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ตัวอย�างรูปภาพ รถเกราะล�อยาง V-150 (ซ�าย) (กองพลนาวิกโยธิน) 
 

รถเกราะล�อยาง V-150 4X4 ของนาวิกโยธินไทยตดิตั้งป3อมป5น RCWS ใหม; 
 เม่ือ 28 ก.พ. 62 พล.ร.ต.มงคล ประยูรศุข ผบ.กองพลนาวิกโยธิน หน�วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร�วมพิธี
เป7ดการฝ9กกองทัพเรือ ประจําป< 2562 ณ เรือหลวงอ�างทอง ท�าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี 
พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ� ผบ.ทร. เปAนประธานในพิธี โดยมีการจัดกําลังท้ังกรมทหารราบ กรมทหารปDนใหญ� กองพัน
ลาดตระเวน กรมสนับสนุน กองพันทหารช�าง กองพันทหารส่ือสาร กองพันรถสะเทินนํ้าสะเทินบก AAV7 และ 
กองพันรถถัง เปAนต�น ชุดภาพถ�ายในพิธีเป7ดการฝ9กแสดงให�เห็นรถเกราะล�อยาง Cadillac Gage V-150 
Commando 4x4 กองร�อยยานเกราะ กองพันรถถัง กองพลนาวิกโยธิน ติดตั้งป�อมปDนควบคุมระยะไกล 
Remote Controlled Weapon Station (RCWS) แบบใหม� เปAนปDนกลหนัก M2 ขนาด 0.50 cal ตระกูล 
WAVE Systems / กองพลนาวิกโยธิน, Aagth1 – 28 ก.พ. 62 

 

 

ตัวอย�างรูปภาพ เคร่ืองบินรบ F-35 (Wikipedia) 

ASEAN Defence News 

24 ก.พ. – 2 มี.ค. 62 
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สิงคโปรAต�องการจัดหาเคร่ืองบินรบ F-35 
สิงคโปร�กําลังจัดหาเคร่ืองบินรบ F-35 จํานวน 4 ลํา จากสหรัฐอเมริกา และอาจจัดหาเพ่ิมอีก 8 ลํา 

เพ่ือให�ครบจํานวนสําหรับ 1 ฝูงบิน สิงคโปร�ตัดสินใจเลือก F-35 จาก Lockheed Martin แทนท่ีจะเปAนเคร่ืองบิน
รบคู�แข�งจากยุโรปหรือจีน ราคาเคร่ืองบินรบ F-35 อยู�ระหว�าง 90 - 115 ล�านดอลลาร�สหรัฐ ต�อ 1 ลํา และราคา
กําลังลดลงมาเปAนระยะ ๆ เน่ืองจากมีคําส่ังซื้อจากท่ัวโลกเปAนจํานวนมาก รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม
สิงคโปร� นาย Ng Eng Hen กล�าวว�า การจัดหาเคร่ืองบินรบ F-35 ในคร้ังน้ี สิงคโปร�ได�รับการสนับสนุนจากส�วน
บริหารราชการสหรัฐฯ (U.S. Administration และ The Department of Defense) ท้ังน้ี Letter of Request 
ของสิงคโปร�ต�องได�รับการอนุมัติจากสภาคองเกรสเสียก�อน โดยสิงคโปร�ได�ใช�เวลาหลายป<ท่ีผ�านมา เพ่ือประเมินว�า
เคร่ืองบินรบรุ�นใดควรเข�ามาทดแทนเคร่ืองบินรบ F-16 ท่ีจะครบกําหนดปลดประจําการในป< 73 / Reuters –  
1 มี.ค. 62 

 

 

 

ตัวอย�างรูปภาพ รถเกราะสายพาน HIFV (CCTV News) 
 

จีนเปNดเผยแนวคิดสร�างรถเกราะสายพาน HIFV โมเดลใหม; 
บริษัท Norinco ของจีนเป7ดเผยแนวคิดท่ีจะสร�างรถเกราะสายพานโมเดลใหม�แบบ Heavy Infantry 

Fighting Vehicle :  HIFV (ท่ีมีพ้ืนฐานมาจากรถถังหลัก VT4) ในงาน IDEX 2019 จัดขึ้นท่ีเมืองอาบูดาบี สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส� ระหว�างวันท่ี  17 - 21 ก  .พ .  62  โดยตัวอย�าง HIFV ท่ีถูกแสดงในงาน IDEX 2019 มีลักษณะเด�น 
คือ เคร่ืองยนต�ถูกย�ายมาอยู�ด�านหน�า เพ่ือให�มีพ้ืนท่ีว�างด�านหลังสําหรับให�กําลังพลเข�าและออกจากตัวรถได�
สะดวก อาวุธท่ีติดตั้งตามท่ีจัดแสดง ได�แก� ป�อมปDน ZBD-04A IFV ท่ีเลียนแบบมาจากป�อมปDน BMP-3 IFV ของ
สหภาพโซเวียต ปDนแรงดันต่ํา (Low-pressure Gun) ขนาด 100 มม   .และปDนใหญ�  30 มม   .โครงการสร�าง  HIFV 
โมเดลใหม�นี้อาจได�รับการเดินหน�าต�อไป ถ�าหากว�ามีประเทศลูกค�าสนใจท่ีจะส่ังซื้อ / Jane’s 360 – 25 ก.พ. 62 

 

ASEAN+6 Defence News 



 

หน�าท่ี 3 ของ 8 หน�า 

 

 

ฝ?ายวิเคราะหAเทคโนโลยีป3องกันประเทศ 
สถาบันเทคโนโลยีป3องกนัประเทศ (องคAการมหาชน) 

 

ตัวอย�างรูปภาพ จรวดร�อน BrahMos-A (Livefistdefence) 
 

จรวดร;อน BrahMos-A จะเข�าประจําการในกองทัพอากาศอินเดียในช;วงต�นปZ 63 
 จรวดร�อน BrahMos-A พัฒนาโดยบริษัท BrahMos Aerospace ซึ่งเปAนบริษัทร�วมทุนระหว�าง
สถาบันวิจัยและพัฒนากลาโหมของอินเดีย และหน�วยงาน Federal State Unitary Enterprise NPO 
Mashinostroyenia ของรัสเซีย จะเข�าประจําการในกองทัพอากาศอินเดียในช�วงต�นป< 63 เจ�าหน�าท่ีของบริษัทฯ 
กล�าวในงาน Aero India 2019 ท่ีจัดขึ้นท่ีเมืองบังคาลอร� ประเทศอินเดีย ระหว�างวันท่ี 20 – 24 ก.พ. 62 โดยมี
กําหนดการทดสอบขั้นสุดท�ายเพ่ือรับใบรับรอง ในช�วงไตรมาสท่ี 3 ของป< 62 นับเปAนระยะเวลากว�า 20 เดือน
หลังจากท่ีทําการทดสอบยิงคร้ังแรก โดยภายในส้ินป< 62 จะมีการทดสอบยิงจรวดร�อน BrahMos-A หัวรบขนาด 
300 กก. จากเคร่ืองบินขับไล�อเนกประสงค� Sukhoi Su-30MKI ไปยังเป�าหมายท่ีระยะ 290 กม. ด�วย / Janes’ 
360 – 25 ก.พ. 62 

 

ตัวอย�างรูปภาพ เคร่ืองบินรบ Mig-21 (Wikipedia) 
 

ปากีสถานยิงเคร่ืองบินรบ Mig-21 ของอินเดียตก 
เม่ือ 26 ก.พ.62 อินเดียสูญเสียเคร่ืองบินรบ Mig-21 จํานวน 2 เคร่ือง โฆษกกองทัพบกปากีสถานระบุว�า 

เคร่ืองบินรบหน่ึงในสองเคร่ืองของอินเดียตกลงภายในเขตแดนของปากีสถาน และได�จับกุมตัวนักบินไว�แล�ว โดย
ก�อนหน�าน้ีอินเดียยังไม�ได�ยืนยันข�อมูลดังกล�าว แต�ท�ายท่ีสุดก็ออกมายอมรับว�า เคร่ืองบินรบของอินเดียถูกยิงตก
หน่ึงเคร่ือง และนักบินหายตัวไปหน่ึงคน นอกจากน้ี ยังมีการยิงต�อสู�กันข�ามเส�นแบ�งเขตหยุดยิง ทําให�พลเรือนชาว
ปากีสถานเสียชีวิต 4 คน และได�รับบาดเจ็บอีก 10 คน ในขณะท่ีฝhายอินเดียน้ัน เจ�าหน�าท่ีระบุว�า มีทหารได�รับ
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บาดเจ็บ 5 คน และล�าสุดเม่ือวันท่ี 1 มี.ค. 62 นักบินรบอินเดีย น.ท. Abhinandan Varthaman ได�รับการปล�อย
ตัวกลับอินเดีย โดยเขาได�รับการต�อนรับเย่ียงวีรบุรุษ / BBC News – 27 ก.พ. 62 

 

 

ตัวอย�างรูปภาพ เฮลิคอปเตอร�ขนาดเบาขั้นสูง Dhruv MK III (Rediff News) 
 

กองทัพบกอินเดียรับมอบเฮลิคอปเตอรAขนาดเบาข้ันสูงล็อตแรก 
 เม่ือ 22 ก.พ. 62 บริษัท Hindustan Aeronautics Limited หรือ HAL ส�งมอบเฮลิคอปเตอร�ขนาดเบา
ขั้นสูง (Advance Light Helicopters : ALH) Dhruv MK III ล็อตแรกจํานวน 3 ลํา จากท้ังหมด 22 ลํา ให�กับ
กองทัพบกอินเดียตรงตามกําหนด โดยส�งมอบในงาน Aero India 2019 ท้ังน้ี บริษัทฯ ผลิตเฮลิคอปเตอร�เสร็จ
แล�ว 19 ลํา จากท้ังหมด 22 ลํา และจะทยอยส�งมอบให�กับกองทัพบกอินเดียต�อไป การส�งมอบคร้ังน้ี อยู�ในสัญญา
การจัดหาเฮลิคอปเตอร�ท่ีลงนามเดือน ส.ค. 60 โดยมีรายการจัดหาเฮลิคอปเตอร�ท้ังหมด 40 ลํา แบ�งเปAน MK III 
ALH 22 ลํา และ MK IV ALH Rudra จํานวน 18 ลํา / Jane’s 360 – 25 ก.พ. 62 

 

 

ตัวอย�างรูปภาพ เฮลิคอปเตอร� Bell 407 (Wikipedia) 
 

บริษัท Bell และ Leonardo แข;งขันยื่นข�อเสนอจัดหาเฮลิคอปเตอรAสําหรับ Special Force ออสเตรเลีย 
อ�างอิงตามรายละเอียดความต�องการจากกระทรวงกลาโหมออสเตรเลีย บริษัท Bell และบริษัท 

Leonardo ย่ืนข�อเสนอเพ่ือเข�าแข�งขันประมูลการจัดหาเฮลิคอปเตอร�สําหรับภารกิจของ Special Force ของ
ออสเตรเลีย ท้ังน้ี เจ�าหน�าท่ีของ Bell แจ�งต�อ Jane’s ในงาน Avalon Airshow 2019 เม่ือ 27 ก.พ. 62 ว�า
บริษัท Bell เสนอเฮลิคอปเตอร� 2 รุ�น คือ เฮลิคอปเตอร� Bell 407 แบบ 1 เคร่ืองยนต� และเฮลิคอปเตอร� Bell 
429 แบบ 2 เคร่ืองยนต� โดยบริษัท Bell จะมีความร�วมมือกับบริษัทอากาศยานท�องถิ่น Hawker Pacific และให�
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เปAน Prime Contractor สนับสนุนการบริการดูแลรักษา ซ�อมบํารุง และซ�อมคืนสภาพ (MRO) ในอนาคตจะ
สนับสนุนการให�บริการดัดแปลงแพลตฟอร�มแก�ลูกค�าด�วย ทางด�านบริษัท Leonardo ยืนยันว�าได�เสนอ
เฮลิคอปเตอร�แบบ 3 เคร่ืองยนต�ท้ังหมด 3 โมเดล ได�แก� AW109, AW159 และ AW169 / Jane’s 360 – 27 
ก.พ. 62 

 

ตัวอย�างรูปภาพ คู�บินอากาศยานไร�คนขับ ATS (Boeing-Saab) 
 

บริษัท Boeing ของสหรัฐอเมริกาเปNดตัวระบบอากาศยานไร�คนขับแบบคู;บิน Airpower Teaming System 

 บริษัท Boeing Australia สาขาออสเตรเลียเป7ดตัวแบบจําลองระบบอากาศยานไร�คนขับขนาดเท�าของ
จริงแบบใหม�ท่ีเรียกว�า Airpower Teaming System (ATS) ออกแบบมาเปAนคู�บิน (Loyal Wingman) ร�วมไป
กับเคร่ืองบินขับไล�ยุคท่ี 4 และ 5 ในงาน Avalon Airshow 2019 ท่ีออสเตรเลีย ระหว�าง 26 ก.พ. - 3 มี.ค. 62  
โดยบริษัท Boeing ของสหรัฐฯ และออสเตรเลียจะสร�างอากาศยานไร�คนขับต�นแบบสาธิตเรียกว�า โครงการ 
Loyal Wingman-Advanced Development Programme มีจุดประสงค�เพ่ือนําไปสู�การเรียนรู�ท่ีสําคัญในการ
ผลิต Boeing Airpower Teaming System ซึ่งเปAนเคร่ืองต�นแบบแรกท่ีออกแบบและสร�างนอกสหรัฐฯ และมี
แผนจะสร�างเคร่ืองต�นแบบจํานวน 3 ลํา มีความยาว 11.7 ม. พิสัยบินมากกว�า 2,000 ไมล�ทะเล สนับสนุนการ
ปฏิบัติภารกิจการตรวจจับข�าวกรอง ตรวจการณ� ลาดตระเวน และมีความสามารถในการทําสงคราม
อิเล็กทรอนิกส� / Flightglobal – 26 ก.พ. 62 

 

 

 

ตัวอย�างรูปภาพ การซ�อมรบภายใต�รหัส Dong Maeng (AFP-Yonhap) 

World Defence News 
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สหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต�จัดการซ�อมรบร;วมภายใต�รหัส Dong Maeng ระหว;าง 4 – 12 มี.ค. 62 
กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต�แถลงว�า กําลังเตรียมจัดการซ�อมรบร�วมภายใต�รหัส "Dong 

Maeng” ระหว�างวันท่ี 4 – 12 มี.ค. 62 เปAนการซ�อมรบขนาดเล็กท่ีเน�นยุทธวิธี และปรับรูปแบบจากการซ�อมรบ
ขนาดใหญ�ภายใต�รหัส “Foal Eagle” และ “Key Resolve” ซึ่งเปAนการใช�แนวทางการทูตในการปลดอาวุธ
นิวเคลียร�ของเกาหลีเหนือ ภายหลังจากการประชุมสุดยอดระหว�างประธานาธิบดีโดนัลด� ทรัมป� ของสหรัฐฯ และ
นายคิม จ็อง-อึน ผู�นําสูงสุดของเกาหลีเหนือ คร้ังท่ี 2 ท่ีเวียดนาม เม่ือ 27 – 28 ก.พ. 62 ซึ่งยังไม�บรรลุข�อตกลง
การปลดอาวุธนิวเคลียร�ของเกาหลีเหนือ โดยก�อนหน�าน้ีประธานาธิบดีทรัมป� ออกมาปฏิเสธการถอนกองกําลัง
ทหารสหรัฐฯ จํานวน 28,500 คน ออกจากเกาหลีใต� เพ่ือป�องกันการรุกรานจากเกาหลีเหนือ / Xinhua – 3 มี.ค. 
62  

 

 

ตัวอย�างรูปภาพ ระบบอาวุธนําวิถีต�อต�านรถถัง Spkie LR2 (Eurospike) 
 

บริษัท Rafael สร�าง Joint Venture กับบริษัท Varley ออสเตรเลีย 
หลังจากท่ีบริษัท Rafael Advanced Defence Systems ของอิสราเอลประสบความสําเร็จในการ

สนับสนุนระบบอาวุธนําวิถีต�อต�านรถถัง Spike LR2 ให�กับกองทัพออสเตรเลียเม่ือป< 61 อีกท้ัง ออสเตรเลียยังมี
แผนการเพ่ิมศักยภาพทางทหารอย�างต�อเน่ือง โดยในงาน Avalon Airshow 2019 ท่ีจัดขึ้นใกล�กรุงเมลเบิร�น 
ระหว�างวันท่ี 26 ก.พ. – 3 มี.ค. 62 บริษัท Rafael และบริษัท Varley ของออสเตรเลีย ตกลงจัดตั้ง Joint 
Venture ร�วมกันภายใต�ช่ือ Varley Rafael Australia (VRA) เพ่ือสร�างและส�งมอบ Spike LR2 ซึ่งจะถูกนําไป
ประกอบรวมกับยานเกราะล�อยาง 8x8 Rheinmetall Boxer ในโครงการ Land 400 Phase 2 ของออสเตรเลีย 
นอกจากน้ี Rafael ยังได�ระบุด�วยว�าการเพ่ิมศักยภาพทางทหารของออสเตรเลีย และโอกาสขยายการตลาดของ 
Rafael เองน้ัน จะเปAนเทคโนโลยีในส�วนท่ีเกี่ยวข�องกับระบบ Air และ C4I ซึ่งประกอบด�วยลูกระเบิดนําวิถี SPICE 
1000 และระบบส่ือสาร BNET / Jane’s 360 – 24 ก.พ. 62 

 

 



 

หน�าท่ี 7 ของ 8 หน�า 

 

 

ฝ?ายวิเคราะหAเทคโนโลยีป3องกันประเทศ 
สถาบันเทคโนโลยีป3องกนัประเทศ (องคAการมหาชน) 

สหรัฐอเมริกาประเมินขีดความสามารถทางทหารของรัสเซียและจีนจะเพ่ิมข้ึนสูงสุดภายในปZ 71 และปZ 73  
นาย Mark Esper เจ�าหน�าท่ีระดับสูงของกองทัพบกสหรัฐฯ เป7ดเผยว�า สหรัฐฯ ได�ประเมินขีด

ความสามารถทางทหารของกองทัพรัสเซียและจีนว�า จะมีแนวโน�มเพ่ิมขึ้นสูงสุดภายในป< 71 และป< 73 ตามลําดับ 
ส�งผลให� กองทัพบกสหรัฐฯ ต�องมุ�งเน�นการลงทุนด�านการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพให�มากขึ้นจาก
ป�จจุบัน เพ่ือเตรียมรับมือกับภัยคุกคามทางทหารจากท้ัง 2 ประเทศ และต�องพิจารณาจัดลําดับความสําคัญใน
โครงการต�าง ๆ ของกองทัพประจําป< 62 ซึ่งได�รับการอนุมัติงบประมาณ 182,000 ล�านดอลลาร�สหรัฐ โดยจะให�
ความสําคัญกับโครงการปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพให�ทันสมัย การจัดหา และพัฒนาระบบ
ขีปนาวุธท่ีมีวิถีการยิงระยะไกลและแม�นยํา รวมถึงการจัดหาอากาศยาน และระบบป�องกันขีปนาวุธท่ีมีศักยภาพ
มากขึ้น / Reuters – 27 ก.พ. 62 

 

 

ตัวอย�างรูปภาพ อากาศยานไร�คนขับ Zephyr (Airbus) 
 

อากาศยานไร�คนขับ Zephyr กําลังจะทําสถิติโลกใหม; 
 เม่ือ 28 ก.พ. 62 หัวหน�าฝhายขายของบริษัท Airbus Defence and Space หรือ DS กล�าวว�า อากาศ
ยานไร�คนขับ Zephyr กําลังจะทําสถิติโลกในการบินได�นานกว�า 100 วัน โดยไม�มีการเติมเช้ือเพลิงใหม� โดยก�อน
หน�าน้ี อากาศยานไร�คนขับรุ�น Zpehyr S สามารถบินได�นานท่ีสุด 25 วัน 23 ชม. เหนือรัฐแอริโซนา ในเดือน 
ส.ค. 61 ท้ังน้ี อากาศยานไร�คนขับ Zpehry ใช�พลังงานแสงอาทิตย�เปAนตัวขับเคล่ือน มีนํ้าหนัก 75 กก. ความยาว
ป<กกาง 25 ม. ออกแบบมาให�สามารถปฏิบัติภารกิจท่ีระดับความสูงกว�า 70,000 ฟุต เพ่ือหลีกเล่ียงสภาพอากาศ
แปรปรวน และเส�นทางคมนาคมทางอากาศ โดยติดตั้งอุปกรณ�ส่ือสารแบบ Line of Sight และกล�องวิดีโอ
อินฟราเรดคุณภาพสูง / Jane’s 360 – 28 ก.พ. 62 
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ตัวอย�างรูปภาพ เฮลิคอปเตอร�โจมตี HH-60W (Lockheedmartin) 
 

เฮลิคอปเตอรAโจมตี HH-60W ของบริษัท Sikorsky เตรียมข้ึนบินคร้ังแรก 
 เม่ือ 27 ก.พ. 62 บริษัท Sikorsky ประกาศว�า เฮลิคอปเตอร�โจมตี HH-60W Combat Rescur 
Helicopters (CRH) จํานวน 2 ลําแรกของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา เตรียมขึ้นบินคร้ังแรกในอีกไม�กี่เดือน
ข�างหน�า ซึ่งขณะน้ีได�ประกอบเสร็จสมบูรณ�แล�ว ณ โรงงานในรัฐฟลอริดา ท้ังน้ี เฮลิคอปเตอร�ท้ัง 2 ลํา ได�ผ�านการ
ทดสอบความพร�อมเรียบร�อยแล�วในเดือน ต.ค. 61 ท่ีผ�านมา โดยทีมทดสอบบินเตรียมติดตั้งเคร่ืองมือ และ
ทดสอบ Groung Run Testing สําหรับการทดสอบบินของเฮลิคอปเตอร�ท้ัง 2 ลํา / Jane’s 360 – 28 ก.พ. 62 

 

 

ตัวอย�างรูปภาพ เรือฟริเกต ช้ัน M (DMO) 
 

บริษัท Thales และหน;วยงาน DMO ของเนเธอรAแลนดAกําลังพัฒนาระบบ AWWS สําหรับเรือฟริเกต 
 เม่ือ 28 ก.พ. 62 บริษัท Thales และหน�วยงาน Netherlands Defence Materiel Organisation 
(DMO) ของเนเธอร�แลนด� ประกาศว�ากําลังพัฒนาระบบ Above Water Warfare System (AWWS) สําหรับ
เรือฟริเกต ช้ัน M ของกองทัพเรือเนเธอร�แลนด� และกองทัพเรือเบลเยียม โดยระบบ AWWS น้ันได�เร่ิมพัฒนามา
ตั้งแต�ป< 61 ซึ่งเรือฟริเกต ช้ัน M เปAนเรือยุคใหม� ท่ีจะเข�าประจําการได�ในป< 68 ซึ่งเม่ือติดตั้งระบบ AWWS แล�ว 
จะทําให�มีศักยภาพในการทําสงครามต�อต�านเรือดํานํ้า และมีขีดความสามารถในการป�องกันตนเองจากภัยคุกคาม
ทางอากาศและเรือผิวนํ้า ท่ีนับวันย่ิงมีอานุภาพรุนแรงขึ้น / Jane’s 360 – 28 ก.พ. 62 


