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ฝายวิเคราะหเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) กระทรวงกลาโหม 

บทนํา 

 ประเทศออสเตรเลียเปนหนึ่งในกลุมประเทศพัฒนาแลว (Developed Country) ท่ีมีขีดความสามารถ
ดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศโดดเดนในหลายสวน มีความสัมพันธใกลชิดกับกลุมประเทศตะวันตก 
และสหรัฐอเมริกาในฐานะหุนสวนทางยุทธศาสตรในเอเชีย-แปซิฟก รวมท้ังการแลกเปลี่ยนองคความรู การฝกฝน 
อันรวมถึงการพาณิชยกับหลายประเทศท้ังในสวนอุตสาหกรรมปองกันประเทศและอุตสาหกรรมพลเรือน โดย
ประเทศไทยมีความสัมพันธทางการทูตกับออสเตรเลียมาต้ังแตป พ.ศ. 2495 (ค.ศ. 1952) และมีขอตกลงทวิภาคี
รวมกันเรื่องการคาเสรี (FTA) ท่ีมีผลตั้งแตป พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) จึงเปนโอกาสท่ีภาคอุตสาหกรรมและกองทัพ
ของฝายไทยจะไดแสวงประโยชนรวมกันเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถดานตาง ๆ ตอไป โดยบทวิเคราะหฉบับนี้จะ
สรุปขีดความสามารถท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมปองกันประเทศของออสเตรเลีย เทคโนโลยีท่ีอยูในกระแส และ
แนวทางท่ีเปนไปไดในการปรับปรุงอุตสาหกรรมดานตาง ๆ อันเปนประโยชนตอไป 

1. ภาพรวมขีดความสามารถของกองทัพออสเตรเลีย 

 ตาม Defence White Paper 2013 โดยกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียระบุขีดความสามารถดานการ
ปองกันประเทศ ดานกําลังพล งบประมาณ ยุทโธปกรณ และอุตสาหกรรมดังนี ้

ตาราง 1 บุคลากร และงบประมาณกองทัพออสเตรเลีย 

กําลังพล จํานวน หมายเหตุ 

กําลังพลประจาํการ 56,000 คน - 

กําลังพลสํารอง 21,000 คน - 

เจาหนาทีป่ฏิบัติการ (Contractor) 1,200 คน เจาหนาที่ตามสัญญาโครงการ กห./ป 

งบประมาณ (2013) 26 พันลาน$  

งบประมาณ (2016) 32.4 พันลาน$ ประมาณรอยละ 2 ของ GDP 

งบประมาณ (2025) 58.7 พันลาน$ ประมาณการ 

งบลงทุน (Capital Investment) 7 พันลาน$ งบเพื่อการลงทุน วิจัย ศึกษา และพัฒนา 
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 ในสวนของยุทโธปกรณสําคัญ (Major Armament) ของกองทัพออสเตรเลียท่ีประจําการใน 3 เหลาทัพ
ปจจุบัน (ค.ศ. 2016) และจํานวนยุทโธปกรณท่ีกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียประเมินความตองการในอนาคต
(ค.ศ. 2030) มีดังนี ้

ตาราง 2 ยุทโธปกรณของออสเตรเลีย (* หมายถึงโครงการความสําคัญสูง) 

เหลาทัพ ยุทโธปกรณ 
จํานวน  

(ค.ศ. 2016) 

จํานวน  

(ค.ศ. 2030) 
หมายเหตุ 

กองทัพบก 

 
รถถังหลัก M1 Abrams 

60 60 มีแผนการ Overhaul 

 
ยานเกราะ M113 

750 ปลดฯ ทดแทนโดยรถ 8x8 

 
ยานเกราะ ASLAV (8x8) 

250 >250 มีความตองการ 1,100 คัน 

 
รถรบ Bushmaster (4x4) 

400 >400 ใชงานรวมกับ ASLAV 

 
ฮ. ลําเลียง CH47-Chinook 

6 ปลดฯ 
หมดอายุใน ค.ศ. 2025 มีแผน

จัดหา CH47-F 3 ลํา 

 
ฮ. ลําเลียง UH-60 Blackhawks 

35 35 มีแผนการ Overhaul 

 
ฮ. โจมตี ARH Tiger 

35 35* มีแผนการ Upgrade 

 
ระบบปองกันภัยทางอากาศ CRAM 

- 2 รวมกับจัดหา SAM ระยะกลาง 

 
อาวุธปนเล็กแบบใหม (แทนท่ี F88) 

- >20,000 ทดแทน Steyr AUG 

 
ปนใหญ M777 

19 54 จะครบจํานวนใน ค.ศ. 2020 
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เหลาทัพ ยุทโธปกรณ 
จํานวน  

(ค.ศ. 2016) 
จํานวน  

(ค.ศ. 2030) 
หมายเหตุ 

กองทัพเรือ 

 
เรือฟรีเกตช้ัน ANZAC 

8 8 มีแผนการ Upgrade 

 
เรือฟรีเกตช้ัน Adelaide 

3 ปลดฯ หมดอายุใน ค.ศ. 2030 

 
เรือดํานํ้าช้ัน Collin 

6 12 จะชัดเจนในป ค.ศ. 2020 

 
เรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร/ 
ยกพลข้ึนบก Canberra 

1 1 มีแผนการ Overhaul 

 
เรือสงกําลังบํารุง Choules 

1 ปลดฯ 
เปนเรือช้ัน Bay ของ UK 
หมดอายุหลัง ค.ศ. 2030 

 
เรือกวาดทุนระเบิด 

2 2 อาจถูกทดแทนดวยเรืออ่ืน 

 
เรือตรวจการณช้ัน Armidale 

14 20 โครงการท้ังหมด 20 ลํา 

เรือปองกันภัยทางอากาศ (AWD) 
(อยูระหวางการจดัหา) 

0 3* ทดแทนเรือช้ัน Adelaide 

เรือสงกําลังบํารุงแบบใหม  
(อยูระหวางการคดัเลือกแบบ) 

0 1* ทดแทนเรือช้ัน Choules 



 
 

  

- 4 - 
 

สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) กระทรวงกลาโหม 

DTI Analytics 

เหลาทัพ ยุทโธปกรณ 
จํานวน  

(ค.ศ. 2016) 

จํานวน  

(ค.ศ. 2030) 
หมายเหตุ 

กองทัพอากาศ 

 
เครื่องบินขับไล F18 Hornet 

71 ปลดฯ  

 
เครื่องบินขับไล F18 Super Hornet 

24 36* เพ่ิมเตมิภารกิจ EW 

 
เครื่องบินขับไลยุค 5 (F35-JSF) 

- 72 ทดแทนเครื่อง Hornet 

 
เครื่องลําเลียง C-130 

24 24 มีแผนการ overhaul 

 
เครื่องเติมเช้ือเพลิงกลางอากาศ  

KC-30A 

6 6 - 

 
เครื่องลาดตระเวน/ปราบเรือดํานํ้า 

P3-Orions 

19 13 

อยูระหวางทดแทนดวย  
P8A Poseidon 

 

 
เครื่องเตือนภยัทางอากาศ(AEW) 

B737 (E7) 

6 6 Upgrade เปน AEW&C 

 
เครื่องลําเลียงหนัก C17 

5 5 เพ่ิงจัดหาชวงป ค.ศ. 2015 

 
เครื่องบินฝกข้ันสูง Hawk 

33 ไมระบุ อาจถูกทดแทนดวย Sim 

ระบบ UAV อเนกประสงค - ไมระบุ 
คาดวาเปน UAV แบบ 
MQ4/MQ9 ของ US 
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 กระทรวงกลาโหมออสเตรเลีย เปดเผยเรื่องการจัดหายุทโธปกรณลวงหนาตามแผนโครงการระยะยาว
จนถึงป ค.ศ. 2030 โดยมีท้ังการจัดหา รวมทุน และพัฒนาเองในแตละระบบ โดยโครงการท่ีเปนการจัดซ้ือ
ยุทโธปกรณขนาดใหญจะมีการรวมลงทุนเชิงอุตสาหกรรม เชน เครื่องบินขับไล F35 และการปรับปรุงเครื่อง F18 
Super Hornet ท่ีออสเตรเลียจัดหา จะมีภาคอุตสาหกรรมในประเทศเปนผูผลิตชิ้นสวนของอากาศยานดังกลาว
ดวย เชน ชิ้นสวนเรดาร วัสดุคอมโพสิต ซ่ึงเปนการกระตุนความตองการ (Demand) ในภาคอุตสาหกรรม 
และงานวิจัยในประเทศอีกดวย ซ่ึงมีแผนการใชจายงบประมาณเพ่ือการลงทุนพัฒนาศักยภาพดานตาง ๆ จนถึงป  
ค.ศ. 2025 ประมาณการดังนี้ (จาก Capability Overview 2016) 

 
รูปท่ี 1 แผนการใชจายงบประมาณเพ่ือการลงทุนพัฒนาศักยภาพดานตาง ๆ จนถึงป ค.ศ. 2025 

 นอกจากนี้ยังมีแผนการจัดหาปรับปรุงยุทโธปกรณท่ีสําคัญบางสวนของออสเตรเลีย ท่ีไมไดเก่ียวของกับ
ระบบอาวุธโดยตรง แตเปนสวนเสริมศักยภาพของการปฏิบัติการดานตาง ๆ อาทิ ระบบการฝกจําลองยุทธ ระบบ
ควบคุมบัญชาการ (C4ISR) รวมถึงการพัฒนาศักยสงครามดานไซเบอร ท่ีตองเก่ียวเนื่องกับอาวุธทุกประเภท ซ่ึง
ไดรับการสนับสนุนจากกระทรวงกลาโหมสวนกลางท่ีแยกจาก 3 เหลาทัพ  

2. เครือขายอุตสาหกรรมปองกันประเทศออสเตรเลีย 

 กลุมอุตสาหกรรมปองกันประเทศ (Military-Industrial Complex : MIC) ของออสเตรเลียมีวงจรธุรกิจ
เก่ียวเนื่องกันอยางกวางขวางท้ังในภาคกองทัพและพลเรือน และมีสินคา/บริการท่ีไมจํากัดตัวเองเฉพาะกรอบของ
ยุทโธปกรณ  ทําให เกิดการวิจัย/แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีระหวางกันอยางตอเนื่อง (Dual-purpose) โดย
ประกอบดวยอุตสาหกรรมขนาดใหญท่ีมีการรวมทุนกับตางชาติ โดยกลุมอุตสาหกรรมท่ีมีบทบาทหลักมี
รายละเอียดในตาราง 3 
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ตาราง 3 กลุมอุตสาหกรรมในออสเตรเลีย 

บริษัท กิจการ หมายเหตุ 

ASC Pty Ltd. ตอเรือ 
รัฐบาลออสเตรเลยีเปนเจาของ เปนผูตอเรือฟรีเกตปองกันภยั 

ทางอากาศ (AWD) ติดตั้งระบบ Aegis ใหม  
และเรือตรวจการณช้ัน ต.81 ของกองทัพเรือไทย 

Australian Industry and Defence 
Network Inc. (AIDN) 

จับคูธุรกิจ 
บริการจับคูธุรกิจระดับ SME กับโครงการดานการปองกันประเทศ

และความปลอดภัย 
Australian Transformation & 

Innovation Centre (ATIC) 
งานวิจัย/

ระบบสื่อสาร 
เปน 1 ใน 3 Lab ของ บริษัท Thales Australia  

เนนระบบสื่อสารทางทะเล/ใตทะเล 

BAE Systems Australia 
อากาศยาน 

/ตอเรือ 
/ยุทโธปกรณ 

สาขาแปซิฟกของ BAE เปนผูใหบริการรายใหญท่ีสุดดาน Defence 
ในออสเตรเลีย / ตอเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร ช้ัน Canberra 

และเรือพิฆาตช้ัน Hobart 

CEA Technologies 
ระบบสื่อสาร 
/เฝาระวัง 

บริษัทเอกชนออสเตรเลีย เปนผูพัฒนาระบบเรดารท้ังทหาร/พลเรือน 
และชุดควบคมุการยิงของอาวุธปลอยนําวิถี 

Commonwealth Aircraft 
Corporation (CAC) 

อากาศยาน 
/เครื่องยนต 

ออกแบบ/ผลติเครื่องยนตอากาศยาน  
อาทิ เครื่องบินขับไล Mirage และ F18 Hornet 

De Havilland Australia (DHA) 
รับประกอบ
อากาศยาน 

ปจจุบันถูกซื้อไปเปนสาขาหน่ึงของบริษัท Boeing  
เปนผูผลิตช้ินสวน Alloy ของเครื่อง Boeing และ Airbus 

Defence Industry of Victoria 
OEM อากาศ
ยาน/เรือรบ 
/ยุทโธปกรณ 

กอตั้งโดยรัฐ Victoria (ออสเตรเลยี) เพ่ือทําธุรกิจปองกัน  
รับผลิตช้ินสวนของเรือฟรเิกต ANZAC และ เครื่องบิน F35 เปาลวง 

Nulka รถเกราะ Bushmaster และเครื่องกระสุน 

DMS Maritime บริหารทาเรือ 
บริษัทเอกชนท่ีใหบริการการจัดการทาเรือ แกกองทัพ 

และกรมศุลกากร รวมถึงบริการเอกชนในการนํารองและขนสง 
General Dynamics Land 

Systems–Australia (GDLS-A) 
ยานเกราะ 
/ปอมปน 

กอตั้งข้ึนตามโครงการเฟส 3 ของยานเกราะ ASLAV (8x8) เพ่ือ
ใหบริการผลิต ซอมบํารุง ครบวงจรแกยานเกราะ 8x8 และรถถัง M1 

Qantas Defence Services (QDS) 
ซอมบํารุง
อากาศยาน 

ถูกขายเปนสวนหน่ึงของ Northop Grumman  
ใหบริการซอม C-130, KC-130 และเครื่องบินฝก Hawk 

Roggenwolf (Company) 
ผลิตชุดพราง 
/ลายพราง 

บริษัทออสเตรเลยี ผูผลติชุดพรางและอุปกรณพรางยุทโธปกรณ 
ท้ังขนาดเล็ก-ใหญ 

Strategic Marine 
ตอเรือ 

/เรือพลเรือน 
มีสาขาท่ี Maxico และ Singapore ใหบริการตอเรือพลเรือน 

และเรือตรวจการณชายฝงขนาดเล็ก 

Tenix Solution IT/Analytic 
พัฒนา Software เพ่ือการวิเคราะหสถานการณ และประเมินผล  

เนนธุรกิจเหมืองแร พลังงาน ขุดเจาะนํ้ามัน  
(เดิมมียุทโธปกรณดวย แตขายให BAE ในป ค.ศ. 2015) 

Thales Australia 
อูเรือ/ปนเล็ก 

/กระสุน 
/ยานเกราะ 

แปรรูปมาจาก บริษัท ADI ของออสเตรเลีย ใหบริการซอมบํารุง 
เรือรบ ผลิตช้ินสวนกระสุน ปนเลก็ Steyr AUG และรถรบ (4x4) 

 

 



 
 

  

- 7 - 
 

สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) กระทรวงกลาโหม 

DTI Analytics 

 นอกจากนี้สมาคมเครือขายอุตสาหกรรมปองกันประเทศออสเตรเลีย (Australian Industry & Defence 
Network : AIDN ซ่ึงมีการจดทะเบียนบริษัทดวย) ยังเปนผูใหบริการรวบรวมบริษัทขนาดกลางและขนาดยอม 
(SMEs) อีกมากกวา 600 บริษัท ท่ีมีศักยภาพในการมีสวนรวมกับอุตสาหกรรมปองกันประเทศเพ่ือรองรับการ
ถายทอดเทคโนโลยี และเง่ือนไขการชดเชย (Offset) ดานตาง ๆ ผานทางเว็บไซต http://www.aidn.org.au อีก 
ดวยโดยจัดกลุมสําคัญดังตอไปนี้ (ก.ย. 2017) เพ่ือใหสะดวกตอการจับคูธุรกิจ (Industrial Search) ดานตาง ๆ 
รวม 35 กลุม ดังนี้ 

1) Aerospace  2) C3I/C4I 3) Catering/Food 4) Communication 5) Composites 
6) Soft/Hardware 7) Construction 8) Electronic 9) Engineer/Fabric 10) Environmental 
11) Federal/State 12) Finance 13) HR 14) IT 15) Intellectual 
16) Land Vehicle 17) Legal 18) Logistic 19) Marine 20) Marketing 
21) Medical 22) Packaging 23) Procurement 24) Proj. Mgnt. 25) Publication 
26) R&D 27) Security 28) Sensor 29) Service 30) Submarine 
31) System Eng. 32) Textile 33) Training 34) Weapons 35) Miscellaneous 

3. จุดเดนของอุตสาหกรรมปองกันประเทศออสเตรเลีย 

 ตามเอกสารของกระทรวงกลาโหมออสเตรเลีย ประเมินสถานะของประเทศตนเองวาเปนประเทศท่ีมี
จํานวนการจัดหายุทโธปกรณในระดับปานกลาง ซ่ึงสามารถมีอํานาจตอรององคความรูไดในระดับหนึ่ง (ซ่ึงจะเกิด
ความคุมทุนกับท้ังผูขายและผูซ้ือ) แตยังไมสามารถรองขอใหเกิดสายการผลิตของยุทโธปกรณขนาดใหญ เชน  
เรือพิฆาต เครื่องบินขับไล ใหเกิดภายในประเทศไดตลอดสายการผลิต ดวยขอจํากัดดานเงินทุน กฎหมาย และ
เทคโนโลยี  
 แตท้ังนี้ ทางรัฐบาลออสเตรเลียยังมองเห็นชองทางแสวงประโยชนจากเทคโนโลยีระดับกลาง จนถึง
ระดับกลางคอนขางสูง (Tier2 : Mid-tier, Upper Mid-tier) เชน การ OEM ชิ้นสวน (เครื่องบิน F18, F35  
เรือฟริเกต) งานซอมบํารุง (Hawk, C-130) และเทคโนโลยีดาน ICT (ระบบสื่อสาร ควบคุมการยิง เครื่องจําลอง
การฝก การควบคุมบัญชาการ C4ISR) เปนตน ซ่ึงสามารถสรางวงจรอุตสาหกรรมใหตอยอดไปยังภาคพลเรือนท่ี
อยูในเทคโนโลยีระดับลาง (Tier3) เพ่ือเกิดความตองการแรงงานขนาดใหญ และเกิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
รวมถึงการเปดโอกาสใหมใหธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องยอนกลับมาเปนประโยชนชดเชยได ตัวอยางดังตาราง 4 
 จะเห็นวาในการวางแผนการจัดซ้ือยุทโธปกรณของออสเตรเลียจะมีลักษณะท่ีไมเบ็ดเสร็จในชิ้นเดียว 
(Not-All in One Package) แตจะมีการกระจายงานใหธุรกิจอ่ืน ๆ เขามามีสวนรวมอยางตอเนื่อง เชน การจัดหา
เครื่องบิน ยานเกราะ โดยนอกจากตัวระบบอาวุธหลักและการซอมบํารุงแลว ผูชนะการแขงขันจะมอบหมายให
ผูผลิตรายยอยไดรับขอบเขตรับผิดชอบตามระยะเวลาท่ีกําหนดในแตละสวนกอนจะมารวมกันเปนผลิตภัณฑข้ัน
สุดทาย 
 แตท้ังนี้การเปดโอกาสใหรวมมือกับภาคเอกชนในประเทศอ่ืน ๆ ในภาคสวนตอเนื่อง เชน กระบวนการฝก 
(ระบบ Simulation) หรือการปรับปรุงจัดหาชิ้นสวน (OEM Parts) ซ่ึงภารกิจในสวนดังกลาวจะเปนการ
ดําเนินการระยะยาว มีความตอเนื่องสูง ทําใหภาคอุตสาหกรรมในประเทศมีรายไดอยางตอเนื่อง รวมถึงการใช
จุดเดนของออสเตรเลียท่ีมีศักยภาพดานอุตสาหกรรมโลหะ (เหล็ก วัตถุดิบ) และพลิกจุดออนเรื่องขนาดประเทศท่ี
กวางใหญยากตอการขนสง (Logistic) เปนการบังคับโดยปริยายวาบริษัทผูผลิตยุทโธปกรณตางประเทศจะตองจับ
มือกับอุตสาหกรรมภายในประเทศหากตองการรักษาความไดเปรียบในการแขงขันในอนาคต 
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ตาราง 4 ตัวอยางโครงการ ผลลัพธ และอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของ 

โครงการ ผลลัพธสําคัญ อุตสาหกรรมเกี่ยวของ หมายเหตุ 

เครื่องฝก Hawk127 
• เกิดการรวมทุนกับ BAE  

• เกิดการแยกตัว QDS 
(คลาย TAI) 

• Aerospace 

• Composites 

• Soft/Hardware 

• Training 

จัดหา 33 เครื่อง โดยผลติใน
ประเทศ 21 เครื่อง เปนรากฐาน

อุตสาหกรรมการบิน 

F35 JSF 

• ไดสิทธ์ิการจัดซื้อ F35 
กอนในฐานะสมาชิก 

• รัฐ Victoria ไดสญัญาผลติ
ช้ินสวน Composite และ 
Avionic บางสวน  

• Aerospace 

• Composites 

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

F18 Hornet/Super 

• บริษัท CAC ไดรับสิทธิบัตร
การผลิตเครื่องยนต 

• ไดรับเทคโนโลย ีEW 
 

• Aerospace 

• Electronic 

• Communication 

• Training 

เครื่อง Superhornet (F-18 
E/F) มีการจดัหา 24 เครื่อง 
และบางสวนรับหนาท่ีดาน

สงครามอิเล็กทรอนิคส (EW) 

ปรับปรุง C130 

• บริษัท QDS ขยายตัวตอ
จากโครงการ Hawk 

• เปนศูนยกลางการซอม
บํารุง C130 ในภูมิภาค 

• Aerospace 

• Logistic 

• System Engineering 

มีแผนการ Overhaul และ 
Upgrade เครื่อง C130  

ของตัวเองเริ่มตนภายในป  
ค.ศ.2020 

เรือฟรเิกต Anzac 

• บริษัท Tenix ไดรับสัญญา
ตอเรือและเทคโนโลย ี

• เกิดโครงการปรับปรุง
ระบบอาวุธปลอยนําวิถี
ตอตานเรือรบ 

• Marine 

• R&D 

• Weapon 

• System Engineering 

• Project Management 

ไดรับการถายทอดเทคโนโลยี
การตอเรือแบบ Modular ของ
เรือช้ัน MEKO จากเยอรมัน 

เรือดํานํ้า Collin 

• บริษัท ASC ไดรับสัญญา
ตอเรือดํานํ้าและเทคโนโลยี
จาก Kockums ของ
สวีเดน 

• Marine 

• Communication 

• R&D 

• Weapon 

มีแผนทดแทนภายในป  
ค.ศ. 2030 ภายใตโครงการ

จัดหาเรือดํานํ้า 12 ลํา  
(อยูระหวางคัดเลือก) 

ยานเกราะ ASLAV 

• เกิดการรวมทุนกับบริษัท
General Electric 

• เกิด Supply เรื่อง
ระบบสื่อสารและ
เครื่องยนตให 
Thales/Victoria 

• Land Vehicle 

• Composite 

• Weapon 

เกิดสายการซอมบํารุง 
แบบครบวงจรใหกับยานรบ 
8x8 ซึ่งมีแผนผลิตเพ่ิมเติม
ทดแทนรถสายพาน M113 

ปนเล็ก Steyr AUG 
• เกิดการรวมทุนให ADI 

(Thales Aus. ในปจจุบัน) 

• Weapon 

• Procurement 

• Service 

ดัดแปลงและผลิตใตสิทธิบัตร
ออสเตรเลียภายใตช่ือ  

ปน F88 Austeyr 
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• Training 

 โดยเม่ือสรุปจุดเดนจุดดอยตาง ๆ จะสามารถสรางผังวิเคราะหจุดออนแข็ง (SWOT) ของอุตสาหกรรม
ปองกันประเทศออสเตรเลียไดดังตอไปนี้ (จาก Australian Defence Forces Strategy Statement 2001-2004 
และเพ่ิมเติมขอวิเคราะหสวนตัวของผูเขียน) รายละเอียดตามตาราง 5 

ตาราง 5 SWOT อุตสาหกรรมปองกันประเทศออสเตรเลีย 

Strengths (S)  Weakness (W) 

• บุคลากรทางเทคนิคท่ีมีความชํานาญเฉพาะดาน (Skill) 
หลายสาขานอกเหนือจากสวนยุทธการ 

• กองทัพไดรับการยอมรับอยางสูงจากพลเรือน 

• อุตสาหกรรมภาคพลเรือนมีการเติบโตอยางตอเน่ือง 
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  

• มีอุตสาหกรรมตนนํ้า อาทิ เหล็ก เช้ือเพลิง เทคโนโลยี
เชน วัสดุ Simulation สารสนเทศ การสื่อสาร ปนเล็ก 
สามารถทําการ R&D ไดภายในประเทศ และรับรอง
มาตรฐานงายกวาอาวุธหนักเชน รถถัง หรือ จรวด 

 • การสรรหาบุคลากรเพ่ือถายทอดองคความรูทําไดยาก 
และการโยกยายตําแหนงงานไมสอดคลองกับความ
ตองการของหนวย 

• การวางกําลังกระจัดกระจายอยูท่ัวประเทศท่ีกวางใหญ ทํา
ใหยากตอการบริหารจัดการด านการสงกําลั งบํารุง 
(Logistic Support) 

• อุปกรณ และสาธารณูปโภคท่ีจําเปนตอการฝกและ
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 

• เปนประเทศท่ีมีขอขัดแยงกับภูมิภาคอ่ืนนอย  

 • ปญ หาด าน เศรษฐกิจ  ทํ าให ขาดงบประมาณ จาก
ภาครัฐบาล 

• ความตองการและขอ กําหนดของกองทัพ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงบอย ทําใหแผนงานเกิดความลาชาและ
เง่ือนไขราคาเปลี่ยนแปลง 

• ขอกําหนดดานทรัพยสินทางปญญา ทําใหไมสามารถเสนอ
ทําการตลาดบางสวนไดโดยอิสระ 

4. เทคโนโลยี/อุตสาหกรรมท่ีเปนไปไดสําหรับไทย 

 จากเนื้อหาขางตนจะไดเห็นวาประเทศออสเตรเลียมีอุตสาหกรรมทางทหารขนาดกลาง ซ่ึงหาก
เปรียบเทียบกับชาติมหาอํานาจ เชน สหรัฐอเมริกา รัสเซีย หรือ จีน ยังจัดวาเล็กมาก แตมีการแสวงประโยชนจาก
จุดเดนของตนเองท่ีมีอุตสาหกรรมคอนขางครบวงจรในแตละยุทโธปกรณท่ีจัดหาทําใหเกิดอุปทาน (Supply) 
ตอบสนองกับระบบอาวุธแตละชิ้นท่ีมีอายุการใชงานคอนขางนาน ไดเต็มประสิทธิภาพ เชน เรือฟริเกต ชั้น Anzac 
หรือเครื่องบินฝก Hawk สามารถจุดกําเนิดอุตสาหกรรมตอเรือและซอมบํารุงอากาศยานไดในแทบทุกชิ้นสวน ซ่ึง
สงผลดีท้ังในแงยุทธการ (ความพรอมรบ/การพ่ึงพาตนเอง) และเศรษฐกิจ (การจางงาน, หวงโซอุปทาน)  
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 สําหรับประเทศไทยในปจจุบัน มีกําลังทหารและยุทโธปกรณคอนขางหลากหลาย รวมถึงการบริหาร
จัดการแบบแยกสวน (ท้ังในสวนการใชงานและการจัดซ้ือจัดจาง) ทําใหเกิดความซํ้าซอนบอยครั้งและไมสามารถ
ทวีคูณมูลคาของยุทโธปกรณ ยอนกลับมาสนับสนุนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปองกันประเทศภายในได จึงนับวายัง
เปนจุดหนึ่งท่ีสามารถศึกษาจากประเทศออสเตรเลียตอไปได โดยสรุปรายละเอียดดานตาง ๆ พอเปนแนวทางใน
ความรวมมือ ตามตาราง 6 

ตาราง 6 แนวทางความรวมมือดานตาง ๆ ระหวางไทยและออสเตรเลีย 

ความรวมมือ เปาหมาย ขอสังเกต 

การศึกษา 

• สรางบุคลากรดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศ 
โดยความรวมกับมหาวิทยาลัยไทย-ออสเตรเลีย  

• สนับสนุนการใหทุนการศกึษา และฝกงาน
(Internship) กับบริษัทในอุตสาหกรรมปองกัน
ประเทศ 

• คัดเลือกขอบเขตความสนใจพ้ืนฐาน (Basic 
Field Technology) ท่ีสามารถสนับสนุน  
การดําเนินการของ กห. สทป. หรอืตอยอด
อุตสาหกรรมได เชน วัสดุศาสตร ระบบ
สารสนเทศ การเขียนโปรแกรม และการ
ออกแบบฐานขอมูล 

• บุคลากรของออสเตรเลียท่ีเก่ียวของกับ
อุตสาหกรรมปองกันประเทศสวนใหญมาจาก
ภาคเอกชน และ SME ในพ้ืนท่ี 

• ในอดีตเคยมีการสงคนไปศึกษาจํานวนมาก แต
ปจจุบันยังขาดกระบวนการรักษาองคความรู 
(KM) ท่ีเพียงพอ และไมสามารถถายทอดให
บุคลากรรุนถัดไปได ซึ่งควรจะเรียนรูเรื่อง
เหลาน้ีจากภาคเอกชนและตางชาติ โดยเฉพาะผู
ท่ีผานมาตรฐาน TQM TQA หรือ ITIL 

การวิจัย 

• ทําการศึกษาวิเคราะหรูปแบบการจัดตั้งโครงการวิจัยและการใหทุนสนับสนุนของออสเตรเลีย  

• ศึกษาวิธีการจัดตั้ง (Capability Development Group) และ หนวย RPDE (Rapid Prototype 
Development Evaluation) ท่ีออสเตรเลยีใชรับหนาท่ีในการพัฒนาโครงการท่ีมคีวามเสี่ยงสูง และทา
ทายขีดความสามารถ  

• มีสวนรวมกับการวิจัยเรื่องระบบ UAV และอาวุธปลอยนําวิถี ซึ่งออสเตรเลียอยูในชวงเริ่มพัฒนาระบบ
ควบคุม ชุดนําวิถี และการสื่อสาร จะทําใหมีโอกาสไดรับเทคโนโลยีข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเปนกับอาวุธทุก
ประเทศ 

อุตสาหกรรม
ปองกันประเทศ 

• สรางการรวมทุนกับอุตสาหกรรมออสเตรเลีย 

• ศึกษารูปแบบวิธีการแนะนํา สงเสริมและสราง
ผูประกอบการรายใหม ท่ีไมมีประสบการณใน
ตลาดยุทโธปกรณ อันเปนประโยชนตอการตั้ง 
Business Unit (BU) ของฝายไทยในอนาคต 

• ศึกษารูปแบบของโรงงาน (โครงสรางพ้ืนฐาน 
ผูใชงาน ลูกคา) ในอุตสาหกรรมยานเกราะและ
อากาศยาน เพ่ือเปรียบเทียบกับโรงงานซอม
สรางฯ ของ ทบ. และ บ.TAI ของ ทอ. 

• สรางความรวมมือกับโครงการขนาดเล็ก แตมี
อายุยาวนาน (Long Life Cycle) เชน 
ระบบงานท่ีเก่ียวของกับการฝกฝน จําลองยุทธ/
สถานการณ ซอมบํารุง Software หรือ ชุด
บรรเทาสาธารณะภัย  

• อุตสาหกรรมปองกันประเทศ ไมอยูในขอบเขต
สิทธิพิเศษการคาปกติ แตหากแบงสวน
(Breakdown) ของยุทโธปกรณออกเปนสินคา
ท่ัวไปได ก็เปนไปไดท่ีจะไดรับรองสิทธ์ิ 

• อุตสาหกรรมปองกันประเทศเปนสาขาท่ี
ตองการสิทธิพิเศษหลายอยาง เชน ภาษี 
ใบอนุญาต จึงควรมีการตรวจสอบจาก 3rd 
Party เชน BOI หรือคณะทํางานอ่ืน ๆ เพ่ือให
ชัดเจนวามีการปฏิบัตติามขอกําหนดถูกตอง 
มิฉะน้ันจะถูกโจมตเีปรียบเทียบจาก
อุตสาหกรรมอ่ืนไดเชนกัน  
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ความรวมมือ เปาหมาย ขอสังเกต 

อุตสาหกรรม
เกี่ยวเนื่อง 

• สรางความรวมมือกับอุตสาหกรรมตนนํ้าของ
ออสเตรเลีย (โลหะ เช้ือเพลิง วัตถุดิบ แรธาต ุ
หายาก) เพ่ือลดตนทุนการผลิต 

• ตอยอดสินคาดานอิเล็กทรอนิคส ยานยนต และ
การสื่อสาร ซึ่งไทยเปนฐานการผลติ
อุตสาหกรรมดานน้ีในภูมภิาค 

• มีสวนรวมกับกิจกรรมของระบบงานท่ีเก่ียวของ
ท้ังกองทัพ-พลเรือน (Dual-Used) เชน ระบบ
จําลองสถานการณ ท่ีมีท้ังการจําลองยุทธ การ
จําลองอุบัติภัย และการจําลองทางการแพทย 

• ในภาคอุตสาหกรรมปกติ ไทยสามารถใชสิทธิ
พิเศษการคา เชน FTA เพ่ือปลดลอ็คกําแพง
ภาษี ใหเหลือ 0% และไดสิทธิเรื่องแรงงาน
ระหวางกันได 

ภาคสังคม 

• ศึกษาวิธีการใช SMI (Social-Military 
Interface) ของออสเตรเลีย ถึงวิธีการสราง
ความเช่ือถือใหกับภาคพลเรือน และการให
ความเขาใจเพ่ือสรางความชอบธรรมใหกับ
โครงการของรัฐอยางมเีหตผุล 

• ศึกษารูปแบบการจดัทําเอกสารเปดเผยของ
กระทรวงกลาโหมถึงแผนงานระยะยาว และ
การผนวกรวมเขากับยุทธศาสตรระยะยาวของ
ภาครัฐ เพ่ือเปนการรับรองวาจะไดงบประมาณ
ดําเนินการอยางสมควร 

• หลักการของ SMI ออสเตรเลยีคลายกับการ
สรางยุวชนรุนใหมท่ีมคีวามเขาใจในกองทัพของ
รัสเซยีในปจจุบัน (Nashi) ซึ่งสามารถเปนปาก
เสียงใหกับหนวยไดโดยมีความนาเช่ือถือกวา
การท่ีกองทัพพูดเอง  

 

สมมุติฐานกรณีตัวอยางท่ีเปนไปได 

1. การจัดตั้งโรงงานซอมสรางยานยนตทางทหารฯ 

 ในป พ.ศ. 2559 - 2560 ประเทศไทยไดมีการจัดหารถถัง (VT-4) และยานเกราะ 8x8 (VN-1) จาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน (สปจ.) รวมประมาณ 60 คัน และมีความพยายามท่ีจะผลักดันใหสามารถทําการซอม
บํารุงยุทโธปกรณดังกลาวไดจนถึงระดับคลัง (ระดับ 5) ซ่ึงจําเปนตองมีการจัดต้ังโรงซอมบํารุงข้ึน โดยโครงการ
ลักษณะนี้ มีความคลายคลึงกับยานเกราะ ASLAV เฟส 3 ของออสเตรเลียท่ีจัดตั้งรวมกับบริษัทตางชาติ (รวมทุน) 
 แมวายานเกราะของ สปจ. จะมีจํานวนไมมาก แตหากเทียบกับ
ปริมาณยานเกราะทางทหารในประเทศไทย ท่ีผลิตจากประเทศอ่ืนดวย 
เชน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ยังมีจํานวนมากกวา 500 คัน ท่ีจําเปนตอง
ไดรับการปรนนิบัติบํารุงอยางตอเนื่อง อาทิเชน ยานเกราะ M113 รถถัง 
M48 และ  M60 ท่ี มีอายุการใช งานมากกว า 40 ป แลว  คล าย กับ
ออสเตรเลีย ซ่ึงเปนโอกาสท่ีไทยจะจับมือกับออสเตรเลีย ในการขยายสาย
การซอมบํารุงรถถังของชาติตะวันตกตามมาตรฐาน NATO ไดโดยใช
ตนทุนทาง Logistic ต่ํากวาการใชบริการจากฝงยุโรปหรืออเมริกา รวมถึง
กรณีความรวมมือในอนาคตหากออสเตรเลียไมมีการเปลี่ยนแปลง

รูป 2 ยานเกราะ 8X8 ASLAV 
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นโยบาย ภายในป พ.ศ. 2573 จะเกิดการทยอยปลดประจําการยานเกราะรุนเกาเชน M113 ท่ีมีมากกวา 700 คัน 
ซ่ึงฝายไทยอาจมองเปนธุรกิจในการยุบ กําจัด ทําลาย จัดตั้งคลังอะไหลรวม หรือซ้ือหามาใชเพ่ือปรับปรุงยาน
เกราะประเภทเดียวกันก็ได 

2. การซ้ือขายแลกเปล่ียนอุตสาหกรรมตนน้ํา/วัตถุดิบ 

 ประเทศไทยและออสเตรเลียตางเปนผูสงออกวัตถุดิบขนาดใหญดวยกันท้ังคู เชน ยางพารา ผลิตภัณฑทาง
การเกษตร ขณะท่ีออสเตรเลียสงออก เหล็ก โลหะหายาก ถานหิน และพลังงาน โดยในภาคอุตสาหกรรมปองกัน
ประเทศ มีโอกาสท่ีจะรวมกันยกระดับการผลิตได เชน การซอมบํารุงยานยนตนั้นมีการใชชิ้นสวนยางเปนจํานวน
มาก ในปจจุบันสินคาสงออกยางพาราของไทยสวนใหญเปนในรูปแผนยางดิบหรือยางกอน ซ่ึงมูลคาคอนขางต่ํา 
แตหากกองทัพและภาคอุตสาหกรรมเปดโอกาสเพ่ิมเติมให จะสามารถสรางอุตสาหกรรมแปรรูปแบบพิเศษหรือ
เฉพาะทางในประเทศได เชน การรับคําสั่งซ้ือเฉพาะแบบแลวทําการวิจัยสรางแผนยางสําหรับวงแหวนปอมปน  
ลอกด ซีลสายไฟ สายพานรถในลักษณะเปนชิ้นสวนก่ึงสําเร็จรูปสงออกใหผูใชงานภายนอก เชน โรงงาน
อุตสาหกรรมในตางประเทศ ซ่ึงจะสามารถรับสินคาได โดยตนทุนท่ีถูกกวาไปแปรรูปในประเทศตัวเอง พรอมท้ัง
ยกระดับการสงออกสินคาจาก วัตถุดิบ -> Tier3 ซ่ึงมีมูลคาเพ่ิมข้ึน   

 
รูป 3 สินคาประเภทวัตถุดิบ (Raw Material) 

 ในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมท่ีประเทศไทยขาดแคลน เชน เหล็กตนน้ํา ก็สามารถใชกิจการปองกัน
ประเทศเปนตัวสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาไดโดยอาศัยสิทธิพิเศษทางการคา (FTA) ทวิภาคีระหวางกันเพ่ือปลด
กําแพงภาษีออก อาทิ การนําโลหะข้ึนรูปในประเทศ การแปรรูปชิ้นสวนยานยนตเดิม รวมถึงงานสาขาวิจัย เชน 
การรับรองคุณภาพท่ีจําเปนตองใชนักโลหะวิทยา รวมถึงการรับรองมาตรฐานทางทหาร/พลเรือนหนวยงานท่ี
เก่ียวของอีกดวย 

3. การพัฒนาระบบจําลองสถานการณ (Simulation) 

 ระบบการจําลองสถานการณเปนเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึน เพ่ือสงเสริมการฝกฝนกําลังพลในดานตาง ๆ ใหมี
ประสิทธิภาพ ประหยัดคาใชจาย และมีความปลอดภัยข้ึน โดยประเทศออสเตรเลียมีการศึกษาพัฒนาคนควาวิจัย
เทคโนโลยีดานนี้ (Defence Simulation) อยางจริงจัง อาทิ ใชเพ่ือการฝกนักบิน พลขับ การใชยุทโธปกรณ 
วิเคราะหประเมินสรรพกําลัง จนถึงข้ันวางแผนการรบระดับยุทธวิธี ยุทธการ และยุทธศาสตร (War Game 
Simulation) และในปจจุบันไดขยายขอบเขตไปประยุกตใชยังภาคพลเรือนในหลายสวน ท้ังในอุตสาหกรรมบันเทิง
(Game Engine/Simulation Game) อุตสาหกรรมการแพทย (Medical Simulation) ธุรกิจการเงิน (Financial 
Simulation) ธุรกิจโลจิสติกส (Logistic Simulation) จึงจัดเปนเทคโนโลยีทางการทหารท่ีมีการประยุกตใชใน
บทบาทภาคพลเรือนอยางชัดเจน (Dual-used) 
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 ท้ังนี้บริษัทตาง ๆ ในประเทศออสเตรเลีย ไดจัดตั้งกลุมดาน
การจําลองสถานการณข้ึนหลายหนวยงาน เชน สมาคม Simulation 
Australia ซ่ึงเปนการรวมกลุมของผูใหบริการดานนี้มานานกวา 25 ป 
หน วย งาน  Australian Government Simulation Panel ท่ี เป น
องคกรของรัฐผูดูแลการจัดหาบริการจําลองสถานการณใหกับกองทัพ
ออสเตรเลีย และหลายบริษัทท่ีมีความเขมแข็งก็ไดเขาไปรวมสมาคม
ระดับนานาชาติ เชน The Asia-Pacific Simulation Alliance ท่ีเนน
การใหบริการดาน Training ท้ังภาคกองทัพและพลเรือนท่ัวโลก  
 สวนของประเทศไทยเทคโนโลยีดาน Simulation เปนเรื่องท่ีเกิดข้ึนมานานแลวในกองทัพ แตยังมี
ชองทางใหขยับขยายไดอีกมาก อาทิ การจําลองสถานการณรบ (War Game) การจําลองสถานการณภัยพิบัติ
(Disaster) และมีโอกาสความสําเร็จสูงเนื่องจากใชพ้ืนฐานดานวิศวกรรมทางสารสนเทศและอิเล็กทรอนิกสเปน
สําคัญ ซ่ึงเปนกลุมบุคลากรท่ีขาดแคลนในตลาด แตยงัอยูในวิสัยท่ีมหาวิทยาลัย บริษัทอุตสาหกรรม สามารถสราง
ได หรือใชการจางวาน (Recruit) โดยตรงจากภาคพลเรือน ซ่ึงไมจําเปนตองผานการฝกทหารหรือบรรจุประจําการ
แตอยางใด ตางจากงานวิจัยประเภทวัตถุอันตราย หรือเทคโนโลยีเฉพาะประเภท ระเบิด จรวด ยานเกราะ อีกท้ัง
ยังเปนโครงการท่ีสามารถสรางความเขาใจใหกับประชาชนท่ัวไปไดอยางรวดเร็ว (การ PR โดยระบบ Sim ใหคน
ท่ัวไปเขาถึง เปนไปไดงายกวาการใหไปสัมผัสยุทโธปกรณตาง ๆ โดยตรง) 
 กรณีศึกษาตาง ๆ ท่ีเปนไปได คือ ประเทศไทยสามารถใช Software Simulation หลายตัวท่ีมีการ
คนควาวิจัย และกําหนดมาตรฐานการเชื่อมโยง (API Platform) ท่ีมีอยูในทองตลาดอยูแลว มาทําการพัฒนาตอ
ยอดใหตรงกับความตองการของเหลาทัพ หรือรัฐบาลไดโดยมีขอจํากัดนอยมาก ตัวอยางเชน ระบบ Simulation 
สําหรับการฝกอากาศยาน ยานเกราะท่ัวไปแตละรุน สามารถเชื่อมโยงกันได และสงขอมูลเขาหา War Game ท่ี
เปนศูนยกลางคลายกับการยอสวนของภาพสถานการณรบ (COP : Common Operation Picture) ท่ีทําใหการ
ฝกฝนสามารถทําไดท้ังในระดับจุลภาค (หนวย ณ ท่ีตั้ง) จนถึงระดับมหภาค (บก.สวนกลาง ระดับกองพัน หรือ
กองพล) ซ่ึงการเก็บขอมูลในภาพรวมโดยละเอียดจํานวนมากจะกลายเปนกลุมขอมูลใหญ (Big Data) ท่ีสามารถ
นํามาใหผูบัญชาการใชวิเคราะหการดําเนินกลยุทธ ความเสียหาย และประสิทธิภาพกําลังพล 

 
รูป 5 ตัวอยางภาพการฝกแบบ 3 มิติ จาก Software 

 จุดเดนสําคัญอีกอยางของการคนควาวิจัยหรือพัฒนาระบบ Simulation นั้น คลายกับวงการเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) ท่ีโดยตัวของระบบงานไมไดมีเนื้อหา (Content) มากนัก แตจะไปแทรกสอดอยูกับระบบงานอ่ืน
แทนทุกสวน และมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตลอดชวงชีวิตของระบบงาน (Life Cycle) ซ่ึงสามารถสรางงาน 
และอุตสาหกรรมเก่ียวเนื่องไดเปนจํานวนมากท่ีควรพิจารณา เชน หากซ้ือรถถัง 1 ระบบ พรอมระบบฝกหัด 
(Tank Simulation) สิ่งท่ีเกิดข้ึนคือกําลังพลก็จะฝกไดเฉพาะการขับ ควบคุม ยิง ใชงานของรถถังรุนนั้น ๆ 
(Specific Model) แตหากหนวยงานมีความพยายามในการพัฒนาระบบ Tank Simulation ข้ึนมาเอง ก็

รูป 4 โลโกสมาคม Simulation Australia 
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สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) กระทรวงกลาโหม 

DTI Analytics 

หมายความวาสามารถดัดแปลง (Configuration) โปรแกรม สัดสวน สมรรถนะ ดานตาง ๆ โดยอิสระเพ่ือใหใชกับ
ยานยนตแบบอ่ืน ๆ ได ซ่ึงจะเกิดการสรางงานเชิงเทคโนโลยีไดอีกเปนจํานวนมาก 

สรุป 

 ประเทศออสเตรเลียมีการพัฒนาอุตสาหกรรมปองกันประเทศของตนเองอยางเปนระบบมากกวา 40 ป 
โดยเริ่มจากกระบวนการจัดหายุทโธปกรณ ข้ันสูง และขอรับถายทอดเทคโนโลยีดานการซอมบํารุงจาก
ระดับพ้ืนฐานไปสูระดับสูง โดยใหความสําคัญกับประสิทธิภาพและการลดความซํ้าซอนเปนหลัก (ทําใหสรางความ
ตองการเชิงปริมาณไดและงายตอการซอมบํารุง) เชน เครื่องบิน Hawk และยานเกราะ ASLAV ซ่ึงประเทศไทย
สามารถเลียนแบบไดจํากัดเนื่องจากปจจุบันยุทโธปกรณมีความหลากหลายมาก ทําใหยากตอการสรางปริมาณ
ยอดซ้ือขายในการตอรอง แตท้ังนี้ประเทศไทยสามารถเลียนแบบออสเตรเลียไดบางสวน ในเรื่องของการคัดเลือก
เทคโนโลยีโดดเดน (Selective Technology) บางประเภทท่ีจําเปนตองมี ตองทําใหได และตองทําใหดี เชน 
ออสเตรเลียเลือกท่ีจะสรางตลาดดานโปรแกรม Simulation และอุตสาหกรรมตอเรือขนาดเล็กกลาง ซ่ึงประเทศ
ไทยสามารถทําการศึกษาบริบทแวดลอมของตนเอง และเลือกท่ีจะพัฒนาไดเชนกัน 

หมายเหตุ : แนวโนม (Trend) ในการพัฒนาของอุตสาหกรรมปองกันประเทศออสเตรเลีย 

• ขีดความสามารถท่ีพัฒนาแลวไดแก Aircraft-manufacturing, Training-Simulation, Armor-Vehicle, 
Naval-shipping 

• ขีดความสามารถท่ีกําลังพัฒนาคือ AI, Guidance-Missile, Avionic-System, Cyber Defence 


