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1. บทนํา
1.1 ภูมิหลัง
สภาวะโลกร อ นที่ ทํ า ให อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย ของชั้ น บรรยากาศโลกสู ง ขึ้ น ได ก อ ให เ กิ ด ความ
เปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ มากมาย เนื่องจากปริมาณความรอนในชั้นบรรยากาศประมาณรอยละ 80
ถูกดูดซับโดยน้ําทะเล ทําใหอุณหภูมิเฉลี่ยของน้ําทะเลสูงตามไปดวย ระดับน้ําทะเลเฉลี่ยทั่วโลกจึงมี
แนวโนมที่สูงขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของปริมาตร และ/หรือจากการเพิ่มขึ้นของมวลน้ําทะเลอันเปนจากการ
ละลายของน้ําแข็งในบริเวณตาง ๆ ของโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งเกาะกรีนแลนดและขั้วโลกใต
การเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทะเลและชายฝง จาก Brunn’s
Rule ระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้น 1 หนวยจะทําใหเกิดการกัดเซาะลึกเขาไปในแผนดินอยางนอยหนึ่งรอย
หนวยขึ้นไป และเปนคําอธิบายที่ยอมรับอยางกวางขวางถึงปรากฏการณการกัดเซาะชายฝงที่กําลัง
เกิดขึ้นทั่วทั้งโลก กลาวคือ การกัดเซาะชายฝงเปนการปรับตัวหรือการหาสมดุลใหมของชายฝงอันเปน
ผลจากระดับน้ําทะเลเฉลี่ยของโลกกําลังขยับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลอาจ
ทําใหคลื่นในทะเลสูงและมีกําลังรุนแรงขึ้น สรางความเสียหายใหกับชายหาดและโครงสรางพื้นฐาน
ตามชายฝงทะเล สภาวะน้ําทวมที่จะรุนแรงและกินเวลายาวนานขึ้น ตลอดจนการเปลี่ยนทิศทางของ
กระแสน้ําในทะเล
ปญหาการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเฉลี่ยกําลังจะเปนปญหาใหญของโลกทั้งในแงของระบบ
นิเวศน สิ่งแวดลอม และในแงเศรษฐกิจ-สังคม จากการศึกษาของ UNESCO พบวาแนวโนมการยาย
ถิ่นฐานของประชากรโลกมีทิศทางมุงหนามายังชายฝง ทําใหปจจุบันประชากรประมาณรอยละ 60
ของโลกอาศัยอยูในระยะไมเกิน 60 กิโลเมตรจากแนวชายฝง พื้นที่ที่มีประชากรหนาแนนที่อยูบริเวณที่
ราบลุมปากแมน้ํา อยางเชน ลอนดอน ลอสแองเจลิส โตเกียว โซล มุมไบ กัลกัตตา เนเธอรแลนด/
เบลเยี่ยมทั้งประเทศ จาการตา ฮองกง เซี่ยงไฮ รวมทั้งกรุงเทพมหานคร ถือเปนพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
อยางยิ่งกับปญหาการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเล

1.2 อัตราการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเลเฉลี่ยของโลกและในภูมิภาค
ขอมูลลาสุดของ Intergovernmental Panel on Climate Change หรือ IPCC (2007) คือการ
เพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลเฉลี่ยสัมบูรณของโลก (Absolute Global Sea Level Rise) อยูที่อัตรา 1.8
มม/ป ซึ่งเปนตัวเลขเดียวกับที่เคยสรุปไวในที่ประชุม IPCC เมื่อป 2001 โดย Church et al (2001)

รายงานฉบับสมบูรณ
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อยางไรก็ตาม ตัวเลขที่แทจริงของการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเลเฉลี่ยของโลกก็ยังเปนประเด็น
ถกเถียงโตแยงกันอยู อัตราการเพิ่มของระดับน้ําทะเลเฉลี่ยของโลกที่คํานวณไดจากขอมูลที่วัดได
โดยตรงจากสถานีวัดระดับน้ํา (Tide Gauge Stations) สูงกวาคาที่คํานวณไดจากแบบจําลองโดยการ
รวมผลลัพธที่เกิดจากการเพิ่มของปริมาตรและการเพิ่มของมวลน้ําทะเลอยู 2-3 เทา (Miller and
Douglas, 2004) นอกจากนี้ ตัวเลขจากงานวิจัยหลายชิ้นก็มีทั้งที่สอดคลองกับตัวเลขของ IPCC
(Douglas 1997, 1.8 มม/ป) ต่ํากวา (Nakada and Inoue 2005, 1.5 มม/ป) หรือสูงกวา (Cazenave
and Nerem 2004, 3.1 มม/ป)
โดยทั่วไป การหาอัตราสัมบูรณของการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะลเฉลี่ยของโลกที่ใชขอมูลจาก
สถานีวัดระดับ น้ํา จํา เปนตองใช สถานีที่มีช วงความยาวของขอมู ลอยางนอยประมาณ 50 ปขึ้นไป
(Douglas, 1992) เพื่อขจัด (Average Out) ผลกระทบจากความแปรปรวนที่เกิดจากปรากฎการณทาง
สมุทรศาสตร/อุตุนิยมวิทยาที่มีคาบยาว ๆ ออกไป นอกจากนี้ยังตองเลือกสถานีที่ไมมีการทรุดตัว ไมอยู
ใกล แ นวแผ น ดิ น ไหวเพื่ อ ให แ น ใ จว า ไม มี ก ารเคลื่ อ นตั ว ทางดิ่ ง ของตั ว สถานี เ องที่ จ ะมารบกวนค า
ระดับน้ําทะเลที่วัดได เงื่อนไขตาง ๆ เหลานี้ซึ่งไดมีการสรุปไวใน (Douglas, 1997) ทําใหจํานวนสถานี
วัดระดับน้ําที่สามารถนํามาใชคํานวณหาอัตราการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเลเฉลี่ยของโลกมีอยูเพียง
ประมาณ 20-30แหง สถานีเหลานี้กระจุกตัวเปนสวนใหญอยูเฉพาะในยุโรป อเมริกาเหนือ ดังแสดง
ในรูปที่ 1.1

รูปที่ 1.1 ตําแหนงของสถานีวัดระดับน้ําในฐานขอมูลของ PSMSL และตําแหนงที่เหมาะสมในการใชศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ระดับน้ําทะเลตามเกณฑของ Douglas (1997)

ในเชิงสถิติ อัตราการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเลของโลกที่คํานวณไดจากการศึกษาคาการ
เปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเลของโลก ถือไดวามีปญหาทั้งในแงของจํานวนของจุดตัวอยาง (จํานวนสถานี
รายงานฉบับสมบูรณ
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วัดระดับน้ําที่สามารถนําขอมูลมาใชได) ซึ่งนอยมากเมื่อเทียบกับพื้นที่มหาสมุทรของโลก และในแงของ
ความลําเอียง (Bias) ทางตําแหนงที่จุดตัวอยางที่ไมไดกระจายตัวอยางเหมาะสมทั่วทั้งโลก จากรูปที่
1.1 จะเห็นไดวาไมมีสถานีใดเลยที่เขาเกณฑที่กําหนดและอยูใกลประเทศไทย และสถานีที่สอดคลอง
กับเกณฑที่สรุปไวใน Douglas (1997) ที่ใกลประเทศไทยที่สุดเปนสถานีในทะเลเมดิตเตอรเรเนียนที่อยู
หางออกไปกวา 8,700 กม
ดังนั้น แมจะเห็นไดวามีรายงานตัวเลขการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลเฉลี่ยของโลกจากงาน
ศึกษาชิ้นตาง ๆ จํานวนมากพอสมควรแลวก็ตาม แตความขัดแยงกันของตัวเลขที่รายงานในผล
การศึกษาแตละชิ้น ตลอดจนความลําเอียงทางตําแหนงที่เกิดขึ้นจากจํานวนสถานีวัดระดับน้ําที่ใชใน
การศึกษามีคอนขางนอย และไมกระจายตัวอยางเหมาะสม ทําใหมีความจําเปนที่แตละภูมิภาคหรือแต
ละประเทศจําเปนตองทราบอัตราสัมบูรณหรืออัตราที่แทจริงของตนเอง เพื่อการวางแผนเพื่อปองกัน
และแกไขผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเล
ผลการศึ ก ษาอั ต ราการเปลี่ ย นแปลงระดั บ น้ํ า ทะเลเฉลี่ ย ในระดั บ ภู มิ ภ าคหรื อ ท อ งถิ่ น จาก
งานวิจัยตาง ๆ ชี้ใหเห็นวาแตละภูมิภาคของโลกมีคาแตกตางกันออกไป
งานศึกษาของ Singh
(2002) พบวาระดับน้ําทะเลเฉลี่ยทางชายฝงดานตะวันออกของบังคลาเทศกําลังเพิ่มขึ้นดวยอัตรา 7.8
มม/ป ซึ่งเปนตัวเลขที่สูงกวาอัตราการเพิ่มทางฝงตะวันตกของประเทศถึงเกือบเทาตัว งานวิจัยชิ้นนี้
สรุปไววาสาเหตุที่เปนเชนนี้เนื่องจากการทรุดตัวที่แตกตางของชายฝงทั้งสองบริเวณ ในสวนงานศึกษา
ของ Ali Khan et al (2002) พบวาระดับน้ําทะเลเฉลี่ยของหมูเกาะมัลดีฟสกําลังเพิ่มขึ้นดวยอัตรา 3.9 –
4.1 มม/ป แลวแตพื้นที่ สําหรับทางฝงมหาสมุทรแปซิฟกบริเวณใกลเคียงกับประเทศไทย Yanagi and
Akaki (1994) ไดสรุปจากขอมูลระดับน้ําของ 16 สถานีซึ่งรวมถึง 3 สถานีในประเททไทยไดแก เกาะสีชัง
จ.ชลบุรี เกาะหลัก จ.ประจวบคีรีขันธ และเกาะตะเภานอย จ.ภูเก็ต วาสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดการ
เพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลทางฝงตะวันออกของญี่ปุน ฟลิปปนส และทางตอนใตของอินโดนีเซีย เปนผล
มาจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก โดยที่แผนเปลือกโลกแปซิฟก ฟลิปปนส และออสเตรเลียมุดตัวลง
ใตแผนเปลือกโลกยูเรเชีย

1.3 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเลเฉลี่ยในอาวไทยที่ผานมา
สําหรับพื้นที่อาวไทยและทะเลจีนใต งานศึกษาของ Neelasri et al (1998) ซึ่งใชชอมูลในชวง
ป 1963-1987 จากสถานีวัดระดับน้ําสัตหีบ จ.ชลบุรี และสถานีเกาะหลัก จ.ประจวบคีรีขันธพบวา
ระดับน้ําทะเลเฉลี่ยในอาวไทยกําลังลดลงดวยอัตรา 0.3 และ 0.6 มม/ป ตามลําดับ
สวนอิทธิ
ตริสิริสัตยวงศ (2005) ใชขอมูลในชวงป 1993-2003 ของสถานีวัดระดับน้ําเกาะหลักและเกาะตะเภา
นอยเพื่อคํานวณหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบกับขอมูลจาก Satellite Altimetry พบวาขอมูลระดับน้ํา
บ ง ชี้ ว า ระดั บ น้ํ า ทะเลเฉลี่ ย ที่ ส องสถานี ดั ง กล า วเพิ่ ม ขึ้ น ด ว ยอั ต รา 1.8 และ 8.7 มม/ป ตามลํ า ดั บ
Vongvisessomjai (2006) ซึ่งใชขอมูลยาว 56 ปในชวงป 1940-1996 จากสถานีวัดระดับน้ําสัตหีบและ
รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการสํารวจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเล
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สถานีเกาะหลัก ไดผลลัพธไปทางเดียวกันวาระดับน้ําทะลเฉลี่ยในอาวไทยกําลังลดลงอยางชา ๆ ดวย
อัตราประมาณ 0.36 มม/ป ในขณะที่การศึกษาของสมมาตร เนียมนิล และอิทธิ ตริสิริสัตยวงศ
(2007) ใช ข อ มู ล ของสถานี อ า วสั ต หี บ เกาะหลั ก และเกาะมั ต โพนในช ว งป 1940-2003 พบว า
ระดับน้ําทะเลเฉลี่ยมีอัตราเพิ่มขึ้น 0.22 และ 0.51 มม/ป ที่อาวสัตหีบและเกาะมัตโพน ในขณะที่ลดลง
ดวยอัตรา 0.52 มม/ป ที่เกาะหลัก
ในสวนการศึกษาที่รายงานโดยหนวยงานของประเทศเพื่อนบาน จากการศึกษาทบทวนพบวา
ประเทศมาเลเซีย DSMM (2001) รายงานวาระดับน้ําทะเลเฉลี่ยกําลังเพิ่มขึ้นดวยอัตรา 2.4 มม/ป
ในขณะที่ในเวียดนาม Nguyen (2004) รายงานวาระดับน้ําทะเลเฉลี่ยของเวียดนามเพิ่มขึ้นในอัตรา
1.75-2.56 มม/ป แลวแตสถานี
สาเหตุสําคัญที่ทําใหอัตราการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเลเฉลี่ยที่คํานวณจากขอมูลมาตรวัด
ระดับน้ํามีคาแตกตางกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีของอัตราทองถิ่น เปนผลเนื่องมาจาก 2 ปจจัยหลัก
คือ
1. ชวงเวลาของขอมูลที่ใชในการคํานวณแตกตางกัน
2. อัตราที่คํานวณไดจากงานศึกษาเหลานี้เปนอัตราสัมพัทธระหวางอัตราการเปลี่ยนแปลง
ระดับน้ําทะเลที่แทจริงกับอัตราการเคลื่อนตัวทางดิ่ง (Vertical Motion) ซึ่งโดยทั่วไปไม
ทราบคาของแผนดินในบริเวณเดียวกันที่ตั้งมาตรวัดระดับน้ําทะเล สาเหตุสําคัญที่ทําให
เกิดการเคลื่อนตัวทางดิ่งอาจสรุปแบงออกไดเปน 3 สวนไดแก
• การดีดตัวกลับของเปลือกโลกหลังยุคน้ําแข็ง (Post Glacial Rebound, PGR) อัน
เนื่ อ งจากน้ํ า หนั ก ของน้ํ า แข็ ง ที่ ก ดทั บ เปลื อ กโลกหายไปภายหลั ง สิ้ น ยุ ค น้ํ า แข็ ง
ปรากฎการณนี้เกิดขึ้นทุกหนทุกแหงทั่วโลก และคาการดีดตัวกลับแตกตางกันไปในแต
ละพื้นที่ สําหรับประเทศไทยบริเวณเกาะหลักมีคาการดีดตัวกลับประมาณ 0.55 มม/
ป (Peltier, 2004)
• ความบิดเบี้ยว (Deformation) ของผิวโลกอันเนื่องมาจากแรงเคน (Stress) บริเวณ
รอยตอของแผนเปลือกโลก (Plate Boundaries)
• การทรุดตัว/ยกตัวอันเนื่องมาจากสาเหตุอื่น เชน การทรุดตัวของแผนดินจากการสูบ
น้ําบาดาลไปใช หรือการบิดเบี้ยวของผิวโลกเนื่องจากน้ําหนักของตะกอนที่ทับถม
มากขึ้นเรื่อย ๆ ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง
เพื่อแกปญหาการตรวจแกการเคลื่อนตัวทางดิ่งของแผนดิน โครงการศึกษานี้จะทําการติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสในลักษณะตอเนื่อง (Continuous GPS, CGPS) แลวทําการ
ประมวลผลเพื่อใหไดพิกัดทางดิ่งที่มีความเที่ยงตรงสูง การเปลี่ยนแปลงคาพิกัดทางดิ่งของตําแหนง
เดิมตามเวลาผานไปจะทําใหสามารถคํานวณอัตราการเคลื่อนตัวทางดิ่งของแผนดินในบริเวณนั้นและ
รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการสํารวจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเล
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ทําใหทราบการเปลี่ยนแปลงระดับของจุดมาตรวัดระดับน้ําทะเล ในขณะเดียวกัน เพื่อแกปญหาจาก
ปจจัยขอแรก การคัดเลือกสถานีวัดระดับน้ําที่จะติดตั้ง CGPS จะเลือกสถานีที่มีขอมูลเปนเวลายาวนาน
ซึ่งจะใหได คาที่แสดงแนวโน มการเปลี่ย นแปลงที่แท จริงที่ นาเชื่ อถือ กวาการใชข อมูลจากสถานีที่ มี
ระยะเวลาสั้น
ผลลัพธจากการดําเนินโครงการนี้จะเปนสวนสนับสนุนสําคัญสําหรับการศึกษาเพื่อหาแนวโนม
การเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเลที่แทจริงในอาวไทยตอไป

1.4 วัตถุประสงคของโครงการศึกษา
การวางแผน การป อ งกั น และแก ไ ขผลกระทบด า นต า ง ๆ จากการที่ ร ะดั บ น้ํ า ทะเลเฉลี่ ย
เปลี่ยนแปลงไป จําเปนตองทราบอัตราการเปลี่ยนแปลงที่แทจริงของระดับน้ําทะเลเฉลี่ยเสียกอนเปน
ขั้ น แรก กรมทรั พ ยากรธรณี จึ ง ดํ า เนิ น การให มี โ ครงการสํ า รวจและศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลง
ระดับน้ําทะเลนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
1. ศึกษา วิเคราะหหาอัตราการเคลื่อนตัวทางดิ่งของแผนดินซึ่งกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ระดับของจุดที่ตั้งสถานีวัดระดับน้ําทะเล โดยใชเทคนิคการรังวัดดวยสัญญาณดาวเทียม
จีพีเอสอยางตอเนื่อง
2. เพื่อนําผลการศึกษาอัตราการเคลื่อนตัวทางดิ่งของแผนดินที่ได ไปใชในการวิเคราะหหา
อัตราการเปลี่ยนแปลงที่แทจริงของระดับน้ําทะเล ณ จุดที่ตั้งสถานีวัดระดับน้ําทะเลและ
ระดับน้ําทะเลเฉลี่ยในอาวไทย

1.5 แนวทางการดําเนินงาน
แนวทางการดํ า เนิ น งานจะเป น ความร ว มมื อ ระหว า งกรมทรั พ ยากรธรณี จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย และกรมอุทกศาสตร โดยแตละหนวยงานมีบทบาทหนาที่ดังนี้
• กรมทรัพยากรธรณี เปนผูสนับสนุนงบประมาณในการศึกษา ควบคุมการศึกษาใหเปนไป
ตามวัตถุประสงค ขอบเขตการดําเนินงาน และกรอบเวลาที่ตั้งไว ใหคําแนะนําในการ
แปลผลการเคลื่อนตัวของแผนดินที่ตรวจจับไดจากจีพีเอส
• กรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ เปนผูใหการสนับสนุนดานขอมูลระดับน้ําทะเลของสถานีวัด
ระดับน้ําตาง ๆ ที่ใชในการศึกษานี้ ใหการสนับสนุนดานสถานที่ตั้ง CGPS
กําลัง
เจาหนาที่ในการดูแลเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสและการดาวนโหลดขอมูล และ
ให คํ า แนะนํ า แก ผู ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การประมวลผลและแปลผลการเปลี่ ย นแปลง
ระดับน้ําทะเล
รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการสํารวจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเล
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• จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (โดยภาควิชาวิศวกรรมสํารวจ คณะวิศวกรรมศาสตร) เปนผู
ดํ า เนิ น งานหลั ก ผ า นทางศู น ย บ ริ ก ารวิ ช าการแห ง จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง เป น
หนวยงานกลางของมหาวิ ทยาลัยในการใหบริการทางวิชาการแกห นวยงานภายนอก
ดําเนินการศึกษาตามขอบเขตการศึกษาที่ตั้งไว ประสานงานกับกรมอุทกศาสตรเพื่อ
ติดตั้ง CGPS และขอความอนุเคราะหขอมูลระดับน้ําทะเล CGPS
รวมทั้งเปนผู
ประสานงานระหวางกรมทรัพยากรธรณีและกรมอุทกศาสตรสําหรับงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับโครงการศึกษานี้

1.6 ขอบเขตและระยะเวลาการดําเนินงาน
โครงการสํ า รวจและศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงระดั บ น้ํ า ทะเลได แ บ ง ขอบเขตการดํ า เนิ น งาน
ออกเปน 8 สวนดวยกันดังนี้
1. การกําหนดเกณฑการคัดเลือกสถานีวัดระดับน้ําทะเลที่เหมาะสม
2. การรวบรวมขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับสถานีวัดระดับน้ําทะเล
3. การศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องรั บสัญญาณดาวเทียมและเทคนิคการรังวัด ที่
เหมาะสม
4. การติดตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมและการบันทึกขอมูลสัญญาณดาวเทียม
5. การประมวลผลขอมูลสัญญาณดาวเทียมและการหาอัตราการเคลื่อนตัวทางดิ่ง
6. การวิเคราะหหาอัตราการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเลที่แทจริงของสถานีวัดระดับน้ําที่
ศึกษา
7. การจัดทําขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานและการจัดฝกอบรม
8. การประชาสัมพันธผลการศึกษา
โครงการสํารวจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเลมีระยะเวลาดําเนินการศึกษา 240 วัน
(8 เดือน) โดยมีการลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2551 และสิ้นสุดโครงการในวันที่ 20
ตารางที่ 1.1 ขางลางแสดงระยะเวลาของการดําเนินงานตามเนื้องานทั้ง 8 สวนที่
สิงหาคม 2552
กําหนดในขอบเขตการดําเนินงาน (หัวขอ 1.4) และการสงมอบรายงานฉบับตาง ๆ รวม 5 ฉบับ

รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการสํารวจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเล
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ตารางที่ 1.1 แผนดําเนินงานโครงการสํารวจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเล
การดําเนินงาน / สงมอบรายงาน

ม.ค
52

ก.พ
52

มี.ค
52

เดือน
เม.ย พ.ค
52
52

มิ.ย
52

ก.ค
52

ส.ค
52

1. กําหนดเกณฑการคัดเลือกสถานีวัดระดับน้ําทะเล
2. รวบรวมขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับสถานีวัดระดับน้ําทะเล
3. ศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องรับสัญญาณ
4. ติดตั้ง CGPS ณ สถานีวัดระดับน้ําเกาะมัตโพน
5. ประมวลผลขอมูลสัญญาณดาวเทียม
6. วิเคราะหอัตราการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเล
7. จัดทําขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานและการฝกอบรม
8. ประชาสัมพันธผลการศึกษา
รายงานขั้นตน (22 มกราคม 2552)
รายงานความกาวหนาครั้งที่ 1 (21 กุมภาพันธ 2552)

y
y
y

รายงานความกาวหนาครั้งที่ 2 (22 เมษายน 2552)

y

รายงานความกาวหนาครั้งที่ 3 (21 มิถุนายน 2552)

y

รายงานขั้นกลาง (11 กรกฎาคม 2552)

y

รายงานฉบับสมบูรณ (20 สิงหาคม 2552)

1.7 โครงสรางรายงานฉบับสมบูรณ
รายงานฉบับสมบูรณแบงโครงสรางแบงออกเปน 9 บทดังนี้
บทที่ 1 บทนํา
กลาวถึงภูมิหลังของโครงการศึกษา สรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเลเฉลี่ยในระดับภูมิภาคและในอาวไทย วัตถุประสงคของ
โครงการศึกษา ขอบเขตและระยะเวลาดําเนินงาน
บทที่ 2 การคัดเลือกสถานีวัดระดับน้ําทะเลที่เหมาะสม เปนการศึกษาทบทวนเกี่ยวกับสถานี
วัดระดับน้ําในประเทศไทย การกําหนดเกณฑความเหมาะสมของการคัดเลือกสถานี
วั ด ระดั บ น้ํ า สํ า หรั บ โครงการศึ ก ษานี้ และเหตุ ผ ลในการเลื อ กสถานี วั ด ระดั บ น้ํ า
เกาะมัตโพนเปนพื้นที่ศึกษาเพื่อติดตั้ง CGPS ในโครงการนี้
บทที่ 3 ขอมูลของสถานีวัดระดับน้ําเกาะมัตโพน แสดงตําแหนงที่ตั้งของสถานีวัดระดับน้ํา
เกาะมัตโพน จ.ชุมพร ซึ่งเปนสถานีที่คัดเลือกตามเกณฑที่กําหนดไว ขอมูลทั่วไป
ของจังหวัดชุมพร ลักษณะธรณีวิทยาและธรณีแปรสัณฐานของจังหวัดชุมพร คา
รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการสํารวจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเล
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ระดับน้ําทะเลเฉลี่ยที่ไดรับความอนุเคราะหจากกรมอุทกศาสตรและการวิเคราะห
ขั้นตน และผลการสํารวจภาคสนามในพื้นที่สถานีวัดระดับน้ําเกาะมัตโพน
บทที่ 4 เครื่ อ งรั บ สั ญ ญาณดาวเที ย มจี พี เ อสและเทคนิ ค การรั ง วั ด ที่ เ หมาะสม แสดง
รายละเอียดของคุณลักษณะที่เหมาะสมของเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสที่
เหมาะสมสํ า หรั บ การศึ ก ษานี้ เทคนิ ค การรั ง วั ด เพื่ อ ให ไ ด ค า พิ กั ด สามมิ ติ ค วาม
เที่ยงตรงสูงเพื่อตรวจหาการเคลื่อนตัวของแผนดินซึ่งโดยทั่วไปมีขนาดเล็กมาก และ
ความจําเปนของการมีสถานีจีพีเอสที่รับสัญญาณตอเนื่องตลอดเวลา
บทที่ 5 ชุดเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอส แสดงรายละเอียดทางเทคนิคและผลการ
ทดสอบชุดเครื่องรับสัญญาณ ฯ ซึ่งประกอบดวยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอส
และเสาอากาศ รวมทั้งแสดงรายละเอียดของเสาเหล็กที่จะเปนโครงสรางถาวรในการ
ติดตั้งเสาอากาศ
บทที่ 6 การติดตั้ง CGPS แสดงการติดตั้งเสาอากาศและเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอส
ที่จะทําการรังวัดอยางตอเนื่อง ณ สถานีวัดระดับน้ําเกาะมัตโพน จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 17
มีนาคม 2552
บทที่ 7 การประมวลผลข อ มู ล สั ญ ญาณดาวเที ย มจี พี เ อส แสดงขั้ น ตอนหลั ก ในการ
ประมวลผลขอมูลสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสที่รังวัดได จนกระทั่งไดเปนคาพิกัดทาง
ราบและทางดิ่ง อนุกรมเวลาของคาพิกัดเฉลี่ยรายวันและรายสัปดาหทั้งทางราบและ
ทางดิ่งของสถานีวัดระดับน้ําเกาะมัตโพน
บทที่ 8 การหาอัตราการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเล
แสดงผลลัพธการคํานวณหาอัตรา
สัมพัทธและสัมบูรณของระดับน้ําทะเลบริเวณสถานีวัดระดับน้ําเกาะมัตโพนและอาว
สัตหีบ การตรวจแกคาการเคลื่อนตัวทางดิ่งของแผนดินบริเวณสถานีวัดระดับน้ําใน
ประเทศไทยในชวงเวลากอนเกิดแผนดินไหวสุมาตรา-อันดามัน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม
2547 และแนวทางในการตรวจแก ก ารเคลื่ อ นตั ว ทางดิ่ ง ซึ่ งมี ข นาดและทิศ ทางที่
เปลี่ยนไปจากเดิมภายหลังเหตุการณแผนดินไหวดังกลาว
บทที่ 9 บทสรุป
ประกอบดวยการสรุปความกาวหนาของการดําเนินงานที่ผานมา
ขอเสนอแนะในการดําเนินงานติด ตั้ง CGPS เพื่อการศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ระดับน้ําทะเลในระยะถัดไป
ภาคผนวก ก คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของเครื่ อ งรั บ สั ญ ญาณดาวเที ย มจี พี เ อส แสดง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เหมาะสมสําหรับการรังวัดพิกัดเพื่อหาการเคลื่อนตัว
ของแผนดิน
รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการสํารวจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเล
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ภาคผนวก ข คุณลักษณะเฉพาะของเสาเหล็กกลาเพื่อติดตั้งเสาอากาศจีพีเอส แสดง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเสาเหล็กกลาที่จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนโครงสรางถาวร
ในการติดตั้งเสาอากาศจีพีเอส ณ สถานีวัดระดับน้ําเกาะมัตโพน
ภาคผนวก ค การฝกอบรม แสดงเนื้อหาของการฝกอบรมเกี่ยวกับการประมวลผลขอมูล
สัญญาณดาวเทียมจีพีเอสดวยวิธี Precise Point Positioning โดยซอฟตแวร GIPSY

รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการสํารวจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเล

2. การคัดเลือกสถานีวัดระดับน้ําทะเล
2.1 สถานีวัดระดับน้ําในประเทศไทย
การตรวจวัดระดับน้ําในประเทศไทยอยูในความรับผิดชอบของหลายหนวยงานไดแก กรมอุทก
ศาสตร กรมชลประทาน การทาเรือแหงประเทศไทย และกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี ใน
สวนของกรมชลประทานมีการตรวจวัดระดับน้ําตามแมน้ําลําคลองที่สําคัญตาง ๆ จํานวนกวา 500
สถานีเพื่อ วัตถุประสงคในการชลประทาน รวมไปถึงการปองกันและบรรเทาอุทกภัย แตเนื่องจาก
โครงการศึกษานี้มุงไปที่การหาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเล จึงไมใชขอมูลของสถานีวัดระดับน้ํา
ชลประทานซึ่งทั้งหมดอยูในแมน้ําลําคลอง ขอมูลระดับน้ําทะเลในประเทศไทยจึงมาจากสถานีวัด
ระดับน้ําของกรมอุทกศาสตร กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี และการทาเรือแหงประเทศไทย
เปนหลัก
ในสวนของกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีมีการตรวจวัดระดับน้ําในบริเวณปากแมน้ํา
สายตาง ๆ และตามทาเรือของกรมทั้งทางฝงอาวไทยและฝงทะเลอันดามัน เพื่อวัตถุประสงคในการขุด
ลอกลําน้ํา อยางไรก็ตาม สถานีวัดระดับน้ําทะเลของกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีเปนสถานีที่
มีระยะเวลาในการดําเนินงานคอนขางนอยในระดับ 20 – 30 ป ซึ่งในทางวิชาการถือวาสั้นเกินไป
สําหรับการนํามาวิเคราะหหาอัตราการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเลเฉลี่ย
สําหรับการทาเรือแหงประเทศไทย ไดเริ่มการตรวจระดับน้ํามาตั้งแตป พ.ศ.2482 ที่สถานีวัด
ระดับน้ําทะเลเกาะสีชังและไดดําเนินการตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน สถานีวัดระดับน้ําทะเลของการ
ทาเรือแหงประเทศไทยสวนใหญอยูในแมน้ําเจาพระยาหรือบริเวณปากแมน้ําเจาพระยา สถานีวัด
ระดับน้ําทะเลของการทาเรือแหงประเทศไทยที่มีระยะเวลาดําเนินการตั้งแตประมาณ 40 - 50 ปขึ้นไป มี
ดวยกัน 3 สถานีไดแก สถานีวัดระดับน้ําเกาะสีชัง จ.ชลบุรี สถานีวัดระดับน้ําปอมพระจุลจอมเกลา
และสถานีวัดระดับน้ําสันดอนปากแมน้ําเจาพระยา
สองสถานีหลังนี้อยูในบริเวณ จ.สมุทรปราการ
โดยหลักการแลว จํานวนปที่มีขอมูลระดับน้ําทะเลจากสถานีของการทาเรือแหงประเทศไทยถือไดวา
สามารถนํามาใชในการศึกษาได อยางไรก็ตาม เปนที่ทราบกันดีวาบริเวณพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการมี
การทรุดตัวของแผนดินในระดับที่คอนขางรุนแรง ทําใหสงผลกระทบตอคาระดับน้ําทะเลที่ไดจากสถานี
วัดระดับน้ําในพื้นที่ดังกลาว เนื่องจากไมทราบอัตราการทรุดตัวที่แนชัด จึงไมสามารถตรวจแกคาระดับ
น้ําที่วัดไดจากสถานีปอมพระจุลจอมเกลาและสถานีวัดระดับน้ําสันดอนปากแมน้ําเจาพระยาใหถูกตอง
ในระดับที่เพียงพอตอการนํามาใชเพื่อการศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเลเฉลี่ยได สําหรับสถานี
เกาะสีชังซึ่งตั้งอยูบนเกาะที่มีลักษณะเปนภูเขาหิน จึงไมนาจะมีผลกระทบจากการทรุดตัวของแผนดิน
รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการสํารวจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเล
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และนาจะนําขอมูลของสถานีนี้มาใชในการศึกษาได อยางไรก็ตาม ตําแหนงของสถานีเกาะสีชังอยูใกล
กับสถานีวัดระดับน้ําสัตหีบของกรมอุทกศาสตรซึ่งไดมีการติดตั้ง CGPS ไวแลว เพี่อใหไดผลลัพธที่มา
จากหลาย ๆ บริเวณของอาวไทย การติดตั้ง CGPS ณ สถานีวัดระดับน้ําอีกหนึ่งสถานีซึ่งจะดําเนินการ
ในโครงการศึกษานี้จึงควรที่จะเลือกบริเวณที่หางไกลออกไปในบริเวณอื่นของอาวไทยมากกวาที่จะเลือก
ในทําเลที่ใกลกันดังเชนสถานีเกาะสีชัง
ดังนั้น โครงการศึกษานี้จึงจะทําการคัดเลือกสถานีวัดระดับน้ําทะเลของกรมอุทกศาสตรซึ่ง
กระจายอยูตามชายฝงตาง ๆ ทั่วทั้งประเทศ ขอมูลสรุปเกี่ยวกับสถานีวัดระดับน้ําทะเลของกรมอุทก
ศาสตรแสดงไวในหัวขอถัดไป

2.2 สถานีวัดระดับน้ําทะเลของกรมอุทกศาสตร
จากเอกสารของ “ระดับน้ําทะเลในนานน้ําไทย” ของกรมอุทกศาสตร คําวาสถานีวัดระดับน้ํา
หมายถึงตําบลที่มีการตรวจวัดระดับน้ําซึ่งหมายความรวมถึง ตัวเรือนสถานี เครื่องวัดระดับน้ํา บรรทัด
น้ํา และหมุดระดับประจําสถานี สถานีวัดระดับน้ําในทะเลแหงแรกของประเทศไทยคือสถานีวัดระดับ
น้ําเกาะหลัก จ.ประจวบคีรีขันธ เริ่มดําเนินการตั้งแตวันที่ 21 ตุลาคม 2453 ปจจุบันสถานีวัดระดับน้ํา
ของกรมอุทกศาสตรที่เปนสถานีวัดระดับน้ําถาวร และมีการตรวจวัดระดับน้ําที่ยาวนานกวา 19 ป (ซึ่ง
เปนคาบที่ยาวที่สุดของน้ําขึ้น-น้ําลงที่อยูที่ 18.6 ป) มีจํานวนทั้งสิ้น 12 สถานี ดังสรุปในตาราง 2.1
ขางลาง
ตารางที่ 2.1 สถานีวัดระดับน้ําถาวรของกรมอุทกศาสตรที่มีขอมูลยาวกวา 19 ป
ชื่อสถานีวัดระดับน้ํา

ละติจูด (N)

ลองจิจูด (E)

อําเภอ/จังหวัด

ปที่เริ่มดําเนินการ

1. กองบัญชาการกองทัพเรือ

13o 44’ 33”

100o 29’ 33”

กรุงเทพมหานคร

2481

2. อาวสัตหีบ

12o 38’ 42”

100o 52’ 55”

สัตหีบ/ชลบุรี

2482

3. แหลมสิงห

12o 28’ 27”

102o 03’ 45”

แหลมสิงห/จันทบุรี

2484

4. มหาชัย

13o 31’ 50”

100o 16’ 30”

เมือง/สมุทรสาคร

2522

5. หัวหิน

12o 34’ 22”

99o 57’ 48”

หัวหิน/ประจวบคีรีขันธ

2512

6. เกาะหลัก

11o 47’ 42”

99o 48’ 58”

เมือง/ประจวบคีรีขันธ

2482

7. เกาะมัตโพน

10o 26’ 40”

99o 15’ 25”

เมือง/ชุมพร

2497

8. เกาะปราบ

9o 15’ 47”

99o 26’ 18”

เมือง/สุราษฏรธานี

2512

9. สงขลา

7o 12’ 58”

100o 34’ 50”

เมือง/สงขลา

2529

10. อาวทับละมุ

8o 34’ 26”

98o 13’ 29”

ทายเหมือง/พังงา

2529

11. เกาะตะเภานอย

7o 49’ 55”

98o 25’ 30”

เมือง/ภูเก็ต

2482

12. เกาะตะรุเตา

6o 42’ 06”

98o 34’ 00”

ละงู/สตูล

2529

รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการสํารวจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเล
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ตําแหนงของสถานีวัดระดับน้ําทั้ง 12 สถานีของกรมอุทกศาสตรตามตารางที่ 2.1 ขางตนแสดง
ไวในรูปที่ 2.1

2.3 เกณฑการคัดเลือกสถานีวัดระดับน้ําเพื่อติดตั้ง CGPS
ปจจัยตาง ๆ ที่เขามามีอิทธิพลตอขอมูลระดับน้ําทะเลและขอมูลจากสัญญาณดาวเทียมจีพีเอ
สมีอยูจํานวนมาก ทําใหเกณฑในการคัดเลือกสถานีวัดระดับน้ําทะเลที่เหมาะสมที่จะติดตั้ง CGPS
เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเลมีมากตามไปดวย เพื่อความสะดวกตอการอางอิงตอไปใน
โครงการนี้และงานศึกษาชิ้นอื่น ๆ ในอนาคต คณะผูศึกษาไดแบงเกณฑทั้งหมดออกเปน 3 กลุมใหญ
ประกอบดวย
1. เกณฑในเชิงภูมิศาสตรและธรณีวิทยา
2. เกณฑเกี่ยวกับขอมูลระดับน้ําและสัญญาณดาวเทียมจีพีเอส
3. เกณฑในเชิงการดําเนินงานและการดูแลรักษา
รายละเอียดของเกณฑแตละกลุมแสดงไวในหัวขอ 2.3.1 – 2.3.3

2.3.1 เกณฑในเชิงภูมิศาสตรและธรณีวิทยา
เกณฑในกลุมนี้พิจารณาทําเลที่ตั้งที่เหมาะสมในแงภูมิศาสตร และทางธรณีวิทยา เปนหลัก
โดยอาจแบงเปนเกณฑในกลุมนี้ไดเปน
1.1 เนื่องจากโครงการนี้เปนการศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเลในฝงอาวไทย จึงเปนที่
แนนอนวาสถานีวัดระดับน้ําที่จะคัดเลือกเพื่อติดตั้ง CGPS จะตองอยูทางฝงอาวไทย
1.2 ในแง ธ รณี วิ ท ยา สถานี วั ด ระดั บ น้ํ า ไม ค วรอยู ใ กล แ นวรอยเลื่ อ นมี พ ลั ง มากเกิ น ไป
เนื่องจากอาจสงผลใหมีการเคลื่อนตัวของแผนดินบริเวณสถานีวัดระดับน้ําซึ่งจะทําใหคา
ระดั บ น้ํ า ที่ วั ด ได ใ นอดี ต ที่ ผ า นมามี ผ ลจากเคลื่ อ นตั ว ปะปนเข า ไป การเคลื่ อ นตั ว นี้
โดยเฉพาะอยางยิ่งการเคลื่อนตัวทางดิ่งไมอาจตรวจวัดไดโดยการทําระดับ (Leveling)
เนื่องจากหมุดระดับบริเวณสถานีวัดระดับน้ําจะเคลื่อนตัวไปดวยเทา ๆ กัน
1.3 ในเชิงการกระจายตัว สถานีวัดระดับน้ําที่จะคัดเลือกเพื่อติดตั้ง CGPS ไมควรอยูใกลกับ
สถานี CGPS ที่มีอยูแลว (สถานีวัดระดับน้ําสัตหีบ) แตควรอยูหางออกไปเพื่อใหไดขอมูล
ที่ครอบคลุมตําแหนงตาง ๆ ในอาวไทย เกณฑขอนี้จึงถือเปนเกณฑที่สําคัญมากขอหนึ่ง
พิจารณาเกณฑขอ 1.1 จะเห็นไดวาสถานีวัดระดับน้ําที่อยูทางฝงทะเลอันดามัน (สถานีวัด
ระดับน้ําอาวทับละมุ เกาะตะเภานอย และเกาะตะรุเตา) รวมทั้งสถานีวัดระดับน้ําในแมน้ํา (สถานีวัด
ระดับน้ํากองบัญชาการกองทัพเรือ) ไมเกี่ยวของกับโครงการนี้ สําหรับสถานีวัดระดับน้ําที่เหลือเมื่อ
รายงานฉบับสมบูรณ
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ตรวจสอบกั บ เกณฑ ข อ 1.3 แล ว คณะผู ศึ ก ษามี ค วามเห็ น ว า สถานี วั ด ระดั บ น้ํ า ที่ อ ยู ท างฝ ง ทะเล
ตะวันออกและบริเวณกนอาวไทย (สถานีวัดระดับน้ําแหลมสิ งห มหาชัย หัวหิ น และเกาะหลัก )
คอนขางจะอยูใกลกับสถานีวัดระดับน้ําสัตหีบ สถานีวัดระดับน้ําที่มีความเหมาะสมกวาคือสถานีที่อยู
ทางฝงทะเลภาคใตดานตะวันออก (สถานีวัดระดับน้ําเกาะมัตโพน เกาะปราบ และสงขลา)
จากสี่สถานีที่ผานเกณฑขอ 1.1 เมื่อพิจารณาตอในเกณฑขอ 1.2 คณะผูศึกษาไดตรวจสอบ
พิกัดของสถานีตาง ๆ เทียบกับแผนที่แนวรอยเลื่อนมีพลังของกรมทรัพยากรธรณีดังแสดงในรูป 2.1
ขางลาง ซึ่งจะเห็นไดวาสถานีวัดระดับน้ําทางภาคใตทั้งหมด ยกเวนสถานีวัดระดับน้ําสงขลาอยูใน
บริเวณที่มีรอยเลื่อนมีพลัง หากพิจารณาจากเกณฑขอนี้ประการเดียว สถานีวัดระดับน้ําเกาะสงขลาจะ
มีความเหมาะสมมากกวาสถานีอื่น ๆ อยางไรก็ตาม ผลจากรอยเลื่อนมีพลังที่มีตอการเคลื่อนตัวของ
แผนดินบริเวณสถานียังไมมีขอมูลที่ชัดเจน สถานีวัดระดับน้ําสงขลามีขอมูลที่สั้นกวาสถานีเกาะมัตโพน
ดังนั้น

รูปที่ 2.1 ตําแหนงของสถานีวัดระดับกรมอุทกศาสตรทั้ง 12 แหงตามตารางที่ 2.1 เทียบกับแนวรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย
(แผนที่รอยเลื่อนมีพลังของประเทศไทย จัดทําโดยกรมทรัพยากรธรณี 2549)
รายงานฉบับสมบูรณ
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2.3.2 เกณฑเกี่ยวกับขอมูลระดับน้ําและสัญญาณดาวเทียมจีพีเอส
เกณฑในกลุมที่ 2 นี้ พิจารณาการมีขอมูลหรือการไดขอมูลระดับน้ําและขอมูลจากการรังวัด
สัญญาณดาวเทียมจีพีเอสเปนหลัก โดยอาจแบงออกไดดังนี้
2.1 จํานวนปที่มีขอมูลระดับน้ํา สถานีวัดระดับน้ําทะเลของกรมอุทกศาสตรที่เปนสถานีถาวร มี
การตรวจวัดระดับน้ําที่ยาวนานกวา 19 ป (เพื่อใหสามารถทําการเฉลี่ยขอมูลเพื่อขจัด
ความแปรปรวนของระดับน้ําทะเลที่เกิดจากน้ําขึ้น-น้ําลงซึ่งมีคาบตาง ๆ กัน โดยคาบที่ยาว
ที่สุดของน้ําขึ้น-น้ําลงอยูที่ 18.6 ป) มีจํานวน 12 สถานี อยางไรก็ตาม เกณฑสากลที่ถือ
วามีความเหมาะสมสําหรับ การนําขอ มูลระดับ น้ํามาประมาณอัตราการเปลี่ยนแปลง
ระดับน้ําทะเล คือควรมีขอมูลที่มีความยาวอยางนอย 40-50 ปขึ้นไป เพื่อเฉลี่ยและขจัด
คาความแปรปรวนคาบยาวอื่น ๆ ที่ไมใชน้ําขึ้นน้ําลงแตมีอยูในทะเล (Long Period
Variation) ออกไปดวย
เกณฑขอนี้ถือไดวาเปนเกณฑทางเทคนิคที่สําคัญที่สุดใน
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเล
2.2 ตํ า แหน ง ที่ จ ะสร า งเสาที่ ใ ช ติ ด ตั้ ง เสาอากาศจะต อ งเป น ที่ โ ล ง ไม มี สิ่ ง บดบั ง สั ญ ญาณ
ดาวเที ย ม และสาเหตุ ที่จ ะกอ ใหเ กิ ดความคลาดเคลื่ อ นอั นเนื่ อ งมาจากคลื่น หลายวิ ถี
(Multipath error) เชน สิ่งกอสรางขนาดใหญ ตนไมใหญ หรือภูเขาสูง อันจะสงผลตอ
การรับสัญญาณและคุณภาพของขอมูลสัญญาณดาวเทียม ตําแหนงที่จะสรางเสาที่ใช
ติดตั้งเสาอากาศควรอยูใกลเรือนมาตรวัดระดับน้ํามากที่สุดและควรอยูบนโครงสราง
เดียวกัน (Co-Location) เพื่อใหมั่นใจวาคาการเคลื่อนตัวที่ตรวจจับไดซึ่งเปนตําแหนงของ
เสาอากาศ จะเปนคาเดียวกับการเคลื่อนตัวของมาตรวัดระดับน้ํา
2.3 ถึงแมวาเสาอากาศของชุดเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจะถูกออกแบบมาใหสามารถใช
งานภายนอก แตตัวเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบถาวรนั้นจะตองติดตั้งในสถานที่ที่มี
สวนปองกันแดดและฝน เพื่อยืดอายุการใชงานของครื่องมือ โดยทั่วไปจะติดตั้งในเรือน
เครื่องวัดระดับน้ํา ดังนั้น ในบริเวณสถานีวัดระดับน้ําที่คัดเลือก จะตองมีโครงสรางที่มี
พื้ น ที่ ม ากพอที่ จ ะติ ด ตั้ ง เสาอากาศที่ ห า งจากเรื อ นมาตรวั ด ระดั บ น้ํ า พอสมควร (เพื่ อ
หลีกเลี่ยงการบดบังสัญญาณ)
จากขอมูลปที่เริ่มดําเนินการวัดระดับน้ําของสถานีตาง ๆ ของกรมอุทกศาสตรที่แสดงไวใน
ตารางที่ 2.1 สถานีวัดระดับน้ําทะเลของประเทศไทยที่เขาเกณฑขอ 2.1 ขางตนมีอยูดวยกัน 4 สถานี
ไดแก 1) สถานีเกาะหลัก จ.ประจวบคีรีขันธ 2) สถานีอาวสัตหีบ จ.ชลบุรี 3) สถานีเกาะมัตโพน
จ.ชุมพร 4) สถานีเกาะตะเภานอย จ.ภูเก็ต แตเนื่องจากสถานีเกาะตะเภานอย อยูในฝงทะเลอันดา
มันซึ่งไมอยูในพื้นที่ศึกษาของโครงการนี้ และสถานีสัตหีบมีการติดตั้ง CGPS แลว สถานีวัดระดับน้ําที่
เขาตามเกณฑขอ 2.1 นี้จึงมีเพียงสถานีเกาะหลักและสถานีเกาะมัตโพน
รายงานฉบับสมบูรณ
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สําหรับเกณฑขอ 2.2 และ 2.3 ในสวนของสถานีวัดระดับน้ําอาวสัตหีบ คณะผูศึกษามีขอมูลที่
ไดจากการสํารวจกอนหนานี้ในโครงการวิจัยที่ดําเนินงานรวมกับกรมอุทกศาสตรวามีความเหมาะสม
ในขณะที่สถานีวัดระดับน้ําเกาะหลัก และเกาะตะเภานอย ผลการสํารวจในโครงการกอนหนานี้เชนกัน
พบวาไมเหมาะสมตามเกณฑขอ 2.2 และ 2.3 สําหรับสถานีเกาะมัตโพนจากรูปถายของสถานี (รูปที่
2.2) ที่ไดรับจากเจาหนาที่ผูดูแลสถานีแสดงใหเห็นวาสถานีเกาะมัตโพนมีความเหมาะสมตามเกณฑทั้ง
สองขอ

รูปที่ 2.2 ซาย) สถานีวัดระดับน้ําเกาะมัตโพน ตัวเรือนสถานีอยูทางดานซายของภาพ ภูเขาทางดานกั้นฟาเพียงบางสวนเปนมุมสูงไม
เกิน 30 องศา
ขวา) บริเวณมาตรวัดระดับน้ํามีโครงสรางที่รองรับการติดตั้งเสาอากาศและเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
จีพีเอส

2.3.3 เกณฑในเชิงการดําเนินงานและการดูแลรักษา
แมวาเกณฑในกลุมนี้จะไมเกี่ยวของกับทางเทคนิค แตก็มีความสําคัญในแงของการทําให
CGPS ที่ติดตั้งสามารถดําเนินงานไปไดโดยมีปญหาอุปสรรคนอยที่สุดและทําใหไดขอมูลที่ตอเนื่องและ
สม่ํ า เสมอเพื่ อ สามารถนํ า ไปใช วิ เ คราะห ติ ด ตามการเคลื่ อ นตั ว ของสถานี แ ละการเปลี่ ย นแปลง
ระดับน้ําทะเลที่แทจริงในที่สุด เกณฑในกลุมที่ 3 นี้แบงออกไดเปน
3.1 เนื่องจากในการดําเนินการจริงที่จะทําใหชุดเครื่องรับสัญญาณสามารถทํางานไดตลอด
24 ชั่วโมงตอเนื่องตลอดเวลา เกณฑพิจารณาที่สําคัญอีกเกณฑหนึ่งคือสถานที่ที่จะติดตั้ง
ควรมีระบบไฟฟาที่มีความมั่นคงที่สามารถจายกระแสไฟใหเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
ไดอยางตอเนื่อง ในกรณีที่ไมมีระบบไฟฟาสถานีจะตองมีเจาหนาที่ที่สามารถคอยเปลี่ยน
แบตเตอรี่เพื่อใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง
3.2 เกณฑความปลอดภัยและความสะดวก สถานีควรอยูในบริเวณควบคุม หรือมีเจาหนาที่ที่
สามารถดูแลปองกันการลักขโมยได รวมทั้งมีเจาหนาที่เทคนิคที่สามารถตรวจสอบการ
ทํางานของชุดเครื่องมือ คอยดาวนโหลดขอมูล รวมทั้งตัวสถานีควรเดินทางเขาถึงได
โดยสะดวกเพื่อประโยชนในการติดตั้ง และบํารุงรักษาเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอส
รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการสํารวจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเล
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สําหรับสถานีเกาะมัตโพน จากขอมูลจากเอกสารของกรมอุทกศาสตรและการประสานงานกับ
เจาหนาที่ของกรมอุทกศาสตร พบวามีความเหมาะสมในเกณฑทั้ง 2 ขอขางตน เนื่องจากมีเจาหนาที่
ประจําตลอดเวลา และตัวเกาะมัตโพนเปนพื้นที่ที่อยูภายใตความดูแลโดยตรงของกรมอุทกศาสตร

2.4 ผลการประเมินขั้นตนในการเลือกสถานีวัดระดับน้ํา
คณะผูศึกษาไดทําการสรุปการเปรียบเทียบสถานีวัดระดับน้ําของกรมอุทกศาสตรกับเกณฑทั้ง
8 ขอใน 3 กลุมขางตน ตามตารางที่ 2.2 ซึ่งจะเห็นไดวา หากตัดสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือซึ่งอยู
ในแมน้ําเจาพระยา และสถานีทั้งหมดทั้งฝงทะเลอันดามันซึ่งไมอยูในพื้นที่ศึกษา รวมทั้งสถานีอาว
สัตหีบซึ่งติดตั้ง CGPS ไปแลว สถานีวัดระดับน้ําที่มีความเหมาะสมในการติดตั้ง CGPS คือสถานีวัด
ระดับน้ําเกาะมัตโพน และสงขลา สําหรับสถานีเกาะหลัก แมจะอยูในกลุมสถานีที่มีขอมูลระดับน้ําที่
ยาวนานที่สุดในประเทศ แตมีขอดอยตาง ๆ หลายประการไดแก
- เปนสถานีที่ไมอยูในพื้นที่ควบคุมที่กรมอุทกศาสตรเปนผูดูแลซึ่งอาจจะกอใหเกิดปญหา
เกี่ยวกับปลอดภัยของเครื่องมือรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสซึ่งมีราคาสูงมาก
- จากการสํารวจสถานีเกาะหลักที่คณะผูศึกษาไดเคยดําเนินการมากอนหนานี้พบวา สถานี
เกาะหลักไมมีโครงสรางใหติดตั้งเสาอากาศ ซึ่งหากจะติดตั้ง CGPS จะตองมีการตอเติม
โครงสรางเดิมหรือสรางโครงสรางใหม และเนื่องจากเปนสถานีในทะเลการดําเนินงาน
สวนนี้จะใชงบประมาณมากพอสมควร
- สถานีเกาะหลักมีโขดหินขนาดใหญที่บดบังสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสอยูทางดานทิศ
ตะวันออก
- จากการตรวจสอบกับแผนที่รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทยที่จัดทําโดยกรมทรัพยากรธรณี
(รูปที่ 2.1) พบวา สถานีวัดระดับเกาะหลักอยูบนตอนปลายของแนวรอยเลื่อนระนองซึ่ง
เปนรอยเลื่อนมีพลัง (ตามความหมายทางธรณีวิทยาซึ่งหมายความวามีหลักฐานการ
เคลื่อนตัวในชวงเวลา 11,000 ปที่ผานมา สวน ณ ปจจุบันรอยเลื่อนระนองยังมีการ
เคลื่อนตัวหรือไมยังไมมีหลักฐานที่แนชัด)
ดังนั้น สถานีวัดระดับน้ําที่เหมาะสมสําหรับโครงการศึกษานี้จึงเหลือเพียงสถานีวัดระดับน้ํา
เกาะมัตโพนและสงขลา ซึ่งเมื่อพิจารณาในเกณฑขอ 2.1 (จํานวนปที่มีขอมูลระดับน้ําทะเล) ซึ่งเปน
เกณฑทางเทคนิคที่สําคัญที่สุด จึงสรุปไดวาสถานีวัดระดับน้ําเกาะมัตโพนเปนสถานีมีความเหมาะสม
ที่สุดในการติดตั้ง CGPS สําหรับโครงการศึกษานี้
เมื่อไดขอสรุปในขั้นตนแลว ขั้นตอนถัดไปเปนการเดินทางไปสํารวจที่ตั้งของสถานีวัดระดับน้ํา
เกาะมัตโพนเพื่อใหไดขอมูลในพื้นที่จริงที่ละเอียดและแนชัดยิ่งขึ้น รายละเอียดของการสํารวจอยูใน
บทที่ 3 (หัวขอ 3.5) ของรายงานฉบับนี้
รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการสํารวจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเล
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เปรียบเทียบสถานีวัดระดับน้ําของกรมอุทกศาสตรจํานวน 12 สถานีทั้งสถานีในแมน้ํา (กลุมที่ 1) สถานีทางฝง
อาวไทย (กลุมที่ 2) และสถานีทางฝงทะเลอันดามัน (กลุมที่ 3) กับเกณฑตาง ๆ ที่กําหนดไว เครื่องหมาย 3
และ { หมายถึงเปนไปตามเกณฑและไมเปนไปตามเกณฑ ตามลําดับ สวน N/A หมายถึงไมมีขอมูล
เกณฑตามหัวขอ 2.3.1
เกณฑตามหัวขอ 2.3.2
เกณฑตาม 2.3.3
สถานีวัดระดับน้ํา
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2

ตารางที่ 2.2

1.1 กองบัญชาการกองทัพเรือ

{

3

{

{

N/A

N/A

N/A

N/A

2.1 อาวสัตหีบ

3

3

{

3

3

3

3

3

2.2 แหลมสิงห

3

3

{

{

N/A

N/A

N/A

N/A

2.3 มหาชัย

3

3

{

{

N/A

N/A

N/A

N/A

2.4 หัวหิน

3

3

{

{

N/A

N/A

N/A

N/A

2.5 เกาะหลัก

3

{

{

3

{

{

{

{

2.6 เกาะมัตโพน

3

{

3

3

3

3

3

3

2.7 เกาะปราบ

3

{

3

{

N/A

N/A

N/A

N/A

2.8 สงขลา

3

3

3

{

N/A

N/A

N/A

N/A

3.1 อาวทับละมุ

{

{

3

{

N/A

N/A

N/A

N/A

3.2 เกาะตะเภานอย

{

{

3

3

{

{

3

3

3.3 เกาะตะรุเตา

{

3

3

{

N/A

N/A

N/A

N/A

รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการสํารวจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเล

3. ขอมูลของสถานีวัดระดับน้ําเกาะมัตโพน
คณะผูศึกษาไดดําเนินการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสถานีวัดระดับน้ําเกาะมัตโพน จ.ชุมพร ของ
กรมอุทกศาสตรที่มีความเหมาะสมในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเลครั้งนี้ ดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของจังหวัดชุมพร
2. ตําแหนงที่ตั้งของสถานีวัดระดับน้ําเกาะมัตโพน
3. ขอมูลลักษณะธรณีวิทยาและขอมูลธรณีแปรสัณฐาน
4. คาระดับน้ําทะเลเฉลี่ยรายเดือนและรายปตั้งแตเริ่มกอตั้งสถานีของสถานีวัดระดับน้ําทะเล
ที่เลือก รวมทั้งของสถานีอื่น ๆ ในฝงอาวไทย
5. ขอมูลจากการสํารวจภาคสนาม
รายละเอียดของทั้ง 5 สวนขางตนแสดงไวในหัวขอ 3.1 – 3.5 ตามลําดับ

3.1 ขอมูลทั่วไปของจังหวัดชุมพร
จังหวัดชุมพรตั้งอยูตอนบนสุดของภาคใต อยูหางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 463
กิโลเมตร มีพื้นที่ 3.75 ลานไร หรือ 6,010.849 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมากเปนอันดับ 4 ของภาคใต ที่ตั้ง
ทางภูมิศาสตรของจังหวัดชุมพรในแนวเหนือ-ใต อยูระหวางเสนขนานที่ 9 องศา 36 ลิปดาเหนือกับเสน
ขนานที่ 11 องศา 2 ลิปดาเหนือ สวนในแนวตะวันออก-ตก อยูระหวางเสนเมอริเดียนที่ 98 องศา 38
ลิปดาตะวันออกกับเสนเมอริเดียนที่ 99 องศา 32 ลิปดาตะวันออก จังหวัดชุมพรมีพื้นที่ติดตอกับ
อาณาบริเวณใกลเคียงดังนี้
- ทิศเหนือ ติดตอกับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ
- ทิศใต ติดตอกับ จังหวัดสุราษฎรธานี
- ทิศตะวันออก ติดตอกับอาวไทย
- ทิศตะวันตก ติดตอกับจังหวัดระนอง และประเทศสหภาพเมียนมาร
สภาพภูมิประเทศของจังหวัดชุมพรโดยทั่วไปเปนแนวยาวและแคบไปตามทิวเขาตะนาวศรีและ
ชายฝงอาวไทย พื้นที่เปนภูเขาสูงสลับกับที่ราบ แบงเปน 3 ลักษณะใหญ ๆ คือ
1. พื้นที่เปนภูเขาและที่สูงทางทิศตะวันตก มีทิวเขาที่สําคัญคือ ทิวเขาตะนาวศรี ซึ่งเปน
พรมแดนทางธรรมชาติระหวางประเทศไทยกับสหภาพเมียนมาร
2. พื้นที่ราบตอนกลาง อยูถัดจากแนวที่สูงมาทางดานตะวันออก มีลักษณะเปนที่ราบลูก
คลื่นและที่ราบลุม
3. พื้นที่ราบชายฝงทะเลทางตะวันออก เปนที่ราบชายฝงทะเล ยาวประมาณ 222 กิโลเมตร
รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการสํารวจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเล
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รูปที่ 3.1 ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศและเขตการปกครองของจั ง หวั ด ชุ ม พร (รู ป จากเอกสารการจํ าแนกเขตเพื่ อ การจั ด การด า น
ธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี จังหวัดชุมพร 2550 โดยกรมทรัพยากรธรณี หนา 8)

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดชุมพรแสดงดังรูปที่ 3.1 รวมถึงตําแหนงที่ตั้งของสถานีวัดระดับ
น้ําเกาะมัตโพนและขอบเขตระวางแผนที่ภูมิประเทศมาตราสวน 1:50,000 ระวาง 4829 IV ที่ครอบคลุม
บริเวณดังกลาว
รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการสํารวจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเล
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จังหวัดชุมพรไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ เปน
เหตุใหมีฤดูกาลเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูรอน (เริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธ-พฤษภาคม) และฤดูฝน (เริ่มตั้งแต
เดือนพฤษภาคม-ธันวาคม) ป 2549 การที่จังหวัดชุมพรมีเทือกเขาสูงทางทิศตะวันตกทําใหไดรับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผานอาวไทยมายังชายฝงดานตะวันออกทําใหมีฝนตกชุก
มากในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยปละ 1,776 มิลลิเมตร อุณหภูมิเฉลี่ยตลอด
ป 27.30 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ย 97.67 %

3.2 ตําแหนงที่ตั้งของสถานีวัดระดับน้ําเกาะมัตโพน
สถานีวัดระดับน้ําเกาะมัตโพน ตั้งอยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชุมพร ตําแหนงที่ตั้งของสถานี
ดู ไ ด จ ากรู ป ที่ 3.1 และรายละเอี ย ดของพื้ น ที่ บ ริ เ วณสถานี วั ด ระดั บ น้ํ า ดู ไ ด จ ากภาพดาวเที ย ม
รายละเอียดสูงในรูปที่ 3.2 คาพิกัดของสถานีวัดระดับน้ําเกาะมัตโพน (ตลอดจนพิกัดของสถานีวัด
ระดับน้ําอื่น ๆ ของกรมอุทกศาสตร) แสดงไวในตารางที่ 2.1 ในบทที่ 2 ของรายงานฉบับนี้

รูปที่ 3.2 แสดงที่ตั้งของสถานีวัดระดับน้ําเกาะมัตโพน ซึ่งอยูบริเวณปากแมน้ําชุมพร
รายละเอียดสูงจาก Google Earth)

(ภาพดาวเทียม

คณะผูศึกษาไดนําพิกัดของสถานีวัดระดับเกาะมัตโพนและสถานีวัดระดับน้ําอื่น ๆ ของกรม
อุทกศาสตร (ตามตารางที่ 2.1 ในบทที่ 2) รวมทั้งขอมูลประกอบอื่น ๆ มาจัดทําในรูปแบบ Shape File
เพื่อใหสามารถนําไปแสดงผล/ประมวลผลเชิงตําแหนงในระบบภูมิสารสนเทศตอไป นอกจากนี้ เพื่อให
รายงานฉบับสมบูรณ
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เห็นลักษณะภูมิประเทศบริเวณสถานีวัดระดับน้ําเกาะมัตโพน คณะผูศึกษาไดจัดทําขอมูลราสเตอรที่
สแกนและสรางคาพิกัดจากแผนที่ภูมิประเทศภูมิประเทศมาตราสวน 1:50,000 ระวาง 4829 IV ขอมูล
ราสเตอรนี้อยูในรูปแบบ JPEG2000 ดังแสดงบางสวนของระวางเฉพาะบริเวณเกาะมัตโพนไวในรูปที่
3.3

รูปที่ 3.3 แสดงแผนที่ภูมิประเทศมาตราสวน 1:50,000 บริเวณเกาะมัตโพน

ขอมูล Shape File และ JPEG2000 ที่จัดทําขึ้นนี้ไดสงมอบใหกับกรมทรัพยากรธรณีพรอม
รายงานการศึกษาขั้นตนฉบับนี้

3.3 ลักษณะธรณีวิทยาและธรณีแปรสัณฐาน
จากเอกสารธรณีวิทยาทั่วไปของจังหวัดชุมพร โดยอําไพ ทองภิญโญชัย กรมทรัพยากรธรณี
พ.ศ.2539 สรุปลักษณะธรณีวิทยาทั่วไปของจังหวัดชุมพรไดวาประกอบดวยชั้นหินยุคตาง ๆ ลําดับอายุ
จากแกถึงออนดังนี้
1. หินชั้นยุคไซลูเรียน-ดีโวเนียน (SD) ประกอบดวยหินเกรยแวก หินทรายปนกรวด
หินดินดานปนกรวด และหินโคลน พบทางซีกตะวันตกและทิศเหนือบริเวณอําเภอละแม
รายงานฉบับสมบูรณ
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อําเภอหลังสวน อําเภอทุงตะโก อําเภอสวี อําเภอพะโตะ อําเภอทาแซะ อําเภอปะทิว
และอําเภอเมือง
2. หินชั้นยุคคารบอนิเฟอรัส (C) ประกอบดวยหินทราย (Orthoquartzite) หินทรายแปง
และหินดินดาน พบแพรกระจายอยูรวมกับหินชั้นยุคไซลูเรียน-ดีโวเนียน
3. หินชั้นยุคเพอรเมียน (P) เปนหินปูนชุดราชบุรี พบกระจายเปนแหลงเล็ก ๆ ตามแนว
เสนทางหลวงหมายเลข 41 หรือเสนทางรถไฟทั้งสองขางทางตั้งแตอําเภอทาชนะ จังหวัด
สุราษฎรธานีผานจังวัดชุมพรจนถึงเขาไชยราชในจังหวัดประจวบคีรีขันธ มีลักษณะเปน
ภูเขาโดด ๆ ลูกเล็ก ๆ สําหรับบริเวณใหญ ๆ มีอยู 2 บริเวณคือ ทางทิศตะวันตกของ
อําเภอสวีถึงอําเภอเมือง ซึ่งประกอบดวยเขาชองขุกขัก เขาน้ําชา เขางาม เขาหลัก เขา
ชองแรด และบริเวณเขาเขียว เขาแหลมใหญ เขตอําเภอปะทิว โดยพบวามีรอยเลื่อนตัด
ผานในแนวตะวันออกเฉียวเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต
4. หินชั้นยุคจูแรสซิค (J) ประกอบดวยหินทรายปนกรวดมน หินทรายและหินทรายแปง พบ
บริเวณชายฝงทะเลและเกาะตาง ๆ ในทะเลอาวไทย ตั้งแตอําเภอละแม อําเภอหลังสวน
และอําเภอเมืองชุมพร
5. ตะกอนรวนยุคควาเทอรนารี (Q) ประกอบดวยกรวด ทราย ทรายแปง และดินเหนียว พบ
ตามแนวชายฝงตลอดแนวตั้งแตเหนือจรดใตของจังหวัดชุมพร
สําหรับหินอัคนี ประกอบดวย
1. หินแกรนิตยุคครีเทเชียส เปนหินไบโอไทต-มัสโคโวตแกรนิต เนื้อปานกลางถึงละเอียด เกิด
เป นเทือ กเขาขนาดใหญว างตั วในแนวเหนื อ -ใต พบอยู 3 บริเวณใหญ ๆ คื อ บริเ วณ
ตะวันออกของอําเภอพะโตะ บริเวณตะวันตกของทางหลวงหมายเลข 41 จากอําเภอหลัง
สวนถึงอําเภอสวี ไดแก เขาวังตะเคียน และบริเวณที่ 3 อยูทางทิศตะวันตกของอําเภอทา
แซะติดจังหวัดระนองและพมา ไดแก เขาปลายคลองบางนา เขาตาเถร
2. หินภูเขาไฟยุคครีเทเชียส (Kv) ประกอบดวยหินแดนดีไซด ไรโอไลต พบบริเวณเล็ก ๆ ทาง
ตะวันตอกของอําเภอทาแซะ
ในสวนของธรณีวิทยาโครงสราง จากเอกสาร การจําแนกเขตเพื่อการจัดการดานธรณีวิทยาและ
ทรัพยากรธรณี จังหวัดชุมพร 2550 โดยกรมทรัพยากรธรณี สรุปไดดังนี้
1. รอยคดโคง พบไดทั่วไปในชั้นหินของกลุมหินแกงกระจาน สวนใหญแสดงการคดโคงแบบ
เอียงตัวขางเดียว โดยชั้นหินสวนใหญเอียงตัวไปทางดานตะวันตกเฉียงเหนือ และแนวแกน
ของการคดโคงวางตัวในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต
รายงานฉบับสมบูรณ
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2. รอยเลื่อน ที่สําคัญไดแก กลุมรอยเลื่อนระนอง ซึ่งตอเนื่องมาจากกลุมรอยเลื่อนระนองที่
พบในพื้นที่จังหวัดระนองที่อยูทางดานตะวันตกของจังหวัด รอยเลื่อนนี้วางตัวในแนว
ตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตะเฉียงใต พาดผานตามแนวลุมน้ําหวยทาแซะ เปนกลุมรอย
เลื่อนที่ยังมีพลังอยู อิทธิพลของรอยเลื่อนระนองที่ตัดเขามาในกลุมหินแกงกระจานทําให
พบพุน้ํารอน เชนที่บานเขาพลู อําเภอละแม นอกจากนี้ยังพบรอยเลื่อนหลังสวนที่ตัดเขา
มาทางตะวันออกเฉียงใตของจังหวัด วางตัวในทิศทางเดียวกับรอยเลื่อนระนอง รูปที่ 3.4
แสดงแนวรอยเลื่อนทั้งสอง
3. รอยแตก สวนใหญอยูในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต ขนานกับแนวการ
วางตัวของเทือกเขาทางตะวันตกของจังหวัด แนวรอยแตกที่พบรองลงมาคือแนวตะวันตก
เฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต

รูปที่ 3.4 ตําแหนงของสถานีวัดระดับน้ําเกาะมัตโพนเทียบกลุมรอยเลื่อนระนองและรอย
เลื่อนหลังสวนที่พาดผานพื้นที่จังหวัดชุมพร (ปรับปรุงจากรูปในเอกสาร การ
จําแนกเขตเพื่อการจัดการด านธรณี วิทยาและทรั พ ยากรธรณี จัง หวั ดชุ ม พร
2550 โดยกรมทรัพยากรธรณี หนา 18)
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จากการตรวจสอบแนวรอยเลื่อนในรูปที่ 3.4 กับตําแหนงของสถานีวัดระดับน้ําเกาะมัตโพน
พบวารอยเลื่อนระนองชวงที่อยูใกลสถานีวัดระดับน้ําที่สุดอยูหางออกไปประมาณ 42 กิโลเมตร สวน
รอยเลื่อนหลังสวนมีทิศทางที่มุงมายังสถานีวัดระดับน้ําเกาะมัตโพนโดยสวนที่ใกลที่สุดหางออกไป
ประมาณ 60 กิโลเมตร ในเอกสารที่อางถึงไมระบุแนชัดวารอยเลื่อนหลังสวนเปนรอยเลื่อนมีพลัง
หรื อ ไม
แต จ ากการตรวจสอบเพิ่ ม เติ ม กั บ แผนที่ แ นวรอยเลื่ อ นมี พ ลั ง ในประเทศไทยของกรม
ทรัพยากรธรณีไมปรากฎวารอยเลื่อนหลังสวนเปนรอยเลื่อนมีพลัง จึงสรุปไดวารอยเลื่อนหลังสวนไมนา
มีผลกระทบตอสถานีวัดระดับน้ําเกาะมัตโพน ในขณะที่รอยเลื่อนระนองอาจกอใหเกิดการขยับตัวของ
แผนดินในบริเวณสถานีวัดระดับน้ําแตไมแนชัดวามีขนาดเทาไรและจะทราบแนชัดไดตอเมื่อมีคาพิกัด
จาก CGPS ที่จะติดตั้งมาทําการวิเคราะหหาการเปลี่ยนแปลงเชิงตําแหนงแลว

3.4 คาระดับน้ําทะเลเฉลี่ยของสถานีวัดระดับน้ํากรมอุทกศาสตร
คณะผู ศึ ก ษาได ป ระสานงานกั บ กรมอุ ท กศาสตร เ พื่ อ ขอรั บ ความอนุ เ คราะห ข อ มู ล ค า
ระดับน้ําทะเลเฉลี่ยของสถานีวัดระดับน้ําเกาะมัตโพนและสถานีอื่น ๆ ในฝงอาวไทย ขอมูลที่ไดรับเปน
คาเฉลี่ยรายเดือนและรายป มีดวยกันทั้งสิ้นรวม 7 สถานีไดแก สถานีวัดระดับน้ําแหลมสิงห สัตหีบ
หัวหิน เกาะหลัก เกาะมัตโพน เกาะปราบ และสงขลา ไฟลขอมูลระดับน้ําที่ไดรับจากกรมอุทกศาสตร
อยูในรูป Microsoft Excel และคณะผูศึกษาไดสําเนาใหกับกรมทรัพยากรธรณีพรอมรายงานการศึกษา
ขั้นตนนี้ ตัวอยางของขอมูลระดับน้ําทะเลที่สถานีเกาะมัตโพนแสดงไวในรูปที่ 3.5
จากการตรวจสอบพบวาคาระดับน้ําของแตละสถานีอางอิงกับศูนยบรรทัดน้ําของสถานีนั้นซึ่ง
ไมใชระดับน้ําทะเลปานกลาง ศูนยบรรทัดน้ําของทุกสถานีอยูสูงกวาระดับน้ําทะเลปานกลาง 2.500
เมตร และกรมอุทกศาสตรไดแสดงคาตางระหวางศูนยบรรทัดน้ําของแตละสถานีกับระดับน้ําทะเลปาน
กลางของไทยไว ใ นไฟล ข อ มู ล การเปลี่ ย นค า ระดั บ ที่ บั น ทึ ก ได ไ ปเป น ค า ที่ อ า งอิ ง หรื อ เที ย บกั บ
ระดั บ น้ํา ทะเลปานกลางสามารถทํ าได โดยการเอาค า ระดับ น้ําที่ ปรากฏในไฟล หักออกด วย 2.500
อยางไรก็ตาม สําหรับการศึกษานี้ที่ตองการทราบอัตราการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเล สามารถใชคา
ระดับน้ําที่อางอิงกับศูนยบรรทัดน้ําไดโดยตรง
ในส ว นของช ว งเวลาที่ มี ข อ มู ล ในช ว งของการดํ า เนิ น โครงการที่ ผ า นมาจนถึ ง รายงาน
ความกาวหนาครั้งที่ 3
ไดรับขอมูลของทุกสถานีจนถึงป พ.ศ.2546 เทานั้น คณะผูศึกษาได
ประสานงานเพิ่มเติมไปยังกรมอุทกศาสตรและขณะนี้ไดรับขอมูลระดับน้ําของสถานีอาวสัตหีบ เกาะมัต
โพน และเกาะหลักจนถึงสิ้นป 2551 แลว นอกจากนี้ขอมูล 1 – 2 ปแรกของแตละสถานีซึ่งไมปรากฎ
ในไฟลเชนกัน ยังไมทราบคําตอบที่แนชัดจากกรมอุทกศาสตร

รายงานฉบับสมบูรณ
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รูปที่ 3.5 แสดงคาระดับน้ําทะเลเฉลี่ยรายเดือนของสถานีวัดระดับน้ําเกาะมัตโพน (ขอมูลจากกรมอุทกศาสตร)

3.5 ขอมูลการสํารวจสถานีวัดระดับน้ําเกาะมัตโพน
คณะผู ศึ ก ษาจํ า นวน 3 คนซึ่ ง ประกอบด ว ยหั ว หน า โครงการ (รศ.ดร.อิ ท ธิ ตริ สิ ริ สั ต ยวงศ )
นักวิจัยหลัก (รศ.ดร.เฉลิมชนม สถิระพจน) และผูชวยนักวิจัยซึ่งเปนนิสิตปริญญาเอกของภาควิชา
วิศวกรรมสํารวจ (น.อ.สมมาตร เนียมนิล) ไดเดินทางไปยังสถานีวัดระดับน้ําเกาะมัตโพนในระหวางวันที่
11-12 กุมภาพันธ 2552
สถานีวัดระดับน้ําเกาะมัตโพนตั้งอยูบริเวณปากแมน้ําชุมพร เกาะมัตโพนอยูหางจากแผนดิน
เพียงประมาณ 500 เมตร และสามารถเดินจากฝงไปยังเกาะตามแนวสันทรายไดในฤดูน้ําต่ําของทางฝง
อาวไทย (ตั้งแตประมาณตนเดือนกุมภาพันธเปนตนไป) เกาะมัตโพนเปนเกาะขนาดเล็ก ตัวเกาะ
นอกจากเปนที่ตั้งของสถานีวัดระดับน้ําแลวยังมีประภาคารสําหรับการเดินเรือดวย รูปที่ 3.6 แสดง
บริเวณตัวเกาะและสถานที่ตาง ๆ ของกรมอุทกศาสตรบนเกาะมัตโพน
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รูปที่ 3.6 เกาะมัตโพน แสดงกลุมอาคารที่ทําการและบานพักของเจาหนาที่กรมอุทกศาสตรบริเวณหาด
ทรายดานหนาเกาะ ทางขวามือของภาพคือประภาคารบนยอดเขา ตัวเรือนสถานีวัดระดับน้ําอยู
ปลาย Pier ทางดานซายของรูป

บริเวณสถานีวัดระดับน้ําซึ่งอยูปลาย Pier ประกอบดวยเรือนไมมาตรวัดระดับน้ําจํานวน 2
เรือน ดังรูปที่ 3.7 เรือนทางซายเปนเรือนมาตรวัดระดับน้ําที่ใชงานมาเปนเวลานานแลวจนถึงปจจุบัน
เรือนทางขวาซึ่งเปนเรือนที่สรางใหมกวาสําหรับติดตั้งมาตรวัดน้ําในโครงการอื่น แตปจจุบันชํารุดทรุด
โทรมเนื่องจากเปนเรือนที่ปะทะโดยตรงกับคลื่นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ตัวเกาะมัตโพนไมมีอยูในเขตบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาค พลังงานไฟฟาที่ใชในบริเวณที่
ทํ า การของกรมอุ ท กศาสตร บ นเกาะมาจากเครื่ อ งกํ า เนิ ด ไฟฟ า และแผงผลิ ต พลั ง งานไฟฟ า จาก
แสงอาทิตย ดังนั้น พลังงานไฟฟาที่จะจายใหกับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสที่จะไปติดตั้ง
บริเวณสถานีวัดระดับน้ําจะใชแบตเตอรี่ซึ่งจะจัดหาให 2 ลูก แตละลูกสามารถจายไฟใหกับเครื่องรับ
สัญญาณไดประมาณ 7 วัน โดยในขณะที่ใชงานลูกใดลูกหนึ่งก็จะทําการชารจประจุใหกับอีกลูกหนึ่ง
(ในเวลากลางคืนเมื่อมีการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟา) แบตเตอรีที่จะจัดหาจะเปนแบบแหงที่ไมตองเติมน้ํา
กลั่นเพื่อลดภาระในการบํารุงรักษา เจาหนาที่สถานีจะเปนผูเปลี่ยนแบตเตอรี่ทุกรอบของการไปจด
คาระดับน้ํา

รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการสํารวจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเล
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รูปที่ 3.7 ซาย) เรือนสถานีวัดระดับน้ํา ทั้ง 2 เรือน ทิศทางของ Pier มุงไปทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ขวา) แสดงเรือนมาตรวัด
ระดับน้ําเดิมซึ่งอยูทางซายและเรือนใหมที่ไดรับอิทธิพลโดยตรงจากคลื่นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

รูปที่ 3.8 แสดงภายในเรือนมาตรวัดระดับน้ําทางซาย ตัวเรือนไมยังมีสภาพดีและสามารถ
ปอ งกันคลื่นและฝนไดเปนอยางดี และมีพื้นที่พอที่จะวางเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสและ
แบตเตอรี่สําหรับจายพลังงานไฟฟาได ทางเดินบน Pier ที่ไปยังเรือนมาตรวัดระดับน้ํามีขนาดกวาง
ประมาณ 1.90 ม ซึ่งกวางพอที่จะติดตั้งเสาเหล็กกลา ซึ่งออกแบบใหมีฐานกวางประมาณ 0.30 ม ได
โดยไมกีดขวางทางเดินและการเขาออกตัวเรือนของเจาหนาที่ ตลอดจนการทําระดับเพื่อตรวจสอบคา
ระดับปากทอนของมาตรวัดระดับน้ํา

รูปที่ 3.8

ซาย) ภายในเรือนมาตรวัดระดับน้ํา ขวา) ทางเดินบน Pier ที่ใชเปนชองทางของเจาหนาที่ในการเขาไปยัง
เรือนมาตรวัดระดับน้ํา

จากขอมูลขางตน คณะผูศึกษาไดทําการหารือกับเจาหนาที่กรมอุทกศาสตรที่ประจําอยู ณ
สถานีวัดระดับน้ํา เพื่อกําหนดตําแหนงบน Pier ที่จะติดตั้งเสาเหล็กที่ใชเปนโครงสรางของเสาอากาศ
เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอส (ขนาดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเสาเหล็กกลาไมเปน
สนิมแสดงไวในภาคผนวก ข เหตุผลของการเลือกใชเสาเหล็กแสดงในหัวขอ 5.3 ของรายงานฉบับนี้)
โดยเกณฑที่ใชในการเลือกตําแหนงคือ
รายงานฉบับสมบูรณ
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1.

2.

ตําแหนงที่ติดตั้งเสาอากาศควรอยูใกลมาตรวัดระดับน้ํามากที่สุดเทาที่จะเปนไปได
(Co-location) เพื่อใหแนใจวาคาการเคลื่อนตัวทางดิ่งที่ตรวจจับไดของตําแหนงเสา
อากาศจีพีเอสเปนคาเดียวกับการเคลื่อนตัวทางดิ่งของมาตรวัดระดับน้ํา
ตําแหนงที่จะติดตั้งเสาอากาศจะตองเปนที่โลง และมีสิ่งบดบังสัญญาณดาวเทียมนอย
ที่สุด รวมทั้งไมมีอาคาร สิ่งกอสรางหรือตนไมขนาดใหญอยูใกลที่จะกอใหเกิดความ
คลาดเคลื่อนอันเนื่องมาจากคลื่นหลายวิถี (Multipath error)

3.

ไมกีดขวางการเขาออก ไมกีดขวางแนวเล็งของการทําระดับตรวจสอบคาระดับปากทอ

4.

เลือกบริเวณพื้นที่มีโครงสรางตงรองรับเปนพื้นที่ที่จะใชเจาะยึดฐานเสาเหล็กกลา

รูปที่ 3.9 แสดงผังของตําแหนงที่จะติดตั้งเสาเหล็กกลา และรูปที่ 3.10 แสดงมโนภาพของเสา
เหล็กกลาเมื่อทําการติดตั้งแลว ซึ่งจะมี Choke Ring Antenna ติดตั้งบนยอดเสาเหล็กกลาและเชื่อมตอ
สายสัญญาณจาก Choke Ring Antenna เขาไปยังเครื่องรับสัญญาณที่อยูในเรือนมาตรวัดระดับน้ํา

รูปที่ 3.9 ผังแสดงตําแหนงที่จะติดตั้งเสาเหลกกลาบริเวณสถานีวัดระเดับน้ําเกาะมัตโพน

รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการสํารวจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเล
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รูปที่ 3.10 มโนภาพของการติดตั้งเสาเหล็กกลาและเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอส ณ เรือนมาตรวัดระดับน้ําเกาะมัตโพน
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4. เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสและ
เทคนิคการรังวัดที่เหมาะสม
4.1 เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอส
เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสมีอยูดวยกันหลายประเภทสําหรับภารกิจตาง ๆ กัน โดย
อาจจําแนกออกไดเปน 2 กลุมหลักไดแก
1. เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสแบบนําหน (Navigation Receiver) เปนเครื่องรับ
สัญญาณที่ติดตั้งในยานพาหนะตาง ๆ รวมทั้งเครื่องรับสัญญาณแบบมือถือขนาดเล็ก
สําหรับกิจกรรมที่ไมตองการความเที่ยงตรงของคาพิกัดสูง
2. เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบยีออเดติก (Geodetic Grade Receiver) ใชสําหรับงาน
รังวัดยีออเดติกทางดานสํารวจและทําแผนที่ ตลอดจนถึงงานตรวจสอบการเคลื่อนตัวของ
โครงสรางและงานทางดานยีออฟสิกส
เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสที่เหมาะสําหรับงานศึกษานี้ซึ่งเปนงานที่ตองการความ
เที่ยงตรงสูงมากจะตองเปนเกรดยีออเดติก และมีคุณลักษณะที่สําคัญดังนี้
1. เครื่องรับสัญญาณจะตองเปนแบบสองความถี่ (Dual-frequency receiver) ที่ใหขอมูลทั้ง
ขอมูลเฟสของคลื่นสง (Carrier phase measurement) และขอมูลซูโดเรนจ
(Pseudorange measurement) ที่มีความละเอียดสูง เพื่อที่จะทําใหไดคาความถูกตอง
ของตําแหนงทางราบและทางดิ่งที่ดีที่สุด
2. เนื่ อ งจากการติ ด ตั้ ง สถานี เ ป น แบบถาวรที่ ต อ งมี ก ารรั ง วั ด ต อ เนื่ อ งตลอด 24 ชั่ ว โมง จึ ง
จําเปนตองเลือก ชุดเครื่องรับสัญญาณที่สามารถทํางานภายใตอุณหภูมิที่สูงและทนทาน
ตอสภาพอากาศ เพื่อใหสามารถนําไปใชงานภายใตสภาพแวดลอมจริงได
3. เสาอากาศที่ใชรับสัญญาณจะตองเปนเสาอากาศชนิด Choke ring เพื่อใหมีจุดศูนยกลาง
เสาอากาศที่มีความเสถียรสูง รวมทั้งยังมีความทนทานตอสภาพอากาศและยังชวยลดผล
จากคลื่นหลายวิถี (Multipath) ซึ่งจะทําใหไดคาการวัดที่ดีที่สุด
4. สายสัญญาณที่เชื่อมตอระหวางเสาอากาศและเครื่องรับจะตองมีคุณภาพสูง เปนสายที่ใช
สําหรับงานภายนอก และมีความยาวไมต่ํากวา 30 เมตร เพื่อใหสามารถติดตั้งเสาอากาศ
หางจากตัวเครื่องรับสัญญาณไดสะดวกในพื้นที่จริง

รายงานฉบับสมบูรณ
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5.

6.

7.

ชุ ด เครื่ อ งรั บ สั ญ ญาณดาวเที ย มจะต อ งสามารถในเครื่ อ งรั บ สั ญ ญาณจะต อ งมี
หนวยความจําที่เพียงพอสําหรับการรับสัญญาณที่ตอเนื่องไมนอยกวา 2 สัปดาห และตอง
ยอมใหมีการเก็บขอมูลไดทั้งในหนวยความจําและในคอมพิวเตอรที่ตอเชื่อมไดพรอมกัน
เพื่อปองกันการสูญหายของขอมูล จากการประมาณการเบื้องตน พบวาขอมูลในแตละวัน
จะมีขนาดประมาณ 3 MB ดังนั้นจึงควรมีหนวยความจําภายในเครื่องรับไมนอยกวา 42
MB เพื่อใหมามารถเก็บขอมูลไดไมนอยกวา 2 สัปดาห
ต อ งมี ซ อฟต แ วร ที่ ใ ช ใ นการแปลงข อ มู ล ดิ บ ให เ ป น ข อ มู ล ในรู ป แบบมาตรฐาน RINEX
เพื่อใหสามารถนําขอมูลที่รับไดไปประมวลผลดวยซอฟตแวรที่ใชสําหรับงานวิจัยไดตอไป
รับประกันการใชงานทั้งในสวนที่เปนอะไหลและคาแรงในการบํารุงรักษา/แกไข เปนเวลา 4
ปนับจากวันรับมอบ

จากคุณลักษณะที่สําคัญที่กลาวมาในขางตน คณะผูศึกษาไดจัดทําคุณลักษณะเฉพาะโดย
ละเอียดของเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอส ดังแสดงไวในภาคผนวก ก ของรายงานการศึกษาฉบับ
นี้

4.2 เทคนิคการรังวัดที่เหมาะสม
เทคนิคการรังวัดดวยสัญญาณดาวเทียมที่ใชในโครงการศึกษานี้เปนเทคนิคพิเศษที่ใหความ
เที่ ย งตรงสู ง สํ า หรั บ งานทางด า นยี อ อเดซี แ ละยี อ อฟ ก ส และอาจสรุ ป เพื่ อ เป น ภู มิ ห ลั ง ได ดั ง นี้
โดยทั่วไป เทคนิคการรังวัดดวยสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสที่ใชในงานสรางหมุดหลักฐานแผนที่ หมุด
ควบคุม หมุดบังคับภาพ หรือการสํารวจรังวัดเพื่องานวิศวกรรม เปนเทคนิคการรังวัดแบบสัมพัทธ
(Relative Positioning) โดยใชเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเกรดยีออเดติก 2 กลุม โดยกลุมแรกซึ่งมี
เพี ย งเครื่ อ งเดี ย วจะตั้ ง อยู ที่ จุ ด ที่ท ราบค า พิ กั ด แนชั ด และมี ค วามถูก ต อ งทางตํ า แหน ง สู ง เช น หมุ ด
โครงขายหลักฐานกรมแผนที่ทหาร หมุดหลักฐานชั้นหนึ่งของกรมที่ดิน เปนตน ตําแหนงนี้เรียกวาสถานี
ฐาน (Base Station) สวนเครื่องรับสัญญาณอีกกลุมหนึ่งซึ่งอาจมีเพียงเครื่องเดียวหรือหลายเครื่อง
ก็ ไ ด จ ะวางตรงจุ ด ที่ ต อ งการทราบค า พิ กั ด ผลที่ ไ ด จ ากการทํ า งานในลั ก ษณะนี้ จ ะเป น ตํ า แหน ง
เปรียบเทียบของจุดที่ทําการรังวัดเทียบกับสถานีฐาน วิธีการนี้สามารถใชไดกับขอมูลซูโดเรนจและ
ขอ มูลเฟสของคลื่นสงมาประมวลผลเพื่อหาคาพิกั ด ในกรณีที่ใชขอมูลซูโดเรนจในการหาคาพิกั ด
โดยทั่วไปจะเรียกวิธีนี้วา Differential GPS หรือ DGPS คาความถูกตองที่ไดรับจากวิธีนี้จะอยูระหวาง
0.50 – 5.0 เมตร และกรณีที่ใชขอมูลเฟสของคลื่นสงในการหาคาพิกัดคาความถูกตองที่ไดรับจะอยู
ระหวาง 0.01 – 0.05 เมตร
ในกรณีที่ใชขอมูลเฟสของคลื่นสงมาคํานวณหาคาพิกัดนั้นจะใชได
กับเครื่องรับสัญญาณเกรดยีออเดติก
กรรมวิธีการรังวัดแบบสัมพัทธแบบตางๆ อุปกรณเครื่องมือที่ตองใช และคาความถูกตองทีค่ าด
วาจะไดรับในแตละวิธี สรุปไดดังตารางที่ 4.1
รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการสํารวจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเล
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ตารางที่ 4.1 การหาคาพิกัดดวย GPS แบบสัมพัทธแบบตางๆ
วิธีการทีใ่ ช
DGPS

Static

อุปกรณที่จําเปนตอการทํางาน
-เครื่องรับแบบรังวัดชนิดความถี่เดียว
-อุปกรณสื่อสาร โดยทั่วไปใชเครื่องรับสง
วิทยุ
- เครื่องรับแบบรังวัดชนิดความถี่เดียวหรือ
สองความถี่

Rapid Static -เครื่องรับแบบรังวัดชนิดความถี่เดียวหรือ
สองความถี่
RTK

-เครื่องรับแบบรังวัดชนิดสองความถี่เทานั้น
-อุปกรณสื่อสาร ใชไดทั้งเครื่องรับสงวิทยุ
หรือโทรศัพทมือถือ

กรรมวิธีการทํางานในสนาม
สามารถเคลื่อนยายเครื่องไปตามจุดที่
ตองการหาคาพิกัดได และในระหวางทํางาน
ตองมีดาวเทียมอยางนอย 4 ดวง
เครื่องรับสถานีจรอยูกับที่ 1-2 ชั่วโมง และใน
ระหวางทํางานตองมีดาวเทียมอยางนอย 4
ดวง
เครื่องรับสถานีจร 10-20 นาที และใน
ระหวางทํางานตองมีดาวเทียมอยางนอย 4
ดวง
สามารถเคลื่อนยายเครื่องไปตามจุดที่
ตองการหาคาพิกัดได แตตองรอจุดละ
ประมาณ 1-2 นาทีและในระหวางทํางาน
ตองมีดาวเทียมอยางนอย 5 ดวงและตองรับ
คาปรับแกจากสถานีฐานได

ความ
ถูกตอง
0.5-5 เมตร

0.5 - 2.5
ซม.
1- 3 ซม.

1- 5 ซม.

จากตารางขางตนจะเห็นวาเทคนิคการรังวัดและประมวลผลสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสแบบ
สัมพัทธที่ใชงานกันโดยทั่วไป ไมวาแบบใดก็ตาม ไมสามารถใหความถูกตองเชิงตําแหนงที่เพียงพอใน
การตรวจจับการเคลื่อนตัวของแผนดิน ซึ่งโดยทั่วไปมีคานอยมากในระดับเพียงไมกี่มิลลิเมตรตอป
นอกจากนี้ เ ทคนิ ค แบบสั ม พั ท ธ เ หล า นี้ อ าศั ย สถานี ฐ านที่ อ ยู ใ กล กั น ในการหาคํ า ตอบ ซึ่ ง ในกรณี
การศึกษาการเคลื่อนตัวของแผนดิน สถานีฐานก็จะเคลื่อนที่ดวยเชนกัน ดังนั้น จึงไมเหมาะที่จะใช
เทคนิคแบบสัมพัทธในการตรวจจับการเคลื่อนตัวของแผนดินได
เทคนิ ค การรั ง วั ด สั ญ ญาณดาวเที ย มจี พี เ อสที่ จ ะใช ใ นโครงการสํ า รวจและศึ ก ษาการ
เปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเลนี้ เปนเทคนิคการรังวัดแบบสัมบูรณและตอเนื่องตลอดเวลาที่ใชในงาน
ทางดานยีออฟสิกสที่เรียกวาการประมวลผลแบบจุดเดี่ยวที่ใหความเที่ยงตรงสูง (Precise Point
Positioning, PPP) แตละตําแหนงที่ตองการตรวจจับการเคลื่อนตัวจะใชเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
แบบ 2 ความถี่เพียงเครื่องเดียว เทคนิคนี้แตกตางจากเทคนิคการรังวัดปกติที่เปนแบบสัมพัทธและ
ดําเนินการเปนครั้ง ๆ (Campaign)
ขอมูลรังวัดที่ตอเนื่องจะถูกนําไปประมวลผลดวยซอฟตแวร
เฉพาะที่พัฒนาขึ้นสําหรับงานดานวิทยาศาสตร (Scientific Software) ซึ่งสําหรับโครงการศึกษานี้
เลือกใชซอฟตแวร GIPSY หรือ Bernese
รูปที่ 4.1 แสดงตัวอยางของอนุกรมเวลา (Time Series) ของคาพิกัดสามมิติซึ่งเปนผลการ
คํานวณขอมูลสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสที่รังวัดตอเนื่อง (รายละเอียดของการรังวัดตอเนื่องดูในหัวขอ
รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการสํารวจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเล
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ถัดไป) ของสถานี BNKK ที่ติดตั้งอยูที่สํานักแผนดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพมหานคร โดยใช
เทคนิคการประมวลผลแบบจุดเดี่ยวที่ใหความเที่ยงตรงสูง
ซึ่งแสดงใหเห็นวาในชวงป ค.ศ.1998 –
2005 ในทางราบบริเวณดังกลาวเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกดวยอัตราประมาณ 33 มม/ป และไป
ทางทิศใตดวยอัตรา 6 มม/ป ในทางดิ่ง แผนดินบริเวณดังกลาวกําลังทรุดตัวลงอยางชา ๆ ดวยอัตรา
ประมาณ 7 มม/ป

รูปที่ 4.1 อนุกรมเวลาของคาพิกัดที่ไดจากการประมวลผลขอมูลจีพีเอสที่สถานี BNKK ดวยเทคนิคการประมวลผลแบบจุดเดี่ยว
ที่ใหความเที่ยงตรงสูง

4.3 สถานีจีพีเอสตอเนื่อง
จากการกําหนดคุณลักษณะของเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสและวิธีการรังวัดและ
ประมวลผลที่เหมาะสมแลว การดําเนินงานในสนามเพื่อใหไดขอมูลสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสสําหรับ
นํ า มาคํ า นวณค า พิ กั ด และวิ เ คราะห ห าอั ต ราการเคลื่ อ นตั ว ของแผ น ดิ น บริ เ วณสถานี วั ด ระดั บ น้ํ า
โดยเฉพาะอยางยิ่งอัตราทางดิ่ง อาจแบงออกไดเปน 2 แนวทางใหญ คือ
รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการสํารวจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเล
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1. การรังวัดเปนครั้ง ๆ (Field Campaign) เปนการสงเจาหนาที่และอุปกรณรังวัดออกไปใน
พื้ น ที่ แ ละทํ า การรั บ สั ญ ญาณดาวเที ย มด ว ยระยะเวลาที่ เ หมาะสม ซึ่ ง สํ า หรั บ งาน
ตรวจสอบการเคลื่ อ นตั ว ของแผ น ดิ น โดยทั่ ว ไปใช เ วลาต อ เนื่ อ งไม น อ ยกว า 5 – 7 วั น
โดยระยะหางของการรังวัดแตละครั้งขึ้นกับลักษณะและขนาดของการเคลื่อนตัว การทํา
การรังวัดเปนครั้ง ๆ มีขอเสียหลายประการ เพราะนอกจากขอมูลที่ไดจะไมตอเนื่องซึ่งไม
สอดคลองกับลักษณะการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมักมีขนาดเล็กแต
เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง การสงเจาหนาที่และอุปกรณรังวัดออกไปในสนามแตละครั้งยัง
สิ้นเปลืองกําลังคน เวลา และงบประมาณคาใชจายจํานวนมาก
2. การรังวัดตอเนื่อง (Continuous Measurement) ซึ่งทําไดโดยการตั้งสถานีจีพีเอสตอเนื่อง
(Continuous GPS Station, CGPS) ณ ตําแหนงที่ตองการทราบอัตราการเคลื่อนตัว ซึ่งใน
กรณีศึกษานี้คือบริเวณใกลเคียงกับสถานีวัดระดับน้ํา (Tide Gauge Station) ที่เลือกไว
การจั ด ตั้ ง สถานี จี พี เ อสถาวรจะทํ า ให ค วามจํ า เป น ในการออกสนามเพื่ อ ทํ า การรั ง วั ด
สัญญาณดาวเทียมเปนครั้ง ๆ (Field Campaign) ในพื้นที่ศึกษาหมดไป และจะทําให
ไดสัญญาณดาวเทียมที่ตอเนื่องซึ่งสามารถนําไปประมวลผลเพื่อใหไดอนุกรมเวลาของ
พิกัดสามมิติความเที่ยงตรงสูงในระดับดีกวาเซนติเมตร เพื่อใชตรวจสอบการเคลื่อนตัว
ของแผนดินในแนวดิ่งทั้งที่เกิดจากเหตุการณภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นอยางฉับพลันเชน
แผนดินไหว และจากสาเหตุอื่น ๆ อีกหลายประการ เชน การเคลื่อนตัวของเปลือกโลกหลัง
แผนดินไหวและระหวางแผนดินไหว (Postseismic และ Interseismic Motion) การทรุด
ตัวเนื่องจากสูบน้ําบาดาลไปใช การดีดตัวกลับของแผนดินหลังจากมวลน้ําแข็งที่ปกคลุม
ในยุคน้ําแข็งหายไป (Post-Glacial Rebound)
อัตราการเคลื่อนตัวในแนวดิ่งเปนขอมูลที่สําคัญในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเล
เนื่องจากคาระดับน้ําทะเลที่วัดได ณ สถานีวัดระดับน้ําเปนคาสัมพัทธระหวางอัตราการเปลี่ยนแปลง
ระดับน้ําทะเลที่แทจริงกับ อัตราการเคลื่อนตัวในแนวดิ่งของแผนดิน ณ ตําแหนงสถานีวัดระดับน้ํา
ปจจุบัน เราไมทราบอัตราการเคลื่อนตัวในแนวดิ่งของสถานีวัดระดับน้ําตาง ๆ ในประเทศไทยเลย ทําให
ไมสามารถคํานวณหาอัตราการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเลที่แทจริงจากขอมูลระดับน้ําทะเลที่มีอยู
พิกัดทางดิ่งที่คํานวณไดจากสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสที่รังวัดอยางตอเนื่องจาก CGPS จะทําให
สามารถคํานวณหาอัตราการเคลื่อนตัวของแผนดิน และทําใหสามารถคํานวณอัตราการเปลี่ยนแปลง
ระดับน้ําทะเลที่แทจริงได
นอกจากประโยชนขอนี้ซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับงานศึกษานี้แลว ยังอาจ
ประยุกตใชประโยชนอนุกรมเวลาในงานศึกษาวิจัยดานอื่น ๆ ไดอีกมาก ดังเชน
- พิกัดทางดิ่งของสถานีวัดระดับทําใหสามารถสอบเทียบ (Calibration) และเชื่อมโยงขอมูล
ความสูงน้ําทะเลจากดาวเทียมที่ไดจาก Satellite Altimetry (ซึ่งอางอิงกับพื้นหลักฐาน
รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการสํารวจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเล
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WGS84) เขากับขอมูลความสูงระดับน้ําทะเลที่อางอิงอยูกับระดับน้ําทะเลปานกลาง
(Mean Sea Level, MSL)
- อนุกรมเวลาของพิกัดที่มีความเที่ยงตรงสูงมีศักยภาพในการใชศึกษาวิจัยเพื่อเปนระบบ
เตือนภัยลวงหนาของแผนดินไหวโดยอาจพิจารณาจากพิกัดที่เปลี่ยนแปลงผิดปกติไปจาก
แนวโนมที่ผานมา รวมทั้งอาจใชในการเตือนภัยคลื่นสึนามิ เนื่องจากคลื่นสึนามิที่มี
ขนาดใหญจนสามารถกอใหเกิดอันตรายกับพื้นที่ชายฝงของไทยเกิดจากแผนดินไหวที่มี
ความรุนแรงมากจนสงผลใหเกิดการเคลื่อนตัวของแผนดินโดยฉับพลันที่นาจะสามารถ
ตรวจจับไดโดยการประมวลผลสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสแบบ Real-time โดยขนาด
และทิ ศ ทางการเคลื่ อ นตั ว ของแผ น ดิ น จะเป น ตั ว บ ง ชี้ ค วามรุ น แรงและตํ า แหน ง ที่ เ กิ ด
แผนดินไหว พลังงานของแผนดินไหวที่เดินทางมาบนเปลือกโลกที่เปนของแข็งในรูป
ของ Surface Wave จะเดินทางไปไดเร็วกวาคลื่นสึนามิในทะเลมาก โดยหลักการแลว
จึงนาจะสามารถใชขนาดการเคลื่อนตัวแผนดินที่ตรวจจับไดที่สถานีถาวรในการประมาณ
ขนาดของการเกิดแผนดินไหวและวิเคราะหวาจะเกิดคลื่นสึนามิที่มีขนาดใหญพอที่จะ
กอใหเกิดความเสียหายหรือไม เพื่อใชประกอบการพิจารณาเตือนภัย
- ใชในการศึกษาพฤติกรรมของแผนดินภายหลังจากแผนดินไหวซึ่งกําลังเกิดขึ้นอยางชา ๆ
โดยขนาด ทิศทาง และอัตราการเคลื่อนตัวทางราบของแผนดินสามารถวิเคราะหไดจาก
พิกัดที่เปลี่ยนไป
- คลื่นสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสที่เดินทางผานชั้นบรรยากาศของโลกจะไดรับอิทธิพลจาก
สภาพบรรยากาศจึงสามารถใชในการศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
อากาศไดทั้งในระยะสั้น เชน การเริ่มเขาสูฤดูมรสุม และในระยะยาว เชน การแสดงใหเห็น
แนวโนมการเขาสูฤดูมรสุมที่เร็วขึ้นหรือชาลง
การจัดตั้ง CGPS ขึ้นมาในประเทศไทยมีมานานพอสมควรแลว แตในชวงตนมีจํานวนสถานี
เพียงไมกี่สถานีและอยูภายใตโครงการวิจัยกับตางประเทศเปนหลัก แตดวยประโยชนของ CGPS ทํา
ใหในชวงเวลา 2-3 ปที่ผานมามีการจัดตั้ง CGPS เพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม CGPS ที่มีอยูสวนใหญเนน
การศึกษาการเคลื่อนตัวทางราบ และ CGPS ที่อยูในสถานีวัดระดับน้ําและมีวัตถุประสงคเพื่อหาอัตรา
การเคลื่อนตัวทางดิ่งเปนหลักมีเพียงสถานีเดียวคือ CGPS ที่สถานีวัดระดับน้ําอาวสัตหีบของกรมอุทก
ศาสตร ซึ่งเปนการดําเนินงานรวมกันระหวางกรมอุทกศาสตร และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยไดเริ่ม
รับสัญญาณดาวเทียมตั้งแตวันที่ 18 มกราคม 2551 ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน
CGPS ที่สถานีวัดระดับน้ําเกาะมัตโพนที่ติดตั้งไปในโครงการศึกษานี้ จึงเปน CPGS ที่สถานี
วัดระดับน้ํา (Collocated CGPS@tidegauge) แหงที่สองของประเทศ อัตราการเปลี่ยนแปลง
ระดับน้ําทะเลที่แทจริงของอาวไทยบริเวณสถานีหลังจากตรวจแกการเคลื่อนตัวทางดิ่งที่ไดจาก CGPS
รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการสํารวจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเล
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จะทําใหสามารถตรวจสอบหรือยืนยันกับคาที่ไดจากสถานีวัดระดับน้ําอาวสัตหีบ รวมทั้งสามารถใช
อัตราการเคลื่อนตัวของแผนดินที่หาไดในงานทางดานอื่น ๆ ดังไดกลาวไวขางตน

รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการสํารวจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเล

5. ชุดเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอส
5.1 การจัดหาเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอส
หัวขอนี้แสดงเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสยี่หอ Topcon รุน GB-500 และเสาอากาศ
แบบ Choke Ring รุน CR-G3 ที่คณะผูศึกษาไดจัดหามาสําหรับการรังวัดสัญญาณดาวเทียมอยาง
ตอเนื่องในโครงการ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ไดระบุไวในภาคผนวก ก รูป 5.1 แสดง
เครื่องรับและเสาอากาศดังกลาว

รูปที่ 5.1

ซาย) เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม TOPCON GB-500 ขวา) เสาอากาศแบบ Choke ring พรอมโดมครอบ

รายละเอียดคุณสมบัติของเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสที่จัดหาสําหรับติดตั้งที่สถานีวัดระดับ
น้ําสัตหีบเพื่องานวิจัยนี้ แสดงไวในตารางที่ 5.1
ตารางที่ 5.1 ตารางแสดงคุณสมบัติเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม TOPCON GB-500

สวนประกอบ
Channel (ชองสัญญาณ)
Number of channels
(จํานวนชองสัญญาณ)
Receiving frequency
(ความถี่การรับสัญญาณ)
Survey Accuracy (ความถูกตองของการสํารวจ)
Static, Fast Static
(สถิต , สถิตยนเวลา)
Kinematic, RTK
(เคลื่อนที่,เคลื่อนที่ปรับตําแหนงปจจุบันทันที)
Physical (กายภาพ)
Dimensions (ขนาด)

รายละเอียด
40 L1
20 L1/L2
รุนแบบสองความถี่
GPS L1/L2 (L1/L2 C/A,P code)
รุนสองความถี + GLONASS
GPS/GLONASS L1/L2
H: 3mm + 0.5ppm (x ความยาวเสนฐาน);
V: 5mm + 0.5ppm (xความยาวเสนฐาน)
H: 10mm + 1.0ppm (xความยาวเสนฐาน);
V: 15mm + 1.0ppm (xความยาวเสนฐาน)
W:150 x H:257 x D:63mm
รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการสํารวจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเล
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ตารางที่ 5.1 ตารางแสดงคุณสมบัติเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม TOPCON GB-500

สวนประกอบ
Weight (น้ําหนัก)
Protection against water and dust
(ระดับการปองกันน้ําและฝุน)
Battery(แบตเตอรี่)
Internal memory (หนวยความจําภายใน)
Data recording time (เวลาการบันทึกขอมูล)
Ports (พอรต)
Antenna (เสาอากาศ)
External power (แหลงพลังงานภายนอก)
Serial (อนุกรม)
USB
Environment (สภาพแวดลอม)
Operating Temperature (อุณหภูมิใชงาน)
Storage temperature (อุณหภูมิการเก็บ)
Power (พลังงาน)
Consumption (การบริโภค)
Maximum operating Time
(เวลาใชงานสูงสุด)
Input voltage (ความตางศักยที่ใช)
Formats (รูปแบบ)
DGPS recording Format
(รูปแบบการบันทึกแบบ DGPS)
RTK data format (รูปแบบขอมูล RTK )
NMEA output format
(รูปแบบขอมูล NMEA)
Communication (การสื่อสาร)
Baud rate (อัตราการสง)
Data bit (บิตขอมูล)
เสาอากาศ (Antenna)
Choke ring antenna

รายละเอียด
1.0Kg (ไมรวมแบตเตอรี่)
1.2Kg (รวมแบตเตอรี่)
IP66 (ตามมาตรฐาน IEC60529)
สองกอนแบบติดตั้งภายใน
74 Mb และสามารถเพิ่มไดสูงถึง 1 GB
74 ชั่วโมง ที่ 8 MB ทุก15 วินาที,และL1/L2
ดาวเทียม 5 ดวง
Lemo coaxial cable 50W x 1port
ODU 5pin x 1port
ODU 7pin x 3ports
Type B connector (USB1.1) x 1port
-20°C to +55°C
-30°C to +60°C
3.9 วัตต พรอมเสาอากาศแบบ PG-A1 และ
แบตเตอรี่
ประมาณ 7.5 ชั่วโมง (ที่ +20°C และใชแบตเตอรี่
BT-60Q 2 กอน)
DC12 to 28V
RTCM 2.3(1,2,3,9,16,31,32,34,36)
RTCM 2.3 (3,16,18,19,20,21,22,36),
CMR2/CMR+
NMEA 2.3 (GGA, GLL, GNS, GBS, GSA, GST,
GSV, HDT, RMC, VTG, ZDA
460,800 / 230,400 / 153,600 / 115,200 / 57,600
/38,400 /19,200 / 9,600 / 4,800 / 2,400 / 1,200 /
600 /300 (Default: 115,200)
7, 8 (Default: 8) Parity – none, odd, even
(Default: none) Stop bit – 1, 2 (Default: 1)
รุน CR-G3 with DOME

รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการสํารวจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเล
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5.2 การทดสอบเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอส
หลังจากที่ไดรับมอบชุดเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจากบริษัทผูผลิตเมื่อเดือนกุมภาพันธ
2552 คณะผูศึกษาไดทําการทดสอบการใชงานของเครื่องรับกอนที่จะนําไปติดตั้งที่สถานที่จริง เพื่อให
มั่นใจวาไมมีขอบกพรองกับชุดเครื่องมือที่จัดหามา การทดสอบแบงออกเปน 2 ลักษณะไดแก
1. การทดสอบทั่วไป เปนการทดลองกําหนดคาตางๆ ในการรับสัญญาณดาวเทียม เชน ให
ทําการรับสัญญาณทั้งสองความถี่แบบสถิต (Static) ตั้งคาอัตราการบันทึกขอมูลใน
ชวงเวลาตาง ๆ มุมกั้นฟา (Elevation Mask Angle) เวลาเริ่มและสิ้นสุดการรับสัญญาณ
การตัดแบงขอมูลเปนรายวันโดยอัตโนมัติ การเลือกชนิดของขอมูลที่ตองการจะจัดเก็บ
การทดสอบเปด/ปดเครื่อง การดาวนโหลดขอมูลออกจากเครื่อง
2. ทดสอบในลักษณะการใชงานจริงในลักษณะรังวัดตอเนื่องตลอดเวลา โดยตั้งคาตาง ๆ ใน
ลักษณะเดียวกับที่สถานี CGPS สัตหีบ ไดแก รับสัญญาณทั้งสองความถี่แบบสถิต
อัตราการบันทึกขอมูลทุก 30 วินาที คามุมกั้นฟาที่ 10 องศา การทดสอบการใชงาน
จริงไดเริ่มตั้งแตวันที่ 23 กุมภาพันธ 2552 บนดาดฟาของอาคารของภาควิชาวิศวกรรม
สํารวจ (รูปที่ 5.2)

รูปที่ 5.2 แสดงการทดสอบการใชงานของชุดรับสัญญาณบนดาดฟาตึกภาควิชาวิศวกรรมสํารวจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ผลการทดสอบจนถึงวันที่ 12 มีนาคม 2552 รวมเวลาทดสอบทั้งสิ้นประมาณ 3 สัปพบวาชุด
เครื่องรับสัญญาณทํางานอยางตอเนื่องไดดี สามารถรับสัญญาณดาวเทียมไดตามปกติ ในระหวาง
ทดสอบรับสัญญาณไดทําการดาวนโหลดขอมูลจากเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเขาสูคอมพิวเตอรทุก ๆ
2 วัน การดาวนโหลดขอมูลใชสายสัญญาณผานพอรต USB และควบคุมโดยซอฟตแวรของ
บริษัทผูผลิตเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมที่ติดตั้งอยูบนคอมพิวเตอร ดังแสดงในรูป 5.3 ขั้นตอนการ
ดาวนโหลดขอมูลดิบเขาสูเครื่องคอมพิวเตอรไมพบปญหาใด ๆ นอกจากนี้คณะผูศึกษายังไดทําการ
รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการสํารวจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเล

5-4

ตรวจสอบคุณภาพของขอมูลดาวเทียมที่รับไดโดยใชซอฟตแวร TEQC ของ UNAVCO ซึ่งเปนซอฟตแวร
ที่เปนที่นิยมใชกันอยางกวางขวางในการตรวจสอบคุณภาพขอมูลดาวเทียมจีพีเอสและพบวาขอมูลที่รับ
ไดมีคุณภาพดี

รูปที่ 5.3

แสดงลักษณะการตอเชื่อมสาย USB ระหวางเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมกับเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับการดาวน
โหลดขอมูล

เมื่อเสร็จสิ้นการทดสอบซึ่งไดผลลัพธเปนที่นาพอใจ จึงไดทําการจัดเก็บเครื่องรับสัญญาณ
ดาวเทียมจีพีเอสที่จัดหามาพรอมทั้งอุปกรณทั้งหมดเพื่อเตรียมนําไปติดตั้งที่สถานีวัดระดับน้ําเกาะมัต
โพนตอไป

5.3 โครงสรางเพื่อติดตั้งเสาอากาศของเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอส
ในระหวางการรังวัด เสาอากาศของเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสจําเปนตองติดตั้งบน
โครงสรางที่มั่นคง
สําหรับการรังวัดตอเนื่องตลอดเวลาการใชสามขา (Tripod) เพื่อเปนโครงสราง
ในการติดตั้งเสาอากาศในลักษณะที่ใชในงานสํารวจรังวัดทั่วไปไมเหมาะสม เนื่องจากสามขาถูก
ออกแบบใหมีน้ําหนักเบาและเคลื่อนยายไดงาย ไมเหมาะกับการรังวัดแบบตอเนื่องที่ไมตองการการ
เคลื่อนยายแตตองการความมั่นคงแข็งแรง สามารถรับแรงตาง ๆ เชน แรงลม ไดดี จากการศึกษาพบวา
รูปแบบและลักษณะของเสาที่จะทําการจัดสรางขึ้นเพื่อใชเปนฐานสําหรับการติดตั้งเสาอากาศเพื่อการ
รังวัดตอเนื่อง ในหลายประเทศไดมีการสรางเสาทั้งรูปแบบคอนกรีตและเหล็กกลาไมเปนสนิม ดังรูปที่
5.4
ขอดีและขอดอยของการใชเสาทั้งสองชนิดเปนโครงสราง อาจพิจารณาไดเปน 4 ประเด็นหลัก
ดังนี้

รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการสํารวจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเล
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1. ในการจัดสรางเสาเหล็กกลาไมเปนสนิมใหมีความมั่นคงแข็งแรงเทาเสาคอนกรีต เสา
เหล็กกลาจะมีมีขนาดเล็กกวาเสาคอนกรีต จึงไมตองการพื้นที่มากนัก และเมื่อติดตั้งแลว
จะไมกีดขวางการปฏิบัติงานตามปกติของเจาหนาที่ จึงมีความเหมาะสมในการติดตั้งใน
ตําแหนงเดียวกับมาตรวัดระดับน้ําของเกาะมัตโพน ซึ่งอยูบนโครงสรางแคบ ๆ มากกวา
เสาคอนกรีต
2. เสาเหล็กกลาไมเปนสนิมสามารถจัดสรางนอกพื้นที่สถานีวัดระดับน้ํา แลวจึงขนสงและ
นําไปติดตั้งในพื้นที่ไดสะดวกกวาเสาคอนกรีต
3. คาสัมประสิทธิ์การยืดหดตัวของเหล็กกลา (ประมาณ 15x10-6 หนวย/oC) อยูในระดับ
ใกลเคียงกับคอนกรีต (ประมาณ 12x10-6 หนวย/oC) โดยหากกําหนดใหเสามีความสูง
ประมาณ 1.7 เมตร และความแตกตางของอุณหภูมิสูงสุดและต่ําสุดในแตละวันอยูในชวง
ประมาณ 20oC การยืดหดตัวของเสาเหล็กกลาจะอยูที่ 0.51 มม จึงไมมีผลตอความ
ถูกตองของพิกัดทางดิ่งที่จะคํานวณไดซึ่งอยูในระดับมิลลิเมตร
4. เสาเหล็กกลามีราคาแพงกวาเสาคอนกรีต และเนื่องจากเหล็กกลาไมเปนสนิมในปจจุบันมี
ราคาสูง เสาเหล็กกลาอาจมีความเสี่ยงในการถูกลักโขมยได อยางไรก็ตาม สําหรับสถานี
เกาะมัตโพนซึ่งเขาถึงไดไมสะดวกนัก และเปนบริเวณที่มีเจาหนาที่ดูแล ประเด็นนี้ไมนา
กังวลมากนัก

รูปที่ 5.4 ซ า ย)
เสาคอนกรี ต ที่ ติ ด ตั้ ง เสาอากาศเพื่ อ รั บ สั ญ ญาณดาวเที ย มบนยอดเสา
(ที่ ม า:
http://gsc.nrcan.gc.ca/geodyn/wcda/gpsmon_e.php#ov)
ขวา) เสาเหล็กกลาติดตั้งเสาอากาศ
แบบ Choke Ring พรอมโดมครอบ (ที่มา: http://gsc.nrcan.gc.ca/geodyn/wcda/gpsmon_e.php#ov)

รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการสํารวจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเล
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จากขางตน สรุปไดวา สําหรับสถานีวัดระดับน้ําเกาะมัตโพน เสาเหล็กกลาไมเปนสนิมมีความ
เหมาะสมมากกวาเสาคอนกรีตในการใชเปนโครงสรางเพื่อติดตั้งเสาอากาศของเครื่องรับสัญญาณ
ดาวเทียมจีพีเอส รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเสาเหล็กกลาไมเปนสนิมแสดงไวในภาคผนวก ข
โดยเปนคุณลักษณะเดียวกับโครงสรางเสาเหล็กกลาไมเปนสนิมที่คณะผูศึกษาไดจัดทําไวกอนหนานี้ใน
การติดตั้ง CGPS ที่สถานีวัดระดับน้ําสัตหีบ

รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการสํารวจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเล

6. การติดตั้ง CGPS
การติดตั้ง CGPS ณ สถานีวัดระดับน้ําเกาะมัตโพนดําเนินการระหวางวันที่ 15 – 18 มีนาคม
2552 โดยคณะผูติดตั้งประกอบดวยคณะผูวิจัยจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะผูสังเกตการณจาก
กรมอุทกศาสตร และคณะผูสังเกตการณจากกรมทรัพยากรธรณี โดยคณะผูติดตั้งจากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยชุดแรกไดขนเสาเหล็กกลาและอุปกรณการติดตั้งทั้งหมดลงไปลวงหนาตั้งแตวันที่ 15
มีนาคม 2552 และไดลําเลียงเสาและอุปกรณไปยังเกาะมัตโพนในชวงเชาวันที่ 17 มีนาคม 2552 สวน
คณะผูติดตั้งที่เหลือพรอมคณะผูสังเกตการณทั้ง 2 ชุด ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานครในเชาวันที่ 17
มีนาคม และถึงเกาะมัตโพนในชวงบายวันเดียวกัน

รูปที่ 6.1 ซาย) การขนยายอุปกรณเไปยังสถานีวัดระดับน้ําซึ่งอยูบนเกาะมัตโพน ขวา) การเตรียมการติดตั้งอุปกรณ

การติดตั้งทั้งหมดเสร็จสิ้นในชวงเย็นของวันที่ 17 มีนาคม 2552 และเริ่มรับสัญญาณดาวเทียม
ทันที คณะผูศึกษาและผูสังเกตการณทั้งหมดเขาพักที่โรงแรมโนโวเทล ชุมพร ซึ่งอยูใกลกับสถานี
วัดระดับน้ําเกาะมัตโพน จนถึงประมาณ 10.00 วันที่ 18 มีนาคม 2552 ไดประสานงานอีกครั้งกับ
เจาหนาที่กรมอุทกศาสตรประจําสถานีวาการทํางานของ CGPS เปนปกติทุกประการจึงเดินทางกลับ
ขั้นตอนหลักในการติดตั้ง CGPS ประกอบดวย
1.

การยึดเสาเหล็กกลาเขากับสถานี

2.

การติดตั้งเสาอากาศและการเดินสายสัญญาณ

3.

การติดตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมในเรือนมาตรวัดระดับน้ํา

รายละเอียดของแตละขั้นตอนแสดงไวในหัวขอที่ 6.1 – 6.3 ตามลําดับ

รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการสํารวจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเล
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6.1 การยึดเสาเหล็กกลาเขากับสถานี
เสาเหล็กกลาทําหนาที่เปนโครงสรางที่มั่นคงแข็งแรงใหกับเสาอากาศจีพีเอส และเพื่อให
แนใจวาการเคลื่อนตัวทางดิ่งที่ตรวจวัดได (ซึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงพิกัดทางดิ่งของเสาอากาศจีพีเอส)
เปนคาเดียวกับการเคลื่อนตัวทางดิ่งของมาตรวัดระดับน้ํา เสาเหล็กกลาจึงตองติดตั้งบนโครงสราง
เดียวกับโครงสรางที่รองรับเรือนมาตรวัดระดับน้ําและใหใกลที่สุดเทาที่จะเปนไปได สําหรับ CGPS ที่
สถานีวัดระดับเกาะมัตโพน จึงทําการติดตั้งเสาเหล็กกลาบน Pier เดียวกับเรือนมาตรวัดระดับน้ํา โดย
ตํ า แหน ง ที่ เ ลื อ กนี้ อ ยู บ นตงคอนกรี ต ด า นล า งพื้ น คอนกรี ต จึ ง มี ค วามแข็ ง แรงมาก รวมทั้ ง ได เ ลื อ ก
ตําแหนงที่ไมกีดขวางการเขาออกของตัวเรือน และไมบังแนวการเล็งของกลองระดับจากหมุดระดับบน
เกาะไปยังปากทอของมาตรวัดระดับน้ํา รูปที่ 6.2 แสดงการติดตั้งเสาเหล็กกลาที่จัดทําขึ้นเขากับ
สถานี

รูปที่ 6.2 ซายบน) การเคลื่อนยายเสาเหล็กกลาไปยังตําแหนงบน Pier ที่กําหนดไว ขวาบน) การตรวจสอบตําแหนงเสากอนทํา
การยึดเขากับพื้น Pier ซายลาง) การยึดฐานของเสาเหล็กกลาเขากับพื้น Pier ขวาลาง) รูปแสดงเสาเหล็กกลาที่ยึด
เขากับพื้น Pier เรียบรอยแลว

6.2 การติดตั้งเสาอากาศและการเดินสายสัญญาณ
เมื่อดําเนินการยึดเสาเหล็กกลาเขากับพื้นสะพานของสถานีวัดระดับน้ําแลว ขั้นตอนตอไปเปน
การติดตั้งเสาอากาศจีพีเอสเขากับหัวเสา โดยการหมุน Tribach ของเสาอากาศเขากับเดือยที่ฝงถาวร
รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการสํารวจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเล
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อยูกับเสาเหล็กกลา แลวทําการปรับระดับดวย Footscrew เมื่อเรียบรอยแลว เพื่อปองกันมิใหผูอื่น
ที่ไมเกี่ยวของสามารถทําการหมุด Footscrew ซึ่งจะทําใหเสาอากาศไมอยูในแนวดิ่งและมีคาพิกัด
เปลี่ยนไป จึงไดทําการติดตั้งแผนประกับลอม Tribach ของเสาอากาศไว รูปที่ 6.3 แสดงเสาอากาศ
จีพีเอสเมื่อติดตั้งเขากับเสาเหล็กกลาเรียบรอยแลว

รูปที่ 6.3 ซาย) เดือยเหล็กฝงถาวรกับเสาเหล็กกลาสําหรับขัน Tribach ของเสาอากาศจีพีเอส กลาง) ภาพจากดานลางแสดง
เสาอากาศจีพีเอสเมื่อติดตั้งเขากับเสาเหล็กกลาแลว
ขวา) ภาพจากดานบนแสดงเสาอากาศจีพีเอสแบบ Choke
Ring

เมื่อทําการติดตั้งเสาอากาศจีพีเอสแบบ Choke Ring เรียบรอยแลวก็เปนการเชื่อมตอ
สายสัญญาณ รวมทั้งการรอยทอออกจากเสาอากาศไปยังเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสซึ่ง รูปที่
6.4 แสดงการเชื่อมตอสายสัญญาณและการรอยทอ

รูปที่ 6.4 ซายบน) การรอยสายสัญญาณเขากับทอพีวีซี ขวาบน) การเชื่อมตอสายสัญญาณเขากับเสาอากาศจีพีเอส ซาย
ลาง) รูปแสดงสายสัญญาณที่เชื่อมตอเรียบรอยแลวกอนที่ปดเหล็กประกับ ขวาลาง) เสาอากาศที่ปดเหล็กประกับ
เพื่อปองกันการถอด Tribach หรือหมุน Footscrew แลว
รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการสํารวจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเล
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สายสั ญ ญาณจากเสาอากาศจี พี เ อสซึ่ ง อยู ภ ายในท อ พี วี ซี จ ะนํ า ไปเชื่ อ มต อ กั บ เครื่ อ งรั บ
สัญญาณดาวเทียมจีพีเอสที่อยูภายในเรือนมาตรวัดระดับน้ํา ถึงแมวาสายสัญญาณที่ใชจะเปนสาย
สําหรับงานภายนอกที่ทนแดดทนฝน แตการรอยทอจะชวยยืดอายุและลดความเสี่ยงที่จะถูกดึงหรือ
กระชากจนเสียหายหรือหลุดออกจากเสาอากาศได รูปที่ 6.5 แสดงการเดินทอรอยสายสัญญาณไป
ยังเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอส

รูปที่ 6.5 ซาย) ทอสายสัญญาณจากเสาอากาศไปยังเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมโดยปลอยสายจากดานบน

ขวา) การเดินสายสัญญาณเขาไปยัง

6.3 การติดตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมในเรือนมาตรวัดระดับน้ํา
เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสสามารถกันน้ําและทนแดดไดในระดับหนึ่งแตไมสามารถ
อยูกลางแจงไดตลอดเวลาเหมือนเสาอากาศ จึงตองติดตั้งภายในอาคารหรือสถานที่สามารถกันแดด
และฝนได รูปที่ 6.6 แสดงเครื่องรั บสัญญาณดาวเทียมจีพี เอสที่เชื่อ มตอกับสายสัญญาณและ
แบตเตอรี่ภายในเรือนมาตรวัดระดับน้ําเกาะมัตโพน

รูปที่ 6.6 ซาย) เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอส ขวา) เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสเชื่อมตอกับแบตเตอรี่และ
สายสัญญาณติดตั้งอยูขางตัวมาตรวัดระดับน้ํา
รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการสํารวจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเล
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ภายหลังจากการติดตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสแลว ทําการตั้งคาการรับสัญญาณ
ในลักษณะเดียวกับสถานีวัดระดับน้ําอาวสัตหีบ แลวจึงทดสอบรับสัญญาณดาวเทียมเปนระยะเวลา
สั้น ๆ ประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อตรวจดูการทํางานทั้งของเครื่องรับสัญญาณเอง ตลอดจนของเสาอากาศ
และการเชื่อมตอสายสัญญาณ ผลการทดสอบพบวาทํางานไดเปนปกติ ขั้นตอนถัดไปเปนการ
เชื่อมตอคอมพิวเตอรแบบพกพาเขากับ USB Port ของเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสเพื่อทดสอบ
การดาวนโหลดขอมูล จากนั้นจึงเปนการฝกอบรมใหเจาหนาที่ประจําสถานีสามารถทําการดาวนโหลด
ขอมูลดวยตนเอง ดังแสดงในรูปที่ 6.7 ขางลาง

รูปที่ 6.7 ซาย) การเชื่อมตอคอมพิวเตอรแบบพกพาเขากับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสเพื่อดาวนโหลดขอมูลรังวัด ขวา)
การทดสอบดาวนโหลดขอมูลโดยเจาหนาที่ประจําสถานีวัดระดับน้ําเกาะมัตโพนของกรมอุทกศาสตร

ภายหลังการติดตั้งและฝกอบรมเสร็จสิ้นแลว เปนการซอมสีกันสนิมของเสาเหล็กกลาแลวจึง
ปดเรือนมาตรวัดระดับน้ํา (รูปที่ 6.8) เจาหนาที่ของสถานีวัดระดับน้ําเกาะมัตโพนจะเปนผูทําเปดเรือน
มาตรวั ด ระดั บ น้ํ า เพื่ อ อ า นค า ระดั บ น้ํ า ทุ ก ๆ 3-4 วั น ซึ่ ง เป น ภารกิ จ ปกติ ที่ ดํ า เนิ น การอยู แ ล ว ใน
ขณะเดีย วกันก็จะทําการเปลี่ ยนแบตเตอรี่ และดาวนโหลดขอมูลสั ญญาณดาวเทียมจีพี เอสลงใน
คอมพิวเตอรแบบพกพาที่คณะผูศึกษาไดมอบไวให

รูปที่ 6.8 ซาย) การซอมสีเสาเหล็กกลา ขวา) CGPS เกาะมัตโพนเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบรอยแลว

งานติดตั้ง CGPS ที่คณะผูศึกษาไดดําเนินการเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552 เสร็จสิ้นเรียบรอย
ดวยดี ยกเวนการติดตั้งโดมครอบเสาอากาศ Choke Ring (ดูรูปที่ 5.1 ขวา ในบทที่ 5) เพื่อปองกันตัว
รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการสํารวจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเล

6-6

เสาอากาศในระยะยาว ซึ่งบริษัทผูผลิตอุปกรณไมสามารถสงใหไดทันตามกําหนดติดตั้ง อยางไรก็
ตาม คณะผูศึกษาไดรับโดมเมื่อสิ้นเดือนมีนาคม 2552 และไดเดินทางไปติดตั้งโดมครอบเสาอากาศ
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2552 ขณะนี้จึงถือไดวาการติดตั้ง CGPS ของสถานีวัดระดับน้ําเกาะมัตโพน
สําเร็จลุลวงทุกประการ

รูปที่ 6.9 CGPS เกาะมัตโพนซึ่งเปนแหงที่สองของประเทศ มองจากชายฝงไปยังสถานี

รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการสํารวจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเล

7. การประมวลผลสัญญาณดาวเทียมจีพีเอส
เนื้อหาในบทนี้จะแสดงขั้นตอนการประมวลผลขอมูลดิบที่รังวัดไดจาก CPGS เกาะมัตโพน
อยางละเอียด พรอมแสดงอนุกรมเวลาของคาพิกัดทางราบและทางดิ่งของ CGPS เกาะมัตโพนตั้งแต
วันที่ 18 มีนาคม 2552 ซึ่งเปนวันถัดจากวันติดตั้ง CGPS จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 โดยขั้นตอน
หลักของการประมวลผลสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสมีอยูดวยกัน 2 ขั้นตอน ประกอบดวย
1.

การดาวนโหลดขอมูลดิบจากเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอส

2.

การประมวลผลขอมูลดิบเพื่อใหไดคาพิกัดฉาก 3 มิติ

รายละเอียดของทั้ง 2 ขั้นตอนแสดงในหัวขอ 7.1 และ 7.2 สําหรับอนุกรมเวลาซึ่งแสดงการ
เปลี่ยนแปลงคาพิกัดทางราบและทางดิ่งของ CGPS เกาะมัตโพนแสดงไวในหัวขอ 7.3

7.1 การดาวนโหลดขอมูลจากเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอส
ในการดาวนโหลดขอมูลจากเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจะดําเนินการโดยเจาหนาที่ของกรม
อุทกศาสตรซึ่งจะทําการดาวนโหลดขอมูลทุก ๆ ประมาณ 3-4 วัน ซึ่งเปนชวงเวลาที่เจาที่จะทําการจดคา
ระดับน้ําจากมาตรวัดระดับน้ํา การดาวนโหลดแบงออกไดเปน 2 ขั้นตอนไดแก
1.

2.

ตอสาย USB จากเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสเขากับเครื่องคอมพิวเตอรแบบ
พกพาที่โครงการศึกษานี้จัดหาไวใหกับทางสถานีวัดระดับน้ํา (ดูรูปที่ 5.3 ในบทที่ 5 ของ
รายงานฉบับนี้)
ใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่มากับการพรอมเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสเพื่อทําการถาย
โอนขอมูลดิบจากหนวยความจําของเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมมายังเครื่องคอมพิวเตอร
แบบพกพา

หลักปฏิบัติในการสงขอมูลดิบที่รังวัดไดจากสถานี CGPS เกาะมัตโพนมายังคณะผูวิจัยใช
แนวทางเดี ย วกั บ ที่ ไ ด กํ า หนดไว กั บ สถานี วั ด ระดั บ น้ํ า สถานี อ า วสั ต หี บ กล า วคื อ ข อ มู ล สั ญ ญาณ
ดาวเทียมจะนําไปเก็บบันทึกไวในฐานขอมูลของกองสมุทรศาสตร กรมอุทกศาสตร เมื่อเจาหนาที่
เดินทางเขมาประชุมทุก 2 เดือน จากนั้นคณะผูศึกษาจะทําการสําเนาจากกองสมุทรศาสตรเพื่อนํามา
ประมวลผลตอไป
อยางไรก็ตาม สําหรับโครงการศึกษานี้ซึ่งตามกําหนดจะเสร็จสิ้นลงในเดือนสิงหาคม 2552
หากรอขอมูลตามระยะเวลาปกติก็จะเปนการลาชาเกินไป โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีปญหาเกิดขึ้น
รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการสํารวจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเล
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เฉพาะชวงเวลาที่ดําเนินโครงการนี้คณะผูศึกษาจึงไดประสานงานกับกรมอุทกศาสตรเพื่อใหเจาหนาที่
ประจําสถานีวัดระดับน้ําเกาะมัตโพนทําการสําเนาขอมูลลงในแผน CD-ROM ทุก ๆ ประมาณ 2
สัปดาหแลวสงไปรษณียมายังคณะผูวิจัยเพื่อใหสามารถคํานวณและตรวจสอบปญหาใด ๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นไดโดยไมลาชาเกินไป

7.2 การประมวลผลขอมูลดิบเพื่อใหไดพิกัดฉาก 3 มิติ
การประมวลผลขอมูลดิบที่รังวัดไดจากเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสแบงออกไดเปนสาม
ขั้นตอนยอยไดแก คือ
1.

การแปลงขอมูลดิบเปนรูปแบบขอมูลมาตรฐานกลาง

2.

การเตรียมขอมูลอื่นๆที่จําเปนสําหรับการประมวลผล และ

3.

การประมวลผลดวยซอฟตแวร GIPSY

หัวขอที่ 7.2.1 – 7.2.3 แสดรายละเอียดของการดําเนินงานทั้ง 3 ขั้นตอนขางตน

7.2.1 การแปลงขอมูลดิบเปนรูปแบบขอมูลมาตรฐานกลาง
เมื่อไดรับขอมูลจากทางกรมอุทกศาสตร ก็จะตองทําการแปลงรูปแบบของขอมูลจากรูปแบบ
TPS ซึ่งเปนรูปแบบเฉพาะของเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสยี่หอ TOPCON ซึ่งเปนเครื่องที่จัดหา
มาสําหรับโครงการศึกษานี้มาเปนรูปแบบมาตรฐานกลาง Receiver INdependent EXchange หรือที่
เรียกกันโดยยอวา RINEX โดยจะทําการตัดขอมูลใหแตละไฟลมีขอมูล 24 ชั่วโมง (ไฟลขอมูลรายวัน)
รูปที่ 7.1 แสดงตัวอยางรูปแบบขอมูลมาตรฐานกลาง RINEX
จากนั้นจึงนําเอาขอมูล RINEX ที่ไดมาทําการแปลงใหอยูในรูปแบบของ Hatanaka เพื่อให
ไฟลขอมูลมีขนาดที่เล็กลง (โดยทั่วไปไฟล Hatanaka จะมีขนาดประมาณ 1 ใน 3 ของไฟล RINEX) รูปที่
7.2 แสดงตัวอยางรูปแบบขอมูล Hatanaka ในขั้นสุดทายจะเปนการบีบอัดใหขนาดไฟลเล็กลงอีกครั้งให
อยูในรูปแบบ zip file (ซึ่งจะมีขนาดประมาณ 1 ใน 3 ของไฟล Hatanaka) โดยขั้นตอนการแปลงใหอยู
ในรูปแบบของ Hatanaka และบีบอัดจะใชโปรแกรม RNX2CRX

รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการสํารวจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเล
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รูปที่ 7.1 แสดงตัวอยางรูปแบบขอมูลมาตรฐานกลาง RINEX ของ CGPS เกาะมัตโพน

รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการสํารวจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเล
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รูปที่ 7.2 แสดงตัวอยางรูปแบบขอมูล Hatanaka ของ CGPS เกาะมัตโพน

7.2.2 การเตรียมขอมูลอื่นๆที่จําเปนสําหรับการประมวลผล
กอนที่จะเริ่มทําการประมวลผลขอมูลดวยซอฟตแวร GIPSY จะตองทําการเตรียมขอมูลอื่นๆ ที่
จําเปนสําหรับการประมวลผล โดยขอมูลที่จําเปนตอการประมวลผลขอมูลมีอยูดวยกันหลายสวนไดแก
JPL precise orbits, Antenna phase center variation table, Ocean loading parameter, Satellite
problem และ Satellite status โดยขอมูลเหลานี้ไดจากอินเตอรเน็ท ดังรายละเอียด URL ดานลาง
- JPL precise orbit ftp://sideshow.jpl.nasa.gov (วงโคจรดาวเทียมความละเอียดสูงและ
คาแกนาฬิกาอะตอมิกของดาวเทียมจีพีเอสแตละดวง)

รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการสํารวจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเล
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- Antenna phase center variation table http://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/ (ปรับแก
คาคลาดเคลื่อนจากการแกวงไกวของจุดศูนยกลางเสาอากาศแตละชนิด จะตองปรับปรุง
เมื่อมีการใชเสาอากาศชนิดใหม)
- Satellite status ftp://sideshow.jpl.nasa.gov (ตรวจสอบสถานะภาพของดาวเทียมใน
ปจจุบันวามีกี่ดวงและดวงใดบาง)
- Ocean loading parameter http://www.oso.chalmers.se/~loading/ (ปรับแกคา
คลาดเคลื่อนอันเนื่องมาจากแรงมหาสมุทร)
- Satellite problem http://tycho.usno.navy.mil (ตรวจสอบดาวเทียมที่มีปญหาใน
ชวงเวลาที่ทําการประมวลผลขอมูล)

7.2.3 การประมวลผลดวยซอฟตแวร GIPSY
ในการประมวลผลข อ มู ล จี พี เ อสแบบจุ ด เดี่ ย วที่ ใ ห ค วามละเอี ย ดสู ง (Precise
Point
Positioning; PPP) ดวยซอฟตแวร GIPSY จะทําการประมวลผลขอมูลแยกเปนวัน ๆ โดยมีขั้นตอนดังนี้
- สรางโฟลเดอรหลักที่ใชในการประมวลผล (เชน PPP2009) โฟลเดอรสําหรับเก็บขอมูล
(เชน RINEX2009) และโฟลเดอรยอยภายใตโฟลเดอรหลัก (เชน amb control log nio
raw rinex STA work เปนตน)
- ทําการคัดลอกขอมูล RINEX และขอมูล JPL precise orbit ไปไวใตโฟลเดอรที่ใชในการ
ประมวลผล เชน RINEX2009, orbits/2009 เปนตน
- เพิ่มชื่อสถานี เสาอากาศที่ใช และตําแหนงเริ่มตนใหกับสถานีจีพีเอสในไฟล sta_id.nl
sta_svec.nl และ sta_pos.nl ตามลําดับ
- ตรวจสอบดาวเทียมที่มีปญหาจากไฟล Satellite problem ในชวงวันและเวลาที่รับ
สัญญาณแลวใสเพิ่มเขาไปในไฟล delsat.inp
- คํานวณคาแก Ocean loading parameter ของสถานีจากเว็บไซด แลวนําคาแกที่ไดไป
เพิ่มในทายไฟล ocnld_coeffs
- ประมวลผลขอมูลรายวันดวย Script ที่สรางขึ้น (point_start_new) เพื่อใหไดคาพิกัด
รายวันของสถานี (Daily solution) ซึ่งเปนคาเฉลี่ยของคาพิกัดฉากคารทีเซียนที่คํานวณได
ของทุก Epoch ที่คํานวณไดในแตละวัน
- ทําการแปลงคาพิกัดฉากคารทีเซียนรายวันที่ไดใหอยูในกรอบอางอิงคาพิกัดนานาชาติ
ITRF (Internatioal Terrestrial Reference Frame) 2005 ดูตัวอยางไฟลผลลัพธไดดังรูปที่
7.3
- สุดทายจะเปนการนําคาพิกัดฉากคารทีเซียนที่ไดมาทําการแปลงเปนคาพิกัดยีออเดติก ใน
รูปละติจูด, ลองจิจูด และความสูงเหนือรูปทรงรี (Ellipsoidal Height, h) อางอิงกับทรงรี
รายงานฉบับสมบูรณ
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WGS84 แลวเพื่อความสะดวกในการคํานวณระยะทางที่เคลื่อนที่ไปในทางราบจึงทําการ
ฉายไปบนระนาบแผนที่ UTM ไดคาพิกัดเหนือ (Northing, N) และตะวันออก (Easting, E)

รูปที่ 7.3 คาพิกัดฉาก 3 มิติที่เปนผลลัพธจากซอฟตแวร GIPSY

คาพิกัด E, N, h รายวันที่ไดของแตละวันจะประกอบกันเปนอนุกรมเวลา (Time Series) ของ
คาพิกัดทางราบและทางดิ่งของสถานี ซึ่งจะนําไปใชในคํานวณหาอัตราการเคลื่อนตัวของแผนดินตอไป

7.3 อนุกรมเวลาของพิกัดทางราบและทางดิ่งของ CGPS เกาะมัตโพน
คาพิกัด E, N, h รายวันที่ไดจากการคํานวณตามขั้นตอนในหัวขอ 7.2 ถูกบันทึกไวในไฟลใน
รูปแบบ Microsoft Excel
ตัวอยางของอนุกรมเวลาในไฟลตั้งแตวันที่ 18 มีนาคม 2552 (วันที่ 77
ของป 2552, DOY = 77) ซึ่งเปนวันถัดจากวันติดตั้ง CGPS แสดงในรูปที่ 7.4

รูปที่ 7.4 อนุกรมเวลาของ คาพิกัดฉาก 3 มิติรายวันที่เปนผลลัพธจากซอฟตแวร GIPSY (คอลัมนที่ 2, 3, 4) พรอมสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (คอลัมน 5, 6, 7) และคาพิกัดฉาก UTM E, N, h (สามคอลัมนขวาสุดของรูป)

CGPS ที่ไดติดตั้งไปสามารถรับสัญญาณไดอยางตอเนื่องโดยไมมีปญหาแตประการใดยกเวน
DOY = 136 (วันที่ 16 พฤษภาคม 2552) และ DOY = 143-147 (วันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2552) ซึ่ง
รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการสํารวจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเล
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ไมมีขอมูลเนื่องจากปญหาเกี่ยวกับแบตเตอรี่ที่เปนแหลงจายพลังงานไฟฟา ซึ่งขณะนี้ไดทําการแกไขไป
แลว
เพื่อแสดงการเคลื่อนตัวของแผนดินบริเวณเกาะมัตโพนใหเห็นชัดเจน กราฟของอนุกรมเวลา
ของคาพิกัดทางราบ E, N ในรูปเวคเตอรแสดงไวในรูปที่ 7.5 เพื่อใหชัดเจนยิ่งขึ้นวาการเคลื่อนตัวเปนไป
ดวยขนาดกี่มิลลิเมตร พิกัดที่ใชในการวาดกราฟจะเปนพิกัดที่หักคาเฉลี่ยของอนุกรมเวลาออกแลว แต
ละจุดบนกราฟคือตําแหนงเฉลี่ยของแตละวัน และเวคเตอรที่เห็นคือขนาดและการเคลื่อนตัวระหวาง 2
วันถัดกัน

รูปที่ 7.5 กราฟแสดงการเคลื่อนตัวทางราบของแผนดินบริเวณสถานีวัดระดับน้ําเกาะมัตโพน ในระหวางวันที่ 18 มีนาคม 2552
– 31 พฤษภาคม 2552 ขอบเขตการเคลื่อนที่ทางตะวันออก-ตก อยูที่ 30 มม ในขณะที่ขอบเขตการเคลื่อนที่ทาง
เหนือ-ใต อยูที่ 16 มม

สําหรับกราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงพิกัดทางดิ่ง h แสดงไวในรูปที่ 7.6 ตามลําดับ ขอบเขตการ
เคลื่อนตัวทางดิ่ง (คา h สูงสุดลบดวยคา h ต่ําสุดในชวงเวลาที่มีขอมูล) อยูที่ 46 มม การเคลื่อนตัวทาง
ดิ่งที่เห็นในกราฟนาจะเปนผลจาก 2 ปจจัยหลัก ไดแก 1) การเปลี่ยนแปลงคาบสั้นที่เกิดขึ้นจากอิทธิพล
ตาง ๆ เชน น้ําขึ้นน้ําลง ซึ่งมวลของน้ําที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงมีผลตอน้ําหนักที่กดทับแผนดินในแตละ
ชวงเวลา และ 2) ความคลาดเคลื่อนตาง ๆ ที่ยังหลงเหลืออยูและไมสามารถขจัดออกไปไดจากการ
ประมวลผลคาพิกัดรายวัน
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รูปที่ 7.6 กราฟแสดงการเคลื่อนตัวทางดิ่งของเกาะมัตโพน พลอตจากคา h รายวัน (แสดงดวยเครื่องหมาย +)ที่คํานวณไดระหวาง
วันที่ 18 มีนาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2552 ในขณะเดียวกันแสดงคาเฉลี่ยราย 7 วันที่ไดจาก Moving Average (แสดง
ดวยเครื่องหมายวงกลม) ของคาเฉลี่ยรายวัน

ดังนั้น แมวานับตั้งแตวันที่ติดตั้ง CGPS เกาะมัตโพน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552 เปนตนมา
จะสามารถใชขอมูลการเปลี่ยนแปลงพิกัดทางดิ่งในการหาการเคลื่อนตัวของแผนดิน แตคาที่เชื่อถือได
และไม ถู ก รบกวนด ว ยการเปลี่ ย นแปลงคาบสั้ น ยั ง ไม ส ามารถดํ า เนิ น การได จ นกว า จะมี ข อ มู ล เป น
ชวงเวลาที่ยาวกวานี้ แลวจึงนํามาประมวลผลเพื่อคัดกรองการเปลี่ยนแปลงคาบสั้นออกไปโดยใช
เทคนิค Low-pass Filtering เชน การหาคาเฉลี่ยชวงยาวขึ้นเปนรายสัปดาหหรือรายเดือน ซึ่งการ
ดําเนินงานในสวนนี้จําเปนตองรอจนกระทั่งมีอนุกรมเวลาที่ยาวอยางนอยประมาณ 2-3 ป ทําใหการหา
อัตราการเคลื่อนตัวทางดิ่งของสถานีวัดระดับน้ําเกาะมัตโพนตองรอจนถึงประมาณสิ้นป 2554
ประเด็นปญหาที่ตามมาอีกประการหนึ่งคือ สําหรับขอมูลระดับน้ําในอดีต (กอนการติดตั้ง
CGPS) จะตรวจแกการเคลื่อนตัวทางดิ่งไดอยางไร สําหรับประเด็นนี้โดยหลักการสามารถดําเนินการ
ไดหากมีขอมูลรังวัดในอดีตที่มีความเที่ยงตรงสูงพอและขอมูลครอบคลุมเวลาที่ยาวพอ ซึ่งจากการ
ตรวจสอบพบวากรมแผนที่ทหารไดเคยรวมมือกับคณะวิจัยจากตางประเทศในโครงการ GEODYSSEA
และ SEAMERGES ในดําเนินการรังวัดดวยสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสและประมวลผลแบบ PPP ใน
บริเวณตาง ๆ ของประเทศไทยมาเปนระยะ ๆ ตั้งแตป 2547 อนุกรมเวลาของคาพิกัดในบริเวณที่ทํา
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การรังวัดเหลานี้สามารถนํามาใชคํานวณหาอัตราการเคลื่อนตัวทางดิ่งได รายละเอียดของสวนนี้แสดง
ไวในหัวขอ 8.2 ของบทที่ 8 ในรายงานฉบับนี้
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8. การหาอัตราการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเล
8.1 อัตราการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเลสัมพัทธ
จากข อ มู ล ระดั บ น้ํ า ทะเลที่ ไ ด รั บ จากกรมอุ ท กศาสตร คณะผู ศึ ก ษาได ต รวจสอบการ
เปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเลเฉลี่ยของอาวไทย ณ บริเวณสถานีเกาะมัตโพน โดยใชการวิเคราะหแบบ
Least Square Linear Regression ขอมูลของเกาะมัตโพนซึ่งมีตั้งแตป พ.ศ.2500 – 2546 แสดงให
เห็นวา การเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเลสัมพัทธกับแผนดินที่บริเวณเกาะมัตโพนเพิ่มขึ้นในระดับ 6.7 มม
ตอป ดังแสดงในรูปที่ 8.1

รูปที่ 8.1 กราฟแสดงระดับน้ําทะเลเฉลี่ยรายปของเกาะมัตโพนตั้งแตป พ.ศ.2500 – 2546
(ค.ศ.1957-2003) และเสนแนวโนมระดับน้ําทะเลซึ่งพบวาเพิ่มขึ้นดวยอัตรา 6.7 มม/ป

เพื่อเปนการเปรียบเทียบ คณะผูศึกษาไดดําเนินการในลักษณะเดียวกันกับขอมูลของสถานีวัด
ระดับน้ําเกาะหลัก และอาวสัตหีบ ซึ่งทั้งสองสถานีมีขอมูลระดับน้ําตั้งแตป พ.ศ. 2483 แตเพื่อให
ผลลัพธเปนชวงเวลาเดียวกับเกาะมัตโพน จึงนําเฉพาะขอมูลตั้งแตป พ.ศ.2500 เปนตนมามาใชในการ
วิเคราะหหาแนวโนมดวยวิธี Least Square Linear Regression เชนกัน ผลการคํานวณแสดงใหเห็นวา
ระดับน้ําทะเลเฉลี่ย (สัมพัทธกับแผนดิน) ที่เกาะหลักกําลังลดลงดวยอัตรา 0.9 มม/ป ในขณะที่อาว
สัตหีบเพิ่มขึ้นดวยอัตรา 1.4 มม/ป ดังแสดงในรูปที่ 8.2 และ 8.3 ตามลําดับ
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รูปที่ 8.2 กราฟแสดงระดับน้ําทะเลเฉลี่ยรายปของเกาะหลักตั้งแตป พ.ศ.2500 – 2546 (ค.ศ.19572003) และเสนแนวโนมระดับน้ําทะเลซึ่งพบวาลดลงดวยอัตรา 0.9 มม/ป

รูปที่ 8.3 กราฟแสดงระดับน้ําทะเลเฉลี่ยรายปของอาวสัตหีบตั้งแตป พ.ศ.2500 – 2546 (ค.ศ.19572003) และเสนแนวโนมระดับน้ําทะเลซึ่งพบวาเพิ่มขึ้นดวยอัตรา 1.4 มม/ป

การเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเลที่คํานวณไดจากขอมูลระดับน้ําทะเลของทั้ง 3 สถานีขัดแยงกัน
ทั้งในแงทิศทาง (เพิ่มขึ้นที่เกาะมัตโพนและอาวสัตหีบ และลดลงที่เกาะหลัก) และในเชิงปริมาณ โดยที่
บริเวณเกาะมัตโพนการเพิ่มขึ้นมีอัตราสูงกวาที่อาวสัตหีบถึงประมาณ 5 เทา ในกรณีหลังนี้เหตุผลหนึ่ง
นาจะมาจากการที่คาระดับน้ําทะเลเฉลี่ย 5 ปแรกของเกาะมัตโพนต่ํากวาคาในปที่เหลืออยางเห็นไดชัด
รายงานฉบับสมบูรณ
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ซึ่งจากการวิเคราะหทางสถิติในขั้นตอนถัดไป (หัวขอ 8.3) แสดงใหเห็นวาขอมูลกลุมนี้ถือเปน Outlier ที่
ไมควรนํามาพิจารณารวมกับขอมูลระดับน้ําของปอื่น ๆ ที่เหลือ
สําหรับนานน้ําที่มีอาณาบริเวณไมใหญมากนักดังเชนอาวไทย ผลลัพธดังกลาวบงชี้วาความ
แตกตางเกิดขึ้นจากการเคลื่อนตัวทางดิ่งของแผนดิน (ดวยสาเหตุใดก็ตาม) ณ บริเวณสถานีระดับน้ํา
มากกวาที่จะเปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงในทะเล ผลการคํานวณที่ไดจึงเปนเครื่องยืนยันถึงความ
จําเปนที่จะตองทราบอัตราการเคลื่อนตัวทางดิ่งของแผนดินบริเวณสถานีวัดระดับน้ํา หากตองการทราบ
อัตราการเปลี่ยนแปลงที่แทจริงของระดับน้ําทะเลในอาวไทย

8.2 การเคลื่อนตัวทางดิ่งของแผนดิน
การเคลื่อนตัวทางดิ่งของแผนดินเกิดขึ้นจากหลายปจจัย ทั้งที่เปนปจจัยที่มีขนาดเล็กเกิดขึ้น
ระดับทองถิ่นหรือปจจัยที่กินอาณาบริเวณกวางขวางในระดับภูมิภาค/โลก ดังไดกลาวนําไวแลวใน
หัวขอ 1.3 ในบทที่ 1 และสรุปอีกครั้งหนึ่งในที่นี้วาการเคลื่อนตัวทางดิ่งของแผนดิน ณ บริเวณใด ๆ ก็
ตามอาจแบงตามปจจัยและอาณาบริเวณที่เกิดขึ้นไดเปน 3 กลุมใหญ
1.

2.

3.

การดีดตัวของกลับแผนดินหลังยุคน้ําแข็ง (Post-glacial Rebound, PGR) เปนการเคลื่อน
ตัวที่เกิดขึ้นกับแผนเปลือกโลกและกินอาณาบริเวณกวางขวางเกือบทั้งโลก
แมแตใน
บริเวณที่ไมเคยถูกปกคลุมดวยน้ําแข็งในยุคน้ําแข็งก็ไดรับผลกระทบนี้เชนกัน
สําหรับ
ประเทศไทยบริเวณเกาะหลักมีคาการดีดตัวกลับประมาณ 0.55 มม/ป (Peltier, 2004)
การเคลื่อนตัวที่เกิดบริเวณรอยตอของแผนเปลือกโลกและบริเวณใกลเคียงอันเปนจากแรง
เคน (Stress) และแผนดินไหว สําหรับประเทศไทยไดรับผลกระทบจาก Convergent
Boundaries บริเวณเกาะสุมาตราและทะเลอันดามันที่เปน Subduction Zone ที่แผน
เปลือกโลก Indian-Australian มุดลงใตแผนเปลือกโลก Sunda (บริเวณเอเชียตะวันออก
เฉียงใตและเคยถือเปนสวนหนึ่งของแผนเปลือกโลก Eurasian)
การเคลี่อนตัวที่เกิดขึ้นที่ชั้นดิน/ตะกอน (Sediment Layer) เปนการเคลื่อนตัวที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่ขนาดเล็กหรือในระดับทองถิ่นและมีคาแตกตางกันไปตามแตปจจัยที่กอใหเกิดการ
เคลื่อนตัวขึ้น ซึ่งมีทั้งจากธรรมชาติและจากการกระทําของมนุษย ตัวอยางที่ชัดเจนของ
การเคลื่อนตัวในชั้นนี้ไดแก การทรุดตัวของแผนดินบริเวณกรุงเทพมหานครที่เกิดจากการ
สูบน้ําบาดาลไปใช การทรุดตัวของชั้นดินที่เกิดจากน้ําหนักของตะกอนที่ทับถมบริเวณ
ปากแมน้ํา เปนตน

การเคลื่อนตัวทางดิ่งที่ตรวจวัดไดจะเปนคาจากปจจัยใดขางตนขึ้นอยูกับตําแหนงการตรวจวัด
หากเปนหินโผล (Outcrop) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของแผนเปลือกโลกคาที่ตรวจวัดไดก็จะเปนการเคลื่อนตัว
ของแผนเปลือกโลกที่เปนผลรวมของ PGR และ Plate Motion ในกรณี CGPS ของสถานีเกาะมัตโพน
รายงานฉบับสมบูรณ
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และอาวสัตหีบซึ่งติดตั้งอยูบนโครงสรางของเรือนมาตรวัดระดับน้ําซึ่งมีฐานรากที่ไมแนชัดวาอยูบนชั้น
ตะกอน (ดังเชนอาคารในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกลเคียงซึ่งมีฐานรากอยูบนชั้นทราย) หรือชั้นหิน
หากเปนกรณีฐานรากอยูบนชั้นหิน คาที่ตรวจวัดไดก็จะเปนคาของแผนเปลือกโลก แตถาฐานรากอยู
บนชั้นดินทรายหรือตะกอนซึ่งทับถมอยูบนชั้นหิน คาการเคลื่อนตัวทางดิ่งที่ตรวจวัดไดก็จะมีคาการทรุด
ตัวหรือยกตัวของชั้นตะกอนปะปนเขามาดวย
สําหรับการเคลื่อนตัวทางดิ่งของชั้นดิน/ตะกอนบริเวณสถานีวัดระดับน้ําเกาะมัตโพนและอาว
สัตหีบ คณะผูศึกษาไดตรวจสอบกับกรมอุทกศาสตรเพื่อหาขอมูลเกี่ยวกับโครงสรางชั้นดิน/ตะกอน
(Soil Profile) และขอมูลเกี่ยวกับฐานราก อยางไรก็ตามเนื่องจากสถานีวัดระดับน้ําทั้งสองสถานี
กอสรางมาเปนเวลานานแลวและไมมีแบบหรือขอมูลที่บงชี้ใหเห็นอยางชัดเจนเกี่ยวกับชนิดของตะกอน
และความหนาของชั้ น ดิ น /ตะกอนที่ อ ยู ร ะหว า งฐานรากของสถานี กั บ ชั้ น หิ น ของแผ น เปลื อ กโลก
เนื่องจากไมมีขอมูลในสวนนี้ กอปรกับความเปนไดที่วาฐานรากของสถานีวัดระดับน้ําทั้งสองแหงอาจ
ยึดติดอยูกับชั้นหิน (ซึ่งมีความเปนไดสูงสําหรับสถานีวัดระดับน้ําสัตหีบซึ่งอยูในอาวที่เกือบลอมรอบ
ดวยภูเขาและไมมีลําน้ําสายใหญไหลลงในทะเล สวนสถานีวัดระดับน้ําเกาะมัตโพนอยูปากแมน้ําชุมพร
ซึ่งเปนแมน้ําขนาดเล็ก จึงอาจมีชั้นตะกอนซึ่งจากแผนที่ภูมิประเทศและจากการสํารวจในระหวางการ
ติดตั้ง CGPS พบวาเปนทรายละเอียดที่ไมทราบความหนาคั่นอยู) สําหรับการศึกษานี้ คณะผูศึกษาจึง
ตั้งเปนสมติฐานวาไมมีการเคลื่อนตัวที่เกิดจากชั้นดินทราย/ตะกอน และการเคลื่อนตัวทางดิ่งทั้งหมด
เปนการเคลื่อนตัวที่เปนผลรวมของ PGR และ Plate Motion ที่เกิดบนแผนเปลือกโลก

8.3 การแบงคาบการเคลื่อนตัวทางดิ่งของแผนดิน
การเคลื่อนตัวทางดิ่งที่เกิดจาก PGR เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง มีคาที่ลดลงชามากจนถือไดวาคงที่
ในชวงประมาณ +/- 100 ปนับจากปจจุบัน และในบริเวณประเทศไทย PGR มีขนาดเล็ก ตารางที่ 8.1
สรุปอัตราการเคลื่อนตัวทางดิ่งที่เกิดจาก PGR ในพื้นที่ 5 แหงจากแบบจําลอง ICE-5G(VM2) ซึ่งเปน
แบบจําลองที่ยอมรับอยางกวางขวางของ Peltier (2004)
ตารางที่ 8.1 อัตราการดีดตัวกลับของแผนดินตามสถานีวัดระดับน้ําตาง ๆ ประเทศไทยตามแบบจําลอง ICE-5G(VM2) ของ
Peltier (2004) สังเกตวาอัตราการเคลื่อนตัวมีคาลดลงตามคาละติจูด (* สําหรับ Bangkok Bar ไมแนชัดวาเปน
ตําแหนงใด คาดวานาจะเปนสถานีวัดระดับน้ําของการทาเรือบริเวณปากแมน้ําเจาพระยา)

ตําแหนง
ปอมพระจุลจอมเกลา
Bangkok Bar*
เกาะสีชัง
เกาะหลัก
เกาะมัตโพน

อัตราการเคลื่อนตัวทางดิง่ (มม/ป)
+ 0.59
+ 0.59
+ 0.58
+ 0.55
+ 0.52

รายงานฉบับสมบูรณ
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ในขณะที่ PGR เกิดขึ้นในลักษณะที่ถือไดวาตอเนื่องและคงที่ และมีขนาดเล็กในระดับเพียงครึ่ง
มิลลิเมตร/ปในประเทศไทย การเคลื่อนตัวที่เกิดบริเวณรอยตอของแผนเปลือกโลกและบริเวณใกลเคียง
มีคาที่แปรตามวงจรแผนดินไหว (Seismic Cycle) และขอมูลที่ไดจากการรังวัดยีออเดติกดวยสัญญาณ
ดาวเทียมจีพีเอสบงชี้วามีขนาดใหญในระดับหลายมิลลิเมตรตอป ดังนั้น การเคลื่อนตัวทางดิ่งของแผน
เปลือกโลกในบริเวณประเทศไทยจึงถูกกําหนดโดยคาการเคลื่อนตัวตามวงจรแผนดินไหวเปนหลัก
ประเด็นสําคัญถัดมาที่ตองพิจารณาคือการเคลื่อนตัวเปนไปตามวงจรของแผนดินไหวใด ผล
การศึกษาที่กรมทรัพยากรธรณีไดเคยดําเนินการมาแสดงใหเห็นวาแผนดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
ตั้งแตป1973 – 2007 (พ.ศ.2516 – 2550) ลวนแตมีขนาดเล็กในระดับ 2-3 ตามมาตราริกเตอร และอยู
หางจากสถานีวัดระดับน้ําเกาะมัตโพน จ.ชุมพร แผนดินไหวที่มีขนาดใหญขึ้น ซึ่งสวนใหญมีขนาด 4-6
ตามมาตราริกเตอรเกิดขึ้นในบริเวณรอยเลื่อนในทะเลอันดามัน (รูปที่ 8.4) แตเนื่องจากแผนดินไหว
เหลานี้ซึ่งมีขนาดไมใหญมากและอยูหางออกไปหลายรอยกิโลเมตร จึงไมนาจะมีอิทธิพลที่กอใหเกิดการ
เคลื่อนตัวของแผนดินในบริเวณประเทศไทยได

รายงานฉบับสมบูรณ
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8-6

รูปที่ 8.4 แผนที่แสดงตําแหนงและขนาดที่เกิดแผนดินไหวตั้งแตป พ.ศ.2516 – 2550 (กรมทรัพยากรธรณี, 2551)

ในชวงเวลาตั้งแตประมาณป ค.ศ. 1957 ซึ่งเปนปแรกที่เริ่มมีขอมูลระดับน้ําของสถานีเกาะมัต
โพนเปนตนมา มีแผนดินไหวขนาดใหญมาก (Mega Earthquake) ที่อาจกอใหเกิดการเคลื่อนตัวใน
บริเวณทางใตของประเทศไทยเพียงครั้งเดียวคือแผนดินไหวสุมาตรา-อันดามันขนาด Mw9.2 ที่เกิดใกล
เมือง Banda Aceh เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2004 (ยกเวนแผนดินไหวที่ Nias เมื่อวันที่ 28 มีนาคม
2005 ซึ่งมีขนาดใหญพอสมควรคือ Mw 8.7 ที่อาจมีผลกระทบปะปนเขาไปกับการเคลื่อนตัวหลัง
แผนดินไหวสุมาตรา-อันดามัน อยางไรก็ตามแผนดินไหว Nias มีขนาดเล็กกวาและจุดศูนยกลางอยูหาง
จากประเทศไทยมากกวา ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงนาจะมีขนาดเล็กกวามาก) ดังนั้น สมมติฐานที่คณะผู
ศึกษากําหนดขึ้นเพื่อแบงคาบการเคลื่อนตัวของแผนดินในบริเวณประเทศไทยจึงเปนดังนี้
- การเคลื่อนตัวระหวางเหตุการณแผนดินไหว (Interseismic Motion) มีลักษณะคงที่
ตอเนื่องเปนเวลายาวนานจนถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2004 แผนดินในบริเวณประเทศไทยมี
การเคลื่อนตัวทั้งทางราบและทางดิ่งอันเปนผลจากแรงเคนที่เกิดจาก Indian Plate มุดตัว
ลงใต Sunda Plate และดันให Sunda Plate ใหเคลื่อนตัวและโกงตัวขึ้น
- การเคลื่อนตัวขณะเกิดแผนดินไหว (Coseismic Motion) มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงพิกัด
ทางดิ่งแบบฉับพลันในขณะเวลาที่เกิดแผนดินไหว (ประมาณ 08.00 น ในเวลาประเทศ
ไทย) เนื่องจาก Sunda Plate ดีดตัวกลับ
- การเคลื่อนตัวหลังแผนดินไหว (Postseismic Motion) เปนการเคลื่อนตัวตอเนื่องจากการ
เคลื่อนตัวขณะเกิดแผนดินไหว คาพิกัดเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในชวงแรกกอนที่จะ
อัตราการเปลี่ยนแปลงจะลดลงอยางชา ๆ ตอเนื่องเปนเวลาหลายป Postseismic Motion
อาจแบงออกไดเปน 2 ชวงยอยไดแก 1) Early Postseismic Motion ซึ่งการเคลื่อนตัวมี
ลักษณะเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในลักษณะ Exponential Decay และ 2) Late
Postseismic Motion อัตราการเปลี่ยนแปลงเริ่มลดลงและเปนชวงรอยตอระหวาง Early
Postseimic กับ Inerseismic
คณะผูศึกษาพบวาไดมีงานวิจัยการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกในประเทศไทยที่กรมแผนที่ทหาร
ไดรวมมือกับ Delft University of Technoloy ในโครงการ GEODYSSEA และ SEAMERGES ที่ไดทํา
การรังวัดพิกัดที่มีความเที่ยงตรงสูงในลักษณะเปนครั้ง ๆ (Campaign) ตั้งแตป 1995 - 2006 ณ สถานี
รังวัดรวม 7 ตําแหนงในประเทศไทย รายละเอียดของชุดขอมูลจีพีเอสนี้ซึ่งจะเรียกวา RTSD-Delft แสดง
ไวในตารางที่ 8.2
ตารางที่ 8.2

สถานี
BANH

ชื่อสถานีรังวัด จังหวัดที่เปนที่ตั้งสถานีและปที่มีการรังวัดดวยสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสของชุดขอมูล RTSDDeft

จังหวัด
ชุมพร

ชวงปที่ทําการรังวัด
1994, 1996, 2001, 2002, 2004, 2005
รายงานฉบับสมบูรณ
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ตารางที่ 8.2

สถานี
CHON
NAKH
OTRI
PHUK
SRIS
UTHA

ชื่อสถานีรังวัด จังหวัดที่เปนที่ตั้งสถานีและปที่มีการรังวัดดวยสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสของชุดขอมูล RTSDDeft

จังหวัด
ชลบุรี
นครสวรรค
อุตรดิตถ
ภูเก็ต
ศรีสะเกษ
อุทัยธานี

ชวงปที่ทําการรังวัด
1994, 1996, 1998, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005
2002, 2004, 2005
1994, 2001, 2002, 2004, 2005
1994, 1996, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005
1994,1996, 2001, 2002, 2004, 2005
1994,1996, 2000, 2002, 2004, 2005

เพื่อเปนการตรวจสอบสมมติฐาน คณะผูศึกษาไดทําการพลอตเวคเตอรการเคลื่อนตัวทางราบ
ของสถานี BANH ซึ่งอยูใกลกับสถานีวัดระดับน้ําเกาะมัตโพน (หางกัน 26.9 กม) และสถานี CHON ซึ่ง
อยูหางจากสถานีวัดระดับน้ําสัตหีบ 55.6 กม ดังแสดงในรูปที่ 8.5

รูปที่ 8.5 ซาย) เวคเตอรการเคลื่อนตัวทางราบของสถานี BANH ขวา) เวคเตอรการเคลื่อนตัวทางราบของสถานี CHON

รูปที่ 8.5 แสดงใหเห็นวาในชวงเวลาประมาณ 10 ปตั้งแตตนในป 1994 จนถึงเดือนตุลาคม
2004 ซึ่งเปนเวลากอนแผนดินไหวสุมาตรา-อันดามันประมาณ 2 เดือน ทั้งสถานี BANH และ CHON
มีทิศทางการเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ในขณะที่พิกัดที่รังวัดครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ
2005 ภายหลังแผนดินไหวสุมาตรา-อันดามัน ทั้งสองสถานีเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนตัวมาทาง
ตะวันตกเฉียงใตซึ่งเปนทิศที่ชี้ไปยังจุดศูนยกลางแผนดินไหว รูปแบบการเคลื่อนตัวที่มีความเหมือนกัน
ที่เกิดขึ้นกับ BANH และ CHON ซึ่งเปนสองตําแหนงที่หางกันถึงประมาณ 350 กิโลเมตร เปน
เครื่องบงชี้วาปจจัยที่กอใหเกิfการเคลื่อนตัวจะตองมีขนาดใหญมาก ในขณะเดียวกัน ความสอดคลอง
กันของเวลาที่ทั้ง BANH และ CHON เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนตัวกับเวลาของการเกิดแผนดินไหวสุ
มาตรา-อันดามันก็เปนขอมูลที่ยืนยันสมมติฐานที่ตั้งไวขางตนวา การเคลื่อนตัวของแผนเปลือกโลกใน
บริเวณประเทศไทยเกิดจากอิทธิพลและเปนไปตามวงจรแผนดินไหวสุมาตรา-อันดามันเปนหลัก

8.3.1 การเคลื่อนตัวทางดิ่ง Interseismic Motion
รายงานฉบับสมบูรณ
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ในสวนของ Interseismic Motion ตารางที่ 8.3 แสดงคาพิกัด h ของสถานี BANH และ CHON
ที่ไดจากการรังวัดและประมวลผลแบบ PPP รวมทั้งอัตราการเคลื่อนตัวทางดิ่งจากคาพิกัดที่รังวัดไวกอน
เหตุการณณแผนดินไหวสุมาตรา-อันดามัน สรุปในตารางที่ 8.3
ตารางที่ 8.3 การเปลี่ยนแปลงคาความสูงของสถานี BANH และ CHON และอัตราการเคลื่อนตัวทางดิ่ง

สถานี จังหวัด
BANH
CHON

ชุมพร
ชลบุรี

1994
-4.546
51.469

1996
-4.540
51.465

1998
N/A
51.455

คา h
2000
N/A
51.484

2001
-4.532
51.476

2002
-4.528
51.485

อัตราเคลื่อนตัว
ทางดิ่ง มม/ป
2004
-4.519
2.8 ± 1.5
51.510
4.7 ± 1.0

สถานีรังวัดทั้งหมดในตารางที่ 8.2 เปนหมุดโลหะที่ฝงอยูกับ Outcrop อัตราการเคลื่อนตัวทาง
ดิ่งที่ตรวจวัดไดจึงถือไดวาเปนอัตราของแผนเปลือกโลก เนื่องจากระยะหางระหวาง BANH กับสถานี
วัดระดับน้ําเกาะมัตโพน และระหวาง CHON กับสถานีอาวสัตหีบมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับการเคลื่อนตัว
ของเปลือกโลกเปนปรากฎการณที่กินอาณาบริเวณกวางขวางมาก (Large Spatial Scale) จึงอาจ
ถือเอาคาที่ตรวจวัดไดของสถานีรังวัด CHON เปนคาการเคลื่อนตัวทางดิ่งของสถานีวัดระดับน้ําสัตหีบ
และคาของสถานีรังวัด BANH เปนคาของสถานีวัดระดับน้ําเกาะมัตโพน รูปที่ 8.6 แสดงกราฟการ
เคลื่อนตัวทางดิ่งของทั้งสถานีรังวัด BANH และ CHON

รูปที่ 8.6 บน) กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงคาพิกัดทางดิ่งของสถานี BANH ลาง) สถานี CHON รูปและอัตราการเคลื่อน
ตัวโดย Wim Simons (DEOS, TUDelft, Netherlands) คาตัวเลข Trend คํานวณจากขอมูลถึงป 2004 เทานั้น
รายงานฉบับสมบูรณ
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Interseismic Motion ทําใหเกิดการเคลื่อนตัวทางดิ่งที่แผนดินบริเวณสถานี BANH และ
CHON ยกตัวสูงขึ้น 2.8 มม/ป และ 4.7 มม/ป ซึ่งหมายความวาอัตราการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเลที่
วัดไดจากสถานีวัดระดับน้ําเกาะมัตโพนและสัตหีบจะมีคาต่ําเกินความเปนจริงไปตามตัวเลขดังกลาว
การตรวจแกจึงตองทําการเพิ่มตัวเลขการเคลื่อนตัวทางดิ่งที่คํานวณไดเขาไปยังอัตราการเปลี่ยนแปลง
ระดับน้ําทะเลสัมพัทธ หัวขอ 8.4 แสดงรายละเอียดของการคํานวณเพื่อหาอัตราการเปลี่ยนแปลง
ระดับน้ําทะเลสัมบูรณสําหรับชวงเวลาในอดีตจนถึงป 2004

8.3.2 การเคลื่อนตัวทางดิ่ง Coseismic Motion
การเคลื่ อ นตั ว ทางดิ่ ง ของแผ น ดิ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น อย า งฉั บ พลั น ในขณะเกิ ด แผ น ดิ น ไหว (ซึ่ ง จาก
แบบจํ าลองแผนดิ นบริเวณภาคใตแ ละตะวันออกของประเทศไทยนาจะลดระดับ ลง)
ทําให มี
Coseismic Jump ซึ่งเปนคาคงที่แฝงเขาไปยังคาระดับน้ําทะเลที่อานไดจากสถานีวัดระดับน้ําทุกแหง
ตั้งแตวันที่ 26 ธันวาคม 2004 เปนตนมา คา Coseismic Jump ของแตละตําแหนงมีคาไมเทากันโดย
จะมีขนาดลดลงตามระยะหางจากจุดศูนยกลางแผนดินไหวไมสามารถขจัดออกไปไดดวยการเฉลี่ย
และทําใหเกิดความลําเอียง (Bias) ขึ้นหากนําเอาคาระดับน้ําทะเลที่วัดไดหลังป 2004 มารวมกับคา
ระดับน้ํากอนเกิดแผนดินไหวในการคํานวณอัตราการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะลเฉลี่ย
ในปจจุบันยังไมทราบคา Coseismic Jump ที่ชัดเจน แตจากแบบจําลองคาดวาบริเวณทางฝง
อันดามันและภาคใตตอนลางนาจะอยูในระดับหลายเซ็นติเมตร เนื่องจาก Coseismic Jump เกิดขึ้น
ในชวงเวลาเดียวกับแผนดินไหว จึงไมสามารถตรวจวัดไดจากชุดขอมูลจีพีเอส RTSD-Delft ที่ไดจากการ
รังวัดแบบเปนครั้ง ๆ ขอมูลที่จะเปนประโยชนตอการหา Coseismic Jump จะตองเปนขอมูลที่รังวัด
ตอเนื่องครอมเหตุการณแผนดินไหว จากการตรวจสอบการศึกษาชิ้นอื่น คณะผูศึกษาพบวาขอมูลจาก
CGPS ที่สถานี PHKT ในจังหวัดภูเก็ตที่ติดตั้งโดยกลุมวิจัยจากประเทศญี่ปุนและที่สถานี ARAU ใน
ประเทศมาเลเซีย แสดงใหเห็นการ Coseismic Jump ทางราบ (East และ North) อยางชัดเจน แตไม
ปรากฏใหเห็น Coseismic Jump ทางดิ่งตามที่คาดการณจากแบบจําลอง (รูปที่ 8.7)
เนื่องจากทั้ง PHKT และ ARAU อยูใกลกับศูนยกลางแผนดินไหวมากกวาเกาะมัตโพนและอาว
สัตหีบ Coseismic Jump หากเกิดขึ้นที่ PHKT และ ARAU ก็จะมีขนาดใหญกวา ดังนั้นเมื่อไม
ปรากฏ Coseismic Jump ใหเห็นที่สองสถานีดังกลาว ก็สามารถสรุปไดวาไมมี Coseismic Jump ที่
เกาะมัตโพนและสัตหีบ (รวมไปถึงสถานีวัดระดับน้ําอื่น ๆ ที่อยูหางออกมา เชน เกาะหลัก)
นอกจากนี้ จากเอกสารทางวิชาการพบวาที่จังหวัดชุมพรบริเวณใกลเคียงกับสนามบินชุมพรมี
CGPS ซึ่งดําเนินการมาเปนเวลาหลายปแลวโดยโครงการวิจัยของประเทศญี่ปุน ขณะนี้อยูในระหวาง
การประสานงานเพื่อใหทราบวาเริ่มดําเนินการมาตั้งแตปใดและสามารถดาวนโหลดขอมูลมาไดหรือไม
รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการสํารวจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเล
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สําหรับบริเวณจังหวัดชลบุรียังไมพบวามี CGPS ของหนวยงานใด แตเนื่องจากระยะเวลาดําเนินการ
ของโครงการศึกษานี้ไดสิ้นสุดลง การดําเนินการในสวนนี้จึงเปนงานที่คณะผูศึกษาจะดําเนินการ
ตอเนื่องตอไปในอนาคต

รูปที่ 8.7 กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงคาพิกัดทางราบ North, East และทางดิ่ง Up ของสถานี CGPS PHKT จ.ภูเก็ต (ซาย)
และสถานี ARAU ประเทศมาเลเซีย (ขวา) ในขณะเกิดแผนดินไหวสุมาตรา-อันดามัน

8.3.3 การเคลื่อนตัวทางดิ่ง Postseismic Motion
สําหรับการคํานวณการเปลี่ยนแปลงระดับของแผนดินหลังเกิดแผนดินไหวหรือ Postseismic
Moton ตั้งแตป 2008 เปนตนมาสําหรับสถานีสัตหีบ และป 2009 สําหรับสถานีเกาะมัตโพนสามารถใช
คาที่จะไดจาก CGPS ทั้งสองสถานี อยางไรก็ตาม การคํานวณการเปลี่ยนแปลงในชวงป 2005-2008
มีความซับซอนเนื่องจากการลดระดับลงของแผนดินไมไดเปนเสนตรง แตเปน Exponential Decay ที่ไม
ทราบคาที่แนชัดเชนกัน
และในขณะนี้ยังไมมีขอมูล CGPS จากบริเวณใกลเคียง แนวทางการ
ดําเนินงานในขณะนี้จึงจําเปนตองใชขอมูลชุด RTSD-Delft ที่รังวัดหลังเหตุการณแผนดินไหว ซึ่งแมจะ
ไมเหมาะสมนักเนื่องจากเปนการรังวัดแตละครั้งและอาจทําใหไดคาของ Early Postseismic Motion ที่
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในชวงตนหลังแผนดินไหวผิดไปจากความเปนจริงได ตารางที่ 8.4 แสดง
พิกัดฉาก UTM และคาความสูงเหนือผิวอิลลิปซอยดของชุดขอมูล RSTD-Delft ที่ไดจากการรังวัดจีพีเอส
ความเที่ยงตรงสูงแตละครั้งของสถานี BANH และ CHON
ตารางที่ 8.4

อนุกรมเวลาของพิกัดทางราบ (E, N ในระบบพิกัด UTM) และทางดิ่ง (h – ความสูงเหนืออิลลิปซอยด) ของสถานี
BANH จ.ประจวบคีรีขันธและสถานี CHON จ.ชลบุรี ที่ไดจากการรังวัดแบบเปนครั้ง ๆ ตั้งแตเหตุการณ
แผนดินไหวสุมาตรา-อันดามันเปนตนมา การรังวัดแตละครั้งใชเวลาประมาณ 2 สัปดาห วันที่ในคอลัมน
Epoch หมายถึงวันที่กลางชวงของการรังวัดแตละครั้ง
รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการสํารวจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเล
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Epoch
14-ก.พ.-05
5-ก.ค.-05
14-ต.ค.-05
5-เม.ย.-06
12-ก.ค.-06
6-พ.ย.-06
15-พ.ค.-07

พิกัดสถานี BANH
E
N
508270.818 1172807.510
508270.786 1172807.474
508270.771 1172807.462
508270.767 1172807.441
508270.754 1172807.441
508270.756 1172807.440
508270.750 1172807.427

h
-4.516
-4.496
-4.509
-4.509
-4.497
-4.534
-4.529

พิกัดสถานี CHON
E
N
721666.296 1451362.809
721666.283 1451362.789
721666.281 1451362.780
721666.287 1451362.775
721666.292 1451362.767
721666.296 1451362.757
721666.302 1451362.751

h
51.497
51.524
51.496
51.540
51.512
51.513
51.532

จากตัวเลขในตารางที่ 8.4 ขางตนจะเห็นไดวาพิกัด E, N ของทั้งสองสถานีมีคาลดลงอยาง
ตอเนื่องและการลดลงในชวงแรกมีอัตราที่สูงกวาในชวงหลัง สอดคลองกับแบบจําลองทางยีออฟสิกส
แตคา h ของทั้งสองสถานีไมพบรูปแบบการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวังจากแบบจําลอง (แผนดินบริเวณ
ทางใตของประเทศไทยนาจะลดระดับลง) รูปที่ 8.8 แสดงคาความสูงของ BANH และ CHON ที่พลอต
จากตารางที่ 8.4 สําหรับสาเหตุที่เปนเชนนี้แมจะยังไมเปนที่แนชัด แตขอมูลที่ไดจากการประสานงาน
กับกรมแผนที่ทหารทําใหเชื่อไดวานาจะเกิดจากการรังวัดแตละครั้ง หลังแผนดินไหวอาจไมไดใชเสา
อากาศเดิม หรืออาจเกิดจากการขันเสาอากาศเขากับเดือยของสถานีที่ไมไดขันลงจนสุดเหมือนกันทุก
ครั้งทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความสูงเทียมที่เปนผลมาจากจุดศูนยกลางของเสาอากาศอยูที่คนละ
ตําแหนง

รูปที่ 8.8 กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงพิกัดทางดิ่งของสถาน BANH และ CHON จากกราฟไมแสดงแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
ของคาระดับ
รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการสํารวจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเล

8 - 12

8.4 อัตราการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเลสัมบูรณ
สถานีรังวัดในตารางที่ 8.2 ขางตนที่ใกลเคียงกับสถานีวัดระดับน้ําทะเลอาวสัตหีบและเกาะมัต
โพนซึ่งเปนสองสถานีที่มี CGPS ในปจจุบันของไทยไดแก สถานี CHON ในจังหวัดชลบุรี (หางจาก
สถานีอาวสัตหีบ 55.6 กม) และสถานี BANH ในจังหวัดชุมพร (หางจากสถานีเกาะมัตโพน 26.9 กม)
คณะผูศึกษาจึงไดนําคาการเคลื่อนตัวทางดิ่ง Interseismic Motion จากสถานี CHON และ BANH มา
ตรวจแกคาการเคลื่อนตัวทางดิ่งของแผนดิน ณ สถานีอาวสัตหีบและสถานีเกาะมัตโพน ดังนี้
1. คํานวณอัตราการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเลสัมพัทธของสถานีเกาะมัตโพนใหม โดยตัด
ขอมูลชวง 5 ปแรก (1957, 1958, 1960, 1961 และ 1962 สําหรับป 1959 ไมมีขอมูล) ซึ่ง
มีคาระดับต่ํากวาสวนใหญที่เหลือออกไปโดยถือวาขอมูลกลุมนี้เปน Outliers เกณฑทาง
สถิติในการพิจารณา Outlier คือคาระดับน้ําทะเลในปใดมีคาหางจากคาเฉลี่ยของทั้งกลุม
เกินกวา 2 เทาของสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เหลือขอมูลตั้งแตป 1963-2003 (พ.ศ. 25062546) ถือเปน Outlier ทําใหเหลือจํานวนปรวม 41 ปที่นํามาใชในการคํานวณอัตราการ
เปลี่ยนแปลงดวยวิธี Least Square Linear Regression ผลการคํานวณพบวาอัตรา
สัมพัทธของการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเลเฉลี่ยคือ +2.2 ± 0.7 มม/ป ดังแสดงในรูปที่ 8.9

รูปที่ 8.9 กราฟแสดงระดับน้ําทะเลเฉลี่ยรายปของเกาะมัตโพนตั้งแตป ค.ศ.1963 - 2003 และเสนแนวโนมระดับน้ําทะเลซึ่ง
พบวาเพิ่มขึ้นดวยอัตรา 2.2 มม/ป
รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการสํารวจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเล
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2. คํานวณอัตราการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเลสัมพัทธของอาวสัตหีบโดยใชเฉพาะขอมูลใน
ชวงเวลาเดียวกับของเกาะมัตโพน (1963 – 2003) เพื่อความเหมาะสมในการเปรียบเทียบ
อัตราสัมพัทธที่คํานวณไดของสถานีอาวสัตหีบคือ +1.9 ± 0.4 มม/ป (รูปที่ 8.10)
3. ภายใตสมมติฐาน 2 ประการไดแก 1) อัตราการเคลื่อนตัวทางดิ่งของสถานีวัดระดับน้ํา
เกาะมัตโพนและอาวสัตหีบเปนคาเดียวกับที่ตรวจวัดไดโดยจีพีเอสของสถานี BANH และ
CHON ตามลําดับ และ 2) อัตราการเคลื่อนตัวทางดิ่งในชวงป 1994-2004 เปนคา
เดียวกับอัตราการเคลื่อนตัวในชวง 1963-2003 คณะผูศึกษาใชขอมูลอัตราการเคลื่อน
ตัวทางดิ่งของสถานีรังวัด BANH จ.ชุมพร ทําการประมาณนอกชวง (Extrapolation) เพื่อ
ตรวจแกการเคลื่อนตัวทางดิ่งของสถานีเกาะมัตโพน และในทํานองเดียวกันใชขอมูลอัตรา
การเคลื่อนตัวทางดิ่งของสถานีรังวัด CHON จ.ชลบุรี ทําการประมาณนอกชวงและตรวจ
แกการเคลื่อนตัวทางดิ่งของสถานีอาวสัตหีบ
ผลจากการดําเนินการขางตนจะไดวา ในระหวางป 1963-2003 อัตราการเปลี่ยนแปลง
ระดับน้ําทะเลสัมบูรณของเกาะมัตโพนเปน +5.0 ± 2.2 มม/ป และของสถานีอาวสัตหีบคือ +6.6 ± 1.4
มม/ป

รูปที่ 8.10 กราฟแสดงระดับน้ําทะเลเฉลี่ยรายปของอาวสัตหีบตั้งแตป ค.ศ.1963 - 2003 และเสนแนวโนมระดับน้ําทะเลซึ่ง
พบวาเพิ่มขึ้นดวยอัตรา 1.9 มม/ป

รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการสํารวจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเล
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จากขางตนจะเห็นไดวา เมื่อตัดขอมูลที่เปน Outlier ออกไปแลว และใชขอมูลจากชวงเวลา
เดียวกันในการคํานวณ พบวาทั้งอัตราสัมพัทธและอัตราสัมบูรณของสถานีวัดระดับน้ําทะเลทั้งสองมี
คาที่ใกลเคียงกันมากขึ้น สอดคลองกับขอเท็จจริงที่วาทั้งสองสถานีอยูในบริเวณตอนในของอาวไทย
อยางไรก็ตามจะเห็นไดวาเมื่อชดเชยการเคลื่อนตัวทางดิ่งของแผนดินแลว อัตราสัมบูรณของ
การเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเลในอาวไทยที่เกาะมัตโพนและสัตหีบมีคาที่คอนขางสูง โดยเมื่อเทียบกับ
อัตราเฉลี่ยของโลกที่ประกาศโดย IPCC ซึ่งมีคา 1.8 มม/ป จะสูงกวาประมาณ 3 เทา ในขณะที่อัตรา
สัมพัทธมีคาใกลเคียงกับอัตราเฉลี่ยของโลกมากกวา ขอมูลที่ไดจาก CGPS ทั้ง 2 สถานีในระยะยาวจะ
ทําใหไดคําตอบเกี่ยวกับประเด็นนี้ที่ชัดเจนขึ้น
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9. บทสรุป
9.1 สรุปผลการดําเนินงานของโครงการ
โครงการสํารวจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเลไดดําเนินการครบถวนตามขอบเขต
และวัตถุประสงคของโครงการทุกประการ โดยภาพรวม การดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและ
สอดคลองกับแผนดําเนินงานที่ตั้งไว ยกเวนในชวงของการติดตั้ง CGPS ซึ่งลาชากวาที่กําหนดไว
ประมาณ 1 เดือนเนื่องมาจากจากฤดูมรสุมในฝงอาวไทยในชวงเดือนธันวาคม 2551 ถึงเดือน มกราคม
2552 มีกําลังแรงกวาปกติทุกป ทําใหการสํารวจพื้นที่บริเวณสถานีวัดระดับน้ําเพื่อวางตําแหนงติดตั้ง
และเตรียมติดตั้ง CGPS ซึ่งวางแผนไวในชวงเดือนมกราคม 2552 ตองเลื่อนออกไปจนถึงประมาณ
กลางเดื อ นกุ ม ภาพั นธ 2552 อย า งไรก็ ต ามความล า ช า ที่เ กิ ด ขึ้น นี้ ไ ม สง ผลกระทบตอ โครงการแต
ประการใด
นับตั้งแตติดตั้งเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552 เปนตนมา CGPS เกาะมัตโพน (รหัสสถานี MATP)
สามารถดําเนินการรับขอมูลดิบสัญญาณดาวเทียมไดอยางราบรื่นและตอเนื่องโดยไมมีปญหาเกี่ยวกับ
ระบบเกิดขึ้นแตประการใด ปญหาที่พบในชวงแรกคือ ขอมูลบางวันขาดหายไปอันเนื่องมาจากความไม
ชัดเจนเกี่ยวกับการดาวนโหลดขอมูลจากเครื่องรับสัญญาณ ซึ่งปญหาสวนนี้ไดแกไขโดยการทําความ
เข า ใจกั บ เจ า หน า ที่ ผู รั บ ผิ ด ชอบเรี ย บร อ ยแล ว ป ญ หาอี ก ประการหนึ่ ง ที่ พ บคื อ ป ญ หาการจ า ย
กระแสไฟฟาใหกับเครื่องรับสัญญาณซึ่งทํางานตลอดเวลา เนื่องจากเกาะมัตโพนไมมีกระแสไฟฟาจึง
ตองใชแบตเตอรี่ในการใหกระแสไฟฟากับเครื่องรับสัญญาณซึ่งพบวาแบตเตอรี่ที่จัดซื้อในชวงแรกมี
ปญหาไมสามารถจายกระแสไฟฟาไดนานเทาที่คํานวณไว ทําใหขอมูลขาดหายไปบางวัน อยางไรก็
ตาม คณะผูศึกษาไดจัดหาแบตเตอรี่ใหมใหกับทางสถานีเรียบรอยแลว
ในสวนของขอมูลจาก MATP คณะผูศึกษาไดรับมอบจากกรมอุทกศาสตรเปนระยะ ๆ ตามที่ได
มีขอตกลงไวคือประมาณทุกเดือน ๆ ละ ครั้ง โดยจนถึงสิ้นสุดโครงการนี้ ไดรับขอมูลดิบสัญญาณ
ดาวเทียมถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2552
อยางไรก็ตาม การศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนตัวทางดิ่งของ
แผน ดินเพื่อตรวจแกค าระดับ น้ําทะเลเปนงานที่ต องดํ าเนิ นการตอ เนื่อ ง ดัง นั้น แมห ลังจากสิ้ นสุ ด
โครงการแลว คณะผูศึกษาจะยังคงขอรับขอมูลดิบจากกรมอุทกศาสตรเพื่อทําการคํานวณหา Daily
Solutions และสงมอบใหกับทั้งกรมทรัพยากรธรณีและกรมอุทกศาสตรเปนระยะ ๆ ตอไป สําหรับใน
สวนขอมูลระดับน้ําทะเล คณะผูศึกษาไดประสานงานกับกรมอุทกศาสตรเพื่อขอขอมูลระดับน้ําทะเล
เฉลี่ยรายเดือนและรายปของสถานีอาวสัตหีบ เกาะหลัก เกาะมัตโพน และเกาะตะเภานอยจนถึงสิ้นป
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2552 ขอมูลในสวนนี้พรอมขอมูลดิบจาก MATP และผลการคํานวณ Daily Solutions ไดสงมอบใหกับ
กรมทรัพยากรธรณีพรอมรายงานฉบับสมบูรณนี้
สําหรับการศึกษาในประเด็นของการหาอัตราการเคลื่อนตัวทางดิ่งของแผนดินเพื่อตรวจแกคา
ระดับน้ําเพื่อหาอัตราเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเลที่แทจริง ผลการศึกษาไดแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา
การเคลื่อนตัวทั้งทางราบและทางดิ่งของแผนเปลือกโลกในบริเวณประเทศไทยในชวงเวลาตาง ๆ มีคาไม
คงที่ แตเมื่อพิจารณาในชวงเวลาเดียวกันที่ตําแหนงตาง ๆ ที่หางกันหลายรอยกิโลเมตรพบวามี
รูปแบบที่เหมือนกัน พฤติกรรมการเคลื่อนตัวเชนนี้บงชี้วาปจจัยที่เปนสาเหตุใหเกิดการเคลื่อนตัว
จะตองมีขนาดใหญมากเกินกวาที่จะอธิบายไดดวยเหตุการณแผนดินไหวขนาดเล็กที่เกิดขึ้นเปนระยะ ๆ
(ซึ่งเกือบทั้งหมดมีขนาดเล็กกวา 4 ตามมาตราริกเตอร) ในประเทศไทย ขนาดและทิศทางการเคลื่อน
ตัวของแผนเปลือกโลกในบริเวณประเทศไทยที่เปลี่ยนไปหลังเกิดแผนดินไหวสุมาตรา-อันดามันขนาด
Mw9.2 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2004 เปนขอมูลที่บงชี้อยางชัดเจนวาการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกใน
ประเทศไทย
โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริเวณภาคกลางตอนลางและภาคใต เกิดจากอิทธิพลของ
แผนดินไหวสุมาตรา-อันดามันเปนหลัก ดังนั้น การตรวจแกการเคลื่อนตัวทางดิ่งของแผนดินในบริเวณ
ประเทศไทยจึงตองแบงออกเปนชวง ๆ ตามวงจรแผนดินไหวนี้
สํ า หรั บ ในช ว ง Interseismic
(ซึ่ ง ครอบคลุ ม ระยะเวลายาวนานตั้ ง แต ก อ นป ที่ ข อ มู ล
ระดับน้ําทะเลจนถึงวันเกิดแผนดินไหวในป ค.ศ.2004) งานศึกษานี้ไดใชอัตราการเคลื่อนตัวทางดิ่งของ
แผนดินบริเวณใกลเคียงกับสถานีวัดระดับน้ําเกาะมัตโพนและอาวสัตหีบที่กรมแผนที่ทหารไดดําเนินการ
รวมกับกลุมนักวิจัยจากสหภาพยุโรปเพื่อตรวจแกคาระดับน้ําทะเลของสถานีทั้งสอง และไดขอสรุปวา
อัตราการเพิ่มของระดับน้ําทะเลเฉลี่ยบริเวณสถานีวัดระดับน้ําเกาะมัตโพนและอาวสัตหีบในชวงป
ค.ศ.1963-2003 เปน +5.0 ± 2.2 มม/ป และ +6.6 ± 1.4 มม/ป ตามลําดับ อัตราการเพิ่มของ
ระดับน้ําทะเลที่ไดซึ่งอาจถือเปนคาของอาวไทยตอนในนี้สูงกวาคาเฉลี่ยของโลกที่ประกาศโดย IPCC
(1.8 มม/ป) อยู 3 เทา และแมวายังมีความจําเปนที่จะตองมีการศึกษาเพิ่มเติมตอไปเพื่อหาขอสรุปที่
ชัดเจนยิ่งขึ้น แตอัตราการเพิ่มของระดับน้ําทะเลที่ไดจากการศึกษานี้ก็แสดงใหเห็นอยางชัดเจนถึงภาวะ
คุ ก คามเกี่ ย วกั บ การเพิ่ ม ขึ้ น ของระดั บ น้ํ า ทะเลในอ า วไทยที่ มี ต อ พื้ น ที่ ช ายฝ ง โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง
กรุงเทพมหานครและจังหวัดชายฝงที่อยูใกลเคียง
ในสวนของ Coseismic หรือการเคลื่อนตัวขณะแผนดินไหว ขอมูลจากสถานี PHKT ซึ่งเปน
CGPS ของกลุมวิจัยประเทศญี่ปุนในจังหวัดภูเก็ตและจากสถานี ARAU ซึ่งเปน CGPS ของประเทศ
มาเลเซียแสดงใหเห็นวามีการกระโดดของคาพิกัดทางราบซึ่งเห็นไดชัดเจน แตไมพบขอมูลที่สามารถ
บงชี้วามีการเคลื่อนตัวทางดิ่งเกิดขึ้นตามที่คาดการณโดยแบบจําลอง เนื่องจากสถานีวัดระดับน้ํา
เกาะมัตโพนและอาวสัตหีบอยูหางจากจุดศูนยกลางแผนดินไหวออกมามากกวา PHKT และ ARAU จึง
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อาจสรุปไดวาไมมี Coseismic ทางดิ่งเกิดขึ้นและไมมีความจําเปนที่จะตองตรวจแกคาระดับน้ําทะเล
ของประเทศไทยหลังวันที่ 26 ธันวาคม 2004 จาก Coseismic Motion แตประการใด
สําหรับการตรวจแกการเคลื่อนตัวที่เกิดจาก Postseismic Motion พิกัดทางดิ่งจาก MATP
และ CGPS ที่สถานีวัดระดับน้ําอาวสัตหีบ (รหัสสถานี STSH) จะทําใหสามารถดําเนินการในสวนนี้ได
แตอยางไรก็ตาม ในชวงป 2005-2008 ซึ่งเปนชวงเวลากอนที่ติดตั้ง MATP จําเปนตองอาศัยขอมูลจาก
แหลงอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งจาก CGPS บริเวณสนามบินชุมพรของกลุมวิจัยจากประเทศญี่ปุนที่มีการ
อางถึงในเอกสารทางวิชาการ

9.2 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเลและการเคลื่อนตัวทางดิ่ง
ของแผนดิน
การเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลสงผลกระทบในวงกวางทั้งในเชิงพื้นที่และในมิติตาง ๆ ของสภาพ
ทางกายภาพ ระบบนิเวศน และสิ่งแวดลอมชายฝง ตลอดจนระบบเศรษฐกิจ-สังคมของเมืองและพื้นที่
ชุมชนตามชายฝง สําหรับประเทศไทย เปนที่ทราบกันดีวากรุงเทพมหานครซึ่งเปนเมืองศูนยกลางทุก
ดานของประเทศมีคาระดับผิวดินเฉลี่ยเหนือระดับน้ําทะเลเพียงประมาณ 1 เมตร หรือ 1,000 มม
กรุงเทพมหานครประสบกับปญหาการทรุดตัวของแผนดินมาตั้งแตปลายทศวรรษ 1960 ซึ่งเปนชวงเวลา
ที่ เ ริ่ ม มี ก ารพั ฒ นาประเทศอย า งขนานใหญ การเจริ ญ เติ บ โตของกรุ ง เทพมหานคร การก อ สร า ง
สาธารณูปโภค และการขยายตัวของอุตสาหกรรมและที่อยูอาศัยที่ทําใหตองใชน้ําบาดาลจํานวนมาก
เกินกวาที่จะเติมกลับไดทันโดยธรรมชาติ เปนสาเหตุสําคัญที่งานศึกษาหลายชิ้นบงชี้วาเปนสาเหตุของ
การทรุดตัว
รูปที่ 9.1 แสดงใหเห็นการทรุดตัวที่เกิดขึ้นในระหวางป 1986 – 2007 ซึ่งจะเห็นไดวาพื้นที่สวน
ใหญไดทรุดตัวไปแลวในชวง 300 – 600 มม หากยึดถือขอมูลนี้เปนคาการทรุดตัวทั้งหมดตั้งแตเริ่มตน
จนถึงปจจุบัน (โดยไมคํานึงวาโดยขอเท็จจริงแลวกรุงเทพมหานครมีการทรุดตัวเกิดขึ้นตั้งแตกอนหนาป
1986) ก็ ห มายความว า ระดั บ ผิ ว ดิ น ส ว นใหญ ใ นกรุ ง เทพมหานครจะอยู เ หนื อ ระดั บ น้ํ า ทะเลเพี ย ง
ประมาณ 400 – 700 มม
ในขณะเดียวกันรูปที่ 9.2 แสดงใหเห็นอัตราการทรุดตัวของกรุงเทพมหานครในชวงเวลา
เดียวกัน ซึ่งจะเห็นไดวาโดยสวนใหญพื้นที่บริเวณกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกลเคียงมีอัตราการทรุด
ตัวอยูที่ 15 – 30 มม/ป ดังนั้น หากถือวาการทรุดตัวยังคงดําเนินไปดวยอัตราเชนนี้ และระดับน้ําทะเล
ไมมีการเปลี่ยนแปลง ผิวดินบางสวนของกรุงเทพมหานครจะอยูที่ระดับน้ําทะเลในเวลาเพียง 13 ป
ขางหนา และในเวลาเพียงประมาณ 45 ปขางหนาผิวดินกรุงเทพมหานครทั้งหมดจะอยูที่ระดับน้ําทะเล
หรือต่ํากวา
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รูปที่ 9.1 แสดงขนาดการทรุดตัวของกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกลเคียงที่เกิดขึ้นในระหวางป 1986 –
2007 (คํานวณจากขอมูลระดับของโครงขายระดับสํานักการโยธา กรุงเทพมหานคร)

รูปที่ 9.2 แสดงอัตราการทรุดตัวของกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกลเคียงที่เกิดขึ้นในระหวางป 1986 2007
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อยางไรก็ตาม เปนที่ชัดเจนวาระดับน้ําทะเลเฉลี่ยในอาวไทยกําลังเพิ่มขึ้น หากยึดคาเฉลี่ยที่ได
จากการศึกษานี้เปนหลัก (5.8 มม/ป)
สถานการณดังกลาวขางตนก็อาจเปรียบเสมือนไดวา
กรุงเทพมหานครกําลังทรุดตัวเร็วขึ้นเมื่อเทียบกับระดับน้ําทะเลเปน 20.8 – 35.8 มม/ป ดังนั้นผิวดิน
บางสวนของกรุงเทพมหานครจะอยูที่ระดับน้ําทะลภายในเวลาเพียง 11 ป และผิวดินทั้งหมดจะอยูที่
ระดับน้ําทะเลหรือต่ํากวาภายใน 34 ป
จากขางตนจะเห็นไดวา การเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลเฉลี่ยถือไดวาเปนภาวะคุกคามที่ซ้ําเติม
ปญหาการทรุดตัวของกรุงเทพมหานคร คาตัวเลขที่แนชัดขึ้นของอัตราการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเล
ซึ่ ง จะได จ ากการศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ในระยะถั ด ไปจึ ง เป น สิ่ ง สํ า คั ญ ยิ่ ง ที่ จ ะประเมิ น ความรุ น แรงของ
สถานการณในพื้นที่ชายฝงของอาวไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งของกรุงเทพมหานคร

9.3 ขอเสนอแนะการดําเนินงานในระยะถัดไป
ระดับน้ําทะเลที่มีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้นกําลังเปนปญหาใหญทั่วทั้งโลก ในประเทศ
ไทยอาจถื อ ได ว า ความร ว มมื อ ระหว า งกรมทรั พ ยากรธรณี กรมอุ ท กศาสตร และจุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัยในการดําเนินงานในโครงการสํารวจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเลนี้เปนการ
ดํ า เนิ น งานที่ ต อ เนื่ อ งและมี ข อ มู ล ที่ น า เชื่ อ ถื อ ที่ สุ ด ในป จ จุ บั น ที่ จ ะใช ใ นการคํ า นวณหาอั ต ราการ
เปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเลในอาวไทย ขอมูลจากสถานี MATP รวมทั้งจากสถานี STSH ที่ดําเนินการ
มากอนหนานี้จะทําใหทราบการเคลื่อนตัวทางดิ่งของแผนดินบริเวณสถานีวัดระดับน้ําซึ่งเปนปญหา
ใหญ ใ นอดี ต ที่ เ ป น อุ ป สรรคในการคํ า นวณหาอั ต ราการเปลี่ ย นแปลงระดั บ น้ํ า ทะเลเฉลี่ ย ที่ แ ท จ ริ ง
นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงพิกัดทางราบที่ตรวจวัดไดจาก CGPS ทั้งสองสถานียังมีประโยชนใน
การศึ ก ษาการเคลื่ อ นตั ว หลั ง แผ น ดิ น ไหวอั น จะทํ า ให เ ห็ น ภาพที่ ชั ด เจนขึ้ น ถึ ง ผลกระทบที่ เ กิ ด จาก
แผนดินไหวสุมาตรา-อันดามันเมื่อป 2004 รวมทั้งการปรับแกโครงขายหมุดหลักฐานแผนที่ซึ่งจะมีคา
พิกัดผิดไปจากเดิม
อยางไรก็ตาม แมจะ CGPS ที่เกาะมัตโพนและอาวสัตหีบแลว แตจํานวนสถานี CGPS บริเวณ
สถานีวัดระดับน้ําที่มีอ ยูในประเทศไทยยังถือไดวานอยมากเมื่อเทียบกับตางประเทศที่แนวโนม ใน
ปจจุบันสถานีวัดระดับน้ําจํานวนมากไดดําเนินการติดตั้ง CGPS แลว ดังนั้น เพื่อประโยชนใน
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางดานระดับน้ําทะเล ทางดานอุทกวิทยา ธรณีฟกส และโครงขายหมุด
หลักฐานแผนที่ของประเทศ คณะผูศึกษาขอเสนอใหดําเนินการติดตั้ง CGPS บริเวณสถานีวัดระดับน้ํา
เพิ่มเติม โดยพิจารณาจากความสําคัญทั้งในเชิงภูมิศาสตรและในเชิงเทคนิค เรียงลําดับจากมากไป
นอยดังนี้
1. สถานีวัดระดับน้ําเกาะหลัก จ.ประจวบคีรีขันธ เปนสถานีที่มีขอมูลระดับน้ําทะเลตั้งแตป
พ.ศ.2483 เชนกัน ในเชิงภูมิศาสตร CGPS ที่เกาะหลักอาจมีความสําคัญไมมากนัก
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เนื่องจากในบริเวณอาวไทยตอนในมีสถานี MATP ที่เกาะมัตโพนและ STSH ที่อาวสัตหีบ
แลว อยางไรก็ตาม สถานีวัดระดับน้ําเกาะหลักมีความสําคัญยิ่งในเชิงงานรังวัดและทํา
แผนที่ เนื่องจากคาระดับน้ําเฉลี่ยของสถานีในชวงปแรก ๆ ใชเปนคาอางอิงความสูงของ
คาระดับทั้งประเทศ เนื่องจากที่ผานมาไมทราบการการเคลื่อนตัวทางดิ่งของแผนดิน
บริเวณเกาะหลัก ทําใหไมสามารถหาคาระดับที่แทจริงของหมุดระดับอางอิงของประเทศ
(BM01) CGPS ที่เกาะหลักจะเปนสิ่งสําคัญยิ่งในการศึกษาดังกลาว
2. สถานีวัดระดับน้ําเกาะตะเภานอย จ.ภูเก็ต สถานีนี้มีขอมูลระดับน้ําทะเลตั้งแตป พ.ศ.
2483 จึงมีความเหมาะสมทางเทคนิคที่จะใชในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเล
เฉลี่ย รวมทั้งเปนสถานีทางฝงทะเลอันดามันซึ่งในขณะนี้ยังไมมีสถานีใดที่มี CGPS
3. สถานีวัดระดับน้ําเกาะตะรุเตา จ.สตูลและสถานีวัดระดับน้ําสงขลา ทั้งสองสถานีมีขอมูล
ระดับน้ําตั้งแตป พ.ศ.2529 ในแงเทคนิคจึงมีความเหมาะสมรองลงจากสถานีเกาะหลัก
และเกาะตะเภานอย อยางไรก็ตาม ในเชิงภูมิศาสตร CGPS ที่สถานีเกาะตะรุเตาซึ่งหาง
จากเกาะภูเก็ตประมาณ 200 กิโลเมตรมีความจําเปนในการเปนสถานีที่สองเพื่อตรวจสอบ
และยืนยันคาในทะเลอันดามันกับสถานีเกาะตะเภานอย จ.ภูเก็ต สําหรับสถานีวัดระดับ
น้ําสงขลาจะเปนสถานีที่มี่ทําเลที่ตั้งอยูบริเวณปากอาวไทยซึ่งแตกตางจากสถานีอาวสัต
หี บ เกาะมั ต โพน และเกาะหลั ก ซึ่ ง ทั้ ง หมดอยู ใ นบริ เ วณอ า วไทยตอนใน ในเชิ ง
Geostatistics
CGPS ที่สถานีวัดระดับน้ําสงขลาจะทําใหคาการเปลี่ยนแปลง
ระดับน้ําทะเลในอาวไทยมีความนาเชื่อถือมากขึ้น
รูปที่ 9.3 แสดงใหเห็นตําแหนงของ CGPS ที่สถานีวัดระดับน้ําตาง ๆ ทั้งที่มีอยูแลวในประเทศ
ไทย (รวมทั้งในประเทศมาเลเซีย) และที่คณะผูศึกษาเสนอใหติดตั้งเพิ่มเติม สําหรับการดําเนินงาน
ติดตั้ง CGPS หากไดรับความเห็นชอบ คณะผูศึกษาขอเสนอใหดําเนินการในสวนของสถานีเกาะตะเภา
นอยและสถานีเกาะหลักควบคูพรอมกันไปในปงบประมาณเดียวกัน แลวในปงบประมาณถัดไปจึง
ดําเนินงานในสวนของสถานีเกาะตะรุเตาและสงขลา CGPS ของทั้ง 4 สถานีที่เสนอไวนี้เมื่อรวมกับ 2
สถานีที่ติดตั้งไปแลวนาจะเพียงพอสําหรับการศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเลในนานน้ําไทยทั้งใน
ฝงอาวไทยและทะเลอันดามัน
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รูปที่ 9.3 แสดงตําแหนงของ STSH และ MATP ซึ่งติดตั้ง CGPS ไปแลว และตําแหนงของสถานีวัดระดับน้ํากรม
อุทกศาสตณแหงอื่น ๆ ซึ่งเสนอใหติดตั้ง CGPS เพิ่มเติมในอนาคต สําหรับสถานี Geting เปนสถานี
วัดระดับน้ําของประเทศมาเลเซียที่ติดตั้ง CGPS ไปแลวเชนกัน
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ภาคผนวก ก
คุณลักษณะเฉพาะเครื่องรับสัญญาณ
ดาวเทียมจีพีเอส
เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสที่เหมาะสมสําหรับการรังวัดเพื่อหาอัตราการเคลื่อนตัวของ
แผนดินสําหรับโครงการสํารวจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเลมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
1. มีชองรับสัญญาณดาวเทียมไมนอยกวา 40 ชองสัญญาณ
2. การรับสัญญาณเปนแบบสองความถี่โดย mode ในการรับสัญญาณจะตองเปนแบบ Carrier
phase และแบบ C/A, P-Code
3. ตองมีหนวยความจําภายในสามารถบันทึกขอมูลสัญญาณดาวเทียม GPS L1/L2 มีความจุไม
นอยกวา 64 MB และสามารถเพิ่มหนวยความจําไดโดยไมตองปรับแกตัวเครื่องถึง 1GB
4. สามารถเพิ่ ม ความสามารถภายหลั ง จากการรั บ สั ญ ญาณดาวเที ย มจี พี เ อส เป น การรั บ
สัญญาณดาวเทียม GLONASS ไดโดยไมตองปรับแกตัวเครื่อง
5. สามารถเพิ่มความสามารถภายหลัง จากการทํางานแบบสถิต(STATIC)เปนการทํางานแบบ
Real Time Kinematic (RTK)โดยไมตองปรับแกตัวเครื่อง
6. มีเสาอากาศรับสัญญาณดาวเทียมแบบ Choke ring จํานวน 1 ชุด
7. ทํางานในแบบ STATIC โดยมีความคลาดเคลื่อนในทางราบ (Horizontal Accuracy) ±(3 mm.
+ 0.5 ppm ของระยะ) และมีความคลาดเคลื่อนในทางดิ่ง (Vertical Accuracy) ±(5 mm. +
0.5 ppm ของระยะ)
8. เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมทําจากวัสดุที่แข็งแรงสามารถปองกันความชื้นและน้ําไดในระดับ
IP66
9. สามารถปฏิบัติงานไดในสภาวะความชื้นสัมพัทธ 95 เปอรเซ็นต
10. สามารถปฏิบัติงานไดในชวงอุณหภูมิ -20 ถึง 55 องศาเซลเซียส
11. มีพอรต RS 232 จํานวน 3 พอรต และ USB จํานวน 1 พอรต สําหรับถายโอนขอมูลไปยังเครื่อง
คอมพิวเตอร
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12. ฐานตั้งเครื่องรับสัญญาณ (Tribrach) แบบสามเสา ซึ่งมีระดับน้ําและกลองสองหัวหมุด
(Optical Plummet) อยูในตัว และชุดตอฐาน (Tribrach adapter) ซึ่งเปนยี่หอและมาตรฐาน
เดียวกันจากโรงงานผูผลิต
13. มี Battery ชนิด Lithium-Ion ที่เปนมาตรฐานจากโรงงานผูผลิตใชงานตอเนื่องไมนอยกวา 7
ชั่วโมง
14. มีเครื่องประจุไฟ Battery (Charger) ใชกระแสไฟฟา 220 VAC
15. มีเครื่องแปลงกระแสไฟฟา 220
ดาวเทียม

VAC และสามารถตอสายโดยตรงกับเครื่องรับสัญญาณ

16. มีกลองแบบแข็งทําจากวัสดุที่แข็งแรงตามมาตรฐานโรงงานผลิต
17. มีสายอากาศตอระหวางเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมกับเสาอากาศแบบ Choke ring ยาว 30
เมตร 1 เสน
18. มีสายตอเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GPS กับคอมพิวเตอร เพื่อการถายขอมูลจํานวน 1 เสน
19. มีโปรแกรมควบคุมสามารถควบคุมการบันทึกขอมูลโดยตรงลงในหนวยความจําคอมพิวเตอรได
เงื่อนไข
1. ผูเสนอราคาจะตองเปนผูแทนจําหนายเครื่องหาคาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียม GPS ที่เสนอใน
ประเทศไทยเป น ระยะเวลาไม น อ ยกว า 10 ป และมี เ อกสารยื น ยั น การเป น ผู แ ทนจาก
บริษัทผูผลิตดวย
2. เครื่องมือและอุปกรณทุกชิ้นตองเปนของใหมไมเคยใชงานมากอน
3. ผูเสนอราคาตองรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑและการบํารุงรักษาตามระยะเวลา ไมนอยกวา 4
ป หากเกิดการชํารุดขัดของในระยะเวลาดังกลาว จะตองแกไขใหอยูในสภาพใชงานไดเชนเดิม
4. ผูเสนอราคาจะต อ งมีบุค ลากรที่ส ามารถทํา งานบริ การหลั งการขาย ตั้ งแตก ารฝ กอบรมให
คําปรึกษา รวมถึงการแกไขปญหาที่เกิดจากการทํางานไดตลอดเวลา ทั้งในชวงรับประกันและ
หลังจากระยะรับประกันสินคา
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ภาคผนวก ข
คุณลักษณะเฉพาะของเสาเหล็กกลาเพื่อ
ติดตั้งเสาอากาศจีพีเอส
เสาเหล็กกลาไมเปนสนิม (Stainless Steel) ที่จะจัดทําขึ้นเพื่อเปนโครงสรางถาวรสําหรับติดตั้ง
เสาอากาศแบบ Choke Ring ของเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอส มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
- วัสดุที่ใชตองเปนเหล็กกลาที่ไมเปนสนิม รูปทรงกระบอก เสนผาศูนยกลาง 17 ซม สูง
ประมาณ 150 ซม ความหนาของเหล็กไมนอยกวา 7 มม
- หัวเสากลึงและเตรียมฐานสําหรับยึดเขากับ Tribarch ของเสาอากาศรับสัญญาณดาวเทียม
GPS
- ฐานเหล็กกลารูปสี่เหลี่ยมขนาดประมาณ 30x30 ซม ความหนาไมนอยกวา 10 มม เชื่อม
ติดกับเสาเหล็กกลาเปนชิ้นเดียวกัน
- เสาและฐานตองทาสีกันสนิม 2 ชั้น
- ทาสีภายนอกสีขาว 1 ชั้น
- ติดตั้งเสาเหล็กกลาโดยการยึดนอตไมนอยกวา 6 ตัวเขากับพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กของ Pier
ที่ตั้งสถานีวัดระดับน้ํามัตโพน
- ติดตั้ง Tribarch ของเสาอากาศรับสัญญาณดาวเทียม GPS เขากับหัวเสาเหล็กกลา
- มีแผนโลหะหุม Tribarch และมีกุญแจล็อคเพื่อปองกันไมใหมีการปรับ Footscrew ของเสา
อากาศ
- เดินทอ PVC รัอยสายสัญญาณจากเสาอากาศไปยังเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมที่อยู
ภายในอาคารมาตรวัดระดับน้ํา
- จะตองดําเนินการจัดทําใหเสร็จสิ้นภายใน 10 วันนับจากวันจัดจาง
- ผูรับจางเปนผูรับผิดชอบในการขนเสาเหล็กที่จัดทําขึ้น ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือที่ใช
ในการติดตั้งไปยังสถานีวัดระดับน้ํามัตโพน
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ภาคผนวก ค
หลักสูตรการฝกอบรม
ค.1 วัตถุประสงค
วัตถุประสงคการฝกอบรมประกอบดวย
1. เพื่อใหเขาใจถึงความแตกตางของระบบพิกัดอางอิงตาง ๆ และเขาใจถึงความสําคัญของการ
เลือกใชระบบพิกัดอางอิงที่เหมาะสมสําหรับการตรวจหาการเคลื่อนตัวของ
2. เพื่อใหเขาใจหลักการของการหาตําแหนงดวยเทคนิค Precise Point Positioning
3. เพื่อใหมีประสบการณในการประมวลผลขอมูลสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสดวยซอฟตแวร
GIPSY

ค.2 คุณสมบัติของผูเขาฝกอบรม
ผูเขารับการฝกอบรมควรมีความรู/ทักษะพื้นฐานตอไปนี้
1. มีทักษะพื้นฐานทั่วไปของการใชคอมพิวเตอร
2. มีประสบการณหรือพื้นฐานความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการรังวัดและการแผนที่

ค.3 เนื้อหาการฝกอบรม
การฝ ก อบรมประกอบดว ยการบรรยายเชิง ทฤษฎีแ ละปฏิ บัติ ก ารประมวลผลขอ มูล สั ญ ญาณ
ดาวเทียมจีพีเอส เนื้อหาการบรรยายและปฏิบัติการครอบคลุมประเด็นตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. ระบบพิกัดและพื้นหลักฐานอางอิงทางราบและทางดิ่ง
2. คุณลักษณะของระบบพิกัดยีออเดติก ระบบ ITRF และระบบพิกัดฉาก UTM
3. การเคลื่อนตัวทางดิ่งและการตรวจแกการเคลื่อนตัวทางดิ่ง
4. หลักการพื้นฐานของการรังวัดดวยสัญญาณดาวเทียมจีพีเอส
5. เทคนิคตาง ๆ ของการรังวัดดวยสัญญาณดาวเทียมจีพีเอส
6. ขอเดนของการรังวัดดวยสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสแบบ Precise Point Positioning
7. ปฏิบัติการ การใชซอฟตแวร GIPSY เพื่อหาคาพิกัดเฉลี่ยรายวันโดยการประมวลผลขอมูล
สัญญาณดาวเทียมจีพีเอสแบบ Precise Point Positioning จากขอมูลรังวัดที่ไดจาก CGPS
เกาะมัตโพน
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ค.4 แผนการฝกอบรม
การฝกอบรมจัดขึ้น ณ ภาควิชาวิศวกรรมสํารวจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในระหวางวันที่ 29 –
30 กรกฎาคม 2552 โดยมีผูเขารับการฝกอบรมเปนเจาหนาที่ของกรมทรัพยากรธรณี จํานวน 5 คน ตาม
กําหนดการฝกอบรมดังนี้

วันที่

เวลา

เนื้อหา

29 กรกฎาคม 2552

08.30 – 10.30 ระบบพิกัดและพื้นหลักฐานอางอิงทางราบและทางดิ่ง
ระบบพิกัดยีออเดติก ระบบพิกัด ITRF และระบบพิกัด UTM
10.30 – 10.45 พักกาแฟ
10.45 – 12.00 การเคลื่อนตัวทางดิ่งของแผนดินและการตรวจแก
12.00 – 13.00 พักกลางวัน
13.00 – 14.30 หลักการพื้นฐานของการรังวัดดวยสัญญาณดาวเทียมจีพเี อส
เทคนิคตาง ๆ ของการรังวัดดวยสัญญาณดาวเทียมจีพีเอส
14.30 – 14.45 พักกาแฟ
14.45 – 16.00 ปฏิบัติการ - การแปลงไฟลขอมูลและการเตรียมประมวลผล

30 กรกฎาคม 2552

08.30 – 10.30 ข อ เด น ของการรั ง วั ด ด ว ยสั ญ ญาณดาวเที ย มจี พี เ อสแบบ

Precise Point Positioning
10.30 – 10.45
10.45 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.30
14.30 – 14.45
14.45 – 15.30
15.30 – 16.00

พักกาแฟ
ปฏิบัติการ – ประมวลผลขอมูลจริงจาก CGPS เกาะมัตโพน
พักกลางวัน
ปฏิบัติการ - ประมวลผลขอมูลจริงจาก CGPS เกาะมัตโพน (ตอ)
พักกาแฟ

ปฏิบัติการ - การนําเสนอผลลัพธ
สรุปการฝกอบรม
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