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	 ตลอดช่วงระยะเวลา	๑๐๐	ปีที่ผ่านมา	 เทคโนโลยีการออกแบบ

สร้างเรือมีจุดมุ่งหมายหลักในการเพิ่มระยะปฏิบัติการของเรือผิวน้ำ	

(Endurance)	 และเพิม่เวลาปฏบิตักิารใตผ้วินำ้ของเรอืดำนำ้	 (Submerged	

Time	Capability)	ให้นานยิ่งขึ้น	โดยเฉพาะในเรือดำน้ำได้พัฒนาระบบ

ขับเคลื่อนพลังนิวเคลียร์	 (Nuclear	 Powered	 Submarine)๑	 	 ขึ้นมา		

ใชง้านในกลางทศวรรษที	่ ๒๔๙๓	 แตเ่ปน็ระบบขบัเคลือ่นหลกัทีม่รีาคาสงู	

มีขนาดใหญ่โต	 เสียงดัง	 และต้องการการบำรุงรักษาที่ซับซ้อน	 จึงมีใช้

เฉพาะในกองเรือของชาติมหาอำนาจเท่านั้น		

	 สำหรับเรือดำน้ำแบบธรรมดา	 (Conventional	 Submarine)		

ซึง่ใชร้ะบบขบัเคลือ่นดเีซลไฟฟา้เปน็หลกั	(Diesel-Electric)	มวีวิฒันาการ	

มาตัง้แตส่งครามโลกครัง้ที	่ ๑	 โดยใชเ้ครือ่งยนตด์เีซลขบัเครือ่งกำเนดิไฟฟา้	

ผลิตไฟฟ้าส่วนหนึ่งป้อนให้กับมอเตอร์เพื่อขับเคลื่อนเพลาและใบจักร

ของเรือดำน้ำ	 กำลังไฟฟ้าอีกส่วนหนึ่งจะถูกเก็บไว้ในแบตเตอรี่เพื่อใช้		

ขับเคลื่อนมอเตอร์ไปขับเพลาและใบจักรในช่วงเวลาที่อยู่ใต้น้ำ	 ดังนั้น	

“ววิัฒนาการและการพัฒนาเรอืดำน้ ำในอนาคต
กรณี:ระบบขับเคลื่อนที่ไม่ใช้อากาศจากภายนอก”

(DevelopmentofAirIndependentPropulsionSystem)
โดยนาวาเอกสุขสวัสดิ์สบายใจ

	 “สมุททานุภาพ กำลังอำนาจทางทะเลที่สามารถรักษา และ

พัฒนาให้มั่นคงยั่งยืนเพิ่มพูนอยู่คู่ชาติได้ตลอดไป” 

	 ๑	 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบขับเคลื่อนนิวเคลียร์	 เริ่มต้นขึ้น	 ณ	 Naval	 Research	
Laboratory	ที่	Ross	Gunn	เมื่อปี	พ.ศ.๒๔๘๒	โครงการสร้างเรือดำน้ำนิวเคลียร์ได้รับอนุมัติในปี	
พ.ศ.๒๔๙๔	ภายหลังจากนั้น	USS.Nuatilus	(SSN-571)	 เรือดำน้ำนิวเคลียร์ลำแรกได้ถูกปล่อย
ลงน้ำ	เมื่อ	๑๗	มกราคม	๒๔๙๘	ที่อู่ต่อเรือเมือง	Groton	มลรัฐ	Connecticut	สหรัฐอเมริกา	

กล่าวนำ
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ขณะปฏบิตักิารใตผ้วินำ้	 เครือ่งยนตด์เีซลจะไมส่ามารถเดนิเครือ่งใชง้านได	้

จะต้องใช้พลังไฟฟ้าที่เก็บไว้ในแบตเตอรี่แทน	 จนกระทั่งพลังไฟฟ้าใน

แบตเตอรี่ลดลงจนถึงระดับต่ำสุด	 เรือดำน้ำก็จะต้องขึ้นสู่ผิวน้ำเพื่อเดิน

เครื่องยนต์ดีเซลทำการประจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนที่จะสามารถ

ดำลงสู่ใต้ผิวน้ำได้อีกครั้งหนึ่ง	เป็นวงรอบเช่นนี้ตลอดช่วงปฏิบัติการ	

	 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่	 ๒	 ได้เริ่มต้นขึ้น	 เยอรมนีได้ทำการ

ทดลองติดตั้งท่อดูดอากาศ	(Snorkel)๒		เป็นครั้งแรกในเรือดำน้ำ	U-58	

ในป	ี พ.ศ.๒๔๘๖	 ภายหลงัจงึนำมาตดิตัง้และใชป้ฏบิตักิารจรงิในเรอืดำนำ้	

ตั้งแต่กลางปี	พ.ศ.๒๔๘๗	เป็นต้นมา	ถึงแม้ว่าท่อดูดอากาศจะตอบสนอง

ความต้องการทางยุทธวิธี	 โดยที่เรือดำน้ำไม่ต้องขึ้นสู่ผิวน้ำในการประจุ

แบตเตอรี่	 เพียงนำเรือดำน้ำมาที่ระดับความลึกที่เหมาะสมในการชักท่อ

ดูดอากาศให้พ้นผิวน้ำแล้วเดินเครื่องยนต์ดีเซล	 แต่เรือดำน้ำก็ยังมีข้อ

จำกัดเป็นอย่างมากในการปฏิบัติการ	เช่น	ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน	๖	นอต	

ในกรณีที่ปลายท่อดูดอากาศอยู่ใกล้ผิวน้ำและมีคลื่นลมแรง	 จะมีฝอยน้ำ

เข้าไปในท่อผสมกับอากาศจนทำให้กลไกของท่อทำการปิดวาล์ว		

ดูดอากาศ	 	 ซึ่งในช่วงดังกล่าวเครื่องยนต์ดีเซลก็จะใช้อากาศจากภายใน

ตวัเรอืดำนำ้	 ทำใหค้วามกดอากาศภายในเรอืดำนำ้จะลดลงอยา่งฉบัพลนั	

มผีลกระทบโดยตรงตอ่ระบบแกว้หขูองกำลงัพลประจำเรอืดำนำ้	 ถา้เกดิขึน้	

ติดต่อกันหลายครั้ง	 อาจทำให้มีผลต่อสุขภาพของกำลังพลทั้งหมดใน		

เรือดำน้ำได้	

	 อย่างไรก็ตามแนวความคิดที่จะทำให้เรือดำน้ำแบบธรรมดา

ปฏิบัติการใต้น้ำได้นานยิ่งขึ้น	 ก็ยังคงเป็นความต้องการหลัก	 นับตั้งแต่มี

การสร้างเรือดำน้ำขึ้นมาใช้งาน	 แนวความคิดที่กล่าวถึงนี้ก็คือระบบ		

ขับเคลื่อนที่ไม่ใช้อากาศจากภายนอก	 (Air	 Independent	 Propulsion	

System	:	AIP)	ซึ่งเป็นระบบช่วยที่มาเสริมระบบขับเคลื่อนหลักในขณะ

	 ๒	 James	 Richardson	วศิวกรของอูต่อ่เรอืในองักฤษไดอ้อกแบบทอ่ดดูอากาศของเรอืดำนำ้	
แต่ไม่ได้รับความสนใจจากองทัพเรืออังกฤษ	 ต่อมาในปี	 พ.ศ.๒๔๖๙	 นาวาเอก	 Pericle	 Ferretti	
นายทหารพรรคกลินของกองทัพเรืออิตาลี	 ได้ออกแบบท่ออากาศสำหรับเรือดำน้ำ	 SS-30			
แต่ก็ไม่ได้นำมาใช้เป็นต้นแบบในเรือดำน้ำชั้นต่อ	 ๆ	 มา	 จนกระทั่ง	 J.J.Wichers	 ชาวเนเธอร์แลนด์			
ได้ออกแบบท่อดูดอากาศของเรือดำน้ำ	 (Snorkel)	 ช่วงก่อนเริ่มสงครามโลกครั้งที่	 ๒	 โดยที่
เยอรมนีเข้ายึดครองเนเธอร์แลนด์ในปี	 พ.ศ.๒๔๘๓	 ได้ยึดเรือ	 0-25	 และ	 0-26	 ซึ่งติดตั้ง		
ท่อดูดอากาศที่ใช้ชื่อว่า	 “Snuiver”	 เยอรมนีจึงนำไปเป็นต้นแบบพัฒนาติดตั้งให้กับเรือดำน้ำ			
U-boats	และใช้งานตั้งแต่ปี	พ.ศ.๒๔๘๗	เป็นต้นมา	
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เรือดำน้ำดำอยู่ใต้น้ำ	 แนวความคิดนี้เริ่มมีมาตั้งแต่ในช่วงสงครามโลก

ครั้งที่	 ๒	 จนถึงปัจจุบันประเทศมหาอำนาจทางทะเลต่างพากันหันไป

พัฒนาเรือดำน้ำที่ใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยพลังนิวเคลียร์	 ซึ่งถือได้ว่าเป็น

ระบบขับเคลื่อนที่ไม่ใช้อากาศจากภายนอกแบบหนึ่งด้วย	 แต่จะไม่นำมา

กล่าวรวมในที่นี้	

	 สำหรับประเทศพัฒนาแล้วและกำลังพัฒนาอื่น	 ๆ	 ที่สนใจ

พัฒนาระบบขับเคลื่อนเรือดำน้ำที่ไม่ใช้อากาศจากภายนอกในเรือดำน้ำ

แบบธรรมดา	 อย่างเช่น	 เยอรมัน	 สวีเดน	 และ	 ฝรั่งเศส	 ได้ดำเนินการ

วิจัยพัฒนาระบบของตนเองขึ้นมาใช้งาน	 จนสามารถทำให้เรือดำน้ำคง

ดำอยู่ใต้น้ำที่ความเร็วต่ำประมาณ	๔	-	๕	นอต	ได้ยาวนานขึ้นประมาณ	

๓	 -	 ๕	 วัน	 บางระบบอาจจะดำอยู่ใต้น้ำได้นานถึงสัปดาห์หรือเป็นเดือน	

ซึ่งในปัจจุบันมีระบบหลักการทำงานที่แตกต่างกันทางด้านเทคนิค	

จำนวน	๔	ระบบ	ได้แก่	

	 ๑.	 ระบบเครือ่งยนตด์เีซลวงจรปดิ	(Closed	Cycle	Diesel	:	CCD)	

	 ๒.	 ระบบเครือ่งกงัหนัไอนำ้-ไฟฟา้	 (Steam	Turbine	Electric/	

MESMA)	

	 ๓.	 ระบบเครื่องยนต์สเตอร์ลิง	(Stirling	Cycle	Engine)	

	 ๔.	 ระบบเซลล์ไฟฟ้าหรือเซลล์เชื้อเพลิง	(Fuel	Cell)	

เนื้อเรื่อง
	 ในขั้นต้นนี้จะกล่าวถึงวิวัฒนาการ	 ประวัติความเป็นมา	 และ

พัฒนาการของระบบขับเคลื่อนเรือดำน้ำที่ไม่ใช้อากาศจากภายนอกที่

แตกต่างกันทั้ง	๔	ระบบให้พอเข้าใจโดยสังเขปดังนี้	

	 ระบบเครื่องยนต์ดีเซลวงจรปิด(ClosedCycle
Diesel:CCD)		
	 ระบบเครื่องยนต์ดีเซลวงจรปิดนี้ได้เริ่มมีแนวความคิดและ

พฒันาขึน้ในชว่งระหวา่งสงครามโลกครัง้ที	่ ๒	 เยอรมนแีละสหภาพโซเวยีต	

ต่างก็พยายามคิดค้นระบบขับเคลื่อนที่ไม่ใช้อากาศจากภายนอกขึ้นมา		

ใชง้านในเรอืดำนำ้แบบธรรมดาของตนเอง	 ระบบทีก่ลา่วถงึนีส้หภาพโซเวยีต	

ได้พัฒนาเป็นระบบเครื่องยนต์ดีเซลวงจรปิด	 โดยมีน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล

และก๊าซออกซิเจนเหลวเป็นพลังงานป้อนให้กับเครื่องยนต์ขณะทำงาน

อยูใ่ตผ้วินำ้ในเรอืดำนำ้ตน้แบบชัน้	M-401	ระหวา่งป	ีพ.ศ.๒๔๘๓	-	๒๔๘๘		
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	 สำหรบัเยอรมนี๓	 ไดใ้ชส้ารประกอบ	

ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์เข้มข้นสูงทำการ

ผลิตไอน้ำ	 แล้วนำไอน้ำไปใช้กับเครื่องกังหัน

ไอน้ำในเรือดำน้ำ	 U-Boat	 ชั้น	 XXVI	 แต่

การนำสารประกอบเพอร์ออกไซด์ที่ ไม่มี

ความเสถียรไปเก็บไว้ในที่จำกัดและคับแคบ	

กลับเป็นปัญหาหลักกับการใช้งานและ		

ความปลอดภั ยสำหรั บ

ก ำ ลั ง พ ล ใ น เ รื อ ด ำ น้ ำ	

ระบบนี้จึงไม่ได้ถูกนำไปใช้

ปฏิบัติการจริงในสมรภูมิรบ

แต่อย่างใด	

	 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่	 ๒			

สิ้นสุดลง	 สหรัฐฯ	 และอังกฤษต่างก็ได้นำ

แนวความคิดของเยอรมนีไปพัฒนาต่อเพื่อให้

เกิดความปลอดภัยมากขึ้น	 โดยสหรัฐฯ	 ได้

พัฒนาต้นแบบเรือดำน้ำ	 X-1	 ในสถานี

ทดลองทางวิศวกรรมที่แอนนาโพลิส	 มลรัฐ

แมริแลนด์	 จนกระทั่งในปี	 พ.ศ.๒๔๙๓	

สหรัฐฯ	 ได้ประสบความ

สำเร็จในการพัฒนาเตา

ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ ใช้ใน

เรือดำน้ำ	 จึงได้ยกเลิก

โครงการ	X-1	ไปในที่สุด		

	 สำหรับอังกฤษได้นำระบบไปติดตั้งทดลองใช้งานในเรือดำน้ำ	

“HMS.Excalibur”	 และ	 “HMS.Explorer”	 แต่ผลการทดลองไม่เป็นที่		

ภาพที่ ๑ เรือดำน้ำเยอรมัน U-1406 
ซึ่งเป็นเรือดำน้ำต้นแบบใช้ระบบขับเคลื่อนที่ไม่ใช้อากาศจากภายนอก โดยใช้สารประกอบไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์เข้มข้นสูง 

เป็นสารตั้งต้นผลิตออกซิเจน ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ สิ้นสุดลง กองทัพเรือสหรัฐฯ ได้นำไปศึกษา 
สำหรับกองทัพเรืออังกฤษ ได้นำเรือฝาแฝด U-1407 เข้าประจำการชื่อ HMS.Meteorite 

และเป็นต้นแบบของ HMS.Excalibur และ HMS.Explorer 

ภาพที่ ๒ เรือดำน้ำต้นแบบ X-1 ของกองทัพเรือสหรัฐฯ 
ความยาว ๕๐ ฟุต ขนาด ๓๖ ตัน กำลังพล ๔ นาย ปล่อยลงน้ำเมื่อเดือนกันยายน ๒๔๙๘  

มีระบบขับเคลื่อนที่ไม่ใช้อากาศจากภายนอก โดยใช้สารประกอบไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์เข้มข้นสูง 
ผลิตออกซิเจนป้อนให้กับเครื่องยนต์ดีเซลในระบบปิด 

	 ๓	 วิศวกรชาวเยอรมันชื่อ	 “ศ.เฮลมุท	 	 วอล์เธอร์”	 ได้พัฒนาระบบขับเคลื่อนที่ไม่ใช้อากาศ
จากภายนอกในช่วงสงครามโลกครั้งที่	 ๒	 โดยใช้สารประกอบไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์เข้มข้นสูง		
ทำปฏกิริยิากบัเพอรแ์มงกาเนต	 จะไดเ้ปน็กา๊ซออกซเิจนกบัไอนำ้ทีอ่ณุหภมูสิงูปอ้นใหก้บัหอ้งเผาไหม	้		
ทีม่ฝีอยนำ้มนัเชือ้เพลงิดเีซล	 จงึไดเ้ปน็กา๊ซรอ้นผสมกบัไอนำ้	 แลว้นำไปใชก้บัเครือ่งกงัหนัผลติไฟฟา้	
ซึง่ตดิตัง้ในเรอืดำนำ้	 U-Boat	 ชัน้	 XXVI	 ในการทดสอบสามารถทำความเรว็ใตน้ำ้ไดถ้งึ	 ๒๘	 นอต			
แต่สงครามสิ้นสุดลงเสียก่อน	เรือดำน้ำที่ติดตั้งระบบนี้	จึงไม่ได้ออกปฏิบัติการจริงในสมรภูมิรบ	
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น่าพอใจ	 และได้ยกเลิกการใช้งานไป		

ด้วยเหตุผลเดียวกันกับสหรัฐฯ	

	 ทางด้านสหภาพโซเวียตได้พัฒนา

ระบบเครื่องยนต์ดีเซลวงจรปิดต่อเนื่องไป

อีกถึง	๑๕	ปี	ภายหลังสงครามโลกสิ้นสุดลง	

จนกระทัง่ในป	ีพ.ศ.๒๔๙๖	ไดส้รา้งเรอืดำนำ้	

ชั้น	 “Quebec”	 ที่ติดตั้งระบบเครือ่งยนต์

ดี เซลวงจรปิดจนถึ งป	ี

พ.ศ.๒๕๐๐	 เป็นจำนวน		

ทัง้สิน้	 ๓๐	 ลำ	 เรือดำน้ำ		

ชั้นนี้ที่มีน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลและก๊าซออกซิเจนเหลวเป็นแหล่งพลงังาน	

ไดป้ระสบเหตรุะเบดิ	ไฟไหม	้และสญูหาย	จนไดร้บัสมญานามวา่	 “ไฟแช็ก

จุดซิการ์”	 (Cigarette	 Lighters)	 โครงการได้ถูกยกเลิกในปี	 พ.ศ.๒๕๑๓	

ด้วยเหตุผลของความไม่ปลอดภัย	 นอกจากนั้นโซเวียตยังได้พัฒนาระบบ

ของเยอรมันควบคู่ไปด้วย	 โดยเริ่มในปี	 พ.ศ.๒๔๙๕	 เรียกว่า	 “โครงการ	

๖๑๗”	และนำไปใช้งานในปี	พ.ศ.๒๕๐๑	แต่ประสบปัญหาเกิดเหตุระเบิด

ในเรือดำน้ำเช่นกัน	จึงต้องยกเลิกโครงการในปีถัดมา	

	 ระบบเครื่องยนต์ดีเซลวงจรปิดที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลและ

ก๊าซออกซิเจนเหลว	 กับระบบเครื่องกังหันไอน้ำที่ใช้สารประกอบ

ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์เข้มข้นสูงเป็นตัวผลิตไอน้ำ	 จึงเป็นต้นแบบของ

ระบบขับเคลื่อนเรือดำน้ำที่ไม่ใช้อากาศจากภายนอก	(Air	Independent	

Propulsion	System	:	AIP)	ซึ่งถ้าพิจารณาประสิทธิภาพของระบบการ

ทำงานแล้วจะสามารถเพิ่มเวลาการดำรงอยู่ใต้ผิวน้ำของเรือดำน้ำต่อไป

ได้ถึง	 ๔	 เท่าของเวลาปกติ	 แต่เหตุผลของความไม่ปลอดภัยของระบบ

การทำงาน	 ทำให้ชาติมหาอำนาจที่ค้นคว้าพัฒนาระบบดังกล่าว	 หันไป

สนใจเรือดำน้ำนิวเคลียร์และยกเลิกโครงการพัฒนาแก้ปัญหาความ

ปลอดภัยในเรือดำน้ำแบบธรรมดาเสีย		

	 ระบบเครื่องยนต์ดีเซลวงจรปิดที่มีต้นแบบมาจากแนวคิดของ

วิศวกรชาวเยอรมัน	 ซึ่งนับตั้งแต่ปี	 พ.ศ.๒๕๓๖	 จนถึงปัจจุบัน	 ได้รับการ

ยืนยันถึงขีดความสามารถในการพัฒนาระบบนี้เพียงในประเทศอังกฤษ	

เนเธอร์แลนด์	 และเยอรมนีเท่านั้น	 โดยมีบริษัท	 มาร์โคนี	 มารีน	 ได้รับ

ภาพที่ ๓ เรือดำน้ำ HMS.Explorer ของกองทัพเรืออังกฤษ 
ต้นแบบของ เฮลมุท วอล์เธอร์ วิศวกรชาวเยอรมัน ร่วมกับอู่ต่อเรือวิกเกอร์ส ภายใต้โครงการศึกษาระบบ 

ขับเคลื่อนที่ไม่ใช้อากาศจากภายนอก โดยใช้สารประกอบไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์เข้มข้นสูงเป็นสารตั้งต้นผลิตออกซิเจน 
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คัดเลือกให้ดำเนินงานพัฒนาระบบเครื่องยนต์ดีเซลวงจรปิดติดตั้งใน		

เรอืดำนำ้	Type-209	จำนวน	๙	ลำของกองทพัเรอืเกาหลใีต	้และอูต่อ่เรอื	

รอดเตอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์ได้เสนอระบบเครื่องยนต์ดีเซลวงจรปิด		

ติดตั้งในเรือดำน้ำชั้น	Moray	ของตนเอง	

ภาพที่ ๔ ผังระบบขับเคลื่อนเรือดำน้ำที่ไม่ใช้อากาศจากภายนอก 
แบบเครื่องยนต์ดีเซลวงจรปิด (Closed Cycle Diesel : CCD) ซึ่งพัฒนาต้นแบบ 

โดยบริษัท Thyssen Nordseewerke ของเยอรมนี 

	 สำหรับระบบเครื่องยนต์ดีเซลวงจรปิด	ตามภาพที่	๔	 เป็นแบบ

ของบริษัท	 Thyssen	 Nordseewerke	 ได้พัฒนาโดยใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

ดีเซลและอากาศเทียมป้อนให้กับเครื่องยนต์ดีเซลขณะดำอยู่ใต้น้ำ	 ซึ่ง

อากาศเทียมเป็นก๊าซผสมระหว่างก๊าซออกซิเจนกับก๊าซอาร์กอน	 ปกติ

ก๊าซอาร์กอนเป็นก๊าซเฉื่อย	 จึงสามารถแยกจากก๊าซเสียที่เกิดจากการ

เผาไหม้ของเครื่องยนต์แล้วนำมาใช้ใหม่ได้	 สำหรับก๊าซออกซิเจนจะเก็บ

ในเรือในรูปของออกซิเจนเหลว	 เครื่องยนต์ดีเซลก็เป็นเครื่องเดียวกับที่

ใชข้ณะอยูบ่นผวินำ้หรอืสนอรเ์กล	 จงึเปน็ระบบทีม่ปีระสทิธภิาพมากกวา่	

ระบบอื่น	 ๆ	 ในมุมมองของการลงทุนปรับปรุงเรือดำน้ำเก่าที่มีใช้งาน		

อยู่แล้ว	

	 ถึงแม้ว่าระบบเครื่องยนต์ดีเซลวงจรปิด	 จะได้เปรียบกว่าระบบ

อื่น	 ๆ	 ในแง่ของความง่ายในการติดตั้งเพิ่มเติมในเรือดำน้ำเก่าที่ใช้งาน

อยูแ่ลว้กต็าม	 แตก่ย็งัไมม่ปีระเทศใดทีจ่ะตดัสนิใจนำระบบนีเ้ขา้ประจำการ	

ในกองทัพเรือของตนเองเลยแม้แต่ลำเดียว	 ยกเว้นกองทัพเรือสหภาพ		

โซเวียตที่นำเข้าประจำการช่วงระยะเวลาหนึ่งประมาณ	 ๑๗	 ปี	 แล้ว

ยกเลิกโครงการไป	 กับกองทัพเรือเกาหลีใต้ที่มีแผนการดำเนินการตามที่

ได้กล่าวแล้ว	
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	 ระบบเครื่องกังหันไอน้ำ-ไฟฟ้า (Steam Turbine
Electric/Moduled’EnergieSous-MarineAutonome:
MESMA)
	 ระบบเครือ่งกงัหนัไอนำ้-ไฟฟา้	 เปน็ระบบขบัเคลือ่นทีไ่มใ่ชอ้ากาศ	

จากภายนอกที่อู่ต่อเรือ	 DCNS.๔	 ประเทศฝรั่งเศสพัฒนาขึ้นมาจาก		

พื้ นฐานของระบบขับเคลื่ อนพลั ง

นวิเคลยีร	์โดยนำระบบเผาไหมว้งจรปดิ	

ที่เกิดจากเชื้อเพลิงเอทานอลกับก๊าซ

ออกซิ เจนไปทดแทนเตาปฏิกรณ์

นิวเคลียร์	 และนำความร้อนที่ได้จาก

การเผาไหม้ไปต้มน้ำให้กำเนิดไอน้ำที่

แรงดัน	 ๖๐	 เท่าของความกดอากาศ	

และนำไอน้ำไปขับเคลื่อนระบบกังหัน

ไอน้ำ	 เพื่อขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	

กระแสไฟฟ้าที่ได้ก็นำไปขับเพลา		

ใบจักรและประจุแบตเตอรี่เหมือน

กับในระบบอื่น	 ๆ	 สำหรับก๊าซเสียที่เกิดจากการเผาไหม้แบบวงจรปิดนี้	

ภายใตค้วามกดดนัทีร่ะดบัความลกึของเรอืดำนำ้	 เมือ่นำมาลดอณุหภมูแิลว้	

สามารถที่จะนำเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากระบบ	 และถ่ายเท

ออกนอกตัวเรือได้อย่างง่ายดายโดยไม่จำเป็นต้องใช้ปั๊มแรงดันแต่		

อย่างใด	

	 ระบบขับเคลื่อนที่ไม่ใช้อากาศจากภายนอกแบบ	 MESMA	 นี้			

มีราคาประมาณ	๕๐-๖๐	 ล้านเหรียญสหรัฐฯ	 เมื่อติดตั้งในเรือดำน้ำแล้ว	

จะมีความยาวเพิ่มขึ้น	๘.๓	 เมตร	หรือ	๒๗	ฟุต	และทำให้ระวางขับน้ำ

เพิ่มขึ้นประมาณ	 ๓๐๕	 ตัน	 ในการนี้ระบบสามารถปฏิบัติการใต้ผิวน้ำ		

ได้ประมาณ	 ๒๑	 วัน	 มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความเร็วของเรือดำน้ำ			

มีข้อสังเกตว่าระบบ	MESMA	นี้	สามารถจะใช้เป็นระบบขับเคลื่อนหลัก

ของเรือดำน้ำได้	 และเป็นระบบที่ให้กำเนิดพลังงานได้สูงกว่า	 เมื่อ		

ภาพที่ ๕ ผังระบบขับเคลื่อนเรือดำน้ำที่ไม่ใช้อากาศจากภายนอก 
แบบเครื่องกังหันไอน้ำ-ไฟฟ้า (Module d’ Energie Sous-Marine Autonome : MESMA) 

	 ๔	DCNS.	:	ยอ่มาจากชือ่เตม็ของอูต่อ่เรอืประเทศฝรัง่เศส	The	Direction	Technique	des	
Constructions	 Navales	 and	 the	 Direction	 des	 Constructions	 Navales	 กอ่ตัง้เมือ่	
พ.ศ.๒๕๐๔	
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ภาพที่ ๗ เรือดำน้ำชั้น Gotland 
ประจำการในกองทัพเรือสวีเดน ซึ่งติดตั้งระบบขับเคลื่อนที่ไม่ใช้อากาศจากภายนอก  

แบบเครื่องยนต์ Stirling จำนวน ๒ เครื่อง สามารถดำต่อเนื่องอยู่ใต้ผิวน้ำ 
นานกว่า ๑๔ วัน โดยใช้ความเร็วประหยัดประมาณ ๕ นอต 

เปรียบเทียบกับระบบขับเคลื่อนที่ไม่ใช้อากาศจากภายนอกแบบอื่น	ๆ	

แต่ว่าจะมีประสิทธิภาพต่ำและมีอัตราสิ้นเปลืองก๊าซออกซิเจนสูงกว่า

ระบบขับเคลื่อนที่ไม่ใช้อากาศจากภายนอกแบบอื่น	ๆ		

	 ระบบ	 MESMA	 สามารถติดตั้งได้ในเรือดำน้ำชั้น	 “Agosta	

90B”	และชั้น	“Scorpene”	 เพียงใช้ระยะเวลาสั้น	ๆ	โดยไม่ต้องมีการ

ดัดแปลงตัวเรือแต่อย่างใด	 เพียงตัดส่วนหัวและท้ายออกจากกัน๕		แล้ว

นำระบบ	 MESMA	 แทรกตรงกลาง	 เชื่อมต่อระบบก็สามารถนำลงน้ำ

ปฏิบัติการได้อีกครั้งหนึ่ง	 ดังนั้นกองทัพเรือของประเทศที่นำเรือดำน้ำ		

ทั้งสองแบบข้างต้นเข้าประจำการ	 จึงอยู่ในวิสัยที่จะสามารถติดตั้งระบบ

ขับเคลื่อนที่ไม่ใช้อากาศจากภายนอกแบบ	 MESMA	 ใช้งานได้	 ซึ่ง

ปัจจุบันมีด้วยกัน	 ๔	 ประเทศ	 ได้แก่	 ปากีสถาน	 ชิลี	 อินเดีย	 และ

มาเลเซีย	 นอกเหนือจากฝรั่งเศสที่เป็นผู้พัฒนาระบบนี้ขึ้นมาใช้งาน		

ดังกล่าวแล้ว	

 ระบบเครือ่งยนตส์เตอรล์งิ(StirlingCycleEngine)
	 เครื่องยนต์สเตอร์ลิงเป็นเครื่องยนต์ความร้อนที่ใช้การสันดาป	

หรือเผาไหม้ภายนอก	 ซึ่งออกแบบเป็นครั้งแรกโดย	 Robert	 Stirling			

ตั้งแต่ปี	พ.ศ.๒๓๕๙	มีวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อทดแทนระบบเครื่องกลจักร

ไอน้ำ	 ซึ่งได้เกิดอันตรายจากเหตุหม้อน้ำระเบิดขึ้นบ่อยครั้ง	 ระบบการ

ทำงานจะใชพ้ลงังานจากการขยายตวัของกา๊ซรอ้น	 ปกตจิะใชก้า๊ซฮเีลยีม	

ไฮโดรเจน	 ไนโตรเจน	 หรือแม้แต่อากาศธรรมดา	 โดยก๊าซดังกล่าวจะ

ผ่านระบบให้ความร้อนก่อนจะผ่านไปสู่เครื่องยนต์เพื่อเปลี่ยนเป็น

พลังงานกลออกมา	และนำก๊าซไปสู่ระบบหล่อเย็น	ก่อนที่จะนำก๊าซกลับ

ไปผ่านระบบให้ความร้อนเป็นวงรอบเช่นนี้เรื่อยไป		

	 เครื่องยนต์สเตอร์ลิง	ถึงแม้จะเป็นระบบเก่าแต่มีข้อดีที่สามารถ

เลือกแหล่งพลังงานให้ความร้อนได้อย่างหลากหลาย	 จึงอยู่ในขั้นของ

การวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 จนเกิดเป็นระบบเครื่องยนต์สเตอร์ลิง

ในหลากหลายรูปแบบ	 ส่วนใหญ่จะแบ่งเป็น	 ๒	 ประเภท	 ได้แก่	

เครื่องยนต์ปริมาตรคงที่	 จะประกอบไปด้วยส่วนให้ความร้อนกับส่วน

	 ๕	ในขัน้การสรา้งเรอืดำนำ้ชัน้	“Agosta	90B”	และ	“Scorpene”	ทัง้สองชัน้นี	้ปกตไิดแ้ยกกนั
สรา้ง	 โดยอูต่อ่เรอื	 DCNS.	 ของประเทศฝรัง่เศสสรา้งสว่นหวั	 และอูต่อ่เรอื	 NAVANTIA	 ของ
ประเทศสเปนสรา้งสว่นทา้ย	แลว้จงึนำมาเชือ่มตอ่กนัในภายหลงั	
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หล่อเย็น	 และเครื่องยนต์อุณหภูมิคงที่	 จะประกอบไปด้วยส่วนบีบอัดกับ

ส่วนขยายตัวของก๊าซ	

	 ระบบเครือ่งยนตส์เตอรล์งิ	

ซึ่งอู่ต่อเรือ	Kockums	ของสวีเดน

ได้ ออกแบบสร้ า งและพัฒนา

ต้นแบบ	 โดยได้ทดสอบต้นแบบ		

ในปี	 พ.ศ.๒๕๓๒	 และภายหลัง		

จ า ก นั้ น ไ ด้ ติ ด ตั้ ง เ ป็ น ร ะ บ บ

เครื่องจักรช่วยในเรือดำน้ำชั้น	

Gotland	 จำนวน	 ๓	 ลำ	 และ		

ส่ งมอบให้ กองทัพ เ รื อสวี เ ดน			

โดยใช้ก๊าซออกซิเจนเหลวและ

น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล	 สามารถขับ

เครือ่งกำเนดิไฟฟา้ขนาด	๗๕	กโิลวตัต	์

สำหรับระบบขับเคลื่อนและประจุ

แบตเตอรี่ได้พร้อมกันในขณะดำใต้น้ำ	 ระบบเครื่องยนต์สเตอร์ลิง
สามารถเดินเครื่องติดต่อกันที่ความเร็ว	๕	นอต	ได้นาน	๑๔	วัน	

	 ระบบขับเคลื่อนที่ไม่ใช้อากาศจาก
ภายนอกแบบเครือ่งยนตส์เตอรล์งิ	 เปน็ระบบแรก	
ที่ได้รับการพัฒนาและนำมาใช้งานติดตั้งใน		
เรอืดำนำ้และเขา้ประจำการอยา่งจรงิจงั	 และ	
ปัจจุบันมีกองทัพเรือหลายประเทศได้ให้ความ
สนใจระบบนี้มากขึ้นทุกขณะ	
	 อู่ต่อเรือ	Kockums	ของสวีเดนได้ส่ง
มอบระบบเครื่องยนต์สเตอร์ลิงให้อู่ต่อเรือของ
ญี่ปุ่นสำหรับติดตั้งในเรือดำน้ำชั้น	 Soryu	 กับ	
Ayashio	และกองทพัเรอืสาธารณรฐัประชาชนจนี	
มีแผนจะติดตั้งระบบเครื่องยนต์สเตอร์ลิงใน
เรือดำน้ำชั้น	 Yuan	 ของกองทัพเรือตนเอง		
ในอนาคต	 ในการนี้กองทัพเรือสิงคโปร์ได้นำ
เรือดำน้ำชั้น	 Archer	 เข้าประจำการ	 จำนวน	

๒	 ลำมีวัตถุประสงค์จัดหามาเพื่อฝึก
กำลังพล	 ซึ่งมีขีดความสามารถที่จะ		
ติดตั้งระบบเครื่องยนต์สเตอร์ลิงใน		

ภาพที่ ๖ ผังระบบขับเคลื่อนเรือดำน้ำที่ไม่ใช้อากาศจากภายนอก 
ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายนอกแบบ Stirling 

ภาพที่ ๗ เรือดำน้ำชั้น Gotland 
ประจำการในกองทัพเรือสวีเดน ซึ่งติดตั้งระบบขับเคลื่อนที่ไม่ใช้อากาศจากภายนอก  

แบบเครื่องยนต์ Stirling จำนวน ๒ เครื่อง สามารถดำต่อเนื่องอยู่ใต้ผิวน้ำ 
นานกว่า ๑๔ วัน โดยใช้ความเร็วประหยัดประมาณ ๕ นอต 
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เรือดำน้ำได้ด้วยเช่นกัน	 แต่ปัจจุบันกำลังปรับปรุงระบบหล่อเย็นเพื่อนำ

มาใช้งานได้กับสภาพภูมิอากาศในเอเชีย	

 ระบบเซลล์ไฟฟ้าหรือเซลล์เชื้อเพลิง(FuelCell)		
	 ระบบเซลล์ไฟฟ้าหรือเซลล์เชื้อเพลิงนี้	 มีหลักการมาจากเซลล์

ไฟฟ้าเคมี	 ซึ่งเป็นหน่วยที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างก๊าซไฮโดรเจน

กับก๊าซออกซิเจน	จะได้ผลผลิตออกมาเป็นน้ำ	ความร้อน	และไฟฟ้า	ซึ่ง

จะเห็นว่าเซลล์เชื้อเพลิงสามารถผลิตไฟฟ้าออกมาโดยไม่จำเป็นต้องมี

กลไกที่เคลื่อนไหวเลย	 แต่เซลล์เชื้อเพลิง	 ๑	 หน่วย	 จะสามารถผลิต

ไฟฟ้ากระแสตรงได้เพียง	๐.๗	โวลต์เท่านั้น	อีกทั้งความร้อนที่ได้ออกมา	

จะทำให้เซลล์เชื้อเพลิงทำงานอยู่ที่อุณหภูมิประมาณ	๘๐	องศาเซลเซียส	

การทีจ่ะสามารถนำมาใชง้านไดน้ัน้	 จำเปน็ตอ้งนำเซลลเ์ชือ้เพลงิหลายเซลล	์

มาต่อขนานและอนุกรมกัน	 เพื่อให้ได้กระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า			

ที่เหมาะสมกับระบบงานเหล่านั้น	

	 ร ะ บบนี้ มี ห ลั ก ก า ร ที่		

มาจากการคน้พบในป	ี พ.ศ.๒๓๘๑	

โดยนักวิทยาศาสตร์ เคมีชาว

เยอรมันที่อยู่ในสวิตเซอร์แลนด์

ชือ่	“Christian	Friedric	Schonbein”	

ซึ่ ง ได้ตีพิมพ์บทความของเขา		

ในวารสารวิ ทยาศาสตร์ ชื่ อ	

“Magazines	 of	 the	 Time”	

เกี่ยวกับโอโซนและปฏิกิริยาระหว่างไฮโดรเจนกับออกซิเจนในเดือน

มกราคม	 พ.ศ.๒๓๘๒	 ภายหลังจากนั้นเพียง	 ๑	 เดือน	 นักวิทยาศาสตร์

ชาวเวลส์	 “William	Robert	Grove”	 ได้แสดงให้เห็นเซลล์เชื้อเพลิงขึ้น

เป็นครั้งแรก	 โดยตีพิมพ์บทความไว้ในวารสาร	 “Philosophical	

Magazine	 and	 Journal	 of	 Science”	 และต่อมาในปี	 พ.ศ.๒๓๘๕			

ได้วาดภาพเซลล์เชื้อเพลิงไว้ในวารสารเล่มเดิมโดยมีลักษณะคล้ายคลึง

กับแบตเตอรี่ในปัจจุบัน	

	 เวลาล่วงเลยมากว่า	๑๐๐	ปี	ในสหรัฐฯ	เมื่อปี	พ.ศ.๒๔๙๘	จึงได้

ปรากฏเซลลเ์ชือ้เพลงิของนกัวทิยาศาสตรเ์คมชีือ่	 “W.	Thomas	Grubb”	

โดยใชส้ารละลายกรดกำมะถนัเปน็สว่นประกอบ	(ภาพที	่๙)	ตอ่มาอกี	๓	ป	ี

ภาพที่ ๘ เซลล์ไฟฟ้าหรือเซลล์เชื้อเพลิงพื้นฐาน ๑ หน่วย 
สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียง ๐.๗ โวลต์ และได้น้ำกับความร้อนออกมาอีกด้วย 

:	
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ภาพที่ ๙ เซลล์ไฟฟ้าหรือเซลล์เชื้อเพลิงต้นแบบ 
ตามแนวความคิดของนักวิทยาศาสตร์เคมีชื่อ “W. Thomas Grubb” 

นักวิทยาศาสตร์เคมีชื่อ	 “Leonard	 Niedrach”	 ได้ใช้ทองคำขาว		

เป็นแผ่นเยื่อในการแลกเปลี่ยนอิออนระหว่างไฮโดรเจนกับออกซิเจน			

จนไดช้ือ่วา่เซลลเ์ชือ้เพลงิ	 “Grubb-Niedrach”	

ในปี	 พ.ศ.๒๕๐๒	 วิศวกรชาวอังกฤษ	

“Francis	 Thomas	 Bacon”	 ได้ประสบ

ผลสำเร็จในการพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิง

ขนาด	๕	กิโลวัตต์	นอกจากนั้นทีมงานของ	

“Harry	 Ihrig”	 ได้พัฒนาเซลล์เชื้อเพลิง

ขนาด	 ๑๕	 กโิลวตัต	์ ขึ้นมาสาธิตในงาน

แสดงสนิคา้ของรฐั	 ระบบนีใ้ชส้ารละลาย

โพแทสเซยีมไฮดรอกไซด	์ และกา๊ซไฮโดรเจน	

ภายใต้ความดันกับออกซิเจน	 ต่อมาในปี	

พ.ศ.๒๕๐๓	 “Bacon”	 ได้ประดิษฐ์เครื่องเชื่อมโลหะ	 ขนาด	 ๕	 กิโลวัตต์	

ขึ้นจากเซลลเ์ชือ้เพลงิ	 ภายหลงัจากนัน้	 ระบบเซลล์เชื้อเพลิงได้นำไป

พัฒนาใช้งานในโครงการสำรวจอวกาศและยานยนต์อย่างต่อเนื่อง	

	 บริษัท	 United	 Technologies	 Corporation	 เป็นบริษัทแรก		

ทีไ่ดผ้ลติเครือ่งกำเนดิไฟฟา้ขนาด	 ๒๐๐	 กโิลวตัตด์ว้ยระบบเซลลเ์ชือ้เพลงิ	

ออกจำหน่ายตามโรงพยาบาล	มหาวิทยาลัย	และสำนักงาน	จึงได้ตั้งชื่อ

ระบบนี้ว่า	 “PureCell	 200”	 และต่อมาได้พัฒนาเป็นระบบ	 “PureCell	

400”	 ซึ่งมีกำลังผลิตมากขึ้นเป็นสองเท่า

คือ	๔๐๐	กิโลวัตต์	

	 ระบบเซลล์เชื้อเพลิงได้ถูกนำมา

ใช้งานทางทหารในเรือดำน้ำ	 โดยบริษัท

ของเยอรมัน	Siemens	Electric	ร่วมมือ

กับบรษิทั	 Howaldtswerke	 Deutsche	

Werft	 :	 HDW	 และบริษัทอิตาลี	

Fincantieri	 ไดพ้ฒันาระบบเซลลเ์ชือ้เพลงิ	

แบบ	 Proton	 Exchange	

Membrane	:	PEM	จำนวน	๙	โมดลู	

ผลติไฟฟา้ไดโ้มดลูละ	 ๓๔	 กโิลวตัต	์

กำลังผลิตรวมประมาณ	 ๓๐๐	 กิโลวัตต์หรือประมาณ	 ๔๐๐	 แรงม้า			

ภาพที่ ๑๐ หลักการทำงานของเซลล์ไฟฟ้าหรือเซลล์เชื้อเพลิง 
แบบ Proton Exchange Membrane : PEM พัฒนาขึ้นโดย บริษัท Siemens Electric 

ร่วมมือกับบริษัท Howaldtswerke Deutsche Werft ของเยอรมนี 
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ติดตั้งในเรือดำน้ำ	Type-212	ซึ่งมีระวางขับน้ำขนาด	๑,๘๔๐	ตันสำหรับ

กองทัพเรือเยอรมันและอิตาลี	 นอกจากนั้นกลุ่มบริษัทนี้ได้พัฒนาระบบ

เซลล์เชื้อเพลิงที่มีกำลังผลิต	 ๑๒๐	 กิโลวัตต์	 ซึ่งจะนำไปติดตั้งจำนวน			

๒	 หน่วยรวมกำลังผลิต	 ๒๔๐	 กิโลวัตต์ในเรือดำน้ำ	 Type-214	 ซึ่งมี

ระวางขับน้ำขนาด	๑,๘๖๐	ตัน	สำหรับขายให้กับต่างประเทศ	

ภาพที่ ๑๑ ผังระบบขับเคลื่อนเรือดำน้ำที่ไม่ใช้อากาศจากภายนอก 
แบบเซลล์ไฟฟ้าหรือเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) ในเรือดำน้ำชั้น S-80 ของกองทัพเรือสเปน 

ภาพที่ ๑๒ เรือดำน้ำชั้น ๒๑๒ ของกองทัพเรือเยอรมัน 
ได้รับการติดตั้งระบบขับเคลื่อนที่ไม่ใช้อากาศจากภายนอกแบบเซลล์ไฟฟ้า 

หรือเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) 
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	 เมื่อทำความเข้าใจกับการทำงานของระบบขับเคลื่อนที่ไม่ใช้

อากาศจากภายนอกทั้ง	 ๔	 ระบบข้างต้น	 รวมทั้งข้อแตกต่างทางเทคนิค

พอสังเขปกันแล้ว	 ซึ่งจากตารางแสดงระบบที่สามารถติดตั้ง	 และการที่

กองทัพเรือตัดสินใจนำระบบดังกล่าวมาใช้งานข้างต้น	 จะเห็นได้ชัดเจน

วา่ระบบเครือ่งยนตด์เีซลวงจรปดิ	 (CCD)	 นัน้มปีระเทศทีม่ปีระสบการณ	์

ในด้านนี้เพียง	 ๔	 ประเทศ	 ได้แก่	 สหภาพโซเวียตหรือรัสเซียในปัจจุบัน	

ซึ่งนำเรือดำน้ำที่ติดตั้งระบบเครื่องยนต์ดีเซลวงจรปิดเข้าประจำการ		

แบบเรือดำน้ำที่สามารถติดตั้งระบบขับเคลื่อน	

ที่ไม่ใช้อากาศจากภายนอก	(AIP)	

ลำดับที่	 แบบ/ชั้นของเรือดำน้ำ	 ระบบ	AIP	 ประเทศ	 จำนวน	 หมายเหต	ุ

	 ๑	 Type-214	class	 Fuel	cell	 เยอรมน	ี ๒		 ตอ่ใหต้า่งประเทศ	

	 ๒	 Type-212	class	 Fuel	cell	 	เยอรมน/ีอติาล	ี ๔	 		

	 ๓	 Type-209	class	 Fuel	cell	 เยอรมน	ี ๖๐	 ตอ่ใหต้า่งประเทศ	

	 ๔					Amur	class	(project	1650/950)	 Fuel	cell	 รสัเซยี	 ๑๑	 ตอ่ใหต้า่งประเทศ	

	 ๕	 			Lada	class	(project	677)	 Fuel	cell	 รสัเซยี	 ๔	 ตอ่ใหต้า่งประเทศ	

	 ๖	 Gotland	class	 Stirling	 สวเีดน	 ๓	 		

	 ๗	 Sodermanland	class	 Stirling	 สวเีดน	 ๒	 		

	 ๘	 Ayashio	class	 Stirling	 ญีปุ่น่	 ๑๑	 		

	 ๙	 Soryu	class	 Stirling	 ญีปุ่น่	 ๗	 		

	 ๑๐	 Archer	class	 Stirling	 สงิคโปร	์ ๒	 		

	 ๑๑	 Yuan	class	(Type	041)	 Stirling	 จนี	 ๗	 		

	 ๑๒	 Scorpene	class		 MESMA	 	ฝรัง่เศส/สเปน	 ๑๔	 ตอ่ใหต้า่งประเทศ	

	 ๑๓	 S	-	80	class	 Fuel	cell	 สเปน	 ๖	 		

	 ๑๔	 Agosta-70/90B	class	 MESMA	 	ฝรัง่เศส/สเปน	 ๙	 ตอ่ใหต้า่งประเทศ	

	 ๑๕	 Moray	class	 CCD	 	เนเธอรแ์ลนด	์ -	 ตอ่ใหต้า่งประเทศ	

	ที่มา : โครงการพัฒนากำลังรบของประเทศต่าง ๆ ในช่วงหลัง พ.ศ.๒๕๕๓ 

แนวโน้มและพัฒนาการในอนาคตของระบบขับเคลื่อน
ทีไ่มใ่ชอ้ากาศจากภายนอก(FutureoftheAirIndependent
PropulsionSystem:AIP)
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นานถึง	 ๑๗	 ปี	 และได้ยกเลิกโครงการไป	 บริษัทอู่ต่อเรือรอดเตอร์ดัม

ของเนเธอร์แลนด์	บริษัทมาร์โคนี	มารีน	ในประเทศอังกฤษ	และ	บริษัท	

Thyssen	 Nordseewerke	 ของเยอรมนี	 ซึ่งมีขีดความสามารถในการ

พัฒนาระบบเครื่องยนต์ดีเซลวงจรปิดและติดตั้งในเรือดำน้ำได้ตาม

ความต้องการของลูกค้า	 โดยที่มีกองทัพเรือเกาหลีใต้เพียงรายเดียวที่

ระบโุครงการพฒันาระบบนี	้ และตดิตัง้ในเรอืดำนำ้เกา่ของตนเองในอนาคต	

ซึ่งจากข้อได้เปรียบของการลงทุนที่ต่ำกับเรือดำน้ำเก่า	 ก็ยังไม่เพียงพอ		

ที่จะดึงดูดความสนใจของกองทัพเรือใดอีกเลย	 อาจจะเป็นเพราะการ

พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยกับการป้องกันความเสียหายยังไม่ถึง

ขีดความพึงพอใจของกองทัพเรือผู้ใช้งานใดเลย	

	 ระบบขับเคลื่อนที่ไม่ใช้อากาศจากภายนอกแบบ	MESMA	ซึ่งมี

บริษัทอู่ต่อเรือ	 DCNS.	 ประเทศฝรั่งเศสได้ยืนยันขีดความสามารถใน

การติดตั้งระบบนี้ในเรือดำน้ำชั้น	 “Agosta	 90B”	 	 และ	 “Scorpene”	

ซึ่งได้ต่อเรือดำน้ำชั้นนี้ส่งมอบให้แก่กองทัพเรือปากีสถาน	 ชิลี	 อินเดีย	

และมาเลเซีย	 นำเข้าประจำการไปเรียบร้อยแล้ว	 ในการนี้ได้รับการ

ยืนยันว่า	 กองทัพเรือปากีสถานเป็นกองทัพเรือแรกและกองทัพเรือเดียว	

ที่ใช้ระบบ	 MESMA	 ติดตั้งในเรือดำน้ำชั้น	 “Agosta	 90B”	 จำนวน			

๓	 ลำที่นำเข้าประจำการ	 โดยที่บริษัทร่วมโครงการของประเทศสเปนซึ่ง

ต่อส่วนท้ายของเรือดำน้ำ	 ก็ได้ประกาศในขั้นต้นที่จะนำระบบ	MESMA	

ติดตั้งในเรือดำน้ำในอนาคตของกองทัพเรือสเปนด้วย	 แต่ในระยะเวลา

ต่อมาได้เปิดเผยว่า	 ได้ศึกษาระบบขับเคลื่อนที่ไม่ใช้อากาศจากภายนอก

แบบอืน่ตดิตัง้แทน	ทำใหเ้กดิความสงสยัในสมรรถนะของระบบ	MESMA	

ว่าข้อได้เปรียบในด้านประสิทธิภาพที่ให้พลังงานที่สูงกว่าระบบอื่น	 และ

สามารถตดิตัง้เปน็ระบบขบัเคลือ่นหลกัในเรอืดำนำ้ทีต่อ่ขึน้ใหมไ่ดด้ว้ยนัน้	

กับข้อเสียเปรียบที่จะต้องติดตั้งในเรือดำน้ำขนาดกลางขึ้นไป	 อีกทั้งมี

อัตราสิ้นเปลืองออกซิเจนสูงกว่าระบบอื่น	 อาจจะเป็นสาเหตุหลักที่

กองทพัเรอืสเปนไดส้รปุผลการศกึษา	 โดยคำนงึถงึความตอ้งการทางดา้น	

ยทุธการมากกวา่ความมัน่ใจทางดา้นเทคนคิ	 ซึง่จะไดก้ลา่วในรายละเอยีด	

ต่อไป	

	 สำหรับระบบขับเคลื่อนที่ ไม่ใช้อากาศจากภายนอกแบบ

เครือ่งยนตส์เตอรล์งิ	และระบบเซลลเ์ชือ้เพลงิ	 ในแงข่องการเปรยีบเทยีบแลว้	

จะเห็นได้ชัดเจนว่าใกล้เคียงกันมาก	 โดยในค่ายของระบบเครื่องยนต์						
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สเตอร์ลิงมีอู่ต่อเรือ	 Kockums	 ของสวีเดนเป็นผู้ผลิต	 ติดตั้ง	 และ		

ส่งมอบให้แก่กองทัพเรือลูกค้าแต่เพียงบริษัทเดียว	 ซึ่งผู้ใช้งานหลักก็คือ	

กองทพัเรอืญีปุ่น่	จนี	สงิคโปร	์และสวเีดน	ซึง่เปน็ผูผ้ลติและเปน็กองทพัเรอื	

ของประเทศเป็นกลาง	 ซึ่งเมื่อรวมจำนวนเรือดำน้ำที่สามารถติดตั้ง

ระบบเครื่องยนต์สเตอร์ลิงเข้าด้วยกันแล้ว	จะมีจำนวนประมาณ	๓๒	ลำ	

ส่วนค่ายของระบบเซลล์เชื้อเพลิง	 ซึ่งมีบริษัท	 Siemens	 Electric	 ของ

เยอรมนีเป็นผู้พัฒนาและผลิตระบบเซลล์เชื้อเพลิง	 โดยมีผู้ใช้เป็น		

กองทัพเรืออิตาลี	แคนาดา	รัสเซีย	และสเปน	เมื่อรวมจำนวนเรือดำน้ำ

ทีส่ามารถตดิตัง้ระบบเซลลเ์ชือ้เพลงิเขา้ดว้ยกนัแลว้	 จะมจีำนวนประมาณ	

๘๑	ลำ	ซึง่มากกวา่เปน็	๒	เทา่ของระบบเครือ่งยนตส์เตอรล์งิ	และนบัวนั	

จะมีกองทัพเรือที่สนใจระบบนี้มากขึ้นไปอีกในอนาคต๖			

	 จากการศึกษาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของทั้งสองระบบนี้แล้ว	

จะเห็นว่าระบบเครื่องยนต์สเตอร์ลิงมีข้อดีที่สามารถเลือกติดตั้งแหล่ง		

ให้พลังงานความร้อนได้อย่างหลากหลาย	 แต่มีข้อเสียที่เป็นเครื่องยนต์

สันดาปภายนอก	 มีประสิทธิภาพต่ำในการให้พลังงานกลออกมาใช้งาน	

และการเคลื่อนไหวของชิ้นส่วนในเครื่องยนต์ก็ทำให้เกิดเสียงดังใน		

เรือดำน้ำ	 อีกทั้งจะต้องมีการถ่ายเทก๊าซเสียที่เกิดจากการเผาไหม้ออกสู่

ภายนอกตัวเรือ	ซึ่งจะมีผลต่อการทำงานของระบบในระดับความลึกและ

อณุหภมูขิองนำ้ในพืน้ทีป่ฏบิตักิารทีแ่ตกตา่งกนั	 สำหรบัระบบเซลลเ์ชือ้เพลงิ	

มขีอ้ดทีีส่ามารถผลติไฟฟา้ออกมาโดยไมจ่ำเปน็ตอ้งมกีลไกทีเ่คลือ่นไหวเลย	

อุณหภูมิของระบบการทำงานจะอยู่ที่ประมาณ	 ๘๐	 องศาเซลเซียส			

ซึ่งต้องการระบบระบายความร้อนในพื้นที่ที่น้ำมีอุณหภูมิสูงเท่านั้น			

และไม่จำเป็นต้องมีการถ่ายเทก๊าซเสียออกภายนอกตัวเรือแต่อย่างใด	

อกีทัง้กระแสไฟฟา้ทีผ่ลติไดส้ามารถนำไปขบัเคลือ่นมอเตอรไ์ฟฟา้	 และ

ประจแุบตเตอรีไ่ดโ้ดยตรง	 ไมต่อ้งการเครือ่งยนตใ์ด	 ๆ	 ในระบบอกีเลย			

จึงทำให้เรือดำน้ำสามารถรักษาความเงียบในขณะดำอยู่ใต้น้ำได้อย่าง

สมบูรณ์เหนือกว่าระบบอื่น	 ๆ	 ซึ่งความเงียบนี้ถือว่าเป็นความต้องการ

ทางด้านยุทธการของเรือดำน้ำเป็นประการแรก	

	 ๖	 ตามหลกัฐานขอ้มลูทีไ่ดร้บัการยนืยนัวา่	 กองทพัเรอืตรุก	ี กรซี	 เกาหลใีต	้ บราซลิ	
อารเ์จนตนิา	 และอนิโดนเีซยี	 มโีครงการทีจ่ะจดัหาเรอืดำนำ้	 Type-214	 ทีต่ดิตัง้ระบบขบัเคลือ่นทีไ่มใ่ช้
อากาศจากภายนอกแบบเซลลเ์ชือ้เพลงิเขา้ประจำการในอนาคตดว้ย	
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	 หลกัฐานการยนืยนัทีไ่ดจ้ากขอ้มลูเปน็กรณศีกึษาของกองทพัเรอื	

เกาหลีใต้กับกองทัพเรือสเปน	 ซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ในแนวหน้าด้าน

อุตสาหกรรมการต่อเรือ	 ชี้ให้เห็นการปรับเปลี่ยนแนวความคิดในการ

พัฒนาระบบขับเคลื่อนที่ไม่ใช้อากาศจากภายนอก	 ในขั้นต้นกองทัพเรือ

เกาหลีใต้ได้ว่าจ้างบริษัทในทวีปยุโรปพัฒนาระบบเครื่องยนต์ดีเซล

วงจรปิด	 (CCD)	 ติดตั้งในเรือดำน้ำเก่า	 Type-209	 จำนวน	 ๙	 ลำ	 แต่		

ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นการต่อเรือดำน้ำชุดใหม่	 Type-214	 จำนวน	

๓	 ลำ	 และติดตั้งระบบเซลล์เชื้อเพลิง	 ทยอยเข้าประจำการตั้งแต่ปี	

พ.ศ.๒๕๕๐	อีกทั้งมีโครงการสร้างเพิ่มเติมอีก	๖	ลำในอนาคต		

	 ในการนี้กองทัพเรือสเปนได้กำหนดโครงการต่อเรือดำน้ำ		

ชุดใหม่	 S-80	 จำนวน	 ๔	 ลำ	 ซึ่งมีระวางขับน้ำประมาณ	 ๒,๒๐๐	 ตัน			

เริม่ตน้สรา้งตัง้แตป่	ีพ.ศ.๒๕๔๘	ลำแรกจะนำเขา้ประจำการในป	ีพ.ศ.๒๕๕๖	

และทยอยนำเข้าประจำการปีละ	 ๑	 ลำ	 เป็นโครงการร่วมลงทุนกับ		

อูต่อ่เรอืของประเทศฝรัง่เศส	 	 ในขัน้ตน้ของโครงการไดเ้ลอืกระบบ	MESMA	

เป็นระบบขับเคลื่อนที่ไม่ใช้อากาศจากภายนอกติดตั้งในเรือดำน้ำชุดนี้	

เมื่อดำเนินโครงการมาได้ช่วงระยะเวลาหนึ่ง	 ก็ได้ปรับเปลี่ยนระบบ		

ขับเคลื่อนที่ไม่ใช้อากาศจากภายนอกมาเป็นระบบเซลล์เชื้อเพลิง	 โดย

กำหนดที่จะให้บริษัทภายในประเทศสเปนออกแบบและพัฒนาระบบ

เซลล์เชื้อเพลิง	ขนาด	๓๐๐	กิโลวัตต์ขึ้นเอง	สำหรับระบบก๊าซไฮโดรเจน

ทีจ่ะปอ้นใหแ้กร่ะบบเซลลเ์ชือ้เพลงินัน้	 จะใชเ้กบ็ในรปูของไบโอเอทานอล	

ซึ่งเป็นสารตั้งต้นผลิตไฮโดรเจนด้วยกลไก	 Reformer	 ซึ่งเป็นระบบที่		

ได้รับการพัฒนาใช้งานอยู่ในยานอวกาศ	 อีกทั้งได้รับการยืนยันถึงความ

ปลอดภัยสูง	 ระบบนี้จะมีผลที่ได้เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	 ซึ่งจะต้อง

ทำการระบายออกภายนอกตัวเรือ	 ทั้งนี้ในอนาคตกองทัพเรือสเปนมี

ความต้องการจะสร้างเรือดำน้ำชุดนี้เพิ่มเติมอีกจำนวน	๒	ลำ	

สรุป

	 จากการวเิคราะหพ์ฒันาการ	 แนวโนม้	 ขอ้ดขีอ้เสยีของการใชง้าน	

และประสิทธิภาพของระบบขับเคลื่อนเรือดำน้ำที่ไม่ใช้อากาศจาก

ภายนอกทั้ง	 ๔	 ระบบข้างต้นแล้ว	 จะเห็นชัดเจนว่าระบบเซลล์เชื้อเพลิง		

มีข้อได้เปรียบเหนือกว่าระบบเครื่องยนต์สเตอร์ลิงอยู่เล็กน้อย	 เนื่องจาก

สามารถตอบสนองความต้องการทางด้านยุทธการที่เรือดำน้ำต้องการ
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ความเงียบเป็นสำคัญ	 ระบบเซลล์เชื้อเพลิงเกือบไม่มีกลไกเคลื่อนไหว

ของเครื่องยนต์หลงเหลืออยู่เลย	 นอกจากมอเตอร์ไฟฟ้า	 เพลาใบจักร

ของเรือดำน้ำ	และระบบเครื่องจักรช่วยเท่านั้น	จึงเป็นระบบขับเคลื่อนที่

มีประสิทธิภาพสูง	 การนำระบบเซลล์เชื้อเพลิงไปติดตั้งในเรือดำน้ำจะ

เป็นเพียงระบบช่วยเท่านั้น	กล่าวคือจะต้องติดตั้งควบคู่ไปกับระบบดีเซล

ไฟฟ้าซึ่งใช้เป็นระบบขับเคลื่อนหลักของเรือดำน้ำขณะอยู่บนผิวน้ำ	 เพื่อ

สงวนแหล่งพลังงานของระบบเซลล์เชื้อเพลิงไว้ใช้เฉพาะเวลาดำอยู่		

ใตน้ำ้ใหไ้ดน้านทีส่ดุ	 ซึง่จะเปน็การเพิม่ระยะเวลาอยูใ่ตน้ำ้	 (Submerged	

Time	 Capability)	 ของเรือดำน้ำออกไปอีกด้วย	 ซึ่งนอกจากจะทำให้		

เรือดำน้ำเป็นภัยคุกคามที่น่ายำเกรงของเรือผิวน้ำทุกประเภทแล้ว	 ยังจะ

เป็นภัยคุกคามที่น่ากลัวในระดับใกล้เคียงกันสำหรับเรือดำน้ำด้วยกันเอง

ในมิติใต้น้ำด้วย	 โดยเฉพาะเรือดำน้ำที่ไม่ได้ติดตั้งระบบขับเคลื่อนที่ไม่ใช้

อากาศจากภายนอก	 จากกรณีศึกษาของกองทัพเรือเกาหลีใต้และ

กองทัพเรือสเปน	 ยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าเรือดำน้ำที่ติดตั้งระบบเซลล์		

เชื้อเพลิงยังสามารถตอบสนองความต้องด้านยุทธการ	 ในการซ่อนพลาง

ได้เป็นอย่างดี	 จากการที่มีคุณสมบัติรักษาความเงียบขณะดำอยู่ใต้น้ำได้

เหนือกว่าระบบอื่น	ๆ	

	 หากระบบเซลล์เชื้อเพลิงหรือเซลล์ไฟฟ้า	 ได้รับการพัฒนาให้

เรือดำน้ำธรรมดา	สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เพียง	๑	ใน	๔	ส่วนของ

เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์แล้วละก็๗	 	 เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ที่มี

ขนาดใหญ่เทอะทะ	 มีเสียงดัง	 ซ่อนพลางได้อย่างยากลำบาก	 และต้อง

อยูแ่ตใ่นพืน้ทีท่ีม่รีะดบันำ้ลกึมาก	 ๆ	 จะกลายเปน็เปา้ใหเ้รอืดำนำ้ธรรมดา	

โจมตีได้อย่างง่ายดาย	 และเมื่อถึงเวลานั้นในอนาคตเรือดำน้ำพลังงาน

นวิเคลยีรก์จ็ะคอ่ย	ๆ	หายไปจากทำเนยีบกำลงัรบของประเทศมหาอำนาจ	

ทางทะเลอย่างแน่นอน	

	 จากข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วข้างต้น	 น่าจะเป็นข้อเตือนใจ

ให้กองทัพเรือไทยได้เป็นอย่างดี	 ประวัติศาสตร์ได้จารึกไว้ว่า	 ไทยเป็น

ประเทศหนึ่งใน	 ๑๑	 ประเทศของโลกที่เคยมีเรือดำน้ำเข้าประจำการ	

และปจัจบุนักำลงัพยายามจดัหาเรอืดำนำ้เขา้ประจำการใหมอ่กีวาระหนึง่		

	 ๗	 จากขอ้มลูทีไ่ดร้บัการยนืยนั	 เรอืดำนำ้พลงังานนวิเคลยีร	์ สามารถผลติพลงังานไฟฟา้	 ได้
ประมาณ	๑๐,๐๐๐	กโิลวตัต	์
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ระยะเวลาที่อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการตัดสินใจเปลี่ยนผ่านไปสู่

การเป็นสมาชิกหนึ่งในจำนวน	 ๔๒	 ประเทศที่มีเรือดำน้ำประจำการนี้		

ระบบขับเคลื่อนเรือดำน้ำที่ไม่ใช้อากาศจากภายนอก (Air Independent 

Propulsion System : AIP) จึงถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลโดยตรง

ต่อระยะเวลาการเข้าประจำการและการดำรงอยู่ในราชการของ		

กองเรือดำน้ำ	 อีกทั้งจะเป็นภัยคุกคามที่น่าเกรงขามของฝ่ายตรงข้ามใน

การเป็นอาวุธป้องปรามทางยุทธศาสตร์ที่จะได้ผลตามแผนยุทธศาสตร์

ทางเรือที่ได้ประเมินไว้	 และยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างกำลังรบ		

ทางเรือได้อย่างสมดุลอีกด้วย	 	 	 	 	 	
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