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ต่อ
เนื่องจำกตอนที่แล้วที่ผู้เขียนได้เล่ำถึงประสบกำรณ์กำร

พัฒนำแบบจ�ำลองพำยุฮำกิบิส (令和元年台風第19号) 

ไป ส�ำหรบัคอลมัน์นีผู้เ้ขยีนขอแชร์เร่ืองรำวจำก ดร.ขวญัชยั แพโคกสงู 

จำกมหำวทิยำลยัโทโฮค ุ(東北大学) กนัต่อนะครบั ครัง้นี ้ดร.ขวัญชัย 

จะมำแชร์ประสบกำรณ์ต่อเนื่องแถมยังมีส่วนควำมเกี่ยวข้องกับ

ประเทศไทยเมื่อคร้ังเกิดวิกฤตน�้ำท่วมจังหวัดอุบลรำชธำนี ปีพ.ศ.

2562 กันด้วยครับ

ที่มาแบบจำาลอง RRI

ผู้ให้ก�ำเนิด “แบบจ�ำลอง Rainfall-Runoff-Inundation” หรือ 

RRI (ICHARM, 2016) นั้นคือ ดร. Sayama และคณะ (2012) โดยมี

กำรเริ่มกำรพัฒนำแบบจ�ำลองครั้งแรกท่ีประเทศปำกีสถำน เริ่มเป็น

ทีรู่จ้กัในหมูน่กัวจิยั และนกัวชิำกำรมำกมำย ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2554 เมือ่

เกดิเหตกุำรณ์มหำอทุกภยัประเทศไทย ปี พ.ศ.2554 ในเวลำนัน้มกีำร

ใช้ข้อมูลน�ำเข้ำจำกทั้งลุ่มแม่น�้ำเจ้ำพระยำ ภำยใต้โครงกำรวิจัยของ

องค์กรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศแห่งญี่ปุ่น (独立行政法人国

際協力機構; JICA) ซึ่งได้ศึกษำกำรท�ำคลองตัดผ่ำน 

แบบจ�ำลอง RRI นบัว่ำมบีทบำทส�ำคญัส�ำหรบัแวดวงวชิำกำร 

ก่อนหน้ำนี้กำรจ�ำลองน�้ำท่วมจะมีแยกกำรจ�ำลองออกเป็น 2 แบบ

จ�ำลองคือแบบจ�ำลองน�ำ้ฝน-น�ำ้ท่ำ (Rainfall-Runoff) และแบบจ�ำลอง

น�้ำท่ำ-น�้ำท่วม (Flood-Runoff) แต่แบบจ�ำลองของ RRI น้ันได้รวม 

ทั้งคู่เข้ำด้วยกันซึ่งสำมำรถค�ำนวณทั้ง Rainfall-Runoff และ Flood-

Runoff ได้ ณ เวลำเดียวกัน นับว่ำสะดวกจริงๆ

การจำาลองนำ้าท่วมที่ประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น

ส�ำหรบัควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรจ�ำลองน�ำ้ท่วมทีป่ระเทศไทย 

และประเทศญี่ปุ่นนั้นมีลักษณะต่ำงกันในเรื่องของภูมิประเทศ โดย

ประเทศไทยมีควำมชันของพื้นที่น้อยกว่ำประเทศญี่ปุ่น ซึ่งตัวแบบ

จ�ำลอง RRI ก็มีควำมเหมำะสมกับกำรใช้กับพื้นที่ที่มีควำมชันน้อย

เช่นกัน เนื่องจำกจะมีที่รำบน�้ำท่วมถึง (Floodplain) ที่ค่อนข้ำงกว้ำง

อีกข้อหนึ่งส�ำหรับกรณีน�้ำท่วมอุบลรำชธำนีที่ประเทศไทย 

และพำยไุต้ฝุน่ฮำกบีสิทีป่ระเทศญีปุ่น่กค็อืลกัษณะของฝน จำกข้อมูล

สถิติฝนจะพบว่ำฝนในประเทศไทยส่วนใหญ่จะมีระยะเวลำค่อนข้ำง

ยำว และมีจุดสูงสุดค่อนข้ำงต�่ำกว่ำประเทศญี่ปุ่น ในขณะที่ฝนใน

ประเทศญีปุ่น่จะมจีดุสงูสดุค่อนข้ำงสงูแต่มรีะยะเวลำค่อนข้ำงสัน้ นัน่

เป็นเพรำะพื้นที่ในประเทศไทยในเหตุกำรณ์นี้ไม่ได้อยู่ติดทะเลแบบ

ประเทศญี่ปุ่น

แบบจ�าลองน�้าท่วม 
ตอน น�้าท่วมอุบลราชธานี
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อย่ำงไรก็ดีส�ำหรับประเทศไทยนั้น ปัจจัยหนึ่งที่ส�ำคัญก็คือ 

‘ฝน’ ฝนในประเทศไทยมีข้อมูลเป็นจุด แต่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีควำม

แม่นย�ำสูงนั้นจ�ำเป็นต้องได้ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) แต่เมื่อมี

กำรเกบ็ข้อมลูเป็นจ�ำนวนมำกกจ็ะมกีำรใช้งบประมำณทีม่ำกตำมมำ

เช่นกัน กำรใช้ข้อมูลลักษณะนี้จ�ำเป็นต้องศึกษำว่ำจะท�ำอย่ำงไรให้

ได้ควำมแม่นย�ำสงูๆ ด้วย นกัวจิยัส่วนใหญ่จงึมุง่เน้นไปทีก่ำรใช้ข้อมูล

จำกดำวเทียม ถึงกระนั้นก็จ�ำเป็นต้องตระหนักถึงข้อจ�ำกัดของ

ดำวเทียม นั่นคือข้อมูลที่ได้จำกดำวเทียมโดยทั่วไปจะเป็นข้อมูล 

ยอดเมฆ ในขณะที่ข้อมูล Rain Gauge เป็นลักษณะผลลัพธ์ของ

ปรมิำณฝน เมือ่เกดิช่องว่ำตรงกำร หนึง่ในวธิแีก้ปัญหำจงึเป็นกำรใช้

เรดำร์เป็นสะพำนเชื่อมข้อมูลส่วนกลำงที่ขำดหำยไป ทั้งนี้สิ่งเหล่ำนี้

เป็นแนวทำงที่คำดว่ำน่ำจะมีกำรพัฒนำได้ และเมื่อท�ำได้จริงก็จะมี

อะไรใหม่ๆ อีกหลำยอย่ำงให้เรำสำมำรถพัฒนำต่อยอดไปได้อีก

บทสรุป

ดร.ขวัญชัย มองว่ำทุกวันนี้ในงำนวิจัยส่วนใหญ่เป็นกำร

ศกึษำเพือ่ให้ทรำบพืน้ทีท่ีจ่ะมผีลกระทบจำกอทุกภยั แต่เรำจะยงัไม่รู้

ว่ำผลกระทบดงักล่ำวนัน้จะส่งผลกระทบไปสูพ่ืน้ทีอ่ืน่ได้อย่ำงไร เมือ่

มีกำรเกิดเหตุกำรณ์เป็นลูกโซ่จะมีผลกระทบอย่ำงไร จึงคิดว่ำใน

อนำคตหำกมีกำรผสมผสำนศำสตร์ทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์เข้ำมำจะ

ท�ำให้แบบจ�ำลองสำมำรถพยำกรณ์ผลกระทบทำงเศรษฐกิจได้ 

นอกจำกนี้ถ้ำมีกำรผสมผสำนกับสังคมศำสตร์ก็จะสำมำรถพัฒนำ

แบบจ�ำลองทำงสังคมเชิงเครือข่ำยได้อีกด้วย คงต้องมำคอยดูกันว่ำ

จะเป็นอย่ำงไร
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นำ้าท่วมอุบลราชธานี

ดร.ขวญัชยั ได้ลองสร้ำงพยำกรณ์พืน้ท่ีน�ำ้ท่วมจำกเหตกุำรณ์

น�้ำท่วมอุบลรำชธำนีก่อนเกิดเหตุกำรณ์จริงด้วยแบบจ�ำลอง RRI 

ดร.ขวัญชัย ใช้ข้อมูล DEM 450 เมตร HydroSHEDS ส�ำหรับใส่ใน

สมกำรค�ำนวณหน้ำตัดล�ำน�้ำ โดยใช้พื้นที่ทำงด้ำนต้นน�้ำ (Flow Ac-

cumulate) และรันแบบจ�ำลองทัง้ลุม่น�ำ้ช ีและมลู ซึง่มพีืน้ทีป่ระมำณ

ร้อยละ 80 ของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งแน่นอนว่ำใช้เวลำกำร

ประมวลผลค่อนข้ำงนำนเพรำะระยะทำงจำกจุดไกลสุดถึงจุดออก

ล�ำน�้ำค่อนข้ำงไกล 

ปรำกฏว่ำผลทีไ่ด้มกีำรพยำกรณ์ให้เกดิน�ำ้ท่วมมำกเกนิควำม

เป็นจริง สำเหตุเกิดจำกข้อมูลฝนจำกดำวเทียมที่ใช้เป็นตัวแปรต้น 

มคีวำมแม่นย�ำต�ำ่ นอกจำกนีย้งัเป็นเพรำะ ดร.ขวญัชยั ใช้แม่น�ำ้แบบ

หน้ำตัดเนื่องจำกไม่มีข้อมูลจริงให้หำในอินเทอร์เน็ต  

สภำพอำกำศทีส่่งผลต่อน�ำ้ท่วมอบุลรำชธำน ี(ภำพโดย ดร.ขวญัชยั แพโคกสงู)

แบบจ�ำลองน�้ำท่วมอุบลรำชธำนี ปี พ.ศ. 2562 (ภำพโดย ดร.ขวัญชัย แพโคกสูง)

อย่ำงไรก็ดีแม้ว่ำผลที่ออกมำอำจจะไม่เป็นไปตำมที่เกิดขึ้น

จริง แต่ก็เชื่อได้ว่ำจะช่วยเป็นส่วนหน่ึงในกำรช่วยตัดสินใจส�ำหรับ

ภำครัฐโดยเฉพำะด้ำนระบบกำรเตือนภัยได้

ข้อจำากัด

แบบจ�ำลอง RRI มีข้อจ�ำกัดอยู่บ้ำง เช่น กำรใส่โครงสร้ำง

ต่ำงๆ สำมำรถท�ำได้ไม่มำก กำรรันแบบจ�ำลองของน�้ำส่วนใหญ่เป็น

ลักษณะกำรไหลตำมธรรมชำติ (Natural Flow) จึงจ�ำเป็นต้องมีกำร

พัฒนำแบบจ�ำลอง หรือฟังก์ชั่นเพิ่มเติม เช่น เขื่อน ช่องสะพำน 

ท่อรอดตำมถนน เป็นต้น
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