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บทคดัยอ่ 
 

แบบจ าลองการพยากรณ์อากาศถือเป็นส่ิงส าคญัเพราะว่าสามารถท าการพยากรณ์ปรากฏการณ์ต่าง ๆ 
ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได ้ความถูกตอ้งของการพยากรณ์นั้นข้ึนอยูก่บัแบบจ าลองท่ีมีประสิทธิภาพและ
ค่าเง่ือนไขเร่ิมตน้ท่ีใช้ในการพยากรณ์ นอกจากนั้นแลว้วิธีการวดัการพยากรณ์ก็ถือเป็นส่ิงท่ีส าคญั
เพราะสามารถช่วยในการตรวจสอบความถูกตอ้งของการพยากรณ์ไดเ้ป็นอย่างดี งานวิจยัน้ีเป็นการ
พยากรณ์มรสุมฤดูหนาวในประเทศไทยโดยใชแ้บบจ าลองน ้าต้ืน ขอ้มูลท่ีใชใ้นการพยากรณ์น ามาจาก 
The Bjerknes Centre for Climate Research (BCCR), University of Bergen, ประเทศนอร์เวย ์โดย
แบบจ าลองภูมิอากาศโลก คือ Bergen Climate Model (BCM) Version 2.0 (BCCR-BCM2.0) จาก 
หน่วยงานคณะกรรมการระหว่า ง รัฐบาลว่าด้วย เ ร่ืองการเป ล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)) และวิธีวดัการพยากรณ์เบ้ืองตน้จะใชต้วัแบบ
เลขช้ีก าลงัไลยาพนูอฟ (Lyapunov Exponent) เป็นพื้นฐานในการวดัประสิทธิภาพในการพยากรณ์ของ
แบบจ าลองน ้ าต้ืน โดยในงานวิจยันน้ีไดท้  าการสร้างตวัแบบเพื่อวดัความถูกตอ้งของการพยากรณ์ข้ึน
ใหม่ ซ่ึงใชห้ลกัการของการวิเคราะห์อนุกรมเวลา (time series analysis) มาช่วยในการสร้างตวัแบบ
เพื่อวดัความถูกต้องของการพยากรณ์ ผลของการวิจยัพบว่าตวัแบบเพื่อวดัความถูกต้องของการ
พยากรณ์ท่ีใช้หลกักการของการวิเคราะห์อนุกรมเวลาเขา้มาช่วยในการสร้างตวัแบบการพยากรณ์
สามารถน ามาใช้ในการวดัประสิทธิภาพและความถูกต้องของการพยากรณ์มรสุมฤดูหนาวด้วย
แบบจ าลองน ้ าต้ืนได้เป็นอย่างดี ส าหรับช่วงเวลาท่ีศึกษาตั้งแต่ เดือนธันวาคม พ.ศ.2558 ถึง เดือน
ธนัวาคม พ.ศ. 2599 

ค าส าคญั :  วธีิการวดัการพยากรณ์/ มรสุมฤดูหนาว 
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Abstract 
 

The forecasting method is important because it can predict phenomena in the future. 

The accuracy of the forecast depends on the model and the initial conditions. In 

addition, the predictability measurement method is important can be check the accurate 

of forecasts. In this research is winter monsoon forecasts in Thailand by the shallow 

water model. The data from The Bjerknes Centre for Climate Research (BCCR), 

University of Bergen, Norway. The global climate model is Bergen Climate Model 

(BCM) Version 2.0 (BCCR-BCM2.0) of the Intergovernmental Panel on Climate 

Change (IPCC) is used. The Lyapunov exponent (LE) is the predictability measurement 

method for verify the efficiency of model and establish the new predictability 

measurement method by the time series analysis. The result to show that the new 

predictability measurement method by the time series analysis can be measure the 

efficiency of the winter monsoon forecasts in Thailand by the shallow water model for 

December 2015 to December 2056 are suitable. 
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