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รายงานผลการปฏิบัติของ สทป.  

ห้วงเดือน ต.ค. – ธ.ค. 64 

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ สทป.  

ด าเนินงานภายใต้ พ.ร.บ.เทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2562 

ปฏิบัติงานภายใต้การก ากับดูแลของ รมว.กห.  

โดยอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ สทป. 
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1. มติที่ส าคัญการประชุมคณะกรรมการ สทป. 
 

1.1 มตทิี่ส าคัญการประชมุคณะกรรมการ สทป. ครั้งที่ 10/64  เมื่อ 26 ต.ค. 64 

 

1.1.1 เห็นชอบร่างสัญญาร่วมจัดตั้งองค์กรนิติบุคคล ระหว่าง สทป. กับ บริษัท พีวายเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด และบริษัท เป่ยหัง ยูเอเอส เทคโนโลยี จ ากัด เพ่ือประกอบกิจการผลิตและขายอากาศยาน 
ไร้คนขับ ซึ่งบริษัท พีวายเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด และบริษัท เป่ยหัง ยูเอเอส เทคโนโลยี จ ากัด 
เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจาก คณะกรรมการ สทป. 
 

 

 

1.2 มตทิี่ส าคัญการประชมุคณะกรรมการ สทป. ครั้งที่ 11/64  เมื่อ 30 พ.ย. 64 
 

1.2.1 อนุมัติปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2565 ของสถาบันเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 1,024,937,188 บาท ประกอบด้วย 
1. งบประมาณมติคณะกรรมการ (28 กันยายน 2564) วงเงิน 1,001,651,410 บาท 
2. การขอปรับเพ่ิมแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี 2565 จ านวน
รายการ 48,936,220 บาท 
3. การขอปรับลดแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2565 ของแผนงาน
พ้ืนฐานด้านความมั่นคง ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน วงเงิน 25,650,442 บาท 
4. การขอใช้ทุนสถาบันเพ่ิมเติม วงเงิน 23,285,778 บาท 
 

1.2.2 อนุมัติร่างข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ว่าด้วยการให้ผู้ปฏิบัติงาน 
ไปปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว พ.ศ. .... 
 

1.2.3 รับทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สทป. ประจ าปีงบประมาณ 2564 
และแผนการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สทป. ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

1.2.4 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของระบบงานการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงานของ สทป. ประจ าไตรมาสที่ 4/2564 
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1.3 มตทิี่ส าคัญการประชมุคณะกรรมการ สทป. ครั้งที่ 12/64  เมื่อ 21 ธ.ค. 64 

 

1.3.1 อนุมัติเพ่ิมแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี 2565 ของโครงการวิจัยและพัฒนา
หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด โดยใช้งบประมาณที่ได้รับโอนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ตามบันทึกข้อตกลง วงเงิน 1,220,000 บาท 
 

1.3.2 อนุมัติให้ สทป. จ้างบริษัท พีวายเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับมอบอ านาจหน้าที่ 
ในการเป็นคู่สัญญากับ สทป. เพ่ือการบริหารสัญญาและอ านวยความสะดวกแก่ สทป. สร้างระบบ 
อากาศยานไร้คนขับขนาดกลางเพื่อขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ ห้วงที่ 4  
 

1.3.3 อนุมัติแผน คู่มือการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของ สทป. ประจ าปีงบประมาณ 2565 

1.3.4 เห็นชอบร่างสัญญาร่วมจัดตั้งองค์กรนิติบุคคล ระหว่าง สทป. กับ บริษัท สหพิพัฒนกิจ จ ากัด  
และบริษัท เอ็มตัน คาร์เมียล จ ากัด เพ่ือประกอบกิจการผลิตและขายอาวุธปืน รวมถึงด าเนินการ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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2. รายงานด้านการเงินและงบประมาณประจ าปี 2565   
 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 64  

รวมงบประมาณประจ าปี 2565 1,024.937 ล้านบาท 
งบประมาณจาก พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 415.718 ล้านบาท 
งบประมาณจาก ทุนสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 609.219 ล้านบาท 
ผลการเบิกจ่าย 113.551 ล้านบาท 
ผลการผูกพันสัญญา 329.691 ล้านบาท 
สรุปผลการเบิกจ่ายและผูกพันสัญญา 443.242 ล้านบาท 
ร้อยละผลการเบิกจ่ายและผูกพันสัญญา  43.25 
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3. รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยและพัฒนาที่ส าคัญ ณ ธ.ค. 64 

 

3.1 เทคโนโลยีระบบยานไร้คนขับ 

ล าดับ ข้อมูลโครงการ 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

และผลสัมฤทธิ์โครงการ 
3.1.1 โครงการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด 

(ระยะเวลาโครงการ 6 ปี พ.ศ. 2560 – 2565) 
งบประมาณรวมของโครงการ  
   จ านวน 166 ล้านบาท  
เป้าหมายผลผลิตรวมของโครงการ 
   1. ต้นแบบหุ่นยนต์ตรวจการณ์ขนาดเล็ก     
(D-EMPIR) 
ปี 2561 พัฒนาต้นแบบ D-EMPIR จ านวน 10 ระบบ    
(ใน ปี  2562 ส่ งมอบ ห น่ ว ย ใช้  6 ระบ บ     
ส าหรับ พัฒนาต่อยอดและสาธิต 4 ระบบ)       
การส่ งมอบให้ หน่ วย ใช้ทดสอบทดลอง        
เพ่ือเก็บข้อมูลการใช้งานและน ามาพัฒนา
ปรับปรุงในรุ่นถัดไป 
ปี 2564 พัฒนาต้นแบบ D-EMPIR  จ านวน 10 ระบบ 
เพ่ื อส่ งมอบให้ หน่ วยใช้ ได้ ทดลองใช้ งาน          
ตาม MOA 
   2. ต้นแบบหุ่นยนต์ขนาดเล็ก (หนูนา) 
ปี 2561 พัฒนาต้นแบบหนูนา จ านวน 5 ระบบ
เพ่ือทดสอบสมรรถนะพร้อมทั้งเก็บข้อมูล    
เพ่ือน ามาแก้ไขข้อบกพร่องและน าข้อมูล      
มาพัฒนาต่อในรุ่นถัดไป (ปี 2562 ส่งมอบ   
ให้หน่วยใช้ 2 ระบบ/ส าหรับพัฒนาต่อยอด     
และสาธิต 3 ระบบ) 
ปี 2564 พัฒนาต้นแบบส าหรับการขยายผล    
สู่สายการผลิต 10 ระบบ 
 
 
 

วงเงินงบประมาณ ปี 65  
   จ านวน 6 แสนบาท 
เป้าหมายผลผลิตโครงการ ปี 65 
   1. ทดสอบทดลองต้นแบบหุ่นยนต์ขนาดกลาง
(D-MIR V.2)  
   2. ติดตามผลการทดลองใช้งานของหน่วยใช้  
และสนับสนุนการซ่อมบ ารุง 
   3. ด าเนิ นกิ จกรรมภายใต้บั นทึ กข้ อตกลง 
ความร่วมมือ / ภายใต้กิจการค้าร่วม (Consortium) 
ผลการด าเนินงานโครงการ ปี 65 
   ด าเนินการทดสอบทดลอง ต้นแบบหุ่นยนต์ 
ขนาดเล็ ก Noonar V.4 และต้ นแบบหุ่ นยนต์ 
ขนาดเล็ก D-EMPIR V.4 โดยหน่วยผู้ใช้ ทั้งนี้ ได้ผ่าน
การตรวจรับรองมาตรฐาน กมย.กห. เรียบร้อยแล้ว 
ความคืบหน้าในการด าเนินงานเมื่อเทียบกับแผน
ด าเนินงาน ปี 65  
   คิดเป็นร้อยละ 18.41 
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ล าดับ ข้อมูลโครงการ 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

และผลสัมฤทธิ์โครงการ 
   3. ต้ นแบบหุ่ น ยนต์ เก็ บ กู้ วั ตถุ ระ เบิ ด     
ขนาดกลาง (D-MIR)  
ปี 2562 พัฒนาต้นแบบ D-MIR จ านวน 2 ระบบ 
เพ่ื อทดสอบสมรรถนะพร้ อมทั้ งเก็ บข้ อมู ล           
เพ่ือน ามาแก้ไขข้อบกพร่องและน าข้อมูล       
มาพัฒนาต่อในรุ่นถัดไป 
 

3.1.2 โครงการวิจัยและพัฒนาองค์ประกอบพื้นฐาน
ระบบยานไร้คนขับ ระยะที่ 2           
(ระยะเวลาโครงการ 8 ปี พ.ศ. 2563 – 2570) 
งบประมาณรวมของโครงการ  
   จ านวน 1,902.790 ล้านบาท  
เป้าหมายผลผลิตรวมของโครงการ 
   1. ข้อมูลองค์ประกอบพ้ืนฐานของระบบ    
ยานไร้คนขับ (รุ่นและขนาดเพ่ิมเติมจากระยะที่ 1) 
   2. กรอบการด าเนินงานที่ชัดเจนส าหรับ
โครงการตามแผนแม่บทการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีระบบยานไร้คนขับและกรอบ
มาตรฐานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
ระบบยานไร้คนขับ 
   3. เครื่องมือ อุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าหรับการวิจัยด้านวิศวกรรมเครื่องกล      
ในการออกแบบทดลองสร้าง วิ เคราะห์     
และทดสอบโครงสร้างยานไร้คนขับ 
   4. ห ลั ก สู ต รก ารฝึ ก อบ รม บุ ค ล าก ร        
ด้านอากาศยานไร้คนขับ และการด าเนินการ
ฝึกอบรมนักบินภายนอก/ภายใน 
   5. อุปกรณ์ส าหรับฝึกการควบคุมและใช้งาน
ยานไร้คนขับทั้งการฝึกจ าลองและฝึกจริง 
 
 

วงเงินงบประมาณ ปี 65  
   จ านวน 296.7 ล้านบาท 
เป้าหมายผลผลิตโครงการ ปี 65 
   1. รายงานผลการทดสอบใช้งานระบบอากาศยาน
ไร้คนขับขนาดเล็กที่ ได้ส่ งมอบให้แก่หน่วย
ผู้ใช้งาน 
   2. ผูกพันสัญญาการจัดสร้างระบบอากาศยาน 
ไร้คนขับขนาดกลางเพ่ือขยายผลสู่ เชิ งพาณิ ชย์  
ระยะที่ 4 ส าหรับระบบ Ground Control System 
(GCS) ระบบอุ ปกรณ์ การภาพ พร้ อมติ ดตั้ ง  
ประกอบรวม และทดสอบต้นแบบระบบ 
   3. เปิดอบรมหลักสูตรการฝึกอบรม RCV และ IRCV 
ผลการด าเนินงานโครงการ ปี 65 
   1. ได้รายงานผลการทดสอบใช้งานต้นแบบ 
ระบบอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก รุ่น D-Eyes 02 
จากหน่วยผู้ใช้ (นย.) โดยผลการทดสอบ สามารถใช้งาน
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
   2. ผูกพันสัญญาการจัดสร้างระบบอากาศยาน
ไร้คนขับขนาดกลาง เพ่ือขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ 
ระยะที่ 4 แล้วเสร็จ 
ความคืบหน้าในการด าเนินงานเมื่อเทียบกับแผน
ด าเนินงาน ปี 65  
   คิดเป็นร้อยละ 26 
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ล าดับ ข้อมูลโครงการ 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

และผลสัมฤทธิ์โครงการ 
   6. แบบแปลนของอาคารสถานที่ และ 
สิ่งอ านวยความสะดวก ส าหรับทดสอบทดลอง 
รวมทั้งฝึกการใช้งานอากาศยานไร้คนขับ 
   7. เอกสารในการสร้างต้นแบบการประกอบรวม 
การใช้งาน การตรวจสอบคุณภาพ การทดสอบ 
และการปรนนิบัติบ ารุง 
   8. ศู น ย์ ฝึ กบุ คล ากรด้ านอากาศยาน           
ไร้คนขับ ที่ได้มาตรฐานแห่งแรกในประเทศไทย 
ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรต่าง ๆ ที่จ าเป็น       
ในการปฏิบัติการกับอากาศยานไร้คนขับ 
   9. อาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก  
ในการทดสอบทดลองและฝึกการใช้งาน
อากาศยานไร้คนขับ 
   10. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้าน  
การทดสอบ การทดสอบการบิน การปฏิบัติงาน   
และก ารบ า รุ งรัก ษ า  ก ารซ่ อ มบ ารุ งต าม
มาตรฐาน 
   11. การขยายผลเชิ งบู รณาการระบบ
อากาศยานไร้คนขับของ สทป. เพ่ือส่งมอบให้
เหล่าทัพ และให้บริการการประยุกต์ใช้งาน  
ใน ภารกิ จของหน่ วยงานด้ านความมั่ นคง             
และภาคพลเรือนภายในประเทศ 
   12. การบูรณาการและเสริมสร้างเครือข่าย    
การวิจัยและพัฒนาระบบยานไร้คนขับ ทั้ ง
ภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงส่งเสริมการ
สร้างสายการผลิตระบบยานไร้คนขับ เพ่ือ
ขับเคลื่อนระบบยานไร้คนขับสู่ อุตสาหกรรม
เป้าหมายพิเศษ 
   13. การจัดท ามาตรฐานระบบยานไร้คนขับ
ร่วมกับหน่วยงานภายใน กห. และภายนอก กห. 
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ล าดับ ข้อมูลโครงการ 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

และผลสัมฤทธิ์โครงการ 
3.1.3 โครงการพัฒนาต้นแบบระบบสื่อสารระยะไกล

ส าหรับอากาศยานไร้คนขับเพ่ือการปฏิบัติการ
ทางทะเล 
(ระยะเวลาโครงการ 1 ปี พ.ศ. 2565 - 2566) 
งบประมาณรวมของโครงการ 
   จ านวน 11.30 ล้านบาท 
เป้าหมายผลผลิตรวมของโครงการ 
   ต้นแบบระบบสื่อสารระยะไกล จ านวน 1 ระบบ 
มี ค วาม ส าม ารถ ใน ก ารท วน สั ญ ญ าณ 
เพ่ื อขยายระยะในการควบคุมและสั่ งการ 
(Telemetry Data) และภาพวิดิ โอแบบจริ ง
(Real-Time Video) อ ากาศย าน ไร้ คน ขั บ 
ประกอบด้วย  
   1. ระบบสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ที่ ใช้ในการ
บังคับการบินระยะไกล จ านวน 1 ชุด 
   2. ระบบภาคพ้ืนดิน Ground Control  
Station (GCS) พร้อมระบบการชี้ทิศทาง 
แล ะข ย าย ระย ะ สื่ อสาร Tracking Antenna  
จ านวน 1 ชุด 
   3. ต้นแบบระบบสื่อสารติดตั้งที่ Operation 
UAV พร้อมอากาศยานไร้คนขับ จ านวน 1 ชุด 
   4. ต้นแบบระบบสื่อสารติดตั้งที่ Repeater 
UAV พร้อมอากาศยานไร้คนขับ จ านวน 1 ชุด 
   5. แบบแปลนของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของ
ต้นแบบระบบสื่อสารที่พร้อมส าหรับการผลิตซ้ า 

วงเงินงบประมาณปี 65 
   จ านวน 11.30 ล้านบาท 
เป้าหมายผลผลิตโครงการปี 65 
   1. ต้นแบบระบบการสื่อสารแบบต่อระยะ
ส าหรับอากาศยานไร้คนขับ พร้อมแบบที่สามารถ
น าไปผลิตซ้ าได้ (1ระบบ/1ชุด/1Set) 
   2. รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ 
เมื่อใช้งานร่วมกับระบบควบคุมการสื่อสาร  
(Tactical-Based Aerial Command Control System) 
TBACCS ในระยะขอบฟ้า 
   3. รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ  
เมื่อใช้งานร่วมกับระบบควบคุมการสื่อสาร 
(Tactical-Based Aerial Command Control System) 
TBACCS ในระยะเกินขอบฟ้า 
ผลการด าเนินงานโครงการปี 65  
   ด าเนินการประชุมร่วมกับ สวพ.ทร. เพ่ือติดตาม
ความคืบหน้าการพัฒนาต้นแบบระบบสื่อสาร
ระยะไกล ทั้งนี้ ได้พิจารณาเพ่ิมเติมความสามารถ 
ในการส่งต่อข้อมูลควบคุมการบิน (Telemetry Data) 
และภาพวิดีโอแบบเวลาจริง (Real-Time Video) 
ความคืบหน้าในการด าเนินงานเมื่อเทียบกับแผน
ด าเนินงาน ปี 65 
   คิดเป็นร้อยละ 9 
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3.2 เทคโนโลยีการจ าลองยุทธ์และการฝึกเสมือนจริง 

ล าดับ ข้อมูลโครงการ 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

และผลสัมฤทธิ์โครงการ 
3.2.1 โครงการวิจั ยและพัฒ นาเครื่ องช่ วยฝึ ก 

ยานรบเสมือนจริง ระยะที่ 2 
(ระยะเวลาโครงการ 2 ปี พ.ศ. 2565-2566) 
งบประมาณรวมของโครงการ 
   จ านวน 88.100 ล้านบาท  
เป้าหมายผลผลิตรวมของโครงการ 
   เครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีความจริงเสมือน 
(Virtual Reality) และเทคโนโลยีความจริงเสริม 
(Augmented Reality) พร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วย 
   1. ต้นแบบเครื่องช่วยฝึกเสมือนจริง จ านวน  
1 ระบบ 
   2. องค์ความรู้การวิจัยและพัฒนา เครื่องช่วย
ฝึกเสมือนจริง ตามหลักนิยมการฝึกของหน่วยใช้ 
  3. ระบบ Software เทคโนโลยีความจริงเสมือน 
(Virtual Reality) และเทคโนโลยีความจริงเสริม 
(Augmented Reality) 
 

วงเงินงบประมาณ ปี 65  
   จ านวน 39.35 ล้านบาท 
เป้าหมายผลผลิตโครงการ ปี 65 
   1. รายงานผลการศึกษา การวิจัยและพัฒนา 
เครื่องช่วยฝึกเสมือนจริง 1 ฉบับ  
   2. ชุดสาธิตการฝึกวิชาอาวุธศึกษา 1 ระบบ 
   3. ผูกพันสัญญาระบบ Software เทคโนโลยี
ความจริงเสมือน (Virtual Reality) และเทคโนโลยี
ความจริงเสริม (Augmented Reality) 
ผลการด าเนินงานโครงการ ปี 65 
   1. ด าเนินการจัดท า รายงานผลการศึกษา การวิจัย
และพั ฒนาเครื่ องช่ วยฝึ กเสมื อนจริ ง 1 ฉบั บ  
แล้วเสร็จ 
   2. ด าเนินการปรับปรุงแบบปืนฝึก M16 และ HK33 
เพ่ื อประเมิ นความสมบู รณ์ ของแบบปื นฝึ ก  
ในการน าไปใช้กับระบบ Software ของชุดสาธิต 
การฝึกวิชาอาวุธศึกษา  
ความคืบหน้าในการด าเนินงานเมื่อเทียบกับ
แผนด าเนินงาน ปี 65  
   คิดเป็นร้อยละ 15.42 
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3.3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการป้องกันประเทศ  

ล าดับ ข้อมูลโครงการ 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

และผลสัมฤทธิ์โครงการ 
3.3.1 โครงการวิ จั ยและพั ฒนาเทคโนโลยี ระบบ

สารสนเทศแบบรวมศูนย์และโปรแกรมประยุกต์
ส าหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคง      
เพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหา 3 จชต. ระยะที่ 3  
(ระยะเวลาโครงการ 4 ปี พ.ศ. 2562 – 2565) 
งบประมาณรวมของโครงการ 
   จ านวน 81.600 ล้านบาท  
เป้าหมายผลผลิตรวมของโครงการ 
   1. ระบบตรวจสอบป้ายทะเบียนยานพาหนะ
ส าหรับใช้งานกับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน 
(Smart Phone) และสมาร์ ท โฟนต้ น แ บ บ   
พร้อมใช้งาน จ านวน 6 เครื่อง 
   2. ระบบอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะแบบ
เค ลื่ อ น ย้ าย ได้ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สู งขึ้ น 
(Enhanced Mobile License Plate Recognition 
System: EMLPR) ส าหรับใช้ งานกั บด่ านลอย 
จ านวน 6 ระบบ 
   3. โปรแกรมเฝ้ าระวัง (VDO Analytic) 
โดยใช้ภาพจากกล้องวงจรปิด (CCTV) 
   4. ระบบวิเคราะห์และแสดงผล เพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจด้านยุทธการหรือการข่าว 
จ านวน 1 ระบบ 
   5. ระบบเฝ้าระวัง (VDO Analytic) โดยใช้
ภาพจากกล้องวงจรปิด จ านวน 1 ระบบ 
   6. เอกสารและองค์ความรู้ในการพัฒนา
โปรแกรมหรือระบบในโครงการ 
 
 
 
 

วงเงินงบประมาณ ปี 65  
   จ านวน 1.5 ล้านบาท 
เป้าหมายผลผลิตโครงการ ปี 65 
   1. รายงานปิดโครงการ และเอกสารประกอบ
องค์ความรู้ในการพัฒนาโปรแกรมหรือระบบ
โครงการ 
   2. รายงานผลการทดสอบต้นแบบจากหน่วย
ผู้ใช้งาน 
ผลการด าเนินงานโครงการ ปี 65 
    มีแผนการด าเนินการพัฒนารถตรวจการณ์
ร่วมกับกองปราบปราม ที่สามารถอ่านป้ายทะเบียน
รวมถึง มีระบบจับต าแหน่งเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงาน   
ความคืบหน้าในการด าเนินงานเมื่อเทียบกับ
แผนด าเนินงาน ปี 65 
   คิดเป็นร้อยละ 42.30 
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3.4 เทคโนโลยียานรบและระบบอาวุธ 

ล าดับ ข้อมูลโครงการ 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

และผลสัมฤทธิ์โครงการ 
3.4.1 โครงการวิจัยและพัฒนาร่วมยานเกราะล้อยาง

ส าหรับปฏิบัติภารกิจของ นย. 
(ระยะเวลาโครงการ 9 ปี พ.ศ. 2558 – 2566) 
 งบประมาณรวมของโครงการ 
   จ านวน 475.161 ล้านบาท  
เป้าหมายผลผลิตรวมของโครงการ 
   1. แบบจ าลอง (Mock Up) ต้นแบบยานเกราะ
ล้อยาง 8X8 ส าหรับปฏิบัติภารกิจของ นย. 
จ านวน 1 คัน 
   2. ต้นแบบยานเกราะล้อยางจ านวน 1 คัน 
ประเภทรถรบสะเทินน้ าสะเทินบกติดปืนกลขนาด 
12.7 มม. (Amphibious Combat Vehicle: ACV) 
   3. ต้ นแบบระบบขั บ เคลื่ อนแบบ 8X8  
ระบบป้องกันนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี ระบบเกราะ 
กันกระสุนและวัตถุระเบิด 
   4. สร้างองค์ความรู้และการพัฒนาเทคโนโลยี
ยานเกราะล้อยางได้ เองภายในประเทศและ
ประเทศไทยเกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านการ
พัฒนาและศักยภาพการวิจัยในอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศ 
 

วงเงินงบประมาณ ปี 65 
   จ านวน 40.100 ล้านบาท 
เป้าหมายผลผลิตโครงการ ปี 65 
   1. แบบเชิงคอนเซปท์ของยานรบสะเทินน้ า
สะเทินบก 
   2. แผนรายละเอียดการประกอบรวมของ
ยานรบสะเทินน้ าสะเทินบก 
   3. แผนการทดสอบการท างานเบื้องต้นของ
ยานรบสะเทินน้ าสะเทินบก 
ผลการด าเนินงานโครงการ ปี 65 
   ด าเนินการหารือก าหนดการในการส่งมอบ
ต้นแบบยานเกราะล้อยาง 8X8 ส าหรับปฏิบัติ
ภารกิจของ นย. (AAPC) ให้กับ นย. เมื่อวันที่ 24 
ธ.ค. 64 ณ บก.นย. จ.ชลบุรี    
ความคืบหน้าในการด าเนินงานเมื่อเทียบกับ
แผนด าเนินงาน ปี 65 
   คิดเป็นร้อยละ 37 
 
 
 

3.4.2 โครงการวิจัยและพัฒนาร่วมยานเกราะล้อยาง 
(ทบ.) ระยะที่ 2 
(ระยะเวลาโครงการ 6 ปี พ.ศ. 2561 – 2566) 
 งบประมาณรวมของโครงการ 
   จ านวน 434.958 ล้านบาท 
เป้าหมายผลผลิตรวมของโครงการ 
   1. ต้นแบบยานเกราะล าเลียงพล ทบ. 
จ านวน 1 คัน (Armored Personnel Carrier: APC) 
โดยน าต้นแบบจากระยะที่ 1 มาปรับปรุงเพ่ิมเติม 

วงเงินงบประมาณ ปี 65 
   จ านวน 1 แสนบาท 
เป้าหมายผลผลิตโครงการ ปี 65 
   1. แผนการประกอบรวมของต้นแบบต่าง  ๆดังนี้ 
      1 .1 ต้ น แบ บยาน เกราะล้ อยาง 4 X4 
อเนกประสงค ์
      1 .2  ต้ นแบบยาน เกราะล้ อยาง 4X4 
ป้องกันทุ่นระเบิดและซุ่มโจมตี 
 

/งบประมาณ... 
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ล าดับ ข้อมูลโครงการ 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

และผลสัมฤทธิ์โครงการ 
   2. ต้นแบบยานเกราะที่บังคับการ ทบ. 
จ านวน 1 คัน (Armored Command Post 
Carrier: ACPC) 
   3. ต้นแบบยานเกราะรถรบทหารราบ 
(Infantry Fighting Vehicle: IFV) 

      1.3 ต้นแบบยานรบ 4X4 ลาดตระเวน 
      1.4 ต้นแบบยานรบ 4X2 ลาดตระเวน 
   2. แผนการทดสอบการท างานเบื้องต้นของต้นแบบ
ต่าง ๆ  ดังนี้ 
      2 .1 ต้ น แบ บยาน เกราะล้ อยาง 4 X4 
อเนกประสงค ์
      2 .2  ต้ นแบบยาน เกราะล้ อยาง 4 X4 
ป้องกันทุ่นระเบิดและซุ่มโจมตี 
      2.3 ต้นแบบยานรบ 4X4 ลาดตระเวน 
      2.4 ต้นแบบยานรบ 4X2 ลาดตระเวน 
ผลการด าเนินงานโครงการ ปี 65 
   1. อยู่ ระหว่างเตรียมการน าเข้ ายานเกราะ 
ล้อยาง 4X4 (ป้องกันทุ่นระเบิดและซุ่มโจมตี )  
เพ่ือการประกอบรวม    
   2. อยู่ ระหว่างเตรียมการประกอบรวม  
ทดสอบยานรบ 4X4 ลาดตระเวน และยานรบ 
4X2 ลาดตระเวน 
ความคืบหน้าในการด าเนินงานเมื่อเทียบกับ
แผนด าเนินงาน ปี 65  
   คิดเป็นร้อยละ 49 
 

3.4.3 โครงการจัดสร้างต้นแบบ อุตสาหกรรม
ยานพาหนะเพ่ือความมั่นคง 
(ระยะเวลาโครงการ 1 ปี ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565) 
งบประมาณรวมของโครงการ 
   จ านวน 4.2 ล้านบาท 
เป้าหมายผลผลิตรวมของโครงการ 
   1. ต้นแบบอุตสาหกรรมเรืออเนกประสงค์
เพ่ือความมั่นคงทางทะเล จ านวน 1 ล า 
 
 

วงเงินงบประมาณ ปี 65 
   จ านวน 4.2 ล้านบาท 
เป้าหมายผลผลิตโครงการ ปี 65 
   1. เรือต้นแบบอุตสาหกรรมเรือตักโคลน 
จ านวน 1 ล า 
   2. ต้นแบบอุตสาหกรรมเรือคราดโคลน 
จ านวน 1 ล า 
   3 . เอกสารการวิ จั ยและพั ฒ นาต้ นแบบ
อุตสาหกรรมเรือผลักดันโคลนเพ่ือความมั่นคง 
ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระยะที่ 2 

/งบประมาณ... 



                                                           13 
 

ล าดับ ข้อมูลโครงการ 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

และผลสัมฤทธิ์โครงการ 
   2 . เอกสารองค์ ความรู้ ด้ านการสร้ าง
ต้นแบบอุตสาหกรรมเรืออเนกประสงค์เพ่ือ
ความมั่นคงทางทะเล 
   3. เอกสารองค์ความรู้ด้านการทดสอบ
ต้นแบบอุตสาหกรรมเรืออเนกประสงค์เพ่ือ
ความมั่นคงทางทะเล 

   4. เอกสารองค์ความรู้ทางด้ านการทดสอบ
ต้ น แบ บ อุ ตสาห กรรม เรื อผลั กดั น โคลน 
เพ่ือความมั่นคงทางธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 
ระยะที่ 2 
ผลการด าเนินงานโครงการ ปี 65 
   ด าเนินการจัดท าร่างบันทึกข้อตกลง ระหว่าง 
สทป. กับ ศอพท. ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณา
ร่างบันทึกข้อตกลง โดย ศอพท. 
ความคืบหน้าในการด าเนินงานเมื่อเทียบกับ
แผนด าเนินงาน ปี 65  
   คิดเป็นร้อยละ 7 
 

3.4.4 โครงการวิจัยและพัฒนารถสะพานเครื่องหนุนมั่น 
(ระยะเวลาโครงการ 2 ปี มี.ค. 2564 – ก.ย. 2565) 
งบประมาณรวมของโครงการ 
   จ านวน 34 ล้านบาท 
เป้าหมายผลผลิตรวมของโครงการ 
   1. รถสะพานเครื่องหนุนมั่น 1 คัน สามารถติดตั้ง
สะพาน 2 รูปแบบ คือ สะพานเครื่องหนุนมั่น 
ที่ ใช้ ในภารกิจทางทหารและใช้ส าหรับภารกิจ 
ด้านบรรเทาสาธารณภัย  
   2. เอกสารการวิจัยและพัฒนารถสะพาน 
เครื่องหนุนมั่น 
 

วงเงินงบประมาณปี 65 
   จ านวน 2.5 ล้านบาท 
เป้าหมายผลผลิตโครงการ ปี 65 
   1. ลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง ทบ. กับ 
สทป. ว่าด้วยความร่วมมือในโครงการวิจัย 
และพัฒนารถสะพานเครื่องหนุนมั่น ส าหรับ
ปฏิบัติภารกิจของ ทบ. 
   2. แบบทางวิศวกรรมระบุค่าพิกัดความเผื่อ
และชนิ ดของวัสดุ  (Engineering Drawing) 
หรือแบบ 3 มิติ ในรูปแบบ STEP  
   3. รายงานความคืบหน้ าการสร้างต้นแบบ 
รถสะพาน 
   4. ราย งานผลการต รวจสอบ /ทดสอบ
คุณภาพชิ้นส่วน และระบบย่อย 
ผลการด าเนินงานโครงการ ปี 65 
   1. ด าเนินการลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง 
ทบ. กับ สทป. ว่าด้วยความร่วมมือในโครงการวิจัย
และพัฒนารถสะพานเครื่องหนุนมั่นส าหรับปฏิบัติ
ภารกิจของ ทบ. แล้วเสร็จ 

/งบประมาณ... 
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ล าดับ ข้อมูลโครงการ 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

และผลสัมฤทธิ์โครงการ 
   2. ด าเนินการจัดท าแบบทางวิศวกรรมและ
เอกสารสรุปรายการชิ้นส่วนย่อย ได้แก่ ฐานล่าง
ของรถบรรทุ ก  ชิ้ น ส่ วนย่ อยของสะพาน  
ชิ้นส่วนย่อยของระบบไฟฟ้า และระบบไฮดรอลิก 
แล้วเสร็จ 
ความคืบหน้าในการด าเนินงานเมื่อเทียบกับ
แผนด าเนินงาน ปี 65 
   คิดเป็นร้อยละ 15.8 
 

3.4.5 โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบสื่อสาร
ดิ จิ ทั ลและระบบสารสน เทศภู มิ ศาสตร์ 
ส าหรับระบบอ านวยการยิงปืนใหญ่ 
(ระยะเวลาโครงการ 1 ปี พ.ศ. 2564 - 2565) 
งบประมาณรวมโครงการ 
   จ านวน 11.141 ล้านบาท 
เป้าหมายผลผลิตรวมโครงการ 
   1. รูปแบบและวิธีส่งข้อมูลบนเครือข่ายวิทยุ
สื่อสารส าหรับระบบอ านวยการยิงปืนใหญ่แบบ
ดิจิทัล 
   2. ระบบฐานข้อมูลหมุดหลักฐานงานแผนที่ 
   3. รูปแบบและวิธีการสร้างแผนที่สถานการณ์
จ าลองพ้ืนที่การรบ 

วงเงินงบประมาณปี 65 
   จ านวน 4.4 ล้านบาท 
เป้าหมายผลผลิตโครงการ ปี 65 
   1. รายงานรูปแบบและวิธีส่งข้อมูลบนเครือข่าย
วิทยุสื่อสารส าหรับระบบอ านวยการยิงปืนใหญ่
แบบดิจิทัล 
   2. ต้นแบบระบบฐานข้อมูลหมุดหลักฐาน 
งานแผนที ่
   3. รายงานรูปแบบและวิธีการสร้างแผนที่
สถานการณ์จ าลองพ้ืนที่การรบ 
    4. คู่มือการใช้งานและการปรนนิบัติบ ารุง
เบื้องต้น 
ผลการด าเนินโครงการ ปี 65 
   1. ออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่าย 
การติดต่อสื่อสารและการส่งข้อมูลฯ แบบดิจิตอล
ผ่านวิทยุสื่อสาร CNR-900 ในระบบอ านวยการ 
ยิงปืนใหญร่ะดับกองพัน แล้วเสร็จ 
   2. ส ารวจและเก็บข้อมูลสารบบหมุดหลักฐาน
งานแผนที่ระดับกรมทหารปืนใหญ่ พร้อมจัดท า
หมุดหลักฐาน และปักหมุดหลักฐานงานแผนที่ 
แล้วเสร็จ 
 

/งบประมาณ... 



                                                           15 
 

ล าดับ ข้อมูลโครงการ 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

และผลสัมฤทธิ์โครงการ 
ความคืบหน้าในการด าเนินงานเมื่อเทียบกับ
แผนด าเนินงาน ปี 65 
   คิดเป็นร้อยละ 25.2 
 

3.4.6 โครงการร่วมวิจัยและพัฒนาจัดสร้างต้นแบบ 
ปื นใหญ่ เบากระสุ นวิ ถี โค้ งขนาด 105 มม .  
แบบ CS/AH2 
(ระยะเวลาโครงการ 2 ปี พ.ศ. 2564 - 2566) 
งบประมาณรวมโครงการ 
   จ านวน 186 ล้านบาท 
เป้าหมายผลผลิตรวมโครงการ 
   1. ต้นแบบ ปบค. ขนาด 105 มม. แบบ CS/AH2 
จ านวน 2 กระบอก พร้อมระบบอ านวยการยิง 
   2. เอกสารองค์ความรู้ทางด้านการพัฒนา
ต้นแบบ ปบค. ขนาด 105 มม. แบบ CS/AH2 
   3. เอกสารองค์ความรู้ทางด้านการผลิตชิ้นส่วน
และการประกอบรวมต้นแบบ ปบค. ขนาด 105 มม. 
แบบ CS/AH2  
   4. เอกสารองค์ความรู้ทางด้านการทดสอบ
ต้นแบบ ปบค. ขนาด 105 มม. แบบ CS/AH2 

วงเงินงบประมาณ ปี 65 
   จ านวน 138 ล้านบาท 
เป้าหมายผลผลิตโครงการ ปี 65 
   1. ผู กพั นสั ญญาจั ดหาชิ้ นส่ วนย่ อยและ 
การประกอบรวม ปบค. ขนาด 105 มม. แบบ CS/AH2 
จ านวน 2 ระบบ 
   2. เอกสารองค์ความรู้ทางด้านการพัฒนา
ต้นแบบ ปบค. ขนาด 105 มม. แบบ CS/AH2 
   3. เอกสารองค์ความรู้ทางด้ านการผลิต
ชิ้นส่วน ปบค. ขนาด 105 มม. แบบ CS/AH2 
   4. เอกสารองค์ความรู้ทางด้านการประกอบรวม
ต้นแบบ ปบค. ขนาด 105 มม. แบบ CS/AH2 
    5. เอกสารองค์ความรู้ทางด้านการทดสอบ
ต้นแบบ ปบค. ขนาด 105 มม. แบบ CS/AH2 
ผลการด าเนินโครงการ ปี 65 
   1. เจ้าหน้าที่ สทป. เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้
จากบริษัทผู้ ผลิตฯ เกี่ ยวกับการออกแบบ 
ส ร้ า ง ชิ้ น ส่ ว น  ป ร ะ ก อ บ ร ว ม  ท ด ส อ บ  
และการซ่อมบ ารุง ณ สปจ. ระหว่างวันที่ 15 พ.ย. 64 
– 14 ม.ค. 65 โดย China Poly Group Corporation 
แล้วเสร็จ 
   2. ด าเนินการจัดหาชิ้นส่วนย่อย ปบค. ขนาด 
105 มม . แบบ  CS/AH2 จ าน วน  2 ระบบ  
เพ่ือทดสอบสมรรถนะการใช้งานขั้นต้นต่อไป 
ความคืบหน้าในการด าเนินงานเมื่อเทียบกับ
แผนด าเนินงาน ปี 65 
   คิดเป็นร้อยละ 41 

/งบประมาณ... 
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3.5 เทคโนโลยีจรวดและอาวุธน าวิถี 

ล าดับ ข้อมูลโครงการ 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

และความคืบหน้าการด าเนินงาน 
3.5.1 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดหลายล ากล้อง

น าวิถ ีแบบ DTI-1G ระยะที่ 2  
(ระยะเวลาโครงการ 11 ปี พ.ศ. 2555 – 2565) 
งบประมาณรวมของโครงการ  
จ านวน 2,170.004 ล้านบาท  
เป้าหมายผลผลิตรวมของโครงการ 
   1 .  ต้ นแบบรถฐานยิ งจรวดแบบ DTI-1G  
ที่ผลิตในประเทศ (ยกเว้นระบบอ านวยการยิง 
Fire-Control System (FCS) จ านวน 1 คัน 
   2. ต้นแบบรถบรรทุกจรวด สร้างในประเทศ 
จ านวน 2 คัน   
   3. ต้นแบบรถควบคุมบังคับบัญชาส่งมอบให้ 
ทบ. จ านวน 1 คัน 
   4. ต้นแบบรถฐานยิงจรวดแบบ DTI-1G ที่ผลิต
ในประเทศ ติดตั้งระบบอ านวยการยิง รวมถึง
ด าเนินการยิงทดสอบ ณ มิตรประเทศ 
   5. คูม่ือการออกแบบระบบน าวิถี จ านวน 4 ชุด             
   6. ต าราพ้ืนฐานความรู้ด้าน Control & Guidance 
System ระดับผู้ใช้อาวุธน าวิถี จ านวน 4 ชุด 
   7. การน าต้นแบบระบบจรวดแบบ DTI-1G  
ที่พัฒนาในประเทศเข้ารับรองมาตรฐาน 
 

วงเงินงบประมาณ ปี 65  
   จ านวน 8.3 ล้านบาท  
เป้าหมายผลผลิตโครงการ ปี 65 
   1. รางานผลการยิงทดสอบ ณ มิตรประเทศ 
ผลการด าเนินงานโครงการ ปี 65 
   เคลื่อนย้ายรถฐานยิงจรวด DTI-1G คันที่ 3  
จาก บริษัท ปรีชาถาวรอุตสาหกรรม จ ากัด  
จ.สมุทรสาคร ไปส่ ง ณ  ท่ าเรือแหลมฉบั ง  
จ.ชลบุรี เพ่ือน าไปติดตั้งระบบอ านวยการยิง 
Fired-Control System (FCS) ณ สปจ. เมื่อวันที่  
7 - 9 ธ.ค. 64 ส าหรับเตรียมท าการยิงทดสอบ  
ณ สนามยิงทดสอบจีน เพ่ือด าเนินการส่งมอบ 
และปิดโครงการต่อไป  
ความคืบหน้าในการด าเนินงานเมื่อเทียบกับ
แผนด าเนินงาน ปี 65  
   คิดเป็นร้อยละ 14.48 
 
 
 
 

3.5.2 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดสมรรถนะ
สูง แบบ DTI-2 
(ระยะเวลาโครงการ 11 ปี พ.ศ. 2553 – 2565) 
งบประมาณรวมของโครงการ  
   จ านวน 1,119.444 ล้านบาท  
 
 

วงเงินงบประมาณ ปี 65 
   จ านวน 2.9 ล้านบาท 
เป้าหมายผลผลิตโครงการ ปี 65 
   1. ต้นแบบลูกจรวดขนาด 122 มม. ระยะยิง 
30 กม. ที่ใช้ดินขับจรวดของ สทป. 
   2. เอกสารองค์ความรู้ในการวิจัยพัฒนาระบบ
จรวดสมรรถนะสูงแบบ DTI-2 
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ล าดับ ข้อมูลโครงการ 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

และความคืบหน้าการด าเนินงาน 
เป้าหมายผลผลิตรวมของโครงการ 
   1. ต้นแบบจรวดสมรรถนะสูงแบบ DTI-2 
ระยะยิงหวังผลไกลสุด 10 กม. 30 กม. และ 
40 กม. ระยะละ 1 ชุด (40 นัด) และหัวรบ 
High Explosive Warhead จ านวน 40 นัด 
   2. ต้นแบบรถยิง จ านวน 1 คัน รถบรรทุกจรวด 
จ านวน 1 คัน พร้อมระบบควบคุมชุดอ านวยการยิง
ส าหรับจรวดสมรรถนะสูงแบบ DTI-2 
   3. ต้นแบบระบบจรวดสมรรถนะสูงแบบ 
DTI-2 ระยะยิงหวังผลไกลสุด 40 กม. ส าหรับ
ติดตั้งทดแทนบนรถสายพานติดเครื่องยิงจรวด
ขนาด 130 มม. (จลก.31) พร้อมระบบอ านวยการยิง 
   4. สร้างองค์ความรู้และการพัฒนาเทคโนโลยี
จรวดสมรรถนะสู งได้ เองภายในประเทศ      
และประเทศไทยเกิดเครือข่ายความร่วมมือด้าน
การพัฒนาและศักยภาพการวิจัยในส่วนของ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
 

ผลการด าเนินงานโครงการ ปี 65 
   1. อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดท าร่างเอกสาร
องค์ความรู้ในการวิจัยพัฒนาต้นแบบลูกจรวด 
ขนาด 122 มม. ระยะยิง 30 กม. 
   2. ขออนุ มั ติ ผลิ ตลู กจรวด ขนาด 122 มม.  
ระยะยิง 30 กม. เพ่ือส่งมอบ ทบ. จ านวน 36 นัด 
พร้อมทดสอบคุณภาพ จ านวน 6 นัด 
ความคืบหน้าในการด าเนินงานเมื่อเทียบกับ
แผนด าเนินงาน ปี 65 
   คิดเป็นร้อยละ 5.4 
 

3.5.3 โครงการวิจัยและพัฒนาจรวดหลายล ากล้องน าวิถี  
(ระยะเวลาโครงการ 8 ปี พ.ศ. 2560 – 2567)    
งบประมาณรวมของโครงการ  
   จ านวน 302.300 ล้านบาท  
เป้าหมายผลผลิตรวมของโครงการ 
   1. น าต้นแบบรถฐานยิงจรวดหลายล ากล้อง
อเนกประสงค์  (Multi-Purpose Launcher) 
เข้าทดสอบสมรรถนะตามการรับรองมาตรฐาน 
กมย.ทบ. 
   2. รายงานผลการทดสอบจรวดหลายล ากล้อง
อเนกประสงค ์
 
 

วงเงินงบประมาณ ปี 65 
   จ านวน 3.1 ล้านบาท 
เป้าหมายผลผลิตโครงการ ปี 65 
   1. ได้ต้นแบบรถฐานยิงจรวดหลายล ากล้อง
อ เน ก ป ระส งค์  (Multi-Purpose Launcher) 
พร้อมระบบควบคุมการยิง คันที่ 1  
   2. รายงานการติดตั้งระบบควบคุมการยิง Fire-
Control System (FCS) 
   3. จัดท าเอกสารองค์ความรู้ การวิจัยและพัฒนา
ชิ้ น ส่ ว น ร ถ ฐ าน ยิ งจ ร ว ด ห ล าย ล า ก ล้ อ ง
อเนกประสงค ์
 
 



                                                           18 
 

ล าดับ ข้อมูลโครงการ 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

และความคืบหน้าการด าเนินงาน 
   3. จัดท าเอกสารองค์ความรู้การวิจัยและ
พัฒนาการสร้าง การประกอบรวม การส่งก าลัง
บ ารุงและซ่อมบ ารุงต้นแบบรถฐานยิงจรวด
หลายล ากล้องอเนกประสงค์ (Multi-Purpose 
Launcher) 
    
 

ผลการด าเนินงานโครงการ ปี 65 
   1. ด าเนินการติดตั้ งระบบควบคุมการยิง  
ระบบชุดแคร่ (Cradle) และระบบเครื่องยิง (Turret) 
   2. ด าเนินการประกอบรวมระบบย่อยต่าง ๆ 
(Integration) เพ่ือให้ได้ต้นแบบรถฐานยิงจรวด
หลายล ากล้องอเนกประสงค์ จ านวน 1 คัน  
ความคืบหน้าในการด าเนินงานเมื่อเทียบกับ
แผนด าเนินงาน ปี 65 
   คิดเป็นร้อยละ 32.40 
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 4. กิจกรรมส าคัญของ สทป. ห้วงเดอืน ต.ค.-ธ.ค. 64 

 

4.1 สทป. ให้การต้อนรับ พล.อ. สนิธชนก สังขจันทร์ รองปล.กห.(4) และคณะจากส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

ในการเข้าเยี่ยมชม สทป. โดยมี พ.อ.ดร.อ าพันธ์ จันทร์เพ็งเพ็ญ ผอ.ฝ่ายนโยบายและแผน เป็นวิทยากรบรรยาย  

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นักวิจัยและเจ้าหน้าที่ ให้ข้อมูลพร้อมทั้งฟังบรรยายในหัวข้อ “การด าเนินงานของ สทป. 

และ พ.ร.บ.เทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2562” พร้อมทั้ง จัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย อาทิเช่น จรวดหลายล ากล้อง 

จรวดดัดแปรสภาพอากาศ เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด ยานเกราะล้อยาง เทคโนโลยี

จ าลองยุทธและการฝึกเสมือนจริง เครื่องตรวจจับป้ายทะเบียนรถยนต์ อาวุธและกระสุนปืน โครงการปืน DTI-7  

เรืออเนกประสงค์เพ่ือความมั่นคงทางทะเล และเรือผลักดันโคลน ทั้ งนี้  ได้มีการเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรม 

ระบบอากาศยานไร้คนขับ (DTI–UTC) ณ สทป. เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 64 
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4.2 สทป. ส่งมอบหุ่นยนต์ให้บริการทางการแพทย์ (D–EMPIR CARE) จ านวน 2 ระบบ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลราชทัณฑ์ โดยมี นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นผู้รับมอบ 

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 64 ณ กรมราชทัณฑ์ ในปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) จ านวนผู้ป่วยในประเทศรวมถึงผู้ป่วยในทัณฑสถานเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยประสบกับ

ปัญหาบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้ป่วย ดังนั้น สทป. ได้ออกแบบหุ่นยนต์ รุ่น D-EMPIR CARE  

ที่ได้ถูกพัฒนาจากหุ่นยนต์ รุ่น D-EMPIR V.2.1 เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ 

สามารถสั่งการได้แบบไร้สายระยะไกล ใช้ส าหรับบรรทุกอาหาร ยา เวชภัณฑ์ สิ่งของเพ่ือส่งให้ผู้ป่วย ซึ่งท าหน้าที่ 

เป็นตัวกลางระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของบุคลากร

ทางการแพทย์ เป็นการน าองค์ความรู้ที่เกิดจากงานวิจัยทางทหารมาสร้างประโยชน์ให้เป็นเทคโนโลยีสองทาง 

(Dual-Use) ที่สามารถประยุกต์ใช้กับภาคพลเรือน ต่อไป 
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4.3 สทป. ร่วมจัดแสดงงาน "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ าปี 2564" โดย สทป. ได้น าผลผลิต

ของโครงการวิจัยและพัฒนาองค์ประกอบพ้ืนฐานระบบยานไร้คนขับ ศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยาน 

ไร้คนขับ (DTI–UTC) และระบบเครื่องช่วยฝึกเสมือนจริง UAV Simulation มาร่วมจัดแสดง พร้อมทั้ง  

น าระบบอากาศยานไร้คนขับขึ้นลงทางดิ่งขนาดเล็ก Multi-Rotor รุ่น Skyfront (Perimeter 4) และระบบฝึกบินจ าลอง 

(Simulator) โดยมีเจ้าหน้าที่  สทป. ให้ข้อมูลและค าแนะน าตลอดการปฏิบัติการแก่ผู้ เข้าร่วมงานที่สนใจ  

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 64 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
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4.4 สทป. ร่วมกับ บริษัท ชัยเสรี เม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จ ากัด จัดพิธีส่งมอบยานเกราะล้อยางแบบ 4X4  

ให้กับราชอาณาจักรภูฏาน เพ่ือน าไปใช้ในภารกิจรักษาสันติภาพ ณ สาธารณรัฐแอฟริกากลาง ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก 

พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห. เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้ง พล.อ.พอพล มณีรินทร์ ประธานกรรมการ สทป. 

เป็นผู้แทนส่งมอบ ให้กับ นายคินซัง ดอร์จิ เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏาน ประจ าประเทศไทย เมื่อวันที่ 

19 พ.ย. 64 ณ ห้องมีสุข อาคารส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) โดยยานเกราะล้อยางแบบ 4X4 

เป็นการร่วมวิจัยและพัฒนา ระหว่าง สทป. และบริษัท ชัยเสรี เม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จ ากัด เพ่ือผลิตและขาย

ยานเกราะล้อยางทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นการผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้เกิดเป็น

รูปธรรม สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ และการพึ่งพาตนเองด้านยุทโธปกรณ์ ต่อไป 
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4.5 สทป. ให้การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ” ให้แก่นักศึกษา 

รร.สธ.ทบ. ชุดที่  100 ประจ าปีการศึกษา 2565 โดยมี ผอ.ส่วนบริหารนโยบายและกลยุทธ์ ผู้แทน ผอ.สทป.  

เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับโครงการส าคัญของ สทป. เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 64 ณ ห้องภูวนาถ รร.สธ.ทบ. 
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            ตรวจถูกต้อง 

 

                      น.ท.                                 ร.น. 

                              (มนูศักดิ์ ปรีชาพร) 
                      ผู้อ านวยการส่วนบรหิารนโยบายและกลยุทธ์ 
                                                 มี.ค. 65 


