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เวียดนามเร่ิมสายการผลิตปนไรเฟลซุมยิง OSV-96 ขนาด 
12.7 มม. ที่โรงงาน Z111 เปนการผลิตเองภายในประเทศ 
ภายใตสิทธิบัตรจากรัสเซีย ไดรับความรวมมือและการ
สนับสนุนจากบริษัท KBP Instrument Design Bureau ของ
รัสเซียในการถายทอดเทคโนโลยี สอดคลองกับความพยายาม
ของเวียดนามในการขยายความรวมมือดานอุตสาหกรรม
ปองกันประเทศกับรัสเซีย ปน OSV-96 มีพิสัยยิง 1,800 ม. 
สามารถยิงเจาะยานเกราะเบาได / Jane’s – 17 ม.ค. 61 
PTDI อินโดนีเซียและ TAI ตุรกีพรอมรวมมือพัฒนาอากาศ
ยานไรคนขับ MALE สําหรับกองทัพอากาศอินโดนีเซีย โดย
พัฒนาจากอากาศยานไรคนขับ MALE Anka ของ TAI ใหตรง
กับความตองการของกองทัพอากาศอินโดนีเซีย และคาดหวัง
วาจะไดตนแบบภายใน 1 ป อินโดนีเซียจะไดรับการถายทอด
เทคโนโลยีจากตุรกี  พรอมทั้ ง  การพัฒนาและการผลิต
ภายในประเทศ / Jane’s – 18 ม.ค. 61 
การสงมอบเคร่ืองบินขับไล/ฝก  T-50 Golden Eagle 
จํานวน 2 ลํา ใหกองทัพอากาศไทยลาช า เ น่ืองจาก
เคร่ืองยนต GE F404 ชํารุด ระหวางการบินนําอากาศยานมา
สงมอบ ขณะนี้จอดอยูที่ฐานบิน Kuantan ของกองทัพอากาศ
มาเลเซีย โดยกองทัพอากาศไทยจะหารือกับบริษัท KAI เกาหลี
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ใต ใหเปลี่ยนเครื่องยนตทั้งสองกอนที่จะนําสง โดยคาดหวังวา
จะสามารถเปลี่ยนเครื่องยนตไดเสร็จสิ้นใน 2 สัปดาห ซ่ึงแต
เดิมพิธีรับอากาศยาน T-50 กําหนดไวเม่ือวันที่ 12 ม.ค. 61 / 
Jane’s – 18 ม.ค. 61 

กองทัพเรือจีนประจําการเรือฟริเกตติดอาวุธนําวิถีลําลาสุด 
ชั้น Jiangkai II (Type 054A) ในกองเรือทะเลเหนือ เม่ือ 12 
ม.ค. 61 มีชื่อวา Rizhao เลขเรือ 598 มีความยาว 134 ม. 
ระวางขับน้ํา 3,500 ตัน ใชเครื่องยนตดีเซล SEMT Pielstick 
จํานวน 4 เครื่องยนต 2 ใบพัด ความเร็วสูงสุด 27 นอต พิสัย
ทําการ 3,800 ไมลทะเลที่ความเร็ว 18 นอต ติดตั้งปนเรือ
ขนาด 76 มม. 1 กระบอก และ 2 แทนยิงสําหรับจรวดตอตาน
เรือ C-802 นับเปนเรือลําที่ 26 ของชั้นนี้ที่เขาประจําการใน
กองทัพเรือจีน ตอที่อูตอเรือ Huangpu ในเมือง Guangzhou 
และเคยเปดตัวเม่ือ เม.ย. 60 / Jane’s – 15 ม.ค. 61 
กองทัพเรืออินเดียปลดประจําการเรือคอรเวต ชั้น Veer 
(Tarantul I) จํานวน 2 ลํา เม่ือ 11 ม.ค. 61 จัดพิธีปลด
ประจําการ ณ เมืองมุมไบ ชื่อเรือ INS Nirbhik และ INS 
Nirghat ที่ เขาประจําการตั้งแตป พ.ศ. 2530 และ 2532 
ตามลําดับ ปฏิบัติภารกิจมานานถึง 30 ป และ 28 ป ตามลําดับ 
เรือชั้นนี้ บรรทุกลูกเรือ 70 คน และเจาหนาที่ประจําเรือ 7 คน 
ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต Gas Turbine 4 เครื่องยนต ทํา
ความเร็วไดถึง 40 นอต ติดตั้งจรวดพื้นสูพื้น 4 ลูก ปนใหญ 
AK-176 1 กระบอก และระบบปองกันระยะประชิด AK-630 / 
Jane’s – 15 ม.ค. 61 
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เคร่ืองบินขับไลอเนกประสงค ยุคท่ี 5 “J-20” หลายลําของ
กองทัพอากาศจีนเขารวมฝกซอมรบทางอากาศคร้ังแรก กับ
เครื่องบินขับไลข้ันสูง J-16 ของบริษัท SAC และ J-10C ของ
บริษัท CAC หลังจากที่เขาประจําการตั้งแต ก.ย. 60 การ
ฝกซอมครั้งนี้ใชระยะเวลา 9 วัน โดยไมเปดเผยสถานที่ฝก / 
Jane’s – 15 ม.ค. 61 
ญ่ีปุนจะเขารวมเปนสมาชิกศูนยปฏิบัติการรวมสงครามไซ
เบอรแหง NATO ในเอสโตเนีย มีศักยภาพในดานการตอตาน
เทคโนโลยีสงครามไซเบอรในระดับโลก การเขารวมครั้งนี้ เปน
การจุดประกายใหชาติอื่น ๆ ที่มีศักยภาพสนใจที่จะเขารวม
ดวย ศูนยปฏิบัติการฯ ทํางานวิจัยหลายระดับดานการปองกัน
ภัยทางไซเบอร ทั้งในสวนของเทคโนโลยี ยุทธศาสตร ยุทธวิธี  
กฎหมาย และมีการซอมการปองกันทางไซเบอร (Live Fire) 
เพื่อรับมือตอการจูโจมอีกดวย / Jane’s – 16 ม.ค. 61 
อินเดียและอิสราเอลตกลงความรวมมือดานอุตสาหกรรม
ปองกันประเทศเร่ิมตนในป 61 โดยเนนการลงทุนและ
ถายทอดเทคโนโลยีของอิสราเอลใหกับอินเดีย สนับสนุนดาน
การผลิตของอินเดีย การปองกันภัยทางไซเบอร การรักษา
ความม่ันคงในประเทศ ภายใตนโยบาย ‘Make in India’ / 
Jane’s – 16 ม.ค. 61 
กองทัพเ รือจีนประจําการเ รือคอร เวตลําลา สุด ชั้น 
Jiangdao (Type 056/056A) เม่ือ 15 ม.ค. 61 มีชื่อ Wuhai 
เลขเรือ 540 มีความยาว 89 ม. เขาประจําการในกองเรือทะเล
เหนือ ตอที่อูตอเรือ Liaonan เปดตัวเม่ือ ก.ย. 59 ติดตั้งระบบ
โซนารสําหรับภารกิจตอตานเรือดําน้ํา มีแทนยิงจรวดตอตาน
เรือ 4 แทนยิง ปนใหญเรือ H/PJ-26 ขนาด 76 มม. 1 กระบอก 

J-20 / Jane’s 

ccdcoe.org 

เรือชั้น Jiangdao (Type 056/056A) 
/ Jane’s 
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และปน H/PJ-17 ขนาด 30 มม. 2 กระบอก แทนยิงจรวดพื้น
สูอากาศพิสัยใกล HHQ-10 8 ทอยิง และ 2 แทนยิงตอรปโด / 
Jane’s – 17 ม.ค. 61 
กระทรวงกลาโหมอินเดียอนุมัติจัดหาปนไรเฟล มูลคา 
553.33 ลานดอลลารสหรัฐ ประกอบดวยปนกลจูโจม  
(Assault Rifle) ขนาด 7.62 X 51 มม. 72,400 กระบอก และ
ปน CQB Carbine ขนาด 5.56 X 45 มม. 93,895 กระบอก 
สําหรับกองทัพบกอินเดีย ใชในภารกิจปองกันแนวชายแดน 
และการตอตานการกอจลาจล การจัดหาในครั้งนี้ ไมมีการ
ถายทอดเทคโนโลยีหรือการใหลิขสิทธ์ิในการผลิต / Jane’s – 
17 ม.ค. 61 
รัสเซียเ ร่ิมสงมอบระบบตอสูอากาศยานพ้ืนสูอากาศ 
Almaz-Antei S-400 Triumf ล็อตแรกใหจีน ประกอบดวย
สถานีควบคุม สถานีเรดาร อุปกรณสนับสนุนและแหลง
พลังงาน อะไหล และอุปกรณอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตามสัญญา
จัดหาเม่ือป 57 โดยไมมีการถายทอดเทคโนโลยีหรือการให
ลิขสิท ธ์ิในการผลิต โดยได มีการอบรมการใชงานใหกับ
เจาหนาที่ของจีนในป 60 / Jane’s – 18 ม.ค. 61 
อินเดียประสบความสําเร็จในการทดสอบยิงขีปนาวุธติดหัว
รบนิวเคลียร Agni V เม่ือ 18 ม.ค. 61 ขีปนาวุธยิงไดไกล 
5,000 กม. นับเปนครั้งแรกที่ทดสอบการใชงานจริง หลังจาก
ทดสอบตัวตนแบบที่อยูระหวางการพัฒนามาแลว 4 ครั้ง 
ออกแบบและพัฒนาโดย DRDO Agni V น้ําหนักหัวรบ 1.5 ตัน 
ความยาว 17 ม. น้ําหนักรวม 50 ตัน ถูกปลอยจากแทนยิงบน
รถบรรทุก ณ เกาะ Abdul Kalam ลอยอยูบนทองฟานาน 19 

ปนใหญเรือ H/PJ-26 / amazonaws 

ปน H/PJ-17 / deagel 

ตัวอยางปนไรเฟล  
/ indiandefencereview 

S-400 / armyrecognition 

Agni V / indiatvnews 
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นาที ระยะทาง 4,900 กม. โจมตีเปาหมายที่อยูตอนใตของ
มหาสมุทรอินเดีย / Jane’s – 18 ม.ค. 61  
ญ่ีปุนประสบความสําเร็จในการพัฒนาจรวดนําวิถีความเร็ว
เหนือเสียง ASM-3 ลูกแรกที่ออกแบบเองในประเทศ โดย
ความรวมมือระหวางกระทรวงกลาโหมญี่ปุนและบริษัท MHI 
ความเร็วสูงสุด 3 มัค พิสัยไกลสุด 200 กม. คาดวาจะใชกับ
เครื่องบินขับไลอเนกประสงค F-2 ของกองทัพอากาศญี่ปุน มี
คุณลักษณะในการตรวจจับไดยาก ออกแบบใหใชคลื่นเรดาร
ระดับต่ํา ใชวัสดุดูดซับ และลดการสะทอนของคลื่นเรดาร และ
อาจติดตั้งหัวรบแบบระเบิดแรงสูง / Jane’s – 19 ม.ค. 61 

ก อ ง ทั พ อั ง ก ฤ ษ ป ล ด ป ร ะ จํ า ก า ร เ ฮ ลิ ค อ ป เ ต อ ร  
AgustaWestland Lynx AH9A รุนสุดทาย เม่ือ 16 ม.ค. 61 
จากกองการบินทหารบก รุนนี้ติดตั้งเครื่องยนต Turboshaft 
CTS800-4N สําหรับใชงานในพื้นที่สูงและรอน และดัดแปลง 
Gear Box โครงสรางสวนบน ลําตัวดานทาย และหองนักบิน 
กองทัพองักฤษไดรับมอบจํานวน 22 ลํา ในชวงป พ.ศ. 2552 – 
2554 ทั้งนี้ เฮลิคอปเตอรตระกูล Lynx รุนแรกคือ Westland 
Lynx AH1 ประจําการตั้งแตป พ.ศ. 2521 นับเปนเวลากวา 40 
ป / Jane’s – 16 ม.ค. 61 
ผู บัญชาการทหารเ รือสหรัฐอเมริกา ม่ันใจในระบบ
อํานวยการรบ Aegis ที่ติดตั้งในเรือพิฆาตนําวิถี และเรือตรวจ
การณของสหรัฐอเมริกา วามีศักยภาพในภารกิจการตอตาน
ขีปนาวุธขามทวีปไดตั้งแตเริ่มยิงข้ึนสูชั้นบรรยากาศ ไมมี
เทคนิคใดที่ตอตานระบบ Aegis ได โดยเรือจะตองอยูใกลและ

World Defence News 

ASM-3 / weaponnews 
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AH1 / wikimedia 



 

หนาที ่6 ของ 6 หนา 
 

 

ฝายวิเคราะหเทคโนโลยีปองกันประเทศ 
สถาบันเทคโนโลยีปองกนัประเทศ (องคการมหาชน) 

ปฏิบัติการอยางรวดเร็ว ทันทวงที การผสมผสานเซนเซอร 
ตาง ๆ เพื่อตรวจจับขีปนาวุธขามทวีปในระยะสั้นนั้นเปนไปได
และโอกาสในการเขาตอตานอยางรวดเร็วนั้นคอนขางสูง / 
Jane’s – 19 ม.ค. 61 


