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เสียงปรบมือดังหนักแนนในทันทีที่ตึกสูง 10 ชั้นถลมลงจนเหลือเพียง 2 ชั้น
สมดังคํ าประกาศตั้งแตแรก ผูคนที่มาชุมนุมเพื่อชมตึกถลมประดุจหนึ่งการชมมหรสพ พากัน
จับกลุมสนทนาวิพากษวิจารณ ไมชาไมนานผูคนเหลานี้ตางก็สลายตัวกลับสูถิ่นฐานบานชอง
เกือบทั้งหมดเปนนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ
นั บ เป น เวลาเกื อ บทศวรรษแล ว ที่ ม หกรรมตึ ก ถล ม เป น สิ่ ง ดึ ง ดู ด นั ก ท อ งเที่ย ว
ชาวตางประเทศ ซึ่งสามารถกอใหเกิดรายไดแกสังคมเศรษฐกิจไทยไดอยางมหาศาล ชนิดที่ไมมี
ประเทศอื่นใดทําได ความเปนมาของมหกรรมตึกถลมเปนเรื่องที่ควรแกการติดตามศึกษาไมนอย
ตึกถลมเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องนับตั้งแตปลายทศวรรษ 2520
จนถึงปลายทศวรรษ 2530 แมวาในชั้นตนปรากฏการณตึกถลมจะจํากัดเฉพาะกรุงเทพฯ แตใน
ไม ช  า ก็ ข ยายตั ว ไปสู  ส  ว นภู มิ ภ าค โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง จั ง หวั ด ที่ เ ป น ศู น ย ก ลางการเติ บ โต
ทางเศรษฐกิจ ตึกที่ถลมสวนใหญเปนตึกที่สรางระหวางป 2530-2533 อันเปนชวงเวลาที่ระบบ
เศรษฐกิ จ ไทยก า วเข า สู  ยุ ค ทองของการจํ าเริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ และเศรษฐกิจ ฟองสบู
(Bubble Economy) กําลังฟนฟูอยางถึงที่สุด ตึกอาคารที่สรางในชวงเวลาดังกลาวนี้มักจะมี
อายุการใชงานไมเกิน 5 ป ก็มีอาการถลมทลาย ตึกอาคารบางแหงถลมในระหวางการกอสราง
บางแหงถลมเนื่องจากการตอเติมอาคาร และบางแหงถลมทั้ง ๆ ที่มิไดมีการตอเติมแมแตนอย
วิกฤติการณตึกอาคารถลมในป 2536 กอใหเกิดวิวาทะครั้งใหญ แตยังมิทันที่
วิวาทะครั้งนั้นจะไดขอสรุป อาคารถลมก็กลายเปนปรากฏการณโดมิโน จากกรุงเทพฯไปสู
นครราชสีมา แลววกลงภาคใตไปสูภูเก็ต จากนั้นก็ขึ้นเหนือไปสูเชียงใหม แลวกลับมาปรากฏ
ในกรุงเทพฯ หาดใหญ ขอนแกน อุบลราชธานี นครพนม และหนองคาย
ตึกอาคารถลมแตละครั้งไมเพียงแตจะสรางความเสียหายแกถาวรวัตถุเทานั้น
หากยังตองสูญเสียชีวิตมนุษยจํานวนมากอีกดวย ในชั้นแรก จํานวนผูตายอันเกิดจากตึกอาคาร
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ถลมมีเพียงเรือนสิบ ตอมาเพิ่มเปนเรือนรอย และแลวก็เพิ่มเปนเรือนพันเมื่อตึกอาคารถลมบริเวณ
บางลําพู-สแควรในป 2539
ทุกครั้งที่เกิดปรากฏการณตึกถลม เสียงเรียกหาผูรับผิดชอบก็ดังขรม เสียงกน
ประนามผูประกอบการเจาของตึกกองกังวาน ในขณะที่ผูประกอบการเจาของตึกโยนความผิด
ไปใหผูรับเหมากอสราง โดยที่ผูรับเหมากอสรางโยนความผิดไปใหสถาปนิกผูออกแบบ มิหนําซํ้า
ยังกลาวหาวาปูนซีเมนตที่ใชในเมืองไทยมีคุณภาพตํ่ ากวามาตรฐาน ขางสถาปนิกผูออกแบบ
ก็กลาวอางวา การออกแบบถูกตองตามหลักวิชาการทุกประการ แตเหตุที่ตึกถลมเปนเพราะ
เจาของตึกตอเติมตึกนอกเหนือแบบ โดยการรูเห็นเปนใจของเจาหนาที่ของรัฐผูมีอํานาจในการ
อนุมัติการตอเติมอาคาร
แมวาทุกครั้งที่ตึกอาคารถลม จะมีการจับกุมและตั้งขอหาเจาของตึก สถาปนิก
ผูออกแบบ วิศวกรผูควบคุมการกอสราง และผูรับเหมากอสราง แตคนเหลานี้ก็รอดพนเงื้อมมือ
แหงกฎหมายทุกครั้งครา บริษัทกอสรางที่เคยมีประวัติในการสรางตึกอาคารแลวถลมยังคงประมูล
งานกอสรางของทางราชการสืบตอมาได เจาพอบางคนแหงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประวัติเปน
เจาของตึกอาคารธุรกิจที่เกิดถลมระหวางการประกอบการมาแลว 12 ตึก ซึ่งยังผลใหผูคนลมตาย
ไปแลว 1,234 คน แตนายทุนผูทรงอิทธิพลเหลานี้ยังคงลอยนวลอยูนอกคุกได ดวยความสัมพันธ
เชิงอุปถัมภที่มีกับผูทรงอํานาจทางการเมือง
การแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎหมายควบคุ ม การกอสรา งและกฎหมายควบคุม อาคาร
เกิดขึ้นทุกครั้งคราที่มีปรากฏการณตึกถลม จนกลายเปนกฎหมายที่เขมงวดและใหอํานาจอยาง
สุดโตงแกเจาหนาที่ของรัฐ จนแมแตเหล็กเสนและตะปูที่ใชในการกอสรางจะตองมีตราประทับ
ของทางราชการ แตกฎหมายที่เขมงวดเหลานี้ไมเคยบังคับใชอยางเสมอภาค และกลายเปน
เครื่องมือของผูมีอํานาจในการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจ นักสังคมศาสตรบางคนตั้งขอสังเกตวา
กฎหมายยิ่งเขมงวดเพียงใด ตึกยิ่งถลมมากเพียงนั้น บางคนเสนอทฤษฎีวงจรอุบาทวแหง
ปรากฏการณตึกถลม เพราะหลังจากที่มีอาคารถลม มักจะตามมาดวยเสียงกนประนามผูรับ
ผิดชอบ และแลวก็มีการจับกุมผูเกี่ยวของ ครั้นเวลาทอดยาวนานออกไปจนเสียงกนประนาม
เงียบหายไป ก็มีการปลอยตัวผูตองหา ตามมาดวยการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายควบคุมการกอสราง
และกฎหมายควบคุมอาคาร เมื่อกฎหมายเหลานี้ผานการพิจารณาของรัฐสภาแลว ก็จะเกิด
ปรากฏการณอาคารถลมระลอกใหม และแลวเมืองไทยก็เขาสูวงจรอุบาทวอีกครั้งหนึ่ง
ปรากฏการณ ตึ ก ถล ม แบบโดมิ โ นมี ผ ลอย า งสํ าคั ญ ต อ กิ จ กรรมการประชุ ม
การสัมมนา และการฝกอบรม ซึ่งมักจัดตามโรงแรม แตเดิมการมีโอกาสรวมในกิจกรรมเหลานี้
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ถือเปนการตอบแทนความดีความชอบ ในไมชา คานิยมในเรื่องนี้เริ่มแปรเปลี่ยนไปเปนวา การถูก
สั่งใหไปประชุมหรือสัมมนาตามโรงแรมเปนการลงโทษอยางรายแรง ผูบังคับบัญชาหากไมชอบ
หนาลูกนองคนใด มักหาทางกลั่นแกลงใหไปสัมมนา ซึ่งในระยะแรกโอกาสที่จะรอดตายกลับมา
มีมากกวา 95% แตครั้นแรงผลักดันโดมิโนรุนแรงพอๆกับพายุทอรนาโด โอกาสที่จะรอดตาย
ลดเหลือนอยกวา 75% จนทายที่สุดประชากรขาราชการรอยหรอจนไมพอเพียงแกปริมาณงาน
รัฐบาลจึงสั่งหามจัดการประชุมหรือสัมมนาตามโรงแรม แตใหจัดตามสวนสาธารณะและสนาม
กอลฟแทน
การถลมของอาคารแบบโดมิโนมีผลอยางสําคัญตอธุรกิจการทองเที่ยว บรรดา
ประเทศเพื่อนบานตางฉกฉวยโอกาสแยงชิงนักทองเที่ยว หนาโฆษณาใน The Economist ก็ดี
Far Eastern Economic Review ก็ดี Asian Wall Street Journal ก็ดี ตางตีพิมพขอความ
โฆษณาวา `โรงแรมในประเทศของเราไมเคยถลม' ดวยการราดนํ้าเกลือลงบนบาดแผลเชนนี้เอง
ธุรกิจการทองเที่ยวของไทยก็ตกตํ่าชนิดฉุดไมอยู จนเปนเหตุใหดุลบัญชีบริการและดุลการชําระ
เงินระหวางประเทศขาดดุลติดตอกันหลายป
ผู ประกอบธุ รกิจ การทอ งเที่ยวไทยมิไดนั่งงอมืองอเทารอรับการลงทัณฑต าม
พรหมลิขิต ในไมชา ก็มีผูคนพบวา ปรากฏการณตึกถลมสามารถใชเปนเครื่องมือดึงดูดนัก
ทองเที่ยวได ดวยการแสวงหาสารสนเทศจากผูรับเหมากอสราง และการคํ านวณโดยอาศัย
เทคโนโลยีอันรุดหนาของคอมพิวเตอร ผูประกอบการไทยก็สามารถลวงรูวา ตึกอาคารตามเมือง
ใหญๆตึกใดบางที่จะมีอาการลมสลายในวันเดือนปใด ดวยเหตุนี้เอง ขอความโฆษณาเชิญชวน
ใหชมมหกรรมตึกถลมจึงปรากฏไปทั่วโลก ในชั้นตนมีนักทองเที่ยวเดินทางมาชมมหกรรมตึกถลม
ไมมากนัก แตครั้นปรากฏวาคํ าทํ านายเปนไปอยางแมนยํ า ผูคนก็หลั่งไหลมาเที่ยวเมืองไทย
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศเหลานี้ลวนแลวแตเปนสาวกของมารควิสเดอซาด (Marquis de
Sade, 1740 - 1814) เพราะคนเหลานี้มิไดตองการชมเฉพาะอาการถลมทลายของอาคารเทานั้น
หากยังตองการเห็นอาการทุรนทุรายของมนุษยในอาคารนั้นดวย
มหกรรมตึกถลมเขามาแทนที่บริการทางเพศไดอยางงดงาม เพราะพอถึงตน
ทศวรรษ 2540 บริการทางเพศมิอาจดึงดูดนักทองเที่ยวไดอีกตอไป เนื่องจากการแพรระบาดของ
โรคเอดส แตการใชมหกรรมตึกถลมในการแสวงหารายไดจากการทองเที่ยวกอใหเกิดวิวาทะ
เกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนา ราษฎรอาวุโสพากันโจมตีวาเปนยุทธศาสตรการพัฒนาที่มุงแต
การจํ าเริ ญเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ โดยปราศจากมนุษ ยธรรม เพราะหากรูวาอาคารใดจะถลม
ก็นาจะแจงใหผูคนในอาคารนั้นหลบออกจากตัวอาคารกอนการถลมทลาย ตัวแทนธุรกิจการ
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ทองเที่ยวแกตางวา การทองเที่ยวเปนจักรกลสําคัญของการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ผูคน
ที่ลมตายในอาคารที่ถลมเปนผูเสียสละเพื่อชาติบานเมือง บางคนกลาวอางวา ยุทธศาสตร
การพัฒนาเศรษฐกิจที่ทําลายชีวิตมนุษยบางสวนมิใชสิ่งใหมสําหรับประเทศไทย ในอดีต เมื่อ
รัฐบาลดํ าเนินยุทธศาสตรการพัฒนาอยางไมสมดุล ประชาชนในชนบทถูกดูดซับสวนเกินทาง
เศรษฐกิจจนมีรายไดตํ่ากวาระดับพอประทังชีวิต สภาพทุพโภชนาการปรากฏโดยทั่วไป มีการใช
แรงงานเด็กเยี่ยงแรงงานทาส และมีการสงเสริมโดยออมใหเด็กสาวขายบริการทางเพศเพื่อความ
รุนเรืองของธุรกิจการทองเที่ยว ผูคนเหลานี้มีชีวิตก็เหมือนไมมีชีวิต ขอถกเถียงเหลานี้กอใหเกิด
วิวาทะในเวลาตอมาวา `ตายทันทีดีกวาตายทั้งเปน'
รายงาน World Development Report ในป 2542 ของธนาคารโลก ยกยอง
ผูประกอบการไทยวามีจิตวิญญาณแหงสัตวเศรษฐกิจ (animal spirit) ซึ่งหาที่ใดมิได และดวย
จิตวิญญาณแหงสัตวเศรษฐกิจนี้เอง จักรกลการเติบโตของระบบเศรษฐกิจไทยจึงขับเคลื่อน
อยางเต็มที่ ธนาคารโลกแนะนําใหผูประกอบการทั่วโลกเอาอยางนายทุนไทย พรอมทั้งชูคําขวัญวา
`การเติบโตเปนเรื่องหลัก มนุษยธรรมเปนเรื่องรอง'
แมวาเทคโนโลยีการกอสรางจะรุดหนาไปเปนอันมาก และสถาบันอุดมศึกษา
สามารถผลิตสถาปนิกที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล แตผูรับเหมากอสรางและนายทุนไทยก็มี
ความสามารถในการทําใหตึกอาคารถลมไดอยางเสมอตนเสมอปลาย จนกระทั่งไมมีจังหวัดใดเลย
ที่มีตึกสูงเกิน 4 ชั้น
Longman Dictionary of English Language and Culture ฉบับป 2549 ใหคํา
นิยาม `กรุงเทพฯ' ไวดังนี้
"กรุงเทพฯ เมืองที่โสเภณีสูญพันธุ เนื่องจากการแพรระบาดของโรคเอดส จน
ความต อ งการบริ ก ารทางเพศเท า กับศูน ย ลัก ษณะเดน ของเมือ งนี้ก็คือ เปน เมื อ งตึ กแคระ
ที่ปราศจากยุง เนื่องเพราะการสูญพันธุดวยโรคเอดส"

