรวม

เก่ียวกับการพัฒนาดานการทหารและการพัฒนาศักยภาพการสงออกอุปกรณปองกัน

ประเทศและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ อยางไรก็ตามยังมีภารกิจอีกมากมายท่ีตองทําใหสําเร็จ

สําหรับการกลับเขาสูตลาดสากล

เจาหนาท่ีระดับสูงของทาง ATLA กลาวอยางเปนทางการกับทาง Bilingual Show 

Daily News วา “ทางเราเขาใจเปนอยางดีวาโดยท่ัวไปแลวผูช้ือยอมขาดความเขาใจถึง

ขีดความสามารถทางดานอุตสาหกรรมการปองกันประเทศของเรา ดังน้ันทางเราจึงได

พยายามอยางหนักท่ีจะทําการส่ือสารไปยังภูมิภาคตางๆ ท่ัวโลก” และยังกลาวเสริมอีกวา 

“ในทางกลับกัน ทางเราเองก็มีความตองการเพ่ิมพูนความเขาใจของเราเก่ียวกับระดับขีด

ความสามารถและระดับความตองการของประเทศอ่ืนๆ เชนกัน”

เพ่ือไลตามความตองการดังกลาว ทาง ATLA ไดรวมมือกับทางบริษัทภายในประเทศ

หลายบริษัทต้ังแตบริษัทขนาดเล็กไปยังบริษัทขนาดกลาง (SMEs) หรือแมกระท่ังบริษัท

ยักษใหญ ท้ังน้ีเพ่ือพัฒนานวัตกรรมของหนวยงานอยางกาวกระโดดและกระตุนใหภาค

ÞÕè»Ø†¹àÃÔèÁ¼ÅÑ¡´Ñ¹à·¤â¹âÅÂÕ»‡Í§¡Ñ¹»ÃÐà·Èà¢ŒÒÊÙ‹µÅÒ´ÊÒ¡Å
อุตสาหกรรมดานการทหารเกิดการพัฒนาอยางรวดเร็ว และในขณะเดียวกันทางหนวยงาน

ก็จะตองเพ่ิมความตระหนักถึงประโยชนอยางมหาศาลท่ีบริษัทเหลาน้ีสามารถนําไปสู

ตลาดสากลไดเชนกัน

ท้ังน้ีทาง ATLA ยังไดเตรียมความพรอมสําหรับการสงตออุปกรณอํานวยความสะดวก

ตางๆ เพ่ือชวยเหลือคูคาของประเทศญ่ีปุนอีกดวย โดยอาจเห็นไดจากตัวอยางท่ีเพ่ิงผาน

มาไมนานน้ีดวยการบริจาคเคร่ืองบินสําหรับการฝกรุน Beechcraft TC-90 จํานวน 5 ลํา

ใหกับทางฟลิปปนสเพ่ือชวยเหลือในภารกิจดานรักษาความปลอดภัยทางทะเล

ท้ังน้ีทาง ATLA ไดสนับสนุนบริษัทญ่ีปุนหลากหลายรายโดยการสงเสริมดาน

ผลิตภัณฑ เชน เคร่ืองบินรุน C-2 จากบริษัท Kawasaki Heavy Industries เคร่ืองบิน

ลาดตระเวนทางทะเลรุน P-1 และเคร่ืองบินสะเทินนํ้าสะเทินบกรุน US-2 และการใช

เทคโนโลยีแบบเพ่ือประโยชนสองทาง เชน ยานยนตรุน Type-07  ท่ีสามารถใชเปนสะพาน

ช่ัวคราวและบําบัดนํ้าสําหรับด่ืมซ่ึงเคล่ือนท่ีได

“ดวยภัยพิบัติท้ังจากธรรมชาติและจากนํ้ามือมนุษยท่ีมักเกิดข้ึนในภูมิภาคน้ี พวกเรา

เช่ือวาจะมีความสนใจเขามามากมายตอการใชเทคโนโลยีเพ่ือประโยชนสองทาง โดยเฉพาะ

ในประเทศท่ีมีความตองการท่ีจะเพ่ิมขีดความสามารถในการบรรเทาความเสียหายจาก

ภัยพิบัติ” เจาหนาท่ีจากหนวยงานกลาว

ทาง ATLA กลาววาพวกเขาจะทําการสงเสริมผลิตภัณฑและเทคโนโลยีจากประเทศญ่ีปุน

และมีแผนการท่ีจะสรางช่ือเสียงในงานดานการปองกันประเทศท้ังในทวีปเอเชียและยุโรป
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NEW CEO ALIGNS TAI 
ON TAKE-OFF PATH

T
AI president and CEO Temel Kotil 
talks to Bilingual Show Daily deputy 
editor David Oliver.

Temel Kotil is an aeronautical 
engineer and served as the general 

manager and CEO of the Turkish Airlines from 
April 2005 before joining Turkish Aerospace 
Industries (TAI) earlier this year. He graduated in 
Aeronautical Engineering from Istanbul Technical 
University with a B.Sc degree in 1983 and is 
bringing that expertise to his new position as 
president and CEO of TAI. 

Mr. Kotil said that his company’s focus at 
Defense & Security 2017 is to promote TAI’s 
extensive range of aircraft, both manned and 
unmanned, to the regional market. The TAI Anka 
is a family of unmanned aerial vehicles (UAVs) 
designed for the requirements of the Turkish 
Armed Forces. The 1.5-ton Anka-A is classified 
as a Medium Altitude Long Endurance (MALE) 
UAV capable of carrying two payloads for ISTAR 
missions and a Aselsan AselFLIR 300T radar for 24 
hours at an altitude of over 30,000ft (9,000m).

“With many countries in the Asian region 
made up of large number of small islands, there 
is a heavy requirement for high performance  
UAVs,” said Mr Kotil. “ The Anka sensors are 
so good that they can spot fish jumping out of  
the sea.”

The other aircraft that TAI believes are ideal 
platforms for the region is the Hurkus, a tandem 
two-seat turboprop aircraft being built as a 
primary and basic trainer aircraft, which is already 
in production for the Turkish Air Force, and as 
counter insurgency attack aircraft which will be 
available next year. Mr Kotil also confirmed that 
an advanced twin-engine MALE is also under 
development.

The third aircraft with excellent sales prospects 
in the region is the T129 ATAK combat helicopter 
that was developed by TAI in partnership with 
AgustaWestland, now Leonardo.

The ATAK, for which TAI has worldwide 
marketing rights, is now being delivered at the 
rate of two a month to the Turkish Land Forces. 
Mr. Kotil told the Show Daily that it has been 
demonstrated to the Pakistan Army and he was 
confident that it is exactly what they need due 
to its hot and high performance. Mr Kotil added, 
“The ATAK is not the largest or strongest combat 
helicopter, but its advanced cockpit and weapons 
systems, and lightweight but strong construction 
with the extensive use of composites makes it 
ideal for customers such as Pakistan. It has already 
been flown at 14,000ft (4,200m) in 50 degrees C.” 
Production could be increased to three per month 
if required.

Temel Kotil said that he was born is 
mountainous region of Turkey and is used to 
scaling peaks.  He has a challenging range of new 
products that TAI will be developing in the next 
few years.  They include the T625 twin-engined 
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Temel Kotil  ประธานและ CEO ของบริษัท TAI ได้ร่วมพูดคุยกับ David 

Oliver รองบรรณาธิการ Bilingual Show Daily

Temel Kotil ซ่ึงเป็นท้ังวิศวกรการบินและเคยดำารงตำาแหน่งผู้จัดการ

ท่ัวไป รวมท้ัง CEO ของ Turkish Airlines ต้ังแต่เดือนเมษายน ปี 2005 ก่อนท่ีจะ

มาร่วมงานกับทางบริษัท Turkish Aerospace Industries (TAI) เม่ือต้นปี 2017 ท่ี

ผ่านมา เขาจบการศึกษาด้านวิศวกรรมการบินจากมหาวิทยาลัย Istanbul Technical  

University ในปี 1983 และน่ันทำาให้เขามีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านเหมาะสม

สำาหรับตำาแหน่งประธานและ CEO ของบริษัท TAI เป็นอย่างมาก

นาย Kotil กล่าวว่า ในงาน Defense & Security 2017 น้ี ทางบริษัทมุ่งเน้นไป

ยังการนำาเสนออากาศยานหลากหลายรูปแบบในสายการผลิตของ TAI ท้ังแบบ

ท่ัวไปและแบบไร้คนขับเพ่ือนำาอากาศยานเหล่าน้ีเข้าสู่ตลาดในภูมิภาคน้ี โดยในกลุ่ม

อากาศยานไร้คนขับ (UAVs) น้ัน Anka เป็นอากาศยานไร้คนขับท่ีออกแบบมาเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของกองทัพตุรกีโดยเฉพาะ โดยอากาศยานไร้คนขับรุ่น 

Anka-A  ซ่ึงมีน้ำาหนักราว 1.5 ตันน้ีจัดเป็นอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ซ่ึงมีเพดาน

บินระดับความสูงปานกลางและสามารถปฏิบัติการต่อเน่ืองได้ในระยะเวลานาน 

(MALE) ซ่ึงมีความสามารถในการติดต้ังอุปกรณ์เสริมเพ่ือปฏิบัติภารกิจ ISTAR 

และยังสามารถติดต้ังอุปกรณ์เรดาร์ Aselsan รุ่น AselFLIR 300T อีกท้ังยังสามารถ

ปฏิบัติภารกิจได้ต่อเน่ืองถึง 24 ช่ัวโมงท่ีระดับความสูงกว่า 30,000 ฟุต (9,000 เมตร)

นอกจากน้ัน นาย Kotil ยังได้อธิบายว่า “หลายๆ ประเทศในภูมิภาคเอเชียน้ัน

ประกอบไปด้วยหมู่เกาะขนาดเล็กจำานวนมาก จึงมีความจำาเป็นอย่างมากท่ีจะต้องมี

อากาศยานไร้คนขับท่ีมีประสิทธิภาพสูง” อีกท้ังยังกล่าวเสริมอีกว่า “อุปกรณ์ตรวจ

จับ (Sensors) ของ Anka น้ันมีประสิทธิภาพสูงเสียจนสามารถตรวจจับปลาท่ีกำาลัง

กระโดดอยู่เหนือท้องทะเลได้”

โดยอากาศยานรุ่นอ่ืน ๆ ท่ีทางบริษัท TAI เช่ือว่ามีความเหมาะสำาหรับการใช้งาน

ในภูมิภาคน้ีคือ เคร่ืองบินใบพัดขนาดเล็กรุ่น Hurkus ซ่ึงเป็นเคร่ืองบิน 2 ท่ีน่ังแบบ 

Turboprop ซ่ึงถูกสร้างข้ึนเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองบินฝึกหัดข้ันพ้ืนฐาน โดยเคร่ืองบินรุ่นน้ี

ได้ทำาการผลิตเพ่ือใช้งานในกองทัพอากาศตุรกีอยู่ในปัจจุบัน นอกจากน้ันเคร่ืองบิน

รุ่นน้ียังอยู่ระหว่างการพัฒนาเพ่ือให้สามารถปฏิบัติภารกิจในฐานะเคร่ืองบินจู่โจม

ต่อต้านการก่อความไม่สงบได้อีกด้วย นอกจากน้ีนาย Kotil ยังได้ยืนยันด้วยว่าขณะ

น้ีบริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาเคร่ืองยนต์คู่เพ่ือใช้งานร่วมกับอากาศยานไร้คนขับ

แบบ MALE รุ่นใหม่ล่าสุดอีกด้วย

นอกจากน้ัน อากาศยานแบบท่ีสามท่ีทางบริษัทเช่ือว่าจะสามารถจำาหน่ายได้

เป็นอย่างดีในภูมิภาคน้ีก็คือ เฮลิคอปเตอร์โจมตีรุ่น T-129 ATAK ซ่ึงได้รับการ

พัฒนาโดยบริษัท TAI ร่วมกับทางบริษัท AgustaWestland ซ่ึงต่อมาเปล่ียนเป็น

บริษัท Leonardo น่ันเอง

โดยเฮลิคอปเตอร์แบบ ATAK น้ีเป็นเฮลิคอปเตอร์ท่ีทางบริษัท TAI ทำาการจัด

จำาหน่ายออกไปท่ัวโลกและในปัจจุบันมีสัญญาส่งมอบให้กับทางกองทัพบกตุรกี

จำานวนเดือนละ 2 ลำา โดยนาย Kotil ได้เล่าให้ทาง Show Daily ฟังว่าเฮลิคอปเตอร์

แบบ ATAK น้ีได้ผ่านการแสดงศักยภาพในกองทัพปากีสถานเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

ซ่ึงเขามีความม่ันใจเป็นอย่างมากว่าเฮลิคอปเตอร์รุ่นน้ีจะเป็นท่ีต้องการเน่ืองจาก

ประสิทธิภาพของมัน ทางนาย Kotil ยังได้กล่าวเพ่ิมเติมอีกว่า “เฮลิคอปเตอร์แบบ 

ATAK น้ีอาจไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์จู่โจมท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดหรือแข็งแกร่งท่ีสุด แต่ด้วย 

ห้องโดยสารและระบบควบคุมอาวุธท่ีล้ำาสมัย ประกอบกับน้ำาหนักท่ีเบาแต่ทว่ามี 

โครงสร้างท่ีแข็งแรงด้วยการใช้งานวัสดุคอมโพสิตตลอดกระบวนการผลิตคุณสมบัติ 

เหล่าน้ีส่งผลให้เฮลิคอปเตอร์รุ่นน้ีเป็นท่ีต้องการของประเทศปากีสถานเป็น 

อย่างมาก นอกจากน้ันเฮลิคอปเตอร์รุ่นน้ียังสามารถทำาการบินในระดับเพดานบินสูง 

ถึง 14,000 ฟุต (4,200 เมตร) ในขณะท่ีอุณหภูมิสูงถึง 50 องศาเซลเซียสได้อีกด้วย

นาย Temel Kotil ยังได้อธิบายอีกว่าเขาเกิดในภูมิประเทศซ่ึงเป็นเทือกเขาใน

ประเทศตุรกีและเคยชินกับการพิชิตยอดเขา น่ันทำาให้เขามีบุคลิคท่ีท้าทายและ

ต้องการให้ทางบริษัท TAI พัฒนาสินค้าใหม่ๆ ข้ึนมาโดยตลอดภายในสองถึงสาม

ปีในอนาคต และน่ันรวมถึงเฮลิคอปเตอร์ขนส่งและเอนกประสงค์ขนาดเบาแบบ

เคร่ืองยนต์คู่รุ่น T625 ซ่ึงเป็นเฮลิคอปเตอร์ขนส่งซ่ึงมีน้ำาหนักเพียงแค่ 10 ตัน โดย

สามารถขนส่งกำาลังพลได้ถึง 20 ท่ีน่ัง มีช่องทางลาดชันสำาหรับขนส่งทางด้านหลัง 

และขับเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์ใบพัดซ่ึงให้กำาเนิดแรงขับเคล่ือนสูงถึง 1,400 แรงม้า

ซ่ึงเคร่ืองยนต์น้ีกำาลังอยู่ระหว่างการพัฒนา อีกท้ังยังมีเฮลิคอปเตอร์จู่โจมขนาดใหญ่

ช้ัน Apache และเคร่ืองบินไอพ่นขนาดเล็กสำาหรับฝึกหัดรุ่นใหม่ล่าสุด HurkusJet 

ซ่ึงถูกออกแบบให้ใช้งานแทนท่ีเคร่ืองบินไอพ่นฝึกหัดรุ่น T-38 Talons ของกองทัพ

อากาศตุรกี นอกจากน้ันยังมีเคร่ืองบินฝึกไอพ่นรุ่น Mach 1.2 AJT ซ่ึงมีแผนการท่ี

จะทำาการผลิตอีกคร้ังโดยใช้วัสดุคอมโพสิตช้ันสูงตลอดกระบวนการผลิต

และความท้าทายคร้ังล่าสุดของนาย Kotil น่ันก็คือการพัฒนาเคร่ืองบินขับไล่ซ่ึง 

เป็นเลิศด้านการบินในทุกสภาพอากาศและขับเคล่ือนโดยใช้เคร่ืองยนต์คู่ (Indigenous 

5th Generation Twin-engine) รุ่น F-X ซ่ึงทางบริษัทพัฒนาร่วมกับบริษัท BAE 

Systems “ในประเทศตุรกีเราได้ร่วมงานกับทีมงานของบริษัท BAE Systems และ

ในวันท่ี 2 มิถุนายน 2018 ทางเราจะทำาการคัดเลือกหุ้นส่วนเพ่ือเข้ามาร่วมพัฒนา

เคร่ืองยนต์เพ่ือให้มีความทรงพลังมากกว่าเคร่ืองยนต์ท่ีเรากำาลังทำาการผลิตอยู่ใน

ปัจจุบัน”

CEO คนใหม่พร้อมนำ� TAI พุ่งทะย�นสู่ท้องฟ้�

light transport/utility helicopter, a 10-ton 20-
seat twin-engined helicopter with a rear ramp 
powered by indigenous 1,400shp turbine engines 
now under development, an Apache-class heavy 
combat helicopter and the HurkusJet advanced jet 
trainer designed to replace the Turkish Air Force’s 
T-38 Talons. The Mach 1.2 AJT will be produced 
again with extensive use of advanced composite 
materials. 

Mr Kotil’s latest challenge is the development 
of an indigenous 5th Generation twin-engine all-
weather aerial superiority fighter aircraft, the F-X 
which will be developed in collaboration with 
BAE Systems. “We already have a team from BAE 
Systems working with us in Turkey and on 2 June 
2018 we will be selecting a partner for the engines 
that will be more powerful than those now in 
production.”
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ภายในงาน Defense & Security Thailand 2017 ทางCEO ของบริษัท NIMR Dr. Fahad Saif 

Harhara Al Yafei ได้ให้สัมภาษณ์กับทางหนังสือพิมพ์รายวัน AMR ถึงความทะเยอทะยาน

ของบริษัทสำาหรับโอกาสท่ีจะขยายธุรกิจมายังทวีปเอเชีย 

ช่วยอธิบายความเป็นมาของบริษัท NIMR ถึงจุดเร่ิมต้นและการเติบโตในปัจจุบัน

ยานยนต์รุ่นแรกของบริษัท NIMR เปิดตัวในปี 2000 โดยการร่วมลงทุนของนักลงทุนภายใน

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หลังจากน้ันบริษัทยานยนต์ NIMR Automotive ก็ได้ถูกก่อต้ังข้ึน

อย่างเป็นทางการในปี 2010 โดยมีบริษัทสัญชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ช่ือ Tawazun Holding เป็น 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเร่ิมดำาเนินกิจการอย่างเต็มรูปแบบเม่ือปี 2012

ต้ังแต่น้ันมาบริษัท NIMR ก็เติบโตข้ึนอย่างรวดเร็วและก้าวข้ึนมาเป็นผู้นำาด้านการผลิตยานยนต์

ทางทหารล้อยางท้ังขนาดเล็กและขนาดกลางในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ (MENA) 

จากธุรกิจผลิตตามรายการส่ังจอง โดยทุกวันน้ีบริษัท NIMR ข้ึนมาอยู่ในห้าอันดับแรกของผู้ผลิตช้ิน

ส่วนตามรายการ (OEMs) ในธุรกิจประเภทน้ี

โดยบริษัท NIMR น้ันเร่ิมต้นด้วยการเป็นเจ้าของสิทธิบัตรยานยนต์ขับเคล่ือนส่ีล้อทางยุทธวิธี โดย

นับต้ังแต่ปี2010 ทางบริษัทได้สร้างผลงานเป็นจำานวนมากท้ังยานยนต์ขับเคล่ือนส่ีล้อและขับเคลื่อน 

หกล้อจำานวนมากกว่า 15 รุ่น ทำาการพัฒนาฐานลูกค้าให้มีความม่ันคง และเพ่ิมพนักงานในบริษัทข้ึน

เป็นสิบเท่า ไปจนถึงการขยายฐานลูกค้าออกนอกภูมิภาค MENA เป็นคร้ังแรกด้วยการส่งออกยาน

ยนต์ภายใต้ข้อตกลงกับกระทรวงกลาโหมและกองทัพของเติร์กเมนิสถาน

ทางบริษัท NIMR จะสามารถรักษาระดับการผลิตน้ีได้อย่างไร

ปัจจุบันเราได้ก่อต้ังศูนย์การผลิตและวิศวกรรมของเราสำาเร็จเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยศูนย์น้ีมี

ภารกิจสนับสนุนนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเพ่ือผลิตยานยนต์หุ้มเกราะทางทหารให้กับทางประเทศสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์ ท้ังน้ีด้วยอุปกรณ์ตัดและข้ึนรูปเหล็กหุ้มเกราะในเมือง Al Ain และการออกแบบท่ี

ล้ำาสมัย รวมท้ังเคร่ืองมือทางวิศวกรรมและกระบวนการผลิตในเมือง Al Ajban ทางบริษัท NIMR จึง

สามารถรวบรวมอรรถประโยชน์เชิงพาณิชย์ช้ันนำาด้านยานยนต์และเทคโนโลยีในระดับท่ีใช้งานใน 

กองทัพเพ่ือนำามาผลิตยานยนต์หุ้มเกราะระดับโลก และด้วยกระบวนการผลิตท่ีสมบูณ์แบบ ทางบริษัท 

NIMR จึงสามารถแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นยานเกราะท่ีสมบูรณ์แบบสำาหรับใช้งานภายใต้กระบวนการเดียว

อะไรทำาให้ทางบริษัท NIMR แตกต่างจากบริษัทคู่แข่ง

ความแตกต่างท่ีสำาคัญของเรากับคู่แข่งมีอยู่ด้วยกันสามด้าน ข้อแรกคือยานยนต์ท้ังหมดของเรา

ถูกออกแบบข้ึนโดยมีพ้ืนฐานอยู่บนมาตรฐานกองทัพระดับสากล ยานยนต์ของเราจึงมีอายุการใช้

งานท่ียืนยาว (ประมาณ 15-20 ปี) ซ่ึงยาวนานกว่ารถหุ้มเกราะเชิงพาณิชย์ท่ัวไป ย่ิงไปกว่าน้ันยานยนต์

ของเรายังได้รับการยอมรับจากท่ัวโลกด้วยความสามารถระดับสูงในการเคล่ือนท่ีทางยุทธวิธี แม้ใน

สภาพแวดล้อมท่ีเลวร้ายท่ีสุด

อย่างท่ีสองคือเรามีความพร้อมสำาหรับการดัดแปลงและปรับแต่งยานยนต์ของเราได้ตามความ

ต้องการของลูกค้าแต่ละราย แม้แต่ในช่วงกลางของกระบวนการผลิต เน่ืองจากเราเข้าใจว่าภัยคุกคาม

ท่ีลูกค้าของเราจะต้องเผชิญน้ันพัฒนาข้ึนอยู่เสมอและน่ันส่งผลให้ลูกค้าของเราจำาเป็นต้องมีการ

ปรับตัวอยู่เสมอเช่นกัน

และสุดท้าย เราเข้าใจถึงความต้องการของหลายๆ ประเทศซ่ึงพยายามมองหาส่ิงท่ีดีท่ีสุดสำาหรับ

ผลิตภัณฑ์แบบเดียวกัน ในขณะเดียวกันก็ยังต้องการสนับสนุนอุตสาหกรรมภายในประเทศควบคู่ไป

ด้วย โดยทางเราเองก็นับเป็นผู้ผลิตซ่ึงมีประสบการณ์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีเช่นกัน  เห็นได้จาก

การร่วมลงทุนกับประเทศแอลจีเรียเพ่ือสนับสนุนการผลิตรถยนต์ภายในประเทศซ่ึงการร่วมลงทุน

ดังกล่าวสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและยังสร้างทักษะงานข้ันสูงให้กับบุคลากร

ภายในประเทศได้อีกด้วย

ทางบริษัท NIMR คาดหวังโอกาสอะไรบ้างสำาหรับการเข้ามาสู่ภูมิภาคน้ี

ในปี 2018 ทางบริษัท NIMR มีแผนการจะรุกเข้าไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยร่วม

มือกับหุ้นส่วนบริษัทช้ันนำาต่างๆ ประกอบไปด้วยบริษัท DefTech จากประเทศมาเลเซียและ FICO 

Technology and Engineering (FTECH) จากประเทศไทย ซ่ึงหลายประเทศในภูมิภาคน้ีกำาลังมีความ

ต้องการท่ีจะปรับปรุงและพัฒนายานยนต์หุ้มเกราะของตนให้มีความทันสมัยมากย่ิงข้ึนในปัจจุบัน 

และประกอบกับทางเราเองก็มีแผนท่ีจะสานต่อช่ือเสียงของทางบริษัทและขยายขอบเขตของธุรกิจ

ในภูมิภาคน้ีต่อไปในอนาคต

ซ่ึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้น้ันกำาลังขยายอิทธิพลทางอุตสาหกรรมทางทหารให้ก้าวไป

สู่ระดับโลกอยู่ในปัจจุบัน จากข้อมูลปัจจุบันพบว่างบประมาณด้านการทหารสำาหรับประเทศใน

ภูมิภาคอาเซียนน้ันมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนอย่างมาก โดยมีอัตราการนำาเข้าเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 71 ในห้วง

ระหว่างปี 2009 ถึง 2016 ดังน้ันเราจึงสามารถคาดหวังถึงการพัฒนายุทโธปกรณ์ให้มีความทันสมัย

มากย่ิงข้ึนสำาหรับกองกำาลังภาคพ้ืนในภูมิภาคน้ีซ่ึงส่วนใหญ่แล้วมียานยนต์รุ่นเก่าท่ีผ่านการใช้งาน

มาเป็นเวลานานแล้วและไม่มีเกราะป้องกันท่ีมีคุณภาพเพียงพอ

S
peaking during the Defense 
& Security Thailand 2017 
show, NIMR’s CEO Dr 
Fahad Saif Harhara Al Yafei 
explained to AMR’s Daily 

News the company’s business outlook 
and its ambitions for Asia. 

Q. Can you provide some background 
on NIMR, its origin and growth? 

The first NIMR vehicle design was 
announced in 2000 by a joint venture 
of regional and UAE investors. NIMR 
Automotive was formally established in 
2010 with the UAE’s Tawazun Holding 

as the majority shareholder and became fully operational in 2012.  
Since, NIMR has witnessed rapid growth, becoming the leading light and 

medium-weight wheeled military vehicles manufacturer in the Middle East / 
North Africa (MENA) region and based on our current order books, now rank 
in the top five OEMs globally in their business sector. 

NIMR began with interlectual property (IP) recognition for a single, tactical 
4x4 vehicle. Since 2010, we have grown our portfolio to more than 15 variants 
in both 4x4 and 6x6 variants, developed a firm customer base, expanded our 
employee base ten-fold and have just finalised our first international contract 
to export our vehicles outside of the MENA region through an agreement 
with the Ministry of Defense and Armed Forces of Turkmenistan.

Q. How will NIMR be able to sustain this pace of production?  

Recently, we have completed the construction of our new engineering and 
manufacturing centre, bringing state-of-the-art armoured military vehicle 
manufacturing to the UAE. Comprising an armoured steel cut and bend 
facility in Al Ain and a new cutting-edge design, engineering and production 
facility in Al Ajban, NIMR has united top commercial applications from the 
automotive sector with military grade technologies to produce world-class 
armoured vehicles. 

By providing a complete production solution, NIMR transforms raw 
materials into a completed armoured vehicle ready for service under a single 
system. 

Q. What differentiates NIMR from the competition?
There are three key aspects. First, our entire vehicle range is designed 

from the ground-up based on international military standards, while the 
service life of our vehicles (expected 15-20 years) is far longer than up-
armoured commercial options. Additionally, our vehicles have garnered 
global recognition for their high-level of tactical mobility in the harshest 
environments. 

Second, we are able to easily customise and modify vehicles to suit specific 
client requirements, even mid-production because we understand the threats 
our clients face continually evolve and challenge them to adapt. 

Finally, we understand the need for countries to seek out best-in-class 
vehicle solutions whilst supporting their local industry base – we have 
significant experience in technology transfer programmes, such as our Joint-
Venture with Algeria and can produce vehicles locally to meet customer 
requirements and create high-skill jobs

Q. Turning to the region, what opportunities does NIMR envision? 

2018 will see NIMR focus heavily on the Southeast Asian market with 
partnerships and collaborations signed with leading companies including 
Malaysia’s DefTech and Thailand’s FICO Technology and Engineering 
(FTECH). As the region continues to overhaul and modernise its armoured 
vehicle fleets, we plan to build on NIMR’s already strong reputation and 
further expand our reach. 

Southeast Asia is expanding its influence in the global defence industry. 
Recent data suggests that the upward trend in military expenditure indicates 
a desire to strengthen regional defences, with ASEAN defence imports 
increasing by 71 percent between 2009 and 2016. As a result, we can expect 
a greater modernisation of land forces in the region as a key part of this 
increased spending, where there is a legacy of ageing ground vehicles offering 
little to no protection. 

NIMR LOOKS FOR 
GROWTH OUTSIDE MENA

NIMR เตรียมขยายตลาด
ออกนอกกลุ่ม MENA
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T
he Royal Thai Army has received the first batch of 28 Chinese-
made VT4 main battle tanks (MBT), 18 months after awarding 
a $147 million contract to China North Industries Corporation 
(NORINCO). 

The army has also agreed to acquire a second batch of 10 VT4 
MBTs in April 2017 for $60 million with these expected to be delivered in 
2018. It is also expected to acquire a third batch of 11 tanks to take the full 
order to 49.

Thailand is the first export customer for the VT4, which is also known 
as the MBT-3000, and was developed specifically for the export market. The 
vehicle has a combat weight of 52 tonnes and is powered by a 1,200hp engine. 
Its armament includes a 125mm smoothbore main gun, a coaxial 7.62mm 
machine gun, and a roof-mounted 12.7mm machine gun.

Thailand has also indicated opportunities 
for additional batches to replace a significant 
number of ageing US-made tanks, including 
M41, M48, and M60 platforms acquired several 
decades ago.

NORINCO is also assisting Thailand to a 
repair and maintenance centre to support the 
VT4 MBTs. The facility will also support 34 8x8 
VN-1 armoured personnel carriers, also made 
by the company, which were procured as a part 
of a programme to replace several hundred 
ageing US-made M113 APCs.

Chinese armour boosts 
royal thai army firepower

กองทัพไทยได้รับส่งมอบรถถังหลักรุ่น VT4 งวดแรกจำ�นวน 28 คัน หลังจ�กผ่�นก�ร

ลงน�มในสัญญ�มูลค่� 147 ล้�นดอลล�ห์สหรัฐกับบริษัท China North Industries 

Corporation (NORINCO) เป็นเวล� 18 เดือน

โดยกองทัพไทยยังได้ตกลงจัดซ้ือรถถังหลักรุ่น VT4 ในงวดท่ีสองอีกจำ�นวน 10 คันใน

เดือนเมษ�ยนท่ีผ่�นม�ด้วยมูลค่� 60 ล้�นดอลล่�ห์สหรัฐโดยมีกำ�หนดส่งมอบภ�ยในปี 2018 

นอกจ�กน้ียังค�ดว่�จะมีก�รส่ังซ้ือรถถังหลักงวดท่ีส�มจำ�นวน 11 คัน เพ่ือให้ครบต�มเป้�

หม�ยก�รส่ังซ้ือท้ังหมด 49 คันอีกด้วย

ประเทศไทยน้ันเป็นลูกค้�ร�ยแรกของรถถังหลัก VT4 หรือเป็นท่ีรู้จักในช่ือ MBT-3000 

ซ่ึงถูกพัฒน�ข้ึนสำ�หรับก�รส่งออกโดยเฉพ�ะ โดยรถถังรุ่นน้ีมีน้ำ�หนัก 52 ตัน และขับเคล่ือน

ด้วยเคร่ืองยนต์ 1,200 แรงม้� ติดต้ังปืนใหญ่หลักแบบลำ�กล้องเรียบขน�ด 125 มม. ปืนกลร่วม

แกนขน�ด 7.62 มม. และปืนกลหนักต่อสู้อ�ก�ศย�นขน�ด 12.7 มม.  

ท้ังน้ีประเทศไทยยังได้กล่�วถึงโอก�สในก�รส่ังซ้ือ 

รถถังประเภทน้ีเพ่ิมเติมอีกเพ่ือทดแทนรถถังจ�กสหรัฐ-

อเมริก�ท่ีกำ�ลังจะปลดประจำ�ก�ร เช่น รถถัง M41 รถถัง M48 

และรถถัง M60 ซ่ึงผ่�นก�รใช้ง�นม�น�นหล�ยทศวรรษ

นอกจ�กนั้น บริษัท NORINCO ยังช่วยเหลือ

ประเทศไทยในก�รจัดต้ังศูนย์ก�รซ่อมแซมและบำ�รุงรักษ� 

(Repair and Maintenance Centre) เพ่ือสนับสนุนก�รใช้

ง�นรถถังหลัก VT4 รวมถึงย�นเกร�ะ VN-1 แบบ 8x8 

จำ�นวน 34 คัน ท่ีผลิตโดยบริษัท NORINCO เช่นกัน โดย

ก�รบริก�รน้ีถูกจัดม�ให้เป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมจัดห�

ยุทโธปกรณ์เพ่ิมเติมเพ่ือทดแทนย�นเกร�ะรุ่น M113 ท่ี 

ผลิตโดยประเทศสหรัฐอเมริก�จำ�นวนหล�ยร้อยคันซ่ึงใกล้

จะถึงเวล�ปลดประจำ�ก�ร

รถถังและยานเกราะจากจีนช่วยเพิ่ม
สมรรถภาพให้แก่กองทัพบกไทย

JADARA Equipment & Defence Systems

A JordAniAn mAnufActurer of: 
● RPG-32 “Nashshab” – a portable grenade launcher equipped with 
the day & night sighting system;

● “QUAD” is an up-to-date variant of a multipurpose remote- 
controlled system based on four grenade launchers RPG-32 
“Nashshab”. Available in two versions: on ground and on vehicle.

The weapons has the ability to defeat modern heavy-armored tanks 
and soft-skinned vehicles as well as fortifications and bunkers.

●	 RPG	-32	“Nashshab”	เครื่องยิงจรวดต่อต้านรถถังพิสัยใกล้ซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายได้

พร้อมทั้งยังติดตั้งระบบเล็งเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน
●	 “QUAD”	 ซ่ึงเป็นระบบควบคุมการยิงเอนกประสงค์รุ่นใหม่ล่าสุดซ่ึงสามารถควบคุม 

เครื่องยิงจรวด	RPG	-32	“Nashshab”	ได้พร้อมกันถึง	4	เครื่อง	โดยมีให้เลือกใช้ทั้งแบบติด

ตั้งบนพื้นและติดตั้งบนยานยนต์	

เคร่ืองยิงจรวดรุ่นน้ีมีอานุภาพในการพิฆาตรถถังหุ้มเกราะหนักสมัยใหม่และยานยนต์ 

ที่ไม่ใช่ยานเกราะ รวมไปถึงการทำาลายป้อมปราการและหลุมหลบภัย

ผู้ผลิตสัญชาติจอร์แดนของอุปกรณ์ป้องกันประเทศ

Jarada.indd   1 11/7/17   2:17 PM
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A
t Defence & Security 2017, Thailand’s Defence Technology 
Institute (DTI) and Thales announced the signing of 
Memorandum of Understanding (MoU) for research and 
collaboration in the areas of Integrated Air Defence Systems, 
Digital Communications and Command and Control Systems. 

Through its ‘Thailand 4.0’ initiative, Thailand is to drive its growth through 
innovation, technology, research and development, as well as creative thinking.

This MoU furthers the cause for collaboration and innovation in multiple 
areas, including integrating radars, effectors, command & control systems 
and digital communications to provide the Thai armed forces with leading 
air defence capabilities. To further its goals, the country relies on industrial 

THAI DTI / THALES SIGN 
INNOVATION MOU 

partners like Thales to enable collaboration and exchange around digital 
technologies.

Thales’ digital communications technology and command and control 
systems can also be integrated to new military vehicles and through the 
upgrade of the existing ones. 

Tommy Ayouty, country director for Thales in Thailand, said: “Thai armed 
forces have relied on Thales for a long time. We hope this MoU will strengthen 
our collaboration and extend our support to Thailand’s ambition of building 
world-class defence capabilities within the country”

This MoU also paves the way for future transfer-of-technology and know-
how to the Thai industry.

ในงาน Defence & Security 2017 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTI) 

ของประเทศไทยและทางบริษัท Thales ได้ร่วมกันแถลงข่าวการลงนามความ

ร่วมมือในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในความร่วมมือเพ่ือวิจัยและพัฒนา

ระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบบูรณาการ รวมถึงระบบบัญชาการและควบคุม 

รวมถึงระบบติดต่อส่ือสารแบบดิจิทัล อันเป็นผลมาจากการผลักดัน “นโยบาย 

Thailand 4.0” ของประเทศไทยท่ีต้องการขับเคล่ือนการพัฒนาผ่านนวัตกรรม 

เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์

บันทึกความเข้าใจฉบับน้ีจะผลักดันให้เกิดความร่วมมือและนวัตกรรมเพ่ิมมาก

ข้ึนในหลายมิติ ท้ังการบูรณาการอุปกรณ์เรดาร์ อุปกรณ์แสดงผล ระบบบัญชาการ

และควบคุม และการติดต่อส่ือสารผ่านระบบดิจิทัล เพ่ือช่วยให้กองทัพไทยมีขีด

ความสามารถในระดับแนวหน้า อันจะนำาไปสู่ผลลัพธ์สุดท้ายท่ีต้องการ น่ันคือ 

สปท. ลงนาม MOU ด้านนวัตกรรม
ความร่วมมือกับหุ้นส่วนภาคเอกชนในการพัฒนาและแลกเปล่ียนเทคโนโลยี 

ด้านดิจิทัล

เทคโนโลยีด้านการติดต่อส่ือสารผ่านระบบดิจิทัลของบริษัท Thales น้ี ยังสามารถ 

ติดต้ังบนยานพาหนะทางทหารรุ่นใหม่ๆ รวมถึงสามารถนำาไปปรับปรุงยุทโธปกรณ์ 

รุ่นเดิมท่ีมีอยู่ได้อีกด้วย

Tommy Ayouty ผู้อำานวยการของบริษัท Thales ประจำาประเทศไทยกล่าวว่า 

“กองทัพไทยให้ความไว้วางใจบริษัท Thales มาเป็นเวลายาวนาน เราหวังว่าบันทึก

ความเข้าในฉบับน้ีจะช่วงส่งเสริมความร่วมมือของเรา ในการมุ่งไปสู่เป้าหมายของ 

ประเทศไทยท่ีต้องการจะเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศให้

อยู่ในระดับโลก” บันทึกความเข้าใจฉบับน้ียังช่วยปูทางไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยี

และองค์ความรู้ให้กับธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศไทยในอนาคตได้อีกด้วย
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Ability is offering unique breaking throw solutions, leveraging 
the vast experience in the area of interception to a higher 
level of solutions.
The latest technology introduced by Ability is offering an 
ultrafast mobiles capturing system that can be used in border 
control, prisons and immigration check points to extract 
the specific mobile identities (IMSI, IMEI) of an incoming / 
outgoing person, while he is identified by the relevant officer.
Phone identities will be extracted and associated to the 
relevant person that is at that time at the counter, adding 
valuable information regarding his personal mobile.

Phone no.
1 855-348-8835

32687961454320

89664696323432

IMEI

IMSI

GATE - KEEPER

Ability Computers and 
Software Industries Ltd.

Visit Ability at B30

T
hailand’s Defence Technology Institute (DTI) has unveiled 
its latest 8x8 Amphibious Armoured Personnel Carrier 
(AAPC) which it is developing specifi cally to meet the 
requirements of the Royal Thai Marine Corps (RTMC).

The latest AAPC prototype, which was built by Chawalit 
Public Company Limited with input from Singapore Technologies 
Kinetics, has a combat weight of up to 30-tonnes and measures around 
eight metres long and three metres wide. The proposed weapons fi t for 
the vehicle is a remote weapon station armed with a 30mm calibre gun, 
although it could also carried a range of other manned or unmanned 
turrets if desired up to a maximum weight of two tonnes.

According to DTI, work on the AAPC commenced around 2016 
and leverages on the experience gained from the development of the 
ongoing 8x8 Black Widow Spider armoured vehicle that is currently 
being trialled by the Royal Thai Army.

The AAPC is operated by a crew of three, including the driver, 
commander, and gunner, and can carry up to 11 fully equipped marines. 
The RTMC has specifi ed a swimming speed of at least 10km/h, a 
requirement which DTI says has been achieved with a specially designed 
fl oatation kit which enables it to operate in the water in conditions of 
up to Sea State 3. Two rear-mounted propulsors provide the vehicle 
with a maximum swimming speed of around 10 to 15 km/h.

The vehicle is expected to be delivered to the RTMC for user trials 
by the end of 2018.

THAILAND ROLLS OUT 
NEW AMPHIBIOUS APC

สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (DTI) เปดตัวยานเกราะลอยางลําเลียง

พลสะเทินนํ้าสะเทินบกระบบขับเคล่ือนแบบ 8x8 (AAPC) ซ่ึงออกแบบ

ข้ึนโดยเฉพาะเพ่ือใหตรงกับความตองการของหนวยบัญชาการนาวิก

โยธิน (RTMC) 

ยานเกราะรุนลาสุดน้ีซ่ึงผลิตโดยบริษัท Chawalit Public Company Limited 

ดวยการสนับสนุนจากบริษัท Singapore Technologies Kinetics น้ัน สามารถ

บรรทุกนํ้าหนักระหวางการรบไดมากถึง 30 ตัน โดยมีความยาวประมาณ 8 เมตร

และความกวางประมาณ 3 เมตร โดยดานบนตัวถังของยานยนตรุนน้ีสามารถ

รองรับอาวุธอยางปอมปนแบบควบคุมดวย Remote Weapon Station และปนใหญ

กลขนาด 30 mm อีกท้ังสามารถติดต้ังปอมปนแบบควบคุมดวยคนหรือแบบไรคน

ควบคุมซ่ึงมีนํ้าหนักไดสูงสุดถึง 2 ตันไดอีกดวย

DTI กลาววา การพัฒนายานเกราะลอยางลําเลียงพลสะเทินนํ้าสะเทินบกน้ัน

เกิดข้ึนชวงป 2016 ซ่ึงเร่ิมตนพัฒนาโดยนําตนแบบมาจากยานเกราะลอยาง 8x8 

รุน Black Widow Spider และไดเร่ิมทําการทดสอบแลวโดยกองทัพบกไทยใน

ปจจุบัน 

ท้ังน้ี ยานเกราะแบบ AAPC น้ียังสามารถปฏิบัติการไดโดยใชเจาหนาท่ีประจํา

รถเพียงแค 3 นายเทาน้ัน ไดแก พลขับ ผูบังคับการ และพลประจําปน รวมท้ังยัง

สามารถลําเลียงนาวิกโยธินติดอาวุธครบมือไดถึง 11 นาย โดยทางหนวยบัญชาการ

นาวิกโยธิน (RTMC) ไดระบุถึงความตองการอัตราความเร็วสําหรับการเคล่ือนท่ี

ในนํ้าของยานเกราะแบบน้ีอยูท่ี 10 กิโลเมตรตอช่ัวโมงเปนอยางตํ่า ซ่ึงทาง DTI 

กลาวถึงความตองการดังกลาววายานเกราะชนิดน้ีประสบความสําเร็จในการตอบ

สนองความตองการน้ี เน่ืองดวยอุปกรณลอยตัวท่ีออกแบบเปนพิเศษน้ัน ชวยให

ยานเกราะชนิดน้ีสามารถปฏิบัติการในทองทะเลไดแมในกรณีท่ีความแรงของ

คล่ืนอยูท่ีระดับ 3 และดวยการติดต้ังระบบขับเคล่ือนขณะลอยตัวในนํ้าทางดาน

หลังถึงสองระบบทําใหยานเกราะน้ีมีอัตราความเร็วขณะเดินทางในนํ้าถึง 10 ถึง 

15 กิโลเมตรตอช่ัวโมง

ท้ังน้ีมีการคาดการณวายานเกราะชนิดน้ีจะถูกสงมอบใหแกหนวยบัญชาการ

นาวิกโยธินสําหรับการทดลองใชในชวงปลายป 2018 ตอไป

»ÃÐà·Èä·Âà»�´µÑÇÂÒ¹à¡ÃÒÐÅŒÍÂÒ§
ÅíÒàÅÕÂ§¾ÅÊÐà·Ô¹¹éíÒÊÐà·Ô¹º¡ÃØ‹¹ãËÁ‹Å‹ÒÊØ´
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S
outh Korean shipbuilder Daewoo Shipbuilding and Marine 
Engineering (DSME) is on track to deliver a 122 metre multipurpose 
frigate on order for the Royal Thai Navy (RTN) with an expected 
delivery date of August 2018.

The frigate has been given the pennant number 471, and is 
currently undergoing a series of sea trials. It was ordered under a $440 million 
(14.6 billion THB) contract inked between the Thai government and DSME in 
August 2013 with work beginning at the company’s shipbuilding facilities in 
Okpo, South Korea, on 21 January 2017. 

The vessel is based on the Kwanggaeto Daewang (KDX-1) destroyer which 
is in service with the Republic of Korea Navy (ROKN).

The ship's principal armaments include a 76mm main gun, eight surface-
to-surface missiles, eight vertical launch systems, and six torpedoes. It is 
also equipped with a close-in weapon system, two 30mm guns, and chaff 
launchers for self-defence.

It was originally planned that the Thai government would acquire two 
new-build frigates as replacements for the navy’s Knox-class frigates that 
were constructed in the United States in the late 1960s and early 1970s, and 
transferred to Thailand in the mid-1990s. One of these ships has already been 
decommissioned in 2015.

DSME is currently in negotiation to build the second frigate and believes 
that an order will materialise by the next year.

DSME on targEt for 
thai frigatE DElivEry

การดำาเนินงานของ Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) บริษัท

ต่อเรือสัญชาติเกาหลีใต้น้ันเป็นไปตามแผนการท่ีวางไว้สำาหรับการส่งมอบเรือ

เอนกประสงค์ช้ันฟริเกตขนาด 122 เมตร ให้กับทางกองทัพเรือไทย โดยการส่ง

มอบเรือดังกล่าวคาดว่าจะเกิดข้ึนในเดือนสิงหาคม 2018 

เรือช้ันฟริเกตลำาน้ีได้รับธงประจำาเรือหมายเลข 471 และกำาลังอยู่ในช่วงของการทดสอบ

การเดินเรือ ท้ังน้ี เรือลำาน้ีถูกส่ังซ้ือภายใต้สัญญาท่ีรัฐบาลไทยและบริษัท DSME ทำาร่วมกัน

เม่ือเดือนสิงหาคม 2013 โดยมีมูลค่าถึง 440 ล้านดอลล่าห์สหรัฐ หรือ 14,600 ล้านบาท โดย

เรือลำาน้ีเร่ิมต้นดำาเนินการต่อข้ึนเม่ือวันท่ี 21 มกราคม 2017 โดยใช้เคร่ืองจักรของบริษัท 

DSME ณ เมือง Okpo สาธารณรัฐเกาหลีใต้

ท้ังน้ี เรือรบรุ่นน้ีเป็นเรือท่ีปรับปรุงพัฒนามาจากเรือพิฆาต Kwanggaeto Daewang 

(KDX-1) ซ่ึงปัจจุบันประจำาการอยู่ในกองทัพเรือเกาหลีใต้ (ROKN)

เรือช้ันฟริเกตน้ีติดต้ังปืนใหญ่เรือขนาด 76 มม. มีระบบปล่อยขีปนาวุธจากพ้ืนสู่พ้ืน

จำานวน 8 ระบบ และยังติดต้ังระบบยิงอาวุธตอร์ปิโดได้ถึง 6 ระบบ นอกจากน้ีเรือลำาน้ียัง

สามารถติดต้ังระบบป้องกันระยะประชิด (Close-in Weapon System) อย่างปืนใหญ่ขนาด 

30 มม. จำานวน 2 กระบอก และอุปกรณ์ปล่อยเป้าลวงแบบ Chaff (Chaff launchers) สำาหรับ

ป้องกันตนเองจากขีปนาวุธนำาวิถีอีกด้วย

ทั้งนี้ แรกเริ่มทางรัฐบาลไทยต้องการจัดซื้อเรือชั้นฟริเกตรุ่นใหม่จำานวนสองลำาเพื่อ

ทดแทนเรือช้ันฟริเกต รุ่น Knox-class ซ่ึงผลิตโดยประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายปี 1960 

และช่วงต้นปี 1970 และส่งมอบให้ทางประเทศไทยต้ังแต่ช่วงกลางปี 1990 โดยหน่ึงในน้ัน

ได้รับการปลดประจำาการไปแล้วในปี 2015 

ในปัจจุบัน ทางบริษัท DSME อยู่ในช่วงของการพิจารณาข้อต่อรองสำาหรับการส่ง

มอบเรือช้ันฟริเกตลำาท่ีสองให้กับทางประเทศไทยและเช่ือว่าท้ังสองฝ่ายจะบรรลุข้อตกลง 

ดังกล่าวภายในปีหน้า

การส่งมอบเรือฟริเกตให้แก่ประเทศไทยของ
บริษัท DSME เป็นไปตามเป้า
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S
asa Software is presenting two advanced 
cybersecurity technologies at Defense & Security 
2017, Gate Scanner Mail and Gate Scanner 
Application Server.

Gate Scanner Mail performs a deep threat scan 
and content disarm on every incoming email, while Gate Scanner 
Application Server utilises Content Disarm and Reconstruction 
(CDR) technology for the safe transfer of files from public to 
classified networks.

According to Yakov Yeroslav, CEO of Sasa Software, “We live 
in a world of increasingly sophisticated cyber threats, capable 
of evading detection. Instead of relying on detection, we treat 
every incoming email and file as suspicious, transforming them 
into a neutralised copy you can trust.  Both solutions meet 
stringent US, Singaporean, and Israeli security regulations 
as well as answering the cybersecurity needs of intelligence 
organisations, security companies, and government agencies.”

Gate Scanner Mail deconstructs the entire email including 
the email’s body, attachments, videos, encrypted files, banners, 
links, PDF signatures, etc. It then scans each deconstructed 
component separately, providing in-depth advance detection 
of any network attacks. The system then cleans any infected 
components and reconstructs the email, before sending it to  
 the user. 

The Gate Scanner Application Server enables the safe 
transfer of information from a public to a classified network. 
The highly scalable technology supports several different third 
party applications working simultaneously, transferring files 
automatically, whether on a physical data center appliance, a 
virtual appliance, or a private cloud.

EMAIL GATE GUARDIANS

บริษัท Sasa Software ได้นำ�เสนอเทคโนโลยีก�รรักษ�คว�มมั่นคงท�ง

ไซเบอร์ที่ล้ำ�สมัยสองชนิด  ซึ่งเทคโนโลยีนี้ คือ Gate Scanner Mail 

และ Gate Scanner Application Server โดยจะจัดแสดง ณ ง�น  

Defense & Security 2017

Gate Scanner Mail เป็นเทคโนโลยีที่จะปฏิบัติก�รตรวจสอบภัยคุกค�มท�ง

ไซเบอร์ในทุกอีเมล์ที่ส่งเข้�ม�อย่�งละเอียด ในขณะที่ Gate Scanner Applica-

tion Server ใช้เทคโนโลยีแบบ Content Disarm and Reconstruction (CDR) ซึ่งมี 

หน้�ที่แยกและประกอบสร้�งใหม่ซึ่งทำ�ให้ก�รเคลื่อนย้�ยไฟล์ที่เป็นส�ธ�รณะ

ไปสู่เครือข่�ยที่มีก�รจัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญของข้อมูล (Classified Networks) นั้น

เป็นไปอย่�งปลอดภัย 

Yakov Yeroslav CEO ของบริษัท Sasa Software กล่�วว่� “ขณะนี้พวกเร�

อ�ศัยอยู่ในยุคท่ีภัยคุกค�มจ�กไซเบอร์น้ันมีคว�มซับซ้อนม�กย่ิงข้ึน และภัยคุกค�ม

นี้ยังส�ม�รถหลบหลีกจ�กก�รตรวจจับได้อีกด้วย ดังนั้น แทนที่เร�จะฝ�กชีวิต

ไว้กับก�รตรวจจับเพียงอย่�งเดียว เร�จึงต้องปฏิบัติร�วกับทุกอีเมล์และไฟล์ที่

ส่งเข้�ม�เป็นดังภัยคุกค�ม และทำ�ก�รเปลี่ยนอีเมล์และไฟล์ที่เข้�ม�พวกนี้ให้

กล�ยเป็นไฟล์ที่ส�ม�รถไว้ใจได้ ซึ่งแนวท�งก�รแก้ไขปัญห�ทั้งสองชนิดนี้ได้

เทคโนโลยีที่เป็นประตูช่วยตรวจสอบอีเมล
ผ่�นกฎกติก�ที่เข้มงวดของประเทศสหรัฐอเมริก� สิงคโปร์ และอิสร�เอลเป็น

ท่ีเรียบร้อยแล้ว เช่นเดียวกับก�รตอบรับจ�กหน่วยง�นท่ีต้องก�รรักษ�คว�มม่ันคง

ท�งไซเบอร์อย่�ง หน่วยง�นด้�นข่�วกรอง บริษัทรักษ�คว�มปลอดภัย และ

หน่วยง�นของรัฐบ�ล

Gate Scanner Mail ส�ม�รถรื้อโครงสร้�งอีเมล์ทั้งหมด รวมทั้งตัวอีเมล์เอง 

ไฟล์ที่แนบม� วีดีโอ ไฟล์ที่เข้�รหัสแบนเนอร์ ลิงค์ต่�งๆ PDF signatures และ

อื่นๆ อีกม�กม�ย โดย Gate Scanner Mail จะทำ�ก�รตรวจสอบในแต่ละส่วนซึ่ง

ถูกแยกออกจ�กกัน โดยกระบวนก�รตรวจสอบอย่�งละเอียดทันสมัยรองรับทุก

ก�รโจมตีท�งเครือข่�ย หลังจ�กนั้นระบบจะทำ�ก�รทำ�คว�มสะอ�ดทุกชิ้นส่วน

ที่ปนเปื้อนไวรัส และทำ�ก�รสร้�งอีเมล์ขึ้นม�ใหม่ก่อนที่จะส่งต่อไปยังผู้ใช้

Gate Scanner Application Server ส�ม�รถทำ�ให้ก�รเคลื่อนย้�ยข้อมูลจ�ก

ส�ธ�รณะไปยังเครือข่�ยที่มีก�รจัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญของข้อมูลเป็นไปอย่�ง

ปลอดภัย โดยเทคโนโลยีระดับสูงนี้จะช่วยสนับสนุนโปรแกรมจ�กผู้พัฒน�

ซอฟแวร์อื่นๆ ให้ส�ม�รถทำ�ง�นได้พร้อมกัน ทั้งนี้ยังส�ม�รถเคลื่อนย้�ยไฟล์ได้

อย่�งอัตโนมัติไม่ว่�จะเป็นบน Data Center Appliance Virtual Appliance หรือ

ว่�จะเป็นบน Private Cloud 
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BHARAT ELECTRONICS PRESENTS 
UPGRADED L70 BOFORS

T
he highlight of Bangalore-based defence company Bharat 
Electronics Ltd (BEL) during Defense & Security 2017 will be 
its upgraded Bofors 40mm L70 towed anti-aircraft gun, which 
features numerous technologies that have been been designed, 
developed and manufactured by the company. 

BEL’s upgrade package was originally developed for the Indian Army, 
which operates a large number of L70 anti-aircraft guns within its air defence 
units. A number of these, which were delivered in the mid-1960s, have earlier 
been upgraded by the state-owned Ordnance Factory Board (OFB), which 
increased their rate of fire from 240 to 300 rounds per minute (rpm) while 
engaging targets at 3km.

BEL’s L70 upgrade package seeks to modernise the ageing weapon and 
enable it to address modern threats. It incorporates the company’s latest 
technologies, particularly in the areas of electrical servo drives, electro-optical 
fire control systems and video tracking. 

Each aspect of the gun upgrade, from the processor and interface boards, 

power amplifiers, stabilised pedestal, and high precision mechanical 
subsystems to the video tracker and fire control solutions have been fully 
developed by BEL using its in-house expertise.

BEL has also developed a computer-based simulator designed to train L70 
gunners in tracking simulated aerial and ground targets on projected terrain 
views. The video output of the simulation computer is fed to the video display 
unit. This simulator system enables the gunners to be trained on the actual 
controls of the upgraded L70 gun.

Other BEL products and capabilities being showcased include 
communication systems, night vision devices and electro-optic equipment, 
land and naval radars, naval fire control systems, naval electronic warfare 
systems and sonars, simulators and air defence weapon systems.

ผลงานการผลิตอันโดดเด่นซ่ึงทางบริษัท  Bharat  Electronics  Ltd  (BEL)  

ผู้นำาด้านยุทโธปกรณ์จากเมืองบังกาลอร์ได้นำามาจัดแสดงในงาน Defense & 

Security  2017  น่ันก็คือปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานแบบลากจูง Bofors  40mm 

L70 ซ่ึงทางบริษัทได้นำาเอาเทคโนโลยีต่างๆ มาผสมผสานต้ังแต่การออกแบบ พัฒนา 

และทำาการผลิต

ชุดอุปกรณ์ปรับปรุงของบริษัท BEL น้ันแต่เดิมได้รับการพัฒนาสำาหรับกองทัพ

อินเดีย  ซ่ึงในหน่วยป้องกันการโจมตีทางอากาศน้ันมีปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน  L70 

ประจำาการอยู่เป็นจำานวนมาก  ซ่ึงมีจำานวนไม่น้อยทำาการส่งมอบต้ังแต่ช่วงกลาง

ทศวรรษท่ี  1960  และก่อนหน้าน้ีเคยได้รับการปรับปรุงโดยหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

ท่ีช่ือว่า Ordnance Factory Board  (OFB)  ให้สามารถเพ่ิมอัตราการยิงจาก 240  นัด 

ต่อนาทีเป็น 300 นัดต่อนาที (rpm) ณ เป้าหมายท่ีอยู่ห่างออกไป 3 กิโลเมตร

นอกจากน้ีในชุดปรับปรุงปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน L70 ของบริษัท BEL พยายาม 

มุ่งเน้นไปท่ีการปรับปรุงอาวุธท่ีมีอายุมากให้มีความทันสมัยมากย่ิงข้ึนและสามารถ

จัดการกับภัยคุกคามในยุคปัจจุบันได้  ชุดปรับปรุงน้ียังประกอบด้วยเทคโนโลยีใหม่ 

ล่าสุดของทางบริษัท  ได้แก่  ระบบขับเคล่ือนแบบ  Servo  ซ่ึงควบคุมด้วยอิเล็ก- 

ทรอนิกส์  ระบบควบคุมการยิงแบบ  electro-optical  และระบบติดตามเป้าหมายท่ี

กำาลังเคล่ือนท่ีด้วยกล้องวิดีโอ

BHARAT ELECTRONICS จัดแสดงปืนต่อสู้อากาศยาน 
L70 BOFORS ที่ผ่านการปรับปรุงแล้ว

ในการปรับปรุงปืนใหญ่น้ี  นับต้ังแต่ระบบประมวลผล  (Processor)  และแผง

วงจร  (Interface Board)  เคร่ืองขยายกำาลัง  (Stabilised Pedestal)  และระบบจักรกล 

ความแม่นยำาสูงซ่ึงถูกบรรจุอยู่ในระบบติดตามเป้าหมายด้วยกล้องวิดีโอและระบบ

การควบคุมการยิง  โดยเทคโนโลยีทั้งหมดนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยบริษัท  BEL 

ท้ังหมด โดยอาศัยความเช่ียวชาญและทักษะความรู้จากภายในองค์การ

อีกท้ังทางบริษัท  BEL  ยังได้พัฒนาหลักสูตรฝึกยิงปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน  L70 

ด้วยระบบจำาลองบนคอมพิวเตอร์ท่ีออกแบบมาเพ่ือฝึกฝนพลประจำาปืนใหญ่ใน 

การติดตามเป้าหมายจำาลองท้ังทางบกและทางอากาศบนภาพจำาลองภูมิประเทศ  โดย

วิดีโอจะแสดงผลระบบจำาลองและป้อนเข้าสู่หน่วยแสดงผลซ่ึงก็คือจอขนาดใหญ่ 

นอกจากน้ันด้วยแบบจำาลองน้ีพลประจำาปืนใหญ่ยังได้ทำาการฝึกบนอุปกรณ์ควบคุม

ที่เป็นของจริงจากปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน L70 ที่ผ่านการปรับปรุงแล้วอีกด้วย

นอกจากน้ันทางบริษัท BEL ยังได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์และขีดความสามารถอ่ืนๆ 

อีกมากมายได้แก่  ระบบติดต่อส่ือสาร  อุปกรณ์ตรวจการณ์เวลากลางคืน  (Night  

Vision  Devices)  อุปกรณ์เรดาร์ระบบ  electro-optic  ซ่ึงใช้งานท้ังภาคพ้ืนดินและ 

ทางทะเล  ระบบควบคุมการยิงบนเรือรบ  ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์สำาหรับ

กองทัพเรือและอุปกรณ์โซนาร์ อุปกรณ์จำาลองต่างๆ และระบบป้องกันยุทโธปกรณ์

สำาหรับป้องกันการโจมตีทางอากาศ
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R
afael Advanced Defense Systems will open a 
company in Australia as part of an expansion 
of its operations in the country and of Rafael's 
marketing efforts towards significant arming 
programs by the Australian army in land and sea.

 The new Melbourne-based company will be managed by an 
Israeli and local team. In addition, the company will be engaged 
in deepening the inter-industrial relationship between Rafael 
and Australian companies to create joint ventures and joint 
production and marketing of systems.

 Several Rafael systems have been in use for years by the 
Australian Army, including remote-controlled weapon stations, 
naval systems, aerial attack guidance systems, and more.

 Giora Katz, executive vice president of marketing and 
business development at Rafael, said that the move is part 
of Rafael's global strategy to create local partnerships with 
companies in various countries. “Rafael has over 100 such 
JV’s, including a manufacturing facility in India, and we have 
recently signed agreements with Australia's Bisalloy for the 
supply of metals for the manufacture of military systems. He 
also added that Varley was also a partner for the establishment 
of an infrastructure for joint production of SPIKE missiles.

RAFAEL OPENS COMPANY 
IN AUSTRALIA

13

บริษัท Rafael Advanced Defense Systems มีแผนการเปิดบริษัทสาขาในประเทศ

ออสเตรเลียซ่ึงแผนการน้ีเป็นส่วนหน่ึงในแผนการขยายกิจการและความพยายาม

ขยายตลาดโดยการเข้าร่วมในโครงการติดต้ังอาวุธเพ่ิมเติมให้กับทางกองทัพออสเตรเลีย

ท้ังในภาคพ้ืนดินและทางทะเล

บริษัทสาขาแห่งใหม่น้ีจะต้ังสำานักงานอยู่ ณ เมือง Melbourne และบริหารจัดการโดยทีมงาน 

จากอิสราเอลร่วมกับทีมงานภายในประเทศ นอกจากนี้บริษัทจะมีส่วนในการพัฒนาความ-

สัมพันธ์ทางอุตสาหกรรมระหว่าง บริษัท Rafael และบริษัทภายในออสเตรเลียอย่างลึกซ้ึงเพ่ือ

ผลักดันให้เกิดกิจการร่วมค้า ร่วมผลิต และบริหารจัดการระบบการตลาดร่วมกัน

ระบบต่างๆ ซ่ึงจัดทำาข้ึนโดยบริษัท Rafael น้ันได้รับความไว้วางใจใช้งานโดยกองทัพ

ออสเตรเลียเป็นระยะเวลานานหลายปีแล้ว ท้ังน้ีรวมไปถึงสถานีควบคุมอาวุธระยะไกล (Remote-

controlled Weapon Stations) ระบบบริหารจัดการทางเรือ (Naval Systems) ระบบนำาทางโจมตี

ทางอากาศ (Aerial Attack Guidance Systems ) และระบบอ่ืนๆ อีกมากมาย

ทาง Giora Katz รองประธานบริหารฝ่ายการตลาดและการพัฒนาธุรกิจ กล่าวว่า การขยับ-

ขยายดังกล่าวนับเป็นกลยุทธ์หน่ึงของทางบริษัท Rafael เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับ 

หุ้นส่วนในระดับท้องถ่ิน รวมท้ังกับบริษัทอ่ืนๆ ในอีกหลายประเทศ “ทางบริษัท Rafael มีกิจการ

ร่วมค้าจำานวนมากกว่า 100 แห่งท่ัวโลก รวมไปถึงโรงงานผลิตสินค้าในประเทศอินเดีย นอกจาก

น้ันพวกเรายังได้ลงนามข้อตกลงกับทางบริษัท Bisalloy ของประเทศออสเตรเลียเพ่ือการจัดหา

เหล็กสำาหรับการก่อสร้างยุทธภัณฑ์ของกองทัพอีกด้วย” ท้ังน้ี Giora Katz ยังได้กล่าวเสริมอีกว่า 

ทางบริษัท Varley ผู้ผลิตยุทโธปกรณ์สัญชาติอเมริกันก็ได้เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนกับทางบริษัท Rafael 

สำาหรับโครงการจัดต้ังระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือร่วมกันผลิตขีปนาวุธรุ่น SPIKE ด้วยเช่นกัน 

Rafael เปิดตัวสาขาใน
ประเทศออสเตรเลีย
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U
K company FlareBright, which specialises in drone autonomy, 
data visualisation and simulation applications, launched its 
modular software toolkit earlier in the year.

A visualisation tool, it allows users to view, assess and 
analyse asset data within bespoke-built dashboards, designed 

to complement business needs and data outputs.
CEO, Dr. Kelvin Hamilton, commented: “As a growing company, we’re 

keen to meet with international businesses who are operating and monitoring 

SNAPSHOT - EVEN IN 
BAD WEATHER

บริษัท FlareBright ของประเทศสหราชอาณาจักรซึ่งมีความชำานาญ

เฉพาะด้านระบบอัตโนมัติของอากาศยานไร้คนขับ การแสดงผลด้วย

รูปภาพจากข้อมูล และโปรแกรมสร้างเหตุการณ์จำาลอง ได้ทำาการเปิด

ตัวชุดเครื่องมือซอฟต์แวร์แบบ Modular ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา 

ด้วยเครื่องมือแสดงผล ผู้ใช้งานสามารถทำาการสำารวจ ประเมินผล และ

วิเคราะห์ข้อมูลสินทรัพย์บนแผงหน้าปัดที่ถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะภายใต้การ

ออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของบริษัท

CEO ของบริษัท Dr. Kelvin Hamilton กล่าวว่า “ในฐานะบริษัทที่กำาลัง 

เติบโต พวกเรามีความสนใจในการร่วมพบปะพูดคุยกับตัวแทนจากองค์การ

ธุรกิจระหว่างประเทศซึ่งใช้งานและเข้าตรวจสอบอุปกรณ์ทางการทหารอยู่เป็น

SNAPSHOT 
แม้ในสภาวะอากาศไม่เอื้ออำานวย

military equipment, to discuss ways in which our toolkit could benefit the 
gathering and analysis of their asset data.”

He added that the company will be sharing information at the D&S Show 
on its latest product, SnapShot, due to launch in 2018. SnapShot is a small, 
light, ruggedised Micro Aerial Vehicle (MAV), designed to capture instant 
aerial images in wind and adverse weather, which is an issue for the complex 
and delicate aerial vehicles currently deployed.”

The company also has an office in the Vietnam.

ประจำา ทั้งนี้เพื่อการหารือว่าชุดเครื่องมือของเรานั้นจะสามารถใช้ประโยชน์ใน

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ของพวกเขาได้อย่างไรบ้าง”

นอกจากนั้นยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “ทางบริษัทจะทำาการแบ่งปันข้อมูล

ข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดที่ชื่อว่า SnapShot ณ งาน D&S โดยมี

แผนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์นี้ในปี 2018 ผลิตภัณฑ์ SnapShot นั้นคืออากาศยาน 

(Micro Aerial Vehicle: MAV) ซึ่งมีขนาดเล็กและน้ำาหนักเบา โดยถูกออกแบบ

มาเพื่อถ่ายภาพทางอากาศได้อย่างรวดเร็วและสามารถใช้งานได้แม้มีลมแรง

หรือมีสภาพอากาศที่เลวร้ายซึ่งล้วนเป็นปัญหาสำาคัญสำาหรับอากาศยานที่มี

ความซับซ้อนและละเอียดอ่อนซึ่งใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

บริษัทนี้ยังมีสำานักงานตั้งอยู่ในประเทศเวียดนามอีกด้วย
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ทางบริษัท Shladot เตรียมนำาเสนอความโดดเด่นของ David ยานยนต์ 

หุ้มเกราะขนาดเบา ณ บูทหมายเลข F38 ภายใน Hall B ในงาน Defense 

& Security 2017

David เป็นยานยนต์หุ้มเกราะขนาดเบาท่ีผ่านการพิสูจน์ในสนามรบจริงมา

แล้ว สามารถบรรทุกกำาลังพลได้ถึง 4 นาย 6 นาย หรือ 8 นาย โดยอาศัยต้นแบบพ้ืน

ฐานจากตัวถังของรถบรรทุกขนาดเล็ก Toyota Hilux David จึงสามารถบรรทุก

น้ำาหนักได้ถึง 4.2 ตัน และยังสามารถติดต้ังประตูได้ 3 ถึง 5 ประตู นอกจากน้ีบน

หลังคายังรองรับการติดต้ังป้อมปืนกล และยังมีตัวเลือกการใช้งานระบบไฟฟ้า

แบบ 24 V ได้อีกด้วย

S
hladot is highlighting its David light armored vehicle in Hall B, 
Stand F38 at Defense & Security 2017. 

The David is a light, battle-proven, armored vehicle that seats 
four, six or eight crew members. Based on the Toyota Hilux pick-
up truck chassis, it has a GVW of 4.2 tons, between three and five 

doors, and provides a roof turret and 24V options.
“The David, which has been in use by the IDF for more than 10 years, 

DAVID OFFERS 
LIFE-SAVING PROTECTION

ยานยนต์หุ้มเกราะขนาดเบา 
David ช่วยปกป้องชีวิต

has taken part in various operational and combat activities,” said Arie 
Fridenson, Shladot’s chairman. “It has come under a range of attacks – 
from rocks and stones to assault weapons, and IEDs – and has consistently 
proven its safety and ruggedness, saving many soldiers' lives. It can be used 
by either the military or law enforcement agencies. Hundreds are currently 
being operated by the Israel Defense Forces (IDF).

Arie Fridenson ประธานกรรมการของบริษัท Shladot กล่าวว่า “David 

ผ่านการใช้งานโดยกองกำาลังป้องกันประเทศอิสราเอล (IDF) มาแล้วหลาย 

ยุทธการและสมรภูมิการรบเป็นเวลามากกว่า 10 ปี ยานยนต์น้ีสามารถทนทาน

ได้ทุกรูปแบบการโจมตี ท้ังจากสะเก็ดหิน ก้อนหิน รวมไปถึงการโจมตีด้วย

อาวุธและระเบิดแสวงเคร่ือง (IEDs) นอกจากน้ัน David ยังได้พิสูจน์แล้วว่ามี

ความความปลอดภัยและแข็งแรงทนทาน จากผลงานการปกป้องชีวิตทหาร

เป็นจำานวนนับไม่ถ้วนมาเป็นเวลานาน นอกจากน้ี David ยังเหมาะสมกับกับ

การใช้งานโดยกองทัพและกองกำาลังฝ่ายพลเรือน ซ่ึงในปัจจุบันมียานยนต์รุ่นน้ี 

จำานวนมากกว่าหน่ึงร้อยคันประจำาการอยู่ในกองกำาลังป้องกันประเทศอิสราเอล
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S
outh Korean firearms developer S&T Motiv, formerly Daewoo 
Precision In-dustries, is seeking to expand its footprint in the 
Asia Pacific, particularly in the Southeast Asia region where it has 
enjoyed some recent successes.

S&T Motiv has delivered around 400 K7 9mm calibre silenced 
submachine guns to Indonesia. The K7 is a derivative of the company’s K1A 
5.56mm assault rifle but chambered to fire 9x19mm ammunition. It is fitted 
with a large multi-baffle sound suppressor unit that is permanently secured 
over a short perforated barrel. The company said this reduces the noise 
signature of the weapon to 111 decibels.

Also being showcased at Defence and Security Thailand are the latest 
variants of its K2 5.56mm assault rifle which is in service with the Republic of 
Korea Army (ROKA).

The K2C1 is being produced in short (310mm) and long barrelled (465mm) 
models and features a quad-rail type MIL-STD-1913 Picatinny rail barrel 
shroud which re-places the polymer grip found on the original K2. The long 
barrelled K2C1 has an unloaded weight of 3.68kg, while the short barrelled 
model weighs 3.3kg. In contrast, the original K2 assault rifle weighs 3.37kg 
unloaded.

The company has also developed the K2 Carbine which is already in 
service with South Korea's special forces. The weapon weighs 3.3kg unloaded.

S&T Motiv is aiming to secure a contract to build the next generation 
service rifle for the ROKA, which is expected to enter production around 2018 
and introduced into service by 2021.

S&T AIMS HIGH FOR 
NEXT GEN ROKA WEAPON

S&T Motiv บริษัทผู้ผลิตและพัฒนาอาวุธปืนสัญชาติเกาหลีใต้ หรือก่อนหน้าน้ีเป็นท่ีรู้จักในนาม

บริษัท Daewoo Precision Industries น้ัน กำาลังหาทางขยายขอบเขตทางธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟิค โดยเฉพาะอย่างย่ิงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซ่ึงทางบริษัทกำาลังประสบความสำาเร็จ

เป็นอย่างมากในขณะน้ี

โดยบริษัท S&T Motiv น้ันอยู่ระหว่างส่งมอบอาวุธปืนกลเบาชนิดเก็บเสียงรุ่น K7 ขนาด 9 มม. calibre 

จำานวนประมาณ 400 กระบอกให้กับทางประเทศอินโดนีเซีย โดยปืนกลเบารุ่น K7 น้ี พัฒนามาจากปืนเล็กยาว

จู่โจมรุ่น K1A ขนาด 5.56 มม. แต่ทว่าสามารถบรรจุลูกกระสุนขนาด 9×19 มม. อีกท้ังอาวุธปืนรุ่นน้ียังเหมาะ

กับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ลดเสียงแบบ Multi-baffle ซ่ึงยึดติดโดยถาวรกับลำากล้องปืน ท้ังน้ีบริษัทอ้างว่า

อุปกรณ์น้ีสามารถลดระดับเสียงยิงให้อยู่ท่ีระดับ 111 เดซิเบลเท่าน้ัน

นอกจากน้ี อาวุธปืนเล็กยาวจู่โจมรุ่น K2 ขนาด 5.56 มม. ซ่ึงใช้สำาหรับปฏิบัติการในกองทัพเกาหลีใต้ใน

ปัจจุบันก็ได้ถูกนำามาจัดแสดงท่ีงาน Defence and Security ณ ประเทศไทยเช่นเดียวกัน 

ในขณะท่ีอาวุธปืนเล็กยาวรุ่น K2C1 ซ่ึงถูกออกแบบให้มีท้ังแบบลำากล้องส้ัน (310 มม.) และแบบลำากล้อง

ยาว (456 มม.) โดยมีรางสำาหรับติดอุปกรณ์ตามมาตรฐาน MIL-STD-1913 ซ่ึงประกบอยู่กับลำากล้องปืนเข้า

ติดต้ังแทนท่ีมือจับโพลิเมอร์แบบท่ีใช้ในปืนเล็กยาวรุ่น K2 โดยอาวุธปืน รุ่น K2C1 แบบลำากล้องยาวจะมี 

น้ำาหนัก 3.68 กิโลกรัม ขณะท่ีแบบขนาดลำากล้องส้ันน้ันจะมีน้ำาหนักเพียง 3.3 กิโลกรัม ซ่ึงตรงกันข้ามกับ 

ปืนเล็กยาวรุ่นด้ังเดิมอย่างรุ่น K2 ซ่ึงมีน้ำาหนักขณะท่ียังไม่บรรจุกระสุนอยู่ท่ี 3.37 กิโลกรัม

ท้ังน้ี บริษัทยังได้พัฒนาอาวุธปืนรุ่น K2 แบบ Carbine ซ่ึงมีความยาวลำากล้องไม่เกิน 20 น้ิว ซ่ึงใช้เป็น

อาวุธประจำากายสำาหรับกองกำาลังพิเศษของเกาหลีใต้อยู่ในปัจจุบัน โดยอาวุธปืนชนิดน้ีมีน้ำาหนักขณะท่ียังไม่ได้

ทำาการบรรจุกระสุนอยู่ท่ี 3.3 กิโลกรัมเท่าน้ัน

ทางบริษัท S&T Motiv ยังคงมีความมุ่งหมายในการร่วมทำาสัญญาสำาหรับการจัดหาอาวุธปืนเล็กยาว

รุ่นใหม่ให้กับทางกองทัพเกาหลีใต้ต่อไป ซ่ึงคาดการณ์ว่ากระบวนการผลิตข้ันต่อไปน้ันจะเกิดข้ึนในปี 2018 

และจะสามารถเข้าประจำาการได้ภายในปี 2021

S&T Motiv วางเป้าเป็นผู้จัดหาอาวุธปืน
รุ่นใหม่ล่าสุดให้กองทัพเกาหลีใต้
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L
egendary weapons manufacturer Colt is at D&S 2017 to support 
the Royal Thai Army, a long term traditional customer for the 
company’s traditional M4A1 carbine and M16A4 service rifles.

Colt also has a sustainment relationship with the Royal Thai 
Air Force where it is supplying M4 conversion kits for the Air 

Force’s old M16s. It has also supplied weapons to the Royal Thai Navy and 
the Royal Thai Police. The Malyasian armed forces are also a traditional Colt 
customer in the region.

“There is a backlog of demand in Thailand which we are now servicing,” 
said Lt Col. (Ret) Matthew Fehmel, director of international sales at Colt. 

“We are now introducing the M5 enhanced carbine into the region,” added 
Fehmel. “The carbine derives from an original specification developed for the 
Australian Defence Force (ADF) Special Operations Command (SOCOM).”

Features of the M5 include a redesigned lower receiver, ambidextrous 
controls, low profile gas block in a carbine length gas system and a free float 
modular rail system. The free float rail is designed to take any handling 
pressure away from the barrel.

According to Fehmel, Colt has an exclusive Foreign Military Sale (FMS) 
contract with the US government which could be applicable for sales to 
countries such as Indonesia. 

Colt’s representative in Thailand is RTL Equipment.

COLT SHOWS ADF SPEC 
M5 ENHANCED CARBINE

บริษัท Colt ผู้ผลิตอาวุธที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานได้เข้าร่วมในงาน  

D & S 2017 เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมของกองทัพบกไทยซ่ึงเป็นลูกค้า

รายเก่าแก่ของทางบริษัทสำาหรับปืนเล็กยาวรุ่น M4A1 แบบด้ังเดิมและ

รุ่น M16A4 

อีกท้ังทางบริษัท Colt ยังมีความสัมพันธ์ท่ีย่ังยืนกับทางกองทัพอากาศไทย

ด้วยการเป็นผู้จัดหาชุดอุปกรณ์เสริม M4 สำาหรับปืน M16 รุ่นเก่าของทางกองทัพ

อากาศ นอกจากน้ียังเป็นผู้ส่งมอบอาวุธให้กับทางกองทัพเรือไทยและสำานักงาน

ตำารวจแห่งชาติของประเทศไทยอีกด้วย นอกจากนี้ทางกองทัพมาเลเซียก็เป็น

ลูกค้ารายสำาคัญของบริษัท Colt ในภูมิภาคน้ีเช่นกัน

โดยพันโทนอกราชการ Matthew Fehmel ผู้อำานวยการฝ่ายขายระหว่างประเทศ

ของบริษัท Colt ได้กล่าวว่า “ขณะน้ีทางบริษัทอยู่ระหว่างการดำาเนินงานเพ่ือตอบ

สนองความต้องการท่ียังคงหลงเหลืออยู่ให้กับหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทย”

Fehmel ยังได้กล่าวเสริมอีกว่า “ขณะน้ีเรากำาลังนำาเสนอปืนเล็กยาวรุ่น  M5 

enhanced carbine ในภูมิภาคน้ี โดยปืนรุ่นน้ีถูกพัฒนาข้ึนตามข้อกำาหนดการผลิต

อาวุธปืนสำาหรับกองบัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษ (Special Operations 

Command - SOCOM) ซ่ึงเป็นหน่วยงานในสังกัดกองทัพออสเตรเลีย (Australian 

Defence Force - ADF)”

โดยคุณสมบัติเด่นของปืนเล็กยาวรุ่น M5 น้ัน ได้แก่ การออกแบบโครงลูกเล่ือน

ส่วนล่างใหม่ อุปกรณ์ควบคุมท่ีออกแบบให้ใช้งานสะดวกท้ังผู้ท่ีถนัดมือซ้ายและ

มือขวา อุปกรณ์ดักแก๊สซ่ึงเป็นแท่นศูนย์หน้าแบบแท่นเต้ีย และระบบรางติดต้ัง

อุปกรณ์เสริมแบบ free-float ซ่ึงถูกออกแบบมาเพ่ือลดแรงผลักจากตัวลำากล้อง

Fehmel ยังได้กล่าวถึงการท่ีบริษัท Colt ได้ลงนามในสัญญา Foreign Military 

Sale (FMS) ซ่ึงเป็นสัญญาท่ีอนุญาตให้ทางบริษัท Colt สามารถจำาหน่ายอาวุธปืน

ได้ในหลายประเทศ อย่างเช่น ประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น 

ท้ังน้ี ตัวแทนของบริษัท Colt ในประเทศไทยคือบริษัท RTL Equipment

บริษัท COLT จัดแสดงอาวุธปืน 
M5 ENHANCED CARBINE
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T
he China Shipbuilding and Offshore International Company 
(CSOC) is aiming to leverage on its latest success with the 
Royal Thai Navy, which signed a $393 million (THB 13.5 billion) 
contract to acquire a 2,550 tonne S26T diesel-electric submarine 
in May, to increase its market presence in the region.

The S26T is customised for the RTN though based on the latest Yuan-class 
submarine in service with the People’s Liberation Army Navy (PLAN). It 
measures 77.7m long, 8.6m wide and can operate at depths of up to 300m. 

Featuring air-independent propulsion (AIP) technology, the S26T can 
remain submerged for 20 days at a stretch without resupply, while endurance 
is greatly extended to 65 days when using mixed AIP and conventional diesel-
electric modes.

“Our submarine and package won over bids from other leading Western 
companies from countries such as Germany, Russia, and Sweden, which 
demonstrates the maturity of our design,” a CSOC official said.

The company has also unveiled a trio of designs that share similar 
technologies employed in the S26T, with these displacing 1,100 tonnes, 600 
tonnes, and 200 tonnes to address a wide range of requirements and budgets.

The 1,100 tonne submarine is 60m long with a submerged AIP range of 800 
nautical miles (nm), while the 600 tonne model is 50m long with a submerged 
range of 400nm. While these multirole designs have been optimised for high 
end naval operations such as anti-surface and anti-submarine warfare, the 
200 tonne, 30m long design is configured for covert missions with the ability 
to carry eight special forces operatives in addition to its six-person crew.

CHINA BUILDS ON S26T SUCCESS 
WITH NEW EXPORT SUBS

18

บริษัท China Shipbuilding and Offshore International Company (CSOC) 

ของจีนมีความมุ่งหมายท่ีจะทำาสัญญากับกองทัพเรือไทยหลังจากท่ีเคย

ประสบความสำาเร็จโดยมีการลงนามสัญญาซ้ือขายเรือดำาน้ำา S26T diesel-

electric น้ำาหนัก 2,550 ตัน ในมูลค่า 393 ล้านเหรียญดอลลาห์สหรัฐ หรือ 13,5000 

ล้านบาท โดยได้ทำาสัญญาเม่ือเดือนพฤษภาคม เพ่ือเพ่ิมความสามารถตลาดในภูมิภาคน้ี

เรือดำาน้ำา S26T ออกแบบข้ึนเฉพาะสำาหรับกองทัพเรือไทยโดยอิงมาจากเรือดำาน้ำา 

Yuan-class ท่ีใช้ปฏิบัติการในกองทัพเรือจีน ซ่ึงเรือดำาน้ำาน้ีมีขนาดความยาว 77.7 

เมตร ความกว้าง 8.6 เมตร และสามารถปฏิบัติได้ในความลึกถึง 300 เมตร 

ด้วยระบบเทคโนโลยี air-independent propulsion (AIP) เรือดำาน้ำา S26T จึง

สามารถปฏิบัติการอยู่ใต้น้ำาได้ถึง 20 วัน โดยไม่ต้องข้ึนมาบนผิวน้ำา ขณะท่ีสามารถ

ความอดทนสามารถยืดขยายได้ถึง 65 วันหากมีการใช้ AIP และระบบ diesel-electric

“เรือดำาน้ำาของพวกเราและระบบปฏิบัติการสามารถประมูลชนะบริษัทช้ันนำาจาก

ตะวันตก เช่น จากประเทศเยอรมันนี รัสเซีย และสวีเดน ท้ังน้ีจึงแสดงการเติบโตทาง

ด้านงานออกแบบ” เจ้าหน้าท่ีของ CSOC กล่าว

ท้ังน้ี บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลถึงการออกแบบเรือดำาน้ำา S26T ในลักษณะ 3 รูปแบบ 

คือ แบบ 1,100 ตัน 600  ตัน และ 200 ตัน ท้ังน้ี เพ่ือแก้ปัญหาความต้องการท่ีหลาก-

หลายและด้านงบประมาณ

เรือดาํนํ�าขนาดนํ�าหนกั 1,100 ตนัซ่ึงมีความยาว 60 เมตร สามารถปฏิบติัภารกิจอยู่

ใต้นํ�าได้ในระยะ 800 ไมลท์ะเล ขณะท่ีเรือขนาด 600 ตนัจะมีความยาว 50 เมตร และ

สามารถปฏิบติัภารกิจอยูใ่ต้นํ�าด้วยระยะ 400 ไมลท์ะเลดว้ยระบบ AIP ขณะท่ีการออก

แบบท่ีหลากหลายนี� เหมาะสาําหรับการปฏิบติัภารกิจขั�นสูงเช่น ปฏิบติัการณ์ต่อตา้น

เรือรบผวินํ�าและเรือดาํนํ�า ส่วนเรือดาํานํ�าขนาด 200 ตนั ความยาว 30 เมตร และออก

แบบเพ่ือปฏิบติัภารกิจด้วยความสามารถท่ีจะบรรทุกกองกาําลงัพิเศษและลกูเรือ 6 คน

จีนจะสร้างความสำาเร็จอีกครั้ง
ด้วยการส่งออกเรือดำาน้ำา S26T หลายขนาด
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R
ussian company Elvees Neotek has been showing for the first 
time at Defense & Security 2017 its Multispectral Computer 
Vision (MCV) technology that provides excellent detection 
capability in any environment. It is based on multi-source 
detection, including radar, thermal and video analytics on fixed 

and PTZ cameras enforced with various physical sensors such as fibre-optic 
cable to provide perimeter protection. 

Its Orwell hardware system comprises a radar unit with a range of up to 
3km, a detecting unit and any type of dry security sensor. The processing core 
consists of video analytics algorithms and data correction algorithms. The 
communications layer has extensive two-way integration capabilities, API/

ELVEES NEOTEK SCANS FOR 
REGIONAL RADAR PARTNER

Elvees Neotek screenshot.

SDK/Onvif streaming and GIS data sharing. 
The multiple sources are used for simultaneous detection, confirmation, 

identification and tracking of people, vehicles, boats, ships, trains and animals 
- even insect swarms.  Due to the filtration of irrelevant and false alarms, 
operators can concentrate on real alarms more efficiently.

The systems can work with legacy protection systems such as CCTV, and 
Elvees Neotek is looking for regional radar production companies to partner 
their systems with the Orwell ecosystem. 

The systems is being used at Moscow’s largest airport, Sheremetyevo 
International as well as for the protection of industrial complexes, power 
stations, hydroelectric dams, harbours and other vital infrastructure.

บริษัท ELVEES NEOTEK มองหาหุ้นส่วน REGIONAL RADAR

Elvees Neotek บริษัทผู้พัฒนาระบบตรวจจับสัญชาติรัสเซียได้เปิดตัวเทคโนโลยี 

Multispectral Computer Vision (MCV)  ที่มีความสามารถในการตรวจจับ 

อย่างยอดเย่ียมในทุกสภาพแวดล้อม โดยระบบน้ีอาศัยการทำางานของอุปกรณ์

ตรวจจับท่ีหลากหลาย รวมไปถึงอุปกรณ์เรดาร์ ระบบตรวจจับความร้อน และระบบ

วิเคราะห์ภาพเคล่ือนไหวสำาหรับกล้องวงจรปิดท่ัวไปและแบบท่ีสามารถปรับมุมมองได้ 

(Pan Tilt Zoom Camera) และยังสามารถควบคุมด้วยเซนเซอร์ทางกายภาพท่ีหลากหลาย 

เช่น ใยแก้วนำาแสงเพื่อจัดเตรียมระบบการป้องกันโดยรอบ โดยเทคโนโลยีนี้จะเปิดตัว

เป็นคร้ังแรกในงาน Defense & Security 2017 

Orwell hardware system ประกอบด้วยเรดาร์ท่ีมีพิสัยการทำางานสูงสุดถึง 3 กิโลเมตร 

ท้ังยังมีอุปกรณ์ตรวจจับและเซนเซอร์แบบ dry security ระบบประมวลผลกลางจะ 

ประกอบไปด้วยอัลกอริทึมสำาหรับวิเคราะห์วีดีโอและอัลกอริทึมสำาหรับการตรวจสอบ 

ข้อมูล ส่วนด้านการส่ือสารน้ันด้วย Communications Layer ซ่ึงมีระบบการบูรณาการ 

แบบสองทิศทางซ่ึงสามารถทำางานร่วมกับระบบการเรียกใช้โปรแกรม (API) ชุดพัฒนา

ซอฟแวร์ (SDK) Onvif streaming และระบบแบ่งปันข้อมูลแบบ GIS ได้อีกด้วย 

และด้วยข้อมูลจากอุปกรณ์ตรวจจับหลากหลายชนิดซ่ึงทำางานใช้งานพร้อมๆ กัน รวม

ถึงการยืนยัน การระบุอัตลักษณ์ รวมถึงการติดตามตัวบุคคล ยานพาหนะ เรือท้ังขนาดเล็ก 

และขนาดใหญ่ รถไฟ รวมท้ังสัตว์ หรือแม้กระท่ังฝูงแมลง ประกอบกับระบบคัดกรอง

ข้อมูลส่วนท่ีไม่เก่ียวข้องและการส่งสัญญานเตือนภัยท่ีอาจผิดพลาด (false alarm) ระบบ

ปฏิบัติการจึงสามารถจดจ่อไปยังสัญญานเตือนภัยสำาหรับเหตุการณ์เกิดข้ึนจริงได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

ระบบน้ียังสามารถทำางานร่วมกับระบบป้องกันภัยแบบด้ังเดิม เช่น CCTV และทาง

บริษัท Elvees Neotek กำาลังมองหาบริษัทผู้ผลิต Regional Radar เพ่ือร่วมกันใช้งาน

ระบบ Orwell ecosystem ของบริษัทให้เกิดประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

ท้ังน้ี ระบบน้ีถูกใช้งานในท่าอากาศยาน Sheremetyevo ซ่ึงเป็นท่าอากาศยานท่ีใหญ่

ท่ีสุดใน Moscow และใช้กับระบบป้องกันในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีความซับซ้อน 

อย่างเช่น โรงไฟฟ้า เข่ือนไฟฟ้าพลังน้ำา ท่าเรือ และโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ ท่ีสำาคัญ
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C
hemring Technology Solutions, a global 
provider of advanced Electronic Warfare 
(EW) and Counter-IED are well established 
in the Asia Pacific market place. The Thai 
Armed Forces already use Chemring’s 

C-EID equipment including recoilless disrupters and  
de-armers, and under vehicle scanners, and it is looking 
to grow the market in the region, particularly with police 
forces.

Arun Arumugam, Chemring regional director – Asia 
Pacific, told Show Daily that the company’s products 
are also being supplied to the police forces of Indonesia, 
Malaysian and Singapore. The latest customer in the 
region is the Vietnamese Defence Ministry, although 
China and Taiwan are both expanding markets. He 
added that there are future prospects in Cambodia and 
the Philippines if and when government clearances for 
the export of Chemring’s products are received. 

Aumugam also said that the C-IED market is changing 
with more remotely operated vehicles (ROV) being used. 
“We should enter into partnerships with new ROV 
manufacturers, both international and local, on which 
our equipment can be mounted.”

In the Land EW sector, Chemring’s Resolve system 
has been sold to 13 countries including Australia and 
Vietnam.

CHEMRING EYES 
ROV PARTNERSHIPS

THAI DTI SHOWCASES HADR PROJECT

T
hailand’s Defence Technology Institute (DTI) has 
been showcasing a new Humanitarian Assistand and 
Disaster Relief (HADR) project in order to support 
the Thai Ministry of Defence’s (MoD) preparations 
for humanitarian missions. The project combines 

some of the latest technogies in unmanned aerial vehicles, Mesh 
network communication and simulation. 

It takes advantages of unmanned aerial ISR assets flying with 
EO/IR sensors to provide 3D terrain mapping and modelling. It 
also carries a sophisticated set of critical mission communication 
relays to loiter over affected areas to create situation awareness 
for personnel on the ground and at the command post. The 

communication relay is an essential capability required during any disaster or emergency situation. 
The underlying rationale is to integrate relevant technologies in order to enhance the situation awareness and 

create a linkage between units supporting the operations. The project is in allignment with government's effort in 
speeding up relief operations and rehabilitation processes.

บริษัท Chemring Technology Solutions ซ่ึงเป็นบริษัทผู้ให้

บริการด้าน Electronic Warfare (EW) ระดับโลก และการ 

ต่อต้านระเบิดแสวงเคร่ือง (Counter-IED) มีฐานตลาดท่ีม่ันคง 

แล้วในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ท้ังน้ีกองทัพไทยได้ใช้บริการอุปกรณ์ C-IED 

ของบริษัท Chemring ซ่ึงรวมไปถึงตัวปล่อยสัญญานรบกวน (recoil-

less disrupters) และตัวปลดอาวุธ (de-armers) ระบบตรวจตราวัตถุ 

ต้องสงสัยใต้ท้องรถ  และและดูเหมือนว่าบริษัทกำาลังต้องการขยายตลาด

ธุรกิจในภูมิภาคน้ีโดยเฉพาะอย่าย่ิงกับกองกำาลังตำารวจ

Arun Arumugam ผู้อำานวยการระดับภูมิภาคในเขตเอเชียแปซิฟิก

กล่าวกับ Show Daily ว่า ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ถูกจัดส่งให้แก่กองกำาลัง 

ตำารวจของอินโดนีเซีย มาเลเซียและสิงคโปร์ และลูกค้ารายล่าสุดในเขต 

ภูมิภาคน้ีคือ กระทรวงกลาโหมของเวียดนาม ถึงแม้ว่าท้ังประเทศจีน

และไต้หวันกำาลังขยายตลาดอยู่เช่นกัน Arun Arumugam กล่าวเสริมว่า 

บริษัทมีความคาดหวังในอนาคตกับประเทศกัมพูชาและฟิลิปปินส์การ

ซ้ือสินค้าของบริษัท Chemring ได้รับการตอบรับจากรัฐบาล 

Aumugam  กล่าวว่า ตลาด C-IED กำาลังเปล่ียนไปเพราะการใช้ยาน

พาหนะแบบใช้ระบบการควบคุมระยะไกล (ROV) “พวกเราควรเข้า

ร่วมเป็นหุ้นส่วนกับผู้ผลิต ROV รายใหม่ท้ังระดับนานาชาติและระดับ

ท้องถ่ินท่ีอุปกรณ์ของพวกเราสามารถติดต้ังได้”

ในภาคส่วน Electronic Warfare ระบบการแก้ปัญหาของ Chemring 

ได้ถูกขายไปยัง 13 ประเทศซ่ึงรวมถึงออสเตรเลียและเวียดนาม

บริษัท CHEMRING 
กำ�ลังมองห�หุ้นส่วน ROV

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTI) ได้จัดแสดงโครงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (Humanitarian 

Assistance and Disaster Relief - HADR) เพ่ือสนับสนุนการเตรียมการสำาหรับภารกิจช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำาหรับ

กระทรวงกลาโหมของประเทศไทย โดยโครงการน้ีผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับรุ่นใหม่ล่าสุดเข้ากับ

ระบบการติดต่อส่ือสารผ่านเครือข่ายแบบ Mesh และระบบจำาลองเหตุการณ์ 

โครงการน้ีสามารถใช้ประโยชน์จากอากาศยานไร้คนขับซ่ึงติดต้ังอุปกรณ์หาข่าว ตรวจจับ และลาดตระเวน พร้อมท้ังเซนเซอร์

ตรวจจับระบบ electro-optical และ infrared เพ่ือสร้างแบบจำาลองและแผนท่ีแบบสามมิติ อีกท้ังยังสามารถติดต้ังชุดอุปกรณ์รีเลย์

ท่ีมีความซับซ้อนสำาหรับการติดต่อส่ือสารในสถานการณ์ฉุกเฉินเพ่ือใช้ในการประกาศเตือนภัยไปยังบุคคลและฐานบัญชาการได้ 

อีกด้วย รีเลย์สำาหรับการติดต่อส่ือสารลักษณะน้ีมีความสำาคัญเป็นอย่างมากสำาหรับเหตุภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน

อีกท้ังยังเป็นความจำาเป็นพ้ืนฐานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสำาหรับการบูรณาการเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องต่างๆ เพ่ือสนับสนุนระบบ

เตือนภัยและเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานต่างๆ ท่ีร่วมช่วยเหลือในปฏิบัติการ โดยโครงการน้ีเป็นความพยายามของรัฐบาลในการเพ่ิม

ความรวดเร็วให้กับหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีฟ้ืนฟูสภาพความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัย

DTI จัดแสดงเทคโนโลยีในโครงการ HADR
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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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 EXCELLENT SHOOTING COMFORT THANKS TO THE WELL-DESIGNED ERGONOMIC GRIP WITH DISTINCT CHECKERING

 FLAT AMBIDEXTROUS SLIDE STOP AND MAGAZINE CATCH

 NEW “DEGREE” OF RESISTANCE AGAINST CORROSION AND MECHANICAL DAMAGE

 ENHANCED FRONT AND REAR SERRATIONS FOR FAST AND RELIABLE HANDLING

calibre magazine 
capacity frame grips trigger sights

OVerall
length 

(mm)

barrel
length 

(mm)
height

(mm)
WiDth
(mm)

Weight
(g) safety featUres

9x19 15 (17) POLYMER – STRIKER FIRED 
DOUBLE ACTION

LUMINESCENT
OR TRITIUM 187 102 132 32,2 760 TRIGGER SAFETY; DROP SAFETY # 1 STRIKER BLOCK;

DROP SAFETY # 2 TRIGGER BAR SAFETY 

www.czub.cz info@czub.cz facebook.com/ceskazbrojovka.cz #czGuns 
www.insTaGram.com/czGuns/

CZ P-10 C
Visit Us at Defense & secUrity 2017
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