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ผศ.ดร.ณัฏฐ์  ลีละวัฒน์ผศ.ดร.ณัฏฐ์  ลีละวัฒน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลุ่มวิจัยระบบสารสนเทศการจัดการภัยพิบัติและกลุ่มวิจัยระบบสารสนเทศการจัดการภัยพิบัติและ

ความเสี�ยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยความเสี�ยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

http://natt.leelawat.comhttp://natt.leelawat.com

ใน
ฉบ้ับ้นี�ผ่้เขึ้ียันขึ้อพาทิ่านผ่้อ่านไป้ร่้จักกับ้ศาสต่ร์ ‘วิศวกรรม 

ส่่น�มิ’ (津波工学) ผ่านบ้ทิสัมภาษณ์์ผ้่เชีี�ยัวิชีาญชีาวิไทิยัทีิ�

ทิำางานเป้็นอาจารยั์อยั่่ทิี�ป้ระเทิศญี�ปุ้่น รองศาสต่ราจารยั์ ดร.อนวิัชี 

สรรพศร ีอาจารยัป์้ระจำามหาวิทิิยัาลิยััโทิโฮีค ุ(東北大学) กนันะครบั้

ถ้ามาแต่่นิยัามอาจจะทิำาให้ไม่เห็นภาพการทิำางานในสาขึ้านี� ผ่้เขึ้ียัน

จ้งได้ขึ้อสัมภาษณ์์ รองศาสต่ราจารยั์ ดร.อนวิัชี กับ้กรณ์ีศ้กษาทีิ� 

น่าสนใจนั�นก็ค่อ แผ่นดินไหวิ แลิะส้นามิ ทีิ�ป้ระเทิศอินโดนีเซีียั เม่�อ 

ป้ี พ.ศ. 2561 ด้วิยัครับ้

ผ่เ้ขึ้ยีันได้มโีอกาสร่จ้กั แลิะทิำางานรว่ิมกบั้ รองศ�ส่ติร�จ�รย้์

ด้ร.อนวัช ส่รรพศร่ มาเป้็นเวิลิานาน รองศาสต่ราจารยั์ ดร.อนวิัชี

สำาเร็จการศ้กษาระดับ้ป้ริญญาต่รี วิิศวิกรรมศาสต่รบ้ัณ์ฑ์ิต่ สาขึ้า

วิิศวิกรรมโยัธิา จากจุฬาลิงกรณ์์มหาวิิทิยัาลิัยั สำาเร็จการศ้กษา

ระดับ้ป้ริญญาโทิ สาขึ้าวิิศวิกรรมนำ�า แลิะการจัดการ จากสถาบั้น

เทิคโนโลิยัีแห่งเอเชีียั แลิะสำาเร็จการศ้กษาระดับ้ป้ริญญาเอก สาขึ้า

วิิศวิกรรมส้นามิ จากมหาวิิทิยัาลิัยัโทิโฮีคุ ป้ระเทิศญี�ปุ้่น ป้ัจจุบ้ัน

รองศาสต่ราจารย์ั ดร.อนวัิชี เป้็นอาจารย์ัป้ระจำาอย่่ัทีิ�ห้องวิิจัยัวิิศวิ- 

กรรมส้นามิ สถาบ้ันวิิจัยันานาชีาต่ิด้านวิิทิยัาศาสต่ร์ภัยัธิรรมชีาต่ิ 

มหาวิิทิยัาลัิยัโทิโฮีคุ (東北大学 災害科学国際研究所) ป้ระเทิศญี�ปุ้น่

แลิะมีควิามเชีี�ยัวิชีาญในด้านวิิศวิกรรมส้นามิ การวิิเคราะห์ควิาม 

เสียัหายัจากส้นามิ รวิมทิั�งการศ้กษาด้านภัยัพิบ้ัต่ิศ้กษาอีกด้วิยั

วิศึวกรรมสึนามิ กับ สึนามิประเทศึอินโดันีเซีึยุ
 ปี พ.ศึ.2561

▲ รองศาสตราจารย์ ดร.อนวัช สรรพศรี

วิศวกรรมสึนามิ

‘วิิศวิกรรมส้นามิ’ ค่อศาสต่ร์ทิี�เรียันร่้ แลิะวิิจัยัด้านส้นามิโดยั

ใชีห้ลิกัการทิางวิิศวิกรรม วิิศวิกรรมส้นามใิช้ีหลิกัการทิางคณิ์ต่ศาสต่ร์

ในการออกแบ้บ้ ‘แบ้บ้จำาลิองการเกิดส้นามิ’ ซี้�งสามารถนำาผลิทีิ�ได้ 

ไป้ใชี้ป้ระกอบ้กับ้การออกแบ้บ้โครงการการป้้องกัน เชี่น เม่�อทิราบ้

ควิามส่งขึ้องส้นามิ เราก็สามารถคิดคำานวิณ์เพ่�อนำาผลิทีิ�ได้ไป้ใชี้

ป้ระกอบ้การคำานวิณ์ขึ้นาดขึ้องโครงสร้างการป้อ้งกัน แลิะรับ้มอ่สน้ามิ 

ในอดตี่ควิามนยิัมอาจจะมนีอ้ยักวิา่ศาสต่ร ์‘วิิศวิกรรมชีายัฝั�ง’ อยัา่งไร

ก็ดีหลิังจากเหตุ่การส้นามิทีิ�ภ่มิภาคต่ะวิันออกเฉียังเหน่อขึ้องญี�ปุ้่น

เม่�อป้ี พ.ศ.2554 ก็เป้็นทิี�สนใจมากขึ้้�นเร่�อยัๆ (Chula Radio, 2018)

กรณีแผ่นดินไหว และสึนามิ ประเทศอินโดนีเซีย 

ปี พ.ศ.2561

สำาหรับ้เหตุ่การณ์์แผ่นดินไหวิ แลิะส้นามิในเกาะซี่ลิาเวิซีี

(Sulawesi) ป้ระเทิศอินโดนีเซีียันั�น รองศาสต่ราจารยั์ ดร.อนวิัชี  

เลิ่าให้ฟัังวิ่า “การเริ�มต้้นทำางาน [ในกรณ์ีนี�] เริ�มจัากการสำารวจั แลื่ะ

รวบรวมข้ัอมูลื่ โดยศึึกษัาว่าเกิดเหตุ้การณ์์ที�ไหนบ้าง” แลิะป้ัญหา

ใหญ่ทิี�กลิายัเป้็นป้ระเด็นในวิงการก็ค่อ “แน่นอนว่าทุกคน ‘งง’ ว่า 

สนึามิขันาดใหญ่เกิดที�ไหน แลื่ะอย่างไรในช่ว่งสองถึึงสามช่ั�วโมงแรก

หลื่ังจัากนั�นได้มีโอกาสเห็นภาพูจัากส่�อสังคมออนไลื่น์ว่าเกิด ‘แผ่น

ดินถึล่ื่ม’ (หลัื่งจัากเกิดแผ่นดินไหว) จัึงลื่องออกแบบแบบจัำาลื่อง 

แลื่ะพูบว่า ‘แบบจัำาลื่องแผ่นดินไหว’ อย่างเดียวไม่สามารถึอธิิบาย 

เหตุ้การณ์์สึนามิขันาดใหญ่ดังกลื่่าวได้ !”

“ทีมงานวิจััยจัึงได้ช่่วยกันพูัฒนา ‘แบบจัำาลื่องแผ่นดินถึลื่่ม’ 

แต่้ก็พูบว่ายังไม่สามารถึทำาได้เน่�องจัากไม่ทราบข้ัอมูลื่พู่�นที�จัริง” 

ด้วิยัเหตุ่นี�ทิางสถาบ้ันฯ จ้งได้ริเริ�มโครงการวิิจัยัอยั่างรวิดเร็วิ 

รองศาสต่ราจารยั์ ดร.อนวิัชี กลิ่าวิต่่อวิ่า “ศึาสต้ราจัารย์ ดร.อิมามุระ 

ฟัมุฮิ้โิกะ [ผูอ้ำานวยการสถึาบันฯ] จังึได้ออกเดินทางไปสำารวจัในพู่�นที�

เกิดเหตุ้เป็นเวลื่าหนึ�งสัปดาห์ แลื่ะได้นำาข้ัอมูลื่จัากภาคสนามมาใช่้

ประกอบการต้รวจัสอบแบบจัำาลื่อง”

สำาหรับ้การใชี้งานขึ้้อม่ลินั�น รองศาสต่ราจารยั์ ดร.อนวิัชี 

อธิิบ้ายัวิา่ “เปน็การใช่ข้ัอ้มลูื่ทอ้งนำ�าแบบลื่ะเอยีดสำาหรบัการรนัแบบ
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บทสรุป

รองศาสต่ราจารย์ั ดร.อนวัิชี ทิิ�งท้ิายัไวิ้ว่ิา “เหตุ้การณ์์ภัย 

สึนามิสามารถึเกิดขึั�นได้ทุกที�ในโลื่กใบนี� เพูียงแต่้ว่าเราสามารถึ

ต้อบคำาถึามว่าสึนามิจัะเกิดขัึ�นที�ไหน แลื่ะอย่างไรได้ยาก เราจัำาเป็น

ต้้องศึึกษัาให้ลื่ะเอียดว่าพู่�นที�เป็นอย่างไร คุณ์ภาพูดินเป็นแบบไหน

 เราต้้องมีขั้อมูลื่ที�ลื่ะเอียด หร่อการมีระบบต้รวจัวัดอย่างลื่ะเอียด 

ต้วัอยา่งเช่น่ ประเทศึญี�ปุ�นที�มกีารวาง ‘ระบบเซ็นเซ็อรใ์ต้ท้ะเลื่ S-net’ 

ที�หนาแน่นทำาให้เราสามารถึทราบได้ว่าเกิดสึนามิขัึ�นแม้ไม่มีการ 

สั�นไหว” (ณ์ัฏิฐ์ ลิีลิะวิัฒน์ แลิะอนวิัชี สรรพศรี, 2561)

“สำาหรับประเทศึไทยด้วยลื่ักษัณ์ะ แลื่ะความเป็นไปได้ขัอง

จัุดศึูนย์กลื่างที�อยู่ห่างไกลื่จัากแผ่นดินพูอสมควรจัึงสามารถึใช่้

ประโยช่น์จัาก ‘ทุ่นลื่อย’ ในการต้รวจัจัับ แลื่ะแจั้งเต้่อนอพูยพูสึนาม ิ

ได้ เม่�อประช่าช่นได้ยินหร่อได้รับขั้อความการเต่้อนภัยสึนามิก็ควร

ปฏีิบัต้ิต้ามอย่างเคร่งครัด” (Leelawat et al., 2015)
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วิิทิยัาศาสต่ร์แลิะเทิคโนโลิยัีแห่งชีาต่ิ.

จัำาลื่องในกรณ์ีนี� หลื่ังจัากนั�นได้นำาผลื่ลื่ัพูธิ์มาเปรียบเทียบกับความ

สูงสึนามิที�ได้จัากการสำารวจัพู่�นที�จัริง แลื่ะผลื่การเปรียบเทียบกับ

การเปลื่ี�ยนแปลื่งระดับนำ�าที�สถึานีวัดนำ�า Pantoloan แลื่้วให้ผลื่ลื่ัพูธิ์

ที�ใกลื่้เคียงกัน”

รองศาสต่ราจารยั์ ดร.อนวิัชี กลิ่าวิเสริมว่ิา “นอกจัากนี�ทาง

สถึาบันฯ ยังมีการช่่วยสนับสนุนงานวิจััยขัององค์กรความร่วมม่อ

ระหว่างประเทศึแห่งประเทศึญี�ปุ�น (独立行政法人国際協力機構; 

JICA) ในการศึึกษัาว่า สึนามิมีทิศึทางการเดินทางไปในบริเวณ์ไหน

ได้บ้าง สำาหรับการวางแผนการรับม่อในอนาคต้ เพู่�อให้เป็นขั้อมูลื่

สนับสนุนในการวางแผนออกแบบก่อสร้างกำาแพูง ‘Seawall’ แลื่ะ

การวางผังเม่องต้่อไป” 

ในป้จัจบุ้นันับ้วิา่สถาบ้นัฯ มกีารรวิบ้รวิมขึ้อ้มล่ิจากเหต่กุารณ์์

คอ่นขึ้า้งมาก อยัา่งไรกด็ขีึ้อ้มล่ิอาจไดร้บั้มาไมพ่รอ้มกนัจง้ต่อ้งมกีาร

ป้รับ้ป้รงุแกไ้ขึ้แบ้บ้จำาลิองอยั่ต่่ลิอดเวิลิา รองศาสต่ราจารยั ์ดร.อนวิชัี

เลิ่าต่ัวิอยั่างให้ฟัังว่ิา “หลื่ังจัากได้รับขั้อมูลื่พู่�นที�ดิน (DEM) ที�ความ

ลื่ะเอียด 1 เมต้รมาเป็นขั้อมูลื่ต้ั�งต้้น จัึงได้มีการนำามารันแบบจัำาลื่อง

ใหม่”

สำาหรับ้มุมมองต่่อไป้ รองศาสต่ราจารยั์ ดร.อนวิัชี ชีี�วิ่า “ใน

อนาคต้จัะมีขั้อมูลื่ความเสียหายใหม่ๆ ซ็ึ�งจัะเป็นขั้อมูลื่ที�สามารถึนำา

ไปใช่้ในการวิเคราะห์ความสัมพูันธ์ิระหว่างสึนามิกับความเสียหาย 

‘Fragility function’ ต้่อไปได้ นอกจัากนี� ในปัจัจัุบันได้มีทีมนักวิจััย

นำาขั้อมูลื่ต้่างๆ ไปทำาการสร้างแบบจัำาลื่องการอพูยพูหนีภัยสึนามิ

แลื่้ว” นับ้วิ่าจะเป้็นอีกหน้�งหนทิางทิี�ชี่วิยัในการลิดผลิกระทิบ้จากภัยั

ส้นามิเลิยัทิีเดียัวิ

ในมุมมองขึ้อง รองศาสต่ราจารย์ั ดร.อนวัิชี ยัังพบ้ควิาม

ทิ้าทิายัในงานนี�นั�นก็ค่อ “เราพูบว่าปัญหาที�ยังไม่สามารถึแก้ไขัได้

จันถึึงปจััจับุนัคอ่ เหต้กุารณ์์สนึามทิี�เกิดจัากการถึลื่ม่ขัองภเูขัาไฟั จัาก

การระเบดิขัองภเูขัาไฟักรากาต้วั (Krakatoa) ซ็ึ�งไมพู่บการสั�นสะเท่อน

จัากแผน่ดนิไหว มนัมลีื่กัษัณ์ะที�แต้กต้า่งจัากสนึามมิหาสมทุรอนิเดยี 

ที�จังัหวัดอาเจัะห์ ประเทศึอินโดนีเซ็ยี รวมทั�งเหตุ้การณ์์สึนามิที�เกาะซู็

ลื่าเวซ็ ีเมอ่งปาลื่ ูกพ็ูบวา่มลีื่กัษัณ์ะขัอง ‘แผน่ดนิเหลื่ว’ (Liquefaction 

Sand) อีกด้วย” (Pakoksung et al., 2019)

โดยัสรุป้ รองศาสต่ราจารยั์ ดร.อนวิัชี ให้ควิามเห็นวิ่า 

“การจัำาลื่องด้วยเวลื่าที�จัำากัดอาจัจัะทำาให้ไม่ได้ความแม่นยำาร้อย

เปอรเ์ซ็น็ต้ ์ในปจััจับุนัสำาหรบัระบบการเต้อ่นภยัสนึามใินทกุประเทศึ

นั�น มาจัากการจัำาลื่องแผ่นดินไหวซ็ึ�งอาจัจัะไม่ครอบคลืุ่มกรณ์ีขัอง

แผ่นดินถึลื่่ม แลื่ะภูเขัาไฟัระเบิด ในอนาคต้เม่�อมีเหตุ้การณ์์สึนามิที�

เกดิจัากเหต้กุารณ์์เหลื่า่นี�เกดิขัึ�นเราจัะสามารถึออกแบบ แลื่ะพูฒันา

แบบจัำาลื่องเพิู�มเติ้มเพู่�อนำาผลื่ที�ไดม้าเปรียบเทียบ แลื่ะปรับปรุงแบบ

จัำาลื่องได้”
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