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ส�ำนักงำนเพื่อกำรประสำนงำนด้ำนมนุษยธรรมแห่งสหประชำชำติ (UNOCHA)
© องค์กำรสหประชำชำติ พ.ศ. 2553
นครเจนีวำ สวิตเซอร์แลนด์
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อควำมปฏิเสธควำมรับผิดชอบ: ส�ำนักงำนองค์กำรสหประชำชำติเพื่อกำรประสำนงำน
ด้ำนมนษุยธรรมรวบรวมเรยีบเรยีงเนือ้หำของสิง่ตพีมิพ์นีด้้วยควำมพยำยำมอย่ำงดทีีส่ดุ ถ้ำหำกมี 
ข้อผิดพลำดหรือตกหล่นใดๆ ส�ำนักงำนต้องขออภัยในข้อผิดพลำดหรือตกหล่นนั้น ข้อมูล  
ท่ีน�ำเสนอมิได้เป็นกำรสะท้อนควำมเห็นขององค์กำรสหประชำชำติ ส�ำนักงำนองค์กำร
สหประชำชำติเพื่อกำรประสำนงำน ด้ำนมนุษยธรรม หรือองค์กรและหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่อ้ำงถึง
ในสิง่ตพีมิพ์นี ้กำรก�ำหนดและกำรน�ำเสนอสำระในส่ิงตีพิมพ์นีม้ไิด้มนียัเพ่ือแสดงควำมคิดเหน็แต่
อย่ำงใดในส่วนของส�ำนักงำนเพื่อกำรประสำนงำนด้ำนมนุษยธรรมหรือองค์กำรสหประชำชำติ
โดยท่ัวไปที่เกี่ยวกับสถำนภำพทำงกฎหมำยของประเทศ เขตแดน เมือง หรือพื้นที่ใด หรือ
เจ้ำหน้ำที่ต่ำง ๆ หรือที่เกี่ยวกับ กำรก�ำหนดขอบเขต พรมแดน หรือเขตแดนของตน

หำกมีกำรท�ำส�ำเนำส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อควำมเดิมนี้ทั้งหมดหรือเพียงบำงส่วน ในรูปแบบใด
แบบหนึ่งเพื่อกำรศึกษำ โดยต้องไม่มีจุดประสงค์เพื่อกำรพำณิชย์ไม่ต้องขออนุญำต ทั้งนี้ 
กำรท�ำส�ำเนำต้องถูกต้องและไม่ท�ำให้เกิดควำมเข้ำใจผิดในเนื้อหำสำระ และที่มำของข้อมูล
มีกำรยอมรับโดยชัดแจ้ง ทั้งที่เป็นชื่อเรื่อง ผู้พิมพ์ผู้โฆษณำและวันที่ หำกมีกำรท�ำซ�้ำ กำรแปล 
หรอืกำรอ้ำงองิ ส�ำนกังำนเพือ่กำรประสำนงำนด้ำนมนษุยธรรมขอให้ท่ำนส่งส�ำเนำ ของเอกสำร
หรือค�ำอ้ำงอิงดังกล่ำวนั้นไปยังส�ำนักงำน ณ นครเจนีวำด้วย

เขียนและตรวจทำนโดย: ส�ำนกังำนเพ่ือกำรประสำนงำนด้ำนมนษุยธรรมแห่งสหประชำชำติ 
   (OCHA)
ออกแบบและโครงงำนโดย รัฐบำลแห่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์
สถำนที่พิมพ์  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยส่วนสนับสนุนและประสำนงำนภำคสนำม 
   (FCSS) ส�ำนักงำนเพ่ือกำรประสำนงำนด้ำนมนุษยธรรมแห่ง 
   สหประชำชำติ (OCHA)
ภำพหน้ำปก  แผ่นดินไหวที่ประเทศอิหร่ำนในปี พ.ศ. 2546 © ทีมประเมิน 
   สถำนกำรณ์ภัยพิบัติและประสำนงำนขององค์กำรสหประชำชำติ  
   (UNDAC)
หำกต้องกำรรำยละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
ฝ่ำยสนับสนุนงำนบริกำร (ส�ำนักเลขำธิกำร INSARAG)
สำขำงำนบริกำรฉุกเฉิน
ส�ำนักงำนเพื่อกำรประสำนงำนด้ำนมนุษยธรรมแห่งสหประชำชำติ (OCHA)
Palais des Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland
Tel: +41 22 917 1234
Fax: +41 22 917 0023
Email: insarag@un.org and fcss@un.org
http://ochaonline.un.org/insarag

“สิ่งตีพิมพ์นี้จัดท�ำขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกำสพิธีเปิดกำรประชุมคณะที่ปรึกษำด้ำนกำรค้นหำ
และกู้ภัยระหว่ำงประเทศ (INSARAG) ระดับโลก

ระหว่ำงวันที่ 14-16 ธันวำคม พ.ศ. 2553 ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น”
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รูปแบบการประสานงานและผลส�าเร็จ

ส�ำนักงำนเพื่อกำรประสำนงำนด้ำนมนุษยธรรมแห่งสหประชำชำติ (OCHA) เป็นองค์กรของ
องค์กำรสหประชำชำติ (UN) ที่รับผิดชอบในกำรน�ำบรรดำผู้ปฏิบัติงำนด้ำนมนุษยธรรมมำรวมกัน
เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำกำรปฏิบัติกำรช่วยเหลือในกรณีเหตุฉุกเฉินจะได้รับกำรตอบสนองอย่ำงมี 
ประสิทธิภำพ เป็นไปตำมหลักกำรและสอดคล้องกัน ส�ำนักงำนเพ่ือกำรประสำนงำน
ด้ำนมนษุยธรรมแห่งสหประชำชำติ (OCHA) จะท�ำให้ม่ันใจว่ำผูร่้วมงำนท้ังหมดมกีำรประสำนงำน  
ระหว่ำงกันและก�ำหนดขอบเขตของงำนเพื่อให้ผู ้ปฏิบัติงำนแต่ละฝ่ำยสำมำรถสนับสนุน 
ต่อควำมพยำยำมในกำรปฏิบัติงำนทั้งหมด สำมำรถระดมทรัพยำกรที่จ�ำเป็นและเป็นผู้แทน
ในกำรขอรับกำรสนับสนุนตำมมูลเหตุและหลักกำรทำงด้ำนมนุษยธรรม ในฐำนะที่เป็นผู้น�ำ
ของส�ำนักงำนเพื่อกำรประสำนงำนด้ำนมนุษยธรรมแห่งสหประชำชำติ (OCHA) และผู้ประสำนงำน
องค์กำรสหประชำชำติด้ำนกำรบรรเทำเหตุฉุกเฉิน บทบำทของผมจึงมีหน้ำที่ไม่เพียงแต่กำรใช้
ควำมสำมำรถเพือ่ตอบสนองต่อองค์กำรสหประชำชำตเิท่ำนัน้ แต่ยงัรวมถงึกำรตอบสนองชมุชน
เพื่อมนุษยธรรมในวงกว้ำงอีกด้วย

คณะท่ีปรึกษำด้ำนกำรค้นหำและกู้ภัยระหว่ำงประเทศ (INSARAG) เป็นผู้ร่วมงำนหลักของ 
ส�ำนักงำนเพื่อกำรประสำนงำนด้ำนมนุษยธรรมแห่งสหประชำชำติ (OCHA) ในกำรกู้ภัย
มำเป็นระยะเวลำเกือบ 20 ปีแล้ว และเป็นองค์กรระดับแนวหน้ำในกำรบรรเทำภัยพิบัติระหว่ำง
ประเทศเมือ่เกดิแผ่นดนิไหว คณะทีป่รกึษำด้ำนกำรค้นหำและกูภั้ยระหว่ำงประเทศ (INSARAG) 
ให้ควำมช่วยเหลือที่ส�ำคัญต่อระบบกำรประสำนงำนทั้งหมดที่ส�ำนักงำนเพ่ือกำรประสำนงำน 
ด้ำนมนษุยธรรมแห่งสหประชำชำต ิ(OCHA) เป็นผูร้บัผดิชอบ คณะทีป่รกึษำด้ำนกำรค้นหำและกูภ้ยั 
ระหว่ำงประเทศ (INSARAG) เป็นผู้จุดประกำยควำมคิดให้จัดตั้งทีมประเมินสถำนกำรณ์ภัยพิบัติ
และประสำนงำนขององค์กำรสหประชำชำต ิ(UNDAC) และพฒันำวธิกีำร ณ ศนูย์ประสำนกำรปฏบิตัิ
ในพืน้ทีแ่ละศนูย์รบัและส่งกลับผู้ปฏิบัติงำนของทีมค้นหำและกู้ภยัซึง่เป็นเคร่ืองมอืประสำนงำน
ท่ีจ�ำเป็นของส�ำนักงำนเพ่ือกำรประสำนงำนด้ำนมนุษยธรรมแห่งสหประชำชำติ (OCHA) 
และบรรดำผูร่้วมงำนของส�ำนกังำนเพือ่กำรประสำนงำนด้ำนมนษุยธรรมแห่งสหประชำชำต ิ(OCHA) 
ในกำรปฏิบัติงำนกู้ภัยโดยทันที

โศกนำฏกรรมซึ่งเกิดท่ีประเทศเฮติในเดือนมกรำคม สะท้อนให้เห็นภำพภัยพิบัติอย่ำงชัดเจน
เรำไม่สำมำรถยับยั้งกำรเกิดแผ่นดินไหวได้ เรำไม่สำมำรถแม้กระทั่งพยำกรณ์ได้อย่ำงแม่นย�ำ
ว่ำแผ่นดินไหวจะเกิดข้ึนเมื่อไร เรำไม่มีทำงเลือก เรำท�ำได้เพียงกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือจะ
สำมำรถตอบสนองต่อสถำนกำรณ์ภยัพบิตัแิละท�ำกำรกูภ้ยัได้อย่ำงรวดเรว็ ไม่ว่ำทีใ่ดในโลก ไม่ว่ำจะ 
เป็นหำยนะประเภทใด ควำมทำรุณโหดร้ำยที่เกิดขึ้นอย่ำงกะทันหัน กำรพังถล่มอย่ำงรำบคำบ
ของสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกสำธำรณปูโภคข้ันพืน้ฐำน เรำจ�ำเป็นต้องมีช่องทำงหนสี�ำหรบัผู้รอดชวีติ
เคร่ืองมอืและบุคลำกรทีม่สีมรรถนะสงู เพือ่กำรปฏบิตักิำรกูภ้ยัทีมี่ประสทิธภิำพในเวลำอนัรวดเรว็
จุดมุ่งหมำยของเรำคือกำรช่วยชวีติและกำรลดผลกระทบ ท่ำมกลำงภัยอนัตรำยและควำมท้ำทำย
ด้ำนโลจิสติกส์

ทั้งหมดนี้คือบทบำทของคณะที่ปรึกษำด้ำนกำรค้นหำและกู้ภัยระหว่ำงประเทศ (INSARAG) 
ไม่ว่ำจะเกดิควำมหำยนะรุนแรงซึง่ส่งผลให้สิง่ปลกูสร้ำงพงัถล่มขึน้ทีใ่ด บคุลำกรของคณะทีป่รกึษำ 
ด้ำนกำรค้นหำและกู้ภัยระหว่ำงประเทศ (INSARAG) จะไปถึงที่นั่น พวกเขำคือผู้ช�ำนำญกำร
ที่สำมำรถเคลื่อนที่ได้อย่ำงรวดเร็ว มีเทคโนโลยี เครื่องมือ ควำมช�ำนำญ และที่ส�ำคัญคือ วิธีกำร
ประสำนงำนเพือ่ปฏิบติักำรและกิจกรรมกำรบรรเทำเบ้ืองต้น ไม่เพยีงแต่ช่วงวกิฤตแิละกำรช่วยชีวติ
เท่ำนัน้ แต่ยงัรวมถงึช่วงเวลำหลงัจำกทีว่ฤิตกำรณ์ดงักล่ำวผ่ำนพ้นไปแล้ว ซึง่ได้แก่กำรประเมนิ
ควำมเสียหำย กำรสนับสนุนทำงกำรแพทย์ กำรประเมินสิ่งปลูกสร้ำง และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ในซำกปรกัหกัพงั บุคลำกรเหล่ำนีจ้ะท�ำงำนเคยีงบ่ำเคียงไหล่กบัผูป้ฏบิติักำรในท้องถิน่ด้วยกำร
ให้กำรสนับสนุนกิจกรรมกำรกู้ภัย รวมถึงเครื่องมือควำมรู้และควำมช�ำนำญพิเศษที่เป็นไปได้
พวกเขำจะเตรียมควำมพร้อมตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันและท�ำงำนอย่ำงรวดเร็วรอบคอบ 
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โดยตระหนักดีว่ำชวีติของผูป้ระสบภยัขึน้อยูกั่บพวกเขำ ควำมส�ำเร็จในประเทศเฮติเป็นสิง่ทีน่่ำทึง่ 
พวกเขำสำมำรถช่วยผูท้ีต่ดิอยูใ่นซำกปรกัหกัพงัให้รอดชีวติออกมำได้ถึง 132 รำย ซึง่ในบำงกรณี 
ผูร้อดชวีติบำงรำยนัน้ได้รบักำรช่วยเหลอืหลังจำกทีไ่ม่มคีวำมหวงัแล้วว่ำจะพบผูร้อดชวีติเพิม่อกี

เมือ่ว่ำงเว้นจำกปฏบิตักิำรกูภ้ยั สมำชกิกำรค้นหำและกู้ภยัในเขตเมอืงระหว่ำงประเทศของคณะ
ที่ปรึกษำด้ำนกำรค้นหำและกู้ภัยระหว่ำงประเทศ (INSARAG International USAR) จะมีกำร 
เตรียมพร้อมด้วยกำรฝึกอบรม กำรประเมินผลกำรศึกษำบทเรียน เพื่อช่วยกันพัฒนำศักยภำพ 
ปรับปรุงวิธีกำรท�ำงำน โดยมีเป้ำหมำยส�ำคัญคือกำรปฏิบัติกำรช่วยเหลือในกำรบรรเทำ
ภัยพิบัติให้ดีกว่ำเดิม เพื่อช่วยชีวิตให้ได้มำกยิ่งขึ้น

บทบำทและวิธีกำรที่โดดเด่นของคณะที่ปรึกษำด้ำนกำรค้นหำและกู้ภัยระหว่ำงประเทศ
(INSARAG) ได้รบักำรยอมรบัโดยมตขิองทีป่ระชมุสมชัชำใหญ่แห่งสหประชำชำติ (UN General 
Assembly) ที่ 57/150 ว่ำด้วย “กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและกำรประสำนควำมช่วยเหลือ
ด้ำนกำรค้นหำและกู้ภัยในเขตเมืองระหว่ำงประเทศ (International USAR)” เม่ือเร็ว ๆ นี้  
มีกำรน�ำเสนอกำรประเมินทีมค้นหำและกู้ภัยตำมระบบของ INSARAG (IEC) ของปี พ.ศ. 2548 
ซึง่เป็นกุญแจส�ำคญัในกำรพฒันำควำมสำมำรถ เพือ่ก�ำหนดมำตรฐำนขัน้ต�ำ่ส�ำหรับควำมสำมำรถ
ที่ตรงต่อควำมต้องกำรและระดับควำมส�ำคัญของภัยพิบัติโลกท่ีกำรปฏิบัติกำรเพ่ือช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยพิบัติมีควำมต้องกำรอย่ำงเห็นได้ชัด มีควำมซับซ้อนและควำมคำดหวังที่สูงขึ้นอีก
ทั้งยังมีกำรเรียกร้องถึงควำมรับผิดชอบและมำตรฐำนต่ำง ๆ ที่สำมำรถอ้ำงเหตุผลสนับสนุนได้ 
คณะที่ปรึกษำด้ำนกำรค้นหำและกู้ภัยระหว่ำงประเทศ (INSARAG) จึงได้จัดตั้งรูปแบบกำรให้
ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศที่ตอบโจทย์เหล่ำนี้ โดยแสดงให้เห็นว่ำประเทศและองค์กรต่ำง ๆ  
ผูป้ฏบิตังิำนในกำรให้ควำมช่วยเหลือและผูร้บัผลประโยชน์สำมำรถปฏบัิติงำนร่วมกนัได้อย่ำงไร
ในกำรพัฒนำมำตรฐำนต่ำง ๆ ที่ได้รับกำรยอมรับอย่ำงวิชำชีพในภำคกำรปฏิบัติกำรช่วยเหลือ
ทำงด้ำนมนุษยธรรม 

ดังน้ัน ผมขอกระตุ้นให้รัฐภำคีแห่งองค์กำรสหประชำชำติทุกประเทศพัฒนำศักยภำพในกำร
ให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรค้นหำและกู้ภัยในเขตเมืองตำมแนวทำงของคณะที่ปรึกษำด้ำนกำร
ค้นหำและกู้ภัยระหว่ำงประเทศ (INSARAG) ให้ได้มำกยิง่ขึน้ และมัน่ใจว่ำทมีของตนด�ำเนนิกำร
ปฏิบัติตำมกำรประเมินทีมค้นหำและกู้ภัยตำมระบบของ INSARAG (IEC) เพื่อให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนอันเป็นที่ยอมรับของนำนำชำติด้วย

ควำมท้ำทำยขั้นต่อไปของคณะที่ปรึกษำด้ำนกำรค้นหำและกู้ภัยระหว่ำงประเทศ (INSARAG) 
คือกำรท�ำให้เกิดควำมมั่นใจว่ำทีมค้นหำและกู้ภัยในเขตเมืองระหว่ำงประเทศ (International 
USAR Teams) สำมำรถปฏิบัติกำรให้ควำมช่วยเหลือตำมควำมต้องกำรที่เพิ่มขึ้นในอนำคต
อย่ำงมีประสิทธิภำพ สมดังค�ำขวัญ “นอกเหนือจำกซำกปรักหักพัง” ผมเชื่อว่ำคณะท่ีปรึกษำ
ด้ำนกำรค้นหำและกูภ้ยัระหว่ำงประเทศ (INSARAG) จะสำมำรถบรรลเุป้ำหมำยดังกล่ำวได้ จำกกำร
สั่งสมประสบกำรณ์ตลอดระยะเวลำ 20 ปีท่ีผ่ำนมำและผลงำนที่น่ำทึ่งในประเทศเฮติและ
ประเทศอ่ืน ๆ ผมเชื่อว่ำคณะท่ีปรึกษำด้ำนกำรค้นหำและกู้ภัยระหว่ำงประเทศ (INSARAG) 
จะเป็นที่ยอมรับและประสบควำมส�ำเร็จมำกยิ่งขึ้นในอีกหลำยทศวรรษต่อจำกนี้

จอห์น โฮล์ม (John Holmes)
รองเลขำธิกำรองค์กำรสหประชำชำติเพื่อกิจกำรด้ำนมนุษยธรรมและผู้ประสำนงำน
กำรบรรเทำทุกข์ฉุกเฉิน
ส�ำนักงำนองค์กำรสหประชำชำติเพื่อกำรประสำนงำนด้ำนมนุษยธรรม (OCHA)
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เรียนรู้จากอดีต มองไปในอนาคต 

ในเดือนธันวำคม พ.ศ. 2534 หลังที่เพิ่งได้รับเลือกให้เป็นประธำนคนแรกของคณะที่ปรึกษำ
ด้ำนกำรค้นหำและกูภ้ยัระหว่ำงประเทศ (INSARAG) ผมได้แสดงควำมคดิเหน็ในหวัข้อย่อยเรือ่ง 
“นับแต่บัดน้ีงำนจริงของคณะที่ปรึกษำด้ำนกำรค้นหำและกู้ภัยระหว่ำงประเทศ (INSARAG) 
ต้องเริ่มขึ้น” ในรำยงำนกำรประชุมครั้งแรกของคณะที่ปรึกษำด้ำนกำรค้นหำและกู้ภัยระหว่ำง
ประเทศ (INSARAG) 
“เรำก�ำลังด�ำเนินกำรอย่ำงแน่วแน่เพื่อปรับปรุงกำรประสำนงำนกำรปฏิบัติงำนกู้ภัยระหว่ำง
ประเทศหลังเกิดแผ ่นดินไหวให ้ดียิ่ งขึ้น . . . เรำทรำบว ่ำภำรกิจนี้ เป ็นควำมท ้ำทำย
อันใหญ่หลวงและจะต้องใช้เวลำนำนเพื่อให้เป้ำหมำยบรรลุผลส�ำเร็จ”

กำรประชุมนี้เป็นกำรประชุมครั้งแรกของพวกเรำภำยใต้กำรอุปถัมภ์ของฝ่ำยกิจกำร
ด้ำนมนษุยธรรม ส�ำนกังำนบรรเทำภยัพบิตัแิห่งองค์กำรสหประชำชำต ิ(DHA-UNDRO1) โดยจดักำร
ประชุมท่ีเมือง Beuggen ประเทศเยอรมนี พวกเรำ 35 คนเป็นตัวแทนจำก 15 ประเทศ 
และ 7 องค์กร2 เรำได้เดินทำงมำอย่ำงพร้อมเพรียงกันเพื่อปฏิบัติหน้ำที่เม่ือเกิดแผ่นดินไหว
ในประเทศอำร์เมเนียในปี พ.ศ. 2531 บรรดำผู้เชี่ยวชำญเฉพำะทำงของเรำทุกท่ำนต่ำงเต็มใจ
น�ำควำมรูท้ำงเทคนคิและทรพัยำกรต่ำง ๆ  ทีส่ำมำรถน�ำมำใช้ได้ เพือ่ให้ควำมช่วยเหลอือย่ำงเตม็ที ่
แก่ประเทศที่ประสบกับควำมหำยนะจำกแผ่นดินไหวท่ีรุนแรง ประสบกำรณ์แสดงให้เห็นว่ำ  
เรำจ�ำเป็นต้องมีระบบกำรประสำนงำนที่มีประสิทธิภำพเป็นอย่ำงมำก เพื่อให้กิจกรรมกำร
บรรเทำทุกข์ได้ผลสงูสดุ และช่วยให้เรำสำมำรถปฏบิตังิำนร่วมกนัตำมกำรด�ำเนนิงำนมำตรฐำน 
เพื่อช่วยชีวิตผู้ประสบภัยได้อย่ำงรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ในที่ประชุมครั้งนั้น เรำบรรลุข้อตกลงในข้อบังคับทั้ง 8 ข้อของคณะที่ปรึกษำด้ำนกำรค้นหำ 
และกูภ้ยัระหว่ำงประเทศ (INSARAG) ท่ีสรปุจุดมุ่งหมำยของเรำในกำรพฒันำประสทิธภิำพกำรค้นหำ 
และกู้ภัยในเขตเมือง (USAR) ให้ได้ผลมำกยิ่งขึ้น เรำได้ก�ำหนดโครงสร้ำงของกลุ่มอ�ำนวย
กำรปฏบิตั ิและกลุม่ปฏบิตังิำนในส่วนภมูภิำคซึง่ด�ำเนนิงำนอย่ำงต่อเนือ่งจนถงึปัจจบุนั และเรำได้
น�ำเสนอกระบวนกำรทีน่�ำไปสู่กำรพฒันำแนวทำงกำรปฏบัิติของคณะทีป่รกึษำด้ำนกำรค้นหำและกูภ้ยั
ระหว่ำงประเทศ (INSARAG) ในมติของที่ประชุมสมัชชำใหญ่แห่งสหประชำชำติ (UN General 
Assembly) ที่ 57/150 ในปี พ.ศ. 2545 ส�ำหรับกำรประเมินทีมค้นหำและกู้ภัยตำมระบบของ 
INSARAG (IEC) ซ่ึงเป็นระบบกำรประเมินโดยกลุ่มประเทศ (Peer Evaluation) และกำร
จัดล�ำดับควำมสำมำรถในกำรตอบสนองของทีมค้นหำและกู้ภัย และส�ำหรับสมำชิกที่มีอยู่ใน

ปัจจุบันกว่ำ 80 ประเทศและองค์กรต่ำงๆ

 

1 ฝ่ำยกิจกำรด้ำนมนุษยธรรม ส�ำนักงำนบรรเทำภัยพิบัติแห่งองค์กำรสหประชำชำติ (DHA-UNDRO)
2 ประเทศ แอลจีเรีย ออสเตรีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน อินโดนีเซีย อิตำลี ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ โปแลนด์ 
สหพันธรัฐรัสเซีย สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ สหรำชอำณำจักร สหรัฐอเมริกำ UNDRO ศูนย์เตรียมควำมพร้อม
ป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ADPC) Centro de Coordinacion para la Prevencion de Desastres 
Naturales en America Central (CEPREDENAC) องค์กำรป้องกนัภัยฝ่ำยพลเรอืนระหว่ำงประเทศ (ICDO) 
สหพนัธ์สภำกำชำดและสภำเสีย้ววงเดอืนแดงระหว่ำงประเทศ (IFRC) องค์กำรอนำมยัแพนอเมรกินั (PANHO) 
และผู้ร่วมงำนกลุ่มทวีปอเมริกำ
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ภำคีสมำชิกของเรำมิได้ประกอบด้วยประเทศที่มีทรัพยำกรทำงเทคนิคที่สูงและผู้ช�ำนำญกำร 

ที่จ�ำเป็นต้องมีในกำรปฏิบัติกำรค้นหำและกู้ภัยในเขตเมืองระหว่ำงประเทศ (International 

USAR) ในระดับกว้ำงเท่ำนั้น หำกแต่ยังรวมถึงประเทศที่เปรำะบำงที่สุดในกำรเกิดแผ่นดินไหว

และประเทศที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อกำรเกิดแผ่นดินไหวด้วย เมื่อเกิดภัยพิบัติที่ร้ำยแรงอย่ำงยิ่ง  

ไม่มีควำมช่วยเหลอืใดทีม่ปีระสทิธภิำพเท่ำกับควำมช่วยเหลอืในส่วนท้องถิน่ และเครอืข่ำยของ

คณะที่ปรึกษำด้ำนกำรค้นหำและกู้ภัยระหว่ำงประเทศ (INSARAG Network) ได้ร่วมมือกับ

บรรดำผู ้ร ่วมงำนอื่น ๆ เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถและเสริมสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำง

ผู ้ปฏิบัติกำรให้ควำมช่วยเหลือในทุกระดับ เรำท�ำงำนร่วมกันมำเกือบ 20 ปีแล้ว ท้ังใน 

ประเทศญี่ปุ่น อิหร่ำน โคลัมเบีย ตุรกี กรีซ อินเดีย เปรู เอลซัลวำดอร์ แอลจีเรีย โมร็อคโค 

ปำกีสถำน จีน อินโดนีเซีย และเฮติ และประเทศอื่น ๆ ในอนำคต ซึ่งเรำก็จะพร้อมเสมอ

ขณะที่เรำก�ำลังก้ำวย่ำงเข้ำปีท่ี 20 ควำมท้ำทำยรอเรำอยู่เบื้องหน้ำ บทบำทที่กว้ำงไกลของ 

ทีมค้นหำและกู ้ภัยในเขตเมือง (USAR Teams) ภำยใต้ค�ำขวัญ “นอกเหนือจำกซำก

ปรักหักพัง” นอกจำกนี้เรำได้รับกำรยอมรับว่ำเป็นกุญแจส�ำคัญในกำรให้ควำมช่วยเหลือ

หลังจำกเหตุกำรณ์ภัยพิบัติ เรำต้องปฏิบัติให้ได้ตำมควำมต้องกำรท่ีเปลี่ยนแปลงเหล่ำนี้ 

และปรับตัวให้เข้ำกับสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำนใหม่ด้วยประสิทธิภำพอย่ำงมืออำชีพ 

ให้สมกับท่ีคณะทีป่รกึษำในด้ำนกำรค้นหำและกูภ้ยัระหว่ำงประเทศ (INSARAG) ได้รับกำรยกย่อง

ให้เป็นแบบอย่ำงของโลกในด้ำนมนุษยธรรม

กำรประชุมระดับโลกซึ่งนับเป็นครั้งแรกนี้ ได้น�ำครอบครัวของคณะที่ปรึกษำด้ำนกำรค้นหำ

และกู้ภัยระหว่ำงประเทศ (INSARAG) มำร่วมประชุมนับต้ังแต่ก่อต้ังเมื่อปี พ.ศ. 2534 ถือว่ำ

เป็นโอกำสส�ำหรับพวกเรำท่ีจะหันหลังมำดูควำมส�ำเร็จที่เรำได้บรรลุ เพื่อที่จะต่อยอด 

ควำมส�ำเร็จของเรำต่อไป และเตรียมกำรเพื่อเผชิญกับควำมท้ำทำยใหม่ ๆ และให้ค�ำมั่น

ส�ำหรับพันธกรณีในกำรปฏิบัติงำนร่วมกันต่อไปในภำยหน้ำ เพื่อช่วยชีวิต บรรเทำควำม

เดือดร้อน และผ่อนคลำยควำมทุกข์ยำกของผู้ประสบภัย

ในเดือนธนัวำคม พ.ศ. 2534 เป็นกำรประชมุครัง้แรก เรำได้เร่ิมกระบวนกำรทีส่ร้ำงควำมก้ำวหน้ำ 

ในกำรช่วยชีวิตผู้ประสบภัยในซำกปรักหักพังของสิ่งปลูกสร้ำงจำกภัยพิบัติ แน่นอนว่ำ สิ่งที่

กล่ำวถึงเป็นควำมท้ำทำยที่ยิ่งใหญ่ และแน่นอนที่สุด เรำต้องใช้เวลำเพื่อที่จะให้เป้ำหมำยของ

เรำบรรลุผลส�ำเร็จ เรำอำจจะภูมิใจที่เรำได้เดินทำงมำไกลขนำดนี้ และไม่เพียงเท่ำนั้น เรำต้อง

มุ่งมั่นที่จะก้ำวไปข้ำงหน้ำให้ไกลยิ่งขึ้น 

ผมขอขอบคณุทุกท่ำนท่ีเป็นส่วนหน่ึงของคณะทีป่รกึษำด้ำนกำรค้นหำและกูภ้ยัระหว่ำงประเทศ 

(INSARAG)

เอกอัครรำชทูต โทนี่ ฟริสค์ (Toni Frisch)

ประธำนคณะทีป่รกึษำด้ำนกำรค้นหำและกูภ้ยัระหว่ำงประเทศ (INSARAG Global Chairman)
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ค�าน�า
นายชิโร่ ซาโดชิมา (Shiro Sadoshima)

ผมขอแสดงควำมยนิดีส�ำหรบักำรประชมุคณะท่ีปรึกษำด้ำนกำรค้นหำและกูภ้ยัระหว่ำงประเทศ 
(INSARAG) ระดับโลก พ.ศ. 2553 เรำมีควำมยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่ำงยิ่งที่ได้เป็นเจ้ำภำพ
กำรประชมุแห่งควำมทรงจ�ำนี ้อนัเป็นกำรประชมุระดบัโลกคร้ังแรกภำยในกรอบกำรท�ำงำนของ 
คณะที่ปรึกษำด้ำนกำรค้นหำและกู้ภัยระหว่ำงประเทศ (INSARAG)

กำรประชุมคณะที่ปรึกษำด้ำนกำรค้นหำและกู้ภัยระหว่ำงประเทศ (INSARAG) ระดับโลก 
พ.ศ. 2553 ประกอบด้วยบทบำทที่ส�ำคัญสองประกำร ประกำรแรกคือกำรชี้ให้เห็นผลงำน 
ท่ีประสบผลส�ำเรจ็ชิน้ส�ำคญัระหว่ำงระยะเวลำยีส่บิปีนบัต้ังแต่มกีำรก่อต้ังคณะทีป่รึกษำด้ำนกำร
ค้นหำและกู้ภัยระหว่ำงประเทศ (INSARAG) เป็นต้นมำ และควำมท้ำทำยที่อยู่เบื้องหน้ำเรำ 
เพือ่ท�ำกำรปรบัปรงุต่อไปผ่ำนกำรปรึกษำหำรือระหว่ำงมวลสมำชิกจำกทัว่โลก ประกำรทีส่องคือ
กำรเผยแพร่ผลงำนและควำมท้ำทำยดงักล่ำวข้ำงต้นจำกเมืองโกเบทีป่ระสบภยัพบัิต ิ“มหนัตภยั
แผ่นดินไหว ฮันชิน-อำวำจิ (Hanshin-Awaji)” เมื่อปี พ.ศ. 2538 ไปทั่วโลก ปีนี้จึงเป็นปีครบรอบปี
ที่ 15 ของกำรเกิดแผ่นดินไหวครั้งนั้น

คณะที่ปรึกษำด้ำนกำรค้นหำและกู้ภัยระหว่ำงประเทศ (INSARAG) ประสบผลส�ำเร็จท่ีส�ำคัญ
นำนัปกำรตั้งแต่มีกำรก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2534 รวมถึงกำรก�ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติหน้ำที่ส�ำหรับ
ทมีค้นหำและกูภ้ยัในเขตเมอืงระหว่ำงประเทศ (International USAR Teams) พร้อมกับวำงแผน
กรรมวิธีอย ่ำงละเอียดส�ำหรับกำรประสำนงำนระหว ่ำงประเทศ ในกำรปฏิบัติงำน
ให้ควำมกู้ภัยจำกแผ่นดินไหวที่ส�ำคัญที่สุดคือ คณะที่ปรึกษำด้ำนกำรค้นหำและกู้ภัยระหว่ำง
ประเทศ (INSARAG) ได้น�ำแนวกำรค้นหำและกู้ภัยในเขตเมอืง (USAR) และกำรประเมนิทมีค้นหำ
และกู้ภัยตำมระบบของ INSARAG (IEC) มำปฏิบัติ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐำนของแนวทำงดังกล่ำว 
จนกระท่ังวันนี้ ทีมค้นหำและกู้ภัยในเขตเมือง (USAR Team) ทั้งหมด 19 ทีมได้ปฏิบัติงำน
เป็นผลส�ำเร็จตำมบรรทัดฐำนกำรประเมินทีมค้นหำและกู้ภัยตำมระบบของ INSARAG (IEC) 
และได้รับกำรจัดให้เป็นทีมขนำดใหญ่หรือขนำดกลำง ทีมบรรเทำภัยพิบัติญี่ปุ่น (JDR) ได้รับ
กำรจดัให้เป็นทีมขนำดใหญ่เมือ่เดือนมนีำคมทีผ่่ำนมำ กำรเพิม่จ�ำนวนของประเทศและทมีค้นหำ
และกู้ภัยในเขตเมือง (USAR Team) ที่สนใจในกำรประเมินทีมค้นหำและกู้ภัยตำมระบบของ 
INSARAG (IEC) แสดงให้เหน็ว่ำกิจกรรมของคณะทีป่รกึษำด้ำนกำรค้นหำและกู้ภยัระหว่ำงประเทศ 
(INSARAG) ได้รับกำรกล่ำวถึงและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับสำกล

ญีปุ่น่ซึง่เป็นประเทศหนึง่ทีม่แีนวโน้มกำรเกดิภยัพบัิตทิีส่งูทีส่ดุได้ใช้พลงัควำมอตุสำหะเพ่ือรบัมอืกบั 
ภยัพบัิตด้ิวยกำรกูภ้ยัและกำรป้องกัน นบัต้ังแต่กำรประกำศใช้ “กฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งทมีบรรเทำ
ภัยพิ บัติแห ่งชำติญี่ ปุ ่น” เมื่อป ี  พ.ศ.  2530 ประเทศญี่ปุ ่นส ่ ง ทีมบรรเทำภัยพิบัติ
รวมทั้งสิ้น 105 ทีม รวมทีมค้นหำและกู้ภัยอีก 14 ทีมไปยังประเทศและพื้นที่ประสบภัยพิบัติ 
ทีร่นุแรงทัว่โลก ญีปุ่น่เป็นประเทศทีป่ฏบัิตงิำนร่วมในกจิกรรมของคณะทีป่รกึษำด้ำนกำรค้นหำและ
กู้ภัยระหว่ำงประเทศ (INSARAG) อย่ำงแข็งขัน เช่น กำรเข้ำร่วมประชุมและกำรฝึกอบรม
กำรประเมนิทมีค้นหำและกูภ้ยัตำมระบบของ INSARAG (IEC) เป็นต้น กำรประชมุคณะทีป่รกึษำ
ด้ำนกำรค้นหำและกู้ภัยระหว่ำงประเทศ (INSARAG) ระดับโลก จึงเป็นส่วนหนึ่งของพันธกรณ ี

ในกำรประสำนงำนระหว่ำงประเทศเพื่อรับมือกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น
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ประเทศญ่ีปุ่นไม่เน้นเพียงกำรรับมือภัยพิบัติเท่ำนั้น แต่ยังด�ำเนินกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำก 

ภัยพิบัติด้วย จำกควำมรู้และเทคโนโลยีที่ประเทศญี่ปุ่นสั่งสมผ่ำนประสบกำรณ์กำรด�ำเนินงำน 

ในเหตกุำรณ์ภยัพบิตัท่ีิรนุแรงหลำยคร้ัง ญีปุ่น่จึงให้กำรสนบัสนนุประเทศอืน่ๆ ในด้ำนกำรป้องกัน

ภัยพิบัติผ่ำนทำง 1) กำรประสำนงำนแบบพหุภำคีผ่ำนทำงองค์กรระหว่ำงประเทศ 2) ส่งเสริม

ควำมร่วมมอืในภมูภิำคเอเชยี และ 3) กำรประสำนงำนแบบทวภิำคผ่ีำนทำงส�ำนกังำนช่วยเหลือ

กำรพัฒนำแห่งรัฐ (Official Development Assistance: ODA)

ในปี พ.ศ. 2548 ประเทศญ่ีปุ่นเป็นเจ้ำภำพจัดกำรประชุมโลกขององค์กำรสหประชำชำติ

ว่ำด้วยกำรลดภัยพิบัติ (WCDR) ณ เมืองโกเบ ที่น�ำไปสู่กำรยอมรับ “กรอบกำรด�ำเนินงำน 

เฮียวโกะ พ.ศ. 2548-2558 (Hyogo Framework of Action 2005-2015)” ซึ่งเป็นแนวทำง

หนึ่งที่รวบรวมล�ำดับควำมส�ำคัญของมำตรกำรบรรเทำภัยพิบัติที่แต่ละประเทศและองค์กร

ระหว่ำงประเทศควรน�ำไปด�ำเนนิกำรตลอดทศวรรษ ประเทศญีปุ่น่มุง่มัน่ทีจ่ะด�ำเนนิกำรเพือ่ให้

สอดคล้องกับกำรบริหำรจัดกำรภัยพิบัติแต่ละขั้นตอนในลักษณะที่ครอบคลุมในทุกด้ำน

หนงัสอืนีจ้ดัท�ำโดยส�ำนกังำนเพือ่กำรประสำนงำนด้ำนมนษุยธรรมแห่งสหประชำชำติ (OCHA) 

เป็นเอกสำรที่มีประโยชน์และเหมำะแก่กำรใช้ในกำรด�ำเนินงำนอย่ำงมำกที่สุดเนื่องจำก 

ได้รวบรวมควำมมำนะอุตสำหะของคณะท่ีปรึกษำด้ำนกำรค้นหำและกู้ภัยระหว่ำงประเทศ 

(INSARAG) ตลอดระยะเวลำ 20 ปี หนังสือเล่มนี้จะเป็นบรรทัดฐำนที่ดีเยี่ยมส�ำหรับเรำในกำร

รับมือและจัดกำรภัยพิบัติในอนำคต

นำยชิโร่ ซำโดชิมำ

ผู้อ�ำนวยกำรใหญ่

ส�ำนักประสำนงำนระหว่ำงประเทศ

กระทรวงกำรต่ำงประเทศญี่ปุ่น
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ค�าปราศรัยที่ส�าคัญ
เคนโซ โอชิมา (Kenzo Oshima)

ในนำมขององค์กำรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ผมรู้สึกยินดี เป็นอย่ำงยิ่งที่ได้ม ี
โอกำสต้อนรับผู้เข้ำร่วมกำรประชุมคณะท่ีปรึกษำด้ำนกำรค้นหำและกู้ภัยระหว่ำงประเทศ 
(INSARAG) ระดับโลก ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้น ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น ผมเข้ำร่วมกำรประชุมนี้ 
ด้วยควำมรู้สึกพิเศษ เพรำะว่ำครั้งหนึ่งผมเคยปฏิบัติหน้ำที่ให้กับส�ำนักเลขำธิกำรองค์กำร
สหประชำชำติโดยเป็นผู้รับผิดชอบ (งำนในหน้ำที่ของรองเลขำธิกำรองค์กำรสหประชำชำติ
ในกจิกำรด้ำนมนษุยธรรมและผูป้ระสำนงำนด้ำนกำรบรรเทำทกุข์ฉกุเฉนิ) และระหว่ำงทีผ่มด�ำรง
ต�ำแหน่งนัน้ มตทิี ่57/150 ว่ำด้วย“กำรเสรมิสร้ำงประสทิธิภำพและกำรประสำนควำมช่วยเหลอื
ด้ำนกำรค้นหำและกูภ้ยัในเขตเมอืงระหว่ำงประเทศ (International USAR)” กไ็ด้รับกำรยอมรบั
โดยมติของที่ประชุมสมัชชำใหญ่แห่งสหประชำชำติ เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม พ.ศ. 2545 มติซึ่งได้รับ 
กำรยอมรบัโดยเอกฉนัท์นัน้ เป็นสิง่บ่งชีเ้หตกุำรณ์ส�ำคญัในกำรรบัรูบ้ทบำททีส่�ำคญัของคณะทีป่รกึษำ
ด้ำนกำรค้นหำและกู้ภัยระหว่ำงประเทศ (INSARAG) และแนวทำงกำรปฏิบัติในกำรค้นหำ
และกู้ภัยระหว่ำงประเทศ ท่ีได้น�ำมำใช้เป็นเครื่องมือส�ำคัญและใช้เป็นอุปกรณ์เบื้องต้นในกำร
อ้ำงอิงเพื่อกำรพัฒนำและกลั่นกรองงำนของเรำในสำขำนี้ในอนำคต

ผลงำนท่ีส�ำคญัของคณะทีป่รกึษำด้ำนกำรค้นหำและกูภ้ยัระหว่ำงประเทศ (INSARAG) อกีประกำรหนึง่  
นับตั้งแต่มีกำรรับเอำมติที่ 57/150 น�ำมำปฏิบัติคือ กำรจัดตั้งมำตรฐำนขั้นต�่ำส�ำหรับทีมค้นหำ
และกู้ภัยในเขตเมือง (USAR Team) ที่จัดขึ้นเพื่อปฏิบัติงำนระหว่ำงประเทศโดยใช้แนวนโยบำยของ
คณะที่ปรึกษำด้ำนกำรค้นหำและกู้ภัยระหว่ำงประเทศ (INSARAG) และกำรประเมินทีมค้นหำ
และกูภ้ยัตำมระบบของ INSARAG (IEC) เป็นทีน่่ำยนิดีทีค่่ำนยิมของกำรประเมนิ ได้รับกำรยอมรบั
และเห็นคุณค่ำอย่ำงกว้ำงขวำง ดังที่แสดงให้เห็นได้จำกจ�ำนวนทีมค้นหำและกู้ภัยในเขตเมือง 
(USAR Team) ที่รอกำรประเมินประเภทควำมสำมำรถในกำรกู้ภัยในรำยกำรของกำรประเมิน
ทมีค้นหำและกูภ้ยัตำมระบบของ INSARAG (IEC) ท่ีเพ่ิมข้ึน ปัจจุบันม ี19 ทีมท่ีจัดอยูใ่นประเภท 
“ขนำดใหญ่” หรือ “ขนำดกลำง” นับแต่มีระบบกำรประเมินทีมค้นหำและกู้ภัยตำมระบบของ 
INSARAG (IEC) ในปี พ.ศ. 2548

ส�ำหรับประเทศของผม ผมดีใจที่ทีมบรรเทำภัยพิบัติของญี่ปุ่น (JDR) ได้เสนอทีมตนเองเข้ำสู่
กระบวนกำรกำรประเมินทีมค้นหำและกู้ภัยตำมระบบของ INSARAG (IEC) ในเดือนมีนำคม 
พ.ศ. 2553 และได้รบักำรบรรจเุข้ำในประเภททมีค้นหำและกูภ้ยัในเขตเมืองขนำดใหญ่ (Heavy 
USAR Teams) เป็นผลส�ำเร็จ กระบวนกำรทั้งหมดเพื่อกำรแต่งตั้งสมำชิกทีมบรรเทำภัยพิบัติ 
ของญี่ปุ่น (JDR) ต้องผ่ำนกำรเตรียมกำรที่พิถีพิถันมำกส�ำหรับกำรประเมินทีมค้นหำและกู้ภัยตำม
ระบบของ INSARAG (IEC) ซึ่งต้องถูกต้องแน่ชัด และในขณะเดียวกันต้องได้รับประโยชน์สูงสุด
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่กำรให้ควำมเข้ำใจอย่ำงลกึซึง้ต่อแนวทำงกำรปฏบัิติของคณะทีป่รึกษำด้ำนกำร
ค้นหำและกู้ภัยระหว่ำงประเทศ (INSARAG) และควำมมั่นใจในประสิทธิภำพ สิ่งนี้จะเป็นส่วนช่วย  
ในกำรเสริมสร้ำงควำมสำมำรถของทีมบรรเทำภัยพิบัติของญี่ปุ่น (JDR) และปรับปรุงคุณภำพ
ปฏิบัติกำรของทีมบรรเทำภัยพิบัติของญี่ปุ่น (JDR) ให้ดีขึ้นในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในอนำคตในเขต
พื้นท่ีที่ได้รับผลกระทบโดยไม่มีข้อสงสัย จำกประสบกำรณ์ของทีมบรรเทำภัยพิบัติของญี่ปุ่น 
(JDR) และควำมเชื่อมั่นที่ได้รับในกระบวนกำรจึงเป็นเจตนำรมณ์ขององค์กำรควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศของญี่ปุ ่น (JICA) ในฐำนะท่ีเป็นองค์กรผู้รับผิดชอบกำรบริหำรจัดกำร
กำรปฏบิตักิำรของ JDR ทีจ่ะต้องสร้ำงควำมมัน่ใจว่ำทมีบรรเทำภยัพบิตัขิองญีปุ่น่ (JDR) ไม่เฉพำะ
เพียงแต่จะคงไว้ซ่ึงระดับของควำมช�ำนำญและควำมสำมำรถที่สูงของทีมเท่ำนั้น แต่ยังต้องไม่
ละเลยควำมพยำยำมในกำรพัฒนำทีมของตนเองในส่วนที่สำมำรถท�ำได้
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โชคไม่ดีที่ภัยพิบัติธรรมชำติขนำดใหญ่ เช่น แผ่นดินไหวยังคงเกิดขึ้นในภูมิภำคต่ำงๆ ของโลก 

ท�ำให้เกิดควำมสญูเสยีและเสยีหำยต่อชวีติมนษุย์และทรพัย์สนิอย่ำงมหำศำลเกอืบทกุปี ดงัเช่น 

แผ่นดินไหวดังที่เกิดในเมืองปำดัง ประเทศอินโดนีเซีย ในปี พ.ศ. 2552 และเหตุกำรณ์ในเฮติ

ในปีนี้ยังคงฝังอยู่ในใจของพวกเรำทุกคน

ทุกคร้ังที่เกิดภัยพิบัติธรรมชำติ เรำจะรู้สึกในทันทีว่ำกลไกกำรประสำนงำนระหว่ำงประเทศ 

ที่มีประสิทธิภำพเพื่อกำรรับมือเหตุฉุกเฉินนั้นเป็นสิ่งจ�ำเป็นอย่ำงยิ่ง ดังนั้นบทบำทของ

คณะทีป่รกึษำด้ำนกำรค้นหำและกูภั้ยระหว่ำงประเทศ (INSARAG) เพือ่กำรเสรมิก�ำลงัจงึมคีวำม

ต้องกำร เน่ืองจำกผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงของภมูอิำกำศ ภยัพบิตัธิรรมชำตปิระเภทอืน่ 

และภำวะที่รุนแรงของอำกำศซึ่งยังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่ เช่น พำยุเฮอริเคน ไซโคลน 

ไต้ฝุ่น ดินถล่ม ไฟป่ำ ควำมแห้งแล้ง เป็นต้น ยังคงเป็นลำงบอกเหตุที่อำจจะเกิดขึ้นได้ ดังนั้น กำรส่ง

สิง่ของบรรเทำทุกข์และควำมช่วยเหลอืท่ีรวดเรว็กว่ำไปยงัพืน้ทีท่ีม่คีวำมต้องกำร เพือ่ให้ฟ้ืนคนืสู่ 

สภำพเดิม จึงจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ประสบกำรณ์ของคณะที่ปรึกษำด้ำนกำรค้นหำและกู้ภัยระหว่ำง

ประเทศ (INSARAG) ในกำรด�ำเนินงำนที่ประสบควำมส�ำเร็จ ควรจะได้รับกำรแบ่งปันให้กับชุมชน

ในวงกว้ำงเพ่ือให้ควำมช่วยเหลือทำงด้ำนมนุษยธรรม และสำมำรถรับมือกับเหตุกำรณ์ 

ที่คำดไม่ถึงได้

ผมหวังว่ำ กำรประชุมคณะท่ีปรึกษำด้ำนกำรค้นหำและกู้ภัยระหว่ำงประเทศ (INSARAG) 

ของโลกจะเป็นโอกำสท่ีทรงคุณค่ำส�ำหรับประชำคมระหว่ำงประเทศ องค์กำรและหน่วยงำน

ทีเ่ก่ียวข้อง ประเทศทีใ่ห้กำรช่วยเหลอื และประเทศท่ีได้รับผลกระทบจำกภยัพิบติั ในกำรยนืยนั

บทบำทที่ชัดเจนของคณะที่ปรึกษำด้ำนกำรค้นหำและกู้ภัยระหว่ำงประเทศ (INSARAG) 

เพื่อที่ควำมช่วยเหลือจะสำมำรถส่งไปยังประชำชนและชุมชนได้ภำยในเวลำอันสมควร

อย่ำงมีประสิทธิภำพ

นำยเคนโซ โอชิมำ

รองประธำนอำวุโส

องค์กำรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศของญี่ปุ่น (JICA)
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INSA   AGINSA   AG
มติของที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UN General Assembly)

ที่ 57/150 พ.ศ. 2545

มติที่ 57/150 -กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและกำรประสำนควำมช่วยเหลือด้ำนกำรค้นหำ

และกู้ภัยในเขตเมืองระหว่ำงประเทศ (International USAR)

มติของท่ีประชุมสมัชชำใหญ่ ที่ 45/182 ที่ผ่ำนกำรรับรองเมื่อวันที่ 19 ธันวำคม พ.ศ. 2534 

เป็นภำคผนวกซึ่งประกอบด้วยเนื้อหำว่ำด้วยกำรเพ่ิมประสิทธิภำพของผู้ช่วยผู้ประสำนงำน

ด้ำนมนุษยธรรมในระบบองค์กำรสหประชำชำต ิ(UN) และมตขิองทีป่ระชมุ ท่ี 54/233 ของวนัที่  

22 ธันวำคม พ.ศ. 2542 ที่ 55/163 ของวันที่ 14 ธันวำคม พ.ศ. 2543 ที่ 56/103 ของวันที่ 

14 ธันวำคม พ.ศ. 2544 และที่ 56/195 ของวันที่ 21 ธันวำคม พ.ศ. 2544 และน�ำบทสรุป 

1998/13 และ 1999/14 แห่งมติของคณะกรรมกำรเศรษฐกิจและสังคมและมติคณะกรรมกำร

ที ่2002/32 วันที่ 26 กรกฎำคม พ.ศ. 2545 ที่ได้มีกำรยอมรับแล้วกลับคืนมำ

ในรำยงำนของเลขำธิกำรเรื่องกำรประสำนงำนระหว่ำงประเทศว่ำด้วยควำมช่วยเหลือ

ด้ำนมนุษยธรรมที่เกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชำติ จำกกำรบรรเทำทุกข์จนถึงกำรพัฒนำ5 

มคีวำมกงัวลอย่ำงมำกต่อจ�ำนวนกำรเกดิภยัพิบติัทีเ่พ่ิมขึน้และทวคีวำมรุนแรงมำกขึน้ ส่งผลให้

เกิดควำมเสียหำยต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่ำงมหำศำลทั่วโลก และผลกระทบในระยะยำวซึ่งจะ

รุนแรงมำกโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งส�ำหรับประเทศที่ก�ำลังพัฒนำ

ยืนยันว่ำ อธิปไตย บูรณภำพแห่งเขตแดน และควำมเป็นหนึ่งเดียวของชำติแห่งรัฐต้องได้รับ 

กำรเคำรพตำมกฎบัตรสหประชำชำติ และในบริบทนี้ กำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนมนุษยธรรม

ควรจะด�ำเนินกำรโดยควำมยินยอมของประเทศที่ได้รับผลกระทบบนหลักกำรพื้นฐำนของ 

กำรร้องขอของประเทศที่ประสบภัย

ให้กำรยืนยันว่ำควำมรับผิดชอบอย่ำงแรกและที่ส�ำคัญยิ่งของแต่ละรัฐคือกำรให้กำรดูแล

ผู้ประสบภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ ท่ีเกิดข้ึนในเขตแดนของตน และด้วยบริบทดังกล่ำว 

บทบำทเบื้องต้นแห่งรัฐที่ได้รับผลกระทบจึงต้องเป็นผู้ริเริ่มกำรด�ำเนินงำน กำรจัดระเบียบ 

กำรประสำนงำน และกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนมนุษยธรรมภำยในเขตแดนของตน

ให้กำรยอมรับควำมส�ำคัญหลักกำรของควำมเป็นกลำง ควำมเป็นมนุษย์และควำมยุติธรรม

ส�ำหรับกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนมนุษยธรรม

3 บันทึกทำงกำรของที่ประชุมสมัชชำใหญ่ครั้งที่ 53 ภำคผนวก 3 ใบแก้ค�ำผิด (A/53/3 และ ใบแก้ค�ำผิด 1) 

บทที่ 7 ย่อหน้ำที่ 5
4 Ibid., ประชุมใหญ่ครั้งที่ 54 ภำคผนวก 3 (A/54/3 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) บทที่ 6 ย่อหน้ำที่ 5
5 A/57/578

ผู้อุปถัมภ์

อัฟกานิสถาน

อัลบาเนีย

อาร์เจนตินา

ออสเตรเลีย

ออสเตรีย

อาเซอร์ไปจัน

แคนาดา

ชิลี

โคลัมเบีย

โครเอเชีย

สาธารณรัฐเช็ก

เดนมาร์ค

อียิปต์

จอร์เจีย

กรีซ

กัวเตมาลา

ฮังการี

ไอซแลนด์

อินเดีย

อิตาลี

ญี่ปุ่น

เลโซโท

ลักเซมเบอร์ก

มาเลเซีย

มอลตา



13

เน ้นควำมรับผิดชอบของรัฐทั้ งมวลในกำรเตรียมควำมพร ้อมเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติ

และ ควำมพยำยำมบรรเทำเพื่อลดผลกระทบจำกภัยพิบัติลงให้น้อยที่สุด

รบัทรำบบทบำททีส่�ำคญัของบรรดำทมีกูภ้ยัในกำรปฏบิติักำรให้ควำมช่วยเหลือเมือ่เกดิภยัพิบติั 

รวมถึงสมรรถภำพของทีมกู้ภัยที่มีอยู่ในประเทศ

เน้นควำมส�ำคญัของกำรให้ควำมช่วยเหลอืระหว่ำงประเทศทีท่นัท่วงท ีกำรประสำนงำนและเทคนคิ 

ที่เหมำะสม ซึ่งจะต้องมีกำรประสำนงำนอย่ำงใกล้ชิดกับรัฐที่ได้รับกำรช่วยเหลือ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง

กำรค้นหำและกู้ภัยในเขตเมือง (USAR) หลังแผ่นดินไหวและเหตุกำรณ์อื่นที่ท�ำให้สิ่งปลูกสร้ำง 

พังถล่ม

ตระหนักถึงคณุค่ำ ในประกำรนี ้ซึง่ควำมส�ำคญัของกำรมส่ีวนร่วมของทมีค้นหำและกูภ้ยัในเขตเมอืง 

ระหว่ำงประเทศหลงัเหตภุยัพบัิต ิซึง่ช่วยลดกำรเสยีชวีติและควำมทกุข์ทรมำนของผูป้ระสบภยั

ยกย่องงำนของทมีกู้ภยัและประสำนงำนด้ำนภยัพิบติัแห่งองค์กำรสหประชำชำติในกำรอ�ำนวย

ควำมสะดวกกำรประเมินควำมต้องกำรอย่ำงรวดเร็วและให้ควำมช่วยเหลือ จัดเตรียม 

กำรประสำนงำน ณ สถำนทีเ่กดิเหตใุนกำรปฏบิติักำรค้นหำและกูภ้ยัในเขตเมอืงระหว่ำงประเทศ 

(International USAR)

มีควำมกังวลว่ำข้อก�ำหนดส�ำหรับวิธีกำรเคลื่อนย้ำยบุคคลต่ำงสัญชำติ และอุปกรณ์ที่จะจัดส่ง 

ไปยงัประเทศทีต้่องกำรควำมช่วยเหลอืและน�ำไปใช้ในสถำนทีเ่กดิภยัพิบติัและส�ำหรับกจิกรรม

ของทมีค้นหำและกูภ้ยัในเขตเมอืงระหว่ำงประเทศอำจไม่สำมำรถท�ำได้ภำยในเวลำอนัเหมำะสม

และยังมคีวำมกังวลอกีว่ำภำระทีเ่พิม่ขึน้อำจส่งผลกระทบต่อทรพัยำกรในประเทศทีป่ระสบภยัพบิติั

โดยทมีค้นหำและกูภ้ยัในเขตเมอืงระหว่ำงประเทศทีไ่ม่ได้รบักำรฝึกอบรมและไม่มีอปุกรณ์ทีเ่พยีงพอ

ตระหนักถึงควำมอุตสำหะแห่งรัฐภำคี ท่ีอ�ำนวยควำมสะดวกโดยส�ำนักเลขำธิกำร 

เพื่อกำรประสำนงำนกิจกำรด้ำนมนุษยธรรมในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพและประสิทธิผล

ในกำรให้ควำมช่วยเหลือกำรปฏิบัติกำรค้นหำและกู ้ภัยในเขตเมืองระหว่ำงประเทศ 

(International USAR)

รับรู้ว่ำสหพันธ์สภำกำชำดและสภำเสี้ยววงเดือนแดงระหว่ำงประเทศ (IFRC) ก�ำลังชี้ให้เห็นถึง

สถำนะปัจจุบันของกฎหมำยระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนกู้ภัยซึ่งเป็นรำยงำนที่จะส่ง

ให้แก่รัฐและสภำกำชำด และสภำเสีย้ววงเดือนแดงแห่งชำติ ณ กำรประชุมระหว่ำงประเทศของ

สภำกำชำดและสภำเสี้ยววงเดือนแดงในเดือนธันวำคม พ.ศ. 2546 และเน้นถึงควำมต้องกำร 

ลดควำมผิดพลำดจำกควำมประมำทเลินเล่อในกระบวนกำรนี้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งที่เกี่ยวกับ

หลักกำร ขอบเขต และวัตถุประสงค์

ผู้อุปถัมภ์

แม็กซิโก

โมนาโค

เนเธอร์แลนด์

นิการากัว

นอร์เวย์

เปรู

โปแลนด์

โปตุเกส

เกาหลีใต้

มอลโดวา

โรมาเนีย

รัสเซีย

สโลวาเกีย

อัฟริกาใต้

สเปน

สวีเดน

ทาจิกิสถาน

อดีตสาธารณรัฐ

ยูโกสลาฟมาซิโดเนีย

ตูนิเซีย

ตุรกี

สหราชอาณาจักร

บริเตนใหญ่

และไอร์แลนด์เหนือ

สหรัฐอเมริกา
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 ให้กำรยอมรับ ในประกำรน้ี ซ่ึงแนวทำงกำรปฏิบัติท่ีพัฒนำโดยคณะที่ปรึกษำด้ำนกำรค้นหำ 

 และกู้ภยัระหว่ำงประเทศ (INSARAG) ซึง่เป็นเครือ่งมอือ้ำงองิท่ียดืหยุน่และมปีระโยชน์ส�ำหรบั 

 กำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติและควำมพยำยำมในกำรให้ควำมช่วยเหลือ

1. ย�ำ้เน้นถงึควำมต้องกำรในกำรปรับปรุงประสทิธิภำพและประสิทธผิลของกำรปฏบิติังำนค้นหำ 

 และกู้ภยัในเขตเมอืงระหว่ำงประเทศมจีดุมุง่หมำยทุม่เทเพือ่รกัษำชวีติมนษุย์ให้ได้มำกท่ีสุด

2. สนบัสนนุควำมอตุสำหะโดยมจีดุประสงค์เพือ่สร้ำงควำมแขง็แกร่งแก่คณะทีป่รกึษำด้ำนกำรค้นหำ 

 และกูภ้ยัระหว่ำงประเทศ (INSARAG) และทีมระดับภมูภิำคของตน โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงทีเ่ป็นกำร 

 ผ่ำนทำงกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของตนโดยผู้แทนจำกประเทศในจ�ำนวนที่มำกกว่ำ

3. กระตุน้รฐัท้ังมวลให้ยึดถอืมำตรกำรทีเ่กีย่วกับควำมปลอดภัยสำธำรณะและควำมมัน่คงแห่งชำต ิ

 ซึ่งใช้ปฏิบัติอย่ำงสม�่ำเสมอ เพ่ือให้ง่ำยหรือลดข้ันตอนกำรปฏิบัติและกรรมวิธีทำงด้ำนธุรกำร 

 ที่เก่ียวกับกำรเดินทำงเข้ำประเทศ กำรพ�ำนักอยู่ในประเทศและกำรเดินทำงออกนอกประเทศ 

 ของทมีค้นหำและกูภ้ยัในเขตเมอืงระหว่ำงประเทศพร้อมด้วยเคร่ืองมอืและวสัดขุองทมีตำม 

 ควำมเหมำะสม โดยค�ำนึงถึงแนวทำงปฏิบัติของคณะท่ีปรึกษำด้ำนกำรค้นหำและกู้ภัย 

 ระหว่ำงประเทศ (INSARAG) โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ทีเ่กีย่วกบัวซ่ีำส�ำหรบัผูป้ฏบิติังำนค้นหำและกูภั้ย  

 และกำรกกัด่ำนสตัว์ของทีม กำรใช้ประโยชน์น่ำนฟ้ำและกำรน�ำเข้ำเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรปฏบัิติ 

 กำรค้นหำและช่วยชีวิตและเครื่องมือสื่อสำรทำงเทคนิค เวชภัณฑ์ที่จ�ำเป็นและวัสดุอื่นๆ

4. ผลกัดนัให้รฐัทัง้มวลใช้มำตรกำรเพ่ือให้มัน่ใจในควำมปลอดภยัของทีมค้นหำและกูภ้ยัในเขตเมือง 

 ระหว่ำงประเทศในเขตแดนของตน

5. ผลกัดนัให้รฐัท้ังมวลทีม่ขีดีควำมสำมำรถในกำรกำรค้นหำและกูภั้ยในเขตเมอืงระหว่ำงประเทศ  

 (International USAR) ให้ใช้มำตรกำรที่จ�ำเป็น เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำทีมค้นหำและกู้ภัยในเขตเมือง 

 ระหว่ำงประเทศภำยใต้ควำมรับผิดชอบของตนได้รับมอบหมำยงำนและปฏิบัติหน้ำที่ 

 ตำมมำตรฐำนสำกลท่ีได้พฒันำแล้ว ตำมทีร่ะบใุนแนวทำงปฏบัิตขิองคณะทีป่รกึษำด้ำนกำรค้นหำ 

 และกู้ภัยระหว่ำงประเทศ (INSARAG) โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ที่เกี่ยวกับกำรจัดระดมบุคลำกร 

 และอปุกรณ์เพือ่น�ำไปใช้งำนภำยในเวลำทีก่�ำหนด อย่ำงพอเพยีง กำรฝึกอบรม วิธปีฏิบติั อปุกรณ์  

 และควำมตระหนักในวัฒนธรรม
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6. ยืนยันบทบำทกำรเป็นผู ้น�ำของผู ้ประสำนงำนกำรบรรเทำเหตุฉุกเฉินแห่งองค์กร 

 สหประชำชำติในกำรให้กำรสนับสนุนเจ้ำหน้ำที่แห่งรัฐที่ได้รับผลกระทบเมื่อมีกำรร้องขอ  

 ในกำรประสำนงำนช่วยเหลือพหุภำคีหลังเกิดภัยพิบัติ

7. สนับสนุนให้เกิดควำมร่วมมือที่แนบแน่นระหว่ำงรัฐทั้งมวลในระดับภูมิภำคและอนุภูมิภำค  

 ในด ้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเพ่ิม  

 ขีดควำมสำมำรถในทุกระดับ

8. กระตุ ้นรัฐภำคีทั้งมวลให้ด�ำเนินกำรต่อไปโดยอุตสำหะในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ 

 และประสิทธิผลในด้ำนงำนปฏิบัติกำรค้นหำและกู้ภัยในเขตเมืองระหว่ำงประเทศ  

 (International USAR) รวมถึงกำรพัฒนำมำตรฐำนที่ใช ้ร ่วมกัน โดยกำรอ�ำนวย 

 ควำมสะดวกของส�ำนกัเลขำธกิำรประสำนงำนด้ำนกจิกำรมนษุยธรรมและด้วยควำมร่วมมอื 

 ของคณะที่ปรึกษำด้ำนกำรค้นหำและกู้ภัยระหว่ำงประเทศ (INSARAG)

9. ร้องขอเลขำธิกำรใหญ่ให้ส่งรำยงำนต่อที่ประชุมสมัชชำใหญ่ในกำรประชุมคร้ังที่ 59  

 ซึ่งเป็นรำยงำนที่ครอบคลุมรำยละเอียดและเป็นปัจจุบัน พร้อมด้วยข้อเสนอแนะ 

 เกี่ยวกับควำมก้ำวหน้ำในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพและประสิทธิผลในประเด็นของกำร 

 ค้นหำและกู ้ภัยในเขตเมืองระหว่ำงประเทศ (International USAR) โดยค�ำนึงถึง 

 แนวทำงปฏิบัติของคณะที่ปรึกษำด้ำนกำรค้นหำและกู้ภัยระหว่ำงประเทศ (INSARAG)

กำรประชุมครบองค์ครั้งที่ 75

16 ธันวำคม พ.ศ. 2545
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ณ ขณะนั้น...

ผู้คนที่อยู่ข้ำงนอกได้ยินเสียงครืนเบำๆ ซึ่งค่อยๆ ดังขึ้นและทวีควำมรุนแรงมำกยิ่งขึ้น ผู้คนเพิ่ง

ตระหนักถึงอันตรำยเมือ่อำคำรท่ีพวกเขำอยูข้่ำงในนัน้สัน่สะเทือนขึน้มำทันทีทันใด สำยไปเสยีแล้ว

ไม่มีสัญญำณเตือนใด ๆ ภัยพิบัติก็เข้ำมำประชิดตัวพวกเขำ

ทันทีทันใดนัน้ โต๊ะท่ีฉนัวำงคอมพวิเตอร์พกพำกส็ัน่สะเทอืน หลำยวนิำทหีลงัจำกนัน้คอมพวิเตอร์

พกพำของฉนัเริม่กระเด้งกระดอนเสมอืนมมืีอวเิศษมำยกคอมพิวเตอร์ให้เคล่ือนไหวได้ พวกเรำ 

มำรวมตัวกันที่ทำงออกช่องบันได แต่ปรำกฏว่ำ เรำไม่สำมำรถเคลื่อนตัวต่อไปได้อีก เนื่องจำก

อำคำรที่เรำอยู่ข้ำงในสั่นสะเทือนอย่ำงรุนแรงจนเรำไม่สำมำรถที่จะยืนทรงตัวได้

เกำ หลี เฉียง (Gao Li Qiang) แผ่นดินไหวเมืองเหวินชวน ประเทศจีน พ.ศ. 2551

เมื่อปฐพีสั่นสะเทือน ผู้คนสู้กับแรงสั่นสะเทือนเพื่อทรงตัว อำคำรเริ่มพังถล่มพร้อมกับฝุ่นคลุ้ง

กระจำยไปในอำกำศ เสียงดังกึกก้องแทบท�ำให้หูหนวก กระจกและซำกปรักหักพังตก 

เกลื่อนกลำดตำมท้องถนน ขณะที่ผู้คนวิ่งหนีกันอลหม่ำนสุดชีวิต

“แรงสั่นสะเทือนเหวี่ยงเตียงฉันไปปะทะผนังฝั่งตรงข้ำม แรงสั่นสะเทือนรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ  

พร้อมกบัมีเสยีงดงัโครมและมวีตัถหุล่นลงมำ แรงสัน่สะเทอืนทวคีวำมรนุแรงมำกขึน้ตลอดเวลำ 

เสยีงดงัมำกแทบท�ำให้หูหนวก จำนชำมร่วงลงจำกทีว่ำง รปูภำพหล่นจำกทีแ่ขวน ชัน้วำงหนงัสอื

พลิกคว�่ำ เสียงอำคำรถล่มดั่งเสียงร้องครวญครำงของคนด้วยควำมเครียด เสียงแก้วแตกและ

ปูนฉำบผนังท่ีร่วงหล่นลงมำแผดเสียงกลบเสียงผู้คน ฉันไม่คิดว่ำฉันจะมีชีวิตรอดออกมำได้”  

เอมมำ เอ็ม เบอร์ค (Emma M. Burke) แผ่นดินไหวที่นครซำนฟรำนซิสโก สหรัฐอเมริกำ 

พ.ศ. 2449

ควำมสั่นสะเทือนหยุดลงอย่ำงรวดเร็วเหมือนเมื่อตอนมันมำและเสียงโครมครำมก็เบำลง 

ควำมเงียบดังป่ำช้ำเข้ำมำแทนที่ ขณะที่ผู้คนพยำยำมลุกขึ้นยืนและมองไปรอบๆ สิ่งที่เสียหำย

อันเป็นผลจำกกำรท�ำลำยล้ำงของธรรมชำติเพยีงชัว่ไม่ถงึหนึง่นำท ีไม่ช้ำไม่นำนเสยีงตะโกนกูร้่อง

และเสียงร้องกรีดตำมท้องถนนก็เข้ำมำแทนที่ควำมเงียบ

+00 นาที

ณ ขณะนั้น...
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“ฉันมีความรู้สึกว่าประตูอยู่ไกลออกไปมาก ดังนั้นในเสี้ยวของวินาทีน้ัน ฉันจึงตัดสินใจกระโดดไปหลบใต้โต๊ะแทนที่จะวิ่ง

ไปที่ประตู และมันช่างมหัศจรรย์เสียเหลือเกินท่ีฉันตัดสินใจถูกที่ท�าเช่นน้ัน เพราะถ้าฉันวิ่งไปที่ประตู ฉันคงถูกเหวี่ยง

อย่างแรงและเสียชีวิตแน่”

เจน คริสเทนเซน (Jens Kristensen) MINUSTAH / กิจการพลเรือน เฮติ

แผ่นดินไหวที่อิหร่าน ปี พ.ศ. 2545 

©UNDAC

แผ่นดินไหวที่เฮติ ปี พ.ศ. 2553

 ©Emerson Tan

แผ่นดินไหวที่ตุรกี ปี พ.ศ. 2542 

©Dave Dickson
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ศักราชใหม่ก็เริ่มต้นขึ้น

ในปี พ.ศ. 2534 หลังเกิดแผ่นดินไหวคร้ังใหญ่ท่ีท�ำให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงมหำศำล 
(ท่ีประเทศเม็กซิโกเมื่อปี พ.ศ. 2528 และที่ประเทศอำร์เมเนียเมื่อปี พ.ศ. 2531) รำยงำน 
จำกสภำกำชำดและสภำเสีย้ววงเดอืนแดงระบวุ่ำควำมต้องกำรทรพัยำกรจำกนำนำชำตเิพิม่ข้ึน 
เพ่ือกู้ภัยลักษณะคล้ำยกันและที่ส�ำคัญยิ่งกว่ำนั้นคือกำรประสำนงำนที่ดีกว่ำระหว่ำงรัฐบำล
แห่งชำติท่ีได้รับผลกระทบและองค์กรปฏิบัติกำรค้นหำและกู้ภัย รำยงำนยังระบุเพิ่มเติมอีกว่ำ 
“ไม่เพยีงแต่จะขำดกำรประสำนงำนระหว่ำงทมีช่วยเหลือระหว่ำงประเทศด้วยกนัทีอ่ยู ่ณ สถำนที่
นัน้เท่ำนัน้ แต่บ่อยคร้ังท่ีเจ้ำหน้ำทีท้่องถิน่ไม่ทรำบว่ำทมีผูเ้ชีย่วชำญมขีีดควำมสำมำรถอะไรบ้ำง 
อุปกรณ์อะไรบ้ำงที่ทีมเหล่ำนั้นน�ำมำ หรือไม่ทรำบแม้กระทั่งว่ำทีมใดมำถึงแล้ว”

รำยงำนได้ระบุลักษณะท่ีส�ำคัญหลำยข้อของทีมช่วยเหลือนำนำชำติที่มีประสิทธิภำพ รำยกำร
ควำมช�ำนำญและเครือ่งมือเพือ่ตรวจหำต�ำแหน่งและช่วยเหลอืผูท้ีต่ดิอยูใ่นซำกปรักหักพัง ควำมรู้
และเคร่ืองมือทำงกำรแพทย์ ควำมพอเพียงของทีมและควำมสำมำรถในกำรเข้ำมำถึงพื้นที่
โดยรวดเร็ว ซึ่งควรเป็นภำยใน 48 ชั่วโมงหลังเกิดภัยพิบัติ

รำยงำนยังได้เสนอแนะให้จัดต้ังทีมช่วยเหลือระหว่ำงประเทศและมีกำรประสำนงำน 
ทีม่ปีระสทิธภิำพและยงัได้เน้นถงึควำมส�ำคญัของบทบำทชมุชนในกำรรบัมอืเพือ่กูภ้ยัและควำมจ�ำเป็น
ทีจ่ะต้องมโีครงกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือควำมม่ันใจว่ำชุมชนมีอปุกรณ์และกำรเตรยีมกำรทีด่กีว่ำ
เท่ำที่มีอยู่เพื่อรับมือเมื่อเกิดภัยพิบัติ

หลังเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ดังกล่ำวแล้วนั้น ประกอบกับรำยงำนของสันนิบำตสภำกำชำด 
และสภำเสี้ยววงเดือนแดง ก็ได้มีกำรจัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรว่ำด้วยกำรค้นหำและกู้ภัย 
ในเขตเมืองระหว่ำงประเทศ (International USAR) ขึ้น โดยฝ่ำยกิจกำรด้ำนมนุษยธรรม 
องค์กำรสหประชำชำติด้ำนกำรบรรเทำภัยพิบัติ (ซึ่งปัจจุบันนี้คือ ส�ำนักงำนเพื่อกำรประสำนงำน
ด้ำนมนษุยธรรมแห่งสหประชำชำติ (OCHA) กำรประชุมเชิงปฏบิติักำรนีเ้ป็นกำรกรยุทำงไปสูก่ำร
ประชุมคณะที่ปรึกษำด้ำนกำรค้นหำและกู้ภัยระหว่ำงประเทศ (INSARAG) ครั้งที่ 1

รฐับำลเยอรมนเีป็นเจ้ำภำพจดักำรประชมุคณะทีป่รกึษำด้ำนกำรค้นหำและกูภ้ยัระหว่ำงประเทศ 
(INSARAG) ครั้งแรกที่เมือง Beuggen ระหว่ำงวันที่ 11-13 ธันวำคม พ.ศ. 2534 โดยมีผู้แทน 35 คน
จำก 15 ประเทศและองค์กรนำนำชำติและเอกชน 7 แห่งเข้ำร่วมกำรประชุม ที่ประชุม
เสนอแนะให้ท�ำเรื่องส�ำคัญและที่อยู ่ไกลตัวเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภำพและประสิทธิผล
กำรปฏิบัติกำรบรรเทำทุกข์ระหว่ำงประเทศ

ในช่วงเวลำนัน้ จงึมกีำรยอมรบัว่ำกำรตัง้คณะทีป่รกึษำด้ำนกำรค้นหำและกูภ้ยัระหว่ำงประเทศ 
(INSARAG) มีควำมส�ำคัญในกำรเป็นส่วนช่วยทศวรรษนำนำชำติเพื่อกำรลดภัยพิบัติธรรมชำติ 
(International Decade for Natural Disaster Reduction, 1990-2000) ท่ีประชุม 
ได้ยอมรับว่ำงำนของคณะที่ปรึกษำด้ำนกำรค้นหำและกู้ภัยระหว่ำงประเทศ (INSARAG) 
มคีวำมส�ำคญัไม่เพียงเฉพำะแต่เรือ่งของภัยพบิตัใินเขตเมืองเท่ำนัน้ หำกแต่ยงัเป็นเรือ่งของกำร

บริหำรจัดกำรเหตุฉุกเฉินทั่วไปอีกด้วย

 

+10 นาที

การให้ความช่วยเหลือ

ของชุมชน

เมื่อฝุ่นจากอาคารที่พัง

ถล่มจากแผ่นดินไหว

เร่ิมจางหายไปอย่างช้า ๆ 

ผู้คนทีผ่่านไป-มา ชาวบ้าน

และผู้ที่ไม่ได้รับอันตราย

เริ่มรู้สึกตัวคืนสติจาก

อาการช็อก และทราบว่า

เกดิอะไรขึน้ จงึพากันเริม่

ช่วยชีวิตครอบครัวและ

ญาติมิตรที่ติดอยู่ในซาก

อาคารทีเ่สยีหายเลก็น้อย

โดยไม่มีการประสานงาน 

เสียงตะโกนกู่ก ้องและ

เสียงร ้องกรีดระงมไป

ทั่ วกลบเกลื่ อนความ

เงียบที่ผิดปกติและที่น่า 

กลั วซึ่ ง เ กิ ดทั น ทีหลั ง

แผ่นดินไหว ผู้รอดชีวิต

ต่างร้องขอความช่วยเหลอื 

แ ล ะ ผู ้ ค น ท่ี ส า ม า ร ถ 

ช่วยเหลอืได้กเ็ข้าช่วยเหลอื

ทันที
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ที่ประชุมได้ก�ำหนดอ�ำนำจและโครงสร้ำงเบ้ืองต้นของคณะที่ปรึกษำด้ำนกำรค้นหำและกู้ภัย 

ระหว่ำงประเทศ (INSARAG) ซึ่งยังใช้อยู ่ตรำบถึงวันนี้ ท่ีประชุมยังก�ำหนดแนวคิดกำร

ท�ำงำนให้กับคณะกรรมกำรขับเคลื่อนทีมระดับภูมิภำคและกลุ่มปฏิบัติงำนเฉพำะกิจของ 

คณะที่ปรึกษำด้ำนกำรค้นหำและกู้ภัยระหว่ำงประเทศ (INSARAG) ในกำรนี้ นำยโทนี่ ฟิสค์ 

(ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) ได้รับเลือกให้เป็นประธำน ภำยใต้กำรเป็นผู้น�ำของท่ำน ที่ประชุม 

ได้เสนอแนะเรื่องส�ำคัญหลำยเรื่อง เช่น กำรก่อต้ังศูนย์ประสำนงำนปฏิบัติในพ้ืนที่ (On-Site 

Operations Coordination Center : ศูนย์ประสำนกำรปฏิบัติในพ้ืนท่ี (OSOCC)) วิธีกำร 

ท�ำงำนเก่ียวกับกำรค้นหำและกู้ภัยในเขตเมือง (USAR) ขีดควำมสำมำรถของทีมค้นหำ

และกู้ภัยในเขตเมือง (USAR Team) และบทบำทขององค์กำรสหประชำชำติด้ำนกำรบรรเทำ  

ภัยพิบัติ (UNDRO) (ซ่ึงปัจจุบันคือ ส�ำนักงำนเพ่ือกำรประสำนงำนด้ำนมนุษยธรรม 

แห่งสหประชำชำติ (OCHA)) ในส่วนท่ีเป็นงำนเลขำธิกำรส�ำหรับกลุ่มงำนที่จัดต้ังขึ้นใหม่ 

กำรประชุมยัง เป ็นเครื่องมือในกำรจัดระบบของทีมประเมินสถำนกำรณ ์ภัยพิบัติ

และประสำนงำนขององค์กำรสหประชำชำติ (UNDAC) ซึง่เป็นเครือ่งมอืส�ำคญัเพือ่ กำรประสำนงำน

ในสถำนกำรณ์กำรเกิดภัยพิบัติทันทีทันใดที่คำดไม่ถึง

“จุดมุ่งหมายของคณะที่ปรึกษาด้านการค้นหาและกู้ภัยระหว่างประเทศ (INSARAG) หรืออีกนัยหนึ่งของประเทศหรือ

องค์กรท่ีประกอบเป็นคณะที่ปรึกษาด้านการค้นหาและกู้ภัยระหว่างประเทศ (INSARAG) คือการเสริมสร้างคุณภาพของ

ความช่วยเหลือที่ให้หลังจากเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ”

เอกอัครราชทูต โทนี่ ฟริสค์ (Toni Frisch) ประธานคณะที่ปรึกษาด้านการค้นหาและกู ้ภัยระหว่างประเทศ 

(INSARAG)

การประชุม INSARAG ที่ประเทศออสเตรียเมื่อต้นปี พ.ศ. 2533 ©AFDRU

นายโจ บิช็ป สมาชิกผู้ก่อตั้ง INSARAG 
นายฟาบริซิโอ เจนติโลนี (Fabrizio Gentiloni) เจ้าหน้าที่ส�านักงาน
เพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ (OCHA)
และ นายโอลา อัลม์เกรน (Ola Almgren)
ณ สถานที่จัดแสดงอุปกรณ์ระหว่างการประชุม INSARAG
ที่ประเทศออสเตรีย เมื่อต้นปี พ.ศ. 2533 
©AFDRU

รายงานการประชุม INSARAG พ.ศ. 2534 

©OCHA
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การแจ้งเตือนอัตโนมัติและระบบสารสนเทศ

ระบบกำรแจ้งเตือนภัยและกำรประสำนงำนระดบัโลก (Global Disaster Alert and Coordination 

System : GDACS) ตรวจจับข้อมูลทำงวิทยำศำสตร์จำกสถำบันกำรศึกษำเกี่ยวกับแผ่นดินไหว

และค�ำนวณโดยอตัโนมตัถิงึผลกระทบทีอ่ำจเป็นไปได้ของภยัพบิติัต่อประชำชน ทีไ่ด้รบัผลกระทบ 

โดยพิจำรณำถึงปัจจัยต่ำง ๆ  อำทิ ควำมหนำแน่นของประชำกร จุดเปรำะบำง ควำมสำมำรถ

ใน กำรกลับคืนสู่สภำพเดิม เป็นต้น

ถ้ำประมำณกำรผลกระทบถงึระดับทีก่�ำหนดไว้ล่วงหน้ำ GDACS จะส่งข้อควำมเตือนภยัอตัโนมัติ

ทำงอีเมลหรือ SMS โดยพิมพ์ผลประมำณกำรผลกระทบที่เป็นรำยละเอียด ไปยังสมำชิก

บนเว็บไซต์ http://www.gdacs.org GDACS จะให้บริกำรท�ำนองเดียวกัน ส�ำหรับภัยพิบัติอื่น ๆ  

เช่น ภูเขำไฟ วำตภัย และอุทกภัย บริกำรระบบเตือนภัยและประมำณกำรผลกระทบอัตโนมัติ

เป็นบริกำรอินเตอร์เน็ตเพื่อสำธำรณชนโดยไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำย

เมือ่มกีำรส่งข้อควำมเตือนภยัอตัโนมัติออกไปและผลกระทบจำกภัยพิบติัมีกำรคดิค�ำนวณ GDACS 

จะกระตุ้นอินเทอร์เน็ตเฉพำะเพื่องำนกำรประสำนและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงผู้ช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภยัระหว่ำงประเทศผ่ำนทำง Virtual ศนูย์ประสำนกำรปฏิบัติในพืน้ท่ี (OSOCC) บนเว็บไซต์ 

www.gdacs.org/virtual ศูนย์ประสำนกำรปฏิบัติในพื้นที่ (OSOCC) กระบวนกำรช่วงนี้ก็เพื่ออุดช่อง

โหว่ด้ำนข้อมลูและกำรประสำนงำนทีม่กัจะเกดิขึน้ในช่วงแรกหลงัจำกเกดิภยัพบิตัอิย่ำงรวดเร็วโดยไม่

คำดคดิ ก่อนท่ีระบบข้อมลูและกำรประสำนงำนระหว่ำงประเทศตำมรปูแบบจะได้รบักำรปฏบิติั

เพือ่ควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง GDACS/Virtual ศูนย์ประสำนกำรปฏบิติัในพืน้ที ่

(OSOCC) จะรวบรวมข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เช่น แผนที่ต่ำง ๆ (UNOSAT) และรำยงำน

ภัยพิบัติ (ReliefWeb) ผู้จัดกำรภัยพิบัติในรัฐบำลและองค์กรกู้ภัยท่ัวโลกเท่ำนั้นท่ีจะสำมำรถ

เข้ำถึง GDACS/Virtual ศูนย์ประสำนกำรปฏิบัติในพื้นที่ (OSOCC) ได้ (มีกำรปกป้องรหัสผ่ำน) 

และปัจจุบันนี้มีสมำชิกมำกกว่ำ 11,000 รำย

GDACS/Virtual ศนูย์ประสำนกำรปฏบิติัในพ้ืนที ่(OSOCC) เจ้ำหน้ำทีเ่ผชญิเหตุระหว่ำงประเทศ

จะได้รับข้อมูลเป็นประจ�ำและท�ำรำยงำนสถำนกำรณ์ที่เป็นปัจจุบันเพื่อแจ้งให้สมำชิกอื่นทรำบ

เกีย่วกบัแผนปฏบิตักิำรช่วยเหลอืของตน ซึง่ด้วยวธิกีำรดงักล่ำว จะสำมำรถรวบรวมควำมรูข้อง

หน่วยปฏิบัติกำรกู้ภัยระหว่ำงประเทศเพื่อช่วยในกำรตัดสินใจและประสำนงำนกำรช่วยเหลือ

นำนำชำติแบบทวิภำคี

+15 นาที

โลกได้รับการเตือนภัยให้

เตรียมความพร้อม

ระบบเครื่องส่งสัญญาณ

ทั่วโลกท�างานตรวจจับ 

เมื่อเกิดแผ่นดินไหวด้วย 

การบันทึกจุดที่ เป ็น 

ศูนย ์กลางและความ 

รุนแรงหรือขนาดของ

แผ่นดนิไหวคอมพวิเตอร์

ซอฟต์แวร์รับข้อมูลน้ี 

และค�านวณจุดที่เป็น

ศูนย ์กลางและความ 

รุนแรงหรือขนาดของ 

แผ่นดนิไหว และส่งข้อมลู

น้ีไปยังรัฐบาลประเทศ 

ต่างๆ และหน่วยงานที่จะ 

เ ข ้ า ไ ป ช ่ ว ย เ ห ลื อ 

ผู ้ ป ร ะ ส บ ภั ย พิ บั ติ 

โดยใช้ข ้อมูลดังกล่าว

แ ล ะ ก ล ไ ก ก า ร เ ข ้ า 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

พิบัติก็จะถูกก�าหนดขึ้น
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“การประมาณการผลกระทบโดยอัตโนมตัทิทีนักาลทนัเวลานบัเป็นสิง่จ�าเป็นในการบรหิารจดัการภยัพบัิตท่ีิทันสมยั แต่ในช่วงเวลาแรกของ
การสับสนอลหม่านหลังเกิดภัยพิบัติ การแลกเปลี่ยนข้อมูลทันที โดยตรงและเป็นทางการระหว่างผู้จัดการภัยพิบัติทั่วโลกเพิ่มความส�าคัญ
เป็นอย่างมากส�าหรับการประสานงานระหว่างประเทศ การตัดสินใจ และการช่วยเหลือที่สมควรเพิ่มมากขึ้น”
นายโทมัส ปีเตอร์ (Thomas Peter) ผู้จัดการศูนย์ประสานงานบรรเทาภัยพิบัติฉุกเฉิน ส�านักงานเพื่อการประสานงานด้าน
มนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ (OCHA) นครเจนีวา

ระบบการแจ้งเตือนภัยและ
การประสานงานระดับโลก (GDACS) 

จะแจ้งเตือนเกือบตามเวลาจริงเกี่ยวกับภัย
ธรรมชาติทั่วโลกและมีเครื่องมือเพื่ออ�านวยความ

สะดวกสนองตอบการประสานงานรวมถึงการ
ควบคุมดูแลสื่อ บัญชีรายชื่อแผนที่

และศูนย์ประสานการปฏิบัติในพื้นที่ ©OCHA

ผู้จัดการ ERCC บรรยายสรุปเกี่ยวกับ GDACS
©OCHA

การประชุมของหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ (OTS) 
ณ ส�านักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ 

(OCHA) เจนีวา หลังเกิดภัยพิบัติ ©OCHA
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INSA   AGINSA   AG

การด�าเนินงานของส�านักเลขาธิการ INSARAG (INSARAG Secretariat)

นับตั้งแต่เวลำเริ่มต้นของคณะที่ปรึกษำด้ำนกำรค้นหำและกู้ภัยระหว่ำงประเทศ (INSARAG) ส่วนสนับสนุน
และประสำนงำนภำคสนำม (FCSS) ภำยในสำขำบริกำรฉุกเฉิน (Emergency Services Branch “ESB”) 
ของส�ำนักงำนเพื่อกำรประสำนงำนด้ำนมนุษยธรรมแห่งสหประชำชำติ (OCHA) ณ นครเจนีวำ ปฏิบัติหน้ำที่
เป็นส�ำนักเลขำธิกำร INSARAG (INSARAG Secretariat) 

ส�ำนกัเลขำธกิำร INSARAG (INSARAG Secretariat) เป็นศูนย์กลำงกจิกรรมของคณะทีป่รกึษำด้ำนกำรค้นหำ
และกู้ภัยระหว่ำงประเทศ (INSARAG) ทั้งหมดทั่วโลกรวมทั้งควำมรับผิดชอบด้ำนกำรปฏิบัติกำรและธุรกำร 
ในบริบทของด้ำนกำรปฏิบัติกำร ส�ำนักเลขำธิกำร INSARAG มีบทบำทที่ส�ำคัญในกำรประสำนงำน 
ด้ำนให้ควำมช่วยเหลอืกำรปฏบิตังิำนของประชำคมของคณะทีป่รกึษำด้ำนกำรค้นหำและกูภ้ยัระหว่ำงประเทศ 
(INSARAG Community) และบรหิำรจดักำรข้อมลูผ่ำนเครือ่งมอื เช่น Virtual ศนูย์ประสำนกำรปฏบิตัใินพืน้ท่ี  
(OSOCC) ส�ำนักเลขำธิกำร INSARAG (INSARAG Secretariat) ยังเป็นฝ่ำยรับผิดชอบในกำรประสำนงำน
กบัประเทศทีไ่ด้รบัผลกระทบจำกภัยพบิตั ิส�ำหรับบทบำททำงด้ำนธรุกำรนัน้ ส�ำนกัเลขำธกิำรให้ควำมช่วยเหลอื
ในกำรเตรยีมกำรและจดักำรประชมุคณะกรรมกำรกำรขบัเคลือ่นของ INSARAG (INSARAG Steering Group) 
ทีมระดับภูมิภำค และหัวหน้ำกลุ่มทีมคณะที่ปรึกษำด้ำนกำรค้นหำและกู้ภัยระหว่ำงประเทศ (INSARAG) 
ควำมรบัผิดชอบทีส่�ำคัญ ได้แก่ กำรให้ควำมช่วยเหลอืประธำนคณะทีป่รกึษำด้ำนกำรค้นหำและกูภ้ยัระหว่ำงประเทศ 
(INSARAG) ประธำนส่วนภูมิภำค และประธำนคณะท�ำงำนของ INSARAG (INSARAG Working Groups) 
น�ำแผนงำนทีต่กลงกนัแล้วมำรวมกนัและประสำนงำนปฏทินิเหตกุำรณ์และกจิกรรม โดยรวมส�ำนกัเลขำธิกำร 
INSARAG จัดกำรเรื่องท�ำเนียบรำยชื่อทีมค้นหำและกู้ภัยในเขตเมือง (The USAR Directory) และหน่วยงำนต่ำง ๆ 
ซึ่งเป็นฐำนข้อมูลอย่ำงละเอียดของทีมค้นหำและกู้ภัย (USAR Teams) ทั่วโลก และท�ำให้มั่นใจได้ว่ำข้อมูล
ทั้งหมดนั้นเป็นปัจจุบันและสัมพันธ์กันเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น

โดยผ่ำนเครื่องมือ เช่น ศูนย์ประสำนกำรปฏิบัติในพื้นที่ระบบออนไลน์ (VO) ส�ำนักเลขำธิกำร INSARAG 
จัดกำรเรือ่งกระบวนกำรเกบ็รกัษำและท�ำให้เป็นปัจจบัุน ซ่ึงเอกสำรห้องสมุดของคณะทีป่รกึษำด้ำนกำรค้นหำ
และกูภ้ยัระหว่ำงประเทศ (INSARAG) อย่ำงละเอยีดซึง่รวมถงึแนวทำงปฏบิตัขิอง คณะทีป่รึกษำด้ำนกำรค้นหำ
และกู้ภัยระหว่ำงประเทศ (INSARAG)

ส�ำนักเลขำธิกำร INSARAG ยังมีบทบำทเป็นหน่วยงำนอ�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรับกำรค้นหำและกู้ภัย
ในเขตเมือง (USAR) ที่เกี่ยวกับโครงกำรเสริมสร้ำงควำมสำมำรถให้เป็นไปตำมมติของที่ประชุมสมัชชำใหญ่
แห่งสหประชำชำติ (UN General Assembly) ที่ 57/150 ปี พ.ศ. 2545 มติ “กระตุ้นควำมแข็งแกร่ง
ด้ำนกำรประสำนงำนระหว่ำงรัฐในระดับภูมิภำคและอนุภูมิภำคในงำนด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรับมือ
กับภัยพิบัติและกำรช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติที่เกี่ยวกับกำรสร้ำงควำมสำมำรถในทุกระดับ” ในบทบำทนี้
ส�ำนักเลขำธิกำรอ�ำนวยควำมสะดวกแก่กระบวนกำรริเริ่มสร้ำงควำมสำมำรถโดยกำรติดต่อประเทศผู้รับ
กำรชว่ยเหลือที่มศีกัยภำพ ประเมนิผลควำมสำมำรถและแบง่ปันผลลัพธก์บัผูบ้รจิำคที่สนใจ (ดงัเช่นตวัอย่ำง 
ของประเทศปำกีสถำนหลังจำกแผ่นดินไหวเม่ือปี พ.ศ. 2548) ส�ำนักเลขำธิกำร INSARAG ยังมีบทบำทท่ี
ส�ำคญัยิง่ ในกำรอ�ำนวยควำมสะดวกกำรประเมนิทมีค้นหำและกูภ้ยัตำมระบบของ INSARAG (IEC) สนบัสนนุ
องค์กรที่เข้ำร่วมปฏิบัติงำนและผู้จ�ำแนกรักษำก�ำหนดกำรทั้งหมดของกำรประเมินทีมค้นหำและกู้ภัย
ตำมระบบของ INSARAG (IEC) ส�ำนักเลขำธกิำรเป็นผูช้ีข้ำดเรือ่งทัง้หมดท่ีเกีย่วกับกระบวนกำรกำรประเมนิทมีค้นหำ
และกู้ภัยตำมระบบของ INSARAG (IEC)

+20 นาที

การประสานงานนานาชาติ

ก็เริ่มต้นขึ้น

ส� า นั ก เ ล ข า ธิ ก า ร 
INSARAG ( INSARAG 
Secretariat) หลังจาก
ได้รับสัญญาณแจ้งเตือน
จากระบบต่าง ๆ รวมถึง 
ระบบการแจ้งเตือนภัย 
และการประสานงาน 
ระดับโลก (GDACS) จะ
ด� า เ นิ น ก า ร ร ว บ ร ว ม
ข้อมูลและให้ค�ายืนยัน
ข้อมูลดังกล่าวเก่ียวกับ
ความรุนแรงและขนาด 
ของแผ ่นดินไหว และ
ติ ดต ่ อ กั บ เ จ ้ า หน ้ าที่ 
ที่เกี่ยวข้องและผู้ร่วมงาน 
ใ น ป ร ะ เ ท ศ ท่ี ไ ด ้ รั บ 
ผลกระทบ ข้อมูลที่ผ่าน
การ วิ เคราะห ์และถูก 
รวบรวมไว้ จะถูกส่งไป
ยังประชาคมทีมค ้นหา 
และกู้ภัยระหว่างประเทศ 
แ ล ะ อ ง ค ์ ก ร ท่ี ส น ใ จ
กระบวนการรวบรวม
และแบ่งปันข้อมูลเป็น
เ รื่ อ ง ข อ ง ค ว า ม เ ป ็ น
ความตาย โดย เฉพาะ
อย่างยิ่งแนวทางปฏิบัติที่
ให้แก่ทีมค้นหาและกู้ภัย 
ใน เขต เมื อ ง  (USAR )  
เ พื่ อ ก า ร ป ร ะ ก อ บ
กระบวนการตัดสินใจ 
ข อ ง ที ม  เ พ ร า ะ ที ม 
จะต้องพิจารณาไม่เพียงแต่
คุณค่าที่เพิ่มขึ้นของการ 
ออกปฎิบั ติ ก ารอย ่ า ง
เหมาะสมในการรับมือ 
ภัยพิบตัแิต่ยงัต้องพจิารณา
ถึงขนาดของการท�างาน
ในแง่ของบุคลากร อปุกรณ์ 
และระยะเวลาในการ
ปฎิบัติการด้วย
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“หน้าท่ีของส�านักเลขาธิการ INSARAG (INSARAG Secretariat) ที่ต้องท�าเป็นเพราะพันธกรณีที่มีความพร้อม-การปฏิบัติการ
ช่วยเหลือและการสนับสนุนท่ีทางคณะที่ปรึกษาด้านการค้นหาและกู้ภัยระหว่างประเทศ (INSARAG) ได้รับจากทีมค้นหาและกู้ภัย 
ในเขตเมือง (USAR Team) ซึ่งเป็นค�าแนะน�าเชิงวิชาชีพและเทคนิค ทรัพยากรและการให้ความมั่นใจในการให้การสนับสนุนแก่คณะ
ท่ีปรึกษาด้านการค้นหาและกู้ภัยระหว่างประเทศ (INSARAG) ภายในรัฐบาลของตน ทั้งหมดน้ีคือประเด็นที่เกี่ยวคณะท่ีปรึกษาด้านการ
ค้นหาและกู ้ภัยระหว่างประเทศ (INSARAG) ผู ้ร ่วมงานและความอุตสาหะในความพยายามเพื่อปรับปรุงความพร้อมและการ
ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ”
นายอรชุน คาทอช (Arjun Katoch) อดีตหัวหน้าส่วนสนับสนุนและประสานงานภาคสนาม (FCSS) - ส�านักงานเพื่อการ
ประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ (OCHA) นครเจนีวา

เจ้าหน้าที่ส่วนสนับสนุนและประสานงานภาคสนาม (FCSS)  

มีการเตรียมการและการปรึกษาหารือ

อย่างคร�่าเคร่งเพื่อการประสานงานกับทีม 

©OCHA

การเตรียมการอย่างละเอียดและการปรึกษาหารือเพื่อ

ประสานงานกับทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง (USAR) 

ทีมประเมินสถานการณ์ภัยพิบัติและประสานงานของ

องค์การสหประชาชาติ (UNDAC) 

และผู้ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์อื่นๆ โดยเจ้าหน้าที่ส่วน

สนับสนุนและประสานงานภาคสนาม (FCSS)  

©OCHA

เจ้าหน้าที่ส่วนสนับสนุนและประสานงานภาคสนาม (FCSS) 

จัดการการประชุมระหว่างเกิดแผ่นดินไหว

ที่ประเทศตุรกีเมื่อปี พ.ศ. 2542 ©OCHA

เจ้าหน้าที่ส่วนสนับสนุนและประสานงานภาคสนาม (FCSS) 

ก�าลังปรึกษาหารือกันในการส่งทีมประเมินสถานการณ์ภัยพิบัติ

และประสานงานขององค์การสหประชาชาติ (UNDAC)

ไปช่วยเหลือระหว่างเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศตุรกี

 เมื่อปี พ.ศ. 2542

 ©OCHA
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คณะท่ีปรกึษาด้านการค้นหาและกูภ้ยัระหว่างประเทศ (INSARAG) กบัการสนบัสนนุเจ้าหน้าท่ี
เผชิญเหตุล�าดับแรก

กำรศึกษำหลักฐำนเอกสำรเกี่ยวกับภัยพิบัติแสดงให้เห็นถึงควำมส�ำคัญของควำมอุตสำหะ
พำกเพียรในกำรช่วยชีวิตผู้ประสบภัยอย่ำงทันทีทันใดหลังจำกเกิดแผ่นดินไหว ผู้ติดอยู ่
ในซำกปรักหักพัง และยังรอดชีวิตมักจะได้รับกำรช่วยเหลือให้รอดทันทีทันใดภำยในเวลำเพียง 
ไม่กี่นำทีหรือช่ัวโมงหลังเกิดแผ่นดินไหว ผู้ประสบภัยบำงคนถูกดึงออกมำจำกซำกปรักหักพัง
ของ บ้ำนของตนเองหรอืทีท่�ำงำน โดยเพือ่น ผูร่้วมงำน สมำชิกของครอบครวั และผูท่ี้สญัจรผ่ำนไปมำ  
มีคนเป็นจ�ำนวนมำกที่ได้รับกำรช่วยชีวิตระหว่ำงช่วงแรกของกำรเริ่มปฏิบัติกำรช่วยเหลือ
โดยหน่วยบรกิำรฉกุเฉนิส่วนท้องถ่ิน แต่ส่วนใหญ่เป็นไปในลกัษณะท่ีไม่มกีำรประสำนงำน ซึง่สำมำรถ
แสดงโดยแผนผังที่อ้ำงถึงที่เป็น “ปีระมิดของกำรช่วยเหลือ”

ปีระมดิของกำรช่วยเหลอืแสดงให้เห็นถงึผู้ประสบภยัของภยัพิบติัจ�ำนวนมำกได้รับกำรช่วยเหลอื
โดยผู้ช่วยเหลือแรกสุด จำกนั้นผู้ช่วยเหลือแรกสุดจะได้รับกำรสนับสนุนโดยทีมค้นหำและกู้ภัย 
ในเขตเมือง (USAR Team) ในระดับประเทศ (กรณีที่มี) อย่ำงไรก็ตำมทีมเหล่ำนี้ช่วยเหลือ 
ผูป้ระสบภัยได้เพยีงไม่กีร่ำยเท่ำนัน้ เนือ่งจำกทมีไม่สำมำรถเอำชนะควำมเลวร้ำยของสถำนกำรณ์
ส่วนใหญ่ได้ ในทำงกลับกัน ทีมเหล่ำนั้นจึงได้รับกำรสนับสนุนโดยทีมขนำดใหญ่และขนำดเล็ก
ระหว่ำงประเทศของคณะทีป่รกึษำด้ำนกำรค้นหำและกู้ภยัระหว่ำงประเทศ (INSARAG) ซึง่ตำม
สถติสิำมำรถช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัได้เพยีงไม่กีร่ำยเท่ำนัน้ นอกจำกผูท้ีต่ดิอยูล่กึในซำกปรกัหกัพงั
ของอำคำรที่พังถล่ม
ควำมส�ำคัญของขีดควำมสำมำรถในกำรช่วยชีวิตภำยในชุมชนท้องถิ่นได้รับกำรยอมรับ
โดยมติของท่ีประชุมสมัชชำใหญ่แห่งสหประชำชำติ (General Assembly: GA) ที่ 57/150 
ปี พ.ศ. 2545 หนึง่ในข้อเสนอแนะทีส่�ำคญัส�ำหรบัคณะทีป่รึกษำด้ำนกำรค้นหำและกูภ้ยัระหว่ำงประเทศ 
(INSARAG) คอื “ปรบัปรงุประสทิธภิำพกำรประสำนงำนระหว่ำงรฐัทัง้มวลในระดับภูมิภำคและ
อนุภูมิภำคในด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมและกำรให้ควำมช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติให้เข้มแข็ง 
โดยพุ่งเป้ำหมำยเฉพำะไปที่กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถ (ในกำรช่วยชีวิต) ในทุกระดับ”
ในกำรรบัมอืกบัควำมท้ำทำยทีก่�ำหนดโดยมตขิองทีป่ระชมุสมชัชำใหญ่แห่งสหประชำชำต ิ(UN 
General Assembly) คณะที่ปรึกษำด้ำนกำรค้นหำและกู้ภัยระหว่ำงประเทศ (INSARAG) ชี้ว่ำ
ควำมต้องกำรที่ส�ำคัญในกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรกู้ภัยของส่วนท้องถิ่น ได้แก่ กำรพัฒนำ
และกำรฝึกอบรมหน่วยบริกำรฉุกเฉินส่วนท้องถิ่น องค์กรอำสำสมัคร หรือกลุ่มพลเมือง ดังนั้น
คณะท่ีปรึกษำด้ำนกำรค้นหำและกู้ภัยระหว่ำงประเทศ (INSARAG) จึงพัฒนำแพ็กเกจ 
กำรฝึกอบรมผู้ช่วยเหลือแรกสุดของคณะท่ีปรึกษำด้ำนกำรค้นหำและกู้ภัยระหว่ำงประเทศ 
(INSARAG) ตำมควำมจ�ำเป็นของผู้ช่วยเหลือแรกสุด แพ็กเกจนี้จะมอบให้สมำชิกประชำคม
ของคณะที่ปรึกษำด้ำนกำรค้นหำและกู้ภัยระหว่ำงประเทศ (INSARAG Community) ท้ังหมด 

ซึ่งเป็นศักยภำพพื้นฐำนของโครงกำรพัฒนำศักยภำพ

 

นำนำชำติ / 
ระหว่ำงประเทศ หน่วยงำนขนำดกลำง

• หน่วยบริกำรฉุกเฉินท้องถิ่น
• ผู้ช่วยเหลือจำกชุมชน

• ใหญ่
• กลำง
• เล็ก

ทีม USAR 
ระดับประเทศ

เจ้ำหน้ำที่เผชิญเหตุล�ำดับแรก

+30 นาที

ปฏิบัติการกู้ภัย

ล�าดับแรก

บรรดาผูร้อดชวีติได้รบัการ

ช่วยเหลือโดยสมาชิกใน

ครอบครวั ผู้ผ่านไป-มาและ 

เพือ่นบ้านของตนด้วยการ

หาต�าแหน่งที่พวกเขาตดิอยู่

ในซากปรกัหักพัง แบกหรอื

น�าพวกเขาไปสู่ท้องถนน 

ผูท้ีไ่ด้รบับาดเจบ็และชอ็ก

และอยู่ในอาการที่สับสน 

โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่าง

ก็นอนราบหรือนั่งอยู่บน

ท้องถนน บ้างก็ได้รับการ 

พยาบาลจากบุคลากรทาง 

การแพทย์ชุดแรกท่ีเข้า

ช่วยเหลือหน่วยบริการ 

ฉุกเฉินส่วนท้องถิ่นเริ่มให้ 

การช่วยเหลอืโดยเริม่ความ

พยายามในการประสานงาน

ให้การช่วยเหลือให้ดีที่สุด

เท่าท่ีสามารถท�าได้ ผู้คน 

เรียงแถวเข้าเคลื่อนย้าย 

สิ่ งปรักหักพังออกจาก 

สถานทีท่ีไ่ด้ยนิเสยีงร้องขอ

ความช่วยเหลือภายใต ้

สิง่ปรกัหกัพงัน้ัน โทรศพัท์

มือถือและกล้องถ่ายรูป

ต่างก็ใช้บนัทกึเหตุการณ์ที่

ก�าลังเกิดขึ้นนั้น
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“ทุก ๆ คนต่างตระหนักถึงความจริงท่ีว่า เราต้องท�าบางส่ิงบางอย่างให้ส�าเร็จ ไม่เฉพาะแต่เพียงการให้ความช่วยเหลือ
เท่านั้น แต่ยังเป็นการให้ความช่วยเหลือที่เป็นการประสานงานแบบสมัยนิยมด้วย”
เดเวย์ เพร์ิก (Dewey Perks) ประธานคณะท�างานการฝึกอบรมของคณะทีป่รกึษาด้านการค้นหาและกู้ภยัระหว่างประเทศ 
(INSARAG) (พ.ศ. 2550-2553)

ผู้ฝึกอบรมและผู้เข้าร่วมรับการอบรมครั้งแรก

ที่ประเทศจีน เมื่อปี พ.ศ. 2553 

ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 

©Dave Dikson

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่

เผชิญเหตุล�าดับแรกของ INSARAG

ที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อปี พ.ศ. 2551

©Dave Dikson

ส่วนหนึ่งของผู้เข้ารับการฝึกอบรมครั้งแรกที่เข้าปฏิบัติการช่วยเหลือ

เมื่อเกิดแผ่นดินไหว ณ เมืองบาม ประเทศอิหร่าน เมื่อปี พ.ศ. 2546 

©ไม่ทราบ



26

INSA   AGINSA   AG
การประสานงานออนไลน์ของคณะที่ปรึกษาด้านการค้นหาและกู้ภัยระหว่างประเทศ 

(INSARAG)

ศูนย์ประสำนกำรปฏิบัติในพื้นที่ระบบออนไลน์ (VO) เป็นฐำนเว็บ (web-based) ส�ำหรับกำร

ประสำนงำนและเป็นเครื่องมือกำรจัดกำรบริหำรข้อมูลที่มีเพื่อใช้ประโยชน์ของประชำคม

ของคณะทีป่รกึษำด้ำนกำรค้นหำและกูภ้ยัระหว่ำงประเทศ (INSARAG Community) จุดประสงค์

เพื่อจัดให้มีแพลตฟอร์มฐำนเว็บเพ่ือกำรแลกเปล่ียนข้อมูล ณ เวลำจริงทันทีส�ำหรับผู้ปฏิบัติงำน

ระหว่ำงประเทศท้ังหมดที่เกี่ยวข้อง ผู้ปฏิบัติงำนดังกล่ำวเหล่ำนี้ รวมถึงส�ำนักงำนเพื่อกำร 

ประสำนงำนด้ำนมนษุยธรรมแห่งสหประชำชำต ิ(OCHA) ประเทศทีไ่ด้รบัผลกระทบจำกภยัพบิตั ิ

บรรดำประเทศที่ให้ควำมช่วยเหลือศูนย์ประสำนกำรปฏิบัติในพื้นที่และศูนย์รับและส่งกลับ

ผู้ปฏิบัติงำนของทีมค้นหำและกู้ภัย (Reception and Departure Center) ในประเทศที่ได้รับ 

ผลกระทบ ทีมค้นหำและกู ้ภัยในเขตเมือง (USAR Team) องค์กรช่วยเหลือนำนำชำติ

ด้ำนมนุษยธรรมและผู้ปฏิบัติงำนอื่น ๆ

โดยกำรด�ำเนินงำนผ่ำนทำงกำรรวบรวม และเผยแพร่ข้อมูลที่ส�ำคัญ ศูนย์ประสำนกำรปฏิบัติ

ในพื้นท่ีระบบออนไลน์ (VO) ให้กำรสนับสนุนและให้ควำมช่วยเหลือในกระบวนกำรตัดสินใจ

ของรัฐบำล และองค์กรที่ให้ควำมช่วยเหลือ

ศูนย์ประสำนกำรปฏิบัติในพ้ืนท่ีระบบออนไลน์ (VO) ยังปฏิบัติหน้ำท่ีเป็นเคร่ืองมือในกำร

ประสำนงำนสำยด่วน ให้ทีมค้นหำและกู้ภัยในเขตเมือง (USAR Team) ซึ่งได้รับมอบหมำยให้ไป

ปฏบิตัหิน้ำทีกู่ภ้ยัได้รบัข้อมลูโดยรวดเร็วนำทต่ีอนำทีรวมถงึข้อมลูกำรเดนิทำงและควำมต้องกำร 

ด้ำนโลจิสตกิส์ ตลอดช่วงระยะเวลำกำรให้กำรกูภ้ยั ผูป้ฏิบติังำนแห่งชำติและนำนำชำติสำมำรถ

แบ่งปันข้อมูลกันได้โดยผ่ำนทำง ศูนย์ประสำนกำรปฏิบัติในพื้นที่ระบบออนไลน์ (VO)

ศูนย์ประสำนกำรปฏิบัติในพื้นท่ีระบบออนไลน์ (VO) ยังมีหน้ำที่ท่ีส�ำคัญอีก นอกจำกกำร

ช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน โดยท�ำหน้ำที่เป็นศูนย์กลำงข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริงส�ำหรับกิจกรรม

ของ คณะทีป่รึกษำด้ำนกำรค้นหำและกู้ภยัระหว่ำงประเทศ (INSARAG) ทีไ่ม่เกีย่วกบักรณฉีกุเฉนิ 

เช่น กำรฝึกอบรม กำรประชุมและกิจกำรอย่ำงอื่น โดยหน้ำที่ดังกล่ำว กลุ่มปฏิบัติงำนสำมำรถ

ใช้สำยด่วนของ ศูนย์ประสำนกำรปฏิบัติในพื้นที่ระบบออนไลน์ (VO) ในกำรแบ่งปันข้อมูล

และเอกสำรต่ำง ๆ  ท่ีเป็นปัจจุบนัโดยมกีำรปรับปรุงแก้ไข ซ่ึงเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนกำรทีต้่อง

ด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องกัน เพ่ือให้คณะที่ปรึกษำด้ำนกำรค้นหำและกู้ภัยระหว่ำงประเทศ 

(INSARAG) มีข้อมลูทีส่มัพนัธ์กนั และเป็นปัจจบุนั ศนูย์ประสำนกำรปฏบิตัใินพืน้ทีร่ะบบออนไลน์ 

(VO) ยงัท�ำหน้ำทีเ่ป็นคลงัเกบ็รำยงำนกำรประชมุต่ำง ๆ  ข้อมลูทำงด้ำนเทคนคิ เอกสำรกำรแนะแนว 

และหนังสือสนับสนุนอื่น ๆ

+1 ชั่วโมง

ข่าวแพร่ไปทั่ว

แล้วก็เริ่มมีรายงานจาก

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

ผ ่านทางสื่อที่มีทั่ ว โลก 

รัฐบาล และแหล่งข่าวไม่

เป็นทางการอื่นๆ ข้อมูล

เบื้องต้นจากประเทศ

ที่ได้รับผลกระทบ 

จากเครือข่ายของคณะท่ี 

ปรึกษาด ้านการค ้นหา 

แ ล ะ กู ้ ภั ย ร ะ ห ว ่ า ง

ประ เทศ  ( INSARAG 

Network) ส�า นักงาน

เพื่อการประสานงานด้าน 

ม นุ ษ ย ธ ร ร ม แ ห ่ ง

สหประชาชาติ (OCHA) 

และ ส�านักสื่อนานาชาติ 

มีการเสนอเป็นรายงาน 

บน Virtual OSOCC 

และค่อย ๆ มีการเสนอ

ภาพของขนาดและความ

รุนแรงของภัยพิบัติและ 

ค ว า ม ช ่ ว ย เ ห ลื อ จ า ก 

น าน าช า ติ ท่ี ต ้ อ ง ก า ร 

น่าจะเป็นไปได้ บ่อยครั้ง

ที่ ข ้ อ มูล เบื้ อ งต ้น เป ็น 

ข ้อมูลเร ่งรีบท่ีไม ่มีการ

ยืนยัน แต่การตัดสินใจ

และการด� า เนินการที่

จะต้องมีการคิดค�านวณ

ก็ยังคงเป็นสิ่งจ�าเป็น
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“เมื่อภัยพิบัติเกิดในทวีปอื่น ปัจจัยที่เกี่ยวกับระยะทาง เวลาท้องถ่ินที่แตกต่างกันและความต้องการข้อมูลที่รวดเร็วเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับรัฐบาล
ที่ปรารถนาจะให้การสนับสนุนที่ทันกาลทันเวลาและเหมาะสม ศูนย์ประสานการปฏิบัติในพ้ืนที่ระบบออนไลน์ (Virtual On-Site Operations 
Coordination Center: VO) จะจัดให้มีการ “ถ่ายรูปอย่างรวดเร็ว” ของทรัพยากรท่ีจะระดมน�าไปใช้และช่องโหว่ในการให้การบริการที่อาจเกิดขึ้น
ได ้ตัวอย่างเช่น เมื่อเกิดแผ่นดินไหวที่เฮติเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 VO จัดส่งข้อมูลที่ส�าคัญให้ซึ่งก็พอเพียงแก่ความต้องการของทีมค้นหาและกู้ภัย 
ในเขตเมือง (USAR Team) ที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ที่แห่งน้ันสิ่งน้ีท�าให้ประเทศออสเตรเลียสามารถก�าหนดเป้าหมายในการขัดหา
ทรัพยากรเพื่อน�าไปช่วยเหลือเฮติในประเด็นอื่นที่เป็นความต้องการได้อย่างชัดเจนและจากผลลัพธ์ดังกล่าว การช่วยเหลือของเราจึงถือได้ว่าด�าเนินการ
โดยทันกาลทันเวลาและเหมาะสม
ทัน เล (Thanh Le) INSARAG Focal Point ประเทศออสเตรเลีย

เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานของ

ประเทศโปแลนด์ที่ผ่านการประเมินทีมค้นหาและ

กู้ภัยตามระบบของ INSARAG (IEC) 

ก�าลังปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันบน VO 

แผ่นดินไหวในประเทศเฮติ เมื่อปี พ.ศ. 2553

©UNDAC

ตัวอย่างของ Virtual OSOCC จากแผ่นดินไหว

 ประเทศเฮติเมื่อปี พ.ศ. 2553 ©OCHA
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ระบบที่มีการก�าหนดอย่างดี

ชั่วโมงแรกของเหตุฉุกเฉิน ประชำคมของคณะท่ีปรึกษำด้ำนกำรค้นหำและกู้ภัยระหว่ำงประเทศ 
(INSARAG Community) จะเริ่มท�ำกำรสื่อสำรผ่ำนเครื่องมือแบ่งปันข้อมูลต่ำง ๆ ขณะท่ีก�ำลังใช้
เคร่ืองมอืเหล่ำน้ีเพือ่กำรบรหิำรจดักำร องค์ประกอบท่ีส�ำคญัของคณะท่ีปรกึษำด้ำนกำรค้นหำและกูภ้ยั 
ระหว่ำงประเทศ (INSARAG) ในกำรแลกเปลีย่นข้อมลูอย่ำงมปีระสทิธภิำพคอืโครงสร้ำงทีเ่ข้มแข็งและ
ควำมเกี่ยวข้องของสมำชิกในกำรปฏิบัติงำน
โครงสร้ำงส�ำคัญของสมำชิกในคณะท่ีปรึกษำด้ำนกำรค้นหำและกู้ภัยระหว่ำงประเทศ (INSARAG 
Members) ทีเ่กีย่วข้องกบักำรปฏบิติังำน ได้แก่ กลุม่ภมูภิำค คณะกรรมกำรกำรขบัเคลือ่นของ INSARAG 
(INSARAG Steering Group) และหัวหน้ำทีมคณะที่ปรึกษำด้ำนกำรค้นหำและกู้ภัยระหว่ำงประเทศ 
(INSARAG Team Leaders) กำรสื่อสำรของ INSARAG กลุ่มภูมิภำค และคณะท�ำงำนเฉพำะกิจของ 
INSARAG (INSARAG Regional Antennas and Ad-hoc working Groups) เป็นหน่วยงำนชี้ขำด
ควำมเป็นควำมตำยของคณะทีป่รกึษำด้ำนกำรค้นหำและกูภ้ยัระหว่ำงประเทศ (INSARAG) ด้วยเช่นกนั 
เม่ือประเทศหรือองค์กรหนึ่งเข้ำร่วมงำนกับคณะท่ีปรึกษำด้ำนกำรค้นหำและกู้ภัยระหว่ำงประเทศ 
(INSARAG) ประเทศหรือองค์กรนั้นจะจัดส่งข้อมูลเก่ียวกับขีดควำมสำมำรถ ขนำดและรำยละเอียด 
เกีย่วกบักำรตดิต่อผูป้ระสำนงำนหลกัของตนต่อคณะทีป่รึกษำด้ำนกำรค้นหำและกู้ภยัระหว่ำงประเทศ 
(INSARAG) ข้อมูลเหล่ำนีจ้ะน�ำไปพมิพ์ลงในท�ำเนยีบรำยชือ่ทมีค้นหำและกูภ้ยัในเขตเมอืงระหว่ำงประเทศ 
(The International USAR Directory) ที่ส�ำนักเลขำธิกำร INSARAG (INSARAG Secretariat) 
เป็นฝ่ำยจัดกำร ผู้ประสำนงำนหลักคณะท่ีปรึกษำด้ำนกำรค้นหำและกู้ภัยระหว่ำงประเทศแห่งชำติ 
(National INSARAG) จะได้รบัเชญิเข้ำร่วมประชมุ INSARAG กลุม่ภมูภิำค (The INSARAG Regional Groups) 
ซึง่ได้แก่ ภมูภิำคทวปีแอฟรกิำ/ยโุรป/ตะวนัออกกลำง ภมูภิำคทวปีอเมรกิำ และภูมภิำคเอเชีย-แปซฟิิก 
INSARAG กลุ่มภูมิภำค (The INSARAG Regional Groups) จะจัดกำรประชุมประจ�ำปี เพื่อกำรประชุม
วำงแผนกิจกรรมระดับภมิูภำคและรกัษำระดบัทีเ่กีย่วพนักนัของกำรค้นหำและกูภ้ยัในเขตเมือง (USAR) 
ข้อเสนอแนะของที่ประชุม INSARAG ระดับภูมิภำค (INSARAG Regional) ที่มีประเด็นเกี่ยวพันกับ
กำรค้นหำและกูภ้ยัในเขตเมืองระหว่ำงประเทศ (International USAR) จะต้องได้รบักำรสลกัหลงัรบัรอง
โดยคณะกรรมกำรกำรขับเคลื่อนของ INSARAG (INSARAG Steering Group) ก่อนน�ำไปปฏิบัติ
ขณะที่ทีมระดับภูมิภำคมีกำรประชุมเพื่อปรึกษำหำรือประเด็นเพิ่มเติมในระดับนโยบำย หัวหน้ำทีม
ค้นหำและกู้ภัยในเขตเมือง (USAR Team) จำกทั่วโลกจะมีกำรพบปะกัน ณ ที่ประชุมหัวหน้ำทีม
คณะทีป่รกึษำด้ำนกำรค้นหำและกู้ภยัระหว่ำงประเทศ (INSARAG Team Leaders) ประจ�ำปี เพือ่ทบทวน
และปรกึษำหำรอืกนัในประเดน็ของกำรค้นหำและกูภ้ยัในเขตเมือง (USAR) ทีป่ระชมุเปิดให้มกีำรอภปิรำยนี้ 
จะมีกำรปรึกษำหำรือประเดน็ทีเ่ป็นเรือ่งเทคนคิเก่ียวกบักำรฝึกอบรมและกำรปฏบิติัทีดี่ทีส่ดุบนพืน้ฐำน
ของสิ่งที่ได้รับจำกบทเรียนในกำรปฏิบัติกำรค้นหำและกู้ภัยในเขตเมือง (USAR) ครั้งล่ำสุด 
กำรตัดสินใจและข้อเสนอแนะจำก INSARAG กลุ่มภูมิภำค (The INSARAG Regional Groups)
และท่ีประชุมหัวหน้ำทีมคณะท่ีปรึกษำด้ำนกำรค้นหำและกู้ภัยระหว่ำงประเทศ (INSARAG Team 
Leaders) จะน�ำเข้ำสู่กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรกำรขับเคลื่อนของ INSARAG (INSARAG 
Steering Group) ซึ่งประกอบด้วย ประธำน INSARAG (INSARAG Chairman) เลขำธกิำร INSARAG 
(INSARAG Secretary) ประธำน INSARAG ระดับภมูภิำคและรองประธำน (The INSARAG Regional 
Chairpersons and Vice Chairpersons) ประธำนคณะท�ำงำนของ INSARAG (The Chairpersons 
of INSARAG Working Groups) และผู้ประสำนงำนหลักแห่งชำติที่มีกำรจ�ำแนกทีมค้นหำและกู้ภัย
ในเขตเมือง (USAR Teams) บทบำทของคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิบัติงำนจะเป็นฝ่ำยก�ำหนด

นโยบำยของคณะที่ปรึกษำด้ำนกำรค้นหำและกู้ภัยระหว่ำงประเทศ (INSARAG)

+1 ชั่วโมง

ข่าวแพร่ไปทั่ว

หน่วยบริการฉุกเฉิน

และการแพทย์ส่วน

ท้องถิ่นน�าปฏิบัติการ

ช ่วยเหลือกู ้ ภัยโดย

ประสานงานกบัคนใน

ท้องถิ่น หน่วยกู้ภัย

ค้นพบผู้บาดเจ็บตาม

ท้องถนนและอาคาร

ต ่าง ๆ ท่ี เ สียหาย 

เล็กน้อย ส่ือท่ัวโลก

เสนอภาพภัยพิบั ติ

ชุดแรกสู ่สาธารณะ 

รัฐบาลแห่งชาตทิีไ่ด้รบั 

ผลกระทบต่างก็ระดม 

สรรพก�าลังทรัพยากร

ไปยังพื้นที่ ทีมค้นหา 

แ ล ะ ช ่ ว ย เ ห ลื อ 

ผู ้ ป ร ะสบภั ยต ่ า ง

ประกาศความพร้อม

และความสามารถ

ของตนบน ศนูย์ประสาน

การปฏิบั ติ ใน พ้ืน ท่ี

ระบบออนไลน์ ขณะที ่

รฐับาลต่าง ๆ  กป็ระกาศ

เจตนารมณ์ของตน

ในการจัดทรัพยากรที่

เหมาะสมเพือ่ให้ความ

ช่วยเหลือ
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“INSARAG กลุ่มภูมิภาค (The INSARAG Regional Groups) ประสบความส�าเร็จในการกระตุ้นทีมค้นหาและกู้ภัย
ในเขตเมือง (USAR Team) นานาชาติในการให้ความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวิถีทางด้าน
มนุษยธรรมได้เพราะมีการด�าเนินงานผ่านทางการประชุมหัวหน้าทีมและกลไกอื่น ๆ”
นายโจ บิช็อบ (Joe Bishop) สมาชิกผู้ก่อตั้งคณะท่ีปรึกษาด้านการค้นหาและกู้ภัยระหว่างประเทศ (INSARAG)

การประชุม INSARAG กลุ่มภูมิภาค (The INSARAG Regional Groups) กลุ่มภูมิภาคทวีปอเมริกาที่ประเทศเม็กซิโก

เมื่อปี พ.ศ. 2552 

©INSARAG Americas

การประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนของ 

INSARAG (INSARAG Steering Group)

 ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พ.ศ. 2553 

©OCHA

การประชุม INSARAG กลุ่มภูมิภาค (The INSARAG Regional Groups) 

ทวปีแอฟริกา/ยโุรป/ตะวนัออกกลาง ทีป่ระเทศเยอรมนี เมือ่ปี พ.ศ. 2540 

©THW

การประชุมหัวหน้าทีมคณะที่ปรึกษาด้านการค้นหาและ

กู้ภัยระหว่างประเทศ (INSARAG Team Leaders)

ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) 

พ.ศ. 2553 ©UAE
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การประสานงานเป็นกุญแจส�าคัญ

ทมีประเมนิสถำนกำรณ์ภยัพบิตัแิละประสำนงำนขององค์กำรสหประชำชำต ิ(UNDAC) เป็นทีม

ผู้ช�ำนำญกำรจำกรัฐบำลที่เป็นสมำชิกของส�ำนักงำนเพื่อกำรประสำนงำนด้ำนมนุษยธรรม

แห่งสหประชำชำติ (OCHA) และองค์กรขององค์กำรสหประชำชำติอื่นๆ ที่เตรียมพร้อมไว้

คอยให้ควำมช่วยเหลือในกำรบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ

เมื่อได้รับกำรร้องขอจำกประเทศที่ได้รับผลกระทบ ทีมประเมินสถำนกำรณ์ภัยพิบัติ

และประสำนงำนขององค์กำรสหประชำชำติ (UNDAC) จะสำมำรถปฏบิติังำนได้ภำยในไม่กีช่ัว่โมง

เพือ่ประเมนิควำมต้องกำรอย่ำงรวดเร็วและให้กำรสนบัสนนุเจ้ำหน้ำทีข่องประเทศทีไ่ด้รบัผลกระทบ 

ผู้ท่ีอำศัยอยู่ในประเทศท่ีเป็นเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรสหประชำชำติ และ/หรือ ผู้ประสำนงำน

ด้ำนมนุษยธรรมเพื่อประสำนงำนกำรบรรเทำทุกข์ในพื้นที่

สมำชิกทีมประเมินสถำนกำรณ์ภัยพิบัติและประสำนงำนขององค์กำรสหประชำชำติ (UNDAC) 

ที่ได้รับกำรคัดเลือก ฝึกอบรม และมีอุปกรณ์เป็นพิเศษจะเข้ำประจ�ำที่อย่ำงถำวร เพื่อรอคอยกำร 

มอบหมำยให้ไปปฏิบัติภำรกิจทันทีหลังเกิดภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินภำยใน 24 ชั่วโมง 

หลังเกิดเหตุ ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมปฏิบัติกำรที่ทีมสำมำรถพ่ึงตนเองได้ขณะปฏิบัติงำน

ภำคสนำม

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหลังเกิดแผ่นดินไหว ทีมประเมินสถำนกำรณ์ภัยพิบัติและประสำนงำน

ขององค์กำรสหประชำชำต ิ(UNDAC) จะต้องสำมำรถเคล่ือนก�ำลังเพือ่กำรปฏิบตัหิน้ำทีอ่ย่ำงรวดเรว็

และให้กำรสนับสนุนเจ้ำหน้ำท่ีของประเทศท่ีได้รับผลกระทบอย่ำงมีประสิทธิภำพในกำร

ประสำนงำนด้ำนกำรปฏิบัติกำรของทีมค้นหำและกู้ภัยในเขตเมือง (USAR Team) ระหว่ำง

ประเทศเพื่อกำรค้นหำและกู้ภัย ทีมประเมินสถำนกำรณ์ภัยพิบัติและประสำนงำนขององค์กำร

สหประชำชำต ิ(UNDAC) ยงัต้องรับผดิชอบจัดส่งข้อมลูทีเ่ป็นปัจจุบนัเกีย่วกบัสถำนกำรณ์ภยัพบิตัิ

ให้แก่ชมุชนนำนำชำตผ่ิำนทำงส�ำนกังำนเพือ่กำรประสำนงำนด้ำนมนษุยธรรมแห่งสหประชำชำติ 

(OCHA) และผู้อยู่อำศัยท่ีเป็นเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรสหประชำชำติ และ/หรือ ผู้ประสำนงำน

ด้ำนมนุษยธรรมที่อยู่ในประเทศนั้น

กำรประสำนงำนกระท�ำโดยกำรจัดต้ังศนูย์และเจ้ำหน้ำทีป่ระสำนงำนทีเ่รียกว่ำศนูย์ประสำนกำร

ปฏิบัติในพื้นที่หรือ “ศูนย์ประสำนกำรปฏิบัติในพื้นที่ (OSOCC)” (On-Site Operations 

Coordination Center) ทีมประเมินสถำนกำรณ์ภัยพิบัติและประสำนงำนขององค์กำร

สหประชำชำติ (UNDAC) จะน�ำประสบกำรณ์ที่มีอย่ำงล้นเหลือและกระบวนกำรที่ทดสอบแล้ว

มำใช้ในกำรรวบรวมและบริหำรจัดกำรข้อมูลรวมถึงกำรประเมินผลควำมต้องกำรเร่งด่วน

ของผู้ประสบภัยด้วย

+6 ชั่วโมง

สถานการณ์

เลวร้ายแค่ไหน

ณ เวลาน้ี รัฐบาลส่วน
ภูมิภาคและรัฐบาลของ 
ประเทศทีป่ระสบภัยพิบตัจิะ
ได้รับข้อมูลการประเมินผล 
เบื้องต้นที่เป็นขนาดของ 
ความเสยีหายและประมาณ
การจ�านวนคนผู ้ตกเป็น
เหยื่อของภัยพิบัติ ความ
ช่วยเหลือส่วนภูมิภาคจาก
ภายในประเทศมาถึงเพื่อ
ช่วยเหลอืประชาคมทีไ่ด้รบั 
ผลกระทบ ทมีกูภ้ยัพลเรอืน
และทหารจากภายนอก
ประชาคมส่วนท้องถิน่มกัจะ
เป็นทมีชดุแรกเสมอๆ ท่ีมา
ถึงพื้นที่ก่อนใครอื่นเพื่อให้
ความช่วยเหลือประชาคม

คณะที่ปรึกษาด ้านการ
ค้นหาและกู ้ภัยระหว่าง
ประเทศ (INSARAG) จะ
ได้รับรายละเอียดของภัย
พิบัติผ ่านทางเครือข ่าย 
ส�านกังานเพือ่การประสาน
ง านด ้ า นมนุ ษ ย ธ ร รม
แห่งสหประชาชาติ และ
น�าไปประกาศบนศูนย์การ
ประสานการปฏบิตัใินพืน้ที่
ระบบออนไลน์ เพื่อท่ีจะ
ให้ทีมนานาชาติสามารถ 
เตรยีมการเพือ่การปฏบิตังิาน 
ได้ในจ�านวนทีมที่ประกาศ
ค ว า ม พ ร ้ อ ม เ พื่ อ เ ข ้ า
ปฏิบัติงานน้ี ทีมประเมิน
สถานการณ์ภัยพิบัติและ
ประสานงานขององค์การ
สหประชาชาติ (UNDAC) 
เป็นทมีท่ีตดิตามสถานการณ์
อย่างใกล้ชิด
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“ผมไม่เคยผิดหวังมีแต่ความประทับใจในวิถีทางการปฏิบัติของสมาชิกทีมประเมินสถานการณ์ภัยพิบัติและประสานงาน
ขององค์การสหประชาชาต ิ(UNDAC) ทีเ่ดนิทางจากทัว่โลกมาถงึจดุเกดิภยัพิบตัแิละบรูณาการเป็นทมีเดยีวกันทีม่ปีระสทิธภิาพ
ทันทีแทบจะไม่ต้องใช้ความพยายามใด ๆ  ด้วยเจตนารมณ์ทีจ่ะอ�านวยความสะดวกให้แก่งานขององค์การต่าง ๆ  ทีก่�าลงัเข้ามาให้
ความช่วยเหลอืเหตฉุกุเฉนิ ผมคิดว่าคุณคงต้องเป็นส่วนหนึง่ของทมีนัน้ เพ่ือทีจ่ะเข้าใจในคณุค่าของการอุทศิตนและการปฏบิตัิ
อย่างมืออาชีพของสมาชิกทีมผู้ซึ่งพร้อมที่จะพลิกให้โลกของเขากลับข้างได้ แม้แต่ภาระหน้าที่ได้รับมอบหมายซึ่งเป็นงานที่
ยุ่งยากซับซ้อน ยากล�าบากในสถานการณ์ฉุกเฉิน”
นายเจสเปอร์ ลุนด์ (Jesper Lund) เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม ส่วนสนับสนุนและประสานงานภาคสนาม (FCSS) 
ส�านักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ (OCHA) นครเจนีวา

สมาชิกทีมประเมินสถานการณ์ภัยพิบัติ

และประสานงานขององค์การสหประชาชาติ (UNDAC)

ปรึกษาหารือประเด็นการปฏิบัติการ

กับสมาชิกทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง (USAR Team) 

หลังเกิดแผ่นดินไหวที่ตุรกี 

ในปี พ.ศ. 2542 ©UNDAC

สมาชิกทีมประเมินสถานการณ์ภัยพิบัติ

และประสานงานขององค์การสหประชาชาติ (UNDAC)

เดินทางภายใต้สภาพที่ยากล�าบากหลังเกิดแผ่นดินไหว

ที่อัฟกานิสถานเมื่อปี พ.ศ. 2545 

©UNDAC

ทีมประเมินสถานการณ์ภัยพิบัติ

และประสานงานขององค์การสหประชาชาติ (UNDAC)

ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่

ส่วนท้องถิ่นหลังเกิดแผ่นดินไหวที่ตุรกี 

เมื่อปี พ.ศ. 2542 

©UNDAC
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INSA   AGINSA   AG

เรียนรู้ด้วยกัน

ในแต่ละปีคณะท่ีปรกึษำด้ำนกำรค้นหำและกูภ้ยัระหว่ำงประเทศ (INSARAG) จะจัดกำรฝึกอบรม

หลกัสตูรกำรรบัมอืและกำรตระหนกัถงึแผ่นดินไหวเพือ่ตอบสนองวตัถปุระสงค์ตำมมตขิองทีป่ระชมุ

สมัชชำใหญ่แห่งสหประชำชำติ (UN General Assembly) ที ่57/150 ปี พ.ศ. 2545 กำรฝึกอบรม

กำรรบัมอืกบัแผ่นดนิไหวได้รบักำรออกแบบมำเพือ่ฝึกองค์ประกอบต่ำง ๆ  ทีเ่ก่ียวกบักำรประสำนงำน

ในระยะแรกของกำรช่วยเหลือประเทศที่ประสบภัยจำกแผ่นดินไหว

จดุมุง่หมำยของกำรฝึกอบรมกเ็พ่ือทีจ่ะเพ่ิมควำมตระหนกัในวธิกีำรของคณะทีป่รึกษำด้ำนกำร

ค้นหำและกู้ภัยระหว่ำงประเทศ (INSARAG) ในหมู่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐและเจ้ำหน้ำที่ส่วนท้องถิ่น 

ในประเทศเจ้ำบ้ำนที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดภัยพิบัติและฝึกอบรมกำรประสำนงำนและควำม

ร่วมมอืระหว่ำงผูป้ฏิบัตงิำนนำนำชำตแิละในท้องถิน่ทีเ่กดิภยัพบิตั ิรวมถงึกำรทดสอบแผนปฏิบัติ

กำรช่วยเหลือของนำนำชำติเพื่อกำรรับมือกับภัยพิบัติดังกล่ำว

ตำมปกติ ประเทศท่ีมีแนวโน้มกำรเกิดแผ่นดินไหวมักจะเป็นเจ้ำภำพจัดกำรฝึกอบรม 

กลุ่มเป้ำหมำยจะเป็นผู้แทนจำกกระทรวงและหน่วยงำนต่ำงๆ ที่อยู่ในระบบกำรบริหำรจัดกำร 

ภัยพิบัติแห่งชำติ (ซึ่งรวมถึงหน่วยดับเพลิง หน่วยกู้ภัย และทหำร) ทีมค้นหำและกู้ภัยในเขตเมือง 

(USAR Teams) ระหว่ำงประเทศ ทีมประเมนิสถำนกำรณ์ภยัพิบติัและประสำนงำนขององค์กำร

สหประชำชำติ (UNDAC) หน่วยงำนขององค์กำรสหประชำชำติท่ีเกี่ยวข้องและองค์กร

ด้ำนมนุษยธรรม

สถำนกำรณ์กำรฝึกอบรมจะอยูบ่นพืน้ฐำนของภยัพบิตัจิำกแผ่นดนิไหวซึง่เกนิขดีควำมสำมำรถ

ของส่วนท้องถิ่นและประเทศที่ได้รับผลกระทบจะรับมือไหว และประเทศที่ได้รับผลกระทบ

ดังกล่ำวได้ร้องขอควำมช่วยเหลือจำกนำนำชำติ กำรฝึกปฏิบัติตำมวิธีกำรของคณะที่ปรึกษำ

ด้ำนกำรค้นหำและกูภั้ยระหว่ำงประเทศ (INSARAG) จะช่วยประเทศทีไ่ด้รบัผลกระทบจำกภยัพบิตัิ

ท่ีมแีนวโน้มเกิดขึน้ได้ สำมำรถด�ำเนนิกำรร้องขอควำมช่วยเหลือจำกนำนำชำติ และประสำนงำน

กับหน่วยงำนบรรเทำทุกข์นำนำชำติที่เข้ำมำให้ควำมช่วยเหลือในกรณีที่เกิดแผ่นดินไหว

+8 ชั่วโมง

โลกเริ่มเคลื่อนที่

รัฐบาลที่ได้รับผลกระทบ
จะท� าการประ เมิ นผล 
กระทบของภยัพบิตัขิัน้ต้น
และร้องขอความช่วยเหลือ
จากประชาคมนานาชาติซึ่ง 
โดยส่วนใหญ่ ผ่านองค์การ
สหประชาชาต ิต่างประเทศ
เริม่เข้ามาให้ความช่วยเหลือ
หน ่วยงานส ่วนท ้องถิ่น 
ในปฏิบัติการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย ทีมช่วยเหลือ
นานาชาติชุดแรกต่างเคลือ่น
พลเข้าปฏิบัติหน้าที่
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“ประเทศจีนโชคดีมากที่ได้จัดให้มีการฝึกซ้อม INSARAG Asia Pacific 2006 เพื่อรับมือกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวและส่งทีมเข้าร่วมการ
ฝึกซ้อมทีจั่ดขึน้ในทีอ่ืน่อีก การฝึกซ้อมนีพ้สิจูน์ให้เห็นว่าประสบการณ์ทีไ่ด้รบัจากการฝึกซ้อมจากเหตกุารณ์จรงิและกระบวนการเตรยีมการ
พัฒนาของเรามีประสิทธิภาพมาก ซึ่งมีความส�าคัญส�าหรับการปฏิบัติภารกิจในประเทศและโพ้นทะเล การให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
ในเหตุแผ่นดินไหวที่เหวินชวนเมื่อปี พ.ศ. 2551 แผ่นดินไหวที่เฮติและยูซู แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของเราในเรื่องนี้”
นายฮวง เจี๋ยนปะ ผู้ประสานงานหลักของ INSARAG ประเทศจีน (รองประธาน INSARAG กลุ่มภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พ.ศ. 2553)

ทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง (USAR Team) 

ทีมแรกที่มาถึงพร้อมกับสมาชิกทีมประเมินสถานการณ์ภัยพิบัติ

และประสานงานขององค์การสหประชาชาติ (UNDAC) 

ที่ ศูนย์รับและส่งกลับผู้ปฏิบัติงานของทีมค้นหาและกู้ภัย (RDC) 

ณ สถานที่ฝึกซ้อมอาร์เมเนีย พ.ศ. 2542

 ©UNDAC

ทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง (USAR Team) 

ในเมืองกาฐมาณฑุ

การฝึกซ้อมที่ประเทศเนปาล พ.ศ. 2552 

©UNDAC

ทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง (USAR Team) 

ประเมินโครงสร้างอาคารที่พังทลายภายใน

ห้องติดตามสถานการณ์การฝึกซ้อม 

มองโกเลีย พ.ศ. 2550 

©UNDAC
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แนวทางการปฏิบัติในระดับโลกตามมาตรฐานทั่วไป

ตัง้แต่เริม่ก่อตัง้คณะทีป่รกึษำด้ำนกำรค้นหำและกูภั้ยระหว่ำงประเทศ (INSARAG) ในปี พ.ศ. 2534 

ควำมก้ำวหน้ำท่ีส�ำคัญ ได้แก่ กำรปรับปรุงมำตรฐำนส�ำหรับกำรค้นหำและกู้ภัยในเขตเมือง 

(USAR) และกำรประสำนงำนด้ำนควำมช่วยเหลือจำกนำนำชำติในเหตุภยัพิบติัรุนแรงทีเ่กดิขึน้

ทนัททีนัใด ส่วนประกอบท่ีส�ำคัญทีส่ดุของกำรปรับปรุงนีจ้ะพฒันำแนวทำงปฏบิติัและวธิกีำรของ 

คณะที่ปรึกษำด้ำนกำรค้นหำและกู้ภัยระหว่ำงประเทศ (INSARAG)

แนวทำงปฏบิตัแิละวธิกีำรของคณะทีป่รึกษำด้ำนกำรค้นหำและกูภ้ยัระหว่ำงประเทศ (INSARAG) 

เป็นเอกสำรท่ีมีค�ำแนะน�ำวิธีกำรปฏิบัติและมำตรฐำนส�ำหรับกำรค้นหำและกู้ภัยในเขตเมือง 

(USAR) ในเหตฉุกุเฉนิท่ีมสีิง่ก่อสร้ำงถกูท�ำลำยเอกสำรท�ำขึน้โดยอ�ำนำจหน้ำทีข่องคณะทีป่รึกษำ

ด้ำนกำรค้นหำและกู ้ภัยระหว่ำงประเทศ (INSARAG) จำกมติของท่ีประชุมสมัชชำใหญ่

แห่งสหประชำชำต ิ(UN General Assembly) ที ่57/150 พ.ศ. 2545 มตนิีร้บัรองแนวทำงปฏบัิติ

และวิธีกำรของคณะที่ปรึกษำด้ำนกำรค้นหำและกู้ภัยระหว่ำงประเทศ (INSARAG) ให้ใช้อ้ำงอิงได้

ส�ำหรับกำรปฏิบัติกำรค้นหำและกู้ภัย (USAR) และกำรปฏิบัติกำรช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ

แนวทำงปฏบิตัแิละวธิกีำรของคณะทีป่รึกษำด้ำนกำรค้นหำและกูภ้ยัระหว่ำงประเทศ (INSARAG) 

เป็นเอกสำรแบบอนกุรมทีไ่ด้รบักำรปรบัปรงุข้อมลูตลอดเวลำ เม่ือวธีิกำรทีม่อียูใ่นปัจจบุนัได้รบั

กำรปรบัปรุงหรอืแก้ไขตำมประสบกำรณ์ทีไ่ด้จำกกำรปฏบิตักิำรช่วยเหลอืเมือ่เกดิภยัพิบตัหิรอื

เหตกุำรณ์ กำรปรบัปรงุหรอืแก้ไขเพ่ิมเติมในเอกสำรจะต้องได้รับควำมเหน็ชอบโดยมติส่วนใหญ่

ของคณะทีป่รกึษำด้ำนกำรค้นหำและกูภ้ยัระหว่ำงประเทศ (INSARAG) ทมีระดบัภมูภิำคทัง้หมด

และได้รับกำรรับรองโดยคณะกรรมกำรกำรขับเคลื่อนของ INSARAG (INSARAG Steering 

Group) ฉบับปรับปรุงล่ำสุดได้รับกำรตีพิมพ์เมื่อเดือนมีนำคม พ.ศ. 2551 ใน 12 ภำษำ (ได้แก่ 

ภำษำอำหรับ อำร์เมเนีย บำห์ซำ อินโดนีเซีย จีน โครเอเชีย อังกฤษ ฝรั่งเศส ฮินดี ญี่ปุ่น เกำหลี 

รัสเซีย และสเปน)

แนวทำงปฏิบติัทีเ่ป็นเสมอืนเครือ่งมอืของประชำคมในกำรค้นหำและกูภ้ยัในเขตเมอืงระหว่ำงประเทศ 

(International USAR) ส่งผลลัพธ์ท่ีมีประสิทธิภำพเป็นอย่ำงมำก ขอขอบคุณสมำชิก

คณะท่ีปรึกษำด้ำนกำรค้นหำและกูภ้ยัระหว่ำงประเทศ (INSARAG) ทกุท่ำนทีร่บัเอำแนวคดิและ

น�ำแนวทำงปฏิบัติไปใช้เป็นเกณฑ์ในกำรวำงแผน กำรเตรียมกำร และรับมือกับภัยพิบัติ 

+12 ชั่วโมง

ความช่วยเหลือจาก

นานาชาติมาถึง

เม่ือการช่วยเหลือ 
ผู ้ ป ร ะสบภั ย ใน
ระยะแรกจวนเสรจ็
สิน้ ทมีกูภ้ยัจงึมุง่เน้น 
ไปทีร่ายงานเกีย่วกบั
ผู้ที่ถูกฝังในอาคาร 
ทีมค้นหาและกู้ภัย
เริ่มเดินทางมาถึง
ประเทศท่ีได ้ รับ
ผลกระทบ
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“แนวทางปฏิบัติของ INSARAG เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มาก ที่ช่วยยกระดับความสามารถของเราและช่วยให้เรา
เข ้าใจลักษณะพิเศษและจดจ�าส่ิงท้าทายส�าหรับการประเมินทีมค้นหาและกู ้ภัยตามระบบของ INSARAG (IEC) 
นีเ้ป็นผลแห่งความอตุสาหะพยายามของผูค้นจ�านวนมาก ข้าพเจ้าจงึขอชืน่ชมด้วยความเคารพส�าหรับผลงานทีใ่หญ่หลวงเช่นน้ี”
นายโมฮ�าหมัด อัล อันซารี (Mohamed Al Ansari) ผู้ประสานงานหลักของ INSARAG UAE (ประธานกลุ่ม INSARAG 
ภูมิภาคแอฟริกา/ยุโรป/ตะวันออกกลาง พ.ศ. 2553)

การประเมินทีมค้นหาและกู้ภัยตามระบบของ INSARAG (IEC)

ทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง (USAR Team) 

เนเธอร์แลนด์ (NL) 

ขณะบรรยายสรุปเพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย

แผ่นดินไหวที่เฮติ พ.ศ. 2553 

©USAR.NL

การประเมินทีมค้นหาและกู้ภัยตามระบบของ 

INSARAG (IEC) ทีม USA 

USA 1 เคลื่อนก�าลังไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย

แผ่นดินไหวที่เฮติ

เมื่อปี พ.ศ. 2553 

©USA 1 USAR Team

การประเมินทีมค้นหา

และกู้ภัยตามระบบของ INSARAG (IEC) 

ทีมค้นหาและกู้ภัยในไอซแลนด์ (ICE-SAR) 

กรณีเป็นทีมแรกที่เดินทางมาถึง

เมืองปอร์โตแปร็งในเหตุแผ่นดินไหวที่เฮติ 

เมื่อปี พ.ศ. 2553 

©ICE-SAR

ทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง (USAR Team)

รัสเซียให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว

ที่ประเทศจีน

เมื่อปี พ.ศ. 2551 

©Emercom
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การประสานงานเริ่มขึ้นเมื่อเดินทางมาถึง

คณะที่ปรึกษำด้ำนกำรค้นหำและกู้ภัยระหว่ำงประเทศ (INSARAG) พัฒนำศูนย์รับและส่งกลับ

ผู้ปฏิบัติงำนของทีมค้นหำและกู้ภัย (RDC) ขึ้นเพื่อกำรประสำนงำนให้ควำมช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงำน

ด้ำนมนษุยธรรมในระยะแรก และเมือ่กำรช่วยเหลอืจำกนำนำชำตสิิน้สดุลง ศนูย์รบัและส่งกลับ 

ผู้ปฏิบัติงำนของทีมค้นหำและกู้ภัย (RDC) จะอ�ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนส�ำหรับกำร

เดินทำงของทีมช่วยเหลือนำนำชำติเมื่อภำรกิจเร่ิมขึ้น (ศูนย์รับ) และเมื่อเดินทำงออกนอก

ประเทศหลังจำกภำรกิจเสร็จสิ้น (ศูนย์ส่งกลับ)

กำรหลั่งไหลเข้ำมำอย่ำงทันทีทันใดของทีมและสิ่งของบรรเทำทุกข์ ณ ท่ำเรือ/ท่ำอำกำศยำน 

ในประเทศที่ได้รับผลกระทบเป็นส่ิงที่อยู่ในควำมคำดหมำยส�ำหรับกำรให้ควำมช่วยเหลือ 

จำกนำนำชำตแิก่ประเทศทีไ่ด้รับผลกระทบ ดงันัน้ จึงควรจัดตัง้ศนูย์รบัและส่งกลบัผูป้ฏบิตังิำนของ

ทีมค้นหำและกู้ภัย (RDC) ในจุดที่เหมำะสมใกล้กับท่ำเรือ/ท่ำอำกำศยำนในประเทศที่ได้รับ

ผลกระทบ ซึง่โดยปกตมิกัจะเป็นท่ำอำกำศยำนควำมรับผิดชอบเบือ้งต้นของศนูย์รับและส่งกลบั

ผูป้ฏิบัตงิำนของทีมค้นหำและกูภ้ยั (RDC) ได้แก่ กำรลงทะเบยีนทมีกู้ภยัทีเ่ดนิทำงมำถงึบรรยำย 

สรปุข้อมลูล่ำสดุ ช่วยเหลอืในกำรด�ำเนนิงำนพธิกีำรทำงศลุกำกรและกำรเข้ำเมอืงแจ้งให้ทมีเดนิทำง 

ไปยงัศนูย์ประสำนกำรปฏบิตัใินพืน้ที ่(OSOCC) และส่งข้อมลูทีผ่่ำนกระบวนกำรแล้วไปยงัศนูย์

ประสำนกำรปฏบิตัใินพืน้ที ่(OSOCC) เพือ่อ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ ศนูย์ประสำนกำรปฏบัิติในพืน้ท่ี 

(OSOCC) ในกำรวำงแผนปฏบัิติกำร พร้อมทัง้ประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำทีข่องท่ำอำกำศยำน และ/หรอื

เจ้ำหน้ำที่ชำยแดนที่เกี่ยวข้อง ศูนย์รับและส่งกลับผู้ปฏิบัติงำนของทีมค้นหำและกู้ภัย (RDC) 

สำมำรถระบุต�ำแหน่งและสนบัสนนุกำรส่งก�ำลงับ�ำรงุรวมถงึแผนที ่ยำนพำหนะ ล่ำมแปลภำษำ 

ไม้ เชื้อเพลิง และก๊ำซอัด

ทมีประเมนิสถำนกำรณ์ภยัพิบติัและประสำนงำนขององค์กำรสหประชำชำติ (UNDAC) จะเป็น 

ผู้จัดตั้งศูนย์รับและส่งกลับผู้ปฏิบัติงำนของทีมค้นหำและกู้ภัย (RDC) แต่หำกทีมค้นหำและกู้ภัย 

ในเขตเมอืง (USAR Team) ระหว่ำงประเทศชุดใดชุดหน่ึงเดินทำงมำถงึก่อนทีมประเมินสถำนกำรณ์

ภัยพิบัติและประสำนงำนขององค์กำรสหประชำชำติ (UNDAC) ทีมค้นหำและกู้ภัยในเขตเมือง 

(USAR Team) ระหว่ำงประเทศทีเ่ดนิทำงมำถงึก่อนเป็นชดุแรกจะเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัตัง้ 

ศูนย์รับและส่งกลับผู้ปฏิบัติงำนของทีมค้นหำและกู้ภัย (RDC) ชั่วครำว

เมือ่ทมีจะเดนิทำงออกนอกประเทศศูนย์รับและส่งกลบัผูป้ฏบิติังำนของทมีค้นหำและกูภ้ยั (RDC) 

จะลงทะเบียนทีมดังกล่ำว ขอรำยงำนกำรปฏิบัติหน้ำที่ และให้ควำมช่วยเหลือในพิธีกำรในกำร

เดินทำงออกนอกประเทศ โดยท�ำงำนร่วมกับศูนย์ประสำนกำรปฏิบัติในพื้นที่ (OSOCC) 

ศนูย์รบัและส่งกลบัผูป้ฏบัิตงิำนของทีมค้นหำและกูภ้ยั (RDC) เป็นจดุหลกัของกำรประสำนงำน

ท่ีพัฒนำ ณ สถำนท่ีเกิดเหตุโดยคณะที่ปรึกษำด้ำนกำรค้นหำและกู ้ภัยระหว่ำงประเทศ 

(INSARAG) และทีมประเมินสถำนกำรณ์ภัยพิบัติและประสำนงำนขององค์กำรสหประชำชำติ 

(UNDAC)

+18 ชั่วโมง

ผู้ปฏิบัติงานจากทั่วโลก

พบกันที่ศูนย์รับ

ณ จุดที่เดินทางมาถึงใน
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ 
ทมีค้นหาและกูภ้ยัระหว่าง
ประเทศหรือทีมประเมิน
สถานการณ์ภัยพิบัติและ
ประสานงานขององค์การ
สหประชาชาติ (UNDAC) 
ชุดแรกที่เดินทางมาถึงจะ
เป็นผู้จัดตั้งศูนย์รับและให้
ข้อมูลจุดเกิดเหตุที่ส�าคัญ
แก่ทีมช่วยเหลือนานาชาติ
ที่เดินทางมาถึงพร้อมกับ 
ให้ความช่วยเหลือในการ 
จัดหายานพาหนะเพื่อการ
ขนส ่งในการช ่วยเหลือ
บรร เทาทุกข ์ ระหว ่ า ง
ประเทศ
ทีม INSARAG อื่น ๆ จะ
เดินทางเข้ามายังประเทศ
ทีไ่ด้รบัผลกระทบผ่านศนูย์
รับนี้
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“เม่ือท่านและทีมของท่านเดนิทางมาถงึประเทศทีไ่ด้รบัผลกระทบจากแผ่นดนิไหวศนูย์รับและส่งกลบัผูป้ฏบิตังิานของทีมค้นหา
และกู้ภัย (RDC) คือสิ่งแรกที่ท่านจะต้องมองหา เนื่องจากท่านจะต้องขอข้อมูลจากศูนย์ว่าจะต้องด�าเนินการต่อไปอย่างไร 
ศูนย์แห่งนี้จะมีผู้แทนจากทีมการประเมินทีมค้นหาและกู้ภัยตามระบบของ INSARAG (IEC)
ให้ข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ได้รับนั้นสอดคล้องตรงกันและเป็นปัจจุบัน”
นายกิสลี่ โอลาฟสัน (Gisli Olafsson) หัวหน้าทีม ICE-SAR

ตรวจสอบข้อมูลที่แบ่งปันกันในศูนย์รับและส่งกลับ

ผู้ปฏิบัติงานของทีมค้นหาและกู้ภัย (RDC) ที่สนามบิน

ปอร์โตแปร็งซึ่งสนับสนุนโดยเจ้าหน้าที่ประสานงาน

หลังเกิดแผ่นดินไหวที่เฮติเมื่อปี พ.ศ. 2553 

©UNDAC

ทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง (USAR Team) 

ขณะรอเครื่องบินที่สนามบินหลังเกิดแผ่นดินไหว

ที่อิหร่านเมื่อปี พ.ศ. 2546

 ©UNDAC

สมาชิกทีมประเมินสถานการณ์ภัยพิบัติ

และประสานงานขององค์การสหประชาชาติ (UNDAC)

ลงทะเบียนการเดินทางมาถึงของทีมค้นหา

และกู้ภัยในเขตเมือง (USAR Team) 

ณ ศูนย์รับและส่งกลับผู้ปฏิบัติงานของทีมค้นหาและกู้ภัย (RDC)

หลังเกิดแผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียเมื่อปี พ.ศ. 2552 

©UNDAC

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประเทศของสิงคโปร์ (SCDF) 

ช่วยชีวิตเด็กชายอายุ 5 ขวบจากซากปรักหักพัง

แผ่นดินไหวขนาด 9.1 ริกเตอร์ ที่ชุมชนไตจุง

เมื่อปี พ.ศ. 2542 

©SCDF
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การประสานงานปฏิบัติการกู้ภัย

ศนูย์ประสำนกำรปฏิบัตใินพืน้ที ่(OSOCC) จะจัดช่องทำงในกำรสือ่สำรให้แก่ผูป้ฏบิตังิำนบรรเทำ
ทกุข์นำนำชำต ิเพือ่ใช้ส�ำหรบัแลกเปล่ียนข้อมลูข่ำวสำรและประสำนงำน ช่องทำงนีจ้ะได้รับกำร
จดัตัง้โดยทมีประเมนิสถำนกำรณ์ภยัพบิตัแิละประสำนงำนขององค์กำรสหประชำชำต ิ(UNDAC) 
หรือทีมค้นหำและกู้ภัยในเขตเมือง (USAR Team) ระหว่ำงประเทศชุดแรกท่ีเดินทำงมำถึง 
(หำกเดินทำงมำถึงก่อนทีมประเมินสถำนกำรณ์ภัยพิบัติและประสำนงำนขององค์กำร
สหประชำชำติ (UNDAC))

ทีมประเมินสถำนกำรณ์ภัยพิบัติและประสำนงำนขององค์กำรสหประชำชำติ (UNDAC) 
จะมอบหมำยให้บุคลำกรจำกทีมของตนไปปฏิบัติหน้ำที่ ณ ศูนย์ประสำนกำรปฏิบัติในพื้นที่ 
(OSOCC) โดยได้รบักำรสนบัสนนุจำกบคุลำกรผู้ท�ำหน้ำทีติ่ดต่อประสำนงำนจำกทมีค้นหำและ
กู้ภัยในเขตเมือง (USAR Team) ระหว่ำงประเทศศูนย์ประสำนกำรปฏิบัติในพื้นที่ (OSOCC) 
จะให้กำรช่วยเหลือเจ้ำหน้ำที่ของประเทศที่ประสบภัยพิบัติ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ
เพื่อกำรบูรณำกำรและกำรใช้ทรัพยำกรจำกนำนำชำติอย่ำงมีประสิทธิภำพในกำรรับมือกับ
ภัยพิบัติ

ในช่วงต้นของกำรให้ควำมช่วยเหลอื ศนูย์ประสำนกำรปฏิบตัใินพืน้ที ่(OSOCC) จะประเมนิควำม
ต้องกำรทรัพยำกรจำกนำนำชำติ ให้ค�ำแนะน�ำและให้กำรสนับสนุนผู้จัดกำรกู้ภัยของประเทศ
ที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยเหลือเจ้ำหน้ำที่เหล่ำนั้นในกำรปฏิบัติงำน

เมือ่ได้เริม่ด�ำเนนิกำรให้ควำมช่วยเหลอื และทมีบรรเทำทกุข์จำกนำนำชำตไิด้เดนิทำงมำถงึเป็น
จ�ำนวนมำกขึน้ ศนูย์ประสำนกำรปฏบิตัใินพืน้ที ่(OSOCC) จะเป็นผูป้ระสำนงำนกำรปฏบัิตกิำร
ของทมีนำนำชำตแิละให้ข้อมลูเกีย่วกบัสถำนกำรณ์ให้แก่ทมีดงักล่ำว ซึง่รวมถงึรำยละเอยีดของ
กำรปฏิบัติกำรของเจ้ำหน้ำที่ของประเทศผู้รับกำรช่วยเหลือและกำรเตรียมกำรส่งก�ำลังบ�ำรุง
และขนส่ง ณ ขณะนัน้เมือ่แผนปฏบิติักำรได้รับกำรพัฒนำให้สอดคล้องกบัผู้ปฏบิติังำนแห่งชำติ 
ทีมช่วยเหลือจำกนำนำชำติจะได้รับมอบหมำยภำรกิจและรำยงำนและบรรยำยสรุปผ่ำนทำง
ศูนย์ประสำนกำรปฏิบัติในพื้นที่ (OSOCC)

ตลอดระยะเวลำ เจ้ำหน้ำที่ของศูนย์ประสำนกำรปฏิบัติในพ้ืนท่ี (OSOCC) จะให้ควำมร่วมมือ 
อย่ำงใกล้ชิดกับเจ้ำหน้ำท่ีของประเทศเจ้ำบ้ำน เจ้ำหน้ำที่ดังกล่ำวท�ำหน้ำที่ติดต่อประสำนงำน
เบือ้งต้นระหว่ำงเจ้ำหน้ำทีข่องประเทศเจ้ำบ้ำนและทมีค้นหำและกูภ้ยัในเขตเมอืง (USAR Team) 
ระหว่ำงประเทศ และมั่นใจว่ำกำรประสำนงำนเป็นไปอย่ำงใกล้ชิดและมีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล
กันตลอดระยะเวลำของกำรปฏิบัติกำรกู้ภัย

อำจมกีำรจดัตัง้ ศนูย์ประสำนกำรปฏบิตัใินพ้ืนท่ี (OSOCC) ย่อยเพิม่ขึน้อกีหนึง่แห่งหรอืมำกกว่ำ
พร้อมด้วยเจ้ำหน้ำทีค่ล้ำยคลงึกนักบั ศนูย์ประสำนกำรปฏบิตัใินพืน้ที ่(OSOCC) หลกั ข้ึนอยูกั่บ
ควำมรุนแรงของภัยพิบัติและขนำดของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจำกภัยพิบัติเพื่อควำมมั่นใจในกำร
ประสำนงำนในพื้นที่ทำงภูมิศำสตร์ที่กว้ำงใหญ่กว่ำ ลักษณะโครงสร้ำงของศูนย์ประสำนกำร
ปฏบิตัใินพืน้ที ่(OSOCC) ทีย่ดืหยุน่และสำมำรถปรบัให้เข้ำได้กบัควำมรนุแรงและควำมซบัซ้อน

ของภัยพิบัติเป็นกุญแจส�ำคัญในกำรน�ำระดับกำรประสำนงำนที่ถูกต้องในกำรปฏิบัติกำรกู้ภัย

+24 ชั่วโมง

จากความโกลาหล

มาเป็นประสานงาน

ในสถานที่หลักของการปฏิบัติการ  
ทีมประเมินสถานการณ์ภัยพิบัติ
และประสานงานขององค์การ
สหประชาชาติ (UNDAC) หรือ
ทีมของ INSARAG ท่ีเดินทาง 
มาถึงก่อนชุดแรกจะเป็นผู้จัดต้ัง 
ศูนย์ประสานการปฏิบัติในพื้นท่ี 
(OSOCC) ช่ัวคราว โดยอาจเป็น
เพียงเต็นท์เดี่ยว หรือสิ่งก่อสร้างที่
เคลื่อนย้ายได้ จากนั้นจะขยาย
ขนาดอย ่างรวดเร็วทันทีที่ทีม
นานาชาติอื่นเดินทางมาถึง
เม่ือเดินทางมาถึงประเทศท่ีได้รับ
ผลกระทบ ทีมนานาชาติจะต้อง 
มองหาศู นย ์ รั บและส ่ ง กลั บ
ผู้ปฏิบัติงานของทีมค้นหาและกู้ภัย 
(RDC) โดยการมองหาธงของ
องค์การสหประชาชาติเป็นจุด
สงัเกต เมือ่ผ่านกระบวนการท่ีศนูย์
รบัและส่งกลับผู้ปฏบิติังานของทีม
ค้นหาและกู้ภยั (RDC) แล้ว ทมีจะ
ได้รบัค�าแนะน�าให้เดินทางต่อไปยัง 
ศูนย์ประสานการปฏิบัติในพื้นที ่
(OSOCC) ซ่ึงทีมจะได้รับข้อมูล
เกี่ยวกับสถานการณ์เพิ่มเติมอีก
และค�าแนะน�าเกี่ยวกับภารกิจที่จะ
ได ้รับมอบหมายให ้ปฏิบัติทีม 
จ ะ ต ้ อ ง จั ด บุ ค ล า ก ร ติ ด ต ่ อ
ประสานงานไว้ที่ ศูนย์ประสาน
การปฏิบัติในพื้นที่ (OSOCC) เพื่อ
ได้รับการสนับสนุนด้านเครื่องมือ 
และช่างผู้ช�านาญการจากหุ้นส่วน 
ผู ้ร ่วมงานรายหนึ่งจากหุ ้นส่วน 
ผู้ร่วมงานที่มี (เช่น APHP - Asia 
P a c i fi c  H u m a n i t a r i a n 
Partnership AST-Americas 
Support Team หรือ IHP-
International Humanitarian 
Partnership) จากนัน้ ศนูย์ประสาน
การปฏิบัติในพื้นที่  (OSOCC)  
จะพัฒนาไปเป็นศูนย์ประสาน
การค้นหาและกู ้ภัยในเขตเมือง 
(USAR)
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“การเกิดภัยพิบัติเป็นแรงจูงใจน�าไปสู่การสร้างสรรค์ ซึ่งกรณีนั้นเป็นกรณีของ INSARAG ท่ีน�าไปสู่การจัดตั้งและพัฒนา 
ทีมประเมินสถานการณ์ภยัพบิตัแิละประสานงานขององค์การสหประชาชาต ิ(UNDAC) และ OSOCC เปลีย่นจากความโกลาหล
เป็นการประสานงานและการไร้แผนการณ์เป็นการด�าเนินการที่ทันเวลาและมีระบบในการค้นหาและช่วยชีวิตผู้ประสบภัย”
นายเทด็ เพร์ิน (Ted Pearn) หวัหน้าทมีประเมนิสถานการณ์ภยัพบิตัแิละประสานงานขององค์การสหประชาชาต ิ(UNDAC)

สมาชิกทีมประเมินสถานการณ์ภัยพิบัติ
และประสานงานขององค์การสหประชาชาติ (UNDAC) 
ปรึกษาหารือกันในประเด็นการปฏิบัติการกับ
ทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง (USAR Team)  
ระหว่างประเทศและผู้แทนส่วนท้องถิ่นหลังเกิดแผ่นดินไหวที่แอลจีเรีย
เมื่อปี พ.ศ. 2546
©UNDAC

สมาชิก IHP ฝึกปฏิบัติจ�าลองการช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นประจ�า 
©IHP

การประชุมการประสานงานครั้งแรก
เพื่อการค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง (USAR) 

 โดยมีเจ้าหน้าที่ประสานงานของรัฐบาลเข้าร่วม
ประชุมหลังเกิดแผ่นดินไหวที่เฮติ

เมื่อปี พ.ศ. 2553 
©UNDAC

หัวหน้าทีมประเมินสถานการณ์ภัยพิบัติ
และประสานงานขององค์การสหประชาชาติ (UNDAC) 

ก�าลังพูดคุยกับประธาน
รัฐสภาหลังเกิดแผ่นดินไหวที่อิหร่านเมื่อปี พ.ศ. 2546 

©UNDAC
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ก�าหนดมาตรฐานขั้นต�่าที่นานาชาติยอมรับ
กำรกระจำยก�ำลังทีมค้นหำและกู้ภัยในเขตเมือง (USAR Team) ระหว่ำงประเทศเพื่อกำรค้นหำนับว่ำ
เป็นประโยชน์อย่ำงใหญ่หลวงต่อผูป้ระสบภยัทีต่ดิอยูใ่ต้ซำกปรกัหกัพงัและประเทศทีไ่ด้รบัผลกระทบ 
อย่ำงไรก็ตำมบทเรียนที่ได้รับจำกกำรช่วยเหลือในเหตุแผ่นดินไหวครั้งก่อนๆ ท�ำให้เรำทรำบถึงควำม
จ�ำเป็นส�ำหรับทีมค้นหำและกู้ภัยในเขตเมือง (USAR Team) ที่เข้ำให้ควำมช่วยเหลือที่จะต้องมีขีด
ควำมสำมำรถอย่ำงแท้จริงและสำมำรถบูรณำกำรภำยในระบบที่มีกำรประสำนงำนอย่ำงดี เพื่อให้มั่นใจ
ว่ำทรัพยำกรของกำรค้นหำและกู้ภัยในเขตเมือง (USAR) ถูกน�ำไปใช้อย่ำงเหมำะสมที่สุด เนื่องจำกควำม
ต้องกำรเหล่ำนี้คณะที่ปรึกษำด้ำนกำรค้นหำและกู้ภัยระหว่ำงประเทศ (INSARAG) จึงเห็นว่ำมีควำม 
จ�ำเป็นที่จะต้องจ�ำแนกทีมนำนำชำติตำมขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติกำร เพื่อให้มั่นใจว่ำเฉพำะ
ทมีค้นหำและกูภ้ยัในเขตเมอืง (USAR Team) ท่ีมีคณุสมบัตอิย่ำงมอือำชีพเท่ำน้ันท่ีจะได้รับมอบหมำย
ให้ปฏิบัติหน้ำที่ในเหตุฉุกเฉิน ด้วยเหตุนี้แนวคิดกำรจัดประเภทภำยนอกของกำรประเมินทีมค้นหำ
และกู้ภัยตำมระบบของ INSARAG (IEC) จึงก�ำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2548
กระบวนกำรกำรประเมินทีมค้นหำและกู้ภัยตำมระบบของ INSARAG (IEC) ถูกพัฒนำเป็นพลัง
ขับเคลื่อนในกำรยกระดับมำตรฐำนของกำรค้นหำและกู้ภัยในเขตเมือง (USAR) ทั่วโลก กำรประเมิน
ทมีค้นหำและกู้ภัยตำมระบบของ INSARAG (IEC) สำมำรถช่วยประเทศท่ีได้รับผลกระทบจัดล�ำดับ
ควำมส�ำคัญของกำรรบัควำมช่วยเหลอืจำกนำนำชำต ิโดยกำรสนับสนุนจำกทีมค้นหำและกู้ภยัในเขตเมอืง 
(USAR Team) ซึง่สำมำรถเพิม่ศกัยภำพท่ีผ่ำนพสูิจน์แล้ว ให้กบัประเทศเหล่ำน้ันในกรณน้ีีคณะท่ีปรกึษำ
ด้ำนกำรค้นหำและกูภ้ยัระหว่ำงประเทศ (INSARAG) จะเป็นผูน้�ำในกำรปฏบิตักิำรช่วยเหลอืของชมุชน
ทำงด้ำนมนุษยธรรม และสร้ำงมำตรฐำนกำรปฏิบัติกำรซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยนำนำชำติซึ่งจะต้องได้รับ
กำรสอบทำนโดยทีมอิสระ ทีมค้นหำและกู้ภัยในเขตเมือง (USAR Team) ต่ำง ๆ อำจได้รับเลือกในกำร 
จดัประเภทให้เป็นทมีทีม่คีวำมสำมำรถกูภ้ยัทีเ่ป็น “ขนำดกลำง” หรือ “ขนำดใหญ่” หลงัจำกกำรก�ำหนด
ให้มีระบบกำรประเมินทีมค้นหำและกู้ภัยตำมระบบของ INSARAG (IEC) ขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2548  
ณ ทีป่ระชมุคณะทีป่รกึษำด้ำนกำรค้นหำและกูภ้ยัระหว่ำงประเทศ (INSARAG) ระดับโลก โดยม ี19 ทมี  
ทีม่คีณุสมบตัติรงตำมบรรทดัฐำนของคณะทีป่รกึษำด้ำนกำรค้นหำและกู้ภยัระหว่ำงประเทศ (INSARAG) 
ให้เป็นทีมขนำดใหญ่หรือขนำดกลำง (14 ทีมเป็นทีมขนำดใหญ่และ 5 ทีมเป็นทีมขนำดกลำง) และยัง
มีอีก 20 ทีมที่ก�ำลังรออยู่ในรำยกำรกำรประเมินทีมค้นหำและกู้ภัยตำมระบบของ INSARAG (IEC) 
จนถงึปี พ.ศ. 2556 มทีมีเดยีวทีไ่ด้รบักำรประเมนิทมีค้นหำและกู้ภยัซ�ำ้ตำมระบบของ INSARAG (IER) 
เรำจะสังเกตได้ว่ำทีมทีผ่่ำนกำรประเมนิแล้วได้จำกตรำอำร์มกำรประเมนิทมีค้นหำและกูภ้ยัตำมระบบ
ของ INSARAG (IEC) บนชดุปฏบิตังิำนของเจ้ำหน้ำทีใ่นปี พ.ศ. 2552 กำรกูภ้ยัทีเ่มอืงปำดังในประเทศ
อินโดนีเซียนับเป็นกำรช่วยเหลือของนำนำชำติในเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ครั้งแรกโดยทมีทีผ่่ำนกำร
ประเมินทีมค้นหำและกู้ภัยตำมระบบของ INSARAG (IEC) 
บัญชีรายช่ือของทีมท่ีได้รบัการจัดประเภทตามบรรทดัฐานการประเมนิทมีค้นหาและกู้ภยัตามระบบ
ของ INSARAG (IEC) (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2553)
ทีมค้นหำและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งฮังกำรี (Hungary USAR Team), ประเทศฮังกำรี (พ.ศ. 2548)
ทีมค้นหำและกู้ภัยระหว่ำงประเทศแห่งสหรำชอำณำจักร (UK-ISAR), 
สหรำชอำณำจักร (พ.ศ. 2549) (ได้รับกำรจัดประเภทใหม่เมื่อ พ.ศ. 2552)
แฟร์แฟกซ์ เคำน์ตี้-USAID (Fairfax County), สหรัฐอเมริกำ (พ.ศ. 2549)
ลอสแองเจลลิส เคำน์ตี้- USAID (Los Angeles County), สหรัฐอเมริกำ (พ.ศ. 2550)
ทีมค้นหำและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งเอ็นแอล (USAR NL), ประเทศเนเธอร์แลนด์ (พ.ศ. 2550)
ทีมค้นหำและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งทีเอชดับเบิลยู (THW USAR Team), 
ประเทศเยอรมนี (พ.ศ. 2550)
ทีมค้นหำและกู้ภัยระหว่ำงประเทศแห่งเยอรมนี (ISAR Germany), ประเทศเยอรมนี (พ.ศ. 2550) 
ทีมค้นหำและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งควีนส์แลนด์ (Queensland USAR Team), 
ประเทศออสเตรเลีย (พ.ศ. 2551)
ทีมป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนสิงคโปร์ (SCDF), สิงคโปร์ (พ.ศ. 2551)
ทีมค้นหำและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งสวิฟ (SWIFT USAR), ประเทศสวีเดน (พ.ศ. 2551)
ทีมค้นหำและกู้ภัยแห่งนอร์เวย์ (NOR-SAR), ประเทศนอร์เวย์ (พ.ศ. 2551)
ทีมกู้ภัยสวิส (Swiss Rescue), ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (พ.ศ. 2551)
ทีมค้นหำและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งโปแลนด์ (USAR Poland), ประเทศโปแลนด์ (พ.ศ. 2552)
ทีมค้นหำและกู้ภัยแห่งไอซแลนด์ (ICE-SAR), ประเทศไอซ์แลนด์ (พ.ศ. 2552)
ทีมค้นหำและกู้ภัยระหว่ำงประเทศแห่งจีน (CISAR), ประเทศจีน (พ.ศ. 2552) 
ทีมค้นหำและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งยูเออี (UAE USAR Team), สหรัฐอำหรับเอมมิเรตส์ (พ.ศ. 2552)
ทีมค้นหำและกู้ภัยในเขตเมืองและบรรเทำภัยพิบัติญี่ปุ่น (JDR USAR Team), 
ประเทศญี่ปุ่น (พ.ศ. 2553)
หน่วยงำนด้ำนกำรจัดกำรสำธำรณภัยของเดนมำร์ค (DEMA), ประเทศเดนมำร์ค (พ.ศ. 2553)
บี-ฟำสท์ (B-FAST), ประเทศเบลเยี่ยม (พ.ศ. 2553)

+48 ชั่วโมง

“มีใครติดอยู่ข้างล่างไหม 

หน่วยกู้ภัยอยู่ข้างบนนี้”

ทีมค้นหาและกู้ภัยในเขต
เมือง (USAR Team) 
ระหว่างประเทศส่วนใหญ่
เดินทางมาถึงประเทศที่
ได้รับผลกระทบ และได้
รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติ
หน้าที่ที่ศูนย์ประสานการ
ปฏิบัติในพื้นที่  (OSOCC) 
มีการเชื่อมโยงกับเจ้า
หน้าที่ผู้บริหารจัดการเหตุ
ฉุกเฉินแห่งชาติและข้อมูล
จะได้รับการส่งผ่านทาง
ศูนย์ประสานการปฏิบัติ
ในพื้นที่  (OSOCC) ไปยัง
ทีมนานาชาติ ซึ่งใช้เครื่อง
มือค้นหาที่มีประสิทธิภาพ
สงูและสุนขัดมกล่ินทีไ่ด้รับ
การฝึกมาเป็นอย่างดี เพื่อ
ค้นหาผูร้อดชวีติทีถ่กูฝังอยู่
ใต้ซากปรักหักพัง
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“กระบวนการการประเมินทีมค้นหาและกู้ภัยตามระบบของ INSARAG (IEC) จะช่วยแบ่งปันข้อมูลและสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างสมาชิกของ 

INSARAG และชุมชนผู้ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง (USAR Team) ของญี่ปุ่นผนึกความสามารถด้านการค้นหาและกู้ภัย

ในเขตเมือง (USAR) และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับทีมค้นหาและกู้ภัยอื่นๆ และสมาชิกของ INSARAG  เนื่องจากเป็นที่คาดว่าทีมที่ผ่านการประเมิน 

ทมีค้นหาและกูภ้ยัตามระบบของ INSARAG (IEC) เป็นผูน้�าในการประสานงานทีม่ปีระสทิธภิาพในพืน้ทีภ่ยัพบิตั ิประโยชน์จากกระบวนการการประเมนิ

ทีมค้นหา และกู้ภัยตามระบบของ INSARAG (IEC) จึงส�าคัญอย่างยิ่งส�าหรับทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง (USAR Team) แห่งชาติญี่ปุ่น”

นายเซทซึเกะ คาวาฮาร่า (Setsuko Kawahara) ผู้ประสานงานหลักของ INSARAG ประเทศญี่ปุ่น (ประธาน INSARAG ภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟิก 2010)

เจ้าหน้าที่การประเมินทีมค้นหาและกู้ภัยตามระบบของ 
INSARAG (IEC) สังเกตการณ์ปฏิบัติงานของทีมค้นหาและกู้ภัย
ในเขตเมือง (USAR) ประเทศโปแลนด์ระหว่างการประเมินทีมค้นหา
และกู้ภัยตามระบบของ INSARAG (IEC) เมื่อปี พ.ศ. 2552 
©USAR Poland

ทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง (USAR Team) ประเทศญี่ปุ่น
ที่ผ่านการประเมินทีมค้นหาและกู้ภัยตามการประเมินทีมค้นหา
และกู้ภัยตามระบบของ INSARAG (IEC)
JDRT พ.ศ. 2553
©JDRT

ทีมที่ผ่านการประเมินทีมค้นหาและกู้ภัยตามระบบของ INSARAG (IEC)
 แห่งรัฐควีนส์แลนด์ก่อนการเดินทางเข้าช่วยเหลือในเหตุแผ่นดินไหว

ในประเทศอินโดนีเซีย เมื่อปี พ.ศ. 2552 
©Queensland USAR Team

 ทีมที่ผ่านการประเมินทีมค้นหา
และกู้ภัยตามระบบของ INSARAG (IEC)

ทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง (USAR Team) 
สหรัฐอาหรับเอ็มมิเรตส์  

พิธีปิดการประเมินทีมค้นหา
และกู้ภัยตามระบบของ INSARAG (IEC) 

พ.ศ. 2552 
©UAE USAR Team
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จากการช่วยเหลือมาเป็นการบรรเทา “ก้าวพ้นจากสิ่งปรักหักพัง”

ผู้ที่ติดอยู่ในซำกปรักหักพังที่มีช่องเปิดและที่ว่ำงของอำคำรที่พังถล่ม มักมีชีวิตรอดอยู่ได้ 

หลำยชัว่โมงหรอืแม้กระทัง่หลำยวนัหลงัอำคำรถล่ม “หน้ำต่ำงกู้ภยั” นีช่้วยให้ทมีค้นหำและกู้ภยั

มีโอกำสช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในซำกหักพังภำยใต้สภำพดังกล่ำว ให้รอดชีวิตได้ด้วย

ควำมสำมำรถและเครื่องมือที่ถูกต้องเหมำะสม ทีมที่ได้รับกำรประเมินโดยคณะที่ปรึกษำด้ำนกำร

ค้นหำและกู้ภัยระหว่ำงประเทศ (INSARAG) ว่ำเป็นทีมขนำดกลำงหรือขนำดใหญ่ล้วนมี

ควำมสำมำรถและมีเครื่องมือทั้งสิ้น

ทีมค้นหำและกู้ภัยในเขตเมือง (USAR Team) ขนำดกลำงมีควำมสำมำรถทำงด้ำนเทคนิค

กำรปฏิบัตกิำรค้นหำและกูภ้ยัในเหตุกำรณ์ทีส่ิง่ก่อสร้ำงทีพ่งัถล่ม ทมีค้นหำและกู้ภัยในเขตเมอืง

ขนำดใหญ่ (Heavy USAR Teams) มคีวำมสำมำรถในกำรปฏิบตังิำนในสถำนกำรณ์ท่ียำกล�ำบำก

และทีต้่องใช้เทคนคิซบัซ้อน โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในซำกสิง่ก่อสร้ำงคอนกรตีเสรมิเหลก็ ทมีค้นหำ

และกู้ภยัในเขตเมอืงขนำดกลำง (Medium USAR Teams) ยงัมคีวำมสำมำรถในกำรตัด เจำะท�ำลำย 

คอนกรีตที่มักพบในเมือง ขณะที่ทีมค้นหำและกู้ภัยในเขตเมืองขนำดใหญ่ (Heavy USAR Teams)  

ได้รับกำรคำดหวังว่ำจะมีควำมสำมำรถในกำรตัด เจำะท�ำลำยและแยกโครงสร้ำงท่ีเป็นคอนกรีต 

เสริมเหล็กได้

แม้ว่ำ กำรกู้ภัยจะยงัคงด�ำเนินกำรต่อไปอย่ำงไม่ลดละของทีมขนำดกลำงและขนำดใหญ่ อย่ำงไรกต็ำม 

หัวหน้ำทีมหลำยชุดและผู้ที่บริหำรจัดกำร ศูนย์ประสำนกำรปฏิบัติในพื้นที่ (OSOCC) ก็เริ่ม

ด�ำเนินกำรถอนก�ำลังและเดินทำงกลับประเทศของตนเมื่อหน้ำต่ำงแห่งกำรกู้ภัยเริ่มปิดลง

ช่วงระยะเวลำเปลี่ยนผ่ำนจำกกำรกู้ภัยเป็นกำรฟื้นฟูจำกภัยพิบัตินี้ จะยังไม่เกิดขึ้นโดยทันที

และยังไม่ชัดเจนแน่นอน กำรกู้ภัยและกำรฟื้นฟูจะต้องด�ำเนินกำรคู่ขนำนกันไป เมื่อมีแนวโน้ม  

เพิม่มำกขึน้ ทมีค้นหำและกู้ภยัในเขตเมอืง (USAR Team) ส่วนใหญ่จะเปลีย่นจำกกำรกูภ้ยัเป็นกำร 

ให้ควำมช่วยเหลือด้ำนมนุษยธรรม ซึ่งจะยังคงด�ำเนินต่อไปอย่ำงแข็งขันยิ่งขึ้น และ/หรือ  

กำรให้กำรสนับสนุนผูป้ฏบัิตงิำนด้ำนมนษุยธรรมเม่ือช่วงเวลำค้นหำและหลังจำกทีก่ำรกูภั้ยส้ินสดุลง 

กำรปฏิบัติน้ี เป็นกำรเพิ่มคุณค่ำแก่ทีมค้นหำและกู้ภัยในเขตเมือง (USAR Team) ที่เข้ำ

ปฏบิตังิำนร่วมกบักำรปฏบัิติกำรบรรเทำทกุข์ทำงด้ำนมนษุยธรรมอืน่ ๆ  งำนด้ำนกำรช่วยเหลอื

ด้ำนมนษุยธรรมของทมีค้นหำและกูภ้ยัในเขตเมอืง (USAR Team) นี ้ถอืว่ำเป็นขัน้ตอนกำรก้ำวข้ำมพ้น

จำกสิ่งปรักหักพัง และส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับกำรบริจำคอำหำร ท่ีพักอำศัยและอุปกรณ์ 

ก่อนที่ทีมจะเดินทำงกลับ หรือกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงด้ำนกำรแพทย์แก่ผู้ประสบภัย

+5 ชั่วโมง

ความพยายามในการกู้ภัย

เพื่อช่วยชีวิตด�าเนินต่อไป

ช่วงการด�าเนินงานการกู้ภัย
เพ่ือการบรรเทาทกุข์โดยทมี
นานาชาตยิงัคงด�าเนนิต่อไป
ภายใต้การประสานงานของ  
OSOCC มีการพบผู้รอดชีวิต
เพิ่มขึ้นและได้รับการช่วยชีวิต 
โดยทมีค้นหาและกู้ภยัระหว่าง
ประเทศด้วยการใช้เครือ่งมอื
ที่สามารถตัดและยกซาก 
ปรักหักพังแม้ว่าจะเป็นของ
อาคารขนาดใหญ่ ก็ตาม 
หัวหน้าทีมค้นหาและกู้ภัย
ในเขตเมือง (USAR Team) 
ต่าง ๆ เดินทางมาด้วยกันที่ 
OSOCC ทุกวันเพื่อพบปะ
และรับฟังการบรรยายสรุป
เกี่ยวกับสถานการณ์การ
ปฏิบัติปัจจุบัน

ในขณะเดียวกัน ทีมค้นหา
และกูภ้ยัในเขตเมอืง (USAR 
Teams) บางชุดเริ่มพุ ่ ง
เป้าหมายการปฏิบัติภารกิจ
อื่นต่อไปหลังภารกิจการ 
ค ้นหาและกู ้ภัยเสร็จส้ิน
เนื่องจากความต ้องการ
ค ว า ม ช ่ ว ย เ ห ลื อ ด ้ า น
มนุษยธรรมเริ่มมีมากขึ้น
ขณะทีค่วามจ�าเป็นด้านการ
ค้นหาและกู้ภัยเริ่มลดลง
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“สิ่งส�าคัญที่ท่านจะต้องเข้าใจก็คืองานของเรามิใช่มีเพียงเฉพาะงานกู้ภัย และงานช่วยชีวิตให้รอดเท่านั้น แต่เรายังมี
งานทีจ่ะต้องด�าเนนิการต่อเพือ่ให้การสนบัสนนุแก่ประเทศท่ีได้รับผลกระทบในด้านการบรรเทาทุกข์และฟ้ืนฟูบรูณะ
ประเทศด้วย ทุกคนต้องมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างการกู้ภัยและการฟื้นฟูบูรณะ”
คเจล ลาร์สัน (Kjell Larsson) ผู้ประสานงานหลักของ INSARAG ประเทศสวีเดน
(รองประธาน INSARAG ภูมิภาคแอฟริกา/ยุโรป/ตะวันออกกลาง 2020)

ทีมที่ผ่านการประเมินทีมค้นหา

และกู้ภัยตามระบบของ INSARAG (IEC)

ทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง (USAR Team) 

ประเทศเนเธอร์แลนด์แจกสิ่งของบรรเทาทุกข์

หลังเสร็จสิ้นภารกิจ USAR จากเหตุแผ่นดินไหว

ที่ประเทศเฮติเมื่อปี พ.ศ. 2553 

©USAR.NL

ทีมที่ผ่านการประเมินทีมค้นหา

และกู้ภัยตามระบบของ INSARAG (IEC)

ทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง (USAR Team)

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ แจกสิ่งของที่ไม่ใช่อาหาร

แก่ผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวในประเทศ

อินโดนีเซีย เมื่อปี พ.ศ. 2552

©Swiss USAR Team

นายจอห์น โฮล์ม (John Holmes) รองเลขาธิการองค์การสหประชาชาติเพื่อกิจการด้านมนุษยธรรม

และผู้ประสานงานการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินระหว่างการพบปะกับผู้แทนของรัฐบาล

และหัวหน้าทีมประเมินสถานการณ์ภัยพิบัติและประสานงานขององค์การสหประชาชาติ (UNDAC Team Leaders)

หลังเกิดแผ่นดินไหวในประเทศอินโดนีเซีย เมื่อปี พ.ศ. 2552

©UNDAC
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จากการปฏิบัติการสู่บทการเรียนรู้

ในกำรปรึกษำหำรือกับหัวหน้ำทีมค้นหำและกู้ภัยในเขตเมือง (USAR Team) ณ ที่ประชุม

กำรประสำนงำน ทีมประเมินสถำนกำรณ์ภัยพิบัติและประสำนงำนขององค์กำรสหประชำชำติ 

(UNDAC) จะท�ำกำรเสนอแนะต่อประเทศทีไ่ด้รบัผลกระทบให้ประกำศยตุกิำรปฏบิตักิำรค้นหำ

และกู้ภัยในเขตเมือง (USAR) เมื่อประเทศเจ้ำบ้ำนประกำศยุติงำนปฏิบัติกำรค้นหำและกู้ภัย 

ทีมค้นหำและกู้ภัยในเขตเมือง (USAR Team) จึงยุติกำรปฏิบัติงำนและเดินทำงกลับบ้ำน หรือ

เปลีย่นบทบำทเป็นกำรให้ควำมช่วยเหลอืด้ำนมนษุยธรรม กำรปฏบิตักิำรของทีมค้นหำและกูภ้ยั

ในเขตเมือง (USAR Team) จะด�ำเนินกำรต่อไปเพื่อตอบสนองต่อค�ำร้องขอจำกหน่วยงำนหรือ

องค์กรที่มีข้อมูลที่น่ำเชื่อถือได้เท่ำนั้น

สื่อสังคม (Social Media) ส�ำคัญมำกเช่นเดียวกัน ดังเห็นได้จำกเหตุแผ่นดินไหวในประเทศเฮติ

เมือ่ปี พ.ศ. 2553 ผูค้นให้ข้อมลูแผ่นดนิไหวผ่ำนทำงสือ่เหล่ำนี ้แต่ข้อมลูดงักล่ำวยงัต้องได้รับกำร 

วิเครำะห์ท่ี ศูนย์ประสำนกำรปฏิบัติในพื้นที่ (OSOCC) และตรวจสอบอย่ำงรอบคอบอีกครั้ง

กบัแหล่งข้อมูลอืน่ด้วย ช่วงนีเ้ป็นช่วงส�ำคญัมำกทีจ่ะอธบิำยให้สำธำรณชนทรำบว่ำท�ำไมจงึต้องยตุิ

กำรปฏิบัติกำรที่มีบทบำทร่วมกัน

ประสบกำรณ์ทัง้หมดเหล่ำนีท้ีไ่ด้รับจำกประสบกำรณ์ในช่วงต่ำง ๆ  ของปฏบิติักำรค้นหำและกูภ้ยั

ในเขตเมือง (USAR) จะน�ำไปใช้ ณ ช่องทำงต่ำง ๆ ของคณะที่ปรึกษำด้ำนกำรค้นหำและกู้ภัย

ระหว่ำงประเทศ (INSARAG) เช่น กำรประชุม บทเรียนกำรพัฒนำเพื่อกำรเตรียมกำรที่ดีขึ้น

ในกำรรับมือกับภัยพิบัติที่จะเกิดในวันข้ำงหน้ำ 

+7 ชั่วโมง

งานกู้ภัยกรุยทาง

สู่การฟื้นฟู

เม่ือทมีของประเทศเจ้าบ้าน
และทีมค้นหาและกู้ภัยใน
เขตเมือง (USAR Team) 
เดนิทางมาถงึช่วงสิน้สดุของ 
การกู้ภัย งานช่วงต่อไปท่ี
ต้องเน้นคืองานฟื้นฟูบูรณะ
น�าโดยองค์กรช่วยเหลือด้าน
มนุษยธรรมชั้นแนวหน้า 
ด ้ วยการสนับส นุนจาก
ประ เทศ เ จ ้ าบ ้ า นและ 
ภ า ค เ อ ก ช น  แ ต ่ ก า ร
ปฏิ บั ติ ก าร กู ้ ภั ยก็ ยั งค ง
ด�าเนินต่อไปเพื่อตอบสนอง
ค�าร้องขอจากหน่วยงาน
หรือองค ์กร ท่ีมีข ้อมูลที่ 
น ่ า เชื่ อถื อ ได ้  ที ม กู ้ ภั ย
นานาชาติด�าเนินการเพื่อ
ถอนทีมกลับหลั งสิ้ นสุด
ภารกิจพร้อมกับส่งรายงาน
หลังการด�าเนินงาน
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“เม่ือทบทวนดูความส�าเร็จของทีมค้นหาและกู้ภัยซึ่งเข้าช่วยเหลือหลังแผ่นดินไหวที่ประเทศเฮติ เป็นที่กระจ่างชัดว่า 
เราต้องท�างานหนักขึน้อกีเพือ่ให้มัน่ใจว่าทมีขนาดเลก็มคีวามพร้อมท่ีจะปฏิบติังานกบัทีม INSARAG ท่ีได้รับการประเมนิ
ทีมค้นหาและกู้ภัยตามระบบของ INSARAG (IEC) แล้ว การใช้ประสบการณ์เหล่านี้เพ่ือสร้างความสามารถและ
ส่งเสริมมาตรฐาน INSARAG เป็นเรื่องส�าคัญกว่าเหนือสิ่งอื่นใด โอกาสเกิดแผ่นดินไหวยังคงมีอีกต่อไป ดังที่เราจะเห็นในป ี
พ.ศ. 2553 ที่ประเทศเฮติและชิลี”
ทิม คัลเลอะเกิ้น (Tim Callaghan) (ประธาน INSARAG ภูมิภาคทวีปอเมริกา)

นายเอ็ดมอนด์ มุลเล็ท (Edmond Mullet) 

ผู้แทนพิเศษท�าการแทนเลขาธิการ

องค์การสหประชาชาติกล่าวปราศรัย

ต่อทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง (USAR Team) 

แผ่นดินไหวที่ประเทศเฮติเมื่อปี พ.ศ. 2553 

©UNDAC

การประชุมการประสานงานของหัวหน้าทีมค้นหา

และกู้ภัยในเขตเมือง (USAR Team Leaders)

ระหว่างการฝึกประเทศมองโกเลีย เมื่อปี พ.ศ. 2550 

©UNDAC

การประชุมการประสานงานของหัวหน้าทีมค้นหา

และกู้ภัยในเขตเมือง (USAR Team Leaders)

 แผ่นดินไหวที่ประเทศแอลจีเรีย เมื่อปี พ.ศ. 2546  

©UNDAC

ผู้แทนรัฐบาลและหัวหน้าทีมประเมินสถานการณ์ภัย

พิบัติและประสานงานขององค์การสหประชาชาติ 

(UNDAC Team Leaders) 

ระหว่างการประชุมเพื่อการประสานงาน

หลังแผ่นดินไหวในประเทศอินโดนีเซีย 

เมื่อปี พ.ศ. 2552

 ©UNDAC



46

INSA   AGINSA   AG

เรียนรู้จากการแบ่งปันประสบการณ์

ทุกภัยพิบัติเป็นโอกำสในกำรเรียนรู้ทั้งนั้น ดังนั้น เมื่อปฏิบัติกำรของนำนำชำติที่ส�ำคัญสิ้นสุดลง 

เครือข่ำยของคณะที่ปรึกษำด้ำนกำรค้นหำและกู้ภัยระหว่ำงประเทศ (INSARAG Network) จะม ี

กำรประชุมปรึกษำหำรือกันในสิ่งที่เห็นว่ำเป็นบทเรียนและหำวิธีกำรว่ำจะปฏิบัติอย่ำงไร

เพื่อพัฒนำวิธีกำรของ INSARAG ให้สอดคล้องกัน สมำชิกของ INSARAG ทุกคนจะเข้ำร่วม

ในกระบวนกำรนี้

เมื่อมีควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือในกำรพัฒนำกำรรับมือภัยพิบัตินำนำชำติและชี้ให้เห็นถึง

บทเรียน คณะกรรมกำรขับเคล่ือนของ INSARAG สำมำรถจัดต้ังทีมเฉพำะกิจเพ่ือพัฒนำ 

วิธีแก้ปัญหำหรือข้อเสนอเพ่ือชี้ให้เห็นถึงควำมท้ำทำย สิ่งเหล่ำนี้จะมีกำรรำยงำนกลับไปยัง

ประชำคม INSARAG ด้วย

ส�ำนกัเลขำธกิำร INSARAG จะอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรจดัตัง้และกำรท�ำงำนของคณะท�ำงำน

เหล่ำนี้ รวมถึงส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภูมิภำค สมำชิกทุกคนของ INSARAG จะได้รับกำร

ส่งเสรมิให้มส่ีวนร่วมในคณะท�ำงำนของ INSARAG กลุ่มเหล่ำนีจ้ะได้รับกำรจัดต้ังขึน้ตำมขอบเขต

ของกำรท�ำงำนที่ก�ำหนดไว้ล่วงหน้ำ และถูกยุบเมื่อบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว ผลงำนของ

คณะท�ำงำน INSARAG จะถกูน�ำเสนอในกำรประชมุของผูน้�ำทมีและกลุม่ภมูภิำคของ INSARAG 

ท่ีเกีย่วข้อง ผลงำนเหล่ำน้ีจะได้รบักำรปรบัปรงุด้วยข้อเสนอแนะจำกกำรประชุมและน�ำเสนอให้

คณะกรรมกำรขับเคลื่อนของ INSARAG เพื่อท�ำกำรรับรอง

ผลงำนที่ผ่ำนกำรรับรองโดยคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิบัติงำน จะถูกน�ำไประบุลงในคู่มือ

แนะน�ำและวิธีกำรของ INSARAG นี้คือสิ่งท่ีท�ำให้คู ่มือแนะน�ำและวิธีกำรของ INSARAG 

เป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่ำส�ำหรับมำตรฐำนขั้นต�่ำและเครื่องมือที่มีประสิทธิภำพ

 

สัปดาห์/เดือน

เรียนรู้จากประสบการณ์

ประชาคม INSARAG 
จะทบทวนสิ่ ง ที่ เ ป ็ น 
บทเรียนจากเหตุการณ์
แ ผ ่ น ดิ น ไ ห ว ผ ่ า น
กระบวนการท้ังท่ีเป็น
ทางการและไม ่ เป ็ น
ทางการ และปรึกษา
หารือกันเพื่อปรับปรุง
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“แนวทางปฏิบัติของ INSARAG ซึ่งได้รับการรับรองโดยมติของที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ที่ 57/150 
ปี พ.ศ. 2545 เป็นกุญแจส�าคัญที่อยู่เบื้องหลังความส�าเร็จในวิธีการของ INSARAG ซึ่งใช้งานได้เป็นอย่างดี   แนวทางปฏิบัตินี้   
ไม่เพียงแต่จะเป็นส่วนช่วยในงานของ INSARAG เท่านั้น  แต่ยังเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการแนะน�าการประสานงาน  
ด้านการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างกว้างขวางอีกด้วย”
รูดอล์ฟ มุลเลอร์ (Rudolf Muller) หัวหน้างานบริการฉุกเฉินสาขา ส�านักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรม
แห่งสหประชาชาติ (OCHA) นครเจนีวา

การประชุมหัวหน้าทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง 

(USAR Team Leaders) ของ INSARAG 

เพื่อทบทวนสิ่งที่เป็นบทเรียนหลังเกิดแผ่นดินไหว

ที่ประเทศตุรกีและไทเปเมื่อปี พ.ศ. 2542 

จัดขึ้นที่ประเทศเยอรมนี พ.ศ. 2542 

©THW

ผู้แทนทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง (USAR Team) 

ปรึกษาหารือเรื่องการเสริมสร้างความสามารถ

ระหว่างการประชุมกลุ่มปฏิบัติงาน

ระหว่างภูมิภาคที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

พ.ศ. 2550 

©OCHA

การประชุม INSARAG เพื่อทบทวนการปฏิบัติงาน

หลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเฮติ 

จัดขึ้นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พ.ศ. 2553 

©OCHA

การประชุมกลุ่มปฏิบัติงานทางการแพทย์ของ INSARAG 

ที่สหรัฐอาหรับเอ็มมิเรตส์ พ.ศ. 2553 

©UAE USAR Team
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ปฏิญญาเฮียวโกะ

 

ปฏิญญาเฮียวโกะของคณะที่ปรึกษาด้านการค้นหาและกู้ภัยระหว่างประเทศ 

(INSARAG HYOGO DECLARATION) จากการประชุมระดับโลกครั้งที่ 1

ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 14-16 กันยายน พ.ศ. 2553

“การยอมรับและเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการการค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองระหว่าง

ประเทศ (International USAR)”

ในโอกำสกำรประชุมคณะท่ีปรึกษำด้ำนกำรค้นหำและกู้ภัยระหว่ำงประเทศ (INSARAG) 

ระดับโลก ท่ีเมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุม 188 คน จำก 70 ประเทศ 

และ 7 องค์กร 

ขอประกำศยนืยันพนัธกรณตีำมมตขิองทีป่ระชมุสมชัชำใหญ่แห่งสหประชำชำต ิ(UN General 

Assembly) เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม พ.ศ. 2545 ว่ำด้วย “กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและกำร

ประสำนควำมช่วยเหลือด้ำนกำรค้นหำและกู้ภัยในเขตเมืองระหว่ำงประเทศ (International 

USAR) ให้แข็งแกร่งยิ่งข้ึน” ว่ำเป็นเอกสำรแนวทำงส�ำหรับกำรปฏิบัติ กำรให้ควำมช่วยเหลือ

ช่วยเหลือด้ำนกำรค้นหำและกู้ภัยในเขตเมืองระหว่ำงประเทศ (International USAR) พร้อมด้วย

พันธกรณีที่มีต่อกรอบงำนของปฏิญญำเพื่อกำรด�ำเนินงำน พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2558 ว่ำด้วยกำร 

เสรมิสร้ำงควำมสำมำรถแห่งชำติและชมุชนต่ำง ๆ  ในกำรคนืสูส่ภำพเดมิหลงัจำกภยัพบิตัว่ิำเป็น

เครือ่งน�ำทำงนโยบำยต่ำงประเทศหลกัเพือ่ลดควำมเสีย่งรวมถงึกจิกรรมกำรเตรียมพร้อมในงำน

ด้ำนนี้

ขอขอบคุณในกำรสนับสนุนที่ได้แสดงให้เห็นในมติจ�ำนวนมำกส�ำหรับส�ำนักงำนองค์กำร

สหประชำชำติเพื่อกำรประสำนงำนด้ำนมนุษยธรรม (OCHA) ในฐำนะที่เป็นส�ำนักเลขำธิกำร 

INSARAG โดยคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชำชำติ (ECOSOC) และที่ประชุม

สมัชชำใหญ่แห่งสหประชำชำติที่ได้ให้กำรรับรองและให้กำรสนับสนุนตลอดทั้งก�ำลังใจแก่ 

INSARAG และกิจกรรมต่ำงๆ ของ INSARAG 

ขอถือโอกำสนี้แสดงควำมเป็นหนึ่งเดียวกันกับประชำชนของเฮียวโกะ ผู้จัดงำนเพื่อร�ำลึกถึง 

กำรครบรอบปีที่ 15 ของกำรเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ฮันชิน อำวำจิ เมื่อปี พ.ศ. 2538

ขอแสดงควำมขอบคณุต่อรฐับำลญีปุ่น่ในกำรเป็นเจ้ำภำพจดักำรประชุม INSARAG โลก ครัง้แรก 

ท่ีเมืองโกเบเมื่อปี พ.ศ. 2553 และรัฐบำลสวิตเซอร์แลนด์ที่ได้ให้กำรสนับสนุนที่มีค่ำ ดังนั้น 

รัฐภำคีทั้งมวลที่เข้ำร่วมประชุม ณ ที่นี้จึงมีมติดังต่อไปนี้

INSA   AGINSA   AG
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ปฏิญญาเฮียวโกะของคณะที่ปรึกษาด้านการค้นหาและกู้ภัยระหว่างประเทศ (INSARAG 

HYOGO DECLARATION)

1. ประกำศแสดงควำมพงึพอใจในควำมก้ำวหน้ำในกำรด�ำเนินงำนของคณะท่ีปรกึษำด้ำนกำรค้นหำ

และกูภ้ยัระหว่ำงประเทศ (INSARAG) ในระยะสองทศวรรษทีผ่่ำนมำ ในกำรจัดตัง้เครอืข่ำยกำรค้นหำ

และกู้ภัยในเขตเมือง (USAR) ท่ีมีกำรจัดระเบียบเป็นอย่ำงดีและปฏิบัติงำนอย่ำงมืออำชีพท่ีมี

ประสทิธผิล เพือ่ให้มัน่ใจว่ำกำรรบัมอืและกำรประสำนงำนมกีำรปฏบัิติได้อย่ำงรวดเรว็ในเหตุภยัพบัิติ 

เช่น แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน เพื่อสนับสนุนประชำชนและรัฐบำลที่ได้รับผลกระทบ

2. ประกำศยอมรับบทบำทของทีมค้นหำและกู้ภัยในเขตเมืองระหว่ำงประเทศ (USAR) ที่เพิ่มขึ้น

และขยำยออกไปในกำรกู้ภัยจำกแผ่นดินไหวคร้ังใหญ่ ดังท่ีได้แสดงให้เห็นเป็นท่ีประจักษ์ใน

ประเทศเฮตเิมือ่เร็ว ๆ  นี ้(พ.ศ. 2553) ซ่ึงกำรปฏบิติักำรไม่ได้พุง่เป้ำไปเฉพำะกำรค้นหำและกูภั้ย

เพยีงเท่ำนัน้ แต่ยังรวมถึงกำรช่วยเหลอืด้ำนมนุษยธรรมในระดบัวงกว้ำงเพ่ือน�ำไปสูก่ำรฟ้ืนฟอูกีด้วย

และเน้นควำมตั้งใจของคณะที่ปรึกษำด้ำนกำรค้นหำและกู้ภัยระหว่ำงประเทศ (INSARAG) 

ที่จะด�ำเนินกำรต่อไป เพื่อธ�ำรงไว้ซึ่งกำรท�ำงำน เพ่ือน�ำไปสู่กำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน

อย่ำงมอือำชพีและควำมสำมำรถของทมีค้นหำและกูภ้ยัในเขตเมอืงระหว่ำงประเทศ เพือ่รับมอืกบั

แผ่นดินไหวและตึกถล่มที่เป็นเหตุฉุกเฉิน พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภำพในขีดควำมสำมำรถระดับ

ประเทศให้สำมำรถรับมือกับเหตุฉุกเฉินนั้นได้โดยใช้ทรัพยำกรของตนเอง

3. ประกำศขอแสดงควำมขอบคุณในกำรให้กำรสนับสนุน ในกำรก�ำหนดมำตรฐำนที่เป็นอิสระ 

สำมำรถตรวจสอบ และน�ำไปปฏิบัติได้ ผ่ำนกระบวนกำรกำรประเมินทีมค้นหำและกู้ภัย 

ตำมระบบของ INSARAG (IEC) พร้อมทั้งผลักดันและให้ก�ำลังใจรัฐภำคีท้ังมวลที่มีทีมค้นหำ 

และกู้ภยัเข้ำร่วมปฏิบติักำรช่วยเหลอืระหว่ำงประเทศเพือ่ให้มัน่ใจว่ำทมีของตนพจิำรณำกระบวนกำร

กำรประเมินทีมค้นหำและกู้ภัยตำมระบบของ INSARAG (IEC)

4.  ยืนยันกำรสนับสนุนอย่ำงเต็มที่แก่ประเทศที่ได้รับผลกระทบจำกภัยพิบตัิ ในกำรด�ำเนนิงำน

เบื้องต้นส�ำหรับประเทศเหล่ำน้ัน รวมถึง กำรริเร่ิม ประสำนงำน และจัดระเบียบ กำรให้

ควำมช่วยเหลือด้ำนมนุษยธรรมในเขตแดนของตน

5. ผลักดันและเสนอแนะว่ำกำรเสริมสร้ำงควำมสำมำรถของประเทศ ของท้องถิ่นและชุมชน

เป็นสิ่งส�ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรรับมือที่มีประสิทธิภำพต่อแผ่นดินไหว โครงสร้ำงที่พังถล่มและ 

เหตฉุกุเฉนิอืน่ ๆ  ท่ีเกีย่วข้องกันอย่ำงมปีระสทิธิภำพ ในโลกทีชุ่มชนเขตเมอืงเกดิขึน้อย่ำงรวดเร็ว 

และยอมรับงำนทีด่�ำเนนิกำรโดยเครอืข่ำยของคณะท่ีปรึกษำด้ำนกำรค้นหำและกูภ้ยัระหว่ำงประเทศ 

(INSARAG Network) ในกำรพัฒนำข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติกำร และจัด

ระเบียบองค์กร ตลอดทั้งกำรสร้ำงควำมสำมำรถของทีมค้นหำและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชำติ 

(National USAR Teams) และกระตุ้นให้รัฐภำคีสนับสนุนควำมอุตสำหะพยำยำมนั้น
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6. ยงัมคีวำมกงัวลว่ำ ประเทศทีไ่ด้รับผลกระทบอำจมภีำระเพ่ิมขึน้ในด้ำนทรัพยำกร โดยมสีำเหตุ

มำจำกทีมค้นหำและกู้ภัยในเขตเมืองระหว่ำงประเทศ (USAR) ไม่มีกำรเตรียมพร้อม หรือรับ

กำรฝึกอบรมและมีอุปกรณ์อย่ำงเพียงพอ ดังนั้นคณะที่ปรึกษำด้ำนกำรค้นหำและกู้ภัยระหว่ำง

ประเทศ (INSARAG) จึงขอกระตุ้นให้บรรดำประเทศทั้งหลำยช่วยกันเสริมสร้ำงและส่งเสริม 

กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถระดับประเทศ และขอให้ประเทศที่ได้รับผลกระทบให้พิจำรณำ

กำรช่วยเหลือท่ีเฉพำะเจำะจงของทีมที่ผ่ำนกำรประเมินทีมค้นหำและกู้ภัยตำมระบบของ 

INSARAG (IEC) โดยเสนอให้ทีมเข้ำสูก่ำรปฏบิตัไิด้อย่ำงรวดเรว็ ซึง่จะให้เกดิควำมแตกต่ำงอย่ำงแท้จริง

และมคีวำมหมำยในกำรช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัในช่วงปฏบิตักิำรค้นหำและกูภ้ยัในเหตแุผ่นดนิไหว

หรือภัยพิบัติอื่นๆ ที่มีสิ่งก่อสร้ำงพังถล่ม

7. เรยีกร้องให้ทมีค้นหำและกู้ภยัในเขตเมอืง (USAR Team) ทุกทีมทีใ่ห้กำรช่วยเหลือนำนำชำติ

ในเหตุแผ่นดินไหวปฏิบัติตำมระเบียบในกำรประสำนงำนภำคสนำมของส�ำนักงำนเพ่ือกำร

ประสำนงำนด้ำนมนุษยธรรมแห่งสหประชำชำติ (OCHA) โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ระเบียบปฏิบัติ

ที่ระบุในแนวทำงและวิธีกำรปฏิบัติของ INSARAG และประสำนงำนตำมค�ำสั่งของศูนย์รับและ

ส่งกลับผู้ปฏิบัติงำนของทีมค้นหำและกู้ภัย (RDC) และจัดตั้งศูนย์ประสำนงำนปฏิบัติในพื้นที่  

(On-Site Operation Coordination Center: ศูนย์ประสำนกำรปฏิบัติในพื้นที่ (OSOCC)) 

ในพืน้ทีโ่ดยทีมประเมินสถำนกำรณ์ภยัพิบติัและประสำนงำนขององค์กำรสหประชำชำติ (UNDAC)

8. ประกำศให้เหน็ถงึควำมต้ังใจของสมำชกิ INSARAG ทกุคนในกำรให้ควำมร่วมมอืกับส�ำนกังำน

เพื่อกำรประสำนงำนด้ำนมนุษยธรรมแห่งสหประชำชำติ (OCHA) ส�ำนักงำนว่ำด้วยกลยุทธ์

ระหว่ำงประเทศเพือ่กำรลดภยัพบัิต ิ(ISDR) โครงกำรพฒันำแห่งสหประชำชำต ิ(UNDP) สหพนัธ์

สภำกำชำดและสภำเสี้ยววงเดือนแดงระหว่ำงประเทศ (IFRC) และหน่วยงำนหรือองค์กำร

นำนำชำติหรอืส่วนภมิูภำคอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้องให้มปีระสิทธภิำพมำกยิง่ขึน้ โดยในกำรเตรยีมควำมพร้อม

และกำรให้ควำมช่วยเหลอืนัน้ส�ำนกัเลขำธกิำร INSARAG จะเป็นฝ่ำยอ�ำนวยควำมสะดวกในกำร

ปรับปรุงกำรเตรียมพร้อมเพ่ือรบัมอืและให้ควำมช่วยเหลอื ในเหตกุำรณ์แผ่นดนิไหวและภยัพิบตัอิืน่ ๆ   

ที่มีสิ่งก่อสร้ำงพังถล่มลงมำ และพัฒนำควำมสำมำรถที่สอดคล้องกับโครงสร้ำงกำรช่วยเหลือ

ด้ำนมนุษยธรรมระหว่ำงประเทศ

9. ประกำศเจตนำรมณ์ตำมพันธกรณเีพ่ือฟ้ืนฟูควำมพยำยำมในกำรเพ่ิมประสิทธภิำพและผนกึ

ควำมร่วมมือระหว่ำง INSARAG กลุ่มภูมิภำคสำมกลุ่ม (ได้แก่ กลุ่มทวีปอเมริกำ กลุ่มเอเชีย-

แปซฟิิก และกลุม่ทวปีแอฟรกิำ ยโุรปและตะวนัออกกลำง) โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในด้ำนกำรเตรยีม

ควำมพร้อม กำรสร้ำงศักยภำพ กำรปฏิบัติกำรและกำรฝึกอบรมตลอดจนควำมร่วมมือระหว่ำง

รัฐภำคีในแต่ละภูมิภำค โดยกำรประสำนงำนกับองค์กรที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในส่วนภูมิภำค



51

10. เรียกร้องให้รัฐภำคีขององค์กำรสหประชำชำติทั้งมวลให้กำรสนับสนุนอย่ำงเต็มที่ในกำร

ปฏิบัติตำมมติของท่ีประชุมสมัชชำใหญ่แห่งสหประชำชำติที่ 57/150 เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 

พ.ศ. 2545 ว่ำด้วย “กำรเสรมิสร้ำงประสทิธภิำพและกำรประสำนควำมช่วยเหลอืด้ำนกำรค้นหำ 

และกู้ภัยในเขตเมืองระหว่ำงประเทศ (International USAR) ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น”  

และให้กำรสนบัสนนุกจิกรรมของคณะทีป่รกึษำด้ำนกำรค้นหำและกูภ้ยัระหว่ำงประเทศ (INSARAG) 

ต่อไป

11. ขอประกำศโดยสรุปว่ำคณะที่ปรึกษำด้ำนกำรค้นหำและกู้ภัยระหว่ำงประเทศ (INSARAG) 

พงึพอใจต่อผลกำรประชมุ INSARAG โลกครัง้ที ่1 และให้ค�ำยนืยนัในเจตนำรมณ์ของตนในกำร

จดักำรประชุมคณะทีป่รกึษำด้ำนกำรค้นหำและกูภ้ยัระหว่ำงประเทศ (INSARAG) โลกคร้ังต่อไป

ในปี พ.ศ. 2558
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ปฏิญญาเฮียวโกะลงนามที่เมืองโกเบ

 

ปฏิญญา “INSARAG HYOGO EDCLARATION” ทีเ่ป็นผลสบืเนือ่งมาจากการประชุม INSARAG 

โลกในปี พ.ศ. 2553 โดยประเทศทีเ่ข้าร่วมการประชมุให้การรบัรองโดยเอกฉนัท์ ทีป่ระชมุได้ส่ง

มอบปฏิญญาท่ีได้รับการลงนามแล้วให้แก่ นายโตชิโซ อิโด (Mr. Toshizo Ido) ผู้ว่าราชการ

จงัหวดัเฮยีวโกะ (Hyogo) เพือ่น�าไปแสดงไว้ท่ีสถาบนั The Great Hanshin-Awaji Memorial 

Disaster Reduction and Human Renovation ในเมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น ©OCHA

 

ปฏิญญา “INSARAG HYOGO DECLARATION” ได้รับการลงนามโดยท่านเอกอัครราชทูต โทนี ่ 

ฟริสค์ (Toni Frisch) ประธาน INSARAG ประธาน INSARAG กลุ่มภูมิภาคทั้งสามภูมิภาค ได้แก ่

นายโมฮาเหม็ด อัล-อันซารี (Mr. Mohamed Al-ansari) นาย ทิม คัลละเกินส์ (Mr. Tim 

Callaghan) น.ส. เซทซึโก คาวาฮารา (Ms. Setsuko Kawahara) นายราชิต เอ็ม คาลิคอฟ 

(Mr. Rashid M. Khalikov) ผู้อ�านวยการส�านักงานเพ่ือการประสานงานด้านมนุษยธรรม

แห่งสหประชาชาติ (OCHA) เจนวีา และ นายโตชโิซ อโิด (Mr. Toshizo Ido) ผูว่้าราชการจังหวดั 

เฮียวโกะ (Hyogo) ณ พิธีปิดการประชุม อันเป็นการเริ่มศักราชใหม่ของ INSARAG ที่ก้าวไป

ข้างหน้าอย่างมั่นคง ©OCHA
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การถ่ายภาพหมู่การประชุมคณะที่ปรึกษาด้านการค้นหาและกู้ภัยระหว่างประเทศ 

(INSARAG) ระดับโลก พ.ศ. 2553
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สุนทรพจน์สรุป-การด�าเนินงานในขั้นต่อไป

สิง่พมิพ์นีแ้สดงให้เหน็ถงึเรือ่งรำวควำมเป็นมำของคณะทีป่รกึษำด้ำนกำรค้นหำและกูภ้ยัระหว่ำง
ประเทศ (INSARAG) ตลอดระยะเวลำ 20 ปี และทีจ่ะมต่ีอไปในอนำคต เรือ่งรำวนีพ้ำเรำย้อนอดตี
ไปยังยุคปลำยปี พ.ศ. 2523 เมื่อประชำคมกำรค้นหำและกู้ภัยในเขตเมือง (USAR) ระหว่ำง
ประเทศตระหนักถึงควำมจ�ำเป็นท่ีจะต้องด�ำเนินให้มีกำรประสำนงำนเมื่อเกิดแผ่นดินไหว 
ในประเทศอำร์เมเนียเมื่อปี พ.ศ. 2531 จนถึงปี พ.ศ. 2553 เมื่อประชำคมกำรค้นหำและกู้ภัย
ในเขตเมอืงระหว่ำงประเทศ (International USAR) ได้เข้ำช่วยเหลอืในเหตกุำรณ์แผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่
ท่ีสุดในประเทศเฮติ ในสองทศวรรษนี้ คณะที่ปรึกษำด้ำนกำรค้นหำและกู้ภัยระหว่ำงประเทศ 
(INSARAG) ประสบผลส�ำเร็จอย่ำงมำกมำย คณะที่ปรึกษำด้ำนกำรค้นหำและกู้ภัยระหว่ำง
ประเทศ (INSARAG) ได้บรหิำรจัดกำรเพ่ือพัฒนำเคร่ืองมอืจ�ำนวนมำกซ่ึงถูกน�ำไปใช้ ในกำรกูภ้ยั 
ระหว่ำงเหตุฉุกเฉินที่เกิดในพ้ืนท่ี ๆ มีส่ิงปลูกสร้ำงพังถล่มได้เป็นผลส�ำเร็จเรำได้รับบทเรียน
จ�ำนวนมำกตั้งแต่กำรจัดต้ังคณะที่ปรึกษำด้ำนกำรค้นหำและกู้ภัยระหว่ำงประเทศ (INSARAG) 
และเรำได้ปรบัตวัให้พร้อมส�ำหรับกำรเผชญิหน้ำกับควำมท้ำทำยใหม่ ๆ  เหล่ำนี ้ด้วยกำรพัฒนำ
เครื่องมือและปรับปรุงวิธีกำรท�ำงำนในปัจจุบัน จึงเป็นเวลำของเรำที่จะต้องมองไปข้ำงหน้ำ
และพยำกรณ์เรื่องรำวของคณะที่ปรึกษำด้ำนกำรค้นหำและกู้ภัยระหว่ำงประเทศ (INSARAG) 
ในอนำคต

เรำเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ในอดีตว่ำแนวคิดด้ำนกำรค้นหำและกู้ภัยในเขตเมือง (USAR) 
มีวิวัฒนำกำรตลอดระยะเวลำในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ ดังที่ได้แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์
ในเหตุกำรณ์ฉุกเฉินเมื่อเร็ว ๆ นี้ ในประเทศอินโดนีเซีย เมื่อปี พ.ศ. 2552 และที่ประเทศเฮติ 
เมื่อปี พ.ศ. 2553 ทีมค้นหำและกู้ภัยในเขตเมือง (USAR Teams) ได้ปฏิบัติกำรช่วยเหลือในวงกว้ำง 
ไม่เพียงแต่ด�ำเนนิกำรค้นหำและกูภ้ยัอย่ำงเดียวเท่ำนัน้ แต่ยังให้ควำมช่วยเหลอืประเภทอืน่ เช่น 
ด้ำนมนษุยธรรม ซึง่เปลีย่นจำกกำรช่วยชวีติเป็นกำรบรรเทำทุกข์ในเหตุฉุกเฉิน ส่ิงนีไ้ด้เพ่ิมมลูค่ำ
ให้แก่ทีมค้นหำและกู้ภัยในเขตเมือง (USAR Teams) ซึ่งเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ ขั้นต่อไปคือกำรสร้ำง
ควำมร่วมมอืระหว่ำงชมุชนผูป้ฏบิตังิำนให้ควำมช่วยเหลอืด้ำนมนษุยธรรมให้กว้ำงไกลยิง่ขึน้และ
ปรับวิธีกำรของเรำให้สอดคล้องกัน

นับตั้งแต่มีกำรจัดตั้งคณะที่ปรึกษำด้ำนกำรค้นหำและกู้ภัยระหว่ำงประเทศ (INSARAG) เรำยังได้
สงัเกตเห็นกำรมส่ีวนร่วมของภมูภิำคต่ำง ๆ  ของโลกทีเ่พิม่มำกขึน้อย่ำงมนียัส�ำคญั ในช่วงต้นของ
ทศวรรษที ่90 เรำมสีมำชกิเพยีงสองสำมประเทศเท่ำนัน้ แต่ปัจจุบนั เรำมเีครอืข่ำยซึง่ครอบคลมุ
ทัง้โลกในสำมภมูภิำค ซึง่ประกอบด้วยประเทศทีม่แีนวโน้มว่ำจะเกดิภยัพบิติั และประเทศทีพ่ร้อม
จะให้ควำมช่วยเหลอื ก้ำวต่อไปของเรำคอืกำรขยำยเครอืข่ำยให้กว้ำงไกลออกไป และมทีมีค้นหำ
และกู้ภัยในเขตเมือง (USAR Teams) ที่ช�ำนำญกำรอยู่ทั่วโลก

คณะที่ปรึกษำด้ำนกำรค้นหำและกู้ภัยระหว่ำงประเทศ (INSARAG) ได้พัฒนำมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำนที่เป็นอิสระและสำมำรถตรวจสอบได้ ส�ำหรับทีมค้นหำและกู้ภัยในเขตเมือง (USAR 
Teams) ที่ผ่ำนกระบวนกำรกำรประเมินทีมค้นหำและกู้ภัยตำมระบบของ INSARAG (IEC) ซึ่งได้
แสดงให้เหน็คณุค่ำท่ีเพ่ิมขึน้อย่ำงแท้จรงิระหว่ำงกำรช่วยเหลอืในเหตแุผ่นดนิไหวใหญ่สองครัง้ 
(ทีป่ระเทศอินโดนีเซีย ในปี พ.ศ. 2552 และท่ีประเทศเฮติในปี พ.ศ. 2553) หลงัจำกท่ีมีกำรก�ำหนด 
ระบบกำรประเมินทีมค้นหำและกู้ภัยตำมระบบของ INSARAG (IEC) ขึ้น ก้ำวต่อไปคือกำร
ผลกัดันให้รฐัภำคทีัง้หมดทีม่ทีมีค้นหำและกู้ภยัในเขตเมอืง (USAR Teams) มัน่ใจว่ำทมีของตน
ใช้กระบวนกำรกำรประเมินทีมค้นหำและกู้ภัยตำมระบบของ INSARAG (IEC) เมื่อได้รับมอบหมำย

ให้เข้ำไปช่วยเหลือเหตุภัยพิบัติระหว่ำงประเทศ 
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และกระตุน้ให้ประเทศทีไ่ด้รับผลกระทบอนญุำตให้ทมีกำรประเมนิทมีค้นหำและกู้ภยัตำมระบบ
ของ INSARAG (IEC) เดินทำงเข้ำประเทศได้โดยเร่งด่วนเมื่อมีกำรร้องขอควำมช่วยเหลือ
จำกนำนำชำติ

ผลส�ำเร็จที่ยิ่ งใหญ่ของ INSARAG อีกประกำรหนึ่งคือกำรสร ้ำงศักยภำพกำรกู ้ภัย 
ด้วยประสบกำรณ์ของเรำท่ีได้รับจำกปฏิบัติกำรในเหตุกำรณ์แผ่นดินไหว ในช่วงศตวรรษ
ที่ 20 เรำเรียนรู้ว่ำศักยภำพกำรกู้ภัยในระดับประเทศ ท้องถิ่น และชุมชน เป็นสิ่งส�ำคัญยิ่ง 
ในกำรให้ควำมช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ประเทศที่ได้รับผลกระทบจำกแผ่นดินไหวซ่ึงท�ำให้ 
สิ่งปลูกสร้ำงพังถล่ม ในยุคที่ชุมชนเขตเมืองเกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว ดังนั้น กำรเสริมสร้ำงศักยภำพ
ของงำนกู้ภัยจึงเป็นภำรกิจเร่งด่วนท่ีสุดของ INSARAG ก้ำวต่อไปคือกำรพัฒนำมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำนและกำรจัดระเบียบองค์กรเพ่ือเสริมสร้ำงควำมสำมำรถของทีมค้นหำและกู้ภัย
ในเขตเมอืง (USAR Team) ของประเทศ และท�ำให้เกิดควำมม่ันใจว่ำเรำทัง้หมดสำมำรถท�ำงำน
ร่วมกันได้โดยผ่ำนทำงประสำนงำนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของทีมทุกระดับ

ในปัจจุบัน เครือข่ำยของ INSARAG มิได้มีเพียงทีมค้นหำและกู้ภัยในเขตเมือง (USAR 
Team) เท่ำนั้น แต่เรำเป็นเครือข่ำยท่ีขยำยออกไปกว้ำงไกลซ่ึงมีท้ังผู้ให้ควำมช่วยเหลือที่เป็น 
หุ้นส่วนในกำรท�ำงำนของเรำพวกเขำสรรเสริญงำนของเรำและช่วยให้เรำสำมำรถท�ำงำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมร่วมมือที่ยิ่งใหญ่ของหุ้นส่วนของเรำนี้ ท�ำให้ INSARAG เข้มแข็ง 
มำกยิ่งขึ้น ในอนำคต เรำจะพัฒนำศักยภำพให้แก่หุ้นส่วนเหล่ำนี้ของเรำ และแม้กระทั่งสร้ำง
ควำมร่วมมือกับหุ้นส่วนขนำดใหญ่ หน่วยงำนส่วนภูมิภำคและนำนำชำติ ในพื้นที่ ๆ มีควำม
ต้องกำร

เรำก�ำลงัเขยีนเร่ืองรำวของ INSARAG ตลอดระยะเวลำ 20 ปีพร้อม ๆ  กนัด้วยควำมรู้สึกเชือ่มัน่
ในพันธกรณีของสมำชิกทั้งมวลที่จะมีต่อไปอีกในอีก 20 ปีข้ำงหน้ำ

เอกอัครรำชทูต โทนี่ ฟริสค์ (Toni Frisch)

ประธำน INSARAG ของโลก
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ลกัษณะของคณะทีป่รกึษาด้านการค้นหาและกู้ภยัระหว่างประเทศ (INSARAG)-การปฏบิตัิ

การค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง (USAR Operations)
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ลักษณะของคณะที่ปรึกษาด้านการค้นหาและกู้ภัยระหว่างประเทศ 

(INSARAG)- การประเมินทีมค้นหาและกู้ภัยตามระบบ INSARAG (IEC)
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ลักษณะของคณะที่ปรึกษาด้านการค้นหาและกู้ภัยระหว่างประเทศ 

(INSARAG)-หุ้นส่วนผู้ร่วมงาน (Partners)
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ลักษณะของคณะที่ปรึกษาด้านการค้นหาและกู้ภัยระหว่างประเทศ 

(INSARAG)- สุนัขค้นหา (Search Dogs)
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ค�าขอบคุณ

สิ่งพิมพ์นี้จัดท�ำขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกำสเปิดกำรประชุม INSARAG โลกคร้ังแรกเม่ือ

ปี พ.ศ. 2553 ส�ำนักเลขำธิกำร INSARAG ขอขอบคุณประชำชน บรรดำประเทศ และองค์กรต่ำง ๆ  

ที่มีส่วนร่วมในกำรจัดท�ำสิ่งพิมพ์นี้

ประชำชนและองค์กรจ�ำนวนมำกต่ำงมส่ีวนร่วมด้วยควำมอตุสำหะพยำยำมและให้กำรสนบัสนนุ

สิ่งพิมพ์นี้ ขอขอบคุณเป็นพิเศษส�ำหรับคุณเดฟ ดิ๊กสัน (Dave Dickson) และคุณนินำ ดอยล์ 

(Nina Doyle) ผู้ซึ่งเสียสละเวลำและใช้ควำมพยำยำมอย่ำงมำกในกำรเขียนต้นฉบับสิ่งพิมพ์นี้ 

เรำขอส่งควำมขอบคุณด้วยควำมจริงใจไปยังทุกท่ำนที่ได้ให้ข้อคิด ภำพถ่ำย ข้อมูล และช่วย 

ตรวจข้อควำมและพิสูจน์อักษรให้แก่เรำ

เรำขอส่งควำมขอบคุณเป็นพิเศษไปยังคุณมำร์โก้ มำร์ตินำเกลีย (Marco Martinaglia) ส�ำหรับ

กำรออกแบบสิง่พิมพ์น้ี ขอขอบคณุในควำมเอือ้เฟ้ือส�ำหรบักำรให้กำรสนบัสนนุของรฐับำลญีปุ่น่

ในกำรพิมพ์เอกสำรฉบับน้ีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรมีส่วนร่วมของรัฐบำลญี่ปุ่นโดยรวมในกำร

ประชุม INSARAG โลกครั้งแรกในปี พ.ศ. 2553

ขอขอบคณุเป็นพเิศษส�ำหรบัท่ำนเอกอคัรรำชทตู โทนี ่ฟรสิค์ (Toni Frisch) ส�ำนกังำนของท่ำน

และรัฐบำลสวิตเซอร์แลนด์ในกำรเป็นผู้น�ำให้พันธะสัญญำ และกำรสนับสนุนตั้งแต่มีกำรจัดตั้ง 

INSARAG และกำรให้ควำมมั่นใจในกำรพัฒนำเครือข่ำยอย่ำงต่อเนื่อง

กำรร�ำลึกถึงโอกำสครบรอบ 20 ปีของ INSARAG นี้จะเป็นไม่ได้ถ้ำหำกขำดควำมกระตือรือร้น

ของผูค้นทีม่วีสิยัทัศน์กว้ำงไกลซึง่เป็นผูริ้เร่ิมให้ข้อคิดในกำรจัดต้ังเครือข่ำย INSARAG และบรรดำ

ผู้ร่วมงำนทั้งหมดที่มีส่วนร่วมเพื่องำนของ INSARAG นับตั้งแต่มีกำรจัดตั้ง ขอส่งควำมขอบคุณ

เป็นพิเศษส�ำหรับประธำน INSARAG กลุ่มภูมิภำคและรองประธำนผู้ซึ่งมีบทบำทนับตั้งแต่มี

กำรจัดตั้ง INSARAG

และสุดท้ำย ขอขอบคุณเป็นพิเศษส�ำหรับครอบครัวของ INSARAG ทุกครอบครัวที่ท�ำให้

ครอบครัวของ INSARAG เป็นครอบครัวใหญ่และเข้มแข็ง

ส�ำนักเลขำธิกำร INSARAG

แผนกสนับสนุนกำรประสำนงำนภำคสนำม

สำขำกำรให้บริกำรเหตุฉุกเฉิน

ส�ำนักงำนเพื่อกำรประสำนงำนด้ำนมนุษยธรรมแห่งสหประชำชำติ (OCHA) นครเจนีวำ




