ความหมายของตัวเลขประจําตัวของเรือ (hull number)

หมายเลขตัวเรือ (hull number) จะถูกเขียนไวที่หัวเรือ (ในเรือดําน้ํา หมายเลขตัวเรือจะเขียนไวบริเวณ
หอกลองตาเรือ) เหตุที่เขียนไวตรงจุดนั้น เพราะชนิดของเรือโดยทั่วไปจะเห็นเดนชัดอยูแลว หมายเลขตัวเรือจะชวย
ยืนยันรูปพรรณของเรือ คํานี้ใชอีกอยางหนึ่งไดวา bow number
การกําหนดหมายเลขเรือ (assigning bow/hull number)
การกําหนดหมายเลขเรือ ของเรือรบราชนาวีไทย มีดังนี้:
หมายเลขตัวที่ 1 (เลขแรกสุด หรือเลขหลักรอย): แสดงประเภทเรือ (Types of Warship) ซึ่งกําหนดไว 9 ประเภท
ดังนี้
1. เรือบัญชาการและสนับสนุนการยกพลขึ้นบก (amphibious command and support ship): กําหนดดวยหมายเลข 1
2. เรือดําน้ํา (submarine): กําหนดดวยหมายเลข 2
3. เรือเร็วโจมตี(fast attack craft): กําหนดดวยหมาย 3
4. เรือพิฆาต (destroyer), เรือฟริเกต (frigate), เรือคอรเวต (corvette): กําหนดดวยหมายเลข 4
5. เรือตรวจการณ (patrol vessel): กําหนดดวยหมายเลข 5

6. เรือทุนระเบิด (mine ship): กําหนดดวยหมายเลข 6
7. เรือยกพลขึ้นบก (landing ship): กําหนดดวยหมายเลข 7
8. เรืออุทกศาสตร เรือชวยรบ และเรือประเภทอื่นๆ กําหนดดวยหมายเลข 8
9. เรือบรรทุกเครื่องบิน/เฮลิคอปเตอร (aircraft/helicopter carrier): กําหนดดวยหมายเลข 9
หมายเลขตัวที่ 2 (เลขหลักสิบ ตัวกลาง): แสดงชั้นหรือชุดของเรือ (Class) โดยเรือที่มีคุณลักษณะใกลเคียงกัน จะมี
การจัดรวมไวชุดเดียวกัน
หมายเลขตัวที่ 3 (เลขหลักหนวย ตัวทายสุด): แสดงลําดับที่ของเรือในชุดนั้นๆ โดยเรียงจากลําดับที่หนึ่ง เรียงตอกัน
ไปตามลําดับ หากเรือชุดนั้นมีเกิน 9 ลํา ลําที่สิบจะเพิ่มหมายเลขเปน 4 ตัว

ความหมายของ ชั้นหรือชุดของเรือ (class) (ที่แสดงในหมายเลขตัวที่ 2 )
ชั้นเรือ (class) :
เรือรบที่สรางขึ้นแตละครั้ง มักจะไมไดตอขึ้นเพียงลําเดียว แตจะตอหลายลํา โดยเรือในชุดที่ตอขึ้นนั้น ทุกลําจะมี
คุณลักษณะของเรือที่เหมือน หรือคลายคลึงกัน เรียกวา เปนเรือในชั้น (class) เดียวกัน เหมือนเรือ OPV 2 ลําที่ตอ
จากจีนครั้งนี้ ทั้ง 2 ลําเปนเรือในชั้นเดียวกัน หรือ เรือดําน้ําชั้นมั จฉานุของไทยในอดีตก็เปนเรื อในชั้นเดียวกัน
คุณลักษณะทั่วไปของเรือจะเหมือนกัน ยกเวนลําสุดทาย คือ ร.ล. พลายชุมพล จะมีขนาดเรือตางไปจากลํากอนหนา
บาง
ชื่อชั้นเรือจะตั้งตามชื่อเรือลําแรกสุดของชั้นนั้นที่ตอเสร็จและปลอยเรือลงน้ํากอน ยกตัวอยางเชน เรือบรรทุก
เครื่องบินพลังงานนิวเคลียรของอเมริกา ชั้นนิมิตซ (Nimitz Class) ซึ่งตั้งชื่อตามชื่อจอมพลเรือนิมิตซ ผูบัญชาการ
กองทัพเรือสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟคในชวงสงครามโลกครั้งที่สอง เรือบรรทุกเครื่องบินชั้นนิมิตซถูกสรางขึ้น
หลายลํา โดยลําแรก คือ USS Nimitz ขึ้นระวางประจําการในป ค.ศ. 1975 ตอมาคือเรือ USS Dwight D Eisenhower
(CVN 69) (ป1977), USS Carl Vinson (CVN 70) (ป1982), USS Theodore Roosevelt (CVN 71) (ป1986), USS
Abraham Lincoln (CVN 72) (ป1989), USS George Washington (CVN 73) (ป1992), USS John C Stennis (CVN
74) (ป1995), USS Harry S. Truman (CVN 75) (ป1998) และลําลาสุดซึ่งจัดเปนเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ
ที่สุดในโลก คือ USS Ronald Reagan (CVN 76) เขาประจําการในป ค.ศ. 2003 รวมมีการสรางเรือบรรทุกเครื่องบิน
ชั้นนิมิตซทั้งสิ้น 9 ลํา ดังนั้นเรือในชั้นหรือชุดเดียวกัน มีแบบซึ่งเมื่อเวลากําหนดลักษณะเรือถือวาเปนแบบเดียวกัน
ยกเวนคําสั่งเปลี่ยนแปลงที่ออกตามมาอาจทําใหเรือเหลานี้มีความแตกตางในบางอยางแตก็ยังถือวาเปนเรือในชั้น
หรือชุดเดียวกัน
ลําดับของเรือในชั้นเดียวกัน (ที่แสดงในหมายเลขตัวเรือตัวที่ 3) :
เรือที่กําหนดสรางเปนลําแรก และสรางเสร็จกอน ปลอยเรือลงน้ําเปนลําแรก จะเปนเรือลําในลําดับที่ 1 หรือ
เรียกงายๆวา เรือลําที่ 1, เรือที่สรางเสร็จปลอยเรือลงน้ําเปนลําที่ 2 ก็คือ เรือลําดับที่ 2 .. ลําดับที่ 3 ..4..5..6.. ตอๆกัน
ไป
ดังนั้น จะดูวาเรือลํานั้น เปนเรือประเภทอะไร (เรือฟริเกต, คอรเวต หรือ เรือบรรทุกเครื่องบิน เปนตน) นอกจาก
จะดูจากลักษณะโครงสรางของเรือและภาระกิจของเรือลํานั้นแลว หมายเลขตัวเรือก็จะเปนตัวบอกประเภทของเรือ
นั้นๆได และบอกไดถึงชั้นเรื อรวมทั้งบอกวาเรือลํานั้นเปนเรือลําที่ 1 หรื อ 2 หรือ 3 ของชั้นเรือนั้น โดยดูจาก
หมายเลขขางเรือ (Hull Number) ดังกลาว
ยกตัวอยางเชน ร.ล. พุทธยอดฟาจุฬาโลก (หมายเลข 461) และ ร.ล. พุทธเลิศหลานภาลัย (หมายเลข 462) เปนเรือ
ประเภท (Type) เรือฟริเกต และเปนเรือในชั้น (class) เดียวกัน .. หมายเลขตัวที่ 1 คือเลข 4 ตั้งตามกฏ คือ ...เรือ
พิฆาต (destroyer), เรือฟริเกต (frigate) และ เรือคอรเวต (corvette): กําหนดดวยหมายเลข 4

หมายเลขตัวที่ 2 คือ เลข 6 แสดงชั้นหรือชุดของเรือ (Class) นี้ (ชื่อชั้นเรือ นาจะเปน ชั้นเรือหลวงพุทธยอดฟาจุฬา
โลก)
หมายเลขตัวที่ 3 แสดงลําดับที่ของเรือในชุดนั้นๆ โดยเรียงจากเรือลําดับที่หนึ่ง คือ ร.ล. พุทธยอดฟา (461 ) (1)
และ เรือลําดับที่ 2 คือ ร.ล. พุทธเลิศหลานภาลัย (462 ) (2)
อีกตัวอยางคือ เรือบรรทุกเครื่องบินของราชนาวีไทย ร.ล. จักรีนฤเบศร หมายเลขตัวเรือ (hull number) คือ 911
หมายเลขตัวที่ 1 คือ 9 ตั้งตามกฏ คือ เรือบรรทุกเครื่องบิน/เฮลิคอปเตอร (aircraft/helicopter carrier) กําหนดดวย
หมายเลข 9
หมายเลขตัวที่ 2 คือ เลข 1 แสดงชั้น (class) ของเรือนี้
หมายเลขตัวที่ 3 แสดงลําดับของเรือในชั้น ก็คือ ร.ล. จักรีนฤเบศรเปนเรือลําที่ 1 ของชั้นเรือนี้
สมมุติวา รัฐบาลไทยสั่งตอเรือบรรทุกเครื่องบินเพิ่มจากสเปนอีก 1 ลําโดยกําหนด specification ของ
เรือใหเหมือนกับ ร.ล. จักรีนฤเบศร โดยกําหนดใหเรือลําใหมเปนเรือชั้นเดียวกันกับ ร.ล. จักรีนฤเบศร เรือบรรทุก
เครื่องบินลําที่สองของไทย ก็นาจะไดหมายเลขตัวเรือ ''912'' เปนตน
แตหากสมมุติไปอีกวา รัฐบาลไทยสั่งซื้อเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร ซึ่ง specification,
ระบบขับเคลื่อนเรือตางๆ ตางไปจาก ร.ล. จักรีนฤเบศรอยางสิ้นเชิง จัดเปนเรือชั้นใหม หมายเลขตัวกลางของเรือ จะ
ไมใช 1 ซึ่งจะมีการกําหนดหมายเลขตัวเรือใหม ซึ่งไมเรียงลําดับตอจาก ร.ล. จักรีนฤเบศร ซึ่งอาจจะเปนหมายเลข ''
921'' อันนี้เขียนยกตัวอยางใหดูเลนๆ เพื่อใหเขาใจความหมายของตัวเลข ในหมายเลขตัวเรือทั้ง 3 หลัก ในความเปน
จริง หมายเลขเรือตอใหม ราชนาวีอาจจะกําหนดตางไปจากนี้ก็ได (ยึดถือเปนจริงไมได แคสมมุตินํามายกตัวอยาง)
เรือ ต. คือเรือตรวจการณคะ เรือ ต. จะไมมีชื่อเรือ ใชหมายเลขเรือเทานั้น และ ไมใชคําวา ร.ล. (เรือหลวง) นําหนา
แตจะใชอักษรยอ ต. นําหนาแทน
การกําหนดวาเรือรบลําใด เปน ร.ล. (เรือหลวง) มาจากขนาดของเรือ โดยดูที่ระวางขับน้ํา เรือที่มีระวางขับน้ํา 50 ตัน
ขึ้นไปจัดเปนเรือหลวง จะไดพระราชทานนาม (ชื่อเรือ) จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวคะ ในทางตรงกันขาม เรือ
ต. จะมีระวางขับน้ําต่ํากวา 50 ตัน
******ขอขอบคุณขอมูลจาก กระดานถาม-ตอบ ขอมูลขาวสารของโรงเรียนนายเรือ .******

