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การคาดการณสภาพอากาศอนาคตสําหรับประเทศไทย โดยการจําลองสภาพภูมิอากาศ โดยแบบจําลอง

ทางคณิตศาสตรนี้ เปนการจัดทําการจําลองสภาพภูมิอากาศรายวัน ในอนาคตในชวงคริสตศักราช 2010-2099 โดย

เปนการจําลองสภาพภูมิอากาศรายวันที่มีความละเอียดเชิงพื้นที่สูง และครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทยทั้งหมด ตลอดจน

ประเทศขางเคียง เพื่อใหเกิดความเขาใจถึงแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคนี้อันเนื่องจากผล

จากภาวะโลกรอน และเพื่อใหเกิดผลที่สามารถนําไปใชศึกษาตอในเรื่องผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศตอระบบและภาคสวนตางๆ ในประเทศไทย รวมถึงผลกระทบตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นขามขอบเขตพรมแดนของ

ประเทศไทยดวย เพื่อที่จะไดนําไปสูการศึกษาถึงภาวะเสี่ยงตอความเดือดรอนและแนวทางการปรับตัวตอสถานการณ

อนาคตตอไป 

การจําลองสถานการณสภาพภูมิอากาศอนาคตนี้ เปนการจําลองสภาพอากาศรายวันที่มีความละเอียดเชิง

พื้นที่ที่มีความละเอียด 0.22° หรือประมาณ 25x25 กม. โดยใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร PRECIS (Providing 

REgional Climates for Impacts Studies) (http://precis.metoffice.com/) ซ่ึงพัฒนาขึ้นโดย The Met Office 

Hadley Center for Climate Change ประเทศอังกฤษ และใชชุดขอมูล Global dataset ECHAM4 เปนขอมูล

พื้นฐานในการคํานวณ โดยใชรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดเพิ่ม

สูงขึ้นตามการคาดการณแบบ IPCC SRES A2 โดยมีผลสรุปขั้นตนประกอบดวยขอมูลในชวง ค.ศ. 1980-1989/ 

2010-2039/2070-2099 ซ่ึงสามารถสรุปได ดังนี้ 

สภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในอนาคต มีแนวโนมที่อุณหภูมิสูงสุดและต่ําสุดจะเพิ่มสูงขึ้นกวาเดิม

เล็กนอย แตพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นกวาเดิมนี้จะแผขยายครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นระยะเวลาที่มีอากาศ

รอนในรอบปหรือฤดูรอนจะยืดยาวขึ้นมาก และในทางกลับกันพื้นที่ที่มีอุณหภูมิตํ่าจะมีขอบเขตลดลงไปจากเดิมและ

ระยะเวลาที่มีอากาศเย็นก็จะหดสั้นลงอยางชัดเจนในอนาคต ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายปมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในทั่วทุกภาค

ของประเทศไทย ทั้งในดานปริมาณและการกระจายตัวของพื้นที่ที่มีจํานวนฝนตกเพิ่มมากขึ้น แตจํานวนวันที่ฝนตก

เฉลี่ยในแตละปในเกือบทุกพื้นที่ยังคงใกลเคียงกับที่เคยเปนมาในอดีต ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงลักษณะและความยาวนาน

ของฤดูฝน ที่อาจจะเปนไปไดในอนาคตวายังคงไมเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยเปนอยูมากนัก หรืออาจกลาวไดวา

ประเทศไทยในอนาคตจะมีฤดูฝนที่ยังคงความยาวนานเทาเดิม แตปริมาณน้ําฝนในแตละปของทุกพื้นที่จะเพิ่มขึ้น ซ่ึง

อาจจะบงช้ีวาปริมาณน้ําฝนที่ตกในแตละครั้งในอนาคตจะเพิ่มสูงขึ้นหรืออาจจะเรียกไดวาฝนที่ตกแตละครั้งจะตกหนัก

มากขึ้นกวาที่เปนมาในอดีต  

                                                           
1  ศูนยเครือขายงานวิเคราะหวิจัย และฝกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแหงภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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บทนํา 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนั้น เปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นอยางชาๆ และใช
เวลานานกวาที่จะสังเกตพบได เนื่องจากสภาพภูมิอากาศนั้นมีความแปรปรวนอยูแลวตามธรรมชาติ 
ดังนั้นการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนั้นจงึจะตองมองไปในอนาคตระยะยาว ซึ่ง
เทคโนโลยีที่มีอยูในปจจุบันนี้ยังไมสามารถทําการพยากรณสภาพอากาศอนาคตระยะยาวได อกีทั้ง
พลวัตของภาคสวนตางๆ ก็สงผลใหเกิดความไมแนนอนไดมาก ดังนั้นแนวทางหนึ่งตอการทาํความ
เขาใจตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศในระยะยาว คือ การดําเนินการศึกษาโดยการจําลองสภาพ
อนาคตขึน้ภายใตสมมุติฐานหรือเงื่อนไขที่กําหนดขึ้นบางประการ ทั้งนี้ การจําลองสภาพอากาศอนาคต
ที่จะนําไปใชในการวิเคราะหผลกระทบในระดับภมิูภาคและระดับประเทศไดอยางเหมาะสมนั้น จะตอง
เปนการคํานวณที่มีความละเอียดสูง ทั้งในเชิงพื้นที่และเชงิเวลา ซึ่งสภาพอากาศจําลองอนาคตใน
ลักษณะดังกลาวสําหรับประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตนี้ ยังเปนส่ิงที่ขาดแคลน และ
มีการดําเนินการในขอบเขตที่จํากดัมากในปจจุบัน  

ศูนยเครือขายงานวิเคราะหวิจัย และฝกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแหงภมิูภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ไดรับความรวมมือจาก The Met Office Hadley Center for Climate Change, 
United Kingdom ซึ่งเปนหนวยวจิัยทางดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศองักฤษ ตั้งแต
ป พ.ศ. 2549 โดยที่ทาง Hadley Center ไดใหการสนับสนุนตอทางศูนยเครอืขายฯ ในดานการ
ถายทอดเทคโนโลยีผานทางการฝกอบรมการใชงานแบบจําลองสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการ
สนับสนุนดาน software และชุดขอมูลพื้นฐานที่จาํเปนตอการจาํลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ (www.metoffice.gov.uk/research/hadleycentre/index.html) 

การจําลองสถานการณสภาพภูมิอากาศอนาคตนี ้ เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยในโครงการ 
Climate Change in Southeast Asia and Assessment on Impact, Vulnerability and Adaptation 
on Rice Production and Water Resource ซึ่งเปนการดําเนินการรวมกันระหวาง ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และศูนยเครือขายฯ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ภายใตการสนับสนุนจากทางหนวยงาน Asia-Pacific Network for Global Change 
Research (APN) ประกอบกับการดําเนินการภายใตกรอบโครงการวิจัย “การจาํลองสภาพภูมิอากาศ
อนาคตสําหรับประเทศไทยและพืน้ที่ขางเคียง” ซึ่งดําเนินการโดย ศูนยเครือขายฯ จุฬาลงกรณ
มหาวทิยาลัย ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยเปนการจําลอง
สภาพอากาศรายวันที่มีความละเอียดเชิงพื้นที่ที่ความละเอียด 0.22° หรือประมาณ 25x25 กม. โดยใช
แบบจําลองทางคณิตศาสตร PRECIS (Providing REgional Climates for Impacts Studies) 
(http://precis.metoffice.com) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย Hadley Center ทําการจําลองสภาพอากาศ และ
เนื่องจากการคํานวณโดยแบบจําลองคณิตศาสตรที่มีความละเอียดสูงนี้ เปนงานที่ใชเวลาคํานวณสูง
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มาก ดังนั้นการดําเนินการจะเปนการคํานวณโดยใชระบบ personal computer หลายระบบขนานกัน 
โดยที่จะนาํผลที่ไดมาสรุปรวมกันอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้จะใชชุดขอมูล Global dataset ECHAM4 เปน
ขอมูลพื้นฐานในการคํานวณ โดยแบงชวงเวลาในการคํานวณออกเปน 2 สวนดังตอไปนี้ คือ 

สวนที่ 1: การจําลองสภาพภูมิอากาศในชวงปฐาน เพือ่ใชเปรียบเทียบความถูกตองกับ
ขอมูลสภาพอากาศที่ไดจากการตรวจวัด งานในสวนนี้จะครอบคลมุถึงการคํานวณสภาพอากาศรายวัน
ของพืน้ที่ประเทศไทยและประเทศขางเคียงทั้งหมด ในชวงเวลา 30 ป ในชวงป ค.ศ. 1960-1989  
(ซึ่งเปนชวงเวลาที่ IPCC ใชเปนฐานในการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) 

สวนที่ 2: การจําลองสภาพภูมิอากาศในอนาคต เพื่อใชวิเคราะหถึงแนวโนมการเปลี่ยน 
แปลงสภาพภูมิอากาศภายใตสภาวะโลกรอน ในชวงเวลา 90 ป ในชวงป ค.ศ. 2010-2099 ภายใต
เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงกาซเรือนกระจกตาม IPCC SRES Scenario A2 และ B2 (SRES, 2000) 

แตผลที่จะสรุปในรายงานนี้เปนเพียงผลสรุปขั้นตนที่ยังไมสมบูรณ โดยประกอบดวยขอมูล
ในชวง ค.ศ.1980-1989/2010-2039/2070-2099 ในรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตาม
ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดเพิ่มสูงขึ้นตามการคาดการณแบบ IPCC SRES A2 แตเพียงอยางเดียว 

วิธีการและขั้นตอนการดําเนนิงาน 

วิธีที่ใชในการคาดหมายการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางภูมิอากาศในอนาคต ที่ไดรับการยอมรับ
มากที่สุดในปจจบุัน ไดแก การใชแบบจาํลองระบบภูมิอากาศของโลก (Global Climate Models: 
GCMs) ซึ่งเปนแบบจําลองทางคณิตศาสตรที่รวมเอาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางอุตุนิยมวทิยา
ของบรรยากาศและสมุทรศาสตรเขาไวในกระบวนการคํานวณ แตสวนใหญของการจําลองระบบ
ภูมิอากาศของโลกที่ดําเนินการในปจจุบันนี้มีความละเอียดต่ํา โดยทําการคํานวณเปนตารางขนาด
ประมาณดานละ 2-3° (ประมาณ 200-300 กม.) เนื่องจากใชทรัพยากรระบบคอมพิวเตอรสูงมาก ทําให
ไมสามารถนําผลที่ไดมาอธบิายถงึลักษณะทางอุตนุิยมวิทยาของภมิูภาค หรือประเทศขนาดเล็กที่มี
พื้นที่ไมมาก ดังนั้น การที่จะศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งหรือ
ประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีกระบวนการในการเพิ่มความละเอียดของการคํานวณ 
หรือเรียกวากระบวนการ “Downscale” ซึ่งมีหลายวิธีการ แตที่ไดนํามาใชในการศกึษาครั้งนี้เปนวธิกีาร
ทางพลศาสตร ซึ่งเปนการรวบรวมเอาความรูทางดานพลศาสตรฟสิกสของบรรยากาศเพื่อจาํลอง
สภาวะภูมิอากาศแบบเดียวกับที่ใชใน GCMs มาสรางเปนแบบจําลองระดับภูมิภาค โดยใหบรรยากาศ
ไดมีปฏิสัมพันธกับคุณสมบัติทางกายภาพของพืน้ที่ที่จะศึกษาในเชิงภูมิอากาศ การ Downscale ดวย
วิธีนี้จะเปนการคาํนวณดวยแบบจําลอง 2 ครั้ง ไดแก การคํานวณดวย GCMs เพื่อใหไดผลเพื่อใช
ศึกษาในภาพกวาง สรางเงื่อนไขเริ่มตน (Initial Condition) และขอมูลในบริเวณพืน้ที่ขอบ (Boundary 
Condition) ใหกับการคํานวณดวยความละเอียดที่สูงขึ้นในพื้นที่เฉพาะที่จะศึกษาตอไป (IPCC, 2007) 
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แบบจําลองความละเอียดสูงที่ใชคํานวณในพื้นที่เฉพาะ จะมีชื่อเรียกโดยทั่วไปวา 
แบบจําลองภูมิอากาศระดับภูมิภาค (Regional Climate Model: RCMs) ซึ่งเปนแบบจําลองภูมิอากาศ
ที่มีความละเอียดสูงในพื้นที่ขนาดจํากัด ซึ่งสวนใหญจะนําไปใชกับพื้นที่ขนาดประมาณไมเกิน 
5,000x5,000 กม. ดวยความละเอียดในทางราบประมาณ 25-50 กม. สรางบนพืน้ฐานของกระบวนการ
ทางฟสิกสของบรรยากาศที่มีความสัมพันธกับสภาพภูมิประเทศ ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงสภาพทาง
ภูมิอากาศ เชน เมฆ การแผรังสี ฝน ระบบน้าํและดิน ซึ่งบางกระบวนการที่เกิดขึน้มีขนาดเล็กกวาขนาด
ของกริดที่ใชในการคํานวณ จะถูกแกปญหาดวยวิธีการที่เรียกวา “Parameterization” โดยอาศัย
ความสัมพันธทางดานพื้นที่และเวลาเฉลี่ยของแตละพื้นที่ยอยๆ ของการคํานวณนําไปสูการไหลเวียน
ในพื้นที่ขนาดใหญตอไป 

เมื่อ RCMs ไดรับขอมูลเงื่อนไขเริ่มตนและขอมูลพื้นที่ขอบจาก GCMs ก็จะนําไปคํานวณ
ใหมอีกครั้งบนพืน้ฐานทางกายภาพของพื้นที่ที่ตองการศึกษา โดยมีรายละเอียดตางๆ มากยิ่งขึ้นเชน 
ลักษณะของเสนขอบฝง ลักษณะทางภูมิประเทศ การใชประโยชนจากพื้นดิน ชนิดของวัสดุที่ปกคลุม
ดิน ฯลฯ ดวยสมการและเงื่อนไขทางพลศาสตรฟสิกสเหมือนกับที่ใชใน GCMs ขอเสียของการ 
Downscale ดวยวิธีนี้ไดแก ความสิ้นเปลืองทรัพยากรของเครื่องคอมพวิเตอรที่จะนํามาใชในการ
คํานวณ ถาการคํานวณมีความละเอียดสูงขึ้นเวลาที่ใชในการคํานวณแตละครั้งกจ็ะยิ่งยาวนานขึน้ และ
ความผิดพลาดทีสื่บทอดมาจากผลการคํานวณใน GCMs ที่มีกริดของการคํานวณขนาดใหญทาํให 
RCMs ไมสามารถแสดงถึงลักษณะเฉพาะของพื้นที่ในการคํานวณไดดีเพียงพอ รวมถึงการคํานวณ 
RCMs แตละครั้งมีความตองการขอมูลตั้งตนเปนจํานวนมากจาก GCMs ทําใหมีปญหาในเรื่องของ
การจัดการฐานขอมูลในระดับหนึ่งดวย (Jones et al., 2004) 

แบบจําลองเชิงตัวเลข PRECIS 
เปนแบบจําลองภูมิอากาศระดับภูมิภาค (RCM) ที่ใชในการ downscale สภาพภูมิอากาศ

อนาคตในครั้งนี้ แบบจําลองนี้เปนผลจากการพัฒนาโดย The Met Office Hadley Centre for Climate 
Change ประเทศอังกฤษ โดยมีเปาหมายเพือ่สรางแบบจาํลองที่สามารถนําไปใชไดกบัทุกพื้นที่ทั่วโลก 
โดยคํานวณไดบนเครื่องคอมพวิเตอรสวนบุคคลประสิทธิภาพสูง เพื่อตอบสนองความตองการของ
ประเทศตางๆ ที่มีความประสงคจะศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภมิูภาคตัวเอง โดยมี
พื้นฐานการพัฒนามาจากแบบจาํลองภูมิอากาศระดับภูมิภาครุนที่ 3 ของ Hadley Centre โดยเนนการ
พัฒนาไปที่ความสะดวกของการใชงานและการแสดงผลแกผูใช (http://precis.metoffice.com) (Jone 
et al., 2004) 
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รายละเอียดทางเทคนคิของ PRECIS 
การจําลองบรรยากาศภายในแบบจําลองประกอบดวย 
1. พลศาสตร ประกอบดวย การจําลองการไหลเวยีนของบรรยากาศในทางอุตุนิยมวิทยา 

และเทอรโมไดนามิกของบรรยากาศ รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึน้บริเวณผิวพื้น และการรบกวนการ
ไหลเวียนของบรรยากาศเนื่องจากอิทธิพลของความสูงของพื้นที ่

2. วัฏจักรของซัลเฟอรในบรรยากาศ พิจารณาการกระจายตัวและชวงชีวิตของผงซัลเฟตใน
บรรยากาศ ซึ่งอยูบนพื้นฐานของความหนาแนนและปริมาณการปลดปลอยซัลเฟอรไดออกไซดทั้งจาก
ธรรมชาตแิละมนุษย 

3. เมฆและหยาดน้าํฟา พิจารณาการเกิดเมฆกอตัวทางตั้งและเมฆแผนขนาดใหญจากผล
ของหยาดน้ําฟารวมถึงปริมาณรงัสีที่บรรยากาศไดรับ 

4. กระบวนการในการรับและแผรังสี ภายในแบบจาํลองจะขึ้นอยูกับอุณหภูมิ ความชื้น 
ความหนาแนน คุณสมบัติของกาซในบรรยากาศ ความหนาแนนของซัลเฟต ฝุนควันแขวนลอยใน
บรรยากาศ เมฆ การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล ซึ่งเปนผลมาจากปรมิาณรังสีที่โลกไดรับจากดวงอาทิตย
ในแตละชวงเวลาของป 

5. คุณสมบัติของพืน้ดิน พิจารณาถึงการปกคลุมดินในแงผลกระทบตอการไหลเวียนของ
อากาศ การรบัพลังงานจากรังสีดวงอาทิตย หยาดน้ําฟา การปลดปลอยพลังงานความรอนและ
ความชื้นกลับสูบรรยากาศ การไหลบาของน้ําที่เกิดจากฝน อณุหภูมิตามความลึกของดิน 
ความสามารถในการรองรับและการดูดซึมน้ํา 

ผลการคาดการณสภาพอากาศอนาคตสําหรับประเทศไทย โดยแบบจําลองทางคณิตศาสตร 
ผลที่ไดจากแบบจําลองภูมิอากาศระดับภูมิภาค PRECIS นี้ ประกอบดวยขอมูลจาํนวนมาก 

แตจะขอยกที่สําคัญบางสวนมากลาวโดยสรุปพอเปนสังเขปคือ การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสูงสุดและ
ต่ําสุดรายป รวมทั้งระยะเวลาทีมี่อากาศรอนและเย็นในพืน้ที่ตางๆ ของประเทศไทย การเปลี่ยนแปลง
ปริมาณฝนรายปและจํานวนวันทีมี่ฝนตกในพื้นทีต่างๆ ของประเทศไทย ดังตอไปนี ้

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสูงสุด โดยแยกพจิารณาเปน 2 สวน ไดแก อุณหภูมิสูงสุด
รายวันเฉลี่ยในรอบ 10 ป และจํานวนวันที่มีอากาศรอนคือ จํานวนวันที่มีอุณหภูมิสูงสุดมากกวาหรือ
เทากับ 35°เซลเซียส  

ในชวงตนศตวรรษจนถึงปลายทศวรรษที่ 2030 อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยไมไดเพิ่มขึ้นไปจากเดิม
ในชวงปลายศตวรรษกอน โดยมีอณุหภูมิสูงสุดเฉลี่ยตลอดทั้งปอยูระหวาง 34-36°เซลเซียส แตพื้นที่ที่
มีอุณหภูมิสูงสุดในชวงดังกลาวจะแผขยายครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้น โดยจะขยายจากเดิมซึ่งจํากัดอยู
เฉพาะที่ราบภาคกลางฝงตะวันตก เชน สุพรรณบุรี อุทัยธาน ี กําแพงเพชร และภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือตอนบน และในชวงปลายศตวรรษอณุหภูมิสูงสุดเฉลี่ยตลอดทั้งปจะเพิ่มสูงขึ้นจากปจจุบัน
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ประมาณ 2-4°เซลเซียส ไปอยูที่ 38-40°เซลเซียส และขยายขอบเขตออกไปปกคลุมพื้นที่ประเทศไทย
เกือบทั้งหมด ซึ่งสามารถแสดงผลสรุปได ดังภาพที ่1  

ในสวนของระยะเวลาที่มีอากาศรอนในรอบปนั้น ผลสรุปแสดงใหเห็นวา ในชวงปลาย
ศตวรรษที่ผานมา บริเวณที่มีจํานวนวนัที่มีอากาศรอนรอนมากที่สุด อยูในบริเวณภาคกลาง และ
ตอนกลางของภาคใต โดยมีจํานวนวันที่มีอากาศรอนรอนยาวนานถึง 7-8 เดือน/ป แตในชวงตน
ศตวรรษนี้ผลจากการคาดหมายแสดงใหเหน็วาฤดูรอนจะยืดยาวขึ้น ในชวงปลายทศวรรษที่ 2030  
ภาคกลางทั้งหมด รวมถึงบางสวนของภาคใตจะมีจํานวนวันที่มีอากาศรอนนานกวา 8 เดือน กระทั่งถึง
ปลายศตวรรษ พื้นที่ตั้งแตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนลาง มากกวา 90% ของภาค
กลาง ภาคตะวันออก และภาคใตจะมีฤดูรอนที่ยาวนานกวา 8 เดือน ดังที่จะแสดงในภาพที่ 2 

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิต่ําสุด โดยแยกพิจารณาเปน 2 กรณี ไดแก อณุหภูมิต่ําสุด
รายวันเฉลี่ยในรอบ 10 ป และจํานวนวันที่มีอากาศเย็นในรอบป คือ วันที่มีอุณหภูมิต่ําสุดนอยกวา  
16°เซลเซียส  

ในชวงปลายศตวรรษกอน อุณหภูมิรายวันต่ําสุดเฉลี่ยของประเทศไทย อยูในชวง 22-24°
เซลเซียส ในพื้นที่ภาคใต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และบางสวนของภาคกลาง-ภาคตะวันออก สวนใน
บริเวณภาคเหนอือยูในชวงประมาณ 18-22°เซลเซียส ชวงตนศตวรรษนี้อณุหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยจะมี
แนวโนมสูงขึ้นจนถึงปลายทศวรรษที่ 2030 ในพืน้ที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ภาค
ตะวันออก และภาคใต จะมีอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยมากกวา 24°เซลเซียส สวนในภาคเหนืออุณหภูมิต่ําสุด
เฉล่ียยังคงอยูในเกณฑ 18-22°เซลเซียส แตพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ําจะลดลงไปจากเดิมอยางชัดเจน 
กระทั่งถึงปลายศตวรรษมากกวา 90% ของพื้นที่ของประเทศไทยจะมีอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยมากกวา  
24°เซลเซียส ซึ่งสามารถแสดงผลสรุปได ดังภาพที ่3 

ในสวนของระยะเวลาที่มีอากาศเย็นในรอบปนั้น ในชวงปลายศตวรรษที่ผานมา พื้นที่
ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีจํานวนวันทีอุ่ณภูมิต่ํากวา 16°เซลเซียส ยาวนาน
ที่สุดประมาณ 2-2.5 เดือน จนกระทั่งถึงในชวงตนศตวรรษนี้จํานวนวันที่มีอากาศเย็นในพื้นที่ภาคเหนือ 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ก็ยังคงไมเปล่ียนแปลงไปจากเดิมมากนัก โดยยังคงมีพื้นทีท่ี่มี
อุณหภูมิต่ํากวา 16°เซลเซียส ยาวนานกวา 2 เดอืน ปรากฏใหเห็นอยูทางตอนบนของพืน้ที่ การหดสั้น
ลงของจาํนวนวันที่มีอุณหภูมิต่ํากวา 16°เซลเซียส เริ่มเห็นไดอยางชัดเจนขึ้นในชวงทศวรรษที่ 2070 
โดยทางตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีชวงเวลาที่อุณหภูมิต่ํากวา 16°เซลเซียส 
เพียง 10 วัน ถึง 1 เดือน เทานั้น จนกระทัง่ถึงชวงปลายศตวรรษนี้พื้นที่ที่ปรากฏอณุหภูมิต่ํากวา  
16°เซลเซียส จะเหลือเพียงบางสวนของภาคเหนือตอนบนและเปนชวงเวลาสั้นๆ ประมาณไมเกิน  
1 เดือน เทานั้น ดังที่จะแสดงในภาพที่ 4 
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ภาพที่ 1 อุณหภูมิสงูสุดรายวันเฉลี่ยในรอบ 10 ป 
ที่มา: ศุภกร และคณะ (2551) 
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ภาพที่ 2 จํานวนวันที่มีอากาศรอนในรอบป หรือวันที่มีอุณหภูมสิูงกวา 

หรือเทากับ 35°เซลเซียส 
ที่มา: ศุภกร และคณะ (2551) 
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ภาพที่ 3 อุณหภูมิรายวันต่ําสุดเฉลี่ยในรอบ 10 ป 

ที่มา: ศุภกร และคณะ (2551) 
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ภาพที่ 4 จํานวนวันที่มีอากาศเย็นในรอบป หรือวันที่มีอุณหภูมิตํ่ากวา 16°

เซลเซียส 

ที่มา: ศุภกร และคณะ (2551) 
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การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําฝน โดยแยกพิจารณาเปน 2 สวนไดแก ปริมาณน้ําฝนสะสมใน
รอบ 1 ป เฉล่ียทุก 10 ป และจํานวนวันที่ฝนตกในรอบ 1 ปเฉล่ียทุก 10 ป ผลสรุปการคํานวณแสดงให
เห็นถึงแนวโนมการเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ําฝนเฉล่ียรายป ในทั่วทุกภาคของประเทศไทย ทั้งในดาน
ปริมาณและการกระจายตัวของพื้นที่ที่มีจํานวนฝนตกเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงปลาย
ศตวรรษ ซึ่งสามารถแสดงผลได ดังภาพที่ 5 

ในสวนของจํานวนวันที่ฝนตกในรอบป ซึ่งใชเกณฑการพิจารณาในรายงานฉบับนี้ คือ วันที่มี
ฝนตกเกินกวา 3 มม.ขึ้นไป โดยผลสรุปจากการคํานวณแสดงใหเห็นวา จํานวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยในแตละ
ปในเกือบทุกพื้นที่ยังคงใกลเคียงกับที่เคยเปนมาในอดีต ซึ่งแสดงใหเห็นถึงลักษณะและความยาวนาน
ของฤดูฝนที่อาจจะเปนไปไดในอนาคตวา ยังคงไมเปล่ียนแปลงไปจากที่เคยเปนอยูมากนัก ดังที่จะแสดง
ในภาพที่ 6 

จากขอมูลที่เกี่ยวของกับปริมาณน้ําฝนทั้ง 2 ชุด แสดงใหเห็นวาประเทศไทยในอนาคตจะมีฤดู
ฝนที่ยังคงความยาวนานเทาเดิม แตปริมาณน้ําฝนในแตละปของทุกพื้นที่จะเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจจะบงชี้วา
ปริมาณน้ําฝนที่ตกในแตละครั้งในอนาคตจะเพิ่มสูงขึ้นหรืออาจจะเรียกไดวาฝนที่ตกแตละครั้งจะตกหนัก
มากขึ้นกวาที่เปนมาในอดีต ซึ่งหมายถึงความเสี่ยงตอภาวะน้ําทวมฉับพลัน น้ําหลาก และภัยธรรมชาติที่
จะเกิดตามมาจากอุทกภัยอีกหลายชนิด 

สรุปผลและวิจารณ 

จากการดําเนินงานมาจนถึงปจจุบันแบบจําลองเชิงตัวเลข PRECIS สามารถทํางานไดเปน
อยางดีกับเคร่ืองมือที่มีอยู สามารถใหผลการคาดหมายลักษณะภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นไปจนถึงปลาย
ศตวรรษนี้ได โดยสามารถแสดงใหเห็นขอมูลถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่อาจเกิดใน
ประเทศไทยในอนาคตไดดังนี้ 

แนวโนมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย ในชวงประมาณ 30 ปขางหนานี้ 

พื้นที่รอนจัด กลาวคือ พื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงสุดในชวงฤดูรอนสูงกวา 44°เซลเซียส จะขยายจากเดิมซึ่ง

จํากัดอยูเฉพาะที่ราบภาคกลางฝงตะวันตก เชน สุพรรณบุรี อุทัยธานี กําแพงเพชร และภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือตอนบน จะขยายครอบคลุมพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกือบทั้งหมด รวมทั้ง

พื้นที่ระหวางหุบเขาในภาคเหนือ ในขณะที่พื้นที่ชายฝงทะเลทั้งหมด อุณหภูมิสูงสุดในฤดูรอนจะยังคงไม

เพิ่มขึ้นมากนัก แตจํานวนวันที่รอนกวา 35°เซลเซียส จะยังไมเพิ่มขึ้นมานัก ยกเวนบริเวณชายฝงทะเล

อันดามันตอนลาง ซึ่งจํานวนวันรอนจะมากขึ้นจากปจจุบันที่มี 120-150 วัน เปน 180-210 วัน สวนพื้นที่

ที่จะยังคงมีอากาศเย็นจัดหรือมีอุณหภูมิต่ํากวา 6°เซลเซียส ในฤดูหนาว จะลดลงอยางมากโดยจะเหลือ

เพียงบริเวณเทือกเขาสูงในภาคเหนือตอนบนเทานั้น ในขณะที่พื้นที่ จ.เพชรบูรณ และ จ.เลย ซึ่งเคยมี

อากาศเย็นจัดในฤดูหนาวก็แทบจะไมมีโอกาสมีอุณหภูมิต่ํากวา 6°เซลเซียส อีกตอไป รวมทั้งพื้นที่ที่มี
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จํานวนวันที่เย็นกวา 15°เซลเซียส มากกวา 60 วัน/ป ก็จะเหลือเฉพาะบริเวณพื้นที่ชายแดนในภาคเหนือ

ที่ตอกับสหภาพพมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเทานั้น สําหรับพื้นที่สวนใหญของ

ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในสวนที่เปนพื้นที่เขาจะเหลือจํานวนวันที่เย็นกวา 15°

เซลเซียส ประมาณ 30-60 วัน/ป และที่เปนพื้นที่ราบจะเหลือจํานวนวันที่เย็นกวา 15°เซลเซียส เพียงไม

เกิน 30 วัน/ป ในขณะพื้นที่ที่เหลือของประเทศจะแทบไมมีวันที่เย็นกวา 15°เซลเซียส และสําหรับพื้นที่

ภาคกลางและชายฝงภาคตะวันออก จะมีอุณหภูมิต่ําสุดในฤดูหนาวอยูในชวง 15-18°เซลเซียส ในขณะ

ที่ในภาคใตสวนใหญจะอุณหภูมิต่ําสุดในฤดูหนาวอยูในชวง 18-21°เซลเซียส แตบางพื้นที่ที่อยูตดิ

ชายฝงทะเลโดยเฉพาะฝงอันดามันจะมีอุณหภูมิต่ําสุดในฤดูหนาวที่ไมเย็นไปกวา 24°เซลเซียส 

แนวโนมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย ในชวง 60-90 ปขางหนา จะ
เห็นการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของประเทศไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น กลาวคืออุณหภูมิต่ําสุดในฤดู
หนาวของประเทศจะอยูที่ประมาณ 9-12°เซลเซียส และพื้นที่สวนใหญของประเทศไทยจะแทบไม
เหลือวันที่เย็นกวา 15°เซลเซียส เลย ยกเวนบริเวณเทือกเขาบางแหงในภาคเหนือตอนบนที่ยังคงมี
วันที่เย็นกวา 15°เซลเซียส เหลืออยูบาง 10-20 วัน/ป พื้นที่ภาคใตโดยเฉพาะภาคใตตอนลางจะไม
เหลือวันที่มีอุณหภูมิต่ํากวา 27°เซลเซียส อีกตอไป ในขณะที่อุณหภูมิสูงสุดในชวงรอนจัดอาจจะสูง
ถึงกวา 44°เซลเซียส และจํานวนวันที่รอนกวา 35°เซลเซียส จะมีมากกวา 210 วัน/ป เกือบทั้งภาค 
สําหรับพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวนใหญนั้น ก็จะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นกวาปจจุบัน
ประมาณ 2-3°เซลเซียส และจะมีชวงเวลาที่รอนกวา 35°เซลเซียส เพิ่มจาก 120-180 วัน/ป ใน
ปจจุบันเปน 210-300 วัน/ป สวนพื้นที่ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงอุณหภูมินอยที่สุดคือ บริเวณ
ชายทะเลอาวไทยฝงตะวันออก ซึ่งจะมีอุณหภูมิในชวงฤดูรอนที่คลายคลึงกับในปจจุบันแตชวงวัน
รอนจะยาวขึ้น 30-60 วัน และอุณหภูมิในชวงฤดูหนาวจะสูงขึ้น 2-3°เซลเซียส 

ในสวนของการเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนนั้นพบวา ในระยะเวลาประมาณ 30 ปขางหนานี้ 
ปริมาณฝนรวมรายปในพื้นที่สวนใหญของประเทศจะใกลเคียงกับในปจจุบัน ยกเวนบริเวณภาคใต
ฝงตะวันออกที่จะมีฝนมากขึ้นอยางชัดเจน ในขณะที่พื้นที่ชายฝงทะเลอันดามันจะมีปริมาณฝน
นอยลงบาง แตความแปรปรวนของปริมาณฝนรายปจะเพิ่มมากขึ้นกวาในปจจุบัน แตในชวงปลาย 
คริสตศตวรรษนี้ จะเห็นวามีการเปลี่ยนแปลงของฝนจะคอนขางชัดเจน กลาวคือปริมาณฝนรวมจะ
เพิ่มขึ้นเกือบทั้งประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ชายฝงอาวไทยดานตะวันตกที่อาจจะเพิ่มขึ้นกวา 2 เทา
จากในปจจุบัน ในขณะที่จํานวนวันฝนตกไมเปล่ียนแปลงมากนัก พื้นที่ฝงตะวันตกของประเทศไทย
บริเวณ จ.กาญจนบุรี มีแนวโนมที่จะมีปริมาณฝนนอยลงคอนขางมาก และมีชวงเวลาฝนตกที่ส้ันลง
เล็กนอย 
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ภาพที่ 5  ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายป 

ที่มา: ศุภกร และคณะ (2551) 
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ภาพที่ 6 จํานวนวันที่ฝนตกในรอบป 

ที่มา: ศุภกร และคณะ (2551) 
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อยางไรก็ตาม ผลที่ไดจากการคํานวณในชั้นนี้ยังมีความคลาดเคลื่อนอยูบาง ทั้งนี้จากการ
เปรียบเทียบผลที่ไดจากแบบจําลองในชวงป ค.ศ. 1980-1989 ในบางจุดที่มีตําแหนงใกลเคียงกับ
สถานีตรวจอากาศของประเทศไทย ที่มีขอมูลอยูในชวงเวลาเดียวกันมาเปรียบเทียบกับขอมูลที่ได
จากการตรวจวัด โดยเลือกสถานีใหมีการกระจายตําแหนงที่ตั้งอยูทั่วประเทศใหสามารถเปนตัวแทน
ของพื้นที่ในแตละภาคทางอุตุนิยมวิทยาไดแก ภาคเหนือ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาค
ตะวันออก ภาคใตฝงตะวันออกตอนบน-ตอนลาง และภาคใตฝงทะเลอันดามัน รวม 24 สถานี โดย
ไดทําการเปรียบเทียบขอมูล 3 ชนิด คือ คาเฉล่ียรายเดือนของอุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ําสุด และ
ปริมาณน้ําฝนรวมรายเดือน ทั้งนี้ไดขอสรุปดังนี้ 

ผลการคํานวณจากแบบจําลอง สามารถแสดงลักษณะการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิตาม
ฤดูกาลไดเปนอยางดี โดยมีชวงเวลาในการเกิดชวงที่รอนที่สุดและเย็นที่สุดของปใกลเคียงกับขอมูล
ที่ไดจากการตรวจอากาศ แตพบความคลาดเคลื่อนในลักษณะที่ผลจากแบบจําลองใหคาอุณหภูมิ
สูงสุดมากกวาคาที่เกิดขึ้นจริงโดยเฉพาะในชวงเวลาที่รอนที่สุดของป และในพื้นที่ที่อยูลึกเขาไปใน
แผนดิน โดยในชวงเวลาและพื้นที่ดังกลาวแบบจําลองใหผลการคํานวณคาอุณหภูมิสูงสุดสูงกวา
ความเปนจริงอยูประมาณ 4-6°เซลเซียส แตในสวนของอุณหภูมิต่ําสุดนั้น แมวาจะมีความ
คลาดเคลื่อนบาง แตผลการคํานวณจากแบบจําลองก็จัดวาเปนที่นาพอใจ 

ในสวนของการคาดการณปริมาณฝนพบวา ผลการเปรียบเทียบแมวาแบบจําลองจะแสดง
ใหเห็นถึงการเกิดฤดูกาลไดอยางชัดเจน โดยมีการแสดงใหเห็นถึงชวงที่เปนฤดูฝนและฤดูแลงของแต
ละป แตความคลาดเคลื่อนที่พบจากการเปรียบเทียบในเรื่องของชวงเวลาการเกิดฝนและชวงเวลาที่
ฝนทิ้งชวงก็ยังคงปรากฏใหเห็นในบางสถานี โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออก  
เฉียงเหนือที่อยูลึกเขาไปในแผนดิน สวนความคลาดเคลื่อนในเรื่องของปริมาณก็ยังปรากฏใหเห็น 
โดยผลที่ไดจากแบบจําลองสวนใหญใหปริมาณน้ําฝนต่ํากวาความเปนจริงคอนขางมาก โดยเฉพาะ
ในบริเวณพื้นที่ที่อยูติดชายฝงและคาบสมุทรบริเวณภาคใตของประเทศไทย 

ผลการวิเคราะหความคลาดเคลื่อนเหลานี้ จะนําไปสูขั้นตอนการปรับผลที่ไดจากการ
คํานวณในขั้นตนนี้ กับขอมูลที่ไดจากการสังเกตการณที่มีอยูแลว ดวยวิธีการที่เรียกวา “Rescale” 
ซึ่งมีวิธีการ ดังนี้ 

1. หาคาเฉลี่ยของตัวแปรที่ตองการของขอมูลอางอิง จากฐานขอมูลที่มีการเก็บขอมูลมา
ยาวนานเพียงพอ และมีการกระจายตัวของขอมูลในเชิงพื้นที่อยูในพื้นที่คํานวณอยางสม่ําเสมอ 

2. หาคาเฉลี่ยของตัวแปรเดียวกันของผลการคํานวณจากแบบจําลอง ในพิกัดเดียวกันกับ
ที่มีขอมูลอางอิงในชวงเวลาเดียวกัน 

3. นําคาเฉลี่ยใน 1 และ 2 มาหาคาสัมประสิทธิ์เพื่อปรับขอมูลทั้ง 2 ชุดเขาหากัน ในแต
ละจุด 
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4. นําคาสัมประสิทธิ์ของทุกจุดมา Interpolate ดวยวิธีการทาง GIS ไปยังทุกจุดของการ
คํานวณของแบบจําลอง 

5. นําคาสัมประสิทธิ์ที่ไดในแตละกริดมาเปนคาอางอิงและนําไปดําเนินการทาง
คณิตศาสตรที่เหมาะสมกับผลที่ไดจากแบบจําลองทั้งหมด 

ผลที่ไดจากการปรับแกนี้ จะมีความสอดคลองกับผลที่ไดจากการตรวจวัดมากขึ้น และ
สามารถนําไปใชในการวิเคราะหผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตางๆ ไดแก 
การศึกษา และวิเคราะหทางดานผลกระทบในการเกษตรในอนาคต นอกจากนี้ ยังทําใหเห็นถึง
แนวโนมของการเปลี่ยนแปลงทางดานภูมิอากาศ ซึ่งสามารถนําไปสูการวางแผนเตรียมการในดาน
ตางๆ เชน การเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติอยางอุทกภัย หรือการจัดการลุมน้ํา ได
อยางเหมาะสมมากขึ้น 

อยางไรก็ดี การคาดการณนี้ก็เปนแนวทางหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงในอนาคตภายใต
เงื่อนไขชุดหนึ่งเทานั้น ซึ่งการศึกษาดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะตองมีการคาดการณ
การเปลี่ยนแปลงในหลายๆ แนวทางภายใตเงื่อนไขตางๆ ที่หลากหลาย ซึ่งในประเทศไทยก็ไดมีการ
ดําเนินการอยูบางแลวในปจจุบัน และคาดวาจะมีผลงานวิจัยเผยแพรออกมามากขึ้นในอนาคต
อันใกลนี้ 
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