
Published By ASIAN MILITARY REVIEW
Wednesday, 20th November, 2019

DAY

3
SHOW DAILY

งานจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ของ 3 เหล่าทัพ  

Defence & Security 2019 ปีนี้ซึ่งได้รับเกียรติ

จากพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณร่วมเป็นประธาน

เปิดงาน ได้เริ่มขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน

ที่ผ่านมา ณ IMPACT Exhibition and Convention  

Centre กรุงเทพมหานคร โดยจัดขึ้นพร้อมกับการประชุม

รัฐมนตรีกลาโหมของอาเซียนและการประชุมแบบ Plus ซึ่ง

มีประเทศมหาอำานาจอื่น ๆ เข้าร่วมอีก 9 ประเทศ  

โดยฝ่ายจัดงานให้ข้อมูลว่างานจัดแสดงในปีนี้นั้นยิ่ง

ใหญ่กว่าเมื่อ 2 ปีก่อนถึง 35 เปอร์เซ็นต์ ด้วยผู้ร่วมจัดแสดง

จากบริษัทด้านการป้องกันประเทศมากกว่า 500 แห่ง ทั้ง

บริษัทที่มาจัดแสดงด้วยตนเองหรือได้รับการนำาเสนอผ่าน

ตัวแทนภูมิภาค

นอกจากนี้ ท่ามกลางผู้เยี่ยมชมงานซึ่งเป็นบุคคล VIP 

ในระดับนานาชาติมากมาย โดยในงานจัดแสดงวันแรกเรา

ได้พบกับพลเอก Prabowo Subianto รัฐมนตรีกลาโหม

อินโดนีเซีย นาย Haji Mohamad Bin Sabu รัฐมนตรี

กลาโหมมาเลเซีย ดร. Ng Eng Hen รัฐมนตรีกลาโหม

สิงคโปร์ พลเอก Ngo Xuan Lich รัฐมนตรีกระทรวง

การป้องกันประเทศเวียดนาม นาย Delfin Negrillo  

Lorenzana เลขาธิการสำานักงานการป้องกันประเทศ

ฟิลิปปินส์ พลเอก Wei Fenghe รัฐมนตรีกระทรวง

การป้องกันประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน ฯพณฯ 

Ron Mark รัฐมนตรีกลาโหมนิวซีแลนด์ นาย Jeong  

Kyeong-Doo รัฐมนตรีกระทรวงการป้องกันประเทศ

เกาหลีใต้ Colonel General Alexander Fomin รัฐมนตรี

ช่วยกลาโหมรัสเซีย และ ฯพณฯ Linda Reynolds สมาชิก

วุฒิสภาและรัฐมนตรีกลาโหมออสเตรเลีย  

ทั้งนี้ ในระหว่างการจัดงาน D&S19 นั้น ยังมีการ

ประชุมและสัมมนาที่น่าสนใจเป็นจำานวนมากซึ่งดำาเนินการ

โดยคณะกรรมการจัดงานของกองทัพซึ่งมาจากกระทรวง

กลาโหมของประเทศไทยนั่นเอง

โดยฝ่ายจัดงานได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าการสัมมนา

ระดับนานาชาติในปีนี้กำาหนดหัวข้อไว้ว่า “ผลกระทบจาก

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (IR4) ที่มีต่อการป้องกัน

ประเทศและรักษาความมั่นคง” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 20 

พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.30 น. โดยการสัมมนานี้

มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการรับรู้ถึงความสำาคัญของการ

ปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ที่เกี่ยวข้องกับภาคการป้องกัน

ประเทศและความมั่นคง และเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ 

ความเชี่ยวชาญ และความรู้จากการใช้งานจริงเทคโนโลยีที่

ได้รับการพัฒนาภายใต้แนวคิด IR4 อีกด้วย

นอกจากนั้น ยังมีการนำาเสนอทางยุทธวิธีจากบริษัท 

DIEHL, Maxar, DSM Dyneema, Airbus และ RV  

Connex และการนำาเสนออีกมากมายจากบริษัทในส่วนจัด

แสดงของสาธารณรัฐเช็คและประเทศอิสราเอลด้วยเช่นกัน

บุคคลสำ�คัญสังกัดหน่วยง�น
กล�โหมจ�กน�น�ช�ติ 

และกองทัพไทยร่วมแสดงพลัง
คว�มร่วมมือในง�น D&S19

T
his year’s tri-service Defence & Security 2019 exhibition was opened by Deputy Prime 
Minister Prawit Wongsuwon on Monday 18 November at IMPACT Exhibition and 
Convention Centre, Bangkok. It is being held in conjunction with the ASEAN Defence 
Ministers’ Meeting (ADMM) Retreat & ADMM Plus.

According to the organisers, this year’s biennial event is 35 percent bigger than in 2017 
with over 500 defence companies either exhibiting or being represented by regional partners.

Among the International VIP visitors on the first day were: General Prabowo Subianto Ministry 
of Defence, Indonesia; Haji Mohamad Bin Sabu, Minister of Defence, Malaysia; Doctor Ng Eng Hen, 
Minister for Defence, Singapore; Genneral Ngo Xuan Lich, Minister of National Defence, Vietnam; 
Delfin Negrillo Lorenzana, Secretary of National Defence, Philippines; General Wei Fenghe, Minister 
of National Defence, People’s Republic of China; The Honourable Ron Mark, Minister of Defence, New 
Zealand; Jeong Kyeong-Doo, Minister of National Defence, South Korea;  Colonel General Alexander 
Fomin, Deputy Defence Minister, Russia; Senator The Hon Linda Reynolds, Minister for Defence, 
Department of Defence Ministers, Australia.

Running in conjunction with D&S19 are a number of seminars and conference which are overseen by 
the Military Organising Committees within the Thai Ministry of Defence.

According to the organisers, the international seminar this year addresses the theme of the “Impact of 
the 4th Industrial Revolution on Defence and Security.” This will be held on Wednesday, 20 November 
from 13.00-15.30hrs. The seminar’s aims are to raise awareness of the importance of 4IR on the defence 
and security sector and to share experiences, expertise and best practices using 4IR in defence and 
industrial development. 

There will be technical presentations from DIEHL, Maxar, DSM Dyneema, Airbus, RV Connex along 
with presentations from companies in the Czech and Israel Pavilion.

INTERNATIONAL DEFENCE MINISTERS 
AND THAI ARMED FORCES VIPS OUT IN 

FORCE AT D&S19
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M
oraThai Defence Company is partnering with Austria’s 
Schiebel to deliver the Camcopter S-100 rotary wing 
unmanned aerial vehicle (UAV) to the Royal Thai Navy 
(RTN).

The UAV was selected by the RTN following an extensive 
competitive tender process, with the contract signed by director general Naval 
Acquisition Management Office Admiral Prachachart Sirisawat and authorised 
by the Commander in Chief of RTN headquarters in Bangkok.

The CAMCOPTER S-100 will be deployed in 2020 to the Pakphanang District, 
in the province of Nakhon Si Thammarat in Thailand and on the RTN frigate 
fleet to support land and sea-based intelligence, surveillance and reconnaissance 
(ISR) operations. This is the first time the RTN will be using vertical take-off and 
landing (VTOL) unmanned aerial systems (UAS) for maritime operations.

“With the Royal Thai Navy, we have another major maritime contract to add 
to our growing list of customers. Our Camcopter S-100 is recognised for being a 
reliable and proven UAS, especially at sea, which is why we outpaced all other 
UAS suppliers in the competitive tender process,” said Hans Georg Schiebel, 
chairman of the Schiebel Group.

MoraThai Defence Company will also be responsible for a smooth transition 
of the UAS into service and provide commercial offset.

The CAMCOPTER S-100 features a two-blade main rotor with a diameter of 
3.4m and streamlined carbon fibre monocoque pod and boom fuselage. The air 
vehicle has a maximum take-off weight (MTOW) of 440lb (200kg) and can carry 
up to 110lb (50kg) in stores along with 110lb (50kg) of fuel. 

It is also fitted with a 50hp aviation rotary engine that enables it to cruise 
at speeds of up to 55 knots (102km/h) and reach a service ceiling of 18,000 feet 
(5,500m). It offers up to six hours of operation when flying with a 75lb (34kg) 
payload, although this can be extended to 10 hours with an external fuel tank.

Schiebel announced in November 2015 that it had completed testing of a new 
heavy fuel engine (HFE) for the Camcopter S-100, which features a redesigned 
propulsion system adapted from a commercially available rotary engine, weight 
savings from the installation of an upgraded exhaust system, a new engine control 
unit, and new batteries. The new engine enables the UAV to be powered by JP-5 
fuel, which has a higher flashpoint than aviation gasoline and safer for shipboard 
operations.

SCHIEBEL S-100 FOR 
ROYAL THAI NAVY บริษัท MoraThai Defence จำากัดจากไทยเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนกับทางบริษัท 

Schiebel จากออสเตรียเพื่อจัดส่งอากาศยานไร้คนขับปีกหมุน Camcopter 
S-100 ให้กับทางกองทัพเรือไทย

อากาศยานไร้คนขับนี้ได้รับเลือกจากกองทัพเรือจากกระบวนการประกวด
ราคาที่เข้มข้นและผ่านการลงนามแล้วโดยผู้อำานวยการสำานักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหาร
เรือ พลเรือโทประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ ซึ่งได้รับมอบอำานาจจากผู้บัญชาการกองทัพเรือ ณ กอง
บัญชาการ กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร

อากาศยานไร้คนขับ CAMCOPTER S-100 นี้จะเข้าประจำาการในปีพ.ศ. 2563 ที่อำาเภอ
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเข้าร่วมกับกองเรือฟริเกตของกองทัพเรือในภารกิจหา
ข่าวกรองภาคพื้นดินและทางทะเล เฝ้าระวัง และลาดตระเวน (ISR) ซึ่งนี่เป็นครั้งแรกที่ทาง
กองทัพเรือใช้งานอากาศยานไร้คนขับขึ้นลงทางดิ่ง (VTOL) ในภารกิจทางทะเล

นาย Hans Georg Schiebel ประธานบริษัท Schiebel กล่าวว่า “เรายังมียุทธภัณฑ์ทาง
ทะเลอื่น ๆ อีกมากมายซึ่งสามารถเพิ่มเติมรายชื่อกองทัพเรือไทยลงในรายชื่อลูกค้าของเราได้
ในอนาคต โดยอากาศยาน Camcopter S-100 ของเราเป็นที่ยอมรับกันในเรื่องการทำางานที่น่า
เชื่อถือและยังผ่านการพิสูจน์ใช้งานมาแล้วโดยเฉพาะการใช้งานในทะเล ซึ่งนั่นก็คือเหตุผลว่า
เหตุใดเราจึงก้าวนำาผู้จัดหารายอื่นในกระบวนการประกวดราคาที่ผ่านมา”

ทั้งนี้ ทางบริษัท MoraThai Defence จำากัดจะเข้ามาเป็นผู้รับผิดชอบในการเปลี่ยนผ่านผู้
ให้บริการให้ราบรื่นที่สุดและยังเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการลงทุนทดแทนอีกด้วย

อากาศยาน CAMCOPTER S-100 นี้โดดเด่นด้วยเครื่องยนต์หลัก 2 ใบพัดแบบ  
Rotor ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.4 เมตร ใช้งานตัวถัง Carbon Fibre ที่ออกแบบให้ลดแรง
ต้านจากลมปะทะและเชื่อมตัวถังเข้าด้วยกันแบบ Monocoque พร้อมทั้งลำาตัวแบบมี Boom 
โดยอากาศยานนี้มีน้ำาหนักบรรทุกสูงสุดของเครื่องบินขณะบินขึ้นมากถึง 440 ปอนด์ (200 
กิโลกรัม) และสามารถทำาการบรรทุกน้ำาหนักได้ถึง 110 ปอนด์ (50 กิโลกรัม) ในช่องเก็บของ 
พร้อมด้วยเชื้อเพลิงอีก 110 ปอนด์ (50 กิโลกรัม)

CAMCOPTER S-100 นี้ใช้งานเครื่องยนต์อากาศยานโรตารี่ซึ่งมีกำาลัง 50 แรงม้าส่งผล
ให้สามารถทำาความเร็วสูงสุดได้ถึง 55 น็อต (102 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) และมีเพดานบินสูงสุด
ที่ระดับ 18,000 ฟุต (5,500 เมตร) และยังสามารถบินปฏิบัติการได้ถึง 6 ชั่วโมงหากบินด้วย
สัมภาระเพียง 75 ปอนด์ (34 กิโลกรัม) อีกทั้งยังสามารถยืดเวลาปฏิบัติการออกไปได้ถึง 10 
ชั่วโมงหากทำาการติดตั้งถังเชื้อเพลิงภายนอกเพิ่มเติม

ทางบริษัท Schiebel ได้ออกแถลงข่าวเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ว่าทางบริษัทได้
ทำาการทดสอบเครื่องยนต์ที่สามารถใช้งานน้ำามันหนักสำาหรับอากาศยาน Camcopter S-100 
ได้เป็นผลสำาเร็จ ซึ่งทำาให้อากาศยานนี้สามารถใช้งานระบบขับเคลื่อนรูปแบบใหม่ซึ่งพัฒนา
มาจากเครื่องยนต์โรตารี่ทั่วไป นอกจากนั้นยังมีน้ำาหนักเบาลงจากการติดตั้งระบบระบายไอ
เสียที่ผ่านการอัพเกรดแล้ว ทั้งยังใช้งานระบบควบคุมเครื่องยนต์รุ่นใหม่และแบตเตอรี่แบบ
ใหม่ด้วยเช่นกัน และด้วยการใช้งานเครื่องยนต์รุ่นใหม่ อากาศยานนี้จึงสามารถบรรจุเชื้อเพลิง 
JP-5 ซึ่งมีจุดวาบไฟ (Flash Point) ที่สูงกว่าน้ำามันทางการบินและปลอดภัยกว่าสำาหรับการใช้
งานบนเรือ

อ�ก�ศย�นไร้คนขับ SCHIEBEL S-100 
สำ�หรับร�ชน�วีไทย
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D
&S exhibitor Embraer announced at the Dubai Air Show (also 
taking place this week) the name and designation of its multi-
mission medium aircraft, the Embraer C-390 Millennium. In 
2009, the Brazilian Air Force (FAB) contracted Embraer to 
design, develop and manufacture the aircraft as a replacement 

for its ageing C-130 fleet. The C-390 Millennium received its Civil Certification 
from the Brazilian National Aviation Agency (ANAC) in 2018 and is now in 
full production. In August 2019, Portugal signed a contract to acquire five 
aircraft with deliveries slated for 2023. The Brazilian Air Force (FAB) received 
its first aircraft on 4 September, 2019. The delivery of the second aircraft to the 
FAB  is scheduled to happen in 4Q19.

The twin-jet tactical transport aircraft brings airlift and air mobility into 
the jet age with increased mobility, rugged design, higher flexibility, state-
of-the-art proven technology and easier, more efficient maintenance. The 
C-390 Millennium can perform a variety of missions, such as aerial refuelling, 
cargo and troop transport, cargo and paratrooper airdrop, search and rescue, 
aerial firefighting and humanitarian missions. The designation KC-390 will 
be maintained for the customers that have opted for the aerial refuelling 
capability.

“With the C-390 Millennium we will be able to deliver the right solution 
to our customers, according to their specific needs”, said Jackson Schneider, 
president and CEO of Embraer Defence & Security. “The C-390 is a highly 
capable aircraft. Its unrivalled combination of speed, payload and rapid 
reconfigurability for multi-mission operations are the cornerstones of its 
excellent productivity”.

Embraer has also announced a joint venture with Boeing to promote and 
develop new markets for the C-390 Millennium multi-mission airlift and air 
mobility aircraft, called Boeing Embraer – Defence. 

“Boeing Embraer – Defence will build on our companies’ history of 
collaboration across commercial and defence aerospace to unlock significant 
value in the state-of-the-art C-390 Millennium as it enters service and leads the 
next generation of airlift and air mobility aircraft,” said Marc Allen, Boeing’s 
president of Embraer Partnership and Group Operations.

Embraer will have 51 percent ownership of Boeing Embraer – Defence, 
with Boeing holding the remaining 49 percent.

EMBRAER ANNOUNCES 
C-390 MILLENNIUM

Embraer C-390.  บริษัท  Embraer ผู้ร่วมจัดแสดงในงาน D&S ได้ประกาศเปิดตัวเครื่องบินใช้งาน

ทั่วไปขนาดกลางรุ่นใหม่ของตนในชื่อ Embraer C-390 Millennium ที่งาน 

Dubai Airshow ซึ่งจัดขึ้นภายในสัปดาห์เดียวกันนี้ ย้อนกลับไปในปีพ.ศ.2552 

กองทัพอากาศบราซิลได้ทำาสัญญาให้ทางบริษัท Embraer ออกแบบ พัฒนา

และดำาเนินการผลิตเครื่องบินสำาหรับใช้ทดแทนในฝูงบิน C-130 ที่ใช้งานมานานแล้ว เครื่อง

บิน C-390 นั้นได้รับใบรับรองทางพลเรือนจากกรมการบินพลเรือนของบราซิลในปีพ.ศ.2561 

และตอนนี้ได้เดินหน้าเข้าสู่สายการผลิตเต็มตัว และในเดือนสิงหาคมปีพ.ศ.2562 นี้ประเทศ

โปรตุเกสได้ลงนามในสัญญาซื้อเครื่องบินนี้ โดยกำาหนดส่งมอบในปีพ.ศ.2566 ทั้งนี้ทาง

กองทัพอากาศบราซิลได้รับส่งมอบเครื่องบินลำาแรกเมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา

และยังมีกำาหนดการส่งมอบลำาที่ 2 ในไตรมาศที่ 4 ของปีเดียวกัน

เครื่องบินลำาเลียงทางยุทธวิธีขนาดกลางแบบ 2 เครื่องยนต์ไอพ่นซึ่งมีประสิทธิภาพ

ที่ยอดเยี่ยมในการขนส่งเคลื่อนย้ายทางอากาศได้นำาพาการขนส่งทางอากาศมาสู่ยุคไอพ่น 

ด้วยการเพิ่มเติมความสามารถในการเคลื่อนที่ การออกแบบที่ทนทาน ความยืดหยุ่นที่สูง

กว่า ใช้งานเทคโนโลยีรุ่นล่าสุดที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว รวมไปถึงการซ่อมบำารุงที่ง่ายขึ้นและ

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เครื่องบิน C-390 สามารถปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายรูปแบบ 

เช่น การเติมน้ำามันเชื้อเพลิงกลางอากาศ การขนส่งกำาลังพลและยุทโธปกรณ์ การกระโดดร่ม

และส่งสิ่งอุปกรณ์ทางอากาศ การค้นหาและช่วยชีวิต การดับไฟทางอากาศ และภารกิจด้าน

มนุษยธรรมอื่น ๆ โดยการออกแบบเครื่องบินรุ่น KC-390 นี้ยังสามารถเลือกใช้ความสามารถ

ในการเติมน้ำามันกลางอากาศตามความต้องการของผู้ซื้อได้อีกด้วย

นาย Jackson Schneider ประธานกรรมการบริหารและประธานของบริษัท Embraer 

กล่าวว่า “ด้วยเครื่องบิน C-390 เราจะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อได้อย่างถูก

ต้องตามแต่ความต้องการของผู้ซื้ออย่างแน่นอน” และยังกล่าวอีกว่า “C-390 นั้นเป็นเครื่อง

บินที่มีสมรรถนะสูง ความสามารถอันหาตัวจับได้ยากเมื่อรวมคุณสมบัติต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 

ทั้งในด้านอัตราเร็ว น้ำาหนักบรรทุก และความสามารถในการปรับแต่งที่หลากหลายสำาหรับ

ภารกิจที่แตกต่างออกไป ซึ่งทั้งหมดเป็นหัวใจสำาคัญของการเป็นยุทธภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม”

ทางบริษัท Embraer ยังได้ประกาศความร่วมมือกับบริษัท Boeing สำาหรับการส่งเสริม

และพัฒนาตลาดใหม่ ๆ ให้กับเครื่องบินใช้งานทั่วไปสำาหรับภารกิจส่งทางอากาศ C-390 นี้ใน

ชื่อ Boeing Embraer -Defence อีกด้วย

นาย Marc Allen ประธานด้านความร่วมมือกับบริษัท Embraer ของบริษัท Boeing ได้

กล่าวว่า “Boeing Embraer -Defence จะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับเราในการร่วมมือ

กันระหว่างความรู้ทางด้านอากาศยานทั้งในเชิงพาณิชย์และทางทหารเพื่อที่จะปลดล็อคคุณค่า

ที่สำาคัญในเครื่องบิน C-390 อันสุดล้ำาสมัยนี้ สำาหรับเข้าประจำาการและก้าวขึ้นเป็นผู้นำาในด้าน

การขนส่งทางอากาศของอากาศยานขนส่งยุคต่อไป”

 ซึ่งการร่วมมือนี้ทางบริษัท Embraer จะเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 51 และทางบริษัท 

Boeing จะเป็นฝ่ายถือหุ้นร้อยละ49 ที่เหลือในกรรมสิทธิ์ของ Boeing Embraer -Defence นี้

บริษัท Embraer ประก�ศเปิดตัวเครื่องบิน 
C-390 Millennium

เครื่องบินใช้งานทั่วไปขนาดกลาง Embraer C-390.  
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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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TACTICAL HERON JOINS 
IAI/MALAT’S UAS 

STABLE
I

AI’s MALAT has extended the Heron 
family of Unmanned Aerial Systems 
(UAS), adding a lighter weight variant 
optimised for tactical operations. The new 
tactical Heron offers the Heron capabilities 

customers have already become accustomed to, in 
terms of size, weight, robustness, and operational 
flexibility matching tactical operations.

The T-Heron can fly at a maximum speed of 65 
knots (120km/h), climb to a maximum altitude of 
24,000 feet (7,300 metres) and remain on a mission 
for 24 hours. With a maximum takeoff weight of 
1,300 pounds (600 kilograms), less than half the 
weight of the Heron I, the T-Heron can carry a 
useful weight of  400lb (180kg), supporting multiple 
sensors for reconnaissance and intelligence 
surveillance and ongoing surveillance missions. 
On each mission, T-Heron can carry few payloads, 
including radars, EO/IR, SIGINT, COMINT, along 
with broadband datalinks, operating in line-of-
sight and over a satellite terminal,  supporting 
the simultaneous download of information from 
all payloads. Maintaining a cruising altitude of 
21,000ft (6,400m)., the T-Heron can use long-range 
EO/IR payloads looking 100km (62 miles) deep 
across borders. This capability is unique to the 
T-Heron of all tactical UAS, providing valuable 
intelligence while remaining at standoff range 
from the enemy’s air defence. 

The platform features a highly efficient design 
for tactical ISR missions. The retractable forward 
landing gear clears the view for the EO/IR and 
radar sensors, while placements for COMINT/
SIGINT antennae are located on the wingtips and 
booms to minimise obstruction and maximise 
antennae separation for optimal performance. 

Wing-mounted pods carry additional electronic 
sensors or expendable payloads such as markers 
or lifeboats on search and rescue missions. 

The T-Heron uses a 70 percent downscaled 
Heron I design. With 10-meter wingspan and low 
centre of gravity placed well within the large, 
rectangular payload bay, the T-Heron provides 
a robust, flexible platform carrying internal and 
external payloads to meet different payload 
configurations supporting various missions. 
The wings are reinforced and fitted with hard-
points supporting external carriage. The new 
variant is designed and built as a certifiable UAS, 
in compliance with STANAG 4671 standard. 
Addressing all the Standard’s criteria, T-Heron 
uses a FAR33 certified Rotax 912iSC aviation 
engine, and fully redundant safety-critical systems 
including power distribution, flight control, and 
communications. The aircraft has an integral 
‘pilot window,’ using a tail-mounted panoramic 
camera and provisions for deicing ensuring flight 
safety at high altitude and in icing conditions. To 
enable sharing the airspace with civilian aircraft, 
T-Heron also carries IFF/TCAS for identification 
and collision avoidance. 

The T-Heron is designed to operate in extreme 
environmental conditions, including high altitude, 
a temperature range of -40 to +55°C, crosswinds of 
20kts (37km/h), and rain flow of 50mm per hour. 

IAI’s standard iUCS mission control systems 
are used to conduct the mission from the ground. 
The iUCS supports all mission phases, platform, 
and payloads. The modular iUCS supports 
different configurations for tactical deployment 
in armoured vehicles or shelters, maritime, and 
airborne platforms. The system is designed to 

operate with a single crew member or stack 
several iUCS to support larger crews on more 
complex missions. The T-Heron’s payloads can 
also be controlled from portable terminals, using 
the two-way remote terminal (RVT).

Built to operate from short, unpaved surfaces, 
T-Heron relies on integral brakes, power, and 
cooling, and is independent of specialised ground 
support equipment such as arresting cable, 
power and cooling carts. The system is stored 
and transported in two standard 20-foot ISO air-
deployable containers, requiring two vehicles for 
field operation. On tactical deployment, the system 
can minimise the support crew, utilising the Heron 
family ‘Long Runner’ remote operation feature, 
forward-deployed T-Heron can be controlled 
remotely from a control centre, performing all 
functions, including takeoff, landing, and taxing 
without relying on local support teams. IAI offers 
customers a full logistics package, providing 
flight line, intermediate and depot level (D level) 
maintenance and support, ensuring complete 
independence.

The T-Heron joins the successful, combat-
proven Heron Family, the leader of IAI MALAT’s 
Unmanned Aerial Systems stables. Boasting 
more than 1,700,000 operational flight hours 
in the service of 50 countries worldwide, IAI’s 
Heron Family now includes four variants. These 
variants perform missions spanning 24 hours and 
more, carry payloads of 180kg to one ton (400-
1,000kg), support Intelligence, Reconnaissance 
and Surveillance (ISR) operations in strategic, 
operational, tactical missions, as well as Homeland 
Security (HLS), Search and Rescue (SAR), Maritime 
Patrol, and Anti-Submarine (MP/AS) missions.

Thai version page 14 
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C
hina’s Aerospace Long-March International Trade Company 
(ALIT) is looking to leverage on its momentum in Southeast 
Asia following its first regional sale of Cai Hong-4 (CH-4) 
medium-altitude long endurance (MALE) unmanned aerial 
vehicles (UAVs) to the Indonesian Air Force (Tentara Nasional 

Indonesia-Angkatan Udara; TNI-AU).
The service officially unveiled its recently acquired CH-4 UAVs at the 

Halim Perdanakusuma Air Base in East Jakarta during an October parade to 
mark the 74th anniversary of the Indonesian Armed Forces. Two CH-4 UAVs 
bearing TNI-AU livery were displayed at the facility to visiting dignitaries 
and guests.

The TNI-AU has acquired the satellite communications (SATCOM)-
equipped version of the air vehicle, which has a stated operating radius of 
up to 2,000km (1,243 miles). At least one of these systems had been tested 
during a combined military exercise at in Situbondo,  East Java, successfully 
performing a live-fire test to validate its strike capabilities.

The TNI-AU is believed to have acquired a total of six CH-4 UAVs, with 
two delivered thus far. ALIT has found international success with the type, 
with at least 30 delivered to several other countries since it was introduced 
in 2014.

The CH-4 has a take-off mass of between 2,645lb to 2,866lb (1,200kg to 
1,300kg) depending on the variant and can also carry a wide range of payloads 
like the larger CH-5. The air vehicle is now in service with other military 
forces such as the Iraqi Army.

ALIT is offering command and control options, including direct line-of-
sight and satellite communications. It is also ready to supply a full suite of 
precision-guided and gravity munitions, such as the popular AR-series of 
precision guided missiles, and the Fei Teng-series of guided bombs.

Meanwhile, the CH-5 UAV with a take-off mass of 5,510lb (2,400kg) and a 
large payload capacity of 990lb (450kg) is a larger and more capable platform 
with the ability to carry a wider range of specialised mission equipment, 
electro-optical sensors and radar systems, as well as air-to-ground weapons. 
It has a maximum speed of 290km/h and can cruise at altitudes up to 16,400 
feet (5,000 metres).

RAINBOW UAV 
OVER SE ASIA

บริษัท Aerospace Long-March International Trade Company (ALIT) 

ประเทศจีนเดินหน้าต่อยอดความสำาเร็จในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

หลังจากการจัดหาอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) 

เพดานบินระดับความสูงปานกลางและปฏิบัติการต่อเนื่องได้ในระยะเวลา

นาน (MALE) รุ่น Cai Hong-4 (CH-4) ชุดแรกให้กับกองทัพอากาศอินโดนีเซีย (Tentara  

Nasional Indonesia-Angkatan Udara: TNI-AU)

อากาศยาน CH-4 ที่กองทัพอากาศอินโดนีเซียเพิ่งจัดซื้อเข้าประจำาการนั้นได้ทำาการเปิด

ตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกระหว่างงานเฉลิมฉลองครบรอบ 74 ปีของกองทัพอินโดนีเซีย 

ณ ฐานทัพอากาศ Halim Perdanakusuma เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา และในพิธีส่งมอบ

อากาศยาน CH-4 จำานวน 2 ลำาให้กับกองทัพอากาศอินโดนีเซียนั้นมีผู้เข้าชมและแขกผู้มี

เกียรติร่วมงานมากมาย

ทั้งนี้ทางกองทัพอากาศอินโดนีเซียยังได้จัดหาระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม SATCOM 

ซึ่งเหมาะสำาหรับอากาศยาน ด้วยรัศมีปฏิบัติการ 2,000 กิโลเมตร (1,243 ไมล์) โดยระบบ

บางส่วนประสบความสำาเร็จในการทดสอบระหว่างการซ้อมรบแบบผสมผสานในเมือง  

Situbondo จังหวัด East Java มาแล้ว โดยเฉพาะการทดสอบการยิงแบบ Live-fire test เพื่อ

ตรวจสมรรถนะของระบบการยิงทั้งหมด

โดยเชื่อกันว่ากองทัพอากาศอินโดนีเซียนั้นมีความต้องการอากาศยาน CH-4 ทั้งหมด

จำานวน 6 ลำา โดย 2 ลำานั้นได้เข้าประจำาการเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ บริษัท ALIT ยังประสบความ

สำาเร็จในการจำาหน่ายอากาศยานรุ่นนี้ในระดับสากล โดยมีอย่างน้อย 30 ลำาถูกส่งมอบให้

กองทัพในหลายประเทศ ตั้งแต่การเปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2557

อากาศยาน CH-4 นั้นมีน้ำาหนักบรรทุกสูงสุดของเครื่องบินขณะบินขึ้นอยู่ที่ระหว่าง 

2,645 ถึง 2,866 ปอนด์ (1,200 ถึง 1,300 กิโลกรัม) ขึ้นอยู่กับรุ่นของอากาศยานและอุปกรณ์

เสริมแบบต่าง ๆ อาทิเช่น อากาศยาน CH-5 ซึ่งมีขนาดที่ใหญ่กว่าและเข้าประจำาการอยู่ใน

กองทัพของหลายประเทศ เช่น กองทัพอิรัก เป็นต้น นอกจากนี้บริษัท ALIT ยังได้นำาเสนอ

ระบบบัญชาการและควบคุม ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งระบบรับส่งสัญญาณโดยตรงแบบ  

Line-of-Sight และระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม นอกจากนี้ ทางบริษัทยังพร้อมจัดหาชุดหัวรบ

ทั้งแบบนำาวิถีความแม่นยำาสูงและแบบทิ้งตัว อาทิเช่น ขีปนาวุธนำาวิถีความแม่นยำาสูงในกลุ่ม 

AR ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และระเบิดติดตั้งชุดนำาวิถีด้วยพิกัดดาวเทียมในกลุ่ม 

Fei Teng

ในขณะเดียวกัน อากาศยานไร้คนขับ CH-5 นั้นมีน้ำาหนักบรรทุกสูงสุดของเครื่องบิน

ขณะบินขึ้นอยู่ที่ 5,510 ปอนด์หรือ 2,400 กิโลกรัม อีกทั้งยังสามารถบรรทุกสัมภาระได้

มากกว่า 990 ปอนด์ (450 กิโลกรัม) ซึ่งใหญ่มากพอที่จะติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้หลากหลาย

ชนิดสำาหรับปฏิบัติภารกิจ เช่น ระบบควบคุมการยิงแบบ Electro - Optical ระบบตรวจจับ 

และอุปกรณ์เรดาร์ ทั้งนี้อากาศยานไร้คนขับรุ่นนี้ยังสามารถทำาการยิงอาวุธจากอากาศสู่พื้น

และสามารถบินด้วยความเร็วสูงสุดที่ 290 กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เพดานบินสูงสุดได้ถึง 16,400 

ฟุต (5,000 เมตร)

ส�ยรุ้งจ�กอ�ก�ศย�นไร้คนขับครอบคลุมเหนือ
น่�นฟ้�ทั่วทั้งภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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D
roneShield has won the contract to 
provide counter unmanned aerial 
vehicle (C-UAV) protection for the 
30th South East Asian Games to 
be held in the Philippines from 30 

November 2019 to 11 December 2019. The Games 
are expected to include 11 participating nations 
and approximately 9,000 athletes, and consist of 
530 events across 56 sports. The event is expected 
to attract a televised audience of approximately 
500 million viewers. 

DRONESHIELD TO PROTECT  
SEA GAMES IN PHILIPPINES

DroneShield deployed at the 2018 Olympics in South Korea

ทางบริษัท DroneShield ได้รับชัยชนะในการ

คัดเลือกผู้จัดหาระบบต่อต้านอากาศยาน

ไร้คนขับ (C-UAV) สำาหรับการแข่งขัน

ซีเกมส์ (Southern East Asian Game) 

ครั้งที่ 30 ซึ่งจัดขึ้นที่ฟิลิปปินส์ในวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 

11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นี้ ทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจาก 

11 ประเทศและมีนักกีฬาลงแข่งขันมากกว่า 9,000 คน 

ประกอบไปด้วย 530 การแข่งขันจาก 56 ประเภทกีฬา โดย

การแข่งขันนี้คาดว่าจะมีผู้ร่วมรับชมทางโทรทัศน์มากถึง 

500 ล้านคน

บริษัท DroneShield ได้ทำาการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ของ

บริษัทเพื่อใช้งานในการแข่งขันนี้เป็นจำานวนมาก และยิ่ง

กว่านั้นการรักษาความปลอดภัยในการแข่งขันนี้จะเปรียบ

เสมือนโอกาสในการสาธิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัท

ให้กับหน่วยงานด้านความมั่นคง หน่วยงานบังคับใช้

กฎหมาย และกองทัพทั้งภายในภูมิภาคและทั่วโลก

“เรามองว่าการแข่งขันที่มีประชาชนเข้าร่วมจำานวน

มากเช่นนี้เป็นตลาดส่วนหลักสำาหรับบริษัท Drone Shield 

ของเรา ด้วยการที่ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับเลือกเสมอมา ทั้ง

ในการแข่งขันโอลิมปิก การแข่งขันกีฬาเครือจักรภพ และ

เอเชี่ยนเกมส์ในปีที่ผ่านมา” นาย Oleg Vornik กรรมการ

ผู้จัดการบริษัท DroneShield กล่าว

ฟิลิปปินส์เลือกเลือกระบบ
ป้องกันภัยจ�กบริษัท 

DroneShield  
ในก�รแข่งขันซีเกมส์

ระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับของบริษัท DroneShield ได้รับเลือกให้ดูแลรักษา
ความปลอดภัยในการแข่งขันโอลิมปิก 2018 ที่เกาหลีใต้ 

DroneShield has sold several of its products 
for deployment at the Games. Additionally, the 
event will be utilised as a product demonstration 
opportunity to a large number of event security 
organisers, law enforcement and militaries across 
the region and globally.

DroneShield’s CEO Oleg Vornik commented: 
“Mass crowd events are a core market for 
DroneShield, with our prior deployments 
including the Olympics, the Commonwealth 
Games and ASEAN in recent  years. 
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S
outh Korean shipbuilder Daewoo Shipbuilding & Marine 
Engineering (DSME) handed over the Republic of Korea Navy’s 
(RoKN) 1,200 tonne Chang Bogo (Type 209/1200) class diesel-
electric submarine Lee Eok Gi on 31 October following extensive 
mid-life upgrade work at its Okpo shipyard. 

The Ministry of National Defense (MND) announced on 1 November that 
the boat has been upgraded with a new locally built combat management 
system, an improved target detection and tracking capability, and a towed-
array sonar. Retrofit work commenced in July 2018.

The update is part of a $155 million mid-life upgrade programme for 
three of the RoKN’s nine Chang Bogo-class submarines – acquired under the 
Korean Attack Submarine Phase I (KSS-I). Lee Eok Gi is the third and final of 
these submarines to be upgraded and returned to service under this contract, 
after sister boats Na Dae Yong and Choi Moo Sun

The MND said the successful local production of the integrated combat 
system on the Chang Bogo boats is a testament to the maturity of South 
Korea’s defence technology capabilities and significantly enhances the 
operational capability of the country’s military.

DSME has also built a modified version of the Chang Bogo-class for the 
Indonesian Navy (Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut; TNI-AL). 
Displacing up to 1,400 tonnes, the first two Nagapasa-class boats were built in 
South Korea and entered TNI-AL service in August 2017 and April 2018. The 
third one was assembled locally by PT PAL in Surabaya and was launched in 
April 2019.

DSME also signed a contract with the Indonesian government for three 
additional Nagapasa-class boats during the same month, although the 
delivery schedule has not yet been confirmed.

The company earlier showcased a new diesel-electric attack submarine 
concept called the DSME 2000, which is targeted at Southeast Asian and 
South American operators.

The concept has a proposed submerged displacement of 2,180 tonnes and 
will incorporate extensive indigenous content from Korean manufacturers. 
Preliminary design work was completed in January, but the design can 
nevertheless be customised to meet specific customer requirements.

DSME’S INDIGINOUS 
SUBMARINE 
UPGRADES Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) บริษัทต่อเรือของ

ประเทศเกาหลีใต้ได้ทำาการส่งมอบเรือดำาน้ำาชั้น Chang Bogo ระวางขับน้ำา 

1,200 ตัน ซึ่งขับเคลื่อนด้วยพลังงานดีเซลไฟฟ้าที่ชื่อว่า Lee Eok Gi ให้กับ

ทางกองทัพเรือเกาหลีใต้ (RoKN) ในวันที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมา หลังจากการ

อัพเกรดระหว่างการใช้งานอย่างกว้างขวางในอู่ต่อเรือ Okpo

ทางกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ได้ประกาศเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ว่าเรือนั้นได้รับการ

อัพเกรดด้วยระบบอำานวยการรบแบบใหม่ที่ผลิตขึ้นเอง การเพิ่มความสามารถในการตรวจจับ

และติดตามเป้าหมาย และเครื่องโซนาร์แบบลากจูง ซึ่งการติดตั้งเพิ่มเติมนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือน

กรกฎาคม พ.ศ. 2561

การพัฒนาน้ีเป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมการอัพเกรดระหว่างการใช้งานของเรือดำาน้ำา

ชั้น Chang Bogo จำานวน 3 ลำาจาก 9 ลำาของกองทัพเรือเกาหลีใต้ซึ่งมีมูลค่า 155 ล้านดอลล่า

ร์สหรัฐฯ ตามแผนการปรับปรุงระหว่างการใช้งานสำาหรับเรือดำาน้ำาโจมตีของเกาหลีใต้ระยะที่ 

1 (KSS-I) Lee Eok Gi เป็นเรือลำาที่ 3 และลำาสุดท้ายที่จะอัพเกรดและกลับไปประจำาการตาม

สัญญานี้หลังจากการอัพเกรดเรือ Na Dae Yong และ Choi Moo Sun

กระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ยังได้กล่าวอีกว่า ความสำาเร็จของการผลิตระบบการต่อสู้แบบ

บูรณาการบนเรือ Chang Bogo ด้วยตัวเองจะเป็นเครื่องพิสูจน์ความสามารถด้านเทคโนโลยี

การป้องกันประเทศและเพิ่มขีดจำากัดการปฏิบัติการทางทหารของเกาหลีใต้ได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ทางบริษัท DSME ยังอยู่ระหว่างการต่อเรือชั้น Chang bogo รุ่นปรับแต่ง

สำาหรับกองทัพเรืออินโดนีเซีย (Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut; TNI-AL) 

โดยมีระวางขับน้ำา 1,400 ตัน ทั้งนี้เรือชั้น Nagapasa จำานวน 2 ลำาที่ได้รับการต่อขึ้นในเกาหลีใต้

ได้เข้าประจำาการในกองทัพเรืออินโดนีเซียเมื่อเดือนสิงหาคมปีพ.ศ.2560 และเดือนเมษายน

ปีพ.ศ.2561 เรียบร้อยแล้ว โดยลำาที่ 3 ได้รับการต่อจนแล้วเสร็จในเดือนเมษายนปีพ.ศ.2562 

โดยอู่ต่อเรือ PT PAL บนเกาะสุราบายา

ทางบริษัท DSME ยังได้ลงนามในสัญญากับรัฐบาลอินโดนีเซียสำาหรับการจัดหาเรือดำาน้ำา

ชั้น Nagapasa เพิ่มเติมอีก 3 ลำาในช่วงเดือนเดียวกันนี้โดยที่ยังไม่มีการยืนยันเวลาการส่งมอบ

อย่างเป็นทางการ

ก่อนหน้านี้ทางบริษัทได้เปิดตัวแนวคิดเรือดำาน้ำาโจมตีขับเคลื่อนด้วยดีเซลไฟฟ้ารุ่น 

DSME 2000 โดยเล็งกลุ่มเป้าหมายไปที่กลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ

อเมริกาใต้โดยเฉพาะ

แนวคิดนี้เป็นเรือดำาน้ำาที่มีระวางขับน้ำา 2,180 ตันและมีระบบปฏิบัติการภายในมากมาย

ที่มาจากผู้ผลิตในเกาหลีใต้ การออกแบบล่วงหน้านี้เสร็จสมบูรณ์ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา แต่

อย่างไรก็ตามการออกแบบนี้ยังสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการเฉพาะแบบของผู้ซื้อได้

อีกด้วย

ก�รอัพเกรดเรือดำ�น้ำ�ของ DSME
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M
BDA is showcasing the wide 
array of missiles that it has for 
every conceivable theatre on 
land, air, sea and undersea on 
Stand 9. While some missiles 

are interoperable, several others are role and 
theatre specific with distinguished capabilities. 
MBDA’s range of air-to-air and air-to-surface 
missile systems equip the latest generation of 
aircraft in service with many of the world’s air 
forces. These systems include both short-range 
and beyond visual range fire-and-forget weapons 
designed to ensure the aircraft’s safety as it strives 
to secure and protect the airspace. 

MBDA’s Meteor is a beyond visual range air-
to-air missile (BVRAAM) that is in service with 
the Swedish Air Force’s JAS 39 Gripens, as well as 
with the Royal Thai Air Force, and the Brimstone 
precision attack weapon. MBDA is closely 
associated with the Exocet anti-ship missile, 
and will be showing the Exocet MM40 Block 3 
new generation long-range system. However, 

MBDA’S MISSILES 
TACKLE ALL 

THREATS

MBDA’s ground-based VL MICA Battery.
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ทางบริษัท MBDA ได้จัดแสดงขีปนาวุธในรูป
แบบที่หลากหลายสำาหรับการรับมือกับภัย
คุกคามทุกมิติ ทั้งทางบก บนอากาศ เหนือ
น่านน้ำา และใต้ทะเล (บูธเลขที่ 9) ในขณะที่

ขีปนาวุธบางชนิดสามารถใช้งานได้กับเครื่องยิงในหลาย
รูปแบบ ขีปนาวุธบางชนิดก็ถูกกำาหนดให้มีความหลาก
หลายในบทบาทในสนามรบ ด้วยความสามารถที่โดดเด่น
ของตัวเอง ยุทโธปกรณ์ของบริษัท MBDA นั้นมีมากมาย
หลายประเภทโดยเฉพาะระบบขีปนาวุธแบบอากาศสู่
อากาศและอากาศสู่ภาคพื้นซึ่งได้ถูกติดตั้งบนอากาศยาน
รุ่นใหม่ๆ ของกองทัพอากาศในหลายประเทศทั่วโลก 
ระบบเหล่านี้มีทั้งอาวุธระยะใกล้และขีปนาวุธพิสัยไกลกว่า
ระยะสายตาที่ยิงไปแล้วสามารถปฏิบัติภารกิจอื่นต่อได้
เลย ซึ่งมันถูกออกแบบมาเพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัย
ของอากาศยานได้เท่า ๆ กับความมุ่งมั่นในจุดมุ่งหมายที่จะ
ปกป้องน่านฟ้าของประเทศ

ขีปนาวุธรุ่น Meteor ของบริษัท MBDA นั้นเป็น
ขีปนาวุธแบบอากาศสู่อากาศพิสัยไกลกว่าระยะสายตา 
(BVRAAM) ที่ติดตั้งบนเครื่องบินขับไล่ JAS 39  
Gripens ของกองทัพอากาศสวีเดนเช่นเดียวกับในกองทัพ
อากาศไทยและขีปนาวุธนำาวิถี Brimstone MBDA นั้น
เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับขีปนาวุธต่อต้านเรือผิวน้ำา Exocet 
ทั้งนี้ทางบริษัทยังได้จัดแสดงขีปนาวุธพิสัยไกลรุ่นใหม่  
Exocet MM40 Block 3 อีกด้วย อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียง 1 
ในขีปนาวุธต่อต้านเรือผิวน้ำาที่สามารถติดตั้งได้ทั้งบนเรือ 
เครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ที่ทาง บริษัท MBDA ได้ขาย
ให้กับกองทัพเรือที่ทันสมัย ซึ่งยังมี Exocet SM39 ซึ่งเป็น
ขีปนาวุธยิงจากอากาศที่ติดตั้งบนเครื่องบินขับไล่ Rafale 
นอกจากนี้บริษัทยังจัดแสดงขีปนาวุธต่อต้านแบบเรียด
ผิวน้ำา Marte ER ที่ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ทและมีพิสัย
การโจมตีไกลถึง 120 กิโลเมตร (75 ไมล์) อีกด้วย

การป้องกันภัยคุกคามที่ซับซ้อนในปัจจุบันนั้น
ต้องการเครือข่ายการตรวจการณ์และระบบควบคุมที่
ดีเช่นเดียวกับลำาดับชั้นโครงสร้างของอาวุธป้องกันภัย
ทางอากาศในทุกระยะทั้ง ใกล้ กลางและไกล โดยบริษัท 
MBDA ขึ้นแท่นเป็นผู้นำาทางด้านอุตสาหกรรมเนื่องจาก
มีความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์ ‘ร่ม’ ของการป้องกัน
ภัยที่มีประสิทธิภาพทั้งสำาหรับฐานทัพภาคพื้น ห้วงอากาศ 
และเหนือท้องทะเล โดยทางบริษัทเตรียมการจัดแสดง
ยุทโธปกรณ์อีก 2 ประเภทที่แตกต่างกันซึ่งก็คือระบบ
ยิงขีปนาวุธแนวดิ่ง MICA (VL MICA) ซึ่งเป็นระบบ
ป้องกันภัยทางอากาศระยะใกล้และควบคุมโดยระบบ 
Thrust Vector และสามารถใช้งานได้ในทุกสภาพอากาศ 
รวมถึงใช้งานในกองร้อยปืนใหญ่ที่ตั้งอยู่บนพื้นดิน จุดยิง
ขีปนาวุธในทะเล รวมถึงระบบการยิงในระยะใกล้ พร้อม
ด้วยระบบควบคุม Mistral Simbad Remote Control 
(RC) ซึ่งสามารถใช้ในเรือเพื่อเป็นระบบยิงขีปนาวุธขนาด
เบาแบบฐานปล่อยคู่สำาหรับป้องกันตัวเองได้เช่นกัน

ขีปน�วุธของ MBDA  
พุ่งชนทุกภัยคุกค�ม

this is only one of a number of ship, fixed and 
rotary wing aircraft launched anti-ship missiles 
that MBDA supplies to the modern navy that 
include the Exocet SM39. This is an air launched 
version currently carried by the Rafale fighter. 
Also on show is the Marte ER, a ship-launched 
sea-skimming anti-ship missile with turbojet 
propulsion and a range of 120km (75 miles).

Defence against this complex threat calls for 
networked surveillance and control systems as 
well as a layered architecture of short, medium 
and long range anti-air missiles. MBDA’s expertise 
in creating effective ground based and naval 
air defensive ‘umbrellas’ has positioned it as an 
industry leader. It will display two variants of its 
Vertical Launch MICA (VL MICA) which is a short-
range air defence system, an all weather missile 
with thrust vector control, the ground-based VL 
MICA battery and the Naval Vertical Launch point 
and close area system, plus the Mistral Simbad 
Remote Control (RC) naval lightweight twin 
launcher for ship self-defence. 
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T
he Thai Armed Forces stand at D&S19 demonstrated a range 
of equipment, both traditional and in some cases, surprising, 
that have been recently developed in cooperation with partners 
including the Defence Technology Institute, the Army Research 
and Development Office, input from academia and of course 

from national and international industry.
Asian Military Review Show Daily presents a small selection of what was 

on show, both during the opening ceremony demonstrations and in the 
exhibition halls.

ห้
องจัดแสดงของกองทัพไทย ในงาน D&S19 ได้จัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ ทั้งใน
อดีตและปัจจุบันได้อย่างตื่นตาตื่นใจ ซึ่งได้รับการร่้วมพัฒนาโดยหุ้นส่วนเช่น 
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และหน่วงงานวิจัยและพัฒนาในกองทัพ รวม
ถึงสถาบันการศึกษา และอุตสาหกรรม ทั้งภายในและต่างประเทศ 

Asian Military Review Show Daily ขอนำาเสนอส่วนย่อย ที่ได้จัดแสดงทั้งหมดทั้งใน
ส่วนพิธีเปิด และนิทรรศการ 

THAI ARMED FORCES TEAM WITH 
HOST OF PARTNERS OVER NEW 

TECHNOLOGY / EQUIPMENT 
DEVELOPMENT

Aircraft training ammunition produced locally by the 
Armament Directorate, Royal Thai Air Force 

Royal Thai Army’s 155 mm 
Autonomous Truck Mounted 
Gun System

Royal Thai Navy 
Stealth Anti-Submarine 
Moored Mine 

The Thai Defence Technology Institute 
has developed a prototype BTR-3CS 
also known as Armoured Command Post 
Carrier ACPC-01

Royal Thai Army’s 120 mm Autonomous Truck Mounted 
Mortar system can provide swift support fires

กองทัพไทย และหุ้นส่วนท�งก�รพัฒ�เทคโนโลยีใหม่ 
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5.56 mm assault rifle developed 
by the Army Research and 
Development Office and the King 
Mongkut’s University of Technology

D-Iron unmanned combat ground 
vehicle integrated by the Thai 
Defence Technology Institute with 
Australian and Estonian partners

Thailand’s Black Widow 8x8 amphibious infantry vehicle 
demonstrates its mobility at the D&S 2019 Opening Demo.
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Continued from page 6 

MALAT ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์การอุตสาหกรรมการบินอิสราเอล (IAI) ได้

เริ่มการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Systems : UAS) ใน

ตระกูล Heron โดยเน้นการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับให้มีน้ำาหนักที่เบาลง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับปฏิบัติการทางยุทธวิธี โดย Heron ทางยุทธวิธีรุ่น

ใหม่นั้นมอบขีดความสามารถที่สูงมากขึ้น โดยคงไว้ซึ่งความคุ้นเคยของลูกค้าทั้งในเรื่องของขนาด 

น้ำาหนัก ความแข็งแรงทนทาน และความยืดหยุ่นในการใช้งานที่สามารถปรับตามรูปแบบการปฏิบัติ

การเชิงยุทธวิธีได้อย่างหลากหลาย

T-Heron นี้สามารถทำาการบินได้ด้วยความเร็วสูงสุดถึง 65 น็อต (120 กิโลเมตร/ชั่วโมง) มีระดับ

เพดานบินสูงถึง 24,000 ฟุต (7,300 เมตร) และสามารถปฏิบัติการได้ต่อเนื่องยาวนานถึง 24 ชั่วโมง 

และด้วยน้ำาหนักสูงสุดซึ่งเครื่องสามารถบินขึ้นได้ (Maximum takeoff weight) ของอากาศยานไร้

คนขับรุ่นนี้อยู่ที่ 1,300 ปอนด์ (600 กิโลกรัม) ซึ่งน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของน้ำาหนักทั้งหมดที่อากาศยาน

ไร้คนขับรุ่น Heron I มี ส่งผลให้ T-Heron สามารถติดตั้งอุปกรณ์สนับสนุน อย่างเช่น เรดาร์ กล้อง

ตรวจการณ์ระบบ EO/IR อุปกรณ์ตรวจจับข่าวกรองทางสัญญาณ (SIGINT) อุปกรณ์ตรวจจับข่าว

กรองทางการสื่อสาร (COMINT) พร้อมด้วยอุปกรณ์ส่งผ่านข้อมูลความเร็วสูงซึ่งสามารถทำาการ

ส่งข้อมูลทั้งแบบโดยตรงระหว่างเคร่ืองรับ-ส่งสัญญาณหรือแบบผ่านดาวเทียมเพื่อสนับสนุนการ

ส่งข้อมูลแบบทันทีจากอุปกรณ์สนับสนุนทั้งหมด นอกจากนั้น T-Heron ยังสามารถใช้งานกล้อง

ตรวจการณ์ระยะไกลระบบ EO/IR ซึ่งสามารถมองข้ามพรมแดนได้ในระยะไกลถึง 100 กิโลเมตร 

(62 ไมล์) เมื่อทำาการบินที่ระดับความสูง 21,000 ฟุต (6,400 เมตร) ด้วยขีดความสามารถดังกล่าวส่ง

ผลให้ T-Heron เหนือกว่าอากาศยานไร้คนขับทางยุทธวิธีอื่น ๆ โดยเฉพาะการปฏิบัติการสืบหาข่าว

กรองในขณะที่สามารถรักษาระยะให้พ้นจากระบบรักษาความปลอดภัยทางอากาศของข้าศึกได้

จุดเด่นของอากาศยานไร้คนขับรุ่นนี้ก็คือได้รับการออกแบบเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงเป็น

พิเศษสำาหรับปฏิบัติการหาข่าวกรอง ตรวจการณ์ และลาดตระเวน โดยชุดฐานล้อ (Landing Gear) 

ที่สามารถพับเก็บได้ช่วยเปิดมุมมองให้กับกล้องตรวจการณ์ระบบ EO/IR และอุปกรณ์ตรวจ

จับด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Radar sensor) ในขณะที่การวางตำาแหน่งของเสาสัญญาณสำาหรับ

อุปกรณ์ตรวจจับข่าวกรองทางสัญญาณ (SIGINT) และอุปกรณ์ตรวจจับข่าวกรองทางการสื่อสาร  

(COMINT) ที่บริเวณปลายปีกและส่วนท้ายลำาช่วยลดสิ่งกีดขวางและเพิ่มประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

ด้วยวิธีการกระจายตำาแหน่งของเสาอากาศ นอกจากนั้นในส่วนของปีกยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์

ตรวจจับหรืออุปกรณ์เสริมอื่น อย่างเช่น เรือชูชีพสำาหรับภารกิจค้นหาและช่วยเหลือได้อีกด้วย

เมื่อเทียบกับ Heron I แล้ว T-Heron มีขนาดที่เล็กกว่าถึงร้อยละ 70 โดยเมื่อวัดจากปลายปีก

อากาศยานนี้จะมีความกว้างเพียงแค่ 10 เมตรเท่านั้น แต่ก็มีจุดศูนย์ถ่วงอยู่ในระดับต่ำาและวางอยู่ใน

ตำาแหน่งที่เหมาะสมซึ่งอยู่ภายในช่องขนาดใหญ่สำาหรับติดตั้งยุทโธปกรณ์ นอกจากนั้น T-Heron 

ยังมีความแข็งแรงทนทาน มีความยืดหยุ่นในการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ทั้งยัง

สามารถใช้งานร่วมกับยุทโธปกรณ์ได้หลากหลายประเภทเพื่อสนับสนุนภารกิจที่แตกต่างกันไป อีก

ทั้งส่วนของปีกทั้ง 2 ข้างผ่านการกระบวนการเพิ่มความแข็งแรงซึ่งมาพร้อมกับจุดติดตั้งอุปกรณ์ใต้

ปีก (Hard point) สำาหรับติดตั้งอุปกรณ์ภายนอกเพิ่มเติมได้อีก อากาศยานไร้คนขับรุ่นใหม่นี้ได้รับ

การออกแบบและสร้างขึ้นโดยผ่านการรับรองตามมาตรฐาน STANAG 4671 นอกจากนั้น T-Heron 

ยังให้ความสำาคัญกับหลักเกณฑ์ตามมาตรฐาน ด้วยการใช้เครื่องยนต์อากาศยานที่ผ่านการรับรอง

แบบ Rotax 912 iSC รุ่น FAR 33 พร้อมทั้งติดตั้งระบบเพื่อความปลอดภัยที่มีความสำาคัญอย่าง

เหลือเฟือ นับตั้งแต่ระบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้า ระบบควบคุมการบิน และระบบการสื่อสาร นอกจาก

นั้นยังนำาเอา ‘pilot window’ ซึ่งเป็นกล้องมุมมองกว้างที่ติดตั้งเอาไว้ยังส่วนท้ายเครื่องสำาหรับใช้

ตรวจสอบความปลอดภัยระหว่างทำาการบิน ณ เพดานบินที่มีความสูงหรือในสภาวะที่หนาวเย็นจน

อากาศยานอาจกลายเป็นน้ำาแข็ง อีกทั้งเพื่อให้สามารถบินในน่านฟ้าของอากาศยานพลเรือนได้อย่าง

ปลอดภัย T-Heron ยังได้ติดตั้งระบบพิสูจน์ฝ่าย (IFF) และระบบเตือนภัยและป้องกันการชนกัน

ของอากาศยาน (TCAS) สำาหรับระบุตัวตนของอากาศยานและหลีกเลี่ยงเหตุปะทะกันเอาไว้อีกด้วย

นอกจากนี้ T-Heron ยังได้รับการออกแบบให้สามารถปฏิบัติการได้ในสภาพแวดล้อมที่เป็น

อันตราย เช่น ในระดับเพดานบินที่อาจมีความสูงมากจนเกินไป ในอุณหภูมิร้อนจัดหรือเย็นจัดใน

ช่วง -40 to +55 °C ในสภาวะที่มีลมแรงถึง 20 kts (37km/h) หรือในพายุฝนที่มีปริมาณน้ำาฝน 50 

มิลลิเมตรต่อชั่วโมง

และด้วยระบบควบคุมภารกิจ iUCS แบบมาตรฐานของบริษัท IAI ซึ่งใช้ดำาเนินการภารกิจร่วม

กับหน่วยงานภาคพื้นดินนั้นสามารถนำามาประยุกต์ใช้ได้ในการสนับสนุนภารกิจทุกขั้นตอน รวมไป

ถึงการใช้งานยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ และด้วยการที่ iUCS นั้นได้รับการออกแบบให้แยกออกเป็นชิ้นส่วน

ได้ทำาให้สามารถสนับสนุนรูปแบบการใช้งานทางยุทธวิธีที่แตกต่างกันได้ อย่างเช่น การใช้งานบน

ยานเกราะ ในที่กำาบัง บนเรือเดินทะเล หรือบนอากาศยาน นอกจากนั้นระบบยังได้รับการออกแบบ

ให้ปฏิบัติงานได้โดยใช้กำาลังพลเพียง 1 นายหรือในภารกิจที่มีความซับซ้อนมากขึ้น iUCS ก็สามารถ

สนับสนุนกำาลังพลจำานวนมากด้วยการทำางานร่วมกันหลายชุดได้เช่นกัน ทั้งนี้ยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ 

ที่ติดตั้งบน T-Heron นั้นสามารถควบคุมได้ทั้งจากสถานีภาคพื้นดินแบบเคลื่อนที่ได้และสถานี

ควบคุมระยะไกลด้วยวิดีโอ (RVT) ได้อีกด้วย

T-Heron นั้นถูกสร้างขึ้นให้สามารถบินขึ้นได้แม้มีระยะออกตัวที่สั้นและไม่จำาเป็นต้องลาด

ปูพื้นด้วยวัสดุใด ๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากระบบห้ามล้อ อุปกรณ์ขับเคลื่อน และระบบทำาความเย็นที่ติด

ตั้งอยู่กับตัวเครื่องนั้นสามารถพึ่งพาได้เป็นอย่างดี ทำาให้ไม่จำาเป็นต้องใช้งานอุปกรณ์สนับสนุน

ภาคพื้นดินอื่น ๆ อย่างเช่น ระบบยึดเหนี่ยวอากาศยาน (Arresting cable) สายไฟ หรืออุปกรณ์

ทำาความเย็นภายนอกแต่อย่างใด ระบบบินขึ้นและลงจอดดังกล่าวนั้นจะถูกบรรจุและขนส่งโดยใช้ตู้

คอนเทนเนอร์แบบขนส่งทางอากาศขนาด 20 ฟุตตามมาตรฐานสากลจำานวน 2 ตู้และสามารถใช้ยาน

ยนต์จำานวน 2 คันในการเคลื่อนย้ายระหว่างการปฏิบัติการภาคสนาม สำาหรับการใช้งานทางยุทธวิธี

นั้นยังสามารถใช้งานระบบควบคุมทางไกล ‘Long Runner’ อุปกรณ์สนับสนุนในตระกูล Heron ที่

สามารถควบคุมการทำางานของ T-Heron ได้จากระยะไกลในทุกรูปแบบการทำางาน ทั้งการบินขึ้น 

การลงจอด และการเคลื่อนที่บนพื้นดินโดยไม่ต้องอาศัยกำาลังพลสนับสนุนแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัท 

IAI ยังได้นำาเสนอชุดอุปกรณ์ส่งกำาลังบำารุงเต็มรูปแบบให้กับผู้ซื้อด้วยเช่นกัน โดยชุดอุปกรณ์ดัง

กล่าวประกอบด้วย ลานสำาหรับจอดและซ่อมบำารุง (Flight Line) ระบบบำารุงรักษาและสนับสนุน

งานซ่อมบำารุงระดับกลางและระดับโรงงาน (D level) ซึ่งทำาให้ผู้ซื้อมั่นใจได้ว่าจะสามารถใช้งาน  

T-Heron ได้อย่างอิสระ

อากาศยานไร้คนขับ T-Heron นั้นได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในความสำาเร็จและผ่านการใช้งานจริง

ในสนามรบแล้วในฐานะผู้นำาของอากาศยานไร้คนขับรุ่นอื่น ๆ ซึ่งผลิตโดยส่วนงาน MALAT บริษัท 

IAI ทั้งนี้อากาศยานไร้คนขับในตระกูล Heron ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 4 รุ่น ได้ผ่านการใช้งานมากกว่า 

1,700,000 ชั่วโมงปฏิบัติการและประจำาการในกองทัพของ 50  ประเทศทั่วโลก โดยทุกรุ่นสามารถ

ปฏิบัติงานได้ยาวนานมากกว่า 24 ชั่วโมง มีขีดความสามารถในการบรรทุกยุทโธปกรณ์อยู่ที่ 400 – 

2,000 ปอนด์ (180 กิโลกรัมถึง 1 ตัน) สามารถใช้ปฏิบัติการ ISR ในภารกิจเชิงยุทธศาสตร์และยุทธวิธี

ต่าง ๆ ได้ เช่นเดียวกันกับภารกิจรักษาความมั่นคงในมาตุภูมิ (Homeland Security : HLS) ภารกิจ

ค้นหาและช่วยเหลือ (Search and Rescue : SAR) รวมถึงภารกิจลาดตระเวนทางทะเลและต่อต้าน

เรือดำาน้ำาด้วยเช่นกัน

อ�ก�ศย�นไร้คนขับท�งยุทธวิธี HERON 
ส่วนหนึ่งของคว�มสำ�เร็จภ�ยใต้ชื่อ MALAT และ IAI
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C
hinese defence prime China North Industries Corporation 
(NORINCO) is showcasing its newly expanded range of 
designs derived from its 8x8 armoured vehicle platform, which 
features a modular hull that enables the operator to tailor the 
vehicle to meet specific operational requirements.

The vehicle is built around an all-welded hull that provides all-round 
protection to the crew from small arms and light explosive threats, although 
passive appliqué armour can be fitted to enhance survivability against higher 
calibre armour piercing ammunition.

In its standard 12.5 tonne armoured personnel carrier (APC) configuration 
called the VN1 Wheeled Armoured Vehicle, the vehicle is capable of 
amphibiously transporting an equipped infantry section of 10 personnel at 
road speeds of up to 65 miles per hour (105km/h) with a maximum operating 
range of 500 miles (800km) on land. The vehicle can offer an additional six 
tonnes for fuel, payload, and weapons. 

The company offers a range of armament options, but it typically includes 
a roof-mounted remote weapon station (RWS) such as the UW48 system 
which can be armed with a 7.62mm or 12.7mm heavy machine gun. 

Other possible variants include the ST Wheeled Tank Destroyer, which 
sacrifices its troop ability but offers significant firepower with a 105mm gun 
that can fire armour-piercing fin-stabilised discarding sabot (APFSDS), high-
explosive anti-tank (HEAT), high-explosive (HE) fortified-position assaulting, 
and anti-personnel anti-material (APAM) rounds.

NORINCO has also introduced the SM4A 120mm Self-Propelled Mortar 
platform, which features a raised rear compartment that can open to reveal a 
120mm mortar for indirect support fires.

Other new variants include the VS27 Wheeled Recovery Vehicle with a 
telescopic boom crane, as well as a wheeled reconnaissance and command 
vehicle and an armoured vehicle-launched bridge (AVLB).

The Royal Thai Army has acquired 34 VN1 APCs at a cost of $79.1 million 
in June 2017, which replaced the services ageing M113 and Textron LAV-150 
APCs procured several decades ago.

NORINCO EXPANDS 
8X8 VEHICLE FAMILY

บริษัท Chinese defence prime China North Industries Corporation 

(NORINCO) ได้ทำาการจัดแสดงยานเกราะรุ่นใหม่ซึ่งได้รับการออกแบบต่อย

อดมาจากยานเกราะแบบ 8x8 ซึ่งได้เพิ่มเติมความสามารถในการผลิตตัวถัง

แบบประกอบช้ินส่วนซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งอุปกรณ์ภายต่างๆ 

ให้เป็นไปตามความต้องการของการปฏิบัติงานได้

ยานเกราะน้ีผลิตขึ้นด้วยวิธีการเชื่อมตัวถังทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถป้องกันผู้

โดยสารทั้งหมดจากกระสุนปืนเล็กและระเบิดขนาดเบาได้อย่างรอบด้าน และยังสามารถติด

ตั้งเกราะป้องกันแบบ Passive Appliqué ซึ่งช่วยยกระดับในการรอดชีวิตจากกระสุนเจาะ

เกราะระดับสูงได้ด้วยเช่นกัน 

ในรุ่นมาตรฐานยานเกราะลำาเลียงพล (APC) น้ำาหนัก 12.5 ตันนี้มีชื่อว่ายานเกราะล้อยาง 

VN1 ซึ่งยานเกราะนี้มีความสามารถในการขนส่งแบบสะเทินน้ำาสะเทินบก ทั้งยังสามารถ

ลำาเลียงกำาลังพลได้ถึง 10 นายด้วยความเร็วสูงถึง 65 ไมล์ต่อชั่วโมง (105 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) 

พร้อมทั้งระยะปฏิบัติการที่มีระยะไกลถึง 500 ไมล์ ( 800 กิโลเมตร) บนพื้นดิน นอกจาก

นั้นยานเกราะนี้ยังสามารถบรรทุกน้ำาหนักเพิ่มเติมได้อีกถึง 6 ตันสำาหรับบรรทุกเชื้อเพลิง 

สัมภาระ และยุทโธปกรณ์อื่น ๆ

ทั้งนี้ บริษัทยังนำาเสนอตัวเลือกยุทโธปกรณ์มากมาย แต่โดยพื้นฐานยานเกราะนี้จะติด

ตั้งสถานีอาวุธควบคุมการยิงระยะไกล (RWS) อยู่บนหลังคา อย่างเช่น ระบบควบคุมการยิง 

UW48 ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกับปืนกลหนักขนาด 7.62 มม.หรือ 12.7 มม.

และยังมียานเกราะรุ่นอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงยานเกราะพิฆาตรถถังล้อยาง ซึ่งแม้ว่าจะลด

สมรรถนะของกองทหารแต่ทดแทนด้วยอานุภาพการยิงที่ยอดเยี่ยม ด้วยการใช้งานปืนใหญ่

ขนาด 105 มม. ซึ่งสามารถใช้งานกระสุนเจาะเกราะแบบ APFSDS และกระสุนระเบิดต่อต้าน

รถถัง HEAT รวมไปถึงกระสุนระเบิด (HE) สำาหรับโจมตีกำาลังพลในที่กำาบังและกระสุนต่อ

ต้านบุคคลและอมภัณฑ์ (APAM) อีกด้วย

ทางบริษัท NORINCO ยังได้แนะนำายานเกราะติดตั้งค.หนักขนาด 120 มม. SM4A ซึ่ง

สามารถเปิดห้องโดยสารด้านหลังและใช้งานปืนใหญ่ขนาด 120 มม. สำาหรับการยิงสนับสนุน

ทางอ้อม

ทั้งนี้ยังมี ยานเกราะรุ่นใหม่อื่น ๆ อีก อย่างเช่น รถเกราะกู้ซ่อม VS27 ซึ่งมาพร้อมกับ

เครนแบบ telescopic boom ซึ่งสามารถยืดหดโครงสร้างของแขนยกได้ เช่นเดียวกันกับยาน

เกราะลาดตระเวนและบัญชาการล้อยาง รวมทั้งรถเกราะวางสะพาน (AVLB) อีกด้วย

โดยทางกองทัพบกไทยได้บรรลุข้อตกลงในการจัดซื้อรถหุ้มเกราะลำาเลียงพลแบบ 8x8 

(APCs) VN1 จำานวน 34 คันในงบประมาณ 79.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แล้วเมื่อเดือนมิถุนายน 

พ.ศ. 2560 ซึ่งทางกองทัพต้องการนำาไปทดแทนรถสายพานลำาเลียงพลหุ้มเกราะ M113 และ 

Textron LAV-150 ซึ่งใช้งานมานานหลาย 10 ปีแล้ว

บริษัท NORINCO เพิ่มเติมส�ยก�รผลิต
ในกลุ่มย�นเกร�ะ 8x8 รุ่นใหม่จำ�นวนม�ก
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BRAHMOS 
AEROSPACE 

MAKES PLANS FOR 
NEXT GENERATION 

WEAPON

Could you tell us more about BrahMos Aerospace 
today and how far it has come since the initial 
inter-governmental agreement between India and 
Russia was signed two decades ago?

BrahMos Aerospace is a Joint Venture (JV) between 
the governments of India and Russia. The company 
was set up on 12 February 1998 as part of an Inter-
Government Agreement (IGA) signed between 
both the governments including India’s Defence 
Research and Development Organisation (DRDO) 
and Russia’s JSC MIC NPO Mashinostroyeniya 
(NPOM). The company was established with 
capital of $250 million with India owning 50.5 
percent of equity and Russia the remaining 49.5 
percent. It was decided that both governments 
would hold an equity share distributed in such 
a manner to benefit both the partners. To be 
precise, the very basis of BrahMos JV is not based 
on the ‘Transfer of Technology’, but joint design, 
development, production and integration of the  
BRAHMOS supersonic cruise missile. It is the 
untiring efforts and competent leadership of the 
entire team of BrahMos, including the consortium 
of more than 200 Indian industries and multiple 
Russian industries, R&D labs and academic 
institutions of both countries, which have made 
significant contributions in design, development, 
manufacturing, integration, and product support 
of the missile system. More than 20,000 specialists, 
engineers and technicians are currently associated 
with BrahMos as a great strength and force 
multiplier, and we are coming out with newer 
versions (of the weapon) every three to four 
years. BRAHMOS is now integrated on almost 
all platforms – ships, aircraft, and on mobile land 
platforms, after conducting numerous successful 
flight tests from all these platforms. BrahMos 
Aerospace also prides itself in possessing a full-
fledged design centre, an industrial consortium for 
producing different sub-systems, and world-class 
integration and check-out facilities with stringent 
quality control.

Can you highlight some of the company’s latest 
successes in the domestic market?

The BrahMos JV has set the brightest example 
for the domestic defence industry to build strong 
partnerships and work jointly towards realising 
the larger goal of producing sophisticated and 
highly advanced military systems. It has become 
a national model for the country to become self-
reliant in defence technology. The 156 nautical mile 
(290km)  range BRAHMOS, initially conceived and 
developed as an anti-ship cruise missile (ASCM) 
system, has evolved over the years and added 
many more variants – from sea-to-land, sea-to-sea, 

Interview with Dr Sudhir Kumar Mishra, DS & 
Director General (BrahMos), DRDO, Ministry of 

Defence & CEO & MD BrahMos Aerospace

land-to-land, land-to-sea, sub-sea-to-land, sub-sea 
to sea and air-to-land configurations. The missile 
can be fired either from static, mobile platforms 
(land and sea) or fighter aircraft, in solo or salvo 
mode. 

The Indian Army is the only land force in 
the world to have a supersonic weapon with 
surgical strike potentiality. The mobile land-based 
configuration of BRAHMOS has achieved several 
advancements over the years in the form of Block I, 
Block II and Block III variants. The naval version of 
the missile has been modified and flight-tested in 
different configurations, proving its mettle in each 
scenario successfully. The missile system has been 
inducted in Indian Navy warships. The missile 
was also successfully flight tested from the Indian 
Air Force›s (IAF) frontline fighter aircraft, the Su-
30MKI, against sea-based and land-based targets. 
With the successful air launch of the BrahMos 
missile, India has completed the supersonic cruise 
missile triad and created history. BRAHMOS has 
also achieved historic milestones in the ‘Make 
In India’ programme by successfully launching 
the BRAHMOS missile with major sub-systems 
such as indigenous seeker, critical indigenous 
components, fuel management system and other 
non-metallic airframe components; proving 
the competency of the missile life extension 
technologies developed for the first time in India 
by test-firing with advanced features.

How do you think the company is positioned to 
compete for potential requirements elsewhere in 
the region or beyond?

The BRAHMOS supersonic cruise missile system, 
as a high technology product, has the potential 
of becoming India’s major weapon export in 
the coming decades. Several countries across 
continents have expressed their interest in buying it 
for their armed forces. The export of such a weapon 
is the prerogative of the Indian Government. From 
our end, we have enough production capabilities 
to meet requirements of foreign customers as well 
as Indian customers.

Can you share what are some of the plans to 
expand the company’s product portfolio?

As a market leader in supersonic cruise missiles 
family, to retain that lead position we have set 
out our goals. BRAHMOS was created to provide 
better strike capability to our armed forces from 
land, sea and air. Now we are aiming to design 
and develop newer and more advanced ground-
breaking BRAHMOS systems which will provide 
much stronger capabilities in future. For instance, 
the integration with Sukhoi-30MKI has provided 

the capability to strike at the adversary located 
thousands of kilometres away. We are developing 
yet another superior variant of BRAHMOS LACM 
which would have a ‘near vertical dive’ and 
‘surround attack’ capability. The new BRAHMOS 
Block-IV, as it would be called, will have the power 
to strike an enemy position from top, at an angle 
of 90-degrees, thus rendering immense flexibility. 
Also, designing a smaller, smarter BRAHMOS is 
our next priority. This new missile, BRAHMOS-
NG will be developed to equip  a greater number of 
modern platforms. The next would be BRAHMOS-
II(K) –  a hypersonic BRAHMOS flying at a top 
speed of Mach 5-7, where K stands for Kalam. As I 
mentioned, we are now aiming for better accuracy 
and longer range.

How will the company position itself for the 
coming era of hypersonic weapons?

The BRAHMOS hypersonic missile system 
promises to revolutionise future warfare 
significantly. We will not be pure hypersonic 
because we are improving the performance 
of the existing engine. Basically, its material 
has to withstand high temperature. So, we are 
creating and coating new materials which we feel 
could allow the missile to withstand such high 
temperatures. For higher speed, we should be 
able to reach it by using the existing engine. But 
for pure hypersonics, where Scramjet Engine is 
deployed, we must reach this aim between five to 
seven years. However, improvements in the engine 
performance can happen in about three to four 
years. Indian institutions including the DRDO, 
IITs and Indian Institute of Science are working 
on technologies which will help it achieve these 
goals; the Russian institutes are also doing similar 
work. The intent is to come out with a missile that 
will be able to deliver next-generation warfare.

Any further comment/insights from BrahMos 
Aerospace.

The universal BRAHMOS with its “multi-role, 
multi-platform, multi-mission” attributes has 
emerged as the foremost weapon system for 
modern network-centric warfare operations. 
Today, with numerous launches from various 
platforms, each achieving technological prowess 
with continuous upgrades, BRAHMOS is a system 
par excellence. It is undertaking continuous 
performance improvements, upgrades and 
complete life-cycle support programmes for users. 
BrahMos Aerospace with its future projects on the 
drawing board promises to play a transformational 
role in redefining the future of modern warfare.



BRAHMOS AEROSPACE 
เตรียมแผนเปิดตัวอ�วุธแห่งอน�คต

อยากให้กล่าวถึงพัฒนาการของบริษัท BrahMos Aerospace นับตั้งแต่มีการลงนามระหว่างรัฐบาลอินเดียและ
รัสเซีย เมื่อ 20 ปีก่อนครับ
บริษัท BrahMos Aerospace เป็นการร่วมทุน (Joint Venture: JV) ระหว่างรัฐบาลอินเดียและรัสเซีย โดย
บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 ภายใต้ข้อตกลงระหว่างรัฐบาลทั้งสอง (Intergovernmen-
tal Agreement: IGA) โดยมีองค์การวิจัยและพัฒนาทางกลาโหมอินเดีย (Defence Research and Develop-
ment Organization: DRDO) และ NPO Mashinostroyenia (NPOM) ของรัสเซียลงนามร่วมกัน บริษัท
ของเราเปิดตัวพร้อมด้วยเงินทุนมูลค่ามากถึง 250 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ โดยอินเดียถือครองกรรมสิทธิ์ 50.5 
เปอร์เซ็นต์ และรัสเซียถือครองกรรมสิทธิ์ส่วนที่เหลืออีก 49.5 เปอร์เซ็นต์ โดยทั้งสองรัฐบาลตัดสินใจร่วม
กันถือครองกรรมสิทธิ์อย่างเท่าเทียมกันเพื่อสิทธิประโยชน์ที่เท่าเทียมกัน พูดให้ชัดเจนคือแนวคิดพื้นฐาน
เรื่องการร่วมทุนของบริษัท BrahMos นั้นมิได้เป็นเพียงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังเป็นการร่วม
กันออกแบบ พัฒนา ผลิต และประยุกต์ใช้ขีปนาวุธร่อนนำาวิถีความเร็วเหนือเสียง (BRAHMOS supersonic 
cruise missile) บริษัทของเราดำาเนินงานภายใต้ความพยายามอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและภาวะผู้นำาที่โดด
เด่นของทีมงานทุกคน รวมถึงหุ้นส่วนภาคอุตสาหกรรมในอินเดียซึ่งมีมากกว่า 200 แห่ง บริษัทสัญชาติรัสเซีย
อีกจำานวนมาก ห้องปฏิบัติการสำาหรับงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงสถาบันอุดมศึกษาของทั้งสองประเทศที่
ร่วมกันออกแบบ พัฒนา ผลิต ประยุกต์ใช้ และจัดทำาระบบสนับสนุนให้กับขีปนาวุธดังกล่าว โดยในปัจจุบัน
ทางบริษัท BrahMos ร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญ วิศวกร และเจ้าหน้าที่เทคนิคมากกว่า 20,000 คน บุคคลเหล่านี้
เปี่ยมไปด้วยศักยภาพและเปรียบดังอาวุธซึ่งนำาไปสู่ชัยชนะในสงคราม อันส่งผลให้บริษัทยังสามารถคิดค้น
อาวุธรุ่นใหม่ ๆ ออกมาได้ตลอดทุก 3 - 4 ปี นอกจากนั้นทางเรายังประสบผลสำาเร็จในทดสอบยิงขีปนาวุธ 
BRAHMOS ร่วมกับยุทโธปกรณ์ของทุกเหล่าทัพ เป็นผลให้ขีปนาวุธดังกล่าวสามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งบน
เรือรบ อากาศยาน รวมถึงยานเกราะอีกด้วย ทางบริษัท BrahMos Aerospace มีความภูมิใจอย่างมากที่สามารถ
ก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางการออกแบบอย่างครบวงจร การเป็นหุ้นส่วนในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งสามารถ
ผลิตยุทธปัจจัยได้หลากหลายชนิด การยกระดับความร่วมมือในระดับโลก และการเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพ
ของยุทธปัจจัยต่าง ๆ ภายใต้มาตรฐานที่เข้มงวด

อยากให้ช่วยยกตัวอย่างความสำาเร็จล่าสุดของบริษัทบนเส้นทางการตลาดภายในประเทศให้เราฟังสักหน่อย
ครับ
บริษัทร่วมทุน BrahMos นั้นได้กลายมาเป็นต้นแบบของอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศด้วยการสร้างความ
เป็นหุ้นส่วนที่เข้มแข็งและทำางานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีใหญ่กว่าซึ่งก็คือการผลิตยุทธปัจจัยโดยใช้
เทคโนโลยีชั้นสูงและมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นเรายังเป็นต้นแบบให้ประเทศอื่น ๆ หันมาพึ่งพา
ตนเองในด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศอีกด้วย โดยขีปนาวุธ BRAHMOS นั้น มีพิสัยการยิงไกลถึง 156 ไมล์
ทะเล (หรือ 290 กิโลเมตร) ขีปนาวุธนี้ได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นอาวุธปล่อยนำา
วิถีสำาหรับต่อต้านเรือผิวน้ำา (Anti-ship Cruise Missile: ASCM) และต่อยอดไปสู่การผลิตขีปนาวุธร่อนนำา
วิถีอีกหลายประเภท ตั้งแต่อาวุธปล่อยนำาวิถีจากทะเลสู่พื้น ทะเลสู่ทะเล พื้นสู่พื้น พื้นสู่ทะเล ใต้ทะเลสู่พื้น ใต้
ทะเลสู่ผิวน้ำา และอากาศสู่พื้น อีกทั้งขีปนาวุธดังกล่าวสามารถสั่งการได้ทั้งจากสถานีควบคุมแบบตั้งอยู่กับที่
หรือแบบเคลื่อนที่ได้ (ทั้งบนพื้นดินและในทะเล) หรือแม้กระทั่งการสั่งการจากเครื่องบินขับไล่ โดยสามารถ
กำาหนดรูปแบบการยิงได้ทั้งแบบยิงครั้งละหน่วย (Solo mode) หรือแบบยิงพร้อมกันทั้งกองร้อย (Salvo mode) 

ในปัจจุบันกองทัพอินเดียเป็นกองกำาลังภาคพื้นดินรายเดียวในโลกที่ครอบครองขีปนาวุธร่อนนำาวิถี
ความเร็วเหนือเสียงที่มีศักยภาพในการโจมตีด้วยความแม่นยำาสูง โดยช่วงหลายปีที่ผ่านมาทางเราได้พัฒนา
สถานีปล่อยขีปนาวุธร่อนนำาวิถีภาคพื้นดินซึ่งสามารถเคลื่อนที่ได้ออกมาหลายรุ่น อาทิ บล็อก 1 (Block I) 
บล็อก 2 (Block lI) และบล็อก 3 (Block Ill) รวมทั้งการปล่อยขีปนาวุธจากเรือรบซึ่งทางเราได้ทำาการดัดแปลง
และทดสอบยิงในภูมิประเทศที่แตกต่างกันเพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพของขีปนาวุธดังกล่าว โดยการทดสอบที่
ผ่านมาล้วนประสบความสำาเร็จด้วยดี ส่งผลให้ขีปนาวุธดังกล่าวถูกนำาไปประจำาการในเรือรบสัญชาติอินเดีย
เป็นที่เรียบร้อยแล้วนอกจากนั้นในการทดสอบยิงขีปนาวุธดังกล่าวโดยเครื่องบินขับไล่รุ่น Su-30 MKI 
ของกองทัพอากาศอินเดีย (Indian Air Force: IAF) ก็ประสบความสำาเร็จในการโจมตีเป้าหมายที่อยู่ทางภาค
พื้นดินและบนท้องทะเลอย่างแม่นยำา ด้วยความสำาเร็จของการปล่อยขีปนาวุธร่อนนำาวิถี BRAHMOS จาก
อากาศยาน ส่งผลให้อินเดีย สามารถครอบครองขีปนาวุธที่สามารถประจำาการได้ทั้งสามเหล่าทัพซึ่งเป็นการ

สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของประเทศขึ้นมา นอกจากนั้นทางเรายังประสบความสำาเร็จอย่างยิ่งในการ
พัฒนาระบบย่อยสำาคัญต่าง ๆ เช่น การผลิตระบบค้นหาเป้าหมายและชิ้นส่วนสำาคัญภายในประเทศ การคิดค้น
ระบบการจัดการเชื้อเพลิง และการผลิตโครงสร้างของขีปนาวุธจากแร่อโลหะซึ่งผ่านการพิสูจน์แล้วว่าสามารถ
ยืดอายุการใช้งานขีปนาวุธได้ โดยเทคโนโลยีดังกล่าวได้รับการพัฒนาเป็นครั้งแรกในอินเดียและผ่านการ
ทดสอบยิงในลักษณะต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนสอดคล้องกับนโยบาย ‹Make in India› ของ
รัฐบาลอินเดีย 

คุณมองว่าบริษัทวางตัวเองอย่างไรเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในภูมิภาคนี้และประเทศอื่นทั่วโลก
อย่างไรครับ
ขีปนาวุธร่อนนำาวิถีความเร็วเหนือเสียง BRAHMOS นั้นถือว่าเป็นเทคโนโลยีระดับสูงที่มีแนวโน้มจะกลายมา
เป็นยุทโธปกรณ์ส่งออกสำาคัญของประเทศอินเดียในทศวรรษหน้า ซึ่งมีหลายประเทศทั้งในและนอกภูมิภาค
ได้แสดงความสนใจอยากจัดซื้อขีปนาวุธนี้จากเราเพื่อนำาไปประจำาการในกองทัพของตน อย่างไรก็ตามการส่ง
ออกขีปนาวุธดังกล่าวนั้นเป็นเอกสิทธิ์สำาหรับรัฐบาลอินเดียเท่านั้น ซึ่งเรามองว่าบริษัทมีศักยภาพในการผลิต
ที่เพียงพอที่จะตอบโจทย์ความต้องการจากผู้ซื้อในต่างประเทศเช่นเดียวกันกับผู้ซื้อภายในประเทศ

คุณพอจะพูดถึงแผนการขยายกลุ่มอาวุธยุทโธปกรณ์ของบริษัทได้หรือไม่ครับ
เพื่อรักษาตำาแหน่งผู้นำาในตลาดขีปนาวุธร่อนนำาวิถีความเร็วเสียงไว้นั้น BRAHMOS จึงถูกออกแบบให้มี
ความสามารถในการจู่โจมที่มากยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของกองกำาลังทั้งภาคพื้นดิน ทางทะเล และ
ทางอากาศ โดยในตอนนี้ทางเราอยู่ระหว่างการออกแบบระบบของ BRAHMOS ให้ทันสมัยและมีระบบการ
ตกกระทบพื้นดินที่มีความล้ำายุคมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มความสามารถของขีปนาวุธในอนาคต ยกตัวอย่างเช่น การ
ประยุกต์ใช้ขีปนาวุธกับเครื่องบินขับไล่ Sukhoi-30 MKI ที่มีความสามารถในการจู่โจมศัตรูซึ่งอยู่ห่างออก
ไปมากกว่าหนึ่งพันกิโลเมตร นอกจากนั้น ทางบริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาขีปนาวุธที่เหนือกว่า BRAHMOS 
LACM ซึ่งสามารถโจมตีแนวดิ่งในระยะใกล้ (near vertical dive) และสามารถโจมตีศัตรูได้รอบด้าน (sur-
round attack) สถานีปล่อยขีปนาวุธร่อนนำาวิถีภาคพื้นดินรุ่นใหม่ BRAHMOS Block-IV ซึ่งมีความสามารถ
เปิดฉากโจมตีศัตรูจากด้านบน โดยมีองศาการยิงในมุม 90 องศาได้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นศักยภาพของยุทโธปกรณ์
ในแง่ของความยืดหยุ่นได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้การออกแบบขีปนาวุธให้มีขนาดที่เล็กลงแต่มีความฉลาดมากยิ่งขึ้น
จะกลายมาเป็นจุดเด่นของ BRAHMOS ในรุ่นต่อ ๆ ไป โดยขีปนาวุธรุ่นใหม่ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาที่มีชื่อ
ว่า BRAHMOS-NG นั้นจะมีความสามารถในการใช้งานร่วมกับยุทโธปกรณ์สมัยใหม่ได้อย่างหลากหลาย
มากยิ่งขึ้น และหลังจากนี้อาจเป็นยุคของขีปนาวุธร่อนนำาวิถีความเร็วเหนือเสียงรุ่นใหม่ BRAHMOS-II (K) 
ขีปนาวุธที่เร็วกว่าเสียงถึง 5 เท่า (Hypersonic) โดยอาจมีความเร็วสูงสุด 5 - 7 มัค (หรือ 3,836 – 5,370 ไมล์ต่อ
ชั่วโมง) โดยตัว K นั้นย่อมาจาก Kalam (A. P. J. Abdul Kalam ประธานาธิบดีคนที่ 11 ของประเทศอินเดีย ผู้
ที่ได้รับยกย่องให้เป็น “บิดาแห่งจรวดและขีปนาวุธของอินเดีย”) อย่างไรก็ตามเราจะยังคงมุ่งพัฒนาขีปนาวุธ
ให้มีความแม่นยำามากยิ่งขึ้นและมีพิสัยการยิงที่ไกลมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

บริษัทกำาหนดจุดยืนของตัวเองไว้อย่างไรครับ ในเมื่อยุคของอาวุธความเร็วเหนือเสียง (Hypersonic) กำาลังใกล้
เข้ามา
ขีปนาวุธ BRAHMOS แบบ hypersonic นั้นจะเข้ามาปฏิวัติยุทธวิธีการรบในอนาคตอย่างแน่นอน แต่ทาง
บริษัทจะไม่พัฒนาแค่อาวุธความเร็วเหนือเสียงแบบ hypersonic เพียงอย่างเดียว แต่จะพลิกโฉมอุปกรณ์ขับ
เคลื่อนที่มีอยู่แล้วให้มีสมรรถนะสูงยิ่งขึ้น โดยพื้นฐานแล้วขีปนาวุธแบบนี้จะต้องใช้วัสดุที่สามารถทนต่อ
อุณหภูมิที่สูงมาก ดังนั้นเราจึงคิดค้นวัสดุแบบใหม่รวมถึงคิดหารูปแบบการเคลือบผิววัสดุเพื่อให้มั่นใจได้
ว่าขีปนาวุธนี้สามารถทนต่ออุณหภูมิที่สูงมากได้อย่างแน่นอน ในส่วนของการเพิ่มความเร็วนั้น เราตั้งใจจะ
พัฒนาความเร็วด้วยอุปกรณ์ขับเคลื่อนเดิมที่เรามีอยู่แล้ว แต่สำาหรับขีปนาวุธแบบ hypersonic นั้น เราจะนำา
เอาเครื่องยนต์สแคร็มเจ็ท (Scramjet Engine) มาประยุกต์ใช้เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ภายใน 5 - 7 ปี 
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ขับเคลื่อนนั้นมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นภายใน 3 - 4 ปีข้างหน้า
นี้ โดยมีองค์การวิจัยและพัฒนาทางกลาโหมอินเดีย มหาวิทยาลัย Indian Institute of Technology (IIT) และ
สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งอินเดีย (Indian Institute of Science) ที่กำาลังร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งจะช่วยให้ 
BRAHMOS ไปถึงเป้าหมายที่กล่าวไปข้างต้น เช่นเดียวกันกับทางรัสเซียเองก็กำาลังทำาสิ่งเดียวกันนี้อยู่ โดยมี
เจตจำานงเดียวกันคือการผลิตขีปนาวุธที่อาจพลิกโฉมหน้าของยุทธวิธีการรบในยุคสมัยต่อไป

สุดท้ายนี้ ขอให้บริษัท BrahMos Aerospace กล่าวอะไรสักหน่อยครับ
ขีปนาวุธ “เอนกประสงค์” BRAHMOS ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้ใน “หลายบทบาท” “หลายยุทโธปกรณ์” 
และ “หลายภารกิจ” นั้นกำาลังมีความสำาคัญมากยิ่งขึ้นสำาหรับการสงครามสมัยใหม่ซึ่งใช้เครือข่ายเป็น
ศูนย์กลาง (Modern network-centric warfare) ในวันนี้ขีปนาวุธหลากหลายรุ่นซึ่งล้วนแต่ประสบความ
สำาเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีและผ่านการอัพเกรดอย่างต่อเนื่องนั้น ขีปนาวุธ BRAHMOS เป็นยุทธภัณฑ์ที่มี
ความเป็นเลิศในด้านพัฒนาประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง การอัพเกรด รวมถึงการมอบโปรแกรมจัดการวัฏจักร
ผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบให้กับผู้ซื้ออีกด้วย ทั้งนี้ BrahMos Aerospace และโครงการต่าง ๆ ในอนาคตของเรา
จะเข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงและกำาหนดนิยามใหม่ให้กับการทำาสงครามในอนาคตได้อย่างแน่นอน

 บทสัมภาษณ์ Dr. Sudhir Kumar Mishra ผู้อำานวยการใหญ่บริษัท  
BrahMos, องค์การวิจัยและพัฒนาทางกลาโหมอินเดีย (Defence Research 
and Development Organization: DRDO) กระทรวงกลาโหมอินเดีย และ
กรรมการผู้จัดการบริษัท บราห์มอส แอโรสเปซ (BrahMos Aerospace)
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A Trainable Decoy Launcher system designed to protect surface 
platforms from missile and torpedo threats has been revealed 
by SEA in partnership with Chess Dynamics and MASS, its 
fellow Cohort subsidiaries. It will be available in 2020.

The system is capable of a wide range of movement, 
rapidly delivering complex patterns of mixed decoys around platforms. 
It offers a sophisticated threat processing engine, which can recommend 
and enact responses to a wide range of threats much more quickly than 
traditional systems, minimising the need to manoeuvre the ship, improving 
its effectiveness. The gyro stabilised launcher has a wide range of movement, 
so that the system can offer countermeasure coverage to both sea skimming 
and ballistic trajectory threats.

With the speed of missiles increasing and the window in which the surface 
platform can respond becoming very small, surface platforms require the 
ability to rapidly and accurately place decoy payloads to maximise their 
effectiveness.  

Steve Hill, managing director of SEA, said: “The system offers a highly 
flexible, reliable and low through-life cost solution with tiered integration 
options. We look forward to bringing the technology to the industry in 
Thailand and the South East Asia region.”

Through Chess Dynamics, SEA has incorporated in-service technology, 
proven through over 15 years of operational service in harsh naval 
environments where high reliability and low maintenance requirements are 
key.

MASS provides the ability to store and manage electronic warfare (EW) 
and intelligence data from all sources in a single data management capability. 
This data can then be used, along with MASS’ modelling and simulation 
capabilities, to create countermeasures for known threats. New data can also 
be readily ingested into the data management capability.

The system is available in a range of flexible configurations, it has support 
for 130mm and other decoy types, including: chaff, flares, active rounds, 
expendable torpedo countermeasures, rocket/mortar, and mortar launched 
sub munitions, programmable rounds.

SEA UNVEILS 
TRAINABLE DECOY 

LAUNCHER

ทางบริษัท SEA ได้เปิดตัวระบบยิงเป้าลวง (Trainable Decoy Launcher system) 

ซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อป้องกันอุปกรณ์ภาคพื้นจากภัยจากขีปนาวุธและ

ตอร์ปิโดภายใต้ความร่วมมือกับบริษัท Chess Dynamics และบริษัท MASS 

ซึ่งทั้ง 2 แห่งเป็นบริษัทในเครือบริษัท Cohort โดยระบบนี้สามารถใช้งานจริง

ได้ในปีพ.ศ. 2563

ระบบนี้มีความสามารถในการเคลื่อนไหวที่คล่องตัวและมีความสามารถในการยิงเป้าลวง

หลายประเภทผสมผสานกันด้วยรูปแบบที่ซับซ้อนและรวดเร็ว ทั้งยังมีระบบประมวลผลภัย

คุกคามที่ผ่านการปรับปรุงประสิทธิภาพเป็นอย่างดีและทันสมัยที่สุด โดยระบบนี้สามารถให้

คำาแนะนำาหรือดำาเนินการตอบโต้ภัยคุกคามทั้งหลายได้อย่างรวดเร็วกว่าระบบแบบดั้งเดิมจึง

ช่วยลดความจำาเป็นในการเดินเรือหลบหลีก และด้วยการใช้อุปกรณ์ปล่อยเป้าลวงแบบ Gyro 

Stabilised ซึ่งเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระส่งผลให้ระบบสามารถทำาการโต้ตอบอย่างครอบคลุมทั้ง

ภัยที่เคลื่อนที่มาบนผิวน้ำาหรือภัยจากขีปนาวุธวิถีโค้งได้เป็นอย่างดี

ด้วยความเร็วของขีปนาวุธที่เพิ่มขึ้นทำาให้ช่องว่างซึ่งระบบยิงเป้าลวงสามารถรับมือได้

นั้นน้อยลงไปทุกที ดังนั้นระบบนี้จึงต้องการความสามารถในการยิงเป้าลวงจำานวนมาก ๆ ให้

รวดเร็วและแม่นยำาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันให้ถึงขีดสุด

นาย Steve Hill กรรมการผู้จัดการบริษัท SEA กล่าวว่า “ระบบนี้จะมอบความยืดหยุ่นให้

กับผู้ใช้งานเป็นอย่างมาก มีความน่าเชื่อถือที่สูง และสามารถตอบโจทย์เรื่องราคาด้วยต้นทุน

ตลอดอายุการใช้งานที่มีราคาถูก พร้อมทั้งมีตัวเลือกในการบูรณาการกับยุทโธปกรณ์อื่นๆ 

ได้ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เรามีเป้าหมายในการนำาพาเทคโนโลยีนี้เข้ามายังภาคอุตสาหกรรมของ

ประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

ด้วยความร่วมมือกับบริษัท Chess Dynamics ทางบริษัท SEA ได้รวบรวมเอาเทคโนโลยี

ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันและผ่านการพิสูจน์มาแล้วยาวนานมากกว่า 15 ปีผ่านปฏิบัติจำานวนมาก

ภายใต้สภาพแวดล้อมทางทะเลที่เกรี้ยวกราดที่ซึ่งความน่าเชื่อถือที่สูงและความต้องการใน

การบำารุงรักษาที่ต่ำาเป็นความต้องการที่สำาคัญที่สุด และนำามาใช้งานในระบบนี้

นอกจากนั้น บริษัท MASS ยังได้จัดเตรียมความสามารถในการเก็บและจัดการสงคราม

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Warfare : EW) และข้อมูลข่าวกรองจากทุกแหล่งข่าวโดยใช้

อุปกรณ์สำาหรับจัดการข้อมูลทั้งหมดเพียงชิ้นเดียว ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะสามารถนำาไปใช้ได้

โดยผ่านความสามารถในการสร้างแบบจำาลองและการสร้างภาพเสมือนจริงเพื่อจำาลอง

สถานการณ์ของบริษัท MASS เพื่อออกแบบวิธีการรับมือกับภัยคุกคามที่มีอยู่ อีกทั้งข้อมูล

ใหม่ยังสามารถค่อย ๆ ซึมซับเข้าไปในระบบการจัดการข้อมูลดังกล่าว

ระบบดังกล่าวนี้พร้อมสำาหรับนำาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างยืดหยุ่นภายใต้การกำาหนดค่าตาม

ที่ผู้ใช้งานต้องการ โดยระบบนี้สามารถใช้งานร่วมกับเป้าลวงขนาด 130 มม. และรวมถึงเป้า

ลวงแบบอื่น ๆ อย่างเช่น เป้าโลหะ พลุไฟ กระสุนแบบ Active ระบบต่อต้านตอร์ปิโด กระสุน

กำาหนดด้วยโปรแกรม และแบบอื่น ๆ อีกมากมาย

บริษัท SEA เปิดตัวระบบยิงเป้�ลวงรุ่นใหม่
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อู่ต่อเรือ PT Lundin ของอินโดนีเซีย ซึ่งรู้จักดีในชื่อ North Sea Boats กำาลังหาโอกาส
ในการเพิ่มยอดขายในภูมิภาคหลังจากความสำาเร็จในการจัดจำาหน่ายยุทธภัณฑ์ให้
กับกองทัพเรือบังคลาเทศ โดยบริษัทนี้บรรลุข้อตกลงในสัญญาเมื่อเดือนกันยายนที่
ผ่านมาในการจัดหาและสนับสนุนการต่อเรือตรวจการณ์ความเร็วสูงจำานวน 18 ลำา

ซึ่งเป็นรุ่นที่พัฒนามาจากเรือต่อสู้ X12 นั่นเอง
ในทางกลับกันเรือต่อสู้ X-12 นั้นก็มีพื้นฐานการออกแบบมากจากเรือตรวจการณ์เร็ว 

CB90 ของกองทัพเรือสวีเดน โดยเรือนี้มีความกว้าง 3.5 เมตร ความยาว 11.7 เมตร ลอยเหนือ
น้ำาที่ระดับ 0.84 เมตร และบรรทุกน้ำาหนักได้เต็มที่ถึง 10.2 ตัน

เรือซึ่งผลิตโดยใช้งานวัสดุผสมทั้งลำาเรือนี้ได้รับการออกแบบสำาหรับการตรวจการณ์
และการสกัดกั้นข้าศึกในเขตร้อน ห้องโดยสารได้รับการออกแบบให้คุ้มครองลูกเรือได้ 3 นาย 
และในส่วนพักอาศัยสามารถรองรับลูกเรือพร้อมอาวุธครบมือได้มากถึง 8 นาย และยังติด
ตั้งระบบนำาทางแบบบูรณาการอย่างเต็มรูปแบบ อุปกรณ์เรดาร์ และชุดอุปกรณ์ติดต่อสื่อสาร 
รวมถึงห้องน้ำาด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้บนเรือได้ติดตั้งปืนขนาด 12.7 มม.ซึ่งกำาหนดที่ตั้งอย่างมีกลยุทธ์บริเวณด้านบนของ
ห้องควบคุมเรือ และยังมีปืนอีก 2 กระบอกอยู่บริเวณดาดฟ้าด้านหลังอีกด้วย ทั้งนี้ห้องเก็บ
เครื่องยนต์และดาดฟ้าด้านข้างลำาเรือช่วยเพิ่มความปลอดภัยและง่ายต่อการเคลื่อนที่บนลำา
เรือ โดยเฉพาะระหว่างการปฏิบัติการบนเรือ ทั้งนี้คานท้ายเรือยังสามารถปกป้องระบบขับ
เคลื่อนและยังสามารถใช้ในการส่งกำาลังพลลงปฏิบัติการใต้น้ำาหรือการช่วยเหลือบุคคลขึ้นจาก
น้ำาได้เช่นกัน

เรือลำานี้ขับเคลื่อนด้วยระบบแบบ Waterjet ซึ่งส่งกำาลังโดยเครื่องยนต์ Volvo Penta 
จำานวน 2 ตัวที่สามารถให้พลังงานได้ถึง 320 กิโลวัตต์ที่ความเร็ว 3,500 รอบต่อนาที ทำาความ
เร็วสูงสุดได้ถึง 35 น็อต และยังติดตั้งถังบรรจุน้ำามันขนาด 765 ลิตรจำานวน 2 ถังเอาไว้อีกด้วย 
นอกจากนั้นเรือลำานี้ยังสามารถปฏิบัติการได้ทั้งแบบไกลฝั่งหรือแบบน้ำาตื้น และถ้าหากจำาเป็น
ยังสามารถขึ้นจอดบนชายหาดได้อีกด้วย 

ทั้งนี้ส่วนหนึ่งของสัญญากำาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเอาไว้ ดังนั้นเรือ
จำานวน 2 ลำาจะได้รับการต่อที่เมือง Banyuwangi ที่อินโดนีเซีย และที่เหลืออีก 16 ลำาจะดำาเนิน
การต่อที่อู่ต่อเรือของของกองทัพเรือบังคลาเทศและงานด้านวิศวกรรมทั้งหมดจะได้รับการ
สนับสนุนจากวิศวกรของอู่ต่อเรือ PT Lundin อีกด้วย

นอกจากเรือต่อสู้ X-12 แล้ว ทางบริษัทยังได้ทำาการออกแบบและผลิตเรือเดินทะเลที่ใช้
งานวัสดุผสมที่ล้ำาสมัยและเรือพาณิชย์ด้วยเช่นกัน ซึ่งรวมถึงเรือเร็วโจมตี (FAC) Trimaran 
ขนาด 63 เมตรสุดล้ำาสมด้วยเช่นกัน

อินโดนีเซียสร้�งขุมกำ�ลังท�งทะเล
ด้วยเรือตรวจก�รณ์คว�มเร็วสูง

I
ndonesian shipyard PT Lundin, also 
known as North Sea Boats, is looking to 
expand its regional sales following its latest 
commercial success with the Bangladesh 
Navy. The company had in September 

completed a contract to supply and assist with the 
construction of 18 high-speed patrol boats derived 

INDONESIA POWERS AHEAD 
HIGH SPEED PATROL BOATS

patrol and interception roles in tropical areas. It 
is configured with an enclosed cabin to seat three 
crew members and accommodate up to eight fully 
equipped troops, and is outfitted with a fully 
integrated navigation, radar and communication 
package, and a toilet.

There is an elevated 12.7mm gun mount 
strategically positioned on the top of the 
wheelhouse, with two additional gun mounts 
on the aft deck. The engine hatches and wide 
side decks enhance safety and ease of movement 
around the craft, especially during boarding 
operations. The aft transom platform protects the 
propulsion system and can also be used for diving 
operations or recovering persons from the water.

The craft is propelled by waterjets powered 
by two Volvo Penta engines producing 320kW at 
3,500rpm, and can attain a top speed of 35 knots. 
The vessels are equipped with two 765-litre fuel 
tanks. It can operate in offshore and shallow 
waters, and if necessary, make beach landings.

As part of the contract’s technology transfer 
clause, two of the vessels were built in Banyuwangi, 
Indonesia, while the remaining 16 vessels were 
constructed at the Bangladesh Navy-owned 
Dockyard and Engineering Works with support 
from PT Lundin’s engineers.

Besides the X12 Combat Craft, the company 
has also designed and manufactured a range of 
high-tech composite naval and commercial crafts, 
including the 63m trimaran Fast Attack Craft 
(FAC), which has been acquired by the Indonesian 
Navy.

from its X12 Combat Craft design.
The X12 in turn is based on the design of the 

Royal Swedish Navy’s Combat Boat 90 (CB90) 
fast patrol craft. It has an overall beam of 3.5m, 
has a length of 11.7m, draws 0.84m of water, and 
displaces 10.2 tonnes when fully loaded.

The fully composite craft is designed for 
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I
t seems as though every company involved 
in defence aviation is now developing 
their own unmanned systems. Here are 
a selection that the Asian Military Review 
team noted around the show.

ดูเหมือนว่า ทุกบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอากาศยา 

ป้องกันทางอากาศ ได้พัฒนาระบบไร้คน

บังคับ ซึ่งนี่เป็นตัวอย่างที่ทีมงาน Asian  

Military Review ได้คัดสรรมามาจากงานนี้

UNMANNED 
AERIAL 

SYSTEMS ON 
DISPLAY AT 

D&S19

Connex U1

DTI D-Eyes03

Hornbill S-1 RTAF Traget Drone with  Flight 
Control System

DTI D-Eyes02
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Connex Sky-Scout-X

Sparrow X-8 VTOL UAV

DTI D-Eyes04 Marcus Maritime VTOL UAV

TACUAS Naval VTOL UAV
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CREDIT

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงหลาโหมอินเดีย นาย Rajnath Singh กล่าวว่า หลายประเทศในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ได้แสดงความต้องการในการจัดซื้ออากาศยานขับไล่แบบเบา Tejas ซึ่งออกแบบและผลิตโดยประเทศอินเดีย

Tejas เป็นอากาศยานเครื่องยนต์เดี่ยวแบบปีกรูปสามเหลี่ยมซึ่งสามารถปฏิบัติการได้ในหลายบทบาท อากาศยานนี้ได้รับการพัฒนา

ขึ้นโดย Aeronautical Development Agency (ADA) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงกลาโหมของอินเดียร่วมกับบริษัท Hindustan  

Aeroautics Limited (HAL) ตามความต้องการของกองทัพอากาศ (IAF) และกองทัพเรืออินเดีย (IN)

ทั้งนี้ อากาศยาน Tejas นั้นพัฒนาต่อยอดมาจากอากาศยานโจมตีขนาดเบา (Light Combat Aircraft : LCA) ซึ่งผลิตขึ้นในปีพ.ศ. 2523 เพื่อ

ทดแทนอากาศยานขับไล่ MiG-21 ก่อนจะเปลี่ยนชื่อมาเป็น Tejas ในปี พ.ศ. 2546 โดยหลังจากการพัฒนาอันยาวนานสิ้นสุดลง คาดว่าจำานวน

อากาศยาน Tejas ตามแผนประจำาการในกองทัพอากาศอินเดียนั้นจะอยู่ที่ 324 เครื่อง โดยมีอากาศยานหลายรุ่นรวมกัน โดยชุดแรกประกอบไป

ด้วยอากาศยาน Tejas รุ่น Mark I จำานวน 40 ลำา รุ่น IOC standard จำานวน 16 ลำา และ FOC standard จำานวน 16 ลำาโดยจะเริ่มดำาเนินการจัดส่ง

ภายในสิ้นปีนี้ และตามด้วยอากาศยานสำาหรับใช้ในการฝึกแบบ 2 ที่นั่งจำานวน 8 ลำา โดยเมื่อปีที่แล้วกองทัพอากาศอินเดียได้ออกเอกสารการยื่นขอ

ข้อเสนอ (Request for Proposal: RFP) ให้กับบริษัท HAL ในการจัดหาอากาศยาน Tejas เพิ่มอีกจำานวน 83 ลำา ซึ่งเป็นรุ่นอัพเกรดที่ชื่อว่า Mark 

1A ในขณะที่อากาศยานขับไล่ขนาดกลาง Tejas Mark 2 หรือ Medium Weight Fighter (MWF) นั้น จะขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ที่ทรงพลังอย่าง

ยิ่งจากบริษัท General Electric รุ่น F414-GE-IN5 โดยคาดการณ์ไว้ว่า อากาศยานนี้จะพร้อมเข้าสู่สายการผลิตในระหว่างปี พ.ศ. 2568 – 2569

ทั้งนี้ บริษัท HAL ได้ประกาศไว้ว่า บริษัทจะสามารถจัดหาอากาศยานรุ่น Mark 1 ให้กับตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งค่อนข้าง

กังวลเกี่ยวกับปัจจัยเรื่องราคาได้ ในขณะที่รุ่น Mark 1A จะถูกนำาเสนอให้กับประเทศที่มีเทคโนโลยีเป็นปัจจัยหลักสำาคัญในการคัดเลือกอากาศยาน

เข้าประจำาการ โดยในปัจจุบันบริษัท HAL กำาลังอยู่ระหว่างกระบวนการบูรณาการ Mark 1A เพื่อใช้ในการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ขนาดเล็ก  

โดยอากาศยาน Tejas LCA นี้จะพร้อมสำาหรับการบินทดสอบครั้งแรกในพ.ศ. 2563 และคาดว่าจะเข้าสู่กระบวนการผลิตได้ในปีถัดไป

นอกจากนั้นทางบริษัท HAL ยังได้วางแผนพัฒนาเครื่องบินฝึกความเร็วเสียงพหุภารกิจ (Supersonic Omni Role Trainer Aircraft : 

SPORT) ซึ่งมีพื้นฐานจากอากาศยาน Tejas รุ่นสำาหรับฝึกบิน ซึ่งถ้าหากประสบความสำาเร็จ เครื่องบินฝึกแบบ SPORT นี้มีแนวโน้มจะกลายมา

เป็นยุทโธปกรณ์ส่งออกสำาคัญของประเทศอินเดียไปยังประเทศในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกที่กำาลังมองหาเครื่องบินขับไล่ขนาดเบาสำาหรับใช้

ในการฝึกซึ่งมีความล้ำาสมัย อย่างไรก็ตามความสำาเร็จของการพัฒนาอากาศยานฝึกบินรุ่นนี้ยังต้องอาศัยงบประมาณแผ่นดินอีกเป็นจำานวนมาก

อ�ก�ศย�นขับไล่ TEJAS เตรียมบุกตล�ดส่งออก

I
ndian Defence Minister Rajnath Singh on Thursday 14 November said many countries in the South East 
Asian region have expressed their willingness to purchase Tejas aircraft, India’s indigenously-built light 
combat aircraft.

The HAL Tejas is a single-engine,delta-wing multirole light fighter designed by India’s Aeronautical 
Development Agency (ADA) and Hindustan Aeronautics Limited (HAL) for the Indian Air Force (IAF) and 

Indian Navy (IN). It came from the Light Combat Aircraft (LCA) programme, which began in the 1980s to replace 
the IAF’s India’s ageing MiG-21 fighters, and was named in 2003, Tejas.  After a protracted development the planned 
number of Tejas in the IAF is 324 aircraft of several variants. The first batch consisted of 40 Mark 1 aircraft, 16 IOC 
standard and 16 FOC standard delivery to commence by end of 2019, followed by eight two-seat trainers. Last year, 
the IAF issued the request for proposal (RFP) to HAL for the procurement of another batch of 83 Tejas which are to be 
an upgraded Mark 1A. The Tejas Mark 2, also called Medium Weight Fighter, is to feature the more powerful General 
Electric F414-GE-IN5 engine, and is expected to be ready for series production by 2025-26

HAL has announced that it will be able to offer Mark 1 to the price-sensitive market in Southeast Asia while Mark 
1A will be offered to countries where technology will be the key decision-maker in the process of selection. HAL is 
already in process of integration of Mark 1A and it is expected that upgraded LCA-Tejas will be ready for its first 
flight by 2022 and will enter production soon after in 2023.

HAL is also planning to develop a Supersonic Omni Role Trainer Aircraft (SPORT) based on the Tejas Trainer 
variant which, if successful, would have great export potential from South and eastern Asian countries who are in 
the market for advanced trainer/light attack aircraft in the region. However, this development would be subject to 
government funding.

TEJAS SEEKS EXPORT MARKET

Indian Air Force Tejas Mark 1.
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