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บทคดัยอ่ 

ประเทศไทยถือไดว้า่เป็นประเทศเกษตรกรรม ดงันั้นทรัพยากรน ้าถือไดว้า่เป็นส่ิงท่ีส าคญัเป็นอยา่งยิง่ ซ่ึงการ
บริหารจดัการน ้าท่ีดีสามารถท่ีจะเก็บกกัน ้าไวใ้ชใ้นยามจ าเป็นได ้ โดยมรสุมถือเป็นสาเหตุท่ีส าคญัท่ีท าให้
ปริมาณน ้าฝนเกิดข้ึนไดม้าก ดงันั้นการพยากรณ์มรสุมโดยใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร์จึงมีความส าคญั 
นอกจากนั้นแลว้การตรวจสอบความถูกตอ้งในการพยากรณ์ก็ถือวา่เป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคญัของการพยากรณ์เพื่อ
เป็นการยนืยนัผลของการพยากรณ์วา่มีความถูกตอ้งแม่นย  ามากเพียงใด งานวจิยัน้ีเป็นการพฒันาตวัแบบวดัความ
ถูกตอ้งของการพยากรณ์ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนเหมาะสมต่อการตรวจสอบความถูกตอ้งในการพยากรณ์ของ
แบบจ าลองน ้าต้ืน (The Shallow Water Model) เพื่อพยากรณ์การเกิดมรสุมฤดูหนาว (Winter Monsoon) บริเวณ
เอเซียตะวนัออกเฉียงใตซ่ึ้งมีประเทศไทยรวมอยูด่ว้ย ขอ้มูลท่ีใชใ้นการพยากรณ์น ามาจาก The Bjerknes Centre 
for Climate Research (BCCR), University of Bergen, ประเทศนอร์เวย ์โดยแบบจ าลองภูมิอากาศโลก คือ Bergen 
Climate Model (BCM) Version 2.0 (BCCR-BCM2.0) จาก หน่วยงานคณะกรรมการระหวา่งรัฐบาลวา่ดว้ยเร่ือง
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)) โดยใชข้อ้มูลของวนัท่ี 
19 ธนัวาคม 2059 จากฐานขอ้มูล WCRP CMIP3 เป็นค่าเง่ือนไขเร่ิมตน้ในการประมวลผลของการพยากรณ์โดย
ท าการประมวลผลการพยากรณ์จ านวน 7 วนั และวธีิวดัความถูกตอ้งในการพยากรณ์เบ้ืองตน้คือตวัแบบเลขช้ี
ก าลงัไลยาพูนอฟ (Lyapunov Exponent) และท าการพฒันาตวัแบบเพื่อวดัความถูกตอ้งของการพยากรณ์ข้ึนใหม่    
จากตวัแบบวดัการพยากรณ์ไลยาพูนอฟมากท่ีสุด (Largest Lyapunov Exponent) โดยใชท้ฤษฎีลิมิต (Limit 
Theorem) มาช่วยสร้างตวัแบบเพื่อวดัความถูกตอ้งของการพยากรณ์ ผลการวิจยัพบวา่จากการประมวลผลการ
พยากรณ์ดว้ยแบบจ าลองน ้าต้ืน และท าการวดัความถูกตอ้งของการพยากรณ์โดยใชเ้ลขช้ีก าลงัไลยาพูนอฟพบวา่ 
แบบจ าลองน ้าต้ืนสามารถพยากรณ์ไดถู้กตอ้งจ านวน 4 วนั เม่ือเทียบกบัแบบจ าลอง BCCR-BCM2.0  และใชเ้ลข
ช้ีก าลงัไลยาพูนอฟมากท่ีสุดท่ีพฒันาข้ึนมาใหม่ท าการวดัความถูกตอ้งของการพยากรณ์พบวา่ แบบจ าลองน ้าต้ืน
สามารถพยากรณ์ไดถู้กตอ้งจ านวน 4 วนั เม่ือเทียบกบัแบบจ าลอง BCCR-BCM2.0 เช่นเดียวกบัเลขช้ีก าลงัไลยา
พูนอฟ ดงันั้นสามารถสรุปไดว้า่ตวัแบบวดัความถูกตอ้งของการพยากรณ์ท่ีพฒันาข้ึนจากเลขช้ีก าลงัไลยาพูนอ
ฟมากท่ีสุดโดยใชท้ฤษฎีของลิมิต สามารถท าการวดัความถูกตอ้งของการพยากรณ์ดว้ยแบบจ าลองน ้าต้ืน (The 
Shallow Water Model) ไดเ้หมาะสม 
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Abstract 

Thailand is an agricultural country. So that, the water resources are important. The water 

management is very important for keep the water used in necessary time. The monsoon is causes 

a heavy rain. The monsoon prediction by the mathematical model is important. The accuracy of 

the forecasts by the predictability measurement method is very important. In this research, 

improvement the predictability measurement for the winter monsoon prediction in the 

Southeast Asia 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) are used. The data for run the model on 19 December 2059 from the WCRP CMIP3 is the 

initial condition. The model is run for 7 days forecast. The Lyapunov exponent (LE) is the 

predictability measurement method for verify the efficiency of the model and improvement the 

largest Lyapunov exponent (LLE) by limit theorems for verify the efficiency of the model too. The 

results to show that the shallow water model can be prediction the winter monsoon for 4 days 

forecast is accuracy when compare with the BCCR-BCM2.0 model and measure the accuracy by 

LE. In addition, the improvement the LLE by limit theorems can be measure the accuracy of the 

winter monsoon for 4 days forecast to same as the LE. Therefore, the improvement the LLE by 

limit theorems can be measure the accuracy of the winter monsoon prediction in Thailand by the 

shallow water model are suitable.  
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