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สหรัฐอเมริกาจะหารือการเสริมสรางความรวมมือทางทะเล
กับเวียดนาม ในประเด็นสําคัญคือ การเสริมสรางความรวมมือ
ทางทหารในทะเลและการเดินเรือ ในการเยือนเวียดนามของ
ประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป โดยทั้งสองฝายกําลังจัดทํา
แผนปฏิบัติการความรวมมือดานการทหารระยะ 3 ป ฉบับใหม
เพิ่มการปฏิบัติการรวมทางทหาร ชวยยกระดับความปลอดภัย
และความม่ันคงทางทะเลของเวียดนาม อีกทั้ง สหรัฐฯ จะมอบ
เรือเร็วตรวจการณชายฝงใหกองทัพเรือเวียดนาม ทั้งนี้ จะมี
การหารือเรื่องการขยายการลงทุนและการคาทวิภาคี โดยคาด
วาจะมีการลงนามในความตกลงดานการคามูลคารวมกวา 
10,00 ลานดอลลารสหรัฐ / Xinhua – 12 พ.ย. 60 
บริษัท Navistar ของสหรัฐอเมริกาลงนาม MOU กับ
ตัวแทนจําหนาย Hoang Huy ของเวียดนาม สําหรับการ
ขายรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย  พรอมอะไหล  และการ
ใหบริการซอมบํารุง เขาสูตลาดเวียดนามเปนระยะเวลา 10 ป 
ขางหนา คิดเปนมูลคากวา 1,800 ลานดอลลารสหรัฐ โดยเปน
การลงนามครั้งที่ 2 ตอเนื่องจากป พ.ศ. 2558 และลงนาม
ระหวางการเยือนเวียดนามของประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป / 
Jane’s – 13 พ.ย. 60 
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ASEAN Defence News 

ภาพขาวประธานาธิบดีโดนัลด 
ทรัมป เยือนเวียดนาม / abc News 

ตัวอยางผลิตภัณฑของบริษัท 
Navistar / internationaltrucks 
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สิงคโปรประจําการเรือตรวจการไกลฝง LMV จํานวน 2 ลํา 
เพ่ิมเติม มีชื่อวา RSS Sovereignty และ RSS Unity เลขเรือ 
16 และ 17 ตามลําดับ นับเปนเรือ LMV ลําที่ 2 และ 3 จาก
ทั้งหมด 8 ลํา จัดพิธีประจําการเรือเม่ือ 14 พ.ย. 60 ณ ฐาน
ทัพเรือ Changi  เรือขนาด 1,250 ตัน มีความยาว 80 ม. กวาง 
12 ม. กินน้ําลึก 3 ม. ใชเครื่องยนต MTU 20V 4000 M93 
แบบ CODAD จํานวน 4 เครื่องยนต ความเร็วสูงสุดมากกวา 
27 นอต พิสัยทําการ 3,500 ไมลทะเล ที่ความเร็ว 15 นอต 
บรรทุกลูกเรือได 23 คน ปฏิบัติภารกิจไดนาน 14 วัน ติดตั้งปน
เรือ Oto Melara 76/6 Super Rapid จํานวน 1 กระบอก ปน 
Oto Melara Hitrole ขนาด 12.7 มม. แบบควบคุมระยะไกล 
จํานวน 2 กระบอก และปน Rafael Tyhpoon ขนาด 25 มม. 
จํานวน 1 กระบอก / Jane’s -15 พ.ย. 60 
ฟลิปปนสและจีนลงนามความรวมมือดานอุตสาหกรรม
ปองกันประเทศ เม่ือ 15 พ.ย. 60 ณ กรุงมะนิลา เพื่อเพิ่ม
ความรวมมือระหวางหนวยงาน DND ของฟลิปปนส และ
หนวยงาน SASTIND ของจีน โดยจะเปนชองทางหนึ่งของจีน
ในการเพิ่มการสงออกไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
และการถ า ยทอด เทค โน โลยี  อี กทั้ ง ยั ง  มุ ง เ น น เ รื่ อ ง
สาธารณูปโภคพื้นฐาน และการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมของ
ฟลิปปนสดวย / Jane’s – 16 พ.ย. 60 

สหรัฐอเมริกาเร่ิมการฝกซอมรวมกับเกาหลีใตและญ่ีปุน ใน
นานน้ํานอกชายฝงตะวันออกของเกาหลีใตระหวาง 11 – 14 
พ.ย. 60 โดยสงเรือพิฆาตติดตั้งระบบปองกันภัยทางอากาศ 

ASEAN +6 Defence News 

RSS Sovereignty เลขเรือ 16  
/ fb.com/maphotosg 

RSS Unity เลขเรือ 17  
/ Jane’s 

เรือ LMV ลําแรก ชื่อ RSS 
Independence เลขเรือ 15  

/ navyrecognition 
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Aegis 11 ลํา และเรือบรรทุกเครื่องบิน 3 ลํา ไดแก USS 
Ronald Reagan USS Theodore Roosevelt แ ล ะ  USS 
Nimitz เขารวม มีเปาหมายพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติการรวมและการโจมตีทางอากาศ รวมทั้งเตรียมความ
พรอมรับมือกับการยั่วยุของเกาหลีเหนือ ทั้งนี้ เปนครั้งแรก
ตั้งแตป 2550 ที่สหรัฐฯ สงกองเรือบรรทุกเครื่องบิน 3 กองเรือ
เขารวมการฝกซอมรวมทางทะเลทางดานตะวันตกของ
มหาสมุทรแปซิฟก / AP – 12 พ.ย. 60 
จีนเปดตัวอากาศยานไรคนขับโจมตี รุน TYW-1 ในโรงงาน
แหงใหม ณ เมือง Taizhou ทางตะวันออกของจีน เม่ือ 13 
พ.ย. 60 เครื่องมีความยาว 9.85 ม. สูง 2.5 ม. ความกวางปก 
18 ม. น้ําหนักว่ิงข้ึนสูงสุด 1,500 กก. น้ําหนักบรรทุก 370 กก. 
เพดานบิน 7.5 กม. บินไดนาน 40 ชม. ความเร็วสูงสุด 200 
กม./ชม. อากาศยานไรคนขับ TYW-1 มีพื้นฐานมาจากอากาศ
ยานไรคนขับ BZK-005 MALE โดยคาดวาจะเขาประจําการใน
กองทัพปลดปลอยประชาชนจีน / Jane’s – 14 พ.ย. 60 
เค ร่ืองบิน  AEW&C E-2D Advance Hawkeye ลําแรก
ของญ่ีปุนทดสอบบินคร้ังแรก เม่ือ 13 พ.ย. 60 ณ Aircraft 
Integration Center of Excellence ของบริ ษัท  Northrop 
Grumman ใน St. Augustine ฟลอริดา คาดวาจะสามารถสง
มอบไดภายในป พ.ศ. 2561 ปจจุบันกองกําลังปองกันตนเอง
ทางอากาศของญี่ปุน มีประจําการเครื่องบิน E-2C จํานวน 13 
ลํา และ E-767 จํานวน 4 ลํา / Jane’s – 16 พ.ย. 60 

ภาพขาวการซอมรบรวมของ  
3 ประเทศ / i.ytimg, Jane’s 

TYW-1 / Jane’s 

AEW&C E-2D Advance Hawkeye 
 / Jane’s 
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บริษัทลีโอนาโดเสริมความแข็งแกรงระบบการรักษาความ
ปลอดภยัไซเบอรในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส พัฒนาระบบรักษา
ความปลอดภัยในพื้นที่อาวเปอรเซีย รวมมือกับบริษัท MVP 
Tech สงมอบเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยใหกับสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส และใหการสนับสนุนลูกคาเอกชนในพื้นที่ดวย 
กอนหนานี้ บ.ลีโอนาโด รวมมือกับ IGC สนับสนุนปฏิบัติการ
ตอตานทางไซเบอรใหกับศูนยตอตานการคุกคามทางไซเบอรใน
เมืองอาบูดาบี เมืองหลงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตสเรียบรอย
แลว / Jane’s – 14 พ.ย. 60 
Raytheon เสนอจรวดอากาศสูอากาศพิสัยกลางรุนใหม 
AMRAAM-ER เปนทางเลือกสําหรับภารกิจปองกันภัยทาง
อากาศแบบยิงจากภาคพื้นสูอากาศ ปรับปรุงมาจากจรวด
อากาศสูอากาศพิสัยกลาง AIM-120C-7 แบบมาตรฐาน เพิ่ม
แผงวงจรอิเล็กทรอนิกสและตัวแปลงทางกลของมอเตอรจรวด
เขาไป ทําใหสามารถยิงไดจากพื้นดิน โดยเปนความรวมมือ
ระหวาง Raytheon ของสหรัฐฯ และ Kongsberg ของนอรเวย 
/ Jane’s – 16 พ.ย. 60 
กองทัพอากาศอิสราเอลใชระบบ Virtual Reality (VR) ใน
อุปกรณติดศีรษะ สําหรับการฝกซอมบํารุงเสมือนจริง 3 มิติ 
เพื่อการฝกฝนการซอมบํารุงของวิศวกรและชางเทคนิค พัฒนา
จากสวนงาน Educational Research and Development 
Section ที่ฐานทัพอากาศในเมือง Haifa โดยผูพัฒนาระบบ
เปนทหารเกณฑ 15 คน ที่ไดรับการฝกเขียนโปรแกรม ชวยทํา
ใหประหยัดงบประมาณจํานวนมหาศาลในการจัดหาเทคโนโลยี

World Defence News 

AIM-120C-7 / Jane’s 

AMRAAM-ER / pvo.guns.ru 

ตัวอยางระบบ Virtual Reality ของ
อิสราเอล / vrlife.news 
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เขามาใชงาน นอกจากนี้การฝกจําลองเสมือนจริงชวยให
ระยะเวลาประจําการของทหารเกณฑสั้นลง เนื่องจากสามารถ
ทําการฝกไดอยางมีประสิทธิภาพ / Jane’s – 16 พ.ย. 60 
 


