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รูปภาพส�วนหน่ึงของการฝ%ก SEACAT Maritime Exercise 2022 (ท่ีมาของภาพ : ทัพเรือภาคท่ี 3) 

 

ศรชล.ภาค 3 จัดการฝ"ก SEACAT Maritime Exercise 2022 ในทะเลอันดามันและตอนใต7ของเกาะภูเก็ต 
เมื่อ 22 สิงหาคม 2565 ทัพเรือภาคที่ 3 จัดกําลังสนับสนุนศูนย�อํานวยการรักษาผลประโยชน�ของชาติ

ทางทะเลภาค 3 (ศรชล.ภาค 3) ในการฝ%กทางทะเล Southeast Asia Cooperation and Training (SEACAT 2022) 
ในทะเลอันดามันและตอนใต�ของเกาะภูเก็ต การฝ%กคร้ังน้ี ได�สมมุติสถานการณ�ว�า มีผู�ก�อการร�ายใช�เรือสินค�า
ต�างชาติลําเลียงวัตถุระเบิดเข�ามาในน�านนํ้าไทย ศรชล.ภาค 3 จึงบูรณาการกําลังออกค�นหาและตรวจค�นจับกุม
เรือดังกล�าวกลางทะเล โดยมีกําลังท่ีเข�าร�วมการฝ%กประกอบด�วย เรือหลวงแหลมสิงห� ชุดตรวจค�นโดยชุด
ปฏิบัติการพิเศษ กองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคท่ี 3 (หน�วยซีล) เรือยาง 2 ลํา จากหน�วยรักษาความปลอดภัยทาง
ทะเลกองทัพเรือเกาะภูเก็ต (นรภ.ทร.เกาะภูเก็ต) ของทัพเรือภาคท่ี 3 เรือเจ�าท�า 1301 จากกรมเจ�าท�า และเรือ
ตํารวจนํ้า 706 จากตํารวจนํ้า โดยใช�เรือสินค�า SUNNY QUEEN เป]นเรือสมมุติในการลําเลียงส่ิงผิดกฎหมาย ท้ังน้ี 
นับว�าเป]นการเพ่ิมพูนประสบการณ�ของกําลังพลและส�งเสริมความร�วมมือของกองทัพเรือไทย และหน�วยเรือยามฝ_`ง 
(Coast Guard Maritime Security) ของกลุ�มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต�กับสหรัฐอเมริกา โดยมี
วัตถุประสงค�เพ่ือป�องกันการก�อการร�ายในทะเลอันดามันและในทะเลภูมิภาคอินโด-แปซิฟgก 
แหล�งท่ีมาของข�าว : ทัพเรือภาคท่ี 3 กองทัพเรือไทย – 23 สิงหาคม 2565 
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รูปภาพ เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช (ท่ีมาของภาพ : กองเรือยุทธการ) 

 

กองทัพเรือไทยจัดการฝ"กภาคปฏิบัติในทะเลหลักสูตรยุทธวิธีเรือผิวน้ําประจําปR 2565 
เม่ือ 23 สิงหาคม 2565 พลเรือเอก สุวิน แจ�งยอดสุข ผู�บัญชาการกองเรือยุทธการ เข�าตรวจเย่ียมการฝ%ก

หลักสูตรยุทธวิธีเรือผิวนํ้า (Surface Warfare Officer Course) ประจําปo 2565 ซึ่งเป]นการฝ%กซ�อมการปฏิบัติการ
ทางเรือผิวนํ้าท้ัง 3 มิติ ท้ังการป�องกันภัยทางอากาศ การปฏิบติการรบผิวนํ้า และการป�องกันภัยใต�นํ้า รวมท้ังมี
การฝ%กปฏิบัติการร�วมกับอากาศยาน ตามหลักสูตรของกองเรือยุทธการ โดยมีท้ังการฝ%กอบรมภาคทฤษฎี การฝ%ก
ด�วยเคร่ืองฝ%ก และการฝ%กภาคปฏิบัติในทะเล เป]นระยะเวลา 10 สัปดาห� การฝ%กจําลองทางยุทธวิธีคร้ังน้ี 
กองทัพเรือจัดเรือหลวงเข�าร�วมท้ังหมด 4 ลํา ได�แก� เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช เรือหลวงนเรศวร เรือหลวง
รัตนโกสินทร� และเรือหลวงสุโขทัย และมีอากาศยานเข�าร�วมจํานวน 3 ลํา รวมท้ังอากาศยานไร�คนขับ RQ-21 
Blackjack จํานวน 1 ระบบ 
แหล�งท่ีมาของข�าว : กองเรือยุทธการ กองทัพเรือไทย – 24 สิงหาคม 2565 

 
ท่ีมาของภาพ : Wikipedia 
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อินโดนีเซียปรับลดประมาณการงบประมาณกลาโหม ประจําปR 2566 
เอกสารการเสนอของบประมาณประจําปo  2566 ของกระทรวงการคลังอินโดนีเซีย ระบุว�า 

กระทรวงกลาโหมอินโดนีเซีย เสนอขออนุมัติงบประมาณกระทรวงกลาโหมประจําปo 2566 จํานวน 8,800 ล�าน
ดอลลาร�สหรัฐ ซึ่งลดลงจากงบประมาณประจําปo 2565 คิดเป]นร�อยละ 1.9 โดยงบประมาณกล�าวประกอบด�วย 
งบประมาณสําหรับการจัดหายุทโธปกรณ�ในการพัฒนากําลังรบอินโดนีเซียให�ทันสมัย 2,330 ล�านดอลลาร�สหรัฐ 
งบปฏิบัติการ 240 ล�านดอลลาร�สหรัฐ รวมท้ังงบสวัสดิการและพัฒนากําลังพล 800 ล�านดอลลาร�สหรัฐ ท้ังน้ี 
กระทรวงกลาโหมอินโดนีเซียจะมุ�งเน�นการสํารวจและจัดทําแผนท่ีใต�ทะเล รวมถึงการสร�างเสริมฐานป�องกัน
ประเทศบนหมู�เกาะบริเวณเขตแดนทางทะเลในปo 2566 นอกจากน้ีอินโดนีเซียได�ให�ความสําคัญกับการเสริมสร�าง
ขีดความสามารถในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร�อีกด�วย 
แหล�งท่ีมาของข�าว : Jane’s Defence News – 25 สิงหาคม 2565 

 
ท่ีมาของภาพ : Wikipedia 

 

รัฐบาลฟYลิปปYนสAเสนอของบประมาณด7านกลาโหมเพ่ิมข้ึนร7อยละ 8 จากปR 2565 
รัฐบาลฟgลิปปgนส�เสนอของบประมาณกระทรวงกลาโหมประจําปo 2566 จํานวน 4,280 ล�านดอลลาร�สหรัฐ 

ซึ่งเพ่ิมขึ้นร�อยละ 8 จากงบประมาณท่ีกระทรวงกลาโหมฟgลิปปgนส�ได�รับจัดสรรในปo 2565 อีกท้ังกระทรวงกลาโหม
ฟgลิปปgนส�จะได�รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมสําหรับโครงการพัฒนากําลังรบฟgลิปปgนส�ให�ทันสมัย ในการน้ี 
งบประมาณกระทรวงกลาโหมฟgลิปปgนส�ท่ีเสนอขออนุมัติสําหรับปo 2566 ประกอบด�วย งบประมาณด�านกําลังพล 
2,470 ล�านดอลลาร�สหรัฐ งบปฏิบัติการและซ�อมบํารุงยุทโธปกรณ� 1,040 ล�านดอลลาร�สหรัฐ และงบลงทุน
สําหรับโครงการพัฒนากําลังรบให�ทันสมัย 770 ล�านดอลลาร�สหรัฐ โดยท่ีกองทัพบก กองทัพเรือ และ
กองทัพอากาศฟgลิปปgนส� จะได�รับจัดสรรงบประมาณ ร�อยละ 46, 14.4 และ 14.7 ตามลําดับ ซึ่งงบประมาณส�วน
ท่ีเหลือจะใช�ในการป�องกันความปลอดภัยสําหรับพลเรือน การสนับสนุนสุขภาพทหารผ�านศึก และกิจการคลังแสง
ฟgลิปปgนส�ท่ีผลิตอาวุธป~นและอมภัณฑ�สําหรับกองทัพฟgลิปปgนส� 
แหล�งท่ีมาของข�าว : Jane’s Defence News – 23 สิงหาคม 2565 



 

หน�าท่ี 4 ของ 8 หน�า 

 

 

ฝ<ายวิเคราะหAเทคโนโลยีปEองกันประเทศ 
สถาบันเทคโนโลยีปEองกนัประเทศ 

 
รูปภาพ อาวุธปล�อยนําวิถี VL-SRSAM ของอินเดีย (ท่ีมาของภาพ : DRDO) 

 

กองทัพเรืออินเดียยิงทดสอบอาวุธปล]อยนําวิถีพิสัยใกล7 
เม่ือ 23 สิงหาคม 2565 กองทัพเรืออินเดียยิงทดสอบอาวุธปล�อยนําวิถีพ้ืนสู�อากาศพิสัยใกล�แท�นยิงแนวดิ่ง 

(Vertical Launch Short-Range Surface-to-Air Missile : VL-SRSAM) ร�วมกับองค�กรวิจัยและพัฒนา
ด�านการป�องกันประเทศ (Defence Research & Development Organisation : DRDO) ของอินเดีย โดยยิงทดสอบ
จากเรือผิวนํ้าไปยังเป�าอากาศยานไร�คนขับท่ีบินด�วยความเร็วสูงได�สําเร็จ ในการทดสอบคร้ังน้ี อาวุธปล�อยนําวิถี 
VL-SRSAM ได�ติดตั้งระบบค�นหาเป�าหมายด�วยคล่ืนความถี่วิทยุ (Radio Frequency Seeker) โดยท่ีคณะนักวิเคราะห�
จาก DRDO ศูนย�วิจัย Imarat และคณะวิศวกรท่ีทําการวิจัยพัฒนา ได�เฝ�าติดตามดูการเคล่ือนท่ีของ VL-SRSAM 
ผ�านระบบติดตามเป�าหมายแบบ Electro-Optical ระบบเรดาร� และระบบ Telemetry ซึ่งภายหลังจาก
การทดสอบ รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหมอินเดียได�ชื่นชมผลงานดังกล�าว พร�อมกล�าวว�า VL-SRSAM จะเป]น
อาวุธสําคัญในการเพ่ิมขีดความสามารถของกําลังรบให�แก�กองทัพเรืออินเดีย 
แหล�งท่ีมาของข�าว : The Defense Post – 25 สิงหาคม 2565 

 
รูปภาพ เฮลิคอปเตอร� MCH-101 (ท่ีมาของภาพ : Leonardo) 

ASEAN+6 Defence News 
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ญี่ปุ<นเตรียมการจัดหาเฮลิคอปเตอรAโจมตีทุ]นระเบิดทางอากาศ MCH-101 เพ่ิมเติมในปR 2565 
 รัฐบาลญี่ ปุi น เต รียมการ จัดหา เฮ ลิคอปเตอร�ต� อต� าน ทุ� นระ เ บิดทางอากาศ (Airborne Mine 
Countermeasures : AMCM) MCH-101 เพ่ิมเติมสําหรับกองกําลังป�องกันตนเองทางทะเลญี่ปุiน (JMSDF) ในปo 
2565 มูลค�า 53.4 ล�านดอลลาร�สหรัฐ ซึ่งเป]นรายการจัดหาท่ีอยู�ในสมุดปกขาวกลาโหมญี่ปุiนประจําปo 2565 
(2022 Japan's Defence White Paper) ของกระทรวงกลาโหมญี่ปุiน ท้ังน้ี เฮลิคอปเตอร� MCH-101 พัฒนามา
จากเฮลิคอปเตอร�อเนกประสงค� Leonardo AW101 โดยติดตั้งระบบอํานวยการภารกิจต�อต�านทุ�นระเบิด (Mine 
Countermeasures : MCM) ท่ีพัฒนาโดยญี่ปุiน อีกท้ัง บริษัท Kawasaki Heavy Industries (KHI) ของญี่ปุiน
ได�รับสิทธิบัตรในการผลิตในประเทศอีกด�วย เฮลิคอปเตอร�ดังกล�าวมีความยาว 22.8 เมตร ความสูง 6.7 เมตร เส�น
ผ�านศูนย�กลางใบพัด 18.6 เมตร ได�รับการติดตั้งเคร่ืองยนต� Turboshaft แบบ General Electric GE CT7-8E 
จํานวน 3 เคร่ือง ทําความเร็วได�สูงสุด 150 นอต มีอัตราการไต�ระดับเพดานบินสูงสุดท่ี 1,880 ฟุตต�อนาที และ
สามารถปฏิบัติภารกิจได�นานสุด 6 ช่ัวโมง 50 นาที  
แหล�งท่ีมาของข�าว : Jane’s Defence News – 26 สิงหาคม 2565 

 
ตัวอย�างรูปภาพ เคร่ืองบินขับไล� F-35A lightning II (ท่ีมาของภาพ : Wikimedia) 

 

กองทัพอากาศออสเตรเลียส]งเคร่ืองบิน F-35A เข7าร]วมการฝ"กซ7อมทางยุทธวิธี Pitch Black เปgนคร้ังแรก 
กองทัพอากาศออสเตรเลียส�งเคร่ืองบินขับไล� F-35A Lightning II เข�าร�วมการฝ%กซ�อมทางยุทธวิธีภายใต�

รหัส Pitch Black เป]นคร้ังแรก ท่ีจัดขึ้นระหว�างวันท่ี 19 สิงหาคม – 8 กันยายน 2565 ซึ่งมีฝูงบินนานาชาติเข�าร�วม
มากกว�า 81 กองบิน จาก 17 ประเทศพันธมิตร โดยเคร่ืองบินขับไล� F-35A ดังกล�าวประจําการอยู�ในกองบินท่ี 3 
(No.3 Squadron) ของกองทัพอากาศออสเตรเลีย และเข�าร�วมการฝ%กท่ีฐานทัพอากาศ Darwin ของออสเตรเลีย 
ทั้งนี้ ในการฝ%กดังกล�าว กองทัพออสเตรเลียมีความมุ�งมั่นในการปรับปรุงความสามารถในการรบทางอากาศ
ในสภาพแวดล�อมท่ีมีความซับซ�อน และการปรับปรุงความสามารถในการปฏิบัติภารกิจร�วมกับพันธมิตรอย�างมี
ประสิทธิภาพ 
แหล�งท่ีมาของข�าว : Asian Military Review – 22 สิงหาคม 2565 



 

หน�าท่ี 6 ของ 8 หน�า 

 

 

ฝ<ายวิเคราะหAเทคโนโลยีปEองกันประเทศ 
สถาบันเทคโนโลยีปEองกนัประเทศ 

 
รูปภาพแบบร�างฝูงอากาศยานไร�คนขับแบบตรวจจับได�ยาก (Stealth Drone) (ท่ีมาของภาพ : Korean Air) 

 

เกาหลีใต7จะพัฒนาฝูงบินอากาศยานไร7คนขับแบบตรวจจับได7ยาก (Stealth Drone) 
รัฐบาลเกาหลีใต�เลือกบริษัท Korean Air ของเกาหลีใต�ให�พัฒนาฝูงบินอากาศยานไร�คนขับแบบตรวจจับ

ได�ยาก (Stealth Drone) ให�แก�กองทัพอากาศเกาหลีใต� โดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีป�องกันประเทศเกาหลีใต� 
(Agency for Defense Development : ADD) ได�ออกแบบขั้นพ้ืนฐานสําหรับโครงการดังกล�าวเป]นท่ีเรียบร�อย 
และมีแผนจะออกแบบอากาศยานไร�คนขับแบบตรวจจับได�ยากโดยละเอียดร�วมกับบริษัท Korean Air ในลําดับ
ต�อไป โดยบริษัท Korean Air จะพัฒนาระบบ Man-Unmanned Teaming System เพ่ือท่ีจะให�อากาศยาน
ไร�คนขับ จํานวน 3-4 ลํา ปฏิบัติการร�วมกับอากาศยานที่มีนักบินสําหรับภารกิจการลาดตระเวนตรวจการณ� 
การก�อกวนทางอิเล็กทรอนิกส� และการโจมตีด�วยความแม�นยํา โดยบริษัทจะใช�ประสบการณ�ท่ีส่ังสมมากว�า 20 ปo 
ในการพัฒนาเทคโนโลยีหลักท่ีลํ้าสมัยสําหรับอากาศยานไร�คนขับแบบตรวจจับได�ยาก อันได�แก� การปฏิบัติการ
เป]นทีม (Man-Unmanned Teaming) การควบคุมฝูงอากาศยาน (Cluster Control) และการปฏิบัติภารกิจ
แบบอัตโนมัติ (Autonomous Mission Execution) 
แหล�งท่ีมาของข�าว : The Defense Post – 24 สิงหาคม 2565 

 
รูปภาพ รถถังหลัก Abrams (ท่ีมาของภาพ : Wikipedia) 
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บริษัท GDLS ของสหรัฐอเมริกาได7รับสัญญาจัดหารถถังหลัก Abrams รุ]นใหม]ให7แก]โปแลนดA 
เม่ือ 25 สิงหาคม 2565 บริษัท General Dynamics Land System ของสหรัฐอเมริกาเปgดเผยว�า ได�รับ

สัญญาให�เร่ิมต�นสายการผลิตรถถังหลัก Abrams รุ�นใหม�ล�าสุดจํานวน 250 คัน สําหรับกองทัพบกโปแลนด� มูลค�า 
1,148 ล�านดอลลาร�สหรัฐ และมีกําหนดส�งมอบในปo 2568 โดยรถถังหลักดังกล�าวจะได�รับการปรับปรุงระบบ
การสื่อสาร อํานาจการยิง และเกราะแบบใหม� ทั้งนี้ โปแลนด�กําลังเร�งปรับปรุงขีดความสามารถของกองทัพ
ให�ทันสมัย ซึ่งจากเหตุการณ�การสู�รบระหว�างยูเครนและรัสเซียทําให�โปแลนด�ตระหนักได�ว�า รถถังและป~นใหญ�มี
ความสําคัญมากในสนามรบ และได�จัดหายุทโธปกรณ�เพ่ิมเติมจากสหรัฐอเมริกามูลค�า 6,000 ล�านดอลลาร�สหรัฐ 
รวมถึงการจัดหารถถัง K2 จํานวนเกือบ 1,000 คัน และป~นใหญ�อัตตาจร K9 หลายร�อยคัน จากเกาหลีใต�มูลค�า 
14,500 ล�านดอลลาร�สหรัฐ 
แหล�งท่ีมาของข�าว : Defense News – 26 สิงหาคม 2565 

 
รูปภาพ รถกระบะติดตั้งเคร่ืองยิงจรวดต�อต�านอากาศยานไร�คนขับ (VAMPIRE) (ท่ีมาของภาพ : L3Harris) 

 

บริษัท L3Harris จะติดตั้งเคร่ืองยิงจรวดต]อต7านอากาศยานไร7คนขับ VAMPIRE บนรถกระบะที่ใช7ในยูเครน 
เม่ือ 24 สิงหาคม 2565 กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาประกาศว�า จะส�งมอบระบบต�อต�านอากาศยาน

ไร�คนขับท่ีติดตั้งเคร่ืองยิงจรวด Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment (VAMPIRE) 
บริเวณท�ายรถกระบะ ท่ีพัฒนาโดยบริษัท L3Harris ของสหรัฐอเมริกาให�แก�ยูเครน ท้ังน้ี เคร่ืองยิงจรวดและระบบ
ระบุเป�าหมายดังกล�าวจะเป]นโมดูลท่ีสามารถนํามาติดตั้งบนรถกระบะท่ัวไปภายในระยะเวลา 2 ช่ัวโมง โดยใช�
ผู�ติดตั้งจํานวน 2 คน และผู�ควบคุมการใช�งานเพียง 1 คน ในการน้ี กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาจะส�งมอบ
จรวดนําวิถีด�วยเลเซอร�แบบ Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) ท่ีผลิตโดยบริษัท BAE 
Systems ของสหราชอาณาจักรสําหรับโมดูลดังกล�าว และคาดว�าจะสามารถส�งมอบยุทโธปกรณ�ข�างต�นให�แก�
ยูเครนได�ภายในระยะเวลา 9 เดือน 
แหล�งท่ีมาของข�าว : The Defense Post – 26 สิงหาคม 2565 
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ท่ีมาของภาพ : Wikipedia 

 

ไต7หวันจะวางกําลังระบบต]อต7านอากาศยานไร7คนขับใหม]ในปR 2566 
กระทรวงกลาโหมไต�หวันประกาศว�า จะวางกําลังระบบต�อต�านอากาศยานไร�คนขับใหม� ณ ฐานทัพต�าง ๆ 

ในปo 2566 ซึ่งการดําเนินการดังกล�าวเป]นหน่ึงในภารกิจท่ีกระทรวงกลาโหมไต�หวันให�ความสําคัญในลําดับแรก ๆ 
เพื่อรับมือกับภัยคุกคามในสภาวการณ�ที่มีความคลุมเครือในการสู�รบ ทั้งนี้ ฐานทัพของไต�หวันมีกระบวนการ
ในการรองรับสถานการณ�ท่ีมีอากาศยานไร�คนขับล�วงลํ้าเข�ามาในเขตพ้ืนท่ีท่ีกําหนดอยู�แล�ว โดยจะมีการแจ�งเตือน
ด�วยเสียง การวางกําลังทางยุทธวิธี และการยกระดับความพร�อมรบ ท้ังน้ี ไต�หวันจะประจําการระบบต�อต�าน
อากาศยานไร�คนขับแบบควบคุมระยะไกลในบริเวณเกาะรอบนอกของไต�หวันเป]นลําดับแรก 
แหล�งท่ีมาของข�าว : The Defense Post – 26 สิงหาคม 2565 

 
ท่ีมาของภาพ : Wikipedia 

 

บริษัท Lockheed Martin Australia ร]วมมือทดสอบระบบการฝ"กที่ใช7เทคโนโลยี AI ของออสเตรเลีย 
 เม่ือ 25 สิงหาคม 2565 บริษัท Lockheed Martin Australia เปgดเผยว�า STELaRLab ซึ่งเป]นหน�วยงานวิจัย
และพัฒนา (R&D) ของบริษัทฯ ร�วมมือกับกองทัพอากาศออสเตรเลีย และหน�วยงาน Defense Science 
Technology Group (DSTG) ของรัฐบาลออสเตรเลีย ในการทดสอบระบบการฝ%กควบคุมและส่ังการทางทหาร
แบบใหม�ท่ีใช�เทคโนโลยีป_ญญาประดิษฐ� (Artificial Intelligence : AI) ซึ่งเป]นระบบการฝ%กเสมือนจริงของระบบ
ป�องกันภัยทางอากาศแบบบูรณาการ (Integrated Air and Missile Defence : IAMD) และใช�เทคโนโลยี AI ในการ
สนับสนุนการตัดสินใจระดับยุทธวิธีในหลาย ๆ โดเมนได�อย�างรวดเร็ว ในสถานการณ�ท่ีมีความซับซ�อนและท�าทาย 
ท้ังการจัดการการรบทางอากาศ การป�องกันทางอากาศและขีปนาวุธ และการส่ังการและควบคุม 
แหล�งท่ีมาของข�าว : Jane’s Defence News – 25 สิงหาคม 2565 


