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Royal Thai Air Force F-16 performs a flypast during 
the opening demonstration.

A Black Hawk tactical helicopter inserts commandos 
on a mock building.

กองทัำ�พอ�ก�ศไทยแสดงก�รบินเครื่องบิน F-16 ในพิธีเปิด เฮลิคอปเตอร์  Black Hawk แสดงก�รลำ�เลียงกองกำ�ลังคอมม�นโด
เข้�ตึก 

MILITARY DISPLAYS HERALD OPENING OF 
DEFENSE AND SECURITY 2019

T
he 2019 edition of Thailand’s premier 
Defense and Security exhibition 
officially commenced on 18 November 
with an exciting military demonstration 
held by the various services of the Royal 

Thailand Armed Forces and civil defence agencies.
The opening ceremony was presided by Prime 

Minister and Minister of Defence General Prayut 
Chan-o-cha and attended by senior officials, defence 
attaches, and dignitaries from ASEAN and beyond. 
Spectators were treated to a stunning performance 
by the military band and precision drill squad, before 
mock terrorists stormed and took over simulated 
civilian buildings but were defeated by the armed 
forces.

The theme of Defense & Security 2019 has 
been aptly titled “The Power of Partnership” and 
being held at Bangkok’s IMPACT Exhibition and 
Convention Centre from 18-21 November. The show 
runs concurrent with the 13th ASEAN Defence 
Ministers’ Meeting where top policymakers and 
high-ranking military officials will gather.

งานจัดแสดงยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีด้าน

การป้องกันประเทศและความมั่นคงชั้นนำา De-

fense and Security 2019 ประเทศไทยนั้น ได้มี

การแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อ

วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ด้วยการสาธิต

ปฏิบัติการทางทหารที่น่าตื่นตาตื่นใจซึ่งร่วมกันจัดสาธิต

โดยหน่วยงานต่าง ๆ จากกองทัพไทย รวมไปถึงหน่วยงาน

ป้องกันภาคพลเรือนด้วยเช่นกัน

โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอกประยุทธ์ จันทร์

โอชาร่วมเป็นประธานในพิธี ทั้งยังมีเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส 

เจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ 

พร้อมทั้งบุคคลสำาคัญจากประเทศในกลุ่มอาเซียน รวมถึง

ประเทศพันธมิตรอื่น ๆ 

โดยงาน Defense & Security 2019 ในครั้งนี้จัดขึ้นภาย

ใต้แนวคิด “The Power of Partnership” ซึ่งดำาเนินการจัด

แสดงยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศท่ีล้ำาสมัย

มากมาย ณ IMPACT Exhibition and Convention Cen-

tre เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 18 ถึง 

21 พฤศจิกายนนี้ โดยงานจัดแสดงควบคู่ไปกับการประชุม

รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนครั้งที่ 13 ซึ่งเป็นเวทีสำาคัญของ

ผู้กำาหนดนโยบายระดับสูงของรัฐบาลและเจ้าหน้าท่ีทหาร

ชั้นผู้ใหญ่ซ่ึงเป็นตัวแทนจากทุกประเทศในกลุ่มอาเซียน

เข้าร่วมหารือในประเด็นสำาคัญต่าง ๆ ร่วมกัน 

กองทัพไทยจัดแสดงสาธิตปฏิบัติการ
ทางทหารอย่างยิ่งใหญ่ในงานแถลงข่าว 
DEFENSE AND SECURITY 2019
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Modular C-UAS Solution: Drone Detection, 
Identification & Interception System
• Integrated, multi-sensor, multi-layer architecture
• 3D phased array X-Band RADAR; long range COMINT; and high resolution EOIR
• High accuracy directional jammer; or Take Over
• Unified C2
• Portable, fixed site, and On-the-Move configurations
• Over 100 systems deployed worldwide

Drone Guard
Proven and Effective
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Leonardo has announced a contract to provide an RAT 31DL air defence 
radar system to the Royal Thai Air Force (RTAF). The long-range radar 
will be installed at a site in Samui in order to protect the country’s 
southern region.

This contract follows the supply of the same system to the RTAF in 
2015, demonstrating the customer’s satisfaction with the RAT 31DL. Since it was 
installed, the radar system has reliably provided first-class performance even in 
challenging environmental conditions.

The RAT 31DL  is an advanced L-band, solid-state phased array 3D surveillance 
radar, with a range of over 500km (310 miles). It is designed to operate as an 
integral part of modern military air defence systems. Thanks to its flexible and 
modular architecture which can generate multiple radar beams simultaneously, 
the RAT 31DL features frequency agility modes which provide resistance against 
anti-radiation missiles (ARM) and electronic counter measures (ECM).

The radar is part of a family of long-range systems, which protect against 
air and missile threats including ballistic missiles, for homeland security and 
expeditionary missions. It can adapt to the challenges posed by a broad range of 
operational scenarios including where the radar has to face jamming and heavy 
clutter at the same time. The RAT 31DL is also highly reliable due to its solid-state 
technology and its ‘graceful degradation’ where even if some radar modules fail, 
the overall performance of the radar is maintained.   

More than 50 RETA 31DL systems have been sold worldwide. It is NATO’s 
primary air defence sensor meeting the alliance standards for air defence radar 
architecture and allowing for full interoperability. Fixed and mobile variants of the 
radar are both currently in-service in NATO and non-NATO countries including 
the RAT 31DL/M deployable air defence radar (DADR) which is in use with the 
Italian, German and Austrian air forces. Leonard continues to invest in the radar 
family to add additional capabilities for new and existing customers.

LEONARDO 
RTAF RADAR 
CONTRACT        
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RAD 31DL radar system.

บริษัท Leonardo ได้แถลงการณ์ถึงสัญญาจำาหน่ายระบบเรดาร์ป้องกันภัยทางอากาศ 
RAT 31DT แก่กองทัพอากาศไทย ซึ่งเรดาร์ตรวจจับระยะไกลนี้จะถูกนำาไปติดตั้งที่
เกาะสมุยสำาหรับภารกิจป้องกันราชอาณาจักรทางภาคใต้

 การที่กองทัพอากาศเคยทำาสัญญาจัดซื้อกับระบบเรดาร์แบบเดียวกันนี้มาแล้ว
ในปี 2015 แสดงให้เห็นความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อระบบ RAT 31DL ระบบนี้ ทั้งนี้นับตั้งแต่
ทำาการติดตั้งมา ระบบดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือในประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมแม้ในสภาพ
แวดล้อมที่ท้าทายก็ตาม

ระบบ RAT 31DL นั้นเป็นเรดาร์สำารวจสามมิติแบบคลื่น L-Band และใช้แผงเรดาร์แบบ sol-
id-state phased ที่ทันสมัย ด้วยพิสัยปฏิบัติการที่กว้างกว่า 500 กิโลเมตรหรือ 310 ไมล์ ทั้งนี้ยังถูก
ออกแบบมาให้เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยบูรณาการการทำางานของระบบป้องกันภัยทางอากาศทางทหารสมัย
ใหม่ นอกจากนั้นความยืดหยุ่นและระบบโครงสร้างแบบแยกส่วนทำาให้เรดาร์นี้สามารถผลิตคลื่นออก
ไปหลาย ๆ คลื่นได้ในเวลาเดียวกัน เรดาร์ RAT 31DL มีระบบเปลี่ยนแปลงความถี่อย่างรวดเร็วที่ใช้
สำาหรับตอบโต้ขีปนาวุธแบบ Anti-radiation missile (ARM) ซึ่งสามารถตรวจจับการปล่อยคลื่นวิทยุ
และพุ่งเข้าทำาลายเป้าหมายได้โดยที่เป้าหมายไม่สามารถตรวจจับสัญญาณขีปนาวุธและทำาการแจ้ง
เตือนได้ รวมทั้งใช้ต่อสู้กับมาตรการตอบโต้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (ECM) ได้อีกด้วย

เรดาร์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของระบบระยะไกลทั้งหลายที่ใช้ในการป้องกันภัยทางอากาศและ
ขีปนาวุธรวมถึงขีปนาวุธแบบทิ้งตัว (Ballistic missile) สำาหรับการป้องกันประเทศและในภารกิจ
นอกอาณาเขต ทั้งนี้ยังสามารถปรับแต่งให้เข้ากับภารกิจที่ท้าทายด้วยความสามารถในการรับมือ
สถานการณ์ได้หลากหลาย ซึ่งรวมถึงการรบกวนสัญญาณหรือการส่งข้อมูลสัญญาณที่ยุ่งเหยิงได้ใน
เวลาเดียวกัน เรดาร์นี้มีความน่าเชื่อถืออย่างสูงด้วยเทคโนโลยีแบบ solid-state และระบบ ‘graceful 
degradation’ ที่หากมีส่วนใดส่วนหนึ่งของเรดาร์ทำางานผิดปกติ แต่ระบบนี้ยังรักษาสมรรถภาพโดย
รวมของเรดาร์ให้อยู่ในระดับที่ดีต่อไป

ระบบเรดาร์ RETA 31DL จำานวนมากกว่า 50 ระบบได้จำาหน่ายออกไปทั่วโลก ในฐานะระบบ
ป้องกันภัยทางอากาศอันดับ 1 ของ NATO ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานของหมู่สมาชิกNATO สำาหรับ
โครงสร้างของเรดาร์ป้องกันภัยทางอากาศและมาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเต็มรูปแบบ โดย
เรดาร์ทั้งแบบติดตั้งและแบบเคลื่อนที่นั้นได้รับเลือกให้เข้าประจำาการในประเทศที่เป็นสมาชิก NATO 
และประเทศที่ไม่ใช่สมาชิก ซึ่งรวมถึงเรดาร์ป้องกันภัยทางอากาศแบบเคลื่อนที่ RAT 31 DL/M ที่
ประจำาการในกองทัพอากาศของอิตาลี เยอรมนี และออสเตรีย อย่างไรก็ตาม ทางบริษัท Leonardo ยัง
คงลงทุนอย่างต่อเนื่องในธุรกิจเรดาร์เพื่อเพิ่มเติมขีดความสามารถสำาหรับลูกค้าใหม่ ๆ และลูกค้าเดิม
อยู่เสมอ

บริษัท Leonardo ลงนามร่วมกับกองทัพ
อากาศไทยในสัญญาจัดหาเรดาร์
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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. 

VPK-Ural Advanced Armoured Multipurpose Vehicle 
developed by the staff of the Military Industrial Company at 

its discretion and expense, the 4x4 VPK-Ural is designed to carry troops and cargo, 
as well as tow trailers and mount weapons and special equipment providing the 
required protection level. A hallmark of the vehicle is the 4x4 two-axle Ural-53099 
chassis, featuring units and assemblies already proven, produced in quantity and 
found on Ural military utility trucks. This reduces the price tag, while improving 
reliability and cutting operational costs. Though, equipped with a rigid-axle 
spring suspension, the vehicle demonstrated outstanding smoothness in cross-
country conditions. It can carry 12 people, driver included, all of them seated in 
a common armoured hull, providing Level 2 ballistic protection consistent with 
STANAG 4569. Optionally, the protection class can be enhanced to correspond 
to Level 3 of STANAG 4569. The interior of the habitable space features a spall 
liner shielding the personnel from fragments and ricocheting rods penetrating 
the armor. The armor package will protect the crew and troops from a 6kg TNT 
explosive device detonated under the belly or one of the wheels. This is attributed 
to the vehicle’s high clearance and V-bottom design, as well as double floor in the 
combat compartment and anti-shock seats complete with four-point seat belts 
for all crew members and troops. The crew and troops will mount and dismount 
through four side door and a single-leaf hatch in the rear. In order to facilitate 
the process of embarkation and disembarkation, the vehicle is equipped with 
footboards on each side and astern. Inside the vehicle features special attachments 
for individual weapons. For firing them from the safety of the vehicle’s interior, 
there are four portholes, three astern pointed sideways (two left and one right) 
and one in the aft windows. The vehicle also features two rectangular hatches 
in the roof for the same purpose. The lid of the front hatch opens back to let 
the shooter fire in the front hemisphere. Conversely, the lid of the back hatch 
opens to the front to let the shooter fire in the back hemisphere. The VPK-Ural 
is powered by the Russian YaMZ-536 turbodiesel, developing 360hp. Coupled 
with an automatic transmission, the engine propels the 14t vehicle to at least 
100km/h on roads. The large internal armoured space in conjunction with good 
protection of the vehicle’s hull renders it suitable for mounting various weapons 
and deploying it as a mobile CP, EW, communications, medical platforms, etc.

NEW ARMOURED 
VEHICLES FOR 
SECURITY AND 
ANTI-TERROR

Alexander Krasovitsky, CEO, Military Industrial Company LLC

ยานเกราะรุ่นใหม่เพื่อรักษาความ
มั่นคงและต่อต้านการก่อการร้าย

ด้วยเงื่อนไขของการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของรัฐและการต่อสู้กับภัย

ก่อการร้ายสากลยุคใหม่นั้น ส่งผลให้กองกำาลังรักษาความปลอดภัยต้อง

ตระหนักถึงยุทธวิธีใหม่ ๆ รวมถึงยุทธภัณฑ์ทางเทคนิคใหม่ ๆ ด้วยเช่นกัน

รถบรรทุกหุ้มเกราะเอนกประสงค์ VPK-URAL นั้นได้รับการพัฒนาโดย

บุคลากรจาก Military Industrial Company ภายใต้การไตร่ตรองอย่างรอบคอบและการ

คำานึงถึงต้นทุนการผลิต โดยรถบรรทุกหุ้มเกราะขับเคลื่อน 4 ล้อ VPK-Ural นั้นได้รับการ

ออกแบบเพื่อขนส่งกำาลังพลและลำาเลียงยุทธปัจจัย นอกจากนั้นยังสามารถลากพ่วง ติดตั้ง

อาวุธยุทโธปกรณ์ รวมถึงยุทธภัณฑ์ต่าง ๆ ที่จำาเป็นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกัน

ได้จำานวนมาก จุดเด่นของรถบรรทุกหุ้มเกราะคันนี้ก็คือโครงสร้างตัวถังรถที่รองรับระบบ

ขับเคลื่อนสี่ล้อแบบสองเพลา Ural-53099 ซึ่งการเชื่อมชิ้นส่วนและการประกอบตัวถังนั้น

ผ่านการทดสอบแล้วและได้ทำาการผลิตออกมาเป็นจำานวนมากและนำามาใช้งานกับรถบรรทุก

ทางการทหารทั่วไป Ural เช่นกัน ส่งผลให้รถบรรทุกหุ้มเกราะรุ่นนี้มีราคาที่ถูกลงจากการ

ประหยัดต้นทุนการตัดชิ้นส่วน ในขณะที่สามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือได้ในเวลาเดียวกัน และ

แม้ว่ารถรุ่นนี้จะใช้งานช่วงล่างเพลาแข็งแบบมีสปริงแต่ก็สามารถขับขี่ได้อย่างนุ่มนวลในทุก

พื้นผิวถนน สำาหรับความสามารถในการบรรทุกนั้น รถบรรทุกหุ้มเกราะรุ่นนี้สามารถลำาเลียง

กำาลังพลได้ถึง 12 นายรวมทั้งพลขับ โดยทุกที่นั่งได้รับการปกป้องจากตัวถังหุ้มเกราะซึ่ง

สามารถป้องกันการโจมตีตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยระดับ 2 ของ STANAG 4569 

ทั้งนี้ผู้ซื้อยังสามารถเลือกเพิ่มระดับการป้องกันให้เป็นระดับ 3 ตามมาตรฐานด้านความ

ปลอดภัยของ STANAG 4569 ได้ด้วยเช่นกัน อีกทั้งภายในตัวรถในส่วนของพื้นที่โดยสาร

ยังมีการติดตั้งวัสดุซับแรงปะทะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันกำาลังพลจากสะเก็ด

ระเบิดซึ่งอาจทะลุเจาะเกราะเข้ามาได้ เกราะป้องกันทั้งหมดบนรถสามารถป้องกันผู้โดยสาร

หรือกำาลังพลจากระเบิดแบบ TNT น้ำาหนัก 6 กิโลกรัมซึ่งถูกจุดระเบิดใต้ท้องรถหรือล้อรถ

ด้านใดด้านหนึ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นผลมาจากพื้นรถที่ยกสูงและตัวถังทรงตัว 

V เช่นเดียวกันกับพื้นสองชั้นบริเวณช่องสำาหรับต่อสู้และที่นั่งแบบป้องกันการสั่นสะเทือน

ที่มาพร้อมกับเข็มขัดนิรภัยแบบล็อค 4 จุดสำาหรับผู้โดยสารและกำาลังพลทุกนาย นอกจาก

นั้นผู้โดยสารสามารถขึ้นลงจากรถได้ทางประตูทั้ง 4 ด้านและบานประตูขนาดใหญ่ด้านท้าย

รถ พร้อมทั้งบันไดด้านข้างและด้านท้ายรถเพื่อให้สามารถขึ้นลงจากรถได้อย่างสะดวก ทั้งนี้

ภายในตัวรถยังได้จัดเตรียมส่วนเสริมพิเศษสำาหรับใช้งานอาวุธปืนประจำากายซึ่งจะช่วย

ให้การยิงอาวุธปืนจากภายในตัวรถมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วยช่องสำาหรับยิง

ทั้งหมดจำานวน 4 ช่อง โดยมี 3 ช่องสามารถเล็งยิงไปยังด้านข้างตัวรถ (ทางซ้าย 2 ช่อง ทาง

ขวา 1 ช่อง) และอีก 1 ช่องที่หน้าต่างด้านท้ายรถ และยังมีช่องเปิดปิดรูปสี่เหลี่ยมจำานวน 2 

ช่องอยู่บนหลังคารถเพื่อใช้ในจุดประสงค์เดียวกัน โดยฝาปิดของช่องทางด้านหน้าจะถูกเปิด

ไปทางด้านหลังเพื่อให้ผู้ยิงสามารถยิงไปทางด้านหน้าได้อย่างสะดวก เช่นเดียวกันฝาปิดของ

ช่องทางด้านหลังจะถูกเปิดไปทางด้านหน้าเพื่อให้ผู้ยิงสามารถยิงไปทางด้านหลังได้เช่นกัน 

รถบรรทุกหุ้มเกราะเอนกประสงค์ VPK-URAL ขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์สัญชาติรัสเซียรุ่น 

YaMZ-536 Turbodiesel ซึ่งมีกำาลังถึง 360 แรงม้า ใช้งานเกียร์ระบบอัตโนมัติ เครื่องยนต์ดัง

กล่าวสามารถเร่งความเร็วของรถบรรทุกหุ้มเกราะขนาดหนัก 14 ตันนี้ได้ถึง 100 กิโลเมตร

ต่อชั่วโมงบนถนนทั่วไป นอกจากนั้นพื้นที่ภายในขนาดใหญ่ในส่วนเชื่อมต่อที่ได้รับการ

คุ้มครองจากเกราะป้องกันน้ันส่งผลให้ตัวถังรถมีความเหมาะสมที่จะใช้สำาหรับติดตั้งอาวุธ

ยุทโธปกรณ์และอาจใช้งานเป็นรถบังคับการ (Mobile Command Post) ยานยนต์สำาหรับ

สงครามทางอิเล็คทรอนิคส์ (Electronic Warfare) สถานีสื่อสารเคลื่อนที่ รถพยาบาล และ

อื่น ๆ

  

Alexander Krasovitsky ประธ�นกรรมก�รบริห�รบริษัทอุตส�หกรรมทห�ร 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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BARAK ‘PLUG 
AND PLAY’ AIR 

DEFENCE SYSTEM

A
t the heart of Israel Aerospace Industries’ (IAI) Barak MX integrated 
air and missile defence is a plug and play concept, which allows 
users unmatched flexibility for building their capabilities. 

With threats changing rapidly and strategic environments on 
the move, the ability to adapt in time is key. As a result, Barak 

MX is based on the ability to fuse together a range of interceptors and a variety 
of sensors, and to link them together to any Battle Management Centre (BMC).

Barak MX comprises three central components: the BMC’s command and 
control (the mission ‘brain’), sensors, and interceptors. The same formula is 
applicable to both land and sea configurations, giving Barak MX a central 
advantage for end users in terms of maintenance, acquisition, and technical 
support. 

The system is operationally ready following dozens of successful trials in the 
past four years. The trials include the historic July 2019 test firing by the Indian 
Navy of the Barak MRSAM interceptor missile, which was activated on one ship 
by a Combat Management System (CMS) on another ship, displaying fleet-wide 
command and control capabilities. 

IAI’s Elta subsidiary offers software-based phased array radars for Barak MX, 
although clients can also fuse their own existing radars with the system. 

Similarly, clients can choose from a range of interceptors, including the Barak 
MRAD surface-to-air missile with a range of 35 kilometres, Barak LRAD, which 
has a range of 70km, and Barak ER, which carries an additional booster for a 
range of 150km.

All of Barak’s interceptors come with vertical launch capabilities, and support 
360 degree coverage. 

Barak MX can handle the entire air defence process, from building up 
the sky picture, identifying threats, comparing interception solutions, and 
selecting one. Alternatively, it can stop at any stage of the process and allow pre-
existing components to handle the remainder of the process, in line with client 
requirements. Barak’s BMC is available in naval or land-based configuration. 

ระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบ 
‘PLUG AND PLAY’ รุ่น BARAK

ระบบป้องกันภัยทางอากาศ Barak MX ขององค์การอุตสาหกรรมการบินอิสราเอล 

(IAI) คือระบบที่มีความสามารถในการบูรณาการการป้องกันได้ทั้งภัยจาก

อากาศยานและขีปนาวุธด้วยแนวคิดแบบใช้งานได้ทันที (Plug and Play) ส่งผล

ให้ผู้ใช้ได้รับความยืดหยุ่นคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

ด้วยภัยคุกคามต่าง ๆ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสภาพแวดล้อมทางกลยุทธ์ที่

ไม่เคยหยุดนิ่ง ดังนั้นความสามารถในการปรับตัวให้ทันเวลาคือสิ่งที่สำาคัญที่สุด ด้วยเหตุนั้น

ระบบป้องกันภัยทางอากาศ Barak MX ซึ่งมีพื้นฐานอยู่บนความสามารถใช้งานขีปนาวุธ

สกัดกั้น (Interceptor) จำานวนมากและอุปกรณ์ตรวจจับ (Sensor) ที่หลากหลายร่วมกัน ทั้ง

ยังสามารถเชื่อมโยงอุปกรณ์เหล่านี้เข้ากับระบบอำานวยการรบ (Battle Management Centre 

: BMC) ได้อีกด้วย

ระบบ Barak MX ประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่ ระบบอำานวยการรบซึ่ง

สามารถบัญชาการและควบคุมภารกิจในฐานะ ‘สมอง’ อุปกรณ์ตรวจจับ และขีปนาวุธสกัด

กั้น โดยระบบนี้สามารถใช้งานได้ง่ายภายใต้การตั้งค่าเดียวกันทั้งการใช้งานภาคพื้นดินและ

ทางทะเล ดังนั้นระบบนี้จึงสร้างความได้เปรียบให้กับผู้ใช้งานในแง่ของการบำารุงรักษา การ

จัดซื้อ และการสนับสนุนทางเทคนิค  

ทั้งนี้ระบบดังกล่าวพร้อมสำาหรับการใช้งานแล้ว โดยผ่านการทดลองใช้งานมากกว่า 12 

ครั้งในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาและทุกครั้งประสบความสำาเร็จเป็นอย่างดี รวมถึงการทดลองที่เป็น

ประวัติศาสตร์เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งปฏิบัติการโดยกองทัพเรืออินเดียด้วยการยิง

ขีปนาวุธสกัดกั้น Barak MRSAM จากเรือรบลำาหนึ่งด้วยระบบอำานวยการรบ (CMS) จาก

บนเรืออีกลำาหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบัญชาการและการควบคุมที่รวดเร็ว

นอกจากนี้ทางบริษัท Elta บริษัทในเครือของ IAI ยังได้นำาเสนอแผงเรดาร์ซึ่งทำางาน

ภายใต้การควบคุมโดยซอฟต์แวร์เป็นพื้นฐานซึ่งผู้ซื้อสามารถใช้งานระบบนี้ร่วมกับอุปกรณ์

เรดาร์ที่มีอยู่เดิมได้ด้วยเช่นกัน

เช่นเดียวกัน ผู้ซื้อสามารถเลือกใช้งานขีปนาวุธสกัดกั้นที่หลากหลาย รวมถึงขีปนาวุธ

ยิงจากพื้นสู่อากาศ Barak MRAD ซึ่งสามารถยิงได้ในระยะ 35 กิโลเมตร ขีปนาวุธ Barak 

LRAD ซึ่งสามารถยิงได้ในระยะ 70 กิโลเมตร และ Barak ER ซึ่งมีความสามารถที่โดดเด่น

ด้วยการยิงได้ไกลถึง 150 กิโลเมตร

ทั้งนี้ ขีปนาวุธสกัดกั้นของ Barak ทุกรุ่นมาพร้อมกับความสามารถการยิงแนวดิ่งและ

รองรับการยิงรอบด้านแบบ 360 องศา

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าระบบ Barak MX นี้สามารถใช้งานในกระบวนการป้องกันภัยทาง

อากาศได้อย่างสมบูรณ์แบบ ตั้งแต่ การตรวจตราน่านฟ้า การระบุภัยคุกคาม การเปรียบเทียบ

รูปแบบของขีปนาวุธสกัดกั้น และเลือกใช้ให้เหมาะสม นอกจากนั้นแล้ว ระบบยังสามารถ

หยุดการทำางานในขั้นตอนใดก็ได้และปล่อยให้ส่วนที่เหลือทำางานในขั้นตอนต่อไปซึ่งขึ้นอยู่

กับความต้องการของผู้ใช้งาน นอกจากนั้น ระบบอำานวยการรบของ Barak นี้ยังสามารถ

ประยุกต์ใช้ร่วมกับทั้งเรือบัญชาการและฐานบัญชาการได้ด้วยเช่นกัน
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VAPOR® ALL-ELECTRIC HELICOPTER UAS
VAPOR 35 (GTOW 32 lb, 14.5 kg) and VAPOR 55 (GTOW 55 lb, 24.9 kg) Systems Available

Precision Flight Performance // Automated Mission Execution

Versatile Payload Flexibility // Single & Multiple Sensor Configurations

Expansive Payload Capacity // Up to 10 lb Usable Payload (Belly, Slung)

Endurance // Up to One Hour Flight Time on Single Battery Charge

MULTI-MISSION CAPABLE &

PURPOSE-BUILT
TO PERFORM

TO LEARN MORE ABOUT OUR PRODUCTS PLEASE VISIT US IN THE US PAVILION, STAND U03
LEARN MORE AT AVINC.COM/VAPOR
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B
AE Systems’ emphasis in Thailand remains on building 
enduring partnerships through shared technology and capability. 
Commenting on this year’s theme, The Power of Partnership, BAE 
Systems’ director for Thailand, Ali Ahmad, stated: “BAE Systems 
has enjoyed a long-term presence in Thailand and we remain 

committed to supporting the Thai Armed Forces and local industry. Our focus is 
on creating opportunities to transfer technology, enhance local engineering skills 
and support the growth of Thailand’s industrial capability.”

“A great example of our partnership track record is our relationship with 
Bangkok Dock.  We had the successful launch of the second Royal Thai Navy 90m 
Offshore Patrol Vessel (OPV) earlier this year built, under license in Thailand.  This 
vessel is a complex design with enhanced combat and defensive capability. We 
share with our partners a common goal to enhance Thailand’s defence capability 
while strengthening the nation’s industrial capability at the same time,” said 
Ahmed.   

To broaden its maritime technology portfolio with the Thai Navy, BAE Systems 
is also offering its AWS-10 maritime radar for OPVs and light frigate-sized vessels. 
“AWS-10 has been developed using an array of leading technologies from BAE 
Systems’ radar business in the UK. Our radar is comparable in capability to other, 
more expensive and complex, 3D versions and has been proven in-service with 
the Royal Navy,” said Ahmed.

Referring to land equipment Ahmed stated: “Our M777 ultra-lightweight 
155mm howitzer is the most technologically advanced weapon system of its type. 
Battle-proven and in service with multiple armed forces around the world, the 
M777 also took part and interoperated successfully in the Cobra Gold Exercises 
held in Thailand earlier this year.” (Stand S09)

BAE SYSTEMS 
UNDERLINES 

PARTNERSHIP 
SUCCESS เมื่อกล่าวถึงความสำาคัญของบริษัท BAE System สำาหรับประเทศไทยแล้วนั้น การ

สร้างความร่วมมือท่ียั่งยืนผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและขีดความสามารถต่าง 

ๆ อาจเป็นสิ่งที่สำาคัญที่สุด โดยนาย Ali Ahmad ผู้อำานวยการ บริษัท BAE System 

ประเทศไทยกล่าวถึงแนวคิด “The Power of Partnership” ซึ่งเป็นแนวคิดหลักของ

งาน D&S ในปีนี้ว่า “ระหว่างการดำาเนินการอยู่ในประเทศไทย ทางบริษัท BAE System นั้นมี

ความสุขเป็นอย่างมาก และเรายังคงยึดคำามั่นสัญญาที่จะให้การสนับสนุนกองทัพไทยและภาค

อุตสาหกรรมในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องต่อไป และความตั้งใจของเราในปัจจุบันก็คือการถ่ายทอด

เทคโนโลยี การยกระดับทักษะทางวิศวกรรมในท้องถิ่น และการสนับสนุนการเติบโตทางขีด

ความสามารถในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย” 

 “ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับบริษัท อู่กรุงเทพ จำากัดนั้นเป็นตัวอย่างของการสร้างความ

ร่วมมือที่ยอดเยี่ยมของเรา ซึ่งนำาไปสู่ความสำาเร็จในการต่อเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง (Offshore 

Patrol Vessel : OPV) ลำาที่ 2 ของกองทัพเรือเมื่อช่วงต้นปีภายใต้ใบอนุญาตของประเทศไทย 

เรือตรวจการณ์ลำาน้ีมีการออกแบบที่ซับซ้อนแต่สามารถยกระดับขีดความสามารถในการ

ต่อสู้และป้องกันได้เป็นอย่างมาก ทั้งนี้เราและพันธมิตรต่างแบ่งปันเป้าหมายร่วมกัน ใน

การยกระดับขีดความสามารถทางการป้องกันประเทศและเสริมความแข็งแกร่งให้กับภาค

อุตสาหกรรมของประเทศในเวลาเดียวกัน” นาย Ahmed กล่าว

และเพื่อขยายช่องทางการจำาหน่ายยุทธภัณฑ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทะเลให้กับกองทัพ

เรือ บริษัท BAE System ได้นำาเสนอระบบเรดาร์ทางทะเล AWS-10 สำาหรับเรือตรวจการณ์

ไกลฝั่งและเรือตรวจการณ์ที่มีขนาดเท่ากับเรือชั้นฟริเกต นาย Ahmed กล่าวว่า AWS-10 ได้

รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีชั้นนำาจากแผนกธุรกิจเรดาร์ของบริษัท อุปกรณ์เรดาร์ของเรานั้น

เมื่อเปรียบเทียบขีดความสามารถกับของบริษัทอื่น ๆ แล้วจะมีความซับซ้อนและมีราคาที่สูง

กว่า และสำาหรับระบบเรดาร์แบบ 3 มิติของเรานั้นผ่านการทดสอบโดยการใช้งานจริงแล้วใน

กองทัพเรือ”

ทั้งนี้นาย Ahmed ยังได้กล่าวถึงยุทโธปกรณ์ภาคพื้นดินด้วยเช่นกัน “ปืนใหญ่แบบลากจูง

ขนาด 155 มม. Howitzer ซึ่งมีน้ำาหนักที่เบาเป็นพิเศษของเรานั้นมีเทคโนโลยีล้ำาสมัยที่สุดใน

หมู่ยุทโธปกรณ์ประเภทเดียวกัน และยังผ่านการพิสูจน์ในสนามรบจริงมาแล้วโดยประจำาการ

อยู่ในกองทัพหลายแห่งทั่วโลก และปืนใหญ่ M777 นี้ยังประสบความสำาเร็จในการเข้าร่วมการ

ฝึก Cobra Gold ที่จัดขึ้นในประเทศไทยเมื่อต้นปีที่ผ่านมาอีกด้วย

บริษัท BAE SYSTEM ย้ำาถึงความสำาเร็จ 
ในการสร้างความร่วมมือกับกองทัพไทย 
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T
hailand’s Defence Innovation is showcasing its homegrown 
Situation Awareness System (SAS) that is already providing security 
for the Thai public.

According to the company, SAS is designed to offer an infinitely 
scalable, all-in-one command and control solution that integrates 

data from the full spectrum of devices such as body worn cameras, CCTVs, 
vehicle cameras, drones, and robots for enhanced situational awareness. 

The SAS provides a smart tool for the collation, analysis, and correlation of 
sensor inputs; displays tactical data; provides instant alerts from directly connected 
sensors. It can even overlay additional information, such as the GPS location and 
health status of deployed personnel and supports live video streaming. 

“With this, a commander or other end user is able to simply perceive several 
views and information from various places all at once portrayed as a 3D map, 
helping them with decision making and future forecast for a better command 
picture,” a company representative told AMR Show News.

The system is web-based with a client-server architecture designed to work 
using low bandwidths over a distributed computer network. Nodes can operate 
either in standalone or networked mode

It offers an archival, retrieval, and query function for historic sensor inputs. 
It also has a C2 function, can present filtered data to support decision making 
at various levels, and provides the tools to generate and disseminate orders and 
instructions.

According to Defence Innovation, development commenced in early 2017 
under a request from the National Security Agency for a software-based platform 
that can offer a data streaming and integration capability. 

The SAS has since been used by the Royal Thai Army, Royal Thai Marine 
Corps, Royal Thai Police Headquarters, International Security Operational 
Command, as well as commercial operators in the oil and gas industry.

ENHANCED 
SITUATIONAL 
AWARENESS 

WITH SAS
บริษัท Defence Innovation จำากัด ประเทศไทยได้ทำาการจัดแสดงระบบการรับ

รู้สถานการณ์ (SAS) ซึ่งใช้ในปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยภายในประเทศอยู่

ในขณะนี้

ทางบริษัทกล่าวว่า ระบบ SAS ถูกออกแบบเพื่อนำาเสนออุปกรณ์และบริการ

สำาหรับการควบคุมและสั่งการแบบรวมศูนย์ที่สามารถปรับขนาดได้อย่างไร้ขีดจำากัด โดยสา

มารถบูรณาการข้อมูลจากอุปกรณ์หลากหลายประเภท เช่น กล้องที่ติดอยู่บนตัวของเจ้าหน้าที่ 

กล้องวงจรปิด กล้องติดยานพาหนะ อากาศยานไร้คนขับ และหุ่นยนต์ ทั้งนี้เพื่อยกระดับการ

รับรู้สถานการณ์ให้ดียิ่งขึ้น

ระบบ SAS เป็นอุปกรณ์อัจฉริยะสำาหรับตรวจสอบ วิเคราะห์ และการหาความสัมพันธ์

ของข้อมูลที่รับมาจากอุปกรณ์ตรวจจับและนำาไปแสดงผลข้อมูลทางยุทธวิธี เพื่อดำาเนินการ

แจ้งเตือนในทันทีโดยตรงจากอุปกรณ์ตรวจจับที่เชื่อมต่อเอาไว้ อีกทั้งยังสามารถรองรับข้อมูล

เพิ่มเติมที่ใส่เข้าไป เช่น พิกัด GPS หรือข้อมูลทางสุขภาพของกำาลังพลที่อยู่ระหว่างปฏิบัติ

ภารกิจ รวมไปถึงยังสามารภถ่ายทอดสดในรูปแบบวีดิโอได้อีกด้วย

ทางบริษัทยังได้กล่าวกับ AMR Show News อีกด้วยว่า “ด้วยสิ่งนี้ ผู้บังคับบัญชาหรือผู้

ใช้งานอื่น ๆ จะสามารถรับรู้มุมมองและข้อมูลจากสถานที่ต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้นด้วยการประมวล

ข้อมูลทั้งหมดเป็นภาพแผนที่สามมิติ ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถทำาการตัดสินใจและคาด

การณ์อนาคตเพื่อให้สามารถบัญชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น”

ระบบนี้สามารถใช้งานบนเว็บไซต์ด้วยสถาปัตยกรรมแบบ Client-server ที่สามารถช่วย

สร้างความสมดุลของภาระงานทั้งบนอุปกรณ์และในเซิร์ฟเวอร์ซึ่งถูกออกแบบมาให้มีปริมาณ

การรับ – ส่งข้อมูลที่ไม่สูงมากเกินไปบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบกระจายส่วน โดยที่แต่ละ 

Node ของเครือข่ายยังสามารถปฏิบัติการได้ในทั้งรูปแบบเดี่ยว (Standalone) หรือในโหมด

เครือข่ายได้อีกด้วย

นอกจากนี้ระบบยังมีความสามรถในการรับ เก็บ และสืบค้นข้อมูลจากประวัติของข้อมูลที่

อุปกรณ์ตรวจจับรับเข้ามา อีกทั้งยังมีรูปแบบการใช้งานแบบ C2 โดยนำาเสนอข้อมูลที่ผ่านการ

คัดกรองแล้วเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในหลายระดับ ทั้งยังมีเครื่องมือสำาหรับการผลิตและ

เผยแพร่ข้อแนะนำาและคำาสั่งอีกด้วย

ทางบริษัท Defence Innovation กล่าวว่า ระบบนี้เริ่มต้นพัฒนาในช่วงต้นปีพ.ศ. 2560 

ตามความต้องการของสำานักงานความมั่นคงแห่งชาติที่ต้องการระบบแบบ Software-based 

ที่ให้บริการส่งผ่านและแสดงผลข้อมูลแบบ Streaming และมีความสามารถในการบูรณาการ

ข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกัน

ในปัจจุบัน ระบบ SAS ใช้งานอยู่ในกองทัพบก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน สำานักงาน

ตำารวจแห่งชาติ กองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรของประเทศไทยและยัง

มีลูกค้าบางส่วนอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำามันและแก๊สอีกด้วย

ยกระดับการรับรู้สถานการณ์
ด้วยระบบ SAS



หนึ่งในสามของผู้เข้าร่วมในส่วน
จัดแสดงของสหรัฐอเมริกาเข้า
ร่วมงาน D&S เป็นครั้งแรก

E
xhibitors from the United States at this year’s D&S show exemplify 
the diverse scope and scale of America’s growing role as a supplier to 
the region’s military and police forces.

The United States group will comprise around 25 exhibitors, the 
majority in the USA Partnership Pavilion, organised for the fourth 

consecutive edition by Kallman Worldwide in coordination with government 
agencies, including the departments of Commerce, Defense and State.

Kallman Worldwide president and CEO Tom Kallman said American 
participation in the USA Partnership Pavilion — 14 states represented by 17 
exhibitors, eight for the first time — reflects a global trend.

“Many of our exhibitors — from publicly traded stalwarts such as FLIR 
Systems and Lockheed Martin to small- and medium-sized enterprises [SMEs] 
with fewer than 500 employees — already have significant partnerships and 
operations in Thailand and throughout southeast Asia,” he said.

First-time exhibitor AeroVironment exemplifies the trend. The Monrovia, CA-
based unmanned aircraft systems manufacturer has a new business development 
lead in the region, and is announcing its new Vapor Helicopter, an all-electric 
UAS and Quantix VTOL UAS, a rapid automated mapping solution.

“The addition of Vapor to our family of small unmanned aircraft systems 
demonstrates our commitment to providing customers with the most 
comprehensive capabilities to help them proceed with certainty in an ever changing 
operating environment,” said Rick Pedigo, vice president, sales and business 
development for AeroVironment. “Vapor fully complements AeroVironment’s 
family of fixed-wing UAS with VTOL and flexible payload capabilities that can 
satisfy new customer missions across multiple domains.”

ONE THIRD OF 
US PAVILION 

EXHIBITORS AT 
D&S FOR THE 

FIRST TIME 
ในงาน D&S ปีนี้ ผู้เข้าร่วมจัดแสดงจากสหรัฐอเมริกานั้นแสดงถึงความหลายหลากทางธุรกิจ

และระดับการเติบโตของสหรัฐอเมริกาในฐานะผู้จัดจำาหน่ายยุทโธปกรณ์สำาหรับกองทัพและ
กองกำาลังตำารวจในภูมิภาคนี้

กลุ่มผู้เข้าร่วมงานจากสหรัฐอเมริกาประกอบด้วยบริษัทชั้นนำาจำานวน 25 บริษัทซึ่งส่วน
ใหญ่อยู่ในส่วนจัดแสดงของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะ ซึ่งการรวมตัวในครั้งที่ 4 นี้ดำาเนินการโดยบริษัท 
Kallman Worldwide ภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐของสหรัฐอเมริกา ได้แก่ กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงกลาโหม และกระทรวงการต่างประเทศ

Tom Kallman ประธานและกรรมการผู้จัดการบริษัท Kallman Worldwide กล่าวว่า การมีส่วน
ร่วมในส่วนจัดแสดงนี้เป็นผู้จัดแสดงจาก 17 บริษัทซึ่งมาจากรัฐ 14 รัฐ และมีถึง 8 บริษัทที่เข้าร่วมจัด
แสดงเป็นครั้งแรกในปีนี้ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงกระแสความนิยมของงานนี้ในระดับโลก

Tom Kallman ได้กล่าวว่า “ผู้จัดแสดงของเราหลายรายเป็นผู้ผลิตและให้บริการรายใหญ่ เช่น 
บริษัท FLIR Systems และบริษัท Lockheed Martin ไปจนถึงผู้ค้าขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ที่
มีการจ้างงานน้อยกว่า 500 คนซึ่งเคยได้เข้ามามีส่วนร่วมและดำาเนินงานในประเทศไทยและทั่วทั้ง
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

บริษัท AeroVironment ที่ร่วมจัดแสดงในงานนี้เป็นครั้งแรก เป็นตัวอย่างของกระแสความนิยม
นี้ ผู้ผลิตระบบอากาศยานไร้คนขับแบบ CA รุ่น Monrovia ได้ก้าวมาเป็นผู้นำาในการพัฒนาธุรกิจ
ใหม่ขึ้นในภูมิภาคนี้ และได้ประกาศเปิดตัวสินค้ารุ่นใหม่อย่าง Vapor Helicopter ระบบอากาศยาน
ไร้คนขับแบบไฟฟ้าเต็มรูปแบบ และอากาศยานไร้คนขับที่สามารถสร้างแผนที่อัตโนมัติอย่างรวดเร็ว 
Quantix VTOL อีกด้วย

นาย Rick Pedigo รองประธานฝ่ายการขายและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท AeroVironment 
กล่าวว่า “การเพิ่ม Vapor เข้าไปในกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กของเรา แสดง
ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราที่จะให้บริการลูกค้าด้วยความสามารถที่ครอบคลุมที่สุด อันจะสามารถ
ช่วยให้พวกเขาสามารถปฏิบัติการต่อไปได้ แม้สภาพแวดล้อมของภารกิจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา” และยังกล่าวอีกว่า “Vapor ได้เติมเต็มกลุ่มผลิตภัณฑ์ตระกูลระบบอากาศยานไร้คนขับ
แบบปีกติดลำาตัวของ AeroVironment ด้วย VTOL และความสามารถในการติดตั้งยุทโธปกรณ์เพิ่ม
เติมที่ยืดหยุ่นซึ่งสามารถตอบสนองต่อภารกิจของลูกค้าได้ในหลายรูปแบบ”
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GRIPENS USE 
ROHDE & SCHWARTZ 

RADIOS IN AIR 
POLICING OPS

C
zech and Hungarian Air Force Gripen C/D fighter aircraft flying 
NATO’s Baltic Air Policing operation are operating with the latest 
generation of radio equipment from Rohde & Schwarz.

In 2000, Saab chose Rohde & Schwarz as its radio communications 
supplier for Gripen fighter aircraft with software defined airborne 

radios (SDR). The Rohde & Schwarz SDRs are integrated in Gripen fighters in 
several export countries. The new SOVERON AR was selected by Saab and the 
Brazilian Air Force to be integrated in the country’s Gripen E/F fighter aircraft.

Rohde & Schwarz is the only provider of military airborne radios which 
meet the civil aviation certification requirements of the European Aviation Safety 
Agency (EASA). Military aircraft can only be certified and operated without 
restrictions when they fulfil both military and civil requirements. 

The airborne transceivers use state-of-the-art communications algorithms 
that were standardised throughout NATO, including the fast frequency-hopping 
technique SATURN (Second Generation of Anti-Jam Tactical UHF Radio for 
NATO), as well as optional embedded NATO cryptology. 

Dedicated versions are SECAN and BSI certified to allow secure 
communications up to NATO SECRET. By means of software downloads, the 
transceivers can implement important functions required during a mission. This 
ensures that Gripen can be used in international air space under network centric 
warfare conditions. 

“Rohde & Schwarz was selected because of its highly advanced SOVERON 
family of airborne SDR, as well as the aspects of ease of integration and attractive 
price/performance ratio,” said Stefan Pleyer, vice president Market Segment 
Avionics, Rohde & Schwarz.

The Gripen operates Rohde & Schwarz MR6000R SDRs in Swedish and other export programmes.

Sa
ab

อากาศยานจู่โจม Gripen C/D ของสาธารณรัฐเช็คและฮังการีภายใต้ภารกิจรักษา
ความสงบเหนือน่านฟ้าทะเลบอลติค (Baltic Air Policing operation) นั้น ออก
ปฏิบัติการพร้อมกับอุปกรณ์วิทยุรุ่นใหม่ล่าสุดของบริษัท Rohde & Schwarz

ในปีพ.ศ. 2543 บริษัท Saab ได้เลือกบริษัท Rohde & Schwarz ให้เป็นผู้จัดหา
วิทยุสื่อสารสำาหรับอากาศยานจู่โจม Gripen พร้อมทั้งวิทยุทางอากาศกำาหนดด้วยซอฟต์แวร์ 
(Software defined airborne radios : SDR) ซึ่งวิทยุของบริษัท Rohde & Schwarz ดังกล่าว
ถูกนำาไปใช้งานร่วมกับอากาศยาน Gripen ซึ่งถูกส่งออกไปยังหลายประเทศ ทั้งนี้วิทยุทาง
อากาศกำาหนดด้วยซอฟต์แวร์ SOVERON AR รุ่นใหม่ได้รับเลือกโดยบริษัท Saab และให้ใช้
งานร่วมกับอากาศยานจู่โจม Gripen E/F ซึ่งประจำาการในกองทัพอากาศบราซิลอยู่ในปัจจุบัน

บริษัท Rohde & Schwarz นั้นเป็นผู้จัดหาเพียงรายเดียวสำาหรับวิทยุทางอากาศทาง
ทหารซึ่งผ่านการรับรองข้อบังคับทางการบินขององค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่ง
สหภาพยุโรป (EASA) โดยอากาศยานทางทหารเท่านั้นที่สามารถผ่านการรับรองและใช้งาน
วิทยุน้ีได้โดยปราศจากข้อจำากัดหลังจากได้บรรลุข้อกำาหนดทั้งทางพลเรือนและทางทหาร
เรียบร้อยแล้ว อุปกรณ์รับส่งสัญญาณทางอากาศนี้ใช้งานอัลกอริทึ่มสำาหรับการสื่อสารที่ล้ำา
สมัยซึ่งเป็นมาตรฐานทั่วไปของ NATO รวมทั้งใช้งานเทคนิคการรับส่งสัญญาณด้วยคลื่นวิทยุ
แบบSATURN (Second Generation of Anti-Jam Tactical UHF Radio for NATO) อีกทั้งผู้
ซื้อยังมีตัวเลือกในการติดตั้งอุปกรณ์เข้ารหัส (Cryptology) ของ NATO อีกด้วย

ด้วยความยอดเยี่ยมของอุปกรณ์รุ่นนี้ซึ่งผ่านการรับรองของ SECAN และ BSI ทำาให้
สามารถต่อยอดไปสู่ระบบสื่อสารความปลอดภัยสูง NATO SECRET ได้ทันที ทั้งนี้ด้วย
วิธีการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ อุปกรณ์รับส่งสัญญาณนี้สามารถเพิ่มเติมรูปแบบการใช้งานที่
สำาคัญระหว่างปฏิบัติภารกิจได้ ดังนั้นด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่าอากาศยาน 
Gripen จะสามารถนำาไปใช้ในน่านฟ้าสากลภายใต้เงื่อนไขของการทำาสงครามที่ใช้เครือข่าย
เป็นศูนย์กลาง (Network centric warfare) ได้เป็นอย่างดี 

ทั้งนี้ นาย Stefan Pleyer รองประธานการตลาดด้านการบินกล่าวว่า “บริษัท Roh-
de & Schwarz ได้รับเลือกเนื่องจากความล้ำาสมัยของวิทยุทางอากาศกำาหนดด้วยซอฟต์แวร์ใน
กลุ่ม SOVERON เช่นเดียวกันกับเรื่องของความสะดวกในการใช้งานร่วมกับยุทธภัณฑ์อื่นและ
ความน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องความคุ้มค่าเมื่อเทียบราคากับประสิทธิภาพที่ได้รับ”

อากาศยาน GRIPEN เลือกใช้งานวิทยุจาก
บริษัท ROHDE & SCHWARTZ  

ในภารกิจรักษาความสงบ

อ�ก�ศย�น Gripen ใช้ง�นวิทยุท�งอ�ก�ศกำ�หนดด้วยซอฟต์แวร์รุ่น MR6000R ของบริษัท Rohde & Schwarz ทั้งในสวีเดนและประเทศผู้นำ�เข้�อื่น ๆ



NORINCO’S LIGHT TANK 
ENTERS PLA SERVICE 

C
hina North Industries Group (NORINCO)’s latest VT5 light tank 
has entered People’s Liberation Army (PLA) service, the Chinese 
Ministry of National Defense (MND) confirmed ahead of the recent 
military parade in Beijing.

The VT5 – known as the ZTQ-15 in PLA service – is a lightweight 
battle tank which was first unveiled to the public during the Airshow China in 
Zhuhai in November 2016. 

The VT5 is developed for the export market and has a combat weight between 
33 and 36 tonnes depending on the armour fitted. A 1,000hp diesel engine enables 
the light tank to reach on and off-road speeds of 70km/h and 40km/h (43mph to 
25mph), respectively as well as a power-to-weight ratio is between 27 and 30hp/
tonne. It can also be fitted with external fuel drums at the rear of the hull to extend 
cruising range.

These features enable the tank to be operated in mountainous terrain and 
at high altitudes that are inaccessible to conventional main battle tanks which 
typically weigh in excess of 50 tonnes.

The primary armament is a 105mm rifled gun that has been fitted with 
a thermal sleeve to reduce barrel fatigue and is understood to be loaded by a 
bustle-mounted automatic loader, which provides a high rate-of-fire of around 10 
rounds per minute. Ammunition natures can include APFSDS, HEAT, and laser-
guided projectiles.

On December 27, 2018, MND spokesperson Wu Qian announced that the 
new light tank was commissioned into PLA service. However, it was not until 
October 2019 that the tank was shown for the first time to the public during the 
70th anniversary of the founding of the People’s Republic of China.
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รถถังเบา VT5 รุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งผลิตโดยกลุ่มบริษัท China North Industries Group 

(NORINCO) ได้เข้าประจำาการในกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (People’s Lib-

eration Army : PLA) โดยกระทรวงกลาโหมของจีนเป็นผู้ยืนยันก่อนหน้าการเดิน

พาเหรดวันชาติของกองทัพ

รถถังเบา VT5 หรือเรียกกันในชื่อ ZTQ-15 ซึ่งประจำาการอยู่ในกองทัพปลดปล่อย

ประชาชนจีนนี้เป็นรถถังน้ำาหนักเบาซึ่งได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกระหว่าง

งาน Airshow China ที่เมือง Zhuhai เมื่อพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

โดยรถถังเบา VT5 นี้ได้รับการพัฒนาสำาหรับตลาดส่งออก คุณสมบัติสำาคัญของรถถังเบานี้ 

ได้แก่ น้ำาหนักพร้อมรบเพียงแค่ 33 ถึง 36 ตันซึ่งขึ้นอยู่กับการติดตั้งเกราะป้องกัน เครื่องยนต์

ดีเซลให้กำาลังสูงถึง 1,000 แรงม้าทำาให้สามารถขับเคลื่อนรถถังเบานี้บนถนนด้วยความเร็วถึง 

70 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง (43 mph) และในทางวิบากได้ถึง 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (25 mph) และ

ยังมีอัตราส่วนน้ำาหนักของรถทั้งคันต่อแรงม้าอยู่ที่ 27 และ 30 แรงม้าต่อตัน ทั้งยังสามารถติด

ตั้งถังน้ำามันเพิ่มเติมได้บริเวณส่วนท้ายของตัวถังเพื่อเพิ่มระยะปฏิบัติการได้อีกด้วย

และด้วยสมรรถนะที่โดดเด่น รถถังเบานี้จึงสามารถปฏิบัติการในภูมิประเทศซึ่งเป็นภูเขา

และสูงชันซึ่งรถถังหลักทั่วไปซึ่งมีน้ำาหนักเกินกว่า 50 ตันไม่สามารถเข้าปฏิบัติการได้

ทั้งนี้ ยุทโธปกรณ์หลักของรถถังเบานี้คือปืนใหญ่รถถังลำากล้องเกลียวขนาด 105 มม.ซึ่ง

ติดตั้งช่องระบายความร้อนเพื่อลดภาระของลำากล้องปืนและคาดว่าอาจใช้งานอุปกรณ์บรรจุ

กระสุนแบบอัตโนมัติ (Bustle-mounted Automatic Loader) ซึ่งช่วยให้อัตราการยิงเพิ่มสูง

ขึ้นถึง 10 นัดต่อนาที และสามารถใช้งานร่วมกับทั้งกระสุนเจาะเกราะแบบ APFSDS กระสุน

หัวรบระเบิดแรงสูง (HEAT) และขีปนาวุธนำาวิถีด้วยเลเซอร์

และเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 โฆษกกระทรวงกลาโหมจีน นาย Wu Qian ได้ออก

แถลงการณ์เกี่ยวกับรถถังเบารุ่นใหม่ซึ่งมีแผนจะนำามาประจำาการในกองทัพปลดปล่อย

ประชาชนจีน อย่างไรก็ตามคาดว่ารถถังดังกล่าวซึ่งเพิ่งทำาการเปิดตัวต่อสาธารณชนเป็น

ครั้งแรกระหว่างงานเฉลิมฉลองวันชาติจีนครบรอบ 70 ปีที่ผ่านมานั้นจะยังไม่เข้าประจำาการ

จนกว่าจะถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 

รถถังเบาจากบริษัท NORINCO พร้อม
ประจำาการในกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน
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Upgraded Commando V-150 armoured fighting vehicle by Chaiseri

Reva FAV 4x4 tactical vehicle

Indonesia’s ILSV Long-Ranged Device and GAG 4x4 vehicles

Panus Assembly 8x8 R600 armoured fighting vehicle

Kovico Black Shark tactical vehicle with ladder extended

DEFENSE & SECURITY 
MILITARY VEHICLE 

HIGHLIGHTS

The Asian Military Review editorial team present a selection of the 
international military vehicles of all types being displayed at this 
year’s Defense & Security exhibition at the IMPACT Centre in 
Bangkok, Thailand.

ทีมบรรณธิการ Asian Military Review ขอนำาเสนอยานยนต์ทางการทหารในระดับ
นานาชาติในรูปแบบต่างๆที่จัดแสดงในงาน Defense & Security ณ IMPACT 
Centre กรุงเทพ ประเทศไทย

ไฮไลท์ยานยนต์เพื่อการต่อสู้และป้องกัน
ทางการทหาร



Reva LAV armoured logistics vehicle

Kovico KMPV 4x4 tactical vehicle

Militarised version of the Mercedes Benz Arocs truck

Upgraded AAV-7A1 amphibious vehicle by Chaiseri

GAZ Tigr 4x4 tactical vehicle

Armed reconnaissance variant of the Panus AFV 420P featuring a UAV launcher on 
the roof
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HONEYWELL RETURNS 
TO D&S; SEES  

LONG-TERM GROWTH 
IN ASEAN DEFENCE

Which of Honeywell’s products and services will you be highlighting at the 
D&S expo in Thailand?

Honeywell is excited to be back at Defense & Security 2019 again after 14 years. 
ASEAN’s presence in the global defence industry is seeing an expanding influence, 
with Thailand as one of Southeast Asia’s biggest investors. Honeywell Aerospace 
sees Thailand as an important and strategic long-term growth market for defence 
opportunities and is investing resources to grow the market. 

D&S19 enables us to connect with key local partners and end users to better 
understand their defence needs and challenges, as well as to expand local market 
business growth. Our focus has always been to support the defence forces in 
Southeast Asia to help maximise and enhance their operational effectiveness, 
improve reliability and safety, and shorten their maintenance turnaround time. 

This year, Honeywell Aerospace will highlight our suite of advanced 
technologies across a diverse variety of platforms used by the Royal Thai Air Force 
and Royal Thai Army. Specifically, as a leading provider of navigation technologies 
for vehicles and artillery, Honeywell Aerospace’s navigation technologies such 
as TALIN Inertial Navigation System for land systems and Embedded GPS/INS 
(EGI) Navigation for airborne systems will also be highlighted in the exhibition. 
Our TALIN allows defence forces to precisely navigate vehicles and artillery even 
in difficult conditions where GPS satellite guidance is limited or unavailable.

How do you assess the need for new acquisitions against a preference to 
modernise existing equipment within the region? 

We are constantly looking for ways to work with the defence forces to help 
sustain their ageing defence platforms, increasing platforms’ performance and 
enhancing mission effectiveness. New platform acquisition often takes several 
years to receive the final delivery and upfront costs are high. Regional defence 
priorities change over time and many defence customers today are looking to 
stretch the shelf life of their existing platforms. Honeywell supports both new 
acquisition and fleet modernisation by offering retrofits, modifications and 
upgrades (RMUs) for existing fleets and newly designed products to support new 
platform development.   

In ASEAN, Honeywell Aerospace sees great potential in replacing and 
upgrading ageing aircraft platforms, such as the C-130 Hercules, F-16 Fighting 
Falcon and UH-60. We believe our wide range of avionics upgrades and electric 
power systems retrofit can help Thailand meet its modernisation goals for several 
of its in-service platforms, while increasing mission-readiness, safety, operational 
efficiency and platform life. 

Interview with Tim Van Luven, vice president, Aftermarket Sales, 
Defence, Asia Pacific, Honeywell Aerospace

What are Honeywell’s main attributes when it comes to helping military 
customers to modernise their equipment?

As a key solutions provider across various defence forces globally, be it on air or 
land, we have had a long history of fine-tuning our offerings to assist in platform 
modernisation. For RMU and modernisation programs, we have supported 
diverse variety of platforms, including the C-130 Hercules, UH-60 Black Hawk 
helicopters and T-50 Golden Eagle advanced trainers. 

To support the modernisation of the C-130 aircrafts, most of which have been 
in service for over 20 years, we are capable to provide solutions such as integrated 
cockpit systems that meet the CNS/ATM requirements as well as other advanced 
technologies such as the synthetic vision functionality and 3D Weather Radar to 
help enhance the mission capabilities and resolve obsolescence issues.  

In the area of satellite connectivity, Honeywell can provide the hardware, 
software, and services  as a single point solution.  We have been supplying satellite 
communications systems for decades and we’ve been working with defence 
forces around the world as connectivity and communications have gained further 
significance across the battlefield. 

Would you like to illustrate any recent customer completions or ongoing 
programmes that Honeywell is working to compete?

Thailand is in the midst of a defence modernisation project to support major 
improvements in the RTAF and advances in indigenous military-technology 
capability. As Thailand grows its domestic defence industry, we continue to see 
strong aftermarket growth opportunities, which includes avionics upgrade for 
the C-130 Hercules and UH-60 Black Hawk, as well as providing navigation 
systems such as TALIN to the RTA’s land platforms. 

Currently, Honeywell is working with local industry, to support the Royal 
Thai Army’s AgustaWestland 139 helicopter fleet. The fleet is equipped with 
Honeywell avionics that are covered by our Maintenance Service Plan that will 
help ensure fleet availability and mission readiness to maximise serviceability at 
lower cost.

We are also working closely with one of our local Channel Partners to provide 
sustainment for the Honeywell TPE331 engine on both CASA C-212 Aviocar 
aircraft and Dornier Do228, operated by the Department of Royal Rainmaking 
and Agriculture Aviation and the Royal Thai Navy respectively.
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การกลับมาของบริษัท Honeywell 
เพื่อรองรับการเติบโตระยะยาวภายใน

ภูมิภาคอาเซียน

ผลิตภัณฑ์และก�รบริก�รใดบ้�งครับที่ท�งบริษัท Honeywell ตั้งใจให้เป็นไฮไลท์ในง�น D&S ที่

ประเทศไทย

ทางบริษัท Honeywell รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่จะได้กลับมาจัดแสดงที่งาน Defense & Secu-

rity 2019 อีกครั้งหลังจากเมื่อ 14 ปีที่แล้ว ทั้งนี้ภูมิภาคอาเซียนได้ก้าวมามีอิทธิพลในอุตสาหกรรม

การป้องกันประเทศระดับโลก โดยที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้

และทางบริษัท Honeywell Aerospace เล็งเห็นว่าประเทศไทยเป็นตลาดที่สำาคัญและเป็นตลาดที่

มีศักยภาพในการเติบโตระยะยาวในเชิงกลยุทธ์ สำาหรับโอกาสและการลงทุนที่จะส่งเสริมตลาด

ให้เติบโตต่อเนื่องขึ้นไป

งาน D&S 19 นั้น จะช่วยให้เราสามารถเชื่อมต่อกับพันธมิตรหลักในท้องถิ่นและผู้ใช้

งานปลายทางได้มากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจในด้านความต้องการทางการทหารและ

ความท้าทายใหม่ ๆ ให้ดียิ่งขึ้น เช่นเดียวกับการขยายตลาดในพื้นที่ จุดมุ่งหมายของเราคือการ

สนับสนุนกองกำาลังทางทหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้เพื่อช่วยยกระดับประสิทธิภาพ

ของปฏิบัติการ เพิ่มความเชื่อมั่นและความปลอดภัย รวมถึงลดระยะเวลาในการซ่อมบำารุง

 ในปีนี้บริษัท Honeywell Aerospace มีไฮไลท์อยู่ที่เทคโนโลยีรุ่นใหม่ ๆ หลากหลายรูป

แบบซึ่งได้รับการเลือกใช้ในกองทัพอากาศและกองทัพบกของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การเป็นผู้ให้บริการชั้นนำาด้านเทคโนโลยีการนำาทางสำาหรับยานพาหนะและปืนใหญ่ เทคโนโลยี

การนำาทางของ Honeywell Aerospace เช่น TALIN ซึ่งเป็นระบบนำาทางอาศัยหลักความเฉื่อย 

(Inertial Navigation System) สำาหรับใช้งานภาคพื้นดินและระบบนำาทาง GPS/INS (EGI) แบบ

ฝังตัวสำาหรับระบบปฏิบัติการในอากาศซึ่งเป็นไฮไลท์ของเราในงานนี้ด้วย ระบบนำาทาง TALIN 

ของเราช่วยให้กองกำาลังทางทหารสามารถนำาทางยานพาหนะและปืนใหญ่ได้อย่างแม่นยำาแม้ใน

พื้นที่ที่มีเงื่อนไขที่ดาวเทียม GPS ถูกจำากัดหรือไม่สามารถใช้การได้

ท�งบริษัทมีวิธีประเมินคว�มต้องก�รครอบครองอุปกรณ์ใหม่กับก�รพัฒน�อุปกรณ์ที่มีอยู่ให้ทัน

สมัยในภูมิภ�คนี้อย่�งไรบ้�งครับ

เรายังคงหาหนทางที่จะทำางานกับกองทัพเพื่อที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถบำารุงรักษายุทโธปกรณ์

รุ่นเก่าของพวกเขาได้อย่างสม่ำาเสมอ รวมถึงพัฒนาศักยภาพของพวกมันและเพิ่มประสิทธิภาพ

ของภารกิจ บ่อยครั้งที่การซื้อยุทโธปกรณ์ใหม่ ๆ ใช้เวลานานหลายปีในการส่งมอบจนครบและมี

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าที่ค่อนข้างสูง ภายใต้เงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการป้องกันประเทศ

ภายในภูมิภาคนี้ซึ่งเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ผู้ซื้อหลายรายต้องการยืดอายุการใช้งานยุทโธปกรณ์

ที่พวกเขามีอยู่แล้วมากกว่าจัดซื้อใหม่ อย่างไรก็ตามทางเราสนับสนุนในทั้ง 2 ตัวเลือกไม่ว่าจะ

เป็นการจัดซื้อใหม่หรือการปรับปรุงของที่มีอยู่ให้ทันสมัยด้วยการการปรับแต่งและปรับปรุง 

(RMUs) สำาหรับยุทโธปกรณ์เดิม รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ที่ได้รับการออกแบบใหม่เพื่อ

สนับสนุนการพัฒนายุทโธปกรณ์โดยเฉพาะ

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)

Honeywell Aerospace มองเห็นความเป็นไปได้อย่างมากภายในภูมิภาคอาเซียนในการ

ทดแทนและปรับปรุงอากาศยานที่มีอายุการใช้งานยาวนาน เช่น เครื่องบินลำาเลียง C-130 Hercu-

les เครื่องบินขับไล่ F-16 Fighting Falcon และเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป UH-60 Blackhawk เรา

เช่ือว่าความสามารถในการพัฒนาระบบการบินและปรับระบบกำาลังไฟฟ้าให้เข้ากับยุทโธปกรณ์

รุ่นเก่าที่หลากหลายของเราจะช่วยให้ประเทศไทยไปถึงเป้าหมายของการพัฒนายุทโธปกรณ์

ที่ประจำาการอยู่ขณะเดียวกันยังสามารถเพิ่มเติมความพร้อมและประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ภารกิจ ความปลอดภัย และยืดระยะเวลาใช้งานไปได้อีกด้วย

อะไรคือคุณสมบัติสำ�คัญของ Honeywell ในก�รเข้�ม�ช่วยปรับปรุงยุทโธปกรณ์ของลูกค้�

ในฐานะผู้ให้บริการที่สำาคัญของหลายกองทัพในระดับโลก ทั้งในยุทโธปกรณ์ที่ใช้บนอากาศ

และภาคพื้น เรามีประวัติศาสตร์อันยาวนานของการปรับแต่งข้อเสนอของเราสำาหรับการเสนอ

ความช่วยเหลือด้านการปรับปรุงยุทโธปกรณ์ให้ทันสมัย ในโปรแกรม RMU และการปรับปรุง

ให้ทันสมัยของเราจะมีการสนับสนุนรองรับยุทโธปกรณ์หลากหลายรูปแบบ ซึ่งรวมถึงเครื่องบิน

ลำาเลียง C-130 Hercules เครื่องบินขับไล่ F-16 Fighting Falcon เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป UH-

60 Blackhawk และเครื่องบินฝึก T-50 Golden Eagle

เพื่อปรับปรุงเครื่องบินลำาเลียง C-130 ที่ส่วนใหญ่แล้วประจำาการในกองทัพมากว่า 20 ปีให้

ทันสมัยนั้นเราสามารถตอบความต้องการของกำาลังรบได้ เช่น การบูรณาการระบบห้องนักบิน

ที่พบว่าต้องการระบบ CNS/ATM เหมือนกับความต้องการระบบทันสมัยอื่น ๆ เช่น ระบบภาพ

จำาลองภูมิประเทศและเรดาร์ตรวจอากาศแบบสามมิติที่จะช่วยเพิ่มขีดจำากัดในการปฏิบัติภารกิจ

และแก้ไขปัญหาอันเกิดจากความล้าสมัยของเทคโนโลยี

ส่วนในกลุ่มยุทธภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับดาวเทียม ทางบริษัท Honeywell ยัง

สามารถตอบสนองผู้ซื้อได้ทั้งอุปกรณ์ ซอฟท์แวร์ รวมถึงการให้บริการอย่างครบวงจร ภาย

ใต้ประสบการณ์ของเราในการจัดหาระบบดาวเทียมติดต่อสื่อสารให้กับหน่วยงานมากมายมา

ยาวนานหลายทศวรรษ ทั้งยังทำางานร่วมกับกองทัพทั่วโลกเพราะการเชื่อมต่อและการสื่อสารนั้น

มีความสำาคัญเพิ่มมากขึ้นอย่างมากในสนามรบปัจจุบัน

ช่วยยกตัวอย่�งคว�มสำ�เร็จหรือโปรแกรมต่อเนื่องที่ Honeywell กำ�ลังดำ�เนินง�นอยู่ในปัจจุบัน

ได้หรือไม่ครับ

ประเทศไทยนั้นอยู่ในระหว่างโครงการพัฒนากองทัพให้ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาหลัก

ในกองทัพอากาศและความก้าวหน้าในขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีการทหารของประเทศ 

จากการเติบโตของอุตสาหกรรมการทหารในประเทศไทย เราเล็งเห็นโอกาสในการเติบโตหลัง

การขายที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนั่นรวมถึงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินสำาหรับ

เครื่องบิน C-130 Hercules และเฮลิคอปเตอร์ UH-60 Blackhawk เช่นเดียวกับการให้บริการ

ระบบนำาทางอย่าง TALIN สำาหรับยุทโธปกรณ์ภาคพื้นของกองทัพบกไทย

ในปัจจุบัน ทางบริษัท Honeywell ได้ทำางานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ เพื่อ

ให้การสนับสนุนแก่เฮลิคอปเตอร์ AW 139 ซึ่งประจำาการอยู่ในกองทัพบกโดยได้ติดตั้งระบบ

อิเล็กทรอนิกส์การบินของ Honeywell ซึ่งครอบคลุมถึงแผนการซ่อมบำารุงอันจะช่วยให้มั่นใจ

ได้ว่ากองบินจะมีอากาศยานที่พร้อมปฏิบัติการและสามารถทำาภารกิจด้วยความพร้อมสมบูรณ์

ที่สุดด้วยการบริการที่ดีที่สุดแต่ทว่ามีค่าใช้จ่ายที่ต่ำาที่สุด

นอกจากนั้น เรายังคงทำางานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรในท้องถิ่นเพื่อการคงสภาพเครื่องยนต์ 

Honeywell TPE331 ในทั้งเครื่องบิน CASA C-212 และ Dornier Do228 ที่ประจำาการในกรมฝน

หลวงและการบินเกษตร รวมทั้งในกองทัพเรือด้วยเช่นเดียวกัน

บทสัมภาษณ์ Tim Van Luven รองประธานฝ่ายบริการหลังการขาย
ประจำาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของบริษัท Honeywell Aerospace
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THAILAND MOVES AHEAD WITH 
INDIGENOUS AFV DEVELOPMENT

L
ocally built armoured fighting vehicles 
(AFVs) look set to feature more 
prominently in future acquisition 
programmes for the Thai military, 
thanks to years of unrelenting efforts 

by the country’s Defence Technology Institute (DTI) 
and homegrown automotive firms. Many of these 
vehicles are being showcased at D&S19 proving 
how far indigenous military vehicle manufacturing 
capabilities have matured.

Based in Pathum Thani province, Chaiseri has 
successfully upgraded an example of the Royal Thai 
Marine Corps’ (RTMC) 4x4 V-150 armoured car and 
delivered it to the service in September 2018, which 
is currently being used for evaluation and training.

The upgrade package includes engine and 
firepower improvements, including the installation 
of the Israeli-made IMI WAVE remote weapon station 
armed with a 12.7mm M2 heavy machine gun. 

Chaiseri is quietly confident that there will be an 
opportunity soon with many ageing V-150 vehicles 
still in service in ASEAN countries such as Indonesia 
and the Philippines in a broad range of military and 
para-military applications. 

The company is continuing to push its First Win 
family of 4x4 multipurpose vehicles (MPVs) with the 
aim of expanding sales in both domestic and export 
markets. For instances, its latest First Win 2 has been 
acquired by the Thai military’s Internal Security 
Operations Command.

The new vehicle features fully digitised mission 
systems – including a fire control system, all-round 
thermal camera, laser warning system, and automatic 
grenade launcher – as well as improved survivability 
with STANAG 4569 Level 2 ballistic protection and 
STANAG 4569 Level 2b mine protection thanks to its 
V-shaped hull.

Chaiseri earlier sold the original First Win to the 
Royal Thai Army and Malaysian Army. Leveraging 
on its momentum in Malaysia, the company has 
partnered with Deftech to offer upgrades to the 
army’s 4x4 Condor armoured personnel carriers 
(APCs). Around 200 Condor vehicles are believed to 

remain in service in Malaysian alone, although fleets 
of these remain in service in Argentina, Portugal, 
South Korea, Thailand, and Uruguay.

The proposed upgrades will increase the baseline 
vehicle’s combat weight to around 14 tonnes, but 
will feature a new and more powerful 300hp power-
pack that offers a power-to-weight ratio of 21.5hp/
tonne and an operational range of 600km (372 miles). 
Additional armour protection as well as 76mm 
smoke grenade launchers have been installed, while 
an optional automatic fire suppression system can 
also be fitted to enhance crew safety.

Thailand’s state-owned Defence Technology 
Institute (DTI) is developing the 8x8 Amphibious 
Armoured Personnel Carrier (AAPC) to meet the 
specific requirements of the Royal Thai Marine Corps 
(RTMC). 

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

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

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

Finally, Panus Assembly is developing the 8x8 
R600 armoured fighting vehicle, which is designed 

to be a multirole combat that can be adapted to meet 
the individual requirements of the army, navy and 
air force. 

According to company specifications, the R600 
features a baseline protection of STANAG 4569 Level 
2 and measures 8.4m long, 3.2m wide, and 2.75m 
high with a combat weight of 25 tonnes. The vehicle 
is powered by a 600hp Cummins engine coupled to 
an Allison 4500 six-speed automatic transmission, 
enabling it to reach a maximum road speed of 
110km/h and an operating range of 800km (500 
miles). 

The R600 is also amphibious, with rear-mounted 
twin waterjets driving it in the water at speeds 
of p to14km/h. The vehicle has a 600mm ground 
clearance and can traverse obstacles up to 500mm 
high. It can also climb a 60 percent slope and travel 
on a 40 percent side slope.

A prototype R600 was unveiled at a field trial at 
the Royal Thai Army (RTA)’s vehicle testing range 
in Kanchanaburi Province in late August, two years 
after Panus commenced development work.

Local firms nevertheless continue to face stiff 
competition from foreign designs. The RTA received 
the first batch of two refurbished ex-US Army 8x8 
General Dynamics Land Systems Stryker infantry 
combat vehicles (ICVs) in late August. The delivery 
comes after the US Defense Security Cooperation 
Agency (DSCA) announced on 26 July that the 
US State Department had approved the sale of 60 
Strykers, 60 M2 heavy machine guns, and associated 
equipment for $175 million.

DSCA announced that Thailand’s Stryker 
acquisition demonstrated a warming of Thai-US 
defence ties and would help enhance the kingdom’s 
ability to “defend its sovereign territory against 
traditional and non-traditional threats by filling the 
capability void between light infantry soldiers and 
heavy mechanised units”. The RTA is expected to 
induct initial batches of the Stryker by the end of 
the year in its 11th Light Infantry Division, which is 
based in the eastern province of Chachoengsao.
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หลังจากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (Defence Technology Institute: DTI) 
และบริษัทผู้ผลิตยานยนต์ภายในประเทศร่วมกันดำาเนินงานภายใต้ความพยายาม
อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยมาหลายปี ยานเกราะล้อยาง (AFV) ฝีมือคนไทยมีแนว
โน้มเข้าประจำาการในกองทัพเพิ่มขึ้นในอนาคต ด้วยคำาสั่งซื้อที่เพิ่มมากขึ้นเป็น

จำานวนมาก ซึ่งยานยนต์ทางทหารหลายประเภทที่ผลิตโดยคนไทยนั้นได้ถูกรวบรวมและนำามา
จัดแสดงไว้ที่งาน Defense & Security 2019 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมชมงานเห็นถึงพัฒนาการและความ
สามารถในการผลิตยานยนต์ทางทหารของคนไทย

บริษัทชัยเสรี (Chaiseri) ซึ่งมีฐานการผลิตตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานี ประสบความสำาเร็จ
ในการยกระดับต้นแบบสำาหรับรถหุ้มเกราะล้อยาง V-150 แบบ 4x4 ของหน่วยบัญชาการนาวิก
โยธิน และได้ส่งมอบเข้าประจำาการในกองทัพเรือไทยตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ซึ่งปัจจุบัน
นี้ถูกใช้ในภารกิจประเมินและฝึกอบรมบุคลากรเป็นหลัก

ชุดอัพเกรดน้ีรวมถึงเครื่องยนต์และอำานาจการยิงที่ถูกพัฒนาขีดความสามารถในการใช้งาน
ให้สูงมากยิ่งขึ้น ด้วยการติดตั้งป้อมปืนควบคุมระยะไกล WAVE ของบริษัท IMI จากอิสราเอล 
พร้อมปืนกลหนัก M2 (Heavy Machine Gun) ซึ่งใช้งานกระสุนขนาด 12.7 มม.

นอกจากนั้นบริษัทชัยเสรียังค่อนข้างมั่นใจว่ายังมีโอกาสมากมายสำาหรับบริษัท เนื่องจาก
รถหุ้มเกราะ V-150 ยังคงประจำาการอยู่ในกองทัพของหลายประเทศในกลุ่มอาเซียน อาทิ 
อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ซึ่งได้รับการประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในหน่วยงานทางทหารและ
ทหารอาสา

ในขณะเดียวกัน บริษัทยังคงเดินหน้าผลิตรถหุ้มเกราะเอนกประสงค์ First Win แบบ 4x4 
(Multipurpose Vehicle: MPV) ต่อไป เพื่อหวังจะเพิ่มยอดขายทั้งจากผู้ซื้อภายในประเทศและ
จากตลาดส่งออก ล่าสุด ทางบริษัทชัยเสรีได้รับสัญญาจัดหาจากกองอำานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน). สำาหรับรถหุ้มเกราะ First Win 2 อีกด้วย

อุปกรณ์ประจำารถมาตรฐานของยานยนต์รุ่นใหม่นี้โดดเด่นด้วยระบบปฏิบัติการแบบดิจิทัล
เต็มรูปแบบ ได้แก่ ระบบควบคุมการยิง กล้องแสดงภาพความร้อนแบบรอบทิศทาง ระบบเตือน
ภัยด้วยเลเซอร์ และระบบเครื่องยิงลูกระเบิดอัตโนมัติ พร้อมทั้งความโดดเด่นของระบบป้องกัน
คือเหล็กเกราะป้องกันตัวรถซึ่งสามารถป้องกันกระสุนปืนเล็กในระดับมาตรฐาน STANAG 
4569 Level 2 และตัวถังรถที่มีลักษณะเป็นรูปตัว V ซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันทุ่นระเบิด
ได้ในระดับ STANAG 4569 Level 2b 

ก่อนหน้านี้ บริษัทชัยเสรีได้จัดหารถหุ้มเกราะเอนกประสงค์ First Win รุ่นแรกเพื่อใช้งาน
ในกองทัพไทยและมาเลเซีย ซึ่งปูทางให้บริษัทชัยเสรีร่วมมือเป็นพันธมิตรกับบริษัท DefTech 
ประเทศมาเลเซียในการนำาส่งรถหุ้มเกราะล้อยางลำาเลียงพล (APC) Condor แบบ 4x4 โดยคาดว่า
รถหุ้มเกราะดังกล่าวประจำาการอยู่ในกองทัพมาเลเซียจำานวนมากถึง 200 คัน ในขณะที่จำานวนที่
เหลือนั้นประจำาการอยู่ในกองทัพอาร์เจนตินา โปรตุเกส เกาหลีใต้ ไทย และอุรุกวัย

โดยข้อเสนอในการอัพเกรดรถลำาเลียงพลหุ้มเกราะ APC นี้จะส่งผลให้รถคันนี้มีน้ำาหนัก
พร้อมรบถึง 14 ตันแต่ได้รับสมรรถนะเพิ่มเติมด้วยเครื่องยนต์ที่ทรงพลังรุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งให้
กำาลังได้ถึง 300 แรงม้าซึ่งทำาให้อัตราส่วน น้ำาหนักของรถทั้งคันต่อแรงม้าอยู่ที่ 21.5 แรงม้าต่อตัน 
ทั้งยังสามารถวิ่งปฏิบัติการได้ไกลถึง 600 กิโลเมตร (372 ไมล์) นอกจากนั้น รถหุ้มเกราะรุ่นนี้ยัง
สามารถติดตั้งเกราะป้องกันเพิ่มเติมและเครื่องยิงระเบิดควันขนาด 76 มม. พร้อมทั้งระบบดับ
เพลิงอัตโนมัติเพื่อเพิ่มโอกาสรอดของชีวิตผู้โดยสาร

ทั้งนี้ ยังมียานเกราะอีก 1 ประเภทซึ่งถือเป็นสมบัติของชาติภายใต้การดูแลของ DTI นั่นก็
คือยานเกราะล้อยางลำาเลียงพลสะเทินน้ำาสะเทินบกแบบ 8x8 (AAPC) ซึ่งกำาลังอยู่ในระหว่างการ
พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินแห่งราชอาณาจักรไทย (Roy-
al Thai Marine Corps: RTMC) โดยเฉพาะ

เดินหน้าลุยพัฒนายานเกราะ 
ล้อยาง AFV ฝีมือคนไทย

สำาหรับยานเกราะรุ่นนี้นั้นได้รับการผลิตต้นแบบโดยบริษัท Chawalit Public Company 
Limited ภายใต้การสนับสนุนจากบริษัท Singapore Technologies Kinetics ด้วยน้ำาหนักพร้อม
รบมากถึง 30 ตัน โดยมีความยาว 8 เมตร และกว้าง 3 เมตร โดยข้อเสนอเกี่ยวกับยุทโธปกรณ์ที่
เหมาะสมสำาหรับยานเกราะนี้ ได้แก่ ป้อมปืนควบคุมระยะไกลพร้อมติดตั้งปืนใหญ่กลขนาด 30 
มม. ทั้งยังสามารถติดตั้งป้อมปืนแบบควบคุมด้วยคนหรือแบบไร้คนควบคุมได้เป็นจำานวนมาก
หากมีความต้องการโดยมีน้ำาหนักรวมสูงสุดได้ถึง 2 ตันอีกด้วย

DTI กล่าวว่า การพัฒนายานเกราะ AAPC นั้น เริ่มขึ้นในปีพ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นการต่อยอดมา
จากประสบการณ์การใช้งานยานเกราะ Black Widow Spider แบบ 8x8 ซึ่งได้รับการพัฒนาเพื่อ
ใช้งานในกองทัพ

ทั้งนี้ยานเกราะ AAPC สามารถออกปฏิบัติการได้โดยใช้กำาลังพลเพียงแค่ 3 นายเท่านั้น ได้แก่ 
พลขับ ผู้บังคับการ และพลประจำาปืน รวมทั้งยังสามารถลำาเลียงนาวิกโยธินติดอาวุธครบมือได้
อีกถึง 11 นาย โดยทางกอ.รมน. นั้นต้องการ อัตราความเร็วสำาหรับการเคลื่อนที่ในน้ำาของยาน
เกราะนี้อย่างน้อย 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งทาง DTI กล่าวว่า ยานเกราะชนิดนี้ประสบความ
สำาเร็จในการตอบสนองความต้องการนี้ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากอุปกรณ์ลอยตัวที่ออกแบบมาเป็น
พิเศษนั้น ช่วยให้ยานเกราะชนิดนี้สามารถปฏิบัติการในน้ำาได้แม้ในกรณีที่มีคลื่นสูงประมาณ 0.5-
1.25 เมตร (Sea state 3) และด้วยระบบขับเคลื่อนด้วยใบพัดด้านหลังถึงสองชุด ทำาให้ยานเกราะนี้
มีอัตราความเร็วขณะเดินทางในน้ำาถึง 10 ถึง 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ในขณะเดียวกัน บริษัท Panus Assembly ก็อยู่ระหว่างการพัฒนารถหุ้มเกราะล้อยาง R600 
แบบ 8x8 ซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายภารกิจและสามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละเหล่าทัพ ไม่ว่าจะเป็นกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพ
อากาศ

อ้างอิงข้อมูลจากบริษัท รถหุ้มเกราะล้อยาง Panus R600 แบบ 8x8 นั้นโดดเด่นด้วยเกราะ
ป้องกันกระสุนปืนเล็กในระดับมาตรฐาน STANAG 4569 Level 2 ส่วนตัวรถมีความยาว 8.4 
เมตร กว้าง 3.2 เมตร สูง 2.75 เมตร และมีน้ำาหนักพร้อมรบอยู่ที่ 25 ตัน รถหุ้มเกราะรุ่นนี้ขับ
เคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ Cummins ที่มีกำาลังถึง 600 แรงม้าซึ่งใช้งานเกียร์ออโต้แบบ 6 สปีดรุ่น 
Allison 4500 และยังสามารถทำาความเร็วสูงสุดบนท้องถนนได้ถึง 110 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยมี
ระยะปฏิบัติการไกลถึง 800 กิโลเมตร (500 ไมล์)

ทั้งนี้ รถหุ้มเกราะล้อยาง R600 เป็นยานยนต์แบบสะเทินน้ำาสะเทินบก ติดตั้งระบบขับเคลื่อน
ในน้ำา ซึ่งช่วยให้ทำาความเร็วใต้น้ำาได้สูงสุดถึง 14 กิโลเมตร/ชั่วโมง มีระยะความสูงจากพื้น 600 
มิลลิเมตร สามารถข้ามเครื่องกีดขวางได้สูงถึง 500 มิลลิเมตร นอกจากนี้ยังสามารถเคลื่อนที่ปีน
ขึ้นทางลาดชันได้ถึง 60 เปอร์เซ็นต์และไต่ความลาดเอียงด้านข้างได้ถึง 40 เปอร์เซ็นต์อีกด้วย

หลังจากใช้เวลานานถึง 2 ปีในการออกแบบพัฒนารถหุ้มเกราะนี้ เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่าน
มารถหุ้มเกราะล้อยาง Panus R600 ก็ผ่านการทดสอบภาคสนามยังสนามทดสอบยานพาหนะ
ของกองทัพบกไทยที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นครั้งแรก

อย่างไรก็ตาม บริษัทระดับท้องถิ่นก็ยังคงต้องเผชิญความท้าทายจากการแข่งขันอย่างเข้มข้น
เกี่ยวกับการออกแบบ โดยในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมากองทัพบกไทยทำาการจัดซื้อยานเกราะล้อ
ยางลำาเลียงพล Stryker 8x8 (ICV) ซึ่งผลิตโดยบริษัท General Dynamics Land system ประเทศ
สหรัฐอเมริกาชุดแรกเป็นจำานวน 2 คัน ซึ่งเป็นรุ่นที่ปรับปรุงมาจากยานเกราะที่เคยประจำาการอยู่
ในกองทัพสหรัฐอเมริกา โดยการส่งมอบเกิดขึ้นหลังจากที่ US Defense Security Cooperation 
Agency (DSCA) ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาออกประกาศเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 
2561 ว่า กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้อนุมัติขายยานเกราะล้อยาง Stryker 8x8 ให้
กองทัพบกไทย จำานวน 60 คัน พร้อมทั้งปืนกลหนัก M2 จำานวน 60 กระบวก และอุปกรณ์เฉพาะ
อื่น ๆ ซึ่งรวมแล้วมูลค่า 175 ล้านเหรียญ หรือประมาณ 5,402 ล้านบาท

DSCA ยังเพิ่มเติมในประกาศอีกว่า การอนุมติการขายยานเกราะ Stryker นั้นสะท้อนถึง
ความสัมพันธ์ทางทหารที่แน่นแฟ้นระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาและช่วยเพิ่มขีดความสามารถ
ในการ “ปกป้องอธิปไตยเหนือดินแดนจากภัยคุกคามทั้งรูปแบบเก่าและใหม่ โดยการอุดช่องโหว่
ระหว่างทหารราบกับหน่วยยานเกราะอื่น ๆ” ทั้งนี้ คาดการณ์ไว้ว่า ยานเกราะ Stryker ชุดแรกจะ
ถูกส่งมอบให้แก่กองพลทหารราบที่ 11 จังหวัดฉะเชิงเทราภายในสิ้นปีนี้
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T
RD is a Singapore-based company which was set up in 2011 to 
initially provide consultancy and market development services for 
security and defence industries. Since 2015, TRD has been deeply 
involved with the design, development and supply of standalone 
and integrated systems aimed at addressing the growing threat of 

drone proliferation. 

Please describe TRD Singapore?
TRD Singapore is a young technology company specialising in counter unmanned 
aerial systems (C-UAS) and Command, Control, Communications, Computers 
and Intelligence (C4I) systems. 

We produce the C-UAS system known as the Orion Anti-Drone system that 
has been fielded in many countries. TRD began operations in Singapore in 2011. 
We have our overseas office in Thailand and Myanmar with representatives in 
the United States.

What are the company’s most recent and biggest successes?
Our system has been chosen to deploy in one of the most well-known airports in 
ASEAN. In terms of product and technology, we have developed a state-of-the 
art fully integrated C-UAS solution consisting of active radar, passive RF, camera, 
jammer and etc to detect and defeat all kinds of drones.

How does the company position itself in the market vis-a-vis the large global/
domestic defence companies?
TRD started from humble beginnings with a four-man team and in three years 
we grew to a 40 strong work-force and still counting. TRD is also being known as 
Tiny Red Dot. First, we aim to be the market leader, as well as remain innovative 
to develop products that are capable of countering latest and emerging drone 
threats.  Second, our solutions are proven, and we maintain strong customer 
support in our after-sale services. Third, we will maintain focus on the ASEAN 
market in which we already have good customer base, and we leverage on 
partnerships to grow our global market.

How has the UAS threat evolved over the years?
The UAS threat has been underestimated by almost everyone. No one would 
believe small hobbyist drones would be capable of causing the kind of chaos 
such as the UK Gatwick airport closure. Due to the rapid proliferation of drones 
worldwide and recent accidents such as the recent drone attack on the oil storage 
facility in Saudi Arabia, there is no doubt that the UAS threat is a clear present 
and future danger.

How severe is the UAS threat in the Asia Pacific?
The drone threat is a global problem. Asia Pacific has its fair share, with 37 delayed 
flights at Singapore’s Changi airport this due to drone intrusion. We need to be 
prepared and act fast. Any terrorists or even hobbyists can easily fly a drone into 
the airport or other critical infrastructure, causing damage and disruption.

How does the company approach C-UAS development?
R: We saw drone threat coming five years ago and believe it will be here to stay. 
TRD began our C-UAS system R&D in 2014, when the market was still in its 
infancy. TRD was proud to launch the Orion Anti-Drone system in late 2016 and 
began an exciting journey that has caused much interest in the market.  TRD is 
constantly looking for new ideas and development to continue improving our 
own products, which is planned through a three-year roadmap.

TRD SHOWS 
ORION 

COUNTER-
DRONE 

SYSTEM
Interview with Sam 

Ong, managing director, 
TRD Consultancy, 

Singapore

บริษัท TRD เป็นบริษัทที่มีฐานอยู่ในสิงคโปร์ ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2554 เพื่อให้คำาปรึกษาและ
บริการด้านการพัฒนาตลาดสำาหรับอุตสาหกรรมด้านความมั่นคงและกลาโหม ซึ่งนับตั้งแต่
ปีพ.ศ. 2558 บริษัท TRD ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งในการออกแบบ พัฒนา และจัดหา
ระบบทั้งแบบ Standalone และแบบบูรณาการสำาหรับใช้ในการรับมือกับภัยคุกคามที่เพิ่ม

มากขึ้นตามจำานวนการใช้งานอากาศยานไร้คนขับที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน

ช่วยกล่�วถึงบริษัท TRD สิงคโปร์ให้เร�ฟังโดยสังเขปได้หรือไม่ครับ
บริษัท TRD Singapore เป็นบริษัทเทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่เชี่ยวชาญด้านระบบการต่อต้านอากาศยาน
ไร้คนขับ (counter unmanned aerial systems: C-UAS) และระบบ C4I ซึ่งหมายถึง Command 
(บัญชาการ) Control (ควบคุม) Communications (สื่อสาร) Computers (สมองกล) and Intelligence 
(ข่าวกรอง)  

ซึ่งเราได้ผลิตระบบ C-UAS ที่รู้จักกันในชื่อระบบ Orion Anti-Drone ซึ่งเริ่มเข้าไปมีส่วน
แบ่งทางการตลาดในหลาย ๆ ประเทศ โดยบริษัท TRD ของเราได้เริ่มดำาเนินการในสิงคโปร์ตั้งแต่
ปีพ.ศ. 2554 และยังมีสำานักงานในต่างประเทศหลายแห่ง ได้แก่ ไทยและเมียนมาร์ รวมถึงตัวแทนใน
สหรัฐอเมริกาด้วย 

คว�มสำ�เร็จครั้งที่ผ่�นม�และเรียกได้ว่�ยิ่งใหญ่ที่สุดของบริษัทคืออะไรครับ
ระบบของเราได้รับเลือกให้ติดตั้งในสนามบินซึ่งมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของอาเซียนในแง่ของ
ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี และเราได้พัฒนาระบบที่สามารถตอบโจทย์เรื่อง C-UAS แบบครบวงจร อาทิ 
เรดาร์แบบ active ระบบสร้างภาพความถี่วิทยุแบบ passive กล้อง และอุปกรณ์รบกวนสัญญาณ (Jam-
mer) เป็นต้น ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีประสิทธิภาพในการตรวจจับและกำาจัดอากาศยานไร้คน
ขับทุกชนิด

บริษัทว�งตำ�แหน่งตัวเองอย่�งไรครับ เมื่อต้องเผชิญหน้�กับบริษัทภ�ยในประเทศ รวมถึงบริษัทระดับ
โลกขน�ดใหญ่ซึ่งเป็นคู่แข่งในตล�ดด้�นก�รป้องกันประเทศ
บริษัท TRD เริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ ด้วยทีมงานเพียงแค่ 4 คน แต่ใน 3 ปีที่ผ่านมาเราเติบโตขึ้นและมีทีม
งานที่แข็งแกร่งถึง 40 คนและยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งบริษัท TRD ยังเป็นที่รู้จักกันในนาม Tiny Red 
Dot อีกด้วย สิ่งสำาคัญที่สุดคือพวกเรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำาตลาดในธุรกิจ ในขณะที่ยังคงรักษาจุดเด่น
ด้านนวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโต้เท่าทันภัยคุกคามจากอากาศยานไร้คนขับรุ่น
ใหม่ ๆ ประการที่ 2 สินค้าและบริการเพื่อแก้ปัญหาของเราได้รับการพิสูจน์จากการใช้งานจริงแล้ว และ
ทีมงานบริการหลังการขายของเราซึ่งสามารถปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ 
และประการที่ 3 เราจะยังคงมุ่งเน้นทำาตลาดภายในภูมิภาคอาเซียนซึ่งเรามีฐานลูกค้าที่ดีอยู่แล้ว และเรา
สามารถแสวงประโยชน์จากความร่วมมือภายในภูมิภาคเพื่อผลักดันการเติบโตของตลาดทั่วโลกได้อีก
ด้วย

ภัยคุกค�มจ�กอ�ก�ศย�นไร้คนขับ (unmanned aerial systems: UAS) มีก�รพัฒน�อย่�งไรในช่วง
หล�ยปีที่ผ่�นม�ครับ?
ภัยคุกคามจากอากาศยานไร้คนขับเป็นภัยคุกคามที่ทุกคนมักมองข้าม ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่า
อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กที่ใช้เป็นงานอดิเรกจะสามารถสร้างความโกลาหลให้กับสนามบิน Gat-
wick ของสหราชอาณาจักรจนกระทั่งต้องมีการสั่งปิดสนามบิน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากการเพิ่มจำานวน
ขึ้นอย่างรวดเร็วของอากาศยานไร้คนขับท่ัวโลกร่วมกับเหตุการณ์เกิดขึ้นล่าสุดคือการโจมตีแหล่ง
น้ำามันของซาอุดิอาระเบียด้วยอากาศยานไร้คนขับ จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าภัยคุกคามดังกล่าวนั้นได้
กลายมาเป็นภัยคุกคามที่ทวีความสำาคัญในปัจจุบันและอนาคตต่อไป

ภัยคุกค�มของอ�ก�ศย�นไร้คนขับในเอเชียแปซิฟิกนั้นรุนแรงเพียงใดครับ
ภัยคุกคามจากอากาศยานไร้คนขับเป็นปัญหาระดับโลก ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเองก็เผชิญกับปัญหานี้
ค่อนข้างมาก เห็นได้จากเที่ยวบินจากสนามบินชางงีของสิงคโปร์จำานวน 37 เที่ยวบิน ต้องล่าช้าจากการ
รุกล้ำาของอากาศยานไร้คนขับอยู่บ่อยครั้ง เราจึงต้องเตรียมพร้อมและดำาเนินการตอบโต้สถานการณ์
อย่างรวดเร็วที่สุด ผู้ก่อการร้ายหรือแม้แต่มือสมัครเล่นก็สามารถบังคับให้อากาศยานไร้คนขับบินไป
ยังสนามบินหรือโครงสร้างพื้นฐานที่สำาคัญอื่น ๆ และสร้างความเสียหายหรือทำาให้ระบบหยุดชะงักได้
อย่างง่ายดาย

แล้วท�งบริษัทมีทิศท�งในก�รพัฒน� C-UAS อย่�งไรบ้�งครับ
เราสังเกตเห็นว่าอากาศยานไร้คนขับจะเป็นภัยคุกคามตั้งแต่เมื่อ 5 ปีที่แล้วและเชื่อว่ามันจะรุนแรงยิ่ง
ขึ้นอย่างที่เห็นในปัจจุบัน บริษัท TRD ของเราจึงได้เริ่มพัฒนาและวิจัยระบบ C-UAS ในพ.ศ. 2557 
ซึ่งเป็นช่วงที่ตลาดด้านนี้เพิ่งอยู่ในช่วงเริ่มต้น โดยถัดมาในช่วงปลายพ.ศ. 2559 ทางบริษัท TRD ก็ได้
เปิดตัวระบบ Orion Anti-Drone ด้วยความภาคภูมิใจ จากนั้นก็ได้สานต่อการพัฒนาระบบควบคู่ไปกับ
การเติบโตของตลาดอย่างน่าอย่างน่าตื่นอกตื่นใจ โดยปัจจุบันทางบริษัท TRD กำาลังมองหาแนวคิดและ
การพัฒนาใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราต่อไปตาม Roadmap ระยะ 3 ปีของทาง
บริษัท

TRD จัดแสดงระบบ
ต่อต้านอากาศยานไร้
คนขับ ORION
บทสัมภาษณ์นาย Sam Ong กรรมการ
ผู้จัดการบริษัท TRD Consultancy 
ประเทศสิงคโปร์
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S
EA is launching a tailorable Anti-Submarine Warfare (ASW) Training 
Service at D&S19. The new training capability, available in 2020, 
complements SEA’s innovative Krait Defence System, providing a 
complete cost-effective ASW solution for navies of all sizes, covering 
training and equipment provision. 

The tailored training service, comprised of four distinct packages, utilises the 
latest training and simulation technologies and is designed using the principles 
of the UK Defence Systems Approach to Training. This process is used to define 
and develop UK military training solutions to provide realistic and operationally 
relevant training scenarios based on a customer’s area of operation and potential 
threats. 

Package one, which focuses on knowledge, will be tailored to the needs, 
experience and knowledge of the customer and can be delivered in a classroom 
or accessed online. The second package enables users at all levels of the command 
chain to train interactively using real applications in a simulated environment 
representative of the South East Asia region. The remaining packages are focused 
on the sonar operator and maintainer.

“Launching a cutting-edge ASW training system enables us to be a single 
provider for equipment and training solutions,” said Steve Hill, managing 
director, SEA. “Utilising the very latest in simulation technology and delivery 
methods, our new service not only allows training to be tailored based on each 
individual customer’s specific needs but enables us to deliver training worldwide. 
The system is exceptionally realistic and also provides operationally relevant 
training scenarios to assist the warfighter, whether the training takes place in a 
classroom, or while deployed on operations.”

The cutting-edge training software is delivered in partnership with Antycip 
Simulation, who has provided the software licence for VT MAKs VR-Forces 
Computer Generated Forces (CGF) platform. This will generate the tactical 
scenario for the Collective Command / Team Trainer package of the service.

SEA LAUNCHES TAILORED ASW TRAINING

บริษัท SEA ทำาการเปิดตัวระบบฝึกต่อต้านเรือดำาน้ำา (Anti-Submarine Warfare 

: ASW) ซึ่งสามารถปรับแต่งตามความต้องการของผู้รับการฝึกในงาน D&S 

2019 โดยระบบการฝึกแบบใหม่นี้สามารถใช้งานได้ในปีพ.ศ. 2563 เพื่อเป็นส่วน

เติมเต็มให้กับนวัตกรรมป้องกันภัยจากเรือดำาน้ำา Krait Defence System ซึ่ง

ตอบโจทย์สำาหรับแก้ปัญหาเรื่องความคุ้มค่าของการลงทุนในระบบต่อต้านเรือดำาน้ำาได้อย่าง

สมบูรณ์สำาหรับเรือรบทุกขนาด ทั้งยังครอบคลุมทั้งการฝึกอบรมและบำารุงรักษาอีกด้วย

การบริการด้านการฝึกที่สามารถปรับแต่งตามความต้องการของผู้ฝึกได้นี้มีทั้งหมด 4 

รูปแบบที่แตกต่างกัน ทั้งหมดใช้วิธีการฝึกแบบใหม่ล่าสุดพร้อมทั้งเทคโนโลยีภาพจำาลอง

เสมือนจริงซึ่งได้รับการออกแบบแนวทางการฝึกภายใต้หลักการของระบบป้องกันภัยของสห

ราชอาณาจักร โดยใช้วิธีการกำาหนดและพัฒนาการแก้ปัญหาสำาหรับการฝึกรบตามแนวทาง

ของกองทัพสหราชอาณาจักรแต่นำามาปรับใช้ในระบบจำาลองสถานการณ์ฝึกที่เน้นเกี่ยวกับ

การปฏิบัติงานตามสถานการณ์จริงอันมีพื้นฐานบนพื้นท่ีปฏิบัติภารกิจและภัยคุกคามที่อาจ

เกิดขึ้นในอนาคตของผู้เข้ารับการฝึก

โดยรูปแบบแรกซึ่งเน้นเกี่ยวกับการสร้างองค์ความรู้จะได้รับการปรับแต่งตามความ

ต้องการ ประสบการณ์และองค์ความรู้ของผู้ซื้อ และสามารถนำาไปถ่ายทอดในชั้นเรียนหรือ

ผ่านการสอนแบบออนไลน์ รูปแบบที่ 2 ช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกจากทุกระดับในสายบังคับ

บัญชาเข้ารับการฝึกแบบมีส่วนร่วมโดยการใช้งานอุปกรณ์จำาลองยุทโธปกรณ์ในสภาพ

แวดล้อมจำาลองที่นำาเสนอลักษณะของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนรูปแบบที่เหลือจะ

มุ่งเน้นฝึกฝนผู้ใช้งานอุปกรณ์โซนาร์และช่างซ่อมบำารุง

ทั้งนี้ นาย Steve Hill กรรมการผู้จัดการบริษัท SEA กล่าวว่า “การจำาหน่ายระบบฝึกต่อ

ต้านเรือดำาน้ำาที่ใช้งานเทคโนโลยีที่ล้ำาสมัยที่สุดนี้ส่งผลให้เรากลายเป็นผู้จำาหน่ายเพียงราย

เดียวสำาหรับผลิตภัณฑ์พร้อมบริการและอุปกรณ์การฝึกในลักษณะนี้” และยังกล่าวเสริมอีก

ว่า “ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภาพจำาลองเสมือนจริงและวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบ

ใหม่ล่าสุดนั้น การให้บริการของเราไม่ได้เป็นเพียงระบบการฝึกที่สามารถปรับแต่งได้ตาม

ความต้องการเฉพาะด้านของผู้ซื้อแต่ละรายเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ระบบการฝึกดังกล่าวเหมาะ

สำาหรับนำาไปใช้งานได้ทั่วโลกอีกด้วย” ทั้งนี้ระบบนี้สร้างความรู้สึกสมจริงได้อย่างยอดเยี่ยม

และผู้รับการฝึกยังสามารถใช้งานระบบจำาลองสถานการณ์ฝึกที่เน้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน

สถานการณ์จริงเพื่อฝึกฝนผู้ทำาการรบโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียนหรือแม้ระหว่างการ

ปฏิบัติการก็ตาม

ซอฟต์แวร์ช่วยเหลือการฝึกที่ล้ำาสมัยของเรานั้นทำาการผลิตร่วมกับบริษัทพันธมิตร 

Antycip Simulation ซึ่งเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์สำาหรับอุปกรณ์สร้างภาพจำาลอง (Com-

puter Generated Forces : CGF) รุ่น VR-Forces ของบริษัท VT MAKs ซึ่งสามารถสร้าง

สถานการณ์จำาลองทางยุทธวิธีสำาหรับการฝึกทั้งในรูปแบบการบัญชาการองค์รวมและการฝึก

แบบทีมด้วยเช่นกัน

บริษัท SEA แสดงศักยภาพของระบบฝึกต่อ
ต้านเรือดำาน้ำาที่เหมาะสมกับกองทัพทั่วโลก
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F
N Herstal will be exhibiting a selection of its rifles, carbines and 
weapon systems at D&S19 (stand M17). This includes the deFNder 
Medium Remote Weapon Station (RWS) which combines a smart 
and modular architecture with heavy firepower. The RWS can accept 
the FN MINIMI 5.56 (FNM249), the FN MINIMI 7.62 (FN Mk48), 

the FN MAG (FNM240) and .50 cal weapons such as the FN M2HB-QCB and 
exclusive FN M3R machine guns.

Based on the rifle that equips elite military Special Forces worldwide, the FN 
SCAR-L 5.56x45mm (.223 Rem) and FN SCAR-H rifles (7.62x51mm/.308 cal) are 
available in several versions: various barrel lengths; wide offering of buttstock 
types; choice between receiver with Picatinny type side rails or KeyMod receiver; 
black or FDE colour. 

The FN SCAR-SC subcompact carbine is the newest addition to the FN SCAR 
family and is available in 5.56x45mm (.223 Rem) or 7.62x31mm (.300 BLK).  The 
40mm FN40GL Mk2 grenade launcher mounted under any FN SCAR assault rifle 
or used as a stand-alone launcher provides increased capability. 

To achieve full potential on the battlefield, the FN FCU Mk3 Fire Control 
Unit can be fitted on the FN40GL grenade launcher - or any multi-shot grenade 
launcher. The FN FCU Mk3 Fire Control Unit provides a complete sighting and 
aiming solution. The FN SCAR-H PR precision rifle is a highly reliable and 
extremely accurate weapon of choice for the specialised marksman. The semi-
automatic 7.62x51mm (.308) rifle with its heavy floating barrel and match grade 
trigger provides rapid shots on target even at long range. The long one piece 
integrated top rail allows day and night optics to be fitted in line. A choice of 
buttstock options - foldable or fixed, tactical - allow the rifle to be adapted to the 
user’s needs. 

Next to the FN SCAR line, FN Herstal will exhibit its FN MINIMI Mk3 light 
machine guns available in 5.56x45mm and 7.62x51mm NATO calibers and the 
original FN MAG general purpose machine gun. The FN 303 Less Lethal solution, 
also on show, is particularly effective when a baton is not sufficient and lethal 
force may still be avoided.

RIFLES, 
CARBINES 
AND MORE 
FROM FN 
HERSTAL

ในงาน D&S 2019 ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมอาวุธปืนเล็กยาว (Rifle) ปืนเล็กสั้น (Car-

bine) และยุทโธปกรณ์อื่น ๆ  ของบริษัท FN Herstal (ที่บูธหมายเลข M17) ซึ่งรวมถึง

ป้อมปืนระยะยิงไกล (Medium Remote Weapon Station: RWS) รุ่น deFNder ซึ่ง

รวมเอาสถาปัตยกรรมอัจฉริยะและความสามารถในการแยกประกอบชิ้นส่วน พร้อม

ทั้งอำานาจการยิงที่รุนแรง โดย RWS สามารถรองรับปืนกลได้หลากหลายชนิด อาทิ           FN 

MINIMI 5.56 (FNM249) FN MINIMI 7.62 (FN Mk48) FN MAG (FNM240) รวมถึงปืนกล 

.50 cal อย่าง FN M2HB-QCB และปืนกล FN M3R รุ่นพิเศษได้

เริ่มต้นจากปืนเล็กยาวที่ใช้งานในกำาลังรบพิเศษของกองทัพชั้นนำาทั่วโลก ปืนเล็กยาว (เบา) 

FN SCAR-L 5.56x45mm ( .223 Rem) และปืนเล็กยาว (หนัก) FN SCAR-H (7.62x51mm / 

.308 cal) ซึ่งมีหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน ทั้งความยาวลำากล้องที่หลากหลาย ชุดพานท้ายแบบ

ต่าง ๆ ตัวเลือกระหว่างฝาประกับแบบ Picatinny ชนิดรางด้านข้างหรือแบบ KeyMod  รวมถึง

ตัวเลือกระหว่างสีดำาหรือสี FDE

ต่อมาคือปืนเล็กสั้นแบบ Subcompact รุ่น FN SCAR-SC ใหม่ล่าสุดของตระกูล FN 

SCAR ขนาด 5.56x45mm (.223 Rem) หรือ 7.62x31mm (.300 BLK) ซึ่งมาพร้อมกับเครื่อง

ยิงลูกระเบิด ขนาด 40 มม. FN40GL Mk2 ซึ่งสามารถประกอบเข้ากับปืน FN SCAR ได้ทุกรุ่น 

หรือจะใช้งานเป็นเครื่องยิงลูกระเบิดเพียงอย่างเดียวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถก็สามารถทำาได้

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในสนามรบ ชุดควบคุมการยิงรุ่น FN FCU Mk3 ซึ่ง

สามารถติดตั้งกับเครื่องยิงลูกระเบิด FN40GL หรือเครื่องยิงลูกระเบิดแบบยิงเป็นชุดได้ โดย

ชุดควบคุมการยิง FN FCU Mk3 ช่วยให้ผู้ยิงมีการมองเห็นและการเล็งที่สมบูรณ์แบบ นอกจาก

นี้ยังมีปืนเล็กยาวความแม่นยำาสูงรุ่น FN SCAR-H PR ซึ่งเป็นอาวุธที่มีความน่าเชื่อถือสูงและ

แม่นยำามากสำาหรับนักแม่นปืนระดับผู้เชี่ยวชาญ FN SCAR-H PR เป็นปืนกึ่งอัตโนมัติขนาด 

7.62x51 มม. (.308) ที่มีลำากล้อง heavy floating barrel และไกปืนแบบ match grade trigger 

ให้การยิงที่รวดเร็วแม้แต่กับเป้าหมายระยะไกล โดยรางยาวด้านบนแบบชิ้นเดี่ยวจะช่วยเพิ่ม

ทางเลือกในการติดตั้งกล้องช่วยมองทั้งสำาหรับเวลากลางวันและกลางคืนได้ ทั้งนี้ยังมีตัวเลือก

อื่น ๆ ของพานท้ายปืน อาทิเช่น พานท้ายแบบตายตัวหรือพับเก็บได้ซึ่งช่วยให้ตัวปืนสามารถ

ปรับให้เข้ากับความต้องการของผู้ใช้ได้

ถัดมาจากปืนในตระกูล FN SCAR ก็คือปืนในตระกูล FN Herstal โดยปืนที่ได้รับเลือกให้

มาจัดแสดงก็คือปืนกลเบาลำากล้องสั้น FN MINIMI Mk3 ขนาด 5.56x45 มม. และ 7.62x51 

มม. NATO รวมถึงปืนกลเอนกประสงค์ FN MAG ด้วย นอกจากนี้ยังมีปืนแบบ FN 303 

แบบ Less Lethal ซึ่งตอบโจทย์อย่างมีประสิทธิภาพในกรณีที่การใช้ไม้กระบองไม่ได้ผลและ

ต้องการหยุดเป้าหมายโดยไม่ให้ถึงแก่ชีวิต 

พบกับปืนเล็กยาว ปืนเล็กสั้น  
และยุทโธปกรณ์อื่น ๆ จากบริษัท 

FN HERSTAL



นับตั้งแต่บริษัท Lockheed Martin นำาเสนออากาศยานขับไล่ F-16 BLOCK 70 
Viper model เป็นครั้งแรกเมื่อพ.ศ. 2555 ในงาน Singapore Airshow อากาศยาน
รุ่นนี้ได้เข้ามามีอิทธิพลอย่างมากต่อตลาดในภูมิภาคเอเชีย

อากาศยานขับไล่ F-16 BLOCK 70/72 นั้นได้ผสมผสานการอัพเกรดทาง
ขีดความสามารถอันหลากหลาย ส่วนที่สำาคัญที่สุดได้แก่ การใช้งานระบบเรดาร์แบบ AESA 
ร่วมกับสถาปัตยกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์การบินรูปแบบใหม่ นอกจากนั้นยังมีการอัพเกรด
ด้านโครงสร้างซึ่งส่งผลให้อายุการใช้งานอากาศยานยาวนานขึ้นมากกว่า F-16 รุ่นก่อน ๆ ถึง 
50 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนั้นซอฟต์แวร์ที่ใช้งานในอากาศยาน F-16 Block 70 นั้นยังถือความ
ได้เปรียบทางเทคโนโลยีซึ่งยังไม่เคยใช้งานในอากาศยาน F-16 รุ่นใดก็ตาม ทั้งนี้ขีดความ
สามารถด้านการปฏิบัติการนั้นได้รับการยกระดับผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูล อุปกรณ์เล็งเป้า
หมาย และยุทโธปกรณ์ที่ล้ำาสมัย พร้อมทั้งระบบนำาทาง GPS ความแม่นยำาสูงและระบบหลีก
เลี่ยงการชนภาคพื้น (Automatic Ground Collision Avoidance System : Auto GCAS) อีก
ด้วย  

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ทางสภานิติบัญญัติของไต้หวันได้เริ่มพิจารณาร่างกฎหมาย
ซึ่งอนุญาตให้ทางรัฐบาลสามารถตั้งงบประมาณพิเศษจำานวนมากถึง 8.17 พันล้านเหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐฯ สำาหรับจัดหาอากาศยานขับไล่ F-16 V Block 72 จำานวน 66 ลำา ทั้งนี้ทาง
ไต้หวันคาดว่าอากาศยานทั้ง 66 ลำาจะสามารถจัดส่งได้ทั้งหมดในระหว่างปีพ.ศ. 2566 ถึงพ.ศ. 
2569 ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนอย่างเป็นทางการสำาหรับการจัดซื้อยุทโธปกรณ์จากสหรัฐอเมริกา 
โดยอากาศยานทั้งหมดนี้คาดหมายว่าจะเข้าประจำาการในฐานทัพอากาศ Zit-Hang กองทัพ
อากาศไต้หวันในซึ่งตั้งอยู่ในเทศมณฑล Taitung

อีกทั้งในปีพ.ศ. 2559 ทางกองทัพอากาศไต้หวันได้ประกาศให้ดำาเนินงานโปรแกรม
อัพเกรดกองบินขับไล่ F-16 A/B ทั้งหมดจำานวน 142 ลำาให้มีขีดความสามารถเท่าเทียมกับ
อากาศยาน F-16V ซึ่งคาดว่าโปรแกรมดังกล่าวจะสำาเร็จเสร็จสิ้นภายในปีพ.ศ. 2566 ทั้งนี้
อากาศยาน F-16 รุ่นปรับปรุงใหม่โดยหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ Aerospace Industrial Develop-
ment Corporation (AIDC) 4 ลำาแรกนั้นได้ผ่านการทดสอบการบินต่อสู้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนั้น กองทัพอากาศอินโดนีเซียนำาโดยพลอากาศเอก Yuyu Sutisna ได้แถลงการณ์
ถึงแผนการจัดหาอากาศยานขับไล่ F-16 รุ่นใหม่ล่าสุดจำานวน 2 กองบินโดยจะเริ่มดำาเนิน
การในช่วงปีหน้า “เราจะทำาการจัดหาอากาศยานขับไล่ไอพ่นจำานวน 2 กองบินตามแผนยุทธ
ศาสตร์พ.ศ. 2563 -พ.ศ. 2567 ซึ่งเราคาดหมายว่าจะเป็นอากาศยานรุ่นใหม่ล่าสุด Block 72 
Viper

โดยในปัจจุบันทางกองทัพอากาศอินโดนีเซียใช้งานอากาศยานขับไล่ F-16 C/D Block 
25s จำานวน 36 ลำาซึ่งประจำาการอยู่ที่ฐานทัพอากาศ Roesmin Nurjadin ซึ่งตั้งอยู่ที่เมือง Pe-
kanbaru จังหวัด Riau และฐานทัพอากาศ Iswahjudi ซึ่งตั้งอยู่ที่เมือง Madiun จังหวัด East 
Java ซึ่งทางอินโดนีเซียได้รับมอบจากสหรัฐอเมริกาตามโครงการจำาหน่ายยุทโธปกรณ์ส่วน
เกินจากกองทัพสหรัฐอเมริกาให้กับประเทศพันธมิตร (Excess Defense Articles : EDA) หลัง
จากเริ่มดำาเนินการอัพเกรดอากาศยานดังกล่าวให้มีสถานะเท่าเทียมกับรุ่น Block 52 ภายใต้
ข้อตกลงจำาหน่ายยุทโธปกรณ์แบบรัฐต่อรัฐ (Foreign military sale : FMS) มูลค่า 670 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อปีพ.ศ. 2554

ทั้งนี้อากาศยานขับไล่ F-16V ได้ถูกนำาเสนอให้กับทางฟิลิปปินส์เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการอากาศยานขับไล่พหุภารกิจ (Multi-Role Fighter) ของกองทัพอากาศ โดยรายการดัง
กล่าวกำาลังจะได้รับการบรรลุลงในรายการคำาสั่งซื้อในช่วงเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ อีกทั้งทาง
บริษัท Lockheed Martin จะทำาการออกแบบอากาศยาน F-16V Block 70 ใหม่และใช้ชื่อว่า 
F-21 เพื่อนำาเสนออากาศยานรุ่นใหม่นี้สำาหรับความต้องการอากาศยานขับไล่พหุภารกิจขนาด
กลาง (Medium Multi-Role Combat Aircraft : MMRCA) จำานวนมากถึง 110 ลำาของกอง
ทัพอินเดีย

ประเทศกลุ่มอาเซียนจับตามองอากาศยานขับไล่ 
F-16V ของบริษัทLOCKHEED MARTIN

S
ince Lockheed Martin first introduced the F-16 Block 70 Viper model 
at the 2012 Singapore Airshow, it has made a considerable impact in 
the Asian market.

The F-16 Block 70/72 combines capability upgrades, most notably 
the advanced Active Electronically Scanned Array (AESA) radar 

with a new avionics architecture, and structural upgrades to extend the life of the 
aircraft by more than 50 percent beyond that of previous production F-16 aircraft. 
F-16 Block 70 software takes advantage of technologies not available when earlier 
Block F-16s were developed and produced. Operational capabilities are enhanced 
through an advanced datalink, targeting pod and weapons; precision GPS 
navigation and the Automatic Ground Collision Avoidance System (Auto GCAS).

In September 2019, Taiwan’s Legislature initially approved a draft bill that 
would allow the government to create a special budget of up to $8.17 billion to 
procure the 66 F-16V Block 72 fighter aircraft. Taiwan hopes to take delivery of the 
66 jets between 2023 and 2026, in accordance with the official procedure for arms 
procurement from the United States. The F-16Vs are expected to be deployed at 
Taiwan Air Force Zit-Hang Air Base in Taitung County. 

In 2016, the Taiwan Air Force announced a programme to have its existing 
fleet of 142 F-16A/B fights upgraded to the same specifications as the F-16V, with 
the work expected to be completed by 2023. The first four F-16s retrofitted by 
Taiwan’s state-owned Aerospace Industrial Development Corporation (AIDC) 
have completed combat flight testing. 

In October 2019 the Indonesian Air Force Chief Air Marshal Yuyu Sutisna 
announced a plan to acquire two squadrons of the latest F-16 variant of jet fighters 
starting next year. “We will buy two squadrons of jet fighters as part of our 
strategic plan for 2020-2024. We’re aiming for the latest type, the Block 72 Viper.” 

The Indonesian Air Force currently operates some 36 F-16C/D Block 25s at 
the Roesmin Nurjadin Air Base in Pekanbaru, Riau, and the Iswahjudi Air Base 
in Madiun, East Java, transferred to Indonesia as Excess Defense Articles (EDA) 
after first undergoing an upgrade to Block 52 status under a $670 million Foreign 
Military Sales (FMS) agreement in 2011.

The F-16V has been offered to the Philippines for its air force’s requirement for 
a multi-role fighter (MRF), which will be shortlisted in December, and Lockheed 
Martin has redesignated the F-16V Block 70 as the ‘F-21’ in its offering for India’s 
Medium Multi-Role Combat Aircraft (MMRCA) requirement for 110 aircraft.

LOCKHEED 
MARTIN’S 

F-16V ASIAN 
FOCUS

Lockheed Martin F-16V Block 70/72 fighter aircraft. X2

อ�ก�ศย�นขับไล่ F-16V Block 70/72 ของบริษัท Lockheed Martin

23



24

O
n 11 June 2019, two Bang Rachan-class minehunters were 
accepted by the Royal Thai Navy (RTN) having been fitted with 
upgraded mine hunting capabilities by Thales. The Krabi-class 
offshore patrol vessels (OPVs) have been equipped with Thales’ 
integrated combat management system and navigation suite,

In April 2016, Thales began the modernisation of the 1980s vintage HTMS 
Bang Rachan and HTMS Nong Sarai, a task that included the provision of a full 
suite of underwater systems solutions.

Thales was wholly responsible for the revised vessel design, repairs and 
modernisation, the procurement of equipment and the platform integration. 
The upgrades included a new machinery control system, navigation systems, 
upgraded communications capabilities, sonar and command and control (C2) 
system and a multi-influence signature range that allow mine-hunting to be 
conducted faster, more efficiently and in greater safely. 

The ambitious turnkey project brought together Thales expertise from the 
UK, France, Australia, Germany and South Africa, working with local industry. 
Thales provided training and Integrated Logistics Support (ILS) for the Navy to 
ensure that the local teams are fully equipped with the skills needed to ensure the 
smooth operation of the vessels. The modernisation of the Bang Rachan vessels 
extends the operational life of the ships by over 15 years

A second project delivered to the RTN in September 2019 by Thales was the 
equipping of the second Krabi-class OPV with a Command and Surveillance 
System that includes the TACTICOS combat management system. 

Final acceptance of HTMS Prachuap Khiri Khan occurred in late September 2019. 
The integrated system supplied by Thales included the VARIANT surveillance 
radar, fire control radar and VIGILE electronic support measures. Thales is also 
supplying the tactical data links and is responsible for all integration of internal 
and external communication systems.

“We are extremely proud to celebrate fifty years of mutual cooperation with the 
Royal Thai Navy and to have been a continuous partner to their modernisation. 
The successful delivery of the Bang Rachan minehunters and the HTMS 
Prachuap Khiri Khan was made possible due to the close working relationships 
with the Royal Thai Navy and local industry. Thales affirms its commitment 
to strengthening local industrial capabilities in Thailand through training and 
technology-transfer,” said Massimo Marinzi, Thales country director, Thailand.

THALES DOUBLE 
DELIVERY HELPS THAI 

NAVY MODERNISE เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา เรือล่าทำาลายทุ่นระเบิดชั้นบางระจันจำานวน 2 ลำาผ่าน
การตรวจรับของกองทัพเรือไทย (RTN) โดยเรือดังกล่าวผ่านการอัพเกรดขีดความสามารถใน
การล่าทำาลายทุ่นระเบิดโดยบริษัท Thales นอกจากนั้นทางบริษัท Thales ยังได้รับความไว้วางใจ
ให้รับผิดชอบการติดตั้งระบบอำานวยการรบแบบบูรณาการ (Integrated Combat Management 

System) และชุดอุปกรณ์นำาทางให้กับเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง (Offshore Patrol Vessels : OPVs) ชั้น
กระบี่อีกด้วย 

หลังจากที่บริษัท Thales ได้เริ่มกระบวนการปรับปรุงเรือหลวงบางระจันและเรือหลวงหนอง
สาหร่ายซึ่งเป็นเรือที่เก่าแก่ให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น ซึ่งกระบวนการนี้รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์และ
บริการระบบขับเคลื่อนใต้น้ำาแบบครบชุดอีกด้วย

ทางบริษัท Thales ยังเป็นผู้รับผิดชอบกระบวนการออกแบบใหม่ การซ่อมแซมและการปรับปรุง
ให้ทันสมัย การจัดหาอุปกรณ์ รวมถึงการบูรณาการระบบปฏิบัติการทั้งหมดให้กับเรือดังกล่าวอีกด้วย 
ทั้งนี้การอัพเกรดนี้ยังรวมไปถึงระบบควบคุมเครื่องจักร ระบบนำาทาง ความสามารถในการติดต่อ
สื่อสารที่ผ่านการอัพเกรด ระบบโซนาร์และระบบบัญชาการและควบคุม (C2) รวมทั้งการเพิ่มเติม
อุปกรณ์วัดค่าอิทธิพลตัวเรือ (Multi-influence Signature Range) ซึ่งช่วยให้การปฏิบัติการล่าทำาลาย
ทุ่นระเบิดรวดเร็ว ทรงประสิทธิภาพ และปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอย่างมาก

โดยทางบริษัทมีความทะเยอทะยานเป็นอย่างมากในการผลักดันโครงการดังกล่าวอย่างครบ
วงจรเห็นได้จากการเรียกตัวผู้เชี่ยวชาญของบริษัททั้งจากสหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย 
เยอรมนี และแอฟริกาใต้มาดำาเนินงานในโครงการนี้ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมในท้องถิ่น นอกจากนั้น
ทางบริษัท Thales ยังพร้อมสำาหรับการฝึกและการบูรณาการระบบสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ (ILS) 
สำาหรับกองทัพเรือ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทีมงานท้องถิ่นจะมีทักษะที่เพียงพอสำาหรับดูแลการปฏิบัติการ
ของเรือให้เรียบร้อยที่สุด โดยคาดว่าการปรับปรุงเรือหลวงบางระจันจะสามารถยืดอายุการใช้งานเรือ
ให้ยาวนานได้อีกมากกว่า 15 ปี

โครงการที่ 2 ซึ่งทางบริษัทส่งมอบให้กับทางกองทัพเรือไทยเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่าน
มา โดยการปรับปรุงประกอบด้วยการติดตั้งระบบบัญชาการและตรวจตราให้กับเรือตรวจการณ์ไกล
ฝั่งชั้นกระบี่ (OPV) รวมไปถึงการติดตั้งระบบอำานวยการรบ TACTICOS อีกด้วย

ทั้งนี้การตรวจรับขั้นสุดท้ายของเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเกิดขึ้นช่วงปลายเดือนกันยายน 
พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมานั้น ทางบริษัท Thales เป็นผู้รับผิดชอบจัดหาระบบบูรณาการปฏิบัติการซึ่ง
รวบรวมการใช้งานเรดาร์ตรวจการณ์แบบ VARIANT เรดาร์ควบคุมการยิง รวมถึงระบบทำาสงคราม
อิเล็กทรอนิกส์แบบ VIGILE และยังเป็นผู้จัดหาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีและรับผิดชอบกา
รบูรณาการระบบท้ังหมดไม่ว่าจะเป็นระบบติดต่อสื่อสารภายในหรือภายนอกให้สามารถใช้งานร่วม
กันได้อีกด้วย

นาย Massimo Marinzi ผู้อำานวยการบริษัท Thales ประเทศไทยกล่าวปิดท้ายว่า “เรามีความภาค
ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เฉลิมฉลองความร่วมมือที่ยาวนานถึง 50 ปีร่วมกับทางกองทัพเรือไทย และ
สำาหรับการร่วมงานกันอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ให้ทันสมัย ซึ่งความสำาเร็จใน
การจัดส่งเรือล่าทำาลายทุ่นระเบิดบางระจันและเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์นั้นเกิดขึ้นได้เนื่องจากการ
ทำางานอย่างใกล้ชิดร่วมกับทางกองทัพเรือไทยและภาคอุตสาหกรรมในท้องถิ่น และเรายังคงยืนยัน
ว่าเราจะยึดในคำามั่นสัญญาของเราในการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย
ผ่านการฝึกฝนและการถ่ายทอดเทคโนโลยี”

ราชนาวีไทยเพิ่มศักยภาพทางเทคโนโลยีผ่านบริการ
ของบริษัท THALES



กลุ่มบริษัท Nexter กำาลังเล็งเป้าหมายไปที่การตอบสนองความต้องการของกอง
ทัพฝรั่งเศสและในประเทศอื่น ๆ ในด้านการออกแบบ การพัฒนา การผลิต และ
สนับสนุนระบบการป้องกันประเทศที่สมบูรณ์และเป็นนวัตกรรม โดยในงาน De-
fense & Security 2019 ทางบริษัท Nexter จะมุ่งเน้นนำาเสนอการเผชิญหน้ากับ

ความท้าทายของโปรแกรม SCORPION ของกองทัพฝรั่งเศสผ่านการพัฒนายานเกราะลำาเลียง
พลล้อยางแบบ 8x8 (VBCI) ยานเกราะเอนกประสงค์แบบ 6x6 GRIFFON ยานเกราะลาด
ตระเวนและต่อสู้แบบ 6x6 JAGUAR ยานเกราะเอนกประสงค์เบาแบบ 4x4 SERVAL และการ
พัฒนากองรถถังหลัก LECLERC 

 ทั้งนี้กลุ่มบริษัทได้เตรียมการจัดแสดงระบบที่ได้เข้าประจำาการในภูมิภาคแล้ว 
ประกอบด้วยระบบปืนใหญ่อัตตาจรขนาด155 มม. CAESAR ที่สามารถทำาการยิงได้ 6 นัด
ต่อนาที พร้อมด้วยความสามารถในการเคลื่อนที่ซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงการต่อต้านปืนใหญ่ของ
ข้าศึก ระบบปืนใหญ่เบา 105LG ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ภายใน 30 วินาที มีอัตรายิง 12 นัดต่อ
นาที และระยะยิงสูงสุด 17 กิโลเมตรหรือ 10.5 ไมล์ โดยผ่านการตรวจสอบประสิทธิภาพจาก
กองทัพฝรั่งเศสแล้ว และยังมีปืนใหญ่ 105LG ซึ่งประจำาการในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย 
สิงคโปร์และไทยอีกด้วย

 ในส่วนของอุปกรณ์ช่วยเหลือการบังคับบัญชาแบบดิจิตอล Nexter ได้นำาเสนอ
ระบบควบคุมการยิง FINDART ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในทุกระดับชั้นตามสาย
การบังคับบัญชาของปืนใหญ่สนามตั้งแต่ในระดับกองร้อยขึ้นไป

 รูปแบบการฝึกของบริษัท Nexter ประกอบด้วยโปรแกรมจำาลองสถานการณ์สำาหรับ
การฝึกเป็นหน่วยทหารปืนใหญ่ เช่น ระบบการฝึกพลประจำาปืนของปืนใหญ่ Caesar หรือบท
เรียนดิจิตัลที่สามารถกำาหนดและปรับขนาดได้ และระบบจำาลองภาพเสมือนจริงแบบ 3 มิติ ซึ่ง
เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการฝึกเป็นหน่วยทหารปืนใหญ่อย่างมีนัยสำาคัญ ด้วย
การจำากัดจำานวนกระสุนจริงที่ใช้ในการฝึกยิงให้น้อยที่สุด และด้วยระบบ Virtual Mainten-
ace Training (VMT) ซึ่งช่วยให้ชุดซ่อมบำารุงได้จำาลองสถานการณ์การซ่อมบำารุงรูปแบบต่าง 
ๆ ของปืนใหญ่ Caesar ได้ตั้งแต่การซ่อมระบบง่าย ๆ ไปจนถึงปัญหาที่ซับซ้อนที่สุดหรือใน
ปัญหาแบบที่สามารถอนุมานได้ไปจนถึงปัญหาที่ไม่น่าเกิดขึ้น ทั้งหมดรวมอยู่ในการจำาลอง
สิ่งแวดล้อมแบบ VR รวมทั้งการฝึกระบบ Mixed Riality Crew Trainer (MRCT) ที่นำาข้อ
ได้เปรียบทั้งหมดของการจำาลองสภาวะเหมือนจริง ที่ผู้ฝึกสามารถมองเห็นโครงสร้างเสมือน
จริงในแบบ 3 มิติของปืนใหญ่ Caesar และสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับตัวปืน ส่วนประกอบ และ
ระบบต่าง ๆ ได้อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งรวมถึงการสัมผัสและน้ำาหนักของกระสุนด้วยเช่นกัน

 นอกจากนั้นกลุ่มบริษัท Nexter ยังได้นำาเสนอยานพาหนะภาคพื้นไร้คนขับ (UGV) 
ขนาดเบา NERVA ซึ่งมีขนาดเล็ก ทนทาน และเชื่อถือได้ นับเป็นยุทโธปกรณ์ในอุดมคติ
สำาหรับภารกิจระยะไกล ตั้งแต่การลาดตระเวนไปจนถึงการเก็บกู้วัตถุระเบิด อากาศยานไร้คน
ขับน้ียังสามารถทำาให้ภารกิจที่มีความเสี่ยงสูงดำาเนินการไปได้โดยไม่จำาเป็นต้องเปิดเผยตัวผู้
ปฏิบัติภารกิจ

การพัฒนายานเกราะติดอาวุธ ระบบควบคุมการยิง 
และยานพาหนะภาคพื้นไร้คนขับจากบริษัท NEXTER

T
he Nexter Group aims to meet the needs of French and overseas 
forces by designing, developing, producing and supporting 
complete and innovative defence systems. At Defense & Security 
2019, Nexter will focus on meeting the challenges of the French 
Army’s SCORPION programme, through development of the 

armoured infantry combat vehicle (VBCI) 8x8, the new GRIFFON 6x6 multi-
role armoured vehicle, the JAGUAR 6x6 armoured reconnaissance and combat 
vehicle, and the SERVAL 4x4 light armoured multi-role vehicle, and the upgrade 
of the LECLERC main battle tank fleet.  

The Group will showcase a number of specific systems with regional appeal 
including the CAESAR 6x6 155mm/52 system, capable of firing six rounds per 
minute (rpm), with mobility that renders counter-battery fire ineffective. The 
105LG light artillery system will also be featured that can be deployed in under 
30 seconds, achieve 12rpm and reach a maximum range of 17km (10.5 miles) 
. Qualified by the French Army, the 105LG has been exported to Indonesia, 
Malaysia, Singapore and Thailand. 

For digital command support tools, Nexter offers its FINDART fire control 
systems that satisfies the needs of users at all the different levels of the artillery 
command chain, from the battery to the upper levels.

Nexter’s training solutions include simulators for the training of artillery 
units, such as the Caesar Crew Training System or configurable and scalable 
digital tutorials and 3D simulators. These tools make it possible to significantly 
reduce the cost of training artillery units by firing only the minimum number 
of live rounds required. The Virtual Maintenance Training (VMT) system allows 
maintenance teams to simulate a variety of maintenance scenarios on the CAESAR 
system, from the simplest to the most complex, from the most predictable to the 
most unlikely, all in a VR environment. The Mixed Reality Crew Trainer (MRCT) 
solution also brings all the advantages of virtual reality while providing an actual 
structure on which a 3D AR model of the CAESAR is placed. Trainees can thus 
interact fully with the vehicle and its components and systems, while keeping the 
sense of touch and the notion of the weight of the rounds.

Nexter is also presenting its compact, robust and reliable, NERVA light 
unmanned ground vehicle (UGV) which is the ideal tool for a wide range of 
missions, from reconnaissance to mine clearance. It allows high-risk missions to 
be carried out without exposing operators.

AFV DEVELOPMENTS, 
FIRE CONTROL AND LIGHT 

UGVS FROM NEXTER

Nexter VCBI.

NERVA UGV.
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ย�นพ�หนะภ�คพื้นไร้คนขับขน�ดเบ� NERVA

ย�นเกร�ะลำ�เลียงพลล้อย�งแบบ 8x8 VCBI ของกลุ่มบริษัท Nexter



26

SALES & MARKETING OFFICES

France/Spain
Stephane de Remusat, REM International

Tel: (33) 5 3427 0130
E-Mail: sremusat@rem-intl.com

Germany
Sam Baird, Whitehill Media

Tel: (44-1883) 715 697 Mobile: (44-7770) 237 
646

E-Mail: sam@whitehillmedia.com

Turkey / Eastern Europe / UK
Zena Coupé

Tel: +44 1923 852537, zena@expomedia.biz

Nordic Countries/Italy/ Switzerland
Emanuela Castagnetti-Gillberg

Tel: (46) 31 799 9028
E-Mail: emanuela.armada@gmail.com

Russia
Alla Butova, NOVO-Media Ltd,

Tel/Fax: (7 3832) 180 885 
Mobile : (7 960) 783 6653

Email :alla@mediatransasia.com

USA (East/South East)/Canada (East)
Margie Brown, Blessall Media, LLC.

Tel : (+1 540) 341 7581
Email: margiespub@rcn.com

USA (West/South West)/Brazil/Canada 
(West)

Diane Obright, Blackrock Media Inc
Tel : (+1 858) 759 3557

Email: blackrockmediainc@icloud.com

All Other Countries

Jakhongir Djalmetov, Media Transasia 
Limited

Tel: +66 2204 2370, Mobile: +66 81 6455654
Email: joha@mediatransasia.com

Roman Durksen, Media Transasia Limited
Tel: +66 2204 2370, Mobile +66 9 8252 6243

E-Mail: roman@mediatransasia.com

Editor-in-Chief 
Andrew Drwiega

Tel: +44 7803170626 
Email: andrew@mediatransasia.com

Deputy Editor 
David Oliver

General Manager 
Jakhongir Djalmetov

International Marketing Manager 
Roman Durksen

Digital Manager 
David Siriphonphutakun

Sales & Marketing Coordinator 
Wajiraprakan Punyajai 

Art Director
Hatsada Tirawutsakul

Production Officer
Nuttha Thangpetch

Circulation Officer  
Yupadee Seabea

Translator
The Political Science Association 

of Kasetsart University

MEDIA TRANSASIA LTD. 
75/8, 14th Floor, Ocean Tower II, 

Soi Sukhumvit 19,Sukhumvit Road, 
Bangkok 10110, Thailand.

Tel: 66 (0)-2204 2370 
Fax: 66 (0)-2204 2390 -1

CREDIT

S
ingapore’s ST Engineering Land Systems 
has taken the opportunity at the Defense 
& Security 2019 exhibition to showcase its 
latest Army Individual Eco-Lightweight 
Equipment (ARIELE) soldier ensemble.

Under development by the company’s Soldier 
System Development Group, the ensemble made its 
public debut at the 2014 Singapore Airshow and has 
grown in both comprehensiveness and sophistication. 

ARIELE was originally comprised of only 
three subsystems – the Adaptive Real-time Core 
Temperature Intelligent Cooler (ARCTIC) heat 
management system; the Bionic Regenerative Active 
Energy System (BRACE) kinetic-energy recovery 
and protection system; and the Power and Energy 
Management System (PoEMS) – at its debut, but the 
team has subsequently introduced new capabilities 
since.

The ARCTIC is a wearable, self-monitoring 
cooling system that utilises a solid-state cooling 
plate that does not contain moving parts, pipes, or 
refrigerant, and is claimed to be capable of reducing 
the soldier’s core body temperature by up to 15 
percent at an ambient temperature of 40°C.

ARCTIC can also interface with the Reinforced 
Outer Tactical Equipment Carrier (PROTEC), 
which comprises a single layer of hydrophobic 
composite material designed to improve weight 
distribution across the soldier›s shoulders. Laser-cut 
openings across the vest›s frontal surface improve 
air ventilation while providing mounting points for 
pouches and mission critical equipment. 

Situational awareness is enhanced with the 
Shielded Advanced Eyewear System (SHADES), 
which is designed highlight objects of interest for 
identification or tracking and is also envisioned to 
be capable of controlling and exploiting information 
from other tactical assets such as unmanned aerial 
and ground vehicles (UAVs and UGVs), and 
unattended sensors. Future capabilities for SHADES 
include the Brain Control Interface (BCI), which 
processes the soldier’s brainwaves to directly control 
small unmanned platforms.

Meanwhile, the Soldier Enhanced Sensing 
Equipment (SENSE) system is a real-time health-
tracking device which monitors the soldier’s vital 
signs such as the heart and respiratory rate, stress 
levels, as well as skin temperature. It is designed to 
detect the symptoms of distress from exhaustion and 
relay this information to a wearable smart interface 
carried by a squad leader. SENSE also stores the data 
for post-mission analysis.

Other recent additions to ARIELE include the 
Garment Engineered by Advanced Research (GEAR) 
combat clothing, which employs lightweight and 
breathable materials aimed at providing optimal 
comfort for tropical and hot climates; the Pouches and 
Carriage Kit (PACK), which is designed to backpacks 
of up to 125 litres in volume and optimised for the 
anthropometric characteristics of Asian troops with a 
discrete frame designed to move in synchronisation 
with a soldier’s back; and the Sole-stitched Tropical 
Improved Design (STRIDE) boots that provide 
improved ergonomics, grip, and resistance to water 
ingress.

The development team has also introduced 
the Exosuit, which is an unpowered, lightweight 
exoskeleton that is designed to enable troops to 
carry heavier loads over longer distances with 
reduced fatigue, while improving safety. The Exosuit 
can support up to 80 percent of the soldier’s load 
in standing or kneeling positions by transferring 
weight through the frame of the exoskeleton to the 
ground, and exploits the kinetic energy generated by 
its wearer to maintain efficient kinetic movement.

SINGAPORE 
SHOWS ARIELE 

ENSEMBLE

บริษัท ST Engineering Land Systems ของสิงคโปร์ได้ใช้โอกาสในการ

เข้าร่วมจัดแสดงในงาน Defense & Security 2019 เพื่อแสดงศักยภาพ

ของอุปกรณ์สวมใส่ส่วนบุคคลสำาหรับทหารราบแบบครบชุด (ARI-

ELE) รุ่นใหม่ล่าสุด ซึ่งมีน้ำาหนักเบาและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ภายใต้การพัฒนาของทางกลุ่มงาน Soldier System Development อุปกรณ์ชุด

นี้ได้รับการเปิดตัวต่อสาธารณชนครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2557 ในงาน Singapore Air-

show และหลังจากนั้นอุปกรณ์ก็ได้รับการพัฒนาทั้งในด้านความครอบคลุมในการ

ใช้งานและความทันสมัยมาโดยตลอด

อุปกรณ์ ARIELE นั้นแต่เดิมประกอบมาจากเทคโนโลยี 3 ประเภทเท่านั้นเมื่อ

ครั้งทำาการเปิดตัว ได้แก่ ระบบทำาความเย็นอัจฉริยะ Adaptive Real-time Core 

Temperature Intelligent Cooler (ARCTIC) รวมกับระบบควบคุมความร้อน 

Heat management system  และระบบฟื้นฟูพลังงานด้วยเทคโนโลยีชีวจักรกล

แบบ Bionic Regenerative Active Energy System (BRACE) ซึ่งสามารถฟื้นฟู

พลังงานจลน์และช่วยในการป้องกัน และสุดท้ายคือระบบจัดการพลังงาน (PoEMS) 

แต่ทว่าทีมงานของเราก็ได้นำาเสนอขีดความสามารถใหม่ ๆ เพิ่มเติมมาโดยตลอด

ระบบ ARCTIC นั้นออกแบบให้สามารถสวมใส่ได้ สามารถตรวจสอบระบบ

ทำาความเย็นอัตโนมัติ โดยเทคโนโลยีนี้ใช้งานแผ่นทำาความเย็นแบบ Solid-state ซึ่ง

ไม่จำาเป็นต้องใช้งานชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว ท่อนำาความเย็น หรือสารทำาความเย็นแต่

อย่างใด โดยทางบริษัทกล่าวว่าเทคโนโลยีนี้สามารถลดอุณหภูมิภายในร่างของกำาลัง

พลได้ถึง 15 เปอร์เซ็นต์ในขณะที่อุณหภูมิภายนอกสูงถึง 40 °C

ระบบ ARCTIC นี้ยังสามารถใช้งานร่วมกับชุดป้องกันแบบ Reinforced Outer 

Tactical Equipment Carrier (PROTEC) ซึ่งผลิตมาจากวัสดุผสมแบบ hydro-

phobic เพียงแค่ชั้นเดียวและด้วยการออกแบบให้เกิดการกระจายน้ำาหนักไปยังไหล่

ทั้งสองข้างของกำาลังพล ช่องระบายอากาศด้านหน้าของชุดเกราะซึ่งถูกตัดด้วย

เลเซอร์ช่วยให้การระบายอากาศมีประสิทธิภาพมากขึ้นและในขณะเดียวกันยังมีจุด

ยึดสำาหรับติดกระเป๋าหรืออุปกรณ์สำาคัญซึ่งใช้ในการปฏิบัติภารกิจ

ทั้งยังติดตั้งระบบการรับรู้สถานการณ์ซึ่งได้รับการยกระดับด้วยระบบแว่นตา

ป้องกันที่ล้ำาสมัย (SHADES) ซึ่งได้รับการออกแบบให้สามารถมองเห็นวัตถุที่มี

ความสำาคัญอย่างชัดเจนเป็นพิเศษสำาหรับระบุตัวตนหรือใช้ในการตามรอย ทั้งยัง

สามารถควบคุมและใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่อาจได้รับมาจากยุทธภัณฑ์อื่น ๆ ได้แก่ 

อากาศยานไร้คนขับ (UAVs) หรือยานยนต์ไร้คนขับ (UGVs) รวมถึงอุปกรณ์ตรวจ

จับแบบอัตโนมัติ ทั้งนี้ขีดความสามารถในอนาคตสำาหรับแว่น SHADES นั้น อาจ

รวมถึงการใช้งานระบบควบคุมด้วยคลื่นสมอง (Brain Control Interface : BCI) 

ซ่ึงช่วยให้กำาลังพลสามารถควบคุมอุปกรณ์ไร้คนขับขนาดเล็กได้โดยตรงโดยใช้งาน

คลื่นสมองได้อีกด้วย

ในขณะเดียวกัน ระบบ Soldier Enhanced Sensing Equipment (SENSE) ซึ่ง

สามารถตรวจจับสุขภาพของกำาลังพลได้แบบ Real time ทั้งยังสามารถตรวจสอบ

สัญญาณชีพของกำาลังพล อย่างเช่น อัตราการเต้นของหัวใจและระบบหายใจ ระดับ

ความเครียด รวมไปถึงอุณหภูมิที่ผิวหนัง ทั้งยังได้รับการออกแบบให้สามารถตรวจ

จับอาการผิดปกติต่าง ๆ  อันเกิดจากความอ่อนเพลียและส่งผ่านข้อมูลนี้ไปยังอุปกรณ์

ที่ติดตั้งหน้าจอแสดงผลอัจฉริยะที่สวมใส่โดยหัวหน้าทีม ทั้งนี้ระบบ SENSE ยัง

สามารถเก็บรักษาข้อมูลเพื่อนำามาวิเคราะห์ได้หลังจากจบภารกิจ

อุปกรณ์เพิ่มเติมอื่น ๆ ของ ARIELE นั้นรวมไปถึงชุดปฏิบัติการที่ผลิตจาก

เส้นใยซึ่งเป็นผลจากงานวิจัยทางวิศวกรรม โดยชุดดังกล่าวมีน้ำาหนักเบาและใช้

วัสดุที่สามารถระบายอากาศได้ดี เพื่อเน้นการใช้งานอย่างสะดวกสบายที่สุดสำาหรับ

ภูมิอากาศในเขตร้อน กระเป๋าและอุปกรณ์สำาหรับบรรจุสิ่งของต่าง ๆ ได้รับการ

ออกแบบให้สามารถบรรจุน้ำาหนักได้ถึง 125 ลิตรและผ่านการปรับให้เหมาะสมกับ

ลักษณะร่างกายของกำาลังพลที่เป็นชาวเอเชียด้วยโครงสร้างที่แยกกันโดยสิ้นเชิงและ

สามารถสอดประสานกับแผ่นหลังของกำาลังพลได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นรองเท้า

บู๊ตแบบ Sole-stitched Tropical Improved Design (STRIDE) ซึ่งสามารถปรับ

เรื่องของการยศาสตร์ การยึดเกาะ และต้านทานการซึมเข้าของน้ำาได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ทีมพัฒนายังได้นำาเสนอเทคโนโลยี Exosuit เป็นดังโครงกระดูกที่อยู่

ภายนอกร่างกายซ่ึงออกแบบมาเพ่ือช่วยให้กำาลังพลสามารถบรรทุกน้ำาหนักได้มาก

ยิ่งขึ้นระหว่างการเคลื่อนพลทางไกลช่วยให้กำาลังพลมีความเหนื่อยล้าน้อยลงและ

ยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยอีกด้วย อีกทั้ง Exosuit นี้ยังสามารถช่วยภาระบรรทุก

ของกำาลังพลได้มากถึง 80 เปอร์เซ็นต์ในการยืนหรือคุกเข่าด้วยการส่งน้ำาหนักมายัง

โครงสร้างของอุปกรณ์มายังพื้นดินและใช้ประโยชน์จากพลังงานจลน์ท่ีเกิดจากผู้

สวมใส่เพื่อรักษาการเคลื่อนที่ของพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ST ENGINEERING จัดแสดงความโดด
เด่นของเทคโนโลยีอุปกรณ์สวมใส่ ARIELE 
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