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	 เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติ เรือดำน้ำ	

ของกองทัพเรือไทยได้มีกล่าวถึงไว้ในหนังสือ

และว า รส า รขอ งกอ งทั พ เ รื อ หล าย เ ล่ ม			

ตามหว้งเวลา	ตา่ง	ๆ	ซึง่เนือ้หาสาระในภาพรวม	

จะเหมอืนกนั	แตกตา่งกนัเฉพาะรปูแบบ	การนำเสนอ	

และรายละเอียดที่มีความยาวและสั้นต่างกัน			

ในโอกาสที่นาวิกาธิปัตย์สารฉบับนี้ได้กำหนด	

Theme	 ของวารสารเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรือดำน้ำ	 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์

ทหารเรือจึงได้รวบรวมประวัติเรือดำน้ำของกองทัพเรือไทยมานำเสนอ

อีกครั้งเพื่อให้ผู้ที่สนใจหรือยังไม่มีโอกาสอ่านหนังสือหรือวารสารที่		

กล่าวมาแล้วได้รับทราบ	โดยได้นำข้อมูลส่วนใหญ่มาจากหนังสืออนุสรณ์

ในงานพระราชทานเพลงิศพ	พลเรอืเอก	จรงิ	จลุละสขุมุ	เมือ่	๒๘	กนัยายน	

พ.ศ.๒๕๓๙	 ซึ่งได้รวบรวมเรื่องราวและบทความต่าง	 ๆ	 เกี่ยวกับความ

เป็นมาของเรือดำน้ำของกองทัพเรือไทยไว้หลายบทความ	 โดยสามารถ

หาอ่านได้ที่กองประวัติศาสตร์	 กรมยุทธศึกษาทหารเรือ	 ทั้งนี้การใช้

ภาษาและการสะกดคำตา่ง	ๆ	ในบทความนีไ้ดพ้ยายามคงไวต้ามตน้ฉบบัเดมิ	

ให้มากที่สุด	

ประวัตเิรอืดำน้ ำของกองทัพเรอื
โดยศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ

คำนำ

แนวความคิดในการจัดหาเรือดำน้ำของกองทัพเรือไทย

	 แนวความคิดในการจัดหาเรือดำน้ำของกองทัพเรือไทยมีมา		

ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.๒๔๕๓	 จนกระทั่งปลายปี	 พ.ศ.๒๔๗๗	 หลังเปลี่ยนแปลง

การปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย	 สภาผู้แทนราษฎรได้อนุมัติ		

พระราชบัญญัติบำรุงกำลังทางเรือ	 พ.ศ.๒๔๗๘	 ให้กองทัพเรือจัดการ

บำรุงกำลังทางเรือให้เสร็จภายใน	 ๖	 ปี	 ซึ่งโครงการบำรุงกำลังทางเรือ		
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ดังกล่าวได้กำหนดความต้องการเรือดำน้ำไว้	๖	ลำ	สำหรับแนวความคิด

ในการจัดหาเรือดำน้ำของกองทัพเรือมีลำดับขั้นตอนในแต่ละห้วงเวลา

ดังนี้	

 โครงการจัดสร้างกำลังทางเรือพ.ศ.๒๔๕๓

	 โครงการจัดสร้างกำลังทางเรือ	 พ.ศ.๒๔๕๓	 มีคณะกรรมการ		

โครงการฯ	 ประกอบด้วย	 นายพลเรือตรี	 พระเจ้าพี่ยาเธอ	 กรมหมื่น

ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	 (พลเรือเอก	 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้า

อาภากรเกียรติวงศ์	 กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์)	 นายพลเรือตรี	

พระยาราชวังสวรรค์	 (ฉ่าง	 แสง-ชูโต	 :	 พลเรือเอก	 พระยามหาโยธา)	

และ	 นายพลเรือตรี	 พระเจ้าน้องยาเธอ	 กรมหมื่นสิงหวิกรมเกรียงไกร	

(พลเรอืเอก	พระเจา้บรมวงศเ์ธอ	พระองคเ์จา้วฒุไิชยเฉลมิลาภ	กรมหลวง	

สิงหวิกรมเกรียงไกร)	 ได้จัดทำขึ้นถวาย	 สมเด็จเจ้าฟ้า	 กรมหลวง

นครสวรรค์วรพินิต	 (จอมพลเรือ	 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 เจ้าฟ้า

บรพิตัรสขุมุพนัธุ	์ กรมพระนครสวรรคว์รพนิติ)	 เสนาบดกีระทรวงทหารเรอื	

และเสนาบดีฯ	 ได้ทรงนำขึ้นทูลเกล้าฯ	 ถวาย	 พระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	เมื่อวันที่	๑๘	มกราคม	ร.ศ.๑๒๙	(พ.ศ.๒๔๕๓)	

โดยโครงการนี้ได้กำหนดให้มี	 เรือ	 ส.	 (ส.	 ย่อมาจากคำว่า	 สับมารีน	 :	

Submarine)	 จำนวน	 ๖	 ลำ	 ทั้งนี้คณะกรรมการฯ	 ได้อธิบายไว้ว่า			

“เรือ	 ส.	 คือเรือดำน้ำสำหรับลอบทำลายเรือใหญ่ข้าศึก…..	 แต่ยังกล่าว

ให้ชัดไม่ได้เพราะยังไม่เคยลงแลลอง	 แต่ที่พูดถึงด้วยนี้โดยเห็นว่าต่อไป

ภายน่าการศึกสงครามจะต้องใช้เป็นมั่นคง	 แต่ไม่ใช่เดี๋ยวนี้”	 เวลานั้น

เรือดำน้ำเป็นอาวุธที่กองทัพเรือของมหาอำนาจในยุโรปกำลังพัฒนาและ

ทดลองใช้อยู่				

	 ต่อมาใน	 พ.ศ.๒๔๕๔	 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้กรมหมื่นชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	 ออกจาก

ประจำการ	 และได้จ้าง	 นายนาวาเอก	 ชไนด์เลอร์	 (J.Schneidler)			

นายทหารเรือสวีเดนเข้ามาเป็นที่ปรึกษาการทหารเรือ	 และในวันที่	 ๓๐	

กรกฎาคม	 พ.ศ.๒๔๕๕	 นายนาวาเอก	 ชไนด์เลอร์	 ได้เสนอโครงการ		

จดัสรา้งกำลงัทางเรอืสำหรบัปอ้งกนัประเทศ	 และไดก้ลา่วถงึ	 “เรอืดำนำ้”	

ว่า	 “เป็นเรือที่ดีมากสำหรับป้องกันกรุงเทพฯ	 แต่จะผ่านเข้าออกสันดอน

ลำบาก	 ถ้าเก็บไว้ในแม่น้ำก็ไม่คุ้มค่า”	 และได้เสนอไว้ในโครงการให้มี		

เรือดำน้ำ	๘	ลำ	สำหรับประจำอยู่กับกองทัพเรือที่จันทบุรี		
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	 ทหารเรือไทยและคนไทยได้มีโอกาสเห็นเรือดำน้ำจริง	 ๆ	 เป็น

ครั้งแรกที่ไซ่ง่อนในเดือนพฤษภาคม	 พ.ศ.๒๔๕๔	 ในโอกาสที่สมเด็จ		

พระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ	 เสด็จประพาสอินโดจีน	 ฝรั่งเศสได้จัด

เรือดำน้ำมาแล่นและดำถวายให้ทอดพระเนตรในบริเวณที่เรือพระที่นั่ง

มหาจักรีเทียบท่าอยู่		

	 รายงานของเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ เสนอต่อ
เสนาธิการทหารเรือ
	 เมื่อสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช	 กรมขุนสงขลานครินทร์	

(จอมพลเรอื	 สมเดจ็พระมหติลาธเิบศร	 อดลุยเดชวกิรม	 พระบรมราชชนก)	

ทรงสำเรจ็การศกึษาวชิาการทหารเรอืจากประเทศเยอรมน	ี ซึง่เปน็ประเทศ

ที่มีชื่อเสียงมากในเรื่องเรือดำน้ำ	 และได้เป็นนายทหารฝึกหัดอยู่ใน		

ราชนาวีเยอรมัน	 หลังจากนั้นพระองค์ได้เสด็จกลับประเทศไทยและทรง

เข้ารับราชการในกระทรวงทหารเรือเมื่อ	 ๒	 เมษายน	 พ.ศ.๒๔๕๙	

พระองค์ทรงเป็นนายทหารเรือไทยผู้เดียวในเวลานั้นที่มีความรู้เกี่ยวกับ

เรือดำน้ำ	ทรงสนพระทัยในเรือดำน้ำเป็นพิเศษ	เคยได้รับรางวัลที่	๑	ใน

การออกแบบเรอืดำนำ้ในระหวา่งทีท่รงศกึษาอยูใ่นกองทพัเรอืเยอรมนัดว้ย	

และทรงเอาพระทัยใส่ติดตามวิวัฒนาการของเรือดำน้ำเยอรมันตลอดมา		

	 ขณะดำรงพระยศเรอืโทกรมขนุสงขลานครนิทร	์ พระองคไ์ดท้รง	

ถวายรายงานต่อเสนาธิการทหารเรือขณะนั้นคือ	 พลเรือโท	 กรมหลวง	

ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	 ซึ่งเป็นรายงานเกี่ยวกับเรื่องเรือดำน้ำ	มีความหนา	

๙๔	หนา้	รายงานฉบบันัน้ทรงเรยีบเรยีงถวายตามรบัสัง่เสนาธกิารทหารเรอื	

ทรงเสนอรายงานเมื่อวันที่	 ๑๕	 มิถุนายน	 พ.ศ.๒๔๕๘	 เพียง	 ๗๔	 วัน			

หลังจากที่ทรงเข้ารับราชการ			รายงานฉบับนั้นประกอบด้วยหนังสือนำ	

และทรงเสนอแผนการเรือดำน้ำด้วย	โดยในหนังสือนำมีข้อความว่า	

	

	 	 วันที่ ๑๕ มิถุนายน พระพุทธศักราช ๒๔๕๘  

         กราบทลู นายพลเรอืโท เสนาธกิารทหารเรอื  

ทราบฝา่พระบาท, 

  หม่อมฉันขอนำรายงานการเรือ   “ส”   ที่มีรับสั่งให้

เรียบเรียงถวาย รายงานอันนี้ย่อมเป็นการคาดคะเน ยังจะนับเป็น  

การแน่ไม่ได้     เพราะหม่อมฉันเองก็ยังไม่เป็นผู้มีความรู้พิเศษในเรื่อง

เรือ “ส”  ผิดกับนายทหารธรรมดา เพราะฉนั้นจะผิดพลั้งประการใด  

ตอ้งขอพระทานอภยั, 
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 ในการทำนี้ได้รับความอุดหนุนจาก  น.ท.พระประดิยัติ ฯ  แล  

ร.ท.หม่อมเจ้า พรปรีชา อย่างแข็งแรง ได้ให้พิมพ์ไว้ ๓ ฉบับ เขียนหมึก

อีกฉบับหนึ่ง 

 หนังสือนี้ขอให้เป็นหนังสือลับ  เพราะได้กล่าวถึงรายงานของ

กรรมการแลที่ปฤกษากระทรวงทหารเรือหลายแห่ง ถ้าจะมีข้อใหนยัง

ไมล่ะเอยีดพอ จะรบัทำใหล้ะเอยีดทีส่ดุเทา่ทีค่วามรูจ้ะทำได ้  ถา้ตรงใหน 

ยังไม่แจ่มแจ้ง จะขออธิบายโดยทางพูดเพิ่มเติมถวาย 

 การเรือ “ส” นี้   ถ้าจะทำแล้วเห็นควรจะทำอย่างแข็งแรงให้

ใช้ได้จริง ๆ ถ้าไม่ทำก็อย่าทำเลย  แต่อย่างไรก็ดีหนังสือฉบับนี้ ได้  

แต่งขึ้นด้วยความตั้งใจจะให้เราเห็นการเรือ “ส” เพื่อที่จะได้วินิจฉัย

ความเป็นประโยชน์สำหรับป้องกันบ้านเมืองเราให้เป็นอิศระทั้ง

ภายนอกแลภายใน 

 

                  ควรมิควรแล้วแต่จะทรงโปรด              

      มหิดล 

	

	 สำหรบัแผนการเรอืดำนำ้นัน้พระองคไ์ดท้รงแบง่ออกเปน็	 ๔	 ตอน	

คือ	ตอนที่	๑	เรื่องเรือ	“ส”	ทั่วไป	ตอนที่	๒	เรื่องเรือ	“ส”	ในกรุงสยาม			

ตอนที่	๓	ความเห็นเรื่องการจัดการเรือ	“ส”	ในกรุงสยาม	และตอนที่	๔

แปลนการส่งนักเรียนเรือ	“ส”	สำหรับรายละเอียดในแต่ละตอน	มิได้นำ

มากล่าวไว้ในที่นี้	ท่านที่สนใจสามารถหาอ่านได้จากกองประวัติศาสตร์ฯ		

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงสน
พระราชหฤทัยในเรื่องเรือดำน้ำ

	 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 ๖	 ทรงสน

พระราชหฤทัยในเรื่องเรือดำน้ำเช่นกัน	ดังจะเห็นได้จากในปี	พ.ศ.๒๔๕๙	

พระองค์ทรงใช้นามปากกาว่า	 “ศรีอยุธยา”	 พระราชนิพนธ์เรื่อง	

ร.ต.ล.นนทรี	 (พระองค์ทรงเรียกเรือประเภทนี้ในหนังสือพิมพ์รายเดือน

สมุทรสาร	ฉบับเดือนมิถุนายน	พ.ศ.๒๔๕๙	ว่า	“เรือใต้น้ำ”	ต่อมาในสมัย

ต้นรัชกาลที่	๗	พลเรือเอก	สินธุ์	กมลนาวิน	ได้ให้ชื่อเรือว่า	“เรือดำน้ำ”)	

โดยดดัแปลงมาจากภาษาฝรัง่เศส	ละครเรือ่งนีไ้ดก้ลา่วถงึชวีติลกูเรอืดำนำ้	

๑๒	นาย	ที่ต้องผจญกับเหตุการณ์อยู่ในเรือดำน้ำใต้ทะเลลึก	



นาวกิาธปิตัยส์าร
คลังปัญญาพัฒนาผู้นำ

11

				 ต่อมาในเดือนธันวาคม	 พ.ศ.๒๔๖๐	 พระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงติดต่อกับกองทัพเรืออังกฤษ	 ขออนุญาต

ให้นายทหารเรือไทยได้เข้าศึกษาการใช้เรือดำน้ำในกองทัพเรืออังกฤษ		

ไดส้ำเรจ็	และไดท้รงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ	ให	้นาวาตร	ีหลวงหาญสมทุร	

(พลเรือตรี	 พระยาหาญกลางสมุทร)	 เข้าศึกษาจนสำเร็จเป็นคนแรก	

โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์	 พระราชทานพระราชทรัพย์

ส่วนพระองค์ให้ไปประจำการในกองเรือดำน้ำแห่งกองทัพเรืออังกฤษใน

สงครามโลกครั้งที่	 ๑	 ในขณะนั้นฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

หลังสงครามโลกครั้งที่	 ๑	 ไม่เอื้ออำนวยให้กองทัพเรือจัดซื้อหรือสร้าง		

เรือดำน้ำมาใช้ราชการในกองทัพเรือได้	

	 พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์ ทรงมีรายงานกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าฯ

	 เมือ่เสดจ็ในกรมหลวงชมุพรเขตรอดุมศกัดิ	์ทรงกลบัเขา้รบัราชการ	

อีกครั้ง	 และทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารเรือ	 หลังสงครามโลก

ครั้งที่	๑	สิ้นสุดลง	(เมื่อ	๑๑	พฤศจิกายน		พ.ศ.๒๔๖๑)	ได้ทรงมีรายงาน

กราบบงัคมทลูพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั	 ลงวนัที	่ ๒	 มนีาคม	

พ.ศ.๒๔๖๒	มีข้อความบางตอนว่า	

					 “ยทุธวธิทีางเรอืทีเ่หมาะสมกบัประเทศสยาม	 ซึง่ขา้พระพทุธเจา้		

ดำริห์เห็นอยู่ในเวลานี้ก็คือ	ต้องแบ่งกองทัพเรือออกเป็น	๔	เหล่าเสียแต่

ต้นมือ	 ๑.	 คือเหล่าป้องกันแท้	 ...ฯลฯ...กองทัพที่	 ๓	 เป็นเหล่าเรือใต้น้ำ	

สำหรับรังควานข้าศึก...ฯลฯ...”	

						 “...ในสว่นปอ้งกนัอา่วหรอืทอ้งทะเล	เครือ่งทีจ่ะทำใหก้องทพัใหญ	่

หวาดเสียวอย่างดีที่สุดก็คือเรือดำน้ำ	 เรื่องนี้นายเรือโท	 สมเด็จพระเจ้า

น้องยาเธอ	 เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์	 	 ได้ทรงทำรายงานต่าง	 ๆ

ละเอยีดไวท้ีก่ระทรวงทหารเรอืแลว้	 นา่ชมเชยพระปรชีาสามารถอยา่งยิง่	

ขอ้ความพศิดารแจง้อยูใ่นพระหตัถน์ัน้ทัง้สิน้แลว้	 เหน็ดว้ยเกลา้วา่	 ถา้กรงุสยาม	

มเีรอืดำนำ้จะเปน็เครือ่งปอ้งกนัสำคญัมาก	 หรอืจะนบัวา่เปน็เครือ่งปอ้งกนั	

อย่างดีที่สุดก็ว่าได้	 การนี้ก็ได้ดำเนินมาแล้วด้วยพระมหากรุณาธิคุณ			

ที่ทรงพระราชดำริห์เองในการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้นายทหาร

ได้ไปเล่าเรียนในการนี้โดยเฉพาะ	 ส่วนตัวเรือและเรือพี่เลี้ยงยังอยู่ใน

ความดำริห์เพราะจำเป็นต้องมีคนมาก่อน...”	
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	 รายงานการดูงานต่างประ เทศของพลเรือเอก
พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร

	 หลังสงครามโลกครั้งที่	 ๑	 ฐานะเศรษฐกิจของประเทศไทย			

ไม่อำนวยให้กองทัพเรือสร้างหรือซื้อเรือที่ต้องการได้	 แต่อย่างไรก็ตาม

ยังมีความคิดปรารถนาให้มีเรือดำน้ำ	 ดังจะเห็นได้จากรายงานการ		

ดกูจิการทหารเรอืตา่งประเทศของเสนาบดกีระทรวงทหารเรอื	 พลเรอืเอก	

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร	 เมื่อ	 ๑๘	 กันยายน		

พ.ศ.๒๔๗๑	ถวายบงัคมกราบทลูพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั		มใีจความ	

ตอนหนึ่งว่า	

	 “...ได้กราบบังคมทูลมาข้างต้นแล้วถึงความเห็นของชาติต่าง	 ๆ	

ในการป้องกันประเทศของตน	 ในส่วนทหารเรือมีเรื่องเรือดำน้ำเป็นที่

เบื้องต้นขึ้นหน้า...ฯลฯ	 ความต้องการที่การสงครามทางเรือพึงต้องอาศัย

เป็นหลักสำคัญสำหรับชาติเล็กนั้น	 เห็นกันโดยมากว่าเรือดำน้ำ	 และถัด

ลงมาก็จำพวกเรือยามฝั่ง...”	 ทรงถวายความเห็นในรายงานนั้นต่อไปว่า	

เรือดำน้ำมีประโยชน์ไม่ได้มากในเวลาปกติ	 นอกจากนั้นมีวิวัฒนาการ

รวดเร็วกว่าจะถึงเวลาใช้งานจริง	 ๆ	 คือยามสงคราม	 ซึ่งยังอีกนานนัก	

เรือดำน้ำที่สร้างไว้ก็ล้าสมัย	 ดังนี้อาจจะเป็นเหตุให้ความคิดในการสร้าง

เรือดำน้ำในยุคนั้นชะลอไว้ก่อน	

	 กองทัพเรือตกลงใจสร้างเรือดำน้ำ

	 ความคิดที่จะมีเรือดำน้ำในกองทัพเรือได้กลายเป็นความจริงขึ้น

หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยแล้วคือ			

ในปลายปี	 พ.ศ.๒๔๗๘	 สภาผู้แทนราษฎรได้อนุมัติพระราชบัญญัติบำรุง

กำลังทางเรือ	 พ.ศ.๒๔๗๘	 ให้กองทัพเรือจัดการบำรุงกำลังทางเรือ		

ให้เสร็จภายในเวลา	 ๖	 ปี	 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น	 ๑๘	 ล้านบาท	 โดยจ่าย

จากงบประมาณประจำปี	 ปีละ	 ๑	 ล้านบาท	 นอกจากนั้นจ่ายจากเงิน

คงคลัง	 ตามโครงการบำรุงกำลังทางเรือที่เสนอต่อสภาฯ	 ได้กำหนด

ความต้องการเรือดำน้ำไว้	 ๖	 ลำ	 ประมาณราคาไว้ลำละ	 ๒.๓	 ล้านบาท	

และต้องการในขั้นแรก	๓	ลำ	

						นาวาเอก	พระยาวจิารณจ์กัรกจิ	เปน็ผูบ้ญัชาการทหารเรอืในสมยันัน้	

ได้มอบหมายให้นาวาเอก	 หลวงสินธุ์สงครามชัย	 (พลเรือเอก	 สินธุ์			

กมลนาวิน)	 	 เสนาธิการทหารเรือ	 เป็นหัวแรงในการจัดหากำลังทางเรือ	
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ซึ่งกองทัพเรือได้เรียกประกวดราคาสร้างเรือดำน้ำในเดือนตุลาคม		

พ.ศ.๒๔๗๘	 มีตัวแทนบริษัทของชาติต่าง	 ๆ	 เสนอรวม	 ๖	 ประเทศ			

ราคาที่เสนอมีทั้งสร้าง	 ๓	 ลำ	 และสร้าง	 ๔	 ลำ	 โดยบริษัทมิตซูบิชิของ

ญี่ปุ่นเสนอราคาต่ำที่สุด	 คือเรือดำน้ำขนาด	 ๓๗๐	 ตัน	 มีปืนใหญ่และ

ลกูปนื	มทีอ่ตอรป์โิด	ไมม่ลีกูตอรป์โิด	สรา้ง	๓	ลำ	ราคาลำละ	๘๒๖,๔๕๒	บาท	

สร้าง	 ๔	 ลำ	 ราคาลำละ	 ๘๒๐,๐๐๐	 บาท	 กองทัพเรือได้ตกลงใจสร้างที่

ญีปุ่น่	 และไดส้ง่นายทหารสญัญาบตัรและประทวนไปศกึษาการใชเ้รอืดำนำ้	

ในญี่ปุ่น	 โดยจักรพรรดินาวีญี่ปุ่นจัดครูและเรือฝึกให้	 ทั้งนี้ต้องเรียน

ภาษาญี่ปุ่นก่อนชั่วระยะเวลาหนึ่ง	

							กองทัพเรือได้ลงนามเซ็นสัญญากับบริษัทมิตซูบิชิแห่งเมืองโกเบ	

เมื่อวันที่	๕	พฤศจิกายน		พ.ศ.๒๔๗๘	สร้างเรือดำน้ำจำนวน	๔	ลำ	โดย

เรือดำน้ำที่ทางกองทัพเรือไทยได้มีเป็นครั้งแรกเป็นเรือดำน้ำขนาดเล็ก	

มีระวางขับน้ำเพียงลำละ	 ๓๗๐	 ตันเศษเท่านั้น	 แต่ก็มีประสิทธิภาพสูง	

แตถ่า้เปรยีบเทยีบกบัขนาดของเรอืดำนำ้โดยทัว่ไปแลว้	 เรอืดำนำ้ขนาดนี	้

กเ็ปน็เพยีงเรอืดำนำ้ชนดิรกัษาชายฝัง่ทะเลเทา่นัน้	 เรอืดำนำ้ทัง้	 ๔	 ลำนัน้	

ได้รับพระราชทานชื่อภายหลังว่า	ร.ล.	(เรือหลวง)	มัจฉาณุ	หมายเลข	๑	

(ทั้งนี้เป็นชื่อเรือลำที่สอง	 โดย	 ร.ล.มัจฉาณุ	 ลำแรก	 เป็นเรือในรัชกาล

พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั)		ร.ล.วริณุ	หมายเลข	๒		ร.ล.สนิสมทุร	

หมายเลข	๓	และ	ร.ล.พลายชุมพล	หมายเลข	๔	

	 บริษัทมิตซูบิชิได้เริ่มทำการวางกระดูกงู	 ร.ล.มัจฉาณุ	 และ	

ร.ล.วิรุณ	 ก่อนเป็นรุ่นแรก	 เมื่อ	 ๖	 พฤษภาคม	 พ.ศ.๒๔๗๙	 โดยมีพระ		

มิตรกรรมรักษาซึ่งเป็นอัครราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น		

ในขณะนั้นเป็นผู้กระทำพิธีวางกระดูกงู	 และ	 ๑	 ตุลาคม	 พ.ศ.๒๔๗๙	

ก็ได้กระทำพิธีวางกระดูกงู	ร.ล.สินสมุทร	และ	ร.ล.พลายชุมพล	

	 ทหารเรือไทยในประเทศญี่ปุ่น

	 นายทหารเรือไทยที่ไปรับเรือที่ญี่ปุ่นได้เข้าศึกษาภาษาญี่ปุ่น

พอใช้การได้ก่อน	 ณ	 ที่พักตำบลฟุนาบาชิ	 กรุงโตเกียว	 ในการนี้ทาง

จักรพรรดินาวีญี่ปุ่นได้จัดส่งบรรดาอาจารย์และครูซึ่งเป็นนายทหาร

สัญญาบั ต รและนายทหา รประทวนจ ากกอ ง เ รื อ ด ำน้ ำ ข อ ง		

จักรพรรดินาวี	 อันมี	 นาวาเอก	 ยัตสุชิโร	 (ต่อมาเสียชีวิตเสียแล้ว		

เมื่อคราวสงครามโลกครั้งที่	 ๒	 ในการยุทธนาวีที่มหาสมุทรแปซิฟิก)			
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เป็นอาจารย์ผู้ปกครองใหญ่ญี่ปุ่น	 ฝ่ายไทยมีเรือเอก	 สวัสดิ์	 จันทนี	 เป็น

อาจารย์ปกครองใหญ่	ซึ่งต่อมาในเดือนพฤษภาคม	พ.ศ.๒๔๘๐	(หลังจาก

ย้ายไปอยู่ที่โกเบ)	 เรือเอกสวัสดิ์	 จันทนี	 มีสุขภาพไม่สมบูรณ์ที่จะประจำ

อยู่ในเรือดำน้ำตามความเห็นของแพทย์ฝ่ายญี่ปุ่น	 จึงได้เดินทางกลับ

ประเทศไทย	 เรือเอก	 ซุ้ย	 	 นพคุณ	 (พลเรือตรี	 กนก	 นพคุณ	 อดีต		

ผูบ้งัคบัการมณฑลทหารเรอืที	่๑)	ซึง่มอีาวโุสรองลงมาไดเ้ปน็ผูป้กครองใหญ	่

ฝา่ยทหารไทยแทน	 จนกระทัง่นำเรอืเดนิทางกลบัถงึประเทศไทย	 การพกั		

ทีเ่มืองฟุนาบาชินี้	 เริ่มตั้งแต่วันที่	 ๑๓	 มิถุนายน	 ถึง	 ๒๕	 ตุลาคม	

พ.ศ.๒๔๗๙	รวมเวลา	๔	เดือนครึ่ง	

	 นายทหารและทหารญี่ปุ่น	 นอกจากจะมาเป็นครูสอนเทคนิค

และศัพท์ทางวิชาการของทหารเรือดำน้ำแล้ว	 ยังช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น		

อนัเปน็ภาษาหลกั	 จนทำใหไ้ดร้บัความรูใ้นวชิาการเรอืดำนำ้และภาษาญีปุ่น่	

รวดเร็วดีมาก	

	 เนื่องจากจำนวนทหารเรือไทยที่ส่งไปศึกษาวิชาการเรือดำน้ำ

ตามจำนวนที่กล่าวมาข้างต้นไม่เพียงพอ	 เพราะเรือดำน้ำที่ทางรัฐบาลได้

สั่งต่อขึ้นนั้นมีจำนวนถึง	๔	ลำ	ดังนั้นทางกองทัพเรือจึงได้คัดเลือกจัดส่ง	

นายทหารและทหารไปเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวน	 ๘๐	 คน	 คือนายทหาร

สัญญาบัตร	 ๙	 คน	 ชั้นประทวน	 ๗๑	 คน	 ในความควบคุมของเรือโทตี๋	

รัตนอุบล	 (เสียชีวิตใน	 ร.ล.สมุย	 คราวไปราชการรับน้ำมันจากสิงคโปร์	

โดยถูกเรือดำน้ำอเมริกันชื่อ	 ซี	 ไลออน	 ๒	 ในบังคับบัญชาของนาวาเอก	

ซี.	 เอฟ.	 พุทนัม	 โจมตีด้วยตอร์ปิโด	 จมเมื่อ	 ๑๗	 มีนาคม	 พ.ศ.๒๔๘๘				

ได้รับพระราชทานยศเลื่อนเป็นนาวาเอก	 และเปลี่ยนชื่อเป็นประสิทธิ์)	

ได้เดินทางออกจากกรุงเทพฯ	 เมื่อ	 ๑๖	 มกราคม	 พ.ศ.๒๔๗๙	 (นับแบบ

ปัจจุบัน	 จะเป็น	 พ.ศ.๒๔๘๐)	 ด้วยเรือโดยสารของบริษัทเดียวกับที่ไป		

รุ่นที่	๑	ถึงประเทศญี่ปุ่น	ณ	เมืองโกเบ	เมื่อ	๓	กุมภาพันธ์	พ.ศ.๒๔๗๙			

ทหารเรือที่ไปรุ่นหลังนี้ก็เข้าสมทบร่วมการศึกษาวิชาการเรือดำน้ำและ

ภาษาญี่ปุ่นควบกันไป	 พร้อมกับทหารรุ่นแรก	 แต่อย่างไรก็ดี	 แม้จำนวน

ทหารที่ส่งไปถึงสองรุ่นแล้วก็ตาม	 ก็ยังไม่เพียงพอที่จะแบ่งลงประจำ		

เรอืดำนำ้ไดค้รบทัง้สีล่ำ	ทางกองทพัเรอืจงึไดค้ดัเลอืกจดัสง่ไปอกีเปน็รุน่	ๆ	

จนครบจำนวนทีจ่ะจดัลงประจำเรอื	ซึง่เรอืแตล่ะลำมคีนประจำเรอื	๓๒	คน	

รวม	๔	ลำ	๑๒๘	คน	
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				 ในระหว่างที่	 ร.ล.มัจฉาณุ	 และ	 ร.ล.วิรุณ	 กำลังอยู่ในระหว่าง

ก่อสร้างที่อู่บริษัทมิตซูบิชิ	 โกเบ	 เมื่อทหารเรือไทยรุ่นที่	 ๑	 มีความรู้		

ภาษาญี่ปุ่นพอใช้สนทนากันรู้เรื่อง	 	 และมีความรู้ทางวิชาการเรือดำน้ำ

พอเป็นมูลฐานบ้างเล็กน้อยแล้ว	 จึงได้ย้ายที่พักไปอยู่ที่อาคารของบริษัท

มิตซูบิชิ	 ซึ่งตั้งอยู่ที่หลังอู่ต่อเรือของบริษัทฯ	 อาคารพักหลังนี้มีป้ายชื่อ		

ทั้งภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่นว่า	 “ที่พักทหารเรือไทย”	 ตำบลฮายาซิดะ	

ถนนโคมัทสึ	 หมู่ที่	 ๗	 เลขที่	 ๒/๑	 ตั้งแต่	 ๒๖	 ตุลาคม	 พ.ศ.๒๔๗๙				

ซึง่เปน็ทีรู่จ้กักนัทัว่ประเทศญีปุ่น่ในเวลานัน้	 เพราะเปน็ครัง้แรกทีท่หารเรอื	

ต่างชาติจำนวนมากเข้าไปพักอยู่ในประเทศญี่ปุ่น	 ส่วนทหารเรือไทย		

รุ่นที่	๒	นั้นได้ไปพักที่อาคารนี้เลยที่เดียว	ซึ่งมีลักษณะเป็นอาคาร	๒	ชั้น			

ขนาดใหญ่มาก	 มีสนามเทนนิสซีเมนต์อยู่ด้านหลัง	 คณะทหารใช้เป็น

ที่พัก	กิน	นอน	และเป็นห้องเรียนไปด้วย	มีการจัดเวรยามประจำวันทั้ง

นายทหารและทหาร	 การออกกำลังและกายบริหารก็เล่นกันในลาน		

หลังอาคาร	 ฟุตบอลไปเล่นในสนามของอู่	 การหัดและการฝึกซ้อมยูโด	

เค็นโด	ก็ไปที่โรงฝึกซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนเล็กน้อย	ส่วนอาจารย์และครู	

ซึ่ ง เป็นนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวนญี่ปุ่ น			

กม็ทีีท่ำการอยูใ่นอาคารนีด้ว้ย	 ครญูีปุ่น่เหลา่นีอ้ยูเ่วรยามรว่มกบัทหารไทย	

เพื่อสอนหรือใหค้วามชว่ยเหลอืและคำแนะนำตา่ง	 ๆ	 อาจารยแ์ละคร	ู	

ผู้ช่วยอื่นทุกท่าน	 ให้ความเอาใจใส่	 ให้ความรู้	 ดูแลช่วยเหลือในด้าน

ความเปน็อยูอ่ยา่งใกลช้ดิ	

				 คณะทหารได้ศึกษาการใช้เรือดำน้ำทางตำราควบคู่ไปกับการ

เรยีนภาษาญีปุ่น่	 มกีารฝกึหดัออกคำสัง่ประจำสถานแีละปฏบิตักิารตา่ง	 ๆ	

ของตัวเรือและเครื่องประกอบที่เรือดำน้ำจำลอง	 ซึ่งสร้างด้วยไม้ขนาด

และลักษณะเหมือนของจริงที่บริเวณอู่ต่อเรือ	 ตลอดจนฝึกหัดประจำ

สถานีด้วย	 การเรียนและฝึกหัดกับเรือจำลองดังกล่าวได้ประโยชน์มาก	

เพราะทำให้ทหารคุ้นเคยกับลักษณะอันยุ่งยากของเรือและสามารถ		

เรียนรู้วิธีปฏิบัติของสถานีต่าง	ๆ	ได้ก่อนที่จะลงประจำเรือจริง	ๆ	

	 ต่อเรือดำน้ำสำเร็จ

	 เมือ่บรษิทัมติซบูชิ	ิไดส้รา้งเรอืดำนำ้สองลำแรก	คอื	ร.ล.มจัฉาณ	ุ

และ	 ร.ล.วิรุณ	 เสร็จ	 จึงกระทำพิธีปล่อยลงน้ำ	 เมื่อ	 ๒๔	 ธันวาคม		

พ.ศ.๒๔๗๙	รวมเวลาในการสร้าง	๗	เดือนกับ	๑๘	วัน	
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		 ผูท้ีเ่ปน็ประธานในพธิกีารปลอ่ยเรอื	

ลงน้ำทั้งสองลำ	 คือ	 พระมิตรกรรมรักษา	

อัครราชทูตไทยในเวลานั้น	 พร้อมด้วย

ข้าราชการในสถานทูตทั้งฝ่ายพลเรือนและ

ทหาร	

	 ต่อมาเมื่อ	 ๔	 กันยายน	พ.ศ.๒๔๘๐	

ร.ล.มัจฉาณุ	 และ	 ร.ล.วิรุณ	 ได้แล้วเสร็จ

บริบูรณ์	 ทางบริษัทฯ	 พร้อมที่จะทำการ		

ส่งมอบให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ราชนาวีไทย			

ดงันัน้ทหารทีถ่กูจดัใหป้ระจำเรอืทัง้สองลำกอ่น	

จึงได้กระทำพิธีมอบและลงประจำอยู่ในเรือ

ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา	 ส่วนทหารที่เหลือ		

ยงัคงพกัอยูท่ีต่กึตามเดมิ	 นบัวา่เปน็ครัง้แรก	

ที่ราชนาวีไทยได้มีเรือดำน้ำ	 ด้วยเหตุนี้

บรรดาทหารเรือแห่งเรือดำน้ำจึงถือเอา		

วันที่	 ๔	 กันยายน	 เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพวกเขา	 และมีความเห็น

ร่วมกันในอันที่ควรจะจัดให้มีวันนี้เป็น	“วันที่ระลึกเรือดำน้ำ”	ขึ้น	โดยให้

มีการรับประทานอาหารร่วมกันเป็นพิเศษ	 นับตั้งแต่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น	

และต่อมาจนถึงปัจจุบัน	

	 ทางบรษิทัไดก้ระทำพธิปีลอ่ย	ร.ล.สนิสมทุร	และ	ร.ล.พลายชมุพล	

ลงน้ำเมื่อ	 ๑๔	 พฤษภาคม	 พ.ศ.๒๔๘๐	 ซึ่งมีพระมิตรกรรมรักษา		

เป็นประธานในพิธี	 ประกอบด้วยคณะ	 อาทิ	 พันโท	 หลวงวีระโยธา			

ทูตทหาร	กับ	นาวาเอก	พระประกอบ	กลกิจ	และนายทหารผู้ตรวจงาน

อีกหลายท่าน		

					 เมือ่ทหารไดล้งประจำเรอืพรอ้มกนัแลว้	 จงึไดร้บัการฝกึหดัศกึษา	

ตามหลักสูตรของวิชาการเรือดำน้ำอย่างเต็มที่	 เป็นต้นว่าศึกษาและ

ฝึกหัดการใช้เครื่องจักร	 เครื่องไฟฟ้า	 ตลอดจนเครือ่งมอืเครือ่งใชต้า่ง	 ๆ	

รวมทัง้การฝกึประจำสถานเีรอืดว้ย	 การฝกึหดันีก้ระทำอยู่กับที่โดยเรือ

จอดอยู่ในอ่าวโกเบหลังเขื่อนกันคลื่น	 เมื่อทหารประจำเรือคล่องแล้ว			

จึงฝึกแล่นบนผิวน้ำ	 หัดการบังคับเรือและใช้เครื่องจรงิ	 ๆ	 ฝกึหดัดำ	

ฝกึหดัยทุธวธิขีองเรอืดำนำ้ในลกัษณะตา่ง	ๆ	เปน็ขัน้	ๆ	ไป	หลายครัง้หลายหน	

ภายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิดของอาจารย์และครู	 จนแน่ใจว่าทำได้แน่	
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ไม่ผิดพลาด	 ก่อนหน้านี้นายทหารและทหารไทยก็ได้ไปทำการดำกับ		

เรือดำน้ำญี่ปุ่นชื่อ	 โระ	 ๖๔	 ที่ฐานทัพเรือไมซูรุ	 ทางฝั่งตะวันตกของ

เกาะฮอนชู		เป็นการปฐมนิเทศน์ด้วย	

	 และเมื่อการศึกษาและการฝึกหัดได้เสร็จสิ้นแล้ว	 จนสามารถ

ปลอ่ยเดีย่ว	 คอืสามารถบงัคบัและใชเ้รอืไดโ้ดยเฉพาะพวกทหารเรอืไทยเอง	

ก็ถือได้ว่าเรียนสำเร็จตามหลักสูตรวิชาการเรือดำน้ำโดยสมบูรณ์			

คณะทหารจึงได้เตรียมตัวเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย	

	 โอวาทก่อนเดินทางกลับไทย

	 กอ่นทีเ่รอืทัง้สีล่ำจะเดนิทางกลบัประเทศไทย	นาวาเอก	ยตัสชุโิร	

นายทหารผู้ปกครองได้ให้โอวาทแก่นักเรียนเรือดำน้ำ	 เมื่อเสร็จการฝึก

และเตรียมการเดินทางกลับ	 เมื่อ	 ๒๕	 พฤษภาคม	 พ.ศ.๒๔๘๑	 ความว่า	

“ท่านทั้งหลาย	 การฝึกหัดในวิชาการเรียนเรือดำน้ำของท่านได้เสร็จสิ้น

ลงแล้ว	และท่านก็จะกลับสยามภายในเร็ว	ๆ	นี้	เมื่อหวนกลับไปดูตลอด

เวลา	๒	ปีก่อนซึ่งล่วงไปแล้วนั้น	ท่านต้องคร่ำเคร่งต่อการศึกษามากมาย

และรู้สึกลำบากจากการที่จะรับความรู้นั้น	 แต่ในผลสุดท้าย	 ด้วยความ

มานะพยายามอันแรงกล้าของท่าน	 และของอาจารย์กับครูจ่าญี่ปุ่น			

ทา่นกไ็ดบ้รรลผุลสมประสงคด์ัง่ทีต่ัง้ใจไว	้นา่อศัจรรยย์ิง่นกั	ทีท่า่นผูไ้มเ่คย	

มคีวามรูใ้นเรือ่งเรอืดำนำ้มากอ่นเลย	 ไดก้ลายเปน็ผูส้ามารถบงัคบัเรอืได้

โดยลำพัง	 ทั้งใต้น้ำ	 และบนพื้นน้ำ	 ยิ่งกว่านั้นยังจะต้องเดินทางไปใน

ระยะอันแสนไกล	 โดยปราศจากเรือพี่เลี้ยงอีก	 ท่านนั้นคือรากเหง้าแห่ง

เรือดำน้ำสยาม	 เป็นผู้ซึ่งจักได้เกียรติยศอันสูงยิ่งในอันที่จะกระทำหน้าที่

อนัสำคญัในการปอ้งกนัชาตใินภายภาคหนา้	 ขา้พเจา้ปรารถนาเปน็อยา่งยิง่	

ด้วยความปลาบปลื้มที่จะได้เห็นอนาคตอันรุ่งเรืองของท่าน	 และขอ

อำนาจอนัศกัดิส์ทิธิ	์ จงบนัดาลใหท้า่นเดนิทางกลบัประเทศสยามดว้ยความ	

สวสัดภิาพ	 ขา้พเจา้ไดเ้คยใหค้ำแนะนำทา่นถงึการประจำเรอืในเรอืดำนำ้	

มาแล้วก็จริง	 แต่ทว่ายังมีอีกสักเล็กน้อยซึ่งจะต้องถือโอกาสให้แก่ท่าน	

ณ	บัดนี้		

	 ๑.	 สิ่งซึ่งท่านได้ศึกษามาแล้วนั้น	 เป็นเพียงขั้นต้น	 อันเป็น		

ก้าวแรกซึ่งท่านได้ย่างเข้าสู่กิจการของเรือดำน้ำ	 ท่านจะต้องยังไม่พอใจ

ที่จะรับแค่เพียงนั้น	 ถ้าหากท่านรู้สึกว่า	 นั่นเป็นการพอแล้วท่านก็จะไม่

เกดิความกา้วหนา้เลย	 และอาจเกดิผลไปในทางเสือ่มไดใ้นเมือ่ทา่นทำการ	
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อย่างชนิดขอไปที	 โดยปราศจากความรู้ซึ้งถึงงานในหน้าที่ของตนเอง	

สำหรับการหัดยุทธวิธีของเรือดำน้ำนั้นย่อมกอปรด้วยอันตรายมากมาย	

ฉะนั้นจึงย่อมไม่เป็นการปลอดภัยที่จะเร่งหัดขั้นยากด้วยเวลารีบด่วน			

จะตอ้งดำเนนิการหดัเปน็ขัน้	ๆ	จากงา่ยไปสูย่าก	ทา่นจะตอ้งหดัซำ้หดัซาก	

หัดแล้วหัดอีกจนกระทั่งเกิดความชำนาญจนเกิดความเชื่อในตัวเองแล้ว	

จึงเริ่มขั้นยากต่อไป	

	 ๒.		 ในไมช่า้ทา่นกจ็ะตอ้งเดนิทางในระยะอนัไกลกวา่	 ๓,๐๐๐	 ไมล	์

ในการเชน่นี	้ สิง่สำคญัทา่นจะตอ้งไมล่ะเลยการตรวจลกัษณะอตุนุยิมวทิยา	

อย่างถี่ถ้วน	 และอย่าได้ขืนนำเรือออกเดินทางในอากาศร้ายเป็นอันขาด	

ทา่นจะตอ้งเตรยีมพรอ้มเสมอทีจ่ะตอ่ตา้นความรอ้น	และคลืน่ลมอนัรา้ยแรง	

การตระเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าและกำลังใจอันเข้มแข็งของท่านนั้นแล้ว	

จะทำให้ท่านชนะสิ่งเหล่านั้นได้	

	 ๓.		 เมือ่ทา่นกลบัถงึสยามแลว้	 ขัน้แรกจะตอ้งตรวจและแตง่ตวัเรอื	

อาวุธ	 เครื่องจักรให้อยู่ในสภาวะอันพร้อม	 และเตรียมหัดต่อไปอีก			

ทุกขั้นของการหัดจะต้องกระทำไปโดยไม่ผิดพลาด	ความผิดของคนเพียง	

คนเดียวจะทำให้เรือทั้งลำประสบอันตรายอย่างใหญ่หลวง	 อุบัติเหตุของ

เรือดำน้ำทั่วไปมักจะเกิดขึ้นโดยความรู้ไม่ถึง	 หรือขาดความชำนาญ	

หรือรู้ครึ่ง	 ๆ	 กลาง	 ๆ	 หรือโดยขาดความระมัดระวังของคนประจำเรือ	

ด้วยเหตุดังนี้	 ท่านจะต้องเอาใจใส่รักษาเรือให้ดีอยู่เป็นนิจ	 และทำการ

หัดให้ชำนาญจนไม่มีการผิดพลาดเลย”		

	 การเดินทางกลับประเทศไทยของเรือดำน้ำ

	 ๕	 มิถุนายน	 	 พ.ศ.๒๔๘๑	 เรือดำน้ำแห่งราชนาวีไทยถอนสมอ

เคลือ่นทีอ่อกจากนา่นนำ้แหง่ประเทศญีปุ่น่สูป่ระเทศไทย	พรอ้มกนัทัง้สีล่ำ	

โดยไม่มีเรือพี่เลี้ยง	 ซึ่งยังความประหลาดใจแก่ญี่ปุ่นและชาวอเมริกัน	

ซึ่งได้พบปะกันที่ฟิลิปปินส์	 ขณะที่ได้แวะพักที่นั้นเป็นอันมาก	 เพราะ		

เรอืดำนำ้ขนาดเลก็เชน่นีต้า่งประเทศยอ่มมพีีเ่ลีย้งทัง้สิน้	 นีเ้ปน็สญัลกัษณ	์

แสดงถึงสมรรถภาพและความสามารถของลูกนาวีไทย	 ในระหว่างทาง

กไ็ดแ้วะพกัทีเ่มอืงคลีงุ	 เกาะฟอรโ์มซา	 และเมอืงมะนลิาประเทศฟลิปิปนิส	์

รวมสองแห่งเท่านั้น	 เพื่อเพิ่มเติมเสบียงอาหารและเชื้อเพลิง	 แล้วใน

ที่สุดก็ถึงกรุงเทพฯ	เมื่อ	๒๙	มิถุนายน		พ.ศ.๒๔๘๑		รวมระยะทางทั้งสิ้น

กว่า	 ๓,๐๐๐	 ไมล์	 ซึ่งได้รับการต้อนรับจากประชาชนและทางราชการ

อย่างอุ่นหนาฝาคั่ง		
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	 เมื่อเรือเดินทางถึงประเทศไทยได้มีพิธีการต้อนรับเรือดำน้ำโดย
เมื่อ	 ๒๙	 มิถุนายน	 พ.ศ.๒๔๘๑	 เวลา	 ๑๐๓๐	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กลาโหม	 พร้อมด้วยคณะเยี่ยมเยียนทหารทุกลำและเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนเข้าชมด้วยที่	 จ.สมุทรปราการ	 และเมื่อเวลา	 ๑๖๐๐	 ได้
จัดพิธีการต้อนรับที่ท่าราชวรดิฐ	 กรุงเทพฯ	 โดยผู้สำเร็จราชการแทน
พระองค์	เป็นประธาน	

	 การฝึกปฏิบัติงาน
			 หลังจากขึ้นระวางประจำการแล้ว	
เ รื อ ด ำน้ ำ ไ ด้ อ อกฝึ ก เ ป็ น ค รั้ ง แ ร ก			
เพือ่ทำการคายไฟหม้อแบตเตอรี่	 และ
ทดลองดำ	 ระยะเวลา	 ๑๕	 วัน	 ตั้งแต่	
๒๖	กนัยายน	ถงึ	๑๐	ตลุาคม	พ.ศ.๒๔๘๑	
โดยทำการฝกึดำ	 บรเิวณดา้นใตเ้กาะคราม	
เรือที่ออกฝึกมีเรือดำน้ำทั้ง	 ๔	 ลำ	 คือ	
ร.ล.มัจฉาณุ	 ร.ล.พลายชุมพล	 ร.ล.วิรุณ	
และ	 ร.ล.สินสมุทร	 มี	 ร.ล.	 พงัน	 เป็น		
เรือพี่เลี้ยง	 เรือทุกลำดำทดลองที่ทุ่นก่อน	
๑	 ครั้ง	 แล้วออกปฏิบัติการดำในทะเล
ด้านใต้เกาะคราม	 ร.ล.มัจฉาณุ	 และ	
ร.ล.พลายชุมพล	 ฝึกดำลำละ	 ๒	 ครั้ง	
ร.ล.วริณุ	และ	ร.ล.สนิสมทุร	ฝกึดำลำละ	
๓	 ครั้ง	 การดำนี้เป็นการฝึกทบทวน		
เจ้าหน้าที่ให้เกิดความชำนาญในการดำ
และจอดแขวน	 (Hanging)	การแต่งเรือ	

การดำหาเส้นโค้งโมเมนต์ของเรือ	 เพื่อจะได้ทราบว่าเรือมีกำลังลอย
เหลืออยู่เท่าใด	จากการอ่านมุมหางเสือนอน	หัวและท้ายเรือ	

	 ระหว่าง	 ๑๙	 -	 ๒๘	 ธันวาคม	 พ.ศ.๒๔๘๑	 หมวดเรอืดำนำ้

ประกอบดว้ยเรอืดำนำ้	 ๓	 ลำ	 คอื	 ร.ล.มจัฉาณ	ุ 	 ร.ล.พลายชมุพล	 	 และ	

ร.ล.วิรุณ	 สนับสนุนด้วยเรือพี่เลี้ยง	 ร.ล.อ่างทอง	 (เรือพระที่นั่งเดิม)			

ออกไปทดลองดำในทะเล		รวมเวลา	๑๐	วนั	ทำการฝกึดำดา้นใตเ้กาะคราม	

ร.ล.มจัฉาณ	ุดำ	๓	ครัง้	ร.ล.พลายชมุพล	และ	ร.ล.วริณุ	ดำลำละ	๑	ครัง้	

		 ในปี	 พ.ศ.๒๔๘๒	 หมวดเรือดำน้ำออกไปฝึกดำและแล่นคายไฟ		

มีกำหนด	๓๐	วัน	ระหว่าง	๒๒	พฤษภาคม	ถึง	๒๐	มิถุนายน	พ.ศ.๒๔๘๒	
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มี	 ร.ล.สีชัง	 เป็นเรือพี่เลี้ยง	 เรือดำน้ำออกฝึกทั้ง	 ๔	 ลำ	 แต่ทำการฝึกดำ

เพยีง	๒	ลำ	คอื	ร.ล.สนิสมทุร	และ	ร.ล.พลายชมุพล	สำหรบั	ร.ล.มจัฉาณ	ุ

และ	 ร.ล.วิรุณ	 ออกไปแล่นคายไฟตามกำหนดเวลาเท่านั้น	 ได้ทำการฝึก

การบังคับเรือ	 มีการหัดแต่งน้ำหนักเรือเมื่อดำ	 การหัดแต่งน้ำหนักเรือ

เพื่อการจอดแขวน	การหัดคนหางเสือนอน	หัวเรือ	และท้ายเรือ	ในการ

รักษาระยะลึก	 รักษาระดับของเรือ	 รักษามุมดำทั้งในเวลาเรือเดินตรง

และเลี้ยว	 การเปลี่ยนลึก	 การบังคับเรือเมื่อยิงตอร์ปิโด	 ฝึกอยู่ที่สัตหีบ			

๑	 สัปดาห์	 ร.ล.สินสมุทร	 และ	 ร.ล.พลายชุมพล	 ฝึกดำลำละ	 ๒	 ครั้ง			

ด้านใต้เกาะคราม	 เนื่องด้วยคลื่นลมจัด	 หมวดเรือได้เดินทางไปฝึก		

การบังคับเรือและยุทธวิธีที่บริเวณหน้าอ่าวประจวบคีรีขันธ์	

			 การฝึกบังคับเรือ	 นอกจากที่กล่าวมาแล้วก็มีการฝึกกบดาน			

ฝึกดำถอยหลัง	 ฝึกการขึ้นจากดำเพื่อใช้ปืนใหญ่	 และการเลิกใช้ปืนใหญ่

แล้วดำด่วน	นอกจากนั้นได้มีการฝึกทางยุทธวิธี	มีการฝึกดำผ่านฉาก	คือ

ดำลอดใต้ท้องเรือผิวน้ำ	และการหัดนำเรือเข้ายิงตอร์ปิโด	

				 ปลายปี	 พ.ศ.๒๔๘๒	 กระทรวงกลาโหม	 มีคำสั่งให้ปลด		

เรือดำน้ำทั้ง	 ๔	 ลำ	 ออกจากทำเนียบเรือประจำการเพื่อทำการซอ่ม			

เมือ่	 ๑๗	 พฤศจกิายน	 พ.ศ.๒๔๘๒	 และได้มีคำสั่งให้กลับคืนสู่สภาพ		

ขึ้นระวางเป็นเรือประจำการ	เมื่อ	๓	พฤษภาคม	พ.ศ.๒๔๘๓			

			 ในปี	 พ.ศ.๒๔๘๔	 มีการฝึก	 ๒	 ครั้ง	 ครั้งที่หนึ่งออกเรือไปฝึก		

วันที่	 ๒๗	 มิถุนายน	 พ.ศ.๒๔๘๔	 มีกำหนดการฝึก	 ๑๕	 วัน	 ทำการฝึก

บริเวณสนามฝึกสัตหีบ	 มีเรือดำน้ำออกฝึกทั้ง	 ๔	 ลำ	 ร.ล.พงัน	 เป็น		

เรือพี่เลี้ยง	 ครั้งที่สองออกฝึก	 ๑๔	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.๒๔๘๔	 ระยะเวลา	

๑๕	 วัน	 สนามฝึกสัตหีบ	 เรือดำน้ำออกฝึก	 ๒	 ลำ	 คือ	 ร.ล.สินสมุทร			

และ	ร.ล.พลายชุมพล	มี	ร.ล.พงัน	เป็นเรือพี่เลี้ยง	

การปฏิบัติงานระหว่างสงคราม

	 ในระหว่างสงครามอินโดจีน	 ภายหลังการยุทธที่เกาะช้าง	 คือ

หลังจาก	ร.ล.ธนบุรี	และเรือตอร์ปิโดถูกเรือฝรั่งเศสยิงจมแล้ว	เรือดำน้ำ

ทัง้	๔	ลำ	ไดไ้ปทำการลาดตระเวนเปน็	๔	แนว	อยูบ่รเิวณหนา้ฐานทพัเรอื	
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เรยีมของอนิโดจนีฝรัง่เศส	ใชเ้วลาอยูใ่ตน้ำ้ทัง้สิน้ลำละประมาณ	๑๒	ชัว่โมง	

ในเวลากลางวัน	 ส่วนเวลากลางคืนแล่นลาดตระเวนบนผิวน้ำ	 นับเป็น

ปฏิบัติการดำที่นานที่สุดนับแต่เริ่มตั้งหมวดเรือดำน้ำมา	 ซึ่งยังปรากฏ

จากหลักฐานของฝ่ายฝรั่งเศสในการรบที่เกาะช้างว่าฝรั่งเศสมีความ		

หวั่นเกรงเรือดำน้ำทั้ง	 ๔	 ลำของไทยมาก	 แต่เพื่อผลของการยุทธ	 จึงได้

ตัดสินใจเสี่ยงเข้ามาปฏิบัติการในอ่าวไทย	 โดยกำหนดแผนการปฏิบัติ

เป็นลับ	 กำหนดช่วงระยะเวลาสั้นมาก	 เมื่อปฏิบัติการเสร็จก็รีบถอนตัว

กลับทันที	เพราะเกรงว่าจะถูกต่อตีด้วยเรือดำน้ำ	

	 	 	 	 ต่อมาช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่	 ๒	 สัมพันธมิตรได้นำเครื่องบิน			

B	 24,	 B	 29	 มาทิ้งระเบิดโจมตีกรุงเทพฯ	 และชานเมือง	 ยิ่งกว่านั้นยัง

โปรยทุ่นระเบิดแม่เหล็กปิดเส้นทางเรือเดินตรงปากน้ำสันดอนเอาไว้	

ทำให้เรือรบทุกลำ	แม้กระทั่งเรือสินค้าต้องหยุดนิ่งทันที	ร.ล.พลายชุมพล	

และ	ร.ล.สนิสมทุร	ออกปฏบิตัริาชการและจะเดนิทางเขา้กรงุเทพฯ	อยูแ่ลว้	

จึงต้องแวะที่เกาะสีชังไปก่อน	 จนกว่าจะทำการกวาดทุ่นระเบิดแม่เหล็ก

เสร็จเรียบร้อย	

						 เมื่อโรงไฟฟ้าสามเสนและวัดเลียบที่จ่ายกระแสไฟประจำวัน	

ถกูระเบดิเรยีบ	 ทำใหก้รงุเทพฯ	 ยามราตรมีแีตค่วามมดืมาครอบงำราวกบั

เมอืงรา้ง	 เนื่องจากชาวกรุงอพยพไปหมด	 แต่ผู้จัดการไฟฟ้ากรุงเทพฯ	

ทราบว่า	 เรือดำน้ำจ่ายกระแสไฟฟ้าได้	 จึงขอร้องมายังกองทัพเรือ			

แล้วอนุมัติให้	 ร.ล.มัจฉาณุ	 กับ	 ร.ล.วิรุณ	 ไปเทียบท่าบริษัทบางกอกด๊อก	

(บรษิทัอูก่รงุเทพปจัจบุนั)	 ทำการจา่ยกระแสไฟฟา้ใหร้ถรางสายหลกัเมอืง	 -	

ถนนตก	 วิ่งได้	 ยังความประหลาดใจแก่ชาวบ้านเป็นอันมาก	 ขณะที่เรือ

ทั้ง	๒	ลำจ่ายกระแสไฟฟ้าอยู่นั้น	ทหารบนเรือต้องทำงานเสี่ยงอันตราย

อย่างหนัก	และคอยหลบภัยทางอากาศอยู่ตลอดเวลา	

	 เรือดำน้ำเหล่านี้ได้รับใช้ชาติอย่างสมบูรณ์ในกรณีพิพาทกับ

ฝรั่งเศส	และในสงครามมหาเอเซียบูรพา	จนตลอดสงครามสงบ	

		 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่	 ๒	 เรือดำน้ำเหล่านี้	 เริ่มชำรุด		

ทรุดโทรมไปตามอายุขัย	ขาดแคลนชิ้นส่วนที่จะใช้ในการซ่อม	การสั่งซื้อ

จากผู้สร้างไม่อาจทำได้เพราะญี่ปุ่นเป็นฝ่ายแพ้สงครามและถูกยึดครอง	

กองทัพเรือได้พยายามหาทางที่จะซ่อมแซมเรือเหล่านี้ให้ใช้การได้		

อยู่หลายปี	ก็ไม่บรรลุผลสำเร็จ		
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ยุบหมวดเรือดำน้ำและปลดประจำการ

	 ภายหลังเหตุการณ์ไม่สงบในระหว่างพิธีรับเรือชุดแมนฮัตตัน	

เมื่อ	๒๙	มิถุนายน	พ.ศ.๒๔๙๔	(ที่เรียกกันว่า	“กบฏแมนฮัตตัน)	ทำให้มี

การเปลี่ยนแปลงกองทัพเรืออย่างมาก	 โดยกระทรวงกลาโหม	 มีคำสั่งที่	

๑๓/๑๒๙๒๖	 เรื่องการปรับปรุงกองทัพเรือ	 ลง	 ๑๖	 กรกฎาคม	 ๒๔๙๔			

มีผลให้ยุบเลิกหมวดเรือดำน้ำแล้วโอนไปรวมในหมวดเรือตรวจฝั่งที่ตั้ง

ขึ้นใหม่	

	 และเมื่อ	๓๐	พฤศจิกายน	พ.ศ.๒๔๙๔	เรือดำน้ำทั้งหมดได้ปลด

ระวางประจำการไป	 รวมเวลารับใช้กองทัพเรือ	 ๑๒	 ปีเศษ	 หลังจากนั้น

เรือทั้ง	 ๔	 ลำ	 ได้จอดคู่เทียบติดกันลอยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา	 แถวท่า		

โรงพยาบาลศิริราช	อยู่อีกเป็นเวลานาน	

				 ต่อมาได้มีการขายเรือดังกล่าวไปให้บริษัทปูนซีเมนต์	 คงเหลือ

แตห่อเรอืดำนำ้และอาวธุบางชิน้	เชน่	ปนื	และกลอ้งสอ่ง	ทางกองทพัเรอื	

จงึไดส้รา้งสะพานเดนิเรอืจำลองขึน้	 และนำอาวธุมาตดิตัง้ไวเ้ปน็อนสุรณ	์

จัดแสดงไว้ที่หน้าพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ	 หน้าโรงเรียนนายเรือ	 จังหวัด

สมุทรปราการ			

ประวัติย่อและคุณลักษณะของเรือดำน้ำทั้ง๔ลำ

	 พิธีวางกระดูกงู		 :		 ร.ล.มัจฉาณุ	 ลำที่สอง	 	 (ร.ล.มัจฉาณุ	

ลำที่หนึ่ง	 เป็นเรือในรัชกาลพระบาท

สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว)	 	 และ	

ร.ล.วริณุ	เมือ่	๖	พฤษภาคม	พ.ศ.๒๔๗๙	

ร.ล.สินสมุทร	 และ	 ร.ล.พลายชุมพล		

เมื่อ	 ๑	 ตุลาคม	 พ.ศ.๒๔๗๙	 	 โดย		

พระมิตรกรรมรักษา	

	 พิธีปล่อยลงน้ำ	 :	 ร.ล.มัจฉาณุ	 และ	 ร.ล.วิรุณ	 เมื่อ	 ๒๔	

ธันวาคม	 พ.ศ.๒๔๗๙	 ร.ล.สินสมุทร	

และ	ร.ล.พลายชมุพล	เมือ่	๑๔	พฤษภาคม	

พ.ศ.๒๔๘๐	 โดยพระมิตรกรรมรักษา	

(มีการถ่ายทำภาพยนตร์โดย	 ร.ท.นิตย์	

สุขุม)	
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	 พิธีมอบเรือ	 :	 ร.ล.มัจฉาณุ	 และ	 ร.ล.วิรุณ	 เมื่อ	 ๔	
กันยายน	 พ.ศ.๒๔๘๐	 วันนี้ถือว่าเป็น			
“วันที่ระลึกเรือดำน้ำ”	 ร.ล.สินสมุทร	
และ	ร.ล.พลายชมุพล	เมือ่	๓๐	เมษายน	
พ.ศ.๒๔๘๑		

	 พิธีเจิมเรือ	 :	 วันที่	 ๑๙	 กรกฎาคม	 พ.ศ.๒๔๘๑			
เวลา	 ๑๖๐๐	 ณ	 ท่าราชวรดิฐ	 	 โดย		
ผูส้ำเรจ็ราชการแทนพระองค	์ฯ	 เสดจ็	
เป็นประธาน	

	 ขึ้นระวางประจำการ	:	 ๑๙	กรกฎาคม	พ.ศ.๒๔๘๑	
	 ปลดระวาง	 	 :	 ๓๐	พฤศจิกายน	พ.ศ.๒๔๙๔	
	 ผู้บังคับการเรือ	 	 :	 ร.ล.มัจฉาณุ				ร.อ.ซุ้ย			นพคุณ		
	 	 	 :	 ร.ล.วิรุณ							ร.อ.พร			เดชดำรง		
	 	 	 :	 ร.ล.สินสมุทร	 ร.อ.สนอง		ธนาคม		
	 	 	 :	 ร.ล.พลายชมุพล	ร.อ.สาคร	จนัทประสทิธิ	์	

คุณลักษณะของเรือดำน้ำทั้ง๔ลำ

	 ประเภท		 	 :	 เรือดำน้ำ	
	 ระวางขับน้ำ	 	 :	 น้ำหนักบนผิวน้ำ	๓๗๔.๕	ตัน	น้ำหนัก

ขณะดำ	๔๓๐	ตัน	
	 ขนาด	 	 :	 ความยาวตลอดลำ	 ๕๑	 เมตร			

ความกว้างสุด	 ๔.๑	 เมตร	 สูงถึง
หลังคาหอเรือ	๑๑.๖๕	เมตร	

	 กินน้ำลึก		 	 :	 ๓.๖	เมตร	
	 อาวุธ		 	 :	 ปนืใหญ	่๗๖	มม.	๑	กระบอก	ปนื	๘	มม.	
	 	 	 	 ๑	กระบอก	ตอร์ปิโด	๔๕	ซม.	๔	ท่อ	
	 เครื่องจักร		 	 :	 เครื่องจักรใหญ่ชนิดดีเซล	 ๒	 เครื่อง

เครื่องละ	๘	สูบ	กำลัง	๑,๑๐๐	แรงม้า		
	 	 	 	 เครื่องไฟฟ้ากำลัง	 ๕๔๐	 	 แรงม้า	 (ใช้

เดินใต้น้ำ)	
	 ความเร็ว	 	 :		 ความเร็วมัธยัสถ์	 ๑๐	 นอต	 ปกติ			

๘.๕	นอต	สูงสุด	๑๔.๕	นอต	
	 รัศมีทำการ		 	 :	 ๔,๗๗๐	ไมล์	
	 ทหารประจำเรือ	 	 :	 ๓๓	นาย	(นายทหาร	๕	พนัจา่และจา่	๒๘)	
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	 	 	 แนวความคิดในการใช้เรือดำน้ำของกองทัพเรือมีมาตั้งแต่ปี	

พ.ศ.๒๔๕๓	 เนือ่งจากเหน็ประโยชนแ์ละความจำเปน็จนกระทัง่กองทพัเรอื	

ได้มีเรือดำน้ำชุดแรกไว้ประจำการเมื่อปี	พ.ศ.๒๔๘๑	และปลดประจำการ	

ไปเมื่อปี	 พ.ศ.๒๔๙๔	 ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว	 จนถึงปัจจุบันนี้	 เป็น		

เวลาร่วม	 ๖๐	 ปี	 เรื่องเรือดำน้ำจึงได้กลายเป็น	 “อดีต”	 ไปแล้วสำหรับ

กองทัพเรือไทย		

	 ปัจจุบันแนวความคิดในการจัดหาเรือดำน้ำของกองทัพเรือไทย

ยังคงมีมาอย่างต่อเนื่องโดยกองทัพเรือได้กำหนดความต้องการเรือดำน้ำ

ไว้ในยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือตลอดมา	 แต่ก็ยังไม่ได้รับการอนุมัติให้

จดัหาไวใ้นประจำการเนือ่งจากปจัจยัและขอ้จำกดัตามทีไ่ดท้ราบกนัดอียูแ่ลว้	

ซึง่คงยากทีจ่ะคาดเดาวา่เมือ่ไรกองทพัเรอืจะมเีรอืดำนำ้ประจำการอกีครัง้	

ซึ่งหากพิจารณาถึงการพัฒนากำลังรบในภาพรวมทั่ว	 ๆ	 ไปแล้ว	 ก็เป็น

เรื่องที่น่าแปลก	 โดยเรามักจะกล่าวกันทั่วไปว่า	 ในสมัยก่อนเรายังไม่มี

เรือหรืออาวุธประเภทโน้นประเภทนี้	 แต่สำหรับเรื่องเรือดำน้ำของ		

กองทัพเรือไทยแล้ว	 เป็นคำกล่าวที่กลับตาลปัตรกัน	 คือ	 “เมื่อก่อนมี			

แต่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้ว”	

ส่งท้าย


