บทที่ ๑
เรื่ อง คุณลักษณะยานยนต์ ทหาร
(CHARACTERISTICS MILITARY VEHICLES)
๑-๑ อ้ างถึง
TM ๙ - ๘๐๐๐
๑-๒ วัตถุประสงค์
เพื่อให้ ทราบถึงลักษณะทัว่ ไป การแบ่งประเภท การแบ่งชนิด และคาศัพท์ทวั่ ๆ ไปของยานยนต์ที่ใช้ ใน ทบ.
ไทย.
๑-๓ กล่ าวนา
ก. บทเรี ยนนี ้เป็ นการศึกษาความรู้เบื ้องต้ นทัว่ ๆ ไปในหน้ าที่ผ้ ใู ช้ ยานยนต์ แต่ก่อนที่จะได้ ทราบถึงแบบ
และชนิดต่างๆ ของยานยนต์ที่ใช้ ในกิจการทหาร ควรจะทราบถึงความสาคัญของการ
ขนส่งทางยานยนต์ไว้ บ้าง.
ข.ความรวดเร็ วในการขนส่งอุปกรณ์หรื อการลาเลียงการเคลื่อนย้ ายหน่วยทหารเพื่ อให้ ปฏิบตั ิการได้ นนั ้
การขนส่งทางรถยนต์นบั ว่าเป็ น การขนส่งแบบหนึ่งที่มีความรวดเร็ ว สามารถขนส่งไปได้ เป็ นจานวนมากและยัง
สามารถติดตามปฏิบตั กิ ารโดยใกล้ ชิดกับหน่วยทหารอีกด้ วย ดังนัน้ การขนส่งทางรถยนต์จึงนับว่ามีความสาคัญ
มากอย่างหนึ่ง เพื่อให้ การขนส่งเป็ นไปอย่างถูกต้ องตามความมุ่งหมายของการขนส่ง เพราะการขนส่งต้ องการ
ขนไปให้ มากที่สดุ แต่ใช้ รถเป็ นจานวนน้ อยจึงจาเป็ นที่ควรจะทราบว่า รถแบบไหนควรจะได้ ใช้ งานอย่างไรจึงจะ
สามารถใช้ งานได้ ถกู ต้ องตามความมุง่ หมายของงานที่จะใช้ .
ค. เนื่องจากแบบของรถยนต์ตา่ งๆ ที่ใช้ กันอยู่ในทางการทหาร ขณะนี ้มีอยู่หลายแบบหลายชนิดตังแต่
้
รถถัง,รถเกราะ,รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ฯลฯ ซึ่งดูเหมือนว่าแต่ละแบบแต่ละชนิดจะมีลกั ษณะคล้ ายกันอยู่
อย่างหนึ่งคือจะขับเคลื่อนที่ไปด้ วยเครื่ องยนต์ทงนั
ั ้ น้ ถ้ าหากเราจะถือว่าลักษณะที่ใช้ เครื่ องยนต์นี ้เป็ นเครื่ องที่ใช้
เรี ยกว่า ยานยนต์เหมือนกันทังหมด
้
ในการเรี ยกชื่อและใช้ งาน คงจะสับสนมิใช่น้อย ดังนันเพื
้ ่อต้ องการที่จะให้ มี
การแตกต่างกันอย่างหนึ่งกับคุณ ลักษณะพิเศษบางประการอย่างหนึ่ง เช่น เล็ก ,ใหญ่ ,มีเกราะและสายพาน
ฯลฯ ต่างๆ เหล่านี ้เป็ นเครื่ องแสดงความแตกต่างจากกันไป.
๑–๔ การแบ่ งประเภทรถยนต์ ใน ทบ.ไทย
รถยนต์ใน ทบ.ไทย ได้ แบ่งออกเป็ น ๒ ประเภทคือ รถยนต์ประเภทสงคราม และรถยนต์ ประเภทปกติ.
ก. รถยนต์ประเภทสงคราม คือ รถที่จัดหามาเพื่อใช้ ในสงคราม รถยนต์ประเภทนี ้จะมีป้ายพืน้ สีขาว
เครื่ องหมายกงจักรและเลขทะเบียนสีแดง แบ่งได้ เป็ น รถรบและรถช่วยรบ.

๒

๑) รถรบ ประกอบด้ วย รถถัง,รถเกราะและรถปื น.
ก) รถถัง หมายถึง รถรบประเภท
หนึ่ ง มี เกราะติ ด อาวุธ เคลื่ อ นที่ ไ ปด้ ว ย
สายพานและสามารถไปใน ภูมิประเทศ
เกือบทุกแห่ง.

ข ) ร ถ เก ร า ะ
หมายถึงรถรบประเภทหนึ่ง
มีเกราะติดอาวุธเคลื่อนที่ไป
ด้ วยล้ อหรื อล้ อประกอบ
สาย พ าน กั น ลื่ น ห รื อ กึ่ ง
สายพาน ไปได้ เฉพาะในภูมิ
ประเทศที่เป็ นพื ้นแน่นๆ.

ค) รถปื นหมายถึงรถรบประเภท
หนึ่งจะเป็ นรถชนิดใดก็ตามเรี ยกชื่อตาม
อาวุธนันๆ
้ ที่ตดิ ตังอยู
้ ่บนรถ.

๓
๒) รบช่วยรบ ประกอบด้ วย:- รถนัง่ ,รถบรรทุก,รถลาก ,รถเฉพาะกาลและรถจักรยานยนต์ .
ก) รถนัง่ หมายถึง รถช่วยรบประเภทหนึง่ ซึง่ จัดไว้ สาหรับนัง่ เช่น รยบ. ๑/๔ ตัน เป็ นต้ น.
ข) รถบรรทุก หมายถึง รถช่วยรบประเภทหนึง่ ซึง่ จัดไว้ สาหรับบรรทุก เช่น รยบ ๒ ๑/๒ ตัน เป็ นต้ น.
ค) รถลาก หมายถึง รถช่วยรบประเภทหนึง่ ซึง่ จัดไว้ สาหรับฉุดลาก.
ง) รถเฉพาะการ หมายถึง รถช่วยรบประเภทหนึ่งซึ่งจัดไว้ สาหรับให้ ทาหน้ าที่ ใด หน้ าที่หนึ่งโดยเฉพาะ
แล้ วเรี ยกนามตามหน้ าที่นนๆ
ั ้ เช่น รถน ้ามัน,รถปัน้ จัน่ ,รถพยาบาล,รถเครื่ องมือ ฯลฯ.
จ) รถจักรยานยนต์ หมายถึง รถช่วยรบประเภทหนึง่ ซึง่ จัดไว้ สาหรับ รับส่งข่าว,คาสัง่ ฯ และติดต่อ .
ข. รถยนต์ปกติ หมายถึงรถยนต์ ซึ่งจัดไว้ สาหรับใช้ ในราชการตามธรรมดาและเรี ยกชื่ออย่างเดียวกับรถช่วยรบ
จะมีปา้ ยพื ้นสีดา เครื่ องหมายกงจักรและหมายเลขทะเบียนเป็ นสีขาว.
ตามปกติแล้ วรถยนต์ในทางทหารเราแบ่งออกเป็ นพวกโดยแน่นอนว่ารถสงครามและรถยนต์แบบปกติ
ในเรื่ องที่ถกู ต้ องแล้ ว รถยนต์สงคราม ถึงแม้ จะมีรถช่วยรบอยู่ก็จริ งแต่เขามักจะไม่นามาใช้ ในยามปกติ โดยจะ
เก็บไว้ เป็ นพิเศษต่างหากเพื่อใช้ สาหรับฝึ ก การซ้ อมรบหรื อใช้ ยามสงครามจริ งๆ เท่านัน้ ส่วนในเรื่ องการบริ การ
ทางด้ านธุรการตามปกติ เช่น ติดต่อราชการ,จ่ายตลาด,รับข้ าวสาร,รับทหาร ฯลฯ ต่างๆ เหล่านี ้เขาจะใช้ รถยนต์
ปกติที่มีอยู่ แต่เนื่องจากรถของเรามีน้อย ดังนัน้ ในเรื่ องงานในยามปกติเรามักจะเอารถช่วยรบมาใช้ รวมเสีย
ส่วนมาก จึงดูแทบไม่ออกว่ารถช่วยรบกับรถยนต์ปกตินนมี
ั ้ ลกั ษณะแตกต่างกันอย่างไร.
เพื่อให้ ทราบและมีความเข้ าใจง่ายขึ ้นจึงขอแสดงแผนผังไว้ ดงั นี ้ :รถยนต์ทหาร
รถยนต์ประเภทสงคราม

รถยนต์ปกติ

รถรบ
- รถถัง

รถช่วยรบ
- รถนัง่

- รถนัง่

- รถเกราะ
- รถปื น

- รถบรรทุก
- รถลาก
- รถเฉพาะการ
- รถจักรยานยนต์

- รถลาก
- รถเฉพาะการ
- รถจักรยานยนต์

- รถบรรทุก

๑ - ๕ การแบ่ งเป็ นชนิดของยานยนต์
กล่ า วทั่ว ไป ค าว่า ยานยนต์ (VEHICLE) หมายถึ ง ยุท โธปกรณ์ ที่ ใช้ ล้ อ ,สายพานหรื อ รวมล้ อ กับ
สายพาน เคลื่อนที่ได้ ด้วยเครื่ องกาเนิดกาลังของตนเองทังนี
้ ้รวมถึงรถพ่วงและรถกึ่งพ่วงที่ลากด้ วย ยานยนต์และ
รถจักรยานยนต์ด้วย.

๔
การแบ่งชนิดของยานยนต์ แบ่งออกเป็ น ๒ ชนิด
- การแบ่งชนิ ดตามลักษณะการใช้งาน
- การแบ่งชนิ ดตามลักษณะการสัมผัสพื้น
ก. การแบ่งชนิดตามลักษณะการใช้ งาน:๑) ยานยนต์ทวั่ ไป (GENERAL - PURPOSE VEHICLES)
ยานยนต์ ทั่วไปเป็ น ยาน
ยนต์ที่ออกแบบเพื่ อใช้ ในการล าเลี ยงพล
อุปกรณ์ กระสุน ยุทโธปกรณ์ หรื อลากจูง
ปื นใหญ่ รถพ่วง รถกึ่งพ่วง ยานยนต์ทวั่ ไป
ใช้ รถใน กิ จ การขน ส่ ง ทั่ ว ไป ไม่ มี การ
ดัด แปลงตัวถัง หรื อ โครงรถ เช่น รยบ ๒
๑/๒ ตัน ๖ x ๖ บรรทุ ก เป็ นยานยนต์
ทัว่ ไปซึ่งเป็ นรถมาตรฐานในกิจการขนส่ง
ทัว่ ไป รยบ. ดังกล่าวไม่มีการดัดแปลงโครงรถแต่อย่างใด.
๒) ยานยนต์ตดิ ตังอุ
้ ปกรณ์พิเศษ ( SPECIAL - EQUIPMENT VEHICLES)
ยานยนต์ชนิดนี ้โครงรถ เช่นเดียวกันกับยานยนต์ทวั่ ไป แต่มีตวั ถังพิเศษหรื อยุทโธปกรณ์พิเศษ
ติดตังอยู
้ ่บนโครงรถ ได้ แก่ รถโรงงานของ สพ. ซึ่งมีห้องปฏิบตั ิการติดตังอยู
้ ่บนโครงรถของ ยานยนต์ทวั่ ไปหรื อ
รถกู้ซอ่ ม เป็ นต้ น.

๓) ยานยนต์กิจการพิเศษ (SPECIAL- PURPOSE VEHICLES)
ยานยนต์กิจการพิเศษนีเ้ ป็ นยานยนต์ซึ่งออกแบบเพื่อใช้ ตามความต้ องการพิเศษ ซึ่งโครงรถ
ของยานยนต์โดยทัว่ ไป ไม่สามารถจะปรับปรุงแก้ ไขให้ ใช้ ในกิ จการดังกล่าวนี ้ได้ เช่น รถแทรกเตอร์ (TRACTER)
ยานยนต์ประเภทนี ้แตกต่างจากยานยนต์รบ.

๕
๔) ยานยนต์รบ (COMBAT VEHICLES)
ยานยนต์รบเป็ นยานยนต์ที่ใช้ ในความมุ่งหมายพิเศษ มีเกราะ,ไม่มีเกราะ ติดอาวุธหรื อไม่ติด
อาวุธ ซึ่งออกแบบให้ ใช้ เฉพาะในการสู้รบ การติดเกราะหรื ออาวุธบนยานยนต์ทั่วไป ยานยนต์ติดตังอุ
้ ปกรณ์
พิเศษหรื อยานยนต์กิจการพิเศษไม่ถือว่าเป็ นยานยนต์รบ.
๕) รถพ่วง (TRAILERS)
ได้ มีการแบ่งตามลักษณะของการรับน ้าหนักบรรทุก แบ่งออกได้ เป็ น ๓ ประเภท คือ
ก) รถกึ่งพ่วง (SEMI TRAILLERS) เป็ นล้ อเลื่อนซึ่งออกแบบไว้ สาหรับลากจูงด้ วย
ยานยนต์ลากจูง น ้าหนักส่วนใหญ่ (๖๐ %)ยานยนต์ลากจูงจะรับไว้ ด้วยล้ อที่ ๕ น ้าหนักที่เหลือของรถกึ่ง
พ่วงจะรับไว้ .
ข ) รถ พ่ วง ๓ ใน ๔
(THREE - QUARTER TRAILLERS) เ ป็ น
ล้ อเลื่อนที่ออกแบบไว้ ให้ ลากจูงต้ องมีขอพ่วง
หรื ออุปกรณ์ ที่จะให้ ยานยนต์ทาการลาก
จู ง ไปได้ โดยปกติ มี ล้ อ ๒ ล้ อ บรรทุ ก
น า้ หนักเบาๆ น า้ หนัก บรรทุก ทัง้ หมดที่
บรรทุกบนรถพ่วง จะต้ องจัดให้ สมดุล
ตามปกติ หรื อน ้าหนักเพียง ๑๕ % ที่รับ
โดยยานยนต์ลาก.
ค ) ร ถ พ่ ว ง
สมบูรณ์ (FULL TRAILLERS) รถพ่วงแบบนี ้น ้าหนักทังหมด
้
ที่บรรทุกจะรับโดยล้ อของรถพ่วงเองและมีระบบบังคับเลีย้ ว
(เลี ้ยวตามยานยนต์ลากจูง) เป็ นแบบล้ อที่ ๕.
ข. การแบ่งตามลักษณะการสัมผัสพื ้น
ยานยนต์แบ่งตามลักษณะการสัมผัสพื ้นอาจแบ่งออกได้ เป็ น:๑) ยานยนต์ล้อ.
๒) ยานยนต์สายพาน.
๓) ยานยนต์กึ่งสายพาน.
ยานยนต์ล้อแบ่งประเภทตามจานวนล้ อและจานวนการขับล้ อ เช่น ในข้ อมูลลักษณะยานพาหนะเป็ น ๔X
๔,๖X๖,๖X๔ ฯลฯ ตัว เลขตัว แรก หมายถึ ง จ านวนหน่ ว ยของล้ อที่ สัม ผัส พื น้ ตัว เลขตัว ที่ ส อง หมายถึ ง
ความสามารถสูงสุดในการขับล้ อ จะสังเกตได้ ว่ารถหกล้ อมีเพลาล้ ออยู่สามเพลา นัน่ คือไม่ว่าจะเป็ นล้ อเดียว

๖
(ยางเส้ นเดียว) หรื อล้ อคู่ (ยางสองเส้ น) ก็นบั ว่าเป็ นล้ อ หนึ่งหน่วย ที่เรี ยกว่ายานยนต์ส ายพานก็เพราะว่า ใช้
สายพานทา
หน้ าที่เป็ นพื ้นรองรับที่กว้ างอยู่ใต้ ล้อกดสายพาน หรื อล้ อพยุงตัวรถ โดยมีรางหรื อตัวนารองอยู่ด้านบนยานยนต์
กึ่งสายพาน หมายถึงยานพาหนะทัง้ ปวง ซึ่งน ้าหนักส่วนหนึ่งกดลงที่ล้อข้ างหน้ า สามารถบังคับเลี ้ยวได้ และ
น ้าหนักอีกส่วนหนึง่ ที่เหลือนัน้ กดลงบนสายพานซึง่ อยูท่ างด้ านหลัง.
๑ – ๖ ส่ วนประกอบหลัก (MAJOR COMPONENTS)
การแบ่งส่วนประกอบหลักของยานยนต์ทาได้ หลายอย่างและหลายวิธีแตกต่างกัน แต่ที่จะกล่าวต่อไปนี ้
เป็ นการแบ่งที่ใช้ อยูท่ วั่ ๆ ไป.
ก. เครื่ องกาเนิดกาลัง (POWER PLANT)
เครื่ อ งก าเนิ ด ก าลัง ประกอบด้ ว ยเครื่ อ งยนต์ (ดี เซลหรื อ เบนซิ น ) และส่วนประกอบติด กับ
เครื่ องยนต์ ได้ แก่ ระบบเชื ้อเพลิง,ระบบจุดระเบิด,ระบบระบายความร้ อนและระบบหล่อลื่น.
ข. ระบบทางส่งกาลัง (POWER TRANSMISSION SYSTEMS)
ระบบทางส่งกาลังเป็ นระบบซึ่งรวมเอาอาการทังสิ
้ ้นทางเครื่ องกล ซึ่งส่งกาลังจากเครื่ องยนต์
ไปจนถึงล้ อ เครื่ องกลอันนี ้ได้ แก่ คลัทช์ เกียร์ เปลี่ยนความเร็ ว เกียร์ ช่วย เพลาขับ (PROPELLER SHAFT) ข้ อ
ต่ออ่อน เฟื องท้ าย (FINAL DRIVE) เฟื องทดเลี ้ยว และเพลาหมุนล้ อ (DRIVE AXLE).
ค. ระบบไฟฟ้า จะกล่าวถึงส่วนประกอบต่างๆ ทางไฟฟ้า เช่น แบตเตอรี่ เครื่ องกาเนิด ไฟฟ้าเครื่ อง
ควบคุมเครื่ องกาเนิดไฟฟ้า ระบบหมุนเครื่ องยนต์ และระบบแสงสว่าง.
ง. แคร่ รถ (CHASSIS) แคร่ ร ถ ประกอบด้ ว ยโครงรถ ห้ า มล้ อ ล้ อ ยาง สายพาน ระบบแขวนลอย
(SUSPENSION SYSTEM) และระบบบังคับเลี ้ยว.
จ. ตัวถัง (BODY) ตัวถังเป็ นส่วนบรรทุกสัม ภาระหรื อบุคคล ซึ่งเป็ นส่วนของยานยนต์และมีความ
หมายถึงลาตัว (HULL) ด้ วย.
๑ - ๗ คุณลักษณะของยานยนต์ ทหาร
ก. ถ้ อยคาที่ใช้ ศัพท์ที่เกี่ยวข้ องกับช่างเครื่ องยนต์ ซึ่งควรจะรู้ได้ อธิบายไว้ ในคูม่ ือทางเทคนิคเฉพาะรถและสาร
บรรณท้ ายเล่มของ TM ๙-๘๐๐๐ ได้ อธิบายคาจากัดความของยานยนต์พิเศษ และเพื่อให้ การศึกษาได้ เข้ าใจดี
ถึงลักษณะทัว่ ไป ซึง่ จะให้ เหตุผลและเป็ นหลักฐานอ้ างอิงตามหัวข้ อต่อไปนี:้ ๑) ขับ ทุ ก ล้ อ (ALL WHEEL DRIVE ) หมายถึ ง ล้ อของรถทุ ก ล้ อได้ รั บ การขับ เพื่ อ ท าให้ ยานยนต์
เคลื่อนที่ไปได้ .
๒) มุม ขึน้ ลาด (ANGLE OF APPROACH) เป็ น มุม ที่ ลาดมากที่ สุด ซึ่ง ยานยนต์เมื่ อ อยู่ในพื น้ ระดับ
สามารถไต่ขึ ้นได้ โดยไม่มีสว่ นใดของยานยนต์สมั ผัสพื ้นลาดนอกจากยางหรื อสายพาน.

๗
๓) มุม ลงลาด ( ANGLE OF DEPARTURE) เป็ นมุมที่ลาดมากที่สดุ ซึ่งยานยนต์สามารถลงไปจนถึง
พื ้นระดับ โดยปราศจากส่วนใดๆ ของยานยนต์สมั ผัสพื ้นนอกจากยางหรื อสายพาน.

๔) ใช้ ได้ ทกุ ภูมิประเทศ ( CROSS - COUNTRY) หมายถึง ใช้ ได้ ทกุ ลักษณะของผิวพื ้นถนนและในภูมิ
ประเทศที่ไม่มีเส้ นทาง เช่น ทราย กรวด เขา ลาน ้าและหนองบึง.
๕) ระยะปฏิบตั ิการ ( CRUISING RANGE) หมายถึง ระยะทางที่นบั ได้ ทงสิ
ั ้ ้นที่ยานยนต์ปฏิบตั ิการได้
เมื่อเติมเชื ้อเพลิงเต็มถัง.
๖) มีแรงฉุดลาก (DRAWBAR PULL) หมายถึงมีแรงฉุดลากที่ขอพ่วง.
๗) มี ก ารลอยตัว (FLOATATION) หมายถึ ง จ านวนน า้ หนัก ซึ่ง ยางหรื อ สายพานที่ สัม ผัส พื น้ แต่ล ะ
ตารางนิ ้วได้ รับแรงกดเมื่อยางยังไม่ได้ จมลงไปในพื ้น หน่วยแรงกดของการลอยตัวสาหรับยานยนต์ล้อจะเท่ากับ
ความดันของลมในยาง (ปอนด์/ตารางนิ ้ว).
๘) ความสามารถในการลุยข้ าม (FORD ABILITY) หมายถึงความลึกของน ้าเป็ นนิ ้วที่ยานยนต์สามารถ
ผ่านด้ วยกาลังของตัวเอง.
๙) ความสามารถในการปี นลาด (GRADE ABILITY) หมายถึง ลาดที่ สูงที่ สุดที่ยานยนต์ ซึ่งบรรทุก
เต็มที่ และเครื่ องอุปกรณ์พร้ อม สามารถไต่ขึ ้นไปได้ ด้วยความเร็ วคงที่เรื่ อยๆ เหมือนกับความเร็ วคงที่วิ่งบนถนน
คอนกรี ตเรื่ อยๆ เมื่อปฏิบตั ไิ ปตามรายละเอียดจากการใช้ เกียร์ .
๑๐) ระยะสูงจากพื ้น ( GROUND CLEARANCE) หมายถึง ระยะห่างระหว่างพื ้นดินกับส่วนต่าสุดใต้
ท้ องรถ.
๑๑) ลัก ษณะพิ เศษทางการทหาร (MILITARY CHARACTERISTICS) หมายถึ ง มูล ฐานความ
ต้ องการในการบริการยานยนต์ ที่ใช้ ในราชการทหาร.
๑๒) ที่เก็บอุปกรณ์ (STOWAGE) มีที่เก็บอุปกรณ์ประจายานยนต์ภายในรถ.
๑๓) แฟคเตอร์ เกี่ยวกับการลาก (TRACTIVE FACTER) หมายถึง กาลังฉุดที่ทาให้ ยานยนต์เคลื่อนที่
จะต้ องระลึกถึงแรงที่ยางกดกับพื ้นดินต่อปอนด์ด้วยน ้าหนักของยานยนต์ที่ผิวหน้ ายาง.
๑๔) รัศมีวงเลี ้ยว (TURNING RADIUS) หมายถึง เมื่อยานยนต์เลี ้ยวครบรอบที่เล็กที่สดุ และพิจารณา
จากล้ อด้ านนอก ซึง่ ลากผ่านศูนย์กลางของวงเลี ้ยว.

๘
๑ ๕ ) น ้า ห นั ก บ รรทุ ก (PLYLOAD) คื อ น า้ หนั ก บรรทุ ก สัม ภาระและหรื อ บุ ค คลรวมทั ง้ พล
ประจาที่มีความปลอดภัยแก่ยานยนต์.
๑๖) นา้ หนักรถ (VEHICLE NET WEIGHT) หมายถึง น ้าหนักของรถซึ่งติดอุปกรณ์ ในการปฏิบตั ิ เติม
เชื ้อเพลิงเต็มถัง น ้า และน ้ามันหล่อลื่น ตามคูม่ ือ ไม่รวมพลประจาหรื อน ้าหนักบรรทุก.
๑๗) นา้ หนักรวม (VEHICLE GROSS WEIGHT) หมายถึงนา้ หนักของยานยนต์ พร้ อมอุปกรณ์ ที่จ ะ
ปฏิบตั งิ านได้ รวมทังพลประจ
้
า สัมภาระ และหรื อบุคคลไม่เกินน ้าหนักสูงสุดที่ยอมให้ ตามคูม่ ือประจารถ.
ข. ยานยนต์ขนส่ง (TRANSPORT VEHICLE) ยานยนต์ขนส่งของทหารได้ แบ่งออกเป็ น ๒ ประเภท โดยทัว่ ไป
คือ รถทางธุรการ ( ADMINISTATION) และรถใช้ รบ (TACTICAL).
๑) รถทางธุรการ หมายถึง รถทางการค้ าที่ได้ ผลิตออกขายทั่วไป ซึ่งมีการดัดแปลงเล็กน้ อย เพื่อให้ ใช้
บริ การของทางทหารได้ หรื อไม่มีการดัดแปลงเลย แล้ วแต่กรณี รถทางธุรการนี ้ใช้ ได้ ทัว่ ไป เช่นภายในค่ายทหาร
และทัว่ ๆ ไป รถประเภทนี ้จะต้ องใช้ ในถนนที่เรี ยบร้ อยดีแล้ ว.
๒) รถใช้ รบ เป็ นรถที่ได้ บรรจุไว้ ในอัตรากาลังรบของหน่วยในบางกรณี รถประเภทนี ้จะสร้ างตามความ
ต้ องการพิเศษของกองทัพบก รถใช้ รบมีลกั ษณะที่แตกต่างกับรถทางการค้ า ดังต่อไปนี:้ ก) ขับทุกล้ อ เพื่อให้ มีความคล่องตัวสูง.
ข) ใช้ ยางแบบสงคราม (COMBAT TIRE) เพื่อป้องกันการทะลุทะลวงหรื อแตก.
ค) มีเครื่ องป้องกันหม้ อน ้าและโคมไฟหน้ า เพื่อมิให้ กระทบกิ่งไม้ ในภูมิประเทศ.
ง) มีกนั ชนหน้ าและหลัง เพื่อป้องกันการชนกันในขณะที่เดินทางเป็ นขบวนและช่วยเหลือยาน
ยนต์ที่ติดหล่ม.
จ) มีขอลากจูงและขอพ่วงสาหรับลากเมื่อเครื่ องยนต์เสียและใช้ สาหรับลากจูง.
ฉ) มีเครื่ องปลดการขับเพลาหน้ าเมื่อใช้ บนถนน.
ช) มีมมุ ขึ ้นลาดและมุมลงลาดสูง เพื่อสะดวกในการใช้ ทกุ ภูมิประเทศ.
ซ) มีความสามารถในการลุยข้ ามลาธาร ด้ วยกาลังของตนเอง.
ฌ) ยานยนต์ควรมีขนาดและความสามารถในการเคลื่อนที่คล้ ายคลึงกันทุกแบบ เพื่อสะดวกใน
การควบคุมขบวน.
ญ) มีระยะสูงจากพื ้นมากที่สดุ และไม่เสียการทรงตัวในการเคลื่อนที่บนถนน เพื่อสะดวกในการ
เคลื่อนที่ผา่ นภูมิประเทศที่ยากลาบากและผ่านโคลนได้ .
ฎ) อ่างนา้ มันเครื่ องและเพลาหน้ าต้ องมีระยะห่างกันพอสมควร เพื่ อป้องกัน การกระทบกัน
ในขณะปฏิบตั งิ าน.
ฏ) มีฐานรองรับอ่อนตัวได้ โดยเฉพาะเครื่ องยนต์ ห้ องเกียร์ เปลี่ยนความเร็ วและห้ องเกียร์ ช่วย
ซึง่ เป็ นทางส่งกาลัง (POWER TRAIN) จะต้ องวางไว้ บนฐานรองรับอย่างน้ อย ๓ จุด ซึง่ เป็ นเดือยกลมรับไว้ .

๙
ฐ) มีฝากระโปรงลาดลง เพื่ อให้ ทัศน วิสัยดีขึน้ และมองเห็นไฟพรางได้ ดีทัง้ ในการขับตาม
ลาพังหรื อขับเป็ นขบวน.
ฑ) มีไฟพรางหน้ าและหลัง เพื่อใช้ ในการปฏิบตั กิ ารรบ.
ฒ) มีสูบหมุนเวียนน ้ามันหล่อลื่นติดทังหน้
้ าทังหลั
้ งในอ่างน ้ามันหล่อลื่น เพื่อส่งน ้ามันหล่อลื่น
มายังสูบน ้ามันหล่อลื่น เพื่อให้ น ้ามันหล่อลื่นหมุนเวียนได้ ในขณะขึ ้นและลงลาด.

ณ) มีเครื่ องกรองน ้ามันเชื ้อเพลิง เพื่อจะแยกน ้ามันและฝุ่ นผงออกจากน ้ามันเชื ้อเพลิงก่อนส่งไป
ยังสูบน ้ามันเชื ้อเพลิง ความชื ้นและสิ่งสกปรกที่สะสมอยู่ในเชื ้อเพลิงของระบบรถยนต์ทหาร จึงป้องกัน ได้ หมด
ไปเมื่อเติมเชื ้อเพลิงในสนาม.
ด)มีอุปกรณ์ ป้องกันการรบกวนวิทยุ เพื่อความสะดวกในการใช้ การป้องกันการลอบฟั งการ
เคลื่อนที่ของขบวนยานยนต์ฝ่ายเราจากสถานีฟังการของข้ าศึก.
ต) มี การระบายไอในห้ องข้ อเหวี่ยง เพื่อลดการเป็ นสนิมชิน้ ส่วนภายในของเครื่ องยนต์และ
รักษาคุณภาพของน ้ามันหล่อลื่น โดยระบายไอของเชื ้อเพลิงออกจากห้ องเพลาข้ อเหวี่ยง.
ถ) มีอปุ กรณ์สาหรับในย่านหนาวจัด (ARCTIC) เพื่อช่วยในการติดเครื่ องยนต์เมื่อมีอณ
ุ หภูมิต่า
กว่าศูน ย์ ซึ่งประกอบด้ วยเครื่ องทาความร้ อน และมี ฉนวนความร้ อนคลุม แบตเตอรี่ และส่วนประกอบของ
เครื่ องยนต์.
ท) มีอปุ กรณ์สาหรับใช้ ในทะเลทราย ซึ่งประกอบด้ วยหน้ ายางกว้ างๆ และสูบลมแต่น้อย มีถัง
น ้าล้ น ฝาหม้ อน ้า แบบความดัน เพื่อป้องกันการสูญเสียน ้า ระบายความร้ อนด้ วยการระเหย และน ้าในถังเก็บน ้า
จะไหลกลับ เมื่ อระดับ น า้ ในหม้ อ ต่ากว่าระดับ มี ฝาถังน า้ มัน เชื อ้ เพลิง แบบความดัน ซึ่ง ช่วยในการไหลของ
เชื ้อเพลิงและป้องกัน VAPOR LOCK (เชื ้อเพลิงกลายเป็ นไอต้ านทานการไหล).
ธ) การถอดล้ อออกจากดุมล้ อต้ องสะดวกและรวดเร็ว ไม่รบกวนกับลูกปื นล้ อ ล้ อหน้ าสามารถ
ใส่ล้อคูไ่ ด้ .
น) มีเพลาล้ อแบบเพลาลอยสมบูรณ์ เพื่อป้องกันล้ อหลุดออกจากดุม เมื่อเพลาหมุนล้ อขาด.
ค) ยานยนต์รบ
๑) เป็ นยานยนต์ที่ออกแบบให้ ใช้ ในการรบได้ ดี การออกแบบยานพาหนะรบ ก็ต้องมี เกณฑ์กาหนด
เช่น เดียวกับยานพาหนะทัว่ ๆ ไปจากนันยั
้ งต้ องออกแบบให้ สามารถปฏิบตั ิการได้ สาเร็จตามความมุ่งหมาย โดย
ต้ องมีลกั ษณะอย่างหนึง่ อย่างใดหรื อหลายๆ อย่างดังต่อไปนี ้ :ก) เครื่ องกาเนิดกาลังและทางส่งกาลัง จะต้ องมีเกราะหุ้มคลุมทังหมด.
้
ข) ต้ องเคลื่อนที่ได้ ในย่านอุณหภูมิ - ๖๕ องศา ถึง ๑๒๕ องศา ฟาเรนไฮต์ .
ค) ความสามารถในการปฏิบตั งิ านได้ ในพื ้นที่เป็ นฝุ่ นและโคลน.

๑๐
ตามปกติรถถัง และรถเกราะนันมั
้ กสร้ าง ตัว ถั ง ด้ วยแผ่ น เกราะ รถตรวจการณ์ ถื อ หลัก การ
ออกแบบ เช่นเดียวกับยานยนต์ทวั่ ไป โดยมีเกราะหุ้มตัวรถ.
๒) โดยทัว่ ไปความสามารถในการปฏิบตั งิ าน ประกอบด้ วย:ก) มีความสามารถในการปื นลาด ๖๐ เปอร์ เซ็นต์.

ลาด ๖๐ เปอรเซ็นต์

๑๐๐ หน่วย
ข) มีกาลังฉุดลากไม่น้อยกว่า ๘๐ % ของน ้าหนักรวม (GROSS WEIGHT).
ค) มีกาลังฉุดลากเมื่อใช้ เกียร์ สงู ไม่น้อยกว่า ๘ % ของน ้าหนักรวม.
ง) ความเร็วเฉลี่ยในภูมิประเทศ ๓ ไมล์ตอ่ ชัว่ โมง หรื อน้ อยกว่า.
๓)นอกจากจะต้ อ งออกแบบยานพาหนะรบให้ ได้ ต ามสิ่ ง พึ ง ประสงค์ ท างทหารแล้ ว ยัง จะต้ อ ง
ออกแบบให้ พลประจารถ ได้ รับความสะดวกและปลอดภัยอีกด้ วย ซึง่ ต้ องมีสิ่งต่างๆ ดังนี:้ ฉ) มีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ.
ช) ภายในตัวรถต้ องบุนวม.
ซ) เอาใจใส่เป็ นพิเศษกับที่นงั่ .
ฌ) มีการออกแบบช่องพลขับและช่องหลบหนีอย่างเพียงพอ และมีที่ยดึ ปิ ดได้ โดยปลอดภัย.
ญ) มีเครื่ องดับเพลิงติดอยูภ่ ายในรถและสามารถให้ ทางานได้ จากภายในรถ.
ฑ) ภายในรถไม่คบั แคบจนเกินไป.
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