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ก า ร ป ร ะ ชุ ม  Shangri-La Dialogue 
มุงเนนความรวมมือดานความม่ันคงทาง
ทะเล จัดประชุมเม่ือ 2 มิ.ย. 61 ณ สิงคโปร 
มีผูแทนทางทหารและความม่ังคงระดับสูง
จากหลายประเทศเขารวมการประชุม ให
ความสําคัญในการเพิ่มความรวมมือดาน
ความม่ันคงทางทะเล ความสัมพันธแบบพหุ
ภาคี สนับสนุนการบังคับใชขอตกลงการ
ปฏิบัติเม่ือเกิดการเผชิญหนาทางทะเลโดยไม
ตั้งใจ และการใชอนุสัญญาสหประชาชาติวา
ดวยกฎหมายทะเล (UNCLOS) / the straits 
times 
เวียดนามพรอมใหความรวมมือดานการ
ปองกันประเทศกับแคนาดา หลังการหารือ
รวมระหวางประธานาธิบดีเวียดนามและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมแคนาดา 
เม่ือ 5 มิ.ย. 61 ประธานาธิบดีเวียดนามแถลง
วาเวียดนามพรอมยกระดับความรวมมือดาน
การปองกันประเทศกับแคนาดา โดยเฉพาะ
ดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศ การสง

เจ าหนาที่ เ วียดนามเขารวมการฝกของ
แคนาดา  ความ ม่ันค งทา งทะ เล  และ
การแพทยทหาร / Vietnam times 
กองทัพเรือไทยจัดพิธีวางกระดูกงูเ รือ
ตรวจการณใกลฝง จํานวน 2 ลํา คือเรือ  
ต. 114 และเรือ ต. 115 เม่ือ 8 มิ.ย. 61 เวลา 
14.30 น. โดยมี พลเรือเอกนริส ประทุม
สุวรรณ ผูบัญชาการทหารเรือเปนประธานใน
พิธี ณ บริษัท มารซัน จํากัด จ.สมุทรปราการ 
เรือมีความยาว 36 ม. ความกวางสูงสุด 7.6 ม. 
ลึก 3.6 ม. กินน้ําลึกไมเกิน 1.75 ม. ความเร็ว
สูงสุดไมนอยกวา 27 นอต ระยะปฏิบัติการ 
1,200 ไมลทะเล เรือสองลํานี้ใชในภารกิจ
ถวายความปลอดภัยแดพระมหากษัตริยและ
พระบรมวงศานุวงศ การลาดตระเวนตรวจ
การณ คุมครองเรือประมงและเรือสินคา 
ปองกันและตอตานการกอการรายในทะเล
และทาเรือ ปองกันและปราบปรามการ
กระทําผิดกฎหมายในทะเล  การรักษา
กฎหมาย ในทะ เลตามอํ านาจหน าที่ ที่
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กองทัพเรือไดรับมอบหมาย รวมทั้งสนับสนุน
การปฏิบัติการทางเรือสาขาตาง ๆ และการ
บรรเทาสาธารณภัยใหแกพี่นองประชาชนทั้ง
ในทะเลและชายฝง / กองประชาสัมพันธ 
สํานักงานเลขานุการกองทัพเรือ 
ฟลิปปนสสนใจจัดหาเคร่ืองบินโจมตีเบา 
FA-50PH เพ่ิมเติม จํานวน 12 ลํา จาก
บริ ษัท KAI ของเกาหลี ใต  ทั้ งนี้  ปจจุ บัน
กองทัพอากาศฟลิปปนสไดจัดหาเครื่องบิน 
FA-50PH ไปแลว 12 ลํา มูลคา 361 ลาน

ดอลลารสหรัฐเม่ือป 57 ซ่ึงไดรับมอบสองลํา
แรกในป 58 สองลําตอมาในป 59 และที่
เหลือ 8 ลําในป 59 / Jane’s 360  

 
ตัวอยางภาพ เคร่ืองบิน FA-50PH 

(ท่ีมา : wikipedia) 

 
ตัวอยางภาพ การซอมรบ Malabar ในอาวเบงกอล 

(ท่ีมา : wikipedia) 
อินเดีย ญ่ีปุน และสหรัฐอเมริกาซอมรบ
รวมประจําปภายใตรหัส Malabar บริเวณ
นอกชายฝงเกาะกวม ในมหาสมุทรแปซิฟก 
ซ่ึงถือเปนครั้งแรกที่ซอมรบในดินแดนของ

สหรัฐฯ ในระหวางวันที่ 7 – 16 มิ.ย. 61 โดย
สหรัฐฯ สงเรือรบจํานวน 6 ลํา อินเดียสงเรือ
รบจํานวน 3 ลํา และเครื่องบิน 1 ลํา สวน
ญี่ปุนสงเฮลิคอปเตอรจํานวน 1 ลํา เรือรบ 1 
ลํา และเรือดําน้ํา 2 ลํา เขารวมในการซอม
รบครั้งนี้ ซ่ึงเปนความพยายามในการขยาย
ความรวมมือระหวางกัน และเนนภูมิภาคอิน
โดแปซิฟก ทั้งนี้ การซอมรบ Malabar เริ่ม
ตั้งแตป พ.ศ. 2535 ซ่ึงซอมในพื้นที่มหาสมุทร
อินเดียเปนสวนใหญ และมีขยายไปในนานน้ํา
ญี่ปุนเปนบางครั้ง / the straits times 
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อังกฤษเตือนสหภาพยุโรปในขอพิพาท
ดาวเทียม วาอังกฤษอาจจะสรางระบบ
ดาวเทียมสํารวจนํารองเพื่อใชงานเองหากยัง
ถูกบล็อกการเขาถึงขอมูลในระดับความ
ม่ันคงทางทหารจากเครือขายดาวเทียม 
กาลิเลโอของชาวบรัสเซลสอยู นายเกวิน  
วิลเลียมสัน  เลขาธิการความม่ันคงแหง
อังกฤษ กลายเปนบุคคลที่สองที่ขูสหภาพ
ยุโรป เขากลาววาอังกฤษจะตองตอบสนอง
ตอภัยคุกคาม โดยตองมีความสามารถที่จะ
เล็งเปาหมายของจรวดไดอยางแมนยําและ
จํา เปนตอง ใช ระบบดาวเทียมดั งกล าว 
นักวิทยาศาสตรการทหารและผูเชี่ยวชาญ
ของอังกฤษไดเริ่มพิจารณาความเปนไปไดใน
การสรางระบบดาวเทียมเพื่อใชเองในขณะที่
ทําการเจรจาตอรองกับสหภาพยุโรปไปดวย 
อังกฤษไดพึ่งพาระบบ GPS ของสหรัฐอเมริกา
มาเปนระยะเวลายาวนานสําหรับขอมูลทาง
ทหาร  ในขณะที่ รั ส เ ซียและจีน มีระบบ
ดา ว เที ย มนํ า ร อ ง ขอ งตน เ อ ง  อั ง ก ฤษ
คาดการณวาจะดําเนินการสรางดาวเทียม
ดวยตัวเอง หรืออาจหาความรวมมือจากญี่ปุน 
ออสเตรเลีย และเกาหลีใต 
 / defense news 

กองทัพเรือเยอรมนีพ่ึงพาการฝกนักบิน
ผาน  Simulator อยางมาก  ภายในฐาน
ทัพเรือ  Nordholz ของเยอรมนี  การฝก
นักบินผาน Simulator เคยไดรับการกลาวถึง
วาไมสมบูรณแบบ เนื่องจากกอนหนานี้
อุตสาหกรรมการจําลองเสมือนจริงไมไดรับ
การพัฒนาอยางตอเนื่อง แตในปจจุบันเม่ือ
จํานวนนักบินฝกหัดมีจํานวนมากกวาจํานวน
เครื่องบินฝกที่ มีอายุใชงานมานาน Flight 
Simulator จึงมีความสําคัญอยางมากเพื่อ
การฝกศิษยการบินใหจบหลักสูตร โดยมี
อัตราสวนบินจําลองตอบินจรงิ 70 ตอ 30 ชม. 
บิน เครื่อง Flight Simulator ที่กองทัพเรือ
เยอรมนีใชงานอยูในขณะนี้เปนโมเดลสําหรับ
เครื่องบิน P-3C Orion เฮลิคอปเตอรSea 
Lynx แ ล ะ เ ฮ ลิ ค อ ป เ ต อ ร  Sea King / 
defense news  
ยานรบทางยุทธวิธีขนาดเบาเปนปจจัย
สําคัญสําหรับการรบพุงในตะวันออกกลาง 
งาน Special Operations Forces Exhibition 
มีการจัดแสดงพาหนะทางทหารในภารกิจ
ระดับยุทธวิธีจากผูผลิตในทองถ่ินและผูผลิต
ตางชาติ ณ เมืองอัมมาน ประเทศจอรแดน 
ทั้งนี้ ไดมีแนวคิดวาการตอตานภัยคุกคาม

World Defence News 
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รูปแบบใหมในกลุมประเทศตะวันออกกลาง 
ตองการยานพาหนะที่สามารถเคลื่อนที่ได
อยางคลองตัวเขาสูตําบลที่เปนแหลงชุมชนซ่ึง
ถนนแคบมีกลุมผูกอการรายกําลังกอเหตุอยู 
เชน ยานรบ KIG พัฒนาตอยอดมาจากยาน
รบหุมเกราะ Al-Mared ขนาด 8 ลอ และ
ยานรบหุมเกราะ Al-Farris ขนาด 6 ลอ สวน
บ ริ ษั ท  Oshkosh Defense ไ ด จั ด แ สด ง  
S-ATV ยานพาหนะน้ําหนักเบา คลองตัวสูง 
และโฆษณาวาผานมาตรฐานความตองการ
ทางทหาร หัวหนาสวนบริหารจัดการสาขา
ตะวันออกกลางและแอฟริกาของ Lockheed 
Martin ไดใหความเห็นวาการใชยานพาหนะ
ขนาดเบาเปนการใชงบประมาณที่คุมคา 
คาใชจายนอยลง แตมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน / 
defense news 
 

บริษัท Thales สรางเคร่ืองตรวจจับจรวด
ความเร็วเหนือเสียง โดยประกาศวาการผลิต
ดิจิตอลเรดาร Sea Fire ไดเริ่มตนข้ึนแลว 
หลังจากการคนควาวิจัยเทคโนโลยีเรดารและ
สถาปตยกรรมของระบบมานาน 3 ป ไดเสา
อ า ก า ศ รั บ สั ญ ญ า ณ แ บ บ  Four-pane 
Phased Array Antenna สําหรับใชงานใน
กองทัพเรือฝรั่งเศสเพื่อตรวจจับอาวุธทาง
อากาศประเภทใหม ๆ รวมทั้ง จรวดความเร็ว
เหนือเสียงดวย เรดาร Sea Fire ผานการ
ออกแบบใหตอบสนองตอความตองการของ
กองทัพเรือฝรั่งเศสตอภัยคุกคามจากจรวด
ความเร็วเหนือเสียง ทั้งนี้ สํานักงานจัดหา
ยุทโธปกรณสําหรับกองทัพฝรั่งเศสลงนาม
สัญญากับบริษัท Thales ตั้งแตเดือน เม.ย. 
60 เรดาร Sea Fire ชุดแรกจะสงมอบใหฐาน
ทัพเรือ Toulon ทางใตของฝรั่งเศสในป 62 / 
defense news 

 


