การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประยุกต์ข้อมูลดาวเทียมระบบเรดาร์
เพื่อตรวจวัดการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนแม่จัน จังหวัดเชียงราย
(SAR data application for measuring Mae Chan fault displacement training workshop)
ระหว่างวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน – วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560
สถานที่:ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ตึกยุพราชวิทยมงคล (สานักวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ที่มาและความสาคัญ
รอยเลื่อนแม่จันเป็นแนวรอยเลื่อนมีพลังขนาดใหญ่ทางภาคเหนือของไทยในบริเวณรอยต่อของประเทศ
ไทย เมียนมาร์ และลาว หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของสามเหลี่ยมทองคา รอยเลื่อนแม่จันพาดผ่านพื้นที่เมืองและ
ชุมชนหลายแห่ง และในช่วงประมาณ 13 ปีที่ผ่านมาได้เกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ จานวน 3 ครั้ง ในบริเวณนี้
ได้แก่
- แผ่ น ดิ น ไหวทางตอนเหนื อของประเทศลาว ขนาด Mw=6.3 เมื่ อ วัน ที่ 16 พฤษภาคม 2550 มี จุ ด
ศูน ย์ ก ลางแผ่ น ดิ น ไหวห่ างจากตัว เมื องเชียงรายไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นระยะทางประมาณ 110
กิโลเมตร (กรมทรัพยากรธรณี , 2550) และอยู่ในแนวที่สัมพันธ์กับแนวรอยเลื่อนแม่จันในจังหวัดเชียงรายของ
ประเทศไทย ในบริเวณที่คาดว่าน่าจะเป็นปลายทางด้านตะวันออกของรอยเลื่อนแม่จันที่อยู่ในประเทศลาว
- แผ่นดินไหว Tarlay ในเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2554 ขนาด Mw 6.8 ในรอยเลื่อน Nam Ma
ซึ่งเป็นรอยเลื่อนเหลื่อมซ้ายในกลุ่มเดียวกับรอยเลื่อนแม่จัน จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวนี้อยู่ห่างจากรอยเลื่อนแม่จัน
ขึ้นไปทางเหนือประมาณ 60 กิโลเมตร (McCaughey and Tapponnier, 2011; Tun et al., 2013; Wang et
al., 2013; Ruangrassamee et al., 2012) ทาให้พื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยได้รับความเสียหายและ
รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีแนวรอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านอยู่ก็คือรอยเลื่อนแม่
จัน
- แผ่นดินไหวเชียงราย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ขนาด Mw 6.3 เกิดขึ้นในบริเวณรอยเลื่อนพะเยา ซึ่ง
เป็นกลุ่มรอยเลื่อนทางตอนใต้ของรอยเลื่อนแม่จัน ที่ความลึกประมาณ 7 กิโลเมตรจากผิวดิน (สานักเฝ้าระวัง
แผ่นดินไหว, 2557) แผ่นดินไหวครั้งนี้ มีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวทางส่วนเหนือของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาหรือรอย
เลื่อนย่อยแม่ลาว ซึ่งมีการเลื่อนตัวในแนวระดับแบบเหลื่อมซ้าย วางตัวในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียง
ใต้ สร้างความเสียหายในรอบรัศมีประมาณ 30 กิโลเมตรจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว (กรมทรัพยากรธรณี, 2557)
นอกจากนี้ ประชาชนในภาคเหนือรวมถึงผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารสูงของกรุงเทพฯ สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนใน
ครั้งนี้ด้วย
การกระจุกตัวทั้งในเชิงตาแหน่งและเวลาของแผ่นดินไหวใหญ่ทั้ง 3 ครั้งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเพียง 7 ปีที่
ผ่านมา สอดคล้องกับทฤษฎีการนาพาแรงเค้น (Stress transfer theory) ซึ่งกล่าวไว้ว่า การเกิดแผ่นดินไหวใหญ่
ในบริเวณรอยเลื่อนหนึ่ง จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแรงเค้นในบริเวณรอยเลื่อนใกล้เคียง โดยบางบริเวณจะได้รับ
แรงเค้นเพิ่มขึ้น ในขณะที่บริเวณอื่นอาจมีแรงเค้นลดลง บริเวณที่ได้รับแรงเค้นเพิ่มขึ้นมีโอกาสที่จะเกิดแผ่นดินไหว
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เร็วขึ้น เนื่องจากรอยเลื่อนแม่จันอยู่ใกล้กับแผ่นดินไหวใหญ่ทั้ง 3 ครั้งที่ผ่านมา จึงได้รับผลกระทบมากกว่ารอย
เลื่อนที่ห่างออกไป ดังนั้น หากบางช่วงของรอยเลื่อนแม่จันมีลักษณะการวางตัวที่อยู่ในแนวที่รับแรงเค้นเพิ่มขึ้น
จากแผ่นดินไหวครั้งใดครั้งหนึ่งที่ผ่านมา ก็มีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะเกิดแผ่นดินไหวในอนาคตอันใกล้ รอยเลื่อนแม่
จันจึงเป็นรอยเลื่อนมีพลังที่ต้องให้ความสาคัญในการศึกษาและเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเร่งด่วน การทราบแนวรอย
เลื่อนมีพลังจึงถือเป็นก้าวสาคัญของประเทศในการดาเนินการเพื่อป้องกันและบรรเทาความเสียหายที่เกิดจาก
แผ่นดินไหว เช่น การทาโซนนิ่งพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว การออกกฎหมายควบคุมการก่อสร้างอาคารที่เหมาะสม
ในพื้นที่เสี่ยงภัย และการจัดทาข้อกาหนดทางวิศวกรรมโครงสร้างเพื่อให้สามารถรับแรงจากแผ่นดินไหว เป็นต้น
อย่างไรก็ตามการทราบแนวรอยเลื่อนมีพลังเพียงประการเดียวยังไม่เพียงพอต่อการจัดทามาตรการหรือ
กฎระเบี ยบต่าง ๆ ที่จ ะตามมา เนื่องจากตัวแปรส าคัญอีกหลายตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งขนาดความรุนแรงของ
แผ่นดินไหวที่จะเกิดขึ้นยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด ดังนั้น การนาเทคนิคต่าง ๆ เพื่อช่วยในการติดตามพฤติกรรมของ
แผ่นดินไหวจึงเป็นเรื่องจาเป็น ปัจจุบันมีเทคนิคทางการรังวัดที่ให้ความละเอียดสูง เช่น เทคนิคจีพีเอส อย่างไรก็
ตามเทคนิคจีพีเอสมีข้อจากัดสาคัญ คือ ตาแหน่งสถานีตรวจวัดต้องเข้าถึงได้ มีความมั่นคงปลอดภัยที่ต้องมั่นใจ
ว่าตัวสถานีจะไม่ถูกทาลายหรือรบกวนให้เกิดการเคลื่อนตัว ไม่ว่าโดยธรรมชาติหรือมนุษย์ นอกจากนี้แนวรอย
เลื่อนแม่จันอยู่ใกล้พรมแดนมาก ทาให้ตาแหน่งของจุดตรวจวัดทางฝั่งเหนือของรอยเลื่อนเข้าไปอยู่ในประเทศเมียน
มาร์ แ ละไม่ ส ามารถท าการรั ง วั ด ด้ ว ยเทคนิ ค จี พี เ อสซึ่ ง เป็ น การรั ง วั ด ภาคพื้ น ดิ น ได้ ดั ง นั้ น เทคนิ ค อิ น ซาร์
(Interferometric synthetic aperture radar, InSAR) ซึ่งใช้การประมวลผลภาพจากดาวเทียมเรดาร์ซึ่งให้ความ
ละเอียดถูกต้องเทียบเคียงได้กับเทคนิคจีพีเอสจึงเข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้และทาให้มีความเหมาะสมในการนามาใช้
เพื่อวัดการเคลื่อนตัวทั้งสองฝั่งของรอยเลื่อนแม่จันได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นข้อมูลทางวิชาการที่สาคัญในการ
นาไปสู่การวางแผนและการจัดการเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหายจากธรณีพิบัติภัยต่อไป
การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์
แผ่นดินไหวที่สาคัญของโลก รวมถึงแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและข้างเคียงอันส่งผลกระทบมายังประเทศ
ไทย กลไกการเกิ ด แผ่ น ดิ น ไหว เทคนิ ค การส ารวจรอยเลื่ อ นทางธรณี วิ ท ยา การรั บ มื อ เมื่ อ เกิ ด สถานการณ์
แผ่นดินไหว การนาเสนอเทคนิคต่าง ๆ เพื่อติดตามพฤติกรรมของรอยเลื่อนมีพลัง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และ
หน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้องได้เรี ย นรู้ และตระหนักถึ งภัยแผ่ นดินไหวและสามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรมนี้ไ ป
ประยุกต์เพื่อเฝ้าระวังภัยแผ่นดินไหวได้
สิ่งที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับ
 เรียนรู้และเข้าใจหลักการทางานของข้อมูลจากดาวเทียมในระบบเรดาร์ (Radar) และเทคนิคการประยุกต์
เพื่อตรวจวัดการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อน
 เข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์แผ่ น ดิน ไหวในประเทศไทยและประเทศข้างเคียง กลไกการเกิดแผ่ น ดิน ไหว
เทคนิคการสารวจรอยเลื่อนมีพลัง และการรับมือเมื่อเกิดภัยแผ่นดินไหว
 เรียนรู้เชิงปฏิบัติการในการนาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อติดตามการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนมีพลัง
 สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับงานที่เกี่ยวข้องได้
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วิธีการฝึกอบรม
1. บรรยาย

- หลักการทางานของข้อมูลดาวเทียมระบบเรดาร์ การประยุกต์ทางด้านธรณี
พิบัติภัย เทคนิคในการติดตามการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนมีพลัง
- สถานการณ์และความรุนแรงของแผ่นดินไหว กระบวนการเกิดแผ่นดินไหว
การสารวจทางด้านธรณีวิทยา อันตรายจากภัยแผ่นดินไหวและการรับมือ
2. ปฏิบัติการ - ประยุกต์ข้อมูลดาวเทียมระบบเรดาร์กับธรณีพิบัติภัย (โปรแกรม SNAP)

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ผู้เข้ารับ การฝึ กอบรมควรมีความรู้พื้นฐานด้านการรับรู้จากระยะไกล และสามารถใช้คอมพิว เตอร์ใน
ระดับพื้นฐานได้
หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโครงการอบรม

** ฟรีค่าใช้จ่ายสาหรับการอบรม
สนใจเข้าร่วมอบรม ติดต่อฝ่ายประสานงาน
1. คุณสมกมล tel. 0861120719
email : somkamon_28127@hotmail.com
2. คุณอรรถวุฒิ tel. 0857006196
email : earmla.n@hotmail.com
ที่อยู่: คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตึก Qs2 ชั้น 5
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง
จ. ชลบุรี 20131
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กาหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ จานวน 3 วัน
สถานที่: ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ตึกยุพราชวิทยมงคล (สานักวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วัน / เวลา
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560
08:30-09:00
9.00 – 9.15

09:15-10:30
10:30-10:45
10:45-12:00

หัวข้ออบรม

วิทยากร

ลงทะเบียน
พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ประยุกต์ข้อมูลดาวเทียม คุณสุวิทย์ โคสุวรรณ
ระบบเรดาร์เพื่อตรวจวัดการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนแม่ ผู้อานวยการส่วนวิจัยรอยเลื่อนมี
จัน จังหวัดเชียงราย”
พลัง สานักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรธรณี
ภาพรวมของโครงการวิจัย
ดร.ปัทมา พอดี
หัวหน้าโครงการวิจัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
พักรับประทานอาหารว่าง
คุณสุวิทย์ โคสุวรรณ
ผู้อานวยการส่วนวิจัยรอยเลื่อนมี
ภัยพิบัติแผ่นดินไหวในประเทศไทย ความเสียหาย และ
พลัง สานักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม
การรับมือสถานการณ์แผ่นดินไหว
กรมทรัพยากรธรณี

12:00-13:00
13:00-14:30

พักรับประทานอาหารกลางวัน
Paleoearthquake Investigations of The
Mae Chan Fault

14:30-14:45
14:45-16:00

พักรับประทานอาหารว่าง
หลักการทางานข้อมูลดาวเทียมระบบเรดาร์
การเข้าถึงข้อมูลเรดาร์ คุณลักษณะของภาพ SAR
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ดร.วีระชาติ วิเวกวิน
นักธรณีวิทยาชานาญการ
ส่วนวิจัยรอยเลื่อนมีพลัง
สานักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรธรณี
ดร.อนุเผ่า อบแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560
9.00 – 10.30

หัวข้ออบรม
Global tectonic plate motions and surface
deformations measurement.

10:30-10:45
10.45 -12.00

พักรับประทานอาหารว่าง
InSAR time-series analysis for Crustal
Deformation Studies and Modeling. (1)

12:00-13:00
13.00-14.30

พักรับประทานอาหารกลางวัน
InSAR time series analysis for Crustal
Deformation Studies and Modeling (2)

14:30-14:45
14:45-16:00

พักรับประทานอาหารว่าง
Slip Rates Along the Sagaing Fault, Myanmar,
From Sentinel-1 InSAR Time Series Analysis.
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วิทยากร
Prof. Dr. Andy Hooper
Professor: Geodesy &
Geophysics and Co-Director of
the Institute of Geophysics
and Tectonics (IGT),
University of Leeds (UK)

Prof. Dr. Andy Hooper
Professor: Geodesy &
Geophysics and Co-Director of
the Institute of Geophysics
and Tectonics (IGT),
University of Leeds (UK)

Prof. Dr. Andy Hooper
Professor: Geodesy &
Geophysics and Co-Director of
the Institute of Geophysics
and Tectonics (IGT),
University of Leeds (UK)

Pawan Piromthong
Postgraduate Researcher,
University of Leeds (UK)

วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560
09:00-10:30

หัวข้ออบรม
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ “ประยุกต์ข้อมูลดาวเทียมระบบ
เรดาร์กับธรณีพิบัติภัย.”

10:30-10:45
10:45-12:00

พักรับประทานอาหารว่าง
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ “ประยุกต์ข้อมูลดาวเทียมระบบ
เรดาร์กับธรณีพิบัติภัย.” (2)

12:00-13:00
13:00-14:30

พักรับประทานอาหารกลางวัน
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ “ประยุกต์ข้อมูลดาวเทียมระบบ
เรดาร์กับธรณีพิบัติภัย.” (3)

14:30-14:45
14:45-16:00

พักรับประทานอาหารว่าง
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และพิธีปิดการอบรม

หมายเหตุ: กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

6

วิทยากร
ดร.ปัทมา พอดี,
คุณอรรถวุฒิ นารถกุลพัฒน์ และ
คุณสมกมล รักวีรธรรม
มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.ปัทมา พอดี,
คุณอรรถวุฒิ นารถกุลพัฒน์ และ
คุณสมกมล รักวีรธรรม
มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.ปัทมา พอดี,
คุณอรรถวุฒิ นารถกุลพัฒน์ และ
คุณสมกมล รักวีรธรรม
มหาวิทยาลัยบูรพา

