กองทัพเรือ มอบหมายให้เสนาธิการทหารเรือในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือด้า น้า พร้อม
คณะเป็นผู้ชีแจงโครงการจัดหาเรือด้าน้าอย่างเป็นทางการ
วันนี (1 พฤษภาคม 2560) เวลา 15.00 น. พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะ
ประธานกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือด้าน้า พร้อมคณะ ชีแจงโครงการจัดหาเรือด้าน้าอย่างเป็นทางการ ณ
โรงเก็บอากาศยาน เรือหลวงจักรีนฤเบศร ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ้าเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กองทัพเรือ
จากการที่กองทัพเรือมีหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รักษาไว้ซึ่ง
ความมั่นคงของประเทศ ซึ่งผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่มีมูลค่ากว่า 24 ล้านล้านบาท และสินค้าน้าเข้าส่งออก
ร้อยละ 95 ต้องใช้เส้นทางคมนาคมทางทะเล กองทัพเรื อจึงต้องมีการวางแผนพัฒนาก้าลังรบ เพื่อเตรียมความ
พร้อมของก้าลังทางเรื อ ในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว ความต้องการเรือด้าน้าเป็นไปตามการประเมินยุทธศาสตร์
ของกองทัพเรื อที่ด้าเนินการอย่า งต่อเนื่องและเป็นระบบ อาจกล่าวได้ว่าการจัดหาเรือด้าน้าแท้จริงแล้วไม่ใช่ความ
ต้องการของกองทัพเรือเท่านัน แต่เป็นความจ้าเป็นของประเทศชาติ เพราะเป็นอาวุธทางยุทธศาสตร์ของประเทศ

อาวุธทางยุทธการของกองทัพไทยและเป็นอาวุธทางยุทธวิธีของกองทัพเรือ
ความจ้าเป็นในการมีเรือด้าน้า
กองทัพเรือไม่มีเรือด้าน้าประจ้าการมาเป็นเวลามากกว่า 60 ปี ซึ่งเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื อด้าน้ามี
ความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว และประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคต่า งก็มีการจัดหาเรือด้าน้าเข้าประจ้าการและพัฒนา
ขีดความสามารถในด้านนีอย่างก้าวกระโดด ด้วยทุกประเทศต่า งเล็งเห็นถึงความส้าคัญในการมีศักยภาพที่เพียงพอ
ในการคุ้มครองผลประโยชน์ทางทะเลที่มีมูลค่ามหาศาลและเป็นหลักประกันด้านความมั่นคงทางทะเลของตน
รวมทังมีการวิเคราะห์กันแล้วว่า เรือด้าน้าเป็นอาวุธที่ตอบโจทย์การรักษาความมั่นคงทางทะเลและมีความคุ้มค่า
อย่างยิ่ง
จากการที่กองทัพเรือไม่มีเรือด้าน้ามาเป็นระยะเวลานานดังกล่าว ท้าให้กองทัพเรือสูญเสียขีด
ความสามารถด้านนีอย่างสินเชิง ทังองค์ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ของก้าลังพล โครงสร้างพืนฐานและระบบ
สนับสนุนต่าง ๆ ดังนันการจัดหาเรือด้าน้าของกองทัพเรือครังนี นับว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่เกือบทังหมด และเป็นจุด
เปลี่ยนส้าคัญในการพัฒนาขีดความสามารถและการวางรากฐานในการท้าสงครามใต้น้าให้กับกองทัพเรือ จึง
จ้าเป็นต้องคิดทังระบบ ได้แก่ เรือด้าน้า องค์บุคคล องค์ความรู้และเทคโนโลยี และโครงสร้างพืนฐานและระบบ
สนับสนุนทังหมด ซึ่งจะต้องใช้ความพยายามและความรอบคอบในการด้าเนินการอย่า งยิ่ง ส่วนประเด็นปัจจัยความ
ลึกของอ่าวไทยโดยเฉลี่ยประมาณ 50 เมตร เรือด้าน้าขนาดกลางสามารถปฏิบัติการได้แบบสบาย ๆ ดังเห็นได้จาก
เมื่อครังสมัยสงครามโลกครังที่ 2 ที่เรือด้าน้าของสหรัฐและชาติพันธมิตรก็เข้ามาปฏิบัติการในอ่าวไทยหลายครัง
และแต่ละครังก็สร้างความเสียหายต่อประเทศไทยอย่างมาก รวมทังเรื อหลวงสมุยที่ปฏิบัติภารกิจช่วยล้าเลียง
น้ามันเชือเพลิงเข้าสู่ประเทศในขณะนันก็จมลงด้วยฝีมือของเรือด้าน้าในอ่าวไทยนี และในปัจจุบันกองทัพเรือได้ท้า
การฝึกกับเรื อด้าน้าสหรัฐ ขนาด 6,000 ตัน อยู่เป็นประจ้า ซึ่งเรือด้าน้าของสหรัฐก็สามารถปฏิบัติการได้
ความเป็นมาและทิศทางในการด้าเนินโครงการ
กองทัพเรือได้ศึกษาและด้าเนินโครงการจัดหาเรือด้าน้ามาอย่างต่อเนื่องเกือบ 30 ปี โดยเกื อบจะได้รับ
อนุมัติให้จัดหามาแล้วอย่างน้อย 3 ครัง เช่นปีพุทธศักราช 2538 ที่จะจัดหาเรือด้าน้าจากบริษัทคอกคูมประเทศ
สวีเดน ปีพุทธศักราช 2553 ที่กองทัพเรือเสนอโครงการจัดหาเรือด้าน้าใหม่หรือผ่านการใช้งานมาแล้ว จ้านวน 2 –
3 ล้า วงเงิน 48,000 ล้านบาท และในปีพุทธศักราช 2554 กองทัพเรือก็ไ ด้เสนอโครงการจัดหาเรือด้าน้าชัน 206A
จากสาธารณรัฐเยอรมนี ที่เป็นเรื อด้าน้าใช้แล้วแต่มีสภาพดี เป็นต้น
หลักการส้าคัญในการจัดหายุทโธปกรณ์และเหตุผลในการคัดเลือกเรือด้าน้าจากจีน
การด้าเนินโครงการจัดหาเรือด้าน้าครังนี เป็นการด้าเนินโครงการต่อเนื่องมาตังแต่ปีงบประมาณ 2558
ต่อเนื่องมาในปีงบประมาณ 2559 จนถึงปีงบประมาณปัจจุบัน กองทัพเรื อได้มีการศึกษาเปรียบเทียบข้อเสนอจาก
บริษัทผู้ผลิตเรื อด้าน้าจากประเทศต่าง ๆ 6 ประเทศ ซึ่งบางประเทศก็ให้เฉพาะตัวเรือไม่ให้ระบบอาวุธ บาง
ประเทศให้ทังตัวเรื อและระบบอาวุธแต่ก็มีราคาสูงและอะไหล่ส้าหรับการซ่อมบ้ารุงที่แพงมาก บางประเทศไม่

สนับสนุนการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ ความรู้ ซึ่งกองทัพเรือได้พิจารณาคัดเลือกอย่างรอบคอบ
โดยยึดหลักการจัดหายุทโธปกรณ์ที่ส้า คัญ 3 ประการ ได้แก่ (1) การมีขีดความสามารถและความพร้อมตามความ
ต้องการ (2) ความต่อเนื่องตลอดอายุการใช้งาน และ (3) ความสามารถในการจ่ายได้ ซึ่งข้อเสนอของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ในการสร้างเรือด้าน้าดีเซล-ไฟฟ้า ชันหยวน S26T พร้อมระบบอาวุธและระบบสนับสนุนต่าง ๆ
รวมทังการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมให้กับก้าลังพล เป็นข้อเสนอที่ตอบโจทย์ไ ด้ตามหลักการในข้างต้นมากที่สุด
เรือด้าน้าชันหยวน S26T เป็นเรือด้าน้าที่ได้รับการพัฒนามาจากเรือด้าน้าชัน KILO ของรัสเซียที่เป็นเรือ
ด้าน้าที่มีชื่อเสียงมากในอดีตทังด้านสมรรถนะและความเงียบ และจีนน้ามาพัฒนาต่อยอดโดยการวิจัยพัฒนา
ร่วมกับประเทศสวีเดนในการน้าระบบ AIP เข้ามาใช้ในเรือด้าน้าชุดนี ซึ่งเป็นการเพิ่มระยะเวลาในการปฏิบัติงานใต้
น้าได้นานมากขึน จึงมีจุดเด่นในคุณสมบัติด้านการซ่อนพรางซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ต้องการมากที่สุดของเรือด้าน้า
รวมทังได้มีการพัฒนาต่อยอดด้านระบบอาวุธที่มีประสิทธิภาพทังในเรื่องความแม่นย้าและอ้านาจในการท้าลายทัง
ในมิติใต้น้าด้วยกัน มิติผิวน้า และข้ามไปในมิติบนฝั่งได้อีกด้วย เป็นข้อได้เปรียบและเป็นผลดีต่อการพัฒนาขีด
ความสามารถในการป้องปรามอย่า งก้าวกระโดด ประกอบกับเรือด้าน้ารุ่นนี เป็นเรือด้าน้าดีเซล-ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุด
ที่กองทัพเรือจีนใช้มาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี มีจ้านวนทังสิน 12 ล้า และไม่เคยประสบปัญหาในด้านความไม่
ปลอดภัยและด้านการใช้งาน จนในปัจจุบันมีห ลายประเทศให้ความสนใจและสั่งซื อเรือด้าน้ารุ่นนีเพื่อน้าไปใช้ด้วย
เช่นเดียวกัน รวมทังศักยภาพของกองเรื อด้าน้าจีนก็เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าเป็นกองเรือด้าน้าที่ยิ่งใหญ่ในระดับต้น ๆ
ของโลก โดยเชื่อกันว่าในปัจจุบันจีนมีเรือด้าน้าทุกประเภทรวมกันมากกว่า 50 ล้า และมีการออกปฏิบัติการจริงใน
ทะเลมากที่สุดในโลก ซึ่งท้าให้เชื่อมั่นได้ว่า เรือด้าน้า S26T เป็นเรือที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือเพียงพอ และมี
สายการผลิตและอะไหล่มากพอที่จะรองรับการปรนนิบัติบ้ารุงตลอดอายุการใช้งานของเรื อด้าน้าได้
ความคุ้มค่าในแง่มุมของราคาและประโยชน์ที่ได้รับ
ตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ กองทัพเรือต้องการเรือด้าน้า อย่างน้อย จ้านวน 3 ล้า โดยแนวทางการใช้จะ
ใช้ ปฏิบัติการหนึ่งล้า เตรียมพร้อมหมุนเวียนหนึ่งล้า และซ่อมตามวงรอบหนึ่งล้า การจัดหาครังนีเป็นการจัดหาเรือ
ด้าน้าล้าที่หนึ่ง วงเงิน 1 หมื่น 3 พัน 5 ร้อยล้านบาท ใช้งบประมาณของกองทัพเรือ ราคานีจะรวมการฝึกอบรม
ก้าลังพล และระบบสนับสนุนต่า ง ๆ ที่กองทัพเรื อไม่มีอะไรรองรับอยู่เลย โดยหากคิดมูลค่าในสิ่งที่ไ ด้เพิ่มเติมก็
นับว่าถูกมาก อีกทังตามหลักเศรษฐศาสตร์ Economy of scale ที่ว่า หากซือของจ้านวนน้อยก็ย่อมมีราคาแพง
กว่าการซือของจ้านวนมากเมื่อคิดราคาต่อหน่วย นอกจากนีผลการเจรจากับทางสาธารณรัฐประชาชนจีน ทราบว่า
กองทัพเรือจีนมีความยินดีให้การสนับสนุน เพิ่มจ้านวนที่นั่งส้าหรับการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ ให้กับก้าลังพล
ของกองทัพเรื อเป็นจ้านวนมาก ทังในส่วนของก้าลังพลประจ้าเรือ ก้าลังพลสายเทคนิคและส่วนสนับสนุนต่าง ๆ
และก้าลังพลในส่วนบัญชาการและอ้านวยการ ซึ่งจะเป็นการช่วยวางรากฐานที่ส้าคัญให้กับกองทัพเรื อได้อย่า ง
ยั่งยืน รวมทังกองทัพเรื อจีนยังมีความยินดีที่จะร่วมกับกองทัพเรือในการตรวจยืนยันคุณภาพในทุกขันตอนให้มี
ความเป็นมาตรฐาน ตังแต่การตรวจรับรองแบบ การตรวจรับรองแผ่นเหล็กหรือวัสดุสร้างเรือ การทดสอบขัน

โรงงาน การทดสอบหน้าท่า การทดสอบทดลองในทะเล การยิงทดสอบตอร์ปิโดฝึก การทดสอบทดลองให้เต็ม
ศักยภาพก่อนการตรวจรับ รวมทังสนับสนุนเอกสารมาตรฐานที่ส้าคัญต่า ง ๆ อีกทังกระทรวงกลาโหมจีนก็ยืนยันที่
จะพิจารณาให้การสนับสนุนด้านอาวุธที่มีความส้า คัญต่อการปฏิบัติการทางยุทธการและการฝึกเพิ่มเติมอีกเป็น
จ้านวนมาก นับว่าเป็นประโยชน์ต่อความพร้อมในการท้าสงครามใต้น้าของกองทัพเรื อเป็นอย่า งมาก
ขันตอนกระบวนการจัดหาแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและโปร่งใส
ส้าหรับการด้าเนินโครงการจั ดหายุทโธปกรณ์ของกองทัพเรื อและเรื อด้าน้านัน กองทัพเรือยึดถือแนว
ทางการจัดหายุทโธปกรณ์หลักของกองทัพเรือ และแนวทางการจัดหายุทโธปกรณ์ทางทหารจากมิตรประเทศ ซึ่ง
เป็นแนวทางปกติที่ด้าเนินการทุกครังเมื่อมีการจัดหายุทโธปกรณ์จากภายนอกประเทศ ตังแต่การเสนอความ
ต้องการโครงการ การก้าหนดความต้องการในรายละเอียด การศึกษาและคัดเลื อกแบบ ซึ่งได้มีการด้าเนินการ
ตังแต่ปีงบประมาณ 2558 การด้าเนินการจัดจ้างและการเจรจา การขออนุมัติการจัดซือ/จ้างและการท้าสัญญา
และการบริหารสัญญาให้เป็นไปหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก้าหนด ส่วนการจัดซือเรื อด้าน้าครังนี เป็นความจ้าเป็นที่
จะต้องท้าในลักษณะรัฐบาลต่อรัฐบาล เนื่องจากโครงการนีเป็นโครงการที่มีความส้าคัญ มีระยะเวลาด้าเนิน
โครงการค่อนข้างนาน มีวงเงินค่อนข้างสูง ผลส้าเร็จมีผลกระทบต่อกองทัพเรือและประเทศไทย และมีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเป็นจ้านวนมาก โดยเฉพาะทางฝ่ายจีนที่มีทังบริษัทต่อเรือ กระทรวงกลาโหมและกองทัพเรื อจีน และ
หน่วยงานของจีนที่ก้ากับดูแลด้านอุตสาหกรรมทางทหาร ซึ่งจะต้องเข้ามาร่วมให้การสนับสนุนการด้าเนินโครงการ
ให้เดินหน้าและประสบผลส้าเร็จ ตังแต่ขันด้าเนินโครงการไปจนถึงการใช้งานตลอดอายุการใช้งาน ดังนัน การที่
จัดท้าสัญญาในลักษณะรัฐบาลต่อรัฐบาลนี ย่อมเป็นการลดความเสี่ยงและสร้างความเชื่อมั่นว่าโครงการจะสามารถ
ด้าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลสามารถก้ากับดูแลและติดตามการด้าเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่อง ง่ายต่อ
การติดตามตรวจสอบทังจากส่วนกลางและภาคส่วนต่า ง ๆ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในทุก
ขันตอน
งบประมาณที่ใช้ในการจัดหาเรือด้าน้าและการช้าระเงิน
งบประมาณที่จะใช้ในการจัดหาเรือด้าน้าครังนี จ้านวน 13,500 ล้านบาท กองทัพเรือใช้จากงบประมาณ
ของกองทัพเรื อที่ได้รับปกติในแต่ละปี ในส่วนที่กองทัพเรือใช้ในการลงทุนเพื่อจัดหาอาวุธประเภทต่า งๆ มาใช้งาน
ซึ่งกองทัพเรือได้ลงทุนเกี่ยวกับการจัดหาอาวุธประเภทต่า งๆ ตามที่กล่าวมานีเป็นปกติในแต่ละปีเป็นประจ้าอยู่แล้ว
เช่น การจัดหาเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง การปรับปรุงเรือฟริเกตชุดเรื อหลวงนเรศวร การจัดหาเรือจักรีนฤเบศร เป็น
ต้น โดยขอตังงบประมาณจากรัฐบาลตามกระบวนการปกติเหมือนส่วนราชการอื่น ๆ ที่จ้าเป็นต้องจัดหาเครื่องมื อ
ต่าง ๆ มาใช้ในการท้างานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยงบประมาณที่จะใช้ในการจัดหาเรือด้าน้า จ้านวน
13,500 ล้านบาท ครังนี จะแบ่งผ่อนช้าระเป็นระยะเวลา 7 ปี โดยจะแบ่งจ่ายเงินเป็นงวดๆ ตามความก้าวหน้าใน
การสร้างเรือ โดยกองทัพเรือได้เจรจากับฝ่ายจีนเกี่ยวกับการช้าระเงินในแต่ละปีงบประมาณ ให้สอดคล้องกับความ

เป็นไปได้ด้านงบประมาณของกองทัพเรื อเรียบร้อยแล้ว โดยจะมีงวดการช้าระเงินทังหมด 17 งวด ช้าระเงินในปี
2560 จ้านวน 700 ล้านบาท ส่วนปี 2561 – 2566 จะช้าระเงินเฉลี่ยปีละ 2,100 ล้านบาท อีกครัง การจ่ายเงินใน
แต่ละปีจะไม่เป็นภาระงบประมาณของประเทศ และไม่มีผลกระทบกับการใช้งบประมาณด้านอื่น ๆ ของ
กองทัพเรือ
ข้อดีของการใช้งานเรือด้าน้าแบบ S26T
1.
ด้านการซ่อนพรางตัว เรือด้าน้าที่แบบ S26T มีขีดความสามารถในการซ่อนพรางตัวเองสูงมาก
เมื่อเทียบกับเรือด้าน้าแบบธรรมดาที่ใช้แบตเตอรี่เพียงอย่างเดียว เพราะจะสามารถอยู่ใต้น้าได้นานกว่าถึง 5 เท่า
เนื่องจากมีการติดตังระบบขับเคลื่อนที่ไม่ใช้อากาศจากภายนอก หรือระบบ AIP (Air Independent Propulsion
System) หรือหมายถึงไม่ขึนมาหายใจ แต่สามารถเดินเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าขณะด้าอยู่ใต้น้าได้ เนื่องจากใช้ออกซิเจน
จากถังเก็บที่น้าไปกับเรือด้วย ท้าให้ได้เปรียบต่อฝ่ายตรงข้าม เพราะสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของก้าลังทาง
เรือฝ่ายตรงข้ามได้
2.
ด้านระบบอาวุธที่มีหลากหลายและรุนแรง โดยทั่วไปแล้วอาวุธที่เป็นอาวุธหลักของเรื อด้าน้า คือ
ตอร์ปิโด ซึ่งจะยิงจากท่อตอร์ปิโด ซึ่งสามารถยิงอาวุธปล่อยน้าวิถีใต้น้าสู่พืนหรือสู่เป้าหมายบนฝั่งได้ด้วย รวมทัง
ยังออกแบบให้สามารถวางทุ่นระเบิดได้อีก ท้าให้กองทัพเรือจะมีขีดความสามารถในการสู้รบเพิ่มมากขึนเป็นอย่าง
มากจากการได้รับ อาวุธ ทัง 3 ชนิดที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ถือเป็นขีดความสามารถที่ส้าคัญ
3.
ด้านความปลอดภัย ภายในตัวเรื อด้าน้าแบบ S26T ได้ออกแบบให้แบ่งเป็นห้องหรือ
Compartment ย่อย ๆ ที่กันน้า เมื่อมีเหตุการณ์น้าเข้าเรือห้องใดห้องหนึ่งเรือก็ยังมีแรงลอยตัวส้ารองมากพอที่
สามารถน้าเรือขึนสู่ผิวน้าได้ นอกจากนีการแบ่งเป็นห้องหรือ Compartment ย่อย เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึนในห้อง
ใดห้องหนึ่ง ก้าลังพลของเรือก็ยังสามารถย้ายไปยังห้องอื่น เพื่อรอคอยความช่วยเหลือจากยานกู้ภัยเรือด้าน้าหรือ
จากหน่วยที่ให้ความช่วยเหลือได้ ซึ่งปัจจุบันยานช่วยชีวิ ตหรือยานกู้ภัยเรือด้าน้าได้รับการออกแบบให้สามารถให้
การช่วยเหลือเรือด้าน้าที่ประสบเหตุได้ถึงความลึก กว่า 500 เมตร โดยไม่มีความจ้าเป็นที่จะต้องหนีออกจากเรื อด้า
น้า ที่เป็นทางเลือกสุดท้ายเมื่อไม่มีหนทางอื่น เนื่องจากการหนีออกจากเรือด้าน้ามาเองนันเสี่ยงอันตรายมาก
4.
ด้านการฝึกอบรมก้าลังพลที่จะไปเป็นก้าลังพลรับเรือกลับมาและใช้งานเรือด้าน้าล้านีชุดแรก จะ
ได้รับการฝึกอบรมเป็นขันเป็นตอนจากกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีประสบการณ์การฝึกอบรมมากว่า
60 ปี มีก้าลังพลที่ผ่านการอบรมแล้วกว่า 80,000 นาย ซึ่งการอบรมให้กับก้าลังพลของกองทัพเรือจะใช้แนว
ทางการฝึกอบรมแบบเดียวกับที่ท้าการฝึกอบรมให้กับก้าลังพลประจ้าเรื อของสาธารณรัฐประชาชนจีนเอง ที่มีเรือ
ด้าน้าแบบดีเซล-ไฟฟ้า ใช้งานมากกว่า 50 ล้า โดยเริ่มตังแต่ขันตอนการฝึกอบรมในห้องเรียน เพื่อเรียนรู้ทาง
ภาคทฤษฎีในหน้าที่ของแต่ละคน การฝึกในเครื่องฝึกจ้าลอง (Simulator) เพื่อเรียนรู้การท้างานของหน้าที่และ
อุปกรณ์ต่า งๆในเรือด้าน้า การเรียนรู้อุปกรณ์ในเรือจริงเพื่อให้สามารถใช้งานและเกิดความคุ้นเคย การลงฝึกในเรือ
ด้าน้าที่สร้างเสร็จแล้ว ท้าการฝึกก้าลังพลทังล้าในการใช้งานเรือ ตังแต่การเดินเรือตามปกติในทะเล ซึ่งถื อว่าเป็น

พืนฐานที่ส้าคัญ ไปจนถึงการฝึกใช้อาวุธ โดยกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีนจะท้าการฝึกและควบคุมการฝึก
ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมทังสินประมาณ 2 ปี
5.
ด้านการดูแลรักษาที่ต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากการรับประกันหลังการส่งมอบระยะเวลา 2 ปี ที่บริษัท
อื่นไม่ได้เสนอแล้ว การรับประกันเปลี่ยนอะไหล่ที่ช้ารุด ในวงรอบ 8 ปี ที่รวมการสนับสนุนอะไหล่ที่ต้องการส้าหรับ
การท้าการตรวจสภาพเรือตามวงรอบถึง 5 ครัง (3 Dock check และ 2 Minor overhaul) ในช่วงดังกล่าวด้วย
รวมทังการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เทคนิคมาประจ้าที่กองเรื อด้าน้า ตลอดช่ วงเวลารับประกันเป็นระยะเวลา 2 ปี ซึ่งถื อ
ว่าเป็นสิ่งที่ส้าคัญมากในการเริ่มต้นของการมีเรือด้าน้าเข้าประจ้าการของกองทัพเรืออีกครังหนึ่ง
ทังนี กองทัพเรื อได้มีการเตรียมความพร้อมส้าหรับการจะจัดหาเรือด้าน้ามาประจ้าการ จึงได้มีการเตรียม
งานเป็นขันเป็นตอน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาคารกองบัญชาการกองเรือด้าน้า การสร้างอาคารที่พักส้าหรับก้าลัง
พล การจัดส่งก้าลังพลไปฝึกอบรมด้านเรือด้าน้าจากต่างประเทศอย่า งต่อเนื่อง ทังจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
สาธารณรัฐเกาหลี
และสหรัฐอเมริกา การเข้าประชุมสัมมนาต่า งๆ ทังในภาคพืนเอเชียแปซิฟิก และยุโรป การจัดส่งก้าลังพลร่วมฝึก
และสังเกตการณ์ฝึกในเรือด้าน้า การส่งคณะไปแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลกับกองเรือด้าน้าประเทศต่าง ๆ
รวมทัง ได้จัดหาเครื่องฝึกศูนย์ยุทธการเรือด้าน้า เพื่อเป็นการศึกษา ทบทวน ความรู้ให้กับก้าลังพล และทดสอบ
ทดลองยุทธวิธีเรือด้าน้า
ข้อมูลเพิ่มเติม การพัฒนาก้าลังรบของประเทศในแถบอาเซียนที่มีเขตแดนติดกับประเทศไทยในอีก 10 ปีข้างหน้า
1.
ประเทศมาเลเซีย จะมีเรือผิวน้าติดอาวุธปล่อยน้าวิถี 20 ล้า เรือด้าน้า 2 ล้า
2.
ประเทศสิงคโปร์ จะมีเรื อผิวน้าติดอาวุธปล่อยน้าวิถี 12 ล้า เรือด้าน้า 6 ล้า
3.
ประเทศเวียดนาม จะมีเรือผิวน้าติดอาวุธปล่อยน้าวิถี 20 ล้า เรือด้าน้า 6 ล้า
4.
ประเทศเมียนมา จะมีเรือผิวน้าติดอาวุธปล่อยน้าวิถี 38 ล้า เรือด้าน้า 4 ล้า
กองประชาสัมพันธ์ ส้านักงานเลขานุการกองทัพเรื อ

