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คํานํา
การสนับสนุนการศึกษาวิจัยดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและโลกรอน ของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีเปาหมายในการสรางองคความรูและความเขาใจ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในเชิงพื้นที่และเชิง
เวลา การหาแนวทางการปรับตัวในภาคสวนตางๆ ของไทย การกําหนดยุทธศาสตรของประเทศ
เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นภายใตการจัดทําระบอบความตกลงระหวางประเทศ
ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหลังป 2555 และการสรางความรวมมือและเครือขาย
นักวิชาการดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในและตางประเทศ รวมถึงการสนับสนุน
และสรางความตระหนักและความเขาใจแกสังคมไทยในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สกว. ไดจัดพิมพหนังสือชุดความรู “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย” เผย
แพรในสังคมไทยและผูสนใจทั่วไปไดรูถึงแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
ประเทศไทยอันเนื่องมาจากภาวะโลกรอน เลมแรกเปนสาระความรูและขอมูลสภาพภูมิอากาศ
ในอดีต สําหรับเลมที่ 2 นี้ “แบบจําลองสภาพภูมิอากาศและสภาพภูมิอากาศในอนาคต” เปน
สาระความรูและขอมูลการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มองระยะยาวถึงศตวรรษที่ 21 ซึ่งประมวล
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สภาพภูมิอากาศตอภาคสวนตางๆ ตอไป
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บทบรรณาธิการ
การจําลองภาพภูมิอากาศในอนาคตเปนจุดเริ่มตนสําคัญที่จะนําไปสูการประเมินผล
กระทบและประเมินแนวทางการปรับตัวตอการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ในตางประเทศไดมี
การพัฒนาแบบจําลองตางๆ ขึน้ มามากมายเริม่ ตัง้ แตแบบจําลองภูมอิ ากาศโลกทีม่ คี วามละเอียด
เชิงพื้นที่หลายรอยกิโลเมตร จนถึงแบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาคหรือทองถิ่นที่มีความละเอียด
เชิงพื้นทีส่ ูงสามารถที่จะทําการศึกษาไดละเอียดนอยกวา 10 กิโลเมตร ปจจุบนั การพัฒนาไมได
รวมแคการเพิ่มความละเอียดเชิงพื้นที่เทานั้น องคความรูพื้นฐานที่จําเปนตอการปรับปรุงแบบ
จําลองและการตรวจวัดขอมูลตางๆ ก็ไดพัฒนาอยางมาก ทําใหความเขาใจในกระบวนการทาง
บรรยากาศวิทยาเพิม่ มากขึน้ และมีความมัน่ ใจวาผลการจําลองภาพภูมอิ ากาศในอนาคตเปนสิง่
ที่เชื่อถือได
ประเทศไทยไดเริ่มงานศึกษาจําลองสภาพภูมิอากาศในอนาคตมาตั้งแตป พ.ศ. 2533
ซึง่ ก็ทาํ ใหเกิดองคความรูแ ละผลทีไ่ ดกส็ ามารถนํามาปรับเพือ่ ศึกษาผลกระทบระดับหนึง่ อยางไร
ก็ตามความพรอมดานการทําแบบจําลองของประเทศไทยยังตองการการพัฒนาอีกมาก การ
สนับสนุนการสรางองคความรูท จี่ ะทําใหเกิดความเขาใจและการเพิม่ ความแมนยําในการอธิบาย
ถึงภูมอิ ากาศในอนาคตเปนเรือ่ งสําคัญทีต่ อ งพิจารณา ทัง้ นีผ้ ลการจําลองจากแบบจําลองแบบใด
แบบหนึง่ ไมเพียงพอตอการทีจ่ ะนํามาศึกษาประเมินผลกระทบ และแสวงหาแนวทางปรับตัวได
อยางเหมาะสมกับบริบทของประเทศ การมีภาพฉายอนาคตภูมิอากาศจากแบบจําลองหนึ่งๆ
เปรียบเสมือนการมองวัตถุจากเพียงดานเดียว ทําใหไมสามารถรูวาเกิดอะไรขึ้นในดานอื่นๆ
ฉะนั้นหากสามารถมองหลากมุมไดก็จะสามารถทําใหภาพภูมิอากาศในอนาคตมีความถูกตอง
และความนาเชื่อถือไดมากขึ้น ซึ่งอาจทําไดโดยการเปรียบเทียบผลการจําลองจากหลายแบบ
จําลอง การใชเทคนิคทีห่ ลากหลายในการยอสวนแบบจําลองจากระดับโลกสูภ มู ภิ าค หรือแมแต
การใชภาพจําลองการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมแตกตางกันหลายทิศทาง เปนตน
ชุดความรูเ รือ่ ง “การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศของไทย” เลมที่ 2 เสนอผลการ
ศึกษากลุมวิจัยการจําลองภาพภูมิอากาศของไทยในอนาคต ที่มีความละเอียดเชิงพื้นที่สูงและ
ความละเอียดเชิงเวลาสูงจากแบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค 2 แบบ (PRECIS, MM5) แบบ
จําลองภูมอิ ากาศโลก 1 แบบ (GFDL-R30) และภายใตภาพจําลองการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม
ของโลก 3 แบบ (A1B, A2, B2) ผูอานจะไดความเขาใจถึงเทคนิคการจําลองภาพภูมิอากาศ
การฉายภาพอนาคตของการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ และขอจํากัดทีม่ ไี มวา จะเปนขอจํากัดดาน
ทฤษฎีและสมมติฐานหลักของแบบจําลอง ขอจํากัดของขอมูลตรวจวัดในประเทศไทยซึง่ เปนสวน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย เลมที่ 2 แบบจําลองสภาพภูมิอากาศ และสภาพภูมิอากาศในนอาคต
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สําคัญในการทดสอบความเหมาะสมของแบบจําลองทีน่ าํ มาประยุกตใชกบั ประเทศไทย ขอจํากัด
ดานองคความรูท จี่ ะใชปรับปรุงแบบจําลองใหเหมาะสมกับบริบททีต่ งั้ และลักษณะทางภูมศิ าสตร
ของไทย ขอจํากัดดานบุคลากรที่ยังขาดแคลนผูที่มีความรูและความเชี่ยวชาญ เปนตน ผลการ
จําลองสภาพภูมิอากาศที่ไดแมจะยังไมสามารถจําลองขอมูลการตรวจวัดในอดีตไดดีเทาที่ควร
และยังมีความไมแนนอนสูง ถึงกระนัน้ ผลการศึกษาจากทัง้ 3 แบบจําลองสามารถสรุปคาด
หมายใหเห็นถึงสภาพภูมอิ ากาศของไทยไดเปลีย่ นแปลงมาตัง้ แตในอดีต และมีแนวโนม
วาจะมีการเปลีย่ นแปลงในรูปแบบเดิมตอไปในอนาคต เชน อุณหภูมขิ องประเทศไทยจะยัง
คงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องอยางนอย 100 ปขางหนา ชุดขอมูลตามภาพฉายอนาคตนี้สามารถนํา
ไปใชสูการศึกษาภาวะเสี่ยงตอความเดือดรอนและแนวทางการปรับตัวตอแนวโนมที่เห็นอยูใน
ปจจุบนั และความไมแนนอนทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต อยางไรก็ตามการประยุกตใชควรตระหนัก
ถึงขอจํากัดก็จะชวยใหการเลือกใชแบบจําลอง/ผลจากแบบจําลองมีความเหมาะสม รวมถึงการ
ตีความผลลัพธที่ไดจากแบบจําลองไดถูกตองมากยิ่งขึ้น
การทีจ่ ะปรับปรุงและพัฒนาการจําลองภาพภูมอิ ากาศในอนาคตของประเทศไทยใหดี
ขึ้นนั้น จําเปนตองมีองคประกอบหลัก 4 ประการดวยกัน คือ 1) มีแบบจําลองที่ดี ซึ่งจากเนื้อหา
ของหนังสือนี้ จะเห็นวาแบบจําลองทั้ง 3 แบบจําลองนี้ สามารถปรับปรุงใหมีความเหมาะสม
กับประเทศไทยได โดยประเด็นนี้นักวิชาการกําลังรวมกันทําการประเมินผลจากแบบจําลอง
แบบองครวม (climate model ensemble) เพื่อวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง และความไมแนนอน
ของแตละแบบจําลองสําหรับการฉายภาพอนาคตการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทย
2) มีความพรอมดานบุคลากร ทั้งดานจํานวนคน ระดับความรู ความเขาใจ และระบบสนับสนุน
3) มีขอ มูลการตรวจวัดทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ซึง่ ครอบคลุมพืน้ ทีแ่ ละเวลาทีเ่ พียงพอ และ 4) มีองคความรู
สนับสนุน เชน งานวิจยั พืน้ ฐานดานบรรยากาศวิทยาและสาขาอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ เชน คณิตศาสตร
และวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร เปนตน
ดังนัน้ การศึกษาการจําลองภาพภูมอิ ากาศของไทยในครัง้ นี้ นอกจากจะมุง เนนไปทีผ่ ล
ของแบบจําลองแลว สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ยังใหความสําคัญกับการเพิ่ม
สมรรถนะและจํานวนนักวิจัยเพื่อใหเปนกําลังสําคัญในการชวยพัฒนาแบบจําลองภูมิอากาศ
ของไทย ปจจุบันนี้สามารถพูดไดวาประเทศของเราเริ่มจะมี “นักวิจัยและองคความรู” เกิดขึ้น
ซึง่ จําเปนตองไดรบั การสนับสนุนและพัฒนาตอยอดเพือ่ ใหไดภาพจําลองภูมอิ ากาศทีเ่ หมาะสม
และที่มีความถูกตองมากยิ่งขึ้น
อํานาจ ชิดไธสง
บรรณาธิการ
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1.1 คํานิยามที่สําคัญ
สภาพอากาศ (Weather)

หมายถึง เหตุการณภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในปจจุบันหรือในอนาคตใกล เชน การเกิด
พายุ ฝนตก น้ําทวมในวันนี้หรือสัปดาหหนา การคาดการณ หรือทํานายภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตอันใกล เรียกวา การพยากรณอากาศ (weather forecast)

ภูมิอากาศ (climate)

ตามมาตรฐานของและคําจํากัดความขององคกรมอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization หรือ WMO) ภูมิอากาศ (climate) หมายถึงคาเฉลี่ยของปจจัย
ภูมิอากาศ เชน อุณหภูมิ ปริมาณน้ําฝนในระยะยาวเปนเวลา 30 ป การคาดการณภูมิอากาศ
ในอนาคตทําไดโดยการสรางภาพจําลองเหตุการณภูมิอากาศ (climate scenario) ที่อาจเกิด
ขึ้นได จากการเปลี่ยนแปลงของปจจัยสภาพแวดลอมตาง ๆ เชน ปริมาณกาซเรือนกระจกใน
บรรยากาศที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาไม การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เปนตน

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (climate change)

ตามคํ า จํ า กั ด ความของอนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว า ด ว ยการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงใดๆ ของภูมิอากาศที่
เกิดจากการกระทําของมนุษยทั้งทางตรงและทางออม อันทําใหสวนประกอบของบรรยากาศ
โลกเปลี่ยนแปลงไป นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติในชวงเวลาเดียวกัน การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเกิดจากกาซเรือนกระจกในบรรยากาศมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น กาชเรือน
กระจกมีคุณสมบัติในการดูดกลืนความรอน ทําใหความรอนไมสามารถระบายออกไปนอก
บรรยากาศโลกได ทําใหโลกรอนขึ้นจากปรากฏการณเรือนกระจก ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ

บทที่ 1 : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับแบบจําลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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สวนประกอบของภูมิอากาศ (climate component)

สวนประกอบทางกายภาพของระบบภูมอิ ากาศโลกมี 5 สวน ไดแก พืน้ น้าํ (hydrosphere)
พื้นธรณี (geosphere) บรรยากาศ (atmosphere) ชีวภพ (biosphere) และธารน้ําแข็ง
(cryosphere) โดยสวนประกอบทัง้ 5 สวนนี้ ไดรบั และดูดซับพลังงานความรอนจากดวงอาทิตย
ไมเทากัน โดยในบริเวณเขตรอนใกลเสนศูนยสูตรจะเปนบริเวณที่รอนที่สุด และบริเวณขั้วโลก
จะเปนบริเวณที่เย็นที่สุด ทําใหเกิดการถายทอดพลังงานความรอนและมวลสารขึ้น เพื่อใหเกิด
สมดุลของพลังงาน ซึ่งกระบวนการดังกลาวทําใหเกิดการเคลื่อนและหมุนเวียนของมวลน้ําและ
อากาศ และมีอิทธิพลตอภูมิอากาศโลก

แบบจําลองภูมิอากาศ (climate model)

แบบจําลองภูมิอากาศเปนแบบจําลองทางคณิตศาสตรที่ใชขอมูลเชิงปริมาณในการ
ลอกเลียน (simulate) ปฎิสัมพันธของพลังงานในบรรยากาศ มหาสมุทร พื้นดิน และน้ําแข็ง
แบบจําลองนี้นําไปใชในวัตถุประสงคตางๆ เชน การศึกษาพลวัตรของภูมิอากาศ (weather)
และระบบภูมิอากาศ (climate system) ซึ่งปจจุบันถูกนํามาใชในการสรางสภาพเหตุการณ
ภูมิอากาศในอนาคตที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณกาซเรือนกระจกในบรรยากาศ
แบบจําลองภูมิอากาศทุกชนิดใชหลักการของสมดุลของพลังงานโลก คือ พลังงาน
ที่โลกไดรับในสภาพคลื่นแมเหล็กไฟฟาในชวงคลื่นสั้น สมดุลกับการสงถายพลังงานออกไป
นอกบรรยากาศโลกในสภาพรังสีความรอนในชวงคลื่นยาว (far-infrared) ความไมสมดุลของ
พลังงานนําเขาและพลังงานสงออกทําใหคา เฉลีย่ ของอุณหภูมโิ ลกเปลีย่ นแปลง เชน การเพิม่ ขึน้
ของกาซเรือนกระจกซึ่งดูดกลืนพลังงานความรอนทําใหบรรยากาศโลกดูดซับความรอนไวมาก
ขึ้น

1.2 พัฒนาการของแบบจําลองภูมิอากาศโลก

แบบจําลองภูมิอากาศโลก หรือ General Circulation Models (GCMs) เปนแบบ
จําลองทางคณิตศาสตรที่เปนเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดในปจจุบันในการจําลองกระบวนการทาง
กายภาพ ของบรรยากาศ มหาสมุทร น้ําแข็ง (cryosphere) และผิวดินตอการเพิ่มขึ้นของกาซ
เรือนกระจก ซึ่งใชในการสรางเหตุการณจําลองของภูมิอากาศในอนาคต แบบจําลองภูมิอากาศ
โลกแสดงภูมิอากาศใน 3 มิติของพื้นที่หรือตารางกริด (grid) ปกติมีขนาดประมาณ 250 x 600
กม. มีชั้นในแนวดิ่ง 20-30 ชั้น และชั้นในมหาสมุทรอาจสูงถึง 30 ชั้น ขนาดของแบบจําลอง
ภูมิอากาศโลกจึงคอนขางกวาง
แบบจําลองภูมอิ ากาศโลกประสานขอมูลทีม่ ปี ริมาณมากในสามมิตใิ หสามารถเขาใจได
ดวยทัศนภาพของมนุษย เริ่มมีการพัฒนาตั้งแตกอน ค.ศ.1955 โดยเริ่มจากแบบจําลองที่ใช
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย เลมที่ 2 แบบจําลองสภาพภูมิอากาศ และสภาพภูมิอากาศในอนาคต

ทํานายภูมอิ ากาศทองถิน่ ตอมาในชวงทศวรรษ 1960s เมือ่ เครือ่ งประมวลผลหรือคอมพิวเตอร
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ทําใหสามารถพัฒนาแบบจําลองใหครอบคลุมถึงการหมุนเวียนของ
พลังงานและสสารในอากาศทั่วโลก รวมทั้ง สามารถจําลองภูมิอากาศเฉลี่ยไดในระยะยาวเปน
ทศวรรษหรือศตวรรษ โดยในทศวรรษ 1970s แบบจําลองภูมิอากาศโลกเปนที่นิยมอยางกวาง
ขวางในการใชทํานายและคาดการณภูมิอากาศในทองถิ่นและภูมิภาค ในระยะเวลาเดียวกัน
นี้นักวิทยาศาสตรภูมิอากาศ (climate scientist) เริ่มมีความกังวลถึงผลกระทบในระยะยาว
ของปริมาณกาซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นในบรรยากาศ จึงเริ่มมีการนํากิจกรรมของมนุษยมาเปน
ตัวแปรในการประมวลผลดวย ซึ่งตางจากในระยะแรกประมาณปค.ศ.1970 เปนการใชขอมูล
ดานบรรยากาศเพียงอยางเดียว ผลลัพธทไี่ ดจงึ มีความคลาดเคลือ่ นจากสภาพความเปนจริงมาก
แบบจําลองภูมอิ ากาศโลกมีการพัฒนาใหใชการไดดขี นึ้ โดยแบบจําลองรุน แรกใชขอ มูล
ภูมิอากาศเปนหลัก เรียกวา Atmospheric GCM หรือ AGCM ตอมาไดมีการเพิ่มขอมูลดาน
อื่นๆ ที่มีปฏิสัมพันธกับบรรยากาศเขาไป เชน มหาสมุทร โดยการพัฒนา Oceanic General
Circulation Models (OGCMs) และนําแบบจําลองนี้ควบ (couple) เขาดวยกัน เรียกวา
Ocean Atmospheric General Circulation Models (AOGCMs) โดยเริ่มพัฒนาเปนครั้ง
แรกที่ Geophysical Fluid Dynamics Laboratory (GFDL) แหง National Oceanic
Atmospheric Administration (NOAA) สหรัฐอเมริกา ในชวงทายของทศวรรษ 1960s
ผลลัพททไี่ ดจากแบบจําลองทีเ่ ปน AOGCM มีความใกลเคียงความจริงมากขึน้ และตัง้ แต 1980s

รูปที่ 1.1 การพัฒนาแบบจําลองภูมิอากาศโลก (General Circulation Models หรือ GCMs)
ตั้งแต ค.ศ. 1970 และ อนาคต (IPCC, 2001)
บทที่ 1 : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับแบบจําลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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เปนตนมา มีการพัฒนา AOGCMs จากสถาบันตางๆ ไดแก แบบจําลอง HadCM3, GFDL
CM2.x, GISS, ECHAM เปนตน ซึ่งนับเปนตนแบบ (มาตรฐาน) ของแบบจําลองภูมิอากาศ
ที่ใชกันอยางแพรหลายในปจจุบัน ถึงแมจะยังมีขอบกพรองที่ตองทําการพัฒนาตอไปอีก แต
ก็มีการปรับปรุงโดยนําแบบจําลองลูกอื่นๆ เชน ละอองลอยซัลเฟต ละอองลอยที่ไมใชซัลเฟต
วัฏจักรคารบอน แบบจําลองพลวัตรพืช เปนตน เขามาควบรวมดวย (รูปที่ 1.1) จนกระทั่งใน
ปจจุบัน ผลลัพธจากแบบจําลองภูมิอากาศมีความชัดเจนขึ้นมาก สามารถสรางภูมิอากาศใน
อดีตไดใกลเคียงความจริง

1.3 ภาพจําลองการปลอยกาซเรือนกระจก

A1 (ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง )
•ประชากรโลกพิ่มสูงสุดช่วงกลางศตวรรษ
•การเติบโตทางเศรษฐกิจสูง
•มีการปรับใช้เทคโนโลยีใหม่และมีประสิทธิภาพ

ให้ความสําคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ปริมาณกาซเรือนกระจกในบรรยากาศในอนาคตเปนขอมูลสําคัญที่ใชเปนขอมูล
นําเขาใหกับแบบจําลองภูมิอากาศ ปริมาณกาซเรือนกระจกอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต
ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในทิศทางตางๆ กัน ซึง่ คณะกรรมการระหวางรัฐบาล
วาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change
หรือ IPCC) ไดกําหนดความเปนไปไดของการพัฒนาเปน 4 รูปแบบหลัก (ดังรูปที่ 1.2-1.3)
คือ

ให้ความสําคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม

B1 (ปล่อยก๊าซเรือนกระจกตํ่า )

•ประชากรโลกเพิ่มอย่างต่อเนื่อง
•เน้นเติบโตทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
•มีการปรับใช้เทคโนโลยีอย่างช้าและ
ไม่ครอบคลุมทั่วโลก
เน้นความร่วมมือระดับภูมิภาค

เน้นความร่วมมือระดับโลก

•ประชากรโลกเพิ่มสูงสุดช่วงกลางศตวรรษ
•มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษกิจใหม่
•มีการใช้เทคโนโลยีสะอาดและมีประสิทธิ
ภาพ
•ลดการใช้ทรัพยากร

A2 (ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง -ปานกลาง)

B2 (ปล่อยก๊าซเรือนกระจกปานกลาง-ตํ่า)
•ประชากรโลกเพิ่มอย่างต่อเนื่องแต่ตํ่ากว่า A2
•มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจปานกลาง
•การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีทั่วไป ไม่มีทิศทาง

รูปที่ 1.2 ภาพจําลองการปลอยกาซเรือนกระจกในอนาคตจากรายงานของ IPCC (IPCC Special
Report on Emission Scenario หรือ SRES) (IPCC, 2001)
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย เลมที่ 2 แบบจําลองสภาพภูมิอากาศ และสภาพภูมิอากาศในอนาคต

• แบบ A เปนการพัฒนาโดยใหความความสําคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจเปน
หลัก โดยแบงยอยเปน
- แบบ A1 คือ อนาคตการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ประชากรโลกสูงสุดในกึ่ง
ศตวรรษ และลดลงเล็กนอยหลังจากนัน้ มีเทคโนโลยีทมี่ ปี ระสิทธิภาพสูง มีการ
พัฒนาบุคลากร มีปฏิสัมพันธระหวางวัฒนธรรม ความแตกตางของรายได
ประชาชาติระหวางภูมิภาคลดลง ภาพจําลองการปลอยกาซเรือนกระจก
(emission scenario) แบบ A1 นี้ ยังแยกออกเปนภาพจําลองยอยตางๆ คือ
- A1FI (Fossil intensive) เปนการพัฒนาทีข่ นึ้ อยูก บั พลังงานฟอสซิล เชน
น้ํามัน ถานหินอยางมาก
- A1T (Non-fossil energy sources and technology) เปนการพัฒนาโดย
ไมใชพลังงานฟอสซิลเปนหลักแตใชเทคโนโลยีอื่นๆ แทน
- A1B (Balance of all sources) พัฒนาโดยมีความสมดุลของแหลงพลังงาน
ทีใ่ ช ไมเนนการใชพลังงานฟอสซิลหรือพลังงานหมุนเวียน แตใหมกี ารผสม
ผสานระหวางพลังงานทั้งสองแบบ
- แบบ A2 คือ การพัฒนาในอนาคตของโลกมีความหลากหลาย พึง่ ตนเองมาก
ขึ้นภายในภูมิภาค มีการอนุรักษเอกลักษณทองถิ่น จํานวนประชากรเพิ่มขึ้น
อยางตอเนือ่ ง การพัฒนาเศรษฐกิจขึน้ อยูก บั ภูมภิ าค การเติบโตทางเศรษฐกิจ
และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีชากวาแบบอื่น และกระจายตามทองถิ่นและ
ภูมิภาค
• แบบ B เปนการพัฒนาโดยใหความความสําคัญกับสิ่งแวดลอมมากกวาการพัฒนา
แบบ A โดยแบงยอยเปน
- แบบ B1 เปนภาพจําลองการพัฒนาทีใ่ นอนาคต ประชากรเพิม่ สูงในตอน
กึง่ กลางศตวรรษเชนเดียวกับแบบ A1 และลดลงหลังจากนัน้ แตโครงสราง
เศรษฐกิจเปลีย่ นอยางรวดเร็วไปเปนภาคบริการและสารสนเทศ ลดการใช
วัตถุ มีการใชเทคโนโลยีทสี่ ะอาด เนนทีก่ ารแกปญ
 หาเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอมที่ยั่งยืนในระดับนานาชาติมีความเสมอภาค แตไมมีการนํา
ประเด็นดานภูมิอากาศเปนแรงจูงใจ
- แบบ B2 เปนภาพจําลองการพัฒนาทีเ่ นนการแกปญ
 หาดานเศรษฐกิจ สังคม
และสิง่ แวดลอมทีย่ งั่ ยืนในระดับทองถิน่ หรือภูมภิ าค ประชากรเพิม่ ขึน้ ตอ
เนื่องแตนอยกวา A2 มีการพัฒนาเศรษฐกิจปานกลาง การเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีหลากหลายและชาลงกวา B1 และ A1 โดยมีการปกปอง
สิ่งแวดลอม และความเสมอภาคของสังคมที่เนนที่ทองถิ่นและภูมิภาค

บทที่ 1 : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับแบบจําลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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รูปที่ 1.3 ปริมาณกาซเรือนกระจกในบรรยากาศโลกตั้งแต ค.ศ. 1000 ถึงปจจุบัน และปริมาณใน
อนาคตจากภาพจําลองการปลดปลอย SRES scenarios แบบตางๆ คือ A1B, A1T, A1Fl,
A2, B1, B2 และ IS92a (IPCC 2001)

นอกจากนี้ยังมีภาพจําลองของการปลอยกาซเรือนกระจกที่เรียกวา IS92 Scenario
ซึ่งเปนภาพจําลองที่กําหนดใหมีการเพิ่มขึ้นของกาซเรือนกระจกในสัดสวนคงที่ในแตละป เชน
IS92a มีการเพิ่มขึ้นของของกาซเรือนกระจกปละ 1 % (เฉพาะกาซเรือนกระจกและ
หรือละอองลอยซัลเฟต
IS92d มีการเพิ่มขึ้นของของกาซเรือนกระจก 0.5 %

1.4 ภาพจําลองภูมิอากาศในอนาคต

ภาพจําลองภูมิอากาศในอนาคตของโลก (climate change scenario) โดยใชแบบ
จําลองสภาพภูมิอากาศโลก และขอมูลจากแบบจําลองกาซเรือนกระจกในอนาคต (emission
scenarios) ดังทีก่ ลาวแลว ซึง่ สภาพภูมอิ ากาศของโลกจะแตกตางกันตามรูปแบบของการพัฒนา
และปริมาณกาซเรือนกระจกในบรรยากาศโลก เชน ในป ค.ศ. 2100 ภายใตการพัฒนาแบบ B2
อุณหภูมิของโลกอาจเพิ่มขึ้น 1.5 องศาเซลเซียส แตภายการพัฒนาแบบ A1Fl อุณหภูมิอาจ
เพิ่มมากถึง 5.6 องศาเซลเซียส เปนตน (รูปที่ 1.4)
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รูปที่ 1.4 ภาพจําลองของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในอดีต ปจจุบัน และอนาคต (Temperature
scenarios) จากแบบจําลองภูมิอากาศโลก (GCM) ตาม SRES scenarios แบบ A1B,
A1T, A1Fl, A2, B1, B2 และ IS92a จะเห็นวา GCM สามารถจําลองภาพอุณหภูมิใน
อดีต (ตั้งแต ค.ศ.1000 – 1850) ใกลเคียงกับขอมูลที่ไดจากการประมาณ (Proxy data)
เชน วงปของตนไม ชั้นปะการัง เปนตน (IPCC, 2001)

1.5 การเลือกใชแบบจําลองภูมิอากาศโลก

การพัฒนาแบบจําลองภูมิอากาศโลกตองใชขอมูลและความเชี่ยวชาญหลายสาขา
รวมทั้งเครื่องประมวลผลที่มีสมรรถนะสูง ทําใหแบบจําลองภูมิอากาศโลกถูกพัฒนาขึ้นมาโดย
สถาบั นชั้นนํ าของโลก เชน Geophysical Fluid Dynamics Laboratory (GFDL),
Goddard Institute of Space Studies (GISS) ของสหรัฐอเมริกา, Hadley Center for
Climate Prediction and Research ของสหราชอาณาจักร และ Max Planck Institute ของ
เยอรมันนี เปนตน ภาคผนวก 1 แสดงขอมูลแบบจําลองภูมิอากาศโลกจากบางสถาบันที่นิยมใช
บทที่ 1 : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับแบบจําลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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รูปที่ 1.5 ภาพจําลองของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (Temperature scenarios) ตาม SRES A2,
A1B และ B1 ภายหลังศตวรรษ ที่ 20 ที่ประมวลผลจากแบบจําลองหลายแบบ เมื่อ
เปรียบเทียบกับ ค.ศ. 1980 – 1999 (บน) และภาพจําลองปริมาณน้ําฝน (Precipitation
scenarios) ที่เปลี่ยนแปลงระหวางค.ศ. 2092-2099 เมื่อเปรียบเทียบกับค.ศ. 1980-1999
จากการประมวลผลของแบบจําลองหลายแบบตาม SRES A1B ในเดือนธันวาคมกุมภาพันธ (ลาง-ซาย) และ มิถุนายน-สิงหาคม (ลาง-ขวา) (IPCC, 2007)

ในการสรางภาพจําลองภูมิอากาศโลก และการพัฒนารุน ตางๆ ทีแ่ บบจําลองเหลานีป้ ระมวลผล
แบบจําลองภูมิอากาศโลกแตละชนิดใหผลลัพธของภูมิอากาศในอนาคตเมื่อปริมาณ
กาซเรือนกระจกในบรรยากาศเพิ่มขึ้นตางกัน แตเนื่องจากแตละสถาบันมี ทฤษฎี วิธีการ และ
ขอมูลในการประมวลผลที่แตกตางกัน การใชแบบจําลองภูมิอากาศจึงควรพิจารณา ดังนี้
1. อายุของแบบจําลอง แบบจําลองที่พัฒนาใหมไดรับการแกไขและปรับปรุงขอ
บกพรองเพิ่มขึ้น ทําใหมีความแมนยําเพิ่มขึ้น
2. ขนาดของพื้นที่แสดงผล (resolution) แบบจําลองที่มีพื้นที่แสดงผลเล็ก เชน
o
2.8 X 2.8o (ละติจูด x ลองจิจูด) ยอมดีกวาแบบจําลองที่มีพื้นที่แสดงผลกวาง เชน 5o X 4o
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย เลมที่ 2 แบบจําลองสภาพภูมิอากาศ และสภาพภูมิอากาศในอนาคต

(ละติจูด x ลองจิจูด)
ความแมนยําในการแสดงผลภูมิอากาศปจจุบัน แบบจําลองที่มีสภาพภูมิอากาศ
ปจจุบันใกลเคียงกับสภาพภูมิอากาศจากการตรวจวัดในพื้นที่ ควรมีความสามารถในการสราง
ภาพจําลองภูมิอากาศในอนาคตไดดีกวา
การสรางภาพจําลองภูมิอากาศในอนาคตใหเหมาะสมกับการใชงานขึ้นอยูกับปจจัย
ตางๆ โดยขนาดพื้นที่และความละเอียดของเวลาขึ้นอยูกับความจําเปนในการใชขอมูล เชน
 ขนาดพื้นที่

ลุมน้ํา

ระดับฟารมหรือพื้นที่เกษตรกรรม
 ระยะเวลา: การศึกษาผลกระทบในภาคสวนตางๆ ใชความละเอียดของขอมูลตางกัน
เชน การศึกษาการเปลีย่ นแปลงของระบบนิเวศปาไมอาจใชขอ มูลภูมอิ ากาศเฉลีย่
รายเดือน สวนการศึกษาผลกระทบตอผลผลิตการเกษตรอาจตองใชขอ มูลภูมอิ ากาศ
รายวัน เปนตน

1.5.1 การยอสวนแบบจําลองภูมิอากาศโลก

แบบจําลองภูมิอากาศโลกมีพื้นที่แสดงผลขนาดใหญ เชน 200 x 600 กม. หรือ 250
X 250 กม. เหมาะสําหรับใชในการมองภาพในระดับทวีปหรืออนุทวีป การนําผลลัพธของแบบ
จําลอง มาใชในการศึกษาผลกระทบ ความออนไหว และการปรับตัวในระดับภูมิภาค ทองถิ่น
และประเทศที่มีขนาดพื้นที่เล็กกวามาก จึงตองทําการยอสวน (downscale) ใหแสดงผลลัพธ
ที่มีความละเอียดเพิ่มขึ้นในเชิงพื้นที่และเวลา โดยการยอสวนแบบจําลองภูมิอากาศโลก ซึ่งมี
3 วิธี คือ
1. การเพิม่ คาภูมอิ ากาศพืน้ ฐาน การนําผลลัพธทเี่ ปนคาเฉลีย่ ของสภาพภูมอิ ากาศ
แตละเดือน เชน อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจากแบบจําลองภูมิอากาศโลก (ความละเอียดต่ํา) ไปผนวก
กับคาที่ไดจากการตรวจวัด (observation) ในพื้นที่เล็ก (มีความละเอียดสูง) วิธีการนี้เปน
วิธีการที่หยาบที่สุด ใชในการประเมินผลเบื้องตน แตมีการใชศึกษาหลายกรณี โดยคาเฉลี่ย
ภูมิอากาศพื้นฐานควรมีระยะเวลา 30 ป เชน 1961-1990 หรือ 1970-2000 และแบบจําลองควร
มีภูมิอากาศพื้นฐานในเวลาเดียวกัน
2. การยอสวนดวยวิธีทางสถิติ (statistical downscale) เปนวิธีที่ซับซอนขึ้น
โดยมีสมมุติฐานวา ความสัมพันธระหวางตัวบงชี้ (predictor) ซึ่งเปนผลที่ไดจากแบบจําลอง
ภูมอิ ากาศโลก และตัวถูกทํานาย (predictand) ซึง่ เปนขอมูลทีไ่ ดจากสถานีตรวจวัดโดยตรง ไมมี
การเปลี่ยนแปลงในอนาคตเมื่อนําความสัมพันธดังกลาวมาทําการคาดการณการเปลี่ยนแปลง

บทที่ 1 : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับแบบจําลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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ภูมิอากาศในอนาคต (ซึ่งสมมุติฐานนี้ไมถูกตองเสมอไป) วิธีการนี้เหมาะสําหรับการศึกษาใน
ระดับพื้นที่ขนาดเล็ก เชน บางสวนของภูมิภาคและเกาะ เปนตน วิธีนี้ไมเหมาะสมกับพื้นที่ที่
มีขอมูลไมสมบูรณ การยอสวนดวยวิธีทางสถิติ สามารถแสดงผลความรุนแรงของภูมิอากาศ
(climate extreme) และตามชวงเวลาตางๆได (transient) แตวิธีการนี้ยังมีหลักเกณฑที่คอน
ขางจํากัดและใชกับแบบจําลองภูมิอากาศโลกบางชนิดเทานั้น
3. การยอสวนดวยวิธกี ารพลวัตร (dynamic downscale) หรือการใชแบบจําลอง
ภูมอิ ากาศภูมภิ าค (regional climate model หรือ RCM) เปนวิธกี ารทีม่ คี วามละเอียดสูงทีน่ าํ
ความซับซอนของภูมอิ ากาศมาเปนตัวแปร แตมขี อ จํากัดในการใชงานและตองใชเครือ่ งประมวล
ผลที่มีประสิทธิภาพ แบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาคสวนมากฝง (nested) อยูในแบบจําลอง
ภูมิอากาศโลกแตละแบบซึ่งมีพื้นที่แสดงผลขนาดใหญ เชน 200 X 250 กม. โดยพื้นที่แสดงผล
ของแบบจําลองภูมอิ ากาศภูมภิ าคสวนใหญมขี นาด 50 กม. บางชนิดอาจเล็กลงถึง 36 X 36 กม.
หรือ 10 X 10 กม. ซึง่ ตองมีการปอนขอมูลรายละเอียดของพืน้ ทีเ่ พิม่ ตามความละเอียดทีเ่ พิม่ ขึน้
แบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค ประมวลผลโดยใชขอบเขต (boundary) ของแบบ
จําลองภูมิอากาศโลก โดยแบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาคมีความละเอียดที่ตรวจจับลักษณะทาง
ภูมิศาสตรที่เปนตัวแปรทองถิ่น (regional forcing) เชน ภูเขา ทะเลสาบ ชายฝง และการ
ใชพื้นที่ที่หลากหลาย นอกจากนี้แบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาคยังสามารถพัฒนาการจําลอง
สถานการณที่รุนแรง เชน ฝนตกหนัก พายุ ไดดีขึ้น ใหขอมูลดานภูมิศาสตรและกายภาพที่
เกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศในพิกดั เล็กลง และสามารถนําไปใชในการศึกษาผลกระทบ
ไดชัดเจนขึ้น แบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาคสวนใหญพัฒนาโดยสถาบันที่ไดทําการพัฒนาแบบ
จําลองภูมิอากาศโลกมาแลว โดยการใชขอมูลจากแบบจําลองภูมิอากาศโลกเปนขอบเขต ภาค
ผนวก ข แสดงแบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาคที่ใชกันแพรหลายเปนตัวอยาง

1.5.2 เปรียบเทียบการยอสวนแบบตางๆ

มีรายงานเปรียบเทียบการยอสวนผลลัพธจากแบบจําลองสภาพภูมิอากาศโลกลงบน
พื้นที่แสดงผลขนาดเล็ก ดวยวิธีการตาง ๆ เชน
Wilby et al. (1998) ทําการยอสวนฝนรายวันโดยใชวิธีการยอสวน 6 แบบ พบวา
Artificial Neural Network (ANN) เปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพนอยที่สุดในการคาดการณ
ปริมาณน้าํ ฝนของสถานีตรวจวัด เนือ่ งจากไมสามารถจําลองการเกิดฝนตก-ฝนแลงไดใกลเคียง
ความจริง (อางจาก Haylock et al., 2006)
Wilby et al. (2000) เปรียบเทียบปริมาณฝนรายวันในบริเวณ Animus River basin
ใน Colorado โดยใชขอมูลทางอุตุนิยมวิทยาจาก National Centers for Environmental
Prediction (NCEP-reanalysis data) สหรัฐอเมริกา และพบวาการยอสวนดวยวิธกี ารทางสถิติ
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โดยใช Linear regression ใหผลใกลเคียงกับการใชแบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค นอกจากนี้
Murphy (1999) พบวา Linear regression Model และแบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาคใหผล
ในการยอสวนใกลเคียงกัน ในการยอสวนฝนรายวันและอุณหภูมิของสถานีอุตุนิยมวิทยา 976
แหงในยุโรป นอกจากนี้ จากการศึกษาของ Kidson and Thompson (1988) พบความใกล
เคียงกันของวิธีการทางสถิติที่ใช Regression technique และ แบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค
(พื้นที่ 50 กม2) ในการยอสวน ฝนรายวัน อุณหภูมิสูงสุด ต่ําสุด ของสถานีตรวจวัดอากาศ 78
แหงในนิวซีแลนด
เปนที่ยอมรับกันตั้งแตศตวรรษที่ 1990s เปนตนมาวาการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุด
ของภูมอิ ากาศโลกเนือ่ งจากการเพิม่ ขึน้ ของกาซเรือนกระจก คือ ความรุนแรงของของภูมอิ ากาศ
(Extreme) เชน ฝนตกหนัก น้าํ ทวม ภัยแลง เพิม่ ขึน้ (Gordon et al,. 1992) อางจาก Haylock
et al. (2006) โดย Haylock ทําการยอสวน ฝนตกหนัก (heavy precipitation) ในสหราช
อาณาจักร โดยใชวิธีการทางสถิติ 6 แบบ และวิธีการทางพลวัตร (dynamic downscaling)
2 แบบ โดยวิธีการทางสถิติเปน regression based ทั้งหมดที่ใช large-scale GCM เปน
predictor และ station scale เปน predictand สวนวิธกี ารทางพลวัตรใชแบบจําลองภูมอิ ากาศ
ภูมิภาค-HadRM3 ที่ฝงอยูกับแบบจําลองภูมิอากาศโลก-HadAM3 ดวยการเปรียบเทียบกับ
ตัวชี้วัดทางฤดูกาล 7 อยางที่สัมพันธกับการเกิดฝนตกหนักของสถานีอุตุนิยมวิทยา ผลของ
การศึกษาพบวา ANN ซึ่งเปนวิธีการทางสถิติแบบ regression ที่ใช non-linear transfer
function สามารถคาดการณความแปรปรวนในรอบปของตัวแปรทั้งหมดไดดีที่สุด แตมีอคติ
ทางลบอยางมาก ทําใหคาดการณความรุนแรงของภูมิอากาศไดต่ํากวาเหตุการณจริง ผลลัพธ
ของการยอสวนดวยวิธีการตางๆ มีมากเทาๆ กับผลความแตกตางที่เกิดจากภาพจําลองการ
ปลอยกาซเรือนกระจก (A2 & B2) ที่ตางกัน ซึ่งแสดงใหเห็นวา การใชแบบจําลองภูมิอากาศ
ภูมิภาคเพียงแบบเดียวเพื่อคาดการณสภาพภูมิอากาศในอนาคตมีความนาเชื่อถือต่ํา ดังนั้น
ในการศึกษาหรือคาดการณสภาพภูมิอากาศในอนาคต ควรใชวิธีการยอสวนหลายวิธี พรอม
ทั้งแบบจําลองภูมิอากาศโลกหลายแบบ และภาพจําลองการปลอยกาซเรือนกระจก หลายแบบ
การยอสวนดวยวิธีพลวัตรและวิธีทางสถิตมิ ขี อดีและขอดอยที่แตกตางกัน การเปรียบ
เทียบแบบจําลองทั้งสองกลุม สรุปไดดังตารางที่ 1.1

บทที่ 1 : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับแบบจําลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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ตารางที่ 1.1 การเปรียบเทียบขอดีและขอดอยของแบบจําลองพลวัตรและสถิติ (Wilby and
Dawson, 2004)
วิธีทางสถิติ

วิธีพลวัตร

ขอดี
• การสั ง เคราะห ข อ มู ล ภู มิ อ ากาศในระดั บ • การสั ง เคราะห ขอ มู ล ภู มิอ ากาศในระดั บ
สถานีตรวจอากาศจากขอมูลภูมิอากาศซึ่ง หนวยแยกตางขนาด 10 ถึง 50 กิโลเมตรจาก
เปนผลลัพธจาก GCM
ขอมูลภูมอิ ากาศซึง่ เปนผลลัพธจาก GCM
• คาใชจายต่ํา
• ตอบสนองตอการเปลีย่ นแปลงของอิทธิพล
• การวิเคราะหและรวมกลุม (Ensemble) ภายนอกในลั ก ษณะความสั ม พั น ธ ท าง
แบบจําลองภูมิอากาศ เพื่อวิเคราะหความ กายภาพ
ไมแนนอนของแบบจําลอง
• คํ า นวณกระบวนการบรรยากาศเมื่ อ
• สามารถประยุกตใชกับตัวถูกทํานายที่ไม ภู มิ อ ากาศเปลี่ ย นแปลง เช น การเกิ ด
ใชตัวแปรภูมิอากาศ เชน คุณภาพอากาศ หยาดน้ําฟา
ความสูงของคลื่น เปนตน
• สัมพันธกับแบบจําลอง GCM
ขอดอย
• ไมเปนอิสระจากความเปนจริงของอิทธิพล • ไมเปนอิสระจากความเปนจริงของอิทธิพล
ของเงื่อนไขขอบของ GCM
ของเงื่อนไขขอบของ GCM
• การเลือกขนาดของโดเมนและสถานทีต่ งั้ จะ • การเลือกขนาดของโดเมนและสถานทีต่ งั้ จะ
สงผลตอผลลัพธของแบบจําลอง
สงผลตอผลลัพธของแบบจําลอง
• ตองการขอมูลซึง่ มีคณ
ุ ภาพสําหรับการปรับ • ตองการทรัพยากรเพือ่ ตอบสนองการคํานวณ
เทียบแบบจําลอง
• ไมมีการรวมกลุม (ensemble) แบบจําลอง
• ความสัมพันธระหวางตัวทํานายและตัวถูก ภูมิอากาศ เพื่อวิเคราะหความไมแนนอน
ทํานายมักไมคงที่
ของแบบจําลอง
• การเลือกตัวทํานายจะสงผลตอผลลัพธของ • การกําหนดเงือ่ นไขเริม่ ตนสงผลตอผลลัพธ
ของแบบจําลอง
แบบจําลอง
• การเลือกรูปแบบฟงกชนั เอมพิรคิ ลั ของการ • การเลือกแบบแผนของเมฆ หรือการพา
ถายเทจะสงผลตอผลลัพธของแบบจําลอง สงผลตอผลลัพธ (หยาดน้ําฟา) ของแบบ
• ไม ส ามารถแสดงความผั น แปรของภู มิ จําลอง
• ยั ง ไม ส ามารถถ า ยเทไปสู ภู มิ ภ าคหรื อ
อากาศที่มีความถี่ของการเกิดต่ํา
• ผลลัพธทไี่ ดจะไมตอบสนองยอนกลับสูแ บบ โดเมนใหมอื่นๆ
• ผลลัพธทไี่ ดจะไมตอบสนองยอนกลับสูแ บบ
จําลอง GCM
จําลอง GCM
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1.6 สรุป

ทีผ่ า นมาจนถึงชวงตนป พ.ศ. 2551 ไดมคี วามพยายามในการใชแบบจําลองตางๆ เพือ่
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของไทย สรุปไดดังนี้
Boonpragob (1999) รายงานการสรางภาพจําลองการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ในอนาคตของประเทศไทยจาการเปรี ย บเที ย บแบบจํ า ลองภู มิ อ ากาศโลก 6 แบบได แ ก
GISS (Hansonet al., 1988), GFD3 (Manabeet al., 1990), CCCM (Boer et al.,
1992), GF01 (Manabe et al., 1990), UK89 (Mitchell et al., 1989) และ UKMO
(Wilson et al., 1987) พบวา ภาพจําลองภูมิอากาศพื้นฐาน(Baseline scenarios) ของ
แบบจําลองทั้งหกในภาวะปจจุบันที่มีปริมาณคารบอนไดออกไซด 1 เทา (1 x CO2) มี
อุณหภูมิและปริมาณน้ําฝนรายเดือนแตกตางกัน และแตกตางจากขอมูลภายในประเทศที่
ไดจากบันทึกของสถานีตรวจวัดภูมิอากาศในประเทศไทย 74 แหง ทั่วประเทศ ระหวาง
ป 1951-1980 (พ.ศ. 2494-2523) รวมทั้งอุณหภูมิและน้ําฝนรายเดือนในภาคเหนือ ตะวัน
ออกเฉียงเหนือ กลาง ตะวันตก และใต โดยขอมูลพื้นฐานจากแบบจําลอง UK89 มีความ
เบี่ยงเบนจากขอมูลภายในประเทศนอยที่สุด และขอมูลจาก UKMO และ GISS มีความใกล
เคียงรองลงมา จึงเลือกแบบจําลองทั้งสามนี้ในการสรางภาพจําลองของอุณหภูมิและฝนราย
เดือนของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเมื่อปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดเพิ่มขึ้นเปนสองเทา
(2 x CO2) เพื่อศึกษาผลกระทบที่มีตอการเปลี่ยนแปลงพี้นที่และชนิดของปาไม
ตัวอยางภาพจําลองสภาพภูมอิ ากาศในอนาคต (2 x CO2) จากแบบจําลองภูมอิ ากาศ
โลกทั้งสามคือ UK89, UKMO และ GISS ที่แสดงถึงการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน
และปริมาณน้ําฝนที่แตกตางกันจากผลลัพธของแตละแบบจําลอง ดังแสดงในตารางที่ 1.2-1.3
และ รูปที่ 1.6-1.7

บทที่ 1 : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับแบบจําลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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ตารางที่ 1.2 เปรียบเทียบอุณหภูมเิ ฉลี่ยรายเดือนของประเทศไทยในสภาพภูมิอากาศปจจุบัน
(Base case) ที่ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดคิดเปน 1 เทา (1xCO2) และ
อนาคตเมื่อปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดเพิ่มขึ้นเปน 2 เทา (2xCO2) จาก
แบบจําลองสภาพภูมอิ ากาศโลก (GCMs) 3 แบบคือ UK89, GISS และUKMO
(Boonpragob, 1999)
Mean monthly temperature (oC)

Scenarios

Jan Feb Mar Apr May Jun

Jul Aug Sep

Oct

Nov

Dec

Avg

22.1 25.15

Base case

21.9 24.3 26.4 27.6

27.3 26.5 25.9 25.9 25.7 24.7

23.5

UK89

26.2 28.2 29.7 30.2

29.8 29.2 29.3 28.8 28.4 26.9

27.8 27.3

28.5

GISS

27.2 28.5 30.7

31.7

31.3

27.7 26.8

29.2

UKMO

24.8

31.3

30.1

29.5 26.2

28.9

28.1

31.3

30

29 29.9 29.5 28.5

29.1 28.9 29.1

29.1 28.8

Temperature diﬀerences from 1xCO2
UK89

4.3

3.9

3.3

2.6

2.5

2.7

3.4

2.9 2.7

2.2

4.3

5.2

3.3

GISS

5.3

4.2

4.3

4.1

4

3.5

3.1

4 3.8

3.8

4.2

4.7

4.1

UKMO

2.9

3.8

4.9

3.7

2.8

2.6

3

3.2 3.4

4.1

6

4.1

3.7

รูปที่ 1.6 เปรี ย บเที ย บอุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย รายเดื อ นของประเทศไทยในป จ จุ บั น (ฺ B ase case) ที่
ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดคิดเปน 1 เทา (1xCO2) และอนาคตเมื่อปริมาณกาซ
คารบอนไดออกไซดเพิ่มขึ้นเปน 2 เทา (2xCO2) จากแบบจําลองสภาพภูมิอากาศโลก
(GCMs) 3 แบบคือ UK89, GISS และ UKMO (Boonpragob, 1999)
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ตารางที่ 1.3 เปรียบเทียบปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายเดือนของประเทศไทยในสภาพภูมิอากาศ
ปจจุบัน (Base case) ที่ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดคิดเปน 1 เทา (1xCO2)
และอนาคตเมือ่ ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดเพิม่ ขึน้ เปน 2 เทา (2xCO2) จาก
แบบจําลองสภาพภูมอิ ากาศโลก (GCMs) 3 แบบคือ UK89, GISS and UKMO
(Boonpragob, 1999)
Scenarios

Mean monthly precipitation (mm)
Jan Feb Mar Apr May Jun

Jul

Aug Sep Oct Nov Dec Avg.

1xCO2

17

22

50

100

209

229

277

298

294

157

71

34

1758

UK89

31

33

71

163

327

248

291

285

329

188

62

42 2070

GISS

17

21

49

87

172

225

328

285

302

139

71

37

1733

UKMO

13

14

30

97

233

285

352

274

246

177

82

40

1843

Precipitation diﬀerences from 1xCO2
UK89

14

11

21

63

118

19

14

-13

35

31

-9

8

312

GISS

0

-1

-1

-13

-37

-4

51

-13

8

-18

0

3

-25

-4

-8

-20

-3

24

56

75

-24

-48

20

11

6

85

UKMO

รูปที่ 1.7 เปรียบเทียบปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายเดือนของประเทศไทยในปจจุบัน (Base case)
ที่ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดคิดเปน 1 เทา (1xCO2) และอนาคตเมื่อปริมาณ
กาซคารบอนไดออกไซดเพิ่มขึ้นเปน 2 เทา (2xCO2) จากแบบจําลองสภาพภูมิอากาศ
โลก (GCMs) 3 แบบ คือ UK89, GISS and UKMO (Boonpragob, 1999)
บทที่ 1 : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับแบบจําลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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ศูนยเครือขายงานวิเคราะห วิจัยและฝกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแหงภูมิภาค
เอเซียตะวันออกเฉียงใต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดสรางภาพจําลองสภาพภูมอิ ากาศในเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใตโดยใชแบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค คือ CCCM จากประเทศออสเตรเลีย
ครอบคลุมพื้นที่ในลุมแมน้ําโขงตอนลางโดยเฉพาะ ไทย ลาว เวียตนาม โดยพื้นที่จําลองมี
ขนาด 10 กม. ประกอบดวยขอมูลภูมิอากาศรายวันระยะเวลา 1 ทศวรรษ ที่ความเขมขนของ
คารบอนไดออกไซด ตางกัน คือ 360, 540 และ 720 สวนในลานสวน โดยความเขมขนแรก
เปนฐาน (baseline) ผลการศึกษาพบวา พื้นที่ลุมน้ําแมโขงมีแนวโนมที่อุณหภูมิอาจลดลงเล็ก
นอย เมื่อคารบอนไดออกไซดมีความเขมขน 540 สวนในลานสวน แตจะรอนขึ้นเล็กนอยเมื่อ
คารบอนไดออกไซดมีความเขมขน 720 สวนในลานสวน ปริมาณน้ําฝนสูงขึ้นทั่วทั้งภูมิภาค
ฤดูรอนและความแหงแลงยาวนานขึ้นอยางมีนัยยะสําคัญ ในอนาคตสวนอนุภูมิภาค เชน ไทย
ลาว มีแนวโนมที่มีนํา้ ทาเพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณน้ําฝนที่สูงขึ้น โดยรวมแลวผลผลิตขาวจะสูง
ขึ้น ยกเวนในสามเหลี่ยมปากแมน้ําโขง แตโอกาสที่ผลผลิตพืชจะลมเหลวมีเพิ่มขึ้นเนื่องจาก
ความรุนแรงของภูมิอากาศ

สรุป
ขอที่ควรระลึกในการสรางภาพจําลองภูมิอากาศในอนาคต เพื่อใชในการศึกษาผล
กระทบและการปรับตัวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ คือ
ตองตระหนักวาภาพจําลองภูมอิ ากาศไมใชการทํานายการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ
ในอนาคต
 การใชภาพจําลองภูมอิ ากาศในอนาคตอยางเหมาะสม ชวยใหเขาใจความเปนไป
ไดของภูมิอากาศที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ความไมแนนอน (uncertainty) เกี่ยว
กับภาพจําลองของการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ และผลสืบเนือ่ งทีม่ แี นวโนมวาอาจ
เกิดขึ้นได
 การใชภาพจําลองภูมอิ ากาศในอนาคตในการประมวลความออนไหวเนือ่ งจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภาพจําลองนั้นควรเปนภาพกวาง แสดงความเปนจริง
ของเหตุการณตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นได
 การเตรียมการดานการปรับตัว ตองแสดงภาพกวางของความเปนไปไดใน
สถานการณทอี่ าจเกิดขึน้ ถาเลือกชวงของความไมแนนอนแคบเกินไป อาจนําไป
สูการตัดสินใจที่ผิดพลาด
30
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2.1 การจําลองสภาพภูมิอากาศความละเอียดสูง
โดยแบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค - PRECIS
การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศนั้นเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นอยางชาๆ และใชเวลา
นานกวาทีจ่ ะสังเกตพบได เนือ่ งจากสภาพภูมอิ ากาศนัน้ มีความแปรปรวนอยูแ ลวตามธรรมชาติ
ดังนั้นการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศนั้นจึงจะตองมองไปในอนาคตระยะยาว ซึ่ง
เทคโนโลยีทมี่ อี ยูใ นปจจุบนั นีย้ งั ไมสามารถทําการพยากรณสภาพอากาศอนาคตระยะยาวได อีก
ทั้งพลวัตของภาคสวนตางๆ ก็สงผลใหเกิดความไมแนนอนไดมาก ดังนั้นแนวทางหนึ่งตอการ
ทําความเขาใจตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว คือ การจัดทําภาพฉายอนาคต
(scenario) ขึ้นเพื่อใชอธิบายถึงภูมิอากาศอนาคตภายใตเงื่อนไขและสมมุติฐานบางประการ
ซึ่งสามารถนําไปใชเปนพื้นฐานในการประเมินผลกระทบภายใตสถานการณนั้นๆ ตลอดจนผล
สืบเนือ่ งอืน่ ๆ จากการเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในอนาคตภายใตขอ สมมุตเิ หลานัน้ ทัง้ นี้ การ
ทําภาพฉายอนาคตไมใชการวิเคราะหเพื่อทํานายอนาคต แตเปนการหาทางเลือกที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคต ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากแนวโนมที่เห็นอยูในปจจุบันและความไมแนนอนที่อาจเกิดขึ้นได
ในอนาคต ภาพฉายอนาคตอาจมีหลายภาพแตจะตองมีความเปนไปได และมักเกิดขึ้นมาจาก
ความสัมพันธที่ซับซอนของตัวแปรหลายชนิดตามเวลาที่เปลี่ยนไป (Ringland, 2006)
แนวทางการจัดทําภาพฉายอนาคตของภูมิอากาศนั้น ในปจจุบันมักใชผลจากแบบ
จําลองภูมิอากาศโลก ซึ่งทําการคํานวณสภาพอากาศในพื้นที่ทั่วโลกที่นาจะเปนภายใตเงื่อนไข
ตางๆ ซึ่งโดยพื้นฐานจะใชปริมาณกาซเรือนกระจกในบรรยากาศที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปใน
อนาคตตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในทิศทางตาง ๆ กัน ซึ่งผลของแบบจําลอง
ภูมิอากาศโลกนั้น อาจนํามาใชเปนขอมูลตั้งตนในการจัดทําภาพฉายอนาคตของภูมิอากาศใน
พืน้ ทีร่ ะดับภูมภิ าคหรือระดับประเทศทีม่ รี ายละเอียดสูงขึน้ เพือ่ ใหสามารถใชในการการประเมิน
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในพื้นที่ศึกษาที่มีขนาดไมใหญมากนัก ซึ่งตองการ
ขอมูลสภาพอากาศอนาคตทีม่ คี วามละเอียดสูง ทัง้ ในเชิงพืน้ ที่ (spatial resolution) และในเชิง
เวลา (temporal resolution)
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2.1.1 หลักการ

วิธีที่ใชในการคาดหมายการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางภูมิอากาศในอนาคตที่ไดรับการ
ยอมรับมากในปจจุบัน ไดแก การใชแบบจําลองภูมิอากาศโลก ซึ่งเปนแบบจําลองที่รวมเอา
ผล กระทบของการเปลี่ยนแปลงทางอุตุนิยมวิทยาของบรรยากาศและสมุทรศาสตร โดยแบบ
จําลองทางภูมอิ ากาศตัวแรกไดเกิดขึน้ ที่ NOAA’s Geophysical Fluid Dynamics Laboratory
มหาวิทยาลัยพรินซตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ในชวงปลายทศวรรษ 1960 และในปจจุบันได
มีหลายหนวยงานที่พัฒนาแบบจําลองภูมิอากาศขึ้นมาโดยใชพื้นฐานแนวคิดคลายๆ กัน เชน
HadCM3 (Hadley Centre Coupled Model, Version 3) ที่ถูกพัฒนาขึ้นที่ The Met
Oﬃce Hadley Centre for Climate Prediction and Research ประเทศอังกฤษ โดยการ
รวมเอาแบบจําลองบรรยากาศ HadAM3 ซึ่งคํานวณที่ความละเอียดทุกๆ 2.5x3.75 องศา
ในแนวละติจูดและลองจิจูดเขากับแบบจําลองสมุทรศาสตร HadOM3 ซึ่งคํานวณที่ความ
ละเอียดทุกๆ 1.25x1.25 องศา ในแนวละติจูดและลองจิจูด โดยในการรวมแบบจําลองไดคํานึง
ถึงการถายเทความรอน ความชื้นและโมเมนตัมระหวางพื้นผิวที่สัมผัสกันระหวางบรรยากาศ
กับมหาสมุทร หรือแบบจําลองที่พิจารณาแตผลของการไหลเวียนของบรรยากาศเพียงอยาง
เดียวอยาง ECHAM4 ที่พัฒนามาจากแบบจําลอง European Centre for Medium Range
Weather Forecast: ECMWF โดย Max Planck Institute for Meteorology และ German
Climate Computing Centre ประเทศเยอรมันนี
อยางไรก็ดี แมวาการใชแบบจําลองภูมิอากาศโลกจะเปนวิธีที่ใชในการคาดหมายการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคตที่ไดรับการยอมรับมากก็ตาม แตแบบจําลองโดยสวนใหญที่
ดําเนินการในปจจุบนั มีความละเอียดต่าํ กลาวคือ ทําการคํานวณเปนตารางขนาดประมาณดาน
ละ 2-3º (ประมาณ 200 - 300 กม.) เนื่องจากการคํานวณการคาดการณสภาพอากาศอนาคต
ระยะยาวนีใ้ ชทรัพยากรระบบคอมพิวเตอรสงู มาก ดังนัน้ ผลทีไ่ ดจงึ ไมสามารถใชในการอธิบาย
ถึงลักษณะสภาพอากาศของภูมิภาคหรือประเทศขนาดเล็กที่มีพื้นที่ไมมากนัก การที่จะศึกษา
การเปลีย่ นแปลงสภาพอากาศของภูมภิ าคใดภูมภิ าคหนึง่ หรือประเทศใดประเทศหนึง่ จึงจําเปน
อยางยิ่งที่จะตองมีกระบวนการในการคํานวณเพิ่มความละเอียดของผลที่ไดจากแบบจําลอง
ภูมิอากาศโลก หรือเรียกวากระบวนการ “Downscale” ซึ่งมีหลายวิธีการ (รายละเอียดในบท
ที่ 1) แตในบทนี้เปนการศึกษาวิธีการทางพลศาสตร โดยการใชแบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค
ซึง่ เปนการรวบรวมเอาความรูท างพลศาสตรฟส กิ สของบรรยากาศเพือ่ จําลองสภาวะภูมอิ ากาศ
แบบเดียวกับที่ใชในแบบจําลองภูมิอากาศโลก แตทําการจําลองภูมิอากาศที่มีความละเอียด
สูงในพื้นที่ขนาดจํากัด ซึ่งสวนใหญจะนําไปใชกับพื้นที่ขนาดประมาณ 5,000 x 5,000 ตาราง
กิโลเมตร ดวยความละเอียดในทางราบประมาณ 25-50 กิโลเมตร โดยแบบจําลองนี้สรางบน
พืน้ ฐานของกระบวนการทางฟสกิ สของบรรยากาศทีม่ คี วามสัมพันธกบั สภาพภูมปิ ระเทศ ซึง่ มีผล
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ตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ อาทิ เมฆ การแผรังสี ฝน ระบบน้ําและดิน ซึ่งบางกระบวนการ
ที่เกิดขึ้นมีขนาดเล็กกวาขนาดของกริดที่ใชในการคํานวณจะถูกแกปญหาดวยวิธีการที่เรียกวา
“Parameterization” โดยอาศัยความสัมพันธทางดานพืน้ ทีแ่ ละเวลาเฉลีย่ ของแตละพืน้ ทีย่ อ ยๆ
ของการคํานวณนําไปสูการไหลเวียนในพื้นที่ขนาดใหญตอไป การยอสวนดวยวิธีนี้จะเปนการ
คํานวณดวยแบบจําลอง 2 ครั้ง ไดแก การคํานวณดวยแบบจําลองภูมิอากาศโลกเพื่อใหไดผล
เพื่อใชศึกษาในภาพกวาง สรางเงื่อนไขเริ่มตน (Initial Condition) และขอมูลในบริเวณพื้นที่
ขอบ (Boundary Conditions) ใหกับการคํานวณดวยความละเอียดที่สูงขึ้นในพื้นที่เฉพาะที่
จะศึกษาตอไป (IPCC, 2007)
เมื่อแบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาคไดรับขอมูลเงื่อนไขเริ่มตนและขอมูลพื้นที่ขอบจาก
แบบจําลองภูมิอากาศโลก จะนําไปคํานวณใหมอีกครั้งบนพื้นฐานทางกายภาพของพื้นที่ที่
ตองการศึกษา โดยมีรายละเอียดตางๆ มากยิ่งขึ้น เชน ลักษณะของเสนขอบฟง ลักษณะทาง
ภูมปิ ระเทศ การใชประโยชนจากพืน้ ดิน ชนิดของวัสดุทปี่ กคลุมดิน ฯลฯ ดวยสมการและเงือ่ นไข
ทางพลศาสตรฟส กิ สเหมือนกับทีใ่ ชในแบบจําลองภูมอิ ากาศโลก ขอเสียของการยอสวนดวยวิธี
นี้ ไดแก ความสิ้นเปลืองทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอรที่จะนํามาใชในการคํานวณ ถาการ
คํานวณมีความละเอียดสูงขึ้น เวลาที่ใชในการคํานวณแตละครั้งจะยิ่งยาวนานขึ้น และความผิด
พลาดทีส่ บื ทอดมาจากผลการคํานวณในแบบจําลองภูมอิ ากาศโลกทีม่ ตี ารางกริดของการคํานวณ
ขนาดใหญ ทําให แบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาคไมสามารถแสดงถึงลักษณะเฉพาะของพื้นที่ใน
การคํานวณไดดีเพียงพอ รวมถึงการคํานวณแบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาคแตละครั้งมีความ
ตองการขอมูลตั้งตนเปนจํานวนมากจากแบบจําลองภูมิอากาศโลก ทําใหมีปญหาในเรื่องของ
การจัดการฐานขอมูลในระดับหนึ่งดวย (Jones et al, 2004)
อยางไรก็ดี แมวาความพยายามที่จะทําความเขาใจถึงสภาพอากาศอนาคตโดยการ
คํานวณเพิ่มรายละเอียดใหกับผลของแบบจําลองภูมิอากาศนี้จะมีขอจํากัดอยูบางก็ตาม แตผล
ที่ไดก็เพียงพอที่จะนําไปใชประกอบการศึกษาและวางแผนตาง ๆ ในกระบวนการวางแผนที่อิง
กับแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตหลายๆ แนวทางได (Scenario-based planning)

2.1.2 แบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค - PRECIS

การจําลองสถานการณสภาพภูมิอากาศอนาคตในการศึกษานี้เปนการจําลองสภาพ
อากาศที่มีความละเอียดเชิงพื้นที่ที่ 0.22° หรือประมาณ 25 กิโลเมตร (รูปที่ 2.2) โดยใชแบบ
จําลองเชิงตัวเลข PRECIS (Providing REgional Climates for Impacts Studies) (http://
precis.metoﬃce.com/) ซึง่ เปนแบบจําลองภูมอิ ากาศภูมภิ าคทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดย The Met Oﬃce
Hadley Centre for Climate Prediction and Research ประเทศอังกฤษ โดยมีเปาหมายเพือ่
สรางแบบจําลองที่สามารถนําไปใชไดกับทุกพื้นที่ทั่วโลกโดยคํานวณไดบนเครื่องคอมพิวเตอร
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สวนบุคคลประสิทธิภาพสูงเพือ่ ตอบสนองความตองการของประเทศตางๆ ทีม่ คี วามประสงคจะ
ศึกษาการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศของภูมภิ าคตัวเอง โดยมีพนื้ ฐานการพัฒนามาจากแบบ
จําลองภูมอิ ากาศภูมภิ าครุน ที่ 3 ของ Hadley Centre โดยเนนการพัฒนาไปทีค่ วามสะดวกของ
การใชงานและการแสดงผลแกผูใช (Simson et al, 2006)
รูปที่ 2.1 ขอบเขตพื้นที่ที่ทําการคํานวณการจําลองสภาพอากาศอนาคต
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย เลมที่ 2 แบบจําลองสภาพภูมิอากาศ และสภาพภูมิอากาศในอนาคต

การจําลองบรรยากาศภายในแบบจําลองประกอบดวย
1. พลศาสตร ประกอบด ว ยการจํ า ลองการไหลเวี ย นของบรรยากาศในทาง
อุตุนิยมวิทยาและเทอรโมไดนามิกของบรรยากาศ รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นบริเวณผิวพื้น
และการรบกวนการไหลเวียนของบรรยากาศเนื่องจากอิทธิพลของความสูงของพื้นที่
2. วัฏจักรของซัลเฟอรในบรรยากาศ พิจารณาการกระจายตัวและชวงชีวิตของผง
ซัลเฟตในบรรยากาศ ซึ่งอยูบนพื้นฐานของความหนาแนนและปริมาณการปลดปลอยซัลเฟอร
ไดออกไซดทั้งจากธรรมชาติและมนุษย
3. เมฆและหยาดน้ําฟา พิจารณาการเกิดเมฆกอตัวทางตั้งและเมฆแผนขนาดใหญ
จากผลของหยาดน้ําฟารวมถึงปริมาณรังสีที่บรรยากาศไดรับ
4. กระบวนการในการรับและแผรงั สี ภายในแบบจําลองจะขึน้ อยูก บั อุณหภูมิ ความชืน้
ความหนาแนน คุณสมบัตขิ องกาซในบรรยากาศ ความหนาแนนของซัลเฟต ฝุน ควันแขวนลอย
ในบรรยากาศ เมฆ การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล ซึ่งเปนผลมาจากปริมาณรังสีที่โลกไดรับจาก
ดวงอาทิตยในแตละชวงเวลาของป
5. คุณสมบัตขิ องพืน้ ดิน พิจารณาถึงการปกคลุมดินในแงผลกระทบตอการไหลเวียน
ของอากาศ การรับพลังงานจากรังสีดวงอาทิตย หยาดน้ําฟา การปลดปลอยพลังงานความรอน
และความชื้นกลับสูบรรยากาศ การไหลบาของน้ําที่เกิดจากฝน อุณหภูมิตามความลึกของดิน
ความสามารถในการรองรับและการดูดซึมน้ํา
เงื่อนไขบริเวณขอบเขตของการคํานวณ แบงเปน 2 สวนไดแก
1. ขอบเขตบนพืน้ ผิวของการคํานวณ ตองการขอมูลนําเขาเฉพาะในบริเวณทีป่ กคลุม
ดวยน้าํ เทานัน้ โดยปจจัยทีต่ อ งการไดแก อุณหภูมบิ ริเวณพืน้ พืน้ ผิวและการปกคลุมของน้าํ แข็ง
ตลอดชวงเวลาที่ทําการคํานวณดวยแบบจําลอง
2. ขอบเขตดานขางของการคํานวณ ตองการขอมูลทางพลศาสตรของบรรยากาศที่
ขอบของการคํานวณประกอบดวยขอมูล ความกดอากาศที่ผิวพื้น ลม อุณหภูมิ ความชื้นและ
ขอมูลทางเคมีของบรรยากาศ สําหรับขอบเขตดานบนของการคํานวณตองการเพียงขอมูล
ปริมาณรังสีจากดวงอาทิตยเทานั้น

2.1.3 การนําแบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค - PRECIS มาใชประกอบการจัดทํา
ภาพฉายอนาคตลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทย

การจัดทําภาพฉายอนาคตการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทยในการศึกษา
นี้จึงเปนการจัดทําการคาดการณสภาพอากาศในประเทศไทยและพื้นที่ขางเคียงโดยใชผลของ
การจําลองสภาพอากาศอนาคตจากแบบจําลองภูมอิ ากาศโลก - ECHAM4 จาก Max Planck
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Institute for Meteorology และ German Climate Computing Centre ประเทศเยอรมันนี
เปนขอมูลตั้งตนและคํานวณเพิ่มรายละเอียดโดยแบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค - PRECIS
ในลักษณะตารางกริด (Grid) ขนาด 20x20 กิโลเมตร โดยคํานวณผลเปนชุดขอมูลรายวัน
ตลอดชวงคริสตศตวรรษที่ 21 นี้ และใชขอมูลสภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดในอดีตเปนตัว
เทียบและปรับใหมีความสอดคลองกัน โดยตั้งขอสมมุติฐาน (Assumption) วา ผลจากแบบ
จําลองภูมิอากาศนั้นเปนขอมูลที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงสัมพัทธเมื่อเปรียบเทียบผลของ
แบบจําลองที่ทําการจําลองสภาพอากาศในอดีตและการจําลองสภาพอากาศในอนาคต โดย
ถือวาการเปลี่ยนแปลงในอนาคตจะเปนการเปลี่ยนแปลงไปจากภูมิอากาศที่เปนอยูในปจจุบัน
กรอบแนวคิดและขั้นตอนการดําเนินการแสดงในรูปที่ 2.2

รูปที่ 2.2 กรอบแนวคิดและขั้นตอนการจัดทําภาพฉายอนาคตการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของ
ประเทศไทยจากผลของแบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค - PRECIS

คณะผูวิจัยไดศึกษาและทดลองใชแบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค - PRECIS มาระยะ
หนึ่ง จึงไดพิจารณานําเอาแบบจําลองดังกลาวมาใชในการคาดหมายลักษณะภูมิอากาศในรอบ
100 ปขางหนาของประเทศไทยโดยมีรายละเอียดของการทํางานดังนี้
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1. กําหนดพื้นที่คํานวณระหวางละติจูด 0 – 35 องศาเหนือ ลองจิจูด 90-112 องศา
ตะวันออก ดวยความละเอียดของการคํานวณทุกๆ 0.22x0.22 องศา หรือประมาณ 25x25 กม./
หนึ่งพื้นที่คํานวณ
2. กําหนดชวงเวลาในการคํานวณ แบงชวงเวลาของการคํานวณตั้งแต ป ค.ศ.1960
– 1989 และ ค.ศ.2010 - 2100 ออกเปนชวงๆ ละ 10 ป โดยแตละชวงเวลาที่ใชในการคํานวณ
กําหนดใหแบบจําลองเริ่มทําการคํานวณกอนเวลาที่จะนําไปใช 2 ป เพื่อใหแบบจําลองไดเขาสู
ภาวะสมดุลยของขอมูลเริ่มตนและขอบเขตที่ไดรับจากแบบจําลองภูมิอากาศโลก กอนที่จะถึง
ชวงเวลาที่จะใชผลการคํานวณ ทั้งนี้การที่แบงการคํานวณออกเปนชวงๆ เนื่องจากขอจํากัด
ดานเวลาที่ใชทําการคํานวณ
3. รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิอากาศในอนาคต เลือกใชชุดขอมูล
จากแบบจําลองภูมิอากาศโลก - ECHAM4 ในรูปแบบของการคาดหมายการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศแบบ A2 และ B2 โดยที่ทาง Hadley Center ผูพัฒนา software PRECIS ได
จัดเตรียมชุดขอมูลดังกลาวในรูปแบบที่ software PRECIS สามารถใชงานไดมาพรอมแลว
4. การกําหนดรูปแบบของผลลัพธที่ไดจากการคํานวณเพื่อการเผยแพร ในเบื้องตน
กําหนดไว 2 รูปแบบดังนี้ คือ
 ผลการคํานวณในลักษณะของ Text files ซึ่งใหผลการคํานวณในทุกจุดที่
พื้นที่คํานวณ โดยจัดทําเปนชุดขอมูลแบบรายวัน ประกอบดวยตัวแปรทาง
อุตนุ ยิ มหลักๆ ซึง่ ครอบคลุมถึง ปริมาณน้าํ ฝน อุณหภูมสิ งู สุด อุณหภูมติ า่ํ สุด
ทิศทางและความเร็วลม ปริมาณรังสีคลื่นสั้น/หนวยพื้นที่ที่ตกกระทบผิวพื้น
อยางไรก็ดี ผลที่ไดจากการคํานวณโดยแบบจําลอง PRECIS นี้ยังประกอบ
ดวยตัวแปรอีกหลายตัวแปร ซึ่งสามารถทําการเผยแพรเพิ่มเติมในภายหลัง
เมื่อมีความตองการใชงานจากดานผูใช
 การสรุปผลการคํานวณในลักษณะของ GIS ซึ่งในเบื้องตนนี้ทําเฉพาะบาง
ตัวแปรเทานั้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศในประเทศไทยโดยสังเขป
นอกจากนี้ในสวนของผลที่ไดจาก PRECIS ซึ่งเปนรูปแบบเฉพาะของแบบจําลองทั้ง
ในสวนของรูปแบบของการจัดเก็บขอมูล รูปแบบของพื้นที่ที่ใชในการคํานวณรวมถึงหนวยของ
ตัวแปรตางๆ ทีใ่ ช ซึง่ ในเบือ้ งตนไดพจิ ารณาแลวเห็นวายังไมมคี วามเหมาะสมทีจ่ ะนําไปใชงาน
จริงหรือเผยแพรไดโดยตรง จึงไดมีการปรับรูปแบบของผลลัพธจากแบบจําลองดังนี้
 ตัดขอบของพื้นที่การคํานวณ เนื่องจากขอจํากัดของทุกแบบจําลองจะอยูที่
ความผิดพลาดบริเวณพืน้ ทีข่ อบของการคํานวณทีเ่ รียกกันวา Boundary Error ดังนัน้ เมือ่ แบบ
จําลองไดคํานวณเสร็จจึงไดตัดบริเวณขอบของการคํานวณออก 2 กริด หรือ 0.44 องศา หรือ
ประมาณ 50 กม.
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 เนื่องจากในแบบจําลองมีการกําหนดแผนที่ดวยวิธี

Polar Projection ซึ่ง
มองวาเสนลองจิจูดทุกเสนไปบรรจบกันบริเวณขั้วโลก ทําใหระยะหางระหวางเสนลองจิจูดที่
ละติจูดตางกันจะไมเทากัน โดยที่บริเวณเสนศูนยสูตรนั้นระยะหางระหวางเสนลองจิจูดแตละ
เสนจะมากทีส่ ดุ และคอยๆ แคบลงไปจนถึงขัว้ โลกทัง้ 2 ดาน แตการกําหนดจุดของการคํานวณ
ในแบบจําลองเปนแบบขนาดของแตละกริดคงที่ เมื่อเลือกจํานวนกริดของการคํานวนในแนว
ตะวันออก-ตะวันตก แลวจะทําใหจาํ นวนลองจิจดู ทีป่ รากฏในบริเวณใกลเสนศูนยสตู รมีนอ ยกวา
จํานวนลองจิจูดในบริเวณที่ละติจูดที่สูงกวา ซึ่งหากนําผลดังกลาวมาแสดงโดยตรงอาจจะสราง
ความลําบากใหกับผูใชที่ไมคุนเคย รวมถึงแบบจําลองอื่นๆ ที่มีรูปแบบของการกําหนดแผนที่
แบบ Mercator ทีใ่ หระยะหางของลองจิจดู เทากันทัว่ โลกแบบแผนทีท่ สี่ ามารถพบเห็นไดทวั่ ไป
โดยวิธกี ารในการคลีแ่ ผนทีจ่ าก Polar Projection เปน Mercator Projection นัน้ ใช software
ที่มีอยูในสวนประกอบของ PRECIS เอง โดย softwareดังกลาวจะทําการ Interpolate ผลที่
ไดจากการคํานวณ ดวยวิธกี ารทีแ่ ตกตางกันในตัวแปรแตละชนิด (รายละเอียดเพิม่ เติมสามารถ
อานไดที่ UM documentation: The full scientific and technical manual of the unified
model) ผลที่ไดจากการคลี่แผนที่นี้ ไดแก การปรับพื้นที่ซึ่งเปนผลของการคํานวณ ใหอยูใน
ตําแหนงละติจูด และลองจิจูดตามระบบ Mercator รวมทั้งทําใหความละเอียดของการคํานวณ
ถูกปรับลงมาอยูที่ 0.20 องศาหรือประมาณ 20 กิโลเมตร
 การเปลีย
่ นรูปแบบการจัดเก็บขอมูลจากแบบฐาน 2 ซึง่ เปนรูปแบบการจัดเก็บ
ทีท่ าํ ใหสามารถเก็บขอมูลจํานวนมากใหอยูใ นแฟมขอมูลขนาดเล็กได แตมขี อ เสียคือ binary file
นีอ้ ยูใ น format ทีไ่ มเปนทีค่ นุ เคยของกลุม ผูใ ชจงึ ไดจดั ทําเปนแฟมขอมูลแบบ ASCII หรือ text
file ที่แมวาจะมีขนาดของแฟมขอมูลใหญกวา แตทําใหมีความสะดวกตอการนําไปใชของผูใช
ทั่วไปมากยิ่งขึ้นดวย โดยใหรูปแบบของการจัดเก็บขอมูลเปนลักษณะตาราง โดยในแตละแถว
จะเปนขอมูลรายวันของตัวแปรที่กําหนดของแตละกริดที่ไดจากแบบจําลอง โดย 1 แฟมขอมูล
จะเปนขอมูลรายวันของ 1 ตัวแปรทั้งพื้นที่ท่คี ํานวณ/ 1 ป
 การเปลีย
่ นหนวยทีไ่ ดจากผลการคํานวณ เนือ่ งจากแบบจําลองไดถกู ออกแบบ
มาใหตวั แปรตางๆ ใชหนวยเปนมาตรฐานเดียวกันเพือ่ สะดวกในการคํานวณแตอาจจะไมเปนที่
คุนเคยตอผูใชจึงไดมีการคํานวณเพื่อเปลี่ยนหนวยในตัวแปรตางๆ โดยเฉพาะตัวแปรที่มีที่ใช
งานโดยทั่วไป ดังแสดงในตารางที่ 2.1
 หาคาอื่นๆ ที่คาดวาจะเปนประโยชนตอการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ดังแสดงในตารางที่ 2.2
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย เลมที่ 2 แบบจําลองสภาพภูมิอากาศ และสภาพภูมิอากาศในอนาคต

ตารางที่ 2.1 การเปลี่ยนหนวยที่ไดจากผลการคํานวณ
ตัวแปร

หนวยจาก PRECIS

สมการ

อุณหภูมิ (T)

เคลวิน (k)

T(c) = T(k) – 273.15

ปริมาณน้ําฝน (P)

กิโลกรัม/ตร.ม.วินาที
(kg m-2 s-1)

P(mm) = P (kg m-2 s-1) *

หนวยที่ได
เซลเซียส ( c)

86555.1847911

มม.(mm)

ทิศทางลม (Wdir) Wind U,V component

Wdir = 2π ArcTAN(U/V) * 360

องศาจากทิศเหนือ

ความเร็วลม
(Wspeed)

Wspeed = SQRT(U2*V2)

เมตร/วินาที (m/s)

Wind U,V component

ตารางที่ 2.2 ขอมูลอื่นๆ ที่วิเคราะหเพิ่มเติม
ขอมูล
จํานวนวันฝนตก

เกณฑ
มีปริมาณน้ําฝน/วัน มากกวา 3 มม.

หนวย
วัน

จํานวนวันอากาศรอน มีอณ
ุ หภูมสิ งู สุดของวันสูงกวาหรือเทากับ 35 องศาเซลเซียส วัน
จํานวนวันอากาศเย็น มีอุณหภูมิต่ําสุดของวันต่ํากวา 16 องศาเซลเซียส

วัน

2.2 การเปรียบเทียบผลจากการจําลองภูมิอากาศกับผลการ
ตรวจวัดจริงและการจัดทําคาสัมประสิทธิ์เพื่อใชปรับความ
คลาดเคลื่อน
เนื่องจากการคาดการณสภาพภูมิอากาศในอนาคตบนพื้นฐานของแบบจําลองสภาพ
ภูมิอากาศนั้นมีขอจํากัดที่มักเกิดความคลาดเคลื่อนไดเนื่องจากขอจํากัดของแบบจําลองหลาย
ประการ ดังนัน้ การทดสอบความถูกตองของผลการคํานวณจากแบบจําลองจึงเปนกระบวนการที่
สําคัญ โดยใชผลที่ไดจากแบบจําลองในชวงป ค.ศ.1980-1989 ซึ่งกําหนดเปนปฐานสําหรับการ
ศึกษาและทําการเปรียบเทียบจากขอมูลที่ไดจากการตรวจวัดโดยสถานีตรวจอากาศ โดยการ
เปรียบเทียบผลการจําลองสภาพภูมิอากาศกับผลการตรวจวัดนี้ เปนการแสดงผลการเปรียบ
เทียบเปนบางจุดทีม่ ตี าํ แหนงใกลเคียงกับสถานีตรวจอากาศของประเทศไทยในชวงเวลาเดียวกัน
โดยมีหลักเกณฑในการคัดเลือกตําแหนงทีอ่ า นขอมูลจากแบบจําลองและสถานีตรวจอากาศทีจ่ ะ
นํามาใชเปรียบเทียบ ดังนี้
บทที่ 2 : ภาพฉายอนาคตการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทย
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1. เลื อ กสถานี ใ ห มี ก ารกระจายตํ า แหน ง ที่ ตั้ ง อยู ทั่ ว ประเทศให ส ามารถเป น
ตัวแทนของพื้นที่ในแตละภาคทางอุตุนิยมวิทยาไดแก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใตฝงตะวันออกตอนบน-ตอนลาง และภาคใตฝงทะเลอันดามัน
ซึ่งตามหลักเกณฑดังกลาวทําใหสามารถเลือกได 24 สถานี ดังนี้
ภาคเหนือ - เชียงราย แมฮองสอน เชียงใหม นาน อุตรดิตถ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - อุดรธานี นครพนม ขอนแกน อุบลราชธานี
นครราชสีมา
ภาคกลาง - นครสวรรค กําแพงเพชร ลพบุรี กรุงเทพ
ภาคตะวันออก - ชลบุรี ระยอง ตราด
ภาคใตฝงตะวันออกตอนบน - หัวหิน ชุมพร
ภาคใตฝงตะวันออกตอนลาง - นครศรีธรรมราช ปตตานี
ภาคใตฝงทะเลอันดามัน - ระนอง ภูเก็ต สตูล
2. เลือกตําแหนงที่อานขอมูลจากแบบจําลอง เนื่องจากการจําลองเชิงตัวเลขจะแบง
พืน้ ทีค่ าํ นวณเปนตารางกริดขนาดเล็ก จํานวนมากเรียงตอกัน โดยแตละกริดจะเปนตัวแทนของ
พืน้ ทีซ่ ึ่งจะมีขนาดเทากับ 0.2 x 0.2 องศา หรือประมาณ 20x20 กม. การเลือกกริดทีจ่ ะนํามาใช
เปรียบเทียบกับผลการตรวจอากาศในเบือ้ งตนจะเลือกจากกริดทีอ่ ยูใ กลสถานีตรวจอากาศมาก
ที่สุด แตในกรณีที่เปนสถานีตรวจอากาศชายฝงแลวกริดที่อยูใกลที่สุดอยูในทะเลจะพิจารณา
เลือกกริดทีใ่ กลทสี่ ดุ ซึง่ อยูบ นแผนดิน เนือ่ งจากในทางอุตนุ ยิ มวิทยาความแตกตางระหวางทะเล
และแผนดินมีผลเปนอยางมากตอตัวแปรตางๆ
ทั้งนี้ การเปรียบเทียบไดใชขอมูล 3 ชนิด คือใชคาเฉี่ยรายเดือนของอุณหภูมิสูงสุด
อุณหภูมติ า่ํ สุด และปริมาณน้าํ ฝนรวมรายเดือน ทีไ่ ดจากขอมูลตรวจอากาศทําการเปรียบเทียบ
กับผลสรุปของการคํานวณรายวันโดยแบบจําลอง และไดนาํ มาเปรียบเทียบโดยใชกราฟเสนแบบ
จุดตอจุด ดังแสดงเปนตัวอยาง ดังนี้

2.2.1 การเปรียบเทียบอุณหภูมิสูงสุด

ผลการคํานวณจากแบบจําลองสามารถแสดงความสอดคลองของลักษณะการเปลี่ยน
แปลงของอุณหภูมเิ ชิงฤดูกาลไดเปนอยางดี ทัง้ ในชวงทีร่ อ นทีส่ ดุ และเย็นทีส่ ดุ ของป ดังแสดงใน
รูปที่ 2.3-2.4 เสนสีแดงเปนผลที่ไดจากแบบจําลอง สวนเสนสีน้ําเงินเปนผลจากการตรวจวัดที่
สถานีอุตุนิยมวิทยา อยางไรก็ตามผลที่ไดจากแบบจําลองยังมีความคลาดเคลื่อนซึ่งแยกตาม
ลักษณะพื้นที่ คือ สถานีตรวจวัดในแผนดินโดยผลที่ไดสวนใหญแสดงคาอุณหภูมิที่สูงกวาผล
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย เลมที่ 2 แบบจําลองสภาพภูมิอากาศ และสภาพภูมิอากาศในอนาคต

การตรวจวัดในหลายสถานี และสถานีตรวจวัดชายฝงทะเลที่จะความคลาดเคลื่อนในลักษณะ
เดียวกัน กลาวคือในบางสถานีกลับพบรูปแบบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจากแบบจําลองที่
แตกตางจากผลการตรวจวัด เชน ภูเก็ต และนครศรีธรรมราช เปนตน เมื่อพิจารณาผลการ
เปรียบเทียบโดยสวนใหญแบบจําลองใหผลการคํานวณคาอุณหภูมิสูงสุดสูงกวาความเปนจริง
อยูประมาณ 4-6 องศาเซลเซียส
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รูปที่ 2.3 ผลการเปรียบเทียบอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนในชวงทศวรรษ 1980s ระหวางผล
การคํานวณโดยแบบจําลอง PRECIS (ECHAM4 1980s raw) และผลการตรวจวัด
(Observed) ในจังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพฯ

บทที่ 2 : ภาพฉายอนาคตการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทย
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Maximum temperature monthly average compare with ECHAM4
Ubonratchathani - Thailand
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Maximum temperature monthly average compare with ECHAM4
Nakorn Sri Thammarat - Thailand
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รูปที่ 2.4 ผลการเปรียบเทียบอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนในชวงทศวรรษ 1980s ระหวางผล
การคํานวณโดยแบบจําลอง PRECIS และผลการตรวจวัด ในจังหวัดอุบลราชธานีและ
นครศรีธรรมราช

2.2.2 การเปรียบเทียบอุณหภูมิต่ําสุด

ผลการคํ า นวณจากแบบจํ า ลองสามารถแสดงความสอดคล อ งของลั ก ษณะการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิตามฤดูกาลไดเปนอยางดี ทั้งในชวงเวลาในการเกิดชวงที่รอนที่สุด
และเย็นที่สุดของป ขอมูลที่ไดจากการตรวจอากาศ ความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นในชวงเวลาสั้นๆ
ของปประมาณ 1-2 เดือน เมื่อพิจารณาผลการเปรียบเทียบโดยสวนใหญแลวพบวาแบบจําลอง
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย เลมที่ 2 แบบจําลองสภาพภูมิอากาศ และสภาพภูมิอากาศในอนาคต

ใหคา อุณหภูมติ า่ํ สุดสูงกวาคาจริงประมาณ 1 - 2 องศาเซลเซียส ดังแสดงในรูปที่ 2.5 กราฟเสน
สีแดงเปนผลที่ไดจากแบบจําลอง สวนเสนสีน้ําเงินคือผลการตรวจอากาศที่เกิดขึ้นจริง
Minimum temperature monthly average compare with ECHAM4
Chaing Mai - Thailand
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รูปที่ 2.5 ตัวอยางผลการเปรียบเทียบอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยรายเดือนในชวงทศวรรษ 1980s ระหวาง
ผลการคํานวณโดยแบบจําลอง PRECIS และผลการตรวจวัดในจังหวัดเชียงใหมและ
อุบลราชธานี

2.2.3 การเปรียบเทียบปริมาณน้ําฝน

ผลการเปรียบระหวางคาตรวจวัดและคาจากแบบจําลองพบวาแบบจําลองจะแสดง
ปริมาณฝนที่เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลไดอยางชัดเจนโดยแบงเปนชวงฤดูฝนและฤดูแลงใน
แตละป แตกลับพบความคลาดเคลื่อนในสองลักษณะ คือ ชวงเวลาการเกิดฝนและชวงเดือนที่
บทที่ 2 : ภาพฉายอนาคตการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทย
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เริ่มปรากฏฝนที่คลาดเคลื่อนในบางสถานีรวมทั้งความคลาดเคลื่อนอาจปรากฏเปนบางป และ
ความคลาดเคลื่อนของรูปแบบปริมาณฝนตามฤดูกาลซึ่งไมสอดคลองกับผลการตรวจวัดใน
บริเวณพื้นที่ที่อยูติดชายฝงทะเลและคาบสมุทรบริเวณภาคใตของประเทศไทย ดังแสดงในรูป
ที่ 2.6
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รูปที่ 2.6 ตัวอยางผลการเปรียบเทียบปริมาณฝนสะสมรายเดือนในชวงทศวรรษ 1980s ระหวางผล
การคํานวณโดยแบบจําลอง PRECIS และผลการตรวจวัด
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย เลมที่ 2 แบบจําลองสภาพภูมิอากาศ และสภาพภูมิอากาศในอนาคต

2.3 การจัดทําภาพฉายภูมิอากาศอนาคตโดยการปรับความ
คลาดเคลื่อนของผลจากแบบจําลองภูมิอากาศ
จะเห็นไดจากผลการเปรียบเทียบขางตนวา ผลที่ไดจากแบบจําลองภูมิอากาศยังไม
สามารถนํามาใชอธิบายลักษณะสภาพอากาศไดอยางถูกตอง รวมทั้งมีขอจํากัดหากจะนําผล
จากแบบจําลองไปใชตอเนื่องสําหรับงานวิจัยอื่นๆ โดยตรง การปรับความคลาดเคลื่อนของผล
ที่ไดจากแบบจําลอง (rescaling) เพื่อใหไดภาพฉายอนาคตที่สอดคลองกับสภาพอากาศที่เคย
เกิดขึ้นจริง ภายใตขอสมมุติฐานโดยคณะผูวิจัย มีดังนี้คือ



ผลจากแบบจําลองภูมอิ ากาศนัน้ เปนขอมูลทีแ่ สดงถึงการเปลีย่ นแปลงเชิงสัมพัทธ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคตจะเปนการเปลี่ยนแปลงไปจากภูมิอากาศที่เปนอยูใน
ปจจุบัน

ทัง้ นีค้ ณะผูว จิ ยั ไดทาํ การปรับความคลาดเคลือ่ นนีก้ บั ชุดขอมูลตัวแปรทางอุตนุ ยิ มเพียง
3 ตัวแปรทีเ่ ห็นวามีความสมบูรณของขอมูลตรวจวัดเพียงพอตอการดําเนินการ อีกทัง้ เปนขอมูล
ทีม่ คี วามสําคัญอยางยิง่ ในการตอยอดไปสูง านวิจยั ชิน้ อืน่ ๆ คือ ขอมูลฝนรายวัน ขอมูลอุณหภูมิ
สูงสุด และขอมูลอุณหภูมติ า่ํ สุด โดยในการปรับความคลาดเคลือ่ นของขอมูล คณะผูว จิ ยั พิจารณา
เลือกขอมูลรายสถานีตรวจวัดจํานวน 130 สถานี* จากประเทศตาง ๆ ทีค่ รอบคลุมพืน้ ทีค่ าํ นวณ
ในการศึกษานี้ ดังนี้ ประเทศจีน จํานวน 31 สถานี ประเทศอินเดีย จํานวน 1 สถานี ประเทศไทย
จํานวน 56 สถานี ประเทศเวียดนาม จํานวน 15 สถานี ประเทศพมา จํานวน 9 สถานี ประเทศ
ลาว จํานวน 5 สถานี ประเทศมาเลเซีย จํานวน 16 สถานี ประเทศอินโดนีเซีย จํานวน 3 สถานี
โดยมีตําแหนงสถานี ดังรูปที่ 2.7

*ทีม่ า National Climatic Data Center (http://www.ncdc.noaa.gov) , Meteorological
and Geophysical Agency, Indonesia, Department of Meteorology and Hydrology, Laos
PDR, Malaysian Meteorological Department, Malaysia, Department of Meteorology
& Hydrology, Myanmar, Thailand Meteorology Department, Institute of Meteorology,
Hydrology and Environment, Vietnam,
บทที่ 2 : ภาพฉายอนาคตการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทย
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รูปที่ 2.7 ตําแหนงสถานีตรวจวัดที่ใชขอมูลในการปรับความคลาดเคลื่อนของผลจากแบบจําลอง
ภูมิอากาศ

2.3.1 การปรับความคลาดเคลื่อนของขอมูลฝนรายวัน

เมือ่ พิจารณาในภาพรวมของพืน้ ทีจ่ ากสถานีตรวจวัดทัง้ หมด 130 สถานีแลว พบวาการ
เปรียบเทียบปริมาณฝนรายปเฉลีย่ ชวงทศวรรษในปฐาน (1980s) จากขอมูลตรวจวัดกับผลจาก
แบบจําลอง พบวาโดยสวนใหญความคลาดเคลือ่ นจะไปในแนวทางเดียวกันโดยเฉพาะอยางยิง่
ในประเทศแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต ซึง่ จากการเปรียบเทียบปริมาณฝนรวมรายปเฉลีย่ จาก
แบบจําลองนอยกวาผลการตรวจวัดเกือบทุกสถานีในอัตราทีไ่ มเทากัน ยกเวนสถานีในประเทศ
พมา จากเหตุผลนี้ นําไปสูการปรับความคลาดเคลื่อนโดยการปรับเพิ่มหรือลดผลที่ไดจากแบบ
จําลองดวยคาสัมประสิทธิ์ที่แตกตางกันในแตละกริด โดยคาสัมประสิทธนั้นเปนผลมาจากการ
คํานวณอัตราสวนระหวางปริมาณฝนรวมรายปเฉลี่ยรายทศวรรษจากการตรวจวัด กับผลจาก
แบบจําลอง ตามสมการ (2.1)
ki 
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Psimulated
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(2.1)

k i คือ คาสัมประสิทธิก์ ารปรับลดความคลาดเคลือ่ น และ P คือ ปริมาณฝนรวมรายปเฉลีย่ ราย

ทศวรรษที่กริด i
โดยคาสัมประสิทธิร์ ายสถานีทไี่ ดนจี้ ะนํามา Interpolate เพือ่ หาคาสัมประสิทธิร์ ายกริด
ทั้งหมดซึ่งเปนผลจากแบบจําลองดวยโปรแกรม Surfer v.8 หลังจากไดคาคาสัมประสิทธิ์ราย
กริดแลว คาสัมประสิทธิ์นี้จะถูกนําไปคูณกับปริมาณฝนรายวันจากแบบจําลองที่กริดเดียวกัน
ตามสมการ (2) เพื่อใหไดขอมูลปริมาณฝนรายวันที่ผานการปรับลดความคลาดเคลื่อนแลว

(2.2)

Pi '  k i  Pi

Pi ' คือ ปริมาณฝนรายวันหลังปรับลดความคลาดเคลื่อน และ Pi คือ ปริมาณฝนรายวันกอน

ปรับลดความคลาดเคลื่อนที่ กริด i

ทั้งนี้การเปรียบเทียบผลที่ไดหลังการปรับความคลาดเคลื่อน แสดงผลที่นาพอใจ โดย
ผลทีไ่ ดเกือบทุกสถานีแสดงคาความแตกตางของปริมาณฝนรวมรายปเฉลีย่ รายทศวรรษไมเกิน
100 มิลลิเมตร (รูปที่ 2.8 )

ก

ข

ค

รูปที่ 2.8 ความแตกตางระหวางปริมาณฝนรวมรายปเฉลีย่ รายทศวรรษในปฐานเปรียบเทียบระหวาง
ผลจากแบบจําลองและผลการตรวจวัด (ก.) กอนปรับลดความคลาดเคลื่อน และ (ข.) หลัง
ปรับความคลาดเคลื่อน และ (ค.) ผลการ Interpolate คาสัมประสิทธิ์การปรับความคลาด
เคลื่อนรายสถานี
บทที่ 2 : ภาพฉายอนาคตการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทย
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ภายหลังการปรับความคลาดเคลือ่ นแลวผลทีไ่ ดมคี วามสอดคลองกับผลของการตรวจ
วัดมากขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 2.9 เปรียบเทียบผลระหวางผลจากการตรวจวัด (เสนสีน้ําเงิน) ผล
จากแบบจําลอง (เสนสีเขียว) และผลจากแบบจําลองหลังปรับความคลาดเคลื่อน (เสนสีแดง)

Precipitation monthly average compare with ECHAM4 A2
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รูปที่ 2.9 ผลการเปรียบเทียบปริมาณฝนสะสมรายเดือนในชวงทศวรรษ 1980s ระหวางผลการคํานวณ
โดยแบบจําลอง PRECIS (ECHAM4 1980 raw) และผลหลังการปรับความคลาดเคลือ่ น
(ECHAM4 1980 res) เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัด

52

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย เลมที่ 2 แบบจําลองสภาพภูมิอากาศ และสภาพภูมิอากาศในอนาคต

2.3.2 การปรับความคลาดเคลื่อนของขอมูลอุณหภูมิสูงสุดรายวัน

ความคลาดเคลือ่ นของขอมูลอุณหภูมสิ งู สุดรายวันจากผลการคํานวณโดยแบบจําลอง
นีก้ แ็ สดงลักษณะคลายกับขอมูลปริมาณฝนรายวัน อยางไรก็ตามเนือ่ งจากขอมูลอุณหภูมสิ ูงสุด
อาจมีคาต่ํากวาหรือมากกวาศูนยไดทําใหไมสามารถดําเนินการในลักษณะเดียวกันกับขอมูล
ฝน การหาคาสัมประสิทธิ์การปรับลดความคลาดเคลื่อนดําเนินการโดยการหาผลตางระหวาง
อุณหภูมริ ายวันเฉลีย่ รายทศวรรษระหวางผลจากแบบจําลองและผลจากการตรวจวัดตามสมการ
(2.3)
(2.3)
k i คือ คาสัมประสิทธิก์ ารปรับลดความคลาดเคลือ่ น และ T คือ อุณหภูมสิ งู สุดรายวันเฉลีย่ ราย

ทศวรรษที่กริด i
โดยคาสัมประสิทธิร์ ายสถานีทไี่ ดจะนํามา Interpolate เพือ่ หาคาสัมประสิทธิร์ ายกริด
ทั้งหมดซึ่งเปนผลจากแบบจําลองดวยโปรแกรม Surfer v.8 หลังจากไดคาคาสัมประสิทธิ์ราย
กริดแลว คาสัมประสิทธิน์ จี้ ะถูกนําไปคูณกับอุณหภูมสิ งู สุดรายวันจากแบบจําลองทีก่ ริดเดียวกัน
ตามสมการ (2.4) เพือ่ ใหไดขอ มูลอุณหภูมสิ งู สุดรายวันทีผ่ า นการปรับลดความคลาดเคลือ่ นแลว
(2.4)
คือ อุณหภูมิสูงสุดรายวันหลังปรับความคลาดเคลื่อน k i คือ คาสัมประสิทธิ์การปรับลด
ความคลาดเคลือ่ น และ
คือ อุณหภูมสิ งู สุดรายวันกอนปรับความคลาดเคลือ่ นเคลือ่ นทีก่ ริด i
ผลทีไ่ ดหลังการปรับความคลาดเคลือ่ นแสดงผลทีน่ า พอใจ โดยผลทีไ่ ดเกือบทุกสถานี
แสดงคาความแตกตางของอุณหภูมสิ งู สุดรายวันเฉลีย่ รายทศวรรษไมเกิน 2 องศาเซลเซียส (รูป
ที่ 2.10 - 2.11)

บทที่ 2 : ภาพฉายอนาคตการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทย
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รูปที่ 2.10 ความแตกตางระหวางอุณหภูมสิ งู สุดรายวันเฉลีย่ รายทศวรรษในปฐานเปรียบเทียบระหวาง
ผลจากแบบจําลองและผลการตรวจวัด (ก.) กอนปรับลดความคลาดเคลื่อน และ (ข.) หลัง
ปรับความคลาดเคลื่อน และ (ค.) ผลการ interpolate คาสัมประสิทธิ์การปรับความคลาด
เคลื่อนรายสถานี
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รูปที่ 2.11 ผลการเปรียบเทียบอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนในชวงทศวรรษ 1980s ระหวางผล
การคํานวณโดยแบบจําลอง PRECIS (ECHAM4 1980s raw) และผลหลังการปรับ
ความคลาดเคลื่อน (ECHAM4 1980s res) เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัด (Observed)

บทที่ 2 : ภาพฉายอนาคตการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทย
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2.3.3 การปรับความคลาดเคลื่อนของขอมูลอุณหภูมิต่ําสุดรายวัน

การปรับความคลาดเคลื่อนของอุณหภูมิประเภทนี้มีความแตกตางจากการปรับ
ความคลาดเคลือ่ นของขอมูลประเภทอืน่ เนือ่ งจากในการปรับขอมูลนีจ้ าํ เปนทีจ่ ะตองอยูภ ายใต
เงือ่ นไขประการหนึง่ คือ คาอุณหภูมติ า่ํ สุดรายวันตองไมมากกวาอุณหภูมสิ งู สุดในวันเดียวกันซึง่
ไดรบั การปรับความคลาดเคลือ่ นแลว คณะผูว จิ ยั ไดทดลองดําเนินการในหลายๆแนวทาง จนได
ขอสรุปในการปรับความคลาดเคลื่อน คือ การปรับลดความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิต่ําสุดดําเนิน
การโดยใชคาสัมประสิทธิ์การปรับความคลาดเคลื่อนเดียวกับการปรับคาอุณหภูมิสูงสุดรายวัน
ตามสมการ
(2.5)
คือ อุณหภูมิสูงสุดรายวันหลังปรับความคลาดเคลื่อน k i คือ คาสัมประสิทธิ์การปรับลด
ความคลาดเคลือ่ นและ
คือ อุณหภูมติ า่ํ สุดรายวันกอนปรับความคลาดเคลือ่ นเคลือ่ นทีก่ ริด i
ผลที่ไดหลังการปรับความคลาดเคลื่อนใหผลเปนที่นาพอใจเมื่อพิจารณาจากผลตาง
ระหวางอุณหภูมิต่ําสุดรายวันเฉลี่ยรายทศวรรษกอนการปรับความคลาดเคลื่อนกับหลังปรับ
ความคลาดเคลือ่ นแสดงใหเห็นวาผลจากแบบจําลองใหคา สูงกวาผลการตรวจวัดมากกวา 2 องศา
เซลเซียส แตภายหลังการปรับความคลาดเคลือ่ นแลวปรากฏวาผลจากแบบจําลองหลังการปรับ
แสดงอุณหภูมติ า่ํ สุดรายวันเฉลีย่ รายทศวรรษต่าํ กวาผลการตรวจวัดในชวง 1-2 องศาเซลเซียส
อยางไรก็ตาม ยังมีบางสถานีซงึ่ ยังมีความคลาดเคลือ่ นมากกวา 2 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะใน
บริเวณคาบสมุทรภาคใตของไทย (รูปที่ 2.12-2.13)
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ก

ข

รูปที่ 2.12 ความแตกตางระหวางอุณหภูมิต่ําสุดรายวันเฉลี่ยรายทศวรรษในปฐานเปรียบ
เทียบระหวางผลจากแบบจําลองและผลการตรวจวัด (ก) กอนปรับความคลาด
เคลื่อน และ (ข) หลังปรับความคลาดเคลื่อน

บทที่ 2 : ภาพฉายอนาคตการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทย
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รูปที่ 2.13 ตัวอยางผลการเปรียบเทียบอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยรายเดือนในชวงทศวรรษ 1980s
ระหวางผลการคํานวณโดยแบบจําลอง PRECIS และผลหลังการปรับความคลาด
เคลื่อนเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัด

2.4 ภาพฉายอนาคตการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทย
ภาพฉายอนาคตการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศของประเทศไทย เปนการสรุปโดยสังเขป
ของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต โดยครอบคลุมถึงตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยาที่สําคัญ
เพียง อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ําสุด และปริมาณน้ําฝน เทานั้น
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2.4.1 ภาพฉายอนาคตการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสูงสุด

สภาพอุณหภูมสิ งู สุดในอนาคต คือ อุณหภูมสิ งู สุดรายวันเฉลีย่ ในรอบ 10 ป และจํานวน
วันที่มีอากาศรอน หรือวันที่มีอุณหภูมิสูงสุดมากกวาหรือเทากับ 35 องศาเซลเซียส
ในสวนของอุณหภูมสิ งู สุดรายวันเฉลีย่ รายทศวรรษนัน้ พบวาชวงทศวรรษที่ 1980 บริเวณ
ภาคเหนือตอนบนของประเทศมีอุณหภูมสิ ูงสุดเฉลีย่ ประมาณ 27-33 องศาเซลเซียส สวนพืน้ ที่
สวนใหญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอณ
ุ หภูมสิ งู สุดเฉลีย่ อยูท ปี่ ระมาณ 31-33 องศาเซลเซียส
บริเวณภาคเหนือตอนลาง ภาคกลาง ภาคตะวันออก ตลอดจนพื้นที่ในภาคใตมีอุณหภูมิสูงสุด
เฉลีย่ ประมาณ 33-37 องศาเซลเซียส ภายใตสถานการณการเปลีย่ นแปลงกาซเรือนกระจกตาม
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแบบ A2 พบวาอุณหภูมสิ งู สุดเฉลีย่ ในประเทศไทยในชวง
ตนศตวรรษไมไดเปลีย่ นแปลงไปจากชวงปลายศตวรรษกอนมากนัก กลาวคือ ภาคเหนือตอนบน
มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยตลอดทั้งปประมาณ 29-33 องศาเซลเซียส แตจะเพิ่มสูงขึ้นเปนประมาณ
33-35 องศาเซลเซียส ในชวงปลายศตวรรษ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งจะมีอุณหภูมิ
สูงสุดเฉลี่ยตลอดทั้งปประมาณ 31-33 องศาเซลเซียส จะเพิ่มสูงขึ้นเปนประมาณ 33-37 องศา
เซลเซียสในชวงปลายศตวรรษ สวนภาคเหนือตอนลาง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และพื้นที่
สวนใหญของภาคใตซึ่งจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยตลอดทั้งปในชวงตนศตวรรษประมาณ 33-35
องศาเซลเซียส จะเพิ่มสูงขึ้นเปนประมาณ 33-37 องศาเซลเซียสในชวงปลายศตวรรษ สวน
สภาพอุณหภูมสิ งู สุดในอนาคตภายใตสถานการณการเปลีย่ นแปลงกาซเรือนกระจกตามแนวทาง
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแบบ B2 ก็เปนไปในทิศทางที่เพิ่มสูงขึ้นในเกือบทุกพื้นที่ใน
ประเทศไทยเชนกัน แตเพิ่มสูงขึ้นในระดับที่ต่ํากวา A2 เล็กนอย (รูปที่ 2.14-2.15)

2.4.2 วันที่มีอุณหภูมิสูงสุดเทากับหรือสูงกวา 35 องศาเซลเซียส

ในสวนของระยะเวลาที่มีอากาศรอนในรอบป หรือวันที่มีอุณหภูมิสูงสุดเทากับหรือ
สูงกวา 35 องศาเซลเซียสนั้น ในชวงปลายศตวรรษที่ผานมา บริเวณที่มีจํานวนวันที่มีอากาศ
รอนมากที่สุดอยูในบริเวณภาคกลางและตอนกลางของภาคใต โดยมีจํานวนวันที่มีอากาศรอน
ยาวนานถึงประมาณ 5-6 เดือนตอป และนานมากถึง 7-8 เดือนตอปในบางพืน้ ที่ สวนภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฤดูรอ นยาวนานประมาณ 3-4 เดือนตอปในชวงตนศตวรรษนี้
ภาพจําลองอนาคตนีแ้ สดงใหเห็นวาฤดูรอ นหรือระยะเวลาทีม่ อี ากาศรอนในรอบปจะยาวนานขึน้
ในเกือบทุกพืน้ ทีใ่ นประเทศไทย ซึง่ อาจยาวนานขึน้ กวาเดิมถึง 2-3 เดือนในชวงปลายศตวรรษ
นี้ ดังแสดงในรูปที่ 2.16-2.17

บทที่ 2 : ภาพฉายอนาคตการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทย
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รูปที่ 2.14 อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยของพื้นที่ประเทศไทยและพื้นที่ขางเคียงตลอดชวงศตวรรษที่ 21
ภายใต SRES A2
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รูปที่ 2.15 อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยของพื้นที่ประเทศไทยและพื้นที่ขางเคียงตลอดชวงศตวรรษที่ 21
ภายใต SRES B2
บทที่ 2 : ภาพฉายอนาคตการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทย
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รูปที่ 2.16 ระยะเวลาที่ มี อ ากาศร อ นของพื้ น ที่
ประเทศไทยและพื้นที่ขางเคียงตลอด
ชวงศตวรรษที่ 21 ภายใต SRES A2
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รูปที่ 2.17 ระยะเวลาที่ มี อ ากาศร อ นของพื้ น ที่
ประเทศไทยและพื้นที่ขางเคียงตลอด
ชวงศตวรรษที่ 21 ภายใต SRES B2

บทที่ 2 : ภาพฉายอนาคตการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทย
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ชวงทศวรรษที่ 1980 บริเวณภาคเหนือตอนบนของประเทศมีอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยอยู
ที่ประมาณ 18-22 องศาเซลเซียส ในพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคใตอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 22-24 องศาเซลเซียส สวนในบริเวณภาคกลาง และ
ภาคตะวันออกจะมีอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยสูงกวาพื้นที่อื่นๆคือ 24-26 องศาเซลเซียส และในชวง
ตนศตวรรษนี้ อุณหภูมิรายวันต่ําสุดเฉลี่ยของพื้นที่สวนใหญของภาคเหนือและภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ จะอยูในชวง 20-22 องศาเซลเซียส สําหรับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
ภาคกลาง และภาคตะวันออกตลอดจนภาคใต จะมีอณ
ุ หภูมริ ายวันต่าํ สุดเฉลีย่ ตลอดปประมาณ
22-24 องศาเซลเซียส โดยทีพ่ นื้ ทีบ่ างสวนในภาคใตจะมีอณ
ุ หภูมริ ายวันต่าํ สุดเฉลีย่ ทีส่ งู กวานัน้
เล็กนอย สภาพการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศในอนาคตแสดงใหเห็นวาพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศไทยมีแนว
โนมทีอ่ ณ
ุ หภูมริ ายวันต่าํ สุดเฉลีย่ จะเพิม่ สูงขึน้ ซึง่ อาจเพิม่ สูงขึน้ 3-4 องศาเซลเซียสในชวงปลาย
ศตวรรษภายใตสถานการณการเปลีย่ นแปลงกาซเรือนกระจกตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแบบ A2 ซึ่งภายใตสถานการณแบบ B2 อุณหภูมิรายวันต่ําสุดเฉลี่ยตลอดปก็มีแนว
โนมที่เพิ่มสูงขึ้นเชนกัน แตเปนไปในระดับที่ต่ํากวา กลาวคือ ประมาณ 2-3 องศาเซลเซียส ดัง
แสดงในรูปที่ 2.18-2.19

2.4.4 ระยะเวลาที่มีอากาศเย็นในรอบป

ระยะเวลาที่มีอากาศเย็นในรอบปนั้น พบวาพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนบนมีจํานวนวันที่อุณหภูมิต่ํากวา 16 องศาเซลเซียส ยาวนานที่สุดประมาณ 2-2.5
เดือน สําหรับพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ของประเทศไทยโดยเฉลีย่ ในรอบทศวรรษแลวมีจาํ นวนวันทีอ่ ณ
ุ หภูมติ า่ํ
กวา 16 องศาเซลเซียสไมเกิน 10 วัน และภาพฉายอนาคตแสดงใหเห็นวาระยะเวลาที่มีอากาศ
เย็นในประเทศไทยจะลดลงในอนาคต ในชวงตนศตวรรษนี้ พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบนจะมีจํานวนวันที่อุณภูมิต่ํากวา 16 องศาเซลเซียส ยาวนานที่สุดประมาณ
1-2.5 เดือน โดยยังคงมีพนื้ ทีท่ มี่ อี ณ
ุ หภูมติ า่ํ กวา 16 องศาเซลเซียส ยาวนานกวา 2 เดือนปรากฏ
ใหเห็นอยูท างตอนบนของพืน้ ที่ แตระยะเวลาทีม่ อี ากาศเย็นนีจ้ ะสัน้ ลง โดยเริม่ เห็นไดตงั้ แตชว ง
กลางศตวรรษและเห็นไดอยางชัดเจนในชวงปลายศตวรรษภายใตสถานการณการเปลีย่ นแปลง
กาซเรือนกระจกตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแบบ A2 ทั้งนี้พื้นที่ที่จะมีอุณหภูมิ
ต่ํากวา 16 องศาเซลเซียส จะเหลืออยูเพียงตามพื้นที่เทือกเขาบางแหงเทานั้น อยางไรก็ตาม
สถานการณภายใตการเปลี่ยนแปลงแบบ B2 จะเปลี่ยนนอยกวา โดยบางสวนของภาคเหนือ
ตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีระยะเวลาที่อากาศเย็นประมาณ 1 เดือน
อยูบาง แตพื้นที่ดังกลาวก็มีแนวโนมลดลง ดังรูปที่ 2.20-2.21
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รูปที่ 2.18 อุณหภูมติ า่ํ สุดเฉลีย่ ของพืน้ ทีป่ ระเทศ
ไทยและพื้ น ที่ ข า งเคี ย งตลอดช ว ง
ศตวรรษที่ 21 ภายใต SRES A2

บทที่ 2 : ภาพฉายอนาคตการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทย
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รูปที่ 2.19 อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยของพื้นที่ประเทศ
ไทยและพื้ น ที่ ข า งเคี ย งตลอดช ว ง
ศตวรรษที่ 21 ภายใต SRES B2
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รูปที่ 2.20 ระยะเวลาที่ มี อ ากาศเย็ น ของพื้ น ที่
ประเทศไทยและพื้นที่ขางเคียงตลอด
ชวงศตวรรษที่ 21 ภายใต SRES A2
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รูปที่ 2.21 ระยะเวลาที่มีอากาศเย็นของพื้นที่ประเทศ
ไทยและพื้นที่ขางเคียงตลอดชวงศตวรรษ
ที่ 21 ภายใต SRES B2
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2.4.5 ภาพฉายอนาคตของการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําฝนรายป

ภาพฉายอนาคตของการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายปมีแนวโนมเพิ่มขึ้นใน
ทัว่ ทุกภาคของประเทศไทยทัง้ ในดานปริมาณซึง่ ในชวงปลายศตวรรษอาจเพิม่ สูงขึน้ ถึงประมาณ
15-25% และ 25-50% ในหลายพืน้ ทีโ่ ดยเฉพาะในเขตพืน้ ทีภ่ าคกลางตอกับภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และการกระจายตัวของพื้นที่ที่มีจํานวนฝนตก
เพิ่มมากก็สูงขึ้นเชนกัน ซึ่งสามารถแสดงผลไดดังรูปที่ 2.22-2.23
อนึ่ง เมื่อพิจารณาถึงจํานวนวันที่ฝนตกในรอบป ซึ่งใชเกณฑการพิจารณาในรายงาน
ฉบับนีพ้ อใหเกิดความเขาใจโดยสังเขป คือ วันทีม่ ฝี นตกเกินกวา 3 มิลลิเมตรขึน้ ไป ผลจากภาพ
ฉายอนาคตแสดงใหเห็นวาจํานวนวันทีฝ่ นตกเฉลีย่ ในแตละปในเกือบทุกพืน้ ทีย่ งั คงใกลเคียงกับ
ทีเ่ คยเปนมาในอดีต ซึง่ บงชีว้ า ความยาวนานของฤดูฝนในอนาคตนาจะยังคงไมเปลีย่ นแปลงไป
จากที่เคยเปนอยูมากนัก นอกจากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งอาจมีฤดูฝนยาวนานขึ้น 1-2
สัปดาห และภาคตะวันออกจะมีฤดูฝนยาวนานขึ้น 2-4 สัปดาห ซึ่งจากการที่ปริมาณฝนรายป
ในอนาคตเกือบทุกพื้นที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นโดยที่การกระจายตัวยังคงเปนไปประมาณที่เปน
อยูในปจจุบันนี้ อาจจะบงชี้วาปริมาณน้ําฝนที่ตกในแตละครั้งในอนาคตจะเพิ่มสูงขึ้นหรืออาจ
จะเรียกไดวาฝนที่ตกแตละครั้งจะตกหนักมากขึ้นกวาที่เปนมาในอดีต ซึ่งหมายถึงความเสี่ยง
ตอภาวะน้ําทวมฉับพลัน น้ําหลาก และภัยธรรมชาติที่จะเกิดตามมาจากอุทกภัยอีกหลายชนิด

สรุป
ภาพฉายอนาคตภูมิอากาศในอนาคตของประเทศไทยและพื้นที่ขางเคียงนี้ แสดงให
เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ประเทศไทยมีแนวโนมที่จะมีอุณภูมิสูงขึ้นทั้งกลางวันและ
กลางคืน โดยที่อุณหภูมิกลางคืนจะเปลี่ยนแปลงมากกวาอุณหภูมิกลางวัน อีกทั้งจะมีชวงเวลา
ที่มีอากาศรอนในรอบปยาวนานมากขึ้น ซึ่งอาจอนุมานไดวา ฤดูรอนยืดยาวขึ้นโดยที่ฤดูหนาว
จะหดสั้นลง โดยที่ฤดูฝนมีฝนตกชุกมากขึ้น ซึ่งชุดขอมูลตามภาพฉายอนาคตนี้ สามารถนําไป
ใชศกึ ษาตอในเรือ่ งผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศตอระบบและภาคสวนตางๆ
ในประเทศไทย รวมถึงผลกระทบตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นขามขอบเขตพรมแดนของประเทศไทย
ดวย เพื่อที่จะไดนําไปสูการศึกษาถึงภาวะเสี่ยงตอความเดือดรอนและแนวทางการปรับตัวตอ
สถานการณอนาคตตอไป
แตอยางไรก็ดี ผลการจําลองภูมิอากาศอนาคตและการจัดทําภาพฉายอนาคตนี้ก็
สามารถบอกการเปลีย่ นแปลงในอนาคตไดเพียงสังเขปเทานัน้ โดยบอกถึงแนวโนมของทิศทาง
และรูปแบบการเปลีย่ นแปลงภายใตเงือ่ นไขบางประการ คือ การทีก่ า ซเรือนกระจกในบรรยากาศ
มีปริมาณเพิม่ สูงขึน้ และคํานวณการเปลีย่ นแปลงในอนาคตโดยใชแบบจําลองคณิตศาสตรภาย
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ใตหลักเกณฑที่เขาใจอยูในปจจุบัน ทั้งนี้การนําไปใชงานตางๆ นั้น ผูใชขอมูลจะตองคํานึงถึง
การนําไปใชงานในบริบทของภูมอิ ากาศโดยมองถึงสภาพอากาศโดยรวมของชวงระยะเวลาแตละ
ชวงที่นานพอสมควร และพิจารณาในเชิงการเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบกับสภาพของชวงปฐาน
ที่เปนผลจากการจําลองโดยแบบจําลอง โดยพิจารณาถึงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงหรือความ
แปรปรวนของชวงเวลาในอนาคตแตละชวง ตัวอยางเชน การพิจารณาถึงคาเฉลี่ยของอุณหภูมิ
หรือปริมาณฝนของแตละทศวรรษ หรือ การพิจารณาถึงการเปลีย่ นแปลงของสภาพอากาศในป
median year ในแตละรอบทศวรรษ หรือ การพิจารณาถึงจํานวนปทมี่ สี ภาพอากาศทีส่ งู หรือต่าํ
กวาคาเฉลีย่ ของทศวรรษนัน้ ๆ หรือพิจารณาถึงการเปลีย่ นแปลงของปทรี่ อนทีส่ ุดหรือปทมี่ ีฝน
มากทีส่ ดุ ในแตละรอบทศวรรษ เปนตน นอกจากนัน้ ขอควรระวังทีส่ าํ คัญในการพิจารณาถึงการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจากผลของแบบจําลองภูมิอากาศหรือการนําผลไปใชเพื่อการวิเคราะห
ผลกระทบตอไป ก็คอื คาตัวแปรตางๆ ทีแ่ บบจําลองใหผลมาเปนรายวันในแตละปนนั้ ไมใชปจ ริง
ตามปฏิทนิ แตเปนการบงถึงชวงเวลาโดยประมาณในชวงปนนั้ ๆ ดังนัน้ การใชงานชุดขอมูลนีจ้ ะ
ตองคํานึงถึงบริบทของภูมิอากาศ (climate) ทั้งนี้การทําภาพฉายอนาคตนี้ไมใชการพยากรณ
อากาศระยะยาวดังที่ไดกลาวมาแลว

กิติกรรมประกาศ
การจําลองสภาพอากาศอนาคตสําหรับประเทศไทยและพืน้ ทีข่ า งเคียงโดยแบบจําลอง
ภูมิอากาศเพื่อใชจัดทําภาพฉายอนาคตการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในการศึกษานี้เปนผล
สืบเนื่องจากความรวมมือดานเทคนิคระหวางศูนยเครือขายงานวิเคราะห วิจัย และฝกอบรม
การเปลี่ยนแปลงของโลกแหงภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต และ The Met Oﬃce Hadley
Centre for Climate Prediction and Research, United Kingdom ซึง่ เปนหนวยวิจยั ทางดาน
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศในประเทศอังกฤษ โดยไดเริม่ ความรวมมือกันมาตัง้ แตป พ.ศ.
2549 ภายใตการสนับสนุน จาก Asia-Pacific Network for Global Change Research, British Council - Thailand และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ทั้งนี้ทาง Hadley Centre
ไดใหการสนับสนุนตอทางศูนยเครือขายฯ ในดานการถายทอดเทคโนโลยีผา นทางการฝกอบรม
การใชงานแบบจําลองสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการสนับสนุนดาน software และชุดขอมูล
พื้นฐานที่จําเปนตอการจําลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับภูมิภาคและระดับ
ประเทศ
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รูปที่ 2.22 ปริมาณน้ําฝนสะสมในรอบปในชวงทศวรรษ 1980 และการเปลี่ยนแปลง (%) ตลอดชวง
ศตวรรษที่ 21 ภายใต SRES A2
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รูปที่ 2.23 ปริมาณน้ําฝนสะสมในรอบปในชวงทศวรรษ 1980 และการเปลี่ยนแปลง (%) ตลอดชวง
ศตวรรษที่ 21ภายใต SRES B2
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3

ภาพฉายอนาคตการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ของประเทศไทยจากผลของแบบจําลองภูมิอากาศ
ภูมิภาค - MM5
รศ.ดร.เจียมใจ เครือสุวรรณ1, ชาคริต โชติอมรศักดิ2์ , อรวรรณ วิรัลหเวชยันต3,
ภาคภูมิ รัตนจิรานุกุล3, ธีรชัย อํานวยลอเจริญ1, ปยะ ผานศึก1

1 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2 คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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3.1 การจําลองสภาพภูมิอากาศความละเอียดสูง
โดยแบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค – MM5
บทที่ 3 นี้ เปนการจําลองการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทยในชวงป ค.ศ.
1970-1990 และในอนาคต 30 ป ค.ศ. 2010-2039 โดยแบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค – MM5
โดยนําเขาขอมูลสภาพอากาศจากแบบจําลองภูมิอากาศโลก – CCSM3 (Community
Climate System Model 3.0) ที่มีรายละเอียดทุก 6 ชั่วโมง เปนขอมูลเงื่อนไขเริ่มตนและ
เงื่อนไขขอบเขตปอนใหกับแบบจําลอง และกําหนดบริเวณพื้นที่ศึกษา 2 โดเมนที่เชื่อมโยงกัน
ตามหลักการของการยอสวนดวยวิธีการพลวัตร ในรูปแบบของ One-way nesting โดเมน
ใหญมีรายละเอียดเชิงพื้นที่ 45 กิโลเมตร ครอบคลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต บางสวนของ
ประเทศอินเดีย บังกลาเทศ เมียนมาร จีน มหาสมุทรอินเดีย และทะเลจีนใต ขณะที่โดเมนเล็ก
มีรายละเอียดเชิงพื้นที่ 15 กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทยและบางพื้นที่ของประเทศเมีย
นมาร ลาว เวียดนาม กัมพูชา และมาเลเซีย ขอมูลสภาพอากาศจาก CCSM3 จะถูกถายทอด
เขาที่โดเมนใหญ แลวผานเขาสูโดเมนเล็กตามขบวนการ Mesoscale ตามลักษณะภูมิประเทศ
ปฏิกิริยาของพื้นดิน-มหาสมุทร และการคํานวณภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงเปนไปตามหลัก
การของสมการตางๆ ที่อธิบายถึงการเคลื่อนที่ขึ้น-ลงตามแนวดิ่งตามแบบแผนเชิงกายภาพ
ของสมดุลยพลังงาน การเกิดเมฆและฝน ตามหลักการของ Mixed-Phase (Reiner 2) และ
Betts-Miller Cumulus Parameterizations

3.1.1 แบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค - MM5

แบบจําลองภูมิอากาศ - MM5 (The Fifth Generation Penn State/NCAR
mesoscale model) เปนแบบจําลองสภาพภูมอิ ากาศภูมภิ าค พัฒนารวมกันโดย Pennsylvania
State University และ ศูนยวิจัยทางบรรยากาศแหงชาติสหรัฐอเมริกา (National Center for
Atmospheric Research, NCAR) สามารถใชวิเคราะหสภาพการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
ตัง้ แต 3 กิโลเมตร ถึง หลายรอยกิโลเมตร โดยพิจารณาภูมปิ ระเทศ การพาความรอนทีเ่ กิดใน
บริเวณพืน้ ทีท่ าํ การวิเคราะหและไดรวม land-surface model ที่ สามารถวิเคราะหหาปริมาณ
น้ําฝนที่สัมพันธกับทรัพยากรแหลงน้ําในบริเวณพื้นที่ศึกษา
บทที่ 3 : ภาพฉายอนาคตการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทย
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รายละเอียดโดยยอของแบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค – MM5

การทํางานของแบบจําลอง MM5 มีหลายวิธี ตามไดอะแกรม คณะผูวิจัยไดเลือกขั้น
ตอนการใชแบบจําลอง MM5 ดังนี้ TERRAIN  REGRID  INTERPF  MM5

TERRAIN

เปนสวนที่กําหนดลักษณะภูมิประเทศและการใชที่ดิน ประกอบดวย ความสูงต่ําของ
สภาพภูมิประเทศ การใชที่ดินและลักษณะการปกคลุมดิน สวนเชื่อมตอระหวางพื้นดิน-น้ํา
ประเภทของดิน สวนที่เปนพืช และอุณหภูมิดิน ซึ่งขอมูลเหลานี้ สามารถปรับแกใหมีความ
เหมาะสมกับพื้นที่ที่ทําการศึกษาได

REGRID

เปนสวนที่ทําหนาที่หลักๆ ดังตอไปนี้ 1) อานคาขอมูลทางอุตุนิยมวิทยาและคาที่
ทํานายได (archived girded meteorological analyzed and forecasted) จากชั้นความ
สูงของความดันบรรยากาศ คํานวณคาตางๆ ภายใน horizontal grid แลวจัดวางขอมูล เชน
อุณหภูมิ ความเร็วลม ความชื้นสัมพัทธ ตามกริดและตามพื้นที่ที่เลือกไวจาก TERRAIN
2)จัดการขอมูลสภาพอากาศตามชั้นความสูงและขอมูลที่เกิดจากผลการวิเคราะหที่พื้นผิว และ
3) สรางไฟลที่พรอมสําหรับ INTERPF
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INTERPF

เปนสวนที่เปลี่ยนขอมูลนําเขาจากระดับความสูง (Pressure level) ใหเปน Sigma
level หรือ พิกัดความสูงต่ําของลักษณะภูมิประเทศสําหรับเปนเงื่อนไขเริ่มตนและขอบเขต
(Initial and boundary conditions) ในการทํางานของแบบจําลอง MM5 ซึ่ง Sigma level
() นี้หาไดจาก


( p 0  pt )
( p s 0  pt )

เมือ่ p0 คือ ความดันทีร่ ะดับความสูงทีส่ นใจ, pt คือ ความดันคงทีท่ รี่ ะดับสูงสุดของแบบจําลอง
และ ps0 คือ ความดันอางอิงที่พื้นผิว
MM5 เปนสวนที่ทําการประมวลผลสภาพภูมิอากาศเชิงตัวเลขของแบบจําลอง

3.1.2 เงื่อนไขการจําลองสภาพภูมิอากาศ

การจําลองสภาพภูมอิ ากาศไดดาํ เนินการภายใตเงือ่ นไขดังตอไปนี้ (Kain, 2004; Kain
and Fritsch, 1993a; 1993b)
เงื่อนไขที่ใช
รายละเอียด
GHG scenarios
Global dataset
ความละเอียดเชิงพื้นที่
ความละเอียดเชิงเวลา
ชวงระยะเวลา
• ชวงปฐาน
• อนาคต
ขอบเขตพื้นที่
เงื่อนไขอื่นๆ
•
•
•
•
•

Cumulus parameterizations
Planetary boundary layer
Moist vertical diﬀusion
Horizontal diﬀusion
Microphysics (explicit moisture) scheme
• Radiation schemes
• Surface schemes (Multi-layers
soil temperatures)
• Hydrostatical/Non-hydrostatical

IPCC SRES A2 & A1B
NCAR-GCM(PCM)
15 x 15 km2
รายวัน

ค.ศ. 1970-1990
ค.ศ. 2010-2039
Latitude 5-22 °N & Longitude 95-108 °E
•
•
•
•
•

Betts-Miller cumulus schemes
Medium range forecast (MRF)
Moist vertical diﬀusion in cloud
Sigma-diﬀusion using temperature
Mixed-phase (Reiner 2)

• RRTM radiation
• 5-layer soil model
• Non-hydrostatical
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3.2 การเปรียบเทียบผลการจําลองสภาพภูมิอากาศ
กับการตรวจวัดจริง
การเปรียบเทียบผลลัพธจากแบบจําลองและคาตรวจวัด คงทําไดโดยประมาณเนือ่ งจาก
สภาพอากาศจากแบบจําลองเปนคาเฉลี่ยใน Grid box ที่มีขนาด 15 กิโลเมตร x 15 กิโลเมตร
x 10 เมตร (ตามระยะสูงของตัวแปร) ขณะที่คาจากการตรวจวัดเปนคาที่จุดใดจุดหนึ่ง (point
observation) ทั้งนี้ คาตัวแปรในบรรยากาศแปรผันอยางรวดเร็วในตําแหนงที่ใกลกันตาม
ลักษณะภูมิประเทศที่แตกตางกัน

3.2.1 การเปรียบเทียบอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายวันในอดีตจากขอมูลการตรวจวัด
กับขอมูลจากแบบจําลอง MM5-RCM

อุณหภูมสิ งู สุดเฉลีย่ 30 ป จากแบบจําลอง ณ สถานีตรวจวัดจังหวัดเชียงใหม กรุงเทพฯ
อุบลราชธานี และสงขลา (รูปที่ 3.1) สวนใหญพบวาในชวงฤดูฝน คาที่ตรวจวัดไดและคาที่ได
จากแบบจําลองมีความใกลเคียงกัน แตในชวงฤดูหนาวและฤดูแลง คาที่ไดจากแบบจําลองจะ
ต่ํากวาคาที่วัดไดจริงประมาณ 2-10 องศาเซลเซียส (เฉลี่ยประมาณ 5 องศาเซลเซียส) ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับที่ตั้งของสถานี โดยความแตกตางจะมากที่สุดที่สถานีตรวจวัดอุบลราชธานีและนอย
สุดในภาคใตของประเทศไทยคือที่สถานีตรวจวัดสงขลา โดยที่สงขลานี้ คาจากแบบจําลองต่ํา
กวาคาที่ตรวจวัดไดตลอดปทุกฤดูกาล

3.2.2 การเปรียบเทียบปริมาณฝนเฉลี่ยรายวันในอดีตระหวางขอมูลการตรวจวัด
กับขอมูลจากแบบจําลอง MM5-RCM

การเปรียบเทียบปริมาณน้าํ ฝนเฉลีย่ 30 ป (ค.ศ.1970-1999) จากแบบจําลอง MM5RCM และคาตรวจวัด (รูปที่ 3.2) ของจังหวัดเชียงใหม กรุงเทพฯ และอุบลราชธานี พบวาคา
ของน้ําฝนจากแบบจําลอง MM5-RCM มีคาต่ํากวาคาตรวจวัด แตปริมาณฝนมากที่สุดของ
แบบจําลองยังคงอยูในชวงฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม-กันยายน) และที่ปริมาณฝนในจังหวัด
อุบลราชธานีมีคาใกลเคียงกับคาตรวจวัดมากที่สุด สวนปริมาณฝนในจังหวัดสงขลา โดยแนว
โนมของปริมาณฝนจากแบบจําลอง MM5-RCM และคาตรวจวัดสอดคลองกัน แตปริมาณฝน
จากแบบจําลองมีคา นอยกวาคาตรวจวัด และปริมาณฝนมากทีส่ ดุ อยูช ว งปลายปซงึ่ เปนลักษณะ
เฉพาะของฝนที่ตกในภาคใต
ซึ่งโดยสรุปอาจกลาวไดวา ในทํานองเดียวกันกับกรณีของอุณภูมิ แบบจําลองยังไม
สามารถจําลองคาปริมาณของฝนในอดีตไดดีนัก โดยคาที่ไดจะต่ํากวาคาที่วัดไดจริง 40-80%
แตโดยทั่วไปแลว แบบจําลองสามารถจําลองรูปแบบการตกของฝนไดดีระดับหนึ่ง
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Annual Trend 30-Year Daily Max temperature (oC at Songkhla)

Annual Trend 30-Year Daily Max temperature (oC at Bankgok)

รูปที่ 3.1 อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายวันในอดีต ค.ศ. 1970-1999 ณ สถานีตรวจวัดจังหวัดเชียงใหม อุบลราชธานี กรุงเทพฯ และสงขลา เปรียบเทียบคาตรวจ
วัดจริง (OBS) กับคาที่ไดจากการใชแบบจําลอง (MM5)

Annual Trend 30-Year Daily Max temperature (oC at Ubonratchathani)

Annual Trend 30-Year Daily Max temperature (oC at Chiang Mai)
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รูปที่ 3.2 ปริมาณฝนเฉลี่ยรายวันในอดีต ค.ศ. 1970-1999 ณ สถานีตรวจวัดจังหวัดเชียงใหม อุบลราชธานี กรุงเทพฯ และสงขลา
เปรียบเทียบระหวางคาตรวจวัดจริง (OBS) และคาที่ไดจากการใชแบบจําลอง (MM5)

3.3 ภาพฉายอนาคตการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศ
ไทย ป ค.ศ. 2010-2039
3.3.1 การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
ชวงป ค.ศ. 2010-2019 - ภาพจําลองการปลอยกาซเรือนกระจก (SRES) แบบ A1B

ในฤดูหนาว (รูปที่ 3.3-3.5) อุณหภูมิเฉลี่ยในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพิ่มขึ้น 0.4-0.6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
นอยที่สุด 0.2-0.4 องศาเซลเซียส ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ขณะที่ อุณหภูมิเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นมากที่สุด 0.6-0.8 องศาเซลเซียส ในภาคใต
ในฤดูรอน ภาคกลางและพื้นที่สวนใหญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอุณหภูมิเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น 0.1-0.2 องศาเซลเซียส และเพิ่มขึ้น 0.2-0.4 องศาเซลเซียส ในภาคเหนือ ภาคตะวัน
ออก และภาคใตตอนบน ขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มมากขึ้น 0.4-0.6 องศาเซลเซียส ในภาคใต
ตอนลาง เทียบกับคาเฉลี่ยในอดีต
ในฤดูฝน ทั่วประเทศไทยมีอุณหภูมิเลี่ยเพิ่มขึ้น 0.6-0.8๐C ยกเวนตอนบนของภาค
เหนือที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยลดลง 0.4-0.6 องศาเซลเซียส

ชวงป ค.ศ. 2010-2019 - ภาพจําลองการปลอยกาซเรือนกระจก (SRES) แบบ A2

อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วประเทศในฤดูหนาวเพิ่มขึ้น 0.1-0.6 องศาเซลเซียส เทียบกับคา
อุณหภูมเิ ฉลีย่ ในอดีต 30 ป โดยทีภ่ าคเหนือตอนบน และภาคกลางมีอณ
ุ หภูมเิ ฉลีย่ เพิม่ ขึน้ นอย
ที่สุด 0.1-0.2 องศาเซลเซียส
ฤดูรอ น ประเทศไทยตอนบนมีอณ
ุ หภูมเิ ฉลีย่ เพิม่ ขึน้ 0.1-0.4องศาเซลเซียส ขณะทีภ่ าค
ใตตั้งแตจังหวัดประจวบคีรีขันธลงไป อุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูรอนเพิ่มขึ้น 0.4-0.6 องศาเซลเซียส
เทียบกับคาเฉลี่ยในอดีต 30 ป
ฤดูฝน อุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.4-0.8 องศาเซลเซียส ทุกภาคทั่วประเทศ

ชวงป ค.ศ.2020-2029 - ภาพจําลองการปลอยกาซเรือนกระจก (SRES) แบบ A1B

ฤดูหนาว อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วประเทศเพิ่มขึ้น 0.6-0.8 องศาเซลเซียส บริเวณบางพื้นที่
ของจังหวัดมุกดาหาร และพื้นที่ใกลเคียงมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 0.8 -1.2 องศาเซลเซียส
ฤดูรอน อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วประเทศมีคาเพิ่มขึ้น 0.8-1.2 องศาเซลเซียส เทียบกับคา
อุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูรอนในอดีต ชวงป ค.ศ.1970-1999
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ฤดูฝน อุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.8-1.2 องศาเซลเซียส ทุกภาคทั่วประเทศ โดยเฉพาะ
ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มขึ้นสูงสุด 1.0-1.2 องศาเซลเซียส

ชวงป ค.ศ.2020-2029 - ภาพจําลองการปลอยกาซเรือนกระจก (SRES) แบบ A2

อุณหภูมเิ ฉลีย่ ทัว่ ประเทศในฤดูหนาวเพิม่ ขึน้ 0.6-0.8๐C ยกเวนบริเวณกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล มีอุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.4-0.6องศาเซลเซียส
ในฤดูรอ น อุณหภมิเฉลีย่ มีคา เพิม่ ขึน้ 0.4-0.6 , 0.2-0.4 , 0.1-0.2 และ 0.6-0.8 องศา
เซลเซียส ในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวัน ออกฉียงเหนือ และภาคใต ตามลําดับ อุณหภูมิ
เฉลี่ยเพิ่มมากที่สุดในภาคใตฝงตะวันออก 0.8-1.0 องศาเซลเซียส
ในฤดูฝน อุณหภูเฉลี่ย มีคาเพิ่มขึ้น 0.4-1.0 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะภาคเหนือ
ภาคใต และบางพื้นที่ในภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
0.8-1.0 องศาเซลเซียส

ชวงป ค.ศ.2030-2039 - ภาพจําลองการปลอยกาซเรือนกระจก (SRES) แบบ A1B

ฤดูหนาว อุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.1-0.4 องศาเซลเซียส เกือบทั่วทุกภาคของประเทศ
ยกเวน บริเวณกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่อุณหภูมิเฉลี่ยไมเปลี่ยนแปลง สวนภาคใตตอนลางมี
อุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.4-0.6 องศาเซลเซียส
ฤดูรอน อุณหภูมิเฉลี่ยตาม Scenario A1B เพิ่มขึ้นทั่วทุกภาคของประเทศ โดยมี
อุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูรอนเพิ่มขึ้นสูงสุด 0.8-1.0 องศาเซลเซียส ในภาคใตตอนลาง ขณะที่ภาค
เหนือ และภาคใตตอนบนมีคา อุณหภูมเิ ฉลีย่ เพิม่ ขึน้ 0.6-0.8 องศาเซลเซียส ภาคกลางและภาค
ตะวันออกมีอุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.4-0.6 องศาเซลเซียส สําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี
อุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนอยที่สุดคือ 0.2-0.4 องศาเซลเซียส
ฤดูฝนตาม Scenario A1B อุณหภิเฉลี่ยในฤดูฝนทั่วประเทศเพิ่มขึ้น 0.8-1.2 องศา
เซลเซียส โดยที่อุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มขึ้นสูงสุด 1.0-1.2 องศาเซลเซียส

ชวงป ค.ศ.2030-2039 - ภาพจําลองการปลอยกาซเรือนกระจก (SRES) แบบ A2

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต ฝงตะวันออกใน
ฤดูหนาว มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้น 0.8-1.2 องศาเซลเซียส เทียบกับคาในอดีต 30 ป ขณะที่ภาค
กลางมีอุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.6-0.8 องศาเซลเซียส
ฤดูรอน อุณหภูมิเฉลี่ยในทุกภาคของประเทศไทยเพิ่มขึ้น 0.8-1.2 องศาเซลเซียส
โดยทีอ่ ณ
ุ หภูมเิ ฉลีย่ เพิม่ ขึน้ สูงสุดบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และบาง
สวนของภาคใตตอนลาง
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ฤดูฝน ทัว่ ทุกภาคของประเทศไทยตัง้ แตภาคกลางลงไปถึงภาคใตอณ
ุ หภูมเิ ฉลีย่ ในฤดู
ฝนมีคา เพิม่ ขึน้ 0.8-1.4 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะบางพืน้ ทีข่ องภาคเหนือตอนบนมีคา อุณหภูมิ
เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1.0-1.4 องศาเซลเซียส

3.3.2 การเปลี่ยนแปลงปริมาณนําฝน

ภาพฉายอนาคตการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําฝนเปน 2 ชวง ไดแก ฤดูแลง (เดือน
พฤศจิกายน-เมษายน) และฤดูฝน (พฤษภาคม-ตุลาคม)
ปริมาณน้ําฝนในฤดูแลงในชวง ค.ศ.2010-2019, 2020-2029, 2030-2039 ภายใต
แบบ A1B มีลักษณะคลายๆ กันคือ ปริมาณฝนเพิ่มขึ้นบางบริเวณเทือกเขาทางตะวันตกของ
ประเทศไทย และมีฝนกระจายตามบริเวณเทือกเขาตางๆของประเทศ พื้นที่ตอนบนแหงแลง มี
ปริมาณฝนลดลง ในภาคใตมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นเปนบริเวณกวาง ภายใตแบบ A2 มีฝนตก
เพิม่ ขึน้ กระจายตามแนวเชิงเขาทัว่ ประเทศ บริเวณสวนใหญของประเทศตอนบน มีฝนลดลง เปน
สภาพแหงแลง และในภาคใตสวนใหญมีฝนเพิ่มขึ้นเชนเดียวกับภายใต Scenario A1B (รูปที่
3.6)
ปริมาณน้ําฝนในฤดูฝนในชวง ค.ศ.2010-2019, 2020-2029, 2030-2039 ภายใต
แบบA1B พบวา ปริมาณฝนไมเปลี่ยนแปลงมากนักเมื่อเทียบกับคาในอดีต ยกเวนภาคกลาง
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีปริมาณฝนลดลง สวนภาคใตมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้น ซึ่งแนว
โนมดังกลาวก็พบภายใตแบบ A2 (รูปที่ 3.7)
การเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศสําหรับประเทศไทยขึน้ อยูก บั ขอมูลภูมอิ ากาศโลก CCSM3
mesoscale process จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศเพื่อนบาน มหาสมุทร
และลักษณะภูมปิ ระเทศเขามาเกีย่ วของ ซึง่ บงชีไ้ ดจากในอนาคตอุณหภูมอิ ากาศของพืน้ ทีภ่ าคใต
ทีม่ คี า สูงขึน้ เนือ่ งจากอุณหภูมผิ วิ น้าํ ทะเลสูงขึน้ นอกจากนี้ การเคลือ่ นทีข่ นึ้ ของอากาศตามแนว
ไหลเขาชวยใหฝนตกเพิ่มขึ้นในบริเวณภูเขา ขณะที่พื้นที่ราบสวนใหญของประเทศมีฝนลดลง

สรุป
ภาพฉายอนาคตการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีทิศทางการพัฒนาแบบ A1B และ
A2 มีความแตกตางกันเนื่องจากคาการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดซึ่งเปนกาซเรือน
กระจกหลักที่แตกตางกันในแตละทศวรรษ ทําใหรูปแบบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตาม
ฤดูกาลในอนาคตตางกัน โดยในชวงป ค.ศ.2010-2019 แบบ A1B มีอัตราการปลดปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดมากกวาแบบ A2 ชวงป ค.ศ.2020-2029 คาอัตราการปลดปลอยกาซ
บทที่ 3 : ภาพฉายอนาคตการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทย
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คารบอนไดออกไซดจากทั้งสองแบบไมแตกตางกัน ขณะที่ ชวงป ค.ศ. 2030-2039 อัตราการ
ปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากแบบ A1B มีคานอยกวาเมื่อเทียบกับแบบ A2
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศสําหรับประเทศไทยขึ้นอยูกับขอมูลนําเขาภูมิอากาศโลก
CCSM3 และ Mesoscale process จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในประเทศเพื่อนบาน
มหาสมุทร และลักษณะภูมิประเทศเขามาเกี่ยวของ ซึ่งบงชี้ไดจากในอนาคตอุณหภูมิอากาศ
ของพื้นที่ภาคใตที่มีคาสูงขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิผิวน้ําทะเลสูงขึ้น นอกจากนี้ การเคลื่อนที่ของ
อากาศตามไหลเขาชวยใหฝนตกเพิ่มขึ้นในบริเวณภูเขา ขณะที่พื้นที่ราบสวนใหญของประเทศ
มีฝนลดลง
ผลลัพธที่ไดจากการจําลองสภาพภูมิอากาศอาจไมถูกตองทั้งหมด แตคณะผูวิจัยได
ปรับใหมคี วามใกลเคียงกับความจริงมากทีส่ ดุ โดยเปรียบเทียบผลจากการจําลอง MM5-RCM
กับคาตรวจวัดจากกรมอุตนุ ยิ มวิทยา พบวา อุณหภูมเิ ฉลีย่ ทีไ่ ดจากแบบจําลองมีคา ใกลเคียงกับ
คาตรวจวัดซึง่ แตกตางกันไมเกิน 5๐ องศาเซลเซียส แตปริมาณฝนจากแบบจําลองมีคา นอยกวา
ที่ตรวจวัดจริง เนื่องจากปจจุบันยังไมมี physic scheme ที่เหมาะสมสําหรับการจําลองปริมาณ
ฝนในเขตรอน โดยเฉพาะประเทศไทย แตนักวิทยาศาสตรในสาขานี้ในประเทศที่พัฒนายังคงมี
การพัฒนาอยางตอเนือ่ ง อนาคตอาจมี physic scheme ทีด่ แี ละเหมาะสมตอการศึกษาวิเคราะห
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศสําหรับประเทศไทยในอนาคตได
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รูปที่ 3.3 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูหนาวในทศวรรษที่ 2010, 2020 และ 2030 เทียบกับคาอุณหภูมิเฉลี่ยของฤดูหนาว
ป ค.ศ. 1970-1999 ตาม IPCC SRES A1B และ A2
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รูปที่ 3.4 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูรอนในทศวรรษที่ 2010, 2020 และ 2030 เทียบกับคาอุณหภูมิเฉลี่ยของ
ฤดูรอนป ค.ศ. 1970-1999 ตาม IPCC SRES A1B และ A2
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รูปที่ 3.5 การเปลีย่ นแปลงอุณหภูมเิ ฉลีย่ ในฤดูฝนในทศวรรษที่ 2010, 2020 และ 2030 เทียบกับคาอุณหภูมเิ ฉลีย่ ของ
ฤดูฝน ค.ศ. 1970-1999 ตาม IPCC SRES A1B และ A2
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รูปที่ 3.6 การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําฝนในฤดูแลง (พฤศจิกายน-เมษายน) ของทศวรรษที่ 2010, 2020 และ 2030
เทียบกับคาปริมาณน้ําฝนในฤดูแลงในอดีต ชวง ค.ศ. 1970-1999 ตาม IPCC SRES A1B และ A2
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รูปที่ 3.7 การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําฝนในฤดูฝน (พฤษภาคม-ตุลาคม) ของทศวรรษที่ 2010, 2020 และ 2030 เทียบกับ
คาปริมาณน้ําฝนในฤดูฝนในอดีต ชวง ค.ศ. 1970-1999 ตาม IPCC SRES A1B และ A2
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4

ภาพฉายอนาคตการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ของประเทศไทย จากผลของการยอสวนแบบจําลอง
ภูมิอากาศโลก - GFDL-R30
รศ.ดร.กัณฑรีย บุญประกอบ1, ดร.จิรสรณ สันติสิริสมบูรณ2, ดร.จารุทัศน สันติสิริสมบูรณ1,
อ.วรัญู วงษเสรี2, อ.พัชมณ แกวแพรก2, อ.กัมพล พรหมจิระประวัต2ิ , อ.สิริวรินทร เพชรรัตน2,
ดร.ยอด สุขะมงคล2, น.ส.ปวันรัตน อักษรสิงหชัย2, และน.ส.ขวัญฤทัย ศรีแสงฉาย2

1 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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4.1 การจําลองสภาพภูมิอากาศโดยการยอสวน/ลดขนาด
ดวยสถิติแบบจําลองภูมิอากาศโลก
เทคนิค “การปรับใหเปนระดับภูมิภาค” เพื่อใชจําลองขอมูลระดับภูมิภาคในสเกล
ละเอียดจากแบบจําลองภูมอิ ากาศโลกโดยการยอสวน/ลดขนาดดวยสถิติ เปนวิธกี ารทีป่ ระหยัด
เวลาการคํานวณ และยังสามารถใหขอ มูลในระดับทองถิน่ ซึง่ จําเปนสําหรับการศึกษาผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ในบทนี้ เปนการเสนอผลการจําลองสภาพภูมอิ ากาศ โดยใชวธิ กี ารทางสถิตใิ นการยอ
สวนผลลัพธของ GFDL-R30 (Geophysical Fluid Dynamics Laboratory-R30) ตามรูป
แบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การเติบโตของประชากร และเทคโนโลยีในอนาคต (Special
Report on Emission Scenarios, SRES) 2 รูปแบบ คือ A2 และ B2 หนวยแยกตาง (Grid
resolution) จากการยอสวนมีขนาด 0.5o ละติจูด x 0.5o ลองกิจูด หรือมีพื้นที่ประมาณ 50 x
50 กิโลเมตร ขอมูลภูมอิ ากาศทีด่ าํ เนินการยอสวนประกอบดวยขอมูลรายวันของอุณหภูมเิ ฉลีย่
อุณหภูมสิ งู สุด อุณหภูมติ า่ํ สุด ปริมาณหยาดน้าํ ฟา ความดันบรรยากาศ ความยาวนานแสงแดด
ความชื้นสัมพัทธ และความเร็วลม

4.1.1 หลักการ

การยอสวน/ลดขนาดผลลัพธแบบจําลองการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกดวยสถิติ
ประกอบดวยหลายวิธีการ เชน การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสน-ไมเชิงเสน (linear and
non-linear regression), ขายงานระบบประสาทเทียม (artificial neural networks, ANN),
canonical correlation analyses (CCA), principal components analyses (PCA) เปนตน
การประยุกตวิธีการดังกลาวในประเทศไทยยังมีจํากัด ในการศึกษานี้ซึ่งเปนการศึกษาเบื้องตน
จะประยุกตวิธีการถดถอยเชิงเสน-ไมเชิงเสน
กระบวนการทางสถิติเพื่อลดขนาดแบบจําลองภูมิอากาศโลก โดยทั่วไปจะเปนการ
วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวทํานาย (predictor) คือ ขอมูลภูมิอากาศในอดีตจากแบบ
จําลองภูมิอากาศโลก และตัวถูกทํานาย (predictand) คือ สถิติขอมูลอุตุนิยมวิทยาจากการ
ตรวจวัด ณ สถานีตรวจอากาศในชวงเวลาที่สัมพันธกัน ซึ่งอาจมีความถี่ของขอมูลเปนรายวัน
หรือเฉลี่ยรายเดือน และใชขอความสัมพันธที่วิเคราะหไดในการประมาณคาอนาคตของขอมูล
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93

อุตุนิยมวิทยา ณ สถานีตรวจวัดโดยใชขอมูลภูมิอากาศอนาคตจากแบบจําลองภูมิอากาศโลก
เปนขอมูลนําเขา คาทีไ่ ดจากการประมาณจะใชสาํ หรับการศึกษาผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง
ภูมิอากาศตอไป การสรางภาพจําลองโดยการลดขนาดจึงประกอบดวยขั้นตอนหลัก 3 สวน คือ
1) การวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางขอมูลภูมิอากาศในอดีตจากแบบจําลอง
ภูมอิ ากาศโลก และสถิตขิ อ มูลอุตนุ ยิ มวิทยาจากการตรวจวัด ณ สถานีตรวจอากาศ
ของประเทศไทย
2) ประยุกตความสัมพันธที่วิเคราะหในการประมาณคาขอมูลอุตุนิยมวิทยาอนาคต
โดยใชขอ มูลจากแบบจําลองภูมอิ ากาศโลกเปนตัวแปรนําเขาเพือ่ ประมาณคาตัวแปร
ภูมิอากาศทองถิ่นในอนาคต ณ สถานีตรวจวัดอากาศของประเทศไทยใหครบทุก
สถานี
3) ประยุกตใชวิธีการประมาณคาในชวง-นอกชวง (interpolation and extrapola
tion) เพื่อประมาณคาตัวแปรภูมิอากาศ ณ บริเวณศูนยกลางของหนวยแยกตาง
แบบจําลองภูมอิ ากาศโลก ทีใ่ ชเปนตัวทํานายในการศึกษานี้ คือ ผลลัพธของ GFDLR30 โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4.1 ผลของการยอสวนมีรายละเอียดดังตารางที่ 4.2 การยอ
สวนจะไมสามารถดําเนินการในชวง ค.ศ. 2030 – 2039 เนื่องจากไมมีขอมูลตัวทํานายจาก
GFDL-R30
ตารางที่ 4.1 รายละเอียดแบบจําลองภูมิอากาศที่ใชเปนตัวทํานาย
ขอบเขต
แบบจําลองภูมิอากาศโลก
ปฐาน
ปอนาคต
ขนาดหนวยแยกตาง
ความละเอียดเชิงเวลา
SRES Scenario
ตัวทํานายที่ประยุกตใช
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รายละเอียด

GFDL-R30
ค.ศ.1965-1990
ค.ศ.2010-2029 และ ค.ศ.2040-2059
2.20o ละติจูด x 3.75o ลองกิจูด
รายวัน
A2 และ B2
อุณหภูมิ ความดันบรรยากาศ ปริมาณหยาดน้ําฟา
รังสีอาทิตย และการระเหย

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย เลมที่ 2 แบบจําลองสภาพภูมิอากาศ และสภาพภูมิอากาศในอนาคต

ตารางที่ 4.2 รายละเอียดผลลัพธจากแบบจําลองการยอสวน/ลดขนาดดวยสถิติ
ขอบเขต
แบบจําลองการลดขนาด
ปฐาน
ปอนาคต
ขนาดหนวยแยกตาง
ความละเอียดเชิงเวลา
ขอบเขตพื้นที่

รายละเอียด
การยอสวนดวยสถิติ
ค.ศ. 1965 – 1990
ค.ศ. 2010 – 2029 และ ค.ศ. 2040 – 2059*
0.5o ละติจูด x 0.5o ลองกิจูด
รายวัน
ละติจูด 5 – 22o เหนือ
ลองกิจูด 95 – 105o ตะวันออก
ขอมูลสภาพภูมิอากาศ ของป 2010 อุณหภูมิเฉลี่ย สูงสุด ต่ําสุด ปริมาณหยาดน้ําฟา
2019 2029 2040 2049 และ 2059
ความชื้นสัมพัทธ ความยาวนานแสงแดด
ความดันบรรยากาศและความเร็วลม

4.1.2 การยอสวนดวยสถิติและการจัดเตรียมขอมูล

การสรางภาพจําลองของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในประเทศไทยโดยการยอสวน
แบบจําลองภูมิอากาศโลก มีขั้นตอนการดําเนินการโดยสรุป ดังนี้

การยอสวนดวยสถิติ

1) กําหนดใหพนื้ ทีป่ ระเทศไทยแบงออกเปนหนวยแยกตาง (resolution cell) แตละ
หนวยมีขนาด 0.5o ละติจดู x 0.5o ลองกิจดู (ประมาณ 50 x 50 กิโลเมตร2) ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหสมั พันธ
กับขอมูลสถานการณจาํ ลองของสภาพภูมอิ ากาศจากแบบจําลองภูมอิ ากาศโลก ซึง่ มักแสดงผล
หนวยแยกตางในรูปแบบพิกัดละติจูด-ลองกิจูด
2) รวบรวมขอมูลอุตุนิยมวิทยาจากการตรวจวัดของสถานีตรวจอากาศครอบคลุม
พื้นที่ของประเทศไทย และขอมูลแบบจําลองภูมิอากาศ GFDL-R30
3) จัดเตรียมขอมูลใหอยูในรูปแบบที่จะใชวิเคราะห
4) กําหนดรูปแบบความสัมพันธระหวางตัวแปรภูมิอากาศทองถิ่น และตัวแปร
ภูมิอากาศหนวยแยกตางสเกลหยาบ วิเคราะหความมีนัยสําคัญของความสัมพันธโดยอาศัย
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (correlation coeﬃcient, R) เปนดัชนีในการเปรียบเทียบ
5) ประยุกตใชความสัมพันธทมี่ นี ยั สําคัญในการประมาณคาตัวแปรภูมอิ ากาศทองถิน่
ในอนาคต ณ ตําแหนงของสถานีตรวจอากาศ โดยใชขอมูลจากแบบจําลอง GFDL-R30 เปน
ตัวแปรนําเขา
6) ประมาณคาตัวแปรภูมอิ ากาศในอนาคตทีบ่ ริเวณศูนยกลางของหนวยแยกตางจาก
ตัวแปรภูมิอากาศทองถิ่น ณ ตําแหนงของสถานีตรวจอากาศ 4 สถานีที่อยูใกลศูนยกลางหนวย
บทที่ 4 : ภาพฉายอนาคตการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทย

95

แยกตางมากที่สุด โดยใชการประมาณคาในชวง และการประมาณคานอกชวง
7) ประมาณคาตัวแปรภูมอิ ากาศในอนาคตทีบ่ ริเวณศูนยกลางของหนวยแยกตางซึง่
มีความสัมพันธกับตัวแปรอื่นทั้งในรูปแบบความสัมพันธทางกายภาพ และความสัมพันธแบบ
เอมพิริคัล เชน ความชื้นสัมพัทธ เปนตน
8) สอบเทียบขอมูลตัวแปรภูมิอากาศในอนาคตที่บริเวณศูนยกลางของหนวยแยก
ตางที่ประมาณคาได และจัดขอมูลใหอยูในรูปแบบฐานขอมูลคอมพิวเตอร รวมถึงการประมวล
ผลในรูปแบบสารสนเทศภูมิศาสตร

การจัดเตรียมขอมูล

ขอมูลที่สําคัญ 2 สวน คือ ขอมูลสถิติภูมิอากาศของประเทศไทยจากการตรวจวัด
บริเวณสถานีตรวจอากาศ และขอมูลภูมอิ ากาศโลกจากแบบจําลอง GFDL-R30 ซึง่ เปนขอมูล
ของหนวยแยกตาง (grid resolution) ที่มีสเกลขนาดใหญ การจัดเตรียมขอมูลมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้

1) ขอมูลภูมิอากาศโลกจากแบบจําลอง GFDL-R30

ขอมูลภูมิอากาศโลกจากแบบจําลอง GFDL-R30 สามารถดาวนโหลดไดจาก
ฐานขอมูลของ Intergovernmental Panel on Climate Change Data Distribution Center
(IPCC DDC) ขอมูลที่ใชในการศึกษาเปนคารายวันของทุกหนวยแยกตางครอบคลุมพื้นที่
ทั่วโลก ไฟลขอมูลจึงมีขนาดใหญ ซึ่งการสรางภาพจําลองของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศใน
ประเทศไทยโดยการลดขนาดแบบจําลองภูมอิ ากาศโลกจะใชขอ มูลเฉพาะหนวยแยกตางในพืน้ ที่
ประเทศไทยและบริเวณใกลเคียง ดังนัน้ จึงตองจัดเตรียมขอมูลเพือ่ แยกขอมูลเฉพาะสวนทีจ่ าํ เปน
สําหรับการวิเคราะหความสัมพันธกบั ตัวแปรภูมอิ ากาศทองถิน่ ขอมูลทีผ่ า นกระบวนการแลวจะ
มีขนาดเล็กลงและอยูในรูปแบบที่สามารถนําไปใชในการวิเคราะหความสัมพันธดวยโปรแกรม
สําเร็จรูปไดโดยตรง

2) ขอมูลสถิติภูมิอากาศของประเทศไทย

ขอมูลสถิติภูมิอากาศของประเทศไทยที่ใชในการศึกษานี้ เปนขอมูลจากการ
ตรวจวัด ณ สถานีตรวจอากาศพื้นผิว และสถานีตรวจอากาศเกษตร จํานวนทั้งสิ้น 119 สถานี
ครอบคลุมพืน้ ทีป่ ระเทศไทย ดังรูปที่ 4.1 ขอมูลทีพ่ จิ ารณา ไดแก อุณหภูมเิ ฉลีย่ อุณหภูมสิ งู สุดต่าํ สุด ความชืน้ สัมพัทธ ความยาวนานแสงแดด ความดันบรรยากาศ ความเร็วลม และปริมาณ
หยาดน้ําฟา

3) การแบงพื้นที่ประเทศไทย

การยอสวน/ลดขนาดแบบจําลองภูมอิ ากาศโลกใหมคี วามละเอียดเชิงพืน้ ทีม่ ากขึน้
ในการศึกษานี้จะแบงประเทศไทยออกเปนออกเปนหนวยแยกตาง (grid resolution) ขนาด
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย เลมที่ 2 แบบจําลองสภาพภูมิอากาศ และสภาพภูมิอากาศในอนาคต

0.5o ละติจูด x 0.5o ลองกิจูด หรือประมาณ 50 x 50 กิโลเมตร2 รวมมีจํานวนหนวยแยกตาง
ทั้งสิ้น 257 หนวย ดังรูปที่ 4.2

รูปที่ 4.1 ตําแหนงที่ตั้งสถานีตรวจอากาศของประเทศไทย
บทที่ 4 : ภาพฉายอนาคตการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทย
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รูปที่ 4.2 หนวยแยกตาง (Grid) ของประเทศไทย ขนาด 0.5o ละติจูด ´ 0.5o ลองกิจูด
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย เลมที่ 2 แบบจําลองสภาพภูมิอากาศ และสภาพภูมิอากาศในอนาคต

4.1.3 การวิเคราะหความสัมพันธ

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลจากแบบจําลองการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
หรือตัวทํานาย และขอมูลสถิตอิ ตุ นุ ยิ มวิทยาทองถิน่ หรือตัวถูกทํานาย มีขนั้ ตอนการดําเนินการ
ที่สําคัญ คือ การกําหนดรูปแบบความสัมพันธซึ่งสงผลใหการประมาณคามีความถูกตองมาก
ที่สุด รูปแบบความสัมพันธพื้นฐานที่ประยุกตใช คือ ความสัมพันธในลักษณะฟงกชันเชิงเสน
(Linear function)
m
 n

ClmVari,station j  a i,station j     bi,station j,grid k,var iable p  GridVarp 
p 1  k 1




เมื่อ
ClmVari,station j
a i,station j
bi,station j,grid k,var iable p

GridVarp



(4.1)

คือ ตัวแปรภูมิอากาศ i ของสถานีตรวจอากาศทองถิ่น j
คือ คาคงทีฟ่ ง กชนั ของตัวแปรภูมอิ ากาศ i สถานีตรวจอากาศทองถิน่ j
คือ สัมประสิทธิข์ องตัวแปรภูมอิ ากาศของ i สถานีตรวจอากาศทองถิน่ j
และตัวแปรภูมิอากาศหนวยแยกตางสเกลหยาบ p
คือ ตัวแปรภูมิอากาศหนวยแยกตางสเกลหยาบ p

ตัวแปรภูมิอากาศหนวยแยกตางสเกลหยาบ  GridVarp  จะคัดเลือกจาก GCMGFDL-R30 จํานวน 25 หนวยแยกตางซึ่งมีลักษณะเปนอะเรยที่มีมิติ 5  5 โดยกําหนดให
สถานีตรวจอากาศทองถิ่นอยูภายในหนวยแยกตางซึ่งเปนกึ่งกลางของอะเรย ดังรูปที่ 4.3 รูปที่
4.4
การวิเคราะหหาคาคงที่ และสัมประสิทธิ์ของฟงกชันความสัมพันธในการศึกษานี้
ประยุกตใชการวิเคราะหการถดถอยดวยวิธีกําลังสองนอยสุด ดําเนินการโดยใชแบบจําลอง
สําเร็จรูป WEKA (http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/) เปนเครือ่ งมือในการวิเคราะห
หาคาคงทีแ่ ละสัมประสิทธิก์ ารถดถอย รวมถึงสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ (correlation coeﬃcient)

บทที่ 4 : ภาพฉายอนาคตการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทย
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2.20o

3.75o

สถานี
ตรวจอากาศ

รูปที่ 4.3 อะเรยหนวยแยกตางของ GCM และสถานีตรวจอากาศ

รูปที่ 4.4 หนวยแยกตางของ GCM และหนวยแยกตางของประเทศไทย
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4.2 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลภูมิอากาศโลก
และขอมูลภูมิอากาศจากการตรวจวัดของประเทศไทย
4.2.1 การประมาณคาตัวแปรในหนวยแยกตาง

ความสัมพันธทางสถิติระหวางตัวแปรภูมิอากาศทองถิ่น และตัวแปรภูมิอากาศหนวย
แยกตางสเกลหยาบจะใชในการประมาณคาขอมูลตัวแปรภูมิกาศทองถิ่นในอนาคตโดยอาศัย
ขอมูลจาก GCM-GFDL-R30 เปนตัวแปรนําเขา หรือตัวทํานาย ผลที่ไดจากการประมาณ
คา คือ ขอมูลภูมิอากาศอนาคต ณ บริเวณสถานีตรวจอากาศทั้ง 119 สถานีครอบคลุมพื้นที่ทั่ว
ประเทศไทย ขัน้ ตอนตอไปคือการประมาณคาขอมูลภูมอิ ากาศอนาคตของทองถิน่ ในแตละหนวย
แยกตาง ดําเนินการโดยมีขั้นตอนดังนี้
1) แบงหนวยแยกตาง (0.5o ละติจูด x 0.5o ลองกิจูด) ออกเปนอะเรยยอยจํานวน
10 x 10 หรือ 100 หนวยยอย (0.05o ละติจูด x 0.05o ลองกิจูด ตอหนวยยอย)
2) ประมาณคาภูมอิ ากาศอนาคตของแตละหนวยยอยจากขอมูลภูมอิ ากาศ ( ClmVar )
ที่คัดเลือกจากสถานีตรวจอากาศ 4 สถานีซึ่งกระจายอยูโดยรอบทั้ง 4 ทิศและมีระยะหาง
จากศูนยกลางของหนวยยอยต่ําสุด ดังรูปที่ 4.5 โดยวิธีการประมาณคาในชวงหรือนอกชวง
(interpolation/ extrapolation)
4

ClmVargrid i 

เมื่อ

 ClmVar
j1

Dstation j-grid i

Dstation j-grid i

4

1 D
j1

ClmVargrid i

station j

(4.2)

station j-grid i

คือ คาตัวแปรอุตุนิยมวิทยาที่บริเวณศูนยกลางของหนวยแยกตาง i
คือ ระยะหางระหวางสถานี j และจุดศูนยกลางของหนวยแยกตาง i

3) คํานวณคาขอมูลภูมอิ ากาศอนาคตของหนวยแยกจากคาเฉลีย่ ของ 100 หนวยยอย
ขอมูลภูมิอากาศอนาคตของหนวยแยกตางที่ประมาณคาไดจากวิธีการขางตนจะถูกเทียบ
มาตรฐาน เพื่อใหคาเฉลี่ยขอมูลภูมิอากาศของอะเรยหนวยแยกตางมีคาที่สัมพันธกับขอมูล
ตัวแปรภูมิอากาศหนวยแยกตางสเกลหยาบจาก GCM-GFDL-R30 การเทียบมาตรฐานนี้
จะดําเนินการเฉพาะขอมูลที่มีอยูใน GCF-GFDL-R30 เทานั้น ซึ่งไดแก อุณหภูมิเฉลี่ย และ
ความดันบรรยากาศ
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o

0.05

0.05o
สถานี
ตรวจอากาศ 1

สถานี
ตรวจอากาศ 2

ศู นย์กลางของ
หน่วยแยกต่าง
สถานี
ตรวจอากาศ 3

สถานี
ตรวจอากาศ 4

รูปที่ 4.5 การคัดเลือกสถานีตรวจอากาศเพื่อประมาณคา

ClmVar

4.2.2 การประมาณคาตัวแปรภูมิอากาศที่สัมพันธกับตัวแปรอื่น

ตัวแปรอุตนุ ิยมวิทยาทีเ่ ปนเปาหมายการสรางภาพจําลองการเปลีย่ นแปลงภูมิอากาศ
ในประเทศไทยนั้นมีตัวแปรบางสวนซึ่งมีความสัมพันธทั้งในทางกายภาพกับตัวแปรอื่น เชน
ความชืน้ จําเพาะ และความชืน้ สัมพัทธ เปนตน ตัวแปรเหลานีจ้ ะไมดาํ เนินการลดขนาดโดยตรง
แตจะประมาณคาจากความสัมพันธซงึ่ มีตวั แปรจากการลดขนาดเปนขอมูลนําเขา ในการศึกษา
นี้จะประยุกตใชวิธีการดังกลาวในการประมาณคาความชื้นสัมพัทธ
อากาศเปนของผสมของไนโตรเจน ออกซิเจน และกาซอื่น ๆ ในปริมาณนอย ตาม
ปกติอากาศในบรรยากาศมีไอน้ําหรือที่เรียกกันทั่วไปวาความชื้นเปนสวนประกอบ และมัก
เรียกวาอากาศบรรยากาศ อากาศที่ไมมีความชื้นจะเรียกวาอากาศแหง ดังนั้นจึงอาจกําหนด
ใหอากาศบรรยากาศเปนของผสมระหวาง ไอน้ํา และอากาศแหง องคประกอบของอากาศแหง
นั้นมีคาคงที่ แตประมาณไอน้ําจะเปลี่ยนแปลงตามการระเหย และการควบแนนของแหลงน้ํา
รวมถึงการคายน้ําจากพืชและสิ่งมีชีวิต
P  Pa  Pv

เมื่อ

P

Pa
Pv
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คือ ความดันบรรยากาศ (kPa)
คือ ความดันของอากาศแหง (kPa)
คือ ความดันของไอน้ํา (kPa)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย เลมที่ 2 แบบจําลองสภาพภูมิอากาศ และสภาพภูมิอากาศในอนาคต

(4.3)

การวิเคราะหความสัมพันธของอากาศบรรยากาศนั้นจําเปนตองมีการตั้งสมมติฐานที่
สําคัญ คือ การสมมติใหอากาศแหง และไอน้ําประพฤติตัวเปนกาซอุดมคติ สมมติฐานดังกลาว
อาจสงผลใหความแมนยําของการประมาณคาลดลง แตจะทําใหวเิ คระหความสัมพันธไดงา ยและ
สะดวกมากขึ้น ดังนั้น
Pv 

เมื่อ

Rv
T
vg

R vT
vg

(4.4)

คือ คาคงที่ของน้ํา  0.4615 kPa  m3 kg  K 
คือ อุณหภูมิบรรยากาศ  K 
คือ ปริมาตรจําเพาะของไอน้ํา  m3 kg 

ความชื้นสัมพัทธ (relative humidity,  ) คือ ประมาณความชื้นที่มีอยูในอากาศตอ
ความชื้นสูงสุดที่อากาศรับไดภายใตอุณหภูมิเดียวกัน


เมื่อ


Pg

P
 0.622   Pg

คือ ความชื้นจําเพาะ (specific humidity, kg water vapour/kg dry air)
คือ ความดันอิ่มตัวของน้ําที่อุณหภูมิ T (kPa)

C1

Pg 

เมื่อ

(4.5)

C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 

eT

0.622Pv
P  Pv

(4.6)

 C2  C3 T  C4 T 2  C5 T3  C6 ln  T 

1, 000

(4.7)

5.8002206  103
5.5162560
4.8640239  102
4.1764768  105
1.4452093  108
6.5459673

บทที่ 4 : ภาพฉายอนาคตการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทย

103

ดังนัน้ ความชืน้ สัมพัทธอนาคต ณ บริเวณสถานีตรวจอากาศจึงประมาณคาไดจากความ
ดันบรรยากาศ และอุณหภูมเิ ฉลีย่ ซึง่ เปนผลลัพธจากการยอสวนดวยสถิตทิ กี่ ลาวมาแลวขางตน
การประยุกตใชหลักการดังกลาวมีจดุ ประสงคเพือ่ ใหความชืน้ สัมพัทธทปี่ ระมาณคาไดนนั้ สัมพันธ
กับตัวแปรภูมิอากาศที่ไดจากการยอสวน ซึ่งหากไมดําเนินการในลักษณะดังกลาวแลวคา
ความชื้นสัมพัทธที่ประมาณคาไดอาจขัดแยงกับอุณหภูมิและความดันบรรยากาศ

4.2.3 การวิเคราะหความสัมพันธ

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลภูมิอากาศโลกจาก GFDL-R30 หรือตัว
ทํานาย และขอมูลภูมิอากาศจากการตรวจวัด ณ สถานีตรวจอากาศ หรือตัวถูกทํานาย จะคัด
เลือกขอมูลจาก GFDL-R30 จํานวน 25 หนวยแยกตาง โดยกําหนดใหสถานีตรวจอากาศ
อยูภายในหนวยแยกตางซึ่งเปนหนวยกลางของอะเรยตัวแปรภูมิอากาศที่คัดเลือกเปนตัว
ทํานายของแตละหนวยแยกตาง ไดแก อุณหภูมิ ความดันบรรยากาศ ปริมาณหยาดน้ําฟา
ความชื้นสัมพัทธ รังสีอาทิตย และการระเหย ดังนั้นตัวทํานายสําหรับประมาณคาตัวถูกทํานาย
หรือขอมูลภูมิอากาศทองถิ่นแตละคาตอสถานีตรวจอากาศมีจํานวน 150 คา  25  6  150 
ผลการวิเคราะหการถดถอยพบวาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงสุดและต่ําสุดของตัวถูก
ทํานายภายใตเหตุการณจาํ ลองแบบ SRES A2 และ B2 แสดงดังตารางที่ 4.3 ตัวถูกทํานายซึง่ มี
ความผันแปรของสัมประสิทธิส์ หสัมพันธในชวงกวาง เชน ความเร็วลม มีคา สูงสุด – ต่าํ สุดในชวง
0.7711 – 0.014
ตารางที่ 4.3 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธจากการวิเคราะหการถดถอย
ตัวถูกทํานาย
อุณหภูมิเฉลี่ย
อุณหภูมิสูงสุด
อุณหภูมิต่ําสุด
ปริมาณหยาดน้ําฟา
ความดันบรรยากาศเฉลี่ย
ความยาวนานแสงแดด
ความเร็วลม
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SRES A2
SRES B2
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
สูงสุด
ต่ําสุด
สูงสุด
ต่ําสุด
0.9568
0.4846
0.9236
0.4825
0.9222
0.3177
0.8847
0.2601
0.9549
0.1117
0.9433
0.2567
0.8266
0.3378
0.8336
0.2254
0.9641
0.2000
0.9630
0.2000
0.7707
0.5575
0.8532
0.4467
0.7711
0.0140
0.7022
0.0185
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4.3 ผลการวิเคราะหสภาพภูมิอากาศในอดีตของประเทศไทย
ค.ศ. 1965-1990
ขอมูลสภาพภูมอิ ากาศในชวงปฐาน หรือ ค.ศ. 1965-1990 ไดแก อุณหภูมเิ ฉลีย่ อุณหภูมิ
สูงสุด อุณหภูมติ า่ํ สุด ความชืน้ สัมพัทธ ความยาวนานแสงแดด ความดันบรรยากาศ ความเร็วลม
และปริมาณหยาดน้าํ ฟา เปนขอมูลสถิตริ ายวันจากการตรวจวัด ณ สถานีตรวจอากาศ และสถานี
ตรวจอากาศเกษตร จํานวนทัง้ สิน้ 119 สถานี การประมาณคาขอมูลดังกลาว ณ บริเวณศูนยกลาง
ของหนวยแยกตางจํานวน 257 หนวย ดําเนินการโดยการประมาณคาในชวง และการประมาณคา
นอกชวงจากขอมูลอุตุนิยมวิทยาที่อยูใกลเคียง 4 สถานี ขอมูลรายเดือนโดยสรุปที่แสดงในการ
ศึกษานี้ประกอบดวย เดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม

4.3.1 อุณหภูมิต่ําสุด อุณหภูมิสูงสุด และอุณหภูมิเฉลี่ย

แผนทีแ่ สดงหนวยแยกตางของอุณหภูมเิ ฉลีย่ อุณหภูมติ า่ํ สุด และอุณหภูมสิ งู สุด แสดง
ดังรูปที่ 4.6 ถึง รูปที่ 4.11 และตารางที่ 4.4

บทที่ 4 : ภาพฉายอนาคตการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทย
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- อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นที่ทั้งประเทศ 24.25oC
- คาต่ําสุดของอุณหภูมิเฉลี่ย
20.33oC
ละติจูด
20.25oN
ลองกิจูด
99.75oE
จังหวัดเชียงราย
- คาสูงสุดของอุณหภูมิเฉลี่ย
27.74oC
ละติจูด
7.25oN
ลองกิจูด
98.75oE
จังหวัดสุราษฎรธานี
- จํานวนหนวยแยกตางที่มีอุณหภูมิ 129
ต่ํากวาหรือเทากับคาเฉลี่ย
- รอยละของหนวยแยกตางที่มี
50.2
อุณหภูมิต่ํากวาหรือเทากับคาเฉลี่ย

ก. มกราคม

- อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นที่ทั้งประเทศ 29.70oC
- คาต่ําสุดของอุณหภูมิเฉลี่ย
28.08oC
ละติจูด
20.25oN
ลองกิจูด
99.75oE
จังหวัดเชียงราย
- คาสูงสุดของอุณหภูมิเฉลี่ย
31.42oC
ละติจูด
15.75oN
ลองกิจูด
100.25oE
จังหวัดนครสวรรค
- จํานวนหนวยแยกตางที่มีอุณหภูมิ 132
ต่ํากวาหรือเทากับคาเฉลี่ย
- รอยละของหนวยแยกตางที่มี
51.4
อุณหภูมิต่ํากวาหรือเทากับคาเฉลี่ย

ข. เมษายน

รูปที่ 4.6 อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนมกราคม และเมษายนของปฐาน ค.ศ. 1965-1990
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- อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นที่ทั้งประเทศ 28.03oC
- คาต่ําสุดของอุณหภูมิเฉลี่ย
25.95oC
ละติจูด
15.75oN
ลองกิจูด
98.25oE
จังหวัดตาก
- คาสูงสุดของอุณหภูมิเฉลี่ย
29.06oC
15.75oN
ละติจูด
ลองกิจูด
100.25oE
จังหวัดนครสวรรค
- จํานวนหนวยแยกตางที่มีอุณหภูมิ 112
ต่ํากวาหรือเทากับคาเฉลี่ย
- รอยละของหนวยแยกตางที่มี
43.6
อุณหภูมิต่ํากวาหรือเทากับคาเฉลี่ย

ก. กรกฎาคม
- อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นที่ทั้งประเทศ
27.10oC
- คาต่ําสุดของอุณหภูมิเฉลี่ย
25.54oC
ละติจูด
20.25oN
ลองกิจูด
99.75oE
จังหวัดเชียงราย
- คาสูงสุดของอุณหภูมิเฉลี่ย
28.18oC
ละติจูด
13.75oN
ลองกิจูด
100.75oE
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
- จํานวนหนวยแยกตางที่มีอุณหภูมิ 122
ต่ํากวาหรือเทากับคาเฉลี่ย
- รอยละของหนวยแยกตางที่มี
47.5
อุณหภูมิต่ํากวาหรือเทากับคาเฉลี่ย

ข. ตุลาคม
รูปที่ 4.7 อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนกรกฎาคม และตุลาคมของปฐาน ค.ศ. 1965-1990
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- อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยพื้นที่ทั้งประเทศ 17.77oC
- คาต่ําสุดของอุณหภูมิต่ําสุด
12.53oC
ละติจูด
20.25oN
ลองกิจูด
99.75oE
จังหวัดเชียงราย
- คาสูงสุดของอุณหภูมิต่ําสุด
23.31oC
ละติจูด
9.25oN
ลองกิจูด
100.25oE
จังหวัดสุราษฎรธานี
- จํานวนหนวยแยกตางที่มีอุณหภูมิ 151
ต่ํากวาหรือเทากับคาเฉลี่ย
- รอยละของหนวยแยกตางที่มี
58.8
อุณหภูมิต่ํากวาหรือเทากับคาเฉลี่ย

ก. มกราคม
- อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยพื้นที่ทั้งประเทศ 23.84oC
- คาต่ําสุดของอุณหภูมิต่ําสุด
20.85oC
ละติจูด
15.75oN
ลองกิจูด
98.75oE
จังหวัดตาก
- คาสูงสุดของอุณหภูมิต่ําสุด
26.78oC
ละติจูด
13.25oN
ลองกิจูด
100.75oE
จังหวัดชลบุรี
- จํานวนหนวยแยกตางที่มีอุณหภูมิ 113
ต่ํากวาหรือเทากับคาเฉลี่ย
- รอยละของหนวยแยกตางที่มี
44.0
อุณหภูมิต่ํากวาหรือเทากับคาเฉลี่ย

ข. เมษายน
รูปที่ 4.8 อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยเดือนมกราคม และเมษายนของปฐาน ค.ศ.1965 - 1990
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- อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยพื้นที่ทั้งประเทศ 24.05oC
- คาต่ําสุดของอุณหภูมิต่ําสุด
22.19oC
ละติจูด
15.75oN
ลองกิจูด
98.75oE
จังหวัดตาก
ละติจูด
13.25oN
ลองกิจูด
100.75oE
จังหวัดสมุทรสงคราม
- จํานวนหนวยแยกตางที่มีอุณหภูมิ 115
ต่ํากวาหรือเทากับคาเฉลี่ย
- รอยละของหนวยแยกตางที่มี
44.7
อุณหภูมิต่ํากวาหรือเทากับคาเฉลี่ย

ก. กรกฎาคม
- อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยพื้นที่ทั้งประเทศ 22.86oC
- คาต่ําสุดของอุณหภูมิต่ําสุด
20.90oC
ละติจูด
20.25oN
ลองกิจูด
99.75oE
จังหวัดเชียงราย
- คาสูงสุดของอุณหภูมิต่ําสุด
24.75oC
ละติจูด
13.25oN
ลองกิจูด
100.25oE
จังหวัดสมุทรสงคราม
-จํานวนหนวยแยกตางที่มีอุณหภูมิ
120
ต่ํากวาหรือเทากับคาเฉลี่ย
- รอยละของหนวยแยกตางที่มี
46.7
อุณหภูมิต่ํากวาหรือเทากับคาเฉลี่ย

ข. ตุลาคม
รูปที่ 4.9 อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยเดือนกรกฎาคม และตุลาคมของปฐาน ค.ศ.1965-1990
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- อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยพื้นที่ทั้งประเทศ 30.71oC
- คาต่ําสุดของอุณหภูมิสูงสุด
28.17oC
ละติจูด
20.25oN
ลองกิจูด
99.75oE
จังหวัดเชียงราย
- คาสูงสุดของอุณหภูมิสูงสุด
32.52oC
ละติจูด
13.75oN
ลองกิจูด
101.75oE
จังหวัดฉะเชิงเทรา
- จํานวนหนวยแยกตางที่มีอุณหภูมิ 126
ต่ํากวาหรือเทากับคาเฉลี่ย
- รอยละของหนวยแยกตางที่มี
49.0
อุณหภูมิต่ํากวาหรือเทากับคาเฉลี่ย

ก. มกราคม

- อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยพื้นที่ทั้งประเทศ 33.86oC
- คาต่ําสุดของอุณหภูมิสูงสุด
32.57oC
ละติจูด
9.75oN
ลองกิจูด
100.25oE
จังหวัดนครศรีธรรมราช
- คาสูงสุดของอุณหภูมิสูงสุด
37.99oC
ละติจูด
17.25oN
ลองกิจูด
99.25oE
จังหวัดตาก
- จํานวนหนวยแยกตางที่มีอุณหภูมิ 105
ต่ํากวาหรือเทากับคาเฉลี่ย
- รอยละของหนวยแยกตางที่มี
40.9
อุณหภูมิต่ํากวาหรือเทากับคาเฉลี่ย

ข. เมษายน

รูปที่ 4.10 อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยเดือนมกราคม และเมษายนของปฐาน ค.ศ.1965 - 1990
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- อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยพื้นที่ทั้งประเทศ 32.02oC
- คาต่ําสุดของอุณหภูมิสูงสุด
29.71oC
ละติจูด
15.75oN
ลองกิจูด
98.25oE
จังหวัดตาก
- คาสูงสุดของอุณหภูมิสูงสุด
33.65oC
ละติจูด
15.75oN
ลองกิจูด
100.25oE
จังหวัดนครสวรรค
- จํานวนหนวยแยกตางที่มีอุณหภูมิ
122
ต่ํากวาหรือเทากับคาเฉลี่ย
- รอยละของหนวยแยกตางที่มี
47.5
อุณหภูมิต่ํากวาหรือเทากับคาเฉลี่ย

ก. กรกฎาคม
- อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยพื้นที่ทั้งประเทศ
- คาต่ําสุดของอุณหภูมิสูงสุด
ละติจูด
ลองกิจูด
จังหวัดเชียงราย
- คาสูงสุดของอุณหภูมิสูงสุด
ละติจูด
ลองกิจูด
จังหวัดอุตรดิตถ
- จํานวนหนวยแยกตางที่มีอุณหภูมิ
ต่ํากวาหรือเทากับคาเฉลี่ย
- รอยละของหนวยแยกตางที่มี
อุณหภูมิต่ํากวาหรือเทากับคาเฉลี่ย

31.31oC
30.23oC
20.25oN
99.75oE
32.47oC
17.75oN
100.25oE
146
56.8

ข. ตุลาคม

รูปที่ 4.11 อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยเดือนกรกฎาคม และตุลาคมของปฐาน ค.ศ.1965 - 1990
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ตารางที่ 4.4 อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนของปฐาน ค.ศ.1990 - 1965
อุณหภูมิต่ําสุด (oC)
อุณหภูมิสูงสุด (oC)
อุณหภูมิเฉลี่ยรายวัน (oC)
เดือน
คา คาต่ํา
คา
คา
คา
คา
คา
คาต่ําสุด
คาต่ําสุด
เฉลี่ย สุด
สูงสุด เฉลี่ย
สูงสุด เฉลี่ย
สูงสุด
17.77 12.53 23.31 30.71 28.17 32.52 24.25 20.33 27.74
มกราคม
กุมภาพันธ
19.59 13.77 24.44 32.85
30.11 34.69 26.22 22.63 28.45
มีนาคม
21.78 17.13 25.74 34.69 31.35 36.84 28.25
25.61 30.07
เมษายน
23.84 20.82 26.78 35.52 32.57 37.99 29.70 28.08 31.42
พฤษภาคม
24.37 22.43 26.59 33.86 31.97 35.60 29.12 27.77 30.37
มิถุนายน
24.37 22.58 26.55 32.45 30.19 34.18 28.42 26.40 29.50
กรกฎาคม
24.05 22.19 26.06 32.02 29.71 33.65 28.03 25.95 29.06
สิงหาคม
23.98 22.17 25.97 31.65 29.26 32.99 27.82 25.72 28.93
กันยายน
23.63 21.91 25.23 31.62 30.44 32.60 27.62
26.15 28.48
ตุลาคม
22.86 20.90 24.75 31.31 30.23 32.47 27.10 25.54
28.18
พฤศจิกายน
20.81 17.60 23.75 30.45 28.62 31.77 25.64 23.09 27.38
ธันวาคม
18.12 13.15 23.39 29.76 27.00 31.64 23.94 20.07 27.28
หมายเหตุ: คาเฉลี่ยหมายถึงคาเฉลี่ยในทุกพื้นที่ของประเทศ คาต่ําสุดและคาสูงสุด คือ คาในพื้นที่หนวย
แยกตาง

ขอสรุปที่สําคัญสําหรับอุณหภูมิของปฐาน 1965-1990 มีดังตอไปนี้
- คาต่าํ สุดของอุณหภูมติ า่ํ สุด เทากับ 12.53 องศาซลเซียส เกิดขึน้ ในเดือนมกราคม
จังหวัดเชียงราย
- คาสูงสุดของอุณหภูมติ า่ํ สุด เทากับ 26.78 องศาเซลเซียส เกิดขึน้ ในเดือนเมษายน
จังหวัดชลบุรี
- คาต่าํ สุดของอุณหภูมสิ งู สุด เทากับ 27.00 องศาเซลเซียส เกิดขึน้ ในเดือนธันวาคม
จังหวัดเชียงราย
- คาสูงสุดของอุณหภูมสิ งู สุด เทากับ 37.99 องศาเซลเซียส เกิดขึน้ ในเดือนเมษายน
จังหวัดตาก
- คาต่าํ สุดของอุณหภูมเิ ฉลีย่ เทากับ 20.07 องศาเซลเซียส เกิดขึน้ ในเดือนธันวาคม
จังหวัดเชียงราย
- คาสูงสุดของอุณหภูมเิ ฉลีย่ เทากับ 31.42 องศาเซลเซียส เกิดขึน้ ในเดือนเมษายน
จังหวัดนครสวรรค
- กรณีอุณหภูมิต่ําสุด เดือนธันวาคมมีพื้นที่ซึ่งอุณหภูมิต่ํากวาคาเฉลี่ยของพื้นที่ทั้ง
ประเทศดวยจํานวนหนวยแยกตางสูงสุด
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- กรณีอุณหภูมิต่ําสุด เดือนมีนาคมมีพื้นที่ซึ่งอุณหภูมิต่ํากวาคาเฉลี่ยของพื้นที่ทั้ง
ประเทศ ดวยจํานวนหนวยแยกตางต่ําสุด
- กรณี อุ ณ หภู มิ ต่ํ า สุ ด ฤดู ห นาวในช ว งเดื อ นพฤศจิ ก ายน ธั น วาคม มกราคม
มีจํานวนหนวยแยกตางเกินกวาครึ่งหนึ่งที่มีอุณหภูมิต่ํากวาคาเฉลี่ยของพื้นที่
ทั้งประเทศ
- กรณีอุณหภูมิสูงสุด เดือนตุลาคมมีพื้นที่ซึ่งอุณหภูมิต่ํากวาคาเฉลี่ยของพื้นที่
ทั้งประเทศ ดวยจํานวนหนวยแยกตางสูงสุด
- กรณีอุณหภูมิสูงสุด เดือนเมษายนมีพื้นที่ซึ่งอุณหภูมิต่ํากวาคาเฉลี่ยของพื้นที่ทั้ง
ประเทศ ดวยจํานวนหนวยแยกตางต่ําสุด
- กรณีอณ
ุ หภูมติ า่ํ สุด ในชวงเดือนมกราคม ถึงเดือนกันยายน มีจาํ นวนหนวยแยกตาง
เกินกวาครึ่งหนึ่งที่มีอุณหภูมิสูงกวาคาเฉลี่ยของพื้นที่ทั้งประเทศ
- กรณีอุณหภูมิเฉลี่ย เดือนธันวาคมมีพื้นที่ซึ่งอุณหภูมิต่ํากวาคาเฉลี่ยของพื้นที่ทั้ง
ประเทศ ดวยจํานวนหนวยแยกตางสูงสุด
- กรณีอณ
ุ หภูมเิ ฉลีย่ เดือนกุมภาพันธมพี นื้ ทีซ่ งึ่ อุณหภูมติ า่ํ กวาคาเฉลีย่ ของพืน้ ทีท่ งั้
ประเทศ ดวยจํานวนหนวยแยกตางต่ําสุด

4.2.3 ปริมาณหยาดน้ําฟา

คาเฉลี่ยรายเดือนปริมาณหยาดน้ําฟา รวมถึงคาต่ําสุด และสูงสุดในปฐานแสดงดัง
ตารางที่ 4.5 และเมือ่ พิจารณาจากจํานวนหนวยแยกตางของพืน้ ทีท่ งั้ ประเทศพบวา กวารอยละ
50 มีปริมาณหยาดน้าํ ฟาต่าํ กวาคาเฉลีย่ รายเดือนในชวงปฐาน ดังรูปที่ 4.12 ปริมาณหยาดน้าํ ฟา
โดยเฉลี่ยในเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม แสดงดังรูปที่ 4.13 และรูปที่ 4.14
ขอสรุปที่สําคัญสําหรับอุณหภูมิของปฐาน ค.ศ.1990-1965 มีดังตอไปนี้
- คาต่าํ สุดปริมาณหยาดน้าํ ฟาต่าํ สุดเทากับ 1.34 มิลลิเมตร เกิดขึน้ ในเดือนมกราคม
จังหวัดอุบลราชธานี
- คาสูงสุดปริมาณหยาดน้ําฟาสูงสุดเทากับ 826.58 มิลลิเมตร เกิดขึ้นในเดือน
สิงหาคม จังหวัดตราด
- เดือนกันยายนมีคาเฉลี่ยปริมาณหยาดน้ําฟาสูงสุด
- เดือนกุมภาพันธมีคาเฉลี่ยปริมาณหยาดน้ําฟาต่ําสุด
- เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน-กลางฤดูรอนจนถึงกลางฤดูหนาว) มี
ปริมาณหยาดน้ําฟาเฉลี่ยรายเดือนสูงกวา 100 มิลลิเมตร)
- ฤดูฝนมีปริมาณหยาดน้ําฟาโดยเฉลี่ยรายเดือนสูงกวา 200 มิลลิเมตร
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ตารางที่ 4.5 ปริมาณหยาดน้ําฟาเฉลี่ยรายเดือนของปฐาน ค.ศ.1990 - 1965
ปริมาณหยาดน้ําฟารายเดือน (มิลลิเมตร)
คาเฉลี่ย
คาต่ําสุด
คาสูงสุด
20.62
1.34
141.06
18.79
2.81
60.19
34.93
6.78
88.93
85.00
38.80
173.86
202.27
113.35
440.84
204.21
77.68
762.02
209.15
85.34
699.00
247.11
107.70
826.58
254.29
109.45
547.99
177.99
77.63
413.99
111.51
6.24
571.89
45.89
1.49
450.15
1,611.78

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม

ธันวาคม

พฤศจิ กายน

ตุลาคม

กันยายน

สิ งหาคม

กรกฎาคม

มิถุนายน

พฤษภาคม

เมษายน

มีนาคม

กุมภาพันธ์

มกราคม

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

รูปที่ 4.12 เปอรเซ็นตของหนวยแยกตางซึง่ มีปริมาณหยาดน้าํ ฟาต่าํ กวาคาเฉลีย่ ของพืน้ ทีท่ ั่วประเทศ
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ก. มกราคม

- ปริมาณเฉลี่ยพื้นที่ทั้งประเทศ
- คาต่ําสุดของปริมาณหยาดน้ําฟา
ละติจูด
ลองกิจูด
จังหวัดอุบลราชธานี
- คาสูงสุดของปริมาณหยาดน้ําฟา
ละติจูด
ลองกิจูด
จังหวัดนครศรีธรรมราช
- จํานวนหนวยแยกตางที่มีปริมาณ
ต่ํากวาหรือเทากับคาเฉลี่ย
- รอยละของหนวยแยกตางที่มี
ปริมาณต่ํากวาหรือเทากับคาเฉลี่ย

20.62 mm
1.34 mm
15.25oN
104.75oE
141.06 mm
8.75oN
100.25oE
191
74.3

ก. มกราคม
- ปริมาณเฉลี่ยพื้นที่ทั้งประเทศ
85.00 mm
- คาต่ําสุดของปริมาณหยาดน้ําฟา 38.80 mm
ละติจูด
17.75oN
ลองกิจูด
97.75oE
จังหวัดสุโขทัยและแพร
- คาสูงสุดของปริมาณหยาดน้ําฟา 173.86 mm
ละติจูด
8.75oN
ลองกิจูด
98.25oE
จังหวัดพังงา
- จํานวนหนวยแยกตางที่มีปริมาณ 131
ต่ํากวาหรือเทากับคาเฉลี่ย
- รอยละของหนวยแยกตางที่มี
51.0
ปริมาณต่ํากวาหรือเทากับคาเฉลี่ย

ข. เมษายน
รูปที่ 4.13 ปริมาณหยาดน้ําฟาเฉลี่ยเดือนมกราคม และเมษายนของปฐาน ค.ศ.1965 - 1990
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- ปริมาณเฉลี่ยพื้นที่ทั้งประเทศ
209.15 mm
- คาต่ําสุดของปริมาณหยาดน้ําฟา
85.34 mm
ละติจูด
13.25oN
ลองกิจูด
100.25oE
จังหวัดสมุทรสงคราม
- คาสูงสุดของปริมาณหยาดน้ําฟา
699.00 mm
ละติจูด
11.75oN
ลองกิจูด
102.75oE
จังหวัดตราด
- จํานวนหนวยแยกตางที่มีปริมาณ 155
ต่ํากวาหรือเทากับคาเฉลี่ย
- รอยละของหนวยแยกตางที่มี
60.3
ปริมาณต่ํากวาหรือเทากับคาเฉลี่ย

ก. กรกฎาคม
- ปริมาณเฉลี่ยพื้นที่ทั้งประเทศ
177.99 mm
- คาต่ําสุดของปริมาณหยาดน้ําฟา
77.63 mm
ละติจูด
18.25oN
ลองกิจูด
104.25oE
จังหวัดหนองคาย
- คาสูงสุดของปริมาณหยาดน้ําฟา
413.99 mm
ละติจูด
8.75oN
ลองกิจูด
98.25oE
จังหวัดพังงา
- จํานวนหนวยแยกตางที่มีปริมาณ 154
ต่ํากวาหรือเทากับคาเฉลี่ย
- รอยละของหนวยแยกตางที่มี
59.9
ปริมาณต่ํากวาหรือเทากับคาเฉลี่ย

ข. ตุลาคม
รูปที่ 4.14 ปริมาณหยาดน้ําฟาเฉลี่ยเดือนกรกฎาคม และตุลาคมของปฐาน ค.ศ.1965 - 1990
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4.4 ภาพฉายอนาคตการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของของ
ประเทศไทย ป ค.ศ. 2010 - 2059
4.4.1 อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยในอนาคต

การเปรียบเทียบอุณหภูมิเฉลี่ยในเดือนกรกฎาคม ระหวางเหตุการณจําลองแบบ A2
และ B2 แสดงดังรูปที่ 4.15 และรูปที่ 4.16 ตามลําดับ การเปลีย่ นแปลงอุณหภูมใิ นเดือนเดียวกัน
ของทัง้ สองเหตุการณจาํ ลองแบบเมือ่ เปรียบเทียบกับกรณีฐานแสดงดังรูปที่ 4.17 และรูปที่ 4.18

อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน

- ในเดือนมกราคม เหตุการณจาํ ลองแบบ SRES B2 มีการเปลีย่ นแปลงอุณหภูมใิ น
อนาคตที่เห็นไดชัดเจนกวา SRES A2 ในป ค.ศ. 2059 จาก SRES B2 พื้นที่ใน
บริเวณภาคกลางบริเวณลุมน้ําเจาพระยา ภาคตะวันออก บางสวนของภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ และภาคใตตอนลาง มีอุณหภูมิสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปฐาน
- ในเดือนเมษายน เหตุการณจําลองแบบทั้งสองใหผลการประมาณที่แตกตางกัน
แมวาแนวโนมของอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นในเหตุการณจําลองแบบทั้งสอง แตการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในแตละชวงจะตางกัน
- ในเดือนเมษายน เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในอนุกรมปที่ใชเปรียบ
เทียบ พบวาพื้นที่สวนใหญของประเทศไทยภายใตเหตุการณจําลองแบบ A2 มี
อุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ในป ค.ศ. 2019 และ 2029 และ 2049 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปฐาน ในขณะที่เหตุการณจําลองแบบ SRES B2 พื้นที่สวนใหญมีอุณหภูมิเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นในป ค.ศ. 2049 และ 2059
- ในเดือนเมษายน ค.ศ. 2059 เหตุการณจําลองแบบ SRES A2 พื้นที่สวนใหญ
ของประเทศมีอุณหภูมิเฉลี่ยลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปฐาน มีเพียงบางสวนของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งครอบคลุมจังหวัดหนองคายและสกลนคร และบาง
สวนของพื้นที่ภาคใตบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง ยะลา ปตตานี และ
นราธิวาส มีอุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปฐาน
- ในเดือนเมษายน ค.ศ.2059 เหตุการณจําลองแบบ SRES B2 ใหผลการ
ประมาณคาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเฉลี่ยเปรียบเทียบกับปฐานที่แตกตางจาก
SRES A2 พื้นที่โดยสวนใหญของประเทศมีอุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มขึ้น พื้นที่ในภาค
เหนือที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยลดลงครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงราย และพะเยา รวม
ถึงพื้นที่ในภาคกลางตอนลาง และภาคใต ยกเวนพื้นที่ในบางบริเวณของจังหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง พัทลุง พังงา และภูเก็ตที่คาดวาจะมีอุณหภูมิเฉลี่ย
บทที่ 4 : ภาพฉายอนาคตการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทย
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สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปฐาน
การเปลีย่ นแปลงอุณหภูมใิ นเดือนกรกฎาคม ป ค.ศ.2059 เหตุการณจาํ ลองแบบ
SRES A2 พืน้ ทีโ่ ดยสวนใหญของประเทศในภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และ
กลางมีอุณหภูมิเฉลี่ยลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปฐาน ในขณะที่ภาคกลางตอน
ลาง และภาคใตมีอุณหภูมิสูงขึ้น ดังรูปที่ 4.15
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในเดือนกรกฎาคม ป ค.ศ. 2059 ในเหตุการณจําลอง
แบบ SRES B2 พบวาพืน้ ทีบ่ างสวนของภาคกลาง และภาคใตตอนบน มีอณ
ุ หภูมิ
ลดลง ในขณะที่พื้นที่สวนอื่นมีอุณหภูมิสูงขึ้น ดังรูปที่ 4.16
การเปลีย่ นแปลงอุณหภูมใิ นเดือนตุลาคมภายใตเหตุการณจาํ ลองแบบ SRES A2
พบวาในป ค.ศ. 2010 พืน้ ทีส่ ว นใหญของประเทศมีอณ
ุ หภูมเิ ฉลีย่ สูงขึน้ ยกเวนภาค
กลางตอนลางและภาคใต ในขณะที่ปอื่นๆ พื้นที่สวนใหญของประเทศมีอุณหภูมิ
ลดลง ยกเวนภาคกลางและภาคใตที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับป
ฐาน
ในป ค.ศ. 2059 การเปลีย่ นแปลงอุณหภูมใิ นเดือนตุลาคมภายใตเหตุการณจาํ ลอง
แบบ SRES B2 พื้นที่โดยสวนใหญของประเทศมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้นเมื่อเปรียบ
เทียบกับปฐาน ยกเวนพืน้ ทีบ่ างสวนของภาคกลางซึง่ ครอบคลุมจังหวัดปราจีนบุรี
และฉะเชิงเทราที่คาดวาจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ํากวาปฐาน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย เลมที่ 2 แบบจําลองสภาพภูมิอากาศ และสภาพภูมิอากาศในอนาคต

รูปที่ 4.15 ความแตกตางอุณหภูมิเฉลี่ยของเดือนกรกฎาคม ระหวางปฐานและ SRES A2
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รูปที่ 4.16 ความแตกตางอุณหภูมิเฉลี่ยของเดือนกรกฎาคม ระหวางปฐานและ SRES B2

อุณหภูมิเฉลี่ยรายฤดูกาล

- การเปลีย่ นแปลงอุณหภูมเิ ฉลีย่ ในฤดูหนาวของเหตุการณจาํ ลองแบบ SRES A2
ในอนุกรมปที่ใชเปรียบเทียบ พบวา พื้นที่โดยสวนใหญของประเทศมีอุณหภูมิ
เฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปฐาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในป ค.ศ. 2010 จะ
มีอณ
ุ หภูมสิ งู ขึน้ อยางเห็นไดชดั กวาปอนื่ ในป ค.ศ. 2059 พืน้ ทีซ่ งึ่ มีอณ
ุ หภูมเิ ฉลีย่
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สูงกวาปฐานอยูในบริเวณภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน และบางสวนของภาคใต
ในขณะที่พื้นที่สวนใหญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอุณหภูมิต่ํากวาปฐาน
- อุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูรอนของเหตุการณจําลองแบบทั้งสองมีการเปลี่ยนแปลงที่
เพิ่มสูงขึ้น ในป ค.ศ. 2019 เหตุการณจําลองแบบ SRES A2 มีการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูรอนสูงกวาปอื่นในอนุกรมปที่ใชเปรียบเทียบ ในขณะที่
SRES B2 มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูรอนของป ค.ศ. 2059 สูงกวา
ปอื่น และในปเดียวกัน SRES B2 มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสูงกวา SRES A2
- อุณหภูมเิ ฉลีย่ ในฤดูฝนของเหตุการณจาํ ลองแบบทัง้ สองมีคา เพิม่ สูงขึน้ ในอนาคต
ในป ค.ศ. 2059 พืน้ ทีส่ ว นใหญของประเทศมีอณ
ุ หภูมเิ พิม่ สูงขึน้ จากปฐานมากกวา
0.45 องศาเซลเซียส ภายใต SRES B2 และจากการเปรียบเทียบการเปลีย่ นแปลง
อุณหภูมใิ นปเดียวกันพบวา SRES B2 มีอณ
ุ หภูมสิ งู ขึน้ จากปฐานมากกวา SRES
A2 (รูปที่ 4.17 - 4.18)
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รูปที่ 4.17 ความแตกตางอุณหภูมิเฉลี่ยของฤดูฝน ระหวางปฐานและ SRES A2
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รูปที่ 4.18 ความแตกตางอุณหภูมิเฉลี่ยของฤดูฝน ระหวางปฐานและ SRES B2
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4.4.2 อุณหภูมิสูงสุดของประเทศไทยในอนาคต

อุณหภูมสิ งู สุดเฉลีย่ รายปของคารายวันจากเหตุการณจาํ ลองแบบ SRES A2 และ B2
เปรียบเทียบกับปฐาน ค.ศ. 1965-1990 สรุปไดดังนี้
- ในชวง ค.ศ. 2010 – 2029 อุณหภูมสิ งู สุดเกิดขึน้ ในป ค.ศ. 2022 ภายใตเหตุการณ
จําลองแบบ SRES A2 มีคาสูงกวาปฐาน 0.44 องศาเซลเซียส
- ในชวง ค.ศ. 2040 – 2059 อุณหภูมสิ งู สุดเกิดขึน้ ในป ค.ศ. 2059 ภายใตเหตุการณ
จําลองแบบ SRES B2 มีคาสูงกวาปฐาน 0.55 องศาเซลเซียส
- คาเฉลีย่ อุณหภูมสิ งู สุดในชวง ค.ศ. 2010 – 2029 ของเหตุการณจาํ ลองแบบ SRES
A2 และ B2 เทากับ 32.29 องศาเซลเซียส และ 32.27 องศาเซลเซียส ตามลําดับ
สูงกวาอุณหภูมิสูงสุดของปฐานซึ่งมีคาเทากับ 32.23 องศาเซลเซียส
- คาเฉลีย่ อุณหภูมสิ งู สุดในชวง ค.ศ. 2040 – 2059 ของเหตุการณจาํ ลองแบบ SRES
A2 และ B2 เทากับ 32.28 องศาเซลเซียส และ 32.30 องศาเซลเซียส ตามลําดับ
ซึ่งสูงกวาปฐานเชนเดียวกัน

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือน

- ในเดือนมกราคม อุณหภูมสิ งู สุดเฉลีย่ รายเดือนของเหตุการณจาํ ลองแบบทัง้ สอง
มีแนวโนมสูงขึ้นในอนาคต เมื่อพิจารณาในอนุกรมปที่ใชเปรียบเทียบพบวา ภาค
กลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอุณหภูมิสูงขึ้นกวาภาคอื่นในทั้งสองเหตุกา
รณฯ แต SRES B2 จะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นครอบคลุมพื้นที่เปนบริเวณ
กวางกวา SRES A2
- ในเดือนมกราคม ป ค.ศ. 2059 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือน
เปรีย บเทีย บกั บ ปฐ านของเหตุก ารณ จํา ลองแบบทั้ง สองพบว า พื้ น ที่ เ กือ บทั้ ง
ประเทศมีอุณหภูมิสูงกวาปฐานมากกวา 0.45 องศาเซลเซียส
- ในเดือนเมษายน เหตุการณจําลองแบบ SRES A2 ในป ค.ศ. 2010 พื้นที่ของ
ประเทศไทยซึ่งมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยสูงกวา 36 องศาเซลเซียส มีพื้นที่ลดลง
เมื่อเปรียบเทียบกับปฐาน แตในปอื่นของอนุกรมปที่ใชเปรียบเทียบจะมีพื้นที่ซึ่ง
อุณหภูมิสูงกวา 36 องศาเซลเซียส เพิ่มขึ้น และจะมีพื้นที่ลดลงในป ค.ศ. 2059
ในขณะที่เหตุการณจําลองแบบ SRES B2 ที่มีพื้นที่ซึ่งอุณหภูมิสูงกวา 36 องศา
เซลเซียส ครอบคลุมบริเวณนอยสุดคือ ค.ศ. 2029
- การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในเดือนเมษายนเมื่อเปรียบเทียบกับปฐาน
พบวา SRES A2 มีการเปลีย่ นแปลงสูงสุดในป ค.ศ. 2019 พืน้ ทีม่ ากกวาครึง่ หนึง่
ของประเทศมีอณ
ุ หภูมสิ งู ขึน้ 0.45 องศาเซลเซียส ดังรูปที่ 4-19 แต SRES B2 จะ
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-

-

-

-

เกิดขึ้นในป ค.ศ. 2049 และพื้นที่โดยสวนใหญของประเทศมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย
สูงกวาปฐานประมาณ 0.30 องศาเซลเซียส รูปที่ 4.20
ในเดือนกรกฎาคม เหตุการณจําลองแบบ SRES A2 ในระยะสั้น (ค.ศ. 2010
2019 และ 2029) บริเวณที่มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยสูงกวา 32.75 องศาเซลเซียส
ครอบคลุมพื้นที่บริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนบริเวณกวาง
กวาในปฐาน ในระยะยาว (ค.ศ. 2040 2049 และ 2059) บริเวณภาคกลางและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีพนื้ ทีล่ ดลง แตในบริเวณภาคใตมพี นื้ ทีเ่ ปนบริเวณกวางขึน้
กรณี SRES B2 ในระยะสัน้ กลับมีพนื้ ทีล่ ดลง แตในระยะยาวกลับครอบคลุมพืน้ ที่
กวางมากขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคกลางจะมีบริเวณที่อุณหภูมิสูงกวา 34.26
องศาเซลเซียส มากกวาปฐาน
ในเดื อ นกรกฎาคม เมื่ อ เปรี ย บเที ย บอุ ณ หภู มิ สู ง สุ ด เฉลี่ ย กั บ ป ฐ าน พบว า
เหตุการณจําลองแบบ SRES A2 มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสูงสุดครอบคลุม
พื้นที่เปนบริเวณกวางมากสุดในป ค.ศ. 2029 และ SRES B2 เกิดขึ้นในป ค.ศ.
2049
ในเดื อ นตุ ล าคม พื้ น ที่ โ ดยส ว นใหญ ข องประเทศภายใต เ หตุ ก ารณ จํ า ลอง
แบบ SRES A2 ในอนุกรมปที่ใชในการเปรียบเทียบมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย
ต่ํากวา 32 องศาเซลเซียส ยกเวนในป ค.ศ. 2010 ซึ่งพื้นที่บางสวนของภาคเหนือ
ตอนลาง และภาคกลางตอนบนที่มีอุณหภูมิสูงกวา 32.50 องศาเซลเซียส และ
ลักษณะดังกลาวเกิดขึ้นกับ SRES B2 ในป ค.ศ. 2029 และ 2059
การเปลี่ ย นแปลงอุ ณ หภู มิ สู ง สุ ด เฉลี่ ย ในเดื อ นตุ ล าคมของเหตุ ก ารณ จํ า ลอง
แบบ SRES A2 เมื่อเปรียบเทียบกับปฐาน พบวาปที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด
ครอบคลุมพื้นที่มากสุดคือ ป ค.ศ. 2010 และ SRES B2 เกิดเหตุการณดังกลาว
ในป ค.ศ. 2059

บทที่ 4 : ภาพฉายอนาคตการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทย
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รูปที่ 4.19 ความแตกตางอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยของเดือนเมษายน ระหวางปฐานและ SRES A2
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รูปที่ 4.20 ความแตกตางอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยของเดือนเมษายน ระหวางปฐานและ SRES B2

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายฤดูกาล

- การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในฤดูหนาว ของเหตุการณจําลองแบบ
SRES A2 เมือ่ เปรียบเทียบกับปฐาน พบวาป ค.ศ. 2010 มีการเปลีย่ นแปลงสูงสุด
และครอบคลุมพื้นที่บริเวณกวางมากสุด แตกตางจาก SRES B2 ซึ่งเกิดขึ้นในป
ค.ศ. 2059 ในป ค.ศ. 2059 ภายใต SRES A2 พื้นที่สวนใหญในภาคเหนือของ
ประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยมากกวา 0.45 องศาเซลเซียส ใน
บทที่ 4 : ภาพฉายอนาคตการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทย
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ขณะที่ SRES B2 มีการเปลีย่ นแปลงอุณหภูมใิ นระดับเดียวกันแตครอบคลุมพืน้ ที่
เกือบทั้งประเทศ
- อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในฤดูรอนของเหตุการณจําลองแบบ SRES A2 เมื่อเปรียบ
เทียบกับปฐานพบวา ในป ค.ศ. 2019 มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสูงสุด และ
ครอบคลุมพื้นที่เปนบริเวณกวางสุด ดังรูปที่ 4.21 ในขณะที่ SRES B2 เกิดขึ้น
ในป ค.ศ. 2049 รูปที่ 4.22
- การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในฤดูฝน เหตุการณจําลองแบบ SRES A2
พบวามีการเปลีย่ นแปลงสูงสุดในป ค.ศ. 2049 และพืน้ ทีโ่ ดยสวนใหญของประเทศ
มีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นต่ํากวา 0.75 องศาเซลเซียส มีพื้นที่เพียงบางสวนของภาค
เหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใตที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสูงกวา
1.0 องศาเซลเซียส การเปลี่ยนแปลงในกรณีของ SRES B2 มีลักษณะคลายคลึง
กัน แตพื้นที่ซึ่งมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นนั้นจะครอบคลุมบริเวณกวางกวา SRES A2
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย เลมที่ 2 แบบจําลองสภาพภูมิอากาศ และสภาพภูมิอากาศในอนาคต

รูปที่ 4.21 ความแตกตางอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยของฤดูรอน ระหวางปฐานและ SRES A2
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รูปที่ 4.22 ความแตกตางอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยของฤดูรอน ระหวางปฐานและ SRES B2
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย เลมที่ 2 แบบจําลองสภาพภูมิอากาศ และสภาพภูมิอากาศในอนาคต

อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยรายปของคารายวันจากเหตุการณจําลองแบบ SRES A2 และ
B2 เปรียบเทียบกับปฐาน ค.ศ. 1965-1990 อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยในระยะสั้นถึงปานกลาง หรือ
ในชวง ค.ศ. 2029 – 2010 ของ SRES A2 มีจํานวนปที่มีอุณหภูมิต่ํากวาปฐานมากกวาปที่มี
อุณหภูมิสูงกวาปฐานซึ่งแตกตางจาก SRES B2 ในระยะยาวหรือในชวง ค.ศ. 2059 - 2040
ทั้งสองกรณีมีจํานวนปที่มีอุณหภูมิสูงกวาปฐานมากกวาปที่มีอุณหภูมิต่ํากวาปฐาน
- ในชวง ค.ศ. 2010 – 2029 อุณหภูมติ า่ํ สุด เกิดขึน้ ในป ค.ศ. 2027 ภายใตเหตุการณ
จําลองแบบ SRES A2 มีคาต่ํากวาปฐาน 0.33 องศาเซลเซียส
- ในชวง ค.ศ. 2040 – 2059 อุณหภูมติ า่ํ สุดเกิดขึน้ ในป ค.ศ. 2043 ภายใตเหตุการณ
จําลองแบบ SRES B2 มีคาต่ํากวาปฐาน 0.29 องศาเซลเซียส
- คาเฉลีย่ อุณหภูมติ า่ํ สุดในชวง ค.ศ. 2010 – 2029 ของเหตุการณจาํ ลองแบบ SRES
A2 และ B2 เทากับ 22.04 องศาเซลเซียส และ 22.19 องศาเซลเซียส ตามลําดับ
มีคาใกลเคียงอุณหภูมิต่ําสุดของปฐานซึ่งมีคาเทากับ 22.11 องศาเซลเซียส
- คาเฉลี่ยอุณหภูมิต่ําสุดในชวง ค.ศ. 2040 – 2059 ของเหตุการณจําลองแบบ
SRES A2 และ B2 เทากับ 22.16 องศาเซลเซียส และ 22.38 องศาเซลเซียส ตาม
ลําดับ ซึ่งสูงกวาอุณหภูมิต่ําสุดของปฐาน
อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยรายเดือน
- ในเดือนมกราคม เมื่อพิจารณาในอนุกรมปที่ใชเปรียบเทียบพบวาอุณหภูมิต่ําสุด
เฉลีย่ รายเดือนของเหตุการณจาํ ลองแบบทัง้ สองมีแนวโนมสูงขึน้ ในอนาคตบริเวณ
ภาคใต แต SRES B2 จะมีอณ
ุ หภูมติ า่ํ สุดเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ ครอบคลุมบริเวณพืน้ ทีเ่ ปน
บริเวณกวางกวา SRES A2
- ในเดือนมกราคม ป ค.ศ. 2059 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยรายเดือน
เปรียบเทียบกับปฐานของเหตุการณจําลองแบบ SRES B2 มีอุณหภูมิสูงกวา
ปฐานมากกวา 1.50 องศาเซลเซียส ครอบคลุมพื้นที่เกือบทั่วประเทศ ในขณะที่
SRES A2 มีการเปลี่ยนแปลงต่ํากวาและครอบคลุมพื้นที่นอยกวา (รูปที่ 4.23 –
4.24)

บทที่ 4 : ภาพฉายอนาคตการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทย
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รูปที่ 4.23 ความแตกตางอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยของเดือนมกราคม ระหวางปฐานและ SRES A2
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- ในเดือนเมษายน เหตุการณจําลองแบบ SRES A2 ในป ค.ศ. 2029 พื้นที่ของ
ประเทศไทยซึ่งมีอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยสูงกวา 25 องศาเซลเซียส มีพื้นที่ครอบคลุม
บริเวณกวางมากกวาปฐาน แตในปอนื่ ของอนุกรมปทใี่ ชเปรียบเทียบจะมีพนื้ ทีซ่ งึ่
อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยสูงกวา 25 องศาเซลเซียส ลดลง ในขณะที่เหตุการณจําลอง
แบบ SRES B2 ที่มีพื้นที่ซึ่งอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยสูงกวา 25 องศาเซลเซียส
ครอบคลุมบริเวณกวางมากสุดคือ ค.ศ. 2059
- การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตา่ํ สุดเฉลี่ยในเดือนเมษายนเมื่อเปรียบเทียบกับปฐาน
พบวา SRES A2 มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุดในป ค.ศ.2029 พื้นที่มากกวาครึ่งหนึ่ง
ของประเทศมีอุณหภูมิต่ําสุดสูงขึ้น 1.05 องศาเซลเซียส แต SRES B2 จะเกิดขึ้น
ในป ค.ศ.2059 และพืน้ ทีโ่ ดยสวนใหญของประเทศมีอุณหภูมสิ ูงสุดเฉลีย่ สูงกวาป
ฐานประมาณ 1.05 องศาเซลเซียส ยกเวนในบริเวณภาคเหนือที่มีอุณหภูมิต่ําสุด
เฉลี่ยลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปฐาน
- ในเดือนกรกฎาคม เหตุการณจําลองแบบ SRES A2 ในระยะสั้น (ค.ศ. 2010
2019 และ 2029) มีอณ
ุ หภูมติ า่ํ สุดเฉลีย่ ใกลเคียงกับกรณีฐาน แตในระยะยาว (ค.ศ.
2040 2049 และ 2059) มีอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยมีแนวโนมที่ลดต่ําลง กรณี SRES
B2 อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- ในเดื อ นกรกฎาคม เมื่ อ เปรี ย บเที ย บอุ ณ หภู มิ ต่ํ า สุ ด เฉลี่ ย กั บ ป ฐ าน พบว า
เหตุการณจําลองแบบ SRES A2 มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิต่ําสุดครอบคลุม
พื้นที่เปนบริเวณกวางมากสุดในป ค.ศ. 2040 และ SRES B2 เกิดขึ้นในป ค.ศ.
2059
- ในเดือนตุลาคม เหตุการณจาํ ลองแบบ SRES A2 ในอนุกรมปทใี่ ชในการเปรียบ
เทียบมีพนื้ ทีซ่ งึ่ มีอณ
ุ หภูมติ า่ํ สุดเฉลีย่ สูงขึน้ ในป ค.ศ. 2010 สวนในปอนื่ มีคา ในชวง
ที่ใกลเคียงกับปฐาน ในขณะที่ SRES B2 มีอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยสูงขึ้นอยางเห็น
ไดชัดในป ค.ศ. 2059
- การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยในเดือนตุลาคมของเหตุการณจําลองแบบ
SRES A2 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ป ฐ าน พบว า ป ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงสู ง สุ ด
ครอบคลุมพื้นที่มากสุดคือ
- ป ค.ศ. 2010 ซึง่ พืน้ ทีโ่ ดยสวนใหญของประเทศมีอณ
ุ หภูมติ า่ํ สุดเฉลีย่ สูงกวาปฐาน
ประมาณ 0.45 องศาเซลเซียส และ SRES B2 เกิดเหตุการณดังกลาวในป ค.ศ.
2059 พื้นที่สวนใหญมีอุณหภูมิสูงกวาปฐาน 1.05 องศาเซลเซียส

134
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อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยรายฤดูกาล

- การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยในฤดูหนาว ของเหตุการณจําลองแบบ
SRES A2 เมื่อเปรียบเทียบกับปฐาน พบวาป ค.ศ. 2010 มีการเปลี่ยนแปลง
สูงสุดและครอบคลุมพืน้ ทีบ่ ริเวณกวางมากสุด แตกตางจาก SRES B2 ซึง่ เกิดขึน้
ในป ค.ศ. 2059 ในป ค.ศ. 2059 ภายใต SRES A2 พื้นที่สวนใหญในภาคเหนือ
ของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยมากกวา 0.75 องศาเซลเซียส
ในขณะที่ SRES B2 มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมากกวา 0.75 องศาเซลเซียส
ครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งประเทศ (รูปที่ 4.25-4.26)
- อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยในฤดูรอนของเหตุการณจําลองแบบ SRES A2 เมื่อเปรียบ
เทียบกับปฐานพบวา ในป ค.ศ. 2029 มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด และครอบคลุม
พื้นที่เปนบริเวณกวางสุด ในขณะที่ SRES B2 เกิดขึ้นในป ค.ศ. 2059
- การเปลีย่ นแปลงอุณหภูมติ า่ํ สุดเฉลีย่ ในฤดูฝน เหตุการณจาํ ลองแบบ SRES A2
พบวามีการเปลีย่ นแปลงสูงสุดในป ค.ศ. 2049 และพืน้ ทีโ่ ดยสวนใหญของประเทศ
มีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นต่ํากวา 0.75 องศาเซลเซียส มีพื้นที่บางสวนของภาคกลาง
ที่อุณหภูมิลดต่ํากวาปฐาน การเปลี่ยนแปลงในกรณีของ SRES B2 มีลักษณะ
คลายคลึงกัน แตพื้นที่ซึ่งมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นนั้นจะครอบคลุมบริเวณกวางกวา
SRES A2

บทที่ 4 : ภาพฉายอนาคตการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทย
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4.4.4 ผลการคาดการณปริมาณหยาดน้ําฟาของประเทศไทยในอนาคต

ปริมาณหยาดน้าํ ฟารายปจากเหตุการณจาํ ลองแบบ SRES A2 และ B2 เปรียบเทียบ
กับปฐาน (ค.ศ. 1965-1990) ในระยะสั้นถึงปานกลางหรือชวง ค.ศ. 2010 – 2029 และระยะยาว
หรือชวง ค.ศ. 2040 – 2059 เหตุการณจําลองแบบ SRES A2 มีปริมาณหยาดน้ําฟาเฉลี่ยต่ํา
กวาปฐาน แตกตางจาก SRES B2 ซึ่งมีปริมาณสูงกวาปฐาน
- ในชวง ค.ศ. 2010 – 2029 ปริมาณหยาดน้ําฟาสูงสุดเกิดขึ้นในป ค.ศ. 2012 ภาย
ใตเหตุการณจําลองแบบ SRES B2 มีคาสูงกวาปฐาน 246 มิลลิเมตร
- ในชวง ค.ศ. 2040 – 2059 ปริมาณหยาดน้ําฟาสูงสุดเกิดขึ้นในป ค.ศ. 2046 ภาย
ใตเหตุการณจําลองแบบ SRES B2 มีคาสูงกวาปฐาน 354.18 มิลลิเมตร
- คาเฉลีย่ ปริมาณหยาดน้าํ ฟารายปในชวง ค.ศ. 2010 – 2029 ของเหตุการณจาํ ลอง
แบบ SRES A2 เทากับ 1,515 มิลลิเมตร ต่ํากวาปริมาณสูงสุดของปฐานซึ่งมีคา
เทากับ 1,612 มิลลิเมตร ในขณะที่คาเฉลี่ย SRES B2 เทากับ 1,695 มิลลิเมตร
- คาเฉลีย่ ปริมาณหยาดน้าํ ฟาสูงสุดในชวง ค.ศ. 2040 – 2059 ของเหตุการณจาํ ลอง
แบบ SRES A2 และ B2 เทากับ 1,554 และ 1,774 มิลลิเมตร ตามลําดับ ซึ่งสูง
กวาปฐานเชนเดียวกัน
ปริมาณหยาดน้ําฟารายเดือน
- ในเดือนมกราคม เหตุการณจําลองแบบ SRES A2 ปที่คาดวาจะมีปริมาณ
หยาดน้ําฟาต่ําสุดในอนุกรมปที่ใชเปรียบเทียบคือ ค.ศ. 2029 บริเวณที่มีปริมาณ
ลดลงคือพื้นที่ในภาคเหนือตอนลาง ภาคกลาง และภาคใตตอนลาง ในขณะที่
SRES B2 มีปริมาณหยาดน้ําฟาต่ําสุดในป ค.ศ. 2010 บริเวณที่มีปริมาณลดลง
คือ พื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และบางสวนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- การเปลี่ยนแปลงปริมาณหยาดน้ําฟาในเดือนมกราคม พบวาเหตุการณจําลอง
แบบ SRES A2 ป ค.ศ. 2029 มีปริมาณหยาดน้ําฟาลดลงมากสุดและครอบคลุม
บริเวณกวางกวาปอื่นในอนุกรมปที่ใชเปรียบเทียบ
- ในเดือนเมษายน เหตุการณจาํ ลองแบบ SRES A2 ในป ค.ศ. 2010 พื้นที่ของ
ประเทศไทยมีปริมาณหยาดน้ําฟาเฉลี่ยสูงกวาปฐานครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้ง
ประเทศ ในขณะที่ SRES B2 ที่มีปริมาณน้ําฝนที่เพิ่มสูงขึ้นครอบคลุมพื้นที่เปน
บริเวณนอยกวา
- การเปลี่ยนแปลงปริมาณหยาดน้ําฟาในเดือนเมษายนเมื่อเปรียบเทียบกับปฐาน
พบวา SRES A2 มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุดในป ค.ศ. 2019 โดยมีปริมาณลดลง
พืน้ ทีเ่ กือบทุกภูมภิ าคของประเทศมีปริมาณหยาดน้าํ ฟาลดลงยกเวนบางสวนของ
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เหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ แต SRES B2 จะเกิดขึน้ ในป ค.ศ. 2049 และพืน้ ที่
โดยสวนใหญของประเทศมีปริมาณหยาดน้ําฟาลดลง ยกเวนในบริเวณภาคใต
- ในเดือนกรกฎาคม เหตุการณจาํ ลองแบบ SRES A2 ในระยะสัน้ (ค.ศ. 2010 2019
และ 2029) และในระยะยาว (ค.ศ. 2040 2049 และ 2059) พื้นที่ซึ่งมีปริมาณ
หยาดน้ําฟาลดลงอยูในบริเวณภาคกลางและภาคใต กรณี SRES B2 มีแนวโนม
ในลักษณะเดียวกัน (รูปที่ 4.27 - 4.28)
- ในเดือนกรกฎาคม เมือ่ เปรียบเทียบปริมาณหยาดน้าํ ฟากับปฐาน พบวา เหตุการณ
จําลองแบบ SRES A2 มีปริมาณหยาดน้าํ ฟาลดลงมากทีส่ ดุ ครอบคลุมพืน้ ทีเ่ ปน
บริเวณกวางมากสุดในป ค.ศ. 2029 และ SRES B2 เกิดขึ้นในป ค.ศ. 2010
- ในเดือนตุลาคม เหตุการณจําลองแบบ SRES A2 และ SRES B2 ในอนุกรมปที่
ใชในการเปรียบเทียบ มีปริมาณหยาดน้าํ ฟาในชวงทีใ่ กลเคียงกับปฐานครอบคลุม
ทุกพื้นที่ของประเทศ
- การเปลี่ยนแปลงปริมาณหยาดน้ําฟาในเดือนตุลาคมของเหตุการณจําลองแบบ
SRES A2 เมือ่ เปรียบเทียบกับปฐาน พบวาปทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงสูงสุดครอบคลุม
พื้นที่มากสุดคือ ป ค.ศ. 2040 และ SRES B2 เกิดเหตุการณดังกลาวในป ค.ศ.
2049
ปริมาณหยาดน้ําฟารายฤดูกาล
- การเปลีย่ นแปลงปริมาณหยาดน้าํ ฟาในฤดูหนาว ของเหตุการณจาํ ลองแบบ SRES
A2 เมื่อเปรียบเทียบกับปฐาน พบวาป ค.ศ. 2059 มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุดและ
ครอบคลุมพืน้ ทีบ่ ริเวณกวางมากสุด แตกตางจาก SRES B2 ซึง่ เกิดขึน้ ในป ค.ศ.
2029 ในป ค.ศ. 2059 ภายใต SRES A2 พื้นที่สวนใหญของประเทศมีปริมาณ
หยาดน้ําฟาลดลงมากกวา 30 มิลลิเมตร โดยเฉพาะในภาคใตมีปริมาณลดลง
มากกวา 100 มิลลิเมตร
- ปริมาณหยาดน้ําฟาในฤดูรอนของเหตุการณจําลองแบบ SRES A2 เมื่อเปรียบ
เทียบกับปฐานพบวา ในป ค.ศ. 2019 มีปริมาณลดลงสูงสุด และครอบคลุมพื้นที่
เปนบริเวณกวางสุด ในขณะที่ SRES B2 เกิดขึ้นในป ค.ศ. 2040
- การเปลี่ยนแปลงปริมาณหยาดน้ําฟาในฤดูฝน เหตุการณจําลองแบบ SRES A2
พบวามีปริมาณลดลงสูงสุดในป ค.ศ. 2029 และพื้นที่โดยสวนใหญของประเทศมี
ปริมาณลดลงมากกวา 50 มิลลิเมตร การเปลี่ยนแปลงในกรณีของ SRES B2 มี
ปริมาณลดลงสูงสุดในป ค.ศ.2040 (รูปที่ 4.29 - 4.30)

บทที่ 4 : ภาพฉายอนาคตการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทย
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รูปที่ 4.29 ความแตกตางปริมาณหยาดน้ําฟาต่ําสุดเฉลี่ยของฤดูฝน ระหวางปฐานและ SRES A2
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รูปที่ 4.30 ความแตกตางปริมาณหยาดน้าํ ฟาต่าํ สุดเฉลีย่ ของฤดูฝน ระหวางปฐานและ SRES
B2
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สรุป
การเปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ากาศของประเทศไทยในอนาคตอาจสั ง เกตได โ ดยอาศั ย
เหตุการณสภาพอากาศที่อาจเกิดขึ้น เชน วันที่อากาศรอนซึ่งกําหนดใหเปนวันที่มีอุณหภูมิสูง
กวา 35 องศาเซลเซียส วันที่อากาศเย็นซึ่งกําหนดใหเปนวันที่มีอุณหภูมิต่ํากวา 16 องศาเซล
เซียส จํานวนวันที่ฝนตกตอเนื่อง จํานวนวันที่ฝนไมตกตอเนื่อง เปนตน

วันที่มีอากาศรอน

จํานวนวันที่มีอากาศรอน หรือมีอุณหภูมิสูงกวา 35 องศาเซลเซียส ของประเทศไทย
ในอนาคตภายใตเหตุการณจําลองแบบ SRES A2 และ B2 ในอนุกรมปที่ใชเปรียบเทียบ สรุป
ไดดังนี้
- เหตุการณจําลองแบบ SRES A2 และ B2 มีจํานวนวันที่อากาศรอนมากกวา 50
วันในเกือบทุกภูมิภาคของประเทศ ยกเวนในบางสวนของภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ ภาคกลางตอนลาง และภาคใต
- ในปค.ศ. 2059 เมือ่ เปรียบเทียบจํานวนวันทีม่ อี ากาศรอนระหวางเหตุการณจาํ ลอง
แบบ SRES A2 และ B2 พบวา จํานวนวันที่มีอากาศรอนมากกวา 100 วัน ของ
SRES B2 ครอบคลุมพื้นที่กวางกวา A2
- ในป ค.ศ. 2059 พื้นที่ในบริเวณภาคใต SRES B2 มีจํานวนวันที่อากาศรอน
มากกวา A2
- จํานวนวันที่อากาศรอนมีแนวโนมเพิ่มขึ้นและครอบคลุมบริเวณกวางขึ้นภายใต
เหตุการณจําลองแบบทั้งสอง

วันที่มีอากาศเย็น

จํานวนวันที่มีอากาศเย็น หรือมีอุณหภูมิต่ํากวา 16 องศาเซลเซียส ของประเทศไทย
ในอนาคตภายใตเหตุการณจําลองแบบ SRES A2 และ B2 ในอนุกรมปที่ใชเปรียบเทียบ สรุป
ไดดังนี้
- พื้นที่โดยสวนใหญของประเทศไทยภายใต SRES A2 และ B2 มีจํานวนวันที่
อากาศเย็นนอยกวา 50 วัน
- พื้นที่ซึ่งมีวันที่อากาศเย็นมากกวา 50 วัน อยูในภาคเหนือ และตอนบนของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
- พืน้ ทีโ่ ดยสวนใหญในบริเวณภาคใตของประเทศไทยภายใตเหตุการณจาํ ลองแบบ
ทั้งสอง มีจํานวนวันที่อากาศเย็นนอยกวา 5 วัน
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- ในป ค.ศ. 2010 เหตุการณจําลองแบบ SRES A2 บริเวณภาคกลางมีจํานวนวัน
ที่อากาศเย็นมากกวา SRES B2
- ในป ค.ศ. 2059 เหตุการณจําลองแบบ SRES B2 มีจํานวนวันที่อากาศเย็น
ครอบคลุมพื้นที่นอยกวา SRES A2
- จํานวนวันที่อากาศเย็นมีแนวโนมลดลง ภายใตเหตุการณจําลองแบบทั้งสอง

วันที่มีฝนตกตอเนื่อง

จํานวนวันทีม่ ฝี นตกตอเนือ่ งในทีน่ จี้ ะพิจารณาโดยอาศัยวันทีม่ ปี ริมาณหยาดน้าํ ฟา วัน
ที่มีฝนตกตอเนื่องของประเทศไทยในอนาคตภายใตเหตุการณจําลองแบบ SRES A2 และ B2
ในอนุกรมปที่ใชเปรียบเทียบ สรุปไดดังนี้
- พื้นที่สวนใหญของประเทศไทยภายใต SRES A2 และ B2 มีจํานวนวันที่ฝนตก
ตอเนื่องนอยกวา 30 วัน
- เหตุการณจําลองแบบ SRES A2 มีจํานวนวันที่ฝนตกตอเนื่องมากกวา 40 วัน
ครอบคลุมพื้นที่ต่ํากวา SRES B2
- เหตุการณจําลองแบบ SRES A2 ในอนุกรมปที่ใชเปรียบเทียบ มีจํานวนวันที่ฝน
ตกตอเนื่องลดลงในปอนาคต
- เหตุการณจาํ ลองแบบ SRES B2 มีจาํ นวนวันทีฝ่ นตกตอเนือ่ งเพิม่ ขืน้ ในปอนาคต
ในป ค.ศ. 2059 พืน้ ทีซ่ งึ่ มีฝนตกตอเนือ่ ง 40 วัน ของเหตุการณจาํ ลองแบบ SRES
B2 ครอบคลุมพื้นที่มากกวา SRES A2
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ภาคผนวก ก ขอมูลแบบจําลองภูมิอากาศโลก (GCMs)
ขอมูลแบบจําลองสภาพภูมิอากาศโลก (GCMs) จากบางสถาบัน โดย GCMs ของ
สถาบันตางๆ มีการพัฒนาอยูเสมอและมีรุน (Version) อื่นๆ นอกเหนือจากที่แสดงใน
ตารางนี้

หมายเหตุ 1) ขนาดพิกดั (grid resolution) มีหนวยเปน oละติจดู (latitude) x oลองจิจดู (longitude) 2) L = Layer
(ชั้นบรรยากาศของแบบจําลอง)

สถาบั น และหน ว ย Geophysical Fluid Dynamics Laboratory (GFDL)
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)
งาน
รวมกับ Princeton University สหรัฐอเมริกา
ที่รับผิดชอบ
GFDL
ชื่อ GCM
GFDL-R15, GFDL-R30,
รุน (Version) ตาง ๆ
GFDL CM 2.0, GFDL CM 2.1
ขนาดพิกดั 4.5o x 7.5o (หรือ ~500 x 600 ก.ม.), 9 L
โดย Manabe & Wetherald (1987)
GFDL-R15
จํานวนพืน้ ทีแ่ สดงผลในโลก 48o x 40o
อุณหภูมทิ เ่ี พิม่ ขึน้ เมือ่ กาซคารบอนไดออกไซดเพิม่ ขึน้ เปนสองเทา 2.2oC
ขนาดพิกัด 4.5o x 7.5o (run with Q flux correction)
GFDL-R15 Qผูป รับปรุงแบบจําลอง Manabe & Whetherald (1990), Whetherald
Flux
and Manabe (1990)
ขนาดพิกัด 2.22o x 3.75o, 14 L (run with Q flux)
ปรับปรุงโดยManabe & Wetherland 1990, Wetherland & Manabe (1990)
GFDL-R30
Download ขอมูลไดจาก IPCC Data Distribution Center
http: //www.ipcc-data.org/is92/gfdlr30_download.html
พัฒนาใหมใน ค.ศ. 2004 (เปน couple model) ประมวลผลโดยใช
ชั้นบรรยากาศ 24 ชั้น และชั้นในมหาสมุทร 50 ชั้น
GFDL CM 2.X ขนาดพิกัด 2.5o x 2.0o
ปรับปรุงโดย Delworth et al. (2004)
family
ผลลัพธแตกตางจาก GFDL R15 และ GFDL R30
GFDL CM 2.0
ยังไมใหบริการขอมูลใน IPCC DDC
GFDL CM 2.1
สามารถถายโอนขอมูลไดจาก GFDL Data Portal
http://data1.gfdl.noaa.gov/
ภาคนผวก
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Goddard Institute for Space Studies
สถาบั น และหน ว ย
NASA รวมกับ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (Columbia University) ที่
งานที่รับผิดชอบ
เมืองนิวยอรค (New York City) สหรัฐอเมริกา
ชื่อ GCM
GISS
รุน (Version)
GISSmodel II, GISSmodel E
ตนแบบพัฒนาโดย Hansen et al. 1983
ขนาดพิกัด 8o x 10o, 9 L
ตอมามีการปรับปรุงอีกหลายครั้งโดย Del Genio and Yao (1993),
GISS Model II
Del Genio et al. (1996), Rosenzweig and Abramopoulos
(1997), Hartke and Rind (1997)
โดย Hansen et al. (1997) ทําการสรุปการปรับปรุงทั้งหมด
เปน AOGCM พัฒนาลาสุด ตอจาก GISS Model II โดย Schmidt
et al. 2006
ขนาดพิกัด 4o x 5o
ใชจําลองสภาพภูมิอากาศ (Simulation) ป 1880-2003
GISS Model E
แบบจําลองมหาสมุทร (Ocean model) คือ
GISS-ModelE-R - Russell et al (1995; 2000)
GISS-ModelE-H - HYCOM (Bleck 2000; 2002)
www.giss.nasa.gov/tools/modelE/
www.giss.nasa.gov/research/modeling/
National Center for Atmospheric Research (NCAR)
สถาบั น และหน ว ย
Boulder, Colorado, รวมกับ
งานที่รับผิดชอบ
Pennsylvania State University (PNNL) สหรัฐอเมริกา
CCM (Community Climate Model) มี 3 ตระกูลคือ CCM0,
CCM1, CCM3
PCM (Parallel Climate Model)
ชื่อ GCM
CSM (Climate System Model)
รุน (Version)
CCSM (Community Climate System Model)
CAM (Community Atmospheric Model) เปนชือ่ ใหมของ CCM
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CCM

PCM 1.1

CSM

CCSM

CAM

เปน AGCM ตนแบบที่พัฒนาเริ่มแรกคือ CCM 0
CCM 0A Washingtion et al. (1982)
CCM 0B Williamson et al. (1983)
รุนตอมาไดแก
CCM1, 1987; ขนาดพื้นที่ 4.5o x 7.5o
CCM2, 1992
CCM3 เปนรุนที่สมบูรณที่สุด (Kiehl et al. (1998)
ขนาดพิกัด 2.8° × 2.8°, 18 L
Parallel Climate Model version 1.1
โดย Washington et al. 2000
พัฒนาโดยสถาบันอื่นและนํามาประสานกับ CCM3
ขนาดพิกดั 2.8o x 2.8o (~ 300 x 300 ก.ม.) www.cgd.ucar.edu/pcm
เปน AOGCM เกิดจากการควบรวม CCM3 เขากับ PCM
เผยแพรใน 1996, โดย Boville and Gent (1998)
ขนาดพิกัด 2.8o x 2.8o, L18
CSM 1.0, 1996
CSM 1.1, 1998
CSM 1.2, 2000
เปน AOGCM
CCSM 2.0 (2002)
CCSM 2.0.1 (2001)
CCSM 3.0 โดย Collins et al., 2005
http://www.ccsm.ucar.edu
Community Atmospheric Model (2002)
เปนชื่อใหมของ CCM (โดย NCAR ยกเลิกชื่อ CCM)
เปน AGCM (uncouple model)

สถาบั น และหน ว ย Hadley Center for Climate Prediction and Research, Brackงานที่รับผิดชอบ
nell, สหราชอาณาจักร UK Meteorological Oﬃce
ชื่อ GCM
รุน (Version)

UKMO
HadAM1, HadAM3 (เปน AGCM)
HadCM2, HadCM3 (เปน AOGCM)
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ขนาดพิกัด 5o x 7.5o, 11 L
โดย Slingo (1985)
UKLO ความละเอียดต่ํา (low resolution run)
UKLO
โดย Wilson and Mitchell (1987)
ขนาดพิกัด 2.5o x 3.75o, 19 L
UKMO HadAM1
โดย Cullen (1993)
ขนาดพิกัด 2.5o x 3.75o, 19 L
UKMO HadAM2
โดย Hewitt et al (1996), Johns et al. (1997)
HadAM3
Pope et al. (2000)
เปน AGCM ความละเอียดสูง (Atmospheric Higher Resolution)
พัฒนาจาก HadCM3
ขนาดพิกัดประมาณ ~120, 150 ก.ม.
HadAM3H
โดย Pope et al., 2000, Hudson and Jones (2002)
ใชในการยอสวน (downscale) ลงในแบบจําลองภูมภิ าค HadRM3H
ใหมีพื้นที่แสดงผลประมาณ 25 ก.ม.
เปน AOGCM
ขนาดพิกัด 2.5o x 3.75o, 19 L หรือ
417 x 278 ก.ม. ที่ศูนยสูตร หรือ 295 x 278 ก.ม. ที่ละติจูด 45o
HadCM2
จํานวนพืน้ ทีแ่ สดงผล (grid) บนผิวโลก 73 x 96 (ละติจดู x ลองจิจดู )
อุ ณ หภู มิ เ พิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ คาร บ อนไดออกไซด เ พิ่ ม ขึ้ น เป น 2 เท า
(2 x CO2) = 1.7oC
โดย Cullen (1993), Johns et al. (1997)
ขนาดพิกัด 2.5o x 3.75o, 19 L หรือ
417 x 278 ก.ม. ที่ศูนยสูตร หรือ 295 x 278 ก.ม. ที่ละติจูด 45o
HadCM3
Gordon et al. (2000), Johns et al. (2003)
ใหบริการขอมูลใน IPCC DDC
http://www.ipcc-data.org/sres/hadcm3_info.html
UKMO
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Max Planck Institut fur Meteologie (MPI) และ
สถาบั น และหน ว ย Deutsches Klimarechenzentrum (DKRZ) ใน Hamburg, University of Hamburg, เยอรมัน
งานที่รับผิดชอบ
German Climate Research Center
ชื่อ GCM
ECHAM
รุน (Version)
ECHAM3, ECHAM4, ECHAM5
ขนาดพิกัด 2.8o x 2.8o หรือ ~ 300 x 300 ก.ม., 19 L
พัฒนาจาก European Centre for Medium-Range Weather
ECHAM3
Forecasts (ECMWF)
โดย Roeckner et al. (1992)
ขนาดพิกัด 2.8o x 2.8o หรือ ~ 300 x 300 ก.ม., 19 L
จํานวนพื้นที่แสดงผล (grid) บนผิวโลก: 128 x 64
(ละติจูด x ลองจิจูด)
อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเมื่อคารบอนไดออกไซเพิ่มขึ้นเปน 2 เทา 1.3oC
ECHAM 4
โดย Roeckner et al. (1996)
ใหบริการขอมูลใน IPCC DDC
http://www.ipcc-data.org/is92/echam4_info.html
ขนาดพิกัด 2.8o x 2.8o, 19 L
ECHAM4/OPYC3 Roeckner et al. (1992), (1996)
Timmreck et al. (1999)
พัฒนาตอมาโดยชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นเปน 31/32 ชั้น
ECHAM5
โดย Roeckner et al., 2003
สถาบั น และหน ว ย Canadian Center for Climate Modeling and Analysis
งานที่รับผิดชอบ
Victoria, BC, Canada)
CCCma
ชื่อ GCM
AGCM1, AGCM2, AGCM3,
รุน (Version)
CGCM1, CGCM2, CGCM3
Canadian Climate Center
CCC
โดย Boer, McFarland, and Lazare (1992)
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AGCM (แบบจําลองบรรยากาศ) ประกอบดวยรุน 1 2 และ 3
AGCM1
AGCM
AGCM2
AGCM3
AOGCM (แบบจําลองควบบรรยากาศและทะเล)
ประกอบดวยรุน 1 2 และ 3
ขนาดพิกัด 3.75o x 3.75o, 10 L
อุณหภูมิเพิ่มขึ้น 2.7o C เมื่อคารบอนไดออกไซดเพิ่มขึ้น
เปน 2 เทา (ตาม CGCM1)
CGCM
CGCM1
CGCM2 MacFarlane et al. 1992
CGCM3
CGCM3.1 (2004)
ขนาดพิกัด 3.8o x 3.8o
Australian Commonwealth Scientific and Industrial Research
สถาบั น และหน ว ย
Organization (CSIRO)
งานที่รับผิดชอบ
CSIRO Atmospheric Research, Melbourne, Australia
ชื่อ GCM
CSIRO-Mk2
รุน (Version)
CSIRO MK3
AGCM
Mk1 GCM
โดย McGregor et al. (1993).
AOGCM
ขนาดพิกัด 5.625o x 3.25o, 9 L
CSIRO Mk2
http://ipcc-ddc.cru.uea.ac.uk/dkrz/dkrz_index.html.
Gordon and O’Farrel (1997)
AOGCM พัฒนาโดย Gordon et al. (2002) www.dar.csiro.au/
CSIRO_MK3
publications/gordon_2002a.pdf
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Japanese Center for Climate System and Research (CCSR)
University of Tokyo, Japan
สถาบันและหนวย National Institute for Environmental Studies (NIES),
งาน
Ibaraki
Frontier Research Center for Global Change (FRCGC),
ที่รับผิดชอบ
Kanagawa
Meteorological Research Institute (MRI)
ชื่อ GCM
CCSR/NIES : CCSR-98
รุน (Version)
MIROC3.2 (medres)
MIROC3.2 (hires)
MRI
CCSR/NIES
ขนาดพิกัด 5.625o x 5.625o
โดย Numaguti et al. (1995)
CCSR/NIES2
ขนาดพิกัด 5.6o x 5.6o, 20 L
โดย Nozawa et al., (2000)
MIROC
พัฒนาที่ CCSR/NIES/FRCGC
MIROC3.2 (medres) CCSR/NIES/FRCGC
ขนาดพิกัดมีความละเอียดปานกลาง (medium resolution)
ขนาดพิกัดขนาดพิกัด 2.8o x 2.8o
MIROC3.2 (hires) CCSR/NIES/JAMSTEC
พื้นที่แสดงผลมีความละเอียดปานสูง (high resolution)
ขนาดพิกัด 1.125o x 1.125o
โดย Hasumi and Emori (2004)
MRI1a
พัฒนาที่ Meteorological Research Institute
ขนาดพิกัด 4o x 5o, 15 L
โดย Tokioka et al., (1996)
MRI2
CGCM โดย Meteorological Research Institute
ขนาดพิกัด 2.8o x 2.8o, 30 L
โดย Yukimoto et al., 2000
MRI-CGCM2.3.2A ปรับปรุงตอโดย Yukimoto et al. (2001)
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สถาบันและหนวยงานที่
รับผิดชอบ
ชื่อ GCM
รุน (Version)

Institute Pierre Simon Laplace (IPSL) ประเทศฝรั่งเศส
PSL Global Climate Modeling Group
IPSL_CM0, IPSL_CM1,
IPSL_CM2, IPSL_CM3, IPSL_CM4

IPSL_CM0
IPSL_CM1
IPSL_CM2
IPSL_CM3
IPSL_CM4

โดย (Braconnot, 1997)
โดย (Braconnot et al., 2000)
โดย (Le Clainche et al., 2001)
(Li and Conil, 2003)
ขนาดพิกัด 2.5 x 3.75
Marti et al. (2005)
http://igcmg.ipsl.jussieu.fr/Doc/IPSLCM4
สถาบันและหนวยงานที่ Centre National de Recherches Meteorologiques (CNRM),
รับผิดชอบ
Meteo-France, Toulouse, France
ชื่อ GCM
CNRM
รุน (version)
CNRM-CM3
Meteo-France/CNRM, France
ขนาดพิกัด 2.8° × 2.8°
โดย Salas-Melia (2005)
http://www.cnrm.meteo.fr/scenario2004/references_eng.
html
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ภาคผนวก ข
ขอมูลแบบจําลองสภาพภูมอิ ากาศระดับภูมภิ าค (RCMs)
ตารางที่ 1-2 รายชือ่ แบบจําลองสภาพภูมอิ ากาศภูมภิ าค (Regional Climate Model) จาก
บางสถาบัน

ชื่อ RCMs และ
Version
MMx

MM4
MM5

RegCM

RegCM2

รายละเอียด
Mesoscale Model
พัฒนาที่ Pennsylvania State University (PNNL) / NCARDOE
มีหลายรุน เชน MM4, MM5
Mesoscale Model รุน 4
โดย Anthes et al. (1987)
Mesoscale Model รุน 5
พื้นที่แสดงผล 36 x 36 ก.ม.
โดย Grell et al. (1994); Dudhia et al. (2000)
Regional Climate Model
เปนแบบจําลองสภาพภูมิอากาศภูมิภาคที่พัฒนาจาก Mesoscale
model MM4 ของ Pennsylvania State University/NCAR
พื้นที่แสดงผล 60 ก.ม.
โดย Giorgi, Brodeur and Bate (1994)
ใหบริการและ บํารุงรักษา (maintain) โดย (The Abdus Salam
International Center for Theoretical Physic (ICTP), Triesty,
Italy
พื้นที่แสดงผล 0.5 x 0.5 lat. x lon.
พัฒนาจาก PSU-NCAR MM4
โดย Giorgi et al. (1993a); Giorgi et al. (1993b)
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RegCM3

ปรับปรุงจาก RegCM2 โดย Pal et al. (2007)
พื้นที่แสดงผล 50 กม 60 ใน S.AM
http://news.ictp.it/php/linkout/o.php?out=
http://www.ictp.trieste.it/%7Epwc
CRCM
Canadian Regional Climate Model หรือ Canadian RCM
พัฒนาที่ University of Quebec (UQAM), Montreal, Canada
พื้นที่แสดงผล 45 ก.ม.
โดย Caya et al. (1995)
HadRM
Hadley Center Regional Climate Model
พัฒนาโดย The Meteorological Oﬃce , Hadley Centre for
Climate Prediction and Research, UK
มีหลายรุน เชน HadRM2, HadRM3, HadRM3H, HadRM3P
HadRM2
ขนาดพิกัด 0.44 X 0.44 ประมาณ 50 กม
ใช HadCM2 เปนขอบเขต (ฺBoundary condition)
HadRM3
พื้นที่แสดงผล 50 ก.ม.
HadRM3H
พื้นที่แสดงผล 25 ก.ม. (ขนาดพิกัด 0.22 x 0.22)
โดย Hudson and Jones (2002).
ใช HadAM3H และ HadCM3 เปนขอบเขต (boundary condition)
HadRM3P
Jones et al. (2003)
พื้นที่แสดงผล 25 ก.ม.
PRECIS/ HadRM3 Providing Regional Climates for Impacts Studies
เปนโครงการของ The Meteorological Oﬃce, Hadley Centre for
Climate Prediction and Research, UK ที่ใหบริการแบบจําลอง
RCM โดยไมคดิ มูลคาแกประเทศกําลังพัฒนา เพือ่ ใชในการศึกษาผล
กระทบ แตมเี งือ่ นไขในการนํามาใช เชนตองเขารับการอบรม เปนตน
PRECIS สามารถใชกับ GCMs ไดหลายแบบ (ใชเปน boundary
condition)
RCM ที่ใชใน PRECIS คือ HadRM3P (Joneset al., 2004)
แบบจําลองภูมิอากาศโลกที่ใชเปนขอบเขต ไดจาก HadCM3
ความละเอียดสูง (150 km) หรือ HadAM3H (high resolution)
พื้นที่แสดงผล 50 ก.ม.
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RSM

WRF

CWRF

C-CAM

Regional Spectral Model
พัฒนาที่ National Center for Environmental Prediction
(NCEP)
โดย Juang and Kanamitsu (1994) เริม่ พัฒนาเพือ่ ใชพยากรอากาศ
(weather prediction)
พื้นที่แสดงผล 80 ก.ม.
มีการพัฒนาตอโดย Juang et al. (1997)
Hong and Leetma (1999)
พื้นที่แสดงผล 15 - 50 ก.ม.
Weather Research and Forecasting
พัฒนาที่ NCAR
โดย Klemp et al. (2000); Michalakes (2000); Chen and
Dudhia (2000)
http://www.wrf-model.org/index.php
Regional Climate- Weather Research and Forecasting
เปนแบบจําลองที่พัฒนาตอจาก WRF โดย Illinois State Water
Survey
โดย Liang et al. (2005)
Conformal- Cubic Atmospheric Model
พัฒนาที่ CSIRO
เปนแบบจําลองที่ใชกับแบบจําลองโลกอื่นไดหลายแบบ
โดย McGregor (1996), McGregor and Katzfey (1998)
พื้นที่แสดงผล 60 ก.ม. ในออสเตรเลียและเอเซีย
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ภาคผนวก ค แหลงขอมูลภูมิอากาศและแบบจําลอง
ขอ มู ล และแบบจํ า ลองภูมิ อ ากาศโลกจากหลายสถาบั น มีใ ห บ ริ ก ารทางเครื อ ข า ย
อินเทอรเนต (Internet) โดยไมเสียคาใชจาย แตขอมูลที่มีความละเอียดสูงหรือขอมูลจําเพาะ
อาจมีคาใชจายในบางสวน และมีขอจํากัดบาง ซึ่งสถาบันที่ใหบริการขอมูลจากแบบจําลองโลก
และภูมิภาค มีดังนี้
สถาบัน
1 IPCC Data Distribution Centre
2 Program for Climate Model Diagnosis and Intercomparison
3 World Data Center (WDC) for
Meteorology
4 The Abdus Salam International
Centre for Theoretical Physics
(ICTP)
5 NASA

1.

Website
http://ipcc-ddc.cru.uea.ac.uk/
http://www-pcmdi.llnl.gov/
www.ncdc.noaa.gov/oa/wmo/wdcamet.html
http://users.ictp.it/~pubregcm/
RegCM3/globedat.
http://www.giss.nasa.gov/tools/

The IPCC Data Distribution Centre (IPCC DDC)

เวปไซต http://ipcc-ddc.cru.uea.ac.uk/ เปนแหลงขอมูลสาธารณะที่ดีที่สุดในการ
เขาถึงขอมูลและผลลัพธของแบบจําลองโลก ใหบริการขอมูลภูมอิ ากาศทีป่ ระกอบดวย ขอมูลภูมิ
อากาศพื้นฐาน (Baseline data) และภูมิอากาศในอนาคต (Scenario data) รวมทั้งเศรษฐกิจ
สังคม และสภาพแวดลอมที่สัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ขอมูลเหลานี้จําเปน
ตอการประเมินผลกระทบ ความออนไหว และการปรับตัว แหลงขอมูลเหลานี้ไดมาจากความ
รวมมือของสถาบันชั้นนําที่ศึกษา วิจัย และตรวจวัดภูมิอากาศทั่วโลก DDC ใหบริการขอมูล
4 หมวด พรอมทั้งคําแนะนํา ไดแก

1.1 ขอมูลภูมิอากาศจากการตรวจวัด (Observed climate data)
ระหวางป 1901-1990
ขนาดพื้นที่ (Grid) 0.5o x 0.5o
คาเฉลี่ย (mean) 10 และ 30 ป

174

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย เลมที่ 2 แบบจําลองสภาพภูมิอากาศ และสภาพภูมิอากาศในอนาคต

1.2 ขอมูลภูมิอากาศโลกในอนาคต (Global climate model data and scenarios)

จากผลลัพธของ GCM จากสถาบันตาง โดยตองผานหลักเกณฑตาง ๆ เชน
เปนแบบจําลองภูมิอากาศโลกแบบ 3 มิติ ที่ควบบรรยากาศและมหาสมุทร
(Couple atmospheric - oceanic GCMs)
ผานการพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการที่มี Peer review
 มีความคงตัวโดยทําการประมวลผลหลายศตวรรษ (Multi-century run)
เขารวมในการทดสอบแบบจําลองตามโครงการเปรียบเทียบแบบจําลอง
(Second Coupled Model Intercomparison Project, CMIP2)
จากขอกําหนดดังกลาวทําใหปจจุบัน มีขอมูลจาก 7 สถาบันที่ใหบริการใน DDC
โดยสามารถรับขอมูลเชิงปริมาณ (ไมใชสัดสวน) จากผลลัพธของ GCMs และขอมูลผลลัพธ
จาก GCMs เปนคาเฉลี่ยรายเดือนประกอบดวย
อุณหภูมิฉลี่ย (°C)
อุณหภูมิสูงสุด (°C)
อุณหภูมิต่ําสุด (°C)
ปริมาณน้ําฝน (มม/วัน)
ความดันไอ (Vapor pressure) (hPa)
เมฆปกคลุม (Cloud cover) (%)
ความเร็วลม (เมตร/วินาที)
ความชื้นในดิน

1.3 ขอมูลภาพจําลองสังคมและเศรษฐกิจในอนาคต (Socio-economic data and
scenarios)
ใหบริการขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคมที่สัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงภูมิ
อากาศในอนาคต ทัง้ ขอมูลภูมอิ ากาศและขอมูลทีน่ อกเหนือจากภูมอิ ากาศ เชน
การเติบโตทางเศรษฐกิจ ประชากร รายได ลักษณะของดิน แหลงน้ํา การกระ
จายแรงงานในภาคเศรษฐกิจตางๆ พืน้ ทีก่ ารเกษตร พลังงาน ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เปนตน โดยจําแนกตามภูมิภาค

1.4 ขอมูลการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดลอมในอนาคต (Data and scenarios for
environmental change)
ใหบริการขอมูลดานสิง่ แวดลอมทีน่ อกเหนือจากภูมอิ ากาศ เพือ่ ใชในการศึกษา
ผลกระทบและความออนไหว โดยบริการใหทั้งขอมูลพื้นฐานและขอมูลภาพ
จําลองในอนาคต (scenarios) เชน ขอมูลปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด
โอโซน ซัลเฟอร สารประกอบไนโตรเจน อนุภาคฝุน และควัน (particulate
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matter and smoke) ระดับน้ําทะเล ดิน การใชที่ดินและการเปลี่ยนแปลงพื้น
ผิวดิน การเกษตร ความหลากหลายทางชีวภาพ เปนตน

2.

Program for Climate Model Diagnosis and Intercomparison (PCMDI)

3.

World Data Center (WDC) for Meteorology

4.

The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP)

5.

NASA

เปนหนวยงานที่ Lawrence Livermore National Laboratory ในรัฐ California
สนับสนุนโดย Climate Change Research Division of the U.S. Department of Energy’s
Oﬃce of Science, Biological and Environmental Research (BER) program ใหบริการ
ขอมูลภูมิอากาศตามพิกัดที่ตองการ รวมทั้งเชื่อมโยงกับสถาบันอื่นที่มี GCMs เชน NCAR
CCSM, PCM และ GFDL CM2.0 and CM2.1 เปนตน
เปนสวนหนึ่งของเครือขายในการใหบริการและแลกเปลี่ยนขอมูลนานาชาติ ตั้งอยูที่
Asheville, North Carolina ภายใตการอํานวยการของ International Council for Scientific
Union (ICSU) สนับสนุนโดย National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA)
บริหารงานโดย National Climate Data Center (NCDC) หนวยงานนี้ใหบริการขอมูลภูมิ
อากาศ Global Baseline Data Sets สําหรับ Global change monitoring โดยไมคิดมูลคา
ในระดับหนึ่ง สวนขอมูลที่มีความจําเพาะอาจคิดคาบริการในการจัดสรร หรือ Format ใหอยูใน
รูปแบบที่ตองการใชงานของผูแสดงความจํานง
Website: www.ncdc.noaa.gov/oa/wmo/wdcamet.html
http://users.ictp.it/~pubregcm/RegCM3/globedat.htm
ICTP เปนสถาบันทีส่ นับสนุนโดย 3 หนวยงาน คือ รัฐบาลอิตาลี UNESCO และ IAE
ใหบริการขอมูลและแบบจําลองสภาพภูมิอากาศภูมิภาค RegCM3 โดยไมคิดมูลคา รวมทั้งมี
เครือขาย RegCNET สําหรับผูใชบริการแบบจําลองดังกลาวที่บํารุงรักษาโดย The Physics
of Weather and Climate Group ภายใต ICTP ตั้งอยูที่ Trieste, Italy.

http://www.giss.nasa.gov/tools/ หรือ http://data.giss.nasa.gov/
Goddard Institute of Space Studies เปนหนวยงานของ NASA ที่พัฒนา GCM
และใหบริการขอมูล และ Scenarios ของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ โดยใหบริการขอมูล
และแบบจําลอง GISS model II และ GISS model E รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวเนื่องกับการใช
แบบจําลอง
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