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  ทคโนโลยีเรือรบล่องหนยังคงเป็นประเด็นที่น่าสนใจของ 

  กองทพัเรอืนานาชาตอิยูเ่สมอ แนวโนม้ทีส่ำคญัคอืการพฒันา 

   และออกแบบเรือรบให้ใช้มาตรการหรือวิธีการในการลด 

ซิกเนเจอร์หลาย ๆ วิธีรวมกัน เพื่อให้การปฏิบัติการของเรือผิวน้ำหรือ

เรือดำน้ำเป็นไปได้อย่างเสรีมากขึ้นเมื่อเทียบกับเรือรบแบบทั่วไป หรือ

เรือรบแบบกึ่งล่องหนของฝ่ายตรงกันข้าม วัสดุที่ออกแบบมาเพื่อดูดกลืน

สัญญาณเรดาร์ (Radar Absorbing Material - RAM) และเคลือบผิว

แบบ Anechoic (ไม่สะท้อนสัญญาณ) ได้ถูกนำมาใช้กับเรือรบผิวน้ำ

และเรือดำน้ำในการลดการตรวจจับ  

การ®ัดการ´ิกเนเ®อร์ของเรือรบในปØิบัติการทางท–เล
บทบาทของวัสดุดูดกลืนสัญญาณเรดาร์·ล–
วัสดุเคลือบผิว‰ม่ส–ท้อนสัญญาณเรดาร์

นาวาโทดร.โชค·ก้วบุญช่วย

  ทคโนโลยีเรือรบล่องหนยังคงเป็นประเด็นที่น่าสนใจของ 

กองทพัเรอืนานาชาตอิยูเ่สมอ แนวโนม้ทีส่ำคญัคอืการพฒันา 

   และออกแบบเรือรบให้ใช้มาตรการหรือวิธีการในการลด 

ซิกเนเจอร์หลาย ๆ วิธีรวมกัน เพื่อให้การปฏิบัติการของเรือผิวน้ำหรือ

เ

‰ม่มีอ–‰รที่มอง‰ม่เหÁนในย่านความ∂ี่ต่ำกว่า2GHz

 เรดาร์เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดความเป็นไปได้ในการตรวจจับ

เป้าหมายต่าง ๆ เช่น เรดาร์ถูกใช้ในปฏิบัติการการต่อต้านภัยทางอากาศ
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และการตรวจจับเป้าหมายทางทะเล เทคโนโลยีเรดาร์ได้รับการพัฒนา

จนถึงจุดอิ่มตัวในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา จนทำให้ฝ่ายตรงกันข้าม

ต้องพัฒนาระบบในการจัดการซิกเนเจอร์อย่างต่อเนื่องเพื่อลดการ  

ถกูตรวจจบัจากเรดาร ์ เรดารข์องประเทศจนี อยา่งเชน่ระบบ NANTSIN 

หรือเรดาร์ระยะไกลของประเทศรัสเซีย ได้รับการปรับปรุงจนสามารถ

ตรวจจับวัตถุทางทะเลที่สังเกตได้ยาก มีการกล่าวกันว่า “ไม่มีอะไรที่

เรดาร์ไม่สามารถตรวจจับได้ในย่านความถี่ต่ำกว่า 2 GHz” ซึ่งเป็น

สาเหตุให้กองทัพเรือทั่วโลกกำลังพัฒนาและวิจัยการลดขนาดของ  

ภาคตัดขวางเรดาร์ (Radar Cross Section) ของเรือรบผิวน้ำโดยใช้

เทคโนโลยี LO (Low Observable Technology) จากเอกสารที่  

เปิดเผยได้ การลดขนาดของภาคตัดขวางเรดาร์ถือเป็นมาตรการที่สำคัญ 

ที่จะต้องพิจารณาในลำดับต้น ๆ ในปฏิบัติการชายฝั่งและใกล้ทะเล

ชายฝั่ง  ทั้งนี้ขนาดของภาคตัดขวางเรดาร์ คือ อัตราส่วนของความแรง

ของสัญญาณเรดาร์ที่ สะท้อนกลับจากเป้ าหมายต่อความแรง  

ของสัญญาณที่สะท้อนจากวัตถุที่มีพื้นผิวเรียบอย่างสมบูรณ์ขนาด   

๑ ตารางเมตร ในอีกมุมมองหนึ่ง ขนาดของภาคตัดขวางเรดาร์คือ  

ผลคูณของปัจจัยสามประการ คือ พื้นที่ตัดขวางของเรือ (Cross 

Section) คุณสมบัติในการสะท้อนของเรือ (Reflectivity) และค่าความ

เจาะจงทิศทางของสัญญาณสะท้อน (Directivity) เป้าหมายเช่นเรือรบ

ผิวน้ำมีพื้นผิวที่ เป็นมุมสะท้อนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวเป็นอย่างดี   

เพราะฉะนั้น คุณลักษณะการสะท้อนของเรือรบจำเป็นต้องมีการวัดค่า 

ซึ่งค่าดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปตามมุมที่รับสัญญาณเรดาร์ ในย่านความถี่

ของสัญญาณเรดาร์ระหว่าง 3 GHz ถึง 18 GHz สัญญาณสะท้อนของ

เรดาร์มีค่าความแรงอยู่ในย่านไม่กี่ dB ตามการเปลี่ยนของความถี่และ

โพราไรเซชั่นของสัญญาณเรดาร์ ในขณะที่ค่าภาคตัดขวางเรดาร์จะมีค่า

อยู่ระหว่าง ๒ ถึง ๕ เท่าของค่าความแรงของสัญญาณ 

 สภาวะแวดล้อมที่เรือรบล่องหนที่ทันสมัย เช่น เรือคอร์เวต   

ชั้น Visby ของประเทศสวีเดนจะสามารถปฏิบัติการตรวจจับขณะที่

ทำตัวล่องหนนั้น จะเป็นสภาวะแวดล้อมแบบพื้นที่ชายฝั่งทะเลมากขึ้น 

โดยเฉพาะปฏิบัติการการหาข่าว การเฝ้าตรวจ และการลาดตระเวน 

(Intelligence, Surveillance and Reconnaissance - ISR) รวมไปถึง
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การตรวจจับระยะไกลสำหรับเป้าเรือดำน้ำจากการที่อาวุธปล่อยนำวิถีมี

ขีดความสามารถในการตรวจจับและต่อต้านเป้าหมายล่องหนในสภาพ

พื้นที่แบบชายฝั่งทะเล   รวมไปถึงการที่มีเทคโนโลยีต่อต้านเทคโนโลยี

ล่องหน (Counter-Stealth) หรือต่อต้านการตรวจจับยาก (Counter-

Low Observable) จึงทำให้เทคโนโลยีล่องหนยังคงมีความสำคัญและมี

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เรือรบยุคใหม่ เช่น เรือรบชั้น Trident ของ

ประเทศสิงคโปร์ใช้เทคโนโลยีล่องหนหลายรูปแบบ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการ

ออกแบบตัวเรือและ Superstructure รวมไปถึงการใช้วัสดุดูดกลืน

สัญญาณเรดาร์ เพื่อต่อต้านการถูกโจมตีด้วยอาวุธปล่อยนำวิถี ประเทศ

อื่น ๆ ก็เริ่มจะจัดหาเรือรบแบบล่องหนมาประจำการ เช่น ประเทศจีน 

นอร์เวย์ โปแลนด์ ไต้หวัน และเวเนซุเอลา กองทัพเรือจีนได้เผยโฉม  

เรือเร็วโจมตีชั้น Type 022 ซึ่งมีรายงานว่าเรือรบลำดังกล่าวสามารถ

ต่อต้านการถูกตรวจจับจากระบบตรวจจับทุกประเภท แต่อย่างไรก็ตาม 

ยังไม่มีหลักฐานยืนยันรายงานดังกล่าวอย่างเป็นทางการ แนวโน้มที่

สำคัญสำหรับเทคโนโลยีล่องหน คือการรวมวิธีการต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 

ในการลดค่าภาคตัดขวางเรดาร์ ทำให้สามารถปฏิบัติการได้เสรีกว่า  

ฝา่ยตรงกนัขา้มทีเ่ปน็เรอืรบแบบทัว่ไปหรอืกึง่ลอ่งหน เมือ่ฝา่ยตรงกนัขา้ม 

ใช้เทคนิคการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ในขั้นตอนวิกฤติของยุทธวิธีหรือใน

สภาวะแวดล้อมทางทะเลที่ไม่คุ้นเคย จะพบว่าการตรวจจับเรือรบที่ใช้

เทคโนโลยีล่องหนเป็นไปได้ยากและจะเผชิญกับระบบสายอากาศที่ใช้

เทคโนโลยีล่องหน ที่สามารถทนกับสภาวะแวดล้อมด้านอิเล็กทรอนิกส์

ได้เกือบทุกประเภท  จึงสามารถกล่าวได้ว่า “เรือรบที่ยังไม่ถูกตรวจจับ 

มีโอกาสที่จะปฏิบัติภารกิจสำเร็จ” ถึงแม้ว่าเรือรบจะต้องหลีกเลี่ยง  

ภยัคกุคามของอาวธุปลอ่ยตอ่ตา้นเรอืผวินำ้ แตก่ย็งัมคีวามคดิเหน็ทัง้จาก 

วงการทหารเรือและวงการอุตสาหกรรมว่า เรือรบผิวน้ำที่ปฏิบัติการ

ชายฝั่งไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีล่องหน โดยมีเหตุผลว่า ในที่สุดแล้ว

ปฏิบัติการของเรือรบล่องหนในพื้นที่ชายฝั่งทะเล ยังคงต้องการการ

สนบัสนนุจากเรอืรบประเภทอืน่ ๆ และจากอากาศยาน ซึง่สว่นใหญแ่ลว้ 

ไม่ใช่เรือรบแบบล่องหน 
         เรือชั้น SKJOLD   ของกองทัพเรือนอร์เวย์ 

 เรอืฟรเิกตชัน้ TRIDENT   ของกองทพัเรอืสงิคโปร ์

เรอืฟรเิกตชัน้ TYPE 022  ของกองทพัเรอืจนี 
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 เทคโนโลยีล่องหน คือเทคโนโลยีในการลดซิกเนเจอร์และ

สัญญาณต่าง ๆ ของเรือ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ

มาตรการต่อต้านทางด้านอิ เล็กทรอนิกส์และเซนเซอร์ของเรือ   

ในขณะเดียวกัน ก็ป้องกันหรือถ่วงเวลาการถูกตรวจจับและยืนยันเป้า 

เรือรบล่องหนโดยทั่วไปจะถูกออกแบบให้ลดการแพร่ซิกเนเจอร์แสงและ  

อินฟราเรด เสียง ซิกเนเจอร์คลื่นแม่เหล็ก ค่าภาคตัดขวางเรดาร์ และ

การแพร่สัญญาณไฟฟ้าต่าง ๆ  สำหรับการลดค่าภาคตัดขวางเรดาร์   

มีวิธีการพื้นฐานอยู่ ๔ วิธีการ คือ ลดรูปทรงของเรือ การหักล้างแบบ 

Passive การหกัลา้งแบบ Active และการใชว้สัดดุดูกลนืสญัญาณเรดาร ์

ถงึแมจ้ะมวีธิกีารหลายวธิ ี การลดรปูทรงเปน็วธิทีีจ่ะไมช่ว่ยใหเ้รอืลอ่งหน 

สำหรบัเรดารค์วามถีต่ำ่ ถา้ความยาวคลืน่ของสญัญาณเรดาร ์ มขีนาด

ประมาณสองเท่าของความยาวเรือเป้าหมาย จะทำให้เกิดเรโซแนนซ์   

แบบครึ่งความยาวคลื่น ซึ่งสามารถสะท้อนคลื่นกลับได้ 

 การเพิม่ประสทิธภิาพของเทคโนโลยลีอ่งหน นำไปสูก่ารแขง่ขนั 

ระหว่างเทคโนโลยีล่องหนกับเทคโนโลยีต่อต้านการล่องหนที่ใช้ใน

ภารกิจปฏิบัติการใกล้ชายฝั่ง ตัวอย่างของเรือที่มีเทคโนโลยีล่องหน เช่น

เรือชั้น Skjold สร้างโดยอู่ต่อเรือ Umoe-Mandal ประเทศนอร์เวย์ 

เรือลำนี้ถูกออกแบบโดยใช้วัสดุดูดกลืนสัญญาณเรดาร์ติดตั้งบนพื้นที่

ส่วนใหญ่ของผิวเรือ ซึ่งช่วยลดการตรวจจับ ในขณะที่หน้าต่างของเรือ

ถูกออกแบบให้สะท้อนสัญญาณเรดาร์ ความหนาและชนิดของวัสดุที่ใช้

ยังคงเป็นข้อมูลลับ แต่เชื่อได้ว่าวัสดุดังกล่าวจะดูดกลืนสัญญาณเรดาร์

จากเรือและอากาศยาน และเปลี่ยนให้เป็นความร้อนแทนที่จะสะท้อน

กลับไป อย่างไรก็ตามวัสดุสะท้อนเรดาร์ไม่สามารถที่จะดูดสัญญาณ

เรดาร์ได้ทุกความถี่  วัสดุดูดกลืนสัญาณเรดาร์ที่ออกแบบจะทำงานได้ดี

ในช่วงความถี่บางช่วงเท่านั้น 

 วั สดุ ดู ดกลืนสัญญาณเรดาร์ที่ เ ป็ นที่ รู้ จั กและใช้ กั น ใน

อุตสาหกรรมต่อเรือรบ  คือสีทาเรือแบบลูกบอลเหล็ก (Iron Ball Paint) 

ซึ่งเนื้อสีประกอบด้วยวัสดุทรงกลมขนาดเล็กที่ เคลือบด้วยเหล็ก

คารบ์อนลีหรอืเฟอรไ์รต ์ คลืน่เรดารท์ีต่กกระทบลงบนผวิของวสัดดุงักลา่ว 

จะเหนี่ยวนำทำให้เกิดการสั่นของโมเลกุลของสี ซึ่งเกิดจากการที่วัสดุ  

บทบาทที่เพิ่มขึ้นของวัสดุดูดกลืนสัญญาณเรดาร์

         เรือชั้น SKJOLD   ของกองทัพเรือนอร์เวย์ 

 เรอืฟรเิกตชัน้ TRIDENT   ของกองทพัเรอืสงิคโปร ์

เรอืฟรเิกตชัน้ TYPE 022  ของกองทพัเรอืจนี 



  

นาวกิาธปิตัยส์าร
คลังปัญญาพัฒนาผู้นำ

48

ที่เคลือบมีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็ก และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนพลังงาน

คลื่นจากเรดาร์เป็นพลังงานความร้อนที่พื้นผิวเรือและส่งต่อไปยัง

โครงสร้างของเรือ อนุภาคโลหะที่เป็นองค์ประกอบของสีได้จากการ

สลายตัวของ Iron Pentacarbonyl และมีองค์ประกอบของคาร์บอน 

ออกซิเจน และไนโตรเจน วัสดุดูดกลืนสัญญาณเรดาร์อีกชนิดหนึ่งที่มี

คุณลักษณะใกล้เคียงกัน จะประกอบไปด้วยแผ่น Neoprene Polymer 

ผสมกับผงเฟอร์ไรต์หรืออนุภาคคาร์บอนสีดำ (มีแกรไฟต์ประมาณ ๓๐ 

เปอร์เซ็นต์ เป็นองค์ประกอบ) ถักเข้ากับโครงข่ายของโพลีเมอร์ 

 เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดรูปแบบเป็นริ้ว หรือเป็นแถบบนพื้นผิว

ของตวัเรอือนัเกดิจากแผน่โลหะ หรอืแผน่อะลมูเินยีมทีใ่ชเ้ปน็เปลอืกเรอื 

กองทพัเรอืสวเีดนไดอ้อกแบบตวัเรอืชัน้ Visby เปน็แบบ Non Magnetic 

โดยใช้คาร์บอนไฟเบอร์ชนิด Carbon Fibre Reinforced Plastics 

(CFRP) แบบสองชั้น ซึ่งส่งผลให้เปลือกเรือมีความเรียบและลดการ

สะท้อนสัญญาณเรดาร์ ส่วนระบบระบายความร้อนของแก๊สเทอร์ไบน์

ถูกออกแบบให้ซ่อนพรางติดตั้งบริเวณท้ายเรือใกล้แนวน้ำ เพื่อลดการ

แพร่ซิกเนเจอร์อินฟาเรด  นอกจากการออกแบบเรือรบให้เป็นแบบ  

ซ่อนพรางสำหรับปฏิบัติการใกล้ชายฝั่งแล้ว กองทัพเรือเยอรมันยังได้ขึ้น 

ประจำการเรือคอร์เวตชั้นใหม่ (Type K130 หรือชั้น Braunschweig) 

เพื่อทดแทนเรือที่ล้าสมัยและไม่ได้ใช้เทคโนโลยีล่องหน เรือคอร์เวต  

ลำใหม่นี้ สร้างโดยบริษัทร่วมทุนในนาม ARGE K130 (ประกอบด้วย 

Blohm+Voss Nordseewerke GmbH Emden (NSWE) และ 

Fr.Lurssen .. 
 Werft) เป็นเรือที่มีคุณลักษณะล่องหน นอกจากนี้  

เรือคอร์เวตชั้น MEKO SAN200 ของกองทัพเรือแอฟริกาใต้และ  

เรือฟริเกตชั้น La Fayette ของกองทัพเรือฝรั่งเศส ก็ใช้เทคโนโลยี

ล่องหนเช่นกัน   

 ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา วงการอุตสาหกรรมประสบความสำเร็จ

ในการออกแบบและผลิตวัสดุดูดกลืนสัญญาณเรดาร์และวัสดุดูดกลืน

สัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สำหรับวัสดุดูดกลืนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะมี

องค์ประกอบของอนุภาคอัลลอยแม่เหล็กและโครงข่ายฉนวน อัลลอย  

แม่เหล็กมีส่วนประกอบของ Transition Metal เช่น เหล็ก (Fe) และ/

หรือ โคบอลต์ (Co) และอย่างน้อยต้องมีองค์ประกอบของ Refractory 
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Metal (ทนความร้อน) อย่างน้อยหนึ่งธาตุ เช่น ไทเทเนียม (Ti)   

วานาเดียม (V) โครเมียม (Cr) เซอร์โคเนียม (Zr) ไนโอเบียม (Nb) 

โมลิบดีนัม (Mo) ฮาฟเนียม (Hf) แทนทาลัม (Ta) หรือ ทังสเตน (W) 

สำหรบัโครงขา่ยฉนวนจะทำจากโพลซีลิเิคตผสมนำ้ หรอืซเีมนตท์นความรอ้น 

วสัดดุดูกลนืคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟา้  จะอยูใ่นรปูของเคลอืบผวิ ใชเ้ปน็วสัดรุองพืน้ 

เชน่ พืน้ทีท่อ่ไอเสยี วสัดดุดูกลนืคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟา้มคีณุสมบตัทินความรอ้น 

สูงมากเป็นเวลานาน โดยยังคงมีคุณสมบัติดูดกลืนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

เช่นเดิม 

 บริษัท ARC Technologies จากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็น

บรษิทัผูผ้ลติวสัดดุดูกลนืคลืน่ไมโครเวฟใชใ้นกจิการทหาร วสัดไุดอเิลก็ทรกิส ์

วัสดุคอมโพสิต โดมของเรดาร์ และโครงสร้างดูดกลืนสัญญาณเรดาร์ 

(RAS) สำหรับเรือรบผิวน้ำและเรือดำน้ำ ซึ่งบริษัทนี้มีแนวความคิด  

ในการดดูกลนืสญัญาณเรดาร ์ โดยการปรบัเปลีย่นความหนาและสว่นผสม 

คาร์บอนในโครงสร้างเรือ ซึ่งจะทำให้สามารถปรับเปลี่ยนความถี่ที่  

จะถูกดดูกลนืได ้ อกีหนึง่ตวัอยา่งคอื บรษิทั Trelleborg Applied 

Technology ผลิตวัสดุดูดกลืนสัญญาณเรดาร์ตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1990 

บริษัทนี้เดิมมีชื่อว่า Woodville Polymer Engineering and Dowty 

Signature Management ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท Trelleborg 

Group  แนวความคิดการจัดการซิกเนเจอร์ ประกอบด้วยวัสดุดูดกลืน 

ในช่วงความถี่ Narrow-band และ Broad-band รวมถึงการใช้ชั้นวัสดุ  

ดูดกลืนหลายชั้นพร้อมกัน  วัสดุดูดกลืนทำมาจากวัสดุหลายชนิด เช่น 

Elastomer โฟม และ วัสดุคอมโพสิต  การหักเหสัญญาณเรดาร์หรือ

ดูดกลืนสัญญาณเรดาร์สามารถใช้วิธีการหลาย ๆ วิธีรวมกัน เช่น   

การพรางตัว  การใช้วัสดุดูดกลืนคลื่นอินฟราเรด เพื่อให้ลดซิกเนเจอร์  

ในหลาย ๆ ชนิด บนเรือรบประเภทต่าง ๆ บริษัทดังกล่าวยังมีผลิตภัณฑ์ 

ที่ใช้ในการดูดกลืนเสียงใช้สำหรับเรือดำน้ำ ซึ่งช่วยลดการแพร่คลื่นเสียง 

และทำให้การตรวจจับและแยกแยะด้วยโซนาร์มีประสิทธิภาพลดลง   

ซึง่การลดประสทิธภิาพของโซนารแ์บบ Active จะใชเ้คลอืบผวิเรอืดำนำ้ 

เพื่อดูดกลืนหรือหักเหคลื่นโซนาร์ บริษัท Touchstone Research 

Laboratory Ltd. ได้นำเสนอวัสดุดูดกลืนสัญญาณเรดาร์ที่ทำจากโฟม

คาร์บอน โดยการปรับแต่งคุณสมบัติทางไฟฟ้าของโฟมคาร์บอน เพื่อ  

ลดการแทรกสอดของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและลดคลื่นผิวพื้น จากข้อมูล
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การใช้เทคโนโลยีล่องหนกับเรือดำน้ำ

ของบริษัทฯ โฟมคาร์บอนสามารถใช้งานได้ถึง 600 องศาฟาเรนไฮต์  

(315 องศาเซลเซียส) ผิวของโฟมคาร์บอนสามารถปรับแต่งให้อยู่ใน  

รูปทรงที่ซับซ้อนเพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการดูดกลืนคลื่นไมโครเวฟ   

โฟมคาร์บอนยังสามารถใช้เป็นเคลือบผิวเพื่อดูดกลืนสัญญาณเรดาร์  

ไดด้ว้ย โฟมคารบ์อนมคีณุสมบตัทิีท่นตอ่ UV ไมย่อ่ยสลายและไมล่ะลาย 

ในทุกสภาวะ  

 เทคโนโลยีต่อต้านสงครามใต้น้ำได้รับความสนใจค่อนข้างน้อย

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ ทำให้เรือดำน้ำสามารถพัฒนาเทคโนโลยีล่องหน

ได้ดีขึ้นและเพิ่มความอันตรายต่อกองเรือเป็นอย่างมาก ประสิทธิภาพ

ของเรือดำน้ำคือความสามารถในการคงสภาพของการไม่ถูกตรวจพบ

เป็นเวลานาน ๆ ในขณะที่ดำเนินปฏิบัติการค้นหา ติดตามเป้า หรือ

โจมตี ปกติแล้วเรือดำน้ำซ่อนพรางตัวเองอยู่แล้วตามยุทธวิธี แต่อย่างไร

ก็ตาม ก็ยังมีการนำเทคโนโลยีล่องหนมาใช้กับเรือดำน้ำสมัยใหม่ ทำให้

การตรวจจับเรือดำน้ำสามารถทำได้เพียงวิธีเดียวคือการตรวจสอบ

สัญญาณเสียงใต้น้ำ เพราะว่าพลังงานเสียงสามารถเคลื่อนที่ได้เป็น

ระยะทางไกล ทำให้เรือดำน้ำสามารถถูกตรวจจับได้ด้วยสัญญาณโซนาร์

หรือโทรศัพท์ใต้น้ำ โดยการตรวจจับเสียงที่มาจากเครื่องยนต์หรือระบบ

ขบัเคลือ่นของเรอืดำนำ้ วสัดทุีใ่ชใ้นการลดการแพรค่ลืน่เสยีงของเรอืดำนำ้ 

คอื Anechoic Tiles (แผน่ลดการสะทอ้นเสยีง) กองทพัเรอืสหรฐัอเมรกิา 

ได้ใช้วัสดุดังกล่าวมาเป็นเวลาหลายปี แต่องค์ประกอบของวัสดุดังกล่าว

ยังคงเป็นข้อมูลลับที่ยังไม่ถูกเปิดเผย 

 การซ่อนพรางเรือดำน้ำยังรวมไปถึงการลดเสียงรบกวนจาก

การไหลของของเหลว เช่น ปั๊ม ท่อทางของเรือดำน้ำใช้ฐานติดตั้ง  

เป็นยาง เพื่อทำให้สามารถแยกแยะที่มาของเสียงและยังลดเสียงทางกล 

ต่าง ๆ ที่ทำให้เปิดเผยตำแหน่งของเรือดำน้ำ  

 การตรวจจับของโซนาร์ จะมีปัญหาในช่วงไหล่ทวีป ซึ่งมี

สภาวะแวดลอ้มแบบผสมผสาน เชน่ การผสมของนำ้หลาย ๆ คณุสมบตั ิ

เช่น อุณหภูมิ ความเค็ม ความเร็ว นอกจากนี้โซนาร์ในย่านความถี่ต่ำ  

จะขาดความแน่นอน ในขณะที่โซนาร์แบบ Active จะช่วยให้เรือดำน้ำ

แบบลอ่งหนไดร้บัการเตอืนลว่งหนา้ในปฏบิตักิารชายฝัง่ทะเล การพฒันา 
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ทีน่า่จะมผีลตอ่การตรวจจบัเรอืดำนำ้ลอ่งหนคอืระบบ Reliable Acoustic  

Path (RAP) ซึ่งใช้บีมโซนาร์แบบแนวตั้ง 

 น อ ก จ า ก ก า ร

เคลื่ อนที่แบบเงียบและ

หลีกเลี่ยงการการตรวจจับ

ของโซนารแ์ลว้ ยงัมปีจัจยั

อีกสามประการที่สามารถ

ชว่ยลดการถกูตรวจพบ เช่น 

การพัฒนารูปทรงตัวเรือ 

เ พื่ อ ล ด ก า ร ไ ห ล ข อ ง

สั ญ ญ า ณ ร บ ก ว น   

โ ดย เ ฉพาะกา รพัฒนา

เคลอืบผวิเรอื หางเสอืเรอื 

และใบพดัเรอื รวมไปถงึ 

การพัฒนาการลดการแพร่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

 อีกวิธีการหนึ่งในการตรวจจับเรือดำน้ำล่องหนโดยไม่ใช้โซนาร์ 

คือการใช้การมองและการสแกนรังสีอินฟราเรด ซึ่งวิธีการนี้ได้ผลดีเมื่อ

เรือดำน้ำปฏิบัติการใกล้ผิวน้ำ และเคลื่อนที่โดยทิ้งพลิ้วน้ำจากการลาก

ของกล้องตาเรือ หรือเสาเรือ เส้นทางที่ทิ้งไว้นี้เรียกว่า รอยแผลเป็น 

บางครั้งร่องรอยนี้คงอยู่เป็นเวลานาน เช่น มีการรั่วไหลของโฟม หรือ 

ฟองต่าง ๆ ซึ่งผสมไปด้วยสารเคมีหรือสารเรืองแสงทางชีวภาพ ซึ่ง

สามารถมองเห็นได้เป็นระยะทางถึง ๑๕ กม. และตรวจจับได้ง่ายด้วย

อากาศยานทางทะเล  นอกจากนี้การตรวจจับทางอากาศยานมีโอกาส

ประสบความสำเร็จสูงเมื่อเรือดำน้ำปฏิบัติการในพื้นทะเลที่ตื้นและใส 

ไม่มีโคลน ซึ่งสามารถตรวจจับได้ลึกถึง ๑๐๐ ม. 

 ถึงแม้ว่าเรือดำน้ำสมัยใหม่จะใช้เทคโนโลยี LO แต่ก็ยังมี

โอกาสทีจ่ะถกูตรวจจบัดว้ยเรดาร ์ เมือ่ใชเ้รดารท์างอากาศชนดิ Airborne 

Inverse Synthetic Aperture (ISAR) ทั้งนี้การใช้กล้องตาเรือของ  

เรือดำน้ำจะถูกตรวจจับได้โดยง่าย เรดาร์ชนิดนี้จะถูกออกแบบมาเพื่อ

ตรวจจับวัตถุเคลื่อนที่เร็วที่อยู่ผิวน้ำ เรดาร์เรือที่สามารถออกแบบมา

เพื่อตรวจจับเรือดำน้ำโดยเฉพาะเมื่อเรือดำน้ำปฏิบัติการในความลึกที่ใช้

กล้องตาเรือ เช่น ระบบ CEA-SMDR (Submarine Mast Detection 
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สรุป

Radar) จากบรษิทั CEA Technologies ประเทศออสเตรเลยี  การพฒันา 

ระบบตรวจจับเรือดำน้ำ ทำให้การออกแบบระบบโดมเสากระโดงจำเป็น

ต้องมีการเคลือบผิวเพื่อลดการถูกตรวจจับด้วยเรดาร์สมัยใหม่ ตัวอย่าง

เช่น บริษัท Kollmorgen Electro Optical ได้พัฒนาระบบกล้องตาเรือ 

แบบซ่อนพรางชนิด Photonics Mast Periscope System (PMPS) 

สำหรับกองทัพเรือสหรัฐฯ 

 เรือรบแบบล่องหนมีบทบาทสำคัญต่อสงครามในอนาคต 

คุณลักษณะที่ได้รับการพัฒนาคือความสามารถในการปฏิบัติงานอย่าง

เสรใีนระยะใกลฝ้า่ยตรงกนัขา้มมากกวา่เรอืรบแบบทัว่ไป แตอ่ยา่งไรกต็าม 

ถึงแม้จะมีการพัฒนาวัสดุดูดกลืนสัญญาณเรดาร์ ก็ยังมีความคิดเหน็วา่ 

เรือรบที่ใช้เทคโนโลยีล่องหนจะมีความเสี่ยงต่อเทคโนโลยีต่อต้าน 

เทคโนโลยีล่องหน ซึ่งทำให้เกิดการแข่งขันของเทคโนโลยีทั้งสองนั่นเอง 


