
 

จากข้างต้นกล่าวได้ว่า ทุกประเทศทั่วโลกล้วนให้
ความส าคัญและมีวิวัฒนาการต่อการน าเข้า-ส่งออกอาวุธ 
โดยเฉพาะจีน ที่มีวิวัฒนาการด้านการพัฒนาอาวุธ อย่าง
ต่อเนื่อง จนกลายเป็นผู้ส่งออกอาวุธรายใหญ่ส าหรับกลุ่ม
ลูกค้าส าคัญๆ หลายประเทศ สอดคล้องกับรายชื่อของจีนที่
ปรากฏอยู่ในกลุ่มผู้ส่งออกอาวุธ Top 5 ของโลกเปน็ครัง้แรก 
นบัตัง้แตช่ว่งป ี๑๙๘๖-๑๙๙๐ เปน็ตน้มา  

 ในฐานะมหาอ านาจทางเศรษฐกิจอันดับ ๒ ของโลก 
จีนเริ่มให้ความส าคัญต่อการเสริมแสนยานุภาพทางทหาร 
และทุ่มงบประมาณไปกับโครงการพัฒนาอาวุธสงคราม
สมัยใหม่ รวมถึงเรือบรรทุกเครื่องบิน เครื่องบินไร้คนขับ 
เฮลิคอปเตอร์โจมตีติดขีปนาวุธ และระบบป้องกันประเทศ
ของจีน ซึ่งจีนได้ท าการเปิดเผยต่อสายตาชาวโลกเป็นครั้ง
แรกในงานแสดงการบินซึ่งจัดขึ้นที่เมืองจูไห่ เมื่อปลายปี 
๒๕๕๗ ที่ผ่านมา...... 
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 สถาบันวิจัยสันติภาพนานาชาติแห่งสตอกโฮล์ม (SIPRI) ซึ่งเก็บข้อมูลการน าเข้า-ส่งออกอาวุธของประเทศต่างๆ ทั่วโลก
มาอย่างต่อเนื่อง ได้ท าการเผยแพร่รายงาน “แนวโน้มการเคลื่อนย้ายอาวุธระหว่างประเทศ” (Trends in International Arms 
Transfers 2014) ฉบับล่าสุด เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค.๕๘ ระบุว่า จีนกลายเป็นผู้ส่งออกอาวุธรายใหญ่อันดับ ๓ ของโลก แทนที่
เยอรมนี แมม้สีดัสว่นเพียงรอ้ยละ ๕ เมือ่เทยีบกบัสดัสว่นการสง่ออกของสหรฐัฯ และรสัเซยี ซึง่สงูถงึรอ้ยละ ๓๑ และ ๒๗ ตามล าดบั จาก
ขอ้มลูนี้แสดงใหเ้หน็วา่อุตสาหกรรมอาวธุของจนีขยายตวัอยา่งแขง็แกรง่ จนสามารถผลติเครือ่งบนิขบัไลรุ่น่ ๔ และเรอืฟรเีกต ซึง่มรีาคาถูก
และใชง้า่ย สังเกตไดว้า่พ้ืนที่ขัดแยง้หลายแห่งทัว่โลกลว้นใช้อาวธุจากจนีแทบทัง้สิ้น…… 

                                               Trends in International Arms Transfers 2014 )
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 SIPRI ได้ท าการเปรียบเทียบข้อมูลการน าเข้า-ส่งออกอาวุธ
ระหว่างช่วงปี ๒๐๐๕-๐๙ กับช่วงปี ๒๐๑๐-๑๔ ท าให้เห็นประเด็น
น่าสนใจท่ีอาจสื่อถึงทิศทางของสันติภาพและความขัดแย้งตลอดถึง
จุด Hot Spot (เสี่ยงภัย) ส าคัญท่ีมีแนวโน้มของการสะสมอาวุธ 
(Arms Build-up) อันอาจน าไปสู่การแข่งขันสะสมอาวุธ (Arms 
Race) ของประเทศต่างๆ กระท่ังอาจน าไปสู่การเผชิญหน้า/ความตึง
เครียดระหว่างประเทศในภูมิภาคต่างๆ ได้ และจากรายงานดังกล่าว
พบว่ามีประเด็นท่ีน่าสนใจสรุปได้ ดังนี้  
 ในภำพรวมของกำรน ำเข้ำและกำรส่งออกอำวุธ 

- ยอดการน าเข้า-ส่งออกอาวธุในภาพรวม ของชว่งปี ๒๐๑๐-๑๔ 
เพิ่มขึ้นจากช่วง ๒๐๐๕-๐๙ ราว ๑๖% 
 ประเทศผู้ส่งออกอำวุธ 

- ประเทศผู้ส่ งออกอาวุธสู งสุด ๕ อันดับแรก ของช่วง 
ปี ๒๐๑๔ ได้แก่ สหรัฐฯ รัสเซีย จีน เยอรมนี และฝรั่งเศส โดยยอด
รวมการส่งออกอาวุธของ ๕ ประเทศนี้ คิดเป็นถึง ๗๔% ของ 
ท่ัวโลก (เฉพาะสหรัฐฯ กับรัสเซีย คิดเป็น ๕๘% ของท้ังหมด) 

- “จีน” ก้าวแซงหน้าเยอรมนีและฝรั่งเศส ขึ้นเป็นประเทศ 
ผู้ส่งออกอาวุธสูงสุดเป็นอันดับ ๓ ของโลก (หลังจากท่ีแซงหน้า
ประเทศอังกฤษขึ้นมาอยู่ ๕ อันดับแรกเมื่อปี ๒๐๑๓) 
 ประเทศ/ภูมิภำคผู้น ำเข้ำอำวุธ 

- ประเทศผู้น าเข้าอาวุธสูงสุด ๕ อันดับแรก ของช่วงปี ๒๐๑๔ 
ได้แก่ อินเดีย ซาอุดิอาระเบีย จีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ
ปากีสถาน.. โดยยอดรวมการน าเข้าอาวุธของ ๕ ประเทศนี้  
คิดเป็น ๓๓% ของท้ังโลก 

- ในระดับภูมิภาค .. “เอเชียและโอเชียเนีย” มีการน าเข้าอาวุธ
สงูถงึ ๔๘% ของท้ังโลก ตามด้วยภูมิภาคตะวันออกกลาง (๒๒%) ยุโรป 
(๑๒%) สหรัฐฯ (๑๐%) และแอฟริกา (๙%) 
 ส าหรับแนวโน้มการน าเข้า-ส่งออกอาวุธ เมื่อเปรียบเทียบ
ข้อมูลการน าเข้า-ส่งออกอาวุธของภูมิภาคต่างๆ ในห้วงระหว่าง 
ปี ๒๐๐๕-๐๙ กับห้วงปี ๒๐๑๐-๑๔ พบว่า ภูมิภาค “แอฟริกา” มี
อัตราการเพิ่มขึ้นของการน าเข้าอาวุธสูงสุด อยู่ท่ี ๔๕% ตามด้วย
ภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย (๓๗%) ตะวันออกกลาง (๒๕%) 
อเมริกา (๗%) และสุดท้ายภูมิภาคยุโรปมีแนวโน้มไปในทิศทาง
ตรงกันข้าม กล่าวคือมีการน าเข้าอาวุธลดลงถึง ๓๖% ในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว   
 
 

จีน : นัยบทบำทต่อกำรเป็นผู้ส่งออกอำวุธ 
 จากรายงานการเปรียบเทียบข้อมูลการน าเข้า-ส่งออกอาวุธ 
สังเกตได้ว่า จีนได้ก้าวขึ้นมาอยู่ในล าดับต้นๆ ของโลกและอันดับ
หนึ่งในเอเชียต่อการสง่ออกอาวธุ ท้ังนี ้ในบรรดาประเทศต่างๆ ท่ีจนีได้
สง่ออกอาวธุนัน้ ล้วนเปน็ประเทศผกูขาดท่ีซือ้ขายกบัจนีมาเปน็ระยะเวลา
ยาวนาน และมคีวามสมัพนัธอ์นัดีต่อจนีแทบท้ังสิน้  ท่ีส าคญัในบางประเทศท่ี
จนีสง่ออกอาวธุใหน้ัน้เปน็ประเทศท่ีมขีอ้พพิาทกบัชาติตะวนัตกอยา่งสหรฐัฯ 
ท้ังนีใ้นด้านดี อาจสง่ผลใหแ้ต่ละประเทศมภีมูคิุม้กนัและมคีวามมัน่คงมากขึน้ แต่
ในด้านลบ อาจน าไปสูภ่าวะของการเผชญิหนา้และความตึงเครยีดต่อโลกและ
ภมูภิาคได้ อาทิ  

 จีนได้ส่งออกอาวุธให้กับปากีสถานถึง ๕๕ % และคาดว่าจะ
ยังคงเป็นลูกค้ารายใหญ่ต่อไปอีกหลายปี เมื่อพิจารณาจากแผนสัง่ซือ้
เครือ่งบนิขบัไล ่เรอืด าน้ า และเรอืฟรเิกตจากจนีอกีเปน็จ านวนมาก 

 บังกลาเทศ ท่ีน าเข้าอาวุธจากจีนราว ๗% ขณะท่ีไนจีเรีย 
เวเนซุเอลา และโมร็อกโก ก็เป็นลูกค้าเรือฟริเกต เครื่องบิน และ
ยานเกราะที่ผลิตในจีนมาหลายปี 

 เมียนมาร์ ซึ่งเริ่มกระบวนการปฏิรูปประเทศอันเปราะบาง 
และเป็นความหวังของสหรัฐฯ ท่ีจะใช้คานอ านาจปักกิ่ง ก็เป็น
ปลายทางของอาวุธราว ๘% ท่ีส่งออกจากจีนอย่างต่อเนื่องด้วย
เช่นกัน  
บทส่งท้ำย 
 จีนผู้ซึ่งไม่เคยเปิดเผยข้อมูลการส่งออกอาวุธอย่างเป็น
ทางการมาก่อน ในฐานะผู้น าเข้าอาวุธจีนก็ยังคงเป็นรองแค่เพียง
อินเดียเท่านั้น แต่ทว่าสัดส่วนการน าเข้าอาวุธของจีนก็ลดลงเรื่อยๆ 
เนื่องจากรัฐบาลหันมาสนับสนุนการพัฒนาและผลิตอาวุธเอง
ภายในประเทศด้วยงบประมาณมหาศาลท่ีรัฐบาลจีนทุ่มไปกับการ
เสริมศักยภาพกองทัพมานานนับสิบปี รวมถึงเม็ดเงินท่ีทุ่มแก่คู่สัญญา
ของกระทรวงกลาโหม ตลอดจนการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ท่ีจีน
ผลิตบางรายการมีประสิทธิภาพไม่ด้อยไปกว่าอาวุธของรัสเซียและ
ชาติตะวันตก 
 .......หรือนี่อาจเป็นสัญลักษณ์ท่ีบ่งบอกถึงนัยส าคัญบางอย่าง
ท่ีจีนก าลังพยายามแสดงถึงความเป็นมหาอ านาจใหม่ท่ีต้องสวม
บทบาท การพัฒนาความสัมพันธ์ท่ีมีความซ่อนเร้นโยงใยถึงกัน 
ภายใต้ผลประโยชน์ของชาติ ท่ีอาจน าไปสู่ทางเลือกของ “สันติภาพ
หรือความขัดแย้ง” ท่ีประเทศต่างๆ ต้องเผชิญ  … … 
ข้อมูลอ้ำงอิง 
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