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กระทรวงกลาโหมอินโดนีเซียลงนามสัญญาจัดหาเคร่ืองบิน
ขับ ไล อ เนกประสงค  Sukhoi Su-35 ‘Flanker-E’ จาก
รัสเซีย จํานวน 11 ลํา เม่ือ 14 ก.พ. 61 โดยยังไมเปดเผยใน
รายละเอียด นํามาทดแทนเครื่องบินขับไล Northrop F-5E 
Tiger II ที่เขาประจําการมาตั้งแตป พ.ศ. 2523 และมีกําหนด
ปลดประจําการในอีก 2 – 3 ปนี้ ทั้งนี้ การเจรจาเปนไปอยาง
เขมขน เนื่องจากอินโดนีเซียมีขอกําหนดทางการคาที่ซับซอน 
และใหความสําคัญกับการชดเชยทางยุทธพาณิชย (Offset) 

กองทัพอากาศจีนประจําการเคร่ืองบินขับไลอเนกประสงค
ยุคท่ี 5 J-20 ไปยังหนวยรบ โดยถือเปนกาวสําคัญที่แสดงถึง
การเพิ่มขีดความสามารถของหนวยรบใหเต็มศักยภาพใน
ภารกิจการรักษาอธิปไตยและความม่ันคงของชาติ ซ่ึงไม
เปดเผยจํานวนเครื่องบินที่สงไปประจําการ กอนหนานี้  
เครื่องบิน J-20 ข้ึนบินครั้งแรกเม่ือป พ.ศ. 2554 ตอมาเปดเผย
ตอสาธารณชนครั้งแรกในงาน Airshow China 2016 และเขา
ประจําการในกองทัพอากาศจีนเม่ือเดือน มี.ค. 60 ที่ผานมา 
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กระทรวงกลาโหมอินเดียอนุมัติจัดหาอาวุธปนเล็กใหกับ 3 
เหลาทัพ เม่ือ 13 ก.พ. 61 มูลคา 2,480 ลานดอลลารสหรัฐ 
ประกอบดวย ปนกลเบา (LMG) ขนาด 7.62 มม. 44,000 
กระบอก โดยจะใชในหนวยปองกันตามแนวชายแดนของ
อินเดีย ปนไรเฟลจัดหาจํานวน 740,000 กระบอก ปนไรเฟล
ซุมยิงจัดหาจํานวน 5,719 กระบอกพรอมกระสุน 
ญ่ีปุนกําลังตัดสินใจในการจัดหาเคร่ืองบินขับไลโจมตีรวม 
Lockheed Martin F-35B Lightning II ซ่ึ ง มีคุณสมบัติ ใช
ระยะทางว่ิงข้ึนสั้นและลงทางดิ่ง (STOVL) เพือ่เพิ่มศักยภาพใน
การปองกันหมูเกาะตาง ๆ ของประเทศญี่ปุน ซ่ึงรัฐบาลญี่ปุนมี
แผนรวบรวมขอมูลและระบุจํานวนเครื่องบินภายในป 61 กอน
หนานี้ กองกําลังปองกันตนเองทางอากาศญี่ปุนไดรับมอบ
เครื่องบิน F-35A จํานวน 42 ลํา โดย 38 ลําประกอบที่บริษัท 
MHI ของญี่ปุน และ 4 ลําประกอบที่โรงงาน Fort Worth ของ 
Lockheed Martin ในเท็กซัส  
จีนเปดตัวเรือคอรเวตชั้น Shadhinota (Type C13B) ลํา
ท่ี 3 ของกองทัพเรือบังกลาเทศ ตอโดยอูตอเรือ Wuchang ณ 
เมืองอูฮั่น เลขเรือ F113 มีความยาว 90 ม. กวาง 11 ม. กินน้ํา
ลึก 4.4 ม. ระวางขับน้ําสูงสุด 1,330 ตัน ความเร็วสูงสุด 25 
นอต บรรทุกลูกเรือไดทั้งหมด 78 คน เรือลํานี้มีความแตกตาง
จากเรือ 2 ลําแรก คือ ติดตั้ ง เรดาร ข้ันสูง ซ่ึงอาจจะเปน 
SR2410C 3-D Multifunctional Radar ใช ในภารกิจรักษา
ความม่ันคงทางทะเลในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ (EEZ) ของ
บังกลาเทศ 
 

ปนกลเบา (บน) และปนไรเฟลซุมยิง 
(ลาง) 

F-35 Lightning II 
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General Dynamics มีความพยายามเขาสูภาค IT ของ
รัฐบาลสหรัฐอเมริกา เขาซ้ือกิจการบริษัท CSRA มูลคา 9,600 
ลานดอลลารสหรัฐ ซ่ึงเปนบริษัทที่มุงเนนการทํางานสงมอบ
ใหกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา โดยประมาณการรายไดในป 61 ได 
5,400 ลานดอลลารสหรัฐ ซ่ึงจะกลายเปนบริษัทใหญเปน
อันดับที่ 2 รองจากบริษัท Leidos ที่รับงานดาน IT จากรัฐบาล
สหรัฐอเมริกา บริษัท CSRA มีศักยภาพดานระบบประมวลผล
ขอมูลแบบ Cloud Computing ยุคใหม ระบบประมวลผล
ขอมูลขนาดใหญ (Big Data) โดยมีความรวมมือกับผูใหบริการ 
เชน Amazon Web Services และ Microsoft Azure การ
ควบรวมกิจการจะชวยเพิ่มความสามาถในการแขงขันในงาน
ดานความม่ันคงและการขาวกรอง 
สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริการวมแขงขันประกวด
ราคาเพ่ือทดแทนอากาศยานขับไล F-16AM/BM ของ
เบลเยียม ที่ใชงานมานาน โดยกระทรวงกลาโหมสหราช
อาณาจักรเสนอเครื่องบินขับไล Eurofighter Typhoon ของ 
BAE Systems และ เชิญ ให เ บล เ ยี ย มส ง คน เข า ร ว มฝ ก
ปฏิบัติการดานอากาศยานกับกองทัพอากาศของสหราช
อาณาจักร การรวมงานในสวนของไซเบอร และความรวมมือ
ดานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ ทั้งในดานการผลิต 
วัสดุข้ันสูง และการฝกรวมทางทหาร/การฝกเสมือนจริง สวน
สหรัฐอเมริกาเสนอเครื่องบินขับไลโจมตีรวม F-35 Lightning 
II ของ Lockheed Martin โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมเพียง
เล็กนอย 

World Defence News 
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กองทัพบกอังกฤษเปดเผยขอมูลระบบปองกันภัยทาง
อากาศ Sky Sabre ตอสาธารณชน เม่ือ 5 ก.พ. 61 โดยมี
กําหนดการเขาประจําการในป 63 นับเปนอีกกาวหนึ่งของ
ระบบปองกันภัยทางอากาศของอังกฤษ จากเดิมที่มีพิสัยใกล 
เปนพิสัยกลาง ซ่ึงสามารถทําลายเปาหมายที่อยูไกลออกไป 
ระบบนี้เกิดจากการบูรณาการหลาย ๆ สวนเขาดวยกัน พรอม
การใชงานรวมกับระบบเครือขายควบคุมบัญชาการของ
กองทัพบกองักฤษในตนทศวรรษหนา 
กองทัพอากาศไนจีเรียมีแผนพัฒนาอากาศยานไรคนขับติด
อาวุธ เสนาธิการทหารอากาศไนจีเรียประกาศในงานพิธี
ประจําการอากาศยานไรคนขับ Tsaigumi เม่ือ 15 ก.พ. 61 วา
จะพัฒนาอากาศยานรบไรคนขับติดอาวุธที่พัฒนาเองลําแรก 
ชื่ อ  Ichoku ใน ข้ันตอนถัดไป ส วนอากาศยานไรคนขับ 
Tsaigumi ผลิตดวยความรวมมือกับบริษัท UAVision ของ
โปรตุเกส ใชในภารกิจการขาวกรอง เฝาระวัง และตรวจการณ
ทั้งในทะเลและบนบก มีน้ําหนัก 80 กก. บินไดนาน 10 ชม. 
เพดานบิน 15,000 ฟุต พิสัยทําการ 100 กม. น้ําหนักว่ิงข้ึน
สูงสุด 95 กก. 
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