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ชวงตนเดือนเมษายน 2564 ท่ีผานมา
ขาวท่ีสรางความสะเทือนใจใหกบัวงการดับเพลิง
บานเรามากท่ีสดุไดแกขาวอาคารท่ีเกิดไฟ ไหม
ถลมลงมา ทําใหอาสาสมัครดับเพลิงท่ีเขาระงบั
เหตุและผูติดอยูในอาคารเสียชีวิตรวม 5 ศพ

เวลา 06.30 น. วันท่ี 3 เมษายน 2564
ผูสือ่ขาวรายงานเหตุเพลิงไหมบานพกั 3 ชัน้ ใน
หมูบานกฤษดานคร 31 ซ.บรมราชชนนี 105
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ  เปนบานเด่ียว 3 ชัน้ อยู
ระหวางกอสรางปรับปรุง เพลิงลุกไหมท้ังหลัง มี
คนงานติดอยูภายในราว 8 คน เจาหนาท่ีดับเพลิง
ตองเรงระดมฉีดน้าํสกดั

เวลาผานไปราว 40 นาที เจาหนาท่ีสามารถ
ควบคุมสถานการณไวได หลังเกดิเหตุ เจาหนาท่ี
ชดุผจญเพลิง 7 นายเขาตรวจสอบภายในอาคาร
พบผูเสียชีวิตเปนหญิง 1 ราย ขณะเดียวกัน
ระหวางเจาหนาท่ีอีกชดุกาํลังฉีดน้าํระบายควัน
อยูนั้น ปรากฏวาบานหลังดังกลาวพงัถลมลงมา
เบือ้งตนมีรายงานผูติดคางอยูภายใน 15 คน
เจาหนาท่ีจงึสัง่ปดกัน้พืน้ท่ีโดยรอบพรอมเรงนาํ
เคร่ืองจักรกลหนักเขาทําการร้ือตัวอาคารเพื่อ
ชวยเหลือผูท่ีติดอยูภายใน1

เจาหนาท่ีอาสาปองกันและบรรเทา-
สาธารณภัย เจาหนาท่ีมูลนธิปิอเต็กต้ึง มูลนธิ-ิ
รวมกตัญู และหนวยงานท่ีเกีย่วของยงัคงเรงให 
การชวยเหลือผูท่ีติดใตซากอาคารอยางตอเนือ่ง
โดยคาดวามีอาสากูภัยติดภายในอยางนอย 7 ราย
บางรายยงัมีชีวิตและสือ่สารกบัทีมชวยเหลือได
แตเนือ่งจากผปูระสบภัยติดอยูใตซากอิฐปนูท่ีมี
ขนาดใหญและน้าํหนกัมาก ทําใหยงัไมสามารถ
ชวยออกมาได ตองใชเคร่ืองจกัรในการตัดเหล็ก
และเจาะแทงปนูเพือ่ชวยออกมา ซึง่การชวยเหลือ
เปนไปดวยความยากลําบาก ขณะท่ีเจาหนาท่ีได 
ทําการปดพืน้ท่ีบร  เิวณโดยรอบและไมใหผูท่ีไม
เกีย่วของเขาไปเพือ่เปนการอํานวยความสะดวก
ใหทีมชวยเหลือ

ขณะเดียวกันมีการประสานหนวยงานท่ี
เกีย่วของ อาทิ วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภหรือวสท. ท้ังผูเชี่ยวชาญ
จากทางกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
มาใหคําปรึกษา และตรวจสอบโครงสรางของ
อาคาร โดยชวยเหลือตองใชความระมัดระวัง
ไมใหเกิดความสูญเสียอีก

ท้ังนีก้รมปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย
(ปภ.) สงทีมคนหาและกูภัยในเขตเมือง (Urban
Search and Rescue : USAR) จํานวน 10 นาย
ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานการเผชิญเหตุ
และชวยเหลือกรณอีาคารถลมพรอมนาํเคร่ืองมือ
อุปกรณดานการคนหาและกูภัยแบบพิเศษเขา
สนธิกําลังรวมกับเจาหนาท่ีและอาสาสมัคร
เม่ือชุด USAR Team เขาถึงพื้นท่ีไดดําเนินการ
ชวยเหลือผูติดอยูภายในอาคารท่ีเกดิเหตุทันที2

ชวงเชาวันตอมา (4 เมษายน 2564)
เวลา 6.45 น. ผูสื่อขาวรายงาน เจาหนาท่ีได
ลําเลียงรางทีมอาสาฯ ท่ีติดซากอาคารถลม
ท้ังหมดออกมาไดครบแลว ประกอบดวย นาย-
ธนภพ ประไพ อายุ 44 ป นายสมัญญา นิลธง
อายุ 48 ป นายอรรถพล ทวมทอง อายุ 26 ป
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และนายสุทัศน เปล่ียนกลัด อายุ 38 ป
ท้ัง 4 คนเปนเจาหนาท่ีจากสมาคมอาสาสมัคร
บรรเทาสาธารณภัยแหงประเทศไทย สวนอีก 1
ราย คือนายเกียรติ แพตเตอรสัน อายุ 35 ป
เปนผูพักอาศัยในอาคาร3

นบัเปนความสญูเสยีคร้ังใหญในรอบหลาย
ปของวงการดับเพลิงเมืองไทย ซึง่เปนหนาท่ีของ
ฝายสบืสวนท่ีจะตองหาสาเหตุใหไดวาตึกถลมลง
มาไดอยางไร ถูกละ เกิดไฟไหมตึกจึงพังทลาย
แตก็ไมไดเกิดข้ึนทุกตึก เฉพาะตึกท่ีโครงสราง
ไมแข็งแรงและรับน้ําหนักมากเกินรวมท้ังตึกท่ี
สรางมานานแลว (ตึกเกา) เทานัน้ท่ีมีโอกาสจะ
ถลม ก็ตองสืบสวนวาตึกหลังนี้เปนเชนนั้นจริง
หรือไม ขอสงัเกตจากเจาหนาท่ีท่ีรวมระงับเหตุ
เพลิงไหมในเหตุการณระบุวาการถลมเกิดข้ึน
เร็วมาก เม่ือเจาหนาท่ีกภัูยเขาไปในอาคารเพือ่
ตรวจสอบผูติดคางภายใน ครูเดียวก็มีเสียงล่ัน
จากตัวอาคารเปนสัญญาณวาอาคารไมมีความ
ม่ันคงแลว หัวหนาหนวยผูควบคุมงานจงึพดูวิทยุ
สัง่การใหเจาหนาท่ีขางในรีบออกมาแตหลังจาก
นั้นราว 7 นาที อาคารก็ถลมลงมาท้ังหลัง ดวย
เหตุเกิดข้ึนเร็วมาก เจาหนาท่ีท่ีเขาไปบางสวน
หนีออกมาไมทัน ถูกเศษวัสดุตกทับเสียชีวิต 4
ราย ตามขาวท่ีรายงาน

รองศาสตราจารย สิ ริ วัฒน ไชยชนะ
อุปนายกวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยใน
พระบรมราชปูถมัภ (วสท.) เขาตรวจสอบท่ีเกดิ-
เหตุ ระบุวา ตรวจสอบอะไรไมไดมากเนื่องจาก
สภาพอาคารไดพงัทลายลงมาหมดแลว ตองไป
หาขอมูลแบบแปลนการกอสราง มีจุดใดท่ีเปน
สาเหตุใหอาคารถลมลงมากอนจะถอดบทเรียน
เพือ่ไมใหเกิดเหตุเชนนี้อีกในอนาคต และยงัไม
สามารถระบวุามีการตอเติมอาคารตามท่ีหลาย

ฝายต้ังขอสังเกตหรือไม ท้ังนี้ไดกลาวเพิ่มเติม
อาคารนี้กอสรางในชวงป 2554-2555 ซึ่งมี
เทคโนโลยกีารกอสราง มีการใชวัสดุท่ีทนตอไฟ
แลว จงึตองดูสภาพแวดลอม สวนขนาดของพืน้ท่ี
เองก็มีสวนเกี่ยวของ พื้นท่ีแคบจะทําใหอาคาร
อมความรอนมากกวาพื้นท่ีกวาง พืน้ท่ีโลงกวาง
จะทําใหความรอนกระจายตัวไดมากกวา ขณะ-
เดียวกนัวัสดุท่ีอยูในบาน เชน กระดาษ พลาสติก
ตางๆ รวมท้ังวัตถุไวไฟ เปนเชื้อเพลิงท่ีทําให
อุณหภูมิพุงสูงไดถึง 900-1,000 องศาฯ จาก
ปกติวัสดุกอสรางทนความรอนไดถงึ 300-600
องศาฯ สวนนีทํ้าใหโครงสรางอาคารเกดิรอยราว
มีการแยกตัวออกจากกนั ความรอนจงึเขาไปใน
ชองวาง ทําใหเหล็กเปล่ียนรูปรางหรือเปล่ียน
สภาพ ยือ้กนัระหวางจดุท่ีแข็งแรงของตัวบานกบั
จุดท่ีออนแอ เปนสาเหตุทําใหอาคารถลมลงมา
โดยยนืยนัวาอาคารท่ีอายปุระมาณ 10 ป ถอืวา

ยังไมเสื่อมสภาพ ถากอสรางอยางถูกตองจะ
อยูได 30-50 ป

รองศาสตราจารย สริิวัฒน ยงัไดกลาวถงึ
กรณท่ีีมีการต้ังขอสงัเกตวาอาคารท่ีเกดิเหตุเสา
มีขนาดเล็กกวาคานนัน้เปนเร่ืองปกติ เนือ่งจาก
คานจะตองรับน้ําหนักมากกวาเสา สําหรับ
ประเด็นการฉีดน้าํดับเพลิง ยนืยนัวาไมสงผลให
อาคารถลมลงมา เพราะปูนไมดูดซับน้ํา สวน
การเปล่ียนแปลงประเภทการใชประโยชนของ
อาคารจากท่ีอยูอาศัยเปนท่ีเก็บของ หากไมมี
การแจงเปล่ียนแปลงการใชประโยชนอาคาร
ถือวาผิดกฎหมายซึ่งจะตองมีการตรวจสอบใน
ราย ละเอียดอีกคร้ัง3

ศาสตราจารย ดร.สุชัชวีร สุวรรณสวัสด์ิ
อธกิารบดีสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารในฐานะนายกสภาวิศวกร ไดใหความเห็น
ผานรายการวิทยรุายการหนึง่วา โศกนาฏกรรม
ลักษณะนี้เกิดข้ึนบอยในประเทศไทย ในตาง
ประเทศกเ็กดิข้ึนแตเขาจะนาํไปศึกษาเปนบทเรียน
เพื่อหาทางปองกัน สวนบานเราเกิดข้ึนมาแลว
กฮื็อฮาในชวงแรกเด๋ียวกลื็ม ไมมีการนาํไปเปน

บทเรียน ในตางประเทศเขาศึกษาเร่ืองนี้อยาง
จริงจงั มีหนวยงานอิสระไดรับการสนบัสนนุจาก
รัฐบาลคนควาวิจัยอยางตอเนื่อง จุดออนใน
บานเราคือไมมีหนวยงานกลางดานความปลอดภัย
แหงชาติ เรามีหลายหนวยงานกระจัดกระจาย
กันไปและไมไดเนนในเร่ืองของภัยพิบัติจาก
ไฟไหมและอาคารถลม พูดงายๆ วาเราไมมี
ขอมูลอางอิงวา ตึกท่ีเกดิไฟไหมไมนานแลวถลม
ลงมาไดอยางไร หนวยงานตางๆ ของเราตองเร่ิม
ศึกษาเร่ืองนี้ไดแลว การไมมีขอมูลเร่ืองนี้อยาง
เปนทางการทําใหหนวยการระงับเหตุอัคคีภัย
โดยเฉพาะระดับผูปฏิบติัไมไดรับการสนบัสนนุ
ดานขอมูลความปลอดภัยอยางเพียงพอ นั่นคือ
นอกจากผูปฏิบติังานระงบัเหตุเพลิงไหมในอาคาร
จะตองไดรับการฝกฝนอยางเขมขนแลว ยังตอง
ไดรับขอมูลท่ีถูกตองแมนยําเกี่ยวกับตัวอาคาร
ท่ีจะเขาไปดวย ไมใชวาใหเขาเขาไปเสี่ยงโดย

รศ. สิริวฒัน ไชยชนะ ศ.ดร.สุชัชวรี สุวรรณสวัสด์ิ
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ไมรูเร่ืองอะไร แลวกม็าเกดิเหตุเศราสะเทือนใจ
แบบนี้

กทม.ตองเร่ิมศีกษาเร่ืองนี้อยางจริงจัง
เขตตางๆก็ตองเร่ิม คือเอาเร่ืองท่ีเกิดข้ึนมาแลว
เปนถอดบ ทเรียนเพือ่ไมใหมันเกดิขันซ้าํ โดยสิง่
ท่ีควรทํากอนในประเด็นนีฝ้ากไวสองขอ ขอแรก
ทําไมถึงไฟไหมไมนานอาคารจึงถลมลงมาได
ขอสอง กระบวนการทํางานของเจาหนาท่ีตอง
ไดรับการฝกอบรมอยางเขมขนดวยหลักการ
ข้ันสูงและไดรับการสนับสนุนดานขอมูลอยาง
เพยีงพอซึง่เปนคําถามวาทําไมนกัดับเพลิงเสยี-
ชีวิต ในตางประเทศเขาซีเรียสมาก เขากลาชี้
จดุออนของตัวเองแลวถอดบทเรียนมาเปนแนว-
ทางปองกนัตัวเอง

ท้ังนี้  เหตุการณดังกลาวมีสิ่งผิดปกติ
กลาวคือ กอนอาคารจะถลม ตัวอาคารสั่นไหว
ยวบยาบ เสีย้ววินาทีนัน้เอง เสาดานขวามือเกดิ
การระเบดิแลวโครงสรางกย็บุลงมาท้ังหมด โดย
เกิดข้ึนเวลาไมนานหลังจากไฟไหม อาคารมัน
ตองมีอะไรผดิปกติ ซึง่จะตองมีการสบืสวนดาน
นิติวิศวกรรม ซึง่ตามหลักการเขาจะ ดู 4 ขอคือ

1. เม่ือเกิดอาคารถลม ใหดูกอนเลยวา
อาคารหลังนัน้ออกแบบอยางถกูหรือผดิ (ตองมี
แบบอาคารมาแสดง)

2. ถาออกแบบถกูกต็องดูวาทําตามแบบ
หรือไม ไมใชออกแบบเสาหนาตัด 20 x 20
เซนติเมตร แตเวลาสรางจริงหลับเปน 15 x 15
เซนติเมตร

3. ออกแบบถูกตอง กอสรางถูกตอง แต
ทําไม อาคารถึงถลมลงมาได ก็ตองดูวาเวลาขอ
อนุญาตเปนสองชั้น แตไปตอเติมเปนสามชั้น
ดาดฟาขอไวเปนพืน้ท่ีวางแตมีการเอาถงัน้าํหรือ
วัสดุเขาไปทําใหตองรับน้ําหนักเพิ่ม

4. เกิดภัยพิบัติท้ังภัยธรรมชาติ อาทิ
แผนดินไหว พายุ และอุบัติภัย เชน ไฟไหมซึ่ง
เปนตัวเรงทําใหเกิดการถลม4

วิศวกรผูตรวจสอบจะดู 4 ขอนี้ เพื่ อ
ทําการสอบสวนเพื่อพิสูจนทราบ ท้ังนี้อาคาร
ถลมโดยท่ัวไปจะเกิดจากปจจัยท้ังสี่ขอดังกลาว
การออกแบบ การกอสราง ถกูตองหรือไม มีการ
ตอเติมผดิวัตถปุระสงคหรือไม และเกิดภัยพบิติั
อะไรท่ีเปนตัวเรงการถลม5

จากความเห็ นของผู เชี่ ยวชาญด าน
อาคารระดับประเทศ แมจะยังไมมีขอสรุปท่ี
แนนอนออกมา แตเราก็พอจะพอมองออกไป
ไกลกวานั้น เพื่อปองกันการเกิดโศกนาฏกรรม

ซ้ําซากในอนาคตอาคารทุกแหงตองมีขอมูล
ของอาคารนัน้โดยเฉพาะ หนวยราชการมีหนาท่ี
รับผดิชอบตองทําขอมูลของอาคารทุกแหงไว ท้ัง
เร่ืองของการออกแบบ พิมพเขียว วัสดุท่ีใช
อัตราการรับน้าํหนกั การขออนญุาต วันเดือนป
ท่ีกอสรางเสร็จ ฯลฯ เม่ือเวลาเกิดเหตุภัยพิบัติ
กับอาคาร หนวยระงับเหตุก็จะมีขอมูลไวศึกษา
กอนจะเขาปฏิบติังาน (ไมใชเพิง่จะมาคนขอมูล
ตอนอาคารไดถลมไปแลว) เจาหนาท่ีดับเพลิง
เจาหนาท่ีกูภัยจะตองไดรับการสนับสนุนดาน
ขอมูลท่ีเพียงพอ ไมเพียงแตระดับหัวหนาหรือ
ผูบัญชาการเหตุการณ แตนักดับเพลิงทุกคนท่ี
รวมทํางานตองไดรับขอมูลท่ีถกูตองกอนตัวเอง
จะเดินเขาไป ไมใชปลอยใหเขาเสี่ยงตายโดย
ไมรูอะไรเลย

การทําขอมูลอาคารของหนวยราชการจะ
เปนตัวบบีใหเจาของอาคารทําตามข้ันตอนของ
กฎหมายมากข้ึน มีการออกแบบกอสราง ตอเติม
ตามแบบท่ีขออนุญาต ไมพยายามทํานอกแบบ
ใหเกิดปญหา เพราะขอมูลมันจะฟองไปในตัว
(ในบางรัฐของสหรัฐอเมริกา บังคับใหเจาของ
อาคารเขียนรายละเอียดของอาคารแสดงไวบน
แผนปายท่ีเห็นไดชัดเจน นักดับเพลิงเขามาก็
เอาไปใชไดเลย ไมตองถามใคร)

ทําขอท่ี 1 คือเร่ืองขอมูลของอาคารแลว
กต็องเนนท่ีศักยภาพของนกัดับเพลง/กูภัยท่ีจะ
เขาไประงับเหตุเพลิงไหมในอาคาร เราจะตอง
ศึกษาเพื่อใหรูวาตัวเองอยูในระดับไหน ยังมี
จดุออนอะไรบาง ไมใชวาเราไมมีความสามารถ
เพยีงพอแตเราตองตระหนกัไวเสมอวาการดับไฟ
ในอาคารหรือในตึกมันอันตรายมาก ถึงข้ันฆา
เราไดตลอดเวลา นกัดับเพลิงอเมริกนัเขากต็าย
กันเปนประจําเขาจึงปรับปรุงตัวเองตลอดเวลา
เพื่อไมใหเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต นี่ไมใช

การเสื่อมเกียรติท่ีจะมองยอนกลับไปท่ีตัวเอง
แลวถามวาเราเกงพอหรือยัง เพราะคําตอบมัน
หมายถงึความเปนความตายของเราเอง การฝก-
อบรมอยางเขมงวด การอยู ในวินัย การหา
ความรูใหมๆ จะชวยใหเรารอด ยุทธวิธีท่ีตาง
ประเทศใชไดผลกไ็มใชเร่ืองเสยีหายท่ีเราจะเอา
มาประยุกตใช

ดังเชนท่ี อ.สชุัชวีร วาไว นักดับเพลิงตาง
ประเทศเขาไมอายท่ีจะคนหาจดุออนของตัวเอง
เขายอมรับในจุดออนของตัวเองแลวฝกฝนให
เกงข้ึน

สุดทายนี้ขอฝากไว “น  กัดับเพลิงที่เกง
คือนักดับเพลิงที่ยังหายใจอยู” ฉะนั้นจงทํา
ทุกอยางเพือ่ใหตัวเองรอดจากมหันตภัยท้ังหลาย
ท่ีเราตองจะเผชิญหนาไปอีกนาน
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