
1SAFET Y LIFE

ผมติดใจคําพดูของ คณุอาํนวย ภูระหงษ
ผูอํานวยการกองความปลอดภัยแรงงาน กรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ท่ีกลาวระหวางการสมัมนาเร่ืองสิง่ทอกนัลามไฟ
ในงาน Safety Thailand (Safety Week) คร้ังท่ี
31 เม่ือวันท่ี 30 มิถนุายน 2560 ท่ีผานมา โดย
ตอนหนึ่งทานกลาววา “การฝกซอมดับเพลิง
และอพยพหนไีฟ ขออยาทาํแบบงาย พยายาม
ทาํสิง่ยากๆ เขาไว และใหลองฝกกันตอนกลาง
คนื ตอนดกึหรอืตอนเชามดืบาง แทนทีจ่ะทํา
ตอนกลางวนัๆ อยางทีท่ํากันอยู”

เปนประเด็นนาสนใจ เพราะทานบอกวา
ไปดูการฝกซอมกับไฟและอพยพหนีไฟตาม
กฎหมายกําหนดมาหลายท่ี สวนใหญก็ทําตาม
แบบฟอรมท่ีเคยชนิกนั นัน่คือ ทํากนัตอนสายๆ
หรือบายๆ โดยสรางสถานการณจาํลองการเกดิ
เหตุเพลิงไหม มีการพยายามดับไฟตามข้ันตอน
กอนแตไมสามารถดับไฟไดจงึแจงหนวยดับเพลิง
ซึ่งมีการสงหนวยดับเพลิงเต็มรูปแบบมาดับไฟ
พรอมกนันัน้กส็ัง่ใหมีการอพยพ เปนอะไรท่ีเปน
พืน้ฐานและงายเกนิไปซึง่ไมนาจะสอดคลองกบั
การเกิดเหตุเพลิงไหมจริงท่ีไมไดมาในลักษณะ
ท่ีเปนแบบฟอรมหรือตามรูปแบบท่ีเรากาํหนดข้ึน
ในการฝกซอม

เพลิงไหมของจริงเปนสิ่งท่ีนากลัวและ
สรางความยากลําบา กใหกบัหนวยดับเพลิงและ
เจาหนาท่ีความปลอดภัยท่ีสดุ และมักไมเกดิใน
ชวงเวลาท่ีสบายๆ เทาไหร หากเกดิในชวงกาํลัง

สับสนวุนวาย ชวงคํ่ามืดดึกด่ืน หรือไมก็เชามืด
ทําใหการตอบโตและระงับเหตุยากข้ึนไปอีก

ผมเองเคยดูวีดิโอการฝกซอมดับเพลิง
ของสหรัฐอเมริกา เขาพยายามจาํลองสถานการณ
เปน Worst Case Scenario คือ สรางเหตุการณ
ไฟไหมท่ีคิดวาเลวรายท่ีสดุและระงบัเหตุไดยาก
ท่ีสุด ไมใชแคมายืนฉีดน้ําใสกองไฟเทๆ อยาง
เดียว ไฟไมวาจะกองใหญแคไหน แตถามันนิ่ง
และไหมอยูท่ีเดิม ใชนาํฉีดไปมากๆ หนอย เด๋ียว
กดั็บไปเอง นกัดับเพลิงอาจตองเม่ือยหนอย แต
มันไมยากลําบากอะไร ท่ีสําคัญเราจะไมได
เรียนรูสิง่ใดนอกจากการรับรูระดับแรงดันน้าํและ
ระยะการฉีดของหัวฉีดน้ํา

การฝกดับเพลิงและการซอมอพยพท่ีดี
ตองใหผูเขารับการฝกเรียนรูถงึความยากลําบาก
เพื่อใหสามารถดึงเอาสติปญญาท้ังหมดทีม่ีอยู
ออกมาใชในการเอาตัวรอดจากสถานการณนัน้
โดยเราจะตองสรางอุปสรรคเลียนแบบของจริง
ท้ังในเร่ืองเวลาและเงือ่นไขการฝก เชน ความมืด
ความรอน ความรกรุงรัง ของสิ่งกีดขวาง ความ
สกปรกของพื้นท่ี ฯลฯ และจะตองผานไปใหได

อยาลืมวา อัคคีภัยไมใชสิ่งสวยงามและ
มันไมไดงายแคยืนฉีดน้ําดับมันไมวาจะฉีดคน
เดียวหรือเปนกลุม ท่ีสําคัญมันก็ไมไดเกิดใน
ท่ีสวางหรือเปดโลงตามท่ีฝกซอมกนั ตรงกนัขาม
อัคคีภัยมักเกดิในตอนมืด เกดิในท่ีคับแคบหรือ
เขาถึงยาก ตองมีการทุบตองร้ือเพือ่เปดทางเขา
บางคร้ังเกดิบนท่ีสงูหรือในท่ีปดทึบ ตองปนหรือ

มุดเพื่อเขาไปดับไฟและชวยเหลือผูประสบเหตุ
เราตองจาํลองสถานการณท่ีทําใหดับไฟไดยาก
และลําบากท่ีสุด เพราะไฟไหมจริงสวนใหญก็
เปนเชนนี ้ไมมีเหตุเพลิงไหมจริงท่ีไหนจะดับได
อยางงายดายโดยนักดับเพลิงไมเสี่ยงอะไรเลย

การซอมอพยพหนไีฟกเ็หมือนกนั ท่ีทําๆ
กนัจะเปนการประกาศใหคนในอาคารออกมาจาก
หองแลวเดินตามผูนําอพยพไปตามทางหนีไฟ
แลวออกจากอาคารเพื่อไปรวมตัวท่ีจุดรวมพล
ตามท่ีกําหนดไว แตในสถานการณไฟไหมจริง
มันไมงายขนาดนัน้ เพราะทางหนไีฟอาจเต็มไป
ดวยควันหนาทึบ มีสิ่งกีดขวางทําใหการอพยพ
ลาชา รวมท้ังประตูทางออกถกูล็อค ฯลฯ เราจะ
แกไขอยางไร นี่คือปญหาท่ีมักพบในเหตุการณ
จริงทําใหคนตายมาแลวมากมาย เราไดจําลอง
สถานการณเหลานีเ้พือ่ใชในการฝกซอมหรือไม

การฝกซอมอพยพหนไีฟหรือภัยพบิตัอ่ืนๆ
ไมตองไปมองไกล เอาแคญี่ปุน ไตหวัน ฮองกง
เกาหลีใต โดยเฉพาะญี่ปุน ใครคิดวาอยากจะ
ลองฝกซอมสนุกๆ ตองรองจาก อยางอุปกรณ
จําลองแผนดินไหว เขาเลียนแบบของจริงได
เหมือนมาก ใครเคยข้ึนไปลองจะรู เขาทําเปน
หองฝกเหมือนหองในบานท่ัวไป บอกเราใหมุด
ใตโตะจบัขาโตะใหแนน ใตพืน้หองนัน้เปนเคร่ือง
โยกจําลองการเกิดแผนดินไหว โยกแรงมากๆ
จนมึนหัวและอยากจะอาเจียนออกมา ครูฝก
บอกวาของจริงหนกักวานี ้คือถาไมทําใหเหมือน
จริง คนจะไมตระหนักถึงอันตราย พูดงายๆ วา
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จะไมกลัวนั่นแหละ ดังนั้นการฝกซอมหนีภัย
หรือเอาตัวรอดจากภัยพิบัติจะตองทําหนักๆ
แรงๆ เอาใหรูวา แผนดินไหว ไฟไหม ภูเขาไฟ
ระเบิดนากลัวขนาดไหน แลวเราจะเอาตัวรอด
ออกมาแบบตัวเปนๆ ไดอยางไร

การฝกดับเพลิงและการฝกซอมหนไีฟใน
ญี่ปุนหรือในประเทศอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ไมมี
คําวาทําพอเปนพธิ ีแตพวกเขาจะทําจริงโหดจริง
ยิง่ถาพวกมีประสบการณผานเหตุการณไฟไหม
มาหลายคร้ังจะจดจําความรุนแรงและโหดราย
ของสถานการณมาจาํลองใหผูรับการฝกไดสมัผสั
เหจกุารณเสมือนจริงแทบทุกข้ันตอน แตกไ็มได
เกินเลยจนเปนอันตรายแตอยางใด คือเขารูวา
ขีดจํากัดของคําวาสถานการณจําลองท่ีเหมือน
จริงคืออะไรและอยูตรงไหน เขาจะเนนท่ีสิง่เปน
ไปไดซึง่นกัดับเพลิงและคนท่ัวไปควรเรียนรูและ
เอาตัวรอดซึง่ข้ึนอยูกบัผูเขารับการฝกจะสามารถ
รับไดแคไหน

นักดับเพลิงท่ีมีประสบการณมากๆ เขา
จะรูวาเม่ือเกดิเพลิงไหมข้ึนจะมีอะไรเกดิข้ึนบาง
แลวมีวิธแีกไขอยางไร เม่ือเขามาเปนครูฝกหรือ
ผูควบคุมการฝก เขาก็จะเอาสิ่งท่ีไดประสบพบ
เจอมานั่นแหละมาจําลองใหผูเขารับการฝกได
ฝกเผชิญเหตุ ทําการดับไฟ กูภัย/ชวยชวิีต และ
เอาตัวรอดเม่ือเกิดภาวะคับขัน

การฝกกูภัย/ชวยชีวิตผูประสบภัยหรือ
นักดับเพลิงดวยกันเอง เปนสิง่หนึ่งท่ีตองมีการ
ฝกซอมอยางจริงจงั ตองสรางสถานการณใหยาก
ลําบากท่ีสดุ (เหมือนท่ีเกดิในเหตุการณจริง) ซึง่
สวนใหญไมมีในตําราแตเกดิข้ึนจากจนิตนาการ
ของครูฝกท่ีเลียนแบบของจริง แคฝกโดยการ
เขาไปหามผูปวยออกมาแบบชิลๆ ไมพอหรอก
ครับ ตองฝกแบกผูปวยลงบันไดหนีไฟขางตึก
หรือลงจากหนาตางโดยใชเชือกแขวนตัวอยาง
ทุลักทุเล (วิธนีีน้กัดับเพลิงอเมริกนัใชชวยเหลือ
ผูติดอยูในตัวบานท่ีโดนพายุเฮอริเคนเออรมา
ถลมในรัฐฟลอริดา) ในการเคล่ือนยายตัวผูปวย
ออกจากตึกก็ฝกเคล่ือนยายทางชองบันไดหรือ
ลงทางลาด ท้ังขณะมีไฟสองสวางและเม่ือไฟดับ
ท้ังอาคาร เรียกวา “ฝกใหยากเขาไว ของจริง
หนกักวานี”้

ดังเชนผูอํานวยการกองความปลอดภัย
แรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
กลาวไว ใหเล่ียงการฝกดับไฟ/หนไีฟแบบงายๆ
กนับาง ถาทําไดโดยไมมีอันตราย ควรพยายาม
ฝกเร่ืองยากๆ เขาไว จางครูฝกท่ีมีประสบการณ

มาเปนคนรางแผนและจําลองสถานการณการ
ฝกซอม

ไฟไหมและภัยพิบัติคือหายนะ ไมใชสิ่ง
สวยงามแตอยางใด ดังนัน้เปาหมายของการฝก
คือการทดลองเผชิญหนากบัหายนะ ความทุกข
ความโศกและความเจ็บปวด เพียงแตยังไมใช
ของจริง 100% เทานั้นเอง เปนแคการจําลอง
ท่ีทําใหเสมือนจริงมากท่ีสดุ แตคงไมมีใครทําให
เหมือนของจริงทุกประการ อยางนอยเราก็ยัง
ไมรูของจริงท่ียังไมเกิดข้ึนจะมีลักษณะอยางไร
กไ็ดแตใชประสบการณท่ีผานมาในอดีตมาจาํลอง
เปนการคาดการณบนพืน้ฐานของความเปนจริง

ผูอํานวยการกองความปลอดภัยแรงงาน
ทานไมไดระบุหรอกครับวาท่ีไหนฝกแบบงาย
กนับาง ทานวาท่ัวๆ ไป ท่ีไดไปตรวจมา กเ็ปนขอ
แนะนําท่ีมีคุณคาตอการนําไปปรับปรุงการฝก
ดับเพลิงและฝกซอมหนไีฟในสถานประกอบการ
ตางๆ สิ่งสาํคัญอีกประการหนึ่งท่ีทานเนนก็คือ
อยาไปยึดติดกับตําราหรือรูปแบบท่ีกําหนดข้ึน
แลวใชตอๆ กันมา ใหพิจารณาหารูปแบบการ
ฝกท่ีเหมาะสมกบัสถานประกอบการของตัวเอง
โดยพยายามคิดหาสถานการณยากลําบากท่ีมี
แนวโนมจะเกิดข้ึนแลวจําลองออกมาเพื่อทํา
การฝกฝนและฝกซอมท้ังการดับเพลิงและหนไีฟ

การฝกตอนกลางคืน ตอนเชาตรู ตอน
โพลเพล กเ็ปนสถานการณท่ีนาสนใจ หรือตอน
ท่ีโรงงานมีงานยุงท่ีสุดแลวจูๆ เกิดไฟไหมหรือ
สารเคมีร่ัวข้ึนมา ลองดูซวิาจะแกปญหาอยางไร
ท้ังนี้ ตองไมลืมสิ่งสําคัญคือความปลอดภัย ใน
การฝกอาจมีบางท่ีเกดิการบาดเจบ็เล็กๆ นอยๆ
แตถาเรามีวิธีการท่ีดี มีผูควบคุมท่ีรอบคอบ
รวมท้ังมีวินยัในการฝก เรากห็าความปลอดภัย
ในการฝกไดไมยาก

การฝกดับเพลิงหรือการฝกหนีไฟ ไมใช
กจิกรรมเพือ่ความเทหรือเพือ่ความสนกุ แตเปน
สิง่ท่ีทําใหม่ันใจไดวา เม่ือเกดิเหตุเพลิงไหมหรือ
ภัยพิบัติอ่ืนๆ เราสามารถระงับเหตุเอาตัวรอด
จากอันตรายท่ีเกดิข้ึนได สาํหรับนกัดับเพลิง การ
ฝกดับไฟกจ็ะทําเกดิทักษะท่ีสามารถระงบัเหตุได
ทุกรูปแบบไมวาสถานการณจะรุนแรงหรือสลับ
ซบัซอนขนาดไหน สาํหรับบคุคลท่ัวไปท่ีอยูภาย
ในอาคารหรือสถานประกอบการก็จะไดเรียนรู
วาจะหนีภัยออกมาไดอยางไร ใชเสนทางไหน
และดวยวิธีการใด เรียกวาเปนการฝกเพื่อชีวิต
(รอด) โดยแทจริง

การจะใหมีผลสมัฤทธิเ์ม่ือเกดิสถานการณ
จริงไดนั้นข้ึนอยูกับวาเราฝกมาไดใกลเคียงกับ
ของจริงท่ีจะเกิดข้ึนไดมากนอยแคไหน ถาฝก
งายๆ ลวกๆ ผูฝกไมไดเรียนรูอะไรมากมาย ถา
ของจริงมาแบบโหดก็อาจจะเอาตัวไมรอด ผูมี
หนาท่ีจดัการฝกตองคิดถึงประเด็นนี้เปนพเิศษ
ตัวอยางมีใหเห็นมากมาย ลองเอามาประยุกต
ใชบางก็นาจะมีประโยชนไมนอย

ขอเขียนนีไ้มมีเจตนาตําหนหินวยงานของ
สถานประกอบการใดท้ังสิ้น เพียงแตเสนอแนะ
แนวทางการฝกดับดับเพลิงและฝกซอมหนไีฟท่ี
นาจะใหผลสมัฤทธิใ์นการเผชญิเหตุในสถานการณ
จริงดีกวา....ใครฝกยากอยูแลว ชนูิว้โปงใหครับ!


