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นักวิเคราะห์ยุทธศาสตร์หมายเลข๒๑๒
นักวิเคราะห์การสงครามหมายเลข˘˜

ตอนที่๑

 ปัจจุบันสงครามต่อต้านเรือดำน้ำ หรือ Anti – Submarine 
Warfare (ASW) มีอายุเกือบครบ ๑๐๐ ปีแล้ว นับตั้งแต่ถือกำเนิดขึ้น 
ในสงครามโลกครั้งที่ ๑ เป็นต้นมา นักยุทธศาสตร์ทางเรือ นักวางแผน
ยุทธการ และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการอาวุธ ได้ทุ่มเทความ
พยายามอย่างสุดความสามารถในการแสวงหายุทธศาสตร์ในการ 
ปราบเรือดำน้ำที่ได้ผลคุ้มค่า แม้ว่าเทคโนโลยีด้านการปราบเรือดำน้ำ 
ได้ก้าวหน้าไปมาก ตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่ ๑ และ ๒ ตลอดจน 
ช่วงสงครามเย็นจนถึงปัจจุบัน แต่ทางเลือกทั้งด้านยุทธศาสตร์และ 
ยุทธการในการต่อต้านเรือดำน้ำกลับไม่มีความแตกต่างกันมากตั้งแต่ 
ยุคแรกจนถึงยุคนี้ สิ่งที่แตกต่างกันคืออาวุธและยุทธวิธีในการปราบ 
เรือดำน้ำ 
 การกำจัดศักยภาพในการทำลายล้างของเรือดำน้ำ สามารถ
ดำเนินการโดยใช้ยุทธศาสตร์พื้นฐาน ๓ ประการ ที่กองทัพใช้ในการ
เอาชนะกำลังทหารทุกรูปแบบมาตลอดประวัติศาสตร์คือ การทำลาย
กำลังรบหรือเรือดำน้ำ (Physical Destruction) การขจัดศักยภาพใน
การทำสงครามโดยใช้ ยุ ทธศาสตร์ ปิ ดล้ อมหรื อการปิ ดอ่ าว 
(Neutralization of War Making Potential by Strategy of 
Containment or Blockade) และการจำกัดประสิทธิภาพของกำลังรบ
หรือเรือดำน้ำ
 (Deny its Full Potential by Limiting its 
Effectiveness) 

 ยุทธศาสตร์เดียวที่ให้ผลแน่นอนและถาวรคือ การทำลาย

เรือดำน้ำ เพราะการจัดหาเพิ่มเติมยามสงครามกระทำได้ยากมาก  
เว้นแต่เพียงไม่กี่ประเทศที่สามารถสร้างเรือดำน้ำเอง ทางเลือกที่ดีที่สุด
ในลำดับต่อมาคือการปิดล้อมเรือดำน้ำไม่ ให้ออกไปไล่ล่าเป้าหมาย  

ForTheNextNavyand
TheNavyAfterNext

วิเคราะห์®ากสงครามในอดีต

ยุทธศาสตร์ ในสงครามต่อต้าน
เรือดำน้ำ...ASWStrategies
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ซึ่งทำให้ ได้การครองทะเลคือ ฝ่ายเราสามารถใช้ทะเลได้ตามต้องการ 
ในขณะทีฝ่า่ยตรงขา้มถกูขดัขวางไม่ใหม้เีสรภีาพในการใชท้ะเล แตข่อ้เสยี 
ของยุทธศาสตร์ปิดล้อมคือ เรือดำน้ำยังไม่ถูกทำลายและอาจเสี่ยง  
ฝ่าวงล้อมออกไปได้ อีกทั้งกำลังรบที่มีหน้าที่คอยปิดล้อมเรือดำน้ำก็ต้อง
คอยเฝ้าอยู่ตลอดเวลา ไม่สามารถนำไปใช้งานในภารกิจอื่นได้ 
 ในทางปฏิบัติเราอาจไม่สามารถใช้ยุทธศาสตร์การทำลายหรือ
ปิดล้อมเรือดำน้ำได้เสมอไป เพราะอาจมีกำลังรบไม่เพียงพอหรือต้อง
เสี่ยงมากเกินไป จึงเหลือทางเลือกสุดท้ายคือ ยุทธศาสตร์การจำกัดหรือ


ลดประสิทธิภาพของเรือดำน้ำ ตรรกะของทางเลือกนี้คือไม่ว่ากองกำลัง
ทางเรือใดจะมีความเข้มแข็งและมีอำนาจการทำลายสูงเพียงใดก็ตาม 
แต่กำลังทางเรือดังกล่าวย่อมไม่มีประโยชน์อันใดเลยถ้าค้นหาเป้าหมาย
ไม่พบ การลดประสิทธิภาพของเรือดำน้ำอีกวิธีหนึ่งที่รัฐบาลอังกฤษ  
เลือกใช้อย่างได้ผล ทั้งในสงครามโลกครั้งที่ ๑ และสงครามโลกครั้งที่ ๒ 
คือ การลดการบริโภคภายในประเทศลงด้วยการปันส่วนสิ่งอุปโภคและ
บริโภคเพื่อลดจำนวนเรือสินค้าที่ต้องเดินทางเข้ามาถึงท่าเรือในอังกฤษ
ได้อย่างปลอดภัย  ซึ่งในทางทฤษฎีเท่ากับอังกฤษสามารถยอมรับการ  
สูญเสียเรือสินค้าจำนวนมากขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องลดความต้องการ  
ทางทหารลง ทำให้ประสิทธิภาพของเรือดำน้ำเยอรมันลดลงโดยปริยาย 
และต้องแก้ ไขโดยการจมเรือสินค้าอังกฤษจำนวนมากขึ้นเท่านั้น 
 ยุทธศาสตร์ในสงครามต่อต้านเรือดำน้ำด้วยการทำลาย   
การปิดล้อม หรือการลดประสิทธิภาพของเรือดำน้ำ สามารถดำเนินการ
ในสถานที่แตกต่างกัน และใช้วิธีการที่ไม่เหมือนกัน โดยพื้นฐานแล้ว  
นักยุทธศาสตร์ปราบเรือดำน้ำมีสถานที่หรือยุทธบริเวณให้เลือก ๓ แห่ง 
แห่งแรก
 คือการโจมตีเรือดำน้ำที่แหล่งกำเนิด (Attack at Source) 
เช่น ฐานทัพ ท่าเรือ คลังน้ำมัน คลังอาวุธ คลังอะไหล่ บ้านพักของ
บคุคลสำคญัในการออกแบบ ตอ่เรอื ซอ่มบำรงุเรอื และกำลงัพลประจำเรอื  
แห่งที่สอง
คือการโจมตีเรือดำน้ำในระหว่างการเดินทางจากฐานทัพไป
ยังพื้นที่ลาดตระเวน (Attack in Transit) และแห่งที่สาม
คือการโจมตี
เรือดำน้ำในพื้นที่ลาดตระเวน (Attack in the Submarine Patrol 
Area) 

 ในขั้นต่อไปเป็นงานระดับยุทธการ ซึ่งนักยุทธศาสตร์ใน

สงครามต่อต้านเรือดำน้ำต้องตัดสินใจเลือกอาวุธและยุทธวิธี ให้  

เหมาะสมกบัยทุธบรเิวณแตล่ะแหง่ ตรงจดุนีน้กัยทุธศาสตรต์อ้งตดัสนิใจ 

เลือกอย่างรอบคอบระหว่างยุทธศาสตร์ที่ได้รับการพิสูจน์ว่าใช้แล้วได้ผล 
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กับเทคโนโลยีใหม่ในสงครามต่อต้านเรือดำน้ำที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์  

ในการปฏิบัติการจริง ทางเลือกด้านยุทธการสำหรับยุทธศาสตร์ต่อต้าน

เรือดำน้ำมีอยู่หลายหนทาง อาทิ 

 ยุทธศาสตร์ระดับปฏิบัติการสำหรับการทำลาย
เรือดำน้ำที่แหล่งกำเนิด  

 อาจประกอบด้วย การทำลายฐานทัพเรือดำน้ำ เรือดำน้ำ  

ในท่าเรือ คลังเชื้อเพลิง คลังอาวุธ คลังอะไหล่ อู่สร้างซ่อมและบำรุง

รักษาเรือดำน้ำ ศูนย์การผลิตและประกอบอุปกรณ์สำคัญ บ้านพักของ

บุคคลสำคัญในการออกแบบต่อเรือ ซ่อมบำรุงเรือ กำลังพลประจำเรือ 

รวมทั้งครูฝึก ช่าง และพลประจำเรือ ศูนย์การฝึกกำลังพลประจำเรือ 

ศูนย์บัญชาการกองเรือดำน้ำ ตลอดจนเครื่องมือสื่อสาร และสายอากาศ

ของวิทยุระยะไกลสำหรับติดต่อกับเรือดำน้ำในทะเล ฯลฯ โดยการโจมตี

ทางอากาศด้วยเครื่องบิน อากาศยานไร้นักบิน ขีปนาวุธระยะต่าง ๆ 

โดยการก่อวินาศกรรม และโดยการโจมตีทางเรือจากทะเลด้วยกำลัง  

อากาศนาวี ขีปนาวุธ จรวดร่อน (Cruise Missile)  อาวุธนำวิถีทำลาย

เป้าหมายบนฝั่ง (Land Attack Missile) ปืนเรือ การยกพลขึ้นบก  

เพื่อยึดฐานทัพเรือดำน้ำ การโจมตี โฉบฉวยสะเทินน้ำสะเทินบก   

การวางทุ่นระเบิดทางรุกในระยะประชิดเพื่อทำลายเรือดำน้ำขณะออก

เดินทางจากฐานปฏิบัติการ 

 ยุทธศาสตร์ร ะดับปฏิบัติการสำหรับการ
ปิดล้อมเรือดำน้ำที่แหล่งกำเนิด  

 อาจประกอบด้วย การปิดล้อมเรือดำน้ำที่อยู่ในฐานปฏิบัติการ

ด้วยการวางทุ่นระเบิดทางรุกในระยะประชิด การจมเรือ การวางสิ่ง

กีดขวางเส้นทางเดินเรือออกจากท่า การวางไฮโดรโฟนดักฟังเสียง  

เรือดำน้ำขณะออกเดินทางจากฐานปฏิบัติการ การปิดอ่าวระยะใกล้หรือ

ระยะไกลด้วยกำลังทางเรือที่ประกอบด้วยเรือดำน้ำ เรือปราบเรือดำน้ำ 

เครื่องบินลาดตระเวนทางทะเลระยะไกล 

 ยุทธศาสตร์ระดับปฏิบัติการสำหรับการลด
ประสิทธิภาพของเรือดำน้ำที่แหล่งกำเนิด  

 อาจประกอบด้วย การวางทุ่นระเบิดทางรุกในบริเวณที่ใช้ใน
การทดสอบและทดลองเรือดำน้ำ รวมทั้งการฝึกกำลังพลประจำเรือ   
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การโจมตีทำลายบ้านพักของกำลังพลเรือดำน้ำ การโจมตีอู่สร้าง ซ่อม
และบำรุงรักษาเรือดำน้ำในช่วงเวลาทำงาน รวมทั้งการขัดขวางการ
จัดหาอะไหล่และอาวุธของเรือดำน้ำด้วยวิธีการทางการทูต เศรษฐกิจ
และการทหาร 

 ยุทธศาสตร์ระดับปฏิบัติการสำหรับการทำลาย
เรือดำน้ำในระหว่างการเดินทาง
 อาจประกอบด้วย การวางแนวกีดขวาง (Barrier) ด้วย  
ทุน่ระเบดิ ไฮโดรโฟนระยะไกล เครือ่งบนิลาดตระเวนทางทะเลระยะไกล 
เรือดำน้ำในพื้นที่ลาดตระเวน รวมทั้งการลาดตระเวนและการโจมตี  
โดยกองกำลังปราบเรือดำน้ำที่จัดเป็นหน่วยไล่ล่าและทำลาย (Hunter 
Killer Group) 

 ยุทธศาสตร์ร ะดับปฏิบัติการสำหรับการ
ปิดล้อมเรือดำน้ำในระหว่างการเดินทาง  

 อาจประกอบด้วย การวางทุ่นระเบิด และ/หรือการวาง  
สิ่งกีดขวางในเส้นทางเดินเรือ 

 ยุทธศาสตร์ระดับปฏิบัติการสำหรับการลด
ประสิทธิภาพของเรือดำน้ำในระหว่างการเดินทาง  

 อาจประกอบด้วย การวางทุ่นระเบิด และ/หรือการวาง  
สิ่งกีดขวางเส้นทางเดินเรือในเส้นทางเดินเรืออื่น ๆ ที่เรือดำน้ำสามารถ
เลือกใช้ และการลาดตระเวนตรวจการณ์ในบริเวณพื้นที่กว้างไกล  
ด้วยเครื่องบินลาดตระเวนทางทะเลระยะไกล 

 ยุทธศาสตร์ระดับปฏิบัติการสำหรับการทำลาย
เรือดำน้ำในพื้นที่ลาดตระเวน  

 อาจประกอบดว้ย การลาดตระเวนและการโจมตีโดยกองกำลงั 
ปราบเรือดำน้ำที่จัดเป็นหน่วยไล่ล่าและทำลาย การต่อตีเรือดำน้ำที่เข้า
โจมตีกองเรือหรือคอนวอยด้วยเครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ และเรือปราบ
เรือดำน้ำที่จัดเป็นกำลังคุ้มกัน รวมทั้งการใช้กองเรือปราบเรือดำน้ำ 
ปฏิบัติการลวงว่าเป็นคอนวอยเรือสินค้า และการลาดตระเวนด้วย  
เครื่องบินลาดตระเวนทางทะเลระยะไกล 
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 ยุทธศาสตร์ร ะดับปฏิบัติการสำหรับการ
ปิดล้อมเรือดำน้ำในพื้นที่ลาดตระเวน  

 อาจประกอบด้วย การวางทุ่นระเบิดทางรับ และ/หรือสิ่ง
กีดขวางเส้นทางเดินเรือเข้าสู่ท่าเรือของฝ่ายเดียวกัน การลาดตระเวน
และการโจมตี โดยกองกำลังปราบเรือดำน้ำที่จัดเป็นหน่วยไล่ล่าและ
ทำลาย การต่อตีเรือดำน้ำที่เข้าโจมตีเป้าหมายด้วยกำลังคุ้มกัน และ  
การลาดตระเวนด้วยเครื่องบินลาดตระเวนทางทะเลระยะไกล 

 ยุทธศาสตร์ระดับปฏิบัติการสำหรับการลด
ประสิทธิภาพของเรือดำน้ำในพื้นที่ลาดตระเวน  

 อาจประกอบด้วย การลาดตระเวนตรวจการณ์ในบริเวณ
พื้นที่กว้างไกลด้วยเครื่องบินลาดตระเวนทางทะเลระยะไกล การวาง  
ทุ่นระเบิดทางรับ และ/หรือการวางสิ่งกีดขวางเส้นทางเดินเรือเข้าสู่
ท่าเรือของฝ่ายเดียวกัน การเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือของเรือสินค้า หรือ
คอนวอยให้ออกห่างจากพื้นที่ลาดตระเวนของเรือดำน้ำ การทำลายเรือ
พี่เลี้ยงเรือดำน้ำในทะเล การสร้างเรือสินค้าและเรือปราบเรือดำน้ำ  
ให้เร็วกว่าขีดความสามารถในการทำลายของเรือดำน้ำ การลดการ
พึ่งพาการลำเลียงขนส่งทางทะเล และการลวง 

การทำสงครามต่อต้านเรือดำน้ำในระหว่างสงครามโลก
ครั้งที่๑

 ก่ อนที่ ส งครามต่ อต้ าน เรื อดำน้ ำจะถื อกำ เนิ ดขึ้ น ใน
สงครามโลกครั้งแรก การรบทางเรือเน้นการแพ้ชนะอยู่ที่การรบผิวน้ำ 
โดยมีขนาดของปืนใหญ่และความหนาของเกราะเป็นปัจจัยสำคัญ   
เรือดำน้ำถูกมองว่ามีประโยชน์ในการหาข่าว และถ้าโชคดีก็อาจลักลอบ
เขา้โจมตเีรอืรบผวินำ้ไดบ้า้ง แต่ไม่ใชก่ำลงัรบทีส่ามารถใช้ในการแยง่การ 
ครองทะเลตามหลักนิยมในการรบทางเรือของยุคนั้นอย่างแน่นอน   
อีกทั้งกองทัพเรือส่วนใหญ่เชื่อว่าเป้าหมายหลักของเรือดำน้ำคือเรือรบ
ผิวน้ำ โดยมีส่วนน้อยที่มองเห็นว่าเรือดำน้ำจะเป็นอาวุธอันตรายต่อ  
เรือสินค้า เนื่องจากการทำสงครามเรือค้าต้องใช้ระยะเวลายาวนานกว่า

เรือดำน้ำเยอรมันยุคแรก


 หลักจาก Wilhelm Bauer ชาวบาวาเลีย ซึ่งเคยเป็นช่างไม้ก่อนมาเป็น
ทหารปืนใหญ่ในกองทัพเยอรมัน สังเกตเห็นว่าปืนใหญ่สนามขาดความแม่นยำ  
ในการยิงเรือผิวน้ำ เขาจึงคิดสร้างเรือที่สามารถดำลงไปใต้ผิวน้ำ หลังจากปรึกษา
กับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เข้าฟังการบรรยายที่มหาวิทยาลัยคีล และโอนไปรับราชการ

WilhelmBauer
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จะเห็นผล และในช่วงก่อนสงคราม นักวางแผนทางทหารประเมินว่า
สงครามโลกครั้งที่ ๑ คงใช้เวลาเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้น  อีกทั้งยังมีความ
เชื่อในวงการทหารเรือว่า ฝ่ายที่เลือกใช้สงครามเรือค้ามักเป็นฝ่ายที่
อ่อนแอกว่าและย่อมพ่ายแพ้ ไปในที่สุด ดังนั้น เมื่อเริ่มสงครามการ  
เตรียมการรับมือกับภัยคุกคามของเรือดำน้ำจึงจำกัดอยู่แค่มาตรการ
ป้องกันตนเองของเรือรบแต่ละลำ โดยอาศัยความเร็วที่สูงกว่าในการลด
โอกาสทีจ่ะถกูเรอืดำนำ้ดกัโจมต ี สว่นการตอบโตเ้รอืดำนำ้นัน้ใชค้วามเรว็ 
และความแข็งแกร่งของตัวเรือพุ่งเข้าชนเรือดำน้ำ  เมื่อเรือทอดสมอ  
หรือจอดเทียบท่า การป้องกันใช้บูมและตาข่ายป้องกันตอร์ปิโด  ส่วนใน 
เวลากลางคืนใช้ ไฟฉายแรงสูงส่องสว่างบริเวณท่าเรือ 
            หลังจากสงครามผ่านพ้นไปเพียง ๖ เดือน ก็เป็นที่ประจักษ์
ชัดว่า การคาดคะเนทุกอย่างเกี่ยวกับลักษณะของสงครามในอนาคต
ล้วนผิดพลาดทั้งสิ้น เรือดำน้ำแปรสภาพจากการเป็นเพียงแค่ปัญหา
ระดบักองทพัเรอืและปญัหาระดบัยทุธวธิขีองเรอืผวินำ้แตล่ะลำ จนกลายเปน็ 
ปัญหาระดับยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมการดำเนินสงครามโลกครั้งที่ ๑   
ในวงกว้าง ทำให้อังกฤษและสัมพันธมิตรจำเป็นต้องปรับตัวครั้งใหญ่  
เพื่อผลระยะสั้นและระยะยาว ในช่วงแรกอังกฤษต้องเร่งแก้ ไขปัญหา
เฉพาะหน้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปราบเรือดำน้ำให้กับเรือรบ
ผิวน้ำ ด้วยการทาสีพลางเพื่อให้ยากต่อการตรวจพบและพิสูจน์ทราบ 
การแล่นซิกแซกเพื่อไม่ให้เรือดำน้ำหาเข็มที่ถูกต้องสำหรับใช้ ในการ
คำนวณเพื่อยิงตอร์ปิโด และการสร้างเรือผีหรือเรือลวง โดยนำไม้มา  
ต่อเติมเรือขนาดเล็กให้ดูเหมือนเรือรบขนาดใหญ่ ส่วนในทางรุกก็เน้น
การโจมตีเรือดำน้ำขณะอยู่บนผิวน้ำด้วยปืนเรือและการแล่นเข้าชน   
เรือลาดตระเวนเบอร์มิ่งแฮมของอังกฤษเป็นเรือลำแรกที่สามารถจม  
เรือดำน้ำเยอรมันด้วยการพุ่งเข้าชนเมื่อ ๙ สิงหาคม ๑๙๑๔ โดยอังกฤษ
สามารถจมเรือดำน้ำได้ ๑๘ ลำ ตลอดช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๑ ด้วยวิธีนี้ 
แต่มาตรการต่าง ๆ ยังไม่เพียงพอ ในเดือนธันวาคม ๑๙๑๔ อังกฤษ  
จงึวางยทุธศาสตรร์ะยะยาวเพือ่เอาชนะเรอืดำนำ้อยา่งเปน็ระบบ โดยไดจ้ดัตัง้ 

คณะกรรมการการโจมตเีรอืดำนำ้ (Submarine Attack Committee) ขึน้   

ในกองทัพเรือ Bauer ได้สร้างโมเดลเรือดำน้ำหลายแบบ แล้วลงมือสร้างเรือดำน้ำ
ลำแรกที่อู่ Messrs Schweffel & Howaldt จนแล้วเสร็จเมื่อ ๑๘ ธันวาคม ๑๘๕๐ 
โดยตัง้ชือ่วา่ Brandtaucher (Fire Diver) ขา่วความสำเรจ็ของเยอรมนัในการสรา้ง 
เรือดำน้ำ ทำให้กองทัพเรือเดนมาร์กที่กำลังปิดอ่าวเมืองคีล สั่งถอนกำลังออกจาก
อ่าวคีล ไปทอดสมอในทะเลเพื่อความปลอดภัย เป็นที่น่าเสียดายที่เรือดำน้ำลำนี้  

เรือดำน้ำBrandtaucher.
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เพื่อรับผิดชอบในการคิดค้นและจัดระบบวิธีการทำสงครามต่อต้าน  

เรือดำน้ำต่าง ๆ ในขณะเดียวกันก็เริ่มดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อ  

หยุดยั้งการทำลายเรือสินค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยแบ่งน่านน้ำ  

รอบเกาะอังกฤษออกเป็นพื้นที่ลาดตระเวนจำนวน ๒๓ พื้นที่ แต่ละพื้นที่

ใช้เรืออวนลาก เรืออวนลอย และเรือยอร์ช คอยรายงานการตรวจพบ

เรือดำน้ำไปยังศูนย์ของกองทัพเรือเพื่อแจ้งไปยังกองกำลังทางเรือที่อยู่

ใกลท้ีส่ดุใหอ้อกไปไลล่า่และทำลาย แตเ่นือ่งจากความลา่ชา้ในการรายงาน 

เปน็ทอด ๆ ประกอบกบัปญัหาขาดแคลนเรอืปราบเรอืดำนำ้ ในไมน่านนกั 

อังกฤษจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนภารกิจของเรือที่ ใช้ ในการรายงาน   

เป็นเรือล่าทำลายเรือดำน้ำด้วยการติดตั้งปืนและระเบิดน้ำลึกบนเรือ  

ดังกล่าว 

 ยุทธศาสตร์ระดับปฏิบัติการสำหรับการทำลาย
เรือดำน้ำที่แหล่งกำเนิด  

 เนื่องจากทั้งอังกฤษและเยอรมันไม่กล้าเสี่ยงทำการรบผิวน้ำ

ขั้นแตกหัก เพื่อแย่งการครองทะเล อังกฤษจึงไม่สามารถส่งกองเรือ  

ไปทำลายและยึดฐานทัพเรือดำน้ำเยอรมันที่ Heligoland ซึ่งมีการ

ป้องกันอย่างหนาแน่นด้วยเรือดำน้ำ ทุ่นระเบิด และปืนฝั่ง สิ่งเดียวที่

อังกฤษทำได้คือการวางทุ่นระเบิดใกล้ฐานทัพเรือดำน้ำ ซึ่งสร้างความ

เสยีหายตอ่เรอืดำนำ้เยอรมนัไดเ้พยีงลำเดยีว  เนือ่งจากทุน่ระเบดิองักฤษ 

ในชว่งนัน้ยงัมปีญัหาในการทำงาน จำนวนทุน่ระเบดิทีว่างในชว่งครึง่แรก 

ของสงครามมีไม่มาก และอังกฤษไม่ได้ส่งกำลังทางเรือไปขัดขวาง  

การกวาดทุ่นระเบิดของเยอรมัน ในช่วงปี ๑๙๑๗ - ๑๙๑๘ อังกฤษ  

เพิ่มจำนวนทุ่นระเบิดเป็นประมาณ ๔๔,๐๐๐ ลูก แต่ก็ทำได้เพียงบีบให้

เรือดำน้ำต้องใช้เส้นทางอ้อมในการออกจากฐานทัพ ซึ่งเท่ากับลด

ประสิทธิภาพของเรือดำน้ำ เพราะมีเวลาปฏิบัติการในพื้นที่ลาดตระเวน

น้อยลง 

จมหายไปในระหว่างการทดลองดำ เมื่อ ๑ กุมภาพันธ์ ๑๘๕๑ เนื่องจากงบประมาณ
จำกัด ทำให้กองทัพเรือเยอรมันต้องตัดถัง Diving และ Compensation Tanks 
ออกจากแบบเรือ และตัวเรือที่สร้างด้วยไม้หนาเพียง ๖ มม. ยังบางเกินไป แต่  
โชคดีที่ Bauer และลูกเรืออีก ๒ นาย รอดตายมาได้ การสูญเสียครั้งนี้ทำให้
เยอรมันเลิกพัฒนาเรือดำน้ำไปนานหลายทศวรรษ 
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 ในต้นปี ๑๙๐๒ Raimondo d’ Equevilley ซึ่งเป็นวิศวกรชาวสเปนได้
ยื่นเสนอประสบการณ์ด้านการศึกษา การออกแบบ และการสร้างยานใต้น้ำของเขา
แก่บริษัทผลิตเหล็ก Krupp ของเยอรมัน จึงมีการแอบทดลองสร้างเรือดำน้ำภายใต้
ชื่อโครงการ Leuchtboje (Light Buoy) ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น Forelle (Trout) 
เรือนี้มีระวางขับน้ำ ๑๖ ตัน มีท่อตอร์ปิโด ๒ ท่อ ติดตั้งอยู่นอกตัวเรือดำน้ำ   

 ยุทธศาสตร์ระดับปฏิบัติการสำหรับการปิด
ล้อมเรือดำน้ำที่แหล่งกำเนิด
 ในเดือนสิงหาคม ๑๙๑๗ อังกฤษวางแผนจะปิดอ่าวฐานทัพ

เรือดำน้ำเยอรมันที่ Heligoland ด้วยการจมเรือประจัญบานเก่าที่ใส่

คอนกรีต จำนวน ๘๓ ลำ แต่ต้องยกเลิกการปฏิบัติการเพราะมีความ

เสี่ยงสูงมาก และการทดลองปิดอ่าวท่าเรือ Zeebrugge และ Ostend 

ในเบลเยีย่มทีเ่ยอรมนัยดึครองดว้ยการจมเรอืใสค่อนกรตี จำนวน ๒ ลำ 

ไม่สามารถขัดขวางการเข้าออกของเรือดำน้ำ อีกทั้งอังกฤษก็ไม่สามารถ

ส่งกำลังทางเรือไปคอยขัดขวางการเคลียร์ร่องน้ำของฝ่ายเยอรมันได้ 

 ยุทธศาสตร์ระดับปฏิบัติการสำหรับการทำลาย
และการปิดล้อมเรือดำน้ำในระหว่างการเดินทาง  

 อังกฤษใช้วิธีวางทุ่นระเบิดและตาข่ายกีดขวางในเส้นทางที่

เรือดำน้ำเยอรมันแล่นจากฐานทัพ ไปยังพื้นที่ลาดตระเวน เพื่อดัก

ทำลายหรืออย่างน้อยก็เป็นการหน่วงเหนี่ยวเรือดำน้ำโดยเริ่มที่ช่อง

โดเวอร์ทางใต้ของเกาะอังกฤษ ระบบ Dover  Barrage ประกอบด้วย 

สนามทุ่นระเบิด ตาข่าย Bircham Indicator Nets และหน่วยเรือ  

ลาดตระเวนปราบเรือดำน้ำ เมื่อมีเรือดำน้ำพยายามเจาะผ่านตาข่าย  

ก็จะทำให้ทุ่นที่ผูกติดกับตาข่ายเคลื่อนไหวเป็นสัญญาณเตือนให้เรือที่

คอยลาดตระเวนในบริเวณใกล้เคียงทราบ ส่วนเรือดำน้ำที่พยายามดำ

ลอดตาข่ายต้องพบกับอันตรายจากสนามทุ่นระเบิดที่วางดักไว้ จุดอ่อน  

ของระบบนี้คือเรือที่ ได้รับมาใช้ในการลาดตระเวนมีคุณภาพต่ำและมี

จำนวนไม่เพียงพอจนต้องทำงานเฉพาะเวลากลางวัน และในช่วง

ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงพฤศจิกายน ซึ่งคลื่นลมไม่แรงมากเท่านั้น 

ทำให้สามารถทำลายเรือดำน้ำได้เพียงลำเดียวในช่วง ๓ ปีแรกของ

สงคราม ปัญหานี้ ได้รับการแก้ ไขโดยการเพิ่มสนามทุ่นระเบิด พื้นที่  

ลาดตระเวน ความตอ่เนือ่งในการลาดตระเวนทัง้วนัทัง้คนืและทกุฤดกูาล 

รวมทั้งการใช้มาตรการส่องสว่างในเวลากลางคืน ซึ่งทำให้เรือดำน้ำ

เรือดำน้ำForelle
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เยอรมันจากฐานทัพทุกแห่งต้องเลี่ยงไปใช้เส้นทางขึ้นเหนืออ้อม

สกอตแลนด์ออกสู่ทะเลเปิด โดยต้องใช้เวลาเดินทางเพิ่มขึ้น จึงเท่ากับ

เป็นการลดประสิทธิภาพของเรือดำน้ำในพื้นที่ลาดตระเวนไปโดยปริยาย 

 เมื่อเรือดำน้ำเยอรมันใช้เส้นทางด้านเหนือมากขึ้น และ  

โดยเฉลีย่มเีรอืดำนำ้อยู่ในพืน้ทีล่าดตระเวนถงึ ๔๕ ลำ องักฤษจงึตดัสนิใจ 

เพิ่มความแข็งแกร่งของ Northern Barrage ด้วยการวางทุ่นระเบิด 

๒๐๐,๐๐๐ ลูก บริเวณช่องทางผ่านกว้าง ๒๔๐ ไมล์ ระหว่างเกาะออร์กนี

ทางเหนือของสกอตแลนด์กับชายฝั่งนอร์เวย์ ถึงแม้ว่าจำนวนทุ่นระเบิด

ที่วางได้จริงในต้นปี ๑๙๑๘ จะน้อยกว่าหนึ่งในสามของแผนที่วางไว้   

แต่ยังสามารถสร้างความเสียหายกับเรือดำน้ำได้ถึง ๖ ลำ 

 ยุทธศาสตร์ระดับปฏิบัติการสำหรับการทำลาย
และปิดล้อมเรือดำน้ำในพื้นที่ลาดตระเวน  

 อังกฤษวางทุ่นระเบิดทางรับบริเวณทางเข้าท่าเรือและอ่าว

ตา่ง ๆ รอบเกาะองักฤษตัง้แตช่ว่งตน้สงคราม จดัเรอืผวินำ้เปน็หนว่ยลา่ 

และทำลายเรอืดำนำ้ในบรเิวณทีท่ราบ หรอืสงสยัวา่มเีรอืดำนำ้ปฏบิตักิาร 

ดักโจมตีเรือสินค้าและเรือรบ  รวมทั้งจัดเรือคุ้มกันไว้คอยต่อตีเรือดำน้ำ 

ที่เข้าโจมตีเรือสำคัญในกองเรือหรือเรือสินค้าในคอนวอย 

 การค้นหา ติดตามไล่ล่า และทำลายเรือข้าศึก เป็นไปตาม

หลักการเพื่อให้ ได้มาซึ่งชัยชนะในการรบทางเรือที่ ใช้มานานกว่า  

สี่ศตวรรษ จึงเป็นเรื่องปกติที่อังกฤษได้นำวิธีการนี้มาใช้ในการทำ

สงครามต่อต้านเรือดำน้ำตั้งแต่เริ่มสงคราม โดยเน้นบริเวณช่องทาง  

เดินเรือที่มีการป้องกันและบริเวณที่เป็นจุดรวมของเส้นทางเดินเรือ  

สายต่าง ๆ ซึ่งคาดว่าเรือดำน้ำน่าจะคอยดักโจมตี แต่กลับไม่ได้ผล   

ในการไล่ล่าและทำลายเรือดำน้ำทางตอนใต้ของเกาะอังกฤษในเดือน

กันยายน ๑๙๑๖ บริเวณที่มีการเฝ้าตรวจโดยเรือพิฆาต ๔๙ ลำ   

เรือตอร์ปิโด ๔๘ ลำ และเรือช่วยรบติดอาวุธ ๑๖๘ ลำ อีกทั้งยังมีหน่วย

ไล่ล่าและทำลายเรือดำน้ำที่ประกอบด้วย เรือพิฆาตทันสมัย ๑๓ ลำ 

เรือสามารถผ่านการทดสอบการเข้าโจมตีเรือผิวน้ำที่ทอดสมอห่างออกไป ๓ ไมล์ 
และถอนตัวออกมาได้ แต่กองทัพเรือเยอรมันยังไม่มีความเชื่อมั่นในอาวุธใหม่นี้
อย่างเพียงพอ โดยต่อมาเยอรมันได้ขายเรือดังกล่าวให้กองทัพเรือรัสเซียที่กำลัง
เสริมสร้างกำลังทางเรือ 
 กองทัพเรือเยอรมันเริ่มสนใจเรือดำน้ำอย่างจริงจังในปี ๑๙๐๔ เมื่อ  
ผู้บัญชาการทหารเรือ Alfred von Tirpitz ได้สั่งต่อเรือดำน้ำ U1 ที่อู่ต่อเรือ 
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และเรือสินค้าติดอาวุธปลอมเป็นเรือเป้าล่อเรือดำน้ำอีก ๗ ลำ   
ปรากฏว่าอังกฤษไม่สามารถทำลายเรือดำน้ำได้แม้แต่ลำเดียว ส่วน  
เรือดำน้ำเยอรมันที่ปฏิบัติการอยู่ ในพื้นที่ดังกล่าวเพียง ๒ - ๓ ลำ   
กลบัสามารถทำลายเรอืสนิคา้ไดถ้งึ ๓๐ ลำ ภายในระยะเวลาเพยีง ๗ วนั 
ถึงแม้ว่าอังกฤษจะเพิ่มเรือที่ใช้ในการปราบเรือดำน้ำในต้นปี ๑๙๑๗ โดย
ใช้เรือพิฆาตถึง ๒ ใน ๓ ของกำลังทั้งหมด เรือดำน้ำทุกลำ รวมทั้ง  
เรอืกวาดทุน่ระเบดิและเรอืชว่ยรบตดิอาวธุจำนวนมาก แตย่งัไมส่ามารถ 
บรรลุเป้าหมายในการทำลายเรือดำน้ำในพื้นที่ลาดตระเวน 
 ปัญหาสำคัญของการปฏิบัติการไล่ล่าและทำลายเรือดำน้ำ  
อยูท่ีข่า่วกรองทางยทุธศาสตรแ์ละยทุธวธิ ี ปญัหานีส้ง่ผลกระทบรา้ยแรง 
ตัง้แตต่น้สงคราม พอถงึป ี๑๙๑๖ - ๑๙๑๗ หนว่ยขา่วกรองของกองทพัเรอื 
องักฤษไดพ้ฒันาขึน้มาก จนสามารถประเมนิพืน้ทีแ่ละขนาดของกองกำลงั 
เรือดำน้ำข้าศึกที่จะปฏิบัติการโจมตีครั้งต่อไปได้อย่างถูกต้อง และแมว้า่
อังกฤษสามารถส่งเรือออกไปปฏิบัติการไล่ล่าและทำลายได้ทันเวลา   
แต่เรือรบอังกฤษในเวลานั้นกลับขาดเครื่องมือหาข้อมูลทางยุทธวิธี   
เพื่อกำหนดตำบลที่ของเรือดำน้ำสำหรับการโจมตี ซึ่งต่อมาอังกฤษได้ 
พยายามแก้ปัญหาโดยการติดตั้งไฮโดรโฟนดักรับเสียงใต้น้ำที่เรือดำน้ำ
แพรอ่อกมา แต่ไดผ้ลนอ้ยมากเพราะสว่นใหญ่ไดเ้พยีงทศิทางของเรอืดำนำ้ 
เท่านั้น และเรือดำน้ำสามารถเรียนรู้วิธีการหลีกเลี่ยงการถูกตรวจจับ
ด้วยไฮโดรโฟน โดยการใช้ความเร็วต่ำในการเข้าโจมตีและหลบหนี 
 เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๑๙๑๕ เยอรมันเริ่มทำสงคราม  
เรือดำน้ำแบบไม่จำกัดในน่านน้ำอังกฤษ แต่ต้องเลิกไปในเดือนกันยายน
ปีเดียวกัน หลังจากถูกบรรดาประเทศมหาอำนาจที่เป็นกลางร้องเรียน   
แต่ต่อมาในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๑๙๑๗ หลังจากการรบทางบกไม่คืบหน้า 
เยอรมันได้กลับมาทำสงครามเรือดำน้ำแบบไม่จำกัดกับอังกฤษ  
อีกครั้งหนึ่ง เพื่อทำให้อังกฤษแพ้สงคราม และสามารถจมเรือสินค้าได้
จำนวนเพิ่มขึ้นมาก จนอังกฤษถึงกับขาดแคลนปัจจัยสงครามและสินค้า
อุปโภคบริโภคอย่างหนัก ใกล้เกิดภาวะอดอยากและการพ่ายแพ้สงคราม
เขา้มาทกุขณะ เมือ่สถานการณอ์ยู่ในสภาพจนตรอกแลว้
องักฤษจงึหมด


Germania Shipyard โดยวางกระดูกงูในปี ๑๙๐๕ และขึ้นระวางประจำการเมื่อ 
๑๖ ธันวาคม ๑๙๐๖ เรือ U1 มีระวางขับน้ำ ๒๓๘ ตัน ยาว ๔๒.๔ เมตร กว้าง   
๓.๘ เมตร ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซิน Daimler ความเร็วบนผิวน้ำ   
๑๐.๘ นอต ระยะปฏิบัติการบนผิวน้ำ ๑,๕๐๐ ไมล์ ติดตั้งท่อตอร์ปิโดที่ตัวเรือ ๑ ท่อ 
บรรทุกตอร์ปิโดได้ ๓ ลูก ใช้คนประจำเรือ ๑๒ นาย 

เรือดำน้ำU1 ในสงครามโลกครั้งที่๑
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ทางเลือกและต้องยอมรับเอาระบบคอนวอยเข้ามาใช้เป็นครั้งแรก


เมือ่วนัที
่๑๐
พฤษภาคม
๑๙๑๗ โดยคอนวอยนีม้แีตส่นิคา้ ไมม่กีารเสีย่ง 
ลำเลียงทหาร และเป็นคอนวอยจากยิบรอลตาทางใต้ของสเปน   
ซึ่งประสบความสำเร็จสูงมากในการลดการสูญเสียเรือสินค้า จนอีก   
๑๑ วันต่อมา อังกฤษสั่งการให้เรือสินค้าต้องเดินทางในระบบคอนวอย
ภายใต้การคุ้มกันของเรือปราบเรือดำน้ำเท่านั้น คอนวอยเป็นปัจจัย
สำคัญที่สุดในการบั่นทอนภัยคุกคามจากเรือดำน้ำในสงครามโลก  
ครั้งที่ ๑ เหนือกว่าบรรดามาตรการทางเทคนิคและทางยุทธวิธีทุกอย่าง
ที่อังกฤษนำออกมาใช้ในการทำสงครามต่อต้านเรือดำน้ำ เหตุผลที่
อังกฤษไม่นำระบบคอนวอยออกมาใช้ตั้งแต่ต้นสงครามก็เพราะปรัชญา
ในการทำสงครามของอังกฤษ เน้นการรุกมากจนมองคอนวอยว่าเป็น
เพียงมาตรการตอบโต้ เป็นวิธีการทางรับ และเป็นยุทธศาสตร์อัน
ต่ำต้อย เรือสินค้าที่แล่นเป็นกระบวนจะชนกันเองจนเกิดการสูญเสีย
มากกว่าการโจมตีของเรือดำน้ำ ท่าเรือที่คอนวอยไปถึงจะแออัดมาก 
และการลำเลียงขนส่งสินค้าจะล่าช้ามาก อีกทั้งคอนวอยยังเป็นเป้าใหญ่
กว่าเรือสินค้าที่เดินทางเองตามลำพัง รวมทั้งการคุ้มกันคอนวอยยังต้อง
ใช้เรือรบจำนวนมากอีกด้วย 
 ความสำเร็จของระบบคอนวอย เกิดจากการรวมตัวของ  
เรือสินค้าจนเป็นเป้าขนาดใหญ่ที่ทั้งดึงดูดและบีบบังคับให้เรือดำน้ำ  
ต้องเสี่ยงเข้าโจมตี โดยมีเรือรบติดตั้งไฮโดรโฟนสมรรถนะสูงที่จัดเป็น
เรือคุ้มกันพร้อมเข้าต่อตีผู้รุกรานด้วยระเบิดน้ำลึกจำนวนมากอยู่  
ตลอดเวลา ทำให้เรือดำน้ำต้องดำอยู่ใต้น้ำในขณะที่เข้าโจมตีคอนวอย 
ประเด็นสำคัญคือ ระบบคอนวอยเป็นหมากกลที่สามารถแก้ปัญหา  
การขาดข่าวกรองทางยุทธศาสตร์และยุทธวิธีในการไล่ล่าและทำลาย  
เรอืดำนำ้ในระหวา่งการเดนิทาง และในพืน้ทีล่าดตระเวนไดอ้ยา่งสิน้เชงิ 
จริงอยู่เรือดำน้ำมีสิทธิ์เลือกที่จะโจมตีหรือไม่โจมตีคอนวอย การโจมตี
ทำให้ ได้เปรียบในหลายด้าน เพราะเป็นฝ่ายริเริ่ม โดยเรือดำน้ำอาจเป็น
ผู้ชนะ ผู้แพ้ หรือเสมอ แต่ถ้าเรือดำน้ำไม่ โจมตีคอนวอยก็เท่ากับ  

เรือดำน้ำตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้โดยอัตโนมัติ  เนื่องจากวัตถุประสงค์ของ

 ในขณะที่เรือ U1 ยังอยู่ในระหว่างการต่อเรือ กองทัพเรือเยอรมันได้
สั่งต่อเรือ U2 จากอู่ Imperial Shipyard, Danzig อีก ๑ ลำ โดยมีระวางขับน้ำ
เพิ่มขึ้น และมีเครื่องยนต์ขนาดใหญ่กว่าเดิม สามารถทำความเร็ว ๑๒.๕ นอต   
บนผิวน้ำ มีท่อตอร์ปิโดหัวและท้ายรวม ๒ ท่อ ในปี ๑๙๐๗ ออสเตรีย - ฮังการี 
และนอร์เวย์ได้สั่งต่อเรือดำน้ำจากอู่ Germania Werft ตามด้วยอิตาลี ในปี ๑๙๐๙ 

เรือดำน้ำU1 ในสงครามโลกครั้งที่๑
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การทำสงครามเรือดำน้ำแบบไม่จำกัดคือ การทำลายเรือสินค้าของ

อังกฤษและสัมพันธมิตรให้ ได้มากกว่าจำนวนที่สามารถสร้างทดแทนได้ 

ซึ่งจะทำให้อังกฤษขาดแคลนยุทธปัจจัยและสินค้าอุปโภคบริโภคจนไม่

สามารถทำสงครามต่อไป นี่คือหัวใจของความสำเร็จของระบบคอนวอย

ทีช่ว่ยใหอ้งักฤษรอดพน้จากการแพส้งครามโลกครัง้ที ่๑ ไดอ้ยา่งหวดุหวดิ 

 โดยรวมแล้วในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๑ เรือดำน้ำเยอรมัน

สามารถจมเรือสินค้าอังกฤษได้ถึง ๗.๘ ล้านตัน ฝรั่งเศส ๐.๙ ล้านตัน 

อติาล ี๐.๘๗๒ ลา้นตนั สหรฐัอเมรกิา ๐.๔๕๓ ลา้นตนั กรซี ๐.๓๔๖ ลา้นตนั 

และรัสเซีย ๐.๑๘๓ ล้านตัน 

 

 ต่อมาในปี ๑๙๑๔ เรือดำน้ำเยอรมันได้เปลี่ยนไปใช้เครื่องยนต์ดีเซล   
ซึ่งมีความปลอดภัยกว่าเครื่องยนต์เบนซิน และติดตั้งท่อตอร์ปิโดเพิ่มขึ้นเป็นท่อหัว 
๒ ท่อ  และท่อท้าย ๒ ท่อ รวมทั้งใช้แบตเตอรี่ที่ให้พลังงานมากกว่าเดิม ตลอดช่วง
สงครามโลกครั้งที่ ๑ เยอรมันระดมสร้างเรือดำน้ำรวมเกือบ ๔๐๐ ลำ จากอู่   
AG Weser, Vulcan, Blohm + Voss, Schichau, Tecklenborg, Neptun, Atlas 
Werke, Seebeck และ Nordseewerke 
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 ในตอนปลายสงครามโลกครั้งที่ ๑ อังกฤษประสบความ

สำเร็จในการผลิตโซนาร์ที่สามารถส่งคลื่นเสียงออกไปค้นหาและจับเป้า

เรือดำน้ำได้ในระยะเกือบ ๑ ไมล์ โดยเรียกว่า ASDIC ซึ่งเป็นตัวย่อของ 

คณะกรรมการ Allied Submarine Detection Investigation 

Committee ที่ได้รับมอบหมายให้หาวิธีตรวจจับเรือดำน้ำขณะดำอยู่  

ใต้ผิวน้ำ อังกฤษเชื่อมั่นว่าระบบคอนวอย โซนาร์ และระเบิดน้ำลึก   

จะทำให้เรือดำน้ำไม่สามารถเป็นภัยร้ายแรงได้อีกต่อไป แล้วเลิกพัฒนา

ไฮโดรโฟน ในขณะทีเ่ยอรมนัซึง่ยงัไมส่ามารถคดิคน้โซนาร ์ คงเรง่พฒันา 

ไฮโดรโฟนต่อไปจนมีความไวสูงมาก ขนาดเรือผิวน้ำสามารถได้ยินเสียง

พูดคุยในเรือดำน้ำขณะดำอยู่ใต้ผิวน้ำได้ ไกลหลายร้อยหลา ทำให้  

เรอืดำนำ้องักฤษซึง่ในชว่งนัน้ยงัมเีสยีงเครือ่งจกัรดงัมาก ถกูจมในนา่นนำ้ 

ข้าศึกไปถึง ๒๕ ลำ หรือเกือบ ๕๐ % ของจำนวนที่มี ภายในระยะเวลา

เพียง ๑ ปีเศษ 

 เยอรมันวางแผนทำสงครามกับอังกฤษด้วยเรือดำน้ำ   

จำนวน ๓๗๐ ลำ แต่เมื่ออังกฤษประกาศสงครามใน ๓ กันยายน ๑๙๓๙ 

เยอรมันยังมีเรือดำน้ำเพียง ๕๗ ลำ จึงเร่งสร้างเรือดำน้ำจำนวนมาก  

ในปี ๑๙๔๐ โดยในปีนั้นเรือสินค้าอังกฤษถูกเรือดำน้ำเยอรมันจมถึง   

๔๐ % ของจำนวนที่มี ความสำเร็จของเยอรมันเกิดจากปัญหาที่โซนาร์

ไม่สามารถจับเป้าเรือที่แล่นอยู่บนผิวน้ำได้ เยอรมันจึงใช้เครื่องบิน  

ลาดตระเวนระยะไกลค้นหาและติดตามคอนวอย แล้วแจ้งให้เรือดำน้ำ

จำนวนหลายลำเข้าโจมตีพร้อมกันในเวลากลางคืนโดยแล่นอยู่บนผิวน้ำ 

อันเป็นยุทธวิธีที่รู้จักกันดีในนาม Wolf – Pack ส่วนในเวลากลางวัน 

เรือดำน้ำเยอรมันซึ่งมีความเร็วและระยะปฏิบัติการใต้ผิวน้ำต่ำมาก   

มีเสรีภาพในการแล่นบนผิวน้ำได้อย่างปลอดภัยกลางมหาสมุทร

แอตแลนติกในพื้นที่
 Black
 Gap  ซึ่งเครื่องบินลาดตระเวนระยะไกล

การทำสงครามต่อต้านเรือดำน้ำในระหว่างสงครามโลก
ครั้งที่๒

เรือดำน้ำเยอรมันยุคสอง


 หลังสงครามโลกครั้งที่ ๑ กองทัพเรือเยอรมันยังคงให้ความสนใจกับ
การต่อเรือดำน้ำ โดยได้เริ่มวางแผนโครงการออกแบบสร้างเรือดำน้ำใหม่ตั้งแต่  
ปี ๑๙๒๒ เรือดำน้ำลำแรกออกแบบสร้างโดยบริษัทวิศวกรรมของเนเธอร์แลนด์   
ด้วยความช่วยเหลือของวิศวกรเยอรมัน ๒ นาย คือ Techel และ Schlurer   
การต่อเรือดำเนินการในสเปน การฝึกขั้นต้นเริ่มในปี ๑๙๓๓ ระหว่างการทดลองเรือ

.. 

BlackGap
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จากสนามบินบนบกของสัมพันธมิตรบินไปไม่ถึง ในปลายปี ๑๙๔๑   
เรือดำน้ำเยอรมันสามารถจมเรือสินค้าสัมพันธมิตรได้กว่า ๑,๐๐๐ ลำ 
รวม ๔.๕ ล้านตัน เมื่อรวมการสูญเสียเรือสินค้าจากการโจมตีของ  
เครื่องบินและเรือผิวน้ำแล้ว ยอดสูญเสียสูงถึงกว่า ๘ ล้านตัน ถ้าการ
สูญเสียเรือสินค้ายังเป็นเช่นนี้ต่อไปอีกไม่กี่เดือน พลเมืองอังกฤษจะต้อง
อดอยากเพราะขาดอาหาร อีกทั้งเรือรบ เครื่องบิน และรถถังของ
อังกฤษก็จะไม่มีน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการปฏิบัติการ อังกฤษต้อง
ยอมรับความพ่ายแพ้และขอเจรจายุติสงคราม 
 ทางรอดของอังกฤษคือ การทำให้ฝูงหมาป่าแตกกระจาย   
โดยบังคับให้เรือดำน้ำต้องดำลงและอยู่ใต้ผิวน้ำให้มากที่สุด ซึ่งจะทำให้
เรือดำน้ำไม่สามารถติดตามหรือสกัดกั้นคอนวอยได้ทัน การบรรลุ  
เปา้หมายดงักลา่วจำเปน็ตอ้งมกีารลาดตระเวนทางอากาศอยา่งตอ่เนือ่ง

ทั่วทั้งมหาสมุทรแอตแลนติก ที่มีการปฏิบัติการของเรือดำน้ำเยอรมัน 
เนื่องจากเครื่องบินลาดตระเวนระยะไกลยังมีจำนวนจำกัด สัมพันธมิตร
จึงได้ดัดแปลงเรือสินค้าเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินเพื่อให้สามารถเดินทาง
ไปกับคอนวอย และสามารถส่งเครื่องบินออกลาดตระเวนทางอากาศได้
อยา่งตอ่เนือ่ง รวมทัง้สง่เครือ่งบนิขบัไลข่ึน้ไปทำลายเครือ่งบนิลาดตระเวน 
ของเยอรมันที่ทำหน้าที่ค้นหาคอนวอยและป้อนข้อมูลเป้าให้เรือดำน้ำ  
ที่เข้าโจมตี ต่อมาได้มีการติดตั้งเรดาร์ให้กับเครื่องบินลาดตระเวนและ
เรือคุ้มกัน ทำให้เรือดำน้ำไม่มีความปลอดภัยเมื่ออยู่บนผิวน้ำ อีกทั้งยังมี
การใช้เครื่องมือดักรับและหาทิศการใช้วิทยุย่าน HF ของเรือดำน้ำ 
ทำให้สามารถหาพิกัดโจมตีเรือดำน้ำได้อย่างแม่นยำด้วย การแก้ปัญหา
ดังกล่าวนอกจากจะทำให้อังกฤษลดการสูญเสียเรือสินค้าลงได้กว่า  
ครึ่งหนึ่งแล้ว ยังสามารถทำลายเรือดำน้ำพร้อมกำลังพลที่มีความ
ชำนาญสูงได้จำนวนหลายลำ นอกจากนี้หลังจากเรือรบ Bulldog 
ของกองทัพเรือสหรัฐฯ ยึดเรือ U – 110 พร้อมเครื่องรหัส Enigma 
และคู่มือการใช้งาน จนสามารถถอดรหัสได้โดยเยอรมันไม่รู้ตัว ยังช่วย
ให้สัมพันธมิตรสามารถสั่งเปลี่ยนเส้นทางของคอนวอย ให้หลบพื้นที่  
ลาดตระเวนของเรือดำน้ำเยอรมัน ซึ่งต้องทำงานหนัก และต้องค้นหา
เรือสินค้าสัมพันธมิตรในบริเวณไกลขึ้น 

ในฟินแลนด์ แล้วทำการฝึกขั้นต่อไปที่ โรงเรียนเรือดำน้ำที่ Eckernforde   
ใกล้เมืองคีล 
 ข้อตกลง Anglo - Germen Naval Agreement เมื่อ ๑๘ มิถุนายน 
๑๙๓๕ ยอมให้เยอรมันกลับมาสร้างเรือดำน้ำได้อีกครั้ง เรือดำน้ำเยอรมันยุคสอง  
ลำแรก ซึ่งใช้ชื่อ U1 เหมือนเดิม สร้างโดยอู่ Deutsche Werke ในคีล ขึ้นระวาง

.. 

   พื้นที่ปฏิบัติการของเรือดำน้ำเยอรมันใน สงครามโลกครั้งที่๒
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 เมื่อเยอรมันประกาศสงครามกับสหรัฐอเมริกาในเดือน

ธันวาคม ๑๙๔๑ และส่งเรือดำน้ำไปโจมตีเรือสินค้าตามชายฝั่งสหรัฐฯ  

กองทพัเรอืสหรฐัฯ ไมเ่ชือ่องักฤษทีแ่นะนำให้ใชร้ะบบคอนวอย จนสญูเสยี 

เรือสินค้าไปกว่า ๔๐๐ ลำ ในช่วง ๓ เดือนแรก ต่อมาในเดือนมีนาคม 

๑๙๔๒ สหรัฐฯ สูญเสียเรือสินค้าอีก ๑๒๐ ลำ ภายในเดือนเดียว   

แต่หลังจากสหรัฐฯ นำระบบคอนวอยมาใช้เมื่อเดือนพฤษภาคม ๑๙๔๒ 

กเ็ริม่สญูเสยีเรอืสนิคา้นอ้ยลง อกีทัง้ยงัสามารถทำลายเรอืดำนำ้ไดม้ากขึน้ 

จนเรือดำน้ำต้องออกไปปฏิบัติการกลางมหาสมุทรแอตแลนติก บริเวณ 

Black Gap มากขึ้น 

 ในเดือนพฤษภาคม ๑๙๔๓ สัมพันธมิตรแก้ ไขปัญหาได้อย่าง

เด็ดขาดด้วยการส่งเครื่องบิน B - 24 Liberator จำนวนมากเข้า  

ประจำการ เครื่องบินลาดตระเวนระยะไกลที่สามารถบินไปถึง Black 

Gap นี้ มีทั้งเรดาร์ที่สามารถตรวจจับเรือดำน้ำบนผิวน้ำได้ ไกลถึง   

๕๐ ไมล์ ไฟฉายส่องสว่างในเวลากลางคืน ระเบิดน้ำลึก และจรวด

อากาศสู่พื้นที่สามารถเจาะตัวเรือดำน้ำได้ นอกจากนี้สัมพันธมิตรยังส่ง

เรือฟริเกตความเร็วสูงรุ่นใหม่เข้าประจำการจำนวนมาก พร้อมโซนาร์

และเรดาร์ระยะไกลขึ้น โดยมีระเบิดน้ำลึกและอาวุธปราบเรือดำน้ำ

ประเภทยิงทางหัวที่มีระยะไกลขึ้น อีกทั้งสัมพันธมิตรยังได้พัฒนายุทธวิธี

ค้นหาและโจมตีเรือดำน้ำที่ดีกว่าเดิม ทำให้เยอรมันสูญเสียเรือดำน้ำ  

ในอัตราที่สูงมาก 

 เยอรมันพยายามติดตั้งปืนต่อสู้อากาศยานในเรือดำน้ำ และ

สง่เรอืดำนำ้ออกไปปฏบิตักิารพรอ้มกนัหลายลำ เพือ่สนบัสนนุซึง่กนัและกนั 

เมื่อต้องเผชิญกับเครื่องบินลาดตระเวน แต่ปรากฏว่าข้าศึกวิทยุ  

เรียกกำลังมาเสริมอย่างรวดเร็ว ทำให้เยอรมันสูญเสียเรือดำน้ำเพิ่มขึ้น 

จนต้องตัดสินใจเปลี่ยนแนวคิดในการปฏิบัติการใหม่ โดยให้ส่งเรือดำน้ำ

ไปปฏิบัติการใต้ผิวน้ำตลอดเวลาด้วยการติดตั้งท่อหายใจหรือสนอเกิล 

เพื่อดูดอากาศเข้ามาป้อนเครื่องยนต์ดีเซล และให้เรือดำน้ำทำลายเรือ

คุม้กนัดว้ยโฮมมงิตอรป์ิโด
GNAT  กอ่น โจมตเีรอืสนิคา้ในคอนวอยดว้ย 

ตอร์ปิโดประเภทยิงตรง เยอรมันจึงกลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบและ

ประจำการเมื่อ ๒๙ มิถุนายน ๑๙๓๕ หลังจากนั้นเป็นต้นมา เยอรมันได้เริ่ม  
ต่อเรือดำน้ำเป็นชุด ๆ อย่างต่อเนื่อง จนถึงปี ๑๙๔๕ โดยใช้วิธีการต่อเรือแบบ   
Pre - fabricated Sections จากที่ต่าง ๆ แล้วนำมาประกอบและปล่อยลงน้ำ  
ที่อู่เรือ ทำให้สามารถสร้างเรือได้อย่างรวดเร็ว โดยในปี ๑๙๔๔ เยอรมันสามารถ
ปล่อยเรือดำน้ำลงน้ำได้วันละ ๑ ลำ ทุกวัน เรือดำน้ำที่เริ่มต่อเป็นชุดได้แก่   

   พื้นที่ปฏิบัติการของเรือดำน้ำเยอรมันใน สงครามโลกครั้งที่๒
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สามารถทำลายเรือสินค้าสัมพันธมิตรได้มากขึ้น โดยมีการสูญเสีย  

เรือดำน้ำน้อยลง และยิ่งประสบผลสำเร็จยิ่งขึ้นอีกเมื่อเยอรมันส่ง  

เรือดำน้ำติดสนอเกิลเข้ามาโจมตีเรือสินค้าบริเวณใกล้ท่าเรือ และใน  

เส้นทางเดินเรือใกล้ฝั่งรอบเกาะอังกฤษที่มีเรือผิวน้ำและเครื่องบิน  

ลาดตระเวนตรวจการณ์อย่างหนาแน่นอยู่ด้านนอกฝั่ง โดยเรือดำน้ำ

สามารถหลบหนีด้วยการกบดานใกล้โขดหินและซากเรือจม จนอังกฤษ

ต้องวางทุ่นระเบิดจำนวนมากรอบเกาะอังกฤษเพื่อขับไล่เรือดำน้ำให้  

ออกไปปฏิบัติการในทะเลลึก ซึ่งเรือดำน้ำที่ถูกบีบให้ต้องปฏิบัติการใต้น้ำ

ด้วยความเร็วต่ำตลอดเวลา ไม่สามารถกลับไปเป็นภัยคุกคามอันร้ายแรง

ที่สร้างความเสียหายได้มากเหมือนเดิมอีกต่อไป แม้ว่า The Battle of 

the Atlantic ยังไม่มีฝ่ายใดแพ้ชนะอย่างเด็ดขาด แต่สัมพันธมิตร  

ก็สามารถส่งคอนวอยลำเลียงทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์ข้ามมาอย่าง

ปลอดภัย จนสามารถทำการยกพลขึ้นบกที่ยุโรปได้สำเร็จในเวลาต่อมา 

ในป ี ๑๙๔๕ เยอรมนัสง่เรอืดำนำ้รุน่ใหมท่ีม่คีวามเรว็และระยะปฏบิตักิาร 

ใต้น้ำสูงกว่าเดิมเข้าประจำการ แต่มีจำนวนน้อยจึงไม่ทันการ โดย

สัมพันธมิตรได้ทุ่มเททุกอย่างเพื่อหน่วงเหนี่ยวการออกแบบและผลิตเรือ

ดำน้ำรุ่นใหม่ ด้วยการทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ต่อแหล่งกำเนิดอย่าง  

ต่อเนื่องและจริงจัง 

 โดยรวมแล้วเยอรมันสร้างเรือดำน้ำจำนวนกว่า ๑,๑๐๐ ลำ 

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ โดยมีการสูญเสียมากกว่าร้อยละ ๗๕ หรือ

กว่า ๘๒๕ ลำ ซึ่งกว่าครึ่งหนึ่งเป็นผลมาจากการโจมตีของเครื่องบิน  

ลาดตระเวนทางทะเล 

 ยุทธศาสตร์ระดับปฏิบัติการสำหรับการทำลาย
การปิดล้อม และการลดประสิทธิภาพของเรือดำน้ำที่
แหล่งกำเนิด
 ในสงครามโลกครั้งที่ ๒ เยอรมันสามารถรุกเข้ายึดครองยุโรป

ตะวันตกได้อย่างรวดเร็ว จึงสามารถกระจายเรือดำน้ำไปตามฐานทัพ

และท่าเรือต่าง ๆ ตลอดความยาวของชายฝั่งยุโรป ตั้งแต่ฝรั่งเศส 

เรือดำน้ำแบบ I A, II A, II B, II C, และ VII A รวมทั้งเรือดำน้ำแบบมาตรฐาน
ของกองทัพเรือเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่ ๒ คือเรือดำน้ำชายฝั่งแบบ VII C   
ซึ่งเยอรมันสั่งต่อจำนวนหลายร้อยลำ และเรือดำน้ำประเภท Ocean - going 
แบบ IX A, B, C และ D ระวางขับน้ำ ๑,๖๐๐ ตัน เรือทั้งสองแบบขับเคลื่อนด้วย
เครือ่งยนตด์เีซลและไฟฟา้ มรีะยะปฏบิตักิารบนผวินำ้ ๕,๐๐๐ และ ๑๑,๐๐๐ ไมลท์ะเล 

เรือดำน้ำแบบVIICในสงครามโลกครั้งที่๒
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เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก ขึ้นไปถึงนอร์เวย์ รวมความยาว
หลายพันไมล์ โดยมีการป้องกันอย่างหนาแน่นด้วยเครื่องบินขับไล่ 
เครื่องบินโจมตี เรือดำน้ำ เรือผิวน้ำ ทุ่นระเบิด และปืนฝั่ง จนยาก  
ต่อการทำลาย การปิดล้อม และการลดประสิทธิภาพของเรือดำน้ำ  
โดยการโจมตีด้วยกำลังทางเรือและกำลังทางอากาศ รวมทั้งการ  
วางทุ่นระเบิดทางรุก ส่วนการทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ในเวลากลางคืน 
ในช่วงครึ่งแรกของสงครามก็ขาดความแม่นยำ ระเบิดไม่ตกภายใน
ระยะ ๕ ไมล์ของเป้าหมายทางทหารขนาดเล็กที่สำคัญ การสกัดกั้น  
เรือประจัญบานเยอรมัน ๓ ลำ ที่ตีฝ่าช่องแคบอังกฤษในเวลากลางวัน
ด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิด จำนวน ๒๕๐ ลำ ก็ไม่สามารถทิ้งระเบิดถูกเรือ
ข้าศึกที่มีขนาดใหญ่และยาวถึง ๒๓๐ เมตร ได้แม้แต่ลูกเดียว  แต่หลัง
จากสัมพันธมิตรเริ่มประสบความสำเร็จในการทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์
ที่เมืองโคโลญ เมื่อ ๓๐ - ๓๑ พฤษภาคม ๑๙๔๒ ด้วยเครื่องบินจำนวน 
๑,๐๐๐ ลำ และลูกระเบิดหนักรวม ๑,๔๐๐ ตัน เป็นต้นมา การทิ้งระเบิด  
ทางยุทธศาสตร์เพื่อทำลายแหล่งกำเนิดของความแข็งแกร่งทางทหาร
ของเยอรมันก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และประสบความสำเร็จในการ
บีบให้การสร้างอาวุธยุทโธปกรณ์ใหม่ต้องลงไปดำเนินการใต้ดิน และ
สามารถหน่วงเหนี่ยวการสร้างเรือดำน้ำรุ่นใหม่ที่มีความเร็วและ  
ระยะปฏบิตักิารใตน้ำ้สงูไว ้จนกระทัง่ชว่งทา้ยของสงครามซึง่ไมท่นัการแลว้ 
 
 ยุทธศาสตร์ระดับปฏิบัติการสำหรับการทำลาย
การปิดล้อม และการลดประสิทธิภาพของเรือดำน้ำใน
ระหว่างการเดินทาง
 การที่เยอรมันสามารถกระจายเรือดำน้ำไปอยู่ตามฐานทัพ 
ท่าเรือต่าง ๆ ตลอดแนวชายฝั่งยุโรปตะวันตก ตั้งแต่ช่วงต้นสงคราม   
ทำให้เรือดำน้ำออกสู่ทะเลเปิดได้อย่างรวดเร็ว และมีเส้นทางเดินเรือ  
ไปยังพื้นที่ลาดตระเวนดักรอโจมตีคอนวอยในบริเวณ Black Gap   
กลางมหาสมุทรแอตแลนติก ให้เลือกมากมายจนยากต่อการทำลาย   
การปดิลอ้ม และการลดประสทิธภิาพของเรอืดำนำ้ในระหวา่งการเดนิทาง 
ดว้ยการวางแนวกดีขวางโดยใชทุ้น่ระเบดิไฮโดรโฟน เครือ่งบนิลาดตระเวน 
ทางทะเลระยะไกล เรือดำน้ำ และเรือผิวน้ำ 

ตามลำดับ เรือดำน้ำทั้งสองแบบทำความเร็วใต้น้ำได้เพียง ๔ นอต และมีระยะ
ปฏิบัติการใต้น้ำจำกัดเพียง ๘๐ ไมล์ทะเลเท่านั้น เรือดำน้ำยุคนี้ จึงต้องใช้เวลา  
ส่วนใหญ่ปฏิบัติการบนผิวน้ำ 
 ในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่ ๒ เยอรมันได้นำเรือดำน้ำชายฝั่ง  
แบบ XXIII และเรอืดำนำ้ Ocean - going แบบ XXI เขา้ประจำการ โดยออกแบบ 

เรือดำน้ำแบบVIICในสงครามโลกครั้งที่๒
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 ยุทธศาสตร์ระดับปฏิบัติการสำหรับการทำลาย
การปิดล้อม และการลดประสิทธิภาพของเรือดำน้ำใน
พื้นที่ลาดตระเวน
 ในช่วงแรกของสงคราม การทำลาย การปิดล้อม และการลด

ประสิทธิภาพของเรือดำน้ำในพื้นที่ลาดตระเวนย่าน Black Gap โดยใช้

คอนวอยและหน่วยไล่ล่าทำลาย ประสบความล้มเหลวเพราะขาด  

ขา่วกรองทางยทุธศาสตรแ์ละยทุธวธิ ี ขาดเครือ่งบนิลาดตระเวนทางทะเล 

ที่มีระยะปฏิบัติการไกลเพียงพอ และขาดเครื่องมือค้นหาเรือดำน้ำที่

ปฏิบัติการบนผิวน้ำในเวลากลางคืน การปฏิบัติการของสัมพันธมิตร

ประสบความสำเร็จ เมื่อได้ดัดแปลงเรือสินค้าเป็นเรือบรรทุกเครื่องบิน

เดินทางไปกับคอนวอยและหน่วยไล่ล่าทำลาย การติดตั้งเรดาร์และ

โซนาร์ใหม่ รวมทั้งการติดตั้งเครื่องมือดักจับและหาทิศเรือดำน้ำ และ

อาวธุยงิทางหวัใหก้บัเรอืปราบเรอืดำนำ้ ยิง่เมือ่ไดร้บัเครือ่งบนิลาดตระเวน 

ทางทะเลระยะไกลที่สามารถปฏิบัติการได้ถึงบริเวณ Black Gap โดยมี

ทั้งเรดาร์ ไฟฉายส่องสว่างในเวลากลางคืน ระเบิดน้ำลึก และจรวด

อากาศสู่พื้น ที่สามารถเจาะตัวเรือดำน้ำด้วยแล้ว สัมพันธมิตรสามารถ

ลดการสูญเสียเรือสินค้าลง โดยสามารถทำลายเรือดำน้ำได้มากขึ้น 

นอกจากนี้สัมพันธมิตรยังสามารถเปลี่ยนเส้นทางของคอนวอยให้พ้น

พื้นที่ลาดตระเวนของเรือดำน้ำที่ดักรอโจมตีคอนวอย โดยอาศัยขีดความ

สามารถในการถอดรหัสของเยอรมัน ซึ่งเท่ากับลดประสิทธิภาพของเรือ

ดำน้ำในพื้นที่ปฏิบัติการลงได้มาก 

ตวัเรอืใหเ้พรยีวขึน้ และใชแ้บตเตอรีท่ี่ใหพ้ลงังานสงูกวา่เดมิ สามารถทำความเรว็   
ใตน้ำ้ไดส้งูถงึ ๑๗.๒ นอต และมรีะยะปฏบิตักิารใตน้ำ้ไกลถงึ ๒๘๐ - ๓๐๐ ไมลท์ะเล 
เรือดำน้ำดังกล่าวได้กลายเป็นต้นแบบสำหรับเรือดำน้ำดีเซล - ไฟฟ้ารุ่นใหม่
ของกองทัพเรือต่าง ๆ ในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ 

เรือดำน้ำแบบXXI
ในสงครามโลกครั้งที่๒




