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นายกรัฐมนตรีมาเลเซียเยือนญ่ีปุนเพ่ือ
กระชับความสัมพันธ เม่ือ 12 มิ.ย. 61 เขา
พบนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีของ
ญี่ปุน โดยผูนําทั้งสองมีความเห็นวาควรจะ
รักษาชองแคบมะละกาและทะเลจีนใตไวให
เปนอิสระและเปดกวางตามหลักกฎหมาย 
และคงเสนทางในการเดินเรือไวสําหรับทุก
ประเทศ เพื่อสันติภาพและความเจริญรุงเรือง
ในภู มิภาค  โดยผูนําญี่ ปุนย้ํ าวาพรอมจะ
รวมมือกับประเทศตาง ๆ และพรอมที่จะ
เสริมสรางความรวมมือในการเสริมสราง
สันติภาพและเสถียรภาพ รวมทั้งการจัดตั้ง
เขตปลอดภัยในการเดิน เรือ  (Maritime 
Safety Area) / new strait times 
นายกรัฐมนตรีเวียดนามเยือนแคนาดาเพ่ือ
สรางความรวมมือระหวางกัน เม่ือ 11 มิ.ย. 
61 ไดเขาพบปะหารือกับนายจัสติน ทรูโด 
นายกรัฐมนตรีแคนาดา มีความเห็นที่จะสราง
ความรวมมือระหวางกัน ในดานการเมืองและ
การทูต การคา การลงทุนและการพัฒนา 

การทหารและความม่ันคง การศึกษาและการ
ฝกอบรม การจางงาน วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี วัฒนธรรมและกีฬา รวมทั้งการ
แลกเปลี่ยนของประชากร ทั้งนี้ นายเหวียน 
ซวน ฟุก แสดงความขอบคุณที่เชิญเวียดนาม
เ ข า ร ว ม ง า น  G7  Outreach Summit ที่
แคนาดา พรอมแสดงความประทับใจ ที่
แคนาดาใหการสนับสนุนประชาชนเวียดนาม
ในชวงสงครามเวียดนาม และในปจจุบันที่
เวียดนามอยูระหวางการสรางและพัฒนา
ประเทศ ขณะที่นายทรูโดกลาววาเวียดนาม
เปนมิตรประเทศที่สําคัญ นอกจากนี้ ทั้งสอง
ฝายยังสนับสนุนการสรางความเขมแข็งใหแก
อาเซียน และการสรางสันติภาพ ความม่ันคง 
และเสถียรภาพในภูมิภาค / vietnam news 
นายกรัฐมนตรีลาวเยือนญ่ีปุน มีรายงาน
เม่ือ 12 มิ.ย. 61 ทางการญี่ปุนตกลงจะให
ความช วย เหลือลาว ในการพัฒนาด าน
สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานและทรัพยากร
มนุษย ใหความชวยเหลือทางการเงินจํานวน 
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2.8 ลานดอลลารสหรัฐแกเจาหนาที่ของลาว 
เพื่อศึกษาตอที่ญี่ปุน และชวยเก็บกูทุนระเบิด
ที่ตกคางมาตั้ งแตยุคสงครามเ วียดนาม 
การศึกษาความเปนไปไดในการกอสรางทาง
หลวงเชื่อมตอระหวางกรุงเวียงจันทนกับกรุง
ฮานอยของเวียดนาม นอกจากนี้ ผูนําทั้งสอง
ยังไดหารือกันเกี่ยวกับทาทีของจีนตอพื้นที่
พิพาทในบริเวณทะเลจีนใต รวมทั้งความ
รวมมือกับประชาคมระหวางประเทศในการ
กดดันใหเกาหลีเหนือปลดอาวุธนิวเคลียร
อยางเปนรูปธรรม / Kyodo 
กองทัพบกไทยกําลังเตรียมการจัดหา
เฮลิคอปเตอรโจมตีแบบใหมอยางนอย  
6 ลํา เพื่อทดแทนเฮลิคอปเตอรโจมตี Bell 
AH-1F Cobra ที่มีอายุการใชงานมานาน โดย

บรรจุอยูในงบประมาณกลาโหมป 62 และ
ไดรับการยืนยันจาก พลตรี วีรยุทธ อินทรวร
ผู บัญชาการศูนยการบินทหารบก ในการ
ประชุมรวมกับสื่อเ ม่ือ 12 มิ.ย. 61 ตาม
แผนงานมีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกแบบ และประเมินขอเสนอแบบ
เฮลิคอปเตอรโจมตีจากหลายประเทศ / 
Jane’s 360 

ตัวอยางภาพ เฮลิคอปเตอร AH-1 Cobra 
(ท่ีมา : Wikipedia) 

ญ่ีปุนใหความสําคัญในการซอมรบรวม
ระหวางสหรัฐอเมริกากับเกาหลีใต  มี
รายงานเม่ือ 13 มิ.ย. 61 นายอิสึโนริ โอโนเด
ระ รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมญี่ปุน
แถลงวา การซอมรบรวมระหวางสหรัฐฯ กับ
เกาหลีใต และการมีกองกําลังทหารสหรัฐฯ 
ประจําการในเกาหลีใต มีความสําคัญอยางยิ่ง
ตอความม่ันคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป ของ
สหรัฐฯ พบปะหารือกับคิมจองอึน ผูนําสูงสุด
ของเกาหลีเหนือ มีประกาศวาอาจมีการยุติ
การซอมรบชั่วคราวกับเกาหลีใตชั่วคราว 
ทั้งนี้ ผูเชี่ยวชาญดานความม่ันคงเตือนวา การ
ลดกิจกรรมทางทหารของสหรัฐฯ ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออก อาจจะเปลี่ยนแปลงดุลแหง
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อํานาจในภูมิภาค เนื่องจากจีนกําลังพัฒนา
กองทัพอยางรวดเร็ว / the straits times 

 
ตัวอยางภาพ ระบบตอตานจรวดและภัยคุกคาม

ทางอากาศ S-400 (ท่ีมา : Wikipedia) 
อินเดียจะจัดหาระบบตอตานจรวดและภัย
คุกคามทางอากาศ S-400 จากรัสเซีย แมวา
จะ มีความพยายาม เข าแทรกแซงจาก
สหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ ตัวแทนของอินเดียได
กลาวคําอธิบายตอสหรัฐฯ วา อินเดียและ
รัสเซียไดมีความรวมมือทางการทหารมา
อยางยาวนานและเปนการทดสอบความ
ม่ันคงของสายสัมพันธของสองประเทศ การ
ทําขอตกลงระหวางอินเดียและรัสเซียไดผาน
การกลั่นกรองมาอยางยาวนานและเขาสู
ระยะสุดทายของการเจรจาตอรองแลว อีกทั้ง 
หน วยงาน  CAATSA ก็ ไม ส ามารถสร า ง
ผลกระทบตอความรวมมือของอินเดียและ
รัสเซียได / defensenews 

 
ตัวอยางภาพ เฮลิคอปเตอร AH-64 Apache 

(ท่ีมา : Wikipedia) 
กระทรวงการตางประเทศสหรัฐอเมริกา
อนุมัติขายเฮลิคอปเตอรโจมตี AH-64E 
Apache ใหอินเดียเพ่ิมอีก 6 ลํา มูลคา 930 
ลานดอลลารสหรัฐ เปดเผยเม่ือ 12 มิ.ย. 61 
โดยจัดหาพรอมกับเครื่องยนต Turboshaft 
แบบ General Electric T700-GE-701D 14 
เครื่อง เรดารควบคุมการยิง AN/APG-78 4 
ระบบ ระบบหนวยไฟฟา Radar Electronic 
Unit (REU) Block III 4 ระบบ ระบบตรวจจับ
พิสูจนทราบความถ่ีคลื่น Radar AN/APR-
4 8 B Modernized Radar Frequency 
Interferometer(M-RFI) 4  ร ะบบ  ก ล อ ง
ตรวจจับเปาหมาย/มองกลางคืนนักบิน 
Modernized Target Acquisition 
Designation Sight/Pilot Night Vision 
Sensors (MTADS-PNVS) 7 ระบบ ระบบนํา
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รองดาวเทียม/แรงเฉื่อย Embedded GPS 
Inertial Navigation Systems(EGI) 14 ระบบ 

รวมทั้งอาวุธปลอยอื่น ๆ อีกหลายรายการ / 
flightglobal

กองทัพอากาศฝร่ังเศสสงเคร่ืองบินและ
กําลังพลเขารวมการฝก Pitch Black กับ
ออสเตรเลีย เปนการแสดงบทบาททางทหาร
ตอกองทัพอากาศของประเทศในภูมิภาคอิน
โดแปซิฟก  ฝรั่ ง เศสส ง เครื่ อ ง บิน ขับไล  
Dassault Rafale จํานวน 3 ลํา เขารวมการ
ฝ ก ที่ เ มื อ ง ด า ร วิ น ท า ง ตอ น เ ห นื อ ขอ ง
ออสเตรเลียในชวงปลายเดือน ก.ค. 61 โดย
จะหยุดพักระหวางการบินที่ Al-Dhafra ใน
ส ห รั ฐ อ า ห รั บ เ อ มิ เ ร ต ส แ ล ะสิ ง ค โ ป ร  
นอกจากนี้ ฝรั่งเศสจะสงเครื่องบินลําเลียง
ทางอากาศ Boeing C-135FR Stratotanker 
Airbus A4 0 0M แ ล ะ เ ค รื่ อ ง บิ น บ ร ร ทุ ก
ผูโดยสาร Airbus A310 ตามไปภายหลัง การ
ฝกครั้งนี้ จะมีเครื่องบินกวา 80 ลํา มาจาก 
16 ประเทศเขารวม จัดข้ึนทุก ๆ 2 ป ในชวง
เดือนสิงหาคม / defense news 
เยอรมนีอาจจะตองเล่ือนการจัดหายานรบ
เหล าราบ  Puma Panzer ออกไปก อน 
เนื่องจากกําลังรบภาคพื้นของเยอรมนียังตอง
เตรียมการเพื่อใชงานรถถังรุนเกา Marder ที่
มีอายุการใชงานกวา 40 กอน จึงอาจทําให

การติดตั้ ง ระบบการทํ างานของ Puma 
Panzer ใหสมบูรณแบบ ตองใชเวลาเพิ่มข้ึน
อีกหลายปจากที่คาดการณไวกอนหนา ทั้งนี้ 
การประกอบรวมศักยภาพที่ตองการทั้งหมด
ของ Puma Panzer เปนการรวมมือกันของ 
Rheinmetall และ Krauss-Maffei Wegmann 
จะ เสร็ จสิ้ นประมาณป  พ .ศ .  2572  / 
defensenews 

 
ตัวอยางภาพ ยานรบ Puma 

(ท่ีมา : Wikipedia) 
กําลังพลกองทัพเรือสหรัฐอเมริกามีความรู
การเดินเรือพ้ืนฐานตํ่ากวาเกณฑ จากการ
ตรวจสอบประเมินมาตรฐานภายในของ
กองทัพเรือสหรัฐฯ ใหผลลัพธวากําลังพลยุค

World Defence News 
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ใหมที่ใชงานเทคโนโลยีการเดินเรือที่นําสมัย
กวายุคกอน มีความรูความเขาใจและความ
ชํานาญในการเดินเรือจากการใชความรู
พื้ น ฐ านการ เดิ น เ รื อ ในระดั บที่ ต่ํ า ก ว า
มาตรฐานที่จะทําใหการเดินเรือที่ควบคุมโดย
กัปตันและตนหนดําเนินไปอยางปลอดภัย 
ผูทําการเดินเรือมีระดับความตระหนักรูที่ต่ํา
หากเทคโนโลยีหลักที่ใชในเรือลมเหลวหรือ
ขัดของแลว ผูปฏิ บัติ ไมสามารถแกไขให
ทันทวงทีและไมสามารถหลีกเลี่ยงความ
เสียหายตอลําเรือและลูกเรือได จากผลการ
ประเมินตรวจสอบมาตรฐานความรูในการ
เดินเรือของนายทหารเรือจํานวน 164 คน 
พบวาผานมาตรฐานสามารถปฏิบัติภารกิจได
โดยไมมีขอโตแยงเพียง 27 คน มีจํานวน 108 
คน ที่อาจประสบปญหาในการเดินเรือ และ
น า ย ท ห า ร เ รื อ จํ า น วน  29 ค น  ที่ ต อ ง
ระแวดระวังอยางใกลชิดเพราะมีความรู 
ความเขาใจ และความชํานาญในการเดินเรือ
ที่ต่ํามากอยางเห็นไดชัด 
บริษัท KNDS Group ของเยอรมนีและ
ฝร่ังเศส เปดตัวรถถังหลักใหม EMBT ตอ
สาธารณชนเปนคร้ังแรก เม่ือ 11-15 มิ.ย. 
61 ในงานแสดงยุทโธปกรณ Eurosatory 
2018 ณ กรุงปารีส เปนตนแบบเพื่อการสาธิต

ทางเทคโนโลยีเปนหลัก โดยนํารถแครฐาน
ของรถถังหลัก KMW Leopard 2A7 ของ
เยอรมนี มาประกอบรวมกับปอมปนของ
รถถังหลัก Nexter Leclerc ของฝรั่งเศส ทํา
การทดสอบสมรรถนะการขับเคลื่อนและการ
ยิงที่โปรตุเกส / Jane’s 360 

 
ตัวอยางภาพ รถถังหลัก KMW Leopard 2A7 

(ท่ีมา : Wikipedia) 

 
ตัวอยางภาพ รถถังหลัก Leclerc 

(ท่ีมา : Wikipedia) 

 


