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รูปภาพ ผู�บัญชาการทหารบกตรวจเย่ียมกองโรงงานช�างแสง ศูนย�อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก 

(ท่ีมาของภาพ : มติชน) 
 

กองทัพบกไทยจัดตั้งโรงงานผลิตลูกกระสุนแห.งใหม.ตามนโยบายการพ่ึงพาตนเอง 
กองทัพบกไทยเริ่มดําเนินการผลิตลูกกระสุนป2นเล็กขนาด 5.56 มิลลิเมตร ณ กองโรงงานช�างแสง 

ศูนย�อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ซึ่งจัดตั้งขึ้นใหม�ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ด�วยงบประมาณ
มูลค�า 2,800 ล�านบาท โดยโรงงานดังกล�าวได�รับการติดตั้งเคร่ืองจักรและเทคโนโลยีการผลิตจากบริษัท 
NORINCO ของจีน และมีขีดความสามารถในการผลิตลูกกระสุนป2นเล็กขนาด 5.56 มิลลิเมตร จํานวน 50 ล�านนัดต�อปH 
ท้ังน้ี พลเอก ณรงค�พันธ� จิตต�แก�วแท� ผู�บัญชาการทหารบก ได�กล�าวขณะเดินทางไปตรวจเย่ียมกองโรงงานช�างแสงฯ 
เม่ือ 28 ตุลาคม 2564 ว�า กองโรงงานช�างแสงฯ เปKนส�วนหน่ึงของโครงการสร�างขีดความสามารถในการพ่ึงพา
ตนเองสําหรับการผลิตและจัดหายุทโธปกรณ�อย�างมีประสิทธิภาพของกองทัพบก โดยโรงงานผลิตลูกกระสุน
แห�งใหม�น้ีเปKนโรงงานภายใต�ศูนย�อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ซึ่งมีเครือข�ายการผลิตมากว�า 20 แห�ง
ท่ัวประเทศ 
แหล�งท่ีมาของข�าว : Jane’s Defence Industry – 29 ตุลาคม 2564 
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รูปภาพส�วนหน่ึงของการสาธิตการปฏิบัติการทางอากาศโดยใช�เครือข�ายเปKนศูนย�กลาง (NCO)  
(ท่ีมาของภาพ : RTAF News) 

 

กองบิน 7 กองทัพอากาศไทยสาธิตการปฏิบัติการทางอากาศโดยใชEเครือข.ายเปHนศูนย;กลาง (NCO) 
 เม่ือ 26 ตุลาคม 2564 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู�บัญชาการทหารสูงสุด พร�อมด�วย พลอากาศเอก นภาเดช 
ธูปะเตมีย� ผู�บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเย่ียมกองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร�ธานี โดยมี นาวาอากาศเอก พุทธพงศ� 
ผลชีวิน ผู�บังคับการกองบิน 7 ให�การต�อนรับ โดยได�รับชมสาธิตการปฏิบัติการทางอากาศโดยใช�เครือข�าย
เปKนศูนย�กลาง หรือ Network Centric Operation (NCO) ซึ่งกองทัพอากาศได�ปฏิบัติภารกิจร�วมกับกองทัพเรือ 
เพ่ือพัฒนาต�อยอดไปสู�การปฏิบัติการในรูปแบบ Multi Domain Operation (MDO) บนพ้ืนฐานการเช่ือมโยง
ข�อมูลทางยุทธวิธีของกองทัพไทย (National Link) ในโอกาสน้ี ผู�บัญชาการทหารสูงสุด และผู�บัญชาการทหารอากาศ 
ได�ร�วมทําการบินสังเกตการณ�ในตําแหน�งท่ีนั่งหลังของเคร่ืองบินขับไล�แบบท่ี 20 หรือ GRIPEN 39 C/D ในภารกิจ
การโจมตีเป�าหมาย Time Sensitive Target และภารกิจการบินรบในอากาศ เหนือพ้ืนท่ีอ�าวไทย เพ่ือรับทราบ
สมรรถนะ และขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางอากาศโดยใช�เครือข�ายเปKนศูนย�กลาง 
แหล�งท่ีมาของข�าว : RTAF News – 26 ตุลาคม 2564 

 
รูปภาพ เคร่ืองบินขับไล� KAI KF-21 Boramae (ท่ีมาของภาพ : Wikipedia) 
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อินโดนีเซียและเกาหลีใตEเจรจาทบทวนขEอตกลงการสนับสนุนโครงการเคร่ืองบินขับไล.ยุคหนEา KF-21 
สํานักงานเทคโนโลยีและจัดหายุทโธปกรณ�กระทรวงกลาโหมเกาหลีใต� (Defense Acquisition Program 

Administration : DAPA) เป}ดเผยว�า อินโดนีเซียและเกาหลีใต�มีการเจรจาร�วมกันหลายคร้ัง เพ่ือหาข�อตกลง
สําหรับการชําระเงินสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องบินขับไล�ยุคหน�า KF-21 Boramae ของ
อินโดนีเซีย ซึ่ง DAPA มีความมั่นใจว�า ทั้งสองประเทศจะสามารถบรรลุข�อตกลงได�ในเร็ว ๆ นี้ และป�ญหาเรื่อง
การชําระเงินจะได�รับการแก�ไข โดยอินโดนีเซียได�แสดงให�เห็นถึงความมุ�งม่ันในโครงการดังกล�าว ล�าสุดได�ส�งทีม
วิศวกรมากกว�า 30 คน กลับเข�าร�วมโครงการอีกคร้ังในเดือนสิงหาคม 2564 และคาดว�า อินโดนีเซียจะส�งวิศวกร
เข�าร�วมถึง 100 คน ภายในสิ้นปH 2564 ซึ่งวิศวกรของอินโดนีเซียจะมีส�วนร�วมในการพัฒนาเครื่องบิน KF-21 
ในทุกด�าน ตั้งแต�การออกแบบ การวิเคราะห� และการสร�างต�นแบบ ซึ่งเกาหลีใต�คาดหวังว�า อินโดนีเซียจะมีส�วน
สนับสนุนในด�านการส�งออก และการปรับปรุงเคร่ืองบิน KF-21 ในอนาคต 
แหล�งท่ีมาของข�าว : Jane’s Defence Weekly – 26 ตุลาคม 2564 

 
รูปภาพ เรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ� KRI Teluk Weda (526) และ KRI Teluk Wondama (527) ของอินโดนีเซีย 

(ท่ีมาของภาพ : Naval Post) 
 

กองทัพเรืออินโดนีเซียรับมอบเรือยกพลข้ึนบกขนาดใหญ.ช้ัน Teluk Bintuni เพ่ิมเติมจํานวน 2 ลํา 
เม่ือ 26 ตุลาคม 2564 กองทัพเรืออินโดนีเซียรับมอบเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ�ช้ัน Teluk Bintuni 

เพ่ิมเติมจํานวน 2 ลํา จากบริษัทอู�ต�อเรือ PT Bandar Abadi ของอินโดนีเซีย ภายใต�สัญญาการจัดหาเรือมูลค�า 
25 ล�านดอลลาร�สหรัฐท่ีลงนามร�วมกันตั้งแต�เดือนเมษายน 2562 โดยตั้งช่ือเรือว�า KRI Teluk Weda (526) และ 
KRI Teluk Wondama (527) ซึ่งเปKนเรือลําท่ี 7 และ 8 ตามลําดับในช้ัน Teluk Bintuni ท้ังน้ี เรือท้ัง 2 ลํามี
ความยาว 117 เมตร ความกว�าง 16.4 เมตร สามารถบรรทุกยานรบ BMP-3F ได�มากท่ีสุดจํานวน 15 คัน และ 
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บรรทุกเรือลําเลียงพลขนาดเล็กแบบติดตั้งบนเครนจํานวน 4 ลํา มีลานจอดเฮลิคอปเตอร�ท่ีสามารถรองรับ
เฮลิคอปเตอร�ขนาด 10 ตัน นอกจากน้ี ยังได�รับการติดตั้งป2นกลขนาด 12.7 มิลลิเมตร และสามารถติดตั้งป2น
ขนาด 40 มิลลิเมตร จํานวน 2 กระบอก บริเวณดาดฟ�าหัวเรือ โดยเรือดังกล�าวจะเข�าประจําการในกองบัญชาการ
ลําเลียงพลทางยุทธศาสตร�ของกองทัพเรืออินโดนีเซีย (Indonesian Navy Strategic Sealift Command Unit) 
แหล�งท่ีมาของข�าว : Jane’s Navy International – 27 ตุลาคม 2564 

 

 
รูปภาพ เฮลิคอปเตอร� Surion ท่ีติดตั้งระบบ MUM-T (ท่ีมาของภาพ : KAI) 

 

บริษัท KAI ไดEรับเลือกใหEพัฒนาระบบ MUM-T สําหรับเฮลิคอปเตอร;ของกองทัพเกาหลีใตE 
เมื่อ 27 ตุลาคม 2564 บริษัท Korea Aerospace Industries (KAI) ของเกาหลีใต�ลงนามสัญญา

กับสํานักงานเทคโนโลยีและจัดหายุทโธปกรณ�กระทรวงกลาโหมเกาหลีใต� (Defense Acquisition Program 
Administration : DAPA) เพ่ื อ พัฒ นาระบบ Manned-Unmanned Teaming System (MUM-T) สําห รับ
เฮลิคอปเตอร�ท่ีสร�างขึ้นเองของกองทัพเกาหลีใต� มูลค�าสัญญา 3.4 ล�านดอลลาร�สหรัฐ และมีระยะเวลาดําเนินการ 
14 เดือน ซึ่งจะเสร็จส้ินในเดือนธันวาคม 2565 โดยระบบ MUM-T จะติดตั้งแท�นปล�อยอากาศยานไร�คนขับ
ท่ีด�านข�างของเฮลิคอปเตอร� และจะผสานการทํางานร�วมกันระหว�างอากาศยานไร�คนขับและเฮลิคอปเตอร�
หลังจากปล�อยอากาศยานไร�คนขับออกไป ซึ่งนักบินจะได�รับภาพจากอากาศยานไร�คนขับตามเวลาท่ีเกิดขึ้นจริง 
(Real-Time) จึงช�วยเพ่ิมขีดความสามารถในการโจมตีในระยะเกินสายตา (Beyond Visual Range : BVR) และ
เพ่ิมความปลอดภัยของนักบิน ท้ังน้ี บริษัท KAI จะใช�เฮลิคอปเตอร� Surion ในการพัฒนาระบบดังกล�าว โดยมีเสา
อากาศรับภาพ และใช�ระบบ Command & Control (C2) ในการควบคุมอากาศยานไร�คนขับ 
แหล�งท่ีมาของข�าว : Jane’s Defence Weekly – 28 ตุลาคม 2564 

ASEAN+6 Defence News 
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รูปภาพ เฮลิคอปเตอร�โจมตี Z-10 (ท่ีมาของภาพ : Taiwanese MND) 

 

จีนส.งเฮลิคอปเตอร;เขEาสู.เขต ADIZ ของไตEหวันเปHนคร้ังแรก 
เม่ือ 26 ตุลาคม 2564 กระทรวงกลาโหมไต�หวันประกาศว�า ได�ตรวจพบเฮลิคอปเตอร�ของจีนจํานวน 2 ลํา 

ได�แก� เฮลิคอปเตอร�โจมตี Z-10 และเฮลิคอปเตอร�ลําเลียง Mi-17 บุกรุกเข�าสู�เขตแสดงตนเพื่อการป�องกันภัย
ทางอากาศ (Air Defense Identification Zone : ADIZ) ทางตะวันตกเฉียงใต�ของไต�หวันเปKนคร้ังแรก ทําให�
ไต�หวันส�งเคร่ืองบินขับไล�เข�าสกัดกั้น และส�งข�อความแจ�งเตือนผ�านทางวิทยุ รวมถึงได�เตรียมความพร�อมสําหรับ
การใช�งานระบบป�องกันภัยทางอากาศ จนกว�าฝูงบินของจีนจะออกจากพ้ืนท่ี ท้ังน้ี หนังสือพิมพ� Global Times 
ของจีนรายงานว�า เหตุการณ�ดังกล�าวเปKนส�วนหน่ึงของการฝ�กซ�อม ซึ่งหลังจากน้ัน นาง Tsai Ing-wen ประธานาธิบดี
ไต�หวันให�สัมภาษณ�กับสํานักข�าว CNN ว�า ขณะน้ีมีทหารของสหรัฐอเมริกาประจําการอยู�ในไต�หวัน โดยมี
วัตถุประสงค�สําหรับการฝ�กอบรม นอกจากน้ี ไต�หวันมีความร�วมมือกับสหรัฐอเมริกาในด�านต�าง ๆ ซึ่งมีเป�าหมาย
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการป�องกันประเทศ และเสริมสร�างความม่ันคงในภูมิภาค 
แหล�งท่ีมาของข�าว : Jane’s Defence Weekly – 28 ตุลาคม 2564 

 
ท่ีมาของภาพ : Wikipedia 



 

หน�าท่ี 6 ของ 9 หน�า 

 

 

ฝ8ายวิเคราะห;เทคโนโลยีป>องกันประเทศ 
สถาบันเทคโนโลยีป>องกนัประเทศ 

 

ประธานาธิบดีจีนสั่งการใหEเร.งรัดการพัฒนาเทคโนโลยีทางการทหารและอาวุธข้ันสูง 
เม่ือ 26 ตุลาคม 2564 ในการประชุมด�านอาวุธและยุทโธปกรณ�ทางทหาร ณ กรุงป�กกิ่ง นายสี จ้ินผิง 

ประธานาธิบดีจีนกล�าวว�า จีนประสบความสําเร็จในพัฒนาเทคโนโลยีทางการทหารอย�างก�าวกระโดดตาม
แผนปฏิบัติงานระยะ 5 ปH (Five Year Plan : FYP) คร้ังท่ี 13 ท่ีส้ินสุดลงในปH 2563 ซึ่งเปKนการพัฒนาด�านองค�วัตถุ
และเทคโนโลยีท่ีสําคัญต�อขีดความสามารถทางยุทธศาสตร�ของประเทศ อย�างไรก็ตาม จะต�องเร�งรัดการพัฒนา
เทคโนโลยีทางการทหารในแผนปฏิบัติงานระยะ 5 ปH คร้ังท่ี 14 ท่ีจะดําเนินการในปH 2564-2568 เพ่ือสนับสนุน
เป�าประสงค�ในการสร�างกองทัพท่ีทันสมัย (Modern Military) ภายในปH 2570 และให�หน�วยงานในภาคอุตสาหกรรม
ป�องกันประเทศของจีนเร�งพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยในการพัฒนาอาวุธและยุทโธปกรณ� 
เพ่ือตอบสนองต�อแผนการพัฒนากองทัพจีนให�เปKนกองทัพระดับโลก (World-Class Military) ก�อนการจัดงาน
รําลึกครบรอบ 100 ปH กองทัพปลดปล�อยประชาชน (People's Liberation Army : PLA) ในปH 2592 
แหล�งท่ีมาของข�าว : Jane’s Defence Weekly – 28 ตุลาคม 2564 

 

ท่ีมาของภาพ : Wikipedia 
 

กองทัพเรือจีนและกองทัพเรือรัสเซียเสร็จสิ้นการลาดตระเวนร.วมกันเปHนคร้ังแรกในเขตแปซิฟcกตะวันตก 
 กระทรวงกลาโหมรัสเซียแถลงว�า กองทัพเรือจีนและกองทัพเรือรัสเซียเสร็จสิ้นการลาดตระเวนร�วมกัน
เปKนครั้งแรกในเขตแปซิฟ}กตะวันตกระหว�างวันที่ 17-23 ตุลาคม 2564 ซึ่งเปKนการแสดงถึงความสัมพันธ�
อันแน�นแฟ�นของท้ังสองประเทศ โดยการลาดตระเวนดังกล�าว มีเรือของกองทัพเรือจีนจํานวน 5 ลํา ได�แก� เรือพิฆาต 
Nanchang ช้ัน Type 055 เรือพิฆาต Kumming ช้ัน Type 052D เรือฟริเกต Liuzhou ช้ัน Type 054A เรือฟริเกต 
Binzhou ช้ัน Type 054A และเรือเสบียง Dongpinghu ช้ัน Type 903A ส�วนเรือของกองทัพเรือรัสเซียมีจํานวน 
5 ลํา ได�แก� เรือคอร�เวต Gromkiy ช้ัน Steregushchiy I เรือคอร�เวต Aldar Tsydenzhapov ช้ัน Steregushchiy I 
เรือพิฆาต Admiral Panteleyev ช้ัน Udaloy เรือพิฆาต A dmiral Tributs ช้ัน Udaloy และเรือตรวจการณ�อวกาศ 
Marshal Krylov ช้ัน Marshal Nedelin โดยเรือทุกลํามุ�งเข�าสู�มหาสมุทรแปซิฟ}กตะวันตกผ�านช�องแคบสึการุของ
ญี่ปุ\น และเข�าสู�ทะเลจีนตะวันออกผ�านช�องแคบโอซุมิของญี่ปุ\น 
แหล�งท่ีมาของข�าว : Jane’s Defence Weekly – 27 ตุลาคม 2564 
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ตัวอย�างรูปภาพ เคร่ืองบินเติมเช้ือเพลิงกลางอากาศ KC-46A Pegasus (ท่ีมาของภาพ: Wikipedia) 

 

กองกําลังป>องกันตนเองทางอากาศญี่ปุ8นรับมอบเคร่ืองบินเติมเช้ือเพลิงกลางอากาศ KC-46A ลําแรก 
เม่ือ 29 ตุลาคม 2564 บริษัท Boeing ของสหรัฐอเมริกาได�ส�งมอบเคร่ืองบินเติมเช้ือเพลิงกลางอากาศ 

KC-46A Pegasus ลําแรกจากท้ังหมด 4 ลํา ให�แก�กองกําลังป�องกันตนเองทางอากาศญี่ปุ\น ณ ฐานทัพอากาศ 
Miho เมือง Tottori ทางตะวันตกของญี่ปุ\น โดยญี่ปุ\นถือเปKนลูกค�าต�างชาติรายแรกท่ีจัดหาเคร่ืองบิน KC-46A 
จากบริษัท Boeing ซึ่งเคร่ืองบินลําน้ี ได�ลงนามสัญญาในปH 2560 มีมูลค�าสัญญา 279 ล�านดอลลาร�สหรัฐ และ
จัดหาโดยวิธี Foreign Military Sales (FMS) โดยจะเข�าประจําการในฝูงบินเติมเช้ือเพลิงกลางอากาศท่ี 405 
(405th Air Refuelling Squadron) ท่ีจัดตั้งขึ้นเม่ือเดือนธันวาคม 2563 ท้ังน้ี ญี่ ปุ\นคาดการณ�ว�า จะได�รับ
เคร่ืองบิน KC-46A ลําท่ี 2 ภายในเดือนธันวาคม 2564 
แหล�งท่ีมาของข�าว : Jane’s Defence Weekly – 29 ตุลาคม 2564 

 
ตัวอย�างรูปภาพ ยานผิวนํ้าไร�คนขับ MANTAS T-12 ของสหรัฐอเมริกา (ท่ีมาของภาพ : Naval News) 

World Defence News 
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กองเรือที่ 5 ของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาใชEยานผิวน้ําไรEคนขับในการปฏิบัติการเปHนคร้ังแรก 
เมื่อ 26 ตุลาคม 2564 กองเรือที่ 5 ของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา (US Navy’s 5th Fleet) ประกาศว�า 

ในห�วงการฝ�ก New Horizon ท่ีมีระยะเวลา 2 วัน กองกําลังเฉพาะกิจท่ี 59 ทําการฝ�กปฏิบัติการระหว�างยานผิวนํ้า
ไร�คนขับ (Unmanned Surface Vehicle : USV) และเรือผิวนํ้าท่ีมีคนขับร�วมกันเปKนคร้ังแรก ในอ�าวเปอร�เซีย 
โดยในวันแรกของการฝ�กจะเปKนการฝ�กควบคุมยานผิวนํ้าไร�คนขับ MANTAS T-12 จากเรือลาดตระเวนชายฝ��ง 
USS Firebolt และในวันท่ีสองจะเปKนการฝ�กปฏิบัติการร�วมระหว�างเรือของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา หน�วยยามฝ��ง
สหรัฐอเมริกา กองทัพเรือบาห�เรน และหน�วยยามฝ��งบาห�เรน รวมถึงมีอากาศยานไร�คนขับแบบบินขึ้น-ลงทางดิ่ง 
(VTOL) V-BAT และเฮลิคอปเตอร� SH-60S Seahawk โดยการฝ�กคร้ังน้ีถือได�ว�า เปKนจุดเร่ิมต�นท่ีสําคัญของกองกําลัง
เฉพาะกิจท่ี 59 ท่ีถูกจัดตั้งขึ้นใหม�เม่ือ 9 กันยายน 2564 เพ่ือจะบูรณาการการทํางานของระบบไร�คนขับและ
ป�ญญาประดิษฐ� สําหรับปฏิบัติการในทะเลท่ีมีความซับซ�อนและหลากหลาย 
แหล�งท่ีมาของข�าว : Jane’s Defence Weekly – 27 ตุลาคม 2564 

 
รูปภาพ เฮลิคอปเตอร� Chinook HC6A ของอังกฤษ (ท่ีมาของภาพ : Wikimedia Commons) 

 

กองทัพอากาศสหราชอาณาจักรเสร็จสิ้นการปรับปรุงเฮลิคอปเตอร; Chinook รุ.น HC4 เปHนรุ.น HC6A 
เม่ือ 22 ตุลาคม 2564 บริษัท Boeing ของสหรัฐอเมริกาประกาศว�า ได� เสร็จส้ินการปรับปรุง

เฮลิคอปเตอร�ลําเลียงขนาดหนัก Chinook รุ�น HC4 ของกองทัพอากาศสหราชอาณาจักรจํานวน 38 ลํา ให�เปKน
รุ�น HC6A โดยได�ติดตั้งระบบควบคุมการบินอัตโนมัติแบบดิจิทัล (Digital Automatic Flight Control System : 
DAFCS) เพ่ือช�วยให�นักบินสามารถควบคุมเฮลิคอปเตอร�ให�ลอยอยู�น่ิงในอากาศ รวมถึงสามารถบินลงจอดได�ใน
สภาพแวดล�อมท่ีมีทัศนวิสัยต่ํา นอกจากน้ี ได�ติดตั้งระบบหลีกเล่ียงการชนกันในอากาศ (Airborne Collision  
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Avoidance System) ให�แก�เฮลิคอปเตอร�ลําเลียงขนาดหนัก Chinook รุ�น HC5 จํานวน 8 ลํา และรุ�น HC6 
จํานวน 14 ลํา ท้ังน้ี สหราชอาณาจักรอยู�ระหว�างการจัดหาเฮลิคอปเตอร�ลําเลียงขนาดหนัก Chinook รุ�น H-47 
(Extended Range) เพ่ิมเติมจํานวน 14 ลํา 
แหล�งท่ีมาของข�าว : Jane’s Defence Weekly – 25 ตุลาคม 2564 

 
ตัวอย�างรูปภาพ อากาศยานไร�คนขับ (Loyal Wingman) ของบริษัท Kratos (ท่ีมาของภาพ : Wikipedia) 

 

สหรัฐอเมริกาพัฒนาระบบ Off-Boarding Sensing Station สําหรับอากาศยานไรEคนขับ 
เม่ือ 25-26 ตุลาคม 2564 กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาลงนามสัญญากับบริษัท Kratos Unmanned 

Aerial Systems มูลค�า 17.6 ล�านดอลลาร�สหรัฐ และบริษัท General Atomics Aeronautical Systems 
มูลค�า 17.7 ล�านดอลลาร�สหรัฐ ในการพัฒนาระบบ Off-Boarding Sensing Station (OBSS) สําหรับอากาศยาน
ไร�คนขับท่ีทําหน�าท่ีเปKนคู�บิน (Loyal Wingman) เพ่ือให�อากาศยานไร�คนขับมีความสามารถสูงขึ้น ได�แก� การติดตั้ง
อุปกรณ�เพ่ือขยายการตรวจจับ และการบรรทุกอาวุธยุทโธปกรณ�เพ่ือทําหน�าท่ียิงโจมตี ซึ่งจะช�วยเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการรบให�กับเคร่ืองบินหลักท่ีมีคนขับ ท้ังน้ี สัญญาดังกล�าวกําหนดให�ท้ังสองบริษัทออกแบบ พัฒนา และ
ทดสอบการบินภายใต�แนวคิด Open Architecture Aircraft และมีราคาถูก (Low Cost) ให�แล�วเสร็จภายใน 
31 ตุลาคม 2565 โดยจะต�อสัญญาคร้ังท่ี 2 มูลค�า 49 ล�านดอลลาร�สหรัฐ 
แหล�งท่ีมาของข�าว : Jane’s International Defence Review – 28 ตุลาคม 2564 

 


