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กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย



Incident Command System: ICS

การป้องกนัและลดผลกระทบ
(Prevention & Mitigation)

ก่อนเกดิภัย

การเตรียมความพร้อม
(Preparedness)

ขณะเกดิภัย

หลงัเกดิภัย

การฟ้ืนฟูและบูรณะ
(Rehabilitation & Reconstruction)

การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
(Crisis management)

เกดิภัยพบิัติ

วฏัจกัรภยัพบิัต ิ(Disaster Cycle)



พฒันาบุคลากรทัง้ระดับนโยบายและระดับปฏบิัติ

แนวคิดต้นแบบที่ได้รับการยอมรับและเป็นสากล

ICS ต้องมีการประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทสังคมไทย

ICS ต้องได้รับการยอมรับจากทกุภาคส่วน โดยเฉพาะกู้ชีพ กู้ภยั 
ต ารวจ



ท ำไมต้องใช้ ICS ???



“เพลิงไหม้ซานติก้าผบั”
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ภาพการอพยพจากเหตุการณ์แผ่นดนิไหว 8.6 ริกเตอร์ เมื่อวนัที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕
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สภาพที่เกดิขึน้จริง!!!!!!

ไม่รู้ใครเป็นใคร

มั่วไปหมด 

 วุ่นวาย สับสน

ไทยมุง อยากเห็น

อยากช่วย มีน า้ใจ

นักข่าวผ่านตลอด

คุณรู้ม๊ัยว่าผมเป็นใคร

มีสิทธ์ิอะไรมาส่ังผม

จากประสบการณ์และบทเรียนจากการเหตุการณ์ทีผ่่านมา!!!



 การท างานไม่มีระบบ ขาดการวางแผน

 ไม่สามารถสถาปนาระบบส่ือสาร เพือ่ควบคุมการปฏิบัติงาน

 มีภารกจิที่ต้องท ามากเกนิไป

 ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงาน

 ขาดการส่ือสารระหว่างบุคคล หน่วยงานอย่างมี
    ประสิทธิภาพ

 ถึงแม้จะมวีสัดุอุปกณ์มากมายแต่กแ็ก้ไขปัญหาไม่ได้

สะท้อนสภาพปัญหา



  การบังคับบัญชาไม่ชัดเจน ไม่มีผู้รับผิดชอบหลัก

  การส่ือสารผิดพลาด ขาดเอกภาพ มีหลายระบบ 

  การวางแผนไม่ดี และไม่ปฏิบัตติามแผนที่วางไว้ 

  ระบบการจัดการไม่มีมาตรฐาน มีผู้ส่ังการมากไป

  ผู้ส่ังการมีภาระรับผิดชอบมากเกนิไป

  ไม่มีการบูรณาการความต้องการของหน่วยงาน
 ต่างๆ

สภาพปัญหาเกดิจาก



เคร่ืองมือของการบริหารทีเ่ช่ือว่าน่าจะเหมาะสมต่อการจดัการใน
ภาวะวกิฤต หรือภาวะฉุกเฉิน คอื 

“ระบบบัญชาการเหตุการณ์” 
(Incident Command System: ICS) 



                ระบบทีใ่ช้เพือ่การส่ังการ ควบคุม และ
ประสานความร่วมมือของแต่ละหน่วยงานในการ
บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินสาธารณภัย เป็นระบบ 
ปฏิบัติการเพือ่การระดมทรัพยากรไปยงัทีเ่กดิเหตุ 
เพือ่บริหารจัดการเหตุฉุกเฉินให้สามารถปกป้อง
ชีวติ ทรัพย์สินและส่ิงแวดล้อมได้อย่างบรรลุ
เป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ 



ICS Fundamentals
คุณลกัษณะพืน้ฐานของระบบ ICS



        มาตรฐานแนวคดิการจัดการเหตุการณ์ 
        ณ ทีเ่กิดเหตุ ทีใ่ช้ได้กับทุกภัย 

        ใช้กับเหตุการณ์ทุกชนิด ทุกขนาด ต้ังแต่เล็ก
         ทีสุ่ด ถงึ ใหญ่ทีสุ่ด

        เจ้าหน้าทีเ่ผชิญเหตุของหลายหน่วยงาน
        ปฏบัิตหิน้าทีร่่วมกันอย่างราบร่ืนและมี
      ประสิทธิภาพ

What Is ICS?



เคร่ืองมือในการบริหารจัดการ

โครงสร้างองค์กรยืดหยุ่น Modular

ออกแบบเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งทางกฎหมาย 
ระเบียบ ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน

What Is ICS?



ความปลอดภัยของทกุคนทีเ่ก่ียวข้อง

ปฏบิัตงิานโดยมีวัตถุประสงค์  
และใช้กลยุทธ์ทีถู่กต้อง

ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

วัตถุประสงค์ของ ICS 



ICS ใช้ได้กบั

เพลงิไหม้ ภยัธรรมชาติ สารเคมี อาชญากรร
ม

การก่อการร้าย โรคระบาด งานเลีย้ง งานประจ าปี



บทบาทของ ICS ระบบการจดัการสาธารณภยั
Role of ICS in a national disaster management system

ประสานงาน

เตรียมความพร้อม

การจดัการทรัพยากร

การจดัการขอ้มลูและการส่ือสาร

การควบคุมสถานการณ์

Incident 
Command 
System



หลกัการพืน้ฐานของ ICS

Basic Principles of ICS



ลกัษณะของ ICS

• ใช้ภาษาทัว่ไปท่ีเข้าใจง่าย เข้าใจตรงกนั มาตรฐาน

• การสถาปนาและมอบการบงัคบับญัชา

• ล าดบัและเอกภาพของการบงัคบับญัชา

• การสัง่การร่วม
การบังคับบัญชา

• การบริหารโดยยดึวตัถปุระสงค์

• แผนเผชิญเหตุ

• โครงสร้างองค์กรแบบ Modular

• ช่วงการควบคมุท่ีเหมาะสม

การวางแผน    
โครงสร้างการจัด

องค์กร



• การจัดการทรัพยากรอย่างครบวงจร

• ที่ตัง้ สถานที่ และศูนย์บัญชาการ

การจัดพืน้ที่
ปฏบิัตกิาร
ทรัพยากร

• การบูรณาการด้านการสื่อสาร

• การจัดการข้อมูลทั่วไปและข่าวสาร

การส่ือสารและ    
การจัดการข้อมูล

• ความรับผิดชอบ
• การสนับสนุน แจกจ่าย จัดส่งทรัพยากร

ความเป็นมือ
อาชีพ

ลกัษณะของ ICS



โครงสร้างองค์กร ICS

ICS Organization



ICS Organization

Branches
Air Ops
Branch

Divisions Groups

Operations Section

Single Resource

Task Force

Strike Team

Resources
Unit

Planning Section

Demob.
Unit

Situation
Unit

Doc.
Unit

Logistics Section
Finance/Admin.
Section

Time
Unit

Compensation
Claims Unit

Procurement
Unit

Cost
Unit

Incident Commander

Public Information
Officer

Liaison
Officer

Safety
Officer

Commun.
Unit

Medical
Unit

Food
Unit

Service
Branch

Support
Branch

Supply
Unit

Facilities
Unit

Ground
Support
Unit



ความซับซ้อนของเหตุการณ์และความต้องการทรัพยากร
Incident Complexity and Resource Needs

Incident Resource Needs ICS Structure

C
o
m

p
le

x
it
y



• เม่ือเหตกุารณ์ขยายตวั และมีความสลบัซบัซ้อนมากขึน้ Incident 

Commander อาจแตง่ตัง้เจ้าหน้าท่ีอ านวยการขึน้เพื่อรักษาช่วงการควบคมุ

General Staff  เจา้หนา้ท่ีอ านวยการ

Safety
Officer

Liaison
Officer

Public Information
Officer

Command 
Staff

Incident
Commander

Operations
Section

Planning
Section

Logistics
Section

Finance/Admin
Section

General 
Staff



Command Staff  เจ้าหน้าที่ระดับบังคบับัญชา
•Incident Commander may designate a 
Command Staff who: ผู้บญัชาการเหตกุารณ์อาจมอบหมาย
เจ้าหน้าท่ีให้รับผิดชอบ

   - ให้ข้อมลู ประสานงาน หรือให้ค าแนะน าด้านความปลอดภยั
 - ขึน้ตรงกบั Incident Commander.

Incident
Commander

Safety
Officer

Liaison
Officer

Public Information
Officer

Command 
Staff



Who Does What?  

Incident
Commander

Operations
Section

Planning
Section

Logistics
Section

Finance/Admin
Section

Incident Commander:
รับผิดชอบเหตุการณ์ทัง้หมด ก าหนด
วัตถุประสงค์

ปฎิบัตกิาร: ก าหนด       
กลยุทธ์และควบคุม 
อ านวยการทรัพยากร
ทัง้หมดเพื่อด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัตกิาร

แผนงาน : จดัท า
แผนปฏิบัตกิารเพื่อ
บรรลุเป้าหมาย

บริหาร: ดูแลต้นทุนของ
เหตุการณ์ จัดเตรียม
ข้อแนะน าที่เป็นไปได้

สนับสนุน: 
จัดเตรียม สนับสนุน
ทรัพยากรและ
บริการอื่นๆทัง้หมด



ต าแหน่งและหน้าทีค่วามรับผดิชอบในระบบ 
ICS

Functional Areas and Positions



ภาพรวมหน้าที่ความรับผดิชอบของส่วนต่างๆ
Function Description

Incident 

Commander

• ก าหนด  incident objectives, strategies, and priorities. 

• รับผิดชอบในภาพรวมของเหตุการณ์ทัง้หมด

Operations

• เลือกกลยุทธ์ และทรัพยากรที่จ าเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์

• ก ากับการปฏิบัตติามกลยุทธ์

Planning

• รวบรวม และวเิคราะห์ข้อมูล

• ตดิตามสถานะทรัพยากร

• รับผิดชอบด้านงานเอกสาร

Logistics • สนับสนุนทรัพยากร และบริการที่จ าเป็น

Finance/

Administration

• จัดท าบัญชีค่าใช้จ่าย ค่าชดใช้ ต่างๆ

• จ่ายค่าทรัพยากรที่ต้องการ.



การจัดต้ังศูนย์อ านวยการเฉพาะกจิป้องกนัและแก้ไขปัญหาแผ่นดนิไหว
เมื่อวนัที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕
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TACTIC
 

การเผชิญสถานการณวิ์กฤต



กฎแบบใด ?

วตัถปุระสงค์ อุปกรณ์

ชนิดของอบุตัิเหตุ

TACTICS



Timeaxil
•  “ ในกระเป๋า”

•  ขณะเขา้เวร หรอื ขณะท างาน

•  เม่ือรบัแจง้เหต ุ

•  ระหว่างเดินทางไปท่ีเกิดเหต ุ

•  เม่ือถึงท่ีเกิดเหต ุ

•  ขณะปฎิบติังาน

•  หลงัการปฎิบติังาน



Accident development

Time

Time

Time

Time

OC

OC

OC

OC



Surprises are nice at  birthdays

ความตืน่เตน้ เหมาะกบั 

วนัเกิดเทา่นัน้



Tactics ส าหรบัผ ูส้ ัง่การ คือ

•   ก าหนดเป้าหมายการปฎิบติั

•   เลือกยทุธวิธีท่ีเหมาะสม

•   สรา้งทางเลือก

•   คาดการณล์ว่งหนา้

•  ประสานงาน และหาแหลง่คน อปุกรณ์



การเผชิญสถานการณวิ์กฤต

•    ภารกิจส าคญัท่ีสดุในการก ูภ้ยั

     คือ การช่วยชีวิต

•    ทรพัยส์ิน

•    สภาพแวดลอ้ม



กลยทุธใ์นเชิงรกุ หรอื รบั

•   ข้ึนอย ูก่บัทรพัยากรท่ีมีอย ู่
•   ทรพัยากรนอ้ย, เชิงรบั : 

พยายามใหค้วามเสียหายขยายวงใหช้า้ท่ีสดุ

จ ากดัพ้ืนท่ีไม่ใหค้วามเสียหายขยายวง

•   ทรพัยากรมาก,เชิงรกุ การปฎิบติัการเชิงรกุควรปฎิบติั :

จ ากดัพ้ืนท่ีไม่ใหค้วามเสียหายขยายวงกวา้ง

ก าจดัตน้เหตขุองความเสียหาย



การจดัวางก าลงัการก ูภ้ยัในสถานการณวิ์กฤต

รถกูภ้ยั

คน รถ และอปุกรณส์นบัสนนุในท่ีเกิดเหต ุ(ทีมส ารอง)

รถและอปุกรณส์ ารอง



ขอ้พิจารณาในการเสี่ยง

•   มีคนหรอืสิ่งมีชีวิตติดอย ูห่รอืไม่ ?

•   เป็นไปไดห้รอืไม่ท่ีจะรกัษาชีวิตผ ูป้ระสบภยัไว้ ?

•   ความเสี่ยงลดลงหรอืไม่ ?

•   ความเป็นไปไดม้ากกว่าความเสี่ยงหรอืไม่ ?




