
 

หน้าที ่1 ของ 6 หนา้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Weekly Defence Technology Newsletter 
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ 

 
 
 
 
 
 

 

 
ท่ีมาของภาพ : Wikipedia 

 

ฟิลิปปินส์และสหรัฐอเมริกาตกลงส่งเสริมความมั่นคงในการรับมือภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น 
เมื่อ 20 มกราคม 2566 ฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพในการประชุมหารือผู้น าระดับสูงด้านความมั่นคงระหว่าง

ฟิลิปปินส์และสหรัฐอเมริกา ซึ่งท้ังสองฝ่ายตกลงท่ีจะส่งเสริมความร่วมมือด้านการทหารและความมั่นคง เพื่อ
รองรับภัยคุกคามท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนาย Daniel Kritenbrink รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
การต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ด้านกิจการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกกล่าวว่า ในการหารือดังกล่าว
มีประเด็นเกี่ยวกับทะเลจีนใต้เป็นหัวข้อการหารือท่ีส าคัญ โดยท้ังสองฝ่ายได้ตกลงท่ีจะหารือและวางแผนรองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงร่ววมกันในช่วงกลางปี 2566 และได้ตกลงในการเร่งรัดโครงการท่ีฟิลิปปินส์
อนุญาตให้กองทัพอเมริกาสามารถจัดเก็บยุทโธปกรณ์บางประเภทในฐานทัพของฟิลิปปินส์ได้ ประกอบกับการท่ี
จะพิจารณาก าหนดพื้นท่ีคลังจัดเก็บยุทโธปกรณ์ของกองทัพสหรัฐอเมริกาเพิ่มเติมในฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ ท้ังสองฝ่าย
ได้ตกลงท่ีจะขับเคลื่อนการถ่ายทอดเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รวมถึงการพัฒนาแผนที่น าทางส าหรับการปรับปรุง
กองทัพฟิลิปปินส์ให้มีความทันสมัยอีกด้วย 
แหล่งที่มาของข่าว : The Defense Post – 20 มกราคม 2566 
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รูปภาพ เรือตรวจการณ์เร็ว Super Dvora Mk III (ท่ีมาของภาพ : Asia Pacific Defense Journal) 

 

เมียนมาประจ าการเรือล าใหม่จ านวน 5 ล า ที่สร้างขึ้นเองในประเทศ 
เมียนมาประจ าการเรือล าใหม่จ านวน 5 ล า ท่ีสร้างขึ้นเองในประเทศ ได้แก่ เรือตรวจการณ์เร็ว Super 

Dvora Mk III จ านวน 2 ล า เรือยกพลขึ้นบกจ านวน 2 ล า และเรือบรรทุกน้ าจ านวน 1 ล า โดยเรือ Super Dvora 
Mk III นับเปน็เรือล าท่ี 5 และ 6 ท่ีน าเข้าประจ าการ ถูกออกแบบโดยอิสราเอลตั้งแต่ปี 2560 และสร้างขึ้นภายใต้
ใบอนุญาตโดยอู่ทหารเรือ Thanlyin ของเมียนมา ติดตั้งปืนกลหนักต่อสู้อากาศยาน QJC-02G ขนาด 14.5 มิลลิเมตร 
จ านวน 2 กระบอก บนสถานีอาวุธควบคุมระยะไกลท่ีพัฒนาขึ้นเองในประเทศ และยังติดตั้งปืนกล QJC-02G 
ขนาด 14.5 มิลลิเมตร จ านวน 1 กระบอก ท่ีควบคุมด้วยมือ ส่วนเรือยกพลขึ้นบกมีความยาว 23 เมตร ใช้ส าหรับ
ปฏิบัติการในแม่น้ า มีความสามารถสะเทินน้ าสะเทินบก ห้องโดยสารหุ้มเกราะ ติดตั้งปืนกลจ านวน 2 กระบอก 
ท่ีควบคุมด้วยมือ และปืนไรเฟิลไร้แรงสะท้อนกลับจ านวน 2 กระบอก ส่วนเรือบรรทุกน้ าใช้ส าหรับปฏิบัติการ
ในแม่น้ า มีความยาวประมาณ 30-40 เมตร 
แหล่งที่มาของข่าว : Asia Pacific Defense Journal – 18 มกราคม 2566 

 
รูปภาพ ระบบกล้องเล็งของบริษัท EOTECH (ท่ีมาของภาพ : ADJ) 
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บรษัิท EOTECH ของสหรัฐอเมริกาได้รับสัญญาจัดหากล้องเล็งจ านวน 1,000 ชุด ให้แก่อินโดนีเซีย 
 บริษัท EOTECH ของสหรัฐอเมริกาได้รับสัญญาจัดหากล้องเล็งแบบ Holographic Weapon Sights 
(HWS) พร้อมเลนส ์(Magnifier) จ านวน 1,000 ชุด ให้แก่อินโดนีเซีย ส าหรับใช้งานในหน่วยรบพิเศษ Kopassus 
ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในการจัดหาครั้งนี้ บริษัท Trident3 
Adaptive Technologies Group Sdn Bhd ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดหาของมาเลเซียเป็นผู้น าเสนอผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวให้แก่กองทัพอินโดนีเซีย ซึ่งคาดว่า จะสามารถส่งมอบกล้องเล็งดังกล่าวภายในไม่กี่เดือนข้างหน้า 
แหล่งที่มาของข่าว : Asian Defence Journal – 19 มกราคม 2566 

 

 

 
ตัวอย่างรูปภาพ เครือ่งบินขับไล่ต้นแบบ KF-21 (ท่ีมาของภาพ : Wikipedia) 

 

เครื่องบินขับไล่ต้นแบบ KF-21 เร่ิมทดสอบขีดความสามารถทางอากาศอย่างเต็มรูปแบบ 
เมื่อ 17 มกราคม 2565 ส านักงานเทคโนโลยีและจัดหายุทโธปกรณ์กระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ (Defense 

Acquisition Program Administration : DAPA) เปิดเผยว่า เครื่องบินขับไล่ต้นแบบ KF-21 ล าท่ี 3 ของบริษัท 
Korea Aerospace Industries (KAI) ของเกาหลีใต้ ประสบความส าเร็จในการทดสอบการบินด้วยความเร็วเหนือเสียง 
(Supersonic) เป็นครั้งแรก โดยสามารถวัดความเร็วสูงสุดได้ท่ี 1.05 มัค ท่ีความสูง 40,000 ฟุตจากระดับน้ าทะเล 
ท้ังนี้ เครื่องบินต้นแบบ KF-21 มีจ านวน 3 ล า ได้ท าการบินมากกว่า 80 เท่ียวบินแล้ว โดยแต่ละล าจะมี
วัตถุประสงค์ในการทดสอบที่ส าคัญแตกต่างกันไป ซึ่งเครื่องบินต้นแบบล าที่ 3 นี้ ส าหรับใช้ในการทดสอบ
ขีดความสามารถทางการบินโดยเฉพาะ เพ่ือความแม่นย าในการพัฒนาเคร่ืองบินของโครงการต่อไป 
แหล่งที่มาของข่าว : Jane’s Defence News – 19 มกราคม 2566 

World Defence News 
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รูปภาพ ปืนเล็กยาว AK-203 (ท่ีมาของภาพ : The Defense Post) 

 

บริษัทกิจการร่วมค้าระหว่างอินเดียและรัสเซียเร่ิมผลิตปืนเล็กยาว AK-203 ในอินเดีย 
บริษัทกิจการร่วมค้าระหว่างอินเดียและรัสเซียเร่ิมผลิตปืนเล็กยาว Kalashnikov AK-203 ชุดแรก จ านวน 

5,000 กระบอก ณ โรงงานสรรพาวุธ Korwa เมือง Amethi รัฐ Uttar Pradesh ของอินเดีย โดยเป็นส่วนหนึ่ง
ของสัญญาจัดหาปืนเล็กยาวส าหรับกองทัพอินเดียจ านวนมากกว่า 700,000 กระบอก มูลค่า 671 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ในการนี้ พลเอก Manoj Pande ผู้บัญชาการทหารบกอินเดียกล่าวว่า ปืนเล็กยาว Kalashnikov AK-203 ชุดแรกนี้
มีก าหนดการส่งมอบในเดือนมีนาคม 2566 และปืนเล็กยาว AK-203 อีกจ านวน 70,000 กระบอกจะส่งมอบ
ภายในระยะเวลา 32 เดือนตามสัญญาการจัดหา โดยปืนเล็กยาว AK-203 ท้ังสองชุดดังกล่าวจะมีส่วนประกอบท่ี
ผลิตในอินเดียประมาณร้อยละ 50-70 และการผลิตปืนเล็กยาว AK-203 ท่ีเหลือจะใช้ชิ้นส่วนท่ีผลิตในอินเดีย
ท้ังหมด ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการส่งมอบปืนท้ังหมดประมาณ 10 ปี 
แหล่งที่มาของข่าว : The Defense Post – 18 มกราคม 2566 

 
ตัวอย่างรูปภาพ เฮลิคอปเตอร์ UH-60M Black Hawk (ท่ีมาของภาพ : Lockheed Martin) 
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ออสเตรเลียยืนยันการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ Black Hawk จ านวน 40 ล า มูลค่า 1,900 ล้านดอลลารส์หรฐั 
รัฐบาลออสเตรเลียยืนยันการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ UH-60M Black Hawk จ านวน 40 ล า จาก

สหรัฐอเมริกา มูลค่า 1,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย พลตรี Jeremy King ผู้อ านวยการหน่วย Head Land 
Capability ของออสเตรเลียกล่าวว่า กองทัพออสเตรเลียจะใช้เฮลิคอปเตอร์ Black Hawk แทนท่ีเฮลิคอปเตอร์ 
Taipan ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถทางยุทธวิธีให้แก่กองทัพออสเตรเลียอย่างมาก โดยเฮลิคอปเตอร์ดังกล่าวจะ
เข้าประจ าการท่ีเมือง Queenland และ New South Wales ของออสเตรเลีย ท้ังนี้ เฮลิคอปเตอร์ Black Hawk 
ผลิตโดยบริษัท Sikorsky ของสหรัฐอเมริกา ใช้เครื่องยนต์แบบ Turboshaft ของ General Electric จ านวน 2 เครื่อง 
สามารถท าความเร็วสูงสุด 152 นอต มีคุณสมบัติในการหลีกเลี่ยงการตรวจจับ (Low Detectability) และ
ทนทานต่อการถูกโจมตีด้วยกระสุนปืนขนาดกลางและขนาดเล็กได้ดี ท าให้เหมาะแก่การใช้งานในภารกิจ
การตรวจการณ์และการขนส่งก าลังพลในพื้นท่ีเส่ียงภัย 
แหล่งที่มาของข่าว : The Defense Post – 19 มกราคม 2566 

 
รูปภาพแบบจ าลองของเครื่องบินล าเลียง MC-X (ท่ีมาของภาพ : Asian Military Review) 

 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และเกาหลีใต้ร่วมมือพัฒนาเคร่ืองบินล าเลียงอเนกประสงค์ 
เมื่อ 16 มกราคม 2565 รฐับาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประกาศว่า ไดล้งนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ

เกาหลีใต้ ส าหรับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเชิงกลยุทธ์ รวมถึงการร่วมพัฒนาเครื่องบิน
ล าเลียงอเนกประสงค์ท่ีมีชื่ออย่างไม่เป็นทางการว่า MC-X โดยบริษัท Korea Aerospace Industries (KAI) ของ
เกาหลีใต้เป็นผูด้ าเนินโครงการ โดยคาดว่าจะเริ่มต้นการผลิตในช่วงต้นคริสทศวรรษท่ี 2030 ท้ังนี้ เคร่ืองบินล าเลียง 
MC-X มีความยาว 40.3 เมตร ความสูง 13.5 เมตร ระยะปีกกว้าง 41.1 เมตร มีน้ าหนักบินขึ้นสูงสุด 92,000 กิโลกรัม 
ซึ่งเป็นน้ าหนักบรรทุก Payload 30,000 กิโลกรัม ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ Turbofan ขนาด 30,000 ปอนด์ 
โดยคาดว่า จะสามารถท าความเร็วสูงสุดได ้926 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีระยะปฏิบัติการ 7,000 กิโลเมตร 
แหล่งที่มาของข่าว : Asian Military Review – 20 มกราคม 2566 
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รูปภาพแบบร่างจรวดแบบพกพาด้วยกระเป๋าสัมภาระสะพายหลัง Point Blank ของบริษัท IAI อิสราเอล  

(ท่ีมาของภาพ : The Defense Post) 
 

บริษัท IAI ของอิสราเอลได้รับสัญญาในการผลิตจรวดแบบพกพาด้วยกระเป๋าสัมภาระสะพายหลังให้แก่
กองทัพบกสหรัฐอเมริกา 

บริษัท Israel Aerospace Industries (IAI) ของอิสราเอลได้รับสัญญาในการผลิตจรวดน าวิถีแบบพกพา
ด้วยกระเป๋าสัมภาระสะพายหลัง ซึ่งมีชื่อว่า Point Blank ให้แก่กองทัพบกสหรัฐอเมริกา โดยจรวด Point Blank 
มีน้ าหนักเพียง 6.8 กิโลกรัม มีเพดานบินมากกว่า 1,500 ฟุต มีความเร็วสูงสุด 186 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สามารถ
บินลอยตัวอยู่ในอากาศระหว่างรอการยืนยันเป้าหมาย อีกท้ังมีการติดตั้งระบบ Advanced Electro-Optical 
Systems ส าหรับการตรวจการณ์เก็บข้อมูลตามเวลาจริง จรวด Point Blank ได้รับการออกแบบส าหรับ
การปล่อยขึ้นสู่อากาศด้วยมือ ซึ่งใช้ก าลังพลเพียง 1 นาย ในการปฏิบัติการ และสามารถบินกลับลงทางดิ่งไปยัง
ผูค้วบคุมได้ นอกจากนี้ บริษัท IAI ก าลังด าเนินการพัฒนาติดตั้งหัวรบความแม่นย าสูงให้แก่จรวดดังกล่าวอีกด้วย 
แหล่งที่มาของข่าว : The Defense Post – 20 มกราคม 2566 


