
เมื่อชีวิตตกอยู่ในอันตรายหรือสถานการณ์คับขันเกิดขึ้น  คุณอาจ

ไม่มทีางเลอืกไหนที่ปลอดภยัหายห่วง  หากต้องรบัมอืกบัเหตกุารณ์

เลวร้ายขั้นสุดอย่างที่พบได้ในหนังสือเล่มนี้  เราขอแนะน�า  (หรือ

จรงิ ๆ ต้องพดูว่ายนืกราน)  ว่าทางที่ดทีี่สดุคอืให้ปรกึษาผู้เชี่ยวชาญ

ที่ถูกฝึกมาด้านนี้โดยตรง  แต่เนื่องจากมืออาชีพตัวจริงอาจไม่อยู ่

ให้คณุได้ปรกึษาในตอนที่ชวีติและสภาพจติใจก�าลงัตกอยูใ่นอนัตราย  

พวกเราจึงจัดการไล่ถามบรรดาผู้เชี่ยวชาญถึงเทคนิคที่พวกเขาใช้

รบัมอืกบัเหตฉุกุเฉนิหลากหลายรปูแบบ  อย่างไรกต็าม  ผูจ้ดัพมิพ์  

ผู้เขียน  และผู้เชี่ยวชาญทุกคนไม่มีส่วนรับผิดชอบต่ออาการ

บาดเจบ็ใด ๆ ที่อาจเกดิจากการใช้ข้อมูลในหนงัสอืเล่มนี้  ไม่ว่าจะ

ในทางที่ถูกหรือผิด  ทางออกที่เราน�าเสนอนั้นมาจากผู้เชี่ยวชาญ 

ที่ต้องรับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้า  แต่เราไม่ขอรับประกันว่า

ข้อมูลเหล่านี้สมบรูณ์  ปลอดภยั  หรอืแม่นย�า  และที่แน่ ๆ คอืคณุ

ไม่ควรจะเห็นมันส�าคัญกว่าสัญชาตญาณและการตัดสินใจที่ดีของ

ตวัเอง  สดุท้ายนี้  เนื้อหาในหนงัสอืเล่มนี้จะต้องไม่ถกูน�าไปดดัแปลง

หรอืตคีวามเพื่อใช้ละเมดิสทิธขิองผูอ้ื่นหรอืก่ออาชญากรรมผดิกฎหมาย  

เราขอย�้าว่าคณุต้องเคารพกฎหมายทกุข้อและสทิธขิองผูอ้ื่น  รวมถงึ

สทิธใินทรพัย์สนิด้วย  

— ผู้เขียน

ค�ำเตือน
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กฎแห่งการเอาชีวิตรอด  

โดย  “เมาน์เทน” เมล เดวีซ ี 

ผมเป็นผู้ฝึกสอนในหลักสูตรการเอาชีวิตรอด  การหลบหลีก  

การต่อต้าน  และการหลบหนี  (Survival Evasion Resistance 

Escape  หรอืเรยีกสั้น ๆ ว่าหลกัสตูร  SERE)  ผมได้คดิค้น  เขยีน  

เข้าร่วม  และฝึกสอนในหลักสูตรมากมายที่มีนักเรียนกว่าหนึ่ง

แสนคนทั่วโลก  ซึ่งประกอบด้วยพลเรอืน  นกับนิของกองทพัเรอื  

และทมีทหารหน่วยซลีระดบัพระกาฬ  ผมมปีระสบการณ์การฝึก

เอาชวีติรอดมากกว่า 30 ปี  ไล่ตั้งแต่ในขั้วโลกเหนอื  พื้นที่รกร้าง

ว่างเปล่าของแคนาดา  ป่าดงดิบในฟิลิปปินส์  ไปจนถึงทะเล

ทรายในออสเตรเลยี  เรยีกได้ว่าตลอดหลายปีมานี้ผมได้เรยีนรู้

เคลด็ลบัการเอาชวีติรอดมาพอสมควร  

ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร  และไม่วา่คุณจะอยู่

ท่ามกลางเทือกเขา  อยู่บนเครื่องบิน  หรือก�าลังขับรถข้าม

ประเทศ  “การเอาชวีติรอด”  หมายถงึ  “การมชีวีติอยูน่านกว่า

บางสิ่ง  การรกัษาชวีติหรอืการด�ารงอยู่ของตวัเอง  การใช้ชวีติ

ต่อไป  การด�ารงอยู่ต่อไปหรือมีชีวิตอยู่หลังจากนั้น”  นั่นคือ

เกริ่นน�ำ
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หวัใจหลกัของการเอาชวีติรอด  มนัคอืการมชีวีติอยู่ต่อไปไม่ว่า

สถานการณ์จะเลวร้ายสกัแค่ไหน 

•	 คุณต้องเตรียมตัวให้พร้อม		ทั้งในแง่ร่างกาย		จิตใจ		
	 และวัสดุอุปกรณ์
 ผมต้องขอบอกว่าการฝึกฝนที่ได้รบัในขั้วโลกเหนอืคอืการผจญภยั

เพื่อเอาชีวิตรอดที่โหดหินที่สุด  มันเป็นสภาพแวดล้อมที่ยาก

ล�าบากสุดขั้วและไม่ให้อภัยต่อความผิดพลาด  ถึงอย่างนั้น 

ชาวอินูอิตก็ไม่เพียงเอาชีวิตรอดอยู่ที่นั่นได้  แต่ยังเจริญรุ่งเรือง

อกีด้วย  หากต้องไปที่นั่น  คณุจะต้องน�าของส่วนใหญ่ที่ต้องใช้

เพื่อเอาชวีติรอดตดิตวัไปด้วย  เพราะแถบขั้วโลกเหนอืแทบไม่มี

อะไรให้คณุไปหาเอากลางทางได้เลย  

วันหนึ่งระหว่างที่เราก�าลังนั่งจับเจ่าและดื่มชากันอยู่ใน

กระท่อมอกิล ู ผมสงัเกตเหน็ว่าคนน�าทางของเราที่เป็นชาวอนิอูติ

สงูอายดุื่มชามากกว่าพวกเราที่เหลอืหลายถ้วย  “เขาต้องหวิน�้า

มากแน่”  ผมคดิ  หลงัจากที่เราใช้เวลาช่วงเช้าเดนิข้ามทุง่น�้าแขง็

จนมาถึงแคมป์  ชายสูงอายุคนนั้นก็เดินขึ้นไปยังเนินลูกหนึ่ง  

คนน�าทางชาวอินูอิตอีกคนที่ยังหนุ่มอยู่แปลค�าพูดของเขาว่า   

“นี่เป็นจุดที่สุนัขจิ้งจอกจะขึ้นมาเพื่อสังเกตการณ์พื้นที่รอบ ๆ 

จากที่สูง  ตรงนี้ล่ะเหมาะที่จะวางกบัดกั”  จากนั้นชายสูงอายุ 

ก็หยิบกับดักเหล็กออกมาวางบนพื้น  จัดสายโซ่ให้เข้าที่  และ

ท�าให้ผมประหลาดใจด้วยการฉี่ใส่ปลายโซ่นั้น  จนมนักลายเป็น

น�้าแขง็เกาะแน่นอยู่กบัพื้น!  คนน�าทางวัยหนุ่มอธบิายว่า  “นั่น

เป็นเหตผุลที่เขาดื่มชาไปเยอะตอนเช้า  จะได้ใช้ยดึสายโซ่ไงล่ะ!”
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บทเรยีนจากเรื่องนี้กค็อื  ทรพัยากรและการด้นสดช่วยให้

เรามชีวีติรอด

•	 คุณต้องไม่ละเลยความส�าคัญของจิตใจในการเอาชีวิตรอด		
	 โดยเฉพาะการท�าจิตใจให้สงบนิ่งและไม่ตื่นตระหนก
 จงจ�าไว้ว่าพลังใจคือทักษะการเอาชีวิตรอดที่ส�าคัญที่สุด  อย่า

ปล่อยให้ตัวเองติด  “โรคชอบยอมแพ้”  ความแข็งแกร่งทาง

จิตใจจะมีประโยชน์มากเป็นพิเศษเมื่อใครสักคนท�าผิดพลาด 

ขึ้นมาอย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้  

ครั้งหนึ่งระหว่างเดนิทางเข้าไปในป่าดงดบิของฟิลปิปินส์  

คนน�าทางวัยชราของเราที่ชื่อกันนี่เก็บพืชหลายชนิดตอนที่เรา

ก�าลงัเดนิ  พอไปถงึแคมป์  กนันี่กแ็สดงฝีมอืในการใช้กระบอก

ไม้ไผ่เป็นหม้อหุงต้ม  จากนั้นก็เอาใบไม้กับหอยทากใส่ลงไป  

(เขาบอกว่าคนแก่ชอบจับหอยทากเพราะมันเคลื่อนที่ช้า  ส่วน

คนหนุม่ต้องไปจบักุง้เพราะมนัเคลื่อนที่เรว็)  ตามด้วยมะม่วงดบิ

สองสามชิ้น  จรงิ ๆ เขาใส่อย่างอื่นลงไปด้วยแต่ผมมองไม่ออก  

ก่อนจะตบท้ายด้วยใบของต้นเผือกและน�้า  แล้ววางกระบอก

ไม้ไผ่ไว้เหนอืกองไฟ  

พอกนิอาหารกลางป่าเสรจ็  เรากเ็ตรยีมเข้านอน  กลางดกึ

คนืนั้นผมรูส้กึคนัและเจบ็ตรงบรเิวณล�าคอที่ก�าลงัหดเกรง็  ตอน

นั้นเราอยูท่่ามกลางความมดืสนทิห่างไกลจากความเจรญิ  และ

ทางเดนิหายใจผมกก็�าลงัปิดตวัลงเรื่อย ๆ  เช้าวนัต่อมาอาการ

กย็ิ่งแย่ลง  คนน�าทางของเรากเ็จอปัญหาแบบเดยีวกนั  ซึ่งช่วย

อธบิายได้ว่าอะไรคอืต้นตอของความทกุข์ทรมานที่เราก�าลงัเผชญิ  

SAMPLE
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ปรากฏว่าเราไม่ได้ต้มใบเผอืกนานพอ  เมื่อรูส้กึดขีึ้นในอกีหลาย

ชั่วโมงให้หลงั  ผมกจ็ดจ�าบทเรยีนที่มาพร้อมกบัความเจบ็ปวดนี้

จนขึ้นใจ  นั่นคอื  แม้แต่ผู้คร�่าหวอดในป่ากย็งัพลาดพลั้งกนัได้  

เราทกุคนท�าผดิพลาดกนัได้  การเอาชนะความผดิพลาด

นั้นช่วยให้เรามชีวีติรอด

•	 คุณต้องวางแผนเอาชีวิตรอดโดยค�านึงถึงปัจจัยส�าคัญอย่าง
	 อาหาร		ไฟ		น�้า		และที่หลบภัย		(รวมถึงการส่งสัญญาณ
	 และการปฐมพยาบาล)

สภาพแวดล้อมแบบร้อนชื้นคือสภาพแวดล้อมที่เอาชีวิตรอด 

ได้ง่ายที่สุดเพราะมีปัจจัยในการด�ารงชีวิตครบถ้วน  ทั้งอาหาร  

ไฟ  น�้า  และที่หลบภยั  ถ้าคณุรู้ว่าต้องมองหามนัจากตรงไหน  

ระหว่างหลกัสูตรฝึกเอาชวีติรอดในป่าครั้งหนึ่งของกองทพั  เรา

รู้สึกกระหายน�้ามาก  แต่จะมุ่งหน้าไปยังล�าธาร  แม่น�้า  หรือ

แหล่งน�้าใหญ่ ๆ กไ็ม่ได้  เพราะ  “ข้าศกึ”  ก�าลงัตามรอยเรา

และเฝ้ามองพื้นที่เหล่านี้อยู่  คนน�าทางของเราที่ชื่อเปเป้ชี้มีด 

เดินป่าของเขาไปยังเถาวัลย์หนาหน้าตาเหมือนเถาองุ ่นที่มี 

เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-4 นิ้ว  เขาตัดเถาวัลย์ที่อยู่ด้านบนสุด  

เฉอืนมนัออกเป็นท่อนยาว 2-3 ฟตุ  หนัมาเรยีกผมแล้วชเูถาวลัย์

ขึ้นเหนอืรมิฝีปากผม  ปรากฏว่ามนี�้าไหลออกมาเกอืบแก้วใหญ่ ๆ  

เยี่ยมไปเลย!  จากนั้นเขาก็ใช้มีดฟันหวายเส้นหนึ่งที่ให้น�้าใน

ปรมิาณเกอืบจะเท่ากนั  เยน็วนันั้นเราเจาะล�าต้นของต้นตาบอย

แล้ววางกระบอกใส่น�้าที่ท�าจากกระบอกไม้ไผ่ไว้ใต้รอยเจาะ 

ข้ามคนื  รุ่งเช้าวนัต่อมาเรากม็นี�้าไว้ดื่มเพิ่ม 5-7 ลติรเลยทเีดยีว

SAMPLE
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วนัต่อมาฝนตก  เปเป้หยดุเดนิเพื่อตดัหญ้าต้นสูง ๆ มา

ก�าใหญ่  เขาเอาหญ้าพันรอบต้นไม้ที่มีเปลือกเรียบเพื่อใช้เป็น

ตวักกัเกบ็น�้า  จากนั้นกว็างถ้วยกระบอกไม้ไผ่ไว้ข้างใต้เพื่อเกบ็

น�้าฝน  คนืนั้นหลงัจากที่เราเดนิทางถงึพื้นที่ปลอดภยั  ทั้งป่าก็

ตกอยูใ่นความมดืในขณะที่เรานั่งอยูร่อบกองไฟ  เปเป้ยิ้มใหผ้ม

แล้วบอกว่า  “นี่เป็นอกีครั้งที่เราหลบหลกีข้าศกึได้และเรยีนรูว้ธิี

กลบัมา”

วลสีั้น ๆ แค่วลเีดยีวนั้นได้กลายเป็นคตปิระจ�าใจของเรา  

อนัที่จรงิมนัคอืคตปิระจ�าใจของผูฝึ้กสอนการเอาชวีติรอดทกุคน  

ไม่ว่าพวกเขาจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม  วลีนั้นคือ  “จงเรียนรู้วิธี 

กลบัมา”

คู่มอืเล่มนี้จะช่วยให้คณุสามารถท�าแบบนั้นได้

SAMPLE
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เรามทีั้งข่าวดแีละข่าวร้ายครบั

ข่าวร้ายกค็อื  เราเสยีใจที่ต้องแจ้งว่าโลกข้างนอกนั่นยงัมี

อนัตรายรอคณุอยู่

ไม่ว่าเราจะพยายามกันมากแค่ไหน  ไม่ว่าเทคโนโลย ี  

การแพทย์  และการตระหนกัรู้ของคนทั่วโลกจะก้าวหน้าไปไกล

เพียงใด  ไม่ว่าตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมาจะมีคนได้อ่านคู่มือ

ของเรากี่ล้านคน  (หลายคนถงึขั้นบอกว่าค�าแนะน�าที่ทั้งแม่นย�า

และอ่านสนุกของเราได้ช่วยชีวิตพวกเขาไว้ด้วย)  ทว่าอันตราย

มากมายยงัคงซ่อนอยูใ่ต้ผวิน�้า  ตรงมมุตกึ  และหลงับานประตู  

และคณุกไ็ม่มทีางรูไ้ด้เลยว่าเมื่อไหร่สถานการณ์จะเลวร้าย

ลง  หรอืเลวร้ายลงจนถงึขั้นฉบิหาย  

แต่ข่าวดกีค็อื  เรายงัพร้อมที่จะช่วยคณุอยู่

เมื่อสถานการณ์คบัขนัมาถงึ  เราอยากให้คณุรู้ว่าตวัเอง

ต้องท�าอะไรบ้าง  เราอยากให้คุณรู้ว่าต้องท�าอะไรเวลานักบิน

สลบเหมอืด  เวลารถไฟตกราง  เวลาที่ตวัคณุเริ่มจมลงไปในบ่อ

ทรายดูด  เวลาโดนจระเข้เล่นงาน  เวลาโดนววักระทงิพุ่งเข้าใส่  

เวลาเจอเข้ากับตัวตลกที่ดูอันตรายมากกว่าน่าหัวเราะ  เวลาที่

โทรศพัท์มอืถอืของคณุไฟลกุ  เวลาที่เขื่อนแตก  หรอืเวลาที่คณุ

ถูกฝังทั้งเป็น  

บทน�ำ

SAMPLE
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เพราะมีเพียงการเตรียมพร้อมเท่านั้นที่จะช่วยให้คุณ 

มีชีวิตรอดมาแบบครบสามสิบสอง  แต่อย่าลืมนะครับ  การ 

เตรียมพร้อมไม่ได้หมายถึงการจดจ�าค�าแนะน�าของเราแบบค�า

ต่อค�า  โชคดีที่กุญแจส�าคัญดอกแรกสู่การเป็นผู ้อยู ่รอดใน

สถานการณ์เลวร้ายสดุขดีทกุประเภทนั้นเรยีบง่ายมาก

นั่นคอื  อย่าตื่นตระหนก

เราจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อเวลานั้นมาถึง  คุณจะได้

อ่านคู่มอืฉบบัล่าสดุนี้และรู้ค�าตอบของค�าถามที่ว่า  “ตอนนี้ฉนั

ควรท�าบ้าอะไรเนี่ย!”  ทั้งยังหวังด้วยว่าความรู้นั้นจะสามารถ 

ช่วยให้คณุใจเยน็  สงบนิ่ง  และสขุมุมากพอที่จะท�าสิ่งที่จ�าเป็น

เพื่อยกเครื่องและปรบัปรงุเนื้อหาของคูม่อืฉบบัใหม่ล่าสดุ

นี้  เราได้ขอค�าปรกึษาโดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญหลายสบิคนจาก

ทกุวงการ  เพื่อให้แน่ใจว่าค�าแนะน�าของเราทนัสมยัและถกูต้อง

ทั้งในแง่เทคนคิและข้อมลูที่จะช่วยคุม้ครองสวสัดภิาพของคณุและ

คนที่คุณรัก  โดยเราจะยังปรับปรุงข้อมูลนี้ให้เป็นปัจจุบันเสมอ

ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของเราที่  www.worstcasescenario.com  

รวมถึงให้ข้อมูลใหม่ล่าสุดเกี่ยวกับการเอาชีวิตรอด  คุณจะได้

สามารถรบัมอืกบัอะไรกต็ามที่โลกส่งมาเล่นงานคณุ

เพราะโลกข้างนอกนั่นยงัมอีนัตรายซ่อนอยู ่ แต่ถงึอย่างนั้น

เรากย็งัพร้อมที่จะช่วยคณุเสมอ

ผู้เขียน

โจชัว	พีเวน		และเดวิด	บอร์จีนิชต์

SAMPLE
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ส่วนที่หนึ่ง

การเข้าออก
และหลบหนี 
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วิธีพังประตู

ประตูภายใน

•	 ถีบเน้น	ๆ	ไปท่ีตัวล็อกสักทีสองทีเพื่อพังมัน
ปกตแิล้ววธิกีระแทกประตดู้วยไหล่หรอืวิ่งโถมเข้าใส่ทั้งตวัมกัได้ผล

ไม่ดีเท่าใช้เท้าถีบ  นั่นเพราะเท้าคุณนั้นส่งแรงได้มากกว่าไหล่  

แถมยงับงัคบัทศิทางให้ตรงกบักลไกตวัลอ็กได้ง่ายกว่าอกีด้วย

ประตูในอาคารใหม่

ในอาคารที่ถูกสร้างขึ้นใหม่  ประตูที่ใช้อาจเป็นประตู  “เกรด 

ผูร้บัเหมา”  ที่ข้างในกลวงและอาจท�าจากกระดาษลกูฟกูเคลอืบ

ด้วยไวนลิเป็นหลกั  โดยมขีอบประตูท�าจากไม้แผ่นบาง ๆ  (ลอง

ใช้มอืเคาะประตดู ู ถ้ามนัฟังดกูลวงแสดงว่าเปน็แค่ประตถูกู ๆ)  

หากเจอประตูแบบนี้  ให้ถีบเน้น ๆ ไปที่กลาง  “แผงประตู”   

จนเกดิรูที่คณุสามารถสอดแขนเข้าไปเปิดประตูจากด้านในได้  

 SAMPLE
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หากคุณมีไขควง

•	 มองหารูฉุกเฉิน
 มองหารูเล็ก ๆ หรือรูกุญแจบนลูกบิดประตู  ประตูภายใน 

ส่วนใหญ่จะมรีะบบรกัษาความเป็นส่วนตวัซึ่งมกัตดิตั้งตามประตู

ห้องนอนและห้องน�้า  เพื่อให้สามารถล็อกได้จากด้านในเมื่อ

ประตปิูด  แต่ที่กลางมอืจบักม็กัมรีฉูกุเฉนิให้สามารถเข้าถงึกลไก

ตวัลอ็กที่อยูข้่างใน  คณุต้องเสยีบหรอืแหย่ไขควงเข้าไปในมอืจบั

เพื่อดนัหรอืหมนุตวัลอ็กให้ประตูเปิด

ถีบไปยังจุด
ที่มีตัวล็อก
ติดตั้งอยู่

SAMPLE
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ประตูภายนอก

ถ้าอยากจะพงัประตภูายนอก  คณุต้องใช้แรงมากกวา่เดมิเยอะ  

เพราะโครงสร้างประตูที่แข็งแรงกว่า  แถมยังออกแบบมาโดย

ค�านงึถงึความปลอดภยัเป็นหลกั  ซึ่งกพ็อจะเข้าใจได้อยู่  ปกติ 

คณุจะเหน็ลอ็กสองแบบบนประตภูายนอก  นั่นคอื  ลอ็กบนลกูบดิ

ส�าหรบัแค่ยดึประตูไว้  และกญุแจลิ้นตาย  (dead bolt)  เพื่อเสรมิ

ความปลอดภยั  ในบ้านเก่า ๆ ลอ็กทั้งสองแบบอาจเป็นส่วนหนึ่ง

ของระบบล็อกเดียวกัน  ล็อกบนลูกบิดช่วยป้องกันไม่ให้ประตู

เปิดออกและท�าให้ไม่สามารถบิดลูกบิดได้  ส่วนกุญแจลิ้นตาย

ใช้ร่วมกบัลอ็กบนลูกบดิเพื่อท�าหน้าที่ส่งแท่งเหลก็ไปขดักบัประตู

•	 ถีบเน้น	ๆ	ตรงส่วนที่ติดตั้งล็อกหลาย	ๆ	รอบ
ปกตปิระตภูายนอกต้องใช้วธินีี้หลายรอบกว่าจะพงัลงได้  ฉะนั้น

พยายามเข้าล่ะ

หากคุณมีแท่งเหล็กสักแท่ง

•	 ถอดล็อกออก
ง้างหรอืงดัลอ็กให้หลดุจากประต ู โดยเสยีบแท่งเหลก็เข้าไปตรง

ช่องว่างระหว่างตวัลอ็กกบัประตูแล้วโยกไปมาSAMPLE
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หากคุณมีค้อนกับไขควง  หรือค้อนกับเหล็ก
ปลายแหลม  

•	 ถอดสลักจากบานพับ
สอดไขควงหรอืเหลก็ปลายแหลมเข้าไปใต้บานพบั  โดยให้ปลาย

แหลมสัมผัสปลายสลักประตู  แล้วใช้ค้อนตอกปลายอีกด้าน 

ของไขควงหรอืเหลก็ปลายแหลมจนบานพบัหลดุออก  ถอดสลกั

จากบานพับแล้วง้างประตูให้เปิดจากด้านบานพับ  (วิธีนี้ใช้ 

ได้ผลเฉพาะกบัประตูที่เปิดออกด้านนอก)

ประเมินพลังหรือแรงที่ต้องใช้

ปกตแิล้วประตูภายในมกัมโีครงสร้างที่เบากว่าและบางกว่าประตู

ภายนอก  (3.5 เซนติเมตรเทียบกับ 4 เซนติเมตร)  โดยทั่วไป

บ้านเก่า ๆ นยิมตดิตั้งประตูไม้จรงิทั้งแผ่น  ส่วนบ้านใหม่ ๆ มกั

ใช้ประตูโครงไม้ที่ราคาถูกกว่า  หากรู้ชนิดของประตู  คุณจะรู้

วิธีพังมันได้ง่ายขึ้น  วิธีทดสอบโครงสร้างและความแข็งของ

ประตูนั้นท�าได้ง่าย ๆ ด้วยการเคาะ

ประตูโครงไม้  นิยมใช้เป็นประตูภายใน  เพราะมันไม่มีทั้ง

ฉนวนกันความร้อนหรือระบบกันภัย  ออกแรงไม่ต้องเยอะก็พัง

มันลงได้แล้ว  ประตูพวกนี้ส่วนใหญ่ใช้ไขควงงัดได้สบายหรือ 

ถบีให้พงัได้ง่าย ๆ

SAMPLE
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ประตูไม้ทั้งแผ่น  ส่วนมากเป็นไม้โอ๊กไม่ก็ไม้เนื้อแข็งชนิดอื่น  

เรามักต้องออกแรงประมาณหนึ่ง  และใช้ชะแลงหรือเครื่องมือ

คล้าย ๆ กนัเข้าช่วย

ประตูแกนไม้ตัน  กรอบภายในเป็นไม้เนื้ออ่อนประกบสองข้าง

ด้วยลามเินต  ส่วนแกนท�าจากไม้ที่ผ่านการสบัหรอืไส  เราต้อง

ออกแรงประมาณหนึ่งและใช้ไขควงร่วมด้วย

ประตูหุ้มโลหะ  ส่วนมากมกัเป็นไม้เนื้ออ่อนหุ้มด้วยโลหะบาง  

ประตูพวกนี้เราต้องออกแรงเยอะหน่อยและใช้ชะแลงเข้าช่วย

ประตูโลหะกลวง  ท�าจากโลหะมีน�้าหนัก  มักมีการเสริมแรง

รอบบานประตูและบริเวณที่ติดตั้งล็อก  มีบางส่วนที่หุ้มฉนวน

เข้าไปด้วย  ประตูพวกนี้เราต้องออกแรงเยอะสุดและใช้ชะแลง

เข้าช่วย
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วิธีนี้ใช้ได้กับเครื่องบินเล็กและเครื่องบินเจ็ต  ไม่รวมเครื่องบิน

พาณชิย์ล�าใหญ่

1 ถ้าเครื่องบินนั้นขับได้คนเดียว		ให้ลากตัวคนขับออกจาก
	 เก้าอี้นักบิน		ถึงจะต้องลงไม้ลงมือกันก็ต้องท�า

2 เข้าไปนั่งแทนที่

3	 หยิบหูฟังมาสวม
ใช้วทิยขุอความช่วยเหลอื  มองหาปุม่ควบคมุบนพวงมาลยัไม่ก็

ไมโครโฟนบนแผงหน้าปัด  กดปุม่เพื่อพูดและปล่อยเพื่อฟังเสยีง

จากปลายสาย  พูดว่า  “เมย์เดย์!  เมย์เดย์!  เมย์เดย์!”  แล้ว

บอกสถานการณ์  จุดหมายปลายทาง  และหมายเลขประจ�า

เครื่องซึ่งน่าจะมีติดไว้เหนือแผงหน้าปัด  บอกว่าคุณก�าลังเจอ

เหตฉุกุเฉนิ  ตอนนี้เครื่องบนิไม่มนีกับนิ  และคณุต้องน�าเครื่อง

ลงจอดให้เรว็ที่สดุ

วิธีน�ำเครื่องบิน
ลงจอด
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4	 ถ้าไม่มีใครตอบกลับมา		ให้ลองติดต่อผ่านช่องทางฉุกเฉิน		
	 จูนคลื่นวิทยุสื่อสารไปที	่121.5	เมกะเฮิรตซ์

วิทยุแต่ละเครื่องอาจต่างกันก็จริง  แต่การจูนคลื่นความถี่ล้วน

เหมือนกัน  คนที่อยู่ปลายสายควรจะบอกขั้นตอนลงจอดที่ 

ถูกต้องให้คุณได้  ให้ท�าตามค�าสั่งของพวกเขาอย่างเคร่งครัด  

แต่ถ้าคณุไม่สามารถตดิต่อใครมาสอนวธิลีงจอดให้คณุได้  งานนี้

กต็้องลยุเดี่ยวแล้วล่ะ

มาตรวัด
ความเร็ว

หน้าปัด
บอกทิศทาง

มาตรวัด
ความสูง

มาตรวัด
ปริมาณเชื้อเพลิง

พวงมาลัย คันเร่ง ตัวควบคุมใบพัด
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5	 ประเมินสถานการณ์และอ่านหน้าปัดให้ออก
มองรอบ ๆ ตวั  เครื่องยงัรกัษาระดบัได้หรอืเปล่า  ถ้าเครื่องบนิ

ไม่ได้เพิ่งบนิขึ้นหรอืก�าลงัจะลงจอด  มนักน็่าจะบนิไปตรง ๆ ได้

เรื่อย ๆ  หากระบบบนิอตัโนมตัเิปิดอยูก่ป็ล่อยไว้  หากมนัปิดอยู่

ให้มองหาปุ่มสีฟ้าที่เรียกว่าปุ่มรักษาระดับ  เทคโนโลยีใหม่นี้

ท�าให้ระบบบนิอตัโนมตัทิ�างาน  ท�าให้เครื่องยงัคงบนิเป็นเส้นตรง

และรกัษาระดบัไว้ได้  

พวงมาลยั  มไีว้ควบคมุทศิทางและควรจะอยูต่รงหน้าคณุพอด ี 

คณุต้องใช้มนับงัคบัเลี้ยวและรกัษาระดบั  ดงึมาข้างหลงัเพื่อเชดิ

หวัขึ้น  หรอืดนัไปข้างหน้าเพื่อกดหวัลง  หมนุซ้ายเพื่อเลี้ยวซ้าย  

หมุนขวาเพื่อเลี้ยวขวา  ตัวพวงมาลัยนั้นไวต่อการสัมผัสมาก   

ให้ขยบัมนัไปในทศิทางที่ต้องการแค่ 1-2 นิ้วเพื่อให้เครื่องเปลี่ยน

ทิศทาง  ในระหว่างที่บินรักษาระดับ  หัวเครื่องควรอยู่ต�่ากว่า

เส้นขอบฟ้าลงมาประมาณ 3 นิ้ว  ถ้าไม่แน่ใจให้วดัโดยใช้นิ้วมอื  

ซึ่งขอบฟ้าควรอยู่เหนือฝาครอบเครื่องยนต์หรือแผงหน้าปัดของ

เครื่องบนิ 4-5 นิ้วมอื  

มาตรวดัความสงู  เป็นมาตรแสดงระดบัความสงูของเครื่องบนิ

ตั้งอยู่ตรงกลางแผงหน้าปัดและมีเข็มสามอัน  เข็มที่มีลูกศร 

ตรงปลายบอกความสูงหลักหมื่นฟุต  เข็มสั้นบอกความสูง 

หลกัพนัฟตุ  ส่วนเขม็ยาวบอกความสูงหลกัร้อยฟตุ  

หน้าปัดบอกทิศทาง  บอกทิศทางที่เครื่องบินก�าลังมุ ่งไป   

บนหน้าปัดมีรูปเครื่องบินเล็ก ๆ อยู่ตรงกลาง  หัวเครื่องจะ 

หนัไปทางที่เครื่องบนิมุ่งหน้าไป
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มาตรวัดความเร็ว  เป็นมาตรวัดมีสีสันที่อยู่บนสุดของแผง 

หน้าปัด  เยื้องไปทางซ้ายมือ  ส่วนใหญ่มักบอกความเร็วเป็น

หน่วยนอต  แต่กม็บ้ีางที่บอกเป็นหน่วยไมล์ต่อชั่วโมง  เครื่องบนิ

เล็กที่ก�าลังบินรักษาระดับจะเดินทางด้วยความเร็ว 120 นอต  

หากความเรว็ต�่ากว่า 50 นอตนั้นถอืว่าอนัตราย  เพราะมนัแทบ

จะเท่ากับความเร็วต�่าสุดที่เครื่องจะลอยตัวอยู่ได้แล้ว  (1 นอต

เท่ากบัราว 1.15 ไมล์ต่อชั่วโมง)

คันเร่ง  ใช้บังคับความเร็ว  (ก�าลังขับ)  รวมถึงความสูงของ 

หัวเครื่องหรือต�าแหน่งของมันเมื่อเทียบกับเส้นขอบฟ้า  มันคือ

คันโยกที่อยู่ข้างที่นั่งและต้องเป็นสีด�าเสมอ  ดึงเข้าหาตัวเมื่อ

อยากชะลอความเร็วและบังคับให้เครื่องลดระดับลง  ดันไป 

ข้างหน้าเมื่ออยากเร่งเครื่องและไต่ระดับขึ้น  เสียงเครื่องยนต์ 

จะดงัหรอืเบากข็ึ้นอยู่กบัการขยบัคนัเร่งเหมอืนกบัในรถยนต์

มาตรวัดปริมาณเชื้อเพลิง  จะอยู่ที่ด้านล่างของแผงหน้าปัด  

ถ้านักบินท�าตามกฎระเบียบขององค์การบริหารการบินแห่ง

สหรัฐอเมริกา  (Federal Aviation Administration  หรือ  FAA)  

เครื่องบินก็น่าจะมีเชื้อเพลิงมากพอที่จะบินไปยังที่หมาย  เผื่อ

เหลอืเผื่อขาดไว้อกีครึ่งชั่วโมง  เครื่องบนิบางล�ากม็ถีงัเชื้อเพลงิ

ส�ารองเพิ่มเข้ามา  แต่ไม่ต้องกงัวลว่าจะต้องเปลี่ยนถงัหรอกนะ

แฟลป  เนื่องจากความซับซ้อนของมัน  แฟลปอาจท�าให้เรา 

คุมเครื่องยากขึ้นไปอีก  ให้ใช้คันเร่งบังคับความเร็วอย่างเดียว

โดยไม่ต้องพึ่งแฟลป  
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6	 เริ่มลดระดับ
ดึงคันเร่งเข้าหาตัวเพื่อชะลอความเร็วลงหนึ่งในสี่ของความเร็ว

เดิม  เมื่อเครื่องบินช้าลงหัวเครื่องก็จะกดลง  ขณะลดระดับ 

หัวเครื่องควรอยู่ต�่ากว่าเส้นขอบฟ้าประมาณ 4 นิ้ว  (หรือ 5-6  

นิ้วมอื)

7	 กางล้อ
ลองดวู่าล้อของเครื่องบนิเป็นแบบตดิตายหรอืพบัเกบ็ได้  ถ้าเป็น

แบบแรกคณุกไ็ม่จ�าเป็นต้องท�าอะไร  ส่วนถ้าเป็นแบบพบัเกบ็ได้  

ที่ข้างคันเร่งจะมีคันโยกส�าหรับกางหรือพับเก็บล้ออีกตัวที่มีหัว

รูปร่างคล้ายยางรถ  แต่ถ้าลงจอดในน�้าก็ให้เก็บล้อไว้อย่างนั้น   

ไม่ต้องไปกางมนั

8	 มองหาท�าเลลงจอดเหมาะ	ๆ
ถ้าหาสนามบนิไม่ได้  กใ็ห้หาลานเรยีบ ๆ ลงจอดแทน  ที่ดทีี่สดุ

คือลานโล่งยาวเป็นกิโล ๆ  แต่เอาจริง ๆ เครื่องบินสามารถ 

ลงจอดบนลานที่สั้นกว่านั้นได้  ฉะนั้นอย่ามัวเสียเวลาหาท�าเล 

ที่เหมาะที่สดุ  เพราะหาอย่างไรกค็งไม่เจอ  ถ้าทางเลอืกมจี�ากดั

ขอแค่พื้นขรขุระน้อยหน่อยกใ็ช้ได้แล้ว  หากบรเิวณนั้นมชีายหาด

ที่ไม่มีคนอยู่  ให้ลงจอดใกล้กับบริเวณที่เป็นน�้าเพราะทราย 

ตรงนั้นจะแน่นกว่า  หากต้องลงจอดในน�้าให้ลงจอดใกล้กบัเรอื

หรือชายฝั่ง  และอย่ากางล้อเครื่องบิน  จงอย่าพยายามน�า

เครื่องบนิที่มลี้อแบบตดิตายลงจอดในน�้า  
SAMPLE
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9	 ตั้งล�าเป็นแนวเดียวกับลานที่จะใช้ลงจอด		เพื่อที่เวลา
	 เครื่องลงมาอยู่ที่ระดับ	1,000	ฟุต		ลานนั้นจะได้อยู่เลย
	 ปลายปีกด้านขวาออกไป
   ถ้าสถานการณ์เป็นใจ  คณุควรจะบนิวนดสูิ่งกดีขวางบนลานจอด

สักรอบหนึ่ง  (ถ้ามีน�้ามันพอก็ท�า ๆ ไปเถอะ)  ให้บินวนเหนือ

ลานจอดเป็นรปูสี่เหลี่ยมผนืผ้า  แล้วคอยวกกลบัมาเตรยีมลงจอด

⓾	 เมื่อเข้าใกล้ลานจอด		ให้ลดแรงขับโดยดึงคันเร่งเข้าหาตัว
อย่าปล่อยให้หวัเครื่องกดลงต�่ากว่าเส้นขอบฟ้าเกนิ 6 นิ้ว

⓫	 เครื่องบินควรอยู่สูงจากพื้นสัก	100	ฟุตตอนอยู่เหนือลาน		
	 และควรเอาล้อหลังลงก่อน

เครื่องจะเริ่มสญูเสยีแรงยกที่ความเรว็ 55-65 ไมล์ต่อชั่วโมง / นอต  

และคณุกต้็องชะลอความเรว็ลงมาให้ต�่าพอ ๆ กนัตอนล้อแตะพื้น  

⓬	 ดึงคันเร่งเข้าหาตัวให้สุด		ดูให้แน่ใจว่าหัวเครื่อง
	 ไม่กดลงต�า่เกินไป

เชิดหัวเครื่องขึ้นทาบกับเส้นขอบฟ้า  ดึงพวงมาลัยเข้าหาตัว 

ช้า ๆ ตอนที่เครื่องค่อย ๆ แตะพื้น

⓭	 เหยียบแป้นท่ีเท้า		บังคับทิศทาง		และเบรกเครื่องบิน
	 ตามที่จ�าเป็น

พวงมาลัยใช้ท�าอะไรไม่ได้มากนักเมื่อเครื่องแตะพื้น  ถึงคราว 

หันมาสนใจแป้นที่เท้า  ตัวบนคือแป้นเบรก  ส่วนตัวล่างมีไว้ 

ใช้บงัคบัล้อหน้า  ให้พุง่เป้าไปที่แป้นตวัล่างก่อน  ถ้าอยากเลี้ยว

ขวาก็เหยียบแป้นขวา  ส่วนถ้าจะเลี้ยวซ้ายก็เหยียบแป้นซ้าย  

ระหว่างลงจอดให้คอยดูความเร็วไว้ให้ดี  ขอเพียงลดความเร็ว

SAMPLE



33

ได้ในระดับหนึ่งก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสรอดชีวิตได้อีกมาก  หาก 

คุณสามารถลดความเร็วบนพื้นจาก 120 เป็น 50-60 ไมล์ต่อ

ชั่วโมง / นอต  โอกาสรอดของคณุกจ็ะเพิ่มเป็นสามเท่าเลยทเีดยีว   

ค�ำแนะน�ำจำกผู้เชี่ยวชำญ

 การลงจอดฉุกเฉินบนพื้นที่ขรุขระโดยควบคุมเครื่องให้ดี 

อาจเสี่ยงตายน้อยกว่าการลงจอดบนลานเรียบขณะที่คุม

เครื่องไม่อยู่
 ถ้าเครื่องบนิพุง่เข้าป่า  ให้บงัคบัเครื่องบนิผ่านช่องว่างระหว่าง

ต้นไม้เพื่อใช้ปีกรบัแรงกระแทกจากการชน
 เมื่อเครื่องจอดสนทิ  ให้รบีเผ่นออกมาให้เรว็ที่สดุ  แล้วอย่าลมื

ลากนกับนิมาด้วยล่ะ
 ถอยห่างจากเครื่องบนิไปทางส่วนหางให้ไกลอย่างน้อย 5 เมตร
 หน้าปัดแบบ  “6 มาตรวดั”  ส่วนใหญ่จะมเีครื่องมอืต่อไปนี้

เรียงล�าดับจากซ้ายไปขวา  แถวบนคือมาตรวัดความเร็ว  

มาตรวัดความเอียงของเครื่องเทียบกับเส้นขอบฟ้า  และ

มาตรวัดความสูง  แถวล่างคือมาตรวัดอัตราการเลี้ยว   

หน้าปัดบอกทศิทาง  และมาตรวดัอตัราการไต่ขึ้นหรอืร่อนลงSAMPLE
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