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	 	 จดัการโปรแกรมนติยสาร	Naval	Forces	ไดม้โีอกาสเยอืน		

		 	 อู่ต่อเรือที่	 Cartagena	 ของบริษัทต่อเรือ	 Navantia		

และได้สนทนากับผู้อำนวยการอู่ต่อเรือดังกล่าว	 ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

กับการต่อเรือดำน้ำลำใหม่ชั้น	S-80	ซึ่งเป็นเรือดำน้ำแบบธรรมดา/ผสม	

(Conventional/Hybrid)	สรุปประเด็นสำคัญของการสนทนาได้ดังนี้		

	

	 “ในฐานะทีท่า่นเปน็หวัหนา้วศิวกรโครงการตอ่เรอืดำนำ้
ชัน้S-80นี้ บรษิทัของทา่นมขีดีความสามารถและมคีวามพรอ้ม
ในด้านใดบ้าง จึงสามารถต่อเรือดำน้ำลำนี้ได้ และมีเรือดำน้ำ
กี่ลำที่บริษัทได้ดำเนินการพัฒนามาแล้วในอดีต”

	 ขดีความสามารถ

ในการออกแบบและต่อ

เรือดำน้ำของบริษัทเรา	

เ กิ ด จ า ก ก า ร ส ะ ส ม

ประสบการณ์และความ

ชำนาญในการพัฒนา	

ออกแบบ	 และตอ่เรอืดำนำ้	

มาหลายทศวรรษ	 เมื่อ

ป ล า ยศต ว ร รษที่ แ ล้ ว	

บริษัทได้ต่อเรือดำน้ำชั้น	

Delfin	 จำนวน	 ๔	 ลำ	

และชั้น	Galerna	จำนวน	

๒	ลำ	ให้กองทัพเรือสเปน	

เมื่อเร็ว	ๆ	นี้	บริษัทของเราได้ร่วมมือกับบริษัท	DCNS	ประเทศฝรั่งเศส	

ในการออกแบบและต่อเรือดำน้ำชั้น	 Scorpene	 จำนวน	 ๔	 ลำ	 สำหรบั

เรอืดำน้ ำแบบConventionalAIP
(AirIndependentPropulsion)ลำใหม่ของกองทัพเรอืสเปน

Navantia’sTypeS-80

โดยนาวาโทโชคแก้วบุญช่วย

 Mr. Manuel  Filgueira  Ameneiros ผู้อำนวยการอู่ต่อเรือ Navantia 
และ Mr. Hartmut  Manseck ผู้จัดการนิตยสาร Naval Forces 

ผู้



นาวกิาธปิตัยส์าร
คลังปัญญาพัฒนาผู้นำ

86

กองทพัเรอืชลิ	ี (๒	 ลำ)	 และกองทพัเรอืมาเลเซีย	 (๒	 ลำ)	 	 นอกจากนี้	

บริษัทยังได้ทำสัญญาในการออกแบบเรอืดำนำ้	 รวมทัง้ถา่ยทอดเทคโนโลยี

ให้แก่กองทัพเรืออินเดียด้วย	 จากการที่ได้รับการว่าจ้างในการออกแบบ

และต่อเรือดำน้ำชั้น	 Scorpene	 ทำให้บริษัทมีส่วนร่วมในการพัฒนา

และสร้างเรือถึง	๕๐	%	ซึ่งจากที่กล่าวมาและรวมไปถึงทรัพยากรต่าง	ๆ	

ทั้งจากมหาวิทยาลัยที่ทำงานร่วมกัน	 หลักสูตรต่าง	 ๆ	 การได้รับความ

ร่วมมือจากผู้ชำนาญการทั่วโลก	 และบริษัทต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับ

เทคโนโลยีเรือดำน้ำ	 การได้รับความร่วมมือในการทดสอบและทดลอง		

ในหลายสาขาของการออกแบบและต่อเรือดำน้ำ	 และประสบการณ์ของ

บริษัทในอดีตที่ผ่านมา	 ทำให้บริษัทของเรามีบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่มี

ประสบการณ์ทั้งในด้านการออกแบบและต่อเรือดำน้ำ	 และที่สำคัญคือ	

การที่กองทัพเรือสเปนมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการได้มาซึ่ง		

ขีดความสามารถในการต่อเรือดำน้ำของบริษัทต่อเรือสเปนใน		

ปลายทศวรรษ	 ๑๙๘๐	 กองทัพเรือสเปนมีแผนจะปรับปรุงกองเรือดำน้ำ

ในระยะกลาง	 	 โดยเริ่มจากการทำโครงการศึกษาทางดา้นยทุธศาสตร	์

และจดัหางบประมาณสนบัสนนุเพือ่ทีจ่ะตอ่เรอืดำนำ้	 ชัน้	 S-80	 ในอนาคต	

โดยใช้เทคโนโลยีภายในประเทศ	 ซึ่งการได้มาของเทคโนโลยีการ		

ต่อเรือดำน้ำนั้น	 บริษัทได้รับการถ่ายทอดมาจากบริษัทต่อเรือดำน้ำ		

ชัน้นำจากประเทศในยโุรป	 เชน่	 การพฒันาแนวคดิการออกแบบโครงสรา้ง		

และการออกแบบฟังก์ชันต่าง	 ๆ	 ของเรือดำน้ำ	 รวมไปถงึความรูใ้นสาขา

วชิาวศิวกรรมศาสตรต์า่ง	ๆ	เชน่	วศิวกรรมตอ่เรอื	วิศวกรรมเครื่องกลเรือ	

และวิศวกรรมไฟฟ้า		

	

	 “เรือดำน้ำชั้น S-80 เป็นเรือดำน้ำที่ออกแบบมา
โดยเฉพาะตามความต้องการของกองทัพเรือสเปน มีความ
แตกต่าง อะไรบ้างเมื่อเปรียบเทียบกับเรือดำน้ำชั้น Scorpene
ที่บริษัทได้ต่อมาแล้ว”
	 เรือดำน้ำชั้น	 S-80	 และชั้น	 Scorpene	 มีความแตกต่างกัน

อย่างสิ้นเชิง	ไม่ว่าจะมองในแง่มุมไหน	เริ่มจากความต้องการและภารกจิ

ที่ต่างกัน	 ทำให้นำไปสู่การออกแบบขนาดและคุณสมบัติด้านสัดส่วนที่		

แตกต่างกัน	เช่น	อัตราส่วนความยาวต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง	การออกแบบ

ไฮโดรไดนามิกส์	 การจัดวางภายใน	 การควบคุมบนผิวน้ำ	 ระยะเวลา

ปฏิบัติการ	การเผยตัว	ระบบอำนวยการรบ	ขีดความสามารถในการต่อตี
อู่ต่อเรือ Navantia 
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บนบก	 กระโดงเรือและระบบเซ็นเซอร์	 ระบบ	 AIP	 อุปกรณ์และวัสดุที่

ออกแบบมาตามวัตถุประสงค์ของภารกิจ	 ซึ่งจริง	 ๆ	 แล้วความแตกต่าง		

ที่กล่าวมายังไม่หมดและไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้เนื่องจาก		

ไม่ได้แข่งขันในตลาดเดียวกัน	 	 เรือดำน้ำชั้น	 S-80	 เป็นเรือดำน้ำที่ถูก

ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อประเทศสมาชิกของนาโต	 โดยมีระบบอำนวย

การรบนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา	 และมีเทคโนโลยีระบบ	 AIP			

ที่ทันสมัยจากประเทศสเปน	 นอกจากนี้เรือดำน้ำชั้น	 S-80	 ยังมี

คุณลักษณะที่เด่นชัดคือขีดความสามารถในการบรรทุกและยิงอาวุธ

ปล่อยนำวิถีชนิดต่าง	ๆ	ได้หลากหลายชนิด	เช่น	อาวุธปล่อยนำวิถีโจมตี

ภาคพืน้	(Tactical	Land	Attack	Missiles	:	TLAM)		ตอรป์โิดขนาดใหญ	่

(Heavy	 Weight	 Topedoes)	 อาวุธปล่อยนำวิถีทำลายเรือผิวน้ำจาก		

เรือดำน้ำ	 (Submarine-to-surface	 Missiles)	 และทุ่นระเบิด	 โดยมี

ระบบปล่อยอาวุธที่เป็นสากลและอยู่บนพื้นฐานของเทคโนโลยี	 AIP	 ซึ่ง

ทำให้เรือดำน้ำชั้น	 S-80	 มีความอ่อนตัวสูงในการจัดเก็บอาวุธและการ

ใช้อาวุธประเภทต่าง	ๆ	ในขณะที่เรือดำน้ำชั้น	Scorpene	เป็นเรือดำน้ำ

ทีม่คีวามพเิศษเชน่เดยีวกนั	 ถกูออกแบบและพฒันาเพือ่เปน็อกีทางเลอืกหนึง่	

และเหมาะสมสำหรับตลาดส่งออก	

	

	 “ตลาดเรือดำน้ำแบบธรรมดา มีการกระจุกตัวกันอยู่
ในยุโรปอะไรที่ทำให้เรือดำน้ำชั้นS-80ของบริษัทNavantia
ดีกว่าเรือดำน้ำคู่แข่งจากประเทศฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีและ
สวีเดน”		
	 ยังไม่มีบริษัทใดในยุโรปที่ต่อเรือดำน้ำแบบธรรมดา/ผสม	 ที่มี

คุณลักษณะใกล้เคียงกับเรือดำน้ำชั้น	 S-80	 เท่าที่เราทราบมีเพียง	

Japanese	 Maritime	 Self-Defence	 Force	 (JMSDF)	 จากประเทศ

ญี่ปุ่นที่ต่อเรือดำน้ำชั้น	Soryu		(เรือดำน้ำสำหรับทะเลลึก	มีระบบ	AIP	

แบบธรรมดา	 แต่มีขีดความสามารถในการโจมตีทางบกอย่างจำกัด)	 ที่มี

ขีดความสามารถใกล้เคียงกับเรือดำน้ำชั้น	 S-80	 สิ่งที่สำคัญก็คือ

โครงการต่อเรือดำน้ำชั้น	 S-80	 ไม่ใช่โครงการที่ผลิตเพื่อการส่งออก			

ดงันัน้จงึไมม่คีูแ่ขง่ทางธรุกจิอยา่งแทจ้รงิ	 เมือ่มองในมมุมองของการพฒันา	

ส่วนที่คิดว่าเป็นคู่แข่ง	เช่น	เรือดำน้ำชั้น	๒๑๔	เรือดำน้ำชั้น	Scorpene	

หรือเรือดำน้ำชั้น	 A	 26	 นั้น	 จะเน้นไปที่การขายเชิงพาณิชย์ให้แก่
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กองทัพเรือต่างประเทศที่ต้องการเรือดำน้ำประเภทชายฝั่ง	 (ไม่ใช่การ		

ใชง้านในทะเลลกึ)	และตอบสนองตอ่ภารกจิทัว่	ๆ	 ไป	 (ไมใ่ชก่ารโจมตตีอ่	

เปา้หมายทางบก)	 เรอืดำนำ้ชัน้	 S-80	 ไดร้บัการพฒันาและออกแบบใหม	่

ทัง้หมดตามความตอ้งการของกองทพัเรอืสเปน	 ซึง่รวมไปถงึการออกแบบ	
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ระบบ	AIP	ใหม	่การทดสอบความคงทนของระบบ	AIP	ในสภาพแวดลอ้ม	

ที่แท้จริงที่เรือมีการใช้งาน	 การออกแบบระบบโจมตีทางบก	 และระบบ

อำนวยการยุทธและระบบค้นหาเป้าที่มีประสิทธิภาพสำหรับใช้งานใน

ระยะของเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์	

เรือดำน้ำ S-80 ของกองทัพเรือสเปน 
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	 “การออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีของสเปน ๑๐๐ %
หมายความวา่อยา่งไรเมือ่พดูถงึการออกแบบรปูทรงการจดัวาง
และการออกแบบขนาดเรือดำน้ำ”
	 หมายความว่ า ก า รออกแบบขั้ นแนวความคิ ด ขั้ น ต้ น	

(Conceptual	Design)	และ	Hydrodynamic	Design	ดำเนินการโดย

บริษัทของเราเองตั้งแต่เริ่มต้นตามความต้องการของกองทัพเรือสเปนซึ่ง

ระบุไว้ใน	NSR	July	 2002	และเราพัฒนาเรือดำน้ำชั้น	S-80	 เริ่มต้น

จากศนูย	์ โดยมพีืน้ฐานการออกแบบตามความตอ้งการของการปฏบิตังิาน	

ตามที่กำหนดโดยกองทัพเรือสเปน	ซึ่งจากความต้องการดังกล่าว	 บริษัท

ได้ออกแบบการจัดวางอุปกรณ์และระบบอาวุธต่าง	 ๆ	 ตามโครงสร้าง

ภายในเรือแบบดาดฟ้า	๒	ชั้น	

	

	 “เรือดำน้ำชั้นS-80 เป็นเรือดำน้ำแบบซ่อนพรางและ
ได้ถูกออกแบบมาเพื่อลดซิกเนเจอร์ของเรือเป็นอย่างมาก
อยากทราบว่า ในทางทฤษฎีแล้วการลดเสียงรบกวน สนาม
แม่เหล็กของเรือความดันความร้อนเสียง(ต่อโซนาร์)และ
ฟองอากาศ ทำไดอ้ยา่งไร และไดม้กีารพสิจูนข์ดีความสามารถ
ดังกล่าวอย่างไร นอกจากนี้ การควบคุมซิกเนเจอร์ของเรือ
จะดำเนนิการอยา่งไรเมือ่เรอืดำนำ้ชัน้S-80เขา้ประจำการแลว้”
	 ในการที่จะลดการตรวจพบและประสบความสำเร็จในการ		

ซอ่นพราง	 บรษิทัไดท้ำการวจิยัและศกึษาเรือ่งซกิเนเจอรอ์ยา่งกวา้งขวาง	

ซึ่งประกอบไปด้วย	 ซิกเนเจอร์ต่าง	 ๆ	 เช่น	 เสียงสนามแม่เหล็ก			

สนามไฟฟ้า	ELFE	(Extra-low	Frequency	Electric)	เรดาร์	ความดัน	

คลื่น	 ฟองอากาศ	 และซิกเนเจอร์ทางด้านการมองเห็น	 เราพยายาม		

ลดเสียงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ทางกายภาพ	 โดยเน้นไปที่การจัดวาง

เครื่องจักรต่าง	 ๆ	 	 จากการออกแบบตัวเรือตามความต้องการทางด้าน

ไฮโดรไดนามิกส์	 ที่กำหนดให้ท้ายเรือมีรูปทรงกรวยพร้อมด้วยใบจักร

ลาดเอียง	 (Skewed	 Blades)	 จำนวน	 ๗	 ใบ	 ทำให้ไม่เกิดเสียงใน	

Narrowband	 การออกแบบระบบระบายไอเสียของเครื่องยนต์ดีเซล

แบบใหม่	 สามารถลดการปล่อยความร้อนและเสียงได้เป็นอย่างมาก			

มกีารดเีกาสซ์ิง่	 และการกราวดเ์พลา	 เพือ่ควบคมุซกิเนเจอรส์นามแมเ่หลก็	

และ	 ELFE	 	 นอกจากนี้	 ยังมีการติดตั้งระบบควบคุมซิกเนเจอร์		

จากสนามไฟฟ้าและใช้วัสดุที่ดูดกลืนคลื่นเรดาร์ที่กระโดงเรือ			ในการที่
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จะพิสูจน์ว่าการลดซิกเนเจอร์เป็นไปอย่างที่ออกแบบหรือไม่	 กองทัพเรือ

สเปนไดจ้ดัทำคา่	Figure	of	Merit	(FOM)	ของซกิเนเจอรป์ระเภทตา่ง	ๆ	

และมีส่วนช่วยในการทดสอบทางทะเล	 ทั้งนี้ด้วยขีดความสามารถของ

บรษิทั	 เราสามารถทีจ่ะวดัประสทิธภิาพของซกิเนเจอรเ์สยีงของเรอืดำนำ้	

ความเข้มของเสียงสะท้อน	 และซิกเนเจอร์ความร้อนได้	 	 เมื่อเรือดำน้ำ

เข้าประจำการแล้ว	 ซิกเนเจอร์เสียงของเรือดำน้ำตลอดอายุการใช้งาน

เรอืดำนำ้จะไดร้บัการทดสอบโดยกองทพัเรอืสเปน	 และบรษิทั	 Navantia	

ตามแผน	 Acoustic	 Signature	 Control	 Plan	 (ASCP)	 และใช้

ซอฟต์แวร์โดยเฉพาะในการวัดหาค่า	 Self	 Noise,	 Radiated	 Noise	

และ	Airborne	Noise			สำหรับซิกเนเจอร์สนามแม่เหล็ก	จะได้รับการ

ควบคุมโดยระบบดีเกาส์ซิ่ง	 ซิกเนเจอร์ฟองอากาศจะถูกคำนวณโดย

ซอฟต์แวร์	CFD	(Computational	Fluid	Dynamics	Software)		เพื่อ

หาการเสียรูปร่างของพื้นผิว	 โดยเฉพาะบริเวณกระโดงเรือและระบบ

ระบายไอเสียจากเครื่องยนต์ดีเซล	 สำหรับซิกเนเจอร์ความร้อน	 จะถูก

ควบคุมผ่านทางการกำหนดคุณลักษณะและการออกแบบระบบ		

ระบายก๊าซและระบบเรดาร์	 โดยใช้ซอฟต์แวร์และวัสดุที่ดูดกลืน		

สญัญาณเรดาร	์	(Radar	Absorbing	Material	:	RAM)		สำหรบัซกิเนเจอร	์

ความดันจะถูกควบคุมในขั้นการกำหนดขนาดและรูปร่างของเรือดำน้ำ	

	

		 “เรอืดำนำ้ชัน้S-80มีSuperstructureทีค่อ่นขา้งใหญ่
มีการออกแบบหรือพัฒนาเพื่อลดการสะท้อนของสัญญาณ
โซนาร์บ้างหรือไม่”
	 Superstructure	ของเรือดำน้ำชั้น	S-80	ไม่ได้มีขนาดใหญ่เมื่อ

เปรียบเทียบกับเรือดำน้ำอื่น	 ๆ	 ทั้งนี้วัสดุที่ใช้คือ	 พลาสติกเสริมใยแก้ว	

(Glass	Reinforced	Plastic	:	GRP)	ซึง่มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ทีจ่ะลดนำ้หนกั	

ของเรือและลดการตรวจจับของโซนาร์ที่ความถี่ในย่านต่ำกว่า	 ๓๐	 kHz	

โดยใช้วัสดุลดการสะท้อนเสียงมาแปะไว้บนพื้นผิว	 ขณะนี้กองทัพเรือ

สเปนยงัไมไ่ดต้ดัสนิใจวา่จะใชว้สัดลุดการสะทอ้นเสยีงหรอืไม	่ นอกจากนี	้

มุมเอียงของเสากระโดงและ	 Superstructure	 ก็มีส่วนช่วยลดการ

สะท้อนได้เป็นอย่างดีเมื่อใช้ร่วมกับวัสดุลดการสะท้อนเสียง	 บริษัทได้

ออกแบบซอฟต์แวร์	 TES	 เพื่อใช้ในการคำนวณการสะท้อนสัญญาณ

โซนาร์	
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	 “ในเรือดำน้ำชั้น S-80 มี Hull และ Compartment
ที่ผนึกน้ำกี่ห้อง และเจ้าหน้าที่ประจำเรือมีโอกาสสละเรือที่
ความลกึเทา่ไรมรีะบบกูภ้ยัอะไรบา้งทีส่ามารถใชไ้ดก้บัเรอืดำนำ้
ชั้นS-80”
	 เรอืดำนำ้ชัน้	 S-80	 เปน็เรอืดำนำ้แบบตวัเรอืชัน้เดยีว	 (Single-hull)	

มี	 Compartment	 ที่ผนึกน้ำอยู่	 ๒	 ห้อง	 โดยมี	 Cofferdam	 กั้นอยู่		

ตรงกลาง		ความลึกสูงสุดที่สามารถออกจากตัวเรือโดยใช้ชุดดำน้ำพิเศษ

คือ	 ๒๐๐	 ม.	 	 ห้องผนึกน้ำที่ใช้สำหรับออกจากตัวเรือถูกออกแบบให้		

ใช้งานร่วมกับ	Deep	Submergence	Rescue	Vehicle	(DSRV)	ของ		

นาโตได้	

	

	 “มีการควบคุมการปฏิบัติ เมื่ออยู่ ใต้น้ำในขั้นปกติ
อย่างไรและมีการใช้ระบบควบคุมความเสียหายแบบอัตโนมัติใน
ระดับไหน”
	 เมื่ออยู่ใต้น้ำ	 ระบบอำนวยการรบจะทำงานจากมัลติ-ฟังก์ชัน	

คอนโซล	 ๓	 คอนโซล	 ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมระบบโซนาร์	 ระบบเดินเรือ

โดยใช้	 WECDIS	 และ	 ระบบควบคุมและบังคับบัญชา	 ตามลำดับ		

สำหรับตัวเรือ	ระบบต่าง	ๆ	ภายในเรือจะถูกตรวจสอบโดยระบบ	IPMS	

๒	 ระบบ	 ระบบแรกทำหน้าที่ควบคุมระบบขับเคลื่อนและควบคุมความ

เสียหาย	ส่วนอีกระบบ	ความคุมการเดินเรือ	เรือดำน้ำชั้น	S-80	ใช้การ

ควบคุมแบบอัตโนมัติอยู่ในระดับค่อนข้างสูง	โดยเฉพาะระบบ	Platform	

Control		เช่น	วาล์ว	ปั๊มต่าง	ๆ	คอมเพรสเซอร์	เป็นต้น	

	 	

	 “มีการกล่าวกันว่า เรือดำน้ำชั้น S-80 สามารถ
ปฏบิตักิารไดล้กึและยาวนานมากทีส่ดุในโลก (มากกวา่ ๓๐๐ ม.
และ ๒๔๐ วันต่อปี) ระยะเวลาเฉลี่ยต่อปีของความพร้อม
ปฏิบัติการสำหรับเรือดำน้ำเป็นเท่าไร และระยะเวลาในการซ่อม
บำรุงต่อปีเป็นเท่าไร”		
	 กองทัพเรือสเปนได้ทำวงรอบความพร้อมของเรือและวงรอบ

การปฏิบัติงานของเรือดำน้ำชั้น	 S-80	 ไว้แล้ว	 ตามแผนการปฏิบัติงาน	

(หรือแผนการซ่อมบำรุง)	ซึ่งวงรอบดังกล่าวจะครอบคลุมถึง	๓๔	ปี	โดย

มีรายละเอียดประกอบด้วย		
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	 	 ช่วงเวลาการปฏิบัติงาน	๓๖	สัปดาห์		

	 	 ชว่งเวลาการทำ	PIP	ในอูเ่ปยีก	๓	สปัดาห	์(ทำ	PIP	๔	ครัง้

ใน		๗		ป)ี		

	 	 ช่วงเวลาการปฏิบัติงาน	๓๖	สัปดาห์		

	 	 ชว่งเวลาการทำ	 PIV	 ในอูแ่หง้	 ๖	 สปัดาห	์ (ทำ	 PIV			

๓		ครัง้ใน		๗		ป)ี		

	 	 ช่วงเวลาการปฏิบัติงาน	๓๖	สัปดาห์	

	 	 ช่วงเวลาการทำ	PIP	ในอู่เปียก	๓	สัปดาห์	

	 	 ช่วงเวลาการปฏิบัติงาน	๓๖	สัปดาห์	

	 	 ช่วงเวลาการทำ	PIV	ในอู่แห้ง	๖	สัปดาห์	

	 	 ช่วงเวลาการปฏิบัติงาน	๓๖	สัปดาห์	

	 	 ช่วงเวลาซ่อมใหญ่	 (GRCA)	 ๔๖	 สัปดาห์	 (ทำ	 ๑	 ครั้ง	

ใน	๗	ปี)	

	 	 (การจัดทำแผน	 PIP	 เรือดำน้ำชั้น	 S-80	 จะต้อง

สามารถมีเรือดำน้ำพร้อมปฏิบัติการใน	๗๒	ชั่วโมง)	

	

	 “ทางบริษัทNavantia ได้กล่าวว่าเรือดำน้ำชั้นS-80
มขีดีความสามารถในการโจมตผีวินำ้อยากทราบวา่ในการไดม้า
ซึ่งขีดความสามารถดังกล่าว เรือดำน้ำชั้น S-80 มีระบบ
ค้นหาเป้าและระบบอาวุธอะไรบ้าง”
	 ขีดความสามารถในการโจมตีผิวน้ำ	 ได้มาจากการที่เรือดำน้ำ

ชั้น	S-80	ติดตั้งอาวุธปล่อย	Sub-Harpoon	ซึ่งสามารถโจมตีชายฝั่งได้	

ในการโจมตีทางบก	 เรือดำน้ำชั้น	 S-80	 ได้ติดตั้ง	 TLAM	 ทั้งนี้การ		

ตรวจจับเป้าผิวน้ำจะใช้สัญญาณเสียงสะท้อนจากโซนาร์	 หรือใช้ภาพ		

ซึ่งได้มาจากระบบ	 Optronic	 หรือใช้ซิกเนเจอร์สนามแม่เหล็กไฟฟ้า		

ของเป้า	 (ใช้ระบบ	 Electronic	 Warfare	 System	 ที่ย่านความถี่ของ

เรดาร์และย่านความถี่สื่อสาร	และ/หรือเรดาห์	LPI)	

	

	 “ระบบเซน็เซอรเ์สยีงของเรอืดำนำ้ชัน้ S-80ประกอบดว้ย
อุปกรณ์แบบใดบ้าง (แบบลาก,FlankArraySonar, โซนาร์
แบบActive,แบบหลีกเลี่ยงทุ่นระเบิด)”
	 	ระบบเซ็นเซอร์เสียงของเรือดำน้ำชั้น	S-80	เป็นแบบ	โซนาร์

อะเรย์	 (Sonar	 Array)	 ประกอบด้วย	 โซนาร์ตรวจจับทุ่นระเบิดและ		
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สิ่งกีดขวาง	(Mine	and	Obstacle	Detection	Sonar	:	MODS)	ซึ่งใช้

ย่านความถี่คู่	 เพื่อเพิ่มระยะและความละเอียดของการตรวจจับ	 โซนาร์

อะเรย์ทรงกระบอก	 (Cylindrical	 Array	 Sonar	 :	 CAS)	 ติดตั้งอยู่ที่		

หัวเรือใต้ท่อยิงตอร์ปิโด	 (Torpedo	 Launch	 Tubes)	 	 	 Flank	 Array	

Sonar	:	FAS	ยาว	๒๗	ม.	ถูกติดตั้งอยู่สองข้างของตัวเรือ		โซนาร์แบบ	

Passive	 Range	 (PRS)	 ติดตั้งทั้งสองข้างของตัวเรือสลับกับ	 FAS			

Acoustic	Intercept	Sonar	(AIS)	ตดิตัง้ทีส่ว่นบนของ	Superstructure	

เพื่อตรวจจับสัญญาณพัลส์และวัดระยะ			Towed	Array	Sonar	(TAS)	

เก็บในอยู่รอก	 (TAHS)	 ซึ่งติดตั้งที่	 Superstructure	 และควบคุมแบบ

อัตโนมัติจากระบบอำนวยการรบในการปล่อยและเก็บ	 	 ระบบเซ็นเซอร์

ทั้งหมดของเรือดำน้ำชั้น	 S-80	 ถูกออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

ของการใช้งานโซนาร์	บริษัท	Navantia	และบริษัท	Lockheed	Martin	

ได้ร่วมมือกันในการติดตั้งโซนาร์	 MODS	 CAS	 FAS	 PRS	 และ	 AIS	

เข้ากับระบบ	 Platform	 ของเรือ	 ส่วนโซนาร์	 TAS	 ได้รับการติดตั้งโดย

บริษัทอุตสาหกรรมของสเปนตามการออกแบบล่าสุด	

	

	 “ระบบขับเคลื่อนแบบAIPที่จะใช้กับเรือดำน้ำชั้นS-80
เป็นแบบไหน และมีข้อดีอย่างไร มีคุณสมบัติใดบ้างที่จะต้องมี
เพื่อให้บรรลุตามความต้องการของกองทัพเรือสเปน”
	 ระบบ	AIP	ของเรอืดำนำ้ชัน้	S-80	เปน็ระบบ	AIP	ขนาด	๓๐๐	kW	

ใช้	 Reformed	 Bio-ethanol	 และออกซิเจนเหลว	 พัฒนาโดยบริษัท	

Navantia	รว่มมอืกบับรษิทั	Hamilton	Sundstrand	และบรษิทั	Hynergreen	

เพื่อให้ได้เทคโนโลยี	 Fuel-cell	 ที่ดีที่สุด	 (Open	 Anode	 Proton	

Exchange	Membrane)	และอปุกรณเ์กบ็พลงังานทีเ่หมาะสม	(Bio-ethanol	

จะถูกเปลี่ ยนเป็นก๊าซไฮโดรเจนและออกซิ เจนเหลวเก็บในถัง	

Cryogenic	พัฒนาโดยบริษัท	Air	Liquide)	ในส่วนการบูรณาการระบบ

จะดำเนินการโดยบริษัท	 Navantia	 	 นอกจากนี้	 ระบบการกำจัดก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท	 Bionet-Navantia	 และ

อยู่ในช่วงการทำการ	 Scale	 Test	 	 และจะนำไปผลิตเพื่อใช้ในช่วงการ

ทดสอบ	FAT	 	 ในส่วนการพัฒนาระบบ	Fuel-cell	นั้น	การดำเนินการ

เกือบจะเสร็จแล้ว		การทดสอบ	FAT	จะทำการทดสอบกำลัง		ทดสอบ

ความคงทน	และทดสอบทางด้านสิ่งแวดล้อม	 	 ในส่วนการพัฒนาระบบ	

Reformer	ระบบควบคุม	และระบบต้นกำลังนั้น	ก็กำลังจะเสร็จเช่นกัน		



นาวกิาธปิตัยส์าร
คลังปัญญาพัฒนาผู้นำ

95

การผลิตอุปกรณ์ตัวแรกจะแล้วเสร็จในอนาคตอันใกล้	 	 ระบบออกซิเจน

ได้รับการทดสอบและประจำการที่อู่ต่อเรือ	ปัจจุบันนี้อาคารและอุปกรณ์

สำหรับทดสอบ	LBTS	กำลังก่อสร้างที่อู่ต่อเรือ	Navantia’s	Cartagena	

เพื่อที่จะทดสอบและประเมินผลระบบก่อนการติดตั้งกับเรือ	 ตัวแปรที่

สำคัญคือ	กำลังขาออกและความคงทน	

	 “เรือดำน้ำแบบธรรมดา สมัยใหม่จะมีอุปกรณ์สื่อสาร
ที่สามารถปฏิบัติการร่วม(Joint/CombinedOperation) ได้
เรือดำน้ำชั้น S-80 มีอุปกรณ์สื่อสารอะไรบ้างในการติดต่อ
และติดตามสถานการณ์”
	 เรือดำน้ำชั้น	S-80	ปฏิบัติการร่วมโดยใช้ระบบ	Tacticle	Data	
Link	 ซึ่งมีขีดความสามารถในการเชื่อมต่อได้หลายโปรโตคอล	 เช่น	
Link-22	และ	Link-11	รวมไปถงึระบบสือ่สารอืน่	ๆ	อนัประกอบไปดว้ย	
ระบบ	 VLF/LF	 ที่ใช้ทุ่นลอยซึ่งมีสายอากาศแบบ	Wire	 Antenna	 และ	
Loop	Antenna		ระบบ	HF	ใช้สายอากาศแบบ	Whip	Antenna	ติดตั้ง
ที่เสากระโดง	 ระบบ	 VHF/UHF/IRIDIUM/IFF	 ใช้สายอากาศแบบ
อเนกประสงค์	 Multi-function	 Antenna	 ติดตั้งที่เสากระโดงสำหรับ
อุปกรณ์สื่อสาร	 สายอากาศสำหรับระบบ	 GPS	 ติดตั้งอยู่ที่เสากระโดง
หลายตำแหนง่	สายอากาศสำหรบัการสือ่สารดาวเทยีมตดิตัง้ทีเ่สากระโดง	
โดยเฉพาะ	
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	 “ลักษณะเฉพาะที่สำคัญของระบบอำนวยการรบ
ที่ออกแบบใหม่มีอะไรบ้าง เมื่อมองในมุมของการจัดการ
กระบวนการต่าง ๆ แบบอัตโนมัติ และการรวมการหรือ
บูรณาการระบบเซ็นเซอร์เข้ากับระบบอาวุธ นอกจากนี้ ระบบ
อำนวยการรบดงักลา่วทำงานเขา้กนัไดก้บัSCOMBAหรอืไม่
หรือว่าเป็นระบบที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ”
	 ลักษณะเฉพาะที่สำคัญของระบบอำนวยการรบของเรือดำน้ำ
ชั้น	 S-80	 คือ	 การออกแบบซอฟต์แวร์เพื่อให้กระบวนการทำงานดีขึ้น	
การบูรณาการระบบเซ็นเซอร์และระบบอาวุธอย่างสูงสุด	 ใช้เทคโนโลยี		
ที่มีจำหน่ายโดยทั่วไป	 (Commercial	 of	 the	Shelf	 :	COTS)	มีความ
แน่นอนเที่ยงตรงและมีระบบสำรอง	 มีความอ่อนตัวในการติดตั้งระบบ
อาวุธและเซ็นเซอร์เพิ่มเติม	มีศักยภาพในการขยายระบบ		ใช้เทคโนโลยี	
ในการออกแบบที่เป็นเทคโนโลยีสาธารณะและใช้มาตรฐานที่เปิดเผย		
ที่ได้รับการพัฒนาอย่างสูงสุดแล้ว	 และเป็นระบบอำนวยการรบที่ใช้
ทรัพยากรโดยเฉพาะหน่วยความจำหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลต่ำ	 มีการแยก
การทำงานออกเป็นคอนโซลต่าง	 ๆ	 ที่สามารถทำงานได้หลายหน้าที่	
(Multi-function	Common	Console	:	MFCC)		ในสว่นของการบรูณาการ	
ระบบเซ็นเซอร์	 ไม่มีคอนโซลไหนที่ทำหน้าที่โดยเฉพาะ	 ทุกคอนโซล
สามารถทำหน้าที่ได้ทุกงาน			
	 คุณลักษณะที่สำคัญในการบูรณาการระบบ	 คือ	 ระบบโซนาร์
ทุกระบบได้ถูกบูรณาการเข้ากับระบบอำนวยการรบและระบบอาวุธ	
กลอ้งตาเรอืทางยทุธวธิสีามารถใชง้านไดใ้นทกุ	MFCC	เซน็เซอร	์Optronic	
สามารถใช้งานได้จากทุก	MFCC	 	 ระบบ	 ESM	 	 ระบบสื่อสาร	 	 และ
ระบบแสดงภาพ	 สามารถทำงานได้จากทุก	 MFCC	 ELINT	 และ	
COMINT	จะใช้งานจากคอนโซลเฉพาะ		เรดาห์	LPI	สามารถใช้งานได้
จากทุก	 MFCC	 ระบบต่อต้านตอร์ปิโดได้ถูกบูรณาการเข้ากับระบบ
อำนวยการรบ	 ระบบอาวุธ	 (ตอร์ปิโดและอาวุธปล่อย)	 ได้ถูกบูรณาการ
เข้ากับระบบอำนวยการรบ	 และสามารถใช้งานได้จากทุก	 MFCC			
ขีดความสามารถในการยิงต่อเนื่องทั้งตอร์ปิโดและอาวุธปล่อยได้รับการ
พัฒนา	บริษัท	Navantia	System	Faba	และบริษัท	Lockheed	Marin	
เปน็บรษิทัทีอ่อกแบบและตดิตัง้ระบบอำนวยการรบของเรอืดำนำ้ชัน้	 S-80	
ได้ดำเนินติดตั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์	 รวมไปถึงมีซอฟต์แวร์การ
ติดต่อกับผู้ใช้งาน	 (Human	Machine	 Interface	 :	 HMI)	 ที่เหมือนกับ	
SCOMBA	ทั้งนี้	SCOMBA	เป็นระบบอำนวยการรบที่พัฒนาโดยบริษัท	

Navantia	System	Faba	สำหรบัเรอืผวินำ้	ในขณะทีร่ะบบอำนวยการรบ	
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ของ	 S-80	 เป็นระบบที่ใช้สถาปัตยกรรมเปิด	 (Open	 Architecture	
System)	 จึงไม่ได้ยึดติดกับระบบ	 SCOMBA	 แต่อย่างไรก็ตาม			
ระบบมีหน้าจอ	Interface	และฟังก์ชันการใช้งานเหมือนกับ	SCOMBA	
และสามารถใช้งานร่วมกันได้	
	
	 “S-80 มีระบบป้องกันตนเองอะไรบ้าง (ระบบต่อต้าน
ตอร์ปิโดและเฮลิคอปเตอร์โจมตี)”
	 S-80	 มีระบบต่อต้านตอร์ปิโดแบบ	 Soft	 Kill	 และระบบ		
ต่อต้านโซนาร์	 ซึ่งปล่อยจากท่อภายนอก	 ติดตั้งที่	 Superstructure			
ในส่วนเครื่องบินลาดตระเวนทางทะเลและเฮลิคอปเตอร์	 เรือดำน้ำชั้น			
S-80	 มีระบบสื่อสาร	 ระบบ	 COMINT	 และ	 ระบบ	 ESM/ELINT	 ซึ่ง
ทำงานร่วมกับเรดาร์	 LPI	 สำหรับการตรวจจับและแจ้งเตือนล่วงหน้า
สำหรับภัยคุกคามต่าง	ๆ	สถาปัตยกรรมของ	S-80	สามารถที่จะเพิ่มเติม
การติดตั้งอาวุธป้องกันตนเองได้ในอนาคต	 ในการต่อต้านเฮลิคอปเตอร์
และอากาศยาน	เมื่อระบบได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้ว	
	
	 “มีการวางแผนว่าจะพัฒนาเรือดำน้ำชั้น S-80 ใน
รปูแบบอืน่ ๆหรอืไม่ โดยเฉพาะการขายใหก้องทพัเรอืตา่งประเทศ
ในภูมิภาคในที่บริษัทคิดว่าสนใจที่จะซื้อเรือดำน้ำชั้นS-80”
	 เมื่อกล่าวถึงการพัฒนา	 S-80	 เพื่อการขายในตลาด		
ต่างประเทศนั้น	 บริษัทมีแนวคิดที่ดำเนินการในรูปแบบของระบบที่
เหมือนกับ	S-80	แต่อย่างไรก็ตาม	บริษัทเราก็ยังจะพัฒนาระบบให้เป็น
ไปตามความต้องการเฉพาะ	 เรือดำน้ำชั้น	 S-80	 ในรูปแบบอื่น	 ๆ	 จะ
เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า	 หรือไม่ก็พัฒนาและออกแบบใหม่
ทั้งหมด	 	 โดยเฉพาะอยา่งยิง่ระบบอำนวยการรบ	 มคีวามเปน็ไปไดท้ีจ่ะมี
การพฒันาในรูปแบบอื่น	 ๆ	 เพราะระบบอำนวยการรบดังกล่าวถูก
ออกแบบมาเพื่อให้กองทัพเรือสเปนสามารถจัดวางระบบเซ็นเซอร์และ
กระบวนการทำงานได้อย่างอ่อนตัว		หัวใจของระบบอำนวยการรบไม่ได้
ถูกออกแบบมาแบบเอกเทศ	 สามารถที่จะปรับแต่งได้ตามความต้องการ
ของลูกค้า	 บริษัท	 Navantia	 มีความสนใจในโครงการจัดหาเรือดำน้ำ
แบบธรรมดาของกองทัพเรือประเทศต่าง	 ๆ	 	 ในปัจจุบันภูมิภาคที่สนใจ
เรอืดำนำ้แบบ	S-80	ประกอบดว้ยประเทศในแถบอารก์ตกิ	ประเทศอนิเดยี	
และประเทศรอบ	 ๆ	 มหาสมุทรแปซิฟิก	 ซึ่งรวมไปถึงประเทศในลาติน		
อเมรกิาดว้ย		


