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การใช้ แบบจําลอง SWAN เพือ ศึกษาลักษณะคลืน ในอ่ าวไทย
ในช่ วงทีเกิดพายุไต้ ฝุ่นหมุ่ยฟ้ า
Application of SWAN Model for Investigate Save Characteristics
in the Gulf of Thailand During Typhoon Muifa
วาทิน ธนาธารพร กาญจนา นาคะภากร นาฏสุ ดา ภูมิจํานงค์
คณะสิ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล นครปฐม 73170

วิริยะ เหลืองอร่ าม
กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรื อ ชลบุรี 20180

บทคัดย่ อ
แบบจําลองและการทํานายคลื นของพายุหมุนเขตร้อนเป็ นหัวข้อที ได้รับความสนใจมาเป็ นเวลานาน
เนืองจากคลืนทีเกิดจากพายุหมุนเขตร้อนเป็ นสาเหตุสาํ คัญทีก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อชีวติ และทรัพย์สินเป็ นอย่าง
มาก วัตถุประสงค์ของการศึกษานี5คือ การใช้แบบจําลอง SWAN เพือศึกษาลักษณะของคลืนในอ่าวไทย โดยเฉพาะ
ในช่วงทีพายุไต้ฝุ่นหมุ่ยฟ้ าพัดผ่านอ่าวไทยในระหว่างวันที 25 - 26 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2547 โดยความสู งคลืน
นัยสําคัญทีได้จากแบบจําลอง SWAN จะนํามาเปรี ยบเทียบกับข้อมูลทีตรวจวัดได้จากดาวเทียม Environmental
Satellites (ENVISAT) และ Geosat Follow-On (GFO) และประเมินประสิ ทธิ ภาพของแบบจําลองโดยใช้ดชั นี การ
กระจาย (Scatter Index, SI)
จากผลการศึกษาพบว่า ถึงแม้วา่ ความสู งคลืนทีได้จากแบบจําลองจะมีค่าตํากว่าความสู งคลืนทีตรวจวัด
จากดาวเที ยม แต่ยงั คงมีค่าใกล้เคียงกับความสู งคลืนที ตรวจวัดอยูป่ ระมาณ 85.00% - 90.17%, ค่าสัมประสิ ทธิc
สหสัมพันธ์มีค่าตั5งแต่ 0.83 - 0.92 และดัชนีการกระจายมีค่าตั5งแต่ 13.65% - 18.57% ซึงแสดงให้เห็นว่าแบบจําลอง
SWAN มีความสามารถเพียงพอ ในการพยากรณ์ความสู งคลืนในอ่าวไทย ในการศึกษาต่อไปจําเป็ นต้องมีการ
ปรับปรุ งแบบจําลองให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง ขึ5น
คําสําคัญ: อ่าวไทย, ไต้ฝนหมุ
ุ่ ่ยฟ้ า, แบบจําลอง SWAN, ความสูงคลืน

Abstract
Model and prediction wave of tropical cyclone is an interested topic for many years because wave
height associated with tropical cyclone is a cause of severe damage to life and property. The objectives of this
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study were to apply the SWAN model to investigate wave characteristic in the Gulf of Thailand, in particular for
the event of typhoon Muifa pass through the Gulf of Thailand during 25 - 26 November 2004. The significant
wave height from the SWAN model is compared with the Environmental Satellite (ENVISAT) and Geosat
Follow-On (GFO) wave data and the performance of SWAN model evaluated by the Scatter Index (SI).
The result revealed the significant wave height from the SWAN model was underestimated with
altimeter data but it is good agreement with the measured data approximately 85.00% - 90.17%, the correlation
coefficients vary between 0.83 - 0.92 and the scatter index values vary between 13.65% - 18.57%. These values
indicate the SWAN model is good enough for the use of the Gulf of Thailand wave forecast, but it still needs
some improvement on adjusting model efficiency.
Keywords: Gulf of Thailand, typhoon Muifa, SWAN model, wave height
เมือวันที 25 - 26 พฤศจิ กายน 2547 ซึ งสร้างความ
เสี ย หายเป็ นบริ เวณกว้า งใน 4 จั ง หวัด ได้แ ก่
ประจวบคี รี ขั น ธ์ , ชุ ม พร, สุ ราษฎร์ ธานี และ
นครศรี ธรรมราช
คลื น ที เ กิ ด จากพายุห มุ น เขตร้ อ นสามารถ
สร้ างความเสี ยหายได้ท5 งั ในด้านชี วิตและทรั พย์สิ น
แบบจําลองคลื นจึ งมีบทบาทสําคัญในการให้ขอ้ มูล
คลื น ที ถู ก ต้อ งและแม่ น ยํา เพื อ ประโยชน์ ใ นการ
ป้ องกั น ผลกระทบที อ าจจะเกิ ด ขึ5 น แบบจํ า ลอง
SWAN ถือว่าเป็ นแบบจําลองหนึ งทีมีการใช้งานอย่าง
แพร่ ห ลายทํา ให้ เ กิ ด การพัฒ นาอย่า งต่ อ เนื อ งและ
รวดเร็ ว และเป็ นที ย อมรั บ ในระดับ สากล อี ก ทั5ง
คุณสมบัติของแบบจําลอง SWAN ทีถูกออกแบบให้
สามารถคํานวณคลืนบริ เวณชายฝังได้ ซึ งเหมาะกับ
ลั ก ษณะของอ่ า วไทยที มี ล ั ก ษณะค่ อ นข้ า งตื5 น
การศึกษานี5จึงได้เลือกแบบจําลอง SWAN มาใช้ศึกษา
ลักษณะคลืนในอ่าวไทยในช่วงทีมีพายุพดั ผ่าน

1. บทนํา
การพยากรณ์คลืนมีความสําคัญอย่างยิงต่อ
ความปลอดภัย และความเป็ นอยู่ข องผู ้ค นบริ เวณ
ชายฝั ง รวมไปถึ งกิ จกรรมอืนๆ ที เกี ยวข้องกับทะเล
แบบจํา ลองคลื น จึ ง เป็ นเครื อ งมื อ หนึ ง ที มี บ ทบาท
สํ า คั ญ ในการให้ ข ้ อ มู ล เกี ยวกั บ คลื นในทะเล
แบบจําลอง SWAN (Simulating Waves Nearshore)
เป็ นแบบจําลองคลืนทีพฒั นาโดย Delft University of
Technology, ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึงมีการเปิ ดให้ใช้
งานและพัฒนาได้อิสระ โดยแบบจําลอง SWAN ถูก
ออกแบบให้สามารถคํานวณคลืนในบริ เวณชายฝังทีมี
ลักษณะตื5น และมีการใช้งานอย่างแพร่ หลายในด้าน
ต่างๆ อาทิเช่น การวางแผนปฏิบตั ิการทางทหารของ
ทหารเรื อ , การออกแบบสิ ง ก่ อ สร้ า งบริ เวณชายฝั ง ,
การศึ กษาการเปลี ยนแปลงบริ เวณชายฝั ง รวมไปถึ ง
การป้ องกันภัยพิบตั ิทางทะเล [1]
พายุ ห มุ น เขตร้ อ นถื อ ได้ ว่ า เป็ นภั ย ทาง
ธรรมชาติขนาดใหญ่อย่างหนึง ปกติแล้วพายุหมุนเขต
ร้ อ นจะพัด ผ่า นประเทศไทยเกื อ บทุ ก ปี โดยเฉพาะ
เหตุการณ์ทีพายุไต้ฝุ่นหมุ่ยฟ้ าพัดผ่านบริ เวณอ่าวไทย
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2. วัตถุประสงค์

3. ขอบเขตของการศึกษา

1. เพือใช้แบบจําลองคลืนศึกษาลักษณะของ
คลืนในอ่าวไทย
2. เพือเปรี ยบเทียบผลการคํานวณความสู ง
คลืนจากแบบจําลองกับความสูงคลืนทีตรวจวัดได้จาก
ดาวเทียม

1. การศึ กษาครั5งนี5 ได้ใช้แบบจําลองคลื น
คํานวณความสู งคลืนโดยครอบคลุมพื5นที ทะเลจีนใต้
และอ่าวไทย
2. แบบจําลองคลื นที ใช้ในการศึ กษา คื อ
แบบจําลอง SWAN
3. การศึกษานี5 ศึกษาเฉพาะเหตุการณ์ทีพายุ
ไต้ฝนหมุ
ุ่ ่ยฟ้ าพัดผ่านอ่าวไทยในระหว่างวันที 25 - 26
พฤศจิกายน 2547

พายุไต้ฝนหมุ
ุ่ ่ยฟ้ า
การจําลองคลื'นในช่วงที'พายุไต้ฝนหมุ
ุ่ ่ยฟ้ า
พัดผ่านอ่าวไทย

การสร้างผลการคํานวณให้เป็ นภาพ
แผนภาพแสดงความสูงและทิศทางของคลืน

ข้อมูลพื5นท้องทะเล
แบบจําลอง

SWAN

ผลการ
คํานวณ

ข้อมูลลม

การเปรียบเทียบผลการคํานวณ

การประเมินประสิทธิภาพของแบบจําลอง

เปรียบเทียบความสูงคลืน จาก
แบบจําลองกับความสูงคลืน ที
ตรวจวัดได้จากดาวเทียม

ประเมินประสิทธิภาพของแบบจําลอง
ด้วยดัชนีการกระจาย
(Scatter Index, SI)

รู ปที 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
ก่อนทีจะเข้าสู่ทะเลฟิ ลิปปิ นส์ หลังจากนั5นได้ทวีความ
รุ นแรงมากขึ5นเป็ นพายุโซนร้อนเมื อเวลา 1400UTC
ของวันที 14 พฤศจิกายน แล้วก่อตัวเป็ นพายุไต้ฝนเมื
ุ่ อ
เวลา 0600UTC ของวันที 17 พฤศจิกายน พายุไต้ฝุ่น
หมุ่ยฟ้ าได้ทวีความรุ นแรงอย่างต่อเนื องจนมีความเร็ ว
ลมสูงสุดที 213 กิโลเมตร/ชัว โมง เมือเวลา 1200UTC
ของวันที 18 พฤศจิกายน
ระยะที 2 ระยะเข้ าสู่ ทะเลจีนใต้
พายุไต้ฝุ่นหมุ่ ยฟ้ าได้เคลื อ นตัว ไปทางทิ ศ
ตะวันตกเฉี ยงใต้เข้าสู่ ทะเลจี นใต้ แต่อ่อนกําลังเป็ น
พายุ โ ซนร้ อ นเมื อ เวลา 1200UTC ของวัน ที 20
พฤศจิ ก ายน หลัง จากนั5น ทวี ค วามรุ น แรงเป็ นพายุ

4. การทบทวนวรรณกรรม
1. พายุไต้ ฝุ่นหมุ่ยฟ้า
พายุไต้ฝุ่ นหมุ่ยฟ้ าได้เริ ม ก่ อตัวขึ5 นในวัน ที
14 พฤศจิกายน 2547 และได้อ่อนกําลังลงจนสลายตัว
ในวันที 26 พฤศจิกายน 2547 โดยเส้นทางการเคลือน
ตัวของพายุไต้ฝุ่นหมุ่ยฟ้ าสามารถแบ่งได้ออกเป็ น 3
ระยะ [2] ดังนี5
ระยะที 1 ระยะก่ อในมหาสมุทรแปซิฟิก
พายุ ไ ต้ฝุ่ นหมุ่ ย ฟ้ าได้เ ริ มก่ อ ตัว จากพายุ
ดีเปรสชันเมือ วันที 14 พฤศจิกายน 2547 บริ เวณทาง
ตะวันตกเฉี ยงเหนื อของมหาสมุทรแปซิ ฟิก แล้วได้
เคลือนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉี ยงเหนื อผ่านเกาะพาลู
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ไต้ฝุ่ นอี ก ครั5 งเมื อ เวลา 0000 UTC ของวัน ที 21
พฤศจิกายน โดยเคลือนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉี ยงใต้
อย่างต่อเนื อง แล้วได้อ่อนกําลังลงเป็ นพายุโซนร้อน
เมือเวลา 1200UTC ของวันที 24 พฤศจิกายน
ระยะที 3 ระยะอ่ อนกําลัง
พายุโซนร้อนหมุ่ยฟ้ าได้อ่อนกําลังเป็ นพายุ
ดี เ ปรสชั น เมื อ เวลา 1200UTC
ของวัน ที 25
พฤศจิกายน และอ่อนกําลังลงอย่างต่อเนื องเป็ นหย่อม
ความกดอากาศตํา โดยตําแหน่งสุ ดท้ายทีมีการบันทึก
ไว้คือ ระยะ 250 กิโลเมตรทางตะวันตกเฉี ยงใต้ของ
กรุ งเทพฯ
โดยเส้นทางการเคลื อ นตัว ของพายุไต้ฝุ่ น
หมุ่ยฟ้ าตั5งแต่เริ มก่อต่อไปจนกระทัง สลายตัวได้แสดง
ไว้ในรู ปที 2

∂N ∂(cx N ) ∂(cy N ) ∂(cσ N ) ∂(cθ N ) S
+
+
+
+
= (1)
∂t
∂x
∂y
∂σ
∂θ
σ

สมการ ประกอบด้วย σ คือ ความถีของคลืน
θ คื อ ทิ ศ ทางของคลื น โดยที แต่ละพจน์อธิ บายได้
ดังนี5
พจน์ ที 1 อธิ บ ายอัต ราการเปลี ยนแปลง
wave action density เทียบกับเวลา
พจน์ที 2 และ 3 อธิบายการถ่ายทอดคลืนใน
แนวแกน x และ y โดยที cx และ cy เป็ นอัตราเร็ วใน
แนวแกน x และ y ตามลําดับ
พจน์ที 4 อธิ บายการเปลี ยนแปลงความถี
ของคลืนเมือความลึกของนํ5าเปลียนแปลงไป
พจน์ที 5 อ ธิ บ า ย ก า ร หั ก เ ห ข อ ง ค ลื น
เนืองจากการเปลียนแปลงความลึกของนํ5า
ด้านขวาของสมการประกอบด้วยพลังงานที
ทําให้เกิดคลืน ดังสมการที 2
S = S in + S d s + S n l

(2)

Sin คือ พลังงานทีถูกถ่ายทอดจากลม
Sds คือ กระบวนสลายตัวของพลังงานคลืน
ซึงประกอบด้วย
- white-capping คื อ การแตกตัวของยอด
คลืน
- bottom friction คือ แรงเสี ยดทานจากพื5น
ท้องนํ5า
- depth-induced wave breaking คือ การ
แตกตัวของคลืนเนืองจากการเหนียวนําของความลึก
Snl คื อ กระบวนการปฏิ สัมพันธ์ ระหว่า ง
คลืนกับคลืนแบบไม่เชิงเส้น ซึงประกอบด้วย
โดยที

รู ปที 2 เส้นทางการเคลือนตัวของพายุไต้ฝุ่นหมุ่ยฟ้ า
[3]
2. แบบจําลอง SWAN
แบบจํา ลอง SWAN หรื อ Simulating
Waves Nearshore เป็ นแบบจําลองคลืนรุ่ นที 3 ที
พัฒนาโดย Delft University of Technology, ประเทศ
เนเธอร์ แ ลนด์ โดยมี พ5ื น ฐานจากสมการอนุ รั ก ษ์
พลังงาน (action balance equation) [4] ดังสมการที 1
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- triad wave-wave interactions เป็ น
กระบวนการที เ กิ ด ขึ5 นบริ เ วณนํ5าตื5 น เพื อ ถ่ า ยทอด
พลังงานจากคลืนที มีความถี ต าํ ไปยังคลืนที มีความถี
สูงกว่า
- quadruplet wave-wave interactions เป็ น
กระบวนการที เ กิ ด ขึ5 นบริ เวณนํ5าลึ ก เพื อ ถ่ า ยทอด
พลัง งานจากคลื น ที มี ค วามถี สู ง สุ ด ไปยัง คลื น ที มี
ความถีตาํ กว่า

มี ค วามละเอี ย ดทุ ก 2 ลิ ป ดา หรื อ ประมาณ 3.7
กิโลเมตร
1.3 ข้ อมูลลม ข้อมูลลมที ใช้เป็ นข้อมูลลม
เหนื อ ผิ ว หน้า นํ5า ทะเลที ค วามสู ง 10 เมตร ความ
ละเอี ยดทุ ก 1 องศา หรื อประมาณ 111 กิ โลเมตร
ความถีของข้อมูลทุก 12 ชัว โมง จากแบบจําลองเพือ
พยากรณ์ อากาศของกองทัพเรื อสหรัฐอเมริ กา (U.S.
Navy Operational Global Atmospheric Prediction
System, NOGAPS)
2. การจําลองคลืนในช่ วงทีเกิดพายุไต้ ฝุ่น
หมุ่ยฟ้า
การศึ ก ษาครั5 งนี5 ได้ใ ช้แ บบจํา ลอง SWAN
คํานวณความสู งคลืนโดยครอบคลุมพื5นที ทะเลจีนใต้
(ละติจูด 3 - 21 องศาเหนื อ, ลองจิจูด 99 - 123 องศา
ตะวันออก) และอ่าวไทย (ละติจูด 6 - 14 องศาเหนื อ,
ลองจิจูด 99 - 105 องศาตะวันออก) (รู ปที 3) ตั5งแต่
วันที 24 พฤศจิกายน 2547 เวลา 0000UTC จนถึงวันที
27 พฤศจิกายน 2547 เวลา 0000UTC ซึ งในช่วงเวลา
ดังกล่าว พายุไต้ฝนหมุ
ุ่ ่ยฟ้ าพัดผ่านอ่าวไทยในระหว่าง
วันที 25 - 26 พฤศจิ กายน 2547 โดยผลการคํานวณ
ความสู งคลืนจากแบบจําลอง SWAN สามารถนํามา
สร้ างเป็ นแผนภาพที แสดงความสู งและทิ ศทางของ
คลืนโดยใช้โปรแกรม MATLAB

5. วิธีการศึกษา
1. แบบจําลองและข้ อมูลทีใ ช้
1.1 แบบจําลอง SWAN
แบบจําลอง SWAN ทีใช้ในการศึกษาครั5งนี5
เป็ นเวอร์ ชนั 40.72ABCD โดยใช้ขอ้ มูลพื5นท้องทะเล
และข้อมูลลมเป็ นข้อมูลพื5นฐานในการคํานวณ
1.2 ข้ อมูลพืน^ ท้ องทะเล
ข้อมูลพื5นท้องทะเลที ใช้ในแบบจําลองใช้
ชุดข้อมูล Earth Topography (ETOPO) องค์การ
บริ หารบรรยากาศและมหาสมุ ท ร ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา (National Geophysical Data Center,
NOAA) ในการศึกษาครั5งนี5 ใช้ชุดข้อมูล ETOPO2 ซึ ง

รู ปที 3 พื5นทีศึกษา
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ตารางที 1 จํา นวนข้อ มู ล ที บัน ทึ ก โดยดาวเที ย ม
ENVISAT และ GFO
ดาวเทียม
วัน / เวลา
จํานวนข้ อมูล
ENVISAT 26 พ.ย. 47 / 0314UTC
69
GFO
24 พ.ย. 47 / 0556UTC
82
26 พ.ย. 47 / 1749UTC
59
210
รวม
4. ก า ร ป ร ะ เ มิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง
แบบจําลอง
ดั ช นี ท า ง ส ถิ ติ ที ใ ช้ ใ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ประสิ ท ธิ ภ าพของแบบจําลองคื อ ดัช นี การกระจาย
(Scatter Index, SI) ซึ งเป็ นดัชนี ทีมีการใช้ทวั ไปใน
การเปรี ยบเที ยบความสู งคลื นจากแบบจําลองกับค่า
ตรวจวัดจากดาวเทียมหรื อทุ่นลอย ปกติแล้วดัชนี การ
กระจายควรจะมี ค่ า น้ อ ยที สุ ด ซึ งแสดงให้ เ ห็ น ว่ า
แบบจําลองมีประสิ ทธิภาพดีในการคํานวณ หรื ออย่าง
น้อยควรมี ค่าน้อยกว่า 20% [5, 6] โดยดัชนี การ
กระจายสามารถคํานวณได้จากสมการที 3 และ 4 ดังนี5

3. การเปรียบเทียบผลการคํานวณ
ความสู งคลื นที ค าํ นวณได้จากแบบจําลอง
SWAN จะนํามาเปรี ยบเทียบกับข้อมูลความสู งคลืนที
ตรวจวัดได้จ ากดาวเที ยม Environmental Satellites
(ENVISAT) และ Geosat Follow-On (GFO) ตาม
เส้นทางทีดาวเทียมทั5งสองโคจรผ่านในช่วงทีเกิดพายุ
ไต้ ฝุ่ นหมุ่ ย ฟ้ าผั ด ผ่ า นอ่ า วไทย โดยดาวเที ยม
ENVISAT โคจรผ่านอ่าวไทย 1 ครั5 ง ในวันที 26
พฤศจิกายน 2547 เวลา 0314UTC มีการบันทึกข้อมูล
ไว้จาํ นวน 69 จุด สําหรับดาวเที ยม GFO โคจรผ่าน
อ่าวไทย 2 ครั5ง ในวันที 24 พฤศจิ กายน 2547 เวลา
0556UTC มีการบันทึกข้อมูลไว้จาํ นวน 82 จุด และใน
วัน ที 26 พฤศจิ ก ายน 2547 เวลา 1749UTC มี ก าร
บันทึกข้อมูลไว้จาํ นวน 59 จุด (รู ปที 4 และตารางที 1)
เพือนํามาประเมินค่าความถูกต้องของแบบจําลอง

SI =

B
A

SI =

C
โดยที
รู ปที 4 เส้นทางโคจรดาวเทียม ENVISAT และ GFO

RMSE
× 100
X

1 n
( Si − Oi ) 2
∑
n i =1
× 100
1 n
∑O
n i =1 i

(3)

(4)

SI คือ ดัชนีการกระจาย (Scatter Index)
RMSE คือ root mean square error
X คือ ค่าเฉลียความสู งคลืนทีตรวจวัดจาก

ดาวเทียม
Si คื อ ความสู ง คลื น ที ค ํา นวณได้จ าก
แบบจําลอง SWAN
Oi คือ ความสูงคลืนทีตรวจวัดจากดาวเทียม
n คือ จํานวนข้อมูลทั5งหมด
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ทีพายุโซนร้อนหมุ่ยฟ้ าเคลือนตัวมาทางทิศตะวันตก
เข้าสูอ่าวไทยมากขึ5น ทําให้คลืนในอ่าวไทยสูงกว่า 3.4
เมตร หลังจากนั5นพายุโซนร้อนหมุ่ยฟ้ าอ่อนกําลังลง
เป็ นพายุดีเปรสชันเมือเวลา 1800UTC และอ่อนกําลัง
อย่างต่อเนืองจนเป็ นหย่อมความกดอากาศตําเมือวันที
26 พฤศจิกายน 2547 เวลา 0600UTC ความสูงคลืนใน
อ่าวไทยจึงลดลงเหลือแค่ 1.2 เมตร (รู ปที 5)

6. ผลการศึกษา
1. ลักษณะคลืนช่ วงทีพายุไต้ ฝุ่นหมุ่ยฟ้าพัด
ผ่านอ่ าวไทย
พายุไต้ฝุ่นหมุ่ยฟ้ าได้อ่อนกําลังลงเป็ นพายุ
โซนร้ อนก่ อนที จะเข้ า สู่ อ่ า วไทย ในวั น ที 25
พฤศจิกายน 2547 เวลา 0000UTC แต่ก็ส่งผลให้คลืน
ในอ่าวไทยสู งถึง 2.4 เมตร จนกระทัง เวลา 1200UTC
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รู ปที 5 แผนทีอ่าวไทยแสดงความสู งและทิ ศทางของคลืนทุก 6 ชัว โมง ตั5งแต่วนั ที 25 พฤศจิ กายน 2547 เวลา
0000UTC ถึงวันที 26 พฤศจิกายน 2547 เวลา 0600UTC
แบบจําลอง SWAN มีค่าใกล้เคียงกับความสู งคลืนที
ตรวจวัดจากดาวเทียมทั5งสองเป็ นอย่างดี

2. การเปรียบเทียบผลการคํานวณความสู ง
คลืนจากแบบจําลอง SWAN กับการตรวจวัดจาก
ดาวเทียม
จากการเปรี ยบเทียบความสู งคลืนทีคาํ นวณ
ได้จากแบบจําลอง SWAN กับความสูงคลืนทีตรวจวัด
ได้จ ากดาวเที ยมตามเส้นทางที ดาวเที ยม ENVISAT
และ GFO โคจรผ่านในช่วงทีเกิดพายุไต้ฝนหมุ
ุ่ ่ยฟ้ าผัด
ผ่านอ่าวไทย แสดงในรู ปที 6, 7 และ 8 พบว่า ความสูง
คลืนทีคาํ นวณได้จากแบบจําลองมีค่าใกล้เคียงและมี
ทิ ศทางเดี ยวกันกับค่าที ได้จากการตรวจวัด โดยค่า
สัมประสิ ท ธิc สหสัมพันธ์มีค่า 0.83, 0.92 และ 0.90
ตามลับดับ เมือนํามาหาความสัมพันธ์ดว้ ยแผนภูมิ
กระจายดังรู ปที 9, 10 และ 11 พบว่า ความสู งคลืนที
คํา นวณได้จ ากแบบจํา ลองส่ ว นใหญ่ จ ะมี ค่ า ตํา กว่า
ความสูงคลืนทีตรวจวัดได้จากดาวเทียม อย่างไรก็ตาม
ยัง คงมี ค่ า ใกล้เ คี ย งกับ ความสู ง คลื น ที ต รวจวัด อยู่
ประมาณ 90.17%, 85.00% และ 88.33% ตามลับดับ
ซึ งแสดงให้เ ห็ นว่าผลการคํานวณความสู งคลื นจาก

A

รู ป ที 6 การเปรี ย บความสู ง คลื น จากแบบจํา ลอง
SWAN กับดาวเทียม ENVISAT วันที 26 พฤศจิกายน
2547 เวลา 0314UTC
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B

ความสู งคลืนจากแบบจําลอง SWAN กับดาวเที ยม
ENVISAT วันที 26 พฤศจิกายน 2547 เวลา 0314UTC
B

รู ป ที 7 การเปรี ย บความสู ง คลื น จากแบบจํา ลอง
SWAN กับดาวเทียม GFO วันที 24 พฤศจิกายน 2547
เวลา 0556UTC

รู ปที 10 แผนภูมิกระจายแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ความสู งคลืนจากแบบจําลอง SWAN กับดาวเที ยม
GFO วันที 24 พฤศจิกายน 2547 เวลา 0556UTC

C

C

รู ป ที 8 การเปรี ย บความสู ง คลื น จากแบบจํา ลอง
SWAN กับดาวเทียม GFO วันที 26 พฤศจิกายน 2547
เวลา 1749UTC
A

รู ปที 11 แผนภูมิกระจายแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ความสู งคลืนจากแบบจําลอง SWAN กับดาวเที ยม
GFO วันที 26 พฤศจิกายน 2547 เวลา 1749UTC
3. ประสิทธิภาพของแบบจําลอง SWAN
จ า ก ก า ร ป ร ะ เ มิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง
แบบจํา ลองด้ว ยดัช นี ก ารกระจาย พบว่า ดัช นี ก าร
กระจายความสู งคลืนระหว่างแบบจําลอง SWAN กับ
ดาวเทียม ENVISAT และ GFO มีค่าเท่ากับ 15.08%,
18.57% และ 13.65% ตามลําดับ โดยการเปรี ยบเทียบ

รู ปที 9 แผนภูมิกระจายแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
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ทางสถิ ติ ร ะหว่า งผลการคํา นวณความสู ง คลื น จาก
แบบจําลอง SWAN กับค่าทีตรวจวัดได้จากดาวเทียม

แสดงในตารางที 2

ตารางที 2 การเปรี ยบเทียบทางสถิติระหว่างผลการคํานวณความสู งคลืนจากแบบจําลอง SWAN กับค่าทีตรวจวัด
ได้จากดาวเทียม
การเปรียบเทียบ
วัน / เวลา
สัมประสิทธิf
ความใกล้ เคียง
ดัชนีการกระจาย
สหสัมพันธ์
(%)
(%)
SWAN กับ
26 พ.ย. 47 /
0.83
90.17
15.08
ENVISAT
0314UTC
SWAN กับ GFO
24 พ.ย. 47 /
0.92
85.00
18.57
0556UTC
SWAN กับ GFO
26 พ.ย. 47 /
0.90
88.33
13.65
1749UTC
อาจมีผลให้การคํานวณความสู งคลืนของแบบจําลอง
มีความแม่นยําน้อยลง ทําให้ผลการเปรี ยบเที ยบเกิ ด
ความแตกต่างกัน

7. สรุ ปผลการศึกษา
จากผลการศึ ก ษาพบว่ า ความสู ง คลื น ที
คํา นวณได้จ ากแบบจํา ลองส่ ว นใหญ่ จ ะมี ค่ า ตํา กว่า
ความสู งคลื น ที ต รวจวัด จากดาวเที ย ม แต่ ยงั คงมี ค่ า
ใกล้เ คี ย งกับ ความสู ง คลื น ที ต รวจวัด อยู่ ป ระมาณ
85.00% - 90.17% โดยมีค่าสัมประสิ ทธิc สหสัมพันธ์มี
ค่าตั5งแต่ 0.83 - 0.92 และดัชนี การกระจายมีค่าตั5งแต่
13.65% - 18.57% ซึ งแสดงให้เห็ นว่าแบบจําลอง
SWAN มีความสามารถและประสิ ทธิ ภาพอย่างเพียง
พอทีจะใช้ในการพยากรณ์ความสูงคลืนในบริ เวณอ่าว
ไทย
ความแตกต่ า งระหว่ า งความสู งคลื น ที
คํานวณได้จากแบบจําลองกับความสู งคลืนทีตรวจวัด
จากดาวเที ยมนั5นสามารถเกิ ดขึ5นได้จากหลายสาเหตุ
สําหรับการศึกษานี5 ความแตกต่างทีเกิดขึ5นนั5นอาจเกิด
จากข้อมูลลมทีใช้ในการคํานวณ เนื องจากข้อมูลจาก
NOGAPS เป็ นข้อมูลลมทีค่อนข้างหยาบ โดยมีความ
ละเอียดทุก 1 องศา หรื อประมาณ 111 กิโลเมตร ซึ ง

8. ข้ อเสนอแนะ
เนื องจากแบบจําลอง SWAN ใช้ขอ้ มูลลม
จากแบบจํา ลองพยากรณ์ อ ากาศเป็ นข้อ มู ล ในการ
คํา นวณความสู ง คลื น คุ ณ ภาพของข้อมู ลลมจึ งเป็ น
ส่วนหนึงทีสาํ คัญ เพือความแม่นยําในการคํานวณของ
แบบจําลองอาจจะต้องใช้ข ้อมูลลมจากแบบจําลอง
พยากรณ์อากาศที มีความละเอี ยดมากขึ5น นอกจากนี5
ข้อมูลพื5นท้องทะเลก็มีผลต่อการคํานวณเช่นเดียวกัน
การศึ กษานี5 ใช้ชุดข้อมูล ETOPO2 ที มีความละเอียด
ทุก 2 ลิปดา หรื อประมาณ 3.7 กิโลเมตร โดยอาจจะมี
การใช้ชุดข้อมูลทีมีความละเอียดมากกว่าแทน คือ ชุด
ข้อมูล ETOPO1 ที มีความละเอียดทุก 1 ลิปดา หรื อ
ประมาณ 1.8 กิ โลเมตร ดังนั5น การใช้ขอ้ มูลลมหรื อ
ข้อมูลพื5นท้องทะเลทีมีความละเอียดสู งน่ าจะช่วยให้
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การคํานวณของแบบจําลองมีความถูกต้องและแม่นยํา
มากยิง ขึ5น
เนื อ งจากการศึ ก ษานี5 ใช้คอมพิวเตอร์ ส่ว น
บุคคลในการใช้งานแบบจําลอง SWAN ซึ งมีขอ้ จํากัด
ในการประมวลผล ทํา ให้ ไ ม่ ส ามารถใช้ข ้อ มู ล ที มี
ความละเอียดสูงได้ ดังนั5น การใช้ขอ้ มูลลมหรื อข้อมูล
พื5นท้องทะเลที มีความละเอี ยดสู งอาจจะมี ส่วนช่ ว ย
ให้ ผ ลการคํ า นวณดี ยิ ง ขึ5 น แต่ ก็ จ ํ า เป็ นต้ อ งใช้
คอมพิ ว เตอร์ ที มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ในการคํา นวณ
เช่ น เดี ย วกัน ซึ ง คอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นบุ ค คลอาจจะไม่
สามารถใช้งานแบบจําลองได้ หรื ออาจจะกินเวลาใน
การคํา นวณค่ อ นข้า งมาก ซึ งไม่ เ หมาะกับ ระบบ
พยากรณ์ขนาดเล็ก
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