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มาเลเซียและญ่ีปุนกระชับความสัมพันธ
ระหวางกัน มีรายงานเม่ือ 11 ก.ค. 61 วา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศของทั้ง 
2 ประเทศ ตกลงกระชับความรวมมือทวิภาคี 
ทั้งในดานความม่ันคง เศรษฐกิจ ความรวมมือ
ทางทะเล การศึกษา การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย โดยมีความเห็นตรงกันตองการให
เกาหลีเหนือยุติโครงการนิวเคลียร เพื่อใหมี
สั น ติ ภ า พ แ ล ะ ค ว า ม ม่ั น ค ง  ทั้ ง นี้  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมของทั้ง 2 
ประเทศก็ตกลงกระชับความรวมมือทาง
การทหาร โดยจะมีการลงนาม MOU ดาน
ความรวมมือทางการทหารภายในป 61 นี้ / 
Bernama 
ระบบปองกันภัยทางอากาศ SPYDER ของ
กองทัพอากาศสิงคโปรพรอมปฏิบัติการ มี
ระบบเครือขายเชื่อมตอกับอุปกรณตรวจจับ 
และระบบอาวุธ ระบบควบคุมและสั่งการ 

และเครื่องมือที่ชวยสนับสนุนการตัดสินใจ ซ่ึง
ออกแบบมาเพื่อใหมีความสามารถในการ
ปกปองภัยทางอากาศของสิงคโปร SPYDER 
ผลิตโดยบริษัท Rafael Advanced Defense 
Systems ของอิสราเอล สามารถตอตานภัย
คุกคามทางอากาศไดหลากหลาย และใช
เจาหนาที่ควบคุมเพียง 4 คน / Jane’s 360  

 
ตัวอยางภาพ ระบบปองกันภัยทางอากาศ SPYDER 

(ท่ีมา : Wikipedia)
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จีนและเนปาลกระชับความรวมมือทาง
การทหารระหวางกัน มีรายงานเม่ือ 11 ก.ค. 
61 วา พล.อ. Rajendra Chhetri ผูบัญชาการ
สูงสุดของเนปาลเยือนจีน และเขาพบกับนาย
เหวย เฟงเหอ รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
กลาโหมจีน ตกลงผลักดันใหมีความรวมมือ
ทางการทหารที่ใกลชิดมากข้ึน สงเสริมความ
รวมมือทางการเมือง สนับสนุนใหสรางสังคม
ที่มีอนาคตรวมกัน และสนับสนุนนโยบาย 
Belts and Roads Initiative / Xinhua 
อากาศยานไรคนขับ Yaoying II แบบ 
MALE ของจีนขึ้นบินคร้ังแรก เม่ือ 3 ก.ค. 
61 จากสนามบิน Anshun Huangguoshu 
ทางตอนใตของจังหวัด Guizhou เครื่องบิน
ลํ านี้ พัฒนา โดยบริ ษัท  AVIC ของ จีน  มี
ความสามารถในหลากหลายภารกิจ ไดแก 
การโจมตี การลาดตระเวนตรวจการณ การ
ทําแผนที่ ตรวจจับสัญญาณสื่อสาร และการ
ปฏิบัติการตอตานการกอการราย โดยมี
เปาหมายผลิตเพื่อการสงออกไปยังตลาด
ตางประเทศ มีความยาว 6 ม. แบบปกนิ่ง มี
ใบพัดอยูดานทาย มีจุดติดตั้งอุปกรณใตปก
อยางนอยขางละ 1 จุด บินไดที่ความเร็ว 230 

กม./ชม. บินไดนาน 16 ชม. เพดานบิน 
7,500 ม. / Jane’s 360  

 
ตัวอยางภาพ เรือพิฆาต ชั้น Kongo 

(ท่ีมา : Wikipedia) 

 
ตัวอยางภาพ เรือพิฆาต ชั้น Atago 

(ท่ีมา : Wikipedia) 
ญ่ีปุนพัฒนาเทคโนโลยีเรดารขั้นสูงยุคใหม
สนับสนุนเรือพิฆาต โดยโครงการนี้มุงเปาไป
ที่การเพิ่มศักยภาพของเรดารใหกับระบบ
อํ า น ว ย ก า ร ร บ  Aegis ข อ ง  Lockheed 
Martin ใชในเรือพิฆาตชั้น Kongo และชั้น 
Atago ที่ประจําการในกองกําลังปองกัน

ASEAN+6 Defence News 
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ตนเองทางทะเลญี่ปุน และอยูระหวางการบูร
ณาการเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยญี่ ปุน กับ 
Semi-conductor ซ่ึ ง ส า ม า ร ถ เ พิ่ ม ก า ร

ตรวจจับใหกับระบบอํานวยการรบ Aegis ได
ถึง 2 เทา / Jane’s 360

Boeing พยายามหาทางรวมมือทําธุรกิจ
แบบ Joint Venture กับ Embraer จาก
บราซิล ซ่ึงเปนบริษัทผลิตเครื่องบินเจ็ท 
ความรวมมือจะทําใหบริษัทยักษใหญในธุรกิจ
การบินอยาง Boeing ขยายฐานลูกคาไปยัง
ตลาดระดับภูมิภาค บริษัทรวมไดรับการ
วิพากษวิจารณอยางหนักจากนักกฎหมาย
บราซิลและถูกประเมินวามีมูลคาทางธุรกิจ
อยูที่ 4,700 ลานดอลลารสหรัฐ โดย Boeing 
และ Embraer จะถือหุนเปนสัดสวน 80:20 
นักกฎหมายบราซิลมีความกังวลในการ
อนุญาตใหเกิดการทําขอตกลงเนื่องจากเกรง
วาจะสูญเสียการควบคุมธุรกิจเครื่องบินเจ็ท
และกิจการอื่น ๆ ในทางอุตสาหกรรมการ
ปองกันประเทศ รัฐบาลบราซิลจึงมีความ
ออนไหวอยางมากตอการทําสัญญาขอตกลง
ตาง ๆ ที่อาจทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลง
อํานาจการควบคุมธุรกิจของ Embraer / 
Defense News 

 
ตัวอยางภาพ เรือชั้น Ada 

(ท่ีมา : Wikipedia) 
ปากีสถานลงนามในสัญญาจัดหาเรือรบ
คุมกันขนาดเล็กชั้น Milgem/Ada กับตุรกี 
จํานวน 4 ลํา เพื่อใชทดแทนเรือรบคุมกัน
ขนาดเล็กที่มีอายุใชงานมานาน โดยลงนาม
เม่ือ 5 ก.ค. 61 ในสัญญารวมการถายทอด
เทคโนโลยีและสิทธ์ิในทรัพยสินทางปญญา
ของการออกแบบเรือใหปากีสถาน เรือ 2 ลํา
แรกจะสรางที่อูตอเรืออิสตันบูลในตุรกี สวน 
2 ลําที่ เหลือจะสรางที่อูตอเรือ KSEW ใน
ปากีสถาน เปนการถายทอดเทคโนโลยีตาม
สัญญาจัดหา ทั้งนี้ ปจจุบันปากีสถานไมไดมี
ความสัมพันธอันดีมากกับสหรัฐอเมริกา จึง
ทําใหตองใหความสําคัญกับอาวุธยุทโธปกรณ

World Defence News 
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ที่จะติดตั้งในเรือ หากใชยุทโธปกรณของ
สหรัฐฯ ก็จะมีความเสี่ยงที่จะไมสามารถ
จัดหาชิ้นสวนอะไหลได โดยมีนักเคราะห
แนะนําใหมองหายุทโธปกรณจากจีน / 
Defense News 

 
ตัวอยางภาพ เคร่ืองบิน A-29 Super Tucano 

(ท่ีมา : Wikipedia) 
กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกายกเลิกการ
ทดสอบบินเคร่ืองบินจูโจมขนาดเล็กท่ีเหลือ 
แตยังคงเดินหนาโครงการตอไป หลังจาก
เครื่ อ ง บิน จู โ จมขนาด เล็ ก  A-29 Super 
Tucano ตก และมีนักบินเสียชี วิต 1 คน 
ระหวางการฝกในพื้นที่ทดสอบการทิ้งระเบิด 
Red Rio เม่ือ 22 มิ.ย. 61 โดยพลอากาศโท 
อารโนลด บันช ผูรับผิดชอบการจัดหาใหแก
กองทัพอากาศสหรัฐฯ เนนย้ําวาการทดสอบ
การบินยังไมไดสิ้นสุดลง เพียงแตมีการชะลอ
ตัวเล็กนอยเพื่อปรับแผนใหรัดกุมยิ่งข้ึน หาก
ผูนําเหลาทัพตองการเดินหนาเพื่อจัดหา

เครื่องบินจูโจมขนาดเล็กตอ กองการจัดหาก็
มีความพรอมที่จะเริ่มตนการแขงขันเพื่อคัด
สรรเครื่องบินจู โจมขนาดเล็กใหมตอไป 
กองทัพอากาศสหรัฐฯ ไดทํางานหลากหลาย
มิติเพื่อเฟนหาขอมูลเพื่อรองขอขอเสนอจาก
บริษัทผูผลิต (Request for Proposals) ให
ไดภายในเดือน ธ.ค. 61 / Defense News 
ป 60 การสงออกอาวุธของฝร่ังเศสหดตัว
ลงรอยละ 50 จากป 59 รายงานการสงออก
อาวุธของฝรั่งเศสแสดงใหเห็นวาเม่ือป 60 
ฝรั่งเศสไดรับการสั่งซ้ืออาวุธเปนมูลคา 8,000 
ดอลลารสหรัฐซ่ึงเปนครึ่งเดียวของยอดการ
จัดซ้ือที่ไดรับเม่ือป 59 ประเทศลูกคาชะลอ
การสั่ ง ซ้ือ เพื่ อรอดูผลการ เลือกตั้ งและ
ประเทศผูผลิตน้ํ า มัน ซ่ึงสั่ ง ซ้ืออาวุธจาก
ฝรั่ ง เศสก็ได เลื่อนการจัดซ้ือออกไปกอน
เนื่องจากประสบปญหาทางเศรษฐกิจ ในป 
60 ฝรั่ ง เศสได รับยอดสั่ ง ซ้ือขนาดใหญ
ประกอบดวยเครื่องบินขับไล Rafael จํานวน 
12 ลํา จากกาตาร แตยอดสั่งซ้ือนี้จะไมสงผล
กระทบในแงดีตอฝรั่งเศสจนกระทั่งป 61 
ยอดขายอาวุธของฝรั่งเศสรอยละ 60 มาจาก
ประเทศในกลุมตะวันออกกลางซ่ึงมีความ
ขัดแยงและภัยคุกคามจากผูกอการราย รอย
ละ 17 มาจากประเทศในกลุมเอเชียแปซิฟก 
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นอกจากนั้น จะเปนยอดสั่งซ้ือจากยุโรปและ
ทวีปอเมริกา / Defense News 

 
ตัวอยางภาพ เคร่ืองบิน Boeing P-8A Poseidon 

(ท่ีมา : Wikipedia) 
นิวซีแลนดมีแผนจัดหาเคร่ืองบินตรวจ
การณทางทะเล Boeing P-8A Poseidon 
จํานวน 4 ลํา จากสหรัฐอเมริกา รัฐมนตรี 
วาการกระทรวงกลาโหมนิวซีแลนดกลาวเม่ือ 

9 ก.ค. 61 รวมระบบการฝกจําลองการบิน
และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ ดวย วงเงิน
การจัดหา 1,600 ลานดอลลารสหรัฐ มี
กําหนดการสงมอบตั้งแตป 66 เปนตนไป โดย
จะนํามาทดแทนเครื่องบินตรวจการณทาง
ท ะ เ ล  Lockheed Martin P-3K2 Orion 
จํานวน 6 ลํา ซ่ึงจะหมดอายุการใชงานในป 
6 8  จ ะประ จํ า ก า ร ใ นฝู ง บิ นที่  5  ขอ ง
กองทัพอากาศนิวซีแลนด ใชในภารกิจตรวจ
ก า ร ณ ท า ง ท ะ เ ล  ก า ร ช ว ย เ ห ลื อ ด า น
มนุษยธรรมและภัยพิบัติ การคนหาและกูภัย  
การปฏิบัติการดานความม่ันคง การปกปอง
ทรัพยากรรอบนิวซีแลนดและตอนใตของ
มหาสมุทรแปซิฟก / Jane’s 360

 


