
136 l แนวโน้มของเทคโนโลยี และความมั่นคงทางทะเล: แรงขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาสมุททานุภาพของไทย 
Maritime Technology and Security Trend: Driving Forces for Thailand’s Sea Power Development

แนวโน้มของเทคโนโลยี และความมั่นคงทางทะเล: แรงขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาสมุททานุภาพของไทย 
Maritime Technology and Security Trend: Driving Forces for Thailand’s Sea Power Development l 137

เทคโนโลยีการออกแบบตัวเรือรบ
	 	 เทคโนโลยตีวัเรอืในปัจจบุนัแบ่งออกได้เป็น	
2	 ลักษณะใหญ่ๆ	 โดยที่การพัฒนารูปแบบตัวเรือ
ในอดตีถงึปัจจบุนั	ขึน้อยูก่บัคณุลกัษณะทีต้่องการ
ของงานทีท่�าและการใช้ประโยชน์ของเรอื	เช่น	การ
พัฒนาเพื่อเพิ่มความเร็วเรือ	เพิ่มความเสถียรภาพ
ของตวัเรอืและเพิม่ความคงทนทะเล	รวมไปถงึการ
ซ่อนพรางและการลดการถูกตรวจจับด้วยเรดาร์	
เป็นต้น	 ซึ่งรูปแบบตัวเรือทั้ง	 2	 ลักษณะได้แก่	
Conventional	Hull	 Form	หรือ	Mono	Hull	
และ	Unconventional	Hull	Form	

1. Conventional Hull Form
	 	 Conventional	Hull	Form	ได้แก่รูปแบบ
ตวัเรอืแบบตวัเรอืเดีย่วรปูตวัวี	(V-Shape)	และตวั
เรือเดี่ยวแบบข้างเรือบานออก	(Flare)	ซึ่งเป็นรูป
แบบตัวเรือที่พบได้ทั่วไปในปัจจุบัน	การออกแบบ
ตัวเรือแบบตัววีและตัวเรือแบบข้างเรือบานออก
ช่วยในการแหวกน�้าและช่วยให้หัวเรือฟันคลื่นได้
ดี	 โดยอัตราการแทนที่ปริมาตรน�้าจะเพิ่มมากขึ้น
เมื่อตัวเรือจมต�่าลง	 ซึ่งจะท�าให้อัตราการเพิ่มแรง
ลอยตัวของเรือเพิ่มมากขึ้นเมื่อตัวเรือจมต�่าลงใน
น�้าขณะฟันคลื่น	 หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่ายิ่งหัว
เรือฟันคลื่นต�่าลงเท่าไร	ก็จะยิ่งเพิ่มแรงยกพยุงตัว
เรือมากขึ้นเท่านั้น	 ท�าให้ช่วยลดอัตราการมุดน�้า
ของหัวเรือ	

2. Unconventional Hull Form 
	 	 การออกแบบตวัเรอืโดยใช้รปูแบบตวัเรอืแบบ
ไม่ธรรมดา	 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสมรรถนะของ
เรอืในหลายๆ	ด้าน	เช่นการลดการถกูตรวจจบัด้วย
การลดการสะท้อนคลื่นเรดาร	์ การเพิ่มความเร็ว	
การลดอัตรากินน�้าลึก	การเพิ่มเสถียรภาพของตัว

แรงขับด้านความมั่นคงทางทะเล
เรอื	และการเพิม่ความอยูร่อดของเรอืเมือ่ถกูโจมตี	
รปูแบบตวัเรอืแบบไม่ธรรมดาทีก่�าลงัอยูใ่นระหว่าง
การพัฒนาและทดลองใช้ในปัจจุบัน	 ได้แก่ตัวเรือ
แบบข้างเรือสอบเข้า	และตัวเรือแฝดแบบต่างๆ	

  2.1 ตัวเรือแบบข้างเรือสอบเข้า 
   (Tumblehome Hull) 
	 	 	 การออกแบบตัวเรือแบบข้างเรือสอบ
เข้า	 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการลดการสะท้อน
คลื่นเรดาร์	 เพื่อลดการถูกตรวจจับด้วยเรดาร์	
หรือที่เป็นที่นิยมเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเทคโนโลยี
ล่องหน	 (Stealth)	 ซึ่งเทคโนโลยีล่องหนของตัว
เรือนั้น	 นอกจากจะใช้มุมเอียงของตัวเรือเพื่อลด
การสะท้อนคลื่นเรดาร์แล้ว	 ยังมีการเสริมหรือบุ
ข้างเรือด้วยสีหรือวัสดุที่ช่วยในการดูดกลืนคลื่น

เรดาร์	รวมไปถึงการลดการถูกตรวจจับด้วยวิธีอื่น	
เช่นความร้อน	หรือรังสีอินฟราเรด	เป็นต้น	
	 	 	 อย่างไรก็ดี	 การออกแบบตัวเรือแบบ
ข้างเรือสอบเข้า	 จะมีผลในทางตรงกันข้ามกับตัว
เรือแบบข้างเรือบานออกในด้านเสถียรภาพของ
ตัวเรือ	เนื่องมาจากการที่ข้างเรือสอบเข้าจะท�าให้
อตัราการแทนทีป่รมิาตรน�า้ลดลงเมือ่	ตวัเรอืจมต�า่
ลง	ส่งผลให้อตัราการเพิม่แรงลอยตวัขณะทีเ่รอืฟัน
คลืน่ลดลงไปด้วย	ซึง่ท�าให้หวัเรอืมแีนวโน้มทีจ่ะมดุ
น�้าเพิ่มมากขึ้น	 ซึ่งเป็นเหตุผลที่ท�าให้ตัวเรือแบบ
สอบเข้าไม่เป็นที่นิยมในอดีต	

  2.2 ตัวเรือแฝด (Catamaran) 
	 	 	 การออกแบบตัวเรือแบบตัวเรือแฝด	
มีใช้ในเรือขนส่งและเฟอร์รี่ความเร็วสูงมานาน
แล้ว	เนือ่งมาจากจดุเด่นด้านความเรว็	เสถยีรภาพ	
และระวางบรรทกุของตวัเรอืประเภทนี้	เรอืเฟอร์รี่

ตัวเรือแฝด	 เช่นตัวเรือแฝดเสริมเบาะอากาศ	 (Air	
Cushioned	Catamaran)	และตวัเรอืแฝดแบบตวั
เรือใต้แนวน�้า	(Small	Waterplane	Area	Twin	
Hull	:	SWATH)	
	 	 	 ตัวเรือแฝดเสริมเบาะอากาศ	 ใช้เบาะ
อากาศเสริมระหว่างตัวเรือแฝดเพื่อช่วยยกตัวเรือ
ขึ้นและลดอัตรากินน�้าลึกของเรือ	 และยังมีส่วน
ช่วยในการลดค่าอิทธิพลแม่เหล็กของตัวเรือใต้
น�้า	 ซึ่งท�าให้ตัวเรือแบบนี้เหมาะกับเรือที่มีภารกิจ
ลาดตระเวนตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง	 ในบริเวณที่น�้าไม่
ลึกมาก	(Littoral	Region)	และพื้นที่ที่อาจมีการ
วางทุ่นระเบิด	 ตัวเรือแฝดและเบาะอากาศที่ช่วย
ยกตัวเรือขึ้นท�าให้เรือประเภทนี้สามารถท�าความ
เร็วสูงสุดได้กว่า	50	นอต	ตัวอย่างของเรือรบที่ใช้
ตวัเรอืแฝดเสรมิเบาะอากาศคอื	เรอืตรวจการณ์ชัน้	
Skjold	ของกองทัพเรือนอร์เวย์	
	 	 	 ตัวเรือแฝดแบบตัวเรือใต้แนวน�้า	 เป็น
ตัวเรือประเภทที่มีเสถียรภาพสูง	 และมีอาการ
โคลงเนื่องจากอิทธิพลของคลื่นลมน้อย	 และยัง
สามารถท�าความเร็วได้สูงกว่าหรือเทียบเท่าตัว
เรือแฝดแบบธรรมดาแม้ในทะเลที่มีคลื่นลมแรง	
ตัวเรือแบบนี้ต่างจากตัวเรือแฝดแบบธรรมดาตรง
ที่ตัวเรือส่วนที่ให้แรงลอยตัวอยู่ใต้แนวน�้าทั้งหมด	
แยกจากตัวเรือเหนือแนวน�้าด้วยโครงสร้างเรียก
ว่า	 Strut	 ซึ่งท�าให้พื้นที่ของส่วนตัวเรือที่แนวน�้า
มีขนาดเล็กและช่วยลดอาการโคลงของเรือเนื่อง
มาจากคลื่นลมได้ดี	 ตัวอย่างของเรือประเภทนี้
ได้แก่เรือวิจัย	Sea	Shadow	และ	Sea	Slice	ของ	
กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา	

  2.3 ตัวเรือแฝดสาม (Trimaran) 
	 	 	 ตัวเรือแฝดสามประกอบด้วยตัวเรือ
หลักที่มีลักษณะเรียกว่าตัวเรือธรรมดา	 และตัว
เรือรองทางด้านข้างทั้งสองกราบ	 ในทางทฤษฎี
แล้วประโยชน์ที่จะได้รับจากรูปแบบตัวเรือแฝด

เรือต้นแบบ	DDG-1000	Zumwalt	Class	ของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา	
ภาพ:	http://www.defenseindustrydaily.com

เรือตรวจการณ์ชั้น	Skjold	ของกองทัพเรือนอร์เวย์				ภาพ:	abb.com

ความเรว็สงูแบบตวัเรอืแฝดสามารถท�าความเรว็ได้
กว่า	40	นอต	นอกจากนี้แล้วตัวเรือแฝดยังช่วยลด
อาการโคลงและลดอัตรากินน�้าลึกของเรืออีกด้วย	
	 	 	 ในทางการทหารได้มีการทดลองเรือ
ต้นแบบแบบตวัเรอืแฝดมาระยะหนึง่แล้ว	นอกจาก
นี้ยังมีรูปแบบตัวเรืออื่นที่ดัดแปลงเพิ่มเติมจาก
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สามมหีลายประการ	เช่น	ลดแรงต้านจากน�า้	ท�าให้
สามารถท�าความเร็วได้เพิ่มขี้นและลดความสิ้น
เปลืองน�้ามันเชื้อเพลิง	 เพิ่มเสถียรภาพและลด
อาการโคลงของเรือ	และเพิ่มพื้นที่ดาดฟ้าเรือ	
	 	 	 กองทัพเรืออังกฤษเริ่มท�าการศึกษา
วจิยัตวัเรอืแฝดสามมากว่าสบิปีแล้ว	และได้ต่อเรอื
ต้นแบบ	RV	Triton	ขึ้นเพื่อทดลองแนวความคิด
ตัวเรือแฝดสาม	เมื่อปี	พ.ศ.2543	โดยการทดลอง
เรอื	RV	Triton	ได้รบัการสนบัสนนุจากกองทพัเรอื
สหรัฐอเมริกา	 ซึ่งผลการทดลองยืนยันประโยชน์
ทางทฤษฎีของตัวเรือแฝดสาม	อย่างไรก็ดี	ตัวเรือ
แฝดสามยังมีข้อจ�ากัดด้านการเทียบเรือ	 การน�า
เรอืเข้าอูแ่ห้ง	และค่าใช้จ่ายในการบ�ารงุรกัษา	และ
ในที่สุดโครงการทดลอง	RV	Triton	ขั้นที่สองก็ได้
ถูกยกเลิกไปเนื่องจากปัญหาด้านค่าใช้จ่าย	แต่จุด
เด่นด้านเสถียรภาพและความเร็วของตัวเรือแฝด
สามท�าให้รูปแบบตัวเรือประเภทนี้ยังอยู่ในความ
สนใจของกองทัพเรือและอุตสาหกรรมต่อเรือรบ	

  2.4 ตัวเรือแฝดห้า (Pantamaran) 
	 	 	 เป็นการพัฒนาต่อจากตัวเรือแฝดสาม	
จึงมีลักษณะคล้ายกัน	 คือมีตัวเรือหลักแบบยาว
เรยีวตรงกลาง	และตวัเรอืรองด้านข้างทัง้สองกราบ	
ต่างกนัตรงทีต่วัเรอืแฝดห้าเพิม่ตวัเรอืรองด้านข้าง
เป็น	2	คู	่ตวัเรอืแบบนีถ้กูพฒันาโดยบรษิทั	British	
Maritime	Technology	แห่งประเทศอังกฤษ	ทั้ง
ในรูปแบบของเรือขนส่ง-เฟอร์รี่ความเร็วสูง	 และ
เรือรบ	 โดยทางบริษัท	 ฯ	 ก�าลังพัฒนาเรือฟริเกต	
F5	ซึง่เป็นเรอืรบต้นแบบทีใ่ช้รปูแบบตวัเรอืแฝดห้า	
โดยจุดเด่นของตัวเรือแฝดห้ายังคงเป็นประโยชน์
ด้านเสถียรภาพ	 ความเร็ว	 ความประหยัด	 และ
พื้นที่ใช้สอยจากความกว้างของดาดฟ้าเรือเช่น
เดียวกับตัวเรือแฝดสาม	 โดยเรือฟริเกต	 F5	 จะมี
ระวางขบัน�า้ประมาณ	6,000	ตนั	สามารถท�าความ
เร็วสูงสุดได้ถึง	45	นอต	และมีความเร็วมัธยัสถ์สูง
กว่า	30	นอต	
	 	 	 จะเห็นได้ว่าการพัฒนารูปแบบตัวเรือ
ในปัจจุบันได้มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในด้าน
ต่างๆ	 โดยมุง่เน้นด้านการเพิม่ความเรว็เรอื	 การลด
อัตราความสิ้นเปลือง	 การเพิ่มเสถียรภาพและ
ความคงทนทะเล	รวมไปถงึการซ่อนพราง	ซึง่รปูแบบ
ตัวเรือแต่ละประเภทก็มีความเหมาะสมกับสภาพ
ท้องทะเล	และลักษณะของภารกิจที่ต่างกันไป	

ระบบขับเคลื่อนของเรือ
	 	 ระบบขบัเคลือ่นทัว่ไปของเรอืรบในปัจจบุนั
มหีลายประเภท	ตามขนาดและภารกจิของเรอื	เช่น
ระบบขับเคลื่อนดีเซล	ระบบขับเคลื่อนกังหันก๊าซ	
และระบบขบัเคลือ่นพลงังานนวิเคลยีร์	ในส่วนของ
เพลาใบจกัร	เรอืรบส่วนมากในปัจจบุนัใช้ระบบใบ
จักรแบบปรับมุมได้	เพื่อเพิ่มการควบคุมความเร็ว
แบบละเอียดและความคล่องตัวระบบขับเคลื่อน
แบบต่างๆ	ในปัจจุบัน	
  ระบบขับเคลื่อนดีเซล	 เป็นระบบที่มีใช้
อย่างกว้างขวางในเรือขนาดกลางถึงเรือขนาด
เล็กของกองทัพเรือ	 ทั่วโลก	 เนื่องจากเป็นระบบ
ขับเคลื่อนที่มีราคาถูก	และไม่มีความซับซ้อนมาก
เมื่อเทียบกับระบบขับเคลื่อนแบบอื่น	 นอกจากนี้
ระบบขับเคลื่อนดีเซลยังมีความสิ้นเปลืองต�่า	และ
รอบเครื่องที่ต�่า	 ท�าให้เหมาะกับการติดตั้งบนเรือ
ขนาดกลางถึงขนาดเล็กที่มีความเร็วไม่เกิน	 30	
นอต	 ถึงแม้ว่าเรือตรวจการณ์ความเร็วสูงที่ใช้
เครื่องยนต์ดีเซลบางล�าอาจท�าความเร็วได้ถึง	 40	
นอต	 แต่ในปัจจุบันมีระบบขับเคลื่อนแบบอื่นที่
สามารถท�าความเรว็ได้สงูและมคีวามคล่องตวักว่า
ระบบขบัเคลือ่นดเีซล	และมคีวามเหมาะสมกบัเรอื
ตรวจการณ์ความเรว็สงูมากกว่า	ซึง่จะกล่าวถงึต่อไป
ในช่วงท้ายของตอนนี้	ในส่วนของระบบขบัเคลือ่น
ส�าหรบัเรอืขนาดใหญ่มกัเป็นระบบขบัเคลือ่นแบบ
ผสม	หรือเป็นระบบขับเคลื่อนกังหันก๊าซ	
  ระบบขับเคลื่อนกังหันก๊าซ	 ใช้หลักการ
ท�างานเดียวกันกับเครื่องยนต์เจ็ตของเครื่องบิน
โดยใช้แรงดันของก๊าซ	 มาขับเพลากังหัน	 ผ่านชุด
เฟืองทดเพื่อไปขับเพลาใบจักรต่อไป	 ระบบขับ
เคลื่อนกังหันก๊าซให้ก�าลังสูงกว่าระบบขับเคลื่อน
ดีเซลมาก	 แต่ระบบขับเคลื่อนกังหันก๊าซมีความ
ยุ่งยากซับซ้อนมากกว่า	 และมีราคาสูงกว่าระบบ
ขับเคลื่อนดีเซล	และถึงแม้ว่าตัวเครื่องยนต์กังหัน
ก๊าซจะมีขนาดกะทัดรัดกว่าเครื่องยนต์ดีเซล	 แต่

ด้วยรอบเครื่องที่สูงกว่าท�าให้จ�าเป็นต้องใช้ชุด
เฟืองทดขนาดใหญ่	 นอกจากนี้ระบบขับเคลื่อน
กังหันก๊าซยังมีความสิ้นเปลืองค่อนข้างสูงที่รอบ	
Idle	หรือเมื่อเรือใช้ความเร็วต�่า	 ระบบขับเคลื่อน
กงัหนัก๊าซจงึเหมาะกบัเรอืรบขนาดกลางถงึขนาด
ใหญ่ทีต้่องการ	ก�าลงัและความคล่องตวัสงู	เช่นเรอื
ฟริเกต	เรือพิฆาต	และเรือลาดตระเวน	เป็นต้น	
  ระบบขับเคลื่อนพลังงานนิวเคลียร์	 ถือ
ก�าเนิดมาจากการพัฒนาระบบขับเคลื่อนส�าหรับ
เรือด�าน�้าที่สามารถออก	 ปฏิบัติการได้เป็นเวลา
นานโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิง	 ระบบขับเคลื่อน
พลังงานนิวเคลียร์ใช้เตาปฏิกรณ์ปรมาณูในการ 
ต้มน�้า	 และน�าไอที่ได้ไปขับกังหันไอน�้า	 ผ่านชุด
เฟืองทดเพื่อไปขับเพลาใบจักรต่อไป	 ถึงแม้ว่า
ระบบขับเคลื่อนพลังงานนิวเคลียร์จะเป็นระบบ
ที่ให้ก�าลังสูง	 และช่วยประหยัดระวางบรรทุกเชื้อ
เพลิง	 นอกจากนี้ยังไม่มีความจ�าเป็นในการเข้า

ดงัจะเหน็ได้จากการทีบ่รษิทั	General	Dynamics	
ได้เสนอรูปแบบตัวเรือแฝดสามส�าหรับโครงการ
เรือ	 Littoral	 Combat	 Ship	 ของกองทัพเรือ
สหรัฐอเมริกา	

เรือวิจัย	Sea	Shadow	ของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา	ภาพ:	http://www.navsource.org

เรือ	USS	Independence	ซึ่งเข้าแข่งขันในโครงการ	LCS	ของกองทัพเรือสหรัฐ	
ภาพ:	abb.com

“การพัฒนารูปแบบตัวเรือในปัจจุบันได้มีการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในด้านต่างๆ โดยมุ่งเน้นด้านการเพิ่มความเร็วเรือ

การลดอัตราความสิ้นเปลือง การเพิ่มเสถียรภาพและความคง
ทางทะเล รวมไปถึงการซ่อนพราง”

เครื่องยนต์ดีเซล	Series	4000	ของ	MTU	ภาพ:	MTU
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เมืองท่าเพื่อเติมเชื้อเพลิง	 แต่ระบบขับเคลื่อน
พลังงานนิวเคลียร์เป็นระบบที่มีราคาและค่าใช้
จ่ายในการบ�ารุงรักษาสูงมาก	 และเป็นระบบมี
ความยุ่งยากซับซ้อนสูง	 และด้วยค่าใช้จ่ายที่สูง
มากนี่เองท�าให้เรือรบ	 (ผิวน�้า)	พลังงานนิวเคลียร์
ในปัจจบุนัมเีพยีงเรอืบรรทกุเครือ่งบนิของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสเท่านั้น	 โดยในปัจจุบัน	
กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา	 ได้ปลดประจ�าการเรือ
ลาดตระเวนพลังงานนิวเคลียร์ทั้งหมดแล้ว	 และ
ถึงแม้ว่ารัสเซียจะยังไม่ปลดประจ�าการเรือลาด
ตระเวนพลงังานนวิเคลยีร์ทีม่อียู	่แต่สภาพของเรอื
ก็ไม่พร้อมที่จะออกปฏิบัติการ	

กันเพื่อความประหยัดและประสิทธิภาพในช่วง
ความเร็วที่ต่างกัน	
	 	 ระบบขับเคลื่อนแบบผสม	 แบ่งออกได้
เป็น	3	ประเภท	คือระบบขับเคลื่อนแบบผสมที่ใช้
เครือ่งยนต์ชนดิเดยีวกนั	ระบบขบัเคลือ่นแบบผสม
ที่ใช้เครื่องยนต์ต่างชนิดกัน	 และระบบขับเคลื่อน
แบบผสมทีใ่ช้เครือ่งยนต์เดยีวหรอืหลายเครือ่งร่วม
กันขับเพลาใบจักรทั้งสองเพลา	
	 	 ระบบขบัเคลือ่นสมยัใหม่	ถกูพฒันาขึน้เพือ่
เป็นทางเลอืกแทนระบบขบัเคลือ่นด้วยเครือ่งยนต์
แบบเดิม	 โดยมุ่งเน้นประโยชน์ทางด้านความเร็ว	
ความคล่องตวั	อตัรากนิน�า้ลกึ	และความประหยดั
พื้นที่ใช้สอย	 โดยระบบขับเคลื่อนสมัยใหม่ทั้ง
ที่ก�าลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาและเริ่มมีใช้ใน
เรือรบปัจจุบันได้แก่ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า	 และ
ระบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องพ่นน�้า	
	 	 ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า	 เริ่มมีใช้ในเรือรบ
ผิวน�้าและเรือด�าน�้ามาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้ง
ที่หนึ่ง	 โดยระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าต่างจากระบบ
ขับเคลื่อนเชิงกล	 (Mechanical	 Drive	 Propul-
sion)	 ทั่วไปตรงที่ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าไม่ได้

ใช้เครื่องยนต์ในการขับเพลาใบจักรโดยตรง	 แต่
ใช้เครื่องยนต์ในการก�าเนิดกระแสไฟฟ้าส�าหรับ
มอเตอร์ขับเพลาใบจักร	 โดยเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า
ส�าหรับระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าอาจเป็นเครื่องยนต์
กงัหนัไอน�า้	เครือ่งยนต์ดเีซล	หรอืเครือ่งยนต์กงัหนั
ก๊าซ	ระบบขบัเคลือ่นไฟฟ้าไม่จ�าเป็นต้องมเีพลาขบั
ทีย่าวและชดุเฟืองทดทียุ่ง่ยาก	 ซบัซ้อนเหมอืนใน
ระบบขบัเคลือ่นเชงิกลแบบธรรมดาทีใ่ช้เครือ่งยนต์
ในการขบัเพลาใบจกัรผ่านชดุเฟืองทด	ซึง่เป็นการ
ช่วยประหยดัพืน้ทีส่�าหรบัระบบขบัเคลือ่น	
  ระบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องพ่นน�้า	 ใช้แรง
ผลักของเครื่องพ่นน�้าในการขับเคลื่อนเรือ	 โดย
การดูดน�้าจากนอกตัวเรือผ่านปั๊มแรงดันสูง	 พ่น
ออกมาด้วยความเร็วสูงเพื่อให้เกิดแรงผลักในทิศ
ตรงกนัข้าม	ระบบขบัเคลือ่นด้วยเครือ่งพ่นน�้าเป็น
ระบบขับเคลื่อนที่ไม่ใช้ใบจักรและหางเสือ	 แต่ใช้
การควบคุมทิศทางน�้าที่พ่นออกมา	 ซึ่งเป็นการ
ควบคุมทิศทางที่ให้ความคล่องตัวสูง	 และการที่
ระบบขบัเคลือ่นแบบนีไ้ม่มใีบจกัรและชดุเฟืองทด
จึงสามารถลดอัตรากิน	 น�้าลึกของเรือ	 ประหยัด
พื้นที่ใช้สอย	ลดเสียงและการสั่นสะเทือน	และยัง
ไม่เกิดปัญหาความเสียหายของใบจักรเมื่อเรือเข้า
ทีต่ืน้	หรอืปัญหาการเกดิโพรงอากาศหรอืคาวเิตชัน่	
(Cavitation)	 ที่ใบจักรเมื่อใช้ความเร็วสูง	 ระบบ
ขบัเคลือ่นด้วยเครือ่งพ่นน�้าเริม่มใีช้ในเรอืความเรว็
สงูขนาดเลก็มาหลายสบิปีแล้ว	และในปัจจบุนัเริม่
มีการพัฒนาระบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องพ่นน�้าใน
เรือขนาดกลางและขนาดใหญ่	

“ภารกิจของเรือรบมีความจ�าเป็นต้องใช้ความเร็วปฏิบัติการ
ที่หลากหลาย ตั้งแต่การใช้ความเร็วต�่าในการลาดตระเวนตรวจการณ์
ทั่วไป จนถึงการใช้อัตราเร่งและความเร็วสูง
ในการไล่ติดตาม สกัดกั้น”

  ระบบขบัเคลือ่นแบบผสม	ระบบขบัเคลื่อน
แบบต่างๆ	 ที่กล่าวมาข้างต้น	 จะเห็นได้ว่าแต่ละ
ระบบก็มีจุดเด่นและจุดด้อยที่ต่างกันไป	 จึงได้มี
แนวความคิดในการใช้ระบบขับเคลื่อนแบบผสม	
ซึ่งเป็นการรวมเอาข้อดีของระบบขับเคลื่อนแบบ
ต่างๆ	 เข้าด้วยกัน	 เช่นก�าลังและประสิทธิภาพ
ของเครื่องยนต์กังหันก๊าซในช่วงความเร็วสูง	
และความประหยัดของเครื่องยนต์ดีเซลในช่วง
ความเร็วต�่าถึงปานกลาง	 เนื่องจากภารกิจของ
เรือรบมีความจ�าเป็นต้องใช้ความเร็วปฏิบัติการที่
หลากหลาย	 ตั้งแต่การใช้ความเร็วต�่าในการลาด
ตระเวนตรวจการณ์ทั่วไป	 จนถึงการใช้อัตราเร่ง
และความเรว็สงูในการไล่ตดิตาม	สกดักัน้	หรอืการ
เข้าสถาน	ีนอกจากนีร้ะบบขบัเคลือ่นผสมบางแบบ
ยงัเป็นการใช้เครือ่งยนต์ประเภทเดยีวกนั	2	เครือ่ง	
ต่อ	 1	 เพลาใบจักร	 เพื่อช่วยเพิ่มก�าลังขับเคลื่อน	
หรือใช้เครื่องยนต์ประเภทเดียวกันแต่ต่างขนาด

ค�าบรรยายภาพ		เรือบรรทุกเครื่องบิน	USS	Theodore	Roosevelt	ของกอง
ทัพเรือสหรัฐอเมริกา	ภาพ:	http://treeofmamre.wordpress.com

ค�าบรรยายภาพ		เรือหลวงตากสินใช้ระบบขับเคลื่อนทั้งเครื่องยนต์ดีเซลและเครื่องยนต์กังหันก๊าซ	
ภาพ:	อนาลโย	กอสกุล

ค�าบรรยายภาพ		เรือหลวงตากสินใช้ระบบขับเคลื่อนทั้งเครื่องยนต์ดีเซลและเครื่องยนต์กังหันก๊าซ	
ภาพ:	อนาลโย	กอสกุล

ระบบตรวจจับของเรือ
	 	 ระบบตรวจจบัเป็นระบบทีส่�าคญัอกีอย่างหนึง่ของเรอืรบไม่แพ้ระบบอาวธุ	ระบบขบัเคลือ่น	หรอื
รปูแบบตวัเรอื	โดยระบบตรวจจบัของเรอืผวิน�า้แบ่งออกได้เป็น	๓	ประเภทใหญ่ๆ	คอืระบบเรดาร์	ระบบ	
Electro-Optic	หรือ	Optronic	และระบบโซนาร์	โดยแนวโน้มของการพัฒนาระบบตรวจจับ	นอกจาก
จะเป็นการเพิม่ระยะการตรวจจบั	และความแม่นย�าแล้ว	ยงัมกีารพฒันาด้านการประมวลสญัญาณเพือ่
ลดการถูกตรวจจับและการถูกรบกวนจากการ	ใช้สงครามอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย
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	 	 ระบบตรวจจบัหลกัของเรอืผวิน�า้ในปัจจบุนั
คือระบบเรดาร์	 หลักการท�างานส�าคัญของเรดาร์
คือการสะท้อนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเป้า	 โดย
รูปแบบพื้นฐานของการส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ของเรดาร์มีสองแบบ	 คือแบบ	 Pulse	 และแบบ	
Continuous	Wave	(CW)	โดยเรดาร์แบบ	Pulse	
จะส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกเป็นช่วงสั้นๆ	 (หรือ
พัลส์	–	Pulse)	และคอยดักรับสัญญาณที่สะท้อน
กลบัมา	ทศิทางและระยะของเป้าสามารถค�านวณ
ได้จากมุมของสายอากาศ	 และระยะเวลาส�าหรับ
สัญญาณพัลส์ในการสะท้อนกลับมาหาเครื่องส่ง	
ส่วนเรดาร์แบบ	 CW	 ส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออก
มาอย่างต่อเนื่อง	 และอาศัยปรากฏการณ์ดอป
เลอร์	(Doppler	Effect)	ในการค�านวณหาความ
เร็วของเป้า	 โดยปรากฏการณ์ดอปเลอร์	 คือการ
ที่คลื่นใดๆ	 มีการเปลี่ยนแปลงความถี่เมื่อแหล่ง
ก�าเนดิคลืน่หรอืวตัถทุีส่ะท้อนคลืน่	มกีารเคลือ่นที่
เข้าหาหรอืออกจากกนั	โดยการเคลือ่นทีเ่ข้าหากนั
จะท�าให้ความถี่สูงขึ้น	 และการเคลื่อนที่ออกจาก
กันจะท�าให้ความถี่ต�่าลง	
	 	 การแพร่คลืน่ของเรดาร์ทัง้สองแบบ	มข้ีอดี
และข้อเสียต่างกันไป	 อย่างไรก็ดีเนื่องจากเรดาร์
แบบ	 CW	 ส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาอย่างต่อ

ระบบตรวจจับในปัจจุบัน 
เนื่อง	 จึงไม่สามารถค�านวณระยะทางจากเวลาที่
ใช้ในการสะท้อนคลื่นได้	 ต่อมาจึงได้มีการคิดค้น
เรดาร์แบบ	Pulse	Doppler	ขึ้น	ซึ่งเป็นการรวม
เอาข้อดีของเรดาร์ทั้งสองแบบเข้าด้วยกัน	 โดย
เรดาร์แบบนี้สามารถวัดระยะเป้าได้จากการส่ง
คลื่นแบบพัลส์	 และสามารถค�านวณความเร็ว
เป้าจากการเปลี่ยนแปลงความถี่ของคลื่นภายใน
สัญญาณ	พัลส์ได้อีกด้วย	

ระบบเรดาร์สมัยใหม่ 
	 	 ความ	 ก้าวหน้าของคอมพวิเตอร์และเทคโน- 
โลยกีารประมวลผลสญัญาณ	ท�าให้เกดิการพฒันา
เรดาร์แบบใหม่ๆ	ขึน้มาหลายแบบ	 เช่นเรดาร์แบบ	
Phased	Array	และเรดาร์แบบ	LPI	เป็นต้น	

เรดาร์แบบ Phased Array 
	 	 อัน	 ที่จริงแล้วหลักการของเรดาร์แบบ	
Phased	 Array	 ไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่	 แต่เนื่องมา
จากเป็นเทคโนโลยีที่ยุ ่งยากซับซ้อนและมีราคา
แพง	 เรดาร์แบบ	 Phased	 Array	 จึงเพิ่งเริ่มมี
ใช้อย่างแพร่หลายเมื่อไม่นานมานี้	 เรดาร์แบบ	
Phased	Array	ใช้การหนับมีของเรดาร์ด้วยวธิกีาร
ทางอิเล็กทรอนิกส์	(Electronic	Beam	Steering	
หรือ	Mechanical	 Scanning)	 แทนการหันตัว
สายอากาศเรดาร์	 (Mechanical	 Steering	หรือ	
Mechanical	 Scanning)	 โดยสายอากาศของ
เรดาร์แบบ	Phased	Array	ประกอบด้วยแผงของ
สารอากาศเล็กๆ	 (Array	 of	 Elements)	 ซึ่งการ
บงัคบัทศิทางของบมีเรดาร์ท�าได้ด้วยการปรบัเฟส	
(Phase)	ของแต่ละ	Element	ท�าให้ทิศทางของ
คลื่นเรดาร์ที่ส่งออกมาเปลี่ยนไป	
	 	 การหนับมีเรดาร์ด้วยวธิกีารทางอเิล็กทรอ- 
นิกส์ในเรดาร์แบบ	 Phased	 Array	 ท�าได้สามวิธี	

ได้แก่การใช้วงจรหน่วงเวลา	(Time	Delay	Scan-
ning)	 การปรับความถี่ร่วมกับท่อน�าสัญญาณ	
(Frequency	 Scanning)	 และการใช้วงจรปรับ
เฟส	(Phase	Scanning)	ซึ่งการใช้วงจรปรับเฟส
ถึงแม้จะเป็นวิธีที่มีราคาสูงกว่าการปรับความถี่	
แต่ก็เป็นวิธีที่มีราคาต�่ากว่าและมีขนาดเล็กกว่า
การหน่วงเวลามาก	 และการใช้วงจรปรับเฟสยัง
เป็นวิธีที่มีความคล่องตัวสูงและเป็นวิธีที่มีใช้	มาก
ที่สุดในปัจจุบันอีกด้วย	ข้อดีของการหันบีมเรดาร์
ด้วยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส์คอืความสามารถใน
การหนั	บมีได้อย่างรวดเรว็โดยทีไ่ม่ต้องหนัตวัสาย
อากาศ	นอกจากนี้เรดาร์แบบ	Phased	Array	ยัง
ท�าหน้าที่เป็นได้ทั้งเรดาร์ค้นหาและเรดาร์ติดตาม
เป้าที่สามารถติดตามเป้า	 ได้เป็นจ�านวนมากใน
เวลาเดียวกัน	

เรดาร์แบบลดการถูกตรวจจับ 
(Low Probability of Intercept – 
LPI Radar) 
	 	 โดยปกติแล้ว	 มาตรการสนับสนุนทาง
อิเล็กทรอนิกส์	(Electronic	Support	Measure	
–	 ESM)	 มักตรวจจับสัญญาณเรดาร์ได้ไกลกว่า
ระยะตรวจจบัไกลสดุของเรดาร์	เนือ่งจากสญัญาณ
เรดาร์ปกติจะต้องมีความแรงพอที่จะสะท้อนเป้า
และเดินทางกลับไปยังสายอากาศรับสัญญาณ	
และจะมีสัญญาณเรดาร์ส่วนหนึ่งที่เดินทางไปได้
ไกลกว่าระยะตรวจจับไกลสุด	 แต่ไม่มีก�าลังแรง
พอที่จะสะท้อนกลับมายังสายอากาศรับสัญญาณ	
ท�าให้เรอืทีแ่พร่คลืน่เรดาร์มโีอกาสถกูตรวจจบัและ
พิสูจน์ทราบได้ด้วยระบบ	ESM	ก่อนที่เรดาร์ของ
เรือจะจับเป้าได้	
	 	 เรดาร์แบบลดการถูกตรวจจับ	 หรือเรดาร์
แบบ	 LPI	 ลดการถูกตรวจจับจากระบบ	 ESM	
ด้วยการใช้เทคนิคต่างๆ	 เช่นการส่งบีมเรดาร์ที่
มีความแคบมาก	 การลดก�าลังส่งสูงสุด	 (Peak	

Power)	 และการกระจายย่านความถี่	 (Spread	
Spectrum)	 ด้วยการปรับเปลี่ยนความถี่ไปมา	
(Frequency	 Hopping)	 หรือการใช้สัญญาณ
ความถี่แบบย่านความถี่กว้าง	 (Wide	 Band)	 ซึ่ง
เทคนิคการกระจายย่านความถี่	 มีประโยชน์ข้าง
เคียงในการกระจายย่านก�าลังส่งและลดก�าลัง
สูงสุดที่ความถี่หนึ่งๆ	อีกด้วย	

เรดาร์แบบ	AN/SPY-1	ของสหรัฐอเมริกา	ภาพ:	กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา

เรดาร์แบบ Phased Array ใช้การหันบีมของเรดาร์ด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนกิส์ (Electronic Beam Steering หรือ 
Mechanical Scanning) แทนการหันตัวสายอากาศเรดาร์ 

(Mechanical Steering หรือ Mechanical Scanning) 
โดยสายอากาศของเรดาร์แบบ Phased Array ประกอบด้วยแผง

ของสารอากาศเล็กๆ (Array of Elements) ซึ่งการบังคับทิศทาง
ของบีมเรดาร์ท�าได้ด้วยการปรับเฟส (Phase) ของแต่ละ Element 

ท�าให้ทิศทางของคลื่นเรดาร์ที่ส่งออกมาเปลี่ยนไป

	 	 ตัวอย่างหนึ่งของเทคนิคการกระจายย่าน
ความถีข่องเรดาร์แบบ	LPI	คอืเทคนคิ	Frequency	
Modulated	CW	(FMCW)	หรือการส่งสัญญาณ	
CW	แบบปรบัเปลีย่นความถี	่การใช้เทคนคิ	FMCW	
มีมานานแล้วในเรดาร์วัดความสูงของเครื่องบิน	
(Radar	Altimeter)	และเรดาร์วัดระดับของเหลว
ในถังขนาดใหญ่	 หลักการของเรดาร์	 FMCW	คือ
การเปลี่ยนความถี่ของคลื่น	 CW	 อย่างเป็นรูป
แบบ	 เช่นการเปลี่ยนความถี่แบบฟันเลื่อย	 หรือ
แบบสามเหลี่ยม	 และใช้การเปรียบเทียบรูปแบบ
ของคลื่นที่สะท้อนกลับมาเพื่อวัดระยะของเป้า	
	 	 ข้อดีของเรดาร์แบบ	FMCW	คือไม่มีระยะ
บอดเมื่อเป้าเข้ามาอยู่ใกล้มาก	ซึ่งเรดาร์แบบพัลส์
จะมีระยะใกล้สุดที่ไม่สามารถจับเป้าได้เนื่องจาก
เรดาร์	 แบบพัลส์มีก�าลังส่งสูงสุด	 (Peak	Power)	
ที่ค่อนข้างสูง	 และระบบสายอากาศภาครับจะไม่
ท�างานในขณะทีภ่าคส่งก�าลงัส่งคลืน่เรดาร์ออกไป	
เพื่อไม่ให้ระบบภาครับถูกรบกวนจากคลื่นเรดาร์
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ของตนเอง	 และการปิดภาครับนี้จะยาวกว่าช่วง
การส่งคลืน่เรดาร์เลก็น้อย	ท�าให้ไม่สามารถรบัคลืน่
ที่สะท้อนกลับมาในช่วงระยะสั้นๆ	ได้	นอกจากนี้
การใช้พลัส์แบบสัน้ลงและเพิม่	ความถีก่ารส่งพลัส์	

เรดาร์แบบ	Dual	Band	ประกอบด้วยเรดาร์แบบ	
Phased	Array	สองชุดที่ย่านความถี่ต่างกัน	โดย
เรดาร์ค้นหาระยะไกล	(Volume	Search	Radar	
–	VSR)	ใช้ความถีใ่นย่าน	S-Band	ส่วนเรดาร์ค้นหา
และตดิตามเป้า	(Multi-Function	Radar	–	MFR)	
แบบ	SPY-3	ใช้ความถี่ในย่าน	X-Band	ซึ่งเรดาร์	
MFR	นี้จะมีขีดความสามารถในการท�าหน้าที่เป็น
เรดาร์ควบคุมการยิงได้อีกด้วย	 ท�าให้เรดาร์แบบ	
Dual-Band	สามารถท�าการค้นหา	ติดตาม	และ
ควบคุมการยิงโดยไม่ต้องส่งเป้าต่อให้กับระบบ
เรดาร์อื่น	ต่างจากระบบ	AEGIS	ในปัจจุบันที่แยก
การท�างานระหว่างเรดาร์ค้นหาและติดตามเป้า	
SPY-1	 ในย่าน	 S-Band	 กับเรดาร์ควบคุมการยิง
ออกจากกัน	
	 	 เรดาร์แบบ	 Dual-Band	 ต่างจากเรดาร์
ค้นหาและติดตามเป้าธรรมดาตรงที่เรดาร์ทั้งสอง
ย่านความถี่จะใช้	 ระบบควบคุมและประมวลผล
ร่วมกัน	ท�าให้การส่งต่อเป้าจากเรดาร์ค้นหาไปยัง
เรดาร์ตดิตามเป้าเป็นไปได้อย่างต่อ	เนือ่ง	นอกจาก
นี้แล้วการรวมระบบควบคุมและประมวลผลเข้า
ด้วยกันยังช่วยลดขนาดพื้นที่	 ติดตั้งและความ
ต้องการอะไหล่ในการซ่อมบ�ารุงอีกด้วย	

ระบบตรวจจับแบบอื่นๆ 
	 	 นอกจากระบบตรวจจบัด้วยเรดาร์แล้ว	ยงั
มีระบบตรวจจับแบบอื่นๆ	อีก	 เช่นระบบโซนาร์	
และระบบ	Electo-Optic	หรือ	Optronic	
	 	 โซนาร์เป็นระบบตรวจจับเป้าใต้น�้าที่มี
ใช้ในเรือรบผิวน�้าที่มีภารกิจในการปราบเรือด�า
น�้า	หรือการต่อต้านทุ่นระเบิด	แต่เนื่องจากการ
เดินทางของคลื่นเสียงในน�้าได้รับผลกระทบจาก รับคือจะไม่เป็นการเปิดเผยตนเอง	 เนื่องจากไม่มี

การส่งคลื่นเสียงใดๆ	 ออกมาจากระบบโซนาร์	 แต่
ใช้การตรวจจบัคลืน่เสยีงทีเ่กดิมากจากตวัเรอืด�าน�า้
เอง	อย่างไรกด็เีทคโนโลยเีรอืด�าน�า้ในปัจจบุนัมุง่เน้น
ไปทีก่ารการลดเสยีงและการ	พฒันาเรอืด�าน�า้ขนาด
กลางถึงขนาดเล็กที่ใช้ระบบขับเคลื่อนดีเซล-ไฟฟ้า
ประกอบกับระบบขับเคลื่อนแบบไม่ต้องใช้อากาศ
จากภายนอก	 (หรือ	 Air	 Independent	 Propul-
sion	–	AIP)	ท�าให้เรือด�าน�้าดีเซล-ไฟฟ้าด�าอยู่ใต้น�้า
ได้เงียบและนานขึ้นโดยไม่ต้องขึ้นมา	 ท�าการประจุ
แบตเตอรีบนผิวน�้า	 ซึ่งท�าให้การตรวจจับเรือด�าน�้า
ด้วยโซนาร์ภาครับเป็นไปได้ยากมากขึ้น
	 	 การพัฒนาระบบโซนาร์ในปัจจุบันจึงเน้นไป
ที่การพัฒนาโซนาร์แบบ	Active	ความถี่ปานกลาง	
(ส�าหรบัการตรวจจบัระยะปานกลาง)	และความถีต่�า่	
(ส�าหรบัการตรวจจบัระยะไกล)	และการประมวลผล
สัญญาณ	รวมไปถึงการรวมข้อมูล	 (Data	Fusion)	
จากระบบโซนาร์ของเรือหลายล�าเข้าด้วยกันเพื่อ
ช่วยในการตรวจจับ	 พิสูจน์ทราบ	 และติดตามเป้า
ใต้น�้าอย่างต่อเนื่อง	
	 	 ระบบตรวจจับอีกแบบหนึ่งที่มีใช้ในเรือรบ
ผิวน�้าคือระบบ	 Electro-Optic	 หรือ	 Optronic	
ข้อดขีองระบบนีค้อืผูใ้ช้สามารถเหน็ภาพเป้าทีก่�าลงั
ติดตามอยู่	 จึงสามารถท�าการตรวจสอบและพิสูจน์
ทราบเป้าด้วยสายตาได้	และเป็นระบบทีก่ารท�างาน
ส่วนใหญ่เป็นภาครับ	 (Passive)	 ท�าให้ไม่เป็นการ
เปิดเผยตนเอง	 โดยระบบนี้ใช้การตรวจจับด้วย
กล้องในย่านความถี่แสงที่มองเห็นได้	 หรือในย่าน

(PRF)	 เพื่อลดระยะตรวจจับใกล้สุดให้สั้นลงจะ
ท�าให้ระยะตรวจจับไกลสุดสั้นลงไปด้วย	 เรดาร์
แบบ	 FMCW	จึงเหมาะกับการใช้วัดความสูงของ
อากาศยานทีต้่องการวดัระยะทีส่ัน้มากๆ	ได้	โดยที่
ยังคงระยะไกลสุดไว้ด้วย	
	 	 ข้อดอีกีอย่างหนึง่ของเรดาร์แบบ	FMCW	คอื
การใช้ย่านความถี่ที่กว้าง	 และมีการเปลี่ยนแปลง
ความถีอ่ยูต่ลอดเวลา	ประกอบกบัการใช้คลืน่	CW	
ที่มีก�าลังส่งสูงสุดต�่ากว่าคลื่นพัลส์	 ท�าให้เรดาร์	
FMCW	ถูกตรวจจับได้ยากกว่าเรดาร์แบบพัลส์	

เรดาร์แบบ Dual Band 
	 	 เรดาร์แบบ	Dual	Band	 เป็นระบบเรดาร์
ที่ก�าลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาส�าหรับเรือพิฆาต
ชั้น	DD(X)	ของ	กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา	ระบบ

เรดาร์แบบ	Scout	Mk.2	ของ	Thales	ซึ่งมีคุณสมบัติ	LPI				ภาพ:	ausairpower.net

สมรรถนะของเรดาร์แบบ	AN/SPY-3	ภาพ:	defenseindustrydaily.com

เฮลิคอปเตอร์แบบ	MH-60R	ก�าลังหย่อนโซนาร์แบบ	
AN/AQS-22	ALFS	โดยกองทัพเรือไทยก�าลังติดตั้งโซนาร์แบบ	
DS-100	HELRAS	บนเฮลิคอปเตอร์แบบ	S-70B	จ�านวน	3	ล�าเช่นกัน	
ภาพ:	กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา

เรดาร์แบบ Dual-Band สามารถท�าการค้นหา ติดตาม และควบคุม
การยิงโดยไม่ต้องส่งเป้าต่อให้กับระบบเรดาร์อื่น ต่างจากระบบ 
AEGIS ในปัจจุบันที่แยกการท�างานระหว่างเรดาร์ค้นหาและติดตามเป้า 
SPY-1 ในย่าน S-Band กับเรดาร์ควบคุมการยิงออกจากกัน 

สภาพแวดล้อมมาก	กว่าและมีความซับซ้อนกว่า
การเดินทางของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในอากาศ	
ท�าให้ระบบโซนาร์มีความยุ่งยากซับซ้อนและมี
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสูงกว่าระบบ	เรดาร์	
	 	 ระบบโซนาร์ที่ใช้ในภารกิจต่อต้านทุ่น
ระเบิดมักเป็นโซนาร์ความถี่สูง	 เนื่องจากคลื่น
เสียงความถี่สูงให้ความละเอียดในการตรวจจับ
วัตถุขนาดเล็กได้มากกว่า	 แต่คลื่นเสียงความถี่
สูงมีระยะตรวจจับใกล้กว่า	 ท�าให้ระบบโซนาร์
ความถี่สูงไม่เหมาะสมกับภารกิจปราบเรือด�าน�้า	
ระบบโซนาร์ที่ใช้ในภารกิจปราบเรือด�าน�้าจึงมัก
เป็นโซนาร์ความถีป่านกลางหรอื	ความถีต่�า่	และ
โซนาร์ภาครับ	(Passive)	ซึ่งข้อดีของโซนาร์ภาค

เทคโนโลยีเรือด�าน�้าในปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่การการลดเสียงและการ 
พัฒนาเรือด�าน�้าขนาดกลางถึงขนาดเล็กที่ใช้ระบบขับเคลื่อนดีเซล-ไฟฟ้า

ประกอบกับระบบขับเคลื่อนแบบไม่ต้องใช้อากาศจากภายนอก 
(หรือ Air Independent Propulsion-AIP) 

ท�าให้เรือด�าน�้าดีเซล-ไฟฟ้าด�าอยู่ใต้น�้าได้เงียบและนานขึ้นโดยไม่ต้องขึ้นมา 
ท�าการประจุแบตเตอรีบนผิวน�้า 
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อินฟราเรด	 ร่วมกับวงจรประมวลภาพที่สามารถ
ตดิตามการเคลือ่นทีข่องเป้าได้	แต่เนือ่งจากระบบ	
Electro-Optic	 ที่เป็นภาครับอย่างเดียวจะไม่
สามารถวัดระยะเป้าได้	 จึงอาจมีการท�างานร่วม
กับเรดาร์วัดระยะ	หรือกล้องวัดระยะด้วยเลเซอร์
เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการตรวจจบัระยะเป้า	
	 	 จะเห็นได้ว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน	 ส่งผลให้การ
พัฒนาเทคโนโลยีเรือรบผิวน�้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว

เปลีย่นแปลงเทคโนโลยส่ีงผลต่อการเปลีย่นแปลง	
รปูแบบของการท�าการรบอย่างต่อเนือ่งมาช้านาน
แล้ว	 ตัวอย่างเช่นการสร้างป้อมปราการที่เปลี่ยน
รูปแบบการรบในยุคกลาง	ไปจนถึงการพัฒนาเรือ
ประจัญบานและรถถังที่เปลี่ยนรูปแบบการรบใน
สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง	 รวมถึงเรือบรรทุกเครื่อง
บินที่เปลี่ยนรูปแบบการรบในสงครามโลกครั้งที่
สอง	 ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีทางการทหารนั้น	
เป็นส่วนส�าคญัของการพฒันาหลกันยิมทางทหาร
และความจ�าเป็นในการพัฒนาองค์บุคคล	 เพื่อให้
กองทพัสามารถด�ารงขดีความสามารถได้ทดัเทยีม
เทคโนโลยีตามยุคสมัย	
	 	 ในบรรดาเรือรบสมัยใหม่ที่ก�าลังเป็นที่
จับตามองของแวดวงนาวีทั่วโลกในขณะนี้นั้น	
เห็นจะหนีไม่พ้น	 เรือรบรุ่นใหม่ล่าสุด	อย่าง	USS	
Freedom	และ	USS	Independence	เรือรบ	2	
ล�าใหม่ล่าสุดของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา	 ที่ขึ้น
ระวางประจ�าการไปแล้วทั้งคู่	 และก�าลังอยู่ในขั้น
ตอนของการทดสอบขีดความสามารถอย่างเต็ม
ก�าลัง	 เพื่อน�าผลลัพธ์ที่ได้มาใช้ในการสร้างเรือใน
รุ่นต่อ	ๆ	ไป	

	 	 ถึงแม้ว่าทั่วโลกจะมีการขึ้นระวางประจ�า
การเรือรบรุ่นใหม่	ๆ	อยู่เป็นระยะ	ๆ	ไม่ว่าจะเป็น	
เรือคอร์เวตชั้น	 Visby	 ของสวีเดน	 ,	 เรือชั้น	 La	
Fayette	ของฝรั่งเศส	,	เรือพิฆาต	Type	45	ชั้น	
Darling	 ของราชนาวีอังกฤษ	 ที่ใช้เทคโนโลยีชั้น
สูงอย่างเทคโนโลยีล่องหน	หรือ	 Stealth	 แต่ก็ดู
เหมือนว่า	 กระแสของเรือใหม่	 2	 ล�าข้างต้น	 จะ
กลบความร้อนแรงของเรือที่กล่าวมาไปได้หมด	
	 	 เหตเุพราะเรอืทัง้	2	ล�านัน้	ก่อก�าเนดิขึน้จาก
แนวความคดิสดุล�า้	และเชือ่กนัว่า	ถ้ามนัส�าเรจ็	จะ
เป็นการพลิกโฉมหน้าของการรักษาอธิปไตยทาง
ทะเลของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาและของโลก
จากหน้ามือเป็นหลังมือ	 ไม่ว่าจะเป็นรูปทรงของ
เรอืทีแ่ปลกตา	แต่ให้ผลเป็นเลศิในด้านการลดแรง
เสียดทาน	 และมีคุณสมบัติล่องหน,	 แนวคิดเรื่อง	
Mission	Package	ที่จะท�าให้เรือ	1	ล�า	สามารถ
ปฏบิตัภิารกจิได้ทกุภารกจิ,	การลดก�าลงัพลในแนว
หน้า	(UNMan	the	Front	Lines)	โดยการใช้ระบบ
ควบคุมอัตโนมัติเข้ามาท�างานแทนมนุษย์	 รวม
ไปถึงการใช้ยานไร้คนขับในภารกิจต่างๆ,	 การจัด
ก�าลงัพลประจ�าเรอื	2	ชดุ	ผลดัเปลีย่นกนัท�าให้เรอื
ใช้งานได้ตลอดเวลาทีย่งัไม่ครบวงรอบการซ่อมบ�ารุง	
ระดบัโรงงาน	และการใช้ระบบอ�านวยการรบแบบ
เครือข่าย	(Navy’s	Battle	Management	Grid)	

	 	 LCS	หรือ	 Littoral	Combat	 Ship	 เป็น
เรือรบที่มีภารกิจหลักในการปฏิบัติการในเขตน�้า
ตื้นต่อเนื่องจากชายฝั่งถึงทะเลเปิด	 ซึ่งเรือใหญ่
อย่าง	Cruiser	(เรือลาดตะเวน)	หรือ	Destroyer	
(เรอืพฆิาต)	ไม่สามารถเข้ามาปฏบิตักิารได้	โดยมุง่
เน้นในการป้องกันการเข้าถึงชายฝั่ง	และก�าจัดภัย
คุกคามแบบอสมมาตร	 (Asymmetric	 Threats)	
เช่น	 เรือผิวน�้าขนาดเล็กเคลื่อนที่เร็ว	 ,	 เรือด�าน�้า
ขนาดเล็ก	(Quiet	Diesel	Submarine)	และทุ่น
ระเบิดแบบต่างๆ	

ไปด้วย	ทั้งในด้านรูปแบบตัวเรือ	ระบบขับเคลื่อน	
ระบบอาวุธ	 และระบบตรวจจับ	 ซึ่งมีผู ้กล่าว
ถึงการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาเทคโนโลยี
ทางการทหารเหล่านี้ว่า	 เราก�าลังเข้าสู ่ยุคการ
ปฏิวัติทางการทหาร	 (Revolution	 in	Military	
Affairs-RMA)	 อย่างไรก็ดีอาจกล่าวได้ว่าการ

เรือชุดเรือต.991	ติดระบบ	Optronic	แบบ	MIRADOR	ของ	Thales				ภาพ:	กองทัพเรือ

USS	Freedom	ของ	Lockheed	Martin	ซึ่งเข้าแข่งกันกับ	USS	Indepen-
dence	ของ	General	Dynamic	ในโครงการ	LCS	
ภาพ:	กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา

ในบรรดาเรือรบสมัยใหม่ที่ก�าลังเป็นที่จับตามองของแวดวงนาวี
ทั่วโลกในขณะนีน้ัน้ เห็นจะหนีไม่พ้น เรือรบรุ่นใหม่ล่าสุด 
อย่าง USS Freedom และ USS Independence
เรือรบ 2 ล�าใหม่ล่าสุดของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา

LCS หรือ Littoral Combat Ship เป็นเรือรบที่มีภารกิจหลัก
ในการปฏิบัติการในเขตน�้าตื้นต่อเนื่องจากชายฝั่งถึงทะเลเปิด

 ซึ่งเรือใหญ่อย่าง Cruiser (เรือลาดตะเวน) หรือ Destroyer 
(เรือพิฆาต) ไม่สามารถเข้ามาปฏิบัติการได้ โดยมุ่งเน้นในการ

ป้องกันการเข้าถึงชายฝั่ง และก�าจัดภัยคุกคามแบบอสมมาตร

	 	 จุดเด่นของเรือ	 LCS	 อันแท้จริง	 คือเรือ
สามารถปรับเปลี่ยนภารกิจได้หลากหลาย	 ไม่ว่า
จะเป็น	 เรือรบผิวน�้า,	 เรือปราบเรือด�าน�้า,	 เรือยก
พลขึ้นบก,	 เรือหาข่าว,	 เรือช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยทางทะเล	 และ	 เรือล่าและท�าลายทุ่นระเบิด	
ด้วยการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็น	อาวุธ,	
อปุกรณ์สนบัสนนุการรบ	และเซนเซอร์	ในลกัษณะ
ของการเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว	(Swap)	เหมือนการ
แต่งรถอย่างไรอย่างนั้น	 โดยในเบื้องต้นนั้น	 จะมี	 
Mission	Package	อยูท่ัง้หมด	3	Package	คอื	การ
ล่าท�าลายทุน่ระเบดิ	(Mine	Countermeasure)	,	
การรบผิวน�้า	(Surface	Warfare)	และ	การปราบ
เรือด�าน�้า(Anti	Submarine	Warfare)	และจะมี
เพิ่มเติมขึ้นอีกในอนาคต	โดยแต่ละ	package	นั้น	
จะมาเป็นลักษณะของโมดูล	 โดยสามารถสลับสับ
เปลี่ยนจากโมดูลหนึ่งไปอีกโมดูลหนึ่งได้ภายใน	
1	วัน	และสามารถออกปฏิบัติภารกิจได้ทันทีหลัง
เปลี่ยนโมดูล	
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	 	 นอกจาก	Mission	Package	ที่เหมือนเป็น	
option	แล้ว	ตวัเรอืยงัมาพร้อมกบั	คณุสมบตัหิลกั
ในการสนับสนุนการเคลื่อนที่เร็วจู่โจมอย่างเต็มที่	
โดยประกอบไปด้วยลานจอดเฮลิคอปเตอร์ขนาด
ใหญ่	ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าเรือพิฆาตเสียอีก	โดยโรง
เก็บเฮลิคอปเตอร์สามารถรองรับเฮลิคอปเตอร์
แบบ	SH-60	หรือ	MH-60S	Seahawk	 ได้ถึง	2	
ล�า	รวมไปถึงเฮลิคอปเตอร์ไร้คนขับแบบ	MQ-8B	
Fire	Scout	เพื่อใช้ในภารกิจลาดตระเวนหาข่าว,	
สอดแนม	และสนับสนุนการรบ	อีกหลายล�า	
	 	 Ramp	 ท้ายเรือ	 และประตูข้าง	 สามารถ
ปล่อยและเก็บเรือเร็วโจมตีแบบเรือยางท้องแข็ง	
และยานผิวน�้าไร้คนขับ	 แบบ	 AN/WLD-1	 และ
ยานใต้น�้าไร้คนขับ	Bluefin	21	ได้	โดยประตูด้าน
ข้างนั้นเป็นแบบ	 Roll-on/Roll-off	 Ramp	 คือ
สามารถเปิดสะพานทอดไปบนฝ่ัง	เพือ่ล�าเลยีงยาน
เกราะของนาวิกโยธินหรอืรถต่างๆ	ขึ้นลง	ได้อย่าง
สะดวกสบาย	
	 	 ส�าหรับยาน	AN/WLD-1	เป็น	USV	(UN-
Man	Surface	Vehicle)	หรือยานผิวน�้าไร้คนขับ

ควบคมุระยะไกล	ซึง่ในการใช้งานจรงิ	ๆ 	จะท�างาน
ในลักษณะกึ่งด�าน�้า	 มากกว่าแล่นบนผิวน�้า	 โดย
ส่วนตัวเรือจะจมอยู่ใต้น�้าโผล่ขึ้นมาเฉพาะเสารับ
สญัญาณเพยีงเท่านัน้	เพือ่ป้องกนัการตรวจจบัด้วย
สายตา	AN/WLD-1	ตดิตัง้ระบบล่าและท�าลายทุน่
ระเบิดในตัว	 เรือทั้งสองแบบสามารถลากโซนาร์
แบบ	Tow	Acoustic	Array	ทั้งแบบ	Active	และ	
Passive	และสามารถหย่อน	Dipping	Sonar	ได้	
ซึง่ท�าให้เรอืสามารถใช้เทคนคิของโซนาร์ทีเ่รยีกว่า	
Bistatic	Sonar	ได้ด้วย	ซึง่ให้ความแม่นย�าในเขตน�า้
ตืน้มากกว่า	Monostatic	Sonar	ของเรอืทัว่	ๆ 	ไป	
	 	 Battlespace	 Preparation	 Autono-
mous	Undersea	 Vehicle	 (BPAUV)	 Bluefin	
21	เป็นส่วนประกอบใน	Mission	Package	การ
ปราบเรือด�าน�้า	 และการต่อต้านทุ่นระเบิด	 โดย
ยานล�านีจ้ะถกูปล่อยออกจากเรอืแม่	เพือ่หาข้อมลู
สภาพพื้นท้องทะเล	ณ	 ขณะนั้น	 โดยอาศัยความ
สามารถของ	side-scan	sonar	ขนาด	455	kHz	
และเมือ่เรอืใหญ่ท�าการเกบ็กู	้Bluefin	21	ขึน้มาก็

จะท�าการอพัโหลดข้อมลูเข้าสูฐ่านข้อมลูกลางของ	
Mine	Warfare	and	EnviroNMental	Decision	
Aids	Library	(MEDAL)	เพื่อน�าไปวิเคราะห์ต่อไป	
อาวุธหลักของเรือได้แก่	ปืนใหญ่	Mk-110	57	มม.	
ของ	BAE	Systems	ติดตั้งอยู่บริเวณหัวเรือ	และ
ปืนกล	 .50	มม.	4	กระบอกทางด้านหัวและท้าย
เรือทั้ง	 2	กราบ	และยังอาจจะมีโมดูลของ	อาวุธ
ปล่อยแบบ	Non-Line	of	 Sight	 Launch	Sys-
tem	(NLOS-LS)	หรือที่รู้จักกันในชื่อ	NETFIRES	
จ�านวน	60	ลูก	ซึ่งเป็นอาวุธปล่อยขนาดเล็กแต่มี
ความแม่นย�าสูง	 ที่ใช้ในกองทัพบกสหรัฐอเมริกา	
โดยได้ก�าหนดไว้ใช้ส�าหรบัโจมตเีรอืผวิน�า้ความเรว็
สูง	ซึ่งแล่นปะปนอยู่กับเป้าอื่น	ๆ 	นอกเหนือจากนี้
ก็เป็นอาวุธประจ�าเฮลิคอปเตอร์	ซึ่งสามารถติดตั้ง
ได้ตั้งแต่อาวุธปล่อย	 และตอร์ปิโด	 ไปจนกระทั่ง	
ระบบล่าท�าลายทุ่นระเบิด	

บริษัทที่ชนะการประมูลในการเป็นแม่งานในการ
ต่อเรือต้นแบบ	 2	 บริษัทคือ	 บริษัท	 Lockheed	
Martin	 และบริษัท	 General	 Dynamics	 โดย	
Lockheed	Martin	ได้เสนอเรอืแบบ	Semi-Plan-
ning	Monohull	ซึง่มรีปูทรงคล้ายกบัเรอืปกตโิดย
ทั่วไป	โดยตั้งชื่อแบบของเรือล�านี้ว่า	LCS-1	และ	
กองทัพเรือสหรัฐอเมริกาตั้งชื่อให้เรือล�านี้ว่า	USS	
Freedom	และบริษัท	General	Dynamics	 ได้
เสนอแบบเรือแบบ	 Tri-Maran	 มีรหัสว่า	 LCS-2	
และมีชื่อเรือว่า	USS	Independence	
	 	 นอกจากความแตกต่างของ	Platform	แล้ว	
เรือทั้งสองล�ายังมีความแตกต่างกันด้านการเลือก
ใช้เครือ่งยนต์ในระบบขบัเคลือ่น,	 ระบบอ�านวยการ
รบ	และระบบป้องกันตัวเองระยะประชิดอีกด้วย	
	 	 ทัง้สองบรษิทัเลอืกใช้ระบบขบัเคลือ่นแบบ	
CODAG	 (Combine	Operation	 Diesel	 and	
Gasturbine)ไป	 ขับ	Water	 Jet	 ในการผลักดัน
ให้เรือขนาด	 3,000	 ตันแล่นไปข้างหน้า	 แต่ใช้
เครื่องจักรขับเคลื่อนแตกต่างกัน	โดย	Lockheed	
Martin	เลือกใช้	เครื่องยนต์กังหันก๊าซของ	Rolls-
Royce	MT30	ขนาด	36	MW	จ�านวน	2	เครือ่ง	ซึง่
เป็นเครือ่งยนต์กงัหนัก๊าซทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก	
ณ	ตอนนี	้และเครือ่งยนต์ดเีซล	Fairbanks	Morse	
2	 เครื่อง	 และ	Waterjet	 ของ	 Rolls-Royce	
จ�านวน	4	เครื่อง	ส่วน	General	Dynamics	เลือก
ใช้	 เครื่องยนต์กังหันก๊าซของ	General	Electric	
LM2500	จ�านวน	2	เครื่อง	และเครื่องยนต์ดีเซล	
MTU	20V	8000	M90	2	เครื่อง	ส่วน	Waterjet	

USS	Independence	ของ	General	Dynamic	ในโครงการ	LCS	ภาพ:	กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา

ยาน	USV	แบบ	AN/WLD-1	ที่จะใช้ในเรือ	LCS				ภาพ:	globalsecurity.org

ปืนเรือแบบ	Mk.110	ท�าการยิงจากเรือ	USS	Freedom	
ภาพ:	กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา

	 	 เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการใหม่และ
ยังไม่เคยมีใครท�ามาก่อน	 ดังนั้นทาง	 กองทัพเรือ
สหรัฐอเมริกา	 จึงตัดสินใจที่จะให้บริษัทเอกชน
เข้ามาด�าเนินการในลักษณะประกวดแข่งขัน	 คือ	
บริษัทใดสามารถต่อเรือที่มีสมรรถนะดีเยี่ยมที่สุด	
กจ็ะได้รบัการต่อสญัญาเพือ่สร้างเรอืล�าถดัไป	โดย

เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการใหม่และยังไม่เคยมีใครท�ามาก่อน 
ดังนัน้ทางกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา จึงตัดสินใจที่จะให้
บริษัทเอกชนเข้ามาด�าเนนิการในลักษณะประกวดแข่งขัน 

คือ บริษัทใดสามารถต่อเรือที่มีสมรรถนะดีเยี่ยมที่สุด ก็จะได้รับการ
ต่อสัญญาเพื่อสร้างเรือล�าถัดไป
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จ�านวน	4	เครื่องเช่นกัน	ซึ่งทั้ง	2	บริษัทสามารถ
ท�าความเร็วสูงสุดได้มากกว่า	45	Knots	
	 	 ระบบอ�านวยการรบของเรือ	 USS	 Free-
dom	เป็นของ	Lockheed	Martin	เอง	โดยเลือก
ใช้ระบบอ�านวยการรบแบบ	COMBATSS-21	ซึ่ง
เป็นระบบล่าสุดที่พัฒนาต่อมาจากระบบ	 Aegis	
ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในเรือรุ่นใหม่ของกองทัพ
เรือสหรัฐอเมริกา	 มาก่อนหน้านี้	 ส่วนเรือ	 USS	
Independence	 ใช้ระบบ	 อ�านวยการรบของ	
Northrop	Grumman,	ICMS	(Integrated	Com-
bat	Management	System)	ซึง่ทัง้สองระบบเป็น
สถาปัตยกรรมแบบเปิด	 (Open	 Architectural	

คือ	ใน	USS	Freedom	ติดตั้งเครื่องยิงจรวดแบบ	
RIM-116	RAM	(Rolling	Airframe	Missile)	ส่วน	
USS	Independence	ติดตั้งระบบป้องกันตัวเอง
ระยะประชดิ	(CIWS	Close-In	Weapon	System)	
แบบ	SeaRam	ซึ่งเป็นการน�าเครื่องยิงจรวดแบบ	
RIM-116	RAM	ตดิตัง้เข้ากบัระบบตดิตามเป้าแบบ	
Phalanx	ซึง่ถอืว่าเป็นเทคโนโลยรีะบบป้องกนัตวั
เองระยะประชิดของเรือที่มีความทันสมัยมาก
	 	 ด้วยขนาดของเรือที่มีระวางขับน�้า	 3,000	
ตนั	เรอื	LCS	กลบัใช้ก�าลงัพลทีน้่อยมาก	คอืมกี�าลงั
พลประจ�าเรือ	 40	 นาย	 บวกกับก�าลังพลประจ�า
แต่ละ	Mission	 Package	 15	 นาย	 และแผนก

“Trigon	 Aircraft-Handling	 System”	 ที่ช่วย
ให้คนเพียงคนเดียว	 สามารถน�าเฮลิคอปเตอร์
จากดาดฟ้าบินเข้าไปเก็บในโรงเก็บเครื่องบินได้	
“Mission	 Bay”	 ซึ่ง	 อยู่ใต้ดาดฟ้าบิน	 สามารถ
ควบคุมการขนถ่ายสิ่งของเรือเล็ก	ยานใต้น�้าไร้คน
ขับ	และอุปกรณ์อื่นๆ	ใน	Mission	Package	ได้
อย่างง่ายดาย	
	 	 ก�าลังพลหลักนี้ยังมีทั้งหมดถึง	 2	 ทีม	 โดย
มชีือ่เรยีกว่า	“Blue	Team”	และ	“Gold	Team”	
ซึ่งจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันปฏิบัติภารกิจ	 เป็น
ระยะเวลา	4	เดอืนในแต่ละทมี	ซึง่วธิกีารนีจ้ะท�าให้
เรือออกปฏิบัติภารกิจได้ตลอด	 24	 ชม.	 โดยไม่
ท�าให้ก�าลงัพลเหนือ่ยล้าและสามารถปฏบิตัภิารกจิ
ได้อย่างเต็มขีดความ	สามารถ	และสามารถใช้เรือ
ได้คุ้มค่าสูงสุดตามหลักการของการส่งก�าลังบ�ารุง
รวม	(Integrated	Logistic	Support	,	ILS)	
ในระหว่างนี้	 เรือทั้ง	 2	 ล�าก�าลังอยู่ในช่วงการ
ทดลองใช้งานจริง	 ซึ่งผลที่ได้จากการทดลองที่ดี
ที่สุดจะถูกน�าไปใช้กับเรือล�าต่อ	ๆ	 ไป	ซึ่งในขณะ
นี้ได้วางกระดูกงูไปแล้ว	 2	 ล�า	 คือ	 LCS-3	 USS	
Fort	Worth	 เป็นเรือในชั้น	 Freedom	 ต่อโดย
บริษัท	 Lockheed	Martin	 และ	 LCS-4	 USS	
Coronado	 เป็นเรือในชั้น	 Independence	 ต่อ
โดยบริษัท	 General	 Dynamics	 ซึ่ง	 หลังจากนี้	
กองทัพเรือสหรัฐอเมริกาอาจจะพิจารณาเลือกใช้
แบบจากบรษิทัใดบรษิทัหนึง่	ซึง่สามารถลดต้นทนุ
ให้กบั	กองทพัเรอืสหรฐัอเมรกิาได้มากทีส่ดุ	เพราะ
ที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาลงทุนไปกับเรือทั้งสองล�า
นี้มากกว่าพันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา	 โดยใช้ไป
กับ	USS	Freedom	เป็นจ�านวน	637	ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ	และอีก	704	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	ส�าหรับ	
USS	 Independence	 โดยในการจัดซื้อจัดจ้าง
ครั้งต่อไป	 กองทัพเรือสหรัฐอเมริกาได้มีข้อตกลง
เพือ่เพิม่แรงจงูใจให้กบับรษิทัทัง้สอง	ว่าหากบรษิทั
ใดชนะการประกวดราคา	 บริษัทนั้นจะได้สัญญา

เพื่อทดแทนเรือที่ก�าลังจะปลดประจ�าการจ�านวน	
56	ล�า	ได้แก่	เรอืฟรเิกต	FFG-7	ชัน้	Oliver	Hazard	
Perry	30	ล�า,	เรือล่าและท�าลายทุ่นระเบิด	MCM	
ชั้น	 Avenger	 14	 ล�า	 และ	 เรือกวาดทุ่นระเบิด	
MHC-51	ชั้น	Osprey	12	ล�า	
	 	 ในอีก	 5	 ปีข้างหน้า	 โลกคงจะได้รู้กันว่า	
เรือรบรุ่นใหม่ล่าสุดนี้	จะมีประสิทธิภาพและตอบ
สนองภารกจิของสหรฐัอเมรกิาได้มากน้อยแค่ไหน	
และเรอืชดุนี	้จะเป็นต้นแบบของการต่อเรอืในยคุใหม่
หรือไม่	คงต้องติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดกันต่อไป

Design)	 ซึ่งหมายความว่า	 ระบบนี้สามารถเชื่อม
ต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ	ไดห้ลากหลายรปูแบบ	หลาย	
platform	ซึง่เหมาะสมกบัแนวความคดิเรือ่ง	Mis-
sion	 Package	 ซึ่งระบบอ�านวยการรบทั้งสอง
แบบนั้น	 สามารถรองรับ	Mission	 Package	 ได้
ทุก	package	
	 	 ทางด้านระบบป้องกันตนเอง	ตอนนี้เป็นที่
แน่ชัดแล้วว่า	 จะมีการติดตั้งระบบที่แตกต่างกัน

เครื่องยนต์	Rolls-Royce	MT30				ภาพ:	Rolls-Royce

การบินอีก	 20-23	 นาย	 ซึ่งถือเป็นลักษณะพิเศษ
อีกอย่างของเรือ	LCS	ที่ไม่ต้องใช้ก�าลังพลจ�านวน
มากในการปฏิบัติการ	
	 	 ก�าลังพลหลัก	 40	 นายนี้	 สามารถปฏิบัติ
ภารกิจหลักของเรือได้ทั้งหมด	 โดยอาศัยความ
ช่วยเหลือของระบบอิเล็กทรอนิกส์อันชาญฉลาด	
ยกตัวอย่างเช่น	 ระบบเทียบเรือโดยไม่ต้องใช้เรือ	
Tug	ซึ่งมีชื่อเรียกว่า	 “Harbor	Moving”	 ระบบ	

ระบบป้องกันตัวระยะประชิดแบบ	RIM-116	Rolling	Airframe	Missile	ภาพ:	กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา

กองทัพเรือสหรัฐอเมริกาได้พิจารณาแล้วว่า มีความต้องการเรือ 
LCS จ�านวน 55 ล�า เพื่อทดแทนเรือที่ก�าลังจะปลดประจ�าการ

จ�านวน 56 ล�า ได้แก่ เรือฟริเกต FFG-7 ชั้น Oliver Hazard 
Perry 30 ล�า, เรือล่าและท�าลายทุ่นระเบิด MCM ชั้น Avenger 
14 ล�า และ เรือกวาดทุ่นระเบิด MHC-51 ชั้น Osprey 12 ล�า

ต่อเรืออีก	10	ล�า	ต่อเนื่องไปอีก	5	ปี	(ปีละ	2	ล�า)	
และบริษัทที่	2	จะได้สัญญาต่อเรือ	5	ล�า	แต่เป็น
แบบของบริษัทแรกที่ชนะ	
	 	 ทั้งนี้	กองทัพเรือสหรัฐอเมริกาได้พิจารณา
แล้วว่า	มีความต้องการเรือ	LCS	จ�านวน	55	ล�า	


