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บทที่ 3 

สภาพการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศของไทย 
 

  บทนี้แนะนําสภาพการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเกิดขึ้นในโลก การเปลี่ยนแปลง 
และการแปรปรวนสภาพภูมิอากาศของไทยที่ผานมาและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของไทยตอไปในอนาคต 
 

3.1 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก 

  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก (Global Climate Change) หมายถึง
สถานการณที่สภาพภูมิอากาศในพื้นที่ใดๆ มีการเปลี่ยนแปลงหรือแตกตางจากเดิมเปนชวง
เวลานาน(ไมต่ํากวา ๓๐ ป)หรืออยางถาวร ไมวาจะเปนแนวโนมของสภาพอากาศ คาเฉลี่ย คาการ
แกวง เปนตน ดังจะเห็นไดจากขอมูลสภาพอากาศที่มีการตรวจวัดดวยเครื่องมือตางๆ จากหลายๆ 
พ้ืนที่ในโลก เชน อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกทั้งบนพื้นดินและในทะเล ที่มีคาสูงขึ้นถึงประมาณ 0.6 องศา
เซลเซียสในศตวรรษที่ผานมา ระดับน้ําทะเลท่ีเพ่ิมขึ้น 9 ถึง 20 เซนติเมตร หรือแมแตการที่น้ําแข็ง
ขั้วโลกและเทือกเขาสูงในหลายๆแหงมีการหลอมละลายอยางรวดเร็วขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวน้ันเทียบกับคาเฉลี่ยของขอมูล ณ ปฐาน จํานวน 30 ป (ค.ศ. 1961 ถึง ค.ศ. 1990)  ดัง
แสดงในรูปที่ 3-1 (IPCC, 2007)   

  ในความเปนจริงแลว การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกที่มีระยะเวลายาวนาน
นี้ ไดเคยเกิดขึ้นมาแลวในอดีต โดยการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
ของ 3 ปจจัยหลัก (Imbrie, 1986; ธนวัฒน 2550) ไดแก (1) วงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตยที่
เปลี่ยนแปลงขนาดความรี ดวยคาบการเกิดเฉลี่ยประมาณ 1 แสนป (2) การสายของแกนหมุนของ
โลกในทิศทางตามเข็มนาฬิกา ดวยคาบเฉลี่ยประมาณ 2 หม่ืนป  และ (3) การเปลี่ยนองศาของ
แกนหมุนของโลกระหวาง 22.6-24.2 องศา ดวยคาบเฉลี่ยประมาณ 4 หม่ืนป (ดังแสดงในรูปที่ 3-
2)  ปจจัยทั้งสามดังกลาวทําใหพ้ืนที่ตางๆในโลกไดรับพลังงานจากดวงอาทิตยเปลี่ยนไป และ
สงผลใหสภาพภูมิอากาศของโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปดวยดังกราฟของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกท่ี
แสดงในรูปที่ 3-3 ในชวงระยะเวลา 1.6 แสนปที่ผานมา  ซึ่งจะเห็นไดวา สภาวะที่อุณหภูมิเฉลี่ย
ของโลกสูงสุดครั้งลาสุดเกิดเมื่อประมาณ 1.2 แสนปกอนจากอิทธิพลตางๆ ขางตน นอกจากน้ี
ปรากฏการณทางธรรมชาติอ่ืนๆ เชน  ภูเขาไฟระเบิดก็สามารถสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศของโลกไดเชนกัน    

  หากปจจัยหลักทั้ง 3 เปนเหตุผลหลักในการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศของโลก 
อุณหภูมิโดยเฉลี่ยในชวงเวลาปจจุบันนาจะลดลงตามลูกศรเสนประ ในรูปที่ 3-3 อยางไรก็ดีจะเห็น
วา  อุณหภูมิของโลกในปจจุบันกลับมีแนวโนมที่สูงขึ้นมากกวาในอดีตที่ผานมา ซึ่งแสดงใหเห็นวา
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รูปที่ 3-1 ผลการตรวจวัดการเปลี่ยนแปลง (a) อุณหภูมิพ้ืนผิวเฉลี่ยของโลก  (b) ระดับน้ําทะเล 
  เฉลี่ยของโลก และ (c) ปริมาณหิมะที่ปกคลุมขั้วโลกเหนือ ขนาดการเปลี่ยนแปลง  
  เปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยของปฐาน (ค.ศ. 1961-1990) เสนทึบสีดําแสดงคาเฉลี่ยราย  
  10 ป จุดสีฟาแสดงขอมูลรายป และพ้ืนที่แรเงาสีน้ําเงินแสดงความแปรปรวนของ  
  ขอมูล (ที่มา IPCC, 2007) 
 

 
 

รูปที่ 3-2 ปจจัยหลักทางธรรมชาติที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ไดแกการ 
  เปลี่ยนวงโคจรของโลก (E) การสายของแกนหมุนของโลก (P) และการเปลี่ยนองศาของ 
  แกนหมุนของโลก (T) (ที่มา IPCC, 2007) 
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รูปที่ 3-3 อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในรอบ 1.5 แสนป ซึ่งแสดงภาวะโลกรอนคร้ังลาสุดเม่ือ 
  ประมาณ 1.2 แสนปกอนจากอิทธิพลทางธรรมชาติ และความเปนไปไดที่จะเกิดภาวะ 
  โลกรอนในปจจุบันที่อุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกวาที่เคยเปนมา (ปรับปรุงจาก Imbrie J.  
                and K. P. Imbrie, 1986) 
 
  จากขอมูลการศึกษาวิจัยที่มีอยูอยางมากมายในปจจุบันระบุวาสาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกท่ีทําใหอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นนาจะเปนผลมาจากการ
เพ่ิมขึ้นของปริมาณกาซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) และฝุนละอองในบรรยากาศ 
(Aerosol)  รวมถึงการใชประโยชนที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไป  ทําใหสมดุลของพลังงานที่โลกไดรับมี
การเปลี่ยนแปลงไปดวย (IPCC, 2007)   จากรายงานของศูนยประสานงานการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของโลก (Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) ไดสรุปวา
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศน้ันเกิดจากการปลดปลอยกาซเรือนกระจกของมนุษย
เปนหลักตั้งแตกอนยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมและเพ่ิมขึ้นมากถึงรอยละ 70 ในระหวางชวงป ค.ศ. 
1970-2004  โดยกาซที่มีผลกระทบมากที่สุดไดแกกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) รองลงมาไดแก 
กาซมีเทน (CH4) กาซไนตรัสออกไซด (N2O) เปนตน การเปลี่ยนแปลงของกาซเรือนกระจก
ดังกลาวไดแสดงไวในรูปที่ 3-4  ซึ่งการเพิ่มขึ้นของกาซเรือนกระจกเหลาน้ี  นาจะเกิดจากการเผา
ไหมของน้ํามันเชื่อเพลิงที่เปนแหลงพลังงานหลักของมนุษยในปจจุบัน 

  นอกจากน้ีรายงานของ IPCC (2007) ไดแสดงขอมูลที่เชื่อถือไดวา หากไมมี
มาตรการในการปองกัน และตระหนักถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศของโลกแลว การปลอยกาซเรือนกระจกของมนุษยยังคงเพิ่มขึ้นถึง 25-90% ในระหวางป 
ค.ศ. 2000 ถึง ค.ศ. 2030 ซึ่งปริมาณกาซเรือนกระจกที่เพ่ิมขึ้นน้ีจะทําใหอุณหภูมิของโลกสูงขึ้นไป
อีกมาก และกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในศตวรรษหนาที่หนักกวาที่ไดเคย
ประมาณการเอาไวกอนหนาน้ี  ซึ่งจะสงผลตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในโลกใบนี้อยาง
หลีกเลี่ยงไมได 
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รูปที่ 3-4 ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด  (หนวยในลานหนวย, บน) กาซมีเทน (หนวยใน 
  พันลานหนวย, กลาง)  และกาซไนตรัสออกไซด (หนวยในพันลานหนวย, ลาง) โดย 
  เฉลี่ยของโลกในชั้นบรรยากาศ พิจารณาจากขอมูล 10,000 ปที่ผานมาโดยการศึกษา 
  กอนน้ําแข็งที่ขั้วโลก (ที่มา IPCC, 2007) 
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 3.1.1  การเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศของโลก 
  การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลก (Global Climate Change) มีความสัมพันธกับ
ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศของโลก (Global Climate Variability)  ซึ่งหมายถึงการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจากสภาพเดิมในระยะเวลาอันสั้น ดังตัวอยางของ ปรากฏการณ 
เอลนิโญ (El Nino) ที่อุณหภูมิของมหาสมุทรแปซิฟกมีอุณหภูมิสูงขึ้นกวาปกติ และปรากฏการณ
ลานีญา (La Nina) ที่อุณหภูมิของอากาศและผิวทะเลเฉลี่ยของมหาสมุทรแปซิฟกลดลงต่ํากวา
ปกติ หรือ SOI ซึ่งเปนความแตกตางระหวางอุณหภูมิของทิศตะวันตกและตะวันออกของ
มหาสมุทรแปซิฟก หรือ IOD ซึ่งเปนความแตกตางของอุณหภูมิทางดานตะวันตก และตะวันออก
ของมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งจะมีผลตอการเคลื่อนไหวของมวลน้ําจากฟาสูพ้ืนดินในประเทศไทย ดัง
แสดงในรูปที่ 3-5    รูปที่ 3-6 เปนผลมาการตรวจวัดไอโซโทปของฝนที่ตกมาในภูมิภาคตะวันออก
เฉียงใต ซึ่งพบวา ฝนในประเทศไทยไดรับอิทธิพลจากทั้งมหาสมุทรอินเดียและแปซิกฟก (ทะเลจีน
ใต)  เม่ือปรากฏการณโลกรอนสงผลใหสภาพภูมิอากาศในพ้ืนที่แถบมหาสมุทรแปซิฟกมีการ
เปลี่ยนแปลงไป โดยปรากฏการณเอลนิโญ ที่มวลอากาศบริเวณตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟก
มีอุณหภูมิสูงขึ้นกวาปกตินี้ ทําใหเกิดการกอตัวของเมฆบริเวณตอนกลางของมหาสมุทรซ่ึงปกติ
เมฆฝนเหลาน้ีจะกอตัวบริเวณทิศตะวันตกของมหาสมุทร ลักษณะเชนน้ีทําใหฝนมีแนวโนมที่จะตก
บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแทน และสงผลใหสภาพอากาศในเขตเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต (รวมไทย) และทวีปออสเตรเลียแหงแลงขึ้น เปนสาเหตุของการเกิดภัยแลงและ
ไฟปาในภูมิภาคดังกลาว สวนในทวีปอเมริกาฝงตะวันตกก็จะเกิดฝนตกหนักกวาปกติ ในทาง
ตรงกันขามปรากฏการณลานีญาที่อุณหภูมิของอากาศและผิวทะเลเฉลี่ยของมหาสมุทรแปซิฟก
ลดลงสงผลใหเกิดฝนตกหนักกวาปกติในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งอาจสงผลใหเกิดอุทกภัย
ได  (NOAA, 2007) ปรากฏการดังกลาวน้ี  แมวาจะเปนความแปรปรวนของสภาพอากาศโลกที่
สามารถเกิดขึ้นไดเปนปกติในภูมิภาคดังกลาว แตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก สงผล
ใหลักษณะของความแปรปรวนมีการเปลี่ยนแปลงไป เชน มีความถี่ในการเกิดสูงขึ้น และมีความ
รุนแรงมากขึ้น และมีแนวโนมวาพฤติกรรมดังกลาวจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางถาวรและมี
นัยสําคัญ (Karl et.al., 1995; IPCC, 2007) 

  ขอมูลสําคัญที่ตองใชนําเขาในแบบจําลองภูมิอากาศโลก (GCMs) คือ ขอมูลปริมาณ
การปลดปลอยกาซเรือนกระจกในอนาคต ซึ่งคาดการณโดยการสราง Emission Scenarios แต
การประเมินปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกในอนาคตมีความไมแนนอนสูง เน่ืองจากขึ้นอยู
กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การเติบโตของประชากรและเทคโนโลยีในอนาคต ดังน้ันจึงมี
การสราง Emission  Scenarios เปน 4 แบบหลักๆ (IPCC SRES) ดังแสดงในรูปที่ 3-7 ตาม
ลักษณะการพัฒนา การถายทอดเทคโนโลยี และความรวมมือระหวางสังคมโลกดังน้ี 
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  A Scenarios (ตระกูล A)   เปนการพัฒนาที่มุงเนนดานเศรษฐกิจเปนหลัก  
       (More economic) 
  B Scenarios (ตระกูล B)   เปนการพัฒนาที่พิจารณาสิ่งแวดลอม  
       (More environmental) 
  1 Scenarios (สายพันธุ 1)  เปนการพัฒนาที่มีความรวมมือระหวางประเทศ  
       มีการถายทอดเทคโนโลย ี(More global) 
  2 Scenarios (สายพันธุ 2)  เปนความรวมมือระหวางภูมิภาค (More regional) 

  นอกจากนี้มี Scenarios A1F1 คือ ใชพลังงานฟอสซิลอยางเขมขน A1T มีเทคโนโลยี
ดานพลังงานหมุนเวียนทันสมัย และ A1B ซึ่งเปนการพัฒนาดูแลส่ิงแวดลอมและมีความรวมมือ
ระหวางโลกและภูมิภาคอยางสมดุล (กัณฑรีย บุญประกอบ, 2007; IPPC, 2007) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3-5  ลักษณะของ IOD (Indian Ocean Dipole) ที่มา: Yamagata (2008) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                              (ที่มา: Türker KURTTAS, 2010) 

รูปที่ 3-6  แหลงและการหมุนเวียนความชื้น ของมรสุมฤดูรอนในพื้นที่อาเซียน 

Negative IOD 

Positive IOD 
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ที่มา: IPCC, 2001d  

รูปที่ 3-7  สมมติฐานการปลอยกาซเรือนกระจกสากล (IPCC SRES) 
 
  การกําหนดสมมุติฐานการปลอยกาซเรือนกระจกสากล หรือที่เรียกวา SRES (The 
IPCC Special Report on Emission Scenarios) ในรายการประชุมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
ของโลกคร้ังที่สาม (the IPCC Third Assessment Report, TAR) กําหนดใหมีสมมุติฐานการ
ปลอยกาซเรือนกระจกดังตอไปน้ี  

• สมมุติฐาน A1: เปนสมมุติฐานที่เก่ียวของกับโลกอนาคตที่มีการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอยางรวดเร็ว จํานวนประชากรเพิ่มขึ้นสูงสุดประมาณป ค.ศ. 2050 และ
ลดลง มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหมอยางรวดเร็วและหลากหลาย โดยทุกประเทศมี
ความรวมมือกันและชองวางของรายไดลดลง  สมมุติฐาน A1 นี้แบงออกเปน 3 
สมมุติฐานยอยตามเทคโนโลยีสําคัญ คือ สมมุติฐาน A1F1 เนนการใชพลังงานจาก
ฟอสซิล เชน น้ํามันและกาซธรรมชาติ  สมมุติฐาน A1T เนนการใชพลังงานอ่ืนที่
ไมใชพลังงานจากฟอสซิล เชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม เปนตน และ A1B มี
การใชพลังงานที่สมดุลระหวางแบบที่ใชและไมใชฟอสซิล 

• สมมุติฐาน A2: เปนสมมุติฐานของโลกอนาคตที่มีความแตกตางกันในแตละภูมิภาค
ซึ่งมีนโยบายและแนวทางเปนของตัวเอง ประชากรของโลกมีการเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง  ระบบเศรษฐกิจและรายไดมีความแตกตางกันมากในแตละภูมิภาค รวมทั้ง
ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีจะชากวาสมมุติฐานอ่ืนๆ 

• สมมุติฐาน B1: แสดงโลกอนาคตท่ีประเทศและประชากรในโลกมีความรวมมือกัน
อยางดี จํานวนประชากรของโลกจะเพิ่มขึ้นและสูงสุดในชวงกลางศตวรรษและลดลง
ด่ังเชนกรณี A1 แตระบบเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของทุกภูมิภาคมีลักษณะสอดคลอง
กัน และเนนการพัฒนาที่เปนมิตรกับสภาพแวดลอม ซึ่งเปนสมมุติฐานที่ดีที่สุดเม่ือ
เทียบกับกรณีอ่ืนๆ 

 



การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการวางแผนบริหารจัดการน้ําของไทย                                                                          บทท่ี 3 
สภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของไทย 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย                          3 - 8                                               รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ 

• สมมุติฐาน B2: เปนลักษณะของสังคมและความเปนอยู ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่
แตกตางกันตามแตละภูมิภาคของโลก ประชากรของโลกมีการเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง
แตนอยกวากรณี A2 มีความเจริญทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่ชากวาและ
หลากหลายนอยกวาสมมุติฐาน A1 และ B1  แตดีกวา A2 สมมุติฐานน้ีมีความ
พยายามในการที่จะรักษาสภาพแวดลอมแตจะแตกตางกันตามนโยบายของแตละ
ประเทศหรือภูมิภาค 

  จากสมมุติฐานที่ไดกําหนดไว ศูนยประสานงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
โลกไดทําการรวบรวมผลการพยากรณการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกจากแบบจําลอง 
GCMs ตางๆ และสรุปผลการพยากรณการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลกโดยเฉลี่ยไดตามรูป
ที่ 3-8 โดยรูปที่ 3-8 (ซาย) แสดงปริมาณกาซเรือนกระจกที่ปลอยออกมาและรูปที่ 3-8 (ขวา) 
แสดงอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกตามสมมุติฐานตางๆ โดยแถบสีแสดงผลการพยากรณที่นาจะเปนไป
ไดรอยละ 80 จากขอบเขตผลการพยากรณทั้งหมด และเสนทึบแสดงคาเฉลี่ยในแตละสมมติฐาน 
และรูปที่ 3-9 แสดงตัวอยางผลการพยากรณอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในภูมิภาคตางๆ จากคาเฉลี่ย
ของแบบจําลอง GCM ที่คํานึงถึงความสัมพันธระหวางมหาสมุทรและบรรยากาศ หรือ AOGCM 
(Atmosphere Ocean General Circulation Model)  เปรียบเทียบระหวางป ค.ศ. 2020-2029 และ
ป ค.ศ. 2090-2099 ตามสมมุติฐาน B1, A1B, และ A2 ตามลําดับ 
 

 
 

รูปท่ี 3-8 อัตราการปลอยกาซเรือนกระจก (ซาย) และกราฟแสดงการพยากรณการเปล่ียนแปลง 
  อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเทียบกับปฐาน (ค.ศ. 1980-1999) ตามสมมุติฐาน SRES ตางๆ (ขวา)  
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ที่มา: IPCC, 2007 

รูปที่ 3-9 ผลการพยากรณการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในป ค.ศ. 2020-2029 และ  
  ค.ศ. 2090-2099 เทียบกับปฐาน (ค.ศ. 1980-1999) ตามสมมุติฐานการปลอยกาซ 
  เรือนกระจก (SRES) B1 A1B และ A2 ตามลําดับ ในรูปการกระจายของความนาจะ 
  เปน (ซาย) และรูปแบบแผนที่ (ขวา) 
 

  ผลการพยากรณที่ไดจากแบบจําลอง GCM นี้ มีความนาเชื่อถือคอนขางสูงสําหรับ
สภาพอากาศของโลกโดยรวมที่ความละเอียดต่ําเม่ือกําหนดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกตาม
สมมุติฐานที่ไดตั้งไว ทั้งน้ีความนาเชื่อถือของแบบจําลองนี้ สืบเน่ืองจากแบบจําลองดังกลาวไดมี
การพัฒนามาอยางตอเน่ืองโดยมีการใชความสัมพันธและสมการทางฟสิกสที่ซับซอนในเรื่องของ
การถายเทมวล พลังงาน และโมเมนตัม รวมทั้งใชขอมูลสภาพภูมิอากาศที่ไดมีการกลั่นกลองความ
ถูกตองและมีความสมบูรณ (ที่ความละเอียดของแบบจําลองคอนขางหยาบ) นอกจากนี้แบบจําลอง
เหลาน้ียังไดมีการปรับแกและตรวจสอบจากขอมูลปฐานที่สมบูรณ รวมทั้งไดผานการทดสอบจาก
การจําลองสภาพภูมิอากาศในศตวรรษปจจุบันดวยขอมูลในอดีตเม่ือหลายพันปกอนซ่ึงไดจาก
การศึกษาคารบอนในแทงนํ้าแข็ง  ดังน้ันหากสมมุติฐานการปลอยกาซเรือนกระจกมีความถูกตอง 
แบบจําลอง GCM นาที่จะใหผลการพยากรณในระดับโลกที่มีความนาเชื่อถือดวยเชนกัน  ทั้งนี้มี
ขอสังเกตวา  ผลการพยากรณจากแบบจําลอง GCM ของตัวแปรตางๆ กันก็มีความนาเชื่อถือไม
เทากัน  เชน อุณหภูมิจะมีความนาเชื่อถือมากกวาปริมาณน้ําฝน หรือการระเหย เปนตน  

  อยางไรก็ดีแมวาผลการพยากรณที่ไดจากแบบจําลอง GCM จะมีความนาเชื่อถือ แต
ขอมูลที่ไดมักมีความละเอียดอยูในระดับต่ํา กลาวคือมีความละเอียดประมาณ 200 x 200 ตาราง
กิโลเมตรหรือหยาบกวา ดวยเหตุนี้เม่ือนําผลการพยากรณจากแบบจําลอง GCM มาใชกับ
การศึกษาระดับภูมิภาคจึงทําใหมีความคลาดเคลื่อนสูง  ขอจํากัดของการพยากรณที่ความละเอียด
สูงเกิดโดยมากเกิดจาก (1) ความสามารถของคอมพิวเตอรในปจจุบันที่ไมสามารถการคํานวณ
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  ดวยเหตุนี้จึงควรใหความระมัดระวังเปนพิเศษ  หากจะนําผลการพยากรณจาก
แบบจําลอง GCM มาใชเพ่ือการศึกษาผลกระทบที่ความละเอียดสูง เชนในระดับภูมิภาค 
ระดับประเทศ หรือระดับลุมนํ้า เปนตน  โดยในการศึกษาที่ความละเอียดดังกลาวจําเปนจะตอง
เพ่ิมความละเอียดของขอมูล (Downscale) ดวยความระมัดระวัง  ซึ่งแนวทางการเพ่ิมความ
ละเอียดของขอมูลสามารถทําไดโดยการใชแบบจําลองสภาพอากาศระดับภูมิภาค (Regional 
Circulation Model, RCM) หรือใชเทคนิคการเพ่ิมความละเอียดขอมูลเชิงสถิติ (Statistical 
Downscale Model) เปนตน  
 
3.2 การศึกษาพฤติกรรมของสภาพภูมิอากาศของไทย 
  ในบทน้ีขอมูลสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย อันไดแกอุณหภูมิเฉลี่ย อุณหภูมิ
สูงสุด อุณหภูมิต่ําสุด และปริมาณน้ําฝนรายเดือน ที่ไดจากสถานีตรวจวัดใน 25 ลุมนํ้าของ
ประเทศไทย จะถูกนํามาใชเพ่ือศึกษาพฤติกรรมตางๆ อันไดแก (1) แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของ
ขอมูลรายปจากอดีตถึงปจจุบันดวยสมการสหสัมพันธเชิงเสน (2) การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศเฉลี่ยรายเดือนและลักษณะของฤดูกาล ดวยการเปรียบเทียบในอดีตและปจจุบัน และ 
(3) คาบการเกิดซํ้า ความรุนแรงและการเปลี่ยนแปลง ดวยการใชเทคนิคเวฟเล็ต (Wavelet) โดย
จะทําการสรุปพฤติกรรมที่มีความสําคัญลงบนแผนที่ เพ่ือแสดงการกระจายตัวของพฤติกรรม
ดังกลาวเชิงพ้ืนที่ ใน 25 ลุมน้ําของประเทศไทย นอกจากน้ียังไดศึกษาพฤติกรรมของ
ระดับน้ําทะเลเบื้องตน เพ่ือชวยสนับสนุนการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไดดียิ่งขึ้น 
ซึ่งการศึกษาดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือตรวจสอบวาพฤติกรรมที่สําคัญเหลาน้ีมีการเปลี่ยนแปลง
ไปจากในอดีตหรือไม (Chatdarong, V., et.al., 2009) 

 3.2.1  พฤติกรรมของขอมูลสภาพภูมิอากาศในไทย 
  การศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทย ประกอบดวยขอมูล 
อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนของประเทศไทย อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนของประเทศไทย และ
อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยรายเดือนของประเทศไทย  

  1) แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในไทย 
  การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศรายป อันไดแกอุณหภูมิเฉลี่ย อุณหภูมิสูงสุด
เฉลี่ย และต่ําสุดเฉลี่ยของประเทศไทยในชวงเวลา 40 ปที่ผานมา (ตั้งแตป ค.ศ. 1971 ถึง 2007)  
มีแนวโนมสูงขึ้นเกือบในทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย ดังแสดงในรูปที่ 3-10 ถึง 3-12 โดยมีอัตราการ

เพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยในพื้นที่สวนใหญของประเทศที่ประมาณ 0.01 – 0.04 °C ตอป มีเพียง

ลุมน้ําแมกลองและลุมน้ําบางปะกงที่มีอัตราการเพ่ิมของอุณหภูมินอยกวา 0.02 °C ตอป และ
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 รูปที่ 3-10 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเฉลี่ยรายปของไทยที่สูงขึ้น 

   โดยมีคาเฉลี่ยของประเทศ (ในกรอบ) ประมาณ 0.02 °C ตอป 
 
 

 

 
 

 รูปที่ 3-11 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายปของไทยที่สูงขึ้น 

   โดยมีคาเฉลี่ยของประเทศ  (ในกรอบ) ประมาณ 0.03 °C ตอป 
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 รูปที่ 3-12 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยรายปของไทยที่สูงขึ้น 

    โดยมีคาเฉลี่ยของประเทศ  (ในกรอบ) ประมาณ 0.03 °C ตอป 
 
  2) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเฉลี่ยรายเดือนและการเปลี่ยน    
   แปลงเชิงฤดูกาลในประเทศไทย 
  จากการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงคาเฉลี่ยรายเดือนของอุณหภูมิเฉลี่ย สูงสุด และ
ต่ําสุดของประเทศไทย ระหวางป ค.ศ. 1971 – 1994 และระหวางป ค.ศ. 1995 – 2007 ในชวง
ทศวรรษที่ผานมาอุณหภูมิเฉลี่ยในทุกเดือนและในทุกพ้ืนที่ของประเทศไทยมีคาสูงขึ้น ดังรูปที่ 3-13  
ถึง 3-15  ซึ่งสอดคลองกับแนวโนมการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิรายปที่ไดกลาวไปแลว และพบวามี
รูปแบบการเปลี่ยนแปลง 2 รูปแบบที่ชัดเจน  แบบแรกอุณหภูมิสูงในชวงฤดูฝนและฤดูหนาว แบบที่
สองสูงทั้งป  โดยในภาคเหนือมักจะเพ่ิมขึ้นในฤดูฝนและฤดูหนาว สวนฤดูรอนโดยเฉพาะเดือนเมษายน
นั้น อุณหภูมิเฉลี่ยในปจจุบันไมไดสูงขึ้นมากนัก      ผิดกับพ้ืนที่ในภาคตะวันออกและทางภาคใตที่
การเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิจะเกิดขึ้นในทุกเดือนตลอดทั้งป แสดงดังรูปที่ 3-16  ถึง 3-18  
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รูปที่ 3-13 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงรายเดือนของอุณหภูมิเฉลี่ยกอนป ค.ศ. 1995 และอุณหภูมิ 
  เฉลี่ยหลังป ค.ศ. 1995 ในลุมนํ้าตัวอยางของประเทศไทย โดยรูปในกรอบสีน้ําเงิน 
  แสดงคาเฉลี่ยของไทย 
 

 

 
 

รูปที่ 3-14  ลักษณะการเปลี่ยนแปลงรายเดือนของอุณหภูมิสูงสุดกอนป ค.ศ. 1995 และอุณหภูมิ 
  สูงสุดหลังป ค.ศ. 1995 ในลุมนํ้าตัวอยางของประเทศไทย โดยรูปในกรอบสีน้ําเงิน 
  แสดงคาเฉลี่ยของไทย 
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รูปที่ 3-15  ลักษณะการเปลี่ยนแปลงรายเดือนของอุณหภูมิต่ําสุดกอนป ค.ศ. 1995 และอุณหภูมิ 
  ต่ําสุดหลังป ค.ศ. 1995 ในลุมนํ้าตัวอยางของประเทศไทย โดยรูปในกรอบสีน้ําเงิน 
  แสดงคาเฉลี่ยของไทย 
 

 
 

 รูปที่ 3-16  ลักษณะของฤดูกาล (ฤดูรอนและฤดูหนาว) เปรียบเทียบอุณหภูมิเฉลี่ย 
   กอนป ค.ศ. 1995 และหลังป ค.ศ. 1995 ในลุมนํ้าตัวอยางของไทย  
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 รูปที่ 3-17  ลักษณะของฤดูกาล (ฤดูรอนและฤดูหนาว) เปรียบเทียบอุณหภูมิสูงสุด 
   กอนป ค.ศ. 1995 และหลังป ค.ศ. 1995 ในลุมนํ้าตัวอยางของไทย  
 

 
 

 รูปที่ 3-18  ลักษณะของฤดูกาล (ฤดูรอนและฤดูหนาว) เปรียบเทียบอุณหภูมิต่ําสุด 
   กอนป ค.ศ. 1995 และหลังป ค.ศ. 1995 ในลุมนํ้าตัวอยางของไทย  
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  3) สรุปลักษณะพฤติกรรมของอุณหภูมิเฉลี่ยแบงตามลักษณะกลุมพ้ืนที่ 
  จากการศึกษาแนวโนมการเปลี่ยนแปลง ลักษณะการเปลี่ยนแปลงรายเดือน และ
พฤติกรรมการเกิดซํ้าของอุณหภูมิดังหัวขอที่กลาวมาแลวขางตน ไดจัดกลุมพ้ืนที่ของประเทศไทย
ตามลักษณะพื้นที่และความคลายคลึงของขอมูลออกเปน 6 กลุม ไดแก   กลุมพ้ืนที่ภาคเหนือ   
กลุมพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   กลุมพ้ืนที่ภาคกลาง    กลุมพ้ืนที่ภาคตะวันออก    กลุม
พ้ืนที่ชายฝงทะเลฝงอาวไทย และกลุมพ้ืนที่ชายฝงทะเลฝงอันดามัน  แสดงดังรูปที่ 3-19  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3-19   การแบงกลุมพื้นที่ของประเทศไทยตามลักษณะลุมนํ้าที่มีความคลายคลึงกันของขอมูล 
 
             ผลการวิเคราะหแสดงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงลักษณะการเปลี่ยนแปลงรายเดือน และ
พฤติกรรมของอุณหภูมิที่แสดงความชัดเจนของฤดูกาลท่ีคาบการเกิดซํ้าที่ 1 ปในชวงปจจุบัน (ป 
ค.ศ. 1995-2005) ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับอดีต (กอนป ค.ศ. 1995) โดยแสดงในรูปของ
สัญลักษณ เพ่ือใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไดชัดเจนมากขึ้น แสดงดังตารางที่ 3-1 โดยพบวา
แนวโนมอุณหภูมิสูงขึ้นในทุกกลุมพ้ืนที่ แตมีการกระจายอยูในระดับปานกลาง  ลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงเฉลี่ยรายเดือนของอุณหภูมิเฉลี่ย อุณหภูมิสูงสุด และอุณหภูมิต่ําสุดพบวาโดยสวน
ใหญฤดูหนาวอุณหภูมิจะเพ่ิมขึ้นจากอดีตมากกวาฤดูรอน สวนพ้ืนที่ภาคตะวันออกพบวาอุณหภูมิ
เฉลี่ย และอุณหภูมิต่ําสุดไมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตทั้ง 2 ฤดู  สวนพฤติกรรมความชัดเจน
ของฤดูกาลท่ีคาบการเกิดซํ้าที่ 1 ปมีการเปลี่ยนแปลงโดยรวมมีความสําคัญมากในทุกพ้ืนที่ ความ
ชัดเจนของฤดูกาลลดลงจากในอดีต ยกเวนกลุมพ้ืนที่ภาคตะวันออก พ้ืนที่ชายฝงทะเลอาวไทย 
และพ้ืนที่ชายฝงทะเลอันดามันที่อุณหภูมิสูงสุดมีความสําคัญของพฤติกรรมในระดับปานกลาง 
   
 

กลุมที่ 2 พื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

กลุมที่ 5 พื้นที่ชายฝง 
ทะเลอาวไทย 

ุมที่ 3 พื้นที่ภาคกลาง 

กลุมที่ 6 พื้นที่ชายฝง 
ทะเลอันดามัน 

กล

กลุมที่ 1 พื้นที่ภาคเหนือ 

กลุมที่ 4 พื้นที่ภาคตะวันออก 
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 3.2.2  พฤติกรรมของขอมูลนํ้าฝนรายเดือนในไทย 
  1) แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของขอมูลนํ้าฝนในไทย 
  การเปลี่ยนแปลงของขอมูลน้ําฝนรายเดือนของประเทศไทยในชวงเวลา 40 ปที่ผานมา 
(ตั้งแตป ค.ศ. 1971 ถึง 2007)  มีแนวโนมลดลงเกือบในทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย ดังแสดงในรูปที่  
3-20  และ 3-21  โดยมีอัตราการลดลงของปริมาณน้ําฝนในพื้นที่สวนใหญของประเทศท่ีประมาณ -
0.51 – -8.89 มิลลิเมตรตอป มีเพียงลุมนํ้านานที่มีอัตราการเพ่ิมของปริมาณน้ําฝนประมาณ +1.46 
มิลลิเมตรตอป และปริมาณฝนสะสมเฉลี่ยของประเทศไทยมีแนวโนมลดลงประมาณ -0.51 มิลลิเมตร
ตอป  โดยการกระจายตัวของฝนจะแตกตางตางกันตามพ้ืนที่  ซึ่งบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือลุมนํ้าโขงและลุมน้ํามูล  และภาคใตฝงตะวันออกมีแนวโนมการเพ่ิมขึ้นของ
ปริมาณฝน สวนพ้ืนที่อ่ืน ๆ มีแนวโนมลดลง  โดยพ้ืนที่ที่ควรมีการเฝาระวังคือลุมนํ้าทาจีน  ลุมนํ้า
โตนเลสาป และลุมนํ้าชายฝงทะเลตะวันออกซ่ึงเปนที่ตั้งของพื้นที่ศึกษา คือระยองและชลบุรี แตทั้งน้ี
หากพิจารณาความสอดคลองของขอมูลกับแนวโนมการประมาณ ซึ่งหาไดจากคา R2 ของสมการการ
ถดถอยเชิงเสน (Coefficient of Determination) แลว พบวาขอมูลมีการกระจายมากเกินกวาที่จะ
แสดงไดดวยสมการเสนตรง ทําใหคาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่คํานวณไดไมนาเชื่อถือ โดยมีคา R2  
โดยรวมทั้งประเทศอยูในชวง 0 – 0.2 เทาน้ัน  แตทั้งน้ีผลการศึกษาก็ทําใหรูถึงแนวโนมความ
เปลี่ยนแปลงของขอมูล 
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ตารางที่ 3-1  แนวโนม ลักษณะการเปลี่ยนแปลงรายเดือน และพฤติกรรมของอุณหภูมิเฉลี่ย  
   อุณหภูมิสูงสุด และอุณหภูมิต่ําสุดแยกตามกลุมพ้ืนที่ (ขอมูลป ค.ศ. 1971-2007) 
 

พฤตกิรรม กลุม 1 กลุม 2 กลุม 3 กลุม 4 กลุม 5 กลุม 6 

1. แนวโนมการเปล่ียนแปลงของคาเฉล่ียรายป       
- อุณหภูมเิฉล่ีย  - อัตราการเปล่ียนแปลง ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 
  - การกระจาย R2       
- อุณหภูมิสูงสุด  - อัตราการเปล่ียนแปลง ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 
  - การกระจาย R2       
- อุณหภูมิตํ่าสุด  - อัตราการเปล่ียนแปลง ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 
  - การกระจาย R2       
2. ลักษณะการเปลี่ยนแปลงรายเดือน       
- อุณหภูมเิฉล่ีย - ฤดูรอน ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 
  - ฤดูหนาว ↑↑ ↑↑ ↑↑ ↑ ↑ ↑↑ 
- อุณหภูมิตํ่าสุด  - ฤดูรอน ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 
  - ฤดูหนาว ↑↑ ↑↑ ↑↑ ↑↑ ↑↑ ↑ 
- อุณหภูมิตํ่าสุด - ฤดูรอน ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 
  - ฤดูหนาว ↑↑ ↑↑ ↑↑ ↑ ↑↑ ↑ 
3. พฤติกรรมการเกิดซ้ําที่คาบการเกิด 1 ป  มีความ
ชัดเจนในปจจุบันลดลงเมื่อเทียบกับอดีต 

      

 -  อุณหภูมิเฉล่ีย        
 -  อุณหภูมิสูงสุด        
 -  อุณหภูมิตํ่าสุด        
 

หมายเหต:ุ  
 - สัญลักษณแสดงถึงอุณหภูมิดังนี้ 

  ↑↑ เพ่ิมขึ้นมาก   ↑ เพ่ิมขึ้น   • เปล่ียนแปลงเล็กนอยหรือคงที่    ↓ ลดลง    ↓↓ลดลงมาก    

 - สัญลักษณแสดงการกระจาย หรือคา  R2         มาก       ปานกลาง       นอย 

 - ความชัดเจนของฤดูกาลในปจจุบันลดลงจากอดีต               
       สําคัญมาก          สําคัญปานกลาง            สําคัญนอย 
 
กลุม 1 ไดแก กลุมพื้นที่ภาคเหนือ     กลุม 2 ไดแก กลุมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
กลุม 3 ไดแก กลุมพื้นที่ภาคกลาง    กลุม 4 ไดแก กลุมพื้นที่ภาคตะวันออก 
กลุม 5 ไดแก กลุมพื้นที่ชายฝงทะเลฝงอาวไทย  กลุม 6 ไดแก กลุมพื้นที่ชายฝงทะเลฝงอันดามัน 
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รูปที่ 3-20 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ําฝนสะสมรายปของไทย ซึ่งมีทั้งเพ่ิมขึ้น 
  และลดลง โดยมีคาเฉลี่ยของประเทศ (ในกรอบสีน้ําเงิน) ลดลงประมาณ -0.51  มล.ม./ป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3-21 การกระจายของอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ําฝนสะสมรายป จากขอมูล ณ  
  สถานีตรวจวัด และคาเฉลี่ยในแตละลุมนํ้าของไทย 
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  2) การเปลี่ยนแปลงปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยรายเดือนและการเปลี่ยนแปลงเชิง 
   ฤดูกาลของขอมูลนํ้าฝนในไทย 
  จากการเปรียบเทียบลักษณะฤดูกาลของปริมาณฝนของประเทศไทย ระหวางป ค.ศ. 
1950 – 1995 และระหวางป ค.ศ. 1995 – 2007 พบวาในชวงทศวรรษที่ผานมาปริมาณฝนเฉลี่ย
ในทุกเดือนและเกือบทุกพ้ืนที่ของประเทศไทยมีคาลดลง ดังรูปที่ 3-22 ซึ่งสอดคลองกับแนวโนม
การเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนรายปที่ไดกลาวไปแลว แตมีขอสังเกตวาชวงฤดูรอนมีแนวโนมของฝน
ที่เพ่ิมขึ้น และปริมาณฝนในฤดูฝนมีแนวโนมลดลง ดังรูปที่ 3-23 ยกเวนในบางลุมนํ้าเชนลุมนํ้า
นาน ลุมน้ําประจวบคีรีขันธ และลุมนํ้าปตตานี  

  3) สรุปลักษณะพฤติกรรมของปริมาณนํ้าฝน 
   จากการศึกษาปริมาณน้ําฝนดังหัวขอที่กลาวมาแลวขางตน ไดจัดกลุมพ้ืนที่ของ
ประเทศไทยตามลักษณะพ้ืนที่และความคลายคลึงของขอมูลออกเปน 6 กลุมเชนเดียวกับ
การศึกษาอุณหภูมิ โดยไดแสดงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงลักษณะการเปลี่ยนแปลงรายเดือน และ
พฤติกรรมของปริมาณน้ําฝนที่แสดงความชัดเจนของฤดูกาลที่คาบการเกิดซํ้าที่ 1 ปในชวงปจจุบัน 
(ป ค.ศ. 1995-2005) ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับอดีต (กอนป ค.ศ. 1995) โดยแสดงในรูปของ
สัญลักษณ เพ่ือใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไดชัดเจนมากข้ึน แสดงดังตารางที่ 3-2  โดยสรุป
ภาพรวมเชิงพ้ืนที่พบวาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของปริมาณนํ้าฝนลดลงในทุกกลุมพ้ืนที่ ยกเวน
กลุมพ้ืนที่ชายฝงทะเลอาวไทยที่มีปริมาณนํ้าฝนเพิ่มขึ้น อยางไรก็ดีแนวโนมดังกลาวมีความเชื่อม่ัน
คอนขางต่ําเนื่องจากมีการกระจายของขอมูลคอนขางสูง   และการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยรายเดือน
พบวาในฤดูฝนพ้ืนที่กลุมที่ 1 ภาคเหนือ   และกลุม 5 ภาคใตชายฝงทะเลอาวไทยมีปริมาณฝน
เพ่ิมขึ้นจากอดีต  กลุม 4 ภาคตะวันออก และกลุม 6 ภาคใตชายฝงทะเลอันดามันมีปริมาณฝน
ลดลง  สวนกลุมพ้ืนที่ที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  กลุม 3 ภาคกลาง มีการเปลี่ยนแปลงเพียง
เล็กนอยหรือคงที่  แตในฤดูแลงกลับพบวาเกือบทุกกลุมพ้ืนที่มีปริมาณฝนเพิ่มขึ้น โดยพ้ืนที่ 2 จะ
เพ่ิมขึ้นมากกวาพ้ืนที่อ่ืน ๆ สวนกลุม 5 ชายฝงทะเลอาวไทยมีการเปล่ียนแปลงเพียงเล็กนอยหรือ
คงที่  โดยภาพรวมแสดงใหเห็นถึงความแปรปรวนของปริมาณฝนที่เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตได
คอนขางชัดเจน   นอกจากนี้พบวาพฤติกรรมความชัดเจนของฤดูกาลที่คาบการเกิดซํ้าที่ 1 ป ใน
กลุมพ้ืนที่ชายฝงทะเลอันดามันมีระดับความสําคัญมาก แสดงถึงความชัดเจนของฤดูกาล
เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตคอนขางมาก  สวนกลุม 1  2  3 และ 4 มีความสําคัญของพฤติกรรมใน
ระดับปานกลาง และกลุม 5 มีความสําคัญของพฤติกรรมคอนขางนอย  
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รูปที่ 3-22 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงรายเดือนของปริมาณน้ําฝนสะสมรายเดือนเฉลี่ย  
  กอนป ค.ศ. 1995 และหลังป ค.ศ. 1995 ในลุมนํ้าตัวอยางของประเทศไทย โดยรูปใน 
  กรอบสีน้ําเงินแสดงคาเฉลี่ยของประเทศไทย 
 

 
รูปที่ 3-23 ลักษณะของฤดูกาล (ฤดูฝนและฤดูแลง) เปรียบเทียบปริมาณนํ้าฝนสะสมรายเดือน
  เฉลี่ยกอนป ค.ศ. 1995 และหลังป ค.ศ. 1995 ในลุมนํ้าตัวอยางของประเทศไทย 
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ตารางที่ 3-2  แนวโนม  ลักษณะการเปลี่ยนแปลงรายเดือน และพฤติกรรมของปริมาณน้ําฝน  
   แยกตามกลุมพ้ืนที่ (ขอมูลป ค.ศ. 1952-2007) 

พฤตกิรรม กลุม 1 กลุม 2 กลุม 3 กลุม 4 กลุม 5 กลุม 6 

1. แนวโนมการเปล่ียนแปลงของคาเฉล่ียรายป       
 - อัตราการเปล่ียนแปลง • • ↓ ↓ ↑ ↓ 
 - การกระจาย R2       
2. ลักษณะการเปลี่ยนแปลงรายเดือน       
 - ฤดูฝน ↑ • • ↓ ↑ ↓ 
 - ฤดูแลง ↑ ↑↑ ↑ ↑ • ↑ 
3. พฤติกรรมของอุณหภูมิเฉล่ีย       
 - คาบการเกิดซ้ําที่ 1 ปในชวงปจจุบัน        
ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับอดีต       

 

หมายเหตุ:  
 - สัญลักษณแสดงถึงอุณหภูมิดังนี้ 

  ↑↑ เพ่ิมขึ้นมาก   ↑ เพ่ิมขึ้น   • เปล่ียนแปลงเล็กนอยหรือคงที่    ↓ ลดลง    ↓↓ลดลงมาก    

 - สัญลักษณแสดงการกระจาย หรือคา  R2         มาก       ปานกลาง       นอย 

 - ความชัดเจนของฤดูกาลในปจจุบันลดลงจากอดีต               
       สําคัญมาก          สําคัญปานกลาง            สําคัญนอย 
 
กลุม 1 ไดแก กลุมพื้นที่ภาคเหนือ     กลุม 2 ไดแก กลุมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
กลุม 3 ไดแก กลุมพื้นที่ภาคกลาง    กลุม 4 ไดแก กลุมพื้นที่ภาคตะวันออก 
กลุม 5 ไดแก กลุมพื้นที่ชายฝงทะเลฝงอาวไทย  กลุม 6 ไดแก กลุมพื้นที่ชายฝงทะเลฝงอันดามัน    
 
 3.2.3  พฤติกรรมของขอมูลระดับนํ้าทะเลในไทย 
  จากการศึกษาขอมูลอุณหภูมิ น้ําฝน และนํ้าทาของประเทศไทยในหัวขอที่ผานมา ทํา
ใหทราบวาสภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไปสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งตออุณหภูมิ น้ําฝน 
และน้ําทา แตขอมูลอีกตัวแปรหนึ่งที่สามารถชวยใหผลการศึกษาตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศชัดเจนยิ่งขึ้นไดแก ขอมูลระดับนํ้าทะเล เนื่องจากการศึกษาของ IPCC ไดให
ความสําคัญตอการเพ่ิมขึ้นของระดับน้ําทะเล และมีการคาดการณไปยังอนาคตตอระดับน้ําทะเลที่
เพ่ิมขึ้น ดังน้ันในหัวขอนี้จะศึกษาถึงระดับน้ําทะเลของประเทศไทยเบื้องตนถึงการเปลี่ยนแปลงไป
จากอดีต โดยศึกษาจากขอมูลระดับนํ้าทะเลของกรมอุทกศาสตร ที่สถานีบางปะกงแสดงตําแหนง
สถานีดังรูปที่ 3-24 (ขอมูลที่ใชยังไมไดปรับแกคาระดับจากการทรุดตัวของเสาระดับและการ
เคลื่อนตัวของเปลือกโลกหลังเหตุการณสึนามิ) (สุจริต, 2552)  ระยะหลังมีการใชเทคโนโลยี
ดาวเทียมชวยในการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงระดับนํ้าทะเลในอาวไทยโดยมีการปรับระดับการ
ทรุดตัวของหมุด (Itti et.al., 2011) 
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ท่ีมา: กรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ (http://www.navy.mi.th) 

รูปที่ 3-24  ตําแหนงวัดระดับน้ําทะเล  สถานีบางปะกง (ในกรอบ) ของกรมอุทกศาสตร 
 

    1)  แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของขอมูลระดับนํ้าทะเลในไทย 
  การเปลี่ยนแปลงของขอมูลระดับนํ้าทะเลรายปของสถานีบางปะกง ตั้งแตป ค.ศ. 1981 
ถึง 2006 พบวาคาเฉลี่ย และคาระดับน้ําสูงสุดมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น  ขณะที่ระดับน้ําทะเลต่ําสุดมี
แนวโนมลดลง อยางไรก็ดีแนวโนมดังกลาวมีความเชื่อม่ันคอนขางต่ําเน่ืองจากขอมูลมีการกระจายสูง
เห็นไดจาก R2 ที่ต่ํา โดยพบวาในป 2000 ระดับนํ้าทะเลทั้งระดับนํ้าเฉลี่ย ระดับสูงสุด และระดับ
ต่ําสุดมีคาสูงสุดในรอบ 25 ป ที่ผานมา  ดังแสดงในรูปที่ 3-25 
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ระดับน้ําเฉล่ีย 

ระดับนํ้าสูงสุด ระดับนํ้าต่ําสุด 

 

 
รูปที่ 3-25    แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําทะเลเฉลี่ย (รูปบน) ระดับสูงสุด (รูปซาย) และ 
  ระดับต่ําสุด (รูปขวา) ของสถานีบางปะกง 
 
  2) พฤติกรรมดานคาบการเกิดซ้ําของขอมูลระดับนํ้าทะเลในประเทศไทย 
  พฤติกรรมดานคาบการเกิดซํ้าของระดับนํ้าทะเล จะพิจารณาจากแอมพลิจูดของเวฟ
เล็ตที่แปลงมาจากขอมูลระดับน้ํารายเดือนและรายวันของสถานีบางปะกง ที่คาบการเกิดซํ้าที่ 1 ป
ดังแสดงในรูปที่ 3-26 และ 3-27 โดยสีแดงเขมแสดงความสําคัญที่มากหรือเกิดพฤติกรรมดังกลาว
อยางเห็นไดชัด เม่ือพิจารณาท่ีคาเฉลี่ยระดับนํ้าทะเลรายเดือน พบวามีคาบการเกิดซํ้าที่ 1 ป
ชัดเจน  โดยหลังป 1995 พฤติกรรมมีความรุนแรงลดลง และเริ่มเดนชัดมากข้ึนกวาในอดีต
ประมาณหลังป  2000 ซึ่งสังเกตไดจากความกวางของแกนที่คาบการเกิดที่ 1 ป สวนพฤติกรรม
ของระดับน้ําสูงสุดและระดับน้ําต่ําสุดจะไมพบพฤติกรรมที่คาบการเกิดซํ้าที่ 1 ปเดนชัดเชน
คาเฉล่ีย แตมีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําทะเลที่รุนแรงมากขึ้นกวาในอดีตตั้งแตหลังป 2000 
นอกจากนี้ยังพบคาบการเกิดซํ้าที่ 0.5 ป ในขอมูลระดับน้ําต่ําสุด ซึ่งสอดคลองกับคาเฉลี่ยราย
เดือนในรูปที่ 3-26 หลังป 1995 เปนตนมา 

  3) การเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าทะเลรายเดือนในประเทศไทย 
  จากการเปรียบเทียบลักษณะการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยรายเดือนของระดับน้ําทะเลสถานี
บางปะกงของประเทศไทย ระหวางป ค.ศ. 1981 – 1995 และระหวางป ค.ศ. 1995 – 2007  
ในชวงทศวรรษที่ผานมาคาเฉลี่ยของระดับน้ําทะเลในทุกเดือนมีคาสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับแนวโนม
การเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าทะเล ระดับนํ้าสูงสุดจะมีคาจะมีคาเพ่ิมขึ้น ยกเวนในเดือนเมษายน
โดยจะเพ่ิมอยางมีนัยสําคัญในชวงฤดูฝน  สวนระดับน้ําต่ําสุดโดยรวมจะมีคาต่ํากวาอดีต ยกเวนใน
เดือนมีนาคม กันยายน และตุลาคม ดังแสดงในรูปที่ 3-28  
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 ระดับนํ้าเฉล่ีย 

้ําสูงสุด ระดับนํ้าต่ําสุด ระดับน

 
 

รูปที่ 3-26 พฤติกรรมการเกิดซํ้าของระดับน้ําทะเลรายเดือนจากคาระดับน้ําเฉลีย่ (รปูบน) ระดับนํ้า
  สูงสุด (รูปซาย) และระดับน้ําต่ําสุด (รูปขวา) ของสถานีบางปะกง 
 

 
 
 

รูปที่ 3-27 พฤติกรรมการเกิดซํ้าของระดับน้ําทะเลรายวันจากคาระดับน้ําเฉลี่ย (รูปบน) ระดับน้ํา 
  สูงสุด (รูปซาย) และระดับน้ําต่ําสุด (รูปขวา) ของสถานีบางปะกง 

ระดับน้ําเฉลี่ย 

ระดับนํ้าสูงสุด ระดับน้ําต่ําสุด 
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รูปที่ 3-28 การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําทะเลรายเดือนจากคาระดับน้ําเฉลี่ย (รูปบน) ระดับน้ํา 
  สูงสุด (รูปซาย) และระดับน้ําต่ําสุด (รูปขวา) ของสถานีบางปะกง 
 
 3.2.4 สรุปพฤติกรรมของสภาพภูมิอากาศของไทย 
   สภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ในแงของคาบการเกิดซํ้าและความรุนแรง ในปจจุบัน
มีแนวโนมที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต โดยพฤติกรรมที่เห็นไดชัด ไดแก การที่ฤดูกาลหรอืคาบการเกิด
ซ้ําของเหตุการณที่ 1 ป มีความชัดเจนลดลงมากจากปกติ  สวนภูมิอากาศมีพฤติกรรมของคาบการ
เกิดซํ้าที่ประมาณ 4 ป หรือเกิดความแปรปรวนที่รุนแรงในชวง ค.ศ. 1995 – 2000  ขณะที่ปริมาณ
น้ําฝนมีคาบการเกิดซํ้าที่ประมาณ 5-8 ป   

  จากผลการศึกษานาจะเปนเหตุใหเชื่อไดวาสภาพอากาศของประเทศไทย ที่เก่ียวของ
กับอุณหภูมิเฉลี่ย อุณหภูมิสูงสุด และอุณหภูมิต่ําสุด เร่ิมไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของโลกตั้งแตป ค.ศ. 1995 แลว   ปริมาณฝน เริ่มไดรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกตั้งแตป ค.ศ. 1990  

  จากขอมูลของระดับนํ้าทะเลรายเดือนของสถานีบางปะกง พบวาระดับนํ้าทะเลมี
แนวโนมเพ่ิมขึ้น และจากพฤติกรรมการเกิดซํ้าที่คาบการเกิด 1 ป เห็นไดชัดวามีความรุนแรงของ
พฤติกรรมเพิ่มมากขึ้นตั้งแตหลังป ค.ศ. 2000 เปนตนมา ซึ่งควรมีการศึกษาในรายละเอียด
เพ่ิมเติมเก่ียวกับระดับน้ําทะเลตอไป (โดยเฉพาะการตรวจสอบการทรุดตัวของเสาวัดระดับ) 
 
 
 
 
 

ระดับนํ้าเฉลี่ย 

ระดับนํ้าสูงสุด ระดับนํ้าต่ําสุด 
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3.3 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของไทย 

 1)  การศึกษาที่ผานมา 
   ศูนยเครือขายงานวิเคราะหวิจัยและฝกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแหงภูมิภาค
เอเซียตะวันออกเฉียงใต (SEA START RC) ไดศึกษาถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศตอทรัพยากรนํ้าและการเกษตรในพื้นที่ที่อาศัยน้ําฝน ตลอดจนการประเมินภาวะ
เส่ียงตอความเดือดรอน และแนวทางการปรับตัวตอสภาพภูมิอากาศในอนาคตของเกษตรกรในพื้นที่
ของกลุมประเทศในเขตลุมแมน้ําโขงตอนลาง สรุปวาทิศทางและแนวโนมของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในประเทศไทยในอนาคต จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่มีฝนมากขึ้นในเกือบทุกภาค
ของประเทศไทย สวนอุณหภูมิสูงสุดและต่ําสุดในประเทศไทยจะไมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก 
อาจเพ่ิมสูงขึ้นหรือลดลงประมาณ 1-2ºC แตการเปลีย่นแปลงในเชงิของอุณหภูมิที่สําคัญประการ
หนึ่งคือ จํานวนวันที่อากาศเย็นในรอบปจะลดลงอยางเห็นไดชัด และในทางกลับกัน จํานวนวนัที่
อากาศรอนในรอบปก็จะเพ่ิมขึ้นมากเชนกัน (ตามรายงานนี้ยึดเกณฑวา วันที่อากาศเย็นคือ วนัที่มี
อุณหภูมิต่ําสุดต่ํากวา 15ºC และ วันที่อากาศรอนคือ วันที่มีอุณหภูมิสูงสุดเกินกวา 33ºC) ซึ่งหาก
จะกลาวในอีกนัยหนึ่งก็คือ แมวาประเทศไทยโดยเฉลี่ยแลวจะไมรอนขึ้นมากนัก แตจะรอนนานขึ้น
กวาเดิมมาก โดยที่ฤดูรอนจะยาวขึ้นกวาเดิมอยางเห็นไดชัด และฤดูหนาวในประเทศไทยจะหดสั้น
ลง อีกประเด็นหน่ึงที่มีความสําคัญก็คือ ความแปรปรวนหรือความแตกตางระหวางฤดูตอฤดู หรือ 
ในระหวางปตอปก็อาจเพ่ิมสูงขึ้นดวยเชนกัน (Chinvanno and Snidvongs, 2007, Suppakorn 
C., 2009) 

   เจียมใจ  เครอืสุวรรณ และคณะ (2550) ไดจําลองการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศสําหรับประเทศไทยดวยแบบจําลองภูมิอากาศ MM5 โดยจําลองสภาพภูมิอากาศ อาทิ
เชน อุณหภูมิ ความเร็วลม ปริมาณฝน ความดัน เปนตน ในปฐาน 1961-1990 แลวเปรียบเทยีบ
ผลกับขอมูลตรวจวัด และจําลองการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในประเทศไทยและพื้นทีข่างเคียง
ลวงหนา  
   กัณฑรีย  บุญประกอบ   และคณะ (2550) สรางภาพจําลองของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในอนาคตในประเทศไทย โดยการยอสวนแบบจําลองภูมิอากาศโลกจากแบบ 
จําลองGFDL-R30 ในพื้นทีป่ระเทศไทย     และจัดทําขอมูลภูมิอากาศในอนาคตของประเทศไทย
ภายใตเง่ือนไขสถานการณจําลองและวิเคราะหแปลผลขอมูลที่ได   

   สิรินทรเทพ  เตาประยูร (2550) ไดศึกษาและพัฒนาแบบจําลองสภาพภูมิอากาศ
ระดับภูมิภาค RegCM3 สําหรับประเทศไทย โดยประยุกตใชและศึกษาความเหมาะสมของ
แบบจําลองสภาพภูมิอากาศระดับภูมิภาค RegCM3 สําหรับประเทศไทย และศึกษาสภาพ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงภายใตสถานการณจําลองในอนาคตของ IPCC โดยเนนที่ อุณหภูมิและ
ปริมาณนํ้าฝนเปนหลัก  
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   ดุษฎี  ศุขวัฒน (2009)  ไดทดสอบและปรับปรุงแบบจําลอง Weather Research 
and Forecasting (WRF) ในการคาดหมายการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในประเทศไทย เพ่ือใหได
ภาพจําลองภูมิอากาศประเทศไทยโดยใชแบบจําลอง WRF ที่มีการปรับปรุงตวัแปรเสริมสําหรับ
เมฆใหเหมาะสมสําหรับการคาดหมายภูมิอากาศ ของประเทศไทย  

   ธชณัฐ  ภัทรสถาพรกุล (2550) ไดศึกษาความแปรปรวนของสภาพอากาศของ
ประเทศไทยอันเนื่องมาจากความผิดสภาพทางสมุทรศาสตร เพ่ืออธิบายความเชื่อมโยงของ
ปรากฏการณ Indian Ocean Dipole ที่มีตอปริมาณและการกระจายน้ําฝนของประเทศไทย  

 2)  ผลการศึกษาที่ผานมา 
   แนวโนมการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในประเทศไทยในระยะเวลาประมาณ 20 ป
ขางหนา มีความแตกตางกันบางในระหวางแบบจําลองภูมิอากาศท่ีใช กรณีใชขอมูลแบบจําลอง 
Precise คาดวาไมเปลี่ยนแปลงไปจากชวงปจจุบันมากนัก ไมวาจะเปนอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย หรือ 
อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย ทั้งน้ีคาดวาแนวโนมอุณหภูมิที่สูงขึ้นไมนาสูงกวา 1ºC แตเริ่มเห็นการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่ กลาวคือ ภาคกลางในเขตลุมแมน้ําเจาพระยาและภาคอีสานตอนลางเริ่ม
แสดงแนวโนมที่จะมีอุณหภูมิสูงขึ้น (ดูการเปลียนแปลงอุณหภูมิเฉลี่ยไดจากรูปที่3-29 (แบบจําลอง 
Precise) และ รูปที่ 3-33 (แบบจําลอง MRI)) 

   อยางไรก็ดี แมวาอุณหภูมิโดยเฉลี่ยแลวจะสูงขึ้นไมมากนัก แตระยะเวลาที่มีอากาศ
รอนในรอบปจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทีเ่ห็นไดชัด โดยจํานวนวันที่มีอุณหภูมิสูงสุดเทากับหรือสูง
กวา 35 องศาเซลเซียสนั้น เพ่ิมสูงขึ้น 1-2 สัปดาหในพื้นที่ภาคเหนอืและภาคกลางตอนบน สวน
ภาคกลางตอนลางและภาคอีสานตอนบนนั้นจะมีระยะเวลาที่มีอากาศรอนในรอบปยาวนานกวา
ปจจุบันประมาณ 2 สัปดาหถึง 1 เดือน และหลายพื้นที่ในภาคอีสานตอนลางและภาคใตอาจ
ยาวนานขึ้นมากกวา 1 เดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3-29* อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียในประเทศไทย และผลตางแสดงการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
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รูปที่ 3-30*   อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ียในประเทศไทย และผลตางแสดงการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่3-31* ระยะเวลาที่อากาศรอนในรอบปเฉลี่ยในประเทศไทยและผลตางแสดงการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  
 
 
 
       
 
 
 
 
 

รูปที่ 3-32* ปริมาณฝนรวมรายปเฉลี่ยในประเทศไทย และผลตางแสดงการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
( * ที่มา: SEA START) 
 
 
 

 
 
 

หมายเหต:ุ การคาดการณการเปลีย่นแปลงภมูิอากาศในอนาคตโดยพิจารณาจากสถานการณจําลองนี ้ จําเปนตองพิจารณาผลการ
คาดการณจากการจําลองสถานการณท่ีหลากหลาย เพ่ือท่ีจะไดคํานึงถึงความไมแนนอนอันเกิดจากแบบจําลองไดมากข้ึน ขณะเดียวกัน
การพิจารณาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจําเปนท่ีจะตองพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงในหลายแงมุมดวย ซึ่งผลการศกึษา
โดยสรุปขางตนมีวตัถุประสงคเพียงเพือ่ใหเกิดความเขาใจตอการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในแนวทางหนึ่งแตพอสังเขปเทานั้น 
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Present Average Temperature

Near Future (2015-2039) Difference

Difference  
 

รูปที่ 3-33   ผลการเปลีย่นแปลงอุณหภูมิของประเทศไทยจากแบบจําลอง MRI (AR4) 
 
   แมวาผลสรุปการคํานวณ แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของภาวะโลกรอน ตอแนวโนมที่
ปริมาณฝนจะเพ่ิมขึ้นในประเทศไทยในระยะยาว แตในระยะ 2-3 ทศวรรษขางหนาน้ีจะมีความผัน
ผวนอยู ทั้งน้ีปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยรายปในประเทศไทยในชวงเวลาประมาณ 20 ปขางหนาน้ีมี
แนวโนมลดลงในหลายพื้นที่ในประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางและบางสวนของภาคอีสาน
และภาคเหนอื รวมทั้งชายทะเลภาคใตตอนบนฝงตะวนัออก  

 3)  เปรียบเทียบขอมูลฝนรายปจากแบบจําลองตางๆ (หลังปรับแก) 
   การศึกษาเพื่อดูผลกระทบอาจเร่ิมจากการศึกษาเปรียบเทียบผลจากแบบจําลอง 
สภาพภูมิอากาศของโลกที่มี เพ่ือดูแนวโนมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยจาก
แบบจําลอง 3 ประเทศ(คือ ญี่ปุน แคนาดา และอังกฤษ)ที่มีอยูเปนการเปรียบเทยีบดูแนวโนมและ
ลักษณะ (ที่เหมือนและตางกันตามเง่ือนไข เทคนิค และความละเอียดของการจําลอง) (Sucharit 
K., et. al., 2010)   ในการ ศึกษา ผลหลังจากการเพิ่มความละเอียดขอมูลแบบจําลองสภาพ
ภูมิอากาศ (ฝน) จากแบบจําลอง MRIประเทศญ่ีปุน  แบบจําลอง PRECISE ECHAM4 ของ
หนวยงาน START ประเทศไทย และแบบจําลอง CCCMA3 ประเทศแคนาดา ในชวงป 1979 – 
2006 ซึ่งพบวาการเพ่ิมความละเอียดของแบบจําลองสามารถลดคา RMSE (Root mean square 
root error) ลงได โดยที่ ผลการจากการเพ่ิมความละเอียดของแบบจําลอง MRI สามารถลด 
RMSE อยูในชวง 9.15% – 17.53% แบบจําลอง PRECISE ECHAM4 สามารถลด RMSE อยู
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ตารางที่ 3-3 ผลการเพิ่มความละเอียดของขอมูลฝนประเทศไทยจากแบบจําลองตางๆ  
แบบจําลอง  Before Downscale After Downscale 

  R^2 RMSE R^2 %Diff RMSE %Diff 
MRI คามากที่สุด 0.71 461.00 0.71 0.00 380.20 -17.53 

 คาตํ่าสุด 0.12 56.23 0.12 0.00 51.08 -9.15 
 คาเฉล่ีย 0.46 96.69 0.46 0.00 84.42 -12.69 

PRECISE คามากที่สุด 0.68 459.36 0.68 0.00 441.71 -3.84 
 คาตํ่าสุด 0.00 66.52 0.00 0.00 59.51 -10.53 
 คาเฉล่ีย 0.38 123.49 0.38 0.00 94.59 -23.40 

CCCMA3 คามากที่สุด 0.62 509.17 0.62 0.00 437.53 -14.07 
 คาตํ่าสุด 0.00 66.24 0.00 0.00 64.87 -2.07 
 คาเฉล่ีย 0.37 109.14 0.37 0.00 99.66 -8.68 

 
 

 
 
รูปที่ 3-34   เปรียบเทียบขอมูลฝนตรวจวัดและแบบจําลองกอนและหลังเพ่ิมความละเอียดของ
   แบบจําลอง MRI 
 

ก) ขอมูลตรวจวัด ข) กอนเพ่ิมความละเอียด ค) หลังเพ่ิมความละเอียด 
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รูปที่ 3-35  เปรียบเทียบขอมูลฝนตรวจวัดและแบบจําลองกอนและหลังเพ่ิมความละเอียดของ 
   แบบจําลอง PRECISE 
 

 
 

รูปที่ 3-36   เปรียบเทียบขอมูลฝนตรวจวัดและแบบจําลองกอนและหลังเพ่ิมความละเอียดของ 
   แบบจําลอง CCCMA3 
 

 4)  การวิเคราะห และพยากรณการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอุทกวทิยาในอนาคต 
   จากการวิเคราะห และพยากรณการเปลีย่นแปลงทางสภาพอุทกวิทยาในอนาคต โดย
การหาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ําฝนในอนาคตอันใกล (ค.ศ.2015 - 2039) และ
อนาคตระยะไกล (ค.ศ.2075 - 2099)  ซึ่งพบวา การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ําฝนมีแนวโนมทั้ง
เพ่ิมขึ้น และลดลงในแตละภูมิภาคในแบบจําลองตางๆมีทั้งไปในทิศทางเดียวกัน และแตกตางกัน
บางในบางพืน้ที่ โดยที่ในอันอนาคตอันใกลแบบจําลองสวนใหญไดพยากรณวา ในภาคเหนือ ภาค
กลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใตฝงตะวันตกจะมีแนวโนมลดลง ในขณะที่ภาคอ่ืนๆ เชน
ภาคตะวันตก และภาคใตฝงตะวันออกมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น ในอนาคตระยะไกล แบบจําลองสวนใหญ

ก) ขอมูลตรวจวัด ข) กอนเพ่ิมความละเอียด ค) หลังเพ่ิมความละเอียด 

ก) ขอมูลตรวจวัด ข) กอนเพ่ิมความละเอียด ค) หลังเพ่ิมความละเอียด 
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ตารางที่ 3-4 ผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําฝนรายปในภาพรวมของประเทศไทย 

แบบจําลอง  
ขอมูล
ตรวจวัด 
(มม.) 

ปจจุบัน  
(มม.) 

อนาคต
อันใกล  
(มม.) 

%
เพ่ิมขึ้น 

%ลดลง 
อนาคต
ระยะไกล  

(มม.) 

%
เพ่ิมขึ้น 

%
ลดลง 

MRI คาสูงท่ีสุด 4,870 5,270 4,614 38.35 -0.01 5,081 13.15 -0.01 
 คาตํ่าสุด 533 551 603 0.01 -19.18 593 0.07 -8.57 
 คาเฉล่ีย 1,370 1,429 1,414 4.89 -3.85 1,481 5.01 -2.25 

PRECISE คาสูงท่ีสุด 4,870 4,507 4,542 19.81 -0.01 5,031 53.24 -1.85 
 คาตํ่าสุด 533 626 620 0.01 -8.1 726 0.37 -2.26 
 คาเฉล่ีย 1,370 1,207 1,228 2.39 -1.10 1,429 18.27 -2.06 

CCCMA3 คาสูงท่ีสุด 4,870 3,828 3,557 3.92 -0.20 3,649 11.53 -2.46 
 คาตํ่าสุด 533 571 585 0.07 -9.92 601 2.40 -7.43 
 คาเฉล่ีย 1,370 1,249 1,249 2.31 -3.18 1,288 6.06 -4.70 

 
   เม่ือการนําเปอรเซ็นตการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ําฝนรายปของแบบจําลองทัง้ 3 
แบบจําลองมาซอนทับกัน จะทําใหทราบถึงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของปริมาณนํ้าฝนในอนาคต
วาพ้ืนที่ใดมีแนวโนมเพ่ิมขึน้หรือลดลง เพ่ือหาพ้ืนที่ที่เปน Hot Spot ซึ่งในการนํามาซอนทับนี้ได
พิจารณาเปอรเซ็นตการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ําฝนเพิ่มขึ้นหรือลดลงตั้งแต 1% ขึ้นไป ในขณะ
ที่นํามาซอนทับกันยังพบอีกวาในบางพื้นที่มีแนวโนมตางกัน คือ มีทั้งเพ่ิมขึ้นและลดลง (ซึ่งยงัไม
สามารถระบุไดวาในพื้นที่นัน้มีแนวโนมเปนอยางไร) สําหรับพื้นที่ลอแหลม (Hot Spot) ที่มี
แนวโนมเพ่ิมขึ้น และลดลงในอนาคตอันใกล และอนาคตระยะไกลแสดงไดดังรูปที่ 3-40 
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รูปที่ 3-37  ปริมาณนํ้าฝนและการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในพื้นทีลุ่มนํ้าตางๆของแบบจําลอง MRI 
 

 
 

รูปที่ 3-38  ปริมาณนํ้าฝน และการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในพื้นที่ลุมน้ําตางๆ ของแบบจําลอง 
   PRECISE 

ก) ปจจุบัน ข) อนาคตอันใกล ค) อนาคตระยะไกล 

ค) %เปลี่ยนแปลงอนาคตอันใกล ง) %เปลี่ยนแปลงอนาคตระยะไกล 

ก) ปจจุบัน ข) อนาคตอันใกล ค) อนาคตระยะไกล 

ง) %เปลี่ยนแปลงอนาคตอันใกล ค) %เปลี่ยนแปลงอนาคต



การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการวางแผนบริหารจัดการน้ําของไทย                                                                          บทท่ี 3 
สภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของไทย 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย                       3 - 35                                                 รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ 

 
 

รูปที่ 3-39  ปริมาณนํ้าฝน และการเปลีย่นแปลงในอนาคตในพื้นทีลุ่มน้ําตางๆของแบบจําลอง  
   CCCMA3 

 
 

รูปที่ 3-40     พ้ืนที่ลอแหลม (Hot Spot) ในอนาคตอันใกล และอนาคตระยะไกล 
 
 

ก) ปจจุบัน ข) อนาคตอันใกล ค) อนาคตระยะไกล 

ค) %เปลี่ยนแปลงอนาคตอันใกล ง) %เปลี่ยนแปลงอนาคต

ก) อนาคตอันใกล ข) อนาคตระยะไกล 



การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการวางแผนบริหารจัดการน้ําของไทย                                                                          บทท่ี 3 
สภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของไทย 
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               จากขอมูลวัดจริงพบวา อุณหภูมิของประเทศไทยมีแนวโนมอุนขึ้นจากอดีต และจาก
ขอมูลแบบจําลองภูมิอากาศตางๆของโลก สามารถสรุปแนวโนมอุณหภูมิประเทศไทยวาจะอุนขึ้น
ตอไป   ปริมาณฝนจากนี้ไป มีแนวโนมลดลงในชวงอนาคตใกลและ มากขึ้นในชวงอนาคตใกล  
ความรุนแรงของฝนมีมากขึ้น 
   ผลการเปรียบเทียบแบบจําลองภูมิอากาศโลกของ Precise, MRI, CCCMA3 (จาก
รายงาน AR4)  โดยวิธีเพ่ิมความละเอียดเดียวกัน ใหคาไปในทํานองเดียวกัน ยกเวนบริเวณ
ชายฝงทะเล แบบจําลอง MRI ใหคาชัดเจนกวา เนื่องจากความละเอียดของขนาดการคํานวณ
มากกวา 
             พ้ืนที่ที่จะมีปริมาณฝนนอยลงในชวงอนาคตอันใกลจะอยูบริเวณลุมนํ้านาน ภาคกลาง 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออก และดานตะวันตกของภาคใต 
   พ้ืนที่ที่จะมีปริมาณฝนนอยลงในชวงอนาคตไกล จะอยูบริเวณดานตะวันตก ลุมนํ้าปา
สัก ตะวันออก เพชรบุรี ระนอง 
 
3.4  สรุปเน้ือหา 
   สภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ในแงของคาบการเกิดซํ้าและความรุนแรง ใน
ปจจุบันมีแนวโนมที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต โดยพฤติกรรมที่เห็นไดชัด ไดแก การที่ฤดูกาลหรือ
คาบการเกิดซํ้าของเหตุการณที่ 1 ป มีความชัดเจนลดลงมากจากปกติ  สวนภูมิอากาศมี
พฤติกรรมของคาบการเกิดซํ้าที่ประมาณ 4 ป หรือเกิดความแปรปรวนที่รุนแรงในชวง ค.ศ. 1995 
– 2000  ขณะที่ปริมาณน้ําฝนมีคาบการเกิดซํ้าที่ประมาณ 5-8 ป  จากผลการศึกษานาจะเปนเหตุ
ใหเชื่อไดวาสภาพอากาศของประเทศไทย ที่เก่ียวของกับอุณหภูมิเฉลี่ย อุณหภูมิสูงสุด และ
อุณหภูมิต่ําสุด เร่ิมไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกตั้งแตป ค.ศ. 
1995 แลว   ปริมาณฝน เริ่มไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกตั้งแตป 
ค.ศ. 1990 จากขอมูลของระดับน้ําทะเลรายเดือนของสถานีบางปะกง พบวาระดับนํ้าทะเลมี
แนวโนมเพ่ิมขึ้น และจากพฤติกรรมการเกิดซํ้าที่คาบการเกิด 1 ป เห็นไดชัดวามีความรุนแรงของ
พฤติกรรมเพิ่มมากขึ้นตั้งแตหลังป ค.ศ. 2000 เปนตนมา (โดยยังไมไดพิจารณาการทรุดตัวของ
เสาวัดระดับ)  
        ผลการวิเคราะห และพยากรณการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอุทกวิทยาในอนาคต โดย
การหาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของปริมาณนํ้าฝนในอนาคตอันใกล (ค.ศ.2015 - 2039) และ
อนาคตระยะไกล (ค.ศ.2075 - 2099)  พบวา การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ําฝนมีแนวโนมทั้ง
เพ่ิมขึ้น และลดลงในแตละภูมิภาค โดยในอนาคตอันใกลแบบจําลองสวนใหญไดพยากรณวา ใน
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใตฝงตะวันตกจะมีแนวโนมลดลง ในขณะ
ที่ภาคอ่ืนๆ เชนภาคตะวันตก และภาคใตฝงตะวันออกมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น ในอนาคตระยะไกล 
แบบจําลองสวนใหญพยากรณวาทุกภาคของประเทศไทยจะมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น ยกเวนแบบจําลอง 
CCCMA3 พยากรณวาในภาคใตมีแนวโนมลดลง 


