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รัฐบาลเวียดนามและรัสเซียลงนามความรวมมือการผลิต
รถบรรทุกรวมกัน ผลิตรถบรรทุกเชิงพาณิชยเปนหลัก และ
ผลิตยานพาหนะพิเศษเพื่อการใชงานในทางทหารดวย สําหรับ
ตลาดในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ลงนาม
ความรวมมือเม่ือ 27 ธ.ค. 60 ณ กรุงฮานอย เปนลักษณะการ
รวมทุน โดยบริษัท Kamaz และ Uaz ของรัสเซียจะถายทอด
เทคโนโลยีใหกับบริษัททองถ่ินของเวียดนาม สนับสนุนการผลิต
และการซอมบํารุง / Jane’s – 3 ม.ค. 61 
รัฐบาลฟลิปปนสอนุมัติงบประมาณเพ่ือจัดหาเฮลิคอปเตอร
โจมตีอเนกประสงคใหกับกองทัพบกฟลิปปนส จํานวน 242 
ลานดอลลารสหรัฐ เพื่อใหไดจํานวน 16 ลํา ตามโครงการ
ปรับปรุงกองทัพใหทันสมัย ตามรายงานจากสํานักขาวทองถ่ิน
คาดการณวาอาจจะเปนเฮลิคอปเตอรอเนกประสงค Bell 
412EP / Jane’s – 3 ม.ค. 61 

Hanwha Systems ลงนามสัญญากับ DAPA ในโครงการ 
Tactical Information Communication Network 
(TICN) ระยะท่ี 2 สําหรับกองทัพบกเกาหลีใต มูลคา 432.6 
ลานดอลลารสหรัฐ โดยจะเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการ
เค รื อ ข า ย  Upgrade ระบบ  Combat Radio และระบบ 

24 ธ.ค. 60 – 6 ม.ค. 61 
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Transmission โครงการ TICN เปนโครงการที่ใชในการสื่อสาร
ผานเครือขายอินเตอร เน็ต  สง/เชื่อมโยงขอมูลระหวาง
กองทัพเรือและกองทัพอากาศ นํามาทดแทนระบบ Spider 
เดมิของเกาหลีใต / Jane’s – 2 ม.ค. 61 
กระทรวงกลาโหมอินเดียอนุมัติจัดหาอาวุธปลอย PGM 
240 ลูก จากรัสเซีย และจรวด Barak-1 131 ระบบ จาก
อิสราเอล มูลคา 270 ลานดอลลารสหรัฐ โดยจะติดตั้ง PGM 
ใหกับเครื่องบินขับไล Sukhoi Su-30MKI ของกองทัพอากาศ 
ซ่ึงยังไมไดระบุรุนชัดเจน สวนจรวดพื้นสูอากาศพิสัยใกล 
Barak-1 สําหรับเรือรบจํานวน 14 ลํา ของกองทัพเรืออินเดีย / 
Jane’s – 3 ม.ค. 61 
กองทัพอากาศอินเดียปลดประจําการฝูงบิน MiG-21M 
(Type 96) และฝูงบิน MiG-27ML เม่ือเดือน ธ.ค. 60 ทําให
กองทัพอากาศอินเดียเหลือฝูงบินรบ 32 ฝูงบิน เครื่องบินลํา
แรกของฝูงบิน MiG-21M ปฏิบัติภารกิจมานานถึง 45 ป ตั้งแต
ชวงตนทศวรรษที่ 1970 ขณะที่เครื่องบินลําแรกของฝูงบิน 
MiG-27ML เ ข าประ จํ าก า รตั้ ง แต ป  ค . ศ .  1985  ทั้ ง นี้  
กองทัพอากาศอินเดียมีแผนปลดประจําการฝูงบินอื่น ๆ ภายใน
ป ค.ศ. 2024 / Jane’s – 3 ม.ค. 61 
อากาศยานไรคนขับท่ีพัฒนาใหม Wing Loong II ของจีน 
ทดสอบยิงจรวด 5 แบบ โจมตี 5 เปาหมาย อากาศยานไร
คนขับลํานี้พัฒนาโดยสถาบัน CADI ภายใตบริษัทอุตสาหกรรม
การบินแหงชาติ จีน  AVIC จากการทดสอบยิง จรวดเขา
เปาหมายรอยละ 100 โดยไมไดเปดเผยชนิดของจรวดที่ใช
ทดสอบ / Jane’s – 3 ม.ค. 61 

ตัวอยาง PGM จากรัสเซีย  
KAB-250LG-E / Jane’s 

Barak-1 / wikimedia 

Wing Loong II / Jane’s 

MiG-21 / aermech 
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เคร่ืองบินสะเทินนํ้าสะเทินบก AG600 ของจีนขึ้นบินคร้ัง
แรก เม่ือ 24 ธ.ค. 60 จากสนามบินจูไห เปนระยะเวลา
ประมาณ 1 ชม. อากาศยานลํานี้มีความยาว 37 ม. ความยาว
ปกกาง 38.8 ม. ใชเครื่องยนต WJ-6 Turboprop จํานวน 4 
เครื่องยนต ความเร็วสูงสุด 500 กม./ชม. บินไดนาน 12 ชม. 
น้ําหนักบินข้ึนสูงสุด 53.5 ตัน สามารถบินข้ึนไดจากทางว่ิงบน
บกและบนผิวน้ํา เปนเครื่องบินขนาดใหญเปนลําดับที่ 3 ที่ผลิต
เองภายในประเทศ สามารถใชไดทั้งในทางทหารและพลเรือน 
กองทัพเรือจีนอาจใชในการบินตรวจการณ และการลําเลียง 
คาดวาจะเขาประจําการภายในป 63 / Jane’s – 4 ม.ค. 61 
กระทรวงกลาโหมอินเดียลงนามสัญญากับ Boeing จัดหา
เคร่ืองฝกจําลองเสมือนจริง P-8I สําหรับกองทัพเรือ เม่ือ 5 
ม.ค. 61 มูลคา 307 ดอลลารสหรัฐ พรอมการบํารุงรักษาระบบ
เปนระยะเวลา 10 ป ตั้งไวที่สถานีอากาศนาวี INS Rajali โดย
มีกําหนดสงมอบภายในเดือน มี.ค. 2564 ทั้งนี้ กองทัพเรือ
อินเดียจัดหาเครื่องบิน P-8I จํานวน 8 ลํา ตั้งแตป 52 ไดรับ
ครบในป 58 และในป 56 จัดหาเพิ่มอีก 4 ลํา จะเริ่มสงมอบใน
ป 63 ไวใชปฏิบัติภารกิจตอตานเรือดําน้ํา เรือผิวน้ํา และ
ภารกิจลาดตระเวนตรวจการณ / Jane’s – 5 ม.ค. 61 

กองทัพอากาศฝร่ังเศสรับมอบเคร่ืองบินลําเลียง C-130J 
Hercules ลําแรกจากสหรัฐอเมริกา เม่ือ 22 ธ.ค. 60 ภายใต
สัญญาจัดหาเครื่องบิน 4 ลํา ตั้ งแต  29 ม.ค. 59 ไดแก 
เครื่องบินลําเลียงทางยุทธวิธี C-130J-30 รุนขยายความยาว
ลําตัว 2 ลํา (นํามาทดแทนเครื่องบินลําเลียง C-160R Transall 

World Defence News 
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P-8 Training Systems / boeing 
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ที่จะปลดประจําการในป 66) และเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกลาง
อากาศ KC-130J 2 ลํา (ใชในฝูงบินเฮลิคอปเตอร EH 01.067 
‘Pyrenees’) / Jane’s – 1 ม.ค. 61 
กระทรวงกลาโหมอังกฤษรับมอบโครงการวิทยุเมอคิวร่ี 
และประจําการในโรงเรียนนายรอยทหารบกอังกฤษ พัฒนา
โดยบริษัท Elbit Systems และ Drumgrange เปนเครื่องวิทยุ
ภาคสนามรุ น  150  PRC 720 HF พร อมแบต เตอรี่ และ
อุปกรณเสริม สําหรับฝกการติดตอสื่อสาร และเพิ่มศักยภาพ
การควบคุมบังคับบัญชา เปนเครื่องวิทยุที่ไดรับระดับความ
ปลอดภัยสูงสุด สงมอบตรงตามเวลา ในราคาที่เหมาะสม / 
Jane’s – 3 ม.ค. 61 
กองทัพบกสหรัฐวิจัยพัฒนาอากาศยานไรคนขับดวย
เคร่ืองพิมพสามมิติ สรางอากาศยานไรคนขับในเวลาไมกี่
ชั่วโมง มีคาใชจายต่ํา โดยสามารถเลือกอากาศยานไดตาม
ภารกิจเฉพาะ แตอยางไรก็ตาม ยังคงตองปรับปรุงความเร็วใน
การพิมพใหพิมพได เร็ว ข้ึนเปน 2 เทา และพัฒนาความ
แข็งแกรงของชิ้นสวนวัสดุใหเทียบเทากับการหลอวัสดุ / 
Jane’s – 3 ม.ค. 61 
กองทัพเรือปากีสถานทดสอบยิงอาวุธปลอยนําวิถีใหม 
Harbah จากเรือเร็วโจมตีท่ีพัฒนาขึ้นเองชั้น Azmat เรือชื่อ 
PNS Himmat เลขเรือ 1027 ทดสอบยิงเม่ือ 3 ม.ค. 60 ทาง
ตอนเหนือของทะเลอาหรับ Harbah สามารถพุงชนเปาหมาย
ไดอยางแมนยํา แตไมไดเปดเผยในรายละเอียดถึงระยะหาง
ระหวางเรือ PNS กับเปาหมาย / Jane’s – 3 ม.ค. 61 

ตัวอยาง MERCURY PRC 710 
Handheld VHF Radio / Jane’s 

3D Printed Unmanned Aircraft 
System / Jane’s 

ทดสอบยิง Harbah จากเรือ  
PNS Himmat / defensenews 

Harbah / defence.pk 


