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บทนํา
ประเทศออสเตรเลียเปนหนึ่งในกลุมประเทศพัฒนาแลว (Developed Country) ที่มีขีดความสามารถ
ด า นอุ ต สาหกรรมป อ งกั น ประเทศโดดเด น ในหลายส ว น มี ค วามสั ม พั น ธ ใกล ชิ ด กั บ กลุ ม ประเทศตะวั น ตก
และสหรัฐอเมริกาในฐานะหุนสวนทางยุทธศาสตรในเอเชีย-แปซิฟก รวมทั้งการแลกเปลี่ยนองคความรู การฝกฝน
อันรวมถึงการพาณิ ชยกับหลายประเทศทั้งในสวนอุตสาหกรรมปองกันประเทศและอุตสาหกรรมพลเรือน โดย
ประเทศไทยมีความสัมพันธทางการทูตกับออสเตรเลียมาตั้งแตป พ.ศ. 2495 (ค.ศ. 1952) และมีขอตกลงทวิภาคี
รวมกันเรื่องการคาเสรี (FTA) ที่มีผลตั้งแตป พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) จึงเปนโอกาสที่ภาคอุตสาหกรรมและกองทัพ
ของฝายไทยจะไดแสวงประโยชนรวมกันเพื่อพัฒนาขีดความสามารถดานตาง ๆ ตอไป โดยบทวิเคราะหฉบับนี้จะ
สรุปขีดความสามารถที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมปองกันประเทศของออสเตรเลีย เทคโนโลยีที่อยูในกระแส และ
แนวทางที่เปนไปไดในการปรับปรุงอุตสาหกรรมดานตาง ๆ อันเปนประโยชนตอไป
1. ภาพรวมขีดความสามารถของกองทัพออสเตรเลีย
ตาม Defence White Paper 2013 โดยกระทรวงกลาโหมออสเตรเลีย ระบุขีดความสามารถดานการ
ปองกันประเทศ ดานกําลังพล งบประมาณ ยุทโธปกรณ และอุตสาหกรรมดังนี้
ตาราง 1 บุคลากร และงบประมาณกองทัพออสเตรเลีย
กําลังพล

จํานวน

หมายเหตุ

กําลังพลประจําการ
กําลังพลสํารอง
เจาหนาทีป่ ฏิบัติการ (Contractor)
งบประมาณ (2013)
งบประมาณ (2016)
งบประมาณ (2025)
งบลงทุน (Capital Investment)

56,000 คน
21,000 คน
1,200 คน
26 พันลาน$
32.4 พันลาน$
58.7 พันลาน$
7 พันลาน$

เจาหนาที่ตามสัญญาโครงการ กห./ป

-1-

ประมาณรอยละ 2 ของ GDP
ประมาณการ
งบเพื่อการลงทุน วิจัย ศึกษา และพัฒนา
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ในสวนของยุทโธปกรณสําคัญ (Major Armament) ของกองทัพออสเตรเลียที่ประจําการใน 3 เหลาทัพ
ปจจุบัน (ค.ศ. 2016) และจํานวนยุทโธปกรณที่กระทรวงกลาโหมออสเตรเลียประเมินความตองการในอนาคต
(ค.ศ. 2030) มีดังนี้
ตาราง 2 ยุทโธปกรณของออสเตรเลีย (* หมายถึงโครงการความสําคัญสูง)
เหลาทัพ

ยุทโธปกรณ

จํานวน
(ค.ศ. 2016)

จํานวน
(ค.ศ. 2030)

หมายเหตุ

60

60

มีแผนการ Overhaul

750

ปลดฯ

ทดแทนโดยรถ 8x8

250

>250

มีความตองการ 1,100 คัน

400

>400

ใชงานรวมกับ ASLAV

6

ปลดฯ

หมดอายุใน ค.ศ. 2025 มีแผน
จัดหา CH47-F 3 ลํา

35

35

มีแผนการ Overhaul

35

35*

มีแผนการ Upgrade

-

2

รวมกับจัดหา SAM ระยะกลาง

-

>20,000

ทดแทน Steyr AUG

19

54

จะครบจํานวนใน ค.ศ. 2020

รถถังหลัก M1 Abrams

ยานเกราะ M113

ยานเกราะ ASLAV (8x8)

รถรบ Bushmaster (4x4)

กองทัพบก

ฮ. ลําเลียง CH47-Chinook

ฮ. ลําเลียง UH-60 Blackhawks

ฮ. โจมตี ARH Tiger

ระบบปองกันภัยทางอากาศ CRAM
อาวุธปนเล็กแบบใหม (แทนที่ F88)

ปนใหญ M777
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เหลาทัพ

จํานวน
(ค.ศ. 2016)

จํานวน
(ค.ศ. 2030)

หมายเหตุ

8

8

มีแผนการ Upgrade

3

ปลดฯ

หมดอายุใน ค.ศ. 2030

6

12

จะชัดเจนในป ค.ศ. 2020

1

1

มีแผนการ Overhaul

1

ปลดฯ

เปนเรือชั้น Bay ของ UK
หมดอายุหลัง ค.ศ. 2030

2

2

อาจถูกทดแทนดวยเรืออื่น

14

20

โครงการทั้งหมด 20 ลํา

เรือปองกันภัยทางอากาศ (AWD)
(อยูระหวางการจัดหา)

0

3*

ทดแทนเรือชั้น Adelaide

เรือสงกําลังบํารุงแบบใหม
(อยูระหวางการคัดเลือกแบบ)

0

1*

ทดแทนเรือชั้น Choules

ยุทโธปกรณ

เรือฟรีเกตชั้น ANZAC

เรือฟรีเกตชั้น Adelaide

เรือดําน้ําชั้น Collin

กองทัพเรือ

เรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร/
ยกพลขึ้นบก Canberra

เรือสงกําลังบํารุง Choules

เรือกวาดทุนระเบิด

เรือตรวจการณชั้น Armidale
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เหลาทัพ

ยุทโธปกรณ

จํานวน
(ค.ศ. 2016)

จํานวน
(ค.ศ. 2030)

71

ปลดฯ

24

36*

เพิ่มเติมภารกิจ EW

-

72

ทดแทนเครื่อง Hornet

24

24

มีแผนการ overhaul

6

6

-

หมายเหตุ

เครื่องบินขับไล F18 Hornet

เครื่องบินขับไล F18 Super Hornet

เครื่องบินขับไลยุค 5 (F35-JSF)

เครื่องลําเลียง C-130

กองทัพอากาศ

เครื่องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศ
KC-30A

เครื่องลาดตระเวน/ปราบเรือดําน้าํ
P3-Orions

อยูระหวางทดแทนดวย
P8A Poseidon

19

13

6

6

Upgrade เปน AEW&C

5

5

เพิ่งจัดหาชวงป ค.ศ. 2015

33

ไมระบุ

อาจถูกทดแทนดวย Sim

-

ไมระบุ

คาดวาเปน UAV แบบ
MQ4/MQ9 ของ US

เครื่องเตือนภัยทางอากาศ(AEW)
B737 (E7)

เครื่องลําเลียงหนัก C17

เครื่องบินฝกขั้นสูง Hawk
ระบบ UAV อเนกประสงค
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กระทรวงกลาโหมออสเตรเลีย เปดเผยเรื่องการจัดหายุทโธปกรณลวงหนาตามแผนโครงการระยะยาว
จนถึ งป ค.ศ. 2030 โดยมี ทั้ งการจั ดหา รว มทุ น และพั ฒ นาเองในแตล ะระบบ โดยโครงการที่ เป น การจั ด ซื้ อ
ยุทโธปกรณขนาดใหญจะมีการรวมลงทุนเชิงอุตสาหกรรม เชน เครื่องบินขับไล F35 และการปรับปรุงเครื่อง F18
Super Hornet ที่ออสเตรเลียจัดหา จะมีภาคอุตสาหกรรมในประเทศเปนผูผลิตชิ้นสวนของอากาศยานดังกลาว
ด ว ย เช น ชิ้ น ส ว นเรดาร วั ส ดุ ค อมโพสิ ต ซึ่ งเป น การกระตุ น ความต อ งการ (Demand) ในภาคอุ ต สาหกรรม
และงานวิจัยในประเทศอีกดวย ซึ่งมีแผนการใชจายงบประมาณเพื่อการลงทุนพัฒนาศักยภาพดานตาง ๆ จนถึงป
ค.ศ. 2025 ประมาณการดังนี้ (จาก Capability Overview 2016)

รูปที่ 1 แผนการใชจายงบประมาณเพื่อการลงทุนพัฒนาศักยภาพดานตาง ๆ จนถึงป ค.ศ. 2025

นอกจากนี้ยังมีแผนการจัดหาปรับปรุงยุทโธปกรณที่สําคัญบางสวนของออสเตรเลีย ที่ไมไดเกี่ยวของกับ
ระบบอาวุธโดยตรง แตเปนสวนเสริมศักยภาพของการปฏิบัติการดานตาง ๆ อาทิ ระบบการฝกจําลองยุทธ ระบบ
ควบคุมบัญชาการ (C4ISR) รวมถึงการพัฒนาศักยสงครามดานไซเบอร ที่ตองเกี่ยวเนื่องกับอาวุธทุกประเภท ซึ่ง
ไดรับการสนับสนุนจากกระทรวงกลาโหมสวนกลางที่แยกจาก 3 เหลาทัพ
2. เครือขายอุตสาหกรรมปองกันประเทศออสเตรเลีย
กลุมอุตสาหกรรมปองกันประเทศ (Military-Industrial Complex : MIC) ของออสเตรเลียมีวงจรธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องกันอยางกวางขวางทั้งในภาคกองทัพและพลเรือน และมีสินคา/บริการที่ไมจํากัดตัวเองเฉพาะกรอบของ
ยุ ท โธปกรณ ทํ า ให เ กิ ด การวิ จั ย /แลกเปลี่ ย นเทคโนโลยี ร ะหว า งกั น อย า งต อ เนื่ อ ง (Dual-purpose) โดย
ประกอบด ว ยอุ ต สาหกรรมขนาดใหญ ที่ มี ก ารร ว มทุ น กั บ ต า งชาติ โดยกลุ ม อุ ต สาหกรรมที่ มี บ ทบาทหลั ก มี
รายละเอียดในตาราง 3
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ตาราง 3 กลุมอุตสาหกรรมในออสเตรเลีย
บริษัท

ASC Pty Ltd.
Australian Industry and Defence
Network Inc. (AIDN)
Australian Transformation &
Innovation Centre (ATIC)
BAE Systems Australia
CEA Technologies
Commonwealth Aircraft
Corporation (CAC)
De Havilland Australia (DHA)
Defence Industry of Victoria

กิจการ

ตอเรือ
จับคูธุรกิจ
งานวิจัย/
ระบบสื่อสาร
อากาศยาน
/ตอเรือ
/ยุทโธปกรณ
ระบบสื่อสาร
/เฝาระวัง
อากาศยาน
/เครื่องยนต
รับประกอบ
อากาศยาน
OEM อากาศ
ยาน/เรือรบ
/ยุทโธปกรณ

DMS Maritime

บริหารทาเรือ

General Dynamics Land
Systems–Australia (GDLS-A)

ยานเกราะ
/ปอมปน
ซอมบํารุง
อากาศยาน
ผลิตชุดพราง
/ลายพราง
ตอเรือ
/เรือพลเรือน

Qantas Defence Services (QDS)
Roggenwolf (Company)
Strategic Marine
Tenix Solution

IT/Analytic

Thales Australia

อูเรือ/ปนเล็ก
/กระสุน
/ยานเกราะ

หมายเหตุ
รัฐบาลออสเตรเลียเปนเจาของ เปนผูตอเรือฟรีเกตปองกันภัย
ทางอากาศ (AWD) ติดตั้งระบบ Aegis ใหม
และเรือตรวจการณชั้น ต.81 ของกองทัพเรือไทย
บริการจับคูธรุ กิจระดับ SME กับโครงการดานการปองกันประเทศ
และความปลอดภัย
เปน 1 ใน 3 Lab ของ บริษัท Thales Australia
เนนระบบสื่อสารทางทะเล/ใตทะเล
สาขาแปซิฟกของ BAE เปนผูใหบริการรายใหญทสี่ ุดดาน Defence
ในออสเตรเลีย / ตอเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร ชั้น Canberra
และเรือพิฆาตชั้น Hobart
บริษัทเอกชนออสเตรเลีย เปนผูพฒ
ั นาระบบเรดารทั้งทหาร/พลเรือน
และชุดควบคุมการยิงของอาวุธปลอยนําวิถี
ออกแบบ/ผลิตเครื่องยนตอากาศยาน
อาทิ เครื่องบินขับไล Mirage และ F18 Hornet
ปจจุบันถูกซื้อไปเปนสาขาหนึ่งของบริษัท Boeing
เปนผูผลิตชิ้นสวน Alloy ของเครื่อง Boeing และ Airbus
กอตั้งโดยรัฐ Victoria (ออสเตรเลีย) เพื่อทําธุรกิจปองกัน
รับผลิตชิ้นสวนของเรือฟริเกต ANZAC และ เครื่องบิน F35 เปาลวง
Nulka รถเกราะ Bushmaster และเครื่องกระสุน
บริษัทเอกชนที่ใหบริการการจัดการทาเรือ แกกองทัพ
และกรมศุลกากร รวมถึงบริการเอกชนในการนํารองและขนสง
กอตั้งขึ้นตามโครงการเฟส 3 ของยานเกราะ ASLAV (8x8) เพื่อ
ใหบริการผลิต ซอมบํารุง ครบวงจรแกยานเกราะ 8x8 และรถถัง M1
ถูกขายเปนสวนหนึ่งของ Northop Grumman
ใหบริการซอม C-130, KC-130 และเครื่องบินฝก Hawk
บริษัทออสเตรเลีย ผูผ ลิตชุดพรางและอุปกรณพรางยุทโธปกรณ
ทั้งขนาดเล็ก-ใหญ
มีสาขาที่ Maxico และ Singapore ใหบริการตอเรือพลเรือน
และเรือตรวจการณชายฝงขนาดเล็ก
พัฒนา Software เพื่อการวิเคราะหสถานการณ และประเมินผล
เนนธุรกิจเหมืองแร พลังงาน ขุดเจาะน้ํามัน
(เดิมมียุทโธปกรณดวย แตขายให BAE ในป ค.ศ. 2015)
แปรรูปมาจาก บริษัท ADI ของออสเตรเลีย ใหบริการซอมบํารุง
เรือรบ ผลิตชิ้นสวนกระสุน ปนเล็ก Steyr AUG และรถรบ (4x4)
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นอกจากนี้สมาคมเครือขายอุตสาหกรรมปองกันประเทศออสเตรเลีย (Australian Industry & Defence
Network : AIDN ซึ่งมีการจดทะเบี ยนบริษัทดวย) ยังเปนผูใหบ ริการรวบรวมบริษัทขนาดกลางและขนาดยอม
(SMEs) อีกมากกวา 600 บริษัท ที่มีศักยภาพในการมีสวนรวมกับอุตสาหกรรมปองกันประเทศเพื่อรองรับการ
ถายทอดเทคโนโลยี และเงื่อนไขการชดเชย (Offset) ดานตาง ๆ ผานทางเว็บไซต http://www.aidn.org.au อีก
ดวยโดยจัดกลุมสําคัญดังตอไปนี้ (ก.ย. 2017) เพื่อใหสะดวกตอการจับคูธุรกิจ (Industrial Search) ดานตาง ๆ
รวม 35 กลุม ดังนี้
1)
6)
11)
16)
21)
26)
31)

Aerospace
Soft/Hardware
Federal/State
Land Vehicle
Medical
R&D
System Eng.

2)
7)
12)
17)
22)
27)
32)

C3I/C4I
Construction
Finance
Legal
Packaging
Security
Textile

3)
8)
13)
18)
23)
28)
33)

Catering/Food
Electronic
HR
Logistic
Procurement
Sensor
Training

4)
9)
14)
19)
24)
29)
34)

Communication
Engineer/Fabric
IT
Marine
Proj. Mgnt.
Service
Weapons

5)
10)
15)
20)
25)
30)
35)

Composites
Environmental
Intellectual
Marketing
Publication
Submarine
Miscellaneous

3. จุดเดนของอุตสาหกรรมปองกันประเทศออสเตรเลีย
ตามเอกสารของกระทรวงกลาโหมออสเตรเลีย ประเมิน สถานะของประเทศตนเองวาเปน ประเทศที่ มี
จํานวนการจัดหายุทโธปกรณในระดับปานกลาง ซึ่งสามารถมีอํานาจตอรององคความรูไดในระดับหนึ่ง (ซึ่งจะเกิด
ความคุมทุ นกับทั้ งผูขายและผูซื้อ) แตยังไมสามารถรองขอให เกิ ดสายการผลิตของยุทโธปกรณ ขนาดใหญ เชน
เรือพิฆาต เครื่องบินขับไล ใหเกิดภายในประเทศไดตลอดสายการผลิต ดวยขอจํากัดดานเงินทุน กฎหมาย และ
เทคโนโลยี
แตทั้งนี้ ทางรั ฐบาลออสเตรเลี ย ยังมองเห็ น ช องทางแสวงประโยชน จ ากเทคโนโลยีระดั บ กลาง จนถึ ง
ระดั บ กลางค อ นข า งสู ง (Tier2 : Mid-tier, Upper Mid-tier) เช น การ OEM ชิ้ น ส ว น (เครื่ อ งบิ น F18, F35
เรือฟริเกต) งานซอมบํารุง (Hawk, C-130) และเทคโนโลยีดาน ICT (ระบบสื่อสาร ควบคุมการยิง เครื่องจําลอง
การฝก การควบคุมบัญชาการ C4ISR) เปนตน ซึ่งสามารถสรางวงจรอุตสาหกรรมใหตอยอดไปยังภาคพลเรือนที่
อยูในเทคโนโลยีระดับลาง (Tier3) เพื่อเกิดความตองการแรงงานขนาดใหญ และเกิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
รวมถึงการเปดโอกาสใหมใหธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องยอนกลับมาเปนประโยชนชดเชยได ตัวอยางดังตาราง 4
จะเห็ นวาในการวางแผนการจัด ซื้อยุ ทโธปกรณ ของออสเตรเลีย จะมี ลักษณะที่ ไม เบ็ ดเสร็จ ในชิ้น เดีย ว
(Not-All in One Package) แตจะมีการกระจายงานใหธุรกิจอื่น ๆ เขามามีสวนรวมอยางตอเนื่อง เชน การจัดหา
เครื่องบิน ยานเกราะ โดยนอกจากตัวระบบอาวุธหลักและการซอมบํารุงแลว ผูชนะการแขงขันจะมอบหมายให
ผูผลิตรายยอยไดรับขอบเขตรับผิดชอบตามระยะเวลาที่กําหนดในแตละสวนกอนจะมารวมกันเปนผลิตภัณฑขั้น
สุดทาย
แตทั้งนี้การเปดโอกาสใหรวมมือกับภาคเอกชนในประเทศอื่น ๆ ในภาคสวนตอเนื่อง เชน กระบวนการฝก
(ระบบ Simulation) หรื อ การปรั บ ปรุ ง จั ด หาชิ้ น ส ว น (OEM Parts) ซึ่ ง ภารกิ จ ในส ว นดั ง กล า วจะเป น การ
ดําเนินการระยะยาว มีความตอเนื่องสูง ทําใหภาคอุตสาหกรรมในประเทศมีรายไดอยางตอเนื่อง รวมถึงการใช
จุดเดนของออสเตรเลียที่มีศักยภาพดานอุตสาหกรรมโลหะ (เหล็ก วัตถุดิบ) และพลิกจุดออนเรื่องขนาดประเทศที่
กวางใหญยากตอการขนสง (Logistic) เปนการบังคับโดยปริยายวาบริษัทผูผลิตยุทโธปกรณตางประเทศจะตองจับ
มือกับอุตสาหกรรมภายในประเทศหากตองการรักษาความไดเปรียบในการแขงขันในอนาคต
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ตาราง 4 ตัวอยางโครงการ ผลลัพธ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
โครงการ

เครื่องฝก Hawk127

F35 JSF

F18 Hornet/Super

ปรับปรุง C130

เรือฟริเกต Anzac

ผลลัพธสําคัญ
• เกิดการรวมทุนกับ BAE
• เกิดการแยกตัว QDS
(คลาย TAI)
• ไดสิทธิ์การจัดซื้อ F35
กอนในฐานะสมาชิก
• รัฐ Victoria ไดสญ
ั ญาผลิต
ชิ้นสวน Composite และ
Avionic บางสวน
• บริษัท CAC ไดรับสิทธิบตั ร
การผลิตเครื่องยนต
• ไดรับเทคโนโลยี EW
• บริษัท QDS ขยายตัวตอ
จากโครงการ Hawk
• เปนศูนยกลางการซอม
บํารุง C130 ในภูมิภาค
• บริษัท Tenix ไดรับสัญญา
ตอเรือและเทคโนโลยี
• เกิดโครงการปรับปรุง
ระบบอาวุธปลอยนําวิถี
ตอตานเรือรบ
•

เรือดําน้ํา Collin
•
ยานเกราะ ASLAV

ปนเล็ก Steyr AUG

•

•

อุตสาหกรรมเกี่ยวของ
•
•
•
•

Aerospace
Composites
Soft/Hardware
Training

• Aerospace
• Composites
•
•
•
•

หมายเหตุ
จัดหา 33 เครื่อง โดยผลิตใน
ประเทศ 21 เครื่อง เปนรากฐาน
อุตสาหกรรมการบิน

มีแผนจัดหา 72 เครื่อง ทดแทน
F18 Hornet ภายใน ค.ศ.2030

Aerospace
Electronic
Communication
Training

เครื่อง Superhornet (F-18
E/F) มีการจัดหา 24 เครื่อง
และบางสวนรับหนาที่ดาน
สงครามอิเล็กทรอนิคส (EW)

• Aerospace
• Logistic
• System Engineering

มีแผนการ Overhaul และ
Upgrade เครื่อง C130
ของตัวเองเริ่มตนภายในป
ค.ศ.2020

•
•
•
•
•
บริษัท ASC ไดรับสัญญา •
ตอเรือดําน้ําและเทคโนโลยี •
จาก Kockums ของ
•
สวีเดน
•
เกิดการรวมทุนกับบริษัท
General Electric
•
เกิด Supply เรื่อง
•
ระบบสื่อสารและ
•
เครื่องยนตให
Thales/Victoria
•
เกิดการรวมทุนให ADI
(Thales Aus. ในปจจุบัน) •
•
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Marine
R&D
Weapon
System Engineering
Project Management
Marine
Communication
R&D
Weapon

ไดรับการถายทอดเทคโนโลยี
การตอเรือแบบ Modular ของ
เรือชั้น MEKO จากเยอรมัน
มีแผนทดแทนภายในป
ค.ศ. 2030 ภายใตโครงการ
จัดหาเรือดําน้ํา 12 ลํา
(อยูระหวางคัดเลือก)

Land Vehicle
Composite
Weapon

เกิดสายการซอมบํารุง
แบบครบวงจรใหกับยานรบ
8x8 ซึ่งมีแผนผลิตเพิ่มเติม
ทดแทนรถสายพาน M113

Weapon
Procurement
Service

ดัดแปลงและผลิตใตสิทธิบัตร
ออสเตรเลียภายใตชื่อ
ปน F88 Austeyr

DTI Analytics
สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) กระทรวงกลาโหม
• Training

โดยเมื่อสรุปจุดเดนจุดดอยตาง ๆ จะสามารถสรางผังวิเคราะหจุดออนแข็ง (SWOT) ของอุตสาหกรรม
ปองกันประเทศออสเตรเลียไดดังตอไปนี้ (จาก Australian Defence Forces Strategy Statement 2001-2004
และเพิ่มเติมขอวิเคราะหสวนตัวของผูเขียน) รายละเอียดตามตาราง 5
ตาราง 5 SWOT อุตสาหกรรมปองกันประเทศออสเตรเลีย
Strengths (S)

Weakness (W)

• บุคลากรทางเทคนิคที่มีความชํานาญเฉพาะดาน (Skill)
หลายสาขานอกเหนือจากสวนยุทธการ
• กองทัพไดรับการยอมรับอยางสูงจากพลเรือน
• อุตสาหกรรมภาคพลเรือนมีการเติบ โตอยางตอเนื่อง
และรัฐบาลสนับสนุนทางกฎหมาย
• เท ค โน โล ยี ถู ก ค น ค ว า แ ล ะ พั ฒ น า (R&D) โด ย
ภาคเอกชนทําใหเกิดการแขงขันสูง
• มีอุตสาหกรรมตนน้ํา อาทิ เหล็ก เชื้อเพลิง เทคโนโลยี
เชน วัสดุ Simulation สารสนเทศ การสื่อสาร ปนเล็ก
สามารถทําการ R&D ไดภ ายในประเทศ และรับ รอง
มาตรฐานงายกวาอาวุธหนักเชน รถถัง หรือ จรวด

• การสรรหาบุ ค ลากรเพื่ อ ถ ายทอดองค ค วามรูทํ า ได ย าก
และการโยกย า ยตํ า แหน ง งานไม ส อดคล อ งกั บ ความ
ตองการของหนวย
• การวางกําลังกระจัดกระจายอยูทั่วประเทศที่กวางใหญ ทํา
ให ย ากต อ การบริ ห ารจั ด การด า นการส ง กํ า ลั ง บํ า รุ ง
(Logistic Support)
• อุ ป กรณ แ ละสาธารณู ป โภคที่ จํ า เป น ต อ การฝ ก และ
ปฏิบัติงานยังไมสอดคลองกับภัยคุกคามสมัยใหม เชน การ
กอการราย ภัยคุกคามทางไซเบอร

Opportunity (O)

Threat (T)

• มีการปรับโครงสรางองคกรของหนวยงานรัฐบาล และ
กําลังพลสํารอง
• โครงการของกองทัพเรือและอากาศ มีการทบทวนใหม
ใหเหมาะสมกับเทคโนโลยี
• มี ก า ร ใ ช SMI (Social Military Interface) เ ป น
เครื่องมือกระชับความสัมพันธกับภาคพลเรือน
• เปนประเทศที่มีขอขัดแยงกับภูมิภาคอื่นนอย

• ป ญ หาด า นเศรษ ฐกิ จ ทํ า ให ขาดงบ ป ระมาณ จาก
ภาครัฐบาล
• ความต อ งการและข อ กํ า หนดของกองทั พ เกิ ด การ
เปลี่ ย นแปลงบ อ ย ทํ า ให แ ผนงานเกิ ด ความล า ช า และ
เงื่อนไขราคาเปลี่ยนแปลง
• ขอกําหนดดานทรัพยสินทางปญญา ทําใหไมสามารถเสนอ
ทําการตลาดบางสวนไดโดยอิสระ

4. เทคโนโลยี/อุตสาหกรรมที่เปนไปไดสําหรับไทย
จากเนื้ อ หาข า งต น จะได เห็ น ว า ประเทศออสเตรเลี ย มี อุ ต สาหกรรมทางทหารขนาดกลาง ซึ่ ง หาก
เปรียบเทียบกับชาติมหาอํานาจ เชน สหรัฐอเมริกา รัสเซีย หรือ จีน ยังจัดวาเล็กมาก แตมีการแสวงประโยชนจาก
จุดเด นของตนเองที่ มีอุตสาหกรรมค อนข างครบวงจรในแตล ะยุทโธปกรณ ที่จัดหาทําใหเกิดอุปทาน (Supply)
ตอบสนองกับระบบอาวุธแตละชิ้นที่มีอายุการใชงานคอนขางนาน ไดเต็มประสิทธิภาพ เชน เรือฟริเกต ชั้น Anzac
หรือเครื่องบินฝก Hawk สามารถจุดกําเนิดอุตสาหกรรมตอเรือและซอมบํารุงอากาศยานไดในแทบทุกชิ้นสวน ซึ่ง
สงผลดีทั้งในแงยุทธการ (ความพรอมรบ/การพึ่งพาตนเอง) และเศรษฐกิจ (การจางงาน, หวงโซอุปทาน)
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สําหรับประเทศไทยในป จจุบั น มีกําลั งทหารและยุ ทโธปกรณ คอนขางหลากหลาย รวมถึ งการบริห าร
จัดการแบบแยกสวน (ทั้งในสวนการใชงานและการจัดซื้อจัดจาง) ทําใหเกิดความซ้ําซอนบอยครั้งและไมสามารถ
ทวีคูณมูลคาของยุทโธปกรณ ยอนกลับมาสนับสนุนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปองกันประเทศภายในได จึงนับวายัง
เปนจุดหนึ่งที่สามารถศึกษาจากประเทศออสเตรเลียตอไปได โดยสรุปรายละเอียดดานตาง ๆ พอเปนแนวทางใน
ความรวมมือ ตามตาราง 6
ตาราง 6 แนวทางความรวมมือดานตาง ๆ ระหวางไทยและออสเตรเลีย
ความรวมมือ

การศึกษา

การวิจัย

อุตสาหกรรม
ปองกันประเทศ

เปาหมาย

ขอสังเกต

• สรางบุคลากรดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศ • บุคลากรของออสเตรเลียที่เกีย่ วของกับ
โดยความรวมกับมหาวิทยาลัยไทย-ออสเตรเลีย
อุตสาหกรรมปองกันประเทศสวนใหญมาจาก
ภาคเอกชน และ SME ในพื้นที่
• สนับสนุนการใหทุนการศึกษา และฝกงาน
(Internship) กับบริษัทในอุตสาหกรรมปองกัน • ในอดีตเคยมีการสงคนไปศึกษาจํานวนมาก แต
ประเทศ
ปจจุบันยังขาดกระบวนการรักษาองคความรู
(KM) ที่เพียงพอ และไมสามารถถายทอดให
• คัดเลือกขอบเขตความสนใจพื้นฐาน (Basic
บุคลากรรุนถัดไปได ซึ่งควรจะเรียนรูเรื่อง
Field Technology) ที่สามารถสนับสนุน
เหลานี้จากภาคเอกชนและตางชาติ โดยเฉพาะผู
การดําเนินการของ กห. สทป. หรือตอยอด
ที่ผานมาตรฐาน TQM TQA หรือ ITIL
อุตสาหกรรมได เชน วัสดุศาสตร ระบบ
สารสนเทศ การเขียนโปรแกรม และการ
ออกแบบฐานขอมูล
• ทําการศึกษาวิเคราะหรูปแบบการจัดตั้งโครงการวิจัยและการใหทุนสนับสนุนของออสเตรเลีย
• ศึกษาวิธีการจัดตั้ง (Capability Development Group) และ หนวย RPDE (Rapid Prototype
Development Evaluation) ที่ออสเตรเลียใชรับหนาที่ในการพัฒนาโครงการที่มคี วามเสี่ยงสูง และทา
ทายขีดความสามารถ
• มีสวนรวมกับการวิจัยเรื่องระบบ UAV และอาวุธปลอยนําวิถี ซึ่งออสเตรเลียอยูในชวงเริ่มพัฒนาระบบ
ควบคุม ชุดนําวิถี และการสื่อสาร จะทําใหมีโอกาสไดรับเทคโนโลยีขนั้ พื้นฐานที่จําเปนกับอาวุธทุก
ประเทศ
• สรางการรวมทุนกับอุตสาหกรรมออสเตรเลีย
• อุตสาหกรรมปองกันประเทศ ไมอยูในขอบเขต
สิทธิพิเศษการคาปกติ แตหากแบงสวน
• ศึกษารูปแบบวิธีการแนะนํา สงเสริมและสราง
(Breakdown) ของยุทโธปกรณออกเปนสินคา
ผูประกอบการรายใหม ที่ไมมีประสบการณใน
ทั่วไปได ก็เปนไปไดที่จะไดรับรองสิทธิ์
ตลาดยุทโธปกรณ อันเปนประโยชนตอการตั้ง
Business Unit (BU) ของฝายไทยในอนาคต
• อุตสาหกรรมปองกันประเทศเปนสาขาที่
ตองการสิทธิพิเศษหลายอยาง เชน ภาษี
• ศึกษารูปแบบของโรงงาน (โครงสรางพื้นฐาน
ใบอนุญาต จึงควรมีการตรวจสอบจาก 3rd
ผูใชงาน ลูกคา) ในอุตสาหกรรมยานเกราะและ
Party เชน BOI หรือคณะทํางานอืน่ ๆ เพื่อให
อากาศยาน เพื่อเปรียบเทียบกับโรงงานซอม
ชัดเจนวามีการปฏิบัตติ ามขอกําหนดถูกตอง
สรางฯ ของ ทบ. และ บ.TAI ของ ทอ.
มิฉะนั้นจะถูกโจมตีเปรียบเทียบจาก
• สรางความรวมมือกับโครงการขนาดเล็ก แตมี
อุตสาหกรรมอื่นไดเชนกัน
อายุยาวนาน (Long Life Cycle) เชน
ระบบงานที่เกี่ยวของกับการฝกฝน จําลองยุทธ/
สถานการณ ซอมบํารุง Software หรือ ชุด
บรรเทาสาธารณะภัย
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ความรวมมือ

อุตสาหกรรม
เกี่ยวเนื่อง

ภาคสังคม

เปาหมาย

ขอสังเกต

• สรางความรวมมือกับอุตสาหกรรมตนน้ําของ
• ในภาคอุตสาหกรรมปกติ ไทยสามารถใชสิทธิ
ออสเตรเลีย (โลหะ เชื้อเพลิง วัตถุดิบ แรธาตุ
พิเศษการคา เชน FTA เพื่อปลดล็อคกําแพง
หายาก) เพื่อลดตนทุนการผลิต
ภาษี ใหเหลือ 0% และไดสิทธิเรื่องแรงงาน
ระหวางกันได
• ตอยอดสินคาดานอิเล็กทรอนิคส ยานยนต และ
การสื่อสาร ซึ่งไทยเปนฐานการผลิต
อุตสาหกรรมดานนี้ในภูมภิ าค
• มีสวนรวมกับกิจกรรมของระบบงานที่เกี่ยวของ
ทั้งกองทัพ-พลเรือน (Dual-Used) เชน ระบบ
จําลองสถานการณ ที่มีทั้งการจําลองยุทธ การ
จําลองอุบัติภัย และการจําลองทางการแพทย
• ศึกษาวิธีการใช SMI (Social-Military
• หลักการของ SMI ออสเตรเลียคลายกับการ
Interface) ของออสเตรเลีย ถึงวิธีการสราง
สรางยุวชนรุนใหมที่มคี วามเขาใจในกองทัพของ
ความเชื่อถือใหกับภาคพลเรือน และการให
รัสเซียในปจจุบัน (Nashi) ซึ่งสามารถเปนปาก
ความเขาใจเพื่อสรางความชอบธรรมใหกับ
เสียงใหกับหนวยไดโดยมีความนาเชื่อถือกวา
โครงการของรัฐอยางมีเหตุผล
การที่กองทัพพูดเอง
• ศึกษารูปแบบการจัดทําเอกสารเปดเผยของ
กระทรวงกลาโหมถึงแผนงานระยะยาว และ
การผนวกรวมเขากับยุทธศาสตรระยะยาวของ
ภาครัฐ เพื่อเปนการรับรองวาจะไดงบประมาณ
ดําเนินการอยางสมควร

สมมุติฐานกรณีตัวอยางที่เปนไปได
1. การจัดตั้งโรงงานซอมสรางยานยนตทางทหารฯ
ในป พ.ศ. 2559 - 2560 ประเทศไทยไดมี การจัดหารถถัง (VT-4) และยานเกราะ 8x8 (VN-1) จาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน (สปจ.) รวมประมาณ 60 คัน และมีความพยายามที่จะผลักดันใหสามารถทําการซอม
บํารุงยุทโธปกรณดังกลาวไดจนถึงระดับคลัง (ระดับ 5) ซึ่งจําเปนตองมีการจัดตั้งโรงซอมบํารุงขึ้น โดยโครงการ
ลักษณะนี้ มีความคลายคลึงกับยานเกราะ ASLAV เฟส 3 ของออสเตรเลียที่จัดตั้งรวมกับบริษัทตางชาติ (รวมทุน)
แมวายานเกราะของ สปจ. จะมีจํานวนไมมาก แตหากเทียบกับ
ปริมาณยานเกราะทางทหารในประเทศไทย ที่ผลิตจากประเทศอื่นดวย
เชน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ยังมีจํานวนมากกวา 500 คัน ที่จําเป นตอง
ไดรับการปรนนิบัติบํารุงอยางตอเนื่อง อาทิเชน ยานเกราะ M113 รถถัง
M48 และ M60 ที่ มี อ ายุ ก ารใช ง านมากกว า 40 ป แ ล ว คล า ยกั บ
ออสเตรเลีย ซึ่งเปนโอกาสที่ไทยจะจับมือกับออสเตรเลีย ในการขยายสาย
การซ อ มบํ า รุ งรถถั งของชาติ ต ะวั น ตกตามมาตรฐาน NATO ได โดยใช
ตนทุนทาง Logistic ต่ํากวาการใชบริการจากฝงยุโรปหรืออเมริกา รวมถึง
รูป 2 ยานเกราะ 8X8 ASLAV
กรณี ค วามร ว มมื อ ในอนาคตหากออสเตรเลี ย ไม มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
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นโยบาย ภายในป พ.ศ. 2573 จะเกิดการทยอยปลดประจําการยานเกราะรุนเกาเชน M113 ที่มีมากกวา 700 คัน
ซึ่งฝายไทยอาจมองเปนธุรกิจในการยุบ กําจัด ทําลาย จัดตั้งคลังอะไหลรวม หรือซื้อหามาใชเพื่อปรับปรุงยาน
เกราะประเภทเดียวกันก็ได
2. การซื้อขายแลกเปลี่ยนอุตสาหกรรมตนน้ํา/วัตถุดิบ
ประเทศไทยและออสเตรเลียตางเปนผูสงออกวัตถุดิบขนาดใหญดวยกันทั้งคู เชน ยางพารา ผลิตภัณฑทาง
การเกษตร ขณะที่ออสเตรเลียสงออก เหล็ก โลหะหายาก ถานหิน และพลังงาน โดยในภาคอุตสาหกรรมปองกัน
ประเทศ มีโอกาสที่จะรวมกันยกระดับการผลิตได เชน การซอมบํารุงยานยนตนั้นมีการใชชิ้นสวนยางเปนจํานวน
มาก ในปจจุบันสินคาสงออกยางพาราของไทยสวนใหญเปนในรูปแผนยางดิบหรือยางกอน ซึ่งมูลคาคอนขางต่ํา
แตหากกองทัพและภาคอุตสาหกรรมเปดโอกาสเพิ่มเติมให จะสามารถสรางอุตสาหกรรมแปรรูปแบบพิเศษหรือ
เฉพาะทางในประเทศได เชน การรับคําสั่งซื้อเฉพาะแบบแลวทําการวิจัยสรางแผนยางสําหรับวงแหวนปอมปน
ล อ กด ซี ล สายไฟ สายพานรถในลั ก ษณะเป น ชิ้ น ส ว นกึ่ งสํ า เร็ จ รู ป ส ง ออกให ผู ใช ง านภายนอก เช น โรงงาน
อุตสาหกรรมในตางประเทศ ซึ่งจะสามารถรับสินคาได โดยตนทุนที่ถูกกวาไปแปรรูปในประเทศตัวเอง พรอมทั้ง
ยกระดับการสงออกสินคาจาก วัตถุดิบ -> Tier3 ซึ่งมีมูลคาเพิ่มขึ้น

รูป 3 สินคาประเภทวัตถุดิบ (Raw Material)

ในขณะเดี ย วกั น อุ ตสาหกรรมที่ ป ระเทศไทยขาดแคลน เชน เหล็กต น น้ํา ก็ส ามารถใชกิจ การปองกั น
ประเทศเปนตัวสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาไดโดยอาศัยสิทธิพิเศษทางการคา (FTA) ทวิภาคีระหวางกันเพื่อปลด
กําแพงภาษีออก อาทิ การนําโลหะขึ้นรูปในประเทศ การแปรรูปชิ้นสวนยานยนตเดิม รวมถึงงานสาขาวิจัย เชน
การรับรองคุณภาพที่จําเปน ตองใชนักโลหะวิทยา รวมถึงการรับรองมาตรฐานทางทหาร/พลเรือนหนวยงานที่
เกี่ยวของอีกดวย
3. การพัฒนาระบบจําลองสถานการณ (Simulation)
ระบบการจําลองสถานการณเปนเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น เพื่อสงเสริมการฝกฝนกําลังพลในดานตาง ๆ ใหมี
ประสิทธิภาพ ประหยัดคาใชจาย และมีความปลอดภัยขึ้น โดยประเทศออสเตรเลียมีการศึกษาพัฒนาคนควาวิจัย
เทคโนโลยี ด านนี้ (Defence Simulation) อย างจริ งจั ง อาทิ ใช เพื่ อการฝ กนั กบิ น พลขั บ การใช ยุ ท โธปกรณ
วิเคราะห ป ระเมิ น สรรพกํ าลั ง จนถึ งขั้ น วางแผนการรบระดับ ยุท ธวิธี ยุท ธการ และยุท ธศาสตร (War Game
Simulation) และในปจจุบันไดขยายขอบเขตไปประยุกตใชยังภาคพลเรือนในหลายสวน ทั้งในอุตสาหกรรมบันเทิง
(Game Engine/Simulation Game) อุตสาหกรรมการแพทย (Medical Simulation) ธุรกิจการเงิน (Financial
Simulation) ธุรกิจโลจิสติ กส (Logistic Simulation) จึงจัดเป นเทคโนโลยีทางการทหารที่มีการประยุกต ใชใน
บทบาทภาคพลเรือนอยางชัดเจน (Dual-used)
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ทั้งนี้บริษัทตาง ๆ ในประเทศออสเตรเลีย ไดจัดตั้งกลุมดาน
การจําลองสถานการณขึ้นหลายหนวยงาน เชน สมาคม Simulation
Australia ซึ่งเปนการรวมกลุมของผูใหบริการดานนี้มานานกวา 25 ป
ห น ว ยงาน Australian Government Simulation Panel ที่ เป น
องคกรของรัฐผูดูแลการจัดหาบริการจําลองสถานการณใหกับกองทัพ
ออสเตรเลีย และหลายบริษัทที่มีความเขมแข็งก็ไดเขาไปรวมสมาคม
ระดับนานาชาติ เชน The Asia-Pacific Simulation Alliance ที่เนน รูป 4 โลโกสมาคม Simulation Australia
การใหบริการดาน Training ทั้งภาคกองทัพและพลเรือนทั่วโลก
ส ว นของประเทศไทยเทคโนโลยี ด าน Simulation เป น เรื่ อ งที่ เกิ ด ขึ้ น มานานแล ว ในกองทั พ แต ยั งมี
ชองทางใหขยับขยายไดอีกมาก อาทิ การจําลองสถานการณ รบ (War Game) การจําลองสถานการณ ภัยพิบั ติ
(Disaster) และมีโอกาสความสําเร็จสูงเนื่องจากใชพื้นฐานดานวิศวกรรมทางสารสนเทศและอิเล็กทรอนิกสเปน
สําคัญ ซึ่งเปนกลุมบุคลากรที่ขาดแคลนในตลาด แตยงั อยูในวิสัยที่มหาวิทยาลัย บริษัทอุตสาหกรรม สามารถสราง
ได หรือใชการจางวาน (Recruit) โดยตรงจากภาคพลเรือน ซึ่งไมจําเปนตองผานการฝกทหารหรือบรรจุประจําการ
แตอยางใด ตางจากงานวิจัยประเภทวัตถุอันตราย หรือเทคโนโลยีเฉพาะประเภท ระเบิด จรวด ยานเกราะ อีกทั้ง
ยังเปนโครงการที่สามารถสรางความเขาใจใหกับประชาชนทั่วไปไดอยางรวดเร็ว (การ PR โดยระบบ Sim ใหคน
ทั่วไปเขาถึง เปนไปไดงายกวาการใหไปสัมผัสยุทโธปกรณตาง ๆ โดยตรง)
กรณี ศึ ก ษาต าง ๆ ที่ เป น ไปได คื อ ประเทศไทยสามารถใช Software Simulation หลายตั ว ที่ มี ก าร
คนควาวิจัย และกําหนดมาตรฐานการเชื่อมโยง (API Platform) ที่มีอยูในทองตลาดอยูแลว มาทําการพัฒนาตอ
ยอดใหตรงกับความตองการของเหลาทัพ หรือรัฐบาลไดโดยมีขอจํากัดนอยมาก ตัวอยางเชน ระบบ Simulation
สําหรับการฝกอากาศยาน ยานเกราะทั่วไปแตละรุน สามารถเชื่อมโยงกันได และสงขอมูลเขาหา War Game ที่
เปนศูนยกลางคลายกับการยอสวนของภาพสถานการณรบ (COP : Common Operation Picture) ที่ทําใหการ
ฝกฝนสามารถทําไดทั้งในระดับจุลภาค (หนวย ณ ที่ตั้ง) จนถึงระดับมหภาค (บก.สวนกลาง ระดับกองพัน หรือ
กองพล) ซึ่งการเก็บขอมูลในภาพรวมโดยละเอียดจํานวนมากจะกลายเปนกลุมขอมูลใหญ (Big Data) ที่สามารถ
นํามาใหผูบัญชาการใชวิเคราะหการดําเนินกลยุทธ ความเสียหาย และประสิทธิภาพกําลังพล

รูป 5 ตัวอยางภาพการฝกแบบ 3 มิติ จาก Software

จุดเดนสําคัญอีกอยางของการคนควาวิจัยหรือพัฒนาระบบ Simulation นั้น คลายกับวงการเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) ที่โดยตัวของระบบงานไมไดมีเนื้อหา (Content) มากนัก แตจะไปแทรกสอดอยูกับระบบงานอื่น
แทนทุ กส วน และมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตลอดชวงชีวิตของระบบงาน (Life Cycle) ซึ่ งสามารถสรางงาน
และอุตสาหกรรมเกี่ ยวเนื่ องได เป น จํานวนมากที่ควรพิ จารณา เชน หากซื้อรถถัง 1 ระบบ พรอมระบบฝกหั ด
(Tank Simulation) สิ่ งที่ เกิ ด ขึ้ น คื อ กํ าลั งพลก็ จ ะฝ ก ได เฉพาะการขั บ ควบคุ ม ยิ ง ใช งานของรถถั งรุ น นั้ น ๆ
(Specific Model) แต ห ากหน ว ยงานมี ค วามพยายามในการพั ฒ นาระบบ Tank Simulation ขึ้ น มาเอง ก็
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DTI Analytics
สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) กระทรวงกลาโหม
หมายความวาสามารถดัดแปลง (Configuration) โปรแกรม สัดสวน สมรรถนะ ดานตาง ๆ โดยอิสระเพื่อใหใชกับ
ยานยนตแบบอื่น ๆ ได ซึ่งจะเกิดการสรางงานเชิงเทคโนโลยีไดอีกเปนจํานวนมาก

สรุป
ประเทศออสเตรเลียมีการพัฒนาอุตสาหกรรมปองกันประเทศของตนเองอยางเปนระบบมากกวา 40 ป
โดยเริ่ ม จากกระบวนการจั ด หายุ ท โธปกรณ ขั้ น สู ง และขอรั บ ถ า ยทอดเทคโนโลยี ด า นการซ อ มบํ า รุ ง จาก
ระดับพื้นฐานไปสูระดับสูง โดยใหความสําคัญกับประสิทธิภาพและการลดความซ้ําซอนเปนหลัก (ทําใหสรางความ
ตองการเชิงปริมาณไดและงายตอการซอมบํารุง) เชน เครื่องบิน Hawk และยานเกราะ ASLAV ซึ่งประเทศไทย
สามารถเลียนแบบไดจํากัดเนื่องจากปจจุบันยุทโธปกรณมีความหลากหลายมาก ทําใหยากตอการสรางปริมาณ
ยอดซื้อขายในการตอรอง แตทั้งนี้ประเทศไทยสามารถเลียนแบบออสเตรเลียไดบางสวน ในเรื่องของการคัดเลือก
เทคโนโลยี โดดเด น (Selective Technology) บางประเภทที่จําเป น ต องมี ตองทํ าใหได และตองทํ าให ดี เช น
ออสเตรเลียเลือกที่จะสรางตลาดดานโปรแกรม Simulation และอุตสาหกรรมตอเรือขนาดเล็กกลาง ซึ่งประเทศ
ไทยสามารถทําการศึกษาบริบทแวดลอมของตนเอง และเลือกที่จะพัฒนาไดเชนกัน
หมายเหตุ : แนวโนม (Trend) ในการพัฒนาของอุตสาหกรรมปองกันประเทศออสเตรเลีย
• ขี ด ความสามารถที่ พั ฒ นาแล ว ได แ ก Aircraft-manufacturing, Training-Simulation, Armor-Vehicle,
Naval-shipping
• ขีดความสามารถที่กําลังพัฒนาคือ AI, Guidance-Missile, Avionic-System, Cyber Defence
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