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	 “ต้องไม่ลืมว่าความปราชัยของบรรดาเรืออูได้นำมาซึ่ง
อิสราธิปไตยสู่ทุกมหาสมุทรของโลก”

	 	 	 	 	 			WinstonChurchill

จุดกลับของการยุทธในแอตแลนติกเหนือ
โดยพลเรือเอกไพศาลนภสินธุวงศ์

นำเรื่อง

	 การยุทธในแอตแลนติก	 (The	 Battle	 of	 the	 Atlantic)	 เป็น

สงครามทางเรือที่ใหญ่ที่สุดของสงครามโลกครั้งที่	 ๒	 ระหว่างเรืออู			

เรอืรงัควานผวินำ้	และเครือ่งบนิของกองทพัเรอืเยอรมนั	(Kriegsmarine)		

ฝ่ายหนึ่ง	 กับเรือพาณิชย์และกองทัพเรือของสัมพันธมิตรอีกฝ่ายหนึ่ง		

นักประวัติศาสตร์ทางเรือตามปกติแล้วให้นิยามของการยุทธฯ	 โดยเริ่ม

ตั้ งแต่การยอมจำนนของฝรั่งเศสต่อเยอรมนีเมื่อเดือนมิถุนายน	

ค.ศ.๑๙๔๐	 แล้วกองเรืออูเกือบทั้งหมดได้ย้ายฐานปฏิบัติการจากประเทศ

เยอรมนี	 ไปอยู่ที่ฐานทัพในอ่าวบิสเคย์ฝั่งตะวันตกของฝรั่งเศส	 และ		

สิ้นสุดลงเมื่อเยอรมนียอมจำนนอย่างไม่มีเงื่อนไขในเดือนพฤษภาคม	

ค.ศ.๑๙๔๕	 	 นอกจากนัน้กลา่วไดว้า่เปน็การเผชญิหนา้กนัระหวา่งฝา่ยอกัษะ	

กับฝ่ายสัมพันธมิตรโดยตรง	 เป็นการทำลายเส้นทางคมนาคมทางทะเล

ระหวา่งองักฤษกบัทวปีอเมรกิาเหนอื	ยงักลา่วกนัวา่	การยทุธในแอตแลนตกิ	

เป็นการเชื่อมต่อกันระหว่างสงครามที่กระทำกันในยุโรปและแปซิฟิก		

การยุทธฯ	 สำคัญมากต่อความอยู่รอดของอังกฤษ	 และยังสำคัญมากต่อ

วตัถปุระสงคท์างยทุธศาสตรข์องสหรฐัฯ	อกีดว้ย	กลา่วคอื	หากมหาสมทุร	

แอตแลนติกถูกครอบงำ	 หรือควบคุมได้จากกองเรืออูของเยอรมนีแล้ว		

สหรัฐฯ	ย่อมไม่สามารถสร้างความกดดันต่อฮิตเลอร์ได้	

	 การยุทธในแอตแลนติกโดยทั่วไป	(นอกจากสงครามเรืออู)	แล้ว		

แบ่งออกเป็น	๔	ขั้นตอนอย่างชัดเจน	คือ	

	 ๑.	 กรกฎาคม	ค.ศ.๑๙๔๐	-	ธันวาคม	ค.ศ.๑๙๔๑	:	สหรัฐฯ	เริม่

เขา้สงครามอยา่งเปน็ทางการ	 (แตก่อ่นหนา้นัน้	 สหรฐัฯ	 ไดแ้อบชว่ยเหลอื	

อังกฤษในรูปแบบต่าง	ๆ	ทั้งทางลับและเปิดเผย)	
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	 ๒.	 มกราคม	 ค.ศ.๑๙๔๒	 -	 มีนาคม	 ค.ศ.๑๙๔๓	 :	 กองเรืออู

ประสบความสำเร็จถึงจุดสูงสุด	 และฝ่ายสัมพันธมิตรเองใช้มาตรการ		

ต่อต้านกองเรืออูในลักษณะไม่จริงจัง	 เพียงแค่ซื้อเวลาไม่ให้อังกฤษแพ้

สงครามเท่านั้น	

	 ๓.	 เมษายน	 -	พฤษภาคม	ค.ศ.๑๙๔๓	 :	 กองเรืออูได้รับความ

เสียหายหนักมาก	 ยอมรับความพ่ายแพ้และต้องถอนตัวเพื่อตั้งหลักใหม่	

ปรับปรุงอุปกรณ์และอาวุธให้ทันสมัยเพื่อสู้กับสัมพันธมิตรอีก	

	 ๔.	 มิ ถุ น า ย น	

ค.ศ.๑๙๔๓	 -	 พฤษภาคม	

ค.ศ.๑๙๔๕	:	กำลังเรือผิวน้ำ

และกำลังทางอากาศของ

สัมพันธมิตรปฏิบัติการรุก

ต่อเรืออู	จนนำความปราชัย

ให้แก่กองเรืออูในที่สุด	

	 เ มื่ อ ก า รยุ ท ธ ใน

แอตแลนติกยุติลง	 เรืออูถูก

จมรวม	๗๘๕	ลำ	เรือผิวน้ำ	

ทั้งเรือรบและเรือพาณิชย์	

๒,๒๓๒	 ลำ	 (ระวางขับน้ำ	

๑๑,๘๙๙,๗๓๒	 ตัน)	 ถูกจม

ล ง สู่ ก้ น ม ห า ส มุ ท ร

แอตแลนติกเหนือ	

	 เราคงทราบกันดี

เป็นส่วนใหญ่ว่าการยุทธ		

ที่ มิ ด เวย์ ในแปซิฟิ ก เป็น		

จุ ดกลั บของสงครามใน

แปซิฟิก	 	 แต่การยุทธใน

แอตแลนติกนั้น	 พวกเรายัง

ไม่ค่อยคุ้นเคย	 กับจุดกลับ

ของมัน	 ทั้งนี้เนื่องจากในแอตแลนติกนั้น	 การปะทะกันแต่ละครั้งไม่ใช่

การยุทธในแอตแลนติก
พฤษภาคม-กันยายนค.ศ.๑๙๔๓

(แสดงภาพเรืออูและเรือสินค้าสัมพันธมิตรที่จม)
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เป็นขั้นเด็ดขาด	 	 เป็นช่วงเวลาของการรบแต่ละครั้งที่ค่อนข้างนาน		

อยา่งไรกต็ามในขัน้ที	่๓	 โดยเฉพาะเดือนพฤษภาคม	ค.ศ.๑๙๔๓	ภายหลัง

จากเรืออูประสบความสำเร็จมาอย่างน่าประทับใจแล้ว	 แต่ก็กลายเป็น

เดือนพฤษภาทมิฬ	 (Black	May)	 สำหรับเรืออู	 และหลังจากนั้นแทนที่

กองทัพเรือเยอรมันจะยุติสงครามเรืออูกลับสู้ต่อไป	 แต่เป็นการสู้ที่มีแต่

ความหวงัเทา่นัน้	กองเรอือตูกเปน็รอง	และเปน็ฝา่ยตัง้รบัฝา่ยสมัพนัธมติร		

เรามาติดตามว่าสงครามเรืออูได้มาถึงจุดกลับของการยุทธอย่างไร	 และ

มีปัจจัยสำคัญอะไรบ้างที่ทำให้กองเรืออูประสบความหายนะจนถึงขั้น

วิกฤต	ต้องถอนกำลังออกจากแอตแลนติกเหนือ		แล้วทำไมจึงกลับเข้าสู่

การสู้รบอีกซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหรือไม่ของฝ่ายเยอรมัน	

เป้าหมายยุทธศาสตร์ทางเรือของเยอรมัน

	 ขอย้อนกลับไปสู่อดีตบ้างเล็กน้อยเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจง่ายขึ้น	

เมื่อเปรียบเทียบกับกองทัพอื่น	 ๆ	 แล้ว	 กองทัพเรือเยอรมันดูจะขาด

ความพร้อมมากที่สุด	 เมื่อฮิตเลอร์นำเยอรมนีเข้าสู่สงคราม	 หลัง

สงครามโลกครั้งแรก	 กำลังทางเรือถูกจำกัดโดยสัมพันธมิตร	 แม้จะมี	

Naval	 Agreement	 ระหว่างอังกฤษ-เยอรมนีในเวลาต่อมาก็ตาม		

กองทัพเรือสามารถมีเรืออูได้เพียงร้อยละ	 ๔๕	 ของอังกฤษเท่านั้น	 แต่

หากจำเป็นจริง	 ๆ	 จึงจะสามารถมีเรืออูเท่ากับอังกฤษได้	 แต่สิ่งที่นับว่า

เป็นความผิดพลาดร้ายแรงของฝ่ายการเมืองก็คือการด่วนทำสงคราม

ก่อนเวลาที่ควรถึง	 ๖	 ปี	 โครงสร้างกำลังรบทางเรือของจอมพลเรือ	

Raeder	 ซึ่งเรียกกันว่า	 Plan Z	 ก็ยังไม่มีความหวังของความสำเร็จ			

ที่สำคัญคือ	Plan Z	ให้น้ำหนักอยู่ที่เรือผิวน้ำขนาดใหญ่		ต่อมาหลังจาก	

เกิดความขัดแย้งกับฮิตเลอร์จนผู้บัญชาการทหารเรือถูกปลดออกจาก

ตำแหน่งแล้ว	ฮิตเลอร์ได้แต่งตั้งให้	Doenitz (ขณะนั้นเป็นผู้บัญชาการ 

กองเรืออู BdU)	 เป็นผู้บัญชาการทหารเรือแทน	 (และยังรับผิดชอบ

โดยตรงต่อการทำสงครามเรืออูต่อไปอีก)	 ความไม่พร้อมอีกประการหนึ่ง

มาจากความเชื่อของฮิตเลอร์เองว่า	 อังกฤษและฝรั่งเศสคงไม่รบกับ

เยอรมนี	 หากเยอรมนีบุกประเทศโปแลนด์	 ซึ่งเป็นการคาดการณ์ที่		

ผิดพลาดอย่างร้ายแรง	

	 การทีม่อีงักฤษเปน็คูส่งครามกบัเยอรมน	ี	ความรูส้กึของนายทหารเรอื	

เยอรมันคนหนึ่งชื่อ	 Peter	 Cremer	 ซึ่งเคยเป็นผู้บังคับการเรืออูใน
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สงครามโลกครัง้ที	่ ๒	 และไดป้ฏบิตักิารรบในแอตแลนตกิมาอยา่งโชกโชน	

เขารอดตายอย่างหวุดหวิดมาหลายครั้งและมีชีวิตรอดจากสงครามมาได้	

เขากล่าวถึงประเด็นนี้อย่างน่าสนใจว่า	 “พวกเราตระหนักมากทีเดียวที่

รบกับอังกฤษ	 เนื่องจากเป็นประเทศที่เมื่อรวมจักรวรรดินิยมทั้งหมด		

ทั่วโลกแล้ว	 มีจำนวนพลเมืองเป็นเกือบหนึ่งในสี่ของพลเมืองโลกทั้งหมด		

อีกทั้งมีพันธมิตรใกล้ชิดที่ใกล้ชิดมาตั้งแต่กำเนิด	 คือสหรัฐฯ	 ซึ่งเป็น

ประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลก	 โดยเฉพาะมีวัตถุดิบอีกมหาศาลที่ใช้สำรอง

เพื่อทำสงคราม	 สำหรับอังกฤษนั้นเรายังตระหนักดีว่าเป็นประเทศที่มี

กำลังทางเรือเข้มแข็งมากในระดับชั้นนำของโลก	 	 กองเรือของอังกฤษ

เป็นแบบอย่างสำหรับการศึกษาตั้งแต่การยุทธที่แหลมทราฟัลการ์ของ	

Lord	 Nelson	 ก็นำมาศึกษาในโรงเรียนนายเรือของเยอรมัน	 เมื่อเริ่ม

สงครามกับอังกฤษ	 ซึ่งต่อมามีสหรัฐฯ	 เข้าร่วมด้วย	 พวกเราซึ่งอยู่ใน		

กองทพัเรอืดตูวัเราเองยงักบั	David	สูก้บั	Goliath		สิง่ทีน่า่คดิอกีจดุหนึง่	

คือเราเริ่มด้วยเรืออูเพียง	๑๑	ลำเท่านั้น	ที่ออกปฏิบัติการในแอตแลนติก	

(Frontboats)	 เพื่อสู้กับกองเรือข้าศึกที่ยิ่งใหญ่	 ดูราวกับว่าออกไป		

ฆ่าตัวตายแบบถูกแขวนคอชัด	ๆ”	

	 ด้วยความที่มีกำลังเป็นรองข้าศึกอย่างแทบสู้กันไม่ได้นี้เอง		

กองทัพเรือเยอรมันจึงได้กำหนดเป้าหมายทางยุทธศาสตร์เพียง  

หนึ่งเดียวเท่านั้นตลอดการทำสงครามในทะเล คือการจมเรือพาณิชย์

ของสัมพันธมิตร (Tonnage War) ให้ได้มากที่สุด	 	 เพื่อให้อังกฤษ

ขาดแคลนทรัพยากรป้อนประเทศจนถึงขั้นอดอยากและยอมจำนน	

ความผดิพลาดทีท่ำใหเ้กดิความยุง่ยากตามมา(LaDe’bacle)

	 ช่วงครึ่งปีแรกของปี	ค.ศ.๑๙๔๒		Doenitz	ย้ายพื้นที่ปฏิบัติการ

จากแอตแลนตกิเหนอืไปสูน่า่นนำ้ชายฝัง่ตะวนัออกของสหรฐัฯ	 ตอนแรก	

ประสบความสำเร็จเป็นที่พอใจของ	 Doenitz	 	 แต่เมื่ออัตราการจมของ

เรอืพาณชิยข์องสมัพนัธมติรในนา่นนำ้ของสหรฐัฯ	 และในทะเลแครบิเบยีน	

ลดน้อยลงเนื่องจากสหรัฐฯ	 นำวิธีการจัดกระบวนคอนวอยชายฝั่งมาใช้	

ประกอบกับการปราบเรือดำน้ำของสหรัฐฯ	 มีประสิทธิภาพมากขึ้น			

Doenitz	 จึงย้ายพื้นที่ปฏิบัติการของกองเรืออูมาสู่แอตแลนติกเหนือ		

อีกครั้ง	 แล้วเริ่มใช้ยุทธวิธีฝูงหมาป่า	 (Rudeltaktik)	 อีก	 มีเหตุผลสอง

ประการที่ทำให้	Doenitz	ตกลงใจเช่นนั้น			
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	 ประการแรก	ในเดอืนกมุภาพนัธ	์ค.ศ.๑๙๔๒	หนว่ยงานขา่วกรอง	

ของกองทัพเรือที่เรียกว่า	 B-Dienst	 คล้าย	 ๆ	 กับศูนย์ถอดรหัสลับ	

(Codebreaking	Center	ของอังกฤษที่	Bletchley	Park)	หน่วยงานนี้มี

ส่วนช่วยในการหาข่าวเกี่ยวกับการกำหนดตำบลที่	 เส้นทาง	 และขนาด

ของกระบวนคอนวอย	 B-Dienst	 สามารถถอดรหัส	 Naval Cypher 

No.3	 ของอังกฤษได้จากการติดต่อสื่อสารจำนวนมากที่เกี่ยวกับการ		

จัดกระบวนคอนวอยในแอตแลนติกเหนือ	 และสามารถถอดรหัสได้ถึง

ร้อยละ	 ๘๐	 ไม่เพียงแต่	 B-Dienst	 รู้เกี่ยวกับเส้นทางของกระบวน

คอนวอยเท่านั้น	 แต่ยังรู้อีกว่าในแต่ละวันอังกฤษได้ส่งตำบลที่โดย

ประมาณของบรรดาเรืออูให้แก่เรือคุ้มกัน		ฝ่ายเยอรมนีเริ่มสงสัยเช่นกัน

ว่าอังกฤษคงถอดรหัส	 Enigma	 ได้	 (Enigma	 เป็นเครื่องถอดรหัสที่ใช้

ในกองทพัเยอรมนั	 ในสว่นของกองทพัเรอืเรยีก	Schluessel M)	จงึเพิม่	

Rotor	เข้ากับเครื่อง	Enigma	อีก	๑	ตัว	รวมเป็น	๔	ตัว	ทำให้อังกฤษ

ไม่สามารถถอดรหัส	 Enigma	 ของกองทัพเรือเยอรมันได้ตลอดปี	

ค.ศ.๑๙๔๒			

	 ประการที่สอง	 	 ปริมาณของจำนวนเรืออูมีเพิ่มขึ้น	 กล่าวคือ		

ในเดือนธันวาคม	 ค.ศ.๑๙๔๑	 มีเรืออู	 ๒๕๐	 ลำ	 ในเดือนสิงหาคม	

ค.ศ.๑๙๔๒	 รวม	 ๓๕๘	 ลำ	 และในเดือนพฤษภาคมสูงถึง	 ๔๒๐	 ลำ				

ซึ่งเป็นจำนวนเรืออูมากกว่าที่	 Doenitz	 ต้องการตอนเริ่มทำสงคราม		

เพือ่ใชป้ดิลอ้มเกาะองักฤษ	(๓๐๐	ลำ)	เสยีอกี	อยา่งไรกต็าม	ความเขม้แขง็	

ของกองเรือด้านปริมาณเปรียบเหมือนเหรียญสองด้าน	ด้านหนึ่งแน่นอน

ว่า	 Doenitz	 	 มีเครื่องมือ	 (Means)	 อย่างเพียงพอที่เขาสามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์	 (End)	ยุทธศาสตร์ทางเรือเพื่อใช้ปิดล้อมอังกฤษได้	แต่อีก

ด้านหนึ่งของเหรียญ	Doenitz	มีความเห็นประเด็นนี้ว่า	 “ความล้มเหลว

ในการสกัดกั้นกระบวนคอนวอยยังขึ้นอยู่กับการขาดประสบการณ์ของ

บรรดาผูบ้งัคบัการเรอือหูนุม่	 ๆ	 และการขาดประสบการณใ์นการฟงัเสยีง	

จากไฮโดรโฟน	กรณเีรอือ-ู๒๐๑	 ไดต้ดิตามเปา้อยูห่ลายชัว่โมง	แตป่รากฏวา่	

เปน็ฝงูวาฬ	 เสยีงของฝงูวาฬคลา้ยคลงึกบัเสยีงใบจกัรของเรอืในกระบวน	

คอนวอยที่อยู่ห่างไกล”	 จำนวนเรืออูที่ถูกจมไปหลายลำ	 ทำให้กองเรืออู

ขาดแคลนผู้บังคับการเรือฝีมือดี	 ยิ่งเร่งต่อเรืออูให้ได้จำนวนมาก	 ก็ต้อง

เร่งผลิตผู้บังคับการเรือและทหารประจำเรือเช่นเดียวกัน	 	 แม้จะมีการ

ฝึกกันอย่างหนักและจริงจังก็ตาม	แต่ประสบการณ์ไม่ได้หาได้จากการฝึก	

ต้องหาจากการปฏิบัติจริงและต้องใช้เวลา	
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	 จากการวิเคราะห์อย่างละเอียดรอบคอบของการปฏิบัติการ

แตล่ะครัง้ของฝงูหมาปา่	(Wolf	Packs)	ทีเ่กดิขึน้ในชว่ง	๒๐	-	๒๔	พฤษภาคม	

ค.ศ.๑๙๔๓	 เผยให้เห็นอย่างชัดเจนว่า	 ชัยชนะของฝ่ายสัมพันธมิตรต่อ

กองเรืออูไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเฉพาะจากอาวุธใหม่	 ๆ	 หรือนวัตกรรมใหม่

ของอปุกรณท์างเทคนคิทีต่ดิตัง้ใหแ้กเ่รอืและเครือ่งบนิเพยีงประการเดยีว	

เทา่นัน้	แตเ่กดิจากหลายปจัจยัรวมกนั	สิง่สำคญัทีส่ดุของปจัจยัเหลา่นัน้คอื	

	 ๑.	 การพัฒนาด้านเครือข่ายการกำหนดตำบลที่ของเรืออูจาก

คลืน่วทิย	ุ	ทำใหฝ้า่ยสมัพนัธมติรดกัรบัฟงัขา่วสารและสญัญาณไดไ้มย่ากนกั	

แม้ฝ่ายเยอรมนีได้ตระหนักเรื่องนี้ดีและมีการเปลี่ยนแปลงความยาว	

คลืน่ทีใ่ชต้ดิตอ่ใหบ้อ่ยครัง้กต็าม	 การขยายระยะทางของการลาดตระเวน	

ทางอากาศไปไกลจนถงึกลางมหาสมทุรแอตแลนตกิเหนอื	โดยใชเ้ครือ่งบนิ	

ติดตั้งเรดาร์รุ่นใหม่	 (ASV	 III,	 H.2S)	 ซึ่งเป็นระบบเรดาร์ที่เรืออูไม่

สามารถใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ขณะนั้นตรวจจับคลื่นขณะที่เรดาร์ทำงานได้					

จากสองประการที่กล่าวนี้ทำให้ฝ่ายสัมพันธมิตรสามารถดักรับและ

กำหนดตำบลทีข่องเรอือไูดค้อ่นขา้งแมน่ยำ	 แลว้ขยายผลโดยปรบัเสน้ทาง	

ของกระบวนคอนวอยให้พ้นจากการดักโจมตีของบรรดาฝูงหมาป่า			

ข้อเท็จจริงแล้วการปรับเส้นทางของกระบวนคอนวอยไม่ได้รอดพ้นจาก

การดกัรบัขา่วสารของบรรดาเรอือ	ู แลว้เรอือเูหลา่นัน้จะไปดกัสกดักัน้อกี	

ทั้งนี้เพราะฝ่ายเยอรมนีก็สามารถดักรับการติดต่อสื่อสารทางวิทยุและ

ถอดรหสัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ	ในระดับหนึ่งเช่นกัน	

	 ๒.	 นวั ต ก ร รม ใหม่ ที่ อั ง ก ฤษพัฒนา เพื่ อ ต่ อ ต้ าน เ รื อ อู			

โดยเฉพาะเครือ่งมอืหาทศิ	(High	Frequency/Direction	Finder-HF/DF)	

หรือที่เรียกกันให้ง่ายขึ้นว่า	 Huff	 Duff	 ทำให้เรืออูประสบความลำบาก

และตกอยู่ในอันตราย	 อุปกรณ์นี้ที่ติดตั้งบนฝั่งและบนเรือคุ้มกันสามารถ

ทำให้รู้ทิศทางโดยประมาณของเรืออู	 (เมื่อเรืออูส่งสัญญาณด้วยวิทยุ

คลื่นสั้นเพื่อรายงานตำบลที่เป้าให้แก่ฝูงหมาป่าด้วยกัน	 และส่งถึง		

กองบญัชาการกองเรอือ)ู	ในตอนแรกฝา่ยเยอรมนหีลงผดิคดิวา่เปน็ไปไดย้าก	

ทีจ่ะดกัจบัสญัญาณวทิยขุองพวกเรอือ	ู เพราะเปน็การสง่สญัญาณในเวลา 

ปัจจัยที่ทำให้กองเรืออูประสบความล้มเหลวถึงกับ
กลายเป็นจุดกลับของสงครามในแอตแลนติก



นาวกิาธปิตัยส์าร
คลังปัญญาพัฒนาผู้นำ

104

ทีส่ัน้ (Kurz Signale)	 แม้ว่า	Huff Duff	 จะมีอัตราผิดถึงร้อยละ	 ๓๐		

แต่ประเด็นสำคัญอยู่ที่ฝ่ายอังกฤษเริ่มรู้ตัวว่ากำลังจะถูกโจมตีจาก		

ฝูงหมาป่า	และมีเวลาเพียงพอที่จะเตรียมการเพื่อตอบโต้	 เรืออูลำแรกที่

ถูกจมอันเนื่องมาจากอุปกรณ์	Huff	Duff	 คือเรืออู-๕๘๗	 (มี	Bocherdt	

เป็นผู้บังคับการเรือ)	 จุดอ่อนของการบังคับบัญชาและการควบคุม	 (C2)	

ของฝ่ายเยอรมนีคือ	เป็นแบบรวมการ	(Centralized)	ที่	Doenitz	ใช้กับ

บรรดาเรืออูซึ่ งอยู่ห่างไกลในแอตแลนติกโดยผ่านวิทยุคลื่นสั้น				

ความล่อแหลมนี้แม้	 Doenitz	 เองก็ตระหนักและระมัดระวังถึงกับออก

เปน็คำสัง่ยนื	(Standing Order)	มสีาระสำคญัวา่	:	เมือ่เรอือ ูเขา้อยูใ่น 

พื้นที่โจมตีข้าศึก	 ให้ส่งข่าวสารเฉพาะที่สำคัญทางยุทธวิธีเท่านั้น	 หรือ

เมือ่กองบญัชาการเรอือสูัง่	 และโดยทางเทคนคิใหพ้ยายามเปลีย่นความยาว	

คลืน่ทีใ่ชส้ง่อยูเ่สมอ	เพือ่ใหเ้กดิความยากลำบากในการดกัรบัของฝา่ยขา้ศกึ	

	 ๓.	 เรดาร์	 (ประเภทใช้คลื่นไมโครเวฟ	 มีความยาวคลื่นขนาด

เปน็เซนตเิมตร)	 ตดิตัง้บนเรอืคุม้กนัและบนเครือ่งบนิของฝา่ยสมัพนัธมติร	

ช่วยให้เรือคุ้มกันและเครื่องบินเห็นภาพสถานการณ์ที่ชัดเจนบนจอ

เรดาร์แม้มีทัศนวิสัยเลวก็ตาม		ทำให้เข้าหาเป้าเพื่อโจมตีเรืออูขณะแล่น

บนผิวน้ำภายใต้ความมืดขณะที่เข้าตีเรือในกระบวนคอนวอย	แต่ในเวลา

เดียวกันเรืออูเองไม่มีเรดาร์	 มีเพียงยามตรวจการณ์บนสะพานเดินเรือ		

ที่ใช้เพียงสายตาเท่านั้น	 	 ความจริงแล้วเดิมเรืออูติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัย

ทางอเิลก็ทรอนกิส	์ (ปจัจบุนัเราเรยีกกนัวา่เครือ่ง	 ESM)	 ทีส่ามารถดกัจบั	

คลื่นเรดาร์ของอังกฤษแบบ	 ASV	 II	 ได้	 เรียกว่า	 METOX	 แต่เมื่อ

อังกฤษคิดนวัตกรรมเรดาร์ใหม่รุ่น	ASV	III		ซึ่งมีความยาวคลื่น	๑๐	ซม.			

METOX		ทำงานไม่ได้ผล	เรืออูมักถูกจู่โจมจากเรือคุ้มกันและเครื่องบิน		

Doenitz	 แกเ้กมดว้ยการตดิตัง้ปนืตอ่สูอ้ากาศยาน	 (Flak)	 บนเรอือเูพิม่เตมิ	

เป็นปืนขนาด	๒๐	มม.	๔	กระบอก	แต่การดัดแปลงให้แก่เรืออูหลายลำ

ต้องใช้เวลา	 ได้ผลเฉพาะด้านขวัญแก่บรรดาทหารประจำเรือเท่านั้น	

และยังกลายเป็นความผิดพลาดอีกครั้งของ	 Doenitz	 	 เพราะเรือดำน้ำ

เปน็อาวธุเชงิรกุ	 ไมไ่ดอ้อกแบบมาเพือ่รบกบัเครือ่งบนิ	 จรงิอยูแ่มว้า่เรอือ	ู

สามารถยิงเครื่องบินข้าศึกตกบางลำ	 แต่โดยรวมแล้วเรืออูตกเป็นเหยื่อ

ของเครื่องบิน	เนื่องจากได้รับความเสียหายและจมลงมากจนน่าสลดใจ	

	 ๔.	 มีนวัตกรรมอื่น	ๆ	ที่ฝ่ายสัมพันธมิตรประดิษฐ์ขึ้นมาต่อต้าน

เรืออู	เช่น	:	
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	 	 ๔.๑	 ระบบการสื่อสาร	 TBS	 (Talk	 Between	 Ships)	

สามารถชว่ยใหห้มูเ่รอืคุม้กนั	 เขา้โจมตเีรอือแูบบประสานกนั	 (Co-ordinated	

Attack)	ได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น	

	 	 ๔.๒	 ลูกระเบิดลึก	(Depth	Charge)	ได้รับการพัฒนาให้มี

ความแมน่ยำมากขึน้	 กบัทัง้ประดษิฐอ์าวธุประเภททีต่ดิตัง้บนเครือ่งบนิดว้ย	

(Mk	VII	ขนาด	๒๕๐	ปอนด์)	

	 	 ๔.๓	 นอกจาก	D/C	แล้ว	ยังมีการประดิษฐ์อาวุธปราบเรือ

ดำนำ้ทีย่งิไปขา้งหนา้	 (Ahead-Thrown-Weapons)	 	 หรอื	 “Hedgehog”	

ยิงเป็น	 Pattern	 ครั้งละ	 ๒๔	 ลูก	 เพื่อให้ตกหน้าเรือยิง	 ๓๐๐	 หลา			

เป็น	 Pattern	 กลม	มีเส้นผ่าศูนย์กลาง	 ๑๓๐	ฟุต	 ระยะห่างระหว่างลูก	

๒๐	ฟตุ	แตจ่ะระเบดิเมือ่กระทบเปา้เรอือ	ูเรอือลูำแรกทีจ่มโดย	Hedgehog	

คือ	อู-๕๘๑	ซึ่งยิงจากเรือ	HMS	Westcott	

	 	 ๔.๔	 อังกฤษยังผลิตอาวุธใหม่ที่ยิงระเบิดลึกไปข้างหน้า	

(Ahead-Thrown	Depth	Charge)	เรียกว่า	Squid		

	 ๕.	 มีการสร้างความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นให้แก่หมู่ เรือคุ้มกัน

กระบวนคอนวอย	 โดยใช้	 Support	 Groups	 ทำให้เรืออูต้องเผชิญกับ

ภัยคุกคามสูงยิ่งขึ้นอีก	 	 ประการแรกทำให้เรืออูยากต่อการนำเรือเข้าสู่

ตำบลที่เพื่อเข้าโจมตี	ประการที่สอง	ทำให้การไล่ติดตามสังหารเรืออูเป็น

ระบบมากขึ้น	 หากเรืออูถูกตรวจพบ	 โดยไม่ทำให้การป้องกันกระบวน

คอนวอยออ่นลงเพราะใชก้ำลงัของ	Support	Groups	แยกไปไลล่า่แทน	

	 ๖.	 อังกฤษเริ่มมีจำนวนเรือรบใช้คุ้มกันกระบวนคอนวอย		

มากขึน้อยา่งเหลอืเฟอื	จนทำใหพ้ลเรอืเอก	Sir	Max	Horton	ผูบ้ญัชาการ	

Western	 Approach	 ของอังกฤษจัดตั้งหน่วย	 Support	 Groups									

ขึ้นมาหลายหน่วย	 	 แต่ละหน่วยประกอบด้วยเรือพิฆาต	 ฟริเกต	 หรือ

คอร์เวต	 รวม	 ๖	 -	 ๘	 ลำ	 และบางครั้งมีเรือบรรทุกเครื่องบินคุ้มกัน		

เขา้รว่มดว้ย		เรอืเหลา่นีป้ระจำอยูท่ี	่Newfoundland	และ	Iceland	ไมไ่ด	้

ทำหน้าที่คุ้มกัน	 	 แต่จะรีบเร่งเข้าช่วยเหลือกระบวนคอนวอยที่กำลังถูก

โจมตีอย่างหนัก		นอกจากนั้นยังมี	B-24	Liberator	เครื่องบินทิ้งระเบิด

ระยะไกลขนาดเล็กของสหรัฐฯ	 ก็ถูกนำมาใช้เพื่อปิดช่องโหว่กลาง

แอตแลนติกเหนือ	 (Mid-Atlantic	 Gap)	 ซึ่งอยู่นอกรัศมีการบินของ		

เรือบินทะเล	 Sunderland	 จากกองทัพอากาศ	 	 เครื่องบิน	 B-24	 วาง

กำลงัอยูท่ี	่Newfoundland	Iceland	และ	North	Iceland	การปฏบิตักิาร	
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ร่วมกันของ	Support	Groups	และเครื่องบินรัศมีทำการไกล	ทำให้เป็น

อุปสรรคอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติการของเรืออู	

	 ๗.	 ฝ่ายสหรัฐฯ	 พลเรือเอก	 King	 ผู้บัญชาการทหารเรือ	 ได้

รวมกจิการปราบเรอืดำนำ้และการควบคมุทัง้หมดของสหรฐัฯ	 เขา้ดว้ยกนั	

เป็นองค์กรเดียว	เรียกว่า	ทัพเรือที่	๑๐	ของสหรัฐฯ		ทัพเรือนี้ไม่มีเรือรบ

ของตนเองแม้ลำเดียว	 แต่สามารถสั่งการเรือใดก็ได้ที่อยู่ภายใต้การ

ควบคมุของสหรฐัฯ	 และเพือ่ใหเ้กดิความมัน่ใจตอ่อำนาจหนา้ทีข่องทพัเรอื	

ที่	๑๐	นี้		พลเรือเอก	King	จึงบังคับบัญชาด้วยตนเอง			กองเรืออูเผชิญ

กับสถานการณ์หนักกว่าเดิม	 เนื่องจากสหรัฐฯ	 ใช้	 Hunter	 Killer	

Groups	 ออกไล่ล่าเรืออู	 หมู่เรือนี้ทำหน้าที่ช่วยคุ้มกันกระบวนคอนวอย

และปฏิบัติการปราบเรือดำน้ำโดยอิสระ	 ประกอบด้วย	 เรือบรรทุก		

เครื่องบินคุ้มกัน	 และมีเรือพิฆาต	 เรือพิฆาตคุ้มกัน	 เรือพิฆาตขนาดเล็ก

ติดตั้งอุปกรณ์และอาวุธที่ค่อนข้างทันสมัยเป็นพิเศษเพื่อใช้สำหรับการ

ทำสงครามปราบเรือดำน้ำเป็นเรือฉาก	(Screen)	

	 Hunter-Killer	 Group	 ที่เป็นหน่วยบุกเบิกของสหรัฐฯ	 มีเรือ

บรรทุกเครื่องบินคุ้มกัน	USS	Bogue	 และเรือพิฆาตอีก	 ๔	 ลำ	 ภายใต้

การควบคมุของทพัเรอืที	่๑๐	ในกรงุวอชงิตนั	เครือ่งบนิจาก	USS	Bogue		

จำนวน	 ๒	 เครื่อง	 จมเรืออู-๒๑๗	 และอีก	 ๗	 เครื่อง	 ได้ร่วมกันจม		

เรืออู-๑๑๘	(Milch	Cow-เรืออู	ชั้น	XIV	ขนาดเกือบสองพันตัน	เป็นเรือ

ส่งน้ำมันกลางทะเลให้แก่เรืออู)	 หมู่เรือนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูง	

โดยโจมตีเรืออูได้ถึง	 ๑๖	 ลำ	 ในจำนวนนี้ครึ่งหนึ่งเป็น	 Milch	 Cow			

นับเป็นความหายนะที่	Doenitz	ต้องนำไปคิดอย่างหนัก	

	 ๘.			อุปสรรคอีกอย่างหนึ่งของเรืออู	 คือการปฏิบัติการภายใต้

สภาพอากาศที่เลวร้ายในแอตแลนติกเหนือ	 นอกจากลดประสิทธิภาพลง

ในการเขา้โจมตกีระบวนคอนวอยแลว้	 เรอือยูงัตอ้งสญูเสยีนำ้มนัเชือ้เพลงิ	

เป็นผลให้มีเวลาปฏิบัติการในพื้นที่สั้นลง	

	 ๙.		 ประการสุดท้าย	 การนำข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดที่

อยู่อย่างเข้มข้นจริงจังผ่านทาง	Operation	Research	Sections	ส่งผล

ให้เกิดแนวความคิดทางด้านยุทธศาสตร์และยุทธวิธี	 แล้วแปลงเป็นภาค

ปฏิบัติสำหรับต่อต้านการทำสงครามทางเรือในเวลาต่อมา	
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	 หลายคนมีแนวโน้มที่สันนิษฐานว่า	 สงครามเรืออูที่เยอรมนี

กระทำต่อเส้นทางขนส่งทางทะเลของสัมพันธมิตร	สุดท้ายแล้วเรืออูของ

เยอรมนไีดถ้กูทำลายเนือ่งจาก	 “การปอ้งกนัโดยทัง้ทางทะเลและทางอากาศ 

อย่างสุดกำลังจากของสองมหาอำนาจทางทะเล”	 แต่ใครที่ยอมรับ		

คำอธบิายดงักลา่วอาจประหลาดใจมากขึน้	 เมือ่ไดพ้บชือ่ทีถ่กูกลา่วซำ้แลว้	

ซ้ำอีกในการพรรณนาการรบในการป้องกันกระบวนคอนวอยของ		

ฝ่ายสัมพันธมิตร	 เช่น	 นาวาโท	 Gretton	 และ	 นาวาโท	 McIntyre	

เป็นต้น	 	ชื่อเรือที่มีชื่อเสียง	 เช่น	Biter,	Hesperus,	 Tay,	Snowflake	

เป็นต้น	หรือ	Escort	Group	B.2,	B.7,	Support	Group	ที่	๑	และที่	๓	

เป็นต้น	 หรือฝูงบินที่	 ๑๒๐	 ของ	 Coastal	 Command	 ของกองทัพ

อากาศอังกฤษ	 จริงอยู่ในปี	 ค.ศ.๑๙๔๓	 จำนวนเรือและเครื่องบินซึ่ง

สมัพนัธมติรมใีชง้านเพือ่ทำลายเรอือมูากกวา่กอ่นหนา้นัน้อยา่งเหน็ไดช้ดั	

แต่	Support	Groups	ก็ไม่เคยมีเกิน	๖	หมู่	เรือบรรทุกเครื่องบินคุ้มกัน

ก็มีเพียง	๒	-	๓	ลำเท่านั้น	เครื่องบิน	Liberators	มีราว	๔๐	เครื่อง	ที่ใช้

ปฏิบัติการร่วมกับ	Escort	Groups	และทั้งหมดที่กล่าวนี้	มีเพียงบางหมู่	

บางลำ	 และบางเครือ่งเทา่นัน้ทีป่ระสบความสำเรจ็อยา่งเดด็ขาดตอ่เรอือ	ู

ไม่ใช่ทั้งหมด		ข้อโต้แย้งของ	Sir	Percy	Nobel	น่าสนใจและยอมรับได้	

เขากลา่ววา่	 “เฉพาะจำนวนเพยีงอยา่งเดยีวไมใ่ชเ่ปน็ปจัจยัตดัสนิชีข้าด 

สำคัญกว่านั้น คือการฝึก ความสามารถ และการทำงานเป็นทีมของ

ลูกเรือ เรือและหน่วยที่ใช้ปะทะกับข้าศึกต่างหาก การใช้อาวุธที่มีอยู่

อยา่งมปีระสทิธผิลนัน้ มผีลมาจากความรว่มมอืระหวา่งผูน้ำทางการเมอืง 

และผู้นำทหาร การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

ทำให้ฝ่ายสัมพันธมิตรมีชัยชนะการยุทธในแอตแลนติก และชัยชนะ

ครั้งนั้นเป็นสัญลักษณ์แทนหนึ่งในจุดกลับที่สำคัญที่สุดของสงครามโลก

ครั้งที่ ๒” 

ความสูญเสียของเรืออูที่Doenitzต้องยอมรับ

มนุษย์ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดของการทำสงคราม

	 เหตุการณ์สำคัญของพฤษภาทมิฬ	 เมื่อเรืออู	 ๕๑	 ลำ	 กำกับ		

การปฏิบัติโดย	 Doenitz	 จากกรุงเบอร์ลิน	 เข้าโจมตีกระบวนคอนวอย	

ONS-51	ประกอบด้วยเรือพาณิชย์	 ๔๒	ลำ	คุ้มกันโดยเรือพิฆาต	๑	ลำ	
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เรือฟริเกต	 ๑	 ลำ	 และเรือคอร์เวต	 ๔	 ลำ	 ONS-51	 เดินทาง	 Zigzag	

ทา่มกลางพายแุละหมอก		จนทำใหเ้กดิกระจดักระจาย		เรอืคุม้กนับางลำ	

แยกตัวออกเพื่อรับน้ำมันเชื้อเพลิง	 แต่	 Support	 Groups	 ๒	 หมู่	 รีบ		

เขา้มาชว่ยเหลอืเรอืทีถ่กูโจมตไีมท่นั	แตใ่นบางชว่งทีอ่ากาศเปดิ	เครือ่งบนิ	

ทิ้งระเบิดระยะไกลมาถึงพื้นที่แล้วเข้าโจมตีเรืออู	 และบีบให้เรืออูต้อง		

ดำหนี	 เหตุการณ์ยุติลงเมื่อ	 ๖	 พฤษภาคม	 ค.ศ.๑๙๔๓	 เรืออูจมเรือ

พาณิชย์ได้	 ๑๒	 ลำ	 แต่แลกด้วยเรืออู	 ๗	 ลำ	 	 การโจมตี ONS-5   

ด้วยฝูงหมาป่าหลายฝูงร่วมกัน นับเป็นปฏิบัติการครั้งใหญ่ที่สุดของ

การยุทธในแอตแลนติก และเป็นการสูญเสียที่หนักที่สุด 

	 ตลอด	๓	สัปดาห์ต่อมา	จำนวนกระบวนคอนวอย	๑๒	กระบวน

ที่ผ่าน	 Black	 Pit	 (คือพื้นที่กลางแอตแลนติกเหนือซึ่งเป็นช่องว่างที่

เครื่องบินจากฝั่งปฏิบัติการไม่ถึง	 บางคนเรียกว่าหลุมดำ	 แต่บรรดาชาว

เรอืพาณชิยเ์รยีกวา่	“สสุานเรอืพาณชิย”์)	สญูเสยีเรอืพาณชิยเ์พยีง	๕	ลำ	

ขณะที่เรือคุ้มกันและเครื่องบินจมเรืออูได้ถึง	 ๑๓	 ลำ	 เป็นอัตราส่วน

ความสูญเสียที่พิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนว่ากองบัญชาการกองเรืออูไม่

อยู่ในวิสัยที่ทนได้ต่อไปอีกแล้ว	 ต้องยอมรับความจริงและความหายนะ	

ภายหลังเหตุการณ์วิกฤต	 “Black May”	 Doenitz	 ตัดสินใจย้ายพื้นที่

ปฏิบัติการลงทางใต้สู่บริเวณตะวันตกของเกาะ	 Azores	 เพื่อดำเนินการ

ทำสงคราม	“Tonnage War”	ต่อไป			

	 อย่างไรก็ตาม	 Doenitz	 เอง	 ก็ได้ยอมรับความสูญเสีย	 เขา

บันทึกใน	 War	 Diary	 เกี่ยวกับความสูญเสียในเดือนพฤษภาทมิฬว่า	

“เป็นความสูญเสียอย่างหนัก	 เรายินดียอมรับ	 หากความสูญเสียเป็น

สัดส่วนที่ดีต่อความสำเร็จ	แต่นี่มันไม่ใช่	เดือนพฤษภาคมเรืออูจม	๑	ลำ	

ต่อเรือพาณิชย์จมเพียง	๑๐,๐๐๐	ตัน	ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่นานเรืออูจม	๑	ลำ	

ทำให้เรือพาณิชย์จมถึง	 ๑๐๐,๐๐๐	 ตัน	 ความสูญเสียของฝ่ายเราถึง

ระดับที่ทนไม่ได้อีกต่อไป” 

	 “กำลังทางอากาศของศัตรูมีบทบาทถึงขั้นเด็ดขาดในการสร้าง

ความสูญเสียที่วิกฤตินี้	 เนื่องจากข้าศึกใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดระยะไกล

จากฐานบินบนบกและใช้เครื่องบินจากเรือบรรทุกเครื่องบิน	 	 รวมทั้งมี

โอกาสสร้างความแปลกใจและตะลึงทั้งกลางวันและกลางคืนโดยใช้

อุปกรณ์จับเป้าที่ทันสมัย	
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	 “ภาระสุดกลั้นต่อความสูญเสียที่วิกฤตินี้ที่เราจำต้องทนรับ	

และความผิดพลาดในการปฏิบัติการโจมตีกระบวนคอนวอยเมื่อเร็ว	ๆ	นี้	

ทำให้เราต้องหามาตรการต่อต้านอย่างเร่งด่วนเพื่อติดตั้งให้แก่เรืออู		

ของเราเพื่อปรับปรุงอาวุธทั้งเชิงรุกและเชิงรับให้ทันสมัยมากขึ้น”	

ทำไมสงครามเรืออูดำเนินต่อไป
	 ชยัชนะของสมัพนัธมติรในแอตแลนตกิเหนอืไมไ่ดห้มายความวา่	

สงครามเรืออูยุติลงแล้วอีก	 ๒	 ปีกว่า	 หลังจากนั้นเรืออูยังคงสู้ต่อไปแม้

จะตกอยู่ในสภาวะยากลำบากทั้งทางด้านองค์วัตถุและขวัญอย่างถึงที่สุด		

ภายหลังสงครามยุติมีการตั้งคำถามอยู่หลายครั้งว่าทำไมสงครามเรืออู		

ไม่ยุติลงตั้งแต่หน้าร้อนปี	 ค.ศ.๑๙๔๓	 ในระหว่างบรรดาระดับผู้นำของ

เยอรมันเองก็มีการตั้งคำถามอยู่เสมอในช่วง	 ๒	 ปีหลังของสงคราม													

มกีารตรวจสอบแลว้ตรวจสอบอกี	และตกลงใจซำ้แลว้ซำ้อกีเมือ่สถานการณ	์

ได้เปลี่ยนไปแต่ละครั้ง		อย่างไรก็ตาม	คำถามที่น่าสนใจอยู่ที่ว่า	เมื่อไม่มี

การยุติสงครามเรืออูตั้งแต่หน้าร้อน	ค.ศ.๑๙๔๓	เป็นสิ่งถูกต้องหรือไม่	

	 คำถามแรกที่ต้องการคำตอบคือทำไมจึงมีการตกลงใจเช่นนั้น	

(ดำเนินการต่อไป)	 คำตอบควรตั้งอยู่บนรากฐานของข้อมูลที่หามาได้		

ให้แก่	 Doenitz	 และฝ่ายเสนาธิการของกองเรืออูในเวลานั้น	 ภาพ

สถานการณ์ขณะนั้น	และการคาดหวังอย่างมีเหตุมีผลต่อพัฒนาการของ

สถานการณ์ที่ตามมา	

	 ในรายงานของ	 Doenitz	 ต่อฮิตเลอร์	 เมื่อ	 ๓๑	 พฤษภาคม	

ค.ศ.๑๙๔๓	 เขาสันนิษฐานว่าสถานการณ์วิกฤติที่เกิดกับการทำสงคราม

เรืออูเกิดจาก	 “มีนัยสำคัญมากของการเพิ่มการคุ้มกันทางอากาศของ

ฝ่ายศัตรู” ผสมกับ “อุปกรณ์กำหนดตำบลที่เป้าแบบใหม่”	 	 จุดสำคัญ

ของการประเมินสถานการณ์ของ	 Doenitz	 	 คือ	 “เราตกอยู่ในความ  

ล้าหลังด้านเทคนิค แต่เราจะหาทางออกให้ได้”	 เรืออูควรต้องติดตั้ง

อุปกรณ์ต่อต้านอุปกรณ์ค้นหาและกำหนดตำบลที่ของข้าศึก		พร้อมกันนี้

เรืออูต้องได้รับการติดตั้งอาวุธชนิดใหม่เพื่อให้สามารถสู้กับข้าศึกที่

ร้ายกาจคือเรือพิฆาตและเครื่องบินให้ได้	

	 ความต้องการที่กล่าวมานับว่าค่อนข้างยากเนื่องจากขณะนั้น

ฝ่ายเยอรมนียังไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับอุปกรณ์กำหนดตำบลที่ของข้าศึก

ชนิดใหม่ที่กล่าวถึง	 	 แต่อย่างไรก็ตาม	 บริษัท	 Hagenuk	 Wanz	 	 ได้
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ประดิษฐ์ เครื่องมือบอกคลื่นวิทยุและนำมาใช้ ในเดือนสิงหาคม	

ค.ศ.๑๙๔๓	 ต่อมาในเดือนตุลาคม	 ค.ศ.๑๙๔๓	 อุปกรณ์ตรวจจับคลื่น			

Nox	Os	 ได้ถูกนำไปติดตั้งบนเรืออู	 อุปกรณ์นี้ได้ผลทางยุทธวิธีดี	 ส่งผล

ให้เรืออูถูกจมน้อยลง	

	 อีกประเด็นที่เกี่ยวกับเครื่องบินข้าศึกในปลายเดือนพฤษภาคม	

-	 ต้นมิถุนายน	 ค.ศ.๑๙๔๓	 เครื่องมือสำหรับต่อต้านอากาศยานซึ่งได้รับ

การปรับปรุงใหม่ติดตั้งบนเรืออู	 ความหวังของเรืออูเริ่มปรากฏให้เห็นได้

จากเรือบิน	 Sunderland	 ถูกยิงตกโดยปืนต่อสู้อากาศยานแบบใหม่จาก	

เรืออู-๔๔๑	 เป็นครั้งแรก	 และ	 เรืออู-๗๕๘	 เป็นลำแรกซึ่งติดตั้งปืน			

๒๐	 มม.	 ๔	 กระบอก	 ได้ยิงเครื่องบินจากเรือบรรทุกเครื่องบินหลบหนี

หายไป	

	 อาวุธที่ใช้ต่อต้านเรือผิวน้ำ	 เช่น	 เรือพิฆาต	 เยอรมนีได้ใช้

ตอร์ปิโดแบบเข้าหาเป้าโดยใช้เสียง	ที่เรียกว่า	“Zaunkoenig”	และด้วย

เครื่องมือและอาวุธใหม่เหล่านี้เองทำให้เกิดความหวังแก่	 Doenitz						

และเชื่อมั่นว่าจะเอาชนะข้าศึกได้ในปลายฤดูร้อนนั้น	

	 ในความคิดของ	Doenitz		สงครามเพื่อทำลายเส้นทางส่งกำลัง

ใหแ้กอ่งักฤษตอ้งดำเนนิตอ่ไป	 แมจ้ะไมเ่หน็ชยัชนะกต็าม	 เพราะอยา่งนอ้ย	

ก็ทำให้กำลังของข้าศึกอ่อนลง	

	 ประการสุดท้าย	 ต้องไม่ลืมว่าการตัดสินใจของ	 Doenitz	 ใน

ขณะนัน้มอีทิธพิลมาจากความหวงัและการคาดการณข์องการพฒันาเรอือ	ู

รุ่นใหม่	 เช่น	 เรืออูความเร็วสูงชั้น	 XXI	 กับเรืออูที่เรียกว่า	 “Walter-U-

Boat”	 ทั้งสองชั้นนี้	 คาดกันว่าจะเป็นการปฏิวัติการทำสงครามเรืออู	

จากการคาดการณ์	 เรือชั้น	XXI	จำนวนมากจะพร้อมใช้ในราวฤดูร้อน	-	

ฤดูใบไม้ร่วงของปี	ค.ศ.๑๙๔๔	

	 ความต้องการจำนวนเรืออูให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้	 และต้อง

เป็นเรืออูที่มีประสิทธิภาพ	 ด้วยเหตุนี้โครงการต่อเรืออูจึงต่อแบบเป็น	

Section	ในหลาย	ๆ	พื้นที่ของเยอรมนี	แล้วนำมาประกอบในอู่ต่อเรือที่

ตั้งอยู่ชายทะเล	 	 วิธีการที่แตกต่างไปจากเดิมนี้ช่วยให้ประหยัดเวลาใน

การต่อเรือได้มาก	

	 แลว้การตดัสนิใจของ		Doenitz		ในชว่งหนา้รอ้น	ค.ศ.๑๙๔๓	นัน้	

ถูกต้องไหม	

	 จากเอกสารที่ปรากฏในค่ายของสัมพันธมิตรหลังสงครามโลก

ครั้งที่	 ๒	 เผยให้เห็นว่าการตัดสินใจของ	 Doenitz	 ครั้งนั้นถูกต้องแล้ว		
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แม้แต่	นาวาเอก	Roskill	นักประวัติศาสตร์ทางเรือของอังกฤษ	ยังกล่าว	

ในหนังสือเรื่อง	War	at	Sea	ของเขาว่า	“ไม่ต้องสงสัยเลยว่าความเชื่อ

ของ Doenitz ถกูตอ้ง เพราะวา่ชยัชนะหรอืความปราชยั ขึน้อยูก่บัเขา 

สามารถจมเรือพาณิชย์สัมพันธมิตรให้ได้มากกว่าจำนวนที่สามารถ

ทดแทนได้” 

	 การได้ข้อตกลงใจของ	 Doenitz	 เกิดขึ้นภายหลังจากการ

อภิปรายกันอย่างกว้างขวางและใช้เวลานานระหว่างฝ่ายเสนาธิการ

ของกองเรืออู	 	 ทุกมุมมองของปัญหาถูกนำมาถกแถลงทั้งสนับสนุนและ

คัดค้านได้นำมาพิจารณา	 	 จากรายงานของบรรดาผู้บังคับการเรืออูก็ถูก

หยิบยกขึ้นมาประกอบการพิจารณา	 รวมทั้งการประมาณสถานการณ์

ทางการเมืองและทางยุทธศาสตร์	ตลอดจนสิ่งต้องการทางยุทธวิธี	

	 อย่างไรก็ตาม	 ความคาดหวังในความสำเร็จของการรบไม่เป็น

ไปตามที่	 Doenitz	 ตั้งไว้นั้น	 อีกส่วนหนึ่งมาจากการพัฒนาการป้องกัน

กระบวนคอนวอยของสัมพันธมิตรได้ยอดเยี่ยม	

สรุป

	 โศกนาฏกรรมของกองเรืออูในสงครามโลกครั้งที่	 ๒	 คือ	 ตั้งแต่

เริ่มสงคราม	ค.ศ.๑๙๓๙	-	๑๙๔๒	เรืออูไม่เคยมีจำนวนเข้มแข็งพอตามที่	

Doenitz	 ต้องการ	 	 ต่อมาในฤดูใบไม้ผลิ	 ค.ศ.๑๙๔๓	 เรืออูที่ใช้งานได้มี

จำนวนมากเพียงพอเป็นครั้งแรกตามที่	 Doenitz	 คาดหวังไว้ตั้งแต่เริ่ม

ทำสงคราม	 แต่	 Doenitz	 และกองเรืออูโชคร้ายที่ขณะนั้นการต่อต้าน

เรืออูของฝ่ายสัมพันธมิตรมีความเข้มแข็งมาก	 จนนำความหายนะมาสู่

กองเรืออู	 โดยเฉพาะในเดือนพฤษภาทมิฬ	 จนกลายเป็นจุดกลับของ		

การยทุธในแอตแลนตกิทีฝ่า่ยกองเรอือมูแีตจ่ะเพลีย่งพลำ้และออ่นกำลงัลง	

โดยตลอด	 ความหวังที่จะกู้สถานการณ์โดยมีอุปกรณ์	 อาวุธใหม่	 ๆ	

ตลอดจนเรืออูชั้น	XXI	ที่มีความเร็วใต้น้ำสูงถึง	๑๘	นอต	และแล่นใต้น้ำ

โดยไมต่อ้งขึน้มาอดัแบตเตอรีอ่ยา่งเรอืรุน่กอ่นจำนวนมากนัน้	 ความหวงันี	้

ไม่เกินจริงเท่าใดนัก	 แต่ทว่าความเป็นจริงแล้วมันมีจำนวนน้อยและ		

สายเกินไป	(Too	few	and	too	late)	
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