
อ�านาจการยิง
ของรถถัง OPLOT 

ได้แก่ ระบบอาวุธ ประกอบด้วย 
อาวุธหลัก และอาวุธรอง ดังนี้

1. อาวุธหลัก : ปืนใหญ่รถถัง
แบบล�ากล้องเรียบ ขนาด ๑๒๕ มม. แบบ 
KBA-3 (ตระกูลเดียวกับปืนใหญ่รถถัง 
แบบ 2A46M1 หรือ D-81 TM ของ 
สหพันธรัฐรัสเซีย) ผลิตโดยสาธารณรัฐ
ยูเครน ใช้การบรรจุกระสุนแบบอัตโนมัติ 

(Autoloader) ความเร็วในการยิง ๘ นัด/
นาที สามารถท�าการยิงกระสุนได้ ๔ ชนิด
ได ้แก ่ APDSFS, HEAT, HE-FRAG, 
ATGM (Anti-Tank Guided Missiles)

๒. อาวุธรอง
ปืนกลร่วมแกน แบบ KT-7.62 

(PKT) ขนาด ๗.๖๒ มม.
ปืนกลต่อสู้อากาศยานแบบ KT-

12.7 ขนาด ๑๒.๗ มม. แบบควบคุมระยะ
ไกลจากภายในตัวรถ (Remote Control)

ระบบป้องกันตนเอง
สิ่งที่ช ่วยในการป้องกันการถูก

โจมตด้ีวยการยงิด้วยกระสนุชนดิต่าง ๆ  จาก
รถถังข้าศึก ประกอบด้วย เกราะแบบ
หลายชั้น เกราะปฏิกิริยาชนิดป้องกันหัว
รบแบบ Tandem แบบติดตั้งจากโรงงาน 
(BATW-ERA) เกราะป้องกันทุ่นระเบิด ซึ่ง
จัดเป็นการป้องกันเชิงรับ รถถัง OPLOT 
ยงัมรีะบบป้องกนัตนเองเชงิรกุ ได้แก่ ระบบ
ต่อต้านการโจมตโีดยอาวธุน�าวถิทีีใ่ช้สายตา

T-84 OPLOT
ปราการเหล็กใหม่ของกองทัพบกไทย
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ในการควบคมุ (Optronic) ทีเ่รยีกว่า Varta 
ซึ่งหมายถึงการคุ ้มกัน (Guard) นั่นเอง 
ระบบนี้จะประกอบด้วย การแจ้งเตือนการ
ถูกเล็งเกาะเป้าหมาย (Tracking) ด้วยแสง
เลเซอร์ เพื่อน�าวิถีให้อาวุธต่อสู้รถถังหรือ
วัดระยะเพื่อท�าการยิงปืนใหญ่รถถัง, การ
รบกวนคลื่นอินฟราเรดและการสร้างฉาก
ควันเพื่อป้องกันตัว รถถังรุ่นนี้ยังมีระบบ
ป้องกัน นชค., ระบบช่วยลดการมองเห็น
จากข้าศึก โดยการใช้สีพรางตัวแบบพิเศษ
ระบบป้องกันการแพร่รังสีความร้อนจาก
เครือ่งยนต์ อกีทัง้สามารถตดิตัง้อปุกรณ์เพือ่
กวาดทุ่นระเบิดได้อีกด้วย

ความคล่องแคล่ว
ในการเคลื่อนที่

รถถัง OPLOT มีเครื่องยนต์ที่มี
ก�าลังเครื่องยนต์สูง และยังมีระบบช่วยการ
ท�างานของเครื่องยนต์ อันได้แก่ ระบบจ่าย
น�้ามัน ระบบป้อนอากาศ ระบบหล่อลื่น 
ระบบให้ความเย็น ระบบระบายแก๊สจาก
เครื่องยนต์ ระบบให้ความร้อนเครื่องยนต์
เบื้องต้น และระบบท�าความร้อนในห้อง
ท�างานพลประจ�า จุดเด่นอีกประการหน่ึง
ของรถถัง OPLOT คือ การเคลื่อนที่ถอย
หลังได้อย่างรวดเร็ว อันเป็นผลมาจาก 
มีการออกแบบชุดส่งก�าลัง อันประกอบไป
ด้วย กล่องเกยีร์ เฟืองท้ายส่งก�าลงัถอยหลงั 
ท�างานร่วมกับระบบควบคุมการเคลื่อนที่
แบบซับซ้อน เช่น เฟืองขับ ระบบสายพาน 
ระบบพยุงตัวรถ นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์
พิเศษอื่น ๆ อีก เช่น อุปกรณ์ลุยน�้าลึก 
อุปกรณ์ตรวจการณ์ด้วยสายตาและน�าทาง 
เบื้องต้น อุปกรณ์ตรวจการณ์ด้วยสายตา
เวลากลางวนั อปุกรณ์ช่วยขบัเวลากลางคนื  
อุปกรณ์ช ่วยน�าทางเบ้ืองต ้น (น�าทาง 
ด้วยไจโร) อุปกรณ์เป่าลมที่ช่วยท�าความ
สะอาด อุปกรณ์ตรวจการณ์ด้วยสายตา 
ของป้อมปืนและตัวรถ ระบบช่วยน�าทาง
ด้วยดาวเทียม (GPS)

ระบบป้อนกระสุนปืนใหญ่รถถัง
เป็นระบบที่ท�าหน้าที่ป้อนกระสุน

ที่มีอยู ่ เข ้าสู ่ป ืนใหญ่รถถังโดยอัตโนมัติ 
ประกอบไปด้วยสายพาน เคร่ืองบรรจุ
กระสนุอตัโนมตัแิละระบบควบคมุ เป็นชนดิ 
กลไกไฟฟ้าไฮดรอลิก ด้วยมุมบรรจุคงที่มี
แบบของกระสุน ๔ แบบ ความจุกระสุน
ในช่องใส่กระสุนพร้อมยิง (Carouselle) 

มีจ�านวน ๒๘ นัด การหมุนตัวของช่องใส่
กระสุนพร้อมยิง (Carouselle) สามารถ
หมุนได้สองทิศทางที่ความเร็วในการหมุน
ประมาณ ๒๕ - ๓๓ องศาต่อวนิาท ีอตัราเรว็
ในการบรรจกุระสนุต่อนดัประมาณ ๗ วนิาที

การคัดปลอกกระสุนเม่ือท�าการ
ยิงไปแล้ว จะถูกน�ากลับไปใส่เอาไว้ในช่อง
ว่างในถาดป้อนกระสุนโดยไม่ท�าให้เกะกะ
ในห้องปฏิบัติการของพลประจ�ารถ ชนิด
ของการป้อนกระสุนแบบสองหัวรบเรียง
ตามกันป้อนกระสุนและดินส่งพร้อมกันใน
หนึ่งรอบ ระบบขับอุปกรณ์ป้อนกระสุน
สามารถท�าการช่องใส่กระสุนพร้อมยิง 
(Carouselle) ด้วยมืออันประกอบไปด้วย
กลไกกระสุนด้วยมือ, ล็อกช่องใส่กระสุน
พร้อมยิง (Carouselle) ด้วยมือ และล็อก
ปืนด้วยมือ เวลาท่ีใช้ในการเติมกระสุน
ลงช่องใส่กระสุนพร้อมยิง (Carouselle)  
(ในโหมดเติมกระสุน) ๑๕ - ๒๐ นาที

ระบบควบคุมการป้อนกระสุน 
ติดตั้งเอาไว้ในรถถังเพื่อท�าการควบคุม 

กลไกและไฮดรอลิกของระบบป้อนกระสุน 
ควบคุมวงรอบการยิงปืนใหญ่และปืนกล
ร่วมแกนเก็บข้อมูลเกี่ยวกับชนิดกระสุนที่
ถูกบรรจุเอาไว้ในช่องใส่กระสุนพร้อมยิง 
(Carouselle)

ระบบควบคุมการยิง
ของปืนใหญ่รถถัง

ได ้รับการปรับปรุงให ้สามารถ
ท�างานอัตโนมัติในการควบคุมระบบอาวุธ
ไม่ว่าจะเป็นการยิงมุมสูงมาก หรือในมุมยิง
ทางข้างภายใต้สภาพการณ์ต่าง ๆ ของการ
ยิงนอกเหนือไปจากการยิงแบบมาตรฐาน 
ผู้บังคับรถสามารถท�าการควบคุมปืนใหญ่
รถถังและปืนกลร่วมแกนแยกจากพลยิงได้
โดยตรง และยังท�าให้สามารถท�าการยิงปืน
กลต่อสู้อากาศยานได้จากสถานีผู้บังคับรถ

 เมื่อท�าการเล็งอย่างประณีต
ต้ังแต่ ๐.๐๕ ถึง ๑ องศา/วินาที ใช้เวลา
มากที่สุดไม่เกิน ๓ องศา/วินาที

 มุมทิศ ไม่ต�่ากว่า ๐.๐๕ องศา/
วินาที

เครื่องหาระยะด้วยแสงเลเซอร์
สามารถหาระยะได้ตั้งแต่ ๔๐๐  -  

๙,๐๐๐ เมตร ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 
๑๐ เมตร ใช้เวลาเตรียมการภายใน ๓ นาที

เวลาในการเตรียมการยิงส�าหรับ
กระสุนนัดแรกของปืนใหญ่รถถัง

 เมื่อรถถังอยู ่กับที่ใช ้เวลาใน
การเตรียมการประมาณ ๑๐ - ๑๒ วินาที

 เมื่อรถถังเคลื่อนที่ใช้เวลาใน
การเตรียมการประมาณ ๑๐ - ๑๕ วินาที

ระยะยงิหวังผลของปืนใหญร่ถถงั
ในกระสุนแต่ละประเภท

 กระสุน APDSFS มีระยะยิง 
หวังผล ๒,๘๐๐ เมตร

 กระสนุ HEAT มรีะยะยงิหวงัผล 
๒,๖๐๐ เมตร

 กระสุน HE-FRAG มีระยะยิง 
หวังผล ๒,๖๐๐ เมตร

ระบบเครื่องควบคุมการยิง
ประกอบไปด้วย กล้องเลง็กลางวนั

แบบ 1G46M ของพลยิง, กล้องเล็งสร้าง
ภาพด้วยความร้อนแบบ PTT-2 กล้องเล็ง
และตรวจการณ์ของผูบ้งัคบัรถแบบ PNK -6 
ศนูย์เลง็ปืนกลต่อสูอ้ากาศยานแบบ PZU-7, 
ระบบควบคมุการยงิปืนกลต่อสูอ้ากาศยาน
แบบ 1ETs 29M1, คอมพิวเตอร์ค�านวณ 
ขีปนวิธีแบบ LIO–V พร้อมด้วยเซ็นเซอร์
ป้อนข้อมูล, อุปกรณ์รักษาการทรงตัวของ
อาวุธแบบ 2E42M และอื่น ๆ u
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