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ชวงตนเดือนเมษายน 2564 ที่ผานมา
ขาวทีส่ รางความสะเทือนใจใหกบั วงการดับเพลิง
บานเรามากทีส่ ดุ ไดแกขาวอาคารทีเ่ กิดไฟ ไหม
ถลมลงมา ทําใหอาสาสมัครดับเพลิงทีเ่ ขาระงับ
เหตุและผูติดอยูในอาคารเสียชีวิตรวม 5 ศพ
เวลา 06.30 น. วันที่ 3 เมษายน 2564
ผูส อื่ ขาวรายงานเหตุเพลิงไหมบา นพัก 3 ชัน้ ใน
หมูบานกฤษดานคร 31 ซ.บรมราชชนนี 105
เขตทวีวฒ
ั นา กรุงเทพฯ เปนบานเดีย่ ว 3 ชัน้ อยู
ระหวางกอสรางปรับปรุง เพลิงลุกไหมทงั้ หลัง มี
คนงานติดอยูภ ายในราว 8 คน เจาหนาทีด่ บั เพลิง
ตองเรงระดมฉีดน้าํ สกัด
เวลาผานไปราว 40 นาที เจาหนาทีส่ ามารถ
ควบคุมสถานการณไวได หลังเกิดเหตุ เจาหนาที่
ชุดผจญเพลิง 7 นายเขาตรวจสอบภายในอาคาร
พบผู เสียชีวิตเปนหญิง 1 ราย ขณะเดียวกัน
ระหวางเจาหนาทีอ่ ีกชุดกําลังฉีดน้าํ ระบายควัน
อยูนั้น ปรากฏวาบานหลังดังกลาวพังถลมลงมา
เบือ้ งตนมีรายงานผูติดคางอยูภายใน 15 คน
เจาหนาทีจ่ งึ สัง่ ปดกัน้ พืน้ ทีโ่ ดยรอบพรอมเรงนํา
เครื่องจักรกลหนักเขาทําการรื้อตัวอาคารเพื่อ
ชวยเหลือผูที่ติดอยูภายใน1

เจ าหน าที่ อาสาป องกั นและบรรเทาสาธารณภัย เจาหนาทีม่ ลู นิธปิ อ เต็กตึง้ มูลนิธ-ิ
รวมกตัญู และหนวยงานทีเ่ กีย่ วของยังคงเรงให
การชวยเหลือผูท ตี่ ดิ ใตซากอาคารอยางตอเนือ่ ง
โดยคาดวามีอาสากูภ ยั ติดภายในอยางนอย 7 ราย
บางรายยังมีชีวิตและสือ่ สารกับทีมชวยเหลือได
แตเนือ่ งจากผูประสบภัยติดอยูใ ตซากอิฐปูนทีม่ ี
ขนาดใหญและน้าํ หนักมาก ทําใหยงั ไมสามารถ
ชวยออกมาได ตองใชเครือ่ งจักรในการตัดเหล็ก
และเจาะแทงปูนเพือ่ ชวยออกมา ซึง่ การชวยเหลือ
เปนไปดวยความยากลําบาก ขณะทีเ่ จาหนาทีไ่ ด
ทําการปดพืน้ ทีบ่ ร เิ วณโดยรอบและไมใหผทู ไี่ ม
เกีย่ วของเขาไปเพือ่ เปนการอํานวยความสะดวก
ใหทีมชวยเหลือ

ขณะเดียวกันมีการประสานหนวยงานที่
เกีย่ วของ อาทิ วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภหรือวสท. ทั้งผูเชี่ยวชาญ
จากทางกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
มาใหคําปรึกษา และตรวจสอบโครงสรางของ
อาคาร โดยชวยเหลือตองใชความระมัดระวัง
ไมใหเกิดความสูญเสียอีก
ทัง้ นีก้ รมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ปภ.) สงทีมคนหาและกูภ ยั ในเขตเมือง (Urban
Search and Rescue : USAR) จํานวน 10 นาย
ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานการเผชิญเหตุ
และชวยเหลือกรณีอาคารถลมพรอมนําเครือ่ งมือ
อุปกรณดานการคนหาและกูภัยแบบพิเศษเขา
สนธิ กําลั งร วมกั บ เจ าหน าที่ และอาสาสมั คร
เมื่อชุด USAR Team เขาถึงพื้นที่ไดดําเนินการ
ชวยเหลือผูต ดิ อยูภ ายในอาคารทีเ่ กิดเหตุทนั ที2
ชวงเชาวันตอมา (4 เมษายน 2564)
เวลา 6.45 น. ผูสื่อขาวรายงาน เจาหนาที่ได
ลําเลี ยงร างที มอาสาฯ ที่ ติ ดซากอาคารถล ม
ทัง้ หมดออกมาไดครบแลว ประกอบดวย นายธนภพ ประไพ อายุ 44 ป นายสมัญญา นิลธง
อายุ 48 ป นายอรรถพล ทวมทอง อายุ 26 ป
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และนายสุทัศน เปลี่ยนกลัด อายุ 38 ป
ทั้ง 4 คนเปนเจาหนาที่จากสมาคมอาสาสมัคร
บรรเทาสาธารณภัยแหงประเทศไทย สวนอีก 1
ราย คือนายเกียรติ แพตเตอรสัน อายุ 35 ป
เปนผูพักอาศัยในอาคาร3
นับเปนความสูญเสียครัง้ ใหญในรอบหลาย
ปของวงการดับเพลิงเมืองไทย ซึง่ เปนหนาทีข่ อง
ฝายสืบสวนทีจ่ ะตองหาสาเหตุใหไดวา ตึกถลมลง
มาไดอยางไร ถูกละ เกิดไฟไหมตึกจึงพังทลาย
แตก็ไมไดเกิดขึ้นทุกตึก เฉพาะตึกที่โครงสราง
ไมแข็งแรงและรับน้ําหนักมากเกินรวมทั้งตึกที่
สรางมานานแลว (ตึกเกา) เทานัน้ ทีม่ โี อกาสจะ
ถลม ก็ตองสืบสวนวาตึกหลังนี้เปนเชนนั้นจริง
หรือไม ขอสังเกตจากเจาหนาที่ที่รว มระงับเหตุ
เพลิงไหมในเหตุการณระบุวาการถลมเกิดขึ้น
เร็วมาก เมื่อเจาหนาที่กภู ัยเขาไปในอาคารเพือ่
ตรวจสอบผูติดคางภายใน ครูเดียวก็มีเสียงลั่น
จากตัวอาคารเปนสัญญาณวาอาคารไมมคี วาม
มัน่ คงแลว หัวหนาหนวยผูค วบคุมงานจึงพูดวิทยุ
สัง่ การใหเจาหนาทีข่ า งในรีบออกมาแตหลังจาก
นั้นราว 7 นาที อาคารก็ถลมลงมาทั้งหลัง ดวย
เหตุเกิดขึ้นเร็วมาก เจาหนาที่ที่เขาไปบางสวน
หนีออกมาไมทัน ถูกเศษวัสดุตกทับเสียชีวิต 4
ราย ตามขาวที่รายงาน
รองศาสตราจารย สิ ริ วั ฒน ไชยชนะ
อุปนายกวิ ศวกรรมสถานแหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ (วสท.) เขาตรวจสอบทีเ่ กิดเหตุ ระบุวา ตรวจสอบอะไรไมไดมากเนื่องจาก
สภาพอาคารไดพงั ทลายลงมาหมดแลว ตองไป
หาขอมูลแบบแปลนการกอสราง มีจุดใดที่เปน
สาเหตุใหอาคารถลมลงมากอนจะถอดบทเรียน
เพือ่ ไมใหเกิดเหตุเชนนี้อีกในอนาคต และยังไม
สามารถระบุวา มีการตอเติมอาคารตามทีห่ ลาย

ยังไมเสื่ อมสภาพ ถากอสรางอยางถูกตองจะ
อยูได 30-50 ป
รองศาสตราจารย สิรวิ ฒ
ั น ยังไดกลาวถึง
กรณีทมี่ กี ารตัง้ ขอสังเกตวาอาคารทีเ่ กิดเหตุเสา
มีขนาดเล็กกวาคานนัน้ เปนเรือ่ งปกติ เนือ่ งจาก
คานจะต องรั บ น้ํา หนั ก มากกว าเสา สําหรั บ
ประเด็นการฉีดน้าํ ดับเพลิง ยืนยันวาไมสง ผลให
อาคารถลมลงมา เพราะปูนไมดูดซับน้ํา สวน
การเปลี่ยนแปลงประเภทการใชประโยชนของ
อาคารจากที่อยูอาศัยเปนที่เก็บของ หากไมมี
การแจงเปลี่ ยนแปลงการใช ประโยชน อาคาร
ถือวาผิดกฎหมายซึ่งจะตองมีการตรวจสอบใน
ราย ละเอียดอีกครั้ง3
ศาสตราจารย ดร.สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารในฐานะนายกสภาวิศวกร ไดใหความเห็น
ผานรายการวิทยุรายการหนึง่ วา โศกนาฏกรรม
ลักษณะนี้ เกิดขึ้ นบอยในประเทศไทย ในตาง
ประเทศก็เกิดขึน้ แตเขาจะนําไปศึกษาเปนบทเรียน
เพื่อหาทางปองกัน สวนบานเราเกิดขึ้นมาแลว
ก็ฮือฮาในชวงแรกเดีย๋ วก็ลืม ไมมีการนําไปเปน

รศ. สิริวฒ
ั น ไชยชนะ

ฝายตั้งขอสังเกตหรือไม ทั้งนี้ไดกลาวเพิ่มเติม
อาคารนี้กอสรางในชวงป 2554-2555 ซึ่งมี
เทคโนโลยีการกอสราง มีการใชวสั ดุทที่ นตอไฟ
แลว จึงตองดูสภาพแวดลอม สวนขนาดของพืน้ ที่
เองก็มีสวนเกี่ยวของ พื้นที่แคบจะทําใหอาคาร
อมความรอนมากกวาพื้นที่กวาง พืน้ ทีโ่ ลงกวาง
จะทําใหความรอนกระจายตัวไดมากกวา ขณะเดียวกันวัสดุทอี่ ยูใ นบาน เชน กระดาษ พลาสติก
ตางๆ รวมทั้งวัตถุไวไฟ เปนเชื้อเพลิงที่ทําให
อุณหภูมิพุงสูงไดถึง 900-1,000 องศาฯ จาก
ปกติวสั ดุกอ สรางทนความรอนไดถงึ 300-600
องศาฯ สวนนีท้ าํ ใหโครงสรางอาคารเกิดรอยราว
มีการแยกตัวออกจากกัน ความรอนจึงเขาไปใน
ชองวาง ทําใหเหล็กเปลี่ยนรูปรางหรือเปลี่ยน
สภาพ ยือ้ กันระหวางจุดทีแ่ ข็งแรงของตัวบานกับ
จุดที่ออ นแอ เปนสาเหตุทําใหอาคารถลมลงมา
โดยยืนยันวาอาคารทีอ่ ายุประมาณ 10 ป ถือวา

ศ.ดร.สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์

บทเรียน ในตางประเทศเขาศึกษาเรื่องนี้อยาง
จริงจัง มีหนวยงานอิสระไดรบั การสนับสนุนจาก
รั ฐบาลค นคว าวิจั ยอยางต อเนื่ อง จุ ดอ อนใน
บานเราคือไมมหี นวยงานกลางดานความปลอดภัย
แหงชาติ เรามีหลายหนวยงานกระจัดกระจาย
กั นไปและไม ได เน นในเรื่ องของภั ยพิ บั ติ จาก
ไฟไหมและอาคารถลม พูดงายๆ วาเราไมมี
ขอมูลอางอิงวา ตึกทีเ่ กิดไฟไหมไมนานแลวถลม
ลงมาไดอยางไร หนวยงานตางๆ ของเราตองเริม่
ศึกษาเรื่องนี้ไดแลว การไมมีขอมูลเรื่องนี้อยาง
เปนทางการทําใหหนวยการระงับเหตุอัคคีภัย
โดยเฉพาะระดับผูป ฏิบตั ิไมไดรับการสนับสนุน
ดานขอมูลความปลอดภัยอยางเพียงพอ นั่นคือ
นอกจากผูป ฏิบตั งิ านระงับเหตุเพลิงไหมในอาคาร
จะตองไดรับการฝกฝนอยางเขมขนแลว ยังตอง
ไดรับขอมูลที่ถูกตองแมนยําเกี่ยวกับตัวอาคาร
ที่จะเขาไปดวย ไมใชวาใหเขาเขาไปเสี่ยงโดย
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ไมรูเรื่องอะไร แลวก็มาเกิดเหตุเศราสะเทือนใจ
แบบนี้
กทม.ตองเริ่ มศีกษาเรื่ องนี้อยางจริงจัง
เขตตางๆก็ตอ งเริม่ คือเอาเรื่องที่เกิดขึน้ มาแลว
เปนถอดบ ทเรียนเพือ่ ไมใหมนั เกิดขันซ้าํ โดยสิง่
ทีค่ วรทํากอนในประเด็นนีฝ้ ากไวสองขอ ขอแรก
ทําไมถึงไฟไหมไมนานอาคารจึงถลมลงมาได
ขอสอง กระบวนการทํางานของเจาหนาที่ตอง
ไดรั บการฝ กอบรมอยางเขมขนดวยหลั กการ
ขั้นสูงและไดรับการสนับสนุนดานขอมูลอยาง
เพียงพอซึง่ เปนคําถามวาทําไมนักดับเพลิงเสียชีวิต ในตางประเทศเขาซีเรียสมาก เขากลาชี้
จุดออนของตัวเองแลวถอดบทเรียนมาเปนแนวทางปองกันตัวเอง
ทั้ งนี้ เหตุ การณ ดั งกล าวมี สิ่ ง ผิ ดปกติ
กลาวคือ กอนอาคารจะถลม ตัวอาคารสั่นไหว
ยวบยาบ เสีย้ ววินาทีนนั้ เอง เสาดานขวามือเกิด
การระเบิดแลวโครงสรางก็ยบุ ลงมาทัง้ หมด โดย
เกิดขึ้นเวลาไมนานหลังจากไฟไหม อาคารมัน
ตองมีอะไรผิดปกติ ซึง่ จะตองมีการสืบสวนดาน
นิตวิ ิศวกรรม ซึง่ ตามหลักการเขาจะ ดู 4 ขอคือ
1. เมื่อเกิดอาคารถลม ใหดูกอนเลยวา
อาคารหลังนัน้ ออกแบบอยางถูกหรือผิด (ตองมี
แบบอาคารมาแสดง)
2. ถาออกแบบถูกก็ตอ งดูวา ทําตามแบบ
หรือไม ไมใชออกแบบเสาหนาตัด 20 x 20
เซนติเมตร แตเวลาสรางจริงหลับเปน 15 x 15
เซนติเมตร
3. ออกแบบถูกตอง กอสรางถูกตอง แต
ทําไม อาคารถึงถลมลงมาได ก็ตอ งดูวาเวลาขอ
อนุญาตเปนสองชั้น แตไปตอเติมเปนสามชั้น
ดาดฟาขอไวเปนพืน้ ทีว่ า งแตมกี ารเอาถังน้าํ หรือ
วัสดุเขาไปทําใหตองรับน้ําหนักเพิ่ม
4. เกิดภัยพิบัติทั้งภัยธรรมชาติ อาทิ
แผนดินไหว พายุ และอุบัติภัย เชน ไฟไหมซึ่ง
เปนตัวเรงทําใหเกิดการถลม4
วิ ศวกรผู ตรวจสอบจะดู 4 ข อนี้ เพื่ อ
ทําการสอบสวนเพื่อพิสูจนทราบ ทั้งนี้อาคาร
ถลมโดยทั่วไปจะเกิดจากปจจัยทั้งสี่ขอดังกลาว
การออกแบบ การกอสราง ถูกตองหรือไม มีการ
ตอเติมผิดวัตถุประสงคหรือไม และเกิดภัยพิบตั ิ
อะไรที่เปนตัวเรงการถลม5
จากความเห็ นของผู เชี่ ยวชาญด าน
อาคารระดั บประเทศ แม จะยั งไม มีข อสรุ ปที่
แนนอนออกมา แตเราก็พอจะพอมองออกไป
ไกลกวานั้น เพื่อปองกันการเกิดโศกนาฏกรรม

ซ้ําซากในอนาคตอาคารทุ กแห งต องมี ข อมู ล
ของอาคารนัน้ โดยเฉพาะ หนวยราชการมีหนาที่
รับผิดชอบตองทําขอมูลของอาคารทุกแหงไว ทัง้
เรื่ องของการออกแบบ พิ มพ เขี ยว วั สดุ ที่ ใช
อัตราการรับน้าํ หนัก การขออนุญาต วันเดือนป
ที่กอสรางเสร็จ ฯลฯ เมื่อเวลาเกิดเหตุภัยพิบัติ
กับอาคาร หนวยระงับเหตุก็จะมีขอมูลไวศึกษา
กอนจะเขาปฏิบตั งิ าน (ไมใชเพิง่ จะมาคนขอมูล
ตอนอาคารไดถลมไปแลว) เจาหนาที่ดับเพลิง
เจาหนาที่กูภัยจะตองไดรับการสนับสนุนดาน
ขอมูลที่เพียงพอ ไมเพียงแตระดับหัวหนาหรือ
ผูบัญชาการเหตุการณ แตนักดับเพลิงทุกคนที่
รวมทํางานตองไดรบั ขอมูลทีถ่ กู ตองกอนตัวเอง
จะเดินเขาไป ไมใชปลอยใหเขาเสี่ยงตายโดย
ไมรูอะไรเลย
การทําขอมูลอาคารของหนวยราชการจะ
เปนตัวบีบใหเจาของอาคารทําตามขัน้ ตอนของ
กฎหมายมากขึน้ มีการออกแบบกอสราง ตอเติม
ตามแบบที่ขออนุญาต ไมพยายามทํานอกแบบ
ใหเกิดปญหา เพราะขอมูลมันจะฟองไปในตัว
(ในบางรัฐของสหรัฐอเมริกา บังคับใหเจาของ
อาคารเขียนรายละเอียดของอาคารแสดงไวบน
แผนปายที่เห็นไดชัดเจน นักดับเพลิงเขามาก็
เอาไปใชไดเลย ไมตองถามใคร)
ทําขอที่ 1 คือเรื่องขอมูลของอาคารแลว
ก็ตอ งเนนทีศ่ กั ยภาพของนักดับเพลง/กูภ ยั ทีจ่ ะ
เขาไประงับเหตุเพลิงไหมในอาคาร เราจะตอง
ศึกษาเพื่ อใหรู วาตัวเองอยู ในระดับไหน ยังมี
จุดออนอะไรบาง ไมใชวา เราไมมคี วามสามารถ
เพียงพอแตเราตองตระหนักไวเสมอวาการดับไฟ
ในอาคารหรือในตึกมันอันตรายมาก ถึงขั้นฆา
เราไดตลอดเวลา นักดับเพลิงอเมริกนั เขาก็ตาย
กันเปนประจําเขาจึงปรับปรุงตัวเองตลอดเวลา
เพื่อไมใหเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต นี่ไมใช

การเสื่อมเกียรติที่จะมองยอนกลับไปที่ตัวเอง
แลวถามวาเราเกงพอหรือยัง เพราะคําตอบมัน
หมายถึงความเปนความตายของเราเอง การฝกอบรมอย างเข มงวด การอยู ในวิ นั ย การหา
ความรูใหมๆ จะชวยใหเรารอด ยุทธวิธีที่ตาง
ประเทศใชไดผลก็ไมใชเรือ่ งเสียหายทีเ่ ราจะเอา
มาประยุกตใช
ดังเชนที่ อ.สุชัชวีร วาไว นักดับเพลิงตาง
ประเทศเขาไมอายทีจ่ ะคนหาจุดออนของตัวเอง
เขายอมรับในจุดออนของตัวเองแลวฝกฝนให
เกงขึน้
สุดทายนี้ขอฝากไว “น กั ดับเพลิงที่เกง
คือนักดับเพลิงที่ยังหายใจอยู ” ฉะนั้นจงทํา
ทุกอยางเพือ่ ใหตวั เองรอดจากมหันตภัยทัง้ หลาย
ที่เราตองจะเผชิญหนาไปอีกนาน
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