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ตัวอยางภาพ รถถังขนาดกลาง Black Tiger 

รถถังขนาดกลาง Black Tiger ดวยความ
รวมมือระหวางอินโดนีเซีย ตุรกีจะเขาสู
สายการผลิตในเร็ว ๆ น้ี เปนโครงการพัฒนา
รวมกันระหวางบริษัท FNSS ของตุรกี และ
บริษัท PT Pindad ของอินโดนีเซีย ขณะนี้
ตนแบบคันที่สองกําลังเขาสูการทดสอบเพื่อ
รับรองรถในเดือน มิ.ย. 61 ประกอบดวยการ
ทดสอบแบบสถิต การทดสอบทางกล การ

ทดสอบแบบพลวัตร และการทดสอบการยิง
เพื่อตรวจสอบความนาเชื่อถือของระบบอาวุธ
ประจํารถ หากผานการทดสอบ จะเริ่มเปด
สายการผลิต ทั้งนี้ Black Tiger ไดรับการ
จัดหาจากกองทัพบกอินโดนีเซียประมาณ 
100 คนั มีน้ําหนัก 32 ตัน ตดิตั้งปอมปนใหญ 
CMI Defence 3015 ขนาด 105 มม. กระสุน
พรอมรบอัตโนมัติ 12 นัด ปนกลรวมแกน
ขนาด 7.62 มม. ใชเครื่องยนตดีเซล มีระบบ
สงกําลังอัตโนมัติ ระบบระบายความรอน 
ติดตั้งระบบควบคุมการยิงแบบ Hunter-
killer ความเร็วสูงสุดบนถนน 70 กม./ชม. 
พิสัยทําการบนถนน 450 กม. ระดับการ
ปองกันมาตรฐาน  NATO STANAG 4569 
ระดบั 5 / armyrecognition 

29 เม.ย. – 5 พ.ค. 61 
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ตัวอยางภาพ เคร่ืองบินท้ิงระเบิด HY-6 

จีนสงเคร่ืองบินไปซอมรบรอบเกาะไตหวัน
หลายคร้ัง เพ่ือยืนยันอํานาจอธิปไตยเหนือ
ไตหวัน มีรายงานเม่ือ 29 เม.ย. 61 วาจีนได
สงเครื่องบินขับไล เครื่องบินตรวจการณ และ
เครื่องบินทิ้ งระเบิดรุน H-6K ไปซอมรบ
บริเวณเกาะไตหวัน อีกทั้งไดติดตั้งขีปนาวุธ
พิสัยกลาง DF-26 ซ่ึงมีพิสัยยิงถึงไตหวันดวย 
โดยเริ่มปฏิบัติการตั้งแต 18 เม.ย. 61 โฆษก
กระทรวงมหาดไทยของจีนกลาววา การแยก
ดิ นแดนของ ไต ห วัน เป นภั ยคุ กคามต อ
ความสัมพันธบริเวณชองแคบไตหวัน และ
ทําลายผลประโยชนของชาวไตหวัน การซอม
รบของจีนเปนการปกปองสภาพความเปนอยู
ที่ดีของชาวไตหวัน / cnn 
เกาหลีใตยังคงตองการใหสหรัฐอเมริกาคง
กําลังทหารในเกาหลีใตตอไป มีรายงานเม่ือ 

2 พ.ค. 61 ระบุวาเปนความตองการของ
ประธานาธิบดีมูนแจอิน แมวาเกาหลีใตจะ
บรรลุขอตกลงสันติภาพกับเกาหลีเหนือแลว 
แตการประจําการกองกําลังของสหรัฐฯ เปน
ความตกลงทวิภาคีระหวางเกาหลีใตกับ
สหรัฐฯ ไมเกี่ยวกับเกาหลีเหนือ อีกทั้ง ยัง
เปนการค้ําประกันดานความม่ันคงหากเกิด
ความขัดแยงข้ึนในภูมิภาค / reuters 

 
ตัวอยางภาพ จรวดนําวิถีพื้นสูอากาศแบบ HQ-9 

จีนติดต้ังจรวดนําวิถีท่ีฐานยิงบนเกาะ 3 
แหงของหมูเกาะสแปรตลีในทะเลจีนใต ซึ่ง
เปนเขตพิพาทเปนคร้ังแรก มีรายงานเม่ือ 3 
พ .ค .61 โดยอางแหลงขาวของหนวยขาว
กรองของสหรัฐฯ ไดแกเกาะ Fiery Cross 
Reef เกาะ Subi Reef และเกาะ Mischief 
Reef ประกอบดวย จรวดนําวิถีตอตานเรือ
แบบ YJ - 12B พิสัยทําการ 295 ไมลทะเล 
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และจรวดนําวิถีพื้นสูอากาศแบบ HQ - 9B 
พิสัยทําการ 160 ไมลทะเล เปนการขยายเขต
ปฏิบัติการทางทหาร และเปนการคุกคามตอ
ความม่ันคงของประเทศที่อางสิทธิในทะเลจีน

ใต เนื่องจากพื้นที่พิพาททั้งหมดตกอยูภายใต
รัศมีของการโจมตีของจีน และครอบคลุม
จนถึงมหาแปซิฟกตอนใตดวย / CNBC 

 
ตัวอยางภาพ เฮลิคอปเตอร CH-53K King Stallion 

Sikorsky ดึ ง บ ริ ษั ท  Hensoldt ผู ผ ลิ ต
เซนเซอร และ อุปกรณ อิ เ ล็กทรอ นิกส
สัญชาติเยอรมนี เขารวมการประมูลงานขาย
เฮลิคอปเตอรลําเลียง CH-53K King Stallion 
ใหกับกองทัพเยอรมนี ไดรับการเปดเผยจาก
บริษัท Lockheed Martin ซ่ึงเปนบริษัทแม
ของ Sikorsky เปนการรวมเอาธุรกิจภายใน 
ประเทศเขาดวยกัน กลายเปนธุรกิจมูลคา
หลายพันลานดอลลารสหรัฐ สวนที่จะไดรับ
จากบริษัท Hensoldt คือความรวมมือในการ
ส ร า ง ร ะ บ บ ที่ เ น น ง า น ก า ร ห ลี ก เ ลี่ ย ง 
ภูมิประเทศที่อนัตราย สามารถปกปองตนเอง 

ปองกันการพุงชน ระบบชวยการบินสําหรับ
ทําภารกิจ การจําแนกมิตรและศัตรู และการ
สนับสนุนภาคพืน้อื่น ๆ / defense news 
กฎหมายส งออกอาวุธฉบับใหมของ
สหรัฐอเมริกา เริ่มใชเม่ือ 19 เม.ย.61 ไดรับ
การคาดหวังวาจะเปดโอกาสใหมีการสงออก
อา วุ ธของสหรั ฐ ไปยั งตลาดนานาชาติ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง อากาศยานไรคนขับ แต
จํานวนอากาศยานไรคนขับที่สามารถสงออก
ไดก็ยังนอยกวาที่คาดการณไว หัวหนาสภา
การพาณิชยสหรัฐ มิสเตอรพีเตอร นาวาโร 
กลาววา มันชวยใหประเทศพันธมิตรซ้ืออาวุธ
จากสหรัฐไดงายกวาเดิม โดยที่ยังรักษาความ
ม่ันคงของสหรัฐเอาไว และลดความตองการ
ของประเทศพันธมิตรจากการซ้ือสินคาอาวุธ
จากจีนและรัสเซีย กฎหมายสงออกอาวุธใหม
ถึงจะไมดีมากแตก็ เนนนโยบายเอาใจใส
อุตสาหกรรมทหารมากกวาแตกอน แสดงให
เห็นถึงทัศนคติ เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดี  
ถึงแมวาจะไมไดสรางความเปลี่ยนแปลง
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จํานวนยอดสงออกอาวุธของสหรัฐมากนัก / 
defense news 
ยูเครนและสหรัฐอเมริกากําลังแขงขันชิง
ตลาดอาวุธในอินเดียกับรัสเซีย อินเดียสั่งซ้ือ
อาวุธคิดเปนรอยละ 12 ในตลาดอาวุธของ
โลก การแขงขันระหวางยูเครนและรัสเซียใน
การหาผลประโยชนการคากับอินเดียจึงขยาย
วงกวางข้ึนเรื่อย ๆ อินเดียมีความเห็นวา
อุตสาหกรรมอาวุธของรัสเซียนั้นไมนาเชื่อถือ
และคาดเดาไมได การเขาแทรกแซงของ
ประเทศตะวันตกทําใหรัสเซียตองหาแหลง
ลูกคาที่หลากหลายในการสงออกอาวุธและ
ตองลงนามในสัญญากับกลุมสมาชิกนาโต
เพิ่มข้ึนเปนจํานวนมาก ยูเครนกําลังกาวเขา
มาเปนคูคาที่สําคัญของอินเดียและอินเดียได
เพิ่มระดับการพึ่งพาในสวนของการซอมบํารุง
และการปรับปรุงระบบอาวุธของโซเวียตให
ทันสมัยซ่ึงประกอบไปดวยสวนสําคัญของ
อาวุธยุทโธปกรณของเหลาทัพอินเดีย รัสเซีย
ประสบความลมเหลวในการสงมองระบบ
อาวุธที่มีคุณภาพและกําลังสูญเสียจุดยืนใน
ตลาดอาวุธอินเดียและอํานาจการชกัจูงระดับ
ภูมิภาคตออินเดีย / defense news 
การสูญเสียการครองนานฟาสรางความ
เสี่ยงตอกองกําลังภาคพ้ืนของสหรัฐอเมริกา  

การไดเปรียบในการปองกันภัยตอกองกําลัง
ภาคพื้นของสหรัฐฯ ที่เคยยิ่งใหญมาตั้งแต 15 
เม .ย .2496 กําลังเสื่อมสลายลงไปทุกวัน 
สหรัฐฯ กําลังเผชิญอํานาจการแขงขันอยาง
ยิ่งยวดจากประเทศมหาอํานาจอื่น แมวาจะ
ทําการรักษาสภาพศักยการครองนานฟามา
ตั้งแตสมัยสงครามเกาหลี อากาศยานขับไล
รุนที่ 5 ที่ มีความสามารถในการพรางตัว 
(Stealth Capability) นั้นมีความจําเปนใน
สภาวการณปจจุบัน และ F-35 เปนเพียง
อากาศยานขับไลแบบเดียวที่มีศักยภาพและ
อยู ในสายการผลิตในกลุมของประเทศ
พันธมิตร สหรัฐฯ เล็งเห็นวามีความจําเปนที่
จะจัดหาศักยภาพที่จะปกปองกองกําลัง
ภาคพื้นจากความเสี่ยงภัยอันตรายเนื่องจาก
การครองนานฟานั้นทําใหแนใจไดวาจะไดรับ
ชัยชนะอยางรวดเร็วและแมแตปองกันไมให
เกิดสงครามเสียแตแรก แตเนื่องจากมีอากาศ
ยานขับไลรุนที่ 5 ไมเพียงพอตอภารกิจจึงไดมี
ผู เสนอให จัดหาอากาศยานขับไลรุนที่ 4 
เพิ่มเติมเพื่อทําการสนับสนุน ทั้งนี้ ผานพนมา 
65 ปแลวที่ทหารเดินเทาของสหรัฐฯ ไมไดถูก
สังหารจากอากาศยานขับไลของฝายศัตรู แต
ในอีก 65 ปขางหนาอาจไมเปนเชนนั้นหากไม
มีการเรงรัดปรับปรุงศักยภาพการครองนาน
ฟาของตน / defense news 


