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หลังสงครามโลกครั้งท่ีสองและในยุคสงครามเย็นประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกามีความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศท่ีมุ่งเน้นด้านความมั่นคง ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากปัจจัยภายนอกท่ีส าคัญ ได้แก่ ภัยคุกคามจากลัทธิ
คอมมิวนิสต์ ทั้งสองประเทศได้เริ่มมีการฝึกทางทหารร่วมกันต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ นับเป็นการฝึกผสมยกพลขึ้น
บกระหว่างกองทัพเรือไปกับกองทัพเรือและหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินสหรัฐฯเป็นครั้งแรก เมื่อสงครามเย็น
ยุติลง สถานการณ์ด้านความมั่นคงท่ีเปลี่ยนแปลงไปโดยแนวโน้มของการเกิดสงครามขนาดใหญ่มีความเป็นไป
ได้น้อย ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ การฝึกคอบราโกลด์จึงได้เพิ่มรูปแบบการฝึกให้มีปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจาก
สงคราม ภายใต้กรอบของสหประชาชาติเข้าไว้ด้วย เช่น การรักษาสันติภาพ การต่อต้านการก่อการร้าย           
การบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ และอื่นๆ มีการขยายขอบเขตการฝึกจากการฝึกแบบทวิภาคีเป็นการฝึกแบบ
พหุภาคี โดยมีสิงคโปร์เป็นชาติแรกท่ีเข้าร่วมนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ประเทศท่ีสนใจจัดผู้แทนเข้าร่วม
สังเกตการณ์การฝึกได้อีกด้วย 

  

 

Cobra Gold 
การฝึกร่วมผสมภายใต้รหัส คอบราโกลด ์
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 “Cobra Gold” คือ การฝึกทางทหารระหว่างกองทัพไทยและกองทัพสหรัฐอเมริกา นับเป็นการฝึกร่วม

ผสมนานาชาติที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานกว่า ๓๐ ปี เป็นการด าเนินความร่วมมือทางทหารในภาวะปกติ
ระหว่างมิตรประเทศและพันธมิตรในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกองก าลังสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก ซึ่งมีการ
ก าหนดแผนการฝึกไว้ล่วงหน้า และก าหนดพื้นที่การฝึกหมุนเวียนไปตามกองทัพภาคต่างๆทั่วประเทศ โดยมิได้
มีการต้ังสมมติฐานเกี่ยวข้องกับประเทศหรือสถานการณ์ทางการเมืองใดๆ ท้ังในและนอกประเทศ จุดมุ่งหมายก็
เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างกัน ให้มีส่วนร่วมในการสร้างสันติภาพ และความ
ร่วมมือของประเทศในภูมิภาคแถบแปซิฟิกมากกว่า ๔๐ ประเทศ ซึ่งประเทศไทยนับเป็นหนึ่งในประเทศ         
ในภูมิภาคในแถบแปซิฟิกท่ีเป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงกับสหรัฐฯ นอกจากนี้ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ      
คือ ช่วยเพิ่มสมรรถนะด้านความพร้อมรบและความสามารถให้กับก าลังพลของไทยในการปฏิบัติการฝึกร่วม
ผสมกับกองก าลังสหรัฐฯ 

 การฝึกคอบราโกลด์ เป็นการฝึกทางทหารท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่ง
กองทัพไทยและกองก าลังสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก (USPACOM) ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกในประเทศไทย
เป็นประจ าทุกปี การฝึกคอบราโกลด์นั้น มีการพัฒนามาจากการฝึกผสมยกพลขึ้นบกระหว่างกองทัพเรือไทยกับ
กองทัพเรือสหรัฐฯ และกองก าลังนาวิกโยธินสหรัฐฯ ซึ่งท าการฝึกร่วมกันมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๙ (เป็นการฝึก
ภายใต้ชื่อรหัส PHIBTRAEX) ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้มีการรวมการฝึก PHIBTRAEX และการฝึกร่วม
อื่นๆ ซึ่งประกอบด้วยการฝึก SEA SIAM การฝึก UNDERSEAL และการฝึก MINEX/EODEX เข้าด้วยกัน แล้ว
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มีการก าหนดชื่อรหัสการฝึกขึ้นใหม่ว่า “การฝึกคอบราโกลด”์ โดยทางกองทัพอากาศได้จัดก าลังเข้าร่วมการฝึก
ด้วย ในส่วนของกองทัพบกนั้นได้เข้าร่วมการฝึก โดยส่งหน่วยรบพิเศษเข้าท าการฝึกในการฝึก “คอบร้าโกลด์ 
๘๓” ในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ท าให้การฝึก “คอบร้าโกลด์ ๘๓” เป็นการฝึกท่ีกองทัพบก กองทัพเรือ และ
กองทัพอากาศ ส่งก าลังเข้าร่วมการฝึกครบท้ัง ๓ เหล่าทัพเป็นครั้งแรก 

 ต่อมาในการฝึก “คอบราโกลด์ ๘๖” ในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ กองบัญชาการทหารสูงสุดหรืดกองบัญชาการ
กองทัพไทยในปัจจุบัน ได้เข้ามาเป็นผู้รับผิดชอบการฝึกร่วมกับกองก าลังสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก โดยในขณะ
นั้นการฝึกคอบราโกลด์ ยังเป็นการฝึกระหว่างกองทัพไทยและกองทัพสหรัฐฯเท่านั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ การฝึก
คอบราโกลด์ภายใต้รหัส “COBRA GOLD ๘๖” กองทัพเรือได้ขอให้ บก.ทหารสูงสุด เป็นผู้ด าเนินการฝึก ซึ่ง
ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกท่ีบก.ทหารสูงสุดรับผิดชอบด าเนินการเป็นกองอ านวยการฝึกเร่ือยมาจนกระทั่งถึง
ปัจจุบัน 

  

 

 
วัตถุประสงค์ของการฝึกคอบราโกลด์ตั้งแต่เริ่มแรกนั้นคือ การฝึกหน่วยทหารในการปฏิบัติการรบตาม

แบบโดยใช้ก าลังขนาดใหญ่ระดับกองก าลังเฉพาะกิจร่วมและผสมระดับกองทัพน้อยเข้าปฏิบัติการใน         
ยุทธบริเวณ แต่หลังจากสถานการณ์ของภูมิภาคต่างๆในโลกได้เปล่ียนแปลงไป โดยแนวโน้มการเกิดสงคราม
ขนาดใหญ่นั้นเป็นไปได้น้อยลง การเกิดวิกฤตการณ์ด้านภัยธรรมชาติและอื่นๆ ท าให้ทหารมีภารกิจอื่นๆ
ท่ีนอกเหนือจากการรบ และได้ปรับปรุงการท างานร่วมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมกับ ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างชาติต่างๆที่เข้าร่วมในการฝึก นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมความสงบสุขและความมั่นคงใน
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ภูมิภาค จากตัวอย่างของความส าเร็จท่ีเห็นได้ชัดเจนคือ การตอบสนองท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพภายหลัง
เหตุการณ์คลื่นสึนามิที่เกิดจากแผ่นดินไหวในมหาสมุทรอินเดีย พ.ศ. ๒๕๔๗ ส่วนหนึ่งเป็นผลที่ได้รับจากการ
ฝึกร่วมผสมนี้ 

  

 
ในการฝึกคอบราโกลด์ของทุกๆปีนอกจากการฝึกท่ีเก่ียวข้องกับยุทโธปกรณ์ต่างๆแล้ว ทหารไทยยังได้

สอนการด ารงชีวิตในป่าของไทยให้กับกองก าลังทหารนาวิกโยธินไทย เกาหลีใต้ และสหรัฐฯ อีกด้วย 
โดยเฉพาะในปีนี้กองก าลังทหารท่ีเข้าร่วมการฝึกท่ีสนามฝึกด ารงชีพในป่านั้น ทหารไทยได้บรรยายให้ความรู้
และสาธิตกรรมวิธีการด ารงชีพในป่าตามธรรมชาติแวดล้อมในแต่ละภูมิประเทศ เพื่อให้สามารถมีชีวิตด ารงอยู่
รอดปลอดภัยได้ในสถานการณ์ต่างๆ 

 จุดท่ีน่าสนใจของการฝึกด ารงชีพในป่าคือ การสาธิตการจับอสรพิษ โดยเฉพาะงูเห่า งูจงอาง ด้วยมือ
เปล่ารวมถึงการเชือดงูและการดื่มกินเลือดงูมีพิษอย่างสดๆซึ่งมีความเชื่อมาแต่สมัยโบราณว่า เลือดงูเมื่อดื่มเข้า
ไปจะท าปฏิกิริยากับร่างกาย โดยจะท าให้ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีขึ้น จะท าให้อุณหภูมิในร่างกายอุ่น
สามารถทนต่อสภาวะอากาศท่ีหนาวเย็นได้ นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการประกอบอาหารจากวัสดุท่ีหาได้ตาม
ธรรมชาติ ซึ่งจากการสาธิตของทหารนาวิกโยธินไทย ท าให้เหล่าทหารท่ีเข้าร่วมการฝึกครั้งนี้ ยอมรับใน
ความสามารถของเหล่าทหารนาวิกโยธินไทยอีกด้วย 

 ส่วนการฝึกภายในค่ายสุรธรรมพิทักษ์ กองทัพภาคที่ ๒ จ.นครราชสีมา มีการบรรยายให้ความรู้ และ
สาธิตกรรมวิธีการด ารงชีพในป่าธรรมชาติแวดล้อมในแต่ละภูมิประเทศในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้
ก าลังพลสามารถมีชีวิตด ารงอยู่รอดปลอดภัยด้วยเช่นกัน เช่น การท ากับดักอย่างง่ายเพื่อใช้ในการดักจับสัตว์มา
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ปรุงเป็นอาหาร และวิธีการปรุงอาหารจากวัสดุท่ีมีอยู่ภายในธรรมชาติ การรู้จักเอาตัวรอดและช่วยเหลือเพื่อน
ทหารท่ีได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบในเบ้ืองต้น และการเรียนรู้คุณสมบัติของพืชสมุนไพรต่างๆที่มีอยู่ภายในป่า
เพื่อน ามาใช้ในการปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บในเบ้ืองต้น 

 พร้อมกันนี้ก าลังพลของไทยยังได้สาธิตและสอนศิลปะแม่ไม้มวยไทย ซึ่งเป็นการผสมผสานการใช้หมัด 
เข่า ศอก ทั้งรุกและรับ ให้กับกองก าลังสหรัฐ เพื่อใช้เป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว โดยมีการสอนท่าพื้นฐาน
ของการใช้ศิลปะมวยไทยส าคัญๆท้ัง ๑๕ ท่าเพื่อใช้ล้มคู่ต่อสู้ด้วยมือเปล่าคือ ท่าสลับฟันปลา ปักษาแหวกรัง 
ชวาซัดหอก อิเหนาแทงกริช ยอเขาพระสุเมรุ ตาเถรค้ าฝัก มอญยันหลัก ปักลูกทอย จระเข้ฟาดหาง หักงวง
ไอยรา นาคาบิดหาง วิรุฬหกกลับ ดับชวาลา ขุนยักษ์จับลิง หักคอเอราวัณ ซึ่งได้รับความสนใจจากทหารสหรัฐ
ท่ีเข้าร่วมฝึกเป็นอย่างมาก 

 นอกจากการฝึกท่ีเก่ียวข้องทางการทหารแล้วกองทัพไทยยังได้ร่วมฝึกซ้อมอพยพพลเรือนภาคสนามกับ
หลายประเทศ เพื่อทดสอบความสามารถทหารไทยในการปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย โดยกองทัพไทยพร้อมด้วย
กองทัพสหรัฐฯ และกองทัพจากมิตรประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย อินโดนิเซีย มาเลเซีย และญี่ปุ่น ร่วมกัน
จัดการฝึกซ้อมอพยพพลเรือน ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งในการฝึกคอบราโกลด์ ๑๓ ในครั้งนี้ บรรยากาศภายในการ
ฝึกซ้อมได้มีการจ าลองเหตุการณ์ในการตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้อพยพไม่ว่าจะเป็นการคัดกรองผู้อพยพ ตลอดจนการ
ล าเลียงผู้อพยพไปยังท่ีปลอดภัยโดยเครื่องบิน ณ สนามกีฬาภาคตะวันออกเมืองพัทยา  

 นอกจากการฝึกท่ีเป็นวัตถุประสงค์หลักแล้ว การช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ีการฝึก ก็เป็นอีกกิจกรรม
หนึ่งท่ีกองทัพไทยและสหรัฐฯให้ความส าคัญมาก เนื่องจากเป็นสิ่งท่ีมีส่วนในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ให้กับประชาชนในพ้นท่ีฝึกให้ดีขึ้น โดยมีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการฝึกเป็น
ประจ าทุกปี นับตั้งแต่การฝึกครั้งแรกเป็นต้นมา การปฏิบัติเป็นลักษณะทวิภาคีระหว่างกองทัพไทยกับสหรัฐฯ
โดยในช่วงแรกๆนั้นเป็นการพัฒนาแหล่งน้ า โดยการก่อสร้างระบบประปาของหมู่บ้าน ขุดบ่อบาดาล บ่อน้ าตื้น 
สร้างอ่างเก็บน้ าขนาดเล็กตลอดจนมีการจัดชุดแพทย์เคลื่อนท่ีเข้าปฏิบัติงานให้บริการตรวจรักษา บริการตรวจ
สุขภาพในพื้นที่ต่างๆซึ่งฝ่ายสหรัฐฯจะสนับสนุนงบประมาณค่าวัสดุก่อสร้าง ค่ายา  และเวชภัณฑ์ ส่วนฝ่ายไทย
จะดูแลรับผิดชอบในการจัดเจ้าหน้าท่ีออกไปปฏิบัติงานร่วมกัน 

 นอกจากนี้ยังเสริมด้วยการปฏิบัติการจิตวิทยาโดยจัดหมวดปฏิบัติการจิตวิทยา ชี้แจงท าความเข้าใจกับ
ประชาชนในพื้นท่ีระหว่างท่ีให้บริการทางการแพทย์ ต่อมาการช่วยเหลือโดยการพัฒนาแหล่งน้ าได้
เปลี่ยนแปลงไปสู่การฝึกสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อให้หมู่บ้านเป้าหมายมีอาคารไว้ส าหรับท ากิจกรรมต่างๆ 
แต่ในส่วนของการแพทย์และการปฏิบัติการจิตวิทยาก็ยังคงไว้ตามเดิม 

 ท าให้ช่วงนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการสิ้นสุดการฝึกในแต่ละปี ที่จะมีพิธีส่งมอบอาคารและสิ่งปลูก
สร้างในวันท่ีมีพิธีปิดการฝึกคอบราโกลด์เสมอ โดยประธานในพิธีปิดการฝึกของไทยและสหรัฐฯ จะร่วมกันท า
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พิธีส่งมอบสิ่งปลูกสร้างท่ีนับว่าเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือกันเพื่อสาธารณประโยชน์ให้แก่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนั้นๆเพื่อมอบให้แก่ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในการท ากิจกรรมต่างๆของชุมชนต่อไป 

  การฝึกร่วมผสม COBRA GOLD ๒๐๑๓ 

 
 ส าหรับการฝึกร่วมผสม “COBRA GOLD ๑๓” เป็นการฝึกปฏิบัติการร่วม/ผสมทางทหารท่ีส าคัญ
ระหว่างกองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา และกองทัพจากมิตรประเทศท่ีด าเนินมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน       
ถึง ๓๒ ปีในปีนี้มีประเทศเข้าร่วมในการฝึกหลักจ านวน ๗ ประเทศ คือ ไทย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น                         
อินโดนิเซีย สิงคโปร์ และมาเลเซีย มีก าลังพลท่ีร่วมการฝึกท้ังสิ้น ๑๒,๕๙๓ นาย ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา 
๘,๙๘๓ นาย ไทย ๓,๒๘๘ นาย สิงคโปร์ ๔๒ นาย อินโดนิเซีย ๖๙ นาย เกาหลีใต้ ๗๒ นาย ญี่ปุ่น ๗๔ นาย 
และมาเลเซีย ๖๕ นาย 

 นอกจากนี้ ยังมีประเทศท่ีเข้าร่วมฝึกในโครงการ “ฝ่ายเสนาธิการผสม” อีก ๑๑ ประเทศ ได้แก่ เวียดนาม 
บรูไน ฟิลิปปินส์ บังกลาเทศ อินเดีย เนปาล มองโกเลีย ออสเตรเลีย แคนาดา ฝรั่งเศส และอิตาลี ท่ีจัดนายทหาร
ฝ่ายเสนาธิการเข้าร่วมการฝึกปัญหาท่ีบังคับการในกองบังคับการกองก าลังผสมนานาชาติ 
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 พร้อมกันนี้ยังมีประเทศท่ีส่งก าลังเข้าร่วมสังเกตการณ์ฝึก ได้แก่ ลาว กัมพูชา ศรีลังกา ติมอร์-เลสเต จีน 
เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ รัสเซีย แอฟริกาใต้ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งในปีนี้มีประเทศพม่าเข้าร่วม
สังเกตการณ์เป็นปีแรก โดยมีจังหวัดท่ีเป็นพื้นที่หลักในการฝึกคือ พิษณุโลก สุโขทัย ลพบุรี ชลบุรี  และจันทบุรี 
การฝึกปฏิบัติมีขึ้นระหว่างวันท่ี ๑๑-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกร่วม/ผสมในครั้งนี้คือ 
การพัฒนาขีดความสามารถทางทหารในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพพันธมิตร
ประเทศ ซึ่งเป็นหลักประกันความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพไทยในทุกสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น
ท้ังภายในและภายนอกประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ภูมิภาคอย่างย่ังยืนสืบไป 

 ส าหรับกรอบในการฝึกของคอบราโกลด์ ๒๐๑๓ ประกอบด้วยการฝึกกระโดดร่มทางยุทธวิธีและการ
ปฏิบัติการพิเศษ การฝึกด าเนินกลยุทธ์ร่วมสมัยด้วยกระสุนจริง (Combined Arms Live Fire Exercise) 
การแลกเปลี่ยนภาคสนาม (Cross Training Exercise) การยุทธสะเทินน้ า สะเทินบก (Amphibious 
Assault Demonstration) การอพยพพลเรือนออกจากพื้นท่ีขัดแย้ง (Non Combatant Evacuation  
Transportation of Japanese Nationals Overseas) โดยพื้นที่การฝึกส่วนใหญ่อยู่ในพื้นท่ีกองทัพภาคที่ ๓     
และทัพเรือภาคที่ ๑ จ.ชลบุร ี

 
  

 

ส าหรับกองทัพอากาศนั้น ได้จัดก าลังพลและอากาศยานเข้าร่วมฝึกกับมิตรประเทศและเหล่าทัพต่างๆ
ภายใต้รหัสการฝึกร่วมผสม COBRA GOLD ๑๓ ด้วยเช่นกัน โดยก าหนดรูปแบบการฝึกออกเป็น การฝึกปัญหา
ท่ีบังคับการ (Command Post Exercise : CPX) จัดขึ้น ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จ.เชียงใหม่ และการฝึก
ภาคสนาม (Field Training Exercise : FTX) มีอากาศยานเข้าร่วมการฝึกท้ังสิ้น ๖๖ เครื่อง ดังนี้ กองทัพอากาศ 
รวมท้ังสิ้น ๒๔ เครื่อง ประกอบด้วย เครื่องบินขับไล่แบบท่ี ๑๘ ข/ค (F-๕ E/F) เครื่องบินขับไล่แบบท่ี ๑๙/ก  
(F-๑๖ A/B) เครื่องบินขับไล่และฝึกแบบท่ี ๑ (L-๓๙ZA) เครื่องบินโจมตีและธุรการแบบท่ี ๒ (AU-๒๓
A) เครื่องบินล าเลียงแบบท่ี ๘ (C-๑๓๐H) เครื่องบินล าเลียงแบบท่ี ๙ (NOMAD) เฮลิคอปเตอร์แบบท่ี ๖ /
ข/ค/ง (UH-๑ H/BELL-๔๑๒ EP) ส่วนกองทัพอากาศสหรัฐฯ มีอากาศยานเข้าร่วมการฝึกท้ังสิ้นรวม ๒ 
เครื่อง ประกอบด้วย เครื่องบินล าเลียงแบบ MC-๑๓๐ ในส่วนของกองทัพเรือสหรัฐฯ รวมท้ังสิ้น ๔ 
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เครื่อง  ประกอบด้วย เฮลิคอปเตอร์แบบ HH-๖๐ H ส าหรับกองทัพบกสหรัฐฯ รวมท้ังสิ้น ๕ เครื่อง ได้แก่ 
เฮลิคอปเตอร์แบบ UH-๖๐ และนาวิกโยธินสหรัฐฯ รวมท้ังสิ้น ๓๑ เครื่อง ได้แก่ เครื่องบินขับไล่แบบ F/A-๑๘ 
D เครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศแบบ KC-๑๓๐ เครื่องบินแบบ MV-๒๒ เฮลิคอปเตอร์แบบ CH-๖๔E 
เฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบ AH-๑W และเฮลิคอปเตอร์แบบ UH-๑Y 

 ส่วนปฏิบัติการพิเศษนั้นมีเจ้าหน้าท่ีของกองทัพอากาศเข้าร่วมฝึก โดยแบ่งการฝึกออกเป็น ๒ ส่วนคือ 
การฝึกชุดตอบโต้เคลื่อนท่ีเร็ว ณ ค่ายขุนเณร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และการฝึกชุดควบคุมและปฏิบัติในพื้นที่การ
รบ ณ สนามใช้อาวุธทางอากาศน้ าพอง จ.ขอนแก่น ส่วนปฏิบัติการนิวเคลียร์ ชีวะเคมี มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึก
จากศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ โดยจัดฝึกท่ีค่ายพระมหาเจษฎา
ราชเจ้า อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 
 

 

 

 

 
  



 
 

9 

ส่วนสุดท้ายคือ การปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน (Humanitarian/Civic Assistance : H/CA) 
กองทัพอากาศได้จัดสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อมอบให้กับโรงเรียนบ้านเปียง (รัฐบ ารุง) ต.บ้านแม อ.สันป่า
ตอง จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้จัดกิจกรรมอีกมากมาย อาทิ การตรวจรักษาโรคท่ัวไป ทันตกรรม การแสดงดนตรี การ
แสดงเคร่ืองบินเล็ก บริการตัดผมฟรี เล้ียงอาหารกลางวันและมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่เด็กนักเรียน โดย
กองทัพอากาศส่งก าลังพลจากกรมช่างโยธาทหารอากาศร่วมกับทหารช่างจากสหรัฐอเมริกา อินโดนิเซีย และ
มาเลเซีย ร่วมกันก่อสร้างอีกด้วย 

 ส าหรับการฝึกเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้น ได้มีการฝึกทดสอบแผนตั้งแต่การส่งก าลัง 
การฝึกใช้ก าลัง การฝึกผสมจริง และก าลังผลักดัน “กองก าลังรักษาสันติภาพ” ซึ่งหากมีความจ าเป็นท่ีจะต้องส่ง
ก าลังไปช่วยรักษาสันติภาพ แทนท่ีไทยจะไปประเทศเดียวก็จะส่งกองก าลังอาเซียนท้ังมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโด
นิเซีย เป็นทีมไปช่วยในนามอาเซียนเป็นครั้งแรกอีกด้วย สิ่งท่ีได้รับจากการฝึกคอบราโกลด์ คือการเพิ่มขีด
ความสามารถและพัฒนาการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเหล่าทัพต่างๆของดองทัพไทยกับกองทัพมิตรประเทศ 
ท้ังการฝึกอ านวยการยุทธร่วมผสม การประยุกต์ใช้ก าลังรบในสถานการณ์ความขัดแย้งท่ีต้องใช้ก าลังทหารเข้า
ไปจนถึงระดับต่ า 

 นอกจากนี้ ยังเป็นการฝึกใช้ระเบียบปฏิบัติประจ ากองก าลังผสมนานาชาติ การช่วยเหลือประชาชน 
รวมท้ังสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพและเพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่ก าลังพลของกองทัพไทยในการ
ปฏิบัติร่วมผสมซึ่งเป็นหลักประกันความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจในทุกสถานการณ์ ท้ังภายในและนอก
ประเทศ รวมท้ังสร้างความมั่นคงให้แก่ภูมิภาคจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ… 


