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คาํนํา 

  

 มนุษยเ์ป็นสิง่มชีวีติทีอ่อ่นแอ เมือ่เทยีบกบัสิง่มชีวีติอืน่ ๆ 
แตท่วา่ มนุษยม์สี ิง่ทีเ่หนอืกวา่สิง่อืน่ ๆ น่ันกค็อืสมองทีม่ี
ความคดิ ปัญญา รูจั้กประดษิฐส์ ิง่ของในการยังชพี จนทําให ้
มนุษยอ์ยูร่อดมาจนถงึปัจจบุนั  

 

 หนังสอืเลม่นีจ้ะกลา่วถงึการทําใหต้วัเอง และผูอ้ืน่ใหอ้ยู่
รอดภายใตส้ภาวะการทีเ่ลวรา้ย เชน่ หลงป่า, อบุตัภิยัตา่ง ๆ, 
อบุตัเิหตทุีไ่มค่าดฝัน, พืน้ทีทํ่าสงคราม ฯลฯ เพือ่ใหต้วัเอง และ
คนอืน่ยงัดํารงชพีอยูไ่ดใ้นทกุสถานการณ ์ถา้ไมห่นักหนา
จนกระทัง่ตนเองตอ้งเสยีชวีติลงไปเสยีกอ่น  

 

 หนังสอืเลม่นีเ้ป็นเลม่ที ่1 จะกลา่วถงึ จติวทิยาทีนํ่ามา
ประยกุตใ์ชก้บัการอยูร่อด, ภาวะตา่ง ๆ ของรา่งกาย และจติใจ 
หากอยูใ่นสถานการณอ์นัเลวรา้ย 

 

 ในเนือ้หาทีผู่อ้า่นจะไดอ้า่นตอ่ไปนี ้คณุมาทําความรูจั้กกบั 
การทีจ่ะเอาตวัรอดจากสถานการณเ์ลวรา้ย แตค่ณุไมต่ายรอด
มาได ้นีค่อืหนังสอืทีจ่ะทําใหค้ณุสามารถเอาชวีติรอดได ้
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 หนังสอืชดุนีจ้ะจบในตวัมันเอง กําลงัจะออกมาอกีหลาย
เลม่ ผูอ้า่นสามารถอา่นเลม่ไหนกอ่นก็ได ้หรอือยากรูเ้ลม่ไหน ก็
อา่นเลม่นัน้ก็ไดค้รับ  

 

ผูเ้ขยีน และเรยีบเรยีง พยายามจะเขยีนใหเ้ขา้ใจงา่ย ๆ ไม่
ซบัซอ้น อาศยัภาพชว่ยในการอธบิาย ลองตดิตามอา่นดนูะครับ     

 

 

I have a dream. 

ผูเ้ขยีน และเรยีบเรยีง 

T.M.E. 
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เกร ิน่นํา 
 

คูม่อื ตอ้งรอด 1 
 

ในหนังสอืเลม่นีจ้ะไดก้ลา่วถงึสิง่ทีจ่ะชว่ยในการยงัชพีตวัเอง 
และคนอืน่ ๆใหร้อด มดีงัตอ่ไปนี ้

  

 
6รปูตวัอยา่งอปุกรณ์ยังชพี6 

ทีม่า : http://diysurvivallife.com 

 

 

 

http://diysurvivallife.com/wp-content/uploads/2014/09/survival_kit-1920x1200.jpg


หน้า 7 จาก 22 

 

ภาค 1 ทักษะการเอาตวัรอดทั่วไป 

 

จะไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบั การเรยีนรูจ้ติวทิยาเพือ่ทีจ่ะเอาตวัเองให ้
รอด, รูจั้กการวางแผน และตระเตรยีมอปุกรณย์งัชพี 

 

 
6รปูตวัอยา่งหนังสอืตอ้งรอดของตา่งประเทศ6 

ทีม่า : http://farm6.staticflickr.com 

 

http://farm6.staticflickr.com/5207/5333937096_888abc43cb.jpg
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ภาค 2 เวชกรรมของการเอาตวัรอด 

จะไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบั การปฐมพยาบาล และพจิารณาเบือ้งตน้, 
การปฐมพยาบาลในกรณีพเิศษ, ปฐมพยาบาลกระดกูหกั, ปฐม
พยาบาลจากสภาพอากาศทีม่คีวามเลวรา้ย, การปฐมพยาบาล
จากแผลทีถ่กูกดั และปวดแสบปวดรอ้น, การปฐมพยาบาล
เนือ่งจากสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นพษิ ฯลฯ 

 

 

 
6รปูตวัอยา่งชดุปฐมพยาบาล6 

ทีม่า : http://pubs.usgs.gov 

 

 

 

 

http://pubs.usgs.gov/gip/2005/15/images/fig55.jpg
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ภาค 1 ทกัษะการเอาตวัรอดท ัว่ไป 
 

บทที ่1 บทนําเขา้สูก่ารทาํใหอ้ยูร่อด 
 

1.1 หลกัการสาํคญัทีจ่ะทาํใหอ้ยูร่อด 
 

 

6รปูหนังสอืคูม่อืตอ้งรอด6 

ทีม่า : http://adventure.nationalgeographic.com 

http://adventure.nationalgeographic.com/2008/08/survival/survival-425.jpg
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6รปูคณุจะสามารถขาดสิง่เหลา่นีไ้ดไ้มเ่กนิเวลาเทา่นี6้ 

ทีม่า : https://cdn2.bigcommerce.com 

 

1.1.1 ขนาดของปญัหาจะเป็นตวัชีใ้หเ้ห็นถงึความ
เลวรา้ยของสถานการณ ์ 

 

 หากตกอยูใ่นสภาพการณท์ีเ่ลวรา้ย หรอืการสูร้บ จงจําไว ้
วา่ ความปลอดภยั (Safety) เป็นสิง่ทีสํ่าคญัทีส่ดุ เพือ่ใหไ้ดม้า
ซึง่ความปลอดภยัในสถานการณท์ีจํ่าเป็นตอ้งใหค้ณุรอด คณุจะ
ใชป้ระสาทสมัผัสทัง้หา้ เขา้มาชว่ยในการตดัสนิใจ  

 

 ก็คอื การไดย้นิ, กลิน่ และภาพจากการมองเห็น วา่คณุ
จะตอ้งทําอะไรตอ่ไป จะอยูอ่ยา่งไร? เคลือ่นทีอ่ยา่งไร? ฯลฯ 
ซึง่จะตอ้งมกีารพจิารณาสิง่ตา่ง ๆ เพือ่ทีจ่ะนํามาใชใ้นการ
พัฒนาเพือ่ทีจ่ะนํามาแกปั้ญหา เพือ่ความอยูร่อด 

https://cdn2.bigcommerce.com/server2800/5w89old/product_images/uploaded_images/winter-survival-tips-threes.jpg
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รปูดา้นลา่ง เป็นตวัอยา่งสถานการณ ์หากเมือ่คณุไดเ้ขา้ไปอยู่
ในทีแ่หง่นัน้ จะตอ้งเตรยีมตวั เตรยีมใจ เตรยีมความรู ้เพือ่ที่
จะตอ้งเอาชวีติใหร้อดจากสภาพการณอ์นัเลวรา้ย 

 

 

 

6รปูพืน้ทีท่ีเ่ป็นป่า6 

ทีม่า : http://cdn.phys.org 

 

http://cdn.phys.org/newman/gfx/news/2012/keytosurviva.jpg


หน้า 13 จาก 22 

 

 

6รปูพืน้ทีท่ะเลทราย6 

ทีม่า : http://bgsa.wpengine.netdna-cdn.com 
 

 

6รปูพืน้ทีน้ํ่าทว่ม6 

ทีม่า : http://www.islandbreath.org 

http://bgsa.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/01/bear-grylls-desert-survival-photos-02-622x414.jpg
http://www.islandbreath.org/2009Year/2009-10/091002flood3.jpg
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6รปูพืน้ทีท่ีเ่กดิสงคราม6 

ทีม่า : http://i.tmgrup.com.tr 

 

 

6รปูพืน้ทีท่ีเ่กดิจากพายเุมือ่ความชว่ยเหลอืยังเขา้ไปไมถ่งึ6 

ทีม่า : http://www.abc.net.au 

http://i.tmgrup.com.tr/dailysabah/2014/08/06/HaberDetay/1407321331078.jpg
http://www.abc.net.au/news/linkableblob/4704602/data/oklahoma-tornado-flattens-moore-medical-centre-data.jpg
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 จากรปูตวัอยา่งดา้นบน หลายสิง่หลายอยา่งจะเป็นอนัตราย
แกค่ณุหากวา่คณุรอดชวีติมาได ้จงึจะตอ้งฝึกสงัเกตสิง่ตา่ง ๆ 
รอบตวัคณุ ไมว่า่จะเป็นเสยีงสตัว ์,เสยีงนก และเสยีงอืน่ ๆ อาจ
รวมไปถงึเสยีงการเคลือ่นทีข่องคนทีอ่าจเป็นมติร หรอืศตัรกู็ได ้

 

 

1.1.2 สภาพรา่งกาย 
 

 จากสถานการณท์ีต่อ้งใหอ้ยูร่อด ใหล้องสํารวจตวัเองดวูา่
ยังอยูใ่นสภาพปกต ิหรอืไดรั้บบาดเจ็บหรอืไม ่ควรจะมกีาร
ชว่ยเหลอืตวัเองเบือ้งตน้ กรณีชว่ยเหลอืตวัเองไดเ้พือ่ไมใ่ห ้
สภาพรา่งกายเลวรา้ยไปกวา่เดมิ ยกตวัอยา่งเชน่  
 

สภาพอากาศทีร่อ้น และแหง้ ควรมกีารดืม่น้ํามาก ๆ เพือ่ป้องกนั
การขาดน้ํา  

 
6รปูการดืม่น้ําในสภาพอากาศทีร่อ้น6 

ทีม่า : https://www.onemedical.com 

https://www.onemedical.com/media/images/drink1080x585_XFkraN8.original.jpg
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แตถ่า้อยูใ่นสภาพอากาศทีเ่ย็น และเปียกชืน้ ใหใ้สเ่สือ้ผา้หนา ๆ  
ป้องกนัไมใ่หอ้ณุหภมูใินรา่งกายลด 

    

 

6รปูป้องกนัตวัเองจากอากาศเย็น เปียกชืน้6 

ทีม่า : http://www.design4disaster.org 

http://www.design4disaster.org/wp-content/uploads/2012/07/blank4.jpg
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1.1.3 อปุกรณ์ 

 

 บางทใีนสภาพทีร่อ้นจัด หนาวจัด หรอืสถานการณส์ูร้บ 
อาจทําใหอ้ปุกรณข์องคณุเกดิความเสยีหาย หรอืสญูหายได ้ให ้
ตรวจสอบอปุกรณเ์หลา่นีเ้สมอ ใหส้ามารถอยูใ่นสภาพใชง้านได ้

 

 

6รปูตวัอยา่งอปุกรณ์ยังชพี6 

ทีม่า : http://media.thereadystore.com 

 

 ในตอนนีค้ณุไดรู้จั้ก สถานการณ,์ สภาพแวดลอ้ม, สภาพ
รา่งกาย และอปุกรณ ์ในเบือ้งตน้แลว้ คณุก็จะเริม่มคีวามพรอ้มที่
จะเตรยีมทําการวางแผนใหต้วัเองตอ้งรอดแลว้  

http://media.thereadystore.com/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/2/-/2-person-outfitter-survival-kit-base.jpg
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 ในการกระทําจรงิ ๆ สิง่ทีสํ่าคญัทีส่ดุคอืรา่งกาย ตอ้งให ้
สภาพรา่งกายของคณุอยา่ใหข้าด น้ํา, อาหาร และทีพั่ก 

 

 

1.2 ใชค้วามรูส้กึในการตดัสนิใจ  และควร
รบีเรง่ 

 

 บางครัง้อาจมกีารตดัสนิใจผดิพลาด เมือ่ตอ้งทําการคดิ 
และวางแผนอยา่งรวดเร็ว อาจสง่ผลใหเ้กดิการเคลือ่นไหวที่
ผดิพลาด จนบางครัง้อาจทําใหค้ณุไดรั้บบาดเจ็บ หรอือาจถงึ
ขัน้เสยีชวีติได ้ 

 

 ฉะนัน้ จงอยา่เคลือ่นทีเ่พยีงเพือ่ใหไ้ดเ้คลือ่นที ่ควร
พจิารณาทกุแงท่กุมมุของสถานการณ ์ซึง่ขึน้อยูส่ถานการณ ์ณ 
ตอนนัน้ กอ่นทีจ่ะทําการตดัสนิใจเคลือ่นที ่ 

 

 ถา้คณุทําอยา่งรบีรอ้น อาจจะทําใหล้มืบางสิง่บางอยา่งได ้
ความรบีรอ้นก็อาจเป็นสาเหตคุวามวุน่วายทีต่ามมาได ้และ
บางครัง้ทําใหไ้มท่ราบวา่จะไป หรอืทําอยา่งไรตอ่ไป  

 

 ในการวางแผนการเคลือ่นที ่ทีม่คีวามพรอ้มทีจ่ะ
เคลือ่นยา้ยไปอยา่งรวดเร็ว โดยไมก่อ่ใหเ้กดิอนัตรายจากสิง่ที่
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เลวรา้ยในบรเิวณใกลเ้คยีง ควรจะใชค้วามรูส้กึของคณุเองใน
การประเมนิสถานการณ ์ 

 

หมายเหต ุควรสงัเกตจาก เสยีง และกลิน่ตา่ง ๆ รอบตัว ควรมคีวามรูส้กึไวตอ่การ
เปลีย่นแปลงของอณุหภมู ิ

 

 

1.3 ต ัง้สต ิและจาํใหไ้ดว้า่อยูท่ ีไ่หน 

 

 ถา้ขณะนัน้มคีณุมแีผนที ่คณุมคีวามจําเป็นทีจ่ะตอ้งหา
ตําแหน่ง และจดุทีอ่ยูข่องคณุลงบนแผนที ่เพือ่จะไดรู้ว้า่
สภาพแวดลอ้มรอบตวัเป็นแบบไหน นีค้อืหลกัการเบือ้งตน้ที่
จะตอ้งปฏบิตั ิ 
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6รปูตวัอยา่งตําแหน่งบนแผนที่6 

ทีม่า : http://support.m4jam.com 

 

หากตดิตอ่คนอืน่ ๆ ในกลุม่ได ้กพ็ยายามแจง้ใหท้ราบถงึ
ตําแหน่งตวัเอง เผือ่วา่ใครจะมอีปุกรณอ์ืน่ ๆ ทีจ่ะชว่ยในการ
ออกจากพืน้ทีนั่น้ เชน่ แผนที ่และเข็มทศิ  

http://support.m4jam.com/hc/en-us/article_attachments/200416151/6.png
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6รปูเข็มทศิ กบัแผนที่6 

ทีม่า : https://img3.goodfon.com 

 

 ถา้บรเิวณนัน้มพีืน้ทีอ่นัตราย ควรจะศกึษาเสน้ทางทีจ่ะ
เคลือ่นทีไ่ป และพยายามปรับการเคลือ่นทีต่ามสถานการณ์
อยา่งตอ่เนือ่ง  

https://img3.goodfon.com/wallpaper/nbig/9/64/kompas-karta-francii-karandash.jpg

