
Published By ASIAN MILITARY REVIEW
Monday, 18th November, 2019

DAY

1
SHOW DAILY

T
he Defence Technology Institute (DTI) is the primary defence 
research and development organisation under the supervision 
of the Ministry of Defence (MoD). It has actively built a strategic 
foundation in defence technologies and solutions to support 
armed forces and government agencies in military and civilian 

operations. 
In 2016 (B.E. 2559), the MoD announced an initiative for the development of 

the defence industry and for self-reliance and international marketing which 
eventually led to the Defence Technology Act 2019 (B.E. 2562). Furthermore, 
this Act authorised the DTI to promote and support government, private 
sector and academia as well as engage in partnerships with domestic 
and international commercial enterprises. It creates an environment that 
accelerates capabilities development under five target technologies which are: 
unmanned systems, simulation, rockets and missiles, vehicles and weapons, 
information and communication. At this year’s D&S we are showcasing a 
range of unmanned systems, simulation and vehicle technologies. 

In respect of vehicle technology, we are proud to display the BTR-3 CS 
which is the latest development of our 8x8 armoured vehicle family in the 
Command Staff variant. It is based on an all-terrain combat-proven BTR-3E1 
which is currently in service with the Royal Thai Army and the Royal Thai 
Navy. The vehicle is designed to serve as a mobile command centre integrated 
with a state-of-the-art digital secure communication suite and battlefield 
management system. The configuration enhances situation awareness and 
provides accurate information from sensor to shooter. The BTR-3 CS meets 
operational requirements and the military standard. 

In terms of unmanned systems, we have witnessed rapid growth in 
the deployment of unmanned vehicles in air, land, and sea domains in 
military combat and non-combat operations. We realised how essential 
unmanned systems would be from the beginning and we have been investing 
continuously in this area to become a national leader in unmanned system 
development. This year we bring two latest families of product from our 
unmanned technology portfolio to D&S. One is unmanned ground vehicle 
(UGV) and the other is unmanned aerial vehicles (UAV).

Unmanned Ground/Air Vehicles
For the UGV, our focus remains on man-portable modular robots while 
engaging in the development of larger unmanned ground systems. The man-
portable robot is locally designed and produced in collaboration between 
DTI, industries and academia for deployment in security operations. We use 
readily accessible commercial off-the-shelf (COTS) components and industrial 
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standard system architecture to minimise the complexity and system cost. We 
work closely with the operators throughout the development phase which 
give us a tremendous understanding of their operational requirements and 
allows us to better support them with integrated logistics during the life cycle 
of the system. 

In terms of larger UGVs, there have been a number of exercises in many 
countries over the introduction of UGVs in order to study and develop tactics 
for them in support and combat operation roles for the future battlefield. DTI’s 
technology analysts believe robots will become a major organic component in 
force structure for supporting soldiers in logistic and combat operations. DTI 
is in discussion with leading UGV developers to co-develop UGVs that meet 
armed forces requirements and enhance robotic technology in Thailand. 

For UAVs, DTI continues to build on our success in small tactical multi-
rotor and fixed wing platforms designated D-Eye01, D-Eye02 and D-Eye03. 
They have been developed based on past operationally proven models. The 
current range of UAVs cover tactical to operational theatres of operation with 
ranges between 2.5km to 80km. D-Eye02 has recently been certified by Royal 
Thai Army after undergoing test and evaluation. The other two platforms 
are still in the certification process. We have received constant interest for 
these systems since they can be quickly deployed to extend visual situation 
awareness in real time during reconnaissance and surveillance operations. 
The platforms share common system architectures with control station which 
is designed to be simple to operate. Many functions are automated. The UAVs 
are very popular among users. They are satisfied with the performance and 
logistic support that DTI provide. Being a national defence R&D organisation 
enable us to effectively support our customer in the field or at the depot. 
The systems are currently in service and we expect more orders to grow our 
backlog. 

In addition to the military equipment, one of DTI’s strong capabilities is 
in simulation and training. There are number of achievements where DTI has 
delivered turnkey simulation suites and graphical training solutions for the 
Royal Thai armed forces. This year in D&S 2019, DTI is proud to exhibit the 
latest version of its Tank Training Simulation. It is the training solution that 
enables tank drivers, commanders and weapons officers to accelerate their 
training in operating a generic main battle tank. The system is based on DTI’s 
proprietary simulation framework which is the foundation for DTI to develop 
a range of vehicle instruments and display simulations.

DTI is national defence research and development (R&D) organisation. 
We work with partners at every level across the industry supply chain - the 
primes, tiers and SMEs including academia - in alignment with our five target 
technologies. We engage with partners who understand the missions of DTI, 
the national objectives of defence industry development, self-reliance and 
the localised manufacturing concept. There are opportunities for potential 
partners to participate in Thailand’s defence industry. 

National Defence Sector Growth
Developing the national defence sector has been one of the most important 
on the government’s agenda. In the past the sector was fragmented. Since 
the establishment of the DTI, there are now laws, regulations, policies and 
initiatives in place to support and promote defence sector. The government 
is allocating resources in creating a favourable eco-system for business in 
defence and providing tax incentives for innovation and infrastructure 
benefits in the Eastern Economic Corridor (EEC).

Two sectors that will grow rapidly are vehicles and unmanned systems. The 
military vehicle growth has benefited from Thailand being one of the global 
hubs for the automotive industry. Our industry capitalises on the experience 
and skill in precision engineering that has been accumulated over the years 
through original equipment manufacture (OEM). They operate under strict 
quality control and adhere to the highest standard. They effectively utilise 
part of their operation in manufacturing civilian vehicles into the production 
of military vehicle. There are companies who have successfully established 
firm footprints in the international market and have already achieved major 
international export. 

The growth in the unmanned sector is the benefit of global expansion in 
both civilian and military applications coupled by the publicly accessibility of 
sub-system technologies. We are tracking two directions of development. One 
is the development in unmanned platforms or hardware and the other is the 
development in services especially in data analytics. In unmanned ground 
vehicle (UGV) we expect a moderate growth in line with the expansion of 
innovative applications. In contrast there is a rapid growth in UAVs for the 
civilian market in sectors such as agriculture, 3D mapping, construction 
as well as providing advanced sensors for military market. There are a 
number of local start-ups, SMEs and large companies in unmanned sector. 
The government of Thailand has tasked national agencies including DTI 
to nurture them to transit their concepts into prototypes and eventually 
commercial products.

The UAV community in Thailand is constantly evolving with the support 
from aviation the regulatory agency or CAAT in helping the industry moving 
forward while DTI played a role in establishing the first CAAT certified UAS 
operator training centre in the country. 

The defence industry eco-system has a characteristic of constant 
advancement in technology and doctrine within a dynamic strategic 
environment. Over time, the DTI has become more robust and agile in 
providing the armed forces with traditional as well as turnkey defence 
technologies and solutions for current requirements and future challenges. 
DTI harnesses existing technologies and a skilled workforce to meet these 
challenges while we must continuously improve and innovate in order to 
avoid a surprise from disruptive technology. The DTI is positioned at the 
heart of this eco-system which is trusted by the Royal Thai Armed Forces.

The Defense Technology Institute (DTI) test of the 
D-Eyes Mark I Mini UAV (Unmanned Aerial Vehicle) 
on 5 April 2019.
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M
odern conditions for providing state security and fighting 
international terrorism dictate new rules and requirements 
for technical equipment and gear of security forces. One 
of them urges to have mobile, well protected and effective 
fast-response troops. If experience is any pointer, such 

units also need to have a certain number of wheeled armoured vehicles. It is 
them that can ensure fast movement of units in the area of counter-terrorist 
operations without compromising safety of the personnel.

One of such vehicles, which has already proven to be an asset in various 
counter-terrorist operations in a number of regions, is the Tigr. The vehicle 
is already in the inventory of security forces of 16 countries. Designers and 
engineers with the Military Industrial Company (MIC) have developed a 
whole range of the Tigr family, suitable for various missions. The enterprise 
brought a mock-up of one of its numerous Tigr derivatives, namely SBM VPK-
233136 Tigr special purpose right-hand drive armoured vehicle, to Defense & 
Security 2019 and set it up at Stand Z-29. Apart from this, the company has 
brought material on other members of the family, as well as complete data 
on the BTR-80 and BTR-82-family armoured personnel carriers. The booth 
also offers information about some of its latest designs, namely VPK-Ural. 
SBM VPK-233136 Tigr special purpose armoured vehicle is equipped with the 
multi-fuel, in-line YaMZ-5347-10 turbodiesel. The engine develops 215hp and 
has a maximum torque of 735Nm.

Given the great interest in the Tigr armored vehicles of the potential 
customers from the lefthand traffic countries, a right-hand drive variant of 
the SBM VPK-233136 Tigr armored vehicle was produced. Having passed all 
required tests, the derivative went into mass production. 

The VPK-233136 Tigr special-purpose armored vehicle is designed to carry 
personnel, various goods on public roads and in rough terrain, protect the crew 
and personnel from firearms, ammunition fragments and explosive devices, 
suitable to perform the role of a transport and operational vehicle in counter-
terrorism and riot control operations. In addition, the vehicle can be used to 
mount special tools and equipment. It has a protected single-compartment 
threedoor armoured hull to shield the crew and troopers in accordance with 
the Level 2 requirements of STANAG 4569. All hull and door windows, made 
from bulletproof glass, boast the same ballistic protection class, feature firing 
ports closed by armoured shutters for shooting individual weapons from 
inside the vehicle. The number of seats in the SBM Tigr cabin varies from 
four to ten, driver’s seat included, depending on the seat type, additional 
equipment deployed inside and other requirements of the customer.

ARMOURED 
VEHICLES FOR 
SECURITY AND 

ANTI-TERRORIST 
OPERATIONS

Alexander Krasovitsky, CEO, Military Industrial Company LLC

ยานเกราะเพื่อภารกิจด้าน
ความมั่นคงและต่อต้านการ

ก่อการร้าย

ด้วยเงื่อนไขของการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของรัฐและการต่อสู้กับภัย

ก่อการร้ายสากลยุคใหม่นั้นส่งผลให้กองกำาลังรักษาความปลอดภัยต้อง

ตระหนักถึงยุทธวิธีใหม่ ๆ รวมถึงยุทธภัณฑ์ทางเทคนิคใหม่ ๆ ด้วยเช่นกัน ซึ่ง

หนึ่งในน้ันก็คือความต้องการกำาลังพลเคลื่อนที่เร็วซึ่งมีประสิทธิภาพด้านการ

ป้องกันและเป็นกำาลังพลที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ด้วย

ประสบการณ์ที่ผ่านมาบอกเราว่ากำาลังพลดังกล่าวยังต้องการยานเกราะล้อยางอีกจำานวนมาก 

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าขีดความสามารถในการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วของกำาลังพลในภารกิจการ

ต่อต้านการก่อการร้ายจะไม่เป็นการลดระดับความปลอดภัยของกำาลังพล

หน่ึงในยานพาหนะท่ีได้รับการพิสูจน์จนได้เป็นส่วนหนึ่งในภารกิจการต่อต้านการ

ก่อการร้ายในหลายภูมิภาคนั่นก็คือยานเกราะตระกูล Tigr ซึ่งปัจจุบันประจำาการอยู่ในกอง

กำาลังรักษาความปลอดภัยของ 16 ประเทศ นักออกแบบและวิศวกรของ Military Industrial 

Company (MIC) ได้พัฒนายานเกราะตระกูล Tigr ให้เหมาะสมสำาหรับภารกิจที่หลากหลาย

ยิ่งขึ้น ในการนี้ทางบริษัทได้นำาตัวจำาลองของยานเกราะ Tigr รุ่น SBM VPK-233136 ซึ่ง

เป็นยานเกราะแบบพวงมาลัยขวามาจัดแสดงในงาน Defense & Security 2019 ที่บูธ Z-29 

นอกจากนี้ ทางบริษัทยังได้เตรียมนำาเสนอข้อมูลอื่น ๆ ของยานเกราะแบบอื่น ๆ ของบริษัทอีก

ด้วย เช่น ข้อมูลทั้งหมดของยานเกราะลำาเลียงพลในตระกูล BTR-80 และ BTR-82 และยังมี

ข้อมูลบางส่วนของรถบรรทุกหุ้มเกราะเอนกประสงค์รุ่นล่าสุด VPK-Ural และ SBM VPK-

233136 Tigr รถบรรทุกหุ้มเกราะเอนกประสงค์สำาหรับภารกิจพิเศษที่ติดตั้งเครื่องยนต์แบบ 

Multi-fuel ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ในสายการผลิต YaMZ-5347-10 Turbo Diesel ซึ่งสามารถให้

กำาลังได้ถึง 215 แรงม้าและให้แรงบิดสูงสุดที่ 735 นิวตันเมตร

ความสนใจจากลูกค้าที่มีศักยภาพจากกลุ่มประเทศที่ขับรถชิดซ้ายส่งผลให้มีการผลิตรถ

บรรทุกหุ้มเกราะเอนกประสงค์พวงมาลัยขวารุ่น SBM VPK-233136 Tigr เป็นจำานวนมาก

และหลังจากผ่านการทดสอบแล้ว รุ่นพวงมาลัยขวาจึงเข้าสู่สายการผลิตจำานวนมากเป็นที่

เรียบร้อยแล้ว

รถบรรทุกหุ้มเกราะเอนกประสงค์รุ่น VPK-233136 Tigr นี้ได้รับออกแบบให้ลำาเลียง

กำาลังพลและยุทธภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งบนถนนสาธารณะและในภูมิประเทศที่ยากลำาบาก สามารถ

ปกป้องพลขับและกำาลังพลทั้งจากอาวุธปืนและอันตรายจากระเบิด เหมาะสำาหรับปฏิบัติ

การขนส่งในภารกิจการต่อต้านการก่อการร้ายและการควบคุมฝูงชน ทั้งยังสามารถติดตั้ง

ยุทธภัณฑ์พิเศษเพิ่มเติมได้มากมาย รถรุ่นนี้เป็นรถแบบตอนเดียวสามประตู ติดตั้งเกราะ

ที่ตัวถังเพื่อปกป้องพลขับและกำาลังพลตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยระดับ 2 ของ 

STANAG 4569 ตัวถังของรถทั้งหมดรวมถึงประตูและหน้าต่างทำาจากกระจกกันกระสุน

ซึ่งมีคุณสมบัติในการป้องกันเท่าเทียมกันกับตัวถังรถ นอกจากนี้ยังมีช่องยิงจากภายในตัว

รถที่สามารถเปิด - ปิดได้ด้วยแผ่นเกราะกันกระสุน สำาหรับจำานวนที่นั่งของ SBM Tigr นั้น

สามารถติดตั้งได้ตั้งแต่ 4 จนถึง 10 ที่นั่งรวมที่นั่งพลขับโดยขึ้นอยู่กับประเภทของที่นั่งและ

อุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งภายในและความต้องการเพิ่มเติมของลูกค้า

Alexander Krasovitsky ประธานกรรมการบริหารบริษัทอุตสาหกรรมทหาร LLC
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Short Range Portable Grenade Launcher 
System “Nashshab”, equipped with two kinds 
of grenades: Anti-Tank and Thermobaric, 
with day/night sighting system and Laser 
Range Finder, has the ability to defeat modern 
heavy-armored tanks equipped with Explosive 
Reactive Armor (ERA), soft-skinned vehicles, 
fortifications and bunkers

JADARA EQUIPMENT & DEFENCE SYSTEMS CO.
is a Jordanian company engaged in designing 

and manufacturing of different military 
equipment

JADARA EQUIPMENT & DEFENCE SYSTEMS CO.

เครื่องยิงจรวดพิสัยใกล้แบบพกพา “Nashshab” สามารถ

ใช้งานร่วมกับจรวดได้ทั้งแบบต่อต้านรถถังและระเบิดเชื้อ

เพลิงอากาศ พร้อมด้วยระบบสนับสนุนการมองเห็นทั้งกลาง

วัน/กลางคืน และอุปกรณ์วัดระยะโดยใช้เลเซอร์ มีขีดความ

สามารถในการพิฆาตรถถังหุ้มเกราะหนักที่ทันสมัยแม้ติด

ตั้งเกราะปฏิกริยาแรงระเบิด (Explosive Reactive Armor : 

ERA) ยานพาหนะที่ไม่ได้หุ้มเกราะ ป้อมปราการ และที่กำาบัง

ระบบขีปนาวุธนำาวิถีต่อต้านรถถังพิสัยกลาง Jadara Terminator 

ออกแบบมาเพื่อพิฆาตรถถังหุ้มเกราะหนักที่ทันสมัยแม้ติดตั้ง

เกราะปฏิกริยาแรงระเบิด ยานพาหนะที่ไม่ได้หุ้มเกราะ ป้อม

ปราการ และที่กำาบัง พิสัยการยิงอยู่ในระยะไม่เกิน 2.5 ก.ม. 

ระบบนี้สามารถใช้งานร่วมกับหัวรบทั้งแบบต่อต้านรถถังและ

แบบระเบิดแรงสูงแตกสะเก็ด พร้อมทั้งติดตั้งระบบสนับสนุน

การมองเห็นทั้งกลางวัน/กลางคืนที่ทันสมัยและกล้องตรวจจับ

คลื่นความร้อน

ระบบควบคุมการยิงขีปนาวุธระยะไกลแบบเคลื่อนย้ายได้ 

“QUAD Jadara-TERMINATOR” พร้อมด้วยระบบนำาวิถี

ด้วยเลเซอร์จำานวน 4 ชุด ปืนกลขนาด 7.62 ม.ม. พิสัยการยิง

ไกลถึง 2.5 ก.ม.

ระบบควบคุมระยะไกลเอนกประสงค์ “QUAD” หลากหลาย

รูปแบบ ซึ่งมีพื้นฐานมาจากเครื่องยิงจรวด Nashshab จำานวน 

4 ชุด พร้อมติดตั้งระบบสนับสนุนการมองเห็นทั้งกลางวัน/

กลางคืน และอุปกรณ์วัดระยะโดยใช้เลเซอร์ สามารถเลือก

ใช้ได้ทั้งแบบติดตั้งบนพื้นและบนยานพาหนะ

P.O. Box (2100), Amman 11181, Jordan
+962 (6) 401 66 44
+962 (6) 401 64 02
info@jadara.jo
www.jadara.jo

Please, visit our booth # W21

Medium Range Anti-Tank Guided Missile 
System ATGM “Jadara Terminator” – 
intended to defeat modern heavy-armored 
tanks equipped with Explosive Reactive Armor 
(ERA), soft-skinned vehicles, fortifications and 
bunkers at a distance up to 2.5km.
 The system uses two kinds of missiles: 
Anti-Tank missile and High Explosive, 
Fragmentation missile. The system is equipped 
with a modern day/night sighting system and 
thermal imager

Mobile Complex of Remotely controlled 
Weapon system “QUAD Jadara-TERMINATOR” 
equipped with four laser guided missile 
systems, 7.62 mm machine gun. The firing 
distance is up to 2.5 km

Different variants of a Multipurpose  
Remote-Controlled Systems “QUAD” based on 
four grenade launchers Nashshab”, equipped 
with day/night sighting system and laser range 
finder. Available in two variants: on ground 
and on vehicle

MANUFACTURER OF:

บริษัทชั้นนำาสัญชาติจอร์แดนซึ่งเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและผลิตอาวุธ
ยุทโธปกรณ์มากมาย

โดยเป็นผู้ผลิตยุทโธปกรณ์ ได้แก่:
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D
rone uses have expanded dramatically in recent years and it is 
expected that by 2020 more than 100 million drones will roam 
our skies. As they become more common in our daily life, drones 
also become potential menaces, when used by criminals and 
terrorists. So far, lethal use of drones was limited to the combat 

zones in Iraq, Syria and Afghanistan, but security forces around the world are 
certain that future drones’ lethal use will not be limited to warzones.

Drone Guard from Elta Systems, part of Israel Aerospace Industries, uses 
multilayered effects to detect and identify target threats. The most basic effectors 
are electronic emitters which jam and disrupt the drone’s control and navigation 
channels, following different protocols that can ‘fend off’ the drone from the 
guarded premises or bring it down safely using cyber ‘takeover’ methods. Elta’s 
effector portfolio may also include options for electronic warfare (EW) and ‘hard 
kill’ measures, to defeat existing and evolving threats in a variety of environments.

Drone Guard’s agility and adaptability is reliant on effective, advanced, 
software defined radar and sensors, which allows the system the range and 
accuracy necessary for quick reaction. The EO sensors track and point while 
the integral COMINT package automatically classifies targets and reduces false 
alarms. Software defined jammers enable users to tailor jamming against a specific 
target or swarms or employ ‘takeover’ protocols that adapt to evolving threats 
and scenarios. All these systems are controlled through a common interface that 
integrates all functions to simplify the operator’s mission. 

Drone Guard is tailored to address a wide range of applications, from 
relatively simple deployments to the most complex. The system is designed to 
counter present and evolving threats and endure the most challenging operating 
environments.

Offering a sophisticated and agile C-UAS capability, Drone Guard is well 
positioned to secure civilians and military forces against the growing menace of 
drones.

ELTA’S DRONE 
GUARD FACES 
UAV THREATS

การใช้งานอากาศยานไร้คนขับนั้นขยายวงกว้างออกไปอย่างรวดเร็วมากในช่วงปี

ที่ผ่านมา โดยคาดการณ์กันว่าในปี 2020 นั้นจะมีการใช้งานอากาศยานไร้คนขับ

มากกว่า 100 ล้านเครื่องบนท้องฟ้า แต่ทว่ายิ่งผู้คนคุ้นชินกับการใช้งานอุปกรณ์นี้

ในชีวิตประจำาวันเท่าไหร่ มันก็อาจจะกลายเป็นภัยคุกคามได้เช่นกันเมื่อถูกนำาไป

ใช้งานโดยอาชญากรหรือผู้ก่อการร้าย ในปัจจุบันนี้การใช้งานอากาศยานไร้คนขับเพื่อจู่โจม

นั้นยังถูกจำากัดอยู่ในสนามรบของประเทศอิรัก ซีเรีย และอัฟกานิสถานเท่านั้น แต่หน่วยงาน

ด้านความมั่นคงทั่วโลกต่างก็ตระหนักถึงภัยที่เกิดจากอากาศยานไร้คนขับในอนาคตซึ่งไม่

อาจจำากัดอยู่แต่ในเขตการสู้รบอย่างแน่นอน

ทั้งนี้ อุปกรณ์ป้องกันภัยจากอากาศยานไร้คนขับ Drone Guard จากบริษัท Elta Systems 

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์การอุตสาหกรรมการบินอิสราเอล (IAI) นั้น ใช้งานชุดอุปกรณ์ (Ef-

fects) จำานวนมากสำาหรับตรวจจับและระบุตัวตนของภัยคุกคามที่เป็นเป้าหมาย โดยอุปกรณ์

ที่เป็นพื้นฐานที่สุดได้แก่ อุปกรณ์ปล่อยสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic emitter) ซึ่งมี

ประสิทธิภาพในการรบกวนหรือทำาลายระบบการนำาทางและควบคุมของอากาศยานไร้คน

ขับ มากกว่านั้นด้วยวิธีการใช้งานขั้นสูง อุปกรณ์นี้ยังสามารถ ‘ขจัด’ ระบบป้องกันภัยของ

อากาศยานไร้คนขับ รวมถึงบังคับให้อากาศยานไร้คนขับลงจอดได้อย่างปลอดภัยด้วยวิธีการ 

‘เข้ายึด’ ทางไซเบอร์อีกด้วย

อุปกรณ์ต่าง ๆ ของบริษัท Elta นั้นยังรวมถึงตัวเลือกสำาหรับสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 

(EW) และ ตัวเลือกสำาหรับโจมตี ‘Hard Kill’ ซึ่งมีความสามารถในการเอาชนะภัยคุมคามที่

มีอยู่และที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตภายใต้สภาวะแวดล้อมที่หลากหลายอย่างในปัจจุบัน

ความคล่องตัวและความสามารถในการปรับตัวของ Drone Guard มาจากการพึ่งพา

ระบบเรดาร์และอุปกรณ์ตรวจจับที่มีประสิทธิภาพ ล้ำาสมัย และซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่าย โดย

ทั้งหมดน้ีมีความสำาคัญสำาหรับการโต้ตอบที่รวดเร็วแม้ในการปฏิบัติการที่มีระยะไกลและ

ต้องการความแม่นยำาสูง นอกจากนั้น อุปกรณ์ตรวจจับแบบ EO ซึ่งสามารถตามรอยและชี้

เป้า ทั้งยังทำางานร่วมกับชุดอุปกรณ์หาข่าวกรอง COMINT ซึ่งสามารถระบุเป้าหมายโดย

อัตโนมัติและจำากัดการเตือนภัยที่ผิดพลาดให้น้อยที่สุด ซอฟต์แวร์สำาหรับใช้ในงานรบกวน

สัญญาณ (Jammer) นั้นได้รับการออกแบบให้ปรับแต่งได้ตามความต้องการ ทั้งการใช้งาน

กับเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงหรือเป้าหมายจำานวนมาก รวมทั้งการใช้งานระบบ ‘เข้ายึด’ 

ซึ่งสามารถปรับตัวให้ใช้งานกับภัยคุกคามแบบใหม่หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้ระบบ

ทั้งหมดข้างต้นสามารถควบคุมผ่านแผงควบคุมแบบธรรมดาซึ่งออกแบบให้สามารถใช้งาน

อุปกรณ์ร่วมกันได้อย่างง่ายดายเพื่อลดความยุ่งยากในการปฏิบัติภารกิจ

Drone Guard นั้นเป็นอุปกรณ์ที่สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งาน

ที่หลากหลาย ตั้งแต่การใช้งานที่ค่อนข้างง่ายไปจนถึงการใช้งานที่ซับซ้อนที่สุด โดยระบบ

ได้รับการออกแบบมาเพื่อรับมือภยันตรายที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและ

ทนทานต่อสภาะแวดล้อมที่ท้าทายที่สุดได้เป็นอย่างดี

ในการนำาเสนอขีดความสามารถในการต่อต้านภัยจากอากาศยานไร้คนขับที่มีความทัน

สมัยและคล่องตัว อุปกรณ์ป้องกันภัยจากอากาศยานไร้คนขับ Drone Guard นี้เป็นยุทธภัณฑ์

ที่มีความเหมาะสมสำาหรับการรักษาความปลอดภัยให้กับพลเรือนและกองกำาลังทางทหารใน

การต่อสู้กับภยันตรายจากอากาศยานไร้คนขับที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน

รับมือภัยคุกคามจากอากาศยานไร้คนขับด้วย 
Drone Guard จากบริษัท Elta
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เศรษฐกิจเอเชียที่กำาลัง
เติบโต ความเร่งด่วน
สำาหรับภาคอุตสาหกรรม
ของสหราชอาณาจักร 

กรมการค้าระหว่างประเทศ (DIT) หน่วยบัญชาการความมั่นคงและกลาโหมแห่งสห
ราชอาณาจักร เป็นหน่วยงานที่สำาคัญต่อมิติในระดับรัฐบาลต่อรัฐบาล (G-to-G) 
ในการจัดรายการส่งเสริมด้านการตลาดของบริษัทในกลุ่มที่ส่งออกอุปกรณ์ความ
มั่นคงและกลาโหม ในงาน D&S 2019 ที่ประเทศไทย นาย Alexis Hammer ผู้

อำานวยการ DSO ประจำาภูมิภาคอเมริกาและเอเชียแปซิฟิกบอกกับ AMR›s Show Daily ว่า
จุดสนใจหลักของ DSO ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็คือการช่วยส่งเสริมและประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสินค้ายุทธภัณฑ์และขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมของอังกฤษ

“เอเชียยังคงเป็นตลาดที่มีความสำาคัญสำาหรับสหราชอาณาจักร จากการเติบโตด้าน
เศรษฐกิจทำาให้มีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ประเทศในภูมิภาคนี้ต่างกระตือรือร้นที่จะพัฒนาบริษัท
ของพวกเขาด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเป็นพันธมิตรทางอุตสาหกรรม”

นอกจากนี้ยังกล่าวเสริมว่าแม้จะมีอัตราการแข่งขันสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสหรัฐ 
อเมริกา แต่สหราชอาณาจักรก็ยังคงมีโอกาสในภาคการเดินเรือ ทางอากาศและภาคพื้น
ดิน ภาคการเงินสำาหรับการส่งออกก็เป็นอีกมิติที่สำาคัญในการเสนอระดับราคาที่ต่ำาสำาหรับ
การซื้อยุทโธปกรณ์ การรักษาความปลอดภัยเป็นส่วนสำาคัญที่หลายประเทศต่างก็ต้องการ
อุปกรณ์สำาหรับปกป้องสนามบิน ท่าเรือ และโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติที่สำาคัญ นอกจาก
นี้ยุทธภัณฑ์เกี่ยวกับไซเบอร์ก็ยังเป็นอีกภาคส่วนที่กำาลังเติบโต ซึ่งสหราชอาณาจักรเองก็
พร้อมที่จะเสนอทางเลือกเป็นประโยชน์หลังจากการเผชิญความท้าทายจากผู้ก่อการร้ายมา
เป็นเวลาหลายปีเช่นกัน

Alexis Hammer ยอมรับว่าประเทศไทยเป็ศูนย์กลางและจุดเชื่อมต่อทางธุรกิจที่สำาคัญ
ของสหราชอาณาจักร คนไทยมีความกระตือรือร้น และประเทศไทยเองก็มีความพร้อม
สำาหรับโอกาสใหม่ๆ  อีกทั้งสหราชอาณาจักรก็มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับประเทศไทย
โดยเฉพาะในภาคการเดินเรือ โดยเรือลาดตระเวนนอกชายฝั่งชั้น RN (RN River-class) ที่
ได้รับการดัดแปลงจำานวน 2 ลำาได้ถูกสร้างขึ้นสำาหรับกองทัพเรือไทยภายใต้ลิขสิทธิ์ของ
บริษัท ท่าเรือกรุงเทพ ด้วยความช่วยเหลือในการออกแบบ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการ
สนับสนุนจากบริษัท BAE Systems เรือลำาที่ 2 ได้ถูกนำาไปใช้งานในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้

 “สำาหรับตลาดอื่น ๆ ในภูมิภาคนี้ แม้ว่ามาเลเซียจะลดงบประมาณลง แต่เราก็ยังไม่ถอน
ตัว โดยสหราชอาณาจักรจะยังคงรักษาความเป็นหุ้นส่วนที่ยั่งยืนกับประเทศนี้เอาไว้ ทางด้าน
สิงคโปร์ก็ยังคงเป็นตลาดที่ท้าทาย ด้วยนโยบายทางด้านเทคโนโลยีและการจัดซื้อที่ชัดเจน 
โดยพวกเขายังคำานึงถึงการกำากับดูแลกิจการของเรารวมถึงมาตรฐานทางธุรกิจระดับสูง
ด้วย”

Hammer กล่าวว่าสหราชอาณาจักรยังคงรักษาความเป็นหุ้นส่วนระยะยาวกับญี่ปุ่น และ 
“เวียดนามเป็นตลาดเกิดใหม่ ในขณะที่เรามุ่งเน้นไปที่อินโดนีเซียด้วยภารกิจการค้าของ
สหราชอาณาจักรผ่านการปรับให้เหมาะสมกับคู่ค้า โดยร่วมกับบริษัทในกลุ่ม PT ซึ่งเป็น
บริษัทสัญชาติอินโดนีเซียที่ได้รับการลงทุนจากต่างประเทศ” บริษัท Thales และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านอิเล็กทรอนิกส์บริษัท PT Len ของอินโดนีเซียได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความ
เข้าใจ (MOU) เพื่อขยายความร่วมมือด้านเรดาร์สำาหรับทหารอินโดนีเซียผ่านการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญในบริหารจัดการและส่งกำาลังบำารุง
อุปกรณ์เกี่ยวกับเรดาร์ด้วยตนเอง

จากคำาให้สัมภาษณ์ของ Alexis Hammer ประเทศออสเตรเลียยังคงเป็นหนึ่งในตลาดที่
สำาคัญที่สุดของสหราชอาณาจักร โดยอ้างอิงจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของโครงการผลิต
เรือรบชั้นฟริเกต Hunter แบบ Type 26 ออกแบบเฉพาะสำาหรับของกองทัพเรือออสเตรเลีย
โดยบริษัท BAE Systems นอกจากนี้ Hammer ยังมองเห็นโอกาสในการร่วมมือกันระหว่าง
สหราชอาณาจักรและกองทัพออสเตรเลีย ในการพัฒนาโครงการยานเกราะลำาเลียงพล (APC) 
8x8 อีกด้วย

Hammer ยังคาดหวังว่าจะเพิ่มยอดการส่งออกเรือแบบ Type 31e ได้ในทุกตลาดทั่วทั้ง
ภูมิภาค ด้วยการดันกลยุทธ์ด้านราคาเริ่มต้นที่ไม่แพงนัก ความสามารถในการปรับเปลี่ยน
แบบแยกส่วน (Modular) รวมถึงการออกแบบก่อสร้างที่มีความยืดหยุ่น นอกจากนี้ยังรวม
ถึงการขายแบบรวมทุกระบบ (Whole sales) ทั้งการออกแบบระบบ ยุทโธปกรณ์ การส่งกำาลัง
บำารุง และการฝึกอบรมด้วย

Alexis Hammer สรุปว่าทุกประเทศในภูมิภาคนี้กำาลังมองหามากกว่าเพียงแค่การซื้อ
อุปกรณ์แต่พวกเขากำาลังมองหาแพคเกจการดูแลระยะยาว ซึ่งหมายรวมตั้งแต่การฝึกอบรม 
ระบบการซ่อมบำารุง (Maintenance Repair and Operating supplies: MRO) ความสามารถ
ในการอัพเกรดระบบภายในอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับความสำาคัญของการถ่ายทอด
เทคโนโลยี และข้อเสนอด้านการเงิน โดยสำาหรับสหราชอาณาจักรแล้ว หากมีการซื้อเพิ่มขึ้น
ตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไปผู้ซื้อยังสามารถเจรจาเรื่องการเงินได้อีกด้วย ท้ายที่สุดนาย Alexis 
Hammer มั่นใจว่าแม้ในภาคการตลาดของภูมิภาคเอเชียจะมีการแข่งขันสูง แต่สหราช
อาณาจักรก็จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของภูมิภาคนี้ได้อย่างแน่นอน

T
he UK Defence and Security Organisation (DSO) within 
Department for International Trade (DIT), which provides the 
essential Government-to-Government dimension to company-
led marketing campaigns in the export of Defence and Security 
equipment, will be active at Defence & Security Thailand. DSO 

regional director for the Americas and Asia Pacific, Alexis Hammer told 
AMR’s Show Daily that the DSO’s main focus in the Asia Pacific region is to 
promote British industries and their defence products and capabilities.

“Asia is still a priority market for the UK with growing economies resulting 
in some increase in spending. Countries in the region are keen to up-skill their 
companies with technology transfer and industrial partnerships.”

He added that although competition is still strong, from the United states 
in particular, the UK is identifying opportunities across the maritime, air and 
lands sectors. Export finance is an important dimension to offer money at low 
rates for equipment purchase. Security is an important area as countries wish 
to protect their airports, ports and critical national infrastructure and cyber is 
also a growing sector of which UK has an important offer to make based on 
many years of counter terrorist challenges. 

Alexis Hammer recognises that Thailand is a major business hub and a 
centre for the UK. The Thais are full of vigour and enthusiasm and Thailand 
is ripe for opportunity. The UK has had a long and strong relationship with 
Thailand especially in the naval sector. Two modified RN River-class offshore 
patrol vessels have been built for the Royal Thai Navy under license by 
the Bangkok Dock Company the but with design, technology transfer and 
support provided by BAE Systems, the second of which was launched in 
August this year. 

“Regarding other markets in the region, although Malaysia has cut its 
budgets, we have not withdrawn and the UK will maintain an enduring 
partnership with the country.  Singapore remains a challenging market 
with their approach to technology and robust procurement policies.  They 
recognise our governance and high business standards.” 

Hammer said that the UK also maintains long term partnerships with 
Japan. “Vietnam is an emerging market while we are focussing on Indonesia 
with tailored UK trade missions and engaging with the PTs, which are 
Indonesian companies that receive investments from abroad.” Thales and 
Indonesian electronics specialist PT Len have recently signed a memorandum 
of understanding (MOU) to expand collaboration on radars for the Indonesian 
military via technology transfers and training to develop local expertise in 
radar management and maintenance.

According the Alexis Hammer, Australia remains one of the most important 
markets for the UK. Citing the continued development of BAE Systems’ Type 
26 design for the Royal Australian Navy’s Hunter-class frigate programme, 
Hammer can see that there could be synergy with the UK and Australian 
Army’s 8x8 Boxer armoured personnel carrier (APC) programmes.    

Hammer is also expecting Industry to make a compelling case for Type 
31e export sales in all markets in the region with its low initial cost, modular 
adaptability and flexible construction of the design. This includes the design, 
systems, equipment, support and training, as well as “whole” ship sales.

Alexis Hammer concluded that all the countries in the region are looking 
for more than just the purchase of a platform, they are seeking a package of 
through life support that includes training and MRO, and the provisions of 
upgraded sub systems as well as the all important items of technology transfer 
and finance. If there is 30 percent or more of UK content in any acquisition, 
a financial package can be negotiated. In a very competitive market sector, 
Alexis Hammer is confident that the UK has much to offer the region.

Interview with Alexis Hammer, UK Defence and 
Security Organisation (DSO) regional director 

for the Americas and Asia Pacific

D
TI

Alexis Hammer.

บทสัมภาษณ์ Alexis Hammer ผู้อำานวยการหน่วยบัญชาการความ
มั่นคงและกลาโหมแห่งสหราชอาณาจักร (Defence and Security  
Organisation: DSO) ประจำาภูมิภาคอเมริกาและเอเชียแปซิฟิก
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คุณพอจะยกตัวอย่างสินค้าและบริการของบริษัท Ultra ที่โดดเด่นซึ่งทางบริษัทนำามาจัดแสดงยัง
งาน D&S 19 ประเทศไทยได้หรือไม่ครับ

สินค้าที่โดดเด่นของเรา ได้แก่ ยุทธภัณฑ์เกี่ยวกับโซนาร์ ระบบอำานวยการรบ ระบบควบคุม
การยิงแบบ Electro-optic และบริการปรับปรุงเรือรบให้มีความทันสมัย (mid-life modernisation)

รบกวนช่วยอธิบายถึงความจำาเป็นในการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ใหม่เมื่อเปรียบเทียบกับการปรับปรุง
ยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่แล้วในภูมิภาคนี้ให้เราฟังได้หรือไม่ครับ

การตัดสินใจดังกล่าวมีความสำาคัญในเชิงธุรกิจค่อนข้างมาก โดยผู้ซื้อจำาเป็นต้องเปรียบ
เทียบต้นทุนในการซ่อมบำารุงยุทโธปกรณ์เดิมกับต้นทุนในการจัดซื้อใหม่รวมถึงค่าซ่อมบำารุง
ยุทโธปกรณ์แบบใหม่ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามตัวเลือกของการปรับปรุงนั้นอาจเป็นความจำาเป็น
ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยในส่วนของการปรับปรุงให้ทันสมัยนั้นผู้ใช้งานจะต้องคำานึงถึงภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งการอัพเกรดหรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์สำาหรับเพิ่มการป้องกันก็เป็นอีกตัวเลือก
หนึ่งที่น่าสนใจ แต่ทว่าการปรับปรุงนั้นย่อมมีความเสี่ยงเช่นกันในกรณีต้นทุนรวมของการ
ปรับปรุงยุทโธปกรณ์เดิมอาจสูงกว่าการลงทุนในยุทโธปกรณ์รุ่นใหม่ซึ่งออกแบบมาเพ่ือรองรับ
การอัพเกรดหรือช้ินส่วนของอุปกรณ์มีมาตรฐานเดียวกันซ่ึงอาจทำาให้การปรับปรุงระบบง่ายและมี
ราคาท่ีถูกลง

อะไรคือคุณลักษณะที่สำาคัญของบริษัท Ultra เมื่อบริษัทเข้าช่วยเหลือลูกค้าที่มาจากกองทัพใน
การปรับปรุงยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ให้ทันสมัยครับ

บริษัท Ultra Electronics Command & Sonar Systems นั้นมีประสบการณ์ที่กว้างขวางใน
ด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมที่เกี่ยวกับเรือ ซึ่งรวมทั้งการวางระบบ การจัดการซอฟแวร์ ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบจักรกล และการสนับสนุนตลอดอายุการใช้งาน นอกจากนั้นเรายังเชี่ยวชาญ
ในด้านการออกแบบ การผลิตและการสนับสนุนด้วยระบบโซนาร์สำาหรับเรือรบ ระบบควบคุม
การยิงของเรือรบ เครือข่ายข้อมูลต่าง ๆ ระบบอำานวยการรบทางทะเล และระบบนำาทาง ทั้งนี้เรา
ยังสามารถให้การสนับสนุนแก่อุปกรณ์ซึ่งมีอายุการใช้งานมากกว่า 30 ปี ทั้งด้านโลจิสติกส์ การ
ปรับปรุงเทคโนโลยี (Technology refresh) วิศวกรรมย้อนกลับ การปรับปรุงให้ทันสมัย และการ
อัพเกรด ทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งของธุรกิจที่เราทำาอยู่ในทุก ๆ วัน ด้วยความสามารถในการบูรณา
การทักษะทั้งหมดนี้ทำาให้พวกเราสามารถประเมินได้ว่าอุปกรณ์หรือระบบไหนที่มีความเป็นไป
ได้และมีความคุ้มค่าที่จะทำาการซ่อมแซม อัพเกรด หรือเปลี่ยนอะไหล่ รวมทั้งการประเมินว่า
สามารถที่จะปรับปรุงให้ทันสมัยและใช้งานระบบสนับสนุนและซ่อมบำารุงของเราได้ตลอดอายุ
การใช้งานที่เหลือหรือไม่

คุณพอจะเล่าได้มั้ยครับเกี่ยวกับโครงการที่ผ่านมาหรือกำาลังดำาเนินงานอยู่ซึ่งทางบริษัทเข้ามามี
ส่วนร่วมในภูมิภาคเอเชีย

ทางบริษัท Ultra Electronics Command & Sonar Systems กำาลังดำาเนินโครงการดังนี้ i) 
โครงการฟื้นฟูขีดความสามารถในการต่อสู้ของเรือ Corvette ชั้น Jacinto ขอประเทศฟิลิปปินส์ 
ii) โครงการจัดหาระบบป้องกันขีปนาวุธตอร์ปิโดสำาหรับเรือผิวน้ำาให้กับกองทัพเรืออินเดีย 
รวมถึงการยกเครื่องเรือบัญชาการและสนับสนุนของกองทัพเรือมาเลเซียและการปรับปรุงเรือ  
Corvette ชั้น Fatahillah ของอินโดนีเซียให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ทางบริษัท  
Ultra ยังเป็นผู้จัดหาป้อมยิงขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศ Rapid Ranger ให้กับบริษัท Thales 
ซึ่งได้จัดส่งให้กับทั้งประเทศมาเลเซีย ไทย และอินโดนีเซีย 

นโยบายของบริษัทเกี่ยวกับข้อเสนอผลตอบแทนด้านกลาโหมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็น
อย่างไรบ้างครับ

ในปัจจุบันเราร่วมงานกับบริษัทในท้องถิ่นเพ่ือส่งผ่านผลตอบแทนและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ในประเทศซึ่งมีความต้องการอยู่แล้วอย่างเช่นในมาเลเซียและอินเดีย ทั้งนี้ในปัจจุบันเรามีความ
ต้องการที่จะจัดตั้งพันธมิตรระดับท้องถิ่นที่พร้อมช่วยเหลือเราในเรื่องการตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าเกี่ยวกับการดูแลหลังการขาย

รบกวนทางบริษัทเพิ่มเติมข้อมูลของยุทธภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษอีกสักหน่อยครับ
บริษัท Ultra Electronics Command & Sonar Systems นั้นยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในเทคโนโลยี

ต่อต้านเรือดำาน้ำา (Anti-submarine warfare : ASW) โดยเราเป็นผู้จัดหาระบบโซนาร์ต่อต้านเรือ
ดำาน้ำาซึ่งใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดให้กับทางกองทัพเรือสหราชอาณาจักร แคนาดา และออสเตรเลีย
อีกด้วย บริษัท Ultra ยังเป็นผู้นำาในเรื่องของทุ่นตรวจจับเรือดำาน้ำาแบบปล่อยจากอากาศยาน  
Sonobuoys และระบบที่เกี่ยวข้องอีกด้วย นอกจากนั้นเรายังเข้ามามีผลประโยชน์ร่วมในการ
ลงทุนวิจัยและพัฒนาระดับสูงในเทคโนโลยีดังกล่าวทั้งในส่วนที่เป็นการลงทุนภาคเอกชนและ
การลงทุนรัฐบาล

Which of Ultra’s products and services will you be highlighting at the D&S19 
expo in Thailand?
Ultra will highlight its sonar range of products, combat management systems, 
electro-optic fire control, and mid-life modernisation of naval ships. 

How do you assess the need for new acquisitions against a preference to 
modernise existing equipment within the region?
This is essentially a business case consideration. The cost of maintaining 
current equipment needs to be compared the cost of acquisition and 
maintenance of new equipment. There is a usual a sweet spot where the case to 
replace becomes compelling. Modernisation also needs to consider emerging 
threats which can also be addressed through upgrade or replacement of 
defence equipment. Again there is a sweet spot where the cost and risk of 
upgrading legacy equipment outweighs the investment in new systems with 
open architecture and standard interfaces, which make upgrading of system 
capabilities simpler to implement.

What are Ultra’s main attributes when it comes to helping military customers 
to modernise their equipment?
Ultra Electronics Command & Sonar Systems has a broad experience of 
naval technology and engineering including systems, software, electronic, 
mechanical and through life support. We also have experience in design, 
manufacture and support of naval sonar systems, naval fire control systems, 
data networks, naval combat management systems and navigation systems. 
We support equipment over 30 years offering logistics support, technology 
refresh, reverse engineering, modernisation and upgrade as part of our 
day to day business. Together with our integration skills, this makes us 
well placed to assess what equipment and systems can be feasibly and 
economically repaired, upgraded or replaced and to deliver a modernisation 
solution accordingly that can be supported and maintained for the platforms’ 
remaining life.

Can you illustrate any recent customer completions or ongoing programmes 
that Ultra is involved with in Asia?
Ultra Electronics Command & Sonar Systems is currently undertaking: i) the 
restoration of the combat system capability on the Jacinto Class Corvette in 
the Philippines, ii) the delivery of a surface ship torpedo defence system to 
the Indian Navy. It has also recently completed the overhaul of the Royal 
Malaysian Navy command support ship and the modernisation of a Fatahillah 
Class corvette in Indonesia. Ultra also supplies the Rapid Ranger air defence 
missile turret to Thales which has been delivered to Malaysia, Thailand and 
Indonesia.

What is your policy regarding defence offset agreements and technology 
transfer?
We partner with local companies to deliver offset and technology transfer 
where required. We have examples in Malaysia and India. It is our preference 
to set up local support partners where possible to provide the demanded 
responsiveness for after sales support.

Any additional areas of capability you would like to highlight?
Ultra Electronics Command & Sonar Systems specialises in anti-submarine 
warfare (ASW) technology, delivering next generation ASW sonar systems to 
the UK, Canadian and Australian navies. Ultra is a world leader in ASW air 
launched expendables (Sonobuoys) and sonobuoy systems. We benefit from 
high levels of R&D investment in this area with both Company investment 
and Government investment contributing.

ULTRA BRINGS NAVAL 
‘KNOWHOW’ TO D&S

Interview with Mike Williams, 
managing director, Ultra Electronics 

Command & Sonar Systems

บริษัท ULTRA นำาองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ปฏิบัติการทางทะเลจัดแสดงในงาน D&S

บทสัมภาษณ์คุณ Mike Williams กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท Ultra Electronics Command & Sonar Systems
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N
etline Communications Technologies is strengthening its 
presence in the APAC region, with several new contracts 
recently signed in this market, as well as follow-on orders 
worth $8 million to supply its C-IED system, the C-Guard RJ, 
in both portable & vehicular configurations, to a state police 

force in Asia.
One significant contract is a programme to provide the C-Guard Reactive 

Jamming (RJ) Vehicular System, a vehicle-installed system that provides 
counter-IED (improvised explosive device) protection, to head-of-state 
motorcades in a Southeast Asian country. This solution both detects the 
threat and provides an immediate response, preventing remote detonation 
of radio controlled IEDs by transmitting jamming signals around the entire 
convoy. The system will be delivered by the end of the year. 

Other contracts signed by Netline include follow-on orders for the supply 
of both vehicular and ManPack (MP) C-IED systems, to a state police force 
in Asia. In its MP configuration, C-Guard RJ is carried by frontline forces in 
a single backpack unit, preventing attempts to activate IEDs around tactical 
forces when on the move.  

IEDs, such as roadside bombs, are activated by radio-controlled devices 
(cell phones, walkie talkie, etc.), and have become a common threat in today’s 
asymmetric warfare, as they are easy to make. Delivering benefits that include 
superior reactive jamming capabilities, wide coverage, simple operation by 
ground forces within a specific radius, and compliance with a wide range 
of Mil-STDs and radiation safety regulations, Netline’s C-Guard family of 
reactive jamming systems provide a real-time counter-IED solution. 

“We are pleased to further establish our presence in Asia, both with new 
contracts and business, and by securing follow-on orders from existing 
customers,” said Yallon Bahat, CEO of Netline. “Both our new and repeat 
orders are an indication of our customers’ satisfaction with Netline’s 
technology and products. We appreciate the cooperation with the different 
security agencies in these countries and believe this cooperation will be 
extended to additional future projects, enabling our customer to align their 
EW security strategy with the rapidly evolving threats, by using Netline’s 
high-end, advanced EW technology.”

NETLINE 
WINS ASIAN 

CONTRACTS FOR 
COUNTER-IED 
TECHNOLOGY

บริษัท Netline Communications Technologies กำาลังเสริมความแข็งแกร่งใน

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยมีสัญญาใหม่หลายฉบับที่เพิ่งเซ็นสัญญาในตลาดนี้

รวมถึงคำาสั่งซื้อที่ตามมาซึ่งมีมูลค่าถึง 8 ล้านดอลลาร์ เพื่อจัดหาระบบต่อต้าน

วัตถุระเบิดแสวงเครื่องในชื่อ C-Guard RJ ทั้งแบบพกพาและแบบติดตั้งบน

ยานพาหนะสำาหรับกองกำาลังตำารวจของประเทศในภูมิภาคเอเชีย

สัญญาที่สำาคัญฉบับหนึ่งคือโครงการจัดหาระบบก่อกวนสัญญาณแบบโต้กลับสำาหรับติด

ตั้งบนยานยนต์ (C-Guard Reactive Jamming : RJ) ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ติดตั้งบนยานพาหนะ

เพื่อต่อต้านระเบิดแสวงเครื่อง (Improvised explosive device: IED) ให้กับขบวนรถรักษา

ความปลอดภัยของผู้นำาระดับสูงของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระบบนี้เป็น

ยุทธภัณฑ์ที่สามารถตรวจจับภัยคุกคามจากระเบิดและตอบสนองทันทีด้วยการป้องกันการ

จุดชนวนระเบิดด้วยสัญญาณวิทยุจากระยะไกล โดยการส่งสัญญาณการรบกวนออกไปรอบ ๆ 

ขบวนรถทั้งหมด ทั้งนี้ระบบดังกล่าวจะได้รับการส่งมอบภายในสิ้นปีนี้

และยังมีสัญญาอื่น ๆ ที่ลงนามโดย Netline รวมถึงคำาสั่งซื้อที่ตามมาจำานวนมากสำาหรับ

การจัดหาทั้งระบบต่อต้านระเบิดแสวงเครื่องสำาหรับติดตั้งบนยานพาหนะและระบบบุคคล

นำาพา (Man Pack: MP) ให้กับกองกำาลังตำารวจของประเทศในเอเชีย ทั้งนี้ในการปรับเปลี่ยน

ลักษณะการใช้งานมาเป็นระบบบุคคลนำาพาของระบบ C-Guard RJ นั้น เพื่อให้ตรงตามความ

ต้องการของแต่ละปฏิบัติการ ตัวชุดอุปกรณ์จะถูกบรรจุอยู่ในกระเป๋าสะพายหลังเพียงใบเดียว

เพื่อที่ผู้ปฏิบัติงานจะสามารถสะพายติดตัวและเดินทางไปกับขบวนรถ และยังคงขีดความ

สามารถในป้องกันการจุดระเบิดแสวงเครื่องรอบ ๆ ขบวนรถของกองกำาลังทางยุทธวิธีในขณะ

ที่ออกปฏิบัติหน้าที่ได้

วัตถุระเบิดแสวงเครื่อง (IEDs) เช่น ระเบิดริมถนน มักถูกจุดชนวนด้วยอุปกรณ์ควบคุม

ด้วยสัญญาณวิทยุ (โทรศัพท์มือถือ เครื่องส่งรับวิทยุ ฯลฯ ) และกลายเป็นภัยคุกคามที่พบบ่อย

ในสงครามอสมมาตรในปัจจุบันเนื่องจากเป็นระเบิดที่ง่ายต่อการผลิต ดังนั้นผลประโยชน์จาก

การป้องกันที่จะได้รับจากระบบก่อกวนสัญญาณแบบใหม่ ความสามารถที่เหนือกว่าของระบบ

ป้องกันการจุดชนวนแบบตอบโต้ทันที รวมถึงการครอบคลุมระยะที่กว้างขึ้น การใช้งานที่ง่าย

ขึ้นสำาหรับผู้ปฎิบัติหน้าที่ภายในรัศมี การเป็นไปตามมาตรฐานทางทหาร (Mil-STDs) และ

ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้ระเบียบด้านความปลอดภัยจากรังสี ดังนั้นอุปกรณ์ในตระกูล C-Guard 

จึงเป็นยุทธภัณฑ์ที่สามารถต่อต้านระเบิดแสวงเครื่องแบบ real-time ซึ่งสามารถป้องกันเป้า

หมายจากอันตรายได้อย่างสมบูรณ์แบบ

“เรามีความยินดีที่จะเสริมความแข็งแกร่งของเราในภาคพื้นเอเชียต่อไป ทั้งกับสัญญาและ

ธุรกิจใหม่ ๆ ด้วยการรักษาคำาสั่งซื้อจากลูกค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน” Yallon Bahat ซีอีโอของ Net-

line กล่าว “ทั้งคำาสั่งซื้อใหม่และคำาสั่งซื้อซ้ำาเป็นเครื่องชี้วัดถึงความพึงพอใจของลูกค้าของ

เราต่อเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของ Netline เราขอขอบคุณสำาหรับความไว้วางใจจากหน่วย

งานด้านการรักษาความปลอดภัยของประเทศเหล่านี้ และเชื่อว่าความไว้วางใจนี้จะขยายไปสู่

โครงการในอนาคตเพิ่มเติม อาทิเทคโนโลยีสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (EW) ขั้นสูงของ Netline 

เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของลูกค้าให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยจากสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศนั้น ๆ  เป็นต้น”

NETLINE คว้าชัย
ในการทำาสัญญา

สำาหรับเทคโนโลยีการ
ต่อต้านวัตถุระเบิด
แสวงเครื่องในเอเชีย
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A
eronautics Group (stand H25) will present its most advanced 
platforms at D&S19: Dominator XP MALE UAS’ Orbiter 4, its 
advanced Small Tactical UAV with long endurance and long 
distance abilities, Orbiter 3 which has accumulated over 1,000 
operational flight hours and the its UAV Pegasus 120. 

The Dominator XP is a Medium Altitude Long Endurance UAS (MALE 
UAS), based on a DA-42 twin star commercial aircraft. Designed to carry 
multiple payloads up to 822lb (373kg) and to perform tactical and strategic 
long range missions, the multi mission Dominator XP offers high reliability 
as in a manned aircraft with significantly low maintenance costs. Providing 
comprehensive ISR missions at long ranges beyond line-of-sight (LoS), the 
Dominator XP serves military as well as homeland security missions, over 
land and sea, and is capable of all weather and denied-GPS operation. 

Implementing an open architecture interface, the Dominator XP can carry 
a range of payloads, including EO/IR and hyper-spectral sensors with laser 
pointer and designator, maritime radar, SAR\GMTI radars, communications 
relays, COMINT, ELINT, MAD and additional sensors. The maritime 
Dominator configuration offers the additional capability of under-water 
detection combined with traditional sea surveillance.

The highlight of the exhibition will be the Orbiter 4 that offers high 
transportability, without the need for a take-off and landing strip. The Orbiter 
4 STUAS/NSUAS is an advanced multi-mission platform with an ability 
to carry and operate two different payloads simultaneously. With an open 
architecture, the Orbiter 4 can be specially adjust for the needs of each client 
or mission. Among the different payloads the Orbiter 4 can carry are: 

Maritime patrol radar (MPR).
Cellular interception sensor – which allows Orbiter 4 to conduct ISR missions 

over different theatres exploiting various communication technologies in-use 
by targets. The sensor overcomes ground intelligence collection constraints 
of inaccessible areas and LOS limitations, while expanding coverage and 
ensuring covert operation. 

Satellite communication 
Controp’s advanced XR electro-optic payload
The Orbiter 4 continues the evolution of the Orbiter line and the small 

tactical UAS is ideal for both land and maritime operations. Based on the 
successful aerodynamic structure and properties of the Orbiter 3 STUAS, 
Orbiter 4 abilities include maximum endurance of up to 24 hours, maximum 
takeoff weight of 110lb (50kg), and maximum flight altitude of 18,000 feet 
5,500m). Orbiter 4 is easy to use and maintain, and carries a low logistical 
footprint. 

The Orbiter 3 STUAS is a compact and lightweight system for military 
and homeland security missions, providing an operational range of up to 
100km (62 miles) and up to six hours of endurance. Carrying a triple sensor 
payload with day-and-night, thermal image and laser pointer, the system has 
significant tactical UAS capabilities in a mini-aerial platform body. Assembled 
in 20 minutes, the fully autonomous, vehicle-mounted system enables static 
and on-the-move operation. Providing a tri-sensor and stabilised EO/IR 
payload, it uses a catapult take-off and a parachute and airbag recovery, and 
is electrically powered for silent covert operation

Pegasus 120 is Aeronautics’ first multi mission platform. With a maximum 
payload weight of up to 165lb (75kg) and an ability to carry multiple payloads 
including COMINT, VISINT and Logistics, the Pegasus 120 is designed 
especially for defence and security missions.

AERONAUTICS UAV FAMILY 
SWOOP INTO D&S19

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท HLS จากประเทศอิสราเอลยังได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการผลิตอากาศยานไร้คนขับ
ขนาดใหญ่และล้ำาสมัย - Dominator XP MALE UAS

งาน Defense and Security, กรุงเทพฯ วันที่ 18 - 21 พฤศจิกายน 2019 ส่วนจัดแสดงหมายเลข H25
กลุ่มบริษัท Aeronautics จะทำาการจัดแสดงอุปกรณ์รุ่นล่าสุดของพวกเขาซึ่งประกอบไปด้วย

อากาศยานไร้คนขับปฏิบัติการได้เป็นเวลานาน Dominator XP พร้อมทั้ง Orbiter 4 ซึ่งเป็นอากาศยานไร้คนขับทาง
ยุทธวิธีขนาดเล็กที่ทันสมัยที่สุดซึ่งสามารถใช้งานได้เป็นเวลานานและมีระยะทำาการที่ไกล อากาศยานไร้คนขับ Orbiter 
3 ที่สะสมชั่วโมงบินรวมแล้วมากกว่าหนึ่งพันชั่วโมง และอากาศยานไร้คนขับที่ไม่เหมือนใคร Pegasus 120

Dominator XP MALE UAS
Dominator XP คือระบบอากาศยานไร้คนขับปฏิบัติการในความสูงระยะปานกลางและสามารถปฏิบัติการได้เป็นเวลา
นาน (MALE UAS) โดยออกแบบบนพื้นฐานของอากาศยานพาณิชย์ DA-42 twin star เพื่อให้สามารถบรรทุกน้ำาหนัก
ได้มากถึง 373 กิโลกรัมและสามารถปฏิบัติภารกิจทางยุทธวิธีระยะไกลด้วยเช่นกัน อากาศยานไร้คนขับที่ใช้งานได้หลาก
หลายรูปแบบนี้ยังมีความน่าไว้วางใจได้เทียบเท่ากับอากาศยานที่มีคนขับแต่ทว่ามีต้นทุนการซ่อมบำารุงที่ต่ำา และมา
พร้อมกับระบบการปฏิบัติการที่ครอบคลุมภารกิจทางการหาข่าวกรอง การสำารวจ และการลาดตระเวน (ISR mission) 
ในระยะไกลที่กว่าแนวสายตา อากาศยาน Dominator XP นี้เหมาะสำาหรับการใช้งานทางการทหารได้เท่ากับในภารกิจ
การป้องกันประเทศ ทั้งการใช้งานภาคพื้นดินหรือในน่านน้ำา ทั้งยังสามารถปฏิบัติการได้ในทุกสภาพอากาศและพื้นที่ที่
มีการรบกวนสัญญาณ GPS

การออกแบบด้วยการใช้สถาปัตยกรรมแบบเปิดทำาให้อากาศยาน Dominator XP นี้สามารถบรรทุกอุปกรณ์ได้
จำานวนมาก ประกอบด้วยระบบกล้องตรวจการณ์แบบ EO/IR และอุปกรณ์ตรวจจับด้วยคลื่นขั้นสูงพร้อมตัวชี้จุดด้วย
เลเซอร์และเครื่องส่งสัญญาณ เรดาร์ทางทะเล เรดาร์สร้างภาพจำาลองภูมิประเทศ SAR\GMTI ตัวส่งต่อสัญญาณสื่อสาร 
ระบบหาข่าวกรองแบบ COMINT ELINT และ MAD รวมทั้งอุปกรณ์ตรวจจับเพิ่มเติมอื่น ๆ ได้อีกด้วย นอกจากนั้น
อากาศยาน Dominator นี้ยังสามารถปรับแต่งสำาหรับภารกิจทางทะเลซึ่งสามารถเพิ่มเติมอุปกรณ์ค้นหาใต้ผิวน้ำาซึ่ง
เป็นการผสมผสานอากาศยานนี้กับระบบตรวจการณ์แบบดั้งเดิมที่สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี

อากาศยานไร้คนขับ Orbiter 4
ไฮไลท์ของการจัดแสดงนี้อยู่ที่อากาศยานไร้คนขับ Orbiter 4 ที่นำาเสนอความสามารถในการขนส่งขั้นสูงและไม่ต้องการ
อุปกรณ์ช่วยในการบินขึ้นและลงจอด อากาศยาน Orbiter 4 STUAS/NSUAS ลำานี้คือยุทโธปกรณ์เอนกประสงค์รุ่นใหม่
ที่สามารถทำาการบรรทุกและยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้ถึง 2 ชนิดในเวลาเดียวกัน ด้วยโครงสร้างแบบเปิดทำาให้
อากาศยานนี้สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานและปรับเปลี่ยนได้ตามภารกิจ โดยอุปกรณ์ที่อากาศยาน
นี้สามารถติดตั้งได้มีดังนี้

เรดาร์ลาดตระเวนทางน้ำา (Maritime Patrol Radar)
อุปกรณ์ตรวจจับการรบกวนสัญญาณโทรศัพท์ซึ่งทำาให้อากาศยาน Orbiter 4 สามารถปฏิบัติภารกิจ ISR ได้ในพื้นที่
การรบที่แตกต่างกัน โดยสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารที่หลากหลายซึ่งถูกใช้งานโดยข้าศึก ระบบ
ตรวจจับนี้ช่วยในการหาข่าวสารแม้ในพื้นที่ที่มีข้อจำากัดในการเข้าถึงและมีขีดจำากัดในการมองเห็น ซึ่งอาจขยายขอบเขต
ครอบคลุมถึงภารกิจลับได้อีกด้วย

การติดต่อสื่อสารด้วยดาวเทียม
กล้อง EO/IR รุ่น XR ใหม่ล่าสุด ของบริษัท Controp
เรดาร์สร้างภาพจำาลองภูมิประเทศ (Synthetic Aperture Radar : SAR)
อากาศยานไร้คนขับ Orbiter 4 ยังคงได้รับการพัฒนาในฐานะของยุทธภัณฑ์ในกลุ่ม Orbiter อย่างต่อเนื่องและ

ยังคงมีประสิทธิภาพสูงด้วยน้ำาหนักที่เบา ใช้งานได้หลากหลาย และทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน และยังคงเป็นยุทโธปกรณ์
ในอุดมคติสำาหรับภารกิจทางบกและทางทะเล การที่มีพื้นฐานมาจากความสำาเร็จทางวิศวกรรมโครงสร้างอากาศยาน
ของอากาศยานรุ่น Orbiter 3 STUAS ส่งผลให้รุ่น Orbiter 4 นั้นมีความสามารถที่โดดเด่น รวมถึงระยะเวลาปฏิบัติการ
นานสูงสุดถึง 24 ชั่วโมง น้ำาหนักที่ใช้สำาหรับบินขึ้นสูงสุดอยู่ที่ 50 กิโลกรัม เพดานบินสุงสูดที่ 18,000 ฟุต นอกจากนั้น
อากาศยานนี้ยังง่ายต่อการใช้งานและการบำารุงรักษา และใช้ทรัพยากรไม่มากนักในการส่งกำาลัง

Orbiter 3 ระบบอากาศยานไร้คนขับทางยุทธวิธีขนาดเล็ก
อากาศยานไร้คนขับ Orbiter 3 STUAS เป็นอากาศยานขนาดเล็กและน้ำาหนักเบาสำาหรับใช้ทางการทหารและใช้ใน
ภารกิจรักษาดินแดน มีระยะปฏิบัติการไกลถึง 100 กิโลเมตรและมีเวลาปฏิบัติการได้ถึง 6 ชั่วโมง ทั้งยังติดตั้งอุปกรณ์
ตรวจจับถึง 3 รูปแบบ ประกอบด้วยกล้องถ่ายภาพกลางวันและกลางคืน กล้องถ่ายภาพความร้อน และอุปกรณ์ชี้เป้า
ด้วยเลเซอร์ โดยระบบทั้งหมดนี้มีความสำาคัญอย่างมากสำาหรับระบบอากาศยานไร้คนขับทางยุทธวิธีขนาดเล็กเช่น
นี้ นอกจากนี้การใช้เวลาประกอบเพียง 20 นาที ระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ความสามารถในการติดตั้งบนยานยนต์ซึ่ง
ทำาให้อากาศยานนี้ปฏิบัติการได้ไม่ว่าจะประจำาอยู่กับที่หรือกำาลังเคลื่อนที่ ทั้งยังสามารถติดตั้งระบบตรวจจับได้ถึงสาม
ประเภท รวมทั้งกล้องตรวจการณ์แบบ EO/IR ได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามอากาศยานนี้จำาเป็นต้องใช้เครื่องยิงสำาหรับการ
บินขึ้น พร้อมทั้งร่มและถุงลมนิรภัยในการลงจอด และมีการติดตั้งระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าสำาหรับใช้ในภารกิจลับที่
ต้องการความเงียบ อากาศยานไร้คนขับ Orbiter 3 STUAS นั้นเหมาะสมกับภารกิจเหนือพื้นดินได้ดีพอกันกับเหนือ
น่านน้ำาและต้องการการส่งกำาลังที่น้อยมาก โดยในปัจจุบันอากาศยานไร้คนขับ Orbital 3 ทั้งระบบได้เข้าประจำาการใน 
12 ประเทศทั่วโลกซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่ต้องการยุทธภัณฑ์ที่คุณภาพสูงที่สุด

อากาศยานไร้คนขับทางยุทธวิธีขึ้นลงแนวดิ่ง Pegasus 120 
Pegasus 120 เป็นอากาศยานไร้คนขับอเนกประสงค์รุ่นแรกของกลุ่มบริษัท Aeronautics ด้วยความสามารถในการ
บรรทุกน้ำาหนักมากถึง 75 กิโลกรัมและความสามารถในการติดตั้งยุทโธปกรณ์ได้หลากหลายซึ่งประกอบด้วย ระบบการ
หาข่าว COMINT VISINT และอุปกรณ์ส่งกำาลังบำารุงต่าง ๆ ซึ่งอากาศยานนี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำาหรับ
ภารกิจการป้องกันประเทศและการรักษาความปลอดภัย เนื่องจากสามารถติดตั้งยุทโธปกรณ์ที่มีความพิเศษและความ
สามารถในการปฏิบัติภารกิจเป็นเวลานาน ทั้งนี้ อากาศยาน Pegasus 120 ถูกจัดประเภทให้เป็นอากาศยานไร้คนขับ
แบบขึ้นลงแนวดิ่งขนาดหนัก (Heavy lifters VTOL UAS) และนี่คือยุทโธปกรณ์ในอุดมคติสำาหรับภารกิจการป้องกัน
ประเทศ การรักษาความปลอดภัย และภารกิจทางพลเรือน เช่นเดียวกันกับภารกิจของหน่วยรบพิเศษและภารกิจพิเศษ
ด้วยเช่นกัน

กลุ่มบริษัท Aeronautics พร้อมนำา 
อากาศยานไร้คนขับทะยานเข้าสู่งาน D&S 19
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Baykar Technologies is one of Turkey’s leading unmanned aerial vehicle (UAV) manufacturers and 
is based in Istanbul. The Bayraktar mini UAV is a hand-launched intelligent, field-proven robotic 
system for short-range reconnaissance applications. The two metre wingspan composite constructed 
mini UAV is powered by a LiPo battery and can carry a payload of a two-axis day or night camera 
system or an infrared (IR) camera. It has been operational since 2007 after having first been deployed 

with the Turkish Armed Forces. 
The Bayraktar tactical UAV is a surveillance and reconnaissance aircraft initially developed for the 

Turkish Armed Forces by Kale Group and Baykar. In 2014, the Bayraktar held the national endurance 
and altitude record of Turkey’s UAV aviation setting a record for autonomous flight when it flew 24 
hours and 34 minutes at 18,000 feet (5,486 metres). Furthermore the UAV recorded the highest altitude 
of 27,030ft (8,238m) on its flight on 14 June 2014 with a full payload. 

With a 1,433 pounds (650 kilograms) maximum take-off weight (MTOW) and 12m wingspan, the air 
vehicle powered by an internal combustion engine, is capable of flying at 22,500ft (6,858m) and loitering 
for more than 24 hours. The Bayraktar TB2 successfully demonstrated the firing of a Roketsan MAM-L 
Smart Mirco Munition with 100 percent accuracy in December 2015.

In January 2018, Ukrspetsproject signed an agreement with Baykar for the purchase of 12 Bayraktar 
TB2 UAVs and three ground control stations worth $69 million for the Ukrainian army. Bayraktar also 
signed a contract with Qatar in March 2018 to manufacture six UAVs for the Qatari forces.

Baykar Technologies is also self-funding the development of the Bayraktar Akıncı Attack Unmanned 
Aerial Vehicle (TÍHA) capable of performing air-to-ground and air-to-air attack.

Powered by two 750shp advanced turboprops, the 20m wingspan air vehicle can carry a 3,000lb 
(1,350kg) payload of sensors and weapons, and features triple redundant electronics hardware and 
software systems. 

Designed to fly at 40,000ft (12,192m) for 24 hours with a 150km communication range it features a 
Fully Automatic Flight Control with a triple redundant autopilot system. It can enact fully automatic 
landing and take-off without dependence on ground systems navigation, featuring built-in sensor fusion 
without GPS dependence. It will be equipped with electronic support systems, dual SATCOM, collision 
avoidance radar, synthetic aperture radar (SAR) and multifunction AESA radar.

BAYKAR 
TECHNOLOGIES 
OFFERS CHOICE 

OF UAVS      

BAYKAR TECHNOLOGIES 
เสนอทางเลือกสำาหรับ
อากาศยานไร้คนขับ

Baykar Technologies หนึ่งในบริษัทผู้ผลิต
อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehi-
cle: UAV) ชั้นนำาที่มีฐานการผลิตอยู่ที่เมือง Is-
tanbul ประเทศ Turkey ซึ่งเป็นผู้ผลิตอากาศยาน

ไร้คนขับขนาดเล็กอัจฉริยะ Bayraktar แบบส่งขึ้นบินด้วย
มือ (Hand-launched) พร้อมติดตั้งระบบการทำางานแบบ
หุ่นยนต์ซ่ึงได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเหมาะสมสำาหรับการลาด
ตระเวนระยะใกล้ อากาศยานที่ได้รับการออกแบบให้ปีกทั้ง 2 
ข้างมีความยาว 2 เมตรนี้ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ Li-Po และ
มีความสามารถในการติดตั้งอุปกรณ์เสริมอย่างระบบกล้อง
แบบ 2 แกนที่ถ่ายภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนหรือกล้อง
อินฟราเรด (IR) อากาศยานรุ่นนี้ถูกนำามาใช้ในปฏิบัติการตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2550 หลังจากเข้าประจำาการในกองทัพตุรกี

แรกเริ่มเดิมที อากาศยานไร้คนขับทางยุทธวิธี (Tacti-
cal UAV) รุ่น Bayraktar นี้เริ่มพัฒนาโดยกลุ่มบริษัท Kale 
และ Baykar สำาหรับใช้ในงานลาดตระเวนและตรวจการณ์
สำาหรับกองทัพตุรกี จนกระทั่งวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
อากาศยานไร้คนขับ Bayraktar ได้ทำาลายสถิติเกี่ยวกับระยะ
เวลาในการปฏิบัติงานและเพดานบินของอากาศยานไร้คน
ขับในตุรกีทั้งหมด โดยอากาศยานนี้สามารถปฏิบัติงานกลาง
อากาศแบบอัตโนมัติได้นานถึง 24 ชั่วโมง 34 นาทีที่ระดับความ
สูง 18,000 ฟุต (5,486 เมตร) และมีเพดานบินสูงสุดที่ระยะ
ความสูงถึง 27,030 ฟุต (8,238 เมตร) ถึงแม้ว่าจะทำาการติดตั้ง
อุปกรณ์เสริมเต็มพิกัดก็ตาม

ทั้งนี้ อากาศยานทางยุทธวิธี Bayraktar มีน้ำาหนัก
สูงสุดซึ่งสามารถบินขึ้นได้ (Maximum Take-Off Weight: 
MTOW) อยู่ที่ 1,433 ปอนด์ หรือ 650 กิโลกรัม และมีระยะ
ความกว้างวัดจากปลายปีกทั้ง 2 ข้าง 12 เมตร ทำาการขับเคลื่อน
ด้วยเครื่องยนต์แบบเผาไหม้ภายใน (Internal Combustion 
Engine) ซึ่งทำาให้อากาศยานนี้บินได้สูงถึง 22,500 ฟุต (6,858 
เมตร) และอยู่ในอากาศได้ยาวนานถึง 24 ชั่วโมง โดยในเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2558 ทางกองทัพตุรกีประสบความสำาเร็จใน
การทดสอบยิงกระสุนระเบิดรุ่น MAM-L Smart Micro Mu-
nition ของบริษัท Roketsan จากอากาศยานไร้คนขับ Bayrak-
tar รุ่น TB2 โดยมีความแม่นยำาถึง 100%

และเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้ว โครงการ UKRSPETS ได้
ลงนามร่วมกับบริษัท Baykar ในการจัดหาอากาศยานไร้คน
ขับ Bayraktar TB2 จำานวน 12 ลำา พร้อมระบบควบคุมและ
สนับสนุนภาคพื้น (Ground Control Station) จำานวน 3 ชุด 
ซึ่งรวมแล้วมีมูลค่า 69 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2 พันล้านบาท)
สำาหรับกองทัพยูเครน หลังจากนั้นในเดือนมีนาคมทางบริษัท 
Baykar ยังได้ลงนามร่วมกับทางประเทศกาตาร์ในการรับจ้าง
ผลิตอากาศยานไร้คนขับจำานวน 6 ลำาสำาหรับประจำาการใน
กองทัพกาตาร์

นอกจากนี้ ทางบริษัท Baykar Technologies ยังได้จัดสรร
งบประมาณสำาหรับการพัฒนาและผลิตอากาศยานจู่โจมไร้คน
ขับ Bayraktar Akıncı Attack Unmanned Aerial Vehicle 
(TÍHA) ซึ่งอากาศยานรุ่นนี้สามารถทำาการยิงอาวุธได้ทั้งจาก
อากาศสู่พื้นและจากอากาศสู่อากาศ อากาศยาน TÍHA นี้ขับ
เคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ใบพัดรุ่นใหม่ล่าสุดแบบ Turboprop 
จำานวน 2 เครื่อง ให้กำาลังสูงมากถึง 750 แรงม้า และด้วยระยะ
วัดจากปลายปีกทั้ง 2 ข้างที่ยาวถึง 20 เมตร ส่งผลให้สามารถ
บรรทุกน้ำาหนักได้สูงสุดถึง 3,000 ปอนด์ (1,350 กิโลกรัม) ซึ่ง
รวมถึงการติดตั้งยุทธภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ระบบตรวจจับ อาวุธ
ยุทโธปกรณ์ ทั้งนี้ยังใช้งานระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์แบบทำางานร่วมกันถึงสามชุด (Triple redundant 
electronics hardware and software)

อากาศยานรุ่นนี้ยังถูกออกแบบมาให้มีเพดานบินสูงถึง 
40,000 ฟุต หรือ 12,196 เมตรนานต่อเนื่องถึง 24 ชั่วโมง และ
ด้วยระบบสื่อสารไร้สายที่มีระยะปฏิบัติไกลถึง 150 กิโลเมตร 
อากาศยานนี้สามารถใช้งานระบบควบคุมการบิน (Automatic 
Flight Control) และระบบทำาการบินอัตโนมัติแบบทำางาน
ร่วมกันสามชุด ทั้งยังสามารถใช้งานระบบขึ้นบินและลงจอด
อัตโนมัติเต็มรูปแบบโดยไม่ต้องอาศัยสถานีควบคุมภาคพื้นดิน
คอยกำากับ นอกจากนี้ยังได้ทำาการติดตั้งระบบตรวจจับแบบ
รวม (Sensor Fusion) ซึ่งมาพร้อมกับตัวเครื่องทำางานโดยไม่
อาศัย GPS และระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนสมรรถนะ
การปฏิบัติงานที่จำาเป็น อาทิ ระบบสื่อสารสองทาง SATCOM 
ระบบแจ้งเตือนการชนปะทะ (Collision Avoidance Radar) 
ระบบเรดาร์ประเภท Synthetic Aperture Radar (SAR) และ 
Active Electronically Scanned Array (AESA) อีกด้วย

Bayraktar TB2 UAS.

Bayraktar Akinci
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O
n 4 November, Saab conducted first flight tests with its 
new advanced Electronic Attack Jammer Pod (EAJP). The 
tests were to confirm the pod’s interfaces with the aircraft’s 
hardware and software as well as cockpit control and 
monitoring.

The purpose of Saab’s new EAJP pod is to protect aircraft against radars by 
sophisticated jamming functions, thereby blocking the opponent’s ability to 
attack them. The first flight marks an important step of the pod’s development 
programme.

Saab is sharpening its electronic attack capabilities and the new advanced 
pod is an important element of this development. The EAJP is a strong 
complement to the built-in electronic attack capabilities of the highly advanced 
on-board electronic warfare system on Saab’s new Gripen E/F fighter. It can 
also be used on other aircraft types. The pod forms part of Saab’s Arexis 
family of electronic warfare systems.

“We performed the flight tests with a Gripen fighter and this new pod is an 
important part of the development of our new electronic attack capability”, 
said Anders Carp, senior vice president and Head of Saab’s business area 
Surveillance.

Electronic warfare systems are also used for self-protection by passively 
detecting hostile radar systems and missiles, protecting the aircraft or 
platform by using active and passive countermeasures. Offensive electronic 
warfare, also known as electronic attack, involves actively sending jamming 
signals to disrupt the sensors in the enemy’s air defence systems so they do 
no longer constitute a threat. 

FIRST FLIGHT FOR SAAB’S NEW 
ELECTRONIC ATTACK JAMMER POD

อุปกรณ์รบกวนสัญญาณอากาศยาน EAJP 
จาก SAAB ได้รับการทดสอบเป็นครั้งแรก

อุปกรณ์รบกวนสัญญาณอากาศยานแบบใหม่ล่าสุด Electronic Attack Jammer 
Pod (EAJP) ซึ่งผลิตโดยบริษัท Saab ได้จัดให้มีการทดสอบเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 
4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ซึ่งการทดสอบยืนยันว่าการทำางานของอินเทอร์เฟซที่ใช้
ควบคุมอุปกรณ์รบกวนสัญญาณนี้สามารถเชื่อมต่อกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของ

อากาศยานได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกับการควบคุมและตรวจสอบห้องนักบิน
อุปกรณ์รบกวนสัญญาณอากาศยาน EAJP นั้นได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อนำามาใช้ป้องกัน

อากาศยานจากอุปกรณ์เรดาห์ด้วยความสามารถในการส่งสัญญาณรบกวน (Jamming) ที่มี
ความซับซ้อนจึงทำาให้อุปกรณ์นี้มีประโยชน์ในการปิดกั้นความสามารถในการโจมตีของข้าศึก 
ซึ่งการทดสอบในครั้งนี้นับได้ว่าเป็นก้าวสำาคัญซึ่งนำาไปสู่การพัฒนาอุปกรณ์นี้ในอนาคต

ทั้งนี้บริษัท Saab ยังมุ่งเพิ่มขีดความสามารถในการโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์
รบกวนสัญญาณรุ่นใหม่นี้เองที่มีส่วนสำาคัญในการพัฒนาดังกล่าว โดยอุปกรณ์ EAJP นี้เป็น
ส่วนประกอบสำาคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งติดต้ังมา
เป็นส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูง (Highly advanced on-board 
electronic warfare system) ของเครื่องบินขับไล่ Gripen รุ่น E/F ของบริษัท Saab นั่นเอง 
นอกจากนั้นอุปกรณ์น้ียังสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของระบบสนับสนุนสงครามอิเล็กทรอนิกส์
ในกลุ่ม Arexis ของบริษัท Saab ได้เช่นกัน

“เราทดสอบการใช้งานอุปกรณ์นี้ร่วมกับเครื่องบินขับไล่ Gripen และพบว่าอุปกรณ์ใหม่
นี้เป็นส่วนสำาคัญในการพัฒนาสมรรถนะการโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส์ของเรา” นาย Anders 
Carp รองประธานอาวุโสและกรรมการผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่าย business area Surveillance 
ของบริษัท Saab กล่าว

ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์นั้นสามารถนำามาใช้ในเชิงป้องกันได้เช่นกันด้วยการตรวจจับ
สัญญาณเรดาห์หรือขีปนาวุธของข้าศึก หรือการป้องกันอากาศยานและส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย
มาตรการตอบโต้เชิงรุกและเชิงรับ และสำาหรับในส่วนของการสงครามอิเล็กทรอนิกส์เชิงรุก 
(Offensive Electronic Warfare) หรือเรียกอีกอย่างว่าการโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น สามารถ
ทำาได้โดยการส่งสัญญาณรบกวนไปสร้างความวุ่นวายให้กับอุปกรณ์ตรวจจับภายในระบบ
ป้องกันภัยทางอากาศของข้าศึกเพื่อให้ข้าศึกเกิดความกังวล
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O
ne of Jordan’s leading military-industrial companies, Jadara 
Equipment & Defence Systems comprises a Scientific 
Research and Development Design Bureau engaged in the 
development, production and sale of short and medium 
range anti-tank systems, as well as opto-electronic aiming, 

guidance, and tracking systems, night vision, and thermal sighting systems 
for various military applications. 

The first serial product which brought worldwide recognition for the 
company was the short-range Nashshab grenade launcher which entered 
service with the Jordanian Army and then succeeded in the export market. 
Based on the Nashshab system, Jadara has developed the remotely controlled 
ground-launched QUAD-1 and the mobile-launched QUAD-2, both equipped 
with four grenade launchers, and advanced salvo firing capabilities.

Jadara produces aiming and sighting devices which include the 1P81 
standard day sight and the GS-2R day sight with laser range finder, the 
mechanical aiming device, and sight attachments for firing in night conditions. 
Its NV/A-1 and NV/A-2 night vision sights introduced opto-electronic 
production and technology to Jordan. 

Jadara will present the Nashshab which is a short-range man-portable anti-
tank, rocket-propelled grenade launcher. The system has an effective firing 
range between 200m and 700m, is immune to electronic countermeasures. It 
can be used against armoured combat vehicles, fortifications and buildings. 
The Nashshab launchers can fire the Jadara PG-32V deep penetration anti-
tank tandem grenade and the TBG-32V thermobaric grenade.   

Jadara’s latest programme is the production of the medium-range anti-
tank guided missile (ATGM) system, the Jadara-Terminator, which comes 
with the opto-electronic sighting and laser guidance set for the system. Quad 
Jadara-Terminator mobile combat modules have also been developed.

The missile has a calibre of 107mm and a range of 100m-2,500m. It is 
available in two variants, one with a tandem high-explosive anti-tank (HEAT) 
warhead, a second with a high-explosive fragmentation (HE-FRAG) warhead.

The system uses a semi-active laser guidance system that requires the 
operator to keep the sight on the target. In addition to the standard man-
portable tripod-mounted version of the Terminator, it can also be mounted 
on a remote weapon station, with the gunner under armour protection in the 
hull.

Jadara also produces the J-9 sniper rifle. Chambered for the .338 Lapua 
Magnum cartridge, the J-9 is a bolt-action rifle that weighs 6.2kg, has a muzzle 
velocity of up to 925m/s and a range of 1,500m and is fed by either a five- or 
10-round detachable box magazine.

JADARA 
PROMOTES 
EXPLOSIVE 

POWER AND SIGHT 
TECHNOLOGY

The Jadara Nashshab launcher
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บริษัท JADARA แสดงอานุภาพ 
ของวัตถุระเบิดและความทันสมัย 
ของระบบสนับสนุนการมองเห็น

หนึ่งในบริษัทชั้นนำ�ด้�นอุตส�หกรรมท�งก�รทห�รสัญช�ติจอร์แดน Jadara 
Equipment & Defence Systems โดยแผนกออกแบบง�นวิจัยและพัฒน�ท�ง
วิทย�ศ�สตร์ (Scientific Research and Development Design Bureau) ซึ่งรับ
ผิดชอบภ�รกิจพัฒน� ผลิต และจำ�หน่�ยระบบต่อต้�นรถถังพิสัยใกล้และพิสัย

กล�ง รวมถึงอุปกรณ์เล็งเป้�หม�ยด้วยก�รเปลี่ยนแสงให้เป็นสัญญ�ณไฟฟ้� (opto-electronic) 
ระบบนำ�ท�งและติดต�มรอย กล้องสำ�หรับมองกล�งคืน และอุปกรณ์สนับสนุนก�รมองเห็น
โดยใช้คลื่นคว�มร้อน ซึ่งส�ม�รถประยุกต์ใช้ร่วมกับยุทโธปกรณ์ต่�ง ๆ ได้อย่�งหล�กหล�ย

และห�กกล่�วถึงยุทธภัณฑ์อันดับแรก ๆ ที่ทำ�ให้บริษัท Jarada เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ก็ต้อง
กล่�วถึงเครื่องยิงลูกระเบิดพิสัยใกล้ Nashshab ซึ่งปัจจุบันประจำ�ก�รอยู่ในกองทัพจอร์แดน
และประสบคว�มสำ�เร็จในก�รส่งออกแล้ว ทั้งนี้ด้วยพื้นฐ�นจ�ก Nashshab ท�งบริษัท  
Jadara จึงได้ทำ�ก�รพัฒน�ระบบควบคุมก�รยิงระยะไกลแบบตั้งพื้น QUAD-1 และระบบ
ควบคุมก�รยิงแบบอัตต�จร QUAD-2  โดยทั้ง 2 ระบบนั้นส�ม�รถติดตั้งเครื่องยิงลูกระเบิด
ได้ถึง 4 กระบอกและรองรับขีดคว�มส�ม�รถในก�รยิงพร้อมกันเป็นจำ�นวนม�ก (Salvo) ด้วย
เทคโนโลยีแบบใหม่ล่�สุดได้อีกด้วย

นอกจ�กนั้น ท�งบริษัท Jadara ยังได้ทำ�ก�รผลิตอุปกรณ์เล็งเป้�หม�ยและอุปกรณ์
สนับสนุนก�รมองเห็นอีกหล�ยประเภท อย่�งเช่น อุปกรณ์สนับสนุนก�รมองเห็นเวล�
กล�งวันแบบม�ตรฐ�น 1P81 และ GS-2R ซึ่งม�พร้อมกับอุปกรณ์วัดระยะโดยใช้เลเซอร์  
(Laser Range Finder) อุปกรณ์เล็งเป้�หม�ยเชิงกล และกล้องติดปืนสำ�หรับเล็งยิงในเวล�
กล�งคืน รวมทั้งกล้องสำ�หรับมองกล�งคืนรุ่น NV/A-1 และ NV/A-2 ซึ่งทำ�ให้จอร์แดนได้รู้จัก
เทคโนโลยี opto-electronic เป็นครั้งแรก

พร้อมกันนี้ท�งบริษัท Jadara ยังได้นำ�เสนอเครื่องยิงจรวดต่อต้�นรถถังระยะสั้นแบบ 
อัตต�จร Nashshab ซึ่งเป็นระบบที่ทรงอ�นุภ�พเมื่อทำ�ก�รยิงในพิสัยระหว่�ง 200 เมตร
ถึง 700 เมตร ทั้งยังมีระบบป้องกันก�รรบกวนสัญญ�ณจ�กข้�ศึก โดยยุทโธปกรณ์นี้เหม�ะ
สำ�หรับใช้ในภ�รกิจต่อต้�นย�นเกร�ะสำ�หรับจู่โจม ทำ�ล�ยก�รป้องกันของข้�ศึก และฝ่�สิ่ง
กีดขว�งต่�ง ๆ นอกจ�กนั้น เครื่องยิงจรวด Nashshab ยังส�ม�รถใช้ง�นร่วมกับจรวดต่อ
ต้�นรถถังหัวรบ 2 ชั้นแบบเจ�ะเกร�ะ Jadara PG-32V และจรวดแบบระเบิดเชื้อเพลิงอ�ก�ศ 
(Thermobaric Grenade) TBG-32V ได้อีกด้วย

โครงก�รล่�สุดของท�งบริษัทก็คือก�รผลิตระบบขีปน�วุธนำ�วิถีต่อต้�นรถถังพิสัย
กล�ง ในชื่อ Jadara-Terminator ซึ่งม�พร้อมกับอุปกรณ์สนับสนุนก�รมองเห็นแบบ  
Opto-Electronic และอุปกรณ์ชี้เป้�หม�ยด้วยเลเซอร์ อย่�งไรก็ต�มท�งบริษัทยังอยู่ระหว่�ง
ก�รพัฒน�ส่วนประกอบต่�ง ๆ สำ�หรับปรับปรุง Jadara-Terminator ให้ส�ม�รถประยุกต์ใช้
เป็นเครื่องยิงขีปน�วุธแบบอัตต�จร รวมทั้งส�ม�รถติดตั้งเครื่องยิงขีปน�วุธในระบบ 4 เครื่อง

โดยขีปน�วุธนี้มีขน�ดเส้นผ่�นศูนย์กล�ง 107 มิลลิเมตรและมีพิสัยก�รยิงอยู่ที่ 100 – 
2,500 เมตร โดยส�ม�รถเลือกประเภทหัวรบได้ 2 แบบด้วยกัน ได้แก่ หัวรบ 2 ชั้นแบบระเบิด
แรงสูงต่อสู้รถถัง (HEAT) และหัวรบแบบระเบิดแรงสูงแตกสะเก็ด (HE-FRAG) 

ระบบนำ�วิถีด้วยเลเซอร์แบบกึ่งอัตโนมัติซึ่งผู้ควบคุมก�รยิงจำ�เป็นต้องมองเห็นเป้�
หม�ยถูกนำ�ม�ประยุกต์ใช้กับระบบขีปน�วุธดังกล่�ว รวมทั้งอุปกรณ์ข�ตั้งแบบม�ตรฐ�นซึ่ง
ส�ม�รถใช้กำ�ลังพลเคลื่อนย้�ยได้ และยังส�ม�รถติดตั้งสถ�นีควบคุมก�รยิงระยะไกลและ
เกร�ะป้องกันสำ�หรับผู้ควบคุมอีกด้วย

นอกจ�กนั้น ท�งบริษัท Jadara ยังได้ทำ�ก�รผลิตปืนเล็กย�วสำ�หรับซุ่มยิง J-9 ซึ่งส�ม�รถ
ใช้ง�นร่วมกับกระสุนแบบ .338 Lapua Magnum ปืน J-9 นี้ทำ�ง�นด้วยระบบลูกเลื่อน มีน้ำ�
หนัก 6.2 กิโลกรัม คว�มเร็วของกระสุนที่ป�กลำ�กล้องอยู่ที่ 925 เมตรต่อวิน�ที และมีพิสัยก�ร
ยิงที่ระยะ 1,500 เมตร ซองกระสุนของปืนรุ่นนี้ส�ม�รถถอดแยกออกจ�กกันได้จึงส�ม�รถ
บรรจุกระสุนได้ทั้งคร�วละ 5 นัดหรือ 10 นัด
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S
IG Sauer Academy, the leading provider of the highest quality firearms 
and tactical instruction, announced in September 2019 FLIR Systems as its 
supplying partner of night vision and thermal imaging equipment for the 
SIG Night Vision Operator course.

The SIG Sauer Academy Night Vision Operator Course is designed for 
law enforcement and military units to enhance their capabilities and safety with night 
vision and thermal imagining equipment for critical situations. Taught by experienced 
Special Forces operators, students will be introduced to equipment in use while learning 
tactics to supplement existing methods and procedures.

The expansion of cutting-edge FLIR BNVD dual-channel night vision system with 
a 40 degree field of view (FOV) and FLIR Breach multifunctional thermal imaging 
monocular provides SIG Sauer’s students with the most innovative devices, giving them 
the tactical advantage to not only protect themselves, but complete their mission safely 
and effectively.

The FLIR BNVD uses advanced multi-coated optics and is built to last with a compact 
composite housing. Operating from a single AA alkaline battery or CR123A battery, the 
BNVD can run up to 20 hours. It is equipped with an integral infrared illuminator for 
reading in the dark. Built for the rigours of law enforcement, the FLIR Breach PTQ136 
spots the heat of suspects and objects in total darkness. Featuring the new FLIR Boson 
core and a compact design, the FLIR Breach offers unmatched tactical awareness.

The Night Vision Operator courses are held at SIG Sauer Academy in Epping, New 
Hampshire in the United States.

FLIR PARTNERS WITH 
SIG SAUER ACADEMY

SIG SAUER

บริษัท FLIR จับมือกับ  
SIG SAUER ACADEMY
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SIG Sauer Academy ผู้ให้บริก�รชั้นนำ�ด้�นก�รฝึกอบรมเกี่ยวกับอ�วุธปืนและ
ยุทธวิธีที่ดีที่สุด ได้ทำ�ก�รประก�ศเมื่อเดือนกันย�ยน พ.ศ. 2562 ถึงก�รร่วมเป็น
พันธมิตรกับบริษัท FLIR ในก�รจัดอบรมหลักสูตรกล้องมองภ�พเวล�กล�งคืน 
(Night Vision) และกล้องแสดงภ�พจ�กคว�มร้อน (Thermal Imaging Equip-

ment) ให้กับหลักสูตรผู้ใช้ง�นกล้องมองภ�พเวล�กล�งคืนของ SIG SAUER (SIG Night 
Vision Operator Course) 

โดยหลักสูตรผู้ใช้ง�นกล้องมองภ�พเวล�กล�งคืนของ SIG SAUER ได้รับก�รออกแบบ
ม�สำ�หรับหน่วยง�นผู้บังคับใช้กฎหม�ยและหน่วยง�นของกองทัพ มีจุดประสงค์เพื่อช่วย
เพิ่มขีดคว�มส�ม�รถและคว�มปลอดภัยจ�กก�รใช้ง�นกล้องมองภ�พเวล�กล�งคืนและ
อุปกรณ์แสดงภ�พจ�กคว�มร้อนในวิกฤติก�รณ์ต่�ง ๆ โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้ใช้ง�นจ�กหน่วย
รบพิเศษที่มีประสบก�รณ์จริและนักเรียนจะได้รับก�รแนะนำ�ให้รู้จักกับพื้นฐ�นสำ�หรับก�ร
ใช้ง�นกล้องในสถ�นก�รณ์ทั่วไปและยังได้เรียนรู้เทคนิคพิเศษเพื่อให้ส�ม�รถใช้ง�นอุปกรณ์
ในสถ�นก�รณ์พิเศษต่�ง ๆ ที่อ�จเกิดขึ้นได้เช่นกัน

กล้องมองภ�พเวล�กล�งคืนแบบสองต� FLIR BNVD นั้นได้รับก�รพัฒน�ระบบก�ร
มองเห็นเวล�กล�งคืนให้ทันสมัยยิ่งขึ้น พร้อมด้วยมุมมองกว้�งถึง 40 องศ� (Field of view: 
FOV) และกล้องแสดงภ�พจ�กคว�มร้อนแบบต�เดียว FLIR Breach ซึ่งเป็นกล้องที่ส�ม�รถ
ใช้ง�นได้แบบเอนกประสงค์ ดังนั้นด้วยอุปกรณ์เหล่�นี้นักเรียนในหลักสูตรจะได้สัมผัสกับ
อุปกรณ์ที่ล้ำ�สมัยที่สุด ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มโอก�สในก�รบรรลุภ�รกิจได้เท่�นั้น แต่ยัง
ช่วยให้เกิดคว�มปลอดภัยและมีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้นอีกด้วย

กล้อง FLIR BNVD นั้นใช้ง�นเลนส์ที่เคลือบหล�ยชั้นแบบพิเศษ (Advanced Multi-
coated) และถูกสร้�งขึ้นม�ให้คงทนถ�วรด้วยตัวเรือนขน�ดกะทัดรัดซึ่งประกอบขึ้นอย่�ง
พิถีพิถัน ส�ม�รถทำ�ง�นได้โดยใช้ง�นแบตเตอรี่อัลค�ไลน์ขน�ด AA หรือแบตเตอรี่ CR123A 
เพียงแค่ 1 ก้อน แต่ทำ�ง�นได้ย�วน�นถึง 20 ชั่วโมง โดยกล้อง FLIR BNVD นี้ยังม�พร้อม
กับอุปกรณ์เรืองแสงอินฟร�เรดที่ติดตั้งสำ�หรับก�รควบคุมอุปกรณ์ในที่มืด นอกจ�กนี้ยังมี
กล้องแสดงภ�พจ�กคว�มร้อน FLIR Breach รุ่น PTQ136 ซึ่งเป็นรุ่นที่ถูกสร้�งขึ้นเพื่อเพิ่ม
คว�มเฉียบคมของปฏิบัติก�รให้กับหน่วยง�นผู้บังคับใช้กฎหม�ยในก�รตรวจจับคว�มร้อน
ของวัตถุหรือผู้ต้องสงสัยในที่มืดสนิทได้ และยังมีกล้อง FLIR Boson รุ่นใหม่ที่มีคุณสมบัติ
หลักคือก�รออกแบบที่กะทัดรัดแต่แข็งแรง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ง�นครองคว�มได้เปรียบเหนือ
คู่ต่อสู้ด้วยก�รมองเห็นในสภ�พแวดล้อมที่มีทัศนวิสัยจำ�กัดได้อย่�งยอดเยี่ยม

โดยหลักสูตรผู้ใช้ง�นกล้องมองภ�พเวล�กล�งคืนจะจัดอบรมที่ SIG Sauer Academy 
ณ เมือง Epping รัฐ New Hampshire ประเทศสหรัฐอเมริก�



18

ในช่วงปีที่ผ่�นม� อ�ก�ศย�นไร้คนขับ (UAVs) ขน�ดเล็ก เคลื่อนที่ช้� และบินต่ำ�ถูก

นำ�ม�ใช้ม�กขึ้นอย่�งเห็นได้ชัด โดยเฉพ�ะกลุ่มผู้ก่อคว�มไม่สงบที่นำ�อุปกรณ์นี้ม�

ใช้ง�นทั้งในสถ�นก�รณ์ก�รสู้รบท�งทห�ร ก�รเฝ้�ระวัง รวมถึงก�รลอบโจมตี และ

ใช้ง�นในเขตพลเรือนซึ่งมีภูมิประเทศที่หล�กหล�ย ตัวอย่�งเช่น ก�รลงจอดของ

อ�ก�ศย�นไร้คนขับลำ�หนึ่งที่บริเวณสน�มหญ้�หน้�ทำ�เนียบข�ว ก�รบินลงจอดตรงหน้�น�ง 

Angela Merkel น�ยกรัฐมนตรีเยอรมันในง�นชุมนุมง�นหนึ่ง ก�รพบอ�ก�ศย�นไร้คนขับลำ�

หนึ่งบินเหนือน่�นฟ้�บริเวณทำ�เนียบประธ�น�ธิบดีเก�หลีใต้ รวมถึงเหตุปะทะกับอ�ก�ศย�น

โดยส�รหล�ยต่อหล�ยครั้ง เหตุก�รณ์ทั้งหมดนี้ล้วนสร้�งคว�มกังวลเป็นอย่�งม�กว่�กฎ

ระเบียบและวิธีก�รควบคุมป้องกันเหตุเหล่�นี้เพียงพอแล้วหรือไม่ เนื่องด้วยอ�ก�ศย�นไร้คน

ขับเหล่�นี้มีร�ค�ถูก ส�ม�รถเข้�ถึงและครอบครองได้ง่�ย รวมทั้งเป็นที่นิยมอย่�งแพร่หล�ย 

ส่งผลให้มันถูกนำ�ม�ใช้เป็นอ�วุธได้อย่�งง่�ยด�ยเม่ืออยู่ในมือของผู้ก่อก�รร้�ยหรืออ�ชญ�กร 

ยังไม่รวมกับประเด็นที่ว่�อ�วุธนี้ส�ม�รถนำ�ม�โจมตีพร้อมกันได้หล�ยจุดและแต่ละจุด

ส�ม�รถสร้�งคว�มเสียห�ยได้อย่�งรุนแรงเป็นพิเศษ ห�กเป้�หม�ยนั้นคือ ท่�อ�ก�ศย�น ที่ตั้ง

ของอ�ค�รโครงสร้�งพื้นฐ�นที่สำ�คัญ หรือบุคคล/สถ�นที่ซึ่งมีคว�มสำ�คัญและมีคว�มอ่อน

ไหวเป็นพิเศษ

Rafael Drone Dome คือระบบป้องกันภัยจ�กอ�ก�ศย�นไร้คนขับครบวงจรซึ่งได้รับก�ร

ออกแบบม�ให้ส�ม�รถทำ�ก�รป้องกันได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ด้วยก�รประยุกต์ใช้ระบบตรวจ

จับ ระบบควบคุมและระบบรบกวนสัญญ�ณ นอกจ�กนั้นยังส�ม�รถเคลื่อนที่ได้ ทำ�ก�รตอบ

สนองได้อย่�งรวดเร็ว และเป็นระบบตอบโต้อ�ก�ศย�นไร้คนขับแบบรอบทิศท�ง (360-de-

gree counter-UAV: C-UAV) อีกทั้งระบบป้องกันนี้ยังเป็นแบบสั่งประกอบซึ่งมีพื้นฐ�นอยู่

บนโครงสร้�งที่แข็งแรงทนท�นและส�ม�รถแยกส่วนประกอบได้ (อุปกรณ์รบกวนสัญญ�ณ)

และอุปกรณ์ตรวจจับล้วนมีประสิทธิภ�พในก�รรับมือกับภยันตร�ยอันเกิดจ�กอ�ก�ศย�นไร้

คนขับขน�ดเล็กด้วยขีดคว�มส�ม�รถในก�รค้นห� ก�รแยกแยะเอกลักษณ์ และก�รตัดก�ร

ควบคุม ในขณะเดียวกันก�รใช้ง�นชุดคำ�สั่งที่ใช้สำ�หรับแก้ปัญห� (Algorithm) ที่ออกแบบม�

เป็นพิเศษและเทคโนโลยีค้นห�ตำ�แหน่งแบบ Differential Times Of Arrival (DTOA) ซึ่งมี

ประสิทธิภ�พในก�รระบุตำ�แหน่งอ�ก�ศย�นไร้คนขับและผู้ควบคุม อีกทั้งด้วยกล้องที่ใช้ง�น

เทคโนโลยีระดับสูงและอุปกรณ์ตรวจจับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้� (Radar) ซึ่งมีระบบเตือนภัยที่

ออกแบบม�ให้มีคว�มแม่นยำ�และผิดพล�ดน้อยที่สุดเพื่อให้ส�ม�รถบรรลุวัตถุประสงค์ในก�ร

บังคับใช้เขตห้�มบินและช่วยลดคว�มเสียห�ยข้�งเคียงที่อ�จเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด

ระบบยังได้รับก�รออกแบบให้จัดก�รกับภยันตร�ยอันเกิดจ�กอ�ก�ศย�นไร้คนขับที่

เป็นภัยทั้งในสถ�นก�รณ์สู้รบท�งก�รทห�รทุกรูปแบบ รวมทั้งให้ทำ�ก�รป้องกันกองกำ�ลัง 

ยุทธปัจจัย และเป้�หม�ยที่เป็นสถ�นที่ของพลเรือน เช่น สน�มกีฬ� สน�มบิน และสถ�นที่

ส�ธ�รณะด้วยเช่นกัน

Drone Dome นั้นเป็นยุทธภัณฑ์ที่ส�ม�รถนำ�ม�ใช้ง�นได้ในสถ�นก�รณ์จริงแล้วใน

ปัจจุบัน ในฐ�นะของเทคโนโลยีป้องกันภัยท�งอ�ก�ศของบริษัท Rafael ร่วมกับระบบ

ขีปน�วุธป้องกันภัยท�งอ�ก�ศระยะใกล้ Iron Dome ซึ่งเข้�ประจำ�ก�รและผ่�นก�รใช้ง�นใน

สน�มรบจริงแล้ว รวมถึงระบบขีปน�วุธป้องกันภัยท�งอ�ก�ศ David’s Sling และ SPYDER 

โดยยุทโธปกรณ์เหล่�น้ีส�ม�รถใช้ง�นร่วมกันเพื่อเป็นระบบป้องกันภัยคุกค�มท�งอ�ก�ศได้

อย่�งสมบูรณ์แบบ

Drone Dome นั้นได้ถูกจัดจำ�หน่�ยให้กับลูกค้�จ�กทั่วโลกไปม�กกว่� 10 ชุดแล้ว ซึ่งระบบ

ป้องกันภัยนี้ได้ผ่�นก�รทดสอบและใช้ง�นในสถ�นก�รณ์ต่�ง ๆ แล้ว เพื่อพิสูจน์คว�มส�ม�รถ

ในก�รตรวจจับ จำ�แนก ติดต�ม รบกวนสัญญ�ณ และตัดก�รควบคุม เพื่อต่อต้�นภัยคุกค�มที่

เกิดจ�กอ�ก�ศย�นไร้คนขับทุกประเภท

RAFAEL SHOWS 
COUNTER-UAS 
DRONE DOME

I
n recent years, there has been a significant increase in the use of Low, 
Small and Slow (LSS) Unmanned Aerial Vehicles (UAVs). They have 
been used both in military combat scenarios by insurgents who have 
deployed them either for purpose of surveillance or to carry out 
attacks, and in a variety of civilian settings, such as the drone that 

landed on the White House lawns, one that was flown in very close proximity 
to Chancellor Angela Merkel, and one that overflew the Blue House in South 
Korea. There have also been collisions with passenger jets. This poses major 
problems, and most concerning is the lack of control and regulation on this 
issue. Their low price, high availability and popularity make them a very 
easy weapon in the hands of terrorists and criminals, and the damage and 
ramifications can be immense if sites such as airports, critical infrastructure, 
VVIPs or other sensitive places/people are targeted.       

Rafael’s Drone Dome is an end-to-end system designed to provide 
effective airspace defence against hostile drones. It integrates detection, 
control and jamming sub-systems, providing a mobile, quick response and 
360 degree counter-UAV (C-UAV) defence s. Drone Dome is a tailor-made 
solution based on a modular and robust infrastructure (electronic jammers) 
and sensors, allowing effective detection, identification and neutralisation of 
multiple micro and mini UAV threats, while, using its unique algorithms and 
Differential Times Of Arrival (DTOA) technology,  also identifies the location 
of the drone and of its operator. With its advanced camera, and its accurate, 
minimal false alarm radars, the system’s goal is to effectively enforce UAV 
no-fly zones, while inflicting minimal collateral damage to the surrounding 
environment.

It is designed to address the threat posed by hostile drones both in 
military scenarios of all kinds, to protect forces and military facilities, but also 
to provide protection for civilian targets, such as sports stadiums, airports, 
public facilities.

Drone Dome is an operational, off-the-shelf system, ready to be used 
and is a member of Rafael’s family of active air defence technologies, which 
includes the operational and combat-proven Iron Dome, David’s Sling, and 
the SPYDER systems. All together they make up a suite of multi-layered 
solutions against a variety of aerial threats.

Dozens of Drone Dome systems have been sold to a number of customers 
around the world. They have been tested and used in operational scenarios, 
proving its ability to detect, classify, track, jam and neutralise many types of 
relevant threats. 

บริษัท RAFAEL จัดแสดงระบบป้องกันภัยจาก
อากาศยานไร้คนขับ DRONE DOME
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เรดาร์สำาหรับภารกิจการปะทะทั้ง
แบบเคลื่อนที่และการวางกำาลัง

เป็นเวล�กว่� 40 ปีที่บริษัท Weibel ได้ทำ�ก�รพัฒน� ผลิต และ
จัดส่งเรด�ห์แบบดอปเลอร์ที่ล้ำ�สมัยให้แก่ตล�ดยุทโธปกรณ์ 
โดยมุ่งคว�มสนใจไปที่ยุทโธปกรณ์เพียงหนึ่งเดียวนั่นคือเรด�ร์
ตรวจจับคว�มเร็วต้นของกระสุนสำ�หรับระบบค้นห�เป้�หม�ย

ของปืนใหญ่ ที่ได้เข้�ประจำ�ก�รในกองทัพสวิสเซอร์แลนด์และ
สหรัฐอเมริก�ในช่วงกล�งทศวรรษที่ 1980

 ในปัจจุบันกว่� 30 ประเทศได้ใช้ง�นเรด�ร์ตรวจจับ
คว�มเร็วต้นกระสุนปืนใหญ่ และจ�กคว�มร่วมมือกับบริษัท 
Hirtenberger Defence Technology เมื่อไม่น�นม�นี้ ท�งบริษัท 
Weibel ก็ได้พบกับพันธมิตรที่ทรงคุณค่�ที่ส�ม�รถร่วมกันพัฒน�

F
or almost 40 years, Weibel has 
developed, produced and delivered 
cutting edge Doppler based radars 
for the instrumental market. The 
instrumental market has been the focal 

point with only one tactical/operational product, 
the muzzle velocity radar, for artillery which went 

RADARS FOR KINETIC 
AND NON-KINETIC 

APPLICATIONS

into service with Swiss and US forces who were 
launch customers in the mid 1980s. 

The muzzle velocity radars are now in 
use with 30 countries and with the recently 
launched cooperation with Hirtenberger Defence 
Technology, Weibel found a valuable partner 
for promoting this asset. Adding the muzzle 
velocity radar to its Fire Control System will 
provide a readily available go-to solution for 
upgrading legacy artillery. it will also aide Weibel 
in promoting the muzzle velocity radar capability 
for modern heavy mortar systems.

Another new move in the operational market 
is the introduction of Weibel’s small radars 
specialised for critical infrastructure protection 
and counter drone operations – and in the 
military realm for VVSHORAD and SHORAD 
applications. At the 2019 ADEX exhibition 
Hanwha Defense’s BIHO II was showcased with 
Weibel’s SHORAD radar on a turret, manifesting 

the long-standing cooperation between the two 
companies. This cooperation began with muzzle 
velocity radars for the K-9 Thunder howitzer. 
With Weibel’s small surveillance radar line, a line 
of products was introduced based on the CW-
FMCW Doppler based technology that has been 
the cornerstone of the company’s instrumental 
radars for decades. The technology enables an 
end-user to detect and track drones in even highly 
cluttered environments and provides high quality 
track data, that may be used for engagement with 
kinetic as well as non-kinetic means. The radars 
are based on the medium range surveillance 
systems sold to Indonesia and boasts newly 
developed algorithms for signal processing and 
clutter suppression – that combined with a proven 
technological pedigree provides the end-user with 
new capabilities and opportunities in countering 
aerial assets. 

ยุทโธปกรณ์นี้ ก�รเพิ่มเรด�ร์ตรวจจับคว�มเร็วต้นเข้�ไปในระบบ
ควบคุมก�รยิงนั้น อ�จนำ�ไปสู่หนท�งแก้ปัญห�สำ�หรับก�รพัฒน�ปืน
ใหญ่รุ่นเก่� ๆ และยังช่วยให้บริษัท Weibel สนใจก�รเพิ่มศักยภ�พของ
เรด�ร์ชนิดนี้สำ�หรับใช้ง�นร่วมกับระบบเครื่องยิงลูกระเบิดขน�ดหนัก
รุ่นใหม่ ๆ อีกด้วย

 อีกหนึ่งคว�มเคลื่อนไหวในตล�ดยุทโธปกรณ์ของ Wei-
bel คือก�รเปิดตัวระบบเรด�ร์ขน�ดเล็กสำ�หรับก�รป้องกันโครงสร้�ง
พื้นฐ�นท่ีสำ�คัญและตอบโต้กับก�รปฏิบัติก�รโดยใช้อ�ก�ศย�นไร้คน
ขับโดยเฉพ�ะ รวมถึงระบบป้องกันภัยท�งอ�ก�ศระยะใกล้ (VVS-
HORAD และ SHORAD) ซึ่งภ�ยในง�น ADEX 2019 ปืนใหญ่ต่อสู้
อ�ก�ศย�น BIHO II ได้ถูกจัดแสดงโดยมีระบบเรด�ร์ป้องกันภัยท�ง
อ�ก�ศระยะใกล้ติดตั้งอยู่บนป้อมปืนแสดงให้เห็นถึงคว�มร่วมมือใน
ระยะย�วระหว่�งบริษัททั้ง 2 โดยคว�มร่วมมือนี้เริ่มต้นขึ้นด้วยเรด�ร์
ตรวจจับคว�มเร็วต้นกระสุนสำ�หรับปืนใหญ่อัตต�จร K-9 Thunder 

และด้วยเรด�ร์สำ�รวจขน�ดเล็กของบริษัท Weibel ดังกล่�ว ได้นำ�
ไปสู่ก�รเปิดตัวส�ยก�รผลิตอุปกรณ์ต่�ง ๆ ของบริษัทซึ่งอยู่บน
พื้นฐ�นของเทคโนโลยี CW-FMCW Doppler ที่ได้กล�ยเป็นหลัก
หม�ยสำ�คัญของบริษัทในทศวรรษนี้ และด้วยเทคโนโลยีนี้ผู้ใช้จะ
ส�ม�รถตรวจจับและติดต�มอ�ก�ศย�นไร้คนขับได้แม้ในสภ�พ
แวดล้อมที่มีคว�มรกทึบและยังให้ข้อมูลก�รติดต�มที่มีคุณภ�พ
สูง จึงส�ม�รถประยุกต์ใช้ได้ดีแม้ในก�รปะทะระหว่�งก�รเคลื่อนที่ 
โดยมีประสิทธิภ�พเท่�เทียมกับก�รประยุกต์ใช้ในก�รปะทะแบบ
ตรึงกำ�ลัง ทั้งนี้ระบบเรด�ร์สำ�รวจระยะกล�งซึ่งจำ�หน่�ยให้กับ
ประเทศอินโดนีเซียได้ถูกพัฒน�อัลกอริทึมสำ�หรับประมวลผล
สัญญ�ณและแก้ไขปัญห�จ�กข้อมูลที่ยุ่งเหยิงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ซึ่งสิ่งเหล่�นี้เปรียบได้กับเครื่องพิสูจน์จ�กผู้ใช้ง�นจริงว่�อุปกรณ์
ดังกล่�วส�ม�รถเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถและโอก�สในก�รตอบโต้กับ
อ�ก�ศย�นให้ดียิ่งขึ้นได้อย่�งไร

เทคโนโลยีสำาหรับปกป้องยานยนต์และสามารถซ่อมแซมได้แม้ในสนามรบ

E
stablished in 1853, Hutchinson is providing smart solutions to 
meet the most challenging requirements of customers to improve 
comfort, safety and energy efficiency in mobility on land, in the air 
and at sea. Servicing Defense for more than 80 years, Hutchinson 
Defense ‘s technologies have been combat-proven during all 

recent wartime.
On combat vehicle; even if one or all tyres are damaged and deflated, lot 

of soldier’s safety, worldwide, rely on one-piece rubber runflat, known as 
VFITM. Hutchinson is proud to introduce the MVFITM runflat: the same 
incomparable runflat performance: unique real full rubber, lightweight; shock 
absorption capable of moving through the toughest Off-road combat zone, 
protected against mine blast above ballistics protection standards; including, 
now, the hand mountable system: safe, easy and fast to insert without any 
specific tool. 

Combining Hutchinson ‘s rim and MvfiTM runflat, all Soldiers are 
protected, everywhere and can disassembled and reassembled the protection 
in the field with standard hand tools, without any tyre changer equipment.

Visit us @ Defense & Security 2019, stand n°P10, French Pavilion to know 
more about our range of product for Defense and for Security markets; but 
also other products as Cost savers Tyre-shieldsTM and improved Safety of 
fuel tanks with SafetankTM & ExploshieldTM technologies.

PROVEN COMbAT PROTECTION 
TECHNOLOGY AND FIELD MAINTAINAbLE. หลังจ�กก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2396 บริษัท Hutchinson ได้ดำ�เนินก�รผลิตอุปกรณ์อัจฉริยะ

เพื่อแก้ปัญห�และตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�ที่ต้องก�รปรับปรุงก�รเคลื่อนที่
ท�งบก ท�งอ�ก�ศ และท�งทะเลให้มีคว�มสะดวกสบ�ย ปลอดภัย และประหยัด
พลังง�นม�กยิ่งขึ้น และในฐ�นะผู้ให้บริก�รด้�นก�รป้องกันประเทศที่มีอ�ยุย�วน�น

กว่� 80 ปี เทคโนโลยีของบริษัท Hutchinson ล้วนผ่�นก�รใช้ง�นในก�รสู้รบจริงม�โดยตลอด
สำ�หรับย�นเกร�ะที่ใช้ในก�รสู้รบ แม้ว่�ย�งทั้งหมดหรือย�งเพียงหนึ่งเส้นจะเกิดคว�มเสียห�ย

หรือแบนร�บลงไปในขณะปฏิบัติภ�รกิจ ย�ง Run flat แบบชิ้นเดียวที่รู้จักกันในชื่อ VFITM นั้น
ส�ม�รถรับประกันคว�มปลอดภัยในก�รเคลื่อนที่ต่อไปให้กับกำ�ลังพลทั่วโลก ทั้งนี้บริษัท Hutch-
inson มีคว�มภูมิใจในก�รแนะนำ�ย�ง Run flat รุ่นใหม่ที่ชื่อว่� MVFITM ซึ่งมีสมรรถนะในก�ร
เคลื่อนที่เมื่อย�งแบนซึ่งห�ที่เปรียบไม่ได้ ผลิตโดยย�งธรรมช�ติแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์สูตรเฉพ�ะของ
ท�งบริษัท มีน้ำ�หนักเบ� นอกจ�กนั้นยังมีคว�มส�ม�รถในก�รลดแรงสั่นสะเทือนในขณะเคลื่อนที่
บนท�งวิบ�กในพื้นที่ก�รสู้รบ มีคว�มส�ม�รถในก�รป้องกันแรงระเบิดจ�กกับระเบิดซึ่งเหนือกว่�
ม�ตรฐ�นก�รป้องกันอ�วุธปืนทั่วไป ทั้งนี้ยังส�ม�รถติดตั้งได้อย่�งปลอดภัย ง่�ย และรวดเร็วโดยใช้
ไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษอื่นใด

เมื่อใช้ง�นอุปกรณ์ rim และย�ง Run flat MvfiTM ของบริษัท Hutchinson ร่วมกันแล้ว กำ�ลัง
พลทุกน�ยจะได้รับก�รปกป้องในทุกสถ�นที่ ทั้งยังส�ม�รถถอดออกและติดตั้งใหม่ได้แม้ในสน�มรบ
ด้วยเครื่องมือแบบทั่วไปโดยไม่จำ�เป็นต้องใช้ง�นเครื่องจักรสำ�หรับเปลี่ยนย�ง

ทุกท่�นส�ม�รถเยี่ยมชมเร�ได้ที่ง�น Defense & Security 2019 ที่บูธ n°P10 ในส่วนจัดแสดงของ
ประเทศฝรั่งเศสเพื่อทำ�คว�มรู้จักกับสินค้�อื่น ๆ เกี่ยวกับก�รป้องกันประเทศและรักษ�คว�มปลอดภัย
ของเร� อย่�งเช่น อุปกรณ์ลดต้นทุน Tyre-shieldsTM และถังเชื้อเพลิงที่ได้รับก�รพัฒน�ม�ให้มี
คว�มปลอดภัยเป็นพิเศษด้วยเทคโนโลยี SafetankTM และ ExploshieldTM
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สถ�บันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTI) นั้นเป็นหน่วยง�นอันดับหนึ่งด้�นก�รวิจัย

และพัฒน�เทคโนโลยีป้องกันประเทศภ�ยใต้ก�รดูแลของกระทรวงกล�โหม ซึ่งมุ่ง

เน้นในเชิงรุกให้เกิดก�รสร้�งพื้นฐ�นท�งกลยุทธ์ให้กับเทคโนโลยีป้องกันประเทศและ

ยุทธปัจจัยของประเทศที่ใช้ในก�รปฏิบัติภ�รกิจต่�ง ๆ เพื่อสนับสนุนกองทัพและเจ้�

หน้�ที่รัฐทั้งในปฏิบัติก�รท�งทห�รและพลเรือน

เมื่อพ.ศ. 2559 กระทรวงกล�โหมได้แถลงถึงนโยบ�ยพัฒน�อุตส�หกรรมด้�นก�รป้องกัน

ประเทศสำ�หรับก�รผลิตเพื่อพึ่งพ�ตนเองและส่งออกไปยังตล�ดระหว่�งประเทศซึ่งนำ�ม�สู่ก�รผ่�น

พระร�ชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2562 ซึ่งมอบอำ�น�จให้กับ DTI ในก�รส่งเสริม

และสนับสนุนภ�ครัฐ ภ�คเอกชน และสถ�บันก�รศึกษ� เช่นเดียวกับก�รเข้�ร่วมเป็นพันธมิตรกับ

บริษัทขน�ดใหญ่ทั้งภ�ยในและภ�ยนอกประเทศในเรื่องที่เกี่ยวกับอุตส�หกรรมก�รป้องกันประเทศ 

ซึ่งหม�ยถึงก�รสร้�งสภ�พแวดล้อมท่ีช่วยให้เกิดก�รเร่งกระบวนก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถของ 

5 เทคโนโลยีเป้�หม�ย ได้แก่ ระบบไร้คนขับ (Unmanned system) ระบบจำ�ลองเสมือนจริง (Simu-

lation) จรวดและขีปน�วุธ ย�นเกร�ะและยุทโธปกรณ์ รวมทั้งระบบข้อมูลข่�วส�รและก�รสื่อส�ร 

ซึ่งง�น D&S ในปีนี้ท�ง DTI ได้เตรียมก�รจัดแสดงระบบไร้คนขับ ระบบจำ�ลองเสมือนจริง และ

เทคโนโลยีย�นเกร�ะเอ�ไว้เป็นจำ�นวนม�ก  

ในส่วนของเทคโนโลยีย�นเกร�ะนั้น ท�ง DTI มีคว�มภ�คภูมิใจเป็นอย่�งยิ่งในก�รนำ�เสนอย�น

เกร�ะล้อย�ง BTR-3 CS รุ่นล่�สุดในกลุ่มย�นเกร�ะบัญช�ก�รแบบ 8x8 โดยย�นเกร�ะรุ่นนี้มีพื้นฐ�น

ม�จ�กย�นเกร�ะ BTR-3E1 ซึ่งส�ม�รถใช้ง�นได้ในทุกสภ�พพื้นที่และผ่�นก�รใช้ง�นในสถ�นก�รณ์

จริงม�แล้ว โดยปัจจุบันย�นเกร�ะดังกล่�วประจำ�ก�รอยู่ทั้งในกองทัพบกและกองทัพเรือไทย ทั้งนี้ 

ย�นเกร�ะ BTR-3 CS ได้รับก�รออกแบบเพื่อใช้ง�นเป็นศูนย์บัญช�ก�รเคลื่อนที่ด้วยก�รบูรณ�ก�ร

ชุดอุปกรณ์สื่อส�รด้วยระบบดิจิตอลที่ปลอดภัยและทันสมัยที่สุดและระบบอำ�นวยก�รสน�มรบ ทั้ง

ยังส�ม�รถเพิ่มระดับก�รรับรู้สถ�นก�รณ์สู้รบและส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ�จ�กระบบตรวจจับ

ไปยังพลยิง โดยก�รผลิตย�นเกร�ะ BTR-3 CS นั้นเป็นไปต�มข้อกำ�หนดท�งก�รปฏิบัติก�รและ

ม�ตรฐ�นท�งทห�รอย่�งแน่นอน 

และสำ�หรับในส่วนของระบบไร้คนขับนั้น ท�ง DTI ได้พัฒน�เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องขึ้นม�อย่�ง

รวดเร็วโดยจะเห็นได้จ�กก�รทดสอบใช้ง�นย�นพ�หนะไร้คนขับหล�ยประเภท ทั้งแบบใช้ง�นบน

อ�ก�ศ ภ�คพื้นดิน และท�งทะเล รวมถึงประเภทที่ใช้ในก�รสู้รบท�งทห�รและใช้ง�นทั่วไปด้วยเช่น

กัน เร�ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของระบบไร้คนขับตั้งแต่แรกเริ่มและทำ�ก�รลงทุนอย่�งต่อเนื่องม�

โดยตลอดในเทคโนโลยีน้ีเพื่อก้�วม�เป็นผู้นำ�อันดับหนึ่งในก�รพัฒน�ระบบดังกล่�วภ�ยในประเทศ 

โดยในปีนี้เร�ยังได้นำ�เอ�ย�นพ�หนะไร้คนขับ 2 ประเภท โดยประเภทที่ 1 คือ ย�นยนต์ไร้คนขับ 

(UGV) และอีกประเภทคือ อ�ก�ศย�นไร้คนขับ (UAV) ซึ่งท�งสถ�บันได้พัฒน�ขึ้นม�จัดแสดงยัง

ง�น D&S อีกด้วย

ย�นพ�หนะไร้คนขับภ�คพื้นดินและอ�ก�ศย�น
สำ�หรับ UGV นั้น ท�ง DTI ยังคงให้คว�มสำ�คัญกับย�นพ�หนะแบบหุ่นยนต์ขน�ดเล็กที่ส�ม�รถ

พกพ�ได้แม้ว่�เร�จะเริ่มก�รพัฒน�ย�นยนต์ไร้คนขับที่มีขน�ดใหญ่ขึ้นแล้วก็ต�ม ซึ่งย�นพ�หนะ

แบบหุ่นยนต์ที่ส�ม�รถพกพ�ได้นี้ได้รับก�รออกแบบและผลิตภ�ยในประเทศด้วยคว�มร่วมมือกัน

อุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศ

พร้อมรับการเติบโต
ในหลายภาคส่วน

บทสัมภ�ษณ์ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ (Defence Technology Institute : 

DTI) พลอ�ก�ศเอก ดร. ปรีช� ประดับมุข

ระหว่�งท�ง DTI เอง ภ�คอุตส�หกรรม และสถ�บันก�รศึกษ�สำ�หรับใช้ง�นในภ�รกิจรักษ�คว�ม

ปลอดภัย ทั้งนี้ท�ง DTI ค่อย ๆ ปรับใช้ส่วนประกอบเชิงพ�ณิชย์และสถ�ปัตยกรรมที่มีม�ตรฐ�น

แบบอุตส�หกรรมเพื่อลดคว�มซับซ้อนและลดต้นทุน ทั้งนี้เร�ยังทำ�ง�นอย่�งใกล้ชิดกับผู้ใช้ง�นจริง

ตลอดทั้งกระบวนก�รพัฒน�ซึ่งส่งผลให้เร�มีคว�มเข้�ใจคว�มต้องก�รสำ�หรับก�รใช้ง�นจริงเป็น

อย่�งดีและนำ�ไปสู่ระบบสนับสนุนก�รใช้ง�นจริงที่ดีม�กยิ่งขึ้นพร้อมทั้งก�รบูรณ�ก�รง�นโลจิสติ

กส์ทั้งหมดตลอดอ�ยุก�รใช้ง�นให้กับผู้ซื้ออีกด้วย

สำ�หรับในส่วนของ UGV ขน�ดใหญ่ซ่ึงเริ่มมีก�รนำ�ม�ใช้ง�นม�กขึ้นในหล�ยประเทศเพื่อศึกษ�

และพัฒน�ยุทธวิธี โดยให้มีบทบ�ทในก�รสนับสนุนและทำ�ก�รโจมตีเพื่อเตรียมพร้อมสำ�หรับก�ร

ใช้ง�นบนสน�มรบจริงในอน�คต ส่งผลให้นักวิเคร�ะห์เทคโนโลยีของ DTI เชื่อว่�หุ่นยนต์จะเข้�

ม�มีส่วนสำ�คัญในโครงสร้�งของกองทัพในก�รสนับสนุนหน่วยทห�รร�บทั้งในเรื่องโลจิสติกส์และ

ก�รสู้รบ นอกจ�กนี้ท�ง DTI ยังอยู่ระหว่�งก�รเจรจ�กับผู้พัฒน� UGV ชั้นนำ�เพื่อให้เข้�ม�เป็น

พันธมิตรในก�รพัฒน� UGV ต�มคว�มต้องก�รของกองทัพและเพื่อยกระดับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ใน

ประเทศไทยด้วยเช่นกัน

สำ�หรับอ�ก�ศย�นไร้คนขับนั้น ท�ง DTI ยังคงส�นต่อคว�มสำ�เร็จในก�รพัฒน�อ�ก�ศย�นท�ง

ยุทธวิธีขน�ดเล็กซึ่งทำ�ก�รบินด้วยระบบ Multi-rotor และอ�ก�ศย�นแบบปีกตรึง (Fixed wing) 

ทั้งในรุ่น D-Eye01 D-Eye02 และ D-Eye03 โดยอุปกรณ์เหล่�นี้ได้รับก�รพัฒน�จ�กต้นแบบที่ผ่�น

ก�รพิสูจน์ในก�รใช้ง�นจริงม�แล้ว อ�ก�ศย�นไร้คนขับดังกล่�วส�ม�รถปฏิบัติภ�รกิจครอบคลุม

ได้ทั้งภ�รกิจท�งยุทธวิธีและก�รปฏิบัติภ�รกิจในพื้นที่สงคร�มด้วยระยะทำ�ก�รตั้งแต่ 2.5 กิโลเมตร

ถึง 80 กิโลเมตร อ�ก�ศย�นรุ่น D-Eye02 นั้นเพิ่งได้รับก�รรับรองจ�กกองทัพบกไทยหลังจ�กก�ร

ทดสอบและก�รประเมินเสร็จสิ้น ส่วนอีกทั้ง 2 รุ่นยังคงอยู่ระหว่�งกระบวนก�รขอก�รรับรอง ทั้งนี้

อ�ก�ศย�นดังกล่�วได้รับคว�มสนใจม�โดยตลอดนับตั้งแต่ส�ม�รถใช้ง�นระบบรับรู้สถ�นก�รณ์

ด้วยภ�พแบบ Real time ระหว่�งภ�รกิจล�ดตะเวณและตรวจก�รณ์ อีกทั้งก�รที่อุปกรณ์นี้ใช้ง�น

Continued from page 3



รูปแบบสถ�ปัตยกรรมเดียวกันกับสถ�นีควบคุมที่ได้รับก�รออกแบบให้ง่�ยต่อก�รใช้ง�น ประกอบ

กับก�รใช้ง�นส่วนใหญ่เป็นระบบอัตโนมัติส่งผลให้อ�ก�ศย�นไร้คนขับของเร�ได้รับคว�มนิยม

เป็นอย่�งม�กในหมู่ผู้ใช้ง�นท่ีพึงพอใจกับคว�มส�ม�รถของอุปกรณ์และก�รสนับสนุนด้�นโลจิสติ

กส์ ซึ่งท�ง DTI ได้มอบให้ผู้ซื้อทุกร�ย จะเห็นได้ว่�ก�รเป็นองค์ก�รวิจัยและพัฒน�ด้�นก�รป้องกัน

ประเทศระดับช�ติเอื้อให้เร�ส�ม�รถส่งมอบก�รสนับสนุนที่มีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้นทั้งในกลุ่ม

ลูกค้�ที่ใช้ง�นอุปกรณ์ของเร�ในสน�มรบหรือกลุ่มลูกค้�ที่เป็นโรงง�นผลิต ในขณะนี้เร�เริ่มให้ก�ร

บริก�รอย่�งเต็มรูปแบบแล้วและค�ดหวังว่�จะได้รับคำ�สั่งซื้อเพิ่มเติมอีกในอน�คต

ในส่วนของยุทธภัณฑ์อื่น ๆ นั้น หนึ่งในจุดแข็งของ DTI ก็คือก�รสร้�งภ�พจำ�ลองเสมือนจริง

และระบบก�รฝึก ซึ่งท�ง DTI ได้ทำ�ก�รจัดห�อุปกรณ์สร้�งภ�พจำ�ลองแบบครบวงจรและอุปกรณ์

ในก�รฝึกที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ สำ�หรับใช้ง�นในกองทัพ และในง�น D&S 2019 ท�ง DTI พร้อมจัดแสดง

ระบบสร้�งภ�พจำ�ลองเสมือนจริงสำ�หรับก�รฝึกรถถังรุ่นใหม่ล่�สุด ซึ่งม�พร้อมกับอุปกรณ์ที่ช่วยให้

ผู้เข้�ฝึกส�ม�รถฝึกเป็นพลขับ ผู้บัญช�ก�ร และพลยิงได้ เพื่อช่วยเร่งกระบวนก�รฝึกฝนก�รใช้ง�น

รถถังหลักจู่โจมแบบทั่วไป ทั้งนี้ระบบดังกล่�วใช้ง�นกรอบก�รสร้�งภ�พจำ�ลองซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของ

ท�ง DTI ซึ่งใช้เป็นระบบพื้นฐ�นสำ�หรับพัฒน�ก�รฝึกในย�นพ�หนะรูปแบบอื่น ๆ รวมทั้งก�รแสดง

ผลสถ�นก�รณ์จำ�ลองที่หล�กหล�ยได้อีกด้วย

DTI เป็นองค์ก�รวิจัยและพัฒน�ด้�นก�รป้องกันประเทศระดับช�ติ ท�งสถ�บันทำ�ง�นร่วมกับ

พันธมิตรม�กม�ยจ�กทุกภ�คส่วนนับ ทั้งในภ�คอุตส�หกรรมนับตั้งแต่ผู้ผลิตชิ้นส่วนหลัก ชิ้นส่วน

รอง และผู้ผลิตร�ยย่อย (SMEs) แม้กระทั่งร่วมมือกับสถ�บันก�รศึกษ� ทั้งนี้เพื่อพัฒน�เทคโนโลยี

หลักทั้ง 5 ประเภทซึ่งเป็นเป้�หม�ยขององค์ก�ร เร�สร้�งคว�มร่วมมือกับพันธมิตรที่มีคว�มเข้�ใจ

อันดีในภ�รกิจของ DTI เป้�หม�ยแห่งช�ติในก�รมุ่งพัฒน�อุตส�หกรรมก�รป้องกันประเทศ รวม

ถึงแนวคิดก�รพึ่งพ�ตนเองและก�รผลิตภ�ยในประเทศ ดังนั้นจึงเป็นโอก�สที่ดีสำ�หรับพันธมิตรที่มี

ศักยภ�พสำ�หรับก�รเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รพัฒน�อุตส�หกรรมป้องกันประเทศของไทย

ก�รเติบโตของภ�คอุตส�หกรรมก�รป้องกันประเทศ
ก�รพัฒน�ภ�คอุตส�หกรรมก�รป้องกันประเทศนั้นนับเป็นหน่ึงในภ�รกิจสำ�คัญของรัฐบ�ล

ปัจจุบัน โดยในอดีตภ�คส่วนนี้ถูกแยกออกเป็นหล�ย ๆ ส่วน แต่ทว่�หลังจ�กมีก�รผลักดันให้เกิด 

DTI ขึ้นม� ทั้งกฎหม�ย ระเบียบ นโยบ�ย และก�รกำ�หนดแผนง�นในปัจจุบันนี้ ต่�งก็มุ่งสนับสนุน

และส่งเสริมให้เกิดก�รพัฒน�ในภ�คอุตส�หกรรมก�รป้องกันประเทศ ดังเช่นก�รที่รัฐบ�ลกำ�ลัง

ว�งแผนในก�รจัดสรรทรัพย�กรในก�รสร้�งระบบนิเวศท�งธุรกิจที่เอื้ออำ�นวยต่อก�รเติบโตของ

ภ�คอุตส�หกรรมก�รป้องกันประเทศและมอบสิทธิพิเศษท�งภ�ษีเพื่อประโยชน์ในก�รสร้�ง

นวัตกรรมและโครงสร้�งพื้นฐ�นในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภ�คตะวันออก (Eastern Economic Cor-

ridor : EEC)

และใน 2 ภ�คส่วนที่มีศักยภ�พในก�รเติบโตอย่�งรวดเร็วนั้น ได้แก่ ธุรกิจย�นยนต์และระบบ

ไร้คนขับ โดยในส่วนของย�นยนต์ท�งทห�รนั้นอ�จนำ�พ�ประโยชน์ม�สู่ประเทศไทยในฐ�นะหนึ่ง

ในศูนย์กล�งระดับโลกสำ�หรับอุตส�หกรรมย�นยนต์ เนื่องจ�กในอุตส�หกรรมนี้ประเทศของเร�

มีต้นทุนที่สูงม�กจ�กบุคล�กรท่ีเป่ียมไปด้วยประสบก�รณ์และทักษะเกี่ยวกับง�นวิศวกรรมที่ต้อง

อ�ศัยคว�มแม่นยำ�สูงอันเป็นผลจ�กก�รสั่งสมประสบก�รณ์ในฐ�นะผู้รับจ้�งผลิต (OEM) ตลอด

หล�ยปีที่ผ่�นม� ก�รปฏิบัติง�นภ�ยใต้ระบบควบคุมคุณภ�พที่เข้มงวดและเป็นไปต�มม�ตรฐ�นขั้น

สูงสุดส่งผลให้แรงง�นเหล่�นี้เป็นองค์ประกอบท่ีสำ�คัญยิ่งในก�รปรับเปลี่ยนรูปแบบก�รผลิตจ�ก

ย�นยนต์พลเรือนทั่วไปให้เป็นย�นยนต์ท�งก�รทห�ร โดยในปัจจุบันมีบริษัทหล�ยแห่งที่ส�ม�รถปัก

หมุดหม�ยแห่งคว�มสำ�เร็จอยู่ในตล�ดระหว่�งประเทศและประสบคว�มสำ�เร็จในก�รส่งผลิตภัณฑ์

ส่วนใหญ่ออกจำ�หน่�ยในต่�งประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

และในส่วนของก�รเติบโตในภ�คธุรกิจที่เกี่ยวกับระบบไร้คนขับน้ันเป็นผลม�จ�กก�รขย�ย

ตัวในระดับโลกของธุรกิจน้ีท้ังในท�งพลเรือนและท�งก�รทห�รซึ่งควบคู่ไปกับก�รที่ส�ธ�รณชน

ส�ม�รถเข้�ถึงอุปกรณ์ต่�ง ๆ ที่ใช้ง�นในเทคโนโลยีนี้ได้อย่�งง่�ยด�ย ซึ่งท�ง DTI ได้ศึกษ�สิ่งที่เกิด

ขึ้นและส�ม�รถแบ่งก�รพัฒน�เทคโนโลยีนี้ออกได้เป็น 2 ส่วนด้วยกัน ส่วนแรกก็คือก�รพัฒน�ตัว

อุปกรณ์ที่ใช้ง�นในระบบไร้คนขับหรือส่วนฮ�ร์ดแวร์และอีกส่วนหนึ่งก็คือก�รพัฒน�ในส่วนของ

ก�รบริก�รโดยเฉพ�ะในส่วนของก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล ในส่วนของย�นยนต์ภ�คพื้นดินไร้คนขับ 

(UGV) นั้น ท�ง DTI ค�ดก�รณ์ว่�จะมีก�รเติบโตอยู่ในระดับป�นกล�งซึ่งจะเป็นไปต�มก�รขย�ย

ตัวของอุปกรณ์ใช้ง�นที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ แต่ทว่�อ�ก�ศย�นไร้คนขับ (UAVs) นั้น จะเติบโต

อย่�งรวดเร็วโดยเฉพ�ะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพลเรือน อย่�งเช่น ก�รเกษตร ก�รจัดทำ�แผนที่แบบ 3 

มิติ ก�รก่อสร้�ง เช่นเดียวกันกับก�รใช้ง�นอุปกรณ์ตรวจจับที่ล้ำ�สมัยซึ่งอ�จเติบโตอย่�งรวดเร็วใน

ท�งก�รทห�ร ทั้งนี้บริษัท Start-ups วิส�หกิจขน�ดเล็ก (SMEs) และบริษัทขน�ดใหญ่ในท้องถิ่น

ต่�งก็อย�กเข้�ม�มีส่วนร่วมในธุรกิจนี้แทบทั้งสิ้น ดังนั้นท�งรัฐบ�ลไทยจึงต้องมอบหม�ยหน่วยง�น

รัฐต่�ง ๆ รวมถึง DTI ให้ช่วยกันดูแลบริษัทเหล่�นี้ให้ส�ม�รถเปลี่ยนแนวคิดที่หล�กหล�ยให้กล�ยม�

เป็นเครื่องต้นแบบและส�ม�รถว�งจำ�หน่�ยได้ในที่สุด  

อย่�งไรก็ต�ม ชุมชนผู้ใช้ง�นอ�ก�ศย�นไร้คนขับในประเทศไทยนั้นได้รับก�รพัฒน�อย่�งต่อ

เนื่องภ�ยใต้ก�รสนับสนุนจ�กสำ�นักง�นก�รบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือ CAAT ซึ่งช่วยเหลือ

ภ�คอุตส�หกรรมให้ก้�วไปข้�งหน้�อยู่เสมอ ในขณะที่ DTI มีบทบ�ทในก�รจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมผู้ใช้

ง�นอ�ก�ศย�นไร้คนขับที่ได้รับก�รรับรองจ�ก CAAT แห่งแรกในประเทศไทย

และด้วยระบบนิเวศท�งอุตส�หกรรมก�รป้องกันประเทศในปัจจุบันนี้มีลักษณะที่ส่งเสริมให้

เกิดคว�มก้�วหน้�อยู่ตลอดเวล�ทั้งในด้�นเทคโนโลยีและด้�นทฤษฎี ซึ่งเป็นผลจ�กสภ�พแวดล้อม

แบบพลวัตรซึ่งเป็นไปต�มยุทธศ�สตร์ที่กำ�หนดไว้ และเมื่อเวล�ผ่�นไปสถ�บันเทคโนโลยีป้องกัน

ประเทศ DTI จะมีคว�มเข้มแข็งและคล่องตัวม�กยิ่งขึ้นในก�รจัดเตรียมกองทัพให้มีคว�มพร้อมทั้ง

อ�วุธยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีท�งก�รทห�รอย่�งเต็มรูปแบบ รวมทั้งยุทธภัณฑ์สำ�หรับใช้รับมือ

กับปัญห�ต่�ง ๆ รวมถึงคว�มท้�ท�ยรูปแบบใหม่ ๆ ในอน�คตอีกด้วย  ในปัจจุบัน DTI ใช้ประโยชน์

จ�กเทคโนโลยีที่มีอยู่และแรงง�นที่มีทักษะเพื่อเผชิญหน้�กับคว�มท้�ท�ยอันหล�กหล�ย ซึ่งในขณะ

เดียวกันเร�จำ�เป็นต้องพัฒน�ตัวเองอย่�งต่อเนื่องและสร้�งนวัตกรรมใหม่ ๆ อยู่เสมอเพื่อหลีกเลี่ยง

ผลอันเกิดจ�กก�รเข้�ม�ของเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive technology) โดยท�ง DTI ได้ว�ง

ตำ�แหน่งของตัวเองให้อยู่ภ�ยในใจกล�งระบบนิเวศที่พร้อมจะพัฒน�อยู่เสมอภ�ยใต้คว�มไว้ว�งใจ

จ�กกองทัพไทย  
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T
he Royal Thai Navy (RTN)’s long-held ambition of possessing 
a modern submarine capability moved forward again when 
the keel of the service’s first S26T (Thailand) diesel-electric 
submarine (SSK) – being built by China Shipbuilding and 
Offshore International Company (CSOC) – was laid down on 5 

September this year.
The S26T is being constructed by CSOC’s Wuchang Shipbuilding 

subsidiary in Wuhan, Hubei province, which also cut the lead boat’s first 
steel a year ago in September 2018, under a $430 million (13.5 billion baht) 
government-to-government contract signed between the RTN and CSOC in 
2017. The first boat is expected to be delivered by 2023.

According to CSOC, the S26T SSK is an advanced export variant of the 
Type 039B/041 Yuan-class platform that is currently in service with the 
People’s Liberation Army Navy (PLAN).

“Drawing upon over half a century of submarine design and construction 
beginning with the Romeo, Ming, Song, and the Yuan-class, we are capable of 
developing world-class submarines and a full range of associated equipment, 
sensors, and weapons,” a spokesperson of CSOC told D&S Show Daily.

According to company specifications, the S26T SSK displaces 2,550-tonnes 
at full load and measures 77.7 metres in length, 8.6m in beam, and has an 
above-water height of 9m. The boat will be operated by a standard crew 
complement of 38 personnel, although it also features a large accommodation 
space with 46 bunks as well as a separate commanding officer’s quarters, 
which enable all crew members to have their own berthing space for increased 
comfort during extended missions.

CSOC also quotes a maximum underwater speed of 17 knots, dive depth 
of up to 300m, and an operating range of over 260 nautical miles on battery 
power, although this can be extended to 768nm when using air-independent 
propulsion (AIP). The boat is also claimed to offer a maximum endurance of 
65 days at sea and can transit distances of up to 8,000nm when alternating 
between surface and underwater cruising.

The S26T’s pressure hull is divided into six sections. The boat’s weapons 
and launchers are located in Compartment I along with the forward battery 
array; the command-and-control (C2) and mission systems in Compartment 
II; the accommodation and aft battery compartment in Compartment III; 
the diesel generators, power electronics modules, and auxiliary mechanical 
systems in compartment IV; the Stirling-cycle type AIP system and liquid 

FIRST bOAT bEING bUILT AS 
ROYAL THAI NAVY SETS OFF 
ON SUbMARINE TRIO QUEST

oxygen storage tank in Compartment V; and the main electric motor and 
propulsion shaft in Compartment VI.

In the advent of catastrophic flooding or systems failure leading to a sinking, 
the crew can be recovered using a range of rescue systems or techniques. For 
example, the crew can choose to perform free ascent via the escape chambers 
or torpedo tubes if the boat bottoms out in shallow water. In deeper waters, 
the crew can be rescued using deep submergence rescue vehicles (DSRVs) or 
submarine rescue chambers (SRC) via two docking chambers, with one of 
these located forward fore of the mast above Compartment I and the other 
towards the stern above Compartment IV. The submarine is also equipped 
with a pair of emergency beacons containing VHF radios, which float to the 
surface to transmit SOS signals.

The RTN is expected to order two more S26T SSKs in the next few 
years with the aim of operationalising all three boats by 2026. The entire 
programme would be worth $1.19 billion (36 billion baht) if the follow-on 
order materialises.

Meanwhile, the service has also embarked on a programme to develop a 
midget submarine. Provisionally known as the Chawalan-class, the RTN has 
been allocated $6 million (200 million baht) to develop and build a prototype 
submarine over the next seven years. 

According to interim designs, the Chawalan-class midget submarine will 
displace up to 300 tonnes. It will be capable of reaching a maximum speed of 
around 10kts and operate on the surface to a distance of up to 300nm. It will 
likely be operated by a 10-person crew and offer accommodation for up to 
10 additional personnel or passengers. The RTN envisions that the type will 
support inshore surveillance and special forces operations.

According to local reports, the design and development of the midget 
submarine will require up to four years, with a further two years to build the 
prototype and an additional year to undertake trials and evaluations. Initial 
R&D work commenced in late 2017.

Domestic production of the midget submarine is expected to commence 
in the mid-2020s should the R&D phase prove successful. No funding has yet 
been set for submarine construction, although it is expected that each boat 
will cost at least $33 million (1 billion baht).  

Details on the Chalawan-class’ weapons fit have yet to be disclosed by the 
RTN, although midget boats of comparable size are typically armed with up 
to two heavyweight or four lightweight torpedoes.
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การออกแบบเรือดำาน้ำารุ่น S26T นั้นได้มีการพัฒนารูปแบบมาจากเรือดำาน้ำาชั้น Yuan โดยหนึ่งในคุณสมบัติ
นั้นก็คือพื้นที่พักผ่อนที่กว้างขว้างขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกเรือ

The Royal Thai Navy could eventually operate as many as three Chinese-built S26T 
diesel-electric submarines. These are based on the Yuan-class design seen here, 
which is in service with the Chinese navy.

The S26T design will feature several improvements over the original Yuan-class 
platform, including additional berthing space for increased crew comfort 

ราชนาวีไทยบรรลุข้อตกลงในการจัดซื้อเรือดำาน้ำาดีเซล-ไฟฟ้ารุ่น S26T SSK ซึ่งผลิตในจีนจำานวน 3 ลำาได้ใน
ที่สุด ซึ่งเรือดำาน้ำาดังกล่าวพัฒนามาจากเรือดำาน้ำาชั้น Yuan ซึ่งประจำาการอยู่ในกองทัพเรือของจีน
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ภ�ยใต้คว�มต้องก�รอย่�งแรงกล้�ท่ีจะครอบครองขีดคว�มส�ม�รถของเรือดำ�น้ำ�สมัย

ใหม่ กองทัพเรือเดินหน้�แผนก�รต่อเรือดำ�น้ำ� S26T ดีเซล-ไฟฟ้� (SSK) ลำ�แรกของ

ประเทศไทย หลังจ�กมีพิธีว�งกระดูกงูซึ่งผลิตโดยบริษัท China Shipbuilding and 

Offshore International Company (CSOC) ไปเมื่อวันที่ 5 กันย�ยน พ.ศ. 2562 ที่

ผ่�นม�

S26T เป็นเรือดำ�น้ำ�สัญช�ติจีนที่อยู่ระหว่�งก�รก่อสร้�งโดยอู่ต่อเรือ Wuchang ซึ่งเป็นบริษัท

ส�ข�ที่อยู่ภ�ยใต้ก�รดูแลของบริษัท CSOC ตั้งอยู่ที่นครอู่ฮั่น (Wuhan) เมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย 

(Hubei) ซึ่งอู่ต่อเรือแห่งนี้เองที่เป็นผู้ตัดเหล็กแผ่นแรกของเรือดำ�น้ำ�ลำ�ดังกล่�วไปเมื่อเดือนกันย�ยน 

พ.ศ. 2561 และด้วยวงเงิน 430 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ (13,500 ล้�นบ�ท) ภ�ยใต้สัญญ�แบบรัฐต่อรัฐซึ่ง

ลงน�มระหว่�งกองทัพเรือไทยและบริษัท CSOC ในปี พ.ศ. 2560 เรือดำ�น้ำ�ดังกล่�วค�ดหม�ยว่�จะ

ถูกส่งมอบให้กองทัพเรือไทยเป็นลำ�แรกได้ภ�ยในปี พ.ศ. 2566

อ้�งอิงข้อมูลจ�กบริษัท CSOC เรือดำ�น้ำ� S26T SSK นั้นได้รับก�รพัฒน�ม�จ�กเรือดำ�น้ำ�ชั้น 

Yuan (Type 039B/041) สำ�หรับส่งออกโดยเฉพ�ะ ซึ่งในปัจจุบันเรือดำ�น้ำ�รุ่นนี้เข้�ประจำ�ก�รอยู่ใน

กองเรือของกองทัพปลดปล่อยประช�ชน (People’s Liberation Army Navy: PLAN) แห่งประเทศ

จีน

“ก�รออกแบบและก�รก่อสร้�งเรือดำ�น้ำ�ของเร�นั้นได้รับก�รพัฒน�ม�เป็นระยะเวล�น�นเกิน

กว่�ครึ่งศตวรรษ ไม่ว่�จะเป็นเรือดำ�น้ำ�ชั้น Romeo ชั้น Ming ชั้น Song และชั้น Yuan ส่งผลให้เร�

มีศักยภ�พม�กพอที่จะพัฒน�เรือดำ�น้ำ�ให้มีม�ตรฐ�นระดับส�กลและส�ม�รถประยุกต์ใช้ยุทธภัณฑ์ 

เซ็นเซอร์ตรวจจับ และอ�วุธยุทโธปกรณ์ต่�ง ๆ ได้อย่�งเต็มรูปแบบ” โฆษกของบริษัท CSCO กล่�ว

กับ D&S Bilingual Show Daily 

บริษัทยังได้เปิดเผยข้อมูลจำ�เพ�ะของเรือดำ�น้ำ� S26T SSK อีกด้วยว่�มีระว�งขับน้ำ�อยู่ที่ 2,550 

ตัน มีคว�มย�ว 77.7 เมตร กว้�ง 8.6 เมตร และเมื่อลอยตัวเหนือน้ำ�จะมีคว�มสูง 9 เมตร และใช้

กำ�ลังพลประจำ�เรือเพียง 38 น�ยเท่�นั้นแม้ว่�เรือดำ�น้ำ�รุ่นนี้จะถูกออกแบบม�ให้มีห้องพักสำ�หรับ

พลประจำ�เรือได้ม�กถึง 46 น�ยและมีส่วนแยกเฉพ�ะสำ�หรับน�ยทห�รระดับผู้บัญช�ก�ร รวมไปถึง

พื้นที่พักผ่อนที่กว้�งขว�งเพื่อเพิ่มคว�มสะดวกสบ�ยให้กับลูกเรือในกรณีเรือดำ�น้ำ�มีภ�รกิจยืดเยื้อ 

นอกจ�กนั้น บริษัท CSOC ยังระบุอีกด้วยว่�คว�มเร็วสูงสุดของ S26T ขณะอยู่ใต้น้ำ�นั้นอยู่ที่ 17 

นอต คว�มลึกในก�รดำ�น้ำ�สูงสุดอยู่ที่ 300 เมตร และมีพิสัยปฏิบัติก�รกว้�งถึง 260 ไมล์ทะเล (480 

กิโลเมตร) โดยใช้พลังง�นจ�กแบตเตอรี่ อีกทั้งพิสัยปฏิบัติก�รอ�จส�ม�รถไปได้ไกลถึง 768 ไมล์

ทะเล (1,420 กิโลเมตร) ห�กใช้ง�นระบบขับเคลื่อนแบบไม่ใช้อ�ก�ศวัฏจักร (Air Independent Pro-

pulsion : AIP) ในก�รขับเคลื่อนเรือดำ�น้ำ� นั่นหม�ยคว�มว่�เรือดำ�น้ำ�อ�จอยู่ใต้น้ำ�ได้ต่อเนื่องน�นถึง 

65 วันและส�ม�รถขย�ยพิสัยปฏิบัติก�รได้ไกลม�กถึง 8,000 ไมล์ทะเล (15,000 กิโลเมตร) เมื่อเดิน

ท�งใต้น้ำ�สลับกับบนผิวน้ำ�

ในส่วนของตัวถังของเรือดำ�น้ำ� S26T นั้น ตัวถังภ�ยใน (Pressure Hull) ได้ถูกแบ่งออกเป็น 6 

ส่วน โดยส่วนคลังแสงและส่วนควบคุมก�รยิงจะอยู่ในส่วนแรก เช่นเดียวกันกับห้องเก็บแบตเตอรี่

ส่วนหน้�เรือ ส่วนของหอบังคับก�รและห้องควบคุม (C2) รวมถึงระบบอำ�นวยก�รจะอยู่ในส่วนที่ 2 

จ�กนั้นในส่วนที่ 3 จะเป็นห้องพักผ่อนและห้องเก็บแบตเตอรี่ส่วนท้�ยเรือ ส่วนที่ 4 จะเป็นที่ตั้งของ

เครื่องผลิตไฟฟ้�พลังง�นดีเซลและอุปกรณ์ไฟฟ้�อื่น ๆ รวมถึงระบบพลังง�นสำ�รอง ในขณะที่ส่วนที่ 

5 จะเป็นที่ตั้งของระบบวัฏจักร Stirling AIP และถังบรรจุออกซิเจนเหลว ส่วนเครื่องยนต์หลักซึ่ง

ขับเคลื่อนด้วยกำ�ลังไฟฟ้�และเพล�ขับจะอยู่ในส่วนที่ 6 ซึ่งเป็นส่วนสุดท้�ย

ทั้งนี้ห�กเกิดเหตุก�รณ์น้ำ�ท่วมหรือระบบปฏิบัติก�รล้มเหลวอันอ�จส่งผลให้เรือดำ�น้ำ�จมได้ ลูก

เรือส�ม�รถเอ�ชีวิตรอดได้โดยก�รใช้ระบบกู้ภัยหรือเทคนิคอื่น ๆ  ยกตัวอย่�งเช่น ห�กเรือดำ�น้ำ�อยู่

ในบริเวณน้ำ�ตื้นลูกเรืออ�จเลือกสละเรือด้วยวิธีขึ้นสู่ผิวน้ำ�ตัวเปล่� (Free Ascent) ผ่�นห้องสำ�หรับ

สละเรือ (Escape Chamber) หรือผ่�นท่อยิงตอร์ปิโด ส่วนในกรณีเรือดำ�น้ำ�อยู่ในบริเวณน้ำ�ลึก ลูกเรือ

ส�ม�รถใช้ย�นกู้ภัยน้ำ�ลึก (Deep Submergence Rescue Vehicle : DSRV) หรือก�รใช้ห้องกู้ภัยเรือ

ดำ�น้ำ� (Submarine Rescue Chamber : SRC) ผ่�น 2 ท�งออกที่ใช้สำ�หรับเทียบท่� (Docking Cham-

ber) โดยที่ห้องกู้ภัยหนึ่งแห่งอยู่ในตัวถังภ�ยในส่วนที่ 1 และอีกห้องหนึ่งจะอยู่ในส่วนที่ 4 นอกจ�ก

นั้นภ�ยในเรือดำ�น้ำ�ยังได้ติดตั้งอุปกรณ์ขอคว�มช่วยเหลือไว้จำ�นวน 2 เครื่อง ซึ่งประกอบด้วยเครื่อง

วิทยุรับ - ส่งสัญญ�ณแบบ VHF ซึ่งส�ม�รถลอยขึ้นสู่ผิวน้ำ�และส่งสัญญ�ณ SOS เพื่อขอคว�มช่วย

เหลือได้ 

ทั้งนี้ มีคว�มค�ดหวังว่�กองทัพเรือไทยว่�จะดำ�เนินก�รสั่งซื้อเรือดำ�น้ำ� S26T SSK อีก 2 ลำ�ใน

อีกไม่กี่ปีข้�งหน้�และเรือดำ�น้ำ�ทั้ง 3 ลำ�จะพร้อมปฏิบัติก�รภ�ยในปี พ.ศ. 2569 โดยเมื่อทั้งสองฝ่�ย

บรรลุสัญญ�จัดซื้อทั้งหมด งบประม�ณที่ใช้ตลอดโครงก�รจะมีมูลค่�รวมทั้งสิ้น 1.19 ล้�นดอลล�ร์

สหรัฐหรือประม�ณ 36,000 ล้�นบ�ท 

ราชนาวีไทยเดินหน้า 
แผนประจำาการเรือดำาน้ำาให้ครบสามลำา

ในขณะเดียวกัน กองทัพเรือได้ริเริ่มโครงก�รพัฒน�เรือดำ�น้ำ�ขน�ดเล็กที่มีชื่ออย่�งไม่เป็น

ท�งก�รว่� “ช�ละวันคล�ส” (Chalawan-class) ซึ่งท�งกองทัพเรือจะเบิกจ่�ยงบประม�ณจำ�นวน 6 

ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ (200 ล้�นบ�ท) สำ�หรับง�นพัฒน�และสร้�งเรือดำ�น้ำ�ต้นแบบ โดยค�ดว่�โครงก�ร

จะประสบคว�มสำ�เร็จภ�ยในเวล� 7 ปี

อ้�งอิงจ�กแบบร่�ง เรือดำ�น้ำ�ขน�ดเล็ก “ช�ละวัน” ถูกกำ�หนดให้มีระว�งขับน้ำ�อยู่ที่ 300 ตัน 

คว�มเร็วสูงสุดใต้น้ำ�อยู่ที่ประม�ณ 10 นอต และส�ม�รถปฏิบัติก�รบนผิวน้ำ�ได้ไกลถึง 300 ไมล์ทะเล 

(555 กิโลเมตร) ส�ม�รถปฏิบัติก�รได้โดยใช้ลูกเรือเพียงแค่ 10 น�ย และส�ม�รถรับรองผู้โดยส�รได้

อีก 10 คน ทั้งนี้ กองทัพเรือเห็นว่� เรือดำ�น้ำ�ประเภทนี้จะช่วยส่งเสริมง�นล�ดตระเวนช�ยฝั่งและ

ปฏิบัติก�รของหน่วยรบพิเศษ

ร�ยง�นท้องถิ่นระบุว่� ก�รออกแบบและพัฒน�สำ�หรับเรือดำ�น้ำ�ขน�ดเล็กนี้จะใช้เวล�ม�กถึง 4 

ปี และอีก 2 ปีสำ�หรับก�รสร้�งเรือดำ�น้ำ�ต้นแบบ และอีกหนึ่งปีต่อม�สำ�หรับก�รทดสอบและประเมิน

ผล อย่�งไรก็ต�มก�รวิจัยและพัฒน�เบื้องต้นค�ดว่�จะเริ่มต้นในช่วงปล�ยปี พ.ศ. 2560 

ทั้งนี้ มีคว�มค�ดหวังว่�กระบวนก�รผลิตภ�ยในประเทศของเรือดำ�น้ำ�ขน�ดเล็กดังกล่�วจะ

ส�ม�รถเริ่มได้ในช่วงกล�งปี พ.ศ. 2563 ห�กในขั้นตอนของก�รวิจัยและพัฒน�นั้นชี้ว่�มีโอก�ส

ประสบคว�มสำ�เร็จ อย่�งไรก็ต�ม ยังไม่มีก�รตั้งงบประม�ณสำ�หรับก�รก่อสร้�งเรือดำ�น้ำ�ดังกล่�ว 

แม้อ�จค�ดก�รณ์ได้ว่�เรือดำ�น้ำ�แต่ละลำ�จะมีมูลค่�สูงถึง 33 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ หรือประม�ณ 1 พัน

ล้�นบ�ท  

จนถึงวันน้ีท�งกองทัพเรือยังไม่ได้ทำ�ก�รเปิดเผยร�ยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับยุทโธปกรณ์

บนเรือดำ�น้ำ� “ช�ละวันคล�ส” แม้อ�จเทียบเคียงกับเรือดำ�น้ำ�ขน�ดเล็กที่มีขน�ดใกล้เคียงกันได้ว่�

ส�ม�รถติดตั้งตอร์ปิโดขน�ดใหญ่ได้ถึง 2 ลูกหรือขน�ดเล็กได้ถึง 4 ลูกด้วยกัน
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เมื่อเดือนกรกฎ�คม พ.ศ. 2562 ที่ผ่�นม�บริษัท Safran 

Helicopter Engine และบริษัท อุตส�หกรรมก�รบิน จำ�กัด 

(TAI) ได้ร่วมลงน�มในข้อตกลงเพื่อต่ออ�ยุคว�มร่วมมือ

ให้กับระบบสนับสนุนสำ�หรับเครื่องยนต์เฮลิคอปเตอร์ที่ใช้

ในกองทัพและหน่วยง�นรัฐของไทย ซึ่งข้อตกลงนี้ได้เริ่มต้นขึ้น

ในปีพ.ศ. 2560 โดยท�งบริษัท Safran ได้มอบระบบสนับสนุน

สำ�หรับเครื่องยนต์รุ่น Makila turboshaft ซึ่งติดตั้งอยู่กับ

เฮลิคอปเตอร์ใช้ง�นทั่วไปขน�ดกล�งรุ่น H225 Super Puma ซึ่ง

ปัจจุบันประจำ�ก�รอยู่ในกองทัพอ�ก�ศไทย

 ข้อตกลงใหม่นี้ได้ขย�ยขอบเขตของระบบสนับสนุนและ

ก�รให้บริก�รด้วยก�รเข้�ม�เป็นหุ้นส่วนและส�ม�รถให้บริก�ร

ครอบคลุมหน่วยง�นอื่น ๆ อย่�งกองทัพเรือได้อีกด้วย นอกจ�ก

นี้ยังได้นำ�เสนอเครื่องยนต์แบบใหม่ ๆ อย่�งเช่น เครื่องยนต์รุ่น 

Arrius และ Arriel อีกทั้งยังรวมถึงก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�ร

สนับสนุนท�งเทคนิคโดยบริษัท Safran ที่บริก�รง�นจัดก�รคลัง

ชิ้นส่วนและก�รรับรองให้ TAI เป็นผู้จัดจำ�หน่�ยภ�ยในประเทศ

ของอะไหล่จ�กบริษัท Safran อีกด้วย

 ข้อตกลงร่วมกับบริษัท TAI ที่ครอบคลุมเครื่องยนต์กว่� 

50 แบบนี้เขียนขึ้นภ�ยใต้แนวคิดก�รให้บริก�รแบบ Global  

Support Package (GSP) ที่รับประกันคว�มพร้อมใช้ง�นให้กับ

กองทัพและหน่วยง�นของรัฐอื่น ๆ ทั้งนี้ ก�รดำ�เนินก�รต่�ง ๆ ยัง

คงต้องอ�ศัยขีดคว�มส�ม�รถท�งอุตส�หกรรมของบริษัท TAI 

ซึ่งเป็นผู้ให้บริก�รหลักท�งด้�นก�รบริก�รซ่อมแซมและซ่อม

บำ�รุงอ�ก�ศย�นในประเทศไทย ภ�ยใต้คว�มร่วมมือกับบริษัท  

Safran ท�งบริษัท TAI จะเป็นผู้ให้บริก�รซ่อมบำ�รุงเครื่องยนต์

เฮลิคอปเตอร์ ก�รซ่อมบำ�รุงโรงจอด ก�รจัดก�รคลังชิ้นส่วน 

และสนับสนุนท�งเทคนิคด้วยคว�มเชี่ยวช�ญ ทั้งนี้เพื่อรับรอง

คว�มพร้อมใช้ง�นของเครื่องยนต์อ�ก�ศย�นในหน่วยง�นรัฐที่

เกี่ยวข้อง  

 ภ�ยใต้แนวคิดก�รให้บริก�รแบบ GSP นั้น ท�งผู้ซื้อได้รับคำ�

มั่นสัญญ�จ�กบริษัทว่�จะมีเครื่องยนต์ที่พร้อมใช้ง�นส�ม�รถให้

บริก�รได้เสมอเมื่อใดก็ต�มพวกเข�ต้องก�ร อีกทั้งก�รให้บริก�ร

ภ�ยใต้แนวคิดแบบ GSP ยังรวมถึง ก�รใช้งบประม�ณที่คงที่, ค่�

ใช้จ่�ยต่อชั่วโมงบินของเครื่องยนต์ที่คงที่ และก�รเป็นหุ้นส่วน

ท�งเทคนิคร่วมกับผู้ผลิตชิ้นส่วนต่�ง ๆ (OEM)

 ในปัจจุบันกองทัพไทยใช้ง�นเครื่องยนต์ Makila กับ

เฮลิคอปเตอร์ขน�ดกล�งรุ่น H225M และใช้ง�นเครื่องยนต์แบบ 

Arriel กับฝูงบินเฮลิคอปเตอร์ล�ดตระเวนติดอ�วุธ H125M 

เฮลิคอปเตอร์ใช้ง�นทั่วไป ทั้งแบบ H145M และแบบ H155 รวม

ถึงเฮลิคอปเตอร์ค้นห�และช่วยชีวิตแบบ AS365N3+ ซึ่งต่�งแยก

ประจำ�ก�รอยู่ในกองทัพอ�ก�ศ กองทัพบก กองทัพเรือ สำ�นักง�น

ตำ�รวจแห่งช�ติ และในกรมแผนที่ทห�รอีกด้วย  

 นอกจ�กนี้ท�งบริษัท Safran ยังได้เฉลิมฉลองให้กับก�ร

บรรลุเป้�หม�ยหลักของบริษัทที่เครื่องยนต์แบบ Arrius มี

ชั่วโมงบินรวมถึงสิบล้�นชั่วโมงบิน นับตั้งแต่ก�รเปิดตัวในปี 

1996 ด้วยจำ�นวนก�รจัดจำ�หน่�ยที่ม�กกว่� 3,800 หน่วยให้กับ

ลูกค้� 430 ร�ยใน 60 ประเทศ ด้วยลักษณะเด่นที่เครื่องยนต์แบบ  

Arrius นี้ส�ม�รถส่งกำ�ลังได้ครอบคลุมตั้งแต่ 450 – 750 แรงม้�

เพล� (shp) และส�ม�รถใช้ง�นได้กับเฮลิคอปเตอร์ขน�ดเบ�ทั้ง

แบบเครื่องยนต์เดี่ยวและเครื่องยนต์คู่

สองบริษัทยักษ์ใหญ่
พัฒนาความร่วมมือครั้ง
สำาคัญเพื่อยกระดับระบบ

สนับสนุนสำาหรับเครื่องยนต์
เฮลิคอปเตอร์

S
afran Helicopter Engines and Thai Aviation Industries (TAI) signed an agreement 
in July 2019 to extend their support to helicopter engines used by the Royal Thai 
Armed Forces and Thai parapublic operators. The agreement marked a new stage 
in a partnership that began in 2017, with Safran supporting the Makila turboshaft 
engines that power the Airbus Helicopters H225 operated by the Royal Thai Air 

Force (RTAF).
The new agreement enlarges the scope of support and services provided through the 

partnership and covers more operators including the Royal Thai Navy (RTN), and new engine 
models, such as the Arrius and the Arriel. It also optimises the technical support provided by 
Safran to include inventory management, and confirms TAI as national distributor of Safran 
spare parts.

The partnership with TAI, covering some 50 engines, is built around the Global Support 
Package (GSP) service model, which guarantees engine availability to military and parapublic 
operators. It is executed through the industrial capabilities of TAI, the main aircraft repair and 
maintenance service provider in Thailand. In partnership with Safran, TAI provides helicopter 
engine line maintenance, depot repair, inventory management and technical support expertise 
to ensure engine availability to government operators.

Under the GSP, the customer receives a commitment to have serviceable engines available 
whenever they need them. Other GSP principles include budget stability, fixed price per engine 
flying hour and a technical partnership with the OEM.

The Royal Thai Armed Forces operate Makila-powered H225Ms and Arriel-powered fleets 
of H125M, H145M, AS365N3+ and H155. Individual operators include the Royal Thai Air Force, 
Army, Navy, Police and Survey Department

Safran has also celebrated a major achievement for its Arrius turboshaft engine range; 10 
million flight hours flown since its introduction in 1996. With more than 3,800 units delivered to 
430 customers in 60 countries, the Arrius family covers a power range of 450-750shp and flies in 
both single and twin-engine light helicopters.
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T
urkish Aerospace, with its globally known products is expected to be the focus of interest at 
Defence & Security Thailand, especially with its ANKA Unmanned Aerial Vehicle (UAV), 
and the T129 ATAK Multirole Combat Helicopter.

The ANKA is an advanced medium altitude long-endurance (MALE) class unmanned 
aerial vehicle (UAV), that performs day and night, all-weather reconnaissance, target 

detection/identification and intelligence missions equipped with the Aselsan CATS HD electro-optical/
infrared (EO/IR) sensor and synthetic aperture radar (SAR) payloads. It also features autonomous flight 
capability including automatic take-off and landing.

ANKA incorporates a 155hp heavy-fuel engine and electro-expulsive ice protection system with 
an advanced ground control station (GCS) and dual datalink allowing operational security. The UAV 
is expandable with a transportable image exploitation station, radio relay, remote video terminal and 
SATCOM.                                              

The ANKA UAV family has now evolved into a modular platform that includes the ANKA-B version 
of the armed UAV that is in service with the Turkish Air Force.

Turkish Aerospace is also expanding the testing envelope of its new self-funded ANKA-Aksungur 
MALE UAV development with the aim of achieving series production by the first quarter of 2020. The 
twin-boom airframe has a retractable undercarriage and is powered by two forward-mounted PD170 
twin-turbocharged engines developed by Tusaş Engine Industries (TEI).

The Turkish Aerospace T129 ATAK is a twin-engine, tandem seat, multi-role, all-weather attack 
helicopter. Developed from the combat-proven AgustaWestland A129CBT in service with the Italian 
Army, the new aircraft incorporates a new engine, the 1.360shp LHTEC CTS 800-4A turboshaft, new 
avionics, sight systems and weapons, a modified airframe, an uprated drive train and a new tail rotor. It 
is in service with the Turkish Army.

In May 2018 Philippine Air Force pilots undertook a series of flights in the T129 and in December 
2018, a Turkish delegation visited the Philippines and signed a Memorandum of Understanding (MoU) 
on defence co-operation. As a result of the MoU, the Philippine Air Force (PAF) Technical Working 
Group (TWG) elected the Turkish Aerospace Industries (TAI) T129 ATAK attack helicopter for the Attack 
Helicopter Acquisition Project under the Horizon 2 phase Priority Projects.

TURKISH AEROSPACE 
HIGHLIGHTS ANKA  

AND ATAK

The Turkish Aerospace ANKA MALE in service with 
the Turkish Air Force.   

The T129 ATAK combat helicopter has been selected 
by the Philippines.

อากาศยานไร้คนขับ ANKA และ
เฮลิคอปเตอร์โจมตี ATAK ยุทโธปกรณ์สุด
แกร่งจากบริษัท TURKISH AEROSPACE

อ�ก�ศย�นไร้คนขับ ANKA และเฮลิคอปเตอร์โจมตี
เอนกประสงค์ T129 ATAK สองยุทโธปกรณ์ซึ่งมีชื่อเสียง
ในระดับโลกของบริษัท Turkish Aerospace Industries 
(TAI) ดูเหมือนจะเป็นที่สนใจจ�กผู้เข้�ร่วมชมง�น De-

fense & Security 2019 
ANKA นั้นจัดเป็นอ�ก�ศย�นไร้คนขับ (Unmanned Aerial Ve-

hicle: UAV) เพด�นบินระดับคว�มสูงป�นกล�ง ปฏิบัติก�รต่อเนื่อง
ได้ในระยะเวล�น�น (MALE) และออกแบบม�สำ�หรับปฏิบัติก�รทั้ง
ในเวล�กล�งวันและกล�งคืน ส�ม�รถทำ�ก�รล�ดตระเวนได้ในทุก
สภ�พอ�ก�ศด้วยระบบตรวจจับและระบุเป้�หม�ยที่แม่นยำ� นอกจ�ก
นี้ ยังมีคว�มส�ม�รถในก�รติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพื่อปฏิบัติภ�รกิจข่�ว
กรอง อ�ทิ อุปกรณ์ตรวจจับแบบ EO/IR Aselsan รุ่น CATS HD 
และอุปกรณ์สร้�งภ�พจำ�ลองภูมิประเทศ (Synthetic aperture ra-
dar : SAR) พ่วงด้วยคว�มส�ม�รถในก�รควบคุมระบบก�รบินแบบ
อัตโนมัติซึ่งรวมถึงก�รบินขึ้นและลงจอด

ANKA นั้นขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เชื้อเพลิงหนักซึ่งให้กำ�ลังสูง
ถึง 155 แรงม้� ซึ่งม�พร้อมกับระบบป้องกันก�รก่อตัวและก�รเก�ะติด
ของน้ำ�แข็งบนเครื่องบิน (Electro-expulsive ice protection system) 
รวมไปถึงสถ�นีควบคุมภ�คพื้นดิน (Ground control station: GCS) 
และระบบสื่อส�รสองท�ง (Dual datalink) ถูกติดตั้งบนเครื่องเพื่อ
อำ�นวยก�รรักษ�คว�มปลอดภัย และ ANKA ยังส�ม�รถติดตั้งอุปกรณ์
เสริมเพื่อเพิ่มศักยภ�พได้อีก เช่น Transportable Image Exploitation 
Station ซึ่งส�ม�รถวิเคร�ะห์ภ�พถ่�ยและแผนที่ภูมิประเทศเพื่อนำ�ไป
ใช้ประโยชน์ในด้�นก�รข่�วหรือด้�นอื่น ๆ วิทยุถ่�ยทอดท�งยุทธวิธี 
อุปกรณ์ควบคุมระยะไกลด้วยวิดีโอ (Remote Video Terminal : 
RVT) และระบบสื่อส�รผ่�นด�วเทียม (SATCOM)

อ�ก�ศย�นไร้คนขับในกลุ่ม ANKA ในปัจจุบันได้รับก�รพัฒน�
ให้ส�ม�รถสั่งประกอบต�มคว�มต้องก�รได้ ซึ่งรวมถึง ANKA-B ที่
ได้รับก�รประกอบขึ้นม�ให้เป็นอ�ก�ศย�นไร้คนขับติดอ�วุธซึ่งเข้�
ประจำ�ก�รในกองทัพอ�ก�ศตุรกีอยู่ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ ท�งบริษัท Turkish Aerospace นั้นยังพัฒน�อ�ก�ศย�น
ไร้คนขับรุ่นใหม่อยู่โดยตลอด ซึ่งอ�ก�ศย�นไร้คนขับปฏิบัติก�รต่อ
เนื่องได้ในระยะเวล�น�นรุ่น ANKA-Aksungur ซึ่งท�งบริษัทนั้น
ลงทุนพัฒน�และผลิตขึ้นโดยงบประม�ณของตนเอง โดยค�ดหวังว่�
กระบวนก�รผลิตทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภ�ยในไตรม�สแรกของปีพ.ศ. 
2563 อ�ก�ศย�นนี้ใช้โครงสร้�งอ�ก�ศย�นแบบ Twin-Boom ชุดฐ�น
ล้อซึ่งส�ม�รถพับเก็บได้ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์คู่ติดตั้งด้�นหน้�
แบบ PD170 Twin-turbocharged ซึ่งพัฒน�ขึ้นโดยบริษัท Tusaş 
Engine Industries (TEI) 

เฮลิคอปเตอร์โจมตีเอนกประสงค์ T129 ATAK นั้น ขับเคลื่อน
โดยใช้เครื่องยนต์แบบคู่ พร้อมทั้งที่นั่ง 2 ตำ�แหน่งสำ�หรับพลขับ
และพลยิง ส�ม�รถปฏิบัติก�รได้ในทุกสภ�พอ�ก�ศ เฮลิคอปเตอร์
รุ่นนี้นั้นเป็นรุ่นที่พัฒน�ต่อจ�กเฮลิคอปเตอร์รุ่น AgustaWestland 
A129CBT ซึ่งปัจจุบันประจำ�ก�รอยู่ในกองทัพอิต�ลี ทำ�ก�รปรับปรุง
ใหม่โดยใช้เครื่องยนต์รุ่นใหม่ LHTEC CTS800-4A turboshaft 
ซึ่งส่งกำ�ลังได้ม�กถึง 1,360 แรงม้�เพล� ใช้เทคโนโลยีก�รบินที่ล้ำ�
สมัย ระบบทัศนวิสัยและยุทโธปกรณ์รุ่นใหม่ โครงก�รอ�ก�ศย�นที่
ผ่�นก�รปรับแต่ง รวมทั้งส่วนส่งกำ�ลังและใบพัดท้�ยเครื่องรุ่นใหม่
ที่มีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น โดยในปัจจุบันเฮลิคอปเตอร์รุ่นดังกล่�ว
ประจำ�ก�รอยู่ในกองทัพตุรกี

และเดือนพฤษภ�คม พ.ศ. 2561 กองทัพอ�ก�ศฟิลิปปินส์เดิน
หน้�จัดซื้อเฮลิคอปเตอร์ ในกลุ่ม T129 และในเดือนธันว�คมปีเดียวกัน
คณะทำ�ง�นจ�กประเทศตุรกีได้เดินท�งไปยังประเทศฟิลิปปินส์และ
ลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มเข้�ใจ (MOU) ว่�ด้วยคว�มร่วมมือด้�น
อุตส�หกรรมก�รป้องกันประเทศ ซึ่งผลจ�กก�รลงน�มและห�รือใน
ครั้งนั้นส่งผลให้คณะทำ�ง�นด้�นเทคนิคของกองทัพอ�ก�ศฟิลิปปินส์ 
(Philippine Air Force: PAF) เลือกบรรจุเฮลิคอปเตอร์รุ่น T129 
ATAK ของบริษัท TAI เข้�ไว้ในแผนจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์โจมตีต�ม
โครงก�รป้องกันประเทศ Horizon ในระยะ 2
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NIMDA

NIMDA

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

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

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

Two spike missile.
Improved weight ability for extra add-on armour.
Fully automatic electronic transmission.
 RAFAEL systems recommended for reactive
add-on armour and weapon stations.

New Diesel
Engine
(DDC)

New Automatic
Transmission

(Allison)

New Weapon
Station
(Rafael)

ประเทศฟิลิปปินส์ตัดสินใจเลือกซื้อเฮลิคอปเตอร์โจมตี T129 ATAK 
ของบริษัท Turkish Aerospace

อากาศยานไร้คนขับ ANKA ของบริษัท Turkish Aerospace เข้า
ประจำาการในกองทัพอากาศตุรกี
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A
t Defense and Security Thailand, Thales Group will be 
presenting solutions in land defence, air operations, maritime 
security and underwater systems. Some of the air defence 
solutions include the Ground Master range of radars including 
Ground Master 400 which is part of Thales fully digital 3D air 

defence radar family. Designed to protect key assets with forces deployed 
on remote operations, Thales states that the GM400 is the only system of its 
kind to combine superior detection of air threats at any altitude, especially 
high manoeuvring targets at low elevation, with an unprecedented level of 
availability and mobility.  

Thales RAPID systems are of modular design that ensures that they can be 
tailored to customers needs and CONOPS to provide the most cost-effective 
‘sensor to effect’ capability. The RAPID Ranger high-mobility VSHORAD 
systems include C2 interface, an optional early warning sensor, and the 
Thales STARStreak short range air defence missile and associated guidance 
and control interfaces.

The Lightweight Multi-role Missile (LMM) is a low cost, lightweight, 
precision strike, missile, designed to be fired from tactical platforms including 
fixed or rotary winged UAVs and surface platforms. The system is designed to 
provide a rapid reaction to a wide range of the surface threats from wheeled 
or tracked vehicles, towed artillery or static installations; naval threats from 
small ships and fast inshore attack craft and an air threat from light aircraft.

For communications requirements, Thales will have a command, control, 
communications, computers, combat systems and interoperability (C5i) 
solution on show at its stand (OP9).  In December 2018, Thales signed an 
Memorandum of Agreement (MoA) with the Thai Defence Technology 
Institute (DTI) which is focused on upgrading the Royal Thai Army APCs 
with a C5I operational solution, integrating both VHF and HF combat radios, 
a Battle Management System (BMS) for tactical command and control, and 
vehicle electronics integration. Thales will progressively transfer technology 
and knowledge to DTI, enabling Thailand to design, integrate and validate 
C5I systems on any local platform. The Thales C5i solution will be showcased 
in an APC at the Thai DTI stand.

THALES SHOWS RADARS, 
MISSILES AND C5I    

Thales LMMs.

บริษัท THALES จัดแสดงเรดาร์, 
ขีปนาวุธ และระบบ C5I 

ในง�น D&S ประเทศไทยปีนี้ กลุ่มบริษัท Thales ได้เตรียมก�รนำ�เสนอก�รปฏิบัติ

ก�รป้องกันภัยท�งบก, ก�รปฏิบัติก�รท�งอ�ก�ศ, ระบบก�รรักษ�คว�มปลอดภัย

ท�งทะเลและใต้สมุทร, ก�รป้องกันภัยท�งอ�ก�ศบ�งชนิดซึ่งรวมถึงเรด�ร์ภ�คพื้น 

Ground Master ภ�ยใต้ชื่อ Ground Master 400 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตระกูลเรด�ร์

ก�รป้องกันท�งอ�ก�ศระบบดิจิตอล 3 มิติของบริษัท Thales ซึ่งออกแบบม�เพื่อปกป้องพื้นที่

สำ�คัญด้วยระบบก�รปฏิบัติก�รควบคุมระยะไกล บริษัท Thales กล่�วว่�ระบบ GM400 เป็น

ระบบเดียวที่ผสมผส�นคว�มส�ม�รถในก�รตรวจจับภัยคุกค�มท�งอ�ก�ศขั้นสูง ซึ่งทำ�ง�น

ครอบคลุมได้ในทุกระดับคว�มสูง ส�ม�รถตรวจจับได้แม้ในเป้�หม�ยที่ส�ม�รถปฏิบัติก�ร

และหลบหลีกโดยใช้ระดับคว�มสูงที่ต่ำ�ม�กอย่�งที่ไม่เคยมีระบบใดทำ�ได้ม�ก่อน

ระบบ RAPID ของบริษัท Thales นั้นได้รับก�รออกแบบโดยแบ่งแยกเป็นชิ้นส่วน  

(Modular design) ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่�จะส�ม�รถปรับเปลี่ยนให้เหม�ะสมกับทั้งแนวคว�ม

คิดในก�รปฏิบัติท�งยุทธก�รและคว�มต้องก�รของลูกค้�ได้ ทั้งนี้ก็ด้วยก�รเพิ่มเติมขีดคว�ม

ส�ม�รถในตรวจจับซึ่งกำ�หนดผลได้ต�มผลลัพธ์ของปฏิบัติก�รที่ต้องก�ร (sensor to effect) 

นอกจ�กนี้ระบบ RAPID Ranger (คว�มคล่องแคล่วสูง) ภ�ยใต้ชื่อ ระบบ VSHORAD นั้น ยัง

เป็นอีกหนึ่งท�งเลือกในก�รผสมผส�นขีดคว�มส�ม�รถก�รใช้ง�นระบบควบคุมบังคับบัญช� 

(C2 Interface) เข้�กับระบบเซ็นเซอร์แจ้งเตือนภัยล่วงหน้� และขีปน�วุธป้องกันภัยท�ง

อ�ก�ศพิสัยใกล้ STARStreak ซึ่งจะม�พร้อมกับส่วนติดต่อและควบคุม (control interface) 

รวมถึงระบบสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง

นอกจ�กนั้น ขีปน�วุธเบ�คว�มแม่นยำ�สูง (Lightweight Missile Multi-role Missile : 

LMM) ที่ออกแบบม�เพื่อให้ยิงได้จ�กยุทโธปกรณ์ต่�ง ๆ ทั้งจ�กอ�ก�ศย�นปีกหมุน ปีกติดลำ�

ตัว อ�ก�ศไร้คนขับ และระบบภ�คพื้นอื่น ๆ ขีปน�วุธนี้ได้รับก�รออกแบบม�เพื่อตอบสนอง

อย่�งทันท่วงทีต่อภัยคุกค�มที่หล�กหล�ย ทั้งภัยคุกค�มท�งภ�คพื้นจ�กย�นยนต์ล้อย�ง ย�น

ยนต์ส�ยพ�น หรือระบบก�รยิงวิถีโค้งแบบติดตั้งอยู่กับที่ หรือภัยคุกค�มท�งทะเลจ�กทั้งเรือ

ขน�ดเล็กและเรือเร็วโจมตีช�ยฝั่ง ตลอดจนภัยคุกค�มท�งอ�ก�ศจ�กเครื่องบินขน�ดเล็ก

สำ�หรับคว�มต้องก�รยุทธภัณฑ์ด้�นก�รสื่อส�ร บริษัท Thales ได้นำ�เสนอระบบ C5I: 

Command (บัญช�ก�ร) Control (ควบคุม) Communications (สื่อส�ร) Computers (สมอง

กล) Combat systems (ระบบก�รรบ) and Interoperability (ก�รประส�นง�น) ที่บูธจัดแสดง

ของบริษัท Thales (หม�ยเลข OP9) โดยในเดือนธันว�คม พ.ศ. 2561 ที่ผ่�นม�บริษัท Thales 

ได้ลงน�มในบันทึกข้อตกลง (MoA) กับสถ�บันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTI) ประเทศไทย 

ซึ่งมุ่งเน้นพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถของย�นเกร�ะล้อย�ง (APCs) ที่ประจำ�ก�รในกองทัพบก 

ด้วยให้ส�ม�รถปฏิบัติก�รภ�ยใต้ระบบ C5I ได้ โดยต้องก�รที่จะผสมผส�นระบบวิทยุ VHF 

และ HF เข้�กับระบบควบคุมบังคับบัญช� (Battle Management System: BMS) สำ�หรับก�ร

ควบคุมและสั่งก�รในระดับยุทธวิธี รวมถึงก�รบูรณ�ก�รใช้ง�นระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นของ

ย�นเกร�ะให้ส�ม�รถใช้ง�นกับระบบ C5I ได้อีกด้วย ทั้งนี้บริษัท Thales จะถ่�ยโอนเทคโนโลยี

และคว�มรู้ให้กับ DTI อย่�งต่อเนื่อง เพื่อให้ประเทศไทยส�ม�รถออกแบบ ควบรวม และตรวจ

สอบคว�มถูกต้องแม่นยำ�ของระบบ C5I บนทุกแพลตฟอร์มที่ใช้อยู่ โดยระบบ C5I ของบริษัท 

Thales จะจัดแสดงในอยู่ในรถย�นเกร�ะล้อย�งที่บูธจัดแสดงของ DTI 

Thales radar. 
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D
amen Shipyards Group is a family-owned business that 
operates 36 shipbuilding and repair yards, employing 
12,000 people worldwide. It offers a wide range of products 
including tugs, workboats, naval and patrol vessels.

The Group is well known for its innovative designs 
based on extensive research and development in parallel with continuous 
consultation across all sectors of the maritime industry. Its focus on 
standardisation, modular construction and keeping vessels in stock leads to 
short delivery times, low ‘total cost of ownership’, high resale values and 
reliable performance. 

Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS), a division of the Damen 
Group, can trace its history back more than 140 years to the original Royal 
Schelde shipyard, based in Vlissingen in the Netherlands, which even then 
was known worldwide for its quality shipbuilding, both in the naval and 
commercial sectors. Over the years DSNS has built the majority of the Royal 
Netherlands naval vessels. Acquired by the Damen Group in 2001, it adopted 
the Damen standardised modular construction concept, allowing it to offer 
exceptionally fast delivery times for vessels that have lifespans which far 
exceed the average. 

The Damen SIGMA frigates are of a modular design and are modularly 
built. This enables DSNS to build its frigates anywhere in the word and  two 
Damen SIGMA 10514 PKR missile frigates were built at PT Pal in Indonesia. 
This project was successfully executed and the frigates were delivered in 
2017, on time, within budget and according to contractual specifications. Both 
frigates are now in active service with the Indonesian Navy. 

The local building requirement was accompanied by an extensive transfer 
of technology (ToT) programme. Local shipyard workers and planners were 
trained and certified. During the Indonesian programme over 320 people 
were trained, some in the Netherlands although the majority was done locally. 
During the complete building process in Indonesia, Damen personnel were at 
the site for coaching and support. 

During the Indonesian building project DSNS acted as the main contractor 
throughout, bearing final responsibility for quality and performance. As part 
of the programme, Damen worked with local suppliers to the project, sharing 
the information and skills necessary to manufacture and deliver materials 
and components to the required specifications. (Visit Stand JO8).

DAMEN’S REGIONAL 
SUCCESS

The Indonesian Navy Damen SIGMA 10514 PKR missile frigate.

บริษัท DAMEN  
กับความสำาเร็จระดับภูมิภาค

กลุ่มบริษัท Damen ผู้ประกอบก�รด้�นก�รต่อและซ่อมบำ�รุงเรือมืออ�ชีพซึ่งเป็น

ผู้ดูแลกิจก�รอู่ต่อเรือและโรงง�นซ่อมบำ�รุงเรือถึง 36 แห่ง มีบุคล�กรม�กกว่� 

12,000 คนทั่วโลก ซึ่งท�งบริษัทพร้อมให้บริก�รเกี่ยวกับเรือชนิดต่�ง ๆ รวมทั้ง 

เรือล�กจูงขน�ดกล�ง (Tugs) เรือสำ�หรับใช้ง�นทั่วไป เรือรบ และเรือตรวจก�รณ์

กลุ่มบริษัทน้ีมีช่ือเสียงอย่�งยิ่งเกี่ยวกับนวัตกรรมก�รออกแบบซึ่งมีพื้นฐ�นอยู่บนง�น

วิจัยที่ทำ�ก�รศึกษ�ม�อย่�งย�วน�นและก�รพัฒน�ควบคู่ไปกับก�รรับฟังข้อมูลจ�กที่ปรึกษ�

อย่�งต่อเนื่องในทุกภ�คส่วนของอุตส�หกรรมก�รเดินเรือ ทั้งนี้บริษัทยังมุ่งเน้นไปที่ก�รสร้�ง

ม�ตรฐ�น กระบวนก�รก่อสร้�งด้วยก�รประกอบชิ้นส่วน (Modular Construction) ก�รรักษ�

จำ�นวนเรือคงคลังให้เพียงพอสำ�หรับจัดส่งให้กับผู้ซื้อโดยใช้เวล�ให้น้อยที่สุด ก�รลดต้นทุน 

มูลค่�ข�ยคืนที่สูง และประสิทธิภ�พที่น่�เชื่อถือ 

อู่ต่อเรือ Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) ซึ่งเป็นส�ข�หนึ่งของกลุ่มบริษัท 

Damen นั้น มีประวัติศ�สตร์ที่ย�วน�นม�กกว่� 140 ปี โดยในอดีตมีชื่อว่�อู่ต่อเรือหลวง  

Schelde ตั้งอยู่ที่เมือง Vlissingen ประเทศ Netherland ซึ่งเป็นอู่ต่อเรือที่รู้จักกันดีในระดับโลก

ถึงคุณภ�พก�รต่อเรือที่ดีที่สุด ทั้งก�รต่อเรือรบและเรือพ�ณิชย์ โดยในช่วงหล�ยปีที่ผ่�นม�

ท�ง DSNS เป็นผู้ต่อเรือรบส่วนใหญ่ให้กับกองทัพเรือ Netherland และด้วยคว�มสำ�เร็จในก�ร

คิดค้นกระบวนก�รก่อสร้�งด้วยก�รประกอบชิ้นส่วนเมื่อปีพ.ศ. 2544 ส่งผลให้ท�งกลุ่มบริษัท 

Damen ส�ม�รถจัดส่งเรือชนิดต่�ง ๆ ได้อย่�งรวดเร็วกว่�ปกติเป็นอย่�งม�ก รวมทั้งอ�ยุก�รใช้

ง�นของเรือที่ม�กกว่�ค่�เฉลี่ยอีกด้วย

เรือรบชั้นฟริเกตรุ่น SIGMA ของกลุ่มบริษัท Damen นั้นได้รับก�รออกแบบและก�ร

ก่อสร้�งด้วยกระบวนก�รประกอบชิ้นส่วน ซึ่งมีผลให้ท�ง DSNS ส�ม�รถทำ�ก�รต่อเรือรบ

ชั้นฟริเกตได้ทุกสถ�นที่บนโลกและเรือรบชั้นฟริเกตติดตั้งขีปน�วุธนำ�วิถีรุ่น SIGMA 10514 

PKR จำ�นวน 2 ลำ�ก็ได้รับก�รต่อขึ้นที่อู่ต่อเรือของรัฐบ�ล Indonesia ที่ชื่อว่� PT Pal ทั้งนี้

โครงก�รดังกล่�วบรรลุวัตถุประสงค์แล้วและเรือทั้ง 2 ลำ�ส�ม�รถจัดส่งได้ทันต�มเวล�ที่

กำ�หนดเมื่อปีพ.ศ. 2560 ภ�ยใต้งบประม�ณและข้อกำ�หนดต�มสัญญ�ที่ได้กำ�หนดเอ�ไว้ทุก

ประก�ร โดยในปัจจุบันเรือรบชั้นฟริเกตทั้ง 2 ลำ�ประจำ�ก�รอยู่ในกองทัพเรือ Indonesia เป็น

ที่เรียบร้อยแล้ว  

และด้วยก�รที่ง�นก่อสร้�งเกิดขึ้นภ�ยในท้องถิ่นย่อมส่งผลให้เกิดกระบวนก�รถ่�ยทอด

เทคโนโลยีระดับสูงเป็นจำ�นวนม�ก แรงง�นอู่ต่อเรือในท้องถิ่นและนักออกแบบล้วนได้รับ

ก�รฝึกฝนและผ่�นก�รรับรองเป็นจำ�นวนม�ก โดยในระหว่�งดำ�เนินโครงก�รบุคล�กรของ

กลุ่มบริษัท Damen ได้ม�ประจำ�ก�รยังอู่ต่อเรือเพื่อทำ�ก�รฝึกฝนและให้ก�รสนับสนุน ส่งผล

ให้ประช�ชนช�วอินโดนีเซียม�กกว่� 320 คนได้รับก�รฝึกฝนเป็นอย่�งดีผ่�นกระบวนก�ร

ก่อสร้�งส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น แม้ว่�กระบวนก�รบ�งส่วนจะเกิดขึ้นที่ Netherland 

ก็ต�ม 

ในระหว่�งก�รดำ�เนินง�นโครงก�รดังกล่�ว ท�ง DSNS รับหน้�ที่เป็นผู้รับเหม�ตลอดทั้ง

กระบวนก�ร รวมทั้งดูแลขั้นตอนก�รส่งมอบซึ่งต้องรับผิดชอบในก�รควบคุมคุณภ�พและ

ทดสอบประสิทธิภ�พอีกด้วย และท�งกลุ่มบริษัท Damen ยังมีภ�รกิจในดำ�เนินง�นร่วมกับผู้

จัดห�วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่น ก�รส่งต่อข้อมูลและทักษะที่จำ�เป็นให้กับผู้ร่วมผลิต รวมถึงก�ร

จัดส่งวัสดุและช้ินส่วนที่จำ�เป็นเพ่ือให้เรือรบที่ผลิตขึ้นม�เป็นไปต�มข้อกำ�หนดที่ตกลงกันไว้

อีกด้วย (เชิญเยี่ยมชมที่บูธ JO8)
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B
eijing Tongyizhong Specialty Fiber Technology and Development 
Co Ltd (BJTYZ) is a privately owned enterprise that specialises 
in research and development (R&D), as well as the production 
and distribution of ultra-high molecular weight polyethylene 
(UHMWPE) fibre and fibre composites. 

The company, which was founded in 1999, has partnered with local 
scientific research institutes and leading universities to develop solutions 
to engineering challenges, and has developed proprietary methods and 
machinery to perform dry/wet gel spinning of UHMWPE materials for a 
wide range of applications. For its work, the company won second prize in 
the highly prestigious National Science and Technology Award as well as the 
11th China Patent Award of Excellence in 2009.

BJTYZ’s patented Doyentrontex UHMWPE polymer is processed to 
disentangle the polymeric chain, with the fibre reconstituted in a unidirectional 
matrix, where each fibre 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 states that this enables each sheet 
of Doyentrontex fibre to be more flexible and thinner than traditional Aramid-
based sheets despite retaining comparable performance.

The company has also introduced the Doyentrontex ZF series ceramic 
composite plates and helmets, which are constructed from UHMWPE fibre 
or polyester urethane diisocyanate (PEUD). These are combined with silicon 
carbide or aluminium 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 protection properties are 
maintained consistently over time.

These inserts are available as single-curved plates, double-curved plates 
and multi-curved plates and have been widely used for the personal ballistic 
protection and armoured vehicle ballistic protection of domestic and foreign 
militaries, police and law enforcement agencies.

bEIJING TYZ 
SHOWCASES 

bALLISTIC 
PROTECTION 
TECHNOLOGY บริษัท Beijing Tongyizhong Specialty Fiber Technology and Development 

Co Ltd (BJTYZ) เป็นบรรษัทเอกชนที่เชี่ยวช�ญ ในก�รวิจัยและพัฒน� รวม

ถึงก�รผลิตและจัดจำ�หน่�ย เส้นใยโพลีเอธทีลีนน้ำ�หนักโมเลกุลสูงพิเศษ 

(UHMWPE) และเส้นใยผสม

บริษัทซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1999 มีหุ้นส่วนเป็นสถ�บันวิจัยท�งวิทย�ศ�สตร์ในท้องถิ่น และ

มห�วิทย�ลัยชั้นแนวหน้�เพื่อพัฒน�ห�คำ�ตอบให้กับคว�มท้�ท�ยท�งวิศวกรรมศ�สตร์ รวม

ทั้งพัฒน�กระบวนก�รเผยแพร่ลิขสิทธิ์นวัตกรรม และสร้�งเครื่องจักรที่ใช้ผลิต UHMWPE 

ทั้งแบบปั่นแห้งและปั่นเปียกเพื่อนำ�ไปใช้ง�นในรูปแบบที่หล�กหล�ย ในส่วนของก�รดำ�เนิน

กิจก�ร บริษัทได้รับร�งวัล the highly prestigious National Science and Technology 

Award อันดับที่ 2 รวมทั้ง ร�งวัล China Patent Award of Excellence in 2009 อันดับที่ 

11 อีกด้วย

BJTYZ เป็นเจ้�ของสิทธิบัตรโพลีเมอร์ ชนิด Doyentrontex UHMWPE ซึ่งเป็นกระ

บวนก�รที่ทำ�ให้เกิดก�รคล�ยตัวของห่วงโซ่เส้นใยโพลีเมอร์ ทำ�ให้เส้นใยเกิดก�รเรียงตัว

ใหม่ในโครงสร้�งสี่เหลี่ยมในทิศท�งเดียวกัน ซึ่งเส้นใยทีเรียงตัวเป็นชั้น จะถูกจัดเรียงให้ทำ�

มุม 90 องศ�กับเส้นใยชั้นก่อนหน้�และยึดเข้�ด้วยกันด้วยเทคนิคก�รพ่นส�รยึดเหนี่ยวแบบ

พิเศษ (Special aqueous dispersion adhesive) ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของท�งบริษัท บริษัทเชื่อ

มั่นว่� กระบวนก�รนี้ส่งผลให้แผ่นเส้นใย Doyentrontex แต่ละชี้นมีคว�มยืดหยุ่นและบ�ง

กว่�แผ่นเส้นใยไฟเบอร์ Aramid-based แบบดั้งเดิม เมื่อเทียบจ�กประสิทธิภ�พก�รป้องกัน

ที่เท่�กัน

บริษัทยังได้นำ�เสนอสินค้�ในกลุ่มแผ่นป้องกันเซร�มิคและหมวกกันน็อคประกอบ

เส้นใย Doyentrontex ZF ที่สร้�งจ�กเส้นใย UHMWPE หรือจ�กเส้นใยโพลีเอสเตอร์ชนิด 

Urethane Diisocyanate (PEUD) ซึ่งสินค้�เหล่�นี้มีส่วนผสมของส�รซิลิกอนค�ร์ไบด์หรือ

เจลอลูมิเนียมเซร�มิคพิเศษโดยผ่�นกระบวนก�รขึ้นรูปแบบอัดด้วยคว�มร้อนที่ช่วยเพิ่ม

ระดับก�รป้องกันน้ำ� คว�มชื้น คว�มเสื่อมสภ�พ และปัจจัยภ�ยนอกอื่น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่�

คุณสมบัติกันกระสุนนี้จะคงอยู่ไปตลอดอ�ยุก�รใช้ง�นโดยแผ่นป้องกันนี้มีทั้งแบบแผ่นโค้ง

เดี่ยว แผ่นโค้งคู่ และหล�ยโค้งในแผ่นเดียว ซึ่งถูกใช้ง�นในวงกว้�งกับเสื้อเกร�ะกันกระสุน

และย�นเกร�ะกันกระสุน ทั้งในท�งก�รทห�รภ�ยในประเทศและในระดับน�น�ช�ติ รวมถึง

ในหน่วยง�นตำ�รวจและผู้บังคับใช้กฎหม�ย

บริษัท Beijing TYZ  
พร้อมจัดแสดงเทคโนโลยี 
เกราะกันกระสุนชั้นสูง



ภาคอุตสาหกรรม
สัญชาติฝรั่งเศส
เข้าร่วมงาน 

D&S
บริษัท 8 แห่ง ได้แก่ Axon Câble, CEFA, DCI, Hutchinson, Nexter, Safran, 

Secapem และ Thales จะเข้�ร่วมในง�น D&S ในบูธของประเทศฝรั่งเศส

ผ่�นบริษัท COGES ซึ่งทำ�ง�นในน�มของบริษัทแม่คือ Groupement des 

Industries Françaises de Sécurité Terrestres et Aérestres (GICAT)

 GICAT เป็นกลุ่มบริษัทระดับมืออ�ชีพที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2521 ในฐ�นะตัวแทนของ

ทั้งบริษัทขน�ดใหญ่ ขน�ดกล�งและ SME ซึ่งเครือข่�ยม�กกว่� 240 บริษัท เครือข่�ยเหล่�

นี้ครอบคลุมกิจกรรมด้�นอุตส�หกรรม, ก�รวิจัย, ก�รบริก�ร และก�รให้คำ�ปรึกษ�สำ�หรับ

หน่วยง�นท�งทห�รและพลเรือนในระดับประเทศหรือระหว่�งประเทศที่เกี่ยวข้องกับ

คว�มมั่นคงท�งบก ท�งอ�ก�ศ และระดับกล�โหม

 ในปี 2560 GICAT ได้เปิดตัวบริษัทใหม่โดยมีจุดประสงค์ที่จะเปิดโอก�สให้กลุ่ม

สต�ร์ทอัพสัญช�ติฝรั่งเศสได้เข้�ใจและเป็นส่วนหนึ่งของโลกในด้�นก�รป้องกัน 

ประเทศและคว�มมั่นคง GICAT เป็นตัวแทนผลประโยชน์ของบริษัทในเครือ

ในภ�คอุตส�หกรรมก�รป้องกันประเทศทั้งท�งบกและท�งอ�ก�ศ-ภ�คพื้น บนพื้นฐ�น

ของก�รเจรจ�ระหว่�งองค์กรภ�ครัฐและภ�คอุตส�หกรรม โดยก�รบริก�รแก่สม�ชิกเพื่อ

กระตุ้นก�รพัฒน�ทั้งในประเทศฝรั่งเศสและต่�งประเทศ รวมถึงก�รสร้�งสภ�พแวดล้อม

ที่เอื้ออำ�นวยต่อก�รแลกเปลี่ยนระหว่�งคู่เจรจ�ในภ�คอุตส�หกรรม และก�รพัฒน�คว�ม

เป็นเลิศท�งด้�นอุตส�หกรรมและภ�พลักษณ์ขององค์กร

 นอกจ�กนี้ COGES ยังมีตัวแทนอยู่ในเอเชียเพื่อเสริมสร้�งภ�พลักษณ์และคว�ม

แข็งแกร่งภ�ยในภ�คอุตส�หกรรมของไทย โดยบริษัท ไทยชัยเสรี ซึ่งได้จัดแสดงให้เห็น

เป็นที่ประจักษ์ในง�น Eurosatory

 บริษัท COGES กำ�ลังพัฒน�ศักยภ�พของง�น Eurosatory ในเดือนมิถุน�ยน 2563 ให้

มีผู้แสดงสินค้� ผู้เข้�ชม และผู้แทนอย่�งเป็นท�งก�รจ�กภูมิภ�คต่�ง ๆ เพิ่มม�กขึ้น เพื่อ

เสริมสร้�งบทบ�ทของบริษัทในง�นแสดงสินค้�ด้�นก�รป้องกันประเทศชั้นนำ�ของยุโรป 

โดยสุดท้�ยแล้วก�รเข้�ม�ของบริษัท COGES ในง�น D&S ของไทยจะช่วยส่งเสริมคว�ม

โดดเด่นให้กับบริษัทในเครือ ภ�ยในง�นแสดงระดับน�น�ช�ติอื่น ๆ ที่ COGES เป็นผู้จัด

ง�น เช่น Expodefensa ในโคลัมเบีย, ShieldAfrica ใน Abidjan และ Platinum Security 

ในโมน�โก เป็นต้น

E
ight companies including Axon Câble, CEFA, DCI, Hutchinson, 
Nexter, Safran, Secapem and Thales will participate in D&S in 
the French pavilion through COGES which works on behalf of 
its parent company, Groupement des Industries Françaises de 
Défense et de Sécurité Terrestres et Aéroterrestres (GICAT),

GICAT, a professional group created in 1978, has over 240 members, 
representing some corporations, mid-market companies and SMEs. These 
members cover a wide range of industrial, research, service and consulting 
activities for military and civil organisations, of national or international 
scope, involved in land and/or air-land security and/or defence.

In 2017, GICAT launched its new Generate label aimed at giving some 
French start-ups the opportunity to understand and to be part of the world of 
defence and security.

GICAT represents the interests of French land and air-land defence 
and security industrial players based on organising dialogue between the 
institutional and industrial players of the sector; offering services to its 
members to encourage their development in France and abroad; creating 
an environment favourable to exchange between industrial players, and 
developing the industrial expertise and image of the sector.

COGES is present in Asia to strengthen its presence and its visibility 
towards the Thai industrial sector, in particular with the Thai company 
Chaiseri that has already exhibited at Eurosatory in Paris. 

COGES is raising the profile of Eurosatory to more exhibitors, visitors 
and official delegations from the region to increase their presence at Europe’s 
premier defence trade fair in June 2020. Finally, COGES’ presence at D&S 
Thailand allows it to highlight the other international exhibitions it organises 
such as Expodefensa in Colombia, ShieldAfrica in Abidjan and Platinum 
Security in Monaco.

FRENCH 
INDUSTRY 
COMES TO 

D&S
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CREDIT

D
emands on dismounted soldiers remain 
high as militaries are called upon to 
undertake a wide range of operations. 
Despite the introduction of technologies 
that offer enhanced situational 

awareness and protection, these troops still bear the 
brunt of battlefield casualties as a result of their constant 
exposure to danger.

It is unsurprising then that there has been an enduring 
interest in the development of personal protective 
equipment such as body armour and helmets. Typical 
body armour worn by troops can include ballistic vests 
that protect the torso and other vulnerable areas such 
as the groin. These absorb the impact of projectiles and 
fragments and reduce the likelihood of damage to vital 
organs, although modern handgun and rifle projectiles 
contain enough kinetic energy to cause significant blunt 
force trauma at the impact point.

DSM Dyneema has introduced its latest Dyneema 
Force Multiplier Technology (FMT) based on its ultra-
high molecular weight polyethylene (UHMWPE) 
polymer that is processed into fibres via gel-spinning. The 
fibre is then used to produce non-woven unidirectional 
(UD) sheets. In the UD sheets, each layer of filaments is 
arranged in a 90 degree alignment to preceding layers 
and then bonded together through adhesion. The 
company asserts that this UD construction allows for the 
maximum level of ballistic performance against a wide 
spectrum of projectiles. The UD fabrication also allows 
for the construction of highly flexible and lightweight 
soft ballistic body armour concepts.

Body armour manufactured using its FMT is up to 30 
percent lighter than the company’s standard Dyneema 
grades and maintains a comparable level of protection. 
Controlled tests conducted by the company have 
demonstrated that its monolithic insert made with HB212 
(HB) UD is capable of stopping multiple 7.62x39mm 
mild steel core rounds fired from an AK-47 assault rifle. 
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 7.62x25mm lead core rounds.

DSM DYNEEMA’S 
bALLISTIC 

FORCE 
MULTIPLIER

เพิ่มโอกาสได้รับชับชนะด้วยเทคโนโลยี
ป้องกัน FORCE MULTIPLIER ของ

บริษัท DSM DYNEEMA 

คว�มต้องก�รในก�รใช้ง�นหน่วยทห�รร�บนั้นยัง

คงอยู่ในระดับสูง เนื่องจ�กกองทัพต้องตอบสนอง

ปฏิบัติก�รที่หล�กหล�ย แม้ว่�จะมีก�รนำ�เทคโนโลยี

ม�ช่วยเพิ่มก�รตระหนักรู้ถึงสถ�นก�รณ์ (situ-

ational awareness) และมีก�รป้องกันดียิ่งขึ้นแล้วก็ต�ม แต่ทว่�

กองทห�รร�บเหล่�นี้ก็ยังคงต้องเผชิญกับก�รบ�ดเจ็บในสน�มรบ

เนื่องจ�กก�รที่ต้องเผชิญกับอันตร�ยอยู่ตลอดเวล�

 จึงไม่น่�แปลกใจเลยท่ีจะเกิดคว�มต้องก�รอย่�งจริงจังใน

ก�รพัฒน�อุปกรณ์ป้องกันตัวบุคคล เช่น ชุดเกร�ะและหมวกกัน

น็อค ทั้งนี้ชุดเกร�ะทั่วไปที่สวมใส่โดยทห�รร�บส�ม�รถป้องกัน

กระสุนที่บริเวณลำ�ตัวและจุดล่อแหลมอื่น ๆ เช่น บริเวณข�

หนีบ เป็นต้น โดยสิ่งเหล่�นี้ช่วยดูดซับคว�มรุนแรงจ�กอำ�น�จ

ก�รสังห�รของกระสุนรวมถึงสะเก็ดจ�กก�รระเบิดต่�ง ๆ และ

ยังช่วยลดโอก�สที่จะเกิดคว�มเสียห�ยต่ออวัยวะสำ�คัญ อย่�งไร

ก็ต�มปืนพกและปืนเล็กย�วรุ่นใหม่ ๆ นั้นก็ยิ่งมีอำ�น�จก�รสังห�ร

รุนแรงที่ม�กขึ้นเพียงพอที่จะทำ�ให้เกิดอ�ก�รบ�ดเจ็บแรงได้ใน

จุดที่รับแรงปะทะ

 ทั้งนี้ บริษัท DSM Dyneema ได้เปิดตัว Dyneema Force 

Multiplier Technology (FMT) ล่�สุดที่ใช้โพลีเอธิลีนน้ำ�หนัก

โมเลกุลสูงพิเศษ (UHMWPE: ultra-high molecular weight 

polyethylene) ซึ่งถูกแปรรูปจ�กเจลให้เป็นเส้นใยผ่�นก�รปั่น 

จ�กนั้นเส้นใยจะถูกใช้เพื่อผลิตแผ่น Unidirectional (UD) แบบ

ไม่ต้องทอ โดยในแผ่น UD นั้นแต่ละชั้นตัวเส้นใยจะถูกจัดว�งใน

ตำ�แหน่ง 90 องศ�กับชั้นก่อนหน้�และส�นเข้�ด้วยกันด้วยเทคนิค

ก�รยึดเก�ะที่มีประสิทธิภ�พ ท�งบริษัทยืนยันว่�เทคนิคในก�ร

ผลิต UD ในรูปแบบนี้จะช่วยให้เกิดประสิทธิภ�พสูงสุดในก�ร

ป้องกันคว�มเสียห�ยจ�กอำ�น�จก�รสังห�รของอ�วุธกระสุนใน

ทุกมุมของวิถีกระสุน นอกจ�กนี้กระบวนก�รผลิต UD ยังช่วยให้

ตัวชุดเกร�ะกันกระสุนมีคว�มนุ่ม ยืดหยุ่นสูง และน้ำ�หนักเบ�

 ชุดเกร�ะที่ผลิตโดยใช้ FMT นั้นจะมีน้ำ�หนักเบ�กว่�รุ่น 

Dyneema ม�ตรฐ�นถึง 30 เปอร์เซ็นต์ โดยยังคงระดับก�ร

ป้องกันไว้ในระดับเดียวกัน ก�รทดสอบภ�ยใต้สถ�นก�รณ์

ควบคุมท่ีดำ�เนินก�รโดยบริษัทแสดงให้เห็นว่�ชุดทดสอบที่ทำ�

จ�ก UD รุ่น HB212 (HB) นั้นส�ม�รถหยุดแกนเหล็กอ่อนขน�ด 

7.62x39 มม. จำ�นวนม�กซึ่งถูกยิงจ�กปืนไรเฟิล AK-47 ได้ โดย

ตัวเสื้อเกร�ะกันกระสุน UD แบบ ballistic soft-based (SB) นั้น

ผ่�นก�รทดสอบกับกระสุนประเภทอื่นเช่นเดียวกัน ทั้งกระสุน

ขน�ด .44 Magnum (SJHP: steel-jacketed hollow point) และ

กระสุนเจ�ะเกร�ะของ Tokarev ขน�ด 7.62x25 มม. อีกด้วย

World-famous producer of unique defence,  
firefighting and commercial vehicles

WWW.TATRATRUCKS.COM



World-famous producer of unique defence,  
firefighting and commercial vehicles

WWW.TATRATRUCKS.COM




