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การประชุมผูนําทางทหารอาเซียน คร้ังท่ี 
15 สนับสนุนการรักษาสันติภาพและความ
ม่ันคงในทะเลจีนใต จัดประชุมที่ประเทศ
สิงคโปร เม่ือ 8 มี.ค. 61 ใหความสําคัญใน
การรักษาและสงเสริมสันติภาพ ความม่ันคง 
เสถียรภาพ ความปลอดภัย รวมทั้งเสรีภาพ
ในการเดินเรือ และการบินผานทะเลจีนใต 
รวมทั้งสนับสนุนใหการแกไขปญหาความ
ขัดแยงเปนไปอยางสันติ บนพื้นฐานของหลัก
กฎหมายระหว างประเทศ  และใชหลัก 
Resilience Response และ Recovery เปน
กรอบในการตอตานการกอการราย 
กัมพูชาซอมรบรวมกับจีนภายใตรหัส 
Dragon Gold 2018 ระหวางวันที่ 17-30 
มี.ค. 61 ที่จังหวัดกําปงสปอ มีทหารกัมพูชา
เขารวม 210 คน และทหารจีนเขารวม 216 
คน ฝกการซอมแซมถนน สรางสะพาน กูกับ

ระเบิด การยิงโจมตีที่ตั้งของผูกอการรายจาก
เฮลิคอปเตอร รวมทั้งการอพยบผูประสบภัย
พิบัติ เปนการจัดซอมรบเพื่อเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 60 ปความสัมพันธทางการทูตจีน-
กัมพูชา และนับเปนการซอมรบรวมกันเปน
ครั้งที่ 2 ตั้งแตป 59 
อินโดนีเซียสนับสนุนใหประเทศสมาชิก
อาเซียนลาดตระเวนทางทะเลในทะเลจีนใต 
เพื่อเสริมสรางการรักษาความม่ันคง โดย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมอินโดนีเซีย
ให สั มภ าษณ ใ นก า ร ปร ะชุ ม อ า เ ซี ย น -
ออสเตรเลียสมัยพิเศษ เม่ือ 16 มี.ค. 61 โดย
มีพื้นที่ที่อินโดนีเซียใหความสนใจเปนพิเศษ
คือ ทะเลซูลูใกลกับฟลิปปนส ชองแคบมะละ
กา และทะเลรอบชายฝงของไทย 
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ตัวอยางภาพ เคร่ืองบิน Chengdu J-20 

จีนจะพัฒนาเคร่ืองบินขับไลยุคท่ี 5 แบบ 
Chengdu J-20 เปนเคร่ืองบินขับไลหลาย
บทบาท นอกจากบทบาทการเปนเครื่องบิน
ขับไลครองอากาศ และจะเขาสูการวิจัย
พัฒนาเครื่องบินขับไลยุคที่ 6 อีกดวย เพื่อคง
ความแข็งแกรงในขีดความสามารถดานการ
ประมวลผลขอมูลและการขาวกรอง โดย  
J-20 อาจใชโจมตีอากาศยานสนับสนุนของ
ฝายศัตรู เชน เครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกลาง
อากาศ และเครื่องบินแจง เตือนภัยทาง
อากาศ (AEW&C) 

 
ตัวอยางภาพ ยานเกราะลอยาง Boxer 

กระทรวงกลาโหมออสเตรเ ลีย เ ลือก 
ยานเกราะลอยาง Boxer CRV 8X8 ของ 
Rheinmetall จากเยอรมนี ในโครงการ 
Land 400 ระยะที่ 2 จัดหารถรบลาดตระเวน
จํานวน 211 คัน ใหกับกองทัพบกออสเตรเลีย
เพื่อใชในภารกิจการรักษาเสถียรภาพและ
รักษาสันติภาพในภูมิภาค และการปฏบัิติการ
ในพื้นที่ที่มีภัยคุกคามสูง ติดตั้งปอมปนขนาด
กลาง LANCE ใชพลประจําปอม 2 คน พรอม
ปนใหญกล Mauser Mk 30-2 ขนาด 30 มม. 
และปนกลรวมแกนขนาด 7.62 มม. มีเกราะ
ปองกันตัว 360 องศา ใชงบประมาณ 4,000 
ลานดอลลารสหรัฐ ทดแทนยานเกราะลอยาง 
ASLAV 257 คันที่ใชงานมานาน 
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อากาศยานไรคนขับ Mako ไดรับอนุมัติ
จากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาใหเขาสูตลาด
ระดับนานาชาติ บริษัท Kratos Defense & 
Security Solution Inc. ประกาศเ ม่ือ  13 
มี.ค. 61 เปนอากาศยานไรคนขับแบบขับไล 
ออกแบบมาใหทํางานเปนคูบิน (Wingman) 
กับอากาศยานขับไล สามารถบรรทุกอาวุธ
และระบบเซนเซอร พัฒนามาจาก Kratos 
BQM-167A ปฏิบัติภารกิจใหกับนาวิกโยธิน
สหรัฐอเมริกา ตั้ งแตป  58 มีความยาว
มากกวา 6 ม. ความกวางปกมากกวา 3 ม. 
พิสัยทําการ 2,590 กม. ความเร็ว 0.91 มัค 
เพดานบิน 50,000 ฟุต   
บริษัท PacStar และ Fidelis เสนอระบบ
รักษาความปลอดภัยทางไซเบอรใหหนวย
กําลังพลเคลื่อนท่ีของสหรัฐอเมริกา เปน
ระบบเครือขายทางยุทธวิธี สนับสนุนการ
ตรวจจับและตอบสนองแบบอัตโนมัติสําหรับ
ปองกันระบบสื่อสารหลัก สามารถติดตั้งบน
ยานพาหนะหรือพื้นที่ตั้ งในสนาม ทหาร
สามารถใชงานบนอุปกรณมือถือได ระบบนี้มี
น้ําหนัก 9.07 กก. ใชไฟฟา 80 วัตต มีขนาด 
9X7X12 นิ้ว 

กระทรวงกลาโหมรัสเซียเปดตัวจรวด
ความเร็วเหนือเสียง Kinzhal ไดเริ่มทดสอบ
การใชงานจริงตั้งแตตนเดือน ธ.ค. 60 จรวด 
Kinzhal สามารถยิงเขาทําลายเปาหมาย
ภายในระยะเวลาเพียงไมกี่นาที มีความเร็ว 
10 มัค มีศักยภาพสูงกวาจรวดอื่น ๆ สามารถ
ติดตั้งหัวรบหรือไมติดตั้งหัวรบนิวเคลียรได 
พิสัยทําการมากกวา 2,000 กม. 
ทีม SAIC เต รียมความพรอมประ มูล
ยานพาหนะตนแบบสําหรับโปรแกรมยาน
รบหุมเกราะ โดย SAIC นําเสนอตนแบบยาน
รบหุมเกราะสําหรับยุคหนา (NGAFV) บริษัท 
ST Engineering ประสานงานและสอบถาม
ความตองการจากกองทัพบกสิงคโปร บริษัท 
CMI Defence จากเบลเยียมทําหนาที่ส ง
ม อ บ ป อ ม ป น  Modular Cockeril 3150 
Turret คาดวา NGAFV จะเขาประจําการใน
กองทัพบกสิงคโปรในป 63 ยานรบนี้  มี
น้ําหนัก 29 ตัน ยาว 6.9 ม. กวาง 3.28 ม. 
สูง 3.2 ม. ติดตั้งอุปกรณดิจิตอล ติดตั้งกลอง
รอบตัวถังชวยในการปฏิบัติงานทั้งกลางวัน
และชวงที่มีแสงนอย 
ซาอุดีอาระเบียมีแผนพัฒนาศักยภาพ
พลังงานนิวเคลียร โดยเพิ่งออกนโยบาย
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แหงชาติด านโครงการพลังงานปรมาณู
แนวทางสันติ เม่ือ 13 มี.ค. 61 ตามแผน
ปฏิรูปเพื่อลดการพึ่งพาน้ํามันเชื้อเพลิงในเชิง
เศรษฐกิจ ซ่ึงอยูระหวางการประกวดราคา
เพือ่กอสรางเตาปฏิกรณนิวเคลียร 2 แหงแรก 
เ ค ร่ื อ ง บินแจ ง เ ตื อนภั ยทา งอาก าศ 
GlobalEye ของบริษัท Saab ขึ้นบินคร้ัง
แรก เม่ือ 14 มี.ค. 61 จากโรงงาน Linkoping 

ซ่ึ ง เปน เครื่ อง บินที่ ได รับการ จัดหาจาก
กองทัพอากาศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส จํานวน 
3 ลํา ซ่ึงจะสงมอบภายในป 64 มีพื้นฐานมา
จากเครื่องบิน Bombardier Global 6000 
ติดตั้งเรดารตรวจการณ AESA Multimode 
360 อ ง ศ า  แ บ บ  Leonardo Seaspray 
7500E บินไดนานกวา 13 ชม. ความเร็ว
สูงสุด 450 นอต 

 


