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รูปภาพ กัมพูชารับมอบอุปกรณ PPE และเวชภัณฑจากออสเตรเลีย (ที่มาของภาพ : Khmer Times)
กัมพูชาตอนรับเรือฟริเกต HMAS Anzac ของออสเตรเลียเขาเทียบท2าที่ท2าเรือสีหนุวิลล7 จังหวัดพระสีหนุ
เมื่อ 18 ตุลาคม 2564 หนังสือพิมพ Khmer Times รายงานวา พลเรือตรี Ros Veasna รองผูบัญชาการ
ประจําฐานทัพเรือ Ream จังหวัดพระสีหนุ ใหการตอนรับกองทัพเรือออสเตรเลีย และเรือฟริเกต HMAS Anzac
ที่เขาเทียบทา ณ ทาเรือสีหนุวิลล จังหวัดพระสีหนุ ระหวางวันที่ 18-20 ตุลาคม 2564 เพื่อกระชับความสัมพันธ
กับกองทั พเรือกัมพู ชา ภายใตโครงการกระชับ ความสัมพั นธในภูมิภ าคอิน โด-แปซิฟTก ปU 2564 (Indo-Pacific
Endeavour 2021 : IPE21) โดยเรือดังกลาวเป[นเรือลําแรกของกองทัพเรือออสเตรเลียที่เยือนกัมพูชานับตั้งแต
ปU 2559 และในโอกาสนี้ กองทัพเรือออสเตรเลียไดสงมอบอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล (Personal Protective
Equipment : PPE) และเวชภัณฑที่เกี่ยวของ เพื่อสนับสนุนกัมพูชาในการรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
แหลงที่มาของขาว : Khmer Times – 18 ตุลาคม 2564

หนาที่ 1 ของ 9 หนา
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รูปภาพ พิธีรับมอบเรือตรวจการณ LMS KD Badik ลําที่ 3 (ที่มาของภาพ : Malaysia Military Times)
กองทัพเรือมาเลเซียจัดพิธีรับมอบเรือตรวจการณ7 LMS ลําที่ 3
เมื่อ 22 ตุลาคม 2564 กองทัพเรือมาเลเซียจัดพิธีรับมอบเรือตรวจการณ Littoral Mission Ship (LMS)
ลําที่ 3 ณ ฐานทัพเรือ Kota Kinabalu โดยมีพลเรือเอก Tan Sri Mohd Reza bin Mohd Sany ผูบัญชาการทหารเรือ
เป[นประธานในพิธี เรือดังกลาวมีชื่อวา KD Badik เริ่มสรางในเดือนกันยายน 2562 ณ เมืองอูฮั่นของจีน ถูกปลอยลงน้ํา
ในเดือนตุลาคม 2563 จากนั้นออกเดินทางมาถึงฐานทัพเรือ Kota Kinabalu ของมาเลเซีย เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564
ดวยระยะทาง 1,836 ไมลทะเล โดยจะเขาประจําการในกองบัญชาการกองเรือตะวันออกของกองทัพเรือมาเลเซีย
เพื่อปฏิบัติภารกิจการเฝาระวังทางทะเลในนานน้ํามาเลเซียตะวันออก ทั้งนี้ เรือ LMS สองลําแรกของกองทัพเรือ
มาเลเซียที่เขาประจําการไปกอนหนามีชื่อวา KD Keris และ KD Sundang
แหลงที่มาของขาว : Malaysia Military Times – 22 ตุลาคม 2564

รูปภาพ รัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศมาเลเซีย (ซาย) และอินโดนีเซีย (ขวา) (ที่มาของภาพ : The Diplomat)
หนาที่ 2 ของ 9 หนา
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มาเลเซียและอินโดนีเซียมีความกังวลในขอตกลงความร2วมมือ AUKUS
เมื่อ 18 ตุลาคม 2564 นาย Saifuddin Abdullah รัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศมาเลเซีย และ
นาง Retno Marsudi รัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศอินโดนีเซียจัดการประชุมทวิภาคีรวมกัน ณ กรุงจาการตา
ซึ่งเนนย้ําความกังวลในขอตกลงความรวมมือ AUKUS ระหวางสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย
ที่มีแผนการจัดหาเรือดําน้ําพลังงานนิวเคลียรใหแกออสเตรเลีย ซึ่งอาจจะกอใหเกิดความตึงเครียดในการแขงขัน
ดานอาวุธ โดยทั้งสองประเทศไดตกลงที่จะเพิ่มความพยายามในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค
รวมทั้งการรักษาผลประโยชนทางเศรษฐกิจในทะเลจีนใต และเสริมสรางความสามัคคี พรอมเรียกรองใหประเทศสมาชิก
อาเซียนมีสวนรวมในการสรางเสถียรภาพ ความมั่นคง สันติภาพของภูมิภาค และเคารพกฎหมายระหวางประเทศ
แหลงที่มาของขาว : The Diplomat – 19 ตุลาคม 2564

รูปภาพสวนหนึ่งของพิธีเปTดการฝwกรวมประจําปU Wirra Jaya 2021 (ที่มาของภาพ : INAinDarwin)
กองทัพบกอินโดนีเซียและกองทัพบกออสเตรเลียฝNกร2วมประจําปOภายใตรหัส Wirra Jaya 2021
ในวันที่ 14 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2564 กองทัพบกอินโดนีเซียและกองทัพบกออสเตรเลียฝwกรวม
ประจํ า ปU ภ ายใตรหั ส Wirra Jaya 2021 ณ ฐานทั พ Robertson Barracks ตั้ ง อยู ในเขต Northern Territory
ทางตอนเหนือของออสเตรเลีย โดยการฝwกรวมดังกลาวจัดขึ้นเป[นประจําทุกปUเริ่มตั้งแตปU 2556 เป[นตนมา ซึ่งในปUนี้
มีกําลังพลจากกองทัพบกอินโดนีเซียจํานวน 200 นาย และกองทัพบกออสเตรเลียจํานวน 150 นาย เขารวม
ในการฝwก และนับเป[นการฝwกครั้งใหญที่สุดเทาที่เคยจัดการฝwกรวมกันมา โดยในการฝwกครั้งนี้มีการใชวิธีการฝwก
แบบจําลองสภาพแวดลอมเสมือนจริง (Virtual Environment) เนื่องจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) และมุงเนนการฝwกปฏิบัติการดวยรถหุมเกราะ Bushmaster และการปฏิบัติการ
ในเมือง (Urban Operation) ซึ่งมีการซอมรบและการยิงป}นในหมูบานจําลอง
แหลงที่มาของขาว : ABC News – 21 ตุลาคม 2564
หนาที่ 3 ของ 9 หนา
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ตัวอยางรูปภาพ ยานเกราะลอยางอเนกประสงค CS/VP16B Lynx แบบ 6X6 (ที่มาของภาพ : Top War)
จีนจัดแสดงยานภาคพื้นไรคนขับความคล2องตัวสูงตระกูล Lynx
เมื่อ 15 ตุลาคม 2564 บริษัท China North Industries Group Corporation (Norinco) และ China South
Industries Group ของจีนรวมกันจัดแสดงยานภาคพื้นไรคนขับความคลองตัวสูง (High-Mobility) ตระกูล Lynx
ที่มีพื้นฐานมาจากยานเกราะลอยางอเนกประสงค CS/VP16B Lynx แบบ 6X6 ทางเว็บไซต Weibo ของจีน
โดยในวีดิทัศนแสดงใหเห็นยานภาคพื้นไรคนขับ ที่มีทั้งแบบติดตั้งและไมติดตั้งระบบอาวุธกําลังถูกควบคุมจาก
ระยะไกล และมีการสาธิตการทํางานของระบบอาวุธควบคุมระยะไกล โดยใชทหารของกองทัพบกจีนจํานวน 2 นาย
ในการควบคุมยานพาหนะ และการใชงานของระบบอาวุธดวยอุปกรณควบคุมแบบมือถือขนาดใหญพรอมจอแสดงผล
ทั้งนี้ ยานภาคพื้นไรคนขับที่จัดแสดงในวีดิทัศนมีหลายรูปแบบ ไดแก 1) ยานที่ติดตั้งระบบอาวุธขนาด 40 มิลลิเมตร
ติดกลองสองทางไกล และมีแทนยิงจรวดนําวิถีจํานวน 2 ทอยิง 2) ยานที่ติดตั้งป}นครกขนาด 120 มิลลิเมตร
3) ยานที่ติดตั้งแทนยิงจรวดหลายลํากลองขนาด 107 มิลลิเมตร จํานวน 12 ทอยิง 4) ยานที่ติดตั้งจรวดพื้นสูอากาศ
จํานวน 4 ลูก และเรดารตรวจจับเปาหมาย 5) ยานบรรทุกสัมภาระ 6) ยานสอดแนมที่ติดตั้งเสาเรดาร และชุด
Electro-Optical นอกจากนี้ มีรถบัญชาการและควบคุมสําหรับทหารจํานวน 2 คัน ที่ติดตั้งอุปกรณรับและสง
สัญญานดาวเทียม และใชเป[นพื้นที่ในการปฏิบัติงาน (Workstation) สําหรับทหารจํานวน 4 นาย
แหลงที่มาของขาว : Jane’s Defence Weekly – 19 ตุลาคม 2564

หนาที่ 4 ของ 9 หนา
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ที่มาของภาพ : Wikipedia
เกาหลีใตพัฒนาระบบพยากรณ7และแจงเตือนสภาพอวกาศสําหรับการใชงานทางทหาร
เมื่อ 19 ตุลาคม 2564 สํานักงานเทคโนโลยีและจัดหายุทโธปกรณกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต (Defense
Acquisition Program Administration : DAPA) ประกาศวา กําลังพัฒนาระบบพยากรณและแจงเตือนสภาพอวกาศ
เพื่อสนับ สนุนการปฏิบั ติการของยุทโธปกรณทางทหารที่สําคัญ โดยระบบดังกลาวเป[นระบบแรกที่ เกาหลีใต
พัฒนาขึ้นในประเทศ ซึ่งจะพยากรณการเปลี่ยนแปลงของสภาพอวกาศลวงหนา และปองกันการทํางานที่ผิดปกติ
ของระบบสื่อสารและระบบนําทางของยุทโธปกรณทางทหาร โดยเฉพาะระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (Global
Positioning System : GPS) ไดแก อากาศยานไรคนขับเพดานบินสูง ดาวเทียม และอาวุธนําวิถี ทั้งนี้ DAPA
ไดลงนามสัญญากับบริษัท Satrec Initiative ของเกาหลีใต มูลคา 13.8 ลานดอลลารสหรัฐ สําหรับการพัฒนา
ระบบดังกลาว โดยมีกําหนดการทดสอบและประเมินผลภายในปU 2567 กอนที่จะสงมอบใหแกกองทัพเกาหลีใต
แหลงที่มาของขาว : Jane’s Defence Weekly – 20 ตุลาคม 2564

ตัวอยางรูปภาพ ระบบตรวจจับทุนระเบิดแบบพกพา PRS-20K (ที่มาของภาพ : DAPA)
หนาที่ 5 ของ 9 หนา
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เกาหลีใตจะผลิตระบบตรวจจับทุ2นระเบิดแบบพกพารุ2นใหม2
เมื่อ 18 ตุลาคม 2564 สํานักงานเทคโนโลยีและจัดหายุทโธปกรณกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต (Defense
Acquisition Program Administration : DAPA) ประกาศวา ไดลงนามสัญ ญากั บ บริษั ท Hanwha Systems
ของเกาหลีใต สําหรับการผลิตระบบตรวจจับทุนระเบิดแบบพกพา (Man-Portable, Mine-Detection System)
PRS-20K หรือ Mine Detector II รุนใหม ที่ DAPA ไดพั ฒ นาเสร็จสิ้น ในเดือนธัน วาคม 2563 ระบบดังกลาว
สามารถคนหาทุ นระเบิ ดทั้ งแบบที่เป[นโลหะ (Metallic) และไมใชโลหะ (Non-Metallic) และไดรับการติดตั้ง
เครื่องหยั่งความลึกดวยสัญญาณเรดาร (Ground-Penetrating Radar) ที่ใชคลื่นวิทยุ (Radio Wave) ในการตรวจจับ
วัตถุที่อยูใตดิน โดยจะนําระบบ PRS-20K นํามาใชใน 3 เหลาทัพ รวมทั้งกองกําลังนาวิกโยธินของเกาหลีใตในชวง
ครึ่งปUหลังของปU 2565 เพื่อทดแทนระบบ PRS-17K รุนเกาที่ไมสามารถตรวจจับทุนระเบิดแบบที่ไมใชโลหะได
แหลงที่มาของขาว : Jane’s Defence Weekly – 18 ตุลาคม 2564

รูปภาพ เรือตรวจการณไกลฝˆ‰งชั้น Cape รุนปรับปรุงใหมของออสเตรเลีย (ที่มาของภาพ : Austal)
บริษัท Austal ปล2อยเรือตรวจการณ7ไกลฝ_`งชั้น Cape รุ2นปรับปรุงใหม2ลําแรกของกองทัพเรือออสเตรเลียลงน้ํา
เมื่อ 19 ตุลาคม 2564 กระทรวงกลาโหมออสเตรเลียเปTดเผยวา บริษัท Austral ของออสเตรเลียปลอย
เรือตรวจการณไกลฝˆ‰งชั้น Cape รุนปรับปรุงใหมลําแรกจากทั้งหมด 6 ลํา ของกองทัพเรือออสเตรเลียลงน้ํา ณ
เมือง Henderson รัฐ Western Australia ตั้งแตวันที่ 22 กันยายน 2564 โดยเรือลํานี้เป[นสวนหนึ่งของสัญญา
จั ด หาเรื อ 6 ลํา มู ล คา 262 ลานดอลลารสหรั ฐ ซึ่ ง มี กํา หนดสงมอบในชวงตนปU 2565 ทั้ ง นี้ เรื อ ดั ง กลาว
มีหมายเลข 314 มีความยาว 58 เมตร ไดรับการพัฒนาใหสามารถรองรับกําลังพลประจําเรือได 32 นาย จากเดิมที่
รองรับ ได 22 นาย สามารถทํ า ความเร็ว สู ง สุ ด 26 นอต มี ระยะปฏิ บั ติ ก าร 4,000 ไมลทะเล และสามารถ
ปฏิบัติการในทะเลระดับ Sea State 4 โดยกองทัพเรือออสเตรเลียจะใชเรือชั้น Cape รุนปรับปรุงใหมนี้ทดแทน
เรือชั้น Armidale ที่ใชงานมาตั้งแตปU 2548
แหลงที่มาของขาว : Jane’s Navy International – 20 ตุลาคม 2564
หนาที่ 6 ของ 9 หนา
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World Defence News

ตัวอยางรูปภาพ อากาศยานไรคนขับ MQ-9A Reaper (ที่มาของภาพ : GA-ASI)
นาวิกโยธินสหรัฐอเมริการับมอบระบบอากาศยานไรคนขับ Reaper อย2างเปeนทางการจํานวน 2 ระบบ
เมื่อ 20 ตุลาคม 2564 บริษัท General Atomics Aeronautical Systems Inc (GA-ASI) ประกาศวา
ไดสงมอบระบบอากาศยานไรคนขับเพดานบินปานกลางและบินไดนาน (Medium-Altitude, Long-Endurance :
MALE) MQ-9A Reaper จํานวน 2 ระบบ ใหแกกองบัญชาการนาวิกโยธิน (Naval Air Systems Command :
NAVAIR) อยางเป[นทางการตั้งแตวันที่ 15 ตุลาคม 2564 โดยเปลี่ยนลักษณะการใชระบบอากาศยานไรคนขับจากเดิม
ที่บริษั ทผูรับเหมาเป[น เจาของเครื่องและเป[นผูควบคุมระบบ (Contractor-Owned Contractor-Operated :
COCO) มาเป[นแบบรัฐเป[นเจาของและควบคุมเอง (Government-Owned Government-Operated : GOGO)
ทั้งนี้ MQ-9A Reaper ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต Honeywell TPE331-10GD Turboprop จํานวน 1 เครื่อง
มีน้ําหนักบินขึ้นสูงสุด 4,760 กิโลกรัม สามารถบรรทุก Payload หนัก 1,701 กิโลกรัม ความเร็วปฏิบัติการ 200 นอต
เพดานบิน 50,000 ฟุต มีระยะปฏิบัติการ 1,000 ไมลทะเล และบินไดนาน 27 ชั่วโมง รวมทั้งไดรับการติดตั้ง
กลอง Electro-Optical/Infrared สํ า หรั บ ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ การขาวกรอง การเฝาระวั ง และลาดตระเวน
(Intelligence, Surveillance and Reconnaissance : ISR)
แหลงที่มาของขาว : Jane’s Defence Weekly – 21 ตุลาคม 2564
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รูปภาพ ขีปนาวุธนิวเคลียรขามทวีป UR-100N ของรัสเซีย (ที่มาของภาพ : Russia MoD)
รัสเซียจะขยายอายุการใชงานขีปนาวุธขามทวีป UR-100N ‘Stiletto’ ใหใชงานไดถึงปO 2566
เมื่อ 18 ตุลาคม 2564 ผูอํานวยการบริษัท NPO Mashinostroyenia ของรัสเซีย เปTดเผยวา รัสเซีย
จะขยายอายุการใชงานขีปนาวุธขามทวีป (Intercontinental Ballistic Missile : ICBM) UR-100N ‘Stiletto’
ใหใชงานไดถึงปU 2566 โดยรัสเซียรับมอบขีปนาวุธขามทวีป UR-100N ลูกสุดทายเขาประจําการตั้งแตปU 2528
ซึ่ งมี อ ายุ ก ารใชงาน 10 ปU และไดขยายอายุ ก ารใชงานหลายครั้ งดวยการตรวจสอบถั งเชื้ อ เพลิ ง สถานภาพ
เครื่อ งยนตและสารขับ เคลื่อ น รวมถึง สถานภาพความปลอดภัย ของโครงสรางขีป นาวุธ นอกจากนี้ รัส เซีย
มีขีปนาวุธ UR-100N แบบยิงจากฐานภาคพื้น (Silo-Based) เขาประจําการครั้งแรกในปU 2522 และไดรับการ
ปรับ ปรุงจํ านวน 3 ครั้ง จนเป[ น รุน UR-100NUTTH (SS-19 Mod 3) ที่ ไดรับ การติ ด ตั้ งหั วรบแบบ Multiple
Independent Re-entry Vehicle (MIRV)
แหลงที่มาของขาว : Jane’s Defence Weekly – 21 ตุลาคม 2564

รูปภาพ เรือเดินสมุทร MV Hartland Point (ที่มาของภาพ : Wikipedia)
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สหราชอาณาจักรเตรียมความพรอมสําหรับการขนส2งลําเลียงทางทะเลในอนาคต
เมื่อ 20 ตุลาคม 2564 กระทรวงกลาโหมสหราชอาณาจักรเตรียมความพรอมสําหรับการขนสงลําเลียง
ทางทะเลทางยุ ท ธศาสตรเฉพาะกาล (Interim Strategic Sealift Capability) ซึ่ ง ไดออกเอกสารขอขอมู ล
(Request For Information : RFI) จากบริษัท เอกชนสํา หรับ การสนับ สนุน เรือ เดิน สมุท รทางยุท ธศาสตร
ในหวงเวลาอยางนอย 5 ปU เพื่อทดแทนสัญญาการสนับสนุนเรือเดินสมุทร Flensburger RoRo 2700 จํานวน 4 ลํา
ไดแก เรือ MV Anvil Point เรือ MV Hartland Point เรือ MV Hurst Point และเรือ MV Eddystone ที่ทําสัญญา
กับบริษัท Foreland Shipping ของสหราชอาณาจักรเป[นระยะเวลา 25 ปU และจะสิ้นสุดสัญญาในเดือนธันวาคม
2567 ทั้งนี้ สหราชอาณาจักรจะเริ่มกระบวนการซื้อจัดจางอยางเป[นทางการในชวงกลางปU 2565 เพื่อใหสามารถ
เริ่มสัญญาใหมไดในเดือนมกราคม 2568
แหลงที่มาของขาว : Jane’s Navy International – 22 ตุลาคม 2564

ตัวอยางรูปภาพ เครื่องบิน T-7 Red Hawk (ที่มาของภาพ : Wikipedia)
บริษัท Boeing จะนําเสนอเครื่องบินขับไล2/ฝNกขั้นสูง T-7A Red Hawk ใหแก2กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา
เมื่อ 20 ตุลาคม 2564 นาย Paul Niewald รองประธานบริษัท Boeing ของสหรัฐอเมริก ากลาววา
จะพิจารณานําเสนอเครื่องบินขับไล/ฝwกขั้นสูง T-7A Red Hawk ใหแกกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาในโครงการ
Advance Tactical Training (ATT) ที่มีความตองการเครื่องบินที่สามารถปฏิบัติภารกิจอื่นนอกเหนือจากการฝwกได
อยางนอยจํานวน 100 ลํา โดยเครื่องบิน T-7A Red Hawk สามารถตอบสนองความตองการของกองทัพอากาศ
สหรัฐอเมริกาไดเป[นอยางดี เนื่องจากสามารถใชในการฝwกขั้นพื้นฐาน ฝwกการตอสูทั้งแบบอากาศสูอากาศ และ
อากาศสูพื้น รวมทั้งถูกออกแบบใหสามารถติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมนอกเหนือจากอุปกรณพื้นฐานในเครื่องฝwกบิน
และสามารถใชเป[นเครื่องบินขับไลทางยุทธวิธีที่รองรับการปฏิบัติการในอนาคต
แหลงที่มาของขาว : Jane’s Defence Weekly – 20 ตุลาคม 2564
หนาที่ 9 ของ 9 หนา

