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เรือเอก ดร.บดินทร สันทัด นักวิเคราะหเทคโนโลยีปองกันประเทศ 
ฝายวิเคราะหเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) กระทรวงกลาโหม 

บทสรุปผูบริหาร 

  บทวิเคราะหนี้เปนเนื้อหาทางวิชาการท่ีนําเสนอคุณลักษณะทางสังคม การเมือง การทหาร ดวยการให
รายละเอียดประวัติความเปนมาของกองทัพ และการวิเคราะหปจจัยผูนําการเมืองและการทหารท่ีมีตอยุทธศาสตร
การปองกันประเทศและอุตสาหกรรมปองกันประเทศ บทวิเคราะหนี้เปนสวนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ 12 หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ของผูเขียน ในดุษฎีนิพนธฉบับเต็มจะมีการ
วิเคราะหประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียในเลมดวย บทวิเคราะหนี้คนพบวา ประเทศสิงคโปรนั้น 2

3 แมจะไดรับ
การพัฒนาในฐานะประเทศเปนอันดับทายสุดเม่ือพิจารณาในแงของกรอบเวลา แตเปนประเทศท่ีมีการพัฒนาทาง
การทหารท่ีกาวหนาท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนกองทัพท่ีมีความพรอมท้ังองคบุคคล องควัตถุ 
และมีงบประมาณทางการทหารสูงท่ีสุด และยังมีลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีแตกตางออกไปจากประเทศเพ่ือนบานอยูดวย ไม
วาจะเปนเครือขายระหวางประเทศท่ีกวางขวาง บทบาทของผูนําประเทศและรัฐบาล การวางยุทธศาสตรการ
ปองกันประเทศและการพัฒนาอุตสาหกรรมอาวุธท่ีสลับซับซอน สอดคลองกับสถานการณ และมีประสิทธิภาพจน
สามารถทําการสงออกยุทโธปกรณไดอยางตอเนื่อง กรณีศึกษาของสิงคโปรจึงมีความนาสนใจและเรียนรูตอการวาง
ยุทธศาสตรของประเทศอ่ืน ๆ ดวย  

ประวัติความเปนมาของกองทัพ 

กองทัพสิงคโปรหรือ Singapore Armed Forces (SAF) ไดกาวผานความเปลี่ยนแปลงในสามชวงตั้งแต
กอตั้งประเทศ Dr.Bernard4 ใหอุปมาอุปมัยวา ชวงแรกเปรียบดั่ง “กุงพิษ” ชวงท่ีสองคือ “เมน” ชวงท่ีสามคือ 
“ปลาโลมา” ในชวงของกุงพิษนั้นเปนชวงท่ีเพ่ิงกอตั้งประเทศในชวงกลางทศวรรษท่ี 1950 มีกําลังรบเพ่ือเตรียม

                                                           
1 เรือเอก ดร.บดินทร สันทัด, วิษณุ มั่งค่ัง, ธนรัฐ ธนะสมบูรณ นักวิเคราะหเทคโนโลยีปองกันประเทศ ฝายวิเคราะหเทคโนโลยีปองกันประเทศ สถาบัน
เทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) กระทรวงกลาโหม 
2 โดยมี ศ.ดร.จรัญ มะลูลีม คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
3 นอกเหนือไปจากการคนควาดวยตนเองแลว ผูเขียนไดรับการสนับสนุนจาก นายวษิณุ มั่งค่ัง และนายธนรัฐ ธนะสมบรูณ นักวิเคราะหเทคโนโลยี
ปองกันประเทศ ที่ชวยในการรวบรวมเนื้อหา กล่ันกรองและใหคําแนะนําที่เปนประโยชนกบังานนี้ จึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ดวย 
4 Bernard Fook Weng Loo, “The Management of Military Change : The case of the Singapore Armed Forces,” in Security, Strategy 
and Military Change in the 21st Century: Cross- Regional Perspective, eds, Jo Inge Bekkevold, Ian Bowers, Michael Raska (New 
York: Routledge, 2015), 70 - 88. 
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กําลังพลไปสูสงครามระยะประชิดแบบ Stalingrad ท่ีรบในพ้ืนท่ีเขตเมืองเพ่ือปองกันภายในประเทศจากศัตรู
ภายนอก มีรูปแบบเปนกําลังรบเนนทหารราบพ้ืนฐาน เทคโนโลยีท่ีไมสูงมากนัก ตอมาชวงท่ีสองเปนหวงป ค.ศ. 
1970-1990 นั้น คือชวงแหงการพัฒนาศักยภาพกําลังรบเพ่ือการมีกําลังอํานาจการยิงท่ีจํากัดในระดับหนึ่ง เปรียบ
ดั่งขนเมนท่ีสลัดไดไกลเพียงระยะหนึ่งจากชายฝงตนเองเทานั้น สวนชวงท่ีสามท่ีเปรียบดั่งปลาโลมาในปจจุบันนั้น 
เปนยุคป ค.ศ. 1990 มาพรอมกับความกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การทดลองทางวิทยาศาสตรเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงกําลังรบใหมีขีดความสามารถทางเชื่อมตอแบบเครือขายหรือ Network-centric และสอดคลองกับ
แนวคิดการปฏิวัติกิจการทางทหารท่ีเรียกวา Revolution in Military Affairs (RMA) หรือกองทัพยุคท่ีสามท่ี
เรียกวา 3G SAF เปรียบดั่งปลาโลมาท่ีมีความคลองแคลวในการดําเนินกลยุทธ มีความเฉลียวฉลาดรูจักแยกแยะ
และมีความรวดเร็วในการวางกําลังในฐานะท่ีเปนหลักมูลฐานของการใชกําลังทหารของกองทัพใหมีขีด
ความสามารถสูงข้ึน มีอํานาจกําลังรบท่ีมากข้ึนและขยายกิจการนอกเหนือไปจากการปองกันประเทศไปสูภารกิจ
อ่ืน ๆ เชน การปฏิบัติงานในสหประชาชาติ การสนับสนุนภารกิจการกูภัยในสถานการณวิกฤต 

ฐานคิดในการวางยุทธศาสตรการทหารและความม่ันคงของรัฐบาลสิงคโปรนั้นเปนแนวคิดแบบสัจนิยม 
(Realist) อยางเขมขนเสมอมาตั้งแตกอตั้งประเทศ เพราะสิงคโปรเปนรัฐขนาดเล็ก จํานวนประชากรนอย ไมมี
ความลึกในการตั้งรับจากสนามรบ มีการกระจุกตัวของแหลงอุตสาหกรรมสําคัญ ขาดแคลนแหลงทรัพยากรการ
ผลิต พ่ึงพาเสนทางลําเลียงท้ังทางทะเลและอากาศท่ีรายลอมดวยมาเลเซียและอินโดนีเซียท่ีมีความสัมพันธไมคอย
ดีนัก และอยูใกลชิดกับเสนทางยุทธศาสตรทางทะเล (ชองแคบมะละกา) ทําใหยุทธศาสตรการปองกันประเทศของ
สิงคโปรไดรับอิทธิพลจากประสบการณการรบของประเทศอิสราเอลท่ีมีขอจํากัดคลายคลึงกันเปนอยางมาก 
สิงคโปรไมสามารถเปนฝายทําการตั้งรับในประเทศได การเอาชนะความขัดแยงหรือสงครามจําเปนตองเปนฝายชิง
โจมตีกอน (Preemptive Strike) เพราะการถูกโจมตีในพ้ืนท่ีของสิงคโปรนั้น เปนเรื่องท่ีคอขาดบาดตายตอ
ประเทศ รัฐบาลและกองทัพวางแผนอยางละเอียดรอบคอบดวยการอาศัยเทคโนโลยี ขาวกรอง และการทูตท่ี
เหนือกวาในการสรางความอยูรอดของรัฐ 

สิงคโปรอยูภายใตสภาวะท่ีมีความสุมเสี่ยงเปนสวนมากในชวงสงครามเย็น ไมวาจะเปนภาวะสงครามเย็น
เอง สงครามเวียดนาม ความขัดแยงในกัมพูชา เพ่ือนบานท่ีขัดแยงกันในชวง Konfrontasi ท่ีเปนการเผชิญหนากัน
ระหวางมาเลเซียและอินโดนีเซีย หรือการขมขูจากมาเลเซียเรื่องการตัดการสงน้ําใหกับประเทศเปนครั้งคราว 
รวมท้ังปลายทศวรรษ 1970 ท่ีทหารจักรวรรดิอังกฤษไดเริ่มถอนกําลังออกจากสิงคโปร ท่ีเดิมมีเพียงทหารสิงคโปร
เพียงสองกองพันทหารราบเทานั้นท่ีปกปองประเทศอยู สิ่งเหลานี้สงผลตอความม่ันคงของสิงคโปรท้ังสิ้น 

 
เครื่องบิน A-4 Skyhawk, F-5E, F-16 และ F-15SG 

นอกเหนือไปจากอิทธิพลของประเทศใกลเคียงสิงคโปรแลว ยังมีสหรัฐอเมริกาท่ีมีอิทธิพลอยางสูงตอการ
พัฒนากองทัพของสิงคโปรตั้งแตชวงสงครามเย็นจนถึงปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนากองทัพอากาศ เชน 
การจัดหาและการฝกนักบินของเครื่องบิน A-4 Skyhawk, F-5E, F-16 และ F-15SG อันเปนเครื่องบินรบหลักของ
สิงคโปร มาจากสหรัฐอเมริกาท้ังสิ้น นอกจากนี้ ในปจจุบันสิงคโปรยังเขารวมโครงการวิจัยพัฒนาเครือ่งบิน F-35B 
ท่ีมีเทคโนโลยีล้ําหนาท่ีสุดของโลกอีกดวย อยางไรก็ตาม ความสัมพันธทางการทหารระหวางสิงคโปรและ

wikimedia.com 
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สหรัฐอเมริกาไมไดราบรื่นตลอด สหรัฐอเมริกายังมีความไมไววางใจและสงสัยวาสิงคโปรนาจะไมซ่ือสัตยตอ
ยุทโธปกรณท่ีครอบครองไป เชน โครงการจัดหาเครื่องบิน F-16 A/B ไดรับแรงตานจากสภาคองเกรสวาสิงคโปร
นาจะแอบทําการลอกเลียนแบบ หรือถอดแบบเครื่องบินเพ่ือศึกษาในแบบท่ีเรียกวาการทําวิศวกรรมยอนกลับ 
(Reverse Engineering)5  และการจับชาวอเมริกันท่ีชื่อ Michael Fay มาลงโทษดวยการโบยจากการกระทําผิด
เรื่องการทําลายสิ่งของสาธารณะและลักขโมยทําใหรัฐบาลอเมริกันไมพอใจนัก 

การท่ีสิงคโปรมีความสัมพันธทางการทหารท่ีแนบแนนกับสหรัฐอเมริกาทําใหกองทัพสิงคโปรเปนกองทัพท่ี
ใชเทคโนโลยีระดับสูงกอนประเทศอ่ืนใดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรืออาจจะเรียกไดวา อุตสาหกรรมอาวุธของ
สหรัฐอเมริกาและยุโรปบางสวนไดมีบทบาทครอบงําการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณของสิงคโปรก็วาได เพราะสิงคโปร
จัดหาเฉพาะอาวุธท่ีมีเทคโนโลยีสูง ราคาสูงจากสองแหลงนี้เปนหลัก และจะดําเนินการเชนนี้ตอไปในอนาคต 

ในปจจุบัน สิงคโปรมีกองทัพท่ีมีกําลังพลประจําการจํานวนนอย สิงคโปรจึงชดเชยดวยการเนนการพัฒนา
กองทัพเชิงคุณภาพ ผานการจัดหายุทโธปกรณท่ีมีเทคโนโลยีกาวหนาสูงของโลกเปนหลัก สวนใหญจะจัดหาจาก
ตางประเทศ เชน เครื่องบินขับไล เรือดําน้ํา เฮลิคอปเตอรจูโจม และการจัดหาทุกโครงการจะเพ่ิมขอกําหนดการ
ชดเชยทางยุทธพาณิชยเขาไปดวย แตไมไดจัดหาพรอมกันในท้ังหมดในคราวเดียว แตเนนระยะหางของชวงเวลา
เพ่ือใหมีเวลาในการเรียนรูและฝกฝนทักษะของกําลังพลอยางตอเนื่องไมบกพรอง รวมถึงรอใหอุตสาหกรรมปองกัน
ประเทศท่ีเก่ียวของกับยุทโธปกรณนั้น ๆ ไดมีเวลาในการเติบโตและสรางบุคลากรรองรับดวย ท้ังนี้ ยุทโธปกรณ
พ้ืนฐาน เชน ยุทโธปกรณของกองทัพบกจะเนนการใชผลผลิตจากอุตสาหกรรมปองกันประเทศภายในประเทศท่ี
พ่ึงพาตนเองไดระดับหนึ่งอยูแลว นอกจากนี้ กองทัพบกยังหันไปใชกําลังพลในสวนของ “พลทหาร” และ “กําลัง
สํารอง” เปนหลัก มากกวาขาราชการประจํา สวนกองทัพเรือและกองทัพอากาศมีสัดสวนของขาราชการประจําท่ี
สูงกวากองทัพบกและเปนเหลาทัพท่ีใชเทคโนโลยีสูงในการปฏิบัติงานเปนหลัก 

ท้ังหมดนี้ เปนไปตามยุทธศาสตรการปองกันประเทศ Total Defence6  ของกระทรวงกลาโหมสิงคโปรท่ี
มีองคประกอบ 5 ประการ คือ เปนยุทธศาสตรท่ีหมายถึงการกําหนดใหชาวสิงคโปรทุกคนมีสวนรวมในการปองกัน
ประเทศ โดยแบงความหมายของ Defence เปน 5 ก่ิงยอย คือ 1) Military Defence ท่ีหมายถึงขาราชการทหาร
ท่ีมีคุณภาพ มีการฝกท่ีมาตรฐานและยุทโธปกรณท่ีมีเทคโนโลยีระดับสูง มีความพรอมรบ 2) Civil Defence 
หมายถึง เม่ือเหตุการณฉุกเฉินเกิดข้ึน ชาวสิงคโปรทุกคนตองชวยกันมีสวนรวมในการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ท้ัง
ยังตองมีบทบาทชวยเหลือเจาหนาท่ีรัฐดานความม่ันคงดวย 3) Economic Defence หมายถึงการสรางเศรษฐกิจ
ดานการปองกันประเทศท่ีม่ันคง การคิดคนเทคโนโลยีดานการทหารสนับสนุนกิจการทหารและรัฐบาลหรือภาค
ธุรกิจตองชวยกันสนับสนุนกิจการและโครงสรางพ้ืนฐานดานความม่ันคงในเวลาฉุกเฉินและเวลาปกติดวย  
4) Social Defence หมายถึง เชื้อชาติท่ีแตกตางกันจะตองไมเปนอุปสรรคในการแบงแยกและการสรางความ
เชื่อมโยงในสังคม มีความเคารพซ่ึงกันและกันไมวาเพ่ือรวมชาติจะนับถือศาสนา ความเชื่อ หรือวัฒนธรรมใด ๆ  
5) Psychological Defence หมายถึง ชาวสิงคโปรจะตองเปนคนท่ีฟนฟูตัวเองไดรวดเร็ว มีการเตรียมพรอมและ
เปนนักสูดวย 

                                                           
5 Bernard Fook Weng Loo, “The Management for Military Change: The case of the Singapore Armed Forces,” in Security, Strategy 
and Military Change in the 21st Century: Cross- Regional Perspective, eds, Jo Inge Bekkevold, Ian Bowers, Michael Raska (New 
York: Routledge, 2015), 73. 
6 Ministry of Defence, Republic of Singapore, source: https://www.mindef.gov.sg/imindef/mindef_websites/topics/totaldefence 
/about_us/5_Pillars.html 
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ตามการวิเคราะหของ Business Monitor International7 ในปจจุบัน กองทัพสิงคโปรจัดเปนกองทัพท่ีมี
ขีดความสามารถสูงท่ีสุดและเขมเข็งท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตประกอบไปดวย 3 เหลาทัพ คือ 
กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ มีกําลังพลประจําการจํานวน 71,600 นาย รอยละ 55 เปนทหาร
เกณฑท่ีตองเขารับหนาท่ีสองปเม่ืออายุครบ 18-21 ป และยังมีกําลังพลอาสาสมัครจํานวนถึง 950,000 นายท่ี
พรอมเขารับภารกิจเม่ือเกิดสถานการณฉุกเฉิน หากเปรียบเทียบท้ัง 3 เหลาทัพ กองทัพบกจะมีการใชทหารเกณฑ
และกําลังสํารองมากกวากองทัพเรือและกองทัพอากาศ เพราะกองทัพเรือและกองทัพอากาศใชเทคโนโลยีสูงกวา
จึงใชขาราชการประจําท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานสูงกวา และการมีเทคโนโลยีระดับสูงจะสามารถชดเชยการมี
กําลังท่ีนอยได ทําใหเห็นไดวากองทัพสิงคโปรมีแนวทางการพัฒนาท่ีเนนเชิงคุณภาพเปนหลัก เปนไปตามท่ี Dr. Ng 
ได ให แนวทางไว ว า  “The calibre of recruits were more important than the number of recruits” 
นอกจากขาราชการทหารจะไดรับการพัฒนาดวยแนวทางท่ีเนนคุณภาพ และเทคโนโลยีแลว ยังเปนกลุมขาราชการ
ท่ีมีระดับการศึกษาท่ีดีท่ีสุดแหงหนึ่งของโลกอีกดวย  

ปจจัยดานผูนําทางการเมืองและการทหาร 

ผูนําทางการเมืองและการทหารเปนปจจัยหลักท่ีสําคัญมากในการขับเคลื่อนการพัฒนาทางทหารของ
ประเทศสิงคโปร ผูนําเหลานี้มีแนวคิดทางการเมืองระหวางประเทศแบบสัจนิยมเชิงรับ (Defensive Realism) 
อยางตอเนื่อง ประเทศสิงคโปรสถาปนาอยางเปนทางการชวงยุคป ค.ศ. 1960 โดยท่ีรัฐบาลคณะแรก ภายใตการ
นําของนายกรัฐมนตรี ลี กวน ยู และรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ดร. โกะ เค็ง ซวี ผูไดวางรากฐานและให
ความสําคัญตอทางการทหารของประเทศ เริ่มตนตั้งแตในชวงแรกของการกอตั้งประเทศ 

    
                                            ลี กวน ย ู                                                ดร. โกะ เค็ง ซวี  

อยางท่ีกลาวในขางตนวา รัฐบาลสิงคโปรไดยึดถือแนวนโยบายการตางประเทศและการทหารดวยแนวคิด
สัจนิยมอยางเขมขน และย้ําเตือนเสมอวา องคประกอบหลักของวัฒนธรรมความม่ันคงของสิงคโปร คือ ความสุม
เสี่ยงจากภายนอกประเทศ เปนไปดังคํากลาวในป ค.ศ. 1967 ของ ดร.โกะ เค็ง ชว7ี

8  ท่ีวา  

“ถาคุณอยูในสภาวะท่ีสุมเสี่ยง ใครก็ตามท่ีอยูรายรอบคุณ มันจะสามารถจับคุณ
หรือเรียกคาไถคุณได และชีวิตคุณจะเหนื่อยกับมันมากทีเดียว…ในโลกนี้ รัฐ
ขนาดเล็กมักจะเกิดปญหาเสมอมาถารัฐเหลานั้นไมสามารถปกปองตนเองได 
หรือถาการบริหารจัดการภายในรัฐนั้นแยมากจนถึงข้ันนําไปสูสงครามกลาง
เมืองหรือการไรความสงบ มันมีความเสี่ยงแนนอนท่ีรัฐท่ีใหญกวาจะเขา
แทรกแซง” 

                                                           
7 “Market Overview,” Singapore Defence & Security Report: Include 5-year forecast to 2017 (London: Business Monitor 
International, 2015), 37. 
8 Bernard Fook Weng Loo, Ibid, 71 - 73. 

manager.co.th wikimedia.com 
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        โกะ จก ตง          ลี เซียน ลุง 

หรือตอมาในชวงป ค.ศ. 1983 นายกรัฐมนตรี โกะ จก ตง ไดกลาวในรัฐสภาดวยเนื้อหาใกลเคียงกันวา  

“ถาคุณตองการสันติภาพท่ีถาวร ชาวสิงคโปรทุกคนจะตองเตรียมพรอม 
หมายถึง เตรียมพรอมในระดับท่ีปฏิบัติการทางยุทธการได เราตองเฝาระวังภัย
คุกคามจากทุกทิศทาง ยิ่งทักษะดานการปองกันประเทศของเราแหลมคมเทาใด 
เราก็จะอยูรอด มีสันติสุข มีความกาวหนา ไดมากเทานั้น” 

นายกรัฐมนตรี ลี เซียน ลุง ทานปจจุบัน กลาวในสุนทรพจนไวในอดีตในป ค.ศ. 1984 วา  

“เราตองการนโยบายท่ีกลาววา ถาคุณรุกรานเรา เราจะหวด (Whack) คุณ
อยางรุนแรง และเราจะอยูรอด เราจะไมถึงข้ันทําลายคุณหรอก แตคุณมีราคาท่ี
ตองจายอยางสูงลิบถาคุณตองการจะสยบเรา และคุณทํามันไมสําเร็จแนนอน นี่
คือยุทธศาสตรท่ีใชไดทีเดียว” 

นอกจากนี้ สาเหตุท่ีผูนํารัฐบาลใหความสําคัญกับการพัฒนาทางทหารเปนพิเศษ สืบเนื่องมาจากผูนํา
รัฐบาลในยุคแรก ไดผานชวงชีวิตในวัยเยาวท่ีเติบโตมากับการอยูภายใตการปกครองของอังกฤษ ไดประสบกับ
ความไมเทาเทียมและความเหลื่อมล้ําทางสังคมของชนชั้นปกครอง ตอมาเม่ือเกิดสงครามโลกครั้งท่ีสอง ประเทศ
สิงคโปรตองเผชิญกับการรุกรานจากประเทศญี่ปุน ถึงแมกองทัพอังกฤษพยายามตานทานการรุกรานของญี่ปุน แต
พายแพและประกาศขอยอมจํานนในท่ีสุด ญี่ปุนเขามาปกครองสิงคโปรแทนอังกฤษอยูชวงหนึ่งดวย 

ในขณะนั้น ชีวิตความเปนอยูของชาวสิงคโปรเต็มไปดวยความยากลําบากและตองทนทุกขทรมานกับ
ความโหดรายของสงครามเปนเวลากวา 3 ป เม่ือสงครามโลกสิ้นสุดลง สิงคโปรหวนกลับคืนสูการปกครองของ
อังกฤษอีกครั้ง นาย ลี กวน ยู ไดรับทุนไปศึกษาตอและสําเร็จการศึกษาท่ีประเทศอังกฤษ ภายหลังจากท่ีสําเร็จ
การศึกษาจากคณะนิติศาสตรดวยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จากมหาวิทยาลัยแคมบริดจ และไดมีโอกาสกาวเขาสู
การเมือง กอตั้งพรรคและไดรับเลือกประธานาธิบดีคนแรกของสิงคโปร ในชวงเวลานี้เองท่ีสิงคโปรและมาเลเซีย
กําลังจะรวมกันกอตั้งสหพันธรัฐมาเลเซียเพ่ือปกครองตนเอง โดยอังกฤษจะถอนตัวออกจากภูมิภาค นั่นหมายถึง
ความชวยเหลือทางทหารและการคาตาง ๆ ท่ีสิงคโปรเคยไดรับกําลังจะหมดไป นาย  ลี กวน ยู มองการเขารวม
สหพันธรัฐมาเลเซียเปนหนทางความอยูรอดของสิงคโปร แตดวยความแตกตางทางดานการบริหารและการ
ปกครองระหวางรัฐบาลมาเลเซียและสิงคโปร และเรื่องเชื้อชาติ จึงกลายเปนชนวนเหตุนําไปสูการเพิกถอนการเปน
สมาชิกสิงคโปรออกจากสหพันธรัฐมาเลเซีย สหพันธรัฐมาเลเซียไลสิงคโปรออกมาใหอยูดวยตัวเอง เม่ือแยกตัว
ออกมาแลว สิงคโปรจึงสถาปนาประเทศ ทามกลางวิกฤติและความขัดแยงในภูมิภาค ปราศจากกองกําลังและ
ยุทโธปกรณท่ีเพียงพอสําหรับกันตนเองจากภัยคุกคามท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ มีเพียงกองกําลังขนาด
เล็กของอังกฤษท่ีไดเริ่มทยอยถอนตัวออกไปอยางตอเนื่อง ดังนั้น สิ่งแรกท่ี นาย ลี กวน ยู และรัฐมนตรีวาการ

wikimedia.com wikimedia.com 
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กระทรวงกลาโหม ดร.โกะ เค็ง ซวี คํานึงถึงคือความอยูรอดปลอดภัยของประเทศจากภัยคุกคาม ดวยการสราง
กองทัพเพ่ือการปองกันตนเอง เพ่ือไมใหประเทศสิงคโปรตองถูกย่ํายีอยางเจ็บปวดและอัปยศโดยตางชาติเหมือนใน
อดีตท่ีผานมา   

ในชวงแรกของการกอตั้งประเทศ นาย ลี  กวน ยู นายกรัฐมนตรีทานแรก และดร.โกะ เค็ง ซวี 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมทานแรก กําหนดใหการสรางกองทัพเปนวาระเรงดวนแหงชาติ เพ่ือใหทันกับการ
รับมอบหนาท่ีตอจากกองทัพอังกฤษเม่ือถอนกําลังออกไป แตยังคงไวทรัพยากรท่ีเปนโครงสรางพ้ืนฐานทางทหาร 
ท่ีรัฐบาลสิงคโปรจะตอยอดเพ่ือสรางกองทัพในระยะแรกได จากกองทัพแรกเริ่มท่ีประกอบดวยทหารราบเพียง 2 
กองพัน รวมกันไดประมาณ 1,000 นาย และเรือตรวจการณ 2 ลํา แตกองทัพอากาศยังไมไดมีการจัดตั้งในเวลานั้น 
มีการจัดต้ังอาสาสมัครปองกันดินแดนทําหนาท่ีในการเฝาระวังและดูแลความสงบเรียบรอยภายในประเทศ โดย
กําหนดยุทธศาสตรการปองกันประเทศ ใหสอดคลองกับลักษณะภูมิประเทศของสิงคโปรท่ีมีขนาดเล็ก ซ่ึง
ยุทธศาสตรการปองกันประเทศฉบับแรกตามแนวทาง “กุงพิษ” ท่ีไดวางกรอบการปองกันประเทศในลักษณะของ
การปองปราม แสดงออกถึงความสามารถตานทานการรุกรานจากขาศึกและสรางความเสียหายใหกับขาศึกใหมาก
ท่ีสุดและเปนเวลานานท่ีสุด เปนการวางกลยุทธเพ่ือใหผูท่ีคิดรุกรานทําการทบทวนกระบวนการใหม อยางไรก็ตาม 
ยุทธศาสตรนี้บงบอกถึงขอจํากัดทางดานกําลังรบและยุทโธปกรณท่ีนําไปสูการรบในระยะประชิด (Close Quarter 
Combat) พรอมกับการอนุมัติงบประมาณกลาโหมในอัตราสวนรอยละ 6 ของ GPD ในป ค.ศ. 1967 ใหกับการ
พัฒนากองทัพ  

การกําหนดงบประมาณกลาโหมท่ีสูงสําหรับประเทศท่ีสถาปนาข้ึนใหมยอมกอใหเกิดขอโตแยงและ
อภิปรายอยางกวางขวาง ดร.โกะ เค็ง ซวี ทําหนาท่ีเปนผูชี้แจงและอธิบายถึงความจําเปนในการขออนุมัติ
งบประมาณจํานวนมากเพ่ือใชในทางทหาร โดยไดชี้แจงวาถาประเทศออนแอ ยอมเสี่ยงตอการถูกรุกราน หรือหาก
ไมสามารถบริหารจัดการกิจการภายในประเทศไดดี ยอมเสี่ยงตอการถูกแทรกแซง เขามองวาการพ่ึงพาตางชาติ
เพ่ือใหความคุมครอง สงผลใหประชาชนเกิดความประมาทและละเลยในการลุกข้ึนมาปกปองอธิปไตยดวยตนเอง 
อยางไรก็ตาม การสรางกองทัพใหเขมแข็งเปนเรื่องท่ีตองอาศัยความชํานาญ เวลา และทรัพยากรเปนอยางมาก ซ่ึง
ปจจัยเหลานี้เปนท่ีตองการอยางยิ่งในเวลานั้น ดร.โกะ เค็ง ซวี ไดแสวงหาความรวมมือจากหลายประเทศ แต
ประเทศท่ีตอบรับและความรวมมืออยางเปนรูปธรรมคือประเทศอิสราเอล 8

9  (แตไดไมไดรับการตอบกลับจาก
อียิปตและอินเดีย) ดร.โกะ เค็ง ซวี เชื่อวา ประเทศอิสราเอลท่ีมีกองทัพท่ีเขมแข็ง รายลอมดวยประเทศมุสลิมท่ีมี
ความขัดแยงอยางตอเนื่อง นาจะชวยใหคําแนะนําท่ีเหมาะสมได เพราะมีลักษณะทางภูมิรัฐศาสตรท่ีคลายกัน โดย
ในระยะแรกไดสงเจาหนาท่ีมาเปนท่ีปรึกษาดานการวางโครงสรางพัฒนากําลังพลท่ีมีจํานวนไมมากแตมีพลวัติสูง 
(a Small, Dynamic Army) การกอตั้งศูนยฝก กําหนดใหมีการเกณฑทหาร พรอมกับประยุกตใชหลักนิยม มีการ
จัดสรรงบประมาณในการจัดหาเครื่องแบบและยุทโธปกรณ คูขนานไปกับการทําวิศวกรรมยอนกลับจนมีขีด
ความสามารถในการผลิตยุทโธปกรณพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมปองกันประเทศ พ่ึงพาตนเองไดอยางระดับ
จํากัด พรอมรับมือกับสถานการณดานความม่ันคงท่ีผันผวนตลอดเวลา 

ในอีกทางหนึ่ง การสรางขีดความสามารถการบริหารงานของการปองกันประเทศ ขีดความสามารถของ
หนวยงานและการปฏิบัติการรบนั้น ประเทศสิงคโปรไมไดลอกเลียนตัวอยางจากอิสราเอลมาท้ังหมด แตใชการ
เลือกสรรสิ่งท่ีจําเปนตอสิงคโปรบางประการมาแทน จากมุมมองของอิสราเอลนั้น อิสราเอลมีหนาท่ีใหคําปรึกษา
ทางทหารท่ีดีท่ีสุดกับกองทัพสิงคโปรเพ่ือใหเกิดการยกระดับการพ่ึงพาตนเองและแนะนําแหลงท่ีมาของการจัดหา
                                                           
9 Michael Raska, “A Structured-Phased Evolution: the 3G+ Force Transformation of the SAF,” Military Innovation in Small States: 
Creating a Reverse Asymmetry (New York: Routledge, 2016), 139. 
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ยุทโธปกรณท่ีดีท่ีสุดให แตในมุมมองของสิงคโปรนั้น มองวา ยุทธศาสตรการปองกันประเทศของท้ังสองนั้นตางกัน 
สิงคโปรจะเนนดานการปองกันประเทศเชิงรับ (Defensive) มากกวาอิสราเอลท่ีเนนยุทธศาสตรเชิงรุกและการ
โจมตีกอนดวยรถถังหนัก (Preemptive Armored Doctrine) นอกจากนี้ ท้ังสองประเทศยังไดรับการสนับสนุน
จากประเทศมหาอํานาจแตกตางกันดวย (อิสราเอลไดรับการสนับสนุนมากกวาสิงคโปร) สงผลใหงบประมาณทาง
ทหารนั้นอิสราเอลอยูในระดับสูงกวา บุคลากรเชี่ยวชาญมากกวา และ Lobbyist ตอรัฐบาลสหรัฐอเมริกาท่ี
แข็งแรงมากกวาดวย สิงคโปรตองชดเชยสวนท่ีตางนั้นดวยการแสวงหาพันธมิตรจากท่ีอ่ืน ๆ เชน สหราชอาณาจักร 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด เปนตน 

ในป ค.ศ. 1976 สงครามเวียดนามใกลสิ้นสุด เม่ือกองทัพเวียดนามใตและสหรัฐอเมริกากําลังจะพบกับ
ความพายแพ ดร.โกะ เกิดความกังวลวาสงครามจะสงผลกระทบตอสิงคโปรหากปลอยใหลุกลามมาถึงประเทศไทย
และมาเลเซีย ดังเชนครั้งสมัยสงครามโลก กองทัพญ่ีปุนบุกมาทาง Malaya โดยมีประเทศไทยเปนทางผาน เขาจึง
ไดสงเจาหนาท่ีมายังประเทศไทยเพ่ือใหความชวยเหลือทางเทคนิค โดยไดพบกับผูนําระดับสูงของกองทัพไทย และ
เขาเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมปองกันประเทศของไทย เชน โรงงานผลิตปน H&K กระสุน และกระสุนปนใหญ 
พรอมใหคําแนะนําในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  

ภายหลังจากท่ีสงครามเวียดนามไดยุติ ดร.โกะ เค็ง ซวี ไดเรียนรูวาแมสหรัฐอเมริกามีเทคโนโลยีท่ี
เหนือกวาแตสุดทายกลับตองพายแพใหกับกองทัพเวียดนามท่ีมีกําลงัพลและความมุงม่ันท่ีสูงกวา และพบบทเรียน
จากสงครามถึงการหลีกเลี่ยงการปะทะแบบเผชิญหนา โดยเฉพาะประเทศสิงคโปรมีลักษณะภูมิประเทศเปนเกาะ
ขนาดเล็ก จึงขาดความลึกของสนามรบ ประกอบกับการไมมีแหลงน้ํา จึงทําใหไมสามารถรบแบบยืดเยื้อไดเปน
เวลานาน ดร.โกะ จึงปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรในการปองกันประเทศ ใหกลายเปนการปองปรามแบบ Pre-emptive 
เพ่ือเพ่ิมความลึกของสนามรบใหออกหางจากตัวเกาะออกไป หลีกเลี่ยงการทําสงครามบนเกาะ ซ่ึงการเตรียมความ
พรอมของเขา มีแหลงท่ีมาจากยุทธศาสตรการปองปรามแบบ Pre-emptive ของประเทศสวิตเซอรแลนดและ
สวีเดน โดยชี้ใหเห็นวา ประเทศสวิตเซอรแลนดและสวีเดนดํารงสถานภาพเปนกลางโดยรอดพนจากการถูกรุกราน
จากสงครามขนาดใหญในป ค.ศ. 1870 1914 และ 1939 เปนเพราะกองทัพสวิตเซอรแลนดมีกองทัพท่ีเขมแข็ง
และพรอมท่ีจะตีตอบโตหากถูกรุกราน นอกจากนี้ ดร.โกะ เค็ง ซวี ยังไดใหความสําคัญกับการพัฒนาทักษะและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจของกําลังพล และการพ่ึงพาตนเองดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ พรอมกับ
ปลูกฝงแนวความคิดการปองกันประเทศไมใชเรื่องของทหารเทานั้น แตเปนเรื่องของประชาชนทุกคนท่ีตองมี
บทบาทและสวนรวมและความเปนหนึ่งเดียวกัน สงผลใหในชวงป ค.ศ. 1980 กองทัพสิงคโปรมีกําลังพลกวา 3 
แสนนาย สอดคลองกับการท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม Mathias Yao กลาวถึงความจําเปนของการตอบโต
ผูรุกรานวาจะตอง “ชนะน็อคตั้งแตยกท่ีหนึ่ง”10 เม่ือเกิดภาวะการคุกคามข้ึน สิงคโปรจะโจมตีกอน จัดต้ังกอง
ทหารแนวหนาในดินแดนของขาศึกและปองกันไมใหขาศึกมีการดําเนินการทางทหารใด ๆ กับประชาชน และ
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจของสิงคโปร 

ดร. โกะ เค็ง ซวี ตระหนักถึงขอจํากัดทางดานกําลังพลและภูมิประเทศ และการท่ีสิงคโปรจะสรางความ
ไดเปรียบเหนือขาศึกคือศักยภาพของกําลังรบและยุทโธปกรณอันทันสมัยในประจําการ เขาเปนผูท่ีชื่นชมอดีต
นายกรัฐมนตรีอังกฤษ Churchill ท่ี ใหความสําคัญ กับเทคโนโลยี  โดยไดจัดตั้ งศูนยวิจัย ท่ีรวบรวมเอา
นักวิทยาศาสตรมารวมกันระดมความคิด เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีท่ีจะสามารถเอาชนะฝายนาซี จากเหตุการณ
ถอดรหัสอุปกรณสื่อสารของฝายนาซี ชวยใหอังกฤษมีขอมูลขาวกรอง ลวงรูความเคลื่อนไหวของกองทัพนาซี และ

                                                           
10 Tim Huxley, Defending the Lion City: The Armed Forces of Singapore (Crow Nest, NSW: Allen and Unwin, 2000), 56. 
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วางกลยุทธตีตอกองกําลังของนาซี จนสามารถมีชัยชนะไดสําเร็จ ดวยแรงบันดาลใจนี้เอง ดร. โกะ จึงกอตั้ง
ศูนยวิจัยและพัฒนา DSO เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของกองทัพสิงคโปรดวยเทคโนโลยี ลดขอจํากัดทางดาน
กําลังพล โดยในยุคแรกนั้น DSO มีเจาหนาท่ีผูเปนวิศวกรและนักวิทยาศาสตรท่ีเพ่ิงสําเร็จการศึกษามาใหม เต็มไป
ดวยความมุงม่ันและความตั้งใจท่ีจะกลับมาชวยพัฒนาประเทศชาติ โครงการในยุคแรกนั้นเปนการทําวิศวกรรม
ยอนกลับยุทโธปกรณพ้ืนฐาน โดย ดร. โกะ เค็ง ซวี เปนผูอนุมัติใหทําการวิศวกรรมยอนกลับ ปนเล็กยาว เครื่องยิง
ลูกระเบิด และปนใหญ เพ่ือประหยัดงบประมาณจากการนําเขา และกองทัพมียุทโธปกรณพ้ืนฐานเพียงพอไดอยาง
รวดเร็ว ในเวลาตอมาสามารถทําวิศวกรรมยอนกลับอากาศยานแบบ Super Skyhawks จํานวน 54 ลํา โดยศึกษา
จากเครื่องบินท่ีผานการใชงานมาแลวท่ีซ้ือมาจากสหรัฐอเมริกา เนื่องจาก DSO เปนหนวยงานวิจัยและพัฒนา 
องคกรนี้จึงขวนขวายท่ีจะแสวงหาองคความรู จากการขอรับถายทอดองคความรูจากท่ีปรึกษาจากตางประเทศ 
เพ่ือใหอุตสาหกรรมปองกันประเทศสามารถผลิตเพ่ือสงมอบใหกับกองทัพไดอยางรวดเร็ว เพ่ือเตรียมความพรอม
ตอสถานการณท่ีอาจจะเกิดข้ึน จนในปจจุบันกลายเปนสถาบันวิจัยชั้นนําของภูมิภาค 

นอกจาก ดร. โกะ เค็ง ซวี จะเปนผูวางโครงสรางของกระทรวงกลาโหมแลว เขามีวิสัยทัศนใหกองทัพมี
ความเขมแข็งท่ีตั้งอยูบนความยั่งยืน ดวยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศของสิงคโปร โดยในป ค.ศ. 1967 เขาได
กอตั้งบริษัท Chartered Industries of Singapore (CIS) พรอมกับจัดตั้งบริษัท Sheng Li (Victory) Holding 
Pte Ltd. ท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการคลังและกระทรวงกลาโหม เปนนิติบุคคลท่ีดําเนินกิจการ
ดานการผลิตยุทโธปกรณ และมีบริษัทในเครืออีกหลายแหง ดําเนินงานดานการซอมบํารุงยานยนต รถถังแบบ 
AMX และเรือรบ และอากาศยานของกองทัพ ในปจจุบันไดปรับโครงสรางเปน Singapore Technologies ท่ี
สามารถออกไปแขงขันในตลาดสากล สงออกยุทโธปกรณใหกับกองทัพในหลายประเทศ 

ดวยหลักแนวคิดของผูนําประเทศท่ีมีขนาดเล็กและทรัพยากรจํากัด สิ่งท่ีจําเปนตอความอยูรอดและความ
ยั่งยืนของประเทศคือเทคโนโลยีชั้นสูง แมวาตลอดเวลานับตั้งแตครั้งท่ีประเทศสิงคโปรประกาศเอกกราชในป ค.ศ. 
1965 แนวความคิดดานการพัฒนากองทัพและความรักผืนแผนดินยังคงถูกปลูกฝง และถายทอดตอกันมาจาก
รัฐบาลยุคแรกสูรัฐบาลยุคท่ี 4 ในปจจุบัน  

บทวิเคราะห 

ดานคุณลักษณะทางสังคม การเมือง และการทหารนั้น การท่ีกองทัพสิงคโปรไดรับการวางรากฐานการ
พัฒนาการบริหารงาน และการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพจากทีมท่ีปรึกษาท่ีมาจากประเทศอิสราเอล แต
ก็ไมไดลอกเลียนแบบมาท้ังหมด โดยไดเลือกสรรเฉพาะสิ่งท่ีสอดคลองกับบริบทของตนเองมาใชเทานั้น ผนวกเขา
กับแนวทางการดําเนินนโยบายความม่ันคงของผูนํารัฐบาลท่ีมีสัจนิยมเชิงรับ (Defensive Realism) อยางตอเนื่อง
อันเปนการดําเนินนโยบายความม่ันคงระหวางประเทศท่ีแข็งกราว แตรอบคอบและระแวดระวัง มีการวาง
ยุทธศาสตรการปองกันประเทศอยางชัดเจน ภายใตระบอบการเมืองท่ีมีเสถียรภาพ ท้ังยังมีทรัพยากรบุคคลท่ีมี
ความรูความสามารถระดับสูงปอนเขาสูกองทัพอยางตอเนื่อง ปจจัยเหลานี้ ทําใหกองทัพสิงคโปรมีพัฒนาการอยาง
กาวกระโดด หากมองขามจํานวนทหารท่ีมีอยูจํานวนนอยแลว กองทัพสิงคโปรไดรับการขนานนามวาเปนกองทัพท่ี
มียุทโธปกรณระดับสูงท่ีสุด กําลังพลไดรับการฝกดีท่ีสุด พ่ึงพาตนเองดานยุทโธปกรณ ในภาวะคับขันไดอยาง
ยาวนานท่ีสุดในภูมิภาค 

กองทัพสิงคโปรมีฐานอุตสาหกรรมปองกันประเทศท่ีแข็งแกรงท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
และสิงคโปรยังมีผูนําการเมืองและการทหารทุกยุคทุกสมัยท่ีใหความสําคัญกับการสรางความม่ันคงของประเทศ 
ผานการเลือกท่ีปรึกษาท่ีมีสภาวะทางยุทธศาสตรใกลเคียงกับสิงคโปรและมีขีดความสามารถดานอุตสาหกรรม
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สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) กระทรวงกลาโหม 

DTI Analytics 

ทหารระดับสูงของโลกอยางอิสราเอล ท้ังยังมีระบบการจัดหายุทโธปกรณของกระทรวงกลาโหมท่ีล้ําสมัยแบบ
เดียวกับเกาหลีใตและไตหวัน ท่ีกีดกันไมใหเหลาทัพ (SAF) ทําการจัดหายุทโธปกรณดวยตัวเอง แตใชหนวยงานท่ีมี 
Technocrats ใน DSTA ทําการประเมินและการคัดเลือกยุทโธปกรณอยางตรงไปตรงมา เปดเผยตรวจสอบไดและ
อางอิงตามหลักวิชาการเปนสําคัญ และแมวาจะยกเลิกนโยบายการชดเชยทางยุทธพาณิชยไปแลวเพียงแตในนาม  
DSTA ก็ยังแสวงหาการถายทอดเทคโนโลยีอยางตอเนื่องและจริงจัง เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางดานอุตสาหกรรม
ปองกันประเทศ ในแงของวิธีการพัฒนาระดับเทคโนโลยีปองกันประเทศนั้น สิงคโปรไดเลือกเสนทางยุทธศาสตร
การพัฒนาอุตสาหกรรมอาวุธ 3 ข้ันตอนคือ การปรับปรุงหรือพัฒนายุทโธปกรณท่ีมีอยู (Upgrading) ข้ันท่ีสองคือ
การซ้ือยุทโธปกรณใหม ข้ันท่ีสามคือการพัฒนายุทโธปกรณใหมข้ึนมา นับเปนสิ่งท่ีบงชี้วา เสนทางท่ีสิงคโปรเลือก
นั้นเปนเสนทางยุทธศาสตรการพัฒนาแบบลัด (Leap Frogging) แบบเดียวกับมาเลเซียและอินโดนีเซียแตดวย
สิงคโปรมีศักยภาพของทรัพยากรมนุษยมากกวาและไดรับการสงเสริมจากรัฐบาลอยางตอเนื่องกวา โดยรวมแลว 
คุณลักษณะการพัฒนาทางทหารเชิงคุณภาพของสิงคโปรจึงอยูในระดับความพรอมสูงท่ีสุดในภูมิภาคนี้ ท้ังยังเปน
ตัวอยางท่ีประเทศในภูมิภาคพยายามลอกเลียนแบบอีกดวย 

งบประมาณทางทหารของสิงคโปรเปนประเทศเดียวท่ีไมไดรับผลกระทบใดจากวิกฤตเศรษฐกิจในป ค.ศ. 
1997 เหมือนประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค และมีงบประมาณทางทหารท้ังตอ GDP (รอยละ 3) และมูลคาจริงใน
ระดับสูงท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต แมวาผูนําทางการเมืองยืนยันใหงบประมาณทางทหารตอ GDP มี
อัตราคงท่ีท่ีรอยละ 3 ของ GDP แตในความเปนจริง งบประมาณทางทหารของสิงคโปรมีมูลคาจริงสูงข้ึนอยาง
รวดเร็ว นั่นหมายความวา เศรษฐกิจของสิงคโปรในภาพรวมไดขยายขนาดเหมือนลูกโปงท่ีไดรับลมเขาไปอยาง
ตอเนื่องแลวพองข้ึนเรื่อย ๆ นั่นหมายความวา สิงคโปรไดรับงบประมาณจริงมากข้ึนอยางตอเนื่อง นอกเหนือจาก
งบประมาณท่ีไดรับจริงแลว สัดสวนของงบประมาณยังมีความแตกตางกับประเทศเพ่ือนบานอยางมาก กลาวคือ 
งบประมาณในสวนของกําลังพลขาราชการมีอัตราสวนท่ีต่ํากวาประเทศอ่ืน ท่ีรอยละ 50 แตงบประมาณในสวน
ของการจัดหายุทโธปกรณอยูท่ีรอยละ 25 และการวิจัยพัฒนาทางทหารอยูท่ีรอยละ 3 นั้นเปนตัวชี้วัดวาสิงคโปรมี
สัดสวนการลงทุนดานยุทโธปกรณสูงท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต กลาวคือ มีงบการจัดหายุทโธปกรณ
มากกวา 2 - 3 เทา และงบการวิจัยและพัฒนามากกวา 20 - 30 เทาเม่ือเทียบกับประเทศในภูมิภาค และเม่ือ
วิเคราะหอัตราการเพ่ิมข้ึนของยุทโธปกรณท่ีมีศักยภาพในการทําสงครามแลว พบวามีอัตราการเพ่ิมอยางกาว
กระโดดดวย ผูวิจัยจึงประเมินไดวา ในแงของขีดความสามารถ (Capability) สิงคโปรมีคุณสมบัติของการแขงขัน
สะสมอาวุธอยูเต็มท่ีแตในแงความตั้งใจ (Intention) นั้นยังไมสามารถสรุปไดชัดเจนนัก เพราะสิงคโปรไมไดแสดงที
ทาคุกคามประเทศเพ่ือนบานอยางชัดเจน ท้ังยังระมัดระวังในกิจกรรมการใชอาวุธท่ีมีกําลังในการทําลายลางสูง
อยางมาก ไมวาจะเปนการฝกในสนามฝกนอกประเทศ ทําใหเพ่ือนบานไมเกิดความกังวลใจ การท่ีผูนําไมไดมีทาที
กาวราวรุกรานหรือทาทายเพ่ือนบาน และการเลือกท่ีจะปกปดขอมูลในการจัดหา F-15SG อยางลับ ๆ ไมแสดงตัว
ยอมรับหรือปฏิเสธอยางชัดเจน 

 

 

 
 


