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มา เล เซี ยและ จีนแถลงการณยื นยัน
ความสัมพันธยังคงแนนแฟน มีรายงานเม่ือ 
20 ส .ค .  61 เปนการแถลงการณร วมใน
โอกาสการเยือนจีนของนายกรัฐมนตรี
มาเลเซีย โดยระบุวาทั้งสองฝายตระหนักถึง
ความสัมพันธอันดีซ่ึงมีมายาวนาน และยินดี
จะรวมสงเสริมการพัฒนาในอนาคต ทั้งนี้ 
มาเลเซียจะยังคงมีสวนรวมในนโยบาย Belts 
and Roads Initiative ของจีน และผลักดัน
การกอสราง  China - Malaysia Qinzhou 
Industrial Park แ ล ะ  Malaysia - China 
Kuantan Industrial Park การลงทุนด าน
เทคโนโลยีดิจิทัล และปญญาประดิษฐ / The 
Star 
ฟลิปปนสและเวียดนามแสดงความกังวล
ตอจีนท่ีอาจนําพลังงานนิวเคลียรและอาวุธ
นิวเคลียรไปใชทะเลจีนใต มีรายงานเม่ือ 23 
ส .ค .  61 โฆษกทํ า เนี ยบประธานา ธิบดี
ฟลิปปนสแถลงถึงความวิตกกังวลในรายงาน
ของสหรัฐอเมริกาที่ระบุวา จีนจะนําสถานี

ผลิตไฟฟาพลังงานนิวเคลียรลอยน้ํา และ
อา วุ ธนิ ว เ คลี ย ร เ ข า ไ ปปฏิ บั ติ ง านและ
ประจําการที่เกาะเทียมในพื้นที่ที่จีนอางสิทธ์ิ
ในทะเลจีนใต เพื่อพัฒนาขีดความสามารถใน
การโจมตีและความอยูรอดของกองกําลังทาง
นิวเคลียรของตน ทั้งนี้ อยูในพื้นที่ที่ฟลิปปนส
อางกรรมสิทธ์ิ และตองการใหเปนเขตปลอด
อาวุธนิวเคลียร ตามสนธิสัญญาวาดวยเขต
ปลอดอาวุธนิว เคลียร ในภู มิภาคเอ เชี ย
ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง ใ ต  ( Treaty on the 
Southeast Asia Nuclear - Free Zone) ป  
2538 / GMA News 
เวียดนามประทวงไตหวันท่ีจัดการซอมรบ
ดวยกระสุนจริงบริเวณหมูเกาะสแปรตลี มี
รายงานเม่ือ 24 ส.ค.61 แถลงการณของรอง
โฆษกกระทรวงการตางประเทศเวียดนามวา 
การสรางสันติภาพและเสถียรภาพในทะเลจีน
ใตเปนผลประโยชนรวมกันของทุกประเทศ 
ดังนั้น เวียดนามจึงขอคัดคานกรณีไตหวัน
ซอมรบดวยกระสุนจริงในบริเวณรอบเกาะ 
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Ba Binh ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของหมูเกาะแปรตลี
ในทะเลจีนใต ในหวง 22 - 24 ส.ค. 61 โดย
เ วียดนามถือว า เปนบริ เ วณที่ อยู ใน เขต
อธิปไตยของเวียดนาม จึงเปนการละเมิด

อธิปไตยของเวียดนามอยางรายแรง ทําให
เกิดความตึงเครียดมากข้ึนในภูมิภาค และ
หวังวาไตหวันจะไมซอมรบในพื้นที่ดังกลาว
อีกในอนาคต / VnExpress International

ญ่ีปุนและศรีลังกากระชับความรวมมือ
ดานการปองกันทางทะเล มีรายงานเม่ือ 21 
ส.ค. 61 รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
ของญี่ ปุนและศรีลังกาพบหารือกันที่กรุง
โคลัมโบ ทั้งสองตกลงกระชับความรวมมือ
ดานการปองกันทางทะเล โดยญี่ปุนคาดหวัง
ว าท า เ รื อ  Hambantota ซ่ึ ง ศ รี ลั ง ก า ไ ด
อนุญาตใหบริษัทของจีนเชาเปนเวลา 99 ป 
จะถูกใชอยางเปดเผยและเสรี เนื่องจากกังวล
ตอการขยายอิทธพลของจีน ทั้งนี้ ศรีลังกา
ร ะ บุ ว า ไ ม อ นุ ญ า ต ใ ห ใ ช ท า เ รื อ เ พื่ อ
วัตถุประสงคทางทหาร / Kyodo News 
อินเดียขยายความรวมมือทางการทหาร
กับจีน มีรายงาน เม่ือ 24 ส.ค. 61 อินเดีย
ออกแถลงการณหลั งการหารือระหวาง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมอินเดียและ
จีน เห็นพองที่จะขยายความรวมมือทาง
การทหารในการฝกอบรม และการฝกรวม 
รวมทั้งยกระดับการมีปฏิสัมพันธระหวางกัน 
เพื่อสรางสันติภาพและความไววางใจระหวาง

ทหารที่ประจําการบริเวณชายแดนของทั้ง
สองประเทศ / Reuters 

 
ตัวอยางภาพ ยานเกราะลอยาง Boxer 

(Wikipedia) 

กองทัพบกออสเตรเลียจัดหายานเกราะลอ
ยาง Boxer CRV 8x8 จํานวน 211 คัน 
จากเยอรมนี โดยลงนามสัญญากับบริษัท 
Rheinmetall มูลคา 2,400 พันลานดอลลาร
ส ห รั ฐ  เ ม่ื อ วั นที่  1 7  ส .ค .  61 ใ นก รุ ง
แคนเบอรรา ซ่ึงจะสงมอบระหวางป 62 – 69  
ซ่ึงจะนํามาใชทดแทนยานเกราะลอยาง 
ASLAV จํานวน 257 คันที่ใชงานมานาน โดย 
Boxer รุนลาดตระเวนจะติดตั้งปอมปนแบบ
ล้ํายุค LANCE ของ Rheinmetall ที่ติดอาวุธ

ASEAN+6 Defence News 
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ปนใหญกลขนาด  30 มม.  ทั้ งนี้  บริ ษัท 
Rheinmetall ถูกคาดวาจะผลิตยานเกราะ
ลอยาง Boxer CRV ชุดแรกประมาณ 20 คัน
ในเยอรมนีซ่ึงจะสงมอบในป 62 ที่เหลือจะ

ถู ก ผ ลิ ต โ ด ย โ ร ง ง า น  MILVEHCOE ใ น
ออสเตรเลียภายใตการฝกและถายทอด 
เทคโนโลยี / Jane’s 360

 
ตัวอยางภาพ เรดาร MHR 
(RADA Electronic Industries) 

เรดาร MHR แบบหลากหลายภารกิจของ
กอง ทัพบก อั งกฤษ  ย อมาจาก  Multi-
Mission Hemispheric Radars (MHR) เปน
เรดารที่ติดตั้งฝงไวในระบบตอตานอากาศ
ยานไรคนขับของบริษัท Rafael Advanced 
Defense Systems ที่ จ ะ ส ง ม อ บ ใ ห
กองทัพบกอังกฤษในอีกไมกี่เดือนขางหนา 
ระบบเรดารนี้จะปกปองจากอากาศยานไร
คนขับที่ บิน เข ามาใกลบริ เ วณที่ มีความ
ออนไหวของกองทัพบกอังกฤษและอาจมี
เจาหนาที่ทหารปฏิบัติหนาที่อยูในขณะนั้น 
กองทัพบกอังกฤษเปนลูกคารายแรกของ
ระบบ  Advanced Drone Dome System 

ใหม โดยมีความตองการระบบเพิ่มมากข้ึนใน
อนาคตอันใกล Rafael และ RADA ไดรวมกัน
สงขอเสนอที่ ไดรับชัยชนะและไดรับการ
คัดเลือกจากกลาโหมอังกฤษ ทั้งนี้ ผูรวมสง
ขอเสนออื่น ๆ ไดแก ELTA Systems ซ่ึงเปน
บริษัทลูกของ Israel Aerospace Industries 
และ Leonardo จากอิตาลี การสงมอบระบบ
ทั้งหมดที่โครงการตองการคาดวาจะเสร็จสิ้น
ภายในป 61 / Armyrecognition 
กองทัพบกรัสเซียจัดหารถถังหลัก T-14 
และยานรบหุมเกราะ T-15 Armata รวม 
132 คัน  จากสัญญา  32 ฉบับมูลคากวา 
1,900 ลานดอลลารสหรัฐ กับบริษัทยักษใหญ
ดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศของรัสเซีย 
โดยรถ T-15 Armata จํานวน 9 คันจะสง
มอบใหกับหนวยผูใชงานในป 61 นี้ และการ
สงมอบทั้งหมดจะเสร็จสิ้นในป 63 รถถังหลัก 
T-14 เปดตัวตนแบบครั้งแรกในงานสวน
สนามแสดงแสนยานุภาพที่กรุงมอสโก เม่ือ 9 
พ.ค. 58 ติดตั้งปอมปนไรคนบังคับ 2A82-M 

World Defence News 
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Smoothbore Gun ขนาด 125 มม. โหลด
กระสุนอัตโนมัติ กระสุนพรอมใชจํานวน 32 
นัด สวนยานรบหุมเกราะ T-15 มีขนาดใหญ
ที่ สุ ดที่ พัฒนาโดยอุตสาหกรรมปอ งกัน
ประเทศของรัสเซีย ติดตั้งปอมปนไรคนบังคับ 
ปนใหญอัตโนมัติ 2A42 ขนาด 30 มม.เปน
อาวุธหลัก ปนกล PKTM 7.62 มม. เปนอาวุธ
รอง และแทนยิงจรวดนําวิถีตอตานรถถัง 2 
แทน  ทางซ า ยและขวาของป อมป น  / 
Armyrecognition 

 
ตัวอยางภาพ รถถังหลัก T-14 

(Wikipedia) 

 
ตัวอยางภาพ ยานรบหุมเกราะ T-15 

(Wikipedia) 

 
ตัวอยางภาพ เฮลิคอปเตอร Mi-28 

(Wikipedia) 

เฮ ลิคอปเตอร จู โ จม  Mi-28NE (Night 
Hunter) ในงาน  International Military-
Technical Forum Army 2018  รั ส เ ซี ย 
แสดงใหเห็นถึงการออกแบบทางเทคนิค การ
พัฒนาเกิดข้ึนกับระบบใบพัดหลัก และตัว
เครื่องยนต เปนเฮลิคอปเตอรจูโจมสมัยใหมที่
ออกแบบสําหรับภารกิจคนหาและทําลาย 
ตอตานรถถัง ตอตานยานรบทั้งหุมเกราะและ
ไมหุมเกราะ ตอตานกําลังพลของขาศึก และ
เปาหมายทางอากาศที่มีความเร็วต่ํา Night 
Hunter สามารถปฏิบัติการไดทั้งกลางวัน
และกลางคืนหรือแมแตในสภาวะอากาศที่ไม
อํานวย ไดรับการยอมรับอยางเปนทางการให
เขาประจําการในกระทรวงกลาโหมรัสเซีย ซ่ึง
ผานมาตรฐานนานาชาติ และไดสงออกขาย
ใหตางชาตดิวย / Armyrecognition 
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ตัวอยางภาพ เฮลิคอปเตอร AH-1Z 

(Wikipedia) 

นาวิกโยธินสหรัฐจัดหาเฮลิคอปเตอร AH-
1Z จํานวน 29 ลํา มูลคา 500 ลานดอลลาร
สหรัฐ โดยบริษัท Bell Helicopter เปนผู
ไดรับสัญญาในโครงการเสริมสรางศักยภาพ
ของนาวิกโยธินสหรัฐ U.S. Marine Corps 

H-1 Upgrade Program วัตถุประสงคของ
โครงการคือการเปลี่ยนทดแทนเฮลิคอปเตอร 
AH-1W ด ว ย เ ฮ ลิ ค อ ป เ ต อ ร  AH-1Z ที่
ป ระกอบ ข้ึน ใหม  และ เปลี่ ยนทดแทน
เฮลิคอปเตอร UH-1N เปนเฮลิคอปเตอร 
UH-1Y การบริ ห า ร จั ดกา รนี้ จ ะทํ า ให มี
ความสามารถในการใชอะไหลทดแทน
ร ะ ห ว า ง เ ฮ ลิ ค อ ป เ ต อ ร  AH-1Z กั บ
เฮลิคอปเตอร  UH-1Y ได ถึ งร อยละ  84 
นอกจากนี้ยังคาดวาทายที่สุดจะมีการสราง
เฮลิคอปเตอร AH-1Z ข้ึนใหมถึง 189 ลํา / 
Armyrecognition

 


