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รูปภาพ การฝ$กผสม CARAT 2019 (Aagth) 
 

กองทัพเรือไทยและสหรัฐอเมริการ(วมฝ+กผสม CARAT 2019 
 การฝ$กผสม CARAT 2019 จัดขึ้นระหว�างวันท่ี 28 พ.ค. - 8 มิ.ย. 62 โดยมี พลเรือตรี ไพศาล มีศรี ผู�
บัญชาการกองเรือฟริเกตท่ี 2 กองเรือยุทธการ เปCนผู�อํานวยการการฝ$กผสม CARAT 2019 มีวัตถุประสงค�เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู� ความชํานาญ และขีดความสามารถขององค�บุคคล องค�วัตถุ และองค�ยุทธวิธี ซึ่งจะมีการวาง
แผนการฝ$กและปฏิบัติการร�วมระหว�างกองทัพไทยกับกองกําลังสหรัฐฯ โดยมีหัวข�อการฝ$กท่ีสําคัญ ได�แก� การฝ$ก
ยุทธวิธีเรือดํานํ้าขั้นพ้ืนฐาน การฝ$กกวาดทุ�นระเบิด การฝ$กยุทธวิธีตามลํานํ้า การฝ$กยิงเป�าพ้ืนนํ้า การฝ$กป�องกัน
ภัยทางอากาศและการฝ$กปราบเรือดํานํ้า การฝ$กดํานํ้าและการถอดทําลายอมภัณฑ� การฝ$กตรวจค�น การฝ$ก
ปฏิบัติการสะเทินนํ้าสะเทินบก การสงครามสารเคมี-ชีวะ การฝ$กยิงอาวุธประจํากาย การรบพิเศษ การปฏิบัติการ
ด�านมนุษยธรรม และการบรรเทาภัยพิบัติ เปCนต�น ท้ังน้ีกองทัพเรือสหรัฐฯ จัดเรือ USS ANTIETAM-CG 54 
(ANT), USNS MILLINOCKET – T- EPF 3 (MNT), USS PATRIOT – MCM 7 (PAT), USS PIONEER–MCM 9 
(PIO), USNS SALVOR (SVR), USMC (MRF-D TASK FORCE) และ MPRA P- 8 A เข�าร�วมการฝ$ก และในส�วน
ของกองทัพเรือไทยได�จัดเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช เรือหลวงนเรศวร เรือหลวงตากสิน เรือหลวงบางปะกง เรือ
หลวงรัตนโกสินทร� เรือหลวงอ�างทอง และเรือหลวงลาดหญ�า รวมท้ังเคร่ืองบินต�อต�านเรือผิวนํ้า (F-27) เคร่ืองบิน
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ลาดตระเวน (DC-228) เฮลิคอปเตอร�ปราบเรือดํานํ้า (S-708) เฮลิคอปเตอร�ลําเลียง (Bell-212) เข�าร�วมการฝ$กใน
คร้ังน้ี / Siamrath – 29 พ.ค. 62 

 

   

ท่ีมาของภาพ : Wikipedia 
 

เวียดนามและอิตาลีเตรียมพรCอมความร(วมมือดCานอุตสาหกรรมป=องกันประเทศ 
เม่ือ 6 มิ.ย. 62 กระทรวงกลาโหมเวียดนามแถลงว�า จากการหารือร�วมระหว�างนายเหงียน ซวน ฟุก 

นายกรัฐมนตรีเวียดนาม และนายจูเซปเป คอนเต นายกรัฐมนตรีอิตาลี ณ กรุงฮานอยน้ัน ท้ังสองประเทศมีความ
ตั้งใจท่ีจะขยายความสัมพันธ�ในระดับทวิภาคีในด�านเทคโนโลยีทางการทหาร ความร�วมมือด�านอุตสาหกรรม
ป�องกันประเทศ การวิจัยและพัฒนาทางทหาร การฝ$กร�วมทางทหาร กิจกรรมทางการศึกษา การถ�ายทอด
เทคโนโลยี โดยเฉพาะด�านการต�อเรือ / Jane’s Defence Weekly –7 มิ.ย. 62 

 

 

ตัวอย�างรูปภาพ เคร่ืองบินรบ Su-35 (Wikipedia) 
 

อินโดนีเซียส(งสัญญาณความคืบหนCาในการจัดหาเคร่ืองบินรบ Su-35 
นาย Ryamizard Ryacuda รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหมอินโดนีเซียเป|ดเผยว�า การส�งมอบเคร่ืองบิน

รบ Su-35 จากรัสเซียจะเกิดขึ้นก�อนส้ินป} 62 รัฐบาลอินโดนีเซียจะต�องเสร็จส้ินการพิจารณาข�อตกลงในการจ�าย
ค�าเคร่ืองบินรบ Su-35 ภายในไม�กี่เดือนข�างหน�า สัญญาท่ีจะเกิดขึ้นระหว�างอินโดนีเซียและรัสเซียน้ัน ฝcายรัสเซีย
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เห็นชอบด�วย แต�ความล�าช�าของโครงการจัดหาเกิดขึ้นจากการท่ีอินโดนีเซียจัดเลือกตั้งประธานาธิบดี และท้ังสอง
ฝcายต�องเจรจาต�อรองวิธีการจ�ายมูลค�าเคร่ืองบินรบ Su-35 ให�รัสเซีย โดยสัญญาการจัดหาเคร่ืองบินรบ Su-35 มี
มูลค�า 1,140 ล�านดอลลาร�สหรัฐ คร่ึงหน่ึงของมูลค�าสัญญาอินโดนีเซียจะจ�ายโดยการแลกเปล่ียนสินค�า ซึ่งได�แก� 
นํ้ามันปาล�ม ยาง เคร่ืองจักร กาแฟ โกโก� ผ�า ใบชา รองเท�า ปลาท่ีผ�านกระบวนการผลิต เคร่ืองเรือน เน้ือมะพร�าว
แห�ง และเคร่ืองเทศ อีกร�อยละ 35 ของมูลค�าจะมีการดําเนินการชดเชยทางยุทธพาณิชย� (Offset Policy) และ
ส�วนมูลค�าท่ีเหลือ อินโดนีเซียจะจ�ายให�รัสเซียเปCนเงินสดจํานวน 170 ล�านดอลลาร�สหรัฐ / Jane’s Defence 
Weekly – 5 มิ.ย. 62 

 

 

ตัวอย�างรูปภาพ อากาศยานไร�คนขับ ScanEagle (Wikipedia) 
 

บริษัท Insitu ไดCรับสัญญาจัดหาอากาศยานไรCคนขับ ScanEagle จาก 4 ประเทศในอาเซียน 
เม่ือ 31 พ.ค. 62 เว็บไซต�ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐประกาศว�า บริษัท Insitu ซึ่งเปCนบริษัทในเครือของ 

Boeing ได�รับสัญญาจัดหาอากาศยานไร�คนขับ ScanEagle จํานวน 34 ระบบ มูลค�าสัญญา 47.9 ล�านดอลลาร�
สหรัฐ จากประเทศอินโดนีเซีย 8 ระบบ มาเลเซีย 12 ระบบ ฟ|ลิปป|นส� 8 ระบบ และเวียดนาม 6 ระบบ ผ�านการ
จัดหาด�วยวิธี Foreign Military Sales (FMS) โดยในสัญญาจัดหาจะรวมถึงการจัดหาอุปกรณ�ท่ีเกี่ยวข�อง และ
การสนับสนุนทางด�านเทคนิค ท้ังน้ี อากาศยานไร�คนขับ ScanEagle มีความยาว 1.37 ม. ป}กกาง 3.11 ม. 
นํ้าหนักบินขึ้นสูงสุด 20 กก. เพดานบินสูงสุด 5,945 ม. สามารถติดตั้งกล�อง Electro-optical อุปกรณ�ตรวจจับ
อินฟราเรดแบบ Long-wave และเรดาร� X-band / Jane’s Defence Weekly – 7 มิ.ย. 62 
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รูปภาพ อากาศยานไร�คนขับ ScanEagle (Wikipedia) 
 

จีนยิงดาวเทียมข้ึนสู(วงโคจรจากเรือเปXนคร้ังแรก 
 เม่ือ 5 มิ.ย. 62 จีนใช�จรวด Long March 11 นําดาวเทียม 7 ดวงขึ้นสู�วงโคจร นับเปCนคร้ังแรกท่ียิง
ดาวเทียมจากเรือท่ีลอยอยู�ในทะเล โดยก�อนหน�าน้ี ดาวเทียมท้ังหมดของจีนจะถูกยิงจากศูนย�ส�งดาวเทียม 4 แห�ง
ท่ีตั้งอยู�ระหว�างละติจูด 19 – 49 องศาเหนือ ซึ่งคร้ังน้ี ทําการยิงดาวเทียมจากทะเลเหลืองในตําแหน�ง 34.9 องศา
เหนือ และ 121.19 องศาตะวันออก ท้ังน้ี จรวด Long March 11 ถูกยิงคร้ังแรกในเดือน ก.ย. 58 ซึ่งการยิงคร้ัง
ล�าสุดน้ี นับเปCนคร้ังท่ี 7 จรวดรุ�นน้ีจะบรรทุก Payload ได�น�อยกว�ารุ�นอ่ืน ๆ แต�มีความยืดหยุ�นและเหมาะสม
สําหรับการยิงบนเรือ เน่ืองจากใช�เช้ือเพลิงในปริมาณท่ีน�อยกว�า และทําให�นํ้าหนักรวมของจรวดน�อยกว�า / 
Jane’s Defence Weekly – 7 มิ.ย. 62 

 

 

รูปภาพ จีนทดสอบยิงขีปนาวุธจากเรือดํานํ้า JL-3 SLBM (Via Weibo) 

ASEAN+6 Defence News 
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จีนทดสอบยิงขีปนาวุธจากเรือดําน้ํา JL-3 SLBM  
 เม่ือ 2 มิ.ย. 62 จีนทดสอบยิงขีปนาวุธจากเรือดํานํ้ายุคหน�า JL-3 (Next-generation Submarine-
launched Ballistic Missile : SLBM) จากเรือดํานํ้าดีเซลไฟฟ�าขนาดใหญ� ช้ัน Type 032 (Qing) โดยหน�วยงาน 
Maritime Safety Administration (MSA) ของจีนประกาศแจ�งป|ดการเดินเรือในช�องแคบป��วไห�ทางตะวันตก
เฉียงใต�ของฐานทัพเรือจีน เพ่ือการปฏิบัติภารกิจทางทหารในวันท่ี 1 มิ.ย. 62 เวลา 07.00 – 13.00 น. และวันท่ี 
2 มิ.ย. 62 เวลา 02.30 – 12.00 น. ตามเวลาท�องถิ่น และมีรายงานจากสํานักข�าวภายในประเทศจีนว�า ประมาณ 
04.00 น. พบวัตถุบินบนท�องฟ�าท่ีมีลําแสงลุกเปCนไฟในมณฑลซานตง ชานซี เหอเปcย และเหอหนาน โดยมีทิศทาง
จากทะเลป��วไห�ไปยังพ้ืนท่ีทะเลทรายทางตะวันตกของจีน / Jane’s Defence Weekly – 3 มิ.ย. 62 

 

 

รูปภาพ ระบบป�นใหญ�อัตตาจรล�อยาง 8X8 ขนาด 30 มม. (DAPA) 
 

เกาหลีใตCประสบความสําเร็จในการพัฒนาระบบปcนใหญ(อัตตาจรลCอยางขนาด 30 มม. ใหม( 
เม่ือ 5 มิ.ย. 62 หน�วยงาน Defense Acquisition Program Administration (DAPA) ของเกาหลีใต�

ประกาศว�า ระบบป�นใหญ�อัตตาจรล�อยาง 8X8 ขนาด 30 มม. (Self-propelled Anti-aircraft Gun System : 
SPAAG) ท่ีเร่ิมต�นพัฒนาตั้งแต�ป} 58 โดยบริษัท Hanwha ประสบความสําเร็จตรงตามความต�องการของกองทัพ
เกาหลีใต� โดยผ�านการประเมินและทดสอบคร้ังสุดท�ายแล�ว ภายใต�มูลค�าโครงการ 46.8 ล�านดอลลาร�สหรัฐ ท้ังน้ี 
ป�อมป�นมีระบบรักษาการทรงตัว และมีระบบกล�องเล็ง Electro-Optical/Infrared ท่ีสามารถติดตามเป�าหมาย
แบบอัตโนมัติท้ังเวลากลางวัน/กลางคืน ติดตั้งป�นใหญ�กลขนาด 30 มม. ถูกออกแบบให�เพ่ิมขีดความสามารถของ
กําลังรบในการโจมตีเป�าหมายทางอากาศท่ีเพดานบินระดับต่ํา และการสนับสนุนการป�องกันภัยทางอากาศ
สําหรับกองกําลังภาคพ้ืนดิน / Jane’s Defence Weekly – 5 มิ.ย. 62 
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ตัวอย�างรูปภาพ เรือท่ีต�อโดยบริษัท HHI เพ่ือทดแทนให�กองทัพเรือนิวซีแลนด� (HHI) 
 

เกาหลีใตCและนิวซีแลนด8ลงนาม MOU ดCานการทหารร(วมกัน 
 เม่ือ 4 มิ.ย. 62 หน�วยงาน Defence Acquisition Program Administration (DAPA) ของเกาหลีใต�
แถลงว�า DAPA ได�ลงนามบันทึกความเข�าใจ (MOU) กับกระทรวงกลาโหมนิวซีแลนด�ด�านการผลิตยุทโธปกรณ�
ทางทหาร การพัฒนาเทคโนโลยีป�องกันประเทศ เปCนการเสริมสร�างความสัมพันธ�ระดับทวิภาคีของท้ังสองประเทศ 
โดยในโอกาสแรกจะเปCนการสนับสนุนความร�วมมือกับกองทัพเรือนิวซีแลนด�ในการต�อเรือสนับสนุน (Auxiliary 
Ship) ท่ีบริษัท Hyundai Heavy Industries (HHI) ของเกาหลีใต�ได�รับสัญญาต�อเรือมูลค�า 325 ล�านดอลลาร�
สหรัฐในป} 59 เรือดังกล�าวช่ือ Aotearoa เคยเป|ดตัวเม่ือเดือน เม.ย. 62 และมีกําหนดเข�าประจําการในป} 63 / 
Jane’s Defence Weekly – 4 มิ.ย. 62 

 

 

ตัวอย�างรูปภาพ ชุดนําวิถีระเบิด SPICE 2000 (Defpost) 
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กองทัพอากาศอินเดียสั่งซื้อชุดนําวิถี (Guidance Kits) ระเบิด SPICE จากอิสราเอล 
เม่ือ 6 มิ.ย. 62 กองทัพอากาศอินเดียได�ลงนามในสัญญาข�อตกลงมูลค�า 43.3 ล�านดอลลาร�สหรัฐ เพ่ือ

จัดหาชุดนําวิถีระเบิด SPICE 2000 (SPICE 2000 Bomb Guidance Kits) จากอิสราเอลเพ่ิมเติมจํานวน 100 ชุด 
ภายใต�อํานาจของฝcายทหารท่ีได�รับอนุญาตให�ทําการจัดหาในกรณีฉุกเฉิน โดยชุดนําวิถีท้ังหมดจะถูกส�งมอบ
ภายใน 3 เดือน เพ่ือให�กองทัพอากาศอินเดียนําไปติดตั้งบนเคร่ืองบินรบ Mirage 2000H โดยชุดนําวิถี SPICE 
2000 สามารถแปลงระเบิดแบบ Dump Gravity Bomb ในตระกูล MK 84 และ BLU-109 ให�กลายเปCนระบบ
อาวุธอัตโนมัติท่ีมีระยะปลอดภัย (Standoff Autonomous Weapon System) และมีระยะโจมตีเป�าหมายห�าง
ไป 60 กม. ให�สัมฤทธ์ิผลด�วยการติดตั้งระบบ Global Positioning System (GPS) ท่ีสนับสนุนโดยระบบ 
Inertial Navigation System (INS) / Jane’s Defence Weekly – 8 มิ.ย. 62 

 

 

 

ตัวอย�างรูปภาพ รถถังหลัก T-80 (Wikipedia) 
 

กระทรวงกลาโหมรัสเซียรับมอบรถถังหลัก T-80 และ T-90 รุ(นปรับปรุง 
เม่ือ 4 มิ.ย. 62 นาย Sergei Shoigu รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหมรัสเซียกล�าวว�า กระทรวงกลาโหม

รัสเซียทยอยรับมอบรถถังหลัก T-80 และ T-90 รุ�นปรับปรุงก�อนส้ินป} 62 กองทัพรัสเซียจะได�รับรถถังหลักท้ังท่ี
ผ�านการปรับปรุงและท่ีเปCนของใหม�มากกว�า 400 คัน โดยรถถังหลักท่ีได�รับจะมีหลายรุ�น ได�แก� T-72B3M, T-
80BVM และ T-90M ท้ังน้ี รถถังหลัก T-72-B3M จะได�รับการติดตั้งระบบ Sighting and Observation ท่ีสร�าง
โดยรัสเซียเอง นอกจากน้ี กองทัพรัสเซียจะได�รับยานรบทหารราบ BMP-1AM Basurmanin ท่ีผ�านการซ�อมคืน
สภาพด�วย ส�วนยานรบทหารราบหนัก T-15 Armata จะได�รับการปรับปรุงให�ทันสมัยด�วยการติดตั้งป�นใหญ� 57 
มม. / Jane’s Defence Weekly – 7 มิ.ย. 62 
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ตัวอย�างรูปภาพ เคร่ืองยิงจรวด BM-21 (Wikipedia) 
 

ซาอุดีอาระเบียดําเนินการจัดหาอาวุธจากยุโรปตะวันออกอย(างต(อเนื่อง 
ซาอุดีอาระเบียดําเนินการจัดหาอาวุธและอุปกรณ�ท่ีเปCนแบบมาตรฐานของโซเวียตอย�างต�อเน่ือง โดยในป} 

61 ได�จัดหายานเกราะลําเลียงพล (Armored Personnel Carriers : APCs) BTR จากบัลแกเรีย จํานวน 6 คัน 
และได�รับยานรบและป�นใหญ�จากเซอร�เบียจํานวนหน่ึง ในป} 57 ได�รับเคร่ืองยิงจรวด BM-21 จากสโลวาเกีย 
จํานวน 38 กระบอก และได�รับยานเกราะลําเลียงพล BTR รวมท้ังส้ิน 30 คัน รถอเนกประสงค�หุ�มเกราะล�อ
สายพาน MT-LB อีก 12 คัน และยานเกราะลําเลียงพล OT-64 SKOT อีก 50 คัน โดยยานพาหนะท้ัง 3 แบบ ยัง
ไม�ได�บรรจุเข�าประจําการในกองทัพซาอุดีอาระเบีย และขณะน้ีซาอุดีอาระเบียกําลังเจรจากับรัสเซียเพ่ือหา
ข�อตกลงจัดหาป�นไรเฟ|ลจู�โจม AK-103 ซึ่งมีใช�ประจําการอยู�แล�วเพ่ิมเติม / Jane’s Defence Weekly – 5 มิ.ย. 62 

 

 

ตัวอย�างรูปภาพ อากาศยานไร�คนขับทางยุทธวิธี T-Heron (IAI) 
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อิสราเอลเปoดตัวอากาศยานไรCคนขับทางยุทธวิธี T-Heron ใหม( 
 เม่ือ 4 มิ.ย. 62 บริษัท Israel Aerospace Industries (IAI) เป|ดตัวอากาศยานไร�คนขับทางยุทธวิธี  
T-Heron รุ�นใหม�ล�าสุด ซึ่งอยู�ในตระกูลเดียวกันกับ Heron ได�แก� Heron 1, The Heron TP, The Heron TP-
XP และ The Super Heron โดย T-Heron ออกแบบมาสําหรับภารกิจทางยุทธวิธี ขับเคล่ือนด�วยเคร่ืองยนต� 
Rotax ทําความเร็วสูงสุด 120 นอต เพดานบิน 24,000 ฟุต นํ้าหนักบรรทุกสูงสุด 180 กก. จัดเปCนอากาศยานไร�
คนขับเพดานบินปานกลางและบินได�นาน (Medium-altitude Long-endurance : MALE) ผ�านการรับรอง
มาตรฐานการเดินอากาศของนาโต (STANG 4671) สามารถบรรทุก Payload ได�หลากหลาย โดยบริษัทฯ จะ
ติดตั้งอุปกรณ�ตรวจจับท่ีดีท่ีสุด แต�ไม�เป|ดเผยว�าเปCนรุ�นใด คาดว�าจะถูกใช�งานโดยกองกําลังภาคพ้ืนดิน และหน�วย
ยามฝ��ง / Jane’s Defence Weekly – 4 มิ.ย. 62 
 


