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ตัวอยางภาพ Dominator UAV 

(wikipedia) 

กองทัพอากาศไทยจะจัดหาอากาศยานไร
คนขับ Dominator จากอิสราเอล จํานวน 
3 ระบบ ผลิตโดยบริษัท Aeronautics มูลคา
สัญญา 27 ลานดอลลารสหรัฐ รวมการสง
มอบ อุปกรณภาคพื้น  และการบริการ 
Dominator UAV เปนอากาศยานไรคนขับ
เพดานบินปานกลางบินไดนาน น้ําหนักบิน
ข้ึนสูงสุด 1,910 กก. บรรทุกหนัก 373 กก. 
บินไดนานา 20 ชม. ความเร็วสูงสุด 150 

นอต เพดานบินสูงสุด 30,000 ฟุต มีพื้นฐาน
มาจากเครื่องบินโดยสาร Diamond DA42 
Twin Star ของออสเตรีย  คาดว าจะเขา
ประจําการในฝูงบิน 404 กองบิน 4 / globes 
ฟลิปปนส รับมอบเรือตรวจการณและ
อาวุธขนาดเล็กจากจีนเพ่ิมเติม มีรายงาน
เม่ือ 29 ก.ค. 61 วาจีนสงมอบเรือตรวจการณ
ขนาดเล็ก ยาว 12 ม. จํานวน 4 ลํา พรอม
เครื่องยิงจรวด RPG จํานวน 30 กระบอก 
เม่ือสัปดาหที่ผานมา เพื่อรักษาความสัมพันธ
อันดีระหวางกัน การมอบยุทโธปกรณครั้งนี้ 
อยูในแผนงานตอเนื่อง หลังจากมอบปนเล็ก
กล 6,000 กระบอก และปนซุมยิงหลายรอย
กระบอกใหฟลิปปนสเม่ือป 60 ทั้งนี้ อาวุธที่
จีนสงมอบใหฟลิปปนสจะเปนอาวุธขนาดเล็ก 
ในขณะที่สหรัฐอเมริกา สงมอบอาวุธขนาด
ใหญใหกับฟลิปปนส รวมทั้งเครื่องบินตรวจ
การณ และอากาศยานไรคนขับ / Reuters 
จีนและอาเซียนซอมรบรวมทางทะเลเปน
ค ร้ั งแรก  มี ร ายงาน เ ม่ือ  3 ส .ค .  61 ว า
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กองทัพเรือจีนและกองทัพเรือของประเทศ
สมาชิกในอาเซียนรวมกันฝก  Tabletop 
Simulated Exercise นับวาเปนการซอมรบ
รวมกันเปนครั้งแรกระหวางจีนกับอาเซียน
เพื่อขยายความรวมมือตามที่ทั้ งสองฝาย
บรรลุความตกลงในรางแนวทางปฏิบัติใน
ทะเลจีนใต ทั้งนี้ มีการตกลงซอมรบรวมทาง

เรือในนานน้ําของจีนชวงเดือน ต.ค. 61 ซ่ึง
การฝกซอมจะชวยใหทุกฝายมีความเขาใจใน
การปฏิ บัติงานรวมกันมากข้ึน และเปน
จุดเริ่มตนของการขยายความรวมมือทางดาน
ความม่ันคงและดานการทหารระหวางจีน
และประเทศอาเซียนในอนาคต / Reuters

 
ตัวอยางภาพ NASAMS 

(wikipedia) 

อินเดียมีแผนจัดหาระบบปองกันภัยทาง
อากาศ NASAMS-2 จากสหรัฐอเมริกา มี
รายงานเม่ือ 29 ก.ค. 61 ระบบดังกลาว เปน
ระบบปองกันภัยทางอากาศระยะปานกลาง
ใหม แบบ National Advanced Surface to 
Air Missile System หรือ NASAMS-2 มูลคา
ประมาณ 1,000 ลานดอลลารสหรัฐ เพื่อ
เสริมระบบปองกันภัยทางอากาศระยะไกล
และระยะใกลที่มีอยูเดิม มีความคาดหวังวจะ

ชวยปองกันการกอการราย นอกจากนี้ ยังมี
แผนสรางเครือขายปองกันภัยทางอากาศจาก
การรุกล้ําของเครื่องบินติดอาวุธ และอากาศ
ยานไรคนขับ อีกทั้ง มีการเจรจาเพื่อจัดหา
ระบบปองกันภัยทางอากาศแบบ S-400 จาก
รัสเซีย / The Hindu 
ผูแทนของกองทัพเกาหลีใตและเกาหลี
เหนือรวมหารือเพ่ือลดความตึงเครียด มี
รายงานเม่ือ 31 ก.ค. 61 วาคณะผูแทนทั้ง 2 
ฝายรวมหารือ ณ หมูบานปนมุนจอม ในเขต
ปลอดทหาร เพื่อลดความตึงเครียดและ
กระชับความสัมพันธระหวางกัน โดยมี
ประเดน็ตาง ๆ ไดแก การปลดอาวุธในบริเวณ 
Joint Security Area การคนหากระดูกทหาร
ผู เ สี ยชี วิ ต  การถอนปอมทหารบริ เ วณ
ชายแดน รวมทั้งการยืนยันคําม่ันของผูนํา

ASEAN+6 Defence News 
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ของทั้ง 2 ฝาย ที่จะไมเปนปรปกษตอกัน / 
Yonhap News

นักรบไซเบอรของเยอรมนียืนกรานขอมี
สิทธิ์แฮกตอบโตฝายศัตรู อางอิงจากรายงาน
ของหนวยงานกฎหมายเยอรมนี  ซ่ึ ง ให
ความเห็นวา ในการตอสูกับภัยคุกคามทาง 
ไซเบอร พวกเขาควรไดรับการอนุญาตทาง
กฎหมายใหโจมตีตอบโตผานทางดิจิตอล
อยางมีแบบแผน เพื่อใหสามารถดําเนินการ
ไดจริง รัฐบาลเยอรมนีจะตองออกกฎหมาย
รองรับแนวคิดนี้ โดยควรพิจารณาวาการ
โจมตีทางไซเบอรมีความรุนแรงและอันตราย
เทียบไดกับการโจมตีดวยกองกําลังติดอาวุธ 
เพื่อปกปองระบบฐานขอมูลของรัฐบาล ซ่ึง
หากถูกโจมตีสําเร็จแลวครั้งหนึ่งก็ยากที่จะ
ปองกันหากไมตอบโตและจะสงผลรายใน
ระยะยาว / Defense News 
อุกกาบาตตกไมไดทําลายฐานทัพอากาศ 
Thule ของสหรัฐอเมริกา เม่ือ 25 ก.ค. 61 
มีอุกกาบาตตกใกลกับจุดสําคัญของฐานทัพ
อากาศแจงเตือนภัยของสหรัฐฯ ซ่ึงอยูทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะ เปนทรัพยสิน
ของโครงการวิจัยของ NASA เพื่อการทหาร
แ ล ะ ค ว า ม ม่ั น ค ง  แ ต ไ ม ไ ด ทํ า ล า ย

สาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยอุกกาบาตถูก
ตรวจพบใน Greenland ตกกระทบอยาง
รุนแรงเทียบเทาแรงระเบิดขนาด 2.1 กิโลตัน 
/ Defense News 

 
ตัวอยางภาพ MIM-104 Patriot 

(wikipedia) 

รัฐบาลสวีเดนอนุมั ติการจัดหาระบบ
ป อ ง กั น ภั ย ท า ง อ า ก าศ  Patriot จ าก
สหรัฐอเมริกา จํานวน 4 ระบบ โดยมีบริษัท 
Raytheon เปนผูผลิต กระทรวงกลาโหม
สวีเดนแถลงวา ไดมีการเปรียบเทียบระหวาง 
Patriot ข อ ง ส ห รั ฐ ฯ  กั บ  Eurosam 
(SAMP/T) ของฝรั่งเศส กอนการตัดสินใจ 
โดยคาดวาจะมีมูลคาประมาณ 1,200 ลาน

World Defence News 
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ดอลลารสหรัฐ ทั้งนี้ ผูนําฝายคานมีขอกังวล
ในเรื่องงบประมาณและไดแสดงความเห็นวา
ควรจัดชองทางงบประมาณพิเศษสําหรับการ
จัดหาในครั้งนี้ / Defense News 
กองทัพเรือสหรัฐอเมริกามุงเนนการจัดหา
เรงดวนและเปดโอกาสใหบริษัทจากยุโรป 
เพื่อการขยายขนาดและเพิ่มศักยภาพของ
กองทัพเรือสหรัฐฯ โดยเปดโอกาสใหกลุม
บริ ษัทจากยุ โรปเข ามาแข ง ขันในตลาด
อุตสาหกรรมการปองกันประเทศ ไดแก 1) 
บริษัท Kongsberg ของนอรเวยรวมมือกับ
บริษัท Raytheon ของสหรัฐฯ ในโครงการ 

Naval Strike Missile 2) โครงการเรือฟริเกต
บริษัทที่ไดรับสัญญาคือบริษัท Navantia ของ
สเปนและบริษัท Fincantieri ของอิตาลี โดย
ทั้ งสองบริ ษัทจะทําการออกแบบเพื่อให
กองทัพเรือสหรัฐตัดสินใจเลือกตอไป 3) 
โครงการจัดหาเฮลิคอปเตอรฝก มีผูเขารวม
แขงขัน ไดแก บริษัท Airbus บริษัทรวมของ
ฝรั่ ง เศสและเนเธอร แลนด  และบริ ษัท 
Leonardo ของอิตาลี ทั้งนี้ เปนผลจากการ
เพิ่มงบประมาณทางทหารของกองทัพเรือ
สหรัฐฯ สรางโอกาสใหบริษัทอุตสาหกรรม
ปองกันประเทศจากยุโรปเขามาแขงขันใน
ตลาดสหรฐัฯ อยางเขมขน / Defense News

 


