China Oceanic Development Foundation:
GOOD APP แอปพยากรณ สภาพแวดลอมมหาสมุทร
คุณภาพสูง ใชงานไดฟรี

ทุกวันนี้มีแอปพยากรณอากาศมากมาย เพื่อชวยใหเรารูวาอากาศจะเปลี่ยนแปลงอยางไรบางในชวงไมกี่วันขางหน า
แลวสภาพแวดลอมมหาสมุทรมีแอปพยากรณอากาศหรือไม แอปมือถืออยาง Global Ocean on Desk (GOOD)
ทําใหการพยากรณสภาพแวดลอมมหาสมุทรเป็ นเรื่องที่เกิดข้ น
ึ ไดสําหรับผูคนทว
ั ่ โลก
GOOD APP เปิ ดโอกาสใหผูใชงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เรียกดูขอมูลพยากรณสภาพแวดลอม
มหาสมุทรไดโดยตรงตามใจตองการบนมือถือของตัวเอง โดยแอปพยากรณภัยพิบัติทางทะเล อยางคลื่นพายุซัดฝั่ง
และคลื่นสึนามิได ทัง้ ยังชวยทีมชายฝั ่ งในการทํากิจกรรมตาง ๆ เชน ป องกันและลดภัยอันตรายทางทะเล บริหาร
จัดการการประมง และแมแตการทองเที่ยว
แอปนี้ใชงานได 3 ภาษา ไดแก ไทย มาเลย และอังกฤษ โดยเป็ นการพัฒนารวมกันระหวางไทย มาเลเซีย และจีน
ดวยการสนับสนุนจากกองทุน China-ASEAN Cooperation Fund แอปดังกลาวแสดงผลการพยากรณสภาพ
แวดลอมมหาสมุทรเชิงตัวเลขใหเป็ นภาพได ไมวาจะเป็ นความสูงของคลื่นพ้ น
ื ผิว ระยะเวลาของคลื่น ระดับน้ํ าทะเล
กระแสน้ํ ามหาสมุทรแบบสามมิติ อุณหภูมิและความเค็มของทะเล เป็ นตน ครอบคลุมพ้ น
ื ที่ทว
ั ่ โลกในชวง 120
ชัว
่ โมงขางหน า (5 วัน) ผานอุปกรณมือถือ
GOOD APP ไมไดคิดคนข้ น
ึ ในคืนเดียว แทจริงแลว กอนที่จะเปิ ดตัวแอปนี้อยางเป็ นทางการเมื่อเดือนธันวาคม 2
561 ระบบ Ocean Forecast System (OFS) ซึ่งเป็ นจุดกําเนิดของแอปนี้ ถูกพัฒนาข้ น
ึ เป็ นเวลากวาหลายทศวรรษ

และมีการนํ าไปทดลองใชตงั ้ แตเดือนพฤษภาคม 2555 ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2561
OFS ใชโมเดลเชิงตัวเลขที่คอยประสานการไหลเวียน คลื่น และกระแสน้ํ าพื้นผิว โมเดลใหมนี้แตกตางจากโมเดล
มหาสมุทรอ่ น
ื  ๆ ที่พยากรณคลื่น กระแสน้ํ า และการเคลื่อนไหวแยกกันโดยไมคํานึงถึงผลกระทบระหวางกันของ
ปั จจัยเหลานี้ เพราะโมเดลใหมดังกลาวนําปั จจัยทงั ้  3 นี้มาพิจารณาพรอมกัน และยกระดับความแมนยําและ
ประสิทธิภาพของการพยากรณมหาสมุทรไดอยางมาก ยกตัวอยางเชน ขอผิดพลาดจากการพยากรณความลึกของ
ชัน
้ ผสม ซึ่งเป็ นปัจจัยสําคัญสําหรับการปกป องระบบนิเวศทางทะเล การกอตัวของไตฝุน และการพยากรณสภาพอา
กาศ นับวาเป็ นจุดติดขัดมาถึงครึ่งศตวรรษ แตบัดนี้ปัญหาดังกลาวหายไปกวา 80%
ศ. Qiao Fangli หัวหน าทีมวิจัยจากสถาบัน First Institute of Oceanography (FIO) ในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติของจีน กลาววา “โมเดลดังกลาวไดรับการตรวจสอบแลวจากการสังเกตและการทดลองในหอง
ปฏิบัติการ โดยชวยยกระดับความแมนยําของการพยากรณมหาสมุทรไดถึง 80-90%”
ยอนกลับไปยังปี 2551 เมื่อ Qiao Fangli ไดรับเชิญใหกลาวปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับความสําเร็จของแบบจําลอง
มหาสมุทรของเขาในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติของ IOC/WESTPAC ครัง้ ที่ 8 เขาไดพบกับศ.สมเกียรติ ขอ
เกียรติวงศ จากศูนยชีววิทยาทางทะเล จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย เป็ นครัง้ แรก ซึ่งขณะนัน
้ ดํารงตําแหนงประธาน
ของระบบสังเกตการณในทะเลและมหาสมุทรเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEAGOOS) และศาสตราจารย Fredolin
Tangang จากมหาวิทยาลัย Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) ของมาเลเซีย หลังจากการอภิปรายกัน
อยางดุเดือด แนวคิดความรวมมือระหวางทีมนักวิจัยจากจีน ไทย และมาเลเซีย ในการพัฒนาระบบพยากรณ
มหาสมุทรแบบใหมก็ถือกําเนิดข้ น
ึ  โครงการนี้ไดรับการอนุมัติโดย IOC/WESTPAC ในปี 2553 และในอีก 2 ปี ถัดมา
OFS แบบปฏิบัติการ ก็เปิ ดตัวเป็ นครัง้ แรกในเดือนพฤษภาคม 2555
ศ. Qiao กลาววา “ประเทศไทย มาเลเซีย จีน และประเทศที่เกี่ยวของทงั ้ หมด สามารถไดรับประโยชนจากโครงการ
OFS และความรวมมือของเราก็เขามาเสริมสรางมิตรภาพและความรวมมือในระหวางประเทศตาง ๆ ไดอยางมาก”
OFS มีบทบาทสําคัญในการคนหากูภัยในเหตุการณเรือลมที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 ซึ่งเรือทองเที่ยว
2 ลํา พรอมนักทองเที่ยวตางชาติกวา 130 ราย โดยสวนใหญเป็ นชาวจีน จมลงนอกเกาะภูเก็ตทางภาคใตของ
ประเทศไทย เนื่องมาจากพายุที่รุนแรงในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต
นอกจากภารกิจคนหาและกูภัยของเจาหน าที่ไทยแลว ทีมวิจัยระหวางประเทศของจีนและไทยไดใหความชวยเหลือ
ทางวิทยาศาสตรอยางแข็งขัน พวกเขาใช OFS คาดการณกระแสน้ํ าในมหาสมุทรและคลื่น ตลอดจนลดพ้ น
ื ที่การ
คนหาลงเหลือ 10% ผานการคาดการณกระแสน้ํ าบริเวณรอบเรือที่จมไดอยางแมนยํา ซึ่งชวยใหทีมกูภัยของไทย
ปฏิบัติภารกิจกูภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
OFS เป็ นระบบพยากรณสภาพแวดลอมในมหาสมุทรระดับชาติของทงั ้ ประเทศไทยและมาเลเซียในขณะนี้ นอกจาก

ความชวยเหลือทางทะเลแลว ยังมีการนํ ามาใชกันอยางแพรหลายในหลาย ๆ ดาน เชน การปกป องแนวปะการัง ควา
มปลอดภัยของการขนสงทางทะเล การติดตามแหลงที่มาและการพยากรณขยะที่ลอยอยูในทะเล รวมถึงการรว
ั ่ ไหล
ของน้ํ ามัน เป็ นตน สําหรับชาวประมง OFS และ GOOD APP ที่พัฒนาข้ น
ึ มาจาก OFS สามารถทําการคาดการณได
อยางมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงเพื่อที่จะรับรองความปลอดภัยและการผลิต
Qiao Fangli กลาววา “เราจะเดินหน ายกระดับ OFS และ GOOD APP ตอไป เราหวังวาการรวมงานของเรากับพาร
ทเนอรจากประเทศตาง ๆ เกี่ยวกับ OFS และแอป GOOD จะชวยยกระดับความเป็ นอยูที่ดีของชาวชายฝั ่ งทงั ้ หมด”
รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1580157/OFS_webpage.jpg
คําบรรยายภาพ – เว็บเพจ OFS: http://221.215.61.118:2018/#/

