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  อ น อ ดี ต ไ ป เ มื่ อ 

  วันที่ ๒๑ กันยายน 

   พ.ศ.๒๕๒๗  บริเวณ

ช่องแคบยิบรอลตา (Strait of 

Gibraltar) ซึ่งกั้นระหว่างประเทศ

สเปนกบัโมรอ็กโก อนัเปน็ชอ่งทางผา่น 

ของเรอืสนิคา้จำนวนมากเชือ่มระหวา่ง 

มหาสมุทรแอตแลนติกกับทะเล

เมดเิตอรเ์รเนยีน มคีวามกวา้งสว่นที ่

แคบสุดประมาณ ๑๔.๔ กิโลเมตร 

ได้เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเมื่อเรือดำน้ำขับเคลื่อนด้วยพลังนิวเคลียร์ของ

สหภาพโซเวียตชั้น Victor I๑ ได้เฉี่ยวชนเข้ากับเรือสินค้าลำหนึ่งบริเวณ

กลางช่องแคบ ทำให้เรือดำน้ำดังกล่าวต้องลอยลำขึ้นสู่ผิวน้ำ และถูก

ลากจูงเข้าเทียบท่าเรือของสเปนที่อยู่ใกล้ที่สุด คือท่าเรือเมืองโรตา  

ตวัเรอืดำนำ้ดงักลา่วไดร้บัความเสยีหายเลก็นอ้ยบรเิวณตวัเรอืดา้นหวัเรอื 

และอปุกรณท์ีห่อสะพานเดนิเรอื แตร่ะบบขบัเคลือ่นไมส่ามารถใชก้ารได ้

ทราบในภายหลังว่าระบบหล่อเย็นของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์และระบบ

แลกเปลีย่นความรอ้นเสยีหาย จนทำใหเ้กดิการรัว่ไหลของสารกมัมนัตภาพรงัส ี

ภายในตวัเรอื ตอ้งอพยพกำลงัพลและลกูเรอืทัง้หมดขึน้ไปอาศยัอยูบ่นบก 

อันทำให้ เอื้ อประโยชน์ต่อทีมงานผู้ เชี่ ยวชาญจากอั งกฤษและ

การ‰ลàลàา‡ร◊Õ¥ำนÈำ„นยุคสงคราม‡ยÁน
ย∑ุธการÕ¥ุ™àÕง·คบยบิรÕลตา:OperationsTAPON
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  อ น อ ดี ต ไ ป เ มื่ อ 

  วันที่ ๒๑ กันยายน 

   พ.ศ.๒๕๒๗  บริเวณ

ช่องแคบยิบรอลตา (Strait of 

ย้

	 ๑	 Victor	 I	 เป็นเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ของสหภาพโซเวียตที่ได้เริ่มต้นสร้างขึ้นมาใช้งานในปี	
พ.ศ.๒๕๑๐	 ชุดแรกจำนวนทั้งหมด	 ๑๖	 ลำ	 ภายใต้โครงการที่ใช้ชื่อรหัสว่า	 “Project	 671”	 โดย
ติดตั้งขีปนาวุธนำวิ∂ีแบบ	SS-N-15	จำนวน	๒๔	ท่อยิง	ท่อตอร์ปîโด	๖	ท่อยิง	 และนำทุ่นระเบิด	
ไปได้	 ๔๘	 ลูก	 มีระวางขับน้ำที่ºิวน้ำ	 ๓,๕๐๐	 ตัน	 และระวางขับน้ำที่ใต้น้ำ	 ๖,๐๘๕	 ตัน	 ความยาว
ตลอดลำ	 ๙๒.๕	 เมตร	 ความเร็วสูงสุด	 ๓๒	 นอต	 กำลังพล	 ๙๔	 นาย	 ระยะเวลาปØิบัติการ	
ต่อเนื่องได้	๕๐	วันทำการ		
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สหรัฐอเมริกาที่เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุภายในเวลาอันสั้น สามารถศึกษา

ข้อมูลรายละเอียดในทุกแง่ทุกมุมของเรือดำน้ำลำนี้ และบันทึกข้อมูล

ทั้งหมดไว้ใช้ประโยชน์ในภายหลังต่อไปได้ ถึงแม้ว่าทางการของ  

สหภาพโซเวียตจะติดต่อทวงถามขอเรือดำน้ำลำดังกล่าวคืนตลอด  

ชว่งสดุสปัดาห์นั้นก็ตาม แต่เนื่องจากวันที่เกิดเหตุเป็นวันศุกร์ ช่วงเวลา

วันเสาร์และวันอาทิตย์ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ทีมงานบันทึกข้อมูล

ทัง้หมดไดอ้ยา่งละเอยีด และสง่คนืเรอืดำนำ้ใหแ้กท่างการสหภาพโซเวยีต 

ในวันจันทร์ต่อมาได้ 

 หลายคนคงอยากจะถามว่า ทำไมเรือดำน้ำลำดงักลา่วนัน้ จงึไป

เฉี่ยวชนกับเรือสินค้าได้ ในเมื่อทะเลก็กว้างใหญ่พอสมควร อีกทั้ง 

กฎหมายทะเลในการเดินเรือผ่านช่องแคบที่ เป็นน่านน้ำสากล   

ก็มีเสรีภาพในการเดินเรือได้อย่างอิสระโดยอาศัยการผ่านโดยสุจริต 

(Right of Innocent Passage) แต่เรือดำน้ำจะต้องแล่นอยู่บนผิวน้ำ

และชกัธงแสดงชาตขิองเรอืตนเอง การคกุคามใด ๆ หรอืการใชก้ำลงัใด ๆ 

โดยตรงต่ออำนาจอธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน หรืออิสระเสรีภาพ

ทางการเมืองของรัฐชายฝั่งเป็นอันต้องห้าม นอกจากนั้นอนุสัญญา

สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.๑๙๘๒ ข้อ ๓๘ ได้กล่าวถึง 

“สิทธิการผ่านช่องแคบ” (Right of Transit Passage) ไว้ว่าเป็นการใช้

เสรีภาพในการเดินเรือ (Navigation) เพื่อประโยชน์ในการผ่านช่องแคบ

โดยต่อเนื่อง (Continuous) และโดยไม่ชักช้า (Expeditious) จาก  

สว่นหนึง่สว่นใดของทะเลหลวงหรอืเขตเศรษฐกจิจำเพาะไปยงัอกีสว่นหนึง่ 

ส่วนใดของทะเลหลวงหรือเขตเศรษฐกิจจำเพาะได้๒  ซึ่งถ้าเรือดำน้ำ  

ลำดังกล่าวปฏิบัติตามกฎหมายนั้น ในสภาพอากาศที่แจ่มใส มีทัศนวิสัย  

ทีช่ดัเจน ปราศจากหมอกใด  ๆแลว้ กน็า่จะปลอดภยัจากการเกดิอบุตัเิหตใุด ๆ 

ในระหว่างการผ่านช่องแคบ หรือถ้าเรือดำน้ำต้องการที่จะซ่อนพราง

การผ่าน โดยการดำอยู่ใต้น้ำ แล้วแล่นผ่านช่องแคบไปโดยเร็ว ระดับน้ำ

ทีต่ืน้ทีส่ดุบรเิวณกลางชอ่งแคบประมาณ ๒๘๐ เมตร ไปจนถงึ ๑,๐๐๐ เมตร 

เมื่อออกห่างจากช่องแคบ ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาให้เรือดำน้ำแล่นผ่านไปสู่

มหาสมุทรได้ยากเย็นนัก  

	 เรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ชั้น	 “Victor	 I”	
ของสหภาพโซเวียต	

ขณะเกิดอุบัติเหตุจนต้องถูกลากจูง	

	 ๒	 เอกสารอ้างอิงของกองทัพเรือ	หมายเลข	๘๓๐๓	ฉบับ	พ.ศ.๒๕๔๓	เรื่อง	“กฎหมาย
ระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล”	หน้า	๖๖-๖๙.	
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 สำหรบัในมมุมองของนกัเดนิเรอืทัว่ไป โดยเฉพาะนกัเดนิเรอืดำนำ้ 

ทำให้เกิดความน่าสงสัยว่า การที่เรือดำน้ำสหภาพโซเวียตพยายาม  

แอบซ่อนพรางตัวเองอันทำให้มีข้อจำกัดกับตัวเองยิ่งขึ้นไปอีก โดยการ

ดำรักษาระดับของความลึกให้อยู่ใต้และใกล้กับเรือสินค้า อีกทั้งแล่นผ่าน

ช่องแคบไปในทิศทางและความเร็วที่สัมพันธ์กับความเร็วของเรือสินค้า

อีกด้วย เพื่อไม่ให้รัฐชายฝั่งตรวจจับได้ว่ามีเรือดำน้ำแล่นผ่านไปโดยไม่

สุจริต แต่ครั้งนี้โชคไม่เข้าข้างฝ่ายที่พยายามหลีกเลี่ยงกฎหมาย เมื่อการ

รักษาระดับความลึกของเรือดำน้ำไม่สามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง   

หรืออาจจะเกิดจากกระแสน้ำที่รุนแรงในช่วงที่ผ่านช่องแคบก็เป็นได้ 

หรอือาจเกดิจากแรงดดูของกระแสนำ้ระหวา่งตวัเรอืดำนำ้กบัตวัเรอืสนิคา้ 

ทำให้เรือดำน้ำไม่สามารถรักษาระดับความลึกที่เหมาะสมไว้ได้ตลอด   

จนเกิดการเฉี่ยวชนกับตัวเรือสินค้าซึ่งมีขนาดใหญ่มากอย่างยากที่จะ

หลีกเลี่ยงได้ ทำให้การผ่านโดยไม่สุจริตของเรือดำน้ำปรากฏให้ชาติที่

เป็นฝ่ายตรงกันข้ามในเวลานั้นทราบ ในช่วงเวลาเกือบจะทันที เพราะ

เป็นอุบัติเหตุขั้นร้ายแรงพอสมควร และทำให้ทราบถึงเจตนารมณ์ของ

ฝ่ายสหภาพโซเวียตที่พยายามปกปิดการเคลื่อนย้ายกำลังรบทางเรือ

ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ อย่างเช่น เรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ติดตั้งขีปนาวุธ

ข้ามทวีปในช่วงสงครามเย็น 

  ถา้ยอ้นไปในอดตีชว่งสงครามเยน็แลว้ จะเหน็วา่สภาพแวดลอ้ม 

ดา้นความมัน่คงในบรเิวณนัน้ ไดแ้บง่ออกเปน็สองฝา่ยอยา่งชดัเจน กลา่วคอื 

ฝา่ยกองกำลงัขององคก์ารสนธสิญัญาแอตแลนตกิเหนอื (NATO) ฝา่ยหนึง่ 

กับฝ่ายกองกำลังพันธมิตรของกติกาสัญญาวอร์ซอ (Warsaw Pact)๓  

อีกฝ่ายหนึ่ง สำหรับฝ่ายหลังที่กล่าวถึงนี้ มีกองกำลังของสหภาพโซเวียต

เป็นกำลังหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองเรือดำน้ำขนาดมหึมาซึ่งมีที่ตั้งอยู่

บริเวณทะเลดำ (Black Sea) แห่งหนึ่ง และทางด้านเหนือบริเวณทะเล

แบเร็นตส์ (Barents Sea) อีกแห่งหนึ่ง การโยกย้ายกำลังทางเรือ

ระหว่างที่ตั้งทั้งสองแห่งดังกล่าวแล้ว จะอยู่ในการสอดส่องดูแลติดตาม

สะกดรอยของกองกำลังนาโตอย่างไม่ให้คลาดสายตา โดยเฉพาะกองเรือ

	 ๓	 สหภาพโซเวียตได้เป็นชาตินำร่วมกับประเทศยุโรปตะวันออกอีก	 ๗	 ประเทศ	 รวมเป็น	 ๘	
ประเทศ	 ในการก่อตั้งองค์การสนธิสัญญาวอร์ซอ	 (Warsaw	 Treaty	 on	 Friendship	
Cooperation	and	Mutual	Aid	or	Warsaw	Treaty	Organization)	ขึ้นเมื่อปี	พ.ศ.๒๔๙๘	
เพื่อคานอำนาจกับนาโต	ต่อมาได้ยกเลิกไปเมื่อวันที่	๑	กรกฎาคม	พ.ศ.๒๕๓๔	ที่กรุงปราก	
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ดำน้ำที่จะต้องแล่นผ่านช่องแคบที่สำคัญ  อย่างช่องแคบบอสฟอรัส 

ชอ่งแคบยบิรอลตา และชอ่งแคบองักฤษ มาตรการสะกดรอย (Shadow) 

เรือดำน้ำนิวเคลียร์ของสหภาพโซเวียต จึงเป็นหน้าที่หลักของกองเรือรบ

ของกองกำลังนาโต เพื่อรวบรวมข่าวกรองทั้งระดับยุทธวิธี ยุทธการ 

และยุทธศาสตร์ อีกทั้งกระจายข่าวสารร่วมกัน รวมถึงการประสานงาน

ส่งต่อการสะกดรอยเรือดำน้ำนิวเคลียร์ของสหภาพโซเวียตตลอดช่วง

ของการเดินทางผ่านน่านน้ำของยุโรปตะวันตก จนกว่าจะเข้าจอดที่

ท่าเรือใดท่าเรือหนึ่งต่อไป นั่นแสดงว่าตราบใดที่เรือดำน้ำนิวเคลียร์ของ

สหภาพโซเวียตเดินเรืออยู่ในทะเลเปิดแล้วละก็ จะต้องมีเครื่องบิน  

ลาดตระเวนปราบเรือดำน้ำ หรือกองเรือผิวน้ำของกองกำลังนาโตคอย

ติดตามอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นช่วงเวลาก่อนที่เรือดำน้ำชั้น Victor I ของ

สหภาพโซเวียต จะเดินทางผ่านช่องแคบยิบรอลตาในวันที่ ๒๑ กันยายน 

พ.ศ.๒๕๒๗ นั้น จึงอยู่ในการสะกดรอยของเรือผิวน้ำของกองทัพเรือตุรกี

ตั้งแต่ผ่านออกจากช่องแคบบอสฟอรัส และได้ส่งมอบการสะกดรอย  

ให้แก่เครื่องบินลาดตระเวนปราบเรือดำน้ำของกองทัพเรืออิตาลี แล้วจึง  

ส่งต่อการสะกดรอยให้แก่เรือผิวน้ำของกองทัพเรือสเปนอีกทอดหนึ่ง   

จึงไม่เป็นที่น่าสงสัยว่าทันทีที่เรือดำน้ำเกิดอุบัติเหตุขึ้นบริเวณช่องแคบ

ยิบรอลตา เวลาผ่านไปไม่ถึงชั่วอึดใจ ผู้เชี่ยวชาญอันเป็นทีมงานของ  

กองทัพเรืออังกฤษกับสหรัฐฯ ก็เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุได้ในทันทีพร้อม

อปุกรณแ์ละเครือ่งมอืบนัทกึขอ้มลูอยา่งครบครนั เพราะวา่บรเิวณใกลเ้คยีง 

ช่องแคบมีเมืองยิบรอลตาเป็นฐานทัพเรือของอังกฤษที่อยู่ใกล้ที่สุด   

อีกทั้งฐานทัพเรือโรตาของสเปนก็อยู่ในช่วงเวลาที่กองทัพเรือสหรัฐฯ 

เช่าใช้งานอยู่ด้วย  

 หลังจากเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุของเรือดำน้ำนิวเคลียร์สหภาพ

โซเวียต นอกเหนือจากการสะกดรอยตามที่ได้กล่าวมาแล้ว นาโตยัง

ต้องเตรียมหามาตรการเร่งด่วนในการรับมือกับการซ่อนพรางของ  

เรือดำน้ำสหภาพโซเวียตในโอกาสแรก โดยมาตรการดังกล่าวได้ใช้ชื่อว่า 

“Operations TAPON” ซึง่คำวา่ Operations มคีวามหมายถงึปฏบิตักิาร 

หรือยุทธการ  TAPON เป็นคำในภาษาสเปน หมายถึงการอุด ในที่นี้จึง

มีความหมายรวมว่า “ยุทธการอุดช่องแคบ” ซึ่งข้าพเจ้าได้มีโอกาส  

เข้าร่วมยุทธการอุดช่องแคบยิบรอลตา ในปี พ.ศ.๒๕๓๐ (Operations 		ภาพเสมือนด้านข้างเหนือผิวน้ำของเรือฟริเกต		ติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิธี	FFG	Baleares	F-71	
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TAPON 1987) ภายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ข้างต้นเพียง ๓ ปี ซึ่งเป็น

ช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าลงเป็นนายทหารทำการฝึกอยู่ในเรือของกองทัพเรือ

สเปน  ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาและเดินทางกลับประเทศไทย  

 ก่อนอื่นข้าพเจ้าจะขอย้อนไปกล่าวถึงการฝึกอบรม ก่อนที่จะ  

ลงประจำในเรอืรบของกองทพัเรอืสเปน วา่ไดถ้กูสง่ไปฝกึงานตามฐานทพัเรอื 

ต่าง ๆ ของกองทัพเรือสเปนถึง ๔ แห่ง แห่งละ ๑ เดือน 

 แห่งแรก เริ่มต้นในเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๒๙ ที่ฐานทัพเรือ

เฟรร์อลซึง่อยูท่างตอนเหนอืของสเปน เปน็ทีต่ัง้ของโรงเรยีนฝกึการชา่งกล 

และการป้องกันความเสียหาย ที่จะสามารถฝึกอบรมด้านเครื่องจักรกล

ทุกชนิดที่มีใช้งานในเรือของกองทัพเรือสเปน เครื่องจักรใหม่ล่าสุดที่มี  

ใช้งานในเวลานั้นคือเครื่องกังหันก๊าซเทอร์ไบน์ LM-2500 ที่ภายหลัง

กองทัพเรือไทยก็ได้นำมาติดตั้งใช้งานในเรือฟริเกตชุดเรือหลวงนเรศวร   

 แห่งที่สอง คือฐานทัพเรือโรตา ใกล้ช่องแคบยิบรอลตา ซึ่งมี

โรงเรียนการบินทหารเรือตั้งอยู่ ข้าพเจ้าเข้ารับการฝึกอบรมในช่วง  

เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๙ และได้ขึ้นบินกับเครื่องบินเกือบทุกชนิดของ  

กองทัพเรือสเปน เช่น เฮลิคอปเตอร์ขนาดใหญ่แบบ Sea King    

เครื่องบินลาดตระเวนปราบเรือดำน้ำแบบ P-3 และเครื่องบินฝึกแบบ

ต่าง ๆ 

 แหง่ทีส่าม	 ศนูยก์ารตรวจสอบและประเมนิการใชอ้าวธุทางเรอื 

(Oficina de Valoracion de Tiro Naval – OVATAN) ซึง่อยูใ่กลเ้คยีงกนั 

ข้าพเจ้าเข้ารับการฝึกอบรมในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๒๙   

ไดเ้รยีนรูอ้าวธุทกุชนดิทีม่ใีชง้านและตดิตัง้ในเรอืรบของกองทพัเรอืสเปน 

 แห่งสุดท้าย ฐานทัพเรือการ์ตาเคนาในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 

ข้าพเจ้าเข้ารับการฝึกอบรมในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๙ เป็นศูนย์

การฝึกและประเมินการปฏิบัติทางเรือ (Oficina de Valoracion a la 

Flota – OVAF) ซึ่งติดตั้งเครื่องฝึกจำลองยุทธ์และฝึกอบรมสาขา  

การปฏิบัติการทางเรือต่าง ๆ  

 เมื่อข้าพเจ้าได้รับการฝึกฝนยุทธวิธีทางเรือต่าง ๆ ครบถ้วน  

ทั้ง ๔ แห่ง รวม ๓ ฐานทัพเรือเรียบร้อยแล้ว ในช่วงเดือนมกราคม 

พ.ศ.๒๕๓๐ ก็ได้รับการแต่งตั้งให้ลงเป็นนายทหารฝึกประจำในเรือรบ		ภาพเสมือนด้านข้างเหนือผิวน้ำของเรือฟริเกต		ติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิธี	FFG	Baleares	F-71	
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ของกองทัพเรือสเปนที่มีชื่อว่า “FFG Baleares”๔   ซึ่งเป็นเรือฟริเกต
ชั้น Knox ชั้นเดียวกับเรือฟริเกตชุดเรือหลวงพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก   
แตไ่ดป้รบัปรงุแบบเรอื โดยทำการดดัแปลงเพิม่เตมิและตดิตัง้อาวธุปลอ่ย 
พืน้สูอ่ากาศระยะปานกลางแบบ Standard ระยะยงิไกลสดุ ๒๕ ไมลท์ะเล 
ทีบ่รเิวณทา้ยเรอื และตดิตัง้ระบบเรดารอ์ากาศแบบ ๓ มติิ ไวใ้ชส้ำหรบั
ควบคมุอากาศยาน อกีทัง้ไดป้รบัปรงุหอ้งศนูยย์ทุธการใหเ้ปน็ระบบดจิติอล 
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบอาวุธนำวิถีได้ อันที่จริงแล้ว เรือฟริเกต 
“Baleares” ที่ข้าพเจ้าลงฝึก มีฐานทัพเรือ (Home Port) ประจำอยู่ที่
ฐานทพัเรอืเฟรร์อลซึง่อยูท่างตอนเหนอืของสเปน แตท่างกองทพัเรอืสเปน 
มีมาตรการทดสอบความพร้อมของเรือ โดยให้ผู้บังคับการเรือ มีอำนาจ
ในการร้องขอนำเรือเข้ารับการตรวจสอบและประเมินความพร้อมรบ  
ในดา้นตา่ง ๆ ไดใ้นกรณทีีเ่หน็วา่เกดิขอ้สงสยัในความพรอ้มของระบบตวัเรอื  
หรือกำลังพลภายในเรือมีการเปลี่ยนแปลงใหม่มากกว่า ร้อยละ ๕๐ หรือ
เกินกว่าครึ่งหนึ่งนั่นเอง 
 ในกรณีของเรือฟริเกต “Baleares” ได้เกิดการร้องขอจาก  
ผู้บังคับการเรือในกรณีที่สอง กล่าวคือมีกำลังพลของเรือเปลี่ยนแปลง
มากกวา่ครึง่ เรอืจะตอ้งไดร้บัการตรวจสอบและประเมนิความพรอ้มหลกั ๆ 
ในสามด้าน คือ ด้านการป้องกันความเสียหายของตัวเรือ ด้านความ
พร้อมของระบบอาวุธต่าง ๆ และด้านการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่าง ๆ 
ซึ่งภายหลังจากที่เรือได้รับการตรวจสอบและประเมินความพร้อมของ
ระบบป้องกันความเสียหายในที่ตั้งปกติแล้ว ก็จะต้องเดินทางลงไปที่
ฐานทัพเรือโรตา เพื่อรับการตรวจสอบและประเมินระบบอาวุธจากศูนย์

การตรวจสอบและประเมินการใช้อาวุธทางเรือ (OVATAN) นั่นเอง 

ภาพเสมือนด้านข้างเต็มลำของเรือฟริเกตติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถี	FFG	Baleares	F-71	

	 ๔	 เรือฟริเกตติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิธี	 “Baleares”	 (F-71)	 ของกองทัพเรือสเปน			
เป็นลำแรกของชุดนี้ที่สร้างขึ้นและนำเข้าประจำการในปี	 พ.ศ.๒๕๑๖	 โดยมีระวางขับน้ำเต็มที่			
๔,๑๗๗	ต้น	ความยาวตลอดลำ	๑๓๓.๖	 เมตร	กว้าง	๑๔.๓	 เมตร	ความเร็วสูงสุด	๒๘	นอต	
กำลังพลทั้งสิ้น	๒๕๓	นาย	 และปลดประจำการไปเมื่อปี	พ.ศ.๒๕๔๗	รวมอายุการใช้งาน	๓๑	ปี	
เรือฟริเกตชุดนี้มีจำนวนรวม	 ๕	 ลำ	 อีก	 ๔	 ลำ	 ได้แก่	 Andalucia	 F-72,	 Cataluna	 F-73,	
Asturias	F-74	และ	Extremadura	F-75	
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และ ณ ที่นี้ เรือจะต้องทำการยิงทดสอบระบบอาวุธทุกชนิดที่ติดตั้ง 

ในเรอื อกีทัง้จะตอ้งประเมนิถงึความแมน่ยำของการใชอ้าวธุตอ่เปา้หมายดว้ย 

ซึง่เรอืกผ็า่นการตรวจสอบและประเมนิผลไดอ้ยา่งเปน็ทีน่า่พอใจของศนูยฯ์ 

สุดท้ายเรือจะต้องเดินทางไปยังฐานทัพเรือการ์ตาเคนาในทะเล

เมดิเตอร์เรเนียน เพื่อรับการตรวจสอบและประเมินสาขาปฏิบัติการ  

ทางเรือด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะสาขาปฏิบัติการหลัก ๓ สาขา คือ   

การป้องกันภัยทางอากาศ การป้องกันภัยผิวน้ำ และการป้องกันภัยใตน้ำ้ 

รวมถึงการแปรขบวนทางยุทธวิธีและการควบคุมอากาศยานอีกด้วย   

ซึ่งผลการตรวจสอบและประเมินจากศูนย์ฯ นี้ ก็อยู่ในขั้นดีมาก  

 ดังนั้นเมื่อเรือรับการตรวจสอบและประเมินสำเร็จลุล่วง

เรยีบรอ้ยไปดว้ยดแีลว้ โดยไดเ้ดนิทางไปรอบประเทศสเปนถงึ ๓ ฐานทพัเรอื 

กำลังพลในเรือต่างก็พากันดีใจคิดว่าจะได้กลับไปที่ฐานทัพเรือประจำ

และจะได้พบกับครอบครัวเสียที แต่ระหว่างการเดินทางกลับที่ตั้งปกติ 

เรือก็ได้รับคำสั่งด่วนตรงจากกองบัญชาการกองทัพเรือสเปนว่า ให้แวะ

จอดที่ฐานทัพเรือโรตา เพื่อเข้าร่วมประชุมวางแผนเตรียมปฏิบัติการ

ร่วมกับเรือรบของกองกำลังนาโตอีก ๗ ประเทศ ภายใต้ชื่อรหัส  

ปฏิบัติการร่วมว่า “Operations TAPON 1987” ระยะเวลาปฏิบัติการ

ประมาณ ๑๕ วัน โดยการปฏิบัติการจะต้องเริ่มต้นเมื่อเรือดำน้ำ  

พลงันวิเคลยีรข์องกองทพัเรอืสหรฐัฯ ลำหนึง่ สมมตติวัเองวา่เปน็เรอืดำนำ้ 

พลังนิวเคลียร์ของฝ่ายสหภาพโซเวียต ซึ่งจะต้องดำน้ำลอดช่องแคบ  

ยิบรอลตาจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนออกไปสู่มหาสมุทรแอตแลนติก 

โดยป้องกันมิให้ถูกตรวจจับได้ ส่วนกำลังทางเรือจำนวน ๗ ลำ   

ภาพจริงของเรือฟริเกตติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถี	FFG	Baleares	F-71	ของกองทัพเรือสเปน	
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จาก ๗ ประเทศ ประกอบดว้ยเรอืฟรเิกตจากกองทพัเรอืองักฤษ ฝรัง่เศส 
โปรตุเกส อิตาลี กรีซ ตุรกี และสเปนเจ้าของพื้นที่ช่องแคบยิบรอลตา 
นอกจากนั้นยังมีเครื่องบินลาดตระเวนปราบเรือดำน้ำจากอิตาลีและ
สเปนเข้าร่วมปฏิบัติการด้วย โดยจะต้อง ร่วมกันตรวจจับการเล็ดลอด
ผ่านช่องแคบในครั้งนี้ของเรือดำน้ำข้างต้นให้ได้ 
 รูปแบบของปฏิบัติการ เมื่อเริ่มต้นยุทธการ “Operations 
TAPON 1987” เรือฟริเกตจากกองทพัเรอืของ ๗ ประเทศ จะตอ้งไป
วางตัวเพื่อลาดตระเวนค้นหาเรือดำน้ำที่สมมติเป็นฝ่ายตรงกันข้ามใน
ตำแหน่งของเซกเตอร์ปราบเรือดำน้ำที่ได้ออกแบบไว้แล้วบริเวณ
ปากช่องแคบยิบรอลตาด้านมหาสมุทรแอตแลนติก ในขณะที่เครื่องบิน
ลาดตระเวนปราบเรอืดำนำ้จากอติาลแีละสเปน จะผลดัเปลีย่นกนัขึน้บนิ 
ลาดตระเวนบริเวณปากช่องแคบด้านทะเลเมดิเตอร์เรเนียน โดยที่อิตาลี
ใช้เครื่องบินแบบ Atlantis  ส่วนสเปนใช้เครื่องบินแบบ P-3 Orion 
สำหรับการออกแบบเซกเตอร์ปราบเรือดำน้ำก็ใช้รูปแบบพัดคลี่ โดยมี
จดุศนูยก์ลางอยูท่ีจ่ดุกึง่กลางของชอ่งแคบยบิรอลตานัน่เอง การปฏบิตักิาร 
ของเรือฟริเกตปราบเรือดำน้ำทั้งหมด ๗ ลำจาก ๗ ประเทศ พร้อมกับ 
เครื่องบินปราบเรือดำน้ำอีก ๑ ลำ ในอากาศ โดยที่มีเรือฟริเกต 
“Baleares” ที่ข้าพเจ้าประจำอยู่เป็นหนึ่งในกองกำลังนั้นด้วย ในช่วง
เวลา ๑๕ วันแห่งยุทธการอุดช่องแคบยิบรอลตานี้ เรือฟริเกตแต่ละลำ
จะต้องผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทำหน้าที่ของ Screen Commander 
ผลัดกันรับผิดชอบเป็น Anti-air Warfare Coordinator และในกรณีที่
ตรวจพบเรือดำน้ำ เรือฟริเกตลำที่อยู่ใกล้เป้าเรือดำน้ำสมมติมากที่สุด  
จะต้องทำหน้าที่เป็น SAU Commander ปฏิบัติการร่วมกับเครื่องบิน  
ลาดตระเวนปราบเรอืดำนำ้ทีอ่ยูใ่นอากาศขณะนัน้ เพือ่ควบคมุอากาศยาน 
เข้าสู่จุดปล่อยตอร์ปิโดปราบเรือดำน้ำเป็นอันดับแรก หลังจากนั้น  
จงึจะใชต้อรป์โิดทีย่งิจากเรอืฟรเิกตเปน็อนัดบัตอ่ไป แตก่ารปลอ่ยตอรป์โิด 
จะเปน็การ Simulate เทา่นัน้ จะไมม่กีารปลอ่ยหรอืยงิอาวธุจรงิแตอ่ยา่งใด  
มขีอ้สงัเกตวา่ในชว่งเวลานัน้ กองทพัเรอืตา่ง ๆ ยงัไมม่กีารนำเฮลคิอปเตอร ์
ปราบเรือดำน้ำไปกับเรือฟริเกตแต่อย่างใด 
 ตลอดช่วงเวลาของยุทธการอุดช่องแคบยิบรอลตานี้ ข้าพเจ้าได้
ประจำอยู่ในห้องศูนย์ยุทธการของเรือฟริเกต “Baleares” เป็นหลัก 
และมกัจะไดย้นิเสยีงจากทางวทิยสุือ่สารขานถงึ Sonar Contact เปน็ระยะ 
ตลอดช่วงของการฝึก จากเรือฟริเกตลำโน้นบ้างลำนี้บ้าง เรือฟริเกต 
จากกองทัพเรืออังกฤษมักจะขานเป้าโซนาร์บ่อยครั้งที่สุด แต่ก็ไม่เคย
ได้ยินการแยกเป้าโซนาร์ถึงขั้นยืนยันเป็นเป้าเรือดำน้ำเลย นอกเสียจาก
จะตรวจสอบว่าเป็นเป้าหินใต้น้ำบ้าง เนื่องจากเป้าไม่มีความเร็ว เป็น  
ฝูงปลาบ้าง เนื่องจากเป้ามีทิศทางไม่แน่นอนต่อเนื่อง และหลาย ๆ ครั้ง

	 		ภาพมุมมองช่องแคบยิบรอลตา		(Strait	of	Gibraltar)		
												จากดาวเทียมด้านมหาสมุทร	แอตแลนติก	
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เป้าโซนาร์ก็จางหายไปเฉย ๆ ก็มี พอที่จะสรุปได้ว่า ตลอดยุทธการ 
“Operations TAPON 1987” นี้ ไม่สามารถตรวจจับเรือดำน้ำได้เลย
จนเสร็จสิ้นการฝึก แต่ก็ให้ชวนสงสัยว่าเรือดำน้ำนิวเคลียร์สหรัฐฯ ได้  
ดำน้ำลอดช่องแคบยิบรอลตาแห่งนี้ในช่วงเวลาที่นัดหมายจริงหรือไม่ 
หรือไม่มีเป้าเรือดำน้ำให้ตรวจจับ เพียงแต่ต้องการฝึกประสานการ
ปฏิบัติการปราบเรือดำน้ำระหว่างเรือผิวน้ำเท่านั้นหรือไม่ 
 จากยุทธการ “Operations TAPON 1987” ครั้งนี้ ได้รับ  
บทเรียนของการปฏิบัติการร่วมที่สำคัญและมีคุณค่ายิ่งหลายประการ 
เช่น การวางแผนปฏิบัติการร่วมกันของเรือฟริเกตจากหลากหลาย
กองทพัเรอืทีม่คีณุลกัษณะและขดีความสามารถทีแ่ตกตา่งกนัอยา่งสิน้เชงิ 
จึงต้องการข้อมูลพื้นฐานของระบบต่าง ๆ ทั้งระบบตรวจจับ ระบบอาวุธ 
และระบบสือ่สาร เพือ่นำมาใชว้างแผนปฏบิตักิารใหไ้ดป้ระสทิธภิาพสงูสดุ 
การติดต่อประสานงานทางข่ายวิทยุสื่อสารของเรือโดยการใช้ภาษา
อังกฤษเป็นหลัก  แต่ด้วยภาษาสำเนียงของแต่ละชาติที่ไม่เหมือนกันเลย 
จึงเป็นอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างเรือในการปฏิบัติการ 
และเกิดเป็นความยุ่งยากพอสมควร ภายหลังเสร็จสิ้นการฝึก เรือฟริเกต
ที่เข้าร่วมปฏิบัติการต่างก็แยกย้ายกลับที่ตั้งปกติของตนเอง จึงไม่ได้
จดัการสมัมนาสรปุบทเรยีนจากการปฏบิตัใินครัง้นีแ้ตอ่ยา่งใด โดยเฉพาะ 
เรือดำน้ำนิวเคลียร์ของกองทัพเรือสหรัฐฯ ที่สมมติเป็นเรือดำน้ำ  
ฝ่ายตรงกันข้าม ก็ยังไม่ทราบว่าเป็นเรือดำน้ำลำใด เนื่องจากกองทัพเรือ
สหรัฐฯ แจ้งว่าต้องเดินทางไปปฏิบัติภารกิจอื่นที่เป็นความลับต่อไป   
แตท่างหนว่ยประสานงานไดแ้จง้ยนืยนัเสน้ทางการเดนิเรอืของเรอืดำนำ้ 
ลำดังกล่าวมาให้ทราบในภายหลังว่า เป็นการเดินทางผ่านช่องแคบ  
ชิดไปทางชายฝั่งด้านเหนือที่ติดกับประเทศโปรตุเกสเป็นหลัก ดังนั้น  
บทเรียนสุดท้ายของยุทธการอุดช่องแคบยิบรอลตา ที่มีชื่อรหัสว่า 
“Operations TAPON 1987” ซึ่งไม่สามารถตรวจจับเรือดำน้ำได้   
จงึตกอยูก่บัเรอืฟรเิกตทีป่ระจำอยูใ่นเซกเตอรป์ราบเรอืดำนำ้ดา้นทีช่ดิกบั 
ชายฝัง่ประเทศโปรตเุกส ซึง่กค็อืเรอืฟรเิกตทีจ่ดัมาจากกองทพัเรอืโปรตเุกส 
และกรีซนั่นเอง และผลการฝึกที่ปรากฏเป็นความสำเร็จ จึงเป็นการ
ปฏิบัติการของเรือดำน้ำนิวเคลียร์สหรัฐฯ ที่สามารถซ่อนพรางเล็ดลอด
ผ่านช่องแคบยิบรอลตาไปได้ตลอดรอดฝั่งโดยไม่ได้รับผลกระทบจาก
ปฏบิตักิารปราบเรอืดำนำ้จากเรอืผวินำ้แตอ่ยา่งใด ซึง่กเ็ปน็การตอกยำ้วา่ 
เรือดำน้ำก็ยังเป็นภัยคุกคามที่น่ากลัวต่อไป ถึงแม้ว่าในปัจจุบันยุทธการ
ดงัทีไ่ดก้ลา่วมาขา้งตน้นีอ้าจจะถกูยกเลกิไปแลว้กเ็ปน็ได ้ เนือ่งดว้ยสาเหต ุ
การล่มสลายของสหภาพโซเวียต ทำให้ฐานทัพเรือดำน้ำทั้งสองแห่ง   

อยู่คนละประเทศกัน จึงไม่สามารถโยกย้ายไปมาระหว่างกันได้ อีกทั้ง
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การรวมตัวกันของฝ่ายกองกำลังพันธมิตรของกติกาสัญญาวอร์ซอ 

(Warsaw Pact) ก็ได้สลายตัวไปพร้อมกับสหภาพโซเวียต คงเหลืออยู่

แต่ความร่วมมือกันอย่างหลวม ๆ ของฝ่ายกองกำลังขององค์การ  

สนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (NATO) โดยที่ก็ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าใคร

เป็นภัยคุกคาม  เพียงแต่ระบุถึงความพร้อมในอนาคตที่จะต้องรับมือ

กับวิกฤตการณ์ในยุโรปให้ได้หลายจุดพร้อมกันเท่านั้น 

 ยุทธการอุดช่องแคบยิบรอลตา (Operations TAPON) จึงได้

กลายเป็นอดีตสำหรับนักปราบเรือดำน้ำที่มาจากกองทัพเรือของหลาย ๆ 

ประเทศในยโุรป รวมทัง้นายทหารจากกองทพัเรอืไทยดว้ยเชน่กนั แตเ่ปน็ 

อดตีทีน่า่ประทบัใจ เพราะไดใ้หป้ระสบการณท์ีม่คีา่เปน็อยา่งมากในฐานะ 

ที่เป็นนักรบทางเรือผู้หนึ่งของกองทัพเรือไทยที่ได้ไปมีส่วนร่วมกับ  

ยทุธการระดบัยทุธศาสตรเ์ชน่นี ้ เพยีงครัง้เดยีวกค็ุม้คา่ทีจ่ะนำไปถา่ยทอด 

ให้แก่นายทหารเรือรุ่นหลัง ๆ ได้รับทราบไว้เป็นบทเรียนและใช้ให้เกิด
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