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KF-21 คืือโคืรงการพััฒนาเคืรื�องบิินขัับิไล่่แบิบิท่ี่�สองขัองเกาหล่่ใต้้ต่้อ

จากเคืรื�องบิินขัับิไล่่เบิา T/FA-50 โดยรัฐบิาล่เกาหล่่ใต้้ล่งทุี่น 60% ภาคืเอกชน

คืือ KAI ล่งทุี่น 20% แล่ะรัฐบิาล่อินโดน่เซ่ียล่งทุี่นอ่ก 20% โดยม่ี Lockheed 

Martin เป็็นพัันธมิีต้รด้านเที่คืโนโล่ย่ ซ่ี�งม่ีเป้็าหมีายท่ี่�จะมีาที่ดแที่นเคืรื�องบิิน

ขัับิไล่่เบิาแบิบิต่้าง ๆ  ขัองเกาหล่่ใต้้ทัี่�ง F-5 แล่ะ F-16 ท่ี่�จำานวนการผลิ่ต้อย่าง

น้อย 120 ล่ำา ส่วนอินโดน่เซ่ียวางแผนท่ี่�จะจัดหาเข้ัาป็ระจำาการ 50 ล่ำา โดยจะ

ใช้เวล่าในการพััฒนาตั้�งแต่้เริ�มีต้้นโคืรงการจนถ่ึงการเริ�มีส่งมีอบิเคืรื�องบิินเข้ัา

ป็ระจำาการราว 25-30 ปี็ KF-21 นั�นไม่ีใช่เคืรื�องบิินขัับิไล่่ยคุืท่ี่� 5 แต่้เป็็นเคืรื�อง

บิินขัับิไล่่ยคุืท่ี่� 4.5 ท่ี่�ม่ีคุืณสมีบัิติ้การต้รวจจับิได้ยากมีากกว่าเคืรื�องบิินยคุืท่ี่� 4.5 

ทัี่�วไป็ โดยเกาหล่่ใต้้ตั้�งเป้็าว่าจะต้้องม่ีข่ัดคืวามีสามีารถึมีากกว่า Eurofighter 

Typhoon หรือ Rafale แต่้ยังไม่ีจำาเป็็นต้้องม่ีข่ัดคืวามีสามีารถึเท่ี่ากับิ F-35 

ซ่ี�งเกาหล่่ใต้้ป็ระเมิีนว่าป็ระเที่ศเกาหล่่ใต้้ม่ีเที่คืโนโล่ย่ในการพััฒนาเคืรื�องขัับิ

ขัับิไล่่ราว 65% ขัองเที่คืโนโล่ย่ท่ี่�จำาเป็็น โดยเที่คืโนโล่ย่จำานวน 21 เที่คืโนโล่ย่

นั�น เกาหล่่ใต้้ได้รับิมีาจากการเจรจาขัอ Offset จากสหรัฐเมืี�อคืรั�งท่ี่�เกาหล่่ใต้้

จัดหา F-35 เข้ัาป็ระจำาการ แต่้สหรัฐไม่ีอนุญาติ้ให้ขัายเที่คืโนโล่ย ่4 เที่คืโนโล่ย่

ซ่ี�งเป็็นเที่คืโนโล่ยห่ลั่กในการพััฒนาเคืรื�องบิินขัับิไล่่คืือเที่คืโนโล่ยเ่รดาร์ AESA 

เที่คืโนโล่ยร่ะบิบิค้ืนหาแล่ะต้รวจจับิเป้็าหมีายด้วยอินฟาเรด (IRST) เที่คืโนโล่ย่

กระเป็าะช่�เป้็าแบิบิอเิล็่กโต้ร ออป็ต้กิ แล่ะเที่คืโนโล่ยก่ารรบิกวนสญัญาณวทิี่ยุ 

ซ่ี�งต่้อมีาที่ำาให้เกาหล่่ใต้้ต้้องล่งทุี่นพััฒนาเที่คืโนโล่ย่ด้วยตั้วเอง

โคืรงการพััฒนามูีล่ค่ืา 7 พัันล้่านเหร่ยญหรือ 2.2 แสนล้่านบิาที่น่�ม่ี

อินโดน่เซ่ียร่วมีล่งทุี่นด้วยจำานวน 1.2 พัันล้่านเหร่ยญหรือ 4 หมืี�นล้่านบิาที่

ตั้�งแต่้ปี็ 2010 ซ่ี�งอินโดน่เซ่ียให้บิริษััที่ PT Dirgantara Indonesia เข้ัาร่วมี

ป็ฏิิบัิติ้งานแล่ะรับิการถ่ึายที่อดเที่คืโนโล่ย่จากโคืรงการ แต่้อินโดน่เซ่ียมี่ปั็ญหา

ในการจ่ายเงินล่่าช้ามีาต้ล่อด โดยคืาดว่าในปั็จจุบัินอินโดน่เซ่ียยังม่ีหน่�ท่ี่�ต้้อง

ชำาระอ่กหล่ายร้อยล้่านเหร่ยญ ซ่ี�งในต้อนแรกคืาดว่าอินโดน่เซ่ียอาจถูึกขัับิออก

จากโคืรงการ แต่้การเปิ็ดตั้ว KF-21 ล่่าสุดยังม่ีธงชาติ้อินโดน่เซ่ียแล่ะผู้แที่นขัอง

อินโดน่เซ่ียเข้ัาร่วมี รวมีถ่ึงป็ระธานาธิบิด่อินโดน่เซ่ียยังส่งสารแสดงคืวามียินด่ถ่ึง

คืวามีสำาเร็จขัองโคืรงการ ซ่ี�งที่ำาให้คืาดว่าทัี่�งสองป็ระเที่ศจะยังคืงต้้องเจรจาแล่ะ

หาที่างออกในการจ่ายเงินค่ืาล่งทุี่นกันต่้อไป็ ในส่วนขัองไที่ยเอง กองทัี่พัอากาศ

ไที่ยม่ีโคืรงการจดัหาเคืรื�องบิินขัับิไล่่เพืั�อป็ระจำาการที่ดแที่น F-16ADF ฝููง 102 ใน

อ่ก 2 – 3 ปี็ข้ัางหน้าเป็็นอย่างน้อย ซ่ี�งอาจจะไม่ีทัี่นท่ี่� KF-21 จะเข้ัาแข่ังขััน แต่้

สำาหรบัิโคืรงการจดัหาเคืรื�องบิินขัับิไล่่ที่ดแที่น F-16A/B ฝููง 103 ในป็ ี2571 – 72 

นั�น อาจะเป็็นโอกาสอนัด่ท่ี่� KF-21 จะเข้ัาแข่ังขััน ซ่ี�งยงัม่ีเวล่าอ่กนานกว่าโคืรงการ

จะเริ�มี ที่ำาให้ยังม่ีปั็จจัยอ่กมีากท่ี่�ต้้องพิัจารณา จ่งยังไม่ีสามีารถึคืาดการณ์ได้ใน

ต้อนน่�มีากนัก แต่้ถ้ึากองทัี่พัอากาศไที่ยยังไม่ีต้้องการจัดหาเคืรื�องบิินขัับิไล่่ยุคืท่ี่� 

5 เข้ัาป็ระจำาการใน 10 ปี็น่�เนื�องจากค่ืาใช้จ่ายท่ี่�สูงมีากเกินไป็ อาจจะพิัจารณา

จัดหาเคืรื�องบิินขัับิไล่่ยุคื 4.5 หรือ 4.9 รุ่นใหม่ีท่ี่�ม่ีข่ัดคืวามีสามีารถึสูงกว่าเคืรื�อง

บิินขัับิไล่่ยุคื 4.5 ทัี่�วไป็ แล่ะม่ีค่ืาใช้จ่ายต้ำ�ากว่าเคืรื�องบิินขัับิไล่่ยุคืท่ี่� 5 อย่าง F-35 

โดยแล่กมีากับิป็ระสิที่ธิภาพัท่ี่�ต้ำ�ากว่าระดับิหน่�ง ซ่ี�งพัอยอมีรับิได้ แล่ะค่ือยไป็จัดหา

เคืรื�องบิินขัับิไล่่ยุคืท่ี่� 5 ต้อนจัดหาเคืรื�องบิินขัับิไล่่ที่ดแที่นฝููง 403 ในราวปี็ 2580 

แที่นรวมีถ่ึงราคืาท่ี่�เกาหล่่ใต้้วางแผนว่าจะพัยายามีให้ KF-21 ม่ีราคืาราว 65 ล้่าน

เหร่ยญต่้อล่ำา ซ่ี�งจะถูึกไล่่เล่่�ยกับิเคืรื�องบิินขัับิไล่่ยุคืท่ี่� 4.5 ทัี่�วไป็ในการแข่ังขัันใน

อ่ก 10 กว่าปี็ข้ัางหน้าก็เป็็นได้  
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Airbus Helicopter ตัั้�ง TAI เป็็นตัั้วแทันขายเฮลิคอป็เตั้อร์

Airbus Helicopter ได้ล่งนามีในสัญญาแต่้งตั้�งบิริษััที่ 

อุต้สาหกรรมีการบิิน จำากัด หรือ TAI ให้เป็็นตั้วแที่นแล่ะผู้ให้

บิริการการขัายแบิบิคืรบิวงจรขัองเฮลิ่คือป็เต้อร์ขัอง Airbus 

ให้กับิหน่วยงานราชการแล่ะกองทัี่พัในป็ระเที่ศไที่ย ซ่ี�้งถืึอ

เป็็นการขัยายข้ัอต้กล่งเพิั�มีเติ้มีหลั่งจากท่ี่� Airbus แต่้งตั้�ง TAI 

ให้เป็็นผู้ดูแล่หลั่งการขัายให้เฮลิ่คือป็เต้อร์ขัอง Airbus ท่ี่�ใช้โดย

หน่วยงานราชการขัองไที่ย โดยในข้ัอต้กล่งน่� TAI จะที่ำาหน้าท่ี่�

ขัายเฮลิ่คือป็เต้อร์ทุี่กรุ่นขัอง Airbus แล่ะดำาเนินกิจกรรมี

ต่้าง ๆ ท่ี่�เก่�ยวกับิการส่งมีอบิเฮลิ่คือป็เต้อร์ให้กับิลู่กค้ืา ไม่ีว่า

จะเป็็นการที่ดสอบิระบิบิก่อนนำาไป็ใช้งานจริง การขันส่ง การ

ต้รวจคืุณภาพัหล่ังนำาเข้ัาแล่ะการป็ระกอบิเฮล่ิคือป็เต้อร์ การ

ป็รับิแต่้งการที่ำางานขัองเฮล่ิคือป็เต้อร์ การต้รวจสอบิก่อนข่ั�น

บิิน การบิินเฮล่ิคือป็เต้อร์เป็ล่่าจากจุดหมีายหน่�งสู่สุดหมีาย

หน่�งแล่ะการสง่มีอบิเคืรื�องให้แก่ลู่กค้ืา ต้ล่อดจนการจดัการด้าน

สัญญาแล่ะการรับิป็ระกัน โดย Airbus จะให้การสนับิสนุน TAI 

ในด้านวิศวกรรมี การถ่ึายที่อดคืวามีรู้แล่ะการฝึูกอบิรมี ต่้าง 

ๆ ซ่ี�งที่ำาให้ภายใต้้คืวามีร่วมีมืีอน่� TAI จะเป็็นต้ัวแที่นจำาหน่าย

แล่ะดูแล่การส่งมีอบิเฮลิ่คือป็เต้อร์รุ่น H125/H125M, H135, 

H145/H145M, H160, H175, H215/H215M แล่ะ H225/

H225M พัล่อากาศเอก ศุภชัย สายเงิน กรรมีการผู้จัดการ 

บิริษััที่ อุต้สาหกรรมีการบิิน จำากัด กล่่าวว่า “เรารู้ส่กเป็็นเก่ยรติ้

2021

ท่ี่�ได้พััฒนาคืวามีร่วมีมืีอระหว่าง TAI แล่ะ Airbusไป็อ่กขัั�น การ

ได้ที่ำางานร่วมีกับิ Airbus ถืึอเป็็นการพััฒนาการดำาเนินงานด้าน

การซ่ีอมีบิำารุงแล่ะดูแล่ระบิบิงานหล่ังการขัายในป็ระเที่ศไที่ยให้

แข็ังแกร่งยิ�งข่ั�น จ่งที่ำาให้เรามัี�นใจว่าจะสามีารถึบิรรลุ่หมุีดหมีาย

สำาคัืญต่้าง ๆ  ได้ในภายภาคืหน้า ซ่ี�งนับิได้ว่าเป็็นคุืณป็ระโยชน์แก่

ลู่กค้ืาขัองเรา” แวงซ็ีองต์้ ดูบิรูเล่อ (Vincent Dubrule) หัวหน้า

ป็ระจำาภูมิีภาคืเอเช่ยแป็ซิีฟิกขัอง Airbus Helicopter กล่่าว “ข้ัอ

ต้กล่งใหม่ีน่�ต้อกยำ�าถ่ึงคืวามีป็รารถึนาแล่ะคืวามีมุ่ีงมัี�นขัองแอร์บัิส

ท่ี่�ต้้องการสร้างสภาพัแวดล่อ้มีการบิินท่ี่�แข็ังแกร่งในป็ระเที่ศไที่ยท่ี่�

จะอำานวยคืวามีสะดวกสบิายให้แก่ลู่กค้ืาขัองเราให้ได้มีากยิ�งข่ั�น 

เรากำาลั่งต่้อยอดจากรากฐานอันแข็ังแกร่งดังจะเห็นได้จากบิริการ

ดูแล่บิำารุงรักษัาแล่ะบิริการหลั่งการขัายท่ี่�น่าเชื�อถืึอผ่าน TAI ซ่ี�ง

เป็็นพัันธมิีต้รขัองเรา ป็ระเที่ศไที่ยเป็็นต้ล่าดท่ี่�สำาคัืญสำาหรับิแอร์

บัิส โดยจะเหน็ได้ว่ากองที่พััแล่ะหนว่ยงานภาคืรฐัขัองป็ระเที่ศไที่ย

ดำาเนินการบิินด้วยเฮลิ่คือป็เต้อร์ขัองแอร์บัิสอยู่หล่ากหล่ายรุ่น 

เรามัี�นใจในการเติ้บิโต้คืรั�งน่�แล่ะจะยังคืงที่ำางานร่วมีกับิ TAI เพืั�อ

เสริมีคืวามีแข็ังแกร่งให้กับิระบิบิการบิริการดูแล่บิำารุงรักษัาแล่ะ

บิริการหลั่งการขัายในป็ระเที่ศไที่ย” เขัากล่่าวเสริมี

 พบสุุดยอดนวััตกรรม

ยุทโธปกรณ์์สุามเหล่่าทัพ 

: กองทัพบก กองทัพเรือ 

กองทัพอากาศ

 ก้าวัทันเทคโนโล่ยี

รักษาควัามปล่อดภััยจาก

บริษัทชัั้�นนำาทั�วัโล่ก

 สุร้างเครือข่่ายกับผู้้้

ชั้ำานาญการจากนานา

ประเทศ

 ชั้มการสุาธิตแล่ะ

สัุมมนาวิัชั้าการจาก

วิัทยากรผู้้้เชีั้�ยวัชั้าญ
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            กองทัี่พัอากาศดำาเนินการป็ล่ดป็ระจำาการ L-39ZA/ART ไป็เมืี�อ 31 ม่ีนาคืมี

ท่ี่�ผ่านมีา ถืึอเป็็นการปิ็ดฉากการใช้งานนาน 27 ปี็ขัอง L-39ZA/ART ในบิที่บิาที่ทัี่�งการ

ฝึูกนักบิินท่ี่�จะบิินกับิเคืรื�องบิินขัับิไล่่ (LIFT) หรือภารกิจโจมีต่้ภาคืพืั�นดิน ซ่ี�งภารกิจฝึูก

นักบิินท่ี่�จะบิินกับิเคืรื�องบิินขัับิไล่่นั�นม่ีเคืรื�องบิินที่ดแที่นแล้่วคืือ T-50TH จำานวน 14 

ล่ำา ซ่ี�งในต้อนแรกคืาดว่ากองทัี่พัอากาศจะที่ดแที่น L-39ZA/ART ด้วย T-50TH เช่นกัน 

โดยต่้อมีาม่ีกระแสข่ัาวว่ากองทัี่พัอากาศจะยุบิฝููง 411 เช่ยงใหม่ีไป็หลั่งป็ล่ดป็ระจำาการ 

L-39ZA/ART แต่้สุดท้ี่ายแนวที่างออกมีาเป็็นการจัดหาเคืรื�องบิินโจมีต่้คืวบิคู่ืกับิเคืรื�อง

บิินฝึูกขัั�นป็ล่ายเพืั�อที่ดแที่น PC-9 ซ่ี�งสรุป็ออกมีาได้เป็็นเคืรื�องบิินฝึูกแบิบิ T-6TH ซ่ี�ง

ที่ำาให้เคืรื�องบิินท่ี่�จะที่ดแที่น L-39ZA/ART นั�นกล่ายเป็็น AT-6TH แที่นนั�นเอง AT-

6TH ม่ีพืั�นฐานมีาจาก AT-6B Wolverine ท่ี่�ใช้สถึาปั็ต้ยกรรมีระบิบิภารกิจแบิบิเด่ยว

กับิเคืรื�องบิินโจมีต่้แบิบิ A-10C Thunderbolt II แล่ะใช้ชุดเซีนเซีอร์ท่ี่�ป็รับิป็รุงมีา

จากเคืรื�องบิินล่าดต้ระเวนหาข่ัาวแบิบิ MC-12W Liberty ห้องนักบิินคืาดว่าจะร่วมี

ออกแบิบิโดย CMC Electronic ซ่ี�งเป็็น Partner กับิ R V Connex ขัองไที่ยในการ

ออกแบิบิห้องนักบิินขัอง Alphajet มีาก่อนแล้่ว ต้ามีแผนงานคืาดว่ากองทัี่พัอากาศจะ

ม่ีการป็รับิป็รุงค่ือนข้ัางมีากในรุ่น AT-6TH โดยจะติ้ดตั้�งจรวดอากาศสู่อากาศพิัสัยใกล้่

แบิบิ IRIS-T ท่ี่�เป็็นจรวดมีาต้รฐานขัองกองทัี่พัอากาศในปั็จจุบัิน ถืึอเป็็นคืรั�งแรกท่ี่� T-6 

Texan II จะสามีารถึติ้ดตั้�ง IRIS-T ได้ ซ่ี�งจะดำาเนินการหลั่กโดย R V Connex ท่ี่�เคืยร่วมี

บูิรณาการติ้ดตั้�ง IRIS-T บิน F-5TH มีาก่อน ส่วนระบิบิอาวุธอากาศสู่พืั�นนั�น AT-6TH 

สามีารถึติ้ดตั้�งได้หล่ายแบิบิเช่นจรวด AGR-20 Advanced Precision Kill Weapon 

System (APKWS II) ซ่ี�งเป็็นการติ้ดตั้�งชุดนำาวิถ่ึให้กับิจรวดแบิบิ Hydra 70 มี่ระยะ

ยิง 5 กิโล่เมีต้ร หรือจรวดแบิบิ AGM-114 Hellfire ท่ี่�ม่ีระยะยิง 8 km  สำาหรับิระเบิิด

นำาวิถ่ึนั�น AT-6TH สามีารถึติ้ดตั้�งระเบิิดนำาวิถ่ึได้หล่ายแบิบิเช่น GBU-12 Paveway II 

ขันาด 500 ป็อนด์ ซ่ี�งกองทัี่พัอากาศม่ีใช้งานอยูแ่ล้่ว หรืออาจจะเลื่อกระเบิิดท่ี่�ทัี่นสมัีย

มีากข่ั�นอย่าง GBU-49 Enhanced Paveway II หรืออาจจะมีองไป็ท่ี่�ระเบิิดท่ี่�ม่ีขันาด

เล็่กล่งเช่น GBU-58/59ก็ได้ หรือแม้ีแต่้เลื่อกระเบิิดนำาวิถ่ึด้วยดาวเท่ี่ยมีแบิบิ GBU-38 

JDAM หรือกองทัี่พัอากาศอาจจะเลื่อกแบิบิระเบิิดนำาวิถ่ึ FFLMM ขัอง Thales ซ่ี�งผู้ผลิ่ต้ 
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AT-6TH คืือ Textron Aviation รับิสิที่ธิที่ำาต้ล่าดในสหรัฐภายใต้้ชื�อ Fury ก็ได้อ่ก

ด้วย ท่ี่�สำาคัืญคืือเป็็นระเบิิดนำาวิถ่ึท่ี่�กองทัี่พัอากาศเลื่อกมีาใช้งานกับิ RTAF U1M ซ่ี�ง

เป็็นโดรนติ้ดอาวุธแบิบิแรกขัองกองทัี่พัอากาศ ซ่ี�งม่ีคืวามีเป็็นไป็ได้ท่ี่�กองทัี่พัอากาศจะ

ติ้ดตั้�ง Fury บิน AT-6TH เช่นกัน โดย Fury ม่ีระยะยิงไกล่ 4 กิโล่เมีต้ร ติ้ดหัวรบิขันาด

เล็่กคืือราว 4.5 ป็อนด์ ทัี่�งน่� การเลื่อกแบิบิอาวุธท่ี่�จะใช้งานนั�นม่ีข้ัอพิัจารณาจากภัย

คุืกคืามีท่ี่�อาจส่งผล่ต้่อ AT-6TH ซ่ี�งเป็็นเคืรื�องบิินโจมีต่้แล่ะสนับิสนุนที่างอากาศโดย

ใกล้่ชิดท่ี่�อาจต้้องรับิมืีอกับิปื็นต่้อสู้อากาศยานท่ี่�ม่ีระยะยิงไกล่ 2 – 6 กิโล่เมีต้ร หรือ

จรวดต่้อสู้อากาศยานป็ระทัี่บิบ่ิาหรือ MANPADS ท่ี่�ม่ีระยะยิงไกล่ราว 6 กิโล่เมีต้ร

เช่นเด่ยวกัน ซ่ี�งที่ำาให้ระบิบิอาวุธนำาวิถ่ึท่ี่�เลื่อกมีาติ้ดตั้�งนั�นคืวรม่ีทัี่�งระบิบิอาวุธระยะ

ใกล้่สำาหรับิการสนับิสนุนที่างอากาศโดยใกล้่ชิดแล่ะภารกิจท่ี่�ม่ีภัยคุืกคืามีจากอาวุธ

ต่้อสู้อากาศยานขัองข้ัาศ่กน้อย แล่ะอาวุธท่ี่�ม่ีระยะยิงไกล่เกินกว่า 6 กิโล่เมีต้รเพืั�อให้ 

AT-6TH สามีารถึอยู่นอกระยะยิงขัองอาวุธต่้อสู้อากาศยานขัองข้ัาศ่กได้ต้ล่อดเวล่า

เพืั�อคืวามีป็ล่อดภัยขัองเคืรื�อง

     อน่�ง ม่ีข้ัอพิัจารณาก็คืือ AT-6TH ติ้ดตั้�งเซ็ีนเซีอร์ MX-15Di ซ่ี�งสามีารถึช่�เป้็าด้วย

แสงเล่เซีอร์ได้ไกล่ 20 กิโล่เมีต้รจากเพัดานบิินป็านกล่าง ดังนั�นจ่งสามีารถึใช้ระเบิิดนำา

วิธ่ด้วยเล่เซีอร์นอกระยะยงิขัองปื็นต่้อสู้อากาศยานแล่ะ MANPADS ขัองข้ัาศ่กได้ โดย

สามีารถึทิี่�งระเบิิดท่ี่�ระยะราว 8 – 14 กิโล่เมีต้รจากเป้็าหมีายเพืั�อให้ระเบิิดเดินที่างถ่ึง

เป้็าหมีายโดยไม่ีต้้องเข้ัาใกล้่ส่วนการป้็องกันต้นเองจากเคืรื�องบิินขัับิไล่่นั�น AT-6TH จะ

ใช้งาน IRIS-T ท่ี่�ม่ีป็ระสิที่ธิภาพัสูงสำาหรับิป้็องกันต้นเองอยูแ่ล้่ว ทัี่�งหมีดน่�จะเห็นได้ว่า 

การเข้ัามีาขัอง AT-6TH จะเพิั�มีข่ัดคืวามีสามีารถึในการป็ฏิิบัิติ้ภารกิจแล่ะการใช้อาวุธ

ให้กับิกองทัี่พัอากาศอย่างก้าวกระโดดเมืี�อเท่ี่ยบิกับิในยุคื L-39ZA/ART ซ่ี�งอ่ก 2 – 3 

ปี็เรานา่จะไดเ้ห็นโฉมีหนา้ขัอง AT-6TH พัร้อมีรบิท่ี่�กองบิิน 41 จังหวัดเช่ยงใหมีกั่นคืรับิ
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 Defense & Security คืือ งานแสดงยุที่โธป็กรณ์ เที่คืโนโล่ย่ด้าน
การที่หารแล่ะคืวามีป็ล่อดภัยระดับิเอเช่ย ท่ี่�จัดข่ั�นทุี่กๆ 2 ปี็ โดยเริ�มี
จัดข่ั�นคืรั�งแรกตั้�งแต่้ปี็ 2546 เพืั�อนำาเสนอเที่คืโนโล่ย่แล่ะนวัต้กรรมี
ที่างที่หารแล่ะคืวามีป็ล่อดภัยจากทัี่�วโล่กรวมีถ่ึงป็ระเที่ศไที่ยให้กับิ
เจ้าหน้าท่ี่� บุิคืล่ากร แล่ะผู้เช่�ยวชาญในแวดวงการที่หาร การรักษัา
คืวามีป็ล่อดภัย แล่ะอุต้สาหกรรมีป้็องกันป็ระเที่ศ แล่ะเป็็นโอกาส
อันด่ในการสร้างคืวามีสัมีพัันธ์แล่ะสานคืวามีร่วมีมืีอกับิทุี่กภาคื
ส่วนเพืั�อรับิมืีอกับิภารกิจท่ี่�ท้ี่าที่ายในการเป็็นป็ระชาคืมีอาเซ่ียน
 

Defense & Security 2021 จะจัดข่ั�นเป็็นคืรั�งท่ี่� 10 ในระหว่างวันท่ี่� 1-4 พัฤศจิกายน 
2564 ณ อาคืาร ศูนย์แสดงสินค้ืาแล่ะการป็ระชุมีอิมีแพ็ัคืเมืีองที่องธาน่ บิริษััที่
ผู้ผลิ่ต้ชั�นนำากว่า 400 แห่งจาก 50 ป็ระเที่ศพัาวิล่เล่่�ยนนานาชาติ้กว่า 25  
พัาวิล่เล่่�ยน ผู้แที่นระดบัิสูงกว่า 300 ท่ี่าน จาก 35 ป็ระเที่ศพัรอ้มีผู้เข้ัาร่วมีงานท่ี่�คืาดว่าจะ
ม่ีถ่ึง 20,000 คืน จาก 60 ป็ระเที่ศ Defense & Security 2021 คืือ โอกาสอันด่ท่ี่�สุดขัองท่ี่าน
ในฐานะส่วนหน่�งขัองป็ระชาคืมีคืวามีมัี�นคืงในการแล่กเป็ล่่�ยนคืวามีรู้ ป็ระสบิการณ์ 
แล่ะสร้างโอกาสท่ี่�ไร้ข่ัดจำากัดเพืั�อการป้็องกันป็ระเที่ศแล่ะคืวามีป็ล่อดภัยขัองชาติ้
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