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รูปภาพส�วนหน่ึงของการฝ%ก BALANCE / TEAK TORCH 22 (ท่ีมาของภาพ : RTAF News) 

 

กองทัพอากาศไทยและกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาเสร็จสิ้นการฝ-กผสม BALANCE / TEAK TORCH 22 
เม่ือ 8 สิงหาคม 2565 ข�าวประจําวัน กองทัพอากาศรายงานว�า นาวาอากาศเอก ณัฏฐวุธ ดวงสูงเนิน 

ผู�อํานวยการกองฝ%กร�วมและผสม สํานักยุทธการและการฝ%ก กรมยุทธการทหารอากาศ ในฐานะผู�อํานวยการฝ%กผสม 
BALANCE / TEAK TORCH 22 ในส�วนของกองทัพอากาศไทย และพันเอก Mark Johnson ผู�ช�วยทูตทหารอากาศ
สหรัฐอเมริกา/กรุงเทพฯ เปUนประธานร�วมในพิธีปVดการฝ%กผสม BALANCE / TEAK TORCH 22 ณ ห�องประชุม
สิงห�ทอง กองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี ท้ังน้ี การฝ%กดังกล�าวจัดขึ้นระหว�างวันท่ี 16 กรกฎาคม–5 สิงหาคม 2565 มี
วัตถุประสงค�เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของหน�วยกําลังภาคพ้ืนในการป�องกันฐานบิน และการปฏิบัติการพิเศษ 
ตลอดระยะเวลาของการฝ%กมีการอบรมภาควิชาการ โดยผู�บรรยายจากกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา ในเร่ืองของ
การปฏิบัติการด�านข�าวกรอง การเฝ�าตรวจและการลาดตระเวน การปฐมพยาบาลทางยุทธวิธี การวางแผนภารกิจ 
และมีการฝ%กภาคพ้ืน การฝ%กภาคอากาศ เพ่ือให�ผู�ปฏิบัติได�นําความรู�ท่ีได�ไปใช�ในสถานการณ�จริงผ�านการจําลอง
สถานการณ� อีกท้ังเปUนการแลกเปล่ียนประสบการณ� ยุทธวิธี เรียนรู�เทคโนโลยี การประยุกต�ใช�อุปกรณ�ท่ี
ประจําการให�ตอบสนองต�อภารกิจ อันนํามาซึ่งความสัมพันธ�ทางการทหาร ความม่ันคงในการฝ%กการป�องกันและ
รักษาอธิปไตยของชาติต�อไป 
แหล�งท่ีมาของข�าว : RTAF News – 8 สิงหาคม 2565 
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รูปภาพส�วนหน่ึงของการฝ%ก Chapel Gold 2022 (ท่ีมาของภาพ : กองพันทหารราบท่ี 2 กรมทหารราบท่ี4) 

 

กองทัพบกไทยและกองทัพบกออสเตรเลียเสร็จสิ้นการฝ-กผสม Chapel Gold 2022 
 เม่ือ 8 สิงหาคม 2565 พันเอก ภาส วงศ�สารภี ผบ.ร.4 เข�าตรวจเย่ียมการฝ%กผสม Chapel Gold 2022 
ตามสถานการณ� และได�เน�นยํ้าความห�วงใยแก�กําลังพลในเร่ืองความปลอดภัยในการปฏิบัติ การแสดงออกถึง
ระเบียบวินัยในการฝ%กต�อมิตรประเทศ และไม�ทําลายทรัพย�สินของราษฎรให�เสียหาย ท้ังน้ี การฝ%กผสมดังกล�าวจัดขึ้น
ระหว�างวันท่ี 1-10 สิงหาคม 2565 ระหว�างกองทัพบกไทย และกองทัพบกออสเตรเลีย โดยไทยส�งกําลังพลจํานวน 
193 นาย เข�าร�วมการฝ%ก ซึ่งมีกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 เปUนกําลังหลัก 
ฝ%กร�วมกับกองร�อยปiนเล็กยาวออสเตรเลีย Butterworth (The Australian Rifle Company Butterworth : 
RCB) กองพลน�อยท่ี 1 จํานวน 120 นาย โดยมีการฝ%กแลกเปล่ียนความรู�ทางยุทธวิธี (Cross Training Exercise : 
CTX) ได�แก� การปVดล�อม ตรวจค�น ระเบิดแสวงเคร่ือง การติดต�อส่ือสาร การค�นหาของทหารช�าง การส�งกลับทาง
สายแพทย� และการต�อสู�ด�วยมือเปล�า เพื่อพัฒนาขีดความสามารถให�กับกําลังพลกองทัพบก และพัฒนา
ความสัมพันธ�ทางทหารท่ีดีระหว�างมิตรประเทศ 
แหล�งท่ีมาของข�าว : AAGTH – 13 สิงหาคม 2565 

 
ตัวอย�างรูปภาพ เรือฟริเกต BRP Jose Rizal (ท่ีมาของภาพ : Wikipedia) 
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เรือฟริเกต BRP Jose Rizal ของฟRลิปปRนส>ผSานการรับรองคุณสมบัติในการปฏิบัติการรับ-สSงเฮลิคอปเตอร>
ตSอสู[เรือดําน้ํา AW-159 

เม่ือ 11 สิงหาคม 2565 เรือฟริเกต BRP Jose Rizal (FF-150) ของฟVลิปปVนส� ผ�านการรับรองคุณสมบัติ
ในการปฏิบัติการรับ-ส�งเฮลิคอปเตอร�ต�อสู� เรือดํานํ้า AW-159 Wildcat จากการทดสอบ Deck Landing 
Qualification (DLQ) ในวันท่ี 9 สิงหาคม 2565 ท่ีผ�านมา ซึ่งถือได�ว�าเปUนจุดเร่ิมต�นของขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติการร�วมระหว�างเรือและอากาศยานในการสนับสนุนซึ่งกันและกันสําหรับการค�นหาและต�อตีเป�าหมาย
ของท้ังสองหน�วย โดยเฮลิคอปเตอร� AW-159 Wildcat น้ัน เปUนเฮลิคอปเตอร�ต�อสู�เรือดํานํ้าท่ีกองทัพเรือ
ฟVลิปปVนส�รับมอบในป| 2562 ซึ่งสามารถรองรับการติดตั้งจรวด ปiนกล อาวุธปล�อยนําวิถี ตอร�ปVโด ระเบิดนํ้าลึก 
รวมถึงระบบโซนาร�สมัยใหม�ในการตรวจจับเป�าเรือดํานํ้า เพ่ือมาใช�ในการสนับสนุนขีดความสามารถสงครามใต�นํ้า
ของเรือฟริเกตช้ัน Jose Rizal ของฟVลิปปVนส� 
แหล�งท่ีมาของข�าว : Philippine News Agency – 12 สิงหาคม 2565 

 
รูปภาพ เฮลิคอปเตอร� Mi-17 (ท่ีมาของภาพ : Wikipedia) 

 

ฟRลิปปRนส>กําลังเจรจาขอคืนเงินมัดจําหลังจากยกเลิกโครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร>ลําเลียง Mi-17 จากรัสเซีย 
นาย Arsenio Andolong โฆษกกระทรวงกลาโหมฟV ลิปปVนส�  (National Defence Department) 

ประกาศว�า รัฐบาลชุดใหม�ของฟVลิปปVนส�กําลังเจรจาทางการทูตกับรัสเซีย เพ่ือขอคืนเงินมัดจําจํานวน 48.2 ล�าน
ดอลลาร�สหรัฐ หลังจากรัฐบาลชุดก�อนได�ยกเลิกโครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร�ลําเลียง Mi-17 จํานวน 16 ลํา มูลค�า
สัญญา 322.3 ล�านดอลลาร�สหรัฐ เน่ืองจากสถานการณ�ด�านการเมืองระดับโลก รวมท้ังมาตรการควํ่าบาตรของ
สหรัฐอเมริกา ท้ังน้ี ฟVลิปปVนส�มีความต�องการเฮลิคอปเตอร�ดังกล�าว เพ่ือใช�ในการบรรเทาภัยพิบัติ และปฏิบัติการ
ต�อต�านการก�อการร�ายในประเทศ โดยเฮลิคอปเตอร� Mi-17 มีห�องโดยสารกว�างขวาง และมีราคาไม�สูงมาก เม่ือ
เทียบกับเฮลิคอปเตอร�ท่ีผลิตจากกลุ�มประเทศตะวันตกรุ�นอ่ืน ๆ 
แหล�งท่ีมาของข�าว : Defense News – 11 สิงหาคม 2565 
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ตัวอย�างรูปภาพ เฮลิคอปเตอร� S-70i Black Hawk (ท่ีมาของภาพ : Wikipedia) 

 

ฟRลิปปRนส>ยืนยันที่จะดําเนินโครงการปรับปรุงกองทัพให[ทันสมัยตSอเนื่องจากคณะผู[บังคับบัญชาชุดที่ผSานมา 
เม่ือ 11 สิงหาคม 2565 โฆษกกระทรวงกลาโหมฟVลิปปVนส�กล�าวว�า กระทรวงกลาโหมฟVลิปปVนส�ยืนยันท่ีจะ

ดําเนินโครงการขนาดใหญ�ในการปรับปรุงกองทัพฟVลิปปVนส�ให�ทันสมัยท่ีได�ลงนามสัญญาในห�วงการบริหารงาน
ของคณะผู�บังคับบัญชากระทรวงกลาโหมฟVลิปปVนส�ชุดท่ีผ�านมาอย�างต�อเน่ือง โดยเฉพาะโครงการท่ีได�รับการ
อนุมัติงบประมาณแล�ว ได�แก� การจัดหาเรือคอร�เวตติดอาวุธนําวิถีจํานวน 2 ลํา และเรือตรวจการณ�ไกลฝ��งจํานวน 
6 ลํา จากเกาหลีใต� การจัดหาเฮลิคอปเตอร� S-70i Black Hawk จํานวน 32 ลํา จากโปแลนด� และการจัดหา
ขีปนาวุธ BrahMos จากอินเดีย โดยโครงการเหล�าน้ีถือเปUนโครงการหลักท่ีมีความสําคัญเปUนลําดับแรก ๆ ของ
กองทัพฟVลิปปVนส� และการดําเนินโครงการต�อถือเปUนธรรมเนียมปฏิบัติ และเปUนมาตรฐานการดําเนินการของ
กระทรวงกลาโหมฟVลิปปVนส� 
แหล�งท่ีมาของข�าว : Philippine News Agency – 12 สิงหาคม 2565 

 

 

ตัวอย�างรูปภาพ อากาศยานไร�คนขับแบบป|กหมุน AR-500CJ (ท่ีมาของภาพ : Youtube) 

ASEAN+6 Defence News 
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จีนทดสอบบินอากาศยานไร[คนขับแบบปiกหมุน AR-500CJ สําหรับใช[งานบนเรือเปjนคร้ังแรก 
 เม่ือ 10 สิงหาคม 2565 บริษัท Aviation Industry Corporation of China (AVIC) ของจีนประกาศว�า 
ประสบความสําเร็จในการทดสอบบินอากาศยานไร�คนขับแบบป|กหมุน ท่ีสามารถบินขึ้นและลงจอดในแนวดิ่ง 
(Vertical Take-Off and Landing : VTOL) AR-500CJ เปUนคร้ังแรก ณ ทะเลสาบ Poyang ในมณฑล Jiangxi 
โดยได�รับการทดสอบเพ่ือประเมินขีดความสามารถในการบินขึ้น การลอยตัว การบินไปข�างหน�า ความคล�องแคล�ว
ในการเคล่ือนท่ี และการลงจอด ท้ังน้ี อากาศยานไร�คนขับดังกล�าวถูกพัฒนาโดยบริษัท China Helicopter 
Research and Development Institute (CHRDI) ในเครือบริษัท AVIC คาดว�า จะเสร็จส้ินการรับรองคุณสมบัติ
ทางอากาศในป| 2566 โดยจะประจําการบนเรือผิวนํ้าขนาดใหญ� รวมถึงเรือบรรทุกเคร่ืองบินของกองทัพเรือจีน 
แหล�งท่ีมาของข�าว : Jane’s Defence News – 12 สิงหาคม 2565 

 
รูปภาพ ยานเกราะล�อยางขับเคล่ือนด�วยพลังงานไฟฟ�า ePMV (ท่ีมาของภาพ : Wikipedia) 

 

ออสเตรเลียเปRดตัวยานเกราะล[อยางขับเคลื่อนด[วยพลังงานไฟฟBา 
ระหว�างงาน Chief of Army Symposium กระทรวงกลาโหมออสเตรเลียได�จัดแสดงยานเกราะล�อยาง

ขับเคล่ือนด�วยพลังงานไฟฟ�า (electric Protected Military Vehicle : ePMV) หรือท่ีเรียกว�า Electric Bushmaster 
โดยนาย Matt Thistlethwaite ผู�ช�วยรัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียกล�าวว�า ยานเกราะล�อยาง 
eMPV ได�รับการออกแบบและสร�างได�เองภายในประเทศ ซึ่งจะช�วยสนับสนุนกองทัพบกออสเตรเลียให�มีความพร�อม
สําหรับการปฏิบัติการในอนาคต และสามารถนํามาซึ่งประโยชน�ในสนามรบ โดยเฉพาะอย�างย่ิงในเร่ืองของความเงียบ
ในการปฏิบัติการจากการขับเคล่ือนด�วยพลังงานไฟฟ�า ท้ังน้ี การจัดงานดังกล�าวทําให�กองทัพออสเตรเลียได�มี
โอกาสทํางานร�วมกับภาคอุตสาหกรรม เพ่ือสํารวจเทคโนโลยีท่ีเกิดขึ้นใหม�ท่ีสามารถนํามาพัฒนาและประยุกต�ใช�
กับยุทโธปกรณ�ของกองทัพออสเตรเลีย รวมท้ังเปUนการสร�างความได�เปรียบเชิงนวัตกรรม และสนับสนุน
อุตสาหกรรมป�องกันประเทศออสเตรเลีย 
แหล�งท่ีมาของข�าว : Army Technology – 11 สิงหาคม 2565 
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รูปภาพ ยานส�งดาวเทียมขนาดเล็ก Small Satellite Launch Vehicle (SSLV) (ท่ีมาของภาพ : Wikipedia) 

 

อินเดียไมSประสบความสําเร็จในการสSงยานสSงดาวเทียมขนาดเล็กลําใหมSข้ึนสูSอวกาศ 
เม่ือ 7 สิงหาคม 2565 อินเดียได�ยิงส�งยานส�งดาวเทียมขนาดเล็ก Small Satellite Launch Vehicle 

(SSLV) ลําใหม�ขึ้นสู�อวกาศ ณ ศูนย�อวกาศ Satish Dhawan Space Centre ทางตอนใต�ของอินเดีย แต�ไม�ประสบ
ความสําเร็จ โดยความพยายามในคร้ังน้ีเปUนการส�งดาวเทียม Earth Observation Satellite (EOS-02) และ 
AzaadiSAT ท่ีพัฒนาโดยองค�กรวิจัยอวกาศของอินเดีย (Indian Space Research Organization : ISRO) ขึ้นสู�
อวกาศ เพ่ือศึกษาวงโคจรของดาวเทียมภาพถ�ายทางอวกาศ และขีดความสามารถในการส�งและส่ังการดาวเทียม 
ท้ังน้ี ดร. Somanath ผู�อํานวยการองค�กรวิจัยอวกาศของอินเดียกล�าวว�า ระบบเซ็นเซอร�ของยานส�งดาวเทียม
ขนาดเล็กขัดข�อง ส�งผลให�การวางตําแหน�งดาวเทียมขนาดเล็กผิดพลาดไปอยู�ในวงโคจรแบบวงรี (Elliptical Orbit) 
แทนท่ีจะอยู�ในวงโคจรแบบวงกลม (Circular Orbit) ตามท่ีได�มุ�งหมายไว� ทําให�ดาวเทียมขนาดเล็กท่ีส�งขึ้นสู�อวกาศใน
คร้ังน้ีไม�สามารถใช�การได� อย�างไรก็ตาม องค�กรวิจัยอวกาศของอินเดียมีแผนท่ีจะยิงส�งยานส�งดาวเทียมขนาดเล็ก
อีกคร้ังในเดือนพฤศจิกายน 2565 
แหล�งท่ีมาของข�าว : The Diplomat – 13 สิงหาคม 2565 
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ตัวอย�างรูปภาพ รถถังหลัก K9 (ท่ีมาของภาพ : Wikipedia) 

 

เกาหลีใต[ได[รับเลือกในโครงการจัดหาปlนใหญSอัตตาจร K9 และรถถังหลัก K2 ให[แกSโปแลนด> 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหมโปแลนด�ประกาศว�า ได�เลือกบริษัท Hanwha 

Defense และบริษัท Hyundai Rotem ของเกาหลีใต�ให�เปUนผู�ชนะในการประกวดราคาในโครงการจัดหาปiนใหญ�
อัตตาจร (Self-Propelled Howitzer : SPH) K9 Thunder ขนาด 115 มิลลิเมตร และรถถังหลัก (Main Battle 
Tank) K2 Black Panther โดยมีแผนท่ีจะจัดหารถถังหลัก K2 มากกว�า 1,000 คัน ท้ังน้ี รถถังจํานวน 180 คัน
แรก และปiนใหญ�อัตราจรจํานวน K9 จํานวน 48 ระบบแรก จะผลิตในเกาหลีใต� และเร่ิมจัดส�งให�แก�โปแลนด�ใน
ระหว�างป| 2565-2568 ซึ่งในส�วนท่ีเหลือจะถูกดัดแปลง และทําการถ�ายทอดเทคโนโลยีมาผลิตในโปแลนด� โดยใช�
ช่ือใหม�ว�า K2PL และ K9PL นอกจากน้ี โปแลนด�มีแผนท่ีจะร�วมมือกับเกาหลีใต�ในการวิจัยและพัฒนา รถถังหลัก 
และปiนใหญ�อัตตาจรรุ�นถัดไป 
แหล�งท่ีมาของข�าว : Asian Military Review – 11 สิงหาคม 2565 

 

 
รูปภาพ การยิงทดสอบลูกกระสุนปiนใหญ� Ramjet 155 Artillery Weapon (ท่ีมาของภาพ : Nammo) 

World Defence News 
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บริษัท Boeing และบริษัท Nammo รSวมกันทดสอบลูกกระสุนปlนใหญSตSอระยะ Ramjet 155 
เม่ือ 28 มิถุนายน 2565 บริษัท Boeing ของสหรัฐอเมริกา และบริษัท Nammo ของนอร�เวย� ประสบ

ความสําเร็จในการยิงทดสอบลูกกระสุนปiนใหญ�ต�อระยะขนาด 155 มิลลิเมตร (Ramjet 155 Artillery Weapon) 
จากปiนใหญ� L39 ณ สนามทดสอบอาวุธ Andoya Test Center ในนอร�เวย� ท้ังน้ี ลูกกระสุน Ramjet 155 เปUน
ลูกกระสุนต�อระยะความแม�นยําสูงท่ีได�รับการพัฒนาให�สามารถยิงได�จากระบบปiนใหญ� L39 และ L58 โดยใน
ป�จจุบัน กองทัพบกสหรัฐอเมริกามีปiนใหญ� L39 ใช�อยู�ในประจําการ และคาดว�า จะขึ้นระวางประจําการระบบปiนใหญ�
ต�อระยะ L58 ภายในป|งบประมาณ 2566 ซึ่งมีความยาวกระบอกปiนมากกว�า และสามารถยิงได�ระยะไกลกว�า
แหล�งท่ีมาของข�าว : Defense News – 11 สิงหาคม 2565 

 
ตัวอย�างรูปภาพ บอลลูนลาดตระเวนสอดแนม (ท่ีมาของภาพ : Sierra Nevada) 

 

สหราชอาณาจักรจะทดสอบบอลลูนลาดตระเวนสอดแนมของบริษัท Sierra Nevada 
เมื่อ 10 สิงหาคม 2565 บริษัท Sierra Nevada Corp (SNC) ของสหรัฐอเมริกาประกาศว�า จะแสดง

ขีดความสามารถของบอลลูนลาดตระเวนสอดแนมเพดานบินสูง (High-Altitude) ในช�วงปลายป| 2565 โดยเปUน
ส�วนหน่ึงของสัญญาภายใต�โครงการ Aether ของกระทรวงกลาโหมสหราชอาณาจักร มูลค�า 121 ล�านดอลลาร�สหรัฐ 
ท่ีต�องการพัฒนาระบบการส่ือสารท่ีสามารถเคล่ือนท่ีได�อย�างรวดเร็ว สําหรับภารกิจระยะยาวท่ีต�องการการส�ง
กําลังบํารุงหรือการซ�อมแซมน�อยท่ีสุด ท้ังน้ี บอลลูนดังกล�าวเปUนบอลลูนไร�คนขับท่ีสามารถลอยปฏิบัติการได�นาน
ในช้ันบรรยากาศ Stratosphere หรือท่ีระดับความสูง 65,000 ฟุต ซึ่งสามารถปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนสอดแนม 
รวมถึงขีดความสามารถในการติดตามเป�าหมายอาวุธความเร็วเหนือเสียง 
แหล�งท่ีมาของข�าว : Defense News – 12 สิงหาคม 2565 
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รูปภาพ อากาศยานไร�คนขับท่ีถูกทําลายด�วยอาวุธเลเซอร�พลังงานสูง (ท่ีมาของภาพ : AFP via Getty Images) 

 

สหรัฐอเมริกาจะติดตั้งอาวุธเลเซอร>พลังงานสูงบนรถรบทหารราบขนาดเล็กเพ่ือตSอต[านอากาศยานไร[คนขับ 
เม่ือ 10 สิงหาคม 2565 ในงานประชุม Space and Missile Defense Symposium ณ เมือง Huntsville 

สหรัฐอเมริกา พลโท Leon Neil Thurgood ผู�อํานวยการด�าน Hypersonics, Directed Energy, Space และ 
Rapid Acquisition ของสํานักงานผู�ช�วยเลขาธิการกองทัพบกสหรัฐอเมริกากล�าวว�า จะติดตั้งอาวุธเลเซอร�
พลังงานสูงขนาดกําลัง 20 กิโลวัตต� บนรถรบทหารราบขนาดเล็ก (Infantry Squad Vehicle : ISV) ท่ีผลิตโดย
บริษัท GM Defense ของสหรัฐอเมริกา ภายใต�โครงการ Army Multipurpose High Energy Laser (AMP-HEL) 
เพ่ือปกป�องหน�วยทหารของสหรัฐอเมริกาจากการถูกโจมตีด�วยอากาศยานไร�คนขับขนาดเล็ก โดยได�ร�วมมือกับ
บริษัท Science Applications International Corporation (SAIC) ในการพัฒนาอาวุธเลเซอร�พลังงานสูงเปUน
ระยะเวลา 5 ป| นอกจากน้ี ยังมีแผนจะพัฒนาอาวุธเลเซอร�พลังงานสูงป�องกันภัยทางอากาศพิสัยใกล� (Direct 
Energy Short-Range Air Defence System) ขนาดกําลัง 50 กิโลวัตต� บนยานเกราะ Stryker และพัฒนาระบบ
เลเซอร�พลังงานสูงขนาดกําลัง 300 กิโลวัตต� บนรถบรรทุก 
แหล�งท่ีมาของข�าว : Defense News – 11 สิงหาคม 2565 


