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ใครใคร ก็ ICS

ระบบการบัญชาการในเหตุการณ์ฉุกเฉิน ICS : Incident Command System
จากการออกแบบและพัฒนามาใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา กว่า 40 ป� (1968-2015)
สู่ประเทศไทย ถูกปรับใช้ให้เหมาะสมกว่า 18 ป� (1997-2015)
โดย สมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA Fire And Rescue Association
จนเป�นมาตรฐาน ASIA-SHE โดย อ.คณาทัต จันทร์ศิริ
สมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA ให้คำจัดกัดความว่า
ICS คือ เครื่องมือที่เป�นระบบที่ใช้ในการสั่งการ (Command) , ควบคุม (Control), ประสานงาน
(Coordination), สื่อสาร (Communication) ในภาวะฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉิน เพื่อกำจัดสาเหตุ คุมเขตลุกลาม
ลดความสูญเสีย โดยใช้โครงสร้างหลัก 4P-SHE (สี่พี-ชี) : Policies นโยบาย , Personnel บุคลากร , Place &
Equipment อาคารสถานที่และอุปกรณ์ , Practice & Knowledge ฝ�กอบรมและองค์ความรู้ (ผู้ปฏิบัติงานคือ
“ทีมฉุกเฉิน” ERT Emergency Response Team ซึ่งต้องจัดให้มีในทุกพื้นที่)
The United States Center for
Excellence in Disaster Management &
Humanitarian Assistance ให้คำจำกัดความว่า
“ICS คือ องค์ประกอบอย่างลงตัวของ Personnel
บุคลากร, Policies นโยบาย, Procedures ขั้นตอน,
Facilities การอำนวยความสะดวก และ Equipment
เครื่องไม้เครื่องมือ เพื่อให้องค์การต่างๆทุกขนาด นำไป
จัดการภาวะฉุกเฉินที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิธิภาพ”
“ICS คือส่วนสำคัญใน “ระบบ NIMS” (National
Incident Management System) ซึ่งกำหนดโดย The
U.S. Department of Homeland Security ค.ศ.2004”
“ICS สามารถใช้ได้กับทุกองค์การ ทุกขนาด เพื่อตอบสนองภาวะฉุกเฉิน ได้ตงั้ แต่แรกเริ่ม จนขยายตัวมากขึ้น”
“ICS ทำให้ผู้คนที่มาจากหน่วยงานที่แตกต่าง
กัน ไม่คุ้นเคยกัน สามารถทำงานด้วยกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
“ICS ถูกออกแบบมาเพื่อให้มีมาตรฐานในการ
สื่อสารในภาวะฉุกเฉินที่ปราศจากความ
ผิดพลาด”
“ICS ได้ถูกสรุปให้เป�นแผนจัดการต้นแบบของ
ปฏิบัติการ
ถึงก่อนจัดการก่อน (First on Scene)

A41

2

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหน? เมื่อไหร่? ใครอยู่ใกล้ในเวลานั้น?
ต้องจัดการทันที ควบคุมให้เหตุการณ์อยู่ในภาวะปลอดภัย
แต่หากเหตุการณ์ไม่สามารถควบคุมได้ มีการขยายความ
รุนแรงขึ้น ผู้ที่รับผิดชอบระดับต่อๆไปเข้ามาถึง ก็ทำการส่ง
ต่อภารกิจได้อย่างราบรื่น
ICS ประกอบด้วยขั้นตอนการจัดการภาวะฉุกเฉินทุกๆ
ขนาดและรูปแบบ อย่างเป�นมาตรฐาน โดยต้องกำหนดให้
เป�นนโยบาย(Policies)ขององค์กร อย่างถูกต้องตาม
ระเบียบ ซึ่งทุกคนในองค์การนั้นๆต้องมีส่วนร่วมอย่าง
แท้จริง แล้วจัดให้มีการฝ�กอบรม ซักซ้อมให้มั่นใจว่าสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์อันไม่คาดฝ�นนั้นได้อย่าง
แท้จริง
ICS ยังรวมถึงการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับส่วนต่างๆที่สำคัญ ดังต่อไปนี้
1. ต้องสนองความต้องการในการจัดการภาวะฉุกเฉินนั้นๆ ทั้งชนิด ขนาด และความซับซ้อนของเหตุการณ์
(ในเหตุการณ์เดียวกัน อาจมีเหตุจากเล็กจนขยายไปใหญ่โตได้ แผนจึงต้องครอบคลุม)
2. ต้องเอื้ออำนวยและตระหนักถึงการร่วมมือกันปฏิบัติการของผู้ที่อยู่ในจุดเกิดเหตุ ซึ่งอาจไม่ได้อยู่ในสาย
การบังคับบัญชา หรือรู้จักคุ้นเคยกันมาก่อน ให้ป�บัติการตามแผนฉุกเฉินนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ต้องจัดการด้านการสนับสนุน ทั้งกำลังบำรุง และกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน(Logistic) ได้อย่างเต็มที่ตาม
ความเหมาะสม
4. ผู้บริหารระดับสูงจะต้องดูแลการจัดการงบประมาณ สู่ผู้ปฏิบัติอย่างคล่องตัว ต่อเนื่องโปร่งใส
ประวัติความเป�นมา ของ ICS (History)
ระบบ ICS ได้ถูกนำมาเป�นหัวข้อในการประชุม Phoenix
AZ meeting of Fire Chiefs เมื่อป� ค.ศ.1968 และได้
พบว่า ในเบื้องต้น ICS ถูกนำไปใช้ในหลายหน่วยงานใน
สหรัฐอเมริกา เช่น US Navy, หน่วยงานควบคุมไฟป่า
ของรัฐ California และรัฐ Arizona และมีการปรับปรุง
แก้ไข กันอย่างต่อเนื่อจนป� ค.ศ. 1970 ICS ได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มที่ หลัง จาก เหตุการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นใน
รัฐ California และ Arizona ที่เป�นสาเหตุให้เกิดความ
เสียหายอย่างใหญ่หลวง มีผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บเป�น
จำนวนมาก รวมทั้งทรัพย์สินเสียหายมากมายมหาศาล
จากการสอบสวนและค้นหาสาเหตุพบว่า เกิดจากป�ญหา
ใหญ่ๆ 4 ข้อ คือ
1. การติดต่อสื่อสาร
2. การบริหารจัดการขณะเกิดเหตุ
3. การขาดทรัพยากร เครื่องไม้เครื่องมือ
4. ความล้มเหลวของกลยุทธ์
และต่อมา ICS ภายใต้ California’s Standardized Emergency Management System ระบบมาตรฐานการ
บริหารภาวะฉุกเฉิน (SEMS) ได้ถูกนำมาใช้ในการบัญชาการเหตุการณ์เพลิงไหม้, เหตุอาชญากรรมต่างๆ รวมทั้ง
อุบัติภัยทุกประเภท
A41

3

ที่สำคัญ ICS ได้ถูกนำมาใช้กับเหตุการณ์ก่อการร้ายตึก Twin Tower ในเมือง New York ครั้งแรก เมื่อป� ค.ศ.
1990 และในป� ค.ศ. 2003 SEMS ถูกนำมากำหนดเป�นข้อบัญญัติใน Homeland Security Presidential
Directive 5(HSPD5) ที่บังคับใช้ในรัฐบาลกลาง มลรัฐ และท้องถิ่น ของประเทศ USA. โดยเป�นที่รู้กันโดยทั่วไป
ว่าระบบ NIMS :The National Incident Management System (ระบบการบริหารเหตุการณ์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ) ให้นำมาเป�นเครื่องมือในการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินอย่างกว้างขวาง โดยได้รับงบประมาณจาก
รัฐบาลกลาง
งบประมาณดังกล่าวได้ถูกนำมาใช้ในการอบรม First responders ผู้พบเหตุการณ์คนแรก (ต่อมาเรียกว่า ERT
ทีมตอบสนองภาวะฉุกเฉิน) ให้รู้-เข้าใจ และสามารถปฏิบัติตาม ICS ได้ โดยรวมถึงภยันตรายจากสารมีพิษ
(HAZMAT) ภายใต้คำสั่ง “29CFR1910.120(Q)” ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน OSHA ICS
ระบบการบริหารเหตุการฉุกเฉินแห่งชาติ หรือ NIMS ได้ถูกนำมาใช้อย่างจริงจังในเหตุการณ์ก่อการร้ายตึกเวิลด์
เทรด กรุงนิวยอร์ค ครั้งที่ 2 เมื่อ 11 กันยายน 2001 วึ่งถือว่าเป�นความสำเร็จสมบูรณ์ของระบบ ICS ในการ
จัดการเหตุการณ์ในครั้งนั้น

จุดอ่อนในการจัดการภาวะฉุกเฉินมักมีสาเหตุดังต่อไปนี้

1. ไม่เข้าใจในความต่อเนื่องของการบัญชาการ ห่วงโซ่สั่งการ (Chains of Command) จึงขาดความ
รับผิดชอบในการสั่งการ (Command) การกำกับดูแล (Control) และการประสานงาน
(Coordination)
2. การสื่อสาร (Communication) ที่ล้มเหลว ทั้งอุปกรณ์, ระบบ อีกทั้งภาษาและรหัสที่ขัดแย้ง ไม่ไปใน
ทิศทางเดียวกัน
3. ขาดความมีระเบียบ วินัย และการวางแผนอย่างเป�นระบบ
4. ขาดการวางแผนร่วมของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในขณะเกิดเหตุ ทำให้การปฏิบัติงานไร้
ประสิทธิภาพ

พื้นฐาน (Basic)

ตัวอย่างการใช้ ICS ในสถานการณ์ฉุกฉินต่างๆ
1. สถานการณ์ทางการแพทย์ฉุกเฉินต่างๆ (Ambulance Service)
2. การรั่วไหลของสารมีพิษ (Hazmat Spills)
3. การโจมตีของผู้ก่อการร้าย (Terrorist Attacks)
4. ภัยธรรมชาติ อาทิ ไฟป่า น้ำท่วม แผ่นดินไหว พายุ สึนามิ ฯลฯ
5. ภัยพิบัติที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น อุบัติเหตุบนท้องถนน, อุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม, อุบัติเหตุคมนาคม
อื่นๆ รถไฟ เรือ เครื่องบิน และอัคคีภัยในอาคารสถานที่
6. ใช้ในการค้นหาและช่วยชีวิต (Search & Rescue Operations)
7. วิกฤตตัวประกัน (Hostage Crisis)
8. วิกฤตทางเทคโนโลยี หรือ สาธารณูปโภคขัดข้อง

งานพิธีต่างๆ Events

ICS ได้ถูกนำมาใช้ในการจัดงานพิธีต่างๆ เพื่อความพร้อม รองรับเหตุฉุกเฉิน หรือแม้ไม่ฉุกเฉินก็ตาม เช่น
- ในการแสดงคอนเสิร์ต
- ขบวนพาเหรด และพิธีอื่นๆ
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- งานแสดงสินค้า หรือการออกร้านที่มีผู้คนจำนวนมาก
- การออกกำลังกาย เล่นกีฬา หรือการฝ�กอบรม

แนวคิดหลัก (Key Concepts)

Chain of Command
 การสั่งการที่มีเอกภาพ (Unity of Command)
ทุกๆคนที่ร่วมปฏิบัติงาน ต้องมีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน
เพื่อรับคำสั่ง และรายงานย้อนกลับสู่หัวหน้าคนเดียว เพื่อ
ป้องกันการสั่งการที่ซ้ำซ้อนข้ามภารกิจ หรือขัดแย้งกัน และนี่
คือแนวคิดพื้นฐานของโครงสร้างห่วงโซ่ ICS (อย่าสับสันระหว่างUnity of Command กับ Unified
Command ซึ่งแปลว่า การบัญชาการร่วม
 การใช้ศํพท์ภาษาในการสื่อสารที่ง่ายต่อทุกคน (Common Terminology)
หน่วยงานที่เข้าร่วมปฏิบัติการในเหตุการณ์ฉุกเฉิน มีหลากหลายทั้งภายในองค์กรและภายนอก ซึ่ง
จะต้องสื่อสารกันให้มีความเข้าใจชัดเจน กระชับ รับรู้ รวดเร็ว ICS จึงต้องมีข้อตกลงในการใช้คำศัพท์
ภาษาต่างๆ ให้เกิดความเข้าใจตรงกันมากที่สุด รวมทั้งสื่อสัญลักษณ์อื่นๆด้วย เช่น ชื่อเรียกตำแหน่ง ชื่อ
เรียกทีม สืเสื้อ หรือปลอกแขน ธง พื้นที่ต่างๆตามแผน ฯลฯ การใช้ ICS ในประเทศไทย จึงควรสอนให้
สื่อสารกันเป�นภาษาไทยมากที่สุด เพราะป�ญหาที่เกิดขึ้นแล้ว คือ นำ ICS มาจากที่เดียวกัน คือ USA.
แต่ใช้ไม่เหมือนกัน
 การจัดการที่มุ่งสู่วัตถุประสงค์ (Management by Objective) ทุกๆเหตุการณ์ฉุกเฉินต้องบริหาร
จัดการโดยเล็งไปที่วัตถุประสงค์ เลือกจัดการตามลำดับความสำคัญ มุ้งเน้น สัมฤทธิผล และต้องมี
กรอบเวลา โดยเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสม และต้องสื่อสารให้ทุกคนใน ICS รับรู้ร่วมกัน
 มีการบัญชาการที่ยืดหยุ่นอย่างครอบคลุม (Flexible and Modular Organization) ในโครงสร้างการ
บัญชาการในเหตุฉุกเฉินขององค์กร ต้องสามารถรองรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ตั้งแต่ขนาดเล็กจน
ขยายตัวลุกลามเป�นขนาดใหญ๋ มีภยันตรายในทุกรูปแบบ โดยที่บุคลากรตามแผนที่กำหนดไว้ สามารถ
ปฏิบัติการได้อย่างครอบคลุมตามมาตรฐาน โดยมีหลักว่า “ใครถึงก่อน จัดการก่อน” (Incident
Command is established by the first arriving unit) และคำนึงถึงแนวทางปฏิบัติ 3 ข้อ คือ
1. กำจัดสาเหตุ
2. คุมเขตคุกคาม
3. ลดความสูญเสีย
และเมื่อเหตุการณ์ได้ขยายทั้งระยะเวลา ขนาดของความรุนแรง และภาวะอันตราย ผู้รับผิดชอบ หรือผู้
บัญชาการ ก็จะต้องมีมากขึ้น มีระดับสูงขึ้นตามไปด้วย เช่น จากในหน่วยงานอยู่ในตำบล ขยายไปเป�น
อำเภอ เป�นจังหวัด
*โดยทั่วไป ICS ที่เต็มรูปแบบตามแผน และบุคลากร จะมีให้เห็นในเหตุการณ์ที่ใหญ่และซับซ้อนจริงๆ
เท่านั้น
*และเมื่อเหตุการณ์สงบลง การบัญชาการจะส่งต่อย้อนกลับจากใหญ่ลดลงไปจนเหลือหน่วยเล็กที่สุด ที่
จุดรับผิดชอบแรกเริ่ม
 ช่วงของการควบคุม (Span of Control) เพื่อจำกัด จำนวนความรับผิดชอบและทรัพยากร ที่อยู่ในมือ
ของคนใดคนหนึ่ง ICS จึงกำหนดว่า หัวหน้า 1 คน ควรควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา ระหว่าง 3-7 คน : โดย
มีข้อดี คือ การสั่งการและควบคุม มีความคล่องตัว กระชับฉับไว ใช้เวลาน้อย ใช้ทรัพยากร เครื่องไม้
เครื่องมือที่เหมาะสมเพียงพอตามเหตุการณ์ ควบคุมเวลาได้ง่ายขึ้น หากมีความจำเป�นต้องใช้คนมากกว่า
7 คน ก็ให้ขยายทีมออกไป โดยมีหัวหน้าดูแลเพิ่มขึ้นอีกกลุ่ม
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การประสานงาน (Coordination)
ความสำคั ญ อย่ า งหนึ ่ ง ที ่ จ ำเป� น ใน ICS คื อ การ
ประสานงาน ที่จะต้องมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ของแต่ละหน่วยงาน หรือแต่ละคนที่ทำงานร่วมกันใน
เหตุ ก ารณ์ ฉ ุ ก เฉิ น อย่ า งเป� น ภาคี เ ครื อ ข่ า ย (Interorganizational network) เครือข่ายที่มีประสิทธิ ภาพ
ต้องมีความเป�นมืออาชีพ และยืดหยุ่น แต่ต้องพร้อมที่
สร้างสรรค์การจัดการที่ท้าทายในเหตุการณ์อย่างเป�นที่
ยอมรับโดยทั่วกัน
จากผลการศึกษา ICS หลังจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือการซ้อมจบลง ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน เกิดความรัก
ความสามัคคี และเป�นผลดีกับหน่วยงานแทบทั้งสิ้น
ตรงกันข้ามกับหน่วยงานที่ใช้ ICS โดยขาดการประสานงานที่ดี กลับกลายเป�นผลร้ายที่บ่อนทำลายการทำงาน
ร่วมกัน (สมาคมฯ FARA จึงเน้นความรักสามัคคี ในการอบรมให้ความรู้ทีมฉุกเฉิน ERT เป�นสำคัญ)
ดังนั้นการประสานงานที่ดี จึงต้องมีหลักการปฏิบัติดังต่อไปนี้
A1. แผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plans) หรือจะเรียกสั้นๆว่า IAP (ไอ-เอ-พี)
IAP มีความจำเป�นอย่างยิ่ง ที่จะทำให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ไปสู่เป้าหมายเดียวกันในระยะเวลา หรือจังหวะที่
สอดคล้องกันในเหตุการณ์นั้นๆ มีบุคลากรกำกับดูแลทิศทางตามแผนที่กำหนดไว้ มีการสื่อสารให้ผู้ร่วม
ปฏิบัติงานทุกคนเข้าใจในสถานการณ์ และสามารถปรับเปลี่ยนแผน หากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินซ้ำซ้อนได้ ที่
สำคัญคือ สามารถตรวจสอบประเมินผลขั้นตอนปฏิบัติได้ในภายหลัง
ในขณะปฏิบัติการ อาจจะใช้คำสั่งหรือการสื่อสารได้ทั้งวาจา และลายลักษณ์อักษร ยกเว้น เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับวัตถุอันตราย (Hazardous Material) จะต้องเขียนออกมาตามแบบฟอร์ม โดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
IAP มีส่วนสำคัญที่ต้องคำนึงถึง 4 ประการ ที่ต้องกำหนดในแผนเสมอ คือ
1. What เราจะทำอะไร ? สิ่งที่ต้องทำ
2. Who ใครจะทำกับเรา ? ใครเป�นผู้รับผิดชอบ
3. How จะบอกกันอย่างไร ? วิธีสื่อสารและการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล
4. Injured (Safety) มีการบาดเจ็บ ต้องทำอย่างไร
? (เป�นการคำนึงถึงความปลอดภัยเสมอ)
A2. การจัดการทรัพยากร (Comprehensive Resource
Management) “ทรัพยากร” หมายถึง บุคคลากร
ทีมงาน อุปกรณ์วัสดุ และสิ่งอำนวยความสะดวก
ต่างๆ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป�น ทรัพยากรปฏิบัติการ คือ คน
และอุปกรณ์หลัก และทรัพยากรสนับสนุน เช่น อาหาร ยา เครื่องมือพิเศษ
ทรัพยากร จะต้องถูกจัดทำหมวดหมู่ โดยเน้นความจำเป�นต้องใช้งานในเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือมีความสำคัญ
ต่อเนื่องที่จำเป�น
จริงๆ สามารถมองเห็นและเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีการนำระบบสารบรรณ ที่มีบัตรอ้างอิงมา
ใช้ (T-Cards-ICS219, Resource Status Card) บัตรเหล่านี้จะถูกเก็บไว้ที่กองบัญชาการแผนฉุกเฉิน
(Incident Command Post) ซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการติดตามควบคุมทรัพยากรเหล่านั้น
A3. การสื่อสารแบบบูรณาการ (Integrated Communications) การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เป�นสิ่งจำเป�นใน
เหตุการณ์ฉุกเฉิน ต้องมั่นใจว่าเราต้องติดต่อกับคนอื่นๆได้ ซึ่งจะต้องมีส่วนประกอบที่ครอบคลุมทั้งอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องไม้ในการสื่อสาร วิธีการ และระบบ ซึ่งจะต้องใช้ให้เป�นไปในมาตรฐานเดียวกัน อย่างกว้าง
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ขวาง ทั่วถึง อย่างเหมาะสม และนั่นคือ การบูรณาการการสื่อสาร ICS ที่มีองค์ประกอบ 3 ส่วน (Effective
ICS communications include three elements.)
1. โหมด (Modes) เครื่องมือ อุปกรณ์การสื่อสารที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ (Hardware)
2. การวางแผน (Planning) วางแผนการสื่อสาร ส่งต่อ บอกกล่าว เล่าเรื่อง (Software) ได้อย่างถูกต้อง
ชัดเจน รวดเร็ว
3. เครือข่าย (Network) มีขั้นตอน กระบวนการสื่อสารที่ครอบคลุมการขยายตัวของเหตุการณ์ที่จำเป�นต้อง
ได้รับการช่วยเหลือที่กว้างขวางออกไป ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งเครือข่าย (Network) จะต้องได้
รับการจัดเตรียมไว้อย่างรัดกุม เป�นที่ยอมรับกันอย่างชัดเจน ไม่ผิดพลาด
A4. การมอบหมาย-ส่งต่อภารกิจ Delegation
โครงสร้างของ ICS สามารถขยายตัวจากเหตุการณ์ขนาดเล็กที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ไปสู่เหตุการณ์ขนาดใหญ่ เช่น
การจัดการเหตุเพลิงไหม้ หรือคลื่นยักษ์ สึนามิ
แนวทางพื้นฐานของ ICS คือการที่หัวหน้าหน่วยที่เข้าถึงที่เกิดเหตุเป�นหน่วยแรก จะต้องรับผิดชอบกับ
เหตุการณ์ทั้งหมด จนกว่าจะมีการส่งมอบหน้าที่ให้กับหน่วยอื่นต่อไป
A5. สำนึกในความรับผิดชอบ Accountability
: การแสดงตน (รายงานตัว) – บุคคลากร และทรัพยากรทุกประเภท จะต้องรายงานตนทุกครั้ง ที่มาร่วม
ปฏิบัติการในพื้นที่เกิดเหตุ
: รับทราบแผนเผชิญเหตุ (IAP) – เพื่อจะได้ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ และเข้าใจภารกิจ
: เอกภาพในการสั่งการ – เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน มีหัวหน้าคนเดียว
: ช่วงการควบคุม (Span of Control) – หัวหน้าจะต้องสามารถสื่อสาร และจัดการทรัพยากรทุกชนิดที่
อยู่ในความรับผิดชอบของตนเองได้

ICS Organization : Review
โครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ที่จะนำเสนอต่อไปนี้ เป�นโครงสร้างฯ ที่ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา

กรุณาพิจารณาว่าเหมาะสมกับหน่วยงานของท่านในประเทศไทยหรือไม่ ? ....อ.คณาทัต)

- โดยทั่วไปมีการจัดโครงสร้างให้เอื้อต่อการทำหน้าที่หลัก 5 ประการ ได้แก่ การบัญชาการ การปฏิบัติ
การ การวางแผน การสนับสนุน และการจัดการ
- สามารถปรับเปลี่ยนให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่รับมือกับเหตุฉุกเฉินหรือ
เหตุการณ์ต่างๆได้
- สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามขนาดและความซับซ้อนของเหตุการณ์ อย่างไรก็ตาม ลักษณะที่ยืดหยุ่นของ
โครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ทไี่ ม่ได้อนุญาตให้มีการปรับคำศัพท์ที่ใช้เรียกชื่อตำแหน่งหรือ
องค์ประกอบต่างๆ ของระบบที่มีมาตรฐาน และเป�นที่เข้าใจร่วมกัน
พึงระลึกว่า เมื่อเหตุการณ์มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น ความต้องการทรัพยากรก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ส่งผลให้ต้องมี
ปรับโครงสร้างเพิ่มขึ้นด้วย

Command Staff ( ทีมบัญชาการ )
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (ในกรณีเหตุฉุกเฉิน อาจเรียกว่า “ผู้
บัญชาการแผนฉุกเฉิน”) อาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ส่วนบังคับ
บัญชา ให้ทำหน้าที่ :
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-

Information , Safety , Liaison ( สื่อสารดี – มีความปลอดภัย – กายใจประสาน )
ขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์
ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร, ดูแลความปลอดภัยในภาพรวม และประสานงาน
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ไม่ได้กำหนดให้เป�นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทีมปฏิบัติการ

General Staff ( ทีมปฏิบัติการ )

- ทีมปฏิบัติการเป�นผู้รับผิดชอบในภารกิจหลัก ตามระบบบัญชาการเหตุการณ์
- ทีมปฏิบัติการประกอบด้วยส่วนปฏิบัติการ ส่วนแผนงาน ส่วนสนับสนุน และส่วนบริหาร
- เมื่อจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีจำนวนเพิ่มขึ้น (ทรัพยากรปฏิบัติการ) ทรัพยากรสนับสนุนก็จะ
เพิ่มขึ้นตาม (เช่น อาหาร อุปกรณ์สอื่ สาร หรือวัสดุ)
แนวปฏิบัติทั่วไปของทีมปฏิบัติการ ประกอบด้วย:
- แต่ละส่วนของงานปฏิบัติการ จะมีหัวหน้าส่วน ได้เพียงคนเดียว
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่ง ซึ่งสามารถมาจากหน่วยงานใดก็ได้
- เจ้าหน้าที่ในส่วนปฏิบัติการจะขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ หากไม่มีการแต่งตั้งตำแหน่งในส่วน
ปฏิบัติการ ผู้บัญชาการเหตุการณ์จะเป�นผู้รับผิดชอบหน้าที่นั้น
- ไม่ควรควบตำแหน่งในส่วนปฏิบัติการ เช่น ตั้ง “ส่วนแผนงานและสนับสนุน” ไว้ด้วยกัน ทางที่ดีควร
แยกหน้าที่กันให้ชัดเจน แต่หากจำเป�นที่จะต้องมีการปฏิบัติงานทั้งสองส่วนด้วยกันในช่วงเวลาสั้นๆ ควร
มอบหมายใครคนใดคนหนึ่งให้รับผิดชอบหน้าที่ทั้ง 2 อย่าง ซึ่งจะทำให้การมอบหมายงานกระทำได้ง่าย
กว่า

Incident Management Team ( ทีมจัดการเหตุการณ์ )

- ทีมจัดการเหตุการณ์ (IMT) คือ โครงสร้างการบัญชาการเหตุการณ์ที่ประกอบด้วย ส่วนบังคับบัญชา
และ ส่วนปฏิบัติการ รวมถึงบุคลากรอื่นในโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์
Who Does What? ( กรอบภารกิจ )
- ผู้บัญชาการเหตุการณ์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนด
วัตถุประสงค์
- หน้าหน้าส่วนปฏิบัติการ มีหน้าที่กำหนดกลยุทธ์ในเหตุ
การณ์ทั้งหมด ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนเผชิญเหตุ
การขยายตัวของส่วนปฏิบัติการ จะพิจารณาจากจำนวน
ของทรัพยากรปฏิบัติการ และช่วงการควบคุม
- หัวหน้าส่วนแผนการ มีหน้าที่ในการรวบรวมแผนเผชิญเหตุ
รวมทั้ง ประเมิน ติดตามสถานการณ์ สถานะของ
ทรัพยากร และข้อมูลต่างๆการกระจายข้อมูลสามารถกระทำ
ได้ในหลายรูปแบบ ได้แก่ แผนที่ แผนผัง แผนเผชิญเหตุ และ
การสรุปสถานการณ์
- หัวหน้าส่วนสนับสนุน มีหน้าที่ตอบสนองความต้องการทรัพยากรของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ไม่รวม
การสนับสนุนปฏิบัติการทางอากาศ
- หัวหน้าส่วนบริหาร มีหน้าที่จัดการด้านการเงินทุกประเภท ส่วนบริหารอาจไม่จำเป�นที่จะต้องจัดตั้งใน
ทุกเหตุการณ์
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หน้าที่และตำแหน่งในระบบบัญชาการเหตุการณ์
ICS Organizational Components
การจัดโครงสร้างในระบบบัญชาการเหตุการณ์ ( ขอย้ำอีกครั้งว่า เป�นการแปลมาจาก ICS ของสหรัฐอเมริกา ยัง
ไม่ได้ปรับให้เหมาะสมกับบางหน่วยงาน ทั้งภารกิจ หน้าที่ ขนาดขององค์กร ฯลฯ )
โครงสร้าง ระบบบัญชาการเหตุการณ์ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ส่วนบังคับบัญชา (Command Staff) ได้แก่ ผู้
บัญชาการเหตุการณ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ควบคุมความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ประสานงาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ได้แก่ ส่วนปฏิบัติการ ส่วนแผนงาน ส่วนสนับสนุน และส่วนบริหาร
ส่วนปฏิบัติการ มีอย่างน้อย 2 แผนก (Branches) รองลงมา คือ พื้นที่ (Divisions) และกลุ่มภารกิจ (Groups)
ต่อมาคือ ชุดปฏิบัติการทีม (Strike team) ชุดปฏิบัติการผสม (Task force) และชุดปฏิบัติการเดี่ยว (Single
resource)
ส่วนแผนงาน ประกอบด้วย หน่วยทรัพยากร หน่วยสถานการณ์ หน่วยส่งกลับ และหน่วยเอกสาร
ส่วนสนับสนุน ประกอบด้วย 2 แผนก (Branches) คือ แผนกบริการ ประกอบด้วย หน่วยสื่อสาร หน่วยการแพทย์
และหน่วยเสบียง แผนกสนับสนุน ประกอบด้วย หน่วยพัสดุ หน่วยสถานที่ และหน่วยขนส่ง
ส่วนบริหาร ประกอบด้วย หน่วยบันทึกเวลา หน่วยจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยการเงินและบัญชี และหน่วยค่าใช้จ่าย
Expanding Incidents
แม้ว่าผู้บัญชาการเหตุการณ์จะสามารถจัดตั้ง ตำแหน่งหน้าที่ต่างๆที่แสดงในแผนภาพได้ทั้งหมด แต่การจัดตั้งนั้น
ต้องขึ้นอยู่กับความจำเป�นของแต่ละสถานการณ์
ข้อควรพิจารณา:
- ในเหตุการณ์ขนาดเล็ก อาจใช้แค่ผู้บัญชาการณ์ และทรัพยากรจำนวนหนึ่ง
- เมื่อเหตุการณ์ลุกลาม/ ขยายตัว ความต้องการทรัพยากรจะมีเพิ่มมากขึ้น อาจจำเป�นต้องใช้ชุด
ปฏิบัติการทีม พื้นที่ กลุ่มภารกิจ แผนก หรือส่วนต่างๆ แต่ต้องดำรงช่วงการควบคุมที่เหมาะสม
- ในเหตุการณ์ที่เกิดลุกลาม/ขยายตัว ผู้บัญชาการเหตุการณ์ สามารถกำหนดตำแหน่งหน้าที่และ
มอบหมาย เจ้าหน้าที่ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับส่วน แผนก หน่วยปฏิบัติการ
หรือชุดปฏิบัติการ เพื่อควบคุมให้ปฏิบัติการบรรลุตามวัตถุประสงค์
- ความสามารถในการมอบหมายการดูแลทรัพยากร ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์มีเวลาใน
การตัดสินใจ และประเมินสถานการณ์ แต่ยังช่วยให้มีช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจน
Incident Complexity and Resource Needs
- ในเหตุการณ์ขนาดเล็ก อาจใช้แค่ผู้บัญชาการเหตุการณ์ และ
ทรัพยากรจำนวนหนึ่ง
- เมื่อเหตุการณ์ลุกลาม/ขยายตัว ความต้องการทรัพยากรก็เพิ่มขึ้น
อาจจำเป�นต้องใช้ชุดปฏิบัติการทีม พื้นที่กลุ่มภารกิจ แผนก หรือ
ส่วนต่างๆ แต่ต้องดำรงช่วงการควบคุมที่เหมาะสม
- ในเหตุการณ์ที่เกิดลุกลาม/ขยายตัว ผู้บัญชาการเหตุการณ์
สามารถกำหนดตำแหน่งหน้าที่และมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ดำรง
ตำแหน่งหัวหน้างานระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับส่วน แผนก หน่วย
ปฏิบัติการ หรือชุดปฏิบัติการ เพื่อควบคุมให้ปฏิบัติการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์
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- ความสามารถในการมอบหมายการดูแลทรัพยากร ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ผู้บัชาการเหตุการณ์มีเวลาใน
การตัดสินใจ และประเมินสถานการณ์ แต่ยังช่วยให้มีช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจน

Incident Commander (ผู้บัญชาการเหตุการณ์ หรือ ผู้บัญชาการแผนฉุกเฉิน <ผบ.แผน : IC>
เจ้าหน้าที่ส่วนบังคับบัญชา มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการเหตุการณ์ในภาพรวม
- เมื่อผู้ดำรงตำแหน่งสูงกว่า เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุ บุคคลนั้นอาจเข้ารับหน้าที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์
หรือปล่อยให้การบัญชาการเหตุการณ์เป�นไปตามเดิม หรือมอบหน้าที่การบัญชาการให้แก่บุคคลที่สาม
ในบางสถานการณ์ผู้ที่มีตำแหน่งรองลงมา แต่มีคุณสมบัติเหมาะสมกว่า อาจได้รับมอบหมายให้ทำ
หน้าที่เป�นผู้บัญชาการเหตุการณ์ได้
- ผู้บัญชาการเหตุการณ์เป�นผู้รับผิดชอบจัดการเหตุการณ์โดยรวม และเป�นไปตามที่ระเบียบ กฏหมายให้
อำนาจ ผู้บัญชาการเหตุการณ์เป�นผู้กำหนดวัตถุประสงค์ โดยมีแผนเผชิญเหตุเป�นเครื่องมือในการ
กำหนดแนวทางปฏิบัติ ผู้บัญชาการเหตุการณ์เป�นผู้เห็นชอบแผนเผชิญเหตุ และอนุมัติการร้องขอ
สนับสนุนทรัพยากร ที่จะใช้ในการปฏิบัติงาน
- เมื่อเหตุการณ์ลดความรุนแรงลง ผู้บัญชาการเหตุการณ์สามารถโอนการบังคับบัญชาให้แก่บุคคลที่มี
อาวุโสรองลงมา แต่ต้องมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะสามารถจัดการเหตุการณ์นั้นได้
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ :
• จะรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆ ในระบบบัญชาการเหตุการณ์ ทั้งในส่วนปฏิบัติการ ส่วนสนับสนุน ส่วน
แผนงาน และส่วนบริหาร จนกว่าจะพิจารณาเห็นว่าควรมอบหน้าที่นั้นให้กับผู้อื่นเข้ามาปฏิบัติงาน
แทน
• จะรับผิดชอบหน้าที่ของส่วนบังคับบัญชา ทั้งด้านควบคุมความปลอดภัย ประสานงาน และ
ประชาสัมพันธ์ จนกวาจะพิจารณาเห็นว่าควรมอบหน้าที่นั้นให้กับผู้อื่นเข้ามาปฏิบัติงานแทน

Deputy Incident Commander ( ผู้ช่วยผู้บัญชาการเหตุการณ์ หรือ ผู้ช่วย ผบ.แผน )

- ผู้บัญชาการณ์เหตุการณ์อาจแต่งตั้งรองฯ ได้มากกว่า 1 คน
- ในตำแหน่งผู้บัญชาการเหตุการณ์ในระดับส่วน และในระดับแผนก สามารถแต่งตั้งรองฯ ขึ้นมาช่วย
ปฏิบัติงานได้
- บุคคลที่จะเข้าทำหน้าที่รองฯ ในทุกระดับ จะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยพิจารณาจาก
หลักเกณท์ 3 ประการ ได้แก่ :
1. สามารถปฏิบัติภารกิจที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์มอบหมาย
2. สามารถปฏิบัติหน้าที่แทนผู้บัญชาการณ์เหตุการณ์ (เมื่อผู้บัญชาการฯ จำเป�นต้องพัก)
3. เป�นผู้แทนหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบทางกฏหมาย
ร่วม หรืออาจมีในอนาคต

Command Staff ( ทีมบัญชาการ )

หากจำเป�น สามารถเพิ่มตำแหน่งในส่วนบังคับบัญชา ดังนี้ :
• เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ public Information Officer :
PIO
• เจ้าหน้าที่ควบคุมความปลอดภัย Safety Officer
• เจ้าหน้าที่ประสานงาน Liaison Officer
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 สื่อสารดี มีความปลอดภัย กายใจประสาน 

Command Staff ( ทีมบัญชาการ )

เป�นผู้ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่สนับสนุนงานของผู้
บัญชาการเหตุการณ์ ได้แก่ งานด้านประชาสัมพันธ์ งาน
ด้านควบคุมความปลอดภัย และงานการประสานระหว่าง
หน่วยงาน
การบัญชาการประกอบด้วย ผู้บัญชาการเหตุการณ์ และ
เจ้าหน้าที่ส่วนบังคับบัญชา ซึ่ง Command Staff นั้น จะ
รับผิดชอบกิจกรรมหลักๆ ที่มิได้กำหนดไว้ในส่วนปฏิบัติการ
ได้แก่ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ควบคุมความปลออดภัย และเจ้าหน้าที่ประสานงาน ทั้งนี้ให้เป�นไป
ตามความต้องการ และต้องได้รับการมอบหมายจากผู้บัญชาการเหตุการณ์

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (Public Information Officer) มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญ
ใดบ้าง ?

- มีความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกับประชาชน สื่อมวลชน และ/หรือหน่วยงานอืน่ ๆ ที่มีความ
ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
- มีหน้าที่จัดทำสรุปสถานการณ์และข้อมูลการประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้องและสมบูรณ์ ในหัวข้อเกี่ยวกับ
สาเหตุ ขนาด และสถานการณ์ป�จจุบัน ตลอดจนทรัพยากรที่ใช้ และประเด็นอื่นใด ที่เป�นที่สนใจของทั้ง
บุคคลภายในและภายนอก
- มีหน้าที่ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ
- ไม่ว่าการบัญชาการนั้นจะเป�นการบัญชาการเดี่ยว หรือการบัญชาการรวม เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
จะต้องมีเพียงคนเดียว โดยอาจมอบหมายเจ้าที่จากหน่วย หรือกรมอื่นที่เกี่ยวข้องให้เป�นผู้ช่วย และใน
การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารใดๆ ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บัญชาการเหตุการณ์ก่อนเสมอ

เจ้าหน้าที่ควบคุมความปลอดภัย (Safety Officer)

• มีหน้าที่ติดตาม และแนะนำผู้บัญชาการเหตุการณ์ เกีย่ วกับมาตรการด้านความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งรวมถึงประเด็นด้านสุขภาพและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เผชิญเหตุ
• แม้ว่าการดูแลความปลอดภัย จะเป�นความรับผิดชอบสูงสุดของผู้บัญชาการเหตุการณ์ และหัวหน้างาน
ระดับต่างๆ แต่เจ้าหน้าที่ควบคุมความปลอดภัย มีหน้าที่ในการกำหนดระบบ และขั้นตอนการทำงาน
ที่ปลออดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่เผชิญเหตุ รวมถึงหลักความปลออดภัยทั่วไปสำหรับการปฏิบัติงาน
• มีอำนาจในการสั่งยุติ และ/หรือป้องกันการปฏิบัตงิ านที่ไม่ปลอดภัย
• หัวหน้าส่วนปฏิบัติการ หัวหน้าส่วนแผนงาน และเจ้าที่ควบคุมความปลอดภัยต้องประสานงานกันอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่เผชิญเหตุ

เจ้าหน้าที่ประสานงาน (Liaison Officer) มีความรับผิดชอบที่สำคัญอะไรบ้าง?

- เป�นผู้ประสานงานหลักในการติดต่อกับผู้แทนของหน่วยงาน องค์กรเอกชน และ/หรือภาคเอกชนอื่น
- ผู้แทนจากหน่วยงานสนับสนุน และหน่วยงานประสาน จะประสานกันผ่านเจ้าหน้าที่ประสานงาน ซึ่ง
ผู้แทนจากหน่วยงานเหล่านั้นแต่งตั้งให้เป�นผู้แทนอย่างเป�นทางการ
- ผู้ช่วยหรือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน หรือองค์กรที่มสี ่วนในการจัดการเหตุการณ์ อาจถูกมอบหมายให้
ทำงานกับเจ้าหน้าที่ประสานงาน
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Agency Representative
ผู้แทนหน่วยงาน คือ บุคคลที่ได้รับมอบหมาย
จากหน่วยงานให้มีอำนาจในการตัดสินใจต่อ
ประเด็นต่างๆ ที่จะส่งผลต่อการร่วม
ปฏิบัติงานในเหตุการณ์ของหน่วยงานดังกล่าว
ผู้แทนหน่วยงาน จะปฏิบัติงานร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
Assisting Agency
บางหน่วยงานอาจจัดส่งทรัพยากรมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน ซึ่งในระบบบัญชาการเหตุการณ์ จะเรียก
หน่วยงาน หรือภาคีเหล่านั้นว่า หน่วยงานสนับสนุน (Assisting Agency : AA)
หน่วยงานสนับสนุน จึงหมายถึง หน่วยงาน หรือองค์กรที่สนับสนุน
บุคลากร บริการ หรือทรัพยากรให้กับหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบ
โดยตรงต่อการจัดการเหตุการณ์
หน่วยงานประสาน ( Cooperating Agency )
หน่วยงานประสาน หมายถึง หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ โดยไม่มี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน การสนับสนุนการปฏิบัติงานโดยตรง หรือ
สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการเหตุการณ์
หน่วยงานสนับสนุน มีความรับผิดชอบโดยตรงต่อการเผชิญเหตุ ในขณะที่
หน่วยงานประสานมีเพียงการเสนอให้ความช่วยเหลือ
Assistants
• ในเหตุการณ์ขนาดใหญ่ หรือที่มีความซับซ้อน ทีมบัญชาการ
(Command Staff) อาจต้องมีผู้ช่วยมากกว่า 1 คน เพื่อแบ่ง
เบาภาระงาน ทั้งนี้ ทีมบัญชาการ (Command Staff) จะต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของผู้ช่วยตน
• ผู้ช่วยจะมีศักยภาพ คุณสมบัติ และความรับผิดชอบน้อยกว่าทีมบัญชาการ (Command Staff)
• ผู้ช่วยนั้น อาจจะจัดตั้งได้ในระดับหัวหน้าหน่วย (เช่น หัวหน้าหน่วยเสบียง)
Additional Command Staff
เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักอื่นๆ
การเพิ่มตำแหน่งในส่วนบัญชาการ อาจมีความจำเป�น ขึ้นอยู่กับลักษณะและสถานที่เกิดเหตุ และ/หรือ
ข้อกำหนดเฉพาะ ที่ตั้งโดยผู้บัญชาการเหตุการณ์

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ( General Staff )

- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เป�นผู้รับผิดชอบในภารกิจหลัก ตามระบบบัญชาการเหตุการณ์
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ประกอบด้วยส่วนปฏิบัติการ ส่วนแผนงาน ส่วนสนับสนุน และส่วนบริหาร
- เมื่อจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีจำนวนพิ่มขึ้น (ทรัพยากรปฏิบัติการ) ทรัพยากรสนับสนุนก็จะ
เพิ่มขึ้นตาม เช่น อาหาร อุปกรณ์สื่อสาร หรือวัสดุ
A41
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แนวทางปฏิบัติทั่วไปของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ประกอบด้วย :
- แต่ละส่วนของงานปฏิบัติการ จะมีหัวหน้าส่วนได้เพียงคนเดียว
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ จะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่ง ซึ่งสามารถมาจากหน่วยงานใดก็ได้
- จะขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการฯ หากไม่มีการแต่งตั้งตำแหน่งในส่วนปฏิบัติการ ผู้บัญชาการฯ จะเป�นคน
รับผิดชอบหน้าที่นั้น
- ไม่ควรควบตำแหน่งในส่วนปฏิบัติการ เช่น ตั้ง “ส่วนแผนงานและสนับสนุน” ไว้ด้วยกัน ทางที่ดีควร
แยกหน้าที่กันให้ชัดเจน แต่หากจำเป�นที่จะต้องมีการปฏิบัติงานทั้งสองส่วนด้วยกันในช่วงเวลาสั้นๆ ควร
มอบหมายคนใดคนหนึ่งให้รับผิดชอบหน้าที่ทั้ง 2 อย่างซึ่งจะทำให้การมอบหมายงานกระทำได้ง่ายกว่า
- ไม่ควรจัดตั้งส่วนงานควบกัน แม้ว่าบุคคลหนึ่งอาจรับผิดชอบงานได้มากกว่า 1 งานในช่วงระยะเวลา
สั้นๆ แต่ไม่ควรรวบส่วนงานจะเกิดเป�นส่วนงานที่ไม่ได้อยู่ใน ICS เช่น ส่วนแผนงานและสนับสนุน

จุดระดมทรัพยากร ( Staging Area )

เมื่อมีการกำหนดสถานที่ และชื่อเรียกสำหรับจุดระดมทรัพยากรแล้ว จะมีการแต่งตั้งผู้จัดการจุดระดมทรัพยากร
( Staging Area Manager ) ซึ่งมีหน้าที่รายงานการดำเนินงานให้แก่หัวหน้าส่วนปฏิบัติการ หรือแก่ผุ้บัญชาการ
เหตุการณ์ ในกรณีที่ไม่ได้แต่งตั้งหัวหน้าส่วนปฏิบัติการ

Maintaining Span of Control

งานของส่วนปฏิบัติการ คืองานที่เกี่ยวช้องกับการปฏิบัติงานภาคสนาม ดังนั้น ทรัพยากรส่วนใหญ่ จึงถูกส่งมายัง
ส่วนนี้ และบ่อยครั้งที่จะต้องมีการดำเนินกิจกรรมที่เสี่ยงอันตรายที่สุด เพราะฉนั้นจึงมีความจำเป�นที่จะต้องมี
การกำกับดูแลจำนวนทรัพยากรให้มีความเหมาะสม
การแบ่งระดับการกำกับดูแลทรัพยากรในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะช่วยให้การจัดช่วงการควบคุมให้มีความเหมาะสม
มีดังนี้
• พื้นที่ (Divisions) ใช้สำหรับการปฏิบัติงานตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์
• กลุ่มภารกิจ (Group) ใช้สำหรับระบุขอบเขตภารกิจตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
• แผนก (Branches) ใช้เมื่อพื้นที่ หรือกลุ่มภารกิจ มีจำนวนมากเกินช่วงการควบคุม และสามารถแบ่ง
ตามพื้นที่ หรือตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
พื้นที่ Divisions
ใช้สำหรับแบ่งการปฏิบัติงานตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ กล่าวคือ :
- พื้นที่ มักกำหนดชื่อโดยใช้อักษร เช่น A, B, C หรืออาจใช้
ชื่อเรียกอื่น ที่เจ้าหนาที่เผชิญเหตุรู้จักก็ได้
- การกำหนดขอบเขตของพื้นที่ จะต้องมีความชัดเจน เป�นที่
สังเกตุ และเรียกได้ง่าย เช่น ใช้แนวกั้นทางธรรมชาติ ได้แก่
แม่น้ำ แนวสันเขา หรือใช้สถานที่ที่สังเกตุได้ง่าย ได้แก่ ถนน
สี่แยก เป�นต้น
- จัดการโดยหัวหน้างาน 1 คน
ประเด็นสำคัญที่ควรจำ เกี่ยวกับการแบ่งพื้นที่ในระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ คือ เป�นการกำหนดพื้นที่ตามสภาพทางภูมิศาสตร์
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กลุ่มภารกิจ Groups
ใช้เพื่อระบุขอบเขตการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมาย
- จัดตั้งขึ้นตามความต้องการของแต่ละสถานที่
- กำหนดชื่อตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เช่น กลุ่มภารกิจ
ด้านสุขภาพ กลุ่มภารกิจด้านสาธารณูปโภค
- จัดการโดยหัวหน้างาน 1 คน
- ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย และไม่จำกัดพื้นที่ในการ
ปฏิบัติงาน
พื้นที่ และกลุ่มภารกิจ Divisions & Groups
• สามารถใช้ร่วมกันได้
• อยู่ในระดับเดียวกัน และไม่ได้ขึ้นตรงต่อกัน
เมื่อกลุ่มภารกิจ ได้รับมอบหมายภารกิจพิเศษให้ปกิบัติงานในพื้นที่
หัวหน้างานแต่ละฝ่ายจะต้องประสานการดำเนินกิจกรรมระหว่างกัน
อย่างใกล้ชิด
แผนก Branches
โดยทั่วไป แผนกจะตั้งขึ้นเมื่อพื้นที่ และกลุ่มภารกิจมีจำนวนเกินช่วงการควบคุมที่เหมาะสม คือ เจ้าหนาที่ 3 ถึง
7 คน ต่อหัวหน้างาน 1 คน ภายใต้การกำกับดูแลของหัวหน้าส่วนปฏิบัติการ
แผนภาพข้างต้น แสดงการแบ่งส่วนปฏิบัติการออกเป�น 3 แผนก และแต่ละแผนกก็แบ่งออกเป�น 2 กลุ่มภารกิจ
แผนก มักใช้ในหลายวัตถุประสงค์ และอาจแบ่งตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย หรือตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ การ
เรียกชื่อแผนก มักใช้หมายเลขโรมัน หรือตามชื่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
แผนก จะจัดการโดยหัวหน้าแผนก (Branch Director) สามารถแต่งตั้งรองหัวหน้าแผนก ได้หากจำเป�น ใน
เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ควรแต่งตั้งผู้แทนจากหน่วยงาน ร่วมปฏิบัติการให้เป�น รองหัวหน้า
แผนก เพื่อเสริมการประสานงานระหว่างหน่วยงาน

แผนกปฏิบัติการพิเศษ ( Special Operations Branch )

• บางเหตุการจำเป�นต้องใช้อากาศยาน เพื่อช่วยในการปฏิบัติงาน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ใน
เหตุการณ์ขนาดเล็ก อากาศยานจะมีจำนวนจำกัด และจะต้องรายงาน ตรงต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์
หรือหัวหน้าส่วนปฏิบัติการ
• ในเหตุการณ์ขนาดใหญ่ ควรแยกปฏิบัติการทางอากาศออกต่างหาก เพื่อรับผิดชอบในการประสาน
การใช้ทรัพยากรทางการบิน ทั้งนี้ ปฏิบัติการทางอากาศที่แยกออกมา จะตั้งอยู่ในระดับแผนก และ
รายงานผลการปฏิบัติโดยตรงต่อหัวหน้าส่วนปฏิบัติการ
• หัวหน้าแผนกด้านปฏิบัติการทางอากาศ สามารถจัดตั้งกลุ่มภารกิจขึ้น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มภารกิจด้าน
ปฏิบัติการทางอากาศ (Air Support Group) ทำหน้าที่ประสานกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการบิน
และกลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนการบิน (Air Tactical Group) ทำหน้าที่ให้การสนับสนุนภาคพื้นดินแก่
ทรัพยากรการบิน
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14

ชุดปฏิบัติการผสม (Task Forces )

ชุดปฏิบัติการผสม คือชุดปฏิบัติการที่ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ และทรัพยากรจากหลายหน่วยงาน สามารถ
ปฏิบัติงานได้หลายภารกิจ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหัวหน้าชุดปฏิบัติการผสม

ชุดปฏิบัติการทีม (Strike Teams)

ชุดปฏิบัติการทีม คือกลุ่มเจ้าหน้าที่ ที่มีลักษณะและประเภทของภารกิจเดียวกัน มาร่วมทีมปฏิบัติงาน ภายใต้
การกำกับดูแลของหัวหน้าชุดปฏิบัติการทีม

ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ (Single Resources)

ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ อาจอยู่ในลักษณะของ
- ป�จเจกบุคคล
- อุปกรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่
- กลุ่ม หรือคณะบุคคล พร้อมด้วยหัวหน้าคณะ
มีวัตถุประสงค์พิเศษเฉพาะกิจ เช่น ชุดประดาน้ำ , ทีม Hazmat

ส่วนแผนงาน ( Planning Section )

ส่วนแผนงานมีหน้าที่
• ติดตามสถานะของทรัพยากร
• ติดตาม และแสดงสถานการณ์ป�จจุบัน
• รวบรวม และจัดทำแผนเผชิญเหตุ (IAP)
• จัดทำยุทธวิธีทางเลือก (Alternative strategies)
• ให้บริการงานด้านเอกสาร
• จัดเตรียมแผนส่งกลับ (The Demobilization Plan)
• เป�นสถานที่ทำงานแรกของผู้เชี่ยวชาญ ที่ได้รับมอบหมายให้ร่วมปฏิบัติการในเหตุการณ์
• รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล และข่าวกรองที่จำเป�นต่อการปฏิบัติงาน เว้นแต่ผู้บัญชาการเหตุการณ์
จะมอบหมายหน้าที่นี้ให้ส่วนอื่น
• ภารกิจที่สำคัญที่สุด คือ การประเมินและคาดการณ์ป�ญหา หรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
• เมื่อจัดตั้งส่วนแผนงานแล้ว จะต้องมีการแต่งตั้งหัวหน้าส่วนแผนงาน และอาจมีการแต่งตั้งรอง
หัวหน้าส่วนแผนงานด้วย
• ผู้เชี่ยวชาญ (Technical Specialists) คือที่ปรึกษา ที่มีทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะที่เป�นที่
ต้องการในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญจะต้อง รายงานตัวครั้งแรก ที่ส่วนแผนงาน และทำงาน
ที่ส่วนนี้ หรืออาจจะได้รับการมอบหมายให้ไปประจำอยู่ที่ส่วนอื่นของระบบบัญชาการเหตุการณ์ A41
นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญอาจมาจากแผนก วิชาชีพใดก็ได้ โดยให้เป�นไปตามความต้องการของ
เหตุการณ์
หน่วยย่อยแต่ละหน่วยของส่วนแผนงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักใดบ้าง ?
• หน่วยทรัพยากร (Resources Unit) : รับผิดชอบการรายงานตัว และดูแลสถานะของเจ้าหน้าที่
และอุปกรณ์ที่ปฏิบัติงานอยู่ในเหตุการณ์
• หน่วยสถานการณ์ (Situation Unit) : มีหน้าทีร่ วบรวมและประเมินผลข้อมูลสถานการณ์
เผยแพร่ และสรุปสถานการณ์ และจัดทำแผนที่ และสื่อแสดงข้อมูล
• หน่วยเอกสาร (Documentation Unit) : มีหน้าที่จัดทำแผนเผชิญเหตุ เก็บรักษาเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ และให้บริการทำสำเนาเอกสาร

15

• หน่วยส่งกลับ (Demobilization Unit) : ในเหตุการณ์ขนาดใหญ่ และซับซ้อน จะมีหน้าที่ในการ
วางแผนการส่งกลับ ทรัพยากรที่เสร็จสิ้นภารกิจให้เป�นไปอย่างมีระเบียบ ปลอดภัย และคุ้มค่า
ส่วนสนับสนุน ( Logistics Section )
ส่วนสนับสนุนมีหน้าที่ให้การสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 6 ด้านดังต่อไปนี้
- การสื่อสาร Communication
- บริการทางการแพทย์ให้แก่เจ้าหน้าที่
เผชิญเหตุ Medical Support
- พัสดุ Supplies
- บริการอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่เผชิญ
เหตุ Food for Incident Personnel
- การจัดสถานที่ปฏิบัติงาน Facilities
- การสนับสนุนภาคพื้นดิน Ground Support
ข้อควรจำคือ หน่วยย่อยทุกหน่วยในส่วนสนับสนุน ยกเว้นหน่วยพัสดุ จะมุ่งให้การสนับสนุนแก่เจ้าหน้าที่ และ
ทรัพยากร ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการในเหตุการณ์นั้นๆ
ตัวอย่าง เช่น หน่วยเสบียงของส่วนสนับสนุน จะไม่ให้บริการอาหารแก่คนที่อพยพไปยังที่พักชั่วคราว ในขณะเกิด
อุทกภัย ทั้งนี้ ภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การจัดอาหารให้แก่ผู้อพยพในที่พักชั่วคราว เป�นความ
รับผิดชอบของส่วนปฏิบัติการ โดยจะต้องสั่งอาหารผ่านหน่วยพัสดุของส่วนสนับสนุน
แผนกบริการ ( Service Branch )
แผนกบริการ ภายใต้ส่วนสนับสนุน ประกอบด้วยหน่วยย่อย ดังนี้
: หน่วยสื่อสาร (Communication Unit)
มีหน้าที่จัดทำแผนการใช้อุปกรณ์และสาธารณูปโภค ด้านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ติดตั้งและทดสอบ
อุปกรณ์การสื่อสาร ควบคุมดูแลศูนย์การสื่อสารในที่เกิดเหตุ แจกจ่ายอุปกรณ์สื่อสารให้แก่เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน และซ่อมแซม ดูแลรักษาอุปกรณ์การสื่อสาร
: หน่วยการแพทย์ (Medical Unit)
มีหน้าที่จัดทำแผนการบริหารทางการแพทย์ รับความช่วยเหลือทางการแพทย์ และนำส่งเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บ
หรือป่วย (Rehabilitation) ตลอดทั้งทำบันทึกรายงาน และสรุปประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
: หน่วยเสบียง ( Food Unit )
มีหน้าที่ในการจัดหาเสบียง อาหาร น้ำ ให้เพียงพอกับความต้องการในระหว่างการปฏิบัติงานในทีเ่ กิดเหตุ
รวมถึงสถานที่อิ่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่น แคมป์ จุดระดมทรัพยากร Staging Area) และให้บริการอาหาร น้ำ แก่
เจ้าหน้าที่ ที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานภาคสนาม
แผนกสนับสนุน (Support Branch) ภายใต้สว่ นสนับสนุน ประกอบด้วยหน่วยย่อย ดังนี้
: หน่วยพัสดุ (Supply Unit)
มีหน้าที่ จัดหาบุคคลากร อุปกรณ์ และพัสดุต่างๆ รับและจัดเก็บทรัพยากรต่างๆ สำหรับใช้ในเหตุการณ์
ให้บริการ แจกจ่ายวัสดุ และอุปกรณ์ เมื่อเกิดเหตุได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันการณ์
: หน่วยสถานที่ (Facilities Unit)
มีหน้าที่จัดเตรียม และจัดตั้งสถานที่สำหรับการปฏิบัติงานในที่เกิดเหตุ เช่น ฐานที่ตั้งแคมป์ และศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์ (กองบัญชาการภาคสนาม)
หัวหน้าหน่วยฯ รับผิดชอบในการจัดหาสถานที่พัก และบริการงานอนามัยต่างๆ ให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความ
A41
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ปลอดภัย และบริการอื่นๆ
: หน่วยสนับสนุนภาคพืน้ ดิน (Ground Support Unit)
มีหน้าที่สนับสนุนทรัพยากร จัดระบบขนส่ง เจ้าหน้าที่ วัสดุ อุปกรณ์ อาหาร น้ำ เชื้อเพลิง บริการดูแลรักษา
และซ่อมแซมยานพาหนะ และอุปกรณ์สนับสนุนภาคพื้นดินอื่นๆ รวมถึงจัดการจราจร
ส่วนบริหารและการเงิน ( Administration & Finance
Section )
จัดตั้งขึ้นเมื่อหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานในเหตุการณ์ ต้องการ
สนับสนุนด้านงานธุรการ และด้านการเงิน ไม่มีความจำเป�นต้อง
จัดตั้งทุกเหตุการณ์ หากจำเป�นต้องมี สามารถใช้ผู้เชี่ยวชาญจาก
ส่วนแผนงานได้
ส่วนบริหารและการเงิน ประกอบด้วย :
: หน่วยบันทึกเวลา Time Out
มีหน้าที่บันทึกเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์
: หน่วยจัดซื้อจัดจ้าง Procurement Unit
มีเจ้าหน้าที่จัดการด้านการเงินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขาย-เช่า และจัดทำข้อตกลงทางงบประมาณ
: หน่วยค่าใช้จ่าย Cost Unit
มีหน้าที่ติดตาม วิเคราะห์ ประมาณการค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย

การจัดพื้นที่ปฏิบัติการ
Predesigned Incident Facilities
สถานที่ปฏิบัติการ คือ
- สถานที่ที่กำหนดโดยผู้บัญชาการเหตุการณ์ และขึ้นอยู่กับ
ความจำเป�นและความซับซ้อนของแต่ละเหตุการณ์
- ตั้งขึ้นต่อเมื่อมีความจำเป�นเท่านั้น
Incident Command Post
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ( ICP ) (กองบัญชาการแผนฉุกเฉิน
เคลื่อนที่)
- คือสถานที่ที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์ใช้ในการปฏิบัติงาน
- สาสมารถปรับเปลี่ยนสถานที่ตั้ง ได้ตลอดเวลา ตามความ
เหมาะสม
- อาจใช้รถยนต์ รถพ่วง เต๊นท์ หรืออาคารก็ได้
- ควรตั้งอยู่ในสถานที่ ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ แต่ต้องใกล้พอที่จะสามารถควบคุมดูแล
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้
A41
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ทุกเหตุการณ์ ต้องมีศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ และ
ควรตั้งอยู่เหนือลม เพื่อป้องกันผลกระทบจากวัตถุ
อันตราย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สามารถเข้าถึงได้
ง่าย และมีระบบการสื่อสาร และไฟฟ้าที่ใช้การได้
ตลอดเวลา
จุดระดมทรัพยากร ( Staging Area ) :
• เป�นสถานที่ซึ่งตั้งขึ้นชั่วคราว สำหรับเก็บ
อุปกรณ์ และเป�นที่พักรอสำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมรับมอบภารกิจ ทั้งนี้อาจมีจุดระดมทรัพยากร ได้มากกว่า 1 แห่ง
• ควรตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณที่เกิดเหตุ เพื่อให้สามารถออกปฏิบัติงานได้ทันที แต่ก็ต้องอยู่ห่างจากบริเวณที่
เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากเหตุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นอย่างฉับพลันด้วย
• สามารถตั้งอยู่รวมกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ฐาน แคมป์ ลานจอด หรือ จุดขึ้นลงเฮลิคอปเตอร์
หมายเหตุ ทรัพยากรที่อยู่ที่ ณ จุดระดมทรัพยากร จะต้องอยู่ในสภาพพร้อมปฏิบัติงาน ดังนั้น ทรัพยากรที่อยู่
ระหว่างพัก จะต้องไม่อยู่ ณ จุดนี้
ฐาน (Base)
- เป�นสถานที่ปฏิบัติงาน และประสานงานด้านการ
สนับสนุนและการจัดการ ในหนึ่งเหตุการณ์มีฐาน
เพียงแห่งเดียว และมักใช้ชื่อเรียกตามเหตุการณ์นั้นๆ
- สามารถตั้งอยู่รวมกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ICPได้
- จัดตั้งและบริหารงานโดยส่วนสนับสนุน Logictics
Section
แคมป์ (Camps)
- เป�นสถานที่เก็บรักษาทรัพยากรที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน ในกรณีที่ฐาน (Base) ไม่สามารถ
ให้บริการได้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้ อาจมีแคมป์ ได้
มากกว่า 1 แห่ง แต่บางเหตุการณ์อาจไม่มีการตั้ง
แคมป์ก็ได้
- เป�นสถานที่ตั้งขึ้นชั่วคราว เพื่อให้บริการด้านอาหาร
น้ำดื่ม ที่พัก และสุขอนามัยอื่นๆ
- อาจใช้ชื่อเรียกตามภูมิประเทศที่ตั้ง หรือกำหนดเป�น
หมายเลข
ไม่จำเป�นต้องตั้งแคมป์ในทุกเหตุการณ์ สามารถใช้โรงแรม หรือพื้นที่จัดอาหารเป�นแคมป์ได้ และแคมป์
ไม่ได้หมายถึงสถานที่ที่มีเต้นท์
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ฐานจอดเฮลิคอปเตอร์ ( Helibase / Helispots )
- ฐานจอดเฮลิคอปเตอร์ (Helibase) คือสถานที่ที่ใช้ปฏิบัติการทางอากาศ โดยมีเฮลิคอปเตอร์ เป�น
ยานพาหนะหลัก โดยทั่วไปใช้ในการจอดเฮลิคอปเตอร์ เป�นระยะเวลานาน เช่น การเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
หรือการซ่อมบำรุงรักษา
- จุดขึ้น – ลง เฮลิคอปเตอร์(Helispots) คือบริเวณที่เฮลิคอปเตอร์สามารถขึ้น-ลง เป�นการชั่วคราวอย่าง
ปลอดภัย ซึ่งในแต่ละเหตุการณ์สามารถจัดตั้งจุดขึ้น-ลงเฮลิคอปเตอร์ได้หลายจุด

ภาวะผู้นำ และการจัดการ Leadership and Management
Chain of Command ห่วงโซ่สั่งการ (สายการบังคับบัญชา)
โครงสร้างของการสั่งการและการมอบหมายงาน รวมถึงการร้องขอทรัพยากรในการปฏิบัติงานของตำแหน่งต่างๆ
ในระบบบัญชาการเหตุการณ์ ตามสายการบังคับบัญชา
สายการบังคับบัญชา (Chain of Command) บางทีเรียกว่า Line of Authority หรือ Hierarchy ก็มีสายการ
บังคับบัญชาคือ ความสัมพันธ์ตามลำดับชั้น ระหว่างผู้บังคับบัญชา กับผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละองค์การ เพื่อ
แสดงให้ทราบว่า สัมพันธภาพและการติดต่อสื่อข้อความ (communication) จากผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้า
งานในแต่ละองค์การ แต่ละหน่วยงานมีลักษณะและทางเดินเป�นอย่างไร มีการควบคุมและการรับผิดชอบอย่างไร
เพราะสายการบังคับบัญชา จะเป�นเครื่องช่วยชี้ให้ทราบถึงตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ลดหลั่นกันมาเป�น
อย่างไร ข้อควรสังเกตที่สำคัญประการหนึ่ง ก็คือ การจัดสายการบังคับบัญชาของงาน จะทำให้สามารถทราบ
หรือพยากรณ์ บทบาทการทำงานของหน่วยงาน และความมีประสิทธิภาพในการทำงานขององค์การได้อย่างดี
เมื่อเกิดเหตุการณ์ ป�ญหาที่เกิดขึ้นมักจะเกิดจากการที่มีข้อสั่งการที่ขัดแย้งและสับสน จากข้อสั่งการจำนวนมาก
ดังนั้นเพื่อแก้ป�ญหาดังกล่าว และเพิ่มความชัดเจนในการปฏิบัติงานในระบบบัญชาการเหตุการณ์ จึงใช้สายการ
บังคับบัญชา (Chain of Command) และความเป�นเอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command) ที่
หัวหน้างานจะสามารถควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาของตนได้
เอกภาพในการบังคับบัญชา หรือ Unity of Command คือการที่ผุ้ปฏิบัติงานรับข้อสั่งการ และรายงานตรงต่อ
หัวหน้างานของตนเพียงคนเดียว
เท่านั้น
หลักของการมีผู้บังคับบัญชาเพียงคน
เดียว (Unity of Command) คือ ใน
การกระทำใดๆ ควรได้รับคำสั่งจาก
ผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียวเท่านั้น
ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้เกิดการสับสนใน
คำสั่งด้วย การปฏิบัติตามหลักข้อนี้
ย่อมจะช่วยให้สามารถขจัดสาเหตุ
แห่งการเกิดข้อขัดแย้งระหว่างแผนก
งาน และระหว่างบุคคลในองตค์การ
ให้หมดไป (ทฤษฎีการจัดการของ
Henri Fayol)
อย่างไรก็ดี ต้องระวัง อย่าสับสนระหว่างเอกภาพการบังคับบัญชา Unity of Command กับการบัญขาการร่วม
Unified Command
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เอกภาพในการบังคับบัญชา และการบัญชาการร่วมแตกต่างกันอย่างไร ? Unity VS Unified
• เอกภาพในการบังคับบัญชา หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน จะมีหัวหน้างานเพียง 1 คน และเป�น
หลักการสำคัญที่ใช้ในการปฏิบัติงานในทุกเหตุการณ์
• การบัญชาการร่วม หมายถึงโครงสร้างการจัดการ ที่ใช้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครอบคลุมในหลายพื้นที่
หรือมีหน่วยงานรับผิดชอบหลายหน่วยงาน ดังนั้น การบัญชาการร่วมไม่จำเป�นต้องใช้ในทุกเหตุการณ์
- การบัญชาการร่วม มีการกำหนดวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ที่ใช้ร่วมกัน ทำให้หน่วยงานทุกหน่วยที่
เกี่ยวข้องสามารถจัดเหตุการณ์ร่วมกันได้
- ในเหตุการณ์หนึ่งอาจมีการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงาน ที่มีคววามชำนาญแตกต่างกัน และมา
จากทั้งในส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง และท้องถิ่น ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดงานที่ซ้ำซ้อนกัน ดังนั้นจึงมีการใช้
การบัญขาการร่วม เพื่อลดป�ญหาดังกล่าว โดยการจัดระบบและกรอบการดำเนินการร่วมกัน
- ประโยชน์จากการใช้การบัญชาร่วมคือ
o มีการกำหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานในเหตุการณ์เพียงชุดเดียว
o มีการกำหนดกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
o การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
o หน่วยงานที่เข้าร่วมในการปฏิบัติงาน มีความเข้าใจต่อข้อจำกัด และลำดับความสำคัญใน
การปฏิบัติงานร่วมกัน
o กฏ หรือระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะไม่ถูกละเลยหรือละเมิด
o การปฏิบัติงานร่วมกันของแต่ละหน่วยงานตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนเผชิญเหตุ จะทำให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
- ผู้บัญชาการเหตุการณ์ทุกคนสามารถทำงานร่วมกัน ภายใต้ศูนย์บัญชาการเดียวกันได้ ซึ่งการมีข้อ
สั่งการเดียว ที่เกิดจากผู้บัญชาการเหตุการณ์หลายคน ภายใต้การบัญชาการร่วม ทำให้เกิดเอกภาพ
ในการบังคับบัญชา ทั้งนี้ ภายใต้การบังคับบัญชาร่วม เจ้าหน้าที่แต่ละคนยังคงมีหัวหน้างานเพียงคน
เดียว
ช่องทางการติดต่อสื่อสารแบบเป�นทางการ (Formal Communication Channels)
เป�นการติดต่อสื่อสารที่มีระเบียบแบบแผน มีขั้นตอน โดยผ่านระเบียบข้อบังคับโครงสร้างการบริหาร
ขององค์การ โดยอาจจะเป�นการสื่อสารจากบนลงล่าง หรือล่างขึ้นบน หรือในระดับเดียวกันก็ได้ การ
ติดต่อสื่อสารแบบเป�นทางการนี้ จะมีเงื่อนไขที่สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของผู้ส่งและผู้รับข่าวสาร ดังนี้
- การติดต่อสื่อสารนั้น ต้องสร้างความเข้าใจที่ดี และถูกต้องแก่ผู้รับข่าวสาร
- ข่าวสารที่ส่งออกไป ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การ
- การติดต่อสื่อสารนั้นควรสอดคล้องกับความสนใจของผู้รับข่าวสาร
- ผู้รับข่าวสาร ต้องสามารถที่จะปฏิบัติงาน หรือยอมรับข่าวสารนั้นได้ทั้งทางจิตใจและร่างกาย
A41
การติดต่อสื่อสารแบบเป�นทางการ จะประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพได้ ต่อเมื่อผู้บริหาร มีความ
รอบรู้และชำนาญในการติดต่อสื่อสาร และระบบการบริหารองค์การที่แตกต่างกันก็ย่อมมีผลต่อการ
ติดต่อสื่อสารด้วย ตัวอย่างการติดต่อสื่อสารลักษณะนี้ เช่น การติดต่อราชการ หรือการกระทำที่ต้องมี
ลายลักษณ์อักษรตามระเบียบบริหารองค์การ ฯลฯ
การสั่งการ และการรายงานอย่างเป�นทางการ ควรใช้เมื่อ :
- รับและมอบหมายภารกิจในการปฏิบัติงาน
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- ต้องการขอรับการสนับสนุน หรือต้องการทรัพยากรเพิ่มเติม
- รายงานความคืบหน้าการปฏิบัติภารกิจ ที่ได้รบั มอบหมาย
การมีปฏิสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างไม่เป�นทางการ Informal Communication สามารถใช้ในองค์กร
ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการสั่งการและการรายงานอย่างเป�น
ทางการ
ช่องทางการติดต่อสื่อสารแบบไม่เป�นทางการ
(Informal Communication Channels) เป�น
การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลในองค์การ ตาม
กลุ่มสังคม หรือความชอบพอโดยตรง อาศัยความ
สนิทสนม คุ้นเคย การแนะนำจากเพื่อนฝูง การ
รู้จักเป�นการส่วนตัว โดยไม่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง
ของการบริหารองค์การ เป�นลักษณะของการ
พบปะพูดคุยสนทนากัน การระบายความทุกข์
หรือการขอคำปรึกษากันในงานเลี้ยง ซึ่งจะเป�น
ลักษณะแบบปากต่อปาก ประสิทธิภาพของการ
ติดต่อสื่อสารจะมีมากหรือน้อย ขึ้นกับการยอมรับ
ความเข้าใจ และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ใน
กลุ่มที่ไม่เป�นทางการด้วยกัน
การติดต่อสื่อสารแบบไม่เป�นทางการ มีลักษณะการกระจายข่าวแบบพวงองุ่น ซึง่ อาจเป�นบ่อเกิดของข่าวลือ อัน
เป�นการทำลายขวัญ ชื่อเสียง และท้าทายอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ในองค์การได้ อย่างไรก็ตาม ถ้านำการ
ติดต่อสื่อสารลักษณะนี้มาใช้เสริมการติดต่อสื่อสารในลักษณะที่เป�นทางการได้นั้น ก็อาจจะช่วยส่งผลให้งาน
สำเร็จตามเป้าหมายขององค์การได้
ในประเทศไทย สมาคมฯ FARA ได้ให้ความรู้ กับองค์กรที่นำระบบ ICS มาใช้ด้วยวิสัยทัศน์-พันธกิจ ของผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ERT Emergency Response Team ว่า “ทำได้เมื่อภัยมา รู้ป�ญหาเพื่อแก้ไข
เป�นขวัญกำลังใจ เพื่อให้รักสามัคคี” เรามีความเชื่อว่า คนมีความรัก มีวามสามัคคี จะร่วมมือกันจัดการ
เหตุการณ์ที่เลวร้าย ให้ผ่านพ้นไปได้อย่างดี
อำนาจและความเป�นไปตามกฎหมาย (Jurisdiction and Legitimacy) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ICS ได้รับ
การทดสอบ ปรับปรุงในการนำมาใช้ทั้ง กรณีฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉิน กว่า 40 ป� รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้กำหนดให้
หน่วยงานภาครัฐทุกระดับ จะต้องมีการฝ�กอบรม ICS ซึ่งต่อมาได้ขยาย แพร่หลายไปยังภาคเอกชน จนกำหนด
เป�นกฎหมายในป�จจุบันนี้ จนประชาชนของสหรัฐอเมริกาสามารถรู้ เข้าใจ และปฏิบัติตาม ICS ได้ เหมือนการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน (as well as daily operations)
ICS ได้ถูกกำหนดให้นำไปปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกับการควบคุมวัตถุอันตราย (Hazardous
Materials responses nationally) และในหลายๆมลรัฐ ได้ถูกกำหนดให้งานบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน
(Emergency Medical Service : EMS) ใช้ระบบ ICS
หลังจากที่ The United States Department of Homeland ได้รับคำสั่งให้ใช้ ICS ในการควบคุมเหตุการณ์
ฉุกเฉินทั่วประเทศ ทำให้รัฐบาลกลาง ได้กระจายงบประมาณ และองค์ความรู้ไปสู่ประชาชนทั่วประเทศ เพื่อเป�น
การเตรียมความพร้อมรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งเป�นส่วนหนึ่งในแผนรับมือแห่งชาติ ของ FEMA (NRP : National
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Response plan) และ ICS ได้ขยายเข้าสู่ระบบการจัดการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (NIMS : The National
Incident Management System) จนถึงป�จจุบันนี้
ICS ถูกนำไปใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศทั่วโลก เช่น The United Kingdom, Canada, New
Zealand, Australia เป�นต้น
องค์การสหประชาชาติก็ได้แนะนำให้ใช้ ICS เป�นมาตรฐานในการเอาไปปรับปรุงใช้ให้เหมาะสมในการเตรียม
ความพร้อมเพื่อ สั่งการ ควบคุม และประสานงานในเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งฉุกเฉิน และไม่ฉุกเฉิน เพื่อความผาสุก
อย่างยั่งยืนของมวลมนุษยชาติสืบต่อไป
สมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA Fire And Rescue Association ได้นำระบบ ICS มาปรับปรุงและ
พัฒนาในองค์กรต่างๆเกือบ 20 ป� จนถึงป�จจุบัน ก็ยังมีความพยายามที่จะทำความเข้าใจกับหน่วยงานต่างๆ
ที่สมาคมฯ มีส่วนในการอบรมให้ความรู้ โดยหวังว่า วันหนึ่งข้างหน้า ประเทศเราจะได้มีเครื่องมือ คือ ICS
ได้ใช้อย่างเหมาะสมกับประเทศของเรา อย่างกว้างขวางทั่วถึง และเป�นอันหนึ่งอันเดียวกันในเวลาไม่นาน
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