
 
 

  

- 1 - 
 

สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) กระทรวงกลาโหม 

DTI Analytics 

 

การวิเคราะหขีดความสามารถเทคโนโลยีในงาน Defence Services Asia 2018 

นางสาวบุศรินทร โอสถาวรนันท นกัวิเคราะหเทคโนโลยีปองกันประเทศ 
นายธนรัฐ ธนะสมบูรณ นักวิเคราะหเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

ฝายวิเคราะหเทคโนโลยีปองกันประเทศ 
สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) กระทรวงกลาโหม 

บทนํา 

รายงานวิเคราะหเทคโนโลยีฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมขอมูลเทคโนโลยีปองกันประเทศ ในงาน 

Defence Services Asia 2018 หรือ DSA 2018 ซ่ึงจัดข้ึนระหวางวันท่ี 16 – 19 เมษายน 2561 ณ ศูนยประชุม 

MITEC กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย ในมิติทางบก ทางเรือ และทางอากาศ ศึกษาขอมูลขีดความสามารถ

ขององคกรและบริษัทตาง ๆ ดานเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ จากการจัดแสดงยุทโธปกรณท่ีมีนวัตกรรมใหม ๆ และ

ทราบถึงแนวโนมเทคโนโลยีและความเปนไปไดในการวิจัยพัฒนาดานเทคโนโลยีปองกันประเทศท่ีเก่ียวของ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในภูมิภาคอาเซียน  

งาน DSA 2018 เปนงานนิทรรศการและนําเสนอผลงานท่ีจัดข้ึนเปนประจําทุก 2 ป ณ ศูนยประชุม 

MITEC กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย มีบริษัทเขารวมจัดนิทรรศการประมาณ 1,500 บริษัท จาก 68 

ประเทศ นับไดวาเปนงานใหญติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก พ้ืนท่ีจัดแสดง 43,000 ตร.ม. ประกอบดวยกลุมประเทศ

นานาชาติ 30 กลุม เชน จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี อินโดนีเซีย อิตาลี และประเทศอ่ืน ๆ รวมท้ังไทยดวย มีหนวยงานท่ี

รับผิดชอบจัดงาน (Organizer) คือ DSA Exhibition And Conference Sdn Bhd และมีผูสนับสนุนหลักในการ

จัดงาน ไดแก กระทรวงกลาโหมมาเลเซีย (MINDEF) กองทัพบกมาเลเซีย สภาอุตสาหกรรมปองกันประเทศ

มาเลเซีย (MDIC) ตํารวจมาเลเซีย กองตรวจคนเขาเมือง และกรมศุลกากร การจัดงานนิทรรศการแบงออกเปน

โซนของประเทศตาง ๆ งาน DSA 2018  

การเขารวมงาน DSA 2018 ทําใหไดรับขอมูลเทคโนโลยีปองกันประเทศท่ีทันสมัยและหลากหลาย อาทิ 

เทคโนโลยียานรบทางอากาศ (อากาศยานและเฮลิคอปเตอร) เทคโนโลยียานรบทางทะเล เทคโนโลยีระบบยานไร

คนขับ เทคโนโลยีจรวด เทคโนโลยีระบบอาวุธ เทคโนโลยีระบบจําลองยุทธและการฝกเสมือนจริง ท่ีครอบคลุมใน

ทุกมิติ จากบริษัทผูผลิตชั้นนําของโลก ซ่ึงขอมูลเหลานี้เปนประโยชนในการพัฒนาระบบฐานขอมูลเทคโนโลยี

ปองกันประเทศใหมีความถูกตอง สมบูรณ ครอบคลุม และทันสมัยยิ่งข้ึน ไดรับขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวของโดยตรง

จากบุคลากรท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมีความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีปองกันประเทศจากตางประเทศท่ัวโลก เปน

การเปดมุมมองดานเทคโนโลยีใหกวางข้ึน โดยขอมูลเหลานี้ เปนประโยชนอยางยิ่งในการวางแผนกําหนด

โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของ สทป. ตอไปในอนาคต  
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ขอมูลจากการสํารวจงาน Defence Services Asia 2018 

 
รูปท่ี 1 รถหุมเกราะลอยางปองกันทุนระเบิด (Mine-Resistant Ambush Protected: MRAP) 

1. บริษัท ชัยเสรีเม็ททอลแอนดรับเบอร จํากัด ของไทย เปดตัวรถหุมเกราะลอยางปองกันทุนระเบิด (Mine-

Resistant Ambush Protected: MRAP) First Win I 4X4 รุนปราบจลาจล (Anti-Riot) ในงาน DSA 2018 

เปนครั้งแรก รถสามารถบรรทุกกําลังพล 9 คน ประกอบดวย ผูบังคับการรถ พลขับ พลยิง และเจาหนาท่ีอีก 

6 คน รถมีเกราะปองกันกระสุนปนเล็กในระดับมาตรฐาน NATO STANAG Level 1 (กระสุนขนาด 5.56X45 

มม. และ 7.62X51 มม.) และปองกันทุนระเบิดไดในระดับ STANAG Level 2b/2a (ขนาดระเบิด 6 กก.) 

สวนหลังคาสามารถติดตั้งปอมปน Remote Weapons Station (RWS) ปนกลขนาด 12.7 มม. ชวงลางของ

รถ V-Shape ติดตั้งเครื่องยนตหนารถ พลขับอยูตรงกลาง และสวนสัมภาระดานหลัง มีประตูขางซายและขวา

รวม 2 ประตู ประตูทาย 1 ประตู และชองยิงจากภายใน 11 ชอง ภายในรถมีชุดเคลื่อนยาย RTC60 มีระบบ

หามลอ ABS ยางรถเปนแบบอุดรอยรั่วไดเองและวิ่งตอไดอีกระยะหนึ่งเม่ือยางแบน 

 
รูปท่ี 2 บูทนิทรรศการของบริษัท Weststar 

2. บริษัท ไทยรุงยูเนี่ยนคาร จํากัด (มหาชน) รวมกับบริษัท Weststar ของมาเลเซีย เปดตัว Transformer 

SUV 4X4 มีพ้ืนฐานมาจาก TR Transformer II ขับเคลื่อน 4 ลอ เกียรธรรมดา 6 สปด ใชเครื่องยนต 16V 

VN Turbo ขนาด 2,800 ซีซี ตัวรถเปนหองโดยสารท้ังคัน มีท่ีนั่งสําหรับกําลังพล 5 – 8 ท่ีนั่ง 
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รูปท่ี 3 รถ AV-4 Lipan Bara 4X4 

3. กองทัพบกมาเลเซีย และ Deftech จัดแสดงรถ AV-4 Lipan Bara 4X4 ในงาน DSA 2018 โดยรถรุนนี้ 

ปรับปรุงมาจากรถ First Win 4X4 ของไทย ตามความตองการของกองทัพบกมาเลเซีย ติดตั้งปอมปนแบบมี

พลประจําปอม 1 คน ติดปนกล Gatling 7.62 มม. เสริมเครื่องยิงลูกระเบิดควันสําหรับการพรางตัวในสนาม

รบ เพ่ิมอุปกรณไฟสองสวาง ตัวรถมีเกราะปองกันกระสุนปนเล็กมาตรฐาน NATO STANAG 4569 ระดับ 2 

และปองกันทุนระเบิดไดในระดับ STANAG ระดับ 4A ติดตั้งเครื่องยนตดีเซล Cummins กําลัง 300HP ของ

สหรัฐอเมริกา ทําความเร็วรอบได 2,350 rpm พรอมระบบสงกําลังอัตโนมัติ Allison 3000SP ทําความเร็วได

สูงสุด 110 กม./ชม. พิสัยทําการไกลสุด 600 กม. มีความสูงจากพ้ืนรถ ไตทางลาดชันได 60% ไตทางลาด

เอียดได 40% ขามเครื่องกีดขวางสูงได 0.5 ม. และขามคูกวางได 0.9 ม. และขามน้ําไดลึก 1 ม.  

 

 
รูปท่ี 4 อากาศยานไรคนขับ Aludra Camar 

4. บริ ษัท  DRB-HICOM Defence Technologies (Deftech) จัดแสดง Model อากาศยานไรคน ขับ 

Aludra Camar ท่ีมีขนาด 1:2 ของขนาดจริง ซ่ึงถูกพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมาเลเซีย มีน้ําหนัก  

40 กก. ความกวางปก 4 ม. ออกแบบสําหรับภารกิจลาดตระเวน และทําแผนท่ี บินไดไกล 80 กม. ความเร็ว

สูงสุด 80 กม./ชม. บินไดนาน 6 ชม. บินสูงสุด 5,000 ฟุต ข้ึนบินครั้งแรกเม่ือเดือน ก.ค. 60 ซ่ึงคาดวาจะเสร็จ

สมบูรณภายในป 62 นี้  
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รูปท่ี 5 อาวุธปลอยนําวิถีตอตานเรือผิวนํ้า NSM 

5. มาเลเซียลงนามสัญญาจัดหาอาวุธปลอยนําวิถีตอตานเรือผิวน้ํา NSM เพ่ือติดต้ังบนดาดฟาของเรือฟริเกต 

Littoral Combat Ship (LCS) Gowind กับบริษัท Kongsberg Defence & Aerospace ของนอรเวย ใน

งาน DSA 2018 โดยจะบูรณาการเขากับระบบอํานวยการรบ (Combat Management System: CMS) รุน 

SETIS ของบริษัท Naval Group ของฝรั่งเศส การจัดหาครั้งนี้ จะทําใหกองทัพเรือมาเลเซียเปนกองทัพเรือ

แรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีมีอาวุธปลอยนําวิถีตอตานเรือผิวน้ํายุคท่ี 5 เขาประจําการ 

 
รูปท่ี 6 บูทนิทรรศการของบริษัท BAE Systems 

6. บริษัท BAE Systems นําเสนอศักยภาพยุทโธปกรณท้ังทางบก ทางทะเล ทางอากาศ และไซเบอร ไดแก 

เทคโนโลยีนวัตกรรมของระบบปองกันไซเบอร เครื่องบินอเนกประสงค Typhoon ซ่ึงเปนเครื่องบินขับไลท่ี

ทันสมัยท่ีสุดในปจจุบัน มีระบบปองกันสงครามอิเล็กทรอนิกสข้ันสูงสําหรับปกปองนักบินจากภัยคุกคามท่ี

รุนแรง รวมท้ังเรือลาดตระเวนนอกชายฝง ปนเรือ รถเกราะ และชิ้นสวนปนใหญ 
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รูปท่ี 7 ตนแบบเรือฟรเิกตตดิอาวุธนําวิถีแบบ SIGMA 

7. บริษัท Damen Shipyards Group จากเนเธอรแลนด นําเสนอผลิตภัณฑท่ีพัฒนาลาสุด ไดแก เรือฟริเกต 

และเรือคอรเวตติดอาวุธนําวิถีแบบ SIGMA เรือ ENFORCER Landing Platform Dock ท่ีออกแบบมา

สําหรับการขนสงเชิงกลยุทธ และการปฏิบัติการสะเทินน้ําสะเทินบก เรือตรวจการณไกลฝง เรือตรวจการเร็ว 

และเรือสนับสนุนทางยุทธวิธี เปนตน 

 

 
รูปท่ี 8 บูทนิทรรศการของบริษัท ALIT ของจีน 

8. บริษัท Aerospace Long-March International Trade Co Ltd หรือ ALIT ของจีน นําเสนอระบบ

ปองกันภัยทางอากาศแบบประทับบายิงข้ันสูง FN-16 (MANPADS) จรวดพ้ืนสูอากาศพิสัยใกล (SAM) FB-10 

และจรวดพ้ืนสูอากาศพิสัยกลาง LY-80 รวมท้ังเครื่องยิงจรวดแบบนําทาง WS-3A และระบบอากาศยานไร

คนขับ CH-4A/4B 
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รูปท่ี 9 บูทนิทรรศการของบริษัท Poly Technologies ของจีน 

9. บริษัท Poly Technologies ของจีน นําเสนอจรวดนําวิถีตอตานรถถังพิสัยกลาง GAM-102 (ATGW) 

พัฒนามาถึงรุนท่ี 4 มีความยาว 1.2 ม. เสนผานศูนยกลาง 15.2 ซม. น้ําหนัก 26 กก. เปนจรวดแบบ Fire 

and Forget ติดตั้ง Uncooled Infrared Imaging (IIR) สําหรับคนหาเปาหมาย และล็อคเปากอนเขาโหมด

ยิง เพ่ือโจมตีเปาหมายโดยตรงหรือดานบนของเปาหมาย ความเร็วสูงสุด 170 ม./วินาที พิสัยทําการ 4 กม.  

 

 
รูปท่ี 10 บูทนิทรรศการของบริษัท Leonardo 

10. บริษัท Leonardo นํา Model อากาศยานรุนใหมลาสุดมาจัดแสดง รวมท้ังเฮลิคอปเตอร และระบบแจง

เตือนภัยทางอากาศ ไดแก เครื่องบินตรวจการณทางทะเลอเนกประสงค ATR 72 MP ติดตั้งระบบเฝาระวัง 

ATOS เครื่องบินขับไล/ฝกข้ันสูง M-346 และเฮลิคอปเตอร AW101 AW139M (รุนใชสําหรับกองทัพ) 

AW149 และ AW159 นอกจากนี้ ยังมีเรดาร RAT 31DL, Kronos Land, Osprey และ Seaspray 7000E 

ระบบ SAGE สําหรับการทําแผน ท่ี  อุปกรณ รับสัญญาณ เตือนภัย  SEER และระบบ Intelligence, 

Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance (ISTAR) ระบบการสื่อสารวิทยุ SWave HH-E 

รุนใหมลาสุดดวย 



 
 

  

- 7 - 
 

สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) กระทรวงกลาโหม 

DTI Analytics 

 
รูปท่ี 11 บูทนิทรรศการของบริษัท Aselsan 

11. บริษัท Aselsan ของตุรกี นําระบบอาวุธควบคุมระยะไกล Stabilized Advanced Remote Weapon 

Platform (SARP) ท่ีบูรณาการใหติดตั้งบนยานพาหนะไรคนขับ สามารถใชกับปนกลขนาด 12.7 มม. เครื่อง

ยิงลูกระเบิดอัตโนมัติขนาด 40 มม. หรือ ปนกลขนาด 7.62 มม. นอกจากนี้ ยังมีระบบควบคุมการบิน

ระยะไกลท่ีสามารถใชไดท้ังอากาศยานปกหมุน และปกนิ่ง 

 
รูปท่ี 12 ตนแบบรถรบหุมเกราะ และจรวดตอตานเรือ HF II และ III ของบริษัท Aselsan 

12. หนวยงาน National Chung-Shan Institute of Science and Technology (NCSIST) ของไตหวัน 

นําเสนอยุทโธปกรณหลายอยางไดแก เรือคอรเวต ชั้น Tuo Jiang รถรบหุมเกราะ 8X8 CM-32 Yunpao 

(Cloud Leopard) ขนาด 24 ตัน ติดตั้งเครื่องยิงลูกระเบิดข้ันสูงขนาด 81/120 มม. ติดกลองกลางวันและ

กลองความรอนสําหรับกลางคืนรวม 16 ตัว จรวดตอตานเรือ Hsiung Feng II และ III ระบบเรดาร และระบบ

ติดตอสื่อสาร รวมท้ังระบบอากาศยานไรคนขับลาดตระเวน และอากาศยานไรคนขับปกหมุน 

 นอกจากนี้ ภายในงาน DSA 2018 ยังไดมีการเจรจาทางการคาดานเทคโนโลยีปองกันประเทศระหวาง

ประเทศตาง ๆ ไดแก  

1) ประเทศปากีสถานเจรจากับมาเลเซียข้ันตน ในการสงออกเครื่องบินขับไลไอพน 1 เครื่องยนต JF-17 

Thunder ท่ีพัฒนาโดยบริษัท Pakistan Aeronautical Complex (PAC) ของปากีสถาน รวมกับบริษัท 

Chengdu Aircraft Industry Corporation (CAC) ของจีน โดยปากีสถานยินดีเขาเปนหุนสวนความ

รวมมือกับมาเลเซียผานการถายทอดเทคโนโลยี และการจัดตั้งโรงงานการผลิตชิ้นสวนประกอบหรือการ

ซอมบํารุงอากาศยาน (MRO) ในมาเลเซีย 
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สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) กระทรวงกลาโหม 

DTI Analytics 

2) มาเลเซียและญ่ีปุนลงนามความรวมมือดานการปองกันประเทศ ในการถายทอดเทคโนโลยีและ

ยุทโธปกรณดานการปองกันประเทศรวมกัน รวมถึงการสรางสันติภาพและความม่ันคงระหวางประเทศ 

โดยเอกอัครราชทูตญี่ปุนประจําประเทศมาเลเซียกับเลขาธิการกระทรวงกลาโหมมาเลเซีย 

ขอคิดเห็นและการวิเคราะหเทคโนโลยีจากงาน Defence Services Asia 2018 

 ดานการวิจัยพัฒนารวม (R&D) จากผลการพูดคุยและสอบถามขอมูลจากบริษัทท่ีจัดงานในครั้งนี้ ได

ขอสังเกตวาบริษัทใหญ ๆ หลายบริษัทท่ีเขารวมงานในครั้งนี้ มีความประสงคและตองการทําวิจัยพัฒนารวมกับ

ประเทศไทยในรูปแบบตาง ๆ รวมท้ังสามารถถายทอดเทคโนโลยียอนกลับในรูปแบบของ Offset ได โดยข้ึนอยูกับ

การเจรจาและขอตกลงระหวางกัน การนําเสนอผลงานและผลิตภัณฑของแตละบริษัทมีการแขงขันสูงข้ึน ทําให

ประเทศผูซ้ือซ่ึงเปรียบเสมือนผูบริโภคนั้นมีตัวเลือกมากข้ึน และหลาย ๆ บริษัทตางมีขอเสนอท่ีนาสนใจเพ่ือดึงดูด

กลุมลูกคา รวมถึงการปรับเปลี่ยนกลยุทธดานการตลาดในการถายทอดเทคโนโลยีใหกับประเทศคูคา โดยมีจุด

วิเคราะหท่ีนาสังเกตดังตอไปนี้ 

1. กลุม DRB-Hicom (DEFTECH) เปนแกนนําของภาครัฐในการผลักดันอุตสาหกรรมปองกันประเทศของ

มาเลเซียโดยเฉพาะในเรื่องยานยนต ในลักษณะไมเก่ียงความรวมมือจากประเทศตาง ๆ ทําใหไดรับการ

ถายทอดเทคโนโลยีท่ีหลากหลายมากท้ังจากประเทศไทย แอฟริกาใต ตุรกี จีน และ สหรัฐอเมริกา ทําใหมี

ตัวเลือกจํานวนมากโดยเฉพาะรถแบบ 4x4 ท่ีมีเกือบ 10 รุนในประเทศ อันสงผลดีคือมีตัวเลือกจํานวนมาก 

ไดรับการพัฒนาทักษะดานการบูรณาการระบบ แตขณะเดียวกันจะสงผลถึงสายสงกําลังบํารุงในอนาคตของ

มาเลเซียอยางแนนอน 

2. กองทัพเรือมาเลเซียกําลังจะนําเขาจรวดนําวิถีตอตานเรือผิวน้ําเทคโนโลยีสูงมากอยาง NSM จาก Kongsberg 

ซ่ึงเปน 1 ในจรวดท่ีกาวหนาท่ีสุดในโลกและถูกคัดเลือกโดยกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาแลวเชนกัน (ชนะการ

แขงขันกับ Harpoon รุนใหมของสหรัฐอเมริกาเอง) แสดงใหเห็นถึงระดับเทคโนโลยีของกลุมสหภาพยุโรป 

3. มีบริษัทบางสวนลังเลในการนําเสนอโครงการขนาดใหญ (Mega Project) ของมาเลเซีย อยางเชนกลุมบริษัท

ของสิงคโปรมานอยกวาปกติมาก เนื่องจากรอความชัดเจนของการเลือกตั้งใหญ ท่ีมีแนวโนมวารัฐบาลของนาย

นาจิบ ราซัค ในขณะนั้นจะยังอยูตอไปหรือไม 

4. สาธารณรัฐประชาชนจีน มีการนําเสนอตลาดยุทโธปกรณประเภทใหม ๆ เยอะข้ึนมากโดยเฉพาะเทคโนโลยีไร

คนขับ  


