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กองทัพอากาศเมียนมาประจําการอากาศยานใหม 10 ลํา 
เม่ือ 15 ธ.ค. 60 ณ ฐานทพัอากาศ Meiktila เปนสวนหนึ่งของ
โครงการปรับปรุงกองทัพใหทันสมัย และเพิ่มบทบาทในการ
ตอตานการกอการรายของกองทัพเมียนมา อากาศยานที่เขา
ประ จําการ  ได แก  เครื่ อ ง บิน  Jet ฝก /โจมตี เบา  ข้ันสู ง 
Yakovlev Yak-130 ‘Mitten’ จํานวน 6 ลํา เครื่องบินลําเลียง
พิสัยกลาง Turbofan 2 เครื่องยนต  Fokker 70s จํานวน  
2 ลํ า  และเครื่ อ ง บินลํ า เลี ยง  ATR 42-320s Turboprop  
2 เครื่องยนต / Jane’s – 19 ธ.ค. 60 
กองทัพบกอินโดนีเซียรับมอบเฮลิคอปเตอรโจมตี AH-64E 
Apache Guardian ของสหรัฐอเมริกา 3 ลําแรก จาก
ท้ังหมด 8 ลํา เม่ือ 19 ธ.ค. 60 โดยอีก 5 ลําที่เหลือจะสงมอบ
ในป 61 ทําสัญญาจัดหาทั้ง 8 ลํา ตั้งแตเดือน ม.ค. 58 มูลคา 
296 ลานดอลลารสหรัฐ ติดตั้งระบบ Modernised Target 
Acquisition Designations/Sight Pilot Night Vision 
Sensors (M-TADS/PNVS) / Jane’s – 20 ธ.ค. 60 

ญ่ีปุน และสหราชอาณาจักรขยายความรวมมือดาน
เทคโนโลยีปองกันประเทศ เม่ือ 14 ธ.ค. 60 ณ กรุงลอนดอน 
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โดยจะดําเนินโครงการความรวมมือดานเทคโนโลยีทางทหาร
รวมกันวิจัยและพัฒนาจรวดอากาศสูอากาศ และความรวมมือ
อื่น ๆ ในอนาคต เชน การปองกันภัยทางไซเบอร เทคโนโลยี
กวาดทุนระเบิดในทางทะเล และระบบปนใหญ เม่ือป 57 ญี่ปุน
และสหราชอาณาจักรเริ่มทําโครงการพัฒนาจรวดรวมกันชื่อวา 
JNAAM / Jane’s – 18 ธ.ค. 60 
กองทัพเรือนิวซีแลนดปลดประจําการเรือบรรทุกนํ้ามัน 
HMNZS Endeavour เ ม่ือ 15 ธ.ค. 60 หลังจากที่ปฏิบัติ
ภารกิจมานานเกือบ 30 ป เรือลํานี้ตอโดยบริษัท HHI ของ
เกาหลีใต ความยาว 138 ม. ระวางขับน้ําเต็มที่ 10,325 ตัน 
เขาประจําการในเดือน เม.ย. 2531 โดยจะใชเรือบรรทุกน้ํามัน  
มาทดแทน Aotearoa ระวางขับน้ํา 24,000 ตัน ความยาว 
166 ม. ถือเปนเรือขนาดใหญที่สุดของกองทัพเรือนิวซีแลนด 
จัดหาจากบริษัท HHI มูลคา 342 ลานดอลลารสหรัฐ จะเริ่มตอ
เรือในป 61 คาดวาสงมอบในป 63 / Jane’s – 18 ธ.ค. 60 
กองทัพอากาศอินเดียปลดประจําการเฮลิคอปเตอรขนาด
กลาง Mi-8 ‘Hip’ ลําสุดทาย เม่ือ 17 ธ.ค. 60 โดยจัดพิธี ณ 
ฐานทัพอากาศ Yelahanka เมืองบังคาลอร กองทัพอากาศ
อินเดียเริ่มประจําการ Mi-8 ตั้งแต พ.ศ. 2515 – 2531 มี
จํานวน 10 ฝูงบิน สามารถบรรทุกได 4,000 กก. ปฏิบัติภารกิจ
ช วย เหลื อด านมนุษยธรรมและการบรร เทาภั ยพิ บัติ  
ลาดตระเวนในหมูเกาะอันดามัน และนิโคบานอกชายฝง
ตะวันออกของอินเดีย / Jane’s – 18 ธ.ค. 60 
ก อ ง ทั พ อ า ก า ศ อิ น เ ดี ย ป รั บ ป รุ ง เ ค ร่ื อ ง บิ น ขั บ ไ ล
อเนกประสงค Su-30MKI จํานวน 2 ฝูงบิน ในป 63 – 64 
โดยติดตั้งจรวด BrahMos-A เขากับ Su-30MKI ซ่ึงจะตองมี
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การปรับปรุง Software ระบบไฟฟา และระบบเครื่องกลของ
อากาศยาน ระบบจรวดพัฒนาโดยหนวยงาน DRDO ของ
อินเดีย และหนวยงาน NPOM ของรัสเซีย การติดตั้งจรวด 
BrahMos-A ซ่ึงยาว 8 ม. หนัก 2.5 ตัน เขากับ Su-30MKI 
อาจจะตองพัฒนาใหมีน้ําหนักลดลง 500 กก. และความยาว
สั้นลง 0.5 ม. / Jane’s – 19 ธ.ค. 60 
กระทรวงกลาโหมเกาหลีใต และกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเกาหลีใต ลงนามสัญญารวมวิจัย
พัฒนาเทคโนโลยีทางทหารในอนาคต เพื่อปกปองเกาหลีใต
จากภัยคุกคามในอนาคต เนนการวิจัยดานสงครามไซเบอร 
ระบบขาวกรอง เทคโนโลยีไรคนขับ แนวความคิดสรางอาวุธ
แบบใหม และศักยภาพอื่น ๆ เชน หุนยนต การวิเคราะหขอมูล 
ความฉลาดสังเคราะห (AI) สวนเติมเต็มการผลิต และ Internet 
/ Jane’s – 19 ธ.ค. 60 
บริษัท CASIC ระดมทุนเพ่ือการพัฒนาระบบจรวดสําหรับ
ใชในกิจการทหารและพลเรือน ทําขอตกลงกับบริษัทเอกชน 
8 แหงที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเซ่ียงไฮ มูลคา 181.5 
ลานดอลลารสหรัฐ พัฒนาจรวดใหยิงจากรถบรรทุกเคลื่อนที่ 
โดยไมตองมีระบบเชื้อเพลิงจรวดที่ซับซอน มีราคาต่ํา มีความ
รวดเร็วในการใชงาน และมีความออนตัวสูง เหมาะสมในการใช
งานในทางพาณิชยและทางทหาร / Jane’s – 20 ธ.ค. 60 
กองทัพบกจีนประจําการเคร่ืองบินลําเลียงขนาดกลาง Y-9 
ลําท่ี 2 เม่ือ 15 ธ.ค. 60 ใชเครื่องยนต Turboprop จํานวน  
4 เครื่องยนต บรรทุกหนัก 20 ตัน บินไดนาน 10.5 ชม. พิสัย
ทําการไกลสุด 5,200 กม. ที่น้ํามันเต็มถังและไมมีน้ําหนัก
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บรรทุก ปจจุบันกองทัพบกจีนมีเครื่องบิน Y-7H จํานวน 7 ลํา 
และเครื่องบิน Y-8 จํานวน 3 ลํา / Jane’s – 20 ธ.ค. 60 
เกาหลีใตมีแผนจัดหาเคร่ืองบินขับไล Lockheed Martin 
F-35A Lightning II เ พ่ิ ม เ ติม  20 ลํ า  โดย ให หน วยงาน 
Defense Agency of Technology and Quality (DTaQ) 
ดําเนินการศึกษาในข้ันตนสําหรับโครงการจัดหาเครื่องบินขับ
ไลยุคตอไปของเกาหลีใต ประเมินแนวโนมการพัฒนาเครื่องบิน
รบของตางประเทศ กระบวนการและแผนการจัดซ้ือ และมี
ความตองการเครื่องบินขับไลแบบตรวจจับไดยาก / Jane’s – 
21 ธ.ค. 60 
กองทัพเรืออินเดียนําเขาอากาศยานไรคนขับ Guardian 
แบบไมติดอาวุธ จํานวน 22 ระบบ มูลคา 3 พันลานดอลลาร
สหรัฐ พิสัยทําการสูงสุด 15,240 ม. ใชเครื่องยนต Turboshaft 
ติดตั้งเรดารตรวจการณทางทะเล Raytheon SeaVue ปฏิบัติ
ภารกิจ ISR ไดนานมากกวา 30 ชม. มีความสามารถในการ
ตรวจจับเปาหมายขนาดเล็ก และระบุประเภทของเรือได / 
Jane’s – 21 ธ.ค. 60 
รัฐบาลญ่ีปุนอนุมัติงบประมาณดานการปองกันประเทศ 
ป 61 45,700 ลานดอลลารสหรัฐ เพิ่มข้ึนจากปกอนรอยละ 
1.3 โดยตั้งใจจะเพิ่มศักยภาพการรบทางอากาศของประเทศ 
เพื่อตอตานภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือ และใหกองกําลัง JSDF 
มีความสามารถปองกันหมูเกาะในทะเลจีนฝงตะวันออกที่จีนสง
เรือและอากาศยานเขามาในพื้นที่ พัฒนาระบบขีปนาวุธ และ
จัดหายุทโธปกรณอื่น ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพและความเขมแข็ง
ของกองทัพ / Jane’s – 22 ธ.ค. 60 
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Guardian UAV / armynews.in 

งบประมาณดานการปองกันประเทศ
ของญี่ปุน ป 53 – 60 และประมาณ

การป 61 / nikkei 
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บริษัท QinetiQ รวมมือกับ 2 บริษัทจากสหราชอาณาจักร
ประมูลงานโปรแกรมการฝกจําลองเสมือนจริงของการฝกยิง
รวมสังเคราะห Joint Fires Synthetic Training Programme 
- JFST จากกระทรวงกลาโหมสหราชอาณาจักร  มูลคา
ประมาณ 27–107 ลานดอลลารสหรัฐ บริษัท QinetiQ นําทีม
ประมูลในฐานะผูรวบรวมการใชเทคโนโลยี บริษัท Inzpire 
สนับสนุนทีมบริหารจัดการการฝก และบริษัท Close Air 
Solutions ไดรับเครดิตในการสงมอบเครื่อง Simulator และ
การสนับสนุนการใชงานที่เกี่ยวของเพื่อใหไดรับผลลัพธการฝก
ที่มีประสิทธิผลเสมือนจริง คาดวาจะเริ่มตนในเดือน เม.ย. 62 
ทํางานไดสมบูรณในป 63 / Jane’s - 20 ธ.ค. 60 
ยานรบผิวนํ้าไรคนขับ Seagull ของ Elbit Systems เขา
รวมการฝกทางทะเลระหวางกองทัพเรืออิสราเอลและสหราช
อาณาจักร ณ เมือง Haifa อิสราเอล เม่ือ 21 ธ.ค. 60 ควบคุม
ระยะไกลจากสถานีบนชายฝง แสดงภารกิจตอตานทุนระเบิด 
คนหา และทําแผนที่เสนทางปลอดทุนระเบิดในทะเล และเขา
รวมในการฝกเคลื่อนยายทางยุทธวิธีและลองทะเลในรูปขบวน
รวมกับเรือและเฮลิคอปเตอรลําเลียงของทัพเรืออังกฤษ 
สามารถปฏิบัติภารกิจตอตานเรือดําน้ํา ภารกิจตอตานสงคราม
อิเล็กทรอนิกส ภารกิจรักษาความปลอดภัยชายฝง ระบบ
เชื่อมโยงขอมูล และระบบควบคุมบัญชาการ ชวยเพิ่มศักยภาพ
และประสิทธิภาพของกําลังทหาร ลดความเสี่ยงในการสูญเสีย
กําลังพล ลดการจัดหายุทโธปกรณและคาใชจายในการปฏิบัติ
ภารกิจอยางมหาศาล / Jane’s – 21 ธ.ค. 60 

World Defence News 

ตัวอยางการฝก JFST / QinetiQ 
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