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อาคารลุมพินี พาร์ค ริเวอร์ไซด์ ถนน
พระราม 3 ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งกรุงเทพฯ
เป็นกลุ่มอาคารพักอาศัย ประกอบด้วยอาคาร
ชุดสร้างติดกัน 4 หลัง สูงเท่ากันคือ 36 ชั้น
(ประมาณ 150 เมตร) จำนวน 1 แห่ง อาคารสูง
5 ช้ัน 2 แห่ง และอาคาร 3 ช้ัน 1 แห่ง เพ่ิงสร้าง
เสร็จเมื่อไม่นานมาน้ีเอง ได้ประสานกับสำนัก
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (สปภ.) กรุงเทพฯ

ให้เข้ามาฝึกซ้อมการอพยพผู้ติดอยู่ในอาคารท่ี
สมมติเหตุการณ์ว่าเกิดเพลิงไหม้บนตัวอาคาร
เป้าหมายคือพาผู้ไม่สามารถอพยพลงมาได้ด้วย
ตัวเองข้ึนรถกระเช้า (Bronto Skylift) โดยมีจุด
นัดพบท่ีลานดาดฟ้าของอาคารสันทนาการสูง 5
ช้ัน (ความสูงเท่ากับตึก 7 ช้ัน) ท่ีฟากหน่ึงเป็น
สระว่ายน้ำซ่ึงตัวอาคารสร้างแทรกอยู่ตรงกลาง
ระหว่างอาคารพักอาศัยท้ัง 4 หลัง พร้อมกันน้ียัง
มีเบาะลมให้ผู้ติดอยู่บนช้ัน 3 ฝึกซ้อมกระโดด
หนีไฟลงมาข้างล่าง

การฝึกซ้อมการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยบน
อาคารสูงลักษณะน้ี ผู้อยู่อาศัยมีส่วนร่วมท้ังการ
ข้ึนลงกระเช้าและกระโดดลงเบาะลม เท่าท่ีสังเกต
พวกเขามีความม่ันใจมากข้ึนในการเอาตัวรอด
จากเหตุเพลิงไหม้ หลายคน (หรือเกือบท้ังหมด

ยกเว้นเจ้าหน้าที่ของอาคารชุด) ไม่เคยสัมผัส
ประสบการณ์ลักษณะน้ี ในใจส่วนลึกก็อดกังวล
ไม่ได้ว่า ถ้าเกิดไฟไหม้หรือแผ่นดินไหวข้ึนมาจะ
ทำอย่างไร จะมีคนมาช่วยไหม คนที่มีชีวิตอยู่
บนตึกสูง ใจหน่ึงก็ชอบเพราะหรูหรามีรสนิยม
อากาศดี มีความเป็นส่วนตัวสูง แต่แวบหน่ึงของ
ความคิดก็กลัวเร่ืองอุบัติภัย เม่ือได้มาเห็นการ
ทำงานของสำนักป้องกันฯ ที่มีความพร้อมทั้ง
เครื่องมือและกำลังคนจึงค่อนข้างเบาใจและมี
ความเชื่อมั่นมากขึ้น หากเกิดเหตุไม่คาดฝัน
พวกเขายังมีผู้ที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือทั้ง

www.safetylifethailand.com
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จากหน่วยงานในสังกัดของนิติบุคคลอาคารชุด
เองและหน่วยงานราชการ รวมทั้งอาสาสมัคร
ของมูลนิธิต่างๆ

อีกซึกหน่ึงของตัวอาคาร เจ้าหน้าท่ีกู้ภัย
ได้รับรายงาน มีผู้ป่วยรายหน่ึงติดอยู่บนช้ัน 15
จากน้ันเจ้าหน้าท่ีกู้ภัย 4-5 นาย ปีนข้ึนไปแขวน
เชือกเหนือชั้นอาคารที่จะทำการอพยพผู้ป่วย
พวกเขาใช้เวลาค้นหาครู่หน่ึงจึงพบตัวแล้วรีบนำ
ลงเปลผู้ป่วยฉุกเฉินเพ่ือทำการเคล่ือนย้ายโดย
การหย่อนลงไปทางเชือก เราเรียกเทคนิคน้ีว่า
“กู้ภัย/ช่วยชีวิตแนวด่ิง” เน่ืองจากบันไดหนีไฟ
หนาแน่นไปด้วยคนอพยพตามแผนปกติ ครั้น
จะใช้รถกระเช้า บริเวณลานหน้าอาคารก็แคบ
เกินไป รถกระเช้าขับเข้ามาจอดไม่ได้ จะจอด
ห่างออกไปก็เกินระยะเอ้ือมถึงของแขนกระเช้า

การเคล่ือนย้ายผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บด้วย
เชือกทำกันเป็นทีม ข้างบนมี 5 คน ทำหน้าท่ี
ค้นหาแล้วเตรียมการนำตัวลงมา โดยให้ผู้ป่วย
นอนบนเปลสนามจากน้ันนำไปผูกกับเชือกโรย
ตัวท่ีแขวนไว้กับรอก เม่ือทุกอย่างพร้อม สองคน
จะโรยตัวตามลงมาเพื่อควบคุมการเคลื่อนตัว

ของเปลผู้ป่วยให้มีความสมดุลและมีความเร็ว
พอเหมาะ ขณะท่ีสามคนยังอยู่ข้างบน ทำหน้าท่ี
หย่อนเชือกผูกเปลลงมา ขณะเดียวกันบริเวณ
พ้ืนด้านล่าง เจ้าหน้าท่ีกู้ภัยจำนวนหน่ึง (6 นาย)
ดึงเชือกผูกเปลผู้ป่วยอย่างช้าๆ และระมัดระวัง

ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บมีความอ่อนไหวสูง
เขาหรือเธออาจอาการหนักขึ้นหรือเสียชีวิตลง
ไปท้ังท่ีตอนแรกไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัส สาเหตุ
หน่ึงก็คือ การช่วยเหลือเป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง
ตามหลักการทางแพทย์ รวมถึงการเคล่ือนย้าย
ผู้ป่วยผิดวิธีหรือขาดความรอบคอบ ย่ิงเป็นการ
เคล่ือนย้ายท่ีไม่ปกติ เช่น หย่อนตัวลงมาตาม
แนวด่ิงจากช้ัน 15 ของอาคารชุด ต้องอาศัยทีม
กู้ภัยที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง อีกทั้ง
จะต้องใช้คนมากพอในควบคุมความเร็วและ
ทิศทางการเคล่ือนท่ีของตัวผู้ป่วยท่ีนอนบนเปล

เป็นการประสานงานอย่างกลมกลืนของ
3 ทีมหลัก ได้แก่ ทีมทำหน้าท่ีหย่อนเชือกลงมา
จากช้ันอาคารข้างบนท่ีค่อยๆ หย่อนเปลอย่าง
น่ิมนวล ไม่เร็วหรือช้าเกินไป ทีมโรยตัวประกบ
เปล (หากเกิดความผิดปกติ เช่น เปลแกว่งแรง
เปลเอียงไปข้างใดข้างหน่ึง หรือแม้แต่เปลพลิก
กลับหัว ทีมโรยตัวจะเข้าไปแก้ปัญหาทันที) และ
ทีมรับตัวผู้ป่วยด้านล่างซ่ึงจับปลายเชือกผูกเปล
เพ่ือรักษาสมดุลและควบคุมทิศทางการเคล่ือนท่ี
ของเปลผู้ป่วยอีกทางหน่ึงด้วย

เมื่อเปลผู้ป่วยลงถึงพื้น ทีมรับตัวจะทำ
การเคลื่อนย้ายต่อไปยังจุดปฐมพยาบาลหรือ

ส่งตัวต่อไปโรงพยาบาลใกล้ท่ีสุดทันที ตามแผน
การฝึกซ้อม สมมติเหตุการณ์ว่าถนนด้านหน้า
อาคารถูกถูกบล็อกด้วยเศษซากอาคารเกิดจาก
เพลิงไหม้ บางจุดมีรถดับเพลิงและรถกู้ภัยขวาง
อยู่ พูดง่ายๆ ถนนถูกตัดขาดไม่สามารถจะส่งตัว
ผู้ป่วยทางรถยนต์ได้ ประกอบกับอาคารแห่งน้ี
ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (ห่างจากสะพาน
พระราม 9 ลงไปทางทิศใต้ประมาณ 700 เมตร)
ดังน้ันจึงดำเนินการเคล่ือนย้ายผู้ป่วยทางเรือไป
โรงพยาบาลในย่านนั้นซึ่งมีด้วยกันหลายแห่ง
โดยสำนักป้องกันฯ กรุงเทพมหานครได้นำเรือ
กู้ภัยฉุกเฉินมาร่วมฝึกซ้อมด้วย เจ้าหน้าท่ีกู้ภัย
นำเปลสนามที่สมมติว่ามีผู้ป่วยนอนอยู่ขึ้นเรือ
แล้วขับออกไปยังเป้าหมาย
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จริงๆ แล้ว ต้องยอมรับว่า อุปกรณ์และ
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้สำหรับการดับเพลิงและกู้ภัย
ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร ทันสมัย ประสิทธิภาพสูง และ
มีจำนวนเพียงพอต่อการใช้งาน บุคลากรทุกทีม
ทุกหน่วยล้วนเป็นยอดฝีมือ โดยเฉพาะทีมกู้ภัย
แนวดิ่งที่ทำการกู้ภัย/ช่วยชีวิตด้วยการโรยตัว
จากท่ีสูงในวันน้ันถือเป็นช้ันแนวหน้าของ สปภ.
กทม. เลยทีเดียว จุดอ่อนของการทำงานระงับ
เหตุอัคคีภัยในเมืองหลวงมีอยู่ประการเดียวคือ
การเดินทางเข้าไปยังจุดเกิดเหตุ แม้แต่อาคารสูง
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสายหลัก รถดับเพลิงและรถ
กระเช้ากว่าจะเข้าถึงได้ต้องใช้เวลานานพอสมควร
เนื่องจากการจราจรติดขัดเป็นปกติอยู่แล้ว ยิ่ง
เป็นอาคารสูงตั้งอยู่ในซอยแยกจากถนนใหญ่
สถานการณ์จะแย่ลงไปอีก จากเหตุเพลิงไหม้
เล็กๆ เกิดลุกลามกลายเป็นไฟขนาดใหญ่สร้าง
ความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินอย่างน่าเศร้า
หากหน่วยดับเพลิงสามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุเร็ว
กว่าน้ีจะด้วยวิธีใดก็ตามน่าจะลดความเสียหาย
จากเหตุเพลิงไหม้อาคารลงไปได้หลายเท่าตัว

จากเหตุการณ์ไฟไหม้ตึกสูงในกรุงเทพฯ
และปริมณฑลท่ีเกิดข้ึนมาทุกปี ปีละหลายคร้ัง
นอกจากการเข้าถึงจุดเกิดเหตุล่าช้ากลายเป็น
อุปสรรคสำคัญทำให้การดับไฟไม่ได้ผลเท่าที่
ควร มีการลุกลามกลายเป็นไฟใหญ่หลายกรณี
อีกปัญหาหน่ึงคือ ตัวอาคารท่ีเกิดเพลิงไหม้ไม่มี
ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยท่ีมีประสิทธิภาพ
หมายถึง อาคารแทบทุกแห่งติดต้ังระบบป้องกัน

ไฟไหม้ตามกฎหมายควบคุมอาคารกำหนดไว้
เพียงแต่เวลาเกิดเหตุ ระบบเหล่าน้ันไม่ทำงาน
ส่วนใหญ่จะขาดการตรวจสอบและซ่อมบำรุง
เริ่มตั้งแต่สปริงเคลอร์ ระบบท่อยืน น้ำสำรอง
สายสูบ หรือแม้แต่เคร่ืองดับเพลิงยกห้ิว

การป้องกันและอัคคีภัยอาคาร ถ้าจะให้
ได้ผลดี ต้องลงมือท้ังสองฝ่ายคือ เจ้าของอาคาร

และหน่วยราชการท่ีรับผิดชอบโดยตรง เจ้าของ
ต้องลงทุนติดตั้งอุปกรณ์ตามกฎหมายกำหนด
หรือดีกว่าน้ันโดยเลือกใช้เฉพาะของมีคุณภาพสูง
ขาดไม่ได้ ต้องสร้างบุคลากรท่ีมีความสามารถ
ด้านน้ีของตัวเองข้ึนมาควบคุมดูแลการป้องกัน
ภัยประจำอาคาร หน่วยดับเพลิงของราชการก็
ต้องให้การสนับสนุน ให้คำแนะนำ รวมไปถึง
ร่วมมือกับเจ้าของอาคารเพ่ือประสานการทำงาน
ระหว่างกันขณะเกิดเหตุ

พ.ต.อ.พิชัย เกรียงวัฒนะศิริ (กลาง)
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สาธิตอุปกรณ์ดับไฟ “Coldcut System”
เมื่อปลายปี พ.ศ. 2553 พ.ต.อ.พิชัย

เกรียงวัฒนะศิริ สมัยยังเป็นรองผู้อำนวยการฯ
เคยให้สัมภาษณ์นิตยสารเซฟต้ีไลฟ์ (ท่ีจริงเป็น
การคุยแบบกันเอง) บอกว่า ทางสำนักป้องกันฯ
กำลังจะมีอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดใหม่ เป็นเคร่ือง
ฉีดน้ำผสมผงโลหะที่มีความสามารถในการขัด
(Abrasive) สามารถทะลุทะลวงไม้และเหล็กให้
เป็นรูได้ โดยจะใช้เจาะประตูห้องท่ีภายในกำลัง
ลุกไหม้หรือมีความร้อนสูงมากซึ่งเสี่ยงจะเกิด
Backdraft หรือ Flashover เม่ือเจาะรูเสร็จก็ฉีด
ฝอยน้ำผ่านรูนั้นเข้าไปดับไฟด้านในด้วยวิธีทำ
ความเย็น (Cooling) จริงๆ แล้วก็เป็นฝอยน้ำ
เดียวกันนั่นเองที่ทั้งเจาะและฉีดทำความเย็น
ลักษณะเป็นฝอยน้ำแรงดันสูง(High Pressure
Water Jet) พ่นออกจากปลายหัวฉีดชนิด ออก

สาธิตเจาะแผ่นเหล็กด้วย Coldcut

รถระงับเหตุฉุกเฉิน Coldcut System

ตู้ปฏิบัติการ Coldcut

แบบเป็นพิเศษ “เซฟตี้ไลฟ์” เคยนำเสนอข้อมูล
ไปบ้างแล้วในช่วงน้ัน คราวน้ีเห็นของจริง เพราะ
สปภ.กทม. ซ้ือมาใช้งานเป็นท่ีเรียบร้อย ข้ันแรก

และแข็งแรงหน่อย จับอุปกรณ์ให้กระชับแล้วยก
ข้ึนประทับบ่า ให้ปลายหัวฉีดแนบกับผิววัสดุท่ี
ต้องการเจาะ จากน้ันบีบไกบังคับการฉีดกดหัว
ฉีดให้อยู่ในตำแหน่งเดิม จนกว่าจะเจาะสำเร็จ
อย่าให้ปลายหัวฉีดเลื่อนไปมาซึ่งอาจจะทำให้
เจาะไม่สำเร็จหรือใช้เวลามากเกินจำเป็น

ท้ังน้ี การท่ีหัวฉีด Coldcut สามารถเจาะ
ทะลุวัสดุต่างๆ ได้ เน่ืองจากในฝอยน้ำละเอียด
แรงดันสงูท่ีพุ่งออกไปมีผงเหล็กออกไซด์ (Iron
Oxide granules) สูตรเฉพาะท่ีมีความสามารถ
ในการขัดสีผสมอยู่ด้วย โดยจะมีการผสมน้ำกับ
ผงเหล็กออกไซด์ [จริงๆ แล้ว ต้องผสมโฟมไฟเอ

นำเข้าประจำการ 4 ชุด (ต้องเรียกเป็นชุดเพราะ
มีส่วนประกอบมากมายนอกเหนือจากหัวฉีด
ท้ังหมดติดต้ังบนรถปิกอัพ) อนาคตจะส่ังเพ่ิมอีก
อย่างน้อย 6 ชุด โดยในการฝึกซ้อมร่วมคร้ังน้ีมี
การสาธิตการทำงานของ Coldcut System เต็ม
รูปแบบ เร่ิมต้ังแต่เจาะแผ่นไม้ท่ัวไป แผ่นเหล็ก
หนา 10 ม.ม. รวมถึงบานประตูขนาดใหญ่

ต้องยอมรับว่าอุปกรณ์ดับเพลิง Coldcut
System มี ประสิทธิภาพสูงสมคำร่ำลือ เจาะไม้
ใช้เวลาประมาณ 15 วินาที ส่วนเหล็กจะนาน
กว่านั้นขึ้นอยู่กับความหนา สำหรับแผ่นเหล็ก
สาธิตใช้เวลาเจาะทะลุประมาณนาทีเศษ (เวลา
ใช้ในการเจาะเป็นการประมาณคร่าวๆ เพราะ
ไม่ได้จับเวลา รู้เพียงแต่ว่า Coldcut เจาะวัตถุได้
เร็วมาก) ท่ีสำคัญ ฝอยน้ำแรงดันสูงไม่น่ากลัว
เหมือนที่เคยคิดไว้ เพียงแต่คนฉีดต้องตัวใหญ่
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สาธิตเจาะประตูห้องด้วย Coldcut

ขนาดรูเจาะประตูห้อง

ขนาดรูเจาะแผ่นเหล็ก

ผงเหล็กออกไซด์

เข้าไปเพ่ือใช้ในการหล่อเย็น (Cooling) ตัวห้อง
แต่ในการสาธฺตกลางจริง ไม่ได้เติมลงไป] ต้ังแต่
ในป๊ัมก่อนส่งมาตามสายเข้าหัวฉีด และเม่ือฉีด
ออกไปในลักษณะปลายหัวฉีดกดแนบกับผิววัสดุ
จะเกิดแรงสะท้อนกลับ ทำให้หัวฉีดมีแรงดันสูง
ข้ึนไปอีกกระท่ังเกิดความเร็วต้นสูงสุดแปรเป็น
แรงทะลุทะลวงมหาศาลสามารถเจาะทะลุไม้
เหล็ก กระจก คอนกรีต กระเบ้ือง วัสดุสังเคราะห์
และอ่ืนๆ ได้อย่างง่ายได้และภายในเวลาอันส้ัน

หมายเหตุ ของเหลวในระบบ Coldcut
นอกจากน้ำและเหล็กออกไซด์แล้ว จะผสมโฟม
ไฟเอเข้าไปด้วยเพ่ือให้การหล่อเย็น (Cooling)
ภายในตัวห้องได้ผลดียิ่งขึ้น แต่ในการสาธิต
กลางแจ้งคร้ังน้ี ไมได้เติมลงไป

กล่าวโดยสรุป Coldcut System หรือระบบ
ตัดเย็น เป็นเทคโนโลยีจากฝ่ังยุโรป มีต้นกำเนิด
ในประเทศสวีเดนเม่ือ 17 ปีก่อน ปัจจุบันได้รับ
ความนิยมท่ัวประชาคมยุโรปโดยเฉพาะเยอรมัน
และอังกฤษ รวมทั้งมีแนวโน้มจะแพร่หลายไป
ยังสหรัฐอเมริกาและท่ัวโลก หลักการทำงานได้
แนวความคิดมาจากหัวฉีดน้ำแรงสูงใช้ในการ
ทำสะอาดท่อ กล่าวคือ ผสมผงขัดลงไปในน้ำส่ง
เข้าป๊ัมแรงดันสูงจากน้ันส่งผ่านสายไปยังหัวฉีด

น้ำแรงดันสูง (200-300 บาร์) ท่ีเรียกว่า
Jet ซ่ึงมีผงขัดชนิดเหล็กออกไซด์ผสมอยู่ในอัตรา
ส่วนที่เหมาะสมจะทะลุทะลวงสิ่งที่ขวางอยู่ข้าง
หน้าเหมือนกับท่ีชะล้างตระกรันในท่อออกมาจน
เกล้ียงเกลา แต่ Coldcut แยบยลกว่าน้ัน น่ันคือ
ใช้เจาะประตู หน้าต่าง รวมถึงผนังห้องท่ีกำลัง
เกิดไฟไหม้ซ่ึงนักดับเพลิงไม่กล้าเปิดเพราะกลัว
จะได้รับอันตรายจาก Backdraft หรือ Flashover
และเม่ือเจาะได้แล้วก็จะฉีดฝอยน้ำผ่านรูท่ีเจาะ

น้ันต่อเน่ืองเพ่ือทำการดับไฟท่ีอยู่ในห้องน้ันด้วย
การหล่อเย็น (Cooling) ฝอยน้ำแรงดันสูงอัน
เดียวกันน่ีเองท่ีทำหน้าท่ีสองอย่างคือ เจาะรูและ
หล่อเย็นหลังจากฉีดน้ำจนหมดท่ีบรรจุ ส่งผลให้
ไฟในห้องมอดลง นักดับเพลิงสามารถเปิดประตู
เข้าปฏิบัติการอย่างใดอย่างหน่ึงในข้ันต่อไปได้
อย่างปลอดภัย ท้ังน้ี มีเง่ือนไข หากมีคนติดอยู่
หรือปฏิบัติงานในห้องเกิดเพลิงไหม้ ห้ามฉีด
ฝอยน้ำ Coldcut เข้าไปอย่างเด็ดขาด เพราะจะ
เกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้ประสบเหตุหรือเพ่ือน
นักดับเพลิงท่ีอยู่ในห้องน้ัน




