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การวิเคราะหขีดความสามารถเทคโนโลยีในงาน ADECS 2018 

นายธนรัฐ ธนะสมบูรณ นักวิเคราะหเทคโนโลยีปองกันประเทศ 
ฝายวิเคราะหเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) กระทรวงกลาโหม 

บทนํา 

รายงานวิเคราะหเทคโนโลยีฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือรายงานผลการรวบรวมขอมูลขีดความสามารถ
เทคโนโลยีปองกันประเทศดานการจําลองยุทธและการฝกเสมือนจริงในมิติทางบก ทางเรือ และทางอากาศ ของ
องคกรและบริ ษัทตาง ๆ ในงาน Asia Defence Expo & Conference Series 2018 : Military Training 
Simulation (ADECS MilSim 2018) ซ่ึงจัดข้ึนระหวางวันท่ี 29 - 30 มกราคม 2561 ณ Marina Bay Sand 
ประเทศสิงคโปร เพ่ือเปนขอมูลสําหรับการศึกษาแนวโนมเทคโนโลยีและความเปนไปไดในการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีทางดานการจําลองยุทธและการฝกเสมือนจริง (Military Simulation and Training) ในตลาดภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต หนวยงานรับผิดชอบจัดงาน (Organizer) คือ CLARION Event ซ่ึงมีผูสนับสนุนหลักการ
จัดงาน ไดแก Rheinmetall (Gold Sponsor), ELT Group, Keysight Tech., Belden Brand และ Shephard 
Publisher กลุมผูผลิตยุทโธปกรณและเทคโนโลยีปองกันประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก และหนวยงานของ
รัฐบาลจากภาคการศึกษาและหนวยงานจากฝายกลาโหม การประชุมและสัมมนาในนิทรรศการ ADECS 2018 
ครั้งนี้ เนนไปท่ีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีปองกันประเทศ 4 ดาน อันไดแก สงครามอิเล็กทรอนิคส (EW) 
ยุทโธปกรณใตน้ํา (UDT) เทคโนโลยีนาวี (MDT) และการฝกทางทหาร (MilSIM) ซ่ึงเจาหนาท่ี สทป. ไดรับการเชิญ
ใหเปนหนึ่งในผูบรรยาย (Invited Speaker) ในงานสัมมนาวิชาการดังกลาว ในหัวขอ Disaster Management 
Simulator System Across all Military Services for HADR Activities ในห องบรรยายกลุ ม เทคโน โลยี 
MilSim อันเปนหนึ่งในผลงานวิจัยของ สทป. 

 
รูปท่ี 1 บรรยากาศงาน ADECS MilSim 2018 
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ขอคิดเห็นและการวิเคราะหเทคโนโลยีจากงานสัมมนา 

1. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี (Technological Research and Development) 

ในงาน ADECS 2018 มีการนําเสนอเทคโนโลยีใหมบางสวน ซ่ึงสวนใหญเปนการศึกษาวิจัยจาก
ภาคเอกชนเพ่ือสนับสนุนการบูรณาการยุทโธปกรณในแบบตาง ๆ เนื่องจากหนวยผูใชงานเริ่มมีการใชงานอุปกรณ
ขามคาย เชน การใชยุทโธปกรณจากกลุม NATO กลุมยุโรปตะวันออก และกลุมเอเชีย (เกาหลีใต ญ่ีปุน และ
สิงคโปร) ซ่ึงมีกระบวนการเชื่อมตอ (Interface) จากระบบตาง ๆ ท่ีแตกตางกันมาก กลุมผูผลิตจึงเนนการพัฒนา
เครื่องมือทาง Software ดาน BMS (Battle Management System) และ Training Simulation ซ่ึงเปนตลาด
กลุมใหญ ซ่ึงมีกรณีตัวอยางจากบริษัท Leonardos (US) ท่ีนําเสนอผลิตภัณฑดานการฝกผานระบบเสมือนจริง 
(Virtual Reality Live Training) สําหรับบุคลากรทางทะเล (Maritime Officer) ตั้งแตระดับเล็ก เชน การถอด
ประกอบอุปกรณเพ่ือซอมบํารุงขนาดเล็ก เปนตน ไปจนถึงระบบควบคุมการยิงท่ีมีความซับซอนสูงข้ึนโดยใช
อุปกรณสําหรับการเลนเกม (HTC Vive) จากอุตสาหกรรมเกมภาคพลเรือน ทําใหประหยัดคาใชจายลงไดอยาง
มาก 

  
รูปท่ี 2 บริษัท Leonardo (US) นําเสนอระบบฝกเสมือนจริงสําหรบัการปฏิบัติงานบนเรือ 

2. ความรวมมือทางทหารและการฝก (Military Joint Exercises) 

ในงานสัมมนา ADECS 2018 ไดมีอยางนอย 2 ประเทศ แสดงเจตนาความรวมมือระหวางประเทศ เรื่อง
ความรวมมือในการฝกทางทหาร อันไดแก กองทัพอากาศไทยท่ีตองการสรางศูนยฝกระบบจําลองการบิน 
(Training Simulation Centre) เพ่ือขยายขีดความสามารถเดิมท่ีมีนักเรียนการบินจากตางชาติมาใชพ้ืนท่ีฝกบิน
เปนประจําอยูแลว ใหรองรับเรื่องการดําเนินงานการฝกประเภทชุดเครื่องจําลองการบินเพ่ิมเติม และกองทัพเรือ
มาเลเซียท่ีตองการสรางศูนยเทคโนโลยีใตน้ํา (Submarine Technological Centre) เพ่ือตอบสนองตอความ
ตองการดานการฝกเรือดําน้ํา ชั้น Scorpene ท่ีเพ่ิงจัดหามาใหสามารถฝกฝนกําลังพลไดอยางรวดเร็วข้ึน 
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รูปท่ี 3 การบรรยายโดยตัวแทน ทอ. จากประเทศไทย เรื่องการจดัตั้งศูนยฝก Simulation 

3. ผลกระทบจากสงครามไซเบอร (Cyber Warfare Effect) 

 ในงานสัมมนา ADECS 2018 ไดมีหัวขอสัมมนามากกวา 10 หัวขอท่ีกลาวถึงการโจมตี/ปองกันภัยคุกคาม
ดานไซเบอร โดยเนนท่ีการปองกันและตอบสนองตอเหตุการณเฉพาะ และการเกิดข้ึนของกองกําลังไซเบอร 
(Cyber Force) และอาวุธไซเบอร (Cyber Arms) ท่ัวโลก ซ่ึงจัดเปนภัยคุกคามใหมในระดับเรงดวนเนื่องจาก
ธรรมชาติของกองกําลังยุคใหมจะมีการบูรณาการทางสารสนเทศอยางใกลชิด ทําใหเกิดชองโหวท่ีเปนไปไดในการ
โจมตี สูระบบการบริหารจัดการดานตาง ๆ ของกองทัพ เชน การโจมตีทางสารสนเทศ (Hacking) เปนตน เพ่ือบง
การระบบสื่อสารฝายตรงขาม หรือการใชเทคนิคสงครามอิเล็กทรอนิกสประเภทยานความถ่ี (Spectrum 
Manipulation) เพ่ือรบกวนการการทํางานของฝายขาศึก 

  
รูปท่ี 4 การสัมมนาดาน CyberWarfare ในหัวขอ Electronic Warfare 

กรณีศึกษา: การพัฒนาระบบตรวจวัดแบตเตอร่ีแบบ Wi-Fi ของสิงคโปร 

กรณีศึกษาของการจัดหาเรือดําน้ําชั้น Archer จํานวน 2 ลํา จากประเทศสวีเดน ท่ีมีการติดตั้งระบบ
ขับเคลื่อนแบบไมใชอากาศจากภายนอก อันมีผลใหคุณลักษณะภายในของตัวเรือจะมีการติดตั้งแบตเตอรี่ภายใน
เปนจํานวนมากเพ่ือขับเคลื่อนเครื่องยนตหลักของเรือ ซ่ึงโดยปกติจะตองมีการเดินสายสัญญาณควบคุม (Wire 
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Control) สําหรับแบตเตอรี่แตละชุดเปนจํานวนมาก ซ่ึงเปนภาระกับตัวเรือและการบํารุงรักษา บริษัท 
ElectronikAB Co. จากประเทศสิงคโปร ไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีจากการประยุกตระบบชุดควบคุมแบตเตอรี่
ผาน Wifi ของภาคพลเรือน ใหใชกับทางทหารจนเกิดเปนระบบเชิง Dual-Use และมีความปลอดภัยและนาเชื่อถือ
สูงกวาระบบแบบเดิมมาก 

 
รูปท่ี 5 ระบบบริหารจดัการแบตเตอรี่ ผาน Module WiFi 

โดยระบบงาน WiFi เปนลักษณะสวมลงกลองแบตเตอรี่ปกติผานชุดควบคุมการจายกระแส ดังนั้น เม่ือ
ติดตั้งแลวจะเปนอิสระตอกันและควบคุมจากสวนกลางได ทําใหแบตเตอรี่ของเรือดําน้ําเดินเคเบิลเฉพาะสวนท่ีเปน
การจายกระแสไฟฟา (Power Wire) เทานั้น ทําใหประหยัดเวลาในการซอมบํารุงและตอบสนองตอการสั่งการจาก
หอบังคับการไดรวดเร็วข้ึนมาก 

ประโยชนที่ไดรับจากงานสัมมนา 

1. ไดรับขอมูลเก่ียวกับเทคโนโลยีปองกันประเทศท่ีทันสมัยและหลากหลาย เชน เทคโนโลยียานรบทางอากาศ 
(อากาศยานและเฮลิคอปเตอร) เทคโนโลยียานรบทางทะเล เทคโนโลยีระบบยานไรคนขับ เทคโนโลยีจรวด 
เทคโนโลยีระบบอาวุธ เทคโนโลยีระบบจําลองยุทธและการฝกเสมือนจริง เปนตน ซ่ึงครอบคลุมในทุกมิติ
เทคโนโลยีของ สทป. ท้ังจากการเขารวมประชุมวิชาการและชมนิทรรศการจากบริษัทผูผลิตชั้นนําของโลก ซ่ึง
ขอมูลเหลานี้เปนประโยชนในการพัฒนาระบบฐานขอมูลเทคโนโลยีปองกันประเทศใหมีความถูกตอง สมบูรณ 
ครอบคลุม และทันสมัยยิ่งข้ึน 

  
รูปท่ี 6 ระบบการฝกการสงกําลังบํารุงทางทะเลของ MaGEGOR  เพ่ือจําลองกอนฝกจริง 
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2. ไดรับขอมูลจากประสบการณและขอพิจารณาโดยตรงจากบุคลากรท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมีความเชี่ยวชาญ
ดานเทคโนโลยีปองกันประเทศจากตางประเทศท่ัวโลก ซ่ึงเปนการเปดมุมมองดานเทคโนโลยีใหกวางข้ึน ซ่ึง
บางสวนอาจมีความคลายคลึงกับเทคโนโลยีจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือยุโรปท่ีมีใชงานอยูอยางแพรหลาย
ในกองทัพไทยแลว โดยขอมูลเหลานี้เปนประโยชนอยางยิ่งในการวางแผนกําหนดโครงการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีตามแผนงานของ สทป. ตอไปในอนาคต นอกจากนี้ยังเปนประโยชนตองานวิเคราะหเทคโนโลยี
ปองกันประเทศ ท้ังการศึกษาความเปนไปได การจัดทําขาวสาร บทความ และเอกสารทางวิชาการ ท่ี
สนับสนุนสงเสริมเทคโนโลยีดานตาง ๆ ท่ี สทป. กําลังวิจัยพัฒนา รวมท้ังยังสามารถนําขอมูลดังกลาวมา
เผยแพรใหกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอก กห. เพ่ือนําไปใชใหเปนประโยชนไดตอไป 

  
รูปท่ี 7 งานเสวนาเรื่องกองเรืออาเซียนโดยตัวแทนจากสหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย และสิงคโปร 

3. เปนการพัฒนาบุคลากรของ สทป. ใหมีความรูและประสบการณดานเทคโนโลยีปองกันประเทศท่ีสูงข้ึน 
โดยเฉพาะนักวิเคราะหเทคโนโลยีปองกันประเทศ ซ่ึงมีหนาท่ีในการศึกษา รวบรวม วิเคราะห และเก็บรักษา
ขอมูลเทคโนโลยีท่ีมีความถูกตองและทันสมัย จําเปนตองไดรับการเพ่ิมพูนความรูและประสบการณอยาง
ตอเนื่อง การไดมีโอกาสเขารวมประชุมทางวิชาการและชมนิทรรศการตาง ๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ
ทําใหไดรับความรูและประสบการณเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาทักษะในการวิเคราะหเทคโนโลยีปองกัน
ประเทศใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

4. เกิดการสรางความรวมมือระหวางหนวยงานภายใน สทป. ท่ีทําหนาท่ีประสานความรวมมือกับหนวยงาน
ภายนอกท่ีมีกิจกรรมรวมกันท้ังในความรวมมือท่ีนําไปสูการลงนามความเขาใจ เชน กับบริษัท Leonados 
หนวยงานท่ี สทป. มีการใชบริการ เชน HIS Jane’s หรือบริษัทอ่ืน ๆ ท่ีสรางความเขาใจและเปนการ
ประชาสัมพันธหนวยงานตอบุคคลภายนอก 


