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รูปภาพ เฮลิคอปเตอร�แบบท่ี 11 (EC725) (ท่ีมาของภาพ : RTAF News) 

 

กองทัพอากาศไทยรับมอบเฮลิคอปเตอร(แบบที่ 11 (EC725) เพ่ิมเติมจํานวน 2 ลํา 
 เม่ือ 24 พฤศจิกายน 2564 กองทัพอากาศไทยรับมอบเฮลิคอปเตอร�แบบท่ี 11 (EC725) เพ่ิมเติมจํานวน 
2 ลํา ซึ่งมีหมายเลข 20309 และ 20310 จากบริษัท Airbus Helicopters ของฝร่ังเศส ณ โรงเก็บอากาศยาน 
ฝูงบิน 203 กองบิน 2 ฐานบินโคกกระเทียม จังหวัดลพบุรี โดยมีนาวาอากาศเอก ชวภณ ย้ิมพงษ� ผู�บังคับการ
กองบิน 2 พร�อมด�วยรองผู�บังคับการกองบิน 2 เสนาธิการกองบิน 2 ให�เกียรติมอบพวงมาลัย และให�การต�อนรับ
คณะนักบินและเจ�าหน�าท่ีประจําเคร่ืองจากบริษัท Airbus Helicopters การรับมอบเฮลิคอปเตอร�ดังกล�าวทําให�
ฝูงบิน 203 ของกองทัพอากาศไทย มีเฮลิคอปเตอร�รุ�นน้ีใช�งานรวม 10 ลํา ท้ังน้ี ในปX 2561 กองทัพอากาศไทย
จัดหาเฮลิคอปเตอร�แบบท่ี 11 (EC725) ระยะท่ี 4 จํานวน 4 ลํา จึงยังคงมีเฮลิคอปเตอร�ท่ีรอส�งมอบอีก 2 ลํา 
แหล�งท่ีมาของข�าว : RTAF News – 26 พฤศจิกายน 2564 
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ท่ีมาของภาพ : Wikipedia 

 

เวียดนามและญี่ปุ;นขยายความรFวมมือดHานอวกาศ ไซเบอร( และความมั่นคงทางการทหาร 
เม่ือ 23 พฤศจิกายน 2564 พลเอก Phan Van Giang รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหมเวียดนามประชุม

หารือร�วมกับนาย Kishi Nobuo รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุZน ณ กรุงโตเกียว โดยมีข�อตกลงท่ีจะขยาย
ความร�วมมือด�านอวกาศ ไซเบอร� และส�งเสริมความสัมพันธ�ด�านความม่ันคงทางการทหาร ซึ่งในการประชุม 
มีประเด็นสําคัญในเร่ืองความม่ันคงในพ้ืนท่ีทะเลตะวันออกและทะเลจีนใต� ในบริเวณรอบญี่ปุZนและเวียดนาม ท่ีมี
ความไม�แน�นอน และอาจทวีความรุนแรงขึ้น โดยมีข�อตกลงท่ีจะส�งเสริมความร�วมมือระหว�างกัน เพ่ือรักษาและ
ปฏิบัติตามกฎหมายระหว�างประเทศ นอกจากน้ี ได�หารือเร�งรัดการดําเนินการเกี่ยวกับข�อตกลงการส�งออก
ยุทโธปกรณ�จากญี่ปุZนมายังเวียดนาม ท่ีท้ังสองประเทศมีข�อตกลงร�วมกันในเดือนกันยายน 2564 
แหล�งท่ีมาของข�าว : NHK World Japan – 24 พฤศจิกายน 2564 

 
รูปภาพแบบจําลองระบบบรรจุอาวุธรอบทิศทาง (OWL) (ท่ีมาของภาพ : HOPE Technik) 

 

บริษัท HOPE Technik พรHอมสFงมอบระบบบรรจุอาวุธ (OWL) ใหHกองทัพอากาศสิงคโปร(ทดสอบใชHงาน 
บริษัท HOPE Technik ของสิงคโปร� พร�อมส�งมอบระบบบรรจุอาวุธรอบทิศทาง (Omnidirectional 

Weapon Loader : OWL) ท่ีพัฒนาขึ้นเองให�แก�กองทัพอากาศสิงคโปร� เพ่ือทดสอบการใช�งาน โดยระบบ OWL  
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มีจุดเด�นที่สามารถเคลื่อนที่แบบอิสระรอบทิศทาง Omnidirectional ด�วยล�อแบบ Mecanum จํานวน 4 ล�อ 
ซึ่งถูกควบคุมด�วยระบบคอมพิวเตอร� และมีระบบกันสะเทือนแบบ T-Bar ทําให�แต�ละล�อเคล่ือนท่ีได�อย�าง
สมํ่าเสมอและไปได�ทุกทิศทาง ท้ังน้ี ระบบ OWL มีความยาว 4.07 เมตร กว�าง 1.26 เมตร สูง 1.22 เมตร 
สามารถยกของได�สูงจากพ้ืน 2 เมตร รับนํ้าหนักได� 1,360 กิโลกรัม สามารถปฏิบัติงานได�นานต�อเน่ือง 8 ช่ัวโมง
ต�อการชาร�จแบตเตอร่ีหน่ึงคร้ัง และสามารถเปล่ียนแบตเตอร่ีเพ่ือใช�งานต�อได� โดยระบบ OWL ใช�ผู�ควบคุมเคร่ือง
เพียงคนเดียวสําหรับการติดตั้งยุทโธปกรณ�ต�าง ๆ ให�กับเคร่ืองบินขับไล� ซึ่งต�างจากระบบบรรจุอาวุธแบบเดิมท่ี
ต�องใช�ผู�ควบคุมถึง 3 คน 
แหล�งท่ีมาของข�าว : Jane’s International Defence Review - 24 พฤศจิกายน 2564 

 
ตัวย�างรูปภาพ เรือคอร�เวตช้ัน Pohang (ท่ีมาของภาพ : WarshipCam) 

 

กองทัพเรือฟTลิปปTนส(กําลังพิจารณาจัดหาเรือคอร(เวตช้ัน Pohang ที่ปลดประจําการจากกองทัพเรือเกาหลีใตH 
 กองทัพเรือฟ|ลิปป|นส�กําลังพิจารณาจัดหาเรือคอร�เวต ROKS Andong (ex-PCC 771) ชั้น Pohang 
ท่ีปลดประจําการจากกองทัพเรือเกาหลีใต�เม่ือเดือนธันวาคม 2563 เพ่ิมเติมอีกหน่ึงลํา โดยส่ือท�องถิ่นของฟ|ลิปป|นส�
รายงานว�า เม่ือช�วงต�นเดือนพฤศจิกายน 2564 ฟ|ลิปป|นส�ได�จัดคณะผู�แทนเดินทางไปยังเกาหลีใต� ซึ่งได�เข�า
ตรวจสอบเรือ ROKS Andong ณ ฐานทัพเรือ Jinhae และรายงานผลการประเมินว�า เรือลําน้ีอยู�ในสภาพท่ีใช�งานได� 
ท้ังน้ี เรือช้ัน Pohang มีความยาว 88 เมตร มีระวางขับนํ้าเต็มท่ี 1,220 ตัน ได�รับการติดตั้งป�นขนาด 76 มิลลิเมตร 
และ 40 มิลลิเมตร และสามารถติดตั้งจรวดต�อต�านเรือผิวนํ้า ตอร�ป|โดขนาดเบา และอาวุธปราบเรือดํานํ้า โดยใน
ปX 2562 กองทัพเรือฟ|ลิปป|นส�ได�จัดหาเรือคอร�เวต ex-ROKS Chungju (ex-PCC 762) ช้ัน Pohang มือสองลําแรก
จากกองทัพเรือเกาหลีใต� เม่ือเข�าประจําการในกองทัพเรือฟ|ลิปป|นส�ได�เปล่ียนช่ือเป�น BRP Conrado Yap (PS 39) 
แหล�งท่ีมาของข�าว : Jane’s Navy International - 26 พฤศจิกายน 2564 
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รูปภาพ เรือพิฆาต RFS Admiral Panteleyev ของรัสเซีย (ท่ีมาของภาพ : Wikipedia) 

 

รัสเซียและอาเซียนจะจัดการฝXกรFวมทางทะเลเปYนคร้ังแรกในเดือนธันวาคม 2564 
เม่ือ 23 พฤศจิกายน 2564 นาย Alexander Ivano ผู�แทนถาวรรัสเซียประจําอาเซียนเป|ดเผยว�า รัสเซีย

และอาเซียนจะจัดการฝ�กร�วมทางทะเลเป�นคร้ังแรกในอาณาเขตพ้ืนท่ีทะเล ใกล�จังหวัดสุมาตราเหนือของ
อินโดนีเซีย ระหว�างวันท่ี 1-3 ธันวาคม 2564 โดยรัสเซียส�งเรือพิฆาตปราบเรือดํานํ้าขนาดใหญ� RFS Admiral 
Panteleyev เข�าร�วมด�วย ในการฝ�กร�วมทางทะเลดังกล�าว มีเป�าหมายในการเสริมสร�างความเข�าใจ และการ
ทํางานร�วมกันระหว�างกองทัพเรือรัสเซียและกองทัพเรือของชาติสมาชิกอาเซียน ในการปฏิบัติการรักษาความ
ปลอดภัยด�านการคมนาคมขนส�งทางทะเล 
แหล�งท่ีมาของข�าว : TASS Russian News Agency – 23 พฤศจิกายน 2564 

 
ท่ีมาของภาพ: Wikipedia 
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เกาหลีใตHพัฒนาเสาอากาศ Conformal Antenna สําหรับอากาศยานที่มีคุณสมบัติตรวจจับไดHยาก (Stealth) 
เม่ือ 23 พฤศจิกายน 64 สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีป�องกันประเทศเกาหลีใต� (Agency for Defense 

Development : ADD) ประกาศว�า ประสบความสําเร็จในการพัฒนาเสาอากาศ Conformal Antenna แบบ 
Active Phased-Array ท่ีมีขนาดเล็กได�เองภายในประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการอําพรางตัวให�แก�
อากาศยานที่มีคุณสมบัติตรวจจับได�ยาก (Stealth) โดยเสาอากาศดังกล�าวถูกออกแบบมาให�สามารถติดตั้ง
แบบฝ�งบนผิวโค�งของโครงสร�างอากาศยาน และช�วยลดการถูกตรวจจับด�วยเรดาร�ของฝZายตรงข�าม ในการน้ี
เทคโนโลยีดังกล�าวได�รับการพัฒนาร�วมกับบริษัท Hanwha Systems ของเกาหลีใต�ภายใต�โครงการระยะ 4 ปX 
ท่ีเร่ิมขึ้นตั้งแต�ปX 2560 เป�นต�นมา โดยสามารถใช�งานร�วมกับอุปกรณ�ส่ือสารทางทหารในย�านความถี่ต�าง ๆ ซึ่งจะมี
การวิจัยพัฒนาเพ่ิมเติมด�วยการทําให�มีขนาดเล็ก นํ้าหนักเบา และสามารถใช�งานได�ในความถี่ท่ีกว�างขึ้น 
แหล�งท่ีมาของข�าว : Jane’s Defence Weekly – 24 พฤศจิกายน 2564 

 
ท่ีมาของภาพ: Wikipedia 

 

ญี่ปุ;นพิจารณาปรับปรุงยุทธศาสตร(การป?องกันประเทศที่สําคัญในสถานการณ(ความมั่นคงที่ทวีความรุนแรงข้ึน 
โฆษกกระทรวงกลาโหมญี่ปุZนกล�าวว�า นาย Fumio Kishida นายกรัฐมนตรีญี่ปุZนจะพิจารณาปรับปรุง

ยุทธศาสตร�ความม่ันคงแห�งชาติ (National Security Strategy) แนวทางสําหรับโครงการความม่ันคงแห�งชาติ 
(National Defense Program Guidelines : NDPG) และแผน Medium Term Defense Program (MTDP) 
เพื่อให�สอดคล�องกับสถานการณ�ด�านความมั่นคง และภัยคุกคามทางไซเบอร�ที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ซึ่งมี
ความจําเป�นต�องปกป�องอาณาเขตของญี่ปุZน ทั้งน�านนํ้า น�านฟ�า ตลอดจนชีวิตและทรัพย�สินของประชาชน
ในประเทศ โดยขณะน้ีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข�องอยู�ระหว�างการหารือร�วมกัน แต�ยังไม�ได�กําหนดขอบเขตและห�วงเวลา
ในการปรับปรุงโดยละเอียด ทั้งน้ี ยุทธศาสตร�ความมั่นคงแห�งชาติของญี่ปุZนฉบับป�จจุบันได�รับการอนุมัติตั้งแต�
ปX 2556 และคาดว�ายุทธศาสตร�ความม่ันคงแห�งชาติฉบับปรับปรุงใหม�จะครอบคลุมห�วงระยะเวลา 10 ปXข�างหน�า 
แหล�งท่ีมาของข�าว : Jane’s Defence Weekly – 23 พฤศจิกายน 2564 
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ท่ีมาของภาพ: Wikipedia 

 

สหรัฐอเมริกาเพ่ิมรายช่ือบริษัทของจีนที่ถูกจํากัดทางการคHาจํานวน 12 บริษัท 
เม่ือ 24 พฤศจิกายน 2564 กระทรวงพาณิชย�สหรัฐอเมริกาเป|ดเผยว�า ได�เพ่ิมรายช่ือบริษัทของจีนจํานวน 

12 บริษัท ในบัญชีดําทางการค�า เน่ืองจากมีความสัมพันธ�เกี่ยวข�องกับการพัฒนาทางการทหารของจีน และให�
การสนับสนุนกิจกรรมนิวเคลียร�ของปากีสถาน โดยบริษัทท่ีอยู�ในบัญชีดําจะถูกจํากัดการส�งออก การส�งกลับ หรือ
การขนส�งสินค�าภายในประเทศ ในสินค�าท่ีใช�เทคโนโลยีแบบ Dual-Use ของสหรัฐอเมริกา เพ่ือป�องกันการนํา
เทคโนโลยีอุบัติใหม�ของสหรัฐอเมริกาไปใช�ในการประมวลผล Quantum Computing ท่ีสนับสนุนการใช�งานทาง
การทหารของจีน อาทิ การต�อต�านการซ�อนพรางและต�อต�านเรือดํานํ้า (Counter-Stealth and Counter-
Submarine) และขีดความสามารถในการเข�ารหัสและถอดรหัส 
แหล�งท่ีมาของข�าว : Jane’s Defence Industry – 25 พฤศจิกายน 2564 

 
ตัวอย�างรูปภาพ เคร่ืองบินท้ิงระเบิดทางยุทธวิธี Xian H-6K (ท่ีมาของภาพ : Wikipedia) 
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จีนและรัสเซียฝXกซHอมการลาดตระเวนทางอากาศเหนือทะเลญี่ปุ;นและทะเลจีนตะวันออก 
เม่ือ 19 พฤศจิกายน 2564 กระทรวงกลาโหมจีนกล�าวว�า กองทัพอากาศจีนและกองทัพอากาศรัสเซีย

ฝ�กซ�อมการลาดตระเวนทางอากาศเหนือทะเลญี่ปุZน (Sea of Japan) และทะเลจีนตะวันออก (East China Sea) 
ภายใต�รหัส Sino-Russian Military Exercise 2021 โดยจีนส�งเคร่ืองบินท้ิงระเบิดทางยุทธวิธี Xian H-6K ของ
บริษัท Xian Aircraft Company (XAC) ของจีนจํานวน 2 ลํา ส�วนรัสเซียส�งเคร่ืองบินท้ิงระเบิด Tupolev Tu-95 
ของบริษัท Tupolev ของรัสเซียจํานวน 2 ลํา เข�าร�วมในการฝ�กซ�อมคร้ังน้ี ซึ่งกระทรวงกลาโหมจีนกล�าวว�า ได�
ดําเนินการภายใต�กฎระเบียบระหว�างประเทศ และไม�ได�รุกลํ้าเข�าสู�น�านฟ�าของประเทศอ่ืน ท้ังน้ี ญี่ปุZนแสดงความ
กังวลต�อความม่ันคงในภูมิภาค และได�ส�งหนังสือร�องเรียนไปยังจีนและรัสเซีย ส�วนเกาหลีใต�ได�ส�งเคร่ืองบินขับไล� 
F-15 และ F-16 เข�าสกัดกั้นเคร่ืองบินของจีนและรัสเซียในการลาดตระเวนดังกล�าว 
แหล�งท่ีมาของข�าว : Jane’s Defence Weekly – 22 พฤศจิกายน 2564 

 
ตัวอย�างรูปภาพ เคร่ืองบินขับไล�อเนกประสงค� J-10 (ท่ีมาของภาพ : Wikipedia) 

 

เคร่ืองบินขับไลFอเนกประสงค( J-10C เขHาปฏิบัติการในกองพลนHอยบินที่ 25 ของกองทัพอากาศจีน 
เม่ือ 20 พฤศจิกายน 2564 สถานีวิทยุโทรทัศน�กลางแห�งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CCTV) รายงานว�า 

เคร่ืองบินขับไล�อเนกประสงค�  J-10C เข�าปฏิ บัติการในกองพลน�อยบินท่ี 25 (25th Air Brigade) ภายใต�
กองบัญชาการยุทธบริเวณภาคตะวันออก (Eastern Theater Command) ของกองทัพอากาศจีนเป�นระยะเวลา
ประมาณคร่ึงปXแล�ว โดยมีการฝ�กอบรมนักบินท่ีขับเคร่ืองบินขับไล� J-7E ให�สามารถขับเคร่ืองบินขับไล� J-10C ได� 
ท้ังน้ี เคร่ืองบิน J-10C ผลิตโดยบริษัท Chengdu Aircraft Group ของจีน และได�รับการติดตั้งเคร่ืองยนต� 
WS10B ท่ีบริษัท Shenyang-Liming ของจีนเป�นผู�พัฒนาและผลิตได�เองภายในประเทศ เพ่ือใช�แทนท่ีเคร่ืองยนต� 
Saturn AL-31FN ของรัสเซียท่ีติดตั้งในเคร่ืองบิน J-10 รุ�นแรก 
แหล�งท่ีมาของข�าว : Jane’s Defence Weekly – 23 พฤศจิกายน 2564 
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ท่ีมาของภาพ : Wikipedia 

 

AUKUS ลงนามขHอตกลงการแบFงปhนขHอมูลเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนดHวยพลังงานนิวเคลียร( 
เม่ือ 22 พฤศจิกายน 2564 สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาลงนามข�อตกลงการแบ�งป�นข�อมูล

เทคโนโลยีระบบขับเคล่ือนด�วยพลังงานนิวเคลียร� (Exchange of Naval Nuclear Propulsion Information 
Agreement : ENNPIA) เพ่ืออนุญาตให�ออสเตรเลียสามารถเข�าถึงข�อมูลเทคโนโลยีระบบขับเคล่ือนด�วยพลังงาน
นิวเคลียร�ท่ีเป�นความลับ ภายใต�ความร�วมมือด�านความม่ันคง AUKUS โดยจะสนับสนุนออสเตรเลียในการ
ตรวจสอบข�อกําหนดต�าง ๆ ซึ่งเป�นข�อมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการส�งมอบเรือดํานํ้าพลังงานนิวเคลียร�ตลอดระยะเวลา 
18 เดือน รวมทั้งมีการฝ�กอบรมทีมวิศวกร และเจ�าหน�าที่ประจําเรือดํานํ้าของออสเตรเลีย ให�มีความสามารถ
ในการต�อเรือดํานํ้าพลังงานนิวเคลียร� การปฏิบัติงานในเรือดํานํ้า และการดูแลซ�อมบํารุงได�ด�วยตัวเอง 
แหล�งท่ีมาของข�าว : Jane’s Defence Weekly – 23 พฤศจิกายน 2564 

 

 
ภาพจําลอง ยานอวกาศ DART ท่ีจะพุ�งชนดวงจันทร� Dimorphos เพ่ือเปล่ียนวิถีวงโคจร (ท่ีมาของภาพ : NASA) 
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NASA สFงยานอวกาศ DART เพ่ือทดสอบการป?องกันโลก 
เม่ือ 24 พฤศจิกายน 2564 องค�การบริหารการบินและอวกาศแห�งชาติ (National Aeronautics and 

Space Administration : NASA) ของสหรัฐอเมริกาส�งยานอวกาศ Double Asteroid Redirection Test 
(DART) ขึ้นสู�วงโคจรในอวกาศ โดยใช�จรวดส�งดาวเทียม SpaceX Falcon 9 จากฐานทัพอวกาศ Vandenberg 
รัฐแคลิฟอร�เนีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเป�นภารกิจแรกภายใต�การปฏิบัติการป�องกันโลก (Planetary Defense) 
ของสหรัฐอเมริกา ในการน้ี ยานอวกาศ DART ซึ่งมีนํ้าหนัก 610 กิโลกรัม จะโคจรเป�นระยะทาง 6.8 ล�านไมล� 
ด�วยระยะเวลา 10 เดือน ท่ีความเร็ว 6.6 กิโลเมตรต�อวินาที และพุ�งชนดวงจันทร� Dimorphos ท่ีมีขนาดเส�นผ�าน
ศูนย�กลาง 160 เมตร ซึ่งเป�นบริวารของดาวเคราะห�น�อย Didymos เพื่อให�ดวงจันทร� Dimorphos เบี่ยงเบน
ไปจากวงโคจรเดิม หลังจากน้ันในปX 2567 จะส�งยานอวกาศ Hera ท่ีมีความสามารถในการสํารวจอวกาศด�วย
ความละเอียดสูงขององค�การอวกาศยุโรป (European Space Agency) ไปสํารวจวิถีวงโคจรของดวงจันทร� 
Dimorphos อีกคร้ัง ท้ังน้ี การปฏิบัติการทดสอบคร้ังน้ีนับเป�นคร้ังแรกท่ีมนุษยชาติพยายามเปล่ียนวิถีวงโคจรของ
ดาวเคราะห� เพ่ือปกป�องโลกหากในอนาคตตรวจพบดาวเคราะห�น�อยท่ีอาจเป�นอันตรายต�อโลก 
แหล�งท่ีมาของข�าว : Jane’s Defence Weekly – 25 พฤศจิกายน 2564 


