บทคัดย่อ
โครงการฐานข้อมูลภูมิประเทศเพื่อสถานการณ์ฝึก ของกรมรบพิเศษที่ 5 เป็นโครงการวิจัยและพัฒนา
ทางด้านยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัย
ในอุดมศึ กษาและพัฒ นามหาวิทยาวิ จั ย แห่ งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยเป้าประสงค์ของ
โครงการมุ่งให้นักวิจัยสามารถจัดทาสถานการณ์ฝึกให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของกรมรบพิเศษที่ 5
ในการฝึ ก ปฏิ บั ติภ ารกิ จ การสกั ดกั้ น การลั ก ลอบล าเลี ย งยาเสพติด ในพื้ นที่ จ ริ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ จั ด ท า
ฐานข้อมูลภูมิประเทศด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสาหรับการจาลองยุทธ์สถานการณ์ฝึกตามภารกิจของกรม
รบพิเศษที่ 5 และนามาวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่เพื่อหาพื้นที่ที่มกี ารลักลอบลาเลียงยาเสพติดด้วยการบูรณา
การเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและประสบการณ์จากการปฏิบัติภารกิจจริงของ กรมรบพิเศษที่ 5 จากนั้นจึง
นาไปพัฒนาสถานการณ์ฝึกการสกัดกั้นยาเสพติดของกรมรบพิเศษที่ 5 ด้วยเทคโนโลยีการจาลองยุทธ์และการ
ฝึกเสมือนจริง ใช้ระเบียบวิธีและเครื่องมือในการวิจัยโดยการจัดทาฐานข้อมูลภูมิประเทศด้วยเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ การวิเคราะห์ พื้นที่ที่มีการลักลอบลาเลียงยาเสพติดด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพื้ นที่
(Potential Surface Analysis, PSA) และการพัฒนาสถานการณ์ฝึกการสกัดกั้นยาเสพติดของ กรมรบพิเศษที่
5 ด้วยเทคโนโลยีการจาลองยุทธ์และการฝึกเสมือนจริง
การดาเนินโครงการวิจัยนี้ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงคือ ฐานข้อมูลภูมิประเทศที่สามารถนาไปเป็น
แม่แบบสาหรับพื้นที่อื่นๆ และนาไปใช้งานในภารกิจอื่นๆ ของกรมรบพิเศษที่ 5 หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
พื้นที่ เสนอแนะแนวทางการนาผลการประยุกต์ใช้หลักการวิเคราะห์ศัก ยภาพของพื้นที่ด้วยกระบวนการลาดับ
ชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytical Hierarchical Process) เพื่อหาเส้นทางการลักลอบลาเลียงยาเสพติดด้วยการ
บูรณาการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในภารกิจทางทหารอื่นๆ ที่ต้องใช้การตัดสินใจด้วยข้อมูลเชิง
พื้นที่อื่นๆ การสร้างกระบวนการในการพัฒนาสถานการณ์ฝึกการสกัดกั้นยาเสพติดของกรมรบพิเศษที่ 5 ด้วย
เทคโนโลยีการจาลองยุทธ์และการฝึกเสมือนจริง และกิจกรรมการวิจัยก่อให้เกิด รูปแบบการวิจัยและพัฒนา
ร่วมระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคง สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน และ
เกิดผลลัพธ์ทางวิชาการอื่นๆ ประกอบด้วย เอกสารบทความทางวิชาการเผยแพร่ผลงานในการประชุ มทางวิชา
นานาชาติ สถานการณ์ฝึกที่สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์จาลองสถานการณ์
ฝึกของหน่วยงานอื่น การสร้างเวทีการทางานร่วมระหว่างหน่วยงานที่เข้าร่วมวิจัยผ่านกิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัย องค์ความรู้จากการวิจัยในโครงการ เช่น อุปกรณ์ กระบวนการ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ที่วิจัยและพัฒนาได้ในโครงการวิจัยฯ สามารถนาไปอบรมให้ผู้ใช้ในหน่วยใช้งานหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
และท้ายที่สุด กิจกรรมการปฏิบัติงานนอกสถานที่ ของโครงการวิจัยนี้ ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิจัย
นักศึกษาผู้ช่วยวิจัย และข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นการสร้างความสามัคคีขึ้นระหว่างผู้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรม

Abstract
This research project titles ‘Geo-database for Training Scenarios of the 5th Special
Force Battalion explains how the researchers accomplish the research and development
tasks that respond to the project’s three main objectives. Those are to create a GIS-based
geo-database for modeling and simulation of training scenarios in accordance of the mission
of the 5th Battalion Special Force, to integrate the Potential Survey Analysis (PSA), GIS and
the 5th Special Force Battalion experiences for drug trafficking areas and to develop drug
trafficking training scenarios of the 5th special force battalion using serious game engine. The
adopted research methodology includes creating geo-database sing geospatial technologies,
adopting drug trafficking areas using Potential Surface Analysis (PSA) and developing drug
trafficking training scenarios of the 5th Special Force Battalion using military simulation and
training technology.
This project was carried successfully to bring output to the objectives set forth. The
generated twelve layers of GIS data were the pioneer of GIS database creation of other
defense projects that follow. The output from applying the potential surface analysis based
Analytical Hierarchical Process to drug trafficking applications shows that this approach can
be applied to other military applications that involve spatial decision making. Military
doctrines in text form can be illustrated by computer-generated videos and images that are
much easier to comprehend, especially among inexperienced military officers. The research
cooperation that is central to brainstorming seminars and meetings helped the researchers
to elevate the PSA weighting process to a realization even though those experts were from
different places and backgrounds. Knowledge from this project that encompasses tools and
equipment, processes or computer programming can/will be used in training courses, to be
jointly held by the involved sectors, for security, military and academic purposes.
Key words: Geo-database; Training Scenario; Virtual Simulation; Potential Surface Analysis;
GIS

