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อินโดนีเซียจะจัดต้ังศูนยปฏิบัติการพิเศษ
ทางทหาร Koopssusgab เพ่ือตอตานการ
กอการราย มีขอมูลจากการสัมภาษณหัวหนา
สํานักงานทําเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซีย 
เม่ือ 22 พ.ค. 61 โดยจะดําเนินการตาม
รูปแบบของศูนยปฏิบัติการรวมพิเศษทาง
ทหารของสหรัฐอเมริกา (JSOC) เปนกอง
กํ าลั ง ร วมของ  3  เหล าทัพ ข้ึนตรงกับผู
บัญชาการทหารสูงสุด ทําหนาที่ชวยเหลือ
เจาหนาที่ตํารวจในการปฏิบัติการตอตานการ
กอการราย / the straits times 

 
ตัวอยางภาพ เฮลิคอปเตอร Bell AH-1G 

ฟลิปปนสจะไดรับบริจาคเฮลิคอปเตอร
โจมตี Bell AH-1F Cobra จากจอรแดน 
จํานวน 2 ลํา สื่อทองถ่ินรายงานเม่ือ 22 
พ.ค. 61 ประกาศโดยประธานาธิบดี โรดรีโก 
ดูแตรเต แตไมไดเปดเผยในรายละเอียด 
เฮลิคอปเตอรรุนนี้ ผลิตมาเพื่อโจมตีภาคพื้น 
ติดตั้งปน Gatling M197 แบบ 3 ลํากลอง 
ขนาด 20 มม. บรรทุกจรวดไมนําวิถีขนาด 
70 มม. หรือ BGM-71A และจรวดอากาศสู
พื้นได การรับมอบเฮลิคอปเตอรรุนนี้ เขา
ประจําการ จะชวยเพิ่มขีดความสามารถใน
การรบใหกับกองทัพอากาศฟลิปปนส ทั้งนี้ 
ป จ จุ บั น ก อ ง ทั พ อ า ก า ศ จ อ ร แ ด น มี
เฮลิคอปเตอรโจมตี AH-1E/F Cobra รวม 27 
ลํ า  ซ่ึ ง เ ฮลิ คอปเตอร  AH-1F 12 ลํ า  อยู
ระหวางการปรับปรุงใหมเพื่อเขาประจําการ
ในกองทัพอากาศจอรแดน ที่เหลืออีก 15 ลํา 
อยูระหวางการบริจาคใหกับเคนยาอยางนอย 
3 ลํา และบริจาคใหฟลิปปนส 2 ลํา / Jane’s 
360 
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ตัวอยางภาพ ตําแหนงหมูเกาะ Senkaku 

จีนขยายเขตพ้ืนท่ีฐานปฏิบัติการบินไปยัง
ท่ีต้ังซึ่งอยูหางจากไตหวันเพียง 160 ไมล 
ภาพถายจากดาวเทียมเม่ือเดือน เม.ย. 60 ที่
ผานมาแสดงให เห็นการกอสรางโรงเก็บ
อากาศยานจํานวน 24 แหง ทางว่ิงของ
อากาศยาน และอาคารที่ เพิ่มเติมข้ึนมา
ภายในฐานปฏิบัติการบินใกลเมือง Xiapu 
มณฑลฝูเจ้ียน โรงเก็บอากาศยานแตละแหง
วัดมีความยาวโดยประมาณ 100 ฟุต และ
ความกวาง 60 ฟุต มีพื้นที่มากเพียงพอตอ
การจอดอากาศยานขับไล Sukhoi Su-30/35 
และ Shenyang J-11/15/16 ฐานปฏิบัติการ
บินนี้อยูหางจากเมืองหลวงไทเปของไตหวัน

เพียง 160 ไมล และหางเพียง 225 ไมลจาก
หมู เกาะ Senkaku ที่ควบคุมโดยญี่ ปุนใน
พื้นที่ทะเลจีนตะวันออก โดยจีนไดประกาศ
ความเปนเจาของเหนือหมูเกาะ Senkaku 
ทั้งนี้ การเพิ่มโรงจอดอากาศยานขับไลของ
จีนในฐานปฏิบัติการบินใกลเมือง Xiapu ทํา
ให จีนอยู ใกลหมู เกาะ Senkaku มากกวา
ญี่ปุน / defensenews 

 
ตัวอยางภาพ เคร่ืองบินท้ิงระเบิด Xian HY-6 

กองทัพอากาศไตหวันสงเคร่ืองบินขับไล
ติดตามการฝกบินของเคร่ืองบินท้ิงระเบิด 
H-6 2 ลํา ของจีน บริเวณชองแคบแบชิทาง
ตอนใตของไตหวัน และชองแคบมิยาโกะใกล
เกาะโอกินาวาของญี่ปุน โดยจะเพิ่มมาตรการ
ตอบโต เพื่อเสริมสรางความม่ันคงของไตหวัน 
ทั้งนี้ เปนเหตุการณที่เกิดข้ึนหลังจากประเทศ
บูรกินาฟาโซตัดความสัมพันธกับไตหวัน (ถือ
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เปนประเทศที่ 5 นับตั้งแตป 59) ปจจุบัน มี 
18 ประเทศทั่วโลกที่รับรองรัฐบาลไตหวัน
อยางเปนทางการ / dailymail 
ออสเตรเลียปลอยเรือพิฆาตปองกันภัย
ทางอากาศชั้ น  Hobart ลํ า ท่ีสาม ( ลํา
สุดทาย) ลงนํ้า เม่ือ 19 พ.ค. 61 ณ อูเรือ 
Osborne เ มือง  Adelaide เรือลํานี้ชื่ อว า 
Sydney เลขเรือ 42 มีความยาว 146.7 ม. 
ระวางขับน้ําเต็มที่ 6,350 ตัน มีพื้นฐานมา
จากเรือฟริเกตชั้น F-100 Alvaro de Bazan 
ของ Navantia สเปน ติดตั้งระบบอํานวยการ
รบ Aegis ทํ างานร วมกับ  Phased Array 

Radar แบบ AN/SPY-1D(V) ของ Lockheed 
Martin สหรัฐอเมริกา ติดตั้งแทนยิงแนวดิ่ง 
Mk 41 VLS Strike 48 ทอยิง สําหรับอาวุธ
ปลอยนําวิถีพื้นสูอากาศพิสัยกลาง SM-2MR 
Block IIIB แ ล ะ  RIM-162 ESSM Block I 
ติดตั้งอาวุธปลอย RGM-84 Harpoon Block 
II ของ Boeing สหรัฐอเมริกา ปนใหญเรือ 
MK 45 MOD 4 ขนาด 127 มม. ที่ หัวเรือ 
และระบบป อ งกั น ระยะประชิ ด  CIWS 
Phalanx Block 1B ขนาด 20 มม. ที่ทายเรือ 
และยังติดตั้งปนใหญกล และแทนยิงตอรปโด
อีกดวย / Jane’s 360 

 
ตัวอยางภาพ เคร่ืองบิน AT-6 Wolverine 

 
ตัวอยางภาพ เคร่ืองบิน A-29 Super Tucano 

กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกามีแผนการ
จัดหาเคร่ืองบินโจมตี OA-X เปนเครื่องบินมี
ใบพัด มีความเร็วต่ํากวา และเกราะหุมที่บาง
กวาเครื่องบินโจมตี โดยมีตัวเลือกระหวาง
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เครื่องบิน AT-6 Wolverine ของ Textron 
Aviation แ ล ะ เ ค รื่ อ ง บิ น  A-29 Super 
Tucano ขอ ง  Sierra Nevada Corp. and 
Embraer ทั้งนี้ มีเสียงวิพากษวิจารณในเรื่อง
ความเสี่ยงตอชีวิตของนักบินหากเขาสูสนาม
รบ ซ่ึงนายริชารด อโบลาเฟย รองประธาน
กลุมนักวิเคราะหของ Teal group แสดง
ความเห็นโดยเปรียบเทียบกับความลมเหลว
และจํานวนทหารที่เสียชีวิตและบาดเจ็บใน
การ ใช เ ค รื่ อ ง บิน โจมตี เบา ในสงคราม
เวียดนาม และกองทัพอากาศสหรัฐฯ ไมควร
ใชเครื่องบินที่ มีศักยภาพดอยกวาในการ
ปฏิบัติภารกิจเดียวกับเครื่องบินขับไล / 
defensenews 
M3S ซอฟตแวรตอตานกลุมผูกอการราย 
พัฒนาโดยบริ ษัท Raytheon มีชื่อเต็มวา 
Multimedia Monitoring System สามารถ
ปฏิบัติการตอตานกลุมผูกอการรายไมให
สรางการรณรงคดวยขอมูลลวง สามารถ
นําเขาขอมูลจาก Facebook, Twitter หรือ 
Social Media อื่น ๆ และถายทอดสดทาง
โทรทัศนโดยแปลเปนภาษาอังกฤษ และพุง
เปาไปยังเนื้อหาที่เปนจุดสนใจในการติดตาม
กลุมผูกอการราย ออกแบบมาเพื่อรองรับ
ขอมูลขาวกรองจํานวนมหาศาลที่ไหลผานเขา
มาในภารกิจตอตานผูกอการราย แมวา M3S 

จะยังเปนซอฟตแวรใหมแตก็ไดรับการพัฒนา
เพื่อจะนําปญญาประดิษฐ (AI) เขามาชวย
เพื่อตีความหมายของขอความและสืบหาวา
ใครเปนผูรับขาวสารอยูบาง ในอนาคต M3S 
จะมีความสามารถในการวิเคราะหพฤติกรรม
ที่เกิดเปนประจํา (Patterns of life) อีกดวย 
/ defensenews 
สวิตเซอรแลนดวิจัยเรดารแบบ Passive
ตรวจจับเสนทางการบินของเคร่ืองบิน 
Stealth โดยเปนสวนสําคัญของแผนการ
ปรับปรุงระบบปองกันภัยทางอากาศมูลคา
ห ล า ย พั น ล า น ด อ ล ล า ร ส ห รั ฐ ข อ ง
สวิตเซอรแลนด เรดารแบบ Passive ทํา
หนาที่ตรวจจับสัญญาณวิทยุ โทรทัศน หรือ
สัญญาณโทรศัพทมือถือที่มีอยูแลวในนานฟา
ในขอบเขตที่ตองการตรวจสอบ โดยไม
สามารถถูกตรวจพบได เนื่องจากไมมีการแผ
รังสี จึงปลอดภัยจากการตกเปนเปาหมาย
ของ Anti-radiation Missiles การนําเรดาร
นี้มาใชรวมกับระบบเซนเซอรปองกันภัยทาง
อากาศบนสถานีรับภาคพื้นจะชวยปกปอง
สถานีสัญญาณเรดารทางทหารใหปลอดภัย
จากการกอ วินาศกรรม  และ  Standoff 
Weapons ทั้งนี้ ไดแสดงการใชระบบที่เมือง 
Hensoldt วิศวกรแสดงหนาจอการตรวจพบ
เสนทางการ บินของอากาศยาน ขับไล  
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Eurofighter สามารถการอัพเดทเสนทางบิน
ภายในครึ่งวินาท ีโดยเครื่องบินขับไล F-35 ที่
มีคุณสมบัติตรวจจับไดยากก็ไมสามารถ
หลบหนีการตรวจจับได / defensenews 
เกาหลีเหนือทําลายฐานทดลองนิวเคลียร
พุ งก เยทางตะวันออกเ ฉียง เห นือของ
ประเทศ มีรายงานเม่ือ 24 พ.ค. 61 วาเกาหลี
เหนือไดดําเนินการในข้ันตอนแรกของการ
ปลดอาวุธนิวเคลียร โดยใชระเบิดทําลาย
อุ โมงค  3  แห ง  ที่ เ คยใชทดลองระเ บิด
นิวเคลียร และที่ยังไมเคยถูกใชงานมากอน 
รวมทั้ ง สิ่ ง ก อสร า งทา งทหาร  สถานที่
สังเกตการณ และอาคารก็ถูกทําลาย ทั้งนี้ ได
เชิญสื่อมวลชนจากเกาหลีใต สหรัฐอเมริกา 
สหราชอาณาจักร จีน และรัสเซีย เขารวม
สังเกตการณดวย  / the korea times 

 
ตัวอยางภาพ เรือ USNS Brunswick 

 
ตัวอยางภาพ เรือ USNS Mercy 

กองทัพเรือสหรัฐอเมริกานําเรือลําเลียง
ความเร็วสูงชั้น Shearhead เขารวมการ
ฝก Pacific Partnership 2018 กบักองทัพ
ไ ท ย  เ รื อ ลํ า นี้ มี ชื่ อ  T-EPF-6 USNS 
Brunswick เดินทางมายังฐานทัพเรือสัตหีบ 
เพื่อเขารวมการฝกระหวางวันที่ 19 – 24 
พ.ค. 61 การฝกครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ
เ ต รี ยมความพร อม ในด านภารกิ จการ
ชวยเหลือดานมนุษยธรรมและการบรรเทา
ภัยพิบัติ (HADR) ทั้งนี้ ยังมีเรือลําอื่น ๆ อีก 
ไดแก เรือพยาบาล T-AH-19 USNS Mercy 
ยาว 270 ม. และเรือชั้น Shearhead อีกลํา
คื อ  T-EPF-3 USNS Millinocket / Jane’s 
360 
 
 
 

  


