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	 	 ลาดเรอืดำนำ้แบบธรรมดา	 	 (Conventional	Submarine)			

	 	 มีการเปลี่ ยนแปลงอย่ างมากในไม่กี่ ปีที่ ผ่ านมา			

ในขณะทีต่ลาดเกา่เริม่ลดขนาดลง	 ตลาดใหมก่เ็ริม่เขา้มาแทนที	่ สิง่ทีเ่ปน็	

ตวักระตุน้ใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงนี	้ เกดิจากความตอ้งการของประเทศ	

ผู้ซื้อที่ต้องการสร้างเรือดำน้ำในประเทศตัวเองและมีการถ่ายทอด

เทคโนโลยีจากประเทศผู้ผลิต	 	 ในหลาย	 ๆ	 มุมมอง	 สถานการณ์เช่นนี้		

บ่งชี้ว่าประเทศลูกค้าในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะเป็นประเทศผู้แข่งขัน		

ในอนาคตข้างหน้า	

	 ศูนย์กลางของการผลิตและสร้างเรือดำน้ำแบบธรรมดา	 อยู่ใน

ยุโรปตะวันตก	หลังจากสงครามโลกครั้งที่	 ๒	 และการเปลี่ยนแปลงของ

นโยบายด้านความมั่นคง	 รวมถึงงบประมาณด้านการป้องกันประเทศ			

ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงของขนาดอุตสาหกรรมการผลิตและสร้าง		

เรือดำน้ำในยุโรปตะวันตกเป็นอย่างมาก	 ในช่วงหนึ่งประเทศที่มี		

ขดีความสามารถในการออกแบบและสรา้งเรอืดำนำ้แบบธรรมดา	ในยโุรป	

ตะวันตก	 ประกอบด้วย	 ฝรั่งเศส	 เยอรมนี	 อิตาลี	 เนเธอร์แลนด์	 สเปน

สวีเดน	และอังกฤษ	ต่อมาจำนวนของประเทศดังกล่าวได้ลดลง	

	 ภายหลังจากการผลิตเรือดำน้ำแบบ	 SSK	 ชั้น	 Type	 2400	

Upholder	 ในช่วงทศวรรษ	 ๑๙๙๐	 (เรือดำน้ำชั้นนี้ได้ถูกขายให้แก่

ประเทศแคนาดาและเปลีย่นเปน็ชัน้	Victoria)	ประเทศองักฤษไดต้ดัสนิใจ	

ยกเลกิความสนใจในการผลติเรอืดำนำ้ประเภท	 SSK	 และมุง่ความสนใจ	

ไปสูก่ารผลติเรอืดำนำ้พลงังานนวิเคลยีร	์ 	 ในสว่นประเทศเนเธอรแ์ลนดน์ัน้	

ในช่วงทศวรรษ	 ๑๙๙๐	 ภายหลังจากการผลิตเรือดำน้ำแบบ	 SSK	 ชั้น	

Walrus	 โดยบริษัท	 RDM	 	 ต่อมาเกิดความล้มเหลวของบริษัทในการ		

ส่งออกเรือดำน้ำชั้น	 Marry	 และการส่งเข้าประจำการในกองทัพเรือ

เนเธอร์แลนด์	 ทำให้ประเทศเนเธอร์แลนด์ถอยตัวเองออกจากการเป็น

ประเทศผู้ผลิตเรือดำน้ำแบบธรรมดา	

ตลาดเรอืดำน้ ำแบบConventionalSubmarine
มุง่สูภ่มูภิาคตะวันออกไกล

โดยFranzRohr

ต
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	 สำหรบัประเทศอติาล	ี สถานการณค์อ่นขา้งแตกตา่ง	 กองทพัเรอื	

อิตาลีมีเรือดำน้ำแบบธรรมดา	จำนวน	๖	ลำ	ซึ่งทั้งหมดสร้างโดยบริษัท	

Fincantieri	ประกอบดว้ยเรอืดำนำ้ชัน้	Salvatore	Peolsi	จำนวน	๒	ลำ	

ชั้น	Primo	Longobardo	จำนวน	๒	ลำ	มีการอัปเกรดอย่างสม่ำเสมอ	

ส่วนอีก	 ๒	 ลำ	 เป็นเรือชั้น	 Savatore	 Todaro	 สร้างโดยบริษัท	

Fincantieri	 เช่นกัน	แต่อย่างไรก็ตามเรือดำน้ำทั้ง	๒	ลำเป็นเรือดำน้ำที่

ออกแบบตามชั้น	Type	212A	ของเยอรมัน		 	

การร่วมทุนและการเปิดตัวใหม่

	 จากจำนวนศนูยก์ลางการออกแบบและผลติเรอืดำนำ้แบบธรรมดา	

ที่มีอยู่	๗	ศูนย์ในภูมิภาคยุโรป	ปัจจุบันมีเหลอือยู	่๔	ศนูย	์ในจำนวนนีอ้ยู่

ภายใตก้ารควบคมุของบรษิทั	 Thyssenkrupp	 Marine	 Systems	 ซึ่ง

ควบคุมขีดความสามารถของเรือดำน้ำชนิด	 SSK	 ของประเทศเยอรมนี	

และได้ทำการควบรวมกิจการของบริษัท	Kockums	จากประเทศสวีเดน	

บริษัท	 Kockums	 ได้รับอนุญาตให้สร้างเรือดำน้ำชั้น	 A	 26	 เพื่อเข้า

ประจำการในกองทัพเรือสวีเดน	 อกีหนึง่ศนูยค์อืบรษิทั	 DCNS	 จาก

ประเทศฝรัง่เศส	 และบรษิทั	 Navantia	 จากประเทศสเปน	 ซึ่งเป็น

บริษัทน้องใหม่ของตลาดเรือดำน้ำแบบธรรมดา	

	 บริษัท	Navantia	(ชื่อเดิมคือ	บริษัท	Izar	และก่อนหน้านั้นคือ

บรษิทั	 Bazan)	 มขีดีความสามารถในการสรา้งเรอืดำนำ้แบบธรรมดา			

จากการได้รับการว่าจ้างให้ต่อเรือดำน้ำจากการออกแบบของประเทศ		

ผูว้า่จา้งซึง่กค็อืประเทศฝรัง่เศส	 	 ในตอนแรกบรษิทัไดอ้อกแบบเรอืดำนำ้	

ชั้น	 Delfin	 จำนวน	 ๔	 ลำ	 และ	 ชั้น	 Daphne	 ของประเทศฝรั่งเศส	

จำนวน	๔	ลำ	ซึ่งสร้างในระหว่างปี	ค.ศ.๑๙๗๓	ถึง	ค.ศ.๑๙๗๕	ที่เมือง	

Cartagena	 	 ต่อมาบริษัท	 Navantia	 ได้สร้างเรือด้ำชั้น	 Galerna	

จำนวน	 ๔	 ลำ	 และชั้น	 Agosta	 ของฝรั่งเศส	 ในระหว่างปี	 ค.ศ.๑๙๘๓	

ถึงปี	 ค.ศ.๑๙๘๕	 ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคของประเทศฝรั่งเศสมี

ส่วนสำคัญในการสร้างขีดความสามารถในการต่อเรือดำน้ำแบบ	 SSK	

ของบริษัท	Navantia	

	 ในการพัฒนาขั้นต่อไปของ	SSK	สำหรับบริษัท	Navantia	คือ

การสร้างความร่วมมือกับบริษัท	 DCNS	 ในการออกแบบเรือดำน้ำชั้น	

Scorpene	สำหรับการส่งออก	 	ถึงแม้ว่าความร่วมมือของทั้งสองบริษัท
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จะนำไปสู่การแข่งขันแย่งชิงผลประโยชน์	 โดยที่มีการตกลงที่จะยกเลิก

ความร่วมมือกันในปี	 ค.ศ.๒๐๑๐	 มันไม่มีข้อสงสัยเลยว่าการออกแบบ		

เรือดำน้ำ	 Scorpene	 เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากต่อบริษัท	 Navantia		

และนำมาซึ่งการออกแบบและตอ่เรอืดำนำ้	 S-80	 จำนวน	 ๔	 ลำ	 	 สำหรบั

กองทัพเรือสเปน	 ซึ่งจะเข้าประจำการในปี	 ค.ศ.๒๐๑๓	 เป็นต้นไป			

เรือดำน้ำชั้น	 S-80	 เป็นคำตอบของตลาดส่งออกเรือดำน้ำซึ่งเกิดขึ้นใน

ช่วงที่ผ่านมา	

ขีดความสามารถของประเทศรัสเซีย

	 ขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการต่อเรือดำน้ำของ		

ประเทศรัสเซียยังมีอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	 ในปัจจุบันรัสเซียกำลัง

ขยายการผลติสูต่ลาดนานาชาต	ิ ในหว้งทศวรรษ	 ๑๙๗๐	 สหภาพโซเวยีต	

ให้หน่วยงาน	 Rubin	 Design	 Bureau	 เป็นเจ้าของโครงการ		

การออกแบบและผลิตเรือดำน้ำประเภท	 SSK	 เพื่อแทนเรือดำน้ำชั้น	

Project	641	Foxtrot	ผลที่ได้คือเรือดำน้ำชั้น	Project	877	Kilo	และ

เริม่ใชใ้นป	ีค.ศ.๑๙๘๐	มกีารผลติเรอืดำนำ้ชัน้นีถ้งึ	๓๐	ลำในรปูแบบตา่ง	ๆ	

คือ	Project	877,	877K	และ	877M	

	 เรือดำน้ำชั้น	 Project	 877	 ได้มีการผลิตสำหรับการส่งออก		

ตัง้แตก่ลางทศวรรษ	 ๑๙๘๐	 โดยประเทศโรมาเนยีเปน็ลกูคา้ประเทศแรก	

ในการว่าจ้างต่อเรือดำน้ำชั้น	 Project	 877E	 ในการส่งออกเรือดำน้ำ

ของรัสเซียในช่วงต่อมาจะเป็นเรือดำน้ำชั้น	 Project	 877EKM	 และ

ประเทศแรกที่ซื้อคือโปแลนด์	 ซึ่งจัดหามาประจำการ	 ๑	 ลำ	 ประเทศ

อินเดียจัดหามาประจำการจำนวน	 ๑๐	 ลำ	 แอลจีเรียจำนวน	 ๒	 ลำ			

และอิหร่านจำนวน	 ๒	 ลำ	 ภายหลังการแตกตัวของสหภาพโซเวียต	

ประเทศสุดท้ายที่สั่งซื้อเรือดำน้ำจากรัสเซียคือจีน	 ซึ่งสั่งต่อเรือดำน้ำ

จำนวน	๒	ลำ	ในปี	ค.ศ.๑๙๙๔	และส่งมอบในปี	ค.ศ.๑๙๙๕	

	 การพัฒนาในขั้นต่อมาของการออกแบบเรือดำน้ำชั้น	 Kilo	 คือ	

Project	 636	 ซึ่งเป็นการเสริมสมรรถภาพของเรือดำน้ำชั้น	 877EKM	

สำหรบัการสง่ออก	ประเทศจนีเปน็ลกูคา้ประเทศแรกทีส่ัง่ตอ่ในป	ีค.ศ.๑๙๙๖	

ที่อู่ต่อเรือ	Admiralty	Shipyard	ที่เมือง	St.	Petersburg	และส่งมอบ

ในปี	ค.ศ.๑๙๙๗-๑๙๙๘	ต่อมาในปี	ค.ศ.๒๐๐๒	ประเทศจีนสั่งเพิ่มเติมอีก	

๘	ลำ	ในชัน้	636M	ซึง่เปน็รุน่ทีม่กีารปรบัปรงุประสทิธภิาพ	โดยมกีารตอ่	
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ที่อู่ต่อเรือ	 Admiralty,	 Krasnoye	 Sormovo	 ในเมือง	 Nizhni	

Novgorod	 และ	 อู่ต่อเรือ	 Sevmash	 ในเมือง	 Severodvinsk	 มีการ		

ส่งมอบระหว่างปี	ค.ศ.๒๐๐๕	ถึง	ค.ศ.๒๐๐๗	

	 หลังจากการสั่งซื้อของจีน	 ประเทศอัลจีเรียได้สั่งต่อเรือดำน้ำ

ชั้น	Project	636M	อีก	๒	ลำ	ต่อมาในปี	ค.ศ.๒๐๐๙	ประเทศเวียดนาม		

ลงนามสัญญาสำหรับการสั่งต่อเรือดำน้ำชั้น	 Project	 636M	 ที่อู่ต่อเรือ	

Admiralty	ซึ่งจะมีการส่งมอบในปี	ค.ศ.๒๐๑๓	จนถึง	ค.ศ.๒๐๑๘	

	 ขีดความสามารถในการรบของเรือดำน้ำชั้น	 Kilo	 ได้รับการ

เสริมสร้างประสิทธิภาพจากการติดตั้งระบบอาวุธปล่อยนำวิถีของ	

Novator	Design	Bureau	Club-S		นอกจากนี	้ระบบตอ่ตา้นอาวธุปลอ่ย	

นำวิถี	3M54E1	ที่ได้รับการติดตั้งมีระยะการทำงานถึง	๓๐๐	กม.	และมี	

Supersonic	Terminal	Stage	เรือดำน้ำในชั้นนี้	บางลำได้รับการติดตั้ง	

3M14E	 ซึ่งเป็นระบบยิงอาวุธปล่อยนำวิถีโจมตีภาคพื้น	 และระบบ		

ต่อต้านเรือดำน้ำ	 91RE1	 เรือดำน้ำของจีนชั้น	 Project	 636M			

ได้รับการติดตั้งระบบ	 Club-S	 และเป็นที่น่าเชื่อได้ว่าระบบดังกล่าว		

ได้รับการติดตั้งในเรือดำน้ำของแอลจีเรียและเวียดนาม	 ซึ่งทั้งหมดจะใช้

ระบบต่อต้านอาวุธปล่อย	3M54E1	

	 กองทพัเรอือนิเดยีกำลงัปรบัปรงุเรอืดำนำ้ชัน้	Project	877EKM	

โดยการติดตั้งระบบ	Club-S	ในกลางปี	ค.ศ.๒๐๑๐	เรือดำน้ำของอินเดีย

จะได้รับการปรับปรุง	 ๕	 ลำ	 และกำลังดำเนินการอยู่อีก	 ๑	 ลำที่		

ประเทศรสัเซยี	ในป	ีค.ศ.๒๐๐๙	ประเทศอนิเดยีไดล้งนามในสญัญาในการ	

ตดิตัง้ระบบ	Club-S	กบัเรอืดำนำ้ชัน้	Project	877EKM	ทีเ่หลอือกี	๔	ลำ	

	 ประเทศรัสเซียยังคงจะดำเนินการขายเรือดำน้ำชั้น	 Project	

636M	 ในตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง	 แต่ก็พร้อมที่จะสนับสนุน		

การออกแบบที่ทันสมัยด้วยเช่นกัน	 	 และเพื่อเป็นการตอบสนองต่อ

กองทัพเรือรัสเซียที่มีความต้องการจะหาเรือดำน้ำมาแทนเรือดำน้ำชั้น	

877	Kilo	หน่วยงาน	Rubin	Design	Bureau	ได้ออกแบบเรือดำน้ำชั้น	

Project	 677	 หรือชั้น	 Lada	 ซึ่งเรือลำแรกในเริ่มดำเนินการต่อในปี	

ค.ศ.๑๙๙๗	และเขา้ประจำการในป	ีค.ศ.๒๐๐๔	 เรอืดำนำ้ชัน้นี	้ มแีผนการ	

ส่งออกในชื่อชั้น	 Amur-1650	 และมีการเปลี่ยนขนาดลำเรือเพื่อให้มี

ขนาดเทียบเคียงกับเรือดำน้ำชนิด	SSK	ทั่วไป	อย่างไรก็ตามยังไม่มีการ

สั่งซื้อเรือดำน้ำชั้นนี้จากต่างประเทศ	
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การขยายตัวของประเทศญี่ปุ่น

	 ประเทศญี่ปุ่นยังคงไว้ซึ่งขีดความสามารถในการออกแบบและ

ตอ่เรอืดำนำ้	ปจัจบุนักองกำลงัปอ้งกนัตนเองของประเทศญีปุ่น่	 (JMSDF)	

ใช้เรือดำน้ำชนิด	 SSK	 อยู่	 ๓	 ชั้น	 โดยมีแนวความคิดการใช้เรือดำน้ำ

ปฏบิตักิาร	๒๐	ป	ี ทำใหส้ามารถคงขดีความสามารถในการสรา้งเรอืดำนำ้	

อยู่ได้ตลอดอย่างต่อเนื่อง	 โดยมีอู่ต่อเรืออยู่สองบริษัทคือ	 Mitsubishi	

Heavy	Industries	(HMI)	และ	Kawasaki	Shipbuilding		ซึง่ทัง้สองบรษิทั	

ตั้งอยู่ที่เมือง	Kobe	

	 เรอืดำนำ้ชัน้	Oyashio	จำนวน	๘	ลำ	เปน็เรอืดำนำ้ทีป่ระจำการ	

ในกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นจำนวนมากที่สุด	 ในช่วงระหว่างปี	

ค.ศ.๑๙๙๘	 ถึง	 ๒๐๐๘	 ต่อมามีการพัฒนาเรือดำน้ำชั้น	 Soryu	 ซึ่งมี		

ขนาดใหญ่กว่าพร้อมระบบ	 AIP	 แบบ	 Kockums	 Stirling	 ปัจจุบันมี		

เรือดำน้ำชั้น	Soryu	ประจำการอยู่	๓	ลำ	และอีก	๓	ลำ	กำลังอยู่ในช่วง

ของการสรา้ง	นอกจากนีย้งัมเีรอืดำนำ้เกา่ชัน้	Harushio	ซึง่ใชส้ำหรบัการฝกึ	

	 ปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นมีเรือดำน้ำแบบ	SSK	อยู่	 ๑๖	 ลำ	 โดยที่	

๑๔	 ลำ	 เป็นเรือใช้ในปฏิบัติการ	 และอีก	 ๒	 ลำเป็นเรือฝึก	 และพบว่า		

เรือดำน้ำไม่เพียงพอต่อภารกิจ	ญี่ปุ่นมีแนวคิดที่จะมีเรือดำน้ำประจำการ

จำนวนทั้งสิ้น	 ๒๒	 ลำ	 ซึ่งหมายถึงการต่อเรือเพิ่มอีก	 ๖	 ลำ	 ยังไม่เป็น		

ที่แน่ชัดว่าญี่ปุ่นจะเลือกการผลิตเรือดำน้ำชั้น	 Soryu	 (ซึ่งมีแผนจะ

ประจำการอยู่แล้ว	๘	ลำ)	หรือพัฒนาออกแบบขึ้นมาใหม่	อย่างไรก็ตาม	

สิ่งที่แน่นอนคือความอยู่รอดของขีดความสามารถในการออกแบบและ

ต่อเรือดำน้ำของบริษัท	MHI	และ	Kawasaki	

การพัฒนาของประเทศจีน
	 ในหลายปีที่ผ่านมา	 กองทัพเรือของประเทศจีนต้องทนอยู่กับ		

ขีดความสามารถของการปฏิบัติการเรือดำน้ำที่ด้อยกว่าประเทศอื่น ๆ			

ในภูมิภาค	 ประเทศจีนเริ่มโครงการสร้างเรือดำน้ำจากโรงงานภายใน

ประเทศ	 ในการสร้างเรือดำน้ำชั้น	 project	 613	Whiskey	 โดยนำเข้า

ชิ้นส่วนจากสหภาพโซเวียต	ต่อมาในปี	ค.ศ.๑๙๕๙	ประเทศจีนได้รับการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากสหภาพโซเวียต	 ทำให้สามารถผลิตเรือดำน้ำชั้น	

Project	633	Romeo	ภายในประเทศได้	ภายหลังการตัดความสัมพันธ์
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กับสหภาพโซเวียตในต้นทศวรรษ	 1960	 ประเทศจีนมีขีดความสามารถ

ในการสร้างเรือดำน้ำชั้น	 Romeo	 ได้	 แต่อย่างไรก็ตาม	 ประเทศจีน		

ไม่สามารถควบคุมคุณภาพการผลิตได้	

	 ความพยายามแรกของการสร้างเรือดำน้ำขึ้นมาใช้เองของ

ประเทศจีน	 เริ่มจากการสร้างเรือดำน้ำชั้น	 Type	 035	 Ming	 ซึ่งเข้า

ประจำการในช่วงปลายทศวรรษ	 1970	 แต่อย่างไรก็ตามเรือดำน้ำ		

ชั้นนี้มีประสิทธิภาพต่ำและปลดประจำการอย่างรวดเร็ว	 ความพยายาม

ของประเทศจีนต่อจากนั้น	 คือ	 การออกแบบเรือดำน้ำชั้น	 Type	 035G	

Ming	ซึง่ประสบความสำเรจ็มากกวา่	โดยมกีารสัง่ตอ่จำนวนทัง้สิน้	๑๒	ลำ	

ระหว่างปี	 ค.ศ.๑๙๘๘	 ถึง	 ๑๙๙๕	 อย่างไรก็ตาม	 จีนก็ยังคงมีความกังวล

ต่อขีดความสามารถในการสร้างเรือดำน้ำโดยอาศัยอุตสาหกรรม		

ภายในประเทศ	 ทำให้จีนสั่งต่อเรือดำน้ำชั้น	 Project	 877EKM			

จำนวน	๒	ลำ	จากประเทศรสัเซยีในป	ีค.ศ.๑๙๙๔	และชัน้		Project	636	

อีก	๒	ลำ	ในปี	ค.ศ.๑๙๙๖	

	 การได้ รับ เรือดำน้ ำจากประเทศรัสเซียทำให้จีนบรรลุ

วัตถุประสงค์	 ๒	 อย่าง	 อย่างแรกคือ	 จีนได้เพิ่มขีดความสามารถการ

ปฏิบัติการเรือดำน้ำและทำให้จีนเข้าถึงเทคโนโลยีเรือดำน้ำที่ทันสมัย			

ซึ่งเป็นความต้องการเร่งด่วนเนื่องจากเรือดำน้ำชั้น	 Type	 039	 Song	

ซึ่งกำลังทดสอบทางทะเลในปี	ค.ศ.๑๙๙๕	กำลังประสบปัญหา	

	 ในที่สุดแล้วประเทศจีนสามารถแก้ปัญหาได้และมีเรือดำน้ำ		

ชั้น	 Song	 ประจำการจำนวน	 ๑๓	 ลำ	 หลังจากการพัฒนาเรือดำน้ำ		

ชัน้	Song	ประเทศจนีไดพ้ฒันาเรอืดำนำ้ชัน้	Yuan	ซึง่ออกแบบโดย	701	

Institute	 ที่เมือง	 Wuhan	 และสร้างโดยอู่ต่อเรือ	 Wuchang	 ที่เมือง	

Wuhan	เชน่กนั	เรอืดำนำ้ชัน้	Yuan	เริม่ปฏบิตังิานในป	ีค.ศ.๒๐๐๔	และ	

ได้รับการทดลองทดสอบหลายครั้ง	 ทำให้เห็นว่าต้องการการปรับปรุง				

ซึ่งการปรับปรุงนี้นำไปสู่การสร้างเรือดำน้ำชั้น	 Yuan	 อีก	 ๓	 ลำ	 ซึ่ง		

แลว้เสรจ็ในป	ี ค.ศ.๒๐๐๗-๒๐๐๘	 เรอืดำนำ้ชัน้นีเ้ชือ่กนัวา่เปน็การรวมกนั	

ของเทคโนโลยีจากรัสเซียและเทคโนโลยีภายในประเทศจีน	ซึ่งรวมไปถึง

ระบบ	 AIP	 ของจนี	 เรอืดำนำ้ชัน้	 Yuan	 ลำที	่ ๕	 เขา้ประจำการใน		

ป	ีค.ศ.๒๐๑๐	

	 เชือ่กนัวา่เรอืดำนำ้ชัน้	Yuan	จะถกูสรา้งเพิม่เตมิอกีเปน็จำนวนมาก	

แต่อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้ว่าจีนอาจจะเปลี่ยนแนวความคิด			
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ดงักลา่ว	อูต่อ่เรอื	Wuhan	Shipyard	ไดส้รา้งเรอืดำนำ้แบบ	SSK	ลำใหม	่

ในเดือนกันยายน	 โดยได้แรงบันดาลใจจากเรือดำน้ำชั้น	 Lada	 ของ		

รัสเซียและมีขนาดที่ใหญ่กว่าเรือดำน้ำชั้น	Yuan	เรือดำน้ำชั้นใหม่นี้และ

เรือดำน้ำชั้น	 Yuan	 บ่งบอกว่าประเทศจีนเริ่มมีเทคโนโลยีการสร้าง		

เรือดำน้ำแบบ	SSK	ที่ใกล้เคียงกับนานาชาติแล้ว	

ปัญหาทางด้านการตลาด
	 ความสามารถในการออกแบบและสร้างเรือดำน้ำแบบธรรมดา	

เริม่กระจายออกไปสูน่านาประเทศ	 ตวัอยา่งเชน่	 กองทพัเรอืประเทศเกาหล	ี

เลือกที่จะสร้างเรือดำน้ำภายในประเทศ	 โดยใช้เทคโนโลยีของเรือดำน้ำ

เยอรมัน	 ชั้น	 Type	 209	 SSKs	 สำหรับโครงการต่อเรือดำน้ำลำแรก		

ของประเทศ	 และตามมาด้วยการต่อเรือดำน้ำชั้น	 214	 	 อย่างไรก็ตาม	

เรือดำน้ำรุ่นต่อมา	 ชั้น	 KSS-3	 จะเป็นเรือดำน้ำที่ออกแบบและต่อใน

เกาหลีอย่างสมบูรณ์	

	 ประเทศบราซิลได้ทำสัญญากับบริษัท	 DCNS	 สำหรับการสั่ง

ต่อเรือดำน้ำชั้น	Scorpene	จำนวน	๔	ลำ	ในปี	ค.ศ.๒๐๐๙	ซึ่งรวมไปถึง

การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วย		และมีความเป็นไปได้ในอนาคตที่บราซิลจะ

ต่อเรือดำน้ำ	 ทั้งแบบ	 SSK	 และแบบนิวเคลียร์ด้วยตนเอง	 โดยมีแผน		

ที่จะต่อเรือดำน้ำชนิด	SSK	จำนวน	๑๕	ลำ	ภายใน	๓๐	ปี	

	 ยังมีโครงการจัดซื้อและสร้างเรือดำน้ำอีกมากมาย	 ตัวอย่าง

เช่น	 โครงการ	 ๗๕	 ของประเทศอินเดียในการว่าจ้างบริษัท	 DCNS			

ต่อเรือดำน้ำชั้น	 Scorpene	 จำนวน	 ๖	 ลำ	 โดยเรือดำน้ำลำแรกจะส่ง

มอบให้แก่กองทัพเรืออินเดียในปี	ค.ศ.๒๐๑๕	และลำสุดท้ายจะแล้วเสร็จ		

ในปี	ค.ศ.๒๐๑๘	

	 จากการที่กองทัพเรืออินเดียมีความต้องการเรือดำน้ำแบบ	

SSK	เพิ่มเติม	กองทัพเรืออินเดียได้เริ่มโครงการ	75(I)	ซึ่งมีจุดประสงค์

ที่จะจัดหาเรือดำน้ำเพิ่มเติมอีก	 ๖	 ลำ	 โดยการจัดซื้อโดยตรงจากบริษัท		

ผู้ผลิต	๒	ลำ	และต่อในอินเดียอีก	๔	ลำ	 เรือดำน้ำที่อยู่ในการพิจารณา

ของอินเดีย	 เช่น	 เรือดำน้ำชั้น	 Scorpene	 ชั้น	 Type	 214	 ชั้น	 S-80	

และ	ชั้น	Lada	

	 อีกโครงการที่น่าสนใจคือ	 โครงการ	 Royal	 Australian	 Navy	

Sea	 1000	 ของประเทศออสเตรเลีย	 ที่มีความต้องการจัดหาเรือดำน้ำ	
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SSK	 ขนาดใหญ่	 จำนวน	 ๑๒	 ลำ	 เพื่อมาแทนที่เรือดำน้ำชั้น	 Collins			

ที่ประจำการอยู่ทั้งสิ้น	๖	ลำ		โครงการนี้จะมีการส่งมอบในปี	ค.ศ.๒๐๒๕	

และการต่อเรือจะดำเนินการในประเทศออสเตรเลีย	 	 อย่างไรก็ตาม	

โครงการนีเ้ปน็การจดัหาโดยใชอ้ตุสาหกรรมภายในประเทศ	 ซึง่มแีนวโนม้	

ที่จะไม่สามารถทำได้	 จำเป็นต้องแสวงความร่วมมือจากต่างประเทศ	

เพื่อลดความเสี่ยง	และทำให้โครงการประสบความสำเร็จ	

	 ทัง้หมดทีก่ลา่วมาจะเหน็วา่ตลาดของเรอืดำนำ้แบบ	 SSK	 ยงัคง	

ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	 และในอนาคตจะเกิดปัญหาด้านการแข่งขัน		

ที่รุนแรง	จากประเทศส่งออกเรือดำน้ำในปัจจุบัน	และประเทศใหม่	เช่น

จีน	เกาหลี	และบราซิล	

	


