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เม่ือวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ผ่าน

มา ถือเป็นอีกหน้าประวัติศาสตร์หนึ่งของสถาบัน

เทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ 

สทป. และแวดวงอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของ

ไทย เนื่องจากทาง สทป. ได้ท าการทดสอบและ

สาธิตการยิงจรวด DTI-2 ขนาด ๑๒๒ มิลลิเมตร 

ให้กับนายทหารและนักศึกษาจากหลักสูตรต่างๆ 

ของกองทัพได้ชมเป็นผลส าเร็จ ในวันรวมอ านาจ

การยิงของศูนย์การทหารปืนใหญ่ ที่สนามยิงปืน

ใหญ่  เขาพุโลน ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัด

ลพบุรี 

 DTI-2 เป็นจรวดที่ท าขึ้นด้วยฝีมือของคน

ไทย ๑๐๐% โดยใช้เทคโนโลยีส่วนหนึ่งที่ได้รับการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีในโครงการ DTI-1 รวมเข้ากับ

ประสบการณ์และเทคโนโลยีของนักวิจัย สทป. ที่

สั่งสมขึ้นมาใช้ในการออกแบบและทดสอบผลิต

จรวด DTI-2 ซึ่ งน ามาสู่การทดสอบการยิง

ดังกล่าว โดยการยิงนั้นท าการยิงจากเครื่องยิง

แบบลากจูงซึ่งสามารถติดกระเปาะหรือ Pod ที่

บรรจุจรวด DTI-2 ได้หลายนัด แต่ในวันนั้น

บรรจุจ านวน ๒ นัดและอีกส่วนหนึ่งท าการยิงจาก

รถยิง DTI-1 ที่ติดตั้งท่อรองในเพื่อท าให้สามารถ

ยิงจรวด DTI-2 ที่มีขนาดเล็กกว่าได้โดยท าการ

ยิง ๔ นัดแบบซัลโว 

 การติดต่อท่อรองในบนรถยิง DTI-1    

จะท าให้รถยิง DTI-1 ที่ปรกติจะใช้ยิงจรวดขนาด 

๓๐๒ มม. ท าการยิงจรวด DTI-2 ขนาด ๑๒๒ 

มม. เพื่อใช้ในการฝึก เนื่องจากจรวด DTI-1 นั้น

มีระยะยิงที่ไกลมากและมีราคาแพงกว่า แต่ถ้าใช้

จรวด DTI-2 ที่มีราคาถูกกว่ามากและมีระยะยิงที่

ใกล้กว่าก็จะท าให้ก าลังพลสามารถฝึกได้อย่าง

ต่อเนื่อง และสมจริงตามวงรอบการฝึกของ

กองทัพบก 

 เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว จรวด DTI-1 ซึ่ง

เป็นจรวดขนาดใหญ่ที่มีระยะยิงถึง ๑๘๐ กิโลเมตร

จะถูกใช้งานระดับยุทธการ ส่วนจรวด DTI-1 ที่มี

ระยะยิงสั้นกว่าคือ ๔๐ กิโลเมตรจะถูกใช้งานใน

ระดับยุทธวิธี ซึ่งการพัฒนาจรวดทั้งสองแบบนี้

นอกจากจะเป็นการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ 

และความเช่ียวชาญที่นักวิจัยและนักพัฒนาของ 

สทป. มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้ว ยังท าให้ สทป. 

สามารถสนับสนุนกองทัพบกให้มีจรวดทั้งใน

ระดับยุทธวิธีและระดับยุทธการที่สอดคล้องกับภัย

คุกคามที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคตได้อีกด้วย 
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ในส่วนของเครื่องยิงแบบลากจูงนั้น ก็เป็น

การพัฒนาโดยนักวิจัยของ สถาบันเทคโนโลยี

ป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม 

เองเช่นกัน ซึ่งแท่งยิงดังกล่าวสามารถติดตั้ง

กระเปาะบรรจุจรวด DTI-2 จ านวน ๒๐ ล ากล้อง

ได้ ๒ กระเปาะท าให้รวมแล้วสามารถยิงจรวดได้

ถึง ๔๐ ลูกทีเดียว 

 DTI-2 นั้นจะมีระยะยิงทั้งหมด ๓ ระยะ 

คือ ๑๐ กิโลเมตร ๓๐ กิโลเมตร และ ๔๐ กิโลเมตร 

ซึ่ง สทป. ได้ท าการพัฒนาทั้งในส่วนของดินขับ 

หั ว รบ  แล ะ ชุ ดพว งห า ง  แล ะ ท า ก า รผลิ ต

องค์ประกอบของจรวดในประเทศทั้งหมด ซึ่งใน

วันรวมอ านาจการยิงที่ผ่านมาจรวดทั้ง ๖ ลูก

สามารถท าลายเป้าหมายเป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างออกไป 

๔ กิโลเมตรไดถู้กต้องตามที่ค านวณเอาไว้ 

 โดยในอนาคต สทป. กับกองทัพบกก าลัง

จะลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกันเพื่อพัฒนา

จรวด DTI-2 และน าส่งให้กองทัพบกไปทดลอง

ใช้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบท่อรองในที่ใช้งานใน

การยิงครั้งนี้ให้กองทัพบกน าไปทดลองใช้ การ

พัฒนาจรวดระยะยิง ๔๐ กิโลเมตรเพื่อใช้งานกับ

จรวดหลายล ากล้อง SR-4 ที่กองทัพบกจัดซื้อ

จากต่างประเทศ และการติดตั้ง DTI-2 บนรถ

สวายพานล าเลียงพล Type-85 ทดแทนจรวด

หลายล ากล้องขนาด ๑๓๐ มม. ที่มีระยะยิงส้ันกว่า

อีกด้วย 

 หลังจากนี้ สทป. จะท าการทดสอบและ

ปรับปรุงจรวด DTI-2 ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งยังต้องท า

การยิงทดสอบอีกเป็นจ านวนมากก่อนที่จะพร้อม

ผลิตเข้าประจ าการต่อไป แต่ผลลัพธ์ที่ได้จากการ

พัฒนา DTI-2 ด้วยฝีมือคนไทย นั้นเริ่มแสดงให้

เห็นว่า ในวันที่คนไทยสามารถพัฒนาอาวุธเพื่อใช้

งานได้ เอง ก็จะท าให้ประ เทศลดการพึ่ งพา

เทคโนโลยีจากต่างประเทศ ท าให้กองทัพสามารถ

ใช้งานจรวดที่ผลิตขึ้นได้ในประเทศโดยไม่ติด

ข้อจ ากัดการน า เข้ าอาวุธ สามารถประหยัด

งบประมาณที่ต้องใช้ในการจัดซื้ออาวุธ และ

รวมถึงเป็นการสร้างเทคโนโลยีซ่ึงสามารถต่อยอด

ไปยังการพัฒนาจรวดแบบอื่นๆได้ต่อไป 

 

 จรวดและอาวุธน าวิถีเป็นศักยภาพด้านการ

ป้องกันประเทศเชิงรุกที่ส าคัญของทุกเหล่าทัพ แต่

การจัดหาจรวดเพื่อน าเข้าประจ าการนั้นต้องใช้

งบประมาณสูงมาก การซ่อมบ ารุงไม่สามารถท า

ได้เอง อีกทั้งยังไม่สามารถน ามาใช้ในการฝึก

ได้มากนักเนื่องจากมีราคาแพง มีอายุใช้งานจ ากัด 

สภากลาโหมจึงได้อนุมัติแผนแม่บทการวิจัยและ

พัฒนาจรวดเพื่อความมั่นคงเมื่อปี ๒๕๔๙ และ

ต่อมามีการจัดตั้ง สทป. ภายใต้การก ากับดูแล

ของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงกลาโหม เพื่อ

รองรับภารกิจการวิจัยพัฒนาโครงการจรวดและ

อาวุธ  น าวิถี ด้วยการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก

มิตรประเทศและพัฒนาต่อยอดความรู้ด้วยการ

พึ่งพาตนเองเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
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ตอบสนองเหล่าทัพในภารกิจป้องกันภัยคุกคามที่

เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 

 ที่ผ่านมา สทป. ได้ด าเนินการโครงการวิจัย

และพัฒนาระบบจรวดหลายล ากล้องระยะยิงไกล

แบบ ไ ม่ น า วิ ถี  DTI-1 ที่ ไ ด้ รั บ ก ารถ่ า ยทอด

เทคโนโลยีจากมิตรประเทศมอบต้นแบบให้กับ 

กองทัพบก เมื่อปี ๒๕๕๔ และได้วิจัยและพัฒนา

สร้างต้นแบบรถยิงและรถบรรจุจรวดแล้วเสร็จ

และเตรียมการประกอบลูกจรวด เพื่อส่งมอบ

ให้กับกองทัพบกตาม MOU ในปี ๒๕๕๗ 

 กองทัพบกมีความต้องการระบบจรวด

หลายล ากล้องแบบน าวิถีที่มีความแม่นย าสูงมาใช้

งาน แต่จากการประเมินของ สทป. พบว่า การ

วิจัยระบบน าวิถีตั้งแต่ต้นอาจต้องใช้เวลานานจน

อาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ

กองทัพบกได้อย่างทันท่วงที สทป. จึงพิจารณา

ทางเลือกในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีบางส่วน

จากมิตรประเทศ และน ามาสู่ข้อตกลงการวิจัย

พัฒนาโดยการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีน าวิถีจาก

มิตรประเทศและรวมถึง สทป. ได้ใช้องค์ความรู้ที่

มีอยู่ เดิมของนักวิจัยในการต่อยอดให้ระบบมี

ความสมบูรณ์ และจะส่งมอบต้นแบบที่รู้จักกันใน

ช่ือ DTI-1G ให้กับกองทัพบกในปี ๒๕๖๐ 

 การด าเนินการพัฒนาจรวดหลายล า

กล้อง DTI-1G นั้นจะแบ่งเป็น ๒ ระยะคือ ระยะที่ 

๑ เป็นการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากมิตร

ประเทศผ่านการฝึกอบรมในเทคโนโลยีส าคัญ 

เช่น เทคโนโลยีการออกแบบระบบน าวิถี การสร้าง

ต้นแบบรถฐานยิงจรวดและรถบรรทุกจรวด การ

ประกอบรวมลูกจรวด การฝึกอบรม การใช้งาน 

การปรนนิบัติบ ารุง การยิงทดสอบและการตรวจ

รับเอกสารคู่มือทางเทคนิคต่างๆ 

 ส่วนในระยะที่  ๒ นั้น เป็นการจัดหา 

Chasis และการออกแบบสร้างเกราะป้องกันห้อง

โดยสาร (Amour Cabin) เพื่ อน า ไ ปพัฒนา

ต้นแบบรถฐานยิงจรวดและรถบรรทุกจรวด การ

พัฒนาโรงงานประกอบรวมต้นแบบลูกจรวด 

(GAT) การจัดหาเครื่องมือที่จ าเป็นเพื่อเตรียมท า

วิศวกรรมย้อนกลับ เพื่อด าเนินการส่งมอบจรวด

หลายล ากล้อง DTI-G ให้กับกองทัพบกจ านวน 

๓ ระบบภายในปี ๒๕๖๐ ต่อไป 

 นอกจากจรวดหลายล ากล้องแบบน าวิถี

แล้ว กองทัพบกยังมีความต้องการยุทโธปกรณ์

จรวดระยะยิงปานกลาง โดยให้ สทป. ด าเนินการ

วิจัยและพัฒนาจรวดสมรรถนะสูงขนาด ๑๒๒ 

มิลลิเมตร ส าหรับติดตั้งบนรถสายพาน พร้อม

ระบบอ านวยการยิง และรถบรรทุก/บรรจุลูก

จรวดจะน าเข้ารับรองมาตรฐานจากคณะกรรมการ

รับรองมาตรฐานยุทโธปกรณ์กองทัพบก ก่อนที่

จะส่งมอบต้นแบบให้กับกองทัพ เป็นรายระบบ

ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 

 การพัฒนาจรวดสมรรถนะสูงขนาด 

๑๒๒ มิลลิเมตร หรือที่รู้จักกันในช่ือของ DTI-2 

นั้นเป็นการด าเนินการโดยใช้เทคโนโลยีของ

นักวิจัยไทยทั้ง ๑๐๐% ตั้งแต่การออกแบบไปจนถึง

การทดสอบยิงจะด าเนินการโดยนักวิจัยชาวไทย

ของ สทป. ซึ่งใช้ประสบการณ์ที่ได้รับจากการวิจัย

ในโครงการต่างๆ ที่ผ่านมาในอดีต 

 ทั้งนี้ จรวด DTI-2 จะมีระยะยิงทั้งหมด ๓ 

ระยะ คือ ระยะยิง ๑๐ กิโลเมตร ระยะยิง ๓๐ 

กิโลเมตร และระยะยิง ๔๐ กิโลเมตร โดยเริ่มท า

การวิจัยจรวด DTI-2 ระยะยิง ๑๐ กิโลเมตรก่อน

เพื่อใช้เป็นจรวดฝึก จากนั้นในขั้นต่อไปจะท าการ

พัฒนาจรวด DTI-2 ระยะยิ ง  ๓๐ และ ๔๐ 

กิโลเมตรตามล าดับ ก่อนที่จะก้าวไปสู่จรวด DTI-

2 แบบน าวิถี ระยะยิง ๔๐ กิโลเมตร โดยการ

ด าเนินงานทั้งหมดจะเน้นการใช้วัสดุในประเทศ

เป็นหลัก และองค์ประกอบหลักของจรวดเช่น 

ส่วนขับเคลื่อน ดินขับ ตัวจรวดและชุดพวงหางนั้น 
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ได้รับการวิจัยและพัฒนาขึ้น ณ โรงปฏิบัติการ

วิจัยและพัฒนาของ สทป. ที่ จังหวัดนครสวรรค์

และจังหวัดลพบุรี ในส่วนหัวรบนั้ น สทป.ได้

ร่วมมือกับ ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การ

อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในการออกแบบ

หัวรบโดยใช้เครื่องมือที่ศูนย์อ านวยการสร้าง

อาวุธมีอยู่แล้วเป็นฐานในการพัฒนา 

DTI-2 มีแผนที่ส าคัญดังนี ้

๑. การวิจัยรถฐานยิงจรวด DTI-2 แบบ

ลากจูง มีชุดท่อยิงแบบกระเปาะ (Pod) 

จ านวน ๒๐ ท่อยิง รวม ๒ ชุด ท า

การยิงโดยตั้งขาหยั่ง ควบคุมการยิง

ด้วยระบบไฮดรอลิค สามารถท าการ

ปรับมุมทิศมุมยิงได้ 

๒. การพัฒนาท่อรองในเพื่อให้สามารถ

ท าการยิงจรวด DTI-2 ขนาด ๑๒๒ 

มิลลิเมตร ที่มีขนาดเล็กกว่าได้จากท่อ

ยิงจรวดขนาด ๓๐๒ มิลลิเมตร โดย

ท าการยิงจากฐานยิง DTI-1 

๓. การวิจัยพัฒนาโปรแกรมค านวณ

หลักฐานการยิง ส าหรับยิงจรวด 

DTI-2 

๔. การปรับปรุงเพิ่มสมรรถนะจรวด

หลายล ากล้องแบบ ๓๑ หรือ จลก.๓๑ 

โดยการติดตั้งชุดท่อยิงจรวดแบบ 

๑๒๒  มิ ล ลิ เ ม ต ร  พ ร้ อ ม ร ะ บ บ

อ านวยการยิงบนรถสายพานล าเลียง

พล Type-85 ของ จลก.๓๑ เพื่อ

พัฒนาเป็นรถฐานยิงจรวดสายพาน

แบบอัตตาจร 

๕. การวิจัยและพัฒนารถฐานยิงจรวด 

DTI-2 ขนาด ๑๒๒ มิลลิเมตร อัตตา

จร พร้อมระบบอ านวยการยิง 

การด าเนินการวิจัยพัฒนาเพื่อตอบสนอง

กองทัพบกดังกล่าวข้างต้น จึงน ามาซ่ึงการลงนาม

ความร่วมมือระหว่ างกองทัพบกกับสถาบัน

เทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) 

กระทรวงกลาโหม ในวันนี้ โดย พลโท ธารี วุฒิพานิช 

เ จ้ า ก รมสรรพ า วุ ธ ท ห า รบ ก  เ ป็ นผู้ แ ท น              

ผู้บัญชาการทหารบก ในการลงนามความร่วมมือ

กับ พลเอก สมพงศ์ มุกดาสกุล ผู้อ านวยการ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 

หลังจากนี้ สทป. จะเริ่มท าการทดสอบละ

ปรับปรุงจรวด โดยเฉพาะจรวดแบบ DTI-2 ให้ดี

ยิ่งขึ้น ซึ่งยังต้องท าการทดสอบอีกมาก ก่อนที่จะ

พร้อมผลิตเข้าประจ าการต่อไป แต่ภายใต้การ

สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง สทป. เ ช่ือมั่นว่ าจะ

สามารถด าเนินการวิจัย และพัฒนาต้นแบบระบบ

จรวดและอาวุธน าวิถีที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ

ของกองทัพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับขีด

ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง สร้างความ

เข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศของ

ประเทศไทยและภายใต้กรอบความร่วมมือของ

ประชาคมอาเซียนได้อย่างยั่งยืน เพื่อแสดงให้เห็น

ว่า วันนี้ คนไทยสามารถพัฒนาอาวุธเพื่อใช้งานได้

เอง ท าให้ประ เทศลดการพึ่ งพาเทคโนโลยี        

จากต่างประเทศ ท าให้กองทัพสามารถใช้จรวด   

ที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยโดยไม่ติดข้อจ ากัด      

เรื่องการส่งออกอาวุธ และสามารถต่อยอด

เทคโนโลยีเพื่อน าไปสู่การพัฒนาจรวดแบบอื่นที่จะ

ช่วยสร้างความมั่นคงให้กับประเทศต่อไป.... 

 


