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รายงานผลการปฏิบัติของ สทป.  

ห้วงเดือน ม.ค. – มี.ค. 65 

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 มติที่ส าคัญการประชุมคณะกรรมการ สทป. ครั้งที่ 1/65  เมื่อ 25 ม.ค. 65 

 

1.1.1 อนุมัติทุนสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ จ านวน 6,485,256.92 บาท เพื่อด าเนินการปรับเพิ่ม
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประกอบด้วย 
1. โครงการวิจัยและพัฒนายานเกราะล้อยาง ระยะที่ 2 (D61) จ านวน 6,457,282.12 บาท 
2. โครงการประยุกต์ใช้แผนที่สถานการณ์ร่วมเพื่อจ าลองภารกิจการช่วยเหลือทางทหาร 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน จ านวน 27,974.80 บาท 

 

 

1.2 มติที่ส าคัญการประชุมคณะกรรมการ สทป. ครั้งที่ 2/65  เมื่อ 22 ก.พ. 65 
 

1.2.1 รับทราบรายงานความคืบหน้าโครงการของ สทป. ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 
1.2.2 รับทราบรายงานความคืบหน้าผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
1.2.3 รับทราบรางานผลการด าเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 2565  

 

 
 

1.3 มติที่ส าคัญการประชุมคณะกรรมการ สทป. ครั้งที่ 3/65  เมื่อ 29 มี.ค. 65 

 

1.3.1 อนุมัติ เพิ่ มแผนปฏิบัติ งานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี  2565 และการขอใช้ 
ทุนสถาบันเพิ่มเติม จ านวนเงินทั้งสิ้น 1,107,528,752.26 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดล้านห้าแสน
สองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบสองบาทยี่สิบหกสตางค์) รายละเอียดดังนี้  
1. ปรับเพิ่มและปรับลดงบประมาณแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติงานเดิม 
ประกอบด้วย 
   1.1 ปรับเพิ่มงบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน จ านวน 30 รายการ 
จ านวนเงิน 17,766,700 บาท (สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาท) 
   1.2 ปรับลดงบประมาณ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 
และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
และการพลังงานทหาร จ านวน 7 รายการ จ านวนเงิน 17,766,700 บาท (สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสน 
หกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาท) 
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2. การยกเลิก 2 โครงการ จ านวนเงิน 15,500,000 บาท (สิบห้าล้านห้าแสนบาท) 
3. การปรับเพิ่มแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี 2565 จ านวน 13 รายการ 
จ านวนเงิน 88,756,267.30 บาท (แปดสิบแปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยหกสิบเจ็ดบาท
สามสิบสตางค์) 
4. การขอใช้ทุนสถาบันเพิ่มเติม จ านวนเงิน 73,256,267.30 บาท (เจ็ดสิบสามล้านสองแสนห้าหมื่น
หกพันสองร้อยหกสิบเจ็ดบาทสามสิบสตางค)์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           4 
 

 

ที่ 

2. รายงานดา้นการเงินและงบประมาณประจ าปี 2565   
 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 65  

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 249.487 ล้านบาท 
ผลการผูกพันสัญญา 332.989 ล้านบาท 
สรุปผลการเบิกจ่ายและผูกพันสัญญา 582.476 ล้านบาท 
ร้อยละผลการเบิกจ่ายและผูกพันสัญญา  56.32 
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3. รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยและพัฒนาท่ีส าคัญ ณ มี.ค. 65 

 

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 งม อบ ห น่ วย ใช้  6 ระบ บ     
ส าหรับพัฒนาต่อยอดและสาธิต 4 ระบบ)       
การส่ งมอบให้ หน่ วย ใช้ทดสอบทดลอง        
เพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานและน ามาพัฒนา
ปรับปรุงในรุ่นถัดไป 
ปี 2564 พัฒนาต้นแบบ D-EMPIR  จ านวน 10 ระบบ 
เพื่ อส่ งมอบให้ หน่ วยใช้ ได้ ทดลองใช้ งาน          
ตาม MOA 
   2. ต้นแบบหุ่นยนต์ขนาดเล็ก  (หนูนา) 
ปี 2561 พัฒนาต้นแบบหนูนา จ านวน 5 ระบบ
เพื่อทดสอบสมรรถนะพร้อมทั้งเก็บข้อมูล    
เพื่อน 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 าเนินการทดสอบทดลองมาตรฐานต้นแบบ
หุ่นยนต์ขนาดกลาง (D-MER V.2) ในห้องปฏิบัติการ
ทดสอบ ทั้ งนี้  เป็นการทดสอบความเข้ากันได้ 
กับอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการทดสอบ 
ความคืบหน้าในการด าเนินงานเมื่อเทียบกับแผน
ด าเนินงาน ปี 65  
   คิดเป็นร้อยละ 42.79 
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ล าดับ ข้อมูลโครงการ 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

และผลสัมฤทธิ์โครงการ 
   3. ต้ นแบบหุ่ น ยนต์ เก็ บกู้ วั ตถุ ระ เบิ ด     
ขนาดกลาง (D-MIR)  
ปี 2562 พัฒนาต้นแบบ D-MIR จ านวน 2 ระบบ 
เพื่ อทดสอบสมรรถนะพร้อมทั้ งเก็ บข้ อมู ล           
เพื่อน 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. ข้อมูลองค์ประกอบพื้นฐานของระบบ    
ยานไร้คนขับ (รุ่นและขนาดเพิ่มเติมจากระยะที่ 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 อ บ 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 
ไร้คนขับขนาดกลางเพื่ อขยายผลสู่ 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 
   เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรรับรองครูการบิน
อากาศยานไร้คนขับ แบบปีกหมุน Instructor 
Remote Pilot Certificate: IRPC ( Multi-
Rotor) รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 65 
ความคืบหน้าในการด าเนินงานเมื่อเทียบกับแผน
ด าเนินงาน ปี 65  
   คิดเป็นร้อยละ 60.25 
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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 คลากรด้ านอากาศยาน           
ไร้คนขับ ที่ได้มาตรฐานแห่งแรกในประเทศไทย 
ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรต่าง ๆ ที่จ าเป็น       
ในการปฏิบัติการกับอากาศยานไร้คนขับ 
   9. อาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก  
ในการทดสอบทดลองและฝึกการใช้งาน
อากาศยานไร้คนขับ 
   10. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้าน  
การทดสอบ การทดสอบการบิน การปฏิบัติงาน   
และการบ ารุ งรั กษ า การซ่ อมบ ารุ งตาม
มาตรฐาน 
   11. การขยายผลเชิ งบู รณาการระบบ
อากาศยานไร้คนขับของ สทป. เพื่อส่งมอบให้
เหล่าทัพ และให้บริการการประยุกต์ใช้งาน  
ใน ภารกิ จของหน่ วยงานด้ านความมั่ นคง             
และภาคพลเรือนภายในประเทศ 
   12. การบูรณาการและเสริมสร้างเครือข่าย    
การวิจัยและพัฒนาระบบยานไร้คนขับ ทั้ ง
ภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงส่งเสริมการ
สร้างสายการผลิตระบบยานไร้คนขับ เพื่ อ
ขับเคลื่อนระบบยานไร้คนขับสู่อุตสาหกรรม
เป้าหมายพิเศษ 
   13. การจัดท ามาตรฐานระบบยานไร้คนขับ
ร่วมกับหน่วยงานภายใน กห. และภายนอก กห. 



                                                           8 
 

ล าดับ ข้อมูลโครงการ 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

และผลสัมฤทธิ์โครงการ 
3.1.3 โครงการพัฒนาต้นแบบระบบสื่อสารระยะไกล

ส าหรับอากาศยานไร้คนขับเพื่อการปฏิบัติการ
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 
เพื่ อขยายระยะในการควบคุมและสั่ งการ 
(Telemetry Data) และภาพวิดิ โอแบบจริ ง
(Real-Time Video) อ าก าศยาน ไร้ คน ขั บ 
ประกอบด้วย  
   1. ระบบสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
บังคับการบินระยะไกล จ านวน 1 ชุด 
   2. ระบบภาคพื้นดิน Ground Control  
Station (GCS) พร้อมระบบการชี้ทิศทาง 
และขยายระยะสื่ 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  
   สทป. เห็นควรให้ชะลอการด าเนินโครงการ ทั้งนี้ 
หากโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อ ทร. หรือ 
หน่วยผู้ ใช้  โดยให้  สวพ.ทร. ทบทวนหลักการ 
และเหตุผล เมื่อมีความพร้อมให้ด าเนินการส่ง
แผนงานและแผนงบประมาณ และเอกสารความ
เป็ นไปได้ ทางเทคนิ ค ส าหรับการพิ จารณา
สนับสนุนงบประมาณใหม่อีกครั้ง 
ความคืบหน้าในการด าเนินงานเมื่อเทียบกับแผน
ด าเนินงาน ปี 65 
   คิดเป็นร้อยละ 14 
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3.2 เทคโนโลยีการจ าลองยทุธ์และการฝึกเสมือนจริง 

ล าดับ ข้อมูลโครงการ 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

และผลสัมฤทธิ์โครงการ 
3.2.1 โครงการวิจั ยและพัฒ นาเครื่ อ งช่ 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
ฝึกเสมือนจรงิ ตามหลักนิยมการฝึกของหน่วยใช ้
  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 
   โครงการได้ เข้าเก็บข้อมูลปืนฝึก M16 และ 
HK33 ณ โรงเรียนเตรียมทหาร เมื่อวันที่ 23 – 25 
ก.พ. 65 เพื่อน าข้อมูลมาพัฒนาเป็นเทคโนโลยี
ค วามจริ งเสมื อน  (Virtual Reality) รวมทั้ ง 
ด าเนินการจัดท าบทเรียนการฝึก เรียบร้อยแล้ว 
ความคืบหน้าในการด าเนินงานเมื่อเทียบกับ
แผนด าเนินงาน ปี 65  
   คิดเป็นร้อยละ 30.90 
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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      
เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา 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 เพื่อสนับสนุน
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 
    ด าเนินการส่งมอบระบบอ่านป้ายทะเบียน 
แบบเคลื่อนที่ได้ และระบบวิเคราะห์และแสดงผล
สนั บสนุ นการปฏิ บั ติ ภารกิ จด้ านยุ ทธการ 
และการข่าว เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 65 ให้กับ กอ.รมน.  
ภาค 4 สน. 
ความคืบหน้าในการด าเนินงานเมื่อเทียบกับ
แผนด าเนินงาน ปี 65 
   คิดเป็นร้อยละ 65.60 
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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 นแบบระบบขับ เคลื่ อนแบบ 8X8  
ระบบป้องกันนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี ระบบเกราะ 
กันกระสุนและวัตถุระเบิด 
   4. สร้างองค์ความรู้และการพัฒนาเทคโนโลยี
ยานเกราะล้อยางได้ เองภายในประเทศและ
ประเทศไทยเกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านการ
พัฒนาและศักยภาพการวิจัยในอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศ 
 

วงเงินงบประมาณ ปี 65 
   จ านวน 40.100 ล้านบาท 
เป้าหมายผลผลิตโครงการ ป ี65 
   1. แบบเชิงคอนเซปท์ของยานรบสะเทินน้ า
สะเทินบก 
   2. แผนรายละเอียดการประกอบรวมของ
ยานรบสะเทินน้ าสะเทินบก 
   3. แผนการทดสอบการท างานเบื้องต้นของ
ยานรบสะเทินน้ าสะเทินบก 
ผลการด าเนินงานโครงการ ปี 65 
   ได้แบบเชิงคอนเซปท์  แผนรายละเอียดการ
ประกอบรวม รวมถึง แผนการทดสอบการท างาน
เบื้องต้นของยานรบสะเทินน้ าสะเทินบก แล้วเสร็จ  
ความคืบหน้าในการด าเนินงานเมื่อเทียบกับ
แผนด าเนินงาน ปี 65 
   คิดเป็นร้อยละ 42 
 
 
 

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 าต้นแบบจากระยะที ่1 มาปรับปรุงเพิ่มเติม 

วงเงินงบประมาณ ปี 65 
   จ านวน 1 แสนบาท 
เป้าหมายผลผลิตโครงการ ปี 65 
   1. แผนการประกอบรวมของต้นแบบต่าง  ๆดังนี ้
      1 .1 ต้ น แบบยาน 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  ดังนี ้
      2 .1 ต้ น แบบยาน 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 )  
เพื่อการประกอบรวม    
  ความคืบหน้าในการด าเนินงานเมื่อเทียบกับ
แผนด าเนินงาน ปี 65  
   คิดเป็นร้อยละ 88 
 

3.4.3 โครงการจัดสร้างต้นแบบอุตสาหกรรม
ยานพาหนะเพื่อความมั่นคง 
(ระยะเวลาโครงการ 1 ปี ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565) 
งบประมาณรวมของโครงการ 
   จ านวน 4.2 ล้านบาท 
เป้าหมายผลผลิตรวมของโครงการ 
   1. ต้นแบบอุตสาหกรรมเรืออเนกประสงค์
เพื่อความมั่นคงทางทะเล จ านวน 1 ล า 
   2 . เอกสารองค์ ความรู้ ด้ านการสร้ าง
ต้นแบบอุตสาหกรรมเรืออเนกประสงค์เพื่อ
ความมั่นคงทางทะเล 
 
 

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 ยและพัฒนาต้ นแบบ
อุตสาหกรรมเรือผลักดันโคลนเพื่อความมั่นคง 
ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระยะที่ 2 
 
 
 

/งบประมาณ... 
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ล าดับ ข้อมูลโครงการ 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

และผลสัมฤทธิ์โครงการ 
   3. เอกสารองค์ความรู้ด้านการทดสอบ
ต้นแบบอุตสาหกรรมเรืออเนกประสงค์เพื่อ
ความมั่นคงทางทะเล 

   4. เอกสารองค์ความรู้ทางด้านการทดสอบ
ต้ น แบ บ อุ ตสาห กรรม เรื อผลั กดั น โคลน 
เพื่อความมั่นคงทางธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 
ระยะที่ 2 
ผลการด าเนินงานโครงการ ปี 65 
   อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงแผนงาน 
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงความต้องการ 
ของหน่วยใช้ ทั้งนี้  จะพิจารณาปรับตัวชี้วัด 
และน าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ สทป. 
ภายในห้วงเดือน เม.ย. 65  
ความคืบหน้าในการด าเนินงานเมื่อเทียบกับ
แผนด าเนินงาน ปี 65  
   คิดเป็นร้อยละ 10 
 

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 ใช้ในภารกิจทางทหารและใช้ส 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. รายงานผลการตรวจสอบ /ทดสอบ
คุณภาพชิ้นส่วน และระบบย่อย 
 
 
 

/งบประมาณ... 
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ล าดับ ข้อมูลโครงการ 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

และผลสัมฤทธิ์โครงการ 
ผลการด าเนินงานโครงการ ปี 65 
   1. อยู่ระหว่างการจัดหาวัสดุ ชิ้นส่วนอุปกรณ์
เพ ื่อน ามาประกอบและสร้างตามแบบทาง    
   2. ตรวจสอบกับบริษัทคู่สัญญาในส่วนของแบบ
ทางวิศวกรรมระบุค่าพิกัดความเผื่อและชนิดของ
วัสดุ  (Engineering Drawing) หรือแบบ 3 มิ ติ  
ในรูปแบบ STEP เรียบร้อยแล้ว 
ความคืบหน้าในการด าเนินงานเมื่อเทียบกับ
แผนด าเนินงาน ปี 65 
   คิดเป็นร้อยละ 40.10 
 

3.4.5 โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบสื่อสาร
ดิ จิ ทั ลและระบบสารสนเทศภู 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. ระบบฐานข้อมูลหมุดหลักฐานงานแผนที ่
   3. รูปแบบและวิธีการสร้างแผนที่สถานการณ์
จ าลองพื้นที่การรบ 

วงเงินงบประมาณปี 65 
   จ านวน 4.4 ล้านบาท 
เป้าหมายผลผลิตโครงการ ปี 65 
   1. รายงานรูปแบบและวิธีส่งข้อมูลบนเครือข่าย
วิทยุสื่อสารส าหรับระบบอ านวยการยิงปืนใหญ่
แบบดิจิทัล 
   2. ต้นแบบระบบฐานข้อมูลหมุดหลักฐาน 
งานแผนที ่
   3. รายงานรูปแบบและวิธีการสร้างแผนที่
สถานการณ์จ าลองพื้นที่การรบ 
    4. คู่มือการใช้งานและการปรนนิบัติบ ารุง
เบื้องต้น 
ผลการด าเนินโครงการ ปี 65 
   ด าเนินการพัฒนาแผนที่สถานการณ์จ าลอง
พื้นที่การรบ โดยใช้พื้นที่การฝึกของหน่วย ป.3 
พัน.3 ณ สนามฝึกภูล าไย จ.นครราชสีมา ขนาด 
30 ตร.กม. และน าภาพถ่ายทางอากาศจาก 
UAV มาประมวลภาพเพื่อวิเคราะห์พื้นที่ในการ
ปฏิบัติการในการวางแผน ทั้งนี้  ได้ต้นแบบ
เรียบร้อยแล้ว  

/งบประมาณ... 
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ล าดับ ข้อมูลโครงการ 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

และผลสัมฤทธิ์โครงการ 
ความคืบหน้าในการด าเนินงานเมื่อเทียบกับ
แผนด าเนินงาน ปี 65 
   คิดเป็นร้อยละ 46.30 
 

3.4.6 โครงการร่วมวิจัยและพัฒนาจัดสร้างต้นแบบ 
ปืนใหญ่ เบากระสุนวิถี 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. เอกสารองค์ความรู้ทางด้านการผลิต
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 
   ด าเนินการจัดท าเอกสารองค์ความรู้ทางด้านการ
พัฒนา ผลิ ตชิ้ นส่ วน ประกอบรวมต้นแบบ  
และการทดสอบต้นแบบ ปบค. ขนาด 105 มม. 
แบบ CS/AH2 แล้วเสร็จ 
ความคืบหน้าในการด าเนินงานเมื่อเทียบกับ
แผนด าเนินงาน ปี 65 
   คิดเป็นร้อยละ 81 

 

 

 

 

 

/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 าราพื้นฐานความรู้ด้าน 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 
   อยู่ระหว่างการเตรียมการเคลื่อนย้ายรถฐาน
ยิงจรวด DTI-1G คันที่ 3 เพื่อน าไปติดตั้งระบบ
อ านวยการยิ ง Fired-Control System (FCS)  
ณ สปจ. ส าหรับท าการยิงทดสอบ ณ สนามยิง
ทดสอบจีน เพื่อให้ได้รายงานผลการยิงทดสอบ 
และปิดโครงการต่อไป  
ความคืบหน้าในการด าเนินงานเมื่อเทียบกับ
แผนด าเนินงาน ปี 65  
   คิดเป็นร้อยละ 32.23 
 
 
 
 

3.5.2 โครงการวิจัยและพัฒนาจรวดหลายล ากล้องน าวิถี  
(ระยะเวลาโครงการ 8 ปี พ.ศ. 2560 – 2567)    
งบประมาณรวมของโครงการ  
   จ านวน 302.300 ล้านบาท  
 
 
 
 

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) 
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ล าดับ ข้อมูลโครงการ 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

และความคืบหน้าการด าเนินงาน 
เป้าหมายผลผลิตรวมของโครงการ 
   1. น าต้นแบบรถฐานยิงจรวดหลายล ากล้อง
อเนกประสงค์  (Multi-Purpose Launcher) 
เข้าทดสอบสมรรถนะตามการรับรองมาตรฐาน 
กมย.ทบ. 
   2. รายงานผลการทดสอบจรวดหลายล ากล้อง
อเนกประสงค ์
   3. จัดท าเอกสารองค์ความรู้การวิจัยและ
พัฒนาการสร้าง การประกอบรวม การส่งก าลัง
บ ารุงและซ่อมบ ารุงต้นแบบรถฐานยิงจรวด
หลายล ากล้องอเนกประสงค์ (Multi-Purpose 
Launcher) 
    
 

   3. จัดท าเอกสารองค์ความรู้ การวิจัยและพัฒนา
ชิ้ น ส่ ว น รถ ฐ าน ยิ งจ ร วด ห ล าย ล าก ล้ อ ง
อเนกประสงค ์
ผลการด าเนินงานโครงการ ปี 65 
   อยู่ระหว่างการเตรียมการชิ้นส่วน ส าหรับน ามา
ประกอบรวม เพื่อให้ได้ต้นแบบรถฐานยิงจรวด 
หลายล ากล้องอเนกประสงค์  จ านวน 1 คัน  
พร้อมทั้ง จัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ สทป. ต่อไป  
ความคืบหน้าในการด าเนินงานเมื่อเทียบกับ
แผนด าเนินงาน ปี 65 
   คิดเป็นร้อยละ 35.30 
 

3.5.3 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดสมรรถนะสูง 
แบบ DTI-2 
(ระยะเวลาโครงการ 11 ปี พ.ศ. 2553 – 2565) 
งบประมาณรวมของโครงการ  
   จ านวน 1,119.444 ล้านบาท  
เป้าหมายผลผลิตรวมของโครงการ 
   1. ต้นแบบจรวดสมรรถนะสูงแบบ DTI-2 ระยะ
ยิงหวังผลไกลสุด 10 กม. 30 กม. และ 40 กม. 
ระยะละ 1 ชุ ด  (40 นั ด ) และหั วรบ  High 
Explosive Warhead จ านวน 40 นัด 
   2. ต้นแบบรถยิง จ านวน 1 คัน รถบรรทุกจรวด 
จ านวน 1 คัน พร้อมระบบควบคุมชุดอ านวยการ
ยิงส าหรับจรวดสมรรถนะสูงแบบ DTI-2 
   3. ต้นแบบระบบจรวดสมรรถนะสูงแบบ DTI-2 
ระยะยิงหวังผลไกลสุด 40 กม. ส าหรับติดตั้ ง
ทดแทนบนรถสายพานติดเครื่องยิงจรวดขนาด 
130 มม. (จลก.31) พร้อมระบบอ านวยการยิง 

วงเงินงบประมาณ ปี 65 
   จ านวน 2.9 ล้านบาท 
เป้าหมายผลผลิตโครงการ ปี 65 
   1. ต้นแบบลูกจรวดขนาด 122 มม. ระยะยิง 
30 กม. ที่ใช้ดินขับจรวดของ สทป. 
   2. เอกสารองคค์วามรู้ในการวิจัยพัฒนาระบบ
จรวดสมรรถนะสูงแบบ DTI-2 
ผลการด าเนินงานโครงการ ปี 65 
   1. ด าเนินการจัดท าเอกสารองค์ความรู้ในการ
วิจัยพัฒนาต้นแบบลูกจรวด ขนาด 122 มม. 
ระยะยิง 30 กม. แล้วเสร็จ  
   2. ผลิตลูกจรวด ขนาด 122 มม. ระยะยิ ง  
30 กม . จ าน วน  10  นั ด  แล้ ว เสร็ จ  ทั้ งนี้  
อยู่ระหว่าง ผลิต 10 นัด และเตรียมผลิต 20 นัด 
ความคืบหน้าในการด าเนินงานเมื่อเทียบกับ
แผนด าเนินงาน ปี 65 
   คิดเป็นร้อยละ 32.20 
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ล าดับ ข้อมูลโครงการ 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

และความคืบหน้าการด าเนินงาน 
   4. สร้างองค์ความรู้และการพัฒนาเทคโนโลยี
จรวดสมรรถนะสูงได้เองภายในประเทศ และ
ประเทศไทยเกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านการ
พั ฒ นาและศั กยภาพการวิ จั ยในส่ วนของ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
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 4. กิจกรรมส าคัญของ สทป. ห้วงเดือน ม.ค.-มี.ค. 65 

 

4.1 สทป. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” ท าความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์  

บริเวณพื้นที่ปากคลองตลาด ตลาดยอดพิมาน และการขุดลอกคลองคูเมืองเดิม โดยมี พล.อ.วรเกียรติ รัตนานนท์ 

ปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมก าลังพล จิตอาสา ส่วนราชการ และประชาชนที่ร่วมกิจกรรม 

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 65 
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4.2 สทป. ร่วมบูรณาการความร่วมมือกับ ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการในการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ า

เนื่องจากน้ ามัน ทัพเรือภาคที่ 1 จังหวัดระยอง กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม และพันธมิตรภาคเอกชน ใน

ภารกิจส่งอากาศยานไร้คนขับส ารวจน้ ามันดิบรั่วไหลจากท่อใต้ทะเล โดย ได้ส่งนักวิจัยและเจ้ าหน้าที่ภายใต้

โครงการวิจัยและพัฒนาองค์ประกอบพื้นฐานระบบยานไร้คนขับระยะที่ 2 น าระบบอากาศยานไร้คนขับแบบ 

Hybrid Multi-rotor รุ่น  DP-21A “Coral” และแบบ VTOL รุ่น  DP-22 “Halfmoon” ร่วมท าการบิน

สนับสนุนภารกิจขจัดคราบน้ ามันชายฝั่งจังหวัดระยอง บริเวณหาดแม่ร าพึง-อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า- 

หมู่เกาะเสม็ด เมื่อวันที่ 31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ลานหินขาว อ.บ้านเพ จ.ระยอง 
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4.3 สทป. เข้าเยี่ยมชมส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 65 

โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผอ.สวทช. คณะผู้บริหาร สวทช. ได้ให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงาน

ของ สวทช. ประกอบด้วย ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) ศูนย์ทดสอบส าหรับผลิตภัณฑ์

ขนาดใหญ่ ตามมาตรฐาน Military Standard MIL-STD 461 MIL-STD 810 และศูนย์ทดสอบส าหรับผลิตภัณฑ์

แบตเตอรี่ ตามมาตรฐาน Military Standard MIL-STD 461 MIL-STD 810 รวมถึง เประชุมหารือถึงแนวทาง

ความร่วมมือด้านการบริการรับรอง ทดสอบ และสอบเทียบยุทโธปกรณ์ทางทหาร (Military Equipment) 

รวมทั้งผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่ใช้ได้สองทาง (Dual-use Technology) หรือเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้

ประโยชน์ในภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศทุกรูปแบบ ขณะเดียวกันสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเชิง

พาณิชย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการ ลดการน าเข้า สร้างทั้งรายได้และความมั่นคงปลอดภัยให้แก่

ประเทศ ซึ่งจะมีความร่วมมือกันในอนาคตต่อไป 
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4.4 สทป. เข้าร่วมการยิงสาธิตจรวด DTI-2 ขนาด 122 มม. ในการสาธิตยุทโธปกรณ์และอ านาจการยิงของเหล่า ป. 

ประจ าปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์การทหารปืนใหญ่ เพื่อแสดงขีดความสามารถของอาวุธยุทโธปกรณข์องเหล่าทหารปืน

ใหญ่ ให้กับคณะนักศึกษา วปอ.สปท., วสท.สปท., สจว.สปท., สศท.สปท., วทบ. และ รร.สธ.ทบ. โดยมี พล.ท. ไพศาล 

งามวงษ์วาน ผอ.วปอ.สปท. เป็นหัวหน้าคณะนักศึกษาและมี พล.ต.นพสิทธิ์ คงชินศาสตร์ธิติ ผบ.ศป. เป็นประธาน 

 โดยคณะนั กวิจั ย นั กพัฒนา ภายใต้ โครงการ D2  ได้ ร่ วมด าเนิ นการยิ งสาธิตฯ และน าผลงานวิจั ย  

รถฐานยิงจรวด DTI-2, รถฐานยิง DTI-1G และชุดท่อยิงจรวด ลูกจรวดและชิ้นส่วนจรวด และเรดาร์ RIR  ร่วมจัดแสดง 

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 65 ณ สนามยิงปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จ.ลพบุรี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

    

                        

                                                         


