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ตัวอย�างรูปภาพ เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช (ท่ีมาของภาพ : Wikipedia) 

 

กองทัพเรือไทยส งเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชเข,าร วมการสวนสนามทางเรือนานาชาติที่ญี่ปุ4น 
 เม่ือ 21 ตุลาคม 2565 พลเรือเอก อะดุง พันธุ�เอ่ียม ผู�บัญชาการกองเรือยุทธการเดินทางไปตรวจเย่ียม
และให�โอวาทหน�วยเรือสวนสนามทางเรือนานาชาติ ณ ท�าเรือจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ เพ่ือสร�างขวัญกําลังใจ
และมอบนโยบายให�กับกําลังพลที่จะเป@นตัวแทนของกองทัพเรือไทยในการประกาศศักยภาพในการสวนสนาม
ทางเรือนานาชาติ (International Fleet Review 2022 : IFR 2022) ณ ประเทศญี่ปุLน ทั้งนี้ IFR 2022 เป@น
ความร�วมมือในการแสดงกําลังและความสัมพันธ�อันดีระหว�างกองทัพเรือมิตรประเทศนานาชาติ โดยในปN 2565 
จะจัดงาน ณ อ�าวซางามิ จังหวัดคานางาวะของญี่ปุLน ในวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งตรงกับวันครบรอบ 70 ปN 
ของการก�อตั้งกองกําลังป�องกันตนเองทางทะเลญี่ปุLน นอกจากน้ี ในวันท่ี 3 – 5 พฤศจิกายน 2565 จะจัดงาน 
Fleet Week ซึ่งจะเปUดให�ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจสามารถเข�าเย่ียมชมเรือได� 
แหล�งท่ีมาของข�าว : กองเรือยุทธการ – 21 ตุลาคม 2565 

ASEAN Defence News 
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รูปภาพ เฮลิคอปเตอร� Mi-17 ของรัสเซีย (ท่ีมาของภาพ : The Defense Post) 

 

สหรัฐอเมริกามอบเงินชดเชย 100 ล,านดอลลาร;สหรัฐ ให,แก ฟGลิปปGนส;ที่ยกเลิกการจัดหาเฮลิคอปเตอร; Mi-17 
จากรัสเซีย 

สหรัฐอเมริกาได�มอบเงินสนับสนุนทางการทหารให�แก�ฟUลิปปUนส�จํานวน 100 ล�านดอลลาร�สหรัฐ เพ่ือเป@น
การชดเชยที่ฟUลิปปUนส�ยกเลิกการจัดหาเฮลิคอปเตอร�อเนกประสงค� Mi-17 จํานวน 16 ลํา จากรัสเซีย โดย
นาง MaryKay Carlson เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจํากรุงมะนิลากล�าวว�า กองทัพฟUลิปปUนส�สามารถใช�เงิน
สนับสนุนดังกล�าวได�ตามท่ีกองทัพฟUลิปปUนส�ต�องการ ซึ่งจะสามารถช�วยสนับสนุนฟUลิปปUนส�ในการปรับปรุงพัฒนา
ขีดความสามารถของกองทัพให�ทันสมัยย่ิงขึ้น ท้ังน้ี ตั้งแต�ปN 2558 เป@นต�นมา ฟUลิปปUนส�ได�รับเงินและยุทโธปกรณ�
สนับสนุนจากสหรัฐอเมริการวมเป@นมูลค�า 1,140 ล�านดอลลาร�สหรัฐ ซึ่งนับได�ว�า ฟUลิปปUนส�เป@นชาติที่ได�รับ
ความช�วยเหลือทางการทหารจากสหรัฐอเมริกาคิดเป@นมูลค�ามากท่ีสุดในภูมิภาคอินโดแปซิฟUก 
แหล�งท่ีมาของข�าว : The Defense Post – 18 ตุลาคม 2565 

 
รูปภาพแบบร�างเรือรบ Littoral Combat Ship (LCS) (ท่ีมาของภาพ : Boustead Naval Shipyard) 
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บริษัท Naval Group ของฝร่ังเศสมุ งมั่นสนับสนุนมาเลเซียในการจัดหาเรือรบ LCS ใหม  
ในการเจรจาระหว�างคณะผู�แทนของมาเลเซีย กระทรวงกลาโหมฝรั่งเศส และบริษัท Naval Group 

ภายในงาน Euronaval 2022 ณ กรุงปารีส ของฝร่ังเศส บริษัทอู�ต�อเรือ Naval Group ผู�ออกแบบและต�อเรือ
ของฝรั่งเศสให�คํามั่นว�า จะสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลมาเลเซียในโครงการจัดหาเรือรบ Littoral 
Combat Ship (LCS) ท่ีอยู�ระหว�างการชะลอโครงการ โดยแสดงความมุ�งม่ันว�า จะสามารถต�อเรือให�แล�วเสร็จ
ตามกรอบระยะเวลาที่รัฐบาลมาเลเซียกําหนด ซึ่งบริษัท Naval Group มีความยินดีที่จะกลับมาเจรจาเรื่อง
งบประมาณกับบริษัทอู�ต�อเรือ Boustead Naval Shipyard Sdn Bhd (BNSSB) ของมาเลเซียที่ได�รับสัญญา
ต�อเรือ LCS จํานวน 6 ลํา ให�แก�กองทัพเรือมาเลเซีย 
แหล�งท่ีมาของข�าว : Asian Defence Journal – 22 ตุลาคม 2565 

 

 
รูปภาพ ระบบปvนใหญ�อัตตาจร (ท่ีมาของภาพ : DRDO) 

 

กลุ มบริษัท Kalyani ของอินเดียจะสร,างโรงงานผลิตปYนใหญ ที่มีขนาดใหญ ที่สุดในโลก 
 เม่ือ 18 ตุลาคม 2565 นาย Baba Kalyani ประธานกรรมการกลุ�มบริษัท Kalyani ประกาศว�า จะสร�าง
โรงงานผลิตปvนใหญ�ท่ีมีขนาดใหญ�ท่ีสุดในโลกในอินเดีย ใช�ระยะเวลา 3 ปN สามารถผลิตปvนใหญ�ได�วันละ 1 กระบอก 
ซึ่งสามารถผลิตได�มากกว�าเดิมถึง 5 เท�า โดยเน�นการผลิตปvนใหญ�ขนาดเบาท่ีมีประสิทธิภาพเทียบเท�าปvนใหญ�ท่ีมี
ขนาดหนักกว�า และสามารถตอบสนองความต�องการของกองทัพบกอินเดีย ท้ังน้ี กลุ�มบริษัท Kalyani อยู�ในกลุ�ม
อุตสาหกรรมป�องกันประเทศท่ีสําคัญของอินเดีย เป@นผู�ผลิตยานพาหนะทางทหาร อากาศยานไร�คนขับ และปvนครก 
(Howitzer) เช�น ปvน Bharat 52 ปvน Bharat 45 และปvน Garuda 105 รวมท้ังการพัฒนาระบบปvนใหญ�อัตตาจร 
(Advanced Towed Artillery Gun System : ATAGS) ขนาด 155 มม. ร�วมกับกับองค�กรวิจัยและพัฒนา
ด�านการป�องกันประเทศ (Defence Research and Development Organisation : DRDO) 
แหล�งท่ีมาของข�าว : The Defense Post – 20 ตุลาคม 2565 

World Defence News 
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ท่ีมาของภาพ : Wikipedia 

 

อินเดียประสบความสําเร็จในการยิงทดสอบขีปนาวุธจากเรือดําน้ําพลังงานนิวเคลียร; 
เม่ือ 14 ตุลาคม 2565 อินเดียประสบความสําเร็จในการยิงทดสอบขีปนาวุธจากเรือดํานํ้าพลังงาน

นิวเคลียร� Arihant ที่ต�อขึ้นเองในประเทศลําแรก โดยความสําเร็จในการยิงขีปนาวุธในครั้งนี้เป@นการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการโจมตีให�แก�กองทัพอินเดีย และทําให�อินเดียเป@น 1 ใน 6 ประเทศ ซึ่งได�แก� สหรัฐอเมริกา 
อังกฤษ รัสเซีย ฝร่ังเศส จีน และอินเดีย ท่ีมีขีดความสามารถในการโจมตีและต�อต�านการโจมตีด�วยอาวุธนิวเคลียร�
จากท้ังทางบก ทางทะเล และทางอากาศ โดยท่ีผ�านมาอินเดียถือได�ว�า เป@นประเทศท่ีนําเข�ายุทโธปกรณ�ทางทหาร
อันดับต�นของโลก และมีการพ่ึงพายุทโธปกรณ�จากรัสเซียเป@นจํานวนมากมาหลายทศวรรษ การประสบ
ความสําเร็จในการยิงทดสอบขีปนาวุธจากเรือดํานํ้า จึงเป@นการแสดงให�เห็นถึงความพยายามของอินเดียท่ีสามารถ
ผลิตยุทโธปกรณ�ด�วยตนเองภายในประเทศ 
แหล�งท่ีมาของข�าว : The Defense Post – 17 ตุลาคม 2565 

 
ท่ีมาของภาพ : Wikipedia 
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อินเดียร วมมือกับสหราชอาณาจักรจัดตั้งกลุ มอุตสาหกรรมป=องกันประเทศ 
เม่ือ 18 ตุลาคม 2565 อินเดียและสหราชอาณาจักรได�จัดประชุมคณะทํางานร�วมของกลุ�มอุตสาหกรรม

ป�องกันประเทศ (Defence Industry Group) เป@นคร้ังแรก ณ เมืองคานธี รัฐคุชราต ของอินเดีย เพ่ือสนับสนุน
ความร�วมมือขั้นสูงด�านอุตสาหกรรมป�องกันประเทศระหว�างกัน ซึ่งเช่ือมโยงกับข�อตกลงความร�วมมือทวิภาคีท่ีลงนาม
ร�วมกันในปN 2564 ท่ีจะส�งเสริมความสัมพันธ�ด�านอุตสาหกรรมป�องกันประเทศระหว�างกันภายในปN 2573 โดยนาย 
Mark Goldsack ผู�อํานวยการสํานักงานการส�งออกกลาโหมและความม่ันคง (Defence and Security Exports) 
ของสหราชอาณาจักรกล�าวว�า ความร�วมมือดังกล�าวเป@นไปตามแผน 2030 Roadmap โดยสหราชอาณาจักรยินดี
ท่ีจะแบ�งป}นความเช่ียวชาญในเทคโนโลยีป�องกันประเทศสาขาต�าง ๆ ให�แก�อินเดีย นอกจากน้ี มีการออก
ใบอนุญาตการส�งออกรูปแบบใหม� ซึ่งจะช�วยลดระยะเวลาในการจัดหายุทโธปกรณ�ป�องกันประเทศระหว�างกัน 
แหล�งท่ีมาของข�าว : Jane’s Defence News – 19 ตุลาคม 2565 

 
รูปภาพ เรือดํานํ้าโจมตีดีเซลไฟฟ�า Issac Peral (S-81) (ท่ีมาของภาพ : Navantia) 

 

เรือดําน้ําโจมตีดีเซลไฟฟ=า S-81 Isaac Peral ของสเปนกําลังเข,ารับการทดลองเรือในทะเลข้ันสุดท,าย 
 นาย Juan de la Cueva ผู�อํานวยการฝLายการตลาดของบริษัท Navantia ของสเปนกล�าวว�า เรือดํานํ้า
โจมตีดีเซลไฟฟ�า S-81 Isaac Peral ลําแรกจากท้ังหมด 4 ลํา ของเรือช้ัน S-80 Plus กําลังเข�ารับการทดลองเรือ
ในทะเลขั้นสุดท�าย (Sea Acceptance Trials) ในช�วงต�นปN 2566 และมีกําหนดส�งมอบให�แก�กองทัพเรือสเปน
ในช�วงกลางปN 2566 นอกจากน้ี บริษัท Navantia อยู�ระหว�างการดําเนินงาน เพ่ือเสริมความแข็งแกร�งในระบบ
ความม่ันคงทาง Cyber ร�วมกับบริษัท Telefonica Tech ของสเปน สําหรับเรือดํานํ้าดังกล�าว ท้ังน้ี กองทัพเรือ
สเปนลงนามสัญญาจัดหาเรือดํานํ้าช้ัน S-80 Plus จํานวน 4 ลํา ในปN 2547 โดยเรือลําแรกถูกวางกระดูกงูเรือ
ในปN 2550 และปล�อยเรือลงนํ้าในปN 2554 ส�วนเรือดํานํ้าลําท่ี 2 มีช่ือว�า S-82 Narciso de Monturiol จะเข�าสู�
ขั้นตอนการเช่ือมลําตัวของเรือในปN 2566 ส�วนเรือดํานํ้าลําท่ี 3 และลําท่ี 4 คาดว�า จะสามารถส�งมอบได�ภายใน
ปN 2569 และปN 2570 ตามลําดับ 
แหล�งท่ีมาของข�าว : Jane’s Defence News – 20 ตุลาคม 2565 



 

หน�าท่ี 6 ของ 6 หน�า 

 

 

ฝ4ายวิเคราะห;เทคโนโลยีป=องกันประเทศ 
สถาบันเทคโนโลยีป=องกนัประเทศ 

 
รูปภาพแบบร�างเรือตรวจการณ�ไกลฝ}�งอเนกประสงค� Damen 2600 (ท่ีมาของภาพ : Damen) 

 

บริษัท Damen Shipyards เร่ิมต อเรือตรวจการณ;ไกลฝdeงลําใหม สําหรับปากีสถาน 
บริษัท Damen Shipyards ท่ีมีสํานักงานใหญ�อยู�ท่ีเนเธอร�แลนด� ได�จัดพิธีวางกระดูกงูเรือและตัดเหล็ก

แผ�นแรก สําหรับการต�อเรือตรวจการณ�ไกลฝ}�งอเนกประสงค� (Offshore Patrol Vessel : OPV) Damen 2600 
จํานวน 2 ลํา ให�แก�กองทัพเรือปากีสถาน ณ เมือง Galati ของโรมาเนีย โดยมี พลเรือเอก Muhammad Amjad 
Khan Niazi เสนาธิการทหารเรือปากีสถานเข�าร�วมพิธี เรือดังกล�าวมีขนาดระวางขับนํ้า 2,600 ตัน ความยาว 98 เมตร 
ความกว�าง 14 เมตร สามารถทําความเร็วสูงสุด 24 นอต มีขีดความสามารถปฏิบัติการในระยะไกลขึ้น มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น และมีขีดความสามารถในการติดต�อส่ือสารขั้นสูง เพ่ือใช�สําหรับปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการปกป�องเส�นทาง
การคมนาคมทางทะเลจากการกระทําอันเป@นโจรสลัด และภัยคุกคามอ่ืน ๆ ซึ่งมีกําหนดการส�งมอบในปN 2567 
โดยก�อนหน�าน้ี กองทัพเรือปากีสถานมีประสบการณ�เชิงบวกจากการใช�งานเรือตรวจการณ�ไกลฝ}�งช้ัน Yarmook 
ขนาด 2,300 ตัน จํานวน 2 ลํา ท่ีต�อโดยบริษัท Damen Shipyards ท่ีได�รับมอบเข�าประจําการตั้งแต�ปN 2563 
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