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รูปภาพ พิธีปล�อยเรือพยาบาลลําท่ี 2 ของกองทัพเรืออินโดนีเซียลงนํ้า (ท่ีมาของภาพ : PT PAL) 

 

บริษัท PT PAL ของอินโดนีเซียจัดพิธีปล,อยเรือพยาบาลลําที่ 2 ของกองทัพเรืออินโดนีเซียลงน้ํา 
เม่ือ 15 สิงหาคม 2565 บริษัท PT PAL ของอินโดนีเซียจัดพิธีปล�อยเรือพยาบาล (Hospital Assistance 

Ship : BRS) ลําท่ี 2 ของกองทัพเรืออินโดนีเซียลงนํ้า เรือลําน้ีมีช่ือว�า BRS Dr. Radjiman Wedyodiningrat 
หมายเลขเรือ 992 โดยมีพลเรือเอก Yudo Margono ผู�บัญชาการทหารเรืออินโดนีเซียเปUนประธานในพิธี ซึ่งได�
กล�าวว�า เรือพยาบาลถือเปUนส่ิงสําคัญท่ีจะช�วยสนับสนุนการปฏิบัติการทะเล ท้ังในการสงคราม (Military War 
Operations : OMP) และการปฏิบัติการทางทหารท่ีไม�ใช�สงคราม (Non-War Military Operations : OMSP) 
รวมท้ังสามารถให�บริการทางการแพทย�แบบเคล่ือนท่ีไปยังพ้ืนท่ีท่ีเปUนหมู�เกาะต�าง ๆ ของอินโดนีเซียได� ท้ังน้ี 
บริษัท PT PAL ได�ส�งมอบเรือพยาบาลลําแรกท่ีมีช่ือว�า BRS Dr. Wahidin Sudirohusodo หมายเลขเรือ 991 
ให�แก�กองทัพเรืออินโดนีเซียแล�วในช�วงต�นปa 2565 
แหล�งท่ีมาของข�าว : The Defense Post – 16 สิงหาคม 2565 
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รูปภาพส�วนหน่ึงของการฝfกซ�อมรบร�วมภายใต�รหัส Super Garuda Shield 2022 (ท่ีมาของภาพ : Garuda Shield) 

 

อินโดนีเซียและสหรัฐอเมริกาเสร็จสิ้นการฝEกซFอมรบร,วมทางทหารภายใตFรหัส Super Garuda Shield 2022 
 อินโดนีเซียและสหรัฐอเมริกาเสร็จส้ินการฝfกซ�อมรบร�วมทางทหารภายใต�รหัส Super Garuda Shield 
2022 ท่ีจัดขึ้นระหว�างวันท่ี 1-14 สิงหาคม 2565 โดยมีกองกําลังสหรัฐอเมริกาภาคพ้ืนอินโด-แปซิฟmก (US Indo-
Pacific Command : INDOPACOM) และกองทัพอินโดนีเซีย (TNI) เปUนเจ�าภาพในการจัดการฝfก ซึ่งเปUนการ
ปฏิบัติการฝfกซ�อมรบร�วมท่ีครอบคลุมท้ังกองกําลังทางบก ทางทะเล และทางอากาศ โดยใช�พ้ืนท่ีต�าง ๆ ใน
อินโดนีเซีย รวมถึงหมู�เกาะ Natuna ท่ีอยู�ใกล�กับแนวเส�นประ 9 เส�น (Nine-Dash-Line) ของจีนในทะเลจีนใต� 
ท้ังน้ี การฝfกดังกล�าวมีวัตถุประสงค� เพ่ือเพ่ิมความร�วมมือระดับภูมิภาคในการสนับสนุนเสรีภาพในภูมิภาคเอเชีย-
แปซิฟmก โดยมีกําลังพลมากกว�า 5,000 นาย และมียุทโธปกรณ�ทางทหารจากประเทศต�าง ๆ รวม 13 ประเทศ ท่ี
เข�าร�วมในการฝfก อาทิ ออสเตรเลีย แคนาดา ญี่ปุeน สิงคโปร� และเกาหลีใต� 
แหล�งท่ีมาของข�าว : Jane’s Defence News – 15 สิงหาคม 2565 

 
รูปภาพ เคร่ืองยนต�อากาศยาน LEAP-1B (ท่ีมาของภาพ : Safran-Group) 
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บริษัท ST Engineering ของสิงคโปร<จะพัฒนาชุดทดสอบสําหรับการบํารุงรักษาเคร่ืองยนต< LEAP-1B 
เมื่อ 17 สิงหาคม 2565 บริษัท ST Engineering ประกาศว�า จะขยายธุรกิจด�านอากาศยานเชิงพาณิชย�

ให�มีขีดความสามารถในการซ�อมบํารุงรักษา (Maintenance Repair and Overhaul : MRO) เคร่ืองยนต�อากาศยาน 
LEAP-1B โดยจะพัฒนาชุดทดสอบเคร่ืองยนต�ร�วมกับบริษัท Calspan Aero System Engineering (Calspan 
ASE) ของสหรัฐอเมริกา และใช�เทคโนโลยีล�าสุดของบริษัท Calspan ASE ที่ได�รับการปรับปรุงระบบควบคุม
การรับข�อมูล และใช�ซอฟต�แวร�ลิขสิทธ์ิ ASE2000LX รุ�น 8 ซึ่งจะช�วยเสริมสร�างประสิทธิภาพและการทํางานของ
ชุดทดสอบเคร่ืองยนต� โดยมีขีดความสามารถในการตรวจสอบ ประเมินผลตามวงรอบ และวิเคราะห�ข�อมูลแบบ
อัตโนมัติ ท้ังน้ี คาดว�าชุดทดสอบเคร่ืองยนต�ดังกล�าวจะพร�อมให�บริการได�ภายในปa 2566 
แหล�งท่ีมาของข�าว : ST Engineering – 17 สิงหาคม 2565 

 
รูปภาพ เฮลิคอปเตอร�ลําเลียงขนาดหนัก CH-47 Chinook (ท่ีมาของภาพ US Army) 

 

ฟXลิปปXนส<กําลังพิจารณาขFอเสนอในการจัดหาเคร่ืองบิน Boeing CH-47 Chinook จากสหรัฐอเมริกา 
เม่ือ 15 สิงหาคม 2565 เอกอัครราชทูตฟmลิปปmนส�ประจําประเทศสหรัฐอเมริกากล�าวว�า เจ�าหน�าท่ี

ฟmลิปปmนส�กําลังพิจารณาข�อเสนอในการจัดหาเฮลิคอปเตอร�ลําเลียงขนาดหนัก Boeing CH-47 Chinook 
จากสหรัฐอเมริกา หลังจากท่ีนาย Rodrigo Duterte อดีตประธานาธิบดีฟmลิปปmนส�ได�ยกเลิกข�อตกลงในการจัดหา
เฮลิคอปเตอร� Mi-17 จํานวน 16 ลํา จากรัสเซีย ในรัฐบาลชุดก�อน เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับมาตรการ
ควํ่าบาตรของสหรัฐอเมริกา และผลกระทบอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข�อง เช�น อุปสรรคในการโอนเงินข�ามประเทศของ
พลเมืองชาวฟmลิปปmนส�ท่ีเดินทางไปทํางานในประเทศแถบตะวันตก และความช�วยเหลือในการบริหารจัดการของ
ฟmลิปปmนส� หลังจากสถานการณ�ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
แหล�งท่ีมาของข�าว : Defense News – 15 สิงหาคม 2565 
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ท่ีมาของภาพ : Wikipedia 

 

รัฐบาลออสเตรเลียจะทบทวนยุทธศาสตร<ความมั่งคงทางไซเบอร<แห,งชาติ 
นาง Clare O’Neil รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว�าการกระทรวงความม่ันคงทาง

ไซเบอร�ออสเตรเลียส่ังการให�หน�วยงานท่ีรับผิดชอบพิจารณาทบทวนยุทธศาสตร�ความม่ังคงทางไซเบอร�แห�งชาติ
ออสเตรเลียอีกคร้ัง ภายหลังจากท่ียุทธศาสตร�ฉบับล�าสุดได�รับการพิจารณาอนุมัติใช�อย�างเร�งด�วนจาก
คณะรัฐมนตรีชุดก�อนหน�า ในห�วงสถานการณ�การแพร�ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย
ยุทธศาสตร�ฉบับใหม�จะมุ�งเน�นการเสริมสร�างความสัมพันธ�กับประเทศพันธมิตรในกลุ�ม QUAD อันได�แก� ญี่ปุeน 
สหรัฐอเมริกา และอินเดีย เพ่ือลดการพ่ึงพาเทคโนโลยีท่ีสําคัญจากจีน ท้ังน้ี ออสเตรเลียจะสร�างรากฐานอธิปไตย 
ด�วยแผนการดําเนินการด�านแรงงานไซเบอร�สําหรับอนาคต และแผนการเจริญเติบโตของภาคความมั่งคงทาง
ไซเบอร� รวมถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) เพ่ือสร�างขีดความสามารถในการฟ��นฟูสภาพในการท่ี
จะต�องเผชิญกับวิกฤติการณ�ทางไซเบอร�ท่ีคาดไม�ถึง 
แหล�งท่ีมาของข�าว : Defence Connect – 19 สิงหาคม 2565 

 
รูปภาพ เคร่ืองบินขับไล� KF-21 Boramae ของเกาหลีใต� (ท่ีมาของภาพ : Wikipedia) 

ASEAN+6 Defence News 
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เกาหลีใตFใหFความสําคัญของการชดเชยทางยุทธพาณิชย< (Offset Policy) สําหรับโครงการเคร่ืองบินขับไล, KF-21 
เกาหลีใต�ได�เพ่ิมรายช่ือโครงการพัฒนาเคร่ืองบินขับไล� KF-21 Boramae ในบัญชีลําดับความสําคัญ

สําหรับการชดเชยทางยุทธพาณิชย� (Offset Policy) ท่ีจัดทําขึ้นโดยสํานักงานเทคโนโลยีและจัดหายุทโธปกรณ�
กระทรวงกลาโหมเกาหลีใต� (Defense Acquisition Program Administration : DAPA) ในช�วงปa 2565-2567 
เนื่องจากโครงการดังกล�าวอาศัยองค�ความรู�และชิ้นส�วนอุปกรณ�จากต�างประเทศจํานวนมาก จึงให�ความสําคัญ
ในการจัดหาชิ้นส�วนอุปกรณ�จากภายในประเทศ ทั้งนี้ มีบริษัทต�างประเทศจํานวน 26 แห�ง ที่เกี่ยวข�องกับ
การพัฒนาโครงการ KF-21 โดยบริษัทเหล�าน้ีจะต�องจัดเตรียมการชดเชยทางยุทธพาณิชย�ท่ีเกี่ยวข�อง เพ่ือรองรับ
ในขั้นตอนการผลิตจํานวนมาก (Mass Production) ของเคร่ืองบิน KF-21 ในช�วงปa 2569-2575 
แหล�งท่ีมาของข�าว : Defense Korea – 18 สิงหาคม 2565 

 
ท่ีมาของภาพ : Wikipedia 

 

สหรัฐอเมริกาและเกาหลีใตFจะจัดการฝEกซFอมรบร,วมคร้ังใหญ,ภายใตFรหัส Ulchi Freedom Shield 
เม่ือ 16 สิงหาคม 2565 กองทัพเกาหลีใต�เปmดเผยว�า สหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต�จะจัดการฝfกซ�อมรบร�วม

ทางยุทธวิธีคร้ังใหญ�ท่ีสุดในรอบหลายปa ภายใต�รหัส Ulchi Freedom Shield ในระหว�างวันท่ี 22 สิงหาคม – 
1 กันยายน 2565 ซึ่งมีจุดประสงค�ที่จะฟ��นฟูการฝfกซ�อมรบร�วมกันระหว�างสองประเทศ หลังจากสถานการณ�
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําให�มีการยกเลิกการฝfกซ�อมตามปกติไปบางส�วน หรือมีการลด
ขนาดการฝfกด�วยการฝfกจําลองเสมือนจริง (Computer Simulation) โดยในการฝfกซ�อมรบร�วมคร้ังน้ี จะใช�
ยุทโธปกรณ�หลากหลาย ได�แก� เรือรบ เคร่ืองบินรบ และรถถัง รวมท้ังจะมีกําลังพลเข�าร�วมหลายหม่ืนคน 
แหล�งท่ีมาของข�าว : Defense News – 17 สิงหาคม 2565 
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บริษัท QNu Labs ของอินเดียจะส,งมอบระบบสื่อสารควอนตัมใหFแก,กองทัพอินเดีย 
 เม่ือ 16 สิงหาคม 2565 นาย Sunil Gupta ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหารและผู�ร�วมก�อตั้งบริษัท QNu Labs 
ของอินเดียเปmดเผยว�า ได�รับสัญญาจากกระทรวงกลาโหมอินเดียในการจัดหาระบบการแจกจ�ายกุญแจเข�ารหัสเชิง
ควอนตัม (Quantum Key Distribution : QKD) เพ่ือปรับปรุงการระบบส่ือสารท่ีปลอดภัยให�แก�กองทัพอินเดีย 
ท้ังน้ี บริษัท QNu Labs เรียกระบบดังกล�าวว�า Armos QKD ซึ่งจะทําหน�าท่ีปกป�องข�อมูลท่ีมีความละเอียดอ�อน 
โดยใช�กลไกของควอนตัมในการสร�างและส�งกุญแจเข�ารหัส (Key) ท่ีปลอดภัยสําหรับระบบการเข�ารหัสแบบ
สมมาตร (Symmetric-Key Cryptography) ซึ่งเปUนระบบรหัสท่ีใช�กุญแจชุดเดียวกันท้ังผู�ส�งและผู�รับในการเข�า
และถอดรหัส 
แหล�งท่ีมาของข�าว : Jane’s Defence News – 16 สิงหาคม 2565 

 

 
ตัวอย�างรูปภาพ เคร่ืองบินขับไล� Eurofighter Typhoon (ท่ีมาของภาพ : Wikipedia) 

 

World Defence News 
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เยอรมนีวางกําลังเคร่ืองบิน Eurofighter ในภูมิภาคอินโด-แปซิฟXกเปlนคร้ังแรก ภายใตFรหัส Rapid Pacific 2022 
 กองทัพอากาศเยอรมัน (Luftwaffe) วางกําลังเคร่ืองบินขับไล� Eurofighter Typhoon จํานวน 6 ลํา 
พร�อมอากาศยานสนับสนุน ได�แก� เคร่ืองบินลําเลียง A400M จํานวน 4 ลํา เคร่ืองบินเติมเช้ือเพลิงกลางอากาศ 
A330 MRTT จํานวน 3 ลํา และกําลังพลประมาณ 250 นาย เข�าสู�ภูมิภาคอินโด-แปซิฟmกเปUนคร้ังแรก ในการฝfก
ปฏิบัติการทางอากาศภายใต�รหัส Rapid Pacific 2022 ที่จะปฏิบัติการเปUนระยะเวลา 7 สัปดาห� จนถึงวันท่ี 
4 ตุลาคม 2565 โดยเคร่ืองบินขับไล�ดังกล�าวทําการบินครอบคลุมระยะทาง 12,700 กิโลเมตร ภายในระยะเวลา 
24 ช่ัวโมง ซึ่งแสดงให�เห็นถึงความพร�อมปฏิบัติการของกองทัพอากาศเยอรมัน ท่ีสามารถวางกําลังได�อย�างรวดเร็ว
ในระยะไกลท่ัวโลก รวมท้ังการแสดงขีดความสามารถของอานุภาพการรบทางอากาศต�อภูมิภาคอินโด-แปซิฟmก 
แหล�งท่ีมาของข�าว : Jane’s Defence News – 18 สิงหาคม 2565 

 
รูปภาพ รถบรรทุก HX3 (ท่ีมาของภาพ : Rheinmetall) 

 

บริษัท Rheinmetall และบริษัท GM Defense ร,วมกันเสนอรถบรรทุกทางยุทธวิธีใหFแก,กองทัพบกสหรัฐอเมริกา 
บริษัท American Rheinmetall Vehicles (ARV) และบริษัท GM Defence ของสหรัฐอเมริกา ร�วมกัน

เสนอรถบรรทุกทางยุทธวิธี (Common Tactical Truck) HX3-CTT ให�แก�กองทัพบกสหรัฐอเมริกา ในระยะแรก
ของโครงการ โดยเจ�าหน�าท่ีบริหารโครงการดังกล�าวเปmดเผยว�า สามารถจัดหายานยนต�ได�จํานวน 5,700 คัน 
มูลค�าประมาณ 5,000 ล�านดอลลาร�สหรัฐ เพ่ือใช�งานทดแทนรถบรรทุกทางยุทธวิธีขนาดใหญ� (Heavy Tactical 
Truck) ท้ังน้ี รถ HX3 ของบริษัท Rheinmetall ถูกพัฒนาให�เพ่ิมสมรรถนะ ความคล�องตัว และมีระบบช�วยเหลือ
ผู�ขับขี่ขั้นสูง รวมท้ังสามารถใช�เทคโนโลยีไฮบริด และการทํางานแบบอัตโนมัติได�ในอนาคต โดยรถดังกล�าวจะใช�
เปUนจุดเร่ิมต�นในการพัฒนารถรุ�นต�อไปให�ตรงตามความต�องการของกองทัพบกสหรัฐอเมริกา 
แหล�งท่ีมาของข�าว : Breaking Defense – 17 สิงหาคม 2565 
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ตัวอย�างรูปภาพ ระบบอาวุธเลเซอร� HELIOS (ท่ีมาของภาพ : Lockheed Martin) 

 

เรือรบของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาจะไดFรับการติดตั้งระบบอาวุธเลเซอร<พลังงานสูงใหม, 
บริษัท Lockheed Martin ประกาศว�า ได�ส�งมอบระบบอาวุธเลเซอร�พลังงานสูงท่ีบูรณาการเข�ากับอาวุธ

พลังงาน (Dazzler) และระบบเฝ�าระวัง (Surveillance) ให�แก�กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ระบบน้ีมีช่ือว�า High 
Energy Laser with Integrated Optical-Dazzler and Surveillance (HELIOS) มีขนาดกําลัง 60+ กิโลวัตต� 
เปUนระบบท่ีมีขีดความสามารถหลากหลาย ท้ังการข�าวกรอง การเฝ�าตรวจ และการลาดตระเวนระยะไกล (Long-
Range Intelligence, Surveillance, Reconnaissance : ISR) รวมถึงการต�อต�านอากาศยานไร�คนขับท่ีติดตั้ง
ระบบ ISR ท้ังน้ี ระบบ HELIOS จะได�รับการติดตั้งในเรือรบของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาท่ีประจําการอยู�ใน
ป�จจุบัน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการใช�ระบบอาวุธเลเซอร�พลังงานสูงให�แก�กองเรือ โดยสามารถยิงได�หลายคร้ัง 
ใช�ต�นทุนต่ํา ทําลายเป�าหมายด�วยความเร็วแสง และมีความแม�นยําสูง เปUนไปตามความต�องการของกองทัพเรือ
สหรัฐอเมริกา ท่ีสามารถตอบสนองต�อภัยคุกคามในอนาคตท่ีมีความซับซ�อนได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
แหล�งท่ีมาของข�าว : Defence Connect – 19 สิงหาคม 2565 

 
รูปภาพ ยานรบสะเทินนํ้าสะเทินบก ACV-30 (ท่ีมาของภาพ : BAE Systems) 
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บริษัท BAE Systems ไดFรับสัญญาผลิตยานรบสะเทินน้ําสะเทินบก ACV-30 สําหรับการทดสอบใหFแก,นาวิกโยธิน
สหรัฐอเมริกา 

บริษัท BAE Systems ของสหราชอาณาจักร ได�รับสัญญาจากกองบัญชาการนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา
มูลค�า 88 ล�านดอลลาร�สหรัฐ ให�ผลิตยานรบลําเลียงพลสะเทินนํ้าสะเทินบก ACV-30 เพ่ือทําการทดสอบก�อนท่ีจะ
นําเข�าสู�สายการผลิตจํานวนมาก ในการนี้ บริษัท BAE Systems จะบูรณาการระบบควบคุมบังคับบัญชา 
การส่ือสาร และระบบคอมพิวเตอร� รวมถึงระบบการบรรทุกอากาศยานไร�คนขับเข�ากับ ACV-30 โดยนาย John 
Swift รองประธานโครงการสะเทินนํ้าสะเทินบกของบริษัทฯ กล�าวว�า มีความมุ�งม่ันท่ีจะส�งมอบเทคโนโลยีท่ีดีสุด
ให�แก�นาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา และได�ร�วมมือกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมป�องกันประเทศท่ีพิสูจน�แล�วว�า 
มีอุดมการณ�เดียวกันในการเสริมสร�างขีดความสามารถให�มีความได�เปรียบในสนามรบ โดยจะบูรณาการองค�ความรู�
ร�วมกับบริษัท Iveco Defence Vehicles ของอิตาลี ท่ีมีประสบการณ�ในการผลิตยานเกราะอเนกประสงค�
มากกว�า 30,000 คัน เพ่ือออกแบบ ACV-30 ให�มีขีดความสามารถในการอยู�รอดท้ังในทะเลและบนบก 
แหล�งท่ีมาของข�าว : Defence Connect – 16 สิงหาคม 2565 


