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รัฐบาลอินโดนีเซียจัดหาอากาศยานรบไรคนขับ Wing 
Loong I (MALE) จาก AVIC ของจีนจํานวน 4 ระบบ พัฒนา
และผลิตโดยบริษัท CADI บริษัทในเครือของ AVIC มีความยาว 
8.7 ม. สูง 2.8 ม. ความกวางปก 14 ม. น้ําหนักว่ิงข้ึนสูงสุด 
1,150 กก. น้ําหนักบรรทุก 200 กก. ใชเครื่องยนตลูกสูบ 1 
เครื่อง เพดานบิน 7,500 ม. พิสัยทําการไกลสุด 200 กม. บิน
ไดนาน 20 ชม. ติดตั้งเรดารคนหาและกูภัยแบบ DH-3010 
และกลอง EO/IR แบบ LE380 รัฐบาลอินโดนีเซียลงนามจัดหา
เม่ือป 60 จะนําเขาประจําการในฝูงบิน Skadron Udara 51 
 
กองทัพบกอินโดนีเซียเลือกระบบเฝาระวัง VERA-NG ของ
บริษัท ERA Corporation จากเช็กเกีย เพื่อเพิ่มขีดความ 
สามารถของการแจงเตือนภัยลวงหนา และประจําการที่ฐาน
ทัพอากาศ Ranai อยูบนเกาะที่ใหญที่สุดในหมูเกาะ Natuna 
ในทะเลจีนใต จะเสร็จสิ้นกระบวนการสงมอบ ติดตั้ง และ
ทดสอบภายในป 61 ระบบนี้มีความทนทานตอการถูกรบกวน
สัญญาณ ทํางานในชวงความถ่ีระหวาง 50 MHz ถึง 18 GHz 
สามารถตรวจจับเปาหมายทางอากาศไดไกล 400 กม. ติดตั้ง
บนเสาสูง 25 ม. ตรวจจับเปาหมายบนภาคพื้นดนิ และในทะเล 
เชน ยานเกราะ และเรือรบได 
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Wing Loong I (MALE) 

ระบบเฝาระวัง VERA-NG 
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บริษัท Aselsan จากตุรกีขยายความรวมมือกับมาเลเซีย 
หนวยงาน MMEA จัดหาระบบปนเรือควบคุมระยะไกล 
SMASH ขนาด 30 มม. ติดตั้งในเรือตรวจการณไกลฝงเพิ่มเติม 
3 ลํา ที่จัดหาจากบริษัท DSE 3 ระบบ ติดตั้งในเรือตรวจการณ
ยุคใหม (NGPC) 6 ลํา 6 ระบบ นอกจากนี้ ยังลงนาม MOU 
รวมกับมหาวิทยาลัยแหงชาติมาเลเซีย (UPNM) และหนวยงาน 
MIGHT ของมาเลเซียเพื่อพัฒนาสถานีควบคุมอาวุธจาก
ระยะไกล (RCWS) ใหม 
บริษัท ST Engineering เขาซื้อกิจการบริษัท Azendian 
Holdings ท่ีเชี่ยวชาญดานการวิเคราะหขอมูล มูลคาการ
ลงทุน 3 ลานดอลลารสหรัฐ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของสวน
งาน Electronics ของบริษัทฯ ในดานการวิเคราะหขอมูลที่
เกี่ยวของ เชน ปญญาประดิษฐ (AI) และ Machine Learning  
 

DRDO อินเดียประสบความสําเร็จในการทดสอบบินอากาศ
ยานไรคนขับ Rustom-2 เปนอากาศยานแบบเพดานบินปาน
กลาง และบินไดนาน (MALE) มีความยาว 9.5 ม. ความกวาง
ปก 20.6 ม. น้ํ าหนัก ข้ึนบินสูงสุด 1,800 กก. เพดานบิน 
10,600 ม. ความเร็วสูงสุด 225 กม./ชม. และบินไดนาน 24 
ชม. น้ําหนักบรรทุก 350 กก. สามารถบรรทุกอุปกรณสําหรับ
ปฏิบัติภารกิจขาวกรอง เฝาระวัง และลาดตระเวน Rustom-2  
ทดสอบบินเม่ือ 25 ก.พ. 61 ที่สนามทดสอบ ATR ณ เมือง 
Chalakere ของอนิเดีย 
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ระบบปนเรือควบคุมระยะไกล SMASH  

SMASH บนเรือ KM Bagan Datuk 
(NGPC) ลําแรก 

Rustom-2 
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อินเดียประสบความสําเร็จในการทดสอบยิงระบบขีปนาวุธ
พิสัยใกล Dhanush เม่ือ 23 ก.พ. 61 โดยยิงจากเรือของ
กองทัพเรืออินเดียบริเวณชายฝงตะวันออกของประเทศ 
ขีปนาวุธนี้ ออกแบบโดย DRDO น้ําหนัก 500 กก. สําหรับ
โจมตีเปาหมายที่อยูในทะเล ในการทดสอบยิงมีระบบเรดาร
และการสงขอมูลระยะไกล เพื่อเฝาสังเกตเสนทางการบินของ
ขีปนาวุธใน Stage ที่ 1 ซ่ึงทางเจาหนาที่เปดเผยวาไดผลตาม
พารามิเตอรที่ตั้งไวทั้งหมด 
กระทรวงกลาโหมอินเดียจะจัดหาเรือฟริเกตติดอาวุธนําวิถี 
Krivak III ปรับปรุงใหม จํานวน 4 ลํา จากรัสเซีย มูลคา 
3,080 ลานดอลลารสหรัฐ โดยเรือ 2 ลําแรกจะตอที่อูตอเรือ 
Yantar ของรัสเซีย สวนอีก 2 ลําที่เหลือจะตอที่อูตอเรือ Goa 
Shipyard Limited (GSL) ที่อยูชายฝงทางตะวันตกเฉียงใต
ของประเทศภายใตการถายทอดเทคโนโลยีจากรัสเซีย 
กําหนดการสงมอบภายใน 4 ป หลังการลงนามในสัญญา 
  
รัฐบาลญ่ีปุนตัดสินใจประจําการหนวยจรวดตอตานเรือบน
เกาะมิยาโกะ เพื่อตอตานภัยคุกคามและเพิ่มศักยภาพการ
ปองกันประเทศทางแถบตะวันตกเฉียงใตของญี่ปุน ทามกลาง
ความเติบโตของกําลังทหารของจีนในทะเล โดยจรวจตอตาน
เรือที่จะประจําการอาจจะเปนระบบจรวด Type 12 ของ MHI 
มีพิสัยทําการ 100 กม. ที่ประจําการในกองกําลังปองกันตนเอง
ทางบกของญี่ปุน (JGSDF)  
บริษัท CAAA ของจีนพัฒนาอากาศยานไรคนขับ CH-4C 
รุนใหม เปนอากาศยานแบบเพดานบินปานกลางและบินได
นาน (MALE) แหลงขาวในบริษัทฯ เปดเผยวาไดรับรองการ

ขีปนาวุธพิสัยใกล Dhanush  

เรือชั้น Krivak 

ระบบจรวดตอตานเรือ Type 12  

อากาศยานไรคนขับ CH-4 
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ทดสอบตามแผนการเพิ่มขีดความสามารถ โดยติดตั้งลูกระเบิด
นําวิถีดวยเลเซอรขนาด 100 กก. และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
สําหรับลาดตระเวนใหม ทดสอบในชวงปลายเดือน ม.ค. 61 ใน
แถบตะวันตกเฉียงเหนือของจีนเปนระยะเวลา 6 วัน  
 
 อาวุธปลอยนําวิถีตอสูรถถังยุคท่ี 3 Nag ATGW ของ
อินเดียพรอมเขาประจําการในกองทัพ รัฐบาลอินเดียประกาศ
เม่ือ 28 ก.พ. 61 หลังจากประสบความสําเร็จในการทดสอบยิง
รถถังเปาหมายในทะเลทรายในชวงเวลาที่แตกตางกัน พัฒนา
โดยหนวยงาน DRDO ใชเทคโนโลยีข้ันสูง ติดตั้งอุปกรณนําวิถี 
Imaging Infrared (IIR) พัฒนารวมกันระหวางบริษัท Bharat 
Dynamics และหนวยงาน DRDL ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของ DRDO 
มีพิสัยทําการ 4,000 ม. 

บริษัท Thales เปดสํานักงานกลางใหมท่ีสหราชอาณาจักร 
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในเทคโนโลยีไซเบอรเปนหลัก โดย
มีธุรกิจดานความปลอดภัยไซเบอร การใหคําปรึกษา และการ
วิจัยที่เกี่ยวของ สามารถปฏิบัติการทางไซเบอรทั้งภาคทหาร
และพลเรือนในสหราชอาณาจักรและระดับนานาชาติ อีกทั้งยัง
มุงเนนเทคโนโลยีการเชื่อมตอ การจัดการขอมูลขนาดใหญ (Big 
Data) และปญญาประดิษฐ (AI)  
หนวยงาน USSOCOM สหรัฐอเมริกา ออกเอกสาร RFI 
จัดหาอาวุธนําวิถีความแมนยําสูงพิสัยไกล (SOPGM) 
สําหรับเคร่ืองบินโจมตี Gunship ที่ดัดแปลงจากเครื่องบิน
ลําเลียง Lockheed Martin C-130 Hercules และ Cessna 
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อาวุธปลอยนําวิถีตอสูรถถัง  
Nag ATGW 

Lockheed Martin C-130 Hercules 
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Grand Caravan ของกองบัญชาการปฏิบัติการพิเศษกองทัพ 
อากาศ (AFSOC) SOPGM ที่จะจัดหาควรมีน้ําหนักรวมชุดทอ
ยิง 50 lbs ติดตั้งไดภายในหรือภายนอกอากาศยาน ทําลาย
เปาหมายอยูกับที่หรือเคลื่อนที่ได ทําลายยานยนตไมหุมเกราะ
ได รูปแบบชนวนเปนแบบระบบแตกอากาศ หรือแบบกระทบ
แตก  มีความพร อมด าน  Technology Readiness Level 
ระดับ 9 ความพรอมดาน Integration Readiness Level 
ระดับ 5 
กองทัพอากาศอิตาลีรับมอบเคร่ืองบินขับไล/ฝกขั้นสูง  
M-346 ลําสุดทาย จากบริษัท Alenia Aermachi นับเปน
ลําที่ 18 หลังจากไดรับมอบลําแรกเม่ือป 54 ไดจัดพิธีรับมอบ
ข้ึนที่โรงงานผลิต Alenia’s Venegono ในวันที่ 27 ก.พ. 61 
อากาศยานลํานี้ใชรหัส T-346A เขาประจําการในกองบิน 61 
ณ เมือง Galatina สําหรับฝกนักบินของอิตาลี และนักบินจาก
ประเทศตาง ๆ เชน อารเจนตินา ออสเตรีย ฝรั่งเศส กรีซ คูเวต 
เนเธอรแลนด โปแลนด สิงคโปร สเปน และสหรัฐอเมริกา 
 
กองทัพเรือสหรัฐอเมริกาเ ร่ิมโครงการยืดอายุฝูงบิน
เคร่ืองบินขับไล (SLEP) Boeing F/A-18E/F Super Hornet 
ชุดแรก 4 ลํา ทําสัญญากับบริษัท Boeing มูลคา 73.2 ลาน
ดอลลารสหรัฐ สามารถเพิ่มจํานวนชั่วโมงบินจาก 6,000 ชม. 
เปน 9,000 ชม. ปฏิบัติงานถึงป 63 ทั้งนี้ เครื่องบินขับไล F/A-
18E/F Super Hornet พัฒนามาจากเครื่องบินขับไล F/A-
18C/D Hornet ให มีขนาดใหญ ข้ึน  ใช เครื่ อ งยนต ไอพน 
Turbofan แบบ General Electric F414 

208B Grand Caravan 

M-346 Master 

เคร่ืองบิน Boeing F/A-18E/F Super 
Hornet 


