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1. ชื่อการประชุม/หัวข้อการหารือ 
Eurosatory 2018 

2. สถานที ่
กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส 

3. วันที่ 
10-16 มิถุนายน 2561 

4. สรุปเนื้อหา 
1. นิทรรศการ Eurosatory 2018 เป็นนิทรรศการเกี่ยวกับการป้องกันและรักษาความปลอดภัย

ระดับนานาชาติที่น าเสนออุปกรณ์และบริการเกี่ยวกับการป้องกันและรักษาความปลอดภัยภาคพ้ืนบกและ
อากาศ จัดขึ้นโดย Commissariat General des Expositions et Salons du GICAT หรือ COGES ซึ่งเป็น
บริษัทจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการป้องกันและรักษาความปลอดภัย จัดขึ้นทุก 2 ปี โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ การจัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีด้านการรักษาความปลอดภัยจากผู้ประกอบการและผู้ให้บริการ
นานาชาติ การสาธิตอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ การประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง
ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัย โดยในครั้งนี้ได้มีหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนด้านความม่ันคง การป้องกันและรักษาความปลอดภัยมาร่วมจัดแสดงนิทรรศการทั้งสิ้น 1,802 
หน่วยงาน จาก 63 ประเทศท่ัวโลก ในจ านวนนี้รวมถึงซุ้มนิทรรศการของประเทศท่ีมีความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยจ านวนทั้งสิ้น 39 ประเทศ อาทิ สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา สหราช-
อาณาจักร แคนาดา รัฐอิสราเอล สาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐตุรกี เป็นต้น มีจ านวนผู้เข้าชมนิทรรศการ
และร่วมกิจกรรมการประชุม การสาธิตอุปกรณ์และเทคโนโลยีใหม่ รวมถึงกิจกรรมอ่ืน ๆ เป็นจ านวนทั้งสิ้น 
57,056 คน จาก 153 ประเทศ โดยมีคณะผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ 227 คณะ จาก 94 ประเทศ และคณะ
ผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศ จ านวน 4 คณะ 

2. ในปีนี้ นิทรรศการ Eurosatory 2018 จัดขึ้นโดยเน้นความส าคัญของนวัตกรรมด้านความ-
ปลอดภัยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับเมือง ท้องถิ่น ไปจนถึงความมั่นคงและการรักษาสันติภาพในระดับภูมิภาค
และนานาชาติ โดยมีกิจกรรมและรายละเอียดสรุปได้ดังนี้   

  2.1 การประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความมั่นคงและ 
ความปลอดภัยในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ 
 - การป้องกันภัยคุกคามจากการก่อการร้ายในการจัดงานใหญ่ระดับนานาชาติ โดยมีการ
อภิปรายถึงการจัดงานแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2018 ณ สหพันธรัฐรัสเซีย มีการประเมินว่าความเสี่ยงที่จะเกิด
การก่อการร้ายในขณะมีการแข่งขันฟุตบอลคู่ส าคัญค่อนข้างสูง โดยเฉพาะในบริเวณนอกพ้ืนที่ควบคุมความ
ปลอดภัยบริเวณใกล้เคียงสนามแข่ง โรงแรม และระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ซึ่งการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะด้านการข่าว และการจัดการก าลังคนด้านความปลอดภัย   



เป็นภารกิจที่ส าคัญล าดับต้น ๆ ของหน่วยงานที่เก่ียวข้องรวมถึงเมืองเจ้าภาพ การจัดการดังกล่าวต้องอาศัย
การวางแผนล่วงหน้า การก าหนดบทบาทและหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง ล าดับชั้นการสั่งการ การซักซ้อมกรณี
เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกด้านข้อมูลและการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 
 - บทบาทท่ีเพ่ิมขึ้นของหน่วยงานภาคเอกชนในการรักษาความปลอดภัยสาธารณะ      
ในปัจจุบันหน่วยงานและองค์กรภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีบทบาทเพ่ิมมากขึ้นในการท า
หน้าที่รักษาความปลอดภัยและความม่ันคงท้ังในกรณีความมั่นคงทางทหารและพลเรือน อาทิ การรักษา
ความปลอดภัยของสถานที่ที่เป็นยุทธศาสตร์ส าคัญทางเศรษฐกิจและสังคม การจัดงานส าคัญ การตรวจตรา
และประเมินความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งหน่วยงานของภาครัฐที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงาน
ภาคเอกชนที่เข้ามารับหน้าที่ดังกล่าว ต้องให้ความส าคัญต่อการประสานงานการด าเนินการรักษาความ-
ปลอดภัยแบบไร้รอยต่อ (seamless security operation) การวางแผนร่วมกัน การท าความเข้าใจและ
สร้างความเชี่ยวชาญในการเผ้าระวังเหตุการณ์ การตัดสินใจกรณีฉุกเฉิน การติดต่อสื่อสาร และการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องจ านวนมากรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด     
  - การปฏิวัติดิจิทัลและทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง (Digital revolution and disruptive 
decade) ภายในปี ค.ศ. 2030 เทคโนโลยีด้านการรักษาความม่ันคงและความปลอดภัยจะมีความก้าวหน้า
ล้ าสมัยแบบก้าวกระโดด โดยหากหน่วยงานของรัฐ ไม่พยายามปรับตัวและเรียนรู้ท าความเข้าใจเทคโนโลยี
เหล่านั้น จะไม่สามารถก้าวตามภาคเอกชนที่มีความไวต่อเทคโนโลยีที่น าสมัยเหล่านั้นได้ทัน และจะเป็น
จุดอ่อนส าคัญในการป้องกันภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยได้ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้าน
ต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร การขยายตัวของชุมชนเมือง และการเพ่ิมจ านวนของ
เมอืงขนาดใหญ่ ปัจจัยเหล่านี้ น ามาซึ่งระบบการให้บริการและการบริหารจัดการที่อาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล 
อาทิ สกุลเงินดิจิทัล (cryptocurrency) เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain technologies) การใช้
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ (Big data and AI) หน่วยงานภาครัฐที่มีขนาดใหญ่และไม่
สามารถปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วจะต้องเผชิญกับความท้าทายและความกดดันต่อการ
รักษาความได้เปรียบด้านข้อมูล (informational superiority) ที่มีความส าคัญต่อการคาดการณ์ การ
ประเมินความเสี่ยง และการสนับสนุนข้อมูลให้แก่ผู้มีอ านาจตัดสินใจ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคส าคัญในการรักษา
ความมั่นคงและความปลอดภัยในทุกระดับ    
  2.2 การจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมที่เก่ียวกับการรักษาความม่ันคงและความปลอดภัยที่
สามารถน ามาใช้กับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเมืองได้ อาทิ เทคโนโลยีโดรนที่มีอุปกรณ์เสริม
ตามวัตถุประสงค์และความต้องการของการใช้งาน กล้องอินฟราเรดที่สามารถใช้ในการกู้ภัยและค้นหา
ผู้บาดเจ็บ  ระบบสื่อสารส ารองในกรณีเกิดพิบัติภัยและช่องทางการสื่อสารปกติถูกตัดขาด ชุดปฏิบัติการ
ของนักผจญเพลิงที่ท าจากวัสดุชนิดใหม่ที่มีคุณสมบัติทนความร้อนได้สูงและมีน้ าหนักเบา ระบบสอดส่อง
และป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์และการป้องกันการหลุดรั่วของฐานข้อมูลที่มีความส าคัญสูง เป็นต้น  
  2.3 การสาธิตเทคโนโลยีและการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านการรักษาความ
สงบเรียบร้อยต่าง ๆ อาทิ การใช้โดรนเพื่อการลาดตระเวน การสาธิตพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติการด้าน
ความมั่นคง เช่น รถหุ้มเกราะ รถขับเคลื่อนสี่ล้อที่มีสมรรถนะเหมาะกับพ้ืนที่เสี่ยงภัย พาหนะที่ใช้ส าหรับ
เป็นศูนย์บัญชาการภาคสนาม รถฉุกเฉินส าหรับการให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้น การสาธิตการ
ปฏิบัติการในสถานการณ์ฉุกเฉินของต ารวจกรุงปารีส องค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนฝรั่งเศส 
(Gendarmerie Nationale) และกองทัพฝรั่งเศส เป็นต้น 



5. การด าเนินงานต่อเนื่อง 
น าเรียนผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพ่ือทราบ 

6. ผู้รายงาน 
ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง 
ส านักงานการต่างประเทศ 
ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 
โทร. 0 2224 8177 
  

 


