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บทคัดยอ 
  

ปจจุบันทุกประเทศไดตระหนักถึงภยัจากภาวะโลกรอนท่ีจะสงผลกระทบตอ สภาพ
ภูมิอากาศท่ีผันแปรในแตละป   โดยเฉพาะในชวงระยะ 2 – 3 ปท่ีผานมา    ทุกคนไดตื่นตัวและ
สังเกตวาภัยพบัิติจากธรรมชาติมีความรุนแรงมากข้ึน   จึงพยายามรวมมือกันศึกษาและหาวิธีการท่ี
จะลดและบรรเทาผลกระทบของความรุนแรงท่ีจะเกดิจากการผันแปรภมิูอากาศ เพื่อหาแนวทางเฝา
ระวังและรับสถานการณ จากสภาวะโลกรอนท่ีกําลังเกดิข้ึน  วิธีการหนึ่งท่ีจะใชเปนดัชนีบงช้ีถึง
ความรุนแรงของภัยธรรมชาตินี้ คือ    การศึกษา วิเคราะห   ถึงปรากฏการณ เอลนีโญ / ลานีญา ท่ีจะ
มีผลตอความแปรปรวนในบรรยากาศโลก และการใชแบบจําลองการคาดการณภูมิอากาศ PRECIS 
(Providing Regional Climates for Impact Studies) ท่ีลงสูระดับภูมิภาค ทําใหสามารถคาดถึงการผัน
แปรสภาพภูมิอากาศประเทศไทย กลาวคือ 

• การผันแปรรายทศวรรษบริเวณประเทศไทย จากผลการคาดการณอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย
มีพื้นที่ของอากาศรอนเพิ่มมากข้ึนในแตละทศวรรษ สวนอุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ียจะ
กลับกัน คือพืน้ท่ีท่ีมีอากาศเย็นลดลง สําหรับปริมาณฝนมีแนวโนมไมชัดเจน แตหาก
เปรียบเทียบทศวรรษท่ี 2090 (ค.ศ. 2081 – 2090) กับทศวรรษท่ี 2000 (ค.ศ. 1991 – 
2000) ปริมาณฝนจะเพ่ิมทางบริเวณภาคใต โดยเฉพาะภาคใตตอนลาง และบางพืน้ท่ี
ของภาคตะวันออก 

• การผันแปรระดับจังหวัด การคาดการณการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับ
สถานี จากตัวอยางของสถานีท่ีไดนําเสนอในแตละภาคของประเทศ จํานวน 24 สถานี 
คาอุณหภูมิสูงสุดและตํ่าสุดเฉล่ียรายปมีคาเพิ่มข้ึนโดยตลอด สวนปริมาณฝนมี
แนวโนมไมชัดเจน เวนแตทางภาคใตทศวรรษสุดทาย(ค.ศ. 20091-2100)มีแนวโนม
เพิ่มข้ึน 

 
 

 
 
 
 
 

 



 
Abstract 

 
At present, every country realizes that global warming has impacts on annual 

climate variation especially during the recent 2 – 3 years. Everyone is aware and 
notices that natural disasters are more severe. Thus, cooperation to study and to find 
methods for mitigating the impacts of climate change is established so that the 
approaches for monitoring and preparedness for the consequences of global warming 
can be found. A method that can be used as an index of severity for this natural 
disaster is the study and analysis of effects of El Nino/La Nina on the variation of the 
earth atmosphere. An application of PRECIS (Providing Regional Climates for Impact 
Studies) model in downscaling climate predictions to a regional scale can provide 
information on the effects of global warming on the climate of Thailand. For the 
decadal variation over Thailand, the average maximum temperature in each decade is 
increased while the area of average minimum temperature is decreased. The trend in 
rainfall amount is not clear but comparison with the 1991 – 2000 decade shows that 
the amount of rainfall is increased in Southern Thailand especially the lower part. 
Some areas in Eastern Thailand will also experience increase in rainfall amount. This 
result is similar to the sample from  24  stations for the provincial level.   

 



 สารบัญ 
หนา 

1. บทนํา                    1 
 1.1 ความสําคัญของการศึกษา               1 
 1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา               1 
 1.3 ขอบเขตและการดําเนินการศึกษาวิเคราะห           1 
 1.4 ประโยชนของการศึกษา               2 
2. ความรูท่ัวไปที่เกี่ยวของในการศึกษา             4 

2.1 สภาวะโลกรอน                 4 
2.2 การผันแปรและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก         7 
2.3 การผันแปรและการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศประเทศไทย        9 
2.4 การผันแปรของสภาพอากาศกับปรากฏการณเอลนีโญ / ลานีญา              11 

3. ขอมูลและวิธีการ                  15 
3.1 ขอมูลท่ีใชในการวิเคราะห              15 
3.2 วิธีการวิเคราะห                 16 

4. ผลการศึกษาวิเคราะห                 18 
 4.1 ผลสภาวะฝนและอุณหภูมิของประเทศไทยในปเอลนีโญและลานีญา            18 
 4.2 ผลสภาพอากาศรายทศวรรษ ในอดีต                    20 
 4.3 ผลคาดการณโดยแบบจําลอง PRECIS            22 
5. บทวิจารณ                   54 
6. สรุปและขอเสนอแนะ                 56 
 6.1 สรุป                   56 
 6.2 ขอเสนอแนะ                  57 
บรรณานุกรม                    61 
ภาคผนวก                    62 
 



สารบัญตาราง 
หนา 

ตารางที่ 
1. เดือนและปการเกิดปรากฏการณเอลนีโญและลานีญา          15 
2. แสดงผลเปรียบเทียบอุณหภมิูสูงสุดเฉล่ียและตํ่าสุดเฉล่ีย (องศาเซลเซียส)  
        ระหวางคาคาดการณ และตรวจวดัจริง            52 
3. แสดงผลความแตกตางปริมาณฝน (มม.) ของการคาดการณและตรวจวดัจริง    53 



สารบัญรูป 
หนา 

รูปท่ี 
1. การคาดหมายอุณหภูมิเฉล่ียของอากาศบนโลก           4 
2. ปรากฏการณเรือนกระจก                6 
3. การกรองรังสีของบรรยากาศ               7 
4. แสดงอุณหภูมิเฉล่ียของโลกต้ังแต ค.ศ.1860-2000          9 
5. แสดงปริมาณฝนเฉล่ียของโลกต้ังแต ค.ศ. 1900 -2007          9 
6. แสดงอุณหภูมิเฉล่ีย อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย และอุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ียของประเทศไทย          

ตั้งแต พ.ศ. 2494-2550                 10 
7. แสดงพ้ืนท่ีอุณหภูมิสูงท่ีสุดของประเทศไทยระหวาง พ.ศ. 2521 – 2550 (30ป)       

และพ้ืนท่ีอุณหภูมิสูงท่ีสุด พ.ศ. 2550             11 
8. (ก) แสดงภาวะปกติเปรียบเทียบ (ข) แสดงภาวะเอลนีโญ         13 
9. (ก) แสดงภาวะปกติเปรียบเทียบ (ข) แสดงภาวะลานีญา          13 
10. แสดงปริมาณฝนเปรียบเทียบคาปกติในปท่ีเกิดปรากฏการณเอลนีโญและลานีญา    18 
11. แสดงอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียเปรียบเทียบคาปกติในปท่ีเกิดปรากฏการณเอลนีโญและลานีญา  19 
12. แสดงอุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ียเปรียบเทียบคาปกติในปท่ีเกิดปรากฏการณเอลนีโญและลานีญา  19 
13. แสดงอุณหภูมิเฉล่ียประเทศไทยในชวงทศวรรษ           20 
14. ปริมาณฝนประเทศไทยเปรียบเทียบคาปกติ (พ.ศ. 2514-2543) เปนเปอรเซ็นตในชวงทศวรรษ 21 
15. คาดการณ อ ุณหภูมิสูงสุด เฉล ี่ย ทศวรรษท่ี 1961-1970         22 
16. คาดการณ อ ุณหภูมิสูงสุด เฉล ี่ย ทศวรรษท่ี 1971-1980         22 
17. คาดการณ อ ุณหภูมิสูงสุด เฉล ี่ย ทศวรรษท่ี 1981-1990         22 
18. คาดการณ อ ุณหภูมิสูงสุด เฉล ี่ย ทศวรรษท่ี 1991-2000         22 
19. คาดการณ อ ุณหภูมิสูงสุด เฉล ี่ย ทศวรรษท่ี 2001-2010         22 
20. คาดการณ อ ุณหภูมิสูงสุด เฉล ี่ย ทศวรรษท่ี 2011-2020         22 
21. คาดการณ อ ุณหภูมิสูงสุด เฉล ี่ย ทศวรรษท่ี 2021-2030         22 
22. คาดการณ อ ุณหภูมิสูงสุด เฉล ี่ย ทศวรรษท่ี 2031-2040         22 
23. คาดการณ อ ุณหภูมิสูงสุด เฉล ี่ย ทศวรรษท่ี 2041-2050         23 
24. คาดการณ อ ุณหภูมิสูงสุด เฉล ี่ย ทศวรรษท่ี 2051-2060         23 
25. คาดการณ อ ุณหภูมิสูงสุด เฉล ี่ย ทศวรรษท่ี 2061-2070         23 



สารบัญรูป (ตอ) 
หนา 

รูปท่ี 
26. คาดการณ อ ุณหภูมิสูงสุด เฉล ี่ย ทศวรรษท่ี 2071-2080         23 
27. คาดการณ อ ุณหภูมิสูงสุด เฉล ี่ย ทศวรรษท่ี 2081-2090         23 
28. คาดการณ อ ุณหภูมิต่ําสุด เฉล ี่ย ทศวรรษท่ี 1961-1970         24 
29. คาดการณ อ ุณหภูมิต่ําสุด เฉล ี่ย ทศวรรษท่ี 1971-1980         24 
30. คาดการณ อ ุณหภูมิต่ําสุด เฉล ี่ย ทศวรรษท่ี 1981-1990         24 
31. คาดการณ อ ุณหภูมิต่ําสุด เฉล ี่ย ทศวรรษท่ี 1991-2000         24 
32. คาดการณ อ ุณหภูมิต่ําสุด เฉล ี่ย ทศวรรษท่ี 2001-2010         24 
33. คาดการณ อ ุณหภูมิต่ําสุด เฉล ี่ย ทศวรรษท่ี 2011-2020         24 
34. คาดการณ อ ุณหภูมิต่ําสุด เฉล ี่ย ทศวรรษท่ี 2021-2030         24 
35. คาดการณ อ ุณหภูมิต่ําสุด เฉล ี่ย ทศวรรษท่ี 2031-2040         24 
36. คาดการณ อ ุณหภูมิต่ําสุด เฉล ี่ย ทศวรรษท่ี 2041-2050         25 
37. คาดการณ อ ุณหภูมิต่ําสุด เฉล ี่ย ทศวรรษท่ี 2051-2060         25 
38. คาดการณ อ ุณหภูมิต่ําสุด เฉล ี่ย ทศวรรษท่ี 2061-2070         25 
39. คาดการณ อ ุณหภูมิต่ําสุด เฉล ี่ย ทศวรรษท่ี 2071-2080         25 
40. คาดการณ อ ุณหภูมิต่ําสุด เฉล ี่ย ทศวรรษท่ี 2081-2090         25 
41. คาดการณปริมาณฝน ทศวรรษท่ี 1961-1970           26 
42. คาดการณปริมาณฝน ทศวรรษท่ี 1971-1980           26 
43. คาดการณปริมาณฝน ทศวรรษท่ี 1981-1990           26 
44. คาดการณปริมาณฝน ทศวรรษท่ี 1991-2000           26 
45. คาดการณปริมาณฝน ทศวรรษท่ี 2001-2010           26 
46. คาดการณปริมาณฝน ทศวรรษท่ี 2011-2020           26 
47. คาดการณปริมาณฝน ทศวรรษท่ี 2021-2030           26 
48. คาดการณปริมาณฝน ทศวรรษท่ี 2031-2040           26 
49. คาดการณปริมาณฝน ทศวรรษท่ี 2041-2050           27 
50. คาดการณปริมาณฝน ทศวรรษท่ี 2051-2060           27 
51. คาดการณปริมาณฝน ทศวรรษท่ี 2061-2070           27 
52. คาดการณปริมาณฝน ทศวรรษท่ี 2071-2080           27 



สารบัญรูป (ตอ) 
หนา 

รูปท่ี 
53. คาดการณปริมาณฝน ทศวรรษท่ี 2081-2090           27 
54. คาดการณการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศเชียงราย           28 
55. คาดการณการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศเชียงใหม           29 
56. คาดการณการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศ สถานีแมสะเรียง         30 
57. คาดการณการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศ สถานีแพร          31 
58. คาดการณการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศ สถานีเข่ือนภูมิพล         32 
59. คาดการณการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศ สถานีพิษณุโลก         33 
60. คาดการณการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศ สถานีเลย           34 
61. คาดการณการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศ สถานีนครพนม         35 
62. คาดการณการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศ สถานีมุกดาหาร         36 
63. คาดการณการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศ สถานีชัยภูมิ          37 
64. คาดการณการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศ สถานีอุบลราชธานี        38 
65. คาดการณการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศ สถานีทองผาภูมิ         39 
66. คาดการณการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศ สถานีกาญจนบุรี         40 
67. คาดการณการเปล ี่ยนแปลงภมิูอากาศ สถาน ีกรุงเทพฯ         41 
68. คาดการณการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศ สถานีชลบุรี          42 
69. คาดการณการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศ สถานีสัตหีบ          43 
70. คาดการณการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศ สถานีจันทบุรี          44 
71. คาดการณการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศ สถานีตราด          45 
72. คาดการณการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศ สถานีเพชรบุรี         46 
73. คาดการณการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศ สถานีประจวบคีรีขันธ        47 
74. คาดการณการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศ สถานีเกาะสมุย         48 
75. คาดการณการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศ สถานีนราธิวาส         49 
76. คาดการณการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศ สถานีระนอง          50 
77. คาดการณการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศ สถานีสตูล          51 
 



สารบัญภาคผนวก 
หนา 

ภาคผนวกท่ี 
1. แผนท่ีประเทศไทยแสดงท่ีตั้งสถานีอุตุนิยมวทิยา           63 
2. ตัวอยางขอมูลอุณหภูมิของสถานีประเทศไทยตอนบน          65 
 2.1. อุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ียรายป พ.ศ. 2494 – 2538           65 
 2.2. อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียรายป พ.ศ. 2494 – 2538           70 
3. ตัวอยางขอมูลปริมาณฝนรวมรายป พ.ศ. 2494 - 2538          75 
                    



 1

1. บทนํา 
 

1.1. ความสําคัญของการศึกษา 
ปจจุบันภาวะโลกรอนกําลังอยูในความสนใจของชาวโลก ซ่ึงในความเปนจริงเร่ืองนีไ้ดเกิด

ข้ึนมานานแลว แตเพิ่งมีการต่ืนตัว ชวยกันรณรงคจริงๆจังๆประมาณ 2-3 ปท่ีผานมา    เนื่องจากมี
การตระหนักถึงความรุนแรงของผลกระทบตางๆท่ีจะเกดิข้ึนแกธรรมชาติ                โดยเฉพาะจาก
กิจกรรมท้ังหลายของมวลมนุษย ซ่ึงเปนสาเหตุสําคัญท่ีจะทําใหเกดิการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  ( Climate Change ) อันจะกอใหเกิดวกิฤตการณดานส่ิงแวดลอม ประกอบกับในชวงท่ี
ผานมาเร็วๆนีมี้ภัยธรรมชาติตางๆเกิดข้ึนมากมาย และมีความรุนแรงเพิ่มข้ึน มีผลกระทบกับหลาย
ประเทศ ซ่ึงตางก็อางถึงสาเหตุจากภาวะโลกรอนและคาดการณกนัวาจะเกดิผลกระทบใหเกดิการ
ผันแปรทางภมิูอากาศท่ีรุนแรงมากข้ึน  ดังนั้นนักวทิยาศาสตรท้ังหลายจึงตางใหความสนใจอยาง
จริงจัง และพยายามศึกษา ทําความเขาใจกับระบบบรรยากาศของโลกเร่ือยมา รวมท้ังหาแนวทาง
คาดการณสภาพภูมิอากาศวาจะมีการผันแปรหรือเปล่ียนแปลงอยางไรในชวงรายเดือน รายฤดู ราย
ป รายทศวรรษ หรือรายศตวรรษ เพื่อจะหาทางลดหรือบรรเทาความรุนแรงท่ีจะไดรับผลกระทบ
จากภยัธรรมชาติท่ีไมสามารถหลีกเล่ียงได หลายประเทศรวมท้ังประเทศไทย จงึไดตระหนักถึง
ความรับผิดชอบและควรใหความรวมมือในการรณรงค เพื่อลด/บรรเทาผลกระทบท่ีจะเกิดจากภัย
ธรรมชาติท้ังหลายในอนาคต     

1.2. วัตถุประสงคของการศึกษา 
1.2.1. ศึกษาการผันแปรสภาพภูมิอากาศในอดีต กับปรากฏการณทางธรรมชาติ

ท่ีมีผลตอลักษณะอากาศของโลกและประเทศไทย เชน ปรากฏการณ
เอลนีโญและลานีญา 

1.2.2. คาดการณในอนาคตวาสภาพอากาศของประเทศไทยมีแนวโนมอยางไร 
1.2.3. เพื่อใหหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนไดตระหนกั/เกดิความเขาใจ ถึง

ผลกระทบจากภัยพิบัตท่ีิอาจจะเกิดข้ึน และหาแนวทางการปรับตัวหรือ
ชวยกันรณรงคลดภัยพิบัติตางๆท่ีจะเกดิข้ึนจากการผันแปรสภาพ
ภูมิอากาศในอนาคต 

1.3. ขอบเขตและการดําเนินการศึกษาวิเคราะห 
1.3.1. ศึกษาความรูในเร่ืองการเกิดสภาวะโลกรอนท้ังจากในและตางประเทศ 
1.3.2. ศึกษาและทําความเขาใจในเร่ืองการผันแปร/เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

  



 2

1.3.3. ศึกษาการผันแปรสภาพภูมิอากาศประเทศไทย กับปรากฏการณทาง
ธรรมชาติ เชนปรากฏการณเอลนีโญและลานีญา เฉพาะคาอุณหภมิูและ
หยาดนํ้าฟา 

1.3.4. วิเคราะห ขอมูลตรวจวัดจริงในชวงปพ.ศ. 2494 – 2550 ท้ังรายปและ ราย
ทศวรรษเฉพาะคาอุณหภูมิและหยาดนํ้าฟา 

1.3.5. วิเคราะหผลการคาดการณภมิูอากาศ ในอดีตและอนาคต ณ ตําแหนง
สถานีทาง อุตุนิยมวิทยา เฉพาะคาอุณหภมิูและหยาดน้ําฟา     

1.3.6. เปรียบเทียบผลการพยากรณจากแบบจําลองกับขอมูลตรวจวัดจริง 
1.4. ประโยชนของการศึกษา 

1.4.1. นําไปศึกษาตอเพ่ือจัดทําฐานขอมูลการคาดการณสภาพภูมิอากาศ ในอดีต
และอนาคต จากสถานการณจําลองทางภูมิอากาศ เปนเวลา 140 ป ตั้งแต 
ป ค.ศ. 1961 ถึง ป ค.ศ. 2100      ท่ีมีรายละเอียดเชิงพืน้ท่ีทุกๆ 55x55 
ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมประเทศอาเซียนท้ังหมดตอไป 

1.4.2. ขอมูลการคาดการณสภาพภมิูอากาศ (คาอุณหภูมิ และ ปริมาณฝน) ใน
อดีตและอนาคต ท่ี ตําแหนงสถานีทางอุตุนิยมวิทยาที่ศึกษา ตั้งแต ป ค.ศ. 
1961 ถึงป ค.ศ. 2100   

1.4.3. สามารถนําผลการคาดการณภูมิอากาศในอนาคต จากสถานการณจําลอง
ทางภูมิอากาศ ไปประยุกตใชศึกษาผลกระทบจาการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในดานตางๆ เพื่อจัดเตรียมและวางแผนนโยบายในการรับมือ
และปรับตัว (Adaptation) จาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต 

1.4.4. เปนแนวทางการจัดทําแผนยทุธศาสตรเร่ืองการผันแปร และการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศสนองตอนโยบายของรัฐบาล 

1.4.5. เปนแนวทางศึกษาความแตกตางระหวางการผันแปร และการ
เปล่ียนแปลงภมิูอากาศของประเทศไทย 

1.4.6. เปนแนวทางคาดการณการผันแปร/เปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ ใน
อนาคต 

1.4.7. นําไปประยุกตใชศึกษา วิเคราะหวจิัยเร่ืองภัยธรรมชาติ ระดับวกิฤติท่ีจะ
เกิดข้ึนจากการผันแปรสภาพภูมิอากาศในชวงทศวรรษตางๆ 

1.4.8. นําผลการคาดการณภูมิอากาศในอนาคต ไปเผยแพรทางส่ือท้ังหลาย
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ ในกลุมผูใชขอมูลไดนําไปใชอยางถูกตอง 
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เหมาะสมเพิ่มข้ึนรวมท้ังประชาชนจะไดตระหนกัถึงภัยท่ีจะเกิดข้ึนแกรุน
ลูกหลานตอไป 

1.4.9. นําผลสถานการณจําลองการคาดหมายการผันแปร/เปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศไปเปนแนวทางวางแผนปองกัน/บรรเทาภัยพิบัติท่ีจะเกิดข้ึน
ตอไปในอนาคต  โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม ( การเรงหาพลังงาน
ทดแทน)  ภาคปาไม(การปลูกปาเพิ่มข้ึน)  ภาคการเกษตร(การบริหาร
จัดการแหลงน้าํ) เปนตน 
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2. ความรูท่ัวไปท่ีเก่ียวของในการศึกษา 
 

2.1 สภาวะโลกรอน (Global Warming) 
หมายถึง การท่ีอุณหภูมิเฉล่ียของอากาศบนโลกสูงข้ึน ไมวาจะเปนอากาศบริเวณใกลผิว

โลกและน้ําในมหาสมุทร ในชวง ตั้งแตกลางศตวรรษท่ีผานมาอุณหภมิูเฉล่ียของโลกสูงข้ึนถึง 0.74 
± 0.18 องศาเซลเซียส และจากแบบจําลองการคาดคะเนภูมิอากาศพบวาในป พ.ศ. 2544 – 2643 
(ค.ศ. 2001-2100) อุณหภูมิเฉล่ียของโลกจะเพิ่มข้ึนถึง 1.1 ถึง 6.4 องศาเซลเซียส (IPCC, 2007) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
รูปท่ี 1  การคาดหมายอุณหภูมิเฉล่ียของอากาศบนโลก 
ท่ีมา IPCC 2007:WG1-AR4 
 

โดยในรูปเปนการเฉล่ียจากScenarios ตางๆ    ซ่ึงการแบง Scenarios มีดังนี้ 
 

A1 ใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ อนาคตการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง มีความ
รวมมือระหวางนานาชาติ ประชากรโลกสูงสุดในกึ่งศตวรรษ และลดลงเล็กนอยหลังจากนัน้ มี
เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพสูง มีความแตกตางระหวางภูมิภาค 

A2 ใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ อนาคตของโลกมีความหลากหลายมีความ
รวมมือระดับภูมิภาค พึ่งตัวเองมากข้ึนในภูมิภาค ประชากรเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง และมีการใช
พลังงานอยางฟุมเฟอย 
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B1 ใหความสําคัญกับส่ิงแวดลอมพรอมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ อนาคตประชากรสูงในกึ่ง
ศตวรรษเชนเดียวกับ A1 แตโครงสรางเศรษฐกิจเปล่ียนไปเปนภาคบริการและสารสนเทศ ลดวัตถุ 
มีการใชเทคโนโลยีท่ีสะอาด เนนท่ีการแกปญหาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมท่ียั่งยืน 

B2 ใหความสําคัญกับส่ิงแวดลอมพรอมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ เนนท่ีการแกปญหาทองถ่ิน 
ดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมท่ียั่งยนื ประชากรเพ่ิมตอเนื่องแตนอยกวา A2 เนนท่ีการรักษา
ส่ิงแวดลอมระดับทองถ่ินภูมิภาค     
 

ปจจุบัน สภาวะโลกรอนเปนคําพูดท่ีทุกคนใชอางถึงในทุกโอกาส โดยเฉพาะหากเกดิความ
แปรปรวนของอากาศ เชนฝนไมตกตองตามฤดูกาล ฝนตกมากกวาปกติ อากาศรอนจัด ความแหง
แลงยาวนาน  ตางก็กลาวอางวาเกิดเนื่องจากสภาวะโลกรอนท้ังส้ิน   สภาวะโลกรอนเปน
ปรากฏการณท่ี เกิดข้ึนเนื่องจากโลกไมสามารถระบายความรอนท่ีไดรับจากรังสีดวงอาทิตยออกไป
ไดอยางปกติ จึงทําใหอุณหภูมิเฉล่ียของโลกสูงข้ึน และทําใหสภาพอากาศของโลกเปล่ียนแปลงไป 
ซ่ึงจะสงผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตบนโลก  และเช่ือกันวาทําใหภัยธรรมชาติรุนแรงข้ึน ดังขาวท่ีปรากฏ
ในเร่ืองพายุเฮอริเคนพัดเขาถลมประเทศสหรัฐอเมริกาหลายลูก ในชวง 2 – 3 ปท่ีผานมา ซ่ึงสราง
ความเสียหายอยางมากมาย แตในบางประเทศกับสงผลในเร่ืองสภาวะแหงแลงอยางมาก สวนใน
เขตรอน สงผลกระทบ กับ พายุหมุนเขตรอน ปรากฏการณเอลนีโญ ลานิญา เปนตน ทําใหมี
ผลกระทบตอการผันแปรภมิูอากาศในประเทศไทย 
 

2.1.1. สาเหตุท่ีทําใหเกิดสภาวะโลกรอน    
จากรายงานฉบับท่ี4ของคณะทํางานระหวางรัฐบาลวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

(IPCC) ไดสรุป  สาเหตุท่ีทําใหเกิดภาวะโลกรอน   สวนใหญเพราะวากาซเรือนกระจกท้ังหลายที่
เกิดข้ึนจากการทํากิจกรรมตางๆของมนุษยนั้นเพิ่มข้ึนมากอยางรวดเร็ว รวมถึงการท่ีปาไมถูกตัด
และทําลายลงไปอยางมาก จึงทําใหไมมีตวัฟอกอากาศท่ีมากพอ จึงทําใหกาซเรือนกระจกท้ังหลาย
เหลานี้ข้ึนไปรวมตัวกันอยูบนช้ันบรรยากาศของโลกอยางหนาแนน ความรอนจากดวงอาทิตยท่ีเคย
ถูกสะทอนกลับออกไปนอกโลกก็ถูกสะสมไวในโลกมากเกินไป และเปนสาเหตุท่ีทําใหอุณหภมิู
ของโลกเพ่ิมข้ึนนั่นเอง    ซ่ึงเปนกระบวนการทางธรรมชาติ ท่ีปกติจะชวยรักษาอุณหภูมิของโลก
เอาไวไมใหเยน็เกินไปสําหรับส่ิงมีชีวิตท่ีจะอยูบนโลกใบน้ี โดยปกตอุิณหภูมิเฉล่ียท่ีพื้นผิวโลกอยูท่ี 
15° ซ. หากปราศจากกาซเรือนกระจกแลวอุณหภูมิท่ีพื้นผิวโลกจะเหลือเพียง -18° ซ.   ส่ิงมีชีวิตก็ไม
สามารถดํารงชีวิตอยูได แตท่ีโลกกําลังประสบอยูในขณะน้ีคือ การท่ีมีกาซเรือนกระจกสะสมอยูใน
ช้ันบรรยากาศมากจนเกินไป     เรียกวา     การเกิด ปรากฏการณเรือนกระจก (Greenhouse Effect)  
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โดยเฉพาะกาซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย จึงเปนปญหาท่ีเราทุกคนตองชวยกันแกไข    
ในระยะหลายสิบปท่ีผานมาโลกไดสะสมกาซเรือนกระจกในช้ันบรรยากาศมากข้ึนอยางตอเน่ือง 
เนื่องจากการเผาไหมเช้ือเพลิงท่ีใชในกจิกรรมประจําวัน รวมท้ังการเกิดภยัธรรมชาติ เชนจากการ
เกิดภูเขาไฟระเบิด ฯลฯ    จะทําใหบรรยากาศโลกกักเกบ็พลังงานความรอนเพิ่มข้ึน สงผลใหความ
สมดุลของพลังงานเปล่ียนแปลงไปและจะมีผลกระทบตอเน่ืองนานัปการ 

 

 
 

รูปท่ี 2   ปรากฏการณเรือนกระจก 
ท่ีมา  gotoknow.org 
 

กาซเรือนกระจกในธรรมชาติ ประกอบดวย ไอน้ํา (H2O) กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) 
โอโซน (O3) มีเทน (CH4) และไนตรัสออกไซด (N2O) กาซเหลานี้ตามธรรมชาติมีปริมาณรวมกันไมถึง
รอยละ 1 ของบรรยากาศ ซ่ึงทําใหโลกมีความอบอุนอยูในระดับท่ีเหมาะสมตอการดํารงชีวิตของ สวน
สาเหตุสําคัญอีกอยางคือ  พลังงานจากดวงอาทิตย   บรรยากาศของโลกทําใหโลกรอนข้ึนดวยการกักเก็บ
พลังงานความรอนไวท่ีผิวโลก ดวงอาทิตยซ่ึงเปนแหลงพลังงานท่ีสําคัญท่ีสุดของโลกจะสงพลังงาน
จํานวนมหาศาลผานอวกาศในรูปของคล่ืนรังสีแมเหล็กไฟฟาเม่ือพลังงานจากดวงอาทิตยสองลงมายัง
บรรยากาศของโลก รังสีแกมมาและรังสีเอ็กซ สวนใหญจะถูกโมเลกุลของกาซในบรรยากาศช้ันเทอรโมส
เฟยรดูดกลืนไว สวนรังสีอัลตราไวโอเลตเกือบท้ังหมดจะถูกโอโซนท่ีอยูช้ันสตราโทสเฟยรดูดกลืนไว 
รังสีจากดวงอาทิตยสวนหนึ่งจะถูกกลุมเมฆสะทอนกลับไปสูอวกาศ ผิวโลกบริเวณท่ีดูดกลืนพลังงาน
จากดวงอาทิตย ไวจะรอนข้ึน เม่ือเกิดความรอนผิวโลกจะปลอยพลังงานยอนกลับออกไปสูอวกาศ ช้ัน
บรรยากาศจะโปรงยอมใหรังสีดวงอาทิตยผานกลับไปไดเปนสวนใหญ แตไมโปรงพอที่จะใหรังสีอิน 
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ฟาเรดผานออกไปได  ปจจุบันพบวาช้ันโอโซนบางลงเร่ือย  ๆท้ังในบริเวณข้ัวโลกเหนือและข้ัวโลกใต ถา
ปราศจากกาซโอโซนในบรรยากาศช้ันสตราโสเฟยร รังสีอัลตราไวโอเลตจะสามารถผานลงมาถึง
พื้นผิวโลกไดในปริมาณมาก ซ่ึงเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหเกิดอันตรายตอส่ิงมีชีวิตและระบบธรรมชาติ
บนโลก การท่ีโอโซนในบรรยากาศของโลกถูกทําลาย เกิดชองโหวมากข้ึน ทําใหรังสีอัลตราไวโอเลต
สามารถผานมาสูผิวโลกได 

 

 
รูปท่ี 3  การกรองรังสีของบรรยากาศ 
ท่ีมา  โครงการการเรียนรูเร่ืองวิทยาศาสตรโลกและดาราศาสตร 
 

2.1.2. ผลกระทบของสภาวะโลกรอน 
สภาพลมฟาอากาศท่ีผิดแปลกไปจากเดิม ภัยธรรมชาติท่ีรุนแรงมากข้ึน น้ําทวม 

แผนดินไหว พายุท่ีรุนแรง อากาศท่ีรอนผิดปกติจนมีคนเสียชีวิต รวมไปถึงโรคระบาดชนิดใหมๆ 
หรือโรคระบาดท่ีเคยหายไปจากโลกนี้แลวก็กลับมาใหเหน็ไดอีก และพาหะนําโรคท่ีมีมากข้ึน ใน
อนาคตคาดวาผลกระทบของสภาวะโลกรอนจะรุนแรงข้ึน พวกเราสามารถชวยลดสภาวะโลกรอน
ไดดวยหลายวธีิ ไมวาจะเปนการลดใชพลังงาน ลดใชถุงพลาสติก ลดใชส่ิงของท่ีไมจําเปนเพื่อท่ีจะ
สรางขยะใหนอยลง รวมไปถึงการปลูกตนไม และยังมีอีกหลายวิธีท่ีพวกเราสามารถทําได เพื่อท่ีจะ
ชวยบรรเทาสภาวะโลกรอน(Greentheearth.info) 

 
2.2. การผันแปรและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 
ภูมิอากาศ คือคาเฉล่ียระยะยาวของสภาพอากาศหรือกาลอากาศ โดยปกติจะพิจารณาคาเฉล่ีย

ระยะยาวประมาณ 30 ปข้ึนไป 
การผันแปรสภาพภูมิอากาศ   หมายถึง  ความแปรปรวนของลักษณะอากาศในแตละเดือน  แตละ

ฤดู แตละป หรือทศวรรษ  ท่ีมีความแตกตางจากคาปกติ 
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การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) หมายถึง การเปล่ียนแปลงลักษณะอากาศ
เฉล่ีย (average weather) ในพื้นท่ีหนึ่ง ลักษณะอากาศเฉล่ีย หมายความรวมถึง ลักษณะท้ังหมดท่ีเกี่ยวของ
กับอากาศ เชน อุณหภูมิ ฝน ลม เปนตน ในความหมายตามกรอบของอนุสัญญาวาดวยการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศ FCCC (Framework Convention on Climate Change)และในคณะกรรมการระหวางรัฐบาลวา
ดวยการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) การเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศ คือ ความแปรปรวนของอากาศอยางตอเนื่องเปนระยะเวลายาวนาน อันเปนผลทางตรง หรือ
ทางออมจากความผันแปรตามธรรมชาติ หรือกิจกรรมของมนุษย ท่ีทําใหองคประกอบของบรรยากาศ
เปล่ียนแปลงไป   เคยมีการศึกษาคนพบวา ภูมิอากาศโลกเคยอุนข้ึนและเย็นลงเม่ือหลายลานปท่ีผานมา 
กอนท่ีมนุษยท้ังหลายจะเกิดเสียอีก ไมนาสงสัยเลยวาปจจุบันภูมิอากาศโลกจะอุนข้ึนอีกคร้ัง ถึงแมวาการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศไมใชเปนเร่ืองใหม และไดมีการศึกษาแลววากิจกรรมของมนุษยสงผลถึง
ภูมิอากาศโลก การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศจะรวมทุกภาคสวน ไมวาจะเปนดานฟสิกส เคมี ชีววิทยา 
ธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา สมุทรศาสตร หรือแมแตสังคมศาสตร ในดานอุตุนิยมวิทยาขอมูลที่ถูกนํามา
พิจารณาสวนใหญจะเปนอุณหภูมิและฝนซ่ึงจะสงผลกับความเปนอยูของมนุษยมากท่ีสุด เม่ือเรา
พิจารณาขอมูลอุณหภูมิเฉล่ียของโลกจากที่เคยมีการบันทึกไวตั้งแต ค.ศ. 1860 -2007 (พ.ศ. 2403-2550) 
พบวาต้ังแต ค.ศ. 1979 (พ.ศ. 2522) เปนตนมาอุณหภูมิเฉล่ียของโลกสูงกวาคาปกติอยางตอเนื่อง (รูปท่ี 4)   
และจากการศึกษาเฝาติดตามความผันแปรของอุณหภูมิโลกหลายๆสถาบัน พบวา ในระหวางป พ.ศ. 2539 
– 2549 เปนชวงท่ีอุณหภูมิเฉล่ียของโลกรอนท่ีสุด   หากไมมีมาตรการใด  ๆท่ีจะยับยั้งการปลอยออกกาซ
เรือนกระจกแลว คาดวา อุณหภูมิเฉล่ียของโลกจะเพิ่มสูงข้ึนอีกประมาณ 1.5-4.5 องศาเซลเซียส ภายในป 
ค.ศ. 2100   (พ.ศ. 2643)  

สําหรับปริมาณฝนพิจารณาขอมูล ตั้งแต ค.ศ. 1900-2007 (พ.ศ. 2443-2550) การเปล่ียนแปลงยัง
ไมชัดเจน แตจะเห็นวาในระยะ4-5 ปท่ีผานมาปริมาณฝนเฉล่ียของโลกสูงข้ึนอยางตอเนื่อง (รูปท่ี 5) 
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รูปท่ี 4   แสดงอุณหภูมิเฉล่ียของโลกต้ังแต ค.ศ.1860-2000  
ท่ีมา    NCDC/NOAA 2007 

 
รูปท่ี5  แสดงปริมาณฝนเฉล่ียของโลกต้ังแต ค.ศ. 1900 -2007 
ท่ีมา     NCDC/NOAA 2007 
 

2.3 การผันแปรและการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศประเทศไทย  
ความผันแปรของภูมิอากาศมีผลตอลักษณะอากาศท่ัวโลก  รวมทั้งประเทศไทยก็มีสัญญาณท่ีบง

บอกถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน นั่นคือความรุนแรงของภยัธรรมชาติท่ีเพิ่มมากข้ึน ความผันแปรของอุณหภมิู
และฝนของประเทศไทยโดยพิจารณาขอมูลต้ังแตเร่ิมมีการบนัทึก พ.ศ.2494 จนถึงปจจุบัน พ.ศ.2550 พบวา
อุณหภูมิมีแนวโนมสูงข้ึน ท้ังอุณหภูมิเฉล่ีย อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย อุณหภูมิต่าํสุดเฉล่ีย ดังแสดงในรูปท่ี 6 
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 (a)  อุณหภูมิเฉล่ีย

 (b) อุณหภูมิสงูสุดเฉล่ีย

(c)  อุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ีย

 
 
รูปท่ี 6  แสดงอุณหภูมิเฉล่ีย อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย และอุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ียของประเทศไทย ตั้งแต พ.ศ. 

2494 - 2550 
ท่ีมา  กรรวี (2550) 
 
  แตหากพิจารณาจากภาพรวมในพ้ืนท่ีประเทศไทย  ปรากฏวาคาอุณหภูมิสูงท่ีสุดของประเทศ
ไทยในป2550  ลดลงรวมทั้งพื้นท่ีก็ลดลงดวย เม่ือเปรียบเทียบกับชวง พ.ศ. 2521-2550  ดังแสดงในรูปท่ี 7 
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รูปท่ี 7  แสดงพ้ืนท่ีอุณหภูมิสูงท่ีสุดของประเทศไทยระหวาง พ.ศ. 2521 – 2550 (30ป) และพื้นท่ี

อุณหภูมิสูงท่ีสุด พ.ศ. 2550 
ท่ีมา  กรรวี (2550) 
 

2.4 การผันแปรของสภาพอากาศกับปรากฏการณเอลนีโญ/ลานีญา 
ปจจุบันเปนท่ีถกกันมากในเร่ืองอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนและปริมาณฝนท่ีตก รวมทั้งความถ่ีของฝนที่มี

การเปล่ียนแปลงไป เปนเพราะภาวะโลกรอนและสาเหตุใหญมาจากมนุษยใชหรือไม  คําตอบก็คือนาจะ
ใช แตยากท่ีจะช้ีชัดลงไป การเปล่ียนแปลงของฝนและอุณหภูมิจากฤดูสูฤดู จะมีการเปล่ียนแปลงไดตอง
ใชระยะเวลายาวนานหลายปหรือหลายทศวรรษ  สําหรับปรากฏการณเอลนีโญจะปรากฏข้ึนเองโดย
ธรรมชาติ เนื่องจากการอุนข้ึนและเย็นลงของอุณหภูมิผิวน้ําทะเลตอนกลางและดานตะวันออกของ
มหาสมุทรแปซิฟกเขตรอน เม่ือเกิดข้ึนแลวไมเพียงแตจะมีผลกระทบตอบริเวณมหาสมุทรแปซิฟก
เทานั้น แตมีผลตอการเปล่ียนแปลงของอากาศถึงช้ันบรรยากาศดวย   สําหรับการศึกษาในเร่ืองนี้ ไดใช
ขอมูลจากหลายแหลง โดยเฉพาะจาก National  Oceanic & Atmospheric  Administration ( NOAA) 
ปรากฏการณนี้คนพบเม่ือประมาณ ค.ศ. 1930 โดยเซอรกิลเบอรต วอลคเกอร  พบวา คาความกดอากาศ 2 
พื้นท่ีระหวางเมืองดารวิน (Darwin) ซ่ึงอยูทางตอนเหนือของประเทศออสเตรเลียและเกาะตาฮิติ    (Tahiti)  
ตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟกใตจะมีการผันแปรในทางตรงกันขามเสมอ ปจจุบันมีการใชความ
แตกตางของคาความกดอากาศระหวางเกาะตาฮิติและเมืองดารวิน เปนดัชนีบงช้ีการเกิดปรากฏการณ
เอลนีโญและลานีญา ดัชนีดังกลาวเปนตัวบงบอกทางออมถึงความแรงของลมคา ซ่ึงถาลมคามีกําลังแรง 
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กวาปกตินั่นแสดงถึงชวงเกิดปรากฏการณลานีญา และหากลมคามีกําลังออนกวาปกติเปนชวงของการ
เกิดปรากฏการณเอลนีโญ แสดงใหเห็นวาการเกดิปรากฏการณลานีญาจะเปนไปในทางตรงขามกับ
ปรากฏการณเอลนีโญ  โดยปกติการส้ินสุดของปรากฏการณเอลนีโญอาจไมไดทําใหระบบการ 
หมุนเวียนของอากาศและมหาสมุทรแปซิฟกกลับคืนสูสภาวะปกติในทันทีเสมอไป  บางคร้ังอาจผันแปร
ไปในทางตรงกันขามเกิดเปนปรากฏการณลานีญาก็ได 

 
2.4.1 ปรากฏการณเอลนีโญ    

ปรากฏการณเอลนีโญ หมายถึง ปรากฏการณท่ีอุณหภูมิผิวน้ําทะเลบริเวณตอนกลางและ
ตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟกเขตรอน มีคาสูงกวาปกติ(อุนกวาปกติ) ขณะท่ีอุณหภูมิผิวน้ําทะเล
บริเวณดานตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟกเขตศูนยสูตรมีคาตํ่ากวาปกติ ท้ังนี้เนื่องจากลมคาตะวันออก
เฉียงใตท่ีพัดอยูเปนประจําในมหาสมุทรแปซิฟกเขตศูนยสูตรมีกําลังออนกวาปกติ ทําใหน้ําทะเลที่อุน
จากดานตะวันตกของมหาสมุทรฯ ไหลยอนกลับไปทางดานตะวันออกของมหาสมุทรฯ จึงทําใหบริเวณ
ดานตะวันตกของมหาสมุทรฯ มีปริมาณฝนลดลงกวาปกติ ขณะท่ีปริมาณฝนบริเวณดานตะวันออกของ
มหาสมุทรฯ สูงกวาปกติ ความถ่ีของการเกิดเอลนีโญ 2-3 ปตอคร้ัง และแตละคร้ังนานประมาณ 12-18 
เดือน 

เอลนีโญท่ีเกิดข้ึนในป พ.ศ. 2540 – 2541 เปนปรากฏการณท่ีรุนแรงท่ีสุดท่ีเคยมีการตรวจวัดมา 
มีการพัฒนาอยางรวดเร็วและมีอุณหภูมิท่ีสูงกวาทุกคร้ัง เอลนีโญคร้ังนี้พัฒนารวดเร็วมากท่ัวท้ัง
ตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟกเขตรอนชวงเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2540 และไดมี
กําลังแรงสูงท่ีสุดในเดือนมิถุนายน 2540 ในชวงครึ่งหลังของป 2540 เอลนีโญนี้มีกําลังแรงยิ่งกวาเอลนี
โญท่ีเกิดในป พ.ศ. 2525 – 2526 โดยมีอุณหภูมิผิวน้ําทะเลที่สูงกวาปกติท่ัวท้ังตอนกลางและตะวันออก
ของแปซิฟก 2 – 5° ซ. อุณหภูมิผิวน้ําทะเลสูงเกินกวา 28° ซ. ท่ัวท้ังตอนกลางของแปซิฟกเขตศูนยสูตร
โดยเร่ิมต้ังแต เดือนพฤษภาคม 2540 ผลกระทบดานความรอนของเอลนีโญนี้เปนตัวการหลักท่ีทําให
อุณหภูมิผิวพื้นเฉล่ียท่ัวโลกในป พ.ศ. 2540 สูงกวาคาเฉล่ีย 30 ป (พ.ศ. 2503 – 2533) ประมาณ 0.44° ซ. 
และในป 2541 ปรากฏวาอุณหภูมิผิวพื้นโลกยังคงสูงกวาคาเฉล่ียและสูงมากกวาป 2540 จึงนับวาป พ.ศ. 
2541 เปนปท่ีรอนท่ีสุดในศตวรรษท่ี 20 
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ก. แสดงสภาวะปกติ    ข. แสดงภาวะเอลนีโญ 
รูปท่ี 8 (ก) แสดงภาวะปกติเปรียบเทียบ (ข) แสดงภาวะเอลนีโญ 
ท่ีมา  www.pmel.noaa.gov 
 

2.4.2 ปรากฏการณลานีญา  
ปรากฏการณลานีญา หมายถึง  ปรากฏการณท่ีกลับกันกับเอลนีโญ กลาวคือการท่ีอุณหภูมิผิวน้ํา

ทะเลบริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟกเขตศูนยสูตร มีคาต่ํากวาปกติ (เย็นกวาปกติ) 
ขณะท่ีอุณหภมิูผิวน้ําทะเลบริเวณดานตะวนัตกของมหาสมุทรแปซิฟกเขตศูนยสูตร มีคาสูงกวาปกติ(อุน
กวาปกติ) ท้ังนี้เนื่องจากลมคาตะวันออกเฉียงใตท่ีพัดอยูเปนประจําในมหาสมุทรแปซิฟกเขตศูนยสูตรมี
กําลังแรงกวาปกติ จึงพัดพาเอาผิวน้ําทะเลที่อุนจากดานตะวันออกของมหาสมุทร ฯ ไปสะสมอยูทางดาน
ตะวันตกของมหาสมุทร ฯ ทําใหดานตะวันตกของมหาสมุทรฯ มีปริมาณฝนตกสูงกวาปกติ ขณะท่ีดาน
ตะวันออกของมหาสมุทร ฯ มีปริมาณฝนลดลงกวาปกติ ความถ่ีของการเกิดลานีญา 4-5 ปตอคร้ัง และเกิด
แตละคร้ังนาน 9-12 เดือน 

   ก. แสดงภาวะปกติ    ข. แสดงภาวะลานีญา 
รูปท่ี 9  (ก) แสดงภาวะปกติเปรียบเทียบ (ข) แสดงภาวะลานีญา 
ท่ีมา  www.pmel.noaa.gov 
 

  

http://www.pmel.noaa.gov/
http://www.pmel.noaa.gov/
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ปจจุบันเราเช่ือกันวาปรากฏการณเอลนีโญและลานีญา มีอิทธิพลทําใหสภาพอากาศมีการผัน
แปรไปท่ัวโลก โดยเฉพาะอุณหภูมิและปริมาณนํ้าฝน ผลกระทบที่เกิดจากปรากฏการณเอลนีโญและ
ลานีญาตอสภาพอากาศของโลก สามารถเกิดข้ึนไดหลากหลายในแตละพื้นท่ี ความรุนแรงของผลกระทบ
ท่ีเกิดจากปรากฏการณ เอลนีโญและลานีญาในแตละพื้นท่ีจะมีความแตกตางกันข้ึนอยูกับความรุนแรง
ของเหตุการณในแตละคร้ัง ท้ังนี้ในระหวางเกิดปรากฏการณเอลนีโญบางพื้นท่ีอาจมีน้ําทวมและความ
แหงแลงเกิดข้ึนติดตอกันในชวงเวลาส้ันๆ อยางไรก็ตามบางพ้ืนท่ีอาจจะไดรับผลกระทบในลักษณะท่ีเคย
เกิดเปนประจําเชนตอนเหนือของประเทศสหรัฐ อเมริกาและแคนาดามักจะมีอุณหภูมิในชวงฤดูหนาวสูง
กวาปกติ เชนเดียวกับพื้นท่ีแหงแลงของประเทศเปรูและเอกวาดอร และพื้นท่ีทางดานตะวันออกของ
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงจะมีปริมาณฝนเฉล่ียตอปสูงข้ึน ในทางตรงขามประเทศท่ีอยูทางตะวันตกของ
มหาสมุทรแปซิฟก เชน ประเทศอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และฟลิปปนสมักจะมีสภาพอากาศที่รอนและ
แหงแลงมากผิดปกติ นอกจากนั้นยังพบวาพายุหมุนเขตรอนเกิดข้ึนมากผิดปกติในมหาสมุทรแปซิฟก
ดานตะวันตกและเกิดนอยลงกวาเดิมในอาวเม็กซิโกและมหาสมุทรแอตแลนติก สวนผลกระทบท่ีเกิดจาก
ปรากฏการณลานีญาจะเปนในทิศทางตรงกันขาม  ถึงแมวาปรากฏการณเอลนีโญเกิดข้ึนมานานนับพันป
แตขอมูลพอที่จะคนหาได  ตั้งแต พ.ศ. 2492   (ค.ศ. 1949)    จนถึงปจจุบันพบวาปรากฏการณเอลนีโญมี
แนวโนมความรุนแรงเพ่ิมข้ึน เม่ือพิจารณาปรากฏการณเอลนีโญขนาดรุนแรงเม่ือป พ.ศ. 2515-2516  
2525-2526 และ 2540-2541 ซ่ึงมีความรุนแรงเรียงตามลําดับจากนอยไปหามาก แตในขณะท่ีความรุนแรง
ของปรากฏการณลานีญาดูจะออนกําลังลงเม่ือเทียบกับท่ีเคยเกิด อยางไรก็ตามยังไมอาจจะคาดการณได
วาแนวโนมจะเปนเชนนี้ตลอดไปหรือไม เนื่องจากรายละเอียดและความถ่ีของการเกิดอาจจะผันแปรไป
ได 

นักวิทยาศาสตรหลายทานพยายามท่ีจะคลายปมปญหา หาคําตอบใหไดระหวางเอลนีโญและ
ลานีญากับภาวะโลกรอนมีความสัมพันธกันอยางไร โดยการทดลองใชรูปแบบจําลองระบบการ
หมุนเวียนระดบัโลก(Global general circulation) และรูปแบบจําลองรวมระหวางมหาสมุทร( Oceanic )
และบรรยากาศ (Atmospheric) ก็ยังยากท่ีจะตอบได แตก็อาจจะเปนไปไดเหมือนกันวาการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศจะสงผลใหรูปแบบระบบการหมุนเวียนในบรรยากาศและมหาสมุทรมีความผิดปกติไปอยาง
หลีกเล่ียงไมไดจากวัฏจักรท่ีเคยปรากฏ เหตุผลในเชิงลึกกับการเปล่ียนแปลงอยางฉับพลัน ปจจุบันไม
สามารถจะคาดการณได แตท่ีแนๆนักวิทยาศาสตรเช่ือวาจะทําใหเกิดความเสียหายอยางมากกับรูปแบบ
ลักษณะอากาศของโลก 
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3. ขอมูลและวิธีการ 
 

3.1. ขอมูลท่ีใชในการวิเคราะห 
3.1.1. ขอมูลจากการตรวจวัดจริง 

1. สภาวะฝนและอุณหภูมิในชวงป พ.ศ. 2494 - 2550 
ใชขอมูลสภาวะฝนและอุณหภูมิซ่ึงเร่ิมทําการตรวจวดัขอมูลตั้งแต พ.ศ. 2494 เปนตนมา ถึง 

พ.ศ. 2550 รวมระยะเวลา 47 ป จากสถานีตรวจอากาศผิวพื้นของกรมอุตุนิยมวทิยา 45 สถานี 
(ภาคผนวกท่ี 1)  สําหรับขอมูลท่ีใช ไดแก 
       ขอมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย และอุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ียรายป (ภาคผนวกท่ี 2) 
       ขอมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย และอุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ียราย 10 ป (ภาคผนวกท่ี 2) 
       ขอมูลปริมาณฝนรวมรายป (ภาคผนวกท่ี 3) 
        คาปกติใชคาเฉล่ียขอมูลคาบ 30 ป ระหวาง พ.ศ. 2514 – 2543 
 

2. ขอมูลอดีตท่ีผานมาในการเกิดปรากฏการณเอลนีโญและลานีญา 
ตารางท่ี 1    เดือนและปการเกิดปรากฏการณเอลนีโญและลานีญา 
เอลนีโญ ลานีญา 
JAS 1951(พ.ศ. 2494) NDJ 1951/1952 (พ.ศ.2494-2495) ASO 1949( พ.ศ. 2492)-FMA 1951 (พ.ศ. 2494 ) 
MAM 1957(พ.ศ.2500) - MJJ 1958 (พ.ศ. 2501) MAM 1954(พ.ศ.2497)-DJF1956/1957(พ.ศ. 2499/2500) 
JJA 1963 (พ.ศ. 2506)- DJF 1963/1964 (พ.ศ. 2506/2507)  MAM 1964 (พ.ศ.2507) -JFM 1965 (พ.ศ. 2508) 
MJJ 1965 (พ.ศ. 2508)-MAM 1966 (พ.ศ. 2509) NDJ 1967/1968(พ.ศ.2510/2511)-MAM1968(พ.ศ. 2511) 
OND 1968 (พ.ศ. 2511)-MJJ 1969( พ.ศ. 2512) JJA 1970 (พ.ศ. 2513)-DJF 1971/1972 (พ.ศ. 2514/2515) 

พ.ศ. 2516) -JJA 1974 (พ.ศ. 2517) ASO1969(พ.ศ. 2512)-DJF 1969/1970(พ.ศ. 2512/2513) AMJ 1973 (
ASO 1974 (พ.ศ. 2517)-AMJ 1976 (พ.ศ. 2519) AMJ 1972(พ.ศ. 2515)-FMA 1973 ( พ.ศ. 2516) 
SON 1984 (พ.ศ. 2527)-ASO 1985 (พ.ศ.2528) ASO 1976 ( พ.ศ. 2519)-JFM 1977 ( พ.ศ. 2520) 
AMJ 1988 (พ.ศ.2531)-AMJ 1989 (พ.ศ. 2532) ASO 1977 ( พ.ศ. 2520) -JFM 1978  (พ.ศ. 2521) 
ASO 1995 (พ.ศ. 2538)-FMA 1996 (พ.ศ. 2539) AMJ 1982 ( พ.ศ. 2525)-MJJ 1983 ( พ.ศ. 2526) 
JJA 1998 (พ.ศ. 2541)-MJJ 2000 (พ.ศ. 2543) ASO 1986 (พ.ศ. 2529) -JFM 1988 ( พ.ศ. 2531) 
SON 2000 (พ.ศ. 2543 )-JFM 2001 (พ.ศ. 2544) AMJ 1991 ( พ.ศ. 2534) - JJA 1992 (พ.ศ. 2535) 
JAS 2007(JJA 1994 ( พ.ศ. 2537)-FMA 1995 (พ.ศ. 2538) 

AMJ 1997 (พ.ศ. 2540)-MAM 1998 (พ.ศ. 2541) 
AMJ 2002 (พ.ศ. 2545) -FMA 2003 (พ.ศ. 2546) 
JJA 2004 (พ.ศ. 2547) -JFA 2005 (พ.ศ. 2548) 
JAS 2006 (พ.ศ. 2549)-DJF 2006/2007(พ.ศ.2549/2550) 

พ.ศ. 2550)- AMJ 2008 (พ.ศ. 2551) 

ตัวยอของเดือนเรียงตามลําดับ เชน JAS: July August September   ท่ีมา  www.pmel.noaa.gov 

  

http://www.pmel.noaa.gov/
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3. ขอมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย  อุณหภูมิต่ําสดุเฉล่ียและฝนเฉล่ียราย 10 ป 
ไดจากการคํานวณขอมูลในขอ 3.1.1. เพื่อแสดงการผันแปรสภาพภูมิอากาศในอดตีเปนราย

ทศวรรษ 
 

3.1.2. ขอมูลจากแบบจําลอง 
ขอมูลจากการคาดการณสภาพภูมิอากาศ เปนขอมูลการคาดการณสภาพภูมิอากาศ ในชวงป 

พ.ศ. 2504 - 2643 (ค.ศ. 1691 – 2100) จากแบบจําลอง PRECIS (Providing Regional Climates for 
Impact Studies) ท่ีจัดทําโดย บุญเลิศ (2008) สํานักพัฒนา กรมอุตนุยิมวิทยา ดวยสมมติฐานทาง
ภูมิอากาศ A2 (มุงในเร่ืองเศรษฐกิจและมีการใชพลังงานอยางฟุมเฟอย) เปนขอมูลการคาดการณ ใน
เร่ืองอุณหภูมิสูงสุด อุณหภมิู ต่ําสุด และปริมาณฝน 
 

3.2. วิธีการวิเคราะห 
3.2.1. จากขอมูลตรวจวัดจริง 

1. การวิเคราะหสภาวะฝนและอุณหภูมิในปเอลนีโญ / ลานีญา 
โดยหาความสัมพันธผลตรวจวัดจริงของสภาวะฝนและอุณหภูมิของประเทศไทย และ

แสดงผลในรูปกราฟเสน  กับขอมูลอดีตท่ีผานมาในการเกิดปรากฏการณเอลนีโญและลานีญาเปนรายป 
การวิเคราะหในสวนนีใ้ชขอมูลปริมาณฝนและอุณหภูมิท่ีเปนคาเฉล่ียท่ัวประเทศ เนื่องจากการเฉล่ีย
จะลดการผันแปรจากขอมูลท่ีสูงมากหรือตํ่ามากออกไป และทําใหเหน็รูปแบบของขอมูลไดชัดเจน
ข้ึน โดยเฉพาะกรณีของปริมาณฝน ผนวกกับความตองการของผูใชผลการวิเคราะหดานภูมิอากาศ
สวนใหญมักตองการทราบผลซ่ึงเปนรูปแบบในภาพรวมท้ังประเทศ 

 
2. การวิเคราะหสภาพภูมิอากาศรายทศวรรษในอดีต 

โดยแสดงรูปกราฟแทง  ใหเห็นแนวโนมของขอมูลปริมาณฝนและอุณหภูมิชวงต้ังแต พ.ศ. 
2494-2550 เปนราย 10 ป และวิเคราะหความแตกตางแตละทศวรรษเทียบกับคาปกติ 

 
3.2.2. จากขอมูลแบบจําลอง 

การวิเคราะหเพื่อคาดการณสภาพภูมิอากาศในอนาคต ซ่ึงทําการวิเคราะหโดย 
1. จัดทําแผนท่ีเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของ อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ําสุด

และปริมาณฝน   ของประเทศไทยแตละทศวรรษ 
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2. จัดทําในรูปกราฟและตาราง เพื่อเปรียบเทียบผลคาดการณจากแบบจําลอง ท่ีมี
การผันแปรเปนรายจังหวัดในชวงประมาณ 100 ป กับผลตรวจวัดจริงในเร่ือง
อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย  ต่ําสุดเฉล่ีย   และปริมาณฝนรายป  ใหเห็นความ
คลาดเคล่ือนระหวางผลตรวจวัดจริง กับผลคาดการณจากแบบจําลอง โดยใช
สถานีตรวจอากาศในภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคตะวนัออก  
ภาคกลาง   และภาคใต ของประเทศไทย  ซ่ึงแสดงเปนรูปกราฟและตารางใน
ผลการศึกษาวเิคราะห โดยสุมตัวอยางวเิคราะห 24 สถานี จากจํานวนท้ังหมด 
123 สถานี 

 
สถานีท่ีนํามาวเิคราะห  24   สถานี  มีดังนี้ 

ภาคเหนือ     1. เชียงราย    ภาคใต  19. เพชรบุรี 
2. เชียงใหม      20. ประจวบคีรีขันธ 
3. แมสะเรียง      21. เกาะสมุย 
4. แพร       22. นราธิวาส 
5. เข่ือนภูมิพล      23. ระนอง 
6. พิษณุโลก      24. สตูล 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  7. เลย 
นครพนม 8. 
มุกดาหาร 9. 
ชัยภูมิ 10. 
อุบลราชธานี 11. 

ภาคกลาง     12. ทองผาภูมิ 
กาญจนบุรี 13. 
กรุงเทพฯ 14. 

ภาคตะวันออก    15. ชลบุรี 
สัตหีบ 16. 
จันทบุรี 17. 
ตราด 18. 
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4. ผลการศึกษาวิเคราะห 
 

4.1. ผลสภาวะฝนและอุณหภูมิของประเทศไทยในปเอลนีโญและลานีญา   เพื่อศึกษาความผัน
แปรรายปในอดีต 

ในปเอลนีโญ  พิจารณาขอมูลต้ังแต พ.ศ. 2494 จนถึง พ.ศ. 2550  จํานวนปท่ีเกิดปรากฏการณ
เอลนีโญ มีประมาณ 21 ป  ปริมาณฝนของประเทศไทยตํ่ากวาปกติ ประมาณ 10 ป โดยตํ่ากวา 200มม.ในป
2520 และ 2535  สวนที่สูงกวาคาปกติ มีประมาณ 10 ปโดยสูงกวาเกือบ 300 มม.ในปพ.ศ. 2509 (รูปท่ี 10) 
แสดงถึงความไมชัดเจนถึงผลกระทบที่.เกิดข้ึน  

สําหรับอุณหภูมิ มีแนวโนมสูงกวาปกติ ท้ังอุณหภมิูสูงสุดเฉล่ียหรืออุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ีย 
โดยเฉพาะปพ.ศ. 2540และ 2541 สูงประมาณ 0.3-1.2 องศาเซลเซียส(รูปท่ี 11 และ 12) ซ่ีงเปนปท่ีเอลนีโญ
มีขนาดรุนแรง  (ขอมูลจากศูนยพยากรณภูมิอากาศ-Climate Prediction Center(CPC) สหรัฐอเมริกา) 

ในปลานีญา พิจารณาขอมูลต้ังแต พ.ศ. 2494 จนถึง พ.ศ. 2550 จํานวนปท่ีเกิดปรากฏการณ
ลานีญามีประมาณ 20 ป ปริมาณฝนของประเทศไทยสวนใหญสูงกวาคาปกติ (รูปท่ี 10) โดยสูงกวาคา
ปกติมากสุดประมาณ  300 มม.ในปพ.ศ. 2513 ท่ีมีขนาดปานกลาง ซ่ึงผลกระทบที่เกิดข้ึนนี้ชัดเจนกวา
ผลกระทบที่เกิดจากปรากฏการณเอลนีโญ  

สําหรับอุณหภูมิ ปรากฏวาลานีญามีผลกระทบตออุณหภูมิในประเทศไทยท้ังอุณหภูมิสูงสุด
เฉล่ียและอุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ีย (รูปท่ี 11 และ 12) ซ่ึงแนวโนมตํ่ากวาคาปกติโดยเฉพาะในปพ.ศ.2514 2517 
และ 2518  อุณหภูมิต่ํากวาปกติประมาณ 0.7-1.2 องศา เปนปท่ีเกิดปรากฏการณลานีญาขนาดปานกลาง
และรุนแรง   (ขอมูลจาก CPC)   แตปพ.ศ.  2532  เปนตนไปอุณหภูมิมีแนวโนมสูงข้ึน 

 

ปริมาณฝนสูงตํ่ากวาคาปกติในปที่เกิดปรากฏการณเอลนีโญและลานีญา
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รูปท่ี 10 แสดงปริมาณฝนเปรียบเทียบคาปกติในปท่ีเกิดปรากฏการณเอลนีโญและลานีญา 
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อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียเปรียบเทียบคาปกติในปที่เกิดปรากฏการณเอลนีโญและลานีญา
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รูปท่ี 11 แสดงอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียเปรียบเทียบคาปกติในปท่ีเกิดปรากฏการณเอลนีโญและลานีญา 
หมายเหตุ : คาปกติ คือคาเฉล่ีย 30 ป (พ.ศ. 2514-2543) 
 
 

อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ียเปรียบเทียบคาปกติในปที่เกิดปรากฏการณเอลนีโญและลานีญา
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รูปท่ี 12 แสดงอุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ียเปรียบเทียบคาปกติในปท่ีเกิดปรากฏการณเอลนีโญและลานีญา 
หมายเหตุ : คาปกติ คือคาเฉล่ีย 30 ป( พ.ศ. 2514-2543 ) 
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4.2. ผลสภาพภูมิอากาศราย ทศวรรษ  ในอดีต 
 
เม่ือวิเคราะหขอมูลเปนรายทศวรรษ ตั้งแต พ.ศ. 2494-2550 แสดงใหเห็นอุณหภูมิของประเทศ

ไทยท้ังอุณหภูมิเฉล่ีย ต่ําสุดเฉลี่ยและสูงสุดเฉล่ีย ใน 3 ทศวรรษแรก คือ พ.ศ. 2494-2503  พ.ศ. 2504- 2513
และ พ.ศ. 2514 – 2523 ต่ํากวาคาปกติ โดย อุณหภูมิสูงสุดฉล่ีย ต่ํากวา 0.1- 0.4 องศา สวนอุณหภูมิ ต่ําสุด
เฉล่ียตํ่ากวาคาปกติ 0.3 - 0.6 องศา และอุณหภูมิสูงกวาคาปกติอยางตอเนื่องชัดเจนในระยะประมาณ 20 ป
หลัง (พ.ศ. 25342550) โดยสูงกวาปกติ ประมาณ 0.3 องศาเซลเซียส ดังแสดงในรูปท่ี 13 

อุณหภูมิของประเทศไทยเปรียบเทียบคาปกติในชวงทศวรรษ

 (พ.ศ. 2494-2550)
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รูปท่ี13 แสดงอุณหภูมิเฉล่ียประเทศไทยในชวงทศวรรษ 
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สําหรับปริมาณฝนของประเทศไทย ถาพิจารณาเปนรายปตั้งแต พ.ศ. 2494-2550 เฉล่ียท้ัง
ประเทศไทย(รูปท่ี 10) ยงัไมชัดเจน แตเม่ือพิจารณาเปนทศวรรษแสดงใหเห็นปริมาณฝนอยูใน
เกณฑสูงกวาคาปกติ         (คาเฉล่ีย พ.ศ. 2514-2543)    ชัดเจน เกือบตลอด โดยสูงกวาไมเกิน 6 %   
เวนแตในชวง พ.ศ. 2524 – 2533 (ค.ศ. 1981- 1990)   ต่ํากวาปกติเล็กนอย ดังแสดง รูปท่ี 14 
  

ปริมาณฝนประเทศไทยเปรียบเทียบคาปกต(ิ%)ในชวงทศวรรษ
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รูปท่ี 14 ปริมาณฝนประเทศไทยเปรียบเทียบคาปกติ (พ.ศ. 2514-2543) เปนเปอรเซ็นตในชวงทศวรรษ 
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4.3. ผลการคาดการณสภาพภูมิอากาศโดยแบบจําลอง PRECIS (Providing Regional 
Climate for   Impact Studies} 
 

• ในอดีตและอนาคต เปนรายทศวรรษ 
ผลการคาดการณอ ุณหภูมิส ูงส ุดเฉล ี่ยในอดีตและอนาคต ต ั้งแต ค .ศ. 1961-2090 (พ.ศ.2504-2633) 

รูปที่ 15 คาดการณ อ ุณหภูมิสูงสุด 
เฉล ี่ย ทศวรรษท่ี 1961-1970 

รูปที่ 16 คาดการณ อ ุณหภูมิสูงสุด 
เฉล ี่ย ทศวรรษท่ี 1971-1980 

รูปที่ 17 คาดการณ อ ุณหภูมิสูงสุด 
เฉล ี่ย ทศวรรษท่ี 1981-1990 

รูปที่ 18 คาดการณ อ ุณหภูมิสูงสุด 
เฉล ี่ย ทศวรรษท่ี 1991-2000 

 

  
รูปที่ 20 คาดการณ อ ุณหภูมิสูงสุด 
เฉล ี่ย ทศวรรษท่ี 2011-2020 

รูปที่ 21 คาดการณ อ ุณหภูมิสูงสุด 
เฉล ี่ย ทศวรรษท่ี 2021-2030 

รูปที่ 22คาดการณ อ ุณหภูมิสูงสุด 
เฉล ี่ย ทศวรรษท่ี 2031-2040 

รูปที่ 19 คาดการณ อ ุณหภูมิสูงสุด 
เฉล ี่ย ทศวรรษท่ี 2001-2010 
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รูปที่ 23 คาดการณ อ ุณหภูมิสูงสุด 
เฉล ี่ย ทศวรรษท่ี 2041-2050 

รูปที่ 24 คาดการณ อ ุณหภูมิสูงสุด 
เฉล ี่ย ทศวรรษท่ี 2051-2060 

รูปที่ 25 คาดการณ อ ุณหภูมิสูงสุด 
เฉล ี่ย ทศวรรษท่ี 2061-2070 

รูปที่ 26 คาดการณ อ ุณหภูมิสูงสุด 
เฉล ี่ย ทศวรรษท่ี 2071-2080 

 

 
รูปที่ 27  คาดการณ อ ุณหภูมิสูงสุด

เฉล ี่ย ทศวรรษที่ 2081-2090 
 

 

• เม่ือพิจารณาอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียของประเทศไทยราย
ทศวรรษ ตั้งแตทศวรรษท่ี 1970   (ค.ศ.1961-1970) จนถึง
ทศวรรษท่ี 2090  (ค.ศ.2081-2090)  ปรากฏวา พื้นที่ท่ีมี
อากาศรอนขยายพ้ืนท่ีเพิ่มมากข้ึนในแตละทศวรรษ 

• เม่ือเปรียบเทียบชวงทศวรรษท่ี 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
และ ทศวรรษท่ี 2090 (ค.ศ.2081-2090) พื้นที่ท่ีมีอากาศ
รอนขยายพืน้ท่ีเพิ่มมาก ข้ึนอยางชัดเจน  (รูปท่ี 18 และ รูป
ท่ี 27) 
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ผลการคาดการณอุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ียในอดีต และอนาคต ตั้งแต ค.ศ.  1961-2090 (พ.ศ. 2504-2633) 
 

    
รูปที่29 คาดการณ อุณหภูมิตํ่าสุด 

เฉล ี่ย ทศวรรษท่ี 1971-1980 

รูปที่ 30 คาดการณ อุณหภูมิตํ่าสุด 

เฉล ี่ย ทศวรรษท่ี 1981-1990 

รูปที่31คาดการณ อุณหภูมิตํ่าสุด 

เฉล ี่ย ทศวรรษท่ี 1991-2000 

รูปที่ 28 คาดการณ อุณหภูมิตํ่าสุด
เฉล ี่ย ทศวรรษท่ี 1961-1970 

    

    
รูปที่  32   คาดการณ อุณหภูมิ
ตํ่าสุด เฉล ี่ย ทศวรรษท่ี 2001-2010 

รูปที่ 33 คาดการณ อุณหภูมิตํ่าสุด 
เฉล ี่ย ทศวรรษท่ี 2011-2020 

รูปที่ 34 คาดการณ อุณหภูมิตํ่าสุด 
เฉล ี่ย ทศวรรษท่ี 2021-2030 

รูปที่ 35 คาดการณ อุณหภูมิตํ่าสุด 
เฉล ี่ย ทศวรรษท่ี 2031-2040 
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รูปที่ 36 คาดการณ อุณหภูมิตํ่าสุด 

เฉล ี่ย ทศวรรษท่ี 2041-2050 

รูปที่ 37 คาดการณ อุณหภูมิตํ่าสุด 

เฉล ี่ย ทศวรรษท่ี 2051-2060 

รูปที่ 38 คาดการณ อุณหภูมิตํ่าสุด 

เฉล ี่ย ทศวรรษท่ี 2061-2070 

รูปที่ 39 คาดการณ อุณหภูมิตํ่าสุด 

เฉล ี่ย ทศวรรษท่ี 2071-2080 

    

 
รูปที่ 40 คาดการณ อุณหภูมิตํ่าสุด 
เฉล ี่ย ทศวรรษที่ 2081-2090 
 

 
 

• เม่ือพิจารณาอณุหภูมิต่ําที่สุดเฉล่ียของประเทศไทยราย 
ทศวรรษ  ตัง้แตทศวรรษท่ี 1970 (ค.ศ. 1961-1970)จนถึง
ทศวรรษท่ี 2090 (ค.ศ.2081-2090) ปรากฏวา พื้นที่ท ี่มีอากาศ
เย ็นลดพื้นท่ีลงในแต ละ ทศวรรษ 

• เม่ือเปร ียบเทียบช วงทศวรรษท่ี  2000  (ค.ศ.1991-2000)  และ 
ทศวรรษท่ี  2090   (ค.ศ.2081-2090)  พื้นที่ท ี่มีอากาศเย ็นลด
พื้นที่ลงอยาง ชัดเจน 

             (รูปท่ี 31 และ รูปท่ี 40) 
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ผลการคาดการณปริมาณฝนรายทศวรรษในอดีตและอนาคต ตั้งแตป ค.ศ.1961-2090 (พ.ศ2504-
2633) 
 

 
 

  
 

 

รูปที่ 41 คาดการณปริมาณฝน 
ทศวรรษท่ี  1961-1970 

รูปที่ 42 คาดการณปริมาณฝน 
ทศวรรษท่ี 1971-1980 

รูปที่ 43 คาดการณปริมาณฝน 
ทศวรรษท่ี 1981-1990 

รูปที่ 44 คาดการณปริมาณฝน  
ทศวรรษท่ี 1991-2000 

 

  
 

 
 

 
 

รูปที่ 45 คาดการณปริมาณฝน 
ทศวรรษท่ี 2001-2010 

รูปที่ 46 คาดการณปริมาณฝน 
ทศวรรษท่ี 2011-2020 

รูปที่ 47 คาดการณปริมาณฝน 
ทศวรรษท่ี 2021-2030 

รูปที่ 48 คาดการณปริมาณฝน 
ทศวรรษท่ี 2031-2040 
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รูปที่ 49 คาดการณปริมาณฝน 

ทศวรรษท่ี 2041-2050 

รูปที่ 50 คาดการณปริมาณฝน 

ทศวรรษท่ี 2051-2060 

รูปที่ 51 คาดการณปริมาณฝน 

ทศวรรษท่ี 2061-2070 

รูปที่ 52 คาดการณปริมาณฝน 

ทศวรรษท่ี 2071-2080 

    

 

 
 

• เม่ือพิจารณาปริมาณฝนประเทศไทยรายทศวรรษ จากแบบจา
ลองภูมิอากาศ   ตั้งแตในอดีตและคาดการณในอนาคตยังไม
ชัดเจน ปริมาณฝนในแตละพ้ืนท่ีจะมีความผันแปรในแตละ
ชวงทศวรรษ 

• เม่ือพิจารณาในชวงทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
เปรียบเทียบทศวรรษท่ี 2090 (ค.ศ.2081-2090) ปรากฏวา 
พื้นที่ท่ีมี ปริมาณฝนลดนอยลงอยูบริเวณภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ สวนพืน้ท่ีท่ีมีปริมาณฝนเพิ่มข้ึนอยู
บริเวณภาคใตโดยเฉพาะภาคใตตอนลางและบางสวนของ
พื้นที่ภาคตะวนัออก  (รูปท่ี 44 และ รูปท่ี 53) 

รูปที่ 53 คาดการณปริมาณฝน 

ทศวรรษท่ี 2081-2090 
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• ผลการเปรียบเทียบขอมูลตรวจวัดและการพยากรณโดยแบบจําลอง PRECIS เปนรายจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                รูปท่ี       คาดการณการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศ สถานีเชียงราย 
สถานีเชียงราย 
อุณหภูมิสูงสุด เฉล่ีย   (บน) จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียท่ีไดจากรูป 

 

 

รูปท่ี 54 คาดการณการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศเชียงราย 

 
สถานีเชียงราย  

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย (บน) จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียท่ีไดจาก
รูปแบบจําลอง สูง กวาอุณหภูมิท่ีไดจากการตรวจวัดจริง ประมาณ 2-4 องศาเซลเซียส แตมี
แนวโนมไปในทิศทางเดียวกัน สําหรับ แนวโนมอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียในทศวรรษท่ี 2100 (ค.ศ.
2091-2100) สูงกวาทศวรรษท่ี 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิต่ําสุด เฉล่ีย  (กลาง)  จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลอุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ียท่ีได
จากรูปแบบจําลอง สูงกวาอุณหภูมิท่ีไดจากการตรวจวัดจริงประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส แตมี
แนวโนมไปในทิศทางเดียวกัน สําหรับ ในทศวรรษท่ี  2100  (ค.ศ.2091-2100)  พบวา อุณหภมิู
ต่ําสุดเฉล่ียสูงกวาทศวรรษท่ี 2000  (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 
  ปริมาณฝน (ลาง)จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลปริมาณฝนท่ีไดจากรูปแบบจําลอง
และท่ีไดจากการตรวจวัดจริงพบวา มีคาคลาดเคล่ือนสูง ประมาณ 600-800 มม. แนวโนมปริมาณ
ฝนในทศวรรษท่ี   2100 (ค.ศ.2091-2100) ยังไมชัดเจน 



 29

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 55 คาดการณการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศเชียงใหม 

 

สถานีเชียงใหม 

  อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย (บน) จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียท่ีไดจาก
รูปแบบจําลองสูงกวาอุณหภมิูท่ีไดจากการตรวจวดัจริง โดยมีความคลาดเคล่ือน ประมาณ  1-2  
องศาเซลเซียส แตมีแนวโนม ไปในทิศทางเดียวกนั สําหรับแนวโนมอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียใน
ทศวรรษท่ี2100(ค.ศ.2091-2100) สูงกวา ทศวรรษท่ี 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศา
เซลเซียส 

อุณหภูมิต่ําสดุเฉล่ีย (กลาง) จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลอุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ียท่ีได
จากรูปแบบจําลองใกลเคียงกบัอุณหภูมิท่ีไดจากการตรวจวัดจริง และมีแนวโนมไปในทิศทาง
เดียวกัน สําหรับในทศวรรษท่ี2100 (ค.ศ.2091-2100) พบวา อุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ียสูงกวาทศวรรษท่ี 
2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศา เซลเซียส 
  ปริมาณฝน (ลาง) จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลปริมาณฝนท่ีไดจากรูปแบบจําลอง
และท่ีไดจากการตรวจวัดจริงพบวา มีคาคลาดเคล่ือนสูง ประมาณ 600-800 มม. แนวโนมปริมาณ
ฝนในทศวรรษท่ี 2100 (ค.ศ.2091-2100) มีแนวโนมลดลง 
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รูปท่ี 56 คาดการณการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศ สถานีแมสะเรียง 

 

สถานีแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน 
อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย (บน) จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียท่ีไดจาก

รูปแบบ จําลองและการตรวจวัดจริง พบวามีคาใกลเคียงกันและไปในทิศทางเดยีวกัน แนวโนม
อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียในทศวรรษท่ี 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกวาทศวรรษท่ี 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส  

อุณหภูมิต่ําสดุเฉล่ีย (กลาง) จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลอุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ียท่ีได
จากรูปแบบจําลองใกลเคียงกบัอุณหภูมิท่ีไดจากการตรวจวัดจริงและมีแนวโนมไปในทิศทาง
เดียวกัน สําหรับในทศวรรษท่ี 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบวา อุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ียสูงกวาทศวรรษท่ี 
2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส  

ปริมาณฝน (ลาง) จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลปริมาณฝนท่ีไดจากรูปแบบจาลอง
และท่ีไดจากการตรวจวัดจริงพบวา มีคาคลาดเคล่ือนสูง ประมาณ 600-800 มม. แนวโนมปริมาณ
ฝนในทศวรรษท่ี 2100 (ค.ศ.2091-2100) ยังไมชัดเจน 
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รูปท่ี 57 คาดการณการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศ สถานีแพร 
 
สถานีแพร 

  อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย (บน) จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียท่ีไดจาก
รูปแบบจําลองสูงกวาอุณหภมิูท่ีไดจากการตรวจวดั โดย มีความคลาดเคล่ือนประมาณ  2-3  องศา
เซลเซียส แตมี แนวโนมไปในทิศทางเดียวกัน สําหรับแนวโนมอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียในทศวรรษท่ี   
2100 (ค.ศ.2091-2100) สูง กวาทศวรรษท่ี 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิต่ําสดุเฉล่ีย (กลาง) จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลอุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ียท่ีได
จากรูปแบบจําลองสูงกวาอุณหภูมิท่ีไดจากการตรวจวัดเล็กนอย และมีแนวโนมไปในทิศทาง
เดียวกัน สําหรับใน ทศวรรษท่ี   2100   (ค.ศ.2091-2100)   พบวา อุณหภูมิต่าํสุดเฉล่ียสูงกวา
ทศวรรษท่ี2000   (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 
  ปริมาณฝน (ลาง) จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลปริมาณฝนท่ีไดจากรูปแบบจําลอง ต่ํา
กวาปริมาณฝนท่ีไดจากการตรวจวดั โดยมีความคลาดเคล่ือน ประมาณ 400-600 มม. แนวโนม
ปริมาณฝนใน ทศวรรษท่ี 2100 (ค.ศ.2091-2100) มีแนวโนมลดลง 
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รูปท่ี 58 คาดการณการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศ สถานีเข่ือนภูมิพล 
 
สถานีเขื่อนภมิูพล จังหวัดตาก 

   อุณหภูมิสูงสุด เฉล่ีย  (บน) จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียท่ีได
จากรูปแบบจําลองสูงกวาอุณหภูมิท่ีไดจากการตรวจวัดประมาณ 2-3 องศาเซลเซียส แตมีแนวโนม
ไปในทิศทางเดียวกัน สําหรับ แนวโนมอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียในทศวรรษท่ี  2100 (ค.ศ.2091-2100)  
สูงกวาทศวรรษท่ี  2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิต่ําสดุ เฉล่ีย  (กลาง)จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลอุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ียท่ีได
จากรูปแบบจําลองต่ํากวาอุณหภูมิท่ีไดจากการตรวจวัดประมาณ   1-2   องศาเซลเซียส แต มี
แนวโนมไปในทิศทาง เดียวกัน  สําหรับในทศวรรษท่ี 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบวา อุณหภูมิต่ําสุด
เฉล่ียสูงกวาทศวรรษท่ี 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 
  ปริมาณฝน   (ลาง)จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลปริมาณฝนท่ีไดจากรูปแบบจําลอง
ต่ํากวาปริมาณฝนท่ีไดจากการตรวจวดั โดยมีความคลาดเคล่ือนประมาณ 500-800 มม. แนวโนม
ปริมาณฝนใน ทศวรรษท่ี 2100 (ค.ศ.2091-2100) ยังไมชัดเจน 
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รูปท่ี 59 คาดการณการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศ สถานีพิษณุโลก 
 
สถานีพิษณุโลก 

อุณหภูมิสูงสุด เฉล่ีย   (บน) จากการวเิคราะหเปรียบเทียบขอมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียท่ีได
จากรูปแบบจําลองสูงกวาอุณหภูมิท่ีไดจากการตรวจวัดประมาณ 2-3 องศาเซลเซียส แตมีแนวโนม
ไปในทิศทาง เดียวกัน สําหรับแนวโนมอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียในทศวรรษท่ี 2100 (ค.ศ.2091-2100)  
สูงกวาทศวรรษท่ี  2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิต่ําสดุ เฉล่ีย  (กลาง)จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลอุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ียท่ีได
จากรูปแบบจําลองต่ํากวาอุณหภูมิท่ีไดจากการตรวจวัดประมาณ   2-3   องศาเซลเซียส แต มี
แนวโนมไปในทิศทาง เดียวกัน  สําหรับในท ศวรรษท่ี 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบวา อุณหภูมิต่ําสุด
เฉล่ียสูงกวาทศวรรษท่ี 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน   (ลาง)จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลปริมาณฝนท่ีไดจากรูปแบบจําลอง 
ต่ํากวาปริมาณฝนท่ีไดจากการตรวจวดั  โดยมีความคลาดเคล่ือนมากประมาณ  500-800  มม.  
แนวโนมปริมาณฝนใน ทศวรรษท่ี 2100 (ค.ศ.2091-2100) ยังไมชัดเจน 
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รูปท่ี 60 คาดการณการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศ สถานีเลย 
 
สถานีเลย 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย   (บน) จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียท่ีได
จากรูปแบบจําลองมีคาใกลเคียงกับขอมูลอุณหภูมิท่ีไดจากการตรวจวดั และมีแนวโนมไปใน
ทิศทางเดียวกนั สําหรับแนวโนม อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียในทศวรรษท่ี  2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกวา
ทศวรรษท่ี 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ4-5 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิต่ําสดุเฉล่ีย   (กลาง) จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลอุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ียท่ีได
จากรูปแบบจําลองมีคาใกลเคียงกับอุณหภมิูท่ีไดจากการตรวจวดัจริง และมีแนวโนมไปในทิศทาง
เดียวกัน สําหรับใน ทศวรรษท่ี   2100   (ค.ศ.2091-2100)   พบวา อุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ียสูงกวา
ทศวรรษท่ี  2000   (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 
  ปริมาณฝน (ลาง) จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลปริมาณฝนท่ีไดจากรูปแบบจําลอง
และท่ีไดจากการตรวจวดัจริงพบวา มีคาคลาดเคล่ือน เล็กนอย แนวโนมปริมาณฝนในทศวรรษท่ี 
2100 (ค.ศ.2091-2100)ยังไมชัดเจน 
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รูปท่ี 61 คาดการณการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศ สถานีนครพนม 

 
สถานีนครพนม 

อุณหภูมิสูงสุด เฉล่ีย  (บน) จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียท่ีได
จากรูปแบบจําลอง สูงกวาอุณหภูมิท่ีไดจากการตรวจวัด โดย มีความคลาดเคล่ือนประมาณ 3-4 
องศาเซลเซียส แ ตมีแนวโนมไปใน ทิศทางเดียวกนั สําหรับแนวโนมอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียใน
ทศวรรษท่ี 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกวาทศวรรษท่ี2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศา
เซลเซียส 

อุณหภูมิต่ําสดุ เฉล่ีย   (กลาง)จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลอุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ียท่ีได
จากรูปแบบจําลองมีคาใกลเคียงกับอุณหภมิูท่ีไดจากการตรวจวดัจริง และมีแนวโนมไปในทิศทาง
เดียวกัน สําหรับใน ทศวรรษท่ี   2100   (ค.ศ.2091-2100)   พบวา อุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ียสูงกวา
ทศวรรษท่ี2000   (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน (ลาง)จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลปริมาณฝนท่ีไดจากรูปแบบจําลอง
ต่ํากวาปริมาณฝนท่ีไดจากการตรวจวดัมาก แนวโนมปริมาณฝนในทศวรรษท่ี 2100 (ค.ศ.2091-
2100) มีแนวโนม ลดลง 
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รูปท่ี 62 คาดการณการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศ สถานีมุกดาหาร 
 

สถานีมุกดาหาร 

  อุณหภูมิสูงสุด เฉล่ีย  (บน) จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียท่ีได
จากรูปแบบจําลองสูงกวาอุณหภูมิท่ีไดจากการตรวจวัดประมาณ 2-3 องศาเซลเซียส แตมีแนวโนม
ไปในทิศทางเดียวกัน สําหรับ แนวโนมอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียในทศวรรษท่ี  2100 (ค.ศ.2091-2100)  
สูงกวาทศวรรษท่ี  2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 5 องศาเซลเซียส 
  อุณหภูมิต่ําสดุ เฉล่ีย  (กลาง) จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลอุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ียท่ีได
จากรูปแบบจําลองกับอุณหภมิูท่ีไดจากการตรวจวดัจริงมีคาคลาดเคล่ือน เล็กนอย และมีแนวโนม
ไปในทิศทาง เดียวกัน  สําหรับในทศวรรษท่ี 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบวา อุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ียสูง
กวาทศวรรษท่ี 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 
  ปริมาณฝน  (ลาง) จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลปริมาณฝนท่ีไดจากรูปแบบจําลอง
และท่ีไดจากการตรวจวัดจริงพบวามีความคลาดเคล่ือนเล็กนอย แนวโนมปริมาณฝนในทศวรรษท่ี 
2100 (ค.ศ.2091-2100) ยังไมชัดเจน 
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รูปท่ี 63 คาดการณการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศ สถานีชัยภูมิ 

 

สถานีชัยภูมิ 
อุณหภูมิสูงสุด เฉล่ีย  (บน) จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียท่ีได

จากรูปแบบจําลองสูงกวาอุณหภูมิท่ีไดจากการตรวจวัด โดยมีความคลาดเคล่ือนประมาณ 5-6 องศา
เซลเซียส แตมีแนวโนมไปใน ทิศทางเดยีวกัน สําหรับแนวโนมอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียในทศวรรษท่ี    
2100  (ค.ศ.2091-2100)  สูงกวาทศวรรษท่ี2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิต่ําสดุ เฉล่ีย   (กลาง)จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลอุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ียท่ีได
จากรูปแบบจําลองมีคาใกลเคียงกับอุณหภมิูท่ีไดจากการตรวจวดัจริง และมีแนวโนมไปในทิศทาง
เดียวกัน สําหรับใน ทศวรรษท่ี   2100   (ค.ศ.2091-2100)   พบวา อุณหภูมิต่าํสุดเฉล่ียสูงกวา
ทศวรรษท่ี2000   (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน  (ลาง)จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลปริมาณฝนท่ีไดจากรูปแบบจําลอง
และท่ีไดจากการตรวจวัดจริงพบวา มีคาคลาดเคล่ือนเล็กนอย ประมาณ 200-300 มม. แนวโนม
ปริมาณฝนใน ทศวรรษท่ี 2100 (ค.ศ.2091-2100) ยังไมชัดเจน 
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รูปท่ี 64 คาดการณการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศ สถานีอุบลราชธานี 
 
สถานีอุบลราชธานี 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย (บน) จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียท่ีไดจาก
รูปแบบจําลองมีคาสูงกวาอุณหภูมิท่ีไดจากการตรวจวัดจริง  โดยมีคาคลาดเคล่ือนประมาณ  4-5  
องศาเซลเซียส สําหรับ แนวโนมอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียในทศวรรษท่ี  2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกวา
ทศวรรษท่ี  2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิต่ําสดุเฉล่ีย  (กลาง) จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลอุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ียท่ีได
จากรูปแบบจําลองสูงกวาอุณหภูมิท่ีไดจากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคล่ือนประมาณ 1-2
องศาเซลเซียส สําหรับในทศวรรษท่ี  2100  (ค.ศ.2091-2100)  พบวา อุณหภูมิต่าํสุดเฉล่ียสูงกวา
ทศวรรษท่ี   2000  (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน   (ลาง) จากการวเิคราะหเปรียบเทียบขอมูลปริมาณฝนท่ีไดจากรูปแบบจําลองมี
คาตํ่ากวาปริมาณฝนท่ีไดจากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคล่ือนประมาณ  600-800  มม.
สําหรับแนวโนมปริมาณ ฝนในทศวรรษท่ี 2100 (ค.ศ.2091-2100) ยังไมชัดเจน 
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รูปท่ี 65 คาดการณการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศ สถานีทองผาภูมิ 
 
สถานีทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ขอมูลตรวจวัดเร่ิมตั้งแต ค.ศ. 1970-2008 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย (บน) จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียท่ีไดจาก
รูปแบบจําลอง มีคาสูงกวาอุณหภูมิท่ีไดจากการตรวจวัดจริง โดยมีคาคลาดเคล่ือนประมาณ 5-6 
องศาเซลเซียส สําหรับ แนวโนมอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียในทศวรรษท่ี 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกวา
ทศวรรษท่ี 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิต่ําสดุเฉล่ีย   (กลาง)จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลอุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ียท่ีได
จากรูปแบบจําลองมีคาใกลเคียงกับอุณหภมิูท่ีไดจากการตรวจวดัจริง และมีแนวโนมไปในทิศทาง
เดียวกัน  สําหรับ ในทศวรรษท่ี  2100  (ค.ศ.2091-2100)  พบวา อุณหภมิูต่ําสุดเฉล่ียสูง กวาทศวรรษ
ท่ี  2000  (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 5-6 องศาเซลเซียส 
  ปริมาณฝน  (ลาง)จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลปริมาณฝนท่ีไดจากรูปแบบจําลองมี
คาตํ่ากวาปริมาณฝนท่ีไดจากการตรวจวัดจริงประมาณ 500-800 มม. สําหรับแนวโนมปริมาณฝนใน
ทศวรรษท่ี2100 (ค.ศ.2091-2100) ยังไมชัดเจน 
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รูปท่ี 66 คาดการณการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศ สถานีกาญจนบุรี 
 
สถานีกาญจนบุรี 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย  (บน) จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียท่ีได
จากรูปแบบจําลอง มีคาสูงกวาอุณหภูมิท่ีไดจากการตรวจวัดจริง โดยมีคาคลาดเคล่ือนประมาณ 3-4 
องศาเซลเซียส สําหรับ แนวโนมอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียในทศวรรษท่ี 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกวา
ทศวรรษท่ี 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

  อุณหภูมิต่ําสดุเฉล่ีย (กลาง)จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลอุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ียท่ีไดจาก
รูปแบบจําลองมีคาใกลเคียงกบัอุณหภูมิท่ีไดจากการตรวจวัดจริงและมีแนวโนมไปในทิศทาง
เดียวกัน  สําหรับในทศวรรษท่ี  2100  (ค.ศ.2091-2100)  พบวา อุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ียสูงกวาทศวรรษ
ท่ี2000  (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 
  ปริมาณฝน(ลาง)จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลปริมาณฝนท่ีไดจากรูปแบบจําลองมีคา
ต่ํากวาปริมาณฝนท่ีไดจากการตรวจวดัจริงประมาณ 600-800 มม. สําหรับแนวโนมปริมาณฝนใน
ทศวรรษท่ี 2100 (ค.ศ.2091-2100) มีแนวโนมสูงข้ึน 
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ร ูปท่ี 67 คาดการณการเปล ี่ยนแปลงภมิูอากาศ สถาน ีกรุงเทพฯ 
 
สถานีกร ุงเทพฯ 

อุณหภ ูมิสูงสุดเฉล่ีย  (บน) จากการว ิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลอุณหภูมิสูงส ุดเฉล ี่ยท ี่ได
จากรูป แบบจาํลองมีคาสงกวาอุณหภูมิท่ีไดจากการตรวจวัดจร ิง โดยม ีคาคลาดเคล ื่อน   มากกวา 10 
องศาเซลเซียส สาหร ับแนวโนมอ ุณหภูมิส ูงส ุดเฉล ี่ยในทศวรรษ 2100 (ค.ศ.2091-2100) ส ูงกวา

ทศวรรษ 2000 (ค.ศ.1991- 2000) ประมาณ 3-4 องศาเซลเซียส 
อุณหภ ูมิต่ําสดุเฉล่ีย   (กลาง) จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลอุณหภูมิตาส ุดเฉล ี่ยท ี่ได

จากรูปแบบจําลองส ูงกวาอุณหภูมิท่ีไดจากการตรวจวดัจร ิงเล็กนอย และมีแนวโนมไปในทิศทาง
เด ียวก ัน  สาหร ับใน ทศวรรษ   2100   (ค.ศ.2091-2100)   พบวา อุณหภูมิต่าํสุดเฉล่ียส ูงกวา
ทศวรรษ 2000   (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปร ิมาณฝน  (ล าง) จากการว ิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลปร ิมาณฝนท่ีไดจากร ูปแบบจาลองมี
คาตํ่ากวาปริมาณฝนท่ีไดจากการตรวจวัดจร ิงประมาณ 800-1000 มม. สาหร ับแนวโนมปริมาณฝน
ในทศวรรษ 2100 (ค.ศ.2091-2100) ยังไมช ัดเจน 
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รูปท่ี 68 คาดการณการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศ สถานีชลบุรี 

 

จังหวัดชลบุรี 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย (บน) จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียท่ีไดจาก
รูป แบบจําลองมีคาสูงกวาอุณหภูมิท่ีไดจากการตรวจวัดจริง โดยมีคาคลาดเคล่ือนประมาณ 10องศา
เซลเซียส สําหรับแนวโนมอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียในทศวรรษท่ี 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกวา
ทศวรรษท่ี 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 3-4 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิต่ําสดุเฉล่ีย   (กลาง) จากการวเิคราะหเปรียบเทียบขอมูลอุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ียท่ีได
จากรูปแบบจําลองสูงกวาอุณหภูมิท่ีไดจากการตรวจวัดจริงประมาณ  1-2  องศาเซลเซียส และมี
แนวโนมไปนทิศทาง เดียวกนั  สําหรับในทศวรรษท่ี 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบวา อุณหภูมิต่ําสุด
เฉล่ียสูงกวาทศวรรษท่ี 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน (ลาง) จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลปริมาณฝนท่ีไดจากรูปแบบจําลองมี
คาตํ่ากวาปริมาณฝนท่ีไดจากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคล่ือนประมาณ 800-1000 มม. 
สําหรับแนวโนม ปริมาณฝนในทศวรรษท่ี 2100 (ค.ศ.2091-2100) ยังไมชัดเจน 
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รูปท่ี 69 คาดการณการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศ สถานีสัตหีบ 
 
สัตหีบ 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย (บน) จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียท่ีไดจาก
รูป แบบจําลองมีคาสูงกวาอุณหภูมิท่ีไดจากการตรวจวัดจริง โดยมีคาคลาดเคล่ือน5-6 องศา
เซลเซียส สําหรับ แนวโนมอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียในทศวรรษท่ี 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกวา
ทศวรรษท่ี 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 3-4 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิต่ําสดุเฉล่ีย (กลาง)  จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลอุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ียท่ีได
จากรูปแบบจําลองมีคาสูงกวาอุณหภูมิท่ีไดจากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคล่ือนประมาณ 
2-3 องศาเซลเซียส แตมีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกนั  สําหรับในทศวรรษท่ี  2100 (ค.ศ.2091-
2100) พบวา อุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ีย สูงกวาทศวรรษท่ี 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 3-4 องศา
เซลเซียส 

ปริมาณฝน   (ลาง) จากการวเิคราะหเปรียบเทียบขอมูลปริมาณฝนท่ีไดจากรูปแบบจําลองมี
คาตํ่ากวาปริมาณฝนท่ีไดจากการตรวจวัดจริงประมาณ 800-1000 มม. สําหรับแนวโนมปริมาณฝน
ในทศวรรษท่ี 2100 (ค.ศ.2091-2100) มีแนวโนมสูงข้ึน 
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รูปท่ี 70 คาดการณการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศ สถานีจันทบุรี 
 
สถานีจันทบุร ี 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย  (บน)   จากการวเิคราะหเปรียบเทียบขอมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียท่ีได
จากรูปแบบจําลองมีคา สูงกวาอุณหภูมิท่ีไดจากการตรวจวัดจริง โดยมีคาคลาดเคล่ือน  4-5 องศา
เซลเซียส สําหรับแนวโนมอุณหภูมิ สูงสุดเฉล่ียในทศวรรษท่ี 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกวา
ทศวรรษท่ี 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 3-4 องศา เซลเซียส 

อุณหภูมิต่ําสดุเฉล่ีย  (กลาง) จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลอุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ียท่ีได
จากรูปแบบจําลองมีคาสูงกวาอุณหภูมิท่ีไดจากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคล่ือนประมาณ
1-2 องศาเซลเซียสแตมีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกนั  สําหรับในทศวรรษท่ี 2100 (ค.ศ.2091-2100) 
พบวา อุณหภมิูต่ําสุดเฉล่ียสูง กวาทศวรรษท่ี 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน  (ลาง) จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลปริมาณฝนท่ีไดจากรูปแบบจําลองมี
คาตํ่ากวาปริมาณฝนท่ีไดจากการตรวจวัดจริงมาก สําหรับแนวโนมปริมาณฝนในทศวรรษท่ี 2100 
(ค.ศ.2091-2100) มี แนวโนมสูงข้ึนเล็กนอย 
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รูปท่ี 71 คาดการณการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศ สถานีตราด 
 
สถานีตราด 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย  (บน) จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียท่ีได
จากรูปแบบจําลอง มีคาสูงกวาอุณหภูมิท่ีไดจากการตรวจวัดจริง โดยมีคาคลาดเคล่ือน ประมาณ  5-
6 องศาเซลเซียส สําหรับ แนวโนมอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียในทศวรรษท่ี 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกวา
ทศวรรษท่ี 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิต่ําสดุเฉล่ีย (กลาง) จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลอุณหภูมิตาสุดเฉล่ียท่ีได
จากรูปแบบจําลองมีคาใกลเคียงกับอุณหภมิูท่ีไดจากการตรวจวดัจริง และมีแนวโนมไปในทิศทาง
เดียวกัน  สําหรับ ในทศวรรษท่ี  2100  (ค.ศ.2091-2100)  พบวา อุณหภมิูต่ําสุดเฉล่ียสูงกวาทศวรรษ
ท่ี  2000  (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน  (ลาง)จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลปริมาณฝนท่ีไดจากรูปแบบจําลองมี 

คาตํ่ากวาปริมาณฝนท่ีไดจากการตรวจวัดจริงมาก สําหรับแนวโนมปริมาณฝนในทศวรรษท่ี 2100 
(ค.ศ.2091-2100) ยังไมชัดเจน 
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รูปท่ี 72 คาดการณการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศ สถานีเพชรบุรี 
 
สถานีเพชรบุรี  ขอมูลตรวจวดัเร่ิมต้ังแต ค.ศ. 1981-2008 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย  (บน) จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียท่ีได
จากรูปแบบจําลอง มีคาสูงกวาอุณหภูมิท่ีไดจากการตรวจวัดจริง โดยมีคาคลาดเคลื่อน เกือบ 10 
องศาเซลเซียส สําหรับแนวโนม อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียในทศวรรษท่ี 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกวา
ทศวรรษท่ี 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 2-3 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิต่ําสดุเฉล่ีย (กลาง) จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลอุณหภูมิตาสุดเฉล่ียท่ีได
จากรูปแบบจําลองมีคาสูงกวาอุณหภูมิท่ีไดจากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคล่ือนประมาณ 
1-2 องศาเซลเซียส แตมีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกนั  สําหรับในทศวรรษท่ี   2100 (ค.ศ.2091-
2100) พบวา อุณหภูมิตาสุดเฉล่ีย สูงกวาทศวรรษท่ี 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศา
เซลเซียส 

ปริมาณฝน (ลาง) จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลปริมาณฝนท่ีไดจากรูปแบบจําลองมี
คาตํ่ากวาปริมาณฝนท่ีไดจากการตรวจวัดจริง โดยคลาดเคล่ือนประมาณ 600-800 มม. สําหรับ
แนวโนมปริมาณฝนใน ทศวรรษท่ี 2100 (ค.ศ.2091-2100) มีแนวโนมสูงข้ึน 

  



 47

 

รูปท่ี 73 คาดการณการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศ สถานีประจวบคีรีขันธ 
 
สถานีประจวบคีรีขันธ 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย  (บน) จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียท่ีได
จากรูปแบบจําลอง มีคาสูงกวาอุณหภูมิท่ีไดจากการตรวจวัดจริง โดยมีคาคลาดเคลื่อน เกือบ 10 
องศาเซลเซียส สําหรับแนวโนม อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียในทศวรรษท่ี 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกวา
ทศวรรษท่ี 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ2-3 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิต่ําสดุเฉล่ีย   (กลาง) จากการวเิคราะหเปรียบเทียบขอมูลอุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ียท่ีได
จากรูปแบบจําลองมีคาสูงกวาอุณหภูมิท่ีไดจากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคล่ือนประมาณ  
1-2 องศาเซลเซียส แตมีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกนั  สําหรับในทศวรรษท่ี   2100 (ค.ศ.2091-
2100) พบวา อุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ีย สูงกวาทศวรรษท่ี 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 5-6 องศา
เซลเซียส 

ปริมาณฝน  (ลาง) จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลปริมาณฝนท่ีไดจากรูปแบบจําลองมี
คาตํ่ากวาปริมาณฝนท่ีไดจากการตรวจวัดจริงมาก สําหรับแนวโนมปริมาณฝนในทศวรรษท่ี 2100 
(ค.ศ.2091- 2100) มีแนวโนมสูงข้ึน 
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รูปท่ี 74 คาดการณการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศ สถานีเกาะสมุย 
 

สถานีเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธาน ี ขอมูลตรวจวัดเร่ิมต้ังแต 1968- 2008 
อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย (บน) จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลอุณหภูมิสูงสดเฉล่ียท่ีไดจาก

รูปแบบ จําลองมีคาสูงกวาอุณหภูมิท่ีไดจากการตรวจวัดจริง โดยมีคาคลาดเคล่ือนประมาณ8-10
องศาเซลเซียส สําหรับแนวโนมอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียในทศวรรษท่ี 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกวา
ทศวรรษท่ี 2000 (ค.ศ.1991- 2000) ประมาณ 3-4 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิต่ําสดุเฉล่ีย (กลาง) จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลอุณหภูมิตาสุดเฉล่ียท่ีได
จากรูปแบบจําลองมีความคลาดเคล่ือนเล็กนอยกับอุณหภูมิท่ีไดจากการตรวจวดัจริง สําหรับใน
ทศวรรษท่ี 2100  (ค.ศ.2091-2100) พบวา อุณหภูมิต่าํสุดเฉล่ียสูงกวาทศวรรษท่ี 2000 (ค.ศ.1991-
2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน (ลาง) จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลปริมาณฝนท่ีไดจากรูปแบบจําลองมี
คาตํ่ากวาปริมาณฝนท่ีไดจากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคล่ือนประมาณ 800-1000 มม. 
สําหรับ แนวโนมปริมาณฝนในทศวรรษท่ี 2100 (ค.ศ.2091-2100) มีแนวโนมสูงข้ึน 
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รูปท่ี 75 คาดการณการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศ สถานีนราธิวาส 
 
สถานีนราธิวาส 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย  (บน) จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียท่ีได
จากรูปแบบ จาํลอง มีคาสูงกวาอุณหภูมิท่ีไดจากการตรวจวัดจริง โดยมีคาคลาดเคล่ือน 3-4 องศา
เซลเซียส สําหรับแนวโนม อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียในทศวรรษท่ี 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกวา
ทศวรรษท่ี 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิต่ําสดุเฉล่ีย  (กลาง) จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลอุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ียท่ีได
จากรูปแบบจําลองมีคาสูงกวาอุณหภูมิท่ีไดจากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคล่ือน 1-2 องศา
เซลเซียส แตมีแนวโนม ไปในทิศทางเดียวกัน สําหรับในทศวรรษท่ี  2100  (ค.ศ.2091-2100) พบวา 
อุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ียสูงกวาทศว รรษ ท่ี 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน  (ลาง) จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลปริมาณฝนที่ไดจากรูปแบบจําลอง
มีคาตํ่ากวาปริมาณฝนท่ีไดจากการตรวจวดัจริงมาก สําหรับแนวโนมปริมาณฝนในทศวรรษท่ี 2100 
(ค.ศ.2091-2100) ยัง ไมชัดเจน 
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รูปท่ี 76 คาดการณการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศ สถานีระนอง 
 
สถานีระนอง 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย  (บน) จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียท่ีได
จากรูปแบบ จาํลอง มีคาสูงกวาอุณหภูมิท่ีไดจากการตรวจวัดจริง โดยมีคาค ลาดเคล่ือนประมาณ  2-
3 องศาเซลเซียส สําหรับ แนวโนมอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียในทศวรรษท่ี 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกวา
ทศวรรษท่ี 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 3-4 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิต่ําสดุเฉล่ีย (กลาง) จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลอุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ียท่ี ได
จากรูปแบบจําลองมีคาสูงกวาอุณหภูมิท่ีไดจากการตรวจวัดจริง  โดยมีความคลาดเคล่ือนประมาณ  
1-2  องศาเซลเซียส  แต แนวโนมไปในทิศทางเดียวกนั  สําหรับในทศวรรษท่ี 2100  (ค.ศ.2091-
2100) พบวา อุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ียสูง กวาทศวรรษท่ี 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 3-4 องศา
เซลเซียส 

ปริมาณฝน  (ลาง) จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลปริมาณฝนท่ีไดจากรูปแบบจําลองมี
คาตํ่ากวาปริมาณฝนท่ีไดจากการตรวจวัดจริงมาก สําหรับแนวโนมปริมาณฝนในทศวรรษท่ี 2100 
(ค.ศ.2091-2100) ยัง ไมชัดเจน 
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รูปท่ี 77 คาดการณการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศ สถานีสตูล 
 
สถานีสตูล ขอมูลตรวจวัดเรมต้ังแต ค.ศ. 1978-2008 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย  (บน) จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียท่ีได
จากรูปแบบ จําลองมีคาสูงกวาอุณหภูมิท่ีไดจากการตรวจวัดจริง โดยมีคาคลาดเคลื่อนมากกวา 10
องศาเซลเซียส  สําหรับ แนวโนมอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียในทศวรรษท่ี  2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกวา
ทศวรรษท่ี  2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิต่ําสดุเฉล่ีย  (กลาง) จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลอุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ียท่ีได
จากรูปแบบ จาํลองมี คาสูงกวาอุณหภูมิท่ีไดจากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคล่ือนประมาณ
1-2 องศาเซลเซียส แนวโนม อุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ียท่ีตรวจวัดยังไมชัดเจน สําหรับแนวโนมท่ีไดจาก
แบบจําลองพบวา ในทศวรรษท่ี 2100 (ค.ศ.2091-2100) อุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ียสูงกวาทศวรรษท่ี 2000 
(ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน  (ลาง) จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลปริมาณฝนท่ีไดจากรูปแบบจําลองมี
คาตํ่ากวาปริมาณฝนท่ีไดจากการตรวจวัดจริงมาก สําหรับแนวโนมปริมาณฝนในทศวรรษท่ี 2100 
(ค.ศ.2091-2100) มีแนวโนม สูงข้ึน 
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จากการศึกษาวิเคราะห ผลการตรวจวดัท่ีสถานีอุตุนิยมวิทยาค.ศ.1961-2008 กบัผลการ
คาดการณ เปนรายปและรายทศวรรษ เพือ่ความชัดเจนและเหน็ภาพรวมการเปรียบเทียบรายจังหวดั 
จึงไดพจิารณาเพ่ิมเติมในรูปของตารางดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2 แสดงผลเปรียบเทียบอุณหภมิู (T) สูงสุดเฉล่ียและตํ่าสุดเฉล่ีย (องศาเซลเซียส) ระหวาง

คาคาดการณและตรวจวัดจริง  
 

 
 

+  แสดงผลคาดการณมากกกวาคาตรวจวดัจริง 
- แสดงผลคาดการณนอยกวาคาตรวจวดัจริง 

 แสดงผลคาดการณมีแนวโนมไปทางเดียวและใกลเคียงมากกับคาตรวจวัดจริง 
(   ) ตัวเลขในวงเล็บคือคา + หรือ – นอกเหนือจากท่ีกําหนด 

โดยการเปรียบเทียบ 

• ความแตกตางโดยเฉล่ียของคาคาดการณอุณหภูมิและตรวจวัดจริงชวง ค.ศ. 1961 – 2008 

• ความแตกตางของคาคาดการณอุณหภูมิทศวรรษสุดทาย(2091-2100)กับ ทศวรรษ 2000 
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ตารางท่ี 3 แสดงผลความแตกตางปริมาณฝน (มม.) ของการคาดการณและตรวจวดัจริง 
 

 
 

+  แสดงผลคาดการณมากกกวาคาตรวจวดัจริง 
- แสดงผลคาดการณนอยกวาคาตรวจวดัจริง 

 แสดงผลคาดการณมีแนวโนมไปทางเดียวและใกลเคียงมากกับคาตรวจวัดจริง 
(   ) ตัวเลขในวงเล็บคือคา + หรือ – นอกเหนือจากท่ีกําหนด 

โดยการพิจารณาจาก 

• ความแตกตางโดยเฉล่ียของคาคาดการณและตรวจวัดจริงชวง ค.ศ. 1961 – 2008 

• การคาดการณแนวโนมปริมาณฝนทศวรรษสุดทาย ค.ศ. 2091 - 2100 
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5. บทวิจารณ 
 

5.1. ผลจากการศึกษาปรากฏการณเอลนีโญ / ลานีญา 
จากการศึกษาในเร่ืองปรากฏการณเอลนีโญและลานีญา เม่ือพิจารณาถึงแนวโนมของ

อุณหภูมิและฝนท่ีเกิดกับประเทศไทย ปรากฏวาอุณหภมิูในปเอลนีโญสูงกวาปกติ และตํ่ากวาปกติ
ในปลานีญา สวนฝนไมชัดเจนแตมีแนวโนมตํ่ากวาปกติในปเอลนีโญและสูงกวาปกติในปลานีญา
และมีเอกสารของมันทนา(2545)ไดศึกษาเปนรายฤดูปรากฏวาในเร่ืองเอลนีโญ ปริมาณฝนประเทศไทยมี
แนวโนมตํ่ากวาคาปกติโดยเฉพาะฤดูรอนและตนฤดูฝน สวนในเร่ืองลานีญาพบวา ชวงฤดูรอนและตน
ฤดูฝนเปนระยะท่ีลานีญามีผลกระทบตอสภาวะฝนของประเทศไทยชัดเจนกวาชวงอ่ืน แตในชวงกลาง
และปลายฤดูฝนลานีญามีผลกระทบตอสภาวะฝนของประเทศไทยไมชัดเจน  ท้ังนี้อาจเกิดจากตัวแปร
หรือปจจัยหลายประการที่มีผลกระทบตอสภาพอากาศในชวงนั้น  ๆอยางไรก็ตามก็สามารถนํามาใชเปน
ประโยชนในการเฝาระวังการเกิดปรากฎการณดังกลาว เพื่อประกอบการคาดหมายลักษณะอากาศ
ระยะนานเปนรายเดือน รายฤดูของประเทศ รวมท้ังเฝาระวังการเกิดภยัธรรมชาติเชน การเกิดภัยแลง 
การเกิดอุทกภยั หรืออาจมีพายุท่ีจะมีผลกระทบตอประเทศ  หากปรากฎการณดังกลาวมีแนวโนมท่ี
จะพัฒนารุนแรงมากข้ึน จะเปนประโยชนในการนําไปศึกษาเพิ่มเติมในเร่ือง การผันแปรของ
ภูมิอากาศไดชัดเจนยิ่งข้ึน 

 
5.2 ผลจากการศึกษาสภาพภูมิอากาศรายทศวรรษ  ในอดีต 
จากการวิเคราะหรายทศวรรษ ปรากฏวาใน 3 ทศวรรษแรก (พ.ศ. 2494 – 2503 พ.ศ. 2504 – 

2513 และ พ.ศ. 2514 – 2523) อุณหภูมิท้ังสูงสุดและต่ําสุด ต่ํากวาคาปกติ แตในชวงทศวรรษตอมา 
(พ.ศ. 2534 – 2550) กลับสูงกวาคาปกติ สวนปริมาณฝนเวนแตชวง พ.ศ. 2524 – 2533 ลดลง
เล็กนอย รายทศวรรษ (ตั้งแต พ.ศ. 2494 – 2550) สูงกวาคาปกติอยางชัดเจนเกือบตลอด ยกเวน
ทศวรรษ 2524 – 2533 ต่ํากวาปกติเล็กนอย 

การศึกษาเปนรายทศวรรษ จะทําใหขยายผลในเร่ืองไปวิเคราะหวจิยัตอในเร่ือง การเกิด
วิกฤติทางภยัธรรมชาติของแตละทศวรรษ ซ่ึงอาจเปนเหตุผลหน่ึงท่ีชวยสนับสนุนเร่ืองการเกดิ
สภาวะโลกรอนกับการผันแปรภูมิอากาศ มีผลกระทบตอภัยธรรมชาติอยางไร รุนแรงข้ึนจริง
หรือไม  
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5.3  ผลการเปรียบเทียบการตรวจวัดและการพยากรณโดยแบบจําลอง 
การคาดการณการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิสูงสุดและต่ําสุดเฉล่ียรายทศวรรษ จะมีคาอุณหภูมิ

สูงข้ึนท่ัวท้ังประเทศ มีคาเพิม่ข้ึนทุกๆ ทศวรรษ และภายหลังทศวรรษท่ี 2050 มีการเพิ่มข้ึนมากกวา
เม่ือเปรียบเทียบกับทศวรรษท่ี 2000 จะเหน็วากอนทศวรรษท่ี 2000 คาอุณหภูมิมีคาแตกตางลดลง
และหลังจากทศวรรษท่ี 2000 คาอุณหภูมิจะมีคาแตกตางเพ่ิมข้ึน ประมาณ 2 ถึง 4 องศา สวนการ
คาดการณปริมาณฝนเม่ือเปรียบเทียบกันในแตละทศวรรษ การเพิ่มข้ึนหรือลดลงเห็นไดไมชัดเจน
แตเม่ือเปรียบเทียบกับทศวรรษท่ี 2000 ในทศวรรษที ่ 2060 ท่ัวทุกภาคของประเทศไทยมีคาปริมาณ
น้ําฝนสะสมรายปเพิ่มข้ึน สวนทศวรรษอ่ืนๆ อาจจะไมมีการเปล่ียนแปลง และบางทศวรรษมีคา
ลดลงอยางเหน็ไดชัดเจน โดยเฉพาะทศวรรษท่ี 2010 มีคาลดลงท่ัวทุกภาคของประเทศ 

 
การคาดการณการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับสถานี จากตัวอยางของสถานีท่ีได

นําเสนอในแตละภาคของประเทศ จํานวน 24 สถานี จะเห็นวาเกือบทุกสถานี คาอุณหภูมิสูงสุดและ
ต่ําสุดเฉล่ียรายปมีคาเพิ่มข้ึนโดยตลอด สวนปริมาณฝนในบางปมีคาเพิม่ข้ึนและลดลงแตแนวโนมมี
คาเกือบคงท่ี  

การพิจารณาความถูกตองของแบบจําลองคาดการณ PRECIS ดวยการเปรียบเทียบคา
คาดการณกับคาตรวจวดัของแตละสถานีตัง้แตป ค.ศ. 1961 ถึง ป ค.ศ. 2099 จะใหผลการคาดการณ
คาอุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ียรายปใกลเคียงกับคาตรวจวดัจริง แตกตางกนัประมาณ 2 องศา สวนผลการ
คาดการณคาอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียรายปใหคาเกินคาตรวจวดัจริง ประมาณ 3-5 องศาและปริมาณฝน
สะสมรายปใหคานอยกวาคาตรวจวดัจริงมาก  

 
5.4.   ผลการคาดการณอนาคตโดยแบบจําลองภมิูอากาศ 
จากผลการคาดการณอนาคตโดยรูปแบบจําลองภูมิอากาศ จะเปนประโยชนตอการใชศึกษา 

ไดท้ังความผันแปรและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการพยากรณภูมิอากาศและการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทย สวนมากอาศัยผลจากแบบจําลองท่ีไดจากศูนยการพยากรณ
ภูมิอากาศจากตางประเทศ ซ่ึงผลการพยากรณเหลานั้นอาจจะไมเหมาะสมกับประเทศไทย เนื่องจาก
สมมุติฐานและวัตถุประสงคในการพัฒนาแบบจําลองฯ ข้ึนอยูกับทรัพยากรและสภาพแวดลอมท่ีแตกตาง
กัน ตลอดท้ังมีขอจํากัดท้ังชวงระยะเวลาและรายละเอียดเชิงพื้นท่ี การพยากรณภูมิอากาศและการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศจะทําการพยากรณลวงหนานานเปนปจนถึง เปนทศวรรษ ซ่ึงผูศึกษาตองใชเวลา
ในการประมวลผลแบบจําลองฯจากขอมูลหลายตัวแปรดวยกัน 
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6. สรุปและขอเสนอแนะ 
 

6.1. สรุป 
สภาวะโลกท่ีรอนมากข้ึนในปจจุบันเกิดจากกาซเรือนกระจาก ท่ีสวนใหญมนษุยเปน

ผูกระทําข้ึน ท้ังนี้จากรายงานของ คณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 
(Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) ไดมีการยืนยันจากนักวิทยาศาสตรดวย    ดังน้ัน
จึงทําใหขวางกั้นคล่ืนความรอนซ่ึงเปนคล่ืนชวงยาว แผกลับไปยังอวกาศ โลกจะรอนมากขึ้นเร่ือยๆ       
ตามปริมาณของกาซเรือนกระจกท่ีเพิ่มมากข้ึน การท่ีโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นทําใหเกิดผลกระทบหลาย
อยางเชน ทําใหน้ําแข็งท่ีสะสมอยูท่ีข้ัวโลกและท่ีภูเขาสูงละลายในอัตราท่ีเพิ่มมากข้ึน ระดับน้ําทะเล
เพิ่มสูงข้ึน  และมรสุมในเขตรอน เชนพายเุฮอริเคนและภายุไตฝุนมีความถ่ีและความรุนแรงเพ่ิมมาก
ข้ึนดวย ท้ังนี้เพราะความรอนที่เกิดเพิ่มมากข้ึนนั้นถูกสะสมและกักเก็บไวในมหาสมุทร ซ่ึงมีพื้นท่ี
ประมาณ 7 ใน 10 สวน ความรอนสามารถสงตอไปยังระดับลึกๆไดจากการเคล่ือนไหวในทางด่ิง มี
การลอยข้ึนและจมลงซ่ึงพื้นดินไมมี ในทางอุตุนิยมวิทยาถือวาเร่ืองนี้เปนเร่ืองสําคัญ เพราะเม่ือการ
แตกตางกันของอุณหภูมิระหวางทวีปกับมหาสมุทรมีมากกวาในอดีต ความชันของเสนความกด
อากาศเทาก็จะมีมาก ซ่ึงหมายความวาแรงของลมก็จะมีมากข้ึนดวย นอกจากนี้ในฤดูรอนใน
มหาสมุทรจะกอตัวเปนความกดอากาศสูง ซ่ึงเปนมวลอุน( Warm High) ท่ีรูจักกนัดคืีอ Pacific High 
และ Atlantic High ในขณะเดียวกัน บนทวีปซ่ึงเปนฤดูรอน อุณหภูมิจะสูงกวามหาสมุทรในคาเฉล่ีย
โดยประมาณ ท่ีละติจูดประมาณ 35˚เหนอื ในชวงฤดูรอนดังท่ีกลาวนี้จะมีพายหุมุนเขตรอนกอตัว
ข้ึนในกระแสลมคา (Trade Wind) ซ่ึงเปนสวนของกระแสลมของความกดอากาศสูงในมหาสมุทร มี
ผลทําใหเสนทางการเคล่ือนตัวของพายุ มีทศทางโนมเอียงมาทางทิศตะวันตกมากข้ึน นอกจากความ
รุนแรงท่ีเพิ่มมากข้ึนในระยะ 50 ปท่ีผานมา พายุหมุนเขตรอนจะเคล่ือนท่ีไปตามกระแสลมสวน
ใหญเรียกวา Steering Current ถาไมมีกระแสลมอยางอ่ืนมารบกวน เชนฟูจวิารา เอฟเฟค( Fujiwara 
Effect )เม่ือประมาณ พ.ศ.2500 ผูวาราชการมลรัฐฟลอริดา ใครอยากจะโปรโมทใหมีการทองเท่ียว
มลรัฐฟลอริดา โดยขอรองใหเจาหนาท่ีสํานักอุตุนยิมของสหรัฐอเมริกาชวยยืนยันวาจะไมมีพายุเฮ
อริเคนพัดเขาสูฟลอริดา เพราะท่ีผานมายังไมมีพายุเขามาเลย   ท้ังฟลอริดาและอาวเม็กซิโก    
สวนมากพายุ   เฮอริเคนจะโคงข้ึนไปทางเหนือทางดานตะวนัออกของฟลอริดา แตเม่ือโลกรอนมาก
ข้ึน เสนทางของพายุก็จะเบ่ียงมาทางตะวนัตกมากข้ึน และมีกําลังแรงมากข้ึนดวย        จนกระทั่ง
เกิดพายุเฮอริเคนพัดเขาสูฟลอริดาหลายลูก (จากแหลงขาวท้ังหลาย)       และเขาสูอาวเม็กซิโกและ 
นิวออรลีน เปนท่ีรูจักกันดใีนช่ือพายุเฮอริเคนแคททารีนา เม่ือไมกี่ปมาน้ีเอง สวนทางดาน
ตะวนัออกก็มีพายุไซโคลนนากิส(2550) ซ่ึงทําความเสียหายใหแกประเทศพมาอยางมากมายซ่ึงไม 
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เคยมีมากอน และพายไุตฝุนกิสนาท่ีพัดเขาสูตอนเหนอืของเกาะลูซอน มีรายงานวาวัดปริมาณฝน
ติดตอกันภายใน 7 วัน ไดมากถึง 1,000 มิลลิเมตร หรือ 1 เมตร ซ่ึงไมเคยปรากฏมากอน 
 

จากผลการศึกษาวิเคราะหคร้ังนี้ไดขอคิดเหน็พอสังเขปดังนี้ 

• อุณหภูมิ    
เม่ือนําขอมูลท่ีตรวจวดัจริงจากอดีตท่ีเกดิจากปรากฏการณธรรมชาติ เชน เอลนีโญ ลานีญา 

หรือจากสาเหตุอ่ืนเปรียบเทียบเปนรายปกบัแตละสถานขีองกรมอุตุนิยมวิทยาท่ียกเปนกรณีศึกษา 
ผลท่ีไดจากการคาดการณสภาพภูมิอากาศท่ีพิจารณาจากกจิกรรมของมนุษย และใชแบบจําลอง 
Scenario A2 (มุงเร่ืองเศรษฐกิจและการใชพลังงานอยางฟุมเฟอย) จะไดคาการคาดการณของ
อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย สูงกวาท่ีตรวจวดัไดจริงคอนขางมากประมาณ 3-5 องศา แตอุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ีย
สวนใหญจะใกลเคียงและมีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกัน 

• ปริมาณฝนสะสมรายป 
ปริมาณฝนสะสมรายปของสถานีตรวจวดัอุตุนิยมวิทยา ปรากฏวา ผลจากการคาดการณ

สภาพภูมิอากาศสวนมาก ต่ํากวาคาท่ีตรวจวัดไดจริงมาก   
6.2. ขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาถึงผลกระทบท้ังจากปรากฏการณเอลนีโญ/ลานีญา และการคาดการณสภาพ

ภูมิอากาศในอนาคต ผลท่ีไดจากการวิเคราะห Scenario A2 เปนแบบจําลองท่ีศึกษา โดยบุญเลิศ 
Boonlert (2008)  เปนการคาดการณภูมิอากาศท่ีสามารถลงถึงระดับจังหวดั ซ่ึงจะเปนประโยชนอยาง
มากในการนําไปประยุกตกบัการเกิดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change) โดยเฉพาะดานการเพิ่มข้ึนของกาซคารบอนไดออกไซด ซ่ึงทุกคนกําลังใหความสนใจ
อยางมาก ดังนั้นในสวนนี ้ หนวยงานท่ีกําลังศึกษาในเร่ืองผลกระทบ ควรนําไปตอยอดท้ังเร่ืองการ
วิจัยและการศึกษาผลกระทบ เชน หลังจากสามารถลดกาซเรือนกระจกลงแลว จะมีผลตอการ
คาดการณสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยตอไปอยางไร และควรรวมกันพัฒนาแบบจําลองแบบ
อ่ืนเพื่อคาดการณการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศไดใกลเคียงคาตรวจวัด จะทําใหเปนประโยชน
แกมวลมนุษยชาติไดตระหนักและเขาใจเพิ่มข้ึนวาสภาพอากาศท่ีแปรปรวนเกิดข้ึนทุกหนแหง เปน
สัญญาณบอกใหเรารูวา มนุษยทุกคนท่ีอยูบนโลกใบนี้ตองรวมมือกันแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไมใชคนใด
คนหนึ่ง หรือประเทศใดประเทศหน่ึงเทานั้น ดังนั้นควรรวมกันดําเนินการในเร่ืองดังตอไปนี้ 

1. รวมรณรงคเพื่อลดสภาวะโลกรอน 
จากขอมูลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม หนวยงานตางๆระหวางประเทศได

รวมมือกันรณรงคเพื่อลดภาวะโลกรอน ซ่ึงไดดําเนินการมาหลายปแลวโดยจัดต้ังคณะกรรมการระหวาง 
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รัฐบาลข้ึนเพื่อศึกษาในดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบในทุกดาน  ท่ีควรกลาวถึงใน
ท่ีนี้คือ 

• คณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on 
Climate Change หรือ IPCC)  

นอกจากนี้ยังไดวางแผนจัดต้ัง "แผนงานภูมิอากาศโลก" (World Climate Programme หรือ WCP) 
ภายใตความรับผิดชอบขององคการอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization หรือ WMO), 
โครงการส่ิงแวดลอมแหงสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme หรือ UNEP) และ 
International Council of Science Unions หรือ ICSU 

ป พ.ศ. 2531 องคการอุตุนิยมวิทยาโลก และโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ ไดจัดตั้ง 
คณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ (IPCC) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมิน
ขอมูลขาวสารดานวิทยาศาสตร และเศรษฐกิจ-สังคมท่ีเกี่ยวของ เพื่อนําไปสูความรูความเขาใจเร่ืองการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ตลอดจนผลกระทบ การปรับตัว และการบรรเทาปญหาอันเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

พ.ศ. 2533 IPCC ไดเสนอรายงานการประเมินคร้ังท่ี 1 (The First Assessment Report) ซ่ึงเนนย้ํา
ปรากฏการณทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ รายงานนี้มีผลอยางมากตอสาธารณชน
และผูกําหนดนโยบาย และเปนพื้นฐานในการเจรจาอนุสัญญาวาดวยการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 
  พ.ศ. 2538 รายงานฉบับท่ี 2 (The Second Assessment Report) เปนรายงานสถานการณสภาพ
ภูมิอากาศท่ียืนยันวา มีปรากฏการณท่ีทําใหเช่ือวามนุษยมีสวนทําใหภูมิอากาศเปล่ียนแปลงไดอยางมาก 
  พ.ศ. 2544 รายงานฉบับท่ี 3 (The Third Assessment Report) ไดขอใหมีการแกไขอยางเรงดวน 
โดยมุงเนนการลดปริมาณกาซเรือนกระจก โดยเฉพาะกาซคารบอนไดออกไซด 
  พ.ศ. 2550 รายงานฉบับท่ี 4 (The Forth Assessment Report) ภายใตช่ือเร่ือง “Climate Change 
2007” เปนรายงานบทสังเคราะห (Synthesis Report) ยืนยันในการเกิดความเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศที่
กําลังเกิดข้ึนจริง และกําลังจะเกิดผลกระทบท่ีรุนแรงตอโลกในอนาคต โดยอาจมีระยะใกลเขามามากกวา
ท่ีเคยคาดกันไว หากไมชวยกันรณรงคแกไข 
 

• องคกรสูงสุดเพื่อจัดประชุมการเจรจาระหวางรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ (The 
Conference of the Parties หรือ COP) 

วันท่ี 21 กันยายน 2537 ประเทศพัฒนาแลวเร่ิมเสนอรายงานแหงชาติ (National Communications) 
เกี่ยวกับกลยุทธการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ และไดใหท่ีประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ ( The 
Conference of the Parties หรือ COP)  เปนองคกรสูงสุดของอนุสัญญาฯ  โดย COP  มีหนาท่ีติดตาม 
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ตรวจสอบรวมท้ังการตัดสินใจสนับสนุนและสงเสริมการอนุวัติตามอนุสัญญาฯ และประเด็นทาง
กฎหมายท่ีเกี่ยวของอยางสม่ําเสมอ ซ่ึง COP มีการประชุมทุกป  

2. การวางมาตรการแกไข 
ท่ัวโลกเร่ิมตระหนักถึงปญหาท่ีเกิดข้ึน โดยเร่ิมวางมาตรการแกไขท้ังในระยะส้ันและระยะยาว

อยางตอเนื่อง รวมท้ังประเทศไทยเองปจจุบันเล็งเห็นปญหาท่ีเกิดข้ึน จึงไดจัดต้ังองคการบริหารจัดการ
กาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) พ.ศ. 2550ข้ึน เพื่อการศึกษาและรายงานดานกาซเรือนกระจก
โดยเฉพาะ ซ่ึงจะนําไปสูการหาแนวทางรวมมือกันบรรเทา/ลด ภัยพิบัติธรรมชาติท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคต 

ขณะนี้มีเสียงตอบรับสนับสนุนการรณรงคนี้อยางกวางขวางท้ังในระดับนานาชาติลงมาถึง
ระดับประเทศ เพื่อชวยกันรักษาโลกใบนี้ไวสําหรับรุนลูกหลานตอๆไป ดังนั้น ประเทศไทยก็ควร
จะตองมีสวนรวมรณรงค โดยการตดิตามสถานการณตางๆอยางใกลชิด เพื่อใหทันกับเหตุการณใน
ทุกระดับ โดยเฉพาะในเร่ืองการขอรับความสนับสนุนดาน Technology Transfer และการพัฒนา
บุคลากร ซ่ึงจะทําใหสามารถนํามาใชเตรียมความพรอม ในการรวมกันพัฒนาแบบจําลองเพ่ือ
คาดการณ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

นอกจากน้ีควรเรงสรางความเขาใจท่ีถูกตองในเร่ืองความผันแปร และการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศใหประชาชนและหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน เพื่อต้ังรับภาวะโลกรอนท่ี
อาจจะสงผลรุนแรงในอนาคตไดหากไมมีการรวมมือกัน ดังนั้นควรรวมจัดทําเปนนโยบายและแผน
ตางๆ เพื่อกําหนดมาตรการการปองกัน หรือจัดการในแนวทางท่ีชัดเจนและถูกตอง  รวมท้ังตอง
ปฏิบัติอยางตอเน่ืองเพื่อใหบังเกิดผลสูงสุด 

  



60 
 

บรรณานุกรม 
 

กรรวี  สิทธิชีวภาค . 2550.  การผันแปรและการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ . 
กลุมภูมิอากาศ . 2551.ขอมูลภูมิอากาศ . สํานักพัฒนาอุตนุิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา 
มันทนา พฤกษะวัน และ นงคนาถ อูประสิทธ์ิวงษ.2545.รูปแบบของฝนและอุณหภูมิในประเทศ

ไทยในปเอนโซ และความสัมพันธกับดัชนีความผันแปรของระบบอากาศในซีกโลกใต และ
อุณหภูมิผิวน้ําทะเลในมหาสมุทรแปซิฟกเขตรอน.กรมอุตุนิยมวิทยา 

ศูนยภูมิอากาศ.2008.การคาดการณความผันแปรสภาพภมิูอากาศ สํานักพัฒนาอุตุนยิมวิทยา 
          กรมอุตุนิยมวิทยา  
LISA.  2003. ชุดโครงการการเรียนรูเร่ืองวิทยาศาสตรโลกและดาราศาสตร 
NOAA.2000.National Real-Time Analysis Ocean / Atmosphere.Climate Prediction Center, 

National Centers for environmental Prediction, Camp Springs, Marryland, July. 
NOAA. 2007. Climate of 2006 :2006 in Historical Perspective, National Climate Data Center. 
Solomon S. et al. 2007. Climate Change 2007. The Physical Science Basis. Part of the Working 

Group I to the Forth Assessment Report of  the Intergovernmental Panel  on Climate 
Change. Cambridge ,United Kingdom and New York , USA. 

WMO. 2007.  WMO Statement on the Status of the Global Climate in 2006. WMO- No.1016. 

  



61 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 62

ภาคผนวกท่ี 1 
 

แผนท่ีประเทศไทยแสดงท่ีตัง้สถานีอุตุนิยมวิทยา 
 
 

 
 
 
 



 63



 64

ภาคผนวกท่ี 2 
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2.1. อุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ียรายป พ.ศ. 2494 – 2538 



 65

 



 66

 



 67

 



ที่มา : กรมอุตนุิยมวิทยา 

 

 68

 



 69

2.2. อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียรายป พ.ศ. 2494 – 2538 



 70

 



 71

 



 72

 



ที่มา : กรมอุตนุิยมวิทยา 

 

 73

 



 74

ภาคผนวกท่ี 3 
 

ตัวอยางขอมูลปริมาณฝนรวมรายป พ.ศ. 2494 – 2538 



 75

 



 76

 



 77

 



 78

 
 

ที่มา : กรมอุตนุิยมวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 79

 
ภาคผนวกที่ 4 
การเผยแพร 

1. ทางเว็บไซดของกรมอุตนุิยมวิทยา เพือ่ใหหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผูสนใจนําไปใช 
       2. ทางสื่อโทรทัศน ในรายการสารคดีสั้น หรือใชตอบคําถามในเรื่องสภาวะโลกรอน เปนตน 
       3. จัดทําเปนสิ่งพิมพ เผยแพรในรูปแบบ แผนพบั (โบรชัวร) หรือเปนหนงัสือการตูน ใหนักเรียนและผูสนใจทั่วไป ในเรื่องภาวะ
           โลกรอน 

                                      4. ทําเปนโปสเตอร นําไปจัดอบรมสัมมนาใหความรูในเรื่องโลกรอนแกกลุมผูใชบริการ หรือจัดทําในรูปสื่อการเรียนการสอน 
   5. สงเปนเอกสารเผยแพรตามหองสมุด รวมทั้งหอสมุดแหงชาติ และนําไปใชอางอิงได 
 


	โลกร้อน
	สารบัญ
	เนื้อเรื่อง
	ภาคผนวก




