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Abstract

ปั ญ หาการทรุ ด ตัว ของแผ่ น ดิ น ในบริ เวณกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑลเป็ นปั ญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่ องและยาวนาน งานวิจยั นี้ นาํ
เทคนิค InSAR ซึ่ งใช้ขอ้ มูลเฟสของภาพจากดาวเทียมเรดาร์ TerraSAR-X
ย่าน X-band ความยาวคลื่น 3.1 ซม.จํานวน 26 ภาพในช่วงเดือน กันยายน
ปี 2009 ถึ ง เดื อ นสิ งหาคม ปี 2012 ครอบคลุ ม พื้น ที่ กรุ ง เทพมหานครฝั่ ง
ตะวันออกของแม่น้ าํ เจ้าพระยาและสมุทรปราการมาวิเคราะห์หาอัตราการ
เคลื่อนตัวทางดิ่งพบว่าเทคนิค InSAR ให้จุดตรวจสอบมากถึง 4 ล้านจุดใน
พื้ น ที่ ท้ งั หมดประมาณ 1600 ตร.กม. มากกว่า จํา นวนจุ ด ตรวจสอบใน
โครงข่ายระดับซึ่งมีเพียงประมาณ 2000 จุดจึงมีความหนาแน่นมากพอที่จะ
ใช้แ ก้ปั ญ หาจํา นวนจุ ด ตรวจสอบน้ อ ยเกิ น พอและความลํา เอี ย งทาง
ตํา แหน่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ นจากข้อ จํา กัด ของการใช้ เ ทคนิ ค งานระดับ ในการ
ตรวจสอบการทรุ ดตัวซึ่ งเป็ นปรากฏการณ์ทอ้ งถิ่นที่มีการแปรเปลี่ยนทาง
ตําแหน่งอย่างรวดเร็ว ผลลัพธ์จาก InSAR แสดงให้เห็นว่าในพื้นที่อาํ เภอลํา
ลู ก กา ปทุ ม ธานี แ ละอํา เภอเมื อ งสมุ ท รปราการมี ก ารทรุ ด ตัว ในอัต รา
ประมาณ 20-23 มม./ปี ในขณะที่พ้ืนที่บางส่ วนของอําเภอเมืองปทุมธานี
และเขตหนองจอก กรุ งเทพมหานคร ที่มีอตั ราการทรุ ดตัวที่ประมาณ 1518 มม./ปี โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ในกรุ งเทพมหานครมีอตั ราการทรุ ดตัวน้อย
กว่า 5 มม./ปี เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ งานวิจ ยั ก่ อนหน้า ที่ ใช้เ ทคนิ ค InSAR
เช่ นกันในการหาอัตราการทรุ ดตัวในช่ วงเดื อนตุลาคม ปี 2005 ถึ งเดื อน
มีนาคม ปี 2010 พบว่าพื้นที่อาํ เภอเมืองสมุทรปราการและอําเภอลําลูกกา
ปทุ ม ธานี มี ก ารทรุ ดตั ว ช้ า ลงที่ อ ั ต รา 5-10 มม./ปี ในขณะที่ พ้ื น ที่
กรุ งเทพมหานครชั้นในทรุ ดตัวช้าลงเช่นกันด้วยที่อตั รา 3-5 มม./ปี

Greater Bangkok has been experiencing land subsidence problem for
a considerable period of time. This research employs InSAR technique
using phase data from 26 X-band radar images of TerraSAR-X satellites
acquired between September 2009 and August 2012. The images cover
most of the East side of Chao Phraya river of Bangkok and
Samutprakarn. The InSAR analysis yields more than 4 million radar
persistent scatterers over the 1,600 square kilometer area which is much
greater than the 2,000 monitoring benchmarks established in subsidence
monitoring leveling network. The large numbers of scatterers overcome
the problems of under sampling and location bias which are serious
drawbacks of leveling technique in evaluating fast-varying and smallscale phenomenon such as land subsidence. The InSAR results reveal
subsidence rates of 20-23 mm/yr. in Lam luk ka, Pathumthani and
Muang, Samutprakarn, 15-18 mm/yr. in Muang, Pathumthani and Nong
Chok, Bangkok and around 5 mm/yr or less in central Bangkok.
Comparing with a previous research which also employed InSAR
technique to determine subsidence velocity between October 2005 to
March 2010 shows that the area in Muang, Samutprakarn and Lam luk
ka, Pathumthani exhibit a slower rate of by 5-10 mm/yr. whereas
subsidence in inner Bangkok also slow down by 3-5 mm/yr.
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1. คํานํา
การทรุ ด ตัวของแผ่นดิ น เป็ นปั ญหาที่ ส่งผลกระทบและอาจนํา ไปสู่
ปั ญหาที่ ร้ายแรงเช่ นความเสี่ ยงต่อการถูกนํ้าท่วมในพื้นที่ ชายฝั่ ง การพัง
เสี ยหายของโครงสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐานทัว่ ไป ทําลายระบบนํ้า
บาดาล ทําให้เกิดรอยแยกบนพื้นแผ่นดินและทําให้เกิดความเสี ยหายต่างๆ
ตามมา การทรุ ดตัวของแผ่นดิ นที่เกิ ดจากการสู บนํ้าบาดาลมากเกิ นไปมี
ผลกระทบในหลายเมืองใหญ่ในทวีปเอเชี ยเช่ น โตเกียว โอซาก้า เซี้ ยงไฮ้
ไทเป กรุ งเทพมหานคร จาการ์ ตา กัลกัต มะนิ ลาและฮานอย ฯลฯ [1]. การ
ทรุ ดตัวของแผ่นดิ นที่เกิ ดจากการทําเหมื องถ่านหิ นเป็ นหนึ่ งในปั ญหาที่
สําคัญที่ทาํ ให้เกิดความเสี ยหายกับโครงสร้างพื้นฐาน [2]
การทรุ ดตัว ของแผ่ น ดิ น ในบริ เวณกรุ งเทพและปริ มณฑลเป็ น
เหตุการณ์ที่เกิ ดมาต่อเนื่ องและยาวนาน จากข้อมูลการติดตามระดับการ
ทรุ ด ตัว ของแผ่นดิ นของกรมทรั พยากรนํ้า บาดาลและกรมแผนที่ ทหาร
ดํา เนิ น การมาตั้ง แต่ ปี 1978 พบว่า ข้อ มู ล การทรุ ด ตัว สะสมของแผ่น ดิ น
บริ เวณกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลระหว่างปี 1978-2007 เกิดพื้นที่ที่มี
การทรุ ดตัวสะสมขนาด 1080 มม. บริ เวณมหาวิทยาลัยรามคําแหง เขตบาง
กะปิ เนื่ องจากในพื้นที่น้ ี มีการสู บนํ้าบาดาลในปริ มาณมากเพราะเมืองได้มี
การเติบโตและขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็ ว นอกจากนี้ มีการสร้ างตึกสู ง
และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ เช่น ถนน สะพาน เป็ นต้น ยังเป็ นปั จจัย
เสริ มที่ส่งผลกระทบต่อการทรุ ดตัวของแผ่นดินเนื่องมาจากนํ้าหนักของตัว
อาคารและสิ่ งปลูกสร้างที่กดทับลงบนชั้นดิน [3]
สถานการณ์การทรุ ดตัวของแผ่นดิ นกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ในช่วงปี 1978-1981 บริ เวณด้านตะวันออกมีอตั ราการทรุ ดตัว 100 มม./ปี
ส่ ว นบริ เวณตอนกลางมี อตั ราการทรุ ดตัว 50-100 มม./ปี ภายหลังจากมี
มาตรการควบคุ มการใช้น้ าํ บาดาลในปี 1983 ระดับนํ้าบาดาลเริ่ มฟื้ นตัว
สู งขึ้ น ในช่ วงปี 1988-1989 ในบริ เวณด้านตะวันออกมี อตั ราการทรุ ดตัว
30-50 มม./ปี ส่ ว นบริ เ วณตอนกลางมี อ ัต ราการทรุ ด ตัว 20-30 มม./ปี
นอกจากนั้นในช่วงระหว่างปี 1989-1990 การทรุ ดตัวในพื้นที่บริ เวณด้าน
ตะวันออกมีอตั ราการทรุ ดตัวลดลง 20-30 มม./ปี และบริ เวณตอนกลางมี
อัตราการทรุ ดตัวลดลง 10-20 มม./ปี [4]
ในอดีตการติดตามการทรุ ดตัวของแผ่นดินในกรุ งเทพมหานครนั้นใช้
งานระดับเป็ นหลัก กรมแผนที่ทหารเป็ นหน่ วยงานที่รับผิดชอบในการทํา
ระดับในทุ ก ๆปี โครงข่ ายระดับครอบคลุ ม พื้นที่ กรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล มีจาํ นวนหมุดระดับประมาณ 2000 จุด แต่เนื่ องจากงานระดับ
เป็ นงานที่ตอ้ งใช้กาํ ลังคนเป็ นจํานวนมากใช้เวลาที่ยาวนาน เพื่อให้ได้หมุด
ระดับทัว่ พื้นที่กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ในปั จจุบนั ได้มีการติดตาม
การทรุ ด ตัวของแผ่นดิ นกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลโดยใช้เ ทคนิ ค
Time-Series InSAR เพื่อช่วยติดตามการทรุ ดตัวของแผ่นดินอีกวิธีการหนึ่ ง
ซึ่ งเทคนิ ค Time-series InSAR นั้น เป็ นเทคนิ คที่ใช้ขอ้ มูลเฟสของภาพ
ดาวเที ยมเรดาร์ มาวิเคราะห์ หาอัตราการเคลื่ อ นตัว ในแนวดิ่ ง เทคนิ ค นี้
สามารถให้จุดตรวจสอบมากกว่าจํานวนจุดตรวจสอบในโครงข่ายระดับ
จึงมีความหนาแน่นมากพอที่จะใช้แก้ปัญหาจํานวนจุดตรวจสอบน้อยเกิน
พอและความลําเอียงทางตําแหน่ งที่เกิดขึ้นจากข้อจํากัดของการใช้เทคนิ ค

งานระดับในการตรวจสอบการทรุ ดตัว ซึ่ งเป็ นปรากฏการณ์ทอ้ งถิ่นที่มีการ
แปรเปลี่ยนทางตําแหน่งอย่างรวดเร็ ว
งานวิ จ ัย ครั้ งนี้ มี น ํา เสนอผลการศึ ก ษาการติ ด ตามการทรุ ด ตัว ของ
แผ่นดินกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลโดยใช้เทคนิค Time-series InSAR
ในช่ วงเดื อนกันยายน ปี 2009 ถึ งเดื อนสิ งหาคม ปี 2012 ครอบคลุมพื้นที่
กรุ งเทพมหานครฝั่งตะวันออกของแม่น้ าํ เจ้าพระยาและสมุทรปราการ เพื่อ
ศึ กษาพฤติ กรรมและอัตราการทรุ ดตัวของพื้นที่ ว่ามี ลกั ษณะเป็ นอย่างไร
และการทรุ ดตัวที่เกิดขึ้นมีอตั ราที่สูงขึ้นหรื อลดลงจากอดีตที่ผา่ นมา

2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ลักษณะทางอุทกธรณี วิทยาของพืน้ ที่ศึกษา
ธรณี สัณฐานของลุ่ มเจ้าพระยาตอนล่างมี รูปร่ างคล้ายสามเหลี่ ยม มี
ยอดของสามเหลี่ ย มอยู่ ที่ จ ัง หวัด ชัย นาทแล้ว แผ่ ก ว้า งลงมาทางใต้ถึ ง
ปากอ่าวไทยบริ เวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ าํ เจ้าพระยาในปั จจุบนั มี
จังหวัดลพบุรี สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา เป็ นขอบของ
สามเหลี่ยมด้านตะวันออกและจังหวัดอุทยั ธานี กาญจนบุรี และราชบุรี เป็ น
ขอบของสามเหลี่ยมด้านตะวันตก ส่ วนที่เป็ นฐานและใจกลางของดินดอน
สามเหลี่ ย มได้ แ ก่ พื้ น ที่ ข องจัง หวัด พระนครศรี อยุ ธ ยา สุ พ รรณบุ รี
นครนายก ต่ อ ลงมาทางใต้จ นถึ ง จัง หวัด ปทุ ม ธานี นนทบุ รี กรุ ง เทพฯ
สมุทรสาครและสมุทรปราการ จากการศึกษา [5] พบหลักฐานการเกิดดิน
ดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ าํ เจ้าพระยาในอดีต โดยพบร่ องรอยการเคลื่อนที่
และการแกว่งตัวของแม่น้ าํ สายหลักและสาขาในอดีตเช่น แม่น้ าํ เจ้าพระยา
แม่น้ าํ น้อย แม่น้ าํ สุ พรรณ แม่น้ าํ ป่ าสัก แม่น้ าํ นครนายกและแม่น้ าํ บางปะกง
ซึ่งไหลคดเคี้ยวไปมาแล้วบรรจบกับแม่น้ าํ ข้างเคียงจนมีลกั ษณะเป็ นร่ างแห
ชั้นดินในบริ เวณกรุ งเทพมหานครประกอบไปด้วยชั้นดินเหนี ยวอ่อน
(Soft clay) หนาประมาณ 13-15 เมตร ตามด้วยชั้นดินเหนียวแข็งปานกลาง
ถึงแข็ง (Medium stiff to stiff clay) หนาประมาณ 8-10 เมตร หลังจากนั้น
จะพบชั้นดินเหนียวแข็งมาก (Hard clay) และชั้นทรายหนาประมาณ 10-15
เมตร โดยชั้นดินของจังหวัดนนทบุรีประกอบด้วยชั้นดินเหนี ยวอ่อนหนา
ประมาณ 12-15 เมตร ซึ่ งในบางพื้นที่ จะพบชั้นดิ นเหนี ยวแข็งแทรกอยู่ที่
ระดับความลึก 2-6 เมตร วางอยู่บนชั้นดิ นเหนี ยวแข็งปานกลางแข็งหนา
ประมาณ 8-10 เมตร ถัดจากนั้นจะเป็ นชั้นทรายหนาประมาณ 10-15 เมตร
สํา หรั บชั้นดิ นในจังหวัดปทุ มธานี ประกอบด้วยชั้นดิ นเหนี ยวอ่ อ นหนา
ประมาณ 10 เมตร ตามด้ว ยชั้น ดิ น เหนี ย วแข็ ง ปานกลางถึ ง แข็ ง หนา
ประมาณ 8-10 เมตร แต่อาจจะพบชั้นทรายแทรกอยูบ่ า้ ง ต่อจากนั้นจะพบ
ชั้น ทรายหนาประมาณ 5-10 เมตร และโครงสร้ า งชั้น ดิ น ของจัง หวัด
พระนครศรี อยุธยามีความแปรปรวนค่อนข้างสู งเนื่ องจากเคยเป็ นชายฝั่ ง
ทะเลเก่า โดยพบชั้นดินเหนียวอ่อนบางมากประมาณ 3-5 เมตร หรื อในบาง
พื้นที่อาจไม่พบเลย หลังจากนั้นจะพบชั้นดินเหนี ยวแข็งปานกลางถึงแข็ง
หนาประมาณ 8-10 เมตร และถัดมาจะเป็ นชั้นทรายหนาประมาณ 5-10
เมตร [3]
ความหนาของชั้นกรวดทรายและดิ นเหนี ยวดังกล่าวหนามาก ผลจาก
การสํารวจปิ โตรเลี ยมทําให้ทราบว่า บริ เวณท้องที่ อาํ เภอภาษีเจริ ญมี ช้ นั
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กรวดทรายสลับชั้นดิ นเหนี ยวหนาถึง 1830 เมตร สําหรับชั้นนํ้าบาดาล
ตั้งแต่ระดับผิวดินจนถึงความลึกประมาณ 600 เมตร แบ่งได้เป็ นเป็ น 8 ชั้น
ที่ระดับลึกกว่า 600 เมตรลงไป ยังมีช้ นั นํ้าบาดาลอยูอ่ ีกแต่ยงั ไม่มีการใช้
รายงานการศึกษา [6] สรุ ปลักษณะชั้นนํ้าบาดาลในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล แบ่งเป็ น 8 ชั้น โดยชั้นนํ้า (Aquifer) อยูใ่ นชั้นกรวด ทราย
ซึ่ งถูกคัน่ ด้วยชั้นดินเหนียวบาง ๆ ที่ทาํ หน้าที่เป็ นชั้นกั้นนํ้า (Aquitard) ดัง
แสดงในรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 โครงสร้างอุทก-ธรณี วิทยา [3]

2.2 หลักการของ Time- Series InSAR
หลักการทํางานที่ สําคัญของเทคนิ ค InSAR นี้ คืออาศัยการวิเคราะห์
ผลต่างเฟส (Phase Differences) ของภาพเรดาร์ระบบ SAR ตั้งแต่สองภาพ
ขึ้ น ไปซึ่ ง ภาพทั้ง สองภาพนี้ จะถู ก บัน ทึ ก ในตํา แหน่ ง เดี ย วกัน แต่ ค นละ
ช่วงเวลา ผลต่างเฟสนี้ สามารถนํามาศึกษาถึงรู ปแบบการเปลี่ยนแปลง
(Deformation Pattern) ในลักษณะต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลก สําหรับเทคนิ ค
Time-series InSAR นั้นจะอาศัย ค่ าสะท้อนกลับของสัญญาณที่ ค งที่ และ
ถาวรหรื อเรี ยกว่า Permanent Scatterer (PS) ของสัญญาณเรดาร์ที่ส่งไปยัง
วัตถุแล้วสะท้อ นกลับมายังเสาอากาศโดยใช้หลักการสร้ างจํานวนภาพ
Differential Interferograms หลายๆคู่ภาพ คู่ภาพที่ถูกสร้างขึ้นมานี้จะอาศัย
การอ้างอิ งจากภาพ Master ตัวเดี ยวกันหรื อที่ เรี ยกว่า Single Master
แตกต่างจากแบบ Multiple Master ที่สามารถใช้ภาพใดก็ได้เป็ นภาพ
Master ในการจับคู่ภาพ วิธีหลังนี้จะใช้สาํ หรับเทคนิค Small Baseline ซึ่ ง
เป็ นอีกหนึ่งวิธีของเทคนิค Time-series InSAR สําหรับงานวิจยั นี้เป็ นการ
ประมวลผลอนุกรมเวลาของภาพเรดาร์โดยวิธี Persistent Scatterers
2.3 Persistent scatterer InSAR
ค่ า แอมปลิ จู ด และเฟสของแต่ ล ะจุ ด ภาพ (pixel) เป็ นผลรวมแบบ
เวคเตอร์ของการกระเจิง (Backscattering) ที่เกิดจากวัตถุ (Scatterers) ต่าง
ๆ ในแต่ละจุดภาพ ดังแสดงในรู ปที่ 2a เมื่อเวลาผ่านไป การเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นกับวัตถุเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็ นการเพิ่มจํานวนขึ้นหรื อลดลง วัตถุมี
ขนาดใหญ่ข้ ึนหรื อเล็กลง (เช่นในกรณี ของพืช) หรื อมีการเปลี่ยนตําแหน่ง
ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตามล้วนแล้วแต่ทาํ ให้แอมปลิจูดและเฟสรวม
ของจุ ด ภาพนั้น เปลี่ ย นไป อย่า งไรก็ต าม หากภายในจุ ด ภาพนั้น มี ว ตั ถุ
จํานวนหนึ่ งที่ทาํ ให้เกิดการกระเจิงที่มีขนาดใหญ่กว่าวัตถุอื่น ๆ เป็ นอย่าง
มาก และตลอดช่ ว งเวลาที่ มี ก ารบั น ทึ ก ภาพ วัต ถุ เ หล่ า นี้ ไม่ มี ก าร

เปลี่ยนแปลง (วัตถุเหล่านี้ เรี ยกว่า Persistent หรื อ Permanent scatterers,
PS) การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น กับ วัต ถุ อื่ น ๆ ภายในจุ ด ภาพเดี ย วกัน ที่
ก่อให้เกิ ดการกระเจิงที่มีขนาดเล็กกว่าจะไม่ทาํ ให้ผลรวมของแอมปลิจูด
และเฟสของการกระเจิงของจุดภาพนั้นเปลี่ยนไป ดังรู ป 2b ในบริ เวณพื้นที่
เมือง
PS ส่ วนใหญ่คือสิ่ งปลูกสร้าง อาคารบ้านเรื อน ดังนั้น การ
เปลี่ยนแปลงของเฟสที่เกิ ดขึ้นในจุดภาพเหล่านี้ จึงอนุ มานได้ว่าเกิ ดจาก
การเคลื่ อ นตัว (จากสาเหตุ ใ ดก็ แ ล้ว แต่ เช่ น แผ่ น ดิ น ทรุ ด) ของ PS
ทั้งหมดนี้คือหลักการพื้นฐานของเทคนิค PS InSAR

รู ปที่ 2 ลักษณะการเปลี่นแปลงของของเฟสตามเวลา ภาพ (a) การเปลี่ยนแปลง
ตามเวลาของเฟสภายในจุดภาพทัว่ ไป ภาพ (b) แสดงเฟสทค่อนข้างคงที่ใน
จุดภาพที่มี Persistent Scatterers [7]

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
จากงานวิจยั [3] ได้ศึกษาติดตามการทรุ ดตัวของแผ่นดินพบว่าข้อมูล
แผ่นดินทรุ ดจากข้อมูลสถานีสงั เกตการณ์พบว่า การทรุ ดตัวของผิวดินส่ วน
ใหญ่ในปัจจุบนั (2009) มีค่าประมาณ 20 มม./ปี โดยพื้นที่ที่ยงั คงมีอตั ราการ
ทรุ ด ตัวมากกว่า 20 มม./ปี อยู่บ ริ เ วณสถานี ตรวจวัด ที่ 22 (มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)) สถานีตรวจวัดที่ 32 (อําเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร) สถานี ตรวจวัดที่ 35 (ศาลากลางจังหวัด
ปทุมธานี ) นอกจากนี้ ยงั พบว่ามีแผ่นดิ นมีการคืนตัวหรื อมีระดับที่สูงขึ้น
เล็กน้อย (น้อยกว่า 10 มม./ปี ) ในบางพื้นที่เช่น สถานี ตรวจวัดที่ 1 (อําเภอ
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี) สถานี ตรวจวัดที่ 16 (เขตบางเขน กรุ งเทพฯ)
สถานีตรวจวัดที่ 17 (อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี) สถานี ตรวจวัดที่ 18
(เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ) สถานี ตรวจวัดที่ 33 (อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุ รี) สถานี ตรวจวัดที่ 34 (อําเภอไทรน้อ ย จังหวัดนนทบุ รี) สถานี
ตรวจวัด ที่ 41 (อํา เภอเมื อ งปทุ มธานี จัง หวัด ปทุ ม ธานี ) เนื่ องจากระดับ
แรงดันนํ้ามีระดับที่สูงขึ้น เมื่อพิจารณาการยุบอัดตัวในระดับความลึกต่างๆ
พบว่า เริ่ มมีการคืนตัวในชั้นดินระดับลึกตั้งแต่ 20 เมตรลงไปด้วยอัตราการ
คืนตัวปานกลาง (10-20 มม./ปี )
จากการศึกษา [9] พบว่าผลลัพธ์จาก InSAR แสดงให้เห็นว่าอําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรปราการและอําเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี มีการทรุ ด
ตัว อย่ า งรวดเร็ ว ในอัต รา 20-30 มม./ปี ส่ ว นใจกลางกรุ ง เทพฯ ด้า น
ตะวันออกของแม่น้าเจ้าพระยามีลกั ษณะการทรุ ดค่อนข้างช้ากว่าในอัตรา
ประมาณ 10 มม./ปี ในขณะที่ บ ริ เ วณชานเมื อ งทางทิ ศ เหนื อ และทิ ศ
ตะวันตกพบอัตราการทรุ ดตัวอยูท่ ี่ 10-20 มม./ปี นอกจากนี้ InSARยังแสดง
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ให้เห็นการทรุ ดตัวอย่างรวดเร็วในเขตสะพานสู งและลาดกระบัง กรุ งเทพฯ
ซึ่ งเป็ นพื้นที่ที่ไม่มีขอ้ มูลจากงานระดับ
ในงานวิจยั [10] พบว่าการสู บนํ้าบาดาลเป็ นจํานวนมากในเม็กซิ โก
เป็ นสาเหตุการเกิ ดแผ่นดิ นทรุ ด แต่ส่วนใหญ่การติ ดตามแผ่นดิ นทรุ ดจะ
มุ่งเน้นไปที่เมืองใดเมื องหนึ่ ง ส่ วนใหญ่จะเป็ นเม็กซิ โก ซิ ต้ ีและทําให้ไม่
ทราบขอบเขตของปั ญ หาในระดับ ภู มิ ภ าค งานวิ จ ัย นี้ ได้ ใ ช้ เ ทคนิ ค
Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR) time-series analysis
จากข้อมูลดาวเทียม ALOS ในช่วงปี 2007-2011 เพื่อที่จะแก้ปัญหาแผ่นดิน
ทรุ ดในภูมิภาคเม็กซิ โกกลางทั้งหมดเป็ นการติ ดตามแผ่นดิ นทรุ ดใน 21
พื้ น ที่ ร วมทั้ง 17 เมื อ งพบว่ า อัต ราการทรุ ด ตัว ในเม็ ก ซิ โ ก ซิ ต้ ี สู ง กว่ า
300 มม./ปี ในขณะที่ มี ก ารตรวจพบในสถานที่ อื่ น ๆ อัต ราการทรุ ด ตัว
50-100 มม./ปี

3. วิธีการศึกษา
3.1 ขอบเขตงานวิจัย
ง า น วิ จั ย นี้ ศึ ก ษ า อั ต ร า ก า ร ท รุ ด ตั ว ข อ ง แ ผ่ น ดิ น ใ น บ ริ เ ว ณ
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลฝั่งตะวันออกของแม่น้ าํ เจ้าพระยาในช่ วง
เดื อ นกัน ยายน 2009
ถึ ง เดื อ นสิ ง หาคม 2012
โดยใช้เ ทคนิ ค
Time-series InSAR ด้วยวิธี Persistent scetterer จากนั้นนําผลลัพธ์ที่ได้มา
ตรวจสอบกับหมุดระดับที่ใช้ติดตามการทรุ ดตัวจากกรมแผนที่ทหารและ
นําผลลัพธ์ที่ได้จาก เทคนิคTime-series InSAR ไปเปรี ยบเทียบกับงานวิจยั
การติดตามการทรุ ดตัวของแผ่นดินบริ เวณกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
[11] เพื่อวิเคราะห์อตั ราการทรุ ดตัวที่เกิดขึ้นมีอตั ราที่ชา้ ลงหรื อเร็ วขึ้น
3.2 ขอบเขตพืน้ ที่ ศึกษา
พื้นที่ศึกษา 1600 ตร.กม. พื้นที่ส่วนใหญ่อยูใ่ นฝั่งตะวันออกของแม่น้ าํ
เจ้าพระยา ครอบคลุมกรุ งเทพมหานครเป็ นหลักและมีพ้ืนที่บางส่ วนของ
จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรีและปทุมธานี ดงั แสดงในรู ปที่ 5 พื้นที่ศึกษา
มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็ นบริ เวณเดี ยวกับงานวิจยั การติดตามการทรุ ดตัวของ
แผ่นดินกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลโดยใช้เทคนิค Time-Series InSAR
ซึ่ งเป็ นงานวิจยั ที่ใช้เปรี ยบเทียบอัตราการทรุ ดตัวในช่วงปี 2005-2010 ใน
งานวิจยั [11] มีพ้นื ที่ศึกษา 2500 ตร.กม.
3.3 ข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษางานวิจัย
การติดตามการทรุ ดตัวของแผ่นดินโดยใช้เทคนิ ค Time-series InSAR
ต้อ งมี ก ารบัน ทึ ก ภาพจากดาวเที ย มเรดาร์ แ บบต่ อ เนื่ อ งในช่ ว งเวลาที่ มี
การศึกษา มีดาวเทียมเรดาร์ มากมายที่สามารถนํามาวิเคราะห์เพื่อติ ดตาม
การทรุ ดตัวของแผ่นดิน งานวิจยั นี้ ใช้ภาพเรดาร์จากดาวเทียม TerraSAR-X
เนื่ องจากเป็ นดาวเทียมที่ใช้งานต่อเนื่ องจนถึงปั จจุบนั มีการบันทึกข้อมูล
ตลอดทั้งช่ วงเวลาที่ ตอ้ งการศึ กษาและมี ขอ้ มูลเพียงพอที่ จะประมวลผล
Time-series InSAR ข้อมูลดาวเทียม TerraSAR-X บันทึกภาพในโหมด
StripMap ความละเอียดในแนว range 1 เมตรและในแนว azimuth 2 เมตร
จํานวน 26 ภาพ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงเวลาการบันทึกข้อมูลดาวเทียม ช่วงระยะเวลาการรับสัญญาณ
จาก Master date (Temporal baselines) และระยะทางระหว่างตําแหน่งในการ
รับสัญญาณที่ต้ งั ฉากกับมุมมองของดาวเทียมที่เป็ นภาพ Master (Perpendicular
baselines) สําหรับการเลือกภาพ Master อาศัยหลักการตามที่ระบุไว้ใน [7]

Temporal baselines
T (days)
5 September 2009
-154
16 September 2009
-143
8 October 2009
-121
19 October 2009
-110
30 October 2009
-99
10 November 2009
-88
2 December 2009
-66
24 December 2009
-44
15 January 2010
-22
6 February 2010
0
17 February 2010
11
28 February 2010
22
11 March 2010
33
22 March 2010
44
2 April 2010
55
13 April 2010
66
24 April 2010
77
16 May 2010
99
27 May 2010
110
18 June 2010
132
29 June 2010
143
19 April 2012
803
2 June 2012
847
5 July 2012
880
27 July 2012
902
3.4 ขัน้ ตอนการประมวลผล
DATE

Perpendicular
baselines (m.)
98
-155
129
12
150
-69
128
131
26
0
-61
134
-16
-128
-50
96
165
96
53
48
47
-399
-257
19
-391

การประมวลผลข้อมูลใช้ซอฟแวร์ DORIS v 4.06 ในการประมวลผล
ข้อมูลในขั้นต้นคือ การจับคู่ภาพระหว่างภาพ Master กับภาพ Slave เพื่อ
วิ เ คราะห์ ผ ลต่ า งเฟสเพื่ อ นํ า มาสร้ า ง Interferogram (ในที่ น้ ี จะได้
Interferogram ทั้งสิ้ น 25 ภาพ) เริ่ มต้นโดยนําแต่ละภาพมาทําการแปลงให้
อยูใ่ น DORIS Format และทําการ Coregistration ในแต่ละจุดภาพเพื่อให้มี
ความถูกต้องทางตําแหน่ง ใช้แบบจําลองความสู งภูมิประเทศ SRTM DEM
ซึ่ งมีความละเอียด 90 เมตรในการลบค่า ∅
ออกไป จากนั้นสร้าง
differential Interferogram ขึ้นเพื่อจะนําไปสู่ การประมวลผลในขั้นตอน
ต่อไปสามารถดูรายละเอียดขั้นตอนที่แสดงในรู ปที่ 3

4

จากการประมวลผลในซอฟแวร์ DORIS เสร็ จ เป็ นการประมวลผล
ในลําดับต่อไปโดยใช้ซอฟแวร์ StaMPS v 3.3 หลักการคือใช้ Differential
Interferograms ของหลาย ๆ คู่ภาพจากโปรแกรม DORIS มาวิเคราะห์เพื่อ
หาจุดภาพที่เป็ น PS แล้วเอาข้อมูลเฟสของ PS เหล่านี้ มาหาอัตราการทรุ ด
ตัวต่อไปดังแสดงในรู ปที่ 3

รู ปที่ 4 (a) อัตราการทรุ ดตัว มม./ปี (b) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราการ
ทรุ ดตัว มม./ปี

รู ปที่ 3 ขั้นตอนการประมวลผล [12]

4. ผลการศึกษา

ผลลัพธ์จาก InSAR แสดงให้เห็นว่าในพื้นที่อาํ เภอลําลูกกา ปทุมธานี
และอําเภอเมืองสมุทรปราการมีการทรุ ดตัวในอัตราประมาณ 20-23 มม./ปี
ในขณะที่ พ้ื น ที่ บ างส่ ว นของอํา เภอเมื อ งปทุ ม ธานี แ ละเขตหนองจอก
กรุ งเทพมหานคร ที่มีอตั ราการทรุ ดตัวที่ประมาณ 15-18 มม./ปี โดยพื้นที่
ส่ วนใหญ่ ในกรุ ง เทพมหานครมี อ ตั ราการทรุ ด ตัว น้อ ยกว่า 5 มม./ปี ดัง
แสดงในรู ปที่ 4(a) จากผลที่ได้จาก InSAR พื้นที่ที่มีปัญหาการทรุ ดตัวใน
อัตราที่ สูงจะอยู่ในบริ เวณปริ มณฑลรอบนอกของกรุ งเทพมหานคร ซึ่ ง
บริ เวณดังกล่าวส่ วนใหญ่จะเป็ นอาคารบ้านชั้นเดี ยวหรื อสองชั้นและเป็ น
โรงงานอุตสาหกรรม ส่ วนบางพื้นที่ที่ไม่มีจุดตรวจสอบการทรุ ดตัวจาก
เทคนิ ค นี้ เนื่ อ งมาจากพื้ น ที่ เ หล่ า นี้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงตามฤดู ก าล ตาม
วงรอบการเพาะปลุก หรื อการเจริ ญเติบโตของพืช จึงไม่มีจุดตรวจสอบการ
ทรุ ดตัว
ผลจากการเปรี ยบเทียบอัตราการทรุ ดตัวในงานศึกษานี้ กบั ข้อมูลงาน
ระดับจากกรมแผนที่ทหารที่สุ่มเลือกมา 28 จุดทัว่ พื้นที่ดงั แสดงในรู ปที่ 5
ปรากฏว่า ผลการเปรี ย บนั้น อัตราการทรุ ดตัว ที่ ไ ด้จ ากทั้งสองวิธี มี ความ
สอดคล้องกันเป็ นส่ วนใหญ่ดงั แสดงในตารางที่ 2 แต่เนื่ องจากอัตราการ
ทรุ ดตัวจาก InSAR ที่นาํ มาเปรี ยบเทียบนั้นได้จากการเฉลี่ยอัตราการทรุ ด
ตัวของจุดในบริ เวณโดยรอบที่ใกล้กบั จุดของงานระดับในรัศมี 100 เมตร
ทําให้อตั ราการทรุ ดตัวย่อมมีความแตกต่างกันเล็กน้อย มีบางจุดเช่ นจุดที่
15 อัตราการทรุ ดตัวที่ได้จาก InSAR มีอตั ราที่เร็ วกว่าอัตราการทรุ ดตัวจาก
งานระดับที่ 4.4 มม./ปี สาเหตุอาจจะเกิ ดจากคลื่ นสะท้อนแบบ doublebounce จากอาคารสิ่ งปลูกสร้างไปสยังพื้นดินหรื อจากพื้นดินไปยังสิ่ งปลูก
สร้างทําให้อตั ราการทรุ ดตัวที่ได้จาก InSAR มีอตั ราที่เร็ วกว่ามากและจุดที่
22 อัตราการทรุ ดตัวที่ได้จากงานระดับมีอตั ราที่สูงกว่าอัตราการทรุ ดตัวที่
ได้จากเทคนิ ค InSAR ที่ 4 มม./ปี สาเหตุน้ ี จะมีการศึกษาเพิ่มเติมใน
อนาคตถึงประเด็นที่วา่ ทําไมอัตราการทรุ ดตัวของงานระดับเร็ วกว่ามาก

ผลการศึกษาการติดตามการทรุ ดตัวของแผ่นดินกรุ งเทพฝั่งตะวันออก
ของแม่น้ าํ เจ้าพระยา เทคนิ ค InSAR ให้จุดตรวจสอบการทรุ ดตัวมากถึง
4 ล้านจุดในพื้นที่ 1600 ตร.กม. เฉลี่ยประมาณ 2500 จุด/ตร.กม. ซึ่ งมี
จํานวนมากพอเพื่อแก้ปัญหาจุดตรวจสอบการทรุ ดตัวน้อยเกินไป จะเห็น
ได้ว่าความหนาแน่นของจุดตรวจสอบการทรุ ดตัวมากกว่าจุดตรวจสอบที่
ได้จ ากวิธี ก ารทํา ระดับ ของกรมแผนที่ ท หาร ที่ มี จุ ด ตรวจสอบในพื้ น ที่
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลประมาณ 2000 จุด ผลที่ได้จากเทคนิ ค
InSAR แสดงให้เห็นการทรุ ดตัวของแผ่นดินว่ามีพ้ืนที่หลายๆแห่ งมีการ
ทรุ ดตัวที่ค่อนข้างสู ง มีอตั ราสู งสุ ดอยูท่ ี่ 22.8 มม./ปี ดังแสดงในรู ปที่ 4(a)
และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของอัตราการทรุ ดตัวในพื้นที่ ส่ วนใหญ่อ ยู่
ระหว่าง 0-1 มม./ปี และมีพ้ืนที่บางส่ วนที่มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ตารางที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบอัตราการทรุ ดตัวที่ได้จากงานวิจยั นี้กบั อัตราการ
อัตราการทรุ ดตัวสูงถึง 3 มม.ปี ดังแสดงในรู ปที่ 4(b)
ทรุ ดตัวที่ได้จากงานระดับจากกรมแผนที่ทหาร
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ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ชื่อหมุดระดับ
ที่นาํ มา
เปรี ยบเทียบ

อัตราการทรุ ด
ตัวของงาน
ระดับ (มม./ปี )

อัตราการทรุ ด
ตัวของ InSAR
(มม./ปี )

∆
(มม./ปี )

BM.15
-14.5
-14.8
0.3
BM.46
-15.6
-15.8
0.2
BM.56
-19.0
-19.1
0.1
BM.28
-11.4
-10.2
-1.2
BM.48
-16.1
-15.4
-0.7
BM.16
-11.9
-9.7
-2.2
-10.3
BM.8
-12.8
-2.5
BM.18
-10.6
-8.9
-1.7
-12.0
BM.20
-8.2
3.8
BM.30
-10.6
-11.9
1.3
DMR.83
-22.7
-22.7
0
PD.34
-11.4
-12.1
0.7
PD.10
-2.0
-1.5
-0.5
-5.2
PD.36
-8.3
-3.1
-15.2
4.4
PD.38
-10.8
กทม.366
-9.6
-12.6
3.0
กทม.210
-12.1
-11.2
-0.9
กทม.215
-12.0
-10.2
-1.8
-10.4
กทม.216
-11.2
-0.8
-10.3
กทม.115
-10.3
0
-9.6
กทม.124
-9.7
-0.1
-7.3
-4.0
กทม.160
-11.3
กทม.257
-13.1
-10.1
-3.0
-8.4
-2.2
กทม.157
-10.6
-8.6
กทม.450
-7.4
1.2
กทม.313
-14.0
-14.0
0
กทม.315
-13.0
-12.2
-0.8
-8.0
กทม.415
-9.3
-1.3
ผลการศึกษาเมื่อนํามาเปรี ยบเทียบกับงานวิจยั ติดตามการทรุ ดตัวของ
แผ่นดินกรุ งเทพและปริ มณฑลโดยใช้เทคนิ ค Time-Series InSARในช่วง
เดือนตุลาคม ปี 2005 ถึงเดือนมีนาคม ปี 2010 [11] พบว่าพื้นที่อาํ เภอเมือง
สมุ ท รปราการและอําเภอลํา ลู กกา ปทุ มธานี มี การทรุ ดตัว ช้าลงที่ อ ตั รา
5-10 มม./ปี ในขณะที่พ้นื ที่กรุ งเทพมหานครชั้นในทรุ ดตัวช้าลงเช่นกันด้วย
ที่อตั รา 3-5 มม./ปี ดังแสดงในรู ปที่ 6 จากการเปรี ยบเทียบผลการศึกษาจะ
เห็นว่าการทรุ ดตัวของแผ่นดินบริ เวณกรุ งเทพและปริ มณฑลมีอตั ราที่ลดลง
โดยเฉพาะพื้นที่ กรุ งเทพชั้นในภาพรวมของอัตราการทรุ ดตัวลดลงอย่าง
เห็นได้ชดั

รู ปที่ 5 หมุดระดับที่ใช้เปรี ยบเทียบกับงานศึกษานี้

รู ปที่ 6 เปรี ยบเทียบอัตราการทรุ ดตัวในช่วงปี 2009-2012 ที่ได้จากการศึกษานี้
(ขวา) กับอัตราการทรุ ดตัวในช่วงปี 2005-2010 (ซ้าย) จาก [11]

5. สรุปผลการศึกษา
การใช้เทคนิ ค Time-Series InSAR เพื่อการติดตามการทรุ ดตัวของ
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลโดยใช้ ภ าพเรดาร์ จ ากดาวเที ย ม
TerraSAR-X จํานวน 26 ภาพในช่วงปี 2009-2012 พบว่าการทรุ ดตัวของ
แผ่นดินมีอตั ราที่ลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงปี 2005-2010 ตามที่ได้เคยมี
การศึ กษาไว้ในงานของ [11] ในเขตปริ มณฑลแม้ว่าการทรุ ดตัวมีอตั ราที่
ลดลง แต่อตั ราการทรุ ดตัวที่ วดั ได้ยงั มี ค่าที่ สูงอยู่เช่ นพื้นที่ บริ เวณอําเภอ
เมืองสมุทรปราการและอําเภอลําลูกกา ปทุมธานี ในช่วงปี 2005-2010 จาก
งานวิจยั [11] มีอตั ราการทรุ ดตัว 25-30 มม./ปี ในงานวิจยั นี้ สามารถวัดได้
20-23 มม./ปี แม้วา่ มีอตั ราที่ลดลงแต่อตั ราที่วดั ได้ในงานวิจยั นี้ก็ยงั มีอตั รา
ที่สูงอยู่ ส่ วนในพื้นที่กรุ งเทพชั้นในโดยรวมอัตราการทรุ ดตัวลดลงเหลือตํ่า
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กว่า 5 มม./ปี แต่กย็ งั ไม่เป็ นที่ยนื ยันว่าอัตราการทรุ ดตัวหลังจากนี้จะมีอตั รา [8] A. Aobpaet. InSAR Time Series Analysis for Land Subsidence
ลดลงไปเรื่ อย ๆ อาจจะมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ทาํ ให้มีอตั ราการทรุ ดตัวสู งขึ้นได้อีก
Monitoring in Bangkok and Its Vicinity Area, Doctoral
คงต้องมีการศึกษาติดตามการทรุ ดตัวต่อไปเรื่ อย ๆ จนถึงจุดที่แผ่นดิ นไม่
dissertation, Department of Survey Engineering, Faculty of
Engineering, Chulalongkorn University, 2012.
สามารถทรุ ดต่อไปได้ ในเวลานั้นกรุ งเทพมหานครอาจจะมีระดับตํ่ากว่า
[9] E. Chaussard, S. Wdowinski, E. Cabral-Cano and F. Amelung.
ระดับทะเลปานกลางทัว่ ทุกบริ เวณ
Land Subsidence in Central Mexico Detected by ALOS InSAR
6. กิตติกรรมประกาศ
Time-Series, Remote Sensing of Environment 140 (2014) 94–106,
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