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สหรัฐอเมริกาขอใหประเทศอาเซียน
แบงปนขอมูลการเดินทางของประชาชน
เพ่ือสกัดกั้นผูกอการราย มีรายงานเม่ือ 11 
ก.ย. 61 นาย Nathan Sales ผูประสานงาน
ดานตอตานการกอการรายของสหรัฐฯ 
ระหว า ง เยื อนสิ งคโปร  มา เล เ ซีย  และ
อินโดนีเซีย ใหสัมภาษณถึงการแบงปนขอมูล 
เชน ขอมูลการจองตั๋วเครื่องบิน รายละเอียด
ผูเดินทาง ขอมูลทางชีวภาพ และรายชื่อผู
ตองสงสัยวาเปนผูกอการราย เปนตน เพื่อ
รวมกันใชตรวจสอบและยับยั้งผูกอการรายที่
จะเดินทางผานภูมิภาค โดยเฉพาะหลังจาก
สมาชิกกลุม IS พายแพและเดินทางกลับ
ภูมิลําเนา ซ่ึงอาจนําแนวคิดและความรูดาน
การกอการรายกลับภูมิลําเนาดวย ทั้งนี้ ยัง
หารือเกี่ยวกับความรวมมือดานตอตานการ
กอการร าย  และมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยดานการบิน / The Straits Times 

ไทยได รับ เ ลือก ให จัด ต้ั งศู นย พัฒนา
บุคลากรดานความม่ันคงทางไซเบอรของ
ภูมิภาค มีรายงานเม่ือ 14 ก.ย. 61 ไดเปด
ศูนยความรวมมืออาเซียน - ญี่ปุน เพื่อการ
ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรดานความม่ันคง
ท า ง ไ ซ เ บ อ ร  ( ASEAN - Japan Cyber 
Security Capacity Building Centre - 
AJCCBC) ในไทย ซ่ึงเปนผลจากการประชุม
รวมระดับรัฐมนตรีระหวางญี่ปุนกับอาเซียน
ในกัมพูชาเม่ือป 2560 เพื่อใหการฝกอบรม
แกบุคลากรจากประเทศตาง ๆ ในอาเซียน 
ใหพรอมรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร 
เบ้ืองตนคาดวาจะมีผูเขารับการฝกอบรมกวา 
700 คน จากประเทศสมาชิกในอาเซียน ซ่ึง
ไดรับการสนับสนุนจากญี่ปุนในการถายทอด
องคความรู ทั้งนี้ ไทยกําลังรางกฎหมายดาน
ความม่ันคงทางไซเบอรและการปกปองขอมูล
ขาวสาร ซ่ึงจะเสร็จภายในป 61 / Reuters
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ตัวอยางภาพ การฝกภายใตรหัส Vostok 2018 

(Wikipedia) 

ทหารจีนและรัสเซียรวมฝกซอมรบภายใต
รหัส Vostok 2018 มีรายงานเม่ือ 14 ก.ย. 
61 พลโท Shao Yuanming ผูอํานวยการฝก
รวมยุทธศาสตรระหวางจีน-รัสเซีย กลาวถึง 
ความสําเร็จที่เกิดจากการเขารวมฝกของกอง
กําลังระหวางจีนและรัสเซีย ตามแนวทาง
ยุทธศาสตรการสงเสริมความรวมมือของทั้ง
สองประเทศ โดยจีนและรัสเซียไดเล็งเห็นถึง
ประโยชนในเชิงบวกในการพัฒนาประเทศ
และการเขาสูยุคใหมของการพัฒนาทาง
ทหารในระดับสูง ปจจุบันจีนและรัสเซียมี
บทบาททางทหารอยางมาก และถือวาเปน
ความรับผิดชอบของประเทศมหาอํานาจ ใน
ก า ร ส ร า ง รู ป แ บ บ ใ ห ม ข อ ง ก า ร ส ร า ง
ความสัมพันธ / ChinaMil 

เกาหลีใตเตรียมนํารถยานเกราะลอยาง 
K808 เขาสูสายการผลิต หลังจากทดสอบ
การปฏิบัติการ ผลิตโดยบริษัท Hyundai 
Rotem ใชสําหรับการวางกําลังที่รวดเร็วและ
ปฏิบัติการในแนวหนา ใชทดแทนรถสายพาน 
K200 ที่มีอายุการใชงานมานาน และเพื่อการ
สงออก  บรรทุกกําลังพล  9 คน  ปองกัน
กระสุนปนเล็กและกระสุนปนใหญ ดานหนา
ปองกันกระสุนเจาะเกราะขนาด 7.62 มม. ได 
สามารถติดตั้งเกราะเสริมเพิ่มได ตัวถังแบบ 
V-Shape ที่นั่งปองกันระเบิด ติดตั้งปนกล
ขนาด 12.7 มม. และสามารถติดตั้งระบบ
ควบคุมอาวุธระยะไกลหรือปนขนาด 30 มม.
ไดดวย ใชเครื่องยนตดีเซลเทอรโบชารจของ 
Hyundai กําลัง 420 แรงมา ลอยางมีระบบ 
Run Flat และเติมลมอัตโนมัติ ทําความเร็ว
ไดมากกวา 100 กม./ชม. / armyrecognition 
เซอรเบียสนใจจัดหาอากาศยานไรคนขับ
จากจีนพรอมท้ังเทคโนโลยี Know-how 
รักษาการรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง 
กลาโหมเซอร เ บียประกาศวา  กลาโหม
โปแลนดเจรจาตอรองกับผูผลิตอากาศยานไร
คนขับจากจีนหลายรายเพื่อสรางและสงมอบ
อากาศยานไรคนขับใหเซอรเบีย โดยเซอรเบีย

ASEAN+6 Defence News 
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จัดหาอากาศยานไรคนขับ เพื่อประจําการใน
เหลาทัพเซอรเบีย ซ่ึงตองการรับการถายทอด
เทคโนโลยีเพื่อจะสรางเองในอนาคต และเปน
การสนับสนุนอุตสาหกรรมปองกันประเทศใน
เซอรเบียในระยะยาว โครงการจัดหาอากาศ
ยานไรคนขับเพื่อภารกิจการสอดแนมจะ
เกิดข้ึนในเร็ววันนี้ เซอรเบียไดประกาศตน
เปนกลางทางการทหารแตก็มีความประสงค
ที่จะจัดหายุทโธปกรณใหกับเหลาทัพของตน
จากผูผลิตหลากหลายแหงเนื่องจากเซอรเบีย
ไมไดมีความเห็นเบ่ียงเบนเขาหาผูผลิตจาก
ประเทศใดประเทศหนึ่ง ทั้งนี้ ยังไมมีการ
เปด เผยมูลคาของการจัดหาในครั้ งนี้  / 
Defense News 
จีนเขารวมการซอมรบรวมทางทะเลคร้ัง
ใหญท่ีสุดของออสเตรเลียเปนคร้ังแรก มี
รายงานเม่ือ 10 ก.ย. 61 เปนการซอมรบใน
บริเวณนอกชายฝงเมืองดารวินซ่ึงอยูทางทิศ
เหนือของออสเตรเลีย ภายใตรหัส KAKADU 

ระหวางวันที่ 30 ส.ค. - 15 ก.ย. 61 มีทหาร
เขารวมกวา 3,000 คน จาก 27 ประเทศ มี
วัตถุประสงคใหทหารเรียนรูการปองกันความ
ขัดแยงที่อาจเกิดข้ึนในนานน้ําสากล เพิ่ม
ความรวมมือในการบรรเทาภัยพิบัติ รวมทั้ง
เปดโอกาสใหกองทัพเรือจีนคุนเคยตอการ
ปฏิบัติการรวมกับกองทัพออสเตรเลีย สหรัฐฯ 
นิวซีแลนด และแคนาดา โดยสับเปลี่ยน
ลูกเรือของจีนและออสเตรเลียใหปฏิบัติการ
บนเรือของอีกฝายหนึ่งดวย / The Straits 
Times 

 
ตัวอยางภาพ การซอมรบ KAKADU เมื่อป 2016 

(Wikipedia)

 บริษัท Global Energy Transmission 
Corporation (GET) สั ญ ช า ติ รั ส เ ซี ย 
เต รียมเปดตลาดเทคโนโลยีการชารจ
แบตเตอร่ีแบบไรสาย สําหรับใชกับอากาศ

ยานไรคนขับขนาดเล็ก เทคโนโลยีนี้ทําหนาที่
เปนเหมือน Power Hotspot ที่มีขนาดเสน
ผานศูนยกลางประมาณ 10 ม .  สามารถ
จายไฟมากถึง  12 kW ไดอยางปลอดภัย 

World Defence News 
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ใหกับอากาศยานไรคนขับขณะที่ บินอยู  
เทคโนโลยีนี้ชวยแกไขปญหาเรื่องระยะเวลา
บินของ Multi Rotor ซ่ึงปกติบินไดเปนเวลา
ไมเกิน 30 นาท ี/ Suasnews 
กองทัพบกสหรัฐอเมริกามุงพัฒนาทีมไซ
เบอรสนับสนุนการปฏิ บั ติการในระดับ
ยุทธ วิธี  หนวยนี้ มี ชื่ อว า  Expeditionary 
Cyber Support Detachments หรือ ECSDs 
อยู ในสั งกัดกองพลนอย  780th Military 
Intelligence ซ่ึงมีภารกิจหลักดานการขาว 
กําลังพลปฏิบัติการรวมกับหนวยทางยุทธวิธี
เพื่อสนับสนุนขีดความสามารถทางดานไซ
เบอรและสงครามอิเล็กทรอนิกส ทั้งในการ
รบดวยวิธีรุกและวิธีรับ ปจจุบัน หนวยยังมี
กํ าลั งพลไมมาก  ซ่ึ งกองทัพสหรัฐฯ อยู
ระหวางเรงขยายอัตรา / Fifthdomain 
กระทรวงกลาโหม เน เธอร แลนดคง
งบประมาณจัดหาเคร่ืองบินขับไล F-35 
มูลคา 4,700 พันลานยูโร และเปดโอกาสให
มีการจัดซ้ือเพิ่มเติมในอนาคต นอกเหนือจาก
งบประมาณดั ง ก ล า ว  กอ งทั พอ ากาศ
เนเธอรแลนดจะไดรับเครื่องบินจํานวน 67 
ลํา เพื่อเติมเต็มในฝูงบินทั้ง 4 ฝูง อยางไรก็
ตาม มีเสียงตอตานในเรื่องราคาที่สูงมากใน
การเปนเจาของและความคิดเห็นตอตานที่วา 

F-35 เ ป น อ าก าศย านที่ ยั ง อ ยู ร ะ ห ว า ง
พัฒนาการที่ยังไมสมบูรณ / Defense News 
กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาวางแผนลด
งบประมาณของเคร่ืองบินท้ิงระเบิด ตาม
โครงการยุทธศาสตรเครื่องบินทิ้งระเบิดของ
สหรัฐฯ มีบทบาทสําคัญในการรบจําเปนตอง
มีศักยภาพในการโจมตีทะลุทะลวงและทํา
การโจมตีเปาหมายจากระยะไกลไดทุกที่บน
โลก ซ่ึงไดเพิ่มจํานวนฝูงบินทิ้งระเบิดจาก 9 
ฝูง เปน 14 ฝูง จึงเปนการยากที่จะควบคุม
คาใชจาย พลเอก ทิมโมธี เรย เห็นวาสามารถ
ควบคุมคาใชจายโดยการปรับปรุงระบบเดิมที่
มีอยูดวยเทคโนโลยีใหม และตองมีศักยภาพ
ในการบูรณาการระบบ (Ingegration) อีกทั้ง 
การจัดหาจํานวนมากจะชวยลดงบประมาณ
ในการปรับปรุงกองทัพใหทันสมัยไดมาก / 
Defense News 
บริษัท Raytheon จะปรับปรุงระบบอาวุธ
ตอตานทางทะเลของอังกฤษ สหรัฐอเมริกา
อนุมัติขอตกลง มูลคา 75 ลานดอลลารสหรัฐ
ใหกับบริษัท Raytheon ในการปรับปรุงและ
ปรนนิบัติระบบปองกันระยะประชิด MK15 
Phalanx CIWS ของกองทั พ เ รื อ อั ง ก ฤษ 
จํานวน 50 หนวย ระบบนี้ มีความสามารถใน
การคนหา ตรวจจับ ประเมินความเสี่ยง เฝา
ระวังติดตาม เขาเตรียมโจมตี และการทําลาย
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เปาหมาย ใชในภารกิจปกปองและตอตาน
การโจมตีระยะใกลจากภัยคุกคามทางอากาศ
และทางทะเล / Defense News 

 
ตัวอยางภาพ Phalanx CIWS 

(Wikipedia) 

 


