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เมียนมาเตรียมจัดหาเคร่ืองบันขับไลอเนกประสงค Su-30 
จํานวน 6 ลํา จากรัสเซีย โดยไมเปดเผยมูลคา และชวงเวลา
ในการสงมอบ รัฐบาลรัสเซียเปดเผยเม่ือ 22 ม.ค. 61 หลังจาก
การเยือนเมียนมาอยางเปนทางการของพลเอก Sergei Shoigu 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมรัสเซียระหวาง 20 – 22 ม.ค. 61 
การหารือรวมถึงความรวมมือดานเทคโนโลยีทางการทหาร  
การฝกอบรมรวม และการจัดหายุทโธปกรณอื่น ๆ จากรัสเซีย 
โดย Su-30 จะกลายเปนเครื่องบินขับไลหลักของกองทัพ 
อากาศเมียนมาสําหรับภารกิจการปกปอง และกําจัดภัยคุกคาม
การกอการรายของประเทศ / Jane’s – 22 ม.ค. 61 
กองทัพอากาศอินโดนีเซียเรงกระบวนการจัดหาตอบสนอง
วิสัยทัศนการเปนมหาอํานาจทางทะเล ใหการจัดหาเปน
ภารกิจสําคัญอันดับแรก สนับสนุนแผนการพัฒนากองทัพ 5 ป 
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2558 – 2562) โดยยุทโธปกรณที่จัดหาไดแก 
เครื่องบินขับไลอเนกประสงค เฮลิคอปเตอรลําเลียง เครื่องบิน
ลําเลียงหนักแบบปกนิ่ ง  เครื่องบินสะเทินน้ําสะเทินบก
อเนกประสงค  การปรับปรุง เครื่องบินลํา เลียง C-130H 
เครื่องบินลําเลียงเบา NC-212i เรดารและอาวุธสําหรับ
เครื่องบินขับไล/ฝก T-50 และเรดารควบคุมภาคพื้นดิน / 
Jane’s – 23 ม.ค. 61 
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อินโดนีเซียและสหรัฐอเมริกาขยายความรวมมือดานการ
ปองกันประเทศ ภายหลังการเยือนอินโดนีเซียของพลเอก Jim 
Mattis รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา เม่ือ 23 
ม.ค. 61 ไดหารือเกี่ยวกับขอกําหนดดานการจัดหายุทโธปกรณ 
ความรวมมือดานการตรวจการณทางทหาร ความม่ันคงดาน
ขอมูลสารสนเทศ และนโยบายทางทะเล / Jane’s – 24 ม.ค. 61 
กองทัพอากาศไทยรับมอบเคร่ืองบินขับไล/ฝก T-50 2 ลํา
แรกจากเกาหลีใต เม่ือ 25 ม.ค. 61 หลังจาก KAI เปลี่ยน
เครื่องยนตที่ไดรับความเสียหายใหใหม โดยพิธีรับมอบจัดที่
กองบิน 4 อ.ตาคลี จ.นครสวรรค พล.อ.อ.จอม รุงสวาง ผบ.
ทอ. กลาววาเครื่องบิน T-50 จะชวยลดคาใชจายในการฝกบิน
และเสริมสรางระบบการฝกนักบินของกองทัพอากาศไทยให
ทันสมัย กอนหนานี้ กองทัพอากาศจัดหา T-50 จํานวน 4 ลํา 
และ 8 ลํา เม่ือป พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560 ตามลําดับ มูลคา 
12,500 ลานบาท โดยเครื่องบินอีกสองลํามีกําหนดสงมอบใน
เดือน มี.ค. 61 และ 8 ลําที่เหลือสงมอบในป พ.ศ. 2562 / 
Jane’s – 26 ม.ค. 61 
อินโดนีเซียและปากีสถานจัดต้ังคณะกรรมการความรวมมือ
ดานการปองกันประเทศ สนับสนุนความรวมมือดานการ
ปองกันประเทศ การรักษาความปลอดภัย การตอตานการกอ
การราย และดานเศรษฐกิจโดยใชขอตกลงการคาพิเศษ 
หลังจากการประชุมรวมกันระหวางประธานาธิบดีอินโดนีเซีย 
และนายกรัฐมนตรีปากีสถาน เม่ือ 27 ม.ค. 61 โดยผูนํา
ประเทศอิสลามของทั้งสองฝายยินดีใหความรวมมือกันเพื่อ
ความม่ันคงและเสถียรภาพของประเทศ / timesofislamabad 
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อินเดียเปดตัวเฮลิคอปเตอรเบาติดอาวุธ Rudra Mk IV 
คร้ังแรกในงานเฉลิมฉลองวันชาติอินเดีย เม่ือ 26 ม.ค. 61 ณ 
กรุงนิวเดลี ผลิตโดยบริษัท HAL มีขนาด 5 ตัน ติดตั้งปนใหญ
อัตโนมัติ Nexter Systems M 621 ขนาด 20 มม. 20 ทอยิง 
และติดตั้งจรวดขนาด 70 มม. 4 ลูก โดยอาจจะใชจรวดอากาศ
สูอากาศพิสัยใกล Mistral 2 SHORAD และจรวดนําวิถีตอตาน
รถถัง HeliNa ATGM / Jane’s – 22 ม.ค. 61 
ผูผลิตจรวดและขีปนาวุธสัญชาติอินเดียยื่นเอกสารขอเขา
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยอินเดีย เม่ือ 24 ม.ค. 61 เพื่อ
เสนอขายหุนใหมแกประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก จํานวน  
22 ลานหุน คิดเปนรอยละ 13 ของมูลคาทั้งหมด บริษัท 
Bharat Dynamics Limited (BDL) มี รั ฐ บ า ล อิ น เ ดี ย เ ป น
เจาของ มีรายไดหลักจากการผลิตและพัฒนาจรวดใหกับ
กระทรวงกลาโหมอินเดีย โดยเรื่องนี้อยูระหวางการพิจารณา
อนุมัติจากกระทรวงกลาโหมอินเดีย / Jane’s – 25 ม.ค. 61 
กองทัพเรือจีนประจําการเคร่ืองบินท้ิงระเบิด Xian H-6G 
สนับสนุนการปฏิบัติการตอตานสงครามอิเล็กทรอนิกสเปน
ค ร้ังแรก  โดยติดตั้ งอุปกรณ  ECM pod ใตปก เครื่ อง บิน 
สามารถปฏิบัติการรบโดยการสงสัญญาณรบกวน (Jamming) 
หยุดยั้งการปฏิบัติการ (Suppression) และตอตานสัญญาณ
เรดาร ซ่ึงกอนหนานี้ ไดซอมรบรวมกับกองเรือทะเลใตเม่ือ
เดือน ธ.ค. 60 ที่ผานมา / Jane’s – 25 ม.ค. 61 
กองทัพเรือเกาหลีใตประจําการเรือตรวจการณเร็วชั้น 
PKG-A ลําสุดทาย ลําท่ี 18 เม่ือ 11 ม.ค. 61 จัดพิธีที่ฐาน
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Rudra / wikipedia 
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ทัพเรือ Jinhae ชื่อเรือ Jeon Byeongik ความยาว 63 ม. 
ขนาด 579 ตัน ตอโดย STX Offshore & Shipbuilding ติดตั้ง
จรวดพื้นสูพื้น Haeseong SSM-700K ปนขนาด 76 มม. และ
ปนใหญขนาด 40 มม. ติดตั้งเรดารตรวจการณหลายชนิด 
ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต Gas Turbine LM500 2 เครื่องยนต 
และเครื่องยนตดีเซล MTU 12V 595 TE90 2 เครื่องยนต / 
Jane’s – 25 ม.ค. 61 

ฝร่ังเศสวางแผนเพ่ิมจํานวนนักรบไซเบอรเปน 4,000 คน 
ภายในป 68 รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมฝรั่งเศสกลาวใน
งาน International Cyber Security Forum ครั้ งที่  10 ณ 
เมืองลีล เม่ือ 23 ม.ค. 61 วายังมีความตองการนักรบไซเบอร
อีก 1,000 คน โดยเพิ่มงบประมาณสนับสนุนระหวางป 62-68 
2,000 ลานดอลลารสหรัฐ เพื่อรับมือกับภัยคุกคาม ตรวจจับ 
และกระจายความเสี่ยงการถูกโจมตี ปกปองระบบเครือขาย 
และการตอบโตถามีความจําเปน / Jane’s – 26 ม.ค. 61 
ผบ.ทบ.อังกฤษเตือนภัยจากขีปนาวุธของรัสเซีย ในชวง  
5 ปที่ผานมา รัสเซียมีขีปนาวุธระยะไกลทั้งภาคพื้น อากาศ 
และทะเลเพิ่มข้ึน 12 เทา สามารถสราง “Missile Domes” 
แบบเคลื่อนที่ ตอตานความสามารถครองอากาศของฝายศัตรู 
อีกทั้ง ความสามารถดานสงครามอิเล็กทรอนิกสของรัสเซียก็
เติบโตมากข้ึน ดังนั้น การฝกเพิ่มเติมจึงมีความจําเปน เพื่อ
เตรียมความพรอมใหกองทัพอังกฤษและกองกําลังนาโต 
เผชิญหนากับภัยอันตรายที่ไมอาจคาดการไดจากรัสเซีย / 
Jane’s – 23 ม.ค. 61 
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ภาพบรรยากาศงานฯ / 
gettyimages 

ตัวอยาง RS-12M Topol ICBM 
ของรัสเซีย / businessinsider 


