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ระยะเวลำ : ควำมจ ำเป็นกำรจัดซื้อยุทโธปกรณ์ทำงเรือ 
 หากย้อนไปดู “กองทัพเรือ” ต้องใช้ระยะเวลานานอยู่หลายปี 
กว่าจะได้โครงการระดับบิ๊กโปรเจกต์น้ี เพราะต้องใช้เงินมหาศาล มากกว่า
ยุทโธปกรณ์ชิ้นอื่น เน่ืองจากเรือมีขนาดใหญ่ มีเทคโนโลยี อุปกรณ์การรบ
ครบทุกมิติ โดยเฉพาะ โครงการจัดซื้อเรือด้าน้้ามือสอง U-206 A จาก
ประเทศเยอรมนี จ้านวน ๖ ล้า มูลค่า ๗.๖ พันล้านบาท ที่ “ราชนาวี” ใช้
เวลาด้าเนินโครงการดังกล่าว ๒ ปี เพ่ือหา “เรือด้าน้้า” มารักษาน่านน้้า
ของไทย และคานอ้านาจกับประเทศรอบบ้านที่เริ่มสะสม “เรือด้าน้้า” 
นอกจากน้ี กองทัพเรือ ไ ด้มีการก้าหนดแผนความต้องการจัดซื้ อ  
“เรือฟริเกต” ๒ ล้า แบบทีละล้า เพ่ือมาทดแทน “เรือฟริเกต” ชุดเรือ
หลวงพุทธยอดฟ้า และเรือหลวงพุทธเลิศหล้าที่จะปลดประจ้าการ  
ในปี ๒๕๕๘ และ ๒๕๖๐ ตามล้าดับ 

เขี้ยวเล็บล ำใหม่ของรำชนำวีไทย 
 ส้าหรับโครงการ “เรือฟริเกต” สมรรถนะสูงล้าน้ี กว่าที่จะได้มา 
กองทัพเรือได้ก้าหนดสเปกต่างๆ พร้อมเปิดให้บริษัทอู่ ต่อเรือจาก
ต่างประเทศย่ืนเสนอแบบให้ทางคณะกรรมการของกองทัพเรือพิจารณา 
โดยมี ๑๓ บริษัทอู่ต่อเรือจากประเทศในยุโรป และจากเอเชีย เสนอตัว 
เข้ามาแข่งขันต้ังแต่ปลายปี ๒๕๕๕ ต่อมาคณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบ
รายละเอียดคุณสมบัติแต่ละบริษัทแล้ว ก็ตัดออกจนเหลือเพียง ๕ บริษัท 
อู่ต่อเรือ ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบสุดท้าย หลังจากน้ันได้มีการพิจารณา 
อีกครั้ง ซึ่งมีเพียง ๒ บริษัท ที่ผ่านคุณสมบัติ จนในที่สุด คณะกรรมการฯ 
ได้ตัดสินใจเลือกบริษัท แดวู ของเกาหลีใต้ เป็นผู้ต่อเรือให้กองทัพเรือไทย
ในราคา ๑.๔๖ หมื่นล้านบาท เน่ืองจากบริษัท แดวู มีขีดความสามารถใน
การสร้างเรือที่มีประสิทธิผลในการปราบเรือด้าน้้า ภายใต้งบประมาณของ
กองทัพเรือที่มีอยู่อย่างจ้ากัด  

 เ รื อฟริ เ กตล้ า น้ี  มี ร ะยะ เ วลา ด้า เ นิน โค รงการ ระห ว่า ง
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑ โดยภายหลังท้าสัญญาทางอู่จะท้าการต่อ
เรือให้ กองทัพเรือภายใน ๑,๘๐๐ วัน นอกจากน้ี ในระหว่างการต่อเรือ 
กองทัพเรือจะท้าการส่งก้าลังพลไปฝึกศึกษาเรียนรู้ เรือ ระบบเรือ 
(platform system ) ระบบการรบ (combat system ) ที่ประเทศ

เกาหลีใต้เพ่ือรองรับการท้างานในอนาคต ส้าหรับเรือฟริเกตล้าน้ี จะต้อง
ใช้เวลาในการพิจารณาชิ้นส่วน อุปกรณ์ ระบบต่างๆ ที่จะมาติดต้ังกับเรือ
อย่างละเอียด เพราะมีเป็นพันรายการ เรือฟริเกตสมรรถนะสูงของ
กองทัพเรือล้าใหม่น้ีจะเป็นรุ่นที่พัฒนาปรับปรุงมาจากเรือพิฆาตชั้น 
Kwanggaeto Class Destroyer (KDX-I) ของกองทัพเรือเกาหลีใต้ ซึ่งมี
ความทันสมัยเพราะใช้ Stealth Technology ทั้งตัวเรือและระบบต่างๆ 
เน้นลดการถูกตรวจจับโดยฝ่ายตรงข้าม ทั้งลดการแผ่รังสีความร้อน  
ลดการสะท้อนของเรดาร์ ลดเสียง มีความพร้อมและชัดเจนทางด้านระบบ
อ้านวยการรบ ระบบอาวุธ ระบบไฟฟ้า ระบบเดินเรือ และเรดาร์ 
เ น่ืองจาก เป็น เห ตุผล ด้านยุทธการที่ ต้ องปฏิบั ติการรบร่ วมกั บ
กองทัพอากาศ มีการเชื่อมโยงระบบการรบของเรือกับเครื่องบินของ
กองทัพอากาศ ทั้ง Link E, Link RTN เช่นเดียวกับการเชื่อมโยงเรือ
หลวงฟริเกตชุดตากสิน-นเรศวร และเรือหลวงจักรีนฤเบศร กับ Link G, 
เครื่องบินกริพเพน ซึ่งเป็นเครื่องบินรบเจเนอเรชั่น ๔.๕ ที่ทันสมัยที่สุด
ของกองทัพอากาศ เน่ืองจากการรบสมัยใหม่จะต้องเป็นการรบร่วม
มากกว่า ๑ เหล่าทัพ และเป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนาระบบ “Network 
Centric Warfare” 

  

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ท่ีผ่านมา ได้อนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อ “เรือฟริเกต” จ้านวน ๑ ล้า มูลค่า ๑๔,๖๐๐ ล้านบาท 
ให้แก่ “กองทัพเรือไทย” หลังพลาดจากโครงการ “เรือด้าน้้า” มือสอง U-206 A ก่อนหน้าน้ี โดย“เรือฟริเกต” ล้าน้ีต่อโดยบริษัท Daewoo 
Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. (DSME) จากสาธารณรัฐเกาหลีใ ต้ ท่ีชนะการคัดเลือกแบบ “เรือฟริ เกต” ตามท่ี
คณะกรรมการพิจารณาและคัดเลือกแบบท่ีกองทัพเรือไทยต้องการ ..... 

    บทควำมวิเครำะหส์ถำนกำรณ์ยุทธศำสตร์และควำมม่ันคงของประเทศรำยสัปดำห์     ฉบับที่  ๔๘/๕๖         ๙- ๑๕ กันยำยน ๒๕๕๖ 

เรือฟริเกต : เข้ียวเล็บล ำใหม่แห่งกองทัพเรือไทย 
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อย่างไรก็ตาม ในระหว่างน้ีกองทัพเรือก้าลังประชุมด้าเนินการในแผนการ 
ต่อเรือ “ฟริเกต” ในข้ันตอนตามเวลาที่ก้าหนด โดยช่วงเดือน กันยายน 
๒๕๕๖ จะส่งคณะกรรมการพิจารณาและคัดเลือกแบบฯ ชุดแรก พร้อม
เจ้าหน้าที่กลเรือ กลจักร ไฟฟ้า อาวุธ สื่อสาร เดินเรือ พลาธิการ ฯลฯ 
จ้านวน ๑๘ นาย แบ่งเป็น ๒ ทีม ไปยังประเทศเกาหลีใต้ เพ่ือไปตรวจ
พิจารณาแบบรายละเอียดการเริ่มสร้าง “เรือฟริ เกต” และควบคุม 
การท้างาน พร้อมคัดเลือกอุปกรณ์ให้ตรงตามที่กองทัพเรือต้องการ โดยใช้
เวลาคุมงาน ๕ ปี ในส่วนการจัดก้าลังพลประจ้าเรือน้ัน จะจัดทั้งหมด  
๑๓๖ นาย ไปรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี มีระยะเวลาทั้งหมดจนถึง
กรกฎาคม ๒๕๖๑ “เรือฟริเกต” จะเข้าประจ้าการในกองทัพเรือไทย 

คุณสมบัติ “เรือฟริเกต”  
 เรือฟริเกตล้าน้ี มีการออกแบบและสร้างเรือโดยใช้มาตรฐานทาง
ทหารของสหรัฐอเมริกาและกองทัพเรือเกาหลี อีกทั้งได้รับการรับรองจาก
สถาบันจัดชั้นเรือซึ่งเป็นสมาชิกของ IACS (International Association of 
Classifications Society) โดยแบบเรือดังกล่าวมีระวาง ขับน้้าสู งสุด 
๓,๗๐๐ ตัน ความเร็วสูงสุดต่อเน่ือง ๓๐ นอต ระยะปฏิบัติการประมาณ 
๔,๐๐๐ ไมล์ทะเล บรรจุก้าลังพล ๑๓๖ นาย ลักษณะของเรือออกแบบให้ใช้ 
Stealth Technology ลดการแพร่คลื่นแม่เหล็กจากตัวเรือ รวมทั้งลด 
การแพร่เสียงใต้น้้า ติดต้ังระบบอ้านวยการรบและระบบอาวุธจากยุโรปและ
อเมริกา ซึ่งสามารถปฏิบัติการรบได้ทั้ง ๓ มิติ เรียงล้าดับความส้าคัญจาก
การปฏิบั ติกา รสงครามใ ต้ น้้ า  ปฏิบั ติก าร ต่อ ต้านภั ยทางอากาศ  
การปฏิบัติการสงครามผิวน้้า มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการรบร่วมกับ
อากาศยานของกองทัพอากาศได้อย่างสมบูรณ์ รวมทั้งป้องกันตัวเองใน
ระยะประชิด ตามมาตรฐานยุโรป สหรัฐฯ การสร้างเรือ จะด้าเนินการ  
ณ อู่ต่อเรือของบริษัท DSME สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยงบประมาณ 
๑๔,๖๐๐ ล้านบาท เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม อะไหล่เครื่องมือ เอกสาร 
ส่วนสนับสนุน การทดสอบทดลอง การฝึกอบรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนของ platform system มีดาดฟ้าเฮลิคอปเตอร์ (Flight 
Deck) และโรงเก็บอากาศยาน สามารถใช้งานกับเฮลิคอปเตอร์ขนาด  
๑๐  ตั น  ไ ด้  เ ช่ น  S 7 0 B Sea Hawk, MH - 6 0 S Knight Hawk           
มีอุปกรณ์ช่วยการลงจอด (landing aids แบบ harpoon grid) มีระบบ
และอุปกรณ์ยึดตรึง เคลื่อนย้าย เฮลิคอปเตอร์ และมีสิ่งอ้านวยความ

สะดวกระดับ level 2 class A ตามมาตรฐาน US Navy Standard 
NATO  

“ส้าหรับ ระบบอ้านวยการรบ (combat system) ประกอบด้วย
ระบบการควบคุมบังคับบัญชาและตรวจการณ์  (command and  
surveillance) และระบบอาวุธ (armament) ซึ่งประกอบด้วย อาวุธปืน
หลัก ปืน ๗๖/๖๒ มม. Oto-Melara พร้อม Stealth Shield และ อาวุธ
ปืนรอง ปืนกล ๓๐ มม. และปืนกล ๕๐ น้ิว ระบบเป้าลวง (decoy   
system) โดยมีแท่น TERMA หรือ รุ่นที่ดีกว่า พร้อมระบบและอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง และท้าการลวง (Break Lock) เรดาร์ควบคุมการยิงของเรือ 
อากาศยาน และอา วุธปล่อยน้า วิ ถี ไ ด้  ร วมทั้ ง สามารถรองรั บ 
การใช้งานเป้าลวงตอร์ปีโด ( torpedo decoy)” ระบบตรวจการณ์ 
เรดาร์ตรวจการณ์อากาศระยะไกล แบบ ๓ มิติ ของ SABB อุปกรณ์หมาย
รู้และพิสูจน์ฝ่าย IFF ระบบโซนาร์ รวมทั้งมีระบบโทรศัพท์เสียงใต้น้้า 
ระบบเดินเรือที่เชื่อมต่อกับระบบเดินเรือและระบบอ้านวยการรบได้ 
นอกจากน้ียังมีอาวุธปล่อยน้าวิถีพ้ืนสู่อากาศ ท้ัง Evolved Sea Sparrow 
Missile-ESSM มีระบบตอร์ปีโดปราบเรือด้าน้้า ที่สามารถปรับปรุงให้ใช้
งานกับ อาวุธปล่อยน้าวิถี พ้ืนสู่อากาศ SM2 รวมทั้งมีระบบอาวุธปล่อย
น้าวิถี พ้ืนสู่ พ้ืน (Advanced Harpoon Weapon Control System- 
AHWCS) และอาวุธป้องกันตนเองระยะประชิด Raytheon 

บทส่งท้ำย 
สิ่งที่น่าสนใจของการต่อเรือจากบริษัท แดวู ในครั้งน้ี คือ จะมี 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับอู่ต่อเรือเอกชนของไทยที่สนใจด้วย เพ่ือเป็น
องค์ความรู้ ส้ าหรับเ พ่ิมการพัฒนาศักยภาพของการต่อ เรื อรบ
ภายในประเทศไทยในอนาคต ส่วนจะถึงข้ันเกาหลีใต้เข้ามาร่วมทุนต้ัง 
อู่ต่อเรือรบในไทยหรือไม่น้ัน ก็คงต้องข้ึนอยู่กับศักยภาพของอู่เอกชนที่จะ
ไปรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และงบประมาณกองทัพเรือไทย ในการ
สร้างเรืออย่างต่อเน่ือง ตามแผนยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือในการพัฒนา
ศักยภาพ โดยปัจจุบันมีความต้องการ “เรือฟริเกต” อย่างน้อยอีก ๒ ล้า 
เพ่ือทดแทนเรือ “ฟริเกต” รุ่นเก่า และเพ่ือความมั่นคงของประเทศ  
คงต้องติดตามกันว่า โฉมหน้า “เรือฟริเกต” ล้าใหม่ของไทยที่ปรับปรุง
จากเรือพิฆาต KDX-I ของเกาหลีใต้ จะมีรูปโฉมและศักยภาพอย่างที่
กองทัพเรือคาดหวังไว้หรือไม่ ซึ่งอีก ๕ ปี คงได้รู้กัน ..... 
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