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แบบจําลองการพยากรณคลื่นลมทะเล
(Ocean wave forecast model)

นาย วัฒนา  กันบัว

นักอุตุนิยมวิทยา 7ว

ฝายอุตุนิยมวิทยาทะเล

บทนํา
คล่ืนเปนพลังงานรูปหนึ่ง ซ่ึงมีแหลงกําเนิดหรือตัวกระทําใหเกิดคลื่นหลายรูปแบบ แตตัว

กระทําที่พบเห็นไดชัดเจนไดแกลม คล่ืนลมมีผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของมนุษย ดังนั้นจึงมี
การศึกษาคลื่นลมในทะเลและมหาสมุทร ในเชิงคณิตศาสตร โดยสรางเปนแบบจําลองพยากรณคล่ืน
ลมขึ้น แบบจําลองการพยากรณคล่ืนในทะเลมีการพัฒนามาเปนลําดับ ปจจุบันนี้เปนรุนที่ 3 (Third 
Generation Wave Model)  ซ่ึงไดรับการพัฒนามากวา 10 ปโดยกลุมของนักวิทยาศาสตรนานาชาติ 
(SWAMP, 1984) แบบจําลองฯนี้ไดรับการทดสอบกับพื้นที่สวนตางๆของโลกที่มีสภาพคลื่นตางๆ
กัน และรวบรวมไวในเอกสารชื่อ Dynamics and Modelling of Ocean Waves ปจจุบันแบบจําลองฯนี้
ไดถูกแจกจายและใชงานโดยนักวิจัยทั่วโลก และถูกนําไปใชในระดับปฏิบัติการโดยสถาบันอุตุนิยม
วิทยาแหงชาติหลายแหง กระผมไดไปศึกษาแบบจําลองการพยากรณคล่ืนลม ณ สถาบันอุตุนิยมวิทยา
แหงชาตินอรเวย ซ่ึงก็เปนสถาบันหนึ่งที่มีนักอุตุนิยมวิทยารวมในการพัฒนาแบบจําลองฯนี้ดวย ดัง
นั้นเมื่อกระผมสําเร็จการศึกษาและเดินทางกลับมาทํางานที่ฝายอุตุนิยมวิทยาทะเลและอากาศชั้นบน 
จึงไดนําโปรแกรมดังกลาวมาประยุกตใชกับการพยากรณคล่ืนในนานน้ําของไทย

จุดประสงคการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาและประยุกตแบบจําลองการพยากรณคล่ืนลม ใหสามารถใชไดกับอาวไทยและทะเล

อันดามัน
2. เพื่อทดสอบความแมนยําในการพยากรณคล่ืนที่ความละเอียดต่ํา (45x45 กม)
3. เพื่อทดสอบความแมนยําในการพยากรณคล่ืนที่ความละเอียดสูง (25x25 กม)

ทฤษฎี
แบบจําลองการพยากรณคล่ืนลมหรือโมเดลแวมจะอธิบายวิวัฒนาการพลังงานของคลื่นใน 2 

มิติ ตรงกันขามกับโมเดลรุนเกาคือรุนที่1,2 ที่อาศัยรูปทรงของพลังงานหยาบๆ เพียงอยางเดียว แต
โมเดลแวมซึ่งเปนโมเดลพยากรณคล่ืนรุนที่ 3 ที่คํานวณพลังงานที่แยกออกไปใน 2 มิติ โดยอธิบายอยู
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ในรูปสมการควบคุมการเคลื่อนที่ของพลังงาน (Spectrum transport equation) สามารถแสดงไดดังนี้ 
(Gunther, et al, 1992)

S
dt
d

=
Ε

+
Ε

+
Ε

+
Ε

∂θ
θ∂

∂λ
λ∂

∂φ
φ∂ )()()( &&&

 -----------------------(1)

โดยที่ ),,,,( tf λφθΕ  คือ Spectrum ซ่ึงเปนฟงชันของ ความถี่ )( f   และทิศทาง )(θ โดยที่ θ  
เปนฟงกชันของเสนรุง  )(φ และเสนแวง )(λ  เทอม θλφ &&& ,,   คืออัตราการเปลี่ยนแปลงตําแหนง
ของคลื่น ในที่นี้ S คือฟงกชันที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงพลังงานการเคลื่อนที่ของคลื่น ซ่ึงประกอบ
ดวยฃอมูลลม (wind input) ปฏิสัมพันธระหวางคลื่นและคลื่น (nonlinear interaction) และ การแตก
ตัวเปนฟองขาวของคลื่น (White capping dissipation) ผลลัพธของโมเดลแวม ไดแก ความสูงคลื่นนัย
สําคัญ ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น คาบคลื่น คล่ืนใตน้ํา ฯลฯ

โมเดลแวม ที่กําลังวิจัยอยูนี้เปนเปนรุนที่ 3 เอกสารเผยแพรเปนฉบับที่ 4 (Fourth Cycle) ของ
กลุมผูพัฒนาโมเดลแวม แวม (WAM -Group)   เนื่องจากคลื่นอยูในรูปพลังงาน   ดังนั้นการอธิบาย
ลักษณะของคลื่นจะอยูในรูปของฟงกชันสเปกตรัมความหนาแนนของพลังงาน

รูปท่ี 1 แผนภาพแบบจําลองคลื่น

E (f, θ) โดยที่ f คือความถี่ และ θ คือทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่น สมการในแบบจําลองการ
พยากรณคล่ืนสามารถเขียนอยูในรูปสมการสมดุลพลังงาน ซ่ึงเปนสมดุลระหวางการเปลี่ยนแปลง
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พลังงานของคลื่นกับผลรวมของเทอมพลังงานจากลม เทอมการสูญเสียพลังงานจากการเคลื่อนที่ของ
คล่ืนในรูปการแตกฟองขาวของคลื่น (White capping) และเทอมปฏิสัมพันธระหวางคลื่นกับคลื่น 
(Komen et. al., 1994) และในกรณีของเขตน้ําตื้น ไดพิจารณาถึงความสูญเสียพลังงาน เนื่องจากแรง
เสียดทานที่ทองทะเล การยกตัวของคลื่น และการเลี้ยวเบนของคลื่น (WAMDI Group, 1987)   ดังรูป
ที่ 1

ซ่ึงมีความเกี่ยวพันกับสมการสมดุลพลังงาน ซ่ึงอธิบายการพัฒนารูปคลื่นในรูปเวลาและพื้น
ที่ ดังสมการตอไปนี้

รูปท่ี 2 สมการสมดุลพลังงาน

t∂
Ε∂   : อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงานตอเวลา

θ∂
∂

−Ε∇− ).(. gC
r  : การเคลื่อนที่ของกลุมคลื่น

{ }).( θ∇gC
r : การหักเหของคลื่น

inS : อิทธิพลของบรรยากาศ ซ่ึงไดแก ลม
dsS : การสลายตัวของคลื่น
nlS :  ปฏิสัมพันธระหวางคลื่นกับคลื่น

องคประกอบของแบบจําลองคลื่น จะตองประกอบดวย
1. สถานภาพเริ่มตน (Initial Conditions)
2. ลม (Wind)
3. ขอมูลนําเขา และการสลายตัวของคลื่น (Input and Dissipation)
4. ปฏิสัมพันธระหวางคลื่นกับคลื่น (Nonlinear Interactions)
5. กลุมการเคลื่อนที่ของคลื่น (Propagation)
6. ปฏิสัมพันธระหวางคลื่นใตน้ํากับคลื่นลม และทิศทางของคลื่นที่ไมแนนอน
7. ความลึก (Depth) (ดังรูปที่ 3)
8. ผลกระทบของขอบเขต แนวชายฝง และเกาะ (Effect of Boundaries, Coastline and 

Islands)
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ประเภทของโมเดล แบงไดเปน 4 ประเภทคือ
1. Decoupled propagation models
2. Coupled hybrid models
3. Coupled discrete models
4. Third generation models (ซ่ึงไดแก โมเดลแวม)

การประยุกตแบบจําลองคลื่นกับอาวไทยและทะเลอันดามัน
ขอบเขตของการศึกษาถูกกําหนดใหครอบคลุมพื้นที่ตั้งแตเสนศูนยสูตรถึงเสนแวงที่ 25 

องศาเหนือและเสนรุงที่ 90 องศาตะวันออกถึง 115องศาตะวันออกในรูปแบบจุดพิกัดแบบหยาบ 
(0.5x0.5 องศาละติจูด) และพื้นที่ตั้งแตเสนแวงที่  5 ถึง15 องศาเหนือและเสนรุงที่ 95 องศาตะวันออก
ถึง 105 องศาตะวันออกในรูปแบบจุดพิกัดแบบละเอียด (0.25x0.25 องศาละติจูด)  ขอมูลความลึกได
มาจาก US National Geophysical Data Center (NGDC) ซ่ึงใหขอมูลระดับของภูมิประเทศทุกๆ 5 
ลิปดา (10x10 กม) ความลึกนี้ถูกปรับใหสอดคลองกับระบบกริดในแบบจําลองคือที่ทุกๆ 0.25 องศา
หรือประมาณ 25x25 กม

ในการทดสอบนี้ขอมูลลมที่ทุกๆ 1 องศา ราย 6 ชม ที่ความสูง 10 เมตร ซ่ึงไดมาจาก US 
Navy Operation Global Atmospheric Prediction System (NOGAPS) จะถูกปอนแกแบบจําลองฯ 
และถูกปรับใหสอดคลองกับพิกัดกริดที่กําหนดไวในแบบจําลองการพยากรณคล่ืนลม

รูปท่ี 3 แสดงลักษณะภูมิประเทศ



รูป

รูปท่ี 3 กราฟแสดง

ผลการพยากรณค
สมุทรศาสตรหัวหิน ระห
กับคาตรวจวัดจริง
                           คคลื่ลื่นนลลมมจจาากกอิอิททธิธิพพลลพพาายุยุไไตตฝุฝุนนลิลินนดดาา  พพ..ศศ..  22554400
5

ท่ี 4  แสดงผลการพยากรณคล่ืนจากพายุไตฝุนลินดา

การเปรียบเทียบผลการพยากรณคล่ืนจากโมเดลแวมกับ ทุนสํารวจฯ

วามสูงคลื่นนัยสําคัญ (Hs) จากโมเดลแวมเมื่อเปรียบเทียบกับทุนสํารวจ
วางวันที่ 1-8 พฤศจิกายน 2540 ปรากฏวาผลที่ไดจากโมเดลแวมสอดคลอง

ลลมม คคล่ืล่ืนน0033  พพฤฤศศจิจิกกาายยนน  22554400  เเววลลาา  2222..0000  นน..
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