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ตัวอย�างรูปภาพ ป$นเล็กยาว AK-201 (Kalashnikov Media) 

กองทัพเรือไทยจะจัดหาป%นเล็กยาว AK-201 สําหรับทหารพรานนาวิกโยธินจากรัสเซีย 
 กรมสรรพาวุธทหารเรือ กองทัพเรือไทยจะจัดหาป$นเล็กยาว AK-201 ขนาด 5.56 มม. สําหรับหน�วย
เฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินภาคตะวันออก จํานวน 500 กระบอก วงเงิน 45 ล�านบาท คิดเปFนราคาเฉล่ีย
กระบอกละ 9 หม่ืนบาท โดยเปGดเผยในเว็บไซต�ของศูนย�ข�อมูลจัดซื้อจัดจ�างและราคากลางกองทัพเรือไทย ท้ังน้ี 
รายละเอียดตามกําหนดร�างขอบเขตงาน (TOR) ได�แก� ป$นเล็กยาวมีขนาดความกว�างปากลํากล�อง 5.56 มม. 
ความยาวลํากล�องไม�มากกว�า 415 มม. ความยาวป$นท้ังกระบอกไม�มากกว�า 845 มม. ใช�กับลูกป$นขนาด 5.56x45 มม. 
มาตรฐาน NATO M855/SS109 มีความแข็งแรงทนทานต�อการปฏิบัติการทางทหารในทุกสภาพพ้ืนท่ีปฏิบัติการ 
แม�ขณะเปYยกนํ้า คลุกโคลน หมกทราย โดยไม�เสียสมรรถนะการยิง อัตราเร็วในการยิงไม�น�อยกว�า 700 นัด/นาที 
นํ้าหนักไม�มากกว�า 4.1 กก. สามารถพับได�เพ่ือความคล�องตัวในการใช�งาน เปFนต�น / Military Armory Message 
– 7 พ.ค. 63 
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ตัวอย�างรูปภาพ อาวุธป$นกลมือ MP5 (VietDefense) 
 

กองกําลังตํารวจปฏิบัติการเคลื่อนที่ของเวียดนามใชHป%นกลมือ MP5 
VietDefense ได�เผยแพร�วีดิทัศน�แสดงให�เห็นว�า กองกําลังตํารวจปฏิบัติการเคล่ือนท่ีของเวียดนาม 

(Vietnamese Mobile Task Force Regiment) สังกัดศูนย�รักษาความปลอดภัยช้ันสูง (Guard Police High 
Command) กําลังปฏิบัติหน�าท่ีพร�อมอาวุธป$นกลมือ MP5 โดยป$นกลมือดังกล�าว ผ�านการจัดหามาจากบริษัท
สัญชาติอเมริกัน Zenith Firearms (ผลิตโดยตุรกี) และ/หรือซื้อตรงมาจากโรงงานผลิตวัตถุระเบิดปากีสถาน 
(Pakistan Ordnance Factories) ท้ังน้ี ป$นกลมือ MP5 เปFนอาวุธป$นขนาด 9x19 มม. ท่ีพัฒนาโดยทีมวิศวกร
เยอรมันในยุคคริสต�ทศวรรษท่ี 60 ในปtจจุบันมีประเทศท่ีได�รับใบอนุญาตการผลิต ได�แก� กรีซ อิหร�าน เม็กซิโก 
ปากีสถาน ซาอุดีอาระเบีย ตุรกี และอังกฤษ / Army Recognition – 4 พ.ค. 63 

 

ตัวอย�างรูปภาพ ระบบป$นใหญ�อัตตาจร Soltam ATMOS Howitzer ขนาด 155 มม. (Wikipedia) 
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ฟMลิปปMนส=จัดหาระบบป%นใหญOอัตตาจร Soltam ATMOS 2000 ขนาด 155 มม.  
กระทรวงกลาโหมฟGลิปปGนส�ออกหนังสือแจ�งให�ทราบเพ่ือดําเนินการต�อ (Notice to Proceed: NTP) ส�ง

ให�กับบริษัท Elbit Systems Land & C4I สนับสนุนการดําเนินการในสัญญาการจัดหาระบบป$นใหญ�อัตตาจร 
Soltam ATMOS 2000 ขนาด 155 มม. ท่ีลงนามเม่ือเดือน ม.ค. 63 ซึ่งจัดหาเพ่ือประจําการใน 2 กองร�อยทหาร
ป$นใหญ�ของกองทัพบกฟGลิปปGนส� มีกําหนดส�งมอบภายใน 24 เดือน อย�างไรก็ตาม หนังสือ NTP เกิดความล�าช�า
เน่ืองมาจากสถานการณ�การแพร�ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 จึงคาดการณ�ได�ว�าระบบป$นใหญ�ดังกล�าวจะ
ได�รับการส�งมอบจนครบจํานวนในเดือน เม.ย. 65 ท้ังน้ี ระบบป$นใหญ� Soltam ATOMS 2000 ยิงแบบวิถีโค�งได�
ไกลสุด 41 กม. ใช�กําลังพล 4 - 6 คนในการปฏิบัติการ / Army Recognition – 3 พ.ค. 63 

 

ตัวอย�างรูปภาพ เฮลิคอปเตอร� AH-6 (Wikipedia) 

 

บริษัท Boeing ของสหรัฐอเมริกาหารือรOวมกับฟMลิปปMนส=ในการจัดหาเฮลิคอปเตอร= AH-6i 
 บริษัท Boeing ของสหรัฐอเมริกาอยู�ระหว�างการหารือร�วมกับฟGลิปปGนส�ถึงความเปFนไปได�ในการจัดหา
เฮลิคอปเตอร�ลาดตระเวนติดอาวุธ AH-6i ซึ่งกองทัพบกฟGลิปปGนส�ได�แสดงความสนใจในประสิทธิภาพและ
ศักยภาพของเฮลิคอปเตอร� AH-6i โดยบริษัทฯ ได�ตอบคําถามต�าง ๆ รวมท้ังห�ข�อมูลท่ีเกี่ยวข�องเพ่ิมเติมกับ
กองทัพบกฟGลิปปGนส� ท้ังน้ี เฮลิคอปเตอร� AH-6i มีความยาว 7.5 ม. ความสูง 1.6 ม. เส�นผ�านศูนย�กลางใบพัด 
8.38 ม. บรรทุก Payload ได� 907 กก. สามารถติดตั้งอาวุธได�หลายชนิด เช�น ป$น M-134D ขนาด 7.62 มม. 
จรวด Folding-Fin Aerial Rocket (FFAR) นําวิถีด�วยเลเซอร�ขนาด 70 มม. และจรวดอากาศสู�พ้ืนนําวิถีด�วย
เลเซอร� Hellfire / Asian Defense News – 8 พ.ค. 63 และ Army Technology - 20 พ.ค. 63 
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ตัวอย�างรูปภาพ อากาศยานไร�คนขับ Hermes 900 พร�อมด�วยแพชูชีพท่ีใต�ปYก 4 ชุด (Elbit Systems) 

 

อากาศยานไรHคนขับ Hermes 900 ของอิสราเอลถูกสOงมอบใหHกับประเทศในอาเซียน 
เม่ือ 7 พ.ค. 63 บริษัท Elbit Systems ของอิสราเอลเปGดเผยในเว็บไซต�ว�า อากาศยานไร�คนขับ Hermes 

900 ถูกส�งมอบให�กับประเทศในอาเซียนโดยไม�เปGดเผยช่ือประเทศ โดยอากาศยานไร�คนขับดังกล�าว มีความสามารถ
ในการปฏิบัติการลาดตระเวนทางทะเล สามารถบรรทุกแพชูชีพท่ีใต�ปYกได� 4 – 6 ชุด ปฏิบัติภารกิจการค�นหาและ
กู�ภัยทางทะเลพิสัยไกล สามารถปฏิบัติภารกิจภายใต�สภาพอากาศท่ีไม�เอ้ืออํานวยท้ังกลางวันและกลางคืน บิน
ต�อเน่ืองได�นานกว�า 24 ชม. นอกจากน้ียังติดตั้งเรดาร� และกล�อง EO/IR สําหรับการตรวจจับและระบุตัวตน สามารถ
คํานวณตําแหน�งและส�งแพชูชีพท่ีความสูง 600 ฟุต จากระดับนํ้าทะเล / Elbit Systems – 7 พ.ค. 63 

 

 

ตัวอย�างรูปภาพ เรือดํานํ้าพลังงานนิวเคลียร� Type 094A (Pinterest) 

ASEAN+6 Defence News 
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ขณะนี้จีนมีเรือดําน้ําพลังงานนิวเคลียร=ติดตั้งจรวดขีปนาวุธ ช้ัน Jin (Type 094A) จํานวน 6 ลํา 
ณ เวลาน้ี จีนมีเรือดํานํ้าพลังงานนิวเคลียร�ติดตั้งจรวดขีปนาวุธ ช้ัน Jin (Type 094A) จํานวนท้ังส้ิน 6 ลํา 

โดยเรือดํานํ้าช้ันดังกล�าวจํานวน 2 ลํา ถูกนําไปแสดงในงานครบรอบ 71 ปYกองทัพเรือจีน เม่ือ เม.ย. 63 เรือดํานํ้า 
Type 094A เปFนเรือดํานํ้าในยุคท่ีสองของจีน ซึ่งในอนาคตจะปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนทางยุทธวิธี นับเปFนคร้ัง
แรกท่ีจีนได�นําศักยภาพจรวดขีปนาวุธข�ามทวีปลงสู�ภาคทะเล ท้ังน้ี เรือดํานํ้า Type 094A มีความยาวประมาณ 
137 ม. ติดตั้งท�อยิงจรวดขีปนาวุธจํานวน 12 ท�อ แต�ละท�อสามารถยิงจรวดขีปนาวุธ JL-2 ท่ีติดตั้งหัวรบนิวเคลียร�
ได� (พัฒนาต�อยอดมาจากจรวดขีปนาวุธข�ามทวีป DF-31) และยิงได�ระยะไกลประมาณ 7,200 กม. / Navy 
Recognition – 2 พ.ค. 63 

 

 

ตัวอย�างรูปภาพ เคร่ืองบินท้ิงระเบิดแบบตรวจจับได�ยากพิสัยไกล รุ�น Xian H-20 (Weibo) 
 

เคร่ืองบินทิ้งระเบิดแบบตรวจจับไดHยากพิสัยไกล Xian H-20 ของจีนอาจเปMดตัวไดHใน พ.ย. 63 
อ�างอิงจากแหล�งข�าวนิรนามของกองทัพบกจีน เคร่ืองบินท้ิงระเบิดแบบตรวจจับได�ยากพิสัยไกล (Long-

Range Stealth Bomber) รุ�น Xian H-20 อาจปรากฏตัวต�อหน�าสาธารณชนท่ีงานแสดงแสนยานุภาพทาง
อากาศ Zhuhai Air Show ในเดือน พ.ย. 63 หากงานดังกล�าวไม�ถูกยกเลิก เน่ืองจากสถานการณ�การแพร�ระบาด
ของเช้ือไวรัส COVID-19 และเม่ืออ�างอิงจากแหล�งข�าวทางทหารของจีน Xian H-20 จะช�วยเสริมศักยภาพการ
โจมตีระยะไกล อย�างไรก็ตาม การเปGดตัวของ Xian H-20 อาจสร�างความตึงเครียดระหว�างจีนกับประเทศท่ีอยู�ใน
รัศมีปฏิบัติการบิน เช�น ออสเตรเลีย ญี่ปุdน และคาบสมุทรเกาหลี นอกจากน้ี ยังมีรายงานด�วยว�า Xian H-20 ถูก
ออกแบบให�สามารถโจมตีเป�าหมาย เช�น ฐานทัพของสหรัฐอเมริกาในญี่ปุdน เกาะกวม หมู�เกาะฟGลิปปGนส� และยัง
สามารถเพ่ิมระยะโจมตีไปยังหมู�เกาะฮาวายและแนวชายฝt�งออสเตรเลียได� / Air Recognition – 7 พ.ค. 63 
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ตัวอย�างรูปภาพ จรวดต�อต�านเรือ SSM-700K (Wikipedia) 
 

เกาหลีใตHวางแผนปรับปรุงจรวดตOอตHานเรือผิวน้ํา SSM-700K 
 เกาหลีใต�วางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพของจรวดต�อต�านเรือผิวนํ้า SSM-700K Haeseong (C-Star) ท่ี
ผลิตและสร�างเองภายในประเทศ ซึ่งเข�าประจําการในกองทัพเรือเกาหลีใต�ตั้งแต�ปY พ.ศ. 2548 โดยการปรับปรุงจะ
เร่ิมดําเนินการในช�วงเดือน ต.ค. 63 ถึงเดือน เม.ย. 64 คาดว�าจะปรับปรุงระยะยิงให�เพ่ิมขึ้นจากเดิม 150 กม. 
เปFนมากกว�า 200 กม. เพ่ิมความสามารถในการป�องกันการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส� และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
นําทางด�วยดาวเทียม โดย SSM-700K ท่ีผ�านการปรับปรุงใหม�จะมีประสิทธิภาพใกล�เคียงกับจรวดต�อต�านเรือผิวนํ้า 
RGM-84L Harpoon Block II ท่ีมีระยะยิงไกลสุด 124 กม. แต� SSM-700K จะมีระยะยิงไกลกว�า ท้ังน้ี 
กองทัพเรือเกาหลีใต�ใช�จรวดต�อต�านเรือผิวนํ้า SSM-700K กับเรือพิฆาตช้ัน KDX-3 เรือฟริเกตช้ัน Incheon 
(FFX-I) เรือฟริเกตช้ัน Daegu (FFX-II) และเรือตรวจการณ�เร็วช้ัน Gumdoksuri (PKG-A) / Asian Defense 
News – 7 พ.ค. 63 

 

 

ตัวอย�างรูปภาพ เรือดํานํ้าโจมตีชั้น Chang Bogo (Wikipedia) 
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เกาหลีใตHปรับปรุงเรือดําน้ําโจมตีช้ัน Chang Bogo 
ในปtจจุบันเกาหลีใต�มีเรือดํานํ้าโจมตีช้ัน Chang Bogo (พัฒนามาจาก Type 209 ของเยอรมนี) 

ประจําการอยู�จํานวน 9 ลํา ระหว�างปY พ.ศ. 2536 - 2544 โดยได�รับใบอนุญาตการผลิตจากเยอรมนีและ
มอบหมายให�บริษัท Daewoo Shipbuilding เปFนผู�สร�าง หลังจากประจําการมาอย�างยาวนาน ขณะน้ีเรือดํานํ้า
โจมตีท้ัง 9 ลําดังกล�าว กําลังได�รับการปรับปรุงซ�อมคืนสภาพระดับโรงงาน เพ่ือปรับปรุงศักยภาพและยืดอายุการ
ใช�งาน การปรับปรุงในคร้ังน้ี เรือดํานํ้าโจมตีชั้น Chang Bogo จะเปFนเรือดํานํ้า Type 209 ลําแรกของโลกท่ีได�รับ
การติดตั้งระบบ Towed Array Sonar ช�วยเสริมศักยภาพสําหรับการสงครามต�อต�านเรือดํานํ้าและปฏิบัติการใน
เขตนํ้าตื้น ท้ังน้ี เรือดํานํ้าดังกล�าว มีความยาว 56 ม. กว�าง 6.2 ม. กินนํ้าลึก 5.5 ม. ระวางขับนํ้า 1,285 ตัน 
ลูกเรือปฏิบัติการ 33 คน / Navy Recognition – 4 พ.ค. 63 

 

รูปภาพ การเช่ือมต�อโครงสร�างเรือช้ัน Arafura (Commonwealth of Australia 2020) 
 

ออสเตรเลียประกอบโครงสรHางหลักเรือตรวจการณ=ไกลฝlmงลําแรก 
โครงการต�อเรือตรวจการณ�ไกลฝt�งของออสเตรเลียได�มาถึงจุดสําคัญอีกจุดหน่ึง คือ การเช่ือมต�อโครงสร�าง

หลักด�านหัวเรือและท�ายเรือนํ้าหนักรวม 1,000 ตันเข�าด�วยกัน สร�างโดยบริษัท Luerssen Australia และหุ�นส�วน
ธุรกิจบริษัท ASC เรือลําน้ีจะเปFนเรือตรวจการณ�ไกลฝt�งช้ัน Arafura ลําแรกของออสเตรเลีย มีแผนเข�าประจําการ
ในต�นทศวรรษน้ี เรือช้ัน Arafura จะได�รับภารกิจปกป�องแนวชายแดน (Border Protection) และลาดตระเวน
ทางทะเล (Maritime Patrol) ท้ังน้ี โครงการต�อเรือตรวจการณ�ไกลฝt�งจะต�อเรือฯ ท้ังส้ิน 12 ลํา โดย 2 ลําแรกจะ
สร�างท่ีอู�ต�อเรือ Osborne Naval Shipyard รัฐ South Australia ส�วนอีก 10 ลําท่ีเหลือจะสร�างท่ี ตําบล 
Henderson รัฐ Western Australia / Navy Recognition – 6 พ.ค. 63 
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รูปภาพ การทดสอบยิงขีปนาวุธ PrSM (U.S. Army) 
 

กองทัพบกสหรัฐอเมริกาประสบความสําเร็จในการทดสอบยิงขีปนาวุธ PrSM คร้ังที่ 3 
 เม่ือ 30 เม.ย. 63 กองทัพบกสหรัฐอเมริกาประสบความสําเร็จในการทดสอบยิงขีปนาวุธ Precision 
Strike Missile (PrSM) คร้ังท่ี 3 ณ สนามทดสอบอาวุธ White Sands ในรัฐนิวเม็กซิโก คร้ังน้ีเปFนการทดสอบ
ประสิทธิภาพและความแม�นยําของขีปนาวุธพิสัยใกล�ในระยะ 85 กม. ส�วนคร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 เปFนการทดสอบ
ท่ีระยะ 240 กม. และ 180 กม. ตามลําดับ ท้ังน้ี กองทัพบกสหรัฐอเมริกามีความต�องการขีปนาวุธรุ�นใหม�เพ่ือ
ทดแทนขีปนาวุธพ้ืนสู�พ้ืนพิสัยใกล� MGM-140 Army Tactical Missile System (ATACMS) โดยขีปนาวุธ PrSM 
สามารถยิงจากระบบจรวดหลายลํากล�อง (Multiple Launch Rocket System) M270 และระบบจรวดแบบ
เคล่ือนท่ี (High Mobility Artillery Rocket System) M142 ได� / The Diplomat – 6 พ.ค. 63 

 

รูปภาพ จรวดต�อต�านรถถัง F-Model (Lockheed Martin) 

World Defence News 
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บริษัทรOวมทุน JavelinTM เสร็จสิ้นการผลิตจรวดตOอตHานรถถัง F-Model รุOนแรก 
 JavelinTM เปFนบริษัทร�วมทุนระหว�างบริษัท Raytheon Missiles & Defense และบริษัท Lockheed 
Martin เสร็จส้ินการผลิตจรวดต�อต�านรถถัง Javelin F-Model (FGM-148F) รุ�นแรก เปFนแบบพกพา (Man-
portable) ติดตั้งหัวรบขั้นสูงได�หลายประเภท สามารถเจาะเกราะรถถังท่ีมีใช�อยู�ในปtจจุบันและในอนาคต รวมถึง
เกราะแบบ ERA (Explosive Reactive Armor) และถูกออกแบบมาให�มีปลอกหุ�มด�วยเหล็กท่ีแตกได�ง�ายสามารถ
ทําลายเป�าหมายท่ีมีโครงสร�างอ�อนกว�าอย�างเช�น รถหุ�มเกราะเบา เปFนต�น ท้ังน้ี จรวดต�อต�านรถถัง Javelin ถูกใช�
งานในกองทัพสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรมากกว�า 5,000 ภารกิจ นับตั้งแต�ปY พ.ศ. 2539 โดยจัดหาจํานวน
มากกว�า 45,000 ลูก และคาดว�าจะยังคงใช�งานจนถึงปY พ.ศ. 2593 จึงต�องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช�งาน
อย�างต�อเน่ือง เพ่ือรักษาความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคามท่ีเกิดขึ้นใหม� / Lockheed Martin – 6 พ.ค. 63  


