
 

 

ดลุยภาพทางการทหารของประเทศอาเซยีน  
รถถงัหลกั ท ี– ๗๒ 

 กองทัพบกเวียดนามเพิ่มขีดความสามารถทางทหารโดยการ
จัดซื้อ รถถังหลักมือสอง (ที่ เกินความตองการของกองทัพบก

โปแลนด) เปนรถถังหลักที่ทันสมัยแบบ ที-๗๒ เอ็ม ๑ (T-72M1) จํานวน ๔๘๐ คัน เม่ือป พ.ศ.๒๕๔๘ จากประเทศ
โปแลนด เพื่อประจําการทดแทนรถถังรุนเกาตระกูล ที-๕๔/๕๕ ที่สายการผลิตในทุกแหลงผลิตไดยุติการผลิตมานาน
กวาย่ีสิบป จึงไมมีอะไหลสําหรับการสงกําลังและซอมบํารุงรถถังหลัก ที-๗๒ จึงเปนรถถังหลักที่ทันสมัยที่สุดของ
กองทัพบกเวียดนาม 
 รถถังหลักแบบ ที-๗๒ ออกแบบและพัฒนาขึ้นโดยสหภาพโซวียตในหวงสงครามเย็นเพื่อใชตอตานรถถัง
หลักของกองกําลังนาโต ออกแบบระหวางป พ.ศ.๒๕๑๐-๒๕๑๖ ทําการผลิตคร้ังแรกในป พ.ศ.๒๕๑๔ ประจําการใน
กองทัพบกสหภาพโซเวียต นํ้าหนัก ๔๑.๕ ตัน รถถังขนาดยาว ๙.๕๓ เมตร กวาง ๓.๕๙ เมตร สูง ๒.๒๓ เมตร เคร่ืองยนต
ดีเซล วี-๑๒ ขนาด ๗๘๐ แรงมา ความจุเชื้อเพลิง ๑.๒๐๐ ลิตร ความเร็ว ๖๐ กิโลเมตรตอชั่วโมง ระยะปฏิบัติการ ๔๖๐ 
กิโลเมตร (เม่ือติดตั้งถังนํ้ามันอะไหลภายนอก มีระยะปฏิบัติการเพิ่มขึ้นเปน ๗๐๐ กิโลเมตร) ปนหลักลํากลองเรียบ
ขนาด ๑๒๕ มิลลิเมตร (2A46M) ปนกลอากาศขนาด ๑๒.๗ มิลลิเมตร (NSVT) ปนกลรวมแกนขนาด ๗.๖๒ มิลลิเมตร 
(PKT) พลประจํารถ ๓ นาย (บรรจุลูกกระสุนโดยอัตโนมัต)ิ พรอมดวยอุปกรณสรางภาพดวยความรอน และเคร่ืองวัด
ระยะทางดวยแสงเลเซอร ปอมปนรถถังมีความหนามากที่สุด ๒๘๐ มิลลิเมตร (สวนบางมากที่สุด ๘๐ มิลลิเมตร) เปน
รถถังทันสมัยที่สุดของกองกําลังอดีตกติกาสัญญาวอรซอร (Warsaw Pact) ที่มีอดีตสหภาพโซเวียตเปนผูนําหวง
สงครามเย็นที่วางกําลังอยูในยุโรปตะวันออก นับเปนรถถังหลักรุนที่สองของกองทัพอดีตสหภาพโซเวียต มียอดการ
ผลิตเปนจํานวนมากเปนลําดับที่สองรองจากรถถังแบบ ที-๕๔/๕๕ ของอดีตสหภาพโซเวียต เปนยุคเร่ิมตนของ
สงครามเย็นของสองอภิมหาอํานาจทางทหารของโลก 
 นอกจากน้ีไดมีการผลิตนอกอดีตสหภาพโซเวียตคือ โปแลนด (ไดรับลิขสิทธ์ิ), เชคโกสโลวาเกีย (ไดรับสิขสิทธ์ิ 
ผลิต ๑,๗๐๐ คันระหวางป พ.ศ.๒๕๒๔-๒๕๓๓) และอินเดีย (ไดรับลิขสิทธ์ิ ผลิต ๒,๔๐๐ คันระหวางป พ.ศ.๒๕๒๔-๒๕๓๓ โดยมี
ชื่อเรียกใหมวา AJeya Mk.1 ผลิตมาจากรุน T-72M จํานวน ๙๐๐ คัน และรุน Ajeya Mk.2 ผลิตมาจากรุน     
T-72M1 จํานวน ๑,๕๐๐ คัน) กองทัพบกอินเดียไดนํารถถัง ที-๗๒ (Ajeya) เขาปฏิบัติการทางทหารในสงครามกลาง
เมืองประเทศศรีลังกา ป พ.ศ.๒๕๒๖ 
 รถถังหลัก ท-ี๗๒ มีการผลิตออกมาหลายรุน โดยมีรุนหลักที่สําคัญคือ ที-๗๒เอ (ติดตั้งเคร่ืองวัดระยะทางดวย
แสงเลเซอร และเคร่ืองควบคุมการยิงที่ทันสมัย), ที-๗๒บี (ติดตั้งระบบการทรงตัว, ปนหลักรุนใหม, ระบบควบคุมการ
ยิงใหม และสามารถทําการยิงจรวดนําวิถีตอสูรถถังจากลํากลองปนหลัก), ที-๗๒เค (รถบังคับการสําหรับผูบังคับบัญชา
ระดับผูบังคับกองพันรถถัง และผูบังคับการกรมรถถัง ติดตั้งระบบสื่อสารเพิ่มเติม), ที-๗๒เอ็ม (รุนสงออกเพื่อขาย
ใหกับมิตรประเทศ) และ ที-๗๒ เอส (รุน ที-๗๒ บี สําหรับการสงออกเพื่อขายใหกับมิตรประเทศ) 
 รถถังหลัก ท-ี๗๒ นําเขาประจําการตั้งแตป พ.ศ.๒๕๑๔ มียอดการผลิตกวา ๒๕,๐๐๐ คัน ไดเขารวมปฏิบัติการทาง
ทหารทั่วโลกรวม ๑๖ สมรภูมิ (ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๒๓-๒๕๕๖ เปนระยะเวลานาน ๓๓ ป) และสมรภูมิขนาดใหญที่ปฏิบัติการ



 

 

เปนเวลานานพรอมทั้งมีหลายประเทศเขารวมในการปฏิบัติการ รวม ๔ สมรภูมิ ประกอบดวย สงครามอิหราน-อิรัก 
พ.ศ.๒๕๒๓-๒๕๓๑ (ปฏิติการทางทหารนาน ๘ ป ปฏิบัติโดยกองทัพบกอิรักรุกเขาสูเขตแดนอิหรานรถถังหลัก ที-๗๒ ถูก
ทําลายสูญเสียรวม ๖๐ คัน), สงครามกลางเมืองเลบานอน พ.ศ.๒๕๒๕-๒๕๒๘ (กองทัพบกซีเรียไดนํารถถังหลักแบบ   
ที-๗๒ เขาทําการรบกับกองทัพบกอิสราเอล เม่ือวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๕ เปนการรบตอเน่ืองติดตอกันนานหลายวัน
พื้นที่การรบบริเวณการรบทางตอนใตของประเทศเลบานอน), สงครามอาวเปอรเซียคร้ังที่ ๑  พ.ศ.๒๕๓๓-๒๕๓๔ (กอนเกิด
สงครามคร้ังน้ีกองทัพบกอิรักประจําการดวยรถถัง ที-๗๒ ประมาณ ๑,๐๐๐ คัน ประจําการที่หนวยดําเนินกลยุทธขนาด
กองพลของหนวยริพับลิกันการด ที่สําคัญคือกองพลทหารราบยานเกราะที่ ๓ (กองพลทาวาคัลนา) เปนการรบที่สําคัญ
ย่ิงทางภาคพื้นดินที่เรียกวาการรบหน่ึงรอยชั่วโมงในยุทธการพายุทะเลทราย พื้นที่การรบหลักเปนทะเลทรายที่เปดโลง
เหมาะสําหรับหนวยรถถังที่จะใชขีดความสามารถไดสูงสุด วันที่ ๒๖-๒๗ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๓๔ รถถังหลัก ที-๗๒ 
กองทัพบกอิรักถูกทําลาย ๑๘ คัน) และสงครามอาวเปอรเซียคร้ังที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๖ (๒๐ มีนาคม - ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ 
กองทัพสหรัฐอเมริการุกไดเขายึดกรุงแบกแดด เมืองหลวงของอิรักไดสําเร็จ) 
 กองทัพบกมาเลเซียประจําการดวยรถถังหลักรุนใหม พีที-๙๑เอ็ม (PT-91M) จํานวน ๔๘ คัน พรอมดวยรถ
สนับสนุนการรบ จํานวน ๑๕ คัน เปนเงิน ๓๗๐ ลานเหรียญสหรัฐ จัดซื้อมาจากประเทศโปแลนด รับมอบระหวาง ป 
พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๒ เปนรถถังหลักแบบแรกของกองทัพบกมาเลเซีย เปนรถถังที่พัฒนามาจากรถถังหลักรุน ที-๗๒ เอ็ม ๑ 
(T-72M1) นําเขาประจําการในกองทัพบกโปแลนดในป พ.ศ.๒๕๓๘ กอนจะนําเขาประจําการไดเปล่ียนปนกลอากาศ
ขนาด ๑๒.๗ มิลลิเมตรเปนแบบ เอฟเอ็น เอ็ม-๒ เอชบี และปนกลรวมแกนขนาด ๗.๖๒ มิลลิเมตร เปนแบบ เอฟเอ็น 
เอ็มเอจี เพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกับปนกลที่กองทัพบกมาเลเซียประจําการอยูแลวจะมีความคลองตัวในดานการสง
กําลังบํารุงและซอมบํารุง พรอมทั้งไดรับการติดตั้งแผนเกราะปฏิกิริยา (ERA : Explosive Reactive Armour) เพื่อ
จะเปนการเพิ่มความแข็งแรงใหกับตัวรถถังมากย่ิงขึ้น นอจากน้ีเคร่ืองยนตดีเซลรุนใหมมีกําลัง ๑,๐๐๐ แรงมา กําลัง
เพิ่มมากขึ้นจากรถถังแบบ ที-๗๒ รุนตนแบบที่ใชเคร่ืองยนตดีเซล ขนาด ๗๘๐ แรงมา เปนผลใหมีความเพิ่มขึ้นเปน ๖๕ 
กิโลเมตรตอชั่วโมง (รถถัง ที-๗๒ มีความเร็ว ๖๐ กิโลเมตรตอชั่วโมง) มีความไดเปรียบทางดานยุทธวิธีในการ
ปฏิบัติการทางทหารในการรบสมัยใหมหรือการรบในอนาคต 
 กองทัพบกเมียนมารประจําการดวยรถถังหลักแบบ ที-๗๒เอส จํานวน ๑๓๙ คัน จากประเทศรัสเซีย และจัดซื้อ
รถถัง ท-ี๗๒ จํานวน ๕๐ คันจากประเทศยูเครนเม่ือป พ.ศ.๒๕๔๖ นับเปนรถถังหลักที่ทันสมัยที่สุดของกองทัพบกเมียนมาร 

 


