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คำนำ
ปัจจุบันสภาวะอากาศและสภาพภูมิอากาศมีความแปรปรวนมากขึ้น และส่งผลกระทบ
ต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและสังคม สร้างความเสียหายให้กับประเทศอย่างมหาศาล
จากการประเมินของ IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change ) ซึ่งถือว่าเป็น
แหล่งข้อมูลหลักของโลกในเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ออกรายงานฉบับแรกในปี ค.ศ. 1990
จนถึงฉบับที่ 5 ค.ศ 2014 ยังเน้นถึงบทบาทของมนุษย์ที่เป็นสาเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ทาให้อุณหภูมิโลกโดยเฉลี่ยสูงขึ้น หลายพื้นที่มีปริมาณฝนน้อยเกิดความแห้งแล้ง บางพื้นที่มีปริ มาณ
ฝนมาก ระดับน้าทะเลสูงขึ้น ฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น แต่เนื่องจากข้อสรุปดังกล่าวเป็น
ภาพรวมระดับโลก จาเป็นต้องศึกษาเฉพาะพื้นที่เพื่อให้เห็นผลที่ชัดเจน
เอกสารฉบับนี้ทาการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนของประเทศไทย
ในระยะยาว จากผลการคาดการณ์ การเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต จากแบบจาลอง
ภูมิอากาศ โดยพิจารณาจาก 4 ชุดข้อมูล คือ ECHAM-A2 , HadCM3Q0-A1B , HadCM3Q10A1B , HadCM3Q13-A1B และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและปริมาณฝนรายปี จาก
RCP 4.5 และ RCP 8.5 ซึ่งเป็ น ภาพฉายการปล่ อยก๊า ซเรือนกระจกแบบใหม่ที่เรียกว่ า
Representative Concentration Pathways (RCP) และใช้ในรายงานการประเมินครั้งที่ 5 ของ
IPCC (The Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate
Change หรือ AR5)
ผลจากการวิเคราะห์ หวังอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ สามารถนาไปใช้วางแผนทางด้าน
การเกษตร การบริ ห ารจั ดการน้ ารวมถึงผลกระทบภาคส่ว นต่างๆ ทั้งทางสาธารณสุ ขรวมถึง การ
ท่องเที่ยวได้ต่อไป
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมสำคัญและที่มำของปัญหำ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ คือ การเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศเฉลี่ยในพื้นที่หนึ่ง โดยลักษณะ
อากาศเฉลี่ย หมายความรวมถึง ลักษณะทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอากาศ เช่น อุณหภูมิ ฝน ลม เป็นต้น แต่ใน
ความหมายตามกรอบของอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ คือ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันเป็นผลทางตรงหรือทางอ้อมจากกิจกรรมของมนุษย์ ที่ทาให้องค์ประกอบ
ของบรรยากาศเปลี่ยนแปลงไปนอกเหนือจากความผันแปรตามธรรมชาติ
ส่วนความหมายที่ใช้ใน
คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ คือ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่ว่าจะเนื่องมาจากความผันแปรตามธรรมชาติ หรือกิจกรรมของมนุษย์
ผลจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เป็นที่ยอมรับในระดับโลกแล้วว่าส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งใน
ระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น การคาดการณ์ตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยาอันได้แก่ ฝนและอุณหภูมิภายใต้
สถานการณ์ต่างๆ จึงเป็นสิ่งที่มีความจาเป็นเร่งด่วนและต้องสร้างการตระหนักรู้ต่อสังคมเพื่อบรรเทาความ
สูญเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
แบบจาลองภูมิอากาศจากหลายหน่วยงานและหลายประเทศ ชี้ว่าเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มี
แนวโน้มที่จะเกิดฝนตกหนักและน้าท่วมบ่อยครั้งขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ประกอบกับภาวะโลกร้อน ทาให้มีการละลายของภูเขาน้าแข็งแถบขั้วโลกเพิ่มมากขึ้น เป็นเหตุ
ให้ปริมาณน้าในแม่น้าและทะเลเพิ่มขึ้นตามลาดับ
นอกจากนีใ้ นช่วง 30 ปีที่ผ่านมา พื้นที่ชุมชนของ
ประเทศไทยมักจะประสบกับปัญหาอุทกภัยบ่อยครั้ง โดยส่วนใหญ่เกิดในเขตชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อ
การเกิดอุทกภัยทั้งในประเทศไทยตอนบนและทางใต้ของประเทศซึ่งตั้งอยู่ใกล้ทะเลและมหาสมุทร
ใน
เขตเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่และสงขลาต่างก็ประสบปัญหาน้าท่วมเช่นกันโดยเฉพาะช่วง
หน้าฝน ทั้งนี้ก็เนื่องจากปริมาณน้ามีมากกว่าที่จะกักเก็บ รวมถึงระบบระบายน้าทีย่ ังไม่มีประสิทธิภาพพอ
ผลกระทบจากการที่มีปริมาณฝนมากจนเกินกักเก็บและเกิดน้าท่วมขึ้นนั้น นาความเสียหายอย่างมหาศาล
มาสู่ชีวิตและทรัพย์สิน น้าที่ไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ได้ทาลายสิ่งที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนนหนทาง
สิ่งก่อสร้างต่างๆ เป็นต้น ทาลายพืชผลทางการเกษตร ชะล้างหน้าดินทาให้ดินเสื่อมสภาพ เกิดการปนเปื้อน
ของน้า และคร่าชีวิตประชาชนจานวนมาก นอกจากนี้ปัญหาน้าท่วมขังในบางพื้นที่ยังส่งผลต่อการแพร่
ของโรคระบาดทั้งในมนุษย์ พืชและสัตว์ มีการระบาดของแมลงศัตรูพืชที่สาคัญในการเกษตร ผลผลิตระดับ
ท้องถิ่นและระดับประเทศลดลง ประชาชนเกิดวิกฤตทางอารมณ์ซึ่งมีผลต่อการก่ออาชญากรรมที่สูงขึ้น
นอกจากน้าท่วมแล้ว ผลกระทบอีกประการหนึ่งที่มีสาเหตุจากปริมาณและการกระจายของฝน
คือ ภาวะแห้งแล้งขาดน้า ซึ่งมักเกิดขึ้นในฤดูร้อนและในช่วงฤดูฝนที่เกิดภาวะฝนทิ้งช่วง ทาให้แหล่งน้า
ตามธรรมชาติเหือดแห้ง ไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน
สภาวะแห้งแล้งนี้มีผลกระทบ
ต่อการทาเกษตรของไทยอย่างยิ่ง ส่งผลต่อการปลูกพืชเศรษฐกิจของไทยอยู่เสมอ เช่น พื้นที่เพาะปลูกข้าว
และข้าวโพดมีจากัด
แนวโน้มของผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ต่าลงอันเนื่องมาจากความแปรปรวนของฝนมี
เพิ่มขึ้น ปัญหาปริมาณน้าฝนที่ไม่สม่าเสมอยังมีผลกระทบรวมถึงต่อการทาไร่อ้อยด้วย นอกจากนี้ ปีใดที่
เกิดปรากฏการณ์ฝนทิ้งช่วง
พร้อมกับอากาศร้อนและแห้งแล้งตามด้วยความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสูง
ติดต่อกันยาวนาน อาจเกิดการระบาดของโรคไหม้ของต้นข้าวได้ และหากปีใดฤดูฝนสิ้นสุดเร็วมาก อาจทา

2

ให้ข้าวขาดน้าในการสร้างเมล็ดจึงทาให้คุณภาพของลดลง ประกอบกับประเทศไทยมีพื้นที่ในการเกษตร
ครอบคลุมร้อยละ 30 ของพื้นที่ทั้งประเทศ มีประชากรที่เกี่ยวข้องโดยตรงมากกว่าร้อยละ 40 ของ
ประชากรทั้งหมด ระบบการเกษตรร้อยละ 75 เป็นระบบเกษตรอาศัยน้าฝน ซึง่ มีความอ่อนไหวต่อการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและฤดูกาล ความแปรปรวนของสภาวะฝนจึงเป็นตัวแปรสาคัญ ดังนั้นการศึกษา
ปริมาณฝน
โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนและปริมาณฝนทั้งปีทั้งในอดีตที่ผ่านมาและแนวโน้มในอนาคตจึงมี
ความสาคัญ เนื่องจากสามารถนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้สาหรับวางแผนทั้งในด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
สาธารณสุขและการท่องเที่ยว
นอกจากปริมาณฝนเป็นตัวแปรสาคัญทางด้านภูมิอากาศซึ่งส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วน
ดังกล่าวแล้ว อุณหภูมิก็เป็นอีกตัวแปรสาคัญตัวแปรหนึ่งซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและต่อ
การดาเนินชีวิตของมนุษย์ แม้จะเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงเพียงเล็กน้อย รายงานฉบับล่าสุดของ IPCC
แจ้งว่าการถดถอยของธารน้าแข็ง การพังทลายของชั้นน้าแข็ง การเพิ่มระดับน้าทะเล การเปลี่ยนรูปแบบ
พื้นที่ฝนตก และการเกิดลมฟ้าอากาศที่รุนแรงขึ้นและถี่ขึ้น เหล่านี้นับเป็นผลสืบเนื่องจากอุณหภูมิโลกที่
สูงขึ้น ดังนั้น การศึกษาและการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสูงสุดและต่าสุดจึงเป็นสิ่งสาคัญและ
จาเป็น เพื่อเตรียมการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน และการวาง
แผนการพัฒนาได้อย่างสอดคล้องกับสภาพการณ์ในอนาคต
1.2 วัตถุประสงค์และขอบเขตของกำรวิเครำะห์
- เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนของประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมาและการ
เปลี่ยนแปลงภายใต้สถานการณ์จาลองภูมิอากาศในอนาคต
- เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่าสุดและปริมาณฝนรายปีของประเทศ
ไทยจากสถานการณ์จาลองภูมิอากาศในอนาคต
1.3 เอกสำรวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ภูมิอำกำศ (2553) ศึกษา ความผันแปรและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทยและ
การคาดการณ์ในอนาคต จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยการประมวลผลภูมิอากาศใน
อนาคตจากสถานการณ์จาลองทางภูมิอากาศโลก (Climate scenario) แบบ A2 (มีการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือย) โดยใช้แบบจาลองการพยากรณ์สภาพภูมิอากาศ PRECIS
(Providing REgional Climates for Impacts Studies ) คาดการณ์ภูมิอากาศในอดีต และอนาคต ตั้งแต่
ปี ค.ศ. 1961-2100 (พ.ศ. 2504-2643) และนามาเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดของสถานีตรวจ
อากาศอุตุนิยมวิทยาทั่วประเทศ ตั้งแต่ ค.ศ. 1961-2008 (พ.ศ. 2504-2551) พบว่า
ปริมาณฝน ผลที่ได้จากรูปแบบจาลองภูมิอากาศส่วนใหญ่ต่ากว่าปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัด
มีเพียงประมาณ 8 % ที่ใกล้เคียงกับการตรวจวัด อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศใน
อนาคตด้วยแบบจาลองภูมิอากาศพบว่าแนวโน้มปริมาณฝนในช่วงทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100)
ปริมาณฝนหลายพื้นที่ยังไม่ชัดเจน อย่างไรก็ตามมีพื้นที่ที่แนวโน้มปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นส่วนใหญ่อยู่ใกล้
ชายฝั่ง คือ พื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ ส่วนบริเวณที่มีแนวโน้มปริมาณฝนลดลงส่วนใหญ่อยู่
บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ผลที่ได้จากรูปแบบจาลองสภาพภูมิอากาศของสถานีต่างๆ ประมาณ 90%
อุณหภูมิสูงกว่าผลการตรวจวัดจริง และประมาณ 10% มีผลใกล้เคียงอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัด
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคตด้วยรูปแบบจาลองการคาดการณ์การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพบว่า ในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยของ
ประเทศไทยสูงขึ้นทุกพื้นที่ และส่วนใหญ่สูงขึ้นประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับในช่วงทศวรรษที่
2000 (ค.ศ.1991-2000)
อุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ย ผลที่ได้จากรูปแบบจาลองภูมิอากาศประมาณ 63% สูงกว่าผลการตรวจวัด
จริง และประมาณ 37% ใกล้เคียงข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัด อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศในอนาคตด้วยแบบจาลองภูมิอากาศพบว่า ในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) อุณหภูมิ
ต่าสุดเฉลี่ยของประเทศไทยสูงขึ้นทุกพื้นที่ และหลายพื้นที่สูงขึ้นประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับ
ในช่วงทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000)
เมื่อวิเคราะห์ผลการคาดการณ์ภูมิอากาศในอดีตที่เป็นรายปีเปรียบเทียบกับค่าการตรวจวัดจริง
แสดงให้เห็นความถูกต้องของการคาดการณ์จากแบบจาลองนี้ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะค่าอุณหภูมิต่าสุด
เฉลี่ยรายปีของสถานีให้ผลที่น่าเชื่อถือและถูกต้องมากกว่าตัวแปรอื่น และสถานีที่อยู่ห่างจากจากชายฝั่งมี
ค่าใกล้เคียงกับค่าการตรวจวัดจริงมากกว่าบริเวณอื่น
ยุวดี สุวรรณมณี (2555) ศึกษาแนวโน้มดัชนีที่เป็นที่สุดของอุณหภูมิและปริมาณฝนรายวันของ
ประเทศไทย
ผลการศึกษาพบว่าแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของดัชนีที่เป็นที่สุดของอุณหภูมิรายวันจาก
ข้อมูลในอดีตและจากข้อมูลคาดการณ์ส่วนมากเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ สถานีส่วนใหญ่มีแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงลดลงสาหรับดัชนีที่เกี่ยวข้องกับอากาศเย็น ได้แก่ ความถี่ของคืนอากาศเย็น (Cool
Nights) และความถี่ของวันอากาศเย็น (Cool days) และพบว่าสถานีส่วนใหญ่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นสาหรับดัชนีที่เกี่ยวข้องกับอากาศอุ่น ได้แก่ ความถี่ของวันอากาศอุ่น (Warm days) ความถี่ของ
วันที่มีอากาศร้อน (Summer days) ความถี่ของคืนอากาศอุ่น (Warm Nights) และความถี่ของคืนอากาศ
ร้อน (Tropical Nights) นอกจากนี้ยังพบว่าช่วงอากาศเย็น (Cold spell duration indicator) และความ
แตกต่างของอุณหภูมิระหว่างวัน (Diurnal temperature) มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงลดลง และสาหรับ
ช่วงอากาศอุ่น (Warm spell duration indicator) มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับดัชนี
อุณหภูมิต่าที่สุดในแต่ละเดือน (Min Tmin) และ อุณหภูมิสูงที่สุดในแต่ละเดือน (Max Tmax) ส่วน
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของดัชนีที่เป็นที่สุดของปริมาณฝนรายวันนั้นมีความแตกต่างระหว่างผลการ
วิเคราะห์จากข้อมูลในอดีตและจากข้อมูลคาดการณ์ โดยข้อมูลในอดีตพบว่าหลายดัชนีฝนมีแนวโน้มไม่
ชัดเจน คือ สถานีที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและลดลงมีจานวนใกล้เคียงกัน สาหรับผลการวิเคราะห์ข้อมูล
คาดการณ์นั้นพบว่าดัชนีฝนรายวันมีแนวโน้มการเปลื่ยนแปลงที่ชัดเจนกว่า นั่นคือ สถานีส่วนใหญ่มี
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเกือบทุกดัชนี ยกเว้นช่วงฝนตก (Consecutive wet days, CWD) ที่
สถานีส่วนใหญ่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงลดลง
วนิดำ สุขสุวรรณ (2552) ศึกษาสภาวะโลกร้อนกับการผันแปรภูมิอากาศในประเทศไทย พบว่า
การผันแปรรายทศวรรษบริเวณประเทศไทย จากผลการคาดการณ์อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยมีพื้นที่ของอากาศ
ร้อนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละทศวรรษ ส่วนอุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ยจะกลับกัน คือพื้นที่ที่มีอากาศเย็นลดลง สาหรับ
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ปริมาณฝนมีแนวโน้มไม่ชัดเจน แต่หากเปรียบเทียบทศวรรษที่ 2090 (ค.ศ. 2081 – 2090) กับทศวรรษที่
2000 (ค.ศ. 1991 – 2000) ปริมาณฝนจะเพิ่มทางบริเวณภาคใต้ โดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่าง และบางพื้นที่
ของภาคตะวันออก
ส่วนการผันแปรระดับจังหวัด การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
ระดับสถานี จากตัวอย่างของสถานีที่ได้นาเสนอในแต่ละภาคของประเทศ จานวน 24 สถานีค่าอุณหภูมิ
สูงสุดและต่าสุดเฉลี่ยรายปีมีค่าเพิ่มขึ้นโดยตลอด ส่วนปริมาณฝนมีแนวโน้มไม่ชัดเจน เว้นแต่ทางภาคใต้
ทศวรรษสุดท้าย (ค.ศ. 20091-2100) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
นงค์นำถ อู่ประสิทธิ์วงศ์ (2544) ศึกษา การผันแปรของปริมาณฝนและอุณหภูมิในประเทศไทย
พบว่า ผลการวิเคราะห์โดยใช้ cramer's test เน้นหนักในทศวรรษสุดท้ายเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ผ่านไป
ไม่นานและกาลังอยู่ในความสนใจ ซึ่งผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าปริมาณฝนรายปีของประเทศไทยใน
ทศวรรษ 1990 ส่วนใหญ่ต่ากว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 49 ปี และปริมาณฝนรายเดือนในทศวรรษ 1990 ต่ากว่า
ค่าเฉลี่ยในช่วงฤดูฝนเป็นส่วนใหญ่ สาหรับแนวโน้มของปริมาณฝนที่ต่างจากค่าปกติ ปรากฏว่ามีแนวโน้ม
ลดลงและต่ากว่าค่าปกติในทุกภาคของประเทศ ผลการวิเคราะห์ในส่วนของอุณหภูมิปรากฏว่า พื้นที่
ประเทศไทยเกือบทั้งหมดมีอุณหภูมิสูงสุดและต่าสุดเฉลี่ยในทศวรรษ 1990 สูงกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 49 ปี
อย่างชัดเจนและมีนัยสาคัญ โดยอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายปีสูงกว่าค่าเฉลี่ยมากที่สุด 0.7°ซ. ในภาคกลางและ
ภาคตะวันออก และอุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ยรายปีสูงกว่าค่าเฉลี่ยมากที่สุด 0.7° ซ. ในภาคกลางและภาคใต้ฝั่ง
ตะวันตก ภาคกลางจึงเป็นภาคที่มีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยมากกว่าภาคอื่น อีกทั้งยังพบว่าเดือนมกราคม
และธันวาคม ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูหนาวมีอุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ยในทศวรรษ 1990 สูงกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 49 ปี
มากกว่าเดือนอื่น ๆ นอกจากนี้ยังพบว่าแนวโน้มของอุณหภูมิสูงสุด และต่าสุดเฉลี่ยที่ต่างจากค่าปกติในทุก
ภาคของประเทศ มีแนวโน้มสูงขึ้นและสูงกว่าค่าปกติ
งำนวิจัยร่วมระหว่างสมาคมวิศวกรรมชลประทาน ประเทศญี่ปุ่น กรมชลประทาน และภาควิชา
วิศวกรรมแหล่งน้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ โดย รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ และคณะ
การวิจัยใช้ข้อมูลสภาพภูมิอากาศในอนาคตจากแบบจาลอง MRI-GCM (ขนาดกริด 20 x 20 กม.)
โดยมีการปรับค่า (biascorrection) ให้เหมาะกับสภาพภูมิอากาศของไทย และใช้ข้อมูลในช่วงอนาคตใกล้
ช่วงปี 2558 - 2582 และอนาคตไกล ช่วงปี 2618 - 2642 ในการศึกษาผลกระทบข้อมูลแบบจาลอง
ดังกล่าวบอกแนวโน้มการเพิ่มของอุณหภูมิของประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ที่ติดทะเล ในอนาคตอันใกล้ปริมาณ
ฝนมีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะในพื้นที่แถบจังหวัดน่าน เลย ลงมาถึงนครราชสีมา นอกจากนี้ในระยะยาว
ฝนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับข้อมูลฝนเฉลี่ย 30 ปีในอดีต โดยปริมาณฝนในช่วงหน้าฝนจะลดลง
และเพิ่มในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง ของน้าท่า(น้าไหลเข้าอ่างเก็บน้า) การเปลี่ยนแปลงของลักษณะฝนตกตามฤดู(น้าในพื้นที่
เพาะปลูก) และการเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝนสูงสุดและต่าสุด(ก่อให้เกิดภาวะท่วมและแล้งได้)
(ที่มา http://www.research.chula.ac.th จุฬาสัมพันธ์ปีที่ 56 ฉบับที่ 19 วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม
2556)
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เจียมใจ เครือสุวรรณ (2553) วิจัยเรื่อง การจาลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสาหรับ
ประเทศไทยด้วยแบบจาลองภูมิอากาศ MM5 การจาลองภูมิอากาศระดับภูมิภาคสาหรับประเทศไทย
ในช่วงปีฐาน 30 ปี ค.ศ.1970-1999 และในอนาคต 30 ปี ค.ศ.2010-2039 ได้ดาเนินการตามหลักการ
การย่อส่วนเชิงพลวัตด้วยการใช้แบบจาลองภูมิอากาศภูมิภาค MM5 (MM5-RCM) โดยนาเข้าข้อมูล
ภูมิอากาศจากแบบจาลองภูมิอากาศโลก CCSM3 รายละเอียดทุก 6 ชั่วโมงเป็นข้อมูลเงื่อนไขเริ่มต้นและ
เงื่อนไขขอบเขต
อุณหภูมิและฝนทั่วประเทศไทยจากแบบจาลอง MM5-RCM ในช่วงปีฐานสอดคล้องกับข้อมูล
CCSM3และค่าตรวจวัดจากCRU อุณหภูมิสูงสุดในอนาคตช่วง ค.ศ. 2010-2019 เกือบทั่วประเทศไทยใน
ฤดูหนาว ฤดูร้อนและฤดูฝนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น 0.4 – 0.8 ºC 0.2 – 0.6 ºC และ 0.4 – 1.0 ºC เทียบ
กับค่าเฉลี่ยในอดีต 30 ปี ทั้ง SRES A1B และ SRES A2 อุณหภูมิในอนาคต ช่วง ค.ศ. 2020-2029 ทั้ง
SRES A1B และSRES A2 ทั่วประเทศไทยในฤดูหนาว ฤดูร้อนและฤดูฝนคาดว่าจะเพิ่มขึ้นไม่เกิน 0.8 ºC
1.2 ºC และ 1.2 ºC ตามลาดับ อุณหภูมิในอนาคต ช่วง ค.ศ. 2030-2039 ทั้งSRES A1B และSRES A2
ทั่วประเทศไทยในฤดูหนาว ฤดูร้อนและฤดูฝนคาดว่าจะเพิ่มขึ้นไม่เกิน 1.2ºC 1.0ºC และ 1.2ºC ตามลาดับ
สาหรับปริมาณฝนในอนาคตปี ค.ศ. 2010-2039 จากแบบจาลอง MM5-RCM ทั้ง SRES A1B
และ A2 คาดคะเนได้ว่าปริมาณฝนในอนาคตจะลดลงทั่วทุกภาคของประเทศไทย ยกเว้นบริเวณภาคใต้
และพื้นที่ในแถบภูเขา (http://iikc.mict.go.th)
1.4 ทฤษฎี และ/หรือแนวควำมคิดที่นำมำใช้ในกำรวิเครำะห์
คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental
Panel on Climate Change หรือ IPCC) ได้กาหนดความเป็นไปได้ของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน
ทิศทางต่างๆ กัน ซึ่งจะส่งผลต่อปริมาณก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศในอนาคต และใช้เป็นข้อมูลนาเข้า
ให้กับแบบจาลองภูมิอากาศ โดยแนวทางการพัฒนาดังกล่าวกาหนดเป็น 4 รูปแบบหลัก กล่าวคือ
แบบ A เป็นการพัฒนาโดยให้ความความสาคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยแบ่งย่อย
เป็น
- แบบ A1 คือ อนาคตการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ประชากรโลกสูงสุดในกึ่งศตวรรษ และลดลง
เล็กน้อยหลังจากนั้น มีเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง มีการพัฒนาบุคลากร มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม
ความแตกต่างของรายได้ประชาชาติระหว่างภูมิภาคลดลง
ภาพจาลองการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(emission scenario) แบบ A1 นี้ ยังแยกออกเป็น ภาพจาลองย่อยต่าง ๆ คือ
- A1FI (Fossil intensive) เป็นการพัฒนาที่ขึ้นอยู่กับพลังงานฟอสซิล เช่นน้ามัน ถ่านหิน
อย่างมาก
- A1T (Non-fossil energy sources and technology) เป็นการพัฒนาโดยไม่ใช้
พลังงานฟอสซิลเป็นหลักแต่ใช้เทคโนโลยีอื่นๆ แทน
- A1B (Balance of all sources) พัฒนาโดยมีความสมดุลของแหล่งพลังงานที่ใช้ ไม่เน้น
การใช้พลังงานฟอสซิลหรือพลังงานหมุนเวียน แต่ให้มีการผสมผสานระหว่างพลังงานทั้งสองแบบ
- แบบ A2 คือ การพัฒนาในอนาคตของโลกมีความหลากหลาย พึ่งตนเองมากขึ้นภายในภูมิภาค มี
การอนุรักษ์เอกลักษณ์ท้องถิ่น จานวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับภูมิภาค
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การเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีช้ากว่าแบบอื่น
และกระจายตามท้องถิ่นและ
ภูมิภาค
แบบ B เป็นการพัฒนาโดยให้ความความสาคัญกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าการพัฒนาแบบ A โดย
แบ่งย่อยเป็น
- แบบ B1 เป็นภาพจาลองการพัฒนาที่ในอนาคต ประชากรเพิ่มสูงในตอนกึ่งกลางศตวรรษ
เช่นเดียวกับแบบ A1 และลดลงหลังจากนั้น แต่โครงสร้างเศรษฐกิจเปลี่ยนอย่างรวดเร็วไปเป็นภาคบริการ
และสารสนเทศ ลดการใช้วัตถุ มีการใช้เทคโนโลยีที่สะอาด เน้นที่การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในระดับนานาชาติมีความเสมอภาค แต่ไม่มีการนาประเด็นด้านภูมิอากาศเป็นแรงจูงใจ
- แบบ B2 เป็นภาพจาลองการพัฒนาที่เน้นการแก้ป้ญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืนในระดับท้องถิ่นหรือภูมิภาค ประชากรเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแต่น้อยกว่า A2 มีการพัฒนาเศรษฐกิจปาน
กลาง การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหลากหลายและช้าลงกว่า B1 และ A1 โดยมีการปกป้อง สิ่งแวดล้อม
และความเสมอภาคของสังคมที่เน้นที่ท้องถิ่นและภูมิภาค
ในปัจจุบันได้มีหลายหน่วยงานที่พัฒนาแบบจาลองภูมิอากาศขึ้นมาโดยใช้พื้นฐานแนวคิดคล้ายๆ
กัน เช่น HadCM3 (Hadley Centre Coupled Model, Version 3) ถูกพัฒนาโดย The UK Hadley
Centre for Climate Prediction and Research และ ECHAM4 ที่พัฒนามาจากแบบจาลอง
European Centre for Medium Range Weather Forecast: ECMWF โดย The German Climate
Research Centre ประเทศเยอรมันนี
แบบจำลอง PRECIS (Providing REgional Climates for Impacts Studies )
เป็นแบบจาลองภูมิอากาศระดับท้องถิ่น (Regional Climate Model: RCMs) ที่ใช้ในการลด
ขนาดสภาพภูมิอากาศในอนาคต เป็นแบบจาลองที่พัฒนาโดย The Met Office Hadley Centre for
Climate Change ประเทศอังกฤษ มีเป้าหมายเพื่อสร้างแบบจาลองที่สามารถนาไปใช้ได้กับทุกพื้นที่ทั่ว
โลก โดยคานวณได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประเทศต่างๆที่มีความประสงค์จะศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภูมิภาคตัวเอง โดยเน้นการ
พัฒนาไปที่ความสะดวกของการใช้งานและการแสดงผลแก่ผู้ใช้
การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศที่นามาวิเคราะห์นี้เริ่มตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1961 ถึงปี ค.ศ. 2100 อาศัย
ข้อมูลการพยากรณ์ระดับโลกซึ่งมีรายละเอียดเชิงพื้นที่ 2.8°X2.8° หรือประมาณ 300 X 300 ตาราง
กิโลเมตร ตามสถานการณ์จาลองทางภูมิอากาศที่มุ่งเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลักและมีการใช้
พลังงานอย่างฟุ่มเฟือย (Scenario A2) ให้รายละเอียดเชิงพื้นที่เพิ่มขึ้นประมาณ 55 X 55 ตารางกิโลเมตร
และ สถานการณ์จาลองทางภูมิอากาศที่มีการพัฒนาโดยมีความสมดุลของแหล่งพลังงานที่ใช้ ไม่เน้นการใช้
พลังงานฟอสซิลหรือพลังงานหมุนเวียนแต่ให้มีการผสมผสานระหว่างพลังงานทั้งสองแบบ (Scenario A1B)
ให้รายละเอียดเชิงพื้นที่เพิ่มขึ้นประมาณ 25X25 ตารางกิโลเมตร โดยสามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต ได้เป็นอย่างดีให้ผลการคาดการณ์ภูมิอากาศทั้งที่เป็นรายวัน ราย
เดือน รายฤดู รายปี รายทศวรรษและรายคาบ 30 ปีมาตรฐาน
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Representative Concentration Pathways (RCP)
ปัจจุบันคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Intergovernmental Panel on Climate Change หรือ IPCC) ได้มีการพัฒนาภาพฉายการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกแบบใหม่ที่เรียกว่า Representative Concentration Pathways (RCP) ซึ่งใช้ในรายงานการ
ประเมินครั้งที่ 5 ของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (The Fifth
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change หรือ AR5) โดยถือเอา
ความเข้มข้น ของก๊าซเรือนกระจกเป็นจุดเริ่มต้นแล้วประเมินว่าที่ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกระดับ
ต่างๆ กัน จะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกระบวนการที่เกี่ยวข้องอย่างไร
ในรายงาน AR5 ได้แบ่งสถานการณ์จาลองเป็น 4 รูปแบบ เรียกว่า RCPs ใช้ในการวิจัยและสร้าง
แบบจาลองภูมิอากาศ โดยแสดงถึงความเป็นไปได้ด้านภูมิอากาศ 4 สถานการณ์ที่แสดงถึงปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกมาในแต่ละปีในอนาคต ประกอบด้วย RCP2.6, RCP4.5, RCP6, RCP8.5 ซึง่
ตัวเลข 2.6, 4.5, 6 และ 8.5 ที่ตอ่ ท้ายคือค่าความแตกต่างของการแผ่รังสี (Radiative force) ที่คาดการณ์
ไว้ในปี ค.ศ.2100 เทียบกับช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรม ดังตาราง
RCP 8.5

Rising radiative forcing pathway leading to 8.5 W/m² in 2100.

RCP 6

Stabilization without overshoot pathway to 6 W/m² at stabilization after 2100

RCP 4.5

Stabilization without overshoot pathway to 4.5 W/m² at stabilization after 2100

RCP 2.6

Peak in radiative forcing at ~ 3 W/m² before 2100 and decline

Coupled Model Intercomparison Project (CMIP)
Climate Modeling Groups กว่า 20 กลุ่มทั่วโลกที่ได้ทาการพัฒนา GCMs และมีความร่วมมือ
ระหว่าง World Climate Research Programme’s (WCRP) Working Group on Coupled
Modelling (WGCM) และ International Geosphere-Biosphere Programme’s (IGBP) Integration
and Modeling of the Earth System (AIMES) project ในการจัดทา climate model experiments
ภายใต้โครงการ Coupled Model Intercomparison Project (CMIP) โดยในปัจจุบันอยู่ในเฟสที่ 5 หรือ
CMIP 5 (Meehl and Hibbard 2007; Hibbard et al. 2007)
CMIP5 มีวัตถุประสงค์
1) เพื่อประเมินกลไกของแบบจาลองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัฏจักรของคาร์บอนและเมฆ ซึ่งเป็น
องค์ประกอบที่มีความเข้าใจใน feedbacks ค่อนข้างน้อย
2) เพื่อศึกษาความสามารถในการคาดการณ์ในช่วงทศวรรษ
3) เพื่อศึกษาถึงสาเหตุที่แต่ละแบบจาลองให้ผลการจาลองที่แตกต่างกันภายใต้เงื่อนไขที่คล้ายคลึง
กัน (Taylor et al., 2012)
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แบบจำลองสภำพภูมิอำกำศโลกจำก CMIP5
Modelling Group
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization
(CSIRO) and Bureau of Meteorology (BOM), Australia
University of Miami - RSMAS
Centre National de Recherches Météorologiques / Centre Européen
de Recherche et Formation Avancée en Calcul Scientifique
NOAA Geophysical Fluid Dynamics Laboratory
Max Planck Institute for Meteorology
Norwegian Earth System Model

Model Name
ACCESS1.3
CCSM4
CNRM-CM5
GFDL-CM3
MPI-ESM-LR
NorESM1-M

ฤดูกำลของประเทศไทย
พิจารณาตามลักษณะในทางอุตุนิยมวิทยา ประเทศไทยแบ่งเป็นฤดูกาลออกได้เป็น 3 ฤดูดังนี้คือ
1. ฤดูฝน
ระหว่างกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม
2. ฤดูหนาว ระหว่างกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์
3. ฤดูร้อน
ระหว่างกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เมื่อมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปก
คลุมประเทศไทยและร่องความกดอากาศต่าเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านประเทศไทย
ทาให้มีฝนชุกโดยทั่วไป
อย่างไรก็ตามการเริ่มต้นฤดูฝนอาจจะช้าหรือเร็วกว่ากาหนดนี้ได้ประมาณ 1 - 2 สัปดาห์ ทั้งนี้แล้วแต่ความ
แปรปรวนของสภาวะอากาศ
โดยจะไปสิ้นสุดเมื่อมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้ามาปกคลุมประเทศ
ไทยแทนที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้
บริเวณประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่ภาคกลางขึ้นไปจะมีฝนชุกในเดือนสิงหาคมและกันยายน โดย
เดือนที่มีปริมาณฝนมากที่สุดคือกันยายน เฉลี่ยประมาณ 250 มิลลิเมตร ส่วนภาคใต้มีฤดูฝนที่แตกต่างจาก
ภาคอื่นๆที่อยู่ทางตอนบนของประเทศ กล่าวคือจะมีฝนเป็นสองช่วง ช่วงหนึ่งอยู่ในระยะมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ คือ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม จะมีฝนตกชุกทางฝั่งตะวันตกของภาคซึ่งเป็นด้านรับมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ ส่วนอีกช่วงหนึ่ง อยู่ในระยะมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน
ถึงมกราคมเป็นช่วงที่มีฝนชุกมากทางภาคใต้ฝั่งตะวันออก ซึ่งเป็นด้านรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัด
ผ่านอ่าวไทยและนาเอาความชื้นเข้ามาปะทะชายฝั่ง
โดยเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนที่มีฝนตกมากที่สุด
เฉลี่ยประมาณ 390 มิลลิเมตร
การรายงานปริมาณฝนในระยะเวลา 24 ชั่วโมงของแต่ละวันตั้งแต่เวลา 07.00 น.- 07.00 น. ของ
วันรุ่งขึ้น พิจารณาจากลักษณะของฝนที่ตกในประเทศที่อยู่ในเขตร้อนย่านมรสุม ดังนี้
ฝนวัดจานวนไม่ได้
หมายถึง
ปริมาณฝนน้อยกว่า 0.1 มิลลิเมตร
ฝนเล็กน้อย
หมายถึง
ปริมาณฝนระหว่าง 0.1 - 10.0 มิลลิเมตร
ฝนปานกลาง
หมายถึง
ปริมาณฝนระหว่าง 10.1 - 35.0 มิลลิเมตร
ฝนหนัก
หมายถึง
ปริมาณฝนระหว่าง 35.1 - 90.0 มิลลิเมตร
ฝนหนักมาก
หมายถึง
ปริมาณฝนตั้งแต่ 90.1 มิลลิเมตรขึ้นไป
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ปริมาณฝน (มม.) ของประเทศไทยในฤดูกาลต่าง ๆ
ภาค
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กลาง
ตะวันออก
ใต้
- ฝั่งตะวันออก
- ฝั่งตะวันตก

หมำยเหตุ

ฤดูหนาว
100.4
76.3
127.3
178.4

ฤดูร้อน
187.3
224.4
205.4
277.3

ฤดูฝน
943.2
1,103.8
942.5
1,433.2

จานวนวันฝนตกตลอดปี
122
116
116
130

827.9
464.6

229.0
411.3

680.0
1,841.3

145
178

เป็นค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ.2524-2553)

ฤดูหนำว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
พัดปกคลุมประเทศไทย มีระยะเวลาประมาณ 4 เดือน โดยมีอากาศหนาวจัดอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมถึง
มกราคม ในช่วงระหว่างกลางเดือนตุลาคมนานราว 2 สัปดาห์เป็นระยะเปลี่ยนจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว
อากาศแปรปรวน ไม่แน่นอน อาจมีอากาศหนาวหรืออาจยังมีฝนตกชุกได้
โดยเฉพาะบริเวณภาคกลาง
ตอนล่างและภาคตะวันออกอากาศจะหนาวจริงๆ นานประมาณ 3 เดือนเท่านั้น
อากาศหนาวของประเทศไทยมีช่วงระยะเวลาสั้นๆ และจะไม่หนาวเย็นมากนัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และระยะเวลาที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย
บริเวณ
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งอยู่ในละติจูดสูง มีอาณาเขตติดต่อกับผืนแผ่นดินใหญ่ของทวีป
เอเชียจะได้รับอิทธิพลจากอากาศหนาวเต็มที่ จึงเริ่มมีอากาศหนาวเย็นก่อนและอุณหภูมิลดลงต่ามากกว่า
ภาคกลางและภาคตะวันออกซึ่งอยู่ในละติจูดที่ต่าลงมา ส่วนภาคใต้อยู่ใกล้ฝั่งทะเลทั้งสองด้านจึงไม่หนาว
เย็นเหมือนประเทศไทยตอนบน โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกของภาคกลับมีฝนตกชุกในฤดูนี้
กรมอุตุนิยมวิทยา ได้แบ่งเกณฑ์อากาศหนาวตามอุณหภูมิต่าสุดที่ตรวจวัดได้ในช่วงเช้าของแต่
ละวัน และใช้พิจารณาในช่วงฤดูหนาว ดังนี้
อุณหภูมิต่าสุดตั้งแต่
7.9oซ. หรือต่ากว่า
เรียกว่า อากาศหนาวจัด
8.0oซ. - 15.9oซ.
อุณหภูมิต่าสุดระหว่าง 16.0oซ. - 22.9oซ.
อุณหภูมิต่าสุดระหว่าง

เรียกว่า อากาศหนาว
เรียกว่า อากาศเย็น

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม นานประมาณ 3 เดือน ใน
ระยะนี้ลมฝ่ายใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย และเป็นช่วงที่ขั้วโลกเหนือหันเข้าหาดวง
อาทิตย์ โดยในเดือนเมษายนนั้นบริเวณประเทศไทยดวงอาทิตย์จะอยู่เกือบตรงศีรษะในเวลาเที่ยงวัน ทา
ให้ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์เต็มที่และถูกสะสมไว้มาก ทาให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป โดยเฉพาะ
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศร้อนอบอ้าวมากกว่าภาคอื่นๆ เพราะอยู่ห่างไกลจาก
ทะเล ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกเป็นที่ราบลุ่มที่อยู่ใกล้ทะเล มีโอกาสที่จะได้รับอิทธิพลจากลมทะเล
จึงไม่สู้จะร้อนมากนักโดยเฉพาะทางตอนล่างของภาค สาหรับภาคใต้มีฝั่งทะเลทั้งสองด้านอากาศจึงไม่ร้อน
จัดเช่นเดียวกัน
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ในฤดูนี้แม้ว่าโดยทั่วไปจะมีอากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่บางครั้งอาจมีมวลอากาศเย็นจาก
ประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศไทยตอนบน
ทาให้เกิดการปะทะกันของมวลอากาศเย็นกับมวล
อากาศร้อนที่ปกคลุมอยู่เหนือประเทศไทยซึ่งก่อให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงหรือที่เรียกว่า พายุฤดูร้อน
ทาให้เกิดความเสียหายได้
กรมอุตุนิยมวิทยา ได้แบ่งเกณฑ์อากาศร้อนตามอุณหภูมิสูงสุดที่ตรวจได้ในช่วงบ่ายของแต่ละ
วัน และใช้พิจารณาในช่วงฤดูร้อน ดังนี้
อุณหภูมิสูงสุดระหว่าง
35.0oซ. - 39.9oซ. เรียกว่า อากาศร้อน
อุณหภูมิสูงสุดตั้งแต่

40.0oซ. ขึ้นไป

เรียกว่า อากาศร้อนจัด

กำรแบ่งภำคของประเทศไทยทำงอุตุนิยมวิทยำ
ประเทศไทยเป็นประเทศเล็ก ลักษณะภูมิประเทศและลมฟ้าอากาศจึงคล้ายคลึงกันมาก จะ
แตกต่างกันบ้างก็เพียงเล็กน้อย ดังนั้นในทางอุตุนิยมวิทยาจึงอาศัยลักษณะของลมฟ้าอากาศแบ่งประเทศ
ไทยออกได้เป็น 5 ภาค ดังนี้
1. ภาคเหนือ ประกอบด้วย 15 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง
พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก กาแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 20 จังหวัด ได้แก่ หนองคาย บึงกาฬ เลย
หนองบัวลาภู อุดรธานี สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร
อานาจเจริญ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี
3. ภาคกลาง ประกอบด้วย 18 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี
ลพบุรี อ่างทอง สระบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร
4. ภาคตะวันออก ประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
5. ภาคใต้ ประกอบด้วย 16 จังหวัด และแบ่งตามลักษณะภูมิอากาศเป็น 2 ฝั่งคือ ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก ได้แก่บริเวณตอนบนของภาคต่อเนื่องถึงที่ราบชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก ประกอบด้วย 10
จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี
ยะลาและนราธิวาส และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ประกอบด้วย 6 จังหวัด ได้แก่ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง
และสตูล
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1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. สามารถนาผลการคาดการณ์อุณหภูมิ และปริมาณฝนประเทศไทยในอนาคต จากสถานการณ์
จาลองทางภูมิอากาศ ไปประยุกต์ใช้ศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในด้านต่างๆ
2. นาไปศึกษาต่อเพื่อจัดทาฐานข้อมูลการคาดการณ์สภาพภูมิอากาศ ในอดีตและอนาคต จาก
สถานการณ์จาลองทางภูมิอากาศ
3. ใช้ข้อมูลการคาดการณ์อุณหภูมิและปริมาณฝนของประเทศไทยในอดีตและอนาคต ที่ตาแหน่ง
สถานีทางอุตุนิยมวิทยาที่ศึกษาตั้งแต่ ปี ค.ศ.1961 ถึงปี ค.ศ.2100 ในการช่วยกาหนดนโยบายในการ
รับมือและปรับตัว (Adaptation) จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต
4. เป็ น แนวทางศึกษาความแตกต่างระหว่างการผั นแปรและการเปลี่ ยนแปลงภูมิอากาศของ
ประเทศไทย
5. เป็นแนวทางคาดการณ์การผันแปร/เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต
6. นาไปประยุกต์ใช้ศึกษา วิเคราะห์วิจัยเรื่องภัยธรรมชาติ ระดับวิกฤติที่จะเกิดขึ้นจากการผันแปร
สภาพภูมิอากาศในช่วงทศวรรษ และคาบ 30 ปี
7. นาผลการคาดการณ์อุณหภูมิและปริมาณฝนในอนาคต ไปเผยแพร่ทางสื่อทั้งหลายเพื่อให้มี
ความรู้ ค วามเข้ า ใจ ในกลุ่ ม ผู้ ใ ช้ ข้ อ มู ล ได้ น าไปใช้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งเหมาะสมเพิ่ ม ขึ้ น รวมทั้ ง ประชาชน
จะได้ตระหนักถึงภัยที่จะเกิดขึ้น รวมถึงเป็นแนวทางการจัดทาแผนยุท ธศาสตร์เรื่องการผันแปรและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสนองต่อนโยบายของรัฐบาลต่อไป

12

บทที่ 2
ข้อมูลและวิธดี ำเนินกำรวิเครำะห์
2.1. ข้อมูลที่ใช้ในกำรวิเครำะห์
2.1.1. ข้อมูลจำกกำรตรวจวัดจริง
ข้อมูลปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนของประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2494 – 2556 (ค.ศ. 1951 – 2013)
รวม 63 ปี จากสถานีตรวจอากาศผิวพื้นของกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีการตรวจวัดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2494 และ
ข้อมูลอุณหภูมิสูงที่สุด อุณหภูมิต่าที่สุด ปริมาณฝนรวมรายปีของประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2513 – 2558
(ค.ศ. 1970 – 2015) รวม 46 ปี จากสถานีตรวจอากาศผิวพื้นของกรมอุตุนิยมวิทยาจานวน 40 สถานี คือ
ภำคเหนือ แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ ลาปาง แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ตาก แม่สอด พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย อุดรธานี สกลนคร นครพนม ขอนแก่น มุกดาหาร ร้อยเอ็ด
อุบลราชธานี สุรินทร์ นครราชสีมา
ภำคกลำง นครสวรรค์ สุพรรณบุรี ลพบุรี กาญจนบุรี ดอนเมือง
ภำคตะวันออก ปราจีนบุรี อรัญประเทศ ชลบุรี จันทบุรี คลองใหญ่
ภำคใต้ฝั่งตะวันออก ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน ชุมพร สงขลา นราธิวาส
ภำคใต้ฝั่งตะวันตก ระนอง ภูเก็ต ท่าอากาศยานภูเก็ต ตรัง
2.1.2 ข้อมูลจำกแบบจำลอง
- ข้อมูลการคาดการณ์ปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนของประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2504 – 2642 (ค.ศ.
1961 – 2099) จากแบบจาลอง PRECIS ด้วยสมมติฐานทางภูมิอากาศ A2 และ A1B
- ข้อมูลการคาดการณ์อุณหภูมิสูงที่สุด อุณหภูมิต่าที่สุด และปริมาณฝนรวมรายปี ระหว่างปี พ.ศ.
2513 – 2642 (ค.ศ. 1970 – 2099) จากแบบจาลอง ACCESS1.0, CCSM4, CNRM-CM5, GFDL-CM3,
MPI-ESM-LR และ NorESM1-M ที่ RCP4.5 และ RCP8.5
2.2. วิธีดำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูล
2.2.1 ข้อมูลจำกกำรตรวจวัดจริง
- วิเคราะห์สภาวะฝนในช่วงฤดูฝนของประเทศไทยโดยวิเคราะห์ในช่วง 30 ปี พ.ศ.2504 – 2533
(ค.ศ.1961 - 1990) ในภาพรวมของประเทศและภาคต่างๆของประเทศไทย และเปรียบเทียบกับข้อมูลจาก
แบบจาลอง
2.2.2 ข้อมูลจำกแบบจำลอง
- วิเคราะห์ข้อมูลการคาดการณ์ปริมาณฝนในช่วงฤดูฝน จากแบบจาลอง PRECIS ด้วยสมมติฐาน
ทางภูมิอากาศ A2 และ A1B โดยแบ่งเป็น 4 ช่วงๆละ 30 ปี กล่าวคือ ในช่วงปี พ.ศ. 2504 – 2533 (ค.ศ.
1961 – 1990) ช่วงปี พ.ศ. 2534 – 2563 (ค.ศ. 1991 – 2020) ช่วงปี พ.ศ. 2564 – 2593 (ค.ศ. 2021 –
2050) และช่วงปี พ.ศ. 2594 – 2623 (ค.ศ. 2051 – 2080)
- เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงที่สุด อุณหภูมิต่าที่สุด และปริมาณฝนรวมรายปีจากผลการ
ตรวจวัดและข้อมูลจากการคาดการณ์ ระหว่างปี พ.ศ. 2513 – 2643 (ค.ศ. 1970 – 2099) ที่ได้จาก
แบบจาลอง ACCESS1.0, CCSM4, CNRM-CM5, GFDL-CM3, MPI-ESM-LR และ NorESM1-M ที่
RCP4.5 และ RCP8.5
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บทที่ 3
ผลกำรวิเครำะห์
3.1 กำรเปลี่ยนแปลงปริมำณฝนในช่วงฤดูฝนของประเทศไทย
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนของประเทศไทย โดยจาลองสถานการณ์การเพิ่ม
ของปริมาณก๊าซเรือนกระจก ซึ่งคณะกรรมการระหว่างรัฐบาล ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Intergovernmental Panel on Climate Change หรือ IPCC) ได้กาหนดความเป็นไปได้ และนามา
พิจารณา 2 รูปแบบ คือ A1 และ A1B โดยใช้แบบจาลอง ECHAM4 ที่พัฒนามาจากแบบจาลอง
European Centre for Medium Range Weather Forecast: ECMWF โดย Max Planck Institute
for Meteorology และ German Climate Computing Centre ประเทศเยอรมันนี และแบบจาลอง
ภูมิอากาศ HadCM3 (Hadley Centre Coupled Model, Version 3) ที่ถูกพัฒนาขึ้นที่ The Met
Office Hadley Centre for Climate Prediction and Research ประเทศอังกฤษ วิเคราะห์ผลที่ได้จาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ จากสถานการณ์แบบจาลองที่แตกต่างกัน 4 รูปแบบดังนี้ ECHAM4 A2,
HadCM3Q0A1B, HadCM3Q10A1B, HadCM3Q13A1B และข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดจริง
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รูปที่ 1 การคาดการณ์ปริมาณฝนช่วงฤดูฝนของประเทศไทยตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950-2099 จาก 4
Scenario ECHAM4 A2, HadCM3Q0A1B, HadCM3Q10A1B, HadCM3Q13A1B, ข้อมูลตรวจวัด
และแนวโน้ม
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จากกราฟแสดงปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนของประเทศไทย ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1950 ถึง 2099
ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัด (สีน้าเงิน) ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1951 จนถึง ค.ศ. 2013 ปรากฏว่า
ประเทศไทยมีฝนดีในระยะแรก ฝนน้อยในระยะต่อมาหลังจากนั้นปริมาณฝนดีขึ้นอีกครั้ง วิเคราะห์แนวโน้ม
ระยะยาวปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนยังไม่ชัดเจน
ECHAM4 A2 จาลองสถานการณ์ฝน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960 ถึง ปี ค.ศ. 2099 ปริมาณฝนที่ได้จาก
แบบจาลองนี้ต่ากว่าปริมาณฝนที่ได้จากแบบจาลองอื่น และปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริง วิเคราะห์
ปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนมีแนวโน้มลดลง
HadCM3Q0A1B จาลองสถานการณ์ฝน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950 ถึง ปี ค.ศ. 2099 ปริมาณฝนที่ได้
จากแบบจาลองนี้ต่ากว่าปริมาณฝนตรวจวัดจริงแต่มีปริมาณใกล้เคียงกว่าแบบจาลองอื่น วิเคราะห์ปริมาณ
ฝนในช่วงฤดูฝนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
HadCM3Q10A1B จ าลองสถานการณ์ฝ น ตั้ง แต่ปี ค.ศ. 1950 ถึ ง ปี ค.ศ. 2099 ปริมาณฝนที่ไ ด้จาก
แบบจาลองนี้ใกล้เคียงกับปริมาณฝนที่ได้จากแบบจาลอง ECHAM4 A2 วิเคราะห์ปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนมี
แนวโน้มลดลง
HadCM3Q13A1B จาลองสถานการณ์ฝน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950 ถึง ปี ค.ศ. 2099 ปริมาณฝนที่ได้
จากแบบจาลองนี้ใกล้เคียงกับปริมาณฝนที่ได้จากแบบจาลอง HadCM3Q0A1B วิเคราะห์ปริมาณฝนในช่วง
ฤดูฝนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
วิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงปริมำณฝนในช่วงฤดูฝนตำมภำคต่ำงๆดังนี้
ภาคเหนือ
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รูปที่ 2 การคาดการณ์ปริมาณฝนช่วงฤดูฝนของภาคเหนือ ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1950 – 2099 จาก 4
scenario ECHAM4 A2, HadCM3Q0A1B, HadCM3Q10A1B, HadCM3Q13A1B, ข้อมูลตรวจวัด
และแนวโน้ม
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จากกราฟแสดงปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนของภาคเหนือ ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1950 ถึง 2099
ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัด (สีน้าเงิน) ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1951 จนถึง ค.ศ. 2013 ปรากฏว่า
รูปแบบปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนของภาคเหนือคล้ายกับปริมาณฝนเฉลี่ยในช่วงฤดูฝนของประเทศไทย คือมี
ฝนดีในระยะแรก ฝนน้อยในระยะต่อมาหลังจากนั้นปริมาณฝนดีขึ้น อีกครั้ง และแนวโน้มระยะยาวของฝน
ในช่วงฤดูฝนยังไม่ชัดเจน
ECHAM4 A2 จาลองสถานการณ์ฝน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960 ถึง ปี ค.ศ. 2099 ปริมาณฝนที่ได้จาก
แบบจาลองนี้ต่ากว่าปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริง วิเคราะห์ปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนมีแนวโน้ม ไม่
ชัดเจน
HadCM3Q0A1B จาลองสถานการณ์ฝน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950 ถึง ปี ค.ศ. 2099 ปริมาณฝนที่ได้
จากแบบจาลองนี้ใกล้เคียงปริมาณฝนตรวจวัดจริง มากที่สุด วิเคราะห์ปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น
HadCM3Q10A1B จาลองสถานการณ์ฝน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950 ถึง ปี ค.ศ. 2099 ปริมาณฝนที่ได้
จากแบบจาลองนี้ใกล้เคียงกับปริมาณฝนที่ได้จากแบบจาลอง ECHAM4 A2 วิเคราะห์ปริมาณฝนในช่วงฤดู
ฝนมีแนวโน้มลดลง
HadCM3Q13A1B จาลองสถานการณ์ฝน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950 ถึง ปี ค.ศ. 2099 ปริมาณฝนที่ได้
จากแบบจาลองนีใ้ กล้เคียงกับปริมาณฝนที่ได้จากแบบจาลอง HadCM3Q0A1B วิเคราะห์ปริมาณฝนในช่วง
ฤดูฝนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รูปที่ 3 การคาดการณ์ปริมาณฝนช่วงฤดูฝนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1950 2099 จาก 4 scenario ECHAM4 A2, HadCM3Q0A1B, HadCM3Q10A1B, HadCM3Q13A1B,
ข้อมูลตรวจวัดและแนวโน้ม
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จากกราฟแสดงปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1950 ถึง
2099
ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัด (สีน้าเงิน) ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1951 จนถึง ค.ศ. 2013 ปรากฏว่า
รูปแบบปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแตกต่างจากภาคเหนือ มีการผันแปรตลอด
ช่วง และปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ECHAM4 A2 จาลองสถานการณ์ฝน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960 ถึง ปี ค.ศ. 2099 ปริมาณฝนที่ได้จาก
แบบจาลองนี้ต่ากว่าปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริง วิเคราะห์ปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนมีแนวโน้มลดลง
HadCM3Q0A1B จาลองสถานการณ์ฝน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950 ถึง ปี ค.ศ. 2099 ปริมาณฝนที่ได้
จากแบบจาลองนี้ใกล้เคียงปริมาณฝนตรวจวัดจริงมากที่สุด วิเคราะห์ปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น
HadCM3Q10A1B จาลองสถานการณ์ฝน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950 ถึง ปี ค.ศ. 2099 ปริมาณฝนที่ได้
จากแบบจาลองนี้ใกล้เคียงกับปริมาณฝนที่ได้จากแบบจาลอง ECHAM4 A2 วิเคราะห์ปริมาณฝนในช่วงฤดู
ฝนมีแนวโน้มลดลง
HadCM3Q13A1B จาลองสถานการณ์ฝน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950 ถึง ปี ค.ศ. 2099 ปริมาณฝนที่ได้
จากแบบจาลองนี้ใกล้เคียงกับปริมาณฝนที่ได้จากแบบจาลอง HadCM3Q0A1B วิเคราะห์ปริมาณฝนในช่วง
ฤดูฝนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ภาคกลาง
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รูปที่ 4 การคาดการณ์ปริมาณฝนช่วงฤดูฝนของภาคกลาง ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1950 - 2099 จาก 4
scenario ECHAM4 A2, HadCM3Q0A1B, HadCM3Q10A1B, HadCM3Q13A1B, ข้อมูล
ตรวจวัดและแนวโน้ม
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จากกราฟแสดงปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนของภาคกลาง ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1950 ถึง 2099
ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัด (สีน้าเงิน) ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1951 จนถึง ค.ศ. 2013 ปรากฏว่า
รูปแบบปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนของภาคกลางคล้ายกับภาคเหนือ คือมีฝนดีในระยะแรก ฝนน้อยในระยะ
ต่อมาหลังจากนั้นปริมาณฝนดีขึ้น อีกครั้ง และวิเคราะห์แนวโน้ม ระยะยาวปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนลดลง
ชัดเจน
ECHAM4 A2 จาลองสถานการณ์ฝน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960 ถึง ปี ค.ศ. 2099 ปริมาณฝนที่ได้จาก
แบบจาลองนี้ต่ากว่าปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริง วิ เคราะห์ปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนมีแนวโน้ มลดลง
เล็กน้อย
HadCM3Q0A1B จาลองสถานการณ์ฝน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950 ถึง ปี ค.ศ. 2099 ปริมาณฝนที่ได้
จากแบบจาลองนีม้ ากกว่าปริมาณฝนตรวจวัดจริง วิเคราะห์ปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนมีแนวโน้มไม่ชัดเจน
HadCM3Q10A1B จาลองสถานการณ์ฝน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950 ถึง ปี ค.ศ. 2099 ปริมาณฝนที่ได้
จากแบบจาลองนี้ใกล้เคียงกับปริมาณฝนที่ได้จากแบบจาลอง ECHAM4 A2 วิเคราะห์ปริมาณฝนในช่วงฤดู
ฝนมีแนวโน้มลดลง
HadCM3Q13A1B จาลองสถานการณ์ฝน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950 ถึง ปี ค.ศ. 2099 ปริมาณฝนที่ได้
จากแบบจาลองนี้ใกล้เคียงกับปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริง แต่วิเคราะห์แนวโน้มระยะยาวปริมาณ
ฝนไม่ชัดเจน
ภาคตะวันออก
4 Scenario
3500

3000

2500





2000

1500

1000

500

OBS

A2


OBS

Q0A1B


A2



Q10A1B
Q0A1B



2095

2090

2085

2080

2075

2070

2065

2060

2055

2050

2045

2040

2035

2030

2025

2020

2015

2010

2005

2000

1995

1990

1985

1980

1975

1970

1965

1960

1955

1950

0

Q13A1B
Q10A1B



Q13A1B

รูปที่ 5 การคาดการณ์ปริมาณฝนช่วงฤดูฝนของภาคตะวันออก ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1950 - 2099 จาก 4
scenario ECHAM4 A2, HadCM3Q0A1B, HadCM3Q10A1B, HadCM3Q13A1B, ข้อมูล
ตรวจวัดและแนวโน้ม
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จากกราฟแสดงปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนของภาคตะวันออก ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1950 ถึง 2099
ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัด (สีน้าเงิน) ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1951 จนถึง ค.ศ. 2013 ปรากฏว่า
รูปแบบปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนของภาคตะวันออกมีการผันแปรตลอดช่วง วิเคราะห์แนวโน้มระยะยาว
ปริมาณฝนมีแนวโน้มลดลง
ECHAM4 A2 จาลองสถานการณ์ฝน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960 ถึง ปี ค.ศ. 2099 ปริมาณฝนที่ได้จาก
แบบจ าลองนี้ ต่ ากว่ า ปริ ม าณฝนที่ ไ ด้ จ ากการตรวจวั ด จริ ง และมี ป ริ ม าณฝนต่ ากว่ า แบบจ าลองอื่ น
วิเคราะห์ปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนมีแนวโน้มลดลง
HadCM3Q0A1B จาลองสถานการณ์ฝน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950 ถึ ง ปี ค.ศ. 2099 ปริมาณฝนที่ได้
จากแบบจาลองนี้ต่ากว่าปริมาณฝนตรวจวัดจริง แต่ใกล้เคียงมากว่าแบบจาลองอื่น วิเคราะห์ปริมาณฝน
ในช่วงฤดูฝนมีแนวโน้มไม่ชัดเจน
HadCM3Q10A1B จาลองสถานการณ์ฝน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950 ถึง ปี ค.ศ. 2099 ปริมาณฝนที่ได้
จากแบบจาลองนี้ใกล้เคียงกับปริมาณฝนที่ได้จากแบบจาลอง ECHAM4 A2 วิเคราะห์ปริมาณฝนในช่วงฤดู
ฝนมีแนวโน้มลดลง
HadCM3Q13A1B จาลองสถานการณ์ฝน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950 ถึง ปี ค.ศ. 2099 ปริมาณฝนที่ได้
จากแบบจาลองนี้ใกล้เคียงกับปริมาณฝนที่ได้จากแบบจาลอง HadCM3Q0A1B และวิเคราะห์แนวโน้ม
ปริมาณระยะยาวไม่ชัดเจน
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
4 Scenario
1000
900
800

700





600

500
400
300
200
100

OBS

A2


OBS

Q0A1B


A2



Q10A1B
Q0A1B



2095

2090

2085

2080

2075

2070

2065

2060

2055

2050

2045

2040

2035

2030

2025

2020

2015

2010

2005

2000

1995

1990

1985

1980

1975

1970

1965

1960

1955

1950

0

Q13A1B
Q10A1B



Q13A1B

รูปที่ 6 การคาดการณ์ปริมาณฝนช่วงฤดูฝนของภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1950 - 2099
จาก 4 scenario ECHAM4 A2, HadCM3Q0A1B, HadCM3Q10A1B, HadCM3Q13A1B, ข้อมูล
ตรวจวัดและแนวโน้ม
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จากกราฟแสดงปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนของภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1950 ถึง 2099
ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัด (สีน้าเงิน) ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1951 จนถึง ค.ศ. 2013 ปรากฏว่า
รูปแบบปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนของภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีการผันแปรตลอดช่วง วิเคราะห์แนวโน้มระยะ
ยาวปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนมีแนวโน้มลดลง
ECHAM4 A2 จาลองสถานการณ์ฝน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960 ถึง ปี ค.ศ. 2099 ปริมาณฝนที่ได้จาก
แบบจ าลองนี้ ต่ ากว่ า ปริ ม าณฝนที่ ไ ด้ จ ากการตรวจวั ด จริ ง และมี ป ริ ม าณฝนต่ ากว่ า แบบจ าลองอื่ น
วิเคราะห์ปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนมีแนวโน้มลดลง
HadCM3Q0A1B จาลองสถานการณ์ฝน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950 ถึง ปี ค.ศ. 2099 ปริมาณฝนที่ได้
จากแบบจาลองนี้ต่ากว่าปริมาณฝนตรวจวัดจริง วิเคราะห์ปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนมีแนวโน้มลดลงชัดเจน
HadCM3Q10A1B จาลองสถานการณ์ฝน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950 ถึง ปี ค.ศ. 2099 วิเคราะห์ปริมาณ
ฝนในช่วงฤดูฝนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
HadCM3Q13A1B จาลองสถานการณ์ฝน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950 ถึง ปี ค.ศ. 2099 ปริมาณฝนที่ได้
จากแบบจาลองนี้ใกล้เคียงกับปริมาณฝนที่ได้จากแบบจาลอง HadCM3Q10A1B แต่วิเคราะห์ปริมาณฝน
ระยะยาวมีแนวโน้มลดลง
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
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รูปที่ 7 การคาดการณ์ปริมาณฝนช่วงฤดูฝนของภาคใต้ฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1950 - 2099 จาก
4 scenario ECHAM4 A2, HadCM3Q0A1B, HadCM3Q10A1B, HadCM3Q13A1B, ข้อมูล
ตรวจวัดและแนวโน้ม
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จากกราฟแสดงปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนของภาคใต้ฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1950 ถึง 2099
ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัด (สีน้าเงิน) ซึ่งเริ่มตั้ งแต่ปี ค.ศ. 1951 จนถึง ค.ศ. 2013 ปรากฏว่า
รูปแบบปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนของภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีการผันแปรตลอดช่วง วิเคราะห์แนวโน้มระยะยาว
ปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนมีแนวโน้มลดลงชัดเจน
ECHAM4 A2 จาลองสถานการณ์ฝน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960 ถึง ปี ค.ศ. 2099 ปริมาณฝนที่ได้จาก
แบบจ าลองนี้ ต่ ากว่ า ปริ ม าณฝนที่ ไ ด้ จ ากการตรวจวั ด จริ ง และมี ป ริ ม าณฝนต่ ากว่ า แบบจ าลองอื่ น
วิเคราะห์ปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนมีแนวโน้มไม่ชัดเจน
HadCM3Q0A1B จาลองสถานการณ์ฝน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950 ถึง ปี ค.ศ. 2099 ปริมาณฝนที่ได้
จากแบบจาลองนี้ต่ากว่าปริมาณฝนตรวจวัดจริง วิเคราะห์ปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนมีแนวโน้มไม่ชัดเจน
HadCM3Q10A1B จาลองสถานการณ์ฝน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950 ถึง ปี ค.ศ. 2099 วิเคราะห์ปริมาณ
ฝนในช่วงฤดูฝนมีแนวโน้มไม่ชัดเจน
HadCM3Q13A1B จาลองสถานการณ์ฝน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950 ถึง ปี ค.ศ. 2099 ปริมาณฝนที่ได้
จากแบบจ าลองนี้ ใ กล้ เ คี ย งกั บ ปริ ม าณฝนที่ ไ ด้ จ ากแบบจ าลอง HadCM3Q0A1B ในระยะแรก แต่
วิเคราะห์ปริมาณฝนระยะยาวมีแนวโน้มลดลง
3.2 วิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงปริมำณฝนในช่วงฤดูฝนรำยคำบ 30 ปี
พิจารณาจากค่าเฉลี่ยมาตรฐานภูมิอากาศ (Climatology Standard normal) การเปลี่ยนแปลง
ของฝนบริเวณประเทศไทยจากภาพฉายในอนคาคต พิจารณาจากสถานการณ์แบบจาลองที่แตกต่างกัน 4
รูปแบบดังนี้ ECHAM4 A2, HadCM3Q0A1B, HadCM3Q10A1B, HadCM3Q13A1B

ECHAM4 A2
ECHAM4 A2
ECHAM4 A2
ECHAM4 A2
1961-1990
1991-2020
2021-2050
2051-2080
รูปที่ 8 ภาพแสดงปริมาณฝนเฉลี่ยคาบ 30 ปี ตั้งแต่ ค.ศ. 1960-2080 จากสถานการณ์จาลอง
ECHAM4 A2
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จากรูปที่ 8 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนของประเทศไทยในอนาคต จากสถานการณ์
แบบจาลอง ECHAM4 A2 รายคาบ 30 ปี พบว่า
ค่าเฉลี่ยระหว่าง ค.ศ. 1961-1990 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมี ฝนดีกว่าภาคอื่นๆ โดยเฉพาะด้าน
ตะวันออกของภาค สาหรับภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกจะมีฝนมากตามมาเป็นลาดับ ส่วนภาคใต้
จะมีฝนน้อยกว่าภาคอื่นๆ
ค่าเฉลี่ยระหว่าง ค.ศ. 1991-2020 รูปแบบเหมือนคาบ 30 ปี แรก แต่พื้นที่ที่มีฝนมากในทุกภาคลดลงกว่า
ช่วงแรก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง ค.ศ. 2021-2050 รูปแบบและการกระจายปริมาณฝนทุกภาคของประเทศไทยดีขึ้นคล้าย
กับ ช่วง 30 ปีแรก ยกเว้นภาคใต้
ค่าเฉลี่ย ระหว่าง ค.ศ.2051-2080 รู ปแบบและการกระจายของฝนแต่ละภาคเปลี่ ยนแปลงเล็ กน้อยไม่
ชัดเจน

HadCM3Q0A1B
HadCM3Q0A1B
HadCM3Q0A1B
HadCM3Q0A1B
1961-1990
1991-2020
2021-2050
2051-2080
รูปที่ 9 ภาพแสดงปริมาณฝนเฉลี่ยคาบ 30 ปี ตั้งแต่ ค.ศ. 1960-2080 จากสถานการณ์จาลอง
HadCM3Q0A1B
จากรูปที่ 9 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนของประเทศไทยในอนาคต จากสถานการณ์
แบบจาลอง HadCM3Q0A1B รายคาบ 30 ปี พบว่า
ระหว่ า ง ค.ศ. 1961-1990 ภาคตะวั น ออกจะมี ฝ นดี ก ว่ า ภาคอื่ น ๆ ส าหรั บ ภาคใต้ ฝั่ ง ตะวั น ตก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคเหนือ จะมีฝนมากตามมาเป็นลาดับ ส่วนภาคใต้ ฝั่งตะวันออกจะมีฝน
น้อยกว่าภาคอื่นๆ
ค่าเฉลี่ยระหว่าง ค.ศ. 1991-2020 รูปแบบเหมือนคาบ 30 ปี แรก แต่ พื้นที่ที่มีฝนมากในภาคกลางลดลง
ชัดเจนกว่าภาคอื่น
ค่าเฉลี่ยระหว่าง ค.ศ. 2021-2050 รูปแบบคล้ายกับช่วงระหว่าง ค.ศ. 1991-2020 การเปลี่ยนแปลงของ
ฝนไม่ชัดเจน
ค่าเฉลี่ยระหว่าง ค.ศ.2051-2080 รูปแบบและการกระจายของฝนแต่ละภาคเปลี่ยนแปลงไม่ชัดเจนยกเว้น
ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่ที่มีฝนมากเพิ่มมากขึ้น
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HadCM3Q10A1B
HadCM3Q10A1B
HadCM3Q10A1B
HadCM3Q10A1B
1961-1990
1991-2020
2021-2050
2051-2080
รูปที่ 10 ภาพแสดงปริมาณฝนเฉลี่ยคาบ 30 ปี ตั้งแต่ ค.ศ. 1960-2080 จากสถานการณ์จาลอง
HadCM3Q10A1B
จากรูปที่ 10 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนของประเทศไทยในอนาคต จากสถานการณ์
แบบจาลอง HadCM3Q10A1B รายคาบ 30 ปี พบว่า
ระหว่ า ง ค.ศ. 1961-1990 ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนือ จะมี ฝ นดี กว่ าภาคอื่ น ๆ ส าหรับ ภาคตะวั นออก
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะมีฝนมากตามมาเป็นลาดับ ส่วนภาคใต้ ฝั่งตะวันออกจะมีฝน
น้อยกว่าภาคอื่นๆ
ค่าเฉลี่ยระหว่าง ค.ศ. 1991-2020 รูปแบบเหมือนคาบ 30 ปี แรก ในช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงของฝนไม่
ชัดเจน เว้นแต่พื้นที่ที่มีฝนมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง ค.ศ. 2021-2050 รูปแบบคล้ายกับช่วงระหว่าง ค.ศ. 1991-2020 การเปลี่ยนแปลงของ
ฝนไม่ชัดเจน
ค่าเฉลี่ยระหว่าง ค.ศ.2051-2080 รูปแบบและการกระจายของฝนแต่ละภาคเปลี่ยนแปลงไม่ชัดเจน
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HadCM3Q13A1B
HadCM3Q13A1B
HadCM3Q13A1B
HadCM3Q13A1B
1961-1990
1991-2020
2021-2050
2051-2080
รูปที่ 11 ภาพแสดงปริมาณฝนเฉลี่ยคาบ 30 ปี ตั้งแต่ ค.ศ. 1960-2080 จากสถานการณ์จาลอง
HadCM3Q13A1B
จากรูปที่ 11 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนของประเทศไทยในอนาคต จากสถานการณ์
แบบจาลอง HadCM3Q13A1B รายคาบ 30 ปี พบว่า
ระหว่าง ค.ศ. 1961-1990 ภาคตะวัน ออกจะมีฝ นมากกว่าภาคอื่นๆ ส าหรับภาคใต้ฝั่ งตะวันตก ภาค
ตะวันออกภาคเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง จะมีฝนมากตามมาเป็นลาดับ ส่วนภาคใต้ ฝั่งตะวันออกจะมีฝน
น้อยกว่าภาคอื่นๆ
ค่าเฉลี่ยระหว่าง ค.ศ. 1991-2020 รูปแบบเหมือนคาบ 30 ปี แรก แต่พื้นที่ที่มีฝนมากเกือบทุกภาคมีพื้น ที่
ลดลง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง ค.ศ. 2021-2050 หลายพื้นที่มีฝนเพิ่มมากขึ้น รูปแบบคล้ายกับช่วง ค.ศ. 1961-1990
ค่าเฉลี่ยระหว่าง ค.ศ.2051-2080 รูปแบบคล้ายกับช่วง ค.ศ. 2021-2050 การเปลี่ยนแปลงของฝนไม่
ชัดเจน
3.3 กำรเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสูงที่สุด อุณหภูมิต่ำที่สุด และปริมำณฝนรวมรำยปี
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสูงที่สุด อุณหภูมิต่าที่สุด และปริมาณฝนรวมรายปี จากผล
การคาดการณ์ การเปลี่ ยนแปลงอุณหภูมิสูงที่สุด อุณหภูมิต่าที่สุด และปริมาณฝนรวมรายปีในอนาคต
ระหว่างปี พ.ศ. 2513 – 2643 (ค.ศ. 1970 – 2099) จากแบบจาลอง ACCESS1.0, CCSM4, CNRM-CM5,
GFDL-CM3, MPI-ESM-LR และ NorESM1-M ที่ RCP4.5 และ RCP8.5 และเปรียบเทียบ โดยวิเคราะห์
เปรีย บเทียบค่าเฉลี่ ยจากแบบจาลองทั้งหมดกับข้อมูลจากการตรวจวัดจริงในอดีตจากสถานีต่างๆของ
ประเทศไทยเป็นรายภาคและภาพรวมของประเทศไทย
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การเปลี่ยนแปลงในอนาคตของอุณหภูมิรายปีบริเวณภาคเหนือ (รูปที่ 12) จาก RCP 8.5 และ
RCP 4.5 พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นเหมือนกัน ทั้งอุณหภูมิต่าสุดและอุณหภูมิสูงสุด แต่ RCP 8.5 มีค่าอุณหภูมิ
สูงกว่า RCP 4.5 ประมาณ 1-2 องศาเซลเซียสเกือบตลอดช่วงถึง ค.ศ.2099 (พ.ศ.2642) โดยเฉพาะในช่วง
ตั้งแต่ปี ค.ศ.2075 (พ.ศ.2618) เป็นต้นไปมีค่าแตกต่างกันค่อนข้างสูงระหว่าง RCP 8.5 และ RCP 4.5 โดย
RCP 8.5 มีค่าสูงสุดระหว่าง 46-47 องศาเซลเซียส และ RCP 4.5 มีค่าสูงสุดระหว่าง 43-44 องศา
เซลเซียส และเมื่อเปรียบเทียบค่าคาดการณ์กับค่าที่ตรวจวัดได้จริงในอดีตพบว่าอุณหภูมิสูงสุดมีค่าใกล้เคียง
กัน ส่วนอุณหภูมิต่าสุดมีค่าสูงกว่าเล็กน้อย
สาหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของปริมาณฝนรายปีบริเวณภาคเหนือ มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลง
ไม่ชัดเจน โดยจาก RCP 4.5 และ RCP 8.5 มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย และปริมาณฝนในอนาคตจาก
ทั้งสอง RCP มีปริมาณใกล้เคียงไม่แตกต่างกันมาก อย่างไรก็ดี เมื่อเปรียบเทียบค่าคาดการณ์จาก RCP
8.5 และ RCP 4.5 กับค่าที่ตรวจวัดได้จริงในอดีตพบว่าต่ากว่าค่าที่ตรวจได้ค่อนข้างสูง

รูปที่ 12 ภาพแสดงการคาดการณ์อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่าสุดและปริมาณฝนรายปี จาก
RCP 4.5 RCP 8.5 และ ค่าที่ตรวจวัดจริงบริเวณภาคเหนือ
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การเปลี่ยนแปลงในอนาคตของอุณหภูมิรายปีบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รูปที่13) จาก
RCP 8.5 และ RCP 4.5 พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นเหมือนกัน ทั้งอุณหภูมิต่าสุดและอุณหภูมิสูงสุด แต่ RCP
8.5 มีค่าอุณหภูมิสูงกว่า RCP 4.5 ประมาณ 0.5-2 องศาเซลเซียสเกือบตลอดช่วงถึง ค.ศ.2099 (พ.ศ.
2642) โดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่ปี ค.ศ.2065 (พ.ศ.2608) เป็นต้นไปมีค่าแตกต่างกันค่อนข้างสูงระหว่าง RCP
8.5 และ RCP 4.5 โดย RCP 8.5 มีค่าสูงสุดระหว่าง 44-45 องศาเซลเซียส และ RCP 4.5 มีค่าสูงสุด
ระหว่าง 42-44 องศาเซลเซียส และเมื่อเปรียบเทียบค่าคาดการณ์กับค่าที่ตรวจวัดได้จริงในอดีตพบว่า
อุณหภูมิสูงสุดมีค่าต่ากว่าค่าจริงที่ตรวจวัดได้
ส่วนอุณหภูมิต่าสุดมีความผันแปรทั้งสูงกว่าและต่ากว่า
ค่อนข้างสูง
สาหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของปริมาณฝนรายปีบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มี
แนวโน้มเปลี่ยนแปลงไม่ชัดเจนเช่นเดียวกับภาคเหนือ โดยจาก RCP 4.5 และ RCP 8.5 มีแนวโน้ม
ลดลงเล็กน้อย และปริมาณฝนในอนาคตจากทั้งสอง RCP มีปริมาณใกล้เคียงไม่แตกต่างกันมาก อย่างไร
ก็ดี เมื่อเปรียบเทียบค่าคาดการณ์จาก RCP 8.5 และ RCP 4.5 กับค่าที่ตรวจวัดได้จริงในอดีตพบว่าต่า
กว่าค่าที่ตรวจได้ค่อนข้างสูงเช่นเดียวกับภาคเหนือ

รูปที่ 13 ภาพแสดงการคาดการณ์อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่าสุดและปริมาณฝนรายปี จาก
RCP 4.5 RCP 8.5 และ ค่าที่ตรวจวัดจริงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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การเปลี่ยนแปลงในอนาคตของอุณหภูมิรายปีบริเวณภาคกลาง (รูปที่ 14) จาก RCP 8.5 และ
RCP 4.5 พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นเหมือนกัน ทั้งอุณหภูมิต่าสุดและอุณหภูมิสูงสุดเช่นเดียวกับภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ RCP 8.5 มีค่าอุณหภูมิสูงกว่า RCP 4.5 ประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส
เกือบตลอดช่วงถึง ค.ศ.2099 (พ.ศ.2642) โดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่ปี ค.ศ.2065 (พ.ศ.2608) เป็นต้นไปมีค่า
แตกต่างกันค่อนข้างสูงระหว่าง RCP 8.5 และ RCP 4.5 โดย RCP 8.5 มีค่าสูงสุดระหว่าง 44-46 องศา
เซลเซียส และ RCP 4.5 มีค่าสูงสุดระหว่าง 41-43 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่าสุดมีค่าสูงสุดระหว่าง
16-18 องศาเซลเซียส และเมื่อเปรียบเทียบค่าคาดการณ์กับค่าที่ตรวจวัดได้จริงในอดีตพบว่าอุณหภูมิสูงสุด
มีค่าต่ากว่าค่าจริงที่ตรวจวัดได้ ส่วนอุณหภูมิต่าสุดมีค่าใกล้เคียงกัน
สาหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของปริมาณฝนรายปีบริเวณภาคกลาง มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลง
ไม่ชัดเจนเช่นเดียวกับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจาก RCP 4.5 และ RCP 8.5 มี
แนวโน้มลดลงเล็กน้อย และปริมาณฝนในอนาคตจากทั้งสอง RCP มีปริมาณใกล้เคียงไม่แตกต่างกันมาก
อย่างไรก็ดี เมื่อเปรียบเทียบค่าคาดการณ์จาก RCP 8.5 และ RCP 4.5 กับค่าที่ตรวจวัดได้จริงในอดีต
พบว่าต่ากว่าค่าที่ตรวจได้ค่อนข้างสูงเช่นเดียวกับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคตของอุณหภูมิรายปีบริเวณภาคตะวันออก (รูปที่ 15) จาก RCP 8.5 และ
RCP 4.5 พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นเหมือนกัน ทั้งอุณหภูมิต่าสุดและอุณหภูมิสูงสุด เช่นเดียวกับภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ RCP 8.5 มีค่าอุณหภูมิสูงกว่า RCP 4.5 ประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส
เกือบตลอดช่วงถึง ค.ศ.2099 (พ.ศ.2642) โดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่ปี ค.ศ.2065 (พ.ศ.2608) เป็นต้นไปมีค่า
แตกต่างกันค่อนข้างสูงระหว่าง RCP 8.5 และ RCP 4.5 โดย RCP 8.5 มีค่าสูงสุดระหว่าง 40-41 องศา
เซลเซียส และ RCP 4.5 มีค่าสูงสุดระหว่าง 36-37 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่าสุด RCP 8.5 มีค่าสูงสุด
ระหว่าง 17-18 องศาเซลเซียสและ RCP 4.5 มีค่าสูงสุดระหว่าง 15-17 องศาเซลเซียส และเมื่อ
เปรียบเทียบค่าคาดการณ์กับค่าที่ตรวจวัดได้จริงในอดีตพบว่าอุณหภูมิสูงสุดมีค่าต่ากว่าค่าจริงที่ตรวจวัดได้
ค่อนข้างสูง 3-4 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิต่าสุดมีความผันแปรทั้งสูงกว่าและต่ากว่าค่อนข้างสูง
สาหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของปริมาณฝนรายปีบริเวณภาคตะวันออก
มีแนวโน้ม
เปลี่ยนแปลงไม่ชัดเจนเช่นเดียวกับภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง โดยจาก RCP 4.5
และ RCP 8.5 มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย และปริมาณฝนในอนาคตจากทั้งสอง RCP มีปริมาณใกล้เคียงไม่
แตกต่างกันมาก อย่างไรก็ดี เมื่อเปรียบเทียบค่าคาดการณ์จาก RCP 8.5 และ RCP 4.5 กับค่าที่ตรวจวัด
ได้จริงในอดีตพบว่าต่ากว่าค่าที่ตรวจได้ค่อนข้างสูงเช่นเดียวกับภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคกลาง
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รูปที่ 14 ภาพแสดงการคาดการณ์อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่าสุดและปริมาณฝนรายปี จาก
RCP 4.5 RCP 8.5 และ ค่าที่ตรวจวัดจริงบริเวณภาคกลาง
การเปลี่ยนแปลงในอนาคตของอุณหภูมิรายปีบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (รูปที่ 16) จาก RCP 8.5
และ RCP 4.5 พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นเหมือนกัน ทั้งอุณหภูมิต่าสุดและอุณหภูมิสูงสุด เช่นเดียวกับทุกภาค
ในประเทศไทยตอนบน แต่ RCP 8.5 มีค่าอุณหภูมิสูงกว่า RCP 4.5 ประมาณ 0.5-1 องศาเซลเซียส
ตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงประมาณปีค.ศ.2065 (พ.ศ.2603) หลังจากนั้นเป็นต้นไปมีค่าแตกต่างกันค่อนข้างสูง
ระหว่าง RCP 8.5 และ RCP 4.5 โดย RCP 8.5 มีค่าสูงสุดระหว่าง 34-36 องศาเซลเซียส และ RCP 4.5 มี
ค่าสูงสุดระหว่าง 33-34 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่าสุด RCP 8.5 มีค่าสูงสุดระหว่าง 22-24 องศา
เซลเซียสและ RCP 4.5 มีค่าสูงสุดระหว่าง 21-22 องศาเซลเซียส และเมื่อเปรียบเทียบค่าคาดการณ์กับ
ค่าที่ตรวจวัดได้จริงในอดีตพบว่าอุณหภูมิสูงสุดมีค่าต่ากว่าค่าจริงที่ตรวจวัดได้ค่อนข้างสูง 4-8 องศา
เซลเซียส ส่วนอุณหภูมิต่าสุดมีค่าสูงกว่าค่าจริงที่ตรวจวัดได้ค่อนข้างสูง 2-7 องศาเซลเซียส
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สาหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของปริมาณฝนรายปีบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีแนวโน้ม
เปลี่ยนแปลงไม่ชัดเจนเช่นเดียวกับทุกภาคในประเทศไทยตอนบน โดยจาก RCP 4.5 และ RCP 8.5 มี
แนวโน้มลดลงเล็กน้อย และปริมาณฝนในอนาคตจากทั้งสอง RCP มีปริมาณใกล้เคียงไม่แตกต่างกันมาก
อย่างไรก็ดี เมื่อเปรียบเทียบค่าคาดการณ์จาก RCP 8.5 และ RCP 4.5 กับค่าที่ตรวจวัดได้จริงในอดีต
พบว่าไม่แตกต่างกันมากนัก

รูปที่ 15 ภาพแสดงการคาดการณ์อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่าสุดและปริมาณฝนรายปี จาก
RCP 4.5 RCP 8.5 และ ค่าที่ตรวจวัดจริงบริเวณภาคตะวันออก
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รูปที่ 16 ภาพแสดงการคาดการณ์อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่าสุดและปริมาณฝนรายปี จาก
RCP 4.5 RCP 8.5 และ ค่าที่ตรวจวัดจริงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก
การเปลี่ยนแปลงในอนาคตของอุณหภูมิรายปีบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก (รูปที่ 17) จาก RCP 8.5
และ RCP 4.5 พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นเหมือนกัน ทั้งอุณหภูมิต่าสุดและอุณหภูมิสูงสุด เช่นเดียวกับทุกภาค
ในประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันออก แต่ RCP 8.5 มีค่าอุณหภูมิสูงกว่า RCP 4.5 ประมาณ
0.5-1 องศาเซลเซียสตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงประมาณปีค.ศ.2060 (พ.ศ.2603) หลังจากนั้นเป็นต้นไปมีค่า
แตกต่างกันค่อนข้างสูงระหว่าง RCP 8.5 และ RCP 4.5 โดยอุณหภูมิสูงสุด RCP 8.5 มีค่าสูงสุดระหว่าง
34-36 องศาเซลเซียส และ RCP 4.5 มีค่าสูงสุดระหว่าง 34-35 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่าสุด RCP
8.5 มีค่าสูงสุดระหว่าง 22-24 องศาเซลเซียสและ RCP 4.5 มีค่าสูงสุดระหว่าง 20-22 องศาเซลเซียส และ
เมื่อเปรียบเทียบค่าคาดการณ์กับค่าที่ตรวจวัดได้จริงในอดีตพบว่าอุณหภูมิสูงสุดมีค่าต่ากว่าค่าจริงที่
ตรวจวัดได้ค่อนข้างสูง 5-7 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิต่าสุดมีค่าสูงกว่าค่าจริงที่ตรวจวัดได้ 1-5 องศา
เซลเซียส
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สาหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของปริมาณฝนรายปีบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก
มีแนวโน้ม
เปลี่ยนแปลงไม่ชัดเจนเช่นเดียวกับทุกภาคในประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันออก
โดยจาก
RCP 4.5 มีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อย แต่ RCP 8.5 มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย และปริมาณฝนในอนาคตจาก
ทั้งสอง RCP มีปริมาณใกล้เคียงไม่แตกต่างกันมาก อย่างไรก็ดี เมื่อเปรียบเทียบค่าคาดการณ์จาก RCP
8.5 และ RCP 4.5 กับค่าที่ตรวจวัดได้จริงในอดีตพบว่าต่ากว่าค่าที่ตรวจได้ค่อนข้างสูงเช่นเดียวกับทุกภาค
ในประเทศไทยตอนบน

รูปที่ 17 ภาพแสดงการคาดการณ์อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่าสุดและปริมาณฝนรายปี จาก
RCP 4.5 RCP 8.5 และ ค่าที่ตรวจวัดจริงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก
การเปลี่ยนแปลงในอนาคตของอุณหภูมิรายปีโดยภาพรวมของประเทศไทย (รูปที่ 18) จาก RCP
8.5 และ RCP 4.5 พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นเหมือนกัน ทั้งอุณหภูมิต่าสุดและอุณหภูมิสูงสุด เช่นเดียวกับทุก
ภาคในประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันออก แต่ RCP 8.5 มีค่าอุณหภูมิสูงกว่า RCP 4.5 ประมาณ
0.5-1 องศาเซลเซียสตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงประมาณปีค.ศ.2070 (พ.ศ.2613) หลังจากนั้นเป็นต้นไปมีค่า
แตกต่างกันค่อนข้างสูงระหว่าง RCP 8.5 และ RCP 4.5 โดยอุณหภูมิสูงสุด RCP 8.5 มีค่าสูงสุดระหว่าง
41-43 องศาเซลเซียส และ RCP 4.5 มีค่าสูงสุดระหว่าง 40-41 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่าสุด RCP
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8.5 มีค่าสูงสุดระหว่าง 15-17 องศาเซลเซียสและ RCP 4.5 มีค่าสูงสุดระหว่าง 13-14 องศาเซลเซียส และ
เมื่อเปรียบเทียบค่าคาดการณ์กับค่าที่ตรวจวัดได้จริงในอดีตพบว่าอุณหภูมิสูงสุดมีค่าต่ากว่าค่าจริงค่อนข้าง
สูง 4-5 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิต่าสุดมีค่าสูงกว่าค่าจริงที่ตรวจวัดได้มากกว่า 6 องศาเซลเซียส
สาหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของปริมาณฝนรายปีโดยภาพรวมของประเทศไทย มีแนวโน้ม
เปลี่ยนแปลงไม่ชัดเจนเช่นเดียวกับทุกภาคในประเทศไทย โดยจาก RCP 4.5 และ RCP 8.5 มีแนวโน้ม
ลดลงเล็กน้อย และปริมาณฝนในอนาคตจากทั้งสอง RCP มีปริมาณใกล้เคียงไม่แตกต่างกันมาก อย่างไรก็ดี
เมื่อเปรียบเทียบค่าคาดการณ์จาก RCP 8.5 และ RCP 4.5 กับค่าที่ตรวจวัดได้จริงในอดีตพบว่าต่ากว่าค่าที่
ตรวจได้ค่อนข้างสูงเช่นเดียวกับทุกภาคยกเว้นภาคใต้ฝั่งตะวันออก

รูปที่ 18 ภาพแสดงการคาดการณ์อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่าสุดและปริมาณฝนรายปี จาก
RCP 4.5 RCP 8.5 และ ค่าที่ตรวจวัดจริงของประเทศไทย
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บทที่ 4
สรุปผลกำรวิเครำะห์
จากการวิเคราะห์การเปลี่ ย นแปลงปริมาณฝนในช่ว งฤดูฝ น ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคมถึง 15
ตุล าคม จากผลการคาดการณ์ ส ภาพภู มิอ ากาศในอดี ตและอนาคตตั้ งแต่ ปี ค.ศ. 1951- 2099 ด้ ว ย
แบบจาลองการพยากรณ์อากาศระดับท้องถิ่น PRECIS (Providing REgional Climates for Impacts
Studies) ซึ่งต้องอาศัยผลการพยากรณ์ระดับโลก ECHAM และ HadCM3 (Hadley Centre Coupled
Model, Version 3) โดยใช้สถานการณ์จาลอง 4 scenario คือ ECHAM4 A2, HadCM3Q3A1B,
HadCM3Q10A1B, HadCM3Q13A1B มาเปรี ย บเที ย บกั บ ผลการตรวจวั ด จริ ง ซึ่ ง ในที่ นี้ วิ เ คราะห์
เปรียบเทียบ 2 ลักษณะคือการเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนรายปีในช่วงฤดูฝน และเปรียบเทียบเชิงพื้นที่ในคาบ
30 ปี ( Climate standard normal ) ผลปรากฏดังนี้
กำรเปลี่ยนแปลงของปริมำณฝนในช่วงฤดูฝน
HadCM3Q13A1B และ HadCM3Q0A1B ใกล้ เ คี ย งกั บ ปริ ม าณฝนที่ ไ ด้ จ ากการตรวจวั ด จริ ง
มากกว่า HadCM3Q10A1B ส่วน ECHAM4 A2 ปริมาณฝนต่ากว่าความเป็นจริง
เมื่ อ วิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม ระยะยาวจากสถานการณ์ จ าลองแบบ HadCM3Q13A1B และ
HadCM3Q0A1B ปรากฏว่า
- ปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
- ปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนของภาคเหนือมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
- ปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
- ปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนของภาคกลางแนวโน้มไม่ชัดเจน
- ปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนของภาคตะวันออแนวโน้มไม่ชัดเจน
- สาหรับภาคใต้ เนื่องจากสถานการณ์จาลองทั้ง 4 scenario ต่ากว่าปริมาณฝนที่ได้จากการ
ตรวจวัดจริงแต่แนวโน้มปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนลดลง
กำรเปลี่ยนแปลงของรูปแบบฝนในช่วงฤดูฝนในคำบ 30 ปี (Climate standard normal)
ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดจริงของกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม-15
ตุลาคม ในคาบ 30 ปี ตั้งแต่ ค.ศ. 1961-1990 สามารถจัดลาดับปริมาณฝนมากที่สุดไปน้อยสุดของภาค
ต่างๆ ดังนี้ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้
ฝั่ ง ตะวั น ออก เมื่ อ วิ เ คราะห์ ป ริ ม าณฝนในช่ ว งฤดู ฝ นจากผลการคาดการณ์ ภู มิ อ ากาศปรากฏว่ า
HadCM3Q13A1B และ HadCM3Q0A1B มีรูปแบบของฝนใกล้เคียงปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริง
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนดังนี้
HadCM3Q0A1B ค่าเฉลี่ยฝนในคาบ 30 ปี ค.ศ. 1991-2020 พื้นที่ที่มีฝนมากในภาคกลางลดลง
ชัดเจนกว่าภาคอื่น ค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี ค.ศ. 2021-2050 การเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนไม่ชัดเจน
และค่ า เฉลี่ ย ในคาบ 30 ปี ค.ศ. 2051 -2080 พื้ น ที่ ที่ มี ฝ นมากในภาคตะวั น ออกและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มมากขึ้น
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HadCM3Q13A1B ค่าเฉลี่ยฝนในคาบ 30 ปี ค.ศ. 1991-2020 พื้นที่ที่มีฝนมากเกือบทุกภาคลด
พื้นที่ลง ค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี ค.ศ. 2021-2050 หลายพื้นที่มีฝนเพิ่มมากขึ้น และค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี
ค.ศ. 2051-2080 รูปแบบคล้าย ค.ศ. 2021-2050 การเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนไม่ชัดเจน
และจากการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสูงที่สุด อุณหภูมิต่าที่สุดและปริมาณฝนรายปี
จากผลการคาดการณ์สภาพภูมิอากาศในอดีตและอนาคตระหว่างปี พ.ศ. 2513 – 2642 (ค.ศ. 1970 –
2099) จากแบบจาลอง ACCESS1.0, CCSM4, CNRM-CM5, GFDL-CM3, MPI-ESM-LR และ NorESM1M ที่ RCP4.5 และ RCP8.5 และเปรียบเทียบ โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยจากแบบจาลองทั้งหมดกับ
ข้อมูลจากการตรวจวัดจริงในอดีตจากสถานีต่างๆของประเทศไทยเป็นรายภาคและภาพรวมของประเทศ
ไทย พบว่า
กำรเปลี่ยนแปลงในอนำคตของอุณหภูมิสูงที่สุด ต่ำที่สุดรำยปี
โดยภาพรวมของประเทศไทยจาก RCP 8.5 และ RCP 4.5 พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นทั้งอุณหภูมิต่าสุด
และอุณหภูมิสูงสุด แต่ RCP 8.5 มีค่าอุณหภูมิสูงกว่า RCP 4.5 ประมาณ 0.5-1 องศาเซลเซียสตั้งแต่
ปัจจุบันจนถึงประมาณปี ค.ศ.2070 (พ.ศ.2613) หลังจากนั้นเป็นต้นไปมีค่าแตกต่างกันค่อนข้างสูงระหว่าง
RCP 8.5 และ RCP 4.5 โดยอุณหภูมิสูงสุด RCP 8.5 มีค่าสูงสุดระหว่าง 41-43 องศาเซลเซียส และ RCP
4.5 มีค่าสูงสุดระหว่าง 40-41 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่าสุด RCP 8.5 มีค่าสูงสุดระหว่าง 15-17 องศา
เซลเซีย สและ RCP 4.5 มีค่าสูงสุดระหว่าง 13-14 องศาเซลเซียส อย่างไรก็ดี เมื่อเปรียบเทียบค่า
คาดการณ์กับค่าที่ตรวจวัดได้จริงในอดีตพบว่าอุณหภูมิสูงสุดมีค่าต่ากว่าค่าจริงที่ตรวจวัดได้ค่อนข้างสูง 4-5
องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิต่าสุดมีค่าสูงกว่าค่าจริงที่ตรวจวัดได้มากกว่า 6 องศาเซลเซียส
กำรเปลี่ยนแปลงในอนำคตของปริมำณฝนรำยปี
สาหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของปริมาณฝนรายปีโดยภาพรวมของประเทศไทย มีแนวโน้ม
เปลี่ยนแปลงไม่ชัดเจนเช่นเดียวกับทุกภาคในประเทศไทย โดยจาก RCP 4.5 และ RCP 8.5 มีแนวโน้ม
ลดลงเล็กน้อย และปริมาณฝนในอนาคตจากทั้งสอง RCP มีปริมาณใกล้เคียงไม่แตกต่างกันมาก อย่า งไร
ก็ดี เมื่อเปรียบเทียบค่าคาดการณ์จาก RCP 8.5 และ RCP 4.5 กับค่าที่ตรวจวัดได้จริงในอดีตพบว่า ค่า
คาดการณ์ ต่ ากว่ า ค่ า ที่ ต รวจวั ด ได้ ค่ อ นข้ า งสู ง เช่ น เดี ย วกั บ ทุ ก ภาคของประเทศไทยยกเว้ น ภาคใต้ ฝั่ ง
ตะวันออกที่มีปริมาณฝนใกล้เคียงกับค่าที่ตรวจวัดได้จริง
นอกจากนี้ ผลการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนและปริมาณฝนรายปีจากการ
วิเ คราะห์ ใ นครั้ ง นี้ นั้ น พบว่ า มีลั ก ษณะและอัต ราการเพิ่ ม ขึ้น และลดลงต่า งกั นไป ซึ่ ง ได้ จากการตั้ ง
สมมุติฐานในรูปแบบต่างๆ ทั้งในเชิงเวลาและในเชิงพื้นที่ ซึ่งขึ้นกับปัจจัยทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาคและ
ระดับท้องถิ่นที่ซับซ้อนภายใต้เงื่อนไขต่างๆทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและอื่นๆ ที่ยาก
ที่จะคาดการณ์สภาพภูมิอากาศล่วงหน้า ให้แม่นยาได้ ผู้ใช้ต้องตระหนักว่า ผลการพยากรณ์หรือผลการ
คาดการณ์สภาพภูมิอากาศที่ได้จากแบบจาลองนั้น เป็นผลที่ได้จากการกาหนดสถานการณ์ทางภูมิอากาศ
และสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่ผลที่เกิดจากธรรมชาติที่แท้จริง การนาผลการวิเคราะห์ไปใช้งานโดยตรงต้องอาศัย
ความรู้ ความเข้าใจก่อนนาไปประยุกต์ใช้ เนื่องจากจะส่งผลต่อการกาหนดนโยบายเพื่อใช้วางแผนในการ
ปรับตัวในด้านต่างๆในอนาคต
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