ค�ำเตือน
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เมื่อชีวิตตกอยู่ในอันตรายหรือสถานการณ์คับขันเกิดขึ้น คุณอาจ
ไม่มที างเลือกไหนทีป่ ลอดภัยหายห่วง หากต้องรับมือกับเหตุการณ์
เลวร้ายขั้นสุดอย่างที่พบได้ในหนังสือเล่มนี้ เราขอแนะน�ำ (หรือ
จริง ๆ ต้องพูดว่ายืนกราน) ว่าทางทีด่ ที สี่ ดุ คือให้ปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญ
ที่ถูกฝึกมาด้านนี้โดยตรง แต่เนื่องจากมืออาชีพตัวจริงอาจไม่อยู่
ให้คณ
ุ ได้ปรึกษาในตอนทีช่ วี ติ และสภาพจิตใจก�ำลังตกอยูใ่ นอันตราย
พวกเราจึงจัดการไล่ถามบรรดาผู้เชี่ยวชาญถึงเทคนิคที่พวกเขาใช้
รับมือกับเหตุฉกุ เฉินหลากหลายรูปแบบ อย่างไรก็ตาม ผูจ้ ดั พิมพ์
ผู้เขียน และผู้เชี่ยวชาญทุกคนไม่มีส่วนรับผิดชอบต่ออาการ
บาดเจ็บใด ๆ ที่อาจเกิดจากการใช้ข้อมูลในหนังสือเล่มนี้ ไม่ว่าจะ
ในทางที่ถูกหรือผิด ทางออกที่เราน�ำเสนอนั้นมาจากผู้เชี่ยวชาญ
ที่ต้องรับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้า แต่เราไม่ขอรับประกันว่า
ข้อมูลเหล่านีส้ มบูรณ์ ปลอดภัย หรือแม่นย�ำ และทีแ่ น่ ๆ คือคุณ
ไม่ควรจะเห็นมันส�ำคัญกว่าสัญชาตญาณและการตัดสินใจที่ดีของ
ตัวเอง สุดท้ายนี้ เนือ้ หาในหนังสือเล่มนีจ้ ะต้องไม่ถกู น�ำไปดัดแปลง
หรือตีความเพือ่ ใช้ละเมิดสิทธิของผูอ้ นื่ หรือก่ออาชญากรรมผิดกฎหมาย
เราขอย�ำ้ ว่าคุณต้องเคารพกฎหมายทุกข้อและสิทธิของผูอ้ นื่ รวมถึง
สิทธิในทรัพย์สินด้วย
— ผู้เขียน
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วิธีขับรถพุ่งชนรถ
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วิธีหนีออกจากรถที่ก�ำลังจม
วิธีเอาตัวรอดจากเหตุรถไฟตกราง
วิธีเอาชีวิตรอดเมื่อถูกฝังทั้งเป็น
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44
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วิธีเอาตัวรอดเวลาโดนงูจู่โจม
วิธีป้องกันตัวจากฉลาม
วิธีเอาตัวรอดเวลาเจอหมี
วิธีเอาตัวรอดจากสิงโตภูเขา
วิธีสลัดให้หลุดจากจระเข้
วิธีเอาตัวรอดจากผึ้งเพชฌฆาต
วิธีรับมือวัวกระทิงที่พุ่งเข้าใส่
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วิธีป้องกันตัวที่ดีท่ส
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วิธีชนะการต่อสู้ด้วยดาบ
วิธีป้องกันตัวจากการโดนต่อย
วิธีป้องกันตัวจากการจู่โจมของโจรสลัด
วิธีเอาตัวรอดเมื่อถูกจับเป็นตัวประกัน
วิธีเอาตัวรอดจากเหตุจี้เครื่องบิน
วิธีตรวจจับระเบิด
วิธีเอาตัวรอดจากการประท้วง
วิธีเอาตัวรอดจากกระสุนปืน
วิธีจับโกหก
วิธีแยกแยะระหว่างตัวตลกกับตัวอันตราย
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130
136
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153
158

ส่วนที่สี่

วิธีกระโดดเมื่อตกอยู่
ในสถานการณ์เสี่ยงตาย
164
167
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วิธีกระโดดจากสะพานหรือหน้าผาลงน�้ำ
วิธีกระโดดจากตึกลงถังพักขยะ
วิธีทรงตัวบนหลังคารถไฟที่ก�ำลังวิ่งอยู่
และเข้าไปในตู้โดยสาร
วิธีกระโดดออกจากรถที่ก�ำลังวิ่ง
วิธีกระโดดจากรถมอเตอร์ไซค์เข้าไปในรถยนต์
วิธีกระโดดจากรถยนต์คันหนึ่งไปยังอีกคัน

170
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178
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ปัญหาทางเทคนิค
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วิธีเอาตัวรอดจากโทรศัพท์มือถือไฟลุก
วิธีเอาตัวรอดเมื่อโทรศัพท์มือถือตกส้วม
วิธีหาเส้นทางโดยไม่ใช้ระบบจีพีเอส
วิธีเอาตัวรอดจากการโจมตีของโดรน
วิธีเอาตัวรอดจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
วิธีเอาตัวรอดเมื่อระบบบ้านอัจฉริยะเริ่มฉลาดกว่าคุณ
วิธีเอาตัวรอดจากรถยนต์ไร้คนขับที่สูญเสียการควบคุม
วิธีเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าดับครั้งใหญ่
วิธีเอาชนะการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์
วิธีตรวจสอบข่าวปลอม

182
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สถานการณ์วิกฤติ
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วิธีใช้เครื่อง  AED  เพื่อยื้อชีวิต
วิธีเจาะคอเพื่อต่อลมหายใจ
วิธีช่วยชีวิตตัวเองถ้าคุณเกิดหัวใจวาย
วิธีท�ำคลอดฉุกเฉินบนเบาะหลังรถ
วิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินไหว
วิธีเอาตัวรอดจากพายุทอร์นาโด
วิธีรับมือกับสายไฟฟ้าแรงสูงที่ร่วงลงพื้น
วิธีเอาตัวรอดจากไฟป่า
วิธีเอาตัวรอดจากน�้ำท่วมฉับพลันหรือเขื่อนแตก
วิธีเอาตัวรอดจากสึนามิ
วิธีรับมือเมื่อไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ระบาด
วิธีเอาตัวรอดจากภัยพิบัติปรมาณู
วิธีรับมือกับภาวะเพลียแดด
วิธีรักษาแผลหิมะกัด
วิธีรับมือเมื่อขาหัก
วิธีรับมือกับบาดแผลจากการถูกแทงหรือยิง
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วิธีเอาตัวรอดเมื่อออกผจญภัย
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วิธีเอาตัวรอดจากทรายดูด
วิธีเอาตัวรอดกลางทะเล
วิธีเอาตัวรอดเมื่อหลงทางอยู่กลางทะเลทราย
วิธีเอาตัวรอดเมื่อหลงทางกลางภูเขา
วิธีหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกฟ้าผ่า
วิธีตัดแขนหรือขาตัวเอง
วิธีเอาชีวิตรอดเมื่อเจอเหตุหิมะถล่ม
วิธีเอาตัวรอดเมื่อร่มชูชีพไม่กาง
วิธีขึ้นสู่ผิวน�้ำเมื่อออกซิเจนในถังหมด
วิธีจุดไฟโดยไม่ใช้ไม้ขีด
วิธีเอาชีวิตรอดจากภาวะขาดน�้ำ
วิธีท�ำให้น�้ำบริสุทธิ์
ผู้เชี่ยวชาญและแหล่งข้อมูลอ้างอิง
ประวัติผู้เขียน

308
315
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เกริ่นน�ำ
โดย “เมาน์เทน” เมล เดวีซี
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กฎแห่งการเอาชีวิตรอด
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ผมเป็นผู้ฝึกสอนในหลักสูตรการเอาชีวิตรอด การหลบหลีก
การต่อต้าน และการหลบหนี (Survival Evasion Resistance
Escape หรือเรียกสัน้ ๆ ว่าหลักสูตร SERE) ผมได้คดิ ค้น เขียน
เข้าร่วม และฝึกสอนในหลักสูตรมากมายที่มีนักเรียนกว่าหนึ่ง
แสนคนทัว่ โลก ซึง่ ประกอบด้วยพลเรือน นักบินของกองทัพเรือ
และทีมทหารหน่วยซีลระดับพระกาฬ ผมมีประสบการณ์การฝึก
เอาชีวติ รอดมากกว่า 30 ปี ไล่ตงั้ แต่ในขัว้ โลกเหนือ พืน้ ทีร่ กร้าง
ว่างเปล่าของแคนาดา ป่าดงดิบในฟิลิปปินส์ ไปจนถึงทะเล
ทรายในออสเตรเลีย เรียกได้ว่าตลอดหลายปีมานี้ผมได้เรียนรู้
เคล็ดลับการเอาชีวิตรอดมาพอสมควร
ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร และไม่ว่าคุณจะอยู่
ท่ามกลางเทือกเขา อยู่บนเครื่องบิน หรือก�ำลังขับรถข้าม
ประเทศ “การเอาชีวติ รอด” หมายถึง “การมีชวี ติ อยูน่ านกว่า
บางสิ่ง การรักษาชีวิตหรือการด�ำรงอยู่ของตัวเอง การใช้ชีวิต
ต่อไป การด�ำรงอยู่ต่อไปหรือมีชีวิตอยู่หลังจากนั้น” นั่นคือ
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หัวใจหลักของการเอาชีวิตรอด มันคือการมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ว่า
สถานการณ์จะเลวร้ายสักแค่ไหน
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• คุณต้องเตรียมตัวให้พร้อม  ทั้งในแง่ร่างกาย  จิตใจ  
และวัสดุอุปกรณ์
ผมต้องขอบอกว่าการฝึกฝนทีไ่ ด้รบั ในขัว้ โลกเหนือคือการผจญภัย
เพื่อเอาชีวิตรอดที่โหดหินที่สุด มันเป็นสภาพแวดล้อมที่ยาก
ล�ำบากสุดขั้วและไม่ให้อภัยต่อความผิดพลาด ถึงอย่างนั้น
ชาวอินูอิตก็ไม่เพียงเอาชีวิตรอดอยู่ที่นั่นได้ แต่ยังเจริญรุ่งเรือง
อีกด้วย หากต้องไปที่นั่น คุณจะต้องน�ำของส่วนใหญ่ท่ตี ้องใช้
เพือ่ เอาชีวติ รอดติดตัวไปด้วย เพราะแถบขัว้ โลกเหนือแทบไม่มี
อะไรให้คุณไปหาเอากลางทางได้เลย
วันหนึ่งระหว่างที่เราก�ำลังนั่งจับเจ่าและดื่มชากันอยู่ใน
กระท่อมอิกลู ผมสังเกตเห็นว่าคนน�ำทางของเราทีเ่ ป็นชาวอินอู ติ
สูงอายุดมื่ ชามากกว่าพวกเราทีเ่ หลือหลายถ้วย “เขาต้องหิวน�้ำ
มากแน่” ผมคิด หลังจากทีเ่ ราใช้เวลาช่วงเช้าเดินข้ามทุง่ น�ำ้ แข็ง
จนมาถึงแคมป์ ชายสูงอายุคนนั้นก็เดินขึ้นไปยังเนินลูกหนึ่ง
คนน�ำทางชาวอินูอิตอีกคนที่ยังหนุ่มอยู่แปลค�ำพูดของเขาว่า
“นี่เป็นจุดที่สุนัขจิ้งจอกจะขึ้นมาเพื่อสังเกตการณ์พื้นที่รอบ ๆ
จากที่สูง ตรงนี้ล่ะเหมาะที่จะวางกับดัก” จากนั้นชายสูงอายุ
ก็หยิบกับดักเหล็กออกมาวางบนพื้น จัดสายโซ่ให้เข้าที่ และ
ท�ำให้ผมประหลาดใจด้วยการฉีใ่ ส่ปลายโซ่นนั้ จนมันกลายเป็น
น�้ำแข็งเกาะแน่นอยู่กับพื้น! คนน�ำทางวัยหนุ่มอธิบายว่า “นั่น
เป็นเหตุผลทีเ่ ขาดืม่ ชาไปเยอะตอนเช้า จะได้ใช้ยดึ สายโซ่ไงล่ะ!”
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บทเรียนจากเรือ่ งนีก้ ค็ อื ทรัพยากรและการด้นสดช่วยให้
เรามีชีวิตรอด
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• คุณต้องไม่ละเลยความส�ำคัญของจิตใจในการเอาชีวิตรอด  
โดยเฉพาะการท�ำจิตใจให้สงบนิ่งและไม่ตื่นตระหนก
จงจ�ำไว้ว่าพลังใจคือทักษะการเอาชีวิตรอดที่สำ� คัญที่สุด อย่า
ปล่อยให้ตัวเองติด “โรคชอบยอมแพ้” ความแข็งแกร่งทาง
จิตใจจะมีประโยชน์มากเป็นพิเศษเมื่อใครสักคนท�ำผิดพลาด
ขึ้นมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ครัง้ หนึง่ ระหว่างเดินทางเข้าไปในป่าดงดิบของฟิลปิ ปินส์
คนน�ำทางวัยชราของเราที่ชื่อกันนี่เก็บพืชหลายชนิดตอนที่เรา
ก�ำลังเดิน พอไปถึงแคมป์ กันนี่ก็แสดงฝีมือในการใช้กระบอก
ไม้ไผ่เป็นหม้อหุงต้ม จากนั้นก็เอาใบไม้กับหอยทากใส่ลงไป
(เขาบอกว่าคนแก่ชอบจับหอยทากเพราะมันเคลื่อนที่ช้า ส่วน
คนหนุม่ ต้องไปจับกุง้ เพราะมันเคลือ่ นทีเ่ ร็ว) ตามด้วยมะม่วงดิบ
สองสามชิ้น จริง ๆ เขาใส่อย่างอื่นลงไปด้วยแต่ผมมองไม่ออก
ก่อนจะตบท้ายด้วยใบของต้นเผือกและน�้ำ แล้ววางกระบอก
ไม้ไผ่ไว้เหนือกองไฟ
พอกินอาหารกลางป่าเสร็จ เราก็เตรียมเข้านอน กลางดึก
คืนนัน้ ผมรูส้ กึ คันและเจ็บตรงบริเวณล�ำคอทีก่ ำ� ลังหดเกร็ง ตอน
นัน้ เราอยูท่ า่ มกลางความมืดสนิทห่างไกลจากความเจริญ และ
ทางเดินหายใจผมก็ก�ำลังปิดตัวลงเรื่อย ๆ เช้าวันต่อมาอาการ
ก็ยงิ่ แย่ลง คนน�ำทางของเราก็เจอปัญหาแบบเดียวกัน ซึง่ ช่วย
อธิบายได้วา่ อะไรคือต้นตอของความทุกข์ทรมานทีเ่ ราก�ำลังเผชิญ
14

ปรากฏว่าเราไม่ได้ตม้ ใบเผือกนานพอ เมือ่ รูส้ กึ ดีขนึ้ ในอีกหลาย
ชัว่ โมงให้หลัง ผมก็จดจ�ำบทเรียนทีม่ าพร้อมกับความเจ็บปวดนี้
จนขึ้นใจ นั่นคือ แม้แต่ผู้คร�่ำหวอดในป่าก็ยังพลาดพลั้งกันได้
เราทุกคนท�ำผิดพลาดกันได้ การเอาชนะความผิดพลาด
นั้นช่วยให้เรามีชีวิตรอด
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• คุณต้องวางแผนเอาชีวิตรอดโดยค�ำนึงถึงปัจจัยส�ำคัญอย่าง
อาหาร  ไฟ  น�้ำ  และที่หลบภัย  (รวมถึงการส่งสัญญาณ
และการปฐมพยาบาล)
สภาพแวดล้อมแบบร้อนชื้นคือสภาพแวดล้อมที่เอาชีวิตรอด
ได้ง่ายที่สุดเพราะมีปัจจัยในการด�ำรงชีวิตครบถ้วน ทั้งอาหาร
ไฟ น�้ำ และที่หลบภัย ถ้าคุณรู้ว่าต้องมองหามันจากตรงไหน
ระหว่างหลักสูตรฝึกเอาชีวิตรอดในป่าครั้งหนึ่งของกองทัพ เรา
รู้สึกกระหายน�้ำมาก แต่จะมุ่งหน้าไปยังล�ำธาร แม่น�้ำ หรือ
แหล่งน�ำ้ ใหญ่ ๆ ก็ไม่ได้ เพราะ “ข้าศึก” ก�ำลังตามรอยเรา
และเฝ้ามองพื้นที่เหล่านี้อยู่ คนน�ำทางของเราที่ชื่อเปเป้ชี้มีด
เดินป่าของเขาไปยังเถาวัลย์หนาหน้าตาเหมือนเถาองุ่นที่มี
เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-4 นิ้ว เขาตัดเถาวัลย์ที่อยู่ด้านบนสุด
เฉือนมันออกเป็นท่อนยาว 2-3 ฟุต หันมาเรียกผมแล้วชูเถาวัลย์
ขึน้ เหนือริมฝีปากผม ปรากฏว่ามีน�้ำไหลออกมาเกือบแก้วใหญ่ ๆ
เยี่ยมไปเลย! จากนั้นเขาก็ใช้มีดฟันหวายเส้นหนึ่งที่ให้น�้ำใน
ปริมาณเกือบจะเท่ากัน เย็นวันนัน้ เราเจาะล�ำต้นของต้นตาบอย
แล้ววางกระบอกใส่น�้ำที่ท�ำจากกระบอกไม้ไผ่ไว้ใต้รอยเจาะ
ข้ามคืน รุ่งเช้าวันต่อมาเราก็มีน�้ำไว้ดื่มเพิ่ม 5-7 ลิตรเลยทีเดียว
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วันต่อมาฝนตก เปเป้หยุดเดินเพื่อตัดหญ้าต้นสูง ๆ มา
ก�ำใหญ่ เขาเอาหญ้าพันรอบต้นไม้ที่มีเปลือกเรียบเพื่อใช้เป็น
ตัวกักเก็บน�ำ้ จากนั้นก็วางถ้วยกระบอกไม้ไผ่ไว้ข้างใต้เพื่อเก็บ
น�ำ้ ฝน คืนนั้นหลังจากที่เราเดินทางถึงพื้นที่ปลอดภัย ทั้งป่าก็
ตกอยู่ในความมืดในขณะทีเ่ รานัง่ อยู่รอบกองไฟ เปเป้ยมิ้ ให้ผม
แล้วบอกว่า “นีเ่ ป็นอีกครัง้ ทีเ่ ราหลบหลีกข้าศึกได้และเรียนรู้วธิ ี
กลับมา”
วลีสนั้ ๆ แค่วลีเดียวนัน้ ได้กลายเป็นคติประจ�ำใจของเรา
อันทีจ่ ริงมันคือคติประจ�ำใจของผูฝ้ กึ สอนการเอาชีวติ รอดทุกคน
ไม่ว่าพวกเขาจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม วลีนั้นคือ “จงเรียนรู้วิธี
กลับมา”
คู่มือเล่มนี้จะช่วยให้คุณสามารถท�ำแบบนั้นได้
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Expert Advice for
Extreme Situations

บทน�ำ
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เรามีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายครับ
ข่าวร้ายก็คอื เราเสียใจทีต่ ้องแจ้งว่าโลกข้างนอกนัน่ ยังมี
อันตรายรอคุณอยู่
ไม่ว่าเราจะพยายามกันมากแค่ไหน ไม่ว่าเทคโนโลยี
การแพทย์ และการตระหนักรู้ของคนทั่วโลกจะก้าวหน้าไปไกล
เพียงใด ไม่ว่าตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมาจะมีคนได้อ่านคู่มือ
ของเรากีล่ า้ นคน (หลายคนถึงขัน้ บอกว่าค�ำแนะน�ำทีท่ งั้ แม่นย�ำ
และอ่านสนุกของเราได้ช่วยชีวิตพวกเขาไว้ด้วย) ทว่าอันตราย
มากมายยังคงซ่อนอยูใ่ ต้ผวิ น�้ำ ตรงมุมตึก และหลังบานประตู
และคุณก็ไม่มที างรูไ้ ด้เลยว่าเมือ่ ไหร่สถานการณ์จะเลวร้าย
ลง หรือเลวร้ายลงจนถึงขั้นฉิบหาย
แต่ข่าวดีก็คือ เรายังพร้อมที่จะช่วยคุณอยู่
เมื่อสถานการณ์คับขันมาถึง เราอยากให้คุณรู้ว่าตัวเอง
ต้องท�ำอะไรบ้าง เราอยากให้คุณรู้ว่าต้องท�ำอะไรเวลานักบิน
สลบเหมือด เวลารถไฟตกราง เวลาทีต่ วั คุณเริม่ จมลงไปในบ่อ
ทรายดูด เวลาโดนจระเข้เล่นงาน เวลาโดนวัวกระทิงพุ่งเข้าใส่
เวลาเจอเข้ากับตัวตลกที่ดูอันตรายมากกว่าน่าหัวเราะ เวลาที่
โทรศัพท์มอื ถือของคุณไฟลุก เวลาทีเ่ ขือ่ นแตก หรือเวลาทีค่ ณ
ุ
ถูกฝังทั้งเป็น
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เพราะมีเพียงการเตรียมพร้อมเท่านั้นที่จะช่วยให้คุณ
มีชีวิตรอดมาแบบครบสามสิบสอง แต่อย่าลืมนะครับ การ
เตรียมพร้อมไม่ได้หมายถึงการจดจ�ำค�ำแนะน�ำของเราแบบค�ำ
ต่อค�ำ โชคดีที่กุญแจส�ำคัญดอกแรกสู่การเป็นผู้อยู่รอดใน
สถานการณ์เลวร้ายสุดขีดทุกประเภทนั้นเรียบง่ายมาก
นั่นคือ อย่าตื่นตระหนก
เราจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อเวลานั้นมาถึง คุณจะได้
อ่านคู่มือฉบับล่าสุดนี้และรู้ค�ำตอบของค�ำถามที่ว่า “ตอนนี้ฉัน
ควรท�ำบ้าอะไรเนี่ย!” ทั้งยังหวังด้วยว่าความรู้นั้นจะสามารถ
ช่วยให้คณ
ุ ใจเย็น สงบนิง่ และสุขมุ มากพอทีจ่ ะท�ำสิง่ ทีจ่ ำ� เป็น
เพือ่ ยกเครือ่ งและปรับปรุงเนือ้ หาของคูม่ อื ฉบับใหม่ลา่ สุด
นี้ เราได้ขอค�ำปรึกษาโดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญหลายสิบคนจาก
ทุกวงการ เพือ่ ให้แน่ใจว่าค�ำแนะน�ำของเราทันสมัยและถูกต้อง
ทัง้ ในแง่เทคนิคและข้อมูลทีจ่ ะช่วยคุม้ ครองสวัสดิภาพของคุณและ
คนที่คุณรัก โดยเราจะยังปรับปรุงข้อมูลนี้ให้เป็นปัจจุบันเสมอ
ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของเราที่ www.worstcasescenario.com
รวมถึงให้ข้อมูลใหม่ล่าสุดเกี่ยวกับการเอาชีวิตรอด คุณจะได้
สามารถรับมือกับอะไรก็ตามที่โลกส่งมาเล่นงานคุณ
เพราะโลกข้างนอกนัน่ ยังมีอนั ตรายซ่อนอยู่ แต่ถงึ อย่างนัน้
เราก็ยังพร้อมที่จะช่วยคุณเสมอ
ผู้เขียน
โจชัว พีเวน  และเดวิด บอร์จีนิชต์
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ส่วนที่หนึ่ง
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การเข้าออก
และหลบหนี

วิธีพังประตู

E

ประตูภายใน

PL

• ถีบเน้น ๆ ไปที่ตัวล็อกสักทีสองทีเพื่อพังมัน
ปกติแล้ววิธกี ระแทกประตูดว้ ยไหล่หรือวิง่ โถมเข้าใส่ทงั้ ตัวมักได้ผล
ไม่ดีเท่าใช้เท้าถีบ นั่นเพราะเท้าคุณนั้นส่งแรงได้มากกว่าไหล่
แถมยังบังคับทิศทางให้ตรงกับกลไกตัวล็อกได้ง่ายกว่าอีกด้วย

M

ประตูในอาคารใหม่

SA

ในอาคารที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ ประตูที่ใช้อาจเป็นประตู “เกรด
ผูร้ บั เหมา” ทีข่ า้ งในกลวงและอาจท�ำจากกระดาษลูกฟูกเคลือบ
ด้วยไวนิลเป็นหลัก โดยมีขอบประตูทำ� จากไม้แผ่นบาง ๆ (ลอง
ใช้มอื เคาะประตูดู ถ้ามันฟังดูกลวงแสดงว่าเป็นแค่ประตูถกู ๆ)
หากเจอประตูแบบนี้ ให้ถีบเน้น ๆ ไปที่กลาง “แผงประตู”
จนเกิดรูที่คุณสามารถสอดแขนเข้าไปเปิดประตูจากด้านในได้
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ถีบไปยังจุด
ที่มีตัวล็อก
ติดตั้งอยู่

หากคุณมีไขควง

SA

• มองหารูฉุกเฉิน
มองหารูเล็ก ๆ หรือรูกุญแจบนลูกบิดประตู ประตูภายใน
ส่วนใหญ่จะมีระบบรักษาความเป็นส่วนตัวซึง่ มักติดตัง้ ตามประตู
ห้องนอนและห้องน�้ำ เพื่อให้สามารถล็อกได้จากด้านในเมื่อ
ประตูปดิ แต่ทกี่ ลางมือจับก็มกั มีรฉู กุ เฉินให้สามารถเข้าถึงกลไก
ตัวล็อกทีอ่ ยูข่ า้ งใน คุณต้องเสียบหรือแหย่ไขควงเข้าไปในมือจับ
เพื่อดันหรือหมุนตัวล็อกให้ประตูเปิด
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ประตูภายนอก
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ถ้าอยากจะพังประตูภายนอก คุณต้องใช้แรงมากกว่าเดิมเยอะ
เพราะโครงสร้างประตูที่แข็งแรงกว่า แถมยังออกแบบมาโดย
ค�ำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก ซึ่งก็พอจะเข้าใจได้อยู่ ปกติ
คุณจะเห็นล็อกสองแบบบนประตูภายนอก นัน่ คือ ล็อกบนลูกบิด
ส�ำหรับแค่ยดึ ประตูไว้ และกุญแจลิน้ ตาย (dead bolt) เพือ่ เสริม
ความปลอดภัย ในบ้านเก่า ๆ ล็อกทัง้ สองแบบอาจเป็นส่วนหนึง่
ของระบบล็อกเดียวกัน ล็อกบนลูกบิดช่วยป้องกันไม่ให้ประตู
เปิดออกและท�ำให้ไม่สามารถบิดลูกบิดได้ ส่วนกุญแจลิ้นตาย
ใช้รว่ มกับล็อกบนลูกบิดเพือ่ ท�ำหน้าทีส่ ง่ แท่งเหล็กไปขัดกับประตู

M

• ถีบเน้น ๆ ตรงส่วนที่ติดตั้งล็อกหลาย ๆ รอบ
ปกติประตูภายนอกต้องใช้วธิ นี หี้ ลายรอบกว่าจะพังลงได้ ฉะนัน้
พยายามเข้าล่ะ

SA

หากคุณมีแท่งเหล็กสักแท่ง

• ถอดล็อกออก
ง้างหรืองัดล็อกให้หลุดจากประตู โดยเสียบแท่งเหล็กเข้าไปตรง
ช่องว่างระหว่างตัวล็อกกับประตูแล้วโยกไปมา
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หากคุณมีค้อนกับไขควง หรือค้อนกับเหล็ก
ปลายแหลม

PL
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• ถอดสลักจากบานพับ
สอดไขควงหรือเหล็กปลายแหลมเข้าไปใต้บานพับ โดยให้ปลาย
แหลมสัมผัสปลายสลักประตู แล้วใช้ค้อนตอกปลายอีกด้าน
ของไขควงหรือเหล็กปลายแหลมจนบานพับหลุดออก ถอดสลัก
จากบานพับแล้วง้างประตูให้เปิดจากด้านบานพับ (วิธีนี้ใช้
ได้ผลเฉพาะกับประตูที่เปิดออกด้านนอก)

ประเมินพลังหรือแรงที่ต้องใช้

SA

M

ปกติแล้วประตูภายในมักมีโครงสร้างทีเ่ บากว่าและบางกว่าประตู
ภายนอก (3.5 เซนติเมตรเทียบกับ 4 เซนติเมตร) โดยทั่วไป
บ้านเก่า ๆ นิยมติดตั้งประตูไม้จริงทั้งแผ่น ส่วนบ้านใหม่ ๆ มัก
ใช้ประตูโครงไม้ที่ราคาถูกกว่า หากรู้ชนิดของประตู คุณจะรู้
วิธีพังมันได้ง่ายขึ้น วิธีทดสอบโครงสร้างและความแข็งของ
ประตูนั้นท�ำได้ง่าย ๆ ด้วยการเคาะ
ประตูโครงไม้ นิยมใช้เป็นประตูภายใน เพราะมันไม่มีทั้ง
ฉนวนกันความร้อนหรือระบบกันภัย ออกแรงไม่ต้องเยอะก็พัง
มันลงได้แล้ว ประตูพวกนี้ส่วนใหญ่ใช้ไขควงงัดได้สบายหรือ
ถีบให้พังได้ง่าย ๆ
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ประตูไม้ทั้งแผ่น ส่วนมากเป็นไม้โอ๊กไม่ก็ไม้เนื้อแข็งชนิดอื่น
เรามักต้องออกแรงประมาณหนึ่ง และใช้ชะแลงหรือเครื่องมือ
คล้าย ๆ กันเข้าช่วย

E

ประตูแกนไม้ตนั กรอบภายในเป็นไม้เนือ้ อ่อนประกบสองข้าง
ด้วยลามิเนต ส่วนแกนท�ำจากไม้ที่ผ่านการสับหรือไส เราต้อง
ออกแรงประมาณหนึ่งและใช้ไขควงร่วมด้วย

PL

ประตูหุ้มโลหะ ส่วนมากมักเป็นไม้เนื้ออ่อนหุ้มด้วยโลหะบาง
ประตูพวกนี้เราต้องออกแรงเยอะหน่อยและใช้ชะแลงเข้าช่วย

SA
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ประตูโลหะกลวง ท�ำจากโลหะมีน�้ำหนัก มักมีการเสริมแรง
รอบบานประตูและบริเวณที่ติดตั้งล็อก มีบางส่วนที่หุ้มฉนวน
เข้าไปด้วย ประตูพวกนี้เราต้องออกแรงเยอะสุดและใช้ชะแลง
เข้าช่วย
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E

วิธีน�ำเครื่องบิน
ลงจอด

PL

วิธีนี้ใช้ได้กับเครื่องบินเล็กและเครื่องบินเจ็ต ไม่รวมเครื่องบิน
พาณิชย์ล�ำใหญ่
ถ้าเครื่องบินนั้นขับได้คนเดียว  ให้ลากตัวคนขับออกจาก
เก้าอี้นักบิน  ถึงจะต้องลงไม้ลงมือกันก็ต้องท�ำ

2

เข้าไปนั่งแทนที่

M

1

หยิบหูฟังมาสวม
ใช้วทิ ยุขอความช่วยเหลือ มองหาปุม่ ควบคุมบนพวงมาลัยไม่ก็
ไมโครโฟนบนแผงหน้าปัด กดปุม่ เพือ่ พูดและปล่อยเพือ่ ฟังเสียง
จากปลายสาย พูดว่า “เมย์เดย์! เมย์เดย์! เมย์เดย์!” แล้ว
บอกสถานการณ์ จุดหมายปลายทาง และหมายเลขประจ�ำ
เครื่องซึ่งน่าจะมีติดไว้เหนือแผงหน้าปัด บอกว่าคุณก�ำลังเจอ
เหตุฉุกเฉิน ตอนนี้เครื่องบินไม่มีนักบิน และคุณต้องน�ำเครื่อง
ลงจอดให้เร็วที่สุด

SA
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มาตรวัด
ความเร็ว

หน้าปัด
บอกทิศทาง
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คันเร่ง

SA

พวงมาลัย

4

28

ตัวควบคุมใบพัด

ถ้าไม่มี ใครตอบกลับมา  ให้ลองติดต่อผ่านช่องทางฉุกเฉิน  
จูนคลื่นวิทยุสื่อสารไปที่ 121.5 เมกะเฮิรตซ์
วิทยุแต่ละเครื่องอาจต่างกันก็จริง แต่การจูนคลื่นความถี่ล้วน
เหมือนกัน คนที่อยู่ปลายสายควรจะบอกขั้นตอนลงจอดที่
ถูกต้องให้คุณได้ ให้ท�ำตามค�ำสั่งของพวกเขาอย่างเคร่งครัด
แต่ถ้าคุณไม่สามารถติดต่อใครมาสอนวิธีลงจอดให้คุณได้ งานนี้
ก็ต้องลุยเดี่ยวแล้วล่ะ

ประเมินสถานการณ์และอ่านหน้าปัดให้ออก
มองรอบ ๆ ตัว เครื่องยังรักษาระดับได้หรือเปล่า ถ้าเครื่องบิน
ไม่ได้เพิ่งบินขึ้นหรือก�ำลังจะลงจอด มันก็น่าจะบินไปตรง ๆ ได้
เรือ่ ย ๆ หากระบบบินอัตโนมัตเิ ปิดอยูก่ ป็ ล่อยไว้ หากมันปิดอยู่
ให้มองหาปุ่มสีฟ้าที่เรียกว่าปุ่มรักษาระดับ เทคโนโลยีใหม่นี้
ท�ำให้ระบบบินอัตโนมัตทิ ำ� งาน ท�ำให้เครือ่ งยังคงบินเป็นเส้นตรง
และรักษาระดับไว้ได้
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พวงมาลัย มีไว้ควบคุมทิศทางและควรจะอยูต่ รงหน้าคุณพอดี
คุณต้องใช้มนั บังคับเลีย้ วและรักษาระดับ ดึงมาข้างหลังเพือ่ เชิด
หัวขึน้ หรือดันไปข้างหน้าเพือ่ กดหัวลง หมุนซ้ายเพือ่ เลีย้ วซ้าย
หมุนขวาเพื่อเลี้ยวขวา ตัวพวงมาลัยนั้นไวต่อการสัมผัสมาก
ให้ขยับมันไปในทิศทางทีต่ อ้ งการแค่ 1-2 นิว้ เพือ่ ให้เครือ่ งเปลีย่ น
ทิศทาง ในระหว่างที่บินรักษาระดับ หัวเครื่องควรอยู่ต�่ำกว่า
เส้นขอบฟ้าลงมาประมาณ 3 นิ้ว ถ้าไม่แน่ใจให้วัดโดยใช้นิ้วมือ
ซึ่งขอบฟ้าควรอยู่เหนือฝาครอบเครื่องยนต์หรือแผงหน้าปัดของ
เครื่องบิน 4-5 นิ้วมือ
มาตรวัดความสูง เป็นมาตรแสดงระดับความสูงของเครือ่ งบิน
ตั้งอยู่ตรงกลางแผงหน้าปัดและมีเข็มสามอัน เข็มที่มีลูกศร
ตรงปลายบอกความสูงหลักหมื่นฟุต เข็มสั้นบอกความสูง
หลักพันฟุต ส่วนเข็มยาวบอกความสูงหลักร้อยฟุต
หน้ า ปั ด บอกทิ ศ ทาง บอกทิศ ทางที่เ ครื่อ งบินก� ำ ลัง มุ่ ง ไป
บนหน้าปัดมีรูปเครื่องบินเล็ก ๆ อยู่ตรงกลาง หัวเครื่องจะ
หันไปทางที่เครื่องบินมุ่งหน้าไป
29

E

มาตรวัดความเร็ว เป็นมาตรวัดมีสีสันที่อยู่บนสุดของแผง
หน้าปัด เยื้องไปทางซ้ายมือ ส่วนใหญ่มักบอกความเร็วเป็น
หน่วยนอต แต่กม็ บี า้ งทีบ่ อกเป็นหน่วยไมล์ตอ่ ชัว่ โมง เครือ่ งบิน
เล็กที่ก�ำลังบินรักษาระดับจะเดินทางด้วยความเร็ว 120 นอต
หากความเร็วต�่ำกว่า 50 นอตนัน้ ถือว่าอันตราย เพราะมันแทบ
จะเท่ากับความเร็วต�่ำสุดที่เครื่องจะลอยตัวอยู่ได้แล้ว (1 นอต
เท่ากับราว 1.15 ไมล์ต่อชั่วโมง)
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คันเร่ง ใช้บังคับความเร็ว (ก�ำลังขับ) รวมถึงความสูงของ
หัวเครื่องหรือต�ำแหน่งของมันเมื่อเทียบกับเส้นขอบฟ้า มันคือ
คันโยกที่อยู่ข้างที่นั่งและต้องเป็นสีด�ำเสมอ ดึงเข้าหาตัวเมื่อ
อยากชะลอความเร็วและบังคับให้เครื่องลดระดับลง ดันไป
ข้างหน้าเมื่ออยากเร่งเครื่องและไต่ระดับขึ้น เสียงเครื่องยนต์
จะดังหรือเบาก็ขึ้นอยู่กับการขยับคันเร่งเหมือนกับในรถยนต์

SA

มาตรวัดปริมาณเชื้อเพลิง จะอยู่ที่ด้านล่างของแผงหน้าปัด
ถ้านักบินท�ำตามกฎระเบียบขององค์การบริหารการบินแห่ง
สหรัฐอเมริกา (Federal Aviation Administration หรือ FAA)
เครื่องบินก็น่าจะมีเชื้อเพลิงมากพอที่จะบินไปยังที่หมาย เผื่อ
เหลือเผื่อขาดไว้อีกครึ่งชั่วโมง เครื่องบินบางล�ำก็มีถังเชื้อเพลิง
ส�ำรองเพิ่มเข้ามา แต่ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องเปลี่ยนถังหรอกนะ

แฟลป เนื่องจากความซับซ้อนของมัน แฟลปอาจท�ำให้เรา
คุมเครื่องยากขึ้นไปอีก ให้ใช้คันเร่งบังคับความเร็วอย่างเดียว
โดยไม่ต้องพึ่งแฟลป

30

เริ่มลดระดับ
ดึงคันเร่งเข้าหาตัวเพื่อชะลอความเร็วลงหนึ่งในสี่ของความเร็ว
เดิม เมื่อเครื่องบินช้าลงหัวเครื่องก็จะกดลง ขณะลดระดับ
หัวเครื่องควรอยู่ต�่ำกว่าเส้นขอบฟ้าประมาณ 4 นิ้ว (หรือ 5-6
นิ้วมือ)

7

กางล้อ
ลองดูวา่ ล้อของเครือ่ งบินเป็นแบบติดตายหรือพับเก็บได้ ถ้าเป็น
แบบแรกคุณก็ไม่จ�ำเป็นต้องท�ำอะไร ส่วนถ้าเป็นแบบพับเก็บได้
ที่ข้างคันเร่งจะมีคันโยกส�ำหรับกางหรือพับเก็บล้ออีกตัวที่มีหัว
รูปร่างคล้ายยางรถ แต่ถ้าลงจอดในน�้ำก็ให้เก็บล้อไว้อย่างนั้น
ไม่ต้องไปกางมัน

8

มองหาท�ำเลลงจอดเหมาะ ๆ
ถ้าหาสนามบินไม่ได้ ก็ให้หาลานเรียบ ๆ ลงจอดแทน ทีด่ ที สี่ ดุ
คือลานโล่งยาวเป็นกิโล ๆ แต่เอาจริง ๆ เครื่องบินสามารถ
ลงจอดบนลานที่สั้นกว่านั้นได้ ฉะนั้นอย่ามัวเสียเวลาหาท�ำเล
ทีเ่ หมาะทีส่ ดุ เพราะหาอย่างไรก็คงไม่เจอ ถ้าทางเลือกมีจ�ำกัด
ขอแค่พนื้ ขรุขระน้อยหน่อยก็ใช้ได้แล้ว หากบริเวณนัน้ มีชายหาด
ที่ไม่มีคนอยู่ ให้ลงจอดใกล้กับบริเวณที่เป็นน�้ำเพราะทราย
ตรงนั้นจะแน่นกว่า หากต้องลงจอดในน�้ำให้ลงจอดใกล้กับเรือ
หรือชายฝั่ง และอย่ากางล้อเครื่องบิน จงอย่าพยายามน�ำ
เครื่องบินที่มีล้อแบบติดตายลงจอดในน�้ำ
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ตั้งล�ำเป็นแนวเดียวกับลานที่จะใช้ลงจอด  เพื่อที่เวลา
เครื่องลงมาอยู่ที่ระดับ 1,000 ฟุต  ลานนั้นจะได้อยู่เลย
ปลายปีกด้านขวาออกไป
ถ้าสถานการณ์เป็นใจ คุณควรจะบินวนดูสงิ่ กีดขวางบนลานจอด
สักรอบหนึ่ง (ถ้ามีน�้ำมันพอก็ท�ำ ๆ ไปเถอะ) ให้บินวนเหนือ
ลานจอดเป็นรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้า แล้วคอยวกกลับมาเตรียมลงจอด

⓾

เมื่อเข้าใกล้ลานจอด  ให้ลดแรงขับโดยดึงคันเร่งเข้าหาตัว
อย่าปล่อยให้หัวเครื่องกดลงต�่ำกว่าเส้นขอบฟ้าเกิน 6 นิ้ว

⓫

เครื่องบินควรอยู่สูงจากพื้นสัก 100 ฟุตตอนอยู่เหนือลาน  
และควรเอาล้อหลังลงก่อน
เครือ่ งจะเริม่ สูญเสียแรงยกทีค่ วามเร็ว 55-65 ไมล์ตอ่ ชัว่ โมง / นอต
และคุณก็ตอ้ งชะลอความเร็วลงมาให้ตำ�่ พอ ๆ กันตอนล้อแตะพืน้

⓬

ดึงคันเร่งเข้าหาตัวให้สุด  ดูให้แน่ ใจว่าหัวเครื่อง
ไม่กดลงต�ำ่ เกินไป
เชิดหัวเครื่องขึ้นทาบกับเส้นขอบฟ้า ดึงพวงมาลัยเข้าหาตัว
ช้า ๆ ตอนที่เครื่องค่อย ๆ แตะพื้น
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เหยียบแป้นที่เท้า  บังคับทิศทาง  และเบรกเครื่องบิน
ตามที่จำ� เป็น
พวงมาลัยใช้ท�ำอะไรไม่ได้มากนักเมื่อเครื่องแตะพื้น ถึงคราว
หันมาสนใจแป้นที่เท้า ตัวบนคือแป้นเบรก ส่วนตัวล่างมีไว้
ใช้บงั คับล้อหน้า ให้พงุ่ เป้าไปทีแ่ ป้นตัวล่างก่อน ถ้าอยากเลีย้ ว
ขวาก็เหยียบแป้นขวา ส่วนถ้าจะเลี้ยวซ้ายก็เหยียบแป้นซ้าย
ระหว่างลงจอดให้คอยดูความเร็วไว้ให้ดี ขอเพียงลดความเร็ว

ได้ในระดับหนึ่งก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสรอดชีวิตได้อีกมาก หาก
คุณสามารถลดความเร็วบนพื้นจาก 120 เป็น 50-60 ไมล์ต่อ
ชัว่ โมง / นอต โอกาสรอดของคุณก็จะเพิม่ เป็นสามเท่าเลยทีเดียว

ค�ำแนะน�ำจากผู้เชี่ยวชาญ
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การลงจอดฉุกเฉินบนพื้นที่ขรุขระโดยควบคุมเครื่องให้ดี
อาจเสี่ยงตายน้อยกว่าการลงจอดบนลานเรียบขณะที่คุม
เครื่องไม่อยู่
ถ้าเครือ่ งบินพุง่ เข้าป่า ให้บงั คับเครือ่ งบินผ่านช่องว่างระหว่าง
ต้นไม้เพื่อใช้ปีกรับแรงกระแทกจากการชน
เมือ่ เครือ่ งจอดสนิท ให้รบี เผ่นออกมาให้เร็วทีส่ ดุ แล้วอย่าลืม
ลากนักบินมาด้วยล่ะ
ถอยห่างจากเครือ่ งบินไปทางส่วนหางให้ไกลอย่างน้อย 5 เมตร
หน้าปัดแบบ “6 มาตรวัด” ส่วนใหญ่จะมีเครื่องมือต่อไปนี้
เรียงล�ำดับจากซ้ายไปขวา แถวบนคือมาตรวัดความเร็ว
มาตรวัดความเอียงของเครื่องเทียบกับเส้นขอบฟ้า และ
มาตรวั ด ความสู ง แถวล่างคื อ มาตรวั ด อั ต ราการเลี้ ย ว
หน้าปัดบอกทิศทาง และมาตรวัดอัตราการไต่ขนึ้ หรือร่อนลง
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