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โอกาสของผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนตใ์นอุตสาหกรรมขา้งเคียง     

“โอกาสในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ”

Defence Technology Institute

พลอากาศเอก พงศธร บวัทรพัย์
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• สถาบนัเทคโนโลยีป้องกนัประเทศ

• วตัถุประสงคก์ารจดัตั้งสถาบนัเทคโนโลยีป้องกนัประเทศ

• โครงการวิจยัของ สทป.

• กระบวนการวิจยัและพฒันาที่น าไปสู่การพฒันาอุตสาหกรรมป้องกนั

ประเทศ

• ความร่วมมือดา้นอุตสาหกรรมฯ ระหว่างภาครฐัและเอกชน

• ความร่วมมือดา้นอุตสาหกรรมฯ ของกลุ่มอาเซียน

• อุตสาหกรรมป้องกนัประเทศของไทย

• จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศ

• บทบาทของภาคเอกชนต่ออุตสาหกรรมป้องกนัประเทศ

• หนทางสู่ความส าเร็จของอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศ

• ประโยชนที์อุ่ตสาหกรรมภาคเอกชนจะไดร้บั

หวัขอ้การบรรยาย
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วตัถุประสงคก์ารจดัตั้งสถาบนัเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ

1. วิจยัและพฒันาโครงการขนาดใหญ่ดา้นยุทโธปกรณต์ามทีส่ภากลาโหมก าหนดและ

อนุมติัใหมี้แผนแม่บทในการด าเนินโครงการ

2. ศึกษา คน้ควา้ วิจยั และด าเนินการอ่ืนทีเ่กีย่วขอ้งหรือต่อเนือ่งกบัการพฒันาเทคโนโลยี

ป้องกนัประเทศ

3. เป็นศูนยข์อ้มูลความรูด้า้นเทคโนโลยีป้องกนัประเทศใหแ้ก่กระทรวงกลาโหมเพือ่ใชใ้น

การก าหนดนโยบายและแผนการพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีป้องกนัประเทศ

4. ประสานความร่วมมือดา้นเทคโนโลยีป้องกนัประเทศกบัหน่วยงานอ่ืนของรฐั

สถาบนัการศึกษาอ่ืนทีเ่กีย่วขอ้ง และภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

5. ส่งเสริมและสนบัสนุนการฝึกอบรม การคน้ควา้วิจยัและการพฒันาบุคลากรดา้น

เทคโนโลยีป้องกนัประเทศ

6. เป็นศูนยก์ลางในการใหบ้ริการขอ้มูลและสารสนเทศทางดา้นเทคโนโลยีป้องกนัประเทศ

และส่งเสริมใหเ้กิดกิจกรรมทางวิชาการเพือ่เผยแพร่ความรูเ้กีย่วกบัเทคโนโลยีป้องกนั

ประเทศไปสู่สาธารณชน
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1. เทคโนโลยีจรวดและอาวุธน าวิถี

2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารทางทหาร

3. เทคโนโลยีการจ าลองยทุธแ์ละการฝึกเสมือนจริง

4. เทคโนโลยียานไรค้นขบั

5. เทคโนโลยีต่อตา้นการก่อการรา้ยและสงครามนอกแบบ

6. เทคโนโลยียานรบและระบบอาวุธ

7. เทคโนโลยีพลงังานส าหรบักิจการป้องกนัประเทศ

8. เทคโนโลยีต่อตา้นอาวุธท าลายลา้งสูง

โครงการวิจยัของ สทป
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กระบวนการวิจยัและพฒันาทีน่ าไปสู่การพฒันาอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศ

1

ศึกษาวิเคราะหย์ุทธศาสตร์

รวบรวมขอ้มูล ความ

ตอ้งการของกองทพัหรือ

ผูใ้ช ้แผนการจดัหา ฯลฯ

2

พฒันาแผนแม่บท

การวิจยัพฒันา (FS)
เสนอคณะกรรมการ

3

น าเสนอ

แผนแม่บทฯ ต่อ

สภากลาโหม

4

จดัท าโครงการ

รองรบั และเสนอ

ขอ งบประมาณ

5

วิจยัพฒันาและ

สรา้งตน้แบบ

วิจยั

6

ทดสอบ ติดตั้ง 

ตน้แบบวิจยัและ

เช่ือมต่อระบบ

7

สรา้งตน้แบบวิจยัร่วมกบัระบบ

อุตสาหกรรมภาครฐั-เอกชน มี

ระบบคู่มือและมาตรฐาน ให้

กองทพัหรือผูใ้ชท้ดลองใชง้าน

8

ติดตามผลการใชง้าน 

ระบบส่งก าลงับ ารุง 

ใหบ้ริการทางเทคนิค

และพฒันาเพิม่เติม

10

ภาครฐั-เอกชน

ด าเนินกิจกรรมทางการตลาด 

และผลิตในเชิงอุตสาหกรรม

9

ถา่ยทอดระบบการผลิต ระบบงาน 

องคค์วามรู ้เทคโนโลยี ใหแ้ก่

ระบบอุตสาหกรรมภาครฐั-เอกชน

(Pilot-Lot, 
Prototype 

Production)
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รูปแบบและแนวทางการพฒันาความร่วมมือ

 ตน้น ้ า - ทหารน าในเรือ่งการวิจยัและพฒันา เพือ่พฒันาผลิตภณัฑที์ม่ี

คุณภาพและไดม้าตรฐาน และตอบสนองความตอ้งการต่อการใชง้าน

 ลกัษณะการวิจยั  - วิจยัโดยหน่วยงานภายใน

- วิจยัร่วมกบัหน่วยงานภายนอก

- รบัถ่ายทอดเทคโนโลยี

 เหล่าทพัเป็นผูท้ดสอบตน้แบบ และรบัรองมาตรฐานยุทโธปกรณ์

 ปลายน ้า – สู่สายการผลิตในลกัษณะโครงการร่วมโดยใชฐ้านการผลิตทั้ง
ของภาครฐัและเอกชนในประเทศไทย ใชท้รพัยากรและก าลงัการผลิตของ
หน่วยผลิตทีม่ีอยู่ใหเ้กิดประโยชนไ์ดสู้งสุด

ความรว่มมือดา้นอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศระหว่างภาครฐัและเอกชน



ความรว่มมือระหว่าง สทป และเอกชน 
ในโครงการยานเกราะลอ้ยาง 8x8



ตัวถัง (Hull)

ความรว่มมือระหว่าง สทป และเอกชน 
ในโครงการยานเกราะลอ้ยาง 8x8 (ตอ่)



ห้องโดยสารภายใน (Interior)

แบบเดิม แบบใหม่

ความรว่มมือระหว่าง สทป และเอกชน 
ในโครงการยานเกราะลอ้ยาง 8x8 (ตอ่)



ระบบติดต่อสื่อสาร (Communication)

ความรว่มมือระหว่าง สทป และเอกชน 
ในโครงการยานเกราะลอ้ยาง 8x8 (ตอ่)



ระบบอุปกรณ์ทัศนวิสยั/อุปกรณก์ารมองเหน็ (Vision Device)

ความรว่มมือระหว่าง สทป และเอกชน 
ในโครงการยานเกราะลอ้ยาง 8x8 (ตอ่)



ระบบเครื่องยนต์ เครื่องส่งก าลงัและ(Power pack)

ความรว่มมือระหว่าง สทป และเอกชน 
ในโครงการยานเกราะลอ้ยาง 8x8 (ตอ่)



ระบบถ่ายก าลังและระบบขบัเคลื่อน(Transmission&Driveline)

ความรว่มมือระหว่าง สทป และเอกชน 
ในโครงการยานเกราะลอ้ยาง 8x8 (ตอ่)



ระบบการควบคุมพวงมาลัย (Steering Control)

ความรว่มมือระหว่าง สทป และเอกชน 
ในโครงการยานเกราะลอ้ยาง 8x8 (ตอ่)



ระบบเฟืองอุปกรณข์ับเคลือ่น (Running gear)

ความรว่มมือระหว่าง สทป และเอกชน 
ในโครงการยานเกราะลอ้ยาง 8x8 (ตอ่)



ระบบไฮดรอลิก (Hydraulic System)

ความรว่มมือระหว่าง สทป และเอกชน 
ในโครงการยานเกราะลอ้ยาง 8x8 (ตอ่)



ตัวถัง (Hull)

ความรว่มมือระหว่าง สทป และเอกชน 
ในโครงการยานเกราะลอ้ยาง 8x8 (ตอ่)



ห้องโดยสารภายใน (Interior)

แบบเดิม แบบใหม่

ความรว่มมือระหว่าง สทป และเอกชน 
ในโครงการยานเกราะลอ้ยาง 8x8 (ตอ่)



ระบบติดต่อสื่อสาร (Communication)

ความรว่มมือระหว่าง สทป และเอกชน 
ในโครงการยานเกราะลอ้ยาง 8x8 (ตอ่)



ระบบอุปกรณ์ทัศนวิสยั/อุปกรณก์ารมองเหน็ (Vision Device)

ความรว่มมือระหว่าง สทป และเอกชน 
ในโครงการยานเกราะลอ้ยาง 8x8 (ตอ่)



ระบบเครื่องยนต์ เครื่องส่งก าลงัและ(Power pack)

ความรว่มมือระหว่าง สทป และเอกชน 
ในโครงการยานเกราะลอ้ยาง 8x8 (ตอ่)



ระบบถ่ายก าลังและระบบขบัเคลื่อน(Transmission&Driveline)

ความรว่มมือระหว่าง สทป และเอกชน 
ในโครงการยานเกราะลอ้ยาง 8x8 (ตอ่)



ระบบการควบคุมพวงมาลัย (Steering Control)

ความรว่มมือระหว่าง สทป และเอกชน 
ในโครงการยานเกราะลอ้ยาง 8x8 (ตอ่)



ระบบเฟืองอุปกรณข์ับเคลือ่น (Running gear)

ความรว่มมือระหว่าง สทป และเอกชน 
ในโครงการยานเกราะลอ้ยาง 8x8 (ตอ่)
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ความรว่มมือระหว่าง สทป และเอกชน 
ในโครงการยานเกราะลอ้ยาง 8x8 (ตอ่)



• ชัง่น ้ ำหนกัรถยำนเกรำะ• ติดตั้งระบบปรับอำกำศ และทดสอบระบบ

• ออกแบบและวเิครำะห์ควำม
แขง็แรงจุดจบัยดึเกำ้อ้ีพลล ำเลียง

ความรว่มมือระหว่าง สทป และเอกชน 
ในโครงการยานเกราะลอ้ยาง 8x8 (ตอ่)
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ASEAN Defense Industry Collaboration - ADIC

Defence Technology Institute
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กรอบความร่วมมือดา้นอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศของกลุ่มอาเซียน

• อุตสาหกรรมอากาศยาน 

• อุตสาหกรรมทางทะเล 

• อุตสาหกรรมยานยนต ์

• อุตสาหกรรมอาวุธยุทโธปกรณ ์

• อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

• และอุตสาหกรรมตามความตอ้งการทัว่ไป

ASEAN Defense Industry Collaboration - ADIC
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• ความร่วมมือดา้นอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศของ

กลุ่มอาเซียน จะเกิดข้ึนได ้ก็ต่อเมือ่ความร่วมมือ

ระหว่างกองทพักบัภาคเอกชนในประเทศเกิดข้ึนก่อน

• ประเทศมีอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศที่เขม้แข็ง 

 อุตสาหกรรมป้องกนัประเทศของกลุ่มอาเซียน

เขม้แข็ง

ASEAN Defense Industry Collaboration - ADIC
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 First Tier : ประเทศทีม่ีอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศทีส่มบูรณแ์บบ และ

ครบวงจร สามารถพฒันาองคค์วามรูต่้อยอดไดถ้งึระดบัสูงสุด                      

(อเมริกา รฐัเซีย จีน และกลุ่มประเทศยุโรปตะวนัตก)

 Second Tier : ประเทศทีม่ีอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศทีส่มบูรณแ์บบ 

และครบวงจร แต่ยงัไม่สามารถพฒันาองคค์วามรูต่้อยอดไดถ้งึระดบั

สูงสุดดว้ยขอ้จ ากดับางประการ เช่น ขอ้จ ากดัดา้นเศรษฐกิจและการเมือง

(เกาหลีใต ้อินเดีย บราซิล อารเ์จนติน่า อิสราเอล ออสเตรเลีย สิงคโปร ์

แคนาดา และ แอฟริกาใต)้

อุตสาหกรรมป้องกนัประเทศของไทย
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 Third Tier : ประเทศทีส่ามารถผลิตยทุโธปกรณไ์ดเ้พยีงบางส่วน 

อุตสาหกรรมป้องกนัประเทศมีขนาดเล็ก มีขีดความสามารถเพยีงเพือ่การ

ซ่อมบ ารุง และสรา้งยทุโธปกรณบ์างประเภทสนบัสนุนใหแ้ก่กองทพั

เท่านั้น (ไทย....)

อุตสาหกรรมป้องกนัประเทศของไทย (ตอ่)
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First Tier และ Second Tier

 อุตสาหกรรมป้องกนัประเทศขนาดใหญ่ สามารถสรา้งมูลค่าทางเศรษฐกิจ

 สามารถท าใหเ้กิดความมัน่คง ในการพึง่พาตนเองได้

อุตสาหกรรมป้องกนัประเทศของไทย

เป้าหมายของประเทศไทย คือ Second Tier
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 สงักดักองทพับก 21 โรง 

 สงักดักองทพัเรือ 7 โรง

 สงักดักองทพัอากาศ 12 โรง

 สงักดักองบญัชาการกองทพัไทย 1 โรง

 ส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม 7 โรง

รวม 48 โรง

(ภาคเอกชนมีประมาณ 60  โรง)

จ  านวนโรงงานอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศ



การออกแบบยานพาหนะรบ

ตอ้งมีคุณลกัษณะพงึประสงคท์างทหารอย่างใดอย่างหนึง่ 

หรือหลาย ๆ อย่างดงันี้ .-

1. เครือ่งยนตติ์ดตั้งดา้นหนา้หรือดา้นหลงัของรถ

2. มีความคล่องแคล่วในการเคลือ่นทีใ่นย่านอุณหภูมิ 

- 65 องศา ถงึ  125  องศา F

3. สามารถปฏิบติัการไดท้ั้งในโคลนตม หรือในสภาพที่มี

ฝุ่นผงละอองมาก

34



ลกัษณะทีเ่ป็นมาตรฐานส าหรบัยานยนตท์หารคือ

ก. ระบบไฟฟ้าแรงเคลื่อน 24 โวลท,์ กนัน ้ าไดเ้ต็มท่ี, มีการป้องกนั

การเกิดเช้ือรา และติดตั้งอุปกรณป้์องกนัการแพร่คลื่นรบกวน

การท างานของอุปกรณอิ์เล็กทรอนิกส์

ข. เคร่ืองยนต์ ได้รับการออกแบบให้สามารถติดเคร่ืองอยู่ ได้

ขณะขบัเคลื่อนลุยน ้ าลึกจนท่วมมิดเครื่องยนต ์ทั้งในน ้ าจืด และ

น ้ าเค็ม

ค. ใชห้มอ้กรองอากาศ, หมอ้กรองน ้ ามนัเครื่อง และหมอ้กรอง

น ้ ามนัเช้ือเพลิงที่มีขาดใหญ่และมีขีดความสามารถในการกรองได้

มากกว่าปกติ
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ลกัษณะทีเ่ป็นมาตรฐานส าหรบัยานยนตท์หารคือ (ต่อ)

ง. ใชเ้ครือ่งก าเนิดไฟฟ้ามีขีดความสามารถในการผลิต  

กระแสไฟฟ้าไดม้ากกว่าปกติ

จ. ระบบหล่อลืน่และระบบระบายความรอ้น

มีขีดความสามารถมากกว่าปกติ

ฉ. เครือ่งยนตใ์ชน้ ้ ามนัไดห้ลายชนดิ มีน ้ าหนกันอ้ย

ใหก้ าลงัมา้สูง(น ้าหนกัต่อก าลงัมา้)

36



ช. สามารถใชง้านไดส้ภาพภูมิอากาศทีม่ีย่านอุณหภูมิ

ต า่มากถงึสูงมาก

ซ. ติดตั้งอุปกรณช่์วยทีท่ าใหส้ามารถใชง้านไดใ้นสภาพ

การพรางไฟ

ด. ยานยนตล์อ้จะตอ้งขบัเคลือ่นไดทุ้กลอ้

ต. ไดร้บัการปรบัปรุงใหบ้ ารุงรกัษาและซ่อมบ ารุงไดง่้าย

37

ลกัษณะทีเ่ป็นมาตรฐานส าหรบัยานยนตท์หารคือ (ต่อ)



รถยนตบ์รรทุก 1/4 ตนั 4x4 ซีเจ 3 บ-ีเจ 4 และ -เจ 4 ซี

(1959)

38

¼  ton  4 X 4 Ton CJ3 BJ4

¼  ton  4 X 4 truck  CJ3  BJ4C



1. กล่าวทัว่ไป เป็นยานพาหนะประเภทรถช่วยรบ ใชบ้รรทุกสมัภาระและล าเลียงพลหรือ              

ใชง้านสามารถ บรรทุกก าลงัพลได ้4 นาย (รวมพลประจ ารถ)

2. ลกัษณะ        พลประจ ารถ1 นาย

น ้าหนกัสุทธิของรถ (เจ 4) 1,240 กก

(เจ 4 ซี) 1,230 กก.

น ้าหนกับรรทุก 544 กก.

ระยะสูงพน้พื้ น 210 มม.

3. ขนาด ยาว 3,330 มม.

กวา้ง 1,594 มม.

สูง 1,846 มม.

4. เครือ่งยนต์ มิตซูบชิิ 4 กระบอกสูบ ระบายความรอ้นดว้ยน ้า วางล้ินรูปตวัเอฟ 

ก าลงัท่ี 4000 รอบต่อนาที
39

รถยนตบ์รรทุก 1/4 ตนั 4x4 ซีเจ 3 บ-ีเจ 4 และ -เจ 4 ซี

(1959) (ต่อ)



5.ระบบน ้ามนัเช้ือเพลิง แกส๊โซลีน

6.ความจุถงัน ้ ามนัเช้ือเพลิง 45 ลิตร

7.ระบบไฟฟ้า แรงเคลือ่น (เจ 4) 12 โวลต ์(12 x 1 หมอ้แบตเตอรี)่

แรงเคลือ่น (เจ 4 ซี) 24 โวลต ์(12 x2 หมอ้แบตเตอรี)่

8.เครือ่งเปลีย่นความเร็ว ปรบัแบบจงัหวะ (SYNCROMESH)                  

3 ความเร็วเดินหนา้, 1 ความเร็วถอยหลงั

9.ระบบพยงุตวัรถ แบบแหนบแผ่น, เครือ่งผ่อนอาการสะเทือน

40

รถยนตบ์รรทุก 1/4 ตนั 4x4 ซีเจ 3 บ-ีเจ 4 และ -เจ 4 ซี

(1959) (ต่อ)



41

รถยนตบ์รรทุก 1/4 ตนั 4x4 ซีเจ 3 บ-ีเจ 4 และ -เจ 4 ซี

(1959) (ต่อ)

10. สมรรถนะ ความเร็วรถ 96 กม./ชม.

ระยะปฎิบติัการ (ท่ี 40 กม./ชม)  273 กม.

เกณฑค์วามส้ินเปลืองน ้ามนัเช้ือเพลิง

บนถนน 6 กม./ลิตร

ภูมิประเทศ 3.5 กม./ลิตร

ความสามารถลากจูง

บนถนน 907 กก.

ภูมิประเทศ680 กก.

มุมถงึลาด 45 องศา

มุมจากลาด 34 องศา

ลุยน ้ าไดลึ้ก 530 มม.

11. เอกสารอา้งอิง คู่มือเทคนิค เจ 9-601

คู่มือเทคนิค เจ 9-601-10

คู่มือเทคนิค เจ 9-601-20 และ 20 พี



42

รถยนตบ์รรทุก 1/4 ตนั 4x4 เอ็ม 151 และ เอ็ม 151 เอ 1,เอ็ม 151 เอ 2

เอ็ม 151 เอ 1 ซี และ เอ็ม 825 เอ็ม 718 และ เอ็ม 718 เอ 1(1972)

รปู M151 ,M 151 A1

รปู M151 A2
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รถยนตบ์รรทุก 1/4 ตนั 4x4 เอ็ม 151 และ เอ็ม 151 เอ 1,เอ็ม 151 เอ 2

เอ็ม 151 เอ 1 ซี และ เอ็ม 825 เอ็ม 718 และ เอ็ม 718 เอ 1(1972) (ต่อ)

รปู M151A1C,M825

รปู M718,M718A1
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รถยนตบ์รรทุก  2  1/2 ตนั  6x6 GMC  CCKW-352,353 WWII

รถยนตบ์รรทุกน ้ามนั ขนาด  750 แกลลอน (1954)
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รถยนตบ์รรทุก  2  1/2 ตนั  6x6 GMC  CCKW-352,353 WWII

รถยนตบ์รรทุกน ้ามนั ขนาด  750 แกลลอน (1954) (ต่อ)
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รถยนตบ์รรทุก 3/4  ตนั 4x4 TOYOTA  OSP-J 

(FQ15L,2FQ15L,2FQ15LV)

(1959)

รปู TOYOTA,  FO15L

รปู TRUCK CARGO, ¾ TON 4X4, MODEL: 2P015L (2320 – W11-0001)

รปู TOYOTA,  
พยาบาล  2FO15LV - B
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รถยนตบ์รรทุก พ ตนั  4x4 วอลโว่  C304

(1977)

1. กล่าวทัว่ไป เป็นยานพาหนะช่วยรบ ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ใชล้ าเลียงพล, ขนส่งอาวุธ                                

และบรรทุกสมัภาระต่าง ๆ

2. ลกัษณะ พลประจ ารถ 2 นาย

(ผูโ้ดยสาร) 12 นาย  (ขา้งละ 6 นาย)

น ้าหนกัสุทธิของรถ 1,940 กก.

น ้าหนกับรรทุก 1,960 กก.

ระยะสูงพน้พื้ น 386 มม.
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รถยนตบ์รรทุก พ ตนั  4x4 วอลโว่  C304

(1977) (ต่อ)

3. ขนาด ยาว 5,048 มม.

กวา้ง 1,867 มม.

สูง 2,334 มม.

4. เครือ่งยนต์ VOLVO B30, 6 กระบอกสูบ, 4 จงัหวะรอบ, ระบายความรอ้น

ดว้ยน ้า ก าลงั 92 KW (125 แรงมา้) ที ่4,250 รอบ/นาที

5. ระบบน ้ามนัเช้ือเพลิง แกส๊โซลีน

6. ความจุถงัน ้ามนัเช้ือเพลิง 150 ลิตร

7. ระบบไฟฟ้า แรงเคลือ่น 24 โวลต ์(12x2 หมอ้แบตเตอรี)่

8. เครือ่งเปลีย่นความเร็ว แบบปรบัจงัหวะ, 4 ความเร็วเดินหนา้, 1 ความเร็วถอยหลงั

9. ระบบพยุงตวัรถ แบบแหนบแผ่น
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รถยนตบ์รรทุก พ ตนั  4x4 วอลโว่  C304

(1977) (ต่อ) 

10. สมรรถนะ ความเร็วรถ 100 กม./ชม.

ลุยน ้าไดลึ้ก 700 มม.

ระยะปฎิบติัการ 60 กม.

เกณฑค์วามส้ินเปลืองน ้ามนัเช้ือเพลิง

บนถนน 4 กม./ลิตร

ภูมิประเทศ 2 กม./ลิตร

มุมถงึลาด 45 องศา

มุมจากลาด 45 องศา

ความสามารถในการปีนลาด 45 องศา

รศัมีวงเลี้ ยว 5730 มม.

11. เอกสารอา้งอิง เอกสาร VOLVO รุ่น C304
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รถยนตบ์รรทุกขนาด 1 ½ ตนั  6x6 TOYOTA (OSP-J) รถบรรทุกน ้า

รถบรรทุกน ้ามนั, รถเททา้ย, รถโรงงาน, รถโรงงานซ่อมทัว่ไป

(1959)
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รถยนตบ์รรทุกขนาด 1 ½ ตนั  6x6 TOYOTA (OSP-J) รถบรรทุกน ้า

รถบรรทุกน ้ามนั, รถเททา้ย, รถโรงงาน, รถโรงงานซ่อมทัว่ไป

(1959) (ต่อ)
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รถยนตบ์รรทุกขนาด 1 ½ ตนั  6x6 TOYOTA (OSP-J)รถบรรทุกน ้า

รถบรรทุกน ้ามนั,รถเททา้ย,รถโรงงาน,รถโรงงานซ่อมทัว่ไป

(1959) (ต่อ)

รยบ. 2 1/2 ตนั OSP-J(ไม่มีกวา้น)
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รถยนตบ์รรทุก 1  1/4 ตนั 4x4  HMMWV  M998, ติดตั้งจรวดโทว ์M966,

รถติดอาวุธ M1025, รถตูเ้ก็บอุปกรณ ์M1037, M1042, รถพยาบาล M997

(1990) 

M.998

M.966
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รถยนตบ์รรทุก 1  1/4 ตนั 4x4  HMMWV  M998, ติดตั้งจรวดโทว ์M966,

รถติดอาวุธ M1025, รถตูเ้ก็บอุปกรณ ์M1037, M1042, รถพยาบาล M997

(1990) (ต่อ)

M.1025

M.1037
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รถยนตบ์รรทุก ขนาด 2 ½ ตนั แบบ FTS 33 H2E (4X4)
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รถยนตบ์รรทุก ขนาด 2 ½ ตนั แบบ FTS 33 H2E (4X4)(ต่อ)

ขอ้มูลทัว่ไป

รถยนตบ์รรทุก ขนาด 2 ½ ตนั แบบ FTS 33 H2E (4X4) ยีห่อ้ อีซูซุ

เป็น รยบ. ที่ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานจาก ทบ . เพื่อใช้เป็นมาตรฐาน

ส าหรบัการจัดหายุทโธปกรณม์าใชใ้น ทบ . ซ่ึง รยบ. ขนาด 2 ½ ตนั 

ดังกล่าว เป็น รยบ . ที่มีคุณลกัษณะตามความต้องการของกองทัพบก

เหมาะส าหรบัใชใ้นการล าเลียงพลพรอ้มสมัภาระทางทหารไม่นอ้ยกว่า                

12 นาย รวมทั้งสามารถลากจูงยุทโธปกรณ ์โดยขบัเคลื่อนไดพ้รอ้มกันทั้ง  

4 ลอ้ ลงน ้ าลึกได ้80 เซนติเมตร ท าใหม้ีความคล่องแคล่วในการเคลือ่นที่

ทั้งบนทางราบและทางในภูมิประเทศ สะดวกต่อการซ่อมบ ารุง โดยยานยนต์

ประเภทนี้ จะแจกจ่ายให้กบัหน่วยงานในสงักดักองทพับกที่ยงัขาดอตัรา  

การจดั และทดแทนยทุโธปกรณเ์ดิมทีมีอายกุารใชง้านมานาน 
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รถยนตบ์รรทุก ขนาด 2 ½ ตนั แบบ FTS 33 H2E (4X4)(ต่อ)
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รถยนตบ์รรทุก ขนาด 2 ½ ตนั แบบ FTS 33 H2E (4X4) (ต่อ)

ขอ้มูลทางเทคนคิ 

พลประจ ารถ 2 นาย

ระบบขบัเคลือ่น   ส่งก าลงัขบัเคลือ่นทุกลอ้(4X4) ทั้งการใชง้านในย่านความเร็วสูง                 

และย่านความเร็วต า่

ขนาดตวัรถ (ยาวxกวา้งxสูง) 7,220 x 2,490 x 3,145 มม.

น ้าหนกั รวมน ้าหนกับรรทุก 12,200 กก.

บรรทุกทางราบ 5,000 กก.

บรรทุกในภูมิประเทศ     2,500 กก.

เครือ่งยนตด์ีเซล อีซูซุ รุ่น 6 เอชเค 1 - ทีซีเอ็นเทอรโ์บชารจ์ อินเตอรคูลเลอร,์

6 กระบอกสูบ, ความจุ 7,790 ซีซี

ขนาดกระบอกสูง   155 x 125  มม.

อตัราส่วนก าลงัอดัในกระบอกสูบ  17.5 ต่อ 1
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รถยนตบ์รรทุก ขนาด 2 ½ ตนั แบบ FTS 33 H2E (4X4)(ต่อ)

ขอ้มูลทางเทคนคิ (ต่อ)

แรงบดิสูงสุด 706 นวิตนัเมตร (72 กก.-ม.) ที่ความเร็วรอบ 1,450 รอบ/นาที

แรงมา้             240 แรงมา้(177 กิโลวตัต)์/รอบต่อนาที

ความจุถงัน ้ามนัเช้ือเพลิง 200 ลิตร

ระบบส่งก าลงั แบบทางกล  6 ความเร็วเดินหนา้ และ 1 ความเร็วถอยหลงั

ระบบคลตัช ์   แหง้แผ่นเดียว มีสปริงตวัหนอน  ควบคุมแบบไฮดรอลิก                        

พรอ้มหมอ้ลมดนั

ขนาดลอ้และยาง กะทะลอ้ ขนาด 11.00 x 20 นอ็ตลอ้ 10 ตวั ยางชนดิไม่ใชย้างใน

แบตเตอรี ่         จ านวน 2 ลูก ๆ ละ 12 โวลต ์88 แอมแปร์

ระบบเบรก     แบบแอรโ์อเวอรไ์ฮดรอลิก, พรอ้มวาลว์ปรบัความดนัลมเบรก        

ตามน ้าหนกับรรทุก วงจรคู่แยกหนา้-หลงั, เบรกมือแบบกลไกขยายตวั

ดา้นใน บงัคบัเพลากลาง ติดตั้งอยู่ทา้ยเกียร์

ระบบบงัคบัเลี้ ยว แบบลูกปืนหมุนวนรอบตวั มีพาวเวอรช่์วย ชนดิปรบัสูงต า่ได้
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รถยนตบ์รรทุก ขนาด 2 ½ ตนั แบบ FTS 33 H2E (4X4) (ต่อ)

ขอ้มูลทางเทคนคิ (ต่อ)

รศัมีวงเลี้ ยว 9 ม.

ระยะปฏิบติัการ 800 กม.

ความเร็วสูงสุดบนทางราบ  97 กม./ชม. เมือ่บรรทุกน ้าหนกัตามอตัราพกิดั

ระยะสูงพน้พื้ นต า่สุดใตท้อ้งรถ 255 มม.

ความสามารถในการไต่ลาดสูง 60 เปอรเ์ซ็นต ์เมือ่บรรทุกน ้าหนกัตามอตัราพกิดั

ความสามารถในลงน ้าลึก 80 ซม. โดยไม่ใชช้ดุประกอบการลงน ้า

ความสามารถในการลากจูง ลากจูงสมัภาระน ้าหนกั  3,000 กิโลกรมั

ประเทศผูผ้ลิต ไทย

ปีที่เขา้ประจ าการ 2554

ราคา 3,388,500 บาท
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บทบาทของภาคเอกชนตอ่อุตสาหกรรมป้องกนัประเทศ

• เอกชนยงัมีส่วนร่วมนอ้ยมากในดา้นอุตสาหกรรมดา้นความมัน่คง

• ไดร้บัการส่งเสริมหรือสนบัสนุนจากทางรฐับาลและกองทพันอ้ย

• การรบัรูข้อ้มูลความตอ้งการจากทางราชการยงัไม่เพียงพอ,               

มีปริมาณความตอ้งการไม่คุม้กบัการลงทุน
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 สทป. เป็นผูบู้รณาการในการอุตสาหกรรมยานยนตเ์ขา้สู่อุตสาหกรรม

ป้องกนัประเทศ

 ร่วมท าการวิจยั Common Plat Form กบัภาคเอกชนเพือ่ใหเ้ป็น                    

รถแห่งชาติทีใ่ชใ้นราชการทหาร

 ก าหนดมาตรการดา้นภาษีช่วยเหลือเอกชนทีป่ระกอบการอุตสาหกรรม

ป้องกนัประเทศและขายใหก้บัส่วนราชการ ใหม้ีการลดหย่อนภาษี

 ภาครฐัควรส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศอย่าง

ต่อเนือ่ง มีระบบ เพือ่ใหเ้กิดการพฒันาศกัยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

หนทางสูค่วามส าเรจ็ของอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศ



ประโยชนท่ี์อุตสาหกรรมของภาคเอกชนและราชการจะไดร้บั

 สรา้งความภาคภูมิใจในชาติในการที่จะใชย้านยนตท์างทหารที่ผลิต

เองในประเทศ

 เกิดความร่วมมือในภาคเอกชนและราชการทหาร ในการที่จะวิจยั             

และพฒันาโดยใชขี้ดความสามารถในแต่ละดา้นในอุตสาหกรรม              

ยานยนต์

 ประหยดังบประมาณในการจดัหาและซ่อมบ ารุง, การผลิตบุคลากร

 สามารถขยายเขา้สู่ภาคอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ และการส่งออก
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