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กัมพูชาและจีนขยายความรวมมือดาน
การทหาร มีรายงานเม่ือ 18 มิ.ย. 61 พลเอก
เตีย บัญ รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
กัมพูชาแถลงหลังจากหารือกับพลเอกเวย 
เฟงเหอ รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมจีน 
ที่เยือนกัมพูชา วาทั้งสองประเทศจะขยาย
ความรวมมือดานการทหารระหวางกัน โดย
จีนและกั มพู ช าจะซ อมรบภาย ใต ร หั ส 
Gloden Dragon ใ น ป  6 2  แ ล ะ ก า ร
แลกเปลี่ยนระหวางหนวยงานทางเรือ อีกทั้ง
จีนจะมอบเงินสนับสนุนจํานวน 130 ลาน
ดอลลาร สหรั ฐ  ทั้ ง นี้  จ ะ เ ข าห า รื อ กั บ
นายกรัฐมนตรี ฮุนเซน และเยี่ยมกองพลนอย
ที่ 70 หนวยรบพิเศษของกัมพูชา รวมทั้งการ
เขารวมงานนิทรรศการความรวมมือทาง
ทหารระหว า ง จีนกั บกั มพู ช า  / Khmer 
Times 
ฟลิปปนสอนุมัติแผนการพัฒนากองทัพ
ระยะ 5 ป มีรายงานเม่ือ 20 มิ.ย. 61 นาย
โรดรีโก ดูแตรเต ประธานาธิบดีฟลิปปนส

อนุมัติแผนการพัฒนากองทัพระยะ 5 ป  
ภายใตงบประมาณ 5,600 ลานดอลลาร
สหรัฐ  มี เปาหมายเพื่อยกระดับกองทัพ
ฟลิปปนส ใหทันสมัย โดยจะดําเนินการ
ภายใตโครงการนํารอง 33 โครงการ ที่ให
ความสําคัญกับการยกระดับความสามารถใน
การรักษาความม่ันคงภายในประเทศ เชน ภยั
คุกคามจากการกอการรายและกลุมแบงแยก
ดินแดน การเสริมสรางศักยภาพ / Reuters

 
ตัวอยางภาพ การฝก CARAT 2013 

(Wikipedia) 

การซอมรบรวมประจําประหวางทหารเรือ
ไทยและสหรัฐอเมริกา ภายใตรหัส CARAT 
2018 มีรายงานวาวันที่ 21 มิ.ย. 61 มีพิธีปด
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การซอมรบ CARAT 2018 ครั้ งที่   28 ที่
พัทยา จ.ชลบุรี โดยในปนี้มีกําลังพลของทั้ง
สองฝายเขารวมซอมรบกวา 3,000 คน มีเรือ
รบและเครื่องบินเปนจํานวนมาก เชน เรือ
พิ ฆ า ต  USS Mustin ห รื อ  เ รื อ ลํ า เ ลี ย ง
ความ เร็ วสู ง  USNS Brunswick เ รื อกู ภั ย 
USNS Salvor เครื่ อง บินตรวจการณทาง

ทะเล P-8 Poseidon ของสหรัฐฯ และเรือ 
ฟริเกต เรือหลวงนเรศวร เรือหลวงตากสิน 
และเรือหลวงบางปะกงของไทย มีการฝกใช
ปนเรือ การฝกปฏิบัติการปราบเรือดําน้ํา การ
ฝกปองกันภัยทางอากาศ การฝกการดํารงชีพ
ในปา การฝกปฏิบัติการใชกระสุนจริง และ
การฝกปฏิบัติการใชเรือเล็ก / DVIDS  

เกาหลีใตฝกซอมรบการปองกันหมูเกาะ 
ด็อกโดจากการรุกรานของญ่ีปุน มีรายงาน
เม่ือ 18 มิ.ย. 61 วาเกาหลีใตจัดการซอมรม
เปนเวลา 2 วัน บริเวณหมูเกาะด็อกโดซ่ึงเปน
พื้นที่พิพาทระหวางเกาหลีใตและญี่ปุน ซ่ึง
เกาหลีใตยึดครองอยู โดยกระทรวงกลาโหม
เกาหลีใตแถลงวาเปนการซอมรบที่ มี เปน
ประจํา เพื่อปองกันการรุกรานจากกองกําลัง
นอกประเทศ การซอมรบครั้งนี้ มีเรือรบ 6 
ลํา และเครื่องบิน 7 ลํา / AFP 

 
ตัวอยางภาพ เรือฟริเกต Type 26 

(Wikipedia) 

ออสเตรเลียไดรับสัญญาวาจางสรางฝูง
เรือฟริเกต มูลคา 26,000 ลานดอลลาร
สหรัฐ นายแมลคัม เทิรนบุลล นายกรัฐมนตรี
ออสเตรเลีย พรอมดวยรัฐมนตรีกลาโหมและ
รัฐมนตรีอุตสาหกรรมทางทหารของประเทศ
ออสเตรเลียประกาศวากําลังสรางเรือฟริเกต 
Type 26 ASW ชั้น City ตามแบบของบริษัท 
BAE Systems เพื่อสงมอบใหกองทัพเรือ 
สหราชอาณาจักร นับไดวาเปนสัญญาที่ มี
มูลคาสูงที่สุดในรอบทศวรรษนี้ และทําใหเกิด
การจางงานภายในประเทศออสเตรเลียเปน
จํานวนมหาศาลและบ งบอกถึงแนวคิด 
Global Britain ของสหราชอาณาจักร ทั้งนี้ 
นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียกลาววาการสราง
รุนใหมของเรือฟริเกตจากเรือชั้น Hunter 
สามารถทําไดตั้งแตการออกแบบจนเรือเสร็จ
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สมบูรณ โดยออสเตร เลี ย เองทั้ งหมด  / 
Defense News 

สหรัฐอเมริกาประกาศแผนการจัดต้ังกอง
กํ า ลั ง ด า น อ วก าศ  ( Space Force) มี
รายงานเม่ือ 19 มิ.ย. 61 วานายดอนัลด 
ทรัมป ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา ไดลง
นามใน Space Policy Directive มีคําสั่งให
กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ จัดตั้งกองกําลัง
อวกาศเปนกองกําลังประเภทที่ 6 ของสหรัฐฯ 
เทียบเท ากองทัพเรือ  กองทัพบก และ
กองทัพอากาศ โดยมีพลเอกโจเซฟ ดันฟอรด 
ประธานเสนาธิการรวมของสหรัฐฯ เปน
ผูดูแล เพื่อรักษาสถานะความเปนผูนําดาน
อวกาศ และเพื่อรับมือกับความทาทายจาก
การแขงขันดานอวกาศจากรัสเซียและจีน  / 
Reuters 

 
ตัวอยางภาพ ยานเกราะสายพาน ASCOD 

(Wikipedia) 

 
ตัวอยางภาพ ยานเกราะลอยางลําเลียงพล PANDUR II 

(Wikipedia) 

บริษัท GDELS ของยุโรป เปดตัวยาน
เ ก ร า ะ ใ ห ม ใ น ง า น  Eurosatory 2018 
ระหวางวันที่ 11 – 15 มิ.ย. 61 ณ กรุงปารีส 
ฝรั่งเศส ประกอบดวย 1) รถถังหลักขนาด
กลาง ASCOD MMBT ออสเตรีย-สเปน ติดตั้ง
ป อมปนรถ ถั ง  Leonardo HITFACT ของ
อิตาลี ขนาด 120 มม. พรอมปนกลรวมแกน 
7.62 มม. แทนยิงปนกล 7.62 มม. และปอม
ปน Remote Weapon Station สําหรับปน
กลหนัก 12.7 มม. น้ําหนัก 42 ตัน 2) รถรบ
ทหารราบ  ASCOD IFV เป นยาน เกราะ
สายพานพัฒนาจากรุนที่ มีประจําการใน
ออสเตรีย-สเปน และพัฒนาเพิ่มเปนตระกูล 
Ajax สําหรับกองทัพบกสหราชอาณาจักร 

World Defence News 
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สามารถติดตั้งปอมปนแบบมีพลประจําและ
ไมมีพลประจํา แบบ Elbit UT30MK2 ของ
อิสราเอล พรอมปนใหญกลปอนกระสุนสอง
ท า ง  Orbital ATK Armament Systems 
MK44 30 มม. ของสหรัฐฯ และปนกลรวม
แกน 7.62 มม. 3) ยานเกราะลอยางลําเลียง
พล  PANDUR 6X6 EVO รุ นล าสุ ด  ใชพล
ประจํารถ 3 คน บรรทุกทหารได 8 คน ติดตั้ง
ปอมปนควบคุมระยะไกล ปนกลหนัก 12.7 
มม. / Jane’s 360 

 
ตัวอยางภาพ F-15 

(Wikipedia) 

รายงานเปดเผยเหตุผลท่ีสหรัฐอเมริกา
ยกเลิกการปรับปรุงเคร่ืองบินขับไล F-15C  
เดิมทีกองทัพอากาศสหรัฐฯ วางแผนจะติดตั้ง
ระบบสงครามอิ เล็กทรอนิกส  EPAWSS 
(Eagle Passive Active Warning and 
Survivability System) ใ ห กั บ เ ค รื่ อ ง บิ น  
F-15C จํานวน 196 ลํา และเครื่องบิน F-15E 
จํานวน 217 ลํา ซ่ึงตอมาไดยกเลิกการจัดหา 

EPAWSS สําหรับ F-15C ทั้งหมด โดยไมได
แสดงความชัดเจนวา F-15C จะสามารถ
รองรับภารกิจไดอยางเต็มประสิทธิภาพใน
อนาคตหรือจะตองทําการปลดระวางและยุติ
สายการผลิต ซ่ึงลาสุดกองทัพอากาศสหรัฐฯ 
เห็นดวยที่จะสงมอบแผนการปลดระวาง
อากาศยานขับไล F-15C ตอสภาคองเกรส 
โดยจะเปนองคประกอบของการพิจารณา
งบประมาณประจําป 62 / Defense News 

 
ตัวอยางภาพ F-35B 

(Wikipedia) 

ปญหาความพรอมการปฏิบัติภารกิจของ
เคร่ืองบินขับไล F-35B ของสหรัฐอเมริกา 
เครื่องบิน F-35B ที่ไมพรอมทําการบินทั่วโลก 
คิดเปนรอยละ 22 (หวง 1 ม.ค. - 7 ส.ค. 60) 
หนวยงาน GAO ของสหรัฐฯ  อธิบายวา 
กระทรวงกลา โหมไม ไ ด ประมาณการ
ระยะเวลาที่ใชในการสรางอะไหลจนพรอมใช 
และไม ไดการระบุในสัญญา  ใหตรงกับ
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แผนการใชจายของปงบประมาณ ทีมงาน
บริษัท Lockheed Martin เขาเยี่ยมชมฐาน
บิน Beaufort และพูดคุยกับเจาหนาที่ของ
นาวิกโยธินสหรัฐ หาหนทางใหไดรับชิ้นสวน
อะไหลเร็วข้ึน เพื่อชวยแกไขปญหาการเตรียม
ความพรอมปฏิบัติการบินใหเครื่องบิน F-35 
โดยเสนอแนวทางแกไขวา ควรสรางชิ้นสวน
อะไหลไวรอกอนที่จะลงนามสัญญาจัดซ้ือจัด
จาง นอกจากนี้ Lockheed Martin เสาะหา
ตัวเลือกการใชอะไหลที่สรางจากการพิมพ 3 
มิติ เพื่อความรวดเร็วในการเปลี่ยนชิ้นอะไหล 
ที่ฐานบิน Beaufort มีเครื่อง F-35B อยู 30 
ลํา มีอยู 11 เครื่องเปนของกองทัพอากาศ
อังกฤษ และอีก 19 เครื่องเปนของนาวิก
โยธินสหรัฐฯ ไดชื่อวามีความพรอมการบินต่ํา
ที่สุดที่รอยละ 38 เม่ือป 60 มีอากาศยาน  
F-35B ที่พรอมทําการบินเพียง  1 ใน  3 / 
Defense News 

ความลมเหลวของโครงการฝกทหารเพ่ือ
ตอตานการกอการรายระดับสากลของ
สห รัฐอ เม ริกา  เ ริ่ มต นตั้ ง แตป  49  ใช
งบประมาณหลายพันลานดอลลาร มีรายงาน
จากกลุม Watchdog วากระทรวงกลาโหม
สหรัฐฯ ประเมินคาโอกาสความสําเร็จของ
โครงการเพื่อ เพิ่มศักยภาพฯ  สูง เกินไป 
ประสบปญหาที่จะสรางความม่ันใจวากอง
กําลังเหลาทหารของเจาของประเทศที่ไดรับ
การฝกไดผานกระบวนการที่ ถูกตอง และ
โครงการฝกจะทําใหเกิดความยั่งยืนของ
ศักยภาพได โครงการยอยหลายโครงการ
ประสบความลมเหลว เนื่องจากการยื่นเสนอ
โครงการไมผานการอนุมัติ ขาดแคลนการ
บํารุงรักษายุทโธปกรณ ปญหาการจัดซ้ือจัด
จาง ความลมเหลวของประเทศเจาของพื้นที่ 
และการขาดแคลนกําลั งพล  / Defense 
News 

 


