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บริษัท PT Dahana ของอินเดียเปดตัว
โรงงานผลิตวัตถุระเบิดอยางเปนทางการ ณ 
เมือง Subang ชวาตะวันตก เม่ือ 7 มี.ค. 61 
มีคาใชจายในการกอสราง 300 ลานดอลลาร
สหรัฐ ผลิตวัตถุระเบิดที่ใชขับเคลื่อนขีปนาวุธ
พิสัยใกล กลาง และไกล ชวยลดการพึ่งพา
การนําเขาเทคโนโลยีดินขับและวัตถุดิบของ
ก อ ง ทั พ อิ น โ ด นี เ ซี ย  มี เ ป า ห ม า ย ผ ลิ ต 
Nitroglycerin 200 ตั น  Spherical Power 
400 ตัน ดินขับจรวดแบบ Double-base 80 
ตัน และดินขับวัสดุผสม 200 ตัน ตอป 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมสิงคโปร
รางมาตรการกระตุนการปองกันภัยคุกคาม
ทางไซเบอรในป 61 เพื่อพัฒนาเหลาทัพของ
สิงคโปร ให มีศักยภาพในการตอตานภัย
คุกคามทางไซเบอร เขาจัดการขอมูลที่ มี
ความออนไหวตอการโจมตีจากแฮกเกอร
อิสระ รวมถึงการโจมตีจากองคกรระดับรัฐ
และ ไม ใ ช รั ฐ  ภาย ใต โ ค ร งก า รนํ า ร อ ง 
กองทัพอากาศสิงคโปรจะฝกกําลังพลที่ไดรับ

เลือกใหมีศักยภาพในดานทักษะและความรู
เพื่อทําการตรวจสอบและประเมินภัยคุกคาม
ทางไซเบอร  

 
ตัวอยางภาพ จรวด ZT3 

กองทัพบกมาเลเซียประสบความสําเร็จใน
การทดสอบยิงอาวุธปลอยนําวิถีตอสูรถถัง 
(ATGM) แบบ ZT35 Ingwe ของแอฟริกาใต 
เม่ือ 8 มี.ค. 61 ยิงจากยานเกราะลอยาง 
Deftech AV8 Gempita แบบ  8x8 ติดตั้ ง
ป อ ม ป น ใ ห ญ ก ล  Denel LCT-30 GI130 
ขนาด 30 มม. ณ สนามฝกยิงอาวุธ Asahan 
เปนการทดสอบยิงในภูมิประเทศเปนครั้งแรก
ของกองทัพบกมาเลเซีย ZT35 Ingwe นําวิถี
ดวย Laser Beam Riding ระยะยิง 200 – 
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5,000 ม. ติดตั้งหัวรบ HEAT นอกจากรุนที่
ยิงจากภาคพื้นดิน ยังมีรุนที่สามารถติดตั้งกับ
เฮลิคอปเตอรโจมตีไดอีกดวย

หนวยทหารบกปากีสถานยิงอากาศยาน
ลาดตระ เวน ไ ร คนขั บของ อิน เ ดี ยตก 
ประกาศเม่ือ 6 มี.ค. 61 เนื่องจากบินลุกล้ํา
เขามาในนานฟาเขต Chirikot ของปากีสถาน
อยางผิดกฎหมาย ในระหวางที่ เกิดความ
ขัดแยงทางตอนเหนือของแคสเมียร นับเปน
ลําที่ 4 ในรอบ 1 ปที่ผานมา  
จีนเพ่ิมงบประมาณการทหารรอยละ 8.1 
ในป 61 ไดรับการเปดเผยจากทางการของ
จีนเม่ือวันที่ 5 มี.ค. 61 เสนอใชงบประมาณ
ดานการทหารในป  61 175,000 ล าน
ดอลลารสหรัฐ เ ม่ือเทียบกับป  62 ที่ ใช
งบประมาณดานการทหาร 151,000 ลาน
ดอลลารสหรัฐ สงผลใหจีนมีงบประมาณดาน
การทหารสูงเปนอันดับที่ 2 ของโลกรองจาก
สหรัฐอเมริกา โดยจะนําไปพัฒนายุทโธปกรณ 
และปรับปรุ งส วัสดิการของบุคลากรใน
กองทัพ 
จีนและอิสราเอลรวมลงทุนในเทคโนโลยี
ขั้นสูง เม่ือ 5 – 6 มี.ค. 61 ในงานประชุม
ภาคธุรกิจ (Goforlsrael) ณ กรุงเทลอาวีฟ 

นัก ธุรกิจชาวจีนและอิสรา เอลไดบรรลุ
ขอตกลงความรวมมือในหลายดานโดยเฉพาะ
ในภาคเทคโนโลยีข้ันสูง นอกจากนี้ในงานจัด
แสดงน วัตกรรมใหม  ๆ  ใน เทคโน โลยี
สารสนเทศ ความม่ันคงทางไซเบอร ดาน
พลังงาน โครงสรางพื้นฐาน เทคโนโลยี
การแพทยและสาธารณสุข 

 
ตัวอยางภาพ เรือ DD-119 

ญ่ีปุนประจําการเรือพิฆาต DD-119 JS 
ชั้ น  Asahi (25DD) ลํ า แ ร ก  จั ด พิ ธี
ประจําการในวันที่ 8 มี.ค. 61 ณ อูตอเรือ 
MHI สําหรับกองกําลังปองกันตนเองทาง
ทะเลญี่ปุน (JMSDF) มีกําหนดจะประจําการ
ที่ฐานทัพเรือ Sasebo เรือลํานี้มีความยาว 
151 ม. กวาง 18.3 ม. กินน้ําลึก 5.4 ม. 
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ระวางขับน้ําปกติ 5,100 ตัน ระวางขับน้ําเต็ม
อัตรา 6,800 ตัน ความเร็วสูงสุด 30 นอต 
ติดตั้งระบบโซนารใตตัวเรือแบบ OQQ-24 
และโซนารชักหยอนแบบ OQR-4 มีระบบ
ตอตานตอรปโดข้ันสูง และระบบตรวจจับเรือ
ดําน้ํา  
จีนพัฒนาเค ร่ือง บินอวกาศไร คนขับ
สําหรับสงดาวเทียมไปยังวงโคจรนอกโลก 
เครื่องบินนี้ยังไมระบุชื่อ มีรูปราง และขนาด
คล ายกับ เครื่ อ ง บินอวกาศ  X-37B ของ
กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา แตมีที่บรรทุก
ของอยูบนหลังเครื่องบิน เม่ือปลอยดาวเทียม
ออกจากเครื่องแลว ก็สามารถบินกลับมาที่
สนามบิน เพื่อเตรียมปฏิบัติภารกิจใหมตอไป 

 
ตัวอยางภาพ เคร่ืองบิน X-37 

 

 
ตัวอยางภาพ เคร่ืองบิน MQ-9 Reaper 

กองทัพอากาศสหรัฐจะติดต้ังจรวดอากาศ
สูอากาศบนอากาศยานไรคนขับ MQ-9 
Reaper เ ป นค ร้ั ง แ รก  โ ดย ไม เ ป ด เ ผ ย
รายละเอียดของชนิดและยี่หอของจรวด ทั้งนี้ 

Reaper สามารถบรรทุกอาวุธนําวิถีอากาศสู
พื้ น  AGM-114P Hellfire ของ  Lockheed 
Martin จํานวน  16 ชุด  หรือจะติดตั้ งลูก
ระเบิด GBU-12 Paveway II หรือลูกระเบิด 
GBU-38 ขนาด 500 ปอนด (JDAM) จํานวน 
2 ลูก Reaper สามารถปฏิบัติภารกิจในดาน
การขาว การเฝาระวัง การลาดตระเวน และ
ภารกิจจูโจม การติดตั้งจรวดอากาศสูอากาศ
จะชวยเพิ่มอํานาจในการรบมากข้ึน 
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รัสเซียเปดตัวจรวดรอนใหม ขับเคลื่อน
ดวยพลังงานนิวเคลียร โดยใชปฏิกิริยาลูกโซ
ในการขับเคลื่อน ตางจากจรวดรอนทั่วไปที่
ใชเชื้อเพลิงเหลวและเครื่องยนตเบนซินใน
การขับเคลื่อน จรวดนี้ยังไมระบุชื่อ และไดรับ
ก า ร ก ล า ว ข า นว า มี พิ สั ย บิ น  แ ล ะก า ร
ปฏิบัติการไดไมจํากัด 

Boeing ทดสอบตนแบบอากาศยานไร
คนขับบรรทุกนํ้ามัน MQ-25 หรือ Stingray 
ขณะนี้อยูระหวางการทดสอบภาคพื้นดิน 
ออกแบบมาสําหรับกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา 
ใชกับเครื่องบิน F/A-18E/F Super Hornet 
และเครื่องบิน F-35C Joint Strike Fighter

 


