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จีนและลาวกระชับความรวมมือดานการ
บังคับใชกฎหมายและความม่ันคง นาย 
Zhao Kezhi รัฐมนตรีวาการกระทรวงความ
ม่ันคงสาธารณะ (MPS) ของจีนเยือนลาว 
และพบหารือกับรัฐมนตรีวาการกระทรวง
กลางโหม และรัฐมนตรีวาการกระทรวงความ
ม่ันคงสาธารณะของลาว เม่ือ 14 พ.ค.61 โดย
จีนจะรวมกับลาวรักษาความม่ันคงของชาติ 

ในประเด็นการกอการราย ขบวนการคายา
เสพติด การฉอโกงผานระบบโทรคมนาคม 
และเรื่องที่เกี่ยวของ จะยกระดับความรวมมือ
ในการบังคับใชกฎหมาย และความรวมมือ
ดานความม่ันคงที่เกี่ยวของกับโครงการตาม
ยุ ท ธศาสตร  Belts and Roads Initiative 
โดยเฉพาะโครงการรถไฟจีน–ลาว / xinhua 

ญ่ีปุนจัดหาเรดารรับสัญญาณเตือนภัยท่ี
ประยุกตใชงานกับภัยคุกคามใหม ๆ บริษัท 
Raytheon ชนะการประมูลสัญญาการผลิต
เรดารดิจิตอลรับสัญญาณเตือนภัย AN/ALR-
69A(V) ผ า น  Foreign Military Sale ขอ ง
สหรัฐอเมริกา มูลคาสัญญา 90 ลานดอลลาร
สหรัฐ โดยยังไมทราบจํานวนการผลิตและ
ระยะเวลาสงมอบที่แนนอน ครอบคลุมไปถึง
การสรางชิ้นงาน การประกอบรวม การ
ทดสอบและการสงมอบระบบเรดาร RWR 

(Radar Warning Receivers) ระบบเรดาร
รั บสัญญาณเตื อนภั ยนี้  จะตรวจคนหา
สัญญาณวิทยุที่แพรขยายมาจากเรดารและ
แจงเตือนผูใชงานทั้งทางสัญญาณภาพและ
เสียง หากตรวจพบสัญญาณที่อาจแสดงถึงภัย
คุกคาม ระบบ RWR จะสามารถแยกความ
แตกตางระหวาง Ground-based Radars 
และ  Air-based Radars ได อย า งชั ด เ จน 
บริษัท Raytheon มุงม่ันพัฒนาให Receiver 
นี้ ส า ม า ร ถ ทํ า ง า น ส นั บ ส นุ น  Machine 

13 - 19 พฤษภาคม 2561 
 

ฝายวิเคราะหเทคโนโลยีปองกันประเทศ สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) 

ASEAN Defence News 

ASEAN +6 Defence News 



 

หนาที ่2 ของ 5 หนา 
 

 

ฝายวิเคราะหเทคโนโลยีปองกันประเทศ 
สถาบันเทคโนโลยีปองกนัประเทศ (องคการมหาชน) 

Learning ในอนาคต เพื่อใหพรอมรับมือภัย
คุกคามรูปแบบใหม / defensenews 

 
ตัวอยางภาพ เฮลิคอปเตอร MH-47 

เกาหลีใตอาจยกเลิกการจัดซื้อยุทโธปกรณ 
หลั ง จ ากการสนทนา เพื่ อ สั นติ ภ าพ ใน
คาบสมุทรเกาหลี ผูมีอํานาจตัดสินใจทางการ
ทหารของเกาหลีใตแสดงใหเห็นถึงความ
เปนไปไดที่จะทบทวนแผนการพัฒนาอาวุธ
และโครงการจัดหายุทโธปกรณ ในสวนของ
การตอตานภัยคุกคามสงครามนิวเคลียรจาก
เกาหลีเหนือ มีการยกเลิกการประชุมระหวาง
สหรัฐอเมริกาและผูนําเกาหลีใตในเรื่องการ
ฝกรวมทางทหาร โครงการทางทหารทั้งหมด
ของเกาหลีใตจะถูกปรับเปลี่ยนใหเหมาะสม
กับงบประมาณและจัดลําดับความสําคัญ
ความเรงดวน ซ่ึงแผนเดิมของเกาหลีใต มี
วงเงินจัดหายุทโธปกรณมูลคาเกือบ 230,000 
ลานดอลลารสหรัฐ โดยกอนหนานีเ้กาหลีใตมี
ความพยายามจัดหาเฮลิคอปเตอร MH-47 
จากสหรัฐอเมริกา ซ่ึงไมเคยสงออกใหชาติใด

มากอน แตขณะนีเ้กาหลีใตแสดงความลังเลที่
จะจัดหายุทโธปกรณนี้ / defensenews 
เรือบรรทุกเคร่ืองบิน Type 002 ลําท่ี 2 
ของจีนเร่ิมการทดสอบเดินเรือในทะเลเปน
คร้ังแรก ในวันที่ 13 พ.ค. 61 เปนเรือที่จีน
พัฒนาและออกแบบเอง และยังไมมีชื่อเรือ มี
ระวางขับน้ํา 50,000 ตัน ไดเดินทางออกจาก
อูตอเรือที่ Dalian ทางตะวันออกเฉียงเหนือ
ของจีน เรือลํานี้พรอมเขาประจําการในป 63 
ใชบรรทุกเครื่องบินขับไลแบบ J-15 เปนหลัก 
และตองการบรรทุกเครื่องบินใหไดอยางนอย 
6 ลํา ตามแผนงานของประธานาธิบดีสี จ้ินผิง 
มีความพยายามที่จะพัฒนายุทโธปกรณทาง
ทหารใหมีความทันสมัย และใหมีอํานาจทาง
ทหารในระดับชั้นนําของโลก โดยเฉพาะ
ในชวงที่มีขอพิพาทในทะเลจีนใต และกรณี
ของไตหวัน / reuters 

 
ตัวอยางภาพ เคร่ืองบิน H-6 
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เคร่ืองบินท้ิงระเบิด H-6K ของจีนลงจอด
บนเกาะ Woody ในพ้ืนท่ีพิพาทในทะเลจีน
ใต เปนคร้ังแรก โดยไมทราบตําแหนงที่
ชัดเจน มีรายงานเม่ือ 19 พ.ค. 61 โดยจีน
กลาววาเปนการซอมการปฏิบัติการโจมตี
เปาหมายทางทะเล และฝกการลงจอดและ
ข้ึนบิน เพื่อพัฒนาศักยภาพของจีนใหเขาถึง
ไดทุกพื้นที่ และสูรบไดทุกเวลา ทุกทิศทาง 
ทั้ ง ในบริ เวณฝ งตะวันตกของมหาสมุทร
แปซิฟกและทะเลจีนใต / reuters 

 
ตัวอยางภาพ เรือ LPH-6111 

เกาหลีใตจัดพิธีปลอยเรือลงนํ้าของเรืออู
ย ก พ ล ขึ้ น บ ก บ ร ร ทุ ก เ ฮ ลิ ค อ ป เ ต อ ร   
LPH-6112 Marado ชั้น Dokdo เม่ือ 14 
พ.ค. 61 จะเขาประจําการในป 63 เรือลํานี้มี
พื้นฐานมาจากเรือ LPH ชั้น Dokdo ยาว 
199 ม. กวาง 31 ม. ระวางขับน้ํา 14,500 
ตัน ความเร็วสูงสุด 23 นอต พิสัยทําการไกล
สุด 10,000 ไมลทะเลที่ความเร็ว 18 นอต 
พลประจําเรือ 300 คน ไดปรับปรุงระบบ
เรดารนํารอง อุปกรณตรวจจับ Infrarad และ
เรดารตรวจการณ 3D ติดตั้งระบบปองกัน
ระยะประชิด (CIWS) ปนใหญ Raytheon 
Phalanx ขนาด 20 มม. จํานวน 2 ระบบ / 
navyrecognition  
 
 
 
 

U.S. Pacific Command เปลี่ยนชื่อใหม
เปน U.S. Indo-Pacific Command นาย 
จิม แมตทิส รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
สหรัฐอเมริกา ประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อ 
เนื่องจากตองการใหประเทศทั้งใหญและเล็ก
มีความสําคัญเทาเทียมกัน ไดรับการกลาวถึง

และยอมรับอยางกวางขวางภายในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟก นําไปสูการรักษาเสถียรภาพ
ทางทะเลในภูมิภาคที่สงผลกระทบโดยตรง
ตอความสงบสุขของโลก จัดพิธีฉลองการ
เปลี่ยนชื่อที่เพิรลฮารเบอร ตอนรับพลเรือเอก 
ฟล เดวิดสัน เปนผูบังคับบัญชา ทั้งนี้ แสดง

World Defence News 
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ถึ งการ เชื่ อม โยงปฏิ สั มพันธ กั นภาย ใน
คาบสมุทรอินเดียและแปซิฟกเพิ่มข้ึนอยาง
ตอเนื่อง และเนนย้ําวาประเทศสมาชิกไมวา
เล็กหรือใหญตองไมตกอยูภายใตอิทธิพลของ
ประเทศอื่นทั้งดานเศรษฐกิจและการบีบ
บังคับดานอื่น ๆ / militarytimes 

 
ตัวอยางภาพ โดรน Silver Fox 

โดรนลึกลับท่ีปฏิบัติการในอัฟกานิสถาน
ถูกเปดเผยตัวตน “Silver Fang” เปนผล
จากการพัฒนาของสหรัฐอเมริกาสําหรับงาน
ลาดตระเวน ใชปฏิบัติการในอัฟกานิสถาน
ชวงกลางทศวรรษที่ 2010 มีการเปดเผยการ
ปฏิบัติภารกิจในอัฟกานิสถานเปนครั้งแรก 
ดวยภาพของโดรนถายเม่ือ ส.ค. 58 จาก
ห อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร วิ จั ย ก อ ง ทั พ อ า ก า ศ
สหรัฐอเมริกา แสดงใหเห็นโดรนแบบปกตรึง 
มีรางสําหรับสงข้ึนสูอากาศ และมีลูกบอล
เซนเซอรติดอยูที่สวนทายของโดรน เปนรุน
พัฒนามาจาก Silver Fox UAS ที่พัฒนาโดย 
ห น ว ย ง า น  Unmanned Technologies 

Division ของ BAE System ตอมาถูกซ้ือโดย 
Sensintel และปจจุบันกลายมาเปนสวนหนึ่ง
ของบริ ษัท  Raytheon ในเริ่มแรก  Silver 
Fang ถูกใช งานในบทบาทการคนหาตัว
ผูกอการรายที่ติดตั้งระเบิดแสวงเครื่องขณะ
เคลื่อนที่บนยานพาหนะขนสง มีขนาดเล็กแต
สามารถบรรทุกน้ําหนักที่ จําเปนไดและมี
ความเงียบระหวางบิน / defensenews 
เกาหลีเหนือกําหนดแผนการร้ือถอนฐาน
ทดสอบนิวเคลียรในชวง 23 – 25 พ.ค. 61 
โดยข้ึนอยูกับสภาพอากาศ การรื้อถอนรวมถึง
การทําลายอุโมงคดวยระเบิด การรื้อถอนสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการสังเกตการณ 
อาคารวิจัย และดานความม่ันคง โดยมี
สถาบันวิจัยนิวเคลียรและสถาบันที่เกี่ยวของ
รับหนาที่ดูแลการรื้อถอนนี้  เพื่อเปนการ
รับรองวาเกาหลีเหนือจะยุติการทดลองอาวุธ
นิวเคลียรอยางแทจริง ทั้งนี้ การประกาศแผน
ดังกลาวมีข้ึนหลังจากที่นายโดนัลด ทรัมป 
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ประกาศจะ
พบปะหารือกับนายคิม จองอึน ผูนําสูงสุด
ของเกาหลีเหนือที่สิงคโปร ในวันที่ 12 มิ.ย. 
61 และจะชวยพัฒนาเกาหลี เหนือหาก
สามารถยุติโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร / 
reuters 
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สหรัฐอเมริกาสงเสริมใหภาคเอกชนเขา
ลงทุนในเกาหลีเหนือเพ่ือพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานทาง เศรษฐกิจห ลังปลดอา วุธ
นิวเคลียร มีรายงานเม่ือ 13 พ.ค.61 นายไมค 
ปอมเพโอ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศสหรัฐฯ แถลงวา สหรัฐฯ จะ
ยกเลิกการควํ่าบาตรเกาหลีเหนือ หากเกาหลี

เหนือใหคําม่ันที่จะยุติโครงการพัฒนาอาวุธ
นิวเคลียร และทําลายสิ่งอํานวยความสะดวก
ที่เกี่ยวของกับโครงการจนหมดสิ้น และจะ
สงเสริมใหภาคเอกชนสหรัฐฯ เขารวมลงทุน
กับเกาหลี เหนือ เพื่อสรางโครงการดาน
พลังงาน เกษตรกรรม และโครงสรางพื้นฐาน
อื่น ๆ ใหเกาหลีเหนือมีความเจริญรุงเรือง
ทัดเทียมกับเกาหลีใต / reuters

  


