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	 	 รือดำน้ำจิ๋ว	 Midget	 Submarine	 มหันตภัยใต้น้ำตัวใหม่		

	 	 สำหรบัสงครามทางเรอืในอนาคต	 	 ซึง่สมยัสงครามโลกครัง้ที	่ ๑	

และสงครามโลกครั้งที่	 ๒	 Midget	 Submarine	 ได้สร้างความสับสน

อลหม่านให้แก่กองเรือฝ่ายตรงข้ามมาแล้ว	 	 และในศตวรรษที่	 ๒๑			

เรอืดำนำ้จิว๋	 กำลงัจะกลบัมาเปน็สว่นหนึง่ในกำลงัรบทางเรอืของประเทศ	

กำลงัพฒันา	ในฐานะทีเ่ปน็อาวธุของหนว่ยรบพเิศษ	หรอืใชเ้ปน็ยานดำนำ้	

ติดทุ่นระเบิดสำหรับโจมตีเป้าหมายกำลังทางเรือที่มีขนาดใหญ่กว่า	

	 นาย	 	 Paul	 	 Kemp	 นักค้นคว้าและผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับ		

เรอืดำนำ้ไดแ้บง่ประเภทของยานใตน้ำ้ขนาดเลก็	(Underwater	Vehicles)	

ที่ปรากฏในสงครามโลกทั้ง	๒	ครั้ง	ได้เป็น	๓	แบบ	คือ	

	 ๑. ตอร์ปิโดคน(HumanTorpedoes)		
	 	 ต่อมาได้พัฒนามาเป็นยานลำเลียงนักดำน้ำ	 (Swimmer	

Delivery	 Vehicle	 :	 SDV)	 ตอรป์โิดคนเปน็ยานใตน้ำ้ขนาดเลก็ระบบเปดิ	

ที่น้ำสามารถเข้ามาในส่วนควบคุมยานได้	 เช่น	 Maiale	 ของอิตาลี	

Chariot	ของอังกฤษ	และในยุคปัจจุบัน	 เช่น	ยาน	Ronilicia	R1	และ	

R2	ของยูโกสลาเวีย		

	

เรอืดำน้ ำจิ๋วMidgetSubmarine
ยานรบของลกูนาวผีู้กลา้หาญ

โดยนาวาโทพรเทพบุญรักษา

ตอร์ปิโดคนแบบ Maiale ของอิตาลี 

เ
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	 ตอรป์โิดคนเกดิจากแนวความคดิของ		

นายทหารเรอือติาล	ี ๒	 คน	 คือ	 Engineer	

LCDR.	Raffaele		Rossetti	และ	Surgeon	

Lt.Raffaeje	Paolicci	ทีจ่ะเขา้ไปโจมตกีองเรอื

ออสเตรีย	 หลังแนวป้องกันที่เมือง	 Pola			

ทางเหนอืสดุของทะเล	Adriatic	ในป	ีค.ศ.๑๙๑๕	

Rossetti	 มคีวามคดิทีจ่ะดดัแปลงตอรป์โิดใหน้ำ	

วิถีโดยมนุษย์	 (Human	 Guidance)	 สำหรับ

เขา้ไปโจมตใีนฐานทพัเรอืขา้ศกึ	 การทดลองได	้

เริม่ขึน้ใน	๑๘	มกราคม	ค.ศ.๑๙๑๘	และเสรจ็สิน้	

ใน	 ๙	 มีนาคม	 ค.ศ.๑๙๑๘	 ยาน	 Mignatta			

(มีความหมายว่า	 Leech	 หรือ	 ปลิง)	 ของ	

Rossetti	ก็พร้อมที่จะปฏิบัติงาน	

ยานลำเลียงนักดำน้ำ (Swimmer Delivery Vehicle : SDV) 

ตอร์ปิโดคน เป็นอาวุธของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ 
ผู้ใช้งานจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกให้ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี  

และมีความชำนาญในการดำน้ำสูง 

	 ยาน	 Mignatta	 	 ถูกสร้างบนพื้น

ฐานของตอร์ปิโดแบบ	 B57	 มีขนาด	 ๑๔	 นิ้ว			

ตดิใบพดัขนาด	๔๕๐	มม.	แผนการปฏบิตัภิารกจิ	

ของ	 Mignatta	 จะถูกนำไปปล่อยที่จุดซึง่ใกล้

กบัเมอืง	Pola	 ของออสเตรยี	 โดยเรอืยนตเ์รว็

ตอรป์โิด	หลงัจากนัน้จะถูกหย่อนลงน้ำและถูก

ลากต่อไปยงัจดุทีใ่กลก้บัเขือ่นกนัคลืน่มากทีส่ดุ			

ลกูเรอื	๒	คน	 จะนัง่ครอ่มไปบนยานโดยสวมชดุ		

ดำนำ้	 ไมส่วมหมวกกันกระแทก	 ศรีษะโผลพ่น้

นำ้	ระยะปฏบิตักิาร	๑๐	ไมล	์ใน	๕	ชม.	อาวธุ

ประกอบดว้ยหวัรบดนิระเบดิขนาด	 ๑๗๐	 กก.	

จำนวน	 ๒	 ลูก	 เอาไว้สำหรับติดแปะกับเรือ		

เป้าหมายโดยที่ยึดเป็นแม่เหล็ก	หลังจากติด		

ดนิระเบดิแลว้	 ลกูเรอืจะออกจากพืน้ทีโ่ดยจะทำให	้
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ยานมนีำ้หนกัเบาลงกวา่เดมิ	 ยาน	 Mignatta	 ได้ถูกพัฒนาเป็นรุ่น	 S1	

และ	S2	ใน	๒๕	ตุลาคม	ค.ศ.๑๙๑๘	ประสบความสำเร็จในการทดสอบ

และได้โจมตีเรือลำหนึ่งที่ผูกทุ่นอยู่ที่โบสถ์	Santa	Maria	Della	Salute	

ในคลอง	Grand	โดยไม่ถูกตรวจจับ	

	 ๒. ยานดำน้ำขนาดเล็ก(SmallSubmersibles)		
	 	 เปน็ยานใตน้ำ้ขนาดเลก็ทีเ่ปน็แบบระบบปดิ	 นำ้ไมส่ามารถ

เขา้ไปในตวัยานในส่วนควบคุมได้	แต่มีขีดความสามารถตำ่กวา่เรอืดำนำ้	

เชน่	ไมม่รีะบบนำรอ่งใตน้ำ้	การเดนิทาง	

ใต้น้ำจะต้องโผล่ขึ้นมาหาตำบลทีห่รอื

เปา้หมายบนผวินำ้	(ดำแบบผลบุ	 	ๆโผล	่ )ๆ	

เช่น	 ยานดำน้ำขนาดเล็ก	 Neger,		

Biber	 และ	 Molche	 ของเยอรมนี	

และยานดำน้ำขนาดเล็ก	 Kaiten	 ของ

ญีปุ่น่	 การปฏบิตักิารในชว่งสงครามโลก	

ครั้งที่	 ๒	 ไม่ค่อยประสบผลสำเร็จนัก	

เนื่ อ งจาก เกิ ดข้ อขั ดข้ อ งจากการ

ออกแบบ	 ในปัจจุบันได้มีการสร้าง		

ยานใต้น้ ำขนาดเล็กมาใช้ ในทาง

พลเรือนอย่างแพร่หลาย	 เช่น	 เพื่อการท่องเที่ยวใต้น้ำ	 การกู้ภัยใต้น้ำ	

และการค้นคว้าวิจัยใต้น้ำ	

แบบจำลองตอร์ปิโดคน Chariot ของอังกฤษ 

ยานดำน้ำขนาดเล็ก Biber ของเยอรมนี 
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ยานดำน้ำขนาดเล็กสำหรับการท่องเที่ยวใต้น้ำในอนาคต 

ยานดำน้ำขนาดเล็กใช้ในทางพลเรือน  
(แบบนี้น่าสนใจไว้ใช้กับนักรบหน่วยสงครามพิเศษทางเรือของเรา) 

ยานดำน้ำขนาดเล็ก Molche (Salamander) ของเยอรมนี 
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	 ๓. เรือดำน้ำจิ๋ว(MidgetSubmarines)		

	 	 เรือดำน้ำจิ๋ว	 หรือ	 Midget	 Submarine	 เป็นเรือดำน้ำ	

ธรรมดา	 (Conventional	 Submarines	 :	 CONSUB)	 ที่มีขนาดระวาง

ขับน้ำน้อยกว่า	 ๑๕๐	 ตัน	 มีระบบการเดินเรือหรือระบบนำร่องใต้น้ำ			

มีกล้องตาเรือ	 มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	 โดยทั่วไปแล้ว	 มีลูกเรือ	 ๑-๒	 คน	

บางลำอาจจะมีลูกเรือถึง	 ๖-๘	 คน	 เรือดำน้ำจิ๋ว	 อาจมีห้องขนาดเล็ก

สำหรับลูกเรือ	 บางลำอาจจะไม่มีเลย	 การปฏิบัติงานจะไปกับเรือแม่ซึ่ง

ใชเ้ปน็เรอืปลอ่ยและรบักลบั	 ใชเ้ปน็ฐานสง่กำลงับำรงุ	 และเปน็ทีพ่กัลกูเรอื	

ปัจจุบันเรือดำน้ำจิ๋ว	 ได้ถูกสร้างมาใช้งานทั้งด้านพลเรือนและทางทหาร	

เช่น	Seehund	ของเยอรมนี		Ko-Hyoteki	ของญี่ปุ่น		Type	CA/CB	

ของอิตาลี		X-Craft	ของอังกฤษ	เป็นต้น	

	 ระหว่างสงครามโลก	 ยานเหล่านี้มีทั้งที่ประสบผลสำเร็จใน

ภารกิจเป็นอย่างดี	 เช่น	 Maiale	 ของอิตาลี	 และ	 X-Craft	 ของอังกฤษ	

บางแบบได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดี	 แต่ไม่ประสบผลสำเร็จในการ

ปฏิบัติภารกิจ	เช่น	Chariot	ของอังกฤษ		Ko-Hyoteki	ของญี่ปุ่น		และ	

Seahund	 ของเยอรมนี	 	 ทั้งนี้เนื่องมาจากการใช้งานในภารกิจที่เกิน		

ขีดความสามารถของยาน		

	 ในการค้นคว้าเรื่องราวของยานเหล่านี้ทำได้ยากเนื่องจาก			

ในหลาย	ๆ	กรณี	การออกแบบและการสร้างถูกกระทำอย่างรีบเร่ง	และ

เป็นความลับ	 ซึ่งไม่มีการจดบันทึกการทดสอบและสมรรถนะของยาน

เหลา่นีไ้ว	้แตล่ะประเทศมจีดุมุง่หมายในการพฒันา	Midget	Submarines/	

Small	 Submersibles	 เพื่อใช้ในสนามรบต่างกัน	 เช่น	 อิตาลี	 และ

อังกฤษ	 ใช้เป็นอาวุธเชิงรุกจุดประสงค์เพื่อโจมตีเป้าหมายซึ่งอยู่ไกลเกิน

กว่าที่อาวุธทั่ว	ๆ	ไปจะเข้าถึงได้	เช่น	ในฐานทัพเรือข้าศึก	ประเทศญี่ปุ่น	

ในช่วงเริ่มต้นของสงคราม	ได้ออกแบบ	Midget	Submarines	ไว้ใช้เป็น

อาวุธเชิงรุก	 แต่ยุทธศาสตร์ของมันต้องเปลี่ยนไปเป็นอาวุธเชิงรับ

เนื่องจากจุดผกผันของสงคราม	 สำหรับเยอรมนีออกแบบ	 Midget	

Submarine	 ไว้เป็นอาวุธเชิงรับเพื่อป้องกันการยกพลขึ้นบกของฝ่าย

สัมพันธมิตรที่นอร์มังดี	
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เรือดำน้ำจิ๋วชั้นKo-Hyotekiของญี่ปุ่น

	 ในการพัฒนาเรือดำน้ำยุคแรก	 ๆ	 เรือดำน้ำทุกแบบที่พัฒนา

เป็นเรือดำน้ำขนาดจิ๋ว	 Midget	 แต่ตั้งแต่ปี	 ค.ศ.๑๙๑๔	 เรือดำน้ำได้ถูก

พัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 โดยมีความสามารถในการลาดตระเวน

ในมหาสมทุรในระยะทางไกล	ในป	ีค.ศ.๑๙๐๑	องักฤษสรา้งเรอื	Holland	1	

ระวางขับน้ำ	๑๑๓/๑๒๒	ตัน	และติดอาวุธตอร์ปิโดขนาด	๑๘	นิ้ว	๑	ลูก	

ในปี	ค.ศ.๑๙๑๐		เรือดำน้ำอังกฤษชั้น	‘C	class’	เดินทางจาก	Gosport	

ไป	Hong	Kong	 ในปี	 ค.ศ.๑๙๑๔	 เรือดำน้ำชั้น	E	class	ระวางขับน้ำ	

๖๙๕/๗๖๖	 ตัน	 มีตอร์ปิโด	 ขนาด	 ๑๘	 นิ้ว	 ๔	 ลูก	 ต่อจากนั้นเป็นต้นมา	

เรือดำน้ำจึงได้พัฒนาเป็นเรือดำน้ำที่สมบูรณ์แบบ	

	 ความแตกตา่งระหวา่งยานดำนำ้	 (Submersible)	 กบั	 เรอืดำนำ้	

ขนาดจิ๋ว	 (Midget	 Submarine)	 ขึ้นอยู่กับระดับการพึ่งตนเองได้	 หรือ

ขดีความสามารถในการปฏบิตังิานในทะเล	 เรอืดำนำ้ขนาดจิว๋กค็อืเรอืดำนำ้	

นั่นเอง	 แต่มีขนาดระวางขับน้ำน้อยกว่า	 ๑๕๐	 ตัน	 มีระบบนำร่องใต้น้ำ	

มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	 มีกล้องตาเรือ	 ส่วนยานดำน้ำจะไม่มีระบบนำร่อง

ใต้น้ำ	 เดินทางด้วยการมองเห็นของผู้ควบคุม	 ส่วนใหญ่แล้วจะไม่มี

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าภายในตัว	

ตำนานเรือดำน้ำจิ๋ว(MidgetSubmarine)

เรือดำน้ำจิ๋วชั้น Ko-Hyoteki ของญี่ปุ่น 

แนวความคิดในการออกแบบ
	 การปฏบิตักิารของเรอืดำนำ้จิว๋ญีปุ่น่ไมค่อ่ย	

จะประสบความสำเรจ็นกั	ถงึแมว้า่จะเปน็เรอืดำนำ้จิว๋			

ที่ดีที่สุดในระหว่างสงครามโลกครั้งที่	 ๒	 ก็ตาม			

เริ่มแรกญี่ปุ่นมีแผนที่จะใช้เรือดำน้ำจิ๋วเป็นอาวุธ

จู่โจมในเชิงรุก	 แต่ก็ถูกขัดขวางโดยเครื่องบินและ	

เรือลาดตระเวนของสหรฐัฯ	 จนมาถงึจดุผกผนัของ

สงคราม	ญีปุ่น่จงึเอาเรอืดำนำ้จิว๋มาใชใ้นการปอ้งกนั	

ท่าเรือและป้องกันเป็นตำบลที่		

		 ก า รพัฒนา เ รื อ ด ำน้ ำ จิ๋ ว เ ข อ งญี่ ปุ่ น			

เป็นแนวความคิดของ	 น.อ.โยกู	 ทาเคโยชิ	 โดยเขา

ได้แนวความคิดมาจากประสบการณ์ของสงคราม
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ญี่ปุ่นกับรัสเซีย	 และคิดว่าตอร์ปิโดที่มีคนควบคุมจะเป็นอาวุธที่มีค่ามาก

ในการจมเรือที่จอดอยู่ในท่าที่ได้รับการป้องกันสูง	 แนวความคิดของเขา

ได้ถูกนำเอาไปใช้โดย	 น.อ.ไคชิโมโต้	 แคนจิ	 ผบ.Second	 Section	 of	

the	First	Main	Division	of	the	Navy	Department	(เป็นหน่วยงาน

ทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการพฒันาตอรป์โิด)	 ผูซ้ึง่ทำใหท้ฤษฏนีีเ้ปน็ความจรงิ	

ไคชโิมโต	้ผลกัดนัขอ้เสนอของเขาตอ่	น.ท.อะซามะ	โตชฮิเิดะ	ผูเ้ชีย่วชาญ	

การพฒันาตอรป์โิด	 และสัง่ใหต้อ่ขึน้อยา่งเปน็ความลบั	 ในการบรรยายสรปุ	

ข้อเสนอของไคชิโมโต้	 สามารถสรุปแนวความคิดของ	 ‘Mother	

Torpedo’	ได้ดังนี้	

	 ๑.	 จะต้องมีความเร็วเป็น	๑.๕	 เท่า	ของความเร็วของกองเรือ

สหรัฐฯ	คือ	ประมาณ	๓๐	นอต	ขณะดำน้ำ	

	 ๒.	 จะต้องติดตอร์ปิโดได้	๒	ท่อยิง	

	 ๓.	 ระยะอาวธุจะถกูกำหนดโดยระยะยงิปนืหลกัของทัง้	 ๒	 ฝา่ย	

ประมาณ	๓๕	ไมล์ทะเล	

	 ๔.	 ยานจะต้องสามารถอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติการได้นานเพื่อการ

รับกลับหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ	

	 แนวความคิดดังกล่าวนี้ได้ทำให้เกิดการทำวิจัยยานที่มีความเร็ว	

๓๐	 นอต	 ใช้แบตเตอรี่และมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีขนาดเล็ก	 เบา	 และมี

ประสิทธิภาพสูง	การทดสอบยานที่ไม่มีคนขับประสบผลสำเร็จในฤดูร้อน	

ปี	ค.ศ.๑๙๓๒		น.อ.ไคชิโมโต้	ได้มีโอกาสนำเสนอผลการวิจัยต่อ	ผบ.ทร.	

คือ	พล.ร.อ.ฟูชิมิ-โน-มิยา-ฮิโรยาชู	พี่ชายของพระจักรพรรดิฮิโรฮิโต		

	 ฟูชิมิได้อนุญาตให้ทำการออกแบบ	 การสร้างยานต้นแบบจึงได้

เริ่มดำเนินการขึ้น	พล.ร.ท.ซูจิ	 เจ้ากรม	Navy	Technical	Department	

จึงได้จัดตั้งคณะทำงานโดยมีไคชิโมโต้	 เป็นประธาน	 คณะทำงาน

ประกอบด้วย	 น.อ.คาทายามา	 อาริกะ	 รับผิดชอบในการพัฒนาตัวเรือ	

น.ท.อะซามะ	โตชิฮิเดะ		รับผิดชอบการพัฒนาตอร์ปิโด	และ	น.อ.นาวะ	

ทาเคชิ	และ	น.อ.ยามาดะ	คิโยชิ	พัฒนาระบบขับเคลื่อน	

	 คณะทำงานต้องประสบปัญหาเนื่องจากไม่เคยมีประสบการณ์

ด้านนี้มาก่อน	ตัวอย่างปัญหาที่จะต้องหาคำตอบให้ได้คือ	

	 ๑.	 จะระบายก๊าซพิษจากไอเสียของแบตเตอรี่ได้อย่างไร	?	

	 ๒.	 จะออกแบบสร้างระบบบังคับเรือดำน้ำให้หันเลี้ยวและดำ

ขึ้นลงให้เรียบง่าย	ไม่สลับซับซ้อนได้อย่างไร	?	
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	 ๓.	 จะรักษาการทรงตัวของเรือดำน้ำขณะดำอยู่ใต้ผิวน้ำได้

อย่างไร	?	

	 เป็นที่น่าแปลกใจที่ค่าตัวแปรต่าง	 ๆ	 สามารถหาทางออกได้

ภายในสองเดอืนจนไดเ้รอืตน้แบบทีใ่ชพ้ลงังานจากแบตเตอรี	่ ทำความเรว็	

ขณะดำได้	 ๒๕	 นอต	 รัศมีปฏิบัติการ	 ๖๐	 กม.	 ในเดือนสิงหาคม	

ค.ศ.๑๙๓๓	 เรือต้นแบบรูปร่างแบบตอร์ปิโดถูกสร้างขึ้นที่เมือง	 Kure	

และทำการทดสอบในทะเลภายในเกาะญี่ปุ่นอย่างเป็นความลับมาก			

ไมม่นีายทหารยศตำ่กวา่	น.อ.	เขา้ทำการทดสอบ	ณ	ทีแ่หง่นี	้การทดสอบ	

ครั้งแรกไม่มีคนขับ	 ถูกควบคุมโดยระบบอัตโนมัติ	 Depth	 Keeping	

Mechanism	 สมรรถนะเป็นที่น่าพอใจ	 คือ	 สามารถทำความเร็วได้	

๒๔.๘๕	นอต		ในเดือนตุลาคม	ค.ศ.๑๙๓๓	น.ต.คาโตะ	รอยโนซูเกะ	และ	

ร.ท.ฮาราดา	 ชิน	 เป็นนายทหารเรือชุดแรกที่ปฏิบัติการกับเรือดำน้ำจิ๋ว	

การทดสอบได้ดำเนินต่อไปจนถึงฤดูร้อนปี	ค.ศ.๑๙๓๔	จึงเป็นที่ยอบรับว่า

เรือดำน้ำจิ๋วมีศักยภาพในการทำสงคราม	 อย่างไรก็ตาม	 ยังมีปัญหาอีก

หลายประการที่จะต้องแก้ไข	 เช่น	 ที่ระดับความลึก	 กล้องตาเรือ			

เครือ่งรกัษาความลกึยงัไวใ้จไมไ่ด	้ มกีารแกป้ญัหาโดยการสรา้งหอบงัคบัการ	

บนตัวเรือให้เป็นรูปร่างตอร์ปิโด		แต่ก็มีผลทำให้ความเร็วลดลง	๒	นอต		

การทดสอบเสร็จสิ้นลงในเดือนธันวาคม	 ค.ศ.๑๙๓๔	 เรือต้นแบบถูกนำ

เก็บไว้ในคลังที่กรมทดสอบตอร์ปิโดเมือง	 Kure	 เอกสารและแผน

ทั้งหมดถูกเก็บไว้ในที่ปลอดภัย	 เนื่องจากกองทัพเรือต้องการจะสร้าง		

เรือดำน้ำจิ๋วลำที่	๒	ขึ้นอีก	เพื่อทำการทดสอบเปรียบเทียบกับลำแรก	

	 ในเวลาเดียวกัน	 กองทัพเรือได้คิดหลักนิยมในการเคลื่อนย้าย

กำลังเรือดำน้ำจิ๋วขึ้น	 แนวความคิดก็คือการดัดแปลงโครงสร้างของ		

เรือผิวน้ำให้สามารถบรรทุกเรือดำน้ำจิ๋วไปยังพื้นที่ปฏิบัติการได้จำนวน	

๑๒	ลำ	

	 ผลการทดสอบเรือต้นแบบลำแรกและลำที่	 ๒	 ฝ่ายเสนาธิการ

ของกองทัพเรือญี่ปุ่น	 ได้เขียนโครงการเป็น	 ๕	 ขั้น	 สำหรับการพัฒนา

เพื่อการใช้งานในอนาคตดังนี้	

	 ๑.	 สามารถนำโครงสร้างของเรือดำน้ำต้นแบบทั้ง	 ๒	 ลำไป		

ใช้งานได้เลย	

	 ๒.	 เรือดำน้ำจิ๋วจะต้องถูกนำไปยังพื้นที่ปฏิบัติการและถูก

ปล่อยจากเรือแม่	
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	 ๓.	 เรอืดำนำ้จิว๋จำนวน	๔๘	ลำ	ควรจะตอ้งถกูตอ่ขึน้ในโอกาสแรก	

	 ๔.	 สิง่อำนวยความสะดวกสำหรบัการจดัเกบ็และการซอ่มบำรงุ	

เรือดำน้ำจิ๋วถูกสร้างขึ้นที่	Kure	อย่างเป็นความลับที่สุด	

	 ๕.	 การคดัเลอืกบคุคลและการฝกึควรจะเริม่ขึน้ทนัท	ี เพือ่ใหไ้ด	้

ผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญ	

	 แต่เกือบ	 ๔	 ปีโครงการดังกล่าวจึงเกิดขึ้น	 กระทั่งในฤดูร้อน		

ปี	 ค.ศ.๑๙๓๙	 กองทัพเรือญี่ปุ่น	 ได้สั่งต่อเรือดำน้ำจิ๋วขึ้น	 ๒	 ลำ	 ที่เมือง	

Kure	 ลำแรกปล่อยลงน้ำในเดือนเมษายน	 ค.ศ.๑๙๔๐	 และลำที่	 ๒	 ใน

ปลายเดอืนมถินุายน		การทดสอบกระทำครัง้แรกในทะเลปดิ	โดย	ร.อ.ซคีโิด	

ยูชิมิซุ	และ	ร.อ.โฮริ	โทชิโอ	เป็นลูกเรือ	มีการทดลองปล่อยเรือดำน้ำจิ๋ว

จากเรือแม่	 Chiyoda	 จากทางท้ายเรือซึ่งได้ถูกดัดแปลงให้ลาดลงน้ำ			

ซึ่งการทดลองเสร็จสมบูรณ์ในเดือนธันวาคม	 ค.ศ.๑๙๓๘	 มีการทดลอง

ปล่อยเรือดำน้ำจิ๋วในทะเลที่มีคลื่นระดับต่าง	 ๆ	 เริ่มจากไม่มีคนขับ		

มากกว่า	 ๑๐	 เที่ยว	 ก่อนที่ซีคิโด	 และโฮริ	 จะเป็นผู้ควบคุมเรือดำน้ำจิ๋ว		

ในการปล่อยลงน้ำเป็นครั้งแรก	 และทดสอบการปล่อยที่ความเร็ว

ระหวา่ง	๑๒-๒๐	นอต	ทีร่ะดบัความสงูของคลืน่ตา่ง	ๆ	กนั	ในทกุ	ๆ	กรณ	ี

เรือดำน้ำจิ๋วจะลงน้ำเป็นมุมลาด	 และจะโผล่พ้นน้ำห่างไปทางท้าย		

เรือแม่ประมาณ	 ๑,๐๐๐	 ม.	 อย่างไรก็ตาม	 ซีคิโด	 พบว่า	 เครื่องวัด		

หลาย	 ๆ	 อย่างยังทำงานไม่ถูกต้อง	 และที่ความลึกระดับกล้องตาเรือ

ขณะแล่นอยู่ยงัมคีวามไมเ่สถยีรในแนวแกน	 Pitching	 และ	 Rolling	

(Inappropriate		Moment)	ทำให้ยากแก่การล็อกเป้า	การปรับปรุงได้ทำ

ตอ่ไปโดยมกีารตดิตัง้	Hydroplane	Motor	เพือ่การทรงตวัทีด่ขีึน้ขณะดำ	

	 ๑๕	 พฤศจิกายน	 ค.ศ.๑๙๔๐	 กองทัพเรือญี่ปุ่นได้ยอมรับใน		

หลักการ	 และให้ใช้ชื่อว่า	 เรือชั้น	 Ko-Hyoteki	 ในเดือนตุลาคม	

ค.ศ.๑๙๔๐	 เรือหมายเลข	 ๓	 ถึง	 ๑๒	 จำนวน	 ๑๐	 ลำ	 ได้ถูกสั่งให้ต่อขึ้น	

และในเดือนธันวาคมได้สั่งต่อเรือหมายเลข	 ๑๓	 ถึง	 ๒๖	 เรือแม่ถูก

ดัดแปลงจำนวน	 ๓	 ลำ	 คือ	 เรือ	 Chitose,	 Chiyoda	 และ	 Mizuho			

เรือทั้งสามลำถูกเรียกว่า	Nisshin		

	 ในขณะเดียวกันได้มีการฝึกนายทหารและลูกเรือ	 มีหัวหน้าชุด

คือ	น.ท.คาโตะ	รอยโนซูเกะ		ภายใต้การบังคับบัญชาของ	น.อ.ฮาราดา	

คาคู	ผบ.เรือ	Chiyoda		
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	 ชดุแรกประกอบดว้ยนายทหารสญัญาบตัรและประทวน	 ๑๓	 คน	

เริม่ตน้ฝกึภาคทะเลในเดอืนมกราคม	 ค.ศ.๑๙๔๑	 สลบักบัการเรยีนในหอ้ง	

การฝึกเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในเดือนมีนาคม	ค.ศ.๑๙๔๑	ชุดที่สองมีนายทหาร

สัญญาบัตรและประทวน	 ๒๒	 คน	 รวมกับช่างอีก	 ๑๒	 คน	 เริ่มฝึก		

ในเดือนเมษายน	 โดยเรียนภาคทฤษฏีที่กองทดสอบตอร์ปิโดของอู่ต่อเรือ	

Kure	 และทำการฝึกที่โรงเรียนเรือดำน้ำ	 การฝึกภาคทะเลขั้นพื้นฐาน		

ฝึกกับเรือทรัก	 Kure	 Maru	 หลังจากนั้นจะฝึกปฏิบัติจริงกับเรือ	

Chiyoda	 หรือ	 เรือ	 Nisshin	 การฝึกของชุดที่สองเสร็จสิ้นใน		

เดือนสิงหาคม	

การออกแบบและการต่อเรือ
	 เรอืดำนำ้จิว๋	 Ko-Hyoteki	

มตีวัเรอืชัน้เดยีว	 (Single	 Hull)	

ตั ว เ รื อ ท น แ ร ง ก ด ดั น	

(Pressure	 Hull)	 ต่อโดยวิธี

เชื่อมตลอดลำ	 ใช้แผ่นเหล็ก

หนา	๘	มม.	คุณภาพ	MS44	

ใ น ส่ ว น ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ แ ร ง		

ใช้เหล็กหนา	 ๒.๖	 มม.			

ความลึกทำลาย	 ๒๐๐	 ม.		

และความลึกปลอดภั ย ใน		

การดำ	๑๐๐	ม.		พารามเิตอร	์

เหล่านี้ใช้ค่าความปลอดภัย	Safety	Coefficient	๑.๕	เท่า		

	 จากส่วนหัวสุดถึงท้ายสุดเป็นผนังปรับความดัน	 ที่ห้องส่วนหัว

ใช้สำหรับเป็นถังอับเฉาหลัก	 (Main	 Ballast	 Tank)	 และถังอับเฉา

สำรอง	 (Reserve	 Ballast	 Tank)	 แต่ที่ห้องท้ายเรือเป็นพื้นที่น้ำเข้า

อิสระ	(Free-flooding	Space)	

	 ตัวเรือถูกแบ่งออกเป็น	 ๓	 ส่วนเพื่อความสะดวกในการต่อและ

การประกอบ	 ส่วนหน้าเป็นท่อตอร์ปิโดขนาด	 ๔๕.๗	 ซม.	 Type	 97	

Oxygen-driven	 จำนวน	 ๒	 ท่อ	 วางซ้อนกันบนและล่าง	 ท่อตอร์ปิโด		

มีความยาว	๕.๔	ม.	ซึ่งไม่เหมือนกับตอร์ปิโดทั่วไปที่ส่วนหัวและส่วนท้าย

จะมีฝาปิด-เปิดได้	ท่อตอร์ปิโดของเรือ	Ko-Hyoteki	ด้านท้ายสุดจะเป็น

ฝาทรงกลมยึดติดด้วยหมุดโลหะ	 ที่ส่วนหัวไม่มีฝาปิด	 ส่วนหัวของ		

ลูกตอร์ปิโดจะยื่นออกนอกท่อ	๓๐	มม.	

ส่วนประกอบภายในเรือดำน้ำจิ๋วของญี่ปุ่น 
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	 ลูกตอร์ปิโดจะถูกตั้งมุมไยโร	 และตั้งความลึกจากภายในห้อง

ควบคุม	 ผ่านทางกลไกเมกคานิก	 และเพลาซึ่งเชื่อมต่อไปยังไยโรและ		

ตัวรักษาความลึกในท่อตอร์ปิโด	 ในขณะที่เครื่องวัดจะแสดงให้เห็นมุม		

ที่ปรับอยู่ภายในห้องควบคุม	 ลูกตอร์ปิโดจะถูกยิงออกไปโดยอากาศ		

อัดความดันสูง	 ซึ่งแต่ละท่อจะมีถังยิง	 (Firing	 Tank)	 บรรจุอากาศ	

๖๙.๔	 ลิตร	 ปัญหาเดียวที่มี	 คือการไม่มีท่อระบาย	 จึงทำให้เกิด		

ฟองอากาศจำนวนมากเมื่อทำการยิงตอร์ปิโดออกไป	 ซึ่งจะเป็นการ		

เปิดเผยตำแหน่งตัวเอง	

	 ถังอับเฉาหลักจะครอบอยู่รอบท่อตอร์ปิโดทั้งสองท่อ	 บรรจุน้ำ	

๑,๓๓๖	 ลิตร	 โดยปกติแล้วจะเติมน้ำในถังให้เต็มบนเรือแม่ก่อนที่จะถูก

ปล่อยลงน้ำ	 เนื่องจากรูลิ้นปล่อยน้ำเข้าถังมีขนาดเล็กทำให้ยากต่อการ

ปล่อยน้ำเข้าถัง	 และใช้เวลานาน	 เป็นที่น่าแปลกที่ไม่มีถังอับเฉาใน		

สว่นทา้ยเรอื	 แตม่มีอเตอรซ์ึง่มนีำ้หนกัมากเปน็ผลใหส้ว่นทา้ยจม	 สว่นหวั	

ยกขึ้นโดยเฉพาะขณะขึ้นสู่ผิวน้ำ	 ส่วนหัวจะโผล่ก่อนหอบังคับการ	

ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขโดยการติดถังฉุกเฉินขนาด	 ๔๑๖	 ลิตร	 ไว้ใต้		

ห้องควบคุม	

	 ด้านหลังห้องตอร์ปิโดประกอบไปด้วยถังยิง	 ถังอับเฉาสำรอง		

ซึ่งจะถูกเติมโดยอัตโนมัติเพื่อชดเชยน้ำหนักที่สูญเสียไป	 อย่างไรก็ตาม			

รูน้ำเข้ามีขนาดเล็กเกินไปทำให้ปล่อยน้ำเข้าไม่เร็วพอ	 ทำให้เรือมักจะ

ลอยขึ้นผิวน้ำหลังจากยิงตอร์ปิโด	

	 สว่นตอนกลางของเรอืแบง่ออกเปน็	๓	หอ้ง	คอื	หอ้งแบตเตอรีห่นา้	

ห้องควบคุม	 และหอบังคับการ	 และห้องแบตเตอรี่ท้าย	 ซึ่งไม่เหมือน		

เรือดำน้ำแบบอื่น	 ๆ	 เรือดำน้ำจิ๋ว	 Ko-Hyoteki	 ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า		

เปน็พลงัขบัเคลือ่นทัง้บนผวินำ้และขณะดำนำ้	แบตเตอรีเ่ปน็พลงังานหลกั	

ของระบบ	 ประกอบด้วยแบตเตอรี่จำนวน	 ๑๙๒	 tray	 แต่ละ	 tray	

ประกอบด้วยเซลล์ขนาด	 ๒	 โวลล์	 จำนวน	 ๒	 เซลล์	 โดยต่อเซลล์แบบ	

Parallel-series	 จำนวน	 ๑๓๖	 tray	 (๗๕%	 ของแบตเตอรี่ทั้งหมด)			

ติดตั้งในห้องแบตเตอรี่ท้าย	 และที่เหลืออีก	 ๕๖	 tray	 ติดตั้งในห้อง

แบตเตอรี่หน้า	เพื่อใช้เป็นแบตเตอรี่สำรองขณะเดินทาง	

	 การระบายอากาศของแบตเตอรี่ทำโดยการดูดอากาศจากห้อง

แบตเตอรี่หน้า	อัดเข้าไปในเซลล์บรรจุ	Hydrogen	Absorption	Agent		

และปลอ่ยไปยงัหอ้งแบตเตอรีท่า้ย	 	 หลงัจากทำใหเ้ยน็และผสมกบัอากาศ
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ความดันสูง	 แบตเตอรี่จะถูกชาร์จบนฝั่งหรือบนเรือแม่	 ทางกราบซ้าย

ของเรือดำน้ำจิ๋ว	 Ko-Hyoteki	 มีท่อระบายอากาศขณะทำการชาร์จ

แบตเตอรี่	

	 ระหว่างห้องแบตเตอรี่หน้าและห้องท้ายมีถังปรับระดับ	 (Trim	

Tank)	 จำนวน	 ๒	 ถัง	 ถังหน้าจุ	 ๓๕๗	 ลิตร	 ถังหลังจุ	 ๒๕๗	 ลิตร			

การปล่อยน้ำเข้าและการปั๊มน้ำออกกระทำโดยปั๊ม	 (Bilge	Pump)	แต่มี

ข้อจำกัดที่โคลนมักไปติดที่ปั๊ม	 นอกจากนี้ยังใช้ปั๊มในการเคลื่อน		

กล้องตาเรือด้วย	การปรับระดับ	(Trimming)	กระทำได้ยากเนื่องจากถัง

ปรับระดับทั้งสองถังใกล้กันมาก	 การแก้ไขทำโดยการใช้ตะกั่วถ่วง

ขนาด	 ๑,๔๒๑	 กก.	 ซึ่งเก็บไว้ในห้องแบตเตอรี่หน้า	 สามารถที่จะ		

เลื่อนไป-มาได้เพือ่การชดเชยนำ้หนกัของเรอืทีเ่ปลีย่นแปลงไป	 นอกจากนี้

ยงัม	ี Balance	 Tank	 	 อีก	 ๒	 ถังที่ด้านหน้าจุ	 ๒๓๒	 ลิตร	 อยู่ข้างใต้		

ท่อตอร์ปิโดและถังด้านหลังจุ		๑๘๐	ลิตร	อยู่ใต้มอเตอร์หลัก	

	 ห้องควบคุมอยู่ระหว่างห้องแบตเตอรี่ทั้งสองห้องและอยู่ข้างใต้

ตรงกับหอบังคับการ	 มีฝาชิ้นเดียวเป็นช่องทางเข้าออก	 ในห้องควบคุม

จะบรรจุอุปกรณ์ควบคุมทั้งหมด	 เช่น	 เครื่องควบคุมความลึกทั้งแบบ

อัตโนมัติและแบบควบคุมเอง	 	 พังงา	 	 เข็มทิศไยโรหลักและจอแสดง		

ทศิทางไยโร		 เครือ่งควบคมุการยงิ	มอรเ์ตอรก์ลอ้งตาเรอื	 	ปัม๊ปรบัระดบั		

เครือ่งวดัอากาศความดนัสงู	 วทิยสุือ่สาร	 เครือ่งตรวจสอบกา๊ซไฮโดรเจน	

และกล้องตาเรือ	

	 กล้องตาเรือเป็นอุปกรณ์อัศจรรย์ขนาดเล็กที่ผลิตขึ้นโดย

โรงงานผลิตเลนซ์ของญี่ปุ่น	 โดยมีชื่อโครงการว่า	 Toku	 Megane			

(แวน่พเิศษ)	กลอ้งตาเรอืมคีวามยาว	๓.๐๕	ม.	เสน้ผา่ศนูยก์ลาง	๙๒	มม.	

มีกำลังขยาย	 ๑.๕	 และ	 ๖	 เท่า	 ตัวกล้องยื่นออกนอกหอบังคับการ

ประมาณ	 ๓๐	 ซม.	 และถูกหุ้มด้วยวัสดุที่มีรูปร่างลู่น้ำเพื่อลดแรงต้าน	

นอกจากนีก้ลอ้งตาเรอืยงัตดิเครือ่งหยัง่นำ้ดว้ยเสยีง	ใชข้ณะดำ	ในรุน่แรก	ๆ	

เป็นแบบ	 Non-direction	 Hydrophone	 อุปกรณ์การเดินเรือประกอบ

ไปดว้ย	กลอ้งตาเรอื	 โตะ๊แผนที	่ และไฮโดรโฟน	 เหนอืหอ้งควบคมุจะเปน็	

หอบังคับการปรับความดัน	 (Pressure-tight	 Conning	 Tower)	 ซึ่ง

ประกอบไปด้วยห้องทรงกระบอกทางตั้ง	๒	ห้อง	วางหน้า-หลัง	หน้าห้อง

มีฝาผ่านเข้า-ออก	 ขณะที่ห้องหลังบรรจุกล้องตาเรือ	 ที่ด้านหลัง		
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หอบังคับการเป็นสายอากาศวิทยุ	 UHF	 สามารถยืดออกได้สูง	 ๘	 ม.	

ควบคุมโดย	 Worm	 Gear	 ที่ห้องควบคุม	 เรือที่ใช้ฝึกได้ถูกปรับปรุงโดย

ลดแบตเตอรีท่า้ยลงเพือ่มพีืน้ทีส่ำหรบัครฝูกึ	๒	คน	และนกัเรยีน	๖-๗	คน	

เพิ่มถังเพื่อชดเชยน้ำหนักของแบตเตอรี่ที่หายไป	 เพิ่มขนาดของ		

หอบังคับการเพื่อติดตั้งกล้องตาเรือ	๒	ตัว	โดยให้ครูฝึก	๑	ตัว	

	 ส่วนท้ายเรือถูกแยกออกจากตอนท้ายโดยผนังฉนวนซึ่งบรรจุ

มอเตอร์หนึ่งตัว	 ผลิตโดยบริษัทโตชิบา	 มีน้ำหนัก	 ๑.๕	 ตัน	 ที่	 ๑,๘๐๐	

รอบ/นาท	ี ใหก้ำลงั	๖๐๐	แรงมา้	ถกูควบคมุจากหอ้งควบคมุ	 เรอืดำนำ้จิว๋	

Ko-Hyoteki	ทำความเร็วได้สูงสุด	๒๔	นอต	ขึ้นอยู่กับจำนวนแบตเตอรี่

ที่ใช้งาน	 อัตราทดรอบของเกียร์	 ๕	 :	 ๕	 :	 ๑	 ส่งกำลังไปยังเพลาใบจักร

เพลาเดียว	 ห้องเกียร์อยู่หลังห้องมอเตอร์ในพื้นที่ที่น้ำเข้าอิสระบริเวณ

ท้ายเรือ	 ที่ปลายสุดของเพลาเป็นใบพัด	 ๒	 ใบ	 หมุนสวนทางกัน			

ใบพัดหน้ามีขนาด	 ๑.๓๕	 ม.	 หมุนซ้าย	 ใบพัดหลังมีขนาด	 ๑.๒๕	 ม.			

หมุนขวา	 แพนหางตั้งและแพนหางระดับ	 คือ	 Rudder	 และ	

Hydroplane	 ตั้งอยู่ด้านหน้าใบพัด	 ชุดพวงหางทั้งชุดจะมีเหล็กครอบ

เพื่อป้องกันตาข่าย	 การออกแบบเรือดำน้ำจิ๋ว	 Ko-hyoteki	 เป็นการ

ออกแบบตามหลักนิยมในการรบแบบจู่โจมในระยะใกล้	

	 ต่อมาญี่ปุ่นได้พัฒนาเรือดำน้ำจิ๋ว	 Ko-Hyoteki	 	 รุ่น	 Type	 B	

ซึ่งต่างจากรุ่น	Type	A	เป็นอันมาก	

	 เรือดำน้ำจิ๋ว	Ko-Hyoteki	รุ่น	Type	B	มีขนาดใหญ่กว่าไม่มาก	

แต่มีลูกเรือ	 ๓	 คน	 คนที่	 ๓	 จะเป็นนายช่างเครื่อง	 มีหน้าที่ควบคุม

อุปกรณ์ต่าง	 ๆ	 ในเรือ	 นอกจากนี้ยังเพิ่มเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด			

๔๐	แรงม้า/๒๕	กิโลวัตต์	และถังน้ำมัน

อีก	๐.๖	ตัน	จะทำให้เรือสามารถประจุ

แบตเตอรี่ในทะเลได้	 และเพิ่มระยะ

ปฏิบัติการเป็น	 ๓๐๐-๓๕๐	 ไมล์	 ที่

ความเร็ว	 ๕-๖	 นอต	 อย่างไรก็ตาม

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำให้ความเร็ว		

ลดลงจาก	 ๒๕	 เหลอื	 ๑๘.๕	 นอต			

เรอืดำนำ้จิว๋	Ko-Hyoteki		รุน่	Type	B	

ลำต้นแบบ	 ถูกส่งเข้าสายการผลิต
ผู้เขียนกับเรือดำน้ำจิ๋วเรือ Ko-Hyoteki  

ที่พิพิธภัณฑ์เรือดำน้ำสหรัฐฯ 
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ประมาณ	๓๐	ลำ	ที่อู่	Ourazaki	ใกล้กับเมือง	Kure	การพัฒนาดำเนิน

ต่อไปเป็นรุ่นใช้วางทุ่นระเบดิ	 มชีือ่วา่	 M-Kanamono	 	 ถกูสรา้งในป	ี

ค.ศ.๑๙๔๔	 สามารถบรรทุกทุ่นระเบิดแบบ	 Type	 2	 หรือ	 Type	 3	 ได้			

๔	 ลูก	 แทนตอรป์โิด	 เรอืรุน่นีถ้กูสรา้งเพยีงลำเดยีวเนือ่งจากสงครามยตุิ

เสยีกอ่น	 ซึ่งเป็นที่น่าเสียดาย	 เพราะเรือรุ่นนี้น่าจะประสบความสำเร็จ

ทางยุทธการสูง	

เรือดำน้ำจิ๋วX-Craftของอังกฤษ

จุดเริ่มต้นการออกแบบ
	 เป็นที่แน่ชัดว่าเรือดำน้ำจิ๋วของอังกฤษมีประสิทธิภาพ	 และ

ประสบผลสำเร็จมากที่สุดในสงครามโลกครั้งที่	 ๒	 เรือ	 X-Craft	 ถูกใช้

ในการโจมตีเป้าหมายในท่าเรือที่มีการป้องกัน	 ใช้โจมตีระบบการตดิตอ่

สือ่สารทางยทุธศาสตรข์า้ศกึ	ใชใ้นการลาดตระเวน	สำรวจหาดทีเ่รอืดำนำ้	

ทัว่ไปไมส่ามารถเขา้ไปไดถ้งึ	 และใชเ้ปน็เครือ่งสง่สญัญาณวทิยเุพือ่นำทาง	

ใหเ้ครือ่งบนิเขา้โจมตเีปา้หมายในดนิแดนขา้ศกึ	(Navigational	Beacons)		

	 อันที่จริงแล้วอังกฤษไม่ได้สร้างเรือ	 X-Craft	 เพื่อใช้เป็น		

เรือดำน้ำจิ๋ว	 ในระหว่างและหลังสงครามโลกครั้งที่	 ๑	 ร.อ.Godfrey	

Herbert	 	 นายทหารเรือดำน้ำ	 ได้เสนอแผนการสำหรับยานขนาดเล็ก		

ที่มีชื่อว่า	Devastator	โดยมีแนวความคิด	คือ	จะต้องเป็นยานขนาดเล็ก

และมคีวามสามารถในการทีจ่ะปลอ่ยระเบดิขนาด	๑	ตนัได	้	Devastator	

จะเป็นส่วนหนึ่งของกองเรือรบขนาดใหญ่	 พวกมันจะถูกบรรทุกไปโดย

เรอืหลกัของกองเรอื	 และถกูปลอ่ยลงนำ้จำนวนมากกอ่นทีก่องเรอืทัง้สอง	

จะเข้ามาอยู่ในระยะยิงของปืนใหญ่เรือ	

	 Devastator	 ไม่ใช่อาวุธประเภทฆ่าตัวตายถึงแม้ว่าโอกาสที่		

ผู้ควบคุมเรือจะรอดมีน้อย	 ผู้ควบคุมเรือจะนั่งอยู่ในห้องที่สามารถแยก

ออกจากตวัเรอืได	้ 	 ผูค้วบคมุยานจะตัง้เขม็ของเรอืใหว้ิง่ชนเปา้	หลงัจากนัน้	

จึงปลดตัวยึดและดันห้องควบคุมให้ออกจากตัวเรือด้วยอากาศ		

อัดความดันสูง	 ปล่อยให้ตัวเรือที่เหลือและหัวรบวิ่งชนเป้าหมาย	 และ

หลังจากนั้นก็รอให้เรือผิวน้ำฝ่ายเดียวกันมาเก็บห้องควบคุมพร้อมกับ

ลูกเรือ	 แต่ข้อเสนอนี้เป็นเพียงจินตนาการ	 ไม่ได้ถูกปฏิบัติจริง	 ๆ	

อย่างไรก็ตามในปี	 ค.ศ.๑๙๒๓	 ข้อเสนอยาน	 Devastator	 ได้ถูก		
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เสนอใหม่โดย	 น.อ.	 Max	 Horton	 แต่ข้อเสนอก็ตกไปด้วยเหตุผลที่

อังกฤษมีความมั่นใจในปืนใหญ่เรือ	

	 เปน็ทีถ่กเถยีงกนัวา่	 กองทพับกองักฤษเปน็ผูผ้ลกัดนัใหก้องทพัเรอื	

อังกฤษพัฒนาเรือดำน้ำจิ๋วเพื่อใช้วางทุ่นระเบิดในแม่น้ำไรน์	 แผนการนี้

ไดถ้กูเสนอผา่นไปถงึศนูยก์ารทำสงคราม	นำโดย	พ.ต.Millis	Jefferis	MC	

ได้ทำข้อพิจารณาฝ่ายอำนวยการสำหรับยานที่จะใช้ในการวางทุ่นระเบิด

ในแม่น้ำ	 ได้พิจารณาเรือดำน้ำขนาดเล็กที่มีความสามารถในการวาง		

ทุ่นระเบิดแม่เหล็กในน้ำตื้นและในน่านน้ำที่มีพื้นที่จำกัดได้	 ซึ่งเรือดำน้ำ

ทั่วไปไม่สามารถกระทำได้	

	 โครงงานแรกได้เริ่มขึ้นในชื่อ	 Job	 82	 โดยเรือต้นแบบ	 ๒	 ลำ	

ถูกกำหนดหมายเลข	D.235	และ	D.236		

เรือดำน้ำจิ๋วX,XT,และXECraft				

	 เรือดำน้ำ	 X1	 และ	 X2	 ประสบอุบัติเหตุจากการทดลอง		

เรือต้นแบบ	 ๒	 ลำใหม่หมายเลข	 X3	 และX4	 ทำให้กองทัพเรืออังกฤษ

สามารถกำหนดความต้องการพื้นฐานของเรือดำน้ำจิ๋วคล้ายกับเรือ	 X3	

คอืมคีวามเรว็บนผวินำ้	๖	นอต	ขณะดำ	๕	นอต	และพสิยัทำการ	๘๐	ไมล	์

ที่ความเร็ว	 ๒	 นอต	 สามารถบรรทุก

ระเบิดขนาด	๔	ตัน	ไว้ข้างตัวเรือได้	๒	ลูก	

พร้อมกับอาหารและน้ำสำหรับลูกเรือได้	

๑๐	วัน	

	 กองทัพเรืออังกฤษต้องการใช้เรือ

ดำน้ำจิ๋วเพื่อโจมตีเรือ	 Tirpitz	 ของ

เยอรมนี	 ซึ่งหลบซ่อนอยู่ที่นอร์เวย์	 และ

ได้สร้างเรือดำน้ำจิ๋วขึ้นมาหลายรุ่นได้แก่	

รุ่น	 X5-X10,	 รุ่น	 X20-X25,	 รุ่นที่ใช้ฝึก

ปราบเรือดำน้ำ,	 รุ่น	 XT1-XT19	 ยกเว้น

หมายเลข	 XT13	 แบบสุดท้ายของการ

พัฒนาคือรุ่น	XE1-XE19	ยกเวน้หมายเลข	

XE13	ชว่งหลงัสงครามไดผ้ลติรุน่	X51	แผนการโจมตีเรือ Tirpitz ของยาน X-Craft ของอังกฤษ 



นาวกิาธปิตัยส์าร
คลังปัญญาพัฒนาผู้นำ

58

การออกแบบและการต่อเรือ

	 โครงสร้างของเรือดำน้ำจิ๋ว	 X,	 XT	 และ	 XE	 Craft	 เป็น

โครงสร้างที่เชือ่มตอ่กนัดว้ยเหลก็กลา้ขนาด	 ๑๐	 ปอนด	์ ตามแผนการ

ออกแบบสามารถทนความกดได้ที่ความลึก	๓๐๐	ฟุต	แต่จากการทดสอบ

หลังเสร็จสิ้นสงครามแล้วโดยใช้เรือ	 X20	 สามารถทนความกดได้ถึง

ความลึก	 ๖๐๐	 ฟุตก่อนที่จะถูกทำลาย	 โครงสรา้งตวัเรอืแบง่ออกเปน็			

๓	สว่น	ประกอบเข้าด้วยกันด้วยตัวสลักเกลียวยดึดา้นในขอบทีย่ืน่ออกมา	

สว่นตอนกลาง	 มีรูปเป็นทรงกระบอก	 ส่วนหัวและส่วนท้ายเป็นรูปกรวย			

ดังนั้นจึงสามารถซ่อมใหญ่หรือเปลีย่นเครือ่งยนตห์ลกัหรอืมอเตอรไ์ด	้

	 ในเรือดำน้ำขนาดเล็ก	 แบตเตอรี่จะผลิตก๊าซไฮโดรเจนอยู่ใน

ระดับอันตรายมากกว่าเรือดำน้ำขนาดใหญ	่ ในเรอืตน้แบบใชแ้บตเตอรี	่

จำนวน	๙๖	เซล	เก็บเป็น	๒	ชั้น	และมีท่อระบายอากาศ	(Ventilation)	

ในแต่ละชั้น	 ก๊าซที่ปล่อยมาจากแบตเตอรี่	 อันดับแรกจะผ่านตู้บรรจุ		

โซดาไลม์	(Soda	Lime)	และถ่านไม้	(Charcoal)	เพื่อแยกกรด	(Acid)	

หลังจากนั้นจะผ่าน	 a	 Heated	 Catalyst	 of	 Palladised	 Asbestos	

จากผลการทดสอบและจากการปฏิบัติการ	 ปริมาณไฮโดรเจนไม่เคยเกิน	

๐.๘	 เปอร์เซ็นต์	 ซึ่งมีความปลอดภัยมาก	 ในเรือ	 X5	 และลำต่อ	 ๆ	 มา	

แบตเตอรี่ถูกเก็บไว้ในส่วนหน้าของเรือ	 แตย่งัคงมรีะบบระบายอากาศ

และตดิระบบ	Catalyst	System	เหมอืนเดมิ	

	 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้จากการหายใจของลูกเรือจะถูก		

ดูดซับโดย	 Protosorb	 ซึ่งถูกบรรจุอยู่ในที่บรรจุขนาด	 ๖-๑๐	 ปอนด์			

วางอยู่ในท่อระบายอากาศ	

	 ออกซิเจนบรรจุอยู่ในขวด	 ๓	 ขวดมีปริมาตรรวม	 ๔.๕	 ลบ.ฟ.			

อยู่ในห้องควบคุมอากาศ	จะถูกปล่อยผ่านทางลิ้นควบคุมเมื่อต้องการ	

	 เรือ	 X-Craft	 ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเมื่อแล่นอยู่บนผิวน้ำ	 และใช้

มอเตอร์ไฟฟ้าขณะดำน้ำ	เครื่องยนต์ดีเซลมีขนาด	๓๕	หรือ	๔๒	แรงม้า	

ของ	 Gargner	 ที่ใช้กับรถยนต์โดยสาร	 London	 Bus	 โดยดัดแปลง

ระบบระบายความร้อนโดยใช้น้ำบริสุทธิ์	 Fresh-water	 Cooling	 ถ้า

ระบบนี้เสียจะใช้น้ำทะเลจากห้อง	 Wet	 and	 Dry	 (W&D)	 อากาศจะ

ไหลเข้าเครื่องยนต์โดยผ่านทางท่อที่สามารถพับได้	 (Folding	 Induction	

Mast)	ในขณะที่ก๊าซเสียจากเครื่องยนต์จะถูกขับออกจากตัวเรือโดยผ่าน
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ท่อเก็บเสียง	 มอเตอร์หลักพัฒนามาจากมอเตอร์	 Keith	 Blackman	

ขนาด	๓๐	แรงม้า		

	 ระบบควบคุมถอดแบบมาจากเรือดำน้ำทั่วไป	 ในการทดสอบ

ครั้งแรกพบว่า	 แพนหางระดับ	 (Hydroplane)	 ไม่มีประสิทธิภาพ		

เพียงพอที่จะควบคุมเรือ	 จึงแก้ไขโดยการขยายขนาดพื้นที่ผิวของ		

แพนหางระดับ		การควบคุมจะควบคุมผ่านเกียร์ทดกำลัง	

	 เรือ	 X-Craft	 มีเครื่องมือเดินเรือพิเศษใช้เฉพาะเรือดำน้ำจิ๋ว	

ได้แก่	 เข็มทิศไยโร	ซึ่งต้องวางห่างจากตัวเรือพอเหมาะเพื่อความถูกต้อง	

ปัญหาความไม่ถูกต้องของไยโรทำให้เรือสามลำในจำนวนหกลำต้องเสีย

ภารกิจในปฏิบัติการ	Source	

	 เข็มทิศแม่เหล็กถูกติดตั้งอยู่บนปลายยอดสุดของกล้องตาเรือ	

และถกูสะทอ้นลงมาทีเ่ครือ่งวดัหนา้คนถอืทา้ย	 และตดิตัง้อปุกรณด์เีกาสซ์ิง่	

เพื่อลดอำนาจแม่เหล็กที่จะมีผลกระทบต่อเข็มทิศแม่เหล็ก	 แม้ว่าเข็มทิศ

แม่เหล็กจะเป็นอุปกรณ์สำรองที่มีประสิทธิภาพ	 แต่ไม่สามารถใช้ได้		

ในขณะโจมตีเป้าหมาย	 เพราะการยกเข็มทิศขึ้นสู่ผิวน้ำเป็นเวลานานจะ

เป็นการเปิดเผยตัวเอง	 ดังนั้นจึงต้องหาวิธีการเดินเรือโดยไม่ใช้เข็มทิศ

แมเ่หลก็ในชว่งปฏบิตักิาร	เชน่	การใช	้Cherikeff	 log	และเครือ่งหยัง่นำ้	

ด้วยเสียง	โดยการติดตั้ง	Directional	Hydrophone	

	 หอ้ง	 Wet	 and	 Dry	 (W&D)	

เ ป็ น ห้ อ ง ที่ ใ ช้ ป ล่ อ ย - รั บ ก ลั บ		

นั กดำน้ ำ เพื่ อ ใช้นั กดำน้ ำ ในการ		

ตดิตัง้หวัรบ	 (ดนิระเบดิ)	 ทีเ่รอืขา้ศกึ	

ตัดตาข่าย	 หรือเคลียร์สิ่งกีดขวาง	

ห้อง	W&D	วางอยู่ตรงกลางเรือ	ล้อม

รอบด้วยถังอับเฉาหมายเลข	 ๒	 มีฝา

ด้านหน้าเปิดเข้าห้องควบคุม	 ฝาหลัง

เปิดเข้าห้องเครื่องยนต์	 และฝาออก

จากเรืออยู่ด้านบน	 เนื่องจากห้อง	 W&D	 อยู่ระหว่างห้องควบคุมและ

ห้องเครื่องจึงไม่สะดวกในการเดินผ่าน	 ดังนั้นตั้งแต่เรือ	 X5			

จึงย้ายห้อง	W&D	มาด้านหน้าห้องควบคุม	มีเพียงห้องแบตเตอรี่เท่านั้น

ที่ถูกแยกออก	

ส่วนประกอบภายในยาน X-Craft 
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	 อาวุธของเรือดำน้ำจิ๋ว	 X-Craft	

เริ่มแรกจะประกอบไปด้วย	ที่บรรจุระเบิด	

MK.XX	 ขนาด	 ๕.๕	 ตัน	 อยู่ด้านข้าง		

ทั้ งสองด้ านซึ่ ง ไม่ มี แรงลอยตั ว โดย		

ปลอ่ยใหน้ำ้ไหลเขา้ในทีบ่รรจไุดอ้ยา่งอสิระ	

และจะไม่ทำให้เกิดฟองอากาศที่ผิวน้ำ	

ระเบิดจะถูกวางอยู่ใต้เป้าและตั้งเวลาให้

ระเบิดหลังจากที่เรือดำน้ำจิ๋วออกจาก

พื้นที่แล้ว	 เรือดำน้ำจิ๋ว	 X-Craft	 ยัง

สามารถบรรทุกทุน่ระเบดิ	 Limpet	 Mine	

ทีส่ามารถใชม้นษุยก์บนำไปตดิกบัตวัเรอืเปา้ได	้ เมือ่ตดิทุน่ระเบดิเรยีบรอ้ยแลว้	

เรือดำน้ำจะออกจากพื้นที่ทันที	 เพื่อไปที่จุดนัดพบกับเรือแม่	 แล้วจึง		

แลกเปลี่ยนรหัส	และกลับขึ้นเรือแม่	

 ยาน X-Craft 

เรือดำน้ำจิ๋วแบบHechtของเยอรมนี

ที่มาของการออกแบบ

	 จดุกำเนดิของการออกแบบ	 Seehund	 มาจากการยดึเรอืดำนำ้จิว๋	

อังกฤษชั้น	 X6	 และ	 X7	 ต่อมากองบัญชาการสงครามเยอรมนีได้		

ออกแบบเรือดำน้ำจิ๋วแบบแรกขึ้น	 มี	 ๒	 คนขับ	 กำหนดเป็นแบบ	 Type	

XXVIIA	รู้จักกันในชื่อของ	Hecht	(Pike)	ถูกออกแบบให้สามารถบรรทุก

ทุ่นระเบิดสำหรับวางใต้ตัวเรือข้าศึก	 Hecht	 ถูกออกแบบให้ปฏิบัติการ

อยูใ่ตน้ำ้ตลอดเวลาดงันัน้จงึไมต่อ้งการเครือ่งยนตด์เีซล	 ระบบขบัเคลือ่น	

ประกอบด้วยแบตเตอรี่และมอเตอร์ขนาด	 ๑๒	 แรงม้า	 ที่ใช้กับตอร์ปิโด	

ทำให้เรือมีพิสัยทำการได้	๖๙	ไมล์ทะเล	ที่ความเร็ว	๔	นอต	

	 เรือแบบ	Type	XXVIIB	ได้พัฒนาเป็นรุ่น	Klein	U-boat	K	ซึ่ง

แตกต่างตรงที่เครื่องยนต์เปลี่ยนมาใช้เครื่องยนต์วงจรปิด	 ใช้เครื่องยนต์

ดีเซลขนาด	 ๙๕	 แรงม้า	 เดินด้วยออกซิเจนอัดความดันสูงสี่เท่าของ

บรรยากาศขนาด	 ๑,๒๕๐	 ลติร	 เปน็ทีค่าดหวงัวา่เรอืจะมคีวามเรว็สงูสดุ

ขณะดำ	 ๑๑-๑๒	 นอต	 รัศมีทำการ	 ๗๐	 ไมล์ทะเล	 ท้ายที่สุดของการ

ออกแบบ	 ไดรุ้น่	 Type	 XXVIIB5	 หรือที่รู้จักกันในชื่อ	 Seehund	 (Seal)	

หรือแบบ	Type	127		เรือ	Seehund	มีโครงสร้างขนาดเล็กโผล่ขึ้นตรง
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กลางตัวเรือเพื่อบรรจุเสาท่อรับอากาศ			

เขม็ทศิแมเ่หลก็	กลอ้งตาเรอืยาว	๑๐	ม.	

และ โดมแก้ วสำหรับตรวจการณ	์		

โดมแกว้ถกูออกแบบ	 ให้ทนความกดได้

ลึกถึง	 ๔๕	 ม.	 ส่วนหน้าของเรือใชเ้กบ็

แบตเตอรีบ่างสว่น	สำหรบัแบตเตอรีท่ีเ่หลอื	

จะวางตรงแนวกระดกูงเูรอื	สว่นตรงกลาง	

ตัวเรือเป็นห้องควบคุมมีที่นั่งสำหรับ		

ลกูเรอื	๒	คน	ชา่งกลจะควบคมุและยงิตอรป์โิดตามคำสัง่ของผูค้วบคมุเรอื	

ระหว่างการโจมตี	 เรือจะดำอยู่ในระดับกล้องตาเรือและผู้ควบคุมเรือ		
จะรายงานเป้าตลอดเวลา	 กล้องตาเรือยาว	 ๑๐	 เมตร	 เป็นแบบไม่
สามารถยืดหดได้	 สามารถตรวจการณ์บนท้องฟ้าได้ก่อนขึ้นสู่ผิวน้ำ			
ติดอาวุธตอร์ปิโดแบบ	G7e	จำนวน	๒	ลูก	ที่ข้างตัวเรือ	ดังนั้นการติดตั้ง
ตอร์ปิโดจึงจำเป็นต้องยกเรือขึ้นจากผิวน้ำ	

	 ในส่วนท้ายของตัวเรือติดตั้ง
เครื่องยนต์ดีเซลและมอเตอร์ไฟฟ้า	
เครื่องยนต์ดีเซลมีขนาด	 ๖๐	 แรงม้า		
ใช้ขับเคลื่อนบนผิวน้ำ	 และใช้มอเตอร์
ไฟฟ้าขนาด	 ๒๕	 แรงม้า	 ขณะดำ			
พิสัยทำการบนผิวน้ำ	๒๗๐	ไมล์ทะเลที่
ความเร็ว	 ๗	 นอต	 แต่ถ้าใช้ถังน้ำมัน
ภายนอกจะ เพิ่ มพิ สั ยทำการ เป็ น			
๕๐๐	 ไมล์ทะเล	 พิสัยทำการใต้น้ำ			
๖๓	 ไมล์ทะเล	 ที่ความเร็ว	 ๓	 นอต			
การที่ติดตั้งตอร์ปิโดภายนอกตัวเรือ
ทำให้เกิดแรงต้าน	 เรือชั้นนี้ถูกผลิตขึ้น	
๒๘๕	ลำ		
	 ต่ อ ม า ไ ด้ มี ก า ร พั ฒ น า
เครื่องยนต์ระบบปิด	 (Closed-cycle	
Power	 Plant)	 คล้ายกับเรือ	 Klein			
U-boat	 K	 ที่ได้กล่าวมาแล้ว	 แต่มี
ขนาดใหญ่กว่า	 โดยติดตั้งเครื่องยนต์	

Daimler	Benz	OM67/4	ขนาด	๑๐๐	แรงม้า	คู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อใช้

เรือดำน้ำจิ๋วแบบ Seehund  ของเยอรมนี 

เรือดำน้ำจิ๋วแบบ Hecht ของเยอรมนี 
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ในกรณีที่ต้องการความเงียบ	 เครื่องยนต์ถูกติดตั้งอยู่บนแท่นเครื่องที่ทำ
ด้วยยาง	(Rubber	Buffer)	จำนวน	๔	จุด	เพื่อลดเสียง	เรือรุ่นนี้มีพิสัย
ทำการขณะดำได	้๖๙	ไมลท์ะเลทีค่วามเรว็	๑๑.๕	นอต	หรอืที	่๑๕๐	ไมลท์ะเล	
ที่ความเร็ว	 ๗.๒๕	 นอต	 การพัฒนาเรือ	 Seehund	 ที่ใช้เครื่องยนต์		
ระบบปดิไดด้ำเนนิตอ่ไปโดย	 Ingenioeurburo	 Gluck	 ใน	 Blankenburg		
และถูกกำหนดให้เป็นแบบ	Type	227	 ได้มีการผลิตเรือต้นแบบจำนวน	
๓	ลำ	หมายเลข	U-5188	ถึง	U-5199	แต่สงครามสิ้นสุดก่อนที่เรือรุ่นนี้
จะเข้าสู่สายการผลิต	 เรือรุ่นนี้ได้รับการยอมรับจากฝ่ายสัมพันธมิตรว่า		
มีความเงียบสูงมากและโชคดีที่สงครามสิ้นสุดเสียก่อนที่มันจะสร้าง
ความเสียหายได้	

สรุปวิเคราะห์หลักนิยมในการใช้เรือดำน้ำจิ๋ว

	 ๑.	 เรือดำน้ำจิ๋วเป็นยานใต้น้ำที่ถูกสร้างขึ้นในรูปแบบง่าย	 ๆ	

ไม่มีอะไรยุ่งยากสลับซับซ้อนและมีความต้องการการสนับสนุนทาง

เทคนิคน้อยมากจึงสามารถสร้างได้ในระยะเวลาอันสั้น	 และสร้างได้

จำนวนมาก	 มีราคาถูก	 ง่ายที่จะทำการปิดบัง	 ซ่อนอำพรางในการ		

เคลื่อนย้ายไปตามที่ต่าง	ๆ	

	 ๒.	 การลำเลียงยานใต้น้ำเข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติการสามารถทำได้

หลายวิธีดังนี้	

	 	 ๒.๑	 ลำเลียงโดยใช้เครื่องบินทะเล	

	 	 ๒.๒	 ใช้เรือดำน้ำดัดแปลงติดตู้คอนเทนเนอร์รูปทรง

กระบอก	ใช้บรรจุตอร์ปิโดคน	หรือบรรจุในท่อตอร์ปิโดของเรือดำน้ำ	

	 	 ๒.๓	 ใช้เรือยนต์เร็วปล่อยยานใต้น้ำลงทางท้ายเรือ	

	 	 ๒.๔	 ลำเลยีงโดยรถยนตแ์ละรถไฟไปยงัพืน้ทีต่า่ง	 ๆ	 ไดง้า่ย	

เช่น	การย้ายจากฝั่งอ่าวไทย	ไปยังฝั่งทะเลอันดามัน	

	 ๓.	 สามารถดัดแปลงเรือสินค้า	 เรือผิวน้ำ	 และเรือดำน้ำ	 ให้มี

ความสามารถในการลำเลียง	ปล่อย	และรับกลับเรือดำน้ำจิ๋ว	

	 ๔.	 ใช้ในการโจมตีเป้าหมายในท่าเรือที่มีการป้องกัน	 ใช้โจมตี

ระบบการติดต่อสื่อสารทางยุทธศาสตร์ของข้าศึก	 ใช้ในการลาดตระเวน

สำรวจหาดที่เรือดำน้ำทั่วไปเข้าไปไม่ถึง	 และใช้เป็นเครื่องสัญญาณวิทยุ

เพื่ อนำทาง ให้ เครื่ อ งบิน เข้ า โจมตี เป้ าหมายในดินแดนข้ าศึ ก	

(Navigational	Beacons)	
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	 ๕.	 ใช้ในการฝึก	 ป้องกันการโจมตีท่าเรือ	 และใช้ในการฝึก

ปราบเรือดำน้ำ	

	 ๖.	 ใช้ในการวางทุ่นระเบิดแม่เหล็กในน้ำตื้นและในน่านน้ำที่มี

พื้นที่จำกัดได้ซึ่งเรือดำน้ำทั่วไปไม่สามารถกระทำได้	

	 ๗.	 ใชเ้ปน็เรอืสง่นกัดำนำ้	(Swimmer	Delivery	Vehicles	:	SDV)	ได	้

โดยออกแบบให้มีห้อง	 Wet	 and	 Dry	 (W&D)	 	 เป็นห้องที่ใช้ปล่อย-		

รบักลบันกัดำนำ้	เพือ่ใชน้กัดำนำ้ในการตดิตัง้หวัรบ	(ทุน่ระเบดิ)	ทีเ่รอืขา้ศกึ	

ตัดตาข่าย	 หรือเคลียร์สิ่งกีดขวาง	 ปัจจุบันมีการใช้	 SDV	 ในการส่ง		

หน่วยรบพิเศษทางเรือขึ้นไปปฏิบัติการบนบกด้วย	

	 ๘.	 ใช้ในการตัดสายโทรศัพท์หรือเคเบิลใต้น้ำเพื่อทำลาย		

การติดต่อสื่อสารของข้าศึก	

	 ๙.	 ปฏิบัติภารกิจในการโจมตีแท่นขุดเจาะน้ำมันตามชายฝั่ง	

โจมตีเรือในน่านน้ำจำกัด	

ยานใต้น้ำราชนาวีไทย เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของสาขาการรบด้วยเรือดำน้ำ 

ข้อคิดสำหรับนักรบทางเรือ
	 จากเรื่องราวการปฏิบัติการ

ของ เ รื อดำน้ ำ จิ๋ ว ในสงคราม โลก		

ครั้งที่	 ๒	 เหน็ไดว้า่ในการเอาชนะกนั		

ในสงคราม	 แต่ละฝ่ายต่างคิดหาวิธี		

หรือหนทางใหม	่ ๆ	 มาใชใ้นการโจมตี

ขา้ศกึ	 ถา้วธินีัน้ถกูตอ้ง	 เหมาะสมก็มี

ส่ ว น ช่ ว ย ใ ห้ ฝ่ า ย ต น เ ป็ น ผู้ ช น ะ			

อย่างเช่นการใช้ยาน	 X-Craft	 	 ของ

อังกฤษ	เป็นต้น	

	 น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งที่ โครงการเรือดำน้ำของเรายังมี

อุปสรรคอยู่	 เนื่องจากผู้พิจารณาระดับรัฐบาลยังไม่เข้าใจถึงความสำคัญ	

อยา่งไรกต็ามเรายงัคงตอ้งผลกัดนัตอ่ไป	 ในขัน้ตน้พวกเรานกัรบทางเรอืเอง	

เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของเรือดำน้ำแล้วหรือยัง	 คำพูดส่วนใหญ่

ที่ได้ยินเสมอว่าอ่าวไทยตื้นเรือดำน้ำไม่สามารถปฏิบัติการได้		 ข้อนี้ถ้า

ทา่นศกึษาเรือ่งเรอืดำนำ้ใหก้วา้งขึน้กจ็ะรูว้า่	 ในโลกปจัจบุนั	 เรอืดำนำ้นัน้	

มหีลายขนาด	ตัง้แต	่๓๕๐	ตนั	-	กวา่หมืน่ตนั	เรากเ็ลอืกขนาดทีเ่หมาะสม	

ในการป้องกันท้องทะเลไทยซิครับ		
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	 นอกจากนี้	 จากการฝึกร่วมกับเรือดำน้ำสหรัฐฯ	 ที่ผ่าน	 ๆ	 มา	

เราเคยจับเรือดำน้ำสหรัฐฯ	 ได้กี่ครั้ง	 ?	 ไม่ขอตอบในที่นี้เพราะไม่มี

ประโยชน์	ที่สำคัญมันอยู่ที่ว่า	เรือดำน้ำสหรัฐฯ	ที่มาฝึกกับเราแต่ละครั้ง

มีระวางขับน้ำเป็นหมื่นตัน	 ความยาวเกือบร้อยเมตร	 (อ่าวไทยลึกที่สุด	

๘๐	 เมตร)	 ถา้เราจบัมนัตัง้ฉากกบัทอ้งทะเล	 ทา่นจะเหน็บัน้ทา้ยดนิระเบดิ	

ของมันเลย	 ใหญ่ขนาดนี้ยังหาแทบไม่เจอ	 (ถ้ามันไม่อยากให้เราเจอ)	

ไหนบอกว่าอ่าวไทยตื้น	น้ำทะเลใส	 เรือดำน้ำปฏิบัติการไม่ได้	 ก็เห็นแล้ว

จากการฝึกว่าคำพูดนั้นไม่ถูกต้อง	 ไม่ใช่เพราะเราไม่มีฝีมือ	 แต่ศาสตร์

ของเรือดำน้ำมันต้องมีอะไรที่มากไปกว่าที่เรามีอยู่	 และศาสตร์นี้เป็น

ความลับของแต่ละประเทศ	 ถ้าเราอยากมี	 เราต้องสร้างขึ้นมาเองใน

สภาพแวดลอ้มของเราเอง	อกีประการหนึง่กค็อื	ถา้เราไมม่เีรอืดำนำ้เองแลว้	

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าระบบปราบเรือดำน้ำและยุทธวิธีที่เราใช้อยู่นั้น		

มันใช้ได้ผล	 ถ้าใช้กับเครื่องฝึก/หุ่นยนต์หรือใช้ในการฝึกพนักงานโซนาร์	

และทดสอบอุปกรณ์พอจะได้	 แต่ใช้ฝึกในการทำสงครามยังไม่ได้เพราะ

ข้าศึกมีสมองคิด	 ครั้นจะขอฝึกกับเรือดำน้ำเพื่อนบ้านเราหรือ	 ก็คงจะ		

ไมด่แีน	่ เพราะผลประโยชนแ์หง่ชาตขิองแตล่ะชาต	ิ มนัไมเ่ขา้ใครออกใคร	

วันนี้เป็นเพื่อน	 วันข้างหน้าไม่แน่	 คิดดูว่าถ้าเราจะทำสงครามทางเรือ

เราจะมีโอกาสรบกับใครบ้าง	 ข้อคิดนี้เพียงต้องการแสดงให้เห็นถึงความ

สำคัญของเรือดำน้ำกับราชนาวีไทยซึ่งเป็นสิ่งที่นักรบทางเรืออย่าง		

พวกเราจะต้องเข้าใจ	 เพราะถ้าพวกเราเองยังไม่เข้าใจเสียแล้ว	 จะไป

อธิบายให้ผู้ที่ไม่ใช่นักรบทางเรืออย่างพวกเราเข้าใจได้อย่างไร	

	


