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     อิสราเอลติดอันดับที่ 8 ของโลกในการผลิตสินค้ายุทธปัจจัย 
  
         ประเทศอิสราเอลได้ถูกจัดอันดับที่ 8 ในการเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายอาวุธและสินค้ายุทธ
ปัจจัยของโลกในปี 2016 โดยมียอดจ าหน่ายประมาณ 8.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  จากบริษัทรายใหญ่ 4 
แห่งของประเทศอิสราเอล ซึ่งประกอบด้วย Elbit Systems Ltd. (Nasdaq : ESLT; TASE : ESLT), Israel 
Aerospace Industries Ltd. (IAI) (TASE : ARSP. B1), Rafael Advanced Defense System Ltd., และ 
Israel Minlitary Industries Ltd. (IMI)  
  การจัดอันดับดังกล่าวจัดท าโดยบริษัทด้านการบัญชีระหว่างประเทศ Baker Tilly ซึ่งน า
ข้อมูลประกอบมาจาก Defense News ของสหรัฐฯ ทั้งนี้ การจัดอันดับของบริษัทด้านธุรกิจเกี่ยวกับการ

จ าหน่ายอาวุธและสินค้ายุทธปัจจัยใช้ข้อมูลจากตัวเลข
ยอดจ าหน่ายของบริษัทผู้น าในตลาดสินค้าดังกล่าว
จ านวน 100 แห่ง ทั่วโลก  
บริษัท Elbit Systems Ltd. ถือเป็นบริษัทผู้น าด้านผลิต
และจ าหน่ายสินค้ายุทธปัจจัยของประเทศอิสราเอลโดย
ถูกจัดอยู่ที่ อันดับที่  27 ของโลก และบริษัท Israel 
Aerospace Industries Ltd. (IAI) ถูกจัดอยู่ที่ อันดับที่  

33 ของโลก และจากข้อมูลของบริษัท Baker Tilly ระบุว่าบริษัท Elbit Systems Ltd. มียอดจ าหน่าย
ประมาณ 3.10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2016 และบริษัท Israel Aerospace Industries Ltd. (IAI) 
มียอดจ าหน่ายประมาณ 2.60 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2016 ในขณะที่บริษัท Rafael Advanced 
Defense System Ltd. ซ่ึงถูกจัดอยู่ที่อันดับที่ 37 ของโลก มียอดจ าหน่ายประมาณ 2.30 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ซ่ึงถือว่ามีอัตราการเติบโตร้อยละ 17 เมื่อเปรียบเทียบกับยอดจ าหน่ายในปี 2015 ท าให้บริษัท 
Rafael Advanced Defense System Ltd. กลายเป็นหนึ่งในบริษัทของโลกที่มีอัตราการเติบโตมากที่สุด
และเร็วที่สุด ทั้งนี้ Israel Minlitary Industries Ltd. (IMI) ถูกจัดอยู่ที่อันดับที่ 92 ของโลก และมียอด
จ าหน่ายประมาณ 496 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2016 
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บริษัท Baker Tilly ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าบริษัทเกี่ยวกับธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายอาวุธและสินค้ายุทธปัจจัย
ของประเทศอิสราเอลได้พัฒนาขึ้นสู่อันดับสูงขึ้นในบัญชีการจดัอันดับของโลก โดยทีใ่นปี 2010 บรษัิท Elbit 
Systems Ltd. ถูกจดัอยู่ในอันดับที ่28, บริษัท Israel Aerospace Industries Ltd. (IAI) ถูกจัดอยู่ในอันดับ
ที่  36 , บริษัท Rafael Advanced Defense System Ltd ถูกจัดอยู่ ในอันดับที่  47 และบริษัท Israel 
Minlitary Industries Ltd. (IMI) ถูกจดัอยู่ในอันดับที ่97 ของโลก 

  ทัง้นี้ ได้มีการคาดการณ์ว่าบรษัิท Israel Aerospace Industries Ltd. (IAI) จะถูกจดัอันดับ
ที่สูงขึ้นในปี 2017 เนื่องจากได้มีการตกลงด้านธุรกิจซ้ือขายสินค้ายุทธปัจจยักับประเทศอินเดียเมื่อสองสาม
เดือนที่ผ่านมา ซ่ึงมีมูลค่าประมาณ 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และบริษัทที่เป็นผู้น าและมียอดจ าหน่าย
อาวธุและสินค้ายุทธปัจจยัอันดับที ่1 ของโลกคือบรษัิท Lockheed Martin ของสหรฐัอเมรกิา โดยมียอดการ
จ าหนา่ยประมาณ 43.4 พันล้านดอลลารส์หรฐัฯ ในปี 2016 

แหล่งข้อมูลจาก : Globes Newspaper  04/08/60 
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ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ 
ประเทศอิสราเอลมีการจัดงานการประชุมและจัดแสดงสินค้าด้านเทคโนโลยี  ISDEF 

International Defense & HLS Expo ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการ
ป้องกันและรักษาความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดและมีความส าคัญของ
ประเทศอิสราเอลโดยจดัขึน้เป็นประจ าของทุกปี โดยในเดือนมิถุนายน 2560 มีผู้เข้าร่วมชมงานประมาณ 
15,000 ราย จาก 90 ประเทศ และ exhibitors จ านวน 250 บริษัท จากประเทศอิสราเอลและ
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดย exhibitors ภายในงานดังกล่าว จ านวนกว่าร้อยละ 48 เป็นบริษัทต่างชาติ 
เช่น สหรัฐอเมริกา จีน อินเดีย ตุรกี ไอร์แลนด์ สาธารณรัฐเช็ค สหราชอาณาจักร แคนาดา เป็นต้น และมี
บรษัิทหลายแหง่แสดงความสนใจจะน าเข้าสินค้าวัตถุดิบ เช่น พลาสติก คารบ์อนไฟเบอร ์อะไหล่เครื่องกล 
เป็นต้น ซ่ึงอาจเป็นช่องทางในการขยายตลาดการค้าวัตถุดิบมาตรฐานของไทยสู่ตลาดส าหรับสินค้ายุทธ
ปจัจยัดังกล่าวได้อีกช่องทางหนึ่ง 

 
ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ 

       7  สิงหาคม 2560 
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