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ทฤษฎีความอลวนกับอุตุนิยมวิทยา
Chaos Theory and Meteorology
ศศิธร ปัจจุโส1

บทน�ำ

ระบบต่างๆในธรรมชาตินนั้ มีทงั้ ทีเ่ ป็นระเบียบ
แบบแผนชัดเจนไม่ซับซ้อนสามารถน�ำตัวแปรต่างๆ ใน
ระบบมาเขียนในรูปสมการเชิงอนุพันธ์ทางคณิตศาสตร์
ที่แสดงความเปลี่ยนแปลงสถานะของระบบกับตัวแปร
ท�ำให้หาผลเฉลยของรูปสมการเชิงอนุพันธ์ดังกล่าวได้
แม่นย�ำ และบางระบบอาจมีความยากขึ้นอีกแต่เมื่อมี
การจ�ำกัดขอบเขตหรือมีการประมาณการเพิ่มเติมอีก
เพียงเล็กน้อยในขีดจ�ำกัดหนึ่งที่ยอมรับได้และไม่ส่งผลก
ระทบมากนักก็จะสามารถหาผลเฉลยของสมการหรือ
ปัญหาของระบบได้ท�ำให้การท�ำนายหรือบอกสถานะใหม่
ของระบบทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตมีความถูกต้องแม่นย�ำได้
เช่นกัน นอกจากทีก่ ล่าวถึงนีแ้ ล้วยังมีระบบอีกแบบหนึง่ ที่
ตรงข้ามกันนั่นคือ เป็นระบบมีความซับซ้อนซ่อนอยู่และ
จ�ำเป็นต้องใช้ทฤษฎีเฉพาะที่เรียกว่า ทฤษฎีความอลวน
(Chaos Theory) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ใช้อธิบายพฤติกรรม
ของระบบพลวัต (dynamical system คือ ระบบที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา) โดยการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นของระบบที่เรียกว่า เคออส (Chaos) นี้ จะมี
ลักษณะที่ยุ่งเหยิง ปั่นป่วนสะเปะสะปะ จนดูเหมือน
ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นแบบสุ่มหรือไร้ระเบียบ
(random/stochastic) แต่ภายใต้ความไร้ระเบียบนั้น
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กลับแฝงด้วยความเป็นระเบียบหรือแบบแผนไว้ ระบบ
เคออสจึงถือว่าเป็นระบบแบบไม่สมุ่ หรือระบบทีส่ ามารถ
ก�ำหนดหรือระบุความเป็นระเบียบได้ (deterministic)
และสามารถแทนในรูปสมการทางคณิตศาสตร์ได้เช่น
กันแต่การท�ำนายผลของระบบในอนาคตหรือการแก้
สมการเพื่อหาผลเฉลยมีความยุ่งยากมากกว่าโดยผลที่
ได้มักจะอยู่ในรูปแบบการท�ำนายเชิงสถิติซึ่งมีความน่า
เชื่อถือในระดับหนึ่ง ตัวอย่างของระบบเคออสที่เกิดขึ้น
ได้ในธรรมชาติหรือแม้แต่ในชีวิตประจ�ำวันของเรา ได้แก่
ปรากฏการณ์เกี่ยวกับสภาพลมฟ้าอากาศ การเคลื่อนที่
ของนํา้ ทีไ่ หลในก๊อก รูปแบบของนํา้ จากหัวฉีดของเครือ่ ง
ล้างจาน การไหลเวียนของสภาพอากาศ และอื่นๆ อีก
มากมาย ในทางคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ ได้ให้ค�ำจ�ำกัด
ความระบบเคออส ว่าต้องเป็นระบบที่ประกอบไปด้วย
ลักษณะ ดังต่อไปนี้
1. เป็นระบบแบบไม่เชิงเส้น (nonlinear system) คือ ผลลัพธ์ทั้งหมดของระบบ ไม่เท่ากับ ผลรวม
ของผลลัพธ์ที่เกิดจากส่วนย่อย ๆ ของระบบรวมกัน
2. เป็ น ระบบแบบไม่ สุ ่ ม หรื อ เป็ น ระบบที่
สามารถก�ำหนดได้ เหตุการณ์ทั้งหลายจึงเกิดขึ้นภายใต้
กฎเกณฑ์อันแน่นอน
3. เป็นระบบที่ไวต่อสภาวะเริ่มต้น (sensitive
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dependence on initial conditions) นั่นคือ ถ้าระบบ
ใดๆ ทีเ่ ริม่ ต้นจากสภาวะทีแ่ ตกต่างกันเพียงเล็กน้อย เมือ่
ระบบได้มีการเปลี่ยนไปสักระยะหนึ่ง สภาวะของระบบ
ทั้งสองนั้นจะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด
4. ไม่สามารถท�ำนายล่วงหน้าในระยะยาวได้
(long-term prediction is impossible) เพราะไม่
สามารถรู้ได้ว่าจะมีเหตุปัจจัยใดที่กระทบ ส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง
ดั ง นั้ น จึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ ย ากมากที่ จ ะอธิ บ ายและ
ท�ำนายกลไกของธรรมชาติในระยะยาวที่เกิดจากระบบ
แบบไม่เชิงเส้นหลายๆระบบรวมกัน แต่อย่างไรก็ตามนัก
คณิตศาสตร์กพ็ ยายามศึกษาค้นคว้าหาค�ำตอบของระบบ
แบบไม่เชิงเส้นด้วยวิธีการต่างๆ
เอ็ดเวิร์ด ลอเรนซ์ (Edward Lorenz) เป็นนัก
วิทยาศาสตร์อีกท่านหนึ่งที่สนใจศึกษาและริเริ่มบุกเบิก
ทฤษฎีความอลวน จากการสังเกตพฤติกรรมความอลวน
ในขณะท�ำการทดลองทางด้ า นการพยากรณ์ อ ากาศ
ในปี ค.ศ. 1961 ลอเรนซ์ ไ ด้ ใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ใ นการ
ออกแบบจ�ำลองสภาพอากาศ ซึ่งในการค�ำนวณแต่ละ
ครั้งต้องใช้ข้อมูลเป็นจ�ำนวนมากและใช้เวลานาน ในครั้ง
หนึ่งเมื่อมีข้อมูลใหม่เพิ่มเติมและเขาไม่ต้องการเริ่มการ
ค�ำนวณใหม่จากจุดเริ่มต้นทั้งนี้เพื่อต้องการประหยัด
เวลาในการค�ำนวณ เขาจึงใช้ข้อมูลของการค�ำนวณก่อน
หน้านี้เป็นค่าเริ่มต้น ผลปรากฏว่าค่าที่ค�ำนวณได้มีความ
แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ซึ่งเขาพบว่าสาเหตุเกิด
จากการปัดเศษของค่าตัวเลขที่พิมพ์ออกมา จากค่าที่ใช้
ในคอมพิวเตอร์ครั้งก่อนซึ่งมีค่าน้อยมาก แต่สามารถน�ำ
ไปสู่ความแตกต่างอย่างมากมาย เรียกว่า มีความไวต่อ
สภาวะเริ่มต้น
ส่วนค�ำว่า “chaos” (เค-ออส) บัญญัติขึ้นโดย
นักคณิตศาสตร์ประยุกต์ เจมส์ เอ ยอร์ค (James A.
Yorke) จุดเริ่มต้นของทฤษฎีความอลวนเกิดขึ้นในช่วงปี
พ.ศ. 2443 (ค.ศ. 1900) จากการศึกษาปัญหาวงโคจรของ
วัตถุสามชิ้นในสนามแรงดึงดูดระหว่างกัน ซึ่งมีชื่อเรียก
เป็นทางการว่า ปัญหาสามวัตถุ (Three-body problem)
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โดย ชูล อองรี ปวงกาเร (Jules Henri Poincare')
นักคณิตศาสตร์ นักฟิสิกส์ และนักปรัชญาวิทยาศาสตร์
ชาวฝรั่งเศส ผู้ค้นพบว่า วงโคจรที่ศึกษานั้นอาจจะมี
ลักษณะที่ไม่ได้เป็นคาบหรือไม่ได้เป็นวงรอบ (aperiodic) นั่นคือไม่ได้มีทางวิ่งซํ้าเป็นวงเดิม ยิ่งไปกว่านั้น
วงโคจรของวัตถุเหล่านั้นก็ไม่ได้ขยายวงออกไปเรื่อยๆ
หรือมีลักษณะที่ลู่เข้าหาจุดใดๆ ต่อมาได้มีการศึกษา
ปัญหาสมการเชิงอนุพันธ์แบบไม่เป็นเชิงเส้นที่เกี่ยวข้อง
เช่น เบอร์คอฟ (G.D. Birkhoff) ศึกษาปัญหาสามวัตถุ
คอลโมโกรอฟ (Andrei Nicolanevich Komogorove)
ศึกษาปัญหา ความปั่นป่วน (หรือ เทอร์บิวแลนซ์) และ
ปัญหาเกีย่ วกับดาราศาสตร์ คาร์ทไรท์ (M.L.Cartwright)
และ ลิตเติลวูด (J.E. Littlewood) ศึกษาปัญหาทาง
วิศวกรรมการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุและสเมล (Stephen
Smale) นั้นอาจถือได้ว่าเป็นนักคณิตศาสตร์คนแรก
ที่ท�ำการศึกษาปัญหาทางด้านพลศาสตร์ของระบบแบบ
ไม่เชิงเส้น ถึงแม้ว่าข้อมูลการศึกษาเกี่ยวกับความอลวน
ของเส้นทางโคจรของดาวยังไม่ได้มกี ารสังเกตบันทึกผลอ
ย่างเป็นระบบ แต่ก็ได้มีการสังเกตพบ พฤติกรรมความ
อลวนในความปัน่ ป่วนของการเคลือ่ นทีข่ องของไหล และ
ในการแกว่งกวัด (Oscillate) แบบไม่เป็นวงรอบของ
วงจรวิทยุ ซึ่งไม่มีทฤษฎีใดในขณะนั้นสามารถอธิบาย
พฤติกรรมเหล่านี้ได้
ความตื่นตัวในการพัฒนาทฤษฎีความอลวนนี้
เกิดขึน้ ในช่วงกลางของศตวรรษที่ 20 เมือ่ เป็นทีป่ ระจักษ์
ว่า ทฤษฎีของระบบเชิงเส้นไม่สามารถน�ำมาใช้อธิบาย
พฤติกรรมบางอย่าง แม้กระทั่งพฤติกรรมของระบบที่ไม่
ซับซ้อนอย่าง ลอจิสติกแมพ (Logistic map) นอกจากนี้
อีกปัจจัยหนึง่ ทีส่ ง่ ผลให้พฒ
ั นาการของทฤษฎีความอลวน
เป็นไปอย่างรวดเร็วก็คือ คอมพิวเตอร์ ทั้งนี้เนื่องจากว่า
ในทฤษฎีความอลวนนัน้ โดยส่วนใหญ่จะเป็นการค�ำนวณ
ค่าแบบซํ้าๆ จากสูตรคณิตศาสตร์ที่ใช้ก�ำหนดระบบ
ซึ่งสามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการค�ำนวณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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ประโยชน์จากการศึกษาทฤษฎีความอลวน
อนาคต

1. ใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ร ะบบและท� ำ นาย

แม้วา่ เราจะไม่สามารถท�ำนายสถานะในอนาคต
ของระบบเคออสในระยะยาวได้ แต่เราสามารถท�ำนาย
ผลของระบบในระยะสั้นได้ หากสามารถหาแบบจ�ำลอง
ที่ดีมีความเป็นตัวแทนของระบบได้ถูกต้องในระดับหนึ่ง
นัน่ คือการเลือกค่าตัวแปรเริม่ ต้นทีเ่ หมาะสมและใกล้เคียง
กับสภาวะหรือสถานะของระบบในขณะนัน้ ก็จะสามารถ
ค�ำนวณหาผลเฉลยทีส่ ามารถอธิบายพฤติกรรมของระบบ
นัน้ ได้ถกู ต้องแม่นย�ำพอสมควร ตัวอย่างเช่น การวิจยั เพือ่
ท�ำนายข้อมูลอนุกรมล�ำดับเวลา (Time series data)
ตามแนวทฤษฎีความอลวนที่มีผู้ศึกษากันอย่างกว้าง
ขวาง เนื่องจากสามารถน�ำไปประยุกต์เพื่อท�ำนายความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด ในแต่ละวันของบริษทั หรือโรงงาน
อุตสาหกรรมทีม่ คี วามจ�ำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในปริมาณมาก
หรือน�ำไปใช้ในการพยากรณ์อากาศ
2. ใช้ในการสร้างระบบเคออส
จากความจริงที่ว่า ในธรรมชาติ ความอลวน
เป็นสิ่งสากลและเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าและมากกว่าความ
เป็นระเบียบแบบแผนเช่น เราเคยเชือ่ ว่าอุณหภูมทิ เี่ หมาะ
สมส�ำหรับมนุษย์คือ อุณหภูมิคงที่ แต่จากการทดลอง
บางอย่าง ท�ำให้ทราบว่า อุณหภูมิที่มนุษย์รู้สึกสบายตัว
กว่า คือ อุณหภูมิที่เปลี่ยนไปมาอย่างอลวนรอบจุดๆ
หนึ่ง (แบบที่เรียกว่า สั่นแกว่งแบบ 1/f) ซึ่งแนวคิดนี้น�ำ
มาสูก่ ารสร้างเครือ่ งท�ำความร้อนเพือ่ ใช้ในบ้านเรือนหรือ
ส�ำนักงานในแถบประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น
3. ใช้ในการควบคุม- สร้างความเสถียรภาพ
ให้กับระบบ
จากการที่ระบบเคออสมีความไวต่อสภาวะ
ตั้งต้นมาก การรบกวนเพียงเล็กน้อยจึงอาจก่อให้เกิดผล
ขยายได้มาก การเติมสิ่งรบกวนเพียงเล็กน้อยที่เหมาะ
สมให้กับระบบเคออส จึงสามารถใช้ควบคุมระบบนั้น
ให้อยู่ในสภาวะที่เสถียรหรือขับเคลื่อนระบบนั้นให้ไปสู่
สภาวะที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างของ
การประยุกต์ใช้ตามแนวคิดนี้ ได้แก่ การทีอ่ งค์การบริหาร

Review

การบินและอวกาศแห่งชาติ (NASA) สามารถควบคุมยาน
อวกาศ ISEE-3 ให้เคลื่อนที่ไปสู่ดาวหางที่ต้องการส�ำรวจ
ได้โดยใช้เชือ้ เพลิงในปริมาณทีน่ อ้ ยทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้

การประยุ ก ต์ ใช้ ท ฤษฎี ค วามอลวนกั บ การ
พยากรณ์อากาศ

เมือ่ กล่าวถึงทฤษฎีความอลวนในการพยากรณ์
อากาศคนส่ ว นใหญ่ จ ะนึ ก ถึ ง ปรากฏการณ์ ผี เ สื้ อ
(butterfly effect) เสมอ ซึ่งเป็นค�ำที่นิยมใช้กันอย่าง
แพร่หลายหลังจากการบรรยายของ เอ็ดเวิร์ด ลอเรนซ์
ที่สมาคม Advancement of Science ของอเมริกา
ที่ Washington, D.C. ในปี ค.ศ. 1972 ภายใต้ชื่อ
หัวข้อ “การกระพือปีกของผีเสือ้ ในบราซิลก่อให้เกิดพายุ
ทอร์นาโดในรัฐเทกซัสได้จริงหรือ (Does the Flap of
a Butterfly’s Wings in Brazil Set Off a Tornado
in Texas?)” โดยศาสตราจารย์ลอเรนซ์ผู้ซึ่งเป็นนัก
อุตุนิยมวิทยามากกว่า 30 ปี ได้น�ำเสนอข้อมูลวิจัยและ
แนวความคิดด้านอุตุนิยมวิทยา ที่ค้นพบโดยบังเอิญ
จากการเฝ้าจับตามองตัวเลขในกระบวนการค�ำนวณ
ที่ค่อยๆ ปรับเปลี่ยนไปในระดับที่น้อยยิ่ง .0000001
ของทศนิยม ทั้งยังนั่งเฝ้าเข็มรายงานความเคลื่อนไหว
ของอากาศ ทุ ก ครั้ ง ที่ เ กิ ด การสั่ น สะเทื อ นของระบบ
การรับข่าวสาร เกี่ยวกับสภาวะอากาศ และเฝ้าสังเกต
ดูจุดทศนิยมที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ละจุดๆ และพบว่า
ความคลาดเคลื่อนเพียง .0000001 ก่อให้เกิดความ
เปลีย่ นแปลงได้อย่างมหาศาลและรูปแบบจ�ำลองทีเ่ ปลีย่ น
ไปมีโครงสร้างคล้ายปีกผีเสื้อซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มหาศาลในภาวะแวดล้อมของอุตุนิยมวิทยาไม่ใช่เกิด
ขึ้นจาก สาเหตุใหญ่ๆ หากแต่เกิดขึ้นจากสัญญาณเล็กๆ
เป็ น จุ ด ๆ ท่ า นจึ ง อธิ บ ายว่ า ถ้ า มั น เป็ น เช่ น นี้ จ ริ ง ก็
หมายความว่า “แม้กระทั่งผีเสื้อตัวเล็ก ๆ เมื่อกระพือ
ปี ก เบาๆ อยู ่ ที่ ซี ก โลกหนึ่ ง อาจจะส่ ง ผลกระทบต่ อ
ระบบนิ เวศวิ ท ยาของอี ก ซี ก โลกหนึ่ ง ก็ เ ป็ น ได้ ” ภาพ
ปรากฏการณ์ผีเสื้อ ท�ำให้เกิดกระแสความตื่นตัวขึ้นใน
กลุ่ม IT แม้กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก ก็มีการพูดถึง
เรื่องนี้ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ค�ำว่า ปรากฏการณ์ผีเสื้อ
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ก็ เ ริ่ ม แพร่ ห ลายและน�ำไปใช้ อ ย่ า งกว้ า งขวาง ใน นับว่าใกล้เคียงกับความเป็นจริงและได้รับการพัฒนามา
หลากหลายสาขา เช่น ด้านอุตุนิยมวิทยา การสื่อสาร อย่างต่อเนือ่ ง หรือการสร้างแบบจ�ำลองทางคณิตศาสตร์
สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
เพือ่ ศึกษาการไหลของนํา้ ในเขือ่ น แม้แต่ในส่วนของแบบ
นอกจากค�ำกล่าวที่ว่าผีเสื้อขยับปีกท�ำให้เกิด จ�ำลองการพยากรณ์อากาศก็ยงั ได้รบั การพัฒนามาอย่าง
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างคาดไม่
ขึ้นต่าองๆ
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ของระบบทีา่ ซง ั บ ซ้ ออย่
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าลองทางคณิ
องระบบที
องกับเงื่อนไขความอลวนขึ
แทน เช่ยนรอย่
การสร้
จากที่ เ คยไหลเรี ย บฝั ่ ง แอฟริ ก าอยู ่ ดี ๆ ก็ ข ้ า มฟากมา นี้ เมื่อระบบเคออสเดินทางไปไกลจากสมดุลที่สุด มันจะ
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นั้นนับว่าใกล้เคียงกับความ
อเมริกาใต้สู่มหาสมุทรแปซิฟิก ผลส่วนหนึ่งเนื่องจาก เปลี่ยนตัวเองที่ระดับพื้นฐาน ท�ำให้การควบคุมเดิมต้อง
เป็นจริงและได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง หรือการสร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์เพื่อศึกษาการไหลของน้าใน
ปรากฏการณ์ดังกล่าวก็คือท�ำให้เกิดไฟไหม้ป่าที่เกาะ หยุดชะงักไปในทันที เนื่องจากตัวควบคุมเป็นตัวก�ำหนด
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ณ์ที่สุดในแถบเอเชียอากาศก็
การ ยังพฤติ
รรมของระบบเคออส
นั้นนในการศึ
่ดีทย่ ี่สนทิ
ุด ศซึทางนั
่งในการพั
นาตัวแบบจาลองการพยากรณ์
อาศัยทฤษฎีออไม่
ลวน
ทีตัก่วแบบจ
ระแสนําลองที
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ตั
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ความเปลี่ยนแปลงทีละเล็ก ละน้อย โดยมีสัญญาณเตือน ควบคุมของระบบแทน ตัวชี้วัดงความเป็
นเคออสทีซึ่น่งิยคืมอ
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ย่านงทีดิ่สนุดถล่โดยตั
จะท่วาหน้
ภัตัยวเลขทางคณิ
ที่ส่อเค้ามาก่ตอศาสตร์
นแล้วทเช่
ะละลาย ่อแผ่
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่ความซับซ้อนของระบบเคออส
รอย่างที่สุดนีง ้ (bifurcation)
เมื่อระบบเคออสเดิ
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อนนํ่น้าาไปสู
แข็งจากแอนตาร์
กติกลอยออกมาเป็นตัก้วอควบคุ
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วควบคุษมย์ของระบบแทน
ตัวชี้วัดความเป็นเคออสที
่นิยมใช้
กันโดยทั
ังนี้คส่ ือดุ ณ จุดทีไ่ กลจากสมดุล
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จจุบันนี้ ปัญงหาต่
างๆ ของระบบที
่ซับซ้อน ง มีลทีัก่สษณะเหมื
ุดนี้ ตัวควบคุ
หรือ(ตัYวดึ)งเกิ
ดูดดขึ(attractor)
1. ทางสองแพร่
(bifurcation)
หรือทางแพร่
อนตัวมวาย
้นเมื่อความไร้จะเปลี
ระเบี่ยยนบ
ในธรรมชาติ
นั้ น เกิ ด จาก “ทฤษฎี
วามอลวน”
สภาพโดยสิ
ี่จะท�ำหน้าทีล่
ได้พัฒนาตัวเองออกไปจากจุ
ดสมดุลคจนสุ
ดขอบเขต นัทกาให้ระบบมี
ความยุ้น่งเชิ
เหยิงไปสู
งซับ่ตซ้ัวอควบคุ
นที่สุดมณตัวใหม่
จุดทีท่ไกลจากสมดุ
วิทีท่สุดยาศาสตร์
พ ยายามแก้
ั ญ หาเหล่ าจะเปลี
นี้ โ ดยใช้
ก�ำหนดและควบคุ
ระบบทีมตัป่ วรากฏขึ
ใหม่าหน้
หลังาทางแพร่
นี้ ตัวควบคุไ ด้มหรื
อตัวดึงดูด ป(attractor)
่ยนสภาพโดยสิ
้นเชิงไปสู่ตัวมควบคุ
ใหม่ที่จน้ ะท
ที่กาหนดง
คอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ค่าฟังก์ชันแบบไม่เชิงเส้น นีท้ ที่ งั้ ไม่เหมือนเดิมและซับซ้อนยิง่ กว่าเดิม แต่จะคงสาระ
และควบคุมระบบที่ปรากฏขึ้นใหม่หลังทางแพร่งนี้ที่ทั้งไม่เหมือนเดิมและซับซ้อนยิ่งกว่าเดิม แต่จะคงสาระและ
ในอันดับที่สูงขึ้นเพื่อสร้างแบบจ�ำลองทางคณิตศาสตร์ และคุณสมบัตเิ ดิมเป็นเนือ้ ในอยูใ่ นระบบใหม่นนั้ ตัวอย่าง
คุณสมบัติเดิมเป็นเนื้อในอยู่ในระบบใหม่นั้น ตัวอย่างเช่น ลอจิสติกแมพ ซึ่งตัวแปรต่างๆมีความสัมพันธ์กันดังแสดง
ของระบบที่สอดคล้องกับเงื่อนไขความอลวนขึ้นแทน เช่น ลอจิสติกแมพ ซึ่งตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์กัน
ในสมการที
เช่
น การสร้่ (1)
างแบบจ�ำลองทางคณิตศาสตร์ของสภาพ ดังแสดงในสมการที่ (1)
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นั้น

xn1  rxn (1  xn )

และแสดงผลในรูปที่ 1
และแสดงผลในรูปที่ 1

(1)
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รูปที่ ป1 ทีแผนภาพลอจิ
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3. ไลพู น อฟ เอกซ์ โ ปเนนท์ (Lyapunov ระบบเคออส ซึ่ง Lyapunov exponent ใช้วิเคราะห์
exponent) เป็นตัวเลขทางคณิตศาสตร์ที่ใช้วัดความไว ทางโคจร (trajectories) ของอนุภาค ในปริภูมิเฟส
ซึ่ง Lyapunov exponent ใช้วิเคราะห์ทางโคจร (trajectories) ของอนุภาค ในปริภูมิเฟส (phase space) ด้วย
ต่ซึอ่งสภาวะตั
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ถ้การแยกของสภาวะเริ
าค่าที่ปรากฏเป็นค่าบวกจะท�ำให้
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่มต้น  Z ไทีด้ก่ วาหนดโดย
0

 Z  t   et  Z 0
 Z  t   et  Z 0

(2)
(2)

เมืเมื่อ่อ  คืคืออไลพู
ไลพูนนอฟ
อฟเอกซ์
เอกซ์โโปเนนท์
ปเนนท์
เมื่อ  คือ ไลพูนอฟ เอกซ์โปเนนท์
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ฒตันาขึ
Lorenz)
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(6)
(6)

เมื่อจัดรูปสมการใหม่โดยเพิ่มเงื่อนไข เพื่อให้สมการง่ายขึ้นจึงสามารถเขียน ตัวดึงดูดลอเรนซ์ ในรูปสมการ
รูปสมการใหม่
โดยเพิ่ม่ยเงืนแปลงของตั
่อนไข เพื่อให้วสแปรทางคณิ
มการง่ายขึ้นตศาสตร์
จึงสามารถเขี
ตัวดึ้ งดูดลอเรนซ์ ในรูปสมการ
เชิงอนุพันเมืธ์ห่อรืจัอดสมการที
่แสดงการเปลี
ได้ดังต่ยอนไปนี
เชิงอนุพันธ์หรือสมการที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรทางคณิตศาสตร์ ได้ดังต่อไปนี้
เมื่อจัดรูปสมการใหม่โดยเพิ่มเงื่อdxนไข เพื่อให้สมการง่ายขึ้นจึงสามารถเขียน ตัวดึงดูดลอเรนซ์ ในรูปสมการ
  ( yวแปรทางคณิ
 x)
เชิงอนุพันธ์หรือสมการที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของตั
ตศาสตร์ ได้ดังต่อไปนี้
dx
dt
  ( y  x)
dt
dy
 x(r  z )  y
dy
dt  x(r  z )  y
dt
dz
 xy  bz
dz
dt

(7)
(7)

u w

0
x z

(6)

เมื่อจัดรูปสมการใหม่โดยเพิ่มเงื่อนไข เพื่อให้สมการง่ายขึ้นจึงสามารถเขียน ตัวดึงดูดลอเรนซ์ ในรูปสมการ
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dx
  ( y  x)
dt
dy
 x(r  z )  y
dt
dz
 xy  bz
dt

(7)

โดยเรียก  ว่า ตัวเลขแพรนด์เทิล (Prantle number) และ r เรียกว่า ตัวเลขเรย์โนลด์ (Raynolds
โดยเรียก ว่า ตัวเลขแพรนด์เทิล (Prantle ปรับได้8 โดยทั่วไปแล้ว ระบบจะแสดงพฤติกรรมความ
number) ค่า  , r , b  0 แต่โดยปกติแล้ว จะมีค่า   10, b  และ r เป็นค่าที่ปรับได้ โดยทั่วไปแล้ว ระบบ
number) และ เรียกว่า ตัวเลขเรย์โนลด์ (Raynolds อลวนที
3 ค่ า่ แต่จะแสดงพฤติกรรมโคจรพันกันเป็นวงรอบ
แต่
จ
ะแสดงพฤติ
ก
รรมโคจรพั
จะแสดงพฤติ
ก
รรมความอลวนที
ค
่
า
่
r

28
number) ค่า แต่โดยปกติแล้วจะมีค่า และ เป็นค่าที่ ที่ค่า อื่นๆ นกันเป็นวงรอบที่ค่า r อื่นๆ
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แสดงพฤติ
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ด้วยคอมพิวเตอร์ เนื่องจากลมฟ้าอากาศอยู่ภายใต้กฎ ทีน่ �ำมาพยากรณ์ลมฟ้าอากาศได้ เช่นท�ำนายสภาพอากาศ
การเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง อุณหภูมิ ปริมาณแสงแดดและลมทั้งบนแผ่นดินและเหนือมหาสมุทร
ในส่วนของเคออสกับการพยากรณ์อากาศนั้น ทฤษฎีความอลวนมีส่วนช่วยอธิบายระบบที่มีความซับซ้อน
มากและดูเหมือนว่าจะไม่สามารถทานายได้ เช่น ระบบของลม ฟ้า อากาศ เนื่องจากตัวดึงดูดลอเรนซ์ แสดงให้เห็น
ว่ารายละเอียดของแบบจาลองบรรยากาศนั้นไม่สามารถพยากรณ์สภาพอากาศในระยะยาวได้
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ประจ�ำวันเกี่ยวกับความรุนแรงของการเกิดพายุฝนฟ้า
คะนอง อุณหภูมิ ปริมาณแสงแดดและลมทั้งบนแผ่นดิน
และเหนือมหาสมุทร
ในส่วนของเคออสกับการพยากรณ์อากาศนั้น
ทฤษฎี ค วามอลวนมี ส ่ ว นช่ ว ยอธิ บ ายระบบที่ มี ค วาม
ซับซ้อนมากและดูเหมือนว่าจะไม่สามารถท�ำนายได้ เช่น
ระบบของลม ฟ้า อากาศ เนื่องจากตัวดึงดูดลอเรนซ์
แสดงให้เห็นว่ารายละเอียดของแบบจ�ำลองบรรยากาศ
นั้นไม่สามารถพยากรณ์สภาพอากาศในระยะยาวได้
จากภาวะโลกร้อนและสภาพอากาศแปรปรวน
ในปั จ จุ บั น ที่ เ กิ ด จากนํ้ า มื อ มนุ ษ ย์ ซึ่ ง หลายฝ่ า ยได้
ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่ตามมา โดยล่าสุด
กลุ่มนักวิจัยในอังกฤษได้พัฒนาแบบจ�ำลองภูมิอากาศ
ที่สามารถท�ำนายสภาพอากาศของโลกในอีก 10 ปีข้าง
หน้าได้โดยอาศัยข้อมูลจากสภาวะของมหาสมุทรและชัน้
บรรยากาศในปัจจุบนั เพือ่ ท�ำนายแนวโน้มและผลกระทบ
ในอนาคต
อย่ า งไรก็ ต าม ดุ ก สมิ ธ (Doug Smith)
ผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศอีกผู้หนึ่งจากศูนย์ฮัดเลย์
(Hadley Center) ของเมทออฟฟิศ (Met Office)
ประเทศอั ง กฤษ เปิ ด เผยว่ า แบบจ�ำลองสภาพภู มิ
อากาศที่ใช้กันทั่วไปมักมีเพียงแค่ข้อมูลความร้อนจาก
ดวงอาทิตย์ ก้อนเมฆ ฝนตก และการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก โดยปราศจากข้ อ มู ล ของมหาสมุ ท รและชั้ น
บรรยากาศท�ำให้การวิเคราะห์พยากรณ์ไม่แม่นย�ำใกล้
เคี ย งกั บ ความจริงจึงได้เสนอแบบจ�ำลองที่พัฒนาขึ้ น
ใหม่เรียกว่า “ดีพรีซสิ ” (Decadal Climate Prediction
System: DePreSys) ซึ่งสามารถน�ำไปใช้ส�ำหรับท�ำนาย
การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติในช่วงระยะสั้นในอีกไม่
กี่ปีข้างหน้า ซึ่งจะช่วยให้มนุษย์เตรียมการป้องกันหรือ
พร้ อ มรั บ มื อ กั บ ปั ญ หาสภาพอากาศแปรปรวนอย่ า ง
ฉับพลันได้ทันเวลาแทนที่จะท�ำนายล่วงหน้าเป็นร้อยปี
           	ดีพรีซสิ ใช้หลักการเช่นเดียวกันกับแบบจ�ำลอง
ที่มีอยู่ก่อน เพียงแต่เพิ่มข้อมูลของมหาสมุทรและชั้น
บรรยากาศที่ได้จากการสังเกตด้วยดาวเทียมเข้าไปด้วย
เช่น ปรากฏการณ์เอล นีโญ (El Niño) การปล่อยก๊าซ
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เรื อ นกระจกและฝุ ่ น ควั น ที่ เ กิ ด จากภู เขาไฟ การเผา
ไหม้ของเชื้อเพลิง และกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ ที่ก่อ
ให้เกิดมลภาวะเป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก และช่วยให้ท�ำนายผลก
ระทบที่จะเกิดได้ชัดเจนยิ่งขึ้นในช่วงเวลาอันสั้นจาก
ข้อมูลที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน
ทัง้ นี้ ทีมวิจยั ของเขาได้ทดลองใช้ดพี รีซสิ ท�ำนาย
การเปลีย่ นแปลงทีผ่ า่ นมาแล้วในช่วงปี พ.ศ. 2525-2544
โดยใช้เพียงข้อมูลสภาพอากาศของปีแรกๆ และการ
เปลี่ยนแปลงของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ พบ
ว่าให้ผลถูกต้องตรงกับที่เกิดขึน้ จริงและแม่นย�ำกว่าแบบ
จ�ำลองอืน่ ๆถึง 50% และได้คาดการณ์ไว้แล้วว่าในปี พ.ศ.
2557 อุณหภูมเิ ฉลีย่ ทัว่ โลกจะสูงขึน้ จากปี 2547 ราว 0.3
องศาเซลเซียส ขณะที่คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาล
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) ได้ท�ำนาย
ไว้ว่าปลายศตวรรษนี้อุณหภูมิของโลกจะสูงขึ้น 1.8-4.0
องศาเซลเซียส
กิ จ กรรมของมนุ ษ ย์ ดั ง กล่ า วหรื อ กระแสนํ้
าทะเลสามารถส่ ง ผลกระทบได้ ม ากพอๆกั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก การเก็บข้อมูล
ของธรรมชาติอย่างต่อเนื่องจะสามารถช่วยให้นักภูมิ
อากาศเข้าใจและคาดการณ์ล่วงหน้าสภาพภูมิอากาศ
ของโลกได้แม่นย�ำมากขึ้น และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
กับประชากรโลกได้อย่างครบถ้วนส�ำหรับการตัดสินใจที่
จะด�ำเนินกิจกรรมต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อไป
อย่างไรก็ตามนักอุตุนิยมวิทยายังคงศึกษาทฤษฎีความ
อลวนเพื่อน�ำมาพัฒนาแบบจ�ำลองภูมิอากาศให้ได้แบบ
จ�ำลองที่ดีที่สุด
ปัจจุบันนี้แบบจ�ำลองพยากรณ์ปรากฏการณ์
เอลนีโญ-ลานีญา และปรากฎการณ์อื่นๆล่วงหน้ายังคง
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยัง จ�ำเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมือจากผู้เก็บข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา รวมทั้ง
การพัฒนาการระบบจัดเก็บข้อมูลให้ถกู ต้อง รวดเร็วและ
ทันเวลา อีกประการหนึ่งซึ่งมีความจ�ำเป็นเช่นกันนั่นก็
คือการได้รับความสนใจจากนักวิจัยรุ่นใหม่ต่อการศึกษา

74

KKU Science Journal Volume 40 Number 1

ด้านบรรยากาศ และอุตุนิยมวิทยา โดยเฉพาะการศึกษา
เพิ่มองค์ความรู้ด้านโมเดลพยากรณ์ให้ได้แบบที่มีความ
ถูกต้องแม่นย�ำมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการ
ตั้งรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้บน
โลกของเรา
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