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  ารปราบเรอืดำนำ้ มไิดห้มายเพยีงการจมเรอืดำนำ้เทา่นัน้ 

   แต่หมายถึงการกระทำใด ๆ ที่จะยับยั้งมิให้ข้าศึกใช้ 

  เรือดำน้ำได้อย่างได้ผล นั่นคือการขจัดภัยคุกคามจาก

เรอืดำนำ้ขา้ศกึนัน่เอง ซึง่หลกัการพืน้ฐานในการปราบเรอืดำนำ้ โดยทัว่ไป 

มี ๓ ระดับ คือ 

 *	การโจมตแีÀลง่กำเนดิของเรอืดำนำ้ เปน็การขจดัภยัคกุคาม 

ตั้งแต่เรือดำน้ำยังมิได้ออกปฏิบัติการในทะเล นั่นคือการทำลายฐานที่มั่น

ของเรือดำน้ำ ได้แก่ ฐานทัพ ท่าเรือ อู่ซ่อมสร้างเรือ ระบบการ 

ส่งกำลังบำรุง รวมทั้งตัวเรือดำน้ำที่จอดอยู่ในท่าเรือด้วย ซึ่งถ้าสามารถ

ทำได้ ก็จะทำให้ภัยคุกคามจากเรือดำน้ำหมดไปทันที แต่การปฏิบัติการ

ในลักษณะนี้จะต้องใช้กำลังอำนาจทางทหารเป็นอย่างมาก เนื่องจาก

เป็นการปฏิบัติการสงครามเต็มรูปแบบที่จำเป็นต้องส่งกำลังทางอากาศ

เข้าไปโจมตี หรือส่งเรือรบเข้าไปทำการระดมยิง หรือส่งกำลังทางบก

เข้าไปยึดครอง หรือไปก่อวินาศกรรมฐานที่มั่นของข้าศึก ซึ่งในทาง

ปฏบิตัแิลว้ ประเทศไทยคงไมม่พีลงัอำนาจทางทหารมากพอทีจ่ะปฏบิตักิาร 

เช่นนี้ได้ อีกส่วนหนึ่งคือใช้พลังอำนาจทางเศรษฐกิจและการเมือง  

บีบบังคับไม่ให้ข้าศึกได้รับการสนับสนุนยุทธปíจจัยจากพันธมิตรมากพอ 

ที่จะสามารถส่งเรือดำน้ำออกปฏิบัติการได้ ซึ่งพลังอำนาจทางด้านนี้ 

ของไทยก็คงไม่เข้มแข็งพอเช่นกัน จึงต้องมาใช้หลักการปราบเรือดำน้ำ

ในระดับต่อไป 

 *	การโจมตเีรอืดำนำ้ในนา่นนำ้ขา้»กึ เปน็การโจมตเีรอืดำนำ้ 

ขณะเดนิทางเขา้สูพ่ืน้ทีป่ฏบิตักิารหรอืกลบัจากพืน้ทีป่ฏบิตักิาร ซึง่จะเปน็ 

ช่วงที่เรือดำน้ำมีจุดอ่อนมากที่สุด เนื่องจากการเดินทางเข้าสู่พื้นที่ 

ปฏิบัติการนั้น เรือดำน้ำต้องใช้ความเร็วมากกว่าปกติ ทำให้มีอัตราการ

เปîดเผยตนเองสูง จึงมีโอกาสถูกตรวจจับได้ง่าย (สำหรับเรือดำน้ำ 

ดีเซล-ไฟฟ้า อัตราการเปîดเผยตัวเองของเรือดำน้ำ คือช่วงเวลาที่ 

เรือดำน้ำโผล่ส่วนใดส่วนหนึ่งขึ้นเหนือผิวน้ำ หารด้วยช่วงเวลาเดินทาง) 
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ส่วนการเดินทางกลับจากพื้นที่ลาดตระเวนนั้น ลูกเรือจะอ่อนล้าจาก

ภารกิจอันยาวนานในทะเลแล้ว จึงเป็นจุดอ่อนที่จะถูกโจมตีได้ง่าย   

ในสงครามโลกครัง้ที ่ ๒ เรอืดำนำ้ของเยอรมนถีกูจมมากทีส่ดุกใ็นชว่งนีแ้หละ  

ซึ่งการโจมตีเรือดำน้ำในน่านน้ำข้าศึกนั้น วิธีที่ดีที่สุด คือการใช้เรือดำน้ำ

ของเราเข้าไปวางตัวสกัดกั้น เรียกว่าการใช้เรือดำน้ำปราบเรือดำน้ำ ซึ่ง

กองทัพเรือไทยก็ทำไม่ได้เช่นกัน เพราะไม่มีเรือดำน้ำ ส่วนการที่จะใช้

กำลังเรือผิวน้ำ (รวมอากาศยานด้วย) เข้าไปวางทุ่นระเบิดทางรุก หรือ

เข้าไปปราบเรือดำน้ำในแดนข้าศึกนั้นก็คงทำไม่ได้อีก เพราะย่อมต้องถูก

ข้าศึกต่อต้านและลงมือสกัดกั้นตั้งแต่เมื่อล้ำน่านน้ำเข้าไปแล้ว  ดังนี้จึง

เหลือวิธีสุดท้ายที่กองทัพเรือจะปราบเรือดำน้ำได้ คือ 

 *	การโจมตีเรือดำน้ำในพื้นที่ปฏิบัติการ  เป็นการจัดกำลัง

เข้าทำการคุ้มกันกองเรือ (Convoy) การจัดเรือลาดตระเวนป้องกัน  

แนวเขตพื้นที่สำคัญ และการจัดกำลังเข้าทำการค้นหา ไล่ล่า (Hunter 

Killer) ซึ่งการดำเนินการที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นต้องใช้กำลังมาก และ

เปน็การเขา้ตจีดุแขง็ของเรอืดำนำ้ เพราะเรอืดำนำ้เมือ่อยูใ่นพืน้ทีป่ฏบิตักิารแลว้ 

นับเป็นการยากเป็นอย่างยิ่งที่จะถูกปราบ 

 ที่กล่าวมานี้คือหลักการพื้นฐานในการปราบเรือดำน้ำทาง

ยุทธวิธี สำหรับการปราบเรือดำน้ำทางยุทธศาสตร์นั้น กล่าวอย่างง่าย ๆ 

ได้ว่า ยุทธศาสตร์ชาติ คือ ทำอย่างไรให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข ซึ่งเมื่อ

แปลงเป็นยุทธศาสตร์ทางเรือก็คือ สามารถใช้ทะเลได้อย่างคุ้มค่าและ

รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอย่างได้ผล ซึ่งยุทธศาสตร์ทางเรือ

ของกองทัพเรือที่นำไปสู่การจัดหากำลังรบนั้น มีโครงการเรือดำน้ำมา

โดยตลอด  

 โครงการเรอืดำนำ้ของกองทพัเรอืไทยไดเ้ริม่ขึน้เมือ่ ๑๐๒ ปทีีแ่ลว้ 

ในเวลาใกล้เคียงกับการอุบัติขึ้นของเรือดำน้ำที่มีขีดความสามารถทาง

ทหารรุ่นแรก ๆ ของโลก กล่าวคือ ในวันที่ ๑๘ มกราคม รศ.๑๒๙ 

(พ.ศ.๒๔๕๓) สมเด็จเจ้าฟ้า กรมหลวงนครสวรรค์วรพินิต (จอมพลเรือ 

สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟา้บรพิตัรสขุมุพนัธุ ์ กรมพระนครสวรรค ์

วรพินิต) เสนาบดีกระทรวงทหารเรือ ได้ทรงนำโครงการจัดสร้าง  

กำลังทางเรือ ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการอันประกอบด้วย องค์พระบิดา

ของทหารเรือไทย คือ นายพลเรือตรี พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหมื่นชุมพร

เขตรอุดมศักดิ์ (พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากร
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เกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์) นายพลเรือตรี พระยา 

ราชวงัสวรรค ์(พลเรอืเอก พระยามหาโยธา) และ นายพลเรอืตร ีพระเจา้ 

น้องยาเธอ กรมหมื่นสิงหวิกรมเกรียงไกร (พลเรือเอก กรมหลวง 

สงิหวกิรมเกรยีงไกร)  ขึน้ทลูเกลา้œ ถวาย พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้ 

เจา้อยูห่วั  

 ตามโครงการมคีวามตอ้งการเรอื ส. [เรอื ส.เปน็คำเรยีกเรอืดำนำ้

ในยุคนั้น โดยมาจากคำว่า สับเมิร์สสิเบิ้ล โบäท (Submersible Boat) 

แปลว่าเรือที่สามารถดำน้ำได้ ซึ่งเรือดำน้ำในยุคแรก ๆ ยังไม่เรียกว่า 

Submarine] อยู่ด้วย จำนวน ๖ ลำ แต่เนื่องจากเป็นช่วงเศรษฐกิจ

ตกต่ำหลังสงครามโลกครั้งที่ ๑ จึงไม่สามารถดำเนินโครงการต่อไปได้ 

แต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเล็งเห็นความสำคัญ

ของการมีเรือดำน้ำ จึงพระราชทานความรู้ทางอ้อมให้ประชาชนได้รู้จัก 

เรือดำน้ำ โดยในปี พ.ศ.๒๔๕๙ ได้พระราชนิพนธ์เรื่อง ร.ต.ล.นนทรี หรือ

เรือใต้น้ำหลวงนนทรี ซึ่งทางกองทัพเรือได้เคยนำมาแสดงเป็นละคร 

ทีโ่รงละครแหง่ชาต ิ นอกจากนัน้ยงัไดท้รงพระกรณุา พระราชทานทรพัย ์

ส่วนพระองค์ให้ นาวาตรี หลวงหาญสมุทร (พลเรือตรี พระยาหาญ

กลางสมุทร) ไปศึกษาวิธีการใช้เรือดำน้ำจากอังกฤษอีกด้วย 

 ในปี พ.ศ.๒๔๕๘ สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมขุนสงขลา

นครินทร์ (จอมพลเรือ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 

พระบรมราชชนก) ทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการทหารเรือจากประเทศ

เยอรมนี และทรงสนพระทัยในเรือดำน้ำมาก ได้ทรงถวายรายงานเรื่อง 

เรือ ส. มีความยาว ๙๔ หน้า ต่อเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ นับเป็น

โครงการที่วางแนวทางในการสร้างขีดความสามารถของกำลังรบใต้น้ำ 

ที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา มีรายละเอียดตั้งแต่ ความสำคัญของเรือ ส.  

ข้อดี ข้อเสียในการมีเรือ ส. แผนการสร้างเรือ แผนการเตรียมการด้าน

กำลังพล ตลอดจนการวางกำลังและการใช้เรือ ส. โดยย่อ ได้แบ่ง 

ขั้นตอนการดำเนินการ ออกเป็น ๒ ตอน ตอนละ ๒ ขั้น คือ  

 -	ตอนที่ ๑ ขั้นที่ ๑ ใช้เรือ ส. ขนาดเล็ก ๒ ลำ วางกำลัง

ป้องกันปากแม่น้ำเจ้าพระยา  ท่าจีน  แม่กลอง  และบางปะกง 

 -	ตอนที่ ๑ ขั้นที่ ๒ ใช้เรือ ส. ขนาดเล็กอีก ๒ ลำ  

เพือ่ขยายแนวปอ้งกนัออกไปจนถงึเกาะจวง เกาะสตักดู และเขาสามรอ้ยยอด 
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  -	ตอนที่ ๒ ขั้นที่ ก ขยายอาณาเขตไปจนถึงเกาะสมุย   

โดยใช้เรือดำน้ำขนาดใหญ่ ๓ ลำ 

 -	ตอนที่ ๒ ขั้นที่ ข เพิ่มเรือดำน้ำขนาดใหญ่อีก ๒ ลำ   

วางกำลังขยายอาณาเขตไปจนถึงสิงคโปร์  

 จะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านทรงมีความพยายามในการจัดวาง

ยุทธศาสตร์ทางเรือในการป้องกันประเทศ และแปลงเป็นกำลังรบไว้ให้

ลูกหลานได้ดำเนินรอยตามไว้แล้ว ต่อมาอีก ๒๐ ปี สภาผู้แทนราษฎร 

ได้อนุมัติพระราชบัญญัติบำรุงกำลังทางเรือ พ.ศ.๒๔๗๘ กองทัพเรือ  

จึงได้มีการว่าจ้างต่อเรือดำน้ำ ๔ ลำ คือ ร.ล.มัจฉาณุ ร.ล.วิรุณ   

ร.ล.สินสมุทร และ ร.ล.พลายชุมพล จากประเทศญี่ปุ่น ในราคาลำละ 

๘๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้ขึ้นประจำการเมื่อ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๔๘๐   

กองทัพเรือจึงถือเอาวันนี้เป็นวันเรือดำน้ำ บรรพบุรุษของเราใช้ความ

พยายามอยู่ถึง ๒๗ ปี จึงมีเรือดำน้ำได้ ต่อมาภายหลังเหตุการณ์  

ความไม่สงบกรณีเรือขุดแมนฮัตตัน หมวดเรือดำน้ำถูกยุบ และในที่สุด

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๔ เรือดำน้ำก็ถูกปลดระวางไป  

รวมเวลารับใช้ราชการอยู่ประมาณ ๑๓ ปี 
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  หลงัจากนัน้กองทพัเรอืกม็คีวามพยายามทีจ่ะมเีรอืดำนำ้มาตลอด 

จนถึงบัดนี้ ก็ร่วม ๖๐ ปีแล้ว มีโครงการจัดหาเรือดำน้ำ มีการ  

แตง่ตัง้คณะกรรมการมาหลายคณะแลว้ แตก่ล็ม้เหลวในทีส่ดุ ผูเ้ขยีนเอง 

ก็เป็นผลผลิตของความพยายามในการมีเรือดำน้ำนี้ด้วย โดยกองทัพเรือ

ได้จัดส่งให้ไปศึกษาหลักสูตรนายทหารเรือดำน้ำที่ประเทศสเปน   

เป็นเวลา ๑ ปี เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๕ โครงการเรือดำน้ำที่ใกล้ความจริง  

มากที่สุดก็คือโครงการจัดหาเรือดำน้ำชั้น 206 A จากประเทศเยอรมนี   

ในครั้งนี้ 

 ทำไมกองทัพเรือจึงมีความพยายามอย่างยิ่งยวดและยาวนาน

ในการมีเรือดำน้ำ คำตอบอยู่ที่ยุทธศาสตร์ทางเรือของกองทัพเรือที่ระบุ  

ไว้ว่า เพื่อดำรงการใช้ทะเลอย่างคุ้มค่าและรักษาผลประโยชน์ของชาติ

ทางทะเล อันจะนำมาซึ่งความอยู่ดีมีสุขของประชาชนนั่นเอง เมื่อ

วิเคราะห์ถึงความคุ้มค่าในการจัดหากำลังรบแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่  

จะตอ้งมเีรอืดำนำ้ เพราะเรอืดำนำ้เปน็อาวธุทีท่รงอานภุาพและปราบยาก 

ที่สุดดังได้กล่าวไว้แล้วแต่ต้น ดังนั้นเมื่อการปราบเรือดำน้ำทางยุทธวิธี

เปน็เรือ่งทียุ่ง่ยาก กองทพัเรอืจงึถกูปราบเรอืดำนำ้ทางยทุธศาสตรเ์สยีเอง 

กล่าวคือ ท้ายที่สุดของการจัดทำยุทธศาสตร์ทางเรือ คือการแปลง

ยุทธศาสตร์ออกมาเป็นกำลังรบที่เหมาะสม กำลังรบของกองทัพเรือที่

แปลงมาจากยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมส่วนหนึ่งก็คือเรือดำน้ำ  การปราบ

เรือดำน้ำ คือการกระทำการใด ๆ ที่จะยับยั้งไม่ให้ข้าศึกใช้เรือดำน้ำได้

อย่างได้ผล ดังนั้นการปราบเรือดำน้ำทางยุทธศาสตร์ คือการระงับ

โครงการจัดหาเรือดำน้ำเสียเลย  

 ฤาเราชาวไทยจะไม่อายบรรพบุรุษ จะยอมให้กองทัพเรือ

ถูกปราบเรือดำน้ำทางยุทธศาสตร์เสียแต่ต้นเลยหรือ ? 

เรือดำน้ำ ชั้น 206 A ของประเทศเยอรมนี 
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