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รูปภาพ แถลงการณ�ของโฆษกกระทรวงกลาโหมเม่ือ 8 เม.ย. 63 (Thaipost) 

 

โฆษกกระทรวงกลาโหมของไทยแถลงพร(อมชะลอโครงการจัดหายุทโธปกรณ2ทางทหารจากสถานการณ2 COVID-19 
 เม่ือ 8 เม.ย. 63 พล.ท. คงชีพ ตันตระวาณิชย� โฆษกกระทรวงกลาโหมแถลงว�า กระทรวงกลาโหมอยู�
ระหว�างการพิจารณาความเป<นไปได�ในการชะลอการจัดหายุทโธปกรณ�ทางทหารจากสถานการณ� COVID-19 ซึ่งมี
ผลกระทบต�อเศรษฐกิจของประเทศ โดยจะมีการหารือภายในกระทรวงกลาโหมและคู�ค�าต�างประเทศเพ่ือลด
ผลกระทบต�อกองทัพไทยให�น�อยท่ีสุด ซึ่งจะพิจารณาโครงการต�าง ๆ ในปL 63 และปL 64 ในภาพรวมด�วยหลักการ
ทบทวนโครงการ คือ ดูการดํารงสภาพความพร�อมต�อไป ส�วนการเพ่ิมขีดความสามารถก็จะชะลอไปก�อน และต�อง
ไม�กระทบต�อสัญญาท่ีทําไว�กับคู�ค�าต�างประเทศ ในส�วนของการจัดหาเรือดํานํ้าลําท่ี 2 และ 3 กองทัพเรือกําลัง
พิจารณาเร่ืองสัญญา และข�อกฎหมายอย�างรอบคอบ ซึ่งต�องครอบคลุมไปถึงงบประมาณปL 64 ท่ีต�องจัดสรรเพ่ือ
ฟUVนฟูประเทศชาติ ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจด�วย / Jane’s Defence Weekly – 9 เม.ย. 63 
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ตัวอย�างรูปภาพ ขีปนาวุธระยะใกล� SY-400 (China Arms) 
 

เมียนมาจะได(รับขีปนาวุธระยะใกล( SY-400 ล็อตแรกจากจีน 
ในเร็ววันน้ี เมียนมาจะได�รับขีปนาวุธระยะใกล� SY-400 ล็อตแรกจากจีน หลังจากท่ีผ�านการเจรจาต�อรอง

กันอย�างเข�มข�นเป<นระยะเวลาหลายปL โดยเมียนมาจะได�รับการถ�ายทอดเทคโนโลยีบางส�วน ขีปนาวุธระยะใกล� 
SY-400 มีอีกช่ือเรียกว�าระบบ DF-12A เป<นขีปนาวุธท่ีใช�เช้ือเพลิงแข็ง สามารถเก็บขีปนาวุธฯ ไว�ได�นานโดยไม�
ต�องทําการบํารุงรักษา สามารถใช�ได�กับหัวรบหลายรูปแบบ ทําการยิงในแนวดิ่ง และมีระยะยิงไกลประมาณ 400 
กม. ขีปนาวุธน้ีได�รับการติดตั้งระบบนําทางด�วย GPS/INS และระบบการยิงขีปนาวุธฯ สามารถเล็งและยิงไปยัง
หลายเป�าหมายได�พร�อม ๆ กัน เคร่ืองยิงขีปนาวุธฯ ติดตั้งอยู�บนรถบรรทุกทหาร Wanshan แบบ 8x8 ขับเคล่ือน
ด�วยเคร่ืองยนต�ดีเซล Deutz ขนาด 517 แรงม�า / Army Recognition – 6 เม.ย. 63 

 

รูปภาพ เรือตรวจการณ�ไกลฝwxง BRP Gabriela Silang (8301) (Wikipedia) 
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เรือตรวจการณ2ไกลฝNOง (OPV) ลําใหมTเดินทางมาถึงฟWลิปปWนส2แล(ว 
 เม่ือวันท่ี 7 เม.ย. 63 เรือตรวจการณ�ไกลฝwxง (OPV) ลําใหม�ของหน�วยยามฝwxงฟ|ลิปป|นส�เดินทางมาถึงอ�าว
มะนิลา เรือลําน้ีเม่ือเข�าประจําการแล�วจะใช�ช่ือว�า BRP Gabriela Silang (8301) สร�างโดยอู�ต�อเรือ OCEA 
Shipbuilding ของฝร่ังเศส เป|ดตัวในเดือน ก.ค. 62 และจัดพิธีรับมอบในเดือน ธ.ค. 62 ท้ังน้ี เรือลําดังกล�าว 
ขับเคล่ือนด�วยเคร่ืองยนต�ดีเซล MTU 16V 400 M73 จํานวน 2 เคร่ืองยนต� ทําความเร็วสูงสุด 22 นอต มีพิสัยทํา
การ 8,000 ไมล�ทะเลท่ีความเร็ว 12 นอต สามารถปฏิบัติภารกิจได�นานต�อเน่ือง 5 สัปดาห� บรรทุกลูกเรือได� 500 
คน มีความยาว 84 ม. ลําตัวเรือผลิตจากอลูมิเนียม โดยจะเป<นเรือท่ีมีขนาดใหญ�ท่ีสุดของหน�วยยามฝwxงฟ|ลิปป|นส� 
ท้ังน้ี หน�วยยามฝwxงฟ|ลิปป|นส�จะใช�ในการลาดตระเวนน�านนํ้าในบริเวณหมู�เกาะฟ|ลิปป|นส� และในช�วงการระบาด
ของ COVID-19 จะใช�เป<นเรือขนส�งสําหรับเจ�าหน�าท่ีทางการแพทย� ยา และอุปกรณ�การรักษาความปลอดภัยส�วน
บุคคล รวมท้ังเวชภัณฑ�อ่ืน ๆ ไปยังโรงพยาบาลประจําภูมิภาคท่ัวประเทศ / Jane’s Navy International –  
7 เม.ย. 63 และ Naval Today – 10 เม.ย. 63 

 

รูปภาพ การขนส�งรถถังหลัก VT4 ณ ประเทศไนจีเรีย (VinodDX9) 
 

จีนสTงมอบรถถังหลัก VT4 และยานยนต2ทหารอ่ืน ๆ ให(กองทัพบกไนจีเรีย 
เม่ือ 8 เม.ย. 63 บริษัทอุตสาหกรรมป�องกันประเทศของจีน NORINCO (China North Industries 

Corporation) ได�ส�งมอบยานยนต�ทหารจํานวน 17 คัน ให�กองทัพบกไนจีเรีย ประกอบด�วย รถถังหลัก VT4 ปUนใหญ�
อัตตาจร (วิถีโค�ง) รุ�น SH5 (Self-Propelled Howitzer) ขนาด 105 มม. และยานเกราะล�อยาง 8X8 ติดตั้งปUนใหญ�
ทําลายรถถัง (Tank Destroyer) รุ�น ST1 โดยพลโท Lamidi Adeosun หัวหน�านายทหารด�านนโยบายและแผนของ
กองทัพบกไนจีเรียเป|ดเผยว�า โครงการจัดหาได�ดําเนินการผ�านกระทรวงกลาโหม และได�มีการเตรียมความพร�อมเพ่ือ
รองรับการซ�อมบํารุงและการจัดหาอะไหล�ไว�เป<นท่ีเรียบร�อยแล�ว โดยยานยนต�ทางทหารจากจีนจะถูกทยอยส�งเข�ามา 
และแยกเป<นประเภทต�าง ๆ เช�น รถถังหนัก รถถังเบา และปUนใหญ� / Army Recognition – 10 เม.ย. 63 

ASEAN+6 Defence News 
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ตัวอย�างรูปภาพ ยานใต�น้ําไร�คนขับ (DARPA) 
 

นักวิจัยจากจีนและอังกฤษรTวมกันพัฒนาระบบปNญญาประดิษฐ2สําหรับควบคุมยานใต(น้ําไร(คนขับ 
นักวิจัยจากจีนและอังกฤษได�ร�วมกันพัฒนาระบบปwญญาประดิษฐ�แบบ Deep Learning ในสภาวะจําลอง

แบบ Unstructured Environment ซึ่งอาจเป<นประโยชน�ต�อการปฏิบัติภารกิจของยานใต�นํ้าไร�คนขับ ผลงานท่ี
เกิดขึ้นเป<นความร�วมมือของนักวิจัยจากหน�วยงาน Shenyang Institute of Automation ซึ่งอยู�ภายใต�สถาบัน 
Chinese Academy of Sciences ของจีน และสถาบันวิจัย Edinburgh Centre for Robotics ของอังกฤษ 
ระบบท่ีทดสอบจะทําให�ยานใต�น้ําไร�คนขับเข�าใจลักษณะของสภาพแวดล�อมและเป�าหมายท่ีสนใจผ�านกล�องวิดีโอ
ท่ีติดตั้งไว�กับยานใต�นํ้าไร�คนขับ นอกจากน้ี การทดสอบระบบดังกล�าวผ�านการจําลองเสมือนจริงและการทดสอบ
ในสถานท่ีจริง ซึ่งแสดงผลให�เห็นว�ายานใต�นํ้าไร�คนขับสามารถเรียนรู�และจดจําวัตถุต�าง ๆ ได�อย�างอัตโนมัติ / 
Navy Recognition – 7 เม.ย. 63 

 

ตัวอย�างรูปภาพ เฮลิคอปเตอร� Super Puma (H225) (Airbus) 
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หนTวยยามฝNOงญี่ปุ@นจัดหาเฮลิคอปเตอร2 Super Puma (H225) เพ่ิมเติมจํานวน 2 ลํา 
หน�วยยามฝwxงญี่ปุdนเป<นหน�วยผู�ใช�งานเฮลิคอปเตอร� Super Puma (H225) ท่ีใหญ�ท่ีสุดในประเทศได�จัดหา

เฮลิคอปเตอร�รุ�นน้ีเพ่ิมเติมจํานวน 2 ลํา ซึ่งจะทําให�ฝูงบิน Super Puma ของหน�วยยามฝwxงญี่ปุdนมีเฮลิคอปเตอร�
ปฏิบัติการรวมท้ังส้ิน 15 ลํา (ประกอบด�วยเฮลิคอปเตอร� AS332 จํานวน 2 ลํา และเฮลิคอปเตอร� H225 จํานวน 
13 ลํา) โดยเฮลิคอปเตอร� H225 ลําใหม�ท้ัง 2 ลํา ถูกวางตัวไว�ให�ทําภารกิจความม่ันคงชายฝwxงทะเลและภารกิจ
บรรเทาสาธารณภัยในสภาวะฉุกเฉิน ท้ังน้ี เฮลิคอปเตอร� H225 มีช่ือเสียงและถูกยกให�เป<นเฮลิคอปเตอร�ท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงสําหรับภารกิจค�นหาและช�วยชีวิต รวมถึงภารกิจเพ่ือความม่ันคง / Air Recognition – 6 เม.ย. 63 

 

ตัวอย�างรูปภาพ ตัวอย�างอุปกรณ�ป�องกันอันตรายจากชีวเคมี (Leidos) 
 

บริษัท EPE ออสเตรเลียได(รับสัญญาให(สนับสนุนอุปกรณ2ปDองกันอันตรายจากชีวเคมีให(กองทัพออสเตรเลีย 
รัฐบาลออสเตรเลียมีความภาคภูมิใจท่ีได�ลงทุนสนับสนุนบริษัทขนาดเล็กในประเทศ EPE เป<นจํานวนเงิน

ประมาณ 192,500 ดอลลาร�สหรัฐในอดีตเม่ือปL 62 เน่ืองจากบริษัท EPE ได�เติบโตและพัฒนาเทคโนโลยีของตน
จนสามารถได�รับสัญญาให�สนับสนุนอุปกรณ�ป�องกันอันตรายจากชีวเคมีให�แก�กองทัพออสเตรเลียผ�านบริษัท 
Leidos Australia โดยมูลค�าของสัญญาสูงถึง 10 ล�านดอลลาร�สหรัฐ รัฐมนตรีว�าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ออสเตรเลีย นางสาว Melissa Price กล�าวว�า ศูนย�กลางนวัตกรรมของออสเตรเลีย (Defence Innovation 
Hub) ได�ช�วยเหลือให�บริษัท EPE เติบโตผ�านการให�เงินสนับสนุนธุรกิจ และเห็นได�ชัดว�าผลสําเร็จท่ีเกิดขึ้นเป<น
ส�วนหน่ึงของการสร�างให�อุตสาหกรรมป�องกันประเทศของออสเตรเลียสามารถพ่ึงพาตนเองได�อย�างย่ังยืน / Army 
Recognition – 9 เม.ย. 63 
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รูปภาพ พิธีวางกระดูกงูเรือช้ัน Arafura ลําท่ี 2 (Commonwealth of Australia) 
 

ออสเตรเลียจัดพิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการณ2ไกลฝNOง (OPV) ช้ัน Arafura ลําที่ 2 
 เม่ือ 9 เม.ย. 63 นางลินดา เรย�โนลด� รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียประกาศในส่ือ
ประชาสัมพันธ�ว�า ได�จัดพิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการณ�ไกลฝwxง (Offshore Patrol Vessel: OPV) ช้ัน Arafura ลํา
ท่ี 2 ณ อู�ต�อเรือ Osborne Naval Shipyard ในเมืองแอดิเลด คาดว�าจะเข�าประจําการในช�วงต�นปL 66 ใช�ช่ือว�า 
HMAS Eyre โดยเรือลําน้ีเป<นส�วนหน่ึงของสัญญาจัดหาเรือจํานวน 12 ลํา มูลค�า 2,200 ล�านดอลลาร�สหรัฐ 
ภายใต�โครงการ SEA 1180 ระยะท่ี 1 เพ่ือทดแทนเรือตรวจการณ�ช้ัน Armidale และช้ัน Cape ของกองทัพเรือ
ออสเตรเลีย ในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเรือกวาดทุ�นระเบิด (Minehunter) ช้ัน Huon และเรือสํารวจ
ทางอุทกศาสตร�ชั้น Leeuwin และช้ัน Paluma / Jane’s Navy International – 9 เม.ย. 63 

 
รูปภาพ อากาศยานไร�คนขับขั้นสูง Loyal Wingman (Boeing Australia) 
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บริษัท Boeing Australia พัฒนาอากาศยานไร(คนขับข้ันสูง Loyal Wingman 
 เม่ือ 8 เม.ย. 63 บริษัท Boeing Australia เป|ดเผยต�นแบบอากาศยานไร�คนขับขั้นสูง Loyal Wingman 
ลําแรก ท่ีติดตั้งบนฐานล�อและขับเคล่ือนด�วยระบบไฟฟ�าเป<นคร้ังแรก ก�อนหน�าน้ีในเดือน ก.พ. 63 ได�ทําการ
ประกอบส�วนโครงสร�างลําตัวของอากาศยาน ติดตั้งระบบต�าง ๆ เพ่ิมเติม และทดสอบใช�งานบนฐานล�อของ
เคร่ืองบิน โดยอากาศยานไร�คนขับดังกล�าวเป<นหน่ึงในสามระบบท่ีกําลังถูกพัฒนาในโครงการ Advanced 
Development Programme หรือเป<นท่ีรู�จักในนาม Airpower Teaming System (ATS) ท้ังน้ี หลังจากอากาศ
ยานไร�คนขับ Loyal Wingman ได�รับการรับรองในระดับโรงงาน (Factory Acceptance) จะเข�าสู�การทดสอบ
บนทางขับและการบินขึ้นคร้ังแรก ซึ่งคาดว�าจะทดสอบภายในปL 63 โดยยังไม�ระบุวันหรือสถานท่ีท่ีแน�นอน / 
Jane’s International Defence Review – 9 เม.ย. 63 

 

 

ตัวอย�างรูปภาพ รถถังหลัก T-90M (The Diplomat) 
 

กองทัพบกรัสเซียเร่ิมต(นรับมอบรถถังหลัก T-90M และยานรบหุ(มเกราะสนับสนุนการยิง BMPT 
เม่ือ 3 เม.ย. 63 หนังสือพิมพ� Red Star รายงานว�า รถถังหลัก T-90M และยานรบหุ�มเกราะสนับสนุน

การยิง BMPT ได�ถูกส�งมอบให�กับหน�วยทหารผู�ใช� อย�างไรก็ตาม หนังสือพิมพ� Red Star ไม�ได�ระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับจํานวนของยานยนต�ทหารท้ังสองประเภท ซึ่งในรายละเอียด รถถังหลัก T-90M รุ�นปรับปรุงน้ีเป<นโมเดล 
2017 มีช่ือเรียกว�า Proryv-3 ได�รับการปรับปรุงมาจากรถถังหลัก T-90MS โดยบริษัท Uralvagonzavod ของ
รัสเซีย ในส�วนของยานรบหุ�มเกราะสนับสนุนการยิง BMPT ได�รับการติดตั้งป�อมปUนอัตโนมัติ โดยมีอาวุธหลักคือ 
ปUนอัตโนมัติ 2A42 ขนาด 30 มม. จํานวน 2 กระบอก และปUนกลขนาด 7.62 มม. จํานวน 1 กระบอก / Army 
Recognition - 5 เม.ย. 63 
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ตัวอย�างรูปภาพ เรือบรรทุกเคร่ืองบิน Charles de Gaulle (Wikipedia) 
 

ฝร่ังเศสตรวจพบลูกเรือบรรทุกเคร่ืองบิน Charles de Gaulle ติดเช้ือ COVID-19 
เม่ือ 12 เม.ย. 63 กระทรวงกลาโหมฝร่ังเศสแถลงว�า เรือบรรทุกเคร่ืองบิน Charles de Gaulle ของ

กองทัพเรือฝร่ังเศสเดินทางมาถึงเมืองตูลง ซึ่งอยู�ทางตอนใต�ของฝร่ังเศส ในช�วงบ�ายของวันท่ี 12 เม.ย. 63 แล�ว 
หลังพบว�ามีนายทหารเรือติดเช้ือไวรัส COVID-19 จํานวน 50 คน โดยลูกเรือท่ีเหลืออีก 1,900 คน จะถูกแยกกัก
ตัวเป<นเวลาสองสัปดาห�ตามสถานท่ีต�าง ๆ ของกองทัพทางตอนใต�ของฝร่ังเศส ซึ่งจะมีการทําความสะอาดฆ�าเช้ือ
เรือบรรทุกเคร่ืองบินและเคร่ืองบินทุกลําบนเรือ ท้ังน้ี ยังไม�ทราบถึงสาเหตุของการติดเช้ือบนเรือดังกล�าว โดยเม่ือ
วันท่ี 13 - 15 มี.ค. 63 ได�จอดเทียบท�าคร้ังสุดท�ายท่ีเมืองแบร็สต� หลังจากน้ันเป<นเวลากว�าสามสัปดาห�ก�อนพบผู�มี
อาการปdวยรายแรก / Ambassade Royale de Thailande en France – 12 เม.ย. 63 

 

ตัวอย�างรูปภาพ จรวดต�อต�านเรือพิสัยไกล LRASM (UPI) 
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บริษัท Lockheed Martin ได(รับสัญญาผลิตจรวดตTอต(านเรือพิสัยไกล LRASM ล็อตที่ 3 
 เม่ือ 7 เม.ย. 63 ศูนย�การจัดการวงจรชีวิตของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา (Air Force Life Cycle 
Management Center) ฐานทัพอากาศ Eglin รัฐฟลอริดาประกาศว�า จะจัดหาจรวดต�อต�านเรือพิสัยไกล (Long 
Range Anti-ship Missile: LRASM) AGM-158C ล็อตท่ี 3 จํานวน 48 ลูก รวมอุปกรณ�ทดสอบ และเคร่ืองมือท่ี
เกี่ยวข�องให�กับกองทัพอากาศและกองทัพเรือของสหรัฐอเมริกา โดยจัดหาจากบริษัท Lockheed Martin 
Missiles and Fire Control มูลค�าสัญญา 167.47 ล�านดอลลาร�สหรัฐ ท้ังน้ี LRASM เป<นอาวุธปล�อยจากอากาศ
นําวิถีต�อต�านเรือผิวนํ้าท่ีพัฒนามาจากจรวดร�อน AGM-158B (Joint Air-to-Surface Standoff Missile 
Extended Range: JASSM-ER) รวมท้ังติดตั้งชุดตรวจจับแบบ Multimode ท่ีสามารถเช่ือมโยงข�อมูลกัน อีกท้ัง
มีระบบป�องกันสัญญาณรบกวน GPS จึงสามารถกําหนดเส�นทางได�แม�นยํา และใช�งานได�ในทุกสภาพอากาศ ท้ัง
กลางวันและกลางคืน / Jane’s Missile & Rockets – 8 เม.ย. 63 

 


