
 
 
กองทัพเรือ มอบหมายให้เสนาธิการทหารเรือในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือด้าน ้า พร้อม
คณะเป็นผู้ชี แจงโครงการจัดหาเรือด้าน ้าอย่างเป็นทางการ  
 วันนี  (1 พฤษภาคม 2560) เวลา 15.00 น. พลเรือเอก ลือชัย  รุดดิษฐ์ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะ
ประธานกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือด้าน ้า พร้อมคณะ ชี แจงโครงการจัดหาเรือด้าน ้าอย่างเป็นทางการ ณ 
โรงเก็บอากาศยาน เรือหลวงจักรีนฤเบศร  ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ้าเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี 
 
ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์กองทัพเรือ 
 จากการที่กองทัพเรือมีหน้าท่ีในการปกป้องอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รักษาไว้ซ่ึง
ความมั่นคงของประเทศ ซ่ึงผลประโยชน์ของชาติทางทะเลท่ีมีมูลค่ากว่า 24 ล้านล้านบาท และสินค้าน้าเข้าส่งออก
ร้อยละ 95 ต้องใช้เส้นทางคมนาคมทางทะเล กองทัพเรือจึงต้องมีการวางแผนพัฒนาก้าลังรบ เพ่ือเตรียมความ
พร้อมของก้าลังทางเรือ   ในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว ความต้องการเรือด้าน ้าเป็นไปตามการประเมินยุทธศาสตร์
ของกองทัพเรือท่ีด้าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ อาจกล่าวได้ว่าการจัดหาเรือด้าน ้าแท้จริงแล้วไม่ใช่ความ
ต้องการของกองทัพเรือเท่านั น แต่เป็นความจ้าเป็นของประเทศชาติ เพราะเป็นอาวุธทางยุทธศาสตร์ของประเทศ 



อาวุธทางยุทธการของกองทัพไทยและเป็นอาวุธทางยุทธวิธีของกองทัพเรือ 
ความจ้าเป็นในการมีเรือด้าน ้า 
 กองทัพเรือไม่มีเรือด้าน ้าประจ้าการมาเป็นเวลามากกว่า 60 ปี ซ่ึงเทคโนโลยีเก่ียวกับเรือด้าน ้ามี
ความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว และประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคต่างก็มีการจัดหาเรือด้าน ้าเข้าประจ้าการและพัฒนา
ขีดความสามารถในด้านนี อย่างก้าวกระโดด ด้วยทุกประเทศต่างเล็งเห็นถึงความส้าคัญในการมีศักยภาพที่เพียงพอ
ในการคุ้มครองผลประโยชน์ทางทะเลท่ีมีมูลค่ามหาศาลและเป็นหลักประกันด้านความมั่นคงทางทะเลของตน 
รวมทั งมีการวิเคราะห์กันแล้วว่า เรือด้าน ้าเป็นอาวุธท่ีตอบโจทย์การรักษาความมั่นคงทางทะเลและมีความคุ้มค่า
อย่างยิ่ง  

จากการที่กองทัพเรือไม่มีเรือด้าน ้ามาเป็นระยะเวลานานดังกล่าว ท้าให้กองทัพเรือสูญเสียขีด
ความสามารถด้านนี อย่างสิ นเชิง ทั งองค์ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ของก้าลังพล โครงสร้างพื นฐานและระบบ
สนับสนุนต่าง ๆ ดังนั นการจัดหาเรือด้าน ้าของกองทัพเรือครั งนี  นับว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่เกือบทั งหมด และเป็นจุด
เปล่ียนส้าคัญในการพัฒนาขีดความสามารถและการวางรากฐานในการท้าสงครามใต้น ้าให้กับกองทัพเรือ จึง
จ้าเป็นต้องคิดทั งระบบ ได้แก่ เรือด้าน ้า องค์บุคคล องค์ความรู้และเทคโนโลยี และโครงสร้างพื นฐานและระบบ
สนับสนุนทั งหมด ซ่ึงจะต้องใช้ความพยายามและความรอบคอบในการด้าเนินการอย่างยิ่ง ส่วนประเด็นปัจจัยความ
ลึกของอ่าวไทยโดยเฉล่ียประมาณ 50 เมตร เรือด้าน ้าขนาดกลางสามารถปฏิบัติการได้แบบสบาย ๆ ดังเห็นได้จาก
เม่ือครั งสมัยสงครามโลกครั งท่ี 2 ท่ีเรือด้าน ้าของสหรัฐและชาติพันธมิตรก็เข้ามาปฏิบัติการในอ่าวไทยหลายครั ง 
และแต่ละครั งก็สร้างความเสียหายต่อประเทศไทยอย่างมาก รวมทั งเรือหลวงสมุยท่ีปฏิบัติภารกิจช่วยล้าเลียง
น ้ามันเชื อเพลิงเข้าสู่ประเทศในขณะนั นก็จมลงด้วยฝีมือของเรือด้าน ้าในอ่าวไทยนี  และในปัจจุบันกองทัพเรือได้ท้า
การฝึกกับเรือด้าน ้าสหรัฐ ขนาด 6,000 ตัน อยู่เป็นประจ้า ซ่ึงเรือด้าน ้าของสหรัฐก็สามารถปฏิบัติการได้ 
ความเป็นมาและทิศทางในการด้าเนินโครงการ 
 กองทัพเรือได้ศึกษาและด้าเนินโครงการจัดหาเรือด้าน ้ามาอย่างต่อเนื่องเกือบ 30 ปี โดยเกือบจะได้รับ
อนุมัติให้จัดหามาแล้วอย่างน้อย 3 ครั ง เช่นปีพุทธศักราช 2538 ท่ีจะจัดหาเรือด้าน ้าจากบริษัทคอกคูมประเทศ
สวีเดน ปีพุทธศักราช 2553 ท่ีกองทัพเรือเสนอโครงการจัดหาเรือด้าน ้าใหมห่รือผ่านการใช้งานมาแล้ว จ้านวน 2 – 
3 ล้า วงเงิน 48,000 ล้านบาท และในปีพุทธศักราช 2554 กองทัพเรือก็ได้เสนอโครงการจัดหาเรือด้าน ้าชั น 206A 
จากสาธารณรัฐเยอรมนี ท่ีเป็นเรือด้าน ้าใช้แล้วแต่มีสภาพดี เป็นต้น 
หลักการส้าคัญในการจัดหายุทโธปกรณ์และเหตุผลในการคัดเลือกเรือด้าน ้าจากจีน   
 การด้าเนินโครงการจัดหาเรือด้าน ้าครั งนี  เป็นการด้าเนินโครงการต่อเนื่องมาตั งแต่ปีงบประมาณ 2558 
ต่อเนื่องมาในปีงบประมาณ 2559 จนถึงปีงบประมาณปัจจุบัน กองทัพเรือได้มีการศึกษาเปรียบเทียบข้อเสนอจาก
บริษัทผู้ผลิตเรือด้าน ้าจากประเทศต่าง ๆ 6 ประเทศ ซ่ึงบางประเทศก็ให้เฉพาะตัวเรือไม่ให้ระบบอาวุธ บาง
ประเทศให้ทั งตัวเรือและระบบอาวุธแต่ก็มีราคาสูงและอะไหล่ส้าหรับการซ่อมบ้ารุงท่ีแพงมาก บางประเทศไม่



สนับสนุนการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ ซ่ึงกองทัพเรือได้พิจารณาคัดเลือกอย่างรอบคอบ 
โดยยึดหลักการจัดหายุทโธปกรณ์ท่ีส้าคัญ 3 ประการ ได้แก่ (1) การมีขีดความสามารถและความพร้อมตามความ
ต้องการ (2) ความต่อเนื่องตลอดอายุการใช้งาน และ (3) ความสามารถในการจ่ายได้ ซ่ึงข้อเสนอของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ในการสร้างเรือด้าน ้าดีเซล-ไฟฟ้า ชั นหยวน S26T พร้อมระบบอาวุธและระบบสนับสนุนต่าง ๆ 
รวมทั งการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมให้กับก้าลังพล เป็นข้อเสนอท่ีตอบโจทย์ได้ตามหลักการในข้างต้นมากท่ีสุด  
 เรือด้าน ้าชั นหยวน S26T เป็นเรือด้าน ้าท่ีได้รับการพัฒนามาจากเรือด้าน ้าชั น KILO ของรัสเซียท่ีเป็นเรือ
ด้าน ้าท่ีมีช่ือเสียงมากในอดีตทั งด้านสมรรถนะและความเงียบ และจีนน้ามาพัฒนาต่อยอดโดยการวิจัยพัฒนา
ร่วมกับประเทศสวีเดนในการน้าระบบ AIP เข้ามาใช้ในเรือด้าน ้าชุดนี  ซ่ึงเป็นการเพิ่มระยะเวลาในการปฏิบัติงานใต้
น ้าได้นานมากขึ น จึงมีจุดเด่นในคุณสมบัติด้านการซ่อนพรางซ่ึงเป็นคุณสมบัติท่ีต้องการมากท่ีสุดของเรือด้าน ้า 
รวมทั งได้มีการพัฒนาต่อยอดด้านระบบอาวุธท่ีมีประสิทธิภาพทั งในเร่ืองความแม่นย้าและอ้านาจในการท้าลายทั ง
ในมิติใต้น ้าด้วยกัน มิติผิวน ้า และข้ามไปในมิติบนฝ่ังได้อีกด้วย เป็นข้อได้เปรียบและเป็นผลดีต่อการพัฒนาขีด
ความสามารถในการป้องปรามอย่างก้าวกระโดด ประกอบกับเรือด้าน ้ารุ่นนี  เป็นเรือด้าน ้าดีเซล-ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุด
ท่ีกองทัพเรือจีนใช้มาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี มีจ้านวนทั งสิ น 12 ล้า และไม่เคยประสบปัญหาในด้านความไม่
ปลอดภัยและด้านการใช้งาน จนในปัจจุบันมีหลายประเทศให้ความสนใจและส่ังซื อเรือด้าน ้ารุ่นนี เพ่ือน้าไปใช้ด้วย
เช่นเดียวกัน รวมทั งศักยภาพของกองเรือด้าน ้าจีนก็เป็นท่ีประจักษ์ชัดว่าเป็นกองเรือด้าน ้าท่ียิ่งใหญ่ในระดับต้น ๆ 
ของโลก โดยเช่ือกันว่าในปัจจุบันจีนมีเรือด้าน ้าทุกประเภทรวมกันมากกว่า 50 ล้า และมีการออกปฏิบัติการจริงใน
ทะเลมากท่ีสุดในโลก ซ่ึงท้าให้เช่ือมั่นได้ว่า เรือด้าน ้า S26T เป็นเรือท่ีมีคุณภาพและน่าเช่ือถือเพียงพอ และมี
สายการผลิตและอะไหล่มากพอท่ีจะรองรับการปรนนิบัติบ้ารุงตลอดอายุการใช้งานของเรือด้าน ้าได้ 
ความคุ้มค่าในแง่มุมของราคาและประโยชน์ท่ีได้รับ 
 ตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ กองทัพเรือต้องการเรือด้าน ้า อย่างน้อย จ้านวน 3 ล้า โดยแนวทางการใช้จะ
ใช้ ปฏิบัติการหนึ่งล้า เตรียมพร้อมหมุนเวียนหนึ่งล้า และซ่อมตามวงรอบหนึ่งล้า การจัดหาครั งนี เป็นการจัดหาเรือ
ด้าน ้าล้าท่ีหนึ่ง วงเงิน 1 หม่ืน 3 พัน 5 ร้อยล้านบาท ใช้งบประมาณของกองทัพเรือ ราคานี จะรวมการฝึกอบรม
ก้าลังพล และระบบสนับสนุนต่าง ๆ ท่ีกองทัพเรือไม่มีอะไรรองรับอยู่เลย โดยหากคิดมูลค่าในส่ิงท่ีได้เพิ่มเติมก็
นับว่าถูกมาก อีกทั งตามหลักเศรษฐศาสตร์ Economy of scale ท่ีว่า หากซื อของจ้านวนน้อยก็ย่อมมีราคาแพง
กว่าการซื อของจ้านวนมากเม่ือคิดราคาต่อหน่วย นอกจากนี ผลการเจรจากับทางสาธารณรัฐประชาชนจีน ทราบว่า
กองทัพเรือจีนมีความยินดีให้การสนับสนุน เพิ่มจ้านวนท่ีนั่งส้าหรับการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ ให้กับก้าลังพล
ของกองทัพเรือเป็นจ้านวนมาก ทั งในส่วนของก้าลังพลประจ้าเรือ ก้าลังพลสายเทคนิคและส่วนสนับสนุนต่าง ๆ 
และก้าลังพลในส่วนบัญชาการและอ้านวยการ ซ่ึงจะเป็นการช่วยวางรากฐานท่ีส้าคัญให้กับกองทัพเรือได้อย่าง
ยั่งยืน รวมทั งกองทัพเรือจีนยังมีความยินดีท่ีจะร่วมกับกองทัพเรือในการตรวจยืนยันคุณภาพในทุกขั นตอนให้มี
ความเป็นมาตรฐาน ตั งแต่การตรวจรับรองแบบ การตรวจรับรองแผ่นเหล็กหรือวัสดุสร้างเรือ การทดสอบขั น



โรงงาน การทดสอบหน้าท่า การทดสอบทดลองในทะเล การยิงทดสอบตอร์ปิโดฝึก การทดสอบทดลองให้เต็ม
ศักยภาพก่อนการตรวจรับ รวมทั งสนับสนุนเอกสารมาตรฐานท่ีส้าคัญต่าง ๆ อีกทั งกระทรวงกลาโหมจีนก็ยืนยันท่ี
จะพิจารณาให้การสนับสนุนด้านอาวุธท่ีมีความส้าคัญต่อการปฏิบัติการทางยุทธการและการฝึกเพิ่มเติมอีกเป็น
จ้านวนมาก นับว่าเป็นประโยชน์ต่อความพร้อมในการท้าสงครามใต้น ้าของกองทัพเรือเป็นอย่างมาก  
ขั นตอนกระบวนการจัดหาแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลเพ่ือสร้างความเช่ือมั่นและโปร่งใส 
 ส้าหรับการด้าเนินโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือและเรือด้าน ้านั น กองทัพเรือยึดถือแนว
ทางการจัดหายุทโธปกรณ์หลักของกองทัพเรือ และแนวทางการจัดหายุทโธปกรณ์ทางทหารจากมิตรประเทศ ซ่ึง
เป็นแนวทางปกติท่ีด้าเนินการทุกครั งเม่ือมีการจัดหายุทโธปกรณ์จากภายนอกประเทศ ตั งแต่การเสนอความ
ต้องการโครงการ การก้าหนดความต้องการในรายละเอียด การศึกษาและคัดเลือกแบบ ซ่ึงได้มีการด้าเนินการ
ตั งแต่ปีงบประมาณ 2558 การด้าเนินการจัดจ้างและการเจรจา การขออนุมัติการจัดซื อ/จ้างและการท้าสัญญา 
และการบริหารสัญญาให้เป็นไปหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีก้าหนด ส่วนการจัดซื อเรือด้าน ้าครั งนี  เป็นความจ้าเป็นท่ี
จะต้องท้าในลักษณะรัฐบาลต่อรัฐบาล เนื่องจากโครงการนี เป็นโครงการที่มีความส้าคัญ มีระยะเวลาด้าเนิน
โครงการค่อนข้างนาน มีวงเงินค่อนข้างสูง ผลส้าเร็จมีผลกระทบต่อกองทัพเรือและประเทศไทย และมีหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องเป็นจ้านวนมาก โดยเฉพาะทางฝ่ายจีนท่ีมีทั งบริษัทต่อเรือ กระทรวงกลาโหมและกองทัพเรือจีน และ
หน่วยงานของจีนท่ีก้ากับดูแลด้านอุตสาหกรรมทางทหาร ซ่ึงจะต้องเข้ามาร่วมให้การสนับสนุนการด้าเนินโครงการ
ให้เดินหน้าและประสบผลส้าเร็จ ตั งแต่ขั นด้าเนินโครงการไปจนถึงการใช้งานตลอดอายุการใช้งาน ดังนั น การที่
จัดท้าสัญญาในลักษณะรัฐบาลต่อรัฐบาลนี  ย่อมเป็นการลดความเส่ียงและสร้างความเช่ือมั่นว่าโครงการจะสามารถ
ด้าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลสามารถก้ากับดูแลและติดตามการด้าเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่อง ง่ายต่อ
การติดตามตรวจสอบทั งจากส่วนกลางและภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในทุก
ขั นตอน  

 
งบประมาณท่ีใช้ในการจัดหาเรือด้าน ้าและการช้าระเงิน   
 งบประมาณท่ีจะใช้ในการจัดหาเรือด้าน ้าครั งนี  จ้านวน 13,500 ล้านบาท กองทัพเรือใช้จากงบประมาณ
ของกองทัพเรือท่ีได้รับปกติในแต่ละปี ในส่วนท่ีกองทัพเรือใช้ในการลงทุนเพื่อจัดหาอาวุธประเภทต่างๆ มาใช้งาน 
ซ่ึงกองทัพเรือได้ลงทุนเก่ียวกับการจัดหาอาวุธประเภทต่างๆ ตามท่ีกล่าวมานี เป็นปกติในแต่ละปีเป็นประจ้าอยู่แล้ว 
เช่น การจัดหาเรือตรวจการณ์ชายฝ่ัง การปรับปรุงเรือฟริเกตชุดเรือหลวงนเรศวร การจัดหาเรือจักรีนฤเบศร เป็น
ต้น โดยขอตั งงบประมาณจากรัฐบาลตามกระบวนการปกติเหมือนส่วนราชการอ่ืน ๆ ท่ีจ้าเป็นต้องจัดหาเครื่องมือ
ต่าง ๆ มาใช้ในการท้างานตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย โดยงบประมาณท่ีจะใช้ในการจัดหาเรือด้าน ้า จ้านวน 
13,500 ล้านบาท ครั งนี  จะแบ่งผ่อนช้าระเป็นระยะเวลา 7 ปี โดยจะแบ่งจ่ายเงินเป็นงวดๆ ตามความก้าวหน้าใน
การสร้างเรือ โดยกองทัพเรือได้เจรจากับฝ่ายจีนเก่ียวกับการช้าระเงินในแต่ละปีงบประมาณ ให้สอดคล้องกับความ



เป็นไปได้ด้านงบประมาณของกองทัพเรือเรียบร้อยแล้ว โดยจะมีงวดการช้าระเงินทั งหมด 17 งวด ช้าระเงินในปี 
2560 จ้านวน 700 ล้านบาท ส่วนปี 2561 – 2566 จะช้าระเงินเฉล่ียปีละ 2,100 ล้านบาท อีกครั ง การจ่ายเงินใน
แต่ละปีจะไม่เป็นภาระงบประมาณของประเทศ และไม่มีผลกระทบกับการใช้งบประมาณด้านอ่ืน ๆ ของ
กองทัพเรือ 
ข้อดีของการใช้งานเรือด้าน ้าแบบ S26T  
 1. ด้านการซ่อนพรางตัว เรือด้าน ้าท่ีแบบ S26T มีขีดความสามารถในการซ่อนพรางตัวเองสูงมาก
เม่ือเทียบกับเรือด้าน ้าแบบธรรมดาท่ีใช้แบตเตอรี่เพียงอย่างเดียว เพราะจะสามารถอยู่ใต้น ้าได้นานกว่าถึง 5 เท่า 
เนื่องจากมีการติดตั งระบบขับเคล่ือนท่ีไม่ใช้อากาศจากภายนอก หรือระบบ AIP (Air Independent Propulsion 
System) หรือหมายถึงไม่ขึ นมาหายใจ แต่สามารถเดินเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าขณะด้าอยู่ใต้น ้าได้ เนื่องจากใช้ออกซิเจน
จากถังเก็บท่ีน้าไปกับเรือด้วย ท้าให้ได้เปรียบต่อฝ่ายตรงข้าม เพราะสามารถติดตามความเคล่ือนไหวของก้าลังทาง
เรือฝ่ายตรงข้ามได้  
 2. ด้านระบบอาวุธท่ีมีหลากหลายและรุนแรง โดยท่ัวไปแล้วอาวุธท่ีเป็นอาวุธหลักของเรือด้าน ้า คือ 
ตอร์ปิโด ซ่ึงจะยิงจากท่อตอร์ปิโด ซ่ึงสามารถยิงอาวุธปล่อยน้าวิถีใต้น ้าสู่พื นหรือสู่เป้าหมายบนฝ่ังได้ด้วย   รวมทั ง
ยังออกแบบให้สามารถวางทุ่นระเบิดได้อีก ท้าให้กองทัพเรือจะมีขีดความสามารถในการสู้รบเพิ่มมากขึ นเป็นอย่าง
มากจากการได้รับอาวุธ ทั ง 3 ชนิดท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ถือเป็นขีดความสามารถท่ีส้าคัญ 
 3. ด้านความปลอดภัย ภายในตัวเรือด้าน ้าแบบ S26T ได้ออกแบบให้แบ่งเป็นห้องหรือ 
Compartment ย่อย ๆ ท่ีกันน ้า เม่ือมีเหตุการณ์น ้าเข้าเรือห้องใดห้องหนึ่งเรือก็ยังมีแรงลอยตัวส้ารองมากพอท่ี
สามารถน้าเรือขึ นสู่ผิวน ้าได้ นอกจากนี การแบ่งเป็นห้องหรือ Compartment ย่อย เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินขึ นในห้อง
ใดห้องหนึ่ง ก้าลังพลของเรือก็ยังสามารถย้ายไปยังห้องอ่ืน เพ่ือรอคอยความช่วยเหลือจากยานกู้ภัยเรือด้าน ้าหรือ
จากหน่วยท่ีให้ความช่วยเหลือได้ ซ่ึงปัจจุบันยานช่วยชีวิตหรือยานกู้ภัยเรือด้าน ้าได้รับการออกแบบให้สามารถให้
การช่วยเหลือเรือด้าน ้าท่ีประสบเหตุได้ถึงความลึก กว่า 500 เมตร โดยไม่มีความจ้าเป็นท่ีจะต้องหนีออกจากเรือด้า
น ้า ท่ีเป็นทางเลือกสุดท้ายเม่ือไม่มีหนทางอ่ืน เนื่องจากการหนีออกจากเรือด้าน ้ามาเองนั นเส่ียงอันตรายมาก  
 4. ด้านการฝึกอบรมก้าลังพลท่ีจะไปเป็นก้าลังพลรับเรือกลับมาและใช้งานเรือด้าน ้าล้านี ชุดแรก จะ
ได้รับการฝึกอบรมเป็นขั นเป็นตอนจากกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงมีประสบการณ์การฝึกอบรมมากว่า 
60 ปี มีก้าลังพลท่ีผ่านการอบรมแล้วกว่า 80,000 นาย ซ่ึงการอบรมให้กับก้าลังพลของกองทัพเรือจะใช้แนว
ทางการฝึกอบรมแบบเดียวกับท่ีท้าการฝึกอบรมให้กับก้าลังพลประจ้าเรือของสาธารณรัฐประชาชนจีนเอง ท่ีมีเรือ
ด้าน ้าแบบดีเซล-ไฟฟ้า ใช้งานมากกว่า 50 ล้า  โดยเริ่มตั งแต่ขั นตอนการฝึกอบรมในห้องเรียน เพ่ือเรียนรู้ทาง
ภาคทฤษฎีในหน้าท่ีของแต่ละคน การฝึกในเครื่องฝึกจ้าลอง (Simulator) เพ่ือเรียนรู้การท้างานของหน้าท่ีและ
อุปกรณ์ต่างๆในเรือด้าน ้า การเรียนรู้อุปกรณ์ในเรือจริงเพ่ือให้สามารถใช้งานและเกิดความคุ้นเคย การลงฝึกในเรือ
ด้าน ้าท่ีสร้างเสร็จแล้ว ท้าการฝึกก้าลังพลทั งล้าในการใช้งานเรือ ตั งแต่การเดินเรือตามปกติในทะเล ซ่ึงถือว่าเป็น



พื นฐานท่ีส้าคัญ ไปจนถึงการฝึกใช้อาวุธ  โดยกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีนจะท้าการฝึกและควบคุมการฝึก 
ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมทั งสิ นประมาณ 2 ปี  
 5. ด้านการดูแลรักษาท่ีต่อเนื่อง ซ่ึงนอกจากการรับประกันหลังการส่งมอบระยะเวลา 2 ปี ท่ีบริษัท
อ่ืนไม่ได้เสนอแล้ว การรับประกันเปล่ียนอะไหล่ท่ีช้ารุด ในวงรอบ 8 ปี ท่ีรวมการสนับสนุนอะไหล่ท่ีต้องการส้าหรับ
การท้าการตรวจสภาพเรือตามวงรอบถึง 5 ครั ง (3 Dock check และ 2 Minor overhaul) ในช่วงดังกล่าวด้วย 
รวมทั งการสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีเทคนิคมาประจ้าท่ีกองเรือด้าน ้า ตลอดช่วงเวลารับประกันเป็นระยะเวลา 2 ปี ซ่ึงถือ
ว่าเป็นส่ิงท่ีส้าคัญมากในการเริ่มต้นของการมีเรือด้าน ้าเข้าประจ้าการของกองทัพเรืออีกครั งหนึ่ง  
 ทั งนี  กองทัพเรือได้มีการเตรียมความพร้อมส้าหรับการจะจัดหาเรือด้าน ้ามาประจ้าการ จึงได้มีการเตรียม
งานเป็นขั นเป็นตอน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาคารกองบัญชาการกองเรือด้าน ้า การสร้างอาคารที่พักส้าหรับก้าลัง
พล การจัดส่งก้าลังพลไปฝึกอบรมด้านเรือด้าน ้าจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั งจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
สาธารณรัฐเกาหลี 
และสหรัฐอเมริกา การเข้าประชุมสัมมนาต่างๆ ทั งในภาคพื นเอเชียแปซิฟิก และยุโรป การจัดส่งก้าลังพลร่วมฝึก
และสังเกตการณ์ฝึกในเรือด้าน ้า การส่งคณะไปแลกเปล่ียนความรู้และข้อมูลกับกองเรือด้าน ้าประเทศต่าง ๆ 
รวมทั ง ได้จัดหาเครื่องฝึกศูนย์ยุทธการเรือด้าน ้า เพ่ือเป็นการศึกษา ทบทวน ความรู้ให้กับก้าลังพล และทดสอบ 
ทดลองยุทธวิธีเรือด้าน ้า 
ข้อมูลเพิ่มเติม  การพัฒนาก้าลังรบของประเทศในแถบอาเซียนท่ีมีเขตแดนติดกับประเทศไทยในอีก 10 ปีข้างหน้า  
 1. ประเทศมาเลเซีย จะมีเรือผิวน ้าติดอาวุธปล่อยน้าวิถี 20 ล้า เรือด้าน ้า 2 ล้า  
 2. ประเทศสิงคโปร์ จะมีเรือผิวน ้าติดอาวุธปล่อยน้าวิถี 12  ล้า เรือด้าน ้า 6 ล้า  
 3. ประเทศเวียดนาม จะมีเรือผิวน ้าติดอาวุธปล่อยน้าวิถี 20 ล้า เรือด้าน ้า 6 ล้า 
 4. ประเทศเมียนมา จะมีเรือผิวน ้าติดอาวุธปล่อยน้าวิถี 38 ล้า เรือด้าน ้า 4 ล้า 
 
กองประชาสัมพันธ์  ส้านักงานเลขานุการกองทัพเรือ 
 


