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MS&T Industry Simulation & Training Awards 
 

สรุปอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเคร่ืองชวยฝกเสมือนจริงในภารกิจทางทหาร 3 เหลาทัพ 

นาวาอากาศโท อิสระ อมตะชวีะ นักวิเคราะหเทคโนโลยีปองกันประเทศ 
ฝายวิเคราะหเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) กระทรวงกลาโหม 

 ปจจุบันการฝกทางทหารดวยเคร่ืองชวยฝกเสมือนจริงมีขอถกเถียงกันอยูในประเด็น “Live-
virtual Balance” ซึ่งเปนการโตแยงกันวา สัดสวนเปรียบเทียบการฝกแบบไรเคร่ืองชวยฝกกับการใช
งานเคร่ืองชวยฝกควรจะเปนแคไหน ขอถกเถียงนี้ไดลดความรุนแรงและซับซอนลงไปมากแลว 
เนื่องจากปริมาณการฝกโดยผานเคร่ืองชวยฝกเสมือนจริงไดเพ่ิมจํานวนขึ้นมาก โดยแปรผันตรงตาม
เวลาท่ีผานไปพรอมกับการพัฒนาอยางกาวกระโดดของเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของ การฝกอบรมกําลังพล
ดวยเคร่ืองชวยฝกเสมือนจริงนั้น นอกจากจะชวยลดคาใชจายของการฝกพ้ืนฐานเดิม ๆ (Traditional 
Trainings) แลว ยังสรางสภาวะแวดลอมในการฝกท่ีปลอดภัยตอผูเขารับการฝก ขนาดของพ้ืนท่ีการ
ฝกก็สามารถปรับแตงอาณาเขตไดอยางงายดาย สามารถฝกซ้ํา ๆ กันไดจํานวนไมจํากัดคร้ัง สามารถ
กําหนดลักษณะภูมิอากาศไดอยางรวดเร็ว อยางไรก็ตามการฝกแบบพ้ืนฐานเดิม ๆ ยังมีบทบาทสําคัญ
หากใช อุปกรณขนาดเล็กท่ีใหศักยภาพทางการจําลองเสมือนจริงเขาไปเพ่ิมเติมในการฝก 
บริษัทเอกชนผูผลิตเคร่ืองชวยฝกเสมือนจริง เชน MASA และ Saab Grintek เปนตน เพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพการฝกนายทหารหลักสูตรเสนาธิการเหลาทัพดวยการรับขอมูลท่ีดาวนโหลดมาจาก

บทนํา 

 การใชอุปกรณและเคร่ืองชวยมือประกอบการฝกในภารกิจทางทหาร มีการแพรหลายและ

เติบโตมาตั้งแตหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เมื่อเทคโนโลยีดิจิตอลและสารสนเทศมีการพัฒนาขึ้นเปน

ลําดับ ระบบอํานวยการและส่ิงอุปกรณท่ีถูกนํามาใชในการฝกและการจําลองการฝกเสมือนจริง

ทางทหารก็ไดรับการพัฒนาใหมีความทันสมัยสมจริงมากย่ิงขึ้นตามลําดับเชนเดียวกัน 

องคประกอบสําคัญหลัก 3 ประการท่ีไดรับการวิจัยและพัฒนามาอยางตอเนื่อง คือ การพัฒนาตอ

ยอดใหเทคโนโลยีนี้มีรูปแบบท่ีกอใหเกิดความเปน Live (ทําการฝกไดเหมือนอยูในเหตุการณจริง 

ณ เวลานั้น ๆ) Virtual (จําลองในโลกเสมือนจริง) และ Constructive (สรางสวนประกอบยอยตอ

ยอดไดในโลกเสมือน) 
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อากาศยานไรคนขับขณะเวลาจริง (Real-time) ซึ่งผลของการฝกโดยแนวคิดนี้ ทําใหผูเขารับการฝก
สามารถตอบสนองตอเหตุการณในโลกเสมือนจริงไดอยางรวดเร็ว ทันตอเหตุการณท่ีผันแปรอยาง
ตอเนื่อง หรือ Cubic’s Area Weapons Effects Simulation ซึ่งซอฟตแวรการฝกจําลองเสมือนจริง
ทางทหารจากประเทศอังกฤษ สามารถสรางจํานวนอาวุธยุทโธปกรณท่ีหลากหลายในโลกจําลอง
เพ่ือใหผูเขารับการฝกสามารถทดลองบริหารจัดการทรัพยากรการสงครามไดอยางสมเหตุสมผล 
ซอฟตแวรนี้ถูกนําไปใชงานในโรงเรียนเสนาธิการทหารเหลาทัพของอังกฤษเปนเวลายาวนาน 

 การพัฒนาเคร่ืองชวยฝกเสมือนจริงเพ่ือภารกิจทางทหารนั้นแตกแขนงเปน 3 สวนหลัก ๆ คือ 
ภารกิจของทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศ ดังนั้นจึงกลาวไดวา อุตสาหกรรมเทคโนโลยี
เคร่ืองชวยฝกเสมือนจริงในภารกิจทางทหารแบงออกเปน 3 มิติ ตามการแบงของเหลาทัพหลัก 
ประโยชนอันสําคัญย่ิงของการใชเคร่ืองชวยฝกเสมือนจริงเพ่ือภารกิจทางทหารอีกประการหน่ึง คือ 
เคร่ืองชวยฝกเหลานั้น สามารถนํามาเชื่อมตอผานระบบเครือขายและทําการฝกพรอม ๆ กันในหลาย
มิติได ผานการส่ือสารถายโอนขอมูลอยางเหมาะสม ระหวางระบบอํานวยการฝกเสมือนจริงซึ่งเปน
ซอฟตแวรจากผูผลิตตางบริษัทกัน การท่ีจะทําใหแนวคิดนี้สําเร็จจําเปนจะตองมีการเขียนสวน
เชื่อมตอโปรแกรมประยุกต (Application Programming Interface - API) เพ่ือเชื่อมตอและสราง
ความเขากันไดใหกับชุดคําส่ังหรือซอฟตแวรท่ีเกี่ยวของ 

 
รูปที่ 1 การฝกจําลองเสมือนเพื่อภารกิจทางทหารท่ีมีการแยกมิติท้ัง 3 ออกจากกัน  

(ท่ีมา : MS&T Industry Simulation & Training Awards) 

 เหลาทัพของประเทศมหาอํานาจและประเทศอ่ืน ๆ ท่ีมีความเจริญดานเทคโนโลยีดิจิตอลและ
สารสนเทศ มีความกาวหนากวากลุมประเทศโลกท่ีสาม มีการนําการฝกจําลองเสมือนจริงสําหรับ
ภารกิจทางทหารเขามาใชอยางกวางขวาง ชวยประหยัดงบประมาณและเวลาในการฝกกําลังพล อีก
ท้ังยังเปนการหลีกเล่ียงอันตรายจากการฝกตามแบบธรรมเนียมเดิม ซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุท่ีกอใหเกิด
การบาดเจ็บและเสียชี วิตของกําลังพลได  ภาพดานบนแสดงตัวอยางการฝกทางทหารท่ีใช 
Simulation และ Simulator เขามาชวยสนับสนุนการฝก 
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 ในงานนิทรรศการและการประชุมรวมทางเทคโนโลยีเคร่ืองชวยฝกจําลองเสมือนจริงสําหรับ
ภารกิจทางทหาร ณ ประเทศสิงคโปร (Asia Defence Expo & Conference Series 2018) ไดมีการ
จัดแสดงของสวนอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีดังกลาวในระดับนานาชาติ เคร่ืองชวยฝก
เสมือนจริงเพ่ือภารกิจทางทหารในงานน้ีจะมาเปนเบ็ดเสร็จแตตอบสนองภารกิจการฝกเพียงมิติเดียว 
และบริษัทตาง ๆ จะแยกระบบเคร่ืองชวยฝกเสมือนจริงของตนตามมิติอางอิงจากการรบทางบก ทะเล 
และอากาศ 

 กองทัพบกเปนกองทัพหลักของหลาย ๆ ประเทศ ดังนั้นจึงจะกลาวถึงภารกิจของกองทัพบก
เปนอันดับแรก มิติการรบทางบก (Land Warfare) สามารถแบงแยกประเภทภารกิจยอยพรอมท้ัง
ขอมูลจํานวนบริษัทท่ีสรางผลิตภัณฑท้ังซอฟตแวรและฮารดแวรเพ่ือสนับสนุนลูกคาระดับนานาชาติ 
รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 1 และจะสังเกตไดวาในมิติการรบทางบก อุตสาหกรรมเคร่ืองชวยฝก
เสมือนจริงเพ่ือภารกิจทางทหาร จะเนนการพัฒนาผลิตภัณฑในสวนท่ีเกี่ยวของกับยานพาหนะ 
(Vehicles) เปนอันดับแรก ตามมาดวยการเขาจูโจมทางยุทธวิธี (Tactical Engagement) 

 

รูปที่ 2 การฝกจําลองเสมือนของการเขาชวยเหลือทหารบาดเจ็บระหวางการปะทะ 
(ท่ีมา : Combat Medic, Virtual Heroes) 

 อันดับท่ีสามและส่ี คือ อาวุธทหารราบ (Infantry Weapons) และการควบคุมบังคับ
บัญชาการรบ (Command and Control) ซึ่งยังจะสังเกตไดอีกวายานไรคนขับมีบริษัทสราง
ผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวของนอยท่ีสุด ในบรรดาเคร่ืองชวยฝกเสมือนจริงภารกิจทางบก ซึ่งนาจะเปนผลมา
จากเทคโนโลยียานไรคนขับในภารกิจของทหารยังอยูในชวงเร่ิมตน แตก็เปนท่ีนาแปลกใจดวยเชนกัน
ท่ีการปองกันระวังภัยจากอาวุธทางชีวะ เคมี รังสีอันตราย และนิวเคลียร (Chemical, Biological, 
Radiological and Nuclear) การซอมบํารุง (Maintenance) และงานดานกิจการพลเรือน เชน การ
ติดตอภาษาตางประเทศ และการตระหนักรูถึงวัฒนธรรมท่ีแตกตาง (Language and Cultural 
Awareness) ไดรับความสนใจอยูในเกณฑท่ีต่ํามาก 
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ตารางที่ 1 จํานวนบริษัทผูผลิต Simulation Software & Simulators อางอิงตามประเภทของ
ภารกิจทางบก 

ประเภทของภารกิจทางบก จํานวนบริษัทผูผลิต 

Air Defense 10 

Chemical, Biological, Radiological and Nuclear 3 

Command and Control 13 

Counter-IED 5 

Fire Support 11 

Infantry Weapons 15 

Language and Cultural Awareness 2 

Maintenance 5 

Range Systems and Targets 12 

Tactical Engagement 24 

Unmanned Vehicles 2 

Vehicles 26 

 มิติการรบทางทะเล (Naval Warfare) สามารถแบงแยกประเภทภารกิจยอย พรอมท้ังขอมูล
จํานวนบริษัทท่ีสรางผลิตภัณฑท้ังซอฟตแวรและฮารดแวรเพ่ือสนับสนุนลูกคาระดับนานาชาติ 
รายละเอียดดังแสดงใน ตารางท่ี 2 กองทัพเรือมีประเภทของภารกิจนอยกวาเหลาทัพอื่น ๆ มาก โดย
มีเพียง 3 ภารกิจ คือ การฝกตามขั้นตอน (Procedural Training) และการฝกทางยุทธวิธี (Tactical 
Training) ซึ่งท้ังสองภารกิจนี้ไดรับความสําคัญใกลเคียงกัน และการฝกการใชอาวุธ (Weapon 
Training) ซึ่งนับเปนอันดับสุดทาย 

ตารางที่ 2 จํานวนบริษัทผูผลิต Simulation software & Simulators อางอิงตามประเภทของ
ภารกิจทางทะเล 

ประเภทของภารกิจทางทะเล จํานวนบริษัทผูผลิต 

Procedural Training 13 

Tactical Training 12 

Weapons Training 8 
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รูปที่ 3 การฝกจําลองเสมือนจริงภารกิจภาคทะเล 

(ท่ีมา : Virtual reality Navy’s vision of future training, Defense Systems) 

 สําหรับเหลาทัพท่ี 3 คือ มิติการรบทางอากาศ (Air Warfare) สามารถแบงแยกประเภท
ภารกิจยอยพรอมท้ังขอมูลจํานวนบริษัทท่ีสรางผลิตภัณฑท้ังซอฟตแวรและฮารดแวร เพื่อสนับสนุน
ลูกคาระดับนานาชาติ รายละเอียดดังแสดงใน ตารางท่ี 3 ภารกิจทางอากาศท่ีไดรับความสนใจจาก
บริษัทผูผลิต Simulation Software และ Simulators เปนอยางมาก อยูในสวนเคร่ืองชวยฝกเสมือน
จริงเพ่ือการบินเฮลิคอปเตอร (Helicopter, 41 บริษัท) และเคร่ืองชวยฝกการรบทางอากาศ (Air 
Combat, 37 บริษัท)  

 
รูปที่ 4 เคร่ืองชวยฝกเสมือนจริงการบินอากาศยานปกหมุน 

(ท่ีมา : Global Military Simulation and Training Systems) 

 อันดับท่ีสามท่ีตามมาคือเคร่ืองชวยฝกเสมือนจริงการบินอากาศยานปกตรึง (Fixed-wing 
Flight, 27 บริษัท) ในอันดับเกือบรองสุดทายคืองานการซอมบํารุงอากาศยานมีเพียง 13 บริษัท ท่ี
สามารถสรางผลิตภัณฑ ท่ีสะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมท่ีจัดลําดับความสําคัญ (Priority) ใหกับ
เจาหนาท่ีผูทําการในอากาศ (Pilots และ Aircrews) มากกวาเจาหนาท่ีสนับสนุนภาคพื้น (Ground 
Support) ซึ่งเปนปรากฏการณท่ีเห็นไดโดยท่ัวไปในทุกกองทัพอากาศของทุกประเทศท่ัวโลก อันดับท่ี
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ร้ังทาย คือ เคร่ืองชวยฝกเสมือนจริงการกระโดดรมชูชีพ (Parachute) ซึ่งมีเพียง 4 บริษัท เทานั้นท่ี
ใหความสนใจในการสรางตลาดในภารกิจนี ้

ตารางที่ 3 จํานวนบริษัทผูผลิต Simulation software & Simulators อางอิงตามประเภทของ
ภารกิจทางอากาศ 

ประเภทของภารกิจทางอากาศ จํานวนบริษัทผูผลิต 

Air Combat 37 

Fixed-wing Flight 27 

Helicopter 41 

Maintenance 13 

Parachute 4 

Transport and Tanker 11 

UAV 17 

 จากการวิเคราะหอุตสาหกรรมเคร่ืองชวยฝกเสมือนจริงสําหรับภารกิจทางทหารใน 3 มิติ ท่ี
ผานมาขางตนนั้น จะเห็นไดวาเทคโนโลยีเคร่ืองชวยฝกเสมือนจริงเพ่ือภารกิจทางทหาร ไดมีการ
พัฒนามาอยางตอ เนื่ องยาวนานจนกระท่ังมี  Simulation Software และ Simulators จาก
บริษัทผูผลิตเพ่ือวัตถุประสงคทางการคาและอุตสาหกรรมจํานวนมากเขามามีบทบาทในตลาดระดับ
นานาชาติ อยางไรก็ตามวิสัยทัศนในการปฏิบัติภารกิจรวม/ผสมของ 3 เหลาทัพ โดยไมมีเหตุและ
ขอจํากัดนั้นเปนหนึ่งในวิสัยทัศนในฝนของสถาบันปกปองความมั่นคงของชาติ การมีเคร่ืองชวยฝกท่ี
สามารถจําลองยุทธและทําการฝกเสมือนจริงเพ่ือภารกิจทางทหารได โดยมีการเชื่อมโยงภารกิจของ  
3 เหลาทัพ เขาดวยกัน จึงเปนประเด็นท่ีนาสนใจเปนอยางย่ิง หากมีซอฟตแวรหรือเคร่ืองชวยฝก
เสมือนจริงท่ีสามารถรวบรวมและเอ้ือใหการปฏิบัติภารกิจของท้ัง 3 มิติ เขาไวดวยกัน จะถือวาเปน
ความกาวหนาท่ีสรางความโดดเดนในเชิงพาณิชยและวงการอุตสาหกรรมเคร่ืองชวยฝกเสมือนจริงได 
หรือหากไมมีบริษัทใดสรางซอฟตแวรและเคร่ืองชวยฝกเสมือนจริงดังกลาวได ก็ถือเปนความทาทาย
ทางดานเทคโนโลยีซึ่งยังคงนาคนควา ศึกษา วิจัย และพัฒนา วามีความเปนไปไดหรือไมท่ีจะสราง 
API เพ่ือเปนสวนเชื่อมตอการทํางานของ Simulation Software และ Simulators จากตางคายกัน 
ใหสามารถทําการส่ือสารและทํางานเชื่อมโยงกันไดผานระบบเครือขาย 

อางอิง 
1. Military Training and Simulation, Annual Handbook Issue 13, shephardmedia.com 


