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ตัวอย�างรูปภาพ อากาศยานไร�คนขับ ScanEagle (Wikipedia) 
 

กองทัพเรือมาเลเซียรับมอบอากาศยานไร'คนขับ ScanEagle 2 จากสหรัฐอเมริกาล็อตแรกจํานวน 6 ลํา 
 เม่ือ 26 มี.ค. 63 สํานักข�าว Jane’s รายงานว�า กองทัพเรือมาเลเซียได�รับมอบอากาศยานไร�คนขับ 
ScanEagle 2 พร�อมด�วยอุปกรณ�ท่ีเกี่ยวข�องจากสหรัฐอเมริกาล็อตแรก จํานวน 6 ลํา จากท้ังหมด 12 ลํา เม่ือ
ปลายเดือน ก.พ. 63 ส�วนอีก 6 ลําท่ีเหลือคาดว�าจะส�งมอบภายในปH 65 เพ่ือเข�าประจําการในฝูงบิน 601 ของ
กองทัพเรือมาเลเซีย การส�งมอบน้ีเปLนการบริจาคให�ภายใต�โครงการ Washington's Maritime Security 
Initiative (MSI) Programme รวมถึงการฝ[กอบรมและการบํารุงรักษาให�กับมาเลเซียจํานวน 2,000 ชม. / 
Jane's Defence Weekly – 26 มี.ค. 63 

 
รูปภาพ การประชุมทางไกลระหว�างนายกรัฐมนตรีสิงคโปร�และนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย (Agence France-presse) 

ASEAN Defence News 

22 – 28 มีนาคม 2563 
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สิงคโปร=และออสเตรเลียลงนามข'อตกลง 10 ฉบับ สEงเสริมความรEวมมือทวิภาคี 
 เม่ือ 23 มี.ค. 63 เว็บไซต�ข�าว New Straits Times รายงานว�า นายลี เซียนลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร� 
และนายสก็อตต� มอร�ริสัน นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียร�วมประชุมทางไกล (Video Call) ระหว�างกัน ซึ่งเปLนการ
หลีกเล่ียงการเผชิญหน�าภายใต�สถานการณ�แพร�ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยมีการยกระดับบันทึกความเข�าใจ 
(MOU) ด�านการพัฒนาพ้ืนท่ีฝ[กทางทหารให�เปLนข�อตกลง โดยออสเตรเลียจะขยายพ้ืนท่ีสําหรับการฝ[กทหาร
สําหรับกองทัพสิงคโปร�ในรัฐควีนส�แลนด� โดยท่ีข�อตกลงอีก 2 ฉบับ เปLนความร�วมมือด�านปsญญาประดิษฐ� 
(Artificial Intelligence: AI) และนวัตกรรมของข�อมูล (Data Innovation) นอกจากน้ี ข�อตกลง 7 ฉบับท่ีเหลือ
เปLนความร�วมมือด�านต�าง ๆ ได�แก� ความปลอดภัยไซเบอร� การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส� และความปลอดภัย
ด�านอาหาร / The Straits Times – 24 มี.ค. 63 

 

ตัวอย�างรูปภาพ เรดาร�ภาคพ้ืน FPS-3 (Mod.go.jp) 
 

บริษัท Mitsubishi Electric ของญี่ปุ;นจะได'รับสัญญาจัดหาระบบเรดาร=ป@องกันภัยทางอากาศจากฟQลิปปQนส= 
 เม่ือ 27 มี.ค. 63 เว็บไซต�ข�าว NIKKEI Asian Review รายงานว�า บริษัท Mitsubishi Electric ของญี่ปุfน
จะได�รับสัญญาจัดหาระบบเรดาร�ป�องกันภัยทางอากาศรุ�นปรับปรุง FPS-3 และ TPS-P14 จากฟ}ลิปป}นส� มูลค�า
สัญญา 89.9 ล�านดอลลาร�สหรัฐ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการเฝ�าระวังในทะเลจีนใต� ถือเปLนคร้ังแรกท่ีญี่ปุfน
ส�งออกยุทโธปกรณ�ป�องกันประเทศของตนไปยังต�างประเทศ ในปsจจุบัน กองทัพบกญี่ปุfนติดตั้งเรดาร� FPS-3 ตาม
แนวชายฝs�งเพ่ือตรวจจับขีปนาวุธ ส�วนเรดาร� TPS-P14 ใช�ติดตั้งบนยานพาหนะ ท้ังน้ี ญี่ปุfนหวังว�าการได�รับสัญญา
จัดหาคร้ังน้ี จะเปLนจุดเร่ิมต�นของการส�งออกอุตสาหกรรมป�องกันประเทศของญี่ปุfนในอนาคต โดยคาดว�าจะลง
นามสัญญากับฟ}ลิปป}นส�ในช�วงเดือน พ.ค. 63 / NIKKEI Asian Review – 27 มี.ค. 63 
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ตัวอย�างรูปภาพ รถบรรทุกลําเลียงพลหุ�มเกราะรุ�น VP22 แบบ 6x6 (NORINCO) 
 

กองทัพปลดปลEอยประชาชนจีนนําเข'าประจําการรถบรรทุกลําเลียงพลหุ'มเกราะ VP22 แบบ 6x6 
อ�างอิงจากวีดีโอท่ีได�รับการเผยแพร�โดยโทรทัศน�ช�อง CCTV 7 ของจีนเม่ือ 20 มี.ค. 63 ขณะน้ีกองทัพ

ปลดปล�อยประชาชนจีนนํารถบรรทุกลําเลียงพลหุ�มเกราะ (Armored Personnel Carrier Truck) รุ�น VP22 แบบ 
6x6 เข�าประจําการเปLนท่ีเรียบร�อยแล�ว ท้ังน้ี รถบรรทุกลําเลียงพลหุ�มเกราะ VP22 ถูกเป}ดเผยสู�สายตาสาธารณชน
โดยบริษัทอุตสาหกรรมป�องกันประเทศของจีน NORINCO เปLนคร้ังแรกเม่ือปH 60 หลังจากพัฒนาต�อยอดมาจาก
รถบรรทุกทหาร BeiBen Kaijia แบบ 6x6 โดยติดตั้งเคร่ืองยนต�ดีเซลเทอร�โบชาร�จ ท่ีมีกําลัง 432 แรงม�า ใช�ระบบ
เกียร�อัตโนมัติ ทําความเร็วสูงสุด 90 กม./ชม. ว่ิงได�ระยะทางไกลสุด 600 กม. ซึ่งรถบรรทุกลําเลียงพลหุ�มเกราะ 
VP22 ใช�เจ�าหน�าท่ี 2 นาย และบรรทุกทหารราบได�อีก 16 นาย / Army Recognition – 24 มี.ค. 63 

 

ตัวอย�างรูปภาพ เรือลาดตระเวนช้ัน Haeuri ของกองทัพเรือเกาหลีใต� (Navy Recognition) 

ASEAN+6 Defence News 
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เกาหลีใต'จะสEงเรือลาดตระเวนช้ัน Haeuri จํานวน 2 ลํา ให'แกEหนEวยยามชายฝZ[งเอกวาดอร= 
อ�างอิงจากส่ือส่ิงพิมพ�ของหน�วยยามชายฝs�งเกาหลีใต� (Korea Coast Guard: KCG) เรือลาดตระเวนช้ัน 

Haeuri จํานวน 2 ลํา ซึ่งถูกปลดประจําการแล�ว จะถูกส�งมอบให�แก�หน�วยยามชายฝs�งเอกวาดอร� เรือลาดตระเวน
ท้ังสองลําดังกล�าว มีหมายเลขเรือ 302 และ 303 ตามลําดับ ผลิตโดยบริษัทอู�ต�อเรือ Hyundai Heavy 
Industries (HHI) เปLนเรือลาดตระเวนขนาดกลางของกองทัพเรือเกาหลีใต� ตัวเรือมีความยาว 53.7 ม. ความกว�าง 
7.4 ม. เรือกินนํ้าลึก 2.5 ม. เร่ิมต�นประจําการในกองทัพเรือเกาหลีใต�เม่ือปH 33 และปH 34 และได�รับคําส่ังปลด
ประจําการเม่ือ ต.ค. 62 และ ม.ค. 63 ตามลําดับ ขณะน้ี เรือลาดตระเวนท้ังสองลําดังกล�าว กําลังได�รับ 
การซ�อมแซมและทําสีใหม�เพ่ือเตรียมการส�งมอบให�แก�เอกวาดอร�ในเดือน พ.ค.-มิ.ย. 63 / Navy Recognition – 
27 มี.ค. 63 

 

ตัวอย�างรูปภาพ ระบบจรวดต�อต�านเรือ Type 12 (Wikipedia) 
 

ญี่ปุ;นวางกําลังทหารและติดตั้งระบบจรวดตEอต'านเรือผิวน้ําและอากาศยานใกล'กับหมูEเกาะเซ็งกากุ 
 เม่ือ 26 มี.ค. 63 กองทัพบกญี่ปุfนวางกําลังทหาร 560 นาย ในเกาะอะมะมิโอชิมะ ทางตอนใต�ของจังหวัด
คาโงชิมะ และกําลังทหาร 380 นาย ในเกาะมิยาโกะจิมะ จังหวัดโอกินาวะ นอกจากน้ี ยังติดตั้งระบบจรวด
ต�อต�านเรือผิวนํ้า (Surface-to-ship Missiles: SSM) และระบบจรวดต�อต�านอากาศยาน (Surface-to-air 
Missiles: SAM) ในเกาะท้ังสองแห�งน้ี ซึ่งอยู�ห�างจากหมู�เกาะเซ็งกากุท่ีเปLนกรณีพิพาทระหว�างญี่ปุfนและจีนเพียง 
200 กม. เพ่ือเตรียมความพร�อมรบในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต�ของญี่ปุfน และขัดขวางการกระทําท่ีย่ัวยุของจีน 
รวมท้ังป�องกันเรือและเคร่ืองบินของจีนท่ีอาจรุกลํ้าผ�านเข�ามาทางทะเลและทางอากาศ / The Asahi Shimbun 
– 26 มี.ค. 63 
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 ตัวอย�างรูปภาพ เรือสนับสนุนของกองทัพเรืออินเดีย (TAIS) 

 

อินเดียลงนามสัญญาออกแบบและสร'างเรือสนับสนุนกับกลุEมบริษัทอูEตEอเรือตุรกี 
อู�ต�อเรือ Hindustan Shipyard Limited (HSL) ของรัฐบาลอินเดียและกลุ�มบริษัทอู�ต�อเรือ TAIS ซึ่ง

ประกอบด�วยบริษัทอู�ต�อเรือสัญชาติตุรกีจํานวน 5 บริษัท ทําการลงนามในสัญญาร�วมกันออกแบบและสร�างเรือ
สนับสนุน (Support Vessels) ขนาดระวางขับนํ้า 45,000 ตัน จํานวน 5 กองเรือ ให�แก�กองทัพเรืออินเดีย โดย
โครงการท้ังหมดมีมูลค�า 2,100 ล�านดอลลาร�สหรัฐ ท้ังน้ี TAIS ชนะการเสนอราคาตั้งแต� พ.ค. 62 แต�การลงนาม
ในสัญญาอย�างเปLนทางการได�เกิดขึ้นเม่ือ มี.ค. 63 โดยการสร�างเรือสนับสนุน (Support Vessels) ลําแรกมี
กําหนดการจะเร่ิมต�นขึ้นก�อนส้ินปH 63 และแล�วเสร็จในปH 67 / Navy Recognition – 25 มี.ค. 63 

 

รูปภาพ เรือรบ HMAS Toowoomba ซ�อมรบร�วมกับเรือรบ Guépratte ในทะเลอาระเบีย (Royal Australian Navy) 
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กองทัพเรือออสเตรเลียและกองทัพเรือฝร่ังเศสฝ̂กทางทหารรEวมกันในอEาวเอเดน 
เรือรบ HMAS Toowoomba ของกองทัพเรือออสเตรเลียทําการฝ[กทางทหารร�วมกับเรือรบ Guépratte 

ของกองทัพเรือฝร่ังเศสในอ�าวเอเดน ทะเลอาระเบีย โดยการฝ[กคร้ังน้ีเปLนส�วนหน่ึงของ Combined Task Force 
150 (CTF 150) ท่ีออสเตรเลียมีส�วนร�วมให�การสนับสนุน โดยสรุป CTF 150 มีภารกิจในการรักษาความสงบใน
ภูมิภาค ยับย้ังการค�าอาวุธเถื่อนและยาเสพติดท่ีมีส�วนเกี่ยวข�องสนับสนุนการก�อการร�าย ท้ังน้ี เรือรบท้ังสองลําได�
ร�วมกันฝ[กการเดินเรือและการยิงอาวุธประจําเรือขนาดกลาง (Medium Calibre Gunnery Firing) โดยได�
ผลลัพธ�ท่ีมีประสิทธิผลเปLนท่ีน�าพึงพอใจ ซึ่งขณะน้ีเรือรบ HMAS Toowoomba ของออสเตรเลียอยู�ระหว�างการ
ปฏิบัติภารกิจ Operation MANITOU ในตะวันออกกลาง / Navy Recognition – 25 มี.ค. 63 

 

ตัวอย�างรูปภาพ เรือลาดตระเวนนอกชายฝs�งช้ัน Arafura (Navy Recognition) 
 

ออสเตรเลียเร่ิมต'นตEอเรือลาดตระเวนนอกชายฝZ[งช้ัน Arafura อยEางเป_นทางการ 
โครงการต�อเรือแบบต�อเน่ืองมูลค�า 90,000 ล�านดอลลาร�สหรัฐของออสเตรเลียก�าวเข�าสู�ขั้นตอนการต�อ

เรือลาดตระเวนนอกชายฝs�ง (Offshore Patrol Vessels: OPV) ช้ัน Arafura ลําท่ี 3 จากท้ังหมด 12 ลํา ซึ่งการ
ต�อเรือ OPV จะเกิดขึ้นท่ีอู�ต�อเรือ Civmec เมือง Henderson ในรัฐ Western Australia หลังจากท่ีออสเตรเลีย
ได�ต�อเรือลําท่ี 1 และ 2 ท่ีอู�ต�อเรือ Osborne เมือง Adelaide ในรัฐ South Australia แล�ว ท้ังน้ี โครงการต�อเรือ
น้ีประสงค�จะนําเรือ OPV ใหม�เข�าทดแทนเพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพให�เหนือกว�าเรือช้ัน Armidale และเรือช้ัน Cape 
ท่ีเร่ิมต�นเข�าประจําการเม่ือปH 48 เรือ OPV ใหม�น้ีมีความยาว 80 ม. ระวางขับนํ้า 1,700 ตัน เรือกินนํ้าลึก 4 ม. 
ติดตั้งป�นขนาด 40 มม. ระบบเซ็นเซอร� ระบบบัญชาการ และระบบส่ือสารท่ีทันสมัย / Navy Recognition – 27 
มี.ค. 63 
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ตัวอย�างรูปภาพ ป�นใหญ�อัตตาจร M109A7 (BAE Systems) 
 

บริษัท BAE Systems ได'รับสัญญาจัดหาปbนใหญEอัตตาจร M109A7 และกระสุน M992A3 จากกองทัพบก
สหรัฐอเมริกา มูลคEา 339 ล'านดอลลาร=สหรัฐ 
 เม่ือ 24 มี.ค. 63 เว็บไซต�ของบริษัท BAE Systems ประกาศว�า บริษัทฯ ได�รับสัญญาจัดหาป�นใหญ�อัตตาจร 
(Self-propelled Howitzer: SPH) M109A7 จํานวน 48 ระบบ และกระสุน M992A3 Carrier Ammunition 
Tracked (CAT) รวมท้ังอะไหล�และการขนส�ง มูลค�า 339 ล�านดอลลาร�สหรัฐ จากกองทัพบกสหรัฐอเมริกา เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการต�อสู�ให�กับหน�วย Armored Brigade Combat Teams (ABCT) ท้ังน้ี ป�นใหญ�อัตตาจร
ดังกล�าว ใช�เทคโนโลยีแหล�งกําเนิดพลังงานขั้นสูง ผ�านขั้นตอนการออกแบบ การผลิต และการใช�เทคโนโลยีท่ี
ก�าวหน�าท่ีสุดในปsจจุบัน มีการปรับปรุงประสิทธิภาพ การบํารุงรักษา และการตอบสนอง เพ่ือเพ่ิมความอยู�รอด
ของกําลังพล / BAE Systems – 24 มี.ค. 63 
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อากาศยานติดอาวุธไร'คนขับ Altius ของรัสเซียจะสามารถทํางานด'วยระบบอัตโนมัติ 
Altius Attack Drone อากาศยานติดอาวุธไร�คนขับของรัสเซียจะได�รับการติดตั้งระบบปsญญาประดิษฐ�

เพ่ือให�ทํางานร�วมกับเคร่ืองบินขับไล� Sukhoi Su-57 ได� ด�วยเหตุน้ี จะทําให�อากาศยานติดอาวุธไร�คนขับ Altius 
จะสามารถทํางานได�โดยไม�ต�องพ่ึงพาการควบคุมจากมนุษย� สามารถทําการค�นหาและโจมตีเป�าหมายสําคัญ เช�น 
ฐานบัญชาการ ศูนย�รวมการส่ือสาร แท�นยิงขีปนาวุธ หลังจากโจมตีเป�าหมายแล�วสามารถบินกลับฐานได�โดย
อัตโนมัติ อุปกรณ�ควบคุมส่ังการอากาศยานติดอาวุธไร�คนขับ Altius จะถูกติดตั้งบนเคร่ืองบินขับไล� Sukhoi  
Su-57 ภายในส้ินปH 63 และรัสเซียจะเร่ิมทําการทดสอบหลังจากน้ัน สําหรับอํานาจทําลายล�าง อากาศยานติด
อาวุธไร�คนขับ Altius จะได�รับการติดตั้งระเบิดในตระกูล Grom Gliding Bomb ซึ่งสามารถโจมตีทําลาย
เป�าหมายท่ีระยะ 120 กม. / Army Recognition – 27 มี.ค. 63 

 

ตัวอย�างรูปภาพ รถถังขนาดกลาง Kaplan (FNSS) 
 

กองทัพบกตุรกีรับมอบรถถังขนาดกลาง Kaplan จํานวน 6 คัน 
 เม่ือ 26 มี.ค. 63 เว็บไซต� Military Leak รายงานว�า กองทัพบกตุรกีรับมอบรถถังขนาดกลาง Kaplan 
จํานวน 6 คัน จากบริษัท FNSS ซึ่งเปLนจุดเร่ิมต�นในการผลิตแบบต�อเน่ืองภายใต�โครงการ Weapon Carrier 
Vehicle (STA) ตามความต�องการของกองทัพบกตุรกี เพ่ือให�มีความสามารถในการต�อต�านรถถัง โดยป�อมป�น
ต�อต�านรถถังแบบควบคุมระยะไกล (Anti-Tank Remote Controlled Turret: ARCT) ติดตั้งป�นกลร�วมแกน
ขนาด 7.62 มม. ได�ประสบความสําเร็จในการทดสอบยิงโดยใช�จรวด KORNET และจรวด OMTAS ท้ังน้ี รถถัง 
Kaplan รุ�นน้ีมีขนาดเล็กท่ีสุดในตระกูลเดียวกัน ใช�ระบบเกียร�อัตโนมัติ มีระบบป�องกันกับระเบิด มีความคล�องตัวสูง 
ใช�งานได�ทุกสภาพอากาศ และทุกภูมิประเทศแม�ว�าจะเปLนดินโคลน นอกจากน้ียังสามารถปฏิบัติการสะเทินนํ้า
สะเทินบก และปฏิบัติภารกิจร�วมกับรถถังหลักได� / Military Leak – 26 มี.ค. 63 


