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งานวิจัย นี้ เปนการศึกษาระบบแบบจำลองเพื่อ พยากรณ ฝนรายฤดู ของประเทศไทย แบง ออกเปน
สองสวนหลัก ดวยกัน คือ การพยากรณ อุณหภูมิ ผิวน้ำ ทะเลลวงหนา ดวยแบบจำลอง ICM และการ
พยากรณปริมาณฝนดวยแบบจำลอง IAP-DCP
ผลการพยากรณ อุณหภูมิ ผิวน้ำทะเลลวงหนา ดวยแบบจำลอง ICM จะให ผลการพยากรณ อุณหภูมิ
ผิวน้ำทะเลเฉพาะในสวนของพื้นที่มหาสมุทรแปซิฟกที่ศึกษาเกี่ยวกับการเกิดปรากฎการณ ENSO แต
แบบจำลอง IAP-DCP เปน แบบจำลองพยากรณ ที่ ตองมี ขอมูล อุณหภูมิ ผิวน้ำ ทะเลนำเขา ครอบคลุม ทั้ง
โลก ดังนั้น จึงไดใช Anomaly coupling technique ในการรวมอุณหภูมิผิวน้ำทะเลจากการพยากรณ
ลวงหนา จากแบบจำลอง ICM และ อุณหภูมิ ผิวน้ำ ทะเลที่ ได จากการตรวจวัด ทั้ง สองขอมูล เขา ดวยกัน
เพื่อใชเปนขอมูลเริ่มตนในการพยากรณปริมาณน้ำฝนรายฤดู
การพยากรณปริมาณฝนดวยแบบจำลอง IAP-DCP ไดใชเทคนิค Ensemble โดยใชสภาวะเบื้องตน
ที่ แตกตางกัน กลาวคือ ใช ขอมูล เบื้องตน ที่ แตกตางกัน ในเทอมของเวลาสำหรับ สมาชิก ทั้ง 7 สมาชิก
และใชขอมูลอุณหภูมิผิวน้ำทะเลเดียวกันในการจำลอง Ensemble สำหรับสมาชิกทั้ง 7 สมาชิก โดยคา
อุณหภูมิผิวน้ำทะเลถูกปรับปรุงดวยคาสัมประสิทธิ์ดังนี้ คือ 1.0, 1.0, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2,
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0.1, 0.0 และ 0.0 ตามลำดับ คาสัมประสิทธที่นำมาใชในการวิเคราะหขอมูลผิวน้ำทะเลนี้ไดมาจากแบบ
จำลอง ICM และ คาจากการตรวจวัด
ในการพยากรณฝนรายฤดูดวยแบบจำลองทางบรรยากาศ IAP-DCP เปนการพยากรณลวงหนาดวย
วิธี Ensemble ถูกทดสอบโดยการทำ Hintcast ในการพยากรณตั้งแต ป ค.ศ. 1982 ถึงป ค.ศ. 2014
ไดคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (correlation coefﬁcient) ที่มีคาไปในทิศทางเดียวกันในบริเวณภาคกลาง
ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ซึ่ง แสดงให เห็น ถึง ความสัมพันธ โดยตรงของการตรวจวัด กับ
การพยากรณที่ไปในทิศทางเดียวกันสำหรับในบริเวณภาคใตคาความสัมพันธแบบผกผันเนื่องจากแบบ
จำลอง IAP-DCP มีความละเอียด 5◦x4◦ ที่ไมสามารถอธิบายกระบวนการทางฟสิกสในบรรยากาศอัน
เนื่องมาจากสภาพแวดลอมจริงที่มีพื้นที่ขนาดเล็กและอยูระหวางทะเลอันดามันกับอาวไทย
การวิเคราะหอื่นๆที่เปนสถิติเชิงวิเคราะหโดยใชวิธี scatter plot และ regression ไดผลการพยากรณ
จากแบบจำลอง IAP-DCP ที่มีคาใกลเคียงกันกับคาการตรวจวัดใน 3 เดือนแรกคือมีนาคม เมษายนและ
พฤษภาคม แตอยางไรก็ตาม ก็ยังพบความแตกตางระหวางคาการพยากรณและคาการตรวจวัด จึงไดนำ
เทคนิคการปรับแก (bias correction) เทคนิคเดียวกับ NCEP โดยการหาคา และใชคาน้ำหนักเทากับ
0.02 (weight = 0.02) มาใช นอกจากนี้มีขอเสนอแนะวาระบบแบบจำลองจะตองดำเนินการเปนประจำ
เพื่อนำคามาปรับแกใหสามารถปรับปรุงการพยากรณไดตอไปในอนาคต
คำสำคัญ: การพยากรณอากาศรายฤดู / ประเทศไทย / ระบบแบบจำลอง IAP-DCP
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The aim of this research is to study the model system for seasonal forecast of rainfall over Thailand. This work consists of two parts. The ﬁrst part is modeling to forecast
sea surface temperature anomaly (SSTA) to obtain predicted sea surface temperature
(SST) by using the Intermediated Coupled Model (ICM). The second part is the rainfall
forecasting over Thailand by using the atmospheric model, which is the IAP-DCP model.
The result of SSTA forecasting by the ICM model give the SSTA data over the Paciﬁc
Ocean that related to the El Niño Southern Oscillation (ENSO) phenomena. However,
the IAP-DCP model required the initial data including the SST data over the globe. The
anomaly coupling technique was applied for this work to combine the SST data over the
Paciﬁc Ocean given by the ICM model and the global SST excluding the Paciﬁc Ocean
into one data set. The combined SST data were used to be the input for modeling to
forecast rainfall.
To perform seasonal rainfall forecasting by the IAP-DCP model, we used ensemble
modeling technique that is the modeling of different initial condition. Different initial
data in terms of time for seven members and the SST data were used for the ensemble
modeling. The combined SST data were modiﬁed by using coefﬁcients, which are 1.0,
1.0, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1, 0.0, and 0.0, respectively. The coefﬁcients were
obtained by an analysis of the SST data given by the ICM model to the observed SST.
ก-7

The seasonal rainfall forecasting using ensemble technique was examined by hindcast prediction during 1982 to 2014. The correlation coefﬁcients between modeled data
and observed data reveal the positive values over the central part, northeastern part,
and northern part of Thailand. These mean that the increasing of rainfall given by the
model related to increasing of rainfall given by measurement. However, there is the
negative correlation over the southern part of Thailand. The opposite relation means
that the increasing of rainfall given by the model related to reducing of rainfall given by
measurement. The possibility cause is the resolution of IAP-DCP model, which is 5◦x4◦,
It cannot explain physical processes in the atmosphere inﬂuence by the real environment that are the small area of land locating between the Andaman sea and Gulf of
Thailand.
Another analysis is the statistical analytical using scatter plot and regression method.
The results show that the IAP-DCP model can forecast rainfall value closely to the
observed value for the following three month (March, April, May). However, there is
difference between the forecast value and observed value. The ﬁnal correction of forecasting is bias correction. The correction technique proposed by the NCEP was used
for the purpose. The technique used weight value 0.02 and decaying average value for
correction. We suggest that the model system required routinely operation to obtain
the value for correction that can improve performance of forecasting in the future.
Key words : Seasonal Weather Forecast / Thailand / IAP-DCP
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