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ตัวอย�างรูปภาพ ระบบอาวุธปล�อยนําวิถีต�อสู�รถถัง Spike MR ATGM (Rafael Advanced Defense Systems) 

 

กองทัพบกไทยได�รับระบบอาวุธปล'อยนําวิถีต'อสู�รถถัง Spike MR ATGM จากอิสราเอล 
 เม่ือ 28 ธ.ค. 63 บริษัท Rafael Advanced Defense Systems ของอิสราเอลประกาศว�า กองทัพบกไทย
ได�รับระบบอาวุธปล�อยนําวิถีต�อสู�รถถังพิสัยกลาง Spike MR ท่ีจัดหาเม่ือต�นปK 63 โดยมิได�เปLดเผยจํานวน  
และห�วงเวลาท่ีส�งมอบ อาวุธปล�อยดังกล�าวเข�าประจําการในกองพลทหารราบท่ี 6 ซึ่งมีท่ีตั้งกองบัญชาการ  
ณ ค�ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ�าจุฬาโลกมหาราช จังหวัดร�อยเอ็ด ท้ังน้ี อาวุธปล�อยนําวิถี Spike ใช�ระบบตรวจจับ
ด�วยกล�อง Electro-Optical แบบ Fire-and-Forget และมีพิสัยทําการประมาณ 2.5 กม. / Jane’s Defence 
Weekly – 29 ธ.ค. 63 

ASEAN Defence News 

27 ธันวาคม 2563 – 2 มกราคม 2564 
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รูปภาพ พิธีประจําการเรือดาํนํ้าและเรือรบของกองทัพเรือเมียนมา เม่ือ 24 ธ.ค. 63 (Tatmadaw Information Team) 
 

กองทัพเรือเมียนมาจัดพิธีประจําการเรือดําน้ําและเรือหลายลําในวันครบรอบ 73 ปIของกองทัพเรือ 
 เม่ือ 24 ธ.ค. 63 กองทัพเรือเมียนมาจัดพิธีประจําการเรือดํานํ้าลําแรกท่ีจัดหามือสองต�อจากกองทัพเรือ
อินเดีย และเรือรบหลายลําประกอบด�วย เรือต�อต�านเรือดํานํ้าขนาด 63 ม. จํานวน 2 ลํา เรือโจมตีขนาด 49 ม. 
จํานวน 1 ลํา เรือยกพลขึ้นบกขนาด 56 ม. จํานวน 1 ลํา และเรือลากจูงขนาด 26 ม. จํานวน 2 ลํา ในวันครบรอบ 
73 ปKของกองทัพเรือเวียดนาม โดยเรือดํานํ้าที่เข�าประจําการมีชื่อว�า UMS Minye Thainkhathu หมายเลขเรือ 
71 ส�วนเรือต�อต�านเรือดํานํ้าใหม�มีชื่อว�า Yan UMS Nyein Aung หมายเลขเรือ 443 และ Yan Ye Aung 
หมายเลขเรือ 446 ซึ่งถูกสร�างโดยอู�ทหารเรือเมียนมา (Naval Dockyard) สามารถติดตั้งปqนขนาด 57 มม. และ 
25 มม. แท�นปล�อยจรวดต�อสู�เรือดํานํ้าแบบ 5 ลํากล�อง จํานวน 2 แท�นยิง และแท�นยิงตอร�ปLโดแบบ 3 ลํากล�อง 
จํานวน 2 แท�นยิง / Jane’s Navy International – 30 ธ.ค. 63 

 

ตัวอย�างรูปภาพ อาวุธปล�อยนําวิถี SSM-700K Hae Seong/C-Star (Wikipedia) 
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ฟLลิปปLนส>จะได�รับระบบอาวุธปล'อยนําวิถีสําหรับเรือฟริเกต ช้ัน Jose Rizal ในช'วงต�นปI 65 
 เม่ือ 30 ธ.ค. 63 สํานักข�าว Philippine News Agency (PNA) รายงานว�า กองทัพเรือฟLลิปปLนส�จะได�รับ
อาวุธปล�อยนําวิถี SSM-700K Hae Seong/C-Star ของเกาหลีใต� สําหรับเรือฟริเกต ช้ัน Jose Rizal ภายในเดือน 
มี.ค. 65 โดยปxจจุบันกองทัพเรือฟLลิปปLนส�ประจําการเรือฟริเกต BRP Jose Rizal (150) ลําแรก เม่ือเดือน ก.ค. 63 
และจะได�รับมอบเรือฟริเกต Antonio Luna (151) ลําท่ี 2 ภายในปK 64 ท้ังน้ี เรือดังกล�าวติดตั้งปqนเรือขนาด 76 มม. 
เป{นปqนหลัก และระบบปqนควบคุมระยะไกล SMASH ขนาด 30 มม. ของตุรกีทางด�านท�ายเรือ และติดตั้งป�อมปqน 
SIMBAD-RC ซึ่งสามารถยิงจรวดพิสัยใกล�นําวิถีด�วยอินฟราเรด Mistral ท้ังน้ีหากเรือฟริเกต ช้ัน Jose Rizal 
ปฏิบัติการได�เต็มรูปแบบจะเป{นเรือท่ีมีความสามารถสูงสุดของกองทัพเรือฟLลิปปLนส� / Jane’s Navy 
International – 31 ธ.ค. 63 

 

ท่ีมาของภาพ: Wikipedia 

 

เวียดนามเปLดตัวโครงการ Spearheads of Industry สนับสนุนอุตสาหกรรมป@องกันประเทศ 
 เวียดนามเปLดตัวโครงการ Spearheads of Industry เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีทางทหาร 
ในประเทศผ�านการลงทุนในบริษัท Viettel Military Industry and Telecoms Group (Viettel) ซึ่งเป{นบริษัท
ท่ีทําธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีป�องกันประเทศท่ีใหญ�ท่ีสุดของเวียดนาม ท้ังน้ี รัฐบาลเวียดนามจะใช�กลไกการระดมทุน
ใหม� โดยมีเป�าหมายในการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ การสร�างงานหลังจากการแพร�ระบาด
ของเช้ือไวรัส COVID-19 และสนับสนุนการบูรณาการระหว�างพลเรือนกับทหาร โดยเฉพาะเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข�อง
ในการปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังท่ี 4 (4th Industrial Revolution: 4IR) เช�น ปxญญาประดิษฐ� (Artificial 
Intelligence: AI) และระบบอัตโนมัติ (Autonomous System) / Jane’s Defence Weekly – 29 ธ.ค. 63 
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ตัวอย�างรูปภาพ เรือเฝ�าระวังภัยทางทะเล (Next Generation Weapons Technology) 

 

กองทัพเรืออินเดียได�รับเรือเฝ@าระวังภัยทางทะเล 
 บริษัทอู�ต�อเรือ Hindustan Shipyard Limited (HSL) ของอินเดียส�งมอบเรือเฝ�าระวังภัยทางทะเล 
(Ocean Surveillance Ship) ให�กับกองทัพเรืออินเดีย โดยมิได�เปLดเผยต�อสาธารณะ ในวันท่ี 31 ต.ค. 63  
ซึ่งล�าช�ากว�ากําหนดประมาณ 2 ปK ด�วยเหตุขัดข�องทางเทคนิค และจากสถานการณ�การแพร�ระบาดของเช้ือไวรัส 
COVID-19 เรือดังกล�าวมีช่ือว�า INS Dhruv หมายเลขเรือ A40 มีความยาว 175 ม. มี Radome ท่ีส�วนหน�าของ
ดาดฟ�าเรือและตรงกลางลําเรือ ซึ่งเป{นโครงสร�างสําหรับปกป�องเสาอากาศเรดาร� ท้ังน้ี คาดว�าเรือเฝ�าระวังภัย 
ทางทะเลเป{นส�วนหน่ึงของโครงการ Ballistic Missile Defence (BMD) ของอินเดีย / Jane’s Navy International 
– 30 ธ.ค. 63 

 

ตัวอย�างรูปภาพ เฮลิคอปเตอร� KUH-1 Surion (KAI) 

ASEAN+6 Defence News 
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บริษัท KAI ได�รับสัญญาจัดหาเฮลิคอปเตอร> KUH-1 Surion ล็อตที่ 4 สําหรับกองทัพบกเกาหลีใต� 
 เม่ือ 28 ธ.ค. 63 บริษัท Korea Aerospace Industries (KAI) ของเกาหลีใต�ประกาศว�า ได�รับสัญญา
จัดหาเฮลิคอปเตอร�อเนกประสงค�ขนาดกลาง KUH-1 Surion ล็อตท่ี 4 ซึ่งเป{นล็อตสุดท�าย จากสํานักงาน
เทคโนโลยีและจัดหายุทโธปกรณ�กระทรวงกลาโหม (Defense Acquisition Program Administration: DAPA) 
ของเกาหลีใต� มูลค�าสัญญา 1,370 ล�านดอลลาร�สหรัฐ สําหรับกองทัพบกเกาหลีใต� เพ่ือทดแทนเฮลิคอปเตอร�
อเนกประสงค� Bell UH-1H Iroquois หรือ Huey โดยมีกําหนดส�งมอบภายในปK 67 ท้ังน้ี บริษัทฯ มิได�เปLดเผย
จํานวนเฮลิคอปเตอร�ท่ีจะจัดหา โดยสํานักข�าว Jane’s คาดว�าจะมีการจัดหาเฮลิคอปเตอร�ล็อตน้ีจํานวน 48 ลํา 
ซึ่งจะทําให�กองทัพบกเกาหลีใต�มีเฮลิคอปเตอร�รุ�นดังกล�าวประจําการรวมท้ังหมด 210 ลํา / Jane’s Defence 
Weekly – 29 ธ.ค. 63 

 

แบบจําลอง ระบบตรวจจับ I-MAST (Hanwha Systems) 

 

บริษัท Hanwha Systems ได�รับสัญญาพัฒนาระบบอํานวยการรบและเรดาร> Multifunction สําหรับเรือ KDDX 
 เม่ือ 24 ธ.ค. 63 บริษัท Hanwha Systems ของเกาหลีใต�ประกาศว�า ได�รับสัญญาในการพัฒนาระบบ
อํานวยการรบ (Combat System) และเรดาร�แบบ Multifunction สําหรับโครงการเรือพิฆาต KDDX ของ
กองทัพเรือเกาหลีใต� มูลค�าสัญญา 493 ล�านดอลลาร�สหรัฐ โดยระบบอํานวยการรบใหม�จะบูรณาการระบบต�าง ๆ 
เข�าด�วยกัน ได�แก� ระบบตรวจจับ ระบบอาวุธ ระบบการส่ือสาร และระบบบัญชาการด�วยเทคโนโลยีการ
ประมวลผลข�อมูลทางยุทธวิธีได�ตามเวลาจริง (Real-Time) รวมท้ังการเช่ือมต�อข�อมูลหลายทาง เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการรบ ท้ังน้ี ระบบตรวจจับท่ีใช�สายอากาศตรวจการณ�แบบ I-MAST จะช�วยเพ่ิมความสามารถ 
ในการตรวจจับได�ยาก (Stealth) ของเรือ ส�วนเรดาร�แบบ Dual-Band Multifunction Phased-Array Radar 
จะใช� S-Band สําหรับการตรวจจับและติดตามอากาศยาน หรือขีปนาวุธในระยะไกล และใช� X-Band สําหรับ
ตรวจจับอากาศยาน หรือเรือผิวนํ้าในระยะใกล� / Jane’s Defence Weekly – 28 ธ.ค. 63 
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ตัวอย�างรูปภาพ เคร่ืองบินลาดตระเวนทางทะเล P-8A Poseidon (Commonwealth of Australia)  

 

ออสเตรเลียมีความต�องการเคร่ืองบินลาดตระเวนทางทะเล P-8A Poseidon เพ่ิมเติมจํานวน 2 ลํา 
 เม่ือ 30 ธ.ค. 63 นางลินดา เรย�โนลด�ส รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียประกาศว�า รัฐบาล
ออสเตรเลียจะจัดหาเคร่ืองบินลาดตระเวนทางทะเล Boeing P-8A Poseidon ของบริษัท Boeing สหรัฐอเมริกา
เพ่ิมเติมจํานวน 2 ลํา ให�กับกองทัพอากาศออสเตรเลีย ซึ่งจะทําให�กองทัพอากาศออสเตรเลียมีเคร่ืองบินดังกล�าว
รวมท้ังหมด 14 ลํา โดยเคร่ืองบินรุ�นน้ีได�รับการพิสูจน�แล�วว�า มีความสามารถหลากหลายในการปฏิบัติภารกิจ
ต�อต�านเรือดํานํ้า การเฝ�าระวัง การลาดตระเวนตรวจการณ�ท้ังทางบกและทางทะเล รวมท้ังการค�นหาและกู�ภัย 
ท้ังน้ี กองทัพออสเตรเลียได�จัดหาอากาศยานไร�คนขับ Northrop Grumman MQ-4C Triton แบบเพดานบินสูง
และบินได�นาน (High-Altitude, Long-Endurance: HALE) จํานวน 6 – 7 ลํา คาดว�าจะส�งมอบในปK 66 เพ่ือ
นํามาใช�ปฏิบัติการร�วมกับเคร่ืองบิน P-8A Poseidon / Jane’s Defence Weekly – 30 ธ.ค. 63 

 

 

ตัวอย�างรูปภาพ ปqนใหญ�อัตตาจร Lotos (Rostec) 

World Defence News 
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ปiนใหญ'อัตตาจร Lotos ขนาดลํากล�อง 120 มม. ของรัสเซียเข�าทดสอบก'อนประจําการ 
หน�วยงาน Rostec ของรัสเซียประกาศว�า ปqนใหญ�อัตตาจร 2S42 Lotos ขนาด 120 มม. เข�าสู�การทดสอบ

ประเมินประสิทธิภาพก�อนเข�าประจําการเพ่ือให�เป{นไปตามความต�องการทางเทคนิค ท้ังน้ี ระบบรถยิงดังกล�าว 
ถูกทดสอบด�วยระยะทางมากกว�า 600 กม. ท้ังการเคล่ือนท่ีทางบก การแล�นในนํ้า และการปล�อยจากเคร่ืองบิน 
รวมท้ังทดสอบยิงมากกว�า 300 นัด โดยจะทดสอบเร่ืองระยะยิงไกลสุดและใกล�สุด ความแม�นยํา และอัตราการยิงของ
กระสุนแต�ละแบบ (กระสุนธรรมดาและกระสุนนําวิถี) โดยโครงสร�างของรถยิงสร�างมาจาก Chassis ของยานรบทหาร
ราบ BMD-4M ท่ีสามารถขนส�งได�ด�วยเคร่ืองบินลําเลียง Ilyushin Il-76 มีน้ําหนักไม�เกิน 18 ตัน ติดตั้งระบบอาวุธ
ปqน 120 มม. ท่ีมีระยะยิงอยู�ท่ี 13 กม. อัตราการยิงท่ี 6-8 นัดต�อนาที และสามารถติดตั้งปqนกล 7.62 มม. แบบ
ควบคุมระยะไกลได� เคร่ืองยนต�ขนาด 45 แรงม�า ความเร็วสูงสุด 70 กม. ระยะทําการ 500 กม. และมีกําลังพล
ประจํารถ 4 นาย / Jane’s International Defence Review – 29 ธ.ค. 63 

 

ตัวอย�างรูปภาพ เรือยกพลขึ้นบกของบริษัท COTECMAR (Wikipedia) 

 

กองทัพเรือโคลอมเบียจัดหาเรือยกพลข้ึนบกจาก COTECMAR 
กองทัพเรือโคลอมเบียจัดหาเรือยกพลขึ้นบกจากองค�การวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีสําหรับอุตสาหกรรม

ทางนํ้าและทางทะเลของโคลอมเบีย จํานวน 1 ลํา มูลค�า 9.5 ล�านดอลลาร�สหรัฐ มีกําหนดส�งมอบในเดือน พ.ค. 
64 โดยโคลอมเบียใช�เรือดังกล�าวในการส�งกําลังบํารุง การปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยและช�วยเหลือประชาชน 
ท่ีดํารงชีวิตอยู�ในบริเวณชายฝx�งและตามริมแม�น้ําท่ียากแก�การเข�าถึงด�วยการเดินทางบนบก นอกจากน้ีกองทัพเรือ
โคลอมเบียใช�ในการไล�ล�าติดตามเป�าหมายทางทะเล เพ่ือขยายขอบเขตการปฏิบัติการในน�านนํ้าของประเทศ / 
Jane’s International Defence Review – 30 ธ.ค. 63 
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ตัวอย�างรูปภาพ รถรบทหารราบ (IFV) Bumerang ของบริษัท VPK (Wikipedia) 

 

รัสเซียนําเสนอยานรบทางบก Bumerang สําหรับส'งออก  
บริษัท Military-Industrial Company (VPK) ของรัสเซีย นําเสนอยานรบล�อยางอเนกประสงค� 8x8 

ตระกูล Bumerang โดยเน�นการส�งออกไปต�างประเทศ ประกอบด�วยยานรบทหารราบ (IFV) K-17 นํ้าหนักไม�เกิน 
28.6 ตัน และรถลําเลียงพลหุ�มเกราะ (APC) รุ�นใหม� K-16 นํ้าหนักไม�เกิน 27.6 ตัน ท้ังสองแบบมีความยาว 
8.805 ม. กว�าง 3.187 ม. มีวงเล้ียว 13.5 ม. มีความเร็วสูงสุด 100 กม./ชม. หันปqนได� 25-30 องศา ข�ามกําแพงได� 
0.6 ม. และคูสนามเพลาะขนาด 2.2 ม. ระยะปฏิบัติการบนถนน 800 กม. รถท้ังหมดสามารถปฏิบัติการบนผิวนํ้า
ได�ต�อเน่ือง 12 ชม. ท่ีสภาวะทะเลระดับ 3 และเคล่ือนท่ีในนํ้าด�วยความเร็ว 10 กม./ชม. ติดตั้งด�วยเคร่ืองยนต�
ดีเซล YaMZ-780 ขนาด 750 แรงม�า มีระบบป�องกันด�วยการออกแบบตัวถังเป{นรูปตัววี ระบบกรองอากาศ และ
ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ / Jane’s International Defence Review – 30 ธ.ค. 63 

 

รูปภาพ การแสดงการยิงของเคร่ืองยิงลูกระเบิดอัตตาจร Dual-ELMOS (EXPAL) 
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EXPAL ของสเปนนําเสนอเคร่ืองยิงลูกระเบิดอัตตาจรรุ'นใหม' Dual-ELMOS สําหรับภารกิจการยกพลข้ึนบก 
เคร่ืองยิงลูกระเบิดอัตตาจร Dual-EIMOS ขนาด 81 มม. รุ�นใหม�ถูกนําเสนอในหน�วยบัญชาการนาวิกโยธิน

ของสเปน เหล�าทัพอ่ืน ๆ และกรมอาวุธและยุทโธปกรณ� (DGAM) ด�วยขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ท่ีเหมาะสมกับสภาวะแวดล�อมทางทะเล สามารถข�ามหลุมบ�อนํ้าท่ีลึก 1.5 ม. มีระบบรับแรงสะท�อนถอยหลัง 
ระบบส่ือสาร และการปฏิบัติงานพ้ืนฐานท่ีใช�เทคโนโลยีขั้นสูงด�วยระบบ EIMOS ซึ่งลูกค�าหลักของผลิตภัณฑ�น้ี คือ 
หน�วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ�น้ัน ท้ังหน�วยบัญชาการนาวิกโยธิน และ DGAM 
มีส�วนร�วมในทุกขั้นตอน ตั้งแต�การกําหนดความต�องการ การประเมินการใช�งาน และการควบคุมการใช�งานต�าง ๆ 
ของระบบ ซึ่งการเกิดขึ้นของโรคระบาด COVID-19 ทําให�การดําเนินโครงการล�าช�าไปบ�าง แต�ยังสามารถ
ดําเนินการตามแผนการโดยใช�เวลาเดิมได� ท้ังน้ี นอกเหนือจากการผลิตปqนใหญ�อัตตาจรขนาด 81 มม.แล�ว บริษัท 
EXPAL ยังพัฒนาขีดความสามารถของเคร่ืองยิงลูกระเบิดขนาด 120 มม. ให�มีระบบนําวิถี ท่ีเพ่ิมความแม�นยํา
และป�องกันการแทรกแซงสัญญาณได�ด�วยการใช�เทคโนโลยี GNSS โดยร�วมมือกับกระทรวงกลาโหม และสามารถ
ยกระดับไปถึงกระสุนปqนใหญ�ขนาด 155 มม. ได�อีกด�วย / Jane’s International Defence Review – 31 ธ.ค. 63 


