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	 สงครามปราบเรือดำน้ำ	 (Antisubmarine	Warfare	 –	 ASW)	

หรือการต่อต้านเรือดำน้ำ	 หมายถึง	 การปฏิเสธข้าศึกไม่ให้ใช้เรือดำน้ำ

อย่างมีประสิทธิผล	 ด้วยความมุ่งหมายดังกล่าวนี้	 สามารถปฏิบัติได้			

๒	วิธี	คือ		การทำลายเรือดำน้ำข้าศึกและการเลือกใช้วิธีต่าง	ๆ	จัดการ

ต่อการเคลื่อนที่และยุทธวิธีของเรือดำน้ำข้าศึก	 วิธีแรกอาจทำลายตั้งแต่

ขณะที่อยู่ในฐานทัพหรือในอู่เรือ	 โดยการโจมตีทางอากาศหรือการก่อ

วนิาศกรรม	นบัเปน็วธิทีีไ่ดผ้ลดทีีส่ดุ	หรอืเรยีกกนัวา่	Attack	at	Source	

แตใ่นทางปฏบิตัไิมไ่ดท้ำไดง้า่ยอยา่งทีค่ดิ	 สว่นวธิหีลงั	 เกีย่วกบัการคน้หา	

เรือดำน้ำข้าศึกให้พบ	 แล้วทำลายเมื่ออยู่ในทะเลซึ่งเป็นประเด็นที่การ		

ทำสงครามปราบเรือดำน้ำเน้นมาก	

	 เราอาจเคยได้ยินทหารบกกล่าวว่าในการปราบรถถังไม่มีอะไรดี

ไปกว่าการใช้รถถัง	 และก็เป็นความจริงที่ประจักษ์ชัดไม่เฉพาะในบรรดา

นักเรือดำน้ำเท่านั้น	แต่รวมถึงคนอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวกับการปราบเรือดำน้ำว่า		

“เรอืดำนำ้เปน็ยานทีด่ทีีส่ดุในการทำสงครามปราบเรอืดำนำ้”	 แตใ่นอดตี	

ความจริงนี้ได้รับความสนใจและให้ความสำคัญน้อยไป	 	 แม้แต่ประเทศ

มหาอำนาจทางทะเลก็เพิ่งตื่นตัวเมื่อไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมานี้เอง	

	 เรือดำน้ำนับเป็นยานที่ค่อนข้างมีข้อจำกัดในการใช้น้อยมาก	

แตล่ะชาตทิีค่รอบครองเรอืดำนำ้จะไมค่อ่ยลงัเลในการใชเ้ลย	 เราสามารถ	

ย้อนกลับไปดูจากประสบการณ์ในสงครามอินเดีย-ปากีสถาน	ค.ศ.๑๙๗๑		

เรอืดำน้ ำปราบเรอืดำน้ ำ
กรณศีกึษาแนวความคดิของโซเวยีต

พลเรือเอกไพศาลนภสินธุวงศ์

	 “การปราชัยของเรืออู		คือ		บทโหมโรงของการปฏิบัติการ
ทั้งปวงที่แข็งกร้าวอย่างมีประสิทธิภาพ”	

WinstonChurchill,๑๑กุมภาพันธ์ค.ศ.๑๙๔๓

กล่าวนำ
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เรือดำน้ำปากีสถานจมเรือฟริเกตอินเดีย	 ๑	 ลำ	 ในสงครามฟอล์กแลนด์	

ค.ศ.๑๙๘๒	เรอืดำนำ้	H.M.S.	Conqueror	ขององักฤษจมเรอืลาดตระเวน	

General	 Belgrano	 ของอาร์เจนตินา	 ภัยคุกคามจากเรือดำน้ำนี้เอง

ทำให้อังกฤษสามารถครองทะเลได้อย่างเกือบสมบูรณ์	

	 บทบาทของเรอืดำนำ้ในยามวกิฤตและยามสงครามมคีอ่นขา้งมาก		

รายละเอยีดจะไมข่อกลา่วในบทความนี	้แตอ่ยา่งไรกต็าม	เมือ่เปรยีบเทยีบ	

กับยานในมิติอื่น	 ๆ	 เช่น	 ผิวน้ำและในอากาศแล้ว	 เรือดำน้ำมีข้อ		

ได้เปรียบในหลาย	ๆ	ประเด็น	 	บางประเทศถึงกับจัดลำดับความสำคัญ

เรง่ดว่นใหเ้รอืดำนำ้ของตนเปน็สว่นหนึง่ของระบบอาวธุปราบเรอืดำนำ้ดว้ย		

ความสำคัญของการครอบครองเรือดำน้ำมักมีคำถามที่ยากจะหาข้อยุติ

ได้ง่ายคือ	เราควรมีเรือดำน้ำหรือไม่	ถ้ามีควรมีในระดับมากน้อยเพียงใด	

แน่นอนที่สุด	 เราทราบกันดีว่าคำตอบนี้มิใช่ขึ้นอยู่กับเหตุผลและความ

จำเป็นทางทหาร	แต่ขึ้นอยู่กับด้านการเมืองเป็นสำคัญ		ปัจจุบันมากกว่า	

๔๐	 ประเทศทีม่เีรอืดำนำ้อยูใ่นครอบครอง	 และ	 ๖	 ประเทศเปน็เรอืดำนำ้	

ขับเคลื่อนด้วยนิวเคลียร์	

	 ในกองทัพเรือของเราเมื่อพูดถึงการปราบเรือดำน้ำ	 เราไม่เคย

คดิถงึการใชเ้รอืดำนำ้เพือ่ทำสงครามดงักลา่ว	ทัง้นีด้ว้ยเหตผุล	๒	ประการ	

ประการแรกแม้เราเคยมีเรือดำน้ำมาก่อนในอดีต	แต่ในปัจจุบันเนื่องจาก

เรายังไม่ค่อยมีความหวังว่าจะมีโอกาสหรือไม่	 จึงทำให้เราเลิกนึกถึง

ประเด็นนี้	ประการที่สอง	คงสืบเนื่องจากประการแรก	กล่าวคือ	เมื่อเรา

ยังไม่มีโอกาสได้ใช้เรือดำน้ำ	 เราจึงขาดความใส่ใจต่อการใช้เรือดำน้ำ

เพือ่ตอ่ตา้นเรอืดำนำ้	 และทีส่ำคญัคอื	 แมแ้ตฝ่า่ยตะวนัตกเองกย็งัไมค่อ่ย	

เปดิเผยหลกันยิมและยทุธวธิขีองการตอ่ตา้นเรอืดำนำ้ขา้ศกึดว้ยเรอืดำนำ้	

	 บทความนี้ขอนำเสนอหลักนิยมของโซเวียตในประเด็นดังกล่าว	

เนื่องจากแหล่งข่าวเปิด	 เช่น	 วารสารและหนังสือของค่ายคอมมิวนิสต์	

(ในอดตีกอ่นการลม่สลายของสหภาพโซเวยีต)	 สามารถเขา้ถงึไดม้ากกวา่	

เช่น	 หนังสือ	 “Der	 Kampf	 Gegen	 U-Boote-Eine	 Hauptaufgabe	

der	 Seekriegfuehrung”	 (การปราบเรือดำน้ำ	 –	 กิจหลักของการรบ

ทางเรือ)	และ	“U-Boote	und	U-Jagd”	(เรือดำน้ำและสงครามปราบ

เรือดำน้ำ)	ของ	G.	Krause	หนังสือ	“Taktika	Podvodnykh	Lodok”	

(ยุทธวิธีของเรือดำน้ำ)	 ของ	 V.	 A.	 Khvoshch	 และ	 “Zum	 Einsatz	

von	 UAW–Torpedos	 in	 Flachen	 Gewaessern”	 (การใช้ตอร์ปิโด

ปราบเรือดำน้ำในเขตน้ำตื้น)	ของ	P.	Maruschke	เป็นต้น	
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	 อย่างไรก็ตามผู้อ่านอาจมีคำถามว่าโซเวียตล่มสลายไปแล้ว	

หลักนิยมและยุทธวิธียังมีใช้หรือยังใช้ได้อยู่หรือไม่	 ผู้เขียนไม่ขอตอบ

คำถามเหล่านี้	 แต่อยากให้ข้อสังเกตว่ากองเรือดำน้ำของรัสเซีย	 แม้จะ		

ไมเ่ขม้แขง็เทา่สมยัทีเ่ปน็โซเวยีตกต็าม	 รวมทัง้อกีหลายประเทศทีม่เีรอืดำนำ้	

ของรสัเซยีในครอบครอง	 ยอ่มอาศยัแนวความคดิและหลกันยิมของโซเวยีต	

เดิมอยู่ไม่น้อย	 แต่กระนั้นก็ดี	 อย่างน้อยบทความนี้ก็พอให้เกร็ดความรู้	

เรือ่งการใชเ้รอืดำนำ้ตอ่ตา้นเรอืดำนำ้บา้ง	ซึง่เราหาไดย้ากจากคา่ยตะวนัตก	

แนวความคดิทางยทุธการในการใชเ้รอืดำนำ้ของโซเวยีต

	 เรือดำน้ำโซเวียตทุกลำเมื่อได้รับสัญญาณเตือนภัยเข้าสู่สภาวะ

สงคราม	 จะต้องค้นหาเรือดำน้ำฝ่ายตรงกันข้ามให้พบแล้วทำลายเสีย	

เรือดำน้ำโซเวียตบางชั้นเคยถูกกำหนดให้เป็นเรือปราบเรือดำน้ำ		

โดยเฉพาะ	เช่น	ชั้น	“Alfa”	แม้เรือชั้นนี้อาจเก่าแต่ก็นับว่ายังใช้งานได้ดี	

ตัวเรือทำด้วยโลหะผสมไทเทเนียม	 จึงมีความแข็งแรง	 สามารถดำได้ลึก

ถึง	 ๒,๐๐๐	ฟุต	 	 ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์	 ฝ่ายตะวันตกคาดว่า

สามารถทำความเร็วได้ร่วม	๔๐	นอต	ขีดความสามารถที่สูงของเรือชั้นนี้	

ทำให้เกิดปัญหาต่อระบบปราบเรือดำน้ำของค่ายตะวันตกมากทีเดียว	

ส่วนอาวุธนั้นมีทั้งตอร์ปิโดนำวิถีด้วยเส้นลวด	 (Wire	 Guided)	 ซึ่งมี

ระยะยิงราว	๓๐	กม.	และมอีาวธุปลอ่ยนำวถิ	ีSS–N–15	ทีม่รีะยะยงิไกล

ขึน้ไปอกี	เรือที่น่ากลัวอีกชั้น	คือ	ชั้น	“Victor”	ซึ่งติดอาวุธคล้ายคลึงกับ

ชั้น	 “Alfa”	 แต่มีขนาดใหญ่กว่า	 จึงทำให้มีความเร็วต่ำกว่า	 	 ถัดมา		

เป็นชั้น	 “Victor	 III”	 ออกแบบเพื่อกิจปราบเรือดำน้ำเป็นหลัก	 ตัวเรือ		

ได้รับการออกแบบให้เคลื่อนที่ได้เงียบมาก	 นอกจากนั้นยังมี	 Passive	

Sonar	 แบบ	 Towed	 Array	 เพื่อขยายขีดความสามารถด้านการ		

ตรวจจับเป้าเรือดำน้ำข้าศึกได้ไกลขึ้น	 ตัวเรือฉาบด้วยวัสดุพิเศษเพื่อลด

การสะทอ้นคลืน่โซนารท์ีส่ง่มาจากเรอืขา้ศกึ	ตอ่มาเมือ่เรอื	ชัน้	 “Victor	 III”	

และ	“Alfa”	เริ่มล้าสมัย	โซเวียตได้สร้างเรือชั้น	“Sierra”	และ	“Mike”	

ขึ้นมาแทน		

	 ทางด้านยุทธการ	 โซเวียตแบ่งกองเรือออกเป็น	 ๔	 กองเรือ	

(Fleets)	 คือ	 Northern,	 Baltic,	 Blacksea	 และ	 Pacific	 เรือดำน้ำ		

ส่วนใหญ่สังกัดกองเรือที่ออกสู่มหาสมุทรได้โดยตรง	คือ	Northern	และ	

Pacific	 ในยามปกตโิซเวยีตใชเ้รอืดำนำ้เปน็สองลกัษณะ	 ลกัษณะแรก			

         เรือดำน้ำชั้น Victor     ของสหภาพโซเวียต 

         เรือดำน้ำชั้น Sierra     ของสหภาพโซเวียต 
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คงกำลงัไวต้ามพืน้ทีซ่ึง่มรีาว	๑๐	ลำ	ในทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน	และ	๓	ลำ	

ในมหาสมุทรอินเดีย	 รวมกับเรือดำน้ำที่ติดขีปนาวุธ	 ราว	 ๑๒	 ลำ			

ออกลาดตระเวน	 	 อีกลักษณะหนึ่งใช้สำหรับการฝึกและการทดลองซึ่งมี	

มากกว่า	๕๐	ลำ	

	 วตัถปุระสงคข์องการใชเ้รอืดำนำ้โซเวยีตเพือ่ตดิตามเปา้เรอืดำนำ้	

ของฝ่ายตะวันตก	 ซึ่งพิจารณาแล้วว่าเป็นภัยคุกคามต่อฐานทัพเรือใน		

โซเวียต	 จอมพลเรือ	 S.	 G.	 Gorshkov	 อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ			

ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาของกองทัพเรือโซเวียต	 กล่าวยืนยันว่า	

“เอาชนะข้าศึกในการยุทธด้วยการยิงระดมก่อน”	 	 การต่อสู้กับ	 Carrier	

Battle	 Groups	 (CVBG)	 ของสหรัฐฯ	 โซเวียตเห็นว่าทำได้ไม่ยาก			

ด้วยการร่วมมือกันของเรือดำน้ำที่ ติดอาวุธตอร์ปิ โดและอาวุธ		

ปลอ่ยนำวถิ	ี	เฝา้ตดิตามหรอืจดัการกบั	CVBG	จากดา้นหนา้ของหนว่ยนี	้	

ส่วนการสะกดรอยเป้าอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นวิธีเดียวที่สามารถรักษาเป้า

ให้อยู่ในระยะยิงได้นั้น	 โดยธรรมชาติและในทางปฏิบัติแล้ว	 อาจทำ		

ได้ยาก		แต่ไม่น่าจะเกินขีดความสามารถของเรือดำน้ำโซเวียต	

	 ในสถานการณต์งึเครยีดหรอืวกิฤต	โซเวยีตจะเพิม่ความพยายาม	

และความเข้มข้นมากขึ้นตามยุทธศาสตร์ของตนที่ได้กำหนดไว้	 โดย

เคลื่อนย้ายกำลังเรือดำน้ำไปยังพื้นที่ซึ่งมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษต่อ		

โซเวียต	 เช่น	 ในทะเลนอร์เวย์	 ทะเลญี่ปุ่น	 และ	Okhostk	 กองทัพเรือ		

โซเวียตใช้ศัพท์ว่า	 “เพื่อการยุทธที่ปะทะกัน”	 ซึ่งเป็นวลีที่ยืมมาจากการ

ทำสงครามบนบก	เรอืดำนำ้จะถกูสง่ไปเพิม่เตมิบรเิวณใกล	้ๆ	กบัเรอืดำนำ้	

ติดขีปนาวุธของตน	เพื่อป้องกันการถูกโจมตีจากฝ่ายตะวันตก	

	 โซเวียตเห็นว่าเรือดำน้ำโจมตีธรรมดา	 (SS)	 ติดอาวุธตอร์ปิโด

ยังคงเป็นยานที่มีประสิทธิผลมากประเภทหนึ่งในการค้นหา	 ตรวจจับ	

และทำลายเรือดำน้ำข้าศึก	 	แต่อย่างไรก็ดีเรือดำน้ำโจมตีขับเคลื่อนด้วย

พลังงานนิวเคลียร์	 (SSN)	 ก็มีความสำคัญในการป้องกันเรือดำน้ำ

ยุทธศาสตร์ของตนจากการโจมตีของ	 SSN	 ข้าศึก	 ดังนั้น	 SSN	 ของ		

โซเวียตจึงเหมาะสำหรับบทบาทนี้เนื่องจากมีระยะปฏิบัติการเกือบไม่

จำกัด	 ทำความเร็วใต้น้ำได้สูงอย่างต่อเนื่องและดำได้ลึก	 นอกจากนั้น	

SSN	 ยังเป็นเรือดำน้ำหลักที่ใช้ค้นหา	 ติดตามเป้าเรือดำน้ำติดขีปนาวุธ

ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์	(SSBN)	ของฝ่ายตะวันตก	ทั้งในพื้นที่

ปฏิบัติการในทะเลเปิดและบริเวณใกล้	ๆ		ฐานทัพของตน	

         เรือดำน้ำชั้น Victor     ของสหภาพโซเวียต 

         เรือดำน้ำชั้น Sierra     ของสหภาพโซเวียต 
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	 แม้	 SS	 ธรรมดาขับเคลื่อนด้วยระบบ	 Diesel-electric	 ซึ่งมี

ตอร์ปิโดเป็นอาวุธหลัก	มีข้อจำกัดอยู่บ้าง	สำหรับบทบาทปราบเรือดำน้ำ

ในทะเลเปิดก็ตาม	 แต่โซเวียตเห็นว่าเรือดำน้ำประเภทนี้มีความคล่องตัว

ในการนำเรือสูง	 และเดินทางได้เงียบเมื่อใช้แบตเตอรี่	 จึงมีข้อดีสำหรับ

บทบาทปราบเรือดำน้ำบริเวณใกล้ชายฝั่งที่โซเวียตควบคุมอยู่	 หรือตาม

แนวรกัษาเขตปราบเรอืดำนำ้	 (ASW–Barrier)	 ในชอ่งแคบ	หรอืในทีแ่คบ	

ที่คาดว่าเรือดำน้ำข้าศึกจะเดินทางผ่าน	 ดังนั้นโซเวียตจึงเห็นว่า	 SS	

โดยเฉพาะชั้น	Kilo	หรือ	Tango	มีความเหมาะสมที่สุด	

	 ทีก่ลา่วมาเปน็เพยีงแนวความคดิทางยทุธการในการใชเ้รอืดำนำ้	

ตอ่ตา้นเรอืดำนำ้อยา่งกวา้ง	 ๆ	คราวนีเ้ราหนัมามองลกึลงไปทางหลกันยิม	

ในรายละเอียดต่อไป	

	 กิจด้านการรบ
	 โซเวียตใช้	 SS	 สำหรับกิจหลัก	 ๓	 อย่างด้วยกัน	 เริ่มจากการ

ค้นหาและติดตาม	 SSBN	 และเรือดำน้ำนิวเคลียร์ติดอาวุธปล่อยครูซ	

(SSGN	 –	 เช่น	 ติด	 Tomahawk)	 ของฝ่ายตรงกันข้ามในยามสงบ		

ประการที่	 ๒	 ทำลายเรือดำน้ำดังกล่าวในยามสงคราม	 และข้อสุดท้าย	

ปฏบิตักิารรว่มกบัหนว่ยปราบเรอืดำนำ้อืน่	ๆ	ของโซเวยีต	โดยเปน็เรอืฉาก	

(Screen)	ให้แก่เรือรบของตนและคอนวอยในยามสงคราม	

	 SS	 ของโซเวียต	 ตามปกติแล้วใช้เป็นหน่วยป้องกัน	 SSBN	

ของโซเวียตที่อยู่ในระหว่างการเดินทาง	 ทั้งในพื้นที่ปฏิบัติการและ

บริเวณฐานทัพเรือข้าศึก	 นอกจากนั้นยังใช้วางทุ่นระเบิดทางรุก	 เพื่อ

ป้องกันเรือดำน้ำ	 	 และใช้สำหรับลาดตระเวนปราบเรือดำน้ำ	 ในทาง

ปฏิบัติแล้ว	 กิจสำคัญที่สุดของ	 SS	 คือป้องกันที่หลบภัยและพื้นที่		

ปฏิบัติการของ	SSBN	ของโซเวียต	

	 การลาดตระเวนปราบเรือดำน้ำ
	 โซเวียตมีเจตนาใช้	SSN	เพื่อทำลาย	SSBN	ของฝ่ายตะวันตก

ให้มากที่สุดเท่าที่สามารถทำได้	 และให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ภายหลัง

เริ่มเกิดสถานการณ์อันเป็นข้าศึก	 โดยการค้นหา	 แล้วสะกดรอย	

(Trailing)	 SSBN	 ข้าศึกตั้งแต่ยามสงบ	 การสะกดรอยเป็นยุทธวิธีหนึ่ง

ของการรอคอยในพื้นที่	 ซึ่งปกติมักอยู่ใกล้ฐานทัพเรือของ	SSBN	ข้าศึก	

                    เรือดำน้ำชั้น Kilo    ของสหภาพโซเวียต 

         เรือดำน้ำชั้น Tango     ของสหภาพโซเวียต 



นาวกิาธปิตัยส์าร
คลังปัญญาพัฒนาผู้นำ

29

แล้วจึงติดตามต่อไป	 อย่างไรก็ตามโซเวียตคิดว่ากิจดังกล่าวมิใช่ของง่าย

แม้จะใช้	SSN	มากกว่า	๑	ลำก็ตาม	

	 เรือดำน้ำที่ใช้ติดตามเป้าต้องเร็วกว่าและเงียบกว่าเหยื่อ	 และ

บ่อยครั้งที่จำเป็นต้องสะกดรอยด้วยความเร็วสูง	 แต่การใช้ความเร็วสูง

ย่อมทำให้ประสิทธิภาพของการซ่อนตัวลดต่ำลงมาก	 ความสามารถ		

ในการตดิตามและเกาะตดิเขม็ความเรว็และความลกึของเปา้	 ยงัขึน้อยูก่บั	

ระยะความสามารถตรวจจบัเปา้ของ	Passive	Sonar	ดว้ย	ดงันัน้จงึตอ้ง	

รกัษาระยะใหใ้กลพ้อทีจ่ะตรวจจบัเปา้ได	้ และทำนองเดยีวกนักต็อ้งใหไ้กล	

พอที่จะไม่ทำให้ตนถูกตรวจจับได้ด้วย	 สรุปแล้วการเข้าไปใกล้เกินไป			

จึงแย่พอ	ๆ	กับการทำให้เป้าหลุดหายไป	

	 ย่านคลื่นเสียงหักเหสะท้อนกลับ	(Convergence	Zone	–	CZ)	

ซึ่งเกิดขึ้นเฉพาะบริเวณที่มีน้ำลึก	 ยังสามารถเป็นอุปสรรคต่อการ			

สะกดรอยด้วย	ปรากฏการณ์เช่นนี้ทำให้เกิด	CZ	ดังกล่าว	 รอบ	ๆ	 เป้า

เป็นรัศมี	 ประมาณ	 ๓๐,	 ๖๐	 หรือ	 ๙๐	 ไมล์	 ทำให้ความสามารถในการ

ตรวจพบเป้าของเรือดำน้ำที่กำลังสะกดรอยสูงขึ้นอย่างทันที	 การส่ง		

คลื่นเสียงจะสูญหายไปในย่าน	 CZ	 ซึ่งอาจเป็น	 ๑๐–๑๕	 เดซิเบล	 ซึ่ง		

น้อยกว่าในน้ำที่อยู่ห่างไกลออกไป	 ๕	 ไมล์	 	 ดังนั้นสัญญาณจากเป้าที่		

ไม่สามารถตรวจจับได้นอกย่าน	 CZ–๓	 ไมล์	 อาจเพิ่มความเข้มขึ้นอย่าง

กะทันหัน	 เมื่อเรือที่สะกดรอยเข้าไปอยู่ในย่านนั้น	 แต่ปรากฏการณ์		

เกดิขึน้ไดท้ัง้สองทาง	กลา่วคอื		อาจทำใหข้า้ศกึตืน่ตวัรูว้า่กำลงัถกูสะกดรอย	

แล้วรีบนำเรือหลบหนีให้หลุดออกจากการสะกดรอย	 อย่างไรก็ตาม		

ผลของ	 CZ	 ในย่านที่มีน้ำตื้น	 ทำให้การปฏิบัติการจากปรากฏการณ์		

ดังกล่าวไม่ได้ผล	

	 การป้องกันปราบเรือดำน้ำ
	 เรือดำน้ำโซเวียตทั้งแบบธรรมดาและนิวเคลียร์ใช้ในการ		

ลาดตระเวนระยะไกล	 ตรวจจับและติดตามเป้าเรือดำน้ำนิวเคลียร์ของ

ฝ่ายตะวันตกที่พยายามแทรกซึมเข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติการของเรือดำน้ำ		

ยุทธศาสตร์โซเวียต	 ปกติเรือดำน้ำแบบธรรมดาซึ่งทันสมัยแต่มี		

ขดีความสามารถดอ้ยกวา่เรอืดำนำ้นวิเคลยีร	์ ถกูนำมาใชเ้พือ่ปอ้งกนัพืน้ที	่

ลาดตระเวนของเรือดำน้ำยุทธศาสตร์โซเวียตทางแนวด้านหลัง	หรือไม่ก็

ด้านหน้าสนามทุ่นระเบิด	 โดยมีเรือดำน้ำนิวเคลียร์อยู่แนวด้านหน้า	

                    เรือดำน้ำชั้น Kilo    ของสหภาพโซเวียต 

         เรือดำน้ำชั้น Tango     ของสหภาพโซเวียต 
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นอกจากนั้นเรือดำน้ำธรรมดายังใช้ป้องกันช่องแคบหรือที่แคบ	 โดย		

ลาดตระเวนตามแนวรักษาเขตปราบเรือดำน้ำหรือบริเวณตำแหน่งที่ใช้

ปราบเรือดำน้ำ	(ASW–Position)	

	 บทบาทสำคัญที่สุดของเรือดำน้ำนิวเคลียร์	 คือ	 การปะทะกับ

เรือดำน้ำข้าศึกในช่วงของการเดินทาง	 	 ซึ่งบทบาทนี้ต้องกำหนดแนว

รักษาเขตปราบเรือดำน้ำให้เหมาะสมและทันเวลา	เมื่อเรือดำน้ำธรรมดา

กำลงัตามลา่เรอืดำนำ้ขา้ศกึในขอบเขตของพืน้ทีท่ีก่ำหนด	 พืน้ทีล่าดตระเวน	

ของเรือดำน้ำนิวเคลียร์ต้องให้อยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดของช่องแคบหรือ		

ทีแ่คบ	ตามปกตเิรอืดำนำ้นวิเคลยีรม์พีืน้ทีล่าดตระเวน	๖๐	x	๖๐	ตารางไมล	์

ส่ วนเรือดำน้ ำธรรมดาแต่ละลำครอบคลุมพื้ นที่ แนวด้ านหน้ า			

ราว	๑๕	–	๒๐	ไมล์	เท่านั้น		

	 เมื่อใช้เรือดำน้ำเป็นเรือฉากให้แก่เรือรบหรือคอนวอย	 ก็จะถกู

กำหนดใหอ้ยูด่า้นนอกของเรอืฉากปราบเรอืดำนำ้	 (ASW–Screen)	 บรเิวณ	

และทิศทางที่คาดว่าเรือดำน้ำข้าศึกน่าจะเข้าหามากที่สุด	 	 อุปกรณ์		

ตรวจจับต้องมี	 Range	 Advantage	 เมื่อเปรียบเทียบกับของเรือผิวน้ำ	

นอกจากนั้นความสามารถในการซ่อนพรางของเรือดำน้ำยังนับเป็น		

ข้อได้เปรียบอีกต่างหาก	

	 เรือดำน้ำธรรมดายังสามารถใช้ปิดล้อมเรือดำน้ำข้าศึกด้วยการ

วางทุ่นระเบิดบริเวณใกล้	 ๆ	 ฐานทัพเรือฝ่ายตะวันตก	 เช่นเดียวกันกับที่

บริเวณช่องแคบหรือที่แคบ	 ซึ่งเรือดำน้ำข้าศึกใช้ผ่านเข้า–ออกสู่พื้นที่

ปฏบิตักิาร	 เรอืดำนำ้เปน็ยานทีด่สีำหรบัการวางทุน่ระเบดิทางลบั	 มคีวาม	

แม่นยำและปกปิดสนามทุ่นระเบิดได้ดีกว่าการวางทุ่นระเบิดด้วย

อากาศยาน	 นอกจากนั้นเรือดำน้ำยังสามารถเฝ้าสังเกตการณ์ได้อย่าง

ระมัดระวัง	 แล้ววางทุ่นระเบิดบริเวณที่เรือดำน้ำข้าศึกใช้มากที่สุด

สำหรับการเดินทาง	

	 การสนับสนุนปราบเรือดำน้ำ
	 กิจสำคัญที่สุดอีกประการหนึ่งของเรือดำน้ำนิวเคลียร์	 คือการ

สนับสนุนการรบแก่เรือดำน้ำยุทธศาสตร์	 (SSBN	 และ	 SSGN)						

โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เรือดำน้ำเหล่านี้เดินทางเข้าสู่และกำลังอยู่ใน

พื้นที่ลาดตระเวน	 การค้นหาระยะไกลของเรือดำน้ำโซเวียตมีเจตนาเพื่อ

เตือนเรือดำน้ำยุทธศาสตร์ของพวกตนเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของ		
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เรือดำน้ำข้าศึกในพื้นที่	 เพื่อให้เรือดำน้ำยุทธศาสตร์หลบการตรวจจับ

จากเรือข้าศึก	 บางโอกาสโซเวียตยังใช้เรือดำน้ำธรรมดาเสแสร้งเป็น		

เรือดำน้ำยุทธศาสตร์ของตน	 เพื่อเบี่ยงเบนหน่วยปราบเรือดำน้ำข้าศึก		

ให้หลบหลีกไปสู่เซกเตอร์อื่น	

	 รูปแบบและวิธีการใช้เรือดำน้ำเพื่อการรบ
	 เรือดำน้ำธรรมดาอาจปฏิบัติกิจปราบเรือดำน้ำเพียงลำพังหรือ

เป็นหมู่	 ตามปกติใช้ปฏิบัติการลำเดียว	บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงฐานทัพเรือ

ขา้ศกึ	 โดยรอคอยเพือ่ลอบจูโ่จมเรอืดำนำ้ขา้ศกึขณะทีก่ำลงัออกปฏบิตักิาร					

หรือกลับจากปฏิบัติการรบ	ส่วนในทะเลเปิดหรือมหาสมุทร	โซเวียตนิยม

ใช้เป็นหมู่	๒–๓	ลำ	การใช้ลักษณะนี้	อาจยุ่งยากอยู่บ้าง	เพราะแต่ละลำ

จะต้องเลือกให้เหมาะระหว่างการปกปิดซ่อนเร้นตนเอง	 หรือต้องการ

ส่ง–รับข่าวสารระหว่างเรือดำน้ำด้วยกัน	 เมื่อต้องปฏิบัติการร่วมกันทาง

ยุทธวิธี	

	 เรือดำน้ำ	 ๒	 ลำหรือมากกว่า	 ซึ่งปกติเป็นเรือดำน้ำนิวเคลียร์	

ถูกกำหนดให้ค้นหาเรือดำน้ำข้าศึกเป็นเซกเตอร์บริเวณพื้นที่ซึ่งคาดว่า	

เรอืดำนำ้ขา้ศกึจะเขา้มา	 โดยตอ้งกำหนดเซก็เตอรด์งักลา่วไวอ้ยา่งชดัเจน	

เพื่อป้องกันความผิดพลาดและโจมตีกันเอง	 การลาดตระเวนต้องลึกพอ	

และให้แน่ใจว่าสามารถปกปิดเครื่องมือตรวจจับของตนได้ดี	 การใช้

ความเร็วต้องทำให้เงียบที่สุดเท่าที่สามารถทำได้	 หากปรากฏว่ามีหน่วย

ปราบเรือดำน้ำข้าศึกอยู่ในพื้นที่ซึ่งกำลังค้นหา	 เรือดำน้ำโซเวียตใช้วิธี

หลบหลีกโดยเปลี่ยนเข็ม	 ความเร็ว	 ความลึก	 แล้วใช้มาตรการต่อต้าน

โซนาร์ข้าศึก	

	 การกำหนดความลึกขณะที่ดำเพื่อค้นหาเป้าพิจารณาจากปัจจัย

ของสภาพโซนาร์ในบริเวณนั้น	ปกติแล้วใช้	Passive	Sonar	เพื่อค้นหา

เรือดำน้ำข้าศึก	Active	Sonar	ใช้เฉพาะในกรณีที่ต้องการความแน่นอน

ของระยะทางของเป้าเท่านั้น	ทั้งนี้เพื่อใช้ในการยิงอาวุธ	

	 โซเวียตใช้เรือดำน้ำเพื่อทำสงครามปราบเรือดำน้ำ	๔	วิธี	คือ	

	 ๑.	 อยูใ่นตำบลทีท่ีก่ำหนด	 	 โซเวยีตเชือ่วา่วธินีีม้ปีระสทิธผิลสงูสดุ	

เรอืดำนำ้แตล่ะลำของหมูเ่รอืดำนำ้	 ถกูกำหนดตำบลทีท่ีแ่นน่อน	 ใหค้น้หาเปา้	

ได้อย่างอิสระด้วยความเร็วที่เห็นว่าดีที่สุด	 โดยทำให้เกิดเสียงระดับต่ำ				

(ความเร็วที่เกิดเสียงน้อยที่สุดของ	 SSN	 ที่ทันสมัยของโซเวียต	 อยู่ที่			

๕–๑๕	นอต)	 	 เมื่อพบเป้าเรือดำน้ำข้าศึก	 จึงไล่ติดตามและโจมตีภายใน

เขตที่ได้รับมอบหมาย	
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	 	 โดยหลกัของวธินีี	้ 	ตำบลทีท่ีก่ำหนดมกัเปน็พืน้ทีใ่กลฐ้านทพั	

เรือดำน้ำข้าศึก	 บนเส้นทางเดินทางของเรือดำน้ำข้าศึก	 และที่	 Choke	

Points	หรืออาจเป็นพื้นที่ใกล้เคียงฐานทัพและท่าเรือของโซเวียต	

	 	 ตัวอย่างเช่น	 ในปลาย	 ค.ศ.๑๙๘๐	 โซเวียตใช้เรือดำน้ำชั้น	

Victor	III	จำนวน	๒	ลำ	ปฏิบัติการนอกฐานทัพเรือ	SSBN	ของสหรัฐฯ	

ที่	Bangor,	Washington	และ	Charleston,	South	Carolina	เป็นต้น	

	 	 ในเดอืนเมษายน	ค.ศ.๑๙๘๗	โซเวยีตใช	้SSN	จำนวน	๕	ลำ	

กับเรือชั้น	Victor	III	อีก	๓	ลำ	ทางฝั่งตะวันออกของหมู่เกาะเบอร์มิวดา	

เป็นที่แน่ชัดว่าเป็นการฝึกซุ่มโจมตีเรือดำน้ำยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ		

	 	 โซเวยีตยงัเชือ่วา่เรอืดำนำ้ธรรมดาทีท่นัสมยัมปีระโยชนม์าก	

โดยเฉพาะใชโ้จมตเีรอืดำนำ้ขา้ศกึ	 เพราะเรอืดำนำ้ดงักลา่วมขีอ้ไดเ้ปรยีบ	

เหนือกว่าเรือผิวน้ำปราบเรือดำน้ำข้าศึกเมื่ออยู่ในเขตน้ำตื้น	 ทั้งนี้เพราะ

มีระยะตรวจจับด้วยโซนาร์ที่ไกลกว่าและเกิดเสียงต่ำเมื่อใช้แบตเตอรี่	

	 	 เมื่อเข้าไปใกล้	 ๆ	 บริเวณทางเข้าฐานทัพเรือดำน้ำข้าศึก

อยา่งซอ่นเรน้	 เรอืดำนำ้โซเวยีตอาจใชเ้รอืสนิคา้เปน็เครือ่งกำบงัดา้นเสยีง	

ตัวอย่างเช่น	 ในเดือนตุลาคม	 ค.ศ.๑๙๘๔	 	 SSN	 ชั้น	 Victor	 I	 ได้รับ

ความเสียหายหนักนอกท่าเรือ	 Gibralta	 เมื่อโดนกับเรือสินค้าโซเวียต

ขณะเดินทางออกจากท่าเรือในขณะที่เรือดำน้ำกำลังฝึกการกำบัง		

ด้านเสียง	โซเวียตใช้วิธีเจาะแนวโดยวิธีนี้บ่อยครั้ง	

	 	 เรือดำน้ำธรรมดาพยายามซุ่มโจมตีเรือดำน้ำข้าศึกขณะ		

เดินทางไป–กลับ	 พื้นที่ลาดตระเวน	 สำหรับ	 SSN	 แต่ละลำถูกกำหนด

ตำบลที่	ซึ่งมีพื้นที่ลาดตระเวนราว	๖๐	x		๖๐	ตารางไมล์	

	 ๒.	 ดำเนินกลยุทธ์ระหว่างจุดที่กำหนด	 	 โดยวิธีนำเรือดำน้ำ

ธรรมดาดำเนินกลยุทธ์ระหว่างจุดคงที่หลายจุดที่ได้กำหนดไว้	 เรือดำน้ำ

จะถูกนำไปใช้ยังจุดเริ่มต้นที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว	 และถูกควบคุม

การปฏิบัติโดยฝ่ายเสนาธิการของกองเรือ	

	 ๓.	 เดินทางอยู่ในพื้นที่ที่กำหนด	 	 โดยวิธีนี้เรือดำน้ำธรรมดา		

ลำเดียวหรือเป็นหมู่ทางยุทธวิธีถูกกำหนดไปยังพื้นที่	 ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าว

เรือดำน้ำสามารถค้นหา	ตรวจจับ	และโจมตีเรือดำน้ำข้าศึกได้โดยอิสระ	

	 ๔.	 เปน็เรอืฉากปราบเรอืดำนำ้	 	 สำหรบัฉากทีจ่ดัขึน้ประกอบดว้ย	

เรือดำน้ำ	๓–๔	ลำ	 	 เพื่อปฏิบัติกิจการรบ	 โดยทั่ว	ๆ	 ไปแล้ว	 เรือดำน้ำ			

เหล่านี้	 ลาดตระเวนคร่อมเส้นทางหรือให้พื้นที่ปฏิบัติของ	 SSN	 ข้าศึก
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กับระยะต่อระหว่างลำของเรือฉากน้อยกว่า	๒	 เท่าของระยะหวังผลของ	

Passive	 Sonar	 ของเรือดำน้ำ	 เพื่อให้มั่นใจต่อการค้นหาตรวจจับเป้า

ตลอดระยะความกว้างของฉาก	 จึงใช้การติดต่อสื่อสารระหว่างเรือดำน้ำ

ด้วยกันโดยผ่านเครื่องโซนาร์	 	 SSN	 ลำหนึ่งครอบคลุมการตรวจจับเป้า

ไดร้าว	๖๐	ไมล	์การคน้หาเรอืดำนำ้ขา้ศกึโดยวธินีีม้ปีระสทิธผิลคอ่นขา้งนอ้ย		

แตอ่ยา่งไรกด็เีรอืดำนำ้โซเวยีตอาจประสบผลสำเรจ็มากขึน้เมือ่ปฏบิตักิาร	

บริเวณใกล้น่านน้ำของตนเอง	 บริเวณช่องแคบหรือที่แคบที่คาดว่า		

เรือดำน้ำข้าศึกจะเดินทางผ่าน	

	 การค้นหาเป้า
	 การค้นหาเป้ามีวิธีการหลัก	 ๒	 วิธีที่เรือดำน้ำใช้ปราบเรือดำน้ำ

ข้าศึก	คือ	การค้นหาในพื้นที่ที่กำหนด		และบนแนวที่กำหนด	

	 	 การค้นหาในพื้นที่ที่กำหนด			
	 	 การคน้หาเปา้เรอืดำนำ้ในพืน้ทีท่ีก่ำหนดใชเ้มือ่ไมท่ราบ	

ตำบลที่ที่แน่นอนของเรือดำน้ำข้าศึก	 เรือดำน้ำที่ทำหน้าที่ค้นหาอาจ			

แลน่เขม็ตา่ง	 ๆ	 ขนานกนั	 กวาด

ค้นหาอย่างเป็นระเบียบประณีต

ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด	 โดยมี

พื้นที่กวาดค้นหาทับซ้อนกันน้อย

ที่สุด	 หรืออาจใช้วิธีแล่นเข็มโดย

การสุม่	(Random)		หลาย	ๆ	เขม็	

เพื่อให้เกิดพื้นที่กวาดค้นหาอย่าง

ไม่เป็นระเบียบ	(ดูรูปที่	๑)		

	 การค้นหาอย่างผันแปรในพื้นที่ที่กำหนดเป็นการค้นหาแบบ		

ไม่ต่อเนื่อง	 (ดูรูปที่	 ๒)	 แบบวิธีนี้ของการค้นหาเรือดำน้ำใช้โซนารค์น้หา

บริเวณรอบ	 ๆ	 ขณะที่ลอยลำ		

หยดุนิง่	หรอืใชค้วามเรว็ตำ่	แลว้ใช	้

ความเรว็สงู	เคลือ่นทีไ่ปยงัตำบลที่

ตรวจการณ์อืน่ตอ่ไป	 ซึง่จะใชว้ธิี

หยุดนิ่งค้นหาด้วยโซนาร์ต่อไป

เรื่อย	 ๆ	 (วิธีนี้กองทัพเรือสหรัฐฯ	

เรียกว่า	Sprint	and	Drift)		

รูปที่ ๑ 

รูปที่ ๒ 
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	 การคน้หาแบบไมต่อ่เนือ่ง	 โซเวยีตใชก้บัเรอืดำนำ้	SSN	ทีต่ดิตัง้	

Towed	Passive	Array	(เช่น	เรือชั้น	Akula,	Victor	III	และ	Sierra)	

หากมเีรอืดำนำ้หลาย	ๆ	ลำ	คน้หาโดยวธินีีใ้นพืน้ทีข่นาดใหญ	่จะแบง่เปน็				

เซกเตอร์สำหรับเรือดำน้ำแต่ละลำ	

	 	 การค้นหาบนเส้นทางที่กำหนด(BarrierSearch)
	 	 เรือดำน้ำของโซเวียตสร้างฉากขัดขวาง	 (Barrier)	

เพือ่คน้หาเสน้ทางของเรอืดำนำ้ขา้ศกึในชอ่งแคบและทีแ่คบ	 	 ทางเขา้–ออก	

ฐานทัพเรือดำน้ำของข้าศึก	 บริเวณใกล้เคียงฐานทัพเรือโซเวียตและ

พื้นที่การรบของฝ่ายเดียวกันของโซเวียต	 	 การค้นหาวิธีนี้ยังใช้ป้องกัน

เรือดำน้ำข้าศึกที่เล็ดลอดรอดพ้นจากการตรวจพบเข้าสู่แนวฉากขัดขวาง		

อย่างไรก็ตาม	ควรต้องรู้เข็มโดยประมาณของเรือดำน้ำข้าศึกด้วย	

	 หากมเีรอืดำนำ้เพยีงลำเดยีว

สำหรบัวธินีี	้ ปกตเิรอืดำนำ้จะแล่น		

บนเข็มที่คร่อมหรือขวางเส้นทางของ

เรือดำน้ำที่ กำลัง เดินทางเข้ ามา		

(ดูรูปที่	 ๓)	 หากใช้เรือดำน้ำเป็นฉาก	

เรือแต่ละลำจะถูกกำหนดให้แยก

พื้นที่ลาดตระเวน	 ตามปกติเรือดำน้ำ

จะถูกกำหนดให้อยู่เพียงบนเส้นแนว	

อย่างไรก็ดีอาจมี	๒	หรือ	๓	แนวก็ได้	

ซึ่งขึ้นอยู่กับความสำคัญของกิจ	 และ

จำนวนของเรือที่ถูกนำมาใช้	

		

	 เรือดำน้ำแต่ละลำค้นหาเป้าโดยการแล่นบนเข็มความเร็วและ

ความลึกที่เหมาะสม	 (เงียบที่สุด)	 โดยคำนึงถึงสภาพน้ำทะเลขณะนั้น

เพื่อให้มีโอกาสตรวจพบเป้าได้สูงสุด	

	 ขนาดของพื้นที่ลาดตระเวนของเรือแต่ละลำต้องคำนึงถึง

โอกาสตรวจพบเป้าเรือดำน้ำได้สูงสุด	 ตลอดทั้งการใช้อาวุธได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและมีพื้นที่อย่างพอเพียงสำหรับหลบหลีกหน่วยปราบ		

เรือดำน้ำของข้าศึกด้วย	

รูปที่ ๓ 
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	 การค้นหาวิธีนี้ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนระหว่างความเร็วของ		

เรอืดำนำ้โซเวยีต	 และความเรว็เรอืดำนำ้ขา้ศกึ	 ถา้เรอืโซเวยีตมคีวามเรว็	

สูงกว่าจะแล่นเข็มขวางเส้นทางเรือข้าศึก	 ความเร็วของเรือข้าศึกที่		

น้อยกว่าเรือโซเวียต	 ทำให้มีเวลาพอที่จะกำหนดตำบลที่ภายหลังตรวจ

พบเป้า	 และมีเวลามากพอที่จะเลือกตำบลที่ที่ดีที่สุดสำหรับการโจมตี	

ข้อเสียของวิธีนี้คือการขาดข้อมูลของความลึก	 ทำให้เรือข้าศึกมีโอกาส

รอดพ้นจากการตรวจพบได้มาก	

	 หากเรือโซเวียตมีความเร็วต่ำกว่าหรือเท่ากับเรือข้าศึกที่กำลัง

เดินทางเข้ามา	จะใช้เข็มตรงกันข้ามกับเข็มของเป้า	อย่างไรก็ดีในกรณีนี้

เวลาสำหรบักำหนดตำบลทีแ่ละโจมตสีัน้มาก		เนือ่งจากความเรว็สมัพทัธส์งู	

	 หากการลาดตระเวนโดยใช้เข็มขวางหรือตรงกันข้ามกับเข็ม

ของเป้าไม่ได้ทำให้มั่นใจต่อการตรวจพบเป้า	 มีการแนะนำให้ใช้เข็ม		

แปรเปลี่ยนตามช่วงเวลา	 วิธีการนี้เป็นการประนีประนอมทางออกที่ใช้

เมื่อสถานการณ์ต้องการให้เกิดทั้งแนวพื้นที่ค้นหาที่ครอบคลุมมาก	 และ

มีความเร็วของการเคลื่อนไปข้างหน้าเพิ่มขึ้น	

	 เรือดำน้ำที่ใช้ลาดตระเวนแต่ละลำสามารถดำเนินกลยุทธ์อย่าง

อิสระหรือให้เกิดการประสานกันกับเรือลำอื่น	 ๆ	 วิธีการนี้ง่ายต่อการ

บังคับบัญชาและควบคุมเรือดำน้ำทั้งหมดที่ปฏิบัติการร่วมกัน	

	 ประสิทธิผลของการค้น
	 โดยไม่คำนึงถึงประเภทของการค้นหาปราบเรือดำน้ำที่นำมาใช้	

ประสิทธิผลโดยรวมของการค้นหาขึ้นอยู่กับ	 Search	 Rate	 -	 SR	 ของ

เรือดำน้ำ	 (Search	 Rate	 คือพื้นที่ซึ่งถูกกวาดค้นหาต่อหนึ่งหน่วยเวลา	

แสดงเป็นตารางไมล์ต่อหนึ่งชั่วโมง)	ซึ่งคิดง่าย	ๆ	คือสัมพันธ์กับผลผลิต

ที่ได้จากความเร็วใช้ค้นหาของเรือดำน้ำแต่ละลำ	 ระยะที่เรือสามารถ

ตรวจจับเรือดำน้ำข้าศึกได้	และจำนวนของเรือดำน้ำที่ใช้ค้นหา	

	 เพื่อให้ได้ค่า	 SR	 มากที่สุด	 เรือดำน้ำจะต้องเลือกความลึกที่

เหมาะสมกับสภาพโซนาร์ในพื้นที่นั้น	และความเร็วที่ให้ได้ระยะตรวจจับ

สงูสดุโดยไมเ่ปดิเผยตนเอง	 เรอืดำนำ้โซเวยีตสามารถทำใหค้า่	 SR	 สงูขึน้	

โดยการเพิ่มความเร็ว	 	 แต่การทำเช่นนั้นย่อมทำให้เกิดการกระจายของ

เสียงสูงและเพิ่มความเสี่ยงการต่อต้านการตรวจจับ	 นอกจากนั้นเมื่อใช้

ความเรว็สงู	Sonar	Array	ของเรอืดำนำ้ยอ่มเกดิเสยีงเพิม่ขึน้ดว้ยเชน่กนั	

โดยรวมแล้วการปฏิบัติเช่นนั้นไม่เป็นผลดีเลย	 Sonar	 Array	 แบบ	
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Passive	 ที่ลากทา้ยเรอืดำนำ้ไมม่ปีระสทิธผิลหากความเรว็เกนิ	 ๒๐	 นอต	

ดงันัน้ความเรว็ทีใ่ชข้ณะคน้หาของเรอืดำนำ้โซเวยีตและแมแ้ตข่องสหรฐัฯ	

จงึไมค่วรเกนิ	๕-๘	นอต	

	 การตรวจจับเป้า
	 เรือดำน้ำธรรมดาที่ทันสมัยของโซเวียตติดตั้ง	 Active	 Sonar	

ความถี่ปานกลาง	และ	Passive	Sonar	ความถี่ต่ำ	(เรือดำน้ำโซเวียตใช้

ยุทธวิธีด้านเสียงแบบ	 Passive	 ไม่ค่อยมีประสิทธิผลนัก	 	 อย่างไรก็ดี

บางครั้งโซเวียตเน้นไปที่ยุทธวิธีใช้โซนาร์แบบ	Active)	

	 ยุทธวิธีเกี่ยวกับโซนาร์แบบ	 Active	 เน้นที่ความเงียบและ

เครื่องตรวจจับโซนาร์แบบ	 Passive	 มีระยะเปลี่ยนแปลงมากตาม		

สภาพแวดล้อมในเขตน้ำตื้นระยะจะสั้นกว่า	 ซึ่งการส่งสัญญาณเสียงมี

ประสิทธิภาพต่ำกว่าเขตน้ำลึกของมหาสมุทร	 โซเวียตอ้างว่าโซนาร์แบบ	

Passive	 ความถีต่ำ่ทีส่ง่สญัญาณเสยีงชนดิบงัคบัทศิทาง	 มรีะยะไกลถงึ	

๒๗	ไมล	์และใน	Convergence	Zone	ไกลถงึ	๘๕	ไมล	์	แตส่ภาพแวดลอ้ม	

ที่มีการกระทำทีเ่ปน็ขา้ศกึ	 โดยปกตแิลว้	 Passive	 Sonar	 ไมส่ามารถ

ตรวจจบัสัญญาณที่อ่อนได้	

	 โซนาร์แบบ	 Active	 ที่ทันสมัยมีระยะตรวจจับได้ราว	 ๑๐	 ไมล์	

และถึง	 ๓๐	 ไมล์	 ในเขต	 CZ	 อย่างไรก็ดีเมื่อใช้โซนาร์แบบนี้	 เรือดำน้ำ

ข้าศึกย่อมรู้ตัวทันทีว่ามีนักล่าปรากฏตัวใกล้	ๆ	แล้ว	และได้รับแบริ่งจาก

เรือดำน้ำที่กำลังค้นหาทันที	แต่ยังไม่สามารถรู้ระยะที่แน่นอน	เรือดำน้ำ

นิวเคลียร์ของฝ่ายตะวันตกอาจสามารถต่อต้านการตรวจจับจาก		

เรือดำน้ำ	 SSN	 ของโซเวียตที่กำลังใช้โซนาร์แบบ	 Active	 ในระยะ		

ตัง้แต	่๒–๘	เทา่	ของระยะทีเ่รอืโซเวยีตสามารถตรวจจบัได	้	ขอ้เทจ็จรงินี	้

สำคัญมากต่อเรือดำน้ำที่กำลังพยายามนำเรือหลบหนี	 	 แต่อย่างไรก็ดี	

ข้อดีของโซนาร์แบบ	 Active	 คือ	 สามารถได้รับข้อมูลจำเป็นทั้งหมด

สำหรับค่าที่แน่นอนเพื่อใช้สำหรับการยิงอาวุธ	

	 การติดตามเป้า
	 หลังจากตรวจจับเป้าได้	 เรือดำน้ำโซเวียตอาจเริ่มติดตามเป้า		

การติดตามเป้าต้องกระทำอย่างซ่อนเร้นและเชื่อถือได้	 	 หากการปกปิด

ซ่อนเร้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม	 เรือดำน้ำจะใช้โซนาร์

แบบ	Active		ทันที	
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	 เรอืดำนำ้ทีก่ำลงัตดิตามเปา้	

ต้องทำข้อมูลระยะห่างจากเป้า		

ให้ทันสมัยตามระยะเวลาที่ควร	

ทั้ ง นี้ เ พื่ อ มิ ใ ห้ เ ป้ านั้ นหาย ไป			

ซึ่งอาจกระทำโดยการแล่นตัดกับ

เข็มของเป้าด้านท้ายเรือเป้าหรือ

ให้คงอยู่ด้านเดียวกันกับเป้า		แต่

เปลี่ยนตำบลที่ที่ติดตามเป้าให้

สมัพนัธก์บัแบริง่ไปยงัเปา้	(ดรูปูที	่๔)	

	 หากเรือดำน้ำที่กำลัง

ติดตามเป้าแล่นตัดกับเข็มของ

เรอืดำนำ้เปา้เพือ่ปรบัแตง่ระยะ	 เรอืดำนำ้ตอ้งคงแบริง่ของเปา้	 ในขณะที	่

เริ่มนำเรือและเมื่อไปยังจุดสุดท้ายระยะทางที่เดินทาง	 จุดทั้งสองนี้

เท่ากับระยะทางที่เรือเป้าเดินทาง	

	 หากปรับแต่งระยะให้ทันสมัยโดยไม่ตัดกับเส้นทางของ		

เรือเป้าเรือดำน้ำที่ติดตามเป้าจะต้องใช้ความเร็วทัดเทียมหรือเหมาะ	

(Match)	 กับความเร็วเป้า	 รักษาแบริ่ง	 เพิ่มความเร็วเพื่อรักษาเป้าไว้		

ไม่ให้หายไป	 หากแบริ่งเป้าเพิ่มถึง	 ๒๕–๓๐	 องศา	 เรือที่ติดตามเป้า		

ต้องลดความเร็วลงอยู่ที่ความเร็วเดิม	 แล้วแบริ่งเป้าขณะที่การนำเรือ

ดำเนินกลยุทธ์สิ้นสุดลง	

	 หากเรือเป้าสามารถดำเนินกลยุทธ์หลบหนีจากการตามล่า	

(Shake-off)	 เรือดำน้ำโซเวียตต้องเริ่มค้นหาแบบเป็นวงเกลียว	 (Spiral	

Search)	 เพื่อให้ได้เป้ากลับคืนมาอีก	 ซึ่งต้องนำเรือไปยังจุดที่เป้าหายไป

หรือจุดที่ใกล้กับเส้นทางเป็นไปได้ที่เป้าหลบหนีไป	เรือดำน้ำที่ติดตามเป้า

แล่นด้วยความเร็วสูงสุดซึ่งเงียบที่สุดไปยังจุดที่ใช้เริ่มการค้นหา	 แล้วลด

ความเร็วลง	 โดยใช้ความเร็วที่ใช้	 Passive	 โซนาร์เกิดผลดีที่สุด	 	 หาก

การกวาดค้นหาพื้นที่รอบ	 ๆ	 แล้วไม่สามารถเจอเป้านั้นอีก	 เรือควรต้อง

เพิ่มความเร็วสูงสุดที่เงียบที่สุดไปยังจุดค้นหาต่อไป	 แล้วลดความเร็วลง			

เพื่อใช้โซนาร์ค้นหาต่อไป	 ปฏิบัติเช่นนั้นจนกว่าจะได้เป้ากลับคืนมาหรือ

เมื่อเห็นว่าหมดเวลาสำหรับการค้นหาแล้ว	

	 กล่าวกันว่า	 ขณะติดตามเป้า	 เรือดำน้ำโซเวียตรายงานหน่วย

บัญชาการของตนตามระยะเวลาเกี่ยวกับตำบลที่ของเป้าและการปฏิบัติ

รูปที่ ๔ 
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ของตน	 อย่างไรก็ตามกิจกรรมนี้จำเป็นที่เรือต้องลอยขึ้นมายังระดับ

ความลึกของกล้องตาเรือ	 นั่นหมายถึงการลดระดับของการซ่อนพราง		

ตัวเองได้ต่ำลง	 รวมทั้งเสี่ยงอันตรายมากขึ้น	 และยังเพิ่มความเสี่ยง		

ต่อการทำให้เป้าหายไปโดยเฉพาะถ้าเป้าเรือข้าศึกเดินทางที่ระดับ		

ความลึกต่ำกว่า	Thermal	Layer	

	 เรือดำน้ำที่กำลังติดตามเป้าต้องพร้อมที่จะใช้อาวุธอยู่เสมอ	

และยังต้องเตรียมเพื่อเริ่มมาตรการต่อต้านโซนาร์ทันทีที่เรือซึ่งถูก

ติดตามใช้อาวุธ	

	 การกำหนดตำบลที่
	 ในการกำหนดตำบลที่ของเป้า	 ปกติแล้วเรือดำน้ำธรรมดาของ

โซเวียตมักใช้	Passive	Sonar	 	ทั้งนี้เพื่อปกปิดตนเอง	ระยะ	Passive	

จากเรอืเปา้ขึน้อยูก่บัคณุสมบตัขิองคลืน่เสยีงทีส่ง่มาจากเรอืเปา้	ณ	บรเิวณนัน้	

และผันแปรค่อนข้างสูงในเขตน้ำตื้นและน่านน้ำที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็ง	

ความผิดพลาดสามารถเกิดได้จากความบกพร่องที่จะพิจารณาให้ถูกต้อง

สำหรับปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางฟิสิกส์และผลกระทบจากการกระจาย		

คลื่นเสียงใต้น้ำ	

	 การกำหนดปัจจัยการเคลื่อนที่ของเป้า
	 เมือ่สามารถกำหนดตำบลทีข่องเปา้ไดแ้ลว้	 อนัดบัถดัไปเรอืดำนำ้	

โซเวียตต้องกำหนดปัจจัยการเคลื่อนที่ของเป้า	 (Target’s	Elements	of	

Movement)		ซึง่หมายถงึ	เขม็	ความเรว็	ความลกึทีเ่รอืเปา้กำลงัแลน่อยู	่

ทั้งนี้เพื่อให้สามารถเลือกใช้อาวุธปราบเรือดำน้ำได้อย่างเหมาะสม	 กิจนี้

อาจทำได้ไม่ยากหากใช้	 Active	 Sonar	 แต่นั่นเท่ากับเป็นการเปิดเผย		

ตัวเอง	ดังนั้นเรือดำน้ำของโซเวียตจึงเลือกใช้	Passive	Sonar	

	 เมื่อเรือดำน้ำโซเวียตเพียงลำเดียวใช้	 Passive	 Sonar	 ในการ

กำหนดตำบลที่แบบแน่นอน	 (Fix)	 จะได้เพียงเส้นแบริ่งเท่านั้น	 	 ดังนั้น

จึงต้องหามาตรการอื่น	 ๆ	 เพิ่มเติม	 โดยวิธีการทิ้งช่วงเวลาให้ห่างกัน			

๒–๔	 นาที	 	 แล้วหาแบริ่งเป้าอีก	 ทำนองเดียวกันกับการหาที่เรือโดย		

ทั่ว	ๆ	ไป	ซึ่งเราจะได้ตำบลที่ในรูปสามเหลี่ยม	แต่ในกรณีนี้ซับซ้อนกว่า

เพราะเป้าเคลื่อนที่ด้วย	 การกระทำตามมาตรการนี้เรือโซเวียตต้อง

เปลี่ยนเข็มหรือความเร็ว	(หรือทั้งสองอย่าง)	อย่างฉับพลันหลาย	ๆ	ครั้ง	
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ยิ่งมีการเปลี่ยนอย่างรวดเร็วฉับพลันเท่าใด	 ความแม่นยำในการกำหนด

ปัจจัยการเคลื่อนที่ของเป้าก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น	 ความแม่นยำเพิ่มสูงขึ้น

หากมีเวลาติดตามเป้านาน	ๆ	

	 กระบวนการดังกล่าวกินเวลานาน	 ข้อเท็จจริงที่เป้าก็เคลื่อนที่

จึงทำให้เป็นปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน	 เรือดำน้ำโซเวียตจำเป็นต้องใช้เวลา

ราว	๑	นาที	ของการติดตามเป้าทุก	ๆ	การเดินทางของเป้า	๑,๐๐๐	หลา	

ตัวอย่างเช่น	 การกำหนดระยะเริ่มแรกของเป้าที่	 ๑๐	 ไมล์	 กินเวลา		

ราว	๒๐	นาที		อย่างไรก็ตามในเวลา	๒๐	นาที	เรือดำน้ำข้าศึกที่เดินทาง

ด้วยความเร็วสูงสุดที่เงียบที่สุด	 ๑๕	 นอต	 จะไปได้ไกลราว	 ๕	 ไมล์			

การกำหนดตำบลที่เป้าที่ระยะ	 ๓๐	 ไมล์	 	 (ระยะหวังผลสูงสุดของอาวุธ

ปราบเรือดำน้ำ	 แบบ	 Stand-off	 ASW	 Weapon	 โดยประมาณ)	

จำเป็นต้องใช้เวลาติดตามเป้าราว	 ๑	 ชั่วโมง	 ในระหว่างเวลานั้น			

เป้าเดินทางด้วยความเร็ว	๑๕	นอต	ไปได้ไกล	๑๕	ไมล์	

	 การกำหนดปัจจัยการเคลื่อนที่ของเป้านั้น	 เรือโซเวียตมีวิธี		

พื้นฐานอยู่	๓	วิธี	กล่าวคือ	วิธีแรกเป็นการใช้แบริ่ง	๓	ครั้ง	ซึ่งเป็นวิธีที่

เร็วที่สุดและใช้กันมากที่สุด	วิธีที่	๒	ใช้แบริ่ง	๔	ครั้ง	วิธีนี้มีความแม่นยำ	

ดีพอสมควรแต่กินเวลานาน	 และวิธีสุดท้าย	 ใช้ระยะจากเป้าและการใช้

แบริ่ง	 ๓	 ครั้ง	 เป็นวิธีที่รวดเร็วและแม่นยำมากกว่าทุกวิธี	 แต่มีข้อเสีย		

อยู่ที่ต้องใช้	Active	Sonar	ซึ่งเกิดความเสี่ยงต่อการเปิดเผยตนเอง	

	 การพิสูจน์ทราบเป้า
	 หลังจากเรือดำน้ำโซเวียตได้ติดตามเป้าและกำหนดตำบลที่		

เป้าแล้ว	 จึงเริ่มจำแนกพิสูจน์ทราบเป้าด้วยวิธีการวิเคราะห์ความเข้ม

ของสัญญาณเสียงที่เรือดำน้ำเป้าส่งออกมา	 แถบคลื่นต่าง	 ๆ	 ของเสียง	

(Noise	 Spectrum)	 คุณภาพเสียงที่ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม	 อัตรา		

การหมุนของใบจักรต่อหนึ่งนาทีและสัญญาณอื่น	ๆ	

	 การเข้าตี
	 เรือดำน้ำโซเวียตเข้าตีเรือข้าศึกเมื่อได้รับสัญญาณการเริ่มต้น

การกระทำอันเป็นข้าศึก	 หรือได้รับคำสั่งจากหน่วยบัญชาการที่อยู่บนบก	

โซเวียตคิดว่าการเข้าตีโดยเริ่มจากตำบลที่ที่ติดตามเป้าสามารถให้

ประสิทธิผลมากเป็นพิเศษ	 เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ยิงอาวุธเบื้องต้นได้รับ
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การสะสมตั้งแต่เมื่อติดตามเป้า	 การเข้าตีเรือดำน้ำที่ตรวจจับได้ระหว่าง

การค้นหาจะยากลำบากกว่า	 เพราะว่าเวลาที่มีคุณค่ามากได้สูญเสียไป

ด้วยการพิสูจน์ทราบเป้าและการกำหนดจุดอ้างอิง	(ตำบลที่)	รวมทั้งการ

เคลื่อนที่เพื่อให้มีความแม่นยำพอสำหรับการยิงอาวุธ	 แต่ทั้งสองกรณี

ต้องกระทำพร้อม	ๆ	กับการเตรียมอาวุธสำหรับการยิงแบบซัลโว	

	 โดยปกติแล้วเรือดำน้ำโซเวียตใช้	 Active	 Sonar	 เมื่อต้องการ

ขอ้มลูทีแ่มน่ยำของตำบลทีข่องเปา้กอ่นการยงิอาวธุ	 การลดการแพรค่ลืน่เสยีง	

อย่างแน่นอนมั่นคงของเรือดำน้ำโซเวียตที่ทันสมัย	 หมายความว่าเรือ

เหล่านั้น	 จะเข้าโจมตีได้ในระยะไม่เกิน	 ๑๐,๐๐๐	 หลา	 สันนิษฐานว่า		

เรือดำน้ำนิวเคลียร์ทั้งของโซเวียตและสหรัฐฯ	 ใช้	 Active	 Sonar			

ในกรณีเมื่อเรือดำน้ำเผชิญกับข้าศึกลำต่อลำ	 ซึ่งแน่นอนว่าทั้งสองฝ่าย

ต่างก็รู้ตำบลที่ที่แน่นอนของอีกฝ่ายหนึ่ง	

	 ในการเข้าตีใต้น้ำระยะใกล้	SSN	 โซเวียต	สามารถเปลี่ยนจาก	

Passive	Mode	 เป็น	 Active	Mode	 ได้อย่างรวดเร็วมาก	 ซึ่งสามารถ		

ได้รับค่าตำบลที่ในทิศทางด้านกราบเรือไปทางท้าย	 อันเป็นที่ซึ่งข้าศึก		

ไม่สามารถค้นหาเป้าได้อย่างมีประสิทธิผล	 กรณีนี้จำเป็นต้องอาศัยทัง้

ยุทธวิธีที่กล้าหาญและการนำเรืออย่างมีทักษะ		อย่างไรก็ดีการปะทะกัน	

อย่างชุลมุน	 การตรวจพบและการต่อต้านการตรวจพบเกิดขึ้นมากที่สุด

ในเวลาเดียวกัน	 และบ่อยครั้งมักทำในระยะสั้นที่สุดของอาวุธ	 ดังนั้น		

เรือดำน้ำโซเวียตจึงไม่มีเวลาที่จะปรับแต่งค่าของเครื่องควบคุมการยิง		

ให้มีความประณีตมากนัก	

	 การยิงอาวุธ
	 เนื่องจากการตรวจจับเป้าทำได้ในระยะค่อนข้างสั้น	 ดังนั้น

ตอร์ปิโดปราบเรือดำน้ำของโซเวียตที่ยิงออกไป	 จึงยิงในระยะเพียง	

๒,๒๐๐–๕,๕๐๐	หลาเท่านั้น	ซึ่งเป็นระยะยิงที่พอ	ๆ	กับของฝ่ายตะวันตก	

ตอร์ปิโดปราบเรือดำน้ำของโซเวียตทำงานไม่ค่อยมีประสิทธิผลมากนัก

ในเขตน้ำตื้น	 (ความลึกน้อยกว่า	 ๑๐๐	 เมตร)	 พลังงานเสียงสูญเสีย		

ไปมากเนื่องจากอยู่ใกล้กับพื้นท้องทะเล	

	 SSN	 ของโซเวียต	 สามารถยิงตอร์ปิโดปล่อยนำวิถี	 (Missile	

Torpedo)	 ตอ่เปา้เรอืดำนำ้ขา้ศกึทีต่รวจจบัไดใ้นระยะไกล	 เชน่	 SS–N–15	

Starfish	 กล่าวกันว่ามีระยะหวังผลถึง	 ๒๐	 ไมล์	 และ	 SS–N–16	
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Stallion	ทางทฤษฎแีลว้	สามารถยงิไดท้ีร่ะยะ	๓๐–๕๐	ไมล	์อยา่งไรกต็าม	

การยิงอาวุธระยะไกลดังกล่าวค่อนข้างมีโอกาสน้อยมาก	 เนื่องจาก		

ความยากลำบากในการกำหนดตำบลที่เป้าและการพิสูจน์ทราบเป้า	

	 การปฏบิตักิารรว่มของเรอืดำนำ้กบัยานมติอิืน่ๆ
	 โซเวียตเน้นอยู่เสมอถึงความจำเป็นของการบังคับบัญชาแบบ

รวมการ		และการปฏบิตักิารปราบเรอืดำนำ้แบบรว่มมอืกนั	แนวความคดิ	

ปราบเรอืดำนำ้ของโซเวยีตทัง้หมดขึน้อยูก่บัหลกัการทีว่า่	 ความสำเรจ็นัน้	

ประสบได้ยากหากปล่อยให้เรือดำน้ำ	 อากาศยาน	 และเรือผิวน้ำ	 ต่าง

ปฏิบัติการอย่างอิสระ	 ดังนั้นหลักการพื้นฐานสำหรับการใช้กำลังรบ	 คือ	

การปฏิบัติการร่วมกันของยานทั้งสามมิติในพื้นที่ที่กำหนดหรือใน

มหาสมุทร	แนวความคิดดังกล่าวนี้	จอมพลเรือ	S.	G.	Gorshkov	อดีต

ผู้บัญชาการทหารเรือโซเวียต	 ยอมรับว่าทำได้ยากมาก	 ในสงครามโลก

ครั้งที่	 ๒	 แต่ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางทหารในปัจจุบัน		

จึงเป็นเรื่องปกติธรรมดา	 อย่างไรก็ดีแม้ทฤษฎีของโซเวียตเน้นที่การ

ประสานกนัระหวา่งหนว่ย	 แตใ่นทางปฏบิตัมิขีอ้จำกดัอยูไ่มน่อ้ย	 โดยเฉพาะ	

ด้านการสื่อสารระหว่างเรือดำน้ำกับเรือผิวน้ำ	 แต่โซเวียตได้ทุ่มเทให้

ความสำคญัดา้นการพฒันาการสือ่สารใตน้ำ้	 เพือ่สนบัสนนุการปฏบิตักิาร	

ทางยุทธวิธีของเรือดำน้ำด้วยกันและกับเรือผิวน้ำ	

	 ในอดีตปัญหาใหญ่ที่สุดของโซเวียต	 คือ	 การติดต่อสื่อสาร

ระหว่างเรือดำน้ำกับอากาศยานปราบเรือดำน้ำ	แต่จากการพัฒนาระบบ

การสือ่สารและการฝกึ	ทำใหป้ญัหาดงักลา่วลดนอ้ยลงไปมาก	ซึง่ดเูหมอืนวา่	

โซเวียตต้องการแก้ไขอย่างจริงจัง	 เช่น	 เครื่องบินปราบเรือดำน้ำของ		

โซเวียตแบบ	Bear–F	1	และ	May	ปฏิบัติการร่วมกับเรือดำน้ำของตน

นอกชายฝั่ง	 North	 Cape	 และ	 Lofoten	 ระหว่างการฝึก		

Sommerex–85		ในฤดูร้อนของปี	ค.ศ.๑๙๘๕	เป็นต้น	

	 การรว่มมอืกนัในยทุธบรเิวณทีก่วา้งใหญข่องหนว่ยปราบเรอืดำนำ้	

(ASW–Force)	 ที่ประกอบด้วยเรือดำน้ำโจมตีธรรมดา	 (SS)	 เรือผิวน้ำ	

เครื่องบินปีกนิ่ง	 และเฮลิคอปเตอร์	 ตามปกติจะได้รับการจัดการในเขต

ปราบเรือดำน้ำด้านนอก	ส่วนหมู่	Search–Strike	Group	ธรรมดาแล้ว

จะลาดตระเวนบนแนวรักษาเขตปราบเรือดำน้ำที่ใช้ป้องกันเรือดำน้ำ

ยุทธศาสตร์ของโซเวียตในเขตปลอดภัยและพื้นที่ปฏิบัติการ	 เรือดำน้ำ

โจมตีธรรมดาถูกกำหนดให้อยู่ด้านหน้าสนามทุ่นระเบิดในเซกเตอร์		
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ที่คาดว่าเรือดำน้ำข้าศึกจะปรากฏตัว	 	 เซกเตอร์ของเรือแต่ละลำแยกกัน	

ซึ่งมีขนาด	๖๐	x	๖๐	ตารางไมล์	ตามปกติแล้วจะไม่อนุญาตให้ออกนอก

พื้นที่ที่ใช้ค้นหา	 โซเวียตใช้เรือดำน้ำโจมตีนิวเคลียร์	 (SSN)	 ค้นหาเป้า

ระยะไกล	ส่วนเรือดำน้ำโจมตีธรรมดา	 เช่น	 เรือชั้น	 Kilo	 ถูกกำหนดให้

อยู่ด้านหลังของ	 SSN	 เพื่อค้นหาระยะใกล้	 เครื่องบินจาก	 Search–

Strike	 Group	 ลาดตระเวนด้านหน้าของเรือดำน้ำโจมตีธรรมดา				

เรือผิวน้ำจาก		Search–Strike	Group		ถูกกำหนดให้อยู่ด้านหลัง	และ

อยู่ในระหว่างบรรดาสนามทุ่นระเบิด	 กำลังทั้งสามมิติเหล่านี้ร่วมมือกัน

กับระบบตรวจการณ์ใต้น้ำแบบ	 Passive	 ที่วางอยู่บนพื้นท้องทะเล	 แต่

อย่างไรก็ดีการปฏิบัติการดังกล่าวจำเป็นต้องได้การครองอากาศเหนือ

พื้นที่ปฏิบัติการและมีการติดต่อสื่อสารกันอย่างเชื่อถือได้	 โดยเฉพาะ

ระหว่างเรือดำน้ำกับเรือผิวน้ำ	

	 การร่วมมือกันของยานทั้งสามมิตินั้น	 เมื่อเรือดำน้ำโซเวียต

ตรวจพบเปา้เรอืดำนำ้ขา้ศกึแลว้	 จะเขา้โจมตเีอง	 แตอ่ยา่งไรกด็เีรอืดำนำ้	

อาจถูกกำหนดเพียงค้นหาเป้า	ตรวจจับ	พิสูจน์ทราบ	และระบุข้อมูลการ

เคลื่อนที่ของเป้า	 แล้วจึงบอกนำทาง	 (Vectoring)	 หน่วยกำลัง		

ฝ่ายเดียวกันอื่น	 ๆ	 กิจนี้อาจประยุกต์ใช้เมื่อมีเรือดำน้ำจำนวนมาก	 และ

ต้องปกปิดการปฏิบัติการเป็นอย่างดี	

	 เรือดำน้ำโซเวียตยังใช้ปฏิบัติการร่วมกันกับเรือผิวน้ำปราบ		

เรือดำน้ำ	 และเครื่องบินปราบเรือดำน้ำในลักษณะเป็นกระบวนเรือฉาก		

ให้แก่บรรดาเรือรบผิวน้ำและคอนวอย	 กล่าวกันว่า	 จะถูกวางกำลังราว	

๔๐	 ไมล์	 	 ห่างจากศูนย์กลางของรูปกระบวนในเซกเตอร์ที่คาดว่ามี			

ภัยคุกคามสูงสุดจากเรือดำน้ำข้าศึก	

สรุป

	 โซเวียตสำเหนียกถึงความจำเป็นของการป้องกันประเทศ		

ของตนจากภยัคกุคามของเรอืดำนำ้ขา้ศกึ	 โดยเฉพาะประเภทเรอืนวิเคลยีร	์

ติดขีปนาวุธ	 ดังนั้นความกังวลหลักของกองทัพเรือโซเวียต	 คือ	 การ

ปราบเรือดำน้ำข้าศึก	 นอกจากภัยคุกคามจากเรือดำน้ำยุทธศาสตร์ของ

ฝ่ายตะวันตกแล้ว	 โซเวียตยังกังวลต่อเรือดำน้ำติดอาวุธปล่อยระยะไกล	

เช่น	 Tomahawk	 ที่ใช้โจมตีเป้าหมายบนฝั่งได้อย่างมีประสิทธิผล	 ซึ่ง		

ได้รับการพิสูจน์มาแล้วเป็นอย่างดี	
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	 แม้แนวความคิดในการปราบเรือดำน้ำของโซเวียตตามที่ได้		

นำเสนอมานี้ดูจะไม่ใช่ของแปลกหรือใหม่สำหรับบางคนก็ตาม	แต่เชื่อว่า

มีคนจำนวนไม่น้อยที่มีความรู้สึกว่าแตกต่างไปจากหลักนิยมของ		

ฝ่ายตะวันตก	 แต่กระนั้นก็ดี	 แนวความคิดของโซเวียตเท่าที่ได้รับการ		

เปิดเผยมานั้น	 	 น่าจะให้ข้อคิดบางประการสำหรับนักปราบเรือดำน้ำ

ของกองทัพเรือได้บ้าง	 อย่างน้อยที่สุดก็พอจะรู้บ้างว่าเขาใช้เรือดำน้ำ

ปราบเรือดำน้ำกันอย่างไร	 ในขณะที่เรายังไม่มีเรือดำน้ำใช้	 เราก็ควร		

รับรู้ไว้บ้าง	 ดังที่	 von	 Moltke	 ยอดเสนาธิการของปรัสเซียกล่าวไว้ว่า			

“ในยามสงบประสบการณ์ในการรบที่ไม่มีโอกาสจะได้รับย่อมจะเรียนรู้

ได้โดยการศึกษาจากประวัติศาสตร์ เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์
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