
 

หน้าที ่1 ของ 6 หนา้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Weekly Defence Technology Newsletter 
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ 

 
 
 
 
 
 

 

 
ท่ีมาของภาพ : Wikipedia 

 

การจัดหาเคร่ืองบินขับไล่เป็นประเด็นหารือส าคัญระหว่างฟิลิปปินส์และสวีเดน 
เมื่อ 21 ธันวาคม 2565 นาง Annika Thunborg เอกอัคราชทูตสวีเดนประจ ากรุงมะนิลาเข้าพบปะหารือ

กับนาย Jose Faustino Jr. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมฟิลิปปินส์ เกี่ยวกับความสนใจร่วมกันของท้ังสอง
ประเทศในด้านการทหาร ในการนี้ สวีเดนได้เสนอเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ JAS-39 Gripen Multi-Role 
Fighters (MRF) ของบริษัท SAAB ให้เป็นหนึ่งในตัวเลือกส าหรับโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ของ
กองทัพอากาศฟิลิปปินส์ ซึ่งจะใช้ทดแทนเคร่ืองบินขับไล่ขนาดเบา FA-50PH ท่ีจัดหาจากเกาหลีใต้จ านวน 12 ล า 
โดยมีข้อก าหนดคุณลักษณะท่ีส าคัญส าหรับการจัดหาว่า เป็นเครื่องบินขับไล่รุ่นท่ี 4 หรือสูงกว่า และสามารถ
เชื่อมโยงระบบเข้ากับเครือข่ายเรดาร์ท่ีมีในปัจจุบัน ซึ่งมีระยะตรวจการณ์ประมาณ 250 ไมล์ทะเลได้ ท้ังนี้ เป็นท่ี
คาดการณ์ว่า อีกหนึ่งตัวเลือกท่ีส าคัญในโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์นี้ คือ เคร่ืองบินขับไล่ F-16V 
Viper ของบริษัท Lockheed Martin ของสหรัฐอเมริกา 
แหล่งที่มาของข่าว : Philippine News Agency – 27 ธันวาคม 2565 
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ฟิลิปปินส์และจีนจะลงนามข้อตกลงร่วมกัน เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาข้อพิพาททางทะเล 
เมื่อ 29 ธันวาคม 2565 กระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์เปิดเผยว่า นาย Ferdinand Marcos Jr. 

ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์จะเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งในสัปดาห์หน้า เพื่อเข้าพบนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน เพื่อ
ลงนามข้อตกลงร่วมกันในการจัดตั้งช่องทางการติดต่อสื่อสารทางตรง (Direct Communication) ในระดับต่าง ๆ 
ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของท้ังสองประเทศ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา และลดความเสี่ยงจากความเข้าใจผิด
ระหว่างกันในกรณีข้อพิพาททางทะเลในทะเลจีนใต้ฝั่งฟิลิปปินส์ตะวันตก (West Philippine Sea) ท้ังนี้ จีนอ้าง
สิทธิอธิปไตยเหนือทะเลจีนใต้เกือบท้ังหมด ส่วนฟิลิปปินส์ เวียดนาม มาเลเซีย และบรูไนต่างก็อ้างสิทธิอธิปไตย
เหนือดินแดนบางส่วนในทะเลจีนใต้ ซึ่งการลงนามข้อตกลงดังกล่าวฟิลิปปินส์คาดหวังว่า จะท าให้สถานการณ์ใน
ทะเลจีนใต้ฝั่งฟิลิปปินส์ตะวันตกมีความสงบ และมั่นคง 
แหล่งที่มาของข่าว : The Defense Post – 29 ธันวาคม 2565 

 
รูปภาพ เรือโจมตีเร็ว KRI Halasan (630) (ล่าง) และ KRI Kerambit (627) (บน) (ท่ีมาของภาพ : PT PAL) 

 

อินโดนีเซียเสร็จสิ้นการติดตั้งปืนเรือ Bofors ขนาด 57 มิลลิเมตร บนเรือโจมตีเร็วชั้น KCR-60 จ านวน 2 ล า 
เมื่อ 27 ธันวาคม 2565 กองทัพเรืออินโดนีเซียด าเนินการตรวจสอบการใช้งานของปืนเรือ BAE Systems 

Bofors 57 Mk3 และการบูรณาการเข้ากับระบบการต่อสู้ของเรือ บนเรือโจมตีเร็ว (Fast Attack Craft : FAC) 
KRI Halasan (630) และ KRI Kerambit (627) ซึ่งเป็นเรือล าท่ี 3 และ 4 ของเรือชั้น KCR-60M ซึ่งถูกติดตั้งโดย
บริษัท PT PAL ของอินโดนีเซีย ซึ่งมีการทดลองในท่าเรือ และในทะเล โดยปืนเรือ Bofors ขนาด 57 มิลลิเมตร 
ถูกติดตั้งในต าแหน่งหลัก เพื่อแทนท่ีปืนเรือ Bofors ขนาด 40 มิลลิเมตร ซึ่งย้ายมาจากเรือบรรทุกน้ ามันยกพลขึ้นบก 
(Landing Ship Tank : LST) Teluk Semangka ท่ีปลดประจ าการแล้ว ท้ังนี้ อินโดนีเซียมีเรือ FAC ประจ าการ
อยูจ่ านวน 4 ล า และอยู่ระหว่างต่อเรือเพ่ิมอีกจ านวน 3 ล า ซึ่งเรือจ านวน 2 ล า ก าลังต่อโดยบริษัท PT PAL ส่วน
อีก 1 ล า ก าลังต่อโดยบริษัทเอกชน PT Tesco Indomaritim ของอินโดนีเซีย 
แหล่งที่มาของข่าว : Jane’s Defence News – 29 ธันวาคม 2565 
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รูปภาพต้นแบบเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธขนาดเบาของบริษัท KAI (ท่ีมาของภาพ : The Defense Post) 

 

เกาหลีใต้จัดหาเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธขนาดเบาจ านวน 10 ล า มูลค่า 235 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ส านักข่าว The Korean Herald รายงานว่า เกาหลีใต้ได้มอบสัญญาในการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธ

ขนาดเบาจ านวน 10 ล า มูลค่า 235 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่บริษัท Korea Aerospace Industries (KAI) ของ
เกาหลีใต้ เพ่ือเข้าประจ าการในกองทัพบกเกาหลีใต้ทดแทนเฮลิคอปเตอร์โจมตี 500MD และ Bell AH-1S Cobra 
ท่ีจัดหามาจากสหรัฐอเมริกาและมีอายุการใช้งานมานาน โดยเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธขนาดเบาดังกล่าว จะได้รับ
การติดตั้งป้อมปืนขนาด 20 มิลลิเมตร อาวุธปล่อยน าวิถีแบบอากาศสู่พื้น และจรวด ซึ่งคาดว่า  จะถูกน ามาใช้ใน
ภารกิจท่ีหลากหลาย อาทิ การโจมตีเบา การสนับสนุนการโจมตีระยะประชิด การคุ้มกัน และการล าเลียงก าลังรบ 
ท้ังนี้ บริษัท KAI จะเริ่มส่งมอบเฮลิคอปเตอร์ดังกล่าวพร้อมการฝึก การบริการซ่อมบ ารุง และการส่งก าลังบ ารุง
ด้านอะไหล่ภายในปี 2567 
แหล่งที่มาของข่าว : The Defense Post – 28 ธันวาคม 2565 

 
ตัวอย่างรูปภาพ เครื่องบินขับไล่ J-20 (ท่ีมาของภาพ : Wikimedia Commons) 

World Defence News 
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เครื่องบินขับไล่แบบตรวจจับได้ยาก J-20 ของจีนได้รับการปรับปรุงขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง 
 นักวิเคราะห์ทางทหารของจีนให้ความเห็นว่า เครื่องบินขับไล่แบบตรวจจับได้ยาก J-20 ของจีนท่ีจัดแสดง
ในงาน Airshow China 2022 ณ เมืองจูไห่ มณฑลกวางตุ้ง ทางตอนใต้ของจีนในเดือนพฤศจิกายน 2565 ได้
พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องบินขับไล่ J-20 ท่ีเคยจัดแสดงใน Airshow China 2016 ซึ่งเป็นการเปิดตัว
เครื่องบินขับไล่รุ่นดังกล่าวครั้งแรกต่อสาธารณชน โดย J-20 รุ่นใหม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเครื่องบิน 
ปรับปรุงขีดความสามารถด้านอากาศพลศาสตร์ เพื่อลดแรงต้าน และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงท่ีโดดเด่นท่ีสุด คือ หลังคาห้องนักบินท่ีได้รับการดัดแปลงและแบนราบ ตลอดจนการใช้เครื่องยนต์ 
WS-15 ท่ีพัฒนาขึ้นเองในประเทศ ซึ่งมีความทรงพลังมากกว่า ทดแทนเคร่ืองยนต์ WS-10 เดิมท่ีใช้งานในปัจจุบัน 
แหล่งที่มาของข่าว : Global Times – 25 ธันวาคม 2565 

 
รูปภาพ ระบบตรวจจับการยิง OTHELLO-P ELO-5220P Optical & Acoustic Gunfire Detection System 

ของบริษัท L3Harris สหรัฐอเมริกา (ท่ีมาของภาพ : The Defense Post) 
 

ยานรบของออสเตรเลียจะได้รับการติดตั้งระบบตรวจจับภัยคุกคามขั้นสูง 
บริษัท L3Harris ของสหรัฐอเมริการ่วมมือกับบริษัท Elta Systems ของอิสราเอล เพื่อส่งมอบระบบ

ตรวจจับและตอบสนองภัยคุกคามขั้นสูงให้แก่กองทัพออสเตรเลีย โดยระบบดังกล่าวจะช่วยให้ยานรบ
ของออสเตรเลียมีขีดความสามารถในการตรวจจับการถูกโจมตี และสามารถตอบสนองในการป้องกันตนเองท้ังใน
รูปแบบของการปฏิบัติการด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์และการตอบโต้ด้วยการใช้ก าลังได้อย่างทันถ่วงที ในการนี้ 
บริษัท L3Harris จะพัฒนาระบบเซ็นเซอร์ตรวจการณ์ท่ีสามารถบูรณาการติดตั้งบนยานรบประเภทต่าง ๆ ได้
อย่างสะดวกและคล่องตัว ในขณะที่บริษัท Elta Systems จะพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบเซ็นเซอร์
ทางยุทธวิธีขั้นสูง เพื่อช่วยส่งเสริมขีดความสามารถของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อ
การปฏิบัติภารกิจทางทหารของออสเตรเลีย โดยในปัจจุบันกองทัพบกออสเตรเลียมียานรบในราชการจ านวน   
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6 ประเภท ได้แก่ ยานเกราะขนาดเบา (Light Armored Vehicle) ยานเกราะ Bushmaster Protected 
Mobility Vehicle ยานรบ G-Wagon Vehicle รถถัง M1 Abrams และยานล าเลียงพลหุ้มเกราะ (Armored 
Personnel Carrier) M113AS4 
แหล่งที่มาของข่าว : The Defense Post – 28 ธันวาคม 2565 

 
รูปภาพ เคร่ืองรบกวนสัญญาณ STARKOM (ท่ีมาของภาพ : URC Systems) 

 

กองทัพสาธารณรัฐเช็กเปิดตัวเครื่องรบกวนสัญญาณอุปกรณ์สื่อสารทางยุทธวิธี STARKOM รุ่นใหม่ 
 เครื่องรบกวนสัญญาณอุปกรณ์สื่อสารทางยุทธวิธี STARKOM เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักของระบบ
สงครามอิเล็กทรอนิกส์แบบเคลื่อนท่ี (Mobile Electronic Warfare (EW) System) ประกอบด้วยเสาอากาศ
จ านวน 4 เสา ขยายความสูงได้ 8 เมตร โดย STARKOM ระบบแรกถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจท่ีกองลาดตระเวนและ
สงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ 53 ของกองทัพสาธารณรัฐเช็กในช่วงกลางเดือนตุลาคม 2565 ทั้งนี้ สถาบันวิจัย
ทางการทหาร VVU Brno ของสาธารณรัฐเช็กเป็นผู้พัฒนาหลัก โดยจัดหาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์จากบริษัท URC Systems ของสาธารณรัฐเช็ก และได้รับการสนับสนุนจากบริษัท 
JISR Institute ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมระบบของสาธารณรัฐเช็ก เครื่องรบกวนสัญญาณดั งกล่าว
ใช้ระยะเวลา 3 ปี ในการพัฒนาและผลิต สามารถรบกวนสัญญาณเป้าหมายทางอากาศและภาคพื้นดิน  ท้ังใน
ระดับปฏิบัติการและระดับยุทธวิธีในหลายย่านความถี่ ได้แก่ VHF UHF และ SHF รวมท้ังเทคโนโลยี Global 
System for Mobile Communication (GSM) ของเครือข่ายมือถือ 
แหล่งที่มาของข่าว : Jane’s Defence News – 26 ธันวาคม 2565 
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รูปภาพ พิธีปล่อยเรือด าน้ าดีเซลไฟฟ้า B-587 Velikie Luki ล าท่ี 3 ลงน้ า (ท่ีมาของภาพ : Admiralty Shipyards) 

 

กองทัพเรือรัสเซียจัดพิธีปล่อยเรือด าน้ าโจมตีดีเซลไฟฟ้าล าที่ 3 ของชั้น Project 677M Lada ลงน้ า 
 เมื่อ 23 ธันวาคม 2565 บริษัทอู่ต่อเรือ Admiralty Shipyards ของรัสเซียได้จัดพิธีปล่อยเรือด าน้ าโจมตี
ดีเซลไฟฟ้า B-587 Velikie Luki ของกองทัพเรือรัสเซียลงน้ า ณ เมือง St. Petersburg โดยเรือด าน้ าดังกล่าว
นับเป็นล าท่ี 3 ของเรือด าน้ าชั้น Project 677M Lada และจัดเป็นเรือด าน้ ายุคท่ี 4 ท่ีมีความเป็นระบบอัตโนมัติ 
มีความคล่องแคล่วในการเคลื่อนท่ี และกะทัดรัด พร้อมท้ังได้รับการปรับปรุงระบบควบคุมทางเทคนิค ระบบการ
ขับเคลื่อนไฟฟ้า และระบบน าร่อง ซึ่งเป็นเรือที่มีความทันสมัยและมีความโดดเด่นมากที่สุดส าหรับเรือด าน้ า  
ท่ีไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ท่ีถูกสร้างในรัสเซีย ท้ังในด้านการรบ และสมรรถนะอื่น ๆ ท้ังนี้ บริษัท  
อู่ต่อเรือ Admiralty Shipyards จะเป็นผู้ต่อเรือด าน้ าชั้น Project 677M Lada ท้ังหมดของกองทัพเรือรัสเซีย 
แหล่งที่มาของข่าว : Naval News – 23 ธันวาคม 2565 
 


