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บทคดัย่อ 

บทความน้ีเกีย่วขอ้งกบัเรื่องปัญหาถนนทรุดตวัในงานก่อสรา้งทาง ซึ่งผูเ้ขยีนไดร้วบรวมจดัทําขึน้ 

โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ทาํใหผู้ศ้กึษาเกีย่วกบัเรือ่งน้ีเหน็วา่ ปัญหาเรื่องถนนในเมอืงเป็นเรื่องทีย่งัน่า

เป็นห่วง และสรา้งความหวาดผวาใหผู้ใ้ชร้ถใชถ้นนมากขึน้ทุกวนั ทัง้ถนนทรุดตวั ท่อประปาแตก 

ความไมร่บัผดิชอบของผูร้บัเหมาก่อสรา้ง จนทาํใหร้ถทีส่ญัจรไปมาไดร้บัอุบตัเิหตุ นับเป็นสญัญาณ

อนัตราย และกาํลงัเป็นสิง่เตอืนภยัใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งตอ้งรบีทาํการสาํรวจ วางแผน และแกไ้ขก่อนจะมี

คนบาดเจบ็ และเสยีชวีติจากความเสีย่งทีเ่กดิขึน้น้ีโดยในบทความน้ีจะนําท่านใหท้ราบถงึเหตุการณ์

ทีเ่กดิขึน้ในอดตีทีผ่่านมา และแนวทางในการประสานงานระหว่างองค์กรเพื่อใหก้ารทํางานสําเรจ็

ลุลว่งและไมเ่กดิปัญหาในการทาํงานต่อไป  

คาํสาํคญั: ถนนทรุดตวั,ก่อสรา้งทาง 

 

ABSTRACT 

This article is concerned with the problem of road subsidence in construction work, which 

was compiled and prepared by the writer. The objective is to make the learners of this subject 
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see that the problems of urban roads are a matter of concern and scare the road, car users 

increasingly every day. The problems include road subsidence, broken plumbing, 

irresponsibility of the building contractors until the cars are affected by accidents. This is a 

dangerous signal and is warning those involved about the need to quickly survey, plan and 

correct before anyone will get injured and die from this risk.  This article will tell you about 

past events and guidelines on coordination between organizations for the successful 

completion of the work and so as not to cause the problems of working later. 

KEYWORDS: Road Subsidence, Construction Work 

 

1. บทนํา [1] 

ปัญหาเรื่องถนนในเมอืงเป็นเรื่องที่ยงัน่าเป็นห่วง และสรา้งความหวาดผวาใหผู้ใ้ชร้ถใช้ถนน

มากขึน้ทุกวนั ทัง้ถนนทรุดตวั ท่อประปาแตก ความไมร่บัผดิชอบของผูร้บัเหมาก่อสรา้ง จนทาํใหร้ถ

ทีส่ญัจรไปมาไดร้บัอุบตัเิหตุ นับเป็นสญัญาณอนัตราย และกําลงัเป็นสิง่เตอืนภยัใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งตอ้ง

รบีทาํการสาํรวจ วางแผน และแกไ้ขก่อนจะมคีนบาดเจบ็ และเสยีชวีติจากความเสีย่งทีเ่กดิขึน้น้ี 

เรื่องถนนทรุดตวัในกรุงเทพฯ ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เกดิขึน้มาหลายครัง้ของหลายพืน้ที ่เหน็ได้

จากขา่วในรอบปี 2555 พบเหตุการณ์ถนนทรุดหลายครัง้ดว้ยกนั 

ครัง้แรกเมือ่วนัที ่18 มนีาคม 2555 บรเิวณถนนพระราม 4 ฝัง่ขาเขา้ ใกลท้างแยกสญัญาณไฟ

จราจรวทิยุ ใต้สะพานไทย-เบลเยีย่ม เยื้องกบัสถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิลุมพนีิ (ประตู 2) พื้นถนนเกดิ

การยบุตวัเป็นหลุมขนาดใหญ่ กวา้ง 5 เมตร ลกึ 2 เมตร 

วนัที่ 2 เมษายน 2555 ทางเดนิเทา้ทรุดตวับรเิวณหน้าร้านอาหารไก่ย่างกลางกรุง ระหว่าง 

ซอย 21-23 ถ.พระราม 3 เขตบางคอแหลม เป็นหลุมลกึ 3 เมตร กวา้ง 5 เมตร ยาว 22 เมตร เกดิ

จากกาํแพงกนัดนิทรุดตวั ถลม่จนดงึทางเทา้ลงไปดว้ย 

วนัที่ 11 เมษายน 2555 เกดิหลุมขนาดกวา้ง 60 ซม. ยาว 60 ซม. ลกึ 1 เมตร บรเิวณหน้า 

หอศลิปวฒันธรรมกรุงเทพฯ ถนนพญาไท ขาออก ใกลแ้ยกปทุมวนั สาเหตุมาจากท่อระบายน้ําเกดิ

การทรุดตวั 

วนัที ่3 สงิหาคม 2555 ถนนสะพานขา้มคลองเปรมประชากร ขา้งหา้งสรรพสนิคา้ไอทสีแควร ์

ทรุดตวัเป็นหลุมขนาดใหญ่ กวา้ง 3 เมตร ลกึ 1.5 เมตร เกดิจากชัน้ทรายใตผ้วิถนน ถูกน้ํากดัเซาะ 

วนัที ่9 สงิหาคม 2555  เกดิหลุมขนาดใหญ่ลกึ 1 เมตร กวา้ง 1 เมตร ยาวกวา่ 3 เมตร บรเิวณ

กลางทางแยกสวสัด ีซ.สุขุมวทิ 31 หน้าโรงเรยีนสวสัดวีทิยา เน่ืองจากระหว่างที่เจ้าหน้าที่การ

ประปานครหลวง (กปน.) วางทอ่สง่น้ําประปา ใชเ้ครือ่งขดุเจาะถนนทาํใหท้อ่ประปาแตก แลว้นําดนิ

กลบทบับรเิวณทีเ่กดิเหตุโดยไมไ่ดร้ะบายน้ําออก เมือ่ฝนตกดนิจงึอ่อนตวัและทรุดเป็นหลุม 
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จากปัญหาดงัทีไ่ดก้ล่าวมาทัง้หมด ทาํใหก้ทม. ตอ้งเรง่ดาํเนินการสาํรวจโดยใชเ้ครือ่ง Ground 

Penetrating Radar (GPR) ดงัแสดงในรปูที ่1  

พบถนนและทางเท้าที่มีความเสี่ยงยุบตัวถึง 155 จุด อาทิ ถนนเสรีไทย ลาดปลาเค้า 

ลาดพร้าว-วงัหนิ โชคชยั 4 นาคนิวาส สุคนธสวสัดิ ์นิมติใหม่ รามคําแหง ซอย 24 ศรนีครนิทร์ 

ราษฎรพฒันาตดัถนนรามคําแหง ปลายซอยรามคาํแหง 118 สหบุรานุกจิ ราชวงศ ์เยาวราช เจรญิ

กรุง พระรามที ่1 พระราม 3 พระราม 4 สุขมุวทิ เพชรบุร ีพหลโยธนิ บาํรุงเมอืง สุขสวสัดิ ์พระราม 

5 และพระราม 6 โดยหากพบบรเิวณใดเป็นโพรงอยู่ใตด้นิกจ็ะเปิดผวิถนนปรบัปรุงซ่อมแซมทนัที

ดงัแสดงในรปูที ่2 

 

  

รปูท่ี 1 เครื่อง Ground Penetrating Radar (GPR) [2, 3] 

 

 

รปูท่ี 2 ถนนและทางเท้าท่ีมีความเส่ียงยบุตวั [4] 
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2. เน้ือหา 

2.1 ปัญหาท่ีเกิดขึน้ติดตามมาภายในปี 2556 [1] 

ส่วนในปี 2556 เกิดเหตุถนนทรุดมาแล้วหลายครัง้เช่นกนั โดยระยะหลงัๆ มาน้ี มกัจะเกดิ

บอ่ยครัง้ขึน้เรือ่ยๆ 

ในวนัที่ 25 กนัยายน 2556 วนัเดยีว ถนนใน กทม.ทรุดตวัถึง 3 แห่งด้วยกนั หลงัเจอฝนตก

หนกั ทอ่ประปาแตก ซ่อมทอ่ ซึง่คาดกนัวา่ การสรา้งรถไฟฟ้ามสีว่นเกีย่วขอ้งกบัปัญหาดงักล่าว โดย

จุดแรกทีส่ถานีรถไฟฟ้าใตด้นิมงักร รถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ ลกึกว่า 3 เมตร จุดที ่2 ทีถ่นนพระราม 5 

หน้าปากซอยดุสติคอนโด ทรุดตวั 2 เมตร อกีทีค่อืหน้าเทคโนโลยสียาม ถนนจรญัสนิทวงศ ์

โดยล่าสุด เมื่อวนัที่ 18 ตุลาคม 2556 เกิดเหตุรถพ่วงตกบ่อพกัท่อร้อยสายกลางถนน

รามอนิทรา คานคอนกรตีทรุด ทาํรถพว่งตกลงบอ่ลกึ 7 เมตร 

 

2.2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อปัญหาท่ีเกิดขึน้ 

สําหรบัเหตุการณ์ถนนยุบตวั อาจเกิดขึ้นได้ตลอด เน่ืองจากกรุงเทพฯ เป็นจงัหวดัที่มกีาร

ก่อสรา้งขนาดใหญ่ทัว่ไปตลอดเวลา ทัง้ก่อสรา้งตกึสูง วางท่อประปาขนาดใหญ่ ก่อสรา้งรถไฟฟ้า 

เป็นตน้ ไมน่บัรวมการซ่อมแซมต่อเตมิและลงทุนของเอกชนรายยอ่ยอกีจาํนวนมาก 

รองศาสตราจารย์ ดร.อทิธ ิตรสิริสิตัยวงศ์ภาควชิาวศิวกรรมสํารวจ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัให้สมัภาษณ์ไว้ว่า แผ่นดินทรุดเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ อย่างใน

กรุงเทพฯ และปรมิณฑล พบ 2 สาเหตุหลกั คอื การสบูน้ําบาดาลมาใชเ้รว็เกนิกวา่ทีน้ํ่าในธรรมชาติ

จะไหลไปทดแทนไดท้นั ส่วนสาเหตุทีส่อง คอืน้ําหนักของสิง่ปลูกสรา้ง อาคาร บา้นเรอืน ถนน ที่

เพิม่ขึน้ และกดทบัลงไปบนชัน้ดนิ [1] 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศกัดิ ์ศรลมัพ์ ภาควิชาวศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ในฐานะอนุกรรมการสาขาวศิวกรรมปฐพ ีสมาคมวศิวกรรมสถานแห่ง

ประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์ (วสท.) วเิคราะหถ์งึสาเหตุของปัญหาถนนทรุดเอาไว ้โดยแยก

ออกเป็น 3 สาเหตุหลกัๆ คอื 

1) ดนิทรุดตวัตามธรรมชาต ิเน่ืองจากชัน้ดนิใต้กรุงเทพฯ เป็นดนิอ่อนที่มกีารทรุดตวัสะสม

จากการใชน้ํ้าบาดาล แมว้่าขณะน้ีจะไม่มกีารขุดบ่อบาดาลแต่ยงัส่งผลอยู่ และเมื่อมกีารก่อสรา้ง

ระบบสาธารณูปโภคทีว่างทบัซ้อนกนัและคํ้าพืน้ถนนไวจ้งึมกีารทรุดตวัตามและทําใหเ้กดิโพรงใต้

ถนนขึน้ 

2) ความบกพร่องในการก่อสรา้ง และการปรบัปรุงสาธารณูปโภค เช่น การเปิดหน้าดนิเพือ่ลง

ไปซ่อมปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภคและไม่มกีารซ่อมกลบัใหเ้หมอืนเดมิทัง้ในเรื่องของคุณภาพ
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และความแขง็แรง เช่น ไม่บดอดัทรายใหแ้น่น ทํางานดว้ยความเร่งรบี ถนนเดมิเป็นคอนกรตีเสรมิ

เหลก็ แต่เมือ่มกีารซ่อมกลบัไมใ่ชค้อนกรตีเสรมิเหลก็เทเพยีงแอสฟัลต ์เป็นตน้ 

3) อายุการใชง้านของถนนและระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่ทําใหค้วามแขง็แรงลดน้อยลง

ตามอายกุารใชง้านและการเสือ่มสภาพของวสัดุ [1] 

 

2.3 ข้อมลูท่ีเกบ็รวบรวม [1, 5] 

ขอ้มลูของสาํนกัการโยธา โดยกองวเิคราะหแ์ละวจิยั หลงัจากเกดิเหตุการณ์ถนนยบุหลายแห่ง

ไดนํ้าเครื่อง GPR มาใชใ้นการตรวจสอบถนนทีม่คีวามเสีย่งต่อการทรุดตวั หรอืถนนทีม่ปีระวตักิาร

ซ่อมบาํรุงบอ่ยครัง้ เพือ่นําขอ้มลูทีไ่ดม้าวางแผนการป้องกนัไมใ่หเ้กดิเหตุการณ์ทรุดตวัไดอ้กี โดยมี

ขอ้สรุปสาเหตุทีเ่ป็นไปไดโ้ดยทัว่ไป ดงัน้ี 

1) พืน้ทีท่ีม่กีารขดุรือ้ยา้ยหรอืก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภคใตด้นิ ในบรเิวณทีเ่กีย่วขอ้งกบัท่อ

ระบายน้ําใตด้นิถอืเป็นจุดล่อแหลมต่อการสญูเสญีวสัดุทรายถมลงไปในท่อระบายน้ํา และทาํใหเ้กดิ

โพรงใตผ้วิถนน เน่ืองจากการขุดรือ้ยา้ยดงักล่าว อาจทําใหเ้กดิความเสยีหายกบัท่อระบายน้ําหรอื

บอ่พกัได ้

2) การทรุดตวัต่างกนัของท่อระบายน้ํากบับ่อพกั อาจทาํใหเ้กดิช่องวา่งทีว่สัดุทรายถมจะไหล

ลงไป ทาํใหเ้กดิโพรงใตด้นิ 

3) จุดทีม่กีารรัว่ หรอืแตก ของทอ่ประปาเป็นประจาํมโีอกาสทีจ่ะเกดิโพรงใตพ้ืน้ดนิสงู 

4) กําแพงกนัดนิทีอ่ยูร่มิทางระบายน้ําหรอืคลองอาจมกีารรัว่ไหลของดนิทรายถมหลงักําแพง 

ทาํใหเ้กดิโพรงไดเ้ชน่กนั 

 

3. บทสรปุ 

ปัญหาถนนทรุด แน่นอนว่า มาจากการรบัน้ําหนักปรมิาณการจราจรบนทอ้งถนน รวมไปถงึ

ปัญหาการระบายน้ํา และน้ําท่วม นอกจากน้ี สาเหตุส่วนหน่ึงมาจากการก่อสร้าง หรอืโครงการ

ก่อสรา้งใตด้นิต่างๆ ทีข่าดการวางแผน และมองถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ตามมาภายหลงั 

สาํหรบัการแกปั้ญหาในเรือ่งน้ี ใหม้องก่อนหน้านัน้ ยกตวัอยา่ง ถา้โครงการก่อสรา้งใตด้นิทีจ่ะ

เกดิขึน้ในปัจจุบนั หรอือนาคตกต็าม เราควรจะต้องศกึษาใหด้กี่อนว่า ในแนวทางหรอืระดบัที่จะ

ก่อสรา้งส่งผลกระทบต่อสิง่ก่อสร้างขา้งเคยีงที่มอียู่หรอืไม่ รวมไปถงึสาธารณูปโภคต่างๆ ใต้ดนิ

ดว้ย ถา้ทุกหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนใหค้วามสาํคญักบัการวางแผน พรอ้มทัง้ศกึษาผลกระทบ

ก่อนลงมอืทําอย่างละเอยีดถี่ถ้วน เชื่อว่าจะไม่เกดิปัญหาตามมา หรอืถ้าเกดิกเ็กดิขึน้น้อย ซึ่งถ้า

เกดิขึน้แลว้ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตอ้งเขา้ไปดแูล แกไ้ขโดยตรงและโดยดว่น 
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ตรงน้ีมนัเป็นการสื่อสารระหว่างองคก์รในการก่อสรา้ง นับเป็นสิง่ทีว่งการก่อสรา้งบา้นเราไม่

ค่อยใหค้วามสาํคญักบัจุดๆ น้ีเท่าทีค่วร อกีทัง้การบาํรุงรกัษา เป็นเรื่องทีต่อ้งเขา้มาดแูลดว้ย ไมใ่ช่

ปลอ่ยใหเ้ก่า และชาํรุดตามกาลเวลาจนไดร้บัความเสยีหาย และสรา้งความเดอืดรอ้นตามมา 

 

4. ข้อเสนอแนะ 

เรื่องความปลอดภยัของพืน้ถนนในกรุงเทพมหานคร ไมใ่ช่เรื่องทีค่วรจะปล่อยเอาไว ้แลว้ค่อย

มาทาํเมือ่มปัีญหา และถงึแมก้ารเกดิถนนทรุดในวนัน้ี จะยงัไมม่ผีูไ้ดร้บับาดเจบ็ หรอืเสยีชวีติ แต่ก็

ทาํใหป้ระชาชนจาํนวนไมน้่อยเกดิความวติกกงัวล เพราะไมรู่ว้า่จะมโีอกาสเกดิขึน้อกีเมือ่ไร และไม่

มใีครลว่งรูไ้ดเ้ลยวา่ ถนนทรุดตวัครัง้หน้า จะสรา้งความเสยีหายแก่ผูค้นมากน้อยเพยีงไรต่อไป 
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