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การพัฒนาอาวุธ Hypersonic 

 ปัจจุบันภัยคุกคามส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ 
ซึ่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีน ามาซึ่งการแข่งขันและการสร้าง
ความแตกต่างทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด รวมถึงการ
ครอบครองอาวุธของนานาประเทศที่มีศักยภาพ ซึ่งเห็นได้จาก   
ช่วงที่ผ่านมาบรรดาเหล่าประเทศมหาอ านาจและประเทศอ านาจ
ขนาดกลาง ต่างให้ความสนใจและแข่งขันพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์
และสะสมอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือ
และป้องกันภัยคุกคามที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของ
ประเทศตน หนึ่งในเทคโนโลยีนั้นคือ Hypersonic Weapons
 ประเทศรัสเซีย มีการรายงานว่า เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม  
๒๐๑๙ กระทรวงกลาโหมของประเทศรัสเซีย ได้เปิดตัวยานร่อน
ความเร็วยิ่งยวดเหนือเสียง (Hypersonic Glide Vehicle: HGV)  
มีชื่อว่า Avangard เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นยานร่อนความเร็วยิ่งยวด
เหนือเสียงสามารถไปถึงเป้าหมายได้เร็วกว่าเสียง ๒๐ เท่า        
โดยยานร่อนชนิดนี้สามารถติดตั้งเข้ากับหัวรบนิวเคลียร์ได้     
ขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาพัฒนาเทคโนโลยี Hypersonic     
มาเป็นเวลาหลายทศวรรษตั้งแต่ ค.ศ. ๑๙๘๐ และยังคงพัฒนา 

HGV และ Hypersonic Cruise Missile (HCM) และเครือข่าย
เซ็นเซอร์อวกาศการติดตามความเร็วเหนือเสียงและขีปนาวุธ     
เต็มรูปแบบ ประเทศจีนลงทุนในการวิจัยเทคโนโลยีดังกล่าว
ประมาณกว่า ๑ - ๒ พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยได้ประจ าการ    
ขีปนาวุธ DF-๑๗ ที่มีความเร็วระดับ Hypersonic บน DF-ZF     
ซึ่งเป็น HGV ล าแรกของประเทศจีนในปี ๒๐๒๐ และยังพัฒนา 
HGV ให้มีสมรรถนะที่สู งขึ้น๑ ประเทศญี่ปุ่น ได้ เริ่มใช้อาวุธ          
Hypersonic ตั้งแต่ปลายปี ๒๐๑๐ รวมถึงขีปนาวุธร่อนความเร็ว
เหนือเสียง (HCM) และขีปนาวุธร่อนด้วยความเร็วสูง  Hyper-
Velocity Gliding Projectile (HVGP) แ ล ะ พ ร้ อ ม จั ด ส ร ร
งบประมาณกลาโหมประมาณ ๒ พันล้ านดอลลาร์สหรัฐฯ        
เพื่อด าเนินการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีอาวุธ Hypersonic 
ต่อไป ทางด้านประเทศอินเดียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ก าลังพัฒนา
และได้มีการพัฒนาขีปนาวุธ BrahMos II ที่มีความเร็วเหนือเสียง
และประ เทศออสเตรเลี ยที่พึ่ ง จะ เริ่ มพัฒนาและจัดสรร   
งบประมาณการป้องกันประเทศ โดยทุ่มงบประมาณกว่า ๗.๑ 
พันล้ านดอลลาร์สหรัฐฯ ส าหรับการวิจัยและพัฒนาอาวุธ        
Hypersonic ด้วยเช่นกัน๒ 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ได้มกีารพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางภัยคุกคามท่ีอาจ
ส่งผลกระทบต่อความม่ันคงและเสถียรภาพทางยุทธศาสตร์ รวมไปถึงความกังวลและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์
และความขัดแย้งระหว่างภูมิภาคที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้ประเทศมหาอ านาจต่าง ๆ ต้องเตรียมความพร้อม   
ในการรับมือกับภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้น รวมถึงการเพิ่มศักยภาพของกองทัพให้ทันสมัย การพัฒนาขีดความสามารถ     
ทางการทหาร การสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแขง่ขนั การผลติและการครอบครองอาวุธยทุโธปกรณเ์พือ่ตอบสนองกับ
สงครามทีก่องทพัจะตอ้งเผชญิในอนาคต หนึง่ในเทคโนโลยนีัน้ คอื Hypersonic weapons  



บทวิเคราะห์ 

 เทคโน โลยี  Hypersonic ไม่ ใช่ เทคโนโลยีที่ ใหม่  ซึ่ ง
เทคโนโลยีนี้ได้มีการพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ ๑๙๘๐ ในขณะที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศรัสเซียได้มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องมาตลอดจนถึงปัจจุบัน โดยเทคโนโลยี Hypersonic นั้น
ถูกพัฒนาเพื่อน ามาใช้กับเครื่องบินและอากาศยาน ซึ่งเทคโนโลยี
ดังกล่าวได้สร้างความเร็วมากกว่า ๕ เท่าของความเร็วเสียง     
โดยขับเคลื่อนด้วยความเร็วตั้ งแต่  ๕ - ๑๐ มัค ขึ้นไป หรือ 
๖,๑๗๔ - ๑๒,๓๕๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งขีดความสามารถของ
เทคโนโลยี Hypersonic นั้นอาจสร้างผลกระทบต่อความมั่นคง
และเสถียรภาพทางยุทธศาสตร์ จากการประยุกต์ใช้ Hypersonic 
ร่วมกับอาวุธท าลายล้างสูง (Weapons of Mass Destruction : 
WMD) โดยมีการรายงานว่าถ้าประเทศจีนสง่ขปีนาวธุ Hypersonic 
จากชายฝัง่ตะวนัออกจะใชเ้วลา ๑๒ นาท ีไปยังประเทศญี่ปุ่นและ
ประเทศเกาหลี และใช้เวลา ๑๕ นาที ไปยังเกาะกวม๓  จึงเกิดเป็น
ความท้าทายต่อระบบป้องกันขีปนาวุธในมหาสมุทรแปซิฟิก      
ฝั่งตะวันตก เนื่องด้วยความสามารถของเทคโนโลยีที่มีความเร็ว   
เหนือเสียงและหากน ามาติดตั้งกับหัวรบนิวเคลียร์ขนาดเล็ก        
(Small Nuclear Warhead) ด้วยแล้วนั้นจะกลายเป็นอาวุธที่ 
ทรงอานุภาพอย่างยิ่ง อันจะน าไปสู่การตอบโต้ด้วยอาวุธนิวเคลียร์ 
ซึ่งจะก่อให้เกิดการท าลายล้างและเกิดความเสี่ยงที่ส าคัญ 
ส าหรับการกลับมาของการแข่งขันทางอาวุธและผลกระทบต่อ
เสถียรภาพทางยุทธศาสตร์   

 แม้ว่าความเร็วของอาวุธ Hypersonic กับขีปนาวุธพิสัย
ไกลนั้นใกล้เคียงกัน เนื่องจากความเร็วของขีปนาวุธพิสัยไกล     
ขณะตกลงสู่ที่หมายมีความเร็วใกล้เคียงกับอาวุธ Hypersonic    
แต่ต่ างกันที่ วิ ถี เดินทางของอาวุธ  Hypersonic ที่ เคลื่ อนที่         
ในแนวราบโดยมีคว ามสู ง จากพื้ น  ๓๐ - ๕๐ กิ โ ล เมตร             
แล้วตกสู่ที่หมาย ในขณะที่ขีปนาวุธพิสัยไกลเป็นวิถีโค้งที่สูง
มากกว่าและมี เวลานานเพียงพอให้ระบบต่อต้านขีปนาวุธ       
ตรวจพบ ดังนั้นอาวุธ Hypersonic อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง       
ที่ส าคัญส าหรับการกลับมาของการแข่งขันทางอาวุธ ภัยคุกคามต่อ
การปอ้งกนัทางอากาศและผลกระทบตอ่เสถียรภาพดา้นความมัน่คง                                     
 เทคโนโลยีนี้อาจส่งผลให้หลายประเทศพิจารณาริเริ่ม      
กฎระเบยีบและแนวปฏิบัติในการควบคุมอาวุธความเร็วยิ่งยวด   
เหนือเสียง (Hypersonic weapons) ในระดบันานาชาต ิซึง่อาวธุ Hypersonic  
เป็นความท้าทายที่ส าคัญไม่ เพียงต่อสหประชาชาติ เท่านั้น             

แต่ยังรวมถึงประชาคมระหว่างประเทศรวมถึง ASEAN  อีกด้วย                 
ที่อาจต้องให้ความส าคัญหรือสร้างข้อตกลงที่ เป็นการจ ากัด        
ขีดความสามารถในการพัฒนาหรือการใช้อาวุธ Hypersonic ของ
ประเทศที่ก าลังแข่งขันหรือมีแนวโน้มในการพัฒนาอาวุธประเภทนี้ 
  

ข้อเสนอแนะต่อกองทัพ 

 อาวุธ Hypersonic อาจสร้างปัญหาที่เป็นผลกระทบต่อ
ความมั่นคงและเสถียรภาพทางยุทธศาสตร์ของโลกและภูมิภาค  
ในอนาคตอันเนื่องจากขีดความสามารถที่เหนือกว่าอาวุธเชิง
ยุทธศาสตร์โดยเฉพาะความเร็วและความยากต่อการป้องกัน  
ซึง่อาจกอ่ให้เกดิความหวาดระแวง การคาดการณผ์ดิ (Miscalculation)  
และอาจน าไปสู่ การแข่งขันกันพัฒนาหรือสะสมอาวุธที่ ใช้
เทคโนโลยีประเภทนี้ ดังนี้ 

๑) กองทัพไทยควรเตรียมการ เสริมสร้างขีดความสามารถ
และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Hypersonic โดยเฉพาะการรับมือ
กับอาวุธชนิดดังกล่าว เช่น ระบบพิสูจน์ทราบและแจ้งเตือนภัย 
ระบบควบคุมบังคับบัญชาและการสื่อสาร (C3) และการป้องกัน
ภัยทางอากาศ ตลอดจนเพิ่มพูนขีดความสามารถของหน่วยงาน
และก าลังพล เป็นต้น 
 ๒) ส่งเสริมและสนับสนุนอาเซียนผ่านรัฐมนตรีกลาโหม
อาเซียนให้ตระหนักถึงภัยคุกคามจากอาวุธ Hypersonic Weapons       
เพื่อร่วมมือในการป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้น เช่น การสนับสนุนและ 
ใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารโดยตรงอย่าง Hotline หรือ Asean 
Direct Communications Infrastructure (ADI) ภายใต้กรอบ
ความร่วมมือของ ADMM และ ADMM-Plus ตลอดจนการประชุม
ผู้บัญชาการทหารสงูสุดอาเซียน (The Asean Chiefs of Defence 
Forces Meeting : ACDFM) 
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