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การวิเคราะห
ขีดความสามารถเทคโนโลยีในงาน ADAS 2018 

พ.ท.สุพจน� ไกรศักดาวัฒน� นายธนรัฐ ธนะสมบูรณ� และนางสาวบุศรินทร� โอสถาวรนันท� นักวิเคราะห�เทคโนโลยีป�องกันประเทศ 
ฝ,ายวิเคราะห�เทคโนโลยีป�องกันประเทศ สถาบันเทคโนโลยปี�องกันประเทศ (องค�การมหาชน) กระทรวงกลาโหม 

บทนํา 

รายงานวิเคราะห�เทคโนโลยีฉบับนี้ มีวัตถุประสงค� เพ่ือรวบรวมข3อมูลเทคโนโลยีป�องกันประเทศ ในงาน 

The Third Asian, Security & Crisis Management Exhibition & Conference หรือ ADAS 2018 ซ่ึงจัดข้ึน

ระหวVางวันท่ี 26 – 28 กันยายน 2561 ณ ศูนย�ประชุม World Trade Center Metro Manila กรุงมะนิลา 

ประเทศฟ]ลิปป]นส� ในมิติทางบก ทางเรือ และทางอากาศ ศึกษาข3อมูลขีดความสามารถขององค�กรและบริษัท 

ตVาง ๆ ด3านเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข3อง จากการจัดแสดงยุทโธปกรณ�ท่ีมีนวัตกรรมใหมV ๆ เพ่ือทราบถึงแนวโน3ม

เทคโนโลยีและความเป̀นไปได3ในการวิจัยพัฒนาด3านเทคโนโลยีป�องกันประเทศท่ีเก่ียวข3อง โดยเฉพาะอยVางยิ่งใน

ภูมิภาคอาเซียน มีหนVวยงานท่ีรับผิดชอบจัดงาน (Organizer) คือ บริษัท APAC EXPO PTE LTD และมี

ผู3สนับสนุนหลักในการจัดงาน ได3แกV กระทรวงกลาโหมฟ]ลิปป]นส� คณะมนตรีความม่ันคงแหVงชาติฟ]ลิปป]นส� ตํารวจ

แหVงชาติฟ]ลิปป]นส� หนVวยยามฝijงฟ]ลิปป]นส� (PCG) และหนVวยรักษาความปลอดภัยด3านการขนสVงฟ]ลิปป]นส�  

การเข3ารVวมงาน ADAS 2018 ทําให3ได3รับข3อมูลเทคโนโลยีป�องกันประเทศท่ีทันสมัยและหลากหลาย อาทิ 

เทคโนโลยียานรบทางอากาศ (อากาศยานและเฮลิคอปเตอร�) เทคโนโลยียานรบทางทะเล เทคโนโลยีระบบยานไร3

คนขับ เทคโนโลยีจรวด เทคโนโลยีระบบอาวุธ เทคโนโลยีระบบจําลองยุทธ�และการฝmกเสมือนจริง ท่ีครอบคลุมใน

ทุกมิติ จากบริษัทผู3ผลิตชั้นนําของโลก ซ่ึงข3อมูลเหลVานี้เป̀นประโยชน�ในการพัฒนาระบบฐานข3อมูลเทคโนโลยี

ป�องกันประเทศให3มีความถูกต3อง สมบูรณ� ครอบคลุม และทันสมัยยิ่งข้ึน ได3รับข3อมูลตVาง ๆ ท่ีเก่ียวข3องโดยตรง

จากบุคลากรท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมีความเชี่ยวชาญด3านเทคโนโลยีป�องกันประเทศจากตVางประเทศท่ัวโลก เป̀น

การเป]ดมุมมองด3านเทคโนโลยีให3กว3างข้ึน โดยข3อมูลเหลVานี้เป̀นประโยชน�อยVางยิ่งในการวางแผนกําหนด

โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของ สทป. ในอนาคต  
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ข"อมูลจากการสํารวจงาน ADAS 2018 

1. ระบบ EMI (Electromagnetic Interference) Filter สําหรับยานพาหนะทางทหาร 

บริษัท KAI (เกาหลีใต3) ได3นําเสนอรถ 4x4 สําหรับภารกิจทางทหารแบบใหมVให3กับกองทัพบกฟ]ลิปป]นส� 

ซ่ึงมีการ OEM ให3กับบริษัทภายนอก และผVานการทดสอบมาตรฐานทางทหารระดับสูง เชVน การทดสอบทาง

สนามแมVเหล็ก (EM-Test) 

 
รถ KLVT Armored Reconnaissance Vehical 

คุณลักษณะเฉพาะ 
ความยาว 
ความกว3าง 
ความสูง 
นํ้าหนักรวม 
ความเร็วสูงสุด 
ความลาดชัน 
ลุยนํ้าลึก 
รัศมีวงเลี้ยว 
พิสัยทําการ 
EMI/EMC 
เครื่องยนต� 

 
4.90 ม. 
2.19 ม. 
2.35 ม. 
5,700 กก. 
130 กม./ชม. 
ร3อยละ 60 
0.76 ม. 
7.8 ม. 
640 กม. 
MIL-STD-461P 
225 ps Auto 8 Speed 

 
KLTV Bare Chassis 

คุณลักษณะเฉพาะ 
ความยาว 
ความกว3าง 
ความสูง 
นํ้าหนักรวม 
ความเร็วสูงสุด 
ความลาดชัน 
ลุยนํ้าลึก 
รัศมีวงเลี้ยว 
พิสัยทําการ 
EMI/EMC 
เครื่องยนต� 

 
4.90 ม. 
2.195 ม. 
2.00 ม. 
5,700 กก. 
130 กม./ชม. 
ร3อยละ 60 
0.76 ม. 
7.8 ม. 
640 กม. 
MIL-STD-461P 
225 ps Auto 8 Speed 

2. การออกแบบจรวดนําวิถีของเกาหลีใต" 

  บริษัท Lig Nex ของเกาหลีใต3ได3บรรยายกระบวนการออกแบบและผลิตอาวุธนําวิถีโจมตีเรือ (ASM) ท่ีมี

ต3นแบบจาก Harpoon ของสหรัฐอเมริกา จรวดนําวิถีขนาด 2.75 นิ้ว สําหรับเฮลิคอปเตอร�โจมตี รวมถึงชุด Kit 

สําหรับประกอบ Smart Bomb โดยใช3หลักการในการออกแบบ คือ จรวดประเภทเดียวกันสามารถใช3ได3กับหนVวย

ยิงหลายแบบ และมีแนวคิดการทดสอบจรวดขนาดใหญVในพ้ืนท่ีจริงของเกาหลีใต3 
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2.75” Guided Rocket 

 
C-Star (บน), Blue Shark (ลVาง) 

3. โครงการ Modernization Kit สําหรับยานเกราะสายพาน M-113 และยานเกราะ 4X4 แบบ V-150 

ของฟGลิปปGนส
 

บริษัท Elbit Systems ของอิสราเอล เป̀นหนึ่งในหลาย ๆ บริษัทท่ียื่นข3อเสนอในการปรับปรุงระบบยาน

เกราะรุVนเกVาของฟ]ลิปป]นส� โดยเสนอการปรับปรุงแบบสําเร็จรูป ได3แกV ระบบ Remote Weapon ระบบป�องกัน

ตัวเอง การปรับปรุงระบบขับเคลื่อน (Power Pack) ท้ังนี้ ปiจจุบันกองทัพบกฟ]ลิปป]นส�มียานเกราะสายพาน 

M113 จํานวน 120 คัน และยานเกราะ 4X4 แบบ V-150 จํานวน 100 คัน ซ่ึงมีสภาพความพร3อมรบน3อยกวVาร3อย

ละ 50 

 
ยานเกราะสายพาน M113 ติดต้ังระบบอาวุธควบคุมระยะไกล RCWS ขนาด 12.7 มม.  

4. ระบบ Driver Training Simulation สําหรับยานเกราะสายพาน M-113 

บริษัท Wolfberry Asia Pte Ltd. ของสิงคโปร� จัดทําเครื่องฝmกเสมือนจริง Simulator สําหรับยานเกราะ 

M-113A1 โดยมีบริษัท Indocertes ของอินโดนีเซียเป̀นผู3รับรองมาตรฐานของระบบ ประกอบด3วยอุปกรณ�ในการ

ฝmกพลขับ และอุปกรณ�ฝmกพลป�นแยกระบบกัน โดยใช3ระบบการฝmก Simulation แบบ 4 แกน 
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เครื่องฝmกเสมือนจริง Simulator สําหรับยานเกราะ M-113A1 

5. ธุรกิจอุตสาหกรรมการตNอเรือรบของฟGลิปปGนส
 

  บริษัทตVอเรืออยVางน3อย 6 ประเทศ รวมท้ังประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซียเข3ารVวมเสนอแบบเรือตรวจ

การณ� และเรือตรวจการณ�ไกลฝijง (OPV) ให3กับกองทัพเรือฟ]ลิปป]นส� โดยกองทัพเรือฟ]ลิปป]นส�มีแผนจัดหาเรือเร็ว

โจมตี เฮลิคอปเตอร� และเรือ OPV จํานวน 2 ลํา ในชVวง 2 - 4 ป�ข3างหน3า ตามแผนพัฒนาขีดความสามารถของ

กองทัพฟ]ลิปป]นส�  

บริษัท Austal ของออสเตรเลีย พยายามเสนอแบบเรือ OPV ขนาดกลาง โดยเสนอความรVวมมือกับบริษัทใน

ประเทศฟ]ลิปป]นส� ท้ังนี้ ปiจจุบันกองทัพเรือฟ]ลิปป]นส�ได3รับการสนับสนุนเรือรบจากสหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ,น และ

เพ่ิงเริ่มจัดหาอาวุธปลVอยนําวิถีขนาดเล็ก (Spike-ER) มาใช3งาน 

 

 
บริษัทตVอเรือบางสVวนท่ีเข3าเสนอแบบเรือให3กับกองทัพเรือฟ]ลิปป]นส� 
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6. กรณีศึกษาในเรื่องท่ีเก่ียวข"องกับ สทป. 

1) วิธีการทดสอบยิงจรวดหลายลํากล"อง POLONEZ ระยะ 300 กม. ของเบลารุส 

จากการสัมภาษณ� Regional Manager ของหนVวยงาน BSVT ซ่ึงเป̀นวิสาหกิจของรัฐบาลเบราลุส เรื่อง

การพัฒนาขีดความสามารถด3านอาวุธจรวดหลายลํากล3องนําวิถีแบบ POLONEZ ระบบนี้มีความใกล3เคียงกับระบบ

จรวดขนาด 302 มม. ของ สทป. ซ่ึงคาดหมายได3วVามีอุปสรรคในการหาสถานท่ีทดสอบยิงจริง (Live-Fire) 

เชVนเดียวกัน ข3อมูลท่ีได3จากการสัมภาษณ� คือ เบลารุสทําการทดสอบยิงจรวดหลายลํากล3องนําวิถีแบบ POLONEZ 

ภายในประเทศ ท้ังท่ีลักษณะภูมิประเทศของเบลารุสถูกป]ดล3อมด3วยประเทศตVาง ๆ และไมVมีพ้ืนท่ีติดทะเล โดยมี

ข้ันตอนและกระบวนการเตรียมการมากมายกVอนการทดสอบ ได3แกV การระบุพ้ืนท่ีทดสอบ การป]ดก้ันพ้ืนท่ีโดยรอบ 

การทดสอบมาตรฐานความปลอดภัย และกระบวนการทดสอบทางการคํานวณ (Simulation) และมาตรการ

วVาจ3างบริษัทรับประกันภัยในเชิงเศรษฐกิจ  

 
ภาพแสดงท่ีตั้งของประเทศเบลารุส (Wikipedia) 

คุณสมบัติจรวดหลายลํากล3องนําวิถีแบบ POLONEZ 
  ระยะยิง     120 – 300  กม. 
  เส3นผVานศูนย�กลาง   301  มม.  
  ความยาว    7.5   ม. 

น้ําหนักหัวรบ    140   กก. 
ข3อมูลการทดสอบยิง 

จํานวนครั้งท่ีทดสอบ (ภาคพลวัต)  10   ครั้ง 
จํานวนสนามทดสอบ    2  สนาม 
พ้ืนท่ีสนามทดสอบ   250   กม. (Max) 

 จากข3อมูลข3างต3นหากเปรียบเทียบกับโครงการจรวดของ สทป. เชVน DTI1, DTI-1G ท่ีเป̀นจรวดขนาด 

302 มม. มีระยะยิงท่ี 150 -180 กม. จะเห็นได3วVาเป̀นระบบอาวุธท่ีมีคุณลักษณะใกล3เคียงกันมาก และมีความ

จําเป̀นต3องดําเนินการทดสอบภาคพลวัตเชVนเดียวกันกับเบลารุส อันเป̀นหนึ่งในกระบวนการรับรองมาตรฐาน
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ยุทโธปกรณ� ซ่ึงในกรณีนี้ประเทศเบลารุสเลือกการทดสอบระบบจรวด POLONEZ ในประเทศตัวเองแทนท่ีการ

ขนสVงไปทดสอบตVางประเทศ เชVน รัสเซีย หรือ ยูเครน ท่ีมีพ้ืนท่ีกว3างขวาง แตVเพราะวVาการดําเนินการดังกลVาวท่ีมี

ต3นทุนการดําเนินการสูงมาก อาทิ คVาใช3จVายในการขนสVง คVาดําเนินการทางศุลกากร การจัดเตรียมขออนุญาต

ขนสVงอาวุธผVานพ้ืนท่ีประเทศตVาง ๆ ท่ีใช3เวลาและงบประมาณอยVางมาก ทางเบลารุสจึงเลือกดําเนินการในประเทศ

ตัวเองแทนโดยมีมาตรการรองรับหลายประการเพ่ือความปลอดภัย คือ 

 มาตรการเชิงเทคนิค อันได3แกV การจําลองการยิงด3วยระบบคอมพิวเตอร� (Simulation) ในการ

คํานวนทิศทาง ระยะทางการยิง พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยและผู3อยูVอาศัยตามแนวเส3นทางของการทดสอบ

จรวด เพ่ือค3นหาเส3นทางการยิงท่ีมีความเสี่ยงน3อยท่ีสุด 

 มาตรการเชิงเศรษฐกิจและสังคม คือ ทางผู3ควบคุมการยิงของเบราลุสจะใช3เวลาอยVางมากในการ

ประชาสัมพันธ�ให3ผู3มีสVวนเก่ียวข3องในพ้ืนท่ีรับทราบ และขอความรVวมมือของกองทัพในการกัน

ประชาชนและผู3ไมVเก่ียวข3องออกนอกพ้ืนท่ีในระยะเวลาสั้น ๆ เพ่ือไมVให3เกิดความเสียหายตVอชีวิต

โดยตรง พร3อมท้ังจัดทํากรมธรรม�/กองทุนแบบพิเศษไว3ลVวงหน3า กรณีท่ีเกิดความเสียหายจะทํา

การฟ��นฟูคืนสภาพให3กับเจ3าของทรัพย�สินจนเหมือนหรือดีกวVาสภาพเดิมด3วย 

2) การเปรียบเทียบขีดความสามารถระหวNาง Guide Bomb ของเกาหลีใต"กับ UCAV ของสหรัฐฯ 

  จากการสัมภาษณ� Technology Manager บริษัท Lig Nex1 ของเกาหลีใต3 ซ่ึงเป̀นบริษัทผู3พัฒนาระบบ 

Smart Bomb ในรูปแบบชุด Kit สําเร็จรูปเพ่ือปรับเปลี่ยนลูกระเบิดขนาด 500 ปอนด�มาตรฐานให3กลายเป̀นอาวุธ

โจมตีระยะไกล ได3ข3อมูลแนวคิดในการพัฒนาอาวุธของเกาหลีใต3ให3สอดคล3องกับหลักนิยมของกองทัพอากาศ คือ 

ต3องการอาวุธสําหรับอากาศยานท่ีสามารถโจมตีท่ีม่ันป�นใหญVของเกาหลีเหนือท่ีต้ังยิงอยูVหลังภูเขาได3 โดยยิงจาก

นVานฟ�าภายในประเทศตัวเอง และมีราคาถูกพอท่ีจะใช3การโจมตีในเชิงปริมาณได3 จึงถูกนํามาใช3เป̀นโจทย�ในการ

วิจัยและพัฒนาออกมาเป̀นชุด Kit GPS Guided Bomb สวมกับลูกระเบิดได3หลายแบบ สามารถรVอนตVอไปเพ่ือ

โจมตีเป�าหมายได3ไกล โดยถูกทําลายไปพร3อมกับการระเบิด  

  
Korean GPS Guided Bomb (Scale 1:2) USA MQ-9A Reaper (Wikipedia) 
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สถาบันเทคโนโลยีป�องกันประเทศ (องค�การมหาชน) กระทรวงกลาโหม 

DTI Analytics 

  การเปรียบเทียบระหวVางการใช3ชุด Kit GPS Guided Bomb กับการใช3อากาศยานไร3คนขับติดอาวุธ ใน

การบรรทุกลูกระเบิดบินเข3าไปโจมตีเป�าหมาย มีข3อมูลตามในตาราง 

 
การโจมตีด"วย UAV  

(MQ-9) 
การโจมตีด"วย Smart Bomb  

(Stand-off bomb) 

ระยะปฏิบัติการ สั้น-ไกลมาก สั้น-ปานกลาง (100 กม.) 
อํานาจการโจมตี น3อย-ปานกลาง มาก 

การสื่อสาร (Link) จําเป̀นมาก จําเป̀นน3อย 
ราคา สูง ต่ํา 

การใช"งาน ไมVจํากัด ใช3แล3วท้ิง 

ข"อคิดเห็นและการวิเคราะห
เทคโนโลยีจากงาน ADAS 2018 

 ด3านการวิจัยพัฒนารVวม (R&D) จากผลการพูดคุยและสอบถามข3อมูลจากบริษัทท่ีจัดงานในครั้งนี้ ได3

ข3อสังเกตวVาบริษัทหลายบริษัทท่ีเข3ารVวมงาน มีความประสงค�ท่ีจะเข3ารVวมแขVงขันในการจัดหา/ปรับปรุงยุทโธปกรณ�

ประเภทตVาง ๆ ของฟ]ลิปป]นส�อยVางตVอเนื่อง ด3วยความท่ีฟ]ลิปป]นส�อยูVในกลุVมประเทศท่ีมีปiญหาความม่ันคงท้ัง

ภายในและภายนอก เชVน กรณีการกVอการร3าย และภัยคุกคามในพ้ืนท่ีทะเลจีนใต3 แตVฟ]ลิปป]นส�เองก็เป̀นประเทศท่ี

ยังขาดการพัฒนาระบบอาวุธต3องแตVข้ันพ้ืนฐาน (อาวุธป�น เครื่องกระสุน) รวมถึงเพ่ิงมีการเริ่มใช3งานอาวุธปลVอยนํา

วิถีได3ไมVนานนัก ซ่ึงเทคโนโลยีเหลVานี้เป̀นสิ่งท่ีอุตสาหกรรมป�องกันประเทศในสVวนตVาง ๆ ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟ]ค

ได3ทํามานานแล3ว (มี Margin กําไรสูง) จึงทําให3เกิดการแขVงขันขนาดใหญVข้ึนเพ่ือชVวงชิงตลาดในประเทศนี้ 

ขณะเดียวกันหากพิจารณาอุตสาหกรรมป�องกันประเทศของไทย มีขีดความสามารถในการตอบสนองตVอความ

ต3องการของฟ]ลิปป]นส�ได3ในหลายสVวน เชVน เครื่องกระสุนท่ีฟ]ลิปป]นส�มีความต3องการสูงมาก เรือตรวจการณ�ขนาด

เล็ก-กลาง และยานยนต�หุ3มเกราะ ท่ีมีเอกชนในไทยสามารถทําได3เป̀นสVวนใหญVแล3ว รวมถึงประเทศไทยในฐานะ 1 

ในสมาชิกอาเซียนท่ีไมVมีข3อขัดแย3งทางการเมืองหรือเศรษฐกิจกับฟ]ลิปป]นส� จึงทําให3มีความเป̀นไปได3สูงวVาในเชิง

ความสัมพันธ�ระหวVางประเทศแล3วฟ]ลิปป]นส�มีโอกาสจะพิจารณาการจัดหาจากไทยได3ดีกวVาคูVแขVงอุตสาหกรรม

ป�องกันประเทศอ่ืน ๆ เชVน มาเลเซีย อินโดนีเซีย หรือ จีน อีกด3วย 

  


