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เวียดนามรางกฎหมายอนุญาตใหหนวย
งามฝ งใชอาวุธในทะเลตะวันออกเ พ่ือ
ปกปองอธิปไตยของเวียดนาม มีรายงานเม่ือ 
12 เม.ย. 61 จากเดิมอนุญาตใหยิงไดเฉพาะ
กรณีเกิดการคุกคามตอชีวิต หรือผูกระทําผิด
อาจจะหลบหนี หรือเพื่อปกปองชีวิตของ

ประชาชนที่ตกอยู ในความเสี่ยง คาดวา
รัฐสภาของเวียดนามจะผานรางกฎหมาย
ภายในป 61 ซ่ึงจะทําใหเวียดนามเกิดความ
คลองตัวในการปฏิบัติงานในนานน้ําที่มีกรณี
พิพาทในทะเลจีนใต / Reuters 

จี น มี ความพยายามผ ลั ก ดั นก า ร ใช
เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (AI) และมุงเนน
จะกาวเปนผู นําของโลก โดยเฉพาะการ
นํามาใชในดานความม่ันคงของชาติ ขณะที่
เดือน ม.ค. 61 สหรัฐอเมริกาประกาศวามี
การใช AI ในยานรบอัตโนมัติภาคพื้น ใชรถ 
Humvee ภายใตโครงการ Wingman อีกทั้ง 
ในป 61 สหรัฐฯ ไดรับงบประมาณเพื่อพัฒนา 
AI ในการจําแนกอัตลักษณบุคคล มีโดรนชวย
บินเก็บรวบรวมขอมูล โดยไมยอมแพจีนใน
การพัฒนา AI / defense news 

 
ตัวอยางภาพ สถานีอวกาศ Tiangong-1 

สถานีอวกาศ Tiangong-1 ของจีนตกลง
สูชั้นบรรยากาศโลกโดยไมสามารถควบคุม
ได สถานีอวกาศนี้เขาสูวงโคจรตั้งแต พ.ศ. 
2554 ใชคนในการควบคุม หลังจากนั้น จีน
ประกาศวาเกิดการสูญเสียการควบคุมและ
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การสื่อสาร และทายสุดไดตกลงทางตอนใต
ของมหาสมุทรแปซิฟก ซ่ึงไดถูกคนหาและพบ
ตําแหนงผานระบบเครือขายอวกาศ โดยใช
เซ็นเซอรและเรดารแบบ Optical นักวิจัยเฝา
ศึกษารายละเอียดเพื่อหาทางพัฒนาสถานี
อวกาศโมเดลใหมใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน / 
defense news 
กระทรวงพาณิชยจีนประกาศหามสงออก
สินคาท่ีสามารถนําไปทําอาวุธท่ีมีอํานาจ
ทําลายลางสูงไปยังเกาหลีเหนือ สอดคลอง
กั บมติ คณะรั ฐ มน ต รี ค ว า ม ม่ั นค ง แ ห ง
สหประชาชาติ (UNSC) ประกอบดวยวัสดุ 
เทคโนโลยี และอุปกรณ จํานวน 32 รายการ 
รวมถึงเครื่องเรงและหมุนเหว่ียงอนุภาคดวย 
/ reuters 
จี นซ อมรบทางทะ เ ล ท่ี ใหญ ท่ี สุ ด ใน
ประวัติศาสตรของจีน โดยมีประธานาธิบดี
จีนเปนผูเปดงานในวันที่ 12 เม.ย. 61 ซอม
รบในทะเลจีนใตและบริ เวณนอกชายฝ ง
ไตห วัน  ใชทหาร เรื อกว า  10 ,000 คน 
เครื่องบินขับไล 76 ลํา เรือรบและเรือดําน้ํา 
48 ลํา โดยนายสี จ้ิน ผิง ประกาศวาจีน
ตองการ เปนผู นํ า ในด านกองทัพ เรื อ  / 
reuters 

 
ตัวอยางภาพ สถานีอวกาศ F-35A Lightning II 

กอง ทัพอากาศออส เตร เ ลีย รั บมอบ
เคร่ืองบินขับไล Lockheed Martin F-35A 
Lightning II แบบ JSF ขึ้ นลงตามแบบ 
CTOL จากสหรัฐอเมริกาเพ่ิมเติม ใชรหัส 
AU-3, AU-4 และ AU-5 รวม 3 ลํา ติดตั้ง
ชุดคําสั่ง Block 3F แบบพรอมรบเต็มอัตรา 
โดยกอนหนานี้รับมอบไปแลว 2 ลํา ติดตั้ง
ชุ ดคํ าสั่ ง  Block 3i แบบพรอมรบข้ันตน 
กองทัพอากาศออสเตรเลียจัดหา F-35A 
ทั้งหมด 100 ลํา จะเขาประจําการในปลายป 
61 เปนตนไป ทดแทนเครื่ อง บินขับไล  
Boeing F/A-18A/B Hornet ที่ใชงานมานาน 
จํานวน 71 ลํ า  และปฏิ บัติการร วมกับ
เครื่ อง บินขับไล  Boeing F/A-18F Super 
Hornet 24 ลํา และเครื่องบินโจมตีสงคราม
อิ เล็กทรอนิกส Boeing EA-18G Growler 
12 ลํา โดยกองทัพอากาศออสเตรเลียมี
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กําหนดความพรอมรบเต็มอัตราในป 66 / 
Jane’s 

 
ตัวอยางภาพ เฮลิคอปเตอร Ka-27 

กองทัพเรืออินเดียปรับปรุงเฮลิคอปเตอร 
Ka-28 จะดําเนินการโดยบริ ษัท Russian 
Helicopters ติดตั้ง Radioelectronic ใหม 
ระบบนํารองและระบบสื่อสารที่ทันสมัย ทั้งนี้
ยังไมไดเปดเผยจํานวนเฮลิคอปเตอรที่จะ
ปรับปรุงใหม Ka-28 ไดรับการออกแบบตั้งแต
ป พ.ศ. 2525 เปนแบบลงจอดไดทั้งบนเรือ
และพื้นดิน โดยมี Ka-27 เปนรุนสงออก มี
ความสามารถในการตรวจจับเรือดําน้ําและ
เรือผิวน้ํา และสงขอมูลใหกับเรือหรือสถานี
ชายฝง / mil.today 

สหรัฐอเมริกาคาดหวังวาอากาศยานไร
คนขับในอนาคตจะสามารถปฏิบัติภารกิจท่ี
ซับซอนและอันตรายกวาศักยภาพใน
ปจจุบัน อากาศยานไรคนขับถูกกลาววาเปน
สมบัติที่ประเมินคามิไดตอพลทหารเดินเทา
ในพื้นที่สนามรบ เพราะพวกมันทําตัวเปนตา
ใหกับเหลาทหารและคอยสงตอขอมูลสําคัญ
ตาง ๆ ใหเพื่อใชในการปรับเปลี่ยนแผนตาม
สถานการณใหทันทวงที ในอนาคตจะตองมี
ความสามารถตอตานการ Jamming และ
สื่อสารระหวางกันได ทําภารกิจไดหลาย
รูปแบบ ข้ึนลงทางดิ่งไดทั้งในเมืองและใน
พื้นที่ทุรกันดาร นอกจากนี้ การเพิ่มความ

ตระหนักรูของเจาหนาที่ทหารโดยการติดตั้ง
เซ็นเซอรและกลองใหมีแบบและจํานวนที่
เหมาะสมลงบนโดรนที่ใชในภารกิจ เซ็นเซอร
คลื่นความถ่ีวิทยุยังชวยเพิ่มความสามารถใน
การบอกตําแหนงทางภูมิศาสตรไดอีกดวย / 
defense news 
ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า อ นุ มั ติ ก า ร ส ง อ อ ก
ยุทโธปกรณมูลคาหลายพันลานดอลลาร
สหรัฐ ตั้งแตเดือน เม.ย. 61 เปนตนมา ไปยัง
ประเทศแถบตะวันออกกลางและยุโรป ไดแก 
ซาอุดีอาระเบีย เยอรมนี สโลวาเกีย และ
สเปน มียุทโธปกรณตาง ๆ ไดแก ยานรบทาง
บกติดตั้งอาวุธ อากาศยานไรคนขับ เครื่องบิน

World Defence News 
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ขับไล เครื่องกระสุน เฮลิคอปเตอร และ
อุปกรณสื่อสาร นอกจากนี้รัฐบาลสหรัฐฯ ได
ล ง น า ม สั ญ ญ า กั บ บ ริ ษั ท ย อ ย ที่ จั ด ห า

ยุทธภัณฑใหกับอังกฤษ (MQ-9 Reapers) ที่
ผ ลิ ต โ ด ย  General Atomics อี ก ด ว ย  / 
defense news 

 


