
ภารกิจและขีดความสามารถ

อำนาจใตสมุทร พลังยุทธที่วางใจได

FAQ: เรือดำน้ำยิ่งใหญยิ่งขีดความสามารถสูงจริงหรือ? 

คำถามที่พบบอย
โดยทั่วไปเรือผิวน้ำยิ่งขนาดใหญ    ยิ่งบรรทุกอาวุธไดมาก       ยิ่งมีความคงทนทะเลสูง 
แลวเรือดำน้ำที่มีขนาดใหญจะมีขีดความสามารถมากกวาเรือดำน้ำขนาดเล็กดวยหรือไม

หลักการและเหตุผล
- เรือดำน้ำสมัยใหมไดรับการออกแบบใหปฏิบัติการใตน้ำเปนหลักตั้งแตชวงการเดินทาง
  เขาพื้นที่ปฏิบัติการ ดังนั้นจึงไมไดรับผลกระทบจากสภาวะอากาศและสภาวะทะเล 
- คุณลักษณะที่สำคัญที่สุดของเรือดำน้ำคือการซอนพราง
- ภารกิจที่ใชขีดความสามารถสูงสุดที่เปนพื้นฐานของการออกแบบของเรือดำน้ำประเภท
  ดีเซล - ไฟฟาคือการโจมตีเรือผิวน้ำดวยตอรปโด 
- ปจจัยที่จำกัดระยะเวลาปฏิบัติการของเรือดำน้ำประกอบดวย  น้ำมันเชื้อเพลิง  (Fuel) 
  อาหาร (Food) และ ความเหนื่อยลาของกำลังพล (Crew Fatigue) 
- แนวโนมของการปฏิบัติการทางเรือในปจจุบัน เปลี่ยนจากการปฏิบัติการในทะเลลึก (Blue 
  Water Operation) เปนการปฏิบัติการในพื้นที่ชายฝง     (Littoral Water Operation) 
- เรือดำน้ำเปนยานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการวางทุนระเบิดทางรุก

ขอพิจารณา
- เน่ืองจากเรือดำน้ำใน Mode การทำงานปกติ (การดำ) จะไมไดรับอิทธิพลของคล่ืนลม ขนาดของตัวเรือ
  ท่ีใหญข้ึนจึงไมชวยใหเรือดำน้ำมีความคงทนทะเลเพ่ิมข้ึนแตประการใด     แตกลับทำใหมีแรงเสียดทาน 
  (Hydrodynamic Drag)             เพ่ิมข้ึนทำใหอัตราการส้ินเปลืองน้ำมันเช้ือเพลิงเพ่ิมข้ึนตามไปดวย
- เน่ืองจากคุณลักษณะของเรือดำน้ำประเภทดีเซลไฟฟาคือความเงียบ         ดังน้ันหนวยปราบเรือดำน้ำ
  จึงใชอุปกรณคนหาประเภท   Active   เปนหลัก   สงผลใหขนาดของตัวเรือและ    Target Strenght   
  เปนปจจัยสำคัญท่ีสุดตอการดำรงการซอนพรางจึงกลาวไดวาย่ิงเรือมีขนาดเล็กเทาใด  โอกาสในการถูก
  ตรวจจับก็มีนอยลงเทาน้ัน
- อาวุธหลักในการโจมตีเรือผิวน้ำคือตอรปโด     ซ่ึงโดยท่ัวไปในแตจะเท่ียวการโจมตีจะใชตอรปโดไมเกิน 
  4 ลูก และโอกาสท่ีเรือดำน้ำจะสามารถทำการโจมตีซ้ำไดในการลาดตระเวนแตละเท่ียวมีนอย เน่ืองจาก
  ฝายตรงขามยอมปรับหนทางการปฏิบัติภายหลังท่ีเรือผิวน้ำฝายตนถูกโจมตี นอกจากน้ันการปฏิบัติการ
  ในเรือดำน้ำมีความตรากตรำสูง      โดยปจจัยท่ีสำคัญท่ีสุดในการกำหนดระยะเวลาในการลาดตระเวน
  แตละเท่ียวคือความออนลาของกำลังพล เพราะเรือดำน้ำมีอัตราความส้ินเปลืองน้ำมันเช้ือเพลิงต่ำมาก 
  เฉล่ียประมาณวันละ 1 กิโลลิตร ขณะทำการลาดตระเวนดวยความเร็วต่ำ ดังน้ันจึงไมมีความจำเปนท่ี
  เรือดำน้ำตองบรรทุกลูกอาวุธไปมากเกินความจำเปน สำหรับอาหารสามารถจัดสรรเน้ือท่ีไดอยางออนตัว
- แนวโนมของการใชเรือดำน้ำเพ่ือรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม และรูปแบบของสงครามจำกัดมิไดจำกัด
  อยูเพียงการโจมตีเรือผิวน้ำอีกตอไป แตเรือดำน้ำเปนยานท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการปฏิบัติการทางลับ เชน 
  การรับ - สง ชุดปฏิบัติการพิเศษ   การลาดตระเวนหาขาวทางอิเล็คทรอนิกส     ท้ังในแบบ COMINT 
  เพ่ือการปฏิบัติการขาวสาร   และ   SIGINT    เพ่ือตรวจจับการเคล่ือนกำลังของฝายตรงขาม รวมถึง
  การวางทุนระเบิดทางรุก    ภารกิจท่ีกลาวมาท้ังหมดน้ี  เปนภารกิจในพ้ืนท่ีน้ำต้ืน/ใกลฝง ซ่ึงย่ิงขนาด
  เรือดำน้ำใหญข้ึนมากเทาใดก็ยอมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติการมากข้ึนเทาน้ัน

ขอสรุป
  ดวยธรรมชาติ และหลักนิยมในการปฏิบัติการของเรือดำน้ำ โดยเฉพาะประเภทดีเซล - ไฟฟา ขนาด
  ของเรือยิ่งเล็กยิ่งเอื้อตอการตอบสนอง “ขีดความสามารถหลัก” มากขึ้นเทานั้น โดยปจจัยแวดลอม 
  เงื่อนไขในการปฏิบัติการ   และประสบการณในการรบและปฏิบัติการทางเรือที่ผานมาไดชี้ใหเห็นวา
  ขนาดที่กระทัดรัดไมไดสงผลกระทบเชิงลบตอ “ขีดความสามารถที่จำเปนตองมีและใช” แตอยางใด

เรือผิวน้ำปฏิบัติการเปดเผย   ไดรับอิทธิพลจากคลื่นลมมาก   มีระบบอาวุธที่หลากหลาย 

ขนาดยิ่งใหญจึงสามารถบรรทุกไดมาก 

เรือดำน้ำปฏิบัติการปกปด   ไมไดรับอิทธิพลจากคลื่นลม    ใชตอรปโดเปนหลัก

คุณลักษณะที่สำคัญที่สุดคือการซอนพราง

การปฏิบัติการทางเรือในปจจุบัน

สวนใหญเปนการปฏิบัติการ

ชายฝงในพื้นที่น้ำตื้น

ความคลองแคลว 

และความสามารถในการเขาใกลฝง 

จึงเปนปจจัยสำคัญในการปฏิบัติ

ภารกิจ

การรับ - สง ชุดปฏิบัติการพิเศษ

การวางทุนระเบิดทางรุกผานทอตอรปโด



ภารกิจและขีดความสามารถ

อำนาจใตสมุทร พลังยุทธที่วางใจได

FAQ: AIP - Air Independent Propulsion คืออะไร? 

คำถามที่พบบอย
AIP - Air Independent Propulsion คืออะไร มีประโยชน 
อยางไรกับการปฏิบัติการเรือดำน้ำ 

หลักการและเหตุผล
ระบบ Air Independent Propulsion (AIP)   คือ   ระบบขับเคลื่อนที่ไมใช
อากาศภายนอกในการสันดาป จึงทำใหเรือดำน้ำสามารถเดินเครื่องกำเนิดไฟฟา
ไดแมวาจะอยูใตน้ำ และไมไดทำการ Snorkeling ระบบ AIP   ทำใหเรือดำน้ำ
สามารถอยูใตน้ำไดนานมากขึ้นจากปกติที่ตองทำการ    Snorkeling  เพื่อเดิน
เครื่องกำเนิดไฟฟาประจุแบตเตอรี่    ทุกๆ 2-4 วัน    ขึ้นอยูกับ Hotel Load 
และแบบของเรือ เมื่อใชระบบ AIP จะสามารถอยูใตน้ำไดนานขึ้นตั้งแต 10 วัน
ขึ้นไป ระบบ AIP   ในปจจุบันนอกเหนือจากระบบปฏิกรณนิวเคลียรแลวก็จะมี
อยู 3 แบบ ที่มีใชงานจริงในเรือดำน้ำ คือ
1. Fuel Cells ใหกำเนิดพลังงานไฟฟาจากปฏิกิริยารวมตัวระหวาง H2 และ O2 
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ระบบมีประสิทธิภาพในการสรางกระแสไฟฟาประมาณ 60% ซึ่งสูงกวาระบบ AIP 
แบบอื่นๆ เนื่องจากสามารถสรางกระแสไฟฟาไดโดยตรงจากปฏิกิริยาเคมี     ไมมี
ชิ้นสวนเคลื่อนไหวและไมเกิดการสูญเสียพลังงานทางกล แตไมสามารถตอบสนอง
ตอความตองการพลังงานไฟฟาแบบฉับพลันได
2. MESMA หรือระบบ Module d'Energie Sous-Marin Autonome ของบริษัท
DCNS เปนเครื่องกำเนิดไฟฟาที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตกังหันไอน้ำ       โดยให
พลังงานความรอนดวยการสันดาประหวาง Ethanol และ ออกซิเจนเหลว  (LOX)  
MESMA  เปนระบบ  AIP ที่สามารถใหพลังงานไดสูงสุด   และแก็สเสียที่เกิดขึ้นมี
แรงดันสูงมาก   จนไมตองมีการติดตั้งอุปกรณในการกำจัดแก็สเสียออกนอกตัวเรือ
แตในขณะเดียวกันก็เปนระบบที่มีประสิทธิภาพในการสรางพลังงานไฟฟาต่ำที่สุด  
3. Stirling Engine           เปนเครื่องยนตสันดาปภายนอกซึ่งทำงานตามวัฏจักร   
Stirling cycle    โดยการสันดาประหวางเชื้อเพลิงและออกซิเจนเหลวใหพลังงาน
ความรอนแกสารทำงานคือ   กาซ Helium โดย Stirling Engine เปนเครื่องยนต
ที่มีขนาดเล็ก ใหประสิทธิภาพสูง  มีชิ้นสวนเคลื่อนไหวนอย แตการกำจัดแก็สเสีย
ที่เกิดขึ้นตองมีระบบกำจัดแก็สเสียออกนอกตัวเรือเพิ่มเติม จึงทำใหระบบทั้งหมดมี
ขนาดใหญ

ขอพิจารณา
ระบบ AIP ชวยใหเรือดำน้ำสามารถอยูใตน้ำโดยไมตองขึ้นมาประจุแบตเตอรี่ไดนานขึ้น อยางไรก็ตาม AIP 
ไมใชระบบขับเคลื่อนหลักเนื่องจากใหกำลังต่ำกวาระบบดีเซล  - ไฟฟา   จึงเหมาะสำหรับทำการกบดาน 
หรือเคลื่อนที่ดวยความเร็วต่ำมาก      ในพื้นที่เปาหมายที่ไดขอมูลลวงหนาจากสถานการณดานการขาว
เพื่อรอการปฏิบัติ        แตไมใชชวงการเดินทางที่ตองทำการวิเคราะหการเคลื่อนที่ของเปา     (Target 
Motion Analysis - TMA) อยางตอเนื่อง       แตการติดตั้งระบบ AIP เพิ่มเติมก็หมายถึงขนาดตัวเรือ
ที่ใหญขึ้นตองทำการดูแลรักษา   (M-Coat)   มีคาใชจายดานเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น (O-Cost)      รวมทั้ง
ตองบริหารจัดการกำลังพลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ขอสรุป
ดวยธรรมชาติ และหลักนิยมในการปฏิบัติการของเรือดำน้ำ โดยเฉพาะประเภทดีเซล - ไฟฟา ขนาด
ของเรือยิ่งเล็กยิ่งเอื้อตอการตอบสนองขีดความสามารถที่ตองการมากขึ้นเทานั้น     ดังนั้นการติดตั้ง
ระบบเพิ่มเติมที่ชวยเพิ่มขีดความสามารถอื่นๆ ที่เปนระบบทางเลือก (Option) จะตองไมกระทบตอ
ขีดความสามารถหลัก                        ที่เรือดำน้ำจำเปนตองมี 

MESMA

Fuel Cells

Stirling Engine

ระบบ AIP มีประโยชนเฉพาะชวงความเร็วต่ำเทานั้น หลักการทำงานของระบบ AIP 



ภารกิจและขีดความสามารถ

อำนาจใตสมุทร พลังยุทธที่วางใจได

FAQ: การสละเรือของเรือดำน้ำทำไดอยางไร? 

คำถามที่พบบอย
ในกรณีที่เรือดำน้ำเกิดอุบัติเหตุจนไมสามารถ
ขึ้นสูผิวน้ำไดตอไป   มีวิธีการใดที่จะสามารถ
ชวยชีวิตกำลังพลประจำเรือขึ้นสูผิวน้ำได  

หลักการและเหตุผล
1. ปจจัยที่สำคัญที่สุดในการสละเรือออกจากเรือดำน้ำคือขอจำกัดของรางกายตอการอยูใต
ความดันที่สูงกวาปกติ     เนื่องจากอัตราการละลายของไนโตรเจนที่ผสมในอากาศในเนื้อเยื่อ   
ซึ่งจะเพิ่มขึ้นตามความดันอากาศที่หายใจ          ในกรณีที่รางกายขึ้นสูผิวน้ำเร็วเกินไปจนไม
สามารถระบายไนโตรเจนที่สะสมอยูออกมาไดทันก็จะเกิดฟองกาซ    ซึ่งจะไปขวางระบบไหล
เวียนโลหิต หรือที่เรียกวา Decompression Illness - DCI       ซึ่งมีอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต
ฉับพลัน ซึ่งการหลีกเลี่ยง  DCI ที่ปลอดภัยที่สุดคือการจำกัดระยะเวลาที่รางกายหายใจอากาศ
ที่มีความดันสูงกวาปกติใหไมนานเกินกวาที่สามารถลอยขึ้นสูผิวน้ำไดโดยไมตองหยุดพักเพื่อ
ระบาย (Decompression Stop) ซึ่งเวลาดังกลาวเรียกวา Zero Time

2. การสละเรือดำน้ำแบงออกไดเปน 2 แบบ ดังนี้
2.1 การชวยเหลือออกจากเรือดำน้ำ (Rescue)   คือการชวยเหลือจากภายนอก   ซึ่งปจจัยที่
สำคัญที่สุดคือการที่หนวยชวยเหลือสามารถกำหนดตำบลที่ของ        Disable Submarine 
(DISSUB) ได โดยการปฏิบัติจะใช   Diving Bell หรือ  Submarine Rescue Vehicle - SRV 
ลงไปเชื่อมตอกับเรือดำน้ำและขนถายกำลังพลออกมาในภาพรวม    ซึ่งวิธีการนี้มีขอดีที่สำคัญ
ที่สุดคือกำลังพลไมตองอยูภายใตความดันที่สูงกวาปกติ     แตก็มีเงื่อนไขที่สำคัญคือระยะเวลา
ในการมาถึงของหนวยชวยเหลือตองไมนานกวาระยะเวลาที่กำลังพลสามารถรอความชวยเหลือ
ในเรือดำน้ำได
2.2 การหนีอออกจากเรือดำน้ำ (Escape)    ในกรณีที่สภาวะภายในเรือดำน้ำไมสามารถอาศัย
อยูไดอีกตอไปกำลังพลตองทำการหนีออกจากตัวเรือและขึ้นสูผิวน้ำดวยตนเอง  โดยไมมีความ
ชวยเหลือจากภายนอก    สิ่งที่สำคัญที่สุดของวิธีการนี้คืออันตรายจาก  DCI   ดังนั้นเรือดำน้ำ
จึงไดรับการออกแบบใหสามารถหนีออกจากตัวเรือได 2 แบบ บนหลักการที่แตกตางกัน
2.2.1. หลักการที่จำกัดเวลาที่กำลังพลแตละนายอยูภายใตความดันที่ผิดปกติไมเกิน Zero Time
เรือดำน้ำที่ใชวิธีการนี้เปนเรือดำน้ำยุคใหมที่ใชเทคโนโลยีแบบยุโรป
2.2.1.1. Compartment Escape     คือการปลอยน้ำเขาภายในตัวเรือเพื่อปรับความดันใหเทากับ
ความดันน้ำภายนอก (Pressure Equalization)   ซึ่งจะเปนสภาวะที่สามารถเปดฝาชองทางหนีได
วิธีการนี้จะใชเวลาสำหรับกำลังพลประมาณ 15 วินาที/นาย        จึงเหมาะกับกรณีที่สภาวะภายใน
ตัวเรือไมสามารถอยูอาศัยไดอีกตอไป   (Rush Escape)  แตกำลังพลทั้งหมดจะอยูภายใตความดัน
ที่สูงกวาปกติตลอดชวงการหนี (คนสุดทายประมาณ 15 นาที) ทำการหนีไดถึงความลึก 50 ม.
2.2.1.2. Tower Escape   คือการหนีผาน  Escape Tower ครั้งละ 1 - 2 นาย โดยใชเวลาในการ
เตรียมการวงรอบละประมาณ 15 นาที แตกำลังพลแตละนายจะตกอยูภายใตความดันที่สูงกวาปกติ
ใน Escape Tower ประมาณ 20 วินาที (ตามความลึกที่ทำการ Pressure Equalization) วิธีการนี้
เหมาะสำหรับกรณีที่เวลาที่สามารถอาศัยในตัวเรือยังมีเพียงพอตอการใชวิธีดังกลาว     โดยทั่วไป
วิธีการนี้ทำการหนีไดถึงความลึกอยางต่ำ 180 ม.  
2.2.2. หลักการที่กำลังพลจะอยูภายใตความดันนานกวา Zero Time และตองทำการเกาะเชือกนำ
เพื่อทำ Decompression Stop โดยดำออกทางทอตอรปโดและหายใจดวยเครื่องชวยหายใจแบบ
วงจรปด (Rebreather)                      ซึ่งเรือดำน้ำที่ใชวิธีการนี้เปนหลักคือคายรัสเซียและจีน

การหนีดวยวิธีการตางๆ ตามความลึก

Submarine Rescue Vehicle - SRV

Compartment Escape

Tower Escape

การหนีออกจากเรือดำน้ำทางทอตอรปโดดวยเครื่องชวยหายใจแบบ Rebreather

SEIE Mk11

ตัวอยาง   ชุดหนีภัยยุคใหม 

(Submarine Escape Suit)

ผูที่หนีออกจากเรือดำน้ำ

สามารถหายใจไดตามปกติ

และสามารถขึ้นสูผิวน้ำได

ดวยความเร็ว 3 ม./วินาที

แมจะหมดสติภายหลังออก

จากตัวเรือ 
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FAQ: เรือดำน้ำตองขึ้นสูผิวน้ำบอยเพียงใด? 

คำถามที่พบบอย
เรือดำน้ำสมัยปจจุบันมีลักษณะการปฏิบัติการที่แตกตางจากเรือดำน้ำสมัยสงครามโลกอยางไร

หลักการและเหตุผล
1. ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 เรือดำน้ำยังไมใช “Submarine” เสียทีเดียว   แตเปน “Diving Boat” 
หรือสวนใหญจะเดินทางบนผิวน้ำเปนหลัก    และจะทำการดำเฉพาะชวงการโจมตี      และหลบหนี 
เทานั้น ทั้งนี้เนื่องจากความกาวหนาของระบบขับเคลื่อน ระบบเดินเรือ ระบบสื่อสาร และระบบโซนาร
แบบ Passive ที่ใชในการคนหาและวิเคราะหเปายังไมกาวหนาดังเชนปจจุบัน ซึ่งสถานการณดังกลาว
สงผลใหภัยคุกคามที่สำคัญที่สุดของเรือดำน้ำในยุคนั้นคืออากาศยาน          จึงเปนแรงกระตุนใหเกิด
การพัฒนาทอ Snorkel  ซึ่งชวยใหเรือดำน้ำสามารถประจุแบตเตอรี่ไดขณะทำการดำ    นอกจากนั้น
การที่เรือดำน้ำยุคเกาปฏิบัติการบนผิวน้ำเปนหลักการออกแบบตัวเรือในยุคนั้น            จึงใชตัวเรือ 
2 ชั้น   ซึ่งชวยใหมีความคงทนทะเลที่ผิวน้ำ  (Surface Stability) ดีกวา ในขณะที่เรือดำน้ำยุคใหม
นิยมใชตัวเรือแบบชั้นเดียวเปนสวนใหญ          เนื่องจากตองการใหเรือมีขนาดกระทัดรัดเพื่อลดคา 
Target Strenght โดยการใชตัวเรือ 2 ชั้นไมมีความเกี่ยวของกับการลดเสียงแตอยางใด     รวมทั้ง
ไมมีผลตอความแข็งแรงของตัวเรือ เนื่องจากเปนพื้นที่ที่น้ำทะเลจะทวมเมื่อทำการดำ  และกักอากาศ
เพื่อสรางแรงลอยตัวเมื่อเดินเรือบนผิวน้ำ     เปลือกตัวเรือชั้นนอกจึงมิไดมีความแข็งแรงแบบตัวเรือ
ทนความดันแตไดรับการออกแบบใหทนความดันปกติที่ผิวน้ำไดเทานั้น
2. แมวาธรรมชาติของเรือดำน้ำจะปฏิบัติการโดยอิสระ แตเรือดำน้ำก็ยังตองดำรงการสื่อสารกับหนวย
ควบคุมหรือศูนยปฏิบัติการเรือดำน้ำ  (Submarine Operating Authority - SUBOPAUTH) ซึ่งการ
รับและสงขาวนั้น  ในเชิงเทคนิคระบบที่เปนพื้นฐานและลงทุนไมสูงมากคือระบบ   HF    ซึ่งเรือดำน้ำ
ตองขึ้นสู Periscope Depth และใช HF  Antenna   ในการสงขาว    สวนการรับขาวนั้น   อาจใช 
Bouylant Antenna ได โดยกรรมวิธีการสื่อสารที่สำคัญมีดังนี้
2.1 การรับขาวแบบกระจายเสียง (Broadcasting)   เรือดำน้ำแตละลำจะไดรับการจัดสรรชวงเวลา
ในการกระจายเสียงของขาวที่จะสงถึงตน โดยตามหลักการแลวเรือดำน้ำจะติดตอกับ SUBOPAUTH 
เทานั้น    แตจะไมติดตอทางยุทธวิธีกับหนวยอื่นๆ     เนื่องจากความยุงยากในการนัดหมาย     ซึ่ง  
SUBOPAUTH  จะทำการคัดกรอง   และยอขาวสารที่จะสงถึงเรือดำน้ำใหเหมาะสม กอนจะทำการสง
ในหวงเวลาของแตละลำ   โดยจะสงซ้ำตามจำนวนครั้งที่กำหนด    และมีการกำหนดหมายเลขขาว 
เพื่อใหเรือดำน้ำสามารถตรวจสอบไดวาไดรับขาวสารครบถวนหรือไม      โดยทั่วไป SUBOPAUTH 
ก็จะเปนนักดำเรือดำน้ำดวยเชนกัน
2.2 การรายงานสถานภาพและสงขาวจากเรือดำน้ำ (SUBCHECK) แนนอนวาทาง SUBOPAUTH 
ตองการทราบสถานภาพของเรือดำน้ำ      จึงมีการกำหนดระยะเวลาที่เรือดำน้ำตองติดตอกลับมา
โดยขึ้นกับปจจัยหลายประการเชน ภารกิจ ประสบการณของ ผบ.เรือดำน้ำ ฯลฯ
3. เรือดำน้ำสมัยใหมใชเวลาในการประจุแบตเตอรี่วันละประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง เทานั้น    และหาก
ไมขึ้นทำการประจุสามารถปฏิบัติการใตน้ำไดประมาณ 4 วัน โดยใชความเร็วต่ำมาก
  
ขอสรุป
แมวาเรือดำน้ำสมัยใหมจะไดรับการออกแบบมาใหปฏิบัติงานใตน้ำเปนหลักทั้งในแงของ
โครงสรางตัวเรือที่นิยมใชตัวเรือชั้นเดียว แตดวยหลักนิยมในการปฏิบัติการ เรือดำน้ำก็จำเปน
ตองขึ้นสูผิวน้ำเพื่อทำการติดตอสื่อสาร     ซึ่งในชวงเวลาดังกลาวก็จะทำการประจุแบตเตอรี่
ไปดวยในตัว   ซึ่งโดยปกติจะทำในเวลากลางคืน    และตองทำการตรวจสอบความปลอดภัย
ของพื้นที่ดวย RWR/ESM เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกตรวจจับ ในปจจุบันมีการคิดคนระบบ 
AIP   เพื่อยืดระยะเวลาที่เรือดำน้ำสามารถอยูใตน้ำได   แตสิ่งที่ตองเสียไปคือความกระทัดรัด
ของตัวเรือ  ซึ่งดวยธรรมชาติ และหลักนิยมในการปฏิบัติการของเรือดำน้ำ โดยเฉพาะประเภท
ดีเซล - ไฟฟา         ขนาดของเรือยิ่งเล็กยิ่งเอื้อตอการตอบสนองขีดความสามารถที่ตองการ
มากขึ้นเทานั้น ดังนั้นการติดตั้งระบบเพิ่มเติมที่ชวยเพิ่มขีดความสามารถอื่นๆ    ที่เปนระบบ
ทางเลือก (Option) จะตองไมกระทบตอขีดความสามารถหลักที่เรือดำน้ำตองมี 

ตัวอยางการจัดสรรเวลาในการรับขาวของ

เรือดำน้ำ       กรณีมีเรือดำน้ำจำนวน 2 ลำ

เชน หวง 0001 - 0200 และ 1201 - 1400 

จะเปนชวงการกระจายเสียงของเรือดำน้ำ A 

สวนหวง 0201 - 0400 และ 1401 - 1600 

เปนของเรือดำน้ำ B

ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 เรือดำน้ำ

ยังเดินทาง คนหา และในบางครั้งยัง

ใชอาวุธตอเปาหมายบนผิวน้ำ

ขอดอยที่สำคัญในการปฏิบัติการบนผิวน้ำคือการถูกตรวจพบ

และโจมตีจากอากาศยาน

การจัดระบบสายอากาศ

ของเรือดำน้ำ สังเกตวา

มีการออกแบบระบบ

สำรองเสมอ ในกรณี

ที่ระบบหนึ่งเกิดการ

ขัดของ

เรือดำน้ำขณะทำการรับขาว

เรือดำน้ำขณะทำการสงขาวเรือดำน้ำขณะทำการประจุแบตเตอรี่
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นิทรรศมัจฉาณุ

ขีดความสามารถ

หนวยปราบเรือดำน้ำำ

จากอดีตสูปจจุบันนักรบทางเรือและ
นักเทคโนโลยีทางทหารไดพยายาม
ผสมผสานความกาวหนาของเทคโนโลยี
เพื่อปรับปรุงแกไขขอเสียเปรียบ และ
สรางขอไดเปรียบของเรือดำน้ำบน
พื้นฐานของสภาวะแวดลอมดาน
ความมั่นคง  เชน ภารกิจ สภาพพ้ืนท่ี
ปฏิบัติการ ขีดความสามารถ  และ
ยุทธวิธีของหนวยปราบเรือดำน้ำ 
เพื่อเลือกยุทธวิธีที่สอดคลองกับ
นวัตกรรมที่สรางขึ้น  

ในชวงสงครามโลกครั้งที่ ๒ 
เรือดำน้ำยังคงเดินทางบนผิวน้ำ
เปนหลักสงผลใหงายตอการถูก
ตรวจพบและใชอาวุธจากอากาศ
ยาน ซึ่งเปนสาเหตุหลักในการ
สูญเสียเรือดำน้ำ จึงไดเกิดการ
คิดคนวิธีการเดินเคร่ืองยนตเพ่ือ
ประจุแบตเตอร่ีผานทอ Snorkel 
ซึ่งชวยใหเรือดำน้ำเปลี่ยนจาก
การเดินทางบนผิวน้ำเปนหลัก
เปนการเดินทางใตน้ำเปนหลัก

จากบทเรียนในอดีตถึงการปฏิบัติการ

กรณีศึกษา

ในชวงสงครามโลกครั ้งที ่ ๒ 
แมอาวุธในการโจมตีเรือผิวน้ำ
จะเปลี่ยนจากปนใหญเรือมาเปน
ตอรปโด แตก็ยังไมมีระบบนำวิถีที่
แมนยำ ดังนั้นยังคงใชการโจมตี
ที่ผิวน้ำอยูอยางแพรหลายซึ่งเปน
การปฏิบัติท่ีเส่ียงตอการถูกตรวจพบ
จากหนวยปราบเรือดำน้ำ ดังนั้น
เมื่อเทคโนโลยีการสื่อสารขอมูล
มีความกาวหนาจึงไดมีการใช 
Wire - Guided Torpedo 
ชวยใหเรือดำน้ำสามารถโจมตีเปา
จากใตน้ำไดอยางแมนยำ

อากาศยานโดยเฉพาะอยางยิ่ง
เฮลิคอปเตอรปราบเรือดำน้ำเปน
อุปสรรคที่จำกัดอิสระในการ
ปฏิบัติการของเรือดำน้ำในการ
โจนตีกระบวนเรือและยังสามารถ
ใชอาวุธตอเรือดำน้ำได 
จนถึงปจจุบันเรือดำน้ำสามารถ
ทำไดเพียงการหลบหลีกซึ่งก็มี
ขอจำกัดเนื่องจากความเร็วของ
เรือดำน้ำ ดังนั้นจึงไดมีการคิดคน
อาวุธปลอยนำวิถีแบบ Sub - To 
- Air เพื่อเพิ่มหนทางปฏิบัติ
ใหกับเรือดำน้ำในสถานการณ
คับขัน

สภาวะแวดลอมทางความมั่นคง
ทางทะเลมีแนวโนมจากความ
ขัดแยงในทะเลึกเขาสูพื้นที่ใกลฝง 
รวมทั้งภารกิจที่เปลี่ยนแปลงจาก
การใชอาวุธตอเรือผิวน้ำของฝาย
ตรงขามไปสูการลาดตระเวนหา
ขาวตั้งแตในชวงตนของความ
ขัดแยงไปสูการสนับสนุนการ
ปฏิบัติการพิเศษ ดังนั้นเรือดำน้ำ
จึงถูกออกแบบใหสามารถ
รองรับภารกิจดังกลาวได
ทั้งในดานอุปกรณตรวจจับ เชน 
ปฏิบัติการสงครามอิเล็คทรอนิกส 
และการขนสงและลำเลียง
ลำเลียงอุปกรณของชุดปฏิบัติการ
พิเศษ

บทเรียนในอดีต

เทคโนโลยี

ขีดความสามารถ
เรือดำน้ำ

การออกแบบยุทธวิธี

ภารกิจ

บทเรียน
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เสียง
การพัฒนาระบบขับเคลื่อนและ

เครื่องจักรชวยชวยใหเรือดำน้ำมี 

Self-noise ต่ำ ลดโอกาสการถูก

ตรวจจับดวยอุปกรณแบบ 

Passive ใหอยูในระดับที่ต่ำมาก

คุณลักษณะของเรือดำน้ำในปจจุบัน
พราง หูไว

หมัดยาว แมน หนัก

การออกแบบตัวเรือที่เหมาะสมใน  

เชิง Hydrodynamic เพื่อลด 

Flow Noise

วัสดุและสีทาตัวเรือที่มีคุณสมบัติ

ลดการสะทอนของเสียงเพื่อลด

โอกาสจากการถูกตรวจจับแบบ 

Active

ขนาดตัวเรือที่กระทัดรัดลดโอกาส

การถูกตรวจจับดวยอุปกรณแบบ 

Active (Low Target Strength) 

แมเหล็ก
การออกแบบและมาตรการควบคุม
และลดคุณสมบัติความเปนแมเหล็ก
ของตัวเรือเพื่อลดอันตรายจาก   
ทุนระเบิดโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
การปฏิบัติการในพื้นที่น้ำตื้น 

สายตา
ขนาดตัวเรือที่กระทัดรัดเหมาะสม

กับภารกิจ และพื้นที่ปฏิบัติการ 

ชวยใหสามารถปฏิบัติการในพื้นที่

น้ำตื้นสอดคลองกับภารกิจในการ

ลาดตระเวนหาขาว การสนับสนุน

การปฏิบัติการพิเศษ 

- หลักการพื้นฐานของการตรวจจับแบบ Passive สามารถตรวจจับ 

(Detection) ไดไกลกวาแบบ Active เมื่อผสมผสานกับความเงียบ

ของเรือดำน้ำเองทำใหเรือดำน้ำมีระยะตรวจจับที่ไกลกวายานประเภทอื่น

หลายเทา

- ระบบประมวลผลที่ชวยในการกำหนดตำบลที่เปา (Localization) 

และวิเคราะหเปา (Classification) 
 

ตอรปโดสมัยใหมยิงไดจากระยะไกลกวาระยะอาวุธปราบเรือดำน้ำและ

ระยะตรวจจับของโซนารเรือผิวน้ำหลายเทา โดยระยะที่เพิ่มขึ้นไมไดทำให

ความแมนยำลดลงเนื่องจากโซนารตอรปโดจะทำหนาที่เปน Advance 

Sensor เพื่อสงขอมูลกลับมายังเรือดำน้ำ เพื่อชวยในการกำหนดตำบล

ท่ีเปาอยางละเอียด และยืนยันประเภทเปา (Target Discrimination)

นอกจากนั้นยังสามารถควบคุมตอรปโดไดจนถึงการทำลายเปา การระเบิด

ใตน้ำดวยชนวนแมเหล็กชวยใหเกิดความเสียหายกับตัวเรือมากกวา

อาวุธประเภทอื่น



ภารกิจและขีดความสามารถ

อำนาจใตสมุทร พลังยุทธที่วางใจได

ภารกิจของเรือดำน้ำในปจจุบัน

การสนับสนุน
การปฏิบัติการพิเศษ

 
ในมิติของสภาวะความมั ่นคง
ที่เปลี่ยนแปลงไปความพยายามที่
จะลดการขยายตัวของความขัดแยง
จึงมีความสำคัญ การปฏิบัติการ
พิเศษในดินแดนฝายตรงขามเปน
เครื่องมือหนึ่งที่จะชวยรักษาระดับ
ความขัดแยงโดยท่ีฝายเรายังสามารถ
บรรลุมุงประสงคในปฏิบัติการทาง
ทหารที่จำเปนได 
     
ปจจัยสำคัญที่จะทำใหการปฏิบัติ
การพิเศษสำเร็จลงไดลดโอกาสใน
การสูญเสียคือการรักษาความลับ
ในการปฏิบัติการไมมีการเดินทาง
ในลักษณะใด ไมวาทางบก 
ทางเรือผิวน้ำ หรือทางอากาศ 
ที่จะแนบเนียนเทากับการเดินทาง
ดวยเรือดำน้ำ

จากคุณลักษณะสูการกำหนดภารกิจ

การลาดตระเวน
 

เรือดำน้ำถูกออกแบบมาสำหรับการ
ปฏิบัติการในพื้นที่สวนหนาใน
ลักษณะปกปด ดังนั้นการขาว
ที่เรือดำน้ำได เชน การเคลื่อนกำลัง
ของกำลังฝายตรงขามตั้งแตออก
จากฐานทัพทาเรือจึงเปนการขาว
ที่ปราศจากการปรุงแตงและเขาใกล
แหลงขอมูลไดมากกวาหนวยอื่น 
จึงเปนขอมูลที่มีคุณคาสำหรับการ
วางแผนการปฏิบัติการของฝายเรา
ชวยลดความสูญเสียของกำลังอื่นๆ
 
การลาดตระเวนหาขาวเปนภารกิจ
ที่เรือดำน้ำตองทำตั้งแตยามสงบ
เพื่อสรางและรวบรวมฐานขอมูล
เสียงใตน้ำของเรือผิวน้ำตางๆ 
เพ่ือนำมาใชในการสรางภาพสถานการณ
พ้ืนน้ำในการปฏิบัติการตอไป

การวางทุนระเบิดทางรุก
 
ทุนระเบิดที่เรือดำน้ำสามารถนำไป
วางไดคือทุนระเบิดแบบอิทธิพลซึ่ง
จะสามารถวางไดในน้ำลึกไมเกิน 
๕๐ม. หมายความวาเปนการปฏิบัติ
การในพื้นที่น้ำตื้นประมาณ Safe 
Depth หรือแมแต Periscope 
Depth สงผลใหเรือดำน้ำมีขอ
จำกัดดานการหลบหลีกกำลังเรือ
ผิวน้ำและอากาศยานที่รักษาพื้นที่
และตองคำนึงถึงอันตรายจากสนาม
ทุนระเบิดทางรับเชนกัน
หลักนิยมในการแทรกซึมหลบหลีก
เพื่อเขาถึงตำบลที่วางทุนระเบิด
ทางรุกจะใชการ ลาดตระเวน
เฝาตรวจสภาพการจราจรของเรือ
ผิวน้ำในพ้ืนท่ี เพ่ือกำหนด Q –Route 
ซึ่งเปนเสนทางเดินเรือที่ปลอดภัย 
นอกจากนั้นยังเปนเสนทางบังคับที่
อาจใชเปนขอมูลในการกำหนด
ตำบลที่การสรางสนามทุนระเบิด
ของฝายเรา

การโจมตีเรือผิวน้ำ

การใชอาวุธเพื่อโจมตีเรือผิวน้ำเปน
จุดมุงหมายสูงสุดของการปฏิบัติการ
เรือดำน้ำ โดย ผบ.เรือดำน้ำ 
เปนหัวหนาสถานีในการใชอาวุธ 
สถานีใชอาวุธเปนสถานีท่ีใชทรัพยากร
ท้ังหมดของเรือดำน้ำ ตั้งแตการ
Detection/Classification – 
Identification/Localization
จนไปถึงการควบคุมอาวุธเขาสูเปา
หมายพรอมกับใช Torpedo Sonar 
เพื่อทำการกำหนดตำบลที่ 
รวมทั้งแยกเปา/วิเคราะหเปาครั้ง
สุดทายกอนการทำลายเปา 
(Target Discrimination)
อาวุธของเรือดำน้ำเปนคุณลักษณะ
เดนของเรือดำน้ำที่สำคัญอีกประการ
หนึ่งนอกจากการซอนพราง  

การลาดตระเวน ปฏิบัติการในพื้นที่สวนหนา

ภาวะไดเปรียบในการใชอาวุธตอเรือผิวน้ำ
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ดินระเบิดยังดำรงอำนาจการทำลายเด็ดขาด
“One Shot One Kill” 

การใชสายนำสัญญาณที่เชื่อมตอระหวางระบบควบคุมอาวุธจากเรือดำน้ำ
กับลูกตอรปโดชวยปฏิวัติยุทธวิธีการโจมตีกระบวนเรือผิวน้ำและสง
ผลกระทบอยางรุนแรงตอยุทธวิธีการคุมกันกระบวนเรือเนื่องจากพื้นที่
ที ่เรือดำน้ำสามารถใชอาวุธไดถูกขยายออกจน Cone of Course  
มีขนาดใหญกวาเดิมมาก โดยในปจจุบันสายสัญญาณไดถูกพัฒนาจาก
สายทองแดงมาเปนสาย Fiber Optic เพื่อเพิ่ม Bandwide ในการนำ
สัญญาณ

เทคโนโลยีการส่ือสารทางสายแบบ ๒ ทาง ดังกลาวชวยใหเกิดยุทธวิธีการใช
ตอรปโดแบบ “Torpedo as Advance Sensor” ซึ่งหมายถึงนอกจาก
การที่พนักงานควบคุมอาวุธสามารถสงสัญญาณควบคุมการทำงานของ
ตอรปโดไดจนกระทั่งการทำลายเปาแลวนั้น ตอรปโดโซนารยังสามารถสง
ขอมูลเปาในพ้ืนท่ีบริเวณใกลเปาที่ตรวจจับไดกลับมายังเรือดำน้ำเพื่อทำการ
ปรับปรุงตำบลที่ และทำการวิเคราะหเพ่ือแยกแยะเปา (Target Discrimi-
nation)  กอนการตัดสินใจส่ังตอรปโดว่ิงเขาทำลายเปาท่ีตองการตอไป

พนักงานควบคุมอาวุธสามารถปรับการทำงานทั้งหมดไดจนถึงการ
ทำลายเปา ท้ังทิศทาง ความเร็ว ความลึก รูปแบบการนำวิถี  ระบบโซนาร 
Homing ฯลฯ โดยสามารถใชเฉพาะแบบ Passive ไดสงผลใหโอกาส
ที่เรือผิวน้ำรูวาถูกโจมตีมีต่ำมาก

ภายหลังทำการยิงเรือดำน้ำสามารถเลือกตำบลท่ีสัมพันธกับกระบวนเรือ
ไดตามสถานการณวาจะตองการหลบหลีกการตรวจจับไปอยูในตำบลท่ีท่ี
ฝายปราบเรือดำน้ำคาดไมถึง หรือตองการรักษาตำบลที่เพื่อทำการใช
อาวุธลูกตอไป ซึ่งการออกแบบสายสัญญาณที่แบงออกเปน ๒ สวน 
คือสวนที่อยูภายในตอรปโดสำหรับชดเชยระยะทางวิ ่งของตอรปโด
และสวนที่อยูภายในทอตอรปโดเพื่อชดเชยระยะทางวิ่งของเรือดำน้ำ 
จะถูกปลอยออกจากแตละสวน จึงไมเกิดความตึงของสายสัญญาณ 
ผสมผสานคาความหนาแนนของสายท่ีใกลเคียงกับน้ำทะเลสงผลใหไมมี
ขอจำกัดในดานความเร็ว หรือความลึก หรือการพันกับวัตถุใตน้ำ   หรือ
พ้ืนทองทะเล

ดวยอัตราสวนระหวาความจุแบตเตอรี่และความยาวสายสัญญาณสงผล
ใหในทางปฏิบัตินั้นระยะของสายสัญญาณในลูกตอรปโดไมไดเปนปจจัย
จำกัดระยะยิงแตเปนความจุของแบตเตอร่ีตอรปโดในขณะท่ีการนำเรือ
ภายหลังการยิงตองคำนึงถึงระยะของสายสัญญาณในทอตอรปโดท่ีเหลือ
อยูดวย

ตอรปโดสมัยใหม

การจุดระเบิดดวยชนวนแมเหล็กใตกระดูกงูสงผลใหการระเบิดของหัวรบ
เกิดขึ้นใตน้ำ ซึ่งผลทำลายจากการสูญเสียมวลน้ำที่มารองรับน้ำหนัก
ของตัวเรือมีประสิทธิภาพมากกวาการเกิดระเบิดในตัวเรือโดยตรง
ในลักษณะของอาวุธปลอยนำวิถี

เทคโนโลยีการเชื่อมตอสัญญาณ

ระหวางเรือดำน้ำและตอรปโด

แบบ Wire Guidance 

Torpedo Sonar Batteries Wire Spool
Torpedo

Moter & Electrinic Wire Spool 
Tube
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นิทรรศมัจฉาณุ การใชอาวุธของเรือดำน้ำ

แมวาในปจจุบันเรือดำน้ำจะถูกใชในภารกิจที่หลากหลายที่ไมเกี่ยวของ
กับการใชอาวุธโดยตรง แตหลักนิยมพื้นฐานของเรือดำน้ำทั่วโลกยังคง
ยึดถือวาการใชตอรปโดในการโจมตีเรือผิวน้ำเปนสภาวะสุดทายของ
การใชเรือดำน้ำ 
ขั้นตอนการใชตอรปโดมิไดเปนเพียงแตการยิงของพนักงานควบคุมอาวุธเ
ทานั้นแตเปนการปฏิบัติการรวมกันทุกสวนของเรือดำน้ำทั้ง
ในสวนของทีมยุทธการตั้งแต ขั้นตอนการตรวจจับการวิเคราะหและพิสูจน
ทราบเปา การกำหนดตำบลที่ ไปจนถึงการตั้งคาการยิง และการควบคุม
ตอรปโดไปยังเปาหมาย การนำเรือเขาสูตำบลที่ใชอาวุธและหลบหลีก
หลังจากการใชอาวุธ แมแตในสวนของแผนกชางกลก็มีสวนเกี่ยวของ
ในการควบคุมน้ำหนักของเรือที่เปลี่ยนแปลงจากน้ำหนักของลูกตอรปโด
และน้ำทะเล

ยุทธวิธีการโจมตีเรือผิวน้ำดวยตอรปโดในปจจุบัน 

เรือดำน้ำสามารถตรวจจับเปา และยิงอาวุธไดจากระยะไกลต้ังแต ๑๕ ถึง ๒๕ ไมล  
ซึ่งอยูนอกระยะตรวจจับของเรือผิวน้ำและเฮลิคอปเตอรปราบเรือดำน้ำ 
(ประมาณ ๕ ไมล)
เรือดำน้ำสามารถใชวิธีการคำนวณทาง Passive ในการกำหนดตำบลที่และ
ทิศทางการเคลื่อนที่ของกระบวนเรือ (Target Motion Analysis) จึงไม
สามารถถูกตรวจจับดวยอุปกรณ Intercept ได
เรือดำน้ำสามารถยิงตอรปโดไดจากทุกความลึกที่เรือดำน้ำสามารถปฏิบัติ
การไดและเคลื่อนที่ออกจากตำบลที่ใชอาวุธไปยังตำบลที่ไดเปรียบนอก
ความคาดหมายของฝายเรือผิวน้ำไดโดยไมมีขอจำกัด

ใชหลักการริเริ่มเขาโจมตีกอน อาวุธที่ใชตองไมทำใหเปดเผยตัวเอง

โจมตีจากระยะไกล นอกระยะตรวจจับของฝายตรงขาม
Concept Torpedo as Advance Sensor 
ชวยใหการโจมตีเปาหมายทำไดตั้งแตมีขอมูลเปาจำกัด

ตรวจจับไดกอน โจมตีกอน

เลือกใชสภาวะแวดลอมที่เรือผิวน้ำมีขอจำกัดใหเอื้อตอการปฏิบัติการ
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FAQ: โจมตีเรือผิวน้ำ...ตอรปโด หรือ อาวุธปลอยนำวิถี

เรือดำน้ำหลายแบบในปจจุบันไดรับการกำนดคุณลักษณะและออกแบบให
สามารถใชอาวุธปลอยนำวิถีแบบ Sub - to - Surface  ได อยากทราบวา
จริงๆ แลวเรือดำน้ำดังกลาวมีขอไดเปรียบในการปฏิบัติการหรือไมอยางไร

kk

คำถามที่พบบอย หลักการและเหตุผล
- การซอนพรางเปนคุณลักษณะที่สำคัญที่สุดของเรือดำน้ำ
- ตอรปโดเปนอาวุธเด็ดขาด One Shot One Kill
- ดวยธรรมชาติของเรือดำน้ำจะไมสามารถดำรงการสื่อสารตอเนื่องได  ใน
ขณะที่ยุทธวิธีการใชอาวุธปลอยนำวิถีตอเปาเรือผิวน้ำที่มีความเร็วตองการ
การสงขอมูลเปาอยางตอเนื่องหากเปาเรือผิวน้ำอยูนอกระยะการตรวจจับ
ของเรือดำน้ำเอง
- การใชอาวุธปลอยนำวิถีสามารถตรวจจับไดดวยระยะของเรดารตรวจการณ
พื้นน้ำ   (ประมาณ ๔๐ ไมล)    ซึ่งอาจทำใหเรือดำน้ำถูุกกำหนดตำบลที่ได
- อาวุธปลอยนำวิถีโดยทั่วไปไมสามารถทำการควบคุมหรือสงขอมูลกลับมา
ยังเรือยิงไดภายหลังการยิง (Fire and Forget)
- อาวุธปลอยนำวิถีสรางความเสียหายไดจำกัด 
- ขีดความสามารถในการปองการภัยทางอากาศของเรือผิวน้ำมีสูงกวาการ
ปองกันภัยจากตอรปโด

ขอพิจารณา
เพิ่อดำรงคุณลักษณะหลักของเรือดำน้ำคือการซอนพราง การใชอาวุธปลอย
นำวิถี ควรทำนอกระยะการตรวจจับของเรดารตรวจการณพื้นน้ำ และอาวุธ
ปลอยนำวิถีที่ใชจะตองสามารถตั้ง   Waypoint   เพื่อลวงทิศทางการยิงได 
ในระยะดังกลาวมักอยูนอกระยะการตรวจจับของเรือดำน้ำ  ดังนั้นเรือดำน้ำ
จึงตองรับขอมูลเปาจากหนวยอื่นอยางตอเนื่อง  จึงจำเปนตองขึ้นมาทำการ
สื่อสารที่  Periscope Depth  ซึ่งเปนความลึกที่เสี่ยงตอการเปดเผยตัวเอง
จากหนวยในบริเวณตำบลที่เรือดำน้ำอยู  มากกวาการดำใน  Safe Depth  
หรือมากกวานั้น นอกจากนั้นการที่ไมสามารถควบคุมอาวุธปลอยนำวิถี
ไดอีกภายหลังการยิง  สงผลใหความแมนยำและการรับประกันในการถูก
เปาหมายเฉพาะที่ตองการลดลง(เรือที่มีคุณคาทางยุทธการสูง) นอกจากนั้น
เรือผิวน้ำมีขีดความสามารถในการปองกันภัยทางอากาศจะลดความสำเร็จ
ในการใชอาวุธปลอยลงเชนกัน 

ขอสรุป
แมวาอาวุธปลอยนำวิถีบางแบบจะมีระยะการยิงที่มากกวาตอรปโดหลาย
เทาแตการใชอาวุธปลอยนำวิถีก็กระทบตอคุณสมบัติในกรซอนพรางของ
เรือดำน้ำ รวมทั้งมีความแมนยำต่ำกวาเมื่อเปรียบเทียบกับตอรปโดอันเนื่อง
มาจากขีดความสามารถดานการควบคุมและแยกเปาที่นอยกวา  
ดังนั้นเรือดำน้ำจะใชอาวุธปลอยนำวิถีในกรณีเฉพาะเทานั้นกลาวคืออยู
นอกระยะการตรวจการณของฝายตรงขามสามารถตั ้งวิถีโคจรเพื ่อลวง
ทิศทางการยิงไดและไมมีหนวยอื่นที ่ทำการยิงไดนอกจากเรือดำน้ำ 
รวมทั้งระยะยิงของอาวุธปลอยนำวิถีที่เลือกติดตั้งควรตองมากกวาตอรปโด
อยางชัดเจนเนื่องจากเปนขอไดเปรียบเพียงอยางเดียวเมื่อเปรียบเทียบ
กับตอรปโดที่ไมเปดเผยตำบลที่เรือดำน้ำ อีกทั้งยังสามารถควบคุมและ
ชวยในการแยกเปาไดจึงมีความแมนยำสูงกวา

อาวุธปลอยนำวิถีแมยิงไดไกล แตมีปญหาดานขอมูลเปา    (การสื่อสารกับ

หนวยชี้เปา) ปญหาความแมนยำ ปญหาการควบคุม และโอกาสที่เรือผิวน้ำ

สามารถหลบหลีกหรือต โอตานไดมีสูง

ตอรปโดสมัยใหมออกแบบระยะยิง 20 - 25 ไมล  สัมพันธกับระยะตรวจจับ

ของระบบโซนารเรือดำน้ำ ทำการควบคุมไดตั้งแตออกจากทอถึงทำลายเปา 

สามารถนำขอมูลจากโซนารตอรปโดมาทำการสรางภาพสถานการณและ

เลือกเปาในขั้นสุดทายได โอกาสที่เปาหมายจะรูตัวมีนอยมาก

ดังนั้นอาวุธหลักของเรือดำน้ำ

จึงยังคงเปนตอรปโดไมใชอาวุธปลอยนำวิถี
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นิทรรศมัจฉาณุ FAQ:ปฏิบัติการเรือดำน้ำและการปราบเรือดำน้ำ...
 

การสรางเสริมขีดความสามารถดานการปราบเรือดำน้ำสามารถชดเชยการ
ไมมีเรือดำน้ำไดหรือไม

คำถามที่พบบอย 

หลักการและเหตุผล
- ขีดความสามารถของเรือดำน้ำโดยเฉพาะการซอนพรางและอาวุธที่
เด็ดขาดเปนขีดความสามารถเฉพาะที่ยานประเภทอื่นไมสามารถเทียบ
เคียงได
- การเปรียบเทียบกำลังรบสัมพันธโดยเฉพาะอยางย่ิงในข้ันการคนหา
เรือดำน้ำ สงผลใหภารกิจในการปราบเรือดำน้ำ มิไดเปนการทำลายเรือดำน้ำ
โดยตรง แตเปนการปองกัน ขัดขวาง  มิใหเรือดำน้ำ ประสบความสำเร็จ
ในการปฏิบัติภารกิจ
- เรือดำน้ำมีความไดเปรียบเรือผิวน้ำในระดับยุทธวิธีในหลายดานโดยปจจัย
สำคัญคือการริเร่ิมและเลือกพ้ืนท่ีปฏิบัติการใหอยูในสถานะไดเปรียบ

ขอพิจารณา
เนื่องจากโอกาสที่จะตรวจพบทำลายเรือดำน้ำฝายตรงขามมีต่ำและถึงแม
จะทำไดก็ไมสามารถท่ีจะสรางขีดความสามารถของฝายเราใหเทียบเคียงกับ
การมีเรือดำน้ำไดยานประเภทอื่นเนื่องจากคุณลักษณะเฉพาะของเรือดำน้ำ
ท่ีหนวยอ่ืนไมสามารถเทียบเคียงไดจึงไมสามารถสรางความสมดุลของกำลัง
ไดดวยการปราบเรือดำน้ำ

ขอสรุป
การพัฒนาขีดความสามารถในการปราบเรือดำน้ำ ไมอาจทดแทนการมี
เรือดำน้ำใชงานได

FAQ:เรือดำน้ำเปนอาวุธในการปราบเรือดำน้ำ
ที่ดีที่สุดจริงหรือ 

เรือดำน้ำเปนอาวุธในการปราบเรือดำน้ำที่ดีที่สุดจริงหรือ

คำถามที่พบบอย 

หลักการและเหตุผล
- เนื่องจากเรือดำน้ำดีเซล – ไฟฟา สมัยใหมมีความเงียบมาก ดังนั้นโอกาส
ที่จะถูกตรวจจับดวยอุปกรณประเภท Passive จึงมีต่ำมาก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในพื้นที่ที่การเคลื่อนที่ของเสียงมีจำกัดเชนบริเวณ Shallow/
Restricted water
- คุณสมบัติสำคัญที่สุดของเรือดำน้ำคือการซอนพราง 
- ตอรปโดหนักของเรือดำน้ำมีระยะยิงที่ไกลกวาตอรปโดปราบเรือดำน้ำ
และสามารถควบคุมไดจนกระทั่งการทำลายเปา

ขอพิจารณา
เน่ืองจากความเปนไปไดในการตรวจจับพบระหวางเรือดำน้ำดีเซล - ไฟฟา
กันเองดวยอุปกรณตรวจจับแบบ Passive มีต่ำมาก (นอยกวา ๑ ไมล) 
ดังนั้นการใชเรือดำน้ำเพียงลำพังในการปราบเรือดำน้ำขั้นการคนหาจึง
ไมเหมาะสมเพราะตองใชอุปกรณตรวจจับแบบ Active ซ่ึงไมสอดคลอง
กับหลักนิยมในการใชเรือดำน้ำในดานการซอนพราง

แนวความคิดใหมในการปราบเรือดำน้ำดวยเรือดำน้ำคือการใชเรือดำน้ำ
เปนหนวยใชอาวุธเนื่องจากมีคุณสมบัติเหนือกวาอาวุธจากเรือผิวน้ำหรือ
อากาศยานแตตองการระบบการสื่อสารที่สอดคลองกับคุณลักษณะของเรือ
ดำน้ำเพื่อสื่อสารขอมูลเปาที่สงมาจากหนวยอื่นไดอยางตอเนื่อง

ขอสรุป
ในแงมุมของเรือดำน้ำประเภทดีเซล - ไฟฟา ดวยกันแลวนั้น 

เรือดำน้ำมิใชอาวุธในการปราบเรือดำน้ำ ยกเวนเปนการปฏิบัติการรวม

กับหนวยอื่นซึ่งเปนแนวคิดที่ตองใชเทคโนโลยีการสื่อสารชั้นสูง

สายอากาศแบบลาก เชน CALISTO 
Antenna ชวยใหเรือดำน้ำสามารถ
สื่อสารกับหนวยอื่นไดโดยไมตองออก
จากความลึกที่ตรวจจับเสียงไดดี เชน 
Sound Channel เพื่อทำการสื่อสาร
ขอมูลเปากับหนวยตรวจจับ

ตอรปโดหนักมีขอไดเปรียบทาง 
ระยะและการควบคุมเมื่อเปรียบเทียบกับตอรปโด
ปราบเรือดำน้ำทั่วไป

FAQ:ปฏิบัติการเรือดำน้ำและการปราบเรือดำน้ำ...
ทดแทนกันไดจริงหรือ 
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FAQ:อากาศยานสามารถมองเห็นเรือดำน้ำขณะดำไดจริงหรือ? 

คำถามที่พบบอย
คำกลาวอางที่วาอากาศยานสามารถตรวจการณเห็นเรือดำน้ำขณะดำไดดวยสายตาเปนจริงหรือไม?

หลักการและเหตุผล
แสงท่ีเดินทางจากอากาศลงไปสูน้ำทะเลจะมีการสูญเสียอยู ๓ รูปแบบ คือ การสะทอน การกระจาย และการถูกดูดกลืน
โดยการสะทอนจะเกิดจากมุมของแสงที่ตกกระทบลงบนผิวน้ำและความเรียบของผิวน้ำโดยการสะทอนจะเริ่มมีผล
ตอการสูญเสียความเขมแสงที่มุมตกกระทบมากกวา ๖๐ องศา จากมุมตั้งฉากในกรณีของผิวน้ำที่เรียบ  แตในทาง
ปฏิบัติที ่ผิวน้ำมีคลื่น ซึ่งสงผลตอมุมตกกระทบทำใหการสูญเสียมีมากกวาที่คำนวณไดจากผิวน้ำที่ไมมีคลื่น
การกระจายของแสงใตน้ำเกิดจากการที่แสงกระทบกับอนุภาคในน้ำทำใหบางสวนของแสงที่เดินทางไปยังวัตถุที่
ตองการมองเห็นกระจายไปยังทิศทางอื่นผลของการกระจายของแสงนอกจากทำใหสูญเสียความเขมแสงแลวยังทำ
ใหความชัดในการมองเห็นวัตถุใตน้ำลดลงอีกดวย
การสูญเสียความเขมแสงแบบสุดทายคือการสูญเสียเนื่องจากการถูกดูดกลืนพลังงานโดยโมเลกุลของน้ำ  ซึ่งการถูก
ดูดกลืนพลังงานนี้เปนปจจัยที่สงผลตอการสูญเสียความเขมของแสงใตน้ำมากที่สุด การดูดกลืนนี้จะมีปริมาณขึ้น
อยูกับความยาวคลื่นของแสงโดยน้ำทะเลสามารถดูดกลืนแสงในยานความยาวคลื่นสีแดงไดดีสงผลใหน้ำทะเลและ
วัตถุใตน้ำดูเปนสีน้ำเงินตัวอยางการคำนวณจากกราฟการดูดกลืนแสงพบวาในน้ำทะเลลึกหางฝงแสงสีแดงจะถูก
ดูดกลืนไป ๔๐ % ตอระยะทาง ๑ เมตร หมายความวาที่ความลึก ๑ เมตร แสงสีแดงจะสองผานไปไดเพียง ๖๐% 
และที่ความลึก ๒ เมตร แสงสีแดงจะสองผานไปได ๖๐% ของความเขมที่ ๑ เมตรแรกหรือคิดเปน ๖๐% x ๖๐%
= ๓๖% ของความเขมแสงในอากาศ

ขอพิจารณา
จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวาการสูญเสียความเขมของแสงใตน้ำเกิดจากการสะทอน การกระจาย และการถูก
ดูดกลืนพลังงาน โดยการถูกดูดกลืนพลังงานเปนปจจัยสำคัญที่สุดโดยในพื้นที่ทะเลลึกหางฝงที่น้ำมีความใสมาก 
(กราฟเสน I-IA-IB) แสงจะสามารถทะลุทะลวงไปถึงความลึก ๔๐ ม. ไดนอยกวา ๕๐% และที่ความลึก ๑๐๐ ม.
แสงจะเดินทางไปถึงไดนอยกวา  ๕%  สวนในพื้นที่ทะเลใกลฝง  (กราฟเสน 1-9)   แสงจะเดินทางไปถึงความลึก 
๔๐ ม. ไดไมถึง ๑%      ในกรณีของการมองเห็นวัตถุใตน้ำที่ไมมีแสงสวางในตัวเองจากจุดสังเกตเหนือผิวน้ำ
หมายความวาแสงจะตองเดินทางจากผิวน้ำลงไปกระทบวัตถุใตน้ำและเดินทางกลับขึ้นมาหาผูสังเกตเหนือ
ผิวน้ำทำใหแสงตองเดินทางเปนระยะทาง ๒ เทา (ไป-กลับ) ดังนั้นที่ความลึก ๕๐ ม.แสงจะตองเดินทางเปน
ระยะทางรวม ๑๐๐ เมตร กลับขึ้น ไปยังผิวน้ำซึ่งจะเหลือความเขมแสงนอยกวา ๕% ในพื้นที่ทะเลลึกหางฝง
ที่น้ำใสมากดังนั้นจากเหตุผลทางฟสิกสแลวการมองเห็นวัตถุใตน้ำที่ความลึก ๕๐ ม. จึงแทบจะเปนไปไมได
แมในกรณีที่น้ำใสมาก

ขอสรุป
จากเหตุผลทางฟสิกสและหลักฐานทางภาพถายจึงสรุปไดวาเราสามารถมองเห็นเรือดำน้ำลงไปใตน้ำไดเฉลี่ย
ประมาณ ๑๕ ม. หรือประมาณ Periscope Depth เทานั้นและจะไมสามารถมองเห็นเรือดำน้ำที่ความลึก
มากกวาน้ันได  ขอสังเกตอีกอยางคือรูปถายตางๆท่ีมีอยูท่ัวไปบนอินเตอรเนตท่ีสามารถมองเห็นเรือดำน้ำได
จะเปนรูปถายเรือที่ใตผิวน้ำทั้งสิ้นแตไมมีรูปถายเรือดำน้ำใตน้ำที่อยูลึกลงไปกวาใตผิวน้ำเลย    
ท่ีกลาวมาท้ังหมดน้ีไมนับรวมถึงความแตกตางระหวางการตรวจพบเปากับการยืนยันเปาซ่ึงการตรวจพบเปา
หมายถึงการที่สามารถตรวจจับเปาที่อยู ในระยะไกลออกไปหมายความวาจะตองมีระยะตรวจจับที่เพียงพอ
สำหรับพื้นที่ที่ตองการคนหา ตัวอยางเชน เรดารที ่มีระยะตรวจจับเปาประมาณ ๒๐ ไมล สามารถใชใน
การลาดตระเวนคนหาเปาในพื้นที่ขนาด ๑๐๐×๑๐๐ ไมลได แตการตรวจจับเปาที่มีระยะสั้นมาก เชน
การใช MAD Sensor หรือการมองดวยสายตาซ่ึงมีระยะตรวจจับใกลมากไมเกิน ๑ ไมล ซ่ึงเปนระยะการมองเห็น
จากเครื่องบินอางอิงตามคูมือการคนหาและชวยเหลือผูประสบภัยหมายความวาถาเปนเครื่องบินจะตองบิน
อยูเหนือเปาเกือบตรงๆจึงไมเหมาะกับการใชคนหาเปาในทางปฏิบัติแตจะเหมาะกับการใชยืนยันเปาที่ถูก
ตรวจพบดวยวิธีอื่นมากกวา

Submarine Los Angeles Class ที่ Periscope Depth

HMAS Rankin ที่ Periscope Depth

กราฟแสดงรอยละของแสงที่สามารถทะลุทะลวงความลึกตางๆ

การสูญเสียความเขมของแสงเนื่องจากการสะทอนที่มุมตางๆ

การกระจายแสงแบบตางๆ ในน้ำ

การดูดกลืนพลังงานแสงในน้ำทะเลที่ความยาวคลื่นตางๆ

ความเขมแสงเฉลี่ยที่ระดับความลึกตางๆ 



ภารกิจและขีดความสามารถ

อำนาจใตสมุทร พลังยุทธที่วางใจได

FAQ:เรือประมงเปนอันตรายตอเรือดำน้ำหรือไม? 

คำถามที่พบบอย
เรือประมงและอุปกรณทำการประมงเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติการเรือดำน้ำหรือไม? 

หลักการและเหตุผล

อันตรายอาจแบงออกไดเปน ๒ กรณี 
๑.การโดนกันระหวางเรือดำน้ำกับตัวเรือประมงและการพันเกี่ยวกับอุปกรณการทำ
ประมง
 ในสวนการโดนกันระหวางเรือดำน้ำกับตัวเรือประมงนั้น คุณลักษณะทั่วไป
ของเรือประมงคือมีเสียง Cavitation ที่เรือดำน้ำสามารถตรวจจับและวิเคราะหวา
เปนเรือประมงไดคอนขางงายเน่ืองจากเรือประมงถูกสรางดวยราคาถูกและไมจำเปน
ตองใหความสำคัญกับการรักษาความเงียบ จึงมีระดับ Cavitation สูง ท่ีสามารถใช 
DEMON Analysis ในการวิเคราะหได ดังน้ันเม่ือเรือดำน้ำสามารถตรวจจับ วิเคราะห 
และกำหนดตำบลที่ของเรือประมงไดแลวจึงสามารถทำการหันหลบไดตามปกติซึ่ง     
Procedure ในการหันหลบไดออกแบบมาสำหรับการหลบตัวเรือประมงและอุปกรณ
ทำการประมง เชน อวนที่ลากมาดานหลัง
๒. อุปกรณประมงประเภทประจำที่เปนอันตรายตอเรือดำน้ำอยางไร
 อุปกรณทำการประมง เชน ซั้ง ไมสามารถตรวจจับดวยโซนาร Passive ได 
ดังนั้นเรือดำน้ำซึ่งเดินทางดวย Passive เปนหลักจึงอาจพันเขากับอุปกรณประมง
ดังกลาวได ดวยอัตราเสี่ยงเทากับความนาจะเปนของเรือผิวน้ำ

ขอพิจารณา
อุปกรณทำการประมงแบบประจำที่มีอันตรายตอเรืิอดำน้ำมากกวาอุปกรณที่ติดกับเรือ
ประมงที่เคลื่อนที่เนื่องจากโอกาสในการตรวจพบนอยมากสวนมากจะทราบเมื่อสายทุน  
สัมผัสกับอยางไรก็ตามมิไดสงผลใหเกิดอันตรายถึงข้ันเสียเรือ โดยท่ัวไปเม่ือเกิดการพันกัน
เรือดำน้ำจะข้ึนสูผิวน้ำและทำการปลดอุปกรณประมงออก นอกจากน้ันวิธีปองกันสามารถ
ใชการดัดแปลงโครงสรางบริเวณ Hydroplane    ใหมีสวนยื่นที่ชวยนำเชือกทุน
อุปกรณประมงที่ระผานตัวเรือใหระผานใบจักรไปทางดานทายเรือโดยไมเกิดการพัน 
แนวทางการปฏิบัติดังกลาวคลายคลึงกับลวดปองกันสาย Wire Guidance เขาพัน
ใบจักรของเรือดำน้ำชั้น 212A 

ขอสรุป
อุปกรณทำการประมงอาจรบกวนการปฏิบัติการของเรือดำน้ำ แตจากประสบการณ
ที่ผานมาของเรือดำน้ำทั่วโลกก็ปฏิบัติการในพื้นที่ที ่มีการทำการประมงหนาแนน
เชนเดียวกันไมทำใหเกิดความเสียหาย มี Procedure เพื่อลดความเสี่ยง และสำหรับ
อุปกรณประมงที่ตรวจจับไดยากก็สามารถปองกันไดดวยการออกแบบโครงสรางเพิ่มเติม
บางสวนเทานั้น



ภารกิจและขีดความสามารถ

อำนาจใตสมุทร พลังยุทธที่วางใจได

FAQ: เรือดำน้ำไมสามารถปฏิบัติการในอาวไทยไดจริงหรือ? 

คำถามที่พบบอย
ความลึกน้ำในอาวไทยสงผลใหกองทัพเรือไมควรมีเรือดำน้ำจริงหรือ? 

หลักการและเหตุผล

ขีดความสามารถ
การปฏิบัติการของเรือดำน้ำสามารถทำได ๓ ลักษณะ คือ บนผิวน้ำซึ่งใชสำหรับการเดินทางทางธุรการ 
การเดินเรือในความลึกกลองตาเรือ และการเดินเรือใตน้ำ ซ่ึงท้ังสองแบบหลังเปนการปฏิบัติการทางยุทธวิธี 
เรือดำน้ำประเภทดีเซล – ไฟฟา ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง มีความลึกกลองตาเรือ (Periscope Depth - PD) 
ประมาณ ๑๒  - ๑๕ เมตร และความลึกที่ปลอดภัยในการดำเพื่อรักษา Depth Separation เพื่อปองกัน
การโดนกับเรือผิวน้ำอยูที่ประมาณ ๓๐ – ๔๐ เมตร คำนวณจากขนาดของเรือดำน้ำและอัตรากินน้ำลึก
ของเรือผิวน้ำในพื้นที่ (เรือ VLCC ในอาวไทยประมาณ ๑๘ เมตร) และเมื่อกำหนดคาความลึกปลอดภัย
จากทองเรือดำน้ำไปยังพื้นทองทะเล (Bottom Seperation) ประมาณ ๑๐ เมตร สำหรับกำลังพล
ที ่ยังไมชำนาญมากนัก (ในกรณีที่กำลังพลมีความชำนาญสามารถลดระยะดังกลาวไดเหลือเพียง 
๓ เมตร) จะสงผลใหคาความลึกของพื้นที่ที่เรือดำน้ำสามารถปฏิบัติการไดคือ ใน Periscope Depth 
ตั้งแตความลึก ๒๐ เมตรและในความลึกปลอดภัย  (Safe Depth - SD) ตั้งแตความลึก ๕๐ เมตร ขึ้นไป

หลักการ“ใช” เรือดำน้ำ
เรือดำน้ำเปนยานที่ถูกออกแบบใหใชจุดเดนดานการซอนพรางในภารกิจทางรุกไดตั้งแตระดับยุทธวิธี 

ขอพิจารณา
จะเห็นไดวาในมุมมองของขีดความสามารถของเรือดำน้ำสามารถปฏิบัติการในความลึก Safe Depth
ในพื้นที่สวนใหญของอาวไทย อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาในมุมมองของการใชเรือดำน้ำนั้น อาวไทย
เปนพื้นที่สำคัญ “Vital Area”ดังนั้นการปองกันอาวไทยใหมีความปลอดภัยจึงไมสามารถทำไดในอาวไทย
แตตองรักษาระยะปลอดภัยมิใหกำลังฝายตรงขามใชอาวุธเขามาในอาวไทย (ระยะอาวุธเรือผิวน้ำ เชน 
Harpoon ๗๕ ไมล)  ซี่ึงกองทัพเรือตองดำรงการควบคุมทะเลใหได ดวยลักษณะภูมิประเทศภายในอาวไทย
ซึ่งมีชายฝงของไทยลอมรอบ ระยะทางจากฐานทัพทาเรือ และสนามบินเอื้อตอการใชเรือผิวน้ำและ
อากาศยานในการปฏิบัติการ สวนการใชเรือดำน้ำ เชน ในกรณีท่ีอาวไทยถูกปด (Blockage) โดยกำลังทางเรือ
ฝายตรงขามวางตัวขัดขวางเสนทางการเดินเรือเขาออกบริเวณนอกอาวไทยน้ัน คุณลักษณะเดนท่ีไดกลาวมา
เหมาะท่ีจะใชเรือดำน้ำแทรกซึม เล็ดรอด หลบหลีกการตรวจจับของฝายตรงขามท่ีต้ังแนวปองกัน (Barrier) 
ออกไปลาดตระเวนหาขาวนอกอาวไทย ในพื้นที่การวางตัวของฝายตรงขาม หรืออาจใชตอรปโดทำลาย
กำลังฝายตรงขาม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการของกำลังทางเรือในมิติอื่นๆ ตอไป
 สำหรับพื้นที่อาวไทยที่มีความลึกตั้งแต ๕๐ เมตร ขึ้นไปนั้นสามารถใชเปนพื้นที่ฝกของเรือดำน้ำ 
และพื้นที่ปฏิบัติการในภารกิจรักษากฎหมายในทะเลไดอยางอิสระ

ขอสรุป
เรือดำน้ำประเภทดีเซล – ไฟฟาสามารถปฏิบัติงานทางยุทธวิธีในอาวไทยไดหากตองการ 

ขีดความสามารถในการปฏิบัติการในพ้ืนท่ีน้ำต้ืน เปนขอไดเปรียบ
ของเรือดำน้ำดีเซล - ไฟฟา ขนาดกระทัดรัด

พ้ืนท่ีในอาวไทยท่ีเรือดำน้ำสามารถปฏิบัติการได
ใน Periscope Depth และ Safe Depth หากตองการ



ภารกิจและขีดความสามารถ

อำนาจใตสมุทร พลังยุทธที่วางใจได

FAQ: ในยามสงบจะใชเรือดำน้ำในภารกิจอะไร? 

คำถามที่พบบอย
นอกจากการปฏิบัติการรบในลักษณะตางๆ ต้ังแตการลาดตระเวน การสนับสนุนการปฏิบัติการพิเศษ การวางทุนระเบิดทางรุก
ไปจนถึงการโจมตีเรือผิวน้ำแลว เรือดำน้ำสามารถปฏิบัติภารกิจอื่น เชน MOOTW ไดอีกหรือไม ? 

กรณีศึกษาการใชเรือดำน้ำรวมปราบปราม
การลักลอบขนยาเสพติดของกองทัพเรือโคลัมเบีย

ความเปนมา
ประเทศโคลัมเบียมีที่ตั้งทางภูมิศาสตรอยูทางเหนือของทวีปอเมริกาใต   โดยมีพรมแดนเชื่อมตอระหวางทวีปอเมริกาใต
และทวีปอเมริกาเหนือติดกับประเทศปานามา และมีชายฝงความยาวรวมประมาณ ๒,๙๐๐  กิโลเมตรสามารถออกสูทะเลได
ทั้งทะเลแคริบเบียนและมหาสมุทรแปซิฟก จึงนับเปนจุดยุทธศาสตรสำคัญบนเสนทางเดินเรือที่เชื่อมตอระหวางมหาสมุทร
แปซิฟกและมหาสมุทรแอตแลนติก  รวมท้ังดวยความท่ีประเทศโคลัมเบียอยูในเขตรอนช้ืนมีภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ
เหมาะแกการเพาะปลูก แตมีปญหาเรื่องความมั่นคงภายในจากกลุมตอตานรัฐบาลที่ทำสงครามกองโจรตอสูกับรัฐบาล
เปนเวลาหลายสิบป ทำใหพืชที่นิยมปลูกกันมากที่สุดคือตนโคคา ซึ่งเปนพืชที่นำไปผลิตยาเสพติดโคเคนและสงไปขายนอก
ประเทศเพื่อนำเงินไปสนับสนุนกลุมตอตานดังกลาว 

การปฏิบัติ
เน่ืองจากประเทศโคลัมเบียมีเสนทางออกสูทะเลไดท้ังทางฝงมหาสมุทรแปซิฟกและทะเลแคริบเบียน ผูคายาเสพติดในโคลัมเบีย
จึงมักใชเสนทางลำเลียงโคเคนออกนอกประเทศทางทะเล โดยจะขนถายยาเสพติดจากจุดขนถายบนฝง (Focal Point) 
ไปยังเรือเล็กหรือเรือเร็วเพ่ือนำไปสงยังประเทศกลางทางในหมูเกาะแคริบเบียนหรือลำเลียงขึ้นเรือขนาดใหญในบริเวณจุดขนถาย
ในทะเล  นอกจากน้ียังมีการใชเรือเร็วหรือ Go Fast Boat ซ่ึงมีกราบต่ำ ตรวจจับไดยาก และสามารถทำความเร็วไดสูงกวาเรือของ
เจาหนาที่รัฐจนตองใชเฮลิคอปเตอรในการสกัดจับและในชวง ๒๐ ปที่ผานมาไดเริ่มมีการใชยานใตน้ำ (Submersible Boat) 
ในการลำเลียงยาเสพติดเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจจับทางทัศนะและเรดาร โดยยานใตน้ำของผูคายาเสพติดมีจุดกำเนิด
มาจากเรือกราบต่ำและในปจจุบันไดพัฒนาไปจนมีลักษณะคลายเรือดำน้ำมากขึ้นเรื่อยๆ เชนมีทอ Snorkel สำหรับเดิน
เครื่องยนตดีเซลใตน้ำ และมีหางเสือทางตั้งและทางระดับสำหรับควบคุมทิศทางและความลึกแตยานใตน้ำดังกลาว
ยังคงมีความแตกตางจากเรือดำน้ำเต็มรูปแบบ กลาวคือ สามารถดำไดเพียงปริ่มน้ำเทานั้น และใชพลังงานขับเคลื่อนจาก
เครื่องยนตดีเซลโดยตรง โดยยานใตน้ำลำหนึ่งสามารถบรรทุกโคเคนไดประมาณ ๕ – ๘ ตัน ทำความเร็วไดประมาณ ๔ นอต 

เรือดำน้ำของกองทัพเรือโคลัมเบียมีบทบาทสำคัญในภารกิจปราบปรามยาเสพติด โดยมีหนาที่วางกำลังที่ระยะประมาณ
๕๐ ไมลทะเลจากชายฝงในบริเวณที่คาดวาจะเปนจุดลักลอบขนถายยาเสพติดลงเรือเพื่อตรวจจับความเคลื่อนไหวของเรือ
ตองสงสัยและแจงขอมูลเรือตองสงสัยไปยังหนวยเรือและอากาศยานท่ีวางกำลังอยูนอกชายฝงตอไปจุดเดนของเรือดำน้ำในภารกิจ
ปราบปรามยาเสพติดคือขีดความสามารถในการตรวจจับเสียงใตน้ำระยะไกล ซึ่งถึงแมวาผูคายาเสพติดจะใชเรือกราบต่ำ
หรือยานใตน้ำเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจจับดวยเรดารและการตรวจการณทางทัศนะ แตก็ไมสามารถซอนพรางเสียง
เครื่องยนตที่แพรออกไปใตน้ำเปนระยะไกลได โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีของการใชเรือเร็วหรือ Go Fast Boat ซึ่งมีขนาดเล็ก 
ตรวจจับดวยเรดารและสายตาไดยาก และสามารถใชความเร็วหลบหนีเรือฟริเกตและเรือตรวจการณที่วางกำลังอยูในพื้นที่ได 
แตเนื่องจากมีเครื่องยนตที่เสียงดัง เรือดำน้ำจึงสามารถตรวจจับเรือประเภทนี้ดวยโซนารไดที่ระยะไกลประมาณ ๑๒ ไมล 
และสามารถแจงขอมูลตำบลที่และการเคลื่อนที่ของเปาใหกับเรือฟริเกตเพื่อสงเฮลิคอปเตอรขึ้นสกัดกั้นตอไป 

นอกจากน้ีกองทัพเรือโคลัมเบียยังใชเรือดำน้ำในการสงชุดปฏิบัติการพิเศษข้ึนไปหาขาวบนฝงในบริเวณตองสงสัยเพ่ือตรวจสอบ
ความเคล่ือนไหวของผูคายาเสพติดตั้งแตกอนการขนถายยาเสพติดลงเรืออีกดวย

ขอพิจารณา
เหตุผลหลักการใชเรือดำน้ำของกองทัพเรือโคลัมเบียสำหรับภารกิจปราบปรามยาเสพติด คือความสามารถในการซอนพราง
และเฝาตรวจอยูในพื้นที่ไดเปนเวลานาน โดยที่ผูถูกตรวจจับไมรูตัววากำลังถูกตรวจจับสามารถปฏิบัติการไดในพื้นที่ใกลฝง
ที่มีความลึกไมมาก มีอุปกรณตรวจจับและพิสูจนทราบเปาไดดีดวยโซนารและกลอง Periscope รวมทั้งมีขีดความสามารถ
ในการติดตอกับศูนยบัญชาการและหนวยกำลังอื่นในพื้นที่ กับสามารถสงชุดปฏิบัติการพิเศษขึ้นฝงได โดยพื้นที่การวาง
กำลังของเรือดำน้ำมีขนาดความยาวประมาณ ๓๐ ไมล ขนานกับแนวชายฝ ง และเรือดำน้ำจะเฝาตรวจอยู ในพื ้นที ่
เปนเวลา ๒ – ๓ สัปดาห ตลอด ๒๔ ชม. ที่ความลึกPeriscope Depth (ประมาณ ๑๕ เมตร) ซึ่งที่ความลึกนี้เรือดำน้ำ
สามารถใชโซนารในการตรวจจับเปา รวมกับการใชกลองPeriscope ในการพิสูจนทราบเปา และสามารถชักเสาวิทยุขึ้น
เหนือผิวน้ำสำหรับการติดตอสื่อสารได โดยเรือดำน้ำจะใชทอ Snorkel เพื่อเดินเครื่องดีเซลใตน้ำในการชารจแบตเตอรี่
เฉพาะในเวลากลางคืนเทานั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจพบ

ขอสรุป
ตัวอยางของกองทัพเรือโคลัมเบียยังเปนยังนับวาเปนตัวอยางที่ดีในการใชประโยชนจากเรือดำน้ำเพื่อสนับสนุนภาครัฐและ
หนวยตางๆ ได

“UNSEEN BUT ON SCENE”

“กองทัพเรือโคลัมเบียสามารถจับกุมโคเคนในทะเล
ไดกวา ๓๔๓ ตัน คิดเปนรอยละ ๘๓ ของปริมาณโคเคนท่ี
จับกุมไดทั้งหมดทั้งทางบกและทางทะเล ซึ่งการใช
เรือดำน้ำลาดตระเวนเพื่อคนหายานใตน้ำและเรือ
Go Fast Boat เปนสวนสำคัญในความสำเร็จของ
การจับกุมโคเคนในทะเลของโคลัมเบีย”

CAPTAIN Francisco CUBIDES

อดีตผูบังคับการเรือดำน้ำ และ 
ผูบัญชาการกองเรือดำน้ำ 
กองทัพเรือโคลัมเบีย
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