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ตัวอยางภาพ จรวดนําวิถีตอตานเรือผิวน้ํา YJ - 12 

เวียดนามเรียกรองใหจีนถอนอาวุธนําวิถี
ออกจากบริเวณหมูเกาะสแปรตลียในทะเล
จีนใต โฆษกกระทรวงการตางประเทศของ
เวียดนาม แถลงเม่ือ 8 พ.ค.61 เนื่องจาก
ละเมิดอธิปไตยของเวียดนาม หลังจากจีนนํา
จรวดนําวิถีตอตานเรือผิวน้ํา แบบ YJ - 12B 
ซ่ึงมีระยะทําการ 295 ไมลทะเล และจรวด
นําวิถีพื้นสูอากาศแบบ HQ - 9B ที่สามารถ
ตอตานเครื่องบินไรคนขับ และจรวดนําวิถีใน
ระยะ 160 ไมลทะเล ซ่ึงทําใหสถานการณตึง
เครียดยิ่ ง ข้ึน เพราะจีนสามารถใชอาวุธ
ดังกลาวโจมตีเรือ และเครื่องบินของคูกรณีได

ทุกพื้นที่ และคูกรณีตองระวังปองกันการถูก
โจมตี แทนที่เฝาระวังการถูกติดตาม ทั้งนี้
สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลียไดประณาม
และขอใหจีนถอนอาวุธดังกลาวออกไปอีก
ดวย / vietnamnews  
กัมพูชาและจีนลงนาม MOU ดานการ
ตอต านการกอการร าย  การบังคับใช
กฎหมาย และการตอตานอาชญากรรมทาง
ไซเบอรรวมกัน เม่ือ 11 พ.ค. 61 ณ กรุง
พนมเปญ ทั้งนี้ กัมพูชาสามารถจับกุมชาวจีน
ที่กออาชญากรรมทางไซเบอรในกัมพูชาได 
1,133 คน ระหวางป 54 – 61 ที่ผานมา โดย
ทั้งสองฝายเห็นพองที่จะใชกฎหมายดาน
ความม่ันคงระหวางประเทศรวมกัน ทั้งนี้ จีน
บริจาคอุปกรณเสื้อเกราะ โล อุปกรณทวน
สัญญาณ และวิทยุสื่อสาร รวมทั้งการจัดการ
ฝกอบรมใหกับเจาหนาที่ตํารวจของกัมพูชา
ดวย / khmer times 
กองทัพเรือไทยจัดพิธีรับมอบเรือตรวจ
การณชายฝง ชุดเรือ ต.265 – ต.269 
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จํานวน 5 ลํา เม่ือ 9 พ.ค. 61 ณ ทาเรือ
แหลมเทียน จ.ชลบุรี โดยเรือทั้ง 5 ลํา จะเขา
ประจําการในกองเรือยามฝง กองเรอืยุทธการ 
เรือมีระวางขับน้ําเต็มที่ 45 ตัน ความยาว 
21.4 ม. ความกวาง 5.56 ม. กินน้ําลึก 1.05 
ม. ความเร็วสูงสุดไมนอยกวา 30 นอต กําลัง
พลประจําเรือ 9 คน ปฏิบัติงานในทะเลได
ตอเนื่องไมนอยกวา 24 ชม. พิสัยทําการไม
นอยกวา 350 ไมลทะเล ดวยความเร็ว 15 
นอต ติดตั้งปนกลขนาด 20 มม. จํานวน 1 
กระบอก บริเวณหัวเรือ และติดตั้งปนกล
ขนาด .50 นิ้ว จํานวน 1 กระบอก เครื่องยิง

ลูกระเบิด 81 มม. รวมแกน จํานวน 1 
กระบอก บริเวณทายเรือ ปฏิบัติภารกิจการ
ตรวจการณ ลาดตระเวน ปองกันการแทรก
ซึมทางทะเลและชายฝง ปองกันและคุมครอง
ทรัพยากรธรรมชาติบริเวณชายฝงทะเลใน
อาวไทยและทะเลอันดามัน รักษากฎหมายใน
ทะเลตามอํานาจหนาที่ ของกองทัพเรือ 
รวมถึงการถวายความปลอดภัยแดพระบรม
วงศานุวงศ ทั้งนี้ ตอโดยบริษัท มารซัน เปน
ก า รส ง เ ส ริ ม อุ ต ส าหกร รมกา รต อ เ รื อ
ภาย ในประ เทศ  / กองประชาสัมพันธ  
สํานักงานเลขานุการกองทัพเรือ 

เกาหลีใตเปล่ียนบริษัทผูพัฒนาดาวเทียม
สอดแนม หนวยงาน DAPA (The Defense 
Acquisition Program Administration) 
ของเกาหลีใต ประกาศวาจะประกวดราคา
เพื่อเฟนหาบริษัทผูพัฒนาดาวเทียมสอดแนม
ใหมภายในป พ.ศ.2566 เปดเผยกลุมบริษัทที่
เกี่ยวของวาคือกลุมบริษัทอุตสาหกรรมการ
บินเกาหลีใต บริษัท Hanwha Systems และ
บริษัทอุตสาหกรรมอวกาศ Thales Alenia 
Space ที่นําโดยทีมงานฝรั่งเศส เปนผูไดรับ
การสนับสนุนในการเปนผูเขารวมประมูลงาน
โครงการดาวเทียมรหัสโครงการ 425 ซ่ึงคิด

เปนมูลคา 930 ลานดอลลารสหรัฐ ในขณะนี้
กิจการทหารเกาหลีใตปฏิบัติการโดยพึ่งพา
ดาวเทียม Arirang-3 ที่คอยสืบคนขอมูลทาง
ภูมิศาสตรบนคาบสมุทรเกาหลี รวมทั้งสนาม
ทดสอบขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียรของ
เกาหลีเหนือ / defense news 
จีนพรอมรวมมือกับอาเซียนเพ่ือรักษา
เสถียรภาพ ความม่ันคง และการเดินเรือ
อยางเสรีในทะเลจีนใต รายงานถอยแถลง
ของนายกรัฐมนตรี หลี่ เคอเฉียง ของจีน หลัง
การพบปะหารือกับประธานาธิบดีโจโก วิโด
โด ของอินโดนีเซีย เม่ือ 7 พ.ค.61 ที่เมืองโบ
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กอร จ .ชวาตะวันตก วา จีนมุง ม่ันรักษา
สันติภาพในทะเลจีนใตร วมกับประเทศ
อาเซียนในบริบทตาง ๆ และพรอมใหความ
รวมมือปกปองเสถียรภาพ และเสรีภาพการ
เดิ น เ รื อ ในทะ เล จีน ใต  ทั้ ง สองฝ า ย ให
ความสําคัญในประเด็นความม่ันคงในภูมิภาค 
และโครงการ Belts and Roads Initiative 
(BRI) ของจีนในอินโดนี เ ซีย  / the straits 
times 

 
ตัวอยางภาพ เรือ INS Sahyadri 

 
ตัวอยางภาพ เรือ INS Kamorta 

 
ตัวอยางภาพ เรือ INS  

เรือรบ 3 ลําของอินเดียเตรียมเขารวมการ
ฝก MALABAR กับญ่ีปุนและสหรัฐอเมริกา
ในมหาสมุทรแปซิฟก มีรายงานเม่ือ 12 พ.ค. 
61 เรือรบทั้ง 3 ลํา ไดแก INS Sahyadri INS 
Kamorta และ INS Shakti พรอมดวยกําลัง
พลจํานวน 730 คน เดินทางออกจากทาเรือ
สิงคโปรเพื่อเขารวมฝกในมหาสมุทรแปซิฟก 
ใกลเกาะกวมในชวงเดือน มิ.ย. 61 ทั้งนี้  
เอกอัครราชทูตอินเดียย้ํ า ถึงภารกิจของ
กองทัพ เ รื ออิ น เดี ย ว า เป นการก ระชั บ
ความสัมพันธ ความม่ันคง และสันติภาพใน
ภู มิ ภ า ค เ อ เ ชี ย ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง ใ ต  / 
arunachal times 
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กลุมบริษัทผลิตอากาศยานแนวหนา
เปดตัวอากาศยานไรคนขับ Eurodrone 
ประกอบดวยบริษัท Airbus, Dassault และ 
Leonardo เปดเผยตนแบบเปนครั้งแรกใน
งาน Berlin Air Show เพื่อแสดงศักยภาพ 
เสริมภาพลักษณและตอตานเสียงคัดคานของ
การดําเนินโครงการในการสนับสนุนความ
พรอมใหกับเหลาทัพยุโรป Eurodrone เปน
อากาศยานไรคนขับขนาดกลาง บินระยะไกล 
ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต Twin-turboprop 
มาพรอมกับการจัดรูปแบบสําหรับภารกิจการ
จูโจม คาดวาจะเริ่มปฏิบัติการไดจริงในชวง
กลางทศวรรษที่ 2020 การสราง Eurodrone 
เปนข้ันตอนการเรียนรูที่จะสรางอากาศยาน
ไรคนขับที่พัฒนาสําหรับศักยภาพการรบพุง
ไปดวยกันของเยอรมนีและฝรั่งเศส ลูกคาของ 
Eurodrone สามารถเลือกระบบลาดตระเวน
สอดแนมที่เหมาะสมกับนโยบายความม่ันคง
ของประเทศตนเองได / defense news 
การพ่ึงพาตนเองของประเทศตะวันออก
กลางในการสรางตลาดยานพาหนะหุม
เกราะ ประเทศตะวันออกกลางไดสรางการ
พึ่งพาตนเองในเทคโนโลยียุทโธปกรณทาง
ทหารและไดรับการถายทอดเทคโนโลยีจาก

ตางชาติ รวมทั้งยังมีการขยายตอยอดใหกลุม
อุตสาหกรรมภายในประเทศได เขามามี
บทบาทในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณเพื่อ
สนับสนุนกิจการของเหลาทัพ จากรายงาน
พบว าตลาดยานพาหนะหุม เกราะของ
ตะวันออกกลางจะเพิ่มมูลคาไปเปนมากกวา 
31,000 ลานดอลลารสหรัฐภายในป พ.ศ.
2564 ความสามารถในการซอมรักษาสภาพ 
และซ อม บํ า รุ ง อ า วุ ธยุ ท โ ธปกร ณ แ ล ะ
ยานพาหนะหุมเกราะกลายเปนความจําเปน
อันดับแรก  ๆ  ในการทําสัญญาเพื่อการ
ถายทอดเทคโนโลยียานเกราะทางทหาร 
สหรัฐอเมริกาและกลุมสหภาพยุโรปมีความ
ประสงคที่จะรวมทําธุรกิจกับกลุมประเทศ
อาหรับ พรอมถายทอดความรูเทคโนโลยีดาน
เทคนิคเพื่อสนับสนุนการออกแบบสราง
ตนแบบยานเกราะของอาหรับเองข้ึนมาใช
งาน / defense news 
กาตารมีขอตกลงจัดหารถถังจากตุรกี 
สัญญามูลคาหลายพันลานดอลลารสหรัฐเพื่อ
การผลิตรถถังรบหลักรุนใหมใหกาตาร ทําให
ความสัมพันธดานการซ้ือขายยุทโธปกรณ
ระหวางสองประเทศคูคานี้แนนแฟนยิ่งข้ึน 
แต ก า รส ง ออกรถ ถั ง  Altay ไปสู ต ล าด

World Defence News 
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ตะวันออกกลาง อาจตองเผชิญหนากับปญหา
การกีดกันทางการเมือง สัญญาการจัดซ้ือ
ยุทโธปกรณจากประเทศในตะวันออกกลาง
อื่น ๆ จากตุรกีมีความผันผวนตลอดเวลา แต
สําหรับกาตารแลวมีแนวโนมที่ดีข้ึนอยางคงที่ 
เม่ือปลายเมษายนที่ผานมา บริษัทยานเกราะ
รวมระหวางตุรกีและกาตารชนะการประมูล
งานซ่ึงทําใหสายการผลิตรถถัง Altay มีมูลคา
สูงข้ึน 30,000 ลานดอลลารสหรัฐ บริษัท 
ผู ผ ลิ ตกล า วว า  รถ ถั ง  Altay ได รั บการ
ออกแบบข้ึนมาเพื่ อท าทายอุปสรรคใน
ปจจุบันและอนาคตเพื่อตานทานแนวคิดการ
เปนภัยคุกคามและสถานการณรบพุงติดพัน / 
defense news 

สถานการณความรุนแรงระหวางอิหราน
กับอิสราเอลมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น จากกรณีที่
อิสราเอลใชเครื่องบิน 28 ลํา เขาโจมตีฐาน
ทัพของอิหรานหลายแหงที่ตั้งอยูบนที่ราบสูง
โกลันในเขตยึดครองของซีเรียในชวงเชาวันที่ 
10 พ.ค. 61 เพื่อตอบโตกรณีที่อิหรานยิง
ขีปนาวุธจากฐานทัพบนที่ราบสูงโกลันเขาไป
ในเขตแดนของอิสราเอลเม่ือ 9 พ.ค. 61 ซ่ึง
การโจมตีของอิสราเอลครั้งนี้ทําใหมีผูเสียชีวิต
อยางนอย 23 คน ในจํานวนนี้อยางนอย 5 
คนเปนทหารซีเรีย / tass

  


