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บทคัดย่อ
ปัจจุบันจรวดและอาวุธปล่อยน�ำวิถี ถือได้ว่าเป็นยุทโธปกรณ์หลักชนิดหนึ่งในการป้องกันประเทศ
ด้วยคุณสมบัตขิ องการเป็นอาวุธทีส่ ามารถโจมตีในระยะไกลด้วยอ�ำนาจการยิงทีส่ งู ความรวดเร็ว แม่นย�ำ และ
ยากต่อการป้องกัน ท�ำให้ผู้ใช้สามารถด�ำเนินกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความสูญเสียต่อพื้นที่
รอบบริเวณเป้าหมาย หน่วยงานวิจยั พัฒนาด้านยุทโธปกรณ์ทวั่ โลกจึงมีการให้ความส�ำคัญในการพัฒนาระบบ
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพยายามแสวงประโยชน์จากเทคโนโลยีแวดล้อมสองทาง เช่น ปัญญาประดิษฐ์
วัสดุศาสตร์ และการสือ่ สารน�ำร่องขัน้ สูง เพือ่ เสริมศักยภาพของผลิตภัณฑ์ตวั เองให้มคี วามโดดเด่นและสามารถ
แข่งขันในตลาดได้ รายงานวิเคราะห์ฉบับนีจ้ งึ มุง่ เน้นเพือ่ ศึกษาแนวโน้มและพฤติกรรมของหน่วยงานวิจยั พัฒนา
ต่าง ๆ ทัว่ โลกที่เกี่ยวข้องกับระบบจรวดและอาวุธปล่อยน�ำวิถี ถึงทิศทางความต้องการในตลาดยุทโธปกรณ์
ประเภทนี้ และวิเคราะห์ถึงปัจจัยส�ำคัญ 3 ประการ ที่จะถูกใช้เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของอาวุธประเภทนี้
ในทศวรรษอันใกล้ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถสร้างความเชื่อมโยงกับยุทโธปรณ์หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
ยุทโธปกรณ์เหล่านี้ได้อย่างเหมาะสม
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Abstract
Nowadays rockets and missiles could be considered as main armaments for defence security.
These weapons have a high level of firepower, accuracy, agile and difficult-to-defence, making
their use gain a lot of advantage on the battlefield with cost-effective tactics that can reduce
a huge amount of coalition damage near the target. So on, many research and development
organizations and manufacturers put a lot of resources on development in this kind of
weapon and place them on the market continuously. Furthermore, the surrounding technology
or dual-use technology like artificial intelligence, advanced material and telecommunication
are also benefiting from this kind of technology. This analysis report is to address the trend and
behaviour of rocket and missile research and development organizations around the world and
to focus on the incoming decade demand in the global market of missile technology. These
three mains factors of the parameter can be used to evaluate the performance of rockets and
missiles in the incoming era for readers.
Keywords : Research and Development, Defence technologies, Defence Industries, Rocket,
Missile, Dual-Technology
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บทนำ�
เทคโนโลยีจรวดถือกำ�เนิดมาเป็นเวลายาวนาน
ตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 13 พร้อมกับการพัฒนาดินปืนโดย
ชาวจีนโบราณและได้พฒ
ั นาอย่างต่อเนือ่ งจนถึงปัจจุบนั
ซึง่ จรวดและอาวุธนำ�วิถี (Rocket and missile) ยังคง
ถือเป็นหนึ่งในอาวุธหลักของกองทัพทั่วโลก แม้จะมี
การพัฒนาอาวุธทางเลือกก้าวหน้าอืน่ ๆ ควบคูไ่ ปด้วย
อาทิ อาวุธพลังงาน (Direct energy) หรือกระสุนอัจฉริยะ
(Smart ammunition) แต่ดว้ ยจรวดและอาวุธนำ�วิถี
ยังจัดเป็นยุทโธปกรณ์ที่มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ี
หลากหลาย ทัง้ ด้านขนาด ความแม่นยำ� อำ�นาจการทำ�ลาย
และระยะยิงทำ�ให้ถอื เป็นยุทโธปกรณ์ที่สามารถ เลือกใช้
ในการโจมตีเป้าหมายได้มปี ระสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะ
สงครามสมั ย ใหม่ ที่ ต้ อ งการอาวุ ธ ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะ
“ฉลาด” (Smart weapon) มากขึน้ เพือ่ ให้การโจมตี
มีความแม่นยำ� ลดความเสี่ยงในการถูกตอบโต้ และ
ลดความเสี ย หายต่ อ พื้ น ที่ ข้ า งเคี ย งโดยรอบทำ�ให้
เทคโนโลยีในส่วนระบบนำ�วิถี (Guidance system)
มีความสำ�คัญมากขึ้น

หน่วยงานวิจยั พัฒนาด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
และมีภารกิจหน้าที่ตามกฎหมายในการศึกษาวิจัย
เพื่อสนับสนุนความต้องการของเหล่าทัพและส่งเสริม
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้มโี ครงการวิจยั พัฒนา
จรวดและอาวุธปล่อยนำ�วิถีเพื่อความมั่นคงในหลาย
รูปแบบ เพือ่ ให้ประเทศไทยสามารถพึง่ พาตนเองได้
ในอนาคต ซึ่งผู้เขียนบทความได้ใช้วิธีการศึกษาผ่าน
บทความวิเคราะห์ (Analysis document) และข่าวสาร
การพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องโดยเน้นที่การลงทุน
ในการพั ฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์ที่เกี่ยวข้ อ งกั บ การเสริม
ขีดความสามารถของจรวดและอาวุธปล่อยนำ�วิถี
ของทั้งภาครัฐและเอกชนในหลายประเทศ

ทัง้ นี้ บทวิเคราะห์จะดำ�เนินการศึกษาถึงเทคโนโลยี
สำ�คัญทีเ่ ป็นองค์ประกอบของจรวดและอาวุธปล่อยนำ�วิถี
รวมถึงแนวโน้มที่กำ�ลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้
เพื่อให้ผบู้ ริหารและส่วนงานทีเ่ กีย่ วข้องพิจารณาเป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ผ่าน 3 หัวข้อหลัก คือ
(1) แนวทางการจำ�แนกจรวดและอาวุธ ปล่ อ ยนำ�วิถี
(2) การวิจัยและพัฒนาจรวด และอาวุธปล่อยนำ�วิถี
พื้น-สู่-พื้นที่สำ�คัญในต่างประเทศ และ (3) แนวโน้ม
ในช่วงอนาคตอันใกล้เทคโนโลยีจรวดและอาวุธ ของจรวดและอาวุธปล่อยนำ�วิถใี นอนาคต ดังต่อไปนี้
ปล่อยนำ�วิถกี ม็ แี นวโน้มทีจ่ ะพัฒนาไปอีกระดับ ตามการ
พัฒนาของเทคโนโลยีแวดล้อมอื่น เช่น อากาศยาน 1. แนวการจำ�แนกจรวดและอาวุธปล่อยนำ�วิถี
ไร้คนขับ (UAV) ระบบขับเคลือ่ นขัน้ ก้าวหน้า (Advance
กลุ่มอาวุธประเภทจรวดและอาวุธปล่อยนำ�วิถี
propulsion) คุณสมบัตลิ ดการตรวจจับ (Stealth) และ
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถ ในปัจจุบนั ถือเป็นยุทโธปกรณ์ทม่ี กี ารใช้งานหลากหลาย
พบได้ในยุทโธปกรณ์ประเภทอืน่ เช่นกันทำ�ให้ในบางกรณี ทีส่ ดุ ตัง้ แต่กลุม่ อาวุธขนาดเบา เช่น เครื่องยิงจรวดต่อสู้
การจำ�แนกประเภทอาวุธระหว่างจรวดอาวุธนำ�วิถี รถถังทีใ่ ช้กำ�ลังพลเพียงคนเดียวในการปฏิบตั งิ าน จนถึง
อาวุธปล่อยนำ�วิถี และระบบนำ�ส่งอาวุธอื่น ๆ นั้น ระบบยิงขีปนาวุธข้ามทวีประยะไกลที่ต้องมีระบบ
สนับสนุนเป็นจำ�นวนมากและอาวุธจรวดไม่นำ�วิถที ใ่ี ช้ยงิ
อาจทำ�ได้ยากขึน้ ในอนาคตอันใกล้ [1]
วิถตี รง/เล็งจำ�ลองจนถึงระบบนำ�วิถที ส่ี ามารถโปรแกรม
สถาบันเทคโนโลยีปอ้ งกันประเทศ (สทป.) เป็น ล่วงหน้า ตรวจจับ และตัดสินใจทำ�ลายเป้าหมาย
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ด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสม ซึง่ ส่งผลให้การจำ�แนกประเภท
เทคโนโลยีกลุ่มนี้มีอยู่หลายกระบวนการตามแนว
ปฏิบตั ขิ องผูใ้ ช้และผูพ้ ฒ
ั นา โดยผูว้ เิ คราะห์ได้แบ่งการ
จำ�แนกออกเป็นระดับพืน้ ฐาน และระดับคุณลักษณะ
ขัน้ พืน้ ฐานได้ดงั นี้
• จรวด (Rocket)
• อาวุธนำ�วิถี (Guided weapon)
• อาวุธปล่อยนำ�วิถี (Missile)
โดยพืน้ ฐานแล้ว จรวดและอาวุธปล่อยนำ�วิถเี ป็น
ยุทโธปกรณ์ที่มีเป้าหมายคล้ายกันคือ การนำ�ส่งวัตถุ
หรืออุปกรณ์ (Payload) บางอย่าง ซึ่งอาจเป็นหัวรบ
(Warhead) หรืออุปกรณ์ตามภารกิจเป้าหมายจาก
ฐานยิง (Launcher platform) ไปยังตำ�แหน่งเป้าหมาย
(Target area) โดยมีระบบขับเคลื่อนภายในตัวเอง แต่
อาจมีขอ้ แตกต่างกันในบางประเด็นคือ จรวด (Rocket)
นั้ น เจตนาสื่ อ ถึ ง รู ป แบบระบบการขั บ เคลื่ อ นเป็ น
สำ�คัญว่าต้องใช้เครื่องยนต์จรวด (Rocket engine)
ซึ่งไม่กำ�หนดว่าต้องมีการควบคุมหลังจากการยิงใด ๆ
ขณะทีอ่ าวุธปล่อยนำ�วิถี (Missile) นัน้ มุง่ เน้นทีร่ ปู แบบ
ระบบการนำ�ร่อง และการปรับทิศทาง เพื่อบังคับให้
จรวดเข้ า สู่ เ ป้ า หมายโดยมี ก ระบวนการควบคุ ม
ระหว่างการเดินทาง (Trajectory flight control)
เป็นหลัก ซึ่งในหลายกรณีระบบนำ�วิถี (Guidance
system)อาจถูกนำ�ไปติดตั้งกับอาวุธแบบอื่นที่อาจ

จรวด
(Rocket)

อาวุธปล่อย อาวุธนำ�วิถี
นำ�วิถี
(Guided(Missile) weapon)

ไม่มีจรวดเกี่ยวข้องเลยก็เป็นไปได้ โดยสามารถเรียก
เป็นภาพรวมว่า อาวุธนำ�วิถี (Guided weapon) เช่น
ระเบิดนำ�วิถี (Guided bomb) ตามแผนภาพความ
สัมพันธ์ตัวอย่างที่ผู้เขียนออกแบบ
ทั้งนี้ในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ เทคโนโลยี
จรวดและอาวุธปล่อยนำ�วิถมี ีการพัฒนาทีห่ ลากหลาย
ขึ้นตามภารกิจและวัตถุประสงค์เฉพาะทางหลาย
ประการ ทำ�ให้การจำ�แนกชนิด/ประเภทของยุทโธปกรณ์
จำ�เป็นต้องมีการขยายรูปแบบเพื่อให้ครอบคลุมถึง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นตลาดยุ ท โธปกรณ์ เ พื่ อ ความมั่ น คง
มากยิ่งขึ้น อาทิเช่น ระบบฐานยิง ระบบขับเคลื่อน
และการควบคุมทีห่ ลากหลาย ซึง่ สามารถเลือกมาติดตัง้
ให้กับยุทโธปกรณ์ตามความเหมาะสม [2]
อาวุ ธ จรวดและอาวุ ธ ปล่ อ ยนำ�วิ ถี ถื อ เป็ น
ยุทโธปกรณ์สำ�คัญในการใช้โจมตีเป้าหมายหลาย
ประเภทแต่ดว้ ยเทคโนโลยีในปัจจุบนั ที่มีความก้าวหน้า
มากขึน้ ทำ�ให้เริม่ มีการบูรณาการเทคโนโลยีไปสูอ่ าวุธ
ประเภทอื่นให้ทวีขีดความสามารถ/ประสิทธิภาพ/
ราคาที่ดีขึ้น และสามารถปฏิบัติการได้เหมาะสมเพื่อ
เป็นทางเลือกเพิ่มเติมให้กองกำ�ลังต่าง ๆ พิจารณา
ได้เช่นกัน อาทิ ระเบิดนำ�วิถี (Guided bomb) หรือ
ชุดดัดแปลงระเบิดนำ�วิถี (Guidance bomb kit)
ที่ ช่ ว ยให้ อ ากาศยานสามารถใช้ ร ะเบิ ด ธรรมดา
สามารถโจมตีเป้าหมายด้วยความแม่นยำ�สูงรวมถึง
อากาศยานไร้คนขับ (UAV) ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตใิ นการใช้เป็น
อาวุธพลีชีพ (Suicide drone/loitering bomb) ที่
สามารถบินรอเหนือพื้นที่เป้าหมายเป็นเวลานาน
ก่อนตัดสินใจเดินทางกลับหรือโจมตีโดยทำ�ลายตนเอง
ไปพร้อมกับเป้าหมายทีม่ คี วามคุม้ ค่า ซึ่งต่างจากจรวด/
อาวุธปล่อยนำ�วิถีทั่วไปที่เป็นคุณลักษณะใช้แล้วทิ้ง
(One-time used) เป็นหลัก โดยบทวิเคราะห์ฉบับนี้
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ขอยกตัวอย่างเทคโนโลยีสำ�คัญเฉพาะของจรวด/ 2. การวิจัยและพัฒนาจรวดและอาวุธปล่อยนำ�วิถี
อาวุธปล่อยนำ�วิถี ทีเ่ ป็นผลิตภัณฑ์เด่นในอนาคตอันใกล้ พื้น-สู่-พื้นที่สำ�คัญในต่างประเทศ
ซึ่งจำ�แนกประเภทได้ดังต่อไปนี้
จรวดและอาวุธปล่อยนำ�วิถีถือเป็นยุทโธปกรณ์
• จรวด (Rocket) หมายถึงอาวุธที่มคี ณ
ุ ลักษณะ สำ�คัญทีถ่ ูกพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งในทุกภูมิภาคของโลก
อาศั ย แรงขั บ เคลื่อ นของเครื่อ งยนต์ จ รวด ในฐานะอาวุธสำ�คัญในคลังแสงทีม่ อี ายุการใช้งานจำ�กัด
(Rocket engine) และเชือ้ เพลิงจรวด (Rocket แต่จำ�เป็นต้องใช้ในการปฏิบตั ภิ ารกิจทัง้ ในระดับยุทธวิธี
propellant) เพื่อโคจรเข้าสู่เป้าหมายโดย และส่งผลกระทบในการตัดสินใจระดับยุทธศาสตร์ของ
ไม่จำ�เป็นต้องเกี่ยวข้องกับกระบวนการนำ�วิถี แต่ละชาติ ซึ่งหัวข้อนีจ้ ะเลือกวิเคราะห์และพิจารณาถึง
(Guidance) หรือหัวรบทีบ่ รรทุก (Warhead) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทเ่ี กีย่ วกับจรวดและอาวุธ
เช่น เครือ่ งยิงจรวดต่อสูร้ ถถังไม่นำ�วิถี RPG-7 ปล่อยนำ�วิถปี ระเภท พื้น-สู่-พื้น (Surface-to-surface)
• ชุดนำ�วิถี (Guidance kit) หมายถึง ชุดอุปกรณ์ ใน 7 ประเทศสำ�คัญ โดยเฉพาะจรวดนำ�วิถี (Guidance
ติดตั้งเพิ่มเติมสำ�หรับควบคุมและสื่อสารกับ rocket) ที่ถือเป็นรูปแบบส่วนหนึง่ ของอาวุธปล่อยนำ�วิถี
อาวุ ธ ที่ ติ ด ตั้ ง อยู่ เ พื่ อ ปรั บ วิ ถี โ คจรเข้ า หา ซึ่ ง การวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี จ รวดและอาวุ ธ
เป้าหมายระหว่างการเดินทาง เช่น Lizard-kit ปล่อยนำ�วิถใี นประเทศไทยนัน้ เริ่มต้นจากระบบการยิง
ที่เป็นชุดเสริมปีกร่อนนำ�วิถีสำ�หรับลูกระเบิด ภาคพืน้ ดินประเภทนีเ้ ป็นสำ�คัญ จึงได้ดำ�เนินการคัดเลือก
ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างจากต่างประเทศเพื่อให้หน่วยงาน
อากาศยานพื้นฐาน
ในประเทศไทยสามารถใช้ประเมินขีดความสามารถ
• อาวุธปล่อยนำ�วิถี (Missile) หมายถึง อาวุธ และแนวคิ ด ในการพั ฒ นาเพื่ อ นำ�ไปใช้ ง านจริ ง ได้
ที่มีระบบขับเคลื่อนภายใน (Propulsion) อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต
อันประกอบด้วยเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ หัวรบ
• GMLRS-ER (US) คือ ระบบ Guidance
และระบบนำ�วิ ถี ซึ่ ง สามารถโคจรเข้ า หา
Multi-Launcher Rocket System Extendเป้าหมายได้ดว้ ยตนเองและปรับแต่งวิถโี คจร
Ranged เป็นเครื่องยิงจรวดที่ออกแบบมาเพือ่
ให้เข้าสู่เป้าหมายระหว่างเดินทางได้ เช่น
ทดแทนชุดยิง M26 โดยมีคุณสมบัติรองรับ
อาวุธปล่อยนำ�วิถีต่อสู้อากาศยาน Igla-s
ลูกจรวดระยะยิงไกลและการนำ�วิถีหลาย
• อาวุธร่อนความเร็วสูง (HGV: Hypersonic
รูปแบบพร้อมกันแต่ยังสามารถเลือกใช้หัวรบ
glide vehicle) หมายถึง อาวุธใด ๆ ก็ตาม
กับจรวดมาตรฐานเดิมได้ซึ่งสามารถขยาย
ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะการโคจรด้ ว ยความเร็ ว สู ง
ระยะยิงได้ถึง 150 กม. [2]
ยิ่งยวดในระดับเกิน 5 เท่าของความเร็วเสียง
• LORA (Israel) เป็นระบบ Long - Range
(5 Mach) ขึ้นไป พร้อมทั้งขีดความสามารถ
Artillery Guided Missile ที่อิสราเอลพัฒนา
ในการนำ�วิถีตนเองเข้าสู่เป้าหมายได้ เช่น
ให้มีคุณสมบัติเป็นอาวุธปล่อยนำ�วิถีที่ใช้ได้
ขีปนาวุธโจมตีภาคพื้นดินความเร็วสูงมาก
กั บ ฐานยิ ง ทั้ ง บนบกและในทะเลในราคา
แบบ Zircon
ประหยั ด และมี คุ ณ สมบั ติ ก ารบิ น เดิ น ทาง
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รูปที่ 1 ส่วนประกอบหัวรบ GMLRS ทีม่ า: Lockheed Martin

แบบ Shaped Trajectory เพื่อเพิ่มระยะ
ยิงโดยไม่ต้องใช้เพดานบินสูงและเลือกใช้
จรวดที่มีระยะยิงได้ถึง 300 กม. [2]

• Tornado-S/G (Russia) จรวดนำ�วิถีที่ถูก
พัฒนาเพื่ อ ทดแทนจรวดหลายลำ�กล้ อ ง
ไม่ น ำ�วิ ถ ี แ บบ Smerch ของรั ส เซี ย โดย
ใช้ ไ ด้ ทั้ ง ฐานยิ ง ขนาดเล็ ก และขนาดใหญ่
พร้อมทั้งพัฒนาให้มีการนำ�ร่องด้วยโครงข่าย
ดาวเทียม Glosnass ของตนเองและเพิ่ม
ระยะยิงจาก 70 เป็น 90 กม. ด้วยราคาที่
ประหยัดและใช้ชิ้นส่วนร่วมกันได้ [2]

รูปที่ 4 ตัวอย่างจรวด Tornado-S ทีม่ า: Splav
รูปที่ 2 ตัวอย่างลูกจรวด LORA ที่มา IHS’ Janes

• A-Series (China) ชุดยิงจรวดหลายลำ�กล้อง
นำ�วิถีตั้งแต่รุ่น A100 ขึ้นไป โดยออกแบบ
ให้เป็นอาวุธปล่อยนำ�วิถีราคาประหยัดมากที่
ใช้ได้กบั ฐานยิงหลายขนาดรวมถึงฐานยิงจรวด
ไม่นำ�วิถีและใช้ระบบนำ�ร่อง Beidou ของ
ประเทศจีนเป็นหลักโดยรองรับจรวดได้ถึง
ระยะยิง 290 กม. [2] Tornado-S/G (Russia)

รูปที่ 3 ตัวอย่างจรวด A200 ที่มา: ALIT

• Pinaka (India) อาวุธปล่อยนำ�วิถีที่ใช้
ลูกจรวดที่ อ อกแบบเป็ น การเฉพาะขนาด
214 มม. ซึ่งต่างจากจรวดหลายลำ�กล้องใน
ตลาดยุทโธปกรณ์ทั่วไป ตามความต้องการ
ของผู้ใช้ที่ต้องการจรวดที่มีอำ�นาจการยิง
และระยะยิงมากกว่าจรวดมาตรฐาน 122 มม.
(ระยะยิง 40 กม.) แต่คล่องตัวกว่าจรวด
ขนาดหนัก ที่มีขนาด 270 มม. ขึ้นไปโดยมี
ระยะยิงที่ 75 กม. [2]

รูปที่ 5 ตัวอย่างจรวด Pinaka ทีม่ า: DRDO
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• R-Han (Indonesia) โครงการวิจยั อาวุธ
ปล่อยนำ�วิถีประเภทจรวดหลายลำ�กล้องเบา
และจรวดขนาดใหญ่ของกองทัพอินโดนีเซีย
ในขนาด 122 มม. ที่เริ่มเข้าประจำ�การแล้ว
และขนาด 450 มม ทีอ่ ยูร่ ะหว่างการพัฒนา
โดยใช้การนำ�ร่องด้วยระบบ GPS ซึง่ มีระยะ
ยิงสูงสุด 150 กม. และใช้ฐานยิงร่วมกับจรวด
แบบ BM-21 ดัง้ เดิมได้ [2]
รูปที่ 7 ตัวอย่างจรวด Hyunmoo ทีม่ า: Hanwha

การออกแบบที่เน้นด้านราคา ความคุ้มค่า ระยะยิง
ที่เหมาะสม ความเข้มแข็งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
หรือความอ่อนตัวในการปฏิบัติการร่วมกับฐานยิง
และจรวดหลายชนิด ซึ่งเห็นได้ชัดว่า เทคโนโลยีจรวด
และอาวุ ธ ปล่ อ ยนำ�วิ ถี นั้ น มี ม าตรฐานที่ ค่ อ นข้ า ง
อิสระต่างจากอาวุธยิงแบบอื่น เช่น ปืนใหญ่ ระเบิด
รูปที่ 6 ชุดยิงจรวด R-Han ทีม่ า: KEMENTRIAN PERTAHANAN
ที่มีมาตรฐานกลางเป็นที่นิยมกัน เช่น ความกว้าง
• Chun-Mu (South Korea) โครงการพัฒนา ปากลำ�กล้อง กับระบบควบคุมการยิง [3]
อาวุ ธ ปล่ อ ยนำ�วิ ถ ี ป ระเภทจรวดหลาย
การออกแบบและพัฒนาจรวดและอาวุธนำ�วิถี
ลำ�กล้องนำ�ร่องด้วยระบบ GPS/INS ของ
เกาหลี ใ ต้ ที่ ใช้ลูกจรวดหลายขนาดตั้ ง แต่ นั้นแต่ละประเทศจะเลือกออกแบบให้หมาะสมกับ
130/227/239 มม. เนือ่ งจากมีการใช้คลังอาวุธ ความต้องการและโครงสร้างพื้นฐานที่ตนเองมีมาก
ร่วมกับมิตรประเทศรวมถึงรองรับการพัฒนา ที่สุด เช่น การออกแบบขนาดของลำ�กล้องจรวดนั้น
สู่การเป็นขีปนาวุธแบบพื้น-สู่-พื้น ระยะสั้น ไม่จำ�เป็นต้องยึดโยงกับผู้ผลิตเจ้าเดิมเพราะแม้จะมี
(SRBS) ที่มีระยะยิง 500 - 1,000 กม. ขนาดเท่ากัน เช่น จรวดนำ�วิถี 122 มม. แต่กระบวนการ
(Hyunmoo-2B) ในอนาคต ซึง่ ได้รบั อนุญาต ควบคุมการยิงและแท่นยิงจรวดก็ไม่สามารถแลกเปลีย่ น
ตัวลูกจรวดได้อสิ ระอยูด่ เี พราะขึน้ กับระบบอิเล็กทรอนิกส์
ให้พัฒนาได้ในปี ค.ศ. 2021 [2]
และฐานยิงทีส่ นับสนุนด้วย ดังนั้นผู้พัฒนาจึงมักเลือก
จากหัวข้อข้างต้น สามารถพิจารณาได้วา่ การวิจยั ขนาดที่ตัวเองใช้งานสะดวกที่สุด เช่น 214/239 มม.
และพัฒนาเทคโนโลยีจรวดและอาวุธปล่อยนำ�วิถี และเลือกจะจัดซือ้ เทคโนโลยีสว่ นทีข่ าดจากผูจ้ ำ�หน่าย
ของแต่ละประเทศมีแนวโน้มที่คล้ายกันด้านหนึ่ง คือ ภายนอกมาชดเชยแทนได้ตามความต้องการในภายหลัง
เป็นการพัฒนายุทโธปกรณ์เพือ่ ตอบสนองความต้องการ โดยมี ตั ว อย่ า งกรณี ศึ ก ษาสำ�คั ญ หนึ่ ง ของสถาบั น
เฉพาะเหล่าทัพและหลักนิยมทีแ่ ต่ละประเทศใช้ อาทิ เทคโนโลยีปอ้ งกันประเทศคือ การผลิตจรวดไม่นำ�วิถี
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ขนาด 122 มม. ภายในประเทศให้สามารถใช้กบั ฐานยิง
ที่จดั ซือ้ มาจากต่างประเทศ ก็จำ�เป็นต้องมีการรับรอง
และทดสอบจำ�นวนมากกว่าจะสามารถทำ�การยิงได้
อย่างแม่นยำ�ปลอดภัย แม้ว่าตัวลูกจรวดจะมีขนาด
ทางกายภาพและคุณสมบัติการยิงเท่ากันตั้งแต่แรก
ก็ตามที
3.แนวโน้มของจรวดและอาวุธปล่อยนำ�วิถใี นอนาคต

ด้วยสถานะของเทคโนโลยีพื้นฐาน เช่น วัสดุศาสตร์
เชื้อเพลิงก้าวหน้า ชุดเครื่องยนต์ ระบบสื่อสาร
เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ ได้ถูกพัฒนาขึ้น
โดยอิสระและซือ้ ขายเชิงพาณิชย์เพิม่ ขึน้ เป็นจำ�นวนมาก
ประเทศขนาดเล็กที่มีโครงสร้างอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศในระดับหนึ่งก็สามารถยกระดับเทคโนโลยี
เหล่านี้ให้สนับสนุนการพัฒนายุทโธปกรณ์ประเภท
จรวดและอาวุ ธ นำ�วิ ถี ไ ด้ โ ดยไม่ จำ�เป็ น ต้ อ งลงทุ น
ศึกษาวิจัยมากและสามารถจัดหาเทคโนโลยีส่วนที่
ขาดจากตลาดอุตสาหกรรมป้องกันประเทศบนโลกเสรี
ได้โดยทั่วไป ซึ่งไม่จำ�กัดว่าจะต้องเป็นค่ายตะวันตก
หรือตะวันออก เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีจรวดและ
อาวุธปล่อยนำ�วิถีในตุรกี อินโดนีเซีย อิหร่าน หรือ
อินเดีย ซึ่งบทความนี้จะมุ่งเน้นไปยัง 3 หัวข้อสำ�คัญ
คือ ความแม่นยำ� ระยะยิง และความเร็ว [4] ที่มีแนว
โน้มการพัฒนาอย่างชัดเจนภายในปี ค.ศ. 2030 นี้

ปัจจุบนั เทคโนโลยีอาวุธนำ�วิถขี น้ ั ก้าวหน้าเริม่ กลาย
เป็นยุทโธปกรณ์พื้นฐานที่จำ�เป็นสำ�หรับการพัฒนา
กำ�ลังรบยุคใหม่เพื่อปฏิบัติการรบอย่างกว้างขวาง
โดยกองกำ�ลังทัว่ โลกไปแล้ว จากเดิมที่เป็นเพียงอาวุธ
เฉพาะทางหรืออาวุธอัจฉริยะที่ใช้เฉพาะภารกิจโจมตี
เป้าหมายคุณค่าสูงโดยชาติมหาอำ�นาจเท่านัน้ ซึง่ ทำ�ให้
หน่วยงานความมัน่ คงจำ�เป็นต้องพิจารณาวิธีการนำ�
เทคโนโลยี เ หล่ า นี้ ม าประยุ ก ต์ ใช้ ร วมถึ ง พั ฒ นา
มาตรการหรื อ วิ ธี ก ารรั บ มื อ ตอบโต้ ภั ย คุ ก คาม ความแม่นยำ� (Accuracy)
เทคโนโลยีสูงเหล่านี้ด้วย
ปัจจุบนั มีเทคโนโลยีดา้ นความแม่นยำ�ทีส่ นับสนุน
สหรั ฐ อเมริ ก าและชาติ พั น ธมิ ต รริ เริ่ ม การใช้ ระบบจรวดและอาวุธนำ�วิถอี ยูห่ ลายประเภทโดยหลักการ
อาวุธความแม่นยำ�สูง (Precision guided-weapon) ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพคุ้ ม ค่ า
หรืออาวุธอัจฉริยะ (Smart weapon) อย่างจริงจัง (Cost-effective) มากที่สุดแบบหนึ่ง คือ การนำ�วิถี
ในสงครามตั้งแต่ ค.ศ. 1990 เป็นต้นมา ซึ่งในช่วงปี ด้วยสัญญาณพิกัดผ่านดาวเทียม (GNSS: Global
ค.ศ. 2020 นีจ้ ำ�นวนผูใ้ ช้อาวุธเหล่านีไ้ ด้เพิม่ ขึน้ อย่างมาก navigation satellite system) อาทิ ระบบ GPS (US)
ทัง้ ในกลุม่ ชาติมหาอำ�นาจ เช่น รัสเซีย จีน สหภาพยุโรป GLONASS (Russia) Galileo (EU) และ Beidou (China)
รวมไปถึงชาติขนาดเล็ก เช่น อิหร่าน และเกาหลีเหนือ ที่มีเครือข่ายให้บริการพิกัดได้ทั่วโลก ซึ่งอาวุธนำ�วิถี
แม้กระทัง่ กลุม่ ติดอาวุธที่ไม่มีสถานะรัฐชัดเจนอย่าง สามารถติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณภายในตัวจรวด
กลุม่ เฮซบอเลาะห์ หรือฮูติ ก็สามารถพัฒนาเทคโนโลยี และเทียบค่าพิกัดตนเองกับเป้าหมายผ่านเครือข่าย
จรวดและอาวุ ธ นำ�วิ ถี ข องตนเองจนสามารถใช้ ดาวเทียมได้อย่างรวดเร็วและนำ�พิกัดส่วนที่แตกต่าง
ปฏิบัติการรบได้จริงได้โดยอาศัยความช่วยเหลือที่ไม่ มาปรับวิถีการบินให้มุ่งเข้าสู่เป้าหมายได้ตลอดเวลา
เป็นทางการจากภายนอก อาทิ กรณีการโจมตีสถานที่ ซึ่งมีต้นทุนที่ประหยัดมากเพราะใช้เซนเซอร์เพียง
้ นของซาอุดอิ าระเบียโดยหน่วยขีปนาวุธร่อน ระบบเดียวแต่ผู้ใช้จำ�เป็นต้องมีเครือข่ายดาวเทียมที่
ผลิตนำ�มั
ครอบคลุมพื้นที่นั้นและเข้าถึงก่อนได้ตลอดเวลา เช่น
และโดรนของกลุ่มกบฏฮูติ ในตะวันออกกลาง
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ขีปนาวุธร่อนระยะไกลแบบโทมาฮอร์ค (US) ซึ่งเดิม
มีระบบนำ�วิถที แ่ี ม่นยำ�หลายแบบ เช่น เรดาร์ภาคพืน้
ระบบภาพถ่ายแผนที่นำ�ทาง ระบบอินฟราเรดแต่
ก็ส่งผลให้มีต้นทุนสูงมากในการผลิตเพราะทุกครั้ง
ทีท่ ำ�การยิงเท่ากับต้องเสียชุดเซนเซอร์ประสิทธิภาพสูง
ไปทั้งหมดจนกระทั่งปลดประจำ�การไปเกือบทั้งหมด
เหลือเฉพาะรุน่ ทีน่ ำ�ร่องด้วยระบบ GPS เพียงอย่างเดียว
อย่างไรก็ดี ปัจจุบนั มีภยั คุกคามแบบใหม่เกิดขึ้น
เป็นจำ�นวนมากโดยเฉพาะการพัฒนาขีดความสามารถ
ต่อต้านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มประเทศ
ที่นำ�โดยรัสเซียและจีนที่สามารถส่งผลกระทบต่อ
ประสิ ท ธิ ภ าพของการนำ�ร่ อ งอาวุ ธ ปล่ อ ยนำ�วิ ถี
โดยอาศัยเครือข่ายดาวเทียม เช่น สภาวะสงคราม
อิเล็กทรอนิกส์ดว้ ยสัญญาณรบกวนรุนแรง (Enhanced
Jammer) หรือการจูโ่ จมทางไซเบอร์ทอ่ี าจบิดเบือนข้อมูล
พิกัดดิจิทัลจากดาวเทียมโดยทีผ่ ใู้ ช้ไม่รตู้ วั อาทิ เทคนิค
ลวง GPS (GPS Spoofing) ที่เคยหลอกพิกัดเครือข่าย
ดาวเทียมของสหรัฐฯ เพือ่ ให้โดรน RQ-170 หลงทางจน
ลงผิดสนามบินและถูกยึดได้ ทำ�ให้เกิดความเสี่ยงขึ้น
ในตัวอาวุธนำ�วิถีท่ีอาจจะไม่สามารถรักษาคุณสมบัติ
ความแม่นยำ�ของตัวเองไว้ได้ในพื้นที่ปฏิบัติการที่ถูก
ฝ่ายตรงข้ามปฏิเสธการเข้าถึงสัญญาณนำ�ร่องด้วย
ดาวเทียม (GPS-denied Environment) อีกด้วย
ดังนั้นในอนาคตอันใกล้ (ค.ศ. 2030) คุณสมบัติ
สำ�คัญประการหนึ่งของจรวดและอาวุธปล่อยนำ�วิถี
ที่จำ�เป็นต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมคือ เทคโนโลยีด้าน
ความแม่นยำ�ที่ ส ามารถตอบสนองได้ทกุ สภาวะการณ์
อาทิ การพัฒนาระบบนำ�ร่องด้วยดาวเทียมที่มีความ
อ่อนตัวสูง (เลือกใช้ได้หลายระบบ) รวมถึงทนทาน
ต่อการจูโ่ จมทางอิเล็กทรอนิกส์ (รองรับความถีส่ ญั ญาณ
มากกว่าปกติ) ขณะเดียวกันก็จะมีพฒ
ั นาระบบนำ�ร่อง
แบบผสม (Hybrid Navigation) เช่น ระบบการนำ�ร่อง

ด้วยแรงเฉื่อย (INS) การนำ�ร่องด้วยเลเซอร์ชี้เป้า
จากภายนอก (Laser Designator) รวมถึงการเพิ่ม
ขี ด ความสามารถในการตั ด สิ น ใจเลื อ กเป้ า หมาย
ภายหลังการยิง (Lock-on After Launch) ให้กับ
อาวุธปล่อยของฝ่ายตนเองด้วยโดยเทคโนโลยีแข่งขัน
กลุม่ สำ�คัญนี้ คือ Hybrid Sensor และชุดค้นหาเป้าหมาย
ระดับสูง (Enhanced Seeker) ที่มีขนาดเล็กความ
ละเอียดสูง และประหยัดพลังงานกว่าปกติ
ระยะยิง (Range)
คุณสมบัติหนึ่งที่ใช้ในการพิจารณาเชิงคุณภาพ
และมี ค วามต้ อ งการในการแข่ ง ขั น อย่ า งมากของ
ยุทโธปกรณ์ในปัจจุบนั คือ ระยะยิงหวังผล (Effective
Range) ที่เป็นปัจจัยสำ�คัญมากในการวางแผนตั้งแต่
ระดั บ ยุ ท ธวิ ธี จ นถึ ง ระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ห ากยิ่ ง มี
ระยะยิงมากยิ่งเป็นประโยชน์ ในการที่สามารถวาง
หน่วยยิงอาวุธของฝ่ายตนไว้นอกระยะที่ฝ่ายตรงข้าม
จะทำ�การตอบโต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การยิง
ตอบโต้กนั ระหว่างปืนใหญ่และชุดยิงจรวดหลายลำ�กล้อง
(MLRS) ต่าง ๆ ซึง่ หน่วยยิงทีม่ รี ะยะยิงหวังผลไกลกว่า
สามารถเลือกตั้งฐานปฏิบัติการยิงโจมตีล่วงหน้าได้
ในขณะที่ฝ่ายที่ระยะยิงจำ�กัดจะต้องคอยปรับกลยุทธ์
ด้านสถานที่ตลอดเวลาและมีความเสี่ยงในการขนส่ง
ชุดยิงของฝ่ายตนเล็ดลอดเข้ามาในระยะยิงฝ่ายตรงข้าม
ทุกครัง้ ก่อนเริม่ การยิงตอบโต้ทำ�ให้เสียเปรียบอย่างมาก
ในการเลือกยุทธบริเวณสำ�คัญในพืน้ ที่การรบตัวอย่าง
ที่เห็นได้ชัดเจนเรื่องความได้เปรียบจากคุณสมบัติ
ด้านระยะยิงล่าสุด เช่น กรณีศึกษาการรบระหว่าง
อาเซอร์ไบจานกับอาร์เมเนีย ในปี ค.ศ. 2020 ที่ในอดีต
ทั้งสองฝ่ายมียุทโธปกรณ์ประเภทปืนใหญ่และจรวด
หลายลำ�กล้ อ งเหมื อ นกั น ในปริ ม าณใกล้ เ คี ย งกั น
และสถานการณ์ความขัดแย้งอยู่ในสภาวะก้ำ�กึ่งมา
เป็นเวลานานจนกระทั่งอาเซอร์ไบจานมีการจัดหา
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UAV ติดอาวุธ และขีปนาวุธพืน้ -สู-่ พืน้ ทีม่ รี ะยะหวังผล
ไกลกว่าเดิมจากอิสราเอลและตุรกีมาเพิม่ เติมก่อนเริม่
การรบทำ�ให้ฝา่ ยอาร์เมเนียได้รบั ความสูญเสียอย่างหนัก
เนื่องจากเป็นฝ่ายถูกโจมตีก่อนจากระยะที่ไกลกว่า
ทำ�ให้ต้องเป็นฝ่ายพยายามเคลื่อนกำ�ลังสำ�คัญ เช่น
ยานเกราะ หมู่ปืนใหญ่ เข้าประชิดเพื่อโจมตีตอบโต้
อันส่งผลกระทบให้ยากต่อการซ่อนพรางและเปิดเผย
ตำ�แหน่งยุทโธปกรณ์สำ�คัญให้ฝ่ายตรงข้ามโจมตีได้
ตลอดเวลาระหว่างการปะทะ
กรณีศึกษาแบบที่ 2 เรื่องการใช้ประโยชน์ดา้ น
ระยะยิงคือ การใช้อาวุธปล่อยนำ�วิถีร่อนนำ�วิถีโจมตี
เป้าหมายระยะไกลของสหรัฐอเมริกาและชาติตะวันตก
โดยเฉพาะอาวุธประเภทขีปนาวุธร่อน Tomahawk (US)
JASSM (US) StormShadow (UK) และ MDcN (France)
ซึ่งมีระยะยิงตั้งแต่ 500 ถึง 2,500 กม. จากฐานยิง
หลายแบบทั้งเรือรบ อากาศยาน และเรือดำ�นำ�้ ซึง่ ถือ
ได้ ว่ า ไกลมากเกิ น กว่ า ที่ ห น่ ว ยต่ อ สู้ อ ากาศยาน
ภาคพื้ น ดิ น ที่ คุ้ ม ครองเป้ า หมายอยู่ จ ะสามารถยิ ง
ตอบโต้ฐานยิงขีปนาวุธเหล่านี้ได้ อย่างเช่น ระบบต่อสู้
อากาศยานภาคพื้ น ดิ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง และมี
ระยะยิงไกลทีส่ ดุ ในปัจจุบนั คือ ระบบ S-400 ของรัสเซีย
ซึง่ ยังมีขอ้ จำ�กัดในการยิงสกัดกัน้ เพียงแค่ระยะ 400 กม.
เท่านัน้ ทำ�ให้สามารถรับรองความปลอดภัยของหน่วย
ปล่อยอาวุธ (Launching Platform) ต่าง ๆ ได้เต็มที่และ
ไม่มกี ารสูญเสียยานพาหนะและนักบินจากการปะทะ
กับฝ่ายตรงข้ามอย่างแน่นอน ทำ�ให้ผู้บังคับบัญชา
สามารถควบคุ ม ต้ น ทุนการรบ และความสูญ เสีย
ที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบและสามารถโหมโจมตีได้
จนกว่ า ฝ่ า ยตรงข้ า มในตำ�บลเป้ า หมายจะสิ้ น
สมรรถภาพในการต่ อ ต้ า นก่ อ นที่ จ ะตั ด สิ น ใจส่ ง
กำ�ลังรบที่มีคุณค่าสูงประเภทอื่น เช่น อากาศยาน
หรือกำ�ลังพล เข้าไปในพื้นที่

ความเร็ว (Speed)
คุณสมบัตดิ า้ นความเร็ว (Speed) ถือเป็นหนึง่ ใน
ปัจจัยสำ�คัญสำ�หรับการออกแบบระบบจรวดและ
อาวุธปล่อยนำ�วิถใี นปัจจุบนั เนือ่ งจากเป็นคุณลักษณะ
ทีส่ ง่ ผลโดยตรงในการประเมินระยะเวลาในการเข้าถึง
เป้าหมาย (Time-to-Target) และส่งผลต่อขีดความสามารถ
ในตอบโต้สกัดกั้นของฝ่ายตรงข้ามอีกด้วย เช่น อาวุธ
ปล่ อ ยนำ�วิ ถี ต่ อ ต้ า นเรื อ รบความเร็ ว ต่ำ�กว่ า เสี ย ง
(Sub-sonic Missile) อาจใช้เวลาถึง 10 นาทีในการเข้าถึง
เป้าหมายที่ระยะยิงไกลสุด ซึ่งในกรณีที่ดีที่สุด หน่วย
ป้องกันภัยทางอากาศของฝ่ายตรงข้ามมีโอกาสยิงอาวุธ
นำ�วิถสี กัดกัน้ ได้ถงึ 5 ครัง้ แต่อาวุธกลุม่ ความเร็วเหนือเสียง
(Super-Sonic/Hypersonic Missile) นัน้ อาวุธปล่อยนำ�วิถี
จะใช้เวลาเพียง 2 ถึง 3 นาทีเท่านัน้ ในการเข้าถึงเป้าหมาย
ทำ�ให้ยากต่อกระบวนการตั้งรับตอบโต้ให้ทันเวลา
อย่างมากเพราะเมือ่ ปรากฏเป้าหมายบนเรดาร์ตรวจการณ์
ศู น ย์ ยุ ท ธการของฝ่ า ยตั้ ง รั บ ก็ มี ขั้ น ตอนที่ จำ�เป็ น
มากมายในการตอบสนอง ได้แก่ (1) ยืนยันเป้าหมาย
(2) พิสจู น์ทราบ (3) กำ�หนดทิศทางภัยคุกคาม (4) คัดเลือก
อาวุธ/หน่วยยิงในการตอบโต้ (5) ป้อนข้อมูลเป้าให้กบั
ระบบต่อต้านของฝ่ายตน (6) สัง่ การยิงตอบโต้ (7) อาวุธ
โคจรเข้าสกัดกัน้ เป้าหมาย (8) ยืนยันเป้าหมายถูกทำ�ลาย
ซึง่ หากเป้าหมายยังคงอยูก่ จ็ ำ�เป็นต้องเริม่ กระบวนการ
ยิงตอบโต้ชุดถัดไปอีกด้วย
นอกจากนี้ ความเร็วยังเป็นคุณสมบัตทิ ม่ี ปี ระโยชน์
เชิงคุณลักษณะทางอากาศพลศาสตร์กบั ตัวอาวุธโดยตรง
ซึง่ อาวุธทีท่ ำ�ความเร็วได้สงู จะสามารถสร้างพลังงานจลน์
สะสมได้เป็นจำ�นวนมาก ทำ�ให้มอี ำ�นาจการทำ�ลายสูง
ขึน้ มากเมือ่ เข้าปะทะกับโครงสร้างหลักของเป้าหมาย
ยิง่ กว่าการอาศัยหัวรบเพียงอย่างเดียว เช่น อาวุธนำ�วิถี
ความเร็วสูงมากทีท่ ำ�ความเร็วได้เกิน 5 เท่าของความเร็ว
เสียง (5 มัค) จะถือเป็นกลุ่ม Hypersonic Missile

Defence Technology Academic Journal, Volume 3, Issue 8 / July - December 2021 37

สู ง จั ด ได้ เช่ น ไทเทเนี ย มผสม รวมถึ ง คุ ณ สมบัติ
ที่ลดการแพร่คลื่นสัญญาณต่าง ๆ เช่น สารดูดกลืน
สัญญาณเรดาร์ ตัวอย่างอาวุธ เช่น ขีปนาวุธร่อนทาง
ยุทธศาสตร์ Avanguard ของรัสเซีย ที่เป็นขีปนาวุธ
ทางยุทธศาสตร์ยิงขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศระดับสูงมาก
ก่อนจะปล่อยร่อนลงโดยอิสระด้วยความเร็วสูงถึง
ระดับ 20 เท่าของความเร็วเสียงแบบเปลี่ยนทิศทาง
อย่ า งไรก็ ด ี ขี ด ความสามารถด้านความเร็ว เพื่อลัดเลาะแนวป้องกันทางอากาศของฝ่ายตรงข้าม
ที่สูงมากขึ้นของจรวดและอาวุธนำ�วิถีรุ่นใหม่ ๆ ส่ง
ผลกระทบในด้านอืน่ ด้วยเช่นกัน เนือ่ งจากการเคลือ่ นที่ 4. บทสรุป
ด้วยความเร็วสูงของอาวุธปล่อยนำ�วิถี ย่อมส่งผลต่อ
ในสถานะปัจจุบนั สภาวะภัยคุกคามในระดับโลก
คุณลักษณะการซ่อนพรางของอาวุธ เช่น ความร้อน
จากการเสี ย ดสี ข องชั้ น บรรยากาศที่ ค วามเร็ ว สู ง และภูมิภาคยังมีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจรวดและ
จะทำ�ให้ เ กิ ด รั ง สี ค วามร้ อ นขนาดใหญ่ บ นระบบ อาวุธปล่อยนำ�วิถียังคงถือเป็นยุทโธปกรณ์สำ�คัญที่
ตรวจการณ์ ข องฝ่ า ยตรงข้ า มทำ�ให้ ย ากต่ อ การ มี บ ทบาทสู ง ในการรบทั้ ง ในแบบและนอกแบบ
ดำ�เนินการจู่โจมโดยที่ฝ่ายตรงข้ามจะไม่รู้ตัว อี ก ทั้ง ด้วยคุ ณ ลั ก ษณะการโจมตี ที ่ ม ี อำ�นาจหยุ ด ยั ้ ง สู ง
คุณสมบัติ ด้า นความแม่นยำ�ในการนำ�ร่องทิศทาง รวมถึ ง ความแม่นยำ�ที่สามารถช่วยให้ลดปริมาณ
(Guidance System) เข้าสู่เป้าหมายจะถูกลดความ การใช้อาวุธ รวมถึงลดทอนความเสียหายต่อพื้นที่
เที่ยงตรงลงโดยอัตโนมัติ เนื่องจากความเร็วในการ ข้างเคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงถือเป็นอาวุธที่
เคลือ่ นทีส่ งู จะทำ�ให้วงจรสือ่ สารบนตัวจรวด (Rocket มีคุณค่าทางยุทธการสูงจนหลายประเทศต้องมีการ
Telemetry) มีจำ�นวนครัง้ ในการสือ่ สารและการปรับ ลงทุนศึกษาวิจัย และส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรม
เกี่ยวเนื่องภายในแต่ละประเทศ เพื่อให้พึ่งพาตนเอง
วิถีโคจรลดลงอย่างมาก
ได้ในระยะยาว โดยใช้งบประมาณระดับที่ยอมรับได้
นอกจากนี้ คุณสมบัติด้านความรวดเร็วของ แทนการจัดซื้อปริมาณมากจากต่างประเทศ
ยุทโธปกรณ์มักจะขึ้นกับแนวทางการออกแบบส่วน
ยุทโธปกรณ์ประเภทจรวดและอาวุธปล่อยนำ�วิถี
สำ�คัญ ได้แก่ ระบบขับเคลือ่ น โครงสร้างตัวจรวด และ
กระบวนการควบคุมการแพร่สัญญาณจากตัวระบบ ถื อ เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นการรบที่ ใ ช้ แ ล้ ว หมดไป
อาวุธไปด้วยพร้อมกัน โดยเทคโนโลยีสำ�คัญ 2 อย่าง (Non-Resueable) และมีช่วงระยะเวลาพร้อมรบ
ที่จะมีการแข่งขันกันอย่างมากในช่วง ค.ศ. 2030 คือ (Shelf Life) ทีจ่ ำ�กัดในช่วง 10 - 15 ปี ซึง่ แสดงให้เห็นว่า
(1) ระบบเครือ่ งยนต์ขบั เคลือ่ นก้าวหน้าความเร็วสูงมาก จะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในแต่ละ
เช่น ระบบแรมเจ็ต (Ramjet) และสแกร็มเจ็ท (Scramjet) ยุคสมัยเพื่อให้สามารถแข่งขันกับตลาดโลกที่มีการ
และ (2) เทคโนโลยีโครงสร้างจรวด (Rocket Airframe) พัฒนาอาวุธตอบโต้ (Countermeasure) ประเภทต่าง ๆ
เช่น วัสดุศาสตร์ที่มีน้ำ�หนักเบาและทนทานต่ออุณหภูมิ เช่น อาวุธพลังงาน เป้าลวง หรืออาวุธสกัดกั้นอื่นใด
ดังนั้นก่อนที่จรวดและอาวุธปล่อยนำ�วิถีในปัจจุบัน
เช่น Zircon (Russia) Brahmos (India) และ DF-21 (China)
ซึง่ ใช้ระบบขับเคลือ่ นทีท่ ำ�ความเร็วสูงต่อเนื่องได้ เช่น
ระบบ Ramjet สำ�หรับอาวุธร่อนลัดเลาะภูมิประเทศ
ความเร็วสูงหรือระบบขับเคลือ่ นเชือ้ เพลิงแข็งสำ�หรับ
จรวดลักษณะเดี ย วกั บ ขี ป นาวุธระยะกลางที่ยิงขึ้น
วงโคจรระดับล่างก่อนทิง้ ตัวโจมตีจากเพดานบินสูงมาก
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จะหมดอายุการใช้งาน ผู้พัฒนาจึงมักวางแผนในการ
พัฒนาอาวุธรุ่นต่อไปในวงรอบ 10 ปีเป็นอย่างน้อย
ซึ่งจะสอดคล้องกับช่วงระยะเวลาของบทวิเคราะห์นี้
ที่มุ่งเน้นการประเมินศักยภาพในอนาคตอันใกล้ของ
เทคโนโลยีป้องกันประเทศกลุ่มดังกล่าว

lines between guided Artillery rockets and
missiles, January 2020
[4] Trend in missile Technology, https://
www.iiss.org/blogs/analysis/2019/03/
trends-in-missile-technologies

ทั้งนี้ ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มี
อุตสาหกรรมอาวุธในระดับพืน้ ฐาน และยังต้องพึง่ พา
การนำ�เข้ายุทโธปกรณ์ประเภทต่าง ๆ เป็นจำ�นวนมาก
จึงควรพิจารณาถึงเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับอาวุธจรวดไม่นำ�วิถี (Ungudied Rocket) เป็นจุดเริม่ ต้น
ก่อน เพื่อสร้างองค์ความรู้ในเชิงสถาปัตยกรรมของ
จรวดอันได้แก่ โครงสร้าง ระบบขับเคลือ่ น และระบบ
ควบคุมการยิงมาตรฐานให้สมบูรณ์ ซึ่งจะทำ�ให้
การศึ ก ษาวิ จั ย ด้ า นจรวดและอาวุ ธ นำ�วิ ถี ภ ายใน
ประเทศสามารถออกแบบยุทโธปกรณ์ที่สอดคล้อง
กับแนวโน้มสำ�คัญในตลาดโลก 2 ส่วนคือ ระยะยิง
(Range) และ ความเร็ว (Speed) ก่อนทีจ่ ะเริม่ พัฒนา
ส่วนประกอบทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับความแม่นยำ�
(Accuracy) ที่ใช้ต้นทุนการวิจัยและพัฒนาสูงเช่นกัน
แต่ยังสามารถจัดหาจากภายนอกได้ซึ่งเมื่อเกิดการ
พัฒนาครบวงจรการผลิตจะทำ�ให้สายส่งกำ�ลังบำ�รุง
ของจรวดและอาวุธนำ�วิถจี ะสามารถทำ�ได้ในประเทศ
เป็นส่วนใหญ่ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณและ
เสริมศักยภาพด้านความพร้อมรบในระยะยาวเป็น
อย่างมาก
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