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	 	 วามร่วมมือระหว่างประเทศรัสเซียและองค์การสนธิสัญญา		

	 	 แอตแลนตกิเหนอืหรอืองคก์ารนาโต	 ในเรือ่งการคน้หา	 และ

กู้ภัยทางทะเลเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี	 ค.ศ.๑๙๙๖	 ในรูปแบบของกิจกรรมของ

สภาความร่วมมือนาโต	-	รัสเซีย	แต่อย่างไรก็ตาม	ความร่วมมือในเรื่อง

ดังกล่าวเริ่มดำเนินการอย่างจริงจังภายหลังปี	ค.ศ.๒๐๐๐		

ปฏบิัตกิารคน้หาและกู้ภัยสำหรับเรอืดำน้ ำ:
ความรว่มมอืระดับนานาชาติในมมุมองของประเทศรัสเซยี

โดย“กันตลักษณ์”

ค
ตัวกระตุ้นที่ทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์การ
นาโตและประเทศรัสเซีย

	 ในเดอืนสงิหาคม	 ค.ศ.๒๐๐๐	 ภายหลงัจากอบุตัเิหตเุรอืดำนำ้เคสิก์	

(Kursk)	 กระทรวงกลาโหมรัสเซีย	 ได้ส่งหนังสือถึงกองบัญชาการ

องค์การนาโต	 เสนอขอให้มีความร่วมมือในปฏิบัติการการช่วยเหลือและ

กู้ภัยสำหรับเจ้าหน้าที่และลูกเรือที่ปฏิบัติการในเรือดำน้ำ	 ซึ่งหนังสือ		
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ดังกล่าวได้กล่าวว่า	 กระทรวงกลาโหมรัสเซียมีความสนใจต่อการพัฒนา

ทางด้านการช่วยเหลือและกู้ภัยทางทะเลกับองค์การนาโตและประเทศ

สมาชิก	 	 ทั้งทางด้านปฏิบัติการและเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง	 ๆ	 	 ในการ

ช่วยเหลือและกู้ภัยทางทะเลสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในเรือดำน้ำ	

และเสนอว่าควรมีการตั้งคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยผู้ชำนาญการ		

ในด้านการช่วยเหลือและกู้ภัยทางทะเล	 ทั้งจากนาโตและรัสเซียในการ

แกป้ญัหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคน้หาและกูภ้ยัทางทะเล	 นอกจากนีป้ระเทศรสัเซยี	

ได้เสนอให้มีการจัดประชุมสำหรับคณะทำงานดังกล่าว	 และมีความยินดี

ทีจ่ะสง่เจา้หนา้ทีพ่เิศษมาเยีย่มเยอืนนาโตอยา่งสมำ่เสมอ	 ประเทศรสัเซยี	

ได้เสนอให้มีการประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสทางทหารของรัสเซีย

และนาโตเพื่อให้เกิดการเริ่มต้นความร่วมมือดังกล่าว		

	 ผลจากกิจกรรมซึ่งดำเนินการในช่วง	ปี	ค.ศ.๑๙๙๗	–	๒๐๐๒	มี

ดังต่อไปนี้	

	 ]	 องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ	 	 ยืนยันใน

ความร่วมมือกับประเทศรัสเซีย	 ในเรื่องการค้นหาและกู้ภัยทางทะเล

อย่างแท้จริง	

	 ]	 มีการสร้างความร่วมมือเพิ่มเติมกับองค์กรที่อยู่ภายใต้

กระทรวงกลาโหมของรัสเซีย	

	 ]	 รัสเซียได้รับเอกสารพื้นฐานที่เกี่ยวกับมาตรฐานของ

ปฏิบัติการการค้นหาและกู้ภัยทางทะเล	

	 ]	 ผูเ้ชีย่วชาญของรสัเซยี	ไดร้บัความคุน้เคยกบัระบบชว่ยเหลอื	

ลกูเรอืของเรอืดำนำ้ทีใ่ชใ้นประเทศสหราชอาณาจกัร	 ประเทศสหรฐัอเมรกิา	

ประเทศฝรั่งเศส	 ประเทศสวีเดน	 และในทางกลับกัน	 ประเทศฝั่งนาโต

ก็ได้รับความคุ้นเคยกับระบบของประเทศรัสเซีย	

	 ผลการวิเคราะห์การใช้ยานกู้ภัยสำหรับเรือดำน้ำในภารกิจด้าน

ต่าง	 ๆ	 แสดงให้เห็นถึงความสนใจของทั้งสองฝ่ายในการแสวงหาความ

ร่วมมือในปฏิบัติการการช่วยเหลือลูกเรือดำน้ำ	

		 ]	 ข้อแรก	 ประเทศรัสเซียมียานกู้ภัยประมาณ	 ๑/๔	 ของ

ทัง้หมดรวมกนัทัว่โลก	และคดิเปน็	๔๐	เปอรเ์ซน็ตใ์นภมูภิาคแอตแลนตกิ	

	 ]	 ข้อที่สอง	 ประเทศรัสเซียเป็นประเทศที่มีประสบการณ์		

ในการใช้ยานกู้ภัย	

ผลลัพธ์ในช่วงแรก
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การดำเนินการในรูปแบบทวิภาคี

	 จากผลการหาความร่วมเบื้องต้นระหว่างประเทศรัสเซียและ

องคก์ารนาโตระหวา่งป	ีค.ศ.๑๙๙๗-๒๐๐๒	ทำใหเ้กดิการรว่มลงนามระหวา่ง	

ทั้งสองฝ่ายที่เมืองมิวนิกประเทศเยอรมนีในเดือนกุมภาพันธ์	 ค.ศ.๒๐๐๓	

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซียและเลขาธิการองค์การ

สนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ	

	 ซึ่งเอกสารการลงนามดังกล่าว	 ได้ให้แนวทางการแสวงความ

ร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ของทั้งสองฝ่ายและกำหนดขอบเขต	

ของประเด็นที่จะร่วมมือกัน	 นอกจากนี้เอกสารดังกล่าวยังได้เน้นถึงการ

ทำข้อตกลงแบบทวิภาคีระหว่างกระทรวงกลาโหมรัสเซีย	และหน่วยงาน

ทางทหารของประเทศสมาชิกองค์การนาโตและประเทศที่ไม่เป็นสมาชิก

องค์การนาโตด้วย	 เพื่อให้เกิดความร่วมมือในปฏิบัติการการช่วยเหลือ

ทางทะเล	

	 การดำเนินการต่าง	 ๆ	 เพื่อให้บรรลุตามข้อตกลงดังกล่าวได้เริ่ม

ในเดือนกันยายน	 ค.ศ.๒๐๐๓	 โดยเริ่มจากการร่างข้อตกลงระหว่าง

ประเทศสมาชิกและประเทศรัสเซีย	 และมีการหาความร่วมมือและ		

แลกเปลี่ยนข้อมูลกันในระดับล่างระหว่างผู้เชี่ยวชาญของทั้งสองฝ่าย	

แนวทางการแสวงความร่วมมือ

	 ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา	 ประเทศรัสเซียได้ดำเนินกิจกรรมตา่ง	 ๆ	

เพื่อแสวงความร่วมมือในระดับทวิภาคีทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์	 และ

เทคโนโลยีกับประเทศต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้	

สหราชอาณาจักร

	 ]	 การแนะนำอุปกรณ์สำคัญในระบบกู้ภัยสำหรับเรือดำน้ำ

และการใช้งานของระบบ	

	 ]	 การแนะนำสถานเีฝา้ระวงัและอปุกรณข์องหนว่ยชว่ยเหลอื	

การโดดร่มของกองทัพเรือสหราชอาณาจักรที่เมืองโกสปอร์ต	

	 ]	หลักสูตรฝึกปฏิบัติ ในการหลบหนีจากเรือดำน้ำใน

ภาวะฉุกเฉินที่ศูนย์ฝึกนายทหารเรือดำน้ำที่เมืองโกสปอร์ต	
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ประเทศสหรัฐอเมริกา

	 ]	 แ น ะ น ำ

การจั ดหน่ วยและสิ่ ง

อำนวยความสะดวก		

ของหน่ วยปฏิบั ติ การ		

ดำน้ำลึกของกองทัพเรือ

สหรฐัอเมรกิา	(US	Navy	

Deep	 Submergence	

Unit	 :	 DSU)	 เมือง		

ซานดิเอโก	

	 ]	 แ น ะ น ำ

อุปกรณ์	สิ่งอำนวยความ

สะดวก	และคุณลักษณะ

ข อ ง ย า น ป ฏิ บั ติ ก า ร		

ดำน้ำลึก	 (US	 Navy	 Mystic	 1	 Deep	 Submergence	

Rescue	Vehicle	 :	DSRV)	 รวมไปถึงอุปกรณ์กู้ภัยที่จะนำมาใช้กับยาน

ปฏิบัติการดำน้ำลึกในอนาคต	

ประเทศฝรั่งเศส

	 ]	 แนะนำการใช้ระบบกู้ภัยสำหรับเรือดำน้ำของกองทัพเรือ

ฝรั่งเศสในระดับปฏิบัติการ	

ประเทศเยอรมนี

	 ]	 แนะนำการใช้ระบบกู้ภัยทางทะเล	

ประเทศสวีเดน
	 ]	 การเยือนของเรือกู้ภัย	HSwMS	 “Belos”	พร้อมยานกู้ภัย	

URF	ที่ประเทศรัสเซีย	

	 ]	 การไปเยือนประเทศสวีเดนพร้อมกับเรือกู้ภัย	 SS-750	

พร้อมยานกู้ภัย	AS-26	

เรือและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้ในการปฏิบัติการและกู้ภัย
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	 จากเอกสารการร่วมลงนามระหว่างองค์การสนธิสัญญา

แอตแลนติกเหนือกับประเทศรัสเซีย	 สามารถสรุปหัวข้อการแสวงความ

ร่วมมือในปฏิบัติการการค้นหาและกู้ภัยทางทะเลได้ดังนี้	

	 ]	 การสร้างมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติของการค้นหาและ

กู้ภัยทางทะเลและสร้างกฎเกณฑ์และเอกสารการปฏิบัติการของการ

ค้นหาและกู้ภัยทางทะเลอย่างถูกต้องและครบถ้วน		

	 ]	 การสร้างมาตรฐานขั้นตอนและเทคนิคการช่วยเหลือ		

ลูกเรือที่หลบหนีออกจากเรือดำน้ำในภาวะฉุกเฉินและลูกเรือดำน้ำที่ยัง

ติดอยู่ในเรือดำน้ำที่ประสบภัย	

	 ]	 ทำการประเมินและสนับสนุนการพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ใน

ปฏิบัติการช่วยเหลือและกู้ภัยทางทะเล	 รวมไปถึงการพัฒนาอุปกรณ์

และเครื่องมือให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ในทุกมาตรฐาน	

	 ]	 มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติการช่วยเหลือและกู้ภัยสำหรับเรือดำน้ำ	 โดยมุ่งไปสู่การวิจัยและ

พัฒนาร่วมกันในเรื่องที่เป็นที่สนใจของทั้งสองฝ่าย	

	 ]	 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

กับปฏิบัติการการช่วยเหลือลูกเรือดำน้ำ	

	 ]	 มีส่วนร่วมในการฝึกวางแผนปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัย

สำหรับเรือดำน้ำ	โดยมุ่งเน้นที่การฝึกองค์บุคคลและประเมินขั้นตอนการ

ปฏิบัติและอุปกรณ์ที่ใช้ในปฏิบัติการดังกล่าว	

หัวข้อสำคัญในการแสวงความร่วมมือ

กิจกรรมความร่วมมือระหว่างองค์การนาโตกับ
ประเทศรัสเซีย
	 ตั้งแต่ปี	 ค.ศ.	 ๒๐๐๒	 เจ้าหน้าที่จากประเทศรัสเซียได้รับเชิญ

เข้าประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่อำนวยการระดับสูงขององค์การนาโต	

หนว่ย	Naval	Group	6	of	Ship	Design	(NG/6)	และเจา้หนา้ทีท่หารเรอื	

จากประเทศสมาชกิองคก์ารนาโต	 ซึง่การประชมุดงักลา่ว	 ดำเนนิการโดย	

หน่วยงานที่ปรึกษาทางด้านอุตสาหกรรมขององค์การนาโต้	 โดยมี		

จุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบการค้นหาและกู้ภัยทางทะเล		

ให้สามารถปฏิบัติการร่วมได้ในระดับนานาชาติ	 และตั้งแต่ปี	 ค.ศ.๒๐๐๒			
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เจ้าหน้าที่จากประเทศรัสเซียได้เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการของ

เอเชียแปซิฟิกซับมารีนคอนเฟอร์เรนซ์	 (Asia-Pacific	 Submarine	

Conference)	 ซึง่จดัทกุปโีดยมจีดุมุง่หมายเพือ่แลกเปลีย่นผลงานการวจิยั	

ที่เกี่ยวข้องกับการกู้ภัย	

	 กิจกรรมที่กำลังดำเนินการร่วมกันระหว่างทั้งสองฝ่ายในขณะนี้

ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานมาตรฐาน	 (คณะทำงาน	 Search	 and	

Rescue,	 Medical	 Support	 and	 Driving	 Outfit	 and	 Equipment	

Working	Groups)	ของนาโต	(NSA,	NATO	Standardization	Agency)	

คือการหาแนวทางในการออกแบบและทำให้สิ่งอำนวยความสะดวก		

ทางเทคนิคสำหรับทั้งเรือดำน้ำและเรือผิวน้ำ	 สามารถใช้งานร่วมกันได้

ระหวา่งเรอืจากประเทศรสัเซยีและเรอืจากประเทศสมาชกิองคก์ารนาโต	

	 ระหว่าง	๒๘	มิถุนายน	ค.ศ.๒๐๐๔	ถึง	๒	กรฎาคม	ค.ศ.๒๐๐๔	

มีการประชุมของคณะทำงานการหลบหนีฉุกเฉินและกู้ภัยเรือดำน้ำ	

(Submarine	Escape	and	Rescue	Working	Group)	ของ	NSA	ที่

เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก	 มีผู้ร่วมประชุมเกือบ	 ๑๐๐	 คนจากประเทศ

สมาชิกนาโต	 ๒๕	 ประเทศ	 ประเทศพันธมิตร	 และเจ้าหน้าที่จาก

กระทรวงกลาโหมประเทศรสัเซยี	 รวมไปถงึผูเ้ชีย่วชาญดา้นการออกแบบ	

อุปกรณ์การช่วยเหลือและกู้ภัยสำหรับเรือดำน้ำ	

	 งานที่เกี่ยวกับระบบ	 กำลังได้รับการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้

เกิดความแน่ใจได้ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง	 ๆ	 จะรองรับปฏิบัติการ

การค้นหาและกู้ภัย	โดยมีงานที่ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้	

	 ]	 งานวิจัยในการพัฒนาความต้องการทั่วไปของระบบ		
รวมการอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่สามารถเข้ากันได้กับระบบของประเทศ		

รัสเซียและกลุ่มประเทศสมาชิกนาโต	

	 ]	 งานวจิยัในการพฒันาประตดูนันำ้ทางเขา้ยาน	 (ฝา	Hatch)	
และเปลอืกตวัยานใตน้ำ้กูภ้ยั	 ทีเ่หมาะสมและใชง้านไดก้บัเรอืดำนำ้รสัเซยี	

ที่ปฏิบัติงานอยู่	และที่กำลังออกแบบอยู่	

	 ]	 งานพัฒนามาตรฐานเปลือกตัวยานพร้อมความต้องการ

โดยทั่วไป	 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน	 STANAG	 1297	 พร้อมการ

คำนวณที่จำเป็นเพื่อยืนยันการออกแบบ	

		 ]	 ออกแบบอุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับลูกเรือเรือดำน้ำของ		

รสัเซยีทีเ่กดิอบุตัภิยั	 เพือ่ใหเ้ขา้กนัไดก้บัยานดำนำ้และยานใตน้ำ้ของกลุม่	

ประเทศนาโต	 และออกแบบอุปกรณ์เครื่องมือของกองทัพเรือรัสเซียให้
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เข้ากันได้กับเครื่องมือเครื่องใช้ในการกู้ภัยของกลุ่มประเทศนาโต	 และ

ถือเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ที่ใช้ทั่วไปในหน่วยงานทหารของกลุ่ม

ประเทศนาโต	

	 ]	 งานวิจัยที่จะทำในอนาคตจะเกี่ยวข้องกับการปรับปรุง		

ยานใต้น้ำ		 และพัฒนาความต้องการทั่วไปสำหรับรหัสการสื่อสาร

ระหว่างเรือดำน้ำที่เกิดอุบัติเหตุและเรือช่วยเหลือในระหว่างปฏิบัติการ	

	 จากความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรัสเซีย	และ

องคก์ารนาโตในดา้นความรว่มมอืของปฏบิตักิารการคน้หาและชว่ยเหลอื	

ลูกเรือ	 ประเทศรัสเซียได้จัดตั้งกองกำลังในการสร้างความร่วมมือกับ

องค์การนาโต	 โดยมีจุดประสงค์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล	 พัฒนาข้อเสนอ

ในด้านการแสวงความร่วมมือกับนาโต้ในปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัย	

	 ตั้งแต่ปี	 ค.ศ.๒๐๐๑	 ผู้เชี่ยวชาญของกองทัพเรือรัสเซียได้มีส่วน

ร่วมในการฝึกและกิจกรรมต่าง	ๆ	:	

	 ]	 SORBET	ROYAL	2002	

	 ]	 Turkish	Coast	Defence,	SEA	LION	2004	

	 ]	 MRSC	Bornholm	SAREX	2006	

	 ]	 กองทัพเรือสหราชอาณาจักร	 2006	 การใช้ระบบกู้ภัย

สำหรับเรือดำน้ำ	เมืองอาเบอดีน	

	 ]	 การอบรมนักดำน้ำสำหรับทีมช่วยเหลือเคลื่อนที่เร็วที่	328	

ยานใต้น้ำของประเทศสเปน	“Neptuno”	

	 ]	 การอบรมหลักสูตรที่ศูนย์การฝึกการออกจากเรือดำน้ำใน

ภาวะฉุกเฉิน	 และการกู้ภัยเรือดำน้ำ	 (Submarine	 Escape	 and	

Rescue	Training	Centre	:	SETT)	

	 ]	 กองกำลังของทั้งสองฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการฝึกระดับ

นานาชาติร่วมกัน	ได้แก่	

	 	 O	เรือลากจูงเพื่อการกู้ภัย	 “Shakhtyor”,	 Black	 Sea	

Fleet	SORBET	ROYAL	2005	

	 	 O	เรือลากจูงเพื่อการกู้ภัย	“Shakhtyor”,	SMEREX	ซึ่ง

เป็นส่วนหนึ่งของ	BLACKSEAFOR	2005	

กองกำลังของประเทศรัสเซียในความร่วมมือกับ
องค์การนาโต
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	 	 O	เรือลากจูงเพื่อการกู้ภัย	 SB-6	 กองเรือ	 Baltic	

ZATOKA	2006	

	 	 O	เรือลากจูงเพื่อการกู้ภัย	 SB-522,	 กองเรือ	 Pacific	

PASSEX	Guam	2006	

	 	 O	เรือกู้ภัย	 “Georgiy	 Titov”,	 กองเรือภาคเหนือ	

BOLD	MONARCH	2008	

	 ตัวอย่างเช่น	 ในระหว่างการฝึก	 BOLD	 MONARCH	 2008			

ในทะเลเหนือ	เรือกู้ภัย	Georgiy	Titov	ได้นำยานใต้น้ำ	AS-34	มาใช้ใน

การฝึกร่วมกับเรือดำน้ำต่าง	ๆ	เช่น	

	 ]	 การปฏิบัติการ	 ๑	 วัน	 และมีการเทียบกับเรือดำน้ำของ

ประเทศเนเธอร์แลนด์	๒	ครั้ง	

	 ]	 การปฏิบัติการ	 ๔	 วัน	 และมีการเทียบกับเรือดำน้ำของ

ประเทศนอร์เวย์	๖	ครั้ง	

	 ]	 การปฏิบัติการ	 ๑	 วัน	 กับเรือดำน้ำของประเทศโปแลนด์	

ยานใต้น้ำ	 AS-34	 ได้ฝึกการค้นหาและตรวจสอบแบบละเอียดและ		

การลงจอดบนตัวเรือดำน้ำ	โดยไม่ใช้เครื่องดูดเพื่อยึดยาน	

	 การฝึกทำให้ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ของประเทศรัสเซีย		

มีความคุ้นเคยกับอุปกรณ์ต่าง	 ๆ	 และวิธีการของนาโต	 ในขณะที่การได้

ฝึกปฏิบัติจริงทำให้เกิดการตอบสนองต่อขั้นตอนการปฏิบัติต่าง	 ๆ	 เป็น

อย่างดี	

การทดสอบ:กู้ภัยยานAS-28

	 ผลของความร่วมมือได้แสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมในเดือน

สิงหาคม	 ค.ศ.๒๐๐๕	 ในปฏิบัติการกู้ภัยระดับนานาชาติที่	 Kamchatka			

เพื่อช่วยเหลือยานใต้น้ำ	AS-28	

	 ในวันที่	 ๔	 สิงหาคม	 ค.ศ.๒๐๐๕	 ระหว่างปฏิบัติการใต้น้ำที่		

ความลึก	 ๒๐๐	 เมตร	 	 ห่างจากเมือง	 Petropavlovsk-Kamchatsky	

๔๐๐	ไมลท์ะเล	ยานใตน้ำ้	AS-28	ซึง่มเีจา้หนา้ทีป่ระจำเรอืทัง้หมด	๗	คน	

ได้เกิดประสบอบุตัเิหต	ุ ทอ่ทางตรงกลางลำเรอืทำงานผดิพลาดและอวน

จบัปลาพนัเขา้กบัมอเตอร	์ ความพยายามทีจ่ะตดัอวนโดยตวัเองไมส่ำเรจ็	

ปฏิบัติการกู้ภัยได้เริ่มดำเนินการในช่วงวันที่	 ๔-๗	 สิงหาคม	 โดยมี		

หน่วยงานและเครื่องมือประกอบไปด้วย	
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	 ]	 เรือกู้ภัย	“G.	Kozmin”	และ	“Alagez”,		เรือลากจูงเพื่อ
การกู้ภัย	SB-521,	เรือกู้ภัยพร้อมเครน	KIL-168	และ	KIL-27	

	 ]	 ยานใต้น้ำควบคุมระยะไกล	 Seaey	 TIGER,	 VENOM,	
SCORPIO	 45	 และ	 SUPER	 SCORPIO	 และเพื่อเป็นการเพิ่ม		

ความพยายามที่นอกเหนือจากที่กล่าวมา	กองทัพเรือรัสเซียตัดสินใจที่จะ

ขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ที่มีเครื่องมือช่วยเหลือใกล้เคียงกัน	

	 ประเทศสหราชอาณาจกัร	 สหรฐัอเมรกิา	 ญีปุ่น่	 สวีเดน	

ออสเตรเลีย	 แคนาดา	 ฝรั่งเศส	 และอื่น	 ๆ	 ได้เสนอให้ความช่วยเหลือ		

และจากการพูดคุย	 รัสเซียยอมรับความช่วยเหลือจากญี่ปุ่น	 อังกฤษ	

และสหรัฐอเมริกา	

	 เมื่อพิจารณาพื้นที่ชั้นบนของเปลือกเรือและคุณลักษณะของ

ระบบไฟฟ้าที่ใช้สำหรับอุปกรณ์	 ทำให้จำเป็นต้องใช้	 SCORPIO	 45			

จากประเทศองักฤษ	 และนกัดำนำ้สีค่นจากประเทศสหรฐัอเมรกิาไปกบัเรอื	

KIL-27;	 ยานควบคุมระยะไกล	 SUPER	 SCORPIO	 ROV;	 ชุดดำน้ำ	

HS	 2000	 atmospheric	 diving	 suit	 และทีมนักดำน้ำจาก

สหรัฐอเมริกาไปกับเรือ	Georgiy	Kozmin	

	 เมื่อเวลา	๒๔๐๐	ของวันที่	๖	สิงหาคม	เรือ	KIL-27	เดินทางถึง

พื้นที่ปฏิบัติการ	เวลา	๐๑๓๐	เรือ	KIL-27	ลอยลำเหนือเรือ	AS-28	และ

ได้ส่งยานควบคุมระยะไกล	 SCORPIO	 45	 ลงไปสองครั้งและสามารถ

ปลดปล่อยยาน	AS-28	ได้	

	 เมือ่เวลาทีเ่รอื	SCORPIO	๔๕	ดำลงในครัง้ที	่๒		อปุกรณต์า่ง	ๆ	

ได้ถูกติดตั้งบนเรือกู้ภัย	 Georgiy	 Kozmin	 และเตรียมพร้อมออกเรือ	

เมื่อเวลา	๐๗๒๐	เรือ	DSRV	AS-๒๘	ขึ้นสู่ผิวน้ำ	

	 เรือกู้ภัยของญี่ปุ่น	 “Chiyoda”	 ที่มาจากเมืองโยโกสุกะเมื่อ			

๕	 สิงหาคม	 พร้อมยานกู้ภัยทั้งแบบไม่อัตโนมัติและแบบอัตโนมัติ			

เดนิทางกลบัฐานในวนัที	่๗	สงิหาคม	ค.ศ.๒๐๐๕	เรอืกูภ้ยั	“Sayany”	ทีม่า

จากวลาดีวอสตอคเมื่อ	 ๕	 สิงหาคม	 ค.ศ.๒๐๐๕	 พร้อม	 DSRV	 AS-30	

และชุดดำน้ำที่ความดัน	๑๒๐๐	ของความดันบรรยากาศ	ได้เดินทางกลับ

เมือ่	๗	สงิหาคม		ค.ศ.๒๐๐๕		การออกเดนิทางของเครือ่งบนิขนสง่	An-124	

ของกองทัพรัสเซียพร้อม	 DSRV	 AS-36	 ที่ประจำการอยู่ที่หน่วยค้นหา

และกู้ภัย	 กองเรือภาคเหนือ	 ถูกยกเลิกโดยการตัดสินใจของรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงกลาโหม	
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	 การใช้ยานควบคุมระยะไกล	 SCORPIO	 45	 ROV	 สามารถ

ทำให้ปฏิบัติการช่วยเหลือยาน	 AS-28	 ประสบความสำเร็จได้อย่างดี		

ในทุกขั้นตอน	 เริ่มตั้งแต่การลงจอดของเครื่องบินจากอังกฤษที่สนามบิน

เยลิสโซโว	 เมื่อเวลา	 ๐๙๒๑	 วันที่	 ๖	 สิงหาคม	 จนถึงการโผล่พ้นน้ำ		

ของยาน	AS-28	เมื่อเวลา	๐๗๒๐	ในวันที่	๗	สิงหาคม	รวมระยะเวลา

ปฏิบัติการทั้งสิ้น	๒๒	ชั่วโมง	โดยมีรายละเอียดดังนี้	

	 ]	 เวลาในการสง่ยานควบคมุระยะไกล	 SCORPIO	 45	 ROV	

จากสนามบินกองทัพอากาศอังกฤษ:	๑๐:๓๐	ชั่วโมง	

	 ]	 การยา้ยอปุกรณช์ว่ยเหลอืจากอากาศยานไปสูร่ถไฟ	:	๔	ชัว่โมง	

โดยการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกา	

	 ]	 เวลาเดินทางโดยรถไฟไปสู่เรือขนส่ง	:	๑	ชั่วโมง	

	 ]	 เวลาที่เรือ	 KIL-27	 บรรทุกอุปกรณ์และยานควบคุม		

ระยะไกล	SCORPIO	45	ROV:	๔	ชั่วโมง	

	 ]	 เวลาทีเ่รอื	KIL-27	เดนิทางเขา้สูพ่ืน้ทีเ่ปา้หมาย:	๑	:	๓๐	ชัว่โมง	

	 ]	 เวลาปฏิบัติการของยานควบคุมระยะไกล	 SCORPIO	 45	

ROV	ในการปลด	AS-28	จากอวน:	๔:๑๐	ชั่วโมง	

	 ผลการวเิคราะหป์ฏบิตักิารชว่ยเหลอืเรอื	AS-28	แสดงใหเ้หน็วา่	

	 ]	 ระบบการกูภ้ยัและชว่ยเหลอืลกูเรอืดำนำ้	 โดยความรว่มมอื	

ของนานาชาติพิสูจน์ถึงความมีประสิทธิภาพหลังจากการพัฒนาและ

ความร่วมมือในช่วงหลายปีที่ผ่านมา	 จากความร่วมมือของนานาชาติ

ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากรัสเซีย	 อังกฤษ	 สหรัฐอเมริกา	 แคนาดา	

และญี่ปุ่น	ทำให้การช่วยเหลือลูกเรือทั้ง	๗	คน	ประสบความสำเร็จ	

	 ]	 สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งของปฏิบัติการการขนส่งระบบกู้ภัย

แบบเคลื่อนที่ทางบกและทางอากาศ	 คือข้อมูลของอุปกรณ์ต่าง	 ๆ	 และ

สิ่งอำนวยความสะดวกที่สนามบิน	 ท่าเรือ	 รวมไปถึงเรือขนส่ง	 เช่น	

ระบบไฟฟ้า	พื้นที่ดาดฟ้า	และ	คุณลักษณะอื่น	ๆ	ที่สนับสนุนระบบกู้ภัย	

	 ]	 ในการใส่ข้อมูล	ของระบบกู้ภัย	ลงในเว็บไซต์	 ISMERLO	

และ	 ATP-57	 ควรจะใส่ข้อมูลของอุปกรณ์ประกอบต่าง	 ๆ	 ของยาน		

กู้ภัยด้วย	 (จากข้อมูลของเจ้าหน้าที่	 การใส่ข้อมูลยานกู้ภัยพร้อมข้อมูล

อุปกรณ์ประกอบได้เริ่มดำเนินการแล้วในปลายปี	 ค.ศ.๒๐๐๖	 ภายใต้การ

ควบคุมของคณะทำงานการออกจากเรือดำน้ำแบบฉุกเฉินและการกู้ภัย)	
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	 แต่อย่างไรก็ตาม	 หน่วยงานของรัสเซียยังไม่ได้ดำเนินการ		

แลกเปลีย่นขอ้มลูผา่นทางเวบ็ไซต	์ ISMERLO	 (International	 Submarine	

Escape	 and	 Rescue	 Liaison	 Office)	 เมื่อต้องมีการอัปเดตข้อมูล		

ในระดับผู้เชี่ยวชาญ	 เช่น	 เจ้าหน้าที่ที่ต้องใช้	 เครื่องมืออุปกรณ์			

ความพร้อมใช้งาน	และวิธีขนส่ง	เว็บไซต์	ISMERO	มีระบบแลกเปลี่ยน

ข้อมูลแบบมีภาพเคลื่อนไหว	 แลกเปลี่ยนระหว่างผู้เชี่ยวชาญ	 และได้นำ

มาใช้ในการช่วยเหลืออุบัติเหตุเรือดำน้ำ	Chicoutimi	ใกล้ชายฝั่งอังกฤษ	

ในปี	 ค.ศ.๒๐๐๔	 และ	 อุบัติเหตุเรือ	 AS-28	 ใกล้ชายฝั่งเมืองคัมชัตกา		

ในปี	ค.ศ.๒๐๐๕	โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อเสนอแนะต่าง	ๆ	เพื่อ		

ช่วยเหลือในระดับผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง	

สิ่งที่จำเป็นในที่สุดแล้ว

อนาคตข้างหน้า

	 จากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ	 การรวมระบบค้นหาและกู้ภัย

ของรัสเซียเข้ากับระบบที่ใช้กันในระดับสากลอย่างสมบูรณ์	จะต้องมีการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง	โดยมีเป้าหมายดังต่อไปนี้	

	 ]	 จัดทำข้อตกลงทวิภาคีในเรื่องความร่วมมือด้านการค้นหา

และกู้ภัยทางทะเลให้เสร็จสิ้น	 	 	และได้รับข้อเสนอแนะจากประเทศที่

เกี่ยวข้อง	

	 ]	 เพิ่มความเข้มแข็งและให้ความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่าวสารผ่านทางเว็ปไซต์	 ISMERLO	 ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองนอร์ก	 มลรัฐ

เวอร์จิเนีย	

	 ]	 จั ดทำแนวทางปฏิบั ติ ที่ สอดคล้ องกั บกฎหมายใน		

การปฏิบัติการค้นหาและการกู้ภัยในระดับสากล	

 ]	 ขยายการทำข้อตกลงความร่วมมือไปสู่ประเทศ	ATR	

	 ]	 เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยในเอกสาร

การทำข้อตกลงทวิภาคี	

	 ]	 เอกสารข้อตกลงทวิภาคีระหว่างรัฐจะครอบคลุม	:	

	 	 -	 ขัน้ตอนการนำระบบกูภ้ยัเขา้ไปยงัเขตแดน	 หว้งอากาศ	

และเขตแดนทางทะเลของประเทศอื่น	 ๆ	 รวมไปถึงการเข้าถึงพื้นที่		

ที่เรือดำน้ำเกิดอุบัติเหตุซึ่งอยู่ในเขตแดนประเทศอื่น	
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	 	 -	 สายการบังคับบัญชา	 ในเฟสต่าง	 ๆ	 ของปฏิบัติการ

ค้นหาและกู้ภัย	

	 	 -	 ประเด็นด้านความมั่นคงและความรับผิดชอบของ

หน่วยต่าง	ๆ	

	 	 -	 คา่ใชจ้า่ยในการใชก้ำลงัพลและเครือ่งมอือปุกรณต์า่ง	ๆ	

	 ]	 ในการพัฒนาเอกสารการปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยใน

ระดับสากล	 จะต้องมีแผนการขนส่งและบรรทุกเครื่องมืออุปกรณ์ที่เป็น

ของประเทศอื่น	ๆ	บนเรือรบ	เรือขนส่งของรัสเซีย	โดยเฉพาะ	

	 	 -	 ยืนยันการเข้ากันได้ของอุปกรณ์และเครื่องมือกู้ภัย

ของกองทัพเรือรัสเซียและกองทัพเรือต่างชาติ	

	 	 -	 มีการฝึกปฏิบัติการร่วมค้นหาและกู้ภัยสำหรับ		

ผู้ประสบภัยทางทะเล	

	 	 -	 ตรวจสอบการเข้ากันได้ของสนามบินและท่าเรือ		

ว่าอุปกรณ์เครื่องมือต่าง	 ๆ	 มีความเข้ากันได้กับอากาศยานและเรือของ

ต่างชาติหรือไม่	

	 	 -	 มีการฝึกการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ เชี่ยวชาญ				

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารระหว่างปฏิบัติการ	

	 	

	


