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สิงคโปรและเยอรมนีซอมรบรวมทาง
ทหารภายใตรหัส Panzer Strike 2018 ณ 
Oberlausitz Military Training Area (OMTA) 
ประเทศเยอรมนี มีทหารจากกองทัพบก

สิงคโปร และทหารบกเยอรมนีเขารวมฝก 
220 คน มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความ 
สัมพันธทางทหารระหวาง 2 ประเทศ และมี
การฝกยิงกระสุนจริงของหนวยยานเกราะ 

จีนอาจไดรับชัยชนะดานเศรษฐกิจเหนือ
สหรัฐอเมริกา หากสหรัฐอเมริกาไมมีกลยุทธ
ในการลงทุนในตางประเทศ ประธานาธิบดี
จีนมีความตองการที่จะควบคุมภาคเศรษฐกิจ
ของจีนรวมทั้งบริษัทตางชาติที่ดําเนินธุรกิจ
ในจีน ที่ผานมาจีนเขา ซ้ือบริ ษัทสัญชาติ
อ เ ม ริ กั น ที่ มี เ ท ค โ น โ ล ยี ห ลั ก ส ง เ ส ริ ม
ความสามารถทางทหาร ใหถายทอดและตก
เปนของจีนตามกฎหมายอยางตอเนื่อง 

 
ตัวอยางภาพ การซอม Foal Eagle 

เกาหลีใตและสหรัฐอเมริกาจะซอมรบรวม
ประจําปภายใตรหัส Foal Eagle โดยเริ่มใน
วันที่ 1 เม.ย. 61 และใชระยะเวลาในการ
ฝกซอมประมาณ  1 เดือน ซ่ึงจากเดิมจะใช
ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน เนื่องจากมีการ
แขงขันกีฬาโอลิมปกฤดูหนาวที่เกาหลีใตเปน
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เจาภาพในเดือน ก.พ. 61 ทั้งนี้ ขนาดของการ
ฝกซอมจะเหมือนกับครั้งที่ผานมา 
เกาหลีใตและสหรัฐอเมริกาจะซอมรบทาง
อากาศประจําปภายใตรหัส Max Thunder 
โดยเริ่มวันที่ 11 พ.ค. 61 และใชระยะเวลา
ประมาณ 2 สัปดาห เปนการฝกซอมรบทาง
อากาศขนาดใหญรวมกันที่จัดข้ึนเปนประจํา
ทุกป ในปนี้จะมีเครื่องบินขับไลของทั้ง 2 
ประเทศเขารวมในการฝกมากกวา 100 ลํา 

 
ตัวอยางภาพ S-400 Missile System 

อินเดียเจรจากับรัสเซียจัดหาระบบปองกัน
ภัยทางอากาศ S-400 เพือ่ตอตานภัยคุกคาม
จากจีนและปากีสถาน คาดวาจะลงนาม
สัญญาในชวงตนเดือน เม.ย. 61 ในชวงที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมอินเดียไป
เยือนรัสเซีย โดยคาดวาจะมีการหารือเรื่อง
เครื่องบินรบรุนที่ 5 (FGFA) อีกดวย 
เกาหลีใตเดินหนาทดสอบระบบอากาศ
ยานไร คนขับ  KUS-FS (MALE UAV) ท่ี

พัฒนาไดเองในประเทศ สรางโดย KAL-ASD 
ในเครือบริษัท Korean Air บินครั้งแรกเม่ือป 
55 มีโครงสรางคลายกับอากาศยานไรคนขับ
ติ ดอา วุธ  MQ-1 Predator/MQ-9 Reaper 
ของ GA-ASI ของสหรัฐอเมริกา มีความยาว
ประมาณ 11 ม. ความกวางปก 25 ม. ติดตั้ง
เครื่ อ งยนต ใบพัด เดี่ ยว  1 ,200 แรงม า 
ความเร็ว 169 นอต พิสัยทําการ 1,852 กม. 
บินไดนาน 32 ชม. เพดานบินสูงสุด 50,000 
ฟุต ตําบลติดอาวุธใตปก 4 จุด ติดตั้งกลอง 
EO/IR ระบบสื่อสารดาวเทียม (SATCOM) 
ระบบตรวจจับเปาหมายเคลื่อนที่ภาคพื้นดิน 
GMTI และระบบเรดาร SAR ทั้งนี้ KUS-FS 1 
ระบบ ประกอบดวยอากาศยานไรคนขับ 5 
ลํา สถานีควบคุมภาคพื้นดิน (GCS) และสวน
สนับสนุนภาคพืน้ดนิ 

 
ตัวอยางภาพ รถถังหลัก Type-59 
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จีนทดสอบรถถังหลักไรคนขับแบบ Type 
59 ทํางานดวยระบบควบคุมจากระยะไกล 
โดยติดตั้งเสาอากาศเพิ่มเติม ดัดแปลงจาก
รถถังหลัก Type 59 ที่ลาสมัยที่มีเปนจํานวน
มากในกองทัพ ติดตั้ง Artificial Intelligence 

หรือปญญาประดิษฐ ซ่ึงคาดวาในอนาคตจะ
นําเทคโนโลยีนี้มาใชรวมกับระบบไรคนขับ
แบบอื่น ๆ และบูรณาการขอมูลกับดาวเทียม 
อากาศยาน หรือหรือดําน้ํา  
 

 
ตัวอยางภาพ เรือพิฆาต Type 45 

กระทรวงกลาโหมอังกฤษแกปญหาระบบ
ขับเคลื่อนของเรือพิฆาต Type 45 จํานวน 
6  ลํ า  ข อ งกอ ง ทัพ เ รื อ  โ ด ยจ า ง กลุ ม
อุตสาหกรรมนําทีมโดย BAE Systems มูลคา
สัญญา 224 ลานดอลลารสหรัฐ โดยเปลี่ยน
เครื่องยนตใหม จากเดิมเปนเครื่องยนตดีเซล 
2 เครื่องยนต เปลี่ยนเปนเครื่องยนตดีเซล 3 
เครื่องยนตที่มีขนาดใหญกวา กอนหนานี้เคย
เกิดปญหากับระบบขับเคลื่อนของเรือที่ มี
ความรอนสูง พลังงานไฟฟาในเรือไมสามารถ

ใชงานไดขณะที่เรือปฏิบัติภารกิจอยูกลาง
ทะเล 
หนวยงาน DARPA สหรัฐอเมริกาเร่ิมตน
แผนงานพัฒนาการเชื่อมตอสมองมนุษยกับ
เคร่ืองจักรกล ผานระบบประสาทของทหาร
กับเทคโนโลยีระบบยานไรคนขับ ระบบไซ
เบอร และเครื่องจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการรบใหกับหนวยผูใชไดรับขอมูลขาวสาร
ที่รวดเร็วในระดับคลื่นสมอง เปนการใช
เทคโนโลยีผานระบบประสาทของมนุษยโดย
ไมตองทําการผาตัด มีศักยภาพในการอาน
และเขียนขอมูลไดจากหลายจุดบนสมองได
พรอม ๆ กัน 
สหรัฐอเมริกาใกลจะไดขอสรุปนโยบาย
การสงออกอากาศยานไรคนขับ โดยที่ผาน
มาบริษัทผูผลิตอากาศยานไรคนขับในสหรัฐฯ 
เห็นวานโยบายการคาที่ไมยืดหยุนของสหรัฐฯ 
ทําใหขาดโอกาสในการแขงขันในตลาด
นานาชาติ จึงมีความพยายามที่จะทําใหมี
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ความงายและออนตัวข้ึน แตอยางไรก็ตาม 
อากาศยานไรคนขับที่มีน้ําหนักบรรทุก 500 
กก. พิสัยบิน 300 กม. ถูกกําหนดไมให
สงออกขายในตางประเทศ 
สภาผูแทนราษฎรสหรัฐอเมริกาเห็นชอบ
เพ่ิมงบประมาณใหกับสํานักงานปองกัน
ขีปนาวุธ (MDA) 11,500 ลานดอลลาร
สหรัฐ ในปงบประมาณ 61 เพิ่มข้ึนจากปกอน
รอยละ 40 โดยนักวิเคราะหประเมินวา
อาจจะนําไปใชในการพัฒนาระบบปองกัน
และสกัดกั้นขีปนาวุธภาคพื้นดิน และพัฒนา
หัวรบ ทั้งนี้ MDA มีแผนพัฒนาเทคโนโลยี
และการใชโดรนยิงทําลายขีปนาวุธของศัตรู 

 
ตัวอยางภาพ Sikorsky S-70 

กองทัพเรือบราซิลปรับปรุงเฮลิคอปเตอร
อเนกประสงค Sikorsky S-70B Seahawk 
จํานวน 6 ลํา ที่ประจําการอยูในฝูงบิน HS-1 
ณ ฐานทัพอากาศนา วี  São Pedro โดย
ปรับปรุงใหมีระบบการฝกบินทางยุทธวิธี 
ประกอบดวยการฝกบินปฏิบัติการและการ
ฝกใชอาวุธทางยุทธวิธี เพื่อฝกนักบินประจํา
เครื่องของกองทัพเรือบราซิล ทําสัญญากับ
บริษัท CAE ติดตั้งระบบที่ศูนยฝกอากาศนาวี 
CIAAN ในเดือน เม.ย. 63 และใชงานไดใน
เดือน ก.ค. 63 
 

 


