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รูปภาพ พิธีป%ดการฝ'ก Cobra Gold 2020 (Cobra Gold 2020) 
 

การฝ�กดําเนินกลยุทธ#ด$วยกระสุนจริง และพิธีป.ดการฝ�ก Cobra Gold 2020 
เม่ือ 6 มี.ค. 63 พลเรือเอก พรพิพัฒน� เบญญศรี ผู�บัญชาการทหารสูงสุด พร�อมด�วย ฯพณฯ นายไมเคิล  

จี ดีซอมบรี (H.E. Mr. Michael G. Desombre) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย และพลโท 
เฮอร�แมน สเตซี่ แคลร�ดี (LTG H. Stacy Clardy) ผู�บัญชาการกําลังรบนอกประเทศ นาวิกโยธินท่ี 3 และ 
ผู�บัญชาการกองกําลังนาวิกโยธินของสหรัฐอเมริกา ประจําประเทศญี่ปุWน เปXนประธานร�วมในพิธีป%ดการฝ'กคอบร�า
โกลด� 2020 ณ สนามฝ'กกองทัพภาคท่ี 3 อ.บ�านด�านลานหอย จ.สุโขทัย พร�อมท้ังชมการสาธิตการฝ'กดําเนินกล
ยุทธ�ด�วยกระสุนจริง (CALFEX) และชมนิทรรศการอาวุธยุทโธปกรณ� โดยมีผู�บัญชาการทหารสูงสุดจากมิตร
ประเทศ ผู�บัญชาการทหารบก และผู�แทนเหล�าทัพเข�าร�วมในพิธีฯ  

การฝ'กดําเนินกลยุทธ�ด�วยกระสุนจริง ประกอบด�วย กําลังพลและยุทโธปกรณ�จากกองทัพไทย กองทัพ
สหรัฐอเมริกา กองทัพสิงคโปร� กองทัพมาเลเซีย และกองกําลังป�องกันตนเองญี่ปุWน ยอดผู�เข�าร�วมการฝ'กกว�า  
700 นาย กิจกรรมการฝ'กฯ ประกอบด�วย การโดดร�มแทรกซึมเบ้ืองสูง การซุ�มยิง การบินขัดขวางทางอากาศ  
การยิงเตรียมและการยิงสนับสนุนของป̀นใหญ� การเจาะช�องเป%ดเส�นทางของทหารช�าง การเคล่ือนท่ีประกอบ 
การยิง การโจมตีทางอากาศ การสนับสนุนทางอากาศใกล�ชิด การยุทธ�เคล่ือนท่ีทางอากาศ การส�งกลับสายแพทย�
ทางอากาศ และการเข�ายึดท่ีหมาย โดยมียุทโธปกรณ�สําคัญท่ีเข�าร�วมการฝ'กฯ ประกอบด�วย รถถัง Stingray  
รถโจมตีสะเทินนํ้าสะเทินบก AAV ป̀นใหญ� M101A1 ป̀นใหญ�ขนาด 155 มม. จรวดหลายลํากล�อง HIMARS 
เคร่ืองบินขับไล� F-35B Lightning II เคร่ืองบิน F-16 และเคร่ืองบิน P-8 / Cobra Gold 2020 – 6 มี.ค. 63 
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ตัวอย�างรูปภาพ เรือตรวจการณ�ชั้น Fearless (Ministry of Defence, Singapore) 
 

สิงคโปร#จะจัดหาเรือตรวจการณ#ลําใหมHสําหรับหนHวยปฏิบัติการรักษาความมั่นคงทางทะเล 
เม่ือ 3 มี.ค. 63 สํานักข�าว Jane’s รายงานว�า รัฐบาลสิงคโปร�จะจัดหาเรือตรวจการณ�ลําใหม� เปXนส�วน

หน่ึงในการปรับโครงสร�างเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให�กับหน�วยปฏิบัติการรักษาความม่ันคงทางทะเล (Maritime 
Security Task Force: MSTF) ซึ่งมีภารกิจในการปกป�องอํานาจอธิปไตยของน�านนํ้าสิงคโปร�และช�องแคบ
สิงคโปร�จากภัยคุกคามทางทะเล การปฏิบัติงานประกอบด�วยเรือ Littoral Mission Vessel (LMV) ช้ัน 
Independence ของกองเรือ 182 เรือต�อต�านทุ�นระเบิด (Mine Countermeasure Vessel: MCMV) ของ 
กองเรือ 194 และการตรวจสอบเรือสินค�าท่ีมีความเส่ียงสูงร�วมกับหน�วยตํารวจชายฝyzงสิงคโปร� ท้ังน้ี เรือตรวจการณ�
ช้ัน Fearless ท่ีปลดประจําการไปแล�ว อาจจะเปXนตัวเลือกเพ่ือเข�ารับการปรับปรุงใหม� และปฏิบัติภารกิจร�วมกับ 
MSTF ในระหว�างท่ีดําเนินการจัดหาเรือตรวจการณ�ลําใหม� / Jane’s Navy International – 3 มี.ค. 63 

 

ตัวอย�างรูปภาพ เรือยามฝyzง (Jane’s/Ridzwan Rahmat) 
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สิงคโปร#จะได$รับมอบเรือยามฝMNงล็อตใหมH จํานวน 24 ลํา 
 เม่ือ 2 มี.ค. 63 นาย Kasiviswanathan Shanmugam รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทยของสิงคโปร�
เป%ดเผยว�า หน�วยยามฝyzงตํารวจสิงคโปร� (Singapore Police Coast Guard: PCG) จะได�รับมอบเรือยามฝyzงล็อต
ใหม�จํานวน 24 ลํา มูลค�า 288 ล�านดอลลาร�สหรัฐ เพ่ือปฏิบัติภารกิจลาดตระเวน และรักษาความปลอดภัยตาม
แนวชายฝyzงของประเทศ โดยเรือยามฝyzงล็อตใหม�จะเปXนเรือลาดตระเวนช้ัน PT ยุคท่ี 5 ซึ่งจะนํามาใช�ทดแทนเรือ
ลาดตระเวนยุคท่ี 3 ท่ีมีประจําการอยู� 12 ลํา ท้ังน้ี เรือลาดตระเวนยุคท่ี 5 สามารถทําความเร็วได� 55 นอต พร�อม
ความสามารถในการเฝ�าระวังขั้นสูง รัฐบาลสิงคโปร�คาดว�าจะได�รับมอบเรือดังกล�าวภายในป� 63 / Jane’s Navy 
International – 4 มี.ค. 63 

 

รูปภาพ รัฐมนตรีช�วยว�าการกระทรวงกลาโหมเวียดนาม (ขวา) และผู�บัญชาการกองกําลังป�องกันตนเองญี่ปุWน (ซ�าย) 
เม่ือ 2 มี.ค. 63 (VnExpress/Hoang Thuy) 

 

เวียดนามและญี่ปุ9นลงนามในข$อตกลงความรHวมมือโครงการตHอเรือทางทหาร 
เวียดนามและญี่ปุWนได�แสดงความเห็นด�วยท่ีจะขยายความร�วมมือโครงการต�อเรือทางทหาร โดยรัฐมนตรี

ช�วยว�าการกระทรวงกลาโหมเวียดนามกล�าวว�า ข�อตกลงใหม�เปXนการขยายขอบเขตของสัญญาด�านอุตสาหกรรม
ป�องกันประเทศท่ีท้ังสองฝWายได�ลงนามไว�เม่ือป� 61 และข�อตกลงใหม�ได�ถูกประกาศออกมาหลังจากการประชุมทาง
ทหารแบบทวิภาคีท่ีจัดขึ้น ณ เมืองฮานอย เม่ือ 2 มี.ค. 63 ท้ังน้ี ข�อมูลได�ถูกเป%ดเผยออกมาว�าท้ังสองฝWายตกลงใจ
ท่ีจะมีโครงการร�วมกันในส�วนของกิจการต�อเรือ ซึ่งจะมีการถ�ายทอดเทคโนโลยีรวมอยู�ด�วย และญี่ปุWนต�องให�การ
สนับสนุนการฝ'กอบรมเจ�าหน�าท่ีเทคนิคด�านอุตสาหกรรมป�องกันประเทศ อีกท้ังต�องแบ�งปyนความเช่ียวชาญและ
ประสบการณ�ให�แก�เวียดนาม นอกจากน้ี เวียดนามและญี่ปุWนจะขยายความสัมพันธ�เพ่ิมเติมด�วยการแลกเปล่ียน
และการดูงานท้ังในส�วนของเรือรบและเคร่ืองบินทหาร / Jane’s Defence Weekly – 3 มี.ค. 63 
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ท่ีมาของภาพ: Wikipedia 
 

PT Pindad เป.ดศูนย#ผลิตอาวุธแหHงใหมH 
บริษัท PT Pindad ของรัฐบาลอินโดนีเซียเป%ดเผยว�า ได�เป%ดทําการศูนย�ผลิตอาวุธแห�งใหม� ท้ังน้ี เม่ือ

ปลาย ก.พ. 63 PT Pindad ได�แจ�งว�า โรงงานผลิตอัตโนมัติ (Automated Manufacturing Plant) แห�งใหม�น้ีจะ
อยู�ภายในบริเวณสํานักงานใหญ�ของ PT Pindad ในเมืองบันดุง โดยศูนย�ผลิตอาวุธแห�งใหม�ดังกล�าวจะทําหน�าท่ี
สนับสนุนการผลิตยานยนต�สําหรับทหารแนวหน�า (Front-Line Military Vehicles) ตัวอย�างเช�น รถถังขนาด
กลาง Harimau รุ�นใหม� นอกเหนือจากน้ัน อาวุธอ่ืน ๆ ท่ีจะทําการผลิตท่ีศูนย�ฯ แห�งน้ี ได�แก� ป�อมป̀นขนาด 90 
มม. และ 105 มม. ระบบป̀นครก ออฟติก ระบบอาวุธไร�คนบังคับ จรวด เคร่ืองยิงขีปนาวุธ และระบบควบคุม
ระยะไกล จึงเห็นได�ว�า PT Pindad มีความประสงค�ท่ีจะลงทุนในเทคโนโลยีทางทหารยุคใหม�เพ่ือช�วยให�บริษัท
บรรลุเป�าหมายทางการเงิน (Financial Targets) ในป� 64 / Jane’s Defence Weekly – 3 มี.ค. 63 

 

 

ตัวอย�างรูปภาพ เรือดํานํ้าโจมตีดีเซลไฟฟ�าช้ัน Soryu (MHI) 

ASEAN+6 Defence News 
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กองทัพเรือญี่ปุ9นประจําการเรือดําน้ําโจมตีดีเซลไฟฟ=า (SSK) ช้ัน Soryu ลําที่ 11 
 เม่ือ 5 มี.ค. 63 กองทัพเรือญี่ปุWนจัดพิธีประจําการเรือดํานํ้าโจมตีดีเซลไฟฟ�า (SSK) ช้ัน Soryu ลําท่ี 11 ณ 
เมืองเฮียวโงะ ซึ่งเปXนลําแรกท่ีติดตั้งแบตเตอร่ีแบบ Lithium-ion เรือลําน้ีมีช่ือว�า JS Oryu มีหมายเลขเรือ  
SS 511 ความยาว 84 ม. ความกว�าง 9.1 ม. สูง 8.4 ม. โดยขณะลอยอยู�บนผิวนํ้ามีระวางขับนํ้า 2,947 ตัน และ
ขณะดํานํ้ามีระวางขับนํ้า 4,100 ตัน จะเข�าประจําการในกองเรือดํานํ้าท่ี 1 ฐานทัพเรือ Kure ในเมืองฮิโรชิมะ 
และเปXนเรือลําท่ี 6 ท่ีสร�างโดยบริษัทอู�ต�อเรือ Mitsubishi Heavy Industries (MHI) เรือดํานํ้าลําน้ีจัดพิธีวาง
กระดูกงูเรือเม่ือเดือน มี.ค. 58 และเป%ดตัวในเดือน ต.ค. 61 มีมูลค�าประมาณ 615 ล�านดอลลาร�สหรัฐ ท้ังน้ี ญี่ปุWน
จะกลายเปXนประเทศแรกในโลกท่ีใช�แบตเตอร่ีแบบ Lithium-ion ติดตั้งในเรือดํานํ้าแทนแบบตะกั่วกรด 
แบตเตอร่ีผลิตโดยบริษัท GS Yuasa ของญี่ปุWน โดยกองทัพเรือญี่ปุWนมีแผนจะติดตั้งแบตเตอร่ีแบบ Lithium-ion 
ในเรือดํานํ้าลําท่ี 12 ท่ีมีชื่อว�า Toryu ด�วย / Jane’s Defence Weekly – 5 มี.ค. 63 

 

ตัวอย�างรูปภาพ เคร่ืองบินขับไล� F-35 Lightning II Joint Strike Fighter (US Air Force) 
 

งานสร$างเคร่ืองบินขับไลH F-35 ในญี่ปุ9นหยุดชะงักเนื่องจากการแพรHระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
อ�างอิงจากเจ�าหน�าท่ีเพนตากอน ศูนย�ประกอบและตรวจสอบขั้นสุดท�ายของเคร่ืองบินขับไล� F-35 

Lightning II Joint Strike Fighter ท่ีเมืองนาโกย�า ประเทศญี่ปุWนได�ส่ังหยุดการทํางานเปXนระยะเวลา 1 สัปดาห�
เน่ืองจากความวิตกกังวลเร่ืองสถานการณ�การแพร�ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาไปท่ัวโลก โดยพลโท Eric Fick ซึ่ง
ดํารงตําแหน�งเจ�าหน�าท่ีบริหารโครงการหลัก (Programme Executive Officer: PEO) เพ่ือสร�างเคร่ืองบินขับไล� 
F-35 ได�กล�าวเม่ือ 4 มี.ค. 63 ว�า เขาคาดการณ�ว�าศูนย�ประกอบฯ จะกลับมาดําเนินการสร�างเคร่ืองบินขับไล� F-35 
ได�อีกหลังการหยุดงาน 1 สัปดาห� และคาดว�าจะไม�มีเหตุอื่นใดท่ีจะส�งผลกระทบต�อสายการส�งกําลังบํารุงจนทําให�
ต�องหยุดการสร�างเคร่ืองบินขับไล� F-35 ในประเทศญี่ปุWนอีก ท้ังน้ี สํานักงานโครงการร�วม (Joint Program 
Office: JPO) กําลังเดินหน�าจัดการกับผลกระทบต�าง ๆ ท่ีตามมา จากปyญหาการแพร�ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา
ซึ่งอาจส�งผลร�ายต�อสายการส�งกําลังบํารุง / Jane’s Defence Weekly – 5 มี.ค. 63 
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การลงทุนด$านอุตสาหกรรมป=องกันประเทศจากตHางประเทศในอินเดียยังอยูHในระดับต่ํา 
เม่ือ 4 มี.ค. 63 รัฐมนตรีว�าการกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย�อินเดีย นาย Piyush Goyal ได�แจ�งต�อ

รัฐสภาอินเดียว�า ช�วงเวลาระหว�าง เม.ย. 43 ถึง ธ.ค. 62 อุตสาหกรรมป�องกันประเทศของอินเดียดึงดูดเงินลงทุน
โดยตรงจากต�างประเทศ (Foreign Direct Investment) เพียง 8.82 ล�านดอลลาร�สหรัฐ ในขณะท่ีงานในภาคบริการ
ของอินเดียมีการลงทุนจากต�างประเทศมากกว�า 80,000 ล�านดอลลาร�สหรัฐ แต�ในทิศทางตรงกันข�าม 
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหมอินเดีย นาย Shripad Naik กล�าวโต�ตอบในรัฐสภาในวันเดียวกันว�า การลงทุนจาก
ต�างประเทศในส�วนการทหารและวิศวกรรมอวกาศมีมูลค�าสูงถึง 249 ล�านดอลลาร�สหรัฐ อ�างอิงจากข�อมูลท่ีได�รับมา
จาก 79 บริษัทท่ีดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมดังกล�าว ท้ังน้ี รัฐบาลอินเดียให�ความเห็นว�าความขัดแย�งของข�อมูลน้ัน
เปXนผลสืบเน่ืองมาจากวิธีการจัดหมวดหมู�กลุ�มบริษัทผู�ผลิตของอินเดีย / Jane’s Defence Weekly – 5 มี.ค. 63 

 

รูปภาพ เรือพิฆาตต�อต�านสงครามทางอากาศช้ัน Hobart (Commonwealth of Australia) 
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กระทรวงกลาโหมออสเตรเลียได$รับเรือพิฆาตตHอต$านสงครามทางอากาศช้ัน Hobart ลําสุดท$าย 
เม่ือ 28 ก.พ. 63 ณ อู�ต�อเรือ Osborne Naval Shipyard ในเมือง Adelaide ประเทศออสเตรเลีย 

กระทรวงกลาโหมออสเตรเลียได�รับมอบเรือพิฆาตต�อต�านสงครามทางอากาศ (Air Warfare Destroyer: AWD) 
ช้ัน Hobart ซึ่งเปXนเรือพิฆาตฯ ลําท่ี 3 และเปXนเรือพิฆาตฯ ลําสุดท�ายท่ีเข�าสู�กองทัพเรือออสเตรเลีย ในอนาคต
อันใกล�เรือพิฆาตฯ ลําน้ีจะได�รับช่ือว�า HMAS Sydney และหมายเลขเรือท่ี 42 โดยรัฐมนตรีว�าการ
กระทรวงกลาโหมออสเตรเลีย พลจัตวา Linda Reynolds และผู�บัญชาการทหารเรือออสเตรเลีย พลเรือโท 
Michael Noonan ได�เข�าร�วมในพิธีรับ-ส�งมอบ พิธีท่ีเกิดขึ้นถือเปXนจุดส้ินสุดของโครงการจัดหาเรือพิฆาตฯ มูลค�า 
6,000 ล�านดอลลาร�สหรัฐ เพ่ือเข�าประจําการทดแทนเรือฟริเกตช้ัน Adelaide จํานวน 6 ลํา ท่ีถูกปลดประจําการ
ไปเม่ือ ต.ค. 62 ท้ังน้ี เรือพิฆาตฯ HMAS Sydney คาดว�าจะเข�าประจําการในวันท่ี 20 พ.ค. 63 / Jane’s 
Defence Weekly – 2 มี.ค. 63 

 

 

 

ตัวอย�างรูปภาพ จรวดต�อต�านเรือ Sea Venom (WordPress.com) 
 

สหราชอาณาจักรและฝร่ังเศสประสบความสําเร็จในการทดสอบยิงจรวด Sea Venom เปjนคร้ังแรก 
 เม่ือ 6 มี.ค. 63 หน�วยงาน Defence Equipment and Support (DES) ของสหราชอาณาจักรประกาศ
ว�า สหราชอาณาจักรและฝร่ังเศสประสบความสําเร็จในการทดสอบยิงจรวดต�อต�านเรือ (Anti-ship Missile) Sea 
Venom/Anti-Navire Leger (ANL) เปXนคร้ังแรก โดยทดสอบท่ีสนามทดสอบ DGA Essais de Missiles ใกล�กับ
เกาะ Lle du Levant ของฝร่ังเศส ทําการยิงจากเฮลิคอปเตอร� AS365 Dauphin ซึ่งจรวดสามารถโจมตี
เป�าหมายในทะเลได�อย�างแม�นยํา ท้ังน้ี จรวด Sea Venom จะถูกติดตั้งในเฮลิคอปเตอร� AW159 Lynx Wildcat 
HMA2 ของสหราชอาณาจักร เพ่ือทดแทนจรวด Sea Skua ท่ีมีอยู� และถูกติดตั้งในเฮลิคอปเตอร� Airbus H160M 
ของฝร่ังเศสท่ีจะได�รับในป� 69 / Jane’s Defence Weekly – 6 มี.ค. 63 

World Defence News 
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รูปภาพ การฝ'ก Joint Strike Drills เม่ือ 28 ก.พ. 63 (KCNA) 
 

เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธระยะสั้นอีกคร้ัง 
เม่ือ 2 มี.ค. 63 เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธระยะส้ัน 2 ลูก ไปยังทะเลตะวันออก (ทะเลญี่ปุWน) ซึ่งเหตุการณ�น้ี

นับเปXนการยิงทดสอบขีปนาวุธคร้ังแรกในป� 63 ของเกาหลีเหนือ โดยคณะเสนาธิการร�วมเกาหลีใต�กล�าวในถ�อย
แถลงว�า ขีปนาวุธท้ัง 2 ลูก ถูกยิงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเม่ือเวลาประมาณ 12.37 น. ตําบลจุดยิงขึ้นอยู�ใน
พ้ืนท่ีชายฝyzงทะเลตะวันออกของเมืองวอนซาน จังหวัดคังว็อนของเกาหลีเหนือ โดยขีปนาวุธท้ัง 2 ลูก ถูกยิงให�เว�น
ระยะเวลาห�างกัน 20 วินาที ขีปนาวุธเคล่ือนท่ีในระยะแนวราบประมาณ 240 กม. และลอยตัวในอากาศท่ี
จุดสูงสุดประมาณ 35 กม. ซึ่งในขณะน้ี ฝWายข�าวกรองสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต�กําลังวิเคราะห�ประเภทของ
ขีปนาวุธดังกล�าว อ�างอิงจากคณะเสนาธิการร�วมเกาหลีใต� การยิงขีปนาวุธคร้ังล�าสุดของเกาหลีเหนือเปXนส�วนหน่ึง
ของการฝ'ก Joint Strike Drills ของกองทัพประชาชนเกาหลี (Korean People’s Army: KPA) ท่ีเร่ิมต�นขึ้นเม่ือ 
28 ก.พ. 63 / Jane’s Defence Weekly – 2 มี.ค. 63 

 

ตัวอย�างรูปภาพ อากาศยานไร�คนขับแบบป�กหมุน V-150 (UMS Skeldar) 



 

หน�าท่ี 9 ของ 9 หน�า 

 

 

ฝ9ายวิเคราะห#เทคโนโลยีป=องกันประเทศ 
สถาบันเทคโนโลยีป=องกนัประเทศ 

 

บริษัท UMS Skeldar เป.ดตัวอากาศยานไร$คนขับแบบปmกหมุน V-150 รุHนใหมHลHาสุด 
เม่ือ 3 มี.ค. 63 บริษัท UMS Skeldar ซึ่งเปXนบริษัทร�วมทุน (Joint Venture: JV) ระหว�างบริษัท Saab 

ของสวีเดน และบริษัท UMS Aero Group ของสวิตเซอร�แลนด� ประกาศว�า ได�พัฒนาอากาศยานไร�คนขับแบบ
ป�กหมุน V-150 บินขึ้น-ลงทางดิ่ง (Vertical Take-off and Landing: VTOL) รุ�นใหม�ล�าสุด สําหรับปฏิบัติภารกิจ
ทางยุทธวิธี เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนของกองกําลังป�องกันประเทศ และหน�วยงานท่ีเกี่ยวข�อง 
ท้ังน้ี V-150 มีนํ้าหนักบินขึ้นสูงสุด 150 กก. บินได�นาน 2.5 ชม. ท่ีนํ้าหนักบรรทุก 12 กก. มีพิสัยการปฏิบัติการ 
100 กม. ความเร็วสูงสุด 54 นอต และมีเพดานบิน 3,500 ม. / Jane’s Defence Weekly – 4 มี.ค. 63 


