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บทคัดย่อ
การนาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการติดตามมลพิษทางทะเล ในบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพือ่
วิ เ คราะห์ ค วามเป็ น ไปได้ ใ นการหาต าแหน่ ง เริ่ ม ต้ น ของคราบน้ ามั น ที่ รั่ ว ไหลด้ ว ยวิ ธี ก ารตรวจสอบย้ อ นกลั บ
(Backtracking Trajectory) โดยการวิ เคราะห์ นี้ ได้ ใช้ข้อมูล จากระบบส ารวจระยะไกล อาทิ ข้อมู ลภาพถ่า ยจาก
ดาวเทียม RADARSAT-2, ข้อมูลจากระบบตรวจวัดคลื่นและกระแสน้าด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง หรือระบบเรดาร์ชายฝั่ง
(Coastal radar) ที่ติดตั้งในอ่าวไทย ร่วมกับการวิเคราะห์ด้วยระบบประมวลผลเชิงพื้นที่ และข้อมูลภาคสนามจาก
หน่วยงานในพื้นที่ ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีการตรวจสอบย้อนกลับ (Backtracking Trajectory) เพื่อติดตามการ
เคลื่อนที่ของคราบน้ามัน (Oil spill trajectory) ในเส้นทางการเคลื่อนที่ของมวลน้ามันในบริเวณที่ศึกษา โดยใช้ข้อมูล
จากระบบเรดาร์ชายฝั่ง พบว่าแหล่งกาเนิดของคราบน้ามันมาจากทางเหนือขึ้นไปจนถึงบริเวณปากแม่น้าแม่กลอง
ทั้งนี้ได้ทาการตรวจสอบความถูกต้องของผลการวิเคราะห์ เพื่อยืนยันตาแหน่งที่มาของคราบน้ามัน และลักษณะการ
แพร่กระจายของคราบน้ามัน ด้วยข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม RADARSAT-2 ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีคราบ
น้ามันลอยอยู่ผิวน้าทะเลเป็นพื้นที่ ประมาณ 111 ตารางกิโลเมตร และพบว่าตาแหน่งเริ่มต้นของน้ามันเริ่มต้ นมาจาก
บริเวณปากแม่น้าแม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เช่นเดียวกับผลการวิเคราะห์ด้วยวิธี การตรวจสอบย้อนกลับ
(Backtracking Trajectory) นอกจากนั้นได้ทาการตรวจสอบอีกครั้งกับข้อมูลภาคสนามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
พื้นที่ว่าคราบน้ามันที่พบจากข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมมีทิศทางไปชายหาดเขาตะเกียบ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ตามที่ได้รับรายงานมาหรือไม่ โดยทาการวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของคราบน้ามัน (For tracking Trajectory) จาก
ระบบเรดาร์ชายฝั่ง พบว่าทิศทางการเคลื่อนที่ของคราบน้ามันจากบริเวณปากแม่น้าแม่กลองมีทิศทางลงมาทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ขนานกับชายฝั่ง ด้วยความเร็ว 0.7 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ไปทางชายหาด อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
จึงสามารถสรุปได้ว่าคราบน้ามันที่มาขึ้นที่ชายหาดเขาตะเกียบ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2558
มีความเป็นไปได้ที่จะมาจากจุดเริ่มต้นมาจากบริเวณปากแม่น้าแม่กลองโดยคาดว่าน้ามันเริ่มรั่วไหลตั้งแต่ช่วงวันที่ 23
– 24 ตุลาคม 2558 ซึ่งจากผลการศึกษานี้ หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลอื่นๆ เช่น ระบบ
ติดตามเรือ ก็สามารถพัฒนาไปสู่ระบบการบริหารจัดการมลพิษทางทะเลกรณีน้ามันรั่วไหลของประเทศไทยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป
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ABSTRACT
GIS technology applied in monitoring marine pollution. In this article, the purpose is to
analyze the possibility of finding the beginning of the oil spill with the traceability (Backtracking
trajectory). The process of analysis used data from remote sensing data such as satellite RADARSAT2, data from the high frequency radio wavelength system to measure waves and tides or Coastal
Radar System which installed in the Gulf of Thailand together with spatial data processing, and field
data from local authorities. The results were analyzed by means of traceability (Backtracking
trajectory) to track the movement of oil slick (Oil spill trajectory) in a study area using data from
coastal radar system and found that the source of the oil slick came from the north up to the mouth
of the Mae Klong river. The detection accuracy of the analysis to confirm the source of the oil slick
and the spread of oil with data from satellite image RADARSAT-2, which shows clearly that the oil
slick floating on the sea surface area of about 111 square kilometers and found the beginning of the
oil originated from the mouth of the Mae Klong river, Muang Samut Songkhram as well as analysis
by means of backtracking trajectory. There were examined again with field data of the agencies
involved in the oil stains found information from satellite imagery with directions to Takiab Beach,
Hua Hin, Prachuap Khiri Khan as has been reported, or not. By analyzing the movement of the oil
slick (For tracking Trajectory) from the coastal radar system and found that the direction of
movement of the oil slick from the mouth of the Mae Klong river into a direction parallel to the
coast of south-west at a speed of 0.7 kilometers per hour to the beach in Hua Hin, Prachuap Khiri
Khan province. It can be concluded that the oil slick coming up the beach Takiab, Hua Hin, Prachuap
Khiri Khan on October 27, 2015, with the possibility to come from the beginning of the mouth of the
Mae Klong river and was expected to begin leakage from the 23 - 24 October 2015. The results of
this study can benefit to the relevant authorities and enhance the capability of the management of
marine pollution plan in case of oil spills by using together with other information such as vessel
tracking systems.
ค้าน้า
จากสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดกับชายฝั่งทะเลของไทยในแต่ละปีทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ และจากการกระทา
ของมนุษย์สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อชีวิต และทรัพย์สิน ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งเป็นบริเวณกว้าง
ตัวอย่างเช่น การปล่อยมลพิษหรือน้าเสียลงสู่ชายฝั่ง หรือจากเหตุการณ์น้ามันดิบรั่วไหลในทะเล ทาให้คราบน้ามันได้
แพร่กระจายเป็นวงกว้าง และส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งการดาเนินการเก็บกู้ทาได้ค่อนข้าง
ลาบาก เนื่องจากความไม่พร้อมทั้งในด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ กาลังคน และเทคโนโลยีในการติดตามและพยากรณ์การ
เคลื่อนที่ของคราบน้ามัน การลดความเสียหายอันเกิดจากเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าว เป็นความรับผิดชอบร่วมกัน
จากทุกภาคส่วนที่ต้องดาเนินการช่วยเหลือฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และเยียวยาผู้ได้รับความเดือดร้อนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และควรมีการบูรณาการการทางาน ร่วมกันในภาพรวมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ทั้งใน
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และระดับท้องถิ่น ด้วยเหตุนี้การเตรียมการป้องกันและการตัดสินใจเมื่อเกิดเหตุต้องได้รับ
ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ถูกต้อง เพื่อให้การแก้ไขปัญหามีความถูกต้องรวดเร็วตรงตามลาดับความสาคัญ รวมทั้งสามารถ
บริหารจัดการงบประมาณสาหรับการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลจากเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ รวมทั้ งข้อมูลในพื้นที่จริง อาทิ ข้อมูล ภาพถ่าย
จากดาวเทียม ข้อมูลจากระบบตรวจวัดคลื่นและกระแสน้าด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง (เรดาร์ชายฝั่ง) และอากาศยานไร้

คนขับ (UAV) เพิือบินถ่ายภาพในมุมสูงจะช่วยสนับสนุนข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ในการเก็บ กู้คราบน้ามัน และใช้ในการ
ประเมินผลกระทบต่อแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ สามารถสนับสนุนข้อมูลเชิงพื้นทีื่ในภาพกว้างได้เป็นอย่างถูกต้อง และ
รวดเร็วสามารถใช้ประเมินพื้นที่ได้รับผลกระทบทั้งในระดับครัวเรือน ตลอดจนจัดทาแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบ และเกิดความเสียหาย เพื่อนามาใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนในการตัดสินใจของผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้ง เป็นข้อมูล
พื้นฐานในการวางแผนติดตามการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ ฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้อย่างครอบคลุม และมี
ประสิทธิภาพต่อไป
วิธีการ
พืนที่ท้าการศึกษา
พื้นที่เกิดเหตุการณ์คราบน้ามันมีลักษณะเหนียวข้น สีดา จับตัวกันเป็นก้อน และส่งกลิ่นเหม็น ถูกน้าทะเลซัด
เข้ามาเกยบริเวณชายหาดเขาตะเกียบ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยพบว่ามีความยาวตลอดแนวชายฝั่ง ไม่ต่ากว่า
10 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 และ จากการตรวจสอบจากภาพดาวเทียม RADARSAT-2 บันทึกภาพวันที่
24 ตุลาคม 2558 เวลา 18.30 น. พบว่ามีพื้นที่ที่คาดว่าเป็นคราบน้ามันตั้งแต่บริเวณปากแม่น้าแม่กลอง รอยต่อ
จังหวัดสมุทรสงครามและสมุทรสาคร ลงมาจนตาบลแหลมผักเบี้ย อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

Figure 1 Study sites at Coastal of Samut Songkhram, Phetchaburi and Prachuap Khiri Khan Province
อุปกรณ์และวิธีการ
อุปกรณ์
1. แผนที่ภูมปิ ระเทศ (Topographic Map), ชุด L 7018, มาตราส่วน 1:50,000
2. ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม RADARSAT-2, Mode: ScanSAR Narrow, Polarization: HH,
รายละเอียดภาพ 25 เมตร, วันที่บันทึกภาพ 24 ตุลาคม 2558
4. ข้อมูลกระแสน้าจากระบบเรดาร์ชายฝั่ง (http://coastalradar.gistda.or.th/)
3. คอมพิวเตอร์เวิร์กสเตชัน
4. ซอฟต์แวร์ประมวลผลทางด้าน Remote Sensing และ GIS

วิธีการ
1. ใช้ข้อมูลกระแสน้าจากระบบเรดาร์ชายฝั่ง (Abascal, 2009) เพื่อหาตาแหน่งเริ่มต้นของคราบน้ามันที่
รั่วไหลด้วยวิธีการตรวจสอบย้อนกลับ (Backtracking Trajectory) โดยใช้หลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial
Analysis) ร่วมกับหลักการพื้นฐานกลศาสตร์แบบลากรางจ์ (Lagrangian mechanics) (Mariano, 2011)
2. ยืนยันตาแหน่งที่ มาของคราบน้ามัน และลักษณะการแพร่กระจายของคราบน้ามัน ด้วยการวิเคราะห์
ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม RADARSAT-2 (Staples, 2013)
3. ทาการตรวจสอบอีกครั้งกับข้อมูลภาคสนามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ว่าคราบน้ามันที่พบจาก
ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมมีทิศทางไปชายหาดเขาตะเกียบ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตามที่ได้รับรายงานมา
หรือไม่ โดยใช้ ข้อมูล กระแสน้าจากระบบเรดาร์ชายฝั่ ง เพื่อท าการวิเคราะห์ การเคลื่ อนที่ ของคราบน้ ามั น (For
tracking Trajectory) (Nuttorn, 2015)

Figure 2 Methodology

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
1. การวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบย้อนกลับ (Backtracking Trajectory) เพื่อหาต้าแหน่งเริ่มต้นที่น้ามัน
รั่วไหล
ผลจากการใช้ข้อมูลกระแสน้าจากระบบเรดาร์ชายฝั่ง เพื่อ วิเคราะห์เพื่อตรวจสอบย้อนกลับ (Backtracking
Trajectory) โดยเริ่มต้นจากบริเวณชายหาดเขาตะเกียบ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 27 ตุลาคม 2558 เวลา
06.00 น. ย้อนกลับไปเป็นเวลา 5 วัน พบว่าแหล่งกาเนิดของคราบน้ามันน่าทิศทางมาจากทางเหนือขึ้นไปทางแหลม
ผักเบี้ย จ.เพชรบุรี จนถึงบริเวณปากแม่น้าแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม (Figure 3)

Figure 3 Backtracking Trajectory Map
2. การตรวจสอบความถูกต้องของผลการวิเคราะห์
2.1 การตรวจสอบความถูกต้องด้วยภาพถ่ายดาวเทียม
เมื่อทราบจากผลการวิเคราะห์ในข้อ 1 ว่า แหล่งกาเนิดของคราบน้ามัน ว่ามาจากบริเวณปากแม่น้าแม่กลอง
จึงทาการตรวจสอบความถูกต้องของผลการวิเคราะห์ เพื่อยืนยันตาแหน่งที่มาของคราบน้ามัน และลักษณะการ
แพร่ ก ระจายของคราบน้ ามั น ด้ ว ยมู ล ภาพถ่ า ยจากดาวเที ย ม RADARSAT-2 Mode: ScanSAR Narrow,
Polarization: HH, วันที่ 24 ตุลาคม 2558 เวลา 18.30 น. ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีคราบน้ามันลอยอยู่ผิวน้า

ทะเลเป็นพื้นที่ ประมาณ 111 ตารางกิโลเมตร และพบว่าตาแหน่งเริ่มต้นของน้ามันเริ่มต้นมาจากบริเวณปากแม่น้าแม่
กลอง อ.เมื อ ง จ.สมุ ท รสงคราม เช่ น เดี ย วกั บ ผลการวิ เ คราะห์ ด้ ว ยวิ ธี ก ารตรวจสอบย้ อ นกลั บ (Backtracking
Trajectory) และมีการแพร่กระจายของคราบน้ามันลงมาทางทิศใต้ขนานกับแนวชายฝั่งมาจนถึงบริเวณแหลมผักเบี้ย
อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี (Figure 4)

Figure 4 Oil-Spill Boundary Map from RADARSAT-2 satellite
2.2 การตรวจสอบความถูกต้องด้วยข้อมูลภาคสนาม
เมื่อทราบตาแหน่งเริ่มต้นของคราบน้ามันจากข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมแล้ว จึงทาการตรวจสอบอีกครั้ง
กับข้อมูลภาคสนามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ว่าคราบน้ามันที่พบจากข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมมีทิศทางไป
ชายหาดเขาตะเกียบ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตามที่ได้รับรายงานมา โดยใช้ข้อมูลกระแสน้าจากระบบเรดาร์

ชายฝั่ง ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2558 เวลา 18.30 น. ถึงวันที่ วันที่ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 06.00 น. ทาการวิเคราะห์
การเคลื่อนที่ของคราบน้ามัน (For tracking Trajectory) ซึ่งพบว่าทิศทางการเคลื่อนที่ของคราบน้ามันจากบริเวณ
ปากแม่น้าแม่กลองมีทิศทางลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ขนานกับชายฝั่ง ด้วยความเร็ว 0.7 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ไป
ทางชายหาดเขาตะเกียบ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2558 (Figure 5)

Figure 5 Oil-Spill Trajectory Map

สรุปผลการศึกษา
จากผลการวิเคราะห์สรุปว่า กรณีคราบน้ามันรั่วไหลและมีผลกระทบในพื้น ที่ชายหาดเขาตะเกียบ อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2558 มีความเป็นไปได้ที่จะมาจากจุดเริ่มต้นจากบริเวณปากแม่น้าแม่กลอง
โดยคาดว่าเริ่มรั่วตั้งแต่ช่วงวันที่ 23 – 24 ตุลาคม 2558 และมีทิศทางการเคลื่อนที่ลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ขนาน
กับชายฝั่ง ด้วยความเร็ว 0.7 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จากผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าการบูรณาการเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศร่วมกับข้อมูลตรวจวัดจากระบบเรดาร์ชายฝั่ง และระบบข้อมูลเชิงพื้นที่ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ระบบติดตาม
เรือ เป็นต้ น จะสามารถนามาเพิ่มประสิ ทธิภาพบริหารจัดการมลพิษชายฝั่งเนื่องจากน้ามัน รั่วไหลได้ ตลอดจน
สามารถจัดทาแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ และพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับ ความเสียหาย ตลอดจนเป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนติดตามการเปลี่ ยนแปลงเชิงพื้นที่ รวมทั้งฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้อย่าง
ครอบคลุม และสามารถเป็นข้อมูลสนับสนุนในการตัดสินใจของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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