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ดร.ณัฏฐ์  ลีละวัฒน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลุ่มวิจัยระบบสารสนเทศการจัดการภัยพิบัติและ

ความเสี่ยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

http://natt.leelawat.com

ผู้
เขียนได้มีโอกาสไปร่วมงาน World Bosai Forum ครั้งที่ 2 (第

2回世界防災フォーラム) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 ถึง 12 

พฤศจิกายน 2562 ที่เมืองเซนได จังหวัดมิยางิ และได้มีโอกาสพบปะ

พูดคุยกับนักวิจัยชาวไทยที่ไปร่วมงานดังกล่าว หนึ่งในการพูดคุยใน

งานนี้ก็คงหนีไม่พ้นเหตุการณ์ภัยพิบัติสดๆ ร้อนๆ ที่ประเทศญี่ปุ่นพึ่ง

ประสบพบเจอ แถมยงัผ่านไปไม่นานนัน่กค็อื ‘พายไุต้ฝุน่ฮากิบสิ’ (令

和元年台風第19号) และผู้เขยีนก็มโีอกาสได้พดูคยุกับนักวจิยัชาว

ไทย ณ มหาวิทยาลัยโทโฮคุ (東北大学) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการ

ค�านวณแบบจ�าลองน�้า เลยขอน�าประสบการณ์นี้มาเล่าสู่กันฟังกับ

ท่านผู้อ่านนะครับ

ในช่วงงาน World Bosai Forum ผู้เขียนได้มีโอกาสพูดคุย

แลกเปลีย่นความคดิเหน็กับ ดร.ขวญัชยั แพโคกสงู จงึถือโอกาสขอ

สมัภาษณ์ประสบการณ์การท�างานเก่ียวกับการออกแบบแบบจ�าลอง

น�้าในสถานการณ์ภัยพิบัติสักหน่อย 

ดร.ขวญัชยั ส�าเรจ็การศกึษาปรญิญาตรสีาขาวศิวกรรมโยธา 

จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปริญญาโทสาขาวิศวกรรม

แหล่งน�้า จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาเอกสาขา

วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโคจิ (高知

工科大学) ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบัน ดร.ขวัญชัย เป็นนักวิจัยประจ�า

ห้องวิจัยวิศวกรรมสึนามิ สถาบันวิจัยนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ภัย

ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยโทโฮคุ (東北大学災害科学国際研究所) 

ดร.ขวัญชัยเล่าให้ฟังว่าปัจจุบันก�าลังศึกษาและวิจัยในเรื่องแบบ

จ�าลองคณิตศาสตร์สึนามิ รวมถึงผลกระทบความสูญเสียทาง

เศรษฐกิจจากภัยสึนามิด้วย

พายุไต้ฝุ่นฮากีบิส

ดร.ขวัญชัย บอกว่าในฐานะที่ตนศึกษาวิจัยในเรื่องแบบ

จ�าลองน�้าอยู่แล้ว เมื่อมีข่าวการมาของพายุไต้ฝุ่นฮากีบิสสู่ประเทศ

ญี่ปุ่น จึงรีบออกแบบแบบจ�าลองเพื่อศึกษาข้อมูลของผลจากพายุ

ไต้ฝุ่นลูกดังกล่าว โดยข้อมูลที่น�าใช้เป็นตัวแปรนั้นได้มาจากข้อมูล

ท�านายปริมาณฝนจากส�านักอุตุนิยมวิทยาแห่งประเทศญี่ปุ่น (気象

庁) ซึง่ข้อมลูดงักล่าวประกอบไปด้วยข้อมลูการท�านายปรมิาณน�า้ฝน

ล่วงหน้า 24 ชั่งโมงพร้อมทั้งการท�านายเส้นทางของตัวพายุ

ดร.ขวัญชัย น�าข้อมูลต้ังต้นดังกล่าวมาใส่ในโปรแกรมแบบ

จ�าลอง ‘Rainfall-Runoff-Inundation’ (RRI) (International Centre 

for Water Hazard and Risk Management under the auspices 

of UNESCO (ICHARM), 2016 Sayama et al., 2012) หลงัจากสร้าง 

และรันแบบจ�าลองก็ท�าให้ทราบจุดที่มีโอกาสเกิดเหตุการณ์น�้าท่วม

ล่วงหน้าได้ 24 ชั่วโมง

ในเวลานั้น ดร.ขวัญชัย ได้ลองรันแบบจ�าลองในพื้นที่ต่างๆ 

ของประเทศญีปุ่น่ โดยเฉพาะทีเ่มอืงนาโงยะ (名古屋市), กรงุโตเกยีว 

(東京都), และเมอืงเซนได (仙台市) ผลลพัธ์ทีอ่อกมาคอืแบบจ�าลอง

ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าระดับน�้าจะอยู่ที่ระดับสูงถึง 8 ถึง 9 เมตรใน

เกือบทุกพื้นที่ หลังจากพายุไต้ฝุ่นฮากีบิสได้ผ่านประเทศญี่ปุ่นไป 

ดร.ขวัญชยั ได้ลองเปรยีบเทยีบผลทีเ่กิดขึน้จรงิกับแบบจ�าลองทีส่ร้าง

ขึน้ พบว่ามคีวามใกล้เคยีงกบัระดบัน�า้ทีท่่วมจรงิ และพบว่าในบรเิวณ

ที่เป็นพื้นที่น�้าท่วมจริงมีระดับน�้าสูงกว่าแบบจ�าลองถึง 3 ถึง 4 เมตร 

สาเหตุทีเ่ป็นแบบนีเ้กิดจากสองเหตุผล หนึง่เป็นเพราะข้อมลูลกัษณะ

ภมูปิระเทศ (Topography) ทีใ่ช้มคีวามละเอียดที ่500 เมตร และสอง

เนื่องจากแบบจ�าลอง RRI ใช้สมมติฐานว่า มีน�้าซึมลงดินในปริมาณ

แบบจำาลองนำ้าท่วม 
ตอน พายุไต้ฝุ่นฮากีบิส
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อย่างไรก็ดีในการค�านวณจริงนั้นจ�าเป็นต้องมีค่าตัวแปรที่

ครบถ้วนจึงจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องแม่นย�า ในทางปฏิบัติปริมาณฝน

ที่ตกลงมา ปริมาณน�้าที่ซึมลงด้านล่าง ปริมาณแสงแดดท่ีท�าให้น�้า

ระเหย ความเข้มของแสง ความเร็วลม และอุณหภูมิ ล้วนแล้วแต่

เป็นกลุ่มตัวแปรที่จ�าเป็นต้องใส่เข้าไปในแบบจ�าลองด้วย แต่ด้วย

เวลาที่จ�ากัดก่อนพายุไต้ฝุ่นฮากีบิส จะมาถึง ดร.ขวัญชัยจึงไม่ได้ใส่

ค่าตวัแปรดงักล่าวแต่ให้โปรแกรมสร้างค่าตวัแปรกลุม่นีข้ึน้มาเอง จงึ

ส่งผลให้ค่าผลลัพธ์ที่ได้มีความคาดเคลื่อนไปบ้าง

ดร.ขวญัชยั บอกว่าหลกัการทีว่่ามากค็ล้ายคลงึกนัในกลุม่ภยั

ที่เกี่ยวข้องกับน�้า ทั้งสึนามิ น�้าท่วม คลื่นซัดฝั่ง โดยปกติการรันแบบ

จ�าลอง RRI ส�าหรับพื้นที่ทั้งประเทศญี่ปุ่นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

ทัว่ไปในปัจจบุนัจะใช้เวลาประมาณ 2 ชัว่โมง ซึง่จะสร้างแบบจ�าลอง

ได้ 24 ชั่วโมง

ประโยชน์ของแบบจำาลอง

ประโยชน์จากการสร้างแบบจ�าลองคอืการท�านายเหตกุารณ์

ล่วงหน้ารวมทั้งช่วยสนับสนุนข้อมูลในการเตือนภัย ส�าหรับการ 

ใช้งานจริงในปัจจุบันมีหลายหน่วยงานใช้โปรแกรมดังกล่าว รวมทั้ง

ส�านักอุตุนิยมวิทยาแห่งประเทศญี่ปุ่น โดยส�านักอุตุนิยมวิทยาฯ จะ

รันแบบจ�าลองโดยสนใจที่แม่น�้า เพื่อให้ทราบว่าส่วนไหนน่าจะเกิด

เหตกุารณ์น�า้ท่วม แต่จะไม่ท�าเป็นแผนทีน่�า้ท่วม (Flood Map) เพราะ

ว่าจะใช้เวลาค่อนข้างมาก 

เมื่อสอบถามถึงข้อดีข้อเสียในความคิดเห็นของ ดร.ขวัญชัย 

ได้ค�าตอบว่าข้อดีก็คือเราจะสามารถสร้างแผนที่น�้าท่วมแบบคร่าวๆ 

เองได้ ส่วนข้อเสียคือการรันแบบจ�าลองจะใช้เวลานาน อย่างไรก็ดี

ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน การใช้ซูเปอร์คอมพิว-

เตอร์สามารถช่วยล่นระยะเวลาไปได้มาก

บทความนีไ้ด้รบัการสนบัสนนุเงนิทนุจากกองทนุรชัดาภเิษก

สมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ�าปีงบประมาณ 2562 

(762003-CC) ผู้เขียนขอขอบคุณ ดร.ขวัญชัย แพโคกสูง ที่ร่วมแชร์

ความรู้ และประสบการณ์ครับ

อ้างอิง

International Centre for Water Hazard and Risk Management 

under the auspices of UNESCO (ICHARM). (2016). RRI model. Retrieved 

Dec. 2019, from http://www.icharm.pwri.go.jp/research/rri/rri_top.html

Sayama, T., Ozawa, G., Kawakami, T., Nabesaka, S., & Fukami, 

K. (2012). Rainfall–runoff–inundation analysis of the 2010 Pakistan flood 

in the Kabul River basin. Hydrological Sciences Journal, 57(2), 298-312.

น้อย หมายความว่าจริงๆ แล้วการรันแบบจ�าลองจ�าเป็นต้องรันมา

ตัง้แต่ช่วงต้นปีเพือ่ศกึษาปรมิาณน�า้ทีส่ะสมอยู่ในดนิก่อนหน้า จงึจะ

ได้ผลลัพธ์ที่มีความถูกต้อง

พำยุไต้ฝุ่นฮำกีบิส (ภำพโดย ดร.ขวัญชัย แพโคกสูง)

แบบจ�ำลองน�ำ้ท่วมจำกพำยไุต้ฝุน่ฮำกบีสิ (ภำพโดย ดร.ขวญัชยั แพโคกสูง)

หลักการของแบบจำาลอง RRI

ท่านผู้อ่านคงเริ่มสงสัยว่า เอ๊ะ แบบจ�าลอง RRI นี้มีหลักการ

อย่างไรมันถึงสามารถท�านายระดับน�้าได้นะ ผู้เขียนเลยสอบถาม 

ดร.ขวัญชัย ต่อ และได้ใจความว่าตัวโปรแกรมจะมอง ‘พื้นผิว’ (Ter-

rain) ให้ถูกจ�าลองเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆ เรียกว่า ‘เซลล์’ (Cell) จากนั้น

จะมีการเคลื่อนตัวของมวลน�้าจากเซลล์หนึ่งไปยังอีกเซลล์หนึ่ง 

ความเร็วของน�้าจะถูกค�านวณจาก ‘สมการโมเมนตัม’ โดยเมื่อ 

วัดระดับน�้าในเซลล์บน และเซลล์ล่าง ความแตกต่างดังกล่าวจะถูก

น�าไปสูก่ารค�านวณตาม ‘หลกัพลงังานจลน์’ แล้วค�านวณเป็นอตัราเรว็ 

หรือพูดให้ง่ายขึ้นได้ว่าเมื่อเราทราบระดับน�้าที่ต่างกันก็จะสามารถ

ค�านวณหาความเร็วของน�้าโดยการค�านวณย้อนกลับจากขนาดของ

เซลล์ได้
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