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รูปภาพ อากาศยานไร�คนขับ Anka ของบริษัท TAI ของตุรเคีย (ท่ีมาของภาพ : Asian Military Review) 

 

มาเลเซียเลือกบริษัท Leonardo และบริษัท TAI ในการพัฒนากําลังรบของกองทัพอากาศ 
เม่ือ 9 ตุลาคม 2565 นาย Hishammuddin Hussein รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหมอาวุโสของ

มาเลเซีย เปHดเผยผ�านส่ือสังคมออนไลน�ว�า รัฐบาลมาเลเซียจะจัดหาเคร่ืองบินลาดตระเวนตรวจการณ�ทางทะเล 
ATR 72MP จํานวน 2 ลํา จากบริษัท Leonardo ของอิตาลี และอากาศยานไร�คนขับเพดานบินปานกลางและ
บินได�นาน Anka จํานวน 3 ลํา จากบริษัท Turkish Aerospace Industries (TAI) ของตุรเคีย โดยในปVจจุบันอยู�
ในระหว�างการร�างสัญญา และออกจดหมายแจ�งการยอมรับข�อตกลง ในการน้ี การจัดหาอากาศยานไร�คนขับ 
Anka น้ัน บริษัท TAI ได�ร�วมมือกับบริษัท Deftech ของมาเลเซีย ในการผลักดันโครงการ และได�จัดตั้งโรงงาน
วิศวกรรมในเขตพ้ืนท่ี Cyberjaya ซึ่งตั้งอยู�ห�างจากกรุงกัวลาลัมเปอร�ไปทางใต�ประมาณ 30 กิโลเมตร เพ่ือขยาย
ขีดความสามารถทางอุตสาหกรรมอากาศยานในท�องถิ่น นอกจากน้ี บริษัท TAI เสนอโอกาสให�มาเลเซียเข�าร�วมใน
สายการผลิตอากาศยานอีกหลายประเภท อาทิ เคร่ืองบินฝbก/โจมตีขนาดเบา Hurjet และเคร่ืองบินขับไล� 
Turkish Fighter Experimental (TF-X)/National Combat Aircraft (MMU) อีกด�วย 
แหล�งท่ีมาของข�าว : Asian Military Review – 12 ตุลาคม 2565 
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ท่ีมาของภาพ : Wikipedia 

 

สิงค:โปร:จัดการฝBกรCวมทางทหารภายใตFรหัส Suman Protector 2022 
เม่ือ 11 ตุลาคม 2565 สิงค�โปร�จัดการฝbกร�วมทางทหารภายใต�รหัส Suman Protector 2022 เปpน

ระยะเวลา 9 วัน โดยมีกําลังพลเข�าร�วมกว�า 260 คน จากประเทศพันธมิตรจํานวน 5 ประเทศ ได�แก� มาเลเซีย 
สิงคโปร� ออสเตรเลีย นิวซีแลนด� และสหราชอาณาจักร ซึ่งเปpนส�วนหน่ึงในข�อตกลงด�านการป�องกันประเทศ
ร�วมกันระหว�าง 5 ประเทศ (Five Power Defence Arrangements : FPDA) ท่ีท้ัง 5 ประเทศได�ลงนามร�วมกัน
ตั้งแต�ปs 2514 เพ่ือส�งเสริมความม่ันคงปลอดภัยในภูมิภาค ท้ังน้ี ในการฝbกร�วมดังกล�าวมีวัตถุประสงค�ในการเสริม
ความสามารถในการทํางานร�วมกันระหว�างกองทัพของพันธมิตร โดยมีการฝbกภาคสนาม การช�วยเหลือ
ด�านมนุษยธรรม และการวางแผนในการบรรเทาภัยพิบัติ รวมท้ังการฝbกอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข�อง 
แหล�งท่ีมาของข�าว : Australian Government Defence News – 12 ตุลาคม 2565 

 
ตัวอย�างรูปภาพ ปwนใหญ�อัตตาจร ATMOS 2000 (ท่ีมาของภาพ : Wikipedia) 
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ปLนใหญCอัตตาจร ATMOS 2000 จํานวน 8 ระบบ เดินทางมาถึงทCาเรือมาการ:ของฟSลิปปSนส: 
 เม่ือ 29 กันยายน 2565 ปwนใหญ�อัตตาจร ATMOS 2000 ขนาด 155 มิลลิเมตร จํานวน 8 ระบบ เดินทาง
มาถึงท�าเรือมาการ� เมืองเจเนอรัลซานโตส ทางตอนใต�ของฟHลิปปHนส� โดยจะเข�าประจําการในกองพันปwนใหญ�
สนามท่ี 10 (10th Field Artillery) Rolling Thunder เพ่ือสนับสนุนภารกิจการปฏิบัติการต�อต�านการก�อการร�าย 
ท้ังน้ี ปwนใหญ�อัตตาจร ATMOS 2000 เปpนปwนท่ีมีขนาดใหญ�สุดในกองทัพบกฟHลิปปHนส� สามารถโหลดกระสุนแบบ
อัตโนมัติ และควบคุมการยิงด�วยระบบดิจิทัล ซึ่งสามารถยิงเป�าหมายได�อย�างแม�นยําในระยะไกลถึง 41 กิโลเมตร 
รวมท้ังมีความคล�องตัวสามารถเคล่ือนท่ีบนถนน สะพาน แม�แต�ภูมิประเทศท่ีมีความขรุขระ รวมท้ังสามารถ
ตอบสนองต�อภารกิจต�าง ๆ ได�อย�างรวดเร็ว 
แหล�งท่ีมาของข�าว : Defence Review Asia – 11 ตุลาคม 2565 

 

 
รูปภาพ เรือดํานํ้าช้ัน Taigei ของญี่ปุmน (ท่ีมาของภาพ : MHI) 

 

ญี่ปุ6นจัดพิธีปลCอยเรือลงน้ําสําหรับเรือดําน้ําช้ัน Taigei ลําที่ 3 
เม่ือ 12 ตุลาคม 2565 บริษัท Mitsubishi Heavy Industries (MHI) ของญี่ปุmน ได�จัดพิธีปล�อยเรือลงนํ้า

สําหรับเรือดํานํ้าช้ัน Taigei ลําท่ี 3 ท่ีมีช่ือว�า Jingei ณ อู�ต�อเรือของบริษัทในเขต Kobe City โดยการต�อเรือดํานํ้า
ดังกล�าวเปpนส�วนหน่ึงของสัญญามูลค�า 480 ล�านดอลลาร�สหรัฐ ระหว�างรัฐบาลญี่ปุmน และบริษัท MHI เรือดํานํ้า
ช้ัน Taigei น้ี มีระวางขับนํ้า 3,000 ตัน ความยาว 84 เมตร ความกว�าง 9.1 เมตร ได�รับการปรับปรุงเพ่ิมเติม
เทคโนโลยี Pump-Jet สําหรับการขับเคล่ือนท่ีดีขึ้น รวมถึงการติดตั้งระบบโซนาร�ท่ีทันสมัยเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการตรวจจับเป�าฝmายตรงข�าม นอกจากน้ี เรือดํานํ้าช้ัน Taigei ได�รับการออกแบบให�มีความสามารถในการซ�อนพราง 
และใช�แบตเตอร่ีแบบ Lithium ทําให�สามารถปฏิบัติการด�วยความเงียบ และปฏิบัติการใต�นํ้าได�นานขึ้น ในการน้ี 
คาดว�าบริษัท MHI จะสามารถส�งมอบเรือดํานํ้า Jingei ให�กองกําลังป�องกันตนเองทางทะเลญี่ปุmนได�ภายในปs 2566 
แหล�งท่ีมาของข�าว : The Defense Post – 14 ตุลาคม 2565 
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ท่ีมาของภาพ : Wikipedia 

 

กองทัพอินเดียเร่ิมจัดหาปLนป=องกันภัยทางอากาศอีกคร้ัง 
 เม่ือ 8 ตุลาคม 2565 กระทรวงกลาโหมอินเดียออกเอกสารขอข�อเสนอ (Request for Proposal : RFP) 
สําหรับการจัดหาปwนป�องกันภัยทางอากาศ (Air-Defence Gun : AD Gun) แบบลากจูงจํานวน 220 กระบอก 
และกระสุนประมาณ 142,000 นัด โดยปwน AD จะมีนํ้าหนักไม�เกิน 7 ตัน มุมกล�องอยู�ระหว�าง -5 องศา ถึง +80 
องศา และสามารถติดตั้งระบบจัดการกระสุนแบบอัตโนมัติ หรือเคร่ืองโหลดกระสุนอัตโนมัติได� สามารถถูกลากจูง
ได�ด�วยรถแทรกเตอร� และสามารถใช�งานได�ในทุกพ้ืนท่ีรวมท้ังภูมิประเทศท่ีเปpนภูเขา ใช�ผู�ควบคุมปwนไม�เกิน 4 คน 
นอกจากนี้ ปwนดังกล�าวจะสามารถปฏิบัติภารกิจโจมตีเป�าหมายทางอากาศได�ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน
ด�วยเรดาร�ควบคุมการยิง (Fire-Control Radar) ซึ่งสามารถตั้งโปรแกรมการยิงได� รวมท้ังสามารถยิงเป�าหมาย
อากาศยานที่มีนักบินและอากาศยานไร�คนขับในระยะ 4 กิโลเมตร ที่ความสูง 2.5 กิโลเมตร ด�วยอัตราการยิง 
220 นัดต�อนาที  
แหล�งท่ีมาของข�าว : Jane’s Defence News – 13 ตุลาคม 2565 

 
ตัวอย�างรูปภาพ เรือดํานํ้าดีเซลไฟฟ�าช้ัน Collins (ท่ีมาของภาพ : Wikipedia) 
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บริษัท Raytheon ไดFรับสัญญาการปรับปรุงเรือดําน้ําดีเซลไฟฟ=าช้ัน Collins ของกองทัพเรือออสเตรเลีย 
บริษัท Raytheon ของสหรัฐอเมริกาได�รับสัญญาการปรับปรุงเรือดํานํ้าดีเซลไฟฟ�าช้ัน Collins ของ

กองทัพเรือออสเตรเลีย มูลค�าสัญญา 202.3 ล�านดอลลาร�สหรัฐ มีระยะเวลา 5 ปs ซึ่งจะเร่ิมต�นในปs 2569 โดยจะ
ปรับปรุงระบบอํานวยการรบ ปรับปรุงขีดความสามารถในการต�อต�านภัยคุกคามในอนาคต และเปpนการขยาย
ระยะเวลาการใช�งานเรือดํานํ้าให�นานขึ้น ท้ังน้ี กองทัพเรือออสเตรเลียมีเรือดํานํ้าช้ัน Collins ประจําการอยู�
จํานวน 6 ลํา เปpนเรือท่ีมีระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ มีความต�านทานแรงกระแทก การจัดการระบบอาวุธท่ีมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังสามารถเคล่ือนท่ีใต�นํ้าด�วยความเงียบช�วยลดความเส่ียงในการถูกตรวจจับและติดตามโดย
ระบบต�อต�านเรือดํานํ้าของศัตรู  
แหล�งท่ีมาของข�าว : The Defense Post – 13 ตุลาคม 2565 

 
รูปภาพ ชุดอุปกรณ�แบบเตอร่ี Ultium Platform (ท่ีมาของภาพ : GM Defense) 

 

บริษัท GM Defense จะพัฒนาตFนแบบอุปกรณ: Battery Pack สําหรับยานยนต:ทางทหารของสหรัฐอเมริกา 
หน�วยนวัตกรรมป�องกันประเทศสหรัฐอเมริกา (The US Defense Innovation Unit) ได�มอบสัญญา

ให�แก�บริษัท GM Defense ของสหรัฐอเมริกา ในการพัฒนาต�นแบบอุปกรณ� Battery Pack เพ่ือทดสอบและ
วิเคราะห�การใช�งานบนยานพาหนะทางทหารของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา โดยท่ีภายใต�สัญญาดังกล�าว 
บริษัท GM Defense จะใช�เทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ทันสมัยที่สุด คือ Ultium Platform ในการบูรณาการติดตั้ง
กับยานยนต�ทางยุทธวิธี โดยชุดอุปกรณ�แบบเตอร่ี Ultium Platform จะเช่ือมต�อกับโครงสร�างวงจรแบตเตอร่ี
ไฟฟ�า รวมถึงระบบขับเคล่ือน เพ่ือสร�างกําลังขับท่ีมากกว�าท่ีเทคโนโลยียานยนต�ไฟฟ�าแบบ Hybrid หรือแบบ
ขยายระยะ (Extended Range) นอกจากนี้ Ultium Platform ยังออกแบบมาให�รองรับการพัฒนาต�อยอด
ให�สามารถเช่ือมต�อกับเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข�องอ่ืน ๆ ในอนาคตได�อีกด�วย 
แหล�งท่ีมาของข�าว : The Defense Post – 10 ตุลาคม 2565 
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รูปภาพ ยานภาคพ้ืนไร�คนขับติดอาวุธ THeMIS (ท่ีมาของภาพ : Dutch MoD) 

 

เนเธอร:แลนด:ทดสอบระบบยานภาคพ้ืนไรFคนขับติดอาวุธ THeMIS เปcนชาติแรกในกลุCมประเทศตะวันตก 
เม่ือ 14 ตุลาคม 2565 กระทรวงกลาโหมเนเธอร�แลนด�ประกาศว�า กองทัพบกเนเธอร�แลนด� (Royal 

Netherlands Army) ได�รับยานภาคพ้ืนไร�คนขับติดอาวุธ (Armed Unmanned Ground Vehicle) THeMIS 
เข�าทดสอบการใช�งานในพ้ืนท่ีจริง นับเปpนชาติแรกในกลุ�มประเทศตะวันตกท่ีใช�งานยานภาคพ้ืนไร�คนขับติดอาวุธ 
โดยได�ประจําการ THeMIS ในกองพลน�อยท่ี 13 (13th Light Brigade) จํานวน 4 ระบบ ร�วมกับรถเกราะล�อยาง 
Bushmaster จํานวน 2 คัน รถลําเลียงพลหุ�มเกราะ (Armored Fighting Vehicle : AFV) Fennek จํานวน 1 คัน 
รวมถึงกําลังพลอีก 17 นาย ท้ังน้ี THeMIS เปpนยานภาคพ้ืนไร�คนขับขนาดกลางท่ีผลิตโดยบริษัท Milrem 
Robotics ของเอสโตเนีย ได�รับการติดตั้งระบบอาวุธควบคุมระยะไกล (Remote Weapon Station) แบบ 
R400S Mk2 ท่ีติดตั้งปwนกลขนาด .50 คาลิเบอร� จากบริษัท Electro Optic Systems (EOS) ของออสเตรเลีย 
แหล�งท่ีมาของข�าว : Jane’s Defence News – 14 ตุลาคม 2565 
 
 


