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เ	 	 มื่อประมาณ	 ๓๐	 กว่าปีที่แล้ว	 ผมถูกส่งเข้ารับการอบรมใน		

	 	 หลกัสตูรปราบเรอืดำนำ้ของกองการฝกึ	 กองเรอืยทุธการ	 (กฝร.)	

ตามวาระ	ซึ่งใช้เวลาในการฝึกอบรมประมาณ	๒	เดือน	ในรุ่นของผมก็มี

นายทหารนักเรียนประมาณ	๒๐	คนเศษ	ทั้งรุ่นพี่	รุ่นน้อง	และรุ่นตัวเอง	

	 พอใกล้จะจบหลักสูตร	 กองทัพเรือมีการฝึกร่วมกับกองทัพเรือ

สหรฐัฯ	ซึง่ในยคุนัน้	เรามกีารฝกึรว่มกนัอยา่งสมำ่เสมอ	ปลีะ	๒	-	๓	หน	

ตามการช่วยเหลือทางทหารของสหรัฐฯ	 ซึ่งมีไทยเป็นพันธมิตรร่วมสู้รบ

กับฝ่ายคอมมิวนิสต์ในยุคสงครามเย็น	

	 และคราวนีเ้ปน็การฝกึปราบเรอืดำนำ้โดยเฉพาะ	ทางกองทพัเรอื	

สหรัฐฯ	ส่งเรือดำน้ำดีเซล	ขนาดประมาณ	๔๐๐	ตัน	ชื่อ	GREY	BACK	

เขา้รว่มฝกึในครัง้นีด้ว้ย	 เพือ่ใหก้องเรอืผวินำ้ทัง้ของไทยและสหรฐัฯ	ไลล่า่	

และปราบมันให้ได้	

	 เรยีกวา่	เปน็การรมุกนิโตะ๊กนัเลย	เรอืปราบเรอืดำนำ้นบั	๑๐	ลำ	

กบัเรอืดำนำ้ธรรมดาลำเดยีว	 ซึง่มอีายกุารใชง้านจนถงึเวลาปลดระวางแลว้	

และการฝึกครั้งนี้เป็นการปฏิบัติการครั้งสุดท้ายของเรือดำน้ำ	 GREY	

BACK	ก่อนปลดระวางด้วย	

	 กองการฝึก	กองเรือยุทธการ	จึงถือโอกาสส่งนายทหารนักเรียน

หลกัสตูรปราบเรอืดำนำ้รุน่ของผม	 ไปลงเรอืตา่ง	 ๆ	 ทีร่ว่มการฝกึในครัง้นี	้

ทั้งของไทยและสหรัฐฯ	ลำละคนสองคน	ในฐานะผู้สังเกตการณ์	

	 ผมกบัเรอืโท	ชยัวฒัน	์พกุกะรตัน	์(เกษยีณแลว้ในยศพลเรอืเอก)	

เพื่อนร่วมรุ่น	 ถูกส่งไปลงเรือดำน้ำ	 GREY	 BACK	 อีแก่ใต้สมุทรลำนี้

แหละครับ	 โดยมี	 นาวาโท	ทำนุ	 	 เนตรโรจน์	 	 (เกษียณนานแล้วในยศ

พลเรือโท)	 หัวหน้าแผนกปราบเรือดำน้ำของ	 กฝร.	 เป็นหัวหน้าคณะ		

ผู้สังเกตการณ์ในเรือดำน้ำลำนี้	

๓วันในเรือดำน้ำ
โดยพลเรือตรีณณรงค์ทวีวัฒน์
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	 กเ็ปน็อนัวา่เรา	๓	คน	ครทูำน	ุผม	และตว่ย	ตอ้งไปลงเรอืดำนำ้	

GREY	 BACK	 เป็นเวลา	 ๓	 วัน	 เพื่อดูการปฏิบัติงานใต้น้ำของเรือลำนี้	

ในอีก	๒	วันต่อมา	

	 แน่นอน	ผมตื่นเต้นมากที่จะได้สัมผัสเรือดำน้ำเป็น	ๆ	ของชาติ

มหาอำนาจทางทะเลอย่างสหรัฐฯ	 เป็นเวลาถึง	 ๓	 วัน	 ดีกว่าดูหนัง		

เรือดำน้ำ	SEA	VIEW	ในทีวี	ตอนเป็นเด็กเยอะเลย	

	 เยน็วนันัน้	ผมหิว้กระเปา๋เสือ้ผา้ใบยอ่มไปลงเรอื	GREY	BACK	

ทีจ่อดเทยีบทา่เรอืนำ้ลกึจกุเสมด็	พรอ้มกบันาวาโท	ทำน	ุ	และ	เรอืโท	ชยัวฒัน	์		

	 นายทหารประจำเรือ	 ยศเรือตรี	 นำพวกเราเดินฝ่าช่องทางเดิน

แคบ	 ๆ	 ของ	 GREY	 BACK	 ไปยังห้องโถงนายทหารขนาดย่อม	 ซึ่งมี		

ผู้บังคับการเรือ	 ยศนาวาตรี	 และต้นปืน	 ยศเรือเอก	 รอต้อนรับพวกเรา

อยู่ในห้องนั้น	

	 เมื่อทักทายและคุยกันได้ครู่เดียว	 ผู้บังคับการเรือดำน้ำสหรัฐฯ	

ก็ขอตัวเพื่อไปเตรียมออกเรือ	 ต้นปืนหนวดครึ้มสีน้ำตาลแดง	 บอกกับ		

เราวา่	เขาจดัผมกบัตว่ยเขา้ยามเรอืเดนิไวเ้รยีบรอ้ยแลว้	โดยผมเขา้ผลดัแรก	

๖	 โมงเย็น	 ถึง	 ๔	 ทุ่ม	 ส่วนต่วยเข้าผลัดที่	 ๓	 ตี	 ๒	 ถึง	 ๖	 โมงเช้า			

บอกเสร็จเขาก็ขอตัวไปเตรียมออกเรืออีกคน	

	 ส่วนครูทำนุ	 ไม่ต้องเข้ายาม	 เพราะเป็นนายทหารอาวุโส	 ให้

สังเกตการณ์ได้ตามอัธยาศัย	

	 ผมกับเรือโท	ชัยวัฒน์	มองหน้ากันอย่างมึน	ๆ	

	 “ไหนว่า	 สังเกตการณ์ไงวะ	 ไอ้ต่วย”	 ผมพูดเบา	 ๆ	 กับเขา	

“แล้วทำไมต้องเข้ายามด้วยวะ”	ผมสบถเบา	ๆ	ตามมาอีก	๑	คำ	ครูทำนุ

คงไม่ได้ยินหรอก	

	 “เขาให้ทำอะไรก็ทำไปเถอะวะ	 แค่	 ๓	 วันเอง”	 	 ต่วยไม่ยอม

หงุดหงิดตามผม	

	 ครู่ต่อมา	 เสียงนกหวีดเรือก็ดังลอดลำโพงในห้องโถงนายทหาร

ที่เรานั่งกันอยู่	และตามด้วยเสียงประกาศเป็นภาษาอังกฤษ	

	 “เตรียมออกเรือ”	

	 ผมยังคงนั่งนิ่งอยู่กับเพื่อนต่วยอยู่อย่างเดิม	 ก็เพิ่งลงเรือมาได้

ไม่กี่นาที	จะทำอะไรถูก	นอกจากอยู่เฉย	ๆ	ไปก่อน	แต่ผมไม่ต้องรอนาน	

๕	 นาทีต่อมา	 นายทหารประจำเรือยศเรือตรีคนเดิมก็เข้ามาเชิญผม		

ขึ้นไปเข้ายามเรือเดินบนหอบังคับการ	
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	 ผมเดินตามเขาไปและไต่บันไดแคบ	 ๆ	 ขึ้นไปข้างบน	 ขณะนั้น	

GREY	 BACK	 ยังแล่นอยู่เหนือผิวน้ำหน้าอ่าวสัตหีบ	 ตรงออกไปทาง

ทะเลเปิด	

	 ผมเปน็นายยามสมทบคูก่บันายยามตวัจรงิ	 ยศเรอืโทของสหรฐัฯ	

เราทักทายกัน	๒	-	๓	คำ	แล้วเขาก็บอกเข็มของเรือที่กำลังแล่นไป	

	 “ดูหัวเรือ	 และสั่งเข็มด้วย	 ผมจะลงไปข้างล่างสักครู่”	 พูดจบ	

เรือโทสหรัฐฯ	 ก็ทิ้งให้ผมยืนเหวออยู่กับพลทหารคนหนึ่งซึ่งเป็นยาม

ตรวจการณ์	

	 “โห	 เล่นจู่โจมกันยังงี้เลยเรอะ”	 ผมคิดขณะมองขอบฟ้าที่กำลัง

มืดลงทุกขณะ	

	 แต่อีก	๑๐	นาทีต่อมา	ขณะผมยืนหนาวอยู่นั้น	นายยามคนเดิม

ก็ขึ้นมา	และบอกให้เราทั้งหมดลงไปข้างล่าง	เรือจะดำแล้ว	

	 เขาพาผมลงไปยงัหอ้งบงัคบัการ	ซึง่มทีัง้นายยาม	ผูช้ว่ยนายยาม	

พลถือท้าย	 ๒	 คน	 ซึ่งเป็นจ่าทั้งคู่	 กับจ่าโซนาร์อีก	 ๑	 คน	 นั่งประจำที่		

ของตนอยู่	และ	๒	นาทีต่อมา	ผู้บังคับการเรือก็เข้ามา	และสั่ง	

	 “DIVE	DIVE	DIVE”	

	 GREY	 BACK	 กำลังดำดิ่งลงใต้ผิวน้ำแล้ว	 ผมรู้สึกได้ว่า			

หัวเรือเริ่มทิ่มลงทีละน้อย	 เสียงสั่งการจาก	 ผบ.เรือ	 ดังขึ้นเป็นระยะ	

ขณะปรบัระดบัความลกึของเรอื	จนในทีส่ดุกต็ัง้ลำและแลน่ตรงไป	ผบ.เรอื	

จึงกลับออกไป	

	 ระหว่างเรือเดินใต้น้ำ	 ผมถือโอกาสคุยและซักถามนายยาม		

เรือเดินเป็นระยะ	 ในช่วงว่างการสั่งเข็มของเขา	 ซึ่งต้องเป็น	 ๓	 มิติ	 คือ	

มีความลึกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย	 ซึ่งผมคิดว่า	 คงใกล้เคียงกับการบังคับ

เครื่องบิน	

	 “ถ้าเป็นเรือนิวเคลียร์	 นายยามจะหัวปั่นมากกว่านี้หลายเท่า	

เพราะเรือมันใหญ่	และแล่นเร็วกว่านี้มาก”	เรือโทคนนั้นบอกผม	

	 “ขอดูแผนที่ใต้น้ำหน่อยสิ”	 ผมพูดกับเขาด้วยความอยากรู้ว่า

แผนที่ใต้น้ำมันจะมีหน้าตายังไง	 เพราะบนโต๊ะแผนที่มีแต่แผนที่ผิวน้ำ

ธรรมดา	ๆ	

	 “ไมม่หีรอก	เราใชแ้ผนทีผ่วินำ้เหมอืนเรอืทัว่ไปนะ่แหละ”	เขาพดู	

หน้าตาเฉย	
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	 ผมไม่เชื่อ	 แต่ก็ไม่เซ้าซี้อะไรอีก	 คิดว่ามันคงเป็นความลับที่เขา

ไม่ต้องการให้เรารู้	

	 พอ	๔	ทุ่ม	ผมก็ออกยาม	และเข้านอนในห้องนอนแคบ	ๆ	ซึ่งมี

เตียงผ้าใบ	 ๒	 ชั้น	 ให้ผมกับต่วยได้นอนพัก	 กระเป๋าเสื้อผ้าของผมถูกยก

มาตั้งบนเตียงชั้นบนโดยใครก็ไม่รู้	ต่วยจองชั้นล่าง	และหลับไปแล้ว	

	 ผมถอดเครื่องแบบ	 เปลี่ยนมาสวมกางเกงขาสั้น	 และเสื้อยืด

คอกลม	เป็นชุดนอนอมตะของผม	และเปิดประตูห้องน้ำเข้าไปปัสสาวะ	

	 ทุกอย่างในเรือดำน้ำลำนี้มันเล็กและคับแคบไปหมด	 แม้แต่

โถส้วมก็เล็กจนน่าสงสัยว่า	ก้นใหญ่	ๆ	ของทหารอเมริกันจะตั้งอยู่บนนั้น

อย่างมีความสุขได้อย่างไร	

	 ประมาณ	ตี	๕	ครึ่ง	ผมก็ได้ยินเสียงแตรปลุกดังออกจากลำโพง

ในหอ้ง	ผมรบีลกุจากเตยีง	ไตบ่นัไดลงมาทีพ่ืน้	เหน็เตยีงของตว่ยวา่งเปลา่	

เขายังไม่ออกยาม	

	 เมื่อแต่งตัวเสร็จ	 ผมก็เดินผ่านช่องทางเดินแคบ	 ๆ	 มีทหาร

อเมริกันเดินสวนมา	 เราต้องเบี่ยงตัวหลบและทำตัวให้แบนที่สุด	 จึงจะ

ผ่านกันไปได้	

	 ต้นปืนนั่งอยู่ในห้องโถง	 กำลังดื่มกาแฟและคุยกับครูทำนุอยู่	

ผมทำความเคารพนายทหารทั้งคู่	 ก่อนนั่งลงในฝั่งตรงข้ามของโต๊ะ			

ไฟแสงสว่างในห้องเริ่มสว่างขึ้นเรื่อย	ๆ	ตามเวลาจริงบนผิวโลก	 (พอถึง

เวลาดวงอาทิตย์ตก	 เขาก็หรี่ไฟให้มืดลงทีละนิดเพื่อให้คนในเรือดำน้ำ		

ยังมีความรู้สึกเหมือนมนุษย์ทั่วไปบนพื้นโลก)	

	 สกัครูก่ม็นีาวาโทสหรฐัฯ	 คนหนึง่เขา้มาในหอ้งโถงและนัง่ทีเ่กา้อ้ี	

หัวโต๊ะ	ซึ่งเป็นที่นั่งของผู้บังคับการเรือ	

	 เรือเอกต้นปืน	ลุกพรวดและชี้นิ้วไปยังนาวาโทคนนั้น	ก่อนพูด	

	 “นั่นเป็นที่นั่งของ	ผบ.เรือ	คุณไม่มีสิทธิ์นั่งตรงนั้นนะคุณหมอ”	

	 นาวาโทคนนั้นเป็นแพทย์เวชศาสตร์ใต้น้ำประจำเรือลำนี้				

เขาทำหน้าตกใจและกล่าวขอโทษ	

	 “ผมลืมไป	โทษที”	และลุกไปนั่งในเก้าอี้ตัวข้าง	ๆ	แต่โดยดี	

	 สำหรับทหารเรือสหรัฐฯ	 ตำแหน่งสำคัญกว่ายศครับ	 และ		

พวกเขาเคารพในกฎข้อนี้	

	 คุณหมอคุยกับครูทำนุ	 อย่างออกรส	 เพราะภาษาอังกฤษของ		

ครทูำนนุัน้คลอ่งแคลว่ไมแ่พเ้จา้ของภาษา	ทา่นเคยเรยีนทีอ่งักฤษอยูห่ลายป	ี
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	 ด้วยสภาวะอันคับแคบน่าอึดอัดและจำเจอย่างในเรือดำน้ำ			

คุณหมอจึงต้องจัดกิจกรรมแก้เซ็งเป็นรายการพิเศษ	 นอกเหนือจากการ

รกัษาความเจบ็ปว่ยของลกูเรอื	กจิกรรมทีว่า่นีก้ค็อื	คอรส์การควบคมุนำ้หนกั	

	 เนื่องจากการปฏิบัติงานในพื้นที่อันคับแคบและเสี่ยงอันตราย

เป็นเวลานาน	 ๆ	 จึงทำให้ลูกเรือดำน้ำเกิดอาการเครียดได้ง่าย	 พวกเขา

จึงได้รับการชดเชยด้วยเบี้ยเลี้ยงที่มากกว่าลูกเรือผิวน้ำถึง	 ๒	 เท่า			

รวมถึงอาหารการกินที่ดีกว่ามากด้วย	

	 คนเครียดมากย่อมกินมากเพื่อแก้เครียด	 แต่ผลที่ตามมาก็คือ

ความอ้วน	 คุณหมอจึงต้องจัดคอร์สควบคุมน้ำหนักขึ้นมา	 และมีรางวัล

เล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	สำหรับผู้ที่สามารถลดน้ำหนักได้ด้วย	

	 ตลอด	 ๒	 -	 ๓	 ชั่วโมงที่ผมนั่งแช่อยู่ในห้องโถงระหว่างรอ		

เข้ายาม	 ผมเห็นนายทหารหลายคนผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาให้คุณหมอ

นาวาโท	 ชั่งน้ำหนักและวัดรอบเอว	 บางคนได้รับคำชมเชยจากคุณหมอ

ที่เขาสามารถลดน้ำหนักลงได้ตั้ง	 ๑๐๐	 กรัม	 แล้ว	 แต่บางคนก็โดน		

คุณหมอดุเอาว่า	 ถ้าขืนกินแบบนี้	 อีกหน่อยจะเดินผ่านช่องทางเดินไม่ได้	

ก็ได้ฮากันสนุกสนานไป	

	 วันที่	 ๒	 ในเรือดำน้ำ	 GREY	 BACK	 ดำเนินต่อไปเหมือน		

เมื่อวาน	 เหมือนฉายหนังซ้ำ	 และผมรู้สึกว่าเวลาในเรือดำน้ำมันนาน

เหมือนเวลานรก	 แต่ละนาทีมันผ่านไปอย่างเชื่องช้า	 เหมือนการคลาน

ของหอยทาก	

	 การเข้ายามเรือเดินในวันที่	 ๒	 ผมเริ่มคุ้นชินกับบรรยากาศ		

ในห้องบังคับการบ้างแล้ว	 สัญญาณเสียงของใบจักรเรือผิวน้ำที่กำลัง		

ไล่ล่าเราดังอยู่ตลอดเวลา	 ดังบ้างเบาบ้าง	 แล้วแต่ระยะห่างของมัน			

แต่เรือรบไทยทุกลำถูกพิสูจน์ทราบโดยพนักงานโซนาร์ของเรือ	 GREY	

BACK	 ได้หมดว่า	 เสียงนั้นเป็นของ	 ร.ล.ชื่ออะไร	 อยู่ในระยะและ

ทิศทางไหน	 ยกเว้น	 ร.ล.มกุฎราชกุมารลำเดียวที่พวกเขาไม่แน่ใจว่าเป็น

เรืออะไร	แต่ก็เดาไม่ยาก	

	 ผมถามนายยามว่า	ทำไมพวกคุณจึงรู้ถึงขนาดชื่อเรือเลยทีเดียว	

	 เขาตอบซื่อ	ๆ	ว่า	 เรือรบไทยทุกลำ	ยกเว้น	ร.ล.มกุฎราชกุมาร	

ล้วนเป็นเรือเก่าของสหรัฐฯ	 ทั้งสิ้น	 พวกเขาจึงมี	 PARAMETER	 ของ

เสียงใบจักรไว้ให้พิสูจน์ทราบอยู่แล้ว	 แต่	 ร.ล.มกุฎราชกุมาร	 เป็นเรือที่	

กองทัพเรือต่อจากอังกฤษ	 พวกเขาจึงไม่มี	 PARAMETER	 ของมัน			

เป็นคำเฉลย	
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	 มิน่าล่ะ	 การฝึกปราบเรือดำน้ำแต่ละครั้ง	 เรือดำน้ำของสหรัฐฯ	

จึงหลบหลีกอาวุธปราบฯ	 ของกองทัพเรือไทยได้อย่างยอดเยี่ยม	 และ

เรือรบไทยแทบจะจับเป้าเรือดำน้ำของสหรัฐฯ	ไม่ได้เลย	ทั้ง	ๆ	ที่มันเป็น

เรือดำน้ำรุ่นเก่า	จวนปลดระวางแล้ว	

	 นีค่อืขอ้ไดเ้ปรยีบอนัสำคญัของเรอืดำนำ้	 ซึง่ฟงัความเคลือ่นไหว	

ของเรอืผวินำ้ไดอ้ยา่งชดัเจน	 แตเ่รอืผวินำ้นัน้แทบไมไ่ดย้นิความเคลือ่นไหว	

ใต้น้ำเลย	

	 และแลว้	ในคนืที	่๒	นีเ้อง	หลงัจากผมออกยามและเขา้นอนแลว้	

ก็เกิดเหตุไม่คาดฝันในระหว่างการฝึก	

	 ขณะนั้นเป็นเวลาประมาณ	 ตี	 ๓	 เศษ	 เรือ	 GREY	 BACK	

กำลังดำลาดตระเวนอยู่ใต้ทะเลแถวเกาะสมุย	 ซึ่งมีน้ำลึกค่อนข้างมาก	

เรือโท	ชัยวัฒน์	 กำลังเข้ายามอยู่	 ทันใดนั้น	ทุกคนในห้องบังคับการก็ได้

ยินเสียงดังสนั่นจากโซนาร์	

	 “มวีตัถขุนาดใหญต่กลงมาในนำ้	 ในระยะ	๑๐	 ไมลท์างทศิเหนอื”	

จ่าโซนาร์รายงานนายยามอย่างตื่นเต้น	

	 ภายในไม่กี่นาทีก็พิสูจน์ทราบได้ว่า	 วัตถุขนาดใหญ่ที่ว่านั้นคือ	

เครื่องบิน	 S2F	 ซึ่งเป็นเครื่องบินปราบเรือดำน้ำของราชนาวีไทย			

มันตกทะเลขณะทำการฝึกปราบเรือ	GREY	BACK		นี่เอง	

	 ผบ.เรอื	GREY	BACK	จงึตดิตอ่ทางขา่ยพเิศษไปยงักองบญัชาการ	

ฝึกร่วมฯ	รายงานการตกของ	S2F	เครื่องนั้น	และขอเลิกสถานการณ์ฝึก	

เพื่อช่วยเหลือผู้รอดชีวิตในเครื่องบิน	

	 ปรากฏว่า	เรือ	GREY	BACK		สามารถแล่นเข้าไปยังจุดตกได้

อย่างแม่นยำ	 และโผล่ขึ้นช้อนแพชูชีพที่ดีดตัวออกจากเครื่องบิน	 S2F	

ได้ในเกือบชั่วโมงต่อมา	

	 มีทหารเรือไทย	 ๓	 นาย	 อยู่ในแพนั้นคือ	 นาวาโท	 กานต์				

ตันติเวชกุล	ซึ่งเป็นนักบินที่	๑	ขาหัก	๒	ท่อน	

	 อีก	 ๒	 คน	 เป็นพันจ่าช่างเครื่อง	 บาดเจ็บเล็กน้อย	 ส่วนนักบิน		

ที่	๒	เรือเอก	ดุษฎี		เปล่งวิทยา	ยังหาตัวไม่พบ	และทราบในเวลาต่อมา

ว่าเสียชีวิตแล้ว	

	 เรือ	 GREY	 BACK	 นำผู้รอดชีวิตทั้งสามเข้ามาในเรือ			

ใส่เฝือกฉุกเฉิน	 ซึ่งเป็นถุงพลาสติกใส	 แล้วเป่าลมเข้าไปจนรัดแน่นอยู่ที่

ขาของพี่กานต์	และปฐมพยาบาลให้พันจ่าทั้งสอง	
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	 จากนั้น	เรือ	GREY	BACK		ก็นำผู้บาดเจ็บเดินทางกลับสัตหีบ	

เพื่อส่งโรงพยาบาลต่อไป	และต้องเลิกการฝึกก่อนกำหนด	๑	วัน	

	 ทั้งหมดนี้เป็นประสบการณ์เพียง	 ๓	 วัน	 ของผมในเรือดำน้ำ	

แต่ก็ทำให้ผมได้รู้ว่าการเป็นนักเรือดำน้ำมันยากแค่ไหน	 และเรือดำน้ำ		

มคีณุคา่ทางยทุธการอยา่งไร	แมแ้ตเ่รอืจวนปลดระวางอยา่ง	GREY	BACK	

ยังสร้างความประทับใจให้ผมได้อย่างไม่มีวันลืม	

	 ถงึเวลาแลว้ใชไ่หม	ทีร่าชนาวไีทยควรจะมเีรอืดำนำ้อกีครัง้	เสยีท	ี

	

	


