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�ลาวและรัสเซียร วมปฏิบัติการเก็บกู*วัตถุ
ระเบิดตกค*างต้ังแต สมัยสงครามเย็น มี
รายงานว�าเม่ือ 15 ต.ค. 61 ได�จัดพิธีเป+ด
ปฏิบัติการเก็บกู�และทําลายวัตถุระเบิดที่
ตกค�างตั้งแต�สมัยสงครามเย็น โดยคณะเก็บ
กู�วัตถุระเบิดของกระทรวงป�องกันประเทศ
ของลาว และกระทรวงกลาโหมของรัสเซีย 

ที่เมืองคําเกิด แขวงบอลิคําไซ ในลาว ทั้งนี้ 
ลาวได�รับผลกระทบจากวัตถุระเบิดที่ตกค�าง
จํานวนมากใน 14 แขวงทั่วประเทศ เป8น
อุปสรรคต�อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
และมีชาวลาวบาดเจ็บและเสียชีวิตจํานวน
มากในทุกป= / Sputniknews 

�อินเดียและจีนจะลงนามความร วมมือ
ด* านความ ม่ันคงภายในฉ บับแรก  มี
รายงานเม่ือ 17 ต.ค. 61 ว�ามีกําหนดการลง
นามในช�วงการเยือนอินเดียของนายจ�าว 
เค�อจ้ี รมว.ความม่ันคงสาธารณะของจีนใน
วันที่  22 ต .ค.  61 โดยความตกลงจะ
ครอบคลุมการแลกเปลี่ยนข�าวกรอง การ
แบ�งปKนแนวปฏิบัติที่ดี และความร�วมมือใน
การบรรเทาสาธารณภัย ทั้งนี้ การกระชับ
ความร�วมมือดังกล�าวมีข้ึนภายหลังการ

ประชุมสุดยอดอย�างไม�เป8นทางการระหว�าง 
นรม .น เรนทรา  โมดิ  ของอิน เดี ย  กั บ
ประธานาธิบดีสี จ้ินผิง ของจีน เม่ือ เม.ย.
61 เพื่อปรับปรุงความสัมพันธ�ที่เสื่อมโทรม
ลงจากการเผชิญหน�าทางทหารบริเวณพื้นที่ 
Doklam ซ่ึงเป8นพื้นที่รอยต�อระหว�างจีน – 
อินเดีย – ภูฏาน / The Economic Times 

�เกาหลีเหนือและเกาหลีใต*ใกล* เสร็จ
ภารกิจเก็บกู*กับระเบิดในพ้ืนท่ีแนวเขต
ความม่ันคงร วม มีรายงานเม่ือ 19 ต.ค. 61 
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มีกําหนดการเก็บกู�กับระเบิดในห�วง 1 - 20 
ต.ค. 61 ปฏิบัติภารกิจในเขตปลอดทหาร
ระหว�างพรมแดนของทั้งสองประเทศ ทั้งนี้ 
เกาหลีเหนือเก็บกู�กับระเบิดได� 5 ลูก ขณะที่
เกาหลีใต�ไม�พบกับระเบิด นอกจากนี้ ทั้ง
สองประเทศจะร�วมกันถอนทหารออกจาก
พื้นที่ความม่ันคงร�วมภายใน 25 ต.ค. 61 / 
The Korea Herald  

�อาเซียนเตรียมจัดการฝKกซ*อมทางทะเล
กับจีน และสหรัฐอเมริกา เปMนคร้ังแรก 
เม่ือ 19 ต.ค. 61 ดร.อึง เอ็ง เฮน รมว.กห.
สิงคโปร� แถลงหลังเสร็จสิ้นการประชุม 
รมว.กห.อาเซียน (ADMM) ที่สิงคโปร� ว�า

กองทัพเรือของสมาชิกอาเซียนกําลังจะ
จัดการฝgกซ�อมทางทะเลร�วมกับจีนเป8นคร้ัง
แรกบริเวณน�านน้ํานอกชายฝKhงเมืองจ�าน
เจียง ทางใต�ของจีน ในห�วง 22 - 28 ต.ค. 
61 โดยในที่ประชุม ADMM มีมติให�จัดการ
ฝgกซ�อมทางทะเลร�วมกันระหว�างสมาชิก
อาเซียนกับสหรัฐฯ เป8นคร้ังแรกด�วย ซ่ึง
คาดว�าจะมีข้ึนในห�วงเดือน ส.ค. 62 ทั้งนี้ 
เป8นไปตามข�อเสนอของจีนและสหรัฐฯ ซ่ึง
จะช�วยส�งเสริมมิตรภาพและเสริมสร�าง
ความไว�วางใจระหว�างกองทัพเ รือของ
สมาชิกอาเซียนกับจีน และสหรัฐฯ / 
mindef.gov.sg

�เ ก าห ลี ใต* จั ดหา เ รื อฟ ริ เ กต  FFX-III 
จํานวน 6 ลํา จากบริษัท Rolls-Royce 
ของอังกฤษ เรือฟริเกต FFX-III ใช�
เคร่ืองยนต� Gas Turbine โมเดล MT30 มี
กําหนดแผนเข�าปฏิบัติการในช�วงกลาง ค.ศ. 
2020 – 2029 ออกแบบให�มีคุณสมบัติ
ตรวจจัดได�ยาก ใช�งานได�หลากหลาย
ภ า ร กิ จ  ก อ ง เ รื อ ฟ ริ เ ก ต ใ ห ม� จ ะ มี
ความสามารถที่สูงข้ึนที่จะเอาตัวรอดใน

สถานการณ�การรบ เคร่ืองยนต�ขับเคลื่อน
แบบผสมช�วยให�การปฏิบัติการต�อต�านเรือ
ดําน้ําสูงข้ึน MT 30 มีชื่อเสียงจากการให�
กําลังไฟฟ�าระหว�าง 36 - 40 เมกะวัตต� 
ทั้งนี้ เรือฟริเกตของเกาหลีใต�จะมีบทบาท
สําคัญในการปกป�องอธิปไตยในคาบสมุทร
เกาหลี / Defense News 

�ปากีสถานและรัสเซียเตรียมจัดการ
ฝK ก ซ* อ ม ร ว ม ทา งทห า ร ภ าย ใ ต* ร หั ส 

World Defence News 
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“Friendship 2018” มีรายงานเม่ือ 16 
ต.ค.61 ว�าการฝgกซ�อมจะเกิดข้ึนในห�วง 21 
ต.ค. - 1 พ.ย. 61 ที่ศูนย�ต�อต�านการก�อการ
ร�ายในปากีสถาน เป8นการฝgกซ�อมในพื้นที่สูง 
1,400 ม. เหนือระดับน้ําทะเล ทั้งนี้ เป8น
การฝg ก ซ� อมที่ จั ด ข้ึ น เป8 นประ จํ าทุ กป=
นับตั้งแต�ป= พ.ศ. 2559 เป8นต�นมา เพื่อ
แสดงให� เ ห็นถึงความสัมพันธ�อันดีด�าน
การทหารของทั้ง 2 ประเทศ / Tass 

 
ตัวอย�างภาพ M142 HIMARS 

(Wikipedia) 

�โปแลนดDจะจัดหาระบบจรวดหลายลํา
กล*อง M142 HIMARS จํานวน 1 ระบบ 
จากสหรัฐอเมริกา ผ�านช�องทาง Foreign 
Military Sales เพื่อความรวดเร็วในการ
จัดหา และมีราคาต่ํากว�า ก�อนหน�านี้เม่ือ
เดือน พ.ย. 60 หน�วยงาน U.S. State 
Department ของสหรัฐฯ ได�ผ�านความ

เห็นชอบในการขาย HIMARS จํานวน 56 
ระบบ มูลค�า 250 ล�านดอลลาร�สหรัฐ 
ระบบ HIMARS ใช�ระบบยิงจรวดแบบนําวิถี 
และกระสุนนําวิถีในภารกิจระดับยุทธวิธี 
สามารถทําการยิงได�ไกลสุด 300 กม. / 
Defense News 

�สหรัฐอเมริกาและพันธมิตร NATO 13 
ประ เทศ ร วม พัฒนาร ะบบ ไ ร* ค น ขั บ
ปฏิบัติการในทะเล โดยลงนามข�อตกลงใน
การประชุมเม่ือเดือน ก.ค. 61 วางแผนร�วม
เสาะหาเทคโนโลยีที่มีจุดประสงค�ในการ
ต�อต�านทุ�นระเบิดและการต�อต�านเรือดําน้ํา 
พัฒนารูปแบบการปฏิบัติการทางทะเลให�ล้ํา
สมัย เป8นระบบปฏิบัติการบนผิวน้ํา และใต�
น้ํา ประเทศที่มีส�วนเกี่ยวข�องในโครงการนี้
ได�แก� เบลเยี่ยม เดนมาร�ค เยอรมนี กรีซ 
อิตาลี เนเธอร�แลนด� นอร�เวย� โปแลนด� โปร
ตุกัล สเปน ตุรกี สหราชอาณาจักร และ
สหรัฐฯ ทั้งนี้ ความร�วมมือที่เกิดข้ึนมีสาเหตุ
มาจากความหว่ันเกรงภัยคุกคามจากเรือดํา
น้ําของ / Defense News 

�สหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต*ระงับการฝKก
ทางทหารคร้ังใหญ  ภายใต*รหัส “Vigilant 
Ace 2018” เพื่อสร�างความไว�วางใจให�กับ
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เกาหลีเหนือในการปลดอาวุธนิวเคลียร� นาย 
จิม แมททิส เลขาธิการกลาโหมสหรัฐฯ และ 
Jeong Kyeong-doo รัฐมนตรีกลาโหม
เกาหลีใต�ได�ตัดสินใจระงับการฝgกประจําป=ที่
จะเกิดข้ึนในเดือน ธ.ค. 61 ซ่ึงจะมีผู�เข�าร�วม

การฝgกกว�า  12,000 คน และเห็นควร
ปรับเปลี่ยนแผนการฝgกทางทหารเพื่อให�
ม่ันใจได�ว�าจะยังคงสภาพความพร�อมรบไว�
ได� / Defense News 

 


