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ตัวอยางภาพ รถถังหลัก T-90 (Wikipedia)
เวียดนามไดรับรถถังหลัก T-90S ล็อตแรก
รถถังหลัก T-90S ล็อตแรก จํานวนไมนอยกวา 30 คัน ถูกสงไปยังทาเรือเวียดนามเมื่อเดือน ธ.ค. 61 โดย
คาดวาจะเขาประจําการในหนวยยานเกราะของกองทัพบกเวียดนามเป@นหนวยแรก ในชวงครึ่งปCแรกของปC 62 ซึ่ง
จะถูกทาสีใหมเป@นสีลายพรางสามสี ทั้งนี้ กองทัพบกเวียดนามไดลงนามจัดหาไปตั้งแตปC 59 / Jane’s 360 – 2
ม.ค. 62
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กองทัพบกจีนประจําการรถถังเบา Type 15
เมื่อ 27 ธ.ค. 61 พันเอกอาวุโส Wu Qian โฆษกกระทรวงกลาโหมจีนแถลงวาไดนํารถถังเบา Type 15
หรือ ZTQ-15 เขาประจําการในกองทัพบกแลว โดยไมไดเปUดเผยรายละเอียดอื่น ๆ การประกาศครั้งนี้ เกิดขึ้น
หลังจากมีภาพปรากฏบนเว็บไซตออนไลนของจีนเมื่อเดือน ก.ค. 61 ที่ผานมา / Jane’s 360 – 31 ธ.ค. 61
กองทัพอากาศเกาหลีใตเป9ดตัวสถาบันวิจัยดานป<ญญาประดิษฐ@ (AI)
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กองทัพอากาศเกาหลีใต (RoKAF) เปUดตัวสถาบันวิจัยดานปaญญาประดิษฐ (AI) ในวันที่ 1 ม.ค. 62 เพื่อ
พัฒนาเทคโนโลยีปaญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence : AI) ในการปฏิบัติการทางทหาร หรือการรบใน
อนาคต โดยเริ่มตนจากการกําหนดใหมีเจาหนาที่ทหารและพลเรือนจํานวน 50 คน ทํางานรวมกับหนวยงานวิจัย
และอุตสาหกรรมภาคพลเรือนที่เกี่ยวของ / Jane’s 360 – 31 ธ.ค. 61

ตัวอยางภาพ ระบบปองกันภัยทางอากาศ S-400 (Wikipedia)
กองทัพอากาศอินเดียจะประจําการระบบปLองกันภัยทางอากาศ S-400 ในปP 63
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมอินเดียกลาวเมื่อ 2 ม.ค. 62 วากองทัพอากาศอินเดียจะไดรับระบบ
ปองกันภัยทางอากาศอาวุธปลอยนําวิถีพื้นสูอากาศพิสัยไกล S-400 จากบริษัท Almaz-Antei ของรัสเซีย ระบบ
แรกในเดือน ต.ค. 63 และคาดวาจะไดรับครบทั้ง 4 ระบบภายในเดือน เม.ย. 66 ทั้งนี้ อินเดียไดลงนามสัญญา
จัดหากับรัสเซียเมื่อ 5 ต.ค. 61 สําหรับภารกิจปองกันภัยทางอากาศในพื้นที่เสี่ยงของอินเดีย / Jane’s 360 3 ม.ค. 62
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อุตสาหกรรมหุSนยนต@ถูกกระตุนจากความตองการของ ทบ.สหรัฐฯ
กองทัพบกสหรัฐอเมริกา กําลังแสวงหาหุนยนตคุณภาพดี ซึ่งอาจไมไดใชเพื่อการรบ แตเพื่อชวยเหลือ
เจาหนาที่ทหารที่ทําการรบ ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดสัญญาการจัดหามูลคาเกือบ 500 ลานดอลลารสหรัฐสําหรับ
หุนยนตขนาดแบกติดหลังไดจํานวน 3,000 ตัว โดยหุนยนตเหลานี้ ตองสามารถปลดชนวนระเบิดและทําการสอด
แนมตําแหนงของขาศึกได จากความตองการนี้ทําใหเกิดการแขงขันในอุตสาหกรรมหุนยนต เพื่อเป@นการกระตุน
ใหเกิดการพัฒนายิ่งขึ้น เพราะจีนและอิสราเอลก็กําลังพัฒนาผลงานดานนี้แขงกับสหรัฐอเมริกาเชนกัน / Army
Times – 30 ธ.ค. 61
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เครื่องบินทิ้งระเบิด Tu-22M3M ปรับปรุงใหมSของรัสเซียขึ้นบินครั้งแรก
เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 61 เครื่องบินทิ้งระเบิด Tupolev Tu-22M3M ‘Backfire-C’ ปรับปรุงใหม เป@น
เครื่องบินพิสัยไกลความเร็วเหนือเสียง ขึ้นบินครั้งแรก ณ โรงงานอากาศยาน Gorbunov เมืองคาซาน ประเทศ
รัสเซีย บริษัท United Aricraft Corporation หรือ UAC แถลงวา ไดทดสอบบินเป@นระยะเวลา 37 นาที ใน
โหมดปกติ ที่ความสูง 1,500 ม. และทําการตรวจสอบฟaงกชันการใชงานของระบบยอย รวมทั้ง ฮารดแวรที่
ปรับปรุงใหม โดยระบบทั้งหมดทํางานไดโดยไมมีขอบกพรองใด ๆ โดยเครื่องบินตนแบบลํานี้ ไดรับการติดตั้งชุด
Avionic แบบดิจิทัลที่รัสเซียผลิตไดเอง ติดตั้งระบบคนหาเปาหมาย ระบบนําทาง ระบบสื่อสาร ระบบควบคุม
เครื่องยนต และระบบสงครามอิเล็กทรอนิกสรุนใหม / Jane’s 360 – 2 ม.ค. 62

ตัวอยางภาพ เครื่องบินฝ|ก/โจมตีเบา Hurkus-C (Wikipedia)
บริษัท TAI ของตุรกีประสบความสําเร็จในการทดสอบบินและยิงจรวดของเครื่องบินฝ`ก/โจมตีเบา Hurkus-C
เมื่อ 29 ธ.ค. 61 นาย Ismail Demir ประธานบริษัท Turkish Aerospace Industries (TAI) กลาววา
ประสบความสําเร็จในการทดสอบบินและยิงจรวดจากเครื่องบินฝ|ก/โจมตีเบา Hurkus-C ที่พัฒนาไดเอง โดย
ทดสอบยิงครั้งแรกในปC 60 สามารถยิงจรวดตอสูรถถังอากาศสูพื้นพิสัยไกลนําวิถีดวยเลเซอร Lumtas โดย
เครื่องบินนี้ มีตําบลติดอาวุธ 5 จุด น้ําหนักบรรทุก 1,500 กก. ไดแก จรวดนําวิถีดวยเลเซอร Cirit ขนาด 70 มม.
และลูกระเบิดที่ติดตั้งชุดนําวิถีดวย INS/GPS Teber สามารถติดตั้งปƒนขนาด 12.7 มม. และ 20 มม. / Jane’s
360 – 3 ม.ค. 62
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ตัวอยางภาพ ระบบเรดาร Cafrad (Aselsan)
บริษัท Aselsan ของตุรกีประสบความสําเร็จในการทดสอบระบบเรดาร@ Cafrad
เมื่อปลายเดือน ธ.ค. 61 บริษัท Aselsan ของตุรกี ประสบความสําเร็จในการทดสอบระบบเรดาร Cafrad
ซึ่งเป@นเรดารแบบ Multi Functional Phased Array โดยทําการทดสอบบนเรือฟริเกต TCG Goksu (F 497) ซึ่ง
ไดบูรณาการระบบเขากับระบบปองกันภัยทางอากาศ SM-2 ทั้งนี้ ระบบเรดาร Cafrad ถือเป@นระบบเรดารที่ล้ํา
สมัยที่สุด ผสานการออกแบบของตุรกีเขากับเทคโนโลยีเรดารขั้นสูงลาสุดที่มีอยู รวมถึงโมดูลการรับและสง
สัญญาณ แบบ Solid State การประมวลผลสัญญาณแบบดิจิทัล การติดตามเปาหมายไดหลายเปา และการตอบ
โตทางอิเล็กทรอนิกสขั้นสูง / Jane’s 360 – 2 ม.ค. 62
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