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รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมสิงคโปร
ขอใหอาเซียนรวมกันตอตานภัยคุกคามจาก
การกอการร าย  อาวุธ เค มี  ชีวะ  และ
นิวเคลียร โดยกลาวในงาน DSA 2018 ณ 
กรุงกัวลาลัมเปอร เม่ือ 16 เม.ย. 61 วา
สมาชิกอาเซียนควรใชประโยชนจากการ
ประชุมรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
อาเซียน หรือ ADMM เพื่อตอตานภัยคุกคาม
การกอการราย เพิ่มขีดความสามารถในการ
ตอตานอาวุธเคมี ชีวะ และนิวเคลียร รวมทั้ง
มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อขจัดความ
เขาใจผิดและลดความตึง เครียดในการ
เผชิญหนาทางทะเลและทางอากาศ ตลอดจน
ความขัดแยงในอนาคตมีโอกาสจะเปนการ
ทําลายลางที่รุนแรง เพราะประเทศในเอเชียมี
แสนยานุภาพทางทหารมากข้ึน แตไมได
พัฒนากลไกเพื่ อลดความขัดแย ง  / the 
straits times 

 
ตัวอยาง Naval Strike Missile (NSM) 

กองทัพเรือมาเลเซียจะติดต้ังอาวุธปลอย
นําวิถี Naval Strike Missile (NSM) ของ
นอรเวย ในเรือ LCS ที่มีกําหนดสงมอบเรือ
ภายในป 63 การจัดหา NSM ของกองทัพเรือ
มาเลเซียขณะนี้อยูระหวางรอการลงนามใน
สัญญาฉบับสุดทาย NSM เปนอาวุธปลอยนํา
วิถีตอตานเรือพิสัยไกลมากกวา 100 ไมล
ทะเล มีคุณสมบัติตรวจจับไดยาก ทําลาย
เปาหมายไดทั้งในทะเลและบนบก ไดผาน
การทดสอบยิงมาแลวหลายครั้งในหลาย ๆ 
สภาวะตั้งแตสภาวะอากาศหนาวเย็นทาง
ตอนเหนือของนอรเวย จนถึงสภาวะอากาศ
แบบรอนชื้นในมหาสมุทรแปซิฟก / adj 
รั ฐ มนต รี ว า ก า รก ร ะท รว งกล า โห ม
ฟลิปปนสและเอกอัครราชทูตสหรัฐฯรวม
พิธีเปดโครงการกอสรางคลับเก็บอาวุธและ
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ศูนยบัญชาการ ณ ฐานทัพอากาศ Cesar 
Basa ใน จ.ปมปงกา โดยเปนคลับเก็บอาวุธ
ภายใตกรอบความรวมมือดานการทหาร 
( EDCA) ระหว า งสองประเทศ เพื่ อช วย

สนับสนุนภารกิจดานการปองกนัและบรรเทา
ภัยพิบัติ และเสริมสรางความม่ันคงในภูมิภาค
เอเชีย ทั้งนี้  ฟลิปปนสยินยอมใหสหรัฐฯ 
ดําเนินโครงการทั้งหมด 5 แหง / Inquirer 

จีนซอมรบทางเรือในชองแคบไตหวันโดย
ใชกระสุนจริงเปนคร้ังแรก มีรายงานเม่ือ 16 
เม.ย. 61 วาจีนจะเริ่มซอมรบตั้งแต 18 เม.ย. 
61 โดยมีเรือบรรทุกเครื่องบิน Liaoning เขา
รวมการฝกดังกลาวดวย นับตั้งแตเดือน ก.ย. 
58 ที่จีนซอมรบโดยใชกระสุนจริงในชองแคบ
ไตหวันเพื่อกดดันการเลือกตั้งประธานาธิบดี
ไตหวัน ทั้งนี้ การซอมรบครั้งนี้เปนการสง

สัญญาณใหไตหวันยุติความพยายามที่จะ
แยกตัวออกจากจีน และเปนสัญญาณให
สหรัฐฯ ยุติการสนับสนุนไตหวัน จากกรณี
ออกกฎหมายรองรับการติดตอกับเจาหนาที่
ของไตหวันและสงอาวุธให ไตหวัน สวน
ไตหวันประกาศวาพรอมจะปองกันประเทศ
จากภัยคุกคาม / cnn 

กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาเตรียมความ
พรอมตอสงครามหวงอวกาศ โดยแตงตั้ง 
พลอากาศตรี David Thomson รับตําแหนง
บรรจุใหม คือรองผู บัญชาการปฏิบัติการ
สงครามอวกาศ เจากรมยุทธการกองทัพ 
อากาศสหรัฐฯ ใหความเห็นวาเปนการดีที่
ส ร า งผู นํ าต อภารกิ จที่ ขยายตั ว ข้ึนตาม
นโยบายของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ เพื่อ
สงเสริมการปฏิบัติภารกิจอวกาศทางทหาร 
ทั้งนี้ การปฏิบัติการในหวงอวกาศไดขยาย

บทบาทของตัวมันเองอยางตอเนื่อง ทําให
สหรัฐฯ จําเปนตองเตรียมความพรอมสําหรับ
ความเปนไปไดที่อาจเกิดสงครามในหวง
อวกาศ / defense news 

World Defence News 

ASEAN +6 Defence News 
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ตัวอยางภาพ F/A-18E/F Super Hornet 

กอง ทัพ เ รื อสห รั ฐอ เม ริ ก าป รับป รุ ง
เคร่ืองบินขับไล Super Hornet โดยบริษัท 
Boeing เปนผูดําเนินการปรับปรุง และไดรับ
เครื่องบินลําแรกเม่ือชวงตนเดือน เม.ย. 61 
ณ โรงงานผลิตที่เมืองเซนตหลุยส รัฐมิสซูรี 
ใชระยะเวลา 1 ทศวรรษในการปรับปรุงตอ
อ า ยุ เ ค รื่ อ ง บิ น ขั บ ไ ล  F/A-18E/F ข อ ง
กองทัพเรือสหรัฐฯ จาก 6,000 ชม.บิน เปน 
9,000 ชม.บิน และปรับปรุงเปน Block III 
บริษัทมีขีดความสามารถในการปรับปรุง
เครื่องบินไดเดือนละ 2 ลํา ทั้งนี้ กองทัพเรือ
สหรัฐฯ มีแผนจัดหาเครื่องบินขับไล Super 
Hornet Block III จํานวน 110 ลํา มูลคา 
9,200 ลานดอลลารสหรัฐ ในชวงป 62 – 66 
/ defense news 
สหภาพยุโรปตองการหาหนทางในการ
เคลื่อนยายยุทโธปกรณขนาดหนักอยาง
เรงดวน ตอบสนองความจําเปนในอนาคต 

ซ่ึงทําใหเกิดรางกฎหมายเพื่อสรางศักยภาพ
ทางทหาร และการปองกันตนเองของสหภาพ
ยุโรปนอกเหนือขอบเขตของ NATO หลังจาก
ที่ ความสัมพันธ กับรั ส เ ซียและประเทศ
ขางเคียงเสื่อมถอยลงตลอดมา ถึงแมวา
สหภาพยุโรปจะมีการผอนผันกฎระเบียบ
ระหวางกลุมประเทศไปบางสวนแลว แตการ
เคลื่อนยายยุทโธปกรณขนาดหนักอยางเสรี
ยั ง ไม เคยไดรับการพิจารณา  / defense 
news 
กรมการบินทหารสหรัฐอเมริกาเผยสถิติ
อุบัติเหตุอากาศยานทางทหารพุงสูงขึ้นรอย
ล ะ  2 8  ต้ั ง แ ต ป  พ .ศ .  2556 – 2560 
โดยเฉพาะอากาศยานแบบมีนักบินเกิด
อุบัติเหตุเพิ่มข้ึนรอยละ 39 มีทหารเสียชีวิต
อยางนอย 133 คน และในชวงระยะเวลาไมกี่
สัปดาหที่ผานมามีทหาร 13 คนเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุของอากาศยาน ไดแก นักบินขับไล 
F/A-18F ราชนาวีสหรัฐ 2 คนตองจบชีวิตลง
จากอุ บัติ เหตุ เครื่ อ งตกเ ม่ือ  14 มี .ค .61 
ระหวางการบินฝกในรัฐฟลอริดา และในวัน
ตอมาเจาหนาที่ผูทําการในอากาศ 7 คน
เสียชีวิตจากเครื่อง HH-60 Pave Hawk ตก
ในทางตะวันตกของอิรัก วันที่ 3 เม.ย.61 
เฮลิคอปเตอรของนาวิกโยธินสหรัฐ CH-53E 
Super Stallion ตกระหวางภารกิจการฝก
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ตามตารางการฝกในรัฐแคลิฟอรเนียทําให
เจาหนาที่ผูทําการในอากาศเสียชีวิต 4 คน 
และในวันถัดมา Thunderbird F-16 ของ
กองทัพอากาศสหรัฐฯ ตกระหวางการบินฝก
ใกลฐานบินเนลีส รัฐเนวาดา นักบิน 1 คน
เสียชีวิต กรมการบินทหารสหรัฐฯ อยูใน
ภาวะวิกฤตและตองพยายามแกไขปญหา
อยางเรงดวน / defense news 

 
ตัวอยางภาพ S-300 Family 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมรัสเซีย
ยืนยันจะสงระบบปองกันภัยทางอากาศ
แบบ S-300 ใหซีเรีย มีรายงานเม่ือ 17 เม.ย.
61 วารัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศ
ของรั ส เ ซียกล า วว า  รั ส เ ซียพร อมที่ จะ
พิจารณาทุกความจําเปนเพื่อเสริมสรางความ
ม่ันคงใหแกซีเรีย หลังจากประเทศตะวันตก
โจมตีซีเรียเม่ือ 14 เม.ย.61 / UAwire 
หนวยงานวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติของไตหวัน (NCSIST) รวมทุนกับ

ภาค เอกชน ถ ายทอดองคความรู ด าน
เทคโนโลยีปองกันประเทศ เพิ่มจํานวนการ
ผลิต เพื่อ เขาสูตลาดการคาเชิงพาณิชย
ร ะห ว า ง ป ร ะ เ ท ศ  เ ป น ก า ร ส นั บ ส นุ น
อุตสาหกรรมภายในประเทศในดานการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีของยุทโธปกรณทาง
ทหารทั้งทางดานบน เรือ และอากาศ โดย 
NCSIST ลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานเปน
มูลคา 1 ลานดอลลารสหรัฐ ทั้งนี้ ผลงานที่
เดนคือการผลิตเครื่องบินขับไล/ฝกรุนใหม 
จํานวน 66 ลํา ทดแทนเครื่องเกาภายในป 69 
ผลงานอื่น ๆ ไดแก ระบบปองกันภัยทาง
อากาศ ระบบ EO/IR และระบบควบคุมและ
บัญชาการ / adj 
เกาหลีเหนือประกาศยุติการทดลองอาวุธ
นิวเคลียรอยางเปนทางการ มีรายงานเม่ือ 
21 เม.ย.61 นายคิมจองอึน ผูนําสูงสุดของ
เกาหลีเหนือประกาศยุติการทดลองอาวุธ
นิวเคลียรและขีปนาวุธขามทวีปอยางเปน
ทางการโดยใหมีผลทันที เนื่องจากตองการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งนี้ การประกาศดังกลาวมี
ข้ึนหลังจากสหรัฐฯ ประกาศวาจะลงนาม
สัญญาสันติภาพ ตอเ ม่ือเกาหลี เหนือยุติ
โครงการอาวุธนิวเคลียร / reuters 


