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สิงคโปรใหความสําคัญกับการตอตานการ
กอการร าย  นาย  Ng Eng Hen รัฐมนตรี 
วาการกระทรวงกลาโหมสิงคโปรกลาวในพิธี
มอบเหรียญตราแกทหารตางประเทศที่
กระทรวงกลาโหมในวันที่ 27 ก.ค. 61 วาควร
ใหความสําคัญกับปญหาการกอการรายใน
ระดับตน ๆ แมวาการปฏิบัติการตอตานกลุม 
IS จะไดรับชัยชนะในอิรักและซีเรีย  / The 
Straits Times 

 
ตัวอยางภาพ OV-10 Bronco 

(wikipedia.org) 

ก อ ง ทั พ อ าก าศ ฟ ลิ ป ป น ส จ ะ จั ด ห า
เคร่ืองบินโจมตีใบพัดแบบสองเคร่ืองยนต 
Rockwell OV-10 Bronco เพ่ิมเติมจํานวน 
4 ลําจากสหรัฐอเมริกา โดยแหลงขาวใน
กองทัพอากาศสหรัฐฯ พบการแจงเตือนการ
สงมอบเครื่องบินโจมตีใบพัด OV-10A 2 ลํา 
และ OV-10G+ 2 ลํา ซ่ึงมีกองทัพอากาศ
ฟลิปปนสรายเดียวที่ใชงานเครื่องบินโจมตี
ใบพัด OV-10A 1 ลํา และ OV-10C 4 ลําที่
ไดรับมอบจากกองทัพอากาศไทย ทั้ งนี้  
กองทัพอากาศฟลิปปนสกําลังจะทดแทน
เครื่องบินโจมตี OV-10 ดวยเครื่องบินโจมตี
เ บ า ใ บ พั ด  Embraer EMB-314 Super 
Tucano ของบราซิลตั้งแตป 63 เปนตนไป / 
Jane’s 360 
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ตัวอยางภาพ S-400 Triumf 

(wikipedia.org) 

กองทัพบกจีนลงนามรับรองระบบปองกัน
ภัยทางอากาศอาวุธปลอยนําวิถีพ้ืนสูอากาศ 
S-400 Triumf จ าก รั ส เ ซี ย ชุ ด แ ร ก  มี
รายงานเม่ือ 26 ก.ค. 61 โดยสัญญาการ
จัดหาลงนามเม่ือเดือน พ.ย. 57 จัดหาระบบ
นี้จํานวน 2 ชุด และถือเปนลูกคาตางประเทศ
รายแรกที่จัดหาระบบนี้ ซ่ึงเปนระบบอาวุธ
ปลอยนําวิถีตอตานอากาศยานพิสัยไกลรุน
ลาสุดของรัสเซียที่เขาประจําการในกองทัพ
เม่ือป 50 สามารถทําลายอากาศยาน อาวุธ
ปลอยนําวิถีรอน ขีปนาวุธ อาวุธปลอยนําวิถี
พิสัยกลาง และเปาหมายภาคพืน้ดิน สามารถ
ยิงถูกเปาหมายไดไกลถึง 400 กม. และ
เปาหมายที่เคลื่อนที่ดวยความเร็ว 4.8 กม./
วินาที ในระยะ 60 กม. มีเรดารที่สามารถ
ตรวจจับเปาหมายไดไกลถึง 600 กม. / Tass 

 
ตัวอยางภาพ Boeing AH-64 Apache 

(wikipedia.org) 

 
ตัวอยางภาพ Boeing CH-47 Chinook 

(wikipedia.org) 

เฮลิคอปเตอรของกองทัพอากาศอินเดีย
ขึ้นบินคร้ังแรก โดยมีเฮลิคอปเตอรโจมตี 
Boeing AH-64E Apache และเฮลิคอปเตอร
ลําเลียง Boeing CH-47F(I) Chinook ที่ ข้ึน
บินครั้งแรกเม่ือวันที่ 16 ก.ค. 61 และ 23 
ก.ค. 61 ตามลําดับ โดยนําไปใชในภารกิจ
ปฏิบัติการชายฝงจนถึงภารกิจบนเทือกเขา

ASEAN+6 Defence News 
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ระดับเพดานบินสูง ทั้งนี้  กองทัพอากาศ
อินเดียไดลงนามจัดหาเฮลิคอปเตอรโจมตี 
AH-64E Apache จํานวน 22 ลํา พรอมกับ
เฮลิคอปเตอรลําเลียงหนัก CH-47F(I) จํานวน 

15 ลํา เม่ือเดือน ก.ย. 58 มีวงเงินประมาณ 
3,000 ลานดอลลารสหรัฐ และมีกําหนดเริ่ม
สงมอบในป 63 / Boeing

เกาหลีเหนือเ ร่ิม ร้ือถอนส่ิงปลูกสราง
โครงการพัฒนาขีปนาวุธ  Sohae ทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ตามที่นาย
คิมจองอึนผูนําเกาหลีเหนือ ไดสัญญาไวกับ
ประธานาธิบดีโนนัลด ทรัมป สหรัฐอเมริกา 
ในระหวางการประชุมวันที่ 15 มิ.ย. 61 โดย
หนวยงาน 38 North ของสหรัฐฯ ไดเปดเผย
ภาพถายดาวเทียมที่บันทึกเม่ือ 20 ก.ค. 61 
แสดงถึงการรื้ออาคารประกอบขีปนาวุธและ
แทนทดสอบเครื่องยนตจรวดใชเชื้อเพลิง
เหลวของขีปนาวุธ ซ่ึงเปนองคประกอบสําคัญ
ของโครงการขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ ทั้งนี้ / 
Reuters 
กองทัพอิหรานเปดสายการผลิตอาวุธ
ปลอยนําวิถีอากาศสูอากาศดวยเรดารแบบ 
Fakour จัดพิธีเปดโดยเชิญรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมอิหรานเปนประธาน ซ่ึงได
กลาววา Fakour สามารถติดตั้งใชงานใน
อากาศยานไดหลายแบบ และพัฒนาใหใช
งานไดกับเครื่องบินขับไล Grumman F-14 

Tomcat ของกองทัพอากาศอิหราน มีพิสัย
ยิง 150 กม. ความเร็ว 5 มัค และมีระบบนํา
วิถีจากระบบเรดารของอากาศยานที่ทําการ
ยิง มีพื้นฐานมาจากอาวุธปลอยนําวิถีอากาศสู
อ า ก าศพิ ลั ย ไ ก ล  AIM-54 Phoenix ขอ ง
สหรัฐอเมริกา  ซ่ึ ง เปนอา วุธ เฉพาะของ
เครื่องบินขับไล F-14 / Jane’s 360 

 
ตัวอยางภาพ Fakour-90 

(wikipedia.org) 

ร ถ ถั ง  Abrams ข อ ง ก อ ง ทั พ บ ก
สหรัฐอเมริกาไดรับโลเกราะกําบังใหมของ
อิสราเอล เพื่อตอตานการเพิ่มข้ึนของระบบ
อาวุธตอตานรถถัง และสามารถปกปองรถถัง
ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงข้ึน เปนระบบที่ใช

World Defence News 
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เซนเซอร เรดาร และการประมวลผลของ
คอมพิวเตอรในการล็อคเปาหมายและกําจัด
จรวดติดระเบิดตอตานรถถังกอนที่จะเขาถึง
ตั ว รถ ถั ง  ทั้ ง นี้  ก อ งทั พบกสหรั ฐ ฯ  ใ ช
งบประมาณ 193 ลานดอลลารสหรัฐทํา
สัญญากับบริษัท Leonardo DRS สัญชาติ
อิสราเอล เรียกวา ระบบ Trophy Active 
Protection System เพื่ อสนับสนุนรถ ถั ง
หลัก M1 Abrams โดยระบบนี้  ไดรับการ
พั ฒ น า โ ด ย บ ริ ษั ท  Rafael Advanced 
Defense Systems ซ่ึ ง เ ป น พั น ธ มิ ต ร กั บ
บ ริ ษั ท  Leonardo DRS ม า ก ก ว า  1,000 
ระบบที่ ใ ช ปกป อ งยานรบภาคพื้ นของ
อิสราเอล / Defense News 

 
ตัวอยางภาพ รถถัง M1 Abrams 

(wikipedia.org) 

Embraer สัญชาติบราซิลมุงจุดสนใจไป
ยังความรวมมือกับ Boeing หลังจากไดมี
ขอตกลงรวมกันกอนหนานี้  ทําใหบริ ษัท 
Embraer มีความเติบโตในธุรกิจดานอากาศ
ยานสําหรับปฏิบัติการพิเศษ และเครื่องบิน
ลําเลียง KC-390 ซ่ึงขอตกลงระหวางสอง

บริษัทจะเสร็จสมบูรณภายในสิ้นป 61 โดย
อากาศยาน KC-390 เปนโครงการที่สําคัญ
ที่สุดของบริษัท Embraer ซ่ึงจะผลิตเพื่อเขา
ประ จํ าก า ร ในกองทั พบรา ซิ ล  เพื่ อ ใ ช
ปฏิบัติงานจริง ซ่ึงบริษัทฯ มีความหวังวาจะ
เปนการพิสูจนใหประเทศอื่น ๆ เขามาลงทุน 
เครื่องบินลําเลียง KC-390 สามารถลําเลียง
ยุทธภัณฑ หนวยรบภาคพื้น และสามารถใช
งานเปนเครื่องบินเติมน้ํามันทางอากาศและ
ใช ง า น ในภา รกิ จ ต อต า น ไฟป า ด ว ย  / 
Defense News 

 
ตัวอยางภาพ Embraer KC-390 

(wikipedia.org) 

รัสเซียมีความยินดีท่ีตุรกีจัดหาระบบอาวุธ
ปลอยนําวิถีตอตานอากาศยาน S-400 จาก
รัสเซีย มูลคา 2.5 พันลานดอลลารสหรัฐ 
เนื่องจากขอตกลงนี้ทําใหรัสเซียไดเปรียบ
ทางการเมืองตอสหรัฐอเมริกา เหมือนวาเปน
ชัยชนะของรัสเซียเหนือสหรัฐฯ ในรูปแบบ
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หนึ่ง ซ่ึงเปนการตอกย้ําวา พรฎ.การอนุญาต
จัดส ง อ า วุ ธยุ ท โ ธปกรณ ออก จํ าหน า ย
ตางประเทศของสหรัฐอเมริกาที่จะออกมาใน
ระยะเวลาอันใกล จะไมอนุญาตขายเครื่องบิน
ขับไล  F-35 ใหกับตุ รกี  นอกเหนือจาก
ประเด็นทางการเมือง รัสเซียไดดําเนินการ

อยางรวดเร็วในข้ันตอนการเจรจาตอรอง 
กอนหนานี้ตุรกีลมเหลวในการโนมนาวให
สหรัฐฯ ยินยอมใหเกิด Joint Production 
และไดขมขูสหรัฐฯ วาจะซ้ือระบบดังกลาว
ของจีนมาใชงาน / Defense News

 


