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   “““การพฒันาอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ การพฒันาอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ การพฒันาอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ : : : ความทา้ทายใหมข่องประชาคมอาเซยีนความทา้ทายใหมข่องประชาคมอาเซยีนความทา้ทายใหมข่องประชาคมอาเซยีน”””   

 จากทศิทางและความส าคญัของอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ 
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ จึงได้จัดการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการ
ศนูยอ์าเซยีนศกึษาฯ เรือ่ง “แนวทางการสรา้งความรว่มมอืในการพฒันา
กิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่เป็นรูปธรรมของอาเซียน”  
ขึน้เมือ่วนัที ่๑๖ ม.ค.๖๑ ซึง่มผีูเ้ชีย่วชาญและนกัวชิาการจากหนว่ยงาน
ทัง้ดา้นความมัน่คง ภาครฐั ภาคเอกชน และสถาบนัการศกึษา เขา้รว่ม
ถกแถลงในประเด็นเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนากรอบ
ความรว่มมอืดา้นอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศของกลุม่อาเซยีน  แนวทาง 
การสรา้งความรว่มมอืในการพฒันากจิการอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ
ที่เป็นรูปธรรมของไทย และข้อเสนอแนะแนวทางในการบูรณาการ
เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมปอ้งกันประเทศของไทย ทีจ่ะเปน็ประโยชน์
ต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน น าไปใช้เป็นแนวทาง
ในการเพิ่มพูนขีดความสามารถด้านกิจการอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศต่อไป รายละเอียดที่น่าสนใจได้แก่ 
 ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของ 
กลุ่มประเทศอาเซียน  
 ความรว่มมอืส าคญั เกดิขึน้ครัง้แรกหลงัจากรฐัมนตรกีลาโหม
ของมาเลเซียได้น าเสนอรา่งเอกสารแนวความคดิวา่ดว้ยความรว่มมอื
ดา้นอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศในกรอบอาเซยีน (Concept Paper 
on Establishing ASEAN Defence Industry Collaboration: ADIC) 

ในการประชมุรฐัมนตรกีลาโหมอาเซยีน (ASEAN Defence Ministers’ 
Meeting: ADMM) ครัง้ที ่๓ ในป ี๕๒ (ครัง้นัน้ไทยเปน็เจา้ภาพในการ
จดัการประชมุ) ซึง่การน าเสนอแนวความคิดของการจดัตั้ง ADIC นั้น 
ส่วนหนึ่งมีเหตุผลสืบเนื่องมาจากยุทธศาสตร์เชิงรุกในการจัดตั้งเขต
อตุสาหกรรมเทคโนโลยปีอ้งกนัประเทศของมาเลเซยี หรอื Malaysia 
Defence Security Technology Park ไว้ เพื่อรองรับการเป็น
ศูนย์กลางของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 

ต่อมาแนวความคิด ADIC ได้รับการรับรองในการประชุม 
ADMM ครั้งที่ ๕ ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซีย โดยได้มีมติให้
ประเทศสมาชิกมีการด าเนินการตามเอกสารแนวความคิดฯ และให้
มีการจัดตั้งคณะท างาน เพื่อท าหน้าที่ในการวางแผน ประสานงาน 
และการด าเนินการให้มีผลในทางปฏิบัติ  

ปญัหาและอปุสรรคในการพฒันากรอบความรว่มมอื ADIC  
 ส าหรับปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนากรอบ ADIC ได้แก่ 
(๑) ลกัษณะทางกายภาพ เนือ่งจากแตล่ะประเทศมลีกัษณะทางกายภาพ
และมียุทธศาสตร์ความมั่นคงที่แตกต่างกัน ท าให้มีรายละเอียด
ความตอ้งการยทุโธปกรณท์ีแ่ตกตา่งกนั (๒) เปา้ประสงค ์ทัง้ในการวจิยั
และพฒันาทีแ่ตกตา่งกนั (๓) ความแตกตา่งดา้นนโยบาย การจดัสรร
งบประมาณ และความพร้อมในการลงทุน (๔) ขีดความสามารถด้าน 
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c u s 
““อุตสาหกรรมป้องกันประเทศอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ” ” นอกจากจะมีความส าคัญอย่างสูงในการเป็นหลักประกันทางด้านความมั่นคงของประเทศนอกจากจะมีความส าคัญอย่างสูงในการเป็นหลักประกันทางด้านความมั่นคงของประเทศ

และความพรอ้มรบของกองทพัแลว้ ยงัเปน็อตุสาหกรรมทีท่ ารายไดใ้หแ้กป่ระเทศจ านวนมหาศาล ซึง่หลายประเทศประสบความส าเร็และความพรอ้มรบของกองทพัแลว้ ยงัเปน็อตุสาหกรรมทีท่ ารายไดใ้หแ้กป่ระเทศจ านวนมหาศาล ซึง่หลายประเทศประสบความส าเร็จจ
ในการพึง่พาตนเองดา้นเทคโนโลยปีอ้งกนัประเทศ และยงัสามารถกา้วเขา้มาสูก่ารเปน็ผูส้ง่ออกได ้ดงันัน้การคน้หาแนวทางในการพฒันในการพึง่พาตนเองดา้นเทคโนโลยปีอ้งกนัประเทศ และยงัสามารถกา้วเขา้มาสูก่ารเปน็ผูส้ง่ออกได ้ดงันัน้การคน้หาแนวทางในการพฒันาา
กิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องกระท าเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันด้านความมั่นคงของประเทศในด้านกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องกระท าเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันด้านความมั่นคงของประเทศในด้าน
ยุทโธปกรณ์และขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ทั้งในยามปกติและยามสงครามยุทโธปกรณ์และขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ทั้งในยามปกติและยามสงคราม  

แหล่งที่มาจากภายในประเทศแหล่งที่มาจากภายในประเทศ  แหล่งที่มาจากมิตรประเทศแหล่งที่มาจากมิตรประเทศ  

องค์ความรู้ไม่เพียงพอองค์ความรู้ไม่เพียงพอ  องค์ความรู้องค์ความรู้
เพียงพอเพียงพอ  วิจัย/ พัฒนาวิจัย/ พัฒนา  

กองทัพไทยน าไปใช้งาน 

สินค้าภาคเอกชน 
การส่งออก 

จัดหาแบบมีเงื่อนไข จัดหาแบบมีเงื่อนไข OffsetOffset  องค์ความรู้จาก องค์ความรู้จาก OffsetOffset  

ผลิตผลิต    

กองทัพไทยกองทัพไทย  
ก าหนดขีดความสามารถที่ต้องการก าหนดขีดความสามารถที่ต้องการ  

แนวทางในการบรูณาการเพือ่พฒันา การบรูณาการเพือ่พฒันา การบรูณาการเพือ่พฒันา “““อุตสาหกรรมป้องกันประเทศอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ” ” ” ของไทยของไทยของไทย 



ทรัพยากรบุคคลที่แตกต่างกัน และ (๕) นโยบายป้องกันประเทศของ
หลายชาติยังอยู่บนพื้นฐานความไม่ไว้วางใจต่อกัน ซึ่งเป็นผลพวงจาก
ช่วงยคุสงครามเยน็ทีผ่า่นมา รวมทัง้แนวคดิชาตนิยิม ส าหรบัการด าเนนิการ
ในกรอบความรว่มมอื ADIC ในปัจจบุนั มคีวามคบืหนา้ไปมาก โดยเฉพาะ
ในป ี๖๐ ทีม่กีารก าหนดกรอบการด าเนนิงานทีชั่ดเจนมากขึน้  
 

 ศักยภาพด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในอาเซียน 
 ความพร้อมและศักยภาพด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศใน
อาเซียน แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ 
 ๑) กลุ่มที่มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศใน
ระดับต่ า ได้แก่ เวียดนาม หลังจากสิ้นสุดสงครามเวียดนาม องค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยีและวิทยาการของเวียดนามเกิดภาวะชะงักงัน แต่ได้มี
ความพยายามยกระดับเป็นประเทศผู้ผลิตและเป็นเจ้าของเทคโนโลยี 
โดยได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดเมื่อวันที่ ๑ ม.ค.๕๗ บรูไน 
เป็นประเทศที่มีทรัพยากรจ ากัด จึงเน้นการน าเข้าจากต่างประเทศ 
สปป.ลาว กัมพูชา และเมียนมา ยังไม่มีงบประมาณเพียงพอในการ
ลงทนุดา้นอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ จงึเปน็ประเทศ “ผูใ้ช้” เปน็หลกั 
 ๒) กลุ่มที่มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศใน
ระดบัปานกลาง ได้แก่ มาเลเซีย ได้มีการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนาด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศพร้อมกับปฏิรูปการจัดหา
อาวุธยุทโธปกรณ์ จากการเป็นเพียงผู้ซื้อให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และการร่วมลงทุนระหว่างผู้ผลิตกับองค์การที่จัดตั้งขึ้นภายใต้นโยบาย
ของรฐับาล อนิโดนเีซีย ไดม้กีารพฒันาอยา่งรวดเรว็ อนัเปน็ผลสบืเนือ่ง 
มาจากข้อตกลงนโยบายการชดเชยทางยุทธพาณิชย์ (Offset Policy 
for Defence Trade: Offset) และการซือ้สทิธิบตัรการผลติ ประเทศไทย 
รัฐบาลปัจจุบันได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเพื่อใช้ในด้านการป้องกันประเทศ จึงได้มี
การสนับสนุนและขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นครั้งแรกที่ได้มี
การบรรจุประเด็นนี้ไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่๑๒ และนโยบายรฐัมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหม 
ฟิลิปปินส์ เริ่มก่อตั้งโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเอง 
ในปี ๑๗ จนประสบความส าเร็จในการท าอาวุธและกระสุนปืน   
 ๓) กลุ่มที่มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศใน
ระดับสูง ได้แก ่สิงคโปร์ ซึ่งเป็นประเทศตัวอย่างในกรณีศึกษาด้านการ
พัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เนื่องจากผู้น าสิงคโปร์ได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ในการพฒันาศกัยภาพของตนเอง ผา่นการถา่ยทอดองคค์วามรูท้ี่
เปน็ประโยชนใ์นการซอ่มบ ารงุ และปรบัปรงุอปุกรณ ์ปัจจุบันสงิคโปรย์งัคง
ด าเนนินโยบายผลกัดนัการวจิยัและพฒันาอตุสาหกรรมเทคโนโลยปีอ้งกนัประเทศ 
ทั้งด้านประสิทธิภาพการผลติ และพฒันาอาวธุยทุโธปกรณส์ูต่ลาดสากล 
 

 แนวทางในการบูรณาการเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศของไทย  
 มุมมองของภาครัฐ มองว่าทิศทางการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
ปอ้งกนัประเทศของไทย มกีารเปดิกวา้งมากขึน้ เนือ่งจากรฐับาลไดย้กเรือ่ง
การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้เป็นวาระส าคัญทั้งในระดับ

นโยบายของกระทรวงสูร่ะดบัยทุธศาสตรข์องประเทศ นบัตัง้แตก่ระบวนการ
ต้นน้ า คือ การวิจัยและพัฒนา จนกระทั่งไปสู่กระบวนการปลายน้ า คือ 
ภาคการผลติอตุสาหกรรม เพือ่การผลติใช้ในราชการและเพือ่การพาณชิย์
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

มุมมองของภาคเอกชน มองว่าปัจจัยที่ส่งผลท าให้เกิดปัญหา
อุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของภาคเอกชนคือ 
(๑) ความไมต่อ่เนือ่งของนโยบายภาครฐั (๒) รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย
ยงัไมไ่ด้สง่เสริมและสนับสนนุการพฒันาอตุสาหกรรมป้องกันประเทศใน
เชิงพาณชิยเ์ทา่ทีค่วร (๓) ภาครฐัควรพจิารณาจดัซือ้ยทุโธปกรณจ์ากภาคเอกชน
ภายในประเทศเปน็อนัดบัแรก ดงันัน้ภาครฐัจงึควรใหค้วามส าคญักบัการสรา้ง
กรอบความรว่มมอืระหว่างรัฐและเอกชน และปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ 
ให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์มากขึ้น 

มุมมองของภาคการศึกษา มองว่าเทคโนโลยีที่ใช้ส าหรับพัฒนา
อตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศมหีลายระดบั ซึง่ภาคการศกึษาในประเทศไทย
ยังไม่มีความพร้อมในการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงมากนัก เพราะเป็น
เทคโนโลยทีีล่งทนุสงูและตอ้งใช้เวลานานในการพฒันา ดงันัน้ความเปน็ไปได้
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในภาคการศึกษาของไทย 
ควรเริ่มจากเทคโนโลยีระดับพื้นฐานก่อน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ผลิตจาก
วัสดุอุปกรณ์และทรัพยากรตลอดจนแรงงานในท้องถิ่น มีการทดลอง
และปรบัปรงุแกไ้ขดว้ยตนเอง และปรบัใหเ้หมาะสมกบัการใช้งานในพืน้ท่ี 
เช่น ในพ้ืนท่ี จชต. เป็นต้น  

 

 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 จากความส าคัญของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ที่ถือเป็น

โครงสร้างพื้นฐานและหลักประกันทางด้านความมั่นคงต่อประเทศ ใน
บริบทของความพร้อมรบของกองทัพในเชิงของปริมาณและคุณภาพ
ทางด้านยทุโธปกรณ์ ดังนั้นรูปแบบและแนวทางการพฒันาความร่วมมือ
ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของอาเซียนในอนาคตนั้น ควรจะเริ่ม
จากการวจิยัและพฒันาในประเดน็ทีป่ระเทศสมาชิกใหค้วามสนใจรว่มกัน 
เช่น อุตสาหกรรมอากาศยาน เป็นต้น 
 ส าหรบัประเทศไทย ปจัจบุนัรฐับาลมนีโยบายขบัเคลือ่นการพฒันา
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้นรัฐบาลควรผลักดันให้มีการก าหนดและส่งเสริม
อตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศในยทุธศาสตรช์าต ิ๒๐ ปใีหชั้ดเจนเปน็รปูธรรม 
เพื่อน าไปสู่การใช้ในงานราชการอย่างแท้จริง 
 ส าหรบักองทพัไทย มแีนวทางสง่เสรมิอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ
ดงันี ้๑) กองทพัควรเปน็ผูก้ าหนดตน้แบบและรบัรองมาตรฐานยทุโธปกรณ์
ใหต้รงกบัความตอ้งการ เพือ่ภาคเอกชนจะไดม้แีนวทางทีชั่ดเจน ๒) กองทพั
ควรจัดหาวัตถุดิบและพิจารณาจัดซื้อยุทโธปกรณ์จากภาคเอกชน
ภายในประเทศเป็นอันดับแรกเพื่อส่งเสริมภาคเอกชน และ ๓) ขยาย
การส่งออกไปยังต่างประเทศ เมื่อความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
เอกชนในประเทศเข้มแข็งได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับ 
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