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ข่าวประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-

๕๖๖๖  โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑  
  

 

อุโมงค์ญี่ปุ่นถล่มฝังทับรถไฟท่วม-ตายเจ็บอื้อ 
หายอีกเพียบ-ระดมคุ้ยซากไทยผวา-เช็ก...  

   

   อุโมงค์ลอดภูเขาแดนปลาดิบถล่ม ฝังทับรถไฟไหม้ย่างสด 5 ศพ ชาวบ้าน ท้ิงรถหนีตาย

อลหม่าน จนท.เร่งเข้าช่วยเหลือปิดเป็นพ้ืนท่ีอันตราย 'ชัชชาติ' ส่ังกรมทางหลวงเร่งศึกษา-นําเป็น

บทเรียน เหตุไทยมีอุโมงค์ลอดภูเขาหลายแห่ง แถมเตรียมสร้างอีกอ้ือ กทม.ยันอุโมงค์ทางลอดตามแยก

ปลอดภัย มีท้ังเสาปูนค้ํายัน-อัดชั้นดินจนแน่น รฟม.เผยทางรถไฟใต้ดินแข็งแรง ช้ีเป็นชั้นดินเหนียวท่ีอัด

แน่น-อยู่ลึก 25 เมตร แถมออกแบบรองรับแผ่นดินไหว 

 เม่ือวันท่ี 2 ธ.ค. สํานักข่าวเกียวโดรายงานว่า เวลา 08.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น เกิด

เหตุอุโมงค์ซาซาโงะ ลอดภูเขาบนเส้นทางทางด่วนชูโอ เชื่อมถึงกรุงโตเกียวและเขตภาคกลาง พังถล่ม

ลงมาทับรถยนต์ในอุโมงค์จนระเบิดไฟลุกไหม้ ควันตลบพร้อมกล่ินน้ํากรดฟุ้งไปท่ัวบริเวณ เจ้าหน้าท่ี

ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในเบ้ืองต้นได้อย่างน้อย 3 คน รวมถึงหญิงในวัย 28 ปีที่วิ่งหนีออกจากอุโมงค์

ด้วยตนเอง ส่วนผู้ติดอยู่ในอุโมงค์มีอย่างน้อย 7 ราย พบศพแล้ว 5 รายในสภาพไหม้เกรียม 

สําหรับอุโมงค์ดังกล่าวมีความยาว 4.7 ก.ม. อยู่ห่างจากกรุงโตเกียวไปทางตะวันตกราว 80 ก.ม. ช่วง

เกิดเหตุร้ายเพดานอุโมงค์หนากว่า 20 ซ.ม.ถล่มเป็นระยะทาง 50-60 เมตร เจ้าหน้าท่ีระดมกําลัง

หน่วยกู้ภัย รถดับเพลิงและรถพยาบาลกว่า 14 คันไปยังพ้ืนท่ีดังกล่าว พร้อมปิดการจราจร ปิดใช้

บริเวณเชื่อมแยกคัตสึนูมะและ จ.ยามานาชิ แต่สภาพควันปกคลุมหนาแน่นตลบอุโมงค์และสภาพ

อุโมงค์เส่ียงถล่มลงมาอีก ทําให้เจ้าหน้าท่ีกู้ภัยต้องรอนานหลายชั่วโมงกว่าจะเข้าไปได้ กระท่ังในช่วง 

16.15 น.จึงฟื้นปฏิบัติการ โดยพบศพอย่างน้อย 5 รายถูกไฟคลอกตายอยู่ภายใน 

นักข่าวของสถานีเอ็นเอชเคซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เล่าว่า ขับรถอยู่ในอุโมงค์ขณะเกิดเหตุ จึงเร่งความเร็วจน

พ้นบริเวณที่เพดานอุโมงค์พังลงมาได้ แต่รถซึ่งขับมาใกล้ๆ กันถูกซากอุโมงค์หล่นทับ หลังจากนั้นจึงมี

กลุ่มควันดําพวยพุ่งออกมาจากในอุโมงค์ ผู้รอดชีวิตต่างว่ิงหนีออกจากรถ ท่ามกลางสภาพอากาศเย็น

จัดในช่วงฤดูหนาว บางคนบาดเจ็บที่ศีรษะและฟกช้ําตามร่างกาย 

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจําวันที ่๓ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕   หน้า ๑ ต่อ ๑๖ 
ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวส่ือส่ิงพิมพ์ สนใจดูที่ได้ http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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 ด้านหญิงสาววัย 28 ปีที่รอดชีวิตและหนีจากอุโมงค์ด้วยตนเอง กล่าวว่า นั่งอยู่ในรถตู้เช่า

สําหรับท่องเที่ยวพร้อมกับบุคคลอ่ืนอีก 5 ราย และไม่รู้ชะตากรรมอีก 5 คนเป็นอย่างไร ไม่รู้ว่ามีรถอยู่

ข้างหน้ากี่คันและอยู่ข้างหลังกี่คัน 

 ขณะท่ีชายวัย 30 ปีรายหนึ่งท่ีพ้นจากอุโมงค์มาได้ 50 เมตรก่อนจะถล่มลงมา เล่าว่า มีช้ินส่วน

คอนกรีตร่วงลงมาก่อน ในจังหวะท่ีตนขับเข้าไปในอุโมงค์ จากน้ันก็เห็นไฟลุกไหม้จากรถคันหนึ่งท่ีถูก

อุโมงค์ถล่มทับ 

 "ผมตกใจมาก รีบเหยียบคันเร่งออกมาและเดินออกมาอีก 1 ชั่วโมงจนถึงทางออก" ชาย

ผู้รอดชีวิตกล่าว 

 ต่อมา นายทาเคกาซึ คาเนโกะ ประธานบริษัทเซ็นทรัล นิปปอน เอ็กซ์เพรสเวย์ บริษัท

ผู้รับผิดชอบดูแลทางด่วน แถลงว่า เสียใจอย่างย่ิง ท่ีเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงข้ึน เบ้ืองต้นพบว่าการถล่ม 

ของเพดานอุโมงค์เป็นรูปตัววี แม้ว่าการตรวจ สอบปกติในเดือนก.ย.ไม่พบส่ิงผิดปกติใดๆ ขณะท่ี

ผู้เชี่ยวชาญสันนิษฐานว่า ผนงัคอนกรีตเชื่อมเพดานกับเสาอาจกร่อน 

 ส่วนความเคล่ือนไหวในประเทศไทยถึงเหตุดังกล่าวและการวางมาตรการป้องกัน นายชัชชาติ 

สิทธิพันธ์ุ รมว.คมนาคม กล่าวว่า เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นต้องไปศึกษาในรายละเอียดและ

นํามาเป็นข้อมูลว่าสาเหตุการถล่มเกิดจากอะไร เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีอุโมงค์หลายแห่งท่ีลอด

ภูเขา นอกจากน้ีในอนาคตรถไฟความเร็วสูงก็ต้องทําอุโมงค์เยอะ หรือเส้นทางท่ีจะเชื่อมต่อกับทวาย

ของเมียนมาร์ ก็มีถนนท่ีต้องเจาะอุโมงค์หลายจุดในการผ่านเข้าไปในพม่า ถือเป็นกรณีตัวอย่างท่ีจะต้อง

ให้กรมทางหลวงไปศึกษาดูว่าอุโมงค์ถล่มมีสาเหตุจากอะไร ท่ีจะนํามาเป็นบทเรียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวในไทย 

 นายรณชิต แย้มสอาด รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ฝ่าย

ปฏิบัติการ กล่าวว่า สําหรับอุโมงค์ของรถไฟฟ้า รฟม.นั้นอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ 20-25 เมตร และ

อยู่ในช้ันดินเหนียวแข็ง รวมท้ังการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินออกแบบมาเพ่ือให้รองรับแผ่นดินไหว ซึ่ง

หลังจากก่อสร้างรถไฟฟ้า รฟม.เสร็จใหม่ๆ หลายปีก่อนได้เกิดแผ่นดินไหวในชั้นดินของกรุงเทพฯ ระดับ

ความรุนแรงวัดได้ 6 ริกเตอร์ ซึ่งส่งผลพอสมควรต่อตึกสูงชั้นในของกรุงเทพฯ แต่อุโมงค์ใต้ดินของ รฟ

ม.รถไฟฟ้ายังสามารถเปิดให้บริการเหมือนเดิม ไม่มีอะไรเกิดข้ึนหรือความเสียหายต่อการเดินรถไฟฟ้า

ใต้ดินเลย 

 นายรณชิตกล่าวว่า ในทางวิศวกรรมตัวอุโมงค์อยู่ในชั้นของดินเหนียวแข็ง โดยวางขวางไปตาม

แนวของชั้นดิน ซึ่งต่างจากตึกสูงแม้จะฝังเสาเข็มในช้ันดินลงมาลึก 30-40 เมตร แต่เป็นในลักษณะ

แนวต้ัง พอเกิดแผ่นดินไหวจากด้านล่างจะส่งผลส่ันสะเทือนไปถึงตึกสูงท่ีอยู่ด้านบนจนอาจทําให้เกิด

ความเสียหายได้ เทียบกับอุโมงค์ท่ีอยู่แนวขวางแม้แผ่นดินจะไหวจะโอนเอนไปตามการส่ันสะเทือนของ

ชั้นดินเหนียว จึงไม่มีผลให้เกิดความเสียหาย และในการก่อสร้างมีการทดสอบในรูปแบบต่างๆ จนม่ันใจ

ว่ามีความปลอดภัยสูง การส่ันสะเทือนของแผ่นดินไหวจะไม่มีผลต่ออุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน ไม่มีการ
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แตกหักร้าวเลย จึงขอให้ประชาชนม่ันใจการใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินได้ ว่าจะไม่เกิดปัญหาดังกล่าว 

"อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินวางอยู่ใต้อุโมงค์ส่งน้ําของการประปานครหลวง ต่ําลงมา 3-4 เมตร ซึ่งอุโมงค์ส่ง

น้ําก็วางตามแนวขวางของชั้นดินเหมือนกัน ก็อยู่มาโดยตลอดไม่เคยมีผลอะไรจากแผ่นดินไหว ไม่เช่นนั้น

ระบบอุโมงค์ส่งน้ําจะเกิดเป็นอัมพาตส่งน้ําไม่ได้ ซึ่งเป็นแนวคิดเดียวกันกับการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน" 

นายรณชิตกล่าว 

 ด้านนายทวีศักด์ิ เลิศประพันธ์ รองสํานักการโยธา กล่าวว่า อุโมงค์ของ กทม.เรียกว่าทางลอด 

ซึ่งทางลอดมีความยาวไม่เกิน 700 เมตร ขณะท่ีอุโมงค์ของประเทศญี่ปุ่นมีความยาว 1-3 ก.ม. ท้ังน้ี 

อุโมงค์ของ กทม.คือ อุโมงค์รถไฟใต้ดิน และอุโมงค์ส่งน้ําสําหรับการประปา ดังนั้น การก่อสร้างทาง

ลอดกับอุโมงค์จึงแตกต่างกัน สําหรับการก่อสร้างของอุโมงค์จะไม่มีมาตรฐานตายตัวว่าจะกว้างหรือลึก

เท่าใด แต่จะต้องมีความลึกในระดับหนึ่ง หรือมีความยาวตั้งแต่ 1 ก.ม. เป็นต้นไป ขณะท่ีทางลอดของ

ประเทศไทยมีความยาวไม่เกิน 700 เมตร โดยนําเสาเข็มท่ีเป็นส่ีเหล่ียมผืนผ้ามาค้ํายันด้านซ้ายและขวา 

และทําพ้ืนเพ่ือให้รถวิ่งผ่าน ส่วนการก่อสร้างอุโมงค์หากพ้ืนดินเป็นดินอ่อนจะต้องมีการปรับปรุง

คุณภาพดินให้อยู่ตัวก่อน โดยทําให้ดินมีความแข็งแรงสามารถรับน้ําหนักของอุโมงค์ได้ จากนั้นจึงจะ

เจาะ แล้วค่อยนําตัวชิ้นส่วนแต่ละชิ้นมาประกอบให้เป็นอุโมงค์ 

 นายอัฐสิทธิ์ ศิริวชิราภรณ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั

ศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า โดยปกติอุโมงค์จะแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ อุโมงค์ในหินและ

อุโมงค์ในดิน ซึ่งประเทศ ไทยมีท้ัง 2 ประเภท เช่น อุโมงค์ในหินที่ลอดถ้ําขุนตาน จ.ลําปาง สร้าง

ในสมัยรัชกาลที่ 5 ใช้มาประมาณ 100 กว่าปี ถือว่าสมบูรณ์และแข็งแรงมาก ส่วนอุโมงค์ในดิน 

เช่น อุโมงค์รถไฟใต้ดิน แต่ถ้าแบ่งตามลักษณะโครงสร้างของการใช้ประโยชน์จะมี 3 ลักษณะ ได้แก่ 1.

อุโมงค์ท่ีใช้ขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟ รถไฟฟ้า 2.อุโมงค์ท่ีใช้สําหรับการจราจร 3.อุโมงค์ขนส่ง

ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค  เ ช่ น  ไ ฟ ฟ้ า  น้ํ า ป ร ะ ป า 

นายอัฐสิทธ์ิกล่าวว่า สําหรับการก่อสร้างอุโมงค์ในหินของประเทศไทยจะมีการเจาะเป็นช่องเข้าไป และ

เอาช้ินส่วนท่ีเป็นคอนกรีตไปค้ํายันอยู่รอบๆ โครงสร้างของอุโมงค์ แต่ปกติโครงสร้างน้ีจะเผ่ืออัตราส่วน

ความปลอดภัยไว้แล้ว ฉะนั้นไม่น่าจะมีปัญหาอะไร ส่วนอุโมงค์ลอดใต้ทางแยก เช่น รัชดาภิเษก สุทธิ

สาร ห้วยขวาง ไม่เรียกว่าเป็นอุโมงค์ เพราะเป็นการสร้างกําแพงคอนกรีต 2 ข้างข้ึนมา และขุดดิน

ระหว่างกําแพงออก เพื่อให้รถวิ่งผ่านไปมาได้ จากนั้นก็เปิดพ้ืนท่ีการจราจรบนหลังคาลอดใต้ทางแยก 

ซึ่งมีความแข็งแรงแน่นอน เพราะในส่วนโครงสร้างได้เผ่ืออัตรา ส่วนความปลอดภัยตามมาตรฐานทาง

วิศวกรรม ส่วนปัจจัยด้านแผ่นดินไหวไม่น่าจะทําให้เกิดการถล่มได้ เนื่องจากออกแบบโดยคํานวณค่า

มาตรฐานการเกิดแผ่นดินไหวในแต่ละพื้นท่ีของประเทศไทย 

 "ส่วนกรณีอุโมงค์ทางด่วนของประเทศญี่ปุ่นท่ีถล่มลงมาน้ันเป็นอุโมงค์ในหิน คาดว่าอาจมี

อุบัติเหตุรถชนกันเกิดข้ึนก่อน และไปชนในส่วนท่ีเป็นโครงสร้าง จึงทําให้เกิดถล่มลงมา แต่ขณะน้ียังไม่



C:\Users\SWU-02\Documents\หวัขา่ว.doc 3/12/12 7:44  

สามารถระบุสาเหตุได้ คงต้องรอเคลียร์พื้นท่ีและหาสาเหตุกันอีกที แต่อุโมงค์ในหินของประเทศไทยเป็น

อุโมงค์ท่ีให้รถไฟวิ่งผ่านไม่ใช่ถนนสาธารณะ การเกิดอุบัติเหตุหรือการถล่มจึงเป็นไปได้น้อย และส่วน

ใหญ่ประเทศไทยจะทําถนนปีนไปตามภูเขามากกว่าจะทําอุโมงค์ให้รถว่ิงผ่าน แต่ทุกอุโมงค์ต้องมีการ

ตรวจสอบและบํารุงรักษาโดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบอยู่สมํ่าเสมอ" นายอัฐสิทธ์ิกล่าว 

 

 

 

  

 


