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กองทัพบกเกาหลีใตสรางหนวยรบยุทธวิธีอากาศยาน 
ไรคนขับ เพื่อโจมตีเปาหมายในเกาหลีเหนือ โดยใชอากาศยาน 
ไรคนขับ Dronebots ที่เปนเทคโนโลยีผสมผสานของ Drone 
และ Robot เขาลาดตระเวนสอดแนมตอตานเปาหมายใน
เกาหลีเหนือ เชน แหลงอาวุธนิวเคลียรและขีปนาวุธ สงตอ
สัญญาณขอมูลแบบ Real-time กอนที่จะเขาโจมตีพื้นที่
เปาหมาย หนวยใหมนี้จะชวยใหมีความยืดหยุนในการตอบ 
สนองตอวิกฤตการณ และการโจมตีที่รวดเร็วของเกาหลีเหนือ 
และชวยใหเกาหลีใตยิงขีปนาวุธขามทวีป Hyunmoo-2A และ
จรวดรอน Hyunmoo-3 ไดทันทวงที / Popular Mechanics 
– 22 ธ.ค. 60 
ญ่ีปุนกลับมาเนนสรางเรือบรรทุกเคร่ืองบิน โดยกําลัง
ปรับเปลี่ยนนโยบายสรางเรือบรรทุกเครื่องบินขับไล เพื่อ
ตอตานกําลังทางอากาศของจีน หลังจากเหตุการณโจม
เพิรลฮารเบอร ในป พ.ศ. 2484 กองกําลังปองกันประเทศของ
ญี่ปุนเริ่มสรางเรือที่มีศักยภาพเพิ่มความสามารถการปฏิบัติ
ภารกิจทางอากาศในฐานะประเทศรักเสรีภาพ ภายใตการ
ควบคุมของสหรัฐอเมริกา เรือบรรทุกเครื่องบินลําลาสุดของ
ญี่ปุน คือ เรือชั้น Izumo “Helicopter Destroyers” เรือ Izumu 
และเรือ Kaga เปนเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดเล็กมีความยาว
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ดาดฟาเรือ 814 ฟุต ระวางขับน้ํา 27,000 ตัน เรือบรรทุก
เครื่องบินทั้งสองลํามีขนาดเปน 1 ใน 3 ของเรือชั้น Ford ของ
สหรัฐอเมริกา / Popular Mechanics – 27 ธ.ค. 60 
ญ่ีปุนลงนามจัดหาเคร่ืองบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศแบบ 
KC-46A Pegasus จากสหรัฐอเมริกา จํานวน 1 ลํา มูลคา 
279 ลานดอลลารสหรัฐ โดยยังไมเปดเผยระยะเวลาสงมอบ 
ทั้งนี้ กองทัพอากาศญี่ปุนมีแผนจัดหา KC-46A จํานวน 4 ลํา  
อนุมัติงบประมาณรวม 1,900 ลานดอลลารสหรัฐ เดิมญี่ปุนมี
เครื่ อ ง บิน เติ ม เชื้ อ เพลิ งกลา งอากาศ  Boeing KC-767J 
ประจําการอยู 4 ลํา / Jane’s – 27 ธ.ค. 60 
ญ่ีปุนพิจารณาจัดหาเคร่ืองบินขับไล F-35B ใชระยะทางว่ิง
ขึ้นสั้นและลงแนวด่ิง (STOVL) เพื่อประจําการบนเรือบรรทุก
เครื่องบินชั้น Izumo คือ JS Izumo และ JS Kaga ซ่ึงจะตอง
ปรับปรุงตัวเรือเพื่อใหรองรับกับการปฏิบัติการของเครื่องบิน 
F-35B ในการว่ิงข้ึนและลงแนวดิ่ง โดยติดตั้งฉนวนกันความ
รอนบนพื้นที่บริ เวณที่ เครื่องบินลงในแนวดิ่ง และติดตั้ง  
Ski-jump สงเครื่องบินข้ึนสูทองฟา / Jane’s – 27 ธ.ค. 60 
DAPA เกาหลีใตเร่ิมแผน 5 ป พัฒนาระบบเรดารพิสัยไกล
และระบบตอบโตการโจมตีทางอากาศแบบอินฟาเรด ใช
ระบบควบคุมและสั่งการอัตโนมัติแบบใหมของเกาหลีใต และ
ปรับปรุงจรวดพื้นสูอากาศพิสัยกลาง Cheongung เพื่อตอบโต
การโจมตีทางอากาศ ตามแผนในตนป 61 จะเริ่มผลิตระบบ 
C2A  แบบ Mass Product เพื่อประจําการระบบ C2A ใน
กองทัพเกาหลีใตภายใน 1 ป / Jane’s – 28 ธ.ค. 60 
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กองทัพอากาศกาตาร จัดหาเค ร่ืองบินขับไล  Boeing  
F-15QA จากสหรัฐอเมริกา จํานวน 36 ลํา มูลคา 6,170 
ลานดอลลารสหรัฐ สงมอบในเดือน ธ.ค. 65 โดยยังไมมี
ประกาศเรื่องการจัดหาระบบอาวุธหลักที่จะนํามาใชรวมกับ  
F-15QA กอนหนานี้  เ ม่ือ พ.ค.  58 กาตารลงนามจัดหา
เครื่องบินขับไล Dassault Rafale จากฝรั่งเศส 24 ลํา มูลคา 
6,300 ลานยูโร และเม่ือ ธ.ค. 60 ลงนามจัดหาเพิ่มอีก 12 ลํา 
มูลคา 1,100 ลานยูโร รวมเปน 36 ลํา / Jane’s – 27 ธ.ค. 61  
 DARPA ของสหรัฐอเมริกา และ NASA รวมทีมออกแบบ
ดาวเทียมใหม ทําหนาที่ เติมเชื้อเพลิงและการซอมบํารุง
ดาวเทียมดวงอื่น ๆ ที่โคจรอยู ถือเปนสถานีซอมบํารุงในวง
โคจร จะชวยตออายุการทํางานของดาวเทียมที่มีมูลคาพันลาน
ดอลลารสหรัฐ ซอมบํารุงสวนยอย และแกไขปญหาอื่น ๆ  อีก
ทั้ง สามารถขัดขวางการทํางานของดาวเทียมฝายตรงขามได
ดวย ดาวเทียมเปนอุตสาหกรรมมูลคาหลายพันลานดอลลาร 
กิจการทางทหารและพลเรือนจําเปนตองพึ่งพาดาวเทียม หาก
ไมไดรับการซอมบํารุงหรือการเติมเชื้อเพลิง ก็จะกลายเปนขยะ
อวกาศ / Popular Science – 28 ธ.ค. 60 
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