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	 	 เทคโนโลยีของจรวดต่อต้านเรือผิวน�้าได้
มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องตลอด
ระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเพื่อให้มีประสิทธิภาพ
ในการโจมตีที่รุนแรงกว่าเดิม	 มีการค้นหาเป้า
หมายได้จากระยะไกลอย่างชาญฉลาด	 ยากต่อ
การถูกตรวจจับด้วยเทคโนโลยีเรดาร์ที่ถูกพัฒนา
ขึ้นมาในยุคก่อน	ส่งผลให้ระบบเรดาร์ต้องใช้เวลา
ในการค้นหาเป้าหมายนานขึ้น	 เหลือเวลาในการ
เตอืนภยัและตอบโต้น้อย	และนัน้อาจหมายถงึการ
ตอบโต้อาจจะสายเกินไป	 ตัวอย่างของอาวุธต่อสู้
เรือที่มีคุณลักษณะดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นได้แก่
จรวด	Naval	Surface	Missile	หรือ	NSM	ซึ่งเป็น
ผลผลติจากการวจิยัและพฒันาร่วมระหว่างบรษิทั	
Kongsberg	และ	กองทพัเรอืนอร์เวย์	โดยได้พฒันา
ระบบค้นหาเป้าหมายด้วยอฟิาเรด	(IR	Seeker)	ให้
มขีดีความสามารถสงูขึน้เพือ่ให้สอดคล้องกบัภารกจิ
และภัยคุกคามที่อาจจะต้องเผชิญในอนาคต	 โดย
ได้ก�าหนดเป้าหมายไว้คอื	เทคโนโลยอีนิฟาเรด	(IR)	

การพัฒนาเทคโนโลยี Phased Array Radar
ที่ล�้าหน้า	 ค้นหาเป้าหมายได้จากระยะไกล	 และ
สามารถจ�าแนกประเภทของเรือที่เป็นเป้าหมาย
ออกจากเรือที่อยู่ในบริเวณน่านน�้าเดียวกัน
	 	 เพื่อป้องกันภัยรูปแบบใหม่ดังกล่าว	 จึง
จ�าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบเรดาร์ให้มีขีดความ
สามารถในการค้นหา	 ส�ารวจเป้าหมายที่สูงกว่า
ระบบเดิมที่มีประจ�าการอยู ่ในปัจจุบัน	 และที่
ส�าคญัคอืตรวจพบภยัคกุคามได้อย่างทนัท่วงที	ใน
วงรอบการค้นหาทีส่ัน้	เพือ่ให้มเีวลาต่อการเตรยีม
การรับมือและตอบโต้ได้ทัน	
	 	 หนึง่ในเทคโนโลยทีีจ่ะตอบโต้และรบัมอืกบั
ภัยคุกคามทางอากาศรูปแบบใหม่นี้คือเทคโนโลยี
เรดาร์แบบ	Phased	Array	ซึ่งมีศักยภาพในการ
บรหิารจดัการข้อมลูจ�านวนมากได้ในเวลาเดยีวกนั	
โดยใช้เวลาสัน้กว่าเมือ่เทยีบกบัระบบเรดาร์ของยคุ
ที่ผ่านมา	เรดาร์แบบ	Active	Phased	Array	ที่ได้
รับการพัฒนาในกองทัพเรือในยุโรปได้แก่ระบบ	
เรดาร์แบบ	Active	Phased	Array	และ	SAMP-
SON	 เมื่อเรดาร์ค้นพบเป้าหมายจากระยะไกล	
ข้อมลูเป้าหมายจะถกูส่งต่อไปยงัระบบควบคมุการ
ยงิได้ทนัท่วงท	ีก่อนทีภ่ยัคกุคามจะเข้าสูร่ะยะทีจ่ะ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อเรือรบในกลุ่มเรือได้	
	 	 เรดาร์แบบ	Active	Phased	Array	ได้ถูก
ติดตั้งให้กับเรือที่มีภารกิจในการป้องกันการโจมตี
ทางอากาศของกองเรือ	เช่น	เรือชั้น	F124	(Sach-
sen)	และชั้น	De	Zeven	Provincien	ของกอง
ทัพเรือเยอรมันและเนเธอแลนด์ตามล�าดับ	ระบบ	
เรดาร์แบบ	 Active	 Phased	 Array	 สามารถท�า
หน้าที่ในการค้นหาแบบ	Horizon	 และ	 Above	
Horizon	ตดิตามเป้าหมายให้กบัระบบควบคมุการ
ยิง	(Fire	Control)	และ	ระบบชี้เป้า	(illumina-
tion)	 ให้กับจรวดต่อสู้อากาศยานในบริเวณน่าน
น�้าบริเวณชายฝั่ง

	 	 ความสามารถทีโ่ดดเด่นทีท่�าให้ระบบเรดาร์
แบบ	 Phased	 Array	 ทั้งแบบภาคส่ง	 (Active)	
และภาครับ	 (Passive)	มีเหนือระบบเรดาร์ทั่วไป
คือ	 ความสามารถในการค้นหาและตรวจจับเป้า
หมาย	 โดยสัญญาณเรดาร์จะถูกส่งจากแผงรับ-
ส่งสัญญาณเรดาร์	 โดยที่รูปร่างและทิศทางของ
แนวคลื่นจะถูกควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	
ซึง่ต่างจากระบบเรดาร์รุน่ทีผ่่านมาตรงทีร่ะบบรบั
และส่งของเรดาร์ในยคุก่อนนัน้	 สญัญาณเรดาร์จะ
ถูกส่งออกมาจากเสาสัญญาณที่ปรับรูปร่างและ
ทิศทางของแนวคลื่นโดยใช้การหมุนของเสารับ-
ส่งสัญญาณซึ่งท�างานโดยระบบกลไก	 ท�าให้การ
ตรวจจบัและประมวลผลข้อมลูใช้เวลามาก	ส�าหรบั
เรดาร์แบบ	 Phased	 Array	 นั้นสัญญาณเรดาร์
ถูกส่งออกมาจากแผงรับ-ส่งที่ไม่มีส่วนประกอบ
ที่เป็นกลไก	 ดังนั้นทิศทางของแนวคลื่นเรดาร์จะ
ควบคุมด้วยวิธีแบบอิเล็กทรอนิกส	์ ด้วยความเร็ว
ในการตรวจจับเป้าหมายที่รวดเร็ว	 ไม่ต้องรอการ
หมุนของเสาอากาศให้ครบรอบ	 แผงเรดาร์แบบ	
Phased	 Array	 สามารถรองรับภารกิจด้านการ
ตรวจจับเป้าหมายได้หลายแบบในเวลาเดียวกัน	

วิวัฒนาการของระบบเรดาร์ 
Phased Array
	 	 สหรัฐอเมริกามีโครงการที่จะพัฒนา	 AN/
SPY-3	MFR	และ	Volume	Search	Radar	(VSR)	
ซึง่จะเป็นองค์ประกอบหลกัให้กบัระบบเรดาร์แบบ
สองช่วงความถี่	 (Dual	Band	Radar)	 เพื่อติดตั้ง
ให้กับเรือชั้น	 Zumwalt	 หรือ	 DDG-1000	 โดย
ระบบ	DBR	ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกที่ได้รับติดตั้งให้
กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา	ที่ใช้ย่านความถี่แบบ	S	
และ	X	ได้ในเวลาเดยีวกนั	โดย	X	band	จะมคีวาม
แม่นย�าสงู	รปูร่างของคลืน่แบบ	Narrow	Beam	ใน
ย่านความถี่สูง	(Wide	Frequency	Bandwidth)	
ครอบคลมุห้วงอากาศทีก่ว้างขวางเหนอืมหาสมทุร	

จ�าแนกแยกประเภทของวตัถบุนิระดบัต�่าได้	อกีทัง้
ยงัสามารถใช้ตดิตามเป้าหมาย	(Target	Illumina-
tion)	 และ	 ใช้เป็นภาคส่ง	 (Uplink)	 ให้กับจรวด
ต่อสู้อากาศยานแบบ	SM-2	และ	ESSM	ส�าหรับ	
VSR	 ในย่านความถี่	 S	 ซึ่งเหมาะสมกับท�าหน้าที่
ในค้นหาเป้าได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสภาวะ
อากาศ	ด้วยการค้นหาและตดิตามได้อย่างแม่นย�า

เรือ	F124	ของกองทัพเรือเยอรมัน				ภาพ:	Thyssenkrupp	Marine	Systems

เรือชั้น	De	Zeven	Provincien	ของกองทัพเรือเนเธอแลนด์					ภาพ:	กองทัพเรือเนเธอแลนด์

	 	 ระบบเรดาร์	DBR	มขีดีความสามารถสงูขึน้
อย่างเห็นได้ชัดเมื่อท�าการเปรียบเทียบกับระบบ
เรดาร์แบบ	AN/SPY-1	ซึง่เป็นเรดาร์แบบ	Passive	
Phased	Array	ในด้านของความคงทนและแม่นย�า
ในการปฏิบัติงานเพราะไม่มีระบบกลไกเข้ามา
เกี่ยวข้อง	ส่งผลให้น�้าหนักโดยรวมและขนาดของ

ส�ำหรับเรดำร์แบบ Phased Array นัน้สัญญำณเรดำร์
ถูกส่งออกมำจำกแผงรับ-ส่งที่ไม่มีส่วนประกอบที่เป็นกลไก 

ดังนัน้ทิศทำงของแนวคลื่นเรดำร์จะควบคุมด้วยวิธีแบบ
อิเล็กทรอนกิส์ ด้วยควำมเร็วในกำรตรวจจับเป้ำหมำยที่รวดเร็ว 

ไม่ต้องรอกำรหมุนของเสำอำกำศให้ครบรอบ 
แผงเรดำร์แบบ Phased Array สำมำรถรองรับภำรกิจด้ำนกำร

ตรวจจับเป้ำหมำยได้หลำยแบบในเวลำเดียวกัน
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	 ภายหลังจากที่ประสบความส�าเร็จจากการ
ทดสอบทางบกและทางทะเลบนเรือ	De	Zeven	
Provincien	 กองทัพเรือเนเธอแลนด์	 และเรือฟริ
เกตชั้น	F124	ของกองทัพเรือเยอรมันนี่	ระบบได้
แสดงศักยภาพด้วยการติดตามเป้าหมาย	16	เป้า
หมาย	พร้อมกับชี้เป้าให้กับจรวดต่อสู้อากาศยาน	
32	นัดในเวลาเดียวกัน	
	 	 ระบบ	เรดาร์แบบ	Active	Phased	Array	
ประกอบไปด้วยแผงเซนเซอร์สี่ด้านติดตั้งบนเสา
สัญญาณทรงสี่เหลี่ยมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว	
แต่ละแผงจะประกอบไปด้วยชุดรับส่งสัญญาณ	
3,425	ชดุ	ท�างานในย่านความถี	่X-Band	ด้วยความถี่	
(10	 GHz)	 มีรัศมีท�าการ	 150	 กิโลเมตรและ	 75	
กิโลเมตรส�าหรับการตรวจจับในระยะเส้นขอบฟ้า
	 	 ส�าหรบัประเทศฝรัง่เศสและอติาลไีด้ตดิตัง้
ระบบ	European	Multifunction	Phased	Ar-
ray	Radar	(EMPAR)	ให้กับเรือฟริเกตป้องกันภัย
ทางอากาศในโครงการ	FREMM	โดยเรดาร์นั้นจะ
ประกอบไปด้วยแผงเรดาร์ทีป่ระกอบไปด้วยชดุรบั
ส่งสัญญาณ	2,160	ชุด	ค้นหาเป้าด้วยระบบค้นหา
ทางอเิลก็ทรอนกิส์	ซึง่คาดว่าสามารถตรวจจบัวตัถุ
ในอากาศที่มีภาคตัดขวางเรดาร์เพียง	0.1	ตาราง
เมตร	จากระยะ	50	กโิลเมตรและเครือ่งบนิทีม่ภีาค
ตดัขวางเรดาร์ขนาด	10	ตารางเมตรจากระยะ	180	
กิโลเมตร
	 	 ในขณะที่กองทัพเรือสหราชอาณาจักรเอง
ก็มีแนวทางในการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านการค้นหาติดตามเป้าหมายให้กับเรือพิฆาต
ชั้น	Type-45	Darling	ที่ติดตั้งเรดาร์	SAMPSON	
MFR	 ที่มีระบบเรดาร์ครบชุดในระบบเดียว	 คือ	
VSR,	D-Band	S1850M	
	 	 SAMPSON	MFR	ประกอบไปด้วย	Active	
Electronically	Steered	Array	(AESA)	สองชุด	
ส�าหรบัตรวจจบัห้วงอากาศด้านหน้าและด้านหลงั	
แต่ละชดุมชีดุรบัส่งสญัญาณ	640	ชดุ	ส�าหรบัตรวจ

จบัห้วงอากาศด้านหน้าและด้านหลงั	บนฐานหมนุ	
ที่ท�างาน	 30	 รอบต่อนาที	 ซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่	
360	องสาเกือบจะทุก	1	วินาที
	 	 หากจะเปรียบเทียบระหว่าง	 SAMPSON	
และ	เรดาร์แบบ	Active	Phased	Array	อาจจะไม่
เหน็ความแตกต่างของประสทิธภิาพทีแ่ท้จรงิอย่าง
ชัดเจน	ระบบ	SAMPSON	ไม่ได้รับการออกแบบ
เพื่อรองรับกับภารกิจการต่อสู้ขีปนาวุธข้ามทวีป
โดยตรง	 แต่มีระยะตรวจจับอยู่ที	่ 400	 กิโลเมตร	

ภาพกราฟฟิกของเรือชั้น	Zumwalt	DDG	-1000					ภาพ:	กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา

	 	 AN/SPY-3	MFR	รองรบัการตรวจจบัทีห่ลาก
หลายด้วยย่านความถี่ทั้งสองย่าน	 เช่น	 Horizon	
Search	ทีใ่ช้ค้นหาจรวดน�าวถิทีีโ่คจรเรีย่น�า้	 (Sea	
Skimmer)	 และตามติดจรวดนั้นตามวิถีการ
เคลือ่นทีเ่พือ่ส่งข้อมลูไปยงัระบบควบคมุการยงิได้
เรดาร์แบบ	MFR	เป็นนวตักรรมทางเทคโนโลยรีวม
เทคโนโลยีเรดาร์ที่แต่เดิมต้องใช้ฮาร์ดแวร์ที่แตก
ต่างและแยกออกจากกนั	ถงึ	5	ประเภท	มารวมกนั
เป็นหนึง่ภายใต้สถาปัตยกรรมและเนต็เวร์ิคเดยีวกนั	
ประกอบเข้าด้วยกนัด้วยโครงสร้าง	Tower	ทรงหก
เหลีย่ม	ทีใ่ช้ย่านความถีร่่วมกนั	 เช่น	 ใช้น�าร่องให้
กบัจรวดต่อสูอ้ากาศยานหลายลกูในเวลาเดยีวกนั	
	 	 กองทพัเรอืเดนมาร์ก	ได้เลอืกทีจ่ะใช้ระบบ	
เรดาร์แบบ	Active	Phased	Array	เพื่อติดตั้งให้
กับเรือฟริเกตชั้น	 Iver	 Huitfedldt	 จ�านวนสาม
ล�า	 ซึ่งคาดว่าจะสร้างเสร็จและเข้าประจ�าการใน
ปี	 2012	 และ	 2013	 ระบบ	 เรดาร์แบบ	Active	
Phased	Array	จะประกอบไปด้วยเรดาร์	SMART-
L	 ซึ่งมีหน้าที่ในการค้นหาเป้าหมายระยะไกลใน
ย่านความถี่	 I	 ซึ่งจะช่วยให้การติดตามเป้าหมาย
ได้อย่างแม่นย�าส�าหรับตรวจจับในระยะเส้นขอบ
ฟ้า	(Horizon	Search)	และจรวดต่อสูอ้ากาศยาน
ทีอ่าศยัการน�าวถิแีบบ	Interrupted	Continuous	
Wave	 Illumination	 (ICWI)	 ซึ่งเป็นเทคโนโลยี
ที่ได้รับการยอมรับและติดตั้งให้กับกองเรือของ
ประเทศญี่ปุ่น	JMSDF	

ระบบโดยรวมที่ลดลง	ใช้กระแสไฟน้อยกว่าเดิม
การท�างานอกีส่วนทีน่่าสนใจและเป็นปัจจยัส�าคญั
ต่อการท�าสงครามทางทะเลคือ	 การท�างานของ	
DBR	ในแบบที่ไร้คลื่นสัญญาณ	และการออกแบบ
เสาเรดาร์ที่มีภาคตัดขางเรดาร์	 (Radar	 Cross	
Section)	 ต�่า	 ช่วยให้หลีกเลี่ยงการถูกตรวจจับ
จากข้าศึก	

ภาพกราฟฟิกของเรือชั้น	Iver	Huitfedldt	ของกองทัพเรือเดนมาร์ค	
ภาพ:	Thales
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เรือ	D650	Aquitaine	ซึ่งต่อภายใต้โครงการ	FREMM	
ของกองทัพเรือฝรั่งเศส				ภาพ:	DCNS

ซึ่งไกลกว่าระยะตรวจจับที่	 150	 กิโลเมตรของ	
ระบบ	เรดาร์แบบ	Active	Phased	Array	เนื่อง
มาจากระบบ	SAMPSON	เลอืกทีจ่ะใช้ย่านความถี่	
S-band	(E/F-band)	ในขณะที	่เรดาร์แบบ	Active	
Phased	Array	เลอืกทีจ่ะใช้ย่านความถี	่I/J-band	
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แต่ระยะทีไ่กลกว่านัน้จะไม่เกดิประโยชน์อะไรหาก
ไม่มจีรวดน�าวถิชีนดิใดทีส่ามารถท�าการได้ไกลเท่า
ระยะของเรดาร์	ดังนั้นในส่วนนี้ระบบ	เรดาร์แบบ	
Active	 Phased	 Array	 อาจจะเป็นทางเลือก 
ที่ดีที่สุด
	 	 ทาฝากของกองทัพเรือออสเตรเลียนั้นได้
ท�าการทดสอบระบบเรดาร์แบบ	Active	Phased	
Array	บนเรือชั้น	ANZAC	ส�าหรับภารกิจป้องกัน
ภัยทางอากาศ	 รวมไปถึงการติดตั้งเรดาร์แบบ	
Active	 Phased	 Array	 ให้กับเรือพิฆาต	 Ho-
bart	 ที่เพื่อหน้าที่เป็นเรือพิฆาตป้องกันภัยทาง
อากาศเสริมกับระบบเรดาร์แบบ	 AN/SPY-1	
เดิมที่มีอยู่	 โดยได้มีการท�าข้อตกลงในปี	 2005	
ระหว่างกระทรวงกลาโหมของออสเตรเลียและ
สหรัฐอเมริกาในการร่วมวิจัยและพัฒนาเรดาร์
แบบ	Active	Phased	Array	และได้มีการจัดสรร
งบประมาณจ�านวน	 30	 ล้านเหรียญสหรัฐในการ
ด�าเนนิโครงการในการวจิยัและพฒันาระบบเรดาร์
แบบ	CEAFAR	และ	CEAMOUNT	(Continuous	

Wave	Illumination:	CWI)	โดยได้รับแนวความ
คิดมาจากระบบ	CWI	ของบริษัท	Thales	Neth-
erland	ซึง่เทคโนโลยดีงักล่าวจะอาศยัเรดาร์เพยีง
ชุดเดียวในการน�าวิถีให้กับจรวดหลายลูกในการ
ป้องกันภัยทางอากาศ	 เพราะแต่เดิมระบบเรดาร์
หนึ่งชุดสามารถน�าวิถีให้กับจรวดได้เพียงหนึ่งลูก
เท่านั้น	 ไม่เพียงพอต่อการรับมือภัยคุกคามทาง
อากาศทีม่จี�านวนมากได้	ลกัษณะทางกายภาพของ
เรดาร์	CEAFAR	จะติดตั้งอยู่บนหอเสาอากาศทรง
หกเหลี่ยม	 โดยแต่ละด้านจะมีชุดรับส่งสัญญาณ	
1,024	ชุด	ติดตั้งอยู่บนแผงควบคุมขนาด	30*30	
เซนติดเมตร	รวมกันแล้วจะได้ชุดเรดาร์	64	ชุด	ใน
ย่าน	S-band	รวมแล้วได้ชุดรับส่ง	6,144	ชุด
	 	 นบัได้ว่า	CEAFAR	เป็นผูน้�าด้านระบบเรดาร์
แบบ	 Phased	 Array	 เทคโนโลยีโดยที่สามารถ
ควบคุมทิศทางการตรวจจับแบบอิเล็กทรอนิกส์
จากแผงควบคุมแต่ละแผง	 ช่วยให้ท�าหน้าที่ได้
อย่างหลากหลายในเวลาเดยีวกนั	ภายใต้ชดุเรดาร์
เพียงชุดเดียว	
	 	 นอกจากนั้นกองทัพเรือออสเตรเลีย	 ยังได้
ท�าการวจิยัและพฒันาเรดาร์แบบ	Active	Phased	
Array	 ที่ใช้เรดาร์แบบ	 AUSPAR	 (Australia/US	
Phased	Array	Radar)	และ	ย่าน	L-band	ส�าหรบั
ตรวจการณ์ระยะไกล	ซึง่เป็นอกีหนึง่รุน่ของเรดาร์
แบบ	CEAFAR	แต่มกี�าลงัสงูกว่า	โดยคาดว่าจะใช้ใน
การตรวจจบัในระยะกลางจนถงึระยะไกลในภารกจิ
การป้องกนัภยัทางอากาศ	และยงัมคีวามเป็นไปได้ที่
จะใช้ในภารกจิป้องกนัภยัจากขปีนาวธุข้ามทวปีได้	
โดยโครงการเริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่ปี	2008	
	 	 การพฒันาระบบเรดาร์ทีน่่าสนใจอืน่ๆ	ได้แก่	
ประเทศอสิราเอล	ได้พฒันาเรดาร์	MFR	แบบ	Solid-
State	Active	Phased	Array	เพือ่ใช้ส�าหรับเรือใน
โครงการ	LCS	ระบบเรดาร์จะติดตั้งอยู่บนหอเสา
อากาศมีสี่ด้าน	 เพื่อให้ครอบคลุมห้วงอากาศได้	
360	องศา	ท�างานในย่าน	S-band	และถือได้ว่า

มีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับระบบอื่นๆ	 เรดาร์ท�างาน
โดยอาศยัระบบ	Multi-Beam	Pulse	Doppler	ใน
การตรวจจบัวตัถบุนิทีม่	ีRCS	ต�า่	และมกีารรบกวน
สัญญาณเรดาร์	มีระยะตรวจจับที่	250	กิโลเมตร	
ในการตรวจจับเครื่องบินที่มีพิสัยบินสูงและระยะ	
25	กิโลเมตรส�าหรับวัตถุบินที่เพดานบินต�่า
	 	 นอกจากนั้นแล้วยังมีระบบเรดาร์แบบ	
ALPHA	2-D	Active	Array	ย่าน	S-band	ส�าหรับ
เรือรบขนาดเล็ก	มีพิสัยตรวจจับที่	120	กิโลเมตร	
สามารถท�างานในรปูแบบของ	Active	และ	Semi-
active	ได้
	 	 ในประเทศญี่ปุ ่นได้มีการพัฒนาเรดาร์	
Active	 Phased	Array	 เช่นกันเพื่อติดตั้งบนเรือ
ชั้น	Akizuki	โดยหอสัญญาณจะมีสี่ด้าน	ชุดรับส่ง
สัญญาณท�ามาจากวัสดุ	 GaAs	 และเสาสัญญาณ
ย่าน	 X-band	 ที่ท�าหน้าที่	 ICWI	 โดยได้อาศัย
เทคโนโลยเีรดาร์แบบ	เรดาร์แบบ	Active	Phased	
Array	ของ	Thales	Netherlands	ในการน�าวิถี
ให้กับจรวดต่อสู้อากาศยานแบบ	 SM-2	 ในขณะ
เดยีวกนั	จนี	อสิราเอลและรสัเซยีก�าลงัอยูร่ะหว่าง
การวิจัยและพัฒนาระบบ	 เรดาร์แบบ	 Active	
Phased	Array	ขึ้นด้วยเช่นกัน
	 	 ทางฟากของมหาอ�านาจทางทะเลอย่าง
สหรัฐอเมริกามีแผนที่จะติดตั้งเรดาร์แบบ	Active	
Phased	Array	ในรูปแบบของ	Multi	Function	
Radar	 (MFR)	 ซึ่งประกอบไปด้วย	 Dual	 Band	
Radar	 (DBR)	 ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาร่วมกัน
ระหว่างบริษัท	 Raytheon	 และ	 Lockheed	
Martin	 โดยมีแนวโน้มที่จะติดตั้งให้กับเรือพิฆาต
ชั้น	DDG-1000	Zumwalt	Class
	 	 ระบบ	 MFR	 จะเป ็นการผสมผสาน
เทคโนโลยีเรดาร์	 MFR	 ในเรดาร์แบบ	 AN/SPY-
3	 กับ	 Volume	 Search	 Radar	 (VSR)	 การน�า
ระบบสองระบบมารวมกันนี้นอกจากจะช่วยเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการตรวจหาแล้วยงัช่วยลดจ�านวน

เสาสัญญาณและอุปกรณ์เชื่อมโยงให้เหลือน้อย
ลง	 เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการตอบสนองต่อ
สถานการณ์	 ง่ายและสะดวกต่อการซ่อมบ�ารุง	
รวมถึงใช้กระแสไฟและย่านความถี่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

แนวโน้มของเทคโนโลยีเรดาร์
	 	 ด้วยเทคโนโลยีด้าน	 Solid-State	 Semi-
conductor	จะช่วยให้ระบบเรดาร์มีขนาดเล็กลง
และมนี�า้หนกัโดยรวมลดลง	จ�านวนฮาร์ดแวร์น้อย
ลง	มรีะบบ	Digital	Beamforming	ซึง่จะมาแทนที่
ระบบ	Vacuum	Tube	ซึง่มขีนาดใหญ่และต้องใช้
เวลาในการเตรียมตัวนานก่อนที่ระบบจะพร้อม
ปฏิบัติการ	
	 	 ส�าหรบัในอนาคต	เราจะเหน็ระบบเรดาร์ที่
มีขนาดเล็กและน�้าหนักน้อยลง	ขนานไปกับความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของ	Solid-State	Semi-
conductor	ซึง่องค์ประกอบของระบบเรดาร์จะถกู
ย่อส่วนและประกอบเข้ารวมกนัไว้ภายในแผงวงจร
เดียว	แผงรับ-ส่งสัญญาณจะมีก�าลังในการรับและ
ส่งสัญญาณที่สูงขึ้น	มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรดาร์	CEAFAR	บนเรือในโครงการ	ANZAC	ของกองทัพเรือออสเตรเลียและนิวซีแลนด์	
ภาพ:	กองทัพเรือออสเตรเลีย

เรือพิฆาตป้องกันภัยทางอากาศชั้น	Atago	ซึ่งติดตั้งเรดาร์	Phased	Array	ของกองก�าลังป้องกัน
ตนเองทางทะเลของญี่ปุ่น				ภาพ:	Wikipedia.org									
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	 	 เรอืด�าน�า้เป็นอาวธุทีไ่ด้รบัการขนานนามว่า	
“The	Silent	Service”	ซึ่งมาจากคุณสมบัติของ
เรอืด�าน�า้ทีต่รวจพบได้ยาก	ปฏบิตักิารภายใต้ความ
เงียบ	แต่ให้ผลการท�าลายล้างสูง	เรือด�าน�้าเปรียบ
เสมือนอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือหลาย
ประเทศทั่วโลก	
	 	 เรือด�าน�้าเข้ามาประจ�าการในกองทัพเรือ
อาเซยีนเป็นครัง้แรกในกองทพัเรอืไทย	โดยกองทพั
เรือไทยได้สั่งต่อเรือด�าน�้ารักษาฝั่งจากประเทศ
ญีปุ่น่ตัง้แต่ช่วงก่อนสงครามโลกครัง้ทีส่องจ�านวน	
4	ล�า	แต่ได้ปลดประจ�าการไปภายหลงัสงครามโลก
ครั้งที่สองราว	 10	 ปีเนื่องจากขาดแคลนอะไหล่	
อาเซียนว่างเว้นจากการมีเรือด�าน�้าเข้าประจ�าการ
จนมาถึงในช่วงที่กองทัพเรือในประเทศอาเซียนที่
เริม่เข้าสูย่คุของการใช้เรอืด�าน�า้เพือ่สร้างดลุยภาพ
ทางทหารตั้งแต่หลายสิบปีก่อน	 โดยมีอินโดนีเซีย
เป็นประเทศแรกที่จัดหาเรือด�าน�้าเข้าประจ�าการ	
และตามมาด้วยสิงคโปร์	 มาเลเซีย	 และล่าสุดคือ
เวียดนาม	

เทคโนโลยีเรือด�าน�้า
จรวดต่อต้านเรอืรบซึง่มคีวามสามารถในการโจมตี
เป้าหมายบนฝั่ง	 ที่ส่งผลโดยตรงต่อลักษณะของ
การปฏิบัติการและเป็นการเผยให้เห็นภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น
	 	 ทั้งนี้	 อ่าวไทยมีลักษณะอ่าวที่ค่อนข้างปิด	
มีทางออกเพียงทางเดียว	 และพื้นที่ปากอ่าวไทย
ก็เป็นพื้นที่ที่เรือด�าน�้าสามารถปฏิบัติการได้อย่าง
สะดวก	 ท�าให้ไทยยังคงมีความเสี่ยงที่อาจถูกปิด
อ่าวได้ถ้าเกดิสถานการณ์สงครามกบัรฐัทีม่เีรอืด�าน�า้	
อีกทั้งประเทศไทยยังมีข้อพิพาททางด้านเขตแดน
ทางทะเลกับเพื่อนบ้านหลายประเทศ	 จึงท�าให้
ประเทศไทยยังคงมีความจ�าเป็นที่จะต้องมีเรือด�า
น�้าเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างดุลยภาพทาง
ทหารของไทยกับประเทศในแถบอาเซียน

เรือด�าน�้ากับการปฏิบัติการภายใต้ 
Network Centric Operation
	 	 ตามปกติแล้วเรือด�าน�้าจะปฏิบัติการโดย
ล�าพัง	จ�ากัดการสื่อสารให้น้อยที่สุด	โดยเรือด�าน�้า
จะรับภารกิจตั้งแต่ก่อนออกจากท่า	 และปฏิบัติ
ภารกิจตามแผนยุทธการที่ก�าหนดให้	 การสื่อสาร
ระหว่างการปฏบิตักิารจะกระท�าให้น้อยทีส่ดุ	หรอื
ถ้าจ�าเป็นส่วนใหญ่ก็จะใช้การรับข่าวมากกว่าการ
ส่งข่าว	เช่น	การนัดเวลา	ต�าบลที่	และคลื่นความถี่
ทีจ่ะรบัข่าว	หรอืการทีก่องบญัชาการบนฝ่ังส่งข่าว
ออกไปอย่างต่อเนือ่งโดยให้เรอืด�าน�า้ดกัรบัเมือ่เรอื
ต้องขึ้นสู่ผิวน�้ามารับออกซิเจน
	 	 แต่ในปัจจุบัน	 การพัฒนาหลักนิยมทาง
ทหารได้เปลี่ยนเข้าสู่การรบแบบศูนย์กลางเครือ
ข่ายหรือ	 Network	 Centric	 Operation	 หรือ	
NCO	 ซึ่งท�าให้เรือด�าน�้าต้องปรับตัวเองเช่นกัน	
ทั้งนี้	ในการรบแบบ	NCO	นั้น	เรือด�าน�้าสามารถ
ท�าหน้าที่เป็นหน่วยรับ	(Sensor)	ให้กับเครือข่าย

ได้ด้วยการใช้ความสามารถในการหาข่าวและการ
ดักรับสัญญาณเพื่อส่งข้อมูลให้กับเครือข่าย	 หรือ
ท�าหน้าที่เป็นหน่วยยิง	(Shooter)	เพื่อเข้าท�าลาย
ข้าศึกก็ได้
	 	 เรอืด�าน�า้จงึอาจจ�าเป็นทีจ่ะต้องตดิตัง้ระบบ	
Datalink	เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเครือข่ายหลัก	
แต่ทั้งนี้	หลักนิยมในการใช้	Datalink	ของเรือด�า
น�้าน่าจะต้องมีความแตกต่างจากหลักนิยมในการ
ใช้	 Datalink	 ของระบบอาวุธแบบอื่นเนื่องจาก
ธรรมชาติในการปฏิบัติการที่ต่างกัน	

ระบบตรวจจับด้วยเสียง (Sonar)
	 	 เรือด�าน�้านั้นจะมีทั้งโซนาร์ภาครับ	 (Pas-
sive	Sonar)	และโซนาร์ภาคส่ง	(Active	Sonar)	
ทั้งนี้	 ด้วยลักษณะของการปฏิบัติการของเรือด�า
น�้าที่ต้องการความเงียบและการซ่อนพราง	 ท�าให้
โซนาร์ภาครับมีความส�าคัญมากส�าหรับเรือด�าน�้า	
เนื่องจากการที่เรือด�าน�้าส่งสัญญาเสียงออกจาก
โซนาร์ภาคส่งหรือที่เราเรียกว่าการ	Ping	นั้น	ย่อม
จะเป็นการเปิดเผยต�าบลที่ของเรือด�าน�้าซึ่งถือว่า
มีความเสี่ยงสูงที่เรือด�าน�้าจะถูกระบุต�าแหน่งด้วย
การทีข้่าศกึวเิคราะห์เสยีงของโซนาร์และเสีย่งทีจ่ะ
ถูกโจมตีได้	การ	Ping	จึงจะกระท�าก็ต่อเมื่อความ
จ�าเป็นที่จะต้องระบุต�าแหน่งเป้าหมายมีความ
ส�าคัญมากกว่าการซ่อนพราง
	 	 การเดินทางของเสียงในน�้านั้นมีปัจจัย
หลากหลายทีท่�าให้เส้นทางการเดนิทางนัน้เปลีย่น
ไป	 ไม่ว่าจะเป็นความเค็ม	 อุณหภูมิ	 สารที่เจือ
บนในน�้าทะเล	 ลักษณะภูมิประเทศใต้ทะเล	 เช่น
ในใต้ทะเลนั้นจะมีกระแสน�้าและความปั่นป่วน
ของน�้าใต้ทะเลที่แบ่งแยกเป็นชั้น	 ซึ่งอุณหภูมิ
ของน�้าในแต่ละชั้นจะท�าให้การเดินทางของเสียง
นั้นหักเหไปได้	 ในบางกรณีนั้นพื้นที่บางส่วนของ
ทะเลอาจกลายเป็นพืน้ทีท่ีเ่สยีงจะถกูสะท้อนกลบั
หมด	 ท�าให้เสียงที่สร้างจากโซนาร์ภาคส่งนั้นไม่

สามารถเดนิทางไปถงึได้	ซึง่จะกลายเป็นการสร้าง
พื้นที่เงา	(Shadow	Zone)	ที่เรือด�าน�้าสามารถไป
วางตัวเพื่อซ่อนพรางได้เช่นกัน	 อีกทั้งวัตถุที่มีการ
เคลื่อนที่ย่อมสร้างเสียง	 และเสียงที่เกิดจากวัตถุ
แต่ละอย่างนั้นจะมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่าง
กนัไป	เช่นเสยีงจากใบจกัรของเรอืทีต่่างชัน้กนักจ็ะ
ให้เสยีงทีต่่างกนั	การวเิคราะห์เสยีงจงึท�าให้เรอืด�า
น�า้ทราบว่า	เสยีงนัน้เป็นเสยีงของการเคลือ่นทีข่อง

เรือด�ำน�้ำเป็นอำวุธที่ได้รับกำรขนำนนำมว่ำ “The Silent Service” 
ซึ่งมำจำกคุณสมบัติของเรือด�ำน�้ำที่ตรวจพบได้ยำก ปฏิบัติกำรภำยใต้
ควำมเงียบ แต่ให้ผลกำรท�ำลำยล้ำงสูง เรือด�ำน�้ำเปรียบเสมือนอำวุธเชิง
ยุทธศำสตร์ของกองทัพเรือหลำยประเทศทั่วโลก

	 	 แม้ว่าพัฒนาการของการใช้งานเรือด�าน�้า
ในอาเซียนจะยังคงเป็นเรือด�าน�้าดีเซล-ไฟฟ้าอยู่	
เนื่องจากเรือด�าน�้าพลังงานนิวเคลียร์ยังคงเป็น
เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งมีราคาแพง	 มีความยุ่งยาก
ในการบ�ารุงรักษา	 และเกินความจ�าเป็นของกอง
ทัพเรือในแถบประเทศอาเซียน	 แต่กระนั้นความ
เปลี่ยนแปลงซึ่งเริ่มเห็นได้ชัดคือการเริ่มน�าอาวุธ
ชนิดใหม่	ๆ	เข้ามาประจ�าการในกองเรือด�าน�้าเช่น	

เรือหลวงมัจฉาณุและเรือหลวงวิรุณที่ท่าเรือเมืองโกเบ	ก่อนเดินทางกลับสยาม	เมื่อ	พ.ศ.	2481	
ภาพ:	หนังสือ	ศิริพงษ์	บุญราศรี	เรือด�าน�้าแห่งราชนาวีสยาม

เรือด�าน�้าดีเซล-ไฟฟ้าชั้น	Scorpene	ของกองทัพเรือมาเลเซีย				ภาพ:	กองทัพเรือมาเลเซีย
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แผ่นเปลอืกโลก	เสยีงของเรอืประมง	หรอืเสยีงของ
เรือรบแต่ละแบบ	
	 	 ท�าให้การวเิคราะห์เสยีงใต้น�้าหรอื	Acous-
tic	Intelligent	(ACINT)	นัน้มคีวามส�าคญัอย่างยิง่
ต่อความส�าเร็จและความอยู่รอดของเรือด�าน�้า	ซึ่ง
การวเิคราะห์เสยีงจะท�าได้โดยการดกัรบัเสยีงจาก
โซนาร์ภาครบั	ซึง่ต�าแหน่งของการวางโซนาร์จะส่ง
ผลต่อความสามารถในการรับคลื่นเสียง	โดยปกติ
แล้วเรอืด�าน�า้จะมกีารตดิตัง้โซนาร์ภาครบัทีห่วัเรอื	
(Cylindrical	Bow	Array	Sonar)	และโซนาร์ภาค
รับบริเวณข้างล�าตัวเรือ	(Flank	Array	Sonar)	ซึ่ง
จะท�าให้เรือด�าน�้าสามารถรับเคลื่อนเสียงได้ใน
ภาพกว้าง	 (Panoramic	 Passive	 Detection)	

จากท้ายเรือเพื่อรับหรือส่งสัญญาณเสียงออกไป
และท�าให้สามารถตรวจจบัได้ครบ	360	องศา	และ
ยงัลดเสยีงรบกวนทีเ่กดิจากใบจกัรของเรอืเองด้วย
การปล่อยสายของโซนาร์ลากท้ายให้ไกลออกไป
จากตัวเรืออีกด้วย
	 	 แต่ทัง้นี	้เทคโนโลยด้ีานโซนาร์เป็นเทคโนโลยี
ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างและ
แบบแผนมากนักในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมา	 คง
เหลอืแต่การเพิม่ประสทิธภิาพของระบบให้มากขึน้
เท่านัน้	เช่น	สามารถตรวจจบัได้ไกลขึน้	แม่นย�าขึน้	
เป็นต้น	 ทัง้นี	้ ประเทศไทยควรให้ความสนใจไปที่
การวเิคราะห์เสยีงใต้น�า้	เนือ่งจากประเทศไทยแทบ
ไม่มอีงค์ความรูด้้านนีเ้ลย	และต้องท�าอย่างต่อเนือ่ง
เพราะเสยีงใต้น�า้มกีารเปลีย่นแปลงทกุวนั	อปุกรณ์
ใหม่ทีน่�ามาใช้กจ็ะสร้างเสยีงใหม่ขึน้มา	 อกีทัง้การ
วเิคราะห์เสยีงใต้น�า้นอกจากจะมปีระโยชน์มหาศาล
กบัภารกจิทางด้านการทหารแล้ว	ยงัมปีระโยชน์ใน
ด้านสิ่งแวดล้อม	 เช่นการติดตามการเดินทางและ
การหากนิของสตัว์ทีใ่ช้เสยีงใต้น�า้ในการน�าทางเช่น	
ปลาวาฬ	ปลาโลมา	หรอืปลาฉลามบางชนดิ	เป็นต้น

การพัฒนาระบบอาวุธของเรือด�าน�้า
	 	 ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง	 ระบบอาวุธ
ของเรือด�าน�้านั้นมีทั้งปืนเรือและตอร์ปิโด	แต่ด้วย
พฒันาการและความเปลีย่นแปลงทางด้านแนวคดิ
การปฏิบัติการท�าให้มีการตัดปืนเรือออกไป	 คง
เหลือแต่ตอร์ปิโดเท่านั้นที่ยังคงมีความส�าคัญอยู่	
และในบางภารกิจอาจมีการเพิ่มกับระเบิดใต้น�้า
อีกด้วย
	 	 หลกัการของตอร์ปิโดยงัคงไม่เปลีย่นแปลง
มากนักนับจากครั้งแรกที่มีการใช้ตอร์ปิโดตั้งแต่
สมัยวิกตอเรีย	 แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคือความ
แม่นย�าที่เพิ่มขึ้น	 เนื่องจากตอร์ปิโดในปัจจุบันมี
ระบบน�าวถิ	ีโดยระบบน�าวถิแีบ่งออกเป็นสองชนดิ
คือ	ระบบน�าวิถีแบบใช้สายหรือเส้นลวด	ซึ่งเรือที่

ยิงจะส่งสัญญาณจากตัวเรือไปตามเส้นลวดเพื่อ
ให้ตอร์ปิโดเดินทางไปยังทิศทางและความลึก
ที่ต้องการ	 อีกประเภทหนึ่งคือระบบน�าวิถีแบบ
ไม่ใช่สายหรือเส้นลวด	 ซึ่งตัวตอร์ปิโดอาจจะใช้
เซ็นเซอร์ภาครับ	 (Passive	 Sensor)	 ในการรับ
สัญญาณเช่น	 เสียงของใบจักรหรือฟองอากาศ
ของเป้าหมาย	 หรือใช้เซ็นเซอร์ภาคส่ง	 (Active	
Sensor)	 เพื่อส่งสัญญาณเสียงออกไปยังเป้า
หมายและรอรับเสียงที่สะท้อนกลับออกมาเพื่อ
ท�าให้ทราบต�าแหน่งของเป้าหมาย	 หรืออาจจะ
เป็นการใช้เซน็เซอร์แบบกึง่ภาคส่ง	(Semi-active	
Sensor)	โดยใช้การรบัสญัญาณเสยีงทีส่ะท้อนมา
จากเป้าหมาย	ซึ่งสัญญาณเสียงนั้นจะถูกส่งออก
มาจากตัวเรือที่ยิง	เป็นต้น

	 	 ตอร์ปิโดในปัจจุบันยังแบ่งออกเป็นตอร์ปิโด
เบาและตอร์ปิโดหนัก	 แต่ส่วนใหญ่แล้วตอร์ปิโดที่
ยิงจากเรือด�าน�้าจะเป็นตอร์ปิโดหนัก	ขนาดที่ได้รับ
ความนิยมในปัจจุบันคือขนาด	 533	 มิลลิเมตร	 ซึ่ง
เป็นขนาดมาตรฐานของตอร์ปิโดของนาโต้	 โดย
ตอร์ปิโดเบามักจะใช้ทิ้งจากอากาศยานหรือเรือ
ผิวน�้าในลักษณะของการเป็นตอร์ปิโดเพื่อป้องกัน
ตัว	 ในส่วนของหัวรบนั้นมักจะเป็นระเบิดที่ท�าจาก
ผงอลูมิเนียมเพื่อสร้างคลื่นใต้น�้าที่มีก�าลังแรงมาก
พอในการท�าลายเรือด�าน�้า	หรือใช้ดินระเบิดในการ
เจาะตวัเรอืด�าน�าเอง	ซึง่ขึน้อยูก่บัชนวนว่าจะใช้แบบ
กระทบแตกหรือใช้ชนวนวัดระยะที่ตัวตอร์ปิโดจะ
จุดระเบิดเมื่อถึงระยะที่ใกล้พอ

สถานีของพนักงานโซนาร์ในเรือด�าน�้านิวเคลียร์	USS	City	of	Corpus	Christi	
ภาพ:	อนาลโย	กอสกุล

เช่นระบบ	 CSU-83	 ซึ่งติดตั้งอยู่บนเรือด�าน�้าชั้น	
Type-206	ที่มีทั้งเรดาร์ภาครับบนหัวเรือและข้าง
ล�าตัวเรือ	 รวมถึงมีเรดาร์ภาคส่งบริเวณหัวเรืออีก
ด้วย	นอกจากนัน้ในเรอืด�าน�า้ส่วนใหญ่ยงัทางเลอืก
ให้ติดตั้งโซนาร์ลากท้าย	 (Towed	Array	Sonar)	
โดยเรือด�าน�้าจะท�าการปล่อยโซนาร์ลากท้ายออก

ท่อบรรจุตอร์ปิโดในเรือด�าน�้านิวเคลียร์	USS	City	of	Corpus	Christi				ภาพ:	อนาลโย	กอสกุล
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	 	 ตัวอย่างตอร์ปิโดที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันเช่น	
ตอร์ปิโดแบบ	 DM2A4	 Seehecht	 ของเยอรมัน	
ผลิตโดยบริษัท	Atlas	Elektronik	ซึ่งใช้ระบบขับ
เคลื่อนด้วยไฟฟ้าและใช้สายไฟเบอร์ออฟติกเป็น
ตัวน�าสัญญาณ	 ซึ่งถือเป็นตอร์ปิโดแบบแรกที่ใช้
ไฟเบอร์ออฟติกในการน�าสัญญาณดิจิตอลเข้าสู่
ตัวตอร์ปิโด	ในส่วนหัวและส่วนล�าตัวติดตั้งโซน่าร์
เพือ่ตรวจจบัเป้าหมายทีท่�าให้ตวัตอร์ปิโดสามารถ
ตรวจจับเป้าหมายได้ที่มุม	100	องศาในแนวนอน
และ	24	องศาในแนวตั้ง	ซึ่งพื้นที่ตรวจจับที่กว้าง
นั้นท�าให้ตัวตอร์ปิโดสามารถลดการเคลื่อนที่
เพื่อค้นหาเป้าหมายลงและจะส่งผลให้เสียงที่ตัว
ตอร์ปิโดสร้างขึ้นนั้นน้อยลงด้วย	
	 	 ทางฝั่งรัสเซียนั้นมีตอร์ปิโดทั้งแบบ	Type-
53	ซึ่งเป็นตอร์ปิโดขนาด	533	มิลลิเมตรส�าหรับ
ต่อสู้เรือด�าน�้าและตอร์ปิโดแบบ	 Type-65	 ที่มี
ขนาดใหญ่กว่าคือ	650	มิลลิเมตรเพื่อไว้ใช้ส�าหรับ
การท�าลายเรือผิวน�้า	 ส่วนสหรัฐอเมริกายังใช้
ตอร์ปิโดแบบ	Mk.48	ซึง่ในปัจจบุนัถกูปรบัปรงุเป็น
รุ่นที่	7	(Mk.48	Mod	7	Common	Broadband	
Advanced	 Sonar	 System:	 CBASS)	 ซึ่งเพิ่ม

ประสทิธภิาพในการปฏบิตักิารทัง้ในเขตน�า้ลกึและ
น�้าตื้น	 รวมถึงเพิ่มระบบต่อต้านมาตรการต่อต้าน
ต่างๆ	ของข้าศึก	
	 	 ส�าหรบัระบบต่อต้านตอร์ปิโดนัน้	ในปัจจบุนั
ระบบต่อต้านหรอืมาตรการต่อต้านตอร์ปิโด	 (Tor-
pedo	 Countermeasure)	 ที่มักใช้กันอยู่มักจะ
เป็นการก่อกวนด้วยการสร้างคลื่นเสียงลวง	 ทั้ง
คลื่นเสียงเลียนแบบเสียงใบจักรของเรือหรือเสียง
ฟองอากาศทีเ่กดิขึน้จากเรอื	 แต่กย็ังไม่มีระบบใด
ที่มีประสิทธิภาพสูงมากพอที่จะป้องกันตอร์ปิโด
ได้ทกุชนดิ	การต่อต้านตอร์ปิโดจงึมกัใช้การท�างาน
ร่วมกันของระบบหลายระบบ	ทั้งนี้	 ในการค้นหา
ตอร์ปิโดมักจะใช้เซ็นเซอร์ภาครับในการเฝ้าฟัง
เสยีงของตอร์ปิโดทีม่ลีกัษณะเฉพาะ	ซึง่ในปัจจบุนั
มีการทดลองวิจัยและพัฒนาตอร์ปิโดขนาดเล็กที่
ใช้ยิงท�าลายตอร์ปิโดที่ยิงเข้ามาด้วยเช่นกัน

ใหญ่จากเรือด�าน�้าขนาดใหญ่ลงมา	 เช่นเรือด�าน�้า
ชั้น	Scorpene	ของมาเลเซียนั้นติดตั้งจรวดน�าวิถี
ต่อต้านเรอืผวิน�า้แบบ	Exocet	SM39	ซึง่เป็นจรวด	
Exocet	รุน่ยงิจากเรอืด�าน�า้	โดยตวัจรวดจะถกูเกบ็
อยู่ในแคปซูล	VSM	(Vehicule	Sous	Marin)	ซึ่ง
เมื่อเรือท�าการยิงแล้วแคปซูล	VSM	จะเดินทางใน
น�้าเพื่อท�าให้ข้าศึกไม่สามารถทราบได้ว่าต�าแหน่ง
ของเรอืด�าน�า้ทีย่งิอยูท่ีไ่หน	และเวยีดนามซึง่จดัหา
เรือด�าน�้าชั้น	Kilo	จากรัสเซียจ�านวน	6	ล�านั้น	ได้
จัดหาจรวด	Klub-S	ซึ่งเป็นจรวดในลักษณะเดียว
กับจรวด	Exocet	SM39	ด้วยเช่นกัน
	 	 ทัง้นี	้ เมือ่จรวดขึน้สูผ่วิน�้ากจ็ะสลดัแคปซลู
ออกและจดุบสูเตอร์ซึง่ท�าให้จรวดเคลือ่นทีเ่หมอืน
จรวดต่อต้านเรอืผวิน�า้ทีย่งิจากเรอืผวิน�า้ทกุประการ	
ตัวจรวดยังสามารถตั้งค่าให้โจมตีได้ทั้งเรือผิวน�้า
ในทะเลเปิด	 ในพืน้ทีน่�า้ตืน้	 ไปจนถงึเป้าหมายบน
ชายฝั่ง	 ท�าให้ตัวจรวดท�าหน้าที่คล้ายขีปนาวุธต่อ
ต้านเป้าหมายบนบกทางยทุธวธิ	ี(Standoff	Land	
Attack	Missile:	 SLAM)	 ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยน
โฉมหน้าของเรอืด�าน�า้ทีจ่ากเดมิใช้ในภารกิจเพียง
เฝ้าฟัง	หาข่าว	ต่อต้านเรือผิวน�้าและเรือด�าน�้า	ไป
เป็นการเพิ่มความสามารถในการโจมตีเป้าหมาย
บนฝั่ง	 ซึ่งจรวดสามารถโจมตีเป้าหมายที่มีคุณค่า
ทางยุทธการสูงในบริเวณชายฝั่งเช่น	 คลังน�้ามัน	
ท่าเรือ	 ฐานทัพเรือ	 ไปจนถึงเป้าหมายที่ลึกเข้าไป
ในฝั่งเช่น	กองบัญชาการต่างๆ	โรงเก็บอาวุธ	หรือ
สนามบิน	

ระบบ AIP
	 	 ระบบ	AIP	 (Air-Independent	 Propul-
sion)	คือระบบที่ท�าให้เรือด�าน�้าไม่ต้องขึ้นสู่ผิวน�้า
เพื่อรับออกซิเจนจากอากาศมาใช้ในเครื่องยนต์	
ท�าให้เรือด�าน�้าที่มีระบบ	 AIP	 มีระยะเวลาในการ
ด�านานขึ้น	ซึ่งจะลดความเสี่ยงในการถูกตรวจพบ
จากฝ่ายตรงข้ามได	้ ระบบนี้เป็นระบบที่ติดตั้งอยู่

ในเรอืด�าน�า้ดเีซล-ไฟฟ้าซึง่เลยีนแบบความสามารถ
ของเรือด�าน�้านิวเคลียร์
	 	 ทั้งนี้	 เครื่องยนต์ดีเซลของเรือด�าน�้าดีเซล-
ไฟฟ้าจ�าเป็นที่จะต้องใช้ออกซิเจนในการท�างาน	
ซึง่ท�าให้เรอืต้องขึน้มาบนผวิน�า้	(Snorkel)	ทกุ	ๆ 	3-5	
วันเพื่อรับอากาศ	ซึ่งเป็นผลท�าให้ไม่ว่าจะอย่างไร
เรือด�าน�้าก็จ�าเป็นต้องเปิดเผยต�าแหน่งที่ตั้งของ
ตนทุก	 3-5	 วันเช่นกัน	 ทั้งนี้	 ระบบ	 AIP	 จะช่วย
ผลติออกซเิจนให้เครือ่งยนต์เพือ่ท�าให้เรอืด�าน�า้ด�า
อยู่ในทะเลได้นานขึ้นโดยไม่จ�าเป็นต้องขึ้นสู่ผิวน�้า	
จาก	3-5	วันอาจกลายเป็นถึงเกือบ	1	เดือน
	 	 ในระยะแรก	ระบบ	AIP	 เกิดจากการวิจัย
ของ	Dr.	Hellmuth	Walter	วิศวกรชาวเยอรมัน
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง	 และมีการพัฒนา
ต่อมาในช่วงสงครามเยน็	ทัง้นี	้ ระบบ	AIP	 ในช่วง
แรกใช้	 Hydrogen	 Peroxide	 (H2O2)	 เป็น
แหล่งก�าเนิดออกซิเจน	 โดยใช้การแยกไฮโดรเจน
ออกจากออกซิเจน	 แต่วิธีนี้ท�าให้เกิดปัญหาด้าน
ความปลอดภัย	 นั่นคือไฮโดรเจนที่เหลือจาก
กระบวนการแยกออกซิเจนมักท�าปฏิกิริยากับ
สารอื่นได้ง่าย	รวมถึงเป็นก๊าซที่ติดไฟง่าย	ซึ่งภาย
หลังประเทศมหาอ�านาจเริ่มเปลี่ยนไปใช้พลังงาน

การยิงทดสอบตอร์ปิโดแบบ	Mk.48				ภาพ:	กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา

การทดสอบยิงจรวดต่อต้านเรือผิวน�้า	Exocet	SM39	
ซึ่งยิงจากเรือด�าน�้าชั้น	Scorpene	ของกองทัพเรือมาเลเซีย	
ภาพ:	กองทัพเรือมาเลเซีย

	 	 นอกจากตอร์ปิโดแล้ว	ปัจจุบันยังมีการน�า
ระบบอาวุธอื่นมาติดตั้งกับเรือด�าน�้า	 ซึ่งถ้าไม่
นับเรือด�าน�้านิวเคลียร์ขนาดใหญ่ของประเทศ
มหาอ�านาจที่ติดตั้งขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีป
ซึ่งไม่มีใช้งานอยู่ในภูมิภาคของประเทศไทยแล้ว	
ระบบอาวุธอื่น	ๆ 	ก็เหมือนการย่อส่วนจรวดขนาด

จรวดแบบ	3M-54	Klub-S	ซึ่งกองทัพเรือเวียดนามจัดหามาติดตั้งกับเรือด�าน�้าชั้น	Kilo	จ�านวน	6	ล�า	
ภาพ:	Wikipedia.org
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นิวเคลียร์ในการขับเคลื่อนเรือด�าน�้า	ความจ�าเป็น
ในการพัฒนาระบบ	AIP	จึงหมดไป
	 	 แต่ส�าหรบักองทพัเรอืทีม่ขีนาดเลก็กว่าและ
ยังใช้เรือด�าน�้าดีเซล-ไฟฟ้าอยู่นั้น	ระบบ	AIP	ยังคง
เป็นระบบที่มีความส�าคัญและมีความจ�าเป็นอยู่	
หลายประเทศผู้ผลิตเรือด�าน�้าดีเซล-ไฟฟ้าจึงยังมี
การพฒันาระบบ	AIP	อย่างต่อเนือ่ง	โดยในปัจจบุนั
เราสามารถแบ่งระบบ	AIP	ออกเป็น	4	ชนิดคือ

	 	 ระบบนี้เป็นระบบที่ใช้งานได้และติดตั้ง
ง่ายทีส่ดุ	ผูใ้ช้ไม่จ�าเป็นต้องปรบัปรงุตวัเรอืมากนกั	
และไม่จ�าเป็นต้องดดัแปลงเครือ่งยนต์หรอืเปลีย่น
ประเภทของเชื้อเพลิง	 แต่ระบบมีความเสี่ยงคือ
ออกซิเจนเหลวนั้นเป็นสถานะของออกซิเจนที่ไม่
คงทนและเปลี่ยนสถานะได้ง่าย	 ซึ่งท�าให้ผู้ใช้เรือ
ต้องออกแบบระบบส่งก�าลังบ�ารุงให้มีออกซิเจน
เหลวเพียงพอทั้งในฐานทัพและฐานส่งก�าลังบ�ารุง
ส่วนหน้า	ซึ่งเพิ่มค่าใช้จ่ายให้สูงขึ้น	และออกซิเจน
เหลวยังระเบิดได้ง่าย	ซึ่งท�าให้มักเกิดอุบัติเหตุกับ
เรอืด�าน�า้ทีใ่ช้ระบบนีใ้นอดตี	เช่นเรอืด�าน�า้	M-256	
ซึง่เป็นเรอืด�าน�า้ดเีซล-ไฟฟ้าชัน้	Quebec	(Project	
615)	ซึง่เกดิระเบดิอย่างรนุแรงขึน้ในอ่าวฟินแลนด์
ในทะเลบอลติดในระหว่างสภาพอากาศเลวร้าย	
(Sea	 State	 8)	 ส่งผลให้ลูกเรือเสียชีวิต	 28	 คน	
และรอดชีวิตเพียง	7	คนท�าให้ปัจจุบันไม่มีเรือด�า
น�้ารุ่นใดใช้ระบบ	AIP	แบบนี้
	 	 ระบบนี้ใช้ไอน�้าที่จากผลิตจากเครื่องยนต์
ที่ใช้เอธานอลที่ผสมกับออกซิเจนซึ่งถูกเก็บไว้ที่
ห้องเก็บความดันสูง	 (60	 บาร์)	 เพื่อน�าไอน�้าไป
ใช้ในการขับดันตามหลักการของวัฎจักรแรงคิน 
(Rankine	Cycle)	 ระบบนี้มีข้อดีคือไอเสียที่ออก
มานั้นสามารถถูกปล่อยออกจากเรือได้ในทันทีใน

ทุกความลึกจากความดันของห้องเก็บออกซิเจน	
ท�าให้ไม่ต้องมีห้องอัดไอเสียก่อนปล่อยออกจาก
เรือ	 และให้ก�าลังขับสูง	 แต่ข้อเสียของระบบนี้
คือเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน	
(Fuel	 Efficiency)	 ต�่าที่สุด	 และมีอัตราการใช้
ออกซิเจนในการเผาไหม้สูงที่สุด	 โดยในปัจจุบัน
ระบบ	AIP	ที่ใช้ไอน�้านั้นมีอยู่ระบบเดียวคือระบบ	
MESMA	 (Module	 d’Energie	 Sous-Marin	
Autonome)	ของฝรั่งเศสซึ่งจะถูกติดตั้งในเรือด�า
น�้าชั้น	Agosta	90B	จ�านวน	3	ล�าของปากีสถาน
	 	 -	 เครื่องยนต์อากาศร้อน	 (Stirling-cycle	
Engines)
	 	 ในระบบ	 AIP	 แบบนี้	 เครื่องยนต์สันดาป
ภายนอกซึ่งใช้ออกซิเจนเหลวและน�้ามันดีเซลจะ
ผลิตความร้อนซึ่งจะถูกถ่ายเทไปยังตัวเครื่องยนต์	
ซึ่งกระบอกลูกสูบจะเคลื่อนที่ ไปมาระหว่าง
กระบอกสูบร้อนและกระบอกสูบเย็น	 โดยมี
ก๊าซเฉื่อยคืออาร์กอนเป็นตัวน�าพาความร้อนเพื่อ
ไปเปลี่ยนเป็นพลังงานกล	 พลังงานกลที่ได้จะน�า
ไปใช้ทัง้การขบัเคลือ่นเพลาโดยตรงและการชาร์ต
แบ็ตเตอรี่	 ระบบนี้มีข้อดีคือ	 จากลักษณะของ
เครื่องที่ส่วนสันดาปและส่วนขับเคลื่อนจะแยก
ออกจากกนั	ท�าให้การจดัการกบัไอเสยีนัน้ง่ายและ
ไม่ซบัซ้อนเท่าระบบอืน่	โดยระบบ	AIP	แบบนีม้ใีช้
ในเรอืด�าน�า้ชัน้	Gotland	ทัง้	3	ล�าของสวเีดน	รวม
ถึงเรือด�าน�้าชั้น	Soryu	ของญี่ปุ่น	และชั้น	Archer	
ของสิงคโปร์	ซึ่งท�าให้เรือสามารถด�าน�้าอยู่ได้นาน
สูงสุด	14	วันที่ความเร็ว	4	น๊อต
	 	 -	แบบที่ใช้เซลล์เชื้อเพลิง	(Fuel	Cell)
	 	 เซลล์เชือ้เพลงินัน้เป็นอปุกรณ์สร้างพลงังาน
ที่ไม่ได้ใช้วัฏจักรการ์โนต์	 (Carnot	 Cycle)	 ซึ่ง
ใช้ความร้อนและความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิ
ของห้องเผาไหม้เหมือนระบบอื่น	 แต่ใช้ปฏิกิริยา
เคมีของการที่ตัวเร่งปฏิกิริยากระตุ้นให้ไฮโดรเจน
แตกตัวเป็นโปตอนและอิเล็กตรอน	ซึ่งจะให้ไฟฟ้า

ออกมาผ่านเยื่อกั้นกระแสไฟฟ้า	 และยังให้ความ
ร้อนอีกด้วย	 ซึ่งในที่สุดโปรตอนกับอิเล็กตรอน
จะรวมกับออกซิเจนได้น�้าซึ่งถือว่าสะอาดกว่าไอ
เสียที่เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ในเครื่องยนต์ปกติ	
นอกจากนัน้ยงัได้กระแสไฟฟ้าในปรมิาณมากและ
มกีารสญูเสยีความร้อนจากระบบน้อย	ซึง่เซลล์เชือ้
เพลิงที่มักจะใช้ในระบบ	AIP	ในเรือด�าน�้าคือเซลล์
เชื้อเพลิงประเภท	PEM	(Polymer	Electrolyte	
Membrane)
	 	 แต่ข้อเสยีของเซลล์เชือ้เพลงิคอืการทีร่ะบบ
จะต้องใช้ไฮโดรเจนเป็นเชือ้เพลงิซึง่มคีวามเสีย่งสงู
ที่จะก่อให้เกิดการระเบิดได้	 หนึ่งในวิธีแก้คือการ
ใช้ไฮโดรเจนจากสารประกอบแทนที่จะเก็บในรูป
แบบก๊าซ	 เช่นสารประกอบ	Metal	Hydride	ซึ่ง
เป็นสารประกอบที่เกิดจากการจับพันธะระหว่าง
ไฮโดรเจนและโลหะอัลลอย	 หรือใช้การผลิต
ไฮโดรเจนจากสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเช่น
น�้ามันดีเซล	 คีโรซีน	 (Kerosene)	 หรือ	 เมตธา
นอล	 (Methanol)	 ซึ่งถ้าเลือกใช้สารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนนั้นจ�าเป็นที่จะต้องติดตั้งอุปกรณ์
เพิ่มเติมอีกด้วย
	 	 ในปัจจุบันเยอรมันได้ติดตั้งระบบเซลล์
เชือ้เพลงิจ�านวน	 9	 เซลล์ลงบนเรอืชัน้	 Type-212	

RSS	Chieftain	หนึ่งในเรือด�าน�้าชั้น	Challenger	ซึ่งเป็นการปรับปรุงเรือด�าน�้าชั้น	Sjoormen	ล�าเก่า
ของกองทัพเรือสวีเดน				ภาพ:	militaryphotos.net

	 	 -	เครื่องยนต์ดีเซลระบบปิดซึ่งใช้ออกซิเจน
จากออกซิเจนเหลว	(Closed-cycle	Diesel	En-
gines	with	Stored	Liquid	Oxygen)
	 ระบบนีใ้ช้เครือ่งยนต์ดเีซลธรรมดาทีอ่อกซเิจน
ที่ผลิตออกมาจากออกซิเจนเหลวและผสมกับ
อาร์กอนซึ่งก๊าซเฉื่อยก่อนจะเข้าไปยังห้องเผา
ไหม้ของเครื่องยนต์	 และไอเสียที่เครื่องยนต์ผลิต
ออกมาซึง่ประกอบด้วยไอน�้า	คาร์บอนไดออกไซด์	
และไนโตรเจนจะถกูแยกออกไปในห้องเกบ็ไอเสยี	
ส่วนอาร์กอนจะถกูน�ากลบัไปใช้ผสมกบัออกซเิจน
ใหม่	ไอเสยีทีไ่ด้จะถกูน�าไปผสมกบัน�า้ทะเลและทิง้
ออกนอกตัวเรือ เรือด�าน�้าชั้น	Agosta	90B	ของกองทัพเรือปากีสถาน				ภาพ:	กองทัพเรือปากีสถาน

เรือด�าน�้าชั้น	Type-212	ของกองทัพเรือเยอรมัน				ภาพ:	HDW
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ของกองทัพเรือเยอรมันและกองทัพเรืออิตาลี	 ซึ่ง
สามารถท�าให้เรอืด�าน�า้ได้นาน	14	วนัทีค่วามเรว็	8	
น๊อต	รวมถงึรสัเซยีทีม่ทีางเลอืกส�าหรบัลกูค้าในการ
ตดิตัง้เซลล์เชือ้เพลงิในเรอืชัน้	Kilo	และ	Amur	ด้วย
	 	 แม้ว่าระบบ	AIP	จะช่วยเพิม่ความสามารถใน
การด�าน�า้ได้นานโดยไม่ต้องขึน้สูผ่วิน�า้	แต่ข้อจ�ากดั
ของระบบคอืระบบต่างมคีวามซบัซ้อนและมสีารที่
มอีนัตรายเช่น	 ออกซเิจนเหลวหรอืไฮโดรเจนทีถ่อื
เป็นความเสีย่งในการปฏบิตักิารของเรอืด�าน�า้	 อกี
ทัง้จากระบบทัง้	4	ระบบนัน้	มเีพยีงระบบเซลล์เชือ้
เพลงิอย่างเดยีวเท่านัน้ทีไ่ม่ต้องมกีารปล่อยก๊าซไอ
เสยีออกจากระบบ	AIP	ซึง่ท�าให้เรอืด�าน�า้ยงัคงต้อง
มคีวามเสีย่งในการทีร่ะบบปล่อยไอเสยีจะสร้างคลืน่
เสยีงจากฟองอากาศและแรงดนัทีใ่ช้ปล่อยเชือ้เพลงิ
ซึง่ท�าให้เรอืด�าน�า้สามารถถกูตรวจจบัได้ง่ายขึน้
	 	 แต่ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีที่รวดเร็ว	
การลงทุนวิจัยอย่างต่อเนื่อง	 มาตรฐานทางด้าน
สิ่งแวดล้อม	 และประโยชน์ที่ได้จากการพัฒนาซึ่ง
สามารถน�าไปใช้ในอตุสาหกรรมการผลติอืน่	ๆ 	ของ
ภาคพลเรือน	 ท�าให้เชื่อว่าในอนาคต	 เทคโนโลยี	
AIP	ทีใ่ช้เซลล์เชือ้เพลงิน่าจะเป็นค�าตอบของระบบ	
AIP	ในอนาคต	ซึง่การพฒันาเซลล์เชือ้เพลงิมุง่ทีจ่ะ
สร้างเซลล์เชือ้เพลงิทีใ่ห้พลงังานสงูขึน้และมคีวาม
ปลอดภยัมากขึน้	

	 	 การพฒันาระบบ	AIP	 จะสร้างความเหนอื
กว่าในการปฏิบัติการซึ่งท�าให้เรือด�าน�้าสามารถ
ด�าน�้าอยู่ใต้น�้าได้เป็นเวลานานและเงียบ	 ซึ่งเป็น
ประโยชน์ในภารกิจการหาข่าว	 หรือการซุ่มโจมตี	
และท�าให้เรอืด�าน�า้ทีม่รีะบบ	AIP	จะเป็นภยัคกุคาม
หลกัทีส่�าคญัของทัง้กองทพัเรอืขนาดเลก็	หรอืแม้แต่
กองทพัเรอืของประเทศมหาอ�านาจทีจ่�าต้องปฏบิตัิ
การเข้าใกล้ชายฝ่ังมากขึน้

ระบบเสริมอื่น ๆ 
	 	 ปัจจุบันเรือด�าน�้ามีทางเลือกที่จะติดตั้ง
ระบบเสริมอื่นๆ	 มากมาย	 ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้ง
รางปล่อยทุ่นระเบิด	 (Mine	 Belt)	 เพื่อท�าให้เรือ
ด�าน�้าสามารถวางทุ่นระเบิดได้ในพื้นที่ที่ต้องการ	
หรอืการใช้ตอร์ปิโดทีป่ล่อยทุน่ระเบดิได้	 นอกจาก
นี	้บางประเทศยงัพฒันาระบบจรวดทีต่ดิตัง้กบัเรอื
ด�าน�า้นอกจากจรวดต่อต้านเรอืผวิน�า้และโจมตเีป้า
หมายบนฝ่ังทางยทุธวธิ	ีเช่นการทดลองตดิตัง้จรวด
ต่อสูอ้ากาศยานแบบ	Igla	บนเรอืด�าน�า้	แต่กย็งัมข้ีอ
จ�ากดัอยูท่ีเ่รอืต้องลอยขึน้สูผ่วิน�า้ก่อนจงึจะท�าการ
ยงิได้	หรอืการเปลีย่นจากการใช้กล้องเพอรสิโคปมา
เป็นการตดิตัง้กล้องทวีนีอกตวัเรอืและส่งสญัญาณ
ภาพเข้ามายงัตวัเรอืแทน	ซึง่ท�าให้ไม่ต้องมกีารเจาะ
ช่องทีโ่ครงสร้างของเรอื
	 	 ทัง้นี	้ในปัจจบุนัเรอืด�าน�า้ได้รบัการประยกุต์
ใช้ในหลายภารกิจ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจการ
สนับสนุนการปฏิบัติการพิเศษ	 เช่นการส่งหน่วย
ปฏบิตักิารพเิศษด้วยเรอืด�าน�า้ขนาดเลก็ซึง่ตดิตัง้อยู่
กบัเรอืด�าน�า้	ทัง้นี	้ส�าหรบัประเทศในแถบอาเซยีนซึง่
ใช้เรอืด�าน�า้ขนาดเลก็-กลางนัน้	มกัจะไม่มกีารตดิตัง้
เรอืด�าน�า้ขนาดเลก็กบัเรอืด�าน�า้หลกั	แต่จะเป็นการ
ออกแบบเรอืด�าน�า้ให้มช่ีองทางในการเข้าออกของ
หน่วยปฏิบัติการพิเศษใต้น�้าได้	 ซึ่งเป็นแนวทางที่
ประเทศไทยกค็วรจะพฒันาไปเช่นกัน

เรือด�าน�้าชั้น	Kilo	ของกองทัพเรืออินเดียซึ่งกองทัพเรือเวียดนามก�าลังจัดหาเข้าประจ�าการเช่นกัน	
ภาพ:	กองทัพเรืออินเดีย


