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สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ หนาที่ 1 

สวนที่ 1 

สรุปสาระสําคัญในการจัดทําแผนปฏบิัติงานประจําป 2563 

 สทป.ไดเสนอแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจําป 2563 ของ สทป. ฉบับนี้ตอคณะกรรมการบริหารฯ 

ในการประชุม วันที่ 26 กุมภาพันธ 2563 เพื่อใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและอนุมัติงบประมาณประจําป 

2563 จํานวน 1,490,733,150 บาท ซึ่งเปนงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรตาม พรบ.งบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุนทั่วไป 1,259,212,650 บาท และจากทุนสถาบัน 241,520,500 บาท โดย

สาระสําคัญของแผนปฏิบัติงานประจําป 2563 ฉบับนี้ สอดคลองกับ แผนบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรชาติ 

20 ป (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตรการ

จัดการงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 รวมถึงแผนยุทธศาสตร  15 ป และแผนปฏิบัติงาน 4 ป ของ สทป. 

ซึ่งมีการทบทวนใหผลผลิตของโครงการและกิจกรรมของโครงการสะทอนถึงผลสัมฤทธิ์ของ สทป. มีการจัดลําดับ

ความสําคัญโดยจําแนกโครงการตามยุทธศาสตร ดังนี้  

 โครงการตามยุทธศาสตรที่ 1 การวิจัยและพัฒนา 16 โครงการโดยจําแนกเปน โครงการที่ไดรับการ

จัดสรรงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ 13 โครงการ ประกอบดวย โครงการตอเน่ือง 12 โครงการ และโครงการ

ใหม 1 โครงการ เรียงลําดับความสําคัญ (1)  โครงการวิจัยและพัฒนาองคประกอบพื้นฐานของระบบอากาศยานไร

คนขับ (2) โครงการวิจัยและพัฒนาหุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิด (3) โครงการพัฒนาพัฒนาองคประกอบพื้นฐานของ

ระบบอากาศยานไรคนขบั ระยะท่ี 2 (โครงการใหม) (4) โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องชวยฝกยานรบเสมือนจริง(5) 

โครงการประยุกตใชแผนที่สถานการณรวมเพื่อจําลองภารกิจการชวยเหลือทางทหารในสถานการณฉุกเฉิน  (6) 

โครงการวิจัยและพัฒนาตนแบบเครื่องชวยฝกใชอาวุธเสมือนจริงขั้นสูง (7) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบ

สารสนเทศแบบรวมศูนยและโปรแกรมประยุกตสําหรับเจาหนาที่หนวยงานดานความมั่นคง เพื่อสนับสนุนการ

แกปญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ระยะที่ 3 (8)  โครงการวิจัยและพัฒนารวมยานเกราะลอยางสําหรับปฏิบัติ

ภารกิจของ นย. (9)  โครงการวิจัยและพัฒนารวมยานเกราะลอยาง ระยะที่ 2 (10) โครงการวิจัยและพัฒนาระบบ

จรวดหลายลํากลองนําวิถี แบบ DTI-1G ระยะที่ 2 (11) โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดสมรรถนะสูง แบบ DTI-2 

(12) โครงการวิจัยและพัฒนาจรวดหลายลํากลองนําวิถี ระยะยิง 80 กม.(13) โครงการวิจัยและพัฒนาจรวดดัดแปร

สภาพอากาศ โครงการตามมติ BoD จํานวน 3 โครงการ ไดแก (1) โครงการวิจัยและพัฒนาจัดสรางตนแบบหุนยนต

ทางยุทธวิธี (2) โครงการจัดสรางตนแบบอุตสาหกรรมเรืออเนกประสงคเพื่อความมั่นคงทางทะเล(3)โครงการ

พัฒนาสนามทดสอบจรวดและอาวุธนําวิถี และโครงการตามยุทธศาสตรที่ 2 – 4 ตามความจําเปน 10 โครงการ 

เพื่อใหการปฏิบัติตามรางแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจําป 2563 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ดวยการบริหารจัดการทรัพยากรรวมกันเพื่อใหไดรบัผลผลิตท่ีเปนรูปธรรมตามที่ไดรวมกันวางแผนไวอยางประหยัด  

และเปนไปอยางมีประสิทธิผล ดวยการดําเนินงานทุกวิถีทางใหไดผลสัมฤทธ์ิตามแผนงานสําคัญที่กําหนด จึงให

ผูบริหารและผูที่เก่ียวของ ใชเปนหลักในการอางอิงในการบริหารจัดการ การกํากับดูแลและการติดตามประเมินผล

การปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ และภารกิจอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของตามหลักการกระจายอํานาจและหลักความ

รับผิดชอบในการบริหารงบประมาณอยางเครงครัดตอไป   
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สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ หนาที่ 2 

สวนที่ 2 

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจําป 2563 

2.1 วิสัยทัศน  

“เปนผูนาํดานเทคโนโลยีปองกันประเทศในภูมิภาค 

ตอบสนองความตองการของกองทัพไทยและพันธมิตรอาเซยีน” 

“To be the Regional Leader in Defence Technology 

offering Solutions to the Royal Thai Armed Forces and ASEAN Alliances” 
 

2.2 คานิยมองคกร 

มุงม่ันผลสัมฤทธิ์  

คิดทําเปนทีมงาน 

สานซื่อสัตยคุณธรรม 

นําความพอใจสูลูกคา  

พัฒนาอยางตอเนื่อง  

เรื่องผลประโยชนของชาติตองมากอน 

 (Achievement Oriented) 

(Team Work) 

(Integrity) 

(Customer Satisfaction) 

(Continuous Improvement) 

(National Interest First) 

 

2.3 วัตถุประสงค 

 ตาม พ.ร.บ. เทคโนโลยีปองกันประเทศ  พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 22  ใหสถาบันมีวัตถุประสงค ดังตอไปน้ี 

 1. ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีปองกันประเทศ และดําเนินการอ่ืนท่ี

เก่ียวของหรือตอเนื่อง เพ่ือนําไปสูอุตสาหกรรมปองกันประเทศ  

 2. สงเสริมและสนับสนุนกิจการอุตสาหกรรมปองกันประเทศของกระทรวงกลาโหม หนวยงานอ่ืนของ

รัฐและภาคเอกชน  

 3. สงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรม การคนควาวิจัย การเผยแพรความรูทางวิชาการ และการ

พัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีปองกันประเทศและอุตสาหกรรมปองกันประเทศ  

 4. ประสานความรวมมือดานเทคโนโลยีปองกันประเทศและอุตสาหกรรมปองกันประเทศ กับ

หนวยงานของรฐั สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ  

 5. เปนศูนยขอมูลความรูดานเทคโนโลยีปองกันประเทศและอุตสาหกรรมปองกันประเทศ ใหแก

กระทรวงกลาโหมและหนวยงานของรัฐเพื่อใชในการกําหนดนโยบายและแผนการพัฒนาวิทยาศาสตร และ

เทคโนโลยีปองกันประเทศ 
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สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ หนาที่ 3 

2.4 แผนบริหารราชการแผนดิน (สรุปที่เกี่ยวของกับกระทรวงกลาโหม) 

 ตามที่ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ บริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2562 มาตรา 16 ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้นโดยจัดทําเปนแผนหาปซึ่งตอง

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแหงชาติ 

นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เก่ียวของ โดยคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  

พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี แถลงตอสภานิติบัญัติแหงชาติ วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฏาคม 2562  

ไดกําหนดแนวทางการบริหารแผนดินที่เก่ียวของกระทรวงกลาโหม ปรากฏในนโยบายท่ี 2 การสรางความ

มั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ และเก่ียวของกับสถาบันเทคโนโลยี

ปองกันประเทศ ในนโยบายที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย หัวขอที่ 5.2 

พัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมไทยใหสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือ

แนวโนมการคาโลก มีประเด็นนโยบายที่สําคัญที่เก่ียวของ ดังนี้ 

- รักษาและปองกันอธิปไตยและความมั่นคงภายในของประเทศทั้งทางบก ทางทะเล ทางอากาศ รวมทั้ง

ปองกันและปราบปรามภัยคุกคามตาง ๆ และภัยคุกคามรูปแบบใหม โดยมุงเนนการสรางอํานาจกําลังรบที่

มีตัวตนและไมมีตัวตนใหเขมแข็ง 

- สรางนวัตกรรมใหมที่มมีลูคาสูงในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมอนาคต อุตสาหกรรม 

ที่เก่ียวของกับการสงเสริมความมั่นคงของประเทศ 

 หมายเหตุ : ขอมลูจากคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตร ีพล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตร ี

แถลงตอสภานิติบัญัติแหงชาติ วันพฤหัสบดีท่ี 25 กรกฏาคม 2562 

 

2.5 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 

 เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะตอง 

นําไปสูการปฏิบัติเพื่อใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่งยั่งยืน เปนประเทศ

พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ 

“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย างตอเนื่อง สั งคมเปนธรรม ฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร คือ 

 1.ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 

 2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

 3.ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
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สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ หนาที่ 4 

 4.ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 5.ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

 6.ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

2.6 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (สรุปที่เกี่ยวของกับ สทป.) 

 จากประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง การประกาศแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 

- 2580) เปนแผนแมบทเพื่อบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรชาติตามที่กําหนดไว ซึ่งจะมีผลผูกพันตอหนวยงาน

ของรัฐที่เก่ียวของที่จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามน้ัน รวมทั้งการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ

ตองสอดคลองกับแผนแมบทซึ่งจะนําไปสูการปฏิบัติโดยมีแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 23 แผน โดย

สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ เก่ียวของใน แผนแมบทประเด็นที่ 4 อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต  

แผนยอยอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ มีแนวทางการพัฒนา โดยตอยอดพัฒนาอุตสาหกรรมความ

มั่นคงของประเทศที่ไทยมีความเขมแข็งใหเปนอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจ ที่ครอบคลุม

หลากหลายมิติทั้งอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของกับการจัดการภัยพิบัติ อุตสาหกรรมท่ีสงเสริมความมั่นคงปลอดภัย

ทางไซเบอร อุตสาหกรรมดานพลังงานที่มีมูลคาเพิ่มอุตสาหกรรมปองกันประเทศ การผลิตยุทโธปกรณและ

ยุทธภัณฑทางการทหาร รวมทั้งอุตสาหกรรมที่เปนเทคโนโลยีสองทาง เพ่ือลดการพึ่งพาดานเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมจากตางประเทศ และพัฒนาตอยอดเปนอุตสาหกรรมสงออกตอไป 

2.7 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 

 ยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบไปดวย 6 ยุทธศาสตรหลกั ไดแก 

ยุทธศาสตรที่ 1 : การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  

ยุทธศาสตรที่ 2 : การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

ยุทธศาสตรที่ 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน 

ยุทธศาสตรที่ 4 : การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน 

ยุทธศาสตรที่ 5 : การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สูความม่ังคั่งและยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 

และประกอบกับอีก 4 ยุทธศาสตรที่มุงเนนการพัฒนาพื้นฐานเชิงยุทธศาสตรและกลไกสนับสนุนใหการดําเนิน

ยุทธศาสตรทั้ง 6 ดานใหสัมฤทธิ์ผล ประกอบดวย 

ยุทธศาสตรที่ 7 : การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส  

ยุทธศาสตรที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
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ยุทธศาสตรที่ 9 : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  

ยุทธศาสตรที่ 10 : ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา 

 ในสวนของ สทป. ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการ

พัฒนาประเทศ สูความมั่งคั่งและยั่งยืน โดยมีการพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศ เพื่อเตรียม

ความพรอมในการรับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ พัฒนาอุตสาหกรรมปองกันประเทศ โดย

เสริมสรางการวิจัยและพัฒนาควบคูไปกับการสรางความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และมิตรประเทศใน

การสรางองคความรูและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณและ

ยุทธภัณฑ พรอมทั้งสงเสรมินวัตกรรมดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศโดยหนวยงานภาครัฐ  

2.8 ยุทธศาสตรการจัดการงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 

 ยุทธศาสตรการจัดการงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 ส มีทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร และรายการ

คาดําเนินการภาครัฐ สรุปที่เกี่ยวของกับสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานความมั่นคง 

 1.1 การเสริมสรางความมั่นคงของประเทศ 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 1.1.6 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของประเทศดานความมั่นคง จัดทําแผนพัฒนาและผนึกกําลัง 

ทรพัยากร รวมถึงขีดความสามารถทั้งปวงของกองทัพ หนวยงานดานความมั่นคงทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาชน ที่มีประสิทธิภาพเปนรูปธรรม ชัดเจน สอดคลองกับการบริหารราชการยุคใหม และสภาพแวดลอมที่

เปลี่ยนเเปลงไป สามารถรับมือกับภัยคุกคามไดทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง 

 ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานความสามารถในการแขงขัน 

 2.2 การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 2.2.6 พัฒนาอุตสาหกรรมความมัน่คงของประเทศท่ีมีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมในทุกมิติท้ังที่

เก่ียวของกับการจัดการภัยพิบัติ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร อุตสาหกรรมดานพลังงานมูลคาสูง 

อุตสาหกรรมปองกันประเทศ เพื่อลดการนําเขาจากตางประเทศและสามารถผลิตเพื่อสงออกได โดยการสรางและ

พัฒนาบุคลากรและสรางเครือขายและคลัสเตอรของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ และเชื่อมโยง กับหวง

โซคุณคาระดับโลก สนับสนุนการยกระดับศักยภาพของผูประกอบการผานกลไกความรวมมือภาครัฐและ

ภาคเอกชน สงเสริมมาตรการกระตุนและสรางความตระหนักในการใชผลิตภัณฑและบริการของอุตสาหกรรม

ความมั่นคงของประเทศทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคธุรกิจ 
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2.9 ประเด็นยุทธศาสตรและแผนงานโครงการของ สทป.  

 ประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรการดาํเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีปองกัน

ประเทศ ในชวงปงบประมาณ 2561-2564 ที่สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงกลาโหม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

1. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

ปองกันประเทศ 

กระทรวงกลาโหมและประเทศไทยมีขีดความสามารถในการวิจัย

พัฒนาปองกันประเทศ เทคโนโลยีปองกันประเทศท่ีทันสมัย มีตนแบบ

ยุทโธปกรณที่ระบบอุตสาหกรรมภายในประเทศสามารถรองรับและ

สอดคลองกับสภาพแวดลอมทางยุทธศาสตรของประเทศและภูมภิาค 

2. การพัฒนาองคความรูและ

นวัตกรรมสูประชาสังคม 

กระทรวงกลาโหมและประเทศสามารถพัฒนา เก็บรักษา และเพิ่มพูน

องคความรูดานเทคโนโลยีปองกันประเทศไดอยางตอเนื่องและยั่งย่ืน

และถายทอดองคความรูสูประชาสังคม เพ่ือการใชประโยชนในทุกมิติ

ท้ังภาคการศึกษา พาณิชย และการปองกันประเทศ เปนตน 

3.การพัฒนาเครือขายความรวมมือ กระทรวงกลาโหมและประเทศสามารถบริหารจัดการและใชประโยชน

องคความรูและทรัพยากรดานเทคโนโลยีปองกันประเทศจากเครื่อขาย

ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

4. การพัฒนาองคกรเพื่อความยั่งยืน สถาบันมีการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ โปรงใส 

ตรวจสอบได มีความเปนเลิศในสาขาวิชาเฉพาะทางและการบริหาร

จัดการองคกร เปนองคกรแหงการเรยีนรู บุคลากรของสถาบันมี

สมรรถนะสอดคลองกับตําแหนง มีความเปนนักวิชาการ นกับูรณาการ 

และนักบริหารและมีโครงสรางพื้นฐานที่สอดคลองกับการปฏิบัติงาน

ของสถาบัน 
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2.10 สรุปผลงานสําคัญที่ผานมาของ สทป. 

 สรุปการดําเนินงานของ สทป. ในปงบประมาณ 2562 มีผลงานสาํคัญจําแนกตามยุทธศาสตร ของ 

สทป. ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปองกันประเทศจําแนกตามแผนแมบท ดังนี้ 

 1.1 แผนแมบทการวิจัยและพัฒนาจรวดเพื่อความมั่นคง 5 โครงการ ประกอบดวย 

1.1.1 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดหลายลํากลอง DTI-1G ระยะที่ 2 

 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดหลายลํากลองนําวิถี แบบ DTI-1G เปนการวิจัยและพัฒนาตอ

ยอดจากระบบจรวด DTI-1 ที่สทป.มีองคความรู (Body of Knowledge) และขีดความสามารถอยูแลวไปเปน

จรวด DTI-1G(Guided) แบบนําวิถีที่มีความแมนยําโดยกําหนดแผนการดําเนินงานโครงการออกเปน 2 ระยะ 

คือโครงการ DTI-1G ระยะที่ 1 เปนรับถายทอดเทคโนโลยีเฉพาะสวน (Partial Technology Transfer) ใน

การสรางจรวดนําวิถีจากมิตรประเทศ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติใหกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณใน

โครงการวิจัยและพัฒนาจรวด DTI-1G ในป 2555-2558 ในวงเงินรวม 1,500 ลานบาทโดย สทป.ไดลงนาม

สัญญารับถายทอดเทคโนโลยีกับมิตรประเทศ เมื่อ 17 ก.ย. 55 สําหรับโครงการ DTI-1G ระยะที่ 2 เปนการทํา

วิศวกรรมยอนกลับ (Reverse Engineering) ระบบจรวดDTI-1G เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยและ

โรงปฏิบัติการของสทป.ใหมีความสามารถในการสรางตนแบบจรวดนําวิถี DTI-1G ขึ้นเองในประเทศและสง

มอบใหกองทัพบกนําเขาประจําการโดยสหป.ไดลงนามบันทึกขอตกลงรวมมือในการพัฒนาระบบจรวดหลายลํา

กลองนําวิถีแบบ DTI-1Gรวมกับกองทัพบก เมื่อ 7 มี.ค.2556 ที่ผานมา สทป. ไดดําเนินการตามสัญญา

ถายทอดเทคโนโลยีฯ โดยสงนักวิจัยและเชิญผูแทนเหลาทัพเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรการออกแบบและ

สรางระบบนําวิถี การศึกษาดูงานในโรงงานผลิตข้ึนสวนสําคญัจรวดหลายลํากลองของมิตรประเทศ และนํา

องคความรูที่ไดรับถายทอดไปสูนักวิจัยสทป. และกําลังพลเหลาทัพ มีการเขารวมการยิงทดสอบ ณ สนาม

ทดสอบ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งผลการยิงทดสอบมีความแมนยําสูงและประสบความสําเร็จโดย

สมบูรณ และไดสงมอบตนแบบระบบจรวดหลายลํากลองนําวิถี DTI-1G ระบบที่ 1(ที่รับมอบตามสัญญา

ถายทอดเทคโนโลยีระบบนําวีถี) พรอมรถควบคุมบังคับบัญชา (Command & Control) 1 คัน (สทป. เปน

ผูออกแบบและสรางภายในประเทศ) สงมอบใหกองทัพบกนําไปทดสอบทดลองเปนที่เรียบรอย 
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ผลผลิตที่สําคัญ 

 ปรับปรุงรถยิงจรวดหลายลํากลองนําวิถี DTI-1G ระบบที่ 3 ที่ติดตั้งระบบควบคุมการยิง (Fire 

Control System) และนําเอารถยิงจรวดหลายลํากลองนําวิถี คันดังกลาวพรอมดวยรถบรรทุกบรรจุจรวดเขา

ทําการทดสอบมาตรฐานยุทโธปกรณกองทัพบก(กมย.ทบ.) ดําเนินการถายทอดองคความรูและทักษะในการใช

งานระบบจรวดทั้งในระดับหนวยยิง และระดับยุทธวิธี ตอไป 

1.1.2 การวิจัยและพัฒนาระบบจรวดสมรรถนะสูงแบบ DTI-2 

 โครงการ DTI-2 เปนการวิจัยและพัฒนาจรวดหลายลํากลองพื้นสูพื้นทั้งแบบไมนําวิถีและแบบนําวิถีซึ่ง 

สทป. เปนผูออกแบบและพัฒนาโดยใชองคความรูจากระบบจวดหลายลํากลัอง DTI-1 โดยการดําเนินโครงการ

ที่ผานมา สทป. ไดดําเนินการคนควาและวิเคราะหเพื่อการวิจัยและพัฒนาองคความรูในการสรางกรอบแนวคิด 

(Concept) การออกแบบจรวดหลายลํากลอง ตอมาไดมีการเสนอขอความเห็นชอบหลักการความรวมมือ

โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดหลายลํากลองเพ่ือสนับสนุนการเสริมสรางความพรอมรบใหแกกองทัพบก

ซึ่ง นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา (ดํารงตําแหนง ผบ.ทบ. ในขณะนั้น) ไดกรุณาอนุมัติหลักการ

กรอบความรวมมือโครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดหลายลํากลอง(จลก.) พรอมทั้งเห็นชอบให สทป. 

ศึกษาความเปนไปไดและจัดทํารายละเอียดโครงการพัฒนาระบบจรวดหลายลํากลองขนาด 122 มม. และเห็น

ควรใหสทป. พัฒนาระบบจรวดหลายลํากลองใหสอดคลองกับจรวดหลายลํากลองขนาด 122 มม. ที่มี

ประจําการอยูโดยไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือในการพัฒนาระบบจรวดหลายลํากลองขนาด 

122 มม. ระหวางกองทัพบก และ สทป. เมื่อ 8 ธ.ค. 2557  ซึ่งสทป.จะไดดําเนินการวิจัยและพัฒนาตอยอด

ไปสูการวิจัยและพัฒนาจรวดนําวิถีตอไปในอนาคตซึ่งการวิจัยพัฒนาจรวดนําวิถีหลายลํากลอง DTI-2 เปนการ

ออกแบบและพัฒนาโดยสมบูรณของ สทป. ซึ่งคาดวาจะไดตันแบบจรวดหลายลํากลองพื้นพื้นแบบไมนําวิถีท่ี

ผานมาตฐานสทป. 

ผลผลิตที่สําคัญ 

 ตนแบบระบบสวนขับเคลื่อนจรวดขนาด 122 มม. ระยะยิง 40 กม. จํานวน 20 นัด  วิจัยพัฒนาหัวรบ 

วิจัยพัฒนาหัวรบจรวดขนาด 122 มม. วิจัยออกแบบและจําลองระบบ วิจัยและสรางชุดทอยิงจรวด วิจัยพัฒนา

หนวยยิงและระบบอํานวยการยิงเพื่อไดตนแบบลูกจรวดขนาด 122 มม. ระยะยิงหวังผลไกลสุด 10 กม. 

จํานวน 50 นัด และการยิงทดสอบจํานวน 20 นัด รวม 70 นัด การเตรียมการรับรอง กมย. จรวดขนาด 122 

มม. ระยะยิงไกลสุด 30 กม. และ 40 กม. การเขารับรอง กมย. ตนแบบรถยิงจรวดแบบสายพาน (จลก.31) 

ติดตั้งเคร่ืองยิงจรวดขนาด122 มม. ระยะยิงไมเกิน 40 กม. 1 คัน  
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1.1.3 การพัฒนาสนามทดสอบจรวดและอาวุธนําวิถี 

 สทป.ไดทําการสงมอบจรวดหลายลํากลองแบบ DTI-1 เมื่อ พ.ย. 2557 ตอมากองทัพพบกไดอนุมัติ

หลักการให สทป. ดําเนินโครงการจัยตอยอดใหเปนระบบจรวดหลายลํากลองแบบนําวิถี (DTI-1G) และเมื่อ

สทป.สงมอบใหกองทัพบกไปแลว จะตองดําเนินการทดสอบการใชงานและฝกฝน ทั้งการฝกพลประจําหนวย

ยิงการฝกระบบอํานวยการยิงและการควบคุมบังคับบัญชาและการฝกทางยุทธวิธีซึ่งเปนการยิงทดสอบดวย

จรวดจริงและจะมีการประเมินผลการฝกประจําปอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามกองทัพพบกจะไมสามารถ

ดําเนินการฝกและยิงทดสอบจรวดทั้ง 2 แบบท่ีกองทัพพบกไดรับมอบจาก สทป. ไปทดลองใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพหากไมมีสนามทดสอบอาวุธระยะไกลเนื่องจากสนามทดสอบอาวุธท่ี กห. มีใชในปจจุบันเปน

สนามทดสอบอาวุธระยะไมเพียงพอในการทดสอบเพื่อชวยสนับสนุนทบ.ใหสามารถนําระบบจรวดแบบ DTI-1 

และ DTI-1G ที่ไดรับจาก สทป. ไปทดสอบและประเมินผลการใชงานไดตามคุณลักษณเฉพาะของระบบจรวด

จะชวยเสริมสรางความชํานาญในการใชอาวุธจรวดของกําลังผล ทบ. จึงมีความจําเปนที่จะตองพัฒนาสนาม

ทดสอบอาวุธระยะไกล (Long Range) และระยะใกล(Short Range) ที่มีมาตรฐานในประเทศ เพื่อใชเปน

สนามทดสอบอาวุธที่ ทบ.และเหลาทัพอื่นสามารถใชประโยชนในการทดสอบอาวุธยิงระยะไกล และจะใชเปน

สนามทดสอบตนแบบอาวุธและระบบยุทโธปกรณอ่ืนท่ี สทป. วิจัยตามแผนยุทธศาสตร 15 ป โดยในการ

ดําเนินงานที่ผานมา สทป. ไดดําเนินการขออนุมัติตอ กห. ในการทดสอบและประมินผลระบบจรวด รวมทั้ง

การขออนุมัติพื้นที่ทะเลฐานทัพเรือพังงา ในความรับผิดชอบของ กองทัพเรือภาค 3 เปนสนามทดสอบในการ

ใชทดสอบตนแบบจรวดและอาวุธตางๆ 

ผลผลิตที่สําคัญ 

 สทป.ไดกําหนดแผนการการทดสอบเพื่อการตรวจรับสัญญาระบบ Range Instrumentation Radar 

การทดสอบเพื่อการตรวจรับสัญญาระบบ Aerial Target Drone การทดสอบเพื่อการตรวจรับสัญญาระบบ 

Multi-Sensor Data Fusion System (MDFS) เพื่อเตรียมความพรอมในการยิงทดสอบจรวดหลายลํากลอง

ตอไป 

1.1.4 โครงการวิจัยและพัฒนาจรวดหลายลํากลองนําวิถี ระยะยิง 80 กม. 

 สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (สทป.) ไดรบัการถายทอดทดโนโลยีจรวดหลายลํากลองนําวิถี 

ตามโครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดแบบนําวิถี DTI-1G ซึ่งสามารถนํามาทําวิศวกรรมยอนกลับ(Reverse 

Engineering)  เพื่อประยุกตใชในการพัฒนาจรวดนําวิถีแบบอื่นๆ ตอไปได 

 กองทัพไทยมีอาวุธยิงระยะยะไกลประกอบดวยปนใหญสนาม และจรวดหลายลํากลองขนาด 122 มม.

ซึ่งมีระยะยิงหวังผลไกลสุดประมาณ 40 กิโลเมตร กับจรวดหลายลํากลองระยะยิงของ DTI-1 และ DT1-1G ซึ่ง
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มีระยะยิงหวังผลใกลสุดประมาณ 60 กิโลเมตร จึงมีชวงระยะ 40 -60 กิโลเมตร ที่ยังขาดอาวุธซึ่งจะครอบคลุม

ไดหากสามารถพัฒนาจรวดหลายลํากลองท่ีมีระยะยิงที่มีระยะยิงครอบคลุมชวงวางดังกลาวได ก็จะเปนการตอ

ยอดนําเทคโนโลยีที่มีอยูแลวมาพัฒนายุทโธปกรณซึ่งจะเสริมสรางขีดความสามารถของกองทัพใหสมบูรณ

ยิ่งข้ึน 

ผลผลิตสําคัญในป 2562 

 ในป 2562 สทป.จะดําเนินการทดสอบภาคพลวัต (Dynamic Test) จรวด 302 มม. ระยะ 10 กม.

(นําวิถี) ดําเนินการทดสอบภาคสถิต (Static Test) จรวด 302 มม., ระยะ 40 กม. และจัดทําองคความรู

งานวิจัยและพัฒนาจํานวน 5 เรื่องดังนี้ (1) องคความรูงานวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารระบบควบคุมและนํา

วิถี (2) องคความรู งานสรางเปลือกหัวรบและพัฒนาชนวนหัวรบ (3) องคความรูงานสรางชุด lgniter และ

ฉนวนกันความรอน (4) องคความรูงานสรางตนแบบมอเตอรจรวดชุดครีบบังคับและชุดหาง (5) องคความรู

งานผลิตดนิขับและผลิตมอเตอรจรวด 

1.1.5 โครงการวิจัยและพัฒนาจรวดดัดแปรสภาพอากาศ 

 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทาน

แนวพระราชดําริใหทําการศึกษาวิจัยพัฒนาจรวดบรรจุสารเคมียิงจากพ้ืนดินเขาสูกอนเมม หรือยิงจาก

เครื่องบิน (สํานักฝนหลวงและการบินเกษตร, 2513) เพื่อชวยใหเมฆที่ตามปกติลอยปกคลุมเหนือยอดเขา

สามารถรวมตัวหนาแนนจนเกิดฝนตกสูบรเิวณภูเขาแลวไหลไปสูพื้นราบตอไปโดยทรงเล็งเห็นวาจรวดฝนเทียม

สามารถใชทดแทนการนําเคร่ืองบินข้ึนไปโปรยสารฝนหลวงในภาวะท่ีมีขอจํากัดทางยุทธวิธีได  

 ในปจจุบัน การทําฝนในบางขั้นตอนสามารถใชสารคมีปริมาณนอยและสามารถบรรจุในหัวจรวด

จํานวนหนึ่งนัดได ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยจากตางประเทศ พบวามีการใชจรวดและกระสุนปนตอสูอากาศยา

นบรรรจุสารซิลเวอรไอโอไดดใชยิงจากภาคพื้นเพื่อยับย้ังพายุลูกเห็บ มีการใชฐานยิงจรวดติดตั้งบนรถยนต

บรรทุกขนาดเล็ก ดังนั้น สทป. ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการดําเนินการวิจัยเทคโนโลยีทางดานจรวดและ

ยุทโธปกรณขนาดใหญ และมีความพรอมท้ังดานเครื่องมือและบุคคลากรที่มีประสบการณ จึงมีขีด

ความสามารถในการพัฒนาระบบจรวดดัดแปรสภาพอากาศที่บรจุสารชิลเวอรไอโอไคดเพื่อใชยับย้ังพายุลูกเห็บ

ในสภาพอากาศของประเทศไทยได ซึ่งจะชวยเสริมการปฏิบัติงานยับยั้งพายุลูกเห็บของกรมฝนหลวงและการ

บินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณใหมีประสิทธิภพมากขึ้นไดและยังอาจเปนแนวทางที่สามารถประยุคต

ใชในการปฏิบัติการทําทั้งนี้ จึงเกิดแนวความคิดในการสรางความรวมมือระหวางสามหนวยงาน คือ กรมฝน

หลวงและการบินเกษตรกับสถาบันเทคโนโลยีปองกันประทศองคกามหาช) หรือสหป.และศูนยวิจัยพัฒนา

วิทยาศาสตรเทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอกาศ หรือ ศวอ.ทอ. ในการปฏิบัติภารกิจ 
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ผลผลิตสําคัญในป 2562 

 สทป.ไดกําหนดแผนงานสําคัญในการวิจัยและพัฒนาชิ้นสวนจรวดน้ําหนักเบา และดําเนินการทดสอบ

และประเมินผลตนแบบระบบจรวดดัดแปรสภาพอากาศรวมกับหนวยผูใช อีกทั้งมีแผนการดําเนินการถายทอด

องคความรู ฝกอบรมการใชงานใหกับหนวยผูใชงาน 

 

แผนแมบทการวิจัยและพัฒนาสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการปองกันประเทศ  

1.1.6 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศแบบรวมศูนยและโปรแกรมประยุกตสําหรบั

เจาหนาทีห่นวยงานดานความมั่นคงเพื่อสนับสนุนการแกไขปญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

 ปญหาการกอความไมสงบใน3จังหวัดชายแดนใต เปนปญหาสําคัญของชาติที่ทุกหนวยงานและทุก

ภาคสวนในประเทศตองรวมมือรวมใจกันแกไขปญหาพราะเปนภัยคุกคามที่รายแรง และสงผลรายตอกําลัง

อํานาจแหงชาติอยางมากทั้งในดานความม่ันคง ดานการมือง ดานเศรษฐกิจและสังคมซึ่งนอกเหนือจากความ

พยายามที่จะแกไขในเชิงยุทศาสตรแลวรัฐบาลและผูบังคับบัญชาระดับสูงของกระทรงกลาโหม มีเจตนารมณที่

จะใหนํางานวิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลปองกันประทศมาใชประโยชนในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

เจาหนาท่ีดานความม่ันคงใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 สทป. จึงไดจัดตั้งโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศแบบรวมศูนยและโปรแกรม

ประยุกตสําหรับเจาหนาที่หนวยงานดันความมั่นคงเพื่อสนับสนุนการแกปญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อ

วิจัยและพัฒนาระบบเทโนโลยีสารสนเทศและการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลจากขอมูลที่มีอยูแลวหรือจาก

หนวยงานที่เกี่ยวของนํามาพัฒนาเชื่อมโยงกัน เพื่อชวยสนับสนุนการปฏิติการในการแกไขปญหาพื้นท่ี 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต รวมทั้งการนําแผนที่ดิจิตอลมาเชื่อมโยงระบบเขากับสถานการณ เพื่อสนับสนุนให

ผูบังคับบัญชามีเครื่องมือ 

ทางดานการขาวโดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการวางแผนตัดสินใจ การสั่งการท้ังทางยุทธวิธีและ

ทางยุทธการเขาดวยกัน ใหการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายมีความรวดเร็วอยางทันทีทันใด รวมทั้ง

มีระบบการเฝาตรวจเฝาระวังติดตามการแจงเตือนเหตุการณตางๆ ผานระบบอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี 

ทั้งนี้ สทป. ไดลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 

สวนหนา (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) เมื่อ 2 ส.ค. 2559  
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 สทป.ไดกําหนดแผนงานสําคัญในการวิจัยและพัฒนาระบบตรวจสอบปาย ทะเบียนยานพาหนะ

สําหรับใชงานกับโทรศัพทมือถือสมารทโฟน (Smart Phone)  ดํา เนินการวิจัยและพัฒนาระบบอานปาย

ทะเบียน ยานพาหนะแบบเคลื่อนยายไดมีประสิทธิภาพสูงขึ้น (eMLPR) สําหรับใชงานกับดานลอยเพื่อ

ตรวจสอบยานพาหนะตองสงสัย วิจัยและพัฒนาโปรแกรมเฝาระวัง (VDO Analytic/Forensic) โดยใชภาพ

จากกลองวงจรปด (CCTV) พัฒนาระบบวิเคราะหเชิงความสัมพันธขอมูลและโปรแกรมอานสี รุน และยี่หอ

รถยนตรวมทั้งระบบ Intelligence Data-Link  Analysis for Checkpoint Operations (IDA-CHO) มาวิจัย

และพัฒนาตอยอด 

 

1.1.7 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบอาวุธควบคุมระยะไกล (Remote Control Weapon System) 

 ระบบอาวุธควบคุมระยะไกล หรือ Remote Control Weapon System – RCWS เปนระบบอาวุธ

ซึ่งปฏิบัติการดวยการควบคุมในระยะหางจากตัวอาวุธ ซึ่งระบบอาวุธควบคุมระยะไกลท่ี สทป. จะดําเนินการ

วิจัยและพัฒนาขึ้นจะสามารถตอบสนองความตองการในการปฏิบัติการของยานรบประเภทตางๆ ตามภารกิจ

ของหนวยใช มีการติดตั้งระบบตรวจการณกลางวันและกลางคืน ภาพความรอน และระบบสรางเสถียรภาพ

ขณะทําการยิง เพื่อใหสามารถใชอาวุธไดขณะเคลื่อนที่ และติดตามเปาหมายไดตลอดเวลา ทําใหยานรบของ

กองทัพไทยมีประสิทธิภาพสูงข้ึน สามารถทําการรบและตอบโตภัยคุกคามไดรวดเร็ว แมนยํา และลดการพึ่งพา

เทคโนโลยีและการนําเขาจากตางประเทศได   
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 สทป.ไดกําหนดแผนงานสําคัญในการวิจัยและพัฒนาในการรายงานการทดสอบและประเมินมาตรฐาน

ระบบอาวุธควบคุมระยะไกล และดําเนินการสงมอบองคความรู เพื่อรายงานผลการดําเนินโครงการและนําไป

เปนฐานขอมูลดานเทคโนโลยีปองกันประเทศตอไป 

แผนแมบทเทคโนโลยีการจําลองยุทธและการฝกเสมือนจริง 

1.1.8 การวิจัยและพัฒนาเครื่องชวยฝกยานรบเสมือนจริง 

 กองทัพบกมีนโยบายใหหนวยในกองทัพบก คิดคนจัดทํา เครื่องชวยฝกของหนวย เพื่อฝกกําลังพลให

ใชงานยุทโธปกรณไดอยางชํานาญ ในระยะแรกกองทัพบก โดย ม. พัน 17 รอ. ขอรับการสนบัสนุนงบประมาณ

และเจาหนาที่วิจัยของ สทป. ในการจัดทําเครื่องชวยฝกพลประจํารถถัง เนื่องจาก M 60 A 3 เปนรถถังหลัก 

ของ ม.พัน 17 รอ. ใชพลประจํา 4 นาย ประกอบดวย ผูบังคับรถ พลขับ พลยิง และพลบรรจุ ทํางานรวมกัน
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เปนทีมภายในตัวรถ แนวคิดของ ม.พัน 17 รอ. ในการคิดคนเครื่องชวยฝกประจํารถถังใชโปรแกรมและวัสดุ

ครุภัณฑที่จัดหาไดในทองตลาดมาประยุกตใชเปนเครื่องชวยฝกประจํารถถัง อีกทั้งกองทัพบกประสบปญหา

ของ เครื่องชวยฝกประจํารถถัง (TACOS) ที่มีจํานวนไมเพียงพอ  หนวยที่มีรถถังหลักประจําการตองเขาหอง

ฝก TACOS กอนฝกกับรถถังหลักหนวยฯ ไมมีงบประมาณในการสนับสนุนใหเจาหนาที่เดินทางไปฝกที่ บ.ดีลัง 

อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โดยกองพันทหารมา มีรถถังหลักประจําการอยู 9 กองพัน 7 ที่ตั้ง นักวิจัยของ สทป. 

จึงรวมมือดําเนินการวิจัยและพัฒนาเครื่องชวยฝกยานรบเสมือนจริง (Tank Sim) เพื่อเพิ่มพูนความรูความ

ชํานาญในการใชรถถังหลักใน  ทบ. และใหกําลังพลหนวยประจํารถถังหลักสามารถทําการฝกไดโดยไมมี

ขอจํากัดเพ่ือพัฒนาฉากสถานการณฝกรถถังหลักในพื้นที่ในแตละกองทัพภาค และพัฒนาสถานการณฝกให

สอดคลองกับหลักนิยมของ ทบ. เพื่อวิจัยและพัฒนาระบบแผนเคลื่อนไหว (Motion Platform) ที่นําเขามาใช

ใหสามารถนําไปประยุกตใชกับเครื่องชวยฝกยานรบประเภทอ่ืนๆ ไดตอไป  
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 สทป.ไดกําหนดแผนงานสําคัญ ในการวิจัยและพัฒนาตนแบบระบบสาธิตเครื่องชวยฝกเสมือนจริงใน

สวน ของพลประจํารถถัง และโปรแกรมระบบสถานีฝกประจํารถถังในสวนของครูฝก ตนแบบเครื่องชวยฝก

รถถัง M60A3 หลักนิยมการฝกกับชุดสาธิต โดยจะวิจัยและพัฒนาฉากสนามฝกดวย ภาพถายจาก UAV 

โปรแกรมควบคุมฉาก สถานการณฝก โปรแกรมประเมินผลการฝกและโปรแกรมผูควบคุมการฝก ปรับปรุงหอง

สาธิตเครื่องชวยฝกรถถังเสมือนจริง ทดสอบและประเมินผลระบบในหองปฏิบัติการและทดสอบและ

ประเมินผล ระบบในหนวยใช สาธิตผลงานและเผยแพรองคความรูแกสาธารณชน 

 

1.1.9 โครงการประยุกตใชแผนที่สถานการณรวมเพื่อจําลองภารกิจการชวยเหลือทางทหารในสถานการณ

ฉุกเฉิน 

 โครงการประยุกตใชแผนที่สถานการณรวมเพื่อจําลองภารกิจการชวยเหลือทางทหารนสถานการณ

ฉุกเฉิน โดยสอดคลองกับวิสัยทัศนของ กห. ในการเปนเครื่องมือใหทหารนําไปใชชวยฝกกอนทําการปฏิบัติ

ภารกิจฉุกเฉินและขณะเกิดเหตุฉุกเฉินจะสามารถปรับไปใชในการปฏิบัติภารกิจไดนั่นคือโครงการฯนี้ไดรับการ

ออกแบบใหเปนโครงการฯท่ีทําภารกิจไดสองลักษณะ(Dual function) และสถานการณหรือเหตุฉุกเฉินท่ี

ทหารจะเขาไปชวยเหลือเปนทั้งท่ีมีผลกระทบตอประชาชนและทหารที่กําลังปฏิบัติหนาที่จึงเปนโครงการฯที่

นําไปใชงานได 2 ประเภท (Dual-use)  
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 การสถาปนาระบบสื่อสารติดตั้งบน UAV เปนแนวคิดการพึ่งพาระบบสื่อสารของตนองในพื้นที่สถาน

กาณขณะเกิดเหตุฉุกเฉินและอยูในพื้นที่หางไกลจากโครงสรางพื้นฐานดานการสื่อสารของรัฐท้ังนี้เนื่องจาก

ระบบสื่อสารและถายทอสัญญาณเปนศูนยกลางและมีความสําคัญที่สุดขณะเกิดสถานการณฉุกเฉินตางๆ เชน

ภัยพิบัติสาธารณภัยเปนตนและเปนหัวใจหลักของโครงการประยุกติใชแผนที่สถานการณรวมเพื่อจําลองภารกิจ

การชวยเหลือทางทหารในสถานการณฉกุเฉิน  

 แผนที่สถานการณรวม (Common Operational Picture หรือ COP) เปนแนวคิดในการสรางควม

ตระหนักรูสถานการณ เพื่อใหผูบังคับบัญชาท่ีสั่งการอยูในพื้นที่หางไกลที่ศูนยควบคุมและสั่งการไดออกคําสั่ง

และหนทางปฏิบัติรวมถึงการตัดสินใจตอการปฏิบัติภารกิจฉุกเฉิน ซึ่งทหารที่ปฏิบัติการในพื้นที่ปฏิบัติการจะ

รับคําสั่งไปปฏิบัติหลักการและเหตุผลที่เปนพื้นฐานของแนวคิดนี้จะเปนการวมเทคโนโลยีที่เก่ียวของเพื่อ

ปรับปรุงความตระหนักรูสถานการณเพ่ือการเตรียมการรับมือภัยพิบัติ และตอบสนองตอภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอยาง

ทันทวงทีในขณะที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือเกิดภาวะระบบสื่อสารสัญญาณในพื้นที่ลมความสําคัญของแนวคิดการ

ประยุกตใชแผนที่สถานการณรวมเพื่อจําลองภารกิจการชวยเหลือทางทหารในสถานการณฉุกเฉินจึงตั้งอยูบพื้น

ฐานความจําเปนของเจาหนาที่ผูปฏิบัติในพื้นท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน ท่ีจะสงขาวสถานการณใหผูกํากับดูแลและผู

กําหนดนโยบายหรือตัดสินใจใหทันสมัยใกลเคียงเวลาจริงวัตถุประสงคหลักของแนวคิดนี้จึงปนการสรางภาพ

สถานการณรมดวยการบูรณาการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและการจําลองยุทธในการจําลองการปฏิบัติทาง

ทหารในพื้นที่ขณะเกิดเหตุฉุกเฉินและไรสัญญาณติดตอสื่อสาร  
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 สทป.ไดกําหนดแผนงานสําคัญในการวิจัยและพัฒนาระบบสงสัญญาณการปฏิบัติหนาที่ของทหาร

ขณะปฏิบัติภารกิจในสถานการณฉุกเฉิน  การเชื่อมโยงระบบจําลองภาพสถานการณ ฉุ ก เ ฉิ น ใ น ร ะ บ บ 

C4ISR เขากับระบบสื่อสารของภาครัฐท่ีสงวนสําหรับกรณีฉุกเฉินหรือเกิดภัยพิบัติ การสังเคราะหองคความรู

และถายทอดเทคโนโลยีระบบยอยของโครงการฯ สูภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรมและหนวยงานระหวาง

ประเทศ การกําหนดแนวทางในการข้ึนทะเบียนสิ่งประดิษฐหรือบัญชีนวัตกรรมแหงชาติของตนแบบระบบ

รับสงสัญญาณการสื่อสารติดต้ังบน UAV  

 

1.1.10 การวิจัยและพัฒนาตนแบบระบบเครื่องชวยฝกใชอาวุธเสมือนจริงขั้นสูง 

 ในการดําเนินงานที่ผานมาของ สทป. ไดดําเนนิการวิจัยและพัฒนา ระบบสาธิตสนามฝกยิงปนเสมือน

จริง พบวา ยังไมสามารถใชฝกไดเนื่องจากไมไดสรางขึ้นใหใชกับการฝกหรือคูมือการฝกทางยุทธวิธี 

(Marksmanship) ระบบเซ็นเซอรตรวจจับการยิงยังไมมีเสถียรภาพ ตอมาไดพัฒนาระบบสนามฝกยิงปน
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เสมือนจริง ชุดประหยัด ชุดเล็ก และชุดใหญ เสร็จสิ้นแลวแตพบวายังมีความตองการที่หลากหลายใน

หนวยงานตางๆ อยางเชน อาวุธที่ใชในกองทัพบกสวนใหญใช TARVO แตระบบปจจุบันยังไมมีปนจําลองหรือ

ระบบลูกเลื่อนฝกของปนดังกลาว นอกเหนือจากนั้นอาวุธอีกมากในกองทัพ ไดแก ปนสั้นรุนตางๆ ปนกล และ

ปนที่เคลื่อนวิธีตรง ยังไมไดรับการบรรจุเขาเปนสวนหน่ึงของระบบ ระบบสนามฝกเองก็ยังไมสามารถรองรับ

ผูรับการฝกทีละมากๆ ได  การท่ีระบบนี้จะเทาเทียมระบบของอารยประเทศได สทป.จําเปนตองดําเนินการ

วิจัยและพัฒนาระบบในขั้นตอไปเพื่อตอบสนองรองรับการฝกยิงปนที่มีความหลากหลายมากขึ้น และเพื่อการ

วิจัยและพัฒนาฉากฝกการยิงปนสอดคลองกับหลักนิยมของ ทบ.  

 ระบบสนามฝกฯ เมื่อไดรับการพัฒนาและทดสอบเรียบรอยแลว การทําวิจัยและพัฒนาตันแบบใหไปสู 

ระบบเชิงอุตสาหกรรมมีความจําเปนอยางย่ิง เน่ืองจากระบบเองตองไดรับการทดสอบวามีความนาเชื่อถือ 

(Reliability) ความถูกตอง ความทนทาน (Durability) และอื่นๆ รวมถึงผนการทดสอบความสมจริงและ 

ความมีประสิทธิผล (Realism and Effectiveness) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการวัดคุณภาพของระบบทดสอบ   

เพื่อการตอยอดขยายผลในภาคอุตสาหกรรมปองกันประเทศตอไป 

 

ผลผลิตสําคัญในป 2562 

 สทป.ไดกําหนดแผนงานสําคัญในการวิจัยและพัฒนาตนแบบเครื่องชวยฝกใชอาวุธเสมือนจริงขั้นสูง  

ตนแบบปนสั้นและปนยาวทางยุทธวิธี ระบบลูกเลื่อนและเซ็นเซอร ระบบจอแสดผลขั้นสูง ระบบกลองตรวจจับ 

ขั้นสูง โปรแกรมตนแบบ ฉากสถานการณฝก การพัฒนาหลักนิยมการฝก การทดสอบและประเมินผลกับหนวย

ผูใชและการสาธิตผลงานแกสาธารณชน 

 

แผนแมบทเทคโนโลยียานไรคนขับ 

1.1.11 โครงการวิจัยและพัฒนาองคประกอบพื้นฐานของระบบยานไรคนขับ 

 เพื่อใหการวิจัยและพัฒนาสรางนวัตกรรมเทคโนโลยีระบบยานไรคนขับเปนไปอยางตอเนื่องและเกิด

การพึ่งพาตนเองไดอยางแทจริง สทป.จําเปนตองศึกษารวบรวมองคความรูและจัดหาเครื่องมือ อุปกรณท่ี

จําเปนและเหมาะสมในการออกแบบวิเคราะหทดลองและทดสอบองคประกอบพื้นฐานท่ีเกี่ยวของกับระบบ

ยานไรคนขับพ่ือใชเปนรากฐานในการวิจัยและพัฒนาโครงการตามแผนแมบทการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

ระบบยานไรคนขับและโครงการที่จะเกิดขึ้นท้ังหมดในอนาคตอีกดวย โดยการดําเนินการดังกลาว สทป.จะตอง

พัฒนาองคประกอบพื้นฐานตางๆของระบบยานไรคนขับ รวมทั้งประสานสรางเครือขายและขอความรวมมือ

กับหนวยงานตางๆท้ังในดานองคความรูและการใชทรัพยากรท่ีมีอยูรวมกับหนวยงานในภาครัฐและเอกชน
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โดยเฉพาะในกองทัพ พื่อใหเกิดการบูรณาการ ใชทรัพยากรในประเทศอยางคุมคามีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุดดังน้ัน การวิจัยและพัฒนาตนแบบของระบบยานไรคนขับใหมีสมรรถนะและขีดความสามารถ

ที่สอดคลองและตรงตอความตองการของผูใชและหลักนิยมนั้นจําเปนที่จะตองเริ่มตนจากการพัฒนา

องคประกอบพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของระบบยานไรคนขับขึ้นมา เนื่องจากองคประกอบ

พื้นฐานนั้น เปนกาวแรกที่จะนําไปสูการวิจัยและพัฒนาอยางเปนระบบตอเนื่องและย่ังยืนโดยจะตองไดรับการ

สนับสนุนดวยทรัพยากร ทั้งในรปูแบบที่มีตัวตน (Tangible) เชน อุปกรณทดสอบทดลอง หรือระบบชอฟตแวร

เพื่อใชในการจําลองทางวิศวกรรมและทรัพยากรที่ไมมีตัวตน (Intangible) ทรัพยากรเหลานี้จะนําไปสูการ

สรางขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาตอไปในอนาคตบุคลากรที่ปฏิบัติงานกับระบบยานไรคนขับยังคง

เปนองคประกอบท่ีสําคัญของระบบยานไรคนขับเพราะคําวา "ไรคนขับ" มิไดหมายความวาไมมีคนทําการ

ควบคุมการปฏิบัติใดๆกับยานไรคนขับ อันแทที่จริงแลวบุคลากรที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานของระบบยานไร

คนขับมีจํานวนมากซึ่งรวมถึงผูทําการวิจัยพัฒนาระบบยานไรคนขับ เจาหนาที่ควบคุมและวางแผนการปฏิบัติ

ภารกิจเจาหนาที่ควบคุมการเคลื่อนที่และควบคุมการปฏิบัติ ภารกิจ เจาหนาที่ควบคุมอุปกรณบรรทุก 

(Payload) และเจาหนาท่ีชางซอมบํารุงโดยเฉพาะอยางยิ่งเจาหนาท่ี ควบคุมการบินจากภายนอกหรือนักบิน

ภายนอก (External Pilot) ซึ่งมีความจําเปนอยางยิ่งในระบบอากาศยานไรคนขับ ทั้งการนําอากาศยานไร

คนขับขึ้น-ลงสนามบินและควบคุมอากาศยานในกรณีฉุกเฉินซึ่งบุคลากรเหลาน้ีดองไดรับการฝกอบรมและ

พัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อใหมีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ มี

ความรูในเทคโนโลยีที่มีความกาวหนาอยางรวดเร็วและมีประสบการณมากพอที่จะสามารถถายทอดความรู

และฝกอบรมใหกับผูใชงานเมื่อการดําเนินการวิจัยและพัฒนาสําเร็จและระบบยานไรคนขับท่ีสงมอบใหแก

หนวยผูใชงาน 

 

ผลผลิตสําคัญในป 2562 

 ในป 2562 สทป.โดยโครงการวิจัยและพัฒนาองคประกอบพื้นฐานของระบบยานไรคนขับ ใหเกิด 

การบูรณาการะบบยานไรคนขับและเสริมสรางเครือขายการวิจัยและพัฒนาระบบยานไรคนขับทั้งหนวยภายใน

กระทรวงกลาโหม ภายนอกกระทรวงกลาโหมและภายนอกประเทศ การฝกอบรมหลักสูตรนักบินภายใน  

นักบินภายนอกและผูควบคุมภารกิจ (Mission Commander) เพื่อเปนการพัฒนาขีดความสามารถใหแก

บุคลากรของ สทป. และ กองทัพรวมถึงภาคประชาสังคม อบรมหลักสูตรการปรนนิบัติซอมบํารุงอุปกรณ

เครื่องชวยฝก การเขารวมสาธิตทดสอบระบบอากาศยานไรคนขับเสนอใหแกหนวยผูใช การทดสอบมาตรฐาน

ตนแบบระบบอากาศยานไรคนขับแบบปกนิ่งและแบบปกหมุน การพัฒนาศูนยการมาตรฐานระบบยานไร
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คนขับระยะท่ี 2 การพัฒนาระบบอากาศยานไรคนขับทางยุทธวิธีขนาดเลก็จํานวน 4 ระบบ การพัฒนาระบบ

อากาศยานไรคนขับขนาดเล็กจํานวน 7 ระบบ การพัฒนาระบบอากาศยานไรคนขับข้ึนลงทางดิ่งขนาดเล็ก

จํานวน 11 ระบบ เพื่อนําเอาตนแบบที่ไดไปทดสอบมาตรฐานตามกระบวนการรบัรองมาตรฐานยุทโธปกรณ

กองทัพตอไป 

แผนแมบทเทคโนโลยียานรบและระบบอาวุธ 

 

1.1.12 การวิจัยและพัฒนารวมยานเกราะลอยาง ระยะที่ 2 

นโยบายกระทรวงกลาโหม ไดเล็งเห็นความสําคัญในการใชงานยานรบและระบบอาวุธที่มีบทบาท

สําคัญในการปฏิบัติการทางทหารของไทย รวมถึงปฏิบัติการทางทหารที่มิใชสงคราม โดยเฉพาะอยางยิ่ง “ยาน

เกราะของกองทัพ” โดยมอบหมายให สทป. ออกแบบและพัฒนาโดยบูรณาการการศักยภาพรวมกับภาครัฐ

และภาคเอกชน รวมไปถึงดานอุตสาหกรรมยานยนตที่ประเทศไทยเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมยานยนตใน

อันดับตนๆ ของโลก ที่พรั่งพรอมไปดวยโครงสรางพื้นฐานดานการผลิต ที่สามารถนํามาประยุกตใชและตอยอด

ในการพัฒนายานเกราะใหกับกองทัพได ยานเกราะลอยางเปนพาหนะท่ีมีการใชงานทั้งในกองทัพบก 

กองทัพเรือและกองทัพอากาศตามอัตราการจัดอาวุธยุทโธปกรณแตที่มีใชงานอยูจํานวนมากที่สุดอยูใน

กองทัพบกโดยเฉพาะกองพลทหารราบยานเกราะซึ่งในปจจุบันไดมีการจัดซื้อจากตางประเทศจํานวนหนึ่ง เปน

ยานเกราะลอยางขนาด 8x8 ดังนั้น สทป. ที่ไดรับนโยบายจากรัฐบาล ไดทําการวิเคราะหภารกิจวาจะทําการ

วิจัยและพัฒนายานเกราะลอยางขนาด 8x8 ซึ่งสอดคลองกับความตองการของกองทัพบกที่ตองการเพิ่มติมสิ่ง

ที่มีอยูเดิมเพื่อไดแนวทางแกไขปรับปรุง อีกทั้งสนับสนุนภารกิจในการสงกําลังบํารุงโดยพึ่งพาตนเองแบบยั่งยืน 

 การวิจัยพัฒนายานกราะลอยาง 8X8 ประเภทลําเลียงพลรบ (Armor Personal Carrier,APC) เปน

การออกแบบและพัฒนาโดยสมบูรณของ สทป. ซึ่งตันแบบแลวเสร็จในป พ.ศ. 2559 และไดทดสอบสมรรถนะ

การใชงานตามมาตรฐานการใชงานแลวในปงบประมาณ 2560 จากผลการดําเนินการดังกลาวสทป. มีองค

ความรูในการสรางยานเกราะลอยาง 8X8 แลว กองทัพบกและ สทป. ไดลงนามความรวมมือในการวิจัยและ

พัฒนาตนแบบยานเกราะลอยางประเภทที่บังคับการ (Armor Comand Control Personal Carrier Vehicle 

,ACPC) เมื่อ 23 พ.ค. 61 และยานเกราะสําหรับดําเนินยุทธวิธีการรบ ตามมาตรฐานการใชงานของ ทบ. เพื่อ

สรางองคความรูและตนแบบยานเกราะลอยางอุตสาหกรรมนําไปสูการผลิตเชิงพาณิชยอุตสาหกรรมยานรบ

ตอไป   
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ผลผลิตสําคัญในป 2562 

 สทป.ไดกําหนดแผนงานสําคัญในการออกแบบระบบไฟฟาของยานเกราะลอยางสําหรับดําเนินยุทธวิธี

การรบ ประกอบรวมตนแบบยานเกราะลอยางประเภทที่บังคับการ (Armor Command Control Personal 

Carrier Vehicle ,ACPC) และนําไปทดสอบสมรรถภาพและการทํางานเบื้องตน ดําเนินการทดสอบทดลอง 

ใชงานยานเกราะลอยางประเภทลําเลียงพลรบ (Armor Personal Carrier, APC) ที่หนวยงานผูใชใน

กองทัพบก โดยนําเอายานเกราะลอยางคันดังกลาวเขาทําการทดสอบสมรรถนะการใชงานตามมาตรฐาน กมย.

ทบ. ตอไป 

1.1.13 โครงการวิจัยและพัฒนารวมยานเกราะลอยางสําหรบัปฏิบัติภารกิจของหนวยนาวิกโยธิน 

กองทัพเรือ 

 ตามที่ สทป.ไดเริ่มศึกษาความเปนไปไดและการดําเนินการเบื้องตนในการศึกษาวิเคราะหออกแบบ

และประเมินตั้งแตปงบประมาณ 2558 เมื่อไดผลเปนที่นําพอใจ สทป. จึงนําเสนอโครงการวิจัยและพัฒนายาน

เกราะลอยางขนาด 8X8 ใหแกกองทัพเรือ ผานสํานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพเรือ(สวพ.ทร.)  

โดยหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ (หนวยผูใช) ไดกําหนดหลักนิยมการรบในคลื่นท่ี 2 ดวยรถยาน

เกราะลอยางขนาด 8X8 ที่ สทป. วิจัยและพัฒนาขึ้น ซึ่ง สทป. ไดนําองคความรูที่ไดจากโครงการวิจัยและ

พัฒนายานเกราะลอยางขนาด 8X8 มาประยุกตใชสรางตนแบบยานเกราะลอยางขนาด 8X8 ประเภทรถรบ

ทหารสะเทิ้นน้ําสะเทินบกติดอาวุธ (Amphibious Armour Personal Carrier Vehicle, AAPC) เพื่อ

สนับสนุนปฏิบัติภารกิจของหนวยนาวิกโยธิน ตอมา สทป. ไดลงนามบนทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือดําเนิน

โครงการวิจัยและพัฒนารวมยานเกราะลอยางสําหรับปฏิบัตารกิจของหนวยนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เมื่อวันที่ 

17 พ.ค.59 หลังจากนั้นสทป. ไดดําเนินการวิจัยพัฒนายานเกราะลอยาง เปนการออกแบบและพัฒนาโดยแบบ

และองคความรูทั้งหมดเปนของ สทป.ตนแบบยานเกราะจํานวน 1 คันแลวเสร็จในปงบประมาณ2561 และ

ดําเนินการการทดสอบสมรรถภาพและการทํางานยานเกราะตามมาตรฐานการใชงานรวมทั้งการทดสอบ

ทดลองใชงานท่ีหนวยนาวิกโยธิน กองทัพเรือ แลวเสร็จในปงบประมาณ 2561  

ผลผลิตสําคัญในป 2562 

 เพื่อใหการดําเนินการวิจัยและพัฒนายานเกราะลอยางสําหรับปฏิบัติภารกิจของหนวยนาวิกโยธิน 

กองทัพเรือเกิดประโยชนสูงสุด ในปงบประมาณ 2562 สทป.กําหนดจัดทําแบบและรายละเอียดกระบวนการ

สรางยานเกราะหนวยนาวิกโยธิน กองทัพเรือเชิงอุตสาหกรรมพื่อใหเกิดความตอเน่ืองในการวิจัยและพัฒนา  



 

 รางแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจําป 2563 

สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ หนาที่ 19 

และปรับปรุงซอมคืนสภาพเพื่อใหเขาสูกระบวนการวิจัยและพัฒนาตอเนื่องเพื่อสูสายการผลิตและหรือ

กองทัพเรอืพิจารณานําเขาประจําการ ตอมา ทร. โดย พล.นย.ไดนําตนแบบยานเกราะ AAPC ไปทดลองใชงาน

จากการวิจัยและพัฒนารวมกันตาม MOA ไปทดลองใชงานโดยเดินทางไปฝก COBRA GOLD 2019 และสาธิต

ยุทโธปกรณ ที่สนามฝกกองทัพเรือหมายเลข 16 บานจันเขลม จังหวัดจันทบุรี 

 

1.1.14 โครงการวิจัยและพัฒนาหุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิด 

 โครงการวิจัยและพัฒนาหุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิดไดดําเนินการอยางตอเนื่องรวมกับสถาบันการศึกษา

หนวยงานวิจัยและภาคเอกชนภายในประเทศที่มีองคความรูและฐานเทคโนโลยียอยซึ่งมีความพรอมในการ

พัฒนาตอยอดเปนหุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิดทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางสนับสนุนภารกิจทางดานความมั่นคง ที่

ตรงตามความตองการของผูใชงาน สรางขีดความสามารถพื้นฐานดานมาตฐานการทดสอบและประมินประสิทธิ

ภาพรองรบัการรับรองมาตรฐานหุนยนตเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมปองกันประเทศและการผลักดันสิ่งประดิษฐ

สูนวัตกรรม   และสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมเขามามีสวนรวมตั้งแตตนโดยกลไกการทํางานในรูปแบบ"ประชา

รัฐ" สงผลใหการวิจัยประสบผลสําเร็จไดรวดเร็วสามารถมีผลิตภัณฑซึ่งตอบสนองตอภารกิจการเก็บกูวัตถุ

ระเบิดและนําไปใชงานไดทันความตองการของผูใช ทั้งยังดาํเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมหุนยนตอยางยั่งยืนซึ่ง

สอดคลองตามนโยบายรัฐบาลเพื่อสงถายองคความรูอุตสาหกรรมภายในประเทศใหสามารถรองรบัสูการพัฒนา

สายการผลิตไดจริง เพื่อใหสามารถพึ่งพาตนเองโดยใชทรัพยากรประเทศไดอยางยั่งยืน  

 

ผลผลิตสําคัญในป 2562 

 สทป.ไดกําหนดแผนงานสําคัญในการ วิจัยพัฒนาตนแบบหุนยนตขนาดเล็กโดยการปรับปรงุตามขอมูล 

ของผูใชงาน ลักษณะการปฏิบัติจริง และประยุกตใชระบบ Artificial Intelligence (D-MPIRE V.2) พัฒนาตัน

แบบหุนยนตขนาดกลางใหหนวยผูใชทดสอบการใชงานตามสถานการณจริง (OMERV.1) พัฒนาองคความรู

ดานหุนยนตและสวนเกี่ยวของประกอบดวยระบบสื่อสารและ Data security ระบบอัจฉริยะและสั่งการ 

Navigation system Sensor อุปกรณประกอบ และระบบ Mechatronic ทดสอบ Qualification Test เพื่อ

สงมอบตันแบบหุนยนตเพื่อทดลองใชงานและติดตามประเมินผล จัดทําคูมือการใชงานคูมือการปรนนิบัติบํารุง

และชอมบํารุงหุนยนตขนาดเล็ก พัฒนา Robot Assembly and Maintenance Facility พัฒนา Robot 

Standard and testing workshop สงมอบตนแบบหุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิด D-EMPIR V.2.1 จํานวน 6 

ระบบ เพื่อดําเนินการเพื่อทดสอบทดลองใชตามกรอบบันทึกขอตกลงความรวมมือฯ แก รมน.ภาค 4 สน. เมื่อ

วันที ่25 ก.ค.62 
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1.1.15 โครงการวิจัยและพัฒนา DTI Sensor สําหรับวเิคราะหหาสารระเบิด 

 สทป. มีเปาหมายในการสนับสนุนการสรางงานวิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยีความมั่นคงใหแก

ประเทศ ใหสามารถนําผลงานวิจัยท่ีสามารถตอบสนองความตองใชงานของผูใชงานเขาสูภาคอุตสาหกรรม

ปองกันประเทศได งานวิจัยเซนเชอรตรวจจับวัตถุระเบิดของ สทป. นี้ จะชวยในการเพิ่มความไวในการ

ตรวจหาสารระเบิดอยางดียิ่ง ซึ่งสงผลใหประเทศไทยลดโอกาสในการสูญเสียบุคลากรและทรัพยสินของ

ประชาชนจากเหตุการณความไมสงบที่เกิดขึ้นได อีกทั้งเปนเทคโนโลยีที่พัฒนาข้ึนภายใตบูรณาการความ

รวมมือดานงานวิจัยนักวิจัย ในประเทศไทยจากหลายสถาบันซึ่งความเชี่ยวชาญของงานวิจัยในแตละดานทําให

เซนซอรดังกลาวมีศยัภาพ ในการนําเขาสูระดับอุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองศวามตองการของผูใชงานที่แทจริง

ไดจํานวนมาก ทั้งนี้งานวิจัยดังกลําวไดกําลังดําเนินการพัฒนาสูการตรวจจับสารระเบิดท่ีพบในท่ีเกิดเหตุ

ภายหลังการระเบิด ซึ่งจะเปนประโยชนีในการตรวจสอบกลับวาเปนสารระเบิดชนิดใด ทําใหชวยยับยั้งการ

นําเขาสารตั้งตนในการผลิตระเบิด รวมถึงสวนประกอบของระเบิดที่เซนเซอรสามารถตรวจพบไดนั้น จะ

สามารถไปสูการติดตามผูตองสงสัยที่เปนผูผลติไดในอนาคตอันใกล นอกจากนี้ ดวยความสามารถของเซนเซอร

ที่พัฒนาขึ้น ยังสามารถนําไปประยุกตใชในงานดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศดานอ่ืนๆ เชน การตรวจสอบ

อาวุธชีวภาพ (CBRNE) การควบคุมคุณภาพการผลิตสวนประกอบจรวด การตรวจสอบสารปนเปอนในวัตถุดิบ

ดินขับจรวด เปนตน 

 

ผลผลิตสําคัญในป 2562 

 สทป.ไดกําหนดแผนงานสําคัญในการวิจัยและพัฒนาสรางสวนเกาะติดที่มีลักษณะเฉพาะทางเคมีตอ

สารระเบิดบนผิวโลหะเซนเซอร ทดสอบการทํางานของเซนเซอรดวยสารระเบิดที่ทราบชนิด ทดสอบพื้นผิวทาง

กายภาพดวยเครื่องมือวิเคราะหชั้นสูงทดสอบการทํางานของพ้ืนผิวเซนเซอรท่ีผานการพัฒนาแลว ศึกษาอายุ

การใชงานของพื้นผิวที่ผานการ พัฒนาแลวดวยการทดสอบทางกายภาพในระยะเวลาดําเนินโครงการทดสอบ

การใชงานเซนเซอรดวยสารระเบิดที่ทราบชนิดและปริมาณ ทดสอบการใชงานเซนเซอรดวยวัตถุพยาน 

1.1.16 โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องชวยฝกหลักสูตรสงทางอากาศ 

 โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนยสงครามพิเศษ (รร.สผศ.ศสพ) เปนสถาบันการฝกศึกษาทางดานการ

สงครามพิเศษหลักสูตรสงทางอากาศเปนหลักสูตรหนึ่งที่ รร.สผศ.ศสพ. ไดเปดทําการสอนดังนั้นการฝกบังคับ

รมที่ใหผูเขารับการฝกไดรับการฝกปฏิบัติที่เสมือนจริง จําเปนตองมีเครื่องชวยฝกที่มีประสิทธิภาพ สามารถ

จําลองสถานการณการฝกไดและตองมีความปลอดภัยตอผูเขารับการฝกจึงตองมีการวิจัยและพัฒนาเครื่องชวย
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ฝกหลักสูตรสงทางอากาศน้ีเพื่อเปนประโยชนตอการฝกของหลักสูตรสงทางอากาศ ของ รร.สผศ.ศสพ. ตอไป 

เพื่อพัฒนาเครื่องชวยฝกบังคับรมใหสามารถใชในการฝกปฏิบัติไดใกลเคียงกับการปฏิบัติจริงสามารถวัดความรู 

ความเขาใจ ของผูเขารับการฝกไดอยางถูกตอง และใหเกิดความปลอดภัยตอผูเขารับการฝก 

ผลผลิตสําคัญในป 2562 

 สทป.ไดกําหนดแผนงานสําคัญในการจัดสรางตนแบบ เคร่ืองชวยฝกบังคับรม และพัฒนาความรวมมือ

ระหวาง สทป. และ รร.สผศ.ศสพ. เพ่ือจัดทํา MOU/MOA รวมกัน ทดสอบประสิทธิภาพ และความปลอดภัย

ของตนแบบเครื่องชวยฝกบังคับรมสงมอบเพื่อให รร.สผศ.ศสพ.ทดลองใชงาน 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพฒันาองคความรูและนวัตกรรมสูสังคม 

(1) โครงการพัฒนาฐานขอมูลเพื่อการวิเคราะหเทคโนโลยีปองกันประเทศ จัดทําฐานขอมูลสถานภาพ

กําลังรบ จัดเก็บและนําไปวิเคราะห ยุทธศาสตรการปองกันประเทศ สถานภาพกําลังรบ เทคโนโลยี

ปองกันประเทศ และอุตสาหกรรมปองกันประเทศ วิเคราะหขอมูลดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ  

(Defence Technology Analysis) โดยการจําลองสถานภาพกําลงัรบและและวิเคราะหยุทธศาสตร

การปองกันประเทศ ไดรับการตอบรับเพื่อตีพิมพ 4 ฉบับ รายงานผลการศึกษาความเปนไปไดการ

ดําเนินโครงการวิจัยและพัฒนาของ สทป. โดยใชฐานขอมูลสถานภาพกาํลังรในการวิเคราะหขีด

ความสามารถดานการปองกันประเทศของตางประเทศ รายงานผลวิเคราะหยุทธศาสตรการปองกัน

ประเทศถึงผูบริหาร สทป. เพื่อใหหนวยงานที่เก่ียวของนําไปใช ประโยชน ศึกษาคนควา รวบรวมและ

วิเคราะหขอมูลยุทธศาสตรการปองกันประเทศ  

(2) โครงการจัดทําบทความวิชาการ การจัดทําเอกสารวชิาการ โดยนําองคความรูที่ไดจากการวิจัยมา

บันทึกรวบรวมไวในรปูแบบของเอกสารวิชาการสาํหรับเผยแพรสูสาธารณะที่เปนที่ยอมรับในแวดวง

วิชาการ เพื่อพัฒนานักวิจัยและนักพัฒนาใหมีความรูความสามารถเฉพาะดาน เพื่อเปนการนําองค

ความรูท่ีอยูกับนักวิจัยและนักพัฒนาในบางสวนมาเก็บไวเปนองคความรูที่เปนเอกสารท่ีจับตองและ

สามารถถายทอดได เพื่อเปนสื่อในการสรางเครือขายการวจิัยทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

(3) การพัฒนาบุคลากรในภาควิชาการภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชน  รวมบริหารจัดการและการ

รวมสอนในหลักสูตรวิศวกรรมปองกันประเทศโดยสงเสรมิใหนักวิจัยเขารวมถายทอดองคความรูใน

หลักสูตรดังกลาว ดานกิจกรรมทุนการศกึษาทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและวิทยานิพนธดานเทคโนโลยี

ปองกันประเทศ ประกอบดวย ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยหรือวิทยานิพนธ ทุนอุดหนุนการศึกษาสาํหรับ

ขาราชการทหารในหลักสูตรวิศวกรรมปองกันประเทศ และทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก) 

กิจกรรมความรวมมือทางวิชาการกับภกับภาคการศึกษา ประกอบดวย จัดงานเสวนาหัวขอการวิจัย

รวม สทป.-สถาบันการศึกษา-รร.เหลาทัพ จัดบรรยายทางวชิาการ การจัดการนาํเสนอผลงานวิจัย
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โครงการวิจัยที่ไดรับทุนจาก สทป. การแสวงหาความรวมมือภายในประเทศเพื่อความรวมมือดาน

วิชาการและการวิจัยการบริหารสัญญาและติดตามโครงการวิจัยฯ การประชุมหารือและกิจกรรมสราง

ความสัมพันธกับสถาบันการศกึษาการประชาสัมพันธและเผยแพรหลักสตูรวิศวกรรมปองกันประเทศ 

(4) โครงการ พัฒนานวัตกรรมการประยุกตใชองคความเทคโนโลยีปองกันประเทศสูประชาสังค

ศูนยบริการทางวิชาการและเทคนิค จัดการอบรมการฝกถายภาพดวย UAV และการจําลองภูมิ

ประเทศ 3 มิติ ใหหนวยงานภายใต MoU  จัดการสัมมนาการประยุกตใชงานแบบจําลองภูมิประเทศ 

3 มิต ิดําเนินการฝกอบรมนักบินพลเรือนบังคับอากาศยานไรคนขับขั้นตน ข้ันกลางและขั้นปลายและ

การจัดสัมมนาเผยแพรองคความรูดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ  

ยุทธศาสตรที่ 3 การพฒันาเครือขายความรวมมือ 

(1) การพัฒนาความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนากับภาคสวนตางๆ พัฒนาความรวมมือในการ

วิจัยและพัฒนายุทโธปกรณและเทคโนโลยีปองกันประเทศรวมกับหนวยงานวิจัยภาครัฐและ

เอกชน พัฒนาเครอืขายความรวมมือ โดยการเขารวมกิจกรรมสําคัญของกระทรวงกลาโหมในการ

จัดงาน Defense & Security 2019 จัดกิจกรรม Road Show  เพื่อแสดงภารกิจ ผลงานสําคญั 

สรางความเขาใจ และเสนอภาพลักษณของ สทป. ใหแกหนวยงานกลุมเปาหมาย  

(2) โครงการประชาสัมพันธ ดําเนินการประชาสัมพันธภารกิจและผลงานสําคัญ สทป. เพื่อจัด

กิจกรรมโฆษณาประชาสัมพันธทางวิทยุ กิจกรรมโฆษณาประชาสัมพันธทางหนังสือพิมพ 

กิจกรรมโฆษณาประชาสัมพันธทางโทรทัศน เฉพาะที่ตรงกับกลุมเปาหมาย รวมถึงสื่อสังคม

ออนไลนที่ไดรับความนิยมและอิทธิพลตอผูบริโภคขาวสารในปจจุบัน กิจกรรมการจัดทํากลยุทธ

สรางภาพลักษรและพัฒนาแบรนด (Rebranding) 

(3) โครงการความรับผดิชอบตอสังคม (CSR) กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของ สทป. ในฐานะ

ที่เปนองคกรหนึ่งท่ีตระหนักและมีนโยบาย รับผิดชอบตอสังคม สรางทัศนคติท่ีดี ความนาเชื่อถือ 

ตลอดจนสรางเสริมภาพลักษณท่ีดีตอ สทป. สงผลใหไดรับการ รวมมือและสนับสนุนจาก

หนวยงานภายนอกและสังคม โดยใหความสําคัญในการสงเสริมการศึกษา สงเสริมการพัฒนา 

ความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในกลุมเยาวชน ไดแก กิจกรรมการอบรมความรูดาน

วิทยาศาสตรภาคฤดูรอน กิจกรรมคายวิทยาศาสตรจรวดประดิษฐทั้งในสวนกลางและสวน

ภูมิภาค กิจกรรม Thailand Cansat & Rocket Competition 2019 คาย Minesweeper 

Robot Camp รวมกับองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.) และสถาบันนวตักรรม

การเรียนรู ม.มหิดล (นว.) 
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพฒันาองคกรเพื่อความย่ังยืน 

(1) โครงการวิจัยพื้นฐาน นําองคความรูที่ไดจากการวิจัยนาํไปพัฒนาตอยอดและประยุกตใชใน

โครงการวิจัยและพัฒนาตามแผนแมบทของ สทป.จํานวน 5 กิจกรรม ประกอบดวย (1) 

โครงการวิจัย Nozzle (2) โครงการวิจัย igntor (3) โครงการguidance kits (4) โครงการ

ตนแบบชุดควบคุมแสดงผลประจําสถานีฝกขับ รถถัง M60 (5) โครงการวิจัยออกแบบปนสั้น

ปนยาว 

(2) โครงการสรางวัฒนธรรมและสงเสริมคานิยมองคกร สรางการตระหนักรูคานิยมองคกรและ

สงเสริมการปฏิบัติตามคานิยมองคกรผานกิจกรรมโดยเนนคานิยมในการ คิดทํางานเปนทีม 

(Teamwork) การสืบสานประเพณีท่ีบุคลากรทุกระดับในองคกรตางมีสวนรวม เพื่อสนับสนุน

องคกรให สทป. กาวสูการเปนองคกรโปรงใส และดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

(3) โครงการพฒันาบุคลากร แผนพัฒนาบุคลากรที่ไดกําหนด แผนการศึกษา ฝกอบรม โดยไดแบง

ออกเปน หลักสูตรพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของผูบริหารและเจาหนาที่ หลักสูตรพัฒนา

บุคคลากรตามความจําเปนของสวนงาน การพัฒนาองคความรูของบุคลากรภายในองคการดาน

เทคโนโลยีปองกันประเทศ และหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตาม Individual Development Plan 

2.11 รางแผนปฏิบัตงิานและงบประมาณประจําป 2563 ของ สทป.    

2.11.1 รางหลักการในการจัดทําแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจําป 2563 ของ สทป. ดังนี้ 

 2.11.1.1 คาใชจายที่ไดรับจัดสรรตามรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2563 ให

ดําเนินการตามรายการที่ไดรบัจัดสรรงบประมาณ เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคในการจัดสรรงบประมาณ

ของรัฐบาลตามแนวทางในการพิจารณารายละเอียดในการเสนอตั้งงบประมาณของคาใชจายแตละประเภท 

ดังน้ี  

 2.11.1.1.1 คาใชจายบุคลากร ไดแก เงินเดือน คาจาง เสนอตั้งตามที่ไดรบัจัดสรร/คาสวัสดิการเสนอ

ตั้งตามความจําเปน ความเหมาะสมคุมคา  และเปนไปตามที่มีระเบียบรองรบั 

 2.11.1.1.2 คาใชจายดําเนินงาน เสนอตั้งตามกรอบวงเงินที่ไดจัดสรรตามรางพรบ.งบประมาณ

รายจายประจาํป 2563  โดยอางอิงฐานขอมูล (Baseline) และผลการเบิกจายงบประมาณในป 2562 ความ

พรอมของแผนปฏิบัติงานที่สอดคลองกับแผนการใชจายทีส่ามารถดําเนินการไดจริง 

 2.11.1.1.3 คาใชจายลงทุน ประกอบดวย ครุภัณฑ และที่ดนิ/สิ่งกอสราง พิจารณาตามความพรอม

ในการจัดหา ไดแก TOR /Spec. แบบรางรายการ BOQ TOR PR และใบเสนอราคา (อยูในระหวางการ

พิจารณาจาก ครม.) 
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 2.11.1.1.3 คาใชจายโครงการ คาใชจายในการวิจัยและพฒันา พิจารณาแผนการปฏิบัติงานและ

แผนการใชจายของโครงการ และใหมีการบูรณาการรวมกันระหวางโครงการ คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการ เสนอตั้งตามรายการที่ไดรับจัดสรรคตามรางเพื่อเสนอตอ ค.ร.ม. และพิจารณาความจําเปน รวมทั้ง

พิจารณาความพรอมในการจัดซื้อจัดจาง เชน TOR /Spec. แบบรางรายการ PR และใบเสนอราคา เปนตน 

 2.11.1.3 ความตองการงบประมาณป 2563 เพิ่มเติม สาํหรับรายการที่เสนอในคําของบประมาณ

แตไมไดรับจัดสรร หรือ คาใชจายของสวนงาน/โครงการท่ีถูกปรบัลดงบประมาณบางสวน รวมทั้งกิจกรรม/

โครงการใหมตามนโยบายที่ สทป. ไดรับมอบหมายหรือความเรงดวนของผูใช (กรณีมี) ซึ่งจะเสนอขออนุมัติใช

ทุนสถาบันเพื่อมาดําเนินงาน โดยพิจารณาถึงประโยชน ความจําเปนและความพรอมในการดาํเนินงาน ไดแก 

1) รายละเอียดของแผนปฏิบัติงาน เอกสารแสดงความพรอมในการดําเนินการ 2)ภาระงานและงบประมาณคง

คางจากปที่ผานมา 3)โครงการใหม ควรมคีวามชัดเจนของหนวยผูใช ความพรอมในการดําเนินงานและอนมุตัิ

หลักการจาก ผอ. สทป. แลว 

2.11.2 ลําดับ ความสําคัญโครงการ/แผนงานตางๆ เรียงตามลําดับความสําคญั ดังน้ี 

 ลําดับที่ 1 โครงการ/รายการที่ไดรับจัดสรรงบประมาณตามรางพรบ.งบประมาณรายจายประจําป 

2563 ประกอบดวย คาใชจายบุคลากร คาใชจายดาํเนินงาน คาใชจายลงทุน และคาใชจายโครงการที่ไดรับ

การจัดสรรจาํนวน 13 โครงการเรียงลาํดับตามความสําคญั ดังนี้ 

  (1)  โครงการวิจัยและพัฒนาองคประกอบพื้นฐานของระบบอากาศยานไรคนขับ (2)  โครงการวิจัย

และพัฒนาหุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิด (3)  โครงการพัฒนาพฒันาองคประกอบพื้นฐานของระบบอากาศยานไร

คนขับ ระยะที่ 2 (โครงการใหม) (4)  โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องชวยฝกยานรบเสมือนจริง(5)  โครงการ

ประยุกตใชแผนที่สถานการณรวมเพื่อจําลองภารกิจการชวยเหลือทางทหารในสถานการณฉุกเฉิน  (6)  

โครงการวิจัยและพัฒนาตนแบบเครื่องชวยฝกใชอาวุธเสมอืนจริงขั้นสูง (7) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

ระบบสารสนเทศแบบรวมศูนยและโปรแกรมประยุกตสําหรับเจาหนาที่หนวยงานดานความมั่นคง เพื่อ

สนับสนุนการแกปญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ระยะที่ 3 (8)  โครงการวิจัยและพัฒนารวมยานเกราะลอ

ยางสาํหรับปฏิบัติภารกิจของ นย. (9)  โครงการวิจัยและพฒันารวมยานเกราะลอยาง ระยะท่ี 2 (10) 

โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดหลายลํากลองนําวิถี แบบ DTI-1G ระยะที่ 2 (11) โครงการวิจัยและพัฒนา

ระบบจรวดสมรรถนะสูง แบบ DTI-2 (12) โครงการวิจัยและพัฒนาจรวดหลายลาํกลองนําวิถี ระยะยิง 80 กม.

(13) โครงการวิจัยและพัฒนาจรวดดัดแปรสภาพอากาศ 

 โครงการตามยุทธศาสตรที่ 2-4 รวม 10 โครงการ ไดแก (1) โครงการพัฒนาฐานขอมูลเพื่อการ

วิเคราะหเทคโนโลยีปองกันประเทศ (2) โครงการจัดทําบทความวิชาการ (3) โครงการพัฒนาบุคลากรในภาค

วิชาการ ภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชน (4) การพัฒนานวัตกรรมการประยุกตใชองคความเทคโนโลยี

ปองกันประเทศสูประชาสังคม ศูนยบรกิารทางวิชาการและเทคนิค (5) โครงการพัฒนาความรวมมือดานการ
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วิจัยและพัฒนากับภาคสวนตางๆ (6) โครงการประชาสัมพนัธ (7) โครงการความรบัผิดชอบตอสังคม (CSR) (8) 

โครงการวิจัยพื้นฐาน (9) โครงการพัฒนาบุคลากร (10) โครงการสรางวัฒนธรรมและสงเสริมคานิยมองคกร 

 ลําดับที่ 2 คาใชจายลงทุน พิจารณาแลววามีความจาํเปนและพรอมดําเนนิการ  

 จากผลการจัดลาํดับความสาํคัญและการพิจารณากลั่นกรองตามหลักเกณฑและแนวทางในการจัดสรร

ทรัพยากรขางตน สรุปโครงการสาํคัญตามรางแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจาํป 2563 รวม 23 

โครงการ ดังน้ี 

2.11.3 รางแผนปฏิบัติงานและงบประมาณป 2563 ของ สทป. 

 ยุทธศาสตรที่ 1 การวิจัยและพัฒนา 15 โครงการ มีคาใชจายโครการรวม 908.086 ลานบท โดย

จัดลําดับความสําคัญ ดังนี ้

 ยุทธศาสตรที่ 1 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียานไรคนขับ  

(1) โครงการวิจัยและพัฒนาองคประกอบพื้นฐานของระบบยานไรคนขับ  85.7006 ลานบาท  

แผนงานที่สําคัญ การบูรณาการและเสริมสรางเครือขายการวิจัยและพัฒนาระบบยานไรคนขับทั้ง

หนวยงานภายใน กห. การบูรณาการระบบยานไรคนขับและเสริมสรางเครือขายการวิจัยและพัฒนาระบบยาน

ไรคนขับทั้งหนวยภายใน/ภายนอก กห. และภายนอกประเทศ เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมสูเทคโนโลยีเปาหมาย

หลัก การฝกอบรมหลักสูตร EP/IP/MC ใหแก สทป. และ กห. การเขารวมสาธิตทดสอบระบบยานไรคนขับ

เสนอใหแกหนวยผูใช  การพัฒนาศูนยการมาตรฐานระบบยานไรคนขับ ระยะที่ 3 (มาตรฐานความสมควร

เดินอากาศของระบบ UAV) จัดหาวัสดุสิ้นเปลืองสําหรับการทดสอบทดลองและฝกบิน EP/IP/MC  และวัสดุ

สิ้นเปลืองในการประกอบรวมและซอมแซมระบบ UAV 

(2) โครงการวิจัยและพัฒนาหุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิด  24.6 ลานบาท  

แผนงานที่สําคัญ เพื่อพัฒนาองคความรูดานหุนยนตและสวนเก่ียวของ การปรับปรุงและจัดทําคูมือ

การใชงานและปรนนิบัติบํารุงหุนยนตขนาดเล็กและขนาดกลาง การสนับสนุนการซอมบํารุงหุนยนตใน

ประจําการของเหลาทัพ และการทดสอบประสิทธิภาพของแบตเตอรี่และทดสอบทางสภาวะแวดลอม 
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(3) โครงการวิจัยและพัฒนาองคประกอบพื้นฐานระบบยานไรคนขับ ระยะที่ 2 302.7904 ลาน 

บาท (ทุนสถาบัน 40 ลานบาท) 

แผนงานที่สําคญั 

เพิ่มวิทยาฐานะครูการบินอากาศยานไรคนขับที่มีมาตรฐานสากลและฝกอบรมผูใชงานและบริการหลัง

การสงมอบแบบเชิงระบบ 

 (4) โครงการวิจัยและพัฒนาจัดสรางตนแบบหุนยนตทางยุทธวิธี 74.5 ลานบาท 

แผนงานที่สําคัญ ออกแบบ สรางและประกอบรวมและทดสอบหุนยนตทางยุทธวิธี 

 

แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบจําลองยุทธและการฝกเสมือนจริง 

 (5) โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องชวยฝกยานรบเสมือนจริง 13.3 ลานบาท  

 แผนงานที่สําคัญ เพื่อการสํารวจและทดสอบ การขึ้นบัญชีนวัตกรรมสิ่งประดิษฐไทย ของ Tank Sim 

 (6) โครงการประยุกตใชแผนที่สถานการณรวมเพื่อจําลองภารกิจการชวยเหลือทางทหารใน

สถานการณฉุกเฉิน 7 ลานบาท  

 แผนงานที่สําคัญ เพ่ือการสนับสนุนการฝกภารกิจการบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติของ กห.  การ

ถายทอดเทคโนโลยีโครงการฯ สูภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม การประยุกตใชในภารกิจดานการ

บรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ จํานวน 1 ระบบ จากหนวยงานของรัฐ และการรวบรวมองคความรู

โครงการฯ เพื่อการรายงานผลการสังเคราะหและเอกสารรายงานขีดความสามารถในการถายทอดองคความรู

ในรูปแบบรายงานผลการฝกระบบยอยของโครงการฯ สูภาคการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม 

 (7) โครงการวิจัยและพัฒนาตนแบบระบบเครื่องชวยฝกใชอาวุธเสมือนจริงขั้นสูง (AVSS) 

 14.2 ลานบาท  

 แผนงานที่สําคัญ เพื่อวิจัยและพัฒนาตนแบบเครื่องชวยฝกใชอาวุธเสมือนจริงขั้นสูง ระยะที่ 2 

ออกแบบและพัฒนาตนแบบปนสั้นและปนยาวทางยุทธวิธี วิจัยและพัฒนาระบบลูกเลทอน ระบบเซ็นเซอร 

ระบบจอแสดงผลข้ันสูง   

 

 แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางทหาร 

 (8) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศแบบรวมศูนยและโปรแกรมประยุกต 

สําหรับเจาหนาที่หนวยงานดานความม่ันคง เพื่อสนับสนุนการแกไขปญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

ระยะที่ 3 จํานวน 23 ลานบาท  
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 แผนงานที่สําคัญ เพื่อพัฒนาระบบวิเคราะหและแสดงผล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจดาน

ยุทธการหรือการขาว การบํารุงรักษาระบบจากโครงการ รวมทั้งติดตามแกไขปญหา และปรับปรุงโปรแกรม

และระบบตางๆ ในโครงการ 

 แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียานรบและระบบอาวุธ 

 (9) โครงการวิจัยและพัฒนารวมยานเกราะลอยางสําหรับปฏิบัติภารกิจของ นย. 2.5 ลานบาท  

 แผนงานที่สําคัญ เพื่อนําตนแบบยานเกราะลอยางสําหรับปฏิบัติภารกิจ นย. เขาพิจารณา กมย.ทร. 

การปรับปรุงซอมคืนสภาพตนแบบยานเกราะลอยางสําหรับปฏิบัติภารกิจ นย. เพ่ือสงมอบ 

 (10) โครงการวิจัยและพัฒนารวมยานเกราะลอยาง ระยะที่ 2 จํานวน 157 ลานบาท 

 แผนงานที่สําคัญ เพื่อนําตนแบบยานเกราะลอยางลําเลียงพล เขาทดสอบ กมย.ทบ. การนําตนแบบ

ยานเกราะลอยางที่บังคับการ ทดสอบทดลองใชงานและซอมบํารุงที่หนวยผูใชงาน 

 (11) โครงการจัดสรางตนแบบอุตสาหกรรมเรืออเนกประสงคเพื่อความม่ันคงทางทะเล (ตามมติ 

BoD เมื่อ 24 ธ.ค.62) ทุนสถาบัน 26.224 ลานบาท 

 แผนงานที่สําคัญ ออกแบบ STRUCTURE Design สรางและทดสอบการทํางานของตนแบบ

อุตสาหกรรมเรอือเนกประสงคเพื่อความมั่นคงทางทะเล 

 

 แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีจรวดเพื่อความม่ันคง 

 (12) โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดแบบนําวิถี DTI-1G ระยะที่ 2 จํานวน 8 ลานบาท บาท 

(งบประมาณไปพลางกอน) 

 แผนงานที่สําคัญ เพื่อการตรวจรับระบบอํานวยการยิง รถฐานยิงคันที่ 3 การนํารถตนแบบรถยิงคันท่ี 

3 และรถบรรทุกจรวด เสนอรับรองมาตรฐาน กมย.ทบ. 

 (13) โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดสมรรถนะสูง แบบ DTI-2 จํานวน 37.071 ลานบาท  

 แผนงานที่สําคัญ เพื่อการผลิตตนแบบจรวด ขนาด 122 มม. ระยะยิง 40 กม. ที่ใชดินขับจรวดของ 

สทป. การวิจัยพัฒนาและผลิตตนแบบจรวดขนาด 122 มม. ระยะยิง 30 กม. ที่ใชดินขับจรวดของ สทป. การ

ผลิตตนแบบจรวด ขนาด 122 มม. ระยะยิง 10 กม.สําหรับการยิงสาธิต การสรางตนแบบทอจรวด ชิ้นสวน

จรวดและหัวรบจรวดขนาด 122 มม. ระยะยิง 30 - 40 กม. ที่วิจัยพัฒนาขึ้นเองภายในประเทศ และการวิจัย

พัฒนาและทดสอบสมรรถนะตนแบบรถยิงจรวดแบบสายพาน (จลก.31) ติดต้ังเครื่องยิงจรวดขนาด 122 มม.

จํานวน 1 คนั 

  

 (14) โครงการวิจัยและพัฒนาจรวดหลายลํากลองนําวิถี 99.800 ลานบาท  

 แผนงานที่สําคัญ เพื่อการวิจัยและพัฒนาตนแบบจรวดหลายลํากลองนําวิถี การประกอบรวมและการ

ทดสอบตนแบบจรวดสําหรับภาคพลวัต (Dynamic Test) 
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 (15) โครงการวิจัยพัฒนาระบบจรวดดัดแปรสภาพอากาศ 2.4 ลานบาท  

 แผนงานสําคัญ ทดลองเชิงปฏิบัติการทําฝนใหมีคาความเท่ียงตรงสูงตามที่เรดาหกําหนด และ

วิเคราะหผลเพื่อประเมินประสิทธิภาพการใชงานรวมกับหนวยผูใช 

 (16) โครงการพัฒนาสนามทดสอบจรวดและอาวุธนําวิถ ีทุนสถาบัน 30 ลานบาท 

 แผนงานสําคัญ จัดหาอะไหลสํารอง ปรนนิบัติบํารุง ซอมบํารุง พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถดาน

ซอรฟแวร และการพัฒนาดานองคบุคคล รายงานการปดโครงการ แผนการสงตอใหหนวยงานรับผิดชอบหลัง

ปดโครงการ แผนการใชงานเครื่องมือ แผนการจัดตั้งศูนยทดสอบของ กห. โดย สทป. เปนเจาของ 

 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพฒันาองคความรูและนวัตกรรมสูสังคม เปนโครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ

ตามราง พรบ. จํานวน 4 โครงการ ประกอบดวย 

 (1) โครงการพัฒนาฐานขอมูลเพื่อการวิเคราะหเทคโนโลยีปองกันประเทศ 11.836 ลานบาท  

 แผนงานสําคัญ เพื่อศึกษารวบรวม จัดทําฐานขอมูล และวิเคราะหขีดความสามารถดานเทคโนโลยี

ปองกันประเทศ ตลอดจนทิศทางความกาวหนาและการพัฒนาเทคโนโลยีปองกันประเทศในระดับภูมิภาคและ

ระดับโลก การปรับปรุงแผนแมบทการวิจัยและพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

ใหเหมาะสมกับสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง สอดคลองกับความตองการของผูถือผลประโยชนรวม และ

ทันสมัยตามความกาวหนาของเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ การศึกษาความเปนไปไดของโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อ

เปนขอมูลในการพิจารณาและตัดสินใจของผูบริหาร 

 (2) โครงการบทความวิชาการ 3 ลานบาท  

 แผนงานสําคัญ เพื่อจัดทําบทความวิชาการจากองคความรูที่ไดจากการวิจัยและพัฒนามารวบรวมไว

ในรูปแบบของเอกสารและถายทอดโดยการเผยแพรสูสาธารณะ หรือพิมพเปนเอกสารวิชาการในการประชุม

วิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ สรางชื่อเสียงใหแกองคกรและใชเปนสื่อในการสรางเครือขายการวิจัย 

และการปด gap องคความรูนักวิจัยและการสรางเครือขายวิจัย 

 (3) โครงการพัฒนาบุคลากรในภาควิชาการ ภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชน 4.730 ลานบาท  

 แผนงานสําคัญ เพื่อจัดสรรทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ 

พระราชบัญญัติเทคโนโลยีปองกันประเทศ พ.ศ.2562 ในการสงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรม การคนควาวิจัย

และการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ ประกอบดวยกิจกรรมทุนการศึกษา ทุนอุดหนุน

โครงการวิจัยและวิทยานิพนธดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ ซึ่งเปนทุนอุดหนุนการศึกษาสําหรับขาราชการ

ทหาร 1 ทุน ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย 3 ทุน และทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 1 ทุน พรอมกิจกรรมความ

รวมมือทางวิชาการกับภาคการศึกษา เชน จัดงานเสวนาหัวขอการวิจัยรวม สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

-สถาบันการศึกษา-โรงเรียนเหลาทัพจัดบรรยายทางวิชาการ การจัดการนําเสนอผลงานวิจัยโครงการวิจัยท่ี

ไดรับทุนจาก สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ การแสวงหาความรวมมือภายในประเทศเพื่อความรวมมือดาน



 

 รางแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจําป 2563 

สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ หนาที่ 29 

วิชาการและการวิจัย การบริหารสัญญา และติดตามโครงการวิจัยฯ การประชุมหารือและกิจกรรมสราง

ความสัมพันธกับสถาบันการศึกษา  

 (4) การพัฒนานวัตกรรมการประยุกตใชองคความเทคโนโลยีปองกันประเทศสูประชาสังคม 

ศูนยบริการทางวิชาการและเทคนิค 3.156 ลานบาท  

แผนงานที่สําคัญ เพื่อดําเนินงานบริหารโครงการในการสังเคราะหองคความรูและถายทอดเทคโนโลยีระบบ

ยอยของโครงการฯ สูภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม และหนวยงานระหวางประเทศ 

   

ยุทธศาสตรที่ 3 การพฒันาเครือขายความรวมมือ เปนโครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณตามราง พรบ. 

จํานวน 3 โครงการ ประกอบดวย  

 (1) โครงการพัฒนาความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนากับภาคสวนตางๆ 13.01 ลานบาท  

 แผนงานที่สําคัญ เพื่อสนับสนุนการจัดงานเพื่อเสรมิสรางความสัมพันธกับเหลาทัพและหนวยผูใชผลผลิต 

จัดประชุม สัมมนาเพื่อพัฒนาโครงการ การติดตอประสานงานในการบริหารความรวมมือกับ       ภาคสวนตาง 

ๆ จัดทําของสื่อสาํหรับกิจกรรมพัฒนากิจการ และดําเนินงานเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมปองกันประเทศ ทั้งน้ี

เพื่อใหไดมาซึ่งความรวมมือในการวิจัยและพัฒนาจากทุกภาคสวน รวมถึงผลักดันใหตนแบบที่ไดจากการวิจัย

และพัฒนาของสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ ไดรับการยอมรับและนําไปใชประจําการ 

 (2) โครงการประชาสัมพันธ 4.360 ลานบาท  

 แผนงานที่สําคัญ เพื่อเปนคาใชจายในการประชาสัมพันธ สรางการรับรูในภารกิจหนาที่และ

ความกาวหนาของผลการวิจัยและพัฒนา ผานชองทางการสื่อสารที่เขาถึงกลุมเปาหมายในทุกชองทางเพ่ือเปน

การสรางทัศนคติที่ดี ความเชื่อถือและการใหการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของ สถาบันเทคโนโลยีปองกัน

ประเทศ (องคการมหาชน) โดยผานกิจกรรมโฆษณาประชาสัมพันธทางวิทยุ หนังสือพิมพและโทรทัศน รวมทั้ง

การจัดทํากลยุทธ สรางภาพลักษณและพัฒนาแบรนด (Rebranding) 

 (3) โครงการความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) 3.2500 ลานบาท 

 แผนงานที่สําคัญ เพื่อดําเนินกิจกรรมที่เปนประโยชนตอการสงเสริมความรูของเยาวชนในดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กอใหเกิดเครอืขายความสัมพันธที่สนับสนุนการดําเนินงานของ สถาบันเทคโนโลยี

ปองกันประเทศ และสรางภาพลักษณและทัศนคติเชิงบวก รวมถึงเพื่อเผยแพรองคความรูและผลงานของ 

สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ ผานกิจกรรมคายวิทยาศาสตรตาง ๆ และสนับสนุนทุนการศึกษาในพื้นท่ี

ของโรงปฏิบัติการ 
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สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ หนาที่ 30 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพฒันาองคกรเพื่อความย่ังยืน เปนโครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณตามราง พรบ. 

จํานวน 3 โครงการ ประกอบดวย  

 (1) โครงการวิจัยพื้นฐาน 2.839 ลานบาท  

 แผนงานที่สําคัญ เพื่อการวิจัยและพัฒนาพื้นฐาน การออกแบบตนแบบชุดจุดดินขับ (Ignitor) 

สําหรับจรวดขนาด 122 มม.ระยะยิงไกล 30 กม. การวิจัยและพัฒนาพ้ืนฐาน การออกแบบตนแบบทอไอพน

จรวด (Nozzle) สําหรับจรวดขนาด 122 มม.ระยะยิงไกล 40 กม. การวิจัยและพัฒนาพื้นฐาน การออกแบบ

ตนแบบชุดประกอบติดตั้งระบบนําวิถี (Guidance Kit) เสริมเขากับจรวด SR-4 ขนาด 122 มม.ระยะยิงไกล 

40 กม. การวิจัยและพัฒนาพื้นฐาน ตนแบบชุดควบคุมและการแสดงผลประจําสถานีฝกพลขับ รถถัง M60 

และ การวิจัยและพัฒนาพื้นฐาน การออกแบบและผลิตตนแบบปนเล็กยาวทางยุทธวิธี พรอมระบบลูกเลื่อน

สําหรับการฝกกับระบบเครื่องชวยฝกใชอาวุธเสมอืนจริงขั้นสูง (AVSR) 

(2) โครงการสรางและรักษาสงเสริมวัฒนธรรมองคกร 2.385 ลานบาท  

 แผนงานที่สําคัญ เพื่อดําเนินกิจกรรมสรางการตระหนักรูคานิยมองคกร แกเจาหนาท่ีสถาบัน

เทคโนโลยีปองกันประเทศ ในทุกระดับ และสงเสริมการปฏิบัติตามคานิยมองคกร รวมทั้งเสริมสรางการเปน

ตนแบบของคานิยมผานกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “DTI We Can Do” เพื่อสงเสริมการปฏิบัติตาม

คานิยมหลักองคกร 

 (3) โครงการพฒันาบุคลากร 9 ลานบาท 

 แผนงานที่สําคญั ฝกอบรม พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของผูบริหารและ จนท. สทป. และ

แบงตามยุทธศาสตร ดังนี้ ยุทธศาสตรที่1 การวิจัยและพัฒนา ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคความรูและ

นวัตกรรมสูประชาสังคม ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาเครือขายความรวมมือ ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาองคกร

เพื่อความยั่งยืน  Training เพื่อรองรับ New Knowledge และ Thailand 4.0 


