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ตัวอย�างภาพ รถถังหลัก T-90 (Wikipedia) 

 

เวียดนามได�รับรถถังหลัก T-90S ล็อตแรก 
 รถถังหลัก T-90S ล็อตแรก จํานวนไม�น�อยกว�า 30 คัน ถูกส�งไปยังท�าเรือเวียดนามเม่ือเดือน ธ.ค. 61 โดย
คาดว�าจะเข�าประจําการในหน�วยยานเกราะของกองทัพบกเวียดนามเป@นหน�วยแรก ในช�วงคร่ึงปCแรกของปC 62 ซึ่ง
จะถูกทาสีใหม�เป@นสีลายพรางสามสี ท้ังน้ี กองทัพบกเวียดนามได�ลงนามจัดหาไปตั้งแต�ปC 59 / Jane’s 360 – 2 
ม.ค. 62 

 

 

กองทัพบกจีนประจําการรถถังเบา Type 15 
 เม่ือ 27 ธ.ค. 61 พันเอกอาวุโส Wu Qian โฆษกกระทรวงกลาโหมจีนแถลงว�าได�นํารถถังเบา Type 15 
หรือ ZTQ-15 เข�าประจําการในกองทัพบกแล�ว โดยไม�ได�เปUดเผยรายละเอียดอ่ืน ๆ การประกาศคร้ังน้ี เกิดขึ้น
หลังจากมีภาพปรากฏบนเว็บไซต�ออนไลน�ของจีนเม่ือเดือน ก.ค. 61 ท่ีผ�านมา / Jane’s 360 – 31 ธ.ค. 61 
 

กองทัพอากาศเกาหลีใต�เป9ดตัวสถาบันวิจัยด�านป<ญญาประดิษฐ@ (AI) 

ASEAN Defence News 

ASEAN+6 Defence News 

30 ธ.ค. 61 - 5 ม.ค. 62 
 

ฝ[ายวิเคราะห�เทคโนโลยีป�องกันประเทศ สถาบันเทคโนโลยีป�องกันประเทศ (องค�การมหาชน) 



 

หน�าท่ี 2 ของ 4 หน�า 

 

 

ฝIายวิเคราะห@เทคโนโลยีปLองกันประเทศ 
สถาบันเทคโนโลยีปLองกนัประเทศ (องค@การมหาชน) 

 กองทัพอากาศเกาหลีใต� (RoKAF) เปUดตัวสถาบันวิจัยด�านปaญญาประดิษฐ� (AI) ในวันท่ี 1 ม.ค. 62 เพ่ือ
พัฒนาเทคโนโลยีปaญญาประดิษฐ� (Artificial Intelligence : AI) ในการปฏิบัติการทางทหาร หรือการรบใน
อนาคต โดยเร่ิมต�นจากการกําหนดให�มีเจ�าหน�าท่ีทหารและพลเรือนจํานวน 50 คน ทํางานร�วมกับหน�วยงานวิจัย 
และอุตสาหกรรมภาคพลเรือนท่ีเกี่ยวข�อง / Jane’s 360 – 31 ธ.ค. 61 

 

ตัวอย�างภาพ ระบบป�องกันภัยทางอากาศ S-400 (Wikipedia) 

 

กองทัพอากาศอินเดียจะประจําการระบบปLองกันภัยทางอากาศ S-400 ในปP 63 
 รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหมอินเดียกล�าวเม่ือ 2 ม.ค. 62 ว�ากองทัพอากาศอินเดียจะได�รับระบบ
ป�องกันภัยทางอากาศอาวุธปล�อยนําวิถีพ้ืนสู�อากาศพิสัยไกล S-400 จากบริษัท Almaz-Antei ของรัสเซีย ระบบ
แรกในเดือน ต.ค. 63 และคาดว�าจะได�รับครบท้ัง 4 ระบบภายในเดือน เม.ย. 66 ท้ังน้ี อินเดียได�ลงนามสัญญา
จัดหากับรัสเซียเม่ือ 5 ต.ค. 61 สําหรับภารกิจป�องกันภัยทางอากาศในพ้ืนท่ีเส่ียงของอินเดีย / Jane’s 360 -  
3 ม.ค. 62 
 

 

อุตสาหกรรมหุSนยนต@ถูกกระตุ�นจากความต�องการของ ทบ.สหรัฐฯ 
กองทัพบกสหรัฐอเมริกา กําลังแสวงหาหุ�นยนต�คุณภาพดี ซึ่งอาจไม�ได�ใช�เพ่ือการรบ แต�เพ่ือช�วยเหลือ

เจ�าหน�าท่ีทหารท่ีทําการรบ ซึ่งมีโอกาสท่ีจะเกิดสัญญาการจัดหามูลค�าเกือบ 500 ล�านดอลลาร�สหรัฐสําหรับ
หุ�นยนต�ขนาดแบกติดหลังได�จํานวน 3,000 ตัว โดยหุ�นยนต�เหล�าน้ี ต�องสามารถปลดชนวนระเบิดและทําการสอด
แนมตําแหน�งของข�าศึกได� จากความต�องการน้ีทําให�เกิดการแข�งขันในอุตสาหกรรมหุ�นยนต� เพ่ือเป@นการกระตุ�น
ให�เกิดการพัฒนาย่ิงขึ้น เพราะจีนและอิสราเอลก็กําลังพัฒนาผลงานด�านน้ีแข�งกับสหรัฐอเมริกาเช�นกัน / Army 
Times – 30 ธ.ค. 61 
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เคร่ืองบินทิ้งระเบิด Tu-22M3M ปรับปรุงใหมSของรัสเซียข้ึนบินคร้ังแรก 
 เม่ือวันท่ี 28 ธ.ค. 61 เคร่ืองบินท้ิงระเบิด Tupolev Tu-22M3M ‘Backfire-C’ ปรับปรุงใหม� เป@น
เคร่ืองบินพิสัยไกลความเร็วเหนือเสียง ขึ้นบินคร้ังแรก ณ โรงงานอากาศยาน Gorbunov เมืองคาซาน ประเทศ
รัสเซีย บริษัท United Aricraft Corporation หรือ UAC แถลงว�า ได�ทดสอบบินเป@นระยะเวลา 37 นาที ใน
โหมดปกติ ท่ีความสูง 1,500 ม. และทําการตรวจสอบฟaงก�ชันการใช�งานของระบบย�อย รวมท้ังฮาร�ดแวร�ท่ี
ปรับปรุงใหม� โดยระบบท้ังหมดทํางานได�โดยไม�มีข�อบกพร�องใด ๆ โดยเคร่ืองบินต�นแบบลําน้ี ได�รับการติดตั้งชุด 
Avionic แบบดิจิทัลท่ีรัสเซียผลิตได�เอง ติดตั้งระบบค�นหาเป�าหมาย ระบบนําทาง ระบบส่ือสาร ระบบควบคุม
เคร่ืองยนต� และระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส�รุ�นใหม� / Jane’s 360 – 2 ม.ค. 62 

 

 

ตัวอย�างภาพ เคร่ืองบินฝ|ก/โจมตีเบา Hurkus-C (Wikipedia) 

 

บริษัท TAI ของตุรกีประสบความสําเร็จในการทดสอบบินและยิงจรวดของเคร่ืองบินฝ̀ก/โจมตีเบา Hurkus-C  
 เม่ือ 29 ธ.ค. 61 นาย Ismail Demir ประธานบริษัท Turkish Aerospace Industries (TAI) กล�าวว�า 
ประสบความสําเร็จในการทดสอบบินและยิงจรวดจากเคร่ืองบินฝ|ก/โจมตีเบา Hurkus-C ท่ีพัฒนาได�เอง โดย
ทดสอบยิงคร้ังแรกในปC 60 สามารถยิงจรวดต�อสู�รถถังอากาศสู�พ้ืนพิสัยไกลนําวิถีด�วยเลเซอร� Lumtas โดย
เคร่ืองบินน้ี มีตําบลติดอาวุธ 5 จุด นํ้าหนักบรรทุก 1,500 กก. ได�แก� จรวดนําวิถีด�วยเลเซอร� Cirit ขนาด 70 มม. 
และลูกระเบิดท่ีติดตั้งชุดนําวิถีด�วย INS/GPS Teber สามารถติดตั้งป�นขนาด 12.7 มม. และ 20 มม. / Jane’s 
360 – 3 ม.ค. 62 
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ตัวอย�างภาพ ระบบเรดาร� Cafrad (Aselsan) 

 

บริษัท Aselsan ของตุรกีประสบความสําเร็จในการทดสอบระบบเรดาร@ Cafrad 
 เม่ือปลายเดือน ธ.ค. 61 บริษัท Aselsan ของตุรกี ประสบความสําเร็จในการทดสอบระบบเรดาร� Cafrad 
ซึ่งเป@นเรดาร�แบบ Multi Functional Phased Array โดยทําการทดสอบบนเรือฟริเกต TCG Goksu (F 497) ซึ่ง
ได�บูรณาการระบบเข�ากับระบบป�องกันภัยทางอากาศ SM-2 ท้ังน้ี ระบบเรดาร� Cafrad ถือเป@นระบบเรดาร�ท่ีลํ้า
สมัยท่ีสุด ผสานการออกแบบของตุรกีเข�ากับเทคโนโลยีเรดาร�ขั้นสูงล�าสุดท่ีมีอยู� รวมถึงโมดูลการรับและส�ง
สัญญาณ แบบ Solid State การประมวลผลสัญญาณแบบดิจิทัล การติดตามเป�าหมายได�หลายเป�า และการตอบ
โต�ทางอิเล็กทรอนิกส�ขั้นสูง / Jane’s 360 – 2 ม.ค. 62 

 


