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ผมติดใจคําพูดของ คุณอํานวย ภูร ะหงษ
ผูอํานวยการกองความปลอดภัยแรงงาน กรม
สวัสดิการและคุม ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ทีก่ ลาวระหวางการสัมมนาเรือ่ งสิง่ ทอกันลามไฟ
ในงาน Safety Thailand (Safety Week) ครั้งที่
31 เมือ่ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 ทีผ่ า นมา โดย
ตอนหนึ่งทานกลาววา “การฝกซอมดับเพลิง
และอพยพหนีไฟ ขออยาทําแบบงาย พยายาม
ทําสิง่ ยากๆ เขาไว และใหลองฝกกันตอนกลาง
คืน ตอนดึกหรือตอนเชามืดบาง แทนทีจ่ ะทํา
ตอนกลางวันๆ อยางทีท่ ํากันอยู”
เปนประเด็นนาสนใจ เพราะทานบอกวา
ไปดู การฝ ก ซ อมกั บไฟและอพยพหนี ไฟตาม
กฎหมายกําหนดมาหลายที่ สวนใหญก็ทําตาม
แบบฟอรมทีเ่ คยชินกัน นัน่ คือ ทํากันตอนสายๆ
หรือบายๆ โดยสรางสถานการณจาํ ลองการเกิด
เหตุเพลิงไหม มีการพยายามดับไฟตามขัน้ ตอน
กอนแตไมสามารถดับไฟไดจงึ แจงหนวยดับเพลิง
ซึ่งมีการสงหนวยดับเพลิงเต็มรูปแบบมาดับไฟ
พรอมกันนัน้ ก็สงั่ ใหมกี ารอพยพ เปนอะไรทีเ่ ปน
พืน้ ฐานและงายเกินไปซึง่ ไมนา จะสอดคลองกับ
การเกิดเหตุเพลิงไหมจริงที่ไมไดมาในลักษณะ
ทีเ่ ปนแบบฟอรมหรือตามรูปแบบทีเ่ รากําหนดขึน้
ในการฝกซอม
เพลิ งไหม ของจริ งเปนสิ่ งที่ น ากลัวและ
สรางความยากลําบา กใหกบั หนวยดับเพลิงและ
เจาหนาทีค่ วามปลอดภัยทีส่ ดุ และมักไมเกิดใน
ชวงเวลาทีส่ บายๆ เทาไหร หากเกิดในชวงกําลัง

สับสนวุนวาย ชวงค่ํามืดดึกดื่น หรือไมก็เชามืด
ทําใหการตอบโตและระงับเหตุยากขึ้นไปอีก
ผมเองเคยดูวีดิ โอการฝ กซ อมดั บเพลิง
ของสหรัฐอเมริกา เขาพยายามจําลองสถานการณ
เปน Worst Case Scenario คือ สรางเหตุการณ
ไฟไหมทคี่ ดิ วาเลวรายทีส่ ดุ และระงับเหตุไดยาก
ที่สุด ไมใชแคมายืนฉีดน้ําใสกองไฟเทๆ อยาง
เดียว ไฟไมวาจะกองใหญแคไหน แตถามันนิ่ง
และไหมอยูท เี่ ดิม ใชนาํ ฉีดไปมากๆ หนอย เดีย๋ ว
ก็ดบั ไปเอง นักดับเพลิงอาจตองเมือ่ ยหนอย แต
มั นไม ยากลําบากอะไร ที่ สําคั ญเราจะไม ได
เรียนรูส งิ่ ใดนอกจากการรับรูร ะดับแรงดันน้าํ และ
ระยะการฉีดของหัวฉีดน้ํา
การฝกดับเพลิงและการซอมอพยพที่ ดี
ตองใหผเู ขารับการฝกเรียนรูถ งึ ความยากลําบาก
เพื่อใหสามารถดึงเอาสติปญญาทั้งหมดทีมี่อยู
ออกมาใชในการเอาตัวรอดจากสถานการณนนั้
โดยเราจะตองสรางอุปสรรคเลียนแบบของจริง
ทัง้ ในเรือ่ งเวลาและเงือ่ นไขการฝก เชน ความมืด
ความรอน ความรกรุงรัง ของสิ่งกีดขวาง ความ
สกปรกของพื้นที่ ฯลฯ และจะตองผานไปใหได
อยาลืมวา อัคคีภัยไมใชสิ่งสวยงามและ
มันไมไดงายแคยืนฉีดน้ําดับมันไมวาจะฉีดคน
เดียวหรือเปนกลุ ม ที่ สําคัญมันก็ไมไดเกิดใน
ทีส่ วางหรือเปดโลงตามทีฝ่ ก ซอมกัน ตรงกันขาม
อัคคีภยั มักเกิดในตอนมืด เกิดในทีค่ บั แคบหรือ
เขาถึงยาก ตองมีการทุบตองรือ้ เพือ่ เปดทางเขา
บางครัง้ เกิดบนทีส่ งู หรือในทีป่ ด ทึบ ตองปนหรือ

มุดเพื่อเขาไปดับไฟและชวยเหลือผูประสบเหตุ
เราตองจําลองสถานการณทที่ าํ ใหดบั ไฟไดยาก
และลําบากที่สุด เพราะไฟไหมจริงสวนใหญก็
เปนเชนนี้ ไมมเี หตุเพลิงไหมจริงทีไ่ หนจะดับได
อยางงายดายโดยนักดับเพลิงไมเสี่ยงอะไรเลย
การซอมอพยพหนีไฟก็เหมือนกัน ทีท่ าํ ๆ
กันจะเปนการประกาศใหคนในอาคารออกมาจาก
หองแลวเดินตามผูนําอพยพไปตามทางหนีไฟ
แลวออกจากอาคารเพื่อไปรวมตัวที่จุดรวมพล
ตามที่กําหนดไว แตในสถานการณไฟไหมจริง
มันไมงา ยขนาดนัน้ เพราะทางหนีไฟอาจเต็มไป
ดวยควันหนาทึบ มีสิ่งกีดขวางทําใหการอพยพ
ลาชา รวมทัง้ ประตูทางออกถูกล็อค ฯลฯ เราจะ
แกไขอยางไร นี่คือปญหาที่มักพบในเหตุการณ
จริงทําใหคนตายมาแลวมากมาย เราไดจําลอง
สถานการณเหลานีเ้ พือ่ ใชในการฝกซอมหรือไม
การฝกซอมอพยพหนีไฟหรือภัยพิบตั อืน่ ๆ
ไมตองไปมองไกล เอาแคญี่ปุน ไตหวัน ฮองกง
เกาหลีใต โดยเฉพาะญี่ปุน ใครคิดวาอยากจะ
ลองฝกซอมสนุกๆ ตองรองจาก อยางอุปกรณ
จําลองแผ นดินไหว เขาเลี ยนแบบของจริงได
เหมือนมาก ใครเคยขึ้นไปลองจะรู เขาทําเปน
หองฝกเหมือนหองในบานทัว่ ไป บอกเราใหมุด
ใตโตะจับขาโตะใหแนน ใตพนื้ หองนัน้ เปนเครือ่ ง
โยกจําลองการเกิดแผนดินไหว โยกแรงมากๆ
จนมึนหัวและอยากจะอาเจียนออกมา ครูฝก
บอกวาของจริงหนักกวานี้ คือถาไมทาํ ใหเหมือน
จริง คนจะไมตระหนักถึงอันตราย พูดงายๆ วา
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จะไมกลัวนั่ นแหละ ดังนั้ นการฝกซอมหนีภัย
หรื อเอาตั วรอดจากภั ยพิ บั ติ จะต องทําหนั กๆ
แรงๆ เอาใหรูวา แผนดินไหว ไฟไหม ภูเขาไฟ
ระเบิดนากลัวขนาดไหน แลวเราจะเอาตัวรอด
ออกมาแบบตัวเปนๆ ไดอยางไร
การฝกดับเพลิงและการฝกซอมหนีไฟใน
ญี่ ปุ นหรือในประเทศอุตสาหกรรมอื่ นๆ ไมมี
คําวาทําพอเปนพิธี แตพวกเขาจะทําจริงโหดจริง
ยิง่ ถาพวกมีประสบการณผา นเหตุการณไฟไหม
มาหลายครั้งจะจดจําความรุนแรงและโหดราย
ของสถานการณมาจําลองใหผรู บั การฝกไดสมั ผัส
เหจุการณเสมือนจริงแทบทุกขัน้ ตอน แตกไ็ มได
เกินเลยจนเปนอันตรายแตอยางใด คือเขารูวา
ขีดจํากัดของคําวาสถานการณจําลองที่เหมือน
จริงคืออะไรและอยูต รงไหน เขาจะเนนทีส่ งิ่ เปน
ไปไดซงึ่ นักดับเพลิงและคนทัว่ ไปควรเรียนรูแ ละ
เอาตัวรอดซึง่ ขึน้ อยูก บั ผูเ ขารับการฝกจะสามารถ
รับไดแคไหน
นักดับเพลิงที่มีประสบการณมากๆ เขา
จะรูว า เมือ่ เกิดเพลิงไหมขนึ้ จะมีอะไรเกิดขึน้ บาง
แลวมีวธิ แี กไขอยางไร เมือ่ เขามาเปนครูฝก หรือ
ผูควบคุมการฝก เขาก็จะเอาสิ่งที่ไดประสบพบ
เจอมานั่นแหละมาจําลองใหผูเขารับการฝกได
ฝกเผชิญเหตุ ทําการดับไฟ กูภัย/ชวยชีวิต และ
เอาตัวรอดเมื่อเกิดภาวะคับขัน
การฝกกูภัย/ชวยชีวิตผูประสบภัยหรือ
นักดับเพลิงดวยกันเอง เปนสิง่ หนึ่งที่ตองมีการ
ฝกซอมอยางจริงจัง ตองสรางสถานการณใหยาก
ลําบากทีส่ ดุ (เหมือนทีเ่ กิดในเหตุการณจริง) ซึง่
สวนใหญไมมใี นตําราแตเกิดขึน้ จากจินตนาการ
ของครูฝกที่เลียนแบบของจริง แคฝกโดยการ
เขาไปหามผูปวยออกมาแบบชิลๆ ไมพอหรอก
ครับ ตองฝกแบกผูปวยลงบันไดหนีไฟขางตึก
หรือลงจากหนาตางโดยใชเชือกแขวนตัวอยาง
ทุลกั ทุเล (วิธนี นี้ กั ดับเพลิงอเมริกนั ใชชว ยเหลือ
ผูติดอยูในตัวบานที่โดนพายุเฮอริเคนเออรมา
ถลมในรัฐฟลอริดา) ในการเคลือ่ นยายตัวผูป ว ย
ออกจากตึกก็ฝกเคลื่อนยายทางชองบันไดหรือ
ลงทางลาด ทัง้ ขณะมีไฟสองสวางและเมือ่ ไฟดับ
ทั้งอาคาร เรียกวา “ฝกใหยากเขาไว ของจริง
หนักกวานี”้
ดังเชนผูอํานวยการกองความปลอดภัย
แรงงาน กรมสวัสดิการและคุ มครองแรงงาน
กลาวไว ใหเลีย่ งการฝกดับไฟ/หนีไฟแบบงายๆ
กันบาง ถาทําไดโดยไมมอี นั ตราย ควรพยายาม
ฝกเรือ่ งยากๆ เขาไว จางครูฝก ทีม่ ปี ระสบการณ

มาเปนคนรางแผนและจําลองสถานการณการ
ฝกซอม
ไฟไหมและภัยพิบัติคือหายนะ ไมใชสิ่ง
สวยงามแตอยางใด ดังนัน้ เปาหมายของการฝก
คือการทดลองเผชิญหนากับหายนะ ความทุกข
ความโศกและความเจ็บปวด เพียงแตยังไมใช
ของจริง 100% เทานั้นเอง เปนแคการจําลอง
ทีท่ าํ ใหเสมือนจริงมากทีส่ ดุ แตคงไมมใี ครทําให
เหมือนของจริงทุกประการ อยางนอยเราก็ยัง
ไมรูของจริงที่ยังไมเกิดขึ้นจะมีลักษณะอยางไร
ก็ไดแตใชประสบการณทผี่ า นมาในอดีตมาจําลอง
เปนการคาดการณบนพืน้ ฐานของความเปนจริง
ผูอ าํ นวยการกองความปลอดภัยแรงงาน
ทานไมไดระบุหรอกครับวาที่ไหนฝกแบบงาย
กันบาง ทานวาทัว่ ๆ ไป ทีไ่ ดไปตรวจมา ก็เปนขอ
แนะนําที่มีคุณคาตอการนําไปปรับปรุงการฝก
ดับเพลิงและฝกซอมหนีไฟในสถานประกอบการ
ตางๆ สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งที่ทา นเนนก็คือ
อยาไปยึดติดกับตําราหรือรูปแบบที่กําหนดขึ้น
แลวใชตอๆ กันมา ใหพิจารณาหารูปแบบการ
ฝกทีเ่ หมาะสมกับสถานประกอบการของตัวเอง
โดยพยายามคิดหาสถานการณยากลําบากที่มี
แนวโน มจะเกิ ดขึ้ นแล วจําลองออกมาเพื่ อทํา
การฝกฝนและฝกซอมทัง้ การดับเพลิงและหนีไฟ
การฝกตอนกลางคืน ตอนเชาตรู ตอน
โพลเพล ก็เปนสถานการณทนี่ า สนใจ หรือตอน
ที่โรงงานมีงานยุงที่สุดแลวจูๆ เกิดไฟไหมหรือ
สารเคมีรวั่ ขึน้ มา ลองดูซวิ าจะแกปญ
 หาอยางไร
ทั้งนี้ ตองไมลืมสิ่งสําคัญคือความปลอดภัย ใน
การฝกอาจมีบา งทีเ่ กิดการบาดเจ็บเล็กๆ นอยๆ
แตถาเรามี วิธีการที่ ดี มีผู ควบคุ มที่ รอบคอบ
รวมทัง้ มีวินยั ในการฝก เราก็หาความปลอดภัย
ในการฝกไดไมยาก

การฝกดับเพลิงหรือการฝกหนีไฟ ไมใช
กิจกรรมเพือ่ ความเทหรือเพือ่ ความสนุก แตเปน
สิง่ ทีท่ าํ ใหมนั่ ใจไดวา เมือ่ เกิดเหตุเพลิงไหมหรือ
ภัยพิบัติอื่นๆ เราสามารถระงับเหตุเอาตัวรอด
จากอันตรายทีเ่ กิดขึน้ ได สําหรับนักดับเพลิง การ
ฝกดับไฟก็จะทําเกิดทักษะทีส่ ามารถระงับเหตุได
ทุกรูปแบบไมวาสถานการณจะรุนแรงหรือสลับ
ซับซอนขนาดไหน สําหรับบุคคลทัว่ ไปทีอ่ ยูภ าย
ในอาคารหรือสถานประกอบการก็จะไดเรียนรู
วาจะหนีภัยออกมาไดอยางไร ใชเสนทางไหน
และดวยวิธีการใด เรียกวาเปนการฝกเพื่อชีวิต
(รอด) โดยแทจริง
การจะใหมผี ลสัมฤทธิเ์ มือ่ เกิดสถานการณ
จริงไดนั้นขึ้นอยูกับวาเราฝกมาไดใกลเคียงกับ
ของจริงที่จะเกิดขึ้นไดมากนอยแคไหน ถาฝก
งายๆ ลวกๆ ผูฝกไมไดเรียนรูอะไรมากมาย ถา
ของจริงมาแบบโหดก็อาจจะเอาตัวไมรอด ผูมี
หนาที่จดั การฝกตองคิดถึงประเด็นนี้เปนพิเศษ
ตัวอยางมีใหเห็นมากมาย ลองเอามาประยุกต
ใชบางก็นาจะมีประโยชนไมนอย
ขอเขียนนีไ้ มมเี จตนาตําหนิหนวยงานของ
สถานประกอบการใดทั้งสิ้น เพียงแตเสนอแนะ
แนวทางการฝกดับดับเพลิงและฝกซอมหนีไฟที่
นาจะใหผลสัมฤทธิใ์ นการเผชิญเหตุในสถานการณ
จริงดีกวา....ใครฝกยากอยูแ ลว ชูนวิ้ โปงใหครับ!
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