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กฎการเอาชีวติ รอดจากเพลิงไหมสําหรับ
นักดับเพลิง (Rules of Engagement for Firefighter Survival) เพือ่ ปองกันตัวเอง เพือ่ นรวม
งาน และเหยือ่ ผูป ระสบภัยในอาคารรอดพน
อันตรายทีอ่ าจจะทําใหบาดเจ็บสาหัสหรือเสีย
ชีวติ นักดับเพลิงตองปฏิบตั ดิ งั ตอไปนี้
 ประเมินพื้ นที่ ปฏิบัติงานทางยุทธวิธี
(Size-Up Your Tactical Area of Operation)
เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ นักดับเพลิงตองหยุดพักชั่ว
ขณะแลวมองไปรอบๆ เพื่อสํารวจตรวจตราวา
สถานที่นั้นมีลักษณะอยางไร มีขนาดพื้นที่มาก
นอยเทาใด จะเขาและออกอยางปลอดภัยไดที่
จุดไหนบาง ฯลฯ
 กําหนดแนวทางการชวยชีวิตผูติดอยู
ในอาคาร (Determine the Occupant Survival
Profile) กรณีมีผูติดอยูในอาคารเกิดเพลิงไหม
ใหพจิ ารณาปจจัยรอบดาน โดยเฉพาะขนาดของ
เพลิงไหมและลักษณะโครงสรางอาคารที่ เกิด

เหตุเพือ่ หาลูทางชวยชีวิตผูต ดิ อยูภ ายในอาคาร
ออกมาอยางปลอดภัย
 อยาเสีย
่ งชีวติ ของตัวเองเพือ่ รักษาชีวติ
หรือทรัพยสินทีไ่ มสามารถรักษาเอาไวไดอกี ตอ
ไปแลว (DO NOT Risk Your Life for Lives or
Property That Cannot Be Saved) เมือ่ เพลิงไหม
ลุกลามรุนแรงหรือครอบคลุมบาน/อาคารทั้ง
หลัง จึงไมมปี ระโยชนอนั ใดทีจ่ ะเขาไปกูภ ยั หรือ
ชวยชีวิตภายในอาคาร และนักดับเพลิงไมควร
เสี่ยงชีวิตเขาไปดับเพลิงหรือคนหาใดๆ
 เพิ่มความเสี่ยงที่จํากัดไวเพื่อปกปอง
ทรัพยสนิ ซึง่ สามารถรักษาไวได (Extend LIMITED
Risk to Protect SAVABLE Property) เมือ่ เห็นวามี
ความเปนไปได จะรักษาทรัพยสนิ หรือตัวอาคาร
ไวได ใหลงมือทํา แตตองปฏิบัติอยูในขอบเขต
ทีส่ ามารถกระทําไดโดยไมเสีย่ งมากเกินไป และ
ใชความระมัดระวังอยางยิ่งยวด
 เพิ่ มความเสี่ ย งโดยทําตามกฎอย าง

เครงครัดเพื่อปกปองและรักษาชีวิตซึ่งสามารถ
รักษาไวได (Extend Vigilant and Measured
Risk to Protect and Rescue SAVABLE Lives)
ในการค นหาและกู ภั ยขั้ นแรกซึ่ งมี ความเสี่ ยง
สูงสุด นักดับเพลิงสามารถเสี่ยงชีวิตเพื่อคนหา
ชวยชีวิต หรือสนับสนุนการดับเพลิงได หากทํา
ตามกฎความปลอดภัยภายใตการควบคุมอยาง
เขมงวดและเครงครัด รวมทั้งมีความตื่นตัวตอ
การเปลีย่ นแปลงของสถานการณอยูต ลอดเวลา
 ไปดวยกัน อยูดวยกัน ออกมาดวยกัน
(Go in Together, Stay Together, Come Out
Together) ตามกฎการระงับเหตุเพลิงไหมของ
สหรัฐฯ และอีกหลายประเทศ การเขาไปขางใน
อาคารหรือหองที่เกิดเพลิงไหม อยางนอยที่สุด
ตองมีสองคนขึ้นไป จากนั้นรวมดับไฟดวยกัน
และตองออกมาดวยกัน ขอหามอยางเด็ดขาดคือ
“ปลอยใหนกั ดับเพลิงเขาไปดับไฟในอาคาร
หรือออกมาคนเดียวตามลําพัง”
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ตระหนักไวตลอดเวลาถึงเรื่องอากาศ
หายใจ ความคืบหนาของเหตุการณ จุดทีป่ ฏิบตั ิ
งานอยู และสภาพการณเพลิงไหม (Maintain
Continuous Awareness of Your Air Supply,
Situation, Location and Fire Conditions) เปน
การเตือนตัวเองวากําลังทํางานอยูในพื้นที่และ
สถานการณมีความเสี่ยงสูง อะไรก็สามารถเกิดขึ้น
ไดภายในเสี้ยววินาทีและอาจหมายถึงชีวิตของ
นักดับเพลิง ดังนัน้ หามสนใจสิง่ อืน่ นอกจากสิง่ ที่
กําลังเกิดขึ้นอยูต รงหนาและสิ่งทีท่ ําใหรอดชีวติ
ออกไปไดโดยเฉพาะเครื่องชวยหายใจ SCBA
 ตรวจสอบข อ มู ล การสื่ อ สารจากจุ ด
เกิดเหตุอยางสม่าํ เสมอเพือ่ ไมใหพลาดรายงาน
เรื่องสําคัญ (Constantly Monitor Fireground


Communications for Critical Radio Reports)
หัวหนาหนวยและนักดับเพลิงตองติดตามขอมูล
การติดตอสื่อสารทั้งหมดภายในพื้นที่ผจญเหตุ
ทั้งในภายในและนอกอาคาร เพื่อใหรับรูความ
คืบหนา อุปสรรค และ/หรือ อันตรายตางๆ ที่
เกิดขึ้นระหวางปฏิบัตงิ าน
 ต องแจ ง เตื อนเมื่ อมี ก ารกระทําที่ ไ ม
ปลอดภัยซึง่ อาจทําอันตรายนักดับเพลิง โดยให
หยุดแลวประเมินกอนตัดสินใจสัง่ การ (You Are
Required to Report Unsafe Practices or Conditions
That Can Harm You. Stop, Evaluate and Decide)
เมือ่ พบเห็นนักดับเพลิงปฏิบตั งิ านลักษณะเสีย่ ง
หรือนําตัวเองและเพือ่ นรวมงานเขาใกลอนั ตราย
เกินไป อนุญาตใหคนใดก็ไดเตือนใหหยุดการ
กระทําเหลานัน้ ซึง่ ไมถอื วาเปนความผิด จากนัน้
ใหหวั หนาทีมหรือผูบ ญั ชาการสถานการณประเมิน
กอนตัดสินสัง่ การอยางหนึง่ อยางใด
 ตองละทิง้ ตําแหนงทีต
่ งั้ และรีบถอนตัว
ออกมากอนสภาพการณเลวรายจะทําอันตราย
(You Are Required to Abandon Your Position

and Retreat Before Deteriorating Conditions
Can Harm You) เมือ่ เห็นวาสถานการณเพลิงไหม
เริ่มเลวรายลง นักดับเพลิงตองเพิ่มความระมัด
ระวังพรอมสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวชนิดไมให
คลาดสายตา หากไมสามารถรับมือไดอีกตอไป
ตองหยุดปฏิบัติงานแลวรีบหนีไปยังบริเวณที่
ปลอดภัยโดยเร็วกอนทุกอยางจะสายเกินไป
 วิทยุขอความชวยเหลือเร็วที่สุดเทาที่
จะทําไดเมือ่ คิดวาตัวเองกําลังตกอยูใ นอันตราย
(Declare a May Day As Soon As You THINK
You Are in Danger) เพื่อใหเกิดความสบายใจ
และมั่นใจวาความชวยเหลือจะไมมาชาเกินไป
นักดับเพลิงสามารถวิทยุขอความชวยเหลือเรงดวน
หรือสงสัญญาณ May Day ไดทันทีเมื่อคิดวา
ตัวเองกําลังตกอยูใ นอันตรายทีอ่ าจทําใหบาดเจ็บ
สาหัสหรือเสียชีวิตได
กฎปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของนัก
ดับเพลิงสําหรับผูบ ญ
ั ชาการสถานการณ (The
Incident Commanders Rules of Engagement
for Firefighter Safety) เพือ่ ปองกันนักดับเพลิง

และผูป ระสบภัยในอาคารใหรอดพนอันตราย
ที่อาจจะทําใหบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต ผู
บัญชาการสถานการณตอ งปฏิบตั ดิ งั ตอไปนี้
 ประเมินสถานการณ 360 องศา โดย
เร็ว ไมวา จะลงมือเองหรือสัง่ การใหมกี ารปฏิบตั ิ
(Rapidly Conduct, or Obtain, a 360 Degree
Situational Size-Up of the Incident) เพื่อให
ไดรับขอมูลอยางรอบดานเกี่ยวกับเพลิงไหมและ
โครงสรางอาคารสําหรับใชประกอบการตัดสินใจ
สัง่ การระงับเหตุ
 กําหนดแนวทางการชวยชีวิตผูติดอยู
ในอาคาร (Determine the Occupant Survival
Profile) กรณีมีผูติดอยูในอาคารเกิดเพลิงไหม
ผูบ ญ
ั ชาการสถานการณตอ งพิจารณาปจจัยรอบ
ดาน โดยเฉพาะขนาดของเพลิงไหมและลักษณะ
โครงสรางอาคารทีเ่ กิดเหตุเพือ่ หาลูท างชวยชีวติ
ผูติดอยูในอาคารออกมาอยางปลอดภัย
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สถานการณตองไมสั่งการใหนักดับเพลิงเขาไป
เสี่ยงชีวิตเพื่อดับเพลิงหรือคนหาใดๆ ภายใน
อาคารที่เกิดเพลิงไหม โดยใหใชยุทธวิธีตั้งรับ
เพื่อปองกันไมใหนักดับเพลิงเสี่ยงอันตรายขั้น
รายแรง รอจนกวาสถานการณดีขึ้น และ/หรือ
หนวยสนับสนุนมาถึง จึ งเปลี่ ยนยุ ทธวิธีเปน
การรุกได
 ใหนักดับเพลิงเพิ่มความเสี่ยงที่จํากัดไว
เพือ่ ปกปองทรัพยสนิ ทีส่ ามารถรักษาไวได (Extend
LIMITED Risk to Protect SAVABLE Property)
เมือ่ เห็นวามีความเปนไปไดทจี่ ะรักษาทรัพยสนิ
หรือตัวอาคารไวได ผู บัญชาการสถานการณ
สามารถสั่งการนักดับเพลิงใหลงมือปฏิบัติ แต
ตองอยู ในขอบเขตที่ สามารถกระทําไดโดยไม
เสีย่ งเกินไปและใชความระมัดระวังอยางยิง่ ยวด
 ใหนก
ั ดับเพลิงเพิม่ ความเสีย่ งโดยทําตาม
กฎโดยเครงครัดเพือ่ ปกปองและรักษาชีวติ ทีส่ ามารถ
รักษาไวได (Extend Vigilant and Measured
Risk to Protect and Rescue SAVABLE Lives)
ในการปฏิบัติงานคนหาและกูภัยเบื้องตนซึ่งมี
ความเสีย่ งสูง ผูบ ัญชาการสถานการณสามารถ
สั่งการใหนักดับเพลิงเสี่ยงชีวิตเพื่อคนหา ชวย

ประเมินความเสีย่ งขัน้ แรกและกําหนด
แผนการปฏิบตั เิ พือ่ ความปลอดภัย (Conduct an
Initial Risk Assessment and Implement a
SAFE ACTION PLAN) หลังจากไดรบั ขอมูลสําคัญ
จากการประเมินสถานการณแลว ใหนํามาใช
กําหนดแผนระงับเหตุเพลิงไหมที่กําลังเกิดขึ้น
จากนัน้ สัง่ การนักดับเพลิงเขาไปปฏิบตั งิ านดับไฟ


ตามยุทธวิธีอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
 หากไม มี ทรั พ ยากรที่ จ ะเข ามาเสริ ม
เพือ่ ใหเกิดความปลอดภัย ใหพิจารณใชยทุ ธวิธี
เชิงปองกันโดยเครงครัด (If You Do Not Have
the Resources to Safely Support and Protect
Firefighters, Seriously Consider a Defensive
Strategy) ในกรณีบุคลากรและทรัพยากรไม
เพียงพอและยังไมมกี าํ ลังเสริมเขามา การบุกเขา
ไปในตัวอาคารมีความเสี่ยงสูงมาก ดังนั้น ควร
สั่งการใหใชวิธีตั้งรับ ปองกันไมใหนักดับเพลิง
เสีย่ งอันตรายขัน้ รายแรง รอจนกวาสถานการณ

ดีขนึ้ และ/หรือ หนวยสนับสนุนมาถึง จึงเปลีย่ น
ยุทธวิธีเปนการรุกได
 ตองไมใหนักดับเพลิงเขาไปเสี่ยงเพื่อ
รักษาชีวติ และทรัพยสนิ ทีไ่ มสามารถรักษาไวได
ใหพิจารณาใชยุทธวิธีเชิงปองกันโดยเครงครัด
(DO NOT Risk Firefighter Lives for Lives or
Property That Cannot Be Saved. Seriously
Consider a Defensive Strategy) เมือ่ เพลิงไหม
ลุกลามรุนแรงหรือครอบคลุมบานหรืออาคาร
ทัง้ หลังไปแลว จึงไมมปี ระโยชนอนั ใดทีจ่ ะเขาไป
กูภัยหรือชวยชีวิตภายในอาคาร ผูบัญชาการ

ชีวติ หรือสนับสนุนการดับเพลิงได หากทําตาม
กฎความปลอดภัยภายใตควบคุมอยางเขมงวด
และเคร ง ครั ด รวมทั้ ง มี ความตื่ นตั วต อการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณอยูตลอดเวลา
 ตอบสนองรายงานการกระทํา ที่ ไ ม
ปลอดภัยซึง่ อาจทําอันตรายนักดับเพลิง โดยสัง่
ใหหยุดแลวประเมินกอนตัดสินใจสั่งการ (Act
Upon Required to Report Unsafe Practices
or Conditions That Can Harm You. Stop,
Evaluate and Decide) เมือ่ ไดรบั รายงาน นักดับ
เพลิงปฏิบัติงานในลักษณะเสี่ยงหรือนําตัวเอง
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และเพื่ อนร วมงานเข าไปใกล อันตรายเกินไป
อนุญาตใหคนใดก็ไดเตือนใหหยุดการกระทํา
เหลานั้นซึ่งไมถือวาเปนความผิด ผูบัญชาการ
สถานการณตองประเมินกอนตัดสินใจสั่งการ
อยางหนึง่ อยางใด
 คงการติดตอสื่อสาร 2 ทางไวเพื่อรับ
รายงานสถานการณเปลี่ยนแปลง (Maintain
Frequent Two-Way Communications and
Keep Interior Crews Informed of Changing
Conditions) เพื่อใหมั่นใจวาไดรับขอมูลความ

ใหเปลี่ยนยุทธวิธีเปนเชิงปองกันโดยเครงครัด
(If After Completing the Primary Search, Little
or No Progress Towards Fire Control Has
Been Achieved, Seriously Consider a Defensive
Strategy) หลังจากสั่งการใหนักดับเพลิงเขาไป
ระงับเหตุเบื้องตนภายในตัวอาคาร หากไดรับ
รายงาน ไมมคี วามปลอดภัยเพียงพอสําหรับการ
รุกคืบไปขางหนา ตองสั่งการใหเปลี่ยนยุทธวิธี
เปนเชิงปองกันจนกวาจะเปนฝายไดเปรียบ หรือ
มีกําลังเขามาเสริม

คืบหนาหรือการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ
เพลิงไหมอยางทันทวงทีสาํ หรับใชประกอบการ
ตัดสินใจสัง่ การตอบโตเหตุทเี่ หมาะสมกับเงือ่ นไข
หรือปจจัยที่เกิดขึน้ จริงในขณะนัน้
 รั บรายงานความคื บหน าตลอดเวลา
และนําขอมูลมาใชปรับปรุงแกไขแผนปฏิบตั กิ าร
(Obtain Frequent Progress Reports and
Revise the Action Plan) เพื่อใหมั่นใจวาไดรับ
ขอมูลปจจุบนั ของสถานการณเพลิงไหมสาํ หรับ
ใชปรับปรุงแผนปฏิบตั กิ ารทีใ่ ชอยูใ หสอดคลองหรือ
เหมาะสมกับสถานการณจริงที่เปลี่ยนแปลงไป
 แน ใ จว า สามารถตรวจสอบสถานะ
และจุ ดปฏิบั ติ งานของนั กดั บเพลิ งทุ กนายได
(Ensure Accurate Accountability of Every Firefighter Location and Status) ผู บัญชาการ
สถานการณหรือหัวหนาทีมปฏิบัติการจะตอง
ตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวา นักดับเพลิงที่เขา
ไประงับเหตุยงั อยูค รบจํานวนหรือไม สถานภาพ
เปนอยางไร มีใครเขาไปเพิ่มหรือออกมาแลว
บาง ฯลฯ เพื่อใหแนใจวา ผูปฏิบัติงานทุกนาย
ไดรับการคุม ครองความปลอดภัยเปนอยางดี
 หลั ง จากทํา การค น หาเบื้ อ งต น แล ว
หากควบคุมเพลิงไหมไมไดผลหรือไดผลนอย

จัดใหมีทีมกูภัยเคลื่อนที่เร็วเพื่อชวย
เหลือนักดับเพลิงในทุกเหตุเพลิงไหม (Always
have a Rapid Intervention Team in Place at
All Working Fires) เปนการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน
ความปลอดภัยขณะระงับเหตุในตัวอาคาร โดย
จัดตัง้ ทีมเคลือ่ นทีเ่ ร็วมีสมาชิกตัง้ แต 2 คนขึน้ ไป
เตรียมพรอมและเฝาระวังบริเวณดานหนาทางเขา
อาคารหรือหองเกิดเพลิงไหม เมือ่ ไดรบั แจงเหตุ
นักดับเพลิงปฏิบัติงานในอาคารประสบปญหา


เชน อากาศหายใจในถังใกลหมด ไดรบั บาดเจ็บ
หมดสติ ฯลฯ จะรีบเขาไปชวยเหลือทันที
 จั ดให มี หน วยบริ ก ารนั ก ดั บ เพลิ ง ใน
ทุกเหตุเพลิงไหม (Always Have Firefighter
Rehab Services in Place at All Working Fires)
ระหวางปฏิบตั งิ านระงับเหตุอคั คีภยั ภายในอาคาร
นักดับเพลิงทีเ่ หนือ่ ยออน เมือ่ ยลา หรือบาดเจ็บ
เล็กๆ นอยๆ จะตองไดรบั อนุญาตใหออกมาพัก
หรือปฐมพยาบาลในหนวยบริการที่จัดตั้งไว
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