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บทน า           การศึกษาด้านผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศและความ
แปรปรวนของสภาพภมิูอากาศในอนาคตและการปรบัตวัของภาคส่วนท่ีส าคญั 

I -1 

บทท่ี 1 ความก้าวหน้าเชิงวิชาการด้านผลกระทบการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศของ
ประเทศไทยในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมา 

1-1 

 1.1 งานวจิยัและบทความในวารสารวชิาการต่างๆ ทีเ่ป็น peer review ผ่านระบบสบืคน้
แบบ online และช่องทางอื่นๆ ตามความจ าเป็น 

1-1 

 1.2 งานวจิยัและบทความวชิาการทีเ่ป็น Grey Literatures โดยใชแ้บบสอบถามไปยงั
หน่วยงาน และสถาบนัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

1-1 

 1.3 การศกึษาการประเมนิผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศในประเทศไทย 1-2 

 สว่นที ่1  การคาดการณ์ภูมอิากาศอนาคต 1-2 

 สว่นที ่2  ผลกระทบต่อภมูอิากาศ ความเสยีง ความอ่อนไหว และการปรบัตวั 1-4 

 ก. ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศต่อระบบนิเวศและชวีกายภาพ 1-11 

 ข. ความเสีย่ง ความเปราะบางและการรบัมอืต่อการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 1-23 

 เอกสารอา้งองิ 1-32 

บทท่ี 2 การคาดการณ์แนวโน้มการเปล่ียนแปลงและความแปรปรวนสภาพภมิูอากาศ
ของประเทศ ตัง้แต่ ค.ศ. 1980 ถึง 2100 (พ.ศ. 2523 – 2643)  

2-1 

 การศกึษาแนวโน้มการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศของประเทศไทยในอนาคต 2-3 

 สรุปภูมอิากาศของประเทศไทยในอนาคตภายใตส้ภาพการเปลีย่นแปลงก๊าซเรอืน
กระจกตามสถานการณ์ทางเศรษฐกจิและสงัคมแบบ A2, B2 และ A1B (SRES A2, B2 
และ A1B)  

2-4 

บทท่ี 3 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศในลุม่น ้าชีและมลู 3-1 

 สภาพทัว่ไปของลุ่มน ้าชแีละลุ่มน ้ามลู 3-1 

 แนวโน้มการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศในเขตลุ่มน ้าช-ีมลู 3-4 

 3.1 การประมาณการผลผลติพชืเศรษฐกจิหลกัในลุ่มน ้าช-ีมลูจากผลกระทบของการ
เปลีย่นแปลงภูมอิากาศ 

3-12 

 3.2 การใชโ้มเดลทางอทุกวทิยา Variable Infiltration Capacity (VIC) เพื่อจ าลอง
ปรมิาณน ้าหลากและน ้าท่ารายเดอืนและรายปีของลุ่มน ้าช-ีมลู 

3-35 

 3.3 การใชโ้มเดลภูมสิารสนเทศเชงิสถติเิพื่อประเมนิการเกดิโรคมาเลเรยีและ
ไขเ้ลอืดออกในพืน้ทีลุ่่มน ้าช-ีมลู 

3-44 
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 3.4 การประเมนิความเสีย่งและความล่อแหลมของพืน้ทีแ่หง้แลง้และน ้าท่วมซ ้าซากใน
ลุ่มน ้าช-ีมลู ต่อการเปลีย่นแปลงและความแปรปรวนของสภาพอากาศในอนาคต 

 ความล่อแหลมเปราะบางของพืน้ทีโ่ดยพจิารณาถงึระบบผลติการเกษตรในลุ่ม
น ้าช-ีมลูต่อผลกระทบของการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ 

 การปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงและความแปรปรวนของสภาพอากาศใน
อนาคต  

3-49 

 

3-53 

 

3-54 

 3.4.1 กรณีศกึษาพืน้ทีต่ าบลศรสี าราญ หว้ยสามหมอ จงัหวดัชยัภูม ิ 3-54 

 3.4.2 กรณีศกึษาพืน้ทีต่ าบลเหลา่ออ้ย จงัหวดักาฬสนิธุ ์ 3-62 

 3.4.3 กรณีศกึษาพืน้ทีต่ าบลโพธิศ์ร ีอ าเภอโพธิช์ยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ 3-70 

 3.4.4 กรณีศกึษาพืน้ทีต่ าบลทุ่งหลวง อ าเภอสวุรรณภมู ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ 3-80 

 เอกสารอา้งองิ 3-91 

บทท่ี 4 ผลกระทบของระดบัน ้าทะเลในอนาคตเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงและความ
แปรปรวนของสภาพอากาศต่อพืน้ท่ีชายฝัง่ภาคใต้ฝัง่ตะวนัตกและฝัง่ตะวนัออก 

4-1 

  แนวทางการรบัมอืต่อการเพิม่และความแปรปรวนของระดบัทะเลในอนาคต
ของชมุชนเกษตรกรรมชายฝ ัง่ บา้นเกาะกลาง ต าบลคลองประสงค ์อ าเภอ
เมอืง จงัหวดักระบี ่

4-4 

  การพฒันาทอ้งถิน่บนฐานการทอ่งเทีย่วของเกาะเต่า จ.สรุาษฎรธ์านี ภายใต้
บรบิทของการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 

4-21 

บทท่ี 5 การเปล่ียนแปลงภมิูอากาศและผลต่อการพฒันาประเทศในบริบทของการพฒันา
แห่งสหสัวรรษ 

 เป้าหมายทีไ่ม่มคีวามเสีย่งหรอืเสีย่งน้อยต่อการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ 
 เป้าหมายทีม่คีวามเสีย่งต่อการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 
 ผลของภูมอิากาศและการเปลีย่นแปลงบทบาทของประเทศไทยในระดบั

นานาชาต ิ

5-1 

 

5-6 

5-6 

5-7 

ภาคผนวก 1 การปรบัความคลาดเคลื่อนของผลจากแบบจ าลอง ผนวก 1-1 

ภาคผนวก 2 ผลการจ าลองสภาพอากาศภมูอิากาศอนาคตภายใตส้ภาพก๊าซเรอืนกระจก 
ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกจิและสงัคม แบบ A2, B2 และ A1B  รายจงัหวดั  

ผนวก 2-1 

ภาคผนวก 3 รายละเอยีดเงื่อนไขทีใ่ชก้ารประมาณการผลผลติพชื (Crop Yield) โดยแบบจ าลอง
คณิตศาสตร ์DSSAT 

ผนวก 3-1 

ภาคผนวก 4 ผลการประมาณการผลผลติการเกษตรพชืไร่-นาภายใตก้ารเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ โดย
การใชแ้บบจ าลองคณิตศาสตร ์DSSAT 

ผนวก 4-1 

ภาคผนวก 5 การเปลีย่นแปลงผลผลติพชืไร-่นาโดยเฉลีย่ต่อพืน้ทีใ่นเขตลุ่มน ้าชมีลูจากการ
เปลีย่นแปลงภูมอิากาศ 

ผนวก 5-1 

ภาคผนวก 6 หลกัเกณฑก์ารสรา้งภาพฉายอนาคตพืน้ทีก่ารเพาะปลกูตามการปรบัโครงสรา้งการผลติ
พชืไร-่นาภายใตท้ศิทางการพฒันาและการเปลีย่นแปลงเชงิเศรษฐกจิทีแ่ตกต่างกนั 

ผนวก 6-1 
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ก. กรอบแนวคดิส าหรบัการศกึษา I -3 

ข. สเกลเชงิเวลาและเชงิพืน้ที ่(ภมูศิาสตร)์ ส าหรบัการตอบสนองต่อปรากฎการณ์ทางภูมอิ
กาศ/ลกัษณะอากาศ 

I -5 

1-1 การเปลีย่นแปลงผลผลติขา้วนาน ้าฝน/ขา้วนาปี ภายใตส้ภาพภมูอิากาศระยะต่างๆ ใน
อนาคต 

1-14 

1-2 การเปลีย่นแปลงผลผลติขา้วนาชลประทานฤดแูลง้ / ขา้วนาปรงั ภายใตส้ภาพภมูอิากาศ
ระยะต่าง ๆ ในอนาคต 

1-15 

1-3 การเปลีย่นแปลงผลผลติออ้ยภายใตส้ภาพภูมอิากาศระยะต่างๆ ในอนาคต 1-15 

1-4 การเปลีย่นแปลงผลผลติมนัส าปะหลงัภายใตส้ภาพภูมอิากาศระยะต่างๆ ในอนาคต 1-16 

1-5 การเปลีย่นแปลงผลผลติขา้วโพดภายใตส้ภาพภูมอิากาศระยะต่างๆ ในอนาคต 1-16 

1-6 การเปลีย่นแปลงปรมิาณน ้าของล าน ้าสาขาแม่น ้าโขงในสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน
ลาวและประเทศไทย ภายใตส้ถานการณ์จ าลองภูมอิากาศต่างๆ 

1-17 

1-7 ตวัอย่างผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงระดบัของน ้าทะเลต่อการเสยีเสถยีรภาพชายฝ ัง่
บรเิวณจงัหวดักระบี ่

1-20 

1-8 ตวัอย่างผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงระดบัน ้าทะเลและการปนเป้ือนของน ้าเคม็ต่อบ่อน ้า
จดืบรเิวณชายฝ ัง่จงัหวดักระบี ่

1-20 

1-9 ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงพืน้ทีน่ ้าท่วมต่อการตัง้ถิน่ฐานชมุชนในลุ่มน ้าสงคราม
ตอนล่าง 

1-22 

1-10 พืน้ทีเ่สีย่งของผลผลติขา้วนาน ้าฝน/ขา้วนาปี จากผลกระทบของภูมอิากาศ 
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ช่วงทศวรรษ ค.ศ. 2090)   
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1-11 พืน้ทีเ่สีย่งของผลผลติขา้วชลประทาน /ขา้วนาปรงั จากผลกระทบของภมูอิากาศ 
(ซา้ย ปจัจบุนัชว่งทศวรรษ ค.ศ.  1980/ กลาง อนาคตช่วงทศวรรษ ค.ศ. 2030 / ขวา 
อนาคตช่วงทศวรรษ ค.ศ. 2090) 

1-24 

1-12 พืน้ทีเ่สีย่งของผลผลติออ้ยจากผลกระทบของภมูอิากาศ 
(ซา้ย ปจัจบุนัชว่งทศวรรษ ค.ศ. 1980 / กลาง อนาคตช่วงทศวรรษ ค.ศ. 2030 / ขวา 
อนาคตช่วงทศวรรษ ค.ศ. 2090) 

1-24 

1-13 พืน้ทีเ่สีย่งของการผลติมนัส าปะหลงัจากผลกระทบของภูมอิากาศ  
(ซา้ย ปจัจบุนัชว่งทศวรรษ ค.ศ. 1980 / กลาง อนาคตช่วงทศวรรษ ค.ศ. 2030 / ขวา 
อนาคตช่วงทศวรรษ ค.ศ. 2090) 

1-25 

1-14 พืน้ทีเ่สีย่งของผลผลติขา้วโพดจากผลกระทบของภมูอิากาศ 
(ซา้ย ปจัจบุนัชว่งทศวรรษ ค.ศ. 1980 / กลาง อนาคตช่วงทศวรรษ ค.ศ. 2030 / ขวา 
อนาคตช่วงทศวรรษ ค.ศ. 2090) 

1-26 

2-1 ขอบเขตพืน้ทีใ่นการค านวณการจ าลองสภาพอากาศ 2-2 

2-2 ปรมิาณน ้าฝนรวมเฉลีย่รายปีเปรยีบเทยีบระหว่างปีฐาน และอนาคต 3 ช่วงเวลา ส าหรบั 3 2-5 



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการ ศกึษาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศในอนาคตและการปรบัตวัของภาคสว่นทีส่ าคญั 

 

 
 

หน้า | ง 
 
 

ศนูยบ์รกิารวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

SRES 
2-3 อุณหภูมสิงูสดุในรอบปีเปรยีบเทยีบระหว่างปีฐาน และอนาคต 3 ช่วงเวลา ส าหรบั 3 SRES 2-6 

2-4 อุณหภูมติ ่าสดุในรอบปีเปรยีบเทยีบระหว่างปีฐาน และอนาคต 3 ช่วงเวลา ส าหรบั 3 SRES 2-7 

2-5 ทศิทางและความเรว็ลมภาคเหนอื ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคใตฝ้ ัง่ตะวนัตก 
และภาคใตฝ้ ัง่ตะวนัออก ส าหรบั SRES A2 และ B2 

2-8 

3-1 ลกัษณะภูมปิระเทศภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 3-1 

3-2 การใชป้ระโยชน์ทีด่นิในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 3-2 

3-3 ปรมิาณน ้าฝนเฉลีย่รายปีในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 3-3 

3-4 พืน้ทีน่ ้าท่วมซ ้าซากในลุ่มน ้าช-ีมลู 3-3 

3-5 พืน้ทีป่ระสบภยัแลง้ซ ้าซากในลุ่มน ้าช-ีมลู 3-4 

3-6 แผนทีแ่สดงการเปลีย่นแปลงอณุหภูมสิงูสดุรายวนัเฉลีย่ตลอดช่วงศตวรรษ 3-5 

3-7 แผนทีแ่สดงการเปลีย่นแปลงระยะเวลาทีม่อีากาศรอ้น (>35ºC) ในรอบปีเฉลีย่ตลอดชว่ง
ทศวรรษ 

3-7 

3-8 แผนทีแ่สดงการเปลีย่นแปลงอณุหภูมติ ่าสดุรายวนัเฉลีย่ตลอดช่วงทศวรรษ 3-8 

3-9 แผนทีแ่สดงการเปลีย่นแปลงระยะเวลาทีม่อีากาศเยน็ (<16°C) ในรอบปีเฉลีย่ตลอดชว่ง
ทศวรรษ 

3-9 

3-10 แผนทีแ่สดงการเปลีย่นแปลงปรมิาณฝนรวมในรอบปีเฉลีย่ตลอดช่วงทศวรรษเมื่อเทยีบกบั
ทศวรรษที ่1990s 

3-10 

3-11 แผนทีแ่สดงปรมิาณฝนรวมในรอบปีเฉลีย่ตลอดช่วงทศวรรษในอนาคต 3-11 

3-12 รปูแบบและสดัสว่นของพืน้ทีเ่พาะปลกูในพืน้ทีลุ่่มน ้าช-ีมลู ตามรปูแบบการใชพ้ืน้ที่
เพาะปลกูแบบทีเ่ป็นอยู่ (Business as usual) 

3-13 

3-13 ผลผลติพชืไร-่นาในกลุ่มจงัหวดัลุ่มน ้าชใีนอนาคตตามรปูแบบการผลติแบบทีเ่ป็นอยู่ (BAU) 
ภายใตอ้ทิธพิลของการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ 

3-15 

3-14 ผลผลติพชืไร-่นาในกลุ่มจงัหวดัลุ่มน ้ามลูในอนาคตตามรปูแบบการผลติแบบทีเ่ป็นอยู่ 
(BAU) ภายใตอ้ทิธพิลของการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 

3-16 

3-15 การเปลีย่นแปลงมลูค่ารวมผลผลติพชืไร่-นาในเขตลุ่มน ้าชมีลูในอนาคตตามรปูแบบการ
ผลติแบบทีเ่ป็นอยู่ (BAU) ภายใตอ้ทิธพิลของการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 

3-17 

3-16 แผนภาพแสดงกรอบแนวคดิในการจดัท าภาพฉายอนาคตพืน้ทีผ่ลติพชืเกษตรในลุ่มน ้าช-ีมลู 3-19 

3-17 แนวโน้มการเปลีย่นแปลงพืน้ทีเ่พาะปลกูพชืแต่ละชนิดภายใตท้ศิทางการพฒันาต่าง ๆ 3-19 

3-17 สรุปผลผลติการเกษตรเฉลีย่รายปีในอนาคตตามการปรบัพืน้ทีเ่พาะปลกูตามแนวทางทีเ่น้น
ผลติอาหาร (Foodbowl scenario) 

3-23 

3-18 สรุปผลผลติการเกษตรเฉลีย่รายปีในอนาคตตามการปรบัพืน้ทีเ่พาะปลกูตามแนวทางทีเ่น้น
ผลติพชืพลงังาน (Green energy scenario) 

3-25 

3-19 สรุปผลผลติการเกษตรเฉลีย่รายปีในอนาคตตามการปรบัพืน้ทีเ่พาะปลกูตามแนวทางทีเ่น้น
การผลติแบบผสมผสาน (Mixed farming scenario) 

3-27 

3-20 ผลผลติขา้วในลุ่มน ้าชใีนอนาคตภายใตก้ารปรบัรปูแบบพืน้ทีเ่พาะปลกูตามแนวทางต่างๆ 3-28 
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3-21 ผลผลติมนัส าปะหลงัในลุ่มน ้าชใีนอนาคตภายใตก้ารปรบัรปูแบบพืน้ทีเ่พาะปลกูตาม
แนวทางต่างๆ 

3-28 

3-22 ผลผลติออ้ยในลุ่มน ้าชใีนอนาคตภายใตก้ารปรบัรปูแบบพืน้ทีเ่พาะปลกูตามแนวทางต่างๆ 3-29 

3-23 ผลผลติขา้วโพดในลุ่มน ้าชใีนอนาคตภายใตก้ารปรบัรปูแบบพืน้ทีเ่พาะปลกูตามแนวทาง
ต่างๆ 

3-29 

3-24 ผลผลติขา้วในลุ่มน ้ามลูในอนาคตภายใตก้ารปรบัรปูแบบพืน้ทีเ่พาะปลกูตามแนวทางต่างๆ 3-30 

3-25 ผลผลติมนัส าปะหลงัในลุ่มน ้ามลูในอนาคตภายใตก้ารปรบัรปูแบบพืน้ทีเ่พาะปลกูตาม
แนวทางต่างๆ 

3-30 

3-26 ผลผลติออ้ยในลุ่มน ้ามลูในอนาคตภายใตก้ารปรบัรปูแบบพืน้ทีเ่พาะปลกูตามแนวทางต่างๆ 3-31 

3-27 ผลผลติขา้วโพดในลุ่มน ้ามลูในอนาคตภายใตก้ารปรบัรปูแบบพืน้ทีเ่พาะปลกูตามแนวทาง
ต่างๆ 

3-31 

3-28 มลูค่ารวมของพชืไร่นาและสมัประสทิธิข์องความแปรปรวนของมลูค่ารวมของพชืไร่นาใน
ลุ่มน ้าชตีามรปูแบบการผลติตามแนวทางต่างๆ 

3-32 

3-29 มลูค่ารวมของพชืไร่นาและสมัประสทิธิข์องความแปรปรวนของมลูค่ารวมของพชืไร่นาใน
ลุ่มน ้ามลู ตามรปูแบบการผลติตามแนวทางต่างๆ 

3-33 

3-30 ปรมิาณน ้าหลากผวิดนิสะสมรายปีเฉลีย่ในช่วงปีฐาน และการเปลีย่นแปลงเป็นเปอรเ์ชน็ต์
เทยีบกบัช่วงปีฐาน ตามการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศรปูแบบ A2 และ B2 

3-37 

3-31 ปรมิาณน ้าหลากผวิดนิสงูสดุต่อวนัในชว่งปีฐาน และการเปลีย่นแปลงเป็นเปอรเ์ชน็ตเ์ทยีบ
กบัช่วงปีฐาน ตามการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศรปูแบบ A2 และ B2 

3-37 

3-32 การเปลีย่นแปลงของปรมิาณน ้าท่าเฉลีย่ ปรมิาณน ้าทา่มากสดุ และน้อยสดุทีต่ าแหน่งของ
สถานีวดัน ้าทีส่ าคญัในลุ่มน ้า ช-ีมลู แสดงเป็นรอ้ยละเทยีบกบัปรมิาณน ้าท่ารายปีเฉลีย่
ในช่วงปีฐาน และช่วงปีอนาคต 

3-39 

3-33 ต าแหน่งทีต่ัง้ของเขือ่นส าคญัในลุ่มน ้าช-ีมลู 3-40 

3-34 ปรมิาณน ้าไหลลงอ่างเกบ็น ้า (เขือ่นอุบลรตัน์) รายปีเฉลีย่ในช่วงปี ค.ศ. 1980-2009 
(Baseline),   2010-2039, 2040-2069 และช่วงปี ค.ศ.2070-2099 ตามภาพฉายอนาคต
สภาพอากาศแบบ A2 และ B2 

3-41 

3-35 ปรมิาณน ้าไหลลงอ่างเกบ็น ้า (เขือ่นล าปาว) รายปีเฉลีย่ในชว่งปี ค.ศ. 1980-2009 
(Baseline), 2010-2039, 2040-2069 และช่วงปี ค.ศ.2070-2099 ตามภาพฉายอนาคต
สภาพอากาศแบบ A2 และ B2 

3-42 

3-36 ปรมิาณน ้าไหลลงอ่างเกบ็น ้า (เขือ่นสรินิธร) รายปีเฉลีย่ในช่วงปี ค.ศ. 1980-2009 
(Baseline), 2010-2039, 2040-2069 และช่วงปี ค.ศ.2070-2099 ตามภาพฉายอนาคต
สภาพอากาศแบบ A2 และ B2 

3-42 

3-37 ปรมิาณน ้าไหลลงอ่างเกบ็น ้า (เขือ่นล าตะคอง) รายปีเฉลีย่ในชว่งปี ค.ศ. 1980-2009, 
2010-2039, 2040-2069 และช่วงปี ค.ศ.2070-2099 ตามภาพฉายอนาคตสภาพอากาศ
แบบ A2 และ B2 

3-43 

3-38 ระดบัความเสีย่งต่อการเกดิโรคมาลาเรยีในอนาคตในจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 3-48 

3-39 ระดบัความเสีย่งต่อการเกดิโรคไขเ้ลอืดออกในอนาคตในจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 3-48 
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3-40 ต าแหน่งพืน้ทีศ่กึษาและพืน้ทีป่ระสบภยัน ้าท่วมและภยัแลง้ซ ้าซากในลุ่มน ้าช-ีมลู 3-49 

3-41 แผนทีลุ่่มน ้าหว้ยสามหมอและสภาพอุทกภยัในพืน้ทีต่ าบลศรสี าราญ 3-55 

3-42 บงึหนองนกโง ่ 3-59 

3-43 ผูน้ าชุมชนร่วมแกป้ญัหาน ้าท่วม และคนักัน้น ้ารอบบงึหนองนกโง่ 3-60 

3-44 แผนทีแ่สดงพืน้ทีเ่สีย่งภยัน ้าท่วมในบรเิวณล าน ้าปาว พืน้ทีต่ าบลเหล่าออ้ย และพืน้ทีน่ ้า
ท่วมซ ้าซาก 

3-62 

3-45 สภาพน ้าท่วมในพืน้ทีต่ าบลเหลา่ออ้ย 3-63 

3-46 สถานีสบูน ้าดว้ยพลงังานไฟฟ้าและระบบสง่น ้าดว้ยท่อแรงดนัสงู 3-67 

3-47 แผนทีแ่สดงต าแหน่งหนองเลงิเปลอืยและพืน้ทีเ่สีย่งน ้าทว่มซ ้าซากในพืน้ทีต่ าบลเหล่าออ้ย 3-68 

3-48 สภาพหนองเลงิเปลอืยในปจัจบุนั (ภาพถ่ายเดอืนมกราคม 2553) 3-68 

3-49 พืน้ทีเ่สีย่งภยัแลง้ในพืน้ทีต่ าบลโพธิศ์รใีนปจัจุบนั 3-71 

3-50 พืน้ทีเ่พาะปลกูมนัส าปะหลงัและศกัยภาพการขยายพืน้ทีเ่พาะปลกูมนัส าปะหลงัในอนาคต 3-71 

3-51 ขอ้มลูปรมิาณน ้าฝนเฉลีย่รายเดอืนจากแบบจ าลองภมูอิากาศโลก ECHAM4 ตาม
สถานการณ์การเปลีย่นแปลงสภาพอากาศแบบ A2 

3-73 

3-52 ขอ้มลูปรมิาณน ้าฝนเฉลีย่รายเดอืนจากแบบจ าลองภมูอิากาศโลก ECHAM4 ตาม
สถานการณ์การเปลีย่นแปลงสภาพอากาศแบบ B2 

3-74 

3-53 รปูแบบการเพาะปลกูมนัส าปะหลงัโดยใชร้ะบบการใหปุ้๋ ยในหลุม 3-78 

3-54 พืน้ทีต่ าบลทุ่งหลวง อ าเภอสวุรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ และพืน้ทีเ่สีย่งภยัแลง้ซ ้าซาก 3-81 

3-55 พืน้ทีน่าทีอ่ยูใ่กลแ้นวคลองสง่น ้าตอนตน้ และสภาพคลองสง่น ้าตอนปลายของพืน้ทีต่ าบล
ทุ่งหลวง 

3-81 

3-56 ขอ้มลูปรมิาณน ้าฝนเฉลีย่รายเดอืนจากแบบจ าลองภมูอิากาศโลก ECHAM4 ตาม
สถานการณ์การเปลีย่นแปลงสภาพอากาศแบบ A2 

3-83 

3-57 ขอ้มลูปรมิาณน ้าฝนเฉลีย่รายเดอืนจากแบบจ าลองภมูอิากาศโลก ECHAM4 ตาม
สถานการณ์การเปลีย่นแปลงสภาพอากาศแบบ B2 

3-84 

3-58 การผนัน ้าเขา้สูพ่ืน้ทีเ่กษตรในต าบลทุ่งหลวงและคลองสง่น ้าหลกัทีเ่ชื่อมระหว่าง 2 ล าน ้า 3-87 

3-59 เครอืขา่ยคลองสง่น ้าย่อยเขา้สูพ่ืน้ทีเ่กษตรในต าบลทุ่งหลวง 3-88 

3-60 ภาพฉายอนาคตแสดงการปรบัรปูแบบพืน้ทีเ่พาะปลกูตามแนวทางทีเ่ป็นอยู่ในปจัจุบนั 
(ภาพบน) เขา้สูร่ปูแบบการใชพ้ืน้ทีเ่พาะปลกูโดยเน้นการผลติพชืพลงังาน (ภาพล่าง) 

3-89 

4-1 ผลการประมาณระดบัน ้าทะเลปานกลาง (SRES A2) ส าหรบัชายฝ ัง่อ่าวไทยและฝ ัง่อนัดามนั 4-2 

4-2 การเคลื่อนตวัทางดิง่ของเปลอืกโลกบรเิวณจงัหวดัภูเกต็ (ซา้ย) และจงัหวดัชุมพร (ขวา) 4-3 

4-3 พืน้ทีศ่กึษา บา้นเกาะกลาง ต าบลคลองประสงค ์อ าเภอเมอืง จงัหวดักระบี ่ 4-4 

4-4 ก าแพงไมไ้ผ่เพื่อชะลอแรงคลื่นและบรรเทาการกดัเซาะชายฝ ัง่ตามแนวชายฝ ัง่คลอง หมู่ที ่1 
บา้นเกาะกลาง 

4-6 

4-5 การกดัเซาะชายหาดดา้นทีต่ดิทะเล หมู่ที ่2 บา้นคลองประสงค ์ 4-6 

4-6 ก าแพงคอนกรตีเสรมิเหลก็ป้องกนัการกดัเซาะชายหาดดา้นทีต่ดิทะเล หมู่ที ่2 บา้นคลอง 4-6 
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ประสงค ์
4-7 พืน้ทีท่ีเ่คยเป็นนาขา้วในอดตีบางสว่นถูกน ้าทะเลหนุนทว่มเป็นประจ าจงึท าใหม้พีรรณไม้

ชายเลนเตบิโตในทีด่นิเหล่าน้ีในปจัจบุนั 
4-7 

4-8 นาขา้วอนิทรยีใ์นปจัจุบนัซึง่ก าลงัเกบ็เกีย่วในเดอืนธนัวาคม 2552 ในช่วงทีค่ณะผูว้จิยั
ก าลงัส ารวจระดบัความสงูของพืน้ที ่

4-8 

4-9 แนวคนักัน้น ้าทีก่ลุ่มชาวนาบา้นคลองประสงคเ์สนอเป็นระยะทาง 6.7 กโิลเมตร (เสน้สมี่วง) 
และส านกัพฒันาทีด่นิเขต 11 สนบัสนุนงบประมาณเพื่อก่อสรา้ง แนวสเีหลอืงคอืพืน้ทีส่งูซึง่
ใชเ้ป็นแนวป้องกนัตามธรรมชาต ิ

4-9 

4-10 ผลการจ าลองระดบัน ้าหนุนรายเดอืนโดยใชล้มผวิพืน้จากโมเดล PRECIS (เสน้) และระดบั
น ้าสงูสดุจากการตรวจวดัรายเดอืน (ค่าเฉลีย่ ± ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน) 

4-10 

4-11 การเปลีย่นแปลงระดบัทางดิง่ของชายฝ ัง่จงัหวดัภูเกต็ตรวจวดัโดยระบบ GPS ความละเอยีดสงู 4-10 

4-12 ระดบัชัน้ความสงูของพืน้ทีน่าในปจัจบุนัทีเ่สีย่งต่อการเกดิน ้าทะเลหนุนท่วม 4-15 

4-13 พืน้ทีห่น้าตดัขวางของคนักัน้น ้าเคม็ทีม่คีวามสงูต่างๆ 4-15 

4-14 ค่าก่อสรา้ง มลูค่าความเสยีหายทีส่ามารถลดไดแ้ละผลตอบแทนต่อการลงทุนของคนักัน้น ้า
ทีม่คีวามสงูต่างๆ ส าหรบัช่วงปีฐาน 

4-16 

4-15 ผลตอบแทนต่อการลงทุนของคนักัน้น ้าทีม่คีวามสงูต่างๆ ส าหรบัช่วงปีในอนาคต  
(คดิเป็นราคาในปจัจบุนั)   

4-16 

4-16 ค่าก่อสรา้ง มลูค่าความเสยีหายทีส่ามารถลดไดแ้ละผลตอบแทนต่อการลงทุนสรา้งบ่อ
ส าหรบัโซนเลีย้งปทูะเลขนาดต่างๆ ส าหรบัชว่งปีฐาน 

4-18 

4-17 ผลตอบแทนต่อการลงทุนของการสรา้งบ่อส าหรบัโซนเลีย้งปทูะเลขนาดต่างๆ ส าหรบัช่วง
ปีในอนาคต (คดิเป็นราคาในปจัจุบนั) 

4-18 

4-18 เปรยีบเทยีบผลตอบแทนต่อการลงทุนของแนวทางการรบัมอืโดยใชค้นักัน้น ้าเคม็และแนว
ทางการปรบัตวักบัความเคม็โดยใชก้ารเพาะเลีย้งสตัวน ้ากร่อย 

4-19 

4-19 พืน้ทีศ่กึษา ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงนั จ.สรุาษฎรธ์าน ี 4-21 

4-20 ทศิทางลมทีพ่ดัเขา้หาชายฝ ัง่จงัหวดัชมุพร เปรยีบเทยีบระหว่างปีฐานและ 30 ปีขา้งหน้า 4-24 

4-21 แนวโน้มและคาบการเกดิพายุหมุนในทะเลอ่าวไทย และทะเลจนีใตใ้นรอบ 60 ปีทีผ่่านมา 4-26 

4-22 ผลการประมาณระดบัน ้าทะเลปานกลาง (SRES A2 และB2) ส าหรบัชายฝ ัง่จงัหวดัชุมพร 4-27 

 ตวัอย่างผลของการเพิม่ขึน้ของระดบัน ้าทะเล 20 เซนตเิมตร ต่อเสถยีรภาพชายหาดทรายรี
ตอนใต ้

4-28 

 ผลของระดบัน ้าทะเลทีเ่พิม่ขึน้ต่อเสถยีรภาพของหาด 8 หาดส าคญับนเกาะเต่า 4-29 

4-23 อุณหภูมสิงูสดุและต ่าสดุ เปรยีบเทยีบปจัจุบนัและอนาคตอกี 30 ปี 4-29 
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สารบญัตาราง 

ตารางท่ี  หน้า 

1-1 การวเิคราะหค์วามเสีย่งต่อการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศและความเปราะบางของคลสัเตอรท์างการ
ท่องเทีย่ว 

1-31 

3-1 พืน้ทีเ่พาะปลกูพชืไร่นาแต่ละชนดิในลุ่มน ้าช-ีมลู ตามรปูแบบการผลติแบบทีเ่ป็นอยู่ในปจัจบุนั 
(BAU) 

3-13 

3-2 ผลผลติพชืไร-่นาในเขตลุ่มน ้าชมีลูในอนาคตตามรปูแบบการผลติแบบทีเ่ป็นอยู่ (BAU) ภายใต้
อทิธพิลของการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 

3-14 

3-3 พืน้ทีป่ลกูพชืแต่ละประเภทตามภาพอนาคตทีเ่น้นการผลติพชือาหาร (food bowl) 3-20 

3-4 พืน้ทีป่ลกูพชืแต่ละประเภทตามภาพอนาคตตามแนวทางทีเ่น้นการผลติพชืพลงังานทดแทน (Green 
energy) 

3-21 

3-5 พืน้ทีต่ามระบบการปลกูพชืภาพอนาคตระบบเกษตรแบบผสมผสาน (Mixed Farming) 3-21 

3-6 สรุปผลผลติการเกษตรเฉลีย่รายปีในอนาคตตามการปรบัพืน้ทีเ่พาะปลกูตามแนวทางทีเ่น้นผลติ
อาหาร (Foodbowl scenario) 

3-23 

3-7 สรุปผลผลติการเกษตรเฉลีย่รายปีในอนาคตตามการปรบัพืน้ทีเ่พาะปลกูตามแนวทางทีเ่น้นผลติพชื
พลงังาน (Green energy) 

3-24 

3-8 สรุปผลผลติการเกษตรเฉลีย่รายปีในอนาคตตามการปรบัพืน้ทีเ่พาะปลกูตามแนวทางทีเ่น้นการผลติ
แบบผสมผสานเพื่อรกัษาสมดุลของระบบนิเวศน์ (Mixed farming) 

3-26 

3-9 ผลการจ าลองการเกดิมาลาเรยีในจงัหวดัต่าง ๆ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 3-46 

3-10 ผลการจ าลองการเกดิไขเ้ลอืดออกในจงัหวดัต่างๆ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 3-47 

3-11 ตวัชีว้ดัความเสีย่งจากผลกระทบของความแปรปรวนและการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศในอนาคต 3-50 

3-12 การประเมนิระดบัความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศในอนาคต 3-56 

3-13 การประเมนิความล่อแหลมเปราะบางของพืน้ที ่โดยประเมนิความเสีย่งภายใตศ้กัยภาพการปรบัตวั
ของระบบการผลติการเกษตรโดยพจิารณาถงึผลผลติทีส่งูทีส่ดุในอนาคต 

3-57 

3-14 การประเมนิความล่อแหลมเปราะบางของพืน้ที ่โดยประเมนิความเสีย่งภายใตศ้กัยภาพการปรบัตวั
ของระบบการผลติการเกษตรโดยพจิารณาถงึความแปรปรวนของผลผลติทีต่ ่าทีส่ดุในอนาคต 

3-58 

3-15 การประเมนิศกัยภาพผลผลติในอนาคตเปรยีบเทยีบกบัการลงทนุ 3-61 

3-16 การประเมนิระดบัความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศในอนาคต 3-64 

3-17 การประเมนิความล่อแหลมเปราะบางของพืน้ที ่โดยประเมนิความเสีย่งภายใตศ้กัยภาพการปรบัตวั
ของระบบการผลติการเกษตรโดยพจิารณาถงึผลผลติทีส่งูทีส่ดุในอนาคต 

3-64 

3-18 การประเมนิความล่อแหลมเปราะบางของพืน้ที ่โดยประเมนิความเสีย่งภายใตศ้กัยภาพการปรบัตวั
ของระบบการผลติการเกษตรโดยพจิารณาถงึความแปรปรวนของผลผลติทีต่ ่าทีส่ดุในอนาคต 

3-65 

3-19 การประเมนิศกัยภาพผลผลติในอนาคตเปรยีบเทยีบกบัการลงทนุ 3-69 

3-20 การประเมนิระดบัความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศในอนาคต 3-75 

3-21 การประเมนิความล่อแหลมเปราะบางของพืน้ที ่โดยประเมนิความเสีย่งภายใตศ้กัยภาพการปรบัตวั
ของระบบการผลติการเกษตรโดยพจิารณาถงึผลผลติทีส่งูทีส่ดุในอนาคต 

3-75 
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3-22 การประเมนิความล่อแหลมเปราะบางของพืน้ที ่โดยประเมนิความเสีย่งภายใตศ้กัยภาพการปรบัตวั
ของระบบการผลติการเกษตรโดยพจิารณาถงึความแปรปรวนของผลผลติทีต่ ่าทีส่ดุในอนาคต 

3-76 

3-23 การเปรยีบเทยีบตน้ทุนการผลติมนัส าประหลงัและผลตอบแทน 3-78 

3-24 การประเมนิระดบัความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศในอนาคต 3-85 

3-25 การประเมนิความล่อแหลมเปราะบางของพืน้ที ่โดยประเมนิความเสีย่งภายใตศ้กัยภาพการปรบัตวั
ของระบบการผลติการเกษตรโดยพจิารณาถงึผลผลติทีส่งูทีส่ดุในอนาคต 

3-85 

3-26 การประเมนิความล่อแหลมเปราะบางของพืน้ที ่โดยประเมนิความเสีย่งภายใตศ้กัยภาพการปรบัตวั
ของระบบการผลติการเกษตรโดยพจิารณาถงึความแปรปรวนของผลผลติทีต่ ่าทีส่ดุในอนาคต 

3-86 

4-1 การเปลีย่นแปลงระดบัทะเลเฉลีย่ค านวณโดยใชโ้ปรแกรม DIVA ส าหรบัสถานะการณ์ SRES A2 
High Sea Level และการเคลื่อนตวัทางดิง่ของแผ่นดนิในแต่ละช่วงเวลา 

4-11 

4-2 ระดบัเฉลีย่และความแปรปรวนของระดบัน ้าเกดิสงูสดุในแต่ละชว่ง (30 ปี) เทยีบกบัระดบัทะเลปาน
กลางมาตรฐานประเทศไทย (MSLo) 

4-11 

4-3 ความถีข่องการเกดิน ้าหนุนท่วมเน่ืองจากมรสมุต่อแต่ละช่วง 30 ปี   4-14 
4-4 คนักัน้น ้าเคม็ทีม่สีดัสว่นผลตอบแทนต่อการลงทุนทีส่งูทีส่ดุเพื่อเป็นทางเลอืกเพื่อรบัมอืในแนว
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บทน า 

การศึกษาด้านผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศและความแปรปรวนของสภาพ
ภมิูอากาศในอนาคตและการปรบัตวัของภาคส่วนท่ีส าคญั 

 
ประเทศไทยในฐานะภาคอีนุสญัญาสหประชาชาติว่าดว้ยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศมพีนัธกรณีที่จะต้อง

จดัท ารายงานแห่งชาตเิพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินการดา้นการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศกบั
ประเทศภาคอีื่นๆ ในอนุสญัญา ซึง่การจดัท ารายงานดงักล่าวยงัเป็นการเสรมิสรา้งขดีความสามารถในการด าเนินการดา้น
การเปลีย่นแปลงภูมอิากาศของประเทศอกีดว้ย โดยทีห่วัขอ้ทีส่ าคญัหวัขอ้หนึ่งของรายงานแห่งชาตคิอืความล่อแหลมและ
การปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ (Vulnerability and adaptation to climate change)  

ถงึแมว้่าประเทศไทยจะไดเ้ริม่มกีารศกึษาวจิยัเกีย่วกบัความเปราะบางและการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมอิากาศมาบา้งแต่ขอ้มลูทีม่อียู่ยงัมคี่อนขา้งน้อยและไม่เป็นเอกภาพ ท าใหก้ารวเิคราะหข์อ้มูลทีม่อียู่เพื่อใหเ้หน็ภาพเชงิ
องค์รวมเพื่อน าเสนอในรายงานแห่งชาติสามารถท าได้เพยีงในระดบัที่จ ากดั ดงันัน้การที่จะท าให้รายงานแห่งชาติที่จะ
น าเสนอต่อส านักงานเลขาธกิารอนุสญัญาฯ มเีนื้อหาในระดบัทีส่มบูรณ์เพยีงพอจงึจ าเป็นที่จะต้องมกีารศกึษาเพิม่เตมิขึน้
มากกว่าการทบทวนและประมวลขอ้มลูและองคค์วามรูท้ีม่อียู่เดมิเท่านัน้ 

 การศึกษาในครัง้นี้ เป็นการศึกษาที่ด าเนินการภายใต้กรอบโครงการ การศึกษาด้านผลกระทบของการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศในอนาคตและการปรบัตวัของภาคส่วนทีส่ าคญัซึ่ง
ก าหนดให้ท าการวเิคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศของประเทศไทยในอนาคต และประเมนิผลกระทบความ
ล่อแหลมเปราะบาง และแนวทางการปรบัตวัในพืน้ทีต่วัอย่างศกึษา ไดแ้ก่ พืน้ทีศ่กึษาลุ่มน ้าอย่างน้อย 1 ลุ่มน ้า และพืน้ที่
ชายฝ ัง่ 2 พื้นที่ ดงันัน้การศึกษาในครัง้น้ีจึงเน้นการบูรณาความเปราะบางของภาคส่วนต่างๆ โดยใช้พื้นทีเ่ป็น    
ตวัตัง้ (Place-based integrated approach) เพือ่ให้ยุทธศาสตรก์ารปรบัตวัและจดัการความเสีย่งในอนาคตมี
ความเป็นเอกภาพและได้รบัการยอมรบัโดยผูที้มี่ส่วนเกีย่วข้อง (Chinvanno et al. 2007) ดงันัน้การเลอืกพืน้ทีศ่กึษา
จงึต้องเชื่อมโยงประเดน็ทางเศรษฐกิจและสงัคมทัง้ในปจัจุบนัและที่คาดว่าจะเป็นในอนาคตเขา้ด้วยกนั มิใช่เป็นเพยีง    
การปรบัตวัของแต่ละภาคส่วนโดยอสิระซึ่งอาจจะน ามาซึง่ความขัดแยง้อนัไม่พงึประสงคใ์นอนาคตได้ นอกเหนือจากนัน้
การเปลีย่นแปลงภูมอิากาศในอนาคตอาจจะน ามาซึ่งผลกระทบต่อกระบวนการพฒันาประเทศรวมทัง้ความมัน่คงในเชงิ
เศรษฐกจิและสงัคม  ตามกรอบการพฒันาแห่งสหวรรษ (MDG และ MDG+) ทีป่ระเทศไทยไดใ้หค้ ามัน่ไวก้บัประชาคมโลก
ส าหรบัปี ค.ศ.2015 (พ.ศ.2558) ซึง่การศกึษานี้ กไ็ดร้วมถงึการประเมนิผลกระทบการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศต่อการพฒันา
ประเทศไทยในบรบิทของการพฒันาแห่งสหสัวรรษไวด้ว้ยแลว้ 

การวเิคราะห์ความเปราะบาง (vulnerability) และแนวทางการปรบัตวั (adaptation) ของภาคส่วน (sectors) 
ต่างๆ ตามแนวทางของ National Adaptation Programme of Action (NAPA; Desanker, 2004) ของ UNFCCC และ 
Adaptation Policy Framework for Climate Change (APF; Lim and Spanger-Siegfried, 2004) ของ UNDP จะมี
ขัน้ตอนโดยสรุปคอื  

- การทบทวนเป้าหมายการพฒันาของประเทศและของพืน้ที ่(ถา้ม)ี ในระยะยาว 

- การคัดเลือกระบบทางกายภาพ/ชีวภาพ (biophysical systems) และภาคส่วนทางเศรษฐกิจสงัคม 
(socioeconomic sectors) เพื่อเป็นตวัแทนของการพฒันาทางเศรษฐกจิและสงัคมทีน่่าจะไดร้บัผลกระทบจาก
การเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ 
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- การจดัตัง้คณะผูศ้กึษาแบบสหสาขา รวมทัง้การจ าแนกกลุ่มผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีส่ าคญัในแต่ละภาคสว่น 

- การทบทวนการศกึษาที่มอียู่และการหารือกบัผู้เชี่ยวชาญเพื่อวิเคราะห์และสงัเคราะห์ความรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกบัความล่อแหลมของระบบทางกายภาพ/ชวีภาพและภาคส่วนทางเศรษฐกจิสงัคมสภาพอากาศในอดตี
และปจัจุบนั  

- การวเิคราะหผ์ลกระทบของการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศในอนาคตต่อระบบและภาคสว่นต่างๆ อย่างเป็นระบบ
และไม่มอีคต ิซึง่จะประกอบดว้ย 

◦ การคาดการณ์สภาพภูมอิากาศในอนาคต ซึง่จะรวมทัง้การเปลีย่นแปลงค่าเฉลีย่และความแปรปรวนของ
ตวัแปรทางภูมอิากาศต่างๆ 

◦ การเชื่อมโยงระหว่างภูมิอากาศกบัระบบทางกายภาพ/ชีวภาพต่างๆ ที่สนใจ ซึ่งอาจจะเป็นการหา
ความสมัพนัธเ์ชงิปรมิาณหรอืเชงิคุณภาพกไ็ด ้

◦ การประเมนิขนาด ขอบเขต ความถี่ ฯลฯ ของผลกระทบของการเปลีย่นแปลงของภูมอิากาศในอนาคต
ต่อระบบทางกายภาพ/ชวีภาพต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

◦ การวเิคราะห์ขดีความสามารถและระดบัวกิฤติของภาคส่วนทางเศรษฐกจิและสงัคมในการรบัมือกบั    
การเปลีย่นแปลงของระบบทางกายภาพ/ชวีภาพต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  

◦ การจ าแนกแนวทางการปรบัตวั ทัง้ในเชงิการลดผลกระทบ/ลดความเสีย่ง และการเพิม่ขดีความสามารถ
ในการปรบัตวัของภาคสว่นทางเศรษฐกจิและสงัคมทีเ่กีย่วขอ้ง  

◦ การก าหนดและจ าแนกตวัชีว้ดัความเปราะบางของภาคสว่นทางเศรษฐกจิและสงัคมเพื่อการตดิตามและ
ปรบัปรุงแนวทางการปรบัตวัต่างๆ  

◦ การวางกรอบแนวทางเพื่อน าไปสูก่ารปรบัตวัในอนาคต 

ส าหรบัการศกึษาในครัง้นี้ ไดน้ าแนวทางของการวเิคราะหค์วามเปราะบางและแนวทางการปรบัตวัของภาคส่วน
ต่างๆ ตามแนวทางของ NAPA และ APF ขา้งต้น มาปรบั/ประยุกต์ใช้ส าหรบัการศึกษาในแต่ละพื้นที่ ซึ่งอาจจะม ี      
ความแตกต่างกนัไปขึ้นอยู่กบับริบทของพื้นที่เอง แต่ทัง้นี้ตัวอย่างการศึกษาในแ ต่ละพื้นที่อาจจะสามารถใช้หรือเป็น
ตวัอย่างใหก้บัพืน้ทีท่ีม่คีวามเหมอืนหรอืความคลา้ยคลงึกนัในเรื่องของระบบเศรษฐกจิและสงัคม หรอืระบบนิเวศได้ 
 
กรอบแนวคิด (Framwork Assumtion) 

 กรอบการศกึษาจะเน้นในเรื่องการมองความเสีย่งและทศิทางการปรบัตวัในบรบิทของอนาคต โดยพจิารณาถึง  

การเปลีย่นแปลงทัง้ในเชงิการพฒันาทางเศรษฐกจิสงัคม (Socio-economicl development) ควบคู่ไปกบัการเปลีย่นแปลง

ภูมอิากาศ โดยไม่ได้มองแบบแยกส่วนว่าภูมอิากาศเป็นต้นเหตุของปญัหาโดยเอกเทศ และประเมนิผลกระทบที่เกดิขึน้

ตามมาภายใต้บรบิททางด้านสงัคมในปจัจุบนั แต่จะมองถึงประเดน็ด้านผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศนี้ใน

บรบิทของการเปลีย่นแปลงหลายประการประกอบกนั กรอบการศกึษานี้พจิารณาถงึการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศในหลาย

แนวทางภายใตอ้ทิธพิลของการเปลีย่นแปลงก๊าซเรอืนกระจกในหลายรูปแบบ โดยภาพจ าลองภูมอิากาศทีใ่ชใ้นการศกึษา

อาจจะมทีัง้การเปลีย่นแปลงตามแบบ SRES A2 , B2 หรอืแบบอื่นๆ (IPCC, 2000) โดยหลกัการแลว้การพจิารณาอนาคต

ภายใต้ภาพฉายอนาคตนัน้ยิ่งมีหลายแบบ หลายสถานการณ์จะยิ่งเป็นผลดี เพราะจะท าให้มองเห็นภาพกว้างๆ ที่
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ครอบคลุมความไม่แน่นอน (uncertainty) ของภูมอิากาศในอนาคตได้มากขึน้  ในส่วนของภาพฉาย (scenario) ของการ

พฒันาในอนาคตจะท าในหลายๆ สถานการณ์ ทัง้ในระดบัชุมชน ระดบัเมอืง และระดบัภาคส่วน (sector) โดยการรวบรวม

ความคดิเหน็จากคนในพืน้ทีป่ระกอบกบัทิศทางพฒันาในดา้นอื่นๆ และพจิารณาว่าทิศทางการพฒันาควรจะไปทางใดได้

บ้างในช่วงระยะเวลาที่สนใจ เช่น 30-50 ปีขา้งหน้า ซึ่งหลงัจากที่ได้ภาพการพฒันาภาพใหญ่แล้ว  (1-Board Social-

Economic Development Scenarios) กจ็ะสามารถท าในระดบัทีเ่ลก็ลงมา (2-Systems/ Sectors under Consideration) 

เช่นในระดบัชุมชน ระดับลุ่มน ้า หรือระดับย่อยลงมา  และมองควบคู่กันไปกับภาพจ าลองของภูมิอากาศ (3-Climate 

Scenarios) ในอนาคตซึง่จะเปลีย่นไปตามการเพิม่ขึน้ของระดบัคารบ์อนไดออกไซดต่์างๆ กนั ทัง้นี้ทศิทางการพฒันาที่

สอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศในอนาคตโดยท าใหภ้าคส่วนนัน้ ๆ ตกอยู่ใต้ความเสีย่งทีน้่อยทีสุ่ดในบรบิทของ

อนาคตจดัว่าเป็นแนวทางการพฒันาทีเ่หมาะสม (รปู ก.) 

 

 
 

รปู ก.  กรอบแนวคดิส าหรบัการศกึษา 
 
เนื่องจากอนาคตเป็นสิง่ทีค่าดเดาไดย้าก ผลกระทบจากภูมอิากาศนัน้อาจจะเกดิขึน้หรอืไม่กไ็ด ้และหากเกดิขึน้

แลว้จะมรีูปแบบเป็นอย่างไรกย็งัมคีวามไม่แน่นอนสงู ดงันัน้การเตรยีมการรบัมอืของแต่ละระบบ (system) และภาคส่วน 
(sector) ต่างๆ ทัง้ทางสงัคม เศรษฐกจิและสิง่แวดล้อม จงึต้องใชแ้นวทางการจดัการความเสีย่งเป็นพื้นฐาน อย่างไรกด็ ี
การเปลีย่นแปลงภูมอิากาศนี้ไม่ไดส้ง่ผลใหเ้กดิความเสีย่งต่อระบบหรอืภาคสว่นโดยตรง แต่ผลกระทบของการเปลีย่นแปลง
ภูมอิากาศต่อระบบชีวภาพกายภาพต่างๆ นัน้ จะมผีลต่อความเสี่ยงของภาคส่วนซึ่งพึ่งพาระบบต่างๆ เหล่านัน้ ดงันัน้ 
ผลกระทบดังกล่าวจึงมักน ามาใช้เป็นตัวแทน (proxy) ในการประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ           
โดยความเสีย่ง (risk) ภายใต้ภูมอิากาศ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งนัน้จะขึน้กบัโอกาสในการเปิดรบั (exposure) ของระบบและ
ภาคส่วน ซึ่งจะเสริมด้วยความอ่อนไหว (sensitivity) ของระบบหรือภาคส่วนต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมอิากาศ ทัง้นี้ ระดบัความเสีย่งจะแตกต่างกนัไปตามบรบิทของพื้นที่ ขึน้กบัรูปแบบความเกี่ยวขอ้งหรือ
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ความสมัพนัธ์ที่ระบบหรอืภาคส่วนมต่ีอผลกระทบต่าง ๆ รวมถึงที่ตัง้ทางภูมศิาสตร์ที่แตกต่างกนักอ็าจจะมผีลต่อระดบั
ความอ่อนไหวต่อตวัแปรทางภูมอิากาศทีไ่ม่เหมอืนกนักไ็ด ้

การประเมนิความเสีย่ง หรอืผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศนัน้อาจท าไดห้ลายแบบ ทัง้การประเมนิโดย
ใชก้ารรวบรวมความคดิเหน็ หรอืการใชแ้บบจ าลองต่างๆ ไดแ้ก่ แบบจ าลองดา้นการเกษตร หรอืทรพัยากรน ้า ตวัอย่างเช่น 
แบบจ าลองทางด้านผลผลติพชื (crop model) และแบบจ าลองทางอุทกวทิยา (hydroligical model) ซึ่งค่อนขา้งจะเป็น
แบบจ าลองที่มีความก้าวหน้ามากกว่าด้านอื่นๆ ผลที่ได้จากการวิเคราะห์โดยแบบจ าลองจะออกมาในเชิง ปริมาณ 
(quanlitative analysis) ท าให้ง่ายต่อการประเมนิและท าไดค้่อนขา้งสะดวก แต่ทัง้นี้กไ็ม่ไดห้มายความว่าผลที่ไดน้ัน้จะ
ถูกต้องหรอืดทีี่สุดเสมอไป ในบางครัง้ยงัอาจจะต้องใช้ความคดิเหน็ร่วมพจิารณาด้วยเช่นกนั  โดยเป็นการวเิคราะห์เชงิ
คุณภาพ (qualitative analysis) จากนัน้จงึท าการเชื่อมโยงระหว่างผลกระทบนี้เขา้กบัความเสีย่งภายใต้บรบิททศิทาง     
การพฒันาในอนาคตที่ได้สร้างไว้ ว่าจะสามารถด าเนินการพฒันาไปสู่เป้าหมายที่ตัง้ไว้ในอนาคตได้หรอืไม่ ซึ่งถ้าหาก    
ทศิทางการพฒันาทีค่าดหวงัไวส้ามารถด าเนินต่อไปไดภ้ายใตส้ถานการณ์ภูมอิากาศนัน้ภายใตก้ารปรบัเปลีย่นบางประการ 
กแ็สดงว่าระบบหรือภาคส่วนนัน้ๆ ไม่มีความเปราะบาง (Vulnerable) มีศกัยภาพในการรบัมอื (Coping Capacity)          
ทีเ่พยีงพอ และในทางตรงกนัขา้มหากแนวทางการพฒันานัน้ ไม่สามารถด าเนินต่อไปไดภ้ายใต้สถานการณ์ทางภูมอิากาศ
นัน้ๆ ระบบหรอืภาคส่วนควรจะมมีาตรการเพิม่เติม เพื่อรบัมอืกบัการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศ ทัง้นี้ควรที่จะต้องท าการ
วเิคราะหม์าตราการด าเนินการนัน้ๆ ในเชงิต้นทุนและผลตอบแทนทีไ่ด้ (Cost และ Benefit) ซึง่ถ้าหากอยู่ในวสิยัทีร่บัได ้
มาตรการต่างๆ เหล่านัน้ก็จดัว่าเป็นแนวทางที่สมควรด าเนินต่อไป แต่ถ้าไม่ได้ ต้องย้อนกลบัมาทบทวนดูว่า ทศิทาง     
การพฒันาทีเ่ราคาดหวงัไวน้ัน้อาจจะไม่เหมาะสมกบับรบิทของพืน้ทีก่เ็ป็นได ้

ดงันัน้ ความเปราะบาง (Vulnerability) อาจจะสรุปในรูปของความสมัพนัธข์องความเสีย่ง (risk) หรอืการเปิดรบั 
(Exposure) และความอ่อนไหว (Sensitivity) ต่อภูมอิากาศกบัขดีความสามารถในการรบัมอื (Coping Capacity) ดงันี้ 

 
  Vulnerability   =   Risk   = Exposure x Sensitivity 

          Coping Capacity      Coping Capacity 

โดยทีร่ะบบหรอืภาคสว่นใดๆ จะเปราะบางต่อภูมอิากาศมากหรอืน้อยขึน้กบัสดัสว่นระหว่างความเสีย่ง  (risk) กบั
ขดีความสามารถในการรบัมอื (coping capacity) การเพิม่หรอืลดการเปิดรบัความเสีย่งและความสามารถในการรับมอืกจ็ะ
มผีลของความแปรปรวนทัง้นัน้ การท าใหค้วามเสีย่งเป็น 0 และ/หรอืความเปราะบางน้อยมากๆ โดยเพิม่ความสามารถใน
การรบัมอืใหส้งูมากๆ นัน้ มกัจะเป็นไปไดย้าก ทัง้ในทางเศรษฐกจิ และเทคโนโลย ีดงันัน้โดยส่วนใหญ่ ระบบทัง้ภาคส่วน
ต่างๆ ในสงัคม กต็อ้งบรหิารความเสีย่งโดยพยายามใหเ้กดิความพอดขีองความเสีย่งและความสามารถในการรบัมอื 

นอกจากนี้ เรื่องทีค่วรใหค้วามส าคญัอกีเรื่องหนึ่งส าหรบัการประเมนิความเสีย่ง  คอื สเกลเชงิเวลาและเชงิพืน้ที ่
(ภูมศิาสตร)์ ส าหรบัการตอบสนองต่อปรากฎการณ์ทางภูมอิากาศ/ ลกัษณะอากาศ โดยทีร่ะบบ (system) หรอืภาคส่วน 
(sector) นัน้จะมอียู่หลายระดบั และจะมคีวามสมัพนัธ์ในเชงิเวลา (time scale) ซึ่งเป็นเรื่องของกระบวนการทางสภาพ
อากาศ ถ้าในระยะสัน้ๆ เราจะเรยีกว่า weather event หรอืลกัษณะอากาศ ซึง่จะมีลกัษณะที่เกดิขึน้เป็นครัง้คราว หรอื
สภาพอากาศช่วงเวลาประมาณ 10 ปี  หรอื ทศวรรษ โดยระบบหรอืภาคส่วนในระดบัครวัเรอืน ระดบัต าบล หรอืระดบั
อ าเภอโดยทัว่ไปจะสนใจหรอืตอบสนองกบัลกัษณะอากาศหรอื weather event ในระยะสัน้ๆ มากกว่า หรอืจะเป็นการสนใจ
เรื่องเฉพาะหน้าช่วงเวลาไม่เกนิ 2-3 ปี หรอืสนใจในระดบัรายวนั แต่ถ้าเป็นการตอบสนองต่อสภาพอากาศของระบบหรอื
ภาคส่วนในระดบัใหญ่ขึน้ เช่น ระดบัภาค ระดบัลุ่มน ้า และระดบัประเทศ ขึน้ไป สเกลในระดบัพืน้ที่เป็นระดบัลา้นไร่หรอื
หลายลา้นไร่ การมองประเดน็เรื่องของ Climate event หรอืภูมอิากาศในระยะยาวจะมคีวามส าคญัมากขึน้ เนื่องจากเป็น
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การวางยุทธศาสตร์ระยะยาว ซึ่งอาจครอบคลุมช่วงระยะเวลามากกว่า 30 ปี หรือเป็นศตวรรษ ซึ่งจะมองภาพการ
เปลีย่นแปลงทีย่าวขึน้ ดงันัน้ การท างานเพื่อน าไปสูก่ารปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงในระยะยาวนี้จะตอ้งมกีารจดัรูปแบบใน
ลกัษณะทีเ่ป็นกระบวนการต่อเนื่อง โดยมกีารถ่ายทอดองคค์วามรูท้ี่ต่อเนื่อง และท าการสื่อสารกบัผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งพืน้ที่
ใหส้อดคลอ้งหรอืเหมาะสมกบัระดบัการจดัการของพืน้ทีด่ว้ย (รปู ข.) 

 

 
รปู ข. สเกลเชงิเวลาและเชงิพืน้ที ่(ภูมศิาสตร)์ ส าหรบัการตอบสนองต่อปรากฎการณ์ทางภมูอิากาศ/ลกัษณะอากาศ 
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บทท่ี 1 

ความก้าวหน้าเชิงวิชาการด้านผลกระทบการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศของประเทศไทย 
ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา 

 
1.1 งานวิจยัและบทความในวารสารวิชาการต่างๆ ท่ีเป็น peer review ผา่นระบบสืบค้นแบบ online และ
ช่องทางอ่ืนๆ ตามความจ าเป็น 

 บทความหรอืงานวจิยัทีเ่ป็น peer review ทีไ่ด้จากการสบืคน้ในช่องทางต่างๆ ดงักล่าวขา้งต้น ที่น ามาใช้เพื่อ

ทบทวนความก้าวหน้าเชงิวชิาการในเรื่องของผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศของประเทศไทยนัน้  ในช่วง    

10 ปีที่ผ่านมามีอยู่จ านวนทัง้สิ้น 30 บทความ/งานวิจัย ซึ่งส่วนใหญ่จะสามารถสืบค้นได้จากระบบการสืบค้นจาก

อนิเตอรเ์น็ท ทีม่กีารเผยแพร่อยู่ทัว่ไปตามหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั หรอืหอ้งสมุดหน่วยงานต่างๆ ทัง้ทีเ่ป็นวทิยานิพนธ ์และ

บทความวจิยั เป็นตน้ 

 

1.2  งานวิจยัและบทความวิชาการท่ีเป็น Grey Literatures โดยใช้แบบสอบถามไปยงัหน่วยงาน และสถาบนั
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 งานวจิยัและบทความวชิาการทีเ่ป็น Grey Literatures ทีไ่ม่ไดม้กีารเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยทัว่ไปของหน่วยงาน
และสถานบนัต่างๆ นัน้ จากการใช้แบบสอบถามส่งไปยงัหน่วยงานต่างๆ อาท ิหน่วยงานระดบั กระทรวง กรม และ
สถาบนัวจิยัฯ ตลอดจน หน่วยงานระดบัภาควชิาของมหาวทิยาลยัต่างๆ ที่คาดว่าจะการท าการศกึษาวจิยัเกี่ยวกบัการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศนัน้ พบว่า ในช่วงเวลาของการท าแบบสอบถามนัน้ (ปี 2551-กลางปี 2552) ไม่พบหน่วยงาน
ใดทีม่กีารท างานวจิยั หรอืบทความวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบังานศกึษาทางดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศทีเ่น้นการใช้
สถานการณ์จ าลองหรอืภาพฉายในอนาคต (Sceanarios besed approach) จะมเีพยีงศูนยบ์รกิารวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์ วิจัยฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านัน้ ที่ได้น าผลการคาดการการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากแบบจ าลองระดบัภูมิภาค (PRECIS) มาประเมินผลกระทบต่อระบบการท่องเที่ยว 
(Cluster) ซึง่น าเสนอต่อกระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา จ านวน 1 งานวจิยั เท่านัน้ 
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1.3 การศึกษาการประเมินผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศในประเทศไทย 

การทบทวนการศึกษา ด้านผลกระทบ ความเสีย่ง ความเปราะบางและและการประเมินความสามารถในการ
ปรบัตวัที่ได้มกีารศกึษากนัมาในประเทศไทยในระยะที่ผ่านมานี้ มจีุดประสงคเ์พื่อแสดงถึงสถานภาพขององค์ความรู้ใน
ประเดน็ดงักล่าวซึง่สามารถใชส้นับสนุนการวางยุทธศาสตรแ์ละนโยบายดา้นการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ ตลอดจนบ่งชีถ้งึ
ช่องว่างทางด้านความรู้เกี่ยวกบัผลสบืเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในประเทศไทยและแนวทางการปรบัตวัต่อ
สถานการณ์เหล่านัน้ การทบทวนผลการศกึษานี้เน้นเฉพาะการศกึษาการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศซึง่ไดม้กีารศกึษาโดยใช้
การคาดการณ์ภูมอิากาศอนาคตโดยสถานการณ์จ าลองหรอืภาพฉายอนาคต 

 
ส่วนท่ี 1   การคาดการณ์ภมิูอากาศอนาคต 

การศกึษาดา้นการคาดการณ์ภูมอิากาศอนาคตระยะยาวซึง่เป็นการจ าลองสภาพภูมอิากาศทีม่คีวามละเอยีดเชงิ
พื้นที่สูงส าหรับประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในระยะแรกนัน้ ได้มีด าเนินการศึกษาโดยการใช้
แบบจ าลอง Conformal Cubic Atmospheric Model (CCAM) (Southeast Asia START Regional Center, 2006)          
ซึง่แบบจ าลองดงักล่าวเป็นแบบจ าลองภูมอิากาศระดบัทอ้งถิน่รุ่นทีส่องซึง่ไดร้บัพฒันาขึน้โดยหน่วยงาน Commonwealth 
Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO), Division of Atmospheric Research ประเทศออสเตรเลยี
โดยพฒันาขึน้เพื่อเน้นการใชง้านในพืน้ทีท่วปีออสเตรเลยีและเอเซยี และมคีวามละเอยีดเชงิพืน้ที ่0.1 องศา (หรอืประมาณ 
10x10 กโิลเมตร) แบบจ าลอง CCAM นี้ใช้หลกัการ stretched coordinate แทนทีร่ะบบ uniform latitude-longitude 
gridding system โดยเทคนิคนี้เป็นการค านวณภูมิอากาศของทัง้โลก แต่ก าหนดพื้นที่เป้าหมายให้มีความละเอยีดสูง     
สว่นพืน้ทีอ่ื่นๆ จะมคีวามละเอยีดต ่าเพื่อประหยดัเวลาในการค านวณ software แบบจ าลองภูมอิากาศนี้ด าเนินการค านวณ
ในแนวดิง่ 18 ระดบั ซึง่รวมถงึระดบัชัน้ stratosphere ทัง้นี้การศกึษาทีเ่ป็นการประเมนิและเปรยีบเทยีบแบบจ าลองต่างๆ 
ไดจ้ดัใหแ้บบจ าลอง CCAM  เป็นแบบจ าลองภูมอิากาศทีด่ทีีส่ดุอนัหนึ่งส าหรบัภูมภิาคเอเชยี (McGregor et al, 1998)  

เงื่อนไขที่ใช้ก าหนดข้อมูลน าเข้าส าหรับการจ าลองการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในการศึกษานี้  คือ ปริมาณ      
ก๊าซคารบ์อนไดออกไซดใ์นบรรยากาศ 360 ส่วนในลา้นส่วน (ppm) เป็นความเขม้ขน้ทีใ่ชค้ านวณภูมอิากาศในช่วงเวลา
ปจัจุบนัเพื่อใชเ้ป็นฐานในการเปรยีบเทยีบ และเพิม่ปรมิาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึน้เป็น 540 ppm และ 720 ppm   
เพื่อจ าลองสภาพภูมอิากาศอนาคต ทัง้นี้ผลของการจ าลองภูมอิากาศภายใต้เงื่อนไขดงักล่าวโดยแบบจ าลอง CCAM บ่งชีว้่า 
แนวโน้มของอุณหภูมิในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้จะลดลงเล็กน้อย ภายใต้เงื่อนไขก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน
บรรยากาศเพิม่ขึน้เป็น 540 ppm  แต่อุณหภูมจิะเพิม่สงูขึน้กว่าปจัจุบนัเมื่อก๊าซคารบ์อนไดออกไซดใ์นบรรยากาศเพิม่ขึน้
เป็น 720 ppm  

การเปลีย่นแปลงอุณหภูมใินอนาคตภายใต้สถานการณ์จ าลองนี้จะอยู่ในช่วง 1-2 องศาเซลเซยีสเมื่อเทยีบกบั
ปจัจุบนั แต่การเปลีย่นแปลงดา้นระยะเวลาทีม่อีากาศรอ้นหรอืเยน็จะเหน็ไดช้ดักว่า กล่าวคอื จ านวนวนัทีม่อีากาศรอ้น หรอื
วนัที่มอีุณหภูมสิงูสุดมากกว่า 33 องศาเซลเซยีสจะเพิม่ขึน้ 2-3 สปัดาหต่์อปี และจ านวนวนัทีม่อีากาศเยน็ หรอืวนัที่มี
อุณหภูมติ ่ากว่า 15 องศาเซลเซยีสจะลดลง 2-3 สปัดาห์ต่อปี  หรอือาจกล่าวไดว้่า ในอนาคต ฤดูรอ้นในภูมภิาคนี้จะมี
ระยะเวลายาวนานขึน้และฤดูหนาวจะสัน้ลง นอกจากนัน้ ผลจากแบบจ าลองยงัแสดงใหเ้ห็นว่าสภาพภูมอิากาศในอนาคต
ภายใตเ้งื่อนไขทีร่ะดบัความเขม้ขน้ของก๊าซคารบ์อนไดออกไซดใ์นบรรยากาศเพิม่สงูขึน้เป็น  540 ppm และ 720 ppm  นี้
จะมฝีนตกเพิม่มากขึน้ประมาณ 10-20% ทัง้ภูมภิาค (Southeast Asia START Regional Center, 2006) 

ผลการศกึษาอกีชิ้นหนึ่งในระยะต่อมาที่ได้ท าการจ าลองภูมอิากาศในประเทศไทยและภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใต้ทีม่รีายละเอยีดเชงิพื้นที่สงูกแ็สดงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศในลกัษณะเดยีวกนั  การศกึษานี้เป็นการ



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการ ศกึษาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศในอนาคตและการปรบัตวัของภาคสว่นทีส่ าคญั 

 

 
 

หน้า | 1-3 
 
 

ศนูยบ์รกิารวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

จ าลองภูมอิากาศในอนาคตของประเทศไทยและในประเทศใกล้เคยีง ซึ่งมขีนาด ความละเอยีดของพื้นที่ลกัษณะตาราง 
(grid) ขนาด 20x20 กโิลเมตร โดยใชข้อ้มลูในช่วง ค.ศ. 1960 -1999 เป็นปีฐานเพื่อเปรยีบเทยีบกบัช่วงเวลาในอนาคต คอื 
ช่วง ค.ศ. 2010 – 2099  การจ าลองภูมอิากาศอนาคตในการศกึษานี้ใช้แบบจ าลองภูมอิากาศระดบัภูมภิาค PRECIS  
(Providing REgional Climates for Impacts Studies) โดยใชข้อ้มูลตัง้ต้นในการค านวณจากแบบจ าลองภูมอิากาศโลก 
Global Circulation Model (GCM) ECHAM4 เป็นขอ้มูลเริม่ต้นในการค านวณ ภายใต้เงื่อนไขการเปลีย่นแปลงก๊าซเรอืน
กระจกแบบ A2 และ B2 ซึง่ก าหนดขึน้โดย Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ทัง้นี้ไดม้กีารปรบัผล
จากแบบจ าลอง PRECIS โดยเทคนิค  rescale หลงัการประมวลผล เพื่อให้ได้ภาพฉายอนาคตที่สอดคล้องกบัสภาพ
ภูมอิากาศอนัเป็นผลจากการตรวจวดัในระยะทีผ่่านมา ผลการศกึษานี้แสดงใหเ้หน็ว่าอุณหภูมขิองประเทศไทยในอนาคตมี
แนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะบริเวณเขตที่ราบภาคกลางในเขตพื้นที่ลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา และบริเวณภาคเหนือตอนล่าง     
และฤดูรอ้นจะยาวนานขึน้ ส่วนการคาดการณ์ดา้นปรมิาณฝนรวมรายปีพบว่าในช่วงต้นศตวรรษที ่21 นี้ปรมิาณฝนรวม  
รายปีจะมคีวามแปรปรวนสงู แต่ปรมิาณฝนรวมรายปีตัง้แต่ช่วงกลางทศวรรษเป็นต้นไปมแีนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ โดยเฉพาะ
พืน้ทีภ่าคอสีานบรเิวณจงัหวดัชายขอบแม่น ้าโขง และทางภาคใต้ของประเทศ ยกเวน้บรเิวณชายแดนทางภาคตะวนัตก   
ซึ่งปรมิาณฝนในอนาคตจะไม่มกีารเปลี่ยนแปลงมากนัก นอกจากนัน้ยงัพบว่ามแีนวโน้มการเปลี่ยนแปลงความเรว็และ
ทศิทางลมบรเิวณพืน้ทีช่ายฝ ัง่ทะเล ซึง่ความเรว็ของลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใตจ้ะเพิม่ขึน้ 3-5% (Chinvanno, et al. 2009) 

การใชข้อ้มลูจากแบบจ าลองภูมอิากาศ GCM  ในการประเมนิผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศนี้มขีอ้ควร
ค านึงถงึความไม่สอดคลอ้งของขอ้มลูอนัเนื่องมาจากผลจากปรากฏการณ์ต่างๆ ในทอ้งถิน่  เช่น ผลจากภูมอิากาศในพืน้ที่
เฉพาะ (micro climate) ซึง่ไดร้บัอทิธพิลจากสภาพแวดลอ้มในทอ้งถิน่นัน้ ตวัอย่างการศกึษาหนึ่งในจงัหวดัเชยีงใหม่ แสดง
ให้เหน็ว่าการเปลีย่นแปลงสิง่ปกคลุมผวิดนิอนัเน่ืองมาจากการท าลายป่าส่งผลใหใ้ห้ปรมิาณฝนรวมรายปีในพื้นที่ศกึษา
น้อยลง โดยเฉพาะเมื่อพืน้ทีป่า่ถูกเปลีย่นเป็นทุ่งหญา้ (Giambelluca, et al. 1999)  ตวัอย่างจากการศกึษาอกีชิน้หนึ่งแสดง
ใหเ้หน็ถงึการเปลีย่นแปลงฤดูมรสุม อนัเนื่องมาจากการเปลีย่นแปลงอุณหภูมผิวิน ้าทะเลในช่วงเวลาปีต่อปี ซึง่ฤดูมรสุมที่
เปลีย่นแปลงไปนี้สง่ผลกระทบต่อการท าการเกษตรของประเทศไทยเนื่องจากพืน้ทีส่่วนใหญ่เป็นระบบเกษตรซึง่ต้องพึง่พา
น ้าฝน (Kanae, et al. 2002) ดงันัน้การศกึษาดา้นการจดัท าภาพฉายอนาคตของการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศในระยะต่อไป
จงึควรทีจ่ะตอ้งพจิารณาถงึอทิธพิลต่างๆ ในระดบัทอ้งถิน่ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อภูมอิากาศในแต่ละพืน้ที ่เพื่อน ามาปรบัแก้
ความคลาดเคลื่อนของแบบจ าลองภูมอิากาศต่อไป 
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ส่วนท่ี 2   ผลกระทบต่อภมิูอากาศ ความเสียง ความอ่อนไหว และการปรบัตวั 

การทบทวนการศกึษาดา้นผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ ตลอดจนการประเมนิความเสีย่ง ความเปราะบาง และการปรบัตวั ไดด้ าเนินการทบทวนงานทีไ่ดร้บัการตพีมิพต่์าง ๆ 
โดยแบ่งเป็นกลุ่มดงันี้ 

 การประเมินผลกระทบ ความเส่ียงและความเปราะบาง การปรบัตวั 
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ภูมอิากาศต่อพชื 22 ชนิด โดยใชส้ภาพภูมอิากาศอนาคตจากแบบจ าลองภูมอิากาศโลก  HadCM3 GCM ตามแนวทางการ
เพิม่ขึน้ของก๊าซเรอืนกระจกแบบ A2 โดยท าการประเมนิผลกระทบที่อาจเกดิขึน้จากการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศในช่วง
ทศวรรษที่ 2050 พบว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศไม่ส่งผลต่อจ านวนสายพันธุ์ของพืชอย่างมีนัยส าคัญ แต่มี              
การเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่คือ การกระจายตัวของสายพันธุ์ต่างๆ จะเปลี่ยนแปลงไปและมีอัตราการหมุนเวียนสูง 
โดยเฉพาะพชืตระกูลที่มใีบเขยีวตลอดปี ทัง้นี้ผลการศกึษาพบว่าพชื 10 ชนิด จากที่ท าการศกึษาทัง้หมด 22 ชนิด          
จะสญูเสยีสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการด ารงชวีติทีเ่หมาะสม สว่นอกี 12 ชนิดทีเ่หลอืนัน้จะมพีืน้ทีท่ีเ่หมาะสมเพิม่ขึน้ โดยพชื
สายพนัธุท์ีเ่ป็นไมผ้ลดัใบจะมกีารขยายแหล่งกระจายพนัธุ ์(distribution range) ซึง่คาดว่าการเปลีย่นแปลงส่วนใหญ่จะ
เกดิขึน้บรเิวณตะวนัตกและบรเิวณตอนบนของภาคเหนือ (Trisurat et al. , 2009) 

การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมมิีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวทิยาบรเิวณที่สูงโดยเฉพาะพื้นที่ป่าดบิเขา   
(Hill evergreen forest) ในอุทยานแห่งชาตเิขาพนมเบญจา จงัหวดักระบี ่ซึง่คาดว่าจะถอยร่นขึน้สู่บรเิวณพืน้ทีใ่นระดบัชัน้
ความสงูมากขึน้ ทัง้นี้มคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งท าการศกึษาวจิยัเพิม่ขึน้เพื่อใหส้ามารถพฒันากลยุทธใ์นการรกัษาระบบนิเวศ
ดงักล่าวไว ้(Southeast Asia START Regional Center and WWF, 2008) 

ป่าชายเลน มคีวามส าคญัในการเป็นแนวป้องกนัชายฝ ัง่ ป้องกนัผลกระทบจากคลื่นพายุซดัฝ ัง่ (storm surges) 
และยงัเป็นแหล่งวางไขข่องปลาและหอยต่างๆ ดงันัน้จงึเป็นแหล่งอาหารและเป็นแหล่งฟืนทีส่ าคญัส าหรบัชุมชนทอ้งถิน่ อกี
ทัง้ท าให้เกิดการหมุนเวียนสารอาหารจากบริเวณต้นน ้า และเป็นระบบนิเวศที่ช่วยปรบัคุณภาพน ้าให้ดีขึ้น การศึกษา
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศในพืน้ทีจ่งัหวดักระบีพ่บว่า  การเปลีย่นแปลงภูมอิากาศในอกี 25 ปีขา้งหน้า   
อาจส่งผลใหพ้ืน้ที่ป่าชายเลนบรเิวณจงัหวดักระบีล่ดลงโดยเฉลีย่ 18 เมตร ดงันัน้จงึเป็นประเดน็ที่ควรค านึงว่า จะต้องมี
วางแผนก่อสรา้งถนนหรอืสาธารณูปโภคอื่น ๆ ใหห้่างจากพืน้ทีป่่าชายเลนเพื่อใหม้พีืน้ทีท่ีป่่าชายเลนสามารถขยายร่นเขา้
มาในแผ่นดนิไดม้ากขึน้ในอนาคต (Southeast Asia START Regional Center and WWF, 2008) 
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 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศต่อการเกษตรกรรม 

ภูมอิากาศเป็นปจัจยัส าคญัซึง่อาจส่งผลกระทบต่อการเกษตร โดยเฉพาะในประเทศไทยซึง่พืน้ทีก่ารเกษตรส่วน
ใหญ่เป็นระบบเกษตรทีอ่าศยัน ้าฝนเป็นหลกั การเปลีย่นแปลงรปูแบบของภูมอิากาศในลกัษณะต่างๆ ไดแ้ก่ การทีอุ่ณหภูมิ
เพิม่สงูขึน้ หรอื รปูแบบการกระจายตวัของฝนในช่วงฤดูฝนเปลีย่นแปลงในอนาคตจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลผลติทาง
การเกษตร   การศกึษาในระยะทีผ่่านมามกีารใชเ้ทคนิคต่างๆ และใชข้อ้มูลภูมอิากาศส าหรบัการวเิคราะหผ์ลกระทบของ
การเปลีย่นแปลงภูมอิากาศต่อผลผลติการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิง่ การใชแ้บบจ าลองผลผลติการเกษตร ซึง่ใชข้อ้มูลที่
จ าเป็นเพื่อน าเขา้ในการประเมนิผลผลติในอนาคตภายใตส้ถานการณ์ทีส่ภาพอากาศเปลีย่นแปลงไป  ไดแ้ก่  คุณสมบตัขิอง
ดนิ ขอ้มูลสภาพอากาศ ค่าสมัประสทิธิท์างพนัธุกรรม (genetic coefficient) ส าหรบัพชืเป้าหมาย ตลอดจนวธิกีารบรหิาร
จดัการการเพาะปลกูพชื 

การศึกษาในระยะก่อนหน้านี้  ได้มีการจ าลองผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อผลผลิตข้าว            
โดยแบบจ าลอง ORYZA1 และ SIMRIW ภายใต้สถานการณ์จ าลองสภาพภูมอิากาศซึง่เป็นผลจากแบบจ าลองภูมอิากาศ
โลก 3 แบบจ าลอง คอื  GFDL, GISS และ UKMO ภายใต้เงื่อนไขสถานการณ์จ าลองที่ก๊าชคารบ์อนไดออกไซดใ์น
บรรยากาศเพิม่ขึน้สองเท่า ซึง่โดยปกตแิลว้การทีก่๊าซคารบ์อนไดออกไซดเ์พิม่ขึน้จะส่งผลใหผ้ลผลติเพิม่  แต่หากอุณหภูมิ
เพิม่ขึน้จะท าใหผ้ลผลติลดลง ผลจากแบบจ าลองภูมอิากาศโลกทัง้ 3 แบบจ าลองแสดงใหเ้หน็ว่าอุณหภูมใินอนาคตจะสงูขึน้
ประมาณ 4-5 องศาเซลเซยีส และปรมิาณฝนเพิม่ขึน้ 8-15% โดยผลจากแบบจ าลอง ORYZA พบว่าผลผลติขา้วของ
ประเทศไทยในอนาคตภายใต้เงื่อนไขสภาพภูมอิากาศอนาคตจากแบบจ าลองทัง้ 3 จะเปลี่ยนแปลงไป โดยอยู่ในช่วง
ระหว่าง +9.3% ถงึ -0. 9% และการคาดการณ์โดยแบบจ าลอง SIMRIW พบว่าผลผลติขา้วในอนาคตจะเปลีย่นแปลงอยู่
ในช่วง +6.4% ถงึ -11.6% (Matthews et al., 1997) 

การก าหนดสถานการณ์การเปลีย่นแปลงภูมอิากาศที่ตายตวันัน้ไม่ไดเ้ป็นตวัแทนการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศใน
อนาคตทีเ่หมาะสมเน่ืองจากรูปแบบการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศไม่ไดม้ลีกัษณะเดยีวกนัตลอดทัง้ปี หรอืมลีกัษณะเดยีวกนั
ทุกฤดกูาล สถานการณ์จ าลองภูมอิากาศในอนาคตทีม่คีวามละเอยีดสงูจะเป็นการใหข้อ้มลูภูมอิากาศในอนาคตโดยแสดงถงึ
การเปลี่ยนแปลงรายวนัซึ่งแสดงความแปรปรวนของสภาพอากาศตลอดฤดูกาลนัน้เป็นชุดขอ้มูลที่ดกีว่าใ นการน ามาใช้
วเิคราะหผ์ลกระทบต่อผลผลติทางการเกษตรในอนาคต  

การศกึษาอกีชิ้นหนึ่งในระยะต่อมาได้มกีารวเิคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศต่อผลผลติขา้ว     
3 พืน้ทีใ่นประเทศไทย คอื จงัหวดัเชยีงราย สกลนคร และสระแกว้ โดยซอฟแวรแ์บบจ าลองผลผลติการเกษตร Decision 
Support System for Agro Technology Transfers (DSSAT version 4.0) (Hoogenboom et al, 1998) และใชข้อ้มูล
สภาพอากาศรายวันในอนาคตจากแบบจ าลองภูมิอากาศ CCAM ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดและต ่าสุด     
ปรมิาณฝน รงัสจีากดวงอาทติย์ ประกอบกบัรูปแบบการจดัการทางการเกษตรและคุณสมบตัขิองดนิ โดยน ามาค านวณ
ผลผลติขา้วในอนาคต ผลจากแบบจ าลองแสดงถงึผลผลติขา้วภายใต้สถานการณ์จ าลองภูมอิากาศ 3 สถานการณ์ดว้ยกนั 
ได้แก่ ช่วงปีฐานซึ่งเป็นการค านวณผลผลิตอนาคตภายใต้ภูมิอากาศจ าลอง โดยสถานการณที่มีความเข้มข้นของ         
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ 360 ppm โดยเปรียบเทียบกบัสถานการณ์ภายใต้ภูมิอากาศอนาคตเมื่อ          
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มขึน้เป็น 540 ppm และ 720 ppm  โดยผลจากแบบจ าลองแสดงว่ามี            
การเปลีย่นแปลงผลผลติขา้วเพยีงเลก็น้อย แต่อย่างไรกด็ ีภายใต้สภาพภูมอิากาศอนาคตเมื่อก๊าซคารบ์อนไดออกไซดใ์น
บรรยากาศเพิม่ขึน้เป็น 720 ppm นัน้แมว้่าผลผลติขา้วโดยเฉลีย่เพิม่ขึน้เพยีงเลก็น้อย แต่ความแปรปรวนของผลผลติรายปี
ในระยะเวลานัน้กเ็พิม่สงูขึน้ดว้ยเช่นกนั โดยพืน้ทีท่ ัง้สามจงัหวดั มผีลผลติขา้วโดยเฉลีย่ในช่วงปีฐาน 2522 (+216) กโิลกรมั
ต่อเฮกตาร ์ภายใต้เงื่อนไขสภาพภูมอิากาศทีม่กี๊าซคารบ์อนไดออกไซดใ์นบรรยากาศเพิม่ขึน้เป็น 540 ppm  ผลผลติขา้ว
โดยเฉลีย่จะเป็น  2552 (+270) กโิลกรมัต่อเฮกตารแ์ละภายใต้เงื่อนไขสภาพภูมอิากาศทีม่กี๊าซคารบ์อนไดออกไซดใ์น
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บรรยากาศเพิม่ขึน้เป็น 720 ppm  จะมผีลผลติขา้วโดยเฉลีย่คอื 2836 (+540) กโิลกรมัต่อเฮกตาร ์นอกจากนัน้ ยงัพบว่า
เมื่อเปรียบเทียบผลผลิตข้าวในปีที่ฝนตกน้อย ฝนตกปานกลางและฝนตกมาก ภายใต้เงื่อนไขสภาพภูมิอากาศทัง้            
3 สถานการณ์จ าลองแลว้ พบว่าผลผลติขา้วไม่แตกต่างกนัมากนกั (Buddhaboon et al, 2005) 

นอกจากนี้ ยงัมกีารจ าลองผลผลติขา้วบรเิวณพืน้ทีศ่กึษาจงัหวดัอุบลราชธานี โดยขอ้มูลจากแบบจ าลองผลผลติ
จาก DSSAT และขอ้มูลภูมอิากาศจากแบบจ าลอง CCAM ซึง่แสดงให้เหน็ว่าการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศจะส่งผลดต่ีอ
ผลผลติขา้วในพืน้ทีด่งักล่าว สภาพอากาศในอนาคตท าใหผ้ลผลติจากขา้วมแีนวโน้มที่จะเพิม่ขึน้ โดยอยู่ในช่วง +1.48%  
ถึง +15.29% และในบางพื้นที่ผลผลติจะสูงขึ้น 10-15% (Southeast Asia START Regional Center 2006)     
(Chinvanno et al., 2008a) และผลจากการวเิคราะหข์า้วหอมพนัธุ์ขาวดอกมะล ิKDML 105 บรเิวณทุ่งกุลาร้องไห ้          
กไ็ดผ้ลดขีึน้เช่นเดยีวกนั (วเิชยีร เกดิสขุ และคณะ, 2547) 

ผลผลติทางการเกษตรพชืไร่หลกัชนิดอื่นๆ ในประเทศไทย ไดแ้ก่ ขา้วโพด ออ้ย มนัส าปะหลงั ไดร้บัผลกระทบ
ต่างๆ กนั โดยมกีารศกึษาถงึผลกระทบของการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศต่อพชืไร่หลกัเหล่านี้ในพื้นทีจ่งัหวดัขอนแก่น ซึ่ง
พบว่าการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศท าใหผ้ลผลติจากขา้วโพดและออ้ยในจงัหวดัขอนแก่นเพิม่ขึน้ แต่ผลผลติจากมนัส าปะหลงั
จะลดลง โดยการปรบัเปลีย่นการใหปุ้๋ ยจะช่วยลดปญัหาจากความแปรปรวนของผลผลติทีเ่กดิจากผลกระทบ และยงัช่วยลด
จ านวนวนัออกดอก 2-4 วนั และวนัสุกแก่ 3-10 วนั  และเมื่อก๊าซคารบ์อนไดออกไซดเ์พิม่ขึน้ ระยะเวลาในการเตบิโตของ
ออ้ยจะสัน้ลง อย่างไรกต็าม มวลชวีภาพของออ้ยทีร่ะยะใบที ่14 มแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย และในปีทีม่ฝีนตกมากภายใต้
สภาพอากาศเมื่อก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ เพิม่ขึน้มวลชวีภาพของออ้ยที่ระยะใบที ่ 14  จะลดลง แต่ในปีที่ฝนตกน้อยใน
อนาคตมวลชวีภาพของออ้ยทีร่ะยะใบที่ 14  จากน ้าตาลออ้ยและล าต้นมแีนวโน้มทีจ่ะเพิม่ขึน้อย่างเหน็ไดช้ดั ส่วนผลผลติ
จากส าปะหลงันัน้มแีนวโน้มลดลงในปีทีฝ่นตกน้อยและฝนตกปานกลาง แต่จะเพิม่ขึน้อย่างมากในปีทีม่ฝีนมากภายใตส้ภาพ
อากาศอนาคตเมื่อความเขม้ขน้ของก๊าซคารบ์อนไดออกไซดใ์นบรรยากาศ เพิม่ขึน้เป็น 540 และ 720 ppm  แต่ นอกจากนี้ 
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศยงัส่งผลให้วนัแตกกิง่ของมนัส าปะหลงัเกิดเร็วขึ้นภายใต้สภาพอากาศที่ความเข้มข้นของ      
ก๊าซคารบ์อนไดออกไซดเ์พิม่ขึน้เป็น 540 ppm และ 720 ppm สว่นค่าดชันีการเกบ็เกีย่วลดลงเมื่อก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์
เพิม่ขึน้ แต่ค่าดชันีของพืน้ทีผ่วิใบ (leaf area index) จะเพิม่ขึน้ ยกเวน้ในช่วงปีทีม่ฝีนตกน้อย (สหสัชยั คงทน และคณะ, 
2547)  นอกจากนี้ ยงัมกีารศกึษาซึ่งพบผลกระทบในทางบวกจากการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศต่อผลผลติอ้อยในจงัหวดั
ขอนแก่นและจงัหวดัเชยีงใหม่ ซึง่ไดใ้ชเ้ครื่องมอืและชุดขอ้มลูเดยีวกนั (Jintrawet and Prammanee, 2005) 

การใช้ข้อมูล จากสถานการณ์จ าลองที่แตกต่างและการใช้เครื่องมือในการศึกษาต่างกัน ท าให้ได้ผลการ
ประเมนิผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศทีต่่างกนั (Ansul, 2009) การวเิคราะหผ์ลกระทบจากการเปลีย่นแปลง
ภูมอิากาศในอนาคตต่อผลผลติขา้วในช่วงทศวรรษ ค.ศ. 2020 , 2050 และ 2080 ในจงัหวดัอุบลราชธานี ขอนแก่น และ
รอ้ยเอด็ ซึง่ใชแ้บบจ าลองการเจรญิเตบิโตของขา้ว CRES และใชข้อ้มลูภูมอิากาศในอนาคตจากแบบจ าลองภูมอิากาศโลก   
ECHAM4 GCM A2 ซึง่ไดท้ าการค านวณเพิม่รายละเอยีดโดยแบบจ าลองภูมอิากาศระดบัภูมภิาค PRECIS  แสดงใหเ้หน็
ว่าผลผลิตขา้วมีแนวโน้มลดลง 24% เมื่อเปรยีบเทียบกบัผลผลิตในช่วงปีฐาน ในปี ค.ศ. 1997-2006 โดยผลผลติที่
คาดการณ์ว่าจะลดลง ไดแ้ก่ขา้วสายพนัธุ ์KDML105  ซึง่ลดลง 15% และขา้วสายพนัธุ ์RD6 ลดลง 5.5%  ซึง่คาดว่าเกดิ
จากการทีม่อีุณหภูมสิงูขึน้ ในทางตรงขา้ม เมื่อก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ เพิม่ขึน้ทุก ๆ 100 ppm  ผลผลติขา้วสายพนัธุ ์
KDML 105 จะเพิม่ขึน้ 8.7% และสายพนัธุ ์RD6 จะเพิม่ขึน้ 17.5% (Ansul, 2009) 

การประเมนิผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศต่อผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้กีารศกึษาโดยละเอยีดทีสุ่ด
ในระยะทีผ่่านมาเป็นการศกึษาภายใตโ้ครงการ  ชนิดอื่นรายปีภายใตโ้ครงการ ผลกระทบของภาวะโลกรอ้นต่อผลผลติขา้ว 
ออ้ย มนัส าปะหลงัและขา้วโพดของประเทศไทย ซึง่เป็นโครงการวจิยัภายใต้การสนับสนุนของส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวจิยั (เกรกิ ป ัน้เหน่งเพช็ร และคณะ, 2552) การประเมนิผลกระทบต่อพชืไร่นาเศรษฐกจิดงักล่าวใชแ้บบจ าลองผลผลติ
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การเกษตร DSSAT4 โดยใชข้อ้มลูภูมอิากาศอนาคตจากแบบจ าลองภูมอิากาศโลก  ECHAM4  GCM  A2 และ B2 ตลอด
ช่วงศตวรรษที ่21 ซึง่ไดท้ าการค านวณเพิม่รายละเอยีดโดยแบบจ าลองภูมอิากาศระดบัทอ้งถิน่ PRECIS และไดผ้ลสรุปว่า 
ผลผลิตทางการเกษตรในประเทศไทยโดยทัว่ไปไม่ได้รบัผลกระทบที่รุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ยกเว้น         
มันส าปะหลัง อย่างไรก็ตาม รูปแบบความแปรปรวนของสภาพอากาศในอนาคตส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรมี       
ความแปรปรวนไปดว้ยเช่นกนันอกจากนัน้ ถึงแมว้่าผลผลติโดยรวมของประเทศจะไม่มกีารเปลีย่นแปลงทีรุ่นแรงมากนัก 
แต่บางพืน้ทีจ่ดัว่าเป็นพืน้ทีว่กิฤตต่อการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศซึง่ผลผลติในอนาคตจะมกีารเปลีย่นแปลงมาก ทัง้นี้พืน้ที่
วกิฤตไดแ้ก่ พืน้ทีท่ านาน ้าฝนหรอืขา้วนาปี ตลอดจนพืน้ทีป่ลกูออ้ยและมนัส าปะหลงัทางภาคเหนือของประเทศ และในช่วง
ฤดแูลง้ พืน้ท านาขา้วและพืน้ทีเ่พาะปลกู ขา้วโพด ทีไ่ดร้บัผลกระทบจะขยายขอบเขตไปในหลายพืน้ที ่ผลจากการประเมนิ
พบว่า สาเหตุหลกัที่ท าให้ผลผลติข้าวลดลงได้แก่ ธาตุอาหารในดิน และการกระจายตวัของฝน ส่วน สาเหตุที่ผ ลผลิต     
มนัส าปะหลงัลดลง เน่ืองจากคุณสมบตัขิองดนิและปรมิาณน ้าฝนทีไ่ม่สมัพนัธก์นั การเปลีย่นแปลงอุณหภูมเิป็นปญัหาหลกั
ในบรเิวณภาคเหนือตอนล่างและผลผลติขา้วโพดทีล่ดลงเนื่องจากการขาดน ้าในระยะออกดอก  โดยเฉพาะในช่วงขา้วโพด
ออกไหมและช่วงทีป่รากฏช่อเกสรตวัผู ้(เกรกิ ป ัน้เหน่งเพช็ร และคณะ, 2552) 

 

   
 

รปูท่ี 1-1 : การเปลีย่นแปลงผลผลติขา้วนาน ้าฝน/ขา้วนาปี ภายใตส้ภาพภมูอิากาศระยะต่าง ๆ ในอนาคต 
(เกรกิ ป ัน้เหน่งเพช็ร และคณะ, 2552) 
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ปี 2030-39

  
 

รปูท่ี 1-2 : การเปลีย่นแปลงผลผลติขา้วนาชลประทานฤดแูลง้ / ขา้วนาปรงั ภายใตส้ภาพภมูอิากาศระยะต่าง ๆ ในอนาคต 
(เกรกิ ป ัน้เหน่งเพช็ร และคณะ, 2552)  

 
 

 

  

 

รปูท่ี 1-3 : การเปลีย่นแปลงผลผลติออ้ยภายใตส้ภาพภมูอิากาศระยะต่าง ๆ ในอนาคต  
(เกรกิ ป ัน้เหน่งเพช็ร และคณะ, 2552)   
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ผลผลิตอ้อย (ตัน/ไร่) 
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ผลผลิตอ้อย (ตัน/ไร่) 
นอ้ยกว่า 3.5 
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12.5 –  15.5  

มากกว่า 15.5 
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รปูท่ี 1-4 : การเปลีย่นแปลงผลผลติมนัส าปะหลงัภายใตส้ภาพภูมอิากาศระยะต่าง ๆ ในอนาคต 
(เกรกิ ป ัน้เหน่งเพช็ร และคณะ, 2552) 

 
 

 
 
 

  

 

รปูท่ี 1-5 : การเปลีย่นแปลงผลผลติขา้วโพดภายใตส้ภาพภูมอิากาศระยะต่าง ๆ ในอนาคต  
(เกรกิ ป ัน้เหน่งเพช็ร และคณะ, 2552) 

 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศต่อทรพัยากรน ้า 

การเปลีย่นแปลงภูมอิากาศจะสง่ผลกระทบโดยตรงต่อแหล่งน ้า โดยเฉพาะการเปลีย่นแปลงการกระจายตวัของฝน
และปรมิาณฝนรายปี การเปลีย่นแปลงอุณหภูม ิความเรว็และทศิทางลม มสี่วนท าให้เกดิการเปลี่ยนแปลงต่อแหล่งน ้า 
เนื่องจากเป็นตวัก าหนดปรมิาณน ้าทีเ่กดิจากลุ่มน ้า ผลจากแบบจ าลองวฎัจกัรน ้า Variable Infiltration Capacity (VIC) 
โดยใชข้อ้มลูสภาพอากาศอนาคตจากแบบจ าลองภูมอิากาศ CCAM แสดงใหเ้หน็ว่าลุ่มน ้าสาขาส่วนใหญ่ของแม่น ้าโขงใน
ประเทศลาวและประเทศไทยในอนาคต มีแนวโน้มที่ปริมาณน ้าจะมากขึ้นเนื่องจากปริมาณฝนที่ตกเพิ่มขึ้น โดยเมื่อ
พจิารณาสถานการณ์ในปีทีฝ่นตกมากในช่วงทศวรรษที่ความเขม้ขน้ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์นบรรยากาศเพิม่ขึน้
เป็น 540 ppm  นัน้ เกอืบทุกลุ่มน ้าสาขาของแม่น ้าโขงในประเทศลาวและประเทศไทยจะมปีรมิาณสงูขึน้ และจะเพิม่สงูขึน้
อกี ภายใต้สภาพอากาศเมื่อก๊าซคารบ์อนไดออกไซดใ์นบรรยากาศเพิม่ขึน้เป็น 720 ppm  อย่างไรกต็าม เมื่อพจิารณา
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สถานการณ์ในปีที่ฝนตกน้อย พบว่า แหล่งน ้าสาขาในหลายๆ พืน้ที ่จะมปีรมิาณน ้าน้อยลง ภายใต้สภาพภูมอิากาศเมื่อ
ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์540 ppm  แต่ภายใต้สภาพอากาศเมื่อก๊าซคารบ์อนไดออกไซดใ์นบรรยากาศเพิม่ขึน้เป็น 720 
ppm  แมใ้นปีทีม่ฝีนน้อย ปรมิาณน ้าจากเกอืบทุกลุ่มน ้ากย็งัเพิม่สงูขึน้กว่าปจัจุบนั  (Southeast Asia START Regional 
Center.  2006) 

 

  

  
 

รปูท่ี 1-6: การเปลีย่นแปลงปรมิาณน ้าของล าน ้าสาขาแม่น ้าโขงในสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาวและประเทศไทย 
ภายใตส้ถานการณ์จ าลองภมูอิากาศต่างๆ (Southeast Asia START Regional Center.  2006) 
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ผลการศกึษาอกีชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นการประเมนิการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศในบรเิวณลุ่มแม่น ้าโขงในช่วงทศวรรษ 

ค.ศ. 2030 ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มปริมาณฝนเพิ่มขึ้นในบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย ในช่วงฤดูแล้ง ส่วนทาง           

ภาคตะวนัออกจะมปีรมิาณฝนลดลง ทัง้นี้คาดว่าปรมิาณฝนรายปีโดยรวมทัง้ประเทศ จะเพิม่ขึน้เนื่องจากจะมปีรมิาณฝน

เพิม่ขึน้ในช่วงฤดูฝน นอกจากนัน้ยงัมกีารคาดการณ์ว่าการไหลของน ้าบนผวิดนิ (run-off) และการเกดิน ้าท่วม จะเพิม่ขึน้ 

ซึง่จุดเด่นของการศกึษานี้เป็นการใชชุ้ดขอ้มูลจากแบบจ าลองภูมอิากาศโลกหลายแบบจ าลอง รวมทัง้สิน้ 11 แบบจ าลอง 

ซึง่ท าใหส้ามารถสรุปผลการเปลีย่นแปลงตามฤดกูาลนี้ไดอ้ย่างเหมาะสมมากขึน้ (Eastham et al., 2008) 

การศกึษาในพืน้ที่จงัหวดักระบีพ่บว่าการขยายตวัของเมอืง การท าลายป่า และการเปลีย่นการใชป้ระโยชน์ของ
พืน้ทีไ่ปเป็นพื้นที่เกษตรกรรมนัน้ ส่งผลกระทบต่อทรพัยากรน ้าและพื้นที่กกัเกบ็น ้าแล้วในปจัจุบนั ภายใต้ภาวะโลกร้อน 
การเปลีย่นแปลงภูมอิากาศจะส่งผลใหป้รมิาณน ้าฝนลดลง อกีทัง้ระยะเวลาของฤดูแล้งยาวนานขึน้ ซึง่ระยะเวลาฤดูแล้ง     
ทีย่าวนานมากขึน้น้ีสง่ผลต่อความตอ้งการใชน้ ้าเพื่อกจิการท่องเทีย่วเพิม่สงูขึน้ และถา้หากในอนาคตมคีวามตอ้งการน ้ามนั
ปาล์มในปรมิาณสูงซึ่งไม่ว่าจะเป็นผลจากกลไกตลาดหรอืนโยบายของรฐักต็าม กอ็าจส่งผลให้มกีารกกัเกบ็น ้าเพื่อใช้ใน   
การปลกูปาลม์น ้ามนั ปจัจยัต่าง ๆ เหล่าน้ีท าใหค้วามตอ้งการน ้าโดยรวมสงูขึน้ นอกเหนือจากนัน้ น ้าทะเลทีเ่พิม่สงูขึน้จะท า
ใหเ้กดิการแทรกของน ้าเคม็แพร่กระจายเขา้ไปในชัน้น ้าจดืชายฝ ัง่และก่อใหเ้กดิการปนเป้ือนของน ้าเคม็ในบ่อน ้าตื้นบรเิวณ
พืน้ทีชุ่มชนชายฝ ัง่ทะเลซึง่เป็นแหล่งน ้าเพื่อการอุปโภคและบรโิภคของชุมชนในพืน้ทีช่ายฝ ัง่ ส่งผลให้มคีวามต้องการน ้า
จากแหล่งธรรมชาตแิหล่งอื่นมากขึน้อกีดว้ย  (Southeast Asia START Regional Center and WWF, 2008) 

อุณหภูมทิีส่งูขึน้และระยะเวลาฤดูรอ้นทีย่าวนานขึน้ในอนาคตจะสง่ผลกระทบต่อการการระเหยน ้า ซึง่อาจสง่ผลให้
เกดิความไม่สมดุลระหว่างปรมิาณน ้าที่ต้องการใช้และปรมิาณน ้าที่มอียู่ในแหล่งน ้า การศกึษาชิ้นหนึ่งซึ่งใช้ผลจากการ
จ าลองภูมอิากาศโดยแบบจ าลองภูมอิากาศโลก  CCGCM2 และ HadCM3 GCM ภายใต้สถานการณ์ที่ก๊าซเรอืนกระจก
เพิม่สงูขึน้ตามภาพฉายอนาคตแบบ A2 และ B2 โดยท าการค านวณเพิม่รายละเอยีดพืน้ทีบ่รเิวณทางตอนล่างของแม่น ้า
เจา้พระยาในช่วงทศวรรษ ค.ศ. 2020 , 2050 และ 2080 โดยเทคนิค SDSM ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่า อุณหภูมสิูงสุดและ  
อุณหภูมติ ่าสดุจะเพิม่สงูขึน้ในอนาคต ในขณะทีค่วามชืน้สมัพทัธจ์ะลดลง และผลการประเมนิผลกระทบจากภูมอิากาศจาก
แบบจ าลองทัง้สองดงักล่าวส่งผลให้การคายระเหยสูงสุดของน ้า (PET) จะเพิม่สูงขึน้ประมาณ 0.4% - 2.67% และ      
0.06% - 1.17%  ตามล าดบั เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีฐาน ค.ศ. 1974-1985 (Chaowiwat and Likitdecharote, 2009)    

การเปลี่ยนแปลงการคายระเหยสูงสุด จะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น ้า การศึกษาการเปลี่ยนแปลง        
การคายระเหยสงูสุด ชิน้หนึ่งท าการประเมนิสถานการณ์อนาคตภายใต้สภาพอากาศเมื่อปรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์
ในบรรยากาศเพิม่ขึน้จาก 360 ppm ในปจัจุบนั เป็น 540 ppm และ 740 ppm ในอนาคต ซึง่สภาพอากาศอนาคตนี้เป็น 
การจ าลองโดย CSIRO (Southeast Asia START Regional Center, 2006) โดยผลการศกึษาแสดงให้เหน็ว่า            
การคายระเหยน ้ามแีนวโน้มที่จะลดลงเพยีงเลก็น้อย ภายใต้เงื่อนไขสภาพอากาศเมื่อปรมิาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์      
ในบรรยากาศเพิ่มขึ้นเป็น 540 ppm แต่การคายระเหยน ้าจะเพิ่มขึ้นภายใต้เงื่อนไขสภาพอากาศเมื่อปริมาณ               
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในบรรยากาศเพิม่ขึน้เป็น 720 ppm  อย่างไรกต็าม ผลการวเิคราะห์แสดงใหเ้หน็ว่ามกีาร
แปรปรวนระหว่างฤดูกาล ซึ่งการระเหยของน ้าจะมากขึน้ในช่วงฤดูแล้งแต่จะลดลงในฤดูฝน และงานศกึษานี้ได้ท าการ
ค านวณประสทิธภิาพการใชน้ ้าซึง่ไดผ้ลสรุปว่า นาขา้วอาจมคีวามต้องการน ้าต ่าลงในช่วงฤดูฝน ภายใต้สภาพอากาศเมื่อ
ปรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ ในบรรยากาศเพิม่ขึน้เป็น 540 ppm แต่จะต้องการใชน้ ้าเพิม่ขึน้ในช่วงเริม่การเพาะปลูก 
ภายใตส้ภาพอากาศเมื่อปรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ในบรรยากาศเพิม่ขึน้เป็น 720 ppm  (Noimunwai, 2008) 

การเปลีย่นแปลงการกระจายตวัของฝน ท าใหก้ารจดัการทรพัยากรน ้าในอนาคตมคีวามซบัซอ้นและยากมากขึน้
การศกึษาความสมดุลของน ้าในลุ่มน ้าแม่กลอง โดยใชข้อ้มูลสภาพอากาศอนาคตจากแบบจ าลองภูมอิากาศโลก ECHAM4 
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ภายใต้สถานการณ์ทีก่๊าซเรอืนกระจกเพิม่สูงขึน้ตามภาพฉายอนาคตแบบ  A2 และท าการค านวณเพิม่รายละเอยีดโดย
แบบจ าลองภูมอิากาศระดบัทอ้งถิน่  PRECIS  (Chinvanno et al., 2009) ในช่วงทศวรรษ ค.ศ. 2025 2050 และ 2095 
แสดงให้เห็นว่า ถึงแม้ปรมิาณน ้าฝนที่เพิม่ขึน้จะท าให้ ความต้องการใช้น ้าลดลง แต่อย่างไรกต็าม การด าเนินงานของ   
เขื่อนศรนีครนิทร์และเขื่อนวชริาลงกรณ์จะมคีวามยุ่งยากขึน้เนื่องจะต้องมกีารปล่อยน ้าเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของ   
น ้าทะเลบรเิวณปากแม่น ้า โดยเฉพาะในฤดูแล้งซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ปรมิาณน ้าในล าน ้าลดต ่าลง (Rojrungtavee, 2009)
นอกเหนือจากนัน้ จากการเปลี่ยนแปลงระดบัน ้าทะเล จะยิง่ท าใหใ้ห้ปญัหาการแทรกตวัของน ้าเคม็ในบรเิวณปากแม่น ้า
รุนแรงมากขึน้ดว้ย โดยการศกึษาบรเิวณแม่น ้าท่าจนีแสดงใหเ้หน็ว่าภายใต้สถานการณ์จ าลองการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ
โดย IPCC ภายใต้เงื่อนไขสถานการณ์ที่ก๊าซเรอืนกระจกเพิม่สงูขึน้ตามภาพฉายอนาคตแบบ A1F1 และ B1 พบว่า      
การแทรกตวัของน ้าเคม็จะรุนแรงมากขึน้ในอนาคต (สนิท วงษา และคณะ, 2552) 

 
 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศต่อสุขภาพอนามยั 

การเปลีย่นแปลงภูมอิากาศจะสง่ผลกระทบต่อสขุภาพอนามยัของมนุษย ์โดยการทีอุ่ณหภูมแิละปรมิาณน ้าฝนเพิม่
สงูขึน้ในหลายๆ พืน้ที ่เป็นตวัชกัน าใหเ้กดิโรคทีม่แีมลงเป็นพาหะและโรคระบาดทีม่าจากน ้ามากขึน้ (Parry et al., 2007) 
โดยการศกึษาซึง่ใชผ้ลจากแบบจ าลองภูมอิากาศโลก 3 แบบจ าลอง คอื ECHAM1, UKTR และ GFDL89 พบว่าในกลาง
ศตวรรษที ่21 ช่วงทศวรรษ ค.ศ. 2050 อุณหภูมเิฉลีย่จะเพิม่สงูขึน้ 1.16 องศาเซลเซยีสจากปีฐาน ค.ศ. 1931 – 1980    
ซึ่งจะส่งผลให้โรคไข้เลือดออกมีแนวโน้มจะระบาดมากขึ้นเช่นกนั ทัง้นี้ผลจากแบบจ าลองโรคไข้เลือดออก Epidemic 
Potential (EP Model) ระบุว่า แนวโน้มโรคไขเ้ลอืดออกจะระบาดมากทีส่ดุ ในช่วงเดอืน เมษายน – พฤษภาคม ซึง่ระยะที่
เชือ้เพิม่จ านวน (log growth phase) เป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดอืน โดยจะส่งผลให้เกดิผูป้่วยมากที่สุดในช่วงเดอืน
กรกฎาคมและเดอืนสงิหาคม (Jonathan et al., 1998) 

 
 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศต่อพืน้ชายฝัง่ทะเล – การเพ่ิมขึน้ของระดบัน ้าทะเล  

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศจะส่งผลกระทบต่อระดบัน ้าทะเล โดยเฉพาะบรเิวณใกล้เสน้ศูนย์สตูร 
เช่น ในประเทศไทย อนัเป็นผลเนื่องจากการละลายของน ้าแขง็และการขยายตวัของมวลน ้าในมหาสมุทรจากอุณหภูมิ       
น ้าทะเลที่เพิม่สูงขึน้ (Parry et al., 2007) อย่างไรกต็าม การวเิคราะห์ระดบัน ้าทะเลในอ่าวไทย บรเิวณเกาะหลกั      
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ และบรเิวณสตัหบี จงัหวดัชลบุร ีโดยใชข้อ้มูล 56 ปีทีผ่่านมา ตัง้แต่ ค.ศ. 1940 – 1996 ไม่พบ
แนวโน้มของระดบัน ้าทะเลเพิม่สงูขึน้ ในทางตรงขา้ม ระดบัน ้าทะเลบรเิวณอ่าวไทยในช่วง 56 ปีทีผ่่านมานัน้ แสดงแนวโน้ม
ลดลง 36 เซนตเิมตรต่อศตวรรษ โดยมสีาเหตุเน่ืองมาจากการเคลื่อนตวัของเปลอืกโลก และประเดน็ทีเ่ป็นเรื่องทีค่วรค านึง
ของบรเิวณชายฝ ัง่อ่าวไทยคอื การกดัเซาะชายฝ ัง่เน่ืองจากตะกอนดนิจากแม่น ้าสายหลกัต่างๆ ลดลง (Vongvisessomjai, 
2006) 

อย่างไรกต็าม การเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตไม่ไดเ้ป็นรูปแบบเช่นเดยีวกบัในอดตี รูปแบบภูมอิากาศใน
อนาคตจะมกีารเปลีย่นแปลงในอตัรากา้วหน้าเนื่องจากผลกระทบทีเ่กดิจากภาวะโลกรอ้นการประเมนิโดยการใชเ้ครื่องมอื  
Dynamic Interactive Vulnerability Assessment (DIVA), ซึง่พฒันาโดย DINAS-COAST Consortium (www.dinas-
coast.net) แสดงใหเ้หน็ว่าระดบัน ้าทะเลปานกลางบรเิวณจงัหวดักระบีใ่นช่วงทศวรรษ ค.ศ. 2020 และ 2050 จะเพิม่ขึน้  
11 เซนติเมตร และ 21 เซนติเมตร ตามล าดบั เมื่อเทยีบกบัช่วงปีฐาน คอื ปี ค.ศ. 1995 นอกจากนัน้ อทิธพิลจาก         
ลมทอ้งถิน่กย็งัมผีลท าใหร้ะดบัน ้าทะสงูเพิม่มากขึน้ในบางฤดูกาลอกีด้วย  โดยเฉพาะอย่างยิง่  ในช่วงฤดูมรสุมตะวนัตก
เฉียงใต ้ (Southeast Asia START Regional Center and WWF, 2008) 

http://www.dinas-coast.net/
http://www.dinas-coast.net/
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การเปลีย่นแปลงของระดบัน ้าทะเลจะส่งผลกระทบสบืเน่ืองต่อไปยงัระบบนิเวศชายฝ ัง่ โดยเฉพาะผลกระทบต่อ
เสถยีรภาพของชายฝ ัง่และการปนเป้ือนของน ้าเคม็ในชัน้น ้าจดืหรอืบ่อน ้าตื้นบรเิวณชายฝ ัง่  (Southeast Asia START 
Regional Center and WWF, 2008) 

 
 

รปูท่ี 1-7: ตวัอย่างผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงระดบัของน ้าทะเลต่อการเสยีเสถยีรภาพชายฝ ัง่บรเิวณ 
จงัหวดักระบี ่(Southeast Asia START Regional Center and WWF, 2008) 

 

 
 

รปูท่ี 1-8: ตวัอย่างผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงระดบัน ้าทะเลและการปนเป้ือนของน ้าเคม็ต่อบ่อน ้าจดืบรเิวณชายฝ ัง่
จงัหวดักระบี ่(Southeast Asia START Regional Center and WWF, 2008) 
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 ผลกระทบจาการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศต่อชมุชน 

การเปลี่ยนแปลงดา้นอุณหภูม ิโดยเฉพาะการที่อุณหภูมเิพิม่สูงขึน้นัน้ จะส่งผลกระทบต่อความต้องการการใช้
ไฟฟ้า การศึกษาซึ่งได้ประเมินความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยรายวันในช่วงฤดูกาลต่าง ๆ แสดงให้เห็นผล          
การเปลีย่นแปลงอุณหภูมสิงูสดุจากแบบจ าลองภูมอิากาศโลก HadCM3 ว่า ประเทศไทยจะมอีุณหภูมสิงูขึน้มากทีส่ดุในช่วง
ฤดูรอ้น ซึ่งตรงกบัช่วงที่มคีวามต้องการใชไ้ฟฟ้าในประเทศสงูสุดดว้ยเช่นกนั ผลการศกึษาน้ีแสดงให้เหน็ว่า การเพิม่ขึน้
ของอุณหภูมิภายใต้เงื่อนไขสถานการณ์ที่ก๊าซเรือนกระจกเพิม่สูงขึน้ตามภาพฉายอนาคตแบบ A1/A2/B1 และ B2        
อาจสง่ผลใหค้วามตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสงูสดุเพิม่ขึน้ 1.5%-3.1% ในช่วงทศวรรษ ค.ศ.2020  และเพิม่ขึน้ 13.7%-8.3%  ในช่วง
ทศวรรษ ค.ศ.2050  และ 6.6%-15.3% ดงันัน้การคาดการณ์ความต้องการการใชไ้ฟฟ้าโดยพจิารณาการเตบิโตทาง
เศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีวและไม่ได้ค านึงถงึการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศอาจจะท าให้ให้ผลทีไ่ดจ้ากการคาดการณ์ต ่ากว่า
ความเป็นจรงิ (Parkpoom, and Harrison, 2008) 

การศกึษาโดยกลุ่ม Water Utilization Program – Finland team (WUP Fin) ที ่Mekong River Commission 
(MRC) แสดงใหเ้หน็ผลของขอบเขตพืน้ทีน่ ้าท่วมในพืน้ทีลุ่่มแม่น ้าสงครามทีจ่ะเปลีย่นไปภายใตก้ารเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ
ตามการจ าลองสถานการณ์สภาพอากาศอนาคตจากแบบจ าลองภูมอิากาศ CCAM โดย CSIRO ภายใต้เงื่อนไขสภาพ
อากาศเมื่อปรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ ในบรรยากาศเพิม่ขึน้เป็น 720 ppm (Southeast Asia START Regional 
Center, 2006) ซึง่ผลการศกึษาบ่งชีว้่า ปรมิาณฝนในลุ่มน ้าโขงในอนาคตอาจท าใหส้ภาพน ้าท่วมในพืน้ทีลุ่่มแม่น ้าสงคราม
ตอนล่างมขีอบเขตทีก่วา้งกว่าปจัจุบนั และอาจสง่ผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของชุมชน 
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รปูท่ี 1-9: ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงพืน้ทีน่ ้าทว่มต่อการตัง้ถิน่ฐานชุมชนในลุม่น ้าสงครามตอนล่าง 
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 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศต่อการท่องเท่ียว 

การท่องเที่ยวเป็นภาคส่วนส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งจะได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมอิากาศในลกัษณะต่างๆ  เช่น การเปลีย่นแปลงปรมิาณฝนและรปูแบบการกระจายของฝนรายปี ตลอดจนอุณหภูม ิและ
ปจัจยัทีส่ าคญัทางสมุทรศาสตร ์อย่างไรกต็าม ถงึแมว้่ายงัมไีม่มกีารประเมนิผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศต่อ
การท่องเทีย่วของประเทศไทยอย่างเตม็รูปแบบ แต่กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีากไ็ดจ้ดัท าการประเมนิความเสีย่งจาก
การเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและความเปราะบางของคลสัเตอรท์างการท่องเทีย่ว ทัง้ 14 คลสัเตอรซ์ึง่มรีูปแบบความเสีย่ง
แตกต่างกนัไป (ศนูยบ์รกิารวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์, 2552) 

 
ข. ความเส่ียง ความเปราะบางและการรบัมือต่อการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศ 

 เกษตรกรรม 

ความเสีย่งในภาคส่วนการเกษตรอาจพจิารณาไดจ้ากการทีผ่ลผลติทางการเกษตรนัน้ลดลง ในขณะทีก่ารศกึษา
ดา้นความเสีย่งของการเกษตรจากการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศสว่นใหญ่ในระยะทีผ่่านมาเป็นการประเมนิประเมนิความเสีย่ง
ในระดบัพื้นที่ และ/หรือ ระดบัจังหวดั ดังที่ได้กล่าวมาในส่วนที่แล้ว แต่ผลจากการประเมินผลจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมอิากาศต่อผลผลติทางการเกษตรซึง่เป็นการประเมนิภาพรวมทัง้ประเทศไทย แสดงใหเ้หน็ถงึพืน้ทีเ่สีย่งของพชืไร่นาจาก
ผลกระทบดงักล่าวซึง่พืน้ทีเ่สีย่งนี้แตกต่างกนัไปตามพชืแต่ละชนิด  (เกรกิ ป ัน้เหน่งเพช็ร และคณะ, 2552) 

การวเิคราะหพ์ื้นทีท่างการเกษตรทีม่คีวามเสีย่งจากผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ ไดย้ดึเกณฑก์าร
ประเมนิโดยก าหนดใหพ้ืน้ทีท่ีม่ผีลผลติต ่ากว่า 70% จากผลผลติโดยเฉลีย่ของประเทศในช่วงปีฐานเป็นพืน้ทีเ่สีย่ง ซึง่เมื่อ
ยึดเกณฑ์นี้ผลการวิเคราะห์พบว่าพื้นที่วิกฤตในการปลูกข้าวนาน ้ าฝน /ข้าวนาปี โดยส่วนใหญ่ได้แก่ พื้นที่ทาง              
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ เช่น จังหวัดหนองบัวล าภู อุดรธานี สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด 
มุกดาหาร ยโสธร อ านาจเจรญิ สรุนิทร ์ศรสีะเกษ โดยในอนาคตนัน้ พืน้ทีเ่สีย่งมแีนวโน้มขยายตวักวา้งขึน้ และในอนาคต
ระยะยาวพืน้ทีเ่สีย่งดงักล่าวจะเปลีย่นรปูแบบ โดยมกีารกระจายตวัมากขึน้แต่จะมคีวามหนาแน่นของพืน้ทีต่ ่าลง 

    

รปูท่ี 1-10: พืน้ทีเ่สีย่งของผลผลติขา้วนาน ้าฝน/ขา้วนาปี จากผลกระทบของภมูอิากาศ 
(ซา้ย ปจัจบุนัชว่งทศวรรษ ค.ศ.1980/ กลาง อนาคตชว่งทศวรรษ ค.ศ. 2030/ ขวา อนาคตช่วงทศวรรษ ค.ศ. 2090)  

(เกรกิ ป ัน้เหน่งเพช็ร และคณะ, 2552) 
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ส าหรบันาขา้วชลประทาน/ขา้วนาปรงัฤดูแลง้นัน้ ผลการวเิคราะหพ์บว่าผลผลติโดยเฉลีย่มแีนวโน้มทีจ่ะลดลงทัง้
ประเทศ โดยพื้นที่วิกฤตจากผลกระทบจากภูมิอากาศครอบคลุมพื้นที่หลายจงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัเชยีงใหม่ พษิณุโลก 
นครสวรรค์ ชยันาท สงิห์บุรี สุพรรณบุรี สระบุรี เพชรบุรี ราชบุรี นครปฐม อยุธยา นครนายก ฉะเชิงเทรา สกลนคร 
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสนิธุ ์ปตัตานี ยะลาและนราธวิาส โดยในอนาคตพืน้ทีเ่สีย่งจะมแีนวโน้มเช่นเดยีวกบัในช่วงปี
ฐาน 
 

    

 

รปูท่ี 1-11: พืน้ทีเ่สีย่งของผลผลติขา้วชลประทาน /ขา้วนาปรงั จากผลกระทบของภมูอิากาศ 
 (ซา้ย ปจัจบุนัชว่งทศวรรษ ค.ศ.  1980/ กลาง อนาคตชว่งทศวรรษ ค.ศ. 2030 / ขวา อนาคตชว่งทศวรรษ ค.ศ. 2090) 

(เกรกิ ป ัน้เหน่งเพช็ร และคณะ, 2552) 
 

พืน้ที่วกิฤตในการผลติอ้อยจากผลกระทบของความแปรปรวนของภูมอิากาศในช่วงปจัจุบนั พบในบรเิวณภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยเฉพาะ จงัหวดักาฬสนิธุ ์พืน้ทีบ่างส่วนของจงัหวดัมหาสารคาม ขอนแก่น และ
นครราชสมีา โดยในอนาคตผลจากการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศจะท าใหพ้ืน้ทีเ่สีย่งลดลง 

   
 

 

รปูท่ี 1-12: พืน้ทีเ่สีย่งของผลผลติออ้ยจากผลกระทบของภูมอิากาศ 
(ซา้ย ปจัจบุนัชว่งทศวรรษ ค.ศ. 1980 / กลาง อนาคตช่วงทศวรรษ ค.ศ. 2030 / ขวา อนาคตช่วงทศวรรษ ค.ศ. 2090) 

(เกรกิ ป ัน้เหน่งเพช็ร และคณะ, 2552) 
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ส าหรบัการเพาะปลกูมนัส าปะหลงันัน้ พืน้ทีเ่พาะปลกูมนัส าปะหลงัมคีวามเสีย่งจากความแปรปรวนของภูมอิากาศ
น้อย อย่างไรกต็าม การเปลีย่นแปลงภูมอิากาศในอนาคตท าใหพ้ืน้ทีเ่พาะปลกูดงักล่าวมคีวามเสีย่งมากขึน้และพืน้ทีเ่สีย่งจะ
ขยายไปในหลายพื้นที่มากขึ้น ทัง้นี้พื้นเสี่ยงโดยส่วนใหญ่ได้แก่ จังหวดั หนองคาย อุดรธานี หนองบวัล าภู ขอนแก่น 
กาฬสนิธุ ์สกลนคร นครราชสมีา ราชบุร ีกาญจนบุร ีอุทยัธานี และระยอง 
 

    

 

รปูท่ี 1-13: พืน้ทีเ่สีย่งของการผลติมนัส าปะหลงัจากผลกระทบของภูมอิากาศ  
(ซา้ย ปจัจบุนัชว่งทศวรรษ ค.ศ. 1980 / กลาง อนาคตช่วงทศวรรษ ค.ศ. 2030 / ขวา อนาคตช่วงทศวรรษ ค.ศ. 2090) 

(เกรกิ ป ัน้เหน่งเพช็ร และคณะ, 2552) 
 

การเพาะปลกูขา้วโพดนัน้ พืน้ทีเ่สีย่งจากผลกระทบของภูมอิากาศในอนาคตระยะใกลจ้ะลดลงเมื่อเปรยีบเทยีบกบั
กบัช่วงปีฐาน อย่างไรกต็าม ในช่วงอนาคตระยะยาว พืน้ทีเ่สีย่งจะขยายตวัเพิม่ขึน้ โดยพืน้ที่ วกิฤตแบ่งไดเ้ป็น 4 บรเิวณ
ไดแ้ก่ 

 บรเิวณที ่1: จงัหวดัเลย เพชรบรุ ีและนครราชสมีา 

 บรเิวณที ่2 : จงัหวดันครสวรรค ์อุทยัธานี กาญจนบุร ีก าแพงเพชร ตาก และล าพนู 

บรเิวณที ่3 : จงัหวดัสระแกว้ และจนัทบุร ี

บรเิวณที ่4: จงัหวดัเชยีงราย พระเยา ล าปาง และ แพร่ 
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รปูท่ี 1-14 พืน้ทีเ่สีย่งของผลผลติขา้วโพดจากผลกระทบของภมูอิากาศ 
(ซา้ย ปจัจบุนัชว่งทศวรรษ ค.ศ. 1980 / กลาง อนาคตช่วงทศวรรษ ค.ศ. 2030 / ขวา อนาคตช่วงทศวรรษ ค.ศ. 2090) 

(เกรกิ ป ัน้เหน่งเพช็ร และคณะ, 2552) 
 

การรับมือกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในระบบเกษตรกรรมโดยทัว่ไปแล้วมีมาตรการ              
ที่หลากหลายแตกต่างกนัไป ได้แก่ การเปลี่ยนพนัธุ์พืช นโยบายการก าหนดเขตเพาะปลูก การจดัการแปลงเพาะปลูก 
โดยเฉพาะการปรบัปรุงคุณภาพดนิ และ การปรบัก าหนดการเพาะปลกู (เกรกิ ป ัน้เหน่งเพช็ร และคณะ, 2552) ในกรณีของ
ขา้วนัน้ ผลผลติขา้วทีล่ดลงในอนาคตเน่ืองจากการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศนัน้อาจด าเนินการโดยการจดัการแปลงเพาะปลูก
ที่เหมาะสม เช่น การปรับปรุงดินและให้มีธาตุอาหารที่เหมาะสมของพืชและการเปลี่ยนแปลงก าหนดการเพาะปลูก        
การด าเนินการเช่นนี้สมารถช่วยให้หลีกเลี่ยงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในช่วงที่ข้าวออกดอก            
ซึง่อุณหภูมทิีส่งูขึน้อาจสง่ผลใหข้า้วเป็นหมนั นอกจากนี้การปรบัปรุงพนัธุข์า้วใหม้คีวามทนทานต่ออุณหภูมสิงูกน็ับว่าเป็น
การจดัการปญัหาจากการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศเช่นกนั (Agarwal, 2008) 

การปรบัเปลี่ยนรูปแบบการจดัการแปลงเพาะปลูกจะช่วยลดความเสยีหายจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมอิากาศทีม่ต่ีอผลผลติขา้ว การจดัการความเสีย่งในดา้นนี้ไดแ้ก่ การปลูกขา้วพนัธุท์ีม่อีายุเกบ็เกีย่วสัน้ เนื่องจากเอือ้ให้
สามารถปลกูขา้วไดส้องรอบถา้หากสามารถจดัหาน ้าไดเ้พยีงพอส าหรบัการเพาะปลกูครัง้ต่อไป (Matthews, et al.1997) 

การท าความเขา้ใจในเรื่องของความเสีย่งและความเปราะบางในภาคการเกษตรนี้จ าเป็นทีจ่ะต้องมองในประเดน็
ของความเป็นอยู่ของผูค้นในภาคส่วนนี้ด้วย  เกษตรกรทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พบกบัความเสีย่ง
จากภูมิอากาศอยู่แล้ว ซึ่งสภาพอากาศที่รุนแรงท าให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงและส่งผลต่อการด ารงชีวิตในที่สุด        
ซึง่สภาพอากาศรุนแรงตามทีเ่กษตรกรระบุว่าส่งผลรา้ยต่อการเพาะปลูก ไดแ้ก่ ระยะฝนทิง้ช่วงทีย่าวนานผดิปกต ิปญัหา
น ้าท่วม และฤดูฝนทีส่ิน้สุดชา้กว่าปกต ิ ทัง้นี้ระยะฝนทิ้งช่วงซึง่เป็นช่วงต้นของการปลูกขา้วนาปีส่งผลใหต้้นกลา้ของขา้ว
เสยีหาย หรือท าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเนื่องจากในระยะเวลาที่รอฝนตกนัน้ ต้องมีการจดัหาน ้าให้เพียงพอต่อความ
ตอ้งการของพชื ถา้หากระยะเวลาทีฝ่นทิง้ช่วงนี้ไม่ยาวนานมากจนเกนิไป  เกษตรกรยงัสามารถปลูกทดแทนไดท้นัฤดูการ
เกบ็เกีย่วนัน้ แต่ท าใหต้้นทุนการผลติสูงขึน้ ในกรณีทีร่ะยะฝนทิง้ช่วงเกดิขึน้ยาวนานมาก เกษตรกรไม่สามารถทีจ่ะปลูก
ขา้วทดแทนไดใ้นฤดนูัน้เพื่อใหท้นัเกบ็เกีย่วไดก้่อนทีฤ่ดูฝนจะสิน้สุดลง เมื่อเกดิกรณีทีร่ะยะฝนทิง้ช่วงเกดิขึน้ยาวนานมาก
เช่นนี้ เกษตรกรจะสญูเสยีทัง้ผลผลติและรายไดอ้ย่างมาก นอกเหนือจากนัน้ อกีปญัหาหลกัอกีอย่างหน่ึงของชาวนาในพืน้ที่
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ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือน้ี ไดแ้ก่ ปญัหาน ้าท่วม ซึง่มกัจะเกดิขึน้ช่วงปลายฤดเูพาะปลูกก่อนการเกบ็เกีย่ว (Chinvanno et 
al., 2008a) 

ระดบัความเสีย่งจากภูมอิากาศทีค่รวัเรอืนเกษตรกรต้องเผชญินัน้ เป็นผลจากตวัก าหนด 3 ประการ คอื ความไว
ต่อผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากสภาพอากาศแปรปรวนหรอืการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ การเปิดรบัต่อผลกระทบดงักล่าว และ 
ขดีความสามารถทีค่รวัเรอืนจะรบัมอืกบัผลกระทบนัน้ การศกึษาหนึ่งซึง่ท าการประเมนิความเสีย่งและความเปราะบางของ
ครวัเรอืนชาวนาซึ่งใช้ข้อมูลจากการสมัภาษณ์ 560 ครวัเรอืนในจงัหวดัอุบลราชธานี แสดงให้เหน็ว่าหนึ่งในสามของ
ประชากรในการส ารวจครัง้นัน้ เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต ่า และมีกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูงประมาณ 15-25%          
จากจ านวนครวัเรอืนทัง้หมดทีท่ าการส ารวจ โดยกลุ่มทีม่คีวามเสีย่งปานกลางเป็นกลุ่มทีใ่หญ่ทีสุ่ด ปจัจยัส าคญัทีส่่งผลต่อ
ระดบัความเสีย่ง คอื ครวัเรอืนเหล่าน้ีมขีดีความสามารถในการรบัมอืกบัผลกระทบของสภาพอากาศทีจ่ ากดั อนัเนื่องมาจาก
การทีค่รวัเรอืนเหล่านัน้มเีงนิออมน้อยและมหีนี้สนิสงู นอกจากนัน้ เศรษฐกจิครวัเรือนของกลุ่มชาวนาในการส ารวจนัน้ยงั
ตอ้งพึง่พาผลผลติจากขา้วเป็นหลกั โดยมคีวามหลากหลายของแหล่งรายไดต้ ่า สภาพการณ์ดงักล่าวสง่ผลใหก้ลุ่มครวัเรอืน
ชาวนาเหล่านัน้เปิดรบักบัความเสีย่งและไวต่อผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากสภาพอากาศ (Chinvanno et al., 2008a) 

การจ าลองสถานการณ์การเปลีย่นแปลงผลผลติขา้วในอนาคตโดยค านึงถงึการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศโดยเฉลี่ย 
และสถานการณ์สภาพภูมอิากาศรุนแรง โดยใชข้อ้มูลภูมอิากาศอนาคตจากการคาดการณ์โดยแบบจ าลองภูมอิากาศโลก 
CCAM ภายใตเ้งื่อนไขปรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซดใ์นบรรยากาศเพิม่ขึน้เป็น 540 ppm และ 720 ppm ไดถู้กน ามาใช้
เป็นตัวแทนของผลกระทบของสภาพอากาศ ในการศึกษาถึงความเปราะบางของครัวเรือนชาวนาในพื้นที่จ ังหวัด
อุบลราชธานี โดยผลจากการวเิคราะหเ์มื่อพจิารณาถงึสถานการณ์ทีก่ารเปลีย่นแปลงในอนาคตเป็นไปตามการเปลีย่นแปลง
ภูมอิากาศภูมอิากาศโดยเฉลีย่ ไม่พบการเปลีย่นแปลงในกลุ่มความเสีย่งต่างๆ มากนัก ทัง้นี้กลุ่มทีม่คีวามเสีย่งปานกลาง
ยงัคงเป็นกลุ่มทีใ่หญ่ทีส่ดุ เนื่องจากผลการประเมนิผลผลติขา้วในอนาคตมกีารคาดการณ์ว่าผลผลติขา้วจะเพิม่ขึน้ ภายใต้
สถานการณ์จ าลองทีพ่จิารณาถงึการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศโดยเฉลี่ย แต่อย่างไรกต็าม ภายใต้สถานการณ์สภาพอากาศ
รุนแรง พบว่ามกีารเปลีย่นแปลงในกลุ่มทีม่คีวามเสีย่งปานกลางและความเสีย่งสงู โดยครวัเรอืนทีม่คีวามเสีย่งปานกลางจะ
เปลีย่นเป็นครวัเรอืนทีม่คีวามเสีย่งสงู ซึง่พบว่าจ านวนครวัเรอืนชาวนามากกว่า 50% มคีวามเปราะบางต่อผลกระทบจาก
สภาพอากาศรุนแรง โดยที่ระดบัความเสีย่งของครวัเรอืนเหล่านี้เปลีย่นแปลงไปเมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีฐาน ซึง่พจิารณาได้
จากคะแนนความเสีย่งทีส่งูขึน้ (Chinvanno et al., 2008a) 

การประ เมินความ เสี่ ย ง และความ เปรา ะบางของครัว เ รือนชาวนา ในพื้ นที่ ทุ่ ง กุ ล า ร้ อ ง ไห้ท า ง                          
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึง่เป็นพืน้ทีส่ าคญัในการเพาะปลูกขา้วของประเทศ และไดม้กีารศกึษาโดยวธิี
เดยีวกนั โดยไดม้กีารสมัภาษณ์ครวัเรอืนชาวนา 628 ครวัเรอืน เมื่อเดอืนเมษายน – พฤษภาคม พ.ศ. 2548 และผลจาก
การวเิคราะหค์วามเสีย่งแสดงใหเ้หน็ว่า ผลกระทบจากสภาพอากาศโดยเฉลีย่แลว้สง่ผลใหค้รวัเรอืนชาวนาอยู่ในภาวะเสีย่ง 
ทัง้นี้เมื่อพจิารณาโดยแบ่งกลุ่มเสีย่งออกเป็นกลุ่มทีม่คีวามเสีย่งต ่า ปานกลางและสงู พบว่าสดัส่วนครวัเรอืนทีท่ าการส ารวจ
ตกอยู่ในภาวะเสีย่งในระดบัต่าง ๆ กนั คอื  8.8%, 61.6% และ 29.6% ตามล าดบั ส่วนในกรณีสภาพอากาศรุนแรงซึง่เป็น
การประเมนิผลกระทบโดยพจิารณาถงึผลกระทบจากภยัธรรมชาต ิซึง่ประเดน็ปญัหาของชาวนาในพืน้ทีน้ี่ในช่วงทศวรรษ 
ค.ศ. 1990 โดยส่วนใหญ่จะพบปญัหาความแหง้แลง้และปญัหาน ้าท่วมซึง่ส่งผลให้ผลผลติเสยีหายโดยเฉลีย่ถงึประมาณ 
45.5% จากผลผลติทัง้หมด เมื่อมกีารน าปจัจยัดงักล่าวน ามาเป็นตวัแทนในการวเิคราะห์ความเสีย่งของผลกระทบจาก
ภูมอิากาศ โดยสดัสว่นครวัเรอืนทีม่คีวามเสีย่งภายใตส้ถานการณ์สภาพอากาศรุนแรง ทีจ่ดัอยู่ในกลุ่มทีม่คีวามเสีย่งต ่า ปาน
กลาง และสูง เปลี่ยนแปลงเป็น 7.6%, 50% และ 42.0%  ตามล าดบั ผลจากการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า 77%             
จากครวัเรอืนทีส่ ารวจมคีวามเปราะบางต่อผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรง ในขณะที ่23% ไม่มคีวามเปราะบางหรอืจดั
อยู่ในกลุ่มทีม่คีวามทนทานต่อผลกระทบจากสภาพอากาศ ซึง่ปจัจยัทีส่ าคญัคอื การทีม่รีายไดจ้ากหลายทางและรายไดห้ลกั
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ไม่ได้มาจากผลผลิตข้าว  ส่วนครัวเรือนส่วนใหญ่ที่มีความเปราะบางนัน้ สาเหตุหลักมาจากการมีหนี้สูง และหากมี         
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มคีวามรุนแรงจะเกิดผลกระทบต่อผลผลิตข้าว และส่งผลให้ชาวนาเหล่านัน้ที่ไม่สามารถ        
ใชห้นี้ได ้และจะก่อใหเ้กดิปญัหาดา้นเศรษฐกจิครวัเรอืนอื่นๆ ตามมา (วเิชยีร เกดิสขุ และ วชริาพร เกดิสขุ, 2549) 

ถึงแม้ว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวนาในประเทศไทยจะมีการปรบัตัว ต่อผลกระทบจากสภาพอากาศ หรือมีวธิีการ
จดัการความเสีย่งทางดา้นสภาพอากาศซึง่กม็กีารปรบัเปลีย่นไปตามยุคสมยั แต่อย่างไรกต็าม กย็งัไม่อาจตัง้ขอ้พจิารณาถงึ
การปรบัตวัเหล่านัน้ว่าเป็นการสนองตอบต่อความเสีย่งเนื่องจากสภาพอากาศแยกออกจากปจัจยัอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินวิถีชีวิตของเกษตรกร ทัง้นี้ รูปแบบการด าเนินการปรับตัวต่างๆ เหล่านัน้ เป็นผลจากการสนองตอบต่อการ
เปลีย่นแปลงดา้นอื่นๆ อกีหลายประการประกอบกนัดว้ยเช่นกนั ไดแ้ก่ ผลจากการขยายตวัของประชากร การเปลีย่นแปลง
ทางเศรษฐกิจและสงัคม  เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ในหลายๆ กรณี          
การด าเนินการต่างๆ เป็นการตอบสนองต่อความเสีย่งหลายอย่างซึง่เกดิขึน้จากปจัจยัหลายประการ  (Chinvanno et al., 
2008b) 

ตัวอย่างบางประการที่แสดงให้เห็นถึงการปรบัตัวเพื่อช่วยลดความเสี่ยงของชาวนาในประเทศไทย ได้แก่        
การเปลีย่นแปลงเทคนิคในการหว่านเมลด็ ซึง่มกีารใชเ้ครื่องจกัรเขา้มาช่วย การปลูกพชืสลบัหมุนเวยีน ในช่วงฤดูการท า
นาขา้วและเพิม่การท าปศุสตัว ์โดยชาวนาบางรายไดล้งทุนเพื่อเพิม่และรกัษาระดบัผลผลติ ซึง่การด าเนินการดงักล่าวส่งผล
ใหพ้วกเขามคีวามทนทานต่อผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพอากาศได้ดขีึน้ดว้ยเช่นกนั เช่น การจดัสรา้งระบบ
ชลประทานขนาดเลก็เพื่อส ารองน ้าส าหรบัช่วงระยะฝนทิง้ช่วงในช่วงตน้ฤดเูพาะปลูก หรอื การสรา้งแนวกัน้น ้าเพื่อป้องกนั
การเกดิปญัหาน ้าท่วมเขา้ท าลายผลผลติ แต่อย่างไรกต็ามการด าเนินการดงัทีไ่ดก้ล่าว จ าเป็นต้องมเีงนิเพื่อการลงทุนและ
เพื่อการด าเนินงาน โดยมชีาวนาบางส่วนผู้ที่มีที่ดินขนาดใหญ่ซึ่งเป็นส่วนน้อยเท่านัน้สามารถที่จะท าการเกษตรแบบ
ผสมผสานหรอืเปลีย่นจากการปลูกขา้วไปเป็นพชืชนิดอื่นทีท่นทานต่อสภาพอากาศรุนแรงไดด้กีว่า ส่วนการการเกบ็เกีย่ว
ผลผลิตจากป่าโดยสามารถใช้เป็นแหล่งอาหารและรายได้เสริมนัน้ แต่พบว่ามีข้อจ ากดัในพื้นที่ศึกษาในประเทศไทย
เน่ืองจากมคีวามหนาแน่นของประชากรสงู และความอุดมสมบรูณ์พืน้ทีป่า่ทีต่ดิกบัพืน้ทีท่างการเกษตรหรอืแหล่งชุมชนนัน้
ลดลง (Chinvanno et al., 2008b) 

การก าหนดนโยบายและมาตรการในระดบัประเทศซึ่งการด าเนินการตามมาตรการเหล่านัน้อาจส่งผลให้ความ
เปราะบางต่อผลกระทบจากสภาพอากาศลดลงนัน้ ไม่ไดเ้ป็นผลจากการค านึงถงึการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศเป็นแรงขบัดนั 
ทัง้นี้นโยบายหรอืมาตรการต่าง ๆ เหล่านัน้มกัเป็นผลจากวตัถุประสงค์เพื่อลดทอนเป็นหลกัถึงกระนัน้กต็าม มาตรการ    
การด าเนินการในระดับประเทศของไทยซึ่งรวมถึงการสนับสนุนทางการเงิน การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค                
การเปลี่ยนแปลงระบบเกษตรกรรมให้มีความหลากหลาย การท าการตลาดให้กับผลผลิตท้องถิ่น การวางแผนทาง
การเกษตร ฯลฯ  จะมสีว่นช่วยพฒันาความเป็นอยู่ของเกษตรกรและเพิม่ความยดืหยุ่นในการรบัมอืกบัสภาพอากาศรุนแรง
ไดด้ขีึน้ งานวจิยัและพฒันาโดยหน่วยงานวจิยัของรฐัจะช่วยใหพ้ฒันาขา้วทีม่คีวามทนทานต่อสภาพอากาศไดด้ขีึน้ โดยที่
ยงัคงรกัษาคุณภาพใหต้รงกบัความตอ้งการของตลาดได ้(Chinvanno et al., 2008b) 

กลไกและนวัตกรรมใหม่ๆ จะช่วยให้ชาวนาและระบบการผลิตข้าวมีความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยงทาง              
ดา้นภูมอิากาศ โดย United Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) ได้แนะน าถึงการใช้กลไก        
การประกนัภยัด้านภูมอิากาศ แต่ยงัอยู่ในขัน้ตอนอีกนานกว่าที่จะน ามาใช้งานได้อย่างเต็มที่ (Linnerooth-Bayer and 
Mechler, 2006) อย่างไรกด็ ีมโีครงการน าร่องของธนาคารโลกในการใชก้ลไกประกนัภยัเพื่อจดัการกบัความเสีย่งทางดา้น
ภัยแล้ง ซึ่งได้ด าเนินการกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด ในพื้นที่ต าบลปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในปี พ .ศ. 2550 
(Hellmuth et al., 2009)  ปจัจยั ทีท่ าใหโ้ครงการประสบความส าเรจ็ ได้แก่ ประการแรก ขอ้มูลภูมอิากาศในอดตีที่มี
คุณภาพดซีึ่งใช้เป็นตวัก าหนดเงื่อนไขในกรมธรรม์และเบี้ยประกนั และ ประการที่สอง การด าเนินก ารโครงการนี้เป็น     
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การด าเนินการในพื้นที่โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) ซึ่งท าหน้าที่เป็นตัวกลางของบรษิัท
ประกนัภยัอกี 9 แห่ง  โดยเป็นผูท้ีม่สี่วนส าคญัในการจูงใจใหเ้กษตรการเขา้ร่วมโครงการ เนื่องจากเกษตรกรเองมคีวาม
เชื่อมัน่และมคีวามสมัพนัธเ์ป็นระยะเวลายาวนานกบั ธกส. ประการทีส่าม การด าเนินโครงการนี้ไดม้กีารใหค้วามส าคญัใน
การสือ่สารและกจิกรรมเพื่อเผยแพร่ความรูต่้าง ๆ ตลอดจนการเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั  เช่น ขอ้สญัญาหรอืกรมธรรมเ์ริม่ต้นที่
ได้ออกแบบโดยธนาคารโลกกไ็ด้รบัการปรบัปรุงโดยน าข้อคดิเห็นจากเกษตรกร รวมทัง้ ธกส. บรษิัทประกนัภยั และ
ผูป้ระกอบการรายอื่น มาปรบัปรุงในขอ้สญัญา นอกจากนัน้ การด าเนินการในช่วงทดสอบในปี พ.ศ. 2549 กไ็ดน้ าไปสู่   
การปรับปรุงการใช้ข้อมูลปริมาณฝนในการชี้ว ัดความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และต่อมาในปี พ .ศ. 2551           
การด าเนินการนี้กไ็ดม้กีารขยายการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง (Hellmuth et al., 2009) กจิกรรมการด าเนินงานเช่นนี้เป็น
ส่วนหนึ่งของเครื่องมอืในการจดัการความเสีย่งทางดา้นธุรกจิ จะสามารถช่วยใหเ้กษตรกรรายย่อยสามารถทีจ่ะรบัมอืกบั
ความเสีย่งต่าง ๆ ทีเ่กดิจากความแปรปรวนและการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศได ้(Lebel, 2008) 

 
 ทรพัยากรน ้า 

สมดุลของน ้าในลุ่มน ้าต่างๆ อาจใชเ้ป็นตวัชีว้ดัความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศในภาคสว่นทรพัยากรน ้า
ได ้อย่างไรกต็าม ยงัไม่มกีารศกึษาประเดน็น้ีอย่างครอบคลุม นอกเหนือจากนัน้ในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิง่ในระยะเวลาที่
ยาวนานในบรบิทของการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศนัน้ จ าเป็นทีจ่ะตอ้งค านึงถงึการเปลีย่นแปลงรูปแบบความต้องการการใช้
น ้าเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกจิและสงัคมดว้ย  ซึง่เรื่องนี้เป็นประเดน็ที่ยงัคงต้องการศกึษาต่อไป แม้ว่า
การศกึษาในประเดน็ดา้นการปรบัตวัในภาคส่วนนี้ยงัมน้ีอยในระยะทีผ่่านมากต็าม แต่กไ็ดม้ขีอ้เสนอใหพ้จิารณาการใชน้ ้า
จากแหล่งต่างๆ  รวมทัง้การใช้น ้าผวิดนิสลบักบัน ้าใต้ดนิในระบบชลประทานบางพืน้ทีเ่พื่อช่วยจดัการความเสีย่งในช่วง    
ฤดูแล้งที่ยาวนานได้ เนื่องจาก ระบบน ้าใต้ดินมีแนวโน้มที่จะได้รบัผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศน้อยกว่า        
น ้าผิวดิน แต่การที่จะวางยุทธศาสตร์ด้านน ้าที่เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศได้นัน้ งต้องมีความเข้าใจทาง       
ดา้นอุทกวทิยากายภาพและกระบวนการการเพิม่น ้าใตด้นิเป็นอย่างด ี(Koch, 2008) 

  
 ชายฝัง่ทะเล 

การประเมินความเสี่ยง ความเปราะบาง และความสามารถในการปรับตัวในพื้นที่บริเวณชายฝ ัง่ทะเลก็เป็น
เช่นเดยีวกบัพืน้ทีอ่ื่นๆ กล่าวคอื จะต้องท าการประเมนิในภาพรวม โดยค านึงถงึความเชื่อมโยงประเดน็ทางดา้นกายภาพ
ตลอดไปจนถึงประเด็นด้านสังคมและเศรษฐกิจ ทัง้นี้ชุมชนต่างๆ หรือ ภาคส่วนต่างๆ จะมีความเปราะบางต่อ              
การเปลีย่นแปลงภูมอิากาศทีแ่ตกต่างกนั และจะตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศทีใ่นรปูแบบหรอืวธิกีารทีแ่ตกต่าง
กนัด้วย ทัง้น้ีการด าเนินการเพื่อรบัมอืกบัผลกระทบของภูมอิากาศที่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดด าเนินการไปอาจส่งผลสบืเน่ืองถึง  
ภาคส่วนอื่นๆ ได้ ตัวอย่างในกรณีเช่นนี้เห็นได้จากกรณีศึกษาบริเวณจังหวัดกระบี่  โดยได้แบ่งพื้นที่ศึกษาออกเป็น           
3 บรเิวณ ไดแ้ก่ บรเิวณชายฝ ัง่ บรเิวณทีส่งู และพืน้ทีชุ่มชน และท าการประเมนิผลสบืเน่ืองทีต่ามมาจากการเปลีย่นแปลง
ในอนาคตซึ่งอาจส่งผลข้ามภาคส่วนหรือพื้นที่ซึ่งมีรูปแบบระบบนิเวศหรือการด า เนินชีวิตของผู้คนในพื้นที่นัน้ๆ               
ทีแ่ตกต่างกนั (Southeast Asia START Regional Center and WWF, 2008) 

ผลการศกึษาแสดงใหเ้หน็ถงึหมู่บา้นชายฝ ัง่ทะเล 48 แห่งในจงัหวดักระบีซ่ึง่มคีวามเปราะบางต่อการเปลีย่นแปลง
ภูมอิากาศเนื่องจากเป็นพื้นที่ทีต่ิดกบัทะเลและเศรษฐกจิครวัเรอืนขึน้อยู่กบัการท าประมงโดยมพีื้นที่ท าการเกษตรจ ากดั 
และถงึแมว้่าผลกระทบโดยตรงจากการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศต่อการท าการประมงในทะเลของจงัหวดักระบีจ่ะยงัไม่ไดร้บั
การศกึษาอย่างถีถ่ว้นกต็าม แต่ผลการประเมนิขัน้ตน้แสดงใหเ้หน็ถงึผลกระทบทางออ้มซึง่มผีลต่อการด าเนินชวีติของผูค้น
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ในชุมชนชายฝ ัง่ทะเลอย่างมาก กล่าวคอื ฤดูแลง้ทีย่าวนานขึน้อาจท าใหม้กีารท าการประมงเพิม่ขึน้ซึง่จะส่งผลกระทบต่อ
จ านวนปลาและหอย ประเดน็ดงักล่าวชี้ใหเ้หน็ถงึความจ าเป็นเร่งด่วนทีจ่ะเร่งการพฒันากฎระเบยีบที่ว่าดว้ยการประมง
ชายฝ ัง่ ซึ่งจะต้องเป็นกฎเกณฑท์ี่มากจากการปรกึษาหารอืกบัทุกภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยจะต้องเป็นระเบยีบที่มคีวาม
ยุตธิรรม สามารถน าไปบงัคบัใชไ้ด ้และขึน้กบัขอ้มลูหรอืองคค์วามรูท้างวทิยาศาสตร ์เพื่อใหแ้น่ใจว่าทรพัยากรชายฝ ัง่ทะเล
จะไม่ลดหายไปเนื่องจากการท าประมงทัง้ทีเ่ป็นเพื่อการคา้หรอืเพื่อการด ารงชวีติ (Southeast Asia START Regional 
Center and WWF, 2008) 

ในทางตรงขา้ม ชุมชนในบรเิวณพืน้ทีห่่างฝ ัง่ทะเลในจงัหวดักระบีม่คีวามเปราะบางต่อการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ
น้อยกว่าชุมชนชายฝ ัง่ทะเล  เกษตรกรผูป้ลกูยางพาราอาจจะไดร้บัประโยชน์จากการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศในช่วงเวลาอกี 
25 ปีขา้งหน้า ซึง่ถงึแมว้่าในช่วงเวลาดงักล่าวจะมปีรมิาณฝนลดลง แต่ยงัมปีรมิาณเพยีงพอต่อการเตบิโตของต้นยางพารา 
และฤดมูรสมุทีส่ ัน้ลงท าใหจ้ านวนวนักรดียางเพิม่ขึน้ โดยผลผลติต่อตน้จะเพิม่ขึน้ 10-15% แต่ในทางตรงขา้ม ปรมิาณฝนที่
ลดลงจะท าให้ผลผลติจากปาล์มน ้ามนัลดลง ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายเลก็ซึ่งมคีวามเปราะบางจากรายได้ที่ไม่มคีวาม
แน่นอนเนื่องจากภาวะตลาดอยู่แลว้ตอ้งหนัมาพจิารณาถงึการปรบัเปลีย่นการเพาะปลกูหรอืเพิม่แหล่งรายไดจ้ากทางอื่นให้
หลากหลายมากขึน้เพื่อรบัมอืต่อการเปลีย่นแปลงทางดา้นเศรษฐกจิและภูมอิากาศได ้(Southeast Asia START Regional 
Center and WWF, 2008) 

การศกึษาในพืน้ทีจ่งัหวดักระบีซ่ึง่เป็นจงัหวดัทีธุ่รกจิท่องเทีย่วอยู่มากนัน้ พบว่าฤดแูลง้ทีย่าวนานมากขึน้ส่งผลให้
มคีวามต้องการในภาคบรกิารและการท่องเที่ยวมากขึน้ ซึง่ผลทีเ่กดิตามมาคอืเกดิการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรชายฝ ัง่
และระบบนิเวศวทิยาทีส่ าคญัเพิม่มากขึน้ และพืน้ที่ในเขตเมอืงมแีนวโน้มทีจ่ะขาดแคลนน ้าในช่วงฤดูแลง้เนื่องจากความ
ต้องการที่เพิ่มขึ้นจากภาคการท่องเที่ยว ดงันัน้จึงต้องมีการค านึงถึงจดัการน ้าที่ดีในลุ่ มน ้าโดยรวม ทัง้นี้การวางแผน
วิศวกรรมส าหรับระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ การจัดหาน ้ าส าหรับชุมชน การจัดการน ้ าเสีย ควรจะต้องค านึงถึง              
การคาดการณ์ผลจากการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศในอกี 100 ปีขา้งหน้ารวมเขา้ไว้ดว้ย นักวางแผนในระดบัจงัหวดัควรมี
สว่นร่วมในการแลกเปลีย่นความเหน็ร่วมกบัผูป้ระกอบการการท่องเทีย่วของจงัหวดั เพื่อก าหนดทศิทางดา้นการเตบิโตของ
การท่องเที่ยวโดยค านึงถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศในอนาคตทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ทัง้นี้อาจจะ
ก าหนดกลยุทธไ์ปในทางทีล่ดปรมิาณนักท่องเทีย่วหรอืการขยายตวัของภาคธุรกจินี้ใหเ้ป็นไปอย่างชา้ๆ โดยจะเน้นทีก่ลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูงและมีอ านาจการจับจ่ายสูง หรือให้การบริการในรูปแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อ
นกัท่องเทีย่ว (Southeast Asia START Regional Center and WWF, 2008) 

 
 ด้านการท่องเท่ียว   

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ก าหนดพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวออกเป็น 14 กลุ่มจังหวดัหรือคลสัเตอร ์       
ตามลกัษณะทางภูมศิาสตร ์ลกัษณะทางกายภาพและกจิกรรมท่องเทีย่ว ทัง้นี้สภาพของแต่ละคลสัเตอรท์างการท่องเทีย่วที่
แตกต่างกนัไปนัน้ สง่ผลใหแ้ต่ละคลสัเตอรม์คีวามเสีย่งและความเปราะบางต่อการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศแตกต่างกนัไป  

การประเมินความไวต่อภาวะเสี่ยงและความเสี่ยงของคลัสเตอร์ทางการท่องเที่ยวต่อสภาพอากาศและ            
การเปลีย่นแปลงภูมอิากาศในอนาคตไดใ้ชข้อ้มูลอุตุนิยมวทิยา ไดแ้ก่ อุณหภูมสิงูสุด อุณหภูมติ ่าสุด ปรมิาณฝนรวมรายปี 
และการกระจายของฝน จ านวนวนัฝนตกรายปี ลกัษณะลม และคลื่น ประกอบกบัลกัษณะทางภูมิศาสตร์ ลกัษณะทาง
กายภาพและกจิกรรมการท่องเทีย่ว เพื่อประเมนิความเสีย่งของคลสัเตอรท์างการท่องเที่ยวทัง้ 14 คลสัเตอร์ ทัง้นี้ได้ม ี   
การก าหนดกลยุทธแ์ละแผนงานเพื่อเตรยีมตวัรบัมอืกบัความเสีย่งที่จะเกิดขึน้จากการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศในอนาคต   



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการ ศกึษาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศในอนาคตและการปรบัตวัของภาคสว่นทีส่ าคญั 

 

 
 

หน้า | 1-31 
 
 

ศนูยบ์รกิารวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ซึ่งจะเน้นในเรื่องการเพิม่ความยดืหยุ่นของคลสัเตอร์ต่อผลกระทบและยงัคงสภาพที่เหมาะสมเพื่อให้ยงัสามารถใช้เป็น
แหล่งท่องเทีย่วต่อไปได ้(ศนูยบ์รกิารวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2552) 

 
ตารางท่ี 1-1 การวเิคราะหค์วามเสีย่งต่อการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศและความเปราะบางของคลสัเตอรท์างการ

ท่องเทีย่ว (ศนูยบ์รกิารวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2552)   
 

คลสัเตอรท์างการ
ท่องเท่ียว 

ความเส่ียงต่อ
ภมิูอากาศ 

ความเปราะบางของ        
คลสัเตอร ์

สรปุ 

ทศวรรษ 
2020 

ทศวรรษ 
2050 

ลกัษณะทาง
ภมิูศาสตร ์

กิจกรรมการ
ท่องเท่ียว 

ทศวรรษ 
2020 

ทศวรรษ 
2050 

น ้าพุรอ้น ต ่า สงู สงู สงู ปานกลาง สงู 
การท่องเทีย่วเชงิ
นิเวศและผจญภยั 

ต ่า สงู สงู สงู  ปานกลาง สงู 

อารยธรรมลา้นนา ต ่า สงู ต ่า สงู ต ่า ต ่า 
มรดกโลกเชื่อมโยง
การท่องเทีย่วเชงิ
นิเวศ 

ต ่า สงู ปานกลาง ปานกลาง ต ่า ปานกลาง 

นิเวศปา่รอ้นชืน้ ต ่า ปานกลาง สงู สงู ปานกลาง สงู 
วถิชีวีติลุ่มแม่น ้าภาค
กลาง 

ต ่า ต ่า ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง สงู 

เลยีบฝ ัง่แม่น ้าโขง ต ่า ต ่า ต ่า ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
เสน้ทางไดโนเสาร ์ ต ่า ต ่า ต ่า ต ่า ต ่า ต ่า 
มหศัจรรยเ์สน้ทาง
บุญ 

ต ่า ต ่า ต ่า ต ่า ต ่า ต ่า 

อารยธรรมอสิานใต ้ ต ่า ต ่า ต ่า ต ่า ต ่า ต ่า 
เสน้ทางอญัมณีและ
การท่องเทีย่วเชงิ
เกษตร 

ต ่า สงู สงู ต ่า ต ่า สงู 

Active beach ต ่า สงู สงู สงู ปานกลาง สงู 
Royal coast ต ่า ปานกลาง สงู สงู ปานกลาง สงู 
มหศัจรรยส์องสมทุร ต ่า ต ่า สงู สงู ปานกลาง สงู 
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บทท่ี 2 
การคาดการณ์แนวโน้มการเปล่ียนแปลงและความแปรปรวนสภาพภมิูอากาศของประเทศไทย    

ตัง้แต่ ค.ศ. 1980 ถึง 2100 (พ.ศ. 2523 – 2643)  
 

ข้อมูลการคาดการณ์สภาพอากาศในอนาคตในรายงานฉบับนี้ได้สรุปมาจากการจ าลองสถานการณ์สภาพ
ภูมอิากาศอนาคตในโครงการ  “การจ าลองสภาพภมิูอากาศอนาคตส าหรบัประเทศไทยและพื้นท่ีข้างเคียง” ซึง่เป็น
ผลสบืเนื่องจากความร่วมมอืระหว่างศูนยเ์ครอืข่ายฯ และ The Met Office Hadley Center for Climate Change, United 
Kingdom ซึง่เป็นหน่วยวจิยัทางดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศในประเทศองักฤษ ภายใต้การสนับสนุนดา้นเงนิทุน
จาก Asia-Pacific Networ for Global Change Research (APN) และส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั (สกว) 
ระยะเวลาด าเนินการตัง้แต่ปี 2550-2551 โดยเป็นการจ าลองสภาพภูมอิากาศทีม่คีวามละเอยีดเชงิพืน้ทีส่งู และครอบคลุม
พื้นที่ประเทศไทยทัง้หมดตลอดจนประเทศข้างเคียงเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิากาศในภูมภิาคนี้อนัเป็นผลจากการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศในอนาคต 

ในการคาดการณ์สภาพภูมิอากาศระดับภูมิภาคด าเนินการโดยใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ PRECIS 
(Providing REgional Climates for Impacts Studies) ซึง่เป็นแบบจ าลองภูมอิากาศระดบัภูมภิาค (RCM) ทีพ่ฒันาขึน้ที ่
The Met Office Hadley Centre for Climate Change ประเทศองักฤษ ท าการค านวณเพิม่รายละเอยีดใหก้บัผลการจ าลอง
ภูมอิากาศระดบัโลก (Global Circulation Model - GCM) ภายใต้แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงก๊าซเรอืนกระจกใน
บรรยากาศ 3 แนวทาง ไดแ้ก่  

แนวทาง A2 คอื แนวทางทีค่ลา้ยกบัลกัษณะการพฒันาของโลกทีผ่่านมาในอดตีถงึปจัจุบนั กล่าวคอื เป็นโลกทีม่ี
ความแตกต่างและหลายหลายในเชิงเศรษฐกิจ การเมืองและการเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆ โดยที่การพฒันาจะเน้นการ
เจรญิเตบิโตในเชงิเศรษฐกจิมากกว่าความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอ้ม 

แนวทาง B2 คอื แนวทางการพฒันาแบบสมดุล และเปลีย่นแปลงสู่การพฒันาควบคู่กบัการดูแลรกัษาธรรมชาติ
อย่างยัง่ยนื เน้นการแกป้ญัหาทอ้งถิน่ ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื 

แนวทาง A1B คอื แนวทางการพฒันาที่มกีารใช้พลงังานแบบผสมผสาน สมดุลทุกแหล่ง กล่าวคอื มกีารน า
พลงังานชวีมวลมาใชอ้ย่างผสมผสานและสมดุลกบัแหล่งพลงังานอื่นๆ ซึง่เป็นการพฒันาดแูลสิง่แวดลอ้มและมคีวามร่วมมอื
ระหว่างโลกและภูมภิาคอย่างสมดุล 

โดยสมมติฐานหรอืเหตุผลของการเลอืกใช้การคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศทัง้ 3 ภาพ
จ าลอง (A2, B2 และ A1B) นัน้ เน่ืองดว้ยการประเมนิความเสีย่งจากภูมอิากาศในอนาคตควรจะท าในหลายๆ สถานการณ์เ 
เพราะอนาคตคอืความไม่แน่นอน ดงันัน้การประเมนิหรอืการคาดการณ์ใดๆ ควรใชห้ลายๆ สถานการณ์เขา้มาพจิารณา
ประกอบ ซึง่กอ็าจจะมทีัง้ในแบบทีม่องโลกในแง่รา้ยทีส่ดุ เพื่อประโยชน์ในการเตรยีมความพรอ้มรบัมอืหากเกดิสถานการณ์
หรือกรณีดงักล่าวขึ้น หรือแม้แต่การมองอนาคตหรือสถานการณ์ที่เป็นแบบกลางๆ หรอืในสถานการณ์ที่ค่อนขา้งจะด ี      
ซึ่งก็อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกัน โดยการศึกษาการคาดการณ์แนวโน้มฯ ในครัง้นี้ได้เลือกใช้ภาพจ าลองต่าง ๆ กัน    
เพื่อใหเ้หน็แนวโน้มของการมองอนาคตใน 3 ลกัษณะดงันี้  SRES A2 เป็นภาพจ าลองทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึภูมอิากาศอนาคตที่
แนวโน้มเกดิการเปลี่ยนแปลงสูง ส่วน SRES B2 เป็นภาพจ าลองที่แสดงใหเ้หน็ถงึภูมอิากาศอนาคตที่มแีนวโน้มเกดิ     
การเปลี่ยนแปลงน้อยและส าหรบั SRES A1B เป็นเป็นภาพจ าลองที่แสดงให้เห็นถึงภูมอิากาศอนาคตที่แนวโน้มเกิด     
การเปลีย่นแปลงปานกลาง 
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โดยเงื่อนไขการจ าลองสภาพภูมอิากาศ ประกอบดว้ย  
- GHG scenarios: IPCC SRES scenario A2 , B2 และ A1B 
- Global dataset:  ส าหรบั A2 และ B2 ใช ้Max-Planck-Institute for Meteorology’s ECHAM4  

ส าหรบั A1B ใช ้Hadley Centre for Climate Prediction and Research HadCM3 
- ความละเอยีดเชงิพืน้ที:่ 0.22 degree (หรอื ประมาณ 25x25 กม.) 
- ความละเอยีดเชงิเวลา: รายวนั 
- ช่วงระยะเวลาของการจ าลอง ปี ค.ศ.1960-2099 
- ขอบเขตพืน้ที ่ละตจิดู 0-35º N ลองจจิดู 90º-112º E (รปูที ่2-1) 

 

 

รปูท่ี 2-1  ขอบเขตพืน้ทีใ่นการค านวณการจ าลองสภาพอากาศ 

 

โดยผลทีไ่ดจ้ากการค านวณโดยแบบจ าลองประกอบดว้ยขอ้มูลหลายประเภท เช่น ปรมิาณน ้าฝน อุณหภูมเิฉลีย่ 
สงูสดุ และต ่าสดุ ความชืน้สมัพทัธ ์ความเรว็ลม ความชืน้ในดนิ ฯลฯ อย่างไรกต็ามผลทีไ่ด้ จากแบบจ าลองจะยงัไม่สามารถ
น ามาวเิคราะหไ์ดท้นัท ีเน่ืองจากยงัอาจมคีวามคลาดเคลื่อนในการค านวณได ้ทัง้นี้ผลจากการค านวณโดยแบบจ าลองบาง
ประเภทจะน าเข้าสู่กระบวนการปรับลดความคลาดเคลื่อนซึ่งด าเนินการโดยการหาค่าสัมประสิทธิก์ารปรับลด      
ความคลาดเคลื่อนส าหรบัแต่ละกริดของข้อมูล โดยค่าสมัประสทิธิน้ี์สามารถหาได้โดยการเปรียบเทียบระหว่างข้อมูล     
จากการตรวจวดัโดยกรมอุตุนิยมวทิยา และหน่วยงานด้านอุตุนิยมวทิยาของต่างประเทศซึง่ได้รวบรวมขอ้มูลไว้แล้วกบั    
ผลโดยตรงจากแบบจ าลอง (รายละเอยีดสถานีตรวจวดัอุตุนิยมวทิยาในภาคผนวก 1) ทัง้นี้ในกระบวนการในการปรบัลดจะ
ขึน้กบัประเภทของขอ้มลู โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหผ้ลทีไ่ดจ้ากการค านวณโดยแบบจ าลองใกลเ้คยีงกบัขอ้เทจ็จรงิมากทีสุ่ด 
ส าหรับผลการค านวณจากแบบจ าลองที่ผ่านการปรับลดความคลาดเคลื่อนแล้วและอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานจะมี
รายละเอยีดดงันี้ คอื 

- ปรมิาณน ้าฝนรายวนั มหีน่วยเป็นมลิลเิมตร (มม./วนั) 
- อุณหภูมสิงูสดุรายวนั มหีน่วยเป็นองศาเซลเซยีส (๐ C) 
- อุณหภูมติ ่าสดุรายวนั มหีน่วยเป็นองศาเซลเซยีส (๐ C) 
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- ความเรว็ลมรายวนั มหีน่วยเป็นเมตรต่อวนิาท ี(ม./วนิาท)ี 
- ทศิทางลมรายวนั มหีน่วยเป็นองศาจากทศิเหนือ  

 

การศึกษาแนวโน้มการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศของประเทศไทยในอนาคต 

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของประเทศไทยในอนาคตด าเนินการโดยการประมวลผลที่ได้จาก      
การจ าลองสภาพภูมอิากาศจากแบบจ าลองสภาพภูมอิากาศ PRECIS โดยใหส้ภาพอากาศรายวนัทีค่วามละเอยีดกรดิละ 
0.2 องศา หรอืประมาณ 25 กโิลเมตร ตามแนวทางการเพิม่ขึน้ของก๊าซเรอืนกระจกสามแนวทาง คอื A2, B2 และ A1B
 ในการวเิคราะห์สภาพอากาศในแต่ละแนวทางเลอืกใช้ผลจากแบบจ าลอง  4 ชนิดได้แก่ ปรมิาณน ้าฝนรายวนั 
อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิเฉลี่ย และอุณหภูมิต ่าสุดรายวัน ทิศทางและความเร็วลมรายวนั โดยแบ่งช่วง การศึกษาเป็น         
4 คาบเวลา คาบละ 30 ปี คอื ปี ค.ศ.1980-2009 ซึง่ก าหนดเป็นปีฐาน (baseline) ของการศกึษา และปีอนาคต 3 คาบเวลา 
คือ ปี ค.ศ. 2010-2039,  2040-2069 และ 2070-2099  (ช่วงต้น, กลาง และปลายศตวรรษ) และท าการสรุปผล            
การคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส าหรบัภาพรวม (ทัง้ประเทศ) ตามช่วงของคาบเวลาศึกษา        
(3 ช่วง) พรอ้มกบัสรุปผลการคาดการณ์แนวโน้มการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศในเชงิของค่าเฉลีย่ ความแปรปรวน และ
ความเบีย่งเบนจากกนัและกนัของลกัษณะอากาศในอนาคตเป็นรายจงัหวดัของทัง้ประเทศ (รายละเอยีดในภาคผนวกที ่2) 
ทัง้นี้ความคลาดเคลื่อนในผลอาจเกิดได้ เนื่องจากการจ าลองสภาพภูมอิากาศในการศึกษานี้อยู่บนพื้นฐานการค านวณ
สภาพอากาศโดยใชแ้บบจ าลอง ซึง่อาจมคีวามคลาดเคลื่อนในกระบวนการค านวณได ้แมว้่าผลจากการค านวณนี้จะไดผ้่าน
กระบวนการปรบัลดความคลาดเคลื่อนแลว้กต็าม     

ทัง้นี้ ส าหรบัแนวทาง A1B เน่ืองจากเกดิปญัหาทางเทคนิคอนัเน่ืองมาจากตวัแบบจ าลองเอง ท าใหผ้ลการจ าลอง
ทีไ่ดอ้อกมาไม่สมบรูณ์ในบางปีโดยเฉพาะในช่วงปลายศตวรรษ อกีทัง้ช่วงระยะเวลาในการรนัแบบจ าลองในแต่ละทศวรรษ
ใช้ระยะเวลานานมาก ท าให้ระยะเวลาที่เหลือส าหรบัการแก้ไขเพื่อรนัแก้ไขใหม่ให้ได้ผลที่สมบูรณ์จึงไม่เพี ยงพอและ        
ไม่สามารถน ามาใชง้านได ้ซึง่ผลการจ าลองทีไ่ดอ้อกมานัน้จะครอบคลุมขอบเขตช่วงเวลาอนาคต ดงันี้ 

- ช่วงตน้ศตวรรษ ปี ค.ศ.2010-2027 และ 2030-2033 
- ช่วงกลางศตวรรษ ปี ค.ศ. 2040-2058 และ 2060-2061 และ 
- ช่วงปลายศตวรรษ ปี ค.ศ. 2070-2075 และ 2090-2093  
ดงันัน้จะน าเสนอเพยีงผลสรุป และจะไม่ท าการเปรยีบเทยีบผลกบัแนวทาง A2 และ B2 

ในขัน้ตอนการศกึษา ด าเนินการโดยการคดัเลอืกขอ้มูลสภาพอากาศที่ต้องการเฉพาะกรดิทีอ่ยู่ภาพในขอบเขต
ประเทศไทย จ านวน 1,362 กรดิ (ละตจิดู 5๐ 37’ N ถงึ 20๐ 27’ N และลองตจิูด 97๐ 22’ E ถงึ 105๐ 37’) โดยใชโ้ปรแกรม 
ESRI ArcGIS v.9.2 จากนัน้จงึน าขอ้มลูดงักล่าวมาประมวลผลเพื่ออธบิายลกัษณะการเปลีย่นแปลงเป็นรายกรดิ  
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สรปุภมิูอากาศของประเทศไทยในอนาคตภายใต้สภาพการเปล่ียนแปลงกา๊ซเรอืนกระจกตามสถานการณ์ 

ทางเศรษฐกิจและสงัคมแบบ A2, B2 และ A1B (SRES A2, B2 และ A1B) 

 

ผลการคาดการณ์สภาพภูมอิากาศล่วงหน้า สามารถสรุปการเปลีย่นแปลงลกัษณะภูมอิากาศในพืน้ทีป่ระเทศไทย
ไดโ้ดยสงัเขป ดงันี้ 

ปรมิาณน ้าฝน ผลสรุปการค านวณแสดงใหเ้หน็ว่าปรมิาณน ้าฝนเฉลีย่รายปีมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ในทัว่ทุกภาคของ
ประเทศไทยทัง้ในดา้นปรมิาณและการกระจายตวัของพืน้ทีท่ีม่ปีรมิาณฝนตกเพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงปลาย
ศตวรรษ ในสว่นของจ านวนวนัทีฝ่นตกในรอบปี ซึง่ใชเ้กณฑ์คอื วนัทีม่ฝีนตกเกนิกว่า 3 มลิลเิมตรขึน้ไป ซึง่พบว่าจ านวน
วันที่ฝนตกเฉลี่ยในแต่ละปีในเกือบทุกพื้นที่ยังคงใกล้ เคียงกับที่เคยเป็นมาในอดีต แสดงให้เห็นถึงลักษณะและ           
ความยาวนานของฤดูฝนทีอ่าจจะเป็นไปไดใ้นอนาคตว่ายงัคงไม่เปลีย่นแปลงไปจากที่ เคยเป็นอยู่มากนัก ประเทศไทยใน
อนาคตจะมฤีดฝูนทีย่งัคงความยาวนานเช่นทีเ่ป็นอยู่ในปจัจุบนั   แต่ปรมิาณน ้าฝนในแต่ละปีของเกอืบทุกพืน้ทีจ่ะเพิม่ขึน้ 
ซึง่อาจจะบ่งชีว้่าปรมิาณน ้าฝนทีต่กในแต่ละครัง้ในอนาคตจะเพิม่สงูขึน้หรอือาจจะเรยีกไดว้่าฝนทีต่กแต่ละครัง้จะตกหนัก
มากขึน้กว่าทีเ่ป็นมาในอดตี ซึง่หมายถงึความเสีย่งต่อภาวะน ้าท่วมฉบัพลนั น ้าหลาก และภยัธรรมชาตทิีจ่ะเกดิตามมาจาก
อุทกภยัอกีหลายชนิด (รปูที ่2-2)  

อุณหภูมสิงูสดุ  ภายใตส้ถานการณ์การเปลีย่นแปลงก๊าซเรอืนกระจกตามแนวทางการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แบบ A2 พบว่าอุณหภูมสิงูสดุเฉลีย่ในประเทศไทยในช่วงตน้ศตวรรษ ไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงไปจากช่วงปลายศตวรรษก่อนมาก
นกั แต่ในช่วงกลาง และปลายศตวรรษเป็นต้นไป มแีนวโน้มอุณหภูมสิงูสุดเพิม่ขึน้เรื่อยๆ ทุกๆ ภาค  ส่วนสภาพอุณหภูมิ
สงูสุดในอนาคตภายใต้สถานการณ์การเปลีย่นแปลงก๊าซเรอืนกระจกตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแบบ B2  
กเ็ป็นไปในทศิทางทีเ่พิม่สงูขึน้ในเกอืบทุกพืน้ทีใ่นประเทศไทยเช่นกนั แต่เพิม่สงูขึน้ในระดบัทีต่ ่ากว่า A2 เลก็น้อย ในส่วน
ของระยะเวลาทีม่อีากาศรอ้นในรอบปี หรอืวนัทีม่อีุณหภูมสิงูสุดเท่ากบัหรอืสงูกว่า 35 องศาเซลเซยีสนัน้ ผลสรุปแสดงให้
เหน็ว่า ในช่วงปลายศตวรรษทีผ่่านมา บรเิวณทีม่จี านวนวนัทีม่อีากาศรอ้นมากทีสุ่ดอยู่ในบรเิวณภาคกลาง  ตะวนัตกและ
ตอนกลางของภาคใต้ โดยมจี านวนวนัทีม่อีากาศรอ้นยาวนานถงึประมาณ 5-6 เดอืนต่อปี และนานมากถงึ 7-8 เดอืนต่อปี
ในบางพืน้ที ่ผลจากการคาดหมายแสดงใหเ้หน็ว่าฤดูร้อนจะยดืยาวขึน้ในเกอืบทุกพืน้ทีใ่นประเทศไทย ซึง่อาจยาวนานขึน้
กว่าเดมิถงึ 2-3 เดอืนในช่วงปลายศตวรรษนี้ (รปูที ่2-3) 

อุณหภูมติ ่าสุด  สภาพการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศในอนาคตแสดงให้เหน็ว่าพืน้ที่ทัว่ประเทศไทยมแีนวโน้มที่
อุณหภูมริายวนัต ่าสุดเฉลีย่จะเพิม่สงูขึน้ ซึ่งอาจเพิม่สูงขึน้ 3-4 องศาเซลเซยีสในช่วงปลายศตวรรษภายใต้สถานการณ์   
การเปลี่ยนแปลงก๊าซเรอืนกระจกตามแนวทางการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแบบ A2 ซึ่งภายใต้สถานการณ์แบบ B2 
อุณหภูมิรายวันต ่าสุดเฉลี่ยตลอดปีก็มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน แต่เป็นไปในระดับที่ต ่ากว่า กล่า วคือ ประมาณ           
2-3 องศาเซลเซยีส ในส่วนของระยะเวลาทีม่อีากาศเยน็ในรอบปีโดยเฉลีย่นัน้ ในช่วงต้นศตวรรษนี้ พืน้ทีภ่าคเหนือและ  
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนจะมจี านวนวนัทีอุ่ณหภูมติ ่ากว่า 16 องศาเซลเซยีส ยาวนานทีสุ่ดประมาณ 1-2.5 เดอืน 
โดยยงัคงมพีืน้ทีท่ีม่ ีอุณหภูมติ ่ากว่า 16 องศาเซลเซยีส ยาวนานกว่า 2 เดอืนปรากฏใหเ้หน็อยู่ทางตอนบนของพืน้ที่ แต่
ระยะเวลาทีม่อีากาศเยน็น้ีจะหดสัน้ลง โดยเริม่เหน็ไดต้ัง้แต่ช่วงกลางศตวรรษและเหน็ไดอ้ย่างชดัเจนในช่วงปลายศตวรรษ 
ภายใตส้ถานการณ์การเปลีย่นแปลงก๊าซเรอืนกระจกตามแนวทางการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแบบ A2 ทัง้นี้พืน้ทีท่ีจ่ะมี
อุณหภูมติ ่ากว่า 16 องศาเซลเซยีส จะเหลอือยู่เพยีงตามพืน้ทีเ่ทอืกเขาบางแห่งเท่านัน้ อย่างไรกต็ามสถานการณ์ภายใต้
การเปลี่ยนแปลงแบบ B2 จะเปลี่ยนน้อยกว่า โดยบางส่วนของภาคเหนือตอนบนและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน
ยงัคงมรีะยะเวลาทีอ่ากาศเยน็ประมาณ 1 เดอืนอยู่บา้ง แต่พืน้ทีด่งักล่าวกม็แีนวโน้มลดลง (รปูที ่2-4) 
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ทศิทางและความเรว็ลม  สรุปผลการค านวณทีไ่ดแ้สดงใหเ้หน็ว่าพืน้ทีต่อนบนของประเทศทีอ่ยู่ลกึเขา้ไปในแผ่นดนิ
ไดแ้ก่ ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลางตอนบน ในรอบ 100 ปีขา้งหน้าไม่มกีารเปลีย่นแปลงรูปแบบของการ
พดัปกคลุมของลมมากนกั โดยทศิทางของลมทีพ่ดัปกคลุมยงัคงมคี่าเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัทีเ่คยเป็นมาในอดตี การเปลีย่นแปลงที่
เกดิกบัทศิทางและความเรว็ของลมเริม่ปรากฏในพื้นที่ใกล้ชายฝ ัง่ตัง้แต่บรเิวณภาคกลางตอนล่างและภาคตะวนัออก และ     
ในพืน้ทีภ่าคใตซ้ึง่มลีกัษณะเป็นคาบสมุทรยื่นออกมาจากแผ่นดนิจะยิง่เหน็การเปลีย่นแปลงไดอ้ย่างชดัเจน (รปูที ่2-3) 

ปีฐาน ค.ศ.1980-2009 ตน้ศตวรรษ 2010-2039 กลางศตวรรษ 2040-2069 ปลายศตวรรษ 2070-2099 

    
 SRES A2 

 

 

รปูท่ี 2-2 ปรมิาณน ้าฝนรวม
เฉลี่ย รายปี เปรียบเทียบ
ระหว่างปีฐาน และอนาคต 3 
ช่วงเวลา ส าหรบั 3 SRES 

   
SRES B2 
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ปีฐาน ค.ศ.1980-2009 ตน้ศตวรรษ 2010-2039 กลางศตวรรษ 2040-2069 ปลายศตวรรษ 2070-2099 

SRES A1B 

    

 

 

 

รูปท่ี 2-3 อุณหภูมิสูงสุดใน
รอบปีเปรยีบเทยีบระหว่างปี
ฐาน และอนาคต 3 ช่วงเวลา 
ส าหรบั 3 SRES 

SRES A2 

   
SRES B2 

   
SRES A1B 
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ปีฐาน ค.ศ.1980-2009 ตน้ศตวรรษ 2010-2039 กลางศตวรรษ 2040-2069 ปลายศตวรรษ 2070-2099 

    
 SRES A2 

 

 

รูปท่ี 2-4 อุณหภูมิต ่าสุดใน
รอบปีเปรยีบเทยีบระหว่างปี
ฐาน และอนาคต 3 ช่วงเวลา 
ส าหรบั 3 SRES 

   
 SRES B2 

 

   
 SRES A1B 
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     รปูท่ี 2-5 ทศิทางและความเรว็ลมภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคใตฝ้ ัง่ตะวนัตก และภาคใตฝ้ ัง่ตะวนัออก ส าหรบั SRES A2 และ B2 
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บทท่ี 4 
ผลกระทบของระดบัน ้าทะเลในอนาคตเน่ืองจากความแปรปรวนของสภาพอากาศต่อ 

พื้นท่ีชายฝัง่ภาคใต้ฝัง่ตะวนัตกและฝัง่ตะวนัออก 
 

พืน้ท่ีศึกษา  

กลุ่มพื้นทีภ่าคใต ้(ตวัแทนกลุ่มพื้นทีส่งัคมชายฝ ัง่ทีม่คีวามส าคญัในเชงิเศรษฐกจิและระบบนิเวศชายฝ ัง่) 

 พื้นที่ภาคใต้ แบ่งออกเป็นสองฝ ัง่ คือ กลุ่มภาคใต้ฝ ัง่ตะวนัออก ประกอบด้วย 8 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัชุมพร        
สรุาษฎรธ์านี นครศรธีรรมราช พทัลุง สงขลา ปตัตานี ยะลา และนราธวิาส และภาคใต้ฝ ัง่ตะวนัตก ประกอบดว้ย 6 จงัหวดั 
ได้แก่ จงัหวดัระนอง พงังา กระบี่ ภูเกต็ ตรงั และสตูล ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รบัผลจากลมมรสุมในทศิทางที่ตรงกนัข้ามกนั 
(เนื่องจากสภาพทางภูมศิาสตร์) โดยภาคใต้ฝ ัง่ตะวนัออกจะได้รบัอทิธพิลจากลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต ้  
ฝ ัง่ตะวนัตกจะได้รบัอทิธพิลจากลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้  และมลุ่ีมน ้าทสี าคญั คอื ลุ่มน ้าชายฝ ัง่ทะเลอ่าวไทยตะวนัตก,  
ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ ัง่ตะวนัออก, ลุ่มน ้าตาปี, ลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา, ลุ่มน ้าปตัตานี ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ ัง่ตะวนัตก ซึง่มพีื้นทีร่วมกนั
ทัง้หมด 78,856 ตร.กม. 

 การประกอบอาชีพในภาคใต้มีค่อนข้างหลากหลายไปในแต่ละจังหวัด  แต่ที่ส าคัญได้แก่ การท าสวน                 
มสีวนยางพาราเป็นพชืส าคญัทีส่ดุ รองลงไปเป็นสวนมะพรา้ว สวนผลไม ้สวนปาลม์น ้ามนั ไร่กาแฟ ส่วนการท านาจะมมีาก
ทางดา้นชายฝ ัง่ตะวนัออกในจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี นครศรธีรรมราช พทัลุง และบางสว่นของจงัหวดัสงขลา นอกเหนือไปจาก 
การเกษตรกรรมทางภาคใตม้กีารท าเหมอืงแร่ ซึง่ท ากนัในหลายจงัหวดั สว่นใหญ่เป็นการขดุแร่ดบีุก การประมงมกีารท ากนั
ตลอดชายฝ ัง่ทะเล การท่องเทีย่วในปจัจุบนักลายเป็นอาชพีทีส่ าคญัของประชากรในเกาะสมุย เกาะพงนั จงัหวดัภูเกต็ พงังา 
กระบี ่และตรงั เพราะชายฝ ัง่ทะเลในบรเิวณดงักล่าว เป็นทีด่งึดดู นกัท่องเทีย่วโดยเฉพาะจากต่างประเทศใหเ้ขา้มาพกัผ่อน  

 ภาคใตใ้นปจัจุบนัเกดิมปีญัหาทางดา้นสภาพแวดลอ้ม การท าลายระบบนิเวศอย่างรุนแรงท าใหเ้กดิภาวะแหง้แลง้ 
ประกอบกับการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรแผนใหม่ เน้นการปลูกพืชที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา              
ทท และปาลม์น ้ามนั  ซึง่เป็นพชืทีม่กีารใชน้ ้าสงูส่งผลใหป้รมิาณน ้าท่าทีจ่ะละไหลลงสู่ชายฝ ัง่ทะเลน้อยลง ยิง่กว่านัน้เมื่อมี
ฝนตกจะตกเป็นปรมิาณมาก เกดิมนี ้าท่วมท าความเสยีหายแก่ทรพัยส์นิและชวีติ เหตุการณ์เช่นนี้เริม่เกดิบ่อยขึน้   เช่น    
ในปีพ.ศ.2531 เกดิอุทกภยัรา้ยแรงที่จงัหวดันครศรธีรรมราช ในปีพ.ศ.2532 เกดิวาตภยัพายุไต้ฝุ่นเกย ์ทีจ่งัหวดัชุมพร    
ซึง่ไดท้ าความเสยีหายแก่บา้นเรอืน เรอืกสวน ไร่นา ตลอดจนชวีติเป็นจ านวนมาก  

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น พื้นที่ชายฝ ัง่ภาคใต้ ประเด็นทางเศรษฐกิจและสังคมที่ส าคัญจะประกอบด้วย           
การท่องเทีย่ว การเกษตร และการสงวนรกัษาพืน้ทีท่ีม่คีวามส าคญัทางนิเวศและความหลากหลายทางชวีภาพ ซึง่ประเดน็
เหล่านี้ล้วนล่อแหลมเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงและภยัพบิตัิที่เกี่ยวเนื่องกบัลมมรสุมและพายุหมุนเขตร้อนจากทะเล 
ตลอดจนการกดัเซาะและสญูเสยีพืน้ทีช่ายฝ ัง่เน่ืองจากการเปลีย่นแปลงของสมดุลยท์างธรณีสณัฐานของชายฝ ัง่ นอกจากน้ี
ถงึแมว้่าพืน้ทีภ่าคใต้โดยรวมจะมปีรมิาณฝนรวมรายปีทีค่่อนขา้งมากกว่าพืน้ทีอ่ื่นๆ ของประเทศ แต่เนื่องจากพืน้ทีลุ่่มน ้า    
มีขนาดเล็กจึงท าให้สามารถเก็บกกัน ้าได้น้อยประกอบกบัระบบนิเวศในลุ่มน ้าเปลี่ยนแปลงไปยิ่งท าให้ความ เสี่ยงต่อ         
การขาดแคลนน ้าโดยเฉพาะในฤดแูลง้มสีงูมากขึน้ 

การประเมินแนวโน้มของระดบัน ้าทะเลในอนาคตเน่ืองจากความแปรปรวนของสภาพอากาสต่อพื้นที่ชายฝ ัง่ 
ภาคใต้ฝ ัง่ตะวนัตกและฝ ัง่ตะวนัออกนี้ ใชก้ารประเมนิโดยแบบจ าลองการเพิม่ขึน้ของระดบัทะเลเฉลีย่โดยโปรแกรม DIVA 
(DINA-COAST 2003) ในการก าหนดความสมัพนัธ์ของระดบัทะเลปานกลางของจงัหวดัชายทะเลของประเทศกบัอตัรา   
การขยายตวัของมวลน ้าในมหาสมุทรและการละลายของธารน ้าแขง็ถาวรในทวปีต่างๆ เน่ืองจากอุณหภูมอิากาศและปจัจยั
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ระดบัมหาสมุทร ซึง่จะใช ้SRES Emission (A2 และ B2) เป็นค่าน าเขา้โดยตรง ผลจากการจ าลองชีใ้หเ้หน็ว่าในอนาคตอกี 
30 ปีขา้งหน้า (ค.ศ.2040 หรอื พ.ศ.2583) จากปจัจุบนั (ค.ศ.2010 หรอื พ.ศ.2553) การเพิม่ของระดบัทะเลปานกลางเฉลีย่
ในเกอืบทุกจงัหวดัชายทะเลภาคใตข้องประเทศไทย มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ในอตัราไม่แตกต่างกนั ประมาณ 5-10 มลิลเิมตร/ปี 
ดงัรปูที ่4-1 

 

 
ก. ส าหรบั SRES A2 

 
ข. ส าหรบั SRES B2 

รปูท่ี 4-1 ผลการประมาณระดบัน ้าทะเลปานกลาง (SRES A2) ส าหรบัชายฝ ัง่อ่าวไทยและฝ ัง่อนัดามนั 

 

นอกจากการเพิม่ขึน้ของระดบัน ้าทะเลเฉลีย่แลว้ ปจัจยัเสรมิทีจ่ะท าใหผ้ลกระทบของการเพิม่ของระดบัน ้ามผีลต่อ

พืน้ที่ชายฝ ัง่มากขึน้นัน่กค็อื ปญัหาการทรุดตวัของแผ่นดนิหลงัจากการเกดิแผ่นดนิไหวเมื่อปี 2547 จากขอ้มูลตรวจวดั   
การเปลีย่นแปลงระดบัแนวดิง่ของชายฝ ัง่ทะเลประเทศไทยหลงัจากเกดิแผ่นดนิไหวครัง้นัน้ เกดิการทรุดตวัของแผ่นดนิที่

รุนแรงมากขึน้ โดยมขีอ้มูลยนืยนั (ภาควชิาวศิวกรรมส ารวจ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) แผ่นดนิ/ชายฝ ัง่ในจงัหวดัภูเกต็มี

การทรุดตวัลง 9.1 มม./ปี หรอืในเขตจงัหวดัชุมพรทรุดตวัลงถงึ 11.4 มม./ปี (รูปที่ 4-2) ส่งผลให้ความรุนแรงของ          

การเพิม่ขึน้ของระดบัน ้าทัว่ไปรวมกบัอตัราการทรุดตวัของแผ่นดนิ จะยิง่ท าให้ความสูงสุทธขิองระดบัน ้าทะเลที่สูงขึน้ใน

บรเิวณชายฝ ัง่อนัดามนัมคี่าสูงขึน้ไม่น้อยกว่า 12-14 มม./ปี และส าหรบัชายฝ ัง่อ่าวไทยไม่น้อยกว่า 14-16 มม./ ต่อปี      

ในอนาคตอาจส่งผลให้ปญัหาน ้าท่วมถึงในพื้นที่ลุ่มมีความรุนแรงมากยิ่งขึน้ รวมถึงยงัส่งผลต่อเสถียรภาพของชายฝ ัง่

โดยตรงอกีดว้ย 
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รปูท่ี 4-2 การเคลื่อนตวัทางดิง่ของเปลอืกโลกบรเิวณจงัหวดัภูเกต็ (ซา้ย) และจงัหวดัชุมพร (ขวา) 

 

 ดงันัน้ พื้นที่ชายฝ ัง่ทะเลบริเวณต่างๆ ของประเทศไทยในอนาคตอาจจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดปญัหาจาก        
การเพิม่ขึน้ของระดบัน ้าทะเล การทรุดตัวของแผ่นดนิ การเปลีย่นแปลงของลมมรสุม และน ้าท่วม ซึง่หากไม่มกีารก าหนด
วสิยัทศัน์ ทศิทางการพฒันา และด าเนินการเพื่อรบัมอืในพื้นที่ดงักล่าวอย่างเหมาะสมแล้ว จะยิง่ส่งผลให้ความเสยีหาย
รุนแรงมากยิง่ขึน้  

ต.คลองประสงค ์อ.เมือง จ.กระบ่ี (ตวัแทนชายฝ ัง่ทะเลภาคใต้ ฝ ัง่ตะวนัตก) และ ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงนั     
จ.สุราษฎรธ์านี  (ตวัแทนชายฝ ัง่ทะเลภาคใต้ ฝ ัง่ตะวนัออก) จงึเป็นพืน้ทีศ่กึษาตวัอย่างส าหรบัการเปลีย่นแปลงและความ
แปรปรวนของภูมอิากาศในอนาคตต่อพืน้ทีช่ายฝ ัง่ทีม่คีวามส าคญัในเชงิเศรษฐกจิและระบบนิเวศชายฝ ัง่ โดยใช้ การสร้าง
ภาพฉายในอนาคต (scenarios) ของแนวทางการพฒันาพื้นที ่/ ท้องถิน่ เพื่อวเิคราะหค์วามเสีย่งและความเปราะบาง
ของภาคสว่นต่อการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศในอนาคต ตลอดจนมาตการหรอืทางเลอืก (options) บางประการทีเ่หมาะสมกบั
เฉพาะพืน้ทีน่ัน้ๆ ซึง่อาจจะสามารถเป็นตวัแทนหรอืน าไปปรบัใชง้านไดก้บัในบางพืน้ทีท่ีม่ลีกัษณะเหมอืนหรอืคลา้ยคลงึกนั
เท่านัน้ และไม่ใช่ตวัแทนหรอืกรณีศกึษาทีเ่ป็นตวัแทนของทัง้ประเทศ  โดยกรณีศกึษาตามลกัษณะพืน้ทีภ่ายใต้บรบิทของ
การเปลีย่นแปลงภูมอิากาศดงันี้ 
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แนวทางการรบัมือต่อการเพ่ิมและความแปรปรวนของระดบัทะเลในอนาคตของชุมชนเกษตรกรรมชายฝัง่  

บา้นเกาะกลาง ต าบลคลองประสงค ์อ าเภอเมอืง จงัหวดักระบี ่

 

ลกัษณะของพื้นทีโ่ดยทัว่ไปและปญัหาในอดตี 
ต าบลคลองประสงค ์อ าเภอเมอืง จงัหวดักระบี่ เป็นชุมชนชายฝ ัง่ทะเลทีป่ระชากรส่วนใหญ่นับถอืศาสนาอสิลาม 

ตัง้อยู่บรเิวณปากแม่น ้ากระบี ่ฝ ัง่ตรงขา้มกบัเขตเทศบาลเมอืงกระบี่ โดยมีขอบเขตด้านทศิใต้ตดิกบัทะเลอนัเป็นส่วนหนึ่ง
ของอ่าวพงังา ต าบลคลองประสงค์ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน คือ บ้านเกาะกลาง (หมู่ที่ 1) บ้านคลองประสงค์ (หมู่ที่ 2)    
บา้นคลองก า (หมู่ที ่3) และบา้นบางขนุน (หมู่ที ่4) โดยสามหมู่บา้นแรกตัง้อยู่บนพืน้ทีท่ีม่ลีกัษณะเป็นเกาะทีแ่ยกออกจาก
แผ่นดนิใหญ่โดยมคีลองคัน่ (รปูที ่4-3) ซึง่ตอ้งใชเ้รอืเป็นพาหนะหลกัในการเดนิทางจากภายนอกเขา้ไปยงัหมู่บา้นทัง้ 3 นี้ 

 

รปูท่ี 4-3 พืน้ทีศ่กึษา บา้นเกาะกลาง ต าบลคลองประสงค ์อ าเภอเมอืง จงัหวดักระบี ่
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ในอดตีพืน้ทีช่ายน ้าส่วนใหญ่ของต าบลคลองประสงคเ์ป็นป่าชายเลนทีเ่คยมสีมัปทานการเผาถ่านโดยมกีารปลูก
ตน้ไมทุ้ตยิภูมทิดแทน แต่เมื่อประมาณ 20 ปีทีแ่ลว้มกีารขยายพืน้ทีเ่ลีย้งกุง้อย่างรวดเรว็จงึท าใหป้่าชายเลนจ านวนมากถูก
เปลีย่นเป็นบ่อเพาะเลีย้ง แต่ต่อมาเมื่อธุรกจิการเลีย้งกุง้ประสบปญัหาอย่างรุนแรงบ่อเหล่านัน้จ านวนมากจงึถูกปล่อยทิง้ให้
รกรา้ง แต่บางสว่นกไ็ดม้กีารปรบัไปใชเ้ลีย้งปลาหรอืปทูะเลบา้ง  

การประกอบอาชพีโดยทัว่ไปมลีกัษณะผสมผสานกนัระหว่างประมงชายฝ ัง่ ซึง่กจิกรรมประมงทีส่ าคญัไดแ้ก่การจบั
กุง้ ปลา การหาหอยหวานตามหาดทราย หาปูด าในป่าชายเลน ป่าโกงกาง การเพาะเลีย้งปลาและหอยแมลงภู่ในกระชงั 
การเพาะปลูกโดยเฉพาะการปลูกขา้ว มะพร้าว ปาลม์น ้ามนัและยางพารา การเลีย้งสตัวเ์ช่นแพะและเป็ด นอกจากนี้ยงัมี
อาชพีนอกภาคการเกษตร เช่น การรบัจ้าง บรกิารและการท่องเที่ยว เนื่องจากคลองประสงคอ์ยู่ติดกบัเขตเทศบาลเมอืง
กระบี ่สามารถเดนิทางไปมาไดค้่อนขา้งสะดวก แต่กย็งัมคีวามเป็นธรรมชาตสิงู จงึเป็นแหล่งดงึดูดนักท่องเทีย่วและท าให้
เกดิอาชพีการบรกิาร เช่น เรอืรบัจา้ง ทีพ่กั การผลติและจ าหน่ายของทีร่ะลกึ ซึง่นบัว่าเป็นรายไดเ้สรมิทีส่ าคญัของชุมชนอกี
แหล่งหนึ่ง  

สมาชกิของชุมชนทีม่อีาชพีหรอืความสนใจร่วมกนัไดม้กีารรวมกลุ่มเพื่อสรา้งความเขม้แขง็ในอาชพีต่างๆ ไดแ้ก่ 
กลุ่มชาวนาบา้นเกาะกลาง กลุ่มท าเรอืหวัโทงจ าลอง กลุ่มอาหารทะเลแปรรูปบ้านเกาะกลาง กลุ่มท าผา้ปาเต๊ะ กลุ่มเลีย้ง
ปลาในกระชงั กลุ่มอนุรกัษ์บา้นเกาะกลาง (อนุรกัษ์วถิชีวีติดงัเดมิ เพื่อเสรมิการท่องเทีย่วเชงินิเวศน์) กลุ่มรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
หมู่ที่ 1 กลุ่มโฮมสเตย์ กลุ่มท าน ้าพรกิ และกลุ่มเรอืขา้มฟากเป็นต้น ซึ่งกลุ่มต่างๆ เหล่านี้มศีกัยภาพและบทบาทในการ
ก าหนดทศิทางและขบัเคลื่อนการพฒันาและการปรบัตวัของชุมชนใหส้อดรบักบัการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ทัง้จากปจัจยั
ภายในและภายนอกในอนาคต 

 
ภยัธรรมชาตแิละการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึ้นในอดตี 

 ภยัธรรมชาตทิีส่ าคญัในอดตีของต าบลคลองประสงค์จากค าบอกเล่าของคนในพืน้ที่ไดแ้ก่พายุหมุนเขตรอ้นทีข่า้ม
ฝ ัง่มาจากด้านอ่าวไทย เช่น พายุแฮเรยีตหรอืพายุแหลมตะลุมพุก ในปี พ.ศ. 2506 ซึง่ในขณะทีเ่กดิพายุนัน้บรเิวณคลอง
ประสงคจ์ะมลีมแรงมากพดัต้นไมแ้ละบา้นเรอืนพังเสยีหายไปหลายหลงั น ้าทะเลหนุนสงูท่วมเขา้มายงัพืน้ทีน่าและบรเิวณ
รอบๆ ส่วนพายุเกย์ในปี พ.ศ. 2537 นัน้ลมจะพดัเขา้มาทางทิศตะวนัตกของหมู่ที่ 3 (บ้านคลองก า) ท าลายบ้านเรือน     
สวนมะพรา้ว สว่นเรอืทีก่ าลงัออกท าการประมงในทะเลกพ็ลกิคว ่า มคีนไดร้บับาดเจบ็และทรพัยส์นิไดร้บัความเสยีหายเป็น
จ านวนมาก 

 คลื่นสนึามใินปี พ.ศ. 2547 ไดท้ าใหเ้กดิน ้าทะเลหนุนสงูทัง้ทีเ่ขา้มาโดยตรงจากทางทะเลและเขา้มาตามแนวคลอง
กระบีใ่หญ่ และเอ่อลน้ท่วมเขา้มายงัในพืน้ทีต่ าบลคลองประสงค ์โดยพืน้ทีท่ีท่รพัยส์นิไดร้บัผลกระทบหรอืเสยีหายจะอยู่ใน
เขตหมู่ที ่2 และหมู่ที ่3 ซึง่ตวัชุมชนตัง้อยู่ตดิชายฝ ัง่ทะเลอนัดามนั ส่วนพืน้ทีห่มู่ที ่1 นัน้พืน้ทีท่ีถู่กน ้าท่วมส่วนใหญ่จะเป็น
พืน้ทีน่าแต่ตวัเขตชุมชนนัน้ตัง้อยู่บนพืน้ทีส่งูและอยู่ลกึเขา้มาดา้นในจงึไม่ไดร้บัผลกระทบ  

การกดัเซาะชายฝ ัง่ซึง่เกดิขึน้เกดิจะโดยรอบพืน้ทีข่องต าบลคลองประสงค ์ทัง้ส่วนทีเ่ป็นชายหาดดา้นตดิกบัทะเล
และในคลองต่างๆ ซึง่กัน้พืน้ทีข่องต าบลจากแผ่นดนิใหญ่ โดยคนในพืน้ทีเ่ชื่อว่า การกดัเซาะชายฝ ัง่โดยเฉพาะส่วนทีเ่ป็น
คลองนัน้เริม่มคีวามรุนแรงมากขึน้ตัง้แต่มกีารขุดลอกแม่น ้ากระบีห่รอืคลองกระบีใ่หญ่เพื่อใหเ้รือใหญ่สามารถเขา้มาจอด
เทยีบท่าหน้าเมอืงกระบีไ่ด ้จงึท าใหก้ระแสน ้าไหลเรว็ขึน้และเร่งใหเ้กดิการกดัเซาะชายฝ ัง่ทัง้ดา้นตวัเมอืงกระบีแ่ละฝ ัง่คลอง
ประสงค ์ ตลิง่จงึเกดิการพงัทลาย นอกจากนี้คลื่นทีเ่กดิจากการสญัจรไปมาของเรอืโดยเฉพาะเรอืขนาดใหญ่ (เรอืท่องเทีย่ว
และเรอืประมง) ตลอดจนการสรา้งเขือ่นเพื่อแกป้ญัหาการกดัเซาะชายฝ ัง่ของฝ ัง่ตวัเมอืงกระบี ่กม็ผีลท าใหก้ารพงัทลายของ
ตลิง่บรเิวณฝ ัง่คลองประสงคเ์กดิมากขึน้ดว้ย โดยในปจัจุบนักรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ ัง่ไดเ้ขา้มาช่วยจดัการและดแูล
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ปญัหาการกดัเซาะตามแนวฝ ัง่คลองโดยการจดัสร้างแนวก าแพงไมไ้ผ่ชะลอความแรงของคลื่นที่บรเิวณท่าเทยีบเรอืและ
ชายฝ ัง่คลองของหมู่ที ่1 บา้นเกาะกลางบางสว่น (รปูที ่4-4) แต่กค็รอบคลุมเพยีงบางสว่นของพืน้ทีท่ีเ่กดิปญัหาการกดัเซาะ
เท่านัน้ 

ส่วนการกดัเซาะชายหาดด้านทศิตะวนัตกเฉียงใต้ทีต่ิดกบัทะเลในบรเิวณหมู่ที ่2 บ้านคลองประสงค ์(รูปที ่4-5) 
และหมู่ที่ 3 บ้านคลองก า นัน้เป็นปญัหาที่เกดิมาอย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าแต่หลงัจากเหตุการณ์สนึามเิมื่อปี พ.ศ. 2547 
ชาวบา้นไดต้ัง้ขอ้สงัเกตว่าปญัหาการกดัเซาะชายฝ ัง่ดา้นน้ีดูเหมอืนว่าจะมคีวามรุนแรงเพิม่มากขึน้ นอกจากนี้การหนุนสงู
ของระดบัน ้าทะเลในบางฤดกูาลและลมมรสมุทีก่ระโชกแรงกเ็ป็นสาเหตุใหก้ารกดัเซาะชายฝ ัง่รุนแรงขึน้ดว้ย จนท าใหสุ้สาน 
(กุโบร)์ ทีเ่คยตัง้อยู่ทีบ่รเิวณชายฝ ัง่แหลมสน หมู่ที ่2 ในปจัจุบนัไดถู้กกลนืกลายเป็นพืน้ทีท่ะเลไปจนหมด โดยการจดัการ
กบัปญัหาการกดัเซาะดา้นชายฝ ัง่ทะเลน้ีองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดักระบีไ่ดส้รา้งเขือ่นคอนกรตีเสรมิเหลก็ บรเิวณชายหาด
เป็นระยะทาง 300 เมตร (รูปที ่4-6) และรณรงคใ์ห้มกีารปลูกต้นแสมขาว (ต้นปีปี) เพื่อลดการกดัเซาะตลิง่จ านวน 50 ไร่ 
และจะเพิม่จ านวนพืน้ทีข่ ึน้อกีในทุกๆ ปี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 4-4 ก าแพงไมไ้ผ่เพื่อชะลอแรงคลื่นและบรรเทา
การกดัเซาะชายฝ ัง่ตามแนวชายฝ ัง่คลอง หมู่ที ่1 บา้น
เกาะกลาง 

รปูท่ี 4-5 การกดัเซาะชายหาดดา้นทีต่ดิทะเล หมู่ที ่2 
บา้นคลองประสงค ์ 

รปูท่ี 4-6 ก าแพงคอนกรตีเสรมิเหลก็ป้องกนัการกดัเซาะชายหาดดา้นทีต่ดิทะเล หมู่ที ่2 บา้นคลองประสงค ์
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กจิกรรมการท านาของบา้นเกาะกลาง 
 
ในอดตีตัง้แต่กว่า 100 ปีทีผ่่านมา ต าบลคลองประสงคเ์คยเป็นพืน้ทีป่ลูกขา้วทีส่ าคญัของจงัหวดักระบี ่โดยส่วน

ใหญ่จะอยู่ในเขตบา้นเกาะกลาง โดยเคยมพีืน้ทีน่ากว่า 600 ไร่ แต่เน่ืองจากความไม่แน่นอนดา้นสภาพแวดลอ้ม โดยเฉพาะ
ปญัหาน ้าเคม็ที่รุกเขา้มาในพื้นที่บางส่วนไม่สามารถปลูกขา้วได้ (รูปที่ 4-7) ประกอบกบัการถูกตตีลาดโดยขา้วจากแหล่ง
ปลูกในภาคอื่นๆ ของประเทศทีม่รีาคาถูกกว่าและผลผลติมคีวามแน่นอนมากกว่า จงึท าใหช้าวบา้นจ านวนมากเลกิอาชพี
การท านา อย่างไรกต็ามตัง้แต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นตน้มา ชาวบา้นทีย่งัคงประกอบอาชพีท านาไดร้วมตวักนัจดัตัง้กลุ่มชาวนา
บา้นเกาะกลางขึน้เพื่อสรา้งความเขม้แขง็และสนับสนุนปจัจยัการผลติ เช่นรถไถ ปุ๋ ย ฯลฯ แก่สมาชกิ จงึท าใหเ้ริม่มผีู้หนั
กลบัมาปลูกขา้วมากขึน้ โดยนิยมปลูกขา้วพนัธุ์พื้นเมอืง เช่น สงัขห์ยด เลบ็นก ฯลฯ โดยเน้นการปลูกแบบอนิทรยี์ เพื่อ
จ าหน่ายแก่ผูบ้รโิภคทางเลอืกทีต่้องการขา้วคุณภาพสูง (รูปที ่4-8) โดยมหีน่วยงานต่างๆ เช่น จงัหวดักระบี ่กรมพฒันา
ทีด่นิ กรมสง่เสรมิการเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรแ์ละการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยเป็นต้น ใหก้ารสนับสนุน
ดา้นงบประมาณและวชิาการต่างๆ ตลอดมา  
 

รปูท่ี 4-7 พืน้ทีท่ีเ่คยเป็นนาขา้วในอดตีบางสว่นถูกน ้าทะเลหนุนท่วมเป็นประจ าจงึท าใหม้พีรรณไมช้ายเลนเตบิโต
ในทีด่นิเหล่าน้ีในปจัจบุนั 
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ในปี พ.ศ. 2552 กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยไีดใ้ห้การสนับสนุนใหบ้า้นเกาะกลางเป็นหมู่บ้านแม่ข่าย
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโดยกระทรวงได้สนับสนุนการสรา้งโรงสแีละไซโล (ขนาด 10 ตนัจ านวน 2 ลูก) เพื่อใหก้ลุ่ม
ชาวนาสามารถรองรบัและเพิม่มลูค่าผลผลติไดม้ากขึน้ อย่างไรกต็ามปญัหาน ้าทะเลหนุนพืน้ทีน่าทีม่กัจะเกดิขึน้ในช่วงเดอืน
เมษายน–พฤษภาคม และช่วงเดอืนตุลาคม–พฤศจกิายน (ช่วงลอยกระทง) เกอืบทุกปีมากบา้งน้อยบ้าง กย็งัเป็นปญัหา
หลกัของการปลกูขา้ว โดยชาวบา้นตัง้ขอ้สงัเกตุดว้ยว่าปญัหานับวนัจะทวคีวามรุนแรงมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเดอืน
พฤษภาคม พ.ศ. 2545 ไดเ้กดิน ้าทะเลหนุนขนาดใหญ่อย่างทีช่าวบา้นไม่เคยพบมาก่อน ซึง่ท าใหน้ ้าเคม็ท่วมพืน้ทีน่าในหมู่
ที ่1 และหมู่ที ่2 เกอืบทัง้หมดและท าใหด้นิมคีวามเคม็จนท าใหก้ารปลกูขา้วในฤดเูพาะปลกูถดัมาทีเ่ริม่ในราวเดอืนสงิหาคม
ของปีนัน้ไดผ้ลผลติทีน้่อยมาก ดงันัน้ในปี พ.ศ. 2549 นายประวตั ิคลองรัว้ ประธานกลุ่มชาวนาบา้นเกาะกลางจงึไดท้ดลอง
สร้างคนัดินขนาดเล็กในที่นาของตนเองเพื่อเป็นการทดลองกัน้น ้าเค็มและพบว่าได้ผลดี ดงันัน้นายประวตัิ จึงได้เสนอ
โครงการซึง่ประกอบดว้ยแนวคนัดนิกัน้น ้าส าหรบัพืน้ทีน่าข้าวในหมู่ที ่1 รวมระยะทางประมาณ 6.7 กม (รูปที ่4-9) ไปยงั
จงัหวดักระบี ่ซึง่กไ็ด้ส่งต่อไปยงั ส านักพฒันาทีด่นิเขต 11 เพื่อใหก้ารสนับสนุนงบประมาณ โดยแบ่งการด าเนินการเป็น    
2 ช่วง โดยในปีงบประมาณ 2552 ก่อสรา้งเป็นระยะทางประมาณ 3.5 กม และในปีงบประมาณ 2552 ก่อสรา้งอกีประมาณ 
1.4 กม โดยเป็นคนัดนิถมที่มสีนัเขื่อนสงูประมาณ 2.0 เมตรจากระดบัทะเลปานกลางมาตรฐานของประเทศไทย (MSLo)   
คนักัน้น ้าสว่นทีเ่หลอือาศยัถนนหรอืแนวคนับ่อทีม่อียู่เดมิ ซึง่เมื่อโครงการเสรจ็สมบรูณ์จะช่วยป้องกนัพืน้ทีไ่ดร้าว 1,200 ไร่ 

รปูท่ี 4-8 นาขา้วอนิทรยีใ์นปจัจบุนัซึง่ก าลงัเกบ็เกีย่วในเดอืนธนัวาคม 2552 ในช่วงทีค่ณะผูว้จิยัก าลงัส ารวจระดบั
ความสงูของพืน้ที ่
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ประกอบดว้ยพืน้ทีน่าทีย่งัมกีารปลกูขา้วอยู่ในปจัจุบนัประมาณ 390 ไร่ พืน้ทีท่ีเ่คยเป็นนาในอดตีประมาณ 227 ไร่ เขตทีอ่ยู่
อาศยัและชุมชน 250 ไร่ และพืน้ทีอ่ื่นๆ เช่นบ่อเพาะเลีย้งสตัวน์ ้า สวนยาง ฯลฯ อกีประมาณ 336 ไร่    

 

 

การวเิคราะหก์ารเกดิน ้าทะเลหนุนจากลมมรสมุในช่วงปีฐาน (1980-2009) และอนาคต 

ระดบัของผวิหน้าทะเลจะขึน้กบัทัง้แรงน ้าขึน้น ้าลงปจัจยัทางดาราศาสตร์และจากความแปรปรวนของลกัษณะ
อากาศในทอ้งถิ่นนัน้ที่เกดิขึน้เป็นครัง้คราว โดยปกตริะดบัน ้าเน่ืองจากปจัจยัทางดาราศาสตรน์ัน้สามารถพยากรณ์ไดท้ัง้
ความสงูและช่วงเวลาไดอ้ย่างค่อนขา้งแม่นย าดงันัน้ชาวนาและกลุ่มผูใ้ชพ้ืน้ทีช่ายฝ ัง่ทะเลจงึมกัทีจ่ะสามารถก าหนดหรอืวาง
แผนการใช้ที่ดินและกิจกรรมต่างๆ ได้ค่อนข้างด ีอย่างไรก็ตามระดบัทะเล ณ เวลาใดเวลาหนึ่งอาจจะหนุนสูงขึ้นหรือ      
กดต ่าลงกว่าระดบัการพยากรณ์ทางดาราศาสตร์ อนัเนื่องมาจากปจัจยัทีม่กัจะเกี่ยวขอ้งกบัสภาพอากาศในทางตรงหรอื
ทางอ้อมในเวลานัน้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากทิศทางและความเร็วของลมประจ าถิ่นเช่นลมมรสุม พายุหรือความ         
กดอากาศ และความเคม็หรอืความหนาแน่นของน ้าทะเลตามปรมิาณน ้าจดืทีเ่จือปนอยู่ในน ้าทะเลบรเิวณชายฝ ัง่ ซึง่ความ
แปรปรวนเฉพาะกาลของระดบัน ้าทะเลเหล่าน้ีค่อนขา้งยากในการหารปูแบบทีช่ดัเจน อย่างไรก็ในบรรดาปจัจยัทางลกัษณะ
อากาศต่างๆ นัน้ ลมมรสุมเป็นปจัจยัที่จะพอมีรูปแบบตามฤดูกาลที่พอจะจ าลองโดยใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์ได้บ้าง 
การศกึษานี้จึงได้พฒันาโมเดลความสมัพนัธ์ระหว่างแรงเค้นเฉลี่ยเนื่องจากลมผิวพื้นที่ค านวณได้จากโมเดลภูมอิากาศ
ภูมภิาค PRECIS และผลต่อระดบัน ้าเกดิสูงสุดในแต่ละเดอืน (รูปที ่4-10) ซึ่งจะเหน็ได้ว่าค่าความแปรปรวนของระดบั     
น ้าเกดิสงูสดุรายเดอืนทีต่รวจวดัไดใ้นช่วงปีฐานบางเดอืนจะแกว่งตวัในช่วงทีก่วา้งกว่าช่วงทีค่ านวณไดโ้ดยโมเดลซึง่ใชเ้พยีง

รปูท่ี 4-9 แนวคนักัน้น ้าทีก่ลุ่มชาวนาบา้นคลองประสงคเ์สนอเป็นระยะทาง 6.7 กโิลเมตร (เสน้สมี่วง) และส านกั
พฒันาทีด่นิเขต 11 สนบัสนุนงบประมาณเพื่อก่อสรา้ง แนวสเีหลอืงคอืพืน้ทีส่งูซึง่ใชเ้ป็นแนวป้องกนัตามธรรมชาต ิ
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ปจัจยัเดยีวคอืลมมรสุม แต่ในภาพรวมแลว้ความแปรปรวนทีไ่ดจ้ากโมเดลมชี่วงใกลเ้คยีงกบัค่า ±1 Standard Deviation 
ของขอ้มลูระดบัน ้าเกดิสงูสดุจรงิ  

 

 

 

 

 

 

 

 

การคาดการณ์ระดบัทะเลสมับรูณ์เฉลีย่ในอนาคตและระดบัทางดิง่สมัพทัธก์บัพื้นดนิชายฝ ัง่ 

 ระดบัทะเลเฉลีย่ของจงัหวดักระบีใ่นอนาคตทีจ่ะเพิม่ขึน้อย่างสมับูรณ์เนื่องจากการขยายตวัของน ้าทะเลเนื่องจาก
อุณหภูมทิีส่งูขึน้และมวลน ้าทีเ่พิม่ขึน้จากการละลายของน ้าแขง็ถาวรคาดการณ์โดยใชโ้ปรแกรม DIVA ส าหรบัสถานะการณ์
อนาคต SRES A2 High Sea Level เทยีบกบัปีฐาน (1995) ในตารางที ่4-1 เป็นการคาดการณ์ทีม่องอนาคตในภาพที่
ค่อนขา้งจะร้ายมากที่สุด ซึ่งจะเหน็ได้ว่าอตัราการเพิ่มขึน้เฉลี่ยของระดบัน ้าสมับูรณ์ในแต่ละช่วง 30 ในอนาคตจะสูง
ประมาณ 5, 13 และ 26 มลิลเิมตรต่อปี ส าหรบัช่วงปี ค.ศ. 2010-209, 2040-2069 และ 2070-2099 ตามล าดบั 

 นอกจากการเพิ่มขึ้นอย่างสมับูรณ์ของระดบัทะเลเฉลี่ยแล้ว การเคลื่อนที่ทางดิง่ของพื้นที่ชายฝ ัง่ก็ยงัส่งผลให้
ระดบัน ้าทะเลสมัพทัธก์บัระดบัแผ่นดนิดว้ย โดยชายฝ ัง่ทะเลในภาคใตข้องประเทศไทยทัง้สองฝ ัง่เคยเป็นชายฝ ัง่แบบยกตวั 
แต่หลงัจากการเกดิแผ่นดนิไหวเมื่อวนัที ่26 ธนัวาคม 2547 ชายฝ ัง่ทัง่หมดมแีนวโน้มทีจ่ะปรบัการเคลื่อนทีท่างดิง่เป็นแบบ
จมตวั โดยการศกึษาโดยภาควชิาวศิวกรรมส ารวจ คณะวศิวกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ส าหรบัสถานีอา้งองิที่
ภูเก็ต ซึ่งเป็นจุดที่ใกล้กบัพื้นที่ศกึษาที่สุด พบว่าในปจัจุบนัมีอตัราจมตัวในทางดิง่อยู่ที่ประมาณ 9.1 มลิลิเมตรต่อปี        
(รปูที ่4-11) 

 

 

 

รปูท่ี 4-11 การเปลี่ยนแปลงระดบัทางดิง่ของชายฝ ัง่
จงัหวดัภูเกต็ตรวจวดัโดยระบบ GPS ความละเอยีดสงู 
(ข้อมูลจาก ดร. อิทธิ ตริสิริสัตยวงศ์ ภาควิชา
วศิวกรรมส ารวจ คณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั)   

รปูท่ี 4-10 ผลการจ าลองระดบัน ้าหนุนรายเดอืน
โดยใชล้มผวิพืน้จากโมเดล PRECIS (เสน้) และ
ระดบัน ้าสงูสดุจากการตรวจวดัรายเดอืน 
(ค่าเฉลีย่ ± ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน)   
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 ซึง่ถ้าใชค้่านี้เป็นเกณฑส์ าหรบัจงัหวดักระบีด่้วยกจ็ะสามารถหาระดบัสมัพทัธท์างดิง่ของผวิหน้าทะเลเทยีบกบั
ระดบัของแผ่นดนิในอนาคตได้ตามตารางที่ 4-1 ซึ่งจะเหน็ได้ว่าในระยะอนัใกล้การจมตวัของแผ่นดนิชายฝ ัง่จะคงยงัมี
นยัส าคญัต่อการเปลีย่นแปลงของระดบัทะเลสมัพทัธม์ากกว่าการเปลีย่นแปลงระดบัทะเลสมับูรณ์เนื่องมาจากภาวะโลกรอ้น 
แต่ปจัจยัทัง้สองน้ีจะเริม่มคีวามส าคญัใกลเ้คยีงกนัในช่วงปลายของศตวรรษ 

 
ตารางท่ี 4-1 การเปลีย่นแปลงระดบัทะเลเฉลีย่ค านวณโดยใชโ้ปรแกรม DIVA ส าหรบัสถานะการณ์ SRES A2 High Sea 

Level และการเคลื่อนตวัทางดิง่ของแผ่นดนิในแต่ละช่วงเวลา 

ช่วงเวลา ปีกึง่กลาง การเปลีย่นแปลงระดบัทะเล
สมับรูณ์ (เมตร) 

ค่าปรบัแก้ระดบัทะเลสมัพทัธ์กบั
ระดบัของแผ่นดนิ (เมตร) 

1980-2009 1995 0 0 
2010-2039 2025 +0.14 +0.27 
2040-2069 2055 +0.40 +0.54 
2070-2099 2085 +0.78 +0.81 

 
 

ความแปรปรวนของระดบัน ้าเกดิสงูสดุในอนาคต 

 ความแปรปรวนของระดับน ้าเกิดสูงสุดรายเดือนเนื่องมาจากอิทธิพลของลมมรสุมในอนาคตจากแบบจ าลอง 
PRECIS ที่ปรับแก้การเพิ่มขึ้นของระดับทะเลสัมบูรณ์เนื่องมาจากภาวะโลกร้อนตามสถานะการณ์อนาคตแบบ A2      
(ตารางที่ 4- 2) จะเหน็ไดว้่าถึงแม้ว่าระดบัน ้าเกดิสูงสุดสมับูรณ์มแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างชดัเจนเนื่องการการเพิม่ขึน้ของ
ระดบัน ้าทะเลโลกแต่ความแปรปรวนของระดบัน ้าเกดิสงูสดุภายในแต่ละเดอืนมแีนวโน้มลดลงเลก็น้อยเมื่อเทยีบกบัค่าเฉลีย่ 
หรอือกีนยัหนึ่งอทิธพิลจากลมมรสมุในแต่ละปีมแีนวโน้มทีจ่ะมคีวามเป็นระเบยีบมากขึน้ในอนาคตโดยเฉพาะในระยะยาว 

 
ตารางท่ี 4-2 ระดบัเฉลีย่และความแปรปรวนของระดบัน ้าเกดิสูงสุดในแต่ละช่วง (30 ปี) เทยีบกบัระดบัทะเลปานกลาง

มาตรฐานประเทศไทย (MSLo) 

 ช่วงเวลา เฉลีย่ (ม) สงูสดุ (ม) ต ่าสดุ SD CV (%) 
1980-2009 1.65 1.94 1.35 0.097 5.9 
2010-2039 1.79 2.22 1.13 0.105 5.9 
2040-2069 2.05 2.31 1.79 0.089 4.3 
2070-2099 2.41 2.59 2.09 0.088 3.6 
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ภาพฉายอนาคต (Scenarios) ของแนวทางการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของต าบลคลองประสงค ์จงัหวดักระบี ่

 

แนวทางที ่1: กระบีเ่มโทรโพลสิ 

คลองประสงค์ได้แปลงโฉมโดยสิน้เชงิจากหมู่บ้านมุสลมิปลูกขา้วและประมงมาเป็นส่วนขยายโดยการถมคลอง
เชื่อมพืน้ทีต่ดิกบักระบีเ่มโทรโพลสิทีเ่ตบิโตหรูหราและทนัสมยัในระดบัเดยีวกบัสงิคโปรด์ว้ยตกึสงูระฟ้าจากการเป็นเมอืง
อุตสาหกรรมโลจสิตกิ การคา้และการเงนิ ซึง่เป็นผลจากการทีม่กีารร่วมทุนจากจนีและเวยีดนามทีเ่ตบิโตทางเศรษฐกจิอย่าง
กา้วกระโดดในทศวรรษที ่2570s เขา้มาลงทุนขดุคลองเชื่อมอนัดามนัและอ่าวไทยใกล ้เขตรอยต่อจงัหวดัตรงัและกระบีเ่พื่อ
เป็นทางผ่านสนิคา้ทีจ่ากทัง้สองประเทศทีเ่ป็นผูผ้ลติสนิคา้อุปโภคและบรโิภคทุกรูปแบบไปสูต่ลาดในทุกทวปี ทัง้นี้เนื่องจาก
ในทศวรรษที ่2580s การขนสง่สนิคา้ทางทะเลดว้ยเรอืประสทิธภิาพสงูเป็นวธิทีี่ คุม้ค่าการลงทุนทีส่ดุในการเชื่อมต่อกบัการ
ขนส่งระบบรางบนบกในยุคทีเ่น้นประสทิธภิาพพลงังาน ไม่มคีลองประสงคช์ุมชนทีย่งัชพีดว้ยเกษตร ประมงและแรงงาน
รบัจา้งอกีต่อไป มแีต่เมอืงประสงคท์ีเ่ป็นส่วนหนึ่งของกระบีเ่มโทรโพลสิทีม่คีนอยู่อาศยัประมาณ 2 ลา้น ในฐานะเมอืงตดิ
ทะเลและเป็นพื้นทีส่เีขยีวมาก่อน เมอืงประสงค์ ไดร้บัการพฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ีเ่น้นการเป็นทีพ่กัอาศยัของนักลงทุน
นานาชาตทิีท่ าธุรกจิในกระบี ่และอกีสว่นเป็นสถานทีพ่กัฟ้ืนของลกูคา้ธุรกจิ medical tourism ทีส่ง่ต่อมาจากสถานพยาบาล
ในกรุงเทพ สงขลาและภูเกต็ เพราะเป็นพืน้ทีท่ีอ่ยู่ใกลส้ิง่อ านวยความสะดวกแต่มภีูมทิศัน์ร่มรื่นและเงยีบสงบไม่ถูกรบกวน
จากภาคอุตสาหกรรมเนื่องจากมกีารจดัการสิง่แวดลอ้มเขม้งวด ใชพ้ลงังานสะอาดและอยู่ในเขต zoning ชดัเจน มที่าเรอื
ทนัสมยัทีบ่า้นคลองก าเพื่อรบัลกูคา้จากภูเกต็ มหีา้งสรรพสนิคา้สิง่อ านวยความสะดวก  ปา่ชายเลนผนืใหญ่ทีม่อียู่แต่ดัง้เดมิ
ลดพืน้ทีล่งจากการพฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ัง้ทางตรงและทางออ้ม  มกีารพฒันาทีพ่กัอาศยัในจุดทีท่วิทศัน์ดี ลูกหลานชาว
คลองประสงคเ์ดมิทีม่พีืน้ฐานการศกึษาดจีงึผนัตวัสูเ่ขา้สูภ่าคอุตสาหกรรมและภาคบรกิาร บางสว่นเป็นเจา้ของกจิการคา้ อกี
สว่นของเศรษฐกจิคอือาหารปลอดสารพษิคุณภาพดเีพื่อป้อนตลาดก าลงัซือ้สงูจากภาคธุรกจิ  

 
แนวทางที ่2: หมู่บา้นโลวค์ารบ์อน  

โลกในทศวรรษที่ 2580 เริม่มปีรบัทศิทางพฒันาอย่างถงึรากถงึโคน บทเรยีนจากวกิฤตเศรษฐกจิทีเ่กดิซ ้าอกีสี่
ระลอกหลงัจากวกิฤตซบัไพรมใ์นปี 2551-2552 และปญัหาความแปรปรวนของภูมอิากาศทีรุ่นแรงขึน้ในหลายภูมภิาค ท าให้
ผูค้นทีไ่ดร้บัผลกระทบกดดนัรฐับาลของตนเองให้สร้างการเปลีย่นแปลงทศิทางพฒันาเศรษฐกจิและอุตสาหกรรม และมี
กระบวนการ de-globalize ในบาง sectors เปิดโอกาสใหป้ระเทศต่างๆเลอืก engage กบัระบบโลกตามความเหมาะสมของ
ตนเอง    ในประเทศไทยกเ็ช่นกนั รฐับาลไดเ้ขา้ร่วมการมพีนัธกรณีลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก แบบสมคัรใจเหมอืนกบั
ประเทศก าลงัพฒันาอื่นๆ อกีหลายประเทศที่มขีนาดเศรษฐกจิใกลเ้คยีงกนั โดยไทยตัง้เป้าหมายปล่อยก๊าซเฉลีย่ไม่เกนิ      
6 ตนัต่อคนต่อหวัต่อปี การผลติและการใชพ้ลงังานมปีระสทิธภิาพสงูขึน้ แหล่งพลงังานในประเทศไทย 50% เป็นพลงังาน
หมุนเวียนที่มาจากการพฒันาเทคโนโลยีสะอาดใหม่ๆ ภาคการเกษตรกลบัมามีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจและ         
การจ้างงาน เนื่องจากมกีารพฒันาจากการขายในระดบัวตัถุดบิมาเป็นการต่อยอดสร้างมูลค่าเพิม่  ในทางการเมอืงม ี      
การกระจายอ านาจเตม็ที่ ทอ้งถิน่สามารถออกกฎหมายเฉพาะทีม่คีวามเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกจิ  สงัคมและวฒันธรรม
ของตนเอง ผูน้ ารุ่นใหม่ในทอ้งถิน่ต่างๆ ไดเ้รยีนรูท้ศิทางใหม่ของโลกและเลอืกยุทธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกจิทีเ่น้นความ
ยัง่ยนืมากกว่าการโตเร็วแต่ผลาญท าลายทรพัยากรแบบในอดตี คลองประสงค์กม็สี่วนเป็นชุมชนบุกเบกิในกระแสการ
เปลีย่นแปลงนี้ ความเหมาะสมทางภูมริฐัศาสตรข์องคลองประสงคท์ีอ่ยู่ตดิกบัเมอืงกระบีเ่พยีงคลองกัน้แต่ไม่เป็นเมอืงและมี
พืน้ทีส่เีขยีวมาก ประกอบกบัพืน้ฐานทีเ่ป็นหมู่บา้นวทิยา ศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีเ่น้นการผลติเกษตรแบบไรข้องเสยีของ
กระทรวงวทิยฯ์เป็นทุนเดมิ ท าใหช้าวคลองประสงคเ์ลอืกทศิทางการพฒันาสูก่ารเป็นชุมชนตน้แบบของการปรบัวถิชีีวติไปสู่
สงัคมโลวค์ารบ์อนคอืการผลติและบรโิภคอาหาร พลงังานและสิง่จ าเป็นในชวีติทีป่ล่อยก๊าซเรอืนกระจกน้อย เศรษฐกจิเป็น
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แบบ dual track คอืเน้นการเกษตร เพาะเลีย้งและปศุสตัวผ์สมผสานส าหรบับรโิภค ในดา้นรายไดเ้น้นการผลติเพื่อสรา้ง
มลูค่าเพิม่จากผลติผลเกษตร ขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืงทีช่าวนาเกาะกลางร่วมกบัหน่วยงานวชิาการไดป้รบัปรุงพนัธุข์ยายเป็นพนัธุ์
ทีเ่หมาะสมกบัสภาพอากาศ น ้าและดนิหลายรูปแบบเกอืบ 40 สายพนัธุไ์ดก้ลายเป็น genetic resource ทีส่่งออกในไปเป็น
เมลด็พนัธุ ์ในหลายภูมภิาคของโลกทีป่ระสบปญัหาในการปลูกมนัฝรัง่และขา้วสาล ีจากการเปลีย่นแปลงสภาวะภูมอิากาศ 
(อนัที่จริงการปรบัปรุงพนัธุ์ขา้วพื้นเมืองของคลองประสงค์ก็เริ่มต้นมาจากความจ าเป็นต้องปรบัการผลติให้อยู่รอดจาก
ผลกระทบโลกรอ้น เช่นเปลีย่นแปลงวนัฝนตกและการทะลกัของน ้าเคม็เขา้พืน้ทีน่าเช่นกนั) ท าใหค้นคลองประสงคจ์ านวน
มากทีเ่คยออกไปเป็นแรงงาน ในภาคอุตสาหกรรมหนักลบัมาสู่ภาคเกษตรทีใ่หร้าคาดี ในทางสงัคมคุณค่าวถิปีฏบิตัแิบบ
อสิลามมคีวามแขง็แกร่งขึน้ จากอทิธพิลแบบพึง่ตนเองซึง่ไปกนัไดด้กีบักระแสใหม่ของโลก  มกีารสร้างสถานที่ปฏบิตัิ
กจิกรรมทางศาสนาเพิม่ขึน้ ยิง่ไปกว่านัน้ชาวบา้นคลองประสงคย์ังเป็นผูม้บีทบาทช่วยรกัษาแหล่งดูดซบัคารบ์อนของโลก
ผ่านโครงการ REDD หรอืโครงการอื่นๆ ทีม่วีตัถุประสงคค์ลา้ยกนัโดยอนุรกัษ์ป่าชายเลนของชุมชนให ้ เป็นป่าทีอุ่ดม
สมบรูณ์ทีส่ดุแห่งหนึ่งของคาบสมุทรมาเลย ์ค่าตอบแทนทีชุ่มชนไดร้บัมาในรปูแบบของกองทุนกอ้นเลก็ๆ และการท่องเทีย่ว
แบบโฮมสเตย ์แต่ทีส่ าคญักว่านัน้คอืการฟ้ืนฟูแหล่งเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าทีท่ าใหเ้กดิการสรา้งความมัน่คงทางอาหารและรายได้
จากการประมงอกีแรงหนึ่ง พรอ้มกนันัน้ EU ไดเ้ขา้มาตัง้สถาบนัศกึษาวจิยัประโยชน์ ความหลากหลายทางชวีภาพของ    
ปา่ชายเลนและเซน็ขอ้ตกลง benefits sharing ทุกครัง้ทีม่กีารน าพนัธุกรรมและความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ทางการคา้ 

 
แนวทางที ่3: Business as usual  

เป็นแนวทางทีภ่าคเศรษฐกจิของกระบีย่งัมกีารผสมปนเปทัง้ภาคการท่องเทีย่ว  เกษตร และอุตสาหกรรมเหมอืน
ยุค 2550s การท่องเทีย่วยงัอยู่แต่ลดความส าคญัเนื่องจากการเสื่อมโทรมลงของแหล่งท่องเทีย่ว เกาะพพีมีนีักท่องเทีย่ว
น้อยลงและถูกทุนใหญ่เทคโอเวอรไ์ปท าความสะอาดและแปลงเป็น premium resort และมคีาสโิน แต่ในมุมมดืมธีุรกจิใต้ดนิ
โดยกลุ่มมาเฟียรสัเซยีที่ขยายตวัมาจากพทัยาและภูเกต็  โดยทัง้หมดนี้มีการใช้ทรพัยากรและการคืนกลบัให้ท้องถิ่น      
น้อยลนัตา เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีเ่น้นตลาดคนไทย เศรษฐกจิจากภาคเกษตรมคีวามส าคญัมากขึน้ การเพิม่มูลค่าผลผลติ
จากปาลม์ ยางพาราและกาแฟ เป็นตวัยนืซึง่กส็ามารถเป็นตลาดงานใหม่ๆ ใหค้นในทอ้งถิน่ มอีุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก  
ปิโตรเคมเีกดิขึน้ตามเสน้ทาง Land Bridge กระบี-่ขนอมทีม่อียู่แต่เดมิโดยทุนจนีและอาหรบั ซึง่ดงึแรงงานในระดบัต่างๆ 
มาจากหลายภูมภิาคของไทย สิง่แวดลอ้มถูกใหค้วามส าคญัน้อยเช่นเดยีวกบัพืน้ทีอ่ื่นๆของประเทศ  ชาวคลองประสงค ์   
รุ่นใหม่ออกไปไดร้บัการศกึษาและท างานนอกพืน้ที ่แต่ยงัมสีว่นท างานใกลบ้า้น มกีารสรา้งสะพานเชื่อมต่อกบัตวัเมอืงกระบี่
และขยายถนนทัว่คลองประสงค์ มีร้านค้าสิ่งอ านวยความสะดวกพอควร มีนักธุรกิจจากภายนอกเข้ามาพฒันา
อสงัหารมิทรพัยเ์ป็นบา้นจดัสรรนอกตวัเมอืง ปา่ชายเลนบางสว่นถูกบุกรุกเพื่อขยายทีด่นิ และก่อสรา้งก าแพงกัน้การทะลกั
ของน ้าเคม็ ชาวบา้นทีไ่ม่มทีีด่นิยงัชพีดว้ยการประมงชายฝ ัง่และรบัจา้งทัว่ไป แต่ในขณะเดยีวกนักระแสชุมชนพึง่ตนเองกย็งั
มอียู่เป็นหย่อมๆ ในคลองประสงค์โดยเฉพาะบ้านเกาะกลางที่รุ่นพ่อแม่ได้เริม่ต้นการเกษตรแบบยงัชพีจากการเขา้มา
ช่วยเหลอืของหลายหน่วยงานและสถาบนัตัง้แต่ช่วงปี 2551-2555 มกีารผลติสนิคา้เกษตรแบบเพิม่มูลค่าทีม่ตีลาดทัง้ใน
กลุ่มชนชัน้กลางทีเ่ขา้มาอยู่ใหม่และในตวัเมอืงกระบีท่ีน่ิยมบรโิภคอาหารทีผ่ลติในทอ้งถิน่ยุคกระแสปรบัตวัในภาวะโลกรอ้น   
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ความถีข่องการเกดิน ้าทะเลหนุนท่วมพื้นทีน่าขา้วในอดตีและความเสีย่งในอนาคต 

ความรุนแรงของการเกดิน ้าท่วมจากน ้าทะเลหนุนสงูเนื่องจากลมมรสมุขึน้กบัทัง้ระดบัน ้าเกดิสงูสุดและระดบัความ
สงูของผวิดนิแต่ละแห่ง ซึง่เมื่อปรบัค่าใหอ้ยู่บนมาตรฐานเดยีวกนัแลว้สามารถจ าแนกความถี่ของการเกดิน ้าทะเลท่วมไดใ้น
ตารางที ่4-3 โดยพืน้ทีน่าหรอืทีเ่คยเป็นนาส่วนใหญ่ (513.1 ไร่ หรอื 83%) ในช่วงปีฐานจะกระจายตวัอยู่ทีร่ะดบัความสงู     
1.5 – 2.5 เมตรจาก MSLo ในขณะทีน่ ้าทะเลสามารถหนุนสงูขึน้ไปไดถ้งึระดบั 1.75 เมตร จาก MSLo (รปูที ่4-12) 

ในอนาคตพืน้ทีท่ีใ่นปจัจุบนัไม่เคยท่วมกจ็ากท่วมเพิม่มากขึน้เน่ืองมาจากระดบัทะเลทีส่งูขึน้ผนวกกบัการทรุดตวั
ของแผ่นดนิชายฝ ัง่ โดยน ้าทะเลจะรุกเขา้ไปได้จนถงึแนวเสน้ชัน้ความสงูที่ในช่วงปีฐานเคยอยู่เหนือกว่า MSLo ถงึ 2.25, 
2.75 และ 3.25 เมตร ในช่วงปี 2010-2039, 2040-2069 และ 2070-2099 ตามล าดบั 

 

ตารางท่ี 4-3 ความถีข่องการเกดิน ้าหนุนท่วมเน่ืองจากมรสมุต่อแต่ละชว่ง 30 ปี   

  จ านวนปีทีน่ ้าท่วมถงึ (ต่อ 30 ปี) 
ระดบัความสงูในปจัจุบนั 

(เมตร MSLo) 
พืน้ทีน่า 
(ไร)่ 

1980-2009 2010-2039 2040-2069 2070-2099 

<1.50 56.7 30 30 30 30 
<1.75 166.0 13 30 30 30 
<2.00 382.9 0 30 30 30 
<2.25 498.4 0 6 30 30 
<2.50 569.8 0 0 30 30 
<2.75 600.0 0 0 3 30 
<3.00 608.4 0 0 0 30 
<3.25 613.1 0 0 0 27 
<3.50 615.3 0 0 0 0 
<3.75 616.6 0 0 0 0 
<4.00 617.0 0 0 0 0 
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การรบัมอืกบัภาวะน ้าทะเลหนุนในปจัจุบนัและอนาคต:  
ทางเลอืกที ่1 การป้องกนัโดยใชค้นักัน้น ้าเคม็ 

 พืน้ทีท่ีป่จัจุบนัน้ีเป็นหรอืเคยเป็นนาขา้วในหมู่ที ่1 บา้นเกาะกลางมทีัง้สิน้ 617 ไร่ ซึง่ถ้ามกีารปลูกขา้วเตม็พืน้ที่
เหล่านี้และมผีลผลติโดยเฉลีย่ 450 กโิลกรมัขา้วเปลอืกต่อไร่ต่อปี กจ็ะไดผ้ลผลติเตม็ศกัยภาพรวมประมาณ 278 ตนัต่อปี
หรอืคดิเป็นมูลค่ารวมประมาณ 168.4 ลา้นบาทตลอดช่วง
ฐาน 30 ปี (คดิจากราคาปจัจุบนัของขา้วเปลอืกสงัขห์ยด) 
แต่ถ้าไม่มีมาตรการรับมือใดๆ ต่อภาวะน ้ าทะเลหนุน 
ศกัยภาพการผลิตสูงสุดจะเหลือเพียง 140.4 ล้านบาท 
(ราคาในปจัจุบนั) ต่อช่วง 30 ปี เท่านัน้ 

 กลุ่มชาวนาซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชนบ้านเกาะ
กลางไดใ้ชค้วามรูจ้ากความแปรปรวนของระดบัน ้าทะเลใน
อดตีเป็นขอ้มลูหลกัในการตดัสนิใจเลอืกการสรา้งคนัดนิกัน้
น ้าเคม็ยาวทัง้สิน้ 6.7 กโิลเมตร เพื่อเป็นมาตรการในการ
รบัมอืกบัน ้าทะเลหนุนทีเ่กดิขึน้ โดยระดบัความสงูทีใ่ช้ คอื 
2.0 เมตรจาก MSLo มสีนัเขื่อนดา้นบนกว้างโดยเฉลี่ย     
3 เมตร ความลาดชนัไหล่ 1:1 โดยประมาณ ซึ่งค่า

รปูท่ี 4-13 พืน้ทีห่น้าตดัขวางของคนักัน้น ้าเคม็ทีม่คีวามสงูต่างๆ 

รปูท่ี 4-12 ระดบัชัน้ความสงูของพืน้ทีน่าในปจัจบุนัทีเ่สีย่งต่อการเกดิน ้าทะเลหนุนท่วม 

.
0 .1 .2 .3 .4.05

Kilometers

สัญลักษณ์

น้อยกว่า 2 m.

2.0 - 2.5  m.

2.5 - 3.0  m.

มากกว่า 3 m.
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รปูท่ี 4-15 ผลตอบแทนต่อการลงทุนของคนักัน้น ้าทีม่คีวามสงูต่างๆ ส าหรบัช่วงปีในอนาคต (คดิเป็นราคาในปจัจุบนั)   

ก่อสรา้งในปจัจุบนัตกกโิลเมตรละประมาณ 1 ล้านบาท แต่การสรา้งคนัทีส่งูมากขึน้จะท าให้ราคาค่าก่อสร้างต่อกโิลเมตร
เพิม่ขึน้ในอตัรากา้วหน้าตามพืน้ทีภ่าคตดัขวางทีเ่พิม่ในสดัสว่นทีม่ากขึน้ดว้ย ดงัตวัอย่างทีแ่สดงในรปูที ่4-13  

 ผลประโยชน์ทางตรงที่ได้จากคันกัน้น ้ าเค็มคือ     
ลดความ เสียหายของผลผลิตข้าว  ซึ่ งการวิ เคราะห์
ผลตอบแทนในส่วนนี้ต่อต้นทุนการก่อสร้างพบว่าคนัดนิที่มี
ความสูง 2 เมตรจาก MSLo ที่กลุ่มชาวนาเลือกใช้จาก
ประสบการณ์ในอดตีนัน้เป็นทางเลอืกที่ใหผ้ลตอบแทนตลอด
ช่วงปีฐาน 30 ปี (1980-2009) ทีคุ่ม้ค่าต่อการลงทุนมากทีสุ่ด 
(รปูที ่4-14) คอืประมาณ 4.19 เท่า ดว้ยเช่นกนั 

 อย่างไรก็ตามถ้าน าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดใน
อนาคต ได้แก่การเพิม่ขึน้ของระดบัทะเลเฉลี่ย การทรุดตัว
ของแผ่นดนิและความแปรปรวนของลมมรสมุมาวเิคราะหร์่วม
ดว้ยจะพบว่าคนักัน้น ้าน ้าทีค่วามสงูเพยีง 2 เมตรจาก MSLo 
น้ีจะไม่สามารถป้องกันน ้ าทะเลหนุนได้เลย แม้แต่ในช่วง
อนาคตอนัใกล ้(2010-2039) โดยการก่อสรา้งคนักัน้น ้าเคม็ใน
อนาคตทีคุ่ม้ค่าการลงทุนทีสุ่ดควรจะมคีวามสงูจาก MSL0 2.50, 2.75 และ 3.50 เมตร ส าหรบัช่วงปี ค.ศ. 2010-2039, 
2040-2069 และ 2070-2099 ตามล าดบั (ตารางที ่4-4) โดยสดัส่วนผลตอบแทนต่อการลงทุนจะเพิม่ขึน้เป็นมากกว่า 10:1 
ซึง่สงูกว่าการก่อสรา้งในช่วงปีฐานมากกว่า 2 เท่า 

 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 4-4 คนักัน้น ้าเคม็ทีม่สีดัสว่นผลตอบแทนต่อการลงทุนทีส่งูทีส่ดุเพื่อเป็นทางเลอืกเพื่อรบัมอืในแนวทางการป้องกนั 
(defense) นาขา้วจากกบัน ้าทะเลหนุนในอนาคตเทยีบกบัการไมท่ าอะไร (ราคาต่างๆ เป็นราคาปจัจุบนั) 

 1980-2009 2010-2039 2040-2069 2070-2099 
คนักัน้น ้าเคม็ ไม่ม ี ม ี ไม่ม ี ม ี ไม่ม ี ม ี ไม่ม ี ม ี
ความสงูสนัเขือ่น (เมตร MSLo) 0 2.00 0 2.50 0 2.75 0 3.50 
ค่าก่อสรา้ง (ลา้นบาท) 0 6.7 0 9.2 0 10.6 0 15.2 
ผลผลติขา้วได ้(ลา้นบาท/30ปี) 140.4 168.4 58.9 168.4 13.7 152.2 3.0 168.4 
ขา้วเสยีหาย (ลา้นบาท/30ปี) 28.1 0 109.6 0 154.7 16.2 165.4 0 
ผลตอบแทนต่อการลงทุน 0 4.19 0 11.90 0 13.07 0 10.85 

รูปท่ี 4-14 ค่าก่อสร้าง มูลค่าความเสยีหายที่สามารถ
ลดได้และผลตอบแทนต่อการลงทุนของคนักัน้น ้าที่มี
ความสงูต่างๆ ส าหรบัช่วงปีฐาน 
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ทางเลอืกที ่2: การใชค้นักัน้น ้าเคม็ร่วมกบัการชดเชยความเสยีหาย 

 คนักัน้น ้าทีส่รา้งขึน้อาจจะไม่สามารถป้องกนัน ้าทะเลหนุนท่วมไดเ้ตม็ 100% เนื่องจากอาจจะมนี ้าทีส่งูเกนิความ
คาดหมายหรอืทีเ่ป็นไปไดม้ากกว่าคอืการขาดความต่อเนื่องของงบประมาณในการขยายหรอืปรบัปรุงความสงูของคนักัน้น ้า
ใหเ้หมาะสมตามสภาพของระดบัทะเลทีเ่พิม่ขึน้และการทรุดตวัของแผ่นดนิในอนาคต โดยกรณีนี้จะสมมตสิถานะการณ์ว่า
ถา้มกีารสรา้งคนักัน้น ้าไดค้รบทัง้ 6.7 กโิลเมตร ในช่วงปีฐานโดยมรีะดบัความสงูต่างๆ กนั แต่หลงัจากนัน้ไม่มกีารปรบัปรุง
เปลีย่นแปลงใดๆ เพื่อประเมนิว่าเมื่อเวลาผ่านไปประสทิธภิาพของคนักัน้น ้าแต่ละระดบัจะมปีระสทิธภิาพลดลงอย่างไรและ
ถา้จะตอ้งมกีารชดเชยแก่ชาวนาทีผ่ลผลติเสยีหาย จะตอ้งชดเชยเป็นจ านวนวงเงนิประมาณเท่าใด 

 จะเหน็ไดว้่าการลงทุนสรา้งครัง้แรกใหพ้รอ้มรองรบัการเปลีย่นแปลงในระยะยาวจะเป็นการลงทุนที่วงเงนิโดยรวม
จะน้อยกว่าการชดเชยในอนาคตมาก นอกจากนี้คนักัน้น ้าระดบั 2.0 เมตรจาก MSL0 ทีม่อียู่ในปจัจุบนัจะไม่เพยีงพอต่อการ
ป้องกนัน ้าทะเลหนุนแม้แต่ในอนาคตอนัใกล ้โดยการชดเชยความเสยีหายถ้ามกีารปลูกขา้วจรงิเต็มพืน้ทีจ่ะมวีงเงนิสงูถึง 
109.6 ลา้นบาทต่อช่วง 30 ปีแรกทีจ่ะมาถงึนี้ ซึง่เมื่อเทยีบกบัการสรา้งคนักัน้น ้าทีม่คีวามสงู 2.5 เมตร MSLo ซึง่จะสามารถ
ป้องกนัน ้าหนุนในช่วงปี 2010-2039 ไดอ้ย่างสมบูรณ์ โดยลงทุน 9.2 ลา้นบาท (ราคาในปจัจุบนั) กจ็ะมรีะยะเวลาคนืทุน
เพยีงประมาณ 3 ปี หรอืแมแ้ต่การลงทุนเป็นเงนิ 15.2 ลา้นบาท เพื่อสรา้งคนักัน้น ้าขนาด 3.5 เมตร ซึง่จะป้องกนัน ้าหนุนไป
ไดจ้นถงึปี 2099 กจ็ะมรีะยะเวลาคนืทุนเพยีงประมาณ 5 ปี เท่านัน้  

 

ตารางท่ี 4-5 คนักัน้น ้าเคม็สรา้งทีร่ะดบัความสงูสนัเขือ่นต่างๆ ในช่วงปีฐาน (1980-2009) และวงเงนิชดเชยความเสยีหาย
ต่อแต่ละชว่ง (30 ปี) จากน ้าทะเลหนุนสงูกว่าระดบัสนัเขือ่น 

ความสงูสนัเขือ่น 
(เมตร MSLo) 

ค่าก่อสรา้ง 
(ลา้นบาท) 

วงเงนิชดเชย (ลา้นบาทต่อ 30 ปี) 
1980-2009 2010-2039 2040-2069 2070-2099 

1.25 3.6 28.1 109.6 154.7 165.4 
1.50 4.5 28.1 109.6 154.7 165.4 
1.75 5.6 19.4 109.6 154.7 165.4 
2.00 6.7 0 109.6 154.7 165.4 
2.25 7.9 0 26.9 154.7 165.4 
2.50 9.2 0 0 154.7 165.4 
2.75 10.6 0 0 16.2 165.4 
3.00 12.1 0 0 0 165.4 
3.25 13.6 0 0 0 149.0 
3.50 15.2 0 0 0 0 
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รปูท่ี 4-17 ผลตอบแทนต่อการลงทุนของการสรา้งบ่อส าหรบัโซนเลีย้งปทูะเลขนาดต่างๆ ส าหรบัช่วงปีในอนาคต  

(คดิเป็นราคาในปจัจบุนั) 

ทางเลอืกที ่3: ปรบัตวักบัความเคม็โดยเปลีย่นพืน้ทีน่าทีไ่ดร้บัผลกระทบเป็นบ่อเลีย้งปทูะเล 

 การเลีย้งปูทะเลเป็นกจิกรรมทีม่ชีาวบา้นเกาะกลางบางส่วนไดเ้ริม่ท าในพืน้ทีท่ีด่นิเคม็อย่างถาวรโดยการขุดเป็น
บ่อขนาด 2-3 ไร่ใหพ้ืน้บ่อบางส่วนลกึลงไปถงึระดบัน ้าลงต ่าสุดและบางส่วนปรบัใหเ้ป็นทีส่งูเพื่อใหปู้ขุดรูอยู่อาศยั รวมทัง้
ปลกูตน้ไมช้ายเลนยนืตน้เพื่อใหร้่มเงาและเพิม่สารอนิทรยีใ์นบ่อดว้ย การเลีย้งเป็นแบบธรรมชาตโิดยใหอ้าหารสดเสรมิบา้ง 
ซึง่รายไดจ้ากการขายปทูะเลจะตกประมาณ 6,000 บาทต่อไร่ต่อปี  

 การปรบัตวัโดยปรบัทีด่นิในบรเิวณที่เป็นพืน้ทีต่ ่าน ้าทะเลท่วมถงึได้ใหเ้ป็นโซนบ่อเลี้ยงปูจะมคี่าใชจ้่ายในการขุด
บ่อ ซึง่ในแต่ละบ่อนัน้จะมทีัง้สว่นทีส่งูและต ่าแต่ระดบัของกน้บ่อโดยเฉลีย่จะประมาณอยู่ทีร่ะดบัทะเลปานกลางจรงิ (MSLt) 
ซึง่จะสูงกว่าระดบัทะเลปานกลางมาตรฐาน (MSLo) เนื่องจากการเพิม่ขึน้ของระดบัน ้าทะเลจากภาวะโลกรอ้นในอนาคต  
โดยค่าใชจ้่ายในปจัจุบนัในการขุดบ่ออยู่ทีป่ระมาณ 35,000 บาทต่อไร่ต่อความลกึบ่อ 1 เมตร นอกจากนี้เพื่อใหเ้กดิความ
เป็นธรรมในชุมชนรายไดจ้ากการเลีย้งปูบางส่วนจงึจะจดัสรรเพื่อชดเชยใหก้บันาขา้วส่วนที่ยงัคงไดร้บัความเสยีหายจาก   
น ้าทะเลหนุนดว้ย  

  การวเิคราะหผ์ลตอบแทนต่อต้นทุนการขุดบ่อปู (รวมเงนิที่ใชช้ดเชยแก่นาขา้วที่เสยีหาย) แสดงใหเ้หน็ว่าจุดที ่ 
คุ้มทุนที่สุดในช่วงปีฐาน (1980-2009) คอืการเปลี่ยนพื้นที ่ 
นาขา้วทีป่จัจุบนัอยู่ทีต่ ่ากว่าแนวระดบั 2.00 เมตรจาก MSLo 
ใหเ้ป็นโซนบ่อเลีย้งปูทะเล อย่างไรกต็ามผลตอบแทน (ตลอด
30 ปี) ต่อการลงทุนจะค่อนขา้งต ่า (ประมาณ 3.09) ถงึแมว้่า
จะไม่ตอ้งชดเชยใหก้บันาขา้วเลยกต็าม (รปูที ่4-16) 

 ในอนาคตจากการที่ระดบัทะเลเพิม่สงูขึน้จากภาวะ
โลกรอ้นประกอบกบัการทรุดตวัของแผ่นดนิจงึท าใหค้วามลกึ
ของบ่อทีต่้องขุดจะน้อยลงกว่าเดมิ ส่งผลใหต้้นทุนลดลงดว้ย 
ดังนั ้นถึงแม้ว่าจะมีพื้นที่บางส่วนอยู่ต ่ ากว่าระดับทะเล      
ปานกลางจรงิในช่วงนัน้ (MSLt) ซึ่งไม่สามารถขุดบ่อได้ แต่
ผลตอบแทนต่อการลงทุนก็จะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องโดยเฉพาะในอนาคตระยะยาว (2069-2099) แต่กจ็ะ
ส่งผลให้พื้นทีป่ลูกขา้วจะลดลงอย่างมากจนแทบจะไม่เหลอื
เลยเมื่อสิน้ครสิศตวรรษ (ตารางที ่4-6) 

 

 
 

รูปท่ี 4-16 ค่าก่อสร้าง มูลค่าความเสยีหายที่สามารถ
ลดไดแ้ละผลตอบแทนต่อการลงทุนสรา้งบ่อส าหรบัโซน
เลีย้งปทูะเลขนาดต่างๆ ส าหรบัช่วงปีฐาน 
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ตารางท่ี 4-6 การจดัโซนนิง่พืน้ทีเ่ลีย้งปทูะเลเพื่อใหผ้ลตอบแทนต่อตน้ทุนสงูทีส่ดุเพื่อเป็นทางเลอืกในการปรบัตวัแบบ    
อยู่กบัความเคม็ทีเ่กดิขึน้จากน ้าทะเลหนุนในอนาคต (ราคาต่างๆ เป็นราคาปจัจบุนั) 

 1980-2009 2010-2039 2040-2069 2070-2099 
แนวสงูสดุของโซนเลีย้งป ู(อา้งองิแนวเสน้ชัน้ความสงูใน
ปจัจบุนัจาก MSLo) 

2.00 2.50 2.75 3.25 

พืน้ทีเ่พื่อการเลีย้งป ู(ไร)่ 166 498 570 442ก 

ค่าใชจ้่ายในการขดุบ่อ (ลา้นบาท)ข 9.7 26.8 21.5 9.7 
รายไดจ้ากป ู(ลา้นบาทต่อ 30 ปี) 29.9 89.7 102.6 79.6 
พืน้ทีป่ลกูขา้ว (ไร)่ 458 125 54 15 
เงนิชดเชยนาขา้วทีเ่สยีหาย (ลา้นบาทต่อ 30 ปี) 0 0 0.8 1.1 
ผลตอบแทนต่อการลงทุน 3.09 3.35 4.74 8.10 
ก พืน้ทีบ่างสว่นอยู่ต ่ากว่า MSLt ของชว่งเวลานัน้จงึไม่สามารถขดุบ่อได ้
ข ค่าใชจ้่ายในระยะยาวลดลงเนื่องจากระดบั MSLt สมัพทัธก์บัพืน้ดนิเพิม่สงูขึน้ 
 
 

การเปรยีบเทยีบทางเลอืกการรบัมอืแบบป้องกนัและการปรบัตวั 

 ในช่วงปีฐาน (1980-2009) ผลตอบแทนต่อการลงทุนของทางเลอืกทัง้สองจะใกลเ้คยีงกนั แต่ในช่วงอนาคตอนัใกล ้
(2010-2039) และในระยะกลาง (2040-2069) ทางเลอืกในแนวทางการป้องกนัโดยใช้โครงสร้างทางวศิวกรรมคอืคนัดนิ   
กัน้น ้าเค็มจะมผีลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์สูงกว่าทางเลือกในแนวทางการปรบัตัวมาก แต่ในระยะยาว (2070-2099) 
ทางเลือกในแนวทางหลงันี้จะมีความคุ้มทุนที่ดี
ขึ้นในขณะที่แนวทางแรกจะเริ่มคุ้มทุนน้อยลง 
(รูปที่ 4-18) ดังนัน้การใช้ส่วนผสมของทัง้สอง
แนวทางจึงน่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่า
กล่าวคอืในช่วง 60 ปีแรกยงัคงใช้แนวทางของ
คันกัน้น ้ า เค็มแต่หลังจากนั ้นจึงปรับไปเป็น     
การเพราะเลี้ยงสตัว์ทะเลที่สอดคล้องกบัความ
เคม็ทีเ่พิม่ขึน้จากระดบัทะเลสมัพทัธท์ีส่งูขึน้มาก
จนท าให้ต้นทุนการรับมือโดยใช้แนวทางทาง
วิศวกรรมพุ่งสูงขึ้น ในขณะที่ต้นทุนในการ
ปรบัตวัจะลดต ่าลง  

 อย่างไรกต็ามการค านวณต้นทุนต่างๆ 
ในที่นี้ ยัง ไม่ ได้คิดต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม 
ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา ฯลฯ ซึ่งวิธีการ
ศกึษายงัจะตอ้งมกีารพฒันาต่อไป  

 

 

รปูท่ี 4-18 เปรยีบเทยีบผลตอบแทนต่อการลงทุนของแนวทางการ
รบัมอืโดยใชค้นักัน้น ้าเคม็และแนวทางการปรบัตัวกบัความเคม็โดย
ใชก้ารเพาะเลีย้งสตัวน ้ากร่อย 
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สรปุ 

ปญัหาน ้าเคม็ทีรุ่กเขา้ท่วมพืน้ทีน่าขา้วในพืน้ทีบ่า้นเกาะกลาง อนัเน่ืองมาจากการหนุนสงูของระดบัน ้าทะเลเนื่อง
ดว้ยปจัจยัต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความแปรปรวนของสภาพอากาศเน่ืองจากลมมรสุม การเพิม่ขึน้ของระดบัน ้าทะเลเน่ืองจาก
ปจัจยัระดบัมหาสมุทร (น ้าแขง็ขัว้โลกละลายและการขยายตวัของมวลน ้า) อกีทัง้ปจัจยัเสรมิจากการทรุดตวัของแผ่นดนิหรอื
การเคลื่อนตวัทางแนวดิง่ของชายฝ ัง่แลว้ ประเดน็ส าคญั คอืท าอย่างไรทีจ่ะหาแนวทางการรบัมอืหรอืการปรบัตวัทีเ่หมาะสม 
และมคีวามยัง่ยนืมากทีส่ดุใหก้บัชุมชน การเลอืกใชโ้ครงสรา้งทางวศิวกรรม หรอืคนักนัน ้าเคม็เพื่อป้องกนัการท่วมของน ้า
ทะเลในปจัจุบนัทีชุ่มชนก าลงัท าอยู่น้ี กน็บัว่าเป็นการรบัมอืทีไ่ดผ้ลดเีพยีงระยะสัน้ๆ เท่านัน้ แต่ในอนาคตหากค านึงถงึเรื่อง
ความแปรปรวนของภูมอิากาศ โดยเฉพาะลมมรสมุร่วมดว้ย ประกอบการทรุดตวัของแผ่นดนิฯ ดว้ยแลว้ โครงสรา้งดงักล่าว
ทีม่อียู่ในปจัจุบนัจะไม่สามารถป้องกนัการท่วมของน ้าทะเลไดเ้ลย ผลทีต่ามมากจ็ะท าใหผ้ลผลติขา้วเสยีหายอยู่ด ีดงันัน้ใน
ระยะยาวชุมชนควรหาแนวทางการรบัมอืโดยน าหลกัการ Ecosystem based หรอืการใชร้ะบบนิเวศเขา้มามสี่วนช่วยให้  
การป้องกัน หรือการอยู่ ร่วมกับปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงนัน้เป็นไปได้อย่างลงตัวและเหมาะสมที่สุด เช่น               
การปรบัเปลีย่นทีน่าทีไ่ดร้บัผลกระทบจากความเคม็เป็นบ่อเลีย้งปูทะเล ซึง่ในระยะแรกๆ ผลตอบแทนหรอืความคุม้ทุนต่อ
การลงทุนนัน้ต ่ากว่าแนวทางแรก แต่ผลตอบแทนในระยะยาวกลบัพบว่า ผลตอบแทนต่อการลงทุนจะมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้
ซึง่ตรงกนัขา้มกบัแนวทางแรก ดงันัน้ในระยะยาว การใช้ส่วนผสมของทัง้สองแนวทางระหว่างวธิีการทางวศิวกรรมและ    
การเพาะเลี้ยงสตัว์ทะเลที่สอดคล้องกบัความเค็มที่เพิ่มขึ้นจากระดบัน ้าทะเลสมัพทัธ์ที่สูงมากขึ้นน่าจะเป็นแนวทางที่
เหมาะสมส าหรบับรบิทของพืน้ทีม่ากทีส่ดุ 
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การพฒันาท้องถ่ินบนฐานการท่องเท่ียวของเกาะเต่า จ.สุราษฎรธ์านี ภายใต้บริบทของการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศ 
 
ลกัษณะพืน้ท่ีโดยทัว่ไป 

เกาะเต่า หนึ่งในเกาะบริวารของเกาะพะงนั ที่อยู่ภายใต้การปกครองของจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ตัง้อยู่ทางทิศ
ตะวนัออกของชายฝ ัง่ทะเลจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ลกัษณะเป็นหมู่เกาะ ประกอบดว้ยเกาะเต่า เกาะหางเต่า และเกาะนางยวน 
ลกัษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของพื้นที่บนเกาะเป็นแนวเขาสูงวางตัวในแนวเหนือ-ใต้ แบ่งออกเป็น 3 หมู่บ้าน ได้แก่      
บา้นหาดทรายร ี(หมู่ที ่1) บา้นแม่หาด (หมู่ที ่2) และบา้นโฉลกบา้นเก่า (หมู่ที ่3) ดงัรปูที ่4-19 ทีด่นิทัง้หมดเป็นทีร่าชพสัดุ
ของกรมธนารักษ์ บางส่วนมีการให้เช่าตามระเบียบของกรมธนารักษ์ และที่เหลือเป็นการถือครองสืบต่อกันมาจาก      
บรรพบุรุษ คนบนเกาะประกอบอาชพีหลกัไดแ้ก่ ธุรกจิการท่องเทีย่ว หรอืธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องกบัการท่องเทีย่ว  เกาะเต่าจงึ
นับเป็นตัวแทนของท้องถิ่นชายฝ ัง่ทะเลที่มีศักยภาพสูงในการพฒันาด้านอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจการท่องเที่ยวทางทะเล ซึ่งเป็นที่นิยมและได้รับความสนใจอย่างมากทัง้จากชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ท าให้ภาคธุรกิจการบริการและการท่องเที่ยวกลายเป็นแหล่งรายได้หลักของคนบนเกาะเต่า ส่งผลให้           
การพฒันาต่างๆ ทัง้สิง่ก่อสร้าง และสาธารณูปโภค เพื่อรองรบัอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนี้เกดิขึน้อย่างรวดเรว็ โดยที ่  
การพฒันาเหล่านี้ตัง้อยู่บนฐานของตน้ทุนทรพัยากรทีม่อียู่อย่างจ ากดั  

ดงันัน้จงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารคดิ การมองภาพ และการหาแนวทางการพฒันาเกาะเต่าในอนาคตระยะยาว 
เพื่อทีจ่ะท าให้การพฒันาระบบเศรษฐกจิและสงัคมของเกาะเต่าเป็นไปอย่างยัง่ยนื ไม่เดนิไปสู่ทางตนัอนัจะน าไปสู่ความ
ขดัแย้งของคนในพื้นที่กนัเอง โดยต้องมีการพิจารณาทัง้ปัจจยัภายในของระบบเศรษฐกิจและสงัคมของเกาะเต่า 
ร่วมกบัปัจจยัภายนอกอย่างการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศในอนาคต ว่าจะเป็นข้อจ ากดัหรือโอกาสของการ
พฒันาได้อย่างไร เพื่อการก าหนดยุทธศาสตรแ์ละแนวทางเดนิ (road map) ทีจ่ะน าไปสูก่ารพฒันาทีพ่งึประสงคต่์อไป 

 

  
  

รปูท่ี 4-19 พืน้ทีศ่กึษา ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงนั จ.สรุาษฎรธ์าน ี

หมู่ที ่2 บา้นแม่หาด 

หมู่ที ่3 บา้น
โฉลกบา้นเก่า 

หมู่ที ่1 บา้นหาดทรายร ี
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สถานภาพของปญัหาในปจัจบุนั 

เกาะเต่า ระบบสงัคมหรือชุมชนเกาะกลางทะเล ที่มีลกัษณะเด่นเฉพาะตัวในเรื่องของระบบเศรษฐกิจที่เน้น
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วเป็นหลกั เช่น การท่องเทีย่วด าน ้าดปูะการงั ธุรกจิทีพ่กั รสีอรต์ หรอืโรงแรม รา้นอาหารตลอดจน
ธุรกิจอื่นๆ ที่ความเกี่ยวเนื่องกบัการท่องเที่ยวและบริการ และนับตัง้แต่กระแสการพฒันาการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วในปจัจุบนั ส่งผลให้มีการใช้หรือการเกิดการแย่งชิงทรพัยากรที่มีอยู่อย่างจ ากดับนเกาะมากขึ้นเรื่อยๆ อย่าง         
ไรท้ศิทางและการควบคุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความตอ้งการใชน้ ้า การใชป้ระโยชน์จากแนวปะการงัทีม่ากเกนิควรจนสรา้ง
ความเสื่อมโทรมใหก้บัแนวปะการงั ตลอดจนการก่อสรา้งสิง่ก่อสร้างทีรุ่กล ้าพื้นทีช่ายหาดซึง่ท าใหเ้กดิปญัหาการกดัเซาะ
แนวชายฝ ัง่ตามมาในบางพืน้ที ่ซึง่ปญัหาทัง้หมดเหล่าน้ีจะยอ้นกลบัไปมผีลกระทบต่อระบบธุรกจิท่องเทีย่วของเกาะเต่าเอง  

นอกจากกจิกรรมต่างๆ ขา้งตน้แลว้ จากสภาพอากาศที่มคีวามแปรปรวนและมคีวามไม่แน่นอนกน็ับเป็นอุปสรรค
ส าหรบัการประกอบกจิกรรมการท่องเทีย่วของเกาะโดยเฉพาะอย่างยิง่กจิกรรมกลางแจง้อย่างการด าน ้า (น ้าลกึและน ้าตื้น) 
และการเดินทางขนส่งระหว่างเกาะกับแผ่นดินใหญ่ โดยเฉพาะในช่วงหน้าฤดูมรสุม (มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ)           
โดยสถานภาพของปญัหาต่างๆ ทีก่ล่าวมาทัง้หมด สรุปไดด้งัน้ี 

ทรพัยากรน ้า ปจัจยัส าคญัที่ก าหนดทศิทางการขบัเคลื่อนทางธุรกิจในพื้นที่ เน่ืองด้วยสภาพภูมปิระเทศของ   
เกาะเต่าที่เป็นเกาะห่างไกลแผ่นดนิ ปญัหาเรื่องคุณภาพและปรมิาณน ้าส าหรบัอุปโภคจงึเป็นเรื่องทีอ่ยู่คู่กบัคนในพืน้ทีม่า
นับตัง้แต่ธุรกจิการท่องเที่ยวเริม่ขยายตวัอย่างรวดเรว็ มกีารขุดบ่อน ้าบาดาลนับร้อยแห่งบนเกาะ แต่ มเีพยีงไม่กี่แห่งที่
สามารถน าไปใชไ้ด ้ประกอบกบัคุณภาพน ้าทีด่อ้ยลงจากหลายสาเหตุ เช่น น ้าฝนทีช่ะสิง่ปนเป้ือนจากกองขยะ หรอืน ้าเสยีที่
ถูกปล่อยลงแหล่งน ้าธรรมชาติ น ้าฝนส่วนหนึ่งที่เคยสามารถซึมลงแหล่งน ้าใต้ดินก็ถูกเปลี่ยนทิศทางไหลลงทะเลจาก     
การปรบัพืน้ทีเ่พื่อก่อสรา้งถนนและอาคารใหม่ๆ จงึท าใหเ้กาะเต่ามปีญัหาเรื่องการขาดแคลนน ้าอยู่เป็นประจ าในช่วงฤดูแลง้ 
และในช่วงฤดกูารท่องเทีย่ว  

การกดัเซาะชายฝ ัง่  ในปจัจุบนัยงัถอืว่าไม่ค่อยมคีวามรุนแรงมากเท่าใดนกั เน่ืองจากไดม้กีารสรา้งสิง่ก่อสรา้งเพื่อ
ป้องกนัการกดัเซาะในบางจุดตามแต่ละสถานประกอบการทีพ่อจะมทีุน โดยสาเหตุการกดัเซาะส่วนใหญ่มาจากการก่อสรา้ง
สิง่ปลูกสร้างที่รุกล ้าชายหาด เนื่องจากไม่มีกฎหมายหรือข้อบงัคบัชดัเจนเกี่ยวกบัการก าหนดสิง่ก่อสร้างบนเกาะเต่า 
ผูป้ระกอบการสามารถก่อสรา้งไดอ้ย่างอสิระในพืน้ทีท่ีถ่อืเป็นกรรมสทิธิต์น โดยเฉพาะแนวชายฝ ัง่ทางดา้นตะวนัตก ตัง้แต่
บรเิวณหาดทรายร ีแม่หาด จนถงึโฉลกบา้นเก่า ประกอบกบัลกัษณะความลาดชนัใต้แนวน ้าทีจ่ะมสี่วนเสรมิใหบ้รเิวณหาด
ต่างๆ มคีวามรุนแรงของการกดัเซาะเพิม่ขัน้ได ้

ในอดตีทีผ่่านมา สถติิการฟอกขาวของปะการงัทีพ่บตัง้แต่มกีารเกบ็บนัทกึไว ้ตัง้แต่  พ.ศ.2541-ปจัจุบนั (2551) 
พบว่า ปีที่ปะการงับรเิวณเกาะเต่ามกีารฟอกขาวเป็นบรเิวณกว้างมากที่สุดได้แก่ ปี 2541 ซึ่งเป็นช่วงเดยีวกบัการเกิด
ปรากฏการณ์ปะการงัฟอกขาวทัว่โลก ซึง่เชื่อกนัว่ามสีาเหตุมาจากปรากฏการณ์เอลนิโญ โดยเฉพาะอย่างยิง่ปีดงักล่าวเป็น
ปีที่เกิดเอลนิโญที่ค่อนขา้งรุนแรงมากปีหนึ่ง อย่างไรกต็าม การศึกษาวงจรการเกดิปรากฎการณ์เอลนิโญในอดตียงัไม่
สามารถช่วยระบุไดแ้น่ชดัเกีย่วกบัแนวโน้มในอนาคต หากพจิารณาถงึปจัจยัทางธรรมชาตน้ีิเพยีงอย่างเดยีว อตัราการเกดิ
การฟอกขาวของปะการงัอาจเพิม่ขึน้หรอืลดลงกไ็ด ้แต่ยงัมสีาเหตุอื่นทีท่ าใหป้ะการงัฟอกขาว เช่น ระดบัแร่ธาตุและสารเคมี
ในน ้า แสงแดด ปรมิาณตะกอน เป็นตน้ 

ภาคธุรกจิบรกิารและการท่องเที่ยวที่ส าคญับนเกาะเต่า ได้แก่ ธุรกจิโรงแรมและที่พกั และกจิกรรมการด าน ้าดู
ปะการงั ซึง่นบัว่าเป็นแหล่งรายไดห้ลกัทีส่รา้งเมด็เงนิใหก้บัอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว ซึง่ในปจัจุบนัธุรกจิเหล่าน้ีก าลงัเป็น
ทีน่ิยมและมนีักท่องเทีย่วเขา้มาใช้บรกิารเป็นจ านวนมาก ช่วงเดอืนที่เป็นฤดูกาลท่องเที่ยวของเกาะเต่าจะมอียู่ประมาณ     
8 เดอืน (กุมภาพนัธ ์– กนัยายน) นอกนัน้จะเป็นช่วงทีม่คีลื่นลมแรง มฝีนตกมาก สภาพทะเลจงึไม่เหมาะแก่การด าน ้าหรอื
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ประกอบกจิกรรมทางทะเลเท่าไรนัก ในอดตีทีผ่่านมาเมื่อปี พ.ศ.2537 พายุไต้ฝุ่นเกย ์นับว่าเป็นเหตุการณ์ภยัธรรมชาตทิี่
รา้ยแรงมากทีส่ดุของเกาะเต่าครัง้หนึ่งส่งผลต่อผูป้ระกอบการธุรกจิและความเชื่อมัน่ของนักท่องเทีย่วทีจ่ะเขา้มาท่องเทีย่ว
ยงัเกาะเต่าอย่างมาก อย่างไรกต็ามปจัจุบนัเกาะเต่า ยงันับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยงัได้รบัความนิยมเน่ืองจากคู่แข่ง
ทางการตลาดยงัมอียู่น้อย 

 

มาตรการรบัมอื / บรรเทาปญัหาต่างๆ ในปจัจบุนั  

 ดา้นทรพัยากรน ้า ผู้ประกอบการธุรกจิท่องเที่ยว โดยเฉพาะโรงแรม ที่พกัและรสีอรท์ ได้พยายามแก้ไขปญัหา   
การขาดแคลนน ้าตามแต่ก าลงัของตนที่จะสามารถท าได้ เช่น การขุดบ่อบาดาล ท าระบบกลัน่น ้าทะเล (desalination)     
และรไีซเคลิน ้า หรอืการขนน ้าจากฝ ัง่หรอืแผ่นดนิใหญ่ (ช่วงขาดแคลนน ้าในเดอืนสงิหาคม) ตลอดจนหน่วยงานทอ้งถิน่กท็ า
การสรา้งอ่างเกบ็น ้าขนาดใหญ่บรเิวณปา่ตน้น ้า   

การกดัเซาะชายฝ ัง่ ปญัหาดงักล่าวยงัไม่ถือว่าเป็นเรื่องส าคญัส าหรบัเกาะเต่าเท่าใดนัก หากจุดใดที่มปีญัหา    
การกดัเซาะกจ็ะกระท าหรอืแกป้ญัหากนัเป็นจุดๆ ตามแต่ละสถานประกอบการจะสามารถท าได้ เช่น การสร้างเขื่อนกนั   
การกดัเซาะ เป็นตน้ 

แนวปะการงั จากสภาพปญัหาปะการงัเสือ่มโทรม หรอืเกดิฟอกขาว ทางผูป้ระกอบการด าน ้าและหน่วยงานภาครฐั
ได้ร่วมกนัที่จะการลดความกดดนัต่อแนวปะการงัลง โดยการสร้างแหล่งด าน ้าใหม่ เช่น การท าแนวปะการงัเทียมเพิ่ม     
(Bio rock) เพื่อรองรบัจ านวนนักท่องเทีย่วทีเ่พิม่ขึน้ กระจายความกดดนัของจุดด าน ้าแต่ละจุด และชะลอปญัหาปะการงัที่
เสือ่มสภาพลง และใหร้ะยะเวลาแก่ปะการงัไดฟ้ื้นฟูตวัเอง นอกจากน้ี การสรา้งทีผู่กทุ่น (แทนการทิง้สมอ) เพื่อป้องกนัแนว
ปะการงั และสดุทา้ย คอื ทางผูป้ระกอบการมแีนวคดิทีเ่หน็ชอบร่วมกนัว่า ว่าจะใหม้กีารปิดหรอืพกัจุดด าน ้าบางจุดชัว่คราว 
อาจจะเป็นจุดละ 1 เดอืน แลว้เวยีนกนัไปเพื่อใหป้ะการงัไดฟ้ื้นตวับา้ง นอกจากนี้ยงัมมีาตรการควบคุมและจดัการน ้าเสยีให้
ไดม้าตรฐานก่อนปล่อยลงสูท่ะเล และการจดัการขยะบนเกาะ (เผาและฝงักลบ) ใหล้ดปรมิาณลง 

ส าหรบัผู้ประกอบการท่องเทีย่ว ทัง้สถานประกอบการทีพ่กั โรงแรม และรสีอร์ท ตลอดจนผู้ประกอบการธุรกจิ    
ด าน ้ า ในช่วงว่างเว้นหรือไม่ใช่ฤดูกาลท่องเที่ยว ผู้ประกอบการโดยเฉพาะรายใหญ่จะใช้ช่วงเวลาดังกล่าวส าหรับ          
การท่องเทีย่วหรอืออกไปพกัผ่อนนอกเกาะ หรอืหาอาชพีเสรมิอื่นท านอกเหนือจากกจิการท่องเทีย่วนอกเกาะเต่า บางรายมี
การขยายกลุ่มเป้าหมายหรอืปรบัเปลีย่นรปูแบบตลาดการท่องเทีย่วเพื่อรองรบันกัท่องเทีย่วกลุ่มใหม่ๆ สว่นรายย่อยอื่นๆ ที่
มตี้นทุนประกอบการไม่สูงมากกย็งัคงเปิดกจิการ แต่ลดปรมิาณการสัง่สนิค้าจากภายนอก หรอืลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น 
หรอืไม่กห็าอาชพีเสรมิเลก็ๆ น้อยๆ และถงึแมว้่าจ านวนนักท่องเทีย่วจะน้อยลงเนื่องจากฤดูกาลท่องเที่ยวที่ยงัมาไม่ถงึก็
ตาม แต่เน่ืองจากในฤดทู่องเทีย่วเกอืบ 8 เดอืนทีผ่่านมาเมด็เงนิหรอืรายไดจ้ากธุรกจิดงักล่าวนัน้ สามารถเลีย้งกจิการไปได้
ตลอดทัง้ปี นอกจากนี้โดยปกตจิะมนีักท่องเทีย่วจากเกาะพะงนัซึง่ภายหลงัจากงานฟูลมูนปาตี้ (Fool moon party) จบลง 
นกัท่องเทีย่วกจ็ะยา้ยมาท่องเทีย่วต่อยงัเกาะเต่าในทุกๆ เดอืนอยู่แลว้ นอกจากนี้การผูป้ระกอบการทีม่คีวามใส่ใจกบัปญัหา
สิง่แวดลอ้มและภาวะโลกร้อนกม็แีนวคดิหนัมาใชพ้ลงังานทดแทนหรอืพลงังานทางเลอืกอื่นๆ เพื่อสนองนโยบายหรอืกฎ
กตกิาโลกในการลด Carbon footprint 
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การเปิดรบัต่อผลกระทบของสภาพอากาศในปจัจุบนัและแนวโน้มการเปลีย่นแปลงในอนาคต 

 ตวัแปรลกัษณะอากาศทีม่คีวามสมัพนัธก์บักจิกรรมหรอืระบบการท่องเที่ยวของเกาะเต่าได้แก่ ลมมรสุม ซึง่จะมี
ความเกีย่วขอ้งกบัฤดกูาล หรอืช่วงระยะเวลาทีจ่ะสามารถท่องเทีย่วได ้รวมไปถงึการเดนิทาง -คมนาคมขนส่งระหว่างเกาะ 
รวมถึงพายุหมุน (ดเีปรสชัน่ โซนรอ้นและไต้ฝุ่น) ซึง่จะเกีย่วขอ้งกบัความปลอดภยัส าหรบัการท่องเทีย่ว เสถยีรภาพของ
ชายฝ ัง่และลาดเขา ส่วนระดบัน ้าทะเล เกี่ยวข้องกบัการกดัเซาะชายฝ ัง่ การสูญเสยีที่ดินชายฝ ัง่ และคุณภาพน ้าใต้ดิน
บรเิวณชายฝ ัง่ และปรมิาณฝนจะเกีย่วขอ้งกบัปรมิาณน ้าจดืทีจ่ะมใีช ้รวมถงึคุณภาพน ้า และกจิกรรมกลางแจง้บางชนิด และ
สดุทา้ยอุณหภูม ิจะเกีย่วขอ้งกบัการระเหยของน ้า และการฟอกสขีองปะการงั เน่ืองจากอุณหภูมนิ ้าทะเลทีเ่พิม่ขึน้ 

 การจ าลองภูมอิากาศของเกาะเต่าภายใตแ้นวทางการพฒันาของโลกแบบ A2 โดยใชแ้บบจ าลองการไหลเวยีนของ
มวลอากาศโลก ECHAM4 และแบบจ าลองภูมอิากาศระดบัภูมภิาค PRECIS ซึง่สามารถสรุปลกัษณะอากาศส าหรบัอนาคต
ช่วง 30 ปีขา้งหน้า (ค.ศ.2010-2039 หรอื พ.ศ.2553-2582) ไดด้งันี้ 

 

ลมมรสุม 

ทิศทางของลม
มรสุมรายเดอืนและรายฤดู
ในอนาคตจะคล้ายกับใน
อดตี โดยลมสว่นมากของปี
จะมาจากทางทศิตะวนัออก 
ยกเว้นช่วงเดือนมิถุนายน
ถึงสงิหาคม ซึ่งจะมลีมเบา
จากทางทิศใต้บ้าง ดังนัน้
พื้นที่ฝ ัง่ตะวนัตกของเกาะ

จะยงัเป็นพืน้ทีบ่งัลมทีด่เีช่นทีเ่คยเป็นมา (รูปที ่4-20) อย่างไร
กต็าม พบว่าจ านวนวนัทีล่มมรสมุกระโชกแรง (ซึง่ไม่ใช่ลมจาก
พายุหมุน) อาจเพิ่มขึน้บ้างเล็กน้อย โดยเฉพาะในช่วงเดือน
ธนัวาคมถึงมีนาคม ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคบ้างส าหรับการ
เดนิเรอืและขนสง่ระหว่างเกาะ (ตารางที ่4-7) 

 

 

รปูท่ี 4-20 ทศิทางลมทีพ่ดัเขา้หาชายฝ ัง่
จงัหวดัชมุพร เปรยีบเทยีบระหวา่งปีฐานและ 
30 ปีขา้งหน้า 
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ตารางท่ี 4-7 จ านวนวนัทีล่มมรสมุกระโชกแรง (ความเรว็เฉลีย่ 5 เมตร / วนิาท)ี เปรยีบเทยีบระหว่างปจัจุบนั (30 ปีทีผ่่าน
มา) และ 30 ปีขา้งหน้า 
 

เดือน 
พ.ศ. 2523-2552 
(ค.ศ.1980-2009) 

พ.ศ. 2553-2582 
(ค.ศ.2010-2039) 

ม.ค. 12 14 

ก.พ. 8 11 

ม.ีค. 2 5 

เม.ย. 0 0 

พ.ค. 2 1 

ม.ิย. 12 9 

ก.ค. 8 11 

ส.ค. 3 5 

ก.ย. 0 0 

ต.ค. 1 1 

พ.ย. 6 7 

ธ.ค. 12 13 
รวม 67 78 

 
 
พายุหมุนจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ 

แนวโน้มของพายุหมุนในทะเล ไดแ้ก่ ดเีปรสชัน่ โซนรอ้น และไตฝุ้น่ ทีข่ ึน้ฝ ัง่ภาคใตฝ้ ัง่อ่าวไทย โดยเฉพาะจงัหวดั
ชุมพร สรุาษฎรธ์านี และนครศรธีรรมราช จะมคีวามแปรผนัเป็นช่วงทีม่คีาบประมาณ 30 ปี โดยในรอบ 60 ปีทีผ่่านมามชี่วง
ทีม่พีายุมาก 2 ครัง้ คอืช่วงปี พ.ศ. 2506-2510 (ค.ศ. 1963 – 1967) และช่วงปี พ.ศ. 2541 -2545 (ค.ศ. 1998 – 2002)    
ซึง่มพีายุผ่านเขา้มาในอ่าวไทยบรเิวณนี้รวม 5 ลูกต่อช่วง 5 ปี และมชี่วงพายุน้อย 2 ช่วง คอืช่วงปี พ.ศ. 2521 – 2530 
(ค.ศ. 1978 – 1987) และช่วงปี พ.ศ. 2546 – 2555 (ค.ศ. 2003 – 2012) ซึง่มจี านวนพายุเพยีง 0 – 1 ลูกต่อ 5 ปี          
ดงัรปูที ่4-21 
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รปูท่ี 4-21 แนวโน้มและคาบ
การเกิดพายุหมุนในทะเลอ่าว
ไทย และทะเลจีนใต้ในรอบ 60 
ปีทีผ่่านมา 

 

  

 

 

 

 

แนวโน้มของจ านวนพายุยงัไม่ชีช้ดัใหเ้หน็ถงึการเปลีย่นแปลงในระยะยาวของคาบความถี่หรอืจ านวนพายุสงูสุด 
อย่างไรกต็าม จ านวนพายุดเีปรสชัน่ซึง่เป็นพายุทีม่กี าลงัลมอ่อน มสีดัสว่นลดลงจากรอ้ยละ 54 เป็น 46 ในขณะทีพ่ายุไตฝุ้น่
ซึง่เป็นพายุทีม่กี าลงัลมแรงกลบัมสีดัส่วนเพิม่ขึน้จากร้อยละ 13 เป็น 23 ดงันัน้ จงึคาดว่าแนวโน้มของจ านวนพายุไต้ฝุ่น
ในช่วง 30 ปีขา้งหน้าน่าจะเพิม่เป็น 4 ลูก ในขณะทีด่เีปรสชัน่อาจจะลดลงเหลอื 6 ลูก แต่ส าหรบัพายุโซนรอ้นซึง่เป็นพายุ
ขนาดกลางนัน้ น่าจะคงจ านวนอยู่ที ่5 ลกูต่อ 30 ปี  

 
ตารางท่ี 4-8 แนวโน้มจ านวนพายุดเีปรสชัน่ (TD), โซนรอ้น (TS) และไตฝุ้น่ (TP) ทีน่่าจะเกดิขึน้ใน 30 ปีขา้งหน้า 
 

พาย ุ พ.ศ. 2496-2525 
ค.ศ. 1953-1982 

พ.ศ. 2526-2550 (2555) 
ค.ศ. 1983-2007 (2012) 

พ.ศ. 2556-25852 
ค.ศ. 2013-2042 

จ านวน % จ านวน1 % จ านวน % 
ดีเปรสชนั (TD) 8 54 6 (1?) 46 6 40 

โซนรอ้น (TS) 5 33 4 (1?) 31 5 33 

ไต้ฝุ่ น (TP) 2 13 3 (0?) 23 4 27 

รวม (Total) 15 100 13 (15?) 100 15 100 

หมายเหตุ: 1จ านวนในวงเลบ็คอืการคาดการณ์ส าหรบั พ.ศ. 2551-2555 
 2การคาดการณ์จากแนวโน้มในอดตี 
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การเพิม่ขึ้นของระดบัน ้ าทะเลเฉลีย่ 

 การจ าลองการเพิม่ขึน้ของระดบัทะเลเฉลี่ยของจงัหวดัชุมพรโดยใช้แบบจ าลอง DIVA (Dynamic Interactive 
Vulnerability Assessment) ส าหรบัสถานการณ์อนาคตแบบ A2 และ B2 พบว่ามอีตัราการเพิม่ขึน้มากทีสุ่ดของระดบัทะเล
ปานกลาง โดย ณ ปี พ.ศ. 2551 (ค.ศ.2008) ระดบัน ้าทะเลไดเ้พิม่ขึน้จากเมื่อปีฐาน พ.ศ. 2543 (ค.ศ.2000) แลว้ประมาณ  
5 เซนติเมตร (ทัง้ A2 และ B2) และในอกี 30 ปีขา้งหน้า พ.ศ. 2583 (ค.ศ. 2040) ระดบัน ้าทะเลน่าจะเพิม่ขึน้จาก         
พ.ศ. 2551 อกีประมาณ 20 เซนตเิมตร และ 15 เซนตเิมตร (ส าหรบั A2 และ B2 ตามล าดบั) ดงัรปูที ่4-22 

อย่างไรกต็าม การค านวณดงักล่าวมไิดร้วมผลจากการเพิม่ขึน้ของระดบัน ้าทอ้งถิน่อนัเนื่องมาจากลมตะวนัตกทีม่ี
ก าลงัแรงขึน้เลก็น้อยในสว่นใหญ่ของปีอนาคต ซึง่น่าจะท าใหร้ะดบัน ้าทอ้งถิน่ของเกาะเต่าและอ่าวไทยฝ ัง่ตะวนัตกโดยรวม
เพิม่ขึน้มากกว่าการเพิม่ของระดบัทะเลจากอทิธพิลระดบัโลกอกีประมาณ 2 – 3 เซนตเิมตร 
 

 
รปูท่ี 4-22 ผลการประมาณระดบัน ้าทะเลปานกลาง (SRES A2 และB2) ส าหรบัชายฝ ัง่จงัหวดัชุมพร 

 

 ถงึแมว้่าระดบัน ้าทะเลเฉลีย่จะเพิม่ขึน้ไม่มากนกัในช่วง 30 ปีขา้งหน้า แต่การเพิม่ขึน้นี้จะส่งผลต่อเสถยีรภาพของ
ชายฝ ัง่ รวมทัง้การกดัเซาะชายฝ ัง่โดยเฉพาะหาดทรายที่มีความลาดชนัใต้แนวน ้าน้อย ชายฝ ัง่จะถูกกดัเซาะเขา้มาใน
แผ่นดนิไดม้าก ตามหลกัการของ Bruun ซึง่โดยธรรมชาตแิลว้ระดบัน ้าทะเลทีส่งูขึน้และคลื่นลมทีแ่รงขึน้อาจท าใหอ้ตัราการ
กดัเซาะเพิม่มากขึน้ แต่โดยปกตจิะกลบัคนืสูส่มดุลไดใ้นระยะเวลาสัน้  

กรณีของเกาะเต่า นอกเหนือจากปจัจยัตามธรรมชาตแิลว้ ยงัมปีจัจยัอื่น ๆ ทีเ่ป็นตวัเร่งใหเ้กดิการกดัเซาะเพิม่ขึน้
และรุนแรงมากขึ้น เช่น การขุดลอกร่องน ้า หรือการก่อสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของพื้นที่ชายฝ ัง่โดยตรง 
โดยเฉพาะแนวชายฝ ัง่ดา้นตะวนัตก ตัง้แต่บรเิวณหาดทรายร ีแม่หาด จนถงึโฉลกบา้นเก่า ซึง่มกีารก่อสรา้งจ านวนมาก และ
จากผลตรวจวดัความลาดชนับรเิวณชายหาดทรายรตีอนใต้พบว่า ผลของการเพิม่ขึน้ของระดบัน ้าทะเลอกี 20 ซม. (30 ปี
ขา้งหน้า) จะมผีลต่อเสถยีรภาพชาดหาดอยู่ในช่วงประมาณ 5-12 เมตร (ค่าเฉลีย่ประมาณ 11 เมตร) ดงัรปูที ่4-23 
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รปูท่ี 4-23 ตวัอย่างผลของการเพิม่ขึน้ของระดบัน ้าทะเล 20 เซนตเิมตร ต่อเสถยีรภาพชายหาดทรายรตีอนใต ้ 

(เสน้สแีดงคอืแนวชายฝ ัง่เดมิ และเสน้สฟ้ีา คอืแนวชายฝ ัง่ทีม่กีารถอยร่นเขา้มาอนัเน่ืองมาจากชายหาดเสยีเสถยีรภาพ) 

 

จากการประเมินความลาดชนัใต้แนวน ้าโดยประมาณส าหรับอ่าวที่ส าคญัๆ บนเกาะเต่า พบว่า สนัทราย         
เกาะนางยวน, หาดทรายรี และแม่หาดจะได้รบัผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ ัง่รุนแรงที่สุด เน่ืองจากมีความลาดชนั      
ใตแ้นวน ้าน้อย ท าใหน้ ้าทะเลสามารถเขา้ถงึชายฝ ัง่ไดม้าก ส่วนอ่าวลกึจะไดร้บัผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ ัง่น้อยทีสุ่ด 
เพราะบรเิวณอ่าวนัน้มคีวามลกึมากหรอืมคีวามชนัใตแ้นวน ้าน้อยนัน่เอง (รปูที ่4-24) 
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 อณุหภมูสิงูสดุเฉลีย่ (องศาเซลเซยีส)

28

29

30

31

32

33

34

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

เดอืน

อ
ณุ
ห
ภ
มู
สิ
งู
ส
ดุ
 (
อ
ง
ศ
า
เซ
ล
เซ
ยี
ส

)

Baseline

2010 - 2039

  
 

รปูท่ี 4-24 ผลของระดบัน ้าทะเลทีเ่พิม่ขึน้ต่อเสถยีรภาพของหาด 8 หาดส าคญับนเกาะเต่า 
(ประเมนิจากความลาดชนัใตแ้นวน ้าโดยประมาณ) 

 
อณุหภมิู 

อุณหภูมชิ่วงกลางวนัจะเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่ 0.5 – 1 องศาเซลเซยีส โดยช่วงเดอืนเมษายน – พฤษภาคม อุณหภูมิ
สูงสุดอาจจะสูงกว่า 33 องศาเซลเซียส อย่างไรก็ตาม อุณหภูมิของเกาะเต่าจะยังไม่ถึงเกณฑ์ “ร้อนจัด” ของ                
กรมอุตุนิยมวทิยาทีใ่ชเ้กณฑท์ี ่35 องศาเซลเซยีส ในขณะทีอุ่ณหภูมใินช่วงกลางคนืจะเพิม่ขึน้ประมาณ 0.5 องศาเซลเซยีส 
เท่าๆ กนัในทุกเดอืน 
 

อณุหภมูติ า่สดุเฉลีย่ (องศาเซลเซยีส)

25

26

27

28

29

30

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

เดอืน

อ
ณุ
ห
ภ
มู
ติ
 า่ส
ดุ
 (
อ
งศ
าเ
ซ
ล
เซ
ยี
ส

)

Baseline

2010 - 2039

 
      

รปูท่ี 4-25 อุณหภูมสิงูสดุและต ่าสดุ เปรยีบเทยีบปจัจบุนัและอนาคตอกี 30 ปี 
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ปริมาณฝนและปริมาณน ้ า 
ปรมิาณน ้าฝนรายปีเฉลี่ยในภาพรวม 30 ปี แสดงให้เหน็ว่าน ้าต้นทุนของเกาะเต่ามแีนวโน้มเพิม่ขึน้ประมาณ    

รอ้ยละ 26 อย่างไรกต็าม เมื่อพจิารณาจ านวนปีฝนแลง้ (ปรมิาณฝนน้อยกว่า 1,500 มลิลเิมตรต่อปี) พบว่าจ านวนปียงัคง
ใกลเ้คยีงกบัในอดตี คอืยงัมปีระมาณ 10 ปีในรอบ 30 ปี ทัง้นี้ เนื่องจากปรมิาณฝนทีจ่ะไดร้บัเพิม่ขึน้นัน้จะเพิม่เฉพาะในปี  
ทีม่นี ้ามาก จงึท าใหจ้ านวนปีทีฝ่นมากกว่า 2,000 มลิลเิมตรต่อปี เพิม่จาก 3 ปี เป็น 15 ปี 
 
ตารางท่ี 4-9 ดชันีดา้นฝนเปรยีบเทยีบระหว่างปจัจุบนัและ 30 ปีขา้งหน้า 
 

ดชันีด้านฝน พ.ศ. 2523-2552 (1980-2009) พ.ศ. 2553-2582 (2010-2039) 

ปรมิาณฝนรายปี (มม.) 
(สงูสดุ – ต ่าสดุ) 

1,578 
(813 – 2,450) 

1,991 
(1,131 – 3,110) 

จ านวนวนัทีฝ่นตกมากกว่า 10 มม./วนั (ต่อปี) 
(สงูสดุ – ต ่าสดุ) 

46 
(22 – 72 ) 

57 
(32 – 89) 

จ านวนปีทีฝ่นน้อยกว่า 1,500 มม. (ต่อ 30 ปี) 12 10 

จ านวนปีทีฝ่นมากกว่า 2,000 มม. (ต่อ 30 ปี) 3 15 

ฝนรายวนัทีห่นกัทีส่ดุ ในรอบ 30 ปี  (มม. ต่อวนั) 195 224 

 
โดยภาพรวมแลว้ เกาะเต่ายงัมศีกัยภาพของแหล่งน ้าทีจ่ะรองรบัภาคการท่องเทีย่วไดม้ากขึน้ในอนาคต อย่างไรก็

ตาม ปรมิาณรวมของน ้าตลอดทัง้ปีเพียงอย่างเดยีวนั ้นไม่สามารถน ามาเป็นเงื่อนไขหลกัในการพจิารณาได้ แต่ยงัต้อง
ค านึงถงึช่วงเวลาทีแ่ลง้ทีส่ดุของปีดว้ย  

  
ปจัจยัเสีย่งจากภูมอิากาศหลายปจัจยัส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกาะเต่าในอนาคต แต่ทศิทางและระดบัความเสีย่ง

ยงัอยู่ในเกณฑท์ีย่งัสามารถรบัมอืได ้ตวัอย่างเช่น อุณหภูมหิรอืลมมรสุมซึง่มแีนวโน้มทีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงเพยีงเลก็น้อย 
ซึ่งยงัไม่จ าเป็นจะต้องมีการเตรียมการหรอืหามาตรการพเิศษใดๆ ขึน้มาเพื่อรบัมอื ส าหรบัปจัจยัเสีย่งอื่นๆ ที่ควรจะม ี    
การพจิารณาหามาตรการหรอืค านึงถงึเรื่องการรบัมอื เช่น ปรมิาณน ้าฝน หรอืฝนทีม่แีนวโน้มเพิ่มขึน้ ถงึแม้ว่าในอนาคต
หากจะพจิารณาเฉพาะปรมิาณน ้าต้นทุนทีค่าดว่าจะเพิม่ขึน้เนื่องจากฝนทีม่เีพิม่ขึน้ซึง่จะท าใหท้ศิทางความเสีย่งลดลง แต่
เน่ืองจากลกัษณะภูมปิระเทศของเกาะเต่าทีม่ปีา่ตน้น ้าขนาดเลก็ ร่องน ้ามลีกัษณะกระจายไปทุกดา้นของเกาะ ความสามารถ
ในการเกบ็กกัน ้าไวใ้ชส้ าหรบัหน้าแลง้หรอืส าหรบัรองรบัภาคธุรกจิการท่องเทีย่วตลอดทัง้ปีจงึต ่า เกาะเต่าจงึควรมมีาตรการ
รบัมอืส าหรบัการกกัเกบ็น ้าเพื่อใชย้ามหน้าแลง้ และการอนุรกัษ์ปา่ตน้น ้า เพื่อการเกบ็กกัน ้าตามธรรมชาต ิและรกัษาความ
ชุ่มชื่นของดนิ 

นอกจากนี้ ทัง้ปรมิาณและจ านวนวนัที่ฝนตกที่มแีนวโน้มเพิม่ขึน้จะส่งผลให้ระดบัหรอืทศิทางของความเสีย่งมี
แนวโน้มสงูขึน้ตาม นัน่หมายถงึโอกาสหรอืช่วงเวลาส าหรบัประกอบกจิกรรมท่องเทีย่วจะลดน้อยลงตาม การรบัมอือาจจะมี
การขยายกลุ่มเป้าหมายหรอืตลาดเพื่อรองรบันกัท่องเทีย่วเพื่อท ากจิกรรมการท่องเทีย่วแบบอื่นๆ  
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 การเพิม่ขึน้ของระดบัทะเลในอนาคตมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ ซึง่จะเป็นผลมาจากทัง้ปจัจยัในระดบัโลก เช่น การเพิม่ขึน้
ของระดบัน ้าทะเลอนัเนื่องมาจากการขยายตวัของมวลน ้า และการละลายของน ้าแขง็บรเิวณขัว้โลก และเสรมิด้วยปจัจยั
ทอ้งถิน่ เช่น ลมมรสมุ หรอืพายุหมุน ซึง่กม็แีนวโน้มเพิม่ขึน้ แต่กอ็ยู่ในระดบัทีไ่ม่มากนัก ซึง่ผลกระทบทีเ่กดิขึน้อาจจะเป็น
เพยีงชัว่คราว ตวัอย่างเช่น การกดัเซาะชายฝ ัง่ หรอืโอกาสทีช่ายฝ ัง่จะเสยีเสถยีรภาพ ซึง่โดยปกตแิลว้ธรรมชาตจิะกลบัคนืสู่
สมดุลได้เอง ดงันัน้มาตรการการรบัมือที่ควรให้ความสนใจกบัการเพิ่มขึ้นของระดบัน ้าทะเล ได้แก่ 1) การเสริมสร้าง
เสถยีรภาพของชายฝ ัง่ เช่น การรกัษาหรอืเสรมิสรา้งระบบนิเวศน์ เป็นต้น  2) การจดัการ เช่น การจดัโซนนิ่ง / ควบคุม  
การใช้ที่ดินการก่อสร้างบริเวณชายฝ ัง่  นอกจากนี้ทัง้พายุและลมมรสุมที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจะส่งผลต่อภาคธุรกิจการ
ท่องเทีย่วโดยในแง่ของความปลอดภยัหรอืภยัพบิตัทิีอ่าจจะเกดิขึน้ต่อชวีติและทรพัยส์นิของนักท่องเทีย่วและผูป้ระกอบบน
เกาะเต่า โดยเฉพาะอย่างยิง่ จ านวนพายุทีค่าดการณ์ว่าอาจจะมเีพิม่ขึน้ในอกี 30 ปีขา้งหน้า แต่ทศิทางกย็งัถอืว่าไม่มากนัก 
หากมกีารตัง้รบัเช่น การเตอืนภยัทีด่ ี

ส่วนแนวปะการงั ทศิทางของปจัจยัเสีย่งต่อภูมอิากาศในอนาคตยงัมคีวามไม่แน่นอน เน่ืองจากในปจัจุบนัยงัไม่
สามารถท าการเชื่อมโยงปรากฎการณ์เอลนิโญ่กบัการเพิม่ขึน้ของอุณหภูมนิ ้าทะเลซึง่เป็นผลทีจ่ะท าใหป้ะการงัฟอกขาวได้
อย่างชดัเจน รวมทัง้กย็งัไม่สามารถหามาตรการใดๆ เพื่อรบัมอืกบัปญัหาดงักล่าวไดโ้ดยตรง แต่สามารถทีจ่ะจดัการกบัการ
ใชป้ระโยชน์ปะการงั ไดแ้ก่ การเสรมิสรา้งความสามารถในการรบัมอืของระบบนิเวศน์ปะการงั เช่น การโซนนิ่งพืน้ทีก่ารใช้
ประโยชน์เพื่อการด าน ้าส าหรบัการศกึษาวจิยั หรอืส าหรบัการท่องเทีย่ว  การควบคุมกจิกรรมการด าน ้าใหไ้ดม้าตรฐาน และ
การจดัการน ้าเสยี และขยะจากเกาะทีจ่ะไม่สง่ผลเสยีต่อตวัปะการงั 

 

ตารางท่ี 4-10 ทศิทางของปจัจยัเสีย่งจากภูมอิากาศต่อระบบหรอืภาคสว่นของเกาะเต่าในอนาคต (30 ปี) 
 

ระบบ / ภาคส่วน ปัจจยัเส่ียงจากภมิูอากาศ ทิศทางของปัจจยัเส่ียง 
ทรพัยากรน ้า      – การระเหยของน ้า/ปรมิาณน ้า 
                     -  ปรมิาณน ้า  
                     -  คุณภาพน ้า (การปนเป้ือน) 

อุณหภูม ิ เพื่มขึน้เลก็น้อย 
ปรมิาณน ้าฝน ลดลง 

การเพิม่ขึน้ของระดบัทะเล เพิม่ขึน้เลก็น้อย 
แนวปะการงั (El Nino) อุณหภูม ิ ยงัไมแ่น่นอน 
การกดัเซาะเชายฝ ัง่ ลมมรุสม เพิม่เลก็น้อย 

พายุหมุน เพิม่เลก็น้อย 
การเพิม่ขึน้ของระดบัทะเล เพิม่ขึน้ 

ธุรกจิท่องเทีย่ว   –การขนสง่ระหว่างเกาะ 
                       - ความปลอดภยั/ภยัพบิตั ิ
                       - จ านวนวนั/ โอกาสในการท่องเทีย่ว 

ลมมรุสม เพิม่เลก็น้อย 
พายุหมุน เพิม่เลก็น้อย 

ฝน เพิม่ขึน้ 
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ผลของมาตรการรบัมอืในปจัจุบนัในบรบิทของการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ 

 ส าหรบัมาตรการต่างๆ ทีม่ขี ึน้ในปจัจุบนั มขีึน้เพื่อรองรบั และ/หรอืบรรเทาปญัหาทีเ่กดิขึน้อยู่แลว้ในพืน้ทีเ่กาะเต่า 
ซึง่อาจจะเกีย่วหรอืไม่เกีย่วขอ้งกบัสภาพอากาศทีม่คีวามแปรปรวนกไ็ด ้แต่ทัง้นี้มาตรการรบัมอืใดๆ ทีม่ขี ึน้ จะยงัสามารถ
ด าเนินต่อไปไดห้รอืไม่หรอืมคีวามสอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของภูมอิากาศในอนาคตหรอืไม่นัน้ กเ็ป็นประเดน็ทีค่วรจะ
ไดพ้จิารณาร่วมดว้ย บางมาตรการบางวธิกีารส าหรบัระบบหรอืภาคส่วนทีม่อียู่ในปจัจุบนัอาจจะช่วยลดหรอืบรรเทาปญัหา
ไดด้ใีนระดบัหนึ่ง แต่เมื่อมองไปในอนาคต และน าภาพของการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศเขา้มาร่วมดว้ย มาตรการหรอืวธิกีาร
นัน้ๆ อาจจะท าใหค้วามเสีย่งต่อภูมอิากาศของแต่ละระบบหรอืภาคสว่นนัน้ มรีปูแบบทีเ่ปลีย่นไปซึง่อาจจะเพิม่ขึ้นหรอืลดลง
กเ็ป็นได ้

ตารางท่ี 4-11 ผลของมาตรการรบัมอืของระบบหรอืภาคสว่นต่างๆ ในบรบิทของการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ 
 

มาตรการ 

ผลของมาตรการในบริบทของการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศ 
ทรพัยากรน ้า การกดัเซาะชายฝัง่ แนวปะการงั ธรุกิจการท่องเท่ียว 

(เน้นภยัพิบติั ความ
สะดวกสบาย และ
ความปลอดภยั) 

sensitivity Coping sensitivity Coping sensitivity Coping sensitivity Coping 
ใชแ้หล่งน ้าใตด้นิ - 0 0 0  0 - 0 

กลัน่น ้าทะเล - 0 0 0 + 0 - 0 

รไีซเคลิน ้า - 0 0 0  0 - 0 

ขนน ้าจากฝ ัง่ - + 0 0 + 0 - 0 

อ่างเกบ็น ้า - + 0 0 + 0 - 0 

อนุรกัษ์ปา่ตน้น ้า - 0 - 0 - 0 - 0 

วศิวกรรมชายฝ ัง่ 0 0 - 0 +/- 0 - 0 

การถมหรอืเตมิทราย
ชายหาด 

0 0 0 + + 0 - 0 

ควบคุมการก่อสรา้ง / ความ
ทนทานต่อพายุและระบบ
สาธารณูปโภคทีไ่ดม้าตาฐาน 

0 0 - 0 -  0 0 

แผนการใชท้ีด่นิขายฝ ัง่ (โซน
นิ่ง) 

0 0 - 0 - 0 0 0 

การเสรมิสรา้งระบบนิเวศน์
ชายฝ ัง่ 

- 0 - 0 - 0 + 0 

การฟ้ืนฟูแนวปะการงั 0 0 - 0 0 + ? 0 

สรา้งแหล่งด าน ้าใหม่ 0 0 0 0 - + - 0 

สรา้งทีผ่กูทุ่นส าหรบัจอดเรอื 0 0 0 0 -  - 0 

การปิดจุด/พกัแหล่งด าน ้า 0 0 0 0 0 + 0 0 

ควบคุมจ านวนนกัด าน ้า  0 0 0 0 - 0 - 0 

การจดัการน ้าเสยีและขยะ - 0 0 0 - 0 - 0 

การขยายกลุ่มเป้าหมาย / 
รปูแบบตลาดการท่องเทีย่ว 

+ 0 + 0 0 0 - + 
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มาตรการ 

ผลของมาตรการในบริบทของการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศ 
ทรพัยากรน ้า การกดัเซาะชายฝัง่ แนวปะการงั ธรุกิจการท่องเท่ียว 

(เน้นภยัพิบติั ความ
สะดวกสบาย และ
ความปลอดภยั) 

sensitivity Coping sensitivity Coping sensitivity Coping sensitivity Coping 
ลดค่าใชจ้่ายทีไ่มจ่ าเป็น 0 0 0 0 0 0 - + 

การลด Carbon footprint         
- พลงังานลม/แสงอาทติย ์ 0 0 0 0 0 0 + 0 

- ไบโอดเีซล / ไบโอแกส็ 0 0 0 0 0 0 0 0 

หมายเหตุ  Sensitivity / ความอ่อนไหว   -    ความเสีย่งลดลง   
     +   ความเสีย่งลดลง  
     0   ไม่มคีวามเกีย่วขอ้งกนัระหวา่งระบบ/ภาคส่วนกบัมาตรการรบัมอื 
 Coping = ความสามารถในการรบัมอื +   มาตารการรบัมอืทีท่ าใหร้ะบบ/ภาคส่วนมคีวามสามารถในการรบัมอืทีด่ขี ึน้ 

0   ไม่มคีวามเกีย่วขอ้งกนัระหวา่งระบบ/ภาคส่วนกบัมาตรการรบัมอื 

 

ความเปราะบาง (Vulnerability) ของระบบหรอืภาคส่วนทีส่ าคญัของระบบเศรษฐกจิบนเกาะเต่าทีเ่ป็นผลมาจาก
แรงกดดนัจากความเสีย่งอนัเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศในอนาคตอย่างเดียว สามารถสรุปออกมาได้ตาม   
ตารางที ่4-12 ดงันี้ 

ตารางท่ี 4-12   การประเมนิความเปราะบางของระบบหรอืภาคส่วน โดยประเมนิจากความเสีย่งจากปจัจยัภูมอิากาศ
ภายใตส้ถานการณ์ปจัจุบนั และสถานการณ์อนาคต 

ระบบ/ ภาคส่วน สถานการณ์
ปัจจบุนั 

แนวทางการพฒันาแบบต่างๆ ในอนาคต (อีก 30 ปีข้างหน้า) 

เกาะสวาทหาดสวรรค ์ สลมัชายหาด แนวทางสีเขียน 

ทรพัยากรน ้า ปานกลาง ปานกลาง-น้อย มาก น้อย 

แนวปะการงั ปานกลาง ปานกลาง มาก น้อย 

การกดัเซาะชายฝ ัง่ น้อย ปานกลาง-น้อย มาก ปานกลาง/น้อย 

ธุรกจิการท่องเทีย่ว น้อย น้อย ? น้อย 

หมายเหต ุ: ? ยงัไมช่ดัเจน 

  

เมื่อพจิารณาจากผลการประเมนิขา้งต้น ภายใต้สถานการณ์ปจัจุบนัที่มองว่าปจัจยัจากภูมอิากาศที่จะมาถึงใน
อนาคตจะมผีลกระทบต่อระบบหรอืภาคส่วนเป็นแบบเอกเทศแลว้นัน้ อาจกล่าวไดว้่า เกาะเต่าอาจจะยงัมคีวามเสีย่งอยู่ใน
ระดบัน้อยถึงปานกลาง แต่ทัง้นี้ ระบบหรอืภาคส่วนของเกาะเต่า จะมคีวามเสีย่งมากขึน้หรอืน้อยลงต่อการเปลี่ยนแปลง
ภูมอิากาศในอนาคตอย่างไร นอกจากประเดน็ดา้นภูมอิากาศแลว้ ประเดน็ดา้นการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและสงัคมบน
เกาะเต่าเองกเ็ป็นส่วนส าคญัที่จะท าให้เกาะเต่าในขณะนัน้เปราะบางหรอืเสีย่งมากขึ้นหรือน้อยลงกบัการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ  ดงันัน้จึงไม่ควรมองข้ามผลกระทบที่เกิดจากขึ้นการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแบบแยกส่วนเพราะแนวทาง                                                                                                                                                                                                                                                                 
การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมกน็ับเป็นปจัจยัส าคญั โดยทศิทางการพฒันาในระยะยาวของเกาะเต่า แมว้่าจะไม่สามารถ
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พยากรณ์ไดอ้ย่างชดัเจนว่าจะไปแนวทางใดเหมอืนกรณีของการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ แต่จากการรวมรวบขอ้มูลแวดลอ้ม
ต่างๆ ผนวกกบัทศิทางการพฒันาของประเทศ กอ็าจจะท าใหแ้ยกแยะแนวทางทีพ่อจะเป็นไปไดอ้อกจากแนวทางทีไ่ม่น่าจะ
เป็นไปได ้แต่ทัง้นี้การวเิคราะหต่์างๆ เกีย่วกบัความเสีย่งและสถานการณ์ในอนาคตกจ็ าเป็นทีจ่ะต้องกระท ากนัในหลายๆ 
แนวทางเพื่อทีจ่ะท าใหผ้ลการวเิคราะหค์รอบคลุมโอกาสทีจ่ะเป็นไปไดใ้นอนาคตใหม้ากทีสุ่ด อนัจะท าใหผ้ลการวเิคราะห์
และแนววสิยัทศัน์เพื่อการรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงต่างๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตในระยะยาวมคีวามหลากหลายและยดืหยุ่น
ต่อรปูแบบในอนาคตทีค่รอบคลุมดกีว่า 

 
แนวทางการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของเกาะเต่าภายใตบ้รบิทของการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ 
  
แนวทางท่ี 1 :  เกาะสวาทหาดสวรรค ์Koh Tao Paradise 

เป็นแนวทางทีต่ัง้สมมติฐานว่ากรมธนารกัษ์ให้สมัปทานพฒันาเกาะเต่ากลายเป็นพืน้ที่เพื่อการท่องเที่ยวขนาด
ใหญ่ มกีารถมเกาะ ปรบัสภาพพื้นที่ใหม้เีหมาะกบัการใชป้ระโยชน์และมเีอกลกัษณ์ สภาพเศรษฐกจิของเกาะเต่าเตบิโต
อย่างรวดเร็ว ผู้รบัสมัปทานเป็นนักลงทุนระดบันานาชาติที่มวีิสยัทศัน์กว้างไกล มีการวางผงัเมืองในเกาะใหม่ทัง้หมด        
ใชพ้ืน้ทีทุ่กตารางเมตรอย่างคุม้ค่าทีสุ่ด ใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยัและลงทุนสงู มยีุทธศาสตรใ์นการบรหิารจดัการเกาะในทุก
ดา้นอย่างมปีระสทิธภิาพ มนี ้าจดืเพื่อการอุปโภคและบรโิภคอย่างพอเพยีง โดยนอกจากจะมกีารขนสง่น ้าจดืทางท่อใตน้ ้ามา
จากแผ่นดนิแลว้ ยงัมกีารกลัน่น ้าเคม็เป็นน ้าจดื เกบ็กกัในอ่างเกบ็น ้าขนาดใหญ่ใตด้นิ มกีารใชพ้ลงังานทางเลอืกใหม่  ไดแ้ก่ 
พลงังานแสงอาทติย ์(Solar Cell)   และกงัหนัลม มกีารตดัถนนรอบเกาะและมรีถรบัส่งระหว่างสถานทีต่่างๆ นักท่องเทีย่ว
สามารถท ากจิกรรมต่างๆ บนเกาะไดต้ลอดทัง้วนัและทุกฤดกูาลโดยไม่ขึน้กบัสภาพอากาศ เนื่องจากมกีารสรา้งหลงัคาโดม
แบบโปร่งใสทัว่ทัง้เกาะซึง่สามารถกรองแสงแดดไดบ้างสว่น บนเกาะจะมหีา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ มสีนามกอลฟ์  สระว่าย
น ้าที่สามารถมองเหน็หาดทรายเบือ้งล่างและทะเลได้อย่างใกล้ชดิ มสีนามบนิน ้า โรงแรมสูงระฟ้า คุณภาพระดบั 9 ดาว 
นอกจากนี้ยงัรองรบันักท่องเที่ยววยัเดก็ถึงวยัผู้ใหญ่ได้ด้วย Theme Park  ซึ่งมีเครื่องเล่นที่ทนัสมยัและหลากหลาย         
มกีารบรกิารนักท่องเทีย่วอย่างดเียีย่มและทัว่ถงึ โดยแรงงานบนเกาะเกอืบทัง้หมดเป็นผูใ้ชแ้รงงานจากประเทศพม่า ซึง่มี
อตัราค่าแรงค่อนขา้งต ่า มคีวามอดทน และขยนัขนัแขง็ 

การกดัเซาะชายฝ ัง่ซึ่งนับว่าเป็นความเสี่ยงอนัดบัต้นๆ ที่มีผลต่อเศรษฐกิจและการลงทุนอย่างมหาศาลของ     
เกาะเต่า มกีารบูรณาการการร่วมมอืกนัจากหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ที่เกีย่วขอ้ง ซึ่งนอกจากจะมกีารถมทะเลขยาย
พื้นที่ราบชายฝ ัง่ป้องกนัการกดัเซาะเชิงรุกแล้ว ยงัมีการใช้เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม โดยมีการทุ่มงบประมาณไปกับ
สิ่งก่อสร้างถาวรป้องกันการกัดเซาะที่เกิดจากคลื่นและลม เช่น ก าแพงกันคลื่น เขื่อนกันคลื่น รอดักทราย เป็นต้น 
สิง่ก่อสร้างเหล่าน้ีสามารถสร้างความเชื่อมัน่ได้ว่า จะป้องกนัความเสยีหายที่อาจจะเกิดจากการกดัเซาะชายฝ ัง่ให้แก่
ประชาชน นกัลงทุน และนกัท่องเทีย่วบนเกาะเต่าได ้

 
แนวทางท่ี 2 :  สลมัชายหาด Slum by the beach 

เป็นแนวทางทีต่ัง้สมมตฐิานว่าเกดิภาวะเศรษฐกจิตกต ่าอย่างต่อเนื่องในอเมรกิาและยุโรป แพร่ความเสยีหายไปยงั
นานาประเทศทัว่โลก รวมทัง้ประเทศไทย เมื่อเศรษฐกจิของประเทศเริม่ประสบปญัหาส่งผลให้การกู้ยมืมมีากและอตัรา
ดอกเบีย้สงูขึน้ ท าใหต้น้ทุนการผลติสงูขึน้ ความตอ้งการในสนิค้าเริม่ลดลงจนท าใหผู้ป้ระกอบการเดมิงดขยายกจิการ ไม่มี
ผูป้ระกอบการรายใหม่ เพราะเกรงว่าสนิคา้และการลงทุนจะจ าหน่ายไม่หมดและขาดทุน ประกอบกบัจ านวนนักท่องเทีย่ว
ลดลง ระดบัของนกัท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาในเกาะเต่าต ่าลง ขาดความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม มพีฤตกิรรมทีม่กัง่าย เหน็แก่ตวั 
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น าไปสูก่ารสะสมของเสยี มลพษิ และความเสือ่มโทรมของทรพัยากรธรรมชาต ิซึง่นบัว่าเป็นตน้ทุนส าคญัของการท่องเทีย่ว
ในเกาะเต่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาคมที่ส่งเสริมการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมมีงบประมาณไม่เพียงพอในการ
สนับสนุนการฟ้ืนฟูทรพัยากรดงักล่าว ดงันัน้ เกาะเต่าจงึกลายสภาพเป็นเกาะทีเ่ต็มไปดว้ยขยะ ปล่อยน ้าเสยีลงทะเลโดย  
ไม่มกีารบ าบดั น ้าชะขยะและกากของเสยีปนเป้ือนลงในแหล่งน ้าจดืตามธรรมชาต ิปะการงัเกดิความเสยีหายจนไม่สามารถ
ฟ้ืนฟูตวัเองตามธรรมชาติได้ คนบนเกาะหาที่ท ามาหากนิใหม่ บ้างย้ายกลบัไปยงัเกาะใกล้เคียงอาศยัอยู่กบัญาติพี่น้อง   
บา้งยา้ยไปอยู่ฝ ัง่ทัง้จงัหวดัชุมพรและสรุาษฎรธ์านี ไม่มนีกัท่องเทีย่วเดนิทางมาเกาะเต่า จนกระทัง่ในทีสุ่ดกลายสภาพเป็น
เกาะรา้ง ไรผู้ค้น เตม็ไปดว้ยสิง่ปฏกิลู 

แนวทางตามสมมตฐิานทีว่่านี้ จะน าไปสูท่างเลอืกใหม่ทีห่ลากหลาย แบ่งไดเ้ป็น 2 แนวทางหลกั ไดแ้ก่  

เกาะเต่าทีไ่ม่สามารถฟ้ืนคนืได ้ถูกเปลีย่นสภาพเป็นเกาะทีไ่ม่ใช่แหล่งท่องเทีย่วอกีต่อไป กลายเป็นเกาะรา้งไม่มี
เจา้ของในทีด่นิหรอืทรพัยส์นิใดๆ กรมธนารกัษ์สัง่ปิดเกาะ ไล่ประชาชนและนักลงทุนออกจากเกาะทัง้หมดเพื่อเตรยีมพืน้ที่
ท ากจิการอื่นๆ ของทางการต่อไปในอนาคต เช่น เรอืนจ าคุมขงันักโทษ คาสโิน แหล่งเสพยาถูกกฎหมาย สถาบนัวจิยัหรอื
ทดลองทางวทิยาศาสตร ์โรงไฟฟ้าถ่านหนิหรอืโรงไฟฟ้านิวเคลยีร ์

เกาะเต่าทีส่ามารถฟ้ืนฟูได ้เกาะเต่าอาจจะถูกประกาศปิดเกาะเนื่องจากเป็นพืน้ทีเ่ตม็ไปดว้ยสารพษิ ไม่เหมาะแก่
การอยู่อาศยั โดยรฐัจ่ายค่าชดเชยให้ผู้เคยอาศยับนเกาะทัง้หมด หลงัจากบ าบดัของเสยีโดยความสนับสนุนของภาครฐั 
พรอ้มกบัการฟ้ืนตวัของทรพัยากรธรรมชาตต่ิางๆเป็นเวลา 15-20 ปีแลว้ จงึอนุญาตใหค้นเขา้ไปอาศยับนเกาะไดเ้ช่นใน
อดตี 

 
แนวทางท่ี 3 : แนวทางสเีขยีว Green Development 

เป็นแนวทางที่ตัง้สมมติฐานว่าการพฒันา รวมทัง้การเติบโตทางเศรษฐกจิและสงัคมของเกาะเต่าจะเดินไปใน
ทศิทางทีเ่น้นความยัง่ยนื    มกีารก าหนดเขตการใชท้ีด่นิบรเิวณเกาะเต่า เพื่อใหเ้หมาะสมกบัศกัยภาพของพืน้ทีแ่ละระบบ
ทรพัยากร มกีารจดัการแกป้ญัหาน ้าเสยี และขยะมลูฝอยอย่างมปีระสทิธภิาพ  ทรพัยากรน ้าจดืเพื่อการอุปโภคและบรโิภค
เพยีงพอส าหรบันกัท่องเทีย่วและคนบนเกาะ นอกจากน้ียงัมแีหล่งเกบ็น ้าจดืส ารองไวใ้ชม้ากพอตลอดทัง้ปี พืน้ทีป่่าบนเขา
ได้รับความคุ้มครอง ไม่ถูกบุกรุกหรือเปิดพื้นที่เพื่อประกอบการใดๆ  การพัฒนาภาคบริการการท่องเที่ยวจะเห็น
ความส าคญัของสิง่แวดลอ้มเป็นหลกั มกีารควบคุมจ านวนนกัท่องเทีย่วต่อวนั จ ากดัจ านวนหอ้งพกัของผูป้ระกอบการธุรกจิ
โรงแรม บงักะโล หอ้งเช่า จ ากดัจ านวนผู้ประกอบการด าน ้า  ก าหนดพื้นที่ด าน ้าส าหรบันักด าน ้ามอืใหม่ สร้างโลกใต้น ้า
เทยีม (Underwater Theme Park) ขึน้ เพื่อลดแรงกดดนัต่อสิง่แวดลอ้ม ท่าเรอืมกีารพฒันาใหร้องรบันกัท่องเทีย่วไดม้ากขึน้ 
ดแูลรกัษาความสะอาดอย่างสม ่าเสมอ มรีะบบการจดัการเกบ็ค่าโดยสาร การบนัทกึจ านวนเรอืทีเ่ขา้เทยีบท่า รวมทัง้จ านวน
และรายชื่อของนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ โดยนักท่องเที่ยวที่มาเกาะเต่าทุกคนต้องช าระค่าธรรมเนียมในการเขา้เกาะ 
เพื่อเป็นกองทุนส าหรบัการจดัการและรกัษาสิง่แวดลอ้มรวมถงึทรพัยากรบนเกาะ 

ส่วนในประเดน็เรื่องที่ดนิ กรมธนารกัษ์ปรบันโยบาย โดยจดัสรรให้มกีารเช่าทีอ่ย่างเป็นธรรม ภายใต้ระยะเวลา
และเงื่อนไขที่เหมาะสม ที่ดินดงักล่าวจะไม่มีการออกโฉนด แต่กรมธนารกัษ์จะสร้างเงื่อนไขให้แก่ผู้เช่า เช่น ก าหนด
มาตรการในการใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่า ตลอดจนควบคุมการปล่อยของเสยี  ซึง่ผูฝ้่าฝืน จะถูกตกัเตอืนในระยะเริม่ต้นและ
ถูกยดึทีด่นิคนืไปในทีส่ดุ 
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แนวทางท่ี 4 : วถิแีบบเดมิๆ ปจัจุบนั Business as Usual 

เป็นแนวทางทีต่ัง้สมมตฐิานว่าการพฒันา รวมทัง้ การเตบิโตทางเศรษฐกจิและสงัคมของเกาะเต่าเดนิไปในทศิทาง
ทีไ่ม่ต่างจากภาวะปจัจุบนั กล่าวคอื ยงัเน้นการลงทุนทางดา้นการท่องเทีย่วเป็นหลกั มกีารขยายกจิการทีม่อียู่เดมิ รวมทัง้
เปิดกจิการใหม่ โดยเฉพาะกจิการโรงแรม บงักะโล ที่พกัส าหรบันักท่องเที่ยว และธุรกจิด าน ้า ซึ่งนับว่าเป็นจุดขายของ   
เกาะเต่าในปจัจุบนั จ านวนของนกัท่องเทีย่วตลอดจนจ านวนผูป้ระกอบการการท่องเทีย่วยงัไม่มกีารควบคุมใหเ้หมาะสมกบั
ขดีความสามารถในการรองรับของพื้นที่ ทรัพยากรปะการังเสื่อมโทรมลงและฟ้ืนฟูกลบัมาเป็นครัง้คราวสลับกัน ไป           
มกีารพฒันาและปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมากขึน้ ตดัถนนรอบเกาะ สรา้งหา้งสรรพสนิคา้ แข่งขนักนัตดั
ราคาสนิคา้และบรกิารต่างๆ ตลอดจนหาประโยชน์แอบแฝงอย่างต่อเน่ืองมากขึน้ ส่งผลใหป้ญัหาในเรื่องการจดัการน ้าเสยี 
ขยะ และความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มดขีึน้จากในปจัจุบนัไม่มากนกั 

นอกจากนี้ เกาะเต่ายงัได้รบัความสนใจจากภาครฐัและเอกชนมากขึน้ โดยหน่วยงานต่างๆจะเข้ามาสนับสนุน
ส่งเสรมิการพฒันาเกาะเต่า เช่น สรา้งท่าเรอืขนาดใหญ่ กงัหนัลม เขื่อน /อ่างเกบ็น ้าขนาดใหญ่ ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ 
ซึ่งโครงการเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อเกาะเต่าในมุมที่แตกต่างกันออกไป อาจเอื้อประโยชน์ให้คนบางกลุ่ม และใน
ขณะเดียวกนัก็อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อต่อคนบางกลุ่มเช่นกนั ในที่สุดการพฒันาเหล่านี้อาจน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
คุณภาพชวีติของคนบนเกาะในภาพรวม นอกจากนัน้ อาจเกดิแนวคดิใหม่ในการประชาสมัพันธเ์กาะ โดยจดัใหม้เีทศกาล
ประจ าปี เช่น เปิดโลกใต้น ้า แข่งขนัขูดมะพร้าว ค่ายฤดูร้อนส าหรับเด็ก ค่ายศิลปะผ้าบาติก เป็นต้น อย่างไรก็ตาม          
ทศิทางการเติบโตของเกาะเต่าจะเป็นอย่างไรนัน้ ขึ้นอยู่กบัจติส านึกที่ดีของคนบนเกาะและนักท่องเที่ยว รวมทัง้ความ
ร่วมมอืในการบรกิารจดัการดา้นต่างๆขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่และประชาชนทุกคนบนเกาะ 

แนวทางตามสมมตฐิานทีว่่านี้ จะน าไปสูท่างเลอืกใหม่ทีห่ลากหลาย แบ่งไดเ้ป็น 2 แนวทางหลกั ไดแ้ก่ 

เกาะเต่าทีเ่สือ่มโทรมลง  นกัลงทุนขยายกจิการหรอืเปิดกจิการใหม่อย่างต่อเนื่อง ท าใหก้จิกรรมการท่องเทีย่วเกนิ
ขดีความสามารถในการรองรบัของพืน้ที ่นอกจากน้ียงัมกีารบุกรุกพืน้ทีป่่าบนเขามากขึน้ ส่งผลใหเ้กาะเต่ามพีืน้ทีดู่ดซบัน ้า
ตามธรรมชาติลดน้อยลง เพิ่มปญัหาการกดัเซาะหน้าดิน น ้าป่าไหลเข้าท่วมหมู่บ้านเรว็ขึ้น และเต็มไปด้วยตะกอนดิน       
ซึง่นอกจากจะสรา้งปญัหาใหป้ระชาชนและนกัท่องเทีย่วเบือ้งล่างแลว้ ยงัสง่ผลกระทบต่อปะการงัรอบเกาะอกีดว้ย 

เกาะเต่าทีย่งัคงสภาพด ีมกีารจดัสรรการใชป้ระโยชน์ที่ดนิอย่างเป็นธรรม ประชาชนมกีรรมสทิธิใ์นการถอืครอง
ทีด่นิ (โดยมสีญัญาเช่าตามระยะเวลาทีก่ าหนด)  พืน้ทีป่า่ทีม่อียู่ไดร้บัความคุม้ครอง มกีารควบคุมการขยายกจิการและธุรกจิ
ต่างๆ นักลงทุนและผู้อาศยับนเกาะให้ความร่วมมอืในการรกัษาสิง่แวดล้อม องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเขม้แขง็ และ
บรหิารจดัการในสว่นต่างๆไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

แนวโน้มของแนวทางการพฒันาทางเศรษฐกจิและสงัคมทีส่อดคลอ้งกบับรบิทของการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ 

ส าหรบัความสามารถของแต่ละแนวทางในการรบัมอืความเสีย่งทางกายภาพจากผลกระทบของการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศนัน้ จะเห็นว่าแนวทางการพฒันาเกาะเต่าให้เป็นเกาะสวาทหาดสวรรค์  จะได้รบัผลกระทบน้อยมาก 
เนื่องจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสงัคมไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของการพึ่งพาทรพัยากรธรรมชาติที่มีอยู่ และมกีารใช้
เทคโนโลยขี ัน้สงูเพื่อเอาชนะสภาพทางกายภาพ อย่างไรกต็าม การพฒันาเกาะเต่าไปในแนวทางนี้จ าเป็นตอ้งใชเ้งนิทุนทีส่งู
มาก และยงัตอ้งพึง่พาปจัจยัภายนอกอื่น ๆ เช่น การน าเขา้เทคโนโลย ีความผนัผวนของราคาน ้ามนั ฯลฯ 

สว่นการพฒันาสเีขยีวทีอ่ยู่บนพืน้ฐานการพึง่พาทรพัยากรธรรมชาต ิและอาจถอืไดว้่าเป็นแนวทางทีย่งัยนืทัง้ทาง
เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม แต่เนื่องจากมกีารจ ากดัจ านวนนักท่องเทีย่วเพื่อใหธ้รรมชาตสิามารถรองรบัได ้จงึท าให้
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การขยายตวัทางเศรษฐกจิของเกาะเต่ามคีวามจ ากดั  แนวทางการพฒันาน้ีไม่เป็นอสิระกบัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ และ
แน่นอนว่าจะไดร้บัผลกระทบทางลบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ  หากไม่มแีผนหรอืมาตรการปรบัตวัใหท้นัท่วงท ี
จะท าใหเ้ศรษฐกจิไดร้บัความเสยีหาย 
 

ตารางท่ี 4-13 ผลของแนวทางการพฒันาทางเศรษฐกจิและสงัคมแบบต่างๆ ต่อประสทิธภิาพของมาตรการรบัมอืต่อการ
เปลีย่นแปลงภูมอิากาศ 

มาตรการรบัมือ ปัจจบุนั เกาะสวาทหาดสวรรค ์ 
(S1) 

สลมัชายหาด (S2) แนวทางสีเขียว (S3) 

ใชแ้หล่งน ้าใตด้นิ ม ี 0 + 0 
กลัน่น ้าทะเล ม ี + 0 ? 

รไีซเคลิน ้า ม ี + 0 + 

ขนน ้าจากฝ ัง่ ม ี + + 0 

อ่างเกบ็น ้า ม ี + 0 0 

อนุรกัษ์ปา่ตน้น ้า ไมม่ ี + - + 
วศิวกรรมชายฝ ัง่ ม ี - - 0 
การถมหรอืเตมิทรายชายหาด ไมม่ ี + - ? 
ควบคุมการก่อสรา้ง / ความทนทานต่อพายุ
และระบบสาธารณูปโภคทีไ่ดม้าตาฐาน 

ไมม่ ี + - + 

แผนการใชท้ีด่นิขายฝ ัง่ (โซนนิ่ง) ไมม่ ี + - + 

การเสรมิสรา้งระบบนิเวศน์ชายฝ ัง่ ไมม่ ี + - + 

การฟ้ืนฟูแนวปะการงั ไมม่ ี - - + 

สรา้งแหล่งด าน ้าใหม่ ม ี + - + 

สรา้งทีผ่กูทุ่นส าหรบัจอดเรอื ม ี + - + 

การปิดจุด/พกัแหล่งด าน ้า ไมม่ ี 0 - + 

ควบคุมจ านวนนกัด าน ้า  ไมม่ ี 0 - + 

การจดัการน ้าเสยีและขยะ ม ี + - + 

การขยายกลุ่มเป้าหมาย / รปูแบบตลาดการ
ท่องเทีย่ว 

ม ี + 0 + 

ลดค่าใชจ้่ายทีไ่มจ่ าเป็น ม ี + 0 0 

การลด Carbon footprint     
- พลงังานลม/แสงอาทติย ์ ไมม่ ี 0 0 0 

- ไบโอดเีซล / ไบโอแกส็ ไมม่ ี - 0 0 

หมายเหต ุ:   + = ดขีึน้  -  = ลดลง  ? = ไมช่ดัเจน 0 = ไมเ่ปลีย่นแปลง 
 
 จากตารางขา้งตน้ จะเหน็ไดว้่า แนวทางการพฒันาทางเศรษฐกจิและสงัคมในแบบต่างๆ ทัง้ 3 แบบ (S1, S2 และ 
S3) จะท าใหป้ระสทิธภิาพของมาตรการรบัมอืต่างๆ ทีม่อียู่ทัง้ในปจัจุบนั และคาดว่าจะมกีารด าเนินต่อไปในอนาคตมคีวาม
แตกต่างกนั  บางมาตรการเดมิทีม่อียู่และใชอ้ยู่แลว้ในปจัจุบนั อาจจะมปีระสทิธภิาพลดลงหรอืไม่มคีวามจ าเป็นต่อไปใน
อนาคตในบางสถานการณ์ แต่บางมาตรการอาจจะยงัสามารถใช้ไดแ้ละใชไ้ดด้อียู่ในสถานการณ์อนาคตขา้งหน้า แต่โดย
ความเป็นจรงิแลว้ แนวทางการพฒันาทัง้ 3 แบบนัน้คงจะไม่ไดเ้กดิขึน้แบบมุ่งไปในทางใดทางหนึ่ง อาจจะมกีารผสมผสาน
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กนัในหลกัการและแนวคดิบางอย่างที่จะท าใหแ้นวทางการพฒันาทีเ่กดิขึน้จรงิๆ ตลอดจนมาตรการรบัมอืในอนาคตจะไม่
เปราะบางต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ หรอืสามารถด าเนินไปไดอ้ย่างสอดคลอ้ง  

ทัง้นี้ ดงัทีไ่ดก้ล่าวไวต้ัง้แต่เบือ้งตน้แลว้ว่า แนวทางการพฒันาเกาะเต่าในอนาคตจะเกดิความยัง่ยนืไดน้ัน้ จะตอ้งมี
การพจิารณาร่วมกนัระหว่างปจัจยัภายในของเกาะเต่า (คน)  ร่วมกบัปจัจยัภายนอก (การเปลีย่นแปลงภูมอิากาศในอนาคต
ความ และการพฒันากระแสสงัคมภายนอก) ซึง่จะมสีว่นในการผลกัดนัหรอืเอือ้ใหเ้กาะเต่าเดนิไปสู่ภาพอนาคตแบบต่าง ๆ 
นัน้ไดอ้ย่างไร 

ปจัจยัภายในที่มีอิทธิพลหลัก ได้แก่ ภาวะผู้น าของท้องถิ่น และความร่วมมือของชุมชน อีกทัง้ยงัมีเรื่องของ
คุณธรรม ความรู ้ความเขา้ใจในปญัหา และวสิยัทศัน์ในอนาคตของผูน้ าและชุมชนบนเกาะอกีดว้ย ส าหรบัปจัจยัภายนอกที่
มีผลต่อการผลักดันให้การพัฒนาเป็นไปในแนวทางใดแนวทางหน่ึงนัน้ ได้แก่ กรรมสิทธิท์ี่ดิน เงินทุน นโยบาย              
และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ภาวะเศรษฐกจิโลก กตกิาโลกดา้นสิง่แวดลอ้ม การตลาดและคู่แข่ง รวมทัง้ความรูแ้ละเทคโนโลยี
ใหม ่ๆ ทีส่ามารถหามาใชใ้นพืน้ทีไ่ด ้ดงัไดส้รุปไวใ้นตารางที่ 4-14 นี้ 

 
ตารางท่ี  4-14 ปจัจยัภายในและภายนอกทีจ่ะน าไปสูก่ารพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมในแนวทางต่าง ๆ 
 

ปัจจยั เกาะสวาท 
หาดสวรรค ์

สลมัชายหาด การพฒันา 
สีเขียว 

ปัจจยัภายใน    

 ความรูแ้ละความเขา้ใจปญัหา 0 - + 

 คุณธรรม 0 - + 

 ภาวะผูน้ าทอ้งถิน่ 0 - + 

 เครอืขา่ย/ความร่วมมอืในชุมชน 0 - + 

ปัจจยัภายนอก    

 กรรมสทิธิท์ีด่นิ + 0 + 

 เงนิทุน + 0 + 

 นโยบาย/กฎหมาย + - + 

 เศรษฐกจิโลก - - 0 

 กตกิาโลกดา้นสิง่แวดลอ้ม - - + 

 คู่แขง่/ตลาด + 0 - 

 ความรู/้เทคโนโลยใีหม่ ๆ + 0 + 
 หมายเหตุ: +  ปจัจยัเอือ้ใหเ้กดิการพฒันาไปในแนวทางนัน้ 
   -  ปจัจยัทีข่ดัไมใ่หเ้กดิการพฒันาไปในแนวทางนัน้ 
   0  ปจัจยัทีไ่มม่ผีลกระทบ 
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สรปุ  
เมื่อพจิารณาแนวโน้มความเสีย่งในภาพรวมภายใต้สถานการณ์ปจัจุบนัต่อการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศในอนาคต

ของเกาะเต่าแลว้ แม้ว่าจะอยู่ในระดบัทีไ่ม่สงูขึน้และจดัว่าไม่เปราะบางหรอืล่อแหลมต่อการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศกต็าม 

และส่วนใหญ่ในปจัจุบนักม็ีมาตรรบัมือกบัปญัหาต่างๆ ที่เกิดขึน้อยู่ในระดบัหนึ่งแล้ว ดงันัน้ก็ขึน้อยู่กบัว่า การวางแนว  

ทางเดนิ (raod map) หรอืยุทธศาสตรก์ารพฒันาของทอ้งถิน่เองจะเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคตหลงัจากนี้ อะไรทีค่วรเป็น

ปจัจยัหรอืประเดน็ส าคญัทีค่วรน ามาพจิารณานอกเหนือจากเรื่องปากทอ้งของชุมชน รวมถงึมาตรการรบัมอืต่างๆ ทีม่อียู่

เหล่านัน้ จะยงัคงประสทิธภิาพ หรอืยงัคงมคีวามสอดคล้องหรอืไม่นัน้ หากแนวทางการพฒันาทางเศรษฐกจิและสงัคม

เปลีย่นไปพรอ้มๆ กนัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ  

 

 
 

 

“ภาพจ าลองการเปลีย่นแปลงภมิูอากาศ มิใช่เพือ่การท านาย หรอืการพยากรณ์อนาคต แต่เป็นเพียง

การคาดการณ์แนวโน้มทีค่าดว่า หรือ อาจจะเกิดขึ้นของภมิูอากาศภายใต้แนวทางการพฒันาทางเศรษฐกิจ

และสงัคมแบบต่างๆ ซึง่อาจจะเกิด หรือไม่เกิดขึ้นกไ็ด้ ขึ้นอยู่กบัว่าแต่ละพื้นทีห่รือประเทศ รวมถึงโลกนัน้ 

จะมีแนวโน้มหรือทิศทางการพฒันาเป็นไปในแบบใด ซึง่ภมิูอากาศอาจจะน ามาซึง่ภยัคุกคาม หรือโอกาส

ส าหรบัการพฒันาในแบบต่างๆ กนั”  

“การก าหนดมาตรการรบัมือหรือนโยบายใดๆ เพือ่รบัมือหรือบรรเทาปัญหาทีเ่กิดขึ้นนัน้อยู่ภายใต้

เงือ่นไขของลกัษณะอากาศในปัจจุบนั ดงันัน้ในอนาคต การก าหนดวิสยัทศัน์ หรือยุทธศาสตรใ์ดๆ เพือ่ให้

การพฒันาไม่เปราะบางต่อภมิูอากาศในอนาคต จะต้องค านึงถึงทิศทางการพฒันาของท้องถิน่หรือชุมชนนัน้

เป็นส าคญั” 
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บทท่ี 5 
การเปล่ียนแปลงภมิูอากาศและผลต่อการพฒันาประเทศในบริบทของการพฒันาแห่งสหสัวรรษ 

 
 ปฏญิญาแห่งสหสัวรรษเป็นข้อตกลงร่วมกนัในระดบัโลกเพื่อก าหนดเป้าหมายการพฒันาที่มกีรอบระยะเวลาที่
ชดัเจนเพื่อที่จะใช้ประเมนิผลการด าเนินการของรฐับาลและองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยประเทศไทยได้ให ้   
การรบัรองปฏญิญานี้เมื่อเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2543 ซึง่ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาตริ่วมกบัองคก์ารสหประชาชาตแิละธนาคารโลกไดม้กีารจัดท ารายงานฉบบัแรกเพื่อประเมนิสถานะภาพของ
การพฒันาของประเทศไทยในขณะนัน้ โดยมองทัง้เป้าหมายหลกั 8 ขอ้ เป้าหมายรอง 18 ขอ้และตวัชีว้ดั 48 ตวัทีไ่ด้ม ี   
การก าหนดไวเ้ป็นมาตรฐานสากลทีเ่รยีกว่า Millennium Development Goal (MDG) ทีต่้องบรรลุใหไ้ดใ้นปี ค.ศ. 2015 
(พ.ศ. 2558) นอกจากนัน้ยงัไดเ้พิม่เป้าหมายและตวัชีว้ดัทีท่า้ทายเพิม่เตมิทีเ่รยีกว่า MDG plus (MDG+) ขึน้มาอกีจ านวน
หนึ่งดว้ย 
 จากรายงานฉบบัดงักล่าวสามารถสรุปผลการประเมนิสถานะภาพของประเทศไทยตามกรอบของการพฒันาแห่ง
สหสัวรรษได้ตามตารางที่ 5-1 ซึ่งการวิเคราะห์ประเมนิดงักล่าวได้กระท าโดยยงัไม่ได้น าประเดน็ด้านภูมิอากาศเข้ามา
วเิคราะหร์่วมดว้ย ดงันัน้ผูว้จิยัจงึไดเ้พิม่เตมิการวเิคราะหค์วามเสีย่งทัง้ทางตรงและทางออ้มจากการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ
ต่อเป้าหมายหลกัและเป้าหมายรองของการพฒันาแห่งสหสัวรรษของประเทศไทย ทัง้ในส่วนที่เป็น MDG และ MDG+ 
เพิม่เตมิ ซึง่รายละเอยีดของการวเิคราะหค์วามเสีย่งเหล่านี้จะอยู่ในสว่นถดัไปของรายงานน้ี 
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ตารางท่ี 5-1 สรุปเป้าหมายหลกัและเป้าหมายรองของประเทศไทยตามแนวทางการพฒันาแห่งสหสัวรรษ และสรุบความเสีย่งต่อการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศทัง้ทางตรงและทางออ้ม              
สแีดงแสดงความเสีย่งทีภู่มอิากาศจะมใีนเชงิลบต่อเป้าหมายการพฒันา สเีขยีวแสดงถงึความเสีย่งทีภ่มูอิากาศจะมใีนเชงิบวกต่อเป้าหมายการพฒันา 

 

เป้าหมายหลกั ประเดน็ เป้าหมายรอง สถานะภาพหรือความ
คาดหวงัในการบรรลุ
เป้าหมายเม่ือเร่ิม

ด าเนินการในปี 2546 
(โดยไม่ค านึงเร่ือง

ภมิูอากาศ) 

มลูเหตขุองความเส่ียง
โดยตรงจากภมิูอากาศ

อนาคต 

มลูเหตขุองความเส่ียงโดย
อ้อมจากภมิูอากาศอนาคต 

1. ขจดัความ
ยากจนและหวิ
โหย 

1.1 ความ
ยากจน 

MDG ลดสดัส่วนประชากรยากจนลงครึง่หน่ึงในช่วงปี 2522-2558 บรรลุแล้ว น้อยมาก การยา้ยถิน่/ประชากรนอกระบบ 
MDG+ ลดสดัส่วนประชากรยากจนลงใหต้ ่ากวา่รอ้ยละ 4 ภายในปี 

2552 
 น้อยมาก การยา้ยถิน่/ประชากรนอกระบบ 

1.2 ความหวิ
โหย 

MDG ลดสดัส่วนประชากรทีห่วิโหยลงครึง่หน่ึงในช่วงปี 2522-
2558 

บรรลุแล้ว น้อยมาก การยา้ยถิน่/ประชากรนอกระบบ 

2. ใหเ้ดก็ทุกคน
ไดร้บัการศกึษา 

2.1 
การศกึษา 

MDG ใหเ้ดก็ทุกคนส าเรจ็การศกึษาระดบัประถมศกึษาภายในปี 
2558 

ใกลบ้รรลุ น้อยมาก การยา้ยถิน่/ประชากรนอกระบบ 

MDG+ ใหเ้ดก็ทุกคนส าเรจ็การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้
ภายในปี 2549 

 น้อยมาก การยา้ยถิน่/ประชากรนอกระบบ 

MDG+ ใหเ้ดก็ทุกคนส าเรจ็การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย
ภายในปี 2558 

 น้อยมาก การยา้ยถิน่/ประชากรนอกระบบ 

3. สง่เสรมิบทบาท
สตรแีละความ
เท่าเทยีมกนั

3.1 ความเท่า
เทยีมทาง
เพศ 

MDG ขจดัความไมเ่ท่าเทยีมทางเพศในการศกึษาระดบัประถม
และมธัยมศกึษาภายในปี 2548 และในทุกระดบัการศกึษา
ภายในปี 2558 

บรรลุแล้ว น้อยมาก น้อยมาก 
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เป้าหมายหลกั ประเดน็ เป้าหมายรอง สถานะภาพหรือความ
คาดหวงัในการบรรลุ
เป้าหมายเม่ือเร่ิม

ด าเนินการในปี 2546 
(โดยไม่ค านึงเร่ือง

ภมิูอากาศ) 

มลูเหตขุองความเส่ียง
โดยตรงจากภมิูอากาศ

อนาคต 

มลูเหตขุองความเส่ียงโดย
อ้อมจากภมิูอากาศอนาคต 

ทางเพศ MDG+ เพิม่สดัส่วนผูห้ญงิในรฐัสภา องคก์ารบรหิารส่วนต าบลและ
ผูบ้รหิารระดบัสงูในราชการส่วนกลางเป็นสองเท่าในช่วงปี 
2545-2549 

 น้อยมาก น้อยมาก 

4. ลดอตัราการ
ตายของเดก็ 

4.1 สขุภาพ
เดก็ 

MDG ลดอตัราการตายของเดก็อายตุ ่ากว่าหา้ปีลงสองในสาม
ในช่วงปี 2533-2558 

ไมส่ามารถใช้กบั
ประเทศไทย 

น้อยมาก การยา้ยถิน่/ประชากรนอกระบบ 

MDG+ ลดอตัราการตายของทารกใหเ้หลอื 15 ต่อการเกดิมชีพี 
1,000 ภายในปี 2549 

 น้อยมาก การยา้ยถิน่/ประชากรนอกระบบ 

MDG+ ลดอตัราการตายของเดก็อายตุ ่ากว่าหา้ปีในเขตพืน้ทีส่งู
จงัหวดัภาคเหนือบางแหง่และสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้
ลงครึง่หน่ึงในช่วงปี 2548-2558 

 น้อยมาก การยา้ยถิน่/ประชากรนอกระบบ 

5. พฒันาสขุภาพ
สตรมีคีรรภ์ 

5.1 สขุภาพ
สตรมีคีรรภ์ 

MDG ลดอตัราการตายของมารดาลงสามในสีใ่นช่วงปี 2533-
2558 

ไมส่ามารถใช้กบั
ประเทศไทย 

น้อยมาก การยา้ยถิน่/ประชากรนอกระบบ 

MDG+ ลดอตัราการตายของมารดาใหเ้หลอื 18 ต่อการเกดิมชีพี 
100,000 ภายในปี 2549 

 น้อยมาก การยา้ยถิน่/ประชากรนอกระบบ 

MDG+ ลดอตัราการตายของมารดาในเขตพืน้ทีส่งูจงัหวดัภาคเหนือ
บางแหง่และสามจงัหวดัชายแดนภาคใตล้งครึง่หน่ึงในช่วงปี 
2548-2558 

 น้อยมาก การยา้ยถิน่/ประชากรนอกระบบ 

6. ต่อสูโ้รคเอดส ์ 6.1 โรคเอดส ์ MDG ชะลอและลดการแพรร่ะบาดของโรคเอดสภ์ายในปี 2558 บรรลุแล้ว น้อยมาก การยา้ยถิน่/ประชากรนอกระบบ 
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เป้าหมายหลกั ประเดน็ เป้าหมายรอง สถานะภาพหรือความ
คาดหวงัในการบรรลุ
เป้าหมายเม่ือเร่ิม

ด าเนินการในปี 2546 
(โดยไม่ค านึงเร่ือง

ภมิูอากาศ) 

มลูเหตขุองความเส่ียง
โดยตรงจากภมิูอากาศ

อนาคต 

มลูเหตขุองความเส่ียงโดย
อ้อมจากภมิูอากาศอนาคต 

มาลาเรยีและ
โรคส าคญัอื่นๆ 

MDG+ ลดอตัราการตดิเชือ้เอชไอวใีนประชากรวยัเจรญิพนัธใ์ห้
เหลอืรอ้ยละ 1 ภายในปี 2549 

 น้อยมาก การยา้ยถิน่/ประชากรนอกระบบ 

6.2 มาลาเรยี 
วณัโรคและ
โรคหวัใจ 

MDG ป้องกนัและลดการเกดิโรคมาลาเรยีและโรคส าคญัอื่นๆ 
ภายในปี 2558 

บรรลุแล้วส าหรบั
มาลาเรยี 

การระบาดเพิม่ของโรคทีย่งุ
เป็นพาหะ (มาลาเรยี) 

การยา้ยถิน่ 

MDG+ ลดอตัราการเกดิโรคมาลาเรยีใน 30 จงัหวดัชายแดนให้
เหลอื 1.4 ต่อประชากร 1,000 ภายในปี 2549 

 การระบาดเพิม่ของโรคทีย่งุ
เป็นพาหะ (มาลาเรยี) 

การยา้ยถิน่ 

7. รกัษาและ
จดัการ
สิง่แวดลอ้ม
อยา่งยัง่ยนื 

7.1 การ
พฒันาที่
ย ัง่ยนื 

MDG ก าหนดนโยบายและแผนพฒันาประเทศใหส้อดคลอ้งกบั
แนวทางการพฒันาทีย่ ัง่ยนืและลดการสญูเสยี
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

มโีอกาสบรรลุ เรง่การเสื่อมโทรมของ
ทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม

บางประเภท 

การด าเนินการตามUNFCCC 
ช่วยเสรมิการอนุรกัษท์รพัยากร 

MDG+ เพิม่สดัส่วนพลงังานหมนุเวยีนใหเ้ป็นรอ้ยละ 8 ของ
พลงังานเชงิ พาณิชยข์ ัน้ต้นภายในปี 2554 

 การใช้พลงังานโดยรวม
เพิม่ขึน้เพื่อรบัมอืกบั

ภูมอิากาศและระดบัน ้าใน
อนาคต 

การด าเนินการตาม UNFCCC 
ช่วยเสรมิการใชพ้ลงังาน

หมนุเวยีน 

MDG+ เพิม่สดัส่วนการน าขยะมลูฝอยมาใชป้ระโยชน์เป็นรอ้ยละ 
30 ภายในปี 2549 

 น้อยมาก การด าเนินการตาม UNFCCC 
ช่วยเสรมิการลดและ recycle 

ขยะ 
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เป้าหมายหลกั ประเดน็ เป้าหมายรอง สถานะภาพหรือความ
คาดหวงัในการบรรลุ
เป้าหมายเม่ือเร่ิม

ด าเนินการในปี 2546 
(โดยไม่ค านึงเร่ือง

ภมิูอากาศ) 

มลูเหตขุองความเส่ียง
โดยตรงจากภมิูอากาศ

อนาคต 

มลูเหตขุองความเส่ียงโดย
อ้อมจากภมิูอากาศอนาคต 

7.2 น ้าดื่ม
สะอาดและ
สว้มถูก
สขุลกัษณะ 

MDG ลดสดัส่วนประชากรทีไ่มส่ามารถเขา้ถงึน ้าดื่มสะอาดและ
สว้มถูกสขุลกัษณะลงครึง่หน่ึงในช่วงปี 2533-2558 

บรรลุแล้ว คณุภาพและปรมิาณน ้าดบิ
เพื่อการประปา  

การอพยพยา้ยถิน่/ประชากรแฝง
นอกระบบ 

7.3 ความ
มัน่คงดา้นที่
อยูอ่าศยั 

MDG ยกระดบัคุณภาพชวีติประชากรในชุมชนแออดัภายในปี 
2563 

มโีอกาสสงูทีจ่ะบรรลุ การสญูเสยีพืน้ทีอ่ยูอ่าศยั การอพยพยา้ยถิน่/ประชากรแฝง
นอกระบบ 

8. สง่เสรมิการ
เป็นหุน้สว่น
เพื่อการพฒันา
ในประชาคม
โลก 

    ความร่วมมอืบนฐานของ
ทรพัยากรทีเ่สีย่งต่อ

ภูมอิากาศ เช่นน ้าระดบั
ภูมภิาค 

การแขง่ขนัเพื่อรกัษาและขยาย
ฐานการลงทุนในแต่ละประเทศ 
การแยง่ชงิทรพัยากรทีอ่่อนไหว
ต่อภูมอิากาศระหวา่งประเทศ 
ความร่วมมอืระดบัภูมภิาคเพื่อ
รบัมอืกบัการเปลีย่นแปลง

ภูมอิากาศและเพิม่อ านาจต่อรอง
ในการเจรจา 
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 เป้าหมายท่ีไม่มีความเส่ียงหรือเส่ียงน้อยต่อการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศ 

จากตารางที่ 5-1 จะเหน็ไดว้่าในภาพรวมเป้าหมายหลกัที ่1 ถงึ 5 นัน้ความเสีย่งโดยตรงต่อการเปลีย่นแปลง
ภูมอิากาศในอนาคตนัน้มน้ีอยมาก เน่ืองจากปจัจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัเป้าหมายของการพฒันาเหล่าน้ีมคีวามเกี่ยวขอ้งหรือ
อ่อนไหว (sensitive) ต่อตวัแปรทางภูมอิากาศในเชงิกายภาพ เช่นอุณหภูม ิฝน ระดบัน ้าทะเล เป็นต้น ในระดบัทีน้่อยถึง
น้อยมาก ในขณะทีป่จัจยัอื่นๆ ทีไ่ม่ใช่ตวัแปรทางภูมอิากาศจะมผีลมากกว่าอย่างชดัเจน  

 ถงึแมว้่าความเสีย่งทางตรงจากภูมอิากาศจะมเีฉพาะกบัดชันีการพฒันาทีเ่กีย่วขอ้งในเชงิกายภาพกบัตวัแปรทาง
อากาศ แต่ภูมอิากาศและการเปลีย่นแปลงที่อาจจะเกดิขึน้ในอนาคตกอ็าจจะส่งผลทางอ้อมใหก้ารพฒันาต่างๆ ไม่บรรลุ
เป้าหมายทีค่าดหวงัไว ้โดยประเดน็ทีน่่าจะมคีวามส าคญัในอนัคบัต้นๆ น่าจะมาจากการยา้ยถิน่ฐานทัง้แบบถาวรและแบบ
ชัว่คราว และสามารถเป็นไปในทัง้การย้ายถิ่นภายในประเทศและการย้ายถิ่นข้ามประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้
แนวนโยบายของ ASEAN ทีต่ัง้เป้าใหป้ระชาชนในประเทศสมาชกิของประชาคมสามารถเดนิทางผ่านพรมแดนประเทศโดย
ไม่ตอ้งใชห้นงัสอืเดนิทางภายในปี 2015 อาจจะเอือ้ใหก้ารยา้ยถิน่และตัง้ถิน่ฐานใหม่เกดิขึน้ง่ายและกวา้งขวางขึน้ จนท าให้
เกดิกลุ่มประชากรแฝงหรอืกลุ่มประชากรที่ไม่ได้เขา้อยู่ในระบบการพฒันาสงัคมของประเทศอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งมกัจะ
ไม่ไดร้บัสทิธหิรอืเขา้ถงึสทิธปิระโยชน์จากนโยบายหรอืมาตรการต่างๆ เพื่อสง่เสรมิคุณภาพชวีติเหล่านี้ 

 

 เป้าหมายท่ีมีความเส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศ 

ส าหรบัเป้าหมายที ่6 ซึง่เป็นประเดน็ดา้นการสาธารณสขุนัน้ ประเดน็เด่นน่าจะเป็นเรื่องมาลาเรยีและโรคที่มแีมลง
เป็นพาหะ ซึง่อุณหภูมอิากาศทีสู่งขึน้ โดยเฉพาะในช่วงกลางคนื อาจจะท าให้วงจรชวีติของเชื้อสัน้ลงและพฤตกิรรมของ     
ยุงพาหะของโรคมคีวาม active มากชึน้ นอกจากนี้ฝนทีอ่าจจะมมีากขึน้กอ็าจจะท าใหแ้หล่งน ้าเพื่อการวางไข่ของยุงมมีาก
ขึน้ดว้ย จงึท าให้โดยรวมอาจจะเป็นการเพิม่ความเสีย่งทีก่ารจดัการโรคมาลาเรยีมคีวามซบัซ้อนมากขึน้ได ้ซึง่ยงัจ าเป็น
จะตอ้งมขีอ้มลูทางดา้นระบาดวทิยาและชวีวทิยาของโรคและพาหะของโรคเพิม่เตมิ  

นอกจากความเสีย่งทางตรงแล้วเป้าหมายดา้นการสาธารณสุขยงัมคีวามเสีย่งโดยทางออ้มจากการเปลีย่นแปลง
ภูมอิากาศผ่านการอพยพยา้ยถิน่เน่ืองมาจากความรุนแรงและภยัพบิตัจิากภูมอิากาศทัง้ภายในประเทศและระหว่างประเทศ
เช่นเดยีวกบัเป้าหมายการพฒันาทางสงัคมทีก่ล่าวมาแลว้ โดยคนสามารถเป็นพาหะของโรคและปญัหาทางสุขอนามยั เช่น
การเกดิโรคอุบตัใิหม่อุบตัซิ ้าต่างๆ ดงัเช่นกรณีของมาลาเรยีและโรคเท้าชา้งทีเ่กดิขึน้ใน 30 จงัหวดัตามแนวชายแดนกบั
ประเทศเพื่อนบา้นในอตัราทีส่งูกว่าค่าเฉลีย่ของประเทศแสดงใหเ้หน็ว่าขดีความสามารถในการรบัมอืต่อการแพร่ของโรคที่
อาจจะมคีนเป็นพาหะ รวมทัง้การใหบ้รกิารด้านสุขอนามยัต่อกลุ่มประชากรอพยพนอกระบบยงัน่าที่จะยงัไม่เพยีงพอต่อ
ขนาดของปญัหาแม้แต่ในปจัจุบัน ดังนัน้ถ้าไม่มีการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรมปญัหาด้านสุขอนามยัทัง้ในกรณีของ
โรคตดิต่อและไม่ตดิต่อโดยเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกบักลุ่มผูอ้พยพและประชากรนอกระบบน่าจะรุนแรงขึน้เน่ืองมาจากภูมอิากาศ
ในอนาคต 

เป้าหมายของการพฒันาที่น่าจะมคีวามเสี่ยงทางตรงสูงทีสุ่ดต่อการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศในอนาคตน่าจะเป็น
เป้าหมายที ่7 การรกัษาและจดัการสิง่แวดลอ้มอย่างยัง่ยนื ซึง่จะเหน็ไดว้่าแมแ้ต่การประเมนิโดยส านักงานคณะกรรมการ
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิเมื่อปี พ.ศ. 2546 ซึง่เป็นการวเิคราะหท์ีย่งัไม่ไดค้ านึงถงึภูมอิากาศกต็าม แต่กเ็ป็นเป้าหมาย
เดยีวที่ สศช คาดหวงัโดยใช้เพยีงค าว่า “มโีอกาสบรรลุ” ซึ่งเป็นเกณฑ์การคาดหวงัที่ต ่าที่สุดในบรรดาเป้าหมายทัง้ 7 นี้ 
เน่ืองจากมปีจัจยัอื่นๆ อกีมากทัง้ทางกายภาพ เศรษฐกจิและสงัคมทีจ่ะส่งผลใหก้ารรกัษาและจดัการสิง่แวดล้อมมคีวาม
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ซบัซอ้นและไม่สามารถด าเนินการไดโ้ดยง่าย ดงันัน้เมื่อประกอบกบัการเปลีย่นแปลงและความไม่แน่นอนของภูมอิากาศใน
อนาคตแลว้จงึยิง่ท าใหท้ัง้ความเสีย่งและความเปราะบางทีเ่ป้าหมายน้ีอาจจะไม่สามารถบรรลุยิง่เพิม่สงูขึน้ 

เมื่อพจิารณาถึงเป้าหมายย่อยแต่ละตวัของเป้าหมายหลกัที่ 7 พบว่าตวัชี้วดัส าคญัของเป้าหมายย่อยที่  7.1     
สองในสามตวัชีว้ดัคอืป่าไม้และการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้พลงังาน น่าจะเกี่ยวขอ้งและอ่อนไหว
โดยตรงต่อภูมิอากาศ โดยในด้านป่าไม้นั ้นซึ่งป่าชายเลนจะเป็นป่ากลุ่มที่อาจจะได้รับผลกระทบโดยตรงจาก                 
การเปลีย่นแปลงภูมอิากาศเรว็ทีส่ดุ โดยเฉพาะจากการเพิม่ขึน้ของระดบัทะเลสมัพทัธ ์ประกอบกบัป่าชายเลนส่วนใหญ่ของ
ประเทศไม่เหลอืพื้นที่ส าหรบัถอยร่นหลงัแนวป่าอกีด้วย จงึท าให้ป่าชายเลนมคีวามเสีย่งสูงที่จะมพีื้นที่ลดลงมากกว่าป่า
ประเภทอื่นซึง่สว่นใหญ่พืน้ทีจ่ะถูกก าหนดดว้ยไมย้นืตน้หลกัขนาดใหญ่ซึง่มกัจะอ่อนไหวกบัภูมอิากาศโดยตรงน้อยกว่า แต่
อย่างไรกต็ามกลุ่มของพชือื่นๆ ตลอดจนสตัวแ์ละกลุ่มจุลชพีต่างๆ ทีอ่าศยัอยู่ในระบบนิเวศอาจจะมคีวามอ่อนไหวต่อปจัจยั
ทางภูมอิากาศมากกว่าไมย้นืตน้ขนาดใหญ่ซึง่เป็นโครงสรา้งหลกัของป่า ดงันัน้ถงึแม้ว่าพืน้ทีป่่าในเชงิปรมิาณอาจจะไม่ได้
รบัผลกระทบจากภูมิอากาศแต่ความหลากหลายทางชวีภาพของระบบป่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจจะส่งผลต่อ
ผลผลิตและบทบาทด้านบริการเชิงนิเวศ (ecosystem goods and services) ของป่าเหล่านัน้ได้ อย่างไรก็ตาม              
การด าเนินการตามอนุสญัญาสหประชาชาตวิ่าดว้ยการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศเพื่อเพิม่การดูดซบัก๊าซเรอืนกระจกกอ็าจจะ
เป็นช่องทางทีเ่สรมิใหม้กีารเพิม่พืน้ทีป่า่ไดซ้ึง่อาจจะเป็นผลเชงิบวกทางออ้มจากการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ 

นอกจากดชันีดา้นป่าไมแ้ลว้ ดชันีดา้นการพฒันาทีย่ ัง่ยนือกีตวัหนึ่งก็คอืการใชพ้ลงังานกม็คีวามเสีย่งทีจ่ะมอีตัรา
เพิม่สงูขึน้ เนื่องจากการรบัมอืต่อการเปลีย่นแปลงและความแปรปรวนของภูมอิากาศและระดบัทะเลในอนาคตอาจจะเป็น
กระบวนการที่ต้องใช้พลงังาน เช่นการสูบน ้า การปรบัอากาศ การก่อสร้างขนาดใหญ่และการขนส่งต่างๆ ดงันัน้การใช้
พลงังานโดยรวมในส่วนนี้จึงน่าที่จะมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ และถึงแม้ว่าการด าเนินการตามอนุสญัญาฯ อาจจะมสี่วนช่วยให้
สดัส่วนการใช้พลงังานหมุนเวยีนสงูขึน้ด้วยกต็ามแต่ยงัไม่ชดัเจนว่าการเพิม่ขึน้ของการใชพ้ลงังานหมุนเวยีนจะสามารถ
ชดเชยการเพิม่ขึน้ของการใชพ้ลงังานเพื่อการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศโดยรวมไดส้กัเท่าใด  

ส าหรบัในเป้าหมายย่อยที ่7.2 และ 7.3 ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการตัง้ถิน่ฐานและชุมชนทีส่ าคญัคอืการเขา้ถงึสขุอนามยัที่
ดแีละมคีวามมัน่คงดา้นทีอ่ยู่อาศยันัน้ลว้นแต่มคีวามเสีย่งต่อภูมอิากาศ เน่ืองจากแหล่งน ้าดบิเพื่อการประปาโดยเฉพาะพืน้ที่
ใกลช้ายฝ ัง่ทะเลของประเทศจ านวนไม่น้อยยงัใชแ้หล่งน ้าผวิดนิหรอืชัน้น ้าตืน้ ซึง่เสีย่งต่อการรุกเขา้มาของน ้าทะเล ในขณะ
ทีใ่นพืน้ที่ตอนในของลุ่มน ้าอาจจะมกีารชะล้างหน้าดนิมากขึน้ในช่วงทีฝ่นมคีวามรุนแรงมากขึน้ ท าใหม้ตีะกอนแขวนลอย   
ในน ้าซึง่เป็นอุปสรรคต่อการบ าบดัและท าใหแ้หล่งกบัเกบ็น ้าดบิตืน้เขนิเรว็ขึน้ดว้ย 

พื้นที่อยู่อาศยัและตัง้บ้านเรือนตามแนวชายฝ ัง่ทะเลโดยเฉพาะบริเวณชายฝ ัง่ที่มีความลาดชนัน้อยและพื้นที่       
ที่ได้รบัอิทธพิลจากลมมรสุมโดยตรงน่าจะมคีวามเสี่ยงต่อการสูญเสยีที่ดินทัง้จากการเอ่อท่วมและการกดัเซาะชายฝ ัง่
เน่ืองจากจากระดบัน ้าทะเลสมัพทัธแ์ละมรสมุทีรุ่นแรงมากขึน้ จงึเป็นความจ าเป็นทีจ่ะต้องมีทัง้มาตรการทางวศิวกรรมและ
นวตักรรมเชิงเศรษฐกิจสงัคม เช่นด้านการเงิน การย้ายถิ่นฐาน ฯลฯ เพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการรบัมือกบัปญัหา
ภูมอิากาศในอนาคต 

 
 ผลของภมิูอากาศและการเปล่ียนแปลงบทบาทของประเทศไทยในระดบันานาชาติ 

ความร่วมมอืระดบันานาชาตทิีอ่ยู่บนฐานของทรพัยากรทีอ่่อนไหวต่อภูมอิากาศ เช่น ทรพัยากรน ้า จะมคีวามเสีย่ง
ต่อการที่เป้าหมายของความร่วมมืออาจจะไม่บรรลุ ตัวอย่างเช่นคณะกรรมาธิการลุ่มแม่น ้าโขง ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศประกอบกบัประเด็นการพฒันาภายในแต่ละประเทศอาจจะบีบให้ประเทศสมาชิกต้องค านึงถึงการแก้ปญัหา
ภายในก่อนความร่วมมอืระหว่างประเทศ ซึง่ประเทศไทยในฐานะของประเทศทีป้่อนน ้าลงสู่แม่น ้าโขงมากเป็นอนัดบัทีส่อง
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รองจากสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวก็คงจะต้องหาจุดพอดีระหว่างการใช้น ้าเพื่อสนับสนุนความมัน่คงทาง
เศรษฐกจิสงัคมภายในประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ กบัการปล่อยน ้าลงไปในล าน ้าสากลเพื่อเอื้อ
ประโยชน์ทางเศรษกจิและระบบนิเวศของประเทศทีอ่ยู่ปลายน ้า   

นอกจากแม่น ้าโขงแล้ว ยงัมีล าน ้าและลุ่มน ้าระหว่างประเทศที่ประเทศไทยแบ่งปนักบัประเทศเพื่อนบ้าน เช่น 
แม่น ้าสาละวนิ แม่น ้ากระบุร ีแม่น ้าโกลก ซึง่ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศโดยเฉพาะในประเดน็ทีค่าบเกีย่วหรอื
ขา้มพรมแดนระหว่างประเทศของลุ่มน ้าเหล่าน้ียงัไม่มคีวามชดัเจนในปจัจุบนั แต่อย่างไรกต็ามนโยบายและปฏบิตักิารใดๆ 
ในด้านของน ้าในลุ่มน ้าที่เกี่ยวขอ้งกบัประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้ควรจะต้องมคีวามโปร่งใส มเีหตุมผีลที่รอบด้าน เพื่อให้
ประเทศต่างๆ มคีวามเชื่อมัน่และยนิดรี่วมมอืกนัเพื่อแกป้ญัหาในระดบัภูมภิาคต่อไป  

การเปลีย่นแปลงภูมอิากาศยงัอาจจะน าไปสูก่ารปรบัเปลีย่นหรอืยา้นฐานการผลติและการบรกิาร โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมทีต่่อเนื่องไปยงัพืน้ทีท่ี่ภูมอิากาศมคีวามเหมาะสมมากกว่าทัง้ทีอ่ยู่ในภูมภิาคเอเซยี
ตะวนัออกเฉียงใต้และภูมภิาคอื่นๆ ของโลก ซึ่งการที่ประเทศไทยจะยงัคงรกัษาการเป็นผู้น าหรอืผู้ค้ารายใหญ่ในตลาด
สนิคา้เกษตร เช่น ขา้ว มนัส าปะหลงั น ้าตาลและยางพารา และการบรกิารเช่นการท่องเทีย่ว เอาไวไ้ดน้ัน้จ าเป็นจะตอ้งมกีาร
ปรบักลยุทธแ์ละภาพลกัษณ์จากการเป็นผู้ผลติจากฐานภายในประเทศแต่เพยีงอย่างเดยีวไปเป็นพนัธมติรร่วมลงทุนและ
สนบัสนุนเทคโนโลยดีา้นการผลติและการแปรรูปโดยตรงใหแ้ก่ประเทศทีเ่ป็นฐานการผลติเหล่านัน้ เพื่อลดการถูกกนิเปล่า
จากการพึง่พาทุนและเทคโนโลยจีากประเทศที ่3 (third party) ดงันัน้ในการนี้ประเทศไทยจ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องมรีะบบ
และโครงสรา้งเชงิองคก์รทีม่ปีระสทิธภิาพเพื่อสนบัสนุนการลงทุนในต่างประเทศรวมทัง้การพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยทีี่
จ าเป็นต่อการร่วมลงทุนต่างๆ ในต่างประเทศอกีดว้ย    

อย่างไรกต็ามกต็อ้งควรระวงัไม่ใหก้ารขยายฐานการลงทุนและการผลติไปในต่างประเทศนัน้น าไปสู่การแขง่ขนัและ
ความขดัแยง้กบัประเทศอื่นๆ ดว้ยเช่นกนั เนื่องจากประเทศทีม่ฐีานทางเศรษฐกจิและทรพัยากรใกลเ้คียงกบัประเทศไทย 
เช่น จนีและเวยีดนามเป็นตน้ กล็ว้นแต่ก าลงัเตรยีมการดา้นการโยกยา้ยฐานการผลติในท านองเดยีวกนัและในบางส่วนกม็ี
ความคบืหน้าไปมากกว่าประเทศไทยแลว้ ตวัอย่างเช่นการลงทุนดา้นการเกษตรของจนีและเวยีดนามในประเทศลาวและ
พม่าเป็นต้น ดงันัน้จงึควรสนับสนุนใหเ้กิด dialogue ระหว่างประเทศด้านการแลกเปลีย่นและโยกยา้ยฐานการผลติต่างๆ 
เพื่อกลไกหนึ่งในการป้องกนัหรอืสลายปญัหาทีอ่าจจะเกดิขึน้ไดเ้ป็นการล่วงหน้า   

ประเดน็ทางสงัคมทีส่ าคญัในระดบัภูมภิาคทีเ่กีย่วเนื่องกบัภูมอิากาศไดแ้ก่การอพยพยา้ยถิน่ทัง้แบบชัว่คราวและ
ถาวร ซึง่การแกไ้ขหรอืรบัมอืกบัปญัหาทีป่ลายทางแต่เพยีงดา้นเดยีว เช่นการจดัระบบรฐัสวสัดกิารต่างๆ เพื่อรองรบันัน้คง
จะไม่เพียงพอ ดงันัน้จึงควรที่จะมีกระบวนการเพื่อป้องกนัหรือแก้ไขปญัหาที่ต้นทางควบคู่กนัไปด้วย อาทิเช่นการให ้     
การสนับสนุนด้านการเตือนภยัแก่พื้นที่เสีย่งต่อความแปรปรวนและลกัษณะอากาศที่รุนแรง การให้ความช่วยเหลอืและ
สนับสนุนประเทศในภูมภิาคในการลดความอ่อนไหว การกระจายความเสีย่งและการรบัมอืต่อปญัหาภัยพบิตัิต่างๆ ซึ่ง
นอกจากจะเป็นการแกไ้ขปญัหาทีย่ ัง่ยนืและยงัเป็นการสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ขีองประเทศและเป็นการสื่อถงึความตัง้ใจจรงิที่
จะร่วมเป็นพนัธมติรกบัทุกประเทศในภูมภิาคเพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

ประเด็นสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศกบับทบาทของประเทศไทยในระดบันานาชาติและภูมิภาคคือ     
การเป็นสมาชกิที่เขม้แขง็ของกลุ่มความร่วมมอืทัง้ระดบัภูมภิาคและระดบัพหุภูมภิาคเพื่อรบัมอืและลดความเสีย่งความ
เปราะบางต่อภูมอิากาศกลุ่ม ซึง่ไม่เพยีงแต่สนบัสนุนขอ้มูลและจุดยนืในการเจรจาต่อรองระดบันานาชาติเท่านัน้ แต่ควรจะ
รวมถึงการสนับสนุนด้านวชิาการ ความรู้ บุคคลากร งบประมาณและทรพัยากรพื้นฐานให้แก่กลุ่มต่างๆ ที่ประเทศเป็น
สมาชกิตามความจ าเป็นเพื่อใหเ้กดิกระบวนการปรบัตวัร่วมกนั (collective adaptation) ทีเ่ป็นรูปธรรมอย่างแทจ้รงิซึง่จะ
เป็นการลดความซ ้าซอ้นดา้นการลงทุนต่างๆ และยงัเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพของการรบัมอืต่อภูมอิากาศอกีดว้ย 
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ภาคผนวก 1 
การปรบัความคลาดเคล่ือนของผลจากแบบจ าลอง 

 

ขอ้มูลรายสถานีตรวจวดัจ านวน 130 สถานี ทีใ่ช้ในการตรวจพสิูจน์ (Verification) โดยคดัเลอืกขอ้มูลเพยีง 3 
ประเภท จากขอ้มลูทัง้หมด 7 ประเภททีท่างคณะผูว้จิยัเหน็ว่าความสมบรูณ์ของขอ้มลูตรวจวดัมเีพยีงพอต่อการด าเนินการ 
รวมทัง้เป็นขอ้มลูทีม่คีวามส าคญัอย่างยิง่ในการต่อยอดไปสูง่านวจิยัชิน้อื่นๆ คอื ขอ้มลูฝนรายวนั ขอ้มลูอุณหภูมสิงูสุด และ
ขอ้มลูอุณหภูมติ ่าสดุ โดยในการปรบัความคลาดเคลื่อนของขอ้มลู คณะผูว้จิยัพจิารณาเลอืกขอ้มลูรายสถานีตรวจวดัจ านวน 
130 สถานี โดยแบ่งเป็นสถานีในแต่ละประเทศ ดงันี้  

- ประเทศจนี จ านวน 31 สถาน ี

- ประเทศอนิเดยี จ านวน 1 สถาน ี

- ประเทศไทย จ านวน 56 สถาน ี

- ประเทศเวยีดนาม จ านวน 15 สถาน ี

- ประเทศพม่า จ านวน 9 สถานี  

- ประเทศลาว จ านวน 5 สถาน ี

- ประเทศมาเลเซยี จ านวน 16 สถาน ี

- ประเทศอนิโดนีเซยี จ านวน 3 สถานี 

โดยมรีายละเอยีดสถานี ดงันี้ 

ประเทศ สถานี ละติจดู ลองจิจดู แหล่งข้อมูล 
China YAXIAN 18.23 109.52 National Climatic Data Center 

(http://www.ncdc.noaa.gov) 
China HAIKOU 20.03 110.35 National Climatic Data Center 
China BEIHAI 21.48 109.10 National Climatic Data Center 
China NANNING 22.82 108.35 National Climatic Data Center 
China BAISE 23.90 106.60 National Climatic Data Center 
China RUILI 24.02 97.83 National Climatic Data Center 
China KUNMING 25.02 102.68 National Climatic Data Center 
China GUILIN 25.33 110.30 National Climatic Data Center 
China DALI 25.70 100.18 National Climatic Data Center 
China TONGDAO 26.17 109.78 National Climatic Data Center 
China GUIYANG 26.58 106.72 National Climatic Data Center 
China ZHIJIANG 27.45 109.68 National Climatic Data Center 
China XICHANG 27.90 102.27 National Climatic Data Center 
China DEQEN 28.50 98.90 National Climatic Data Center 
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ประเทศ สถานี ละติจดู ลองจิจดู แหล่งข้อมูล 
China YIBIN 28.80 104.60 National Climatic Data Center 
China YOUYANG 28.83 108.77 National Climatic Data Center 
China JINFO SHAN 28.88 107.45 National Climatic Data Center 
China LHASA 29.67 91.13 National Climatic Data Center 
China ENSHI 30.28 109.47 National Climatic Data Center 
China CHENGDU 30.67 104.02 National Climatic Data Center 
China NANCHONG 30.80 106.08 National Climatic Data Center 
China GARZE 31.62 100.00 National Climatic Data Center 
China SOG XIAN 31.88 93.78 National Climatic Data Center 
China ANKANG 32.72 109.03 National Climatic Data Center 
China ZADOI 32.90 95.30 National Climatic Data Center 
China HANZHONG 33.07 107.03 National Climatic Data Center 
China WUDU 33.40 104.92 National Climatic Data Center 
China DARLAG 33.75 99.65 National Climatic Data Center 
China TUOTUOHE 34.22 92.43 National Climatic Data Center 
China YAN AN 36.60 109.50 National Climatic Data Center 
China YULIN 38.23 109.70 National Climatic Data Center 
India India_1 26.10 91.58 Asia Pacific Data Research Center 

(http://apdrc.soest.hawaii.edu/) 
Indonesia Indonesia_2 1.52 98.92 Meteorological and Geophysical Agency, Indonesia 
Indonesia Indonesia_1 3.50 98.70 Meteorological and Geophysical Agency, Indonesia 
Indonesia Indonesia_3 3.94 108.34 Meteorological and Geophysical Agency, Indonesia 
Lao Pakse 15.16 105.71 Department of Meteorology and Hydrology, Laos PDR 
Lao Savannakhet 16.48 104.83 Department of Meteorology and Hydrology, Laos PDR 
Lao Vientiane 18.02 102.42 Department of Meteorology and Hydrology, Laos PDR 
Lao Xiengkhuang 19.56 103.08 Department of Meteorology and Hydrology, Laos PDR 
Lao Luang Prabang 19.78 102.21 Department of Meteorology and Hydrology, Laos PDR 
Malaysia Senai 1.52 103.74 Malaysian Meteorological Department, Malaysia 
Malaysia Kluang 2.18 103.30 Malaysian Meteorological Department, Malaysia 
Malaysia Mersing 2.18 103.74 Malaysian Meteorological Department, Malaysia 
Malaysia Melaka 2.40 102.21 Malaysian Meteorological Department, Malaysia 
Malaysia Petaling Jaya 3.06 101.55 Malaysian Meteorological Department, Malaysia 
Malaysia Kuantan 3.72 103.30 Malaysian Meteorological Department, Malaysia 
Malaysia Setiawan 4.38 100.67 Malaysian Meteorological Department, Malaysia 
Malaysia Ipoh 4.60 101.33 Malaysian Meteorological Department, Malaysia 
Malaysia Bayan Lepas 5.26 100.26 Malaysian Meteorological Department, Malaysia 
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ประเทศ สถานี ละติจดู ลองจิจดู แหล่งข้อมูล 
Malaysia Alor Setar 6.14 100.45 Malaysian Meteorological Department, Malaysia 
Myanmar Mynmar_1 16.92 96.29 Department of Meteorology & Hydrology, Myanmar 
Myanmar Mynmar_2 18.90 95.20 Department of Meteorology & Hydrology, Myanmar 
Myanmar Mynmar_3 20.22 92.79 Department of Meteorology & Hydrology, Myanmar 
Myanmar Mynmar_4 20.88 95.85 Department of Meteorology & Hydrology, Myanmar 
Myanmar Mynmar_5 21.32 99.58 Department of Meteorology & Hydrology, Myanmar 
Myanmar Mynmar_6 21.98 96.07 Department of Meteorology & Hydrology, Myanmar 
Myanmar Mynmar_7 22.20 95.20 Department of Meteorology & Hydrology, Myanmar 
Myanmar Mynmar_8 22.86 97.82 Department of Meteorology & Hydrology, Myanmar 
Myanmar Mynmar_9 23.30 94.32 Department of Meteorology & Hydrology, Myanmar 
Myanmar Mynmar_10 24.84 94.98 Department of Meteorology & Hydrology, Myanmar 
Myanmar Mynmar_11 25.28 97.39 Department of Meteorology & Hydrology, Myanmar 
Thai Narathiwat 6.36 101.77 Thailand Meteorology Department 
Thai Satun 6.58 100.01 Thailand Meteorology Department 
Thai Pattani (airport) 6.80 101.11 Thailand Meteorology Department 
Thai Songkha 7.24 100.45 Thailand Meteorology Department 
Thai Trang 7.46 99.58 Thailand Meteorology Department 
Thai Nakorn Sri 

Thammarat 
8.56 99.80 Thailand Meteorology Department 

Thai Pangnha 9.00 98.26 Thailand Meteorology Department 
Thai Samui 9.44 100.01 Thailand Meteorology Department 
Thai Ranong 9.88 98.70 Thailand Meteorology Department 
Thai Chumporn 10.54 99.14 Thailand Meteorology Department 
Thai Prachuabkirikun 11.86 99.80 Thailand Meteorology Department 
Thai Trad (Klong Yai) 11.86 102.86 Thailand Meteorology Department 
Thai Hua Hin 12.52 99.80 Thailand Meteorology Department 
Thai Chanthaburi 12.52 102.21 Thailand Meteorology Department 
Thai Chonburi 12.74 100.89 Thailand Meteorology Department 
Thai Rayong 12.74 101.33 Thailand Meteorology Department 
Thai Chonburi 13.40 101.11 Thailand Meteorology Department 
Thai Aranyaprathet 13.62 102.42 Thailand Meteorology Department 
Thai Donmuang 13.84 100.67 Thailand Meteorology Department 
Thai Karnchanaburi 14.06 99.58 Thailand Meteorology Department 
Thai Prachinburi 14.06 101.33 Thailand Meteorology Department 
Thai Supanburi 14.50 100.23 Thailand Meteorology Department 
Thai Lopburi 14.72 100.67 Thailand Meteorology Department 
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ประเทศ สถานี ละติจดู ลองจิจดู แหล่งข้อมูล 
Thai Pakchong 14.72 101.33 Thailand Meteorology Department 
Thai Burirum 14.72 102.64 Thailand Meteorology Department 
Thai Nakorn 

Ratchasima 
14.94 101.99 Thailand Meteorology Department 

Thai Surin 14.94 103.52 Thailand Meteorology Department 
Thai Buachum, 

Lopburi 
15.16 101.11 Thailand Meteorology Department 

Thai Ubonratchathani 15.16 104.83 Thailand Meteorology Department 
Thai Tha Tum 15.38 103.74 Thailand Meteorology Department 
Thai Nakorn Sawan 15.82 100.23 Thailand Meteorology Department 
Thai Chaiyaphum 15.82 101.99 Thailand Meteorology Department 
Thai Roi Ed 16.04 103.74 Thailand Meteorology Department 
Thai Khon Kaen 16.26 102.42 Thailand Meteorology Department 
Thai Mahasarakam 16.26 103.08 Thailand Meteorology Department 
Thai Kamphang Phet 16.48 99.58 Thailand Meteorology Department 
Thai Petchaboon 16.48 101.11 Thailand Meteorology Department 
Thai Khonkaen 16.48 102.86 Thailand Meteorology Department 
Thai Mukdaharn 16.48 104.61 Thailand Meteorology Department 
Thai Maesod,Tak 16.70 98.48 Thailand Meteorology Department 
Thai Phisanulok 16.70 100.23 Thailand Meteorology Department 
Thai Tak 16.92 98.92 Thailand Meteorology Department 
Thai Bhumiporn Dam 17.14 99.14 Thailand Meteorology Department 
Thai Sakonnakorn 17.14 104.18 Thailand Meteorology Department 
Thai Loei 17.36 101.77 Thailand Meteorology Department 
Thai Udonthani 17.36 102.86 Thailand Meteorology Department 
Thai Nakorn Phanom 17.36 104.83 Thailand Meteorology Department 
Thai Utradit 17.58 100.01 Thailand Meteorology Department 
Thai Nongkai 17.80 102.64 Thailand Meteorology Department 
Thai Mae Sariang 18.24 98.04 Thailand Meteorology Department 
Thai Lampang 18.24 99.58 Thailand Meteorology Department 
Thai Phare 18.24 100.23 Thailand Meteorology Department 
Thai Nan 18.68 98.92 Thailand Meteorology Department 
Thai Chiangmai 18.68 100.67 Thailand Meteorology Department 
Thai Tha wang Pha, 

Nan 
19.12 100.89 Thailand Meteorology Department 

Thai Mae Hong Sorn 19.34 97.82 Thailand Meteorology Department 
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ประเทศ สถานี ละติจดู ลองจิจดู แหล่งข้อมูล 
Thai Chiangrai 20.00 99.80 Thailand Meteorology Department 
Viet Nam Ca Mau 9.22 105.27 Institute of Meteorology, Hydrology and Environment, 

Vietnam 
Viet Nam Can Tho 10.10 105.71 Institute of Meteorology, Hydrology and Environment, 

Vietnam 
Viet Nam Da Lat 11.86 108.34 Institute of Meteorology Institute of Meteorology, 

Hydrology and Environment, Vietnam 
Viet Nam Nha Trang 12.30 109.21 Institute of Meteorology Institute of Meteorology, 

Hydrology and Environment, Vietnam 
Viet Nam Playcu 14.06 107.90 Institute of Meteorology Institute of Meteorology, 

Hydrology and Environment, Vietnam 
Viet Nam Kon Tum 14.28 107.68 Institute of Meteorology Institute of Meteorology, 

Hydrology and Environment, Vietnam 
Viet Nam Da Nang 16.04 108.12 Institute of Meteorology Institute of Meteorology, 

Hydrology and Environment, Vietnam 
Viet Nam Hue 16.48 107.68 Institute of Meteorology Institute of Meteorology, 

Hydrology and Environment, Vietnam 
Viet Nam Dong Hoi 17.36 106.58 Institute of Meteorology Institute of Meteorology, 

Hydrology and Environment, Vietnam 
Viet Nam Vinh 18.68 105.71 Institute of Meteorology Institute of Meteorology, 

Hydrology and Environment, Vietnam 
Viet Nam Phu Lien 20.88 106.58 Institute of Meteorology Institute of Meteorology, 

Hydrology and Environment, Vietnam 
Viet Nam Ha Noi (Lang) 21.10 105.93 Institute of Meteorology Institute of Meteorology, 

Hydrology and Environment, Vietnam 
Viet Nam Dien Bien 21.32 103.08 Institute of Meteorology Institute of Meteorology, 

Hydrology and Environment, Vietnam 
Viet Nam Lai Chau 21.98 103.08 Institute of Meteorology Institute of Meteorology, 

Hydrology and Environment, Vietnam 
Viet Nam Cao Bang 22.64 106.15 Institute of Meteorology Institute of Meteorology, 

Hydrology and Environment, Vietnam 

ขอ้มลูตรวจวดัเหล่านี้ ทางคณะท างานไดร้วบรวมจากหน่วยงานทัง้ภายในและต่างประเทศเพื่อใหไ้ดต้ าแหน่งของ
สถานีตรวจวดัทีก่ระจายครอบคลุมผลจากแบบจ าลองทีไ่ดท้ัง้หมด ขอ้มลูตรวจวดัสภาพอากาศจากสถานีเหล่านี้ จะน าไปใช้
เปรยีบเทยีบกบัผลของแบบจ าลองในช่วงปีฐาน ทัง้นี้ในการปรบัแกค้วามคลาดเคลื่อนนี้จะแตกต่างกนัส าหรบัขอ้มูลแต่ละ
ประเภท 
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ภาคผนวก 2 

 
ผลการจ าลองสภาพอากาศภมิูอากาศอนาคตภายใต้สภาพกา๊ซเรือนกระจกตาม
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ผลการจ าลองสภาพอากาศภมิูอากาศอนาคตภายใต้สภาพกา๊ซเรือนกระจก 
ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม แบบ A2, B2 และ A1B  

(SRES A2, B2 และ A1B) 
ภาคเหนือ 15 จงัหวดั 

 
จงัหวดัก าแพงเชร 
จงัหวดัเชยีงราย 
จงัหวดัเชยีงใหม่ 
จงัหวดัตาก 
จงัหวดัน่าน 
จงัหวดัพะเยา  
จงัหวดัพจิติร 
จงัหวดัพษิณุโลก 
จงัหวดัเพชรบรูณ์ 
จงัหวดัแพร่ 
จงัหวดัแมฮ่่องสอน 
จงัหวดัล าปาง 
จงัหวดัล าพนู 
จงัหวดัสุโขทยั 
จงัหวดัอุตรดติถ ์
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ผลการจ าลองสภาพอากาศภมิูอากาศอนาคตภายใต้สภาพกา๊ซเรอืนกระจก 
ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม แบบ A2, B2 และ A1B (SRES A2, B2 และ A1B) 

 
  การคาดการณ์สภาพภูมอิากาศระดบัภูมภิาคด าเนินการโดยใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ PRECIS (Providing 
regional Climates for Impacts Studies) ซึง่เป็นแบบจ าลองภูมอิากาศระดบัภูมภิาค (RCM) ทีพ่ฒันาขึน้ที ่The Met Office 
Hadley Centre for Climate Change ประเทศองักฤษ ภายใตแ้นวโน้มของก๊าซเรอืนกระจกในบรรยากาศ 3 แนวทาง ไดแ้ก่  
  แนวทาง A2 คอื แนวทางทีค่ลา้ยกบัลกัษณะการพฒันาของโลกทีผ่่านมาในอดตีถงึปจัจุบนั กล่าวคอื เป็นโลกทีม่คีวาม
แตกต่างและหลายหลายในเชงิเศรษฐกจิ การเมอืงและการเขา้ถงึเทคโนโลยต่ีางๆ โดยทีก่ารพฒันาจะเน้นการเจรญิเตบิโตในเชงิ
เศรษฐกจิมากกว่าความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอ้ม ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 1980-2099 
  แนวทาง B2 คอื แนวทางการพฒันาแบบสมดุล และเปลีย่นแปลงสู่การพฒันาควบคู่กบัการดูแลรกัษาธรรมชาตอิย่าง
ยัง่ยนื เน้นการแกป้ญัหาทอ้งถิ่น ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อมที่ยัง่ยนื ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 2010-
2099 
  แนวทาง A1B คอื แนวทางการพฒันาทีม่กีารใชพ้ลงังานแบบผสมผสาน สมดุลทุกแหล่ง กล่าวคอื มกีารน าพลงังานชวี
มวลมาใชอ้ย่างผสมผสานและสมดุลกบัแหล่งพลงังานอื่นๆ ซึง่เป็นการพฒันาดแูลสิง่แวดลอ้มและมคีวามร่วมมอืระหว่างโลกและ
ภูมภิาคอย่างสมดุล ช่วงเวลาที่ใชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 2010-2069 ในช่วง ค.ศ.2070-2099 จ านวนขอ้มูลมน้ีอยจงึไม่น ามา
วเิคราะห ์
  โดยเงื่อนไขการจ าลองสภาพภมูอิากาศ  Global dataset ส าหรบัแนวทาง A2 และ B2 ใช ้Max-Planck-Institute for 
Meteorology’s ECHAM4 และส าหรบั A1B ใช ้Hadley Centre for Climate Prediction and Research HadCM3 

 
จงัหวดัก าแพงเพชร 

    
ก.ช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) ข.ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ค.ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ง.ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 

รปูผนวกท่ี 2-1  อุณหภมูเิฉลีย่ (องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แนวทางแบบ A2 
  

อุณหภูมเิฉลีย่ 
 ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมิเฉลี่ยในรอบปี ประมาณ 26-28 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมเิฉลี่ยมี
แนวโน้มทีสู่งขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมเิฉลี่ยมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC   
 อุณหภูมสิงูสดุ 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมสิงูสดุเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 40-45 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมสิงูสุดมี
แนวโน้มที่สงูขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ประมาณ 1-2 oC  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 
oC  ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้า
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อุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสุดมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัรอ้น (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมสิงูกว่า 35๐ C) 
  ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัรอ้นในรอบปีมจี านวนประมาณ 120-180 วนั จากการคาดการณ์พบว่า
จ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2  ในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 30-60 วนั  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 60 วนั 
ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้ม
ทีเ่พิม่ขึน้ 30-45 วนั  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 60 วนั และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่า 
ในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 30-45 วนั 
 อุณหภูมติ ่าสดุ 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมติ ่าสดุเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 10 -15 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมติ ่าสดุมี
แนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่า ในอกี 30 ปี ขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดใกลเ้คยีงกบัปีฐาน   ในอกี 60 ปีขา้งหน้า
อุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  ภายใต้
แนวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดใกล้เคยีงกบัปีฐาน  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC และภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ใน
อกี 60 ปีขา้งหน้าต ่าสดุมแีนวโน้มอุณหภูมเิพิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัเยน็ (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมติ ่ากว่า 16๐ C) 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัเยน็ในรอบปี มปีระมาณ 15-30 วนั จากการคาดการณ์พบว่าจ านวนวนัเยน็
มแีนวโน้มลดลง โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่า  ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 60 ปีขา้งหน้า
จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 10-15 วนั  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 10-20 วนั ภายใต้แนวทาง B2 
พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 90 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 10-
15 วนั และภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 5-15 วนั  
 ปรมิาณฝนรวมรายปี 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มปีระมาณ 1,300 มม./ปี  จากการคาดการณ์ในอนาคต
พบว่าภายใตแ้นวทาง A2 และแนวทาง B2  ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 
90 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  บางพืน้ที่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย และภายใต้แนวทาง A1B  
ในอกี  30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน 
 จ านวนวนัฝนตก  (จ านวนวนัฝนตก ปรมิาณฝนมากกว่า 3 มม./วนั และจ านวนวนัฝนตกหนกั ปรมิาณฝนมากกว่า 35 
มม./วนั) 
  ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัฝนตกโดยเฉลี่ยในรอบปี ประมาณ 90-120 วนั จากการคาดการณ์ใน
อนาคตพบว่าภายใตแ้นวทาง A2  ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน   ในอกี 60 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝน
ตกมแีนวโน้มลดลงมากกว่า 5 วนั  ในอกี  90 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ภายใต้แนวทาง B2 พบว่า ในอกี 
100 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ภายใต้แนวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝน
ตกมแีนวโน้มการเพิม่ขึน้มากกว่า 10 วนั 
 จ านวนวนัฝนตกหนักในรอบ 1 ปี จากการคาดการณ์พบขอ้มูลจ านวนวนัฝนตกหนักในพื้นที่เลก็น้อย มจี านวนวนั
ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน 
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อณุหภมูติ า่สดุและอณุหภมูสิงูสดุ (องศาเซลเซยีส) 

ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

จ านวนวนัเย็น (วนัทีอ่ณุหภมูนิอ้ยกวา่ 16 องศาเซลเซยีส) และ

จ านวนวนัรอ้น (วนัทีอ่ณุหภมูมิากกวา่ 35 องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 90  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัรอ้น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 90  ปีขำ้งหนำ้

ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ (มม./เดอืน) และจ านวนวนัฝนตก 

(วนัทีฝ่นมากกวา่ 3 มม./วนั) รายเดอืน  ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 60 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 90 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 60 ขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 90 ปีขำ้งหนำ้
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ผลการจ าลองสภาพอากาศภมิูอากาศอนาคตภายใต้สภาพกา๊ซเรอืนกระจก 
ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม แบบ A2, B2 และ A1B (SRES A2, B2 และ A1B) 

 
  การคาดการณ์สภาพภูมอิากาศระดบัภูมภิาคด าเนินการโดยใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร ์PRECIS (Providing 
regional Climates for Impacts Studies) ซึง่เป็นแบบจ าลองภูมอิากาศระดบัภูมภิาค (RCM) ทีพ่ฒันาขึน้ที ่The Met Office 
Hadley Centre for Climate Change ประเทศองักฤษ ภายใตแ้นวโน้มของก๊าซเรอืนกระจกในบรรยากาศ 3 แนวทาง ไดแ้ก่  
  แนวทาง A2 คอื แนวทางทีค่ลา้ยกบัลกัษณะการพฒันาของโลกทีผ่่านมาในอดตีถึงปจัจุบนั กล่าวคอื เป็นโลกทีม่ี
ความแตกต่างและหลายหลายในเชิงเศรษฐกิจ การเมืองและการเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆ โดยที่การพฒันาจะเน้นการ
เจรญิเตบิโตในเชงิเศรษฐกจิมากกว่าความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอ้ม ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 1980-2099 
  แนวทาง B2 คอื แนวทางการพฒันาแบบสมดุล และเปลีย่นแปลงสู่การพฒันาควบคู่กบัการดูแลรกัษาธรรมชาติ
อย่างยัง่ยนื เน้นการแกป้ญัหาทอ้งถิน่ ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 
2010-2099 
  แนวทาง A1B คอื แนวทางการพฒันาที่มกีารใช้พลงังานแบบผสมผสาน สมดุลทุกแหล่ง กล่าวคอื มกีารน า
พลงังานชวีมวลมาใชอ้ย่างผสมผสานและสมดุลกบัแหล่งพลงังานอื่นๆ ซึง่เป็นการพฒันาดแูลสิง่แวดลอ้มและมคีวามร่วมมอื
ระหว่างโลกและภูมภิาคอย่างสมดุล ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 2010-2069 ในช่วง ค.ศ.2070-2099 จ านวนขอ้มูลมี
น้อยจงึไม่น ามาวเิคราะห ์
  โดยเงื่อนไขการจ าลองสภาพภมูอิากาศ  Global dataset ส าหรบัแนวทาง A2 และ B2 ใช ้Max-Planck-Institute for 
Meteorology’s ECHAM4 และส าหรบั A1B ใช ้Hadley Centre for Climate Prediction and Research HadCM3 

 
จงัหวดัเชียงราย 

    
ก.ช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)   ข.ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ค.ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ง.ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 

รปูผนวกท่ี 2-2  อุณหภูมเิฉลีย่ (องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แนวทางแบบ A2 
 
 อุณหภูมเิฉลีย่ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมเิฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 22-26 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมเิฉลีย่มี
แนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC   
 อุณหภูมสิงูสดุ 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมสิงูสุดเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 40-45 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมิ
สงูสดุมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ใน
อกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิูงสุดมแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้ประมาณ 1-2 oC  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มที่
เพิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  ภายใต้แนวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปีและ 
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90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า 
อุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัรอ้น (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมสิงูกว่า 35๐ C) 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) จ านวนวนัรอ้นในรอบปีมจี านวนประมาณ 90-120 วนั จากการคาดการณ์พบว่า
จ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2  ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 
60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 15-30 วนั  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 30-60 
วนั ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 15-30 วนั  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 15-45 วนั และภายใต้แนวทาง A1B  
พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน อกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 15-30 วนั 
 อุณหภูมติ ่าสดุ 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมติ ่าสุดเฉลีย่ในรอบปีน้อยกว่า 10 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมติ ่าสุดมี
แนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2 และแนวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปี ขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดใกลเ้คยีงกบัปีฐาน   
ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้
มากกว่า 2 oC และภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC   
ในอกี 60 ปีขา้งหน้าต ่าสดุมแีนวโน้มมแีนวโน้มอุณหภูมเิพิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  
 จ านวนวนัเยน็ (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมติ ่ากว่า 16๐ C) 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัเยน็ในรอบปี มปีระมาณ 60-90 วนั จากการคาดการณ์พบว่าจ านวนวนั
เยน็มแีนวโน้มลดลง โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่า  ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 60 ปีและ 
90 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลงมากกว่า 20 วนั ภายใต้แนวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนั
เยน็ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี60 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 10-20 วนั  ในอกี 90 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็มี
แนวโน้มลดลง 15-20 วนั และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 
15-20 วนั  
 ปรมิาณฝนรวมรายปี 
   ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มปีระมาณ 2,000 มม./ปี  จากการคาดการณ์ในอนาคต
พบว่าภายใต้แนวทาง A2 และแนวทาง B2  ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  
ในอกี 90 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 %  และภายใต้แนวทาง A1B  ในอกี 30 ปี
ขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มลดลง 10-20 %  ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบั
ปีฐาน  

จ านวนวนัฝนตก  (จ านวนวนัฝนตก ปรมิาณฝนมากกว่า 3 มม./วนั และจ านวนวนัฝนตกหนกั ปรมิาณฝนมากกว่า 
35 มม./วนั) 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัฝนตกโดยเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 120-150 วนั จากการคาดการณ์ใน
อนาคตพบว่าภายใต้แนวทาง A2 และแนวทาง B2  ในอีก 100 ปีข้างหน้าจ านวนวนัฝนตกใกล้เคียงกบัปีฐาน ภายใต้
แนวทาง A1B พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 60 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกมี
แนวโน้มการเพิม่ขึน้มากกว่า 10 วนั 
 จ านวนวนัฝนตกหนกัในรอบ 1 ปี จากการคาดการณ์พบขอ้มูลจ านวนวนัฝนตกหนักในพืน้ทีเ่ลก็น้อย มจี านวนวนั
ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน 
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อณุหภมูติ า่สดุและอณุหภมูสิงูสดุ (องศาเซลเซยีส) 

ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

จ านวนวนัเย็น (วนัทีอ่ณุหภมูนิอ้ยกวา่ 16 องศาเซลเซยีส) และ

จ านวนวนัรอ้น (วนัทีอ่ณุหภมูมิากกวา่ 35 องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 90  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัรอ้น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 90  ปีขำ้งหนำ้

ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ (มม./เดอืน) และจ านวนวนัฝนตก 

(วนัทีฝ่นมากกวา่ 3 มม./วนั) รายเดอืน  ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 60 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 90 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 60 ขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 90 ปีขำ้งหนำ้
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ผลการจ าลองสภาพอากาศภมิูอากาศอนาคตภายใต้สภาพกา๊ซเรอืนกระจก 
ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม แบบ A2, B2 และ A1B (SRES A2, B2 และ A1B) 

 
  การคาดการณ์สภาพภูมอิากาศระดบัภูมภิาคด าเนินการโดยใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร ์PRECIS (Providing 
regional Climates for Impacts Studies) ซึง่เป็นแบบจ าลองภูมอิากาศระดบัภูมภิาค (RCM) ทีพ่ฒันาขึน้ที ่The Met Office 
Hadley Centre for Climate Change ประเทศองักฤษ ภายใตแ้นวโน้มของก๊าซเรอืนกระจกในบรรยากาศ 3 แนวทาง ไดแ้ก่  
  แนวทาง A2 คอื แนวทางทีค่ลา้ยกบัลกัษณะการพฒันาของโลกทีผ่่านมาในอดตีถงึปจัจุบนั กล่าวคอื เป็นโลกทีม่ี
ความแตกต่างและหลายหลายในเชิงเศรษฐกิจ การเมืองและการเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆ โดยที่การพฒันาจะเน้นการ
เจรญิเตบิโตในเชงิเศรษฐกจิมากกว่าความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอ้ม ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 1980-2099 
  แนวทาง B2 คอื แนวทางการพฒันาแบบสมดุล และเปลีย่นแปลงสู่การพฒันาควบคู่กบัการดูแลรกัษาธรรมชาติ
อย่างยัง่ยนื เน้นการแกป้ญัหาทอ้งถิน่ ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 
2010-2099 
  แนวทาง A1B คอื แนวทางการพฒันาที่มกีารใช้พลงังานแบบผสมผสาน สมดุลทุกแหล่ง กล่าวคอื มีการน า
พลงังานชวีมวลมาใชอ้ย่างผสมผสานและสมดุลกบัแหล่งพลงังานอื่นๆ ซึง่เป็นการพฒันาดแูลสิง่แวดลอ้มและมคีวามร่วมมอื
ระหว่างโลกและภูมภิาคอย่างสมดุล ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 2010-2069 ในช่วง ค.ศ.2070-2099 จ านวนขอ้มูลมี
น้อยจงึไม่น ามาวเิคราะห ์
  โดยเงื่อนไขการจ าลองสภาพภมูอิากาศ  Global dataset ส าหรบัแนวทาง A2 และ B2 ใช ้Max-Planck-Institute for 
Meteorology’s ECHAM4 และส าหรบั A1B ใช ้Hadley Centre for Climate Prediction and Research HadCM3 

 
จงัหวดัเชียงใหม ่

    
ก.ช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)   ข.ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ค.ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ง.ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 

รปูผนวกท่ี 2-3  อุณหภูมเิฉลีย่ (องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แนวทางแบบ A2 
 
 อุณหภูมเิฉลีย่ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมเิฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 22-28 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมเิฉลีย่มี
แนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC   
 อุณหภูมสิงูสดุ 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมสิงูสุดเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 40-46 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมิ
สงูสดุมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ใน
อกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิูงสุดมแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้ประมาณ 1-2 oC  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มที่
เพิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 
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ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในบางพืน้ทีม่ ีแนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC และ 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมิ
สงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC และภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมอิุณหภูมสิงูสดุมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัรอ้น (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมสิงูกว่า 35๐ C) 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัรอ้นในรอบปีมจี านวนประมาณ 90-120 วนั จากการคาดการณ์พบว่า
จ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2  ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 
60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 15-60 วนั  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 30-60 
วนั ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 15-30 วนั  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 15-45 วนั และภายใต้แนวทาง A1B  
พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ในบางพืน้ทีจ่ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มที่
เพิม่ขึน้ 15-45 วนั 
 อุณหภูมติ ่าสดุ 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมติ ่าสดุเฉลีย่ในรอบปี น้อยกว่า 10 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมติ ่าสุดมี
แนวโน้มที่สงูขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่า ในอกี 30 ปี ขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดใกลเ้คยีงกบัปีฐาน   ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  
ภายใต้แนวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดใกล้เคยีงกบัปีฐาน  บางพืน้ทีอุ่ณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มที่
เพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มเลก็น้อย  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มที่
เพิม่ขึน้ 1-2 oC และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย  ในอกี 
60 ปีขา้งหน้าต ่าสดุมแีนวโน้มอุณหภูมเิพิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัเยน็ (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมติ ่ากว่า 16๐ C) 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัเยน็ในรอบปี มปีระมาณ 60-90 วนั จากการคาดการณ์พบว่าจ านวนวนั
เยน็มแีนวโน้มลดลง โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่า  ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 60 ปีและ 
90 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลงมากกว่า 20 วนั ภายใต้แนวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนั
เยน็มแีนวโน้มลดลง 5-10 วนั  ในอกี 60 ปีและ 90 ปีขา้งหน้า ในบางพืน้ทีจ่ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 15-20 วนั   และ
ภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 15-20 วนั 
 ปรมิาณฝนรวมรายปี 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มปีระมาณ 1,400 มม./ปี  จากการคาดการณ์ในอนาคต
พบว่าภายใต้แนวทาง A2  ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 90 ปี
ขา้งหน้าปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 %   ภายใตแ้นวทาง B2  ในอกี 100 ขา้งหน้าปรมิาณฝนรวม
รายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน และแนวทาง A1B  ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน บาง
พืน้ทีม่แีนวโน้มลดลง 10-20 %    และ ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน 
 จ านวนวนัฝนตก  (จ านวนวนัฝนตกปรมิาณฝนมากกว่า 3 มม./วนั และจ านวนวนัฝนตกหนกัปรมิาณฝนมากกว่า 
35 มม./วนั) 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัฝนตกโดยเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 90-120 วนั จากการคาดการณ์ใน
อนาคตพบว่าภายใต้แนวทาง A2 และแนวทาง B2  ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มลดลงมากกว่า 5 วนั  ในอกี  90 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ภายใต้
แนวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มลดลงมากกว่า 5 วนั 
 จ านวนวนัฝนตกหนกัในรอบ 1 ปี จากการคาดการณ์พบขอ้มูลจ านวนวนัฝนตกหนักในพืน้ทีเ่ลก็น้อย มจี านวนวนั
ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน 
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อณุหภมูติ า่สดุและอณุหภมูสิงูสดุ (องศาเซลเซยีส) 

ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

จ านวนวนัเย็น (วนัทีอ่ณุหภมูนิอ้ยกวา่ 16 องศาเซลเซยีส) และ

จ านวนวนัรอ้น (วนัทีอ่ณุหภมูมิากกวา่ 35 องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 90  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัรอ้น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 90  ปีขำ้งหนำ้

ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ (มม./เดอืน) และจ านวนวนัฝนตก 

(วนัทีฝ่นมากกวา่ 3 มม./วนั) รายเดอืน  ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 60 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 90 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 60 ขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 90 ปีขำ้งหนำ้



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการ ศกึษาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศในอนาคตและการปรบัตวัของภาคสว่นทีส่ าคญั 

 

 
 

หน้า | ผนวก 2-14 
 

 

ศนูยบ์รกิารวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ผลการจ าลองสภาพอากาศภมิูอากาศอนาคตภายใต้สภาพกา๊ซเรอืนกระจก 
ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม แบบ A2, B2 และ A1B (SRES A2, B2 และ A1B) 

 
  การคาดการณ์สภาพภูมอิากาศระดบัภูมภิาคด าเนินการโดยใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร ์PRECIS (Providing 
regional Climates for Impacts Studies) ซึง่เป็นแบบจ าลองภูมอิากาศระดบัภูมภิาค (RCM) ทีพ่ฒันาขึน้ที ่The Met Office 
Hadley Centre for Climate Change ประเทศองักฤษ ภายใตแ้นวโน้มของก๊าซเรอืนกระจกในบรรยากาศ 3 แนวทาง ไดแ้ก่  
  แนวทาง A2 คอื แนวทางทีค่ลา้ยกบัลกัษณะการพฒันาของโลกทีผ่่านมาในอดตีถงึปจัจุบนั กล่าวคอื เป็นโลกทีม่ี
ความแตกต่างและหลายหลายในเชิงเศรษฐกิจ การเมืองและการเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆ โดยที่การพฒันาจะเน้นการ
เจรญิเตบิโตในเชงิเศรษฐกจิมากกว่าความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอ้ม ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 1980-2099 
  แนวทาง B2 คอื แนวทางการพฒันาแบบสมดุล และเปลีย่นแปลงสู่การพฒันาควบคู่กบัการดูแลรกัษาธรรมชาติ
อย่างยัง่ยนื เน้นการแกป้ญัหาทอ้งถิน่ ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 
2010-2099 
  แนวทาง A1B คอื แนวทางการพฒันาที่มกีารใช้พลงังานแบบผสมผสาน สมดุลทุกแหล่ง กล่าวคอื มกีารน า
พลงังานชวีมวลมาใชอ้ย่างผสมผสานและสมดุลกบัแหล่งพลงังานอื่นๆ ซึง่เป็นการพฒันาดแูลสิง่แวดลอ้มและมคีวามร่วมมอื
ระหว่างโลกและภูมภิาคอย่างสมดุล ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 2010-2069 ในช่วง ค.ศ.2070-2099 จ านวนขอ้มูลมี
น้อยจงึไม่น ามาวเิคราะห ์
  โดยเงื่อนไขการจ าลองสภาพภมูอิากาศ  Global dataset ส าหรบัแนวทาง A2 และ B2 ใช ้Max-Planck-Institute for 
Meteorology’s ECHAM4 และส าหรบั A1B ใช ้Hadley Centre for Climate Prediction and Research HadCM3 

 
จงัหวดัตาก 

    
ก.ช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)   ข.ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ค.ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ง.ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 

รปูผนวกท่ี 2-4  อุณหภูมเิฉลีย่ (องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แนวทางแบบ A2 
  

อุณหภูมเิฉลีย่ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมเิฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 24-28 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมเิฉลีย่มี
แนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC   
 อุณหภูมสิงูสดุ 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมสิงูสุดเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 40-45 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมิ
สงูสดุมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมมิแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย  ในอกี 60 
ปีขา้งหน้าอุณหภูมเิพิม่ขึน้ประมาณ 1-2 oC  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมเิพิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่า 
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ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมมิแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมเิพิม่ขึน้ 1-2 oC และภายใต้
แนวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมเิพิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัรอ้น (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมสิงูกว่า 35๐ C) 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัรอ้นในรอบปีมจี านวนประมาณ 90-120 วนั จากการคาดการณ์พบว่า
จ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2  ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 
60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 30-45 วนั  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 
60 วนั ภายใตแ้นวทาง B2 พบวา่ ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนั
รอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 30-45 วนั  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 45-60  วนั และภายใตแ้นวทาง 
A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 
15-30 วนั 
 อุณหภูมติ ่าสดุ 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมติ ่าสุดเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 10 -15 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมิ
ต ่าสดุมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่า ในอกี 30 ปี ขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดใกลเ้คยีงกบัปีฐาน บางพืน้ทีม่ ี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย  ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมิ
ต ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดใกลเ้คยีง
กบัปีฐาน  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปี
ขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC   ในอกี 60 ปีขา้งหน้าต ่าสดุมแีนวโน้มอุณหภูมเิพิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัเยน็ (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมติ ่ากว่า 16๐ C) 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัเยน็ในรอบปี มปีระมาณ 15-30 วนั จากการคาดการณ์พบว่าจ านวนวนั
เยน็มแีนวโน้มลดลง โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่า  ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลงประมาณ 5 – 15 
วนั  ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 10-20 วนั  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง
มากกว่า 15 วนั ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 5-10 วนั  ในอกี 
90 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 15-20 วนั และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า
จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 15-20 วนั 
 ปรมิาณฝนรวมรายปี 
   ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มปีระมาณ 1,400 มม./ปี  จากการคาดการณ์ในอนาคต
พบว่าภายใตแ้นวทาง A2  ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 
ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลี่ยใกล้เคยีงกบัปีฐาน  บางพื้นทีท่างตอนบนของจงัหวดัมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 %  ภายใต้
แนวทาง B2  ในอกี 100 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน และแนวทาง A1B  ในอกี  30 ปีและ 60 
ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน 
 จ านวนวนัฝนตก  (จ านวนวนัฝนตก ปรมิาณฝนมากกว่า 3 มม./วนั และจ านวนวนัฝนตกหนกั ปรมิาณฝนมากกว่า 
35 มม./วนั) 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัฝนตกโดยเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 90-120 วนั จากการคาดการณ์ใน
อนาคตพบว่าภายใตแ้นวทาง A2  ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน   ในอกี 60 ปีขา้งหน้า จ านวน
วนัฝนตกมแีนวโน้มลดลงมากกว่า 5 วนั  ในอกี  90 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ภายใต้แนวทาง B2 
พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน   ในอกี 90 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีง
กบัปีฐาน  บางพืน้ทีจ่ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มลดลงมากกว่า 5 วนั ภายใต้แนวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปี
ขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มการเพิม่ขึน้มากกว่า 10 วนั 
 จ านวนวนัฝนตกหนกัในรอบ 1 ปี จากการคาดการณ์พบขอ้มูลจ านวนวนัฝนตกหนักในพืน้ทีเ่ลก็น้อย มจี านวนวนั
ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน 
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อณุหภมูติ า่สดุและอณุหภมูสิงูสดุ (องศาเซลเซยีส) 

ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีที่
ผำ่นมำ (ปีฐำน)
อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีที่
ผำ่นมำ (ปีฐำน)
อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

จ านวนวนัเย็น (วนัทีอ่ณุหภมูนิอ้ยกวา่ 16 องศาเซลเซยีส) และ

จ านวนวนัรอ้น (วนัทีอ่ณุหภมูมิากกวา่ 35 องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 90  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัรอ้น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 90  ปีขำ้งหนำ้

ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ (มม./เดอืน) และจ านวนวนัฝนตก 

(วนัทีฝ่นมากกวา่ 3 มม./วนั) รายเดอืน  ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 60 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 90 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 60 ขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 90 ปีขำ้งหนำ้
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ผลการจ าลองสภาพอากาศภมิูอากาศอนาคตภายใต้สภาพกา๊ซเรอืนกระจก 
ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม แบบ A2, B2 และ A1B (SRES A2, B2 และ A1B) 

 
  การคาดการณ์สภาพภูมอิากาศระดบัภูมภิาคด าเนินการโดยใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร ์PRECIS (Providing 
regional Climates for Impacts Studies) ซึง่เป็นแบบจ าลองภูมอิากาศระดบัภูมภิาค (RCM) ทีพ่ฒันาขึน้ที ่The Met Office 
Hadley Centre for Climate Change ประเทศองักฤษ ภายใตแ้นวโน้มของก๊าซเรอืนกระจกในบรรยากาศ 3 แนวทาง ไดแ้ก่  
  แนวทาง A2 คอื แนวทางทีค่ลา้ยกบัลกัษณะการพฒันาของโลกทีผ่่านมาในอดตีถงึปจัจุบนั กล่าวคอื เป็นโลกทีม่ี
ความแตกต่างและหลายหลายในเชิงเศรษฐกิจ การเมืองและการเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆ โดยที่การพฒันาจะเน้นการ
เจรญิเตบิโตใน           เชงิเศรษฐกจิมากกว่าความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอ้ม ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 1980-2099 
  แนวทาง B2 คอื แนวทางการพฒันาแบบสมดุล และเปลีย่นแปลงสู่การพฒันาควบคู่กบัการดูแลรกัษาธรรมชาติ
อย่างยัง่ยนื เน้นการแกป้ญัหาทอ้งถิน่ ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 
2010-2099 
  แนวทาง A1B คอื แนวทางการพฒันาที่มกีารใช้พลงังานแบบผสมผสาน สมดุลทุกแหล่ง กล่าวคอื มกีารน า
พลงังาน         ชวีมวลมาใชอ้ย่างผสมผสานและสมดุลกบัแหล่งพลงังานอื่นๆ ซึง่เป็นการพฒันาดแูลสิง่แวดลอ้มและมคีวาม
ร่วมมอืระหว่างโลกและภูมภิาคอย่างสมดุล ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 2010-2069 ในช่วง ค.ศ.2070-2099 จ านวน
ขอ้มลูมน้ีอยจงึไม่น ามาวเิคราะห ์
  โดยเงื่อนไขการจ าลองสภาพภมูอิากาศ  Global dataset ส าหรบัแนวทาง A2 และ B2 ใช ้Max-Planck-Institute for 
Meteorology’s ECHAM4 และส าหรบั A1B ใช ้Hadley Centre for Climate Prediction and Research HadCM3 

 
จงัหวดัน่าน 

    
ก.ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา 

(ปีฐาน) 
ข.ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ค.ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ง.ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 

รปูผนวกท่ี 2-5  อุณหภูมเิฉลีย่ (องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แนวทางแบบ A2 
 
 อุณหภูมเิฉลีย่ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมเิฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 22-28 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมเิฉลีย่มี
แนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC   
 อุณหภูมสิงูสดุ 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมสิงูสุดเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 40-44 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมิ
สงูสดุมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ใน
อกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิูงสุดมแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้ประมาณ 1-2 oC  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มที่
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เพิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  ภายใต้แนวทาง B2 พบว่า 30 ปีอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เล็กน้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้า 
อุณหภูมิสูงสุดมีแนวโน้มที่เพิ่มขึน้เล็กน้อย  ในบางพื้นที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1-2 oC และ 90 ปีข้างหน้าอุณหภูมิสูงสุดมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มที่
เพิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัรอ้น (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมสิงูกว่า 35๐ C) 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัรอ้นในรอบปีมจี านวนประมาณ 90-120 วนั จากการคาดการณ์พบว่า
จ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2  ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 
60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 15-30 วนั  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 45-60 
วนั ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 15-30 วนั  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 45-60  วนั และภายใตแ้นวทาง A1B  
พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 30-45 
วนั 
 อุณหภูมติ ่าสดุ 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมติ ่าสดุเฉลีย่ในรอบปี น้อยกว่า 10 oC  จากการคาดการณ์อุณหภูมติ ่าสดุมี
แนวโน้มที่สงูขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่า ในอกี 30 ปี ขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดใกลเ้คยีงกบัปีฐาน   ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  
ภายใต้แนวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดใกลเ้คยีงกบัปีฐาน   ในอกี 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC  และภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่า 
ในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้เลก็น้อย   ในอกี 60 ปีขา้งหน้าต ่าสุดมแีนวโน้มอุณหภูมเิพิม่ขึน้
มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัเยน็ (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมติ ่ากว่า 16๐ C) 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัเยน็ในรอบปี มปีระมาณ 30-60 วนั จากการคาดการณ์พบว่าจ านวนวนั
เยน็มแีนวโน้มลดลง โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่า  ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน บางพืน้ที่มี
แนวโน้มลดลงประมาณ 5 – 10 วนั  ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 15-20 วนั  ในอกี 90 ปีขา้งหน้า
จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลงมากกว่า 20 วนั ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็ใกลเ้คยีงกบัปี
ฐาน  ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 5-15 วนั  ในอกี 90 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 15-
20 วนั และภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 15-20 วนั 
 ปรมิาณฝนรวมรายปี 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มปีระมาณ 1,700 มม./ปี  จากการคาดการณ์ในอนาคต
พบว่าภายใตแ้นวทาง A2  ในอกี 30 ปีขา้งหน้าปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณ
ฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  บางพืน้ทีม่แีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 %  ในอกี 90 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปี
เฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 20 %  และแนวทาง B2  ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่
ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 90 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน บางพืน้ทีม่แีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 
%  และแนวทาง A1B  ในอกี  30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  

จ านวนวนัฝนตก  (จ านวนวนัฝนตก ปรมิาณฝนมากกว่า 3 มม./วนั และจ านวนวนัฝนตกหนกั ปรมิาณฝนมากกว่า 
35 มม./วนั) 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัฝนตกโดยเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 90-120 วนั จากการคาดการณ์ใน
อนาคตพบว่าภายใตแ้นวทาง A2  ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี  90 ปีขา้งหน้า 
จ านวนวนัฝนตกใกล้เคยีงกบัปีฐาน  บางพื้นที่มีแนวโน้มที่เพิม่ขึ้น 5-10 วนั ภายใต้แนวทาง B2 พบว่า ในอกี 100 ปี
ขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกมี
แนวโน้มการเพิม่ขึน้ 5-10 วนั 
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 จ านวนวนัฝนตกหนกัในรอบ 1 ปี จากการคาดการณ์พบขอ้มูลจ านวนวนัฝนตกหนักในพืน้ทีเ่ลก็น้อย มจี านวนวนั
ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน 

อณุหภมูติ า่สดุและอณุหภมูสิงูสดุ (องศาเซลเซยีส) 

ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

จ านวนวนัเย็น (วนัทีอ่ณุหภมูนิอ้ยกวา่ 16 องศาเซลเซยีส) และ

จ านวนวนัรอ้น (วนัทีอ่ณุหภมูมิากกวา่ 35 องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 90  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัรอ้น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 90  ปีขำ้งหนำ้

ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ (มม./เดอืน) และจ านวนวนัฝนตก 

(วนัทีฝ่นมากกวา่ 3 มม./วนั) รายเดอืน  ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 60 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 90 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 60 ขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 90 ปีขำ้งหนำ้



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการ ศกึษาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศในอนาคตและการปรบัตวัของภาคสว่นทีส่ าคญั 

 

 
 

หน้า | ผนวก 2-20 
 

 

ศนูยบ์รกิารวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ผลการจ าลองสภาพอากาศภมิูอากาศอนาคตภายใต้สภาพกา๊ซเรอืนกระจก 
ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม แบบ A2, B2 และ A1B (SRES A2, B2 และ A1B) 

 
  การคาดการณ์สภาพภูมอิากาศระดบัภูมภิาคด าเนินการโดยใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร ์PRECIS (Providing 
regional Climates for Impacts Studies) ซึง่เป็นแบบจ าลองภูมอิากาศระดบัภูมภิาค (RCM) ทีพ่ฒันาขึน้ที ่The Met Office 
Hadley Centre for Climate Change ประเทศองักฤษ ภายใตแ้นวโน้มของก๊าซเรอืนกระจกในบรรยากาศ 3 แนวทาง ไดแ้ก่  
  แนวทาง A2 คอื แนวทางทีค่ลา้ยกบัลกัษณะการพฒันาของโลกทีผ่่านมาในอดตีถงึปจัจุบนั กล่าวคอื เป็นโลกทีม่ี
ความแตกต่างและหลายหลายในเชิงเศรษฐกิจ การเมืองและการเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆ โดยที่ การพฒันาจะเน้นการ
เจรญิเตบิโตในเชงิเศรษฐกจิมากกว่าความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอ้ม ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 1980-2099 
  แนวทาง B2 คอื แนวทางการพฒันาแบบสมดุล และเปลีย่นแปลงสู่การพฒันาควบคู่กบัการดูแลรกัษาธรรมชาติ
อย่างยัง่ยนื เน้นการแกป้ญัหาทอ้งถิน่ ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 
2010-2099 
  แนวทาง A1B คอื แนวทางการพฒันาที่มกีารใช้พลงังานแบบผสมผสาน สมดุลทุกแหล่ง กล่าวคอื มกีารน า
พลงังานชวีมวลมาใชอ้ย่างผสมผสานและสมดุลกบัแหล่งพลงังานอื่นๆ ซึง่เป็นการพฒันาดแูลสิง่แวดลอ้มและมคีวามร่วมมอื
ระหว่างโลกและภูมภิาคอย่างสมดุล ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 2010-2069 ในช่วง ค.ศ.2070-2099 จ านวนขอ้มูลมี
น้อยจงึไม่น ามาวเิคราะห ์
  โดยเงื่อนไขการจ าลองสภาพภมูอิากาศ  Global dataset ส าหรบัแนวทาง A2 และ B2 ใช ้Max-Planck-Institute for 
Meteorology’s ECHAM4 และส าหรบั A1B ใช ้Hadley Centre for Climate Prediction and Research HadCM3 

 
จงัหวดัพะเยา 

    
ก.ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา 

(ปีฐาน) 
ข.ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ค.ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ง.ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 

รปูผนวกท่ี 2-6  อุณหภูมเิฉลีย่ (องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แนวทางแบบ A2 
 
 อุณหภูมเิฉลีย่ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมเิฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 22-26 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมเิฉลีย่มี
แนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC   
 อุณหภูมสิงูสดุ 
   ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมสิงูสดุเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 40-45 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมิ
สงูสดุมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ใน
อกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภมูสิงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ประมาณ 1-2 oC  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มที่
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เพิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีอุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปีและ 
90 ปีขา้งหน้าอุณหภมูสิงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC และภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า 
อุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัรอ้น (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมสิงูกว่า 35๐ C) 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัรอ้นในรอบปีมจี านวนประมาณ 90-120 วนั จากการคาดการณ์พบว่า
จ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2  ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 
60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 15-30 วนั  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 30-60 
วนั ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 15-30 วนั  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 15-45 วนั และภายใตแ้นวทาง A1B  
พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 15-30 
วนั 
 อุณหภูมติ ่าสดุ 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมติ ่าสดุเฉลีย่ในรอบปี น้อยกว่า 10 oC  จากการคาดการณ์อุณหภูมติ ่าสดุมี
แนวโน้มที่สงูขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่า ในอกี 30 ปี ขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดใกลเ้คยีงกบัปีฐาน   ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  
ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิ่มขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้า
อุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC และภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้ม
ทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้าต ่าสดุมแีนวโน้มอุณหภูมเิพิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัเยน็ (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมติ ่ากว่า 16๐ C) 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัเยน็ในรอบปี มปีระมาณ 60-90 วนั จากการคาดการณ์พบว่าจ านวนวนั
เยน็มแีนวโน้มลดลง โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่า  ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลงประมาณ 5 – 10 
วนั  ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 10-20 วนั  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 15-
20 วนั ภายใต้แนวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลงประมาณ 5 – 10 วนั  ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 10-15 วนั   ในอกี 90 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 15-20 วนั และ
ภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 15-20 วนั 
 ปรมิาณฝนรวมรายปี 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มปีระมาณ 1,800 มม./ปี  จากการคาดการณ์ในอนาคต
พบว่าภายใต้แนวทาง A2  ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 90 ปี
ขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 %  บางพืน้ทีท่างตอนบนของจงัหวดัมแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้
มากกว่า 20 %  ภายใต้แนวทาง B2 และแนวทาง A1B พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่
ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน   
 จ านวนวนัฝนตก  (จ านวนวนัฝนตก ปรมิาณฝนมากกว่า 3 มม./วนั และจ านวนวนัฝนตกหนกั ปรมิาณฝนมากกว่า 
35 มม./วนั) 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัฝนตกโดยเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 120-150 วนั จากการคาดการณ์ใน
อนาคตพบว่าภายใต้แนวทาง A2 และแนวทาง B2  ในอกี 100 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกใกล้เคยีงกบัปีฐาน ภายใต้
แนวทาง A1B พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มการเพิม่ขึน้มากกว่า 10 วนั 
 จ านวนวนัฝนตกหนกัในรอบ 1 ปี จากการคาดการณ์พบขอ้มูลจ านวนวนัฝนตกหนักในพืน้ทีเ่ลก็น้อย มจี านวนวนั
ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน 
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อณุหภมูติ า่สดุและอณุหภมูสิงูสดุ (องศาเซลเซยีส) 

ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

จ านวนวนัเย็น (วนัทีอ่ณุหภมูนิอ้ยกวา่ 16 องศาเซลเซยีส) และ

จ านวนวนัรอ้น (วนัทีอ่ณุหภมูมิากกวา่ 35 องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 90  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัรอ้น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 90  ปีขำ้งหนำ้

ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ (มม./เดอืน) และจ านวนวนัฝนตก 

(วนัทีฝ่นมากกวา่ 3 มม./วนั) รายเดอืน  ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 60 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 90 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 60 ขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 90 ปีขำ้งหนำ้
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ผลการจ าลองสภาพอากาศภมิูอากาศอนาคตภายใต้สภาพกา๊ซเรอืนกระจก 
ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม แบบ A2, B2 และ A1B (SRES A2, B2 และ A1B) 

 
  การคาดการณ์สภาพภูมอิากาศระดบัภูมภิาคด าเนินการโดยใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร ์PRECIS (Providing 
regional Climates for Impacts Studies) ซึง่เป็นแบบจ าลองภูมอิากาศระดบัภูมภิาค (RCM) ทีพ่ฒันาขึน้ที ่The Met Office 
Hadley Centre for Climate Change ประเทศองักฤษ ภายใตแ้นวโน้มของก๊าซเรอืนกระจกในบรรยากาศ 3 แนวทาง ไดแ้ก่  
  แนวทาง A2 คอื แนวทางทีค่ลา้ยกบัลกัษณะการพฒันาของโลกทีผ่่านมาในอดตีถงึปจัจุบนั กล่าวคอื เป็นโลกทีม่ี
ความแตกต่างและหลายหลายในเชิงเศรษฐกิจ การเมืองและการเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆ โดยที่การพฒันาจะเน้นการ
เจรญิเตบิโตในเชงิเศรษฐกจิมากกว่าความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอ้ม ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 1980-2099 
  แนวทาง B2 คอื แนวทางการพฒันาแบบสมดุล และเปลีย่นแปลงสู่การพฒันาควบคู่กบัการดูแลรกัษาธรรมชาติ
อย่างยัง่ยนื เน้นการแกป้ญัหาทอ้งถิน่ ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 
2010-2099 
  แนวทาง A1B คอื แนวทางการพฒันาที่มกีารใช้พลงังานแบบผสมผสาน สมดุลทุกแหล่ง กล่าวคอื มกีารน า
พลงังานชวีมวลมาใชอ้ย่างผสมผสานและสมดุลกบัแหล่งพลงังานอื่นๆ ซึง่เป็นการพฒันาดแูลสิง่แวดลอ้มและมคีวามร่วมมอื
ระหว่างโลกและภูมภิาคอย่างสมดุล ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 2010-2069 ในช่วง ค.ศ.2070-2099 จ านวนขอ้มูลมี
น้อยจงึไม่น ามาวเิคราะห ์
  โดยเงื่อนไขการจ าลองสภาพภมูอิากาศ  Global dataset ส าหรบัแนวทาง A2 และ B2 ใช ้Max-Planck-Institute for 
Meteorology’s ECHAM4 และส าหรบั A1B ใช ้Hadley Centre for Climate Prediction and Research HadCM3 

 
จงัหวดัพิจิตร 

    
ก.ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา 

(ปีฐาน) 
ข.ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ค.ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ง.ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 

รปูผนวกท่ี 2-7  อุณหภูมเิฉลีย่ (องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แนวทางแบบ A2 
 
 อุณหภูมเิฉลีย่ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมเิฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 22-28 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมเิฉลีย่มี
แนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC   
 อุณหภูมสิงูสดุ 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมสิงูสุดเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 40-44 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมิ
สูงสุดมแีนวโน้มที่เพิม่มากขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่า ในอกี 30 ปีข้างหน้าอุณหภูมสิูงสุดมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น
เลก็น้อย  ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้ประมาณ 1-2 oC  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมี
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แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  ภายใต้แนวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มที่
เพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 
ปีและ 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัรอ้น (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมสิงูกว่า 35๐ C) 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัรอ้นในรอบปีมจี านวนประมาณ 60-90 วนั จากการคาดการณ์พบว่า
จ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 และแนวทาง B2   ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีง
กบัปีฐาน  ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 15-30 วนั  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้ม
ทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 60 วนั  และภายใตแ้นวทาง A1B  ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 15-30 วนั 
 อุณหภูมติ ่าสดุ 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมติ ่าสุดเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 10 -15 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมิ
ต ่าสดุมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่า ในอกี 30 ปี ขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดใกลเ้คยีงกบัปีฐาน   ในอกี 60 
ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  
ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมิ
ต ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC และภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้
เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัเยน็ (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมติ ่ากว่า 16๐ C) 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัเยน็ในรอบปี มปีระมาณ 30 วนั จากการคาดการณ์พบว่าจ านวนวนัเยน็
มแีนวโน้มลดลง โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่า  ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลงประมาณ 5 – 15 วนั  
ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 10-20 วนั  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลงมากกว่า 
20 วนั ภายใต้แนวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอีก 90 ปีขา้งหน้า 
จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 10-20 วนั และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้ม
ลดลง 10-15 วนั   ในอกี 60 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 15-20 วนั 
 ปรมิาณฝนรวมรายปี 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มปีระมาณ 1,500 มม./ปี  จากการคาดการณ์ในอนาคต
พบว่าภายใตแ้นวทาง A2  ในอกี30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 
ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 %  ภายใต้แนวทาง B2  ในอกี 100 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปี
เฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน และภายใตแ้นวทาง A1B พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีง
กบัปีฐาน   
 จ านวนวนัฝนตก  (จ านวนวนัฝนตก ปรมิาณฝนมากกว่า 3 มม./วนั และจ านวนวนัฝนตกหนกั ปรมิาณฝนมากกว่า 
35 มม./วนั) 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัฝนตกโดยเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 90-120 วนั จากการคาดการณ์ใน
อนาคตพบว่าภายใต้แนวทาง A2  ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน   ในอกี  90 ปี
ขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 5-10 วนั ภายใต้แนวทาง B2 พบว่า ในอกี 100 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตก
ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ภายใต้แนวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มการเพิม่ขึน้
มากกว่า 10 วนั 
 จ านวนวนัฝนตกหนกัในรอบ 1 ปี จากการคาดการณ์พบขอ้มูลจ านวนวนัฝนตกหนักในพืน้ทีเ่ลก็น้อย มจี านวนวนั
ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน 
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อณุหภมูติ า่สดุและอณุหภมูสิงูสดุ (องศาเซลเซยีส) 

ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

จ านวนวนัเย็น (วนัทีอ่ณุหภมูนิอ้ยกวา่ 16 องศาเซลเซยีส) และ

จ านวนวนัรอ้น (วนัทีอ่ณุหภมูมิากกวา่ 35 องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีขำ้งหนำ้
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จ ำนวนวนัเย็น 90  ปีขำ้งหนำ้
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จ ำนวนวนัรอ้น 30  ปีขำ้งหนำ้
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จ ำนวนวนัรอ้น 90  ปีขำ้งหนำ้

ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ (มม./เดอืน) และจ านวนวนัฝนตก 

(วนัทีฝ่นมากกวา่ 3 มม./วนั) รายเดอืน  ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

เดอืน

ป
ร
มิ
า
ณ
ฝ
น
 (
ม
ม
.)

0

5

10

15

20

25

30

จ
 า
น
ว
น
ว
นั
ฝ
น
ต
ก
 (
ว
นั

)

ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 60 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 90 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 60 ขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 90 ปีขำ้งหนำ้
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ผลการจ าลองสภาพอากาศภมิูอากาศอนาคตภายใต้สภาพกา๊ซเรอืนกระจก 
ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม แบบ A2, B2 และ A1B (SRES A2, B2 และ A1B) 

 
  การคาดการณ์สภาพภูมอิากาศระดบัภูมภิาคด าเนินการโดยใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร ์PRECIS (Providing 
regional Climates for Impacts Studies) ซึง่เป็นแบบจ าลองภูมอิากาศระดบัภูมภิาค (RCM) ทีพ่ฒันาขึน้ที ่The Met Office 
Hadley Centre for Climate Change ประเทศองักฤษ ภายใตแ้นวโน้มของก๊าซเรอืนกระจกในบรรยากาศ 3 แนวทาง ไดแ้ก่  
 แนวทาง A2 คอื แนวทางทีค่ลา้ยกบัลกัษณะการพฒันาของโลกทีผ่่านมาในอดตีถงึปจัจุบนั กล่าวคอื เป็นโลกทีม่ี
ความแตกต่างและหลายหลายในเชิงเศรษฐกิจ การเมืองและการเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆ โดยที่การพฒันาจะเน้นการ
เจรญิเตบิโตในเชงิเศรษฐกจิมากกว่าความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอ้ม ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 1980-2099 
  แนวทาง B2 คอื แนวทางการพฒันาแบบสมดุล และเปลีย่นแปลงสู่การพฒันาควบคู่กบัการดูแลรกัษาธรรมชาติ
อย่างยัง่ยนื เน้นการแกป้ญัหาทอ้งถิน่ ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 
2010-2099 
  แนวทาง A1B คอื แนวทางการพฒันาที่มกีารใช้พลงังานแบบผสมผสาน สมดุลทุกแหล่ง กล่าวคอื มกีารน า
พลงังานชวีมวลมาใชอ้ย่างผสมผสานและสมดุลกบัแหล่งพลงังานอื่นๆ ซึง่เป็นการพฒันาดแูลสิง่แวดลอ้มและมคีวามร่วมมอื
ระหว่างโลกและภูมภิาคอย่างสมดุล ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 2010-2069 ในช่วง ค.ศ.2070-2099 จ านวนขอ้มูลมี
น้อยจงึไม่น ามาวเิคราะห ์
  โดยเงื่อนไขการจ าลองสภาพภมูอิากาศ  Global dataset ส าหรบัแนวทาง A2 และ B2 ใช ้Max-Planck-Institute for 
Meteorology’s ECHAM4 และส าหรบั A1B ใช ้Hadley Centre for Climate Prediction and Research HadCM3 

 
จงัหวดัพิษณุโลก 

    
ก.ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา 

(ปีฐาน) 
ข.ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ค.ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ง.ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 

รปูผนวกท่ี 2-8  อุณหภูมเิฉลีย่ (องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แนวทางแบบ A2 
 
 อุณหภูมเิฉลีย่ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมเิฉลี่ยในรอบปี ประมาณ 24-28 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมเิฉลีย่มี
แนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC   
 อุณหภูมสิงูสดุ 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมสิงูสุดเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 40-45 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมิ
สูงสุดมแีนวโน้มที่เพิม่มากขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่า ในอกี 30 ปีข้างหน้าอุณหภูมสิูงสุดมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น
เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้ประมาณ 1-2 oC  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมี
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แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  ภายใต้แนวทาง B2 พบว่า 30 ปีอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย บางพืน้ทีม่แีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมิ
สงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC และภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้ม
ทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัรอ้น (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมสิงูกว่า 35๐ C) 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัรอ้นในรอบปีมจี านวนประมาณ 90-120 วนั จากการคาดการณ์พบว่า
จ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2  ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 
60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 15-60 วนั  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 
60 วนั ภายใตแ้นวทาง B2 พบวา่ ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 60 ปีขา้งหน้า  บางพืน้ที่
จ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 15-45 วนั  ในอกี 90 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 15-60  วนั และ
ภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 15-45 วนั 
 อุณหภูมติ ่าสดุ 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมติ ่าสุดเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 10 -15 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมิ
ต ่าสดุมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่า ในอกี 30 ปี ขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดใกลเ้คยีงกบัปีฐาน   ในอกี 60 
ปีขา้งหน้าอุณหภูมมิแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมเิพิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  ภายใต้แนวทาง B2 
พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมเิพิม่ขึน้ 1-2 oC และ
ภายใต้แนวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมมิแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย  ในอกี 60 ปีขา้งหน้ามแีนวโน้ม
อุณหภูมเิพิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัเยน็ (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมติ ่ากว่า 16๐ C) 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัเยน็ในรอบปี มปีระมาณ 30-60 วนั จากการคาดการณ์พบว่าจ านวนวนั
เยน็มแีนวโน้มลดลง โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่า  ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลงประมาณ 10–15 
วนั  ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 15-20 วนั  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง
มากกว่า 20 วนั ภายใต้แนวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 60 ปีขา้งหน้า 
จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 5-10 วนั  ในอกี 90 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 15-20 วนั และภายใต้
แนวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 5-20 วนั  ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มี
แนวโน้มลดลง 15-20 วนั 
 ปรมิาณฝนรวมรายปี 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มปีระมาณ 1,300 มม./ปี  จากการคาดการณ์ในอนาคต
พบว่าภายใต้แนวทาง A2  ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 90 ปี
ขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลี่ยใกล้เคยีงกบัปีฐาน  บางพื้นทีท่างตอนบนของจงัหวดัมแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้ 10-20 %  
ภายใต้แนวทาง B2  ในอกี 100 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน และภายใต้แนวทาง A1B พบว่า 
ในอกี 30 ปี และ 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน 
  จ านวนวนัฝนตก  (จ านวนวนัฝนตก ปรมิาณฝนมากกว่า 3 มม./วนั และจ านวนวนัฝนตกหนกั ปรมิาณฝนมากกว่า 
35 มม./วนั) 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัฝนตกโดยเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 90-120 วนั จากการคาดการณ์ใน
อนาคตพบว่าภายใตแ้นวทาง A2  ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน   ในอกี 60 ปีขา้งหน้า จ านวน
วนัฝนตกมแีนวโน้มลดลงมากกว่า 5 วนั  ในอกี  90 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน บางพืน้ทีม่แีนวโน้มที่
เพิม่ขึน้ 5-10 วนั ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่า ในอกี 100 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ภายใตแ้นวทาง A1B  
พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 10 วนั 
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 จ านวนวนัฝนตกหนกัในรอบ 1 ปี จากการคาดการณ์พบขอ้มูลจ านวนวนัฝนตกหนักในพืน้ทีเ่ลก็น้อย มจี านวนวนั
ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน 

 

 

อณุหภมูติ า่สดุและอณุหภมูสิงูสดุ (องศาเซลเซยีส) 

ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

จ านวนวนัเย็น (วนัทีอ่ณุหภมูนิอ้ยกวา่ 16 องศาเซลเซยีส) และ

จ านวนวนัรอ้น (วนัทีอ่ณุหภมูมิากกวา่ 35 องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 90  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัรอ้น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 90  ปีขำ้งหนำ้

ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ (มม./เดอืน) และจ านวนวนัฝนตก 

(วนัทีฝ่นมากกวา่ 3 มม./วนั) รายเดอืน  ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 60 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 90 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 60 ขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 90 ปีขำ้งหนำ้
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ผลการจ าลองสภาพอากาศภมิูอากาศอนาคตภายใต้สภาพกา๊ซเรอืนกระจก 
ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม แบบ A2, B2 และ A1B (SRES A2, B2 และ A1B) 

 
  การคาดการณ์สภาพภูมอิากาศระดบัภูมภิาคด าเนินการโดยใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร ์PRECIS (Providing 
regional Climates for Impacts Studies) ซึง่เป็นแบบจ าลองภูมอิากาศระดบัภูมภิาค (RCM) ทีพ่ฒันาขึน้ที ่The Met Office 
Hadley Centre for Climate Change ประเทศองักฤษ ภายใตแ้นวโน้มของก๊าซเรอืนกระจกในบรรยากาศ 3 แนวทาง ไดแ้ก่  
 แนวทาง A2 คอื แนวทางทีค่ลา้ยกบัลกัษณะการพฒันาของโลกทีผ่่านมาในอดตีถงึปจัจุบนั กล่าวคอื เป็นโลกทีม่ี
ความแตกต่างและหลายหลายในเชิงเศรษฐกิจ การเมืองและการเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆ โดยที่การพฒันาจะเน้นการ
เจรญิเตบิโตในเชงิเศรษฐกจิมากกว่าความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอ้ม ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 1980-2099 
  แนวทาง B2 คอื แนวทางการพฒันาแบบสมดุล และเปลีย่นแปลงสู่การพฒันาควบคู่กบัการดูแลรกัษาธรรมชาติ
อย่างยัง่ยนื เน้นการแกป้ญัหาทอ้งถิน่ ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 
2010-2099 
  แนวทาง A1B คอื แนวทางการพฒันาที่มกีารใช้พลงังานแบบผสมผสาน สมดุลทุกแหล่ง กล่าวคอื มกีารน า
พลงังานชวีมวลมาใชอ้ย่างผสมผสานและสมดุลกบัแหล่งพลงังานอื่นๆ ซึง่เป็นการพฒันาดแูลสิง่แวดลอ้มและมคีวามร่วมมอื
ระหว่างโลกและภูมภิาคอย่างสมดุล ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 2010-2069 ในช่วง ค.ศ.2070-2099 จ านวนขอ้มูลมี
น้อยจงึไม่น ามาวเิคราะห ์
  โดยเงื่อนไขการจ าลองสภาพภมูอิากาศ  Global dataset ส าหรบัแนวทาง A2 และ B2 ใช ้Max-Planck-Institute for 
Meteorology’s ECHAM4 และส าหรบั A1B ใช ้Hadley Centre for Climate Prediction and Research HadCM3 

 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

    
ก.ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา  

(ปีฐาน) 
ข.ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ค.ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ง.ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 

รปูผนวกท่ี 2-9  อุณหภูมเิฉลีย่ (องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แนวทางแบบ A2 
 
 อุณหภูมเิฉลีย่ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมเิฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 24-28 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมเิฉลีย่มี
แนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC   
 อุณหภูมสิงูสดุ 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมสิงูสุดเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 40-45 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมิ
สงูสดุมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ใน
อกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิูงสุดมแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้ประมาณ 1-2 oC  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มที่
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เพิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย 
ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปี
ขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัรอ้น (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมสิงูกว่า 35๐ C) 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัรอ้นในรอบปีมจี านวนประมาณ 90-120 วนั จากการคาดการณ์พบว่า
จ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2  ในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 60 
ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 15-60 วนั  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 60 
วนั ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 60 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัรอ้น
ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน บางพืน้ทีม่แีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 15-45 วนั  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 15-60  
วนั และภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนั
รอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 15-45 วนั 
 อุณหภูมติ ่าสดุ 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมติ ่าสุดเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 10 -15 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมิ
ต ่าสดุมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่า ในอกี 30 ปี ขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดใกลเ้คยีงกบัปีฐาน   ในอกี 60 
ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  
ภายใต้แนวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดใกลเ้คยีงกบัปีฐาน   ในอกี 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมเิต ่าสุดมแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้ 1-2 oC  และภายใต้แนวทาง A1B  
พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้าต ่าสุดมแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้
มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัเยน็ (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมติ ่ากว่า 16๐ C) 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัเยน็ในรอบปี มปีระมาณ 30-60 วนั จากการคาดการณ์พบว่าจ านวนวนั
เยน็มแีนวโน้มลดลง โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่า  ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็ใกล้เคยีงกบัปีฐาน บางพืน้ที่มี
แนวโน้มลดลงประมาณ 5 – 10 วนั  ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 10-20 วนั  ในอกี 90 ปีขา้งหน้า
จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลงมากกว่า 20 วนั ภายใต้แนวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็
ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 90 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 10-20 วนั และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่า ในอกี 
30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็ลดลงมแีนวโน้มลดลง 15-20 วนั 
 ปรมิาณฝนรวมรายปี 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มปีระมาณ 1,300 มม./ปี  จากการคาดการณ์ในอนาคต
พบว่าภายใต้แนวทาง A2  ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 90 ปี
ขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 %  แนวทาง B2  ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝน
รวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 90 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  บางพืน้ทีม่แีนวโน้มที่
เพิม่ขึน้ 10-20 %  และแนวทาง A1B  ในอกี  30 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มลดลง 10-20 % และในอกี
60 ปีขา้งหน้าปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน 
  จ านวนวนัฝนตก  (จ านวนวนัฝนตก ปรมิาณฝนมากกว่า 3 มม./วนั และจ านวนวนัฝนตกหนกั ปรมิาณฝนมากกว่า 
35 มม./วนั) 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัฝนตกโดยเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 90-120 วนั จากการคาดการณ์ใน
อนาคตพบว่าภายใต้แนวทาง A2  ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน   ในอกี  90 ปี
ขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 5-10 วนั ภายใต้แนวทาง B2 พบว่า ในอกี 100 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตก
ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า  พืน้ทีต่อนบนของจงัหวดั จ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้ม
ลดลงมากกว่า 5 วนั  พืน้ทีท่างตอนล่างของจงัหวดัมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากว่า 10 วนั  ในอกี 60 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝน
ตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 10 วนั 
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 จ านวนวนัฝนตกหนกัในรอบ 1 ปี จากการคาดการณ์พบขอ้มูลจ านวนวนัฝนตกหนักในพืน้ทีเ่ลก็น้อย มจี านวนวนั
ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน 

 

 

อณุหภมูติ า่สดุและอณุหภมูสิงูสดุ (องศาเซลเซยีส) 

ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

จ านวนวนัเย็น (วนัทีอ่ณุหภมูนิอ้ยกวา่ 16 องศาเซลเซยีส) และ

จ านวนวนัรอ้น (วนัทีอ่ณุหภมูมิากกวา่ 35 องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 90  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัรอ้น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 90  ปีขำ้งหนำ้

ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ (มม./เดอืน) และจ านวนวนัฝนตก 

(วนัทีฝ่นมากกวา่ 3 มม./วนั) รายเดอืน  ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 60 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 90 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 60 ขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 90 ปีขำ้งหนำ้
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ผลการจ าลองสภาพอากาศภมิูอากาศอนาคตภายใต้สภาพกา๊ซเรอืนกระจก 
ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม แบบ A2, B2 และ A1B (SRES A2, B2 และ A1B) 

 
  การคาดการณ์สภาพภูมอิากาศระดบัภูมภิาคด าเนินการโดยใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร ์PRECIS (Providing 
regional Climates for Impacts Studies) ซึง่เป็นแบบจ าลองภูมอิากาศระดบัภูมภิาค (RCM) ทีพ่ฒันาขึน้ที ่The Met Office 
Hadley Centre for Climate Change ประเทศองักฤษ ภายใตแ้นวโน้มของก๊าซเรอืนกระจกในบรรยากาศ 3 แนวทาง ไดแ้ก่  
 แนวทาง A2 คอื แนวทางทีค่ลา้ยกบัลกัษณะการพฒันาของโลกทีผ่่านมาในอดตีถงึปจัจุบนั กล่าวคอื เป็นโลกทีม่ี
ความแตกต่างและหลายหลายในเชิงเศรษฐกิจ การเมืองและการเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆ โดยที่การพฒันาจะเน้นการ
เจรญิเตบิโตในเชงิเศรษฐกจิมากกว่าความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอ้ม ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 1980-2099 
  แนวทาง B2 คอื แนวทางการพฒันาแบบสมดุล และเปลีย่นแปลงสู่การพฒันาควบคู่กบัการดูแลรกัษาธรรมชาติ
อย่างยัง่ยนื เน้นการแกป้ญัหาทอ้งถิน่ ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 
2010-2099 
  แนวทาง A1B คอื แนวทางการพฒันาที่มกีารใช้พลงังานแบบผสมผสาน สมดุลทุกแหล่ง กล่าวคอื มกีารน า
พลงังานชวีมวลมาใชอ้ย่างผสมผสานและสมดุลกบัแหล่งพลงังานอื่นๆ ซึง่เป็นการพฒันาดแูลสิง่แวดลอ้มและมคีวามร่วมมอื
ระหว่างโลกและภูมภิาคอย่างสมดุล ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 2010-2069 ในช่วง ค.ศ.2070-2099 จ านวนขอ้มูลมี
น้อยจงึไม่น ามาวเิคราะห ์
  โดยเงื่อนไขการจ าลองสภาพภมูอิากาศ  Global dataset ส าหรบัแนวทาง A2 และ B2 ใช ้Max-Planck-Institute for 
Meteorology’s ECHAM4 และส าหรบั A1B ใช ้Hadley Centre for Climate Prediction and Research HadCM3 

 
จงัหวดัแพร ่

    
ก.ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา  

(ปีฐาน) 
ข.ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ค.ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ง.ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 

รปูผนวกท่ี 2-10 อุณหภูมเิฉลีย่ (องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แนวทางแบบ A2 
 
 อุณหภูมเิฉลีย่ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมเิฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 24-30 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมเิฉลีย่มี
แนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC   
 อุณหภูมสิงูสดุ 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมสิงูสุดเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 40-47 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมิ
สงูสดุมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ใน
อกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิูงสุดมแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้ประมาณ 1-2 oC  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิูงสุดมแีนวโน้มที่
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เพิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  ภายใต้แนวทาง B2 พบว่า 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย  ในอกี 60 ปี 
อุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อยบางพืน้ทีม่แีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมอิุณหภูมสิงูสดุ
มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC       และภายใต้แนวทาง A1B พบว่า ในอกี 100 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้
มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัรอ้น (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมสิงูกว่า 35๐ C) 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัรอ้นในรอบปีมจี านวนประมาณ 120-150 วนั จากการคาดการณ์พบว่า
จ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2  ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 
60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 15-60 วนั  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 
60 วนั ภายใตแ้นวทาง B2 พบวา่ ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 60 ปีขา้งหน้าในบางพืน้ทีม่ ี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 30-45 วนั  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 45-60 วนั และภายใตแ้นวทาง A1B  
พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 30-45 
วนั 
 อุณหภูมติ ่าสดุ 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมติ ่าสุดเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 10 -15 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมิ
ต ่าสดุมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่า ในอกี 30 ปี ขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดใกลเ้คยีงกบัปีฐาน   ในอกี 60 
ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  
ภายใต้แนวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดใกลเ้คยีงกบัปีฐาน   ในอกี 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้ 1-2 oC  และภายใต้แนวทาง A1B  
พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้ 1-2 oC  ในอกี 60 ปีขา้งหน้ามแีนวโน้มอุณหภูมเิพิม่ขึน้
มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัเยน็ (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมติ ่ากว่า 16๐ C) 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัเยน็ในรอบปี มปีระมาณ 30-60 วนั จากการคาดการณ์พบว่าจ านวนวนั
เยน็มแีนวโน้มลดลง โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่า  ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลงประมาณ 5–10 วนั  
ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 10-20 วนั  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลงมากกว่า 
20 วนั ภายใต้แนวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 
จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 10-20 วนั และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มี
แนวโน้มลดลง 15-20 วนั 
 ปรมิาณฝนรวมรายปี 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มปีระมาณ 1,400 มม./ปี  จากการคาดการณ์ในอนาคต
พบว่าภายใต้แนวทาง A2  ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 90 ปี
ขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 20 % ภายใต้แนวทาง B2  ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า 
ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 90 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน บางพืน้ทีม่ ี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 % และภายใตแ้นวทาง A1B  ในอกี  30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีง
กบัปีฐาน 
  จ านวนวนัฝนตก  (จ านวนวนัฝนตก ปรมิาณฝนมากกว่า 3 มม./วนั และจ านวนวนัฝนตกหนกั ปรมิาณฝนมากกว่า 
35 มม./วนั) 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัฝนตกโดยเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 90-120 วนั จากการคาดการณ์ใน
อนาคตพบว่าภายใต้แนวทาง A2  ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน   ในอกี  90 ปี
ขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 5-10 วนั ภายใต้แนวทาง B2 พบว่า ในอกี 100 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตก
ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ภายใต้แนวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มการเพิม่ขึน้
มากกว่า 10 วนั 
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 จ านวนวนัฝนตกหนกัในรอบ 1 ปี จากการคาดการณ์พบขอ้มูลจ านวนวนัฝนตกหนักในพืน้ทีเ่ลก็น้อย มจี านวนวนั
ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน 

 

 

อณุหภมูติ า่สดุและอณุหภมูสิงูสดุ (องศาเซลเซยีส) 

ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

จ านวนวนัเย็น (วนัทีอ่ณุหภมูนิอ้ยกวา่ 16 องศาเซลเซยีส) และ

จ านวนวนัรอ้น (วนัทีอ่ณุหภมูมิากกวา่ 35 องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 90  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัรอ้น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 90  ปีขำ้งหนำ้

ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ (มม./เดอืน) และจ านวนวนัฝนตก 

(วนัทีฝ่นมากกวา่ 3 มม./วนั) รายเดอืน  ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 60 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 90 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 60 ขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 90 ปีขำ้งหนำ้
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ผลการจ าลองสภาพอากาศภมิูอากาศอนาคตภายใต้สภาพกา๊ซเรอืนกระจก 
ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม แบบ A2, B2 และ A1B (SRES A2, B2 และ A1B) 

 
  การคาดการณ์สภาพภูมอิากาศระดบัภูมภิาคด าเนินการโดยใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร ์PRECIS (Providing 
regional Climates for Impacts Studies) ซึง่เป็นแบบจ าลองภูมอิากาศระดบัภูมภิาค (RCM) ทีพ่ฒันาขึน้ที ่The Met Office 
Hadley Centre for Climate Change ประเทศองักฤษ ภายใตแ้นวโน้มของก๊าซเรอืนกระจกในบรรยากาศ 3 แนวทาง ไดแ้ก่  
 แนวทาง A2 คอื แนวทางทีค่ลา้ยกบัลกัษณะการพฒันาของโลกทีผ่่านมาในอดตีถงึปจัจุบนั กล่าวคอื เป็นโลกทีม่ี
ความแตกต่างและหลายหลายในเชิงเศรษฐกิจ การเมืองและการเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆ โดยที่การพฒันาจะเน้นการ
เจรญิเตบิโตในเชงิเศรษฐกจิมากกว่าความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอ้ม ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 1980-2099 
  แนวทาง B2 คอื แนวทางการพฒันาแบบสมดุล และเปลีย่นแปลงสู่การพฒันาควบคู่กบัการดูแลรกัษาธรรมชาติ
อย่างยัง่ยนื เน้นการแกป้ญัหาทอ้งถิน่ ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 
2010-2099 
  แนวทาง A1B คอื แนวทางการพฒันาที่มกีารใช้พลงังานแบบผสมผสาน สมดุลทุกแหล่ง กล่าวคอื มกีารน า
พลงังานชวีมวลมาใชอ้ย่างผสมผสานและสมดุลกบัแหล่งพลงังานอื่นๆ ซึง่เป็นการพฒันาดแูลสิง่แวดลอ้มและมคีวามร่วมมอื
ระหว่างโลกและภูมภิาคอย่างสมดุล ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 2010-2069 ในช่วง ค.ศ.2070-2099 จ านวนขอ้มูลมี
น้อยจงึไม่น ามาวเิคราะห ์
  โดยเงื่อนไขการจ าลองสภาพภมูอิากาศ  Global dataset ส าหรบัแนวทาง A2 และ B2 ใช ้Max-Planck-Institute for 
Meteorology’s ECHAM4 และส าหรบั A1B ใช ้Hadley Centre for Climate Prediction and Research HadCM3 

 
จงัหวดัแมฮ่่องสอน 

    
ก.ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา  

(ปีฐาน) 
ข.ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ค.ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ง.ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 

รปูผนวกท่ี 2-11  อุณหภูมเิฉลีย่ (องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แนวทางแบบ A2 
 
 อุณหภูมเิฉลีย่ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมเิฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 22-28 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมเิฉลีย่มี
แนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC   
 อุณหภูมสิงูสดุ 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมสิงูสุดเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 40-46 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมิ
สงูสดุมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ใน
อกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิูงสุดมแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้ประมาณ 1-2 oC  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มที่
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เพิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย 
ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปี
ขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัรอ้น (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมสิงูกว่า 35๐ C) 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัรอ้นในรอบปีมจี านวนประมาณ 90-120 วนั จากการคาดการณ์พบว่า
จ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2  ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 
60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 15-60 วนั  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 
60 วนั ภายใตแ้นวทาง B2 พบวา่ ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนั
รอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 15-45 วนั  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 15-60  วนั และภายใตแ้นวทาง 
A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ในบางพืน้ทีจ่ านวนวนัรอ้นมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 30-45 วนั 
 อุณหภูมติ ่าสดุ 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมติ ่าสดุเฉลีย่ในรอบปี น้อยกว่า 10 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมติ ่าสุดมี
แนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 
ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  
ภายใตแ้นวทาง B2 อุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 
oC  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปี
ขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC  ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัเยน็ (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมติ ่ากว่า 16๐ C) 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัเยน็ในรอบปี มปีระมาณ 30-60 วนั จากการคาดการณ์พบว่าจ านวนวนั
เยน็มแีนวโน้มลดลง โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่า  ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลงประมาณ 15–20 
วนั  ในอกี 60 ปีและ 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลงมากกว่า 20 วนั ภายใต้แนวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปี
ขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลงประมาณ 5–10 วนั  ในอกี 60 ปีและ 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง
มากกว่า 20 วนั และภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 15-20 วนั 
 ปรมิาณฝนรวมรายปี 
   ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มปีระมาณ 1,300 มม./ปี  จากการคาดการณ์ในอนาคต
พบว่าภายใต้แนวทาง A2  ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 90 ปี
ขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้มากกว่า 20 % แนวทาง B2  ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า 
ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 90 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน บางพืน้ทีม่ ี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 %        และแนวทาง A1B  ในอกี  30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีง
กบัปีฐาน 
 จ านวนวนัฝนตก  (จ านวนวนัฝนตก ปรมิาณฝนมากกว่า 3 มม./วนั และจ านวนวนัฝนตกหนกั ปรมิาณฝนมากกว่า 
35 มม./วนั) 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัฝนตกโดยเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 90-120 วนั จากการคาดการณ์ใน
อนาคตพบว่าภายใต้แนวทาง A2  ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน   ในอกี  90 ปี
ขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 5-10 วนั ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่า ในอกี 100 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตก
ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ภายใต้แนวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้
มากกว่า 10 วนั 
 จ านวนวนัฝนตกหนกัในรอบ 1 ปี จากการคาดการณ์พบขอ้มูลจ านวนวนัฝนตกหนักในพืน้ทีเ่ลก็น้อย มจี านวนวนั
ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน 
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อณุหภมูติ า่สดุและอณุหภมูสิงูสดุ (องศาเซลเซยีส) 

ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)
อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีขำ้งหนำ้
อณุหภมูติ ำ่สดุ 60 ปีขำ้งหนำ้
อณุหภมูติ ำ่สดุ 90 ปีขำ้งหนำ้
อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)
อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีขำ้งหนำ้
อณุหภมูสิงูสดุ 60 ปีขำ้งหนำ้
อณุหภมูสิงูสดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

จ านวนวนัเย็น (วนัทีอ่ณุหภมูนิอ้ยกวา่ 16 องศาเซลเซยีส) และ

จ านวนวนัรอ้น (วนัทีอ่ณุหภมูมิากกวา่ 35 องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 90  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัรอ้น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 90  ปีขำ้งหนำ้

ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ (มม./เดอืน) และจ านวนวนัฝนตก 

(วนัทีฝ่นมากกวา่ 3 มม./วนั) รายเดอืน  ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 60 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 90 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 60 ขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 90 ปีขำ้งหนำ้
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ผลการจ าลองสภาพอากาศภมิูอากาศอนาคตภายใต้สภาพกา๊ซเรอืนกระจก 
ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม แบบ A2, B2 และ A1B (SRES A2, B2 และ A1B) 

 
  การคาดการณ์สภาพภูมอิากาศระดบัภูมภิาคด าเนินการโดยใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร ์PRECIS (Providing 
regional Climates for Impacts Studies) ซึง่เป็นแบบจ าลองภูมอิากาศระดบัภูมภิาค (RCM) ทีพ่ฒันาขึน้ที ่The Met Office 
Hadley Centre for Climate Change ประเทศองักฤษ ภายใตแ้นวโน้มของก๊าซเรอืนกระจกในบรรยากาศ 3 แนวทาง ไดแ้ก่  
 แนวทาง A2 คอื แนวทางทีค่ลา้ยกบัลกัษณะการพฒันาของโลกทีผ่่านมาในอดตีถงึปจัจุบนั กล่าวคอื เป็นโลกทีม่ี
ความแตกต่างและหลายหลายในเชิงเศรษฐกิจ การเมืองและการเข้าถึง เทคโนโลยีต่างๆ โดยที่การพฒันาจะเน้นการ
เจรญิเตบิโตในเชงิเศรษฐกจิมากกว่าความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอ้ม ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 1980-2099 
  แนวทาง B2 คอื แนวทางการพฒันาแบบสมดุล และเปลีย่นแปลงสู่การพฒันาควบคู่กบัการดูแลรกัษาธรรมชาติ
อย่างยัง่ยนื เน้นการแกป้ญัหาทอ้งถิน่ ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 
2010-2099 
  แนวทาง A1B คอื แนวทางการพฒันาที่มกีารใช้พลงังานแบบผสมผสาน สมดุลทุกแหล่ง กล่าวคอื มกีารน า
พลงังานชวีมวลมาใชอ้ย่างผสมผสานและสมดุลกบัแหล่งพลงังานอื่นๆ ซึง่เป็นการพฒันาดแูลสิง่แวดลอ้มและมคีวามร่วมมอื
ระหว่างโลกและภูมภิาคอย่างสมดุล ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 2010-2069 ในช่วง ค.ศ.2070-2099 จ านวนขอ้มูลมี
น้อยจงึไม่น ามาวเิคราะห ์
  โดยเงื่อนไขการจ าลองสภาพภมูอิากาศ  Global dataset ส าหรบัแนวทาง A2 และ B2 ใช ้Max-Planck-Institute for 
Meteorology’s ECHAM4 และส าหรบั A1B ใช ้Hadley Centre for Climate Prediction and Research HadCM3 

 
จงัหวดัล าปาง 

    
ก.ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา  

(ปีฐาน) 
ข.ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ค.ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ง.ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 

รปูผนวกท่ี 2-12  อุณหภูมเิฉลีย่ (องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แนวทางแบบ A2 
 
 อุณหภูมเิฉลีย่ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมเิฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 24-28 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมเิฉลีย่มี
แนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC   
 อุณหภูมสิงูสดุ 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมสิงูสุดเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 40-46 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมิ
สงูสดุมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ใน
อกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิูงสุดมแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้ประมาณ 1-2 oC  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มที่
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เพิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 
ปีและ 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปี
ขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัรอ้น (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมสิงูกว่า 35๐ C) 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัรอ้นในรอบปีมจี านวนประมาณ 120-150 วนั จากการคาดการณ์พบว่า
จ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2  ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 
60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 15-45 วนั  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 45-60 
วนั ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้น
ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน บางพืน้ทีม่แีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 15-30 วนั  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 15-60 
วนั และภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้ามจี านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 60 ปีขา้งหน้า จ านวน
วนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน บางพืน้ทีม่แีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 15-45 วนั 
 อุณหภูมติ ่าสดุ 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมติ ่าสดุเฉลีย่ในรอบปี น้อยกว่า 10 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมติ ่าสุดมี
แนวโน้มที่สูงขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดใกล้เคยีงกบัปีฐาน   ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  
ภายใต้แนวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดใกลเ้คยีงกบัปีฐาน   ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่า 
ในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC  ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้
มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัเยน็ (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมติ ่ากว่า 16๐ C) 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัเยน็ในรอบปี มปีระมาณ 30-60 วนั จากการคาดการณ์พบว่าจ านวนวนั
เยน็มแีนวโน้มลดลง โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่า  ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็ใกล้เคยีงกบัปีฐาน บางพืน้ที่มี
แนวโน้มลดลงประมาณ 5 – 10 วนั  ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 10-20 วนั  ในอกี 90 ปีขา้งหน้า
จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลงมากกว่า 15 วนั ภายใต้แนวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็
ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 90 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 10-20 วนั และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่า ในอกี 
30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลงมากกว่า 10 วนั 
 ปรมิาณฝนรวมรายปี 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มปีระมาณ 1,400 มม./ปี  จากการคาดการณ์ในอนาคต
พบว่าภายใต้แนวทาง A2  ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 90 ปี
ขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 20 % ภายใต้แนวทาง B2  ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า 
ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน บางพืน้ทีม่ ี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 %และภายใตแ้นวทาง A1B  ในอกี  30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีง
กบัปีฐาน 
 จ านวนวนัฝนตก  (จ านวนวนัฝนตก ปรมิาณฝนมากกว่า 3 มม./วนั และจ านวนวนัฝนตกหนกั ปรมิาณฝนมากกว่า 
35 มม./วนั) 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัฝนตกโดยเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 90-120 วนั จากการคาดการณ์ใน
อนาคตพบว่าภายใตแ้นวทาง A2  ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี  90 ปีขา้งหน้า 
จ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน บางพืน้ทีม่แีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 5-10 วนั ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่า ในอกี 100 ปีขา้งหน้า
จ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้ม
ทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า        10 วนั 
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 จ านวนวนัฝนตกหนกัในรอบ 1 ปี จากการคาดการณ์พบขอ้มูลจ านวนวนัฝนตกหนักในพืน้ทีเ่ลก็น้อย มจี านวนวนั
ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน 

 

 

อณุหภมูติ า่สดุและอณุหภมูสิงูสดุ (องศาเซลเซยีส) 

ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

จ านวนวนัเย็น (วนัทีอ่ณุหภมูนิอ้ยกวา่ 16 องศาเซลเซยีส) และ

จ านวนวนัรอ้น (วนัทีอ่ณุหภมูมิากกวา่ 35 องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 90  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัรอ้น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 90  ปีขำ้งหนำ้

ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ (มม./เดอืน) และจ านวนวนัฝนตก 

(วนัทีฝ่นมากกวา่ 3 มม./วนั) รายเดอืน  ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 60 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 90 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 60 ขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 90 ปีขำ้งหนำ้
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ผลการจ าลองสภาพอากาศภมิูอากาศอนาคตภายใต้สภาพกา๊ซเรอืนกระจก 
ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม แบบ A2, B2 และ A1B (SRES A2, B2 และ A1B) 

 
  การคาดการณ์สภาพภูมอิากาศระดบัภูมภิาคด าเนินการโดยใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร ์PRECIS (Providing 
regional Climates for Impacts Studies) ซึง่เป็นแบบจ าลองภูมอิากาศระดบัภูมภิาค (RCM) ทีพ่ฒันาขึน้ที ่The Met Office 
Hadley Centre for Climate Change ประเทศองักฤษ ภายใตแ้นวโน้มของก๊าซเรอืนกระจกในบรรยากาศ 3 แนวทาง ไดแ้ก่  
 แนวทาง A2 คอื แนวทางทีค่ลา้ยกบัลกัษณะการพฒันาของโลกทีผ่่านมาในอดตีถงึปจัจุบนั กล่าวคอื เป็นโลกทีม่ี
ความแตกต่างและหลายหลายในเชิงเศรษฐกิจ การเมืองและการเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆ โดยที่การพฒั นาจะเน้นการ
เจรญิเตบิโตในเชงิเศรษฐกจิมากกว่าความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอ้ม ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 1980-2099 
  แนวทาง B2 คอื แนวทางการพฒันาแบบสมดุล และเปลีย่นแปลงสู่การพฒันาควบคู่กบัการดูแลรกัษาธรรมชาติ
อย่างยัง่ยนื เน้นการแกป้ญัหาทอ้งถิน่ ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 
2010-2099 
  แนวทาง A1B คอื แนวทางการพฒันาที่มกีารใช้พลงังานแบบผสมผสาน สมดุลทุกแหล่ง กล่าวคอื มกีารน า
พลงังานชวีมวลมาใชอ้ย่างผสมผสานและสมดุลกบัแหล่งพลงังานอื่นๆ ซึง่เป็นการพฒันาดแูลสิง่แวดลอ้มและมคีวามร่วมมอื
ระหว่างโลกและภูมภิาคอย่างสมดุล ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 2010-2069 ในช่วง ค.ศ.2070-2099 จ านวนขอ้มูลมี
น้อยจงึไม่น ามาวเิคราะห ์
  โดยเงื่อนไขการจ าลองสภาพภมูอิากาศ  Global dataset ส าหรบัแนวทาง A2 และ B2 ใช ้Max-Planck-Institute for 
Meteorology’s ECHAM4 และส าหรบั A1B ใช ้Hadley Centre for Climate Prediction and Research HadCM3 

 
จงัหวดัล าพนู 

    
ก.ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา  

(ปีฐาน) 
ข.ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ค.ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ง.ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 

รปูผนวกท่ี 2-13  อุณหภูมเิฉลีย่ (องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แนวทางแบบ A2 
 
 อุณหภูมเิฉลีย่ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมเิฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 24-28 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมเิฉลีย่มี
แนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC   
 อุณหภูมสิงูสดุ 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมสิงูสุดเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 40-46 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมิ
สงูสุดมแีนวโน้มสงูขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมเิพิม่สงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย 
ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้ประมาณ 1-2 oC  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มที่



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการ ศกึษาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศในอนาคตและการปรบัตวัของภาคสว่นทีส่ าคญั 

 

 
 

หน้า | ผนวก 2-42 
 

 

ศนูยบ์รกิารวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

เพิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 
ปีและ 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปี
ขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัรอ้น (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมสิงูกว่า 35๐ C) 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัรอ้นในรอบปีมจี านวนประมาณ 120-150 จากการคาดการณ์พบว่า
จ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2  ในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 60 
ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 15-60 วนั  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 45-60 วนั 
ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 15-30 วนั  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 15-45 วนั และภายใตแ้นวทาง A1B  
พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ในบางพืน้ทีจ่ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มที่
เพิม่ขึน้ 15-45 วนั 
 อุณหภูมติ ่าสดุ 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมติ ่าสดุเฉลีย่ในรอบปี น้อยกว่า 10 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมติ ่าสุดมี
แนวโน้มที่สงูขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่า ในอกี 30 ปี ขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดใกลเ้คยีงกบัปีฐาน   ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  
ภายใต้แนวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปี ขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดใกลเ้คยีงกบัปีฐาน   ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่า 
ในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC  ในอกี 60 ปีขา้งหน้าต ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 
oC 
 จ านวนวนัเยน็ (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมติ ่ากว่า 16๐ C) 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัเยน็ในรอบปี มปีระมาณ 30 วนั จากการคาดการณ์พบว่าจ านวนวนัเยน็
มแีนวโน้มลดลง โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่า  ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลงประมาณ 5 – 10 วนั  
ในอกี 60 ปีและ 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลงมากกว่า 20 วนั  ภายใต้แนวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปี
ขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลงประมาณ 5 – 10 วนั   ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ในบางพืน้ทีจ่ านวนวนัเยน็มแีนวโน้ม
ลดลง 10-15 วนั  ในอกี 90 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 10-20 วนั และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่า ในอกี 
30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 15-20 วนั 
 ปรมิาณฝนรวมรายปี 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มปีระมาณ 1,100 มม./ปี  จากการคาดการณ์ในอนาคต
พบว่าภายใตแ้นวทาง A2  ในอกี30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 
ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 %  บางพืน้ทีท่างตอนบนของจงัหวดั มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มาก ภายใต้
แนวทาง B2  ในอกี30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 90 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝน
รวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน บางพืน้ทีม่แีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย และแนวทาง A1B พบว่า ในอกี 100 ปีขา้งหน้า 
ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  
  จ านวนวนัฝนตก  (จ านวนวนัฝนตก ปรมิาณฝนมากกว่า 3 มม./วนั และจ านวนวนัฝนตกหนกั ปรมิาณฝนมากกว่า 
35 มม./วนั) 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัฝนตกโดยเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 90-120 วนั จากการคาดการณ์ใน
อนาคตพบว่าภายใตแ้นวทาง A2  ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน   ในอกี 60 ปีขา้งหน้า จ านวน
วนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน บางพืน้ทีม่แีนวโน้มลดลง 10-20 %  ในอกี  90 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน 
ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่า ในอกี 100 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 
ปีและ 60 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 10 วนั 
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 จ านวนวนัฝนตกหนกัในรอบ 1 ปี จากการคาดการณ์พบขอ้มูลจ านวนวนัฝนตกหนักในพืน้ทีเ่ลก็น้อย มจี านวนวนั
ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน 

 

 

อณุหภมูติ า่สดุและอณุหภมูสิงูสดุ (องศาเซลเซยีส) 

ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีที่
ผำ่นมำ (ปีฐำน)
อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีที่
ผำ่นมำ (ปีฐำน)
อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

จ านวนวนัเย็น (วนัทีอ่ณุหภมูนิอ้ยกวา่ 16 องศาเซลเซยีส) และ

จ านวนวนัรอ้น (วนัทีอ่ณุหภมูมิากกวา่ 35 องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 90  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัรอ้น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 90  ปีขำ้งหนำ้

ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ (มม./เดอืน) และจ านวนวนัฝนตก 

(วนัทีฝ่นมากกวา่ 3 มม./วนั) รายเดอืน  ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 60 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 90 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 60 ขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 90 ปีขำ้งหนำ้
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ผลการจ าลองสภาพอากาศภมิูอากาศอนาคตภายใต้สภาพกา๊ซเรอืนกระจก 
ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม แบบ A2, B2 และ A1B (SRES A2, B2 และ A1B) 

 
  การคาดการณ์สภาพภูมอิากาศระดบัภูมภิาคด าเนินการโดยใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร ์PRECIS (Providing 
regional Climates for Impacts Studies) ซึง่เป็นแบบจ าลองภูมอิากาศระดบัภูมภิาค (RCM) ทีพ่ฒันาขึน้ที ่The Met Office 
Hadley Centre for Climate Change ประเทศองักฤษ ภายใตแ้นวโน้มของก๊าซเรอืนกระจกในบรรยากาศ 3 แนวทาง ไดแ้ก่  
 แนวทาง A2 คอื แนวทางทีค่ลา้ยกบัลกัษณะการพฒันาของโลกทีผ่่านมาในอดตีถงึปจัจุบนั กล่าวคอื เป็นโลกทีม่ี
ความแตกต่างและหลายหลายในเชิงเศรษฐกิจ การเมืองและการเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆ โดยที่การพฒันาจะเน้นการ
เจรญิเตบิโตในเชงิเศรษฐกจิมากกว่าความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอ้ม ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 1980-2099 
  แนวทาง B2 คอื แนวทางการพฒันาแบบสมดุล และเปลีย่นแปลงสู่การพฒันาควบคู่กบัการดูแลรกัษาธรรมชาติ
อย่างยัง่ยนื เน้นการแกป้ญัหาทอ้งถิน่ ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 
2010-2099 
  แนวทาง A1B คอื แนวทางการพฒันาที่มกีารใช้พลงังานแบบผสมผสาน สมดุลทุกแหล่ง กล่าวคอื มกีารน า
พลงังานชวีมวลมาใชอ้ย่างผสมผสานและสมดุลกบัแหล่งพลงังานอื่นๆ ซึง่เป็นการพฒันาดแูลสิง่แวดลอ้มและมคีวามร่วมมอื
ระหว่างโลกและภูมภิาคอย่างสมดุล ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 2010-2069 ในช่วง ค.ศ.2070-2099 จ านวนขอ้มูลมี
น้อยจงึไม่น ามาวเิคราะห ์
  โดยเงื่อนไขการจ าลองสภาพภมูอิากาศ  Global dataset ส าหรบัแนวทาง A2 และ B2 ใช ้Max-Planck-Institute for 
Meteorology’s ECHAM4 และส าหรบั A1B ใช ้Hadley Centre for Climate Prediction and Research HadCM3 

 
จงัหวดัสุโขทยั 

    
ก.ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา 

(ปีฐาน) 
ข.ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ค.ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ง.ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 

รปูผนวกท่ี 2-14  อุณหภูมเิฉลีย่ (องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แนวทางแบบ A2 
 
 อุณหภูมเิฉลีย่ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมเิฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 26-30 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมเิฉลีย่มี
แนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC   
 อุณหภูมสิงูสดุ 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมสิงูสุดเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 40-47 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมิ
สงูสดุมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ใน
อกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิูงสุดมแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้ประมาณ 1-2 oC  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มที่
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เพิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 
ปีขา้งหน้า อุณหภูมิสูงสุดมแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้เลก็น้อย ในบางพื้นที่มแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้ 1-2 oC  ในอกี 90 ปีขา้งหน้า
อุณหภูมอิุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มพิม่ขึน้ 1-2 oC และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมิ
สงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัรอ้น (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมสิงูกว่า 35๐ C) 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัรอ้นในรอบปีมจี านวนประมาณ 150-180 วนั จากการคาดการณ์พบว่า
จ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 และแนวทาง B2  ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีง
กบัปีฐาน  ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 30-45 วนั  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้ม
ทีเ่พิม่ขึน้ 45-60 วนั และภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 30-60 วนั 
 อุณหภูมติ ่าสดุ 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมติ ่าสุดเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 10 -15 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมิ
ต ่าสดุมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่า ในอกี 30 ปี ขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดใกลเ้คยีงกบัปีฐาน   ในอกี 60 
ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  
ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมิ
ต ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC และภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 
1-2 oC   ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัเยน็ (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมติ ่ากว่า 16๐ C) 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัเยน็ในรอบปี มปีระมาณ 15-30 วนั จากการคาดการณ์พบว่าจ านวนวนั
เยน็มแีนวโน้มลดลง โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่า  ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 10-15 วนั  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 15-20 วนั ภายใต้
แนวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 90 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็มี
แนวโน้มลดลง 10-15 วนั และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 10-15 วนั  
ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 10-20 วนั 
 ปรมิาณฝนรวมรายปี 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มปีระมาณ 1,300 มม./ปี  จากการคาดการณ์ในอนาคต
พบว่าภายใตแ้นวทาง A2  ในอกี30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 
ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 %  บางพืน้ทีท่างตอนบนของจงัหวดั ปรมิาณฝนมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้
มากกว่า 20 %ภายใตแ้นวทาง B2 ในอกี 100 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  และภายใตแ้นวทาง 
A1B พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน 
  จ านวนวนัฝนตก  (จ านวนวนัฝนตก ปรมิาณฝนมากกว่า 3 มม./วนั และจ านวนวนัฝนตกหนกั ปรมิาณฝนมากกว่า 
35 มม./วนั) 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัฝนตกโดยเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 90-120 วนั จากการคาดการณ์ใน
อนาคตพบว่าภายใต้แนวทาง A2 และแนวทาง B2 ในอีก 100 ปีข้างหน้าจ านวนวนัฝนตกใกล้เคียงกบัปีฐาน ภายใต้
แนวทาง A1B พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มการเพิม่ขึน้มากกว่า 10 วนั 
 จ านวนวนัฝนตกหนกัในรอบ 1 ปี จากการคาดการณ์พบขอ้มูลจ านวนวนัฝนตกหนักในพืน้ทีเ่ลก็น้อย มจี านวนวนั
ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน 
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อณุหภมูติ า่สดุและอณุหภมูสิงูสดุ (องศาเซลเซยีส) 

ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

จ านวนวนัเย็น (วนัทีอ่ณุหภมูนิอ้ยกวา่ 16 องศาเซลเซยีส) และ

จ านวนวนัรอ้น (วนัทีอ่ณุหภมูมิากกวา่ 35 องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 90  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัรอ้น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 90  ปีขำ้งหนำ้

ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ (มม./เดอืน) และจ านวนวนัฝนตก 

(วนัทีฝ่นมากกวา่ 3 มม./วนั) รายเดอืน  ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 60 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 90 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 60 ขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 90 ปีขำ้งหนำ้
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ผลการจ าลองสภาพอากาศภมิูอากาศอนาคตภายใต้สภาพกา๊ซเรอืนกระจก 
ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม แบบ A2, B2 และ A1B (SRES A2, B2 และ A1B) 

 
  การคาดการณ์สภาพภูมอิากาศระดบัภูมภิาคด าเนินการโดยใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร ์PRECIS (Providing 
regional Climates for Impacts Studies) ซึง่เป็นแบบจ าลองภูมอิากาศระดบัภูมภิาค (RCM) ทีพ่ฒันาขึน้ที ่The Met Office 
Hadley Centre for Climate Change ประเทศองักฤษ ภายใตแ้นวโน้มของก๊าซเรอืนกระจกในบรรยากาศ 3 แนวทาง ไดแ้ก่  
 แนวทาง A2 คอื แนวทางทีค่ลา้ยกบัลกัษณะการพฒันาของโลกทีผ่่านมาในอดตีถงึปจัจุบนั กล่าวคอื เป็นโลกทีม่ี
ความแตกต่างและหลายหลายในเชิงเศรษฐกิจ การเมืองและการเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆ โดยที่การพฒันาจะเน้นการ
เจรญิเตบิโตในเชงิเศรษฐกจิมากกว่าความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอ้ม ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 1980-2099 
  แนวทาง B2 คอื แนวทางการพฒันาแบบสมดุล และเปลี่ยนแปลงสู่การพฒันาควบคู่กบัการดูแลรกัษาธรรมชาติ
อย่างยัง่ยนื เน้นการแกป้ญัหาทอ้งถิน่ ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 
2010-2099 
  แนวทาง A1B คอื แนวทางการพฒันาที่มกีารใช้พลงังานแบบผสมผสาน สมดุลทุกแหล่ง กล่าวคอื มกีารน า
พลงังานชวีมวลมาใชอ้ย่างผสมผสานและสมดุลกบัแหล่งพลงังานอื่นๆ ซึง่เป็นการพฒันาดแูลสิง่แวดลอ้มและมคีวามร่วมมอื
ระหว่างโลกและภูมภิาคอย่างสมดุล ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 2010-2069 ในช่วง ค.ศ.2070-2099 จ านวนขอ้มูลมี
น้อยจงึไม่น ามาวเิคราะห ์
  โดยเงื่อนไขการจ าลองสภาพภมูอิากาศ  Global dataset ส าหรบัแนวทาง A2 และ B2 ใช ้Max-Planck-Institute for 
Meteorology’s ECHAM4 และส าหรบั A1B ใช ้Hadley Centre for Climate Prediction and Research HadCM3 

 
จงัหวดัอตุรดิตถ ์

    
ก.ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา  

(ปีฐาน) 
ข.ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ค.ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ง.ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 

รปูผนวกท่ี 2-15  อุณหภูมเิฉลีย่ (องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แนวทางแบบ A2 
 
 อุณหภูมเิฉลีย่ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมเิฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 24-30 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมเิฉลีย่มี
แนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC   
 อุณหภูมสิงูสดุ 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมสิงูสุดเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 40-46 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมิ
สงูสดุมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ใน
อกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิูงสุดมแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้ประมาณ 1-2 oC  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มที่
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เพิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 
ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อยบางพืน้ทีม่แีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมิ
สงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC และภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้ม
ทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัรอ้น (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมสิงูกว่า 35๐ C) 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัรอ้นในรอบปีมจี านวนประมาณ 120-150 วนั จากการคาดการณ์พบว่า
จ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 และแนวทาง B2   ในอกี 30 ปีขา้งหน้า มจี านวนวนัรอ้น
ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 15-45 วนั  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 60 วนั และภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  
ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 30-45 วนั 
 อุณหภูมติ ่าสดุ 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมติ ่าสุดเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 10 -15 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมิ
ต ่าสดุมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่า ในอกี 30 ปี ขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดใกลเ้คยีงกบัปีฐาน   ในอกี 60 
ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  
ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมิ
ต ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC และภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 
1-2 oC   ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัเยน็ (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมติ ่ากว่า 16๐ C) 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัเยน็ในรอบปี มปีระมาณ 30-60 วนั จากการคาดการณ์พบว่าจ านวนวนั
เยน็มแีนวโน้มลดลง โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่า  ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลงประมาณ 5 – 10 
วนั  ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 10-20 วนั  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง
มากกว่า 20 วนั ภายใต้แนวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอีก 90 ปี
ขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 10-20 วนั และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มี
แนวโน้มลดลง 5-20 วนั  ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 15-20 วนั 
 ปรมิาณฝนรวมรายปี 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มปีระมาณ 1,300 มม./ปี  จากการคาดการณ์ในอนาคต
พบว่าภายใตแ้นวทาง A2  ในอกี30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 
ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 %  ในบางพืน้ทีป่รมิาณฝนมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 20 %  ภายใต้
แนวทาง B2 ในอกี 100 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน และแนวทาง A1B พบว่า ในอกี 30 ปีและ 
60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน   
 จ านวนวนัฝนตก  (จ านวนวนัฝนตก ปรมิาณฝนมากกว่า 3 มม./วนั และจ านวนวนัฝนตกหนกั ปรมิาณฝนมากกว่า 
35 มม./วนั) 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัฝนตกโดยเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 90-120 วนั จากการคาดการณ์ใน
อนาคตพบว่าภายใต้แนวทาง A2  ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน   ในอกี  90 ปี
ขา้งหน้า  จ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน บางพืน้ทีจ่ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 5-10 วนั ภายใต้แนวทาง B2 
พบว่า ในอกี 100 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกใกล้เคยีงกบัปีฐาน ภายใต้แนวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปี
ขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มการเพิม่ขึน้มากกว่า 10 วนั 
 จ านวนวนัฝนตกหนกัในรอบ 1 ปี จากการคาดการณ์พบขอ้มูลจ านวนวนัฝนตกหนักในพืน้ทีเ่ลก็น้อย มจี านวนวนั
ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน 
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อณุหภมูติ า่สดุและอณุหภมูสิงูสดุ (องศาเซลเซยีส) 

ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

จ านวนวนัเย็น (วนัทีอ่ณุหภมูนิอ้ยกวา่ 16 องศาเซลเซยีส) และ

จ านวนวนัรอ้น (วนัทีอ่ณุหภมูมิากกวา่ 35 องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 90  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัรอ้น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 90  ปีขำ้งหนำ้

ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ (มม./เดอืน) และจ านวนวนัฝนตก 

(วนัทีฝ่นมากกวา่ 3 มม./วนั) รายเดอืน  ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 60 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 90 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 60 ขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 90 ปีขำ้งหนำ้
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ผลการจ าลองสภาพอากาศภมิูอากาศอนาคตภายใต้สภาพกา๊ซเรือนกระจก 
ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม แบบ A2, B2 และ A1B  

(SRES A2, B2 และ A1B) 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 19 จงัหวดั 

 
จงัหวดัขอนแก่น 
จงัหวดัชยัภูม ิ
จงัหวดันครพนม 
จงัหวดันครราชสมีา 
จงัหวดับุรรีมัย ์
จงัหวดัมหาสารคาม 
จงัหวดัรอ้ยเอด็ 
จงัหวดัสกลนคร 
จงัหวดัสรุนิทร ์
จงัหวดัศรสีะเกษ 
จงัหวดัหนองคาย 
จงัหวดัอุดรธาน ี
จงัหวดัอุบลราชธาน ี
จงัหวดักาฬสนิธุ ์และจงัหวดัมุกดาหาร 
จงัหวดัเลย และจงัหวดัหนองบวัล าภู 
จงัหวดัยโสธร และจงัหวดัอ านาจเจรญิ
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ผลการจ าลองสภาพอากาศภมิูอากาศอนาคตภายใต้สภาพกา๊ซเรอืนกระจก 
ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม แบบ A2, B2 และ A1B (SRES A2, B2 และ A1B) 

 
  การคาดการณ์สภาพภูมอิากาศระดบัภูมภิาคด าเนินการโดยใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร ์PRECIS (Providing 
regional Climates for Impacts Studies) ซึง่เป็นแบบจ าลองภูมอิากาศระดบัภูมภิาค (RCM) ทีพ่ฒันาขึน้ที ่The Met Office 
Hadley Centre for Climate Change ประเทศองักฤษ ภายใตแ้นวโน้มของก๊าซเรอืนกระจกในบรรยากาศ 3 แนวทาง ไดแ้ก่  
  แนวทาง A2 คอื แนวทางทีค่ลา้ยกบัลกัษณะการพฒันาของโลกทีผ่่านมาในอดตีถงึปจัจุบนั กล่าวคอื เป็นโลกทีม่ี
ความแตกต่างและหลายหลายในเชิงเศรษฐกิจ การเมืองและการเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆ โดยที่การพฒันาจะเน้นการ
เจรญิเตบิโตในเชงิเศรษฐกจิมากกว่าความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอ้ม ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 1980-2099 
  แนวทาง B2 คอื แนวทางการพฒันาแบบสมดุล และเปลีย่นแปลงสู่การพฒันาควบคู่กบัการดูแลรกัษาธรรมชาติ
อย่างยัง่ยนื เน้นการแกป้ญัหาทอ้งถิน่ ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 
2010-2099 
  แนวทาง A1B คอื แนวทางการพฒันาที่มกีารใช้พลงังานแบบผสมผสาน สมดุลทุกแหล่ง กล่าวคอื มกีารน า
พลงังานชวีมวลมาใชอ้ย่างผสมผสานและสมดุลกบัแหล่งพลงังานอื่นๆ ซึง่เป็นการพฒันาดแูลสิง่แวดลอ้มและมคีวามร่วมมอื
ระหว่างโลกและภูมภิาคอย่างสมดุล ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 2010-2069 ในช่วง ค.ศ.2070-2099 จ านวนขอ้มูลมี
น้อยจงึไม่น ามาวเิคราะห ์
  โดยเงื่อนไขการจ าลองสภาพภมูอิากาศ  Global dataset ส าหรบัแนวทาง A2 และ B2 ใช ้Max-Planck-Institute for 
Meteorology’s ECHAM4 และส าหรบั A1B ใช ้Hadley Centre for Climate Prediction and Research HadCM3 

 
จงัหวดัขอนแก่น 

    
ก.ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา  

(ปีฐาน) 
ข.ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ค.ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ง.ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 

รปูผนวกท่ี 2-16  อุณหภูมเิฉลีย่ (องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แนวทางแบบ A2 
 
 อุณหภูมเิฉลีย่ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมเิฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 26-28 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมเิฉลีย่มี
แนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC   
 อุณหภูมสิงูสดุ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) อุณหภูมสิูงสุดเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 42-44 oC จากการคาดการณ์ในอนาคต
อุณหภูมสิูงสุดมแีนวโน้มที่สูงขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่าในอีก 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิูงขึน้มีแนวโน้มเพิม่ขึ้น
เลก็น้อยในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูขึน้มแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้ประมาณ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูขึน้มี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  ภายใต้แนวทาง B2 พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูขึน้มแีนวโน้มที่
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เพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูขึน้มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 
ปีและ 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูขึน้มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัรอ้น (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมสิงูกว่า 35๐ C) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) จ านวนวนัรอ้นในรอบปี มปีระมาณ 90 - 120 วนั จากการคาดการณ์ในอนาคต
พบว่าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 และแนวทาง  B2  พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนั
รอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 30-45 วนั ในอกี 90 ปีขา้งหน้า จ านวนวนั
รอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 45-60 วนั และภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 
15–30 วนั ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 30-45 วนั  
 อุณหภูมติ ่าสดุ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) อุณหภูมติ ่าสุดเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 10 -15 oC จากการคาดการณ์ในอนาคต
อุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสดุใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  บาง
พืน้ทีอุ่ณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ประมาณ 1-2 oC ใน
อกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมิ
ต ่าสดุใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ประมาณ 1-2 oC และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มเพิม่ขึน้
เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัเยน็ (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมติ ่ากว่า 16๐ C) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) จ านวนวนัเยน็ในรอบปี มปีระมาณ 30 วนั จากการคาดการณ์ในอนาคตพบว่า
จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลงประมาณ 
5 – 10 วนั ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 10-20 วนั ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้ม
ลดลงมากกว่า 15 วนั ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 90 
ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 10-20 วนั และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็
ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลงมากกว่า 10 วนั 
 ปรมิาณฝนรวมรายปี 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ประมาณ 1,300 มม./ปี  จากการคาดการณ์ในอนาคต
พบว่าภายใต้แนวทาง  A2 และแนวทาง  B2 ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน 
ในอกี 90 ปีขา้งหน้ามแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 %  ภายใตแ้นวทาง  A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้ามปีรมิาณใกลเ้คยีงกบั
ปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 %   
 จ านวนวนัฝนตก  (จ านวนวนัฝนตก ปรมิาณฝนมากกว่า 3 มม./วนั และจ านวนวนัฝนตกหนกั ปรมิาณฝนมากกว่า 
35 มม./วนั) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) จ านวนวนัฝนตกโดยเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 90-120 วนั จากการคาดการณ์ใน
อนาคตพบว่าภายใตแ้นวทาง A2 ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี  90 ปีขา้งหน้า 
บางพื้นที่ทางตอนบนของจงัหวดั จ านวนวนัฝนตกเพิม่ขึน้ประมาณ 5-10 วนั ภายใต้แนวทาง B2 พบว่าในอกี 100 ปี
ขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า บางพืน้ทีจ่ านวนวนัฝนตกมี
แนวโน้มลดลงมากกว่า 5 วนั ในอกี 60 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 10 วนั 
 จ านวนวนัฝนตกหนกัในรอบ 1 ปี จากการคาดการณ์พบขอ้มูลจ านวนวนัฝนตกหนักในพืน้ทีเ่ลก็น้อย มจี านวนวนั
ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน 
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อณุหภมูติ า่สดุและอณุหภมูสิงูสดุ (องศาเซลเซยีส) 

ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

จ านวนวนัเย็น (วนัทีอ่ณุหภมูนิอ้ยกวา่ 16 องศาเซลเซยีส) และ

จ านวนวนัรอ้น (วนัทีอ่ณุหภมูมิากกวา่ 35 องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 90  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัรอ้น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 90  ปีขำ้งหนำ้

ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ (มม./เดอืน) และจ านวนวนัฝนตก 

(วนัทีฝ่นมากกวา่ 3 มม./วนั) รายเดอืน  ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 60 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 90 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 60 ขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 90 ปีขำ้งหนำ้
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ผลการจ าลองสภาพอากาศภมิูอากาศอนาคตภายใต้สภาพกา๊ซเรอืนกระจก 
ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม แบบ A2, B2 และ A1B (SRES A2, B2 และ A1B) 

 
  การคาดการณ์สภาพภูมอิากาศระดบัภูมภิาคด าเนินการโดยใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร ์PRECIS (Providing 
regional Climates for Impacts Studies) ซึง่เป็นแบบจ าลองภูมอิากาศระดบัภูมภิาค (RCM) ทีพ่ฒันาขึน้ที ่The Met Office 
Hadley Centre for Climate Change ประเทศองักฤษ ภายใตแ้นวโน้มของก๊าซเรอืนกระจกในบรรยากาศ 3 แนวทาง ไดแ้ก่  
  แนวทาง A2 คอื แนวทางทีค่ลา้ยกบัลกัษณะการพฒันาของโลกทีผ่่านมาในอดตีถงึปจัจุบนั กล่าวคอื เป็นโลกทีม่ี
ความแตกต่างและหลายหลายในเชิงเศรษฐกิจ การเมืองและการเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆ โดยที่การพฒันาจะเน้นการ
เจรญิเตบิโตในเชงิเศรษฐกจิมากกว่าความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอ้ม ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 1980-2099 
แนวทาง A2 คอื แนวทางทีค่ลา้ยกบัลกัษณะการพฒันาของโลกทีผ่่านมาในอดตีถึงปจัจุบนั กล่าวคอื เป็นโลกทีม่คีวาม
แตกต่างและหลายหลายในเชงิเศรษฐกจิ การเมอืงและการเขา้ถงึเทคโนโลยต่ีางๆ โดยทีก่ารพฒันาจะเน้นการเจรญิเตบิโต
ในเชงิเศรษฐกจิมากกว่าความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอ้ม ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 1980-2099 
  แนวทาง B2 คอื แนวทางการพฒันาแบบสมดุล และเปลีย่นแปลงสู่การพฒันาควบคู่กบัการดูแลรกัษาธรรมชาติ
อย่างยัง่ยนื เน้นการแกป้ญัหาทอ้งถิน่ ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 
2010-2099 
  แนวทาง A1B คอื แนวทางการพฒันาทีม่กีารใชพ้ลงังานแบบผสมผสาน สมดุลทุกแหล่ง กล่าวคอื มกีารน าพลงังาน
ชวีมวลมาใชอ้ย่างผสมผสานและสมดุลกบัแหล่งพลงังานอื่นๆ ซึง่เป็นการพฒันาดแูลสิง่แวดลอ้มและมคีวามร่วมมอืระหว่างโลก
และภูมภิาคอย่างสมดุล ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 2010-2069 ในช่วง ค.ศ.2070-2099 จ านวนขอ้มลูมน้ีอยจงึไม่น ามา
วเิคราะห ์
  โดยเงื่อนไขการจ าลองสภาพภมูอิากาศ  Global dataset ส าหรบัแนวทาง A2 และ B2 ใช ้Max-Planck-Institute for 
Meteorology’s ECHAM4 และส าหรบั A1B ใช ้Hadley Centre for Climate Prediction and Research HadCM3 

 
จงัหวดัชยัภมิู 

    
ก.ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา  

(ปีฐาน) 
ข.ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ค.ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ง.ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 

รปูผนวกท่ี 2-17  อุณหภูมเิฉลีย่ (องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แนวทางแบบ A2 
 
 อุณหภูมเิฉลีย่ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมเิฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 24-28 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมเิฉลีย่มี
แนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC   
 อุณหภูมสิงูสดุ 
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 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) อุณหภูมสิูงสุดเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 40-42 oC จากการคาดการณ์ในอนาคต
อุณหภูมสิูงสุดมแีนวโน้มที่สูงขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่าในอีก 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิูงสุดมแีนวโน้มเพิ่มขึ้น
เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้ประมาณ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิูงสุดมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้
เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีและ 
60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัรอ้น (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมสิงูกว่า 35๐ C) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) จ านวนวนัรอ้นในรอบปีมจี านวนประมาณ 90 - 120 วนั จากการคาดการณ์ใน
อนาคตพบว่าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2 และแนวทาง  B2   พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า 
จ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี  60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 15-45 วนั ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 
จ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 45 วนั และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัรอ้นมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 15–30 วนั ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 30-45 วนั  
 อุณหภูมติ ่าสดุ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) อุณหภูมติ ่าสุดเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 10 -15 oC จากการคาดการณ์ในอนาคต
อุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปี ขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสดุใกลเ้คยีงกบัปีฐาน บาง
พืน้ทีอุ่ณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ประมาณ 1-2 oC ใน
อกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมิ
ต ่าสดุใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย 
ในอกี 60 ปีขา้งหน้าต ่าสดุมแีนวโน้มมแีนวโน้มอุณหภูมเิพิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัเยน็ (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมติ ่ากว่า 16๐ C) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) จ านวนวนัเยน็ในรอบปี  มปีระมาณ 30 วนั จากการคาดการณ์ในอนาคตพบว่า
จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลงประมาณ 
5–10 วนั ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 10-20 วนั ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง
มากกว่า 20 วนั ภายใต้แนวทาง  B2 พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 90 ปี
ขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 10-20 วนั และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเย็นมี
แนวโน้มลดลง 5 - 20 วนั ในอกี 60 ปีขา้งหน้จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 10–20 วนั 
 ปรมิาณฝนรวมรายปี 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ประมาณ 1,300 มม./ปี  จากการคาดการณ์ในอนาคต
พบว่าภายใต้แนวทาง  A2 และแนวทาง  B2 ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  
บางพืน้ทีม่แีนวโน้มที่เพิม่ขึน้ 10-20 % ในอกี 90 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้ 10-20 %  
ภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน 
 จ านวนวนัฝนตก  (จ านวนวนัฝนตก ปรมิาณฝนมากกว่า 3 มม./วนั และจ านวนวนัฝนตกหนกั ปรมิาณฝนมากกว่า 
35 มม./วนั) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) จ านวนวนัฝนตกโดยเฉลี่ยในรอบปี ประมาณ 90-120 วนัจากการคาดการณ์ใน
อนาคตพบว่าภายใตแ้นวทาง  A2 ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี  90 ปีขา้งหน้า 
จ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ประมาณ 5-10 วนั ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่าในอกี 100 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกมี
จ านวนวนัใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 
ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มการเพิม่ขึน้มากกว่า 10 วนั 
 จ านวนวนัฝนตกหนกัในรอบ 1 ปี จากการคาดการณ์พบขอ้มูลจ านวนวนัฝนตกหนักในพืน้ทีเ่ลก็น้อย มจี านวนวนั
ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน 
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อณุหภมูติ า่สดุและอณุหภมูสิงูสดุ (องศาเซลเซยีส) 

ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

จ านวนวนัเย็น (วนัทีอ่ณุหภมูนิอ้ยกวา่ 16 องศาเซลเซยีส) และ

จ านวนวนัรอ้น (วนัทีอ่ณุหภมูมิากกวา่ 35 องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 90  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัรอ้น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 90  ปีขำ้งหนำ้

ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ (มม./เดอืน) และจ านวนวนัฝนตก 

(วนัทีฝ่นมากกวา่ 3 มม./วนั) รายเดอืน  ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 60 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 90 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 60 ขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 90 ปีขำ้งหนำ้
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ผลการจ าลองสภาพอากาศภมิูอากาศอนาคตภายใต้สภาพกา๊ซเรอืนกระจก 
ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม แบบ A2, B2 และ A1B (SRES A2, B2 และ A1B) 

 
  การคาดการณ์สภาพภูมอิากาศระดบัภูมภิาคด าเนินการโดยใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร ์PRECIS (Providing 
regional Climates for Impacts Studies) ซึง่เป็นแบบจ าลองภูมอิากาศระดบัภูมภิาค (RCM) ทีพ่ฒันาขึน้ที ่The Met Office 
Hadley Centre for Climate Change ประเทศองักฤษ ภายใตแ้นวโน้มของก๊าซเรอืนกระจกในบรรยากาศ 3 แนวทาง ไดแ้ก่  
แนวทาง A2 คอื แนวทางทีค่ลา้ยกบัลกัษณะการพฒันาของโลกทีผ่่านมาในอดตีถึงปจัจุบนั กล่าวคอื เป็นโลกทีม่คีวาม
แตกต่างและหลายหลายในเชงิเศรษฐกจิ การเมอืงและการเขา้ถงึเทคโนโลยต่ีางๆ โดยทีก่ารพฒันาจะเน้นการเจรญิเตบิโต
ในเชงิเศรษฐกจิมากกว่าความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอ้ม ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 1980-2099 
  แนวทาง B2 คอื แนวทางการพฒันาแบบสมดุล และเปลีย่นแปลงสู่การพฒันาควบคู่กบัการดูแลรกัษาธรรมชาติ
อย่างยัง่ยนื เน้นการแกป้ญัหาทอ้งถิน่ ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 
2010-2099 
  แนวทาง A1B คอื แนวทางการพฒันาทีม่กีารใชพ้ลงังานแบบผสมผสาน สมดุลทุกแหล่ง กล่าวคอื มกีารน าพลงังาน
ชวีมวลมาใชอ้ย่างผสมผสานและสมดุลกบัแหล่งพลงังานอื่นๆ ซึง่เป็นการพฒันาดแูลสิง่แวดลอ้มและมคีวามร่วมมอืระหว่างโลก
และภูมภิาคอย่างสมดุล ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 2010-2069 ในช่วง ค.ศ.2070-2099 จ านวนขอ้มลูมน้ีอยจงึไม่น ามา
วเิคราะห ์
  โดยเงื่อนไขการจ าลองสภาพภมูอิากาศ  Global dataset ส าหรบัแนวทาง A2 และ B2 ใช ้Max-Planck-Institute for 
Meteorology’s ECHAM4 และส าหรบั A1B ใช ้Hadley Centre for Climate Prediction and Research HadCM3 

 
จงัหวดันครพนม 

    
ก.ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา  

(ปีฐาน) 
ข.ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ค.ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ง.ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 

รปูผนวกท่ี 2-18  อุณหภูมเิฉลีย่ (องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แนวทางแบบ A2 
 
 อุณหภูมเิฉลีย่ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมเิฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 24-28 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมเิฉลีย่มี
แนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC   
 อุณหภูมสิงูสดุ 
 ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา (ปีฐาน) อุณหภูมสิูงสุดเฉลี่ยในรอบปี ประมาณ 42-45 oC จากการคาดการณ์ในอนาคต
อุณหภูมสิูงสุดมแีนวโน้มที่สูงขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่าในอีก 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิูงสุดมแีนวโน้มเพิ่มขึ้น
เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ประมาณ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิูงสุดมี
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แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า       2 oC  ภายใต้แนวทาง B2 พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิูงสุดมแีนวโน้ม
เพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC และภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปี
และ 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัรอ้น (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมสิงูกว่า 35๐ C) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) จ านวนวนัรอ้นในรอบปีมจี านวนประมาณ 60-90 วนั จากการคาดการณ์ในอนาคต
พบว่าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 และแนวทาง  B2   พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนั
รอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมีแนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 30-45 วนั ในอกี 90 ปีขา้งหน้า จ านวนวนั
รอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 45 วนั และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มที่
เพิม่ขึน้ 15 – 30 วนั ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 15-45 วนั  
 อุณหภูมติ ่าสดุ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) อุณหภูมติ ่าสุดเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 10 -15 oC จากการคาดการณ์ในอนาคต
อุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปี ขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสดุใกลเ้คยีงกบัปีฐาน บาง
พืน้ทีอุ่ณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ประมาณ 1-2 oC ใน
อกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมิ
ต ่าสดุใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย 
ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัเยน็ (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมติ ่ากว่า 16๐ C) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) จ านวนวนัเยน็ในรอบปี มปีระมาณ 30-60 วนั จากการคาดการณ์ในอนาคตพบว่า
จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลงประมาณ 
5 – 10 วนั ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 10-20 วนั ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้ม
ลดลงมากกว่า 20 วนั ภายใต้แนวทาง  B2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็ใกล้เคยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 5-10 วนั ในอกี 90 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 15-20 วนั และภายใต้
แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้ม
ลดลง 15 – 20 วนั 
 ปรมิาณฝนรวมรายปี 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ประมาณ 2,000 มม./ปี  จากการคาดการณ์ในอนาคต
พบว่าภายใตแ้นวทาง  A2 ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณ
ฝนรวมรายปีเฉลี่ยมแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้ 10-20 %  ในอกี 90 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลี่ยมแีนวโน้มที่เพิม่ขึ้น
มากกว่า 20 %   ภายใตแ้นวทาง  B2 พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ใน
อกี 90 ปีขา้งหน้าปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 %  ภายใต้แนวทาง  A1B  พบว่าในอกี 30 ปี
ขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 
10-20 % ในพืน้ทีท่างตอนบนของจงัหวดั 
 จ านวนวนัฝนตก  (จ านวนวนัฝนตก ปรมิาณฝนมากกว่า 3 มม./วนั และจ านวนวนัฝนตกหนกั ปรมิาณฝนมากกว่า 
35 มม./วนั) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) จ านวนวนัฝนตกโดยเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 120-150 วนั จากการคาดการณ์ใน
อนาคตพบว่าภายใตแ้นวทาง  A2 ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี  90 ปีขา้งหน้า
จ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ประมาณ 5-10 วนั ภายใต้แนวทาง B2 พบว่าในอกี 100 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตก
ใกล้เคยีงกบัปีฐาน  ภายใต้แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้
มากกว่า 10 วนั 
 จ านวนวนัฝนตกหนักในรอบ 1 ปี จ านวนวนัฝนตกหนักโดยเฉลีย่ในรอบปีประมาณ 5-10 วนั จากการคาดการณ์
ในอนาคตพบว่าภายใต้แนวทาง  A2 ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกหนักใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้า
จ านวนวนัฝนตกหนกัมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 2-4 วนั และในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกหนกัมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า  
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4  วนัในบางพืน้ทีท่างตอนบนของจงัหวดั ภายใต้แนวทาง B2 พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกหนัก
ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกหนักมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ประมาณ 2-4 วนั ภายใต้แนวทาง A1B  
พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกหนกัมแีนวโน้มลดลงมากกว่า 2 วนั 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อณุหภมูติ า่สดุและอณุหภมูสิงูสดุ (องศาเซลเซยีส) 

ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ (มม./เดอืน) และจ านวนวนัฝนตก 

(วนัทีฝ่นมากกวา่ 3 มม./วนั) รายเดอืน  ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 60 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 90 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 60 ขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 90 ปีขำ้งหนำ้

จ านวนวนัเย็น (วนัทีอ่ณุหภมูนิอ้ยกวา่ 16 องศาเซลเซยีส) และ

จ านวนวนัรอ้น (วนัทีอ่ณุหภมูมิากกวา่ 35 องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 90  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัรอ้น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 90  ปีขำ้งหนำ้
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ผลการจ าลองสภาพอากาศภมิูอากาศอนาคตภายใต้สภาพกา๊ซเรอืนกระจก 
ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม แบบ A2, B2 และ A1B (SRES A2, B2 และ A1B) 

 
  การคาดการณ์สภาพภูมอิากาศระดบัภูมภิาคด าเนินการโดยใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร ์PRECIS (Providing 
regional Climates for Impacts Studies) ซึง่เป็นแบบจ าลองภูมอิากาศระดบัภูมภิาค (RCM) ทีพ่ฒันาขึน้ที ่The Met Office 
Hadley Centre for Climate Change ประเทศองักฤษ ภายใตแ้นวโน้มของก๊าซเรอืนกระจกในบรรยากาศ 3 แนวทาง ไดแ้ก่  
แนวทาง A2 คอื แนวทางทีค่ลา้ยกบัลกัษณะการพฒันาของโลกทีผ่่านมาในอดตีถึงปจัจุบนั กล่าวคอื เป็นโลกทีม่คีวาม
แตกต่างและหลายหลายในเชงิเศรษฐกจิ การเมอืงและการเขา้ถงึเทคโนโลยต่ีางๆ โดยทีก่ารพฒันาจะเน้นการเจรญิเตบิโต
ในเชงิเศรษฐกจิมากกว่าความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอ้ม ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 1980-2099 
  แนวทาง B2 คอื แนวทางการพฒันาแบบสมดุล และเปลีย่นแปลงสู่การพฒันาควบคู่กบัการดูแลรกัษาธรรมชาติ
อย่างยัง่ยนื เน้นการแกป้ญัหาทอ้งถิน่ ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 
2010-2099 
  แนวทาง A1B คอื แนวทางการพฒันาทีม่กีารใชพ้ลงังานแบบผสมผสาน สมดุลทุกแหล่ง กล่าวคอื มกีารน าพลงังาน
ชวีมวลมาใชอ้ย่างผสมผสานและสมดุลกบัแหล่งพลงังานอื่นๆ ซึง่เป็นการพฒันาดแูลสิง่แวดลอ้มและมคีวามร่วมมอืระหว่างโลก
และภูมภิาคอย่างสมดุล ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 2010-2069 ในช่วง ค.ศ.2070-2099 จ านวนขอ้มลูมน้ีอยจงึไม่น ามา
วเิคราะห ์
  โดยเงื่อนไขการจ าลองสภาพภมูอิากาศ  Global dataset ส าหรบัแนวทาง A2 และ B2 ใช ้Max-Planck-Institute for 
Meteorology’s ECHAM4 และส าหรบั A1B ใช ้Hadley Centre for Climate Prediction and Research HadCM3 

 
จงัหวดันครราชสีมา 

    
ก.ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา  

(ปีฐาน) 
ข.ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ค.ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ง.ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 

รปูผนวกท่ี 2-19  อุณหภูมเิฉลีย่ (องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แนวทางแบบ A2 
 
 อุณหภูมเิฉลีย่ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมเิฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 24-28 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมเิฉลีย่มี
แนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC   
 อุณหภูมสิงูสดุ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) อุณหภูมสิงูสุดเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 40 – 42 oC จากการคาดการณ์ในอนาคต
อุณหภูมสิูงสุดมแีนวโน้มที่สูงขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่าในอีก 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิูงสุดมแีนวโน้มเพิ่มขึ้น
เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ประมาณ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิูงสุดมี
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แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้
เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีและ 
60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัรอ้น (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมสิงูกว่า 35๐ C) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) จ านวนวนัรอ้นในรอบปีมจี านวนประมาณ 90-120 วนั จากการคาดการณ์ในอนาคต
พบว่าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 และแนวทาง  B2   พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนั
รอ้นใกล้เคยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีและ 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้มากกว่า 30 วนั และภายใต้
แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 15 – 45 วนั ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนั
รอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 30 วนั 
 อุณหภูมติ ่าสดุ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) อุณหภูมติ ่าสุดเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 10 -15 oC จากการคาดการณ์ในอนาคต
อุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีสู่งขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปี ขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  
บางพืน้ทีอุ่ณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ประมาณ 1-2 oC 
ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  ภายใต้แนวทาง B2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า 
อุณหภูมิต ่าสุดใกล้เคยีงกบัปีฐาน ในอีก 60 ปีข้างหน้าอุณหภูมิต ่าสุดมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เล็กน้อย ในอกี 90 ปีข้างหน้า
อุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้ม
เพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี60 ปีขา้งหน้าต ่าสดุมแีนวโน้มมแีนวโน้มอุณหภูมเิพิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัเยน็ (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมติ ่ากว่า 16๐ C) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) จ านวนวนัเยน็ในรอบปี มปีระมาณ 20-30 วนั จากการคาดการณ์ในอนาคตพบว่า
จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลงประมาณ 
5 – 10 วนั ในอกี 60 ปีและ 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลงมากกว่า 10 วนั ภายใต้แนวทาง B2  พบว่า ในอกี 
30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 90 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 5 – 15 วนั 
และภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 5 – 10 วนั ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวน
วนัเยน็มแีนวโน้มลดลงมากกว่า 10 วนั 
 ปรมิาณฝนรวมรายปี 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ประมาณ 1,200 มม./ปี  จากการคาดการณ์ในอนาคต
พบว่าภายใตแ้นวทาง A2 ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 
ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 %  ภายใต้แนวทาง B2 พบว่าในอกี 100 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวม
รายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ภายใต้แนวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลี่ย
ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน บางพืน้ทีม่แีนวโน้มลดลง 10-20 % 
 จ านวนวนัฝนตก  (จ านวนวนัฝนตก ปรมิาณฝนมากกว่า 3 มม./วนั และจ านวนวนัฝนตกหนกั ปรมิาณฝนมากกว่า 
35 มม./วนั) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) จ านวนวนัฝนตกโดยเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 120 - 150 วนั จากการคาดการณ์ใน
อนาคตพบว่าภายใตแ้นวทาง A2 ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้า จ านวนวนั
ฝนตกมแีนวโน้มลดลงมากกว่า 5 วนั  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ประมาณ 5-10 วนั ในพืน้ที่
ทางตอนบนและทางตอนล่างของจงัหวดั ภายใต้แนวทาง B2 พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตก
ใกล้เคยีงกบัปีฐาน ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มลดลงมากกว่า 5 วนั ในบางพืน้ทีท่างตอนกลางของ
จงัหวดั ภายใต้แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ในพืน้ทีฝ่ ัง่ตะวนัตกของ
จงัหวดัและจ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มลดลงมากกว่า 5 วนั ในพื้นที่ตอนกลางและล่างของจงัหวดั ในอกี 60 ปีขา้งหน้า
จ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มการเพิม่ขึน้ 5-10 วนั ในพืน้ทีต่อนบนของจงัหวดั 
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 จ านวนวนัฝนตกหนกัในรอบ 1 ปี จากการคาดการณ์พบขอ้มูลจ านวนวนัฝนตกหนักในพืน้ทีเ่ลก็น้อย มจี านวนวนั
ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน 

อณุหภมูติ า่สดุและอณุหภมูสิงูสดุ (องศาเซลเซยีส) 

ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ (มม./เดอืน) และจ านวนวนัฝนตก 

(วนัทีฝ่นมากกวา่ 3 มม./วนั) รายเดอืน  ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 60 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 90 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 60 ขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 90 ปีขำ้งหนำ้

จ านวนวนัเย็น (วนัทีอ่ณุหภมูนิอ้ยกวา่ 16 องศาเซลเซยีส) และ

จ านวนวนัรอ้น (วนัทีอ่ณุหภมูมิากกวา่ 35 องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 90  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัรอ้น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 90  ปีขำ้งหนำ้



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการ ศกึษาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศในอนาคตและการปรบัตวัของภาคสว่นทีส่ าคญั 

 

 
 

หน้า | ผนวก 2-65 
 

 

ศนูยบ์รกิารวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ผลการจ าลองสภาพอากาศภมิูอากาศอนาคตภายใต้สภาพกา๊ซเรอืนกระจก 
ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม แบบ A2, B2 และ A1B (SRES A2, B2 และ A1B) 

 
  การคาดการณ์สภาพภูมอิากาศระดบัภูมภิาคด าเนินการโดยใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร ์PRECIS (Providing 
regional Climates for Impacts Studies) ซึง่เป็นแบบจ าลองภูมอิากาศระดบัภูมภิาค (RCM) ทีพ่ฒันาขึน้ที ่The Met Office 
Hadley Centre for Climate Change ประเทศองักฤษ ภายใตแ้นวโน้มของก๊าซเรอืนกระจกในบรรยากาศ 3 แนวทาง ไดแ้ก่  
แนวทาง A2 คอื แนวทางทีค่ลา้ยกบัลกัษณะการพฒันาของโลกทีผ่่านมาในอดตีถึงปจัจุบนั กล่าวคอื เป็นโลกทีม่คีวาม
แตกต่างและหลายหลายในเชงิเศรษฐกจิ การเมอืงและการเขา้ถงึเทคโนโลยต่ีางๆ โดยทีก่ารพฒันาจะเน้นการเจรญิเตบิโต
ในเชงิเศรษฐกจิมากกว่าความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอ้ม ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 1980-2099 
  แนวทาง B2 คอื แนวทางการพฒันาแบบสมดุล และเปลีย่นแปลงสู่การพฒันาควบคู่กบัการดูแลรกัษาธรรมชาติ
อย่างยัง่ยนื เน้นการแกป้ญัหาทอ้งถิน่ ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 
2010-2099 
  แนวทาง A1B คอื แนวทางการพฒันาทีม่กีารใชพ้ลงังานแบบผสมผสาน สมดุลทุกแหล่ง กล่าวคอื มกีารน าพลงังาน
ชวีมวลมาใชอ้ย่างผสมผสานและสมดุลกบัแหล่งพลงังานอื่นๆ ซึง่เป็นการพฒันาดแูลสิง่แวดลอ้มและมคีวามร่วมมอืระหว่างโลก
และภูมภิาคอย่างสมดุล ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 2010-2069 ในช่วง ค.ศ.2070-2099 จ านวนขอ้มลูมน้ีอยจงึไม่น ามา
วเิคราะห ์
  โดยเงื่อนไขการจ าลองสภาพภมูอิากาศ  Global dataset ส าหรบัแนวทาง A2 และ B2 ใช ้Max-Planck-Institute for 
Meteorology’s ECHAM4 และส าหรบั A1B ใช ้Hadley Centre for Climate Prediction and Research HadCM3 

 
จงัหวดับุรีรมัย ์

    
ก.ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา  

(ปีฐาน) 
ข.ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ค.ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ง.ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 

รปูผนวกท่ี 2-20  อุณหภูมเิฉลีย่ (องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แนวทางแบบ A2 
 
 อุณหภูมเิฉลีย่ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมเิฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 26-28 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมเิฉลีย่มี
แนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC   
 อุณหภูมสิงูสดุ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) อุณหภูมสิงูสุดเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 40 – 42 oC จากการคาดการณ์ในอนาคต
อุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีสู่งขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้ม
เพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 2 oC  ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 
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ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC  และ
ภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัรอ้น (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมสิงูกว่า 35๐ C) 
 ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา (ปีฐาน) จ านวนวนัร้อนในรอบปีมจี านวนประมาณ 120-150 วนั จากการคาดการณ์ใน
อนาคตพบว่าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2 และแนวทาง  B2   พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า 
จ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีและ 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 45 – 60 วนั และภายใต้
แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 15 –30 วนั ในอกี 60 ปีขา้งหน้า จ านวนวนั
รอ้นมแีนวโน้มจ านวนวนัเพิม่ขึน้มากกว่า 30 วนั 
 อุณหภูมติ ่าสดุ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) อุณหภูมติ ่าสุดเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 10 -15 oC จากการคาดการณ์ในอนาคต
อุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปี ขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสดุใกลเ้คยีงกบัปีฐาน บาง
พืน้ทีอุ่ณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ประมาณ 1-2 oC ใน
อกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมิ
ต ่าสดุใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย 
ในอกี 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัเยน็ (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมติ ่ากว่า 16๐ C) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) จ านวนวนัเยน็ในรอบปี มปีระมาณ 15 วนั จากการคาดการณ์ในอนาคตพบว่า
จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 
60 ปีและ 90 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลงมากกว่า 20 วนั ภายใต้แนวทาง B2 พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปี
ขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 90 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 10 – 15 วนั และภายใต้
แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็ใกลเ้คยีงกบัปีฐานใน 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็ใกลเ้คยีงกบัปี
ฐาน มแีนวโน้มจ านวนวนัลดลงมากกว่า 20 วนั 
 ปรมิาณฝนรวมรายปี 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ประมาณ 1,200 มม./ปี  จากการคาดการณ์ในอนาคต
พบว่าภายใตแ้นวทาง A2 ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 
ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 %  ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่าในอกี 100 ขา้งหน้าปรมิาณฝนรวมราย
ปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ใน
อกี 60 ปีขา้งหน้าปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 %  
 จ านวนวนัฝนตก  (จ านวนวนัฝนตก ปรมิาณฝนมากกว่า 3 มม./วนั และจ านวนวนัฝนตกหนกั ปรมิาณฝนมากกว่า 
35 มม./วนั) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) จ านวนวนัฝนตกโดยเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 120 -150 วนั จากการคาดการณ์ใน
อนาคตพบว่าภายใตแ้นวทาง A2 ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี  60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนั
ฝนตกมแีนวโน้มลดลงมากกว่า 5 วนั  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ประมาณ 5-10 วนั ในบาง
พืน้ทีท่างตอนบนของจงัหวดั ภายใต้แนวทาง B2 พบว่าในอกี 100 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ภายใต้
แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มลดลงเลก็น้อย ในพืน้ทีฝ่ ัง่ตะวนัตกของจงัหวดั ในอกี 
60 ปี และ 90 ปีขา้งหน้า พบว่าจ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 5 วนั  
 จ านวนวนัฝนตกหนกัในรอบ 1 ปี จากการคาดการณ์พบขอ้มูลจ านวนวนัฝนตกหนักในพืน้ทีเ่ลก็น้อย มจี านวนวนั
ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน 
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อณุหภมูติ า่สดุและอณุหภมูสิงูสดุ (องศาเซลเซยีส) 

ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

จ านวนวนัเย็น (วนัทีอ่ณุหภมูนิอ้ยกวา่ 16 องศาเซลเซยีส) และ

จ านวนวนัรอ้น (วนัทีอ่ณุหภมูมิากกวา่ 35 องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 90  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัรอ้น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 90  ปีขำ้งหนำ้

ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ (มม./เดอืน) และจ านวนวนัฝนตก 

(วนัทีฝ่นมากกวา่ 3 มม./วนั) รายเดอืน  ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 60 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 90 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 60 ขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 90 ปีขำ้งหนำ้
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ผลการจ าลองสภาพอากาศภมิูอากาศอนาคตภายใต้สภาพกา๊ซเรอืนกระจก 
ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม แบบ A2, B2 และ A1B (SRES A2, B2 และ A1B) 

 
  การคาดการณ์สภาพภูมอิากาศระดบัภูมภิาคด าเนินการโดยใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร ์PRECIS (Providing 
regional Climates for Impacts Studies) ซึง่เป็นแบบจ าลองภูมอิากาศระดบัภูมภิาค (RCM) ทีพ่ฒันาขึน้ที ่The Met Office 
Hadley Centre for Climate Change ประเทศองักฤษ ภายใตแ้นวโน้มของก๊าซเรอืนกระจกในบรรยากาศ 3 แนวทาง ไดแ้ก่  
แนวทาง A2 คอื แนวทางทีค่ลา้ยกบัลกัษณะการพฒันาของโลกทีผ่่านมาในอดตีถึงปจัจุบนั กล่าวคอื เป็นโลกทีม่คีวาม
แตกต่างและหลายหลายในเชงิเศรษฐกจิ การเมอืงและการเขา้ถงึเทคโนโลยต่ีางๆ โดยทีก่ารพฒันาจะเน้นการเจรญิเตบิโต
ในเชงิเศรษฐกจิมากกว่าความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอ้ม ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 1980-2099 
  แนวทาง B2 คอื แนวทางการพฒันาแบบสมดุล และเปลีย่นแปลงสู่การพฒันาควบคู่กบัการดูแลรกัษาธรรมชาติ
อย่างยัง่ยนื เน้นการแกป้ญัหาทอ้งถิน่ ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 
2010-2099 
  แนวทาง A1B คอื แนวทางการพฒันาทีม่กีารใชพ้ลงังานแบบผสมผสาน สมดุลทุกแหล่ง กล่าวคอื มกีารน าพลงังาน
ชวีมวลมาใชอ้ย่างผสมผสานและสมดุลกบัแหล่งพลงังานอื่นๆ ซึง่เป็นการพฒันาดแูลสิง่แวดลอ้มและมคีวามร่วมมอืระหว่างโลก
และภูมภิาคอย่างสมดุล ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 2010-2069 ในช่วง ค.ศ.2070-2099 จ านวนขอ้มลูมน้ีอยจงึไม่น ามา
วเิคราะห ์
  โดยเงื่อนไขการจ าลองสภาพภมูอิากาศ  Global dataset ส าหรบัแนวทาง A2 และ B2 ใช ้Max-Planck-Institute for 
Meteorology’s ECHAM4 และส าหรบั A1B ใช ้Hadley Centre for Climate Prediction and Research HadCM3 

 
จงัหวดัมหาสารคาม 

    
ก.ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา  

(ปีฐาน) 
ข.ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ค.ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ง.ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 

รปูผนวกท่ี 2-21  อุณหภูมเิฉลีย่ (องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แนวทางแบบ A2 
 
 อุณหภูมเิฉลีย่ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมเิฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 26-28 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมเิฉลีย่มี
แนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC   
 อุณหภูมสิงูสดุ 
 ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา (ปีฐาน) อุณหภูมสิูงสุดเฉลี่ยในรอบปี ประมาณ 40-44 oC จากการคาดการณ์ในอนาคต
อุณหภูมสิูงสุดมแีนวโน้มที่สูงขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่าในอีก 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิูงสุดมแีนวโน้มเพิ่มขึ้น
เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ประมาณ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมี
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แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้
เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีและ 
60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัรอ้น (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมสิงูกว่า 35๐ C) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) จ านวนวนัรอ้นในรอบปีมจี านวนประมาณ 90-120 วนั จากการคาดการณ์ในอนาคต
พบว่าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 และแนวทาง  B2   พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนั
รอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 30-45 วนั ในอกี 90 ปีขา้งหน้า จ านวนวนั
รอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 60 วนั และภายใต้แนวทาง A1B พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปี
ฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 30-45 วนั  
 อุณหภูมติ ่าสดุ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) อุณหภูมติ ่าสุดเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 10 -15 oC จากการคาดการณ์ในอนาคต
อุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปี ขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสดุใกลเ้คยีงกบัปีฐาน บาง
พืน้ทีอุ่ณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ประมาณ 1-2 oC  ใน
อกี  90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  ภายใต้แนวทาง B2 พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปี
ขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้ 1-2 oC และ
ภายใต้แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้าต ่าสุดมี
แนวโน้มเมแีนวโน้มอุณหภูมเิพิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัเยน็ (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมติ ่ากว่า 16๐ C) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) จ านวนวนัเยน็ในรอบปี มปีระมาณ 20-30 วนั จากการคาดการณ์ในอนาคตพบว่า
จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลงประมาณ 
5 – 10 วนั ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 10-15 วนั ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้ม
ลดลงมากกว่า 15 วนั ภายใตแ้นวทาง  B2 พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 90 
ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 5-15 วนั และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็
ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 5 - 15 วนั  
 ปรมิาณฝนรวมรายปี 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ประมาณ 1,200 มม./ปี  จากการคาดการณ์ในอนาคต
พบว่าภายใตแ้นวทาง  A2 ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 
ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 %  ภายใตแ้นวทาง  B2 พบว่าในอกี 100 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวม
รายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน   ภายใตแ้นวทาง  A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปี
ฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 %   

จ านวนวนัฝนตก  (จ านวนวนัฝนตก ปรมิาณฝนมากกว่า 3 มม./วนั และจ านวนวนัฝนตกหนกั ปรมิาณฝนมากกว่า 
35 มม./วนั) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) จ านวนวนัฝนตกโดยเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 120-150 วนั จากการคาดการณ์ใน
อนาคตพบว่าแนวทาง  A2 ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี  90 ปีขา้งหน้า 
จ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ประมาณ 5-10 วนั ภายใต้แนวทาง B2 พบว่าในอกี 100 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตก
ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 5 – 10 วนั ในอกี 
60 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 10 วนั 
 จ านวนวนัฝนตกหนกัในรอบ 1 ปี จากการคาดการณ์พบขอ้มูลจ านวนวนัฝนตกหนักในพืน้ทีเ่ลก็น้อย มจี านวนวนั
ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน 
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อณุหภมูติ า่สดุและอณุหภมูสิงูสดุ (องศาเซลเซยีส) 

ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

จ านวนวนัเย็น (วนัทีอ่ณุหภมูนิอ้ยกวา่ 16 องศาเซลเซยีส) และ

จ านวนวนัรอ้น (วนัทีอ่ณุหภมูมิากกวา่ 35 องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 90  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัรอ้น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 90  ปีขำ้งหนำ้

ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ (มม./เดอืน) และจ านวนวนัฝนตก 

(วนัทีฝ่นมากกวา่ 3 มม./วนั) รายเดอืน  ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 60 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 90 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 60 ขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 90 ปีขำ้งหนำ้
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ผลการจ าลองสภาพอากาศภมิูอากาศอนาคตภายใต้สภาพกา๊ซเรอืนกระจก 
ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม แบบ A2, B2 และ A1B (SRES A2, B2 และ A1B) 

 
  การคาดการณ์สภาพภูมอิากาศระดบัภูมภิาคด าเนินการโดยใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร ์PRECIS (Providing 
regional Climates for Impacts Studies) ซึง่เป็นแบบจ าลองภูมอิากาศระดบัภูมภิาค (RCM) ทีพ่ฒันาขึน้ที ่The Met Office 
Hadley Centre for Climate Change ประเทศองักฤษ ภายใตแ้นวโน้มของก๊าซเรอืนกระจกในบรรยากาศ 3 แนวทาง ไดแ้ก่  
แนวทาง A2 คอื แนวทางทีค่ลา้ยกบัลกัษณะการพฒันาของโลกทีผ่่านมาในอดตีถึงปจัจุบนั กล่าวคอื เป็นโลกทีม่คีวาม
แตกต่างและหลายหลายในเชงิเศรษฐกจิ การเมอืงและการเขา้ถงึเทคโนโลยต่ีางๆ โดยทีก่ารพฒันาจะเน้นการเจรญิเตบิโต
ในเชงิเศรษฐกจิมากกว่าความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอ้ม ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 1980-2099 
  แนวทาง B2 คอื แนวทางการพฒันาแบบสมดุล และเปลีย่นแปลงสู่การพฒันาควบคู่กบัการดูแลรกัษาธรรมชาติ
อย่างยัง่ยนื เน้นการแกป้ญัหาทอ้งถิน่ ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 
2010-2099 
  แนวทาง A1B คอื แนวทางการพฒันาทีม่กีารใชพ้ลงังานแบบผสมผสาน สมดุลทุกแหล่ง กล่าวคอื มกีารน าพลงังาน
ชวีมวลมาใชอ้ย่างผสมผสานและสมดุลกบัแหล่งพลงังานอื่นๆ ซึง่เป็นการพฒันาดแูลสิง่แวดลอ้มและมคีวามร่วมมอืระหว่างโลก
และภูมภิาคอย่างสมดุล ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 2010-2069 ในช่วง ค.ศ.2070-2099 จ านวนขอ้มลูมน้ีอยจงึไม่น ามา
วเิคราะห ์
  โดยเงื่อนไขการจ าลองสภาพภมูอิากาศ  Global dataset ส าหรบัแนวทาง A2 และ B2 ใช ้Max-Planck-Institute for 
Meteorology’s ECHAM4 และส าหรบั A1B ใช ้Hadley Centre for Climate Prediction and Research HadCM3 

 
จงัหวดัรอ้ยเอด็ 

    
ก.ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา  

(ปีฐาน) 
ข.ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ค.ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ง.ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 

รปูผนวกท่ี 2-22  อุณหภูมเิฉลีย่ (องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แนวทางแบบ A2 
 
 อุณหภูมเิฉลีย่ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมเิฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 26-28 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมเิฉลีย่มี
แนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC   
 อุณหภูมสิงูสดุ 
 ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา (ปีฐาน) อุณหภูมสิูงสุดเฉลี่ยในรอบปี ประมาณ 40-42 oC จากการคาดการณ์ในอนาคต
อุณหภูมสิูงสุดมแีนวโน้มที่สูงขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่าในอีก 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิูงสุดมแีนวโน้มเพิ่มขึ้น
เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้ประมาณ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิูงสุดมี
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แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้
เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีและ 
60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัรอ้น (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมสิงูกว่า 35๐ C) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) จ านวนวนัรอ้นในรอบปีมจี านวนประมาณ 90-120 วนั จากการคาดการณ์ในอนาคต
พบว่าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 และแนวทาง  B2   พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนั
รอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 30-60 วนั ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนั
รอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 60 วนั และภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปี
ฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 30-45 วนั  
 อุณหภูมติ ่าสดุ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) อุณหภูมติ ่าสุดเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 10 -15 oC จากการคาดการณ์ในอนาคต
อุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสดุใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  บาง
พืน้ทีอุ่ณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ประมาณ 1-2 oC ใน
อกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมิ
ต ่าสดุใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย 
ในอกี 60 ปีขา้งหน้าต ่าสดุมแีนวโน้มมแีนวโน้มอุณหภูมเิพิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัเยน็ (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมติ ่ากว่า 16๐ C) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) จ านวนวนัเยน็ในรอบปี มปีระมาณ 20-30 วนั จากการคาดการณ์ในอนาคตพบว่า
จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลงประมาณ 
5 – 10 วนั ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 5-15 วนั ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง
มากกว่า 15 วนั ภายใต้แนวทาง  B2 พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 90 ปี
ขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง  5-15 วนั และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็
ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 5-15 วนั 
 ปรมิาณฝนรวมรายปี 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ประมาณ 1,400 มม./ปี  จากการคาดการณ์ในอนาคต
พบว่าภายใตแ้นวทาง  A2 ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีและ 90 ปีขา้งหน้า  
ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 %  ภายใตแ้นวทาง  B2 พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณ
ฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 90 ปีขา้งหน้าปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 %   ภายใต้
แนวทาง  A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝน
รวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 %  
 จ านวนวนัฝนตก  (จ านวนวนัฝนตก ปรมิาณฝนมากกว่า 3 มม./วนั และจ านวนวนัฝนตกหนกั ปรมิาณฝนมากกว่า 
35 มม./วนั) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) จ านวนวนัฝนตกโดยเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 120-150 วนั จากการคาดการณ์ใน
อนาคตพบว่าแนวทาง  A2 ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี  90 ปีขา้งหน้าจ านวน
วนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ประมาณ 5-10 วนั ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่าในอกี 100 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีง
กบัปีฐาน ภายใต้แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 5 – 10 วนั ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 10 วนั 
 จ านวนวนัฝนตกหนกัในรอบ 1 ปี จากการคาดการณ์พบขอ้มลูจ านวนวนัฝนตกหนกัในพืน้ทีเ่ลก็น้อย มจี านวนวนั
ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน 
  

อณุหภมูติ า่สดุและอณุหภมูสิงูสดุ (องศาเซลเซยีส) 

ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 90 ปีขำ้งหนำ้
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จ านวนวนัเย็น (วนัทีอ่ณุหภมูนิอ้ยกวา่ 16 องศาเซลเซยีส) และ

จ านวนวนัรอ้น (วนัทีอ่ณุหภมูมิากกวา่ 35 องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2

0

5

10

15

20

25

30

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

เดอืน

จ
 า
น
ว
น
ว
นั

จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 90  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัรอ้น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 90  ปีขำ้งหนำ้

ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ (มม./เดอืน) และจ านวนวนัฝนตก 

(วนัทีฝ่นมากกวา่ 3 มม./วนั) รายเดอืน  ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

เดอืน

ป
ร
มิ
า
ณ
ฝ
น
 (
ม
ม
.)

0

5

10

15

20

25

30

จ
 า
น
ว
น
ว
นั
ฝ
น
ต
ก
 (
ว
นั

)

ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 60 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 90 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 60 ขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 90 ปีขำ้งหนำ้
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ผลการจ าลองสภาพอากาศภมิูอากาศอนาคตภายใต้สภาพกา๊ซเรอืนกระจก 
ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม แบบ A2, B2 และ A1B (SRES A2, B2 และ A1B) 

 
  การคาดการณ์สภาพภูมอิากาศระดบัภูมภิาคด าเนินการโดยใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร ์PRECIS (Providing 
regional Climates for Impacts Studies) ซึง่เป็นแบบจ าลองภูมอิากาศระดบัภูมภิาค (RCM) ทีพ่ฒันาขึน้ที ่The Met Office 
Hadley Centre for Climate Change ประเทศองักฤษ ภายใตแ้นวโน้มของก๊าซเรอืนกระจกในบรรยากาศ 3 แนวทาง ไดแ้ก่  
แนวทาง A2 คอื แนวทางทีค่ลา้ยกบัลกัษณะการพฒันาของโลกทีผ่่านมาในอดตีถึงปจัจุบนั กล่าวคอื เป็นโลกทีม่คีวาม
แตกต่างและหลายหลายในเชงิเศรษฐกจิ การเมอืงและการเขา้ถงึเทคโนโลยต่ีางๆ โดยทีก่ารพฒันาจะเน้นการเจรญิเตบิโต
ในเชงิเศรษฐกจิมากกว่าความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอ้ม ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 1980-2099 
  แนวทาง B2 คอื แนวทางการพฒันาแบบสมดุล และเปลี่ยนแปลงสู่การพฒันาควบคู่กบัการดูแลรกัษาธรรมชาติ
อย่างยัง่ยนื เน้นการแกป้ญัหาทอ้งถิน่ ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 
2010-2099 
  แนวทาง A1B คอื แนวทางการพฒันาทีม่กีารใชพ้ลงังานแบบผสมผสาน สมดุลทุกแหล่ง กล่าวคอื มกีารน าพลงังาน
ชวีมวลมาใชอ้ย่างผสมผสานและสมดุลกบัแหล่งพลงังานอื่นๆ ซึง่เป็นการพฒันาดแูลสิง่แวดลอ้มและมคีวามร่วมมอืระหว่างโลก
และภูมภิาคอย่างสมดุล ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 2010-2069 ในช่วง ค.ศ.2070-2099 จ านวนขอ้มลูมน้ีอยจงึไม่น ามา
วเิคราะห ์
  โดยเงื่อนไขการจ าลองสภาพภมูอิากาศ  Global dataset ส าหรบัแนวทาง A2 และ B2 ใช ้Max-Planck-Institute for 
Meteorology’s ECHAM4 และส าหรบั A1B ใช ้Hadley Centre for Climate Prediction and Research HadCM3 

 
จงัหวดัสกลนคร 

    
ก.ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา  

(ปีฐาน) 
ข.ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ค.ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ง.ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 

รปูผนวกท่ี 2-23  อุณหภูมเิฉลีย่ (องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แนวทางแบบ A2 
 
 อุณหภูมเิฉลีย่ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมเิฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 26-30 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมเิฉลีย่มี
แนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC   
 อุณหภูมสิงูสดุ 
 ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา (ปีฐาน) อุณหภูมสิูงสุดเฉลี่ยในรอบปี ประมาณ 42-45oC จากการคาดการณ์ในอนาคต
อุณหภูมสิูงสุดมแีนวโน้มที่สูงขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่าในอีก 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิูงสุดมแีนวโน้มเพิ่มขึ้น
เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ประมาณ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิูงสุดมี
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แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้
เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิูงสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีและ 
60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัรอ้น (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมสิงูกว่า 35๐ C) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) จ านวนวนัรอ้นในรอบปีมจี านวนประมาณ 60-90 วนั จากการคาดการณ์ในอนาคต
พบว่าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 และแนวทาง B2   พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนั
รอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 15-45 วนั ในอกี 90 ปีขา้งหน้า จ านวนวนั
รอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 45 วนั และภายใต้แนวทาง A1B พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปี
ฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 15-45 วนั  
 อุณหภูมติ ่าสดุ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) อุณหภูมติ ่าสุดเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 10 -15 oC จากการคาดการณ์ในอนาคต
อุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีสู่งขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปี ขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  
บางพืน้ทีอุ่ณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ประมาณ 1-2 oC 
ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  ภายใต้แนวทาง B2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า 
อุณหภูมติ ่าสุดใกลเ้คยีงกบัปีฐาน บางพืน้ทีอุ่ณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมี
แนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC และภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่าใน
อกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้าต ่าสดุมแีนวโน้มมแีนวโน้มอุณหภูมเิพิม่ขึน้
มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัเยน็ (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมติ ่ากว่า 16๐ C) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) จ านวนวนัเยน็ในรอบปี มปีระมาณ 30-60 วนั จากการคาดการณ์ในอนาคตพบว่า
จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลงประมาณ 
5 – 10 วนั ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 15-20 วนั ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้ม
ลดลงมากกว่า 20 วนั ภายใตแ้นวทาง  B2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้า 
จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 5-10 วนั ในอกี 90 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 15-20 วนั และภายใตแ้นวทาง 
A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 15 – 
20 วนั 
 ปรมิาณฝนรวมรายปี 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ประมาณ 1,700 มม./ปี  จากการคาดการณ์ในอนาคต
พบว่าภายใตแ้นวทาง  A2 ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณ
ฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 %  ในอกี 90 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มการเพิม่ขึน้
มากกว่า 20 % ภายใตแ้นวทาง  B2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  และในอกี 60 
ปีและ 90 ปีขา้งหน้าปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 % ในพืน้ทีท่างตอนบนของจงัหวดั ภายใต้
แนวทาง  A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝน
รวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 %  ในพืน้ทีท่างตอนบนของจงัหวดั 
 จ านวนวนัฝนตก  (จ านวนวนัฝนตก ปรมิาณฝนมากกว่า 3 มม./วนั และจ านวนวนัฝนตกหนกั ปรมิาณฝนมากกว่า 
35 มม./วนั) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) จ านวนวนัฝนตกโดยเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 120-150 วนั จากการคาดการณ์ใน
อนาคตพบว่าภายใตแ้นวทาง  A2 ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี  90 ปีขา้งหน้า
จ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ประมาณ 5-10 วนั ภายใต้แนวทาง B2 พบว่าในอกี 100 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตก
ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 5 – 10 วนั ในอกี 
60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 10 วนั 
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 จ านวนวนัฝนตกหนกัในรอบ 1 ปี จากการคาดการณ์พบขอ้มูลจ านวนวนัฝนตกหนักในพืน้ทีเ่ลก็น้อย มจี านวนวนั
ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

อณุหภมูติ า่สดุและอณุหภมูสิงูสดุ (องศาเซลเซยีส) 

ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ (มม./เดอืน) และจ านวนวนัฝนตก 

(วนัทีฝ่นมากกวา่ 3 มม./วนั) รายเดอืน  ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 60 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 90 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 60 ขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 90 ปีขำ้งหนำ้

จ านวนวนัเย็น (วนัทีอ่ณุหภมูนิอ้ยกวา่ 16 องศาเซลเซยีส) และ

จ านวนวนัรอ้น (วนัทีอ่ณุหภมูมิากกวา่ 35 องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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จ ำนวนวนัเย็น 90  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัรอ้น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 90  ปีขำ้งหนำ้
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ผลการจ าลองสภาพอากาศภมิูอากาศอนาคตภายใต้สภาพกา๊ซเรอืนกระจก 
ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม แบบ A2, B2 และ A1B (SRES A2, B2 และ A1B) 

 
  การคาดการณ์สภาพภูมอิากาศระดบัภูมภิาคด าเนินการโดยใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร ์PRECIS (Providing 
regional Climates for Impacts Studies) ซึง่เป็นแบบจ าลองภูมอิากาศระดบัภูมภิาค (RCM) ทีพ่ฒันาขึน้ที ่The Met Office 
Hadley Centre for Climate Change ประเทศองักฤษ ภายใตแ้นวโน้มของก๊าซเรอืนกระจกในบรรยากาศ 3 แนวทาง ไดแ้ก่  
แนวทาง A2 คอื แนวทางทีค่ลา้ยกบัลกัษณะการพฒันาของโลกทีผ่่านมาในอดตีถึงปจัจุบนั กล่าวคอื เป็นโลกทีม่คีวาม
แตกต่างและหลายหลายในเชงิเศรษฐกจิ การเมอืงและการเขา้ถงึเทคโนโลยต่ีางๆ โดยทีก่ารพฒันาจะเน้นการเจรญิเติบโต
ในเชงิเศรษฐกจิมากกว่าความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอ้ม ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 1980-2099 
  แนวทาง B2 คอื แนวทางการพฒันาแบบสมดุล และเปลีย่นแปลงสู่การพฒันาควบคู่กบัการดูแลรกัษาธรรมชาติ
อย่างยัง่ยนื เน้นการแกป้ญัหาทอ้งถิน่ ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 
2010-2099 
  แนวทาง A1B คอื แนวทางการพฒันาทีม่กีารใชพ้ลงังานแบบผสมผสาน สมดุลทุกแหล่ง กล่าวคอื มกีารน าพลงังาน
ชวีมวลมาใชอ้ย่างผสมผสานและสมดุลกบัแหล่งพลงังานอื่นๆ ซึง่เป็นการพฒันาดแูลสิง่แวดลอ้มและมคีวามร่วมมอืระหว่างโลก
และภูมภิาคอย่างสมดุล ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 2010-2069 ในช่วง ค.ศ.2070-2099 จ านวนขอ้มลูมน้ีอยจงึไม่น ามา
วเิคราะห ์
  โดยเงื่อนไขการจ าลองสภาพภมูอิากาศ  Global dataset ส าหรบัแนวทาง A2 และ B2 ใช ้Max-Planck-Institute for 
Meteorology’s ECHAM4 และส าหรบั A1B ใช ้Hadley Centre for Climate Prediction and Research HadCM3 

 
จงัหวดัสุรินทร ์

    
ก.ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา  

(ปีฐาน) 
ข.ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ค.ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ง.ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 

รปูผนวกท่ี 2-24  อุณหภูมเิฉลีย่ (องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แนวทางแบบ A2 
 
 อุณหภูมเิฉลีย่ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมเิฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 26-28 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมเิฉลีย่มี
แนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC   
 อุณหภูมสิงูสดุ 
 ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา (ปีฐาน) อุณหภูมสิูงสุดเฉลี่ยในรอบปี ประมาณ 40-42 oC จากการคาดการณ์ในอนาคต
อุณหภูมสิูงสุดมแีนวโน้มที่เพิม่มากขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิูงสุดมี
แนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  ภายใต้แนวทาง B2 พบว่า
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ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มที่
เพิม่ขึน้ 1-2 oC และภายใต้แนวทาง A1B พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า        
2 oC 
 จ านวนวนัรอ้น (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมสิงูกว่า 35๐ C) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) จ านวนวนัรอ้นในรอบปีมจี านวนประมาณ 90 - 120 วนั จากการคาดการณ์ใน
อนาคตพบว่าจ านวนวนัร้อนมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2 และแนวทาง B2   พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า 
จ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 30-60 วนั ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 
จ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 60 วนั และภายใต้แนวทาง A1B พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้น
ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 30-45 วนั  
 อุณหภูมติ ่าสดุ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) อุณหภูมติ ่าสุดเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 10 -15 oC จากการคาดการณ์ในอนาคต
อุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปี ขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสดุใกลเ้คยีงกบัปีฐาน บาง
พืน้ทีอุ่ณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ประมาณ 1-2 oC ใน
อกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมิ
ต ่าสดุใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย 
ในอกี 60 ปีขา้งหน้าต ่าสดุมแีนวโน้มอุณหภูมเิพิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัเยน็ (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมติ ่ากว่า 16๐ C) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) จ านวนวนัเยน็ในรอบปี มปีระมาณ 10-15 วนั จากการคาดการณ์ในอนาคตพบว่า
จ านวนวนัเยน็โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 90 ปี
ขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 5-10 วนั ภายใตแ้นวทาง B2 ในอกี 100 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน 
และภายใตแ้นวทาง A1B พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  
 ปรมิาณฝนรวมรายปี 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ประมาณ 1,300 มม./ปี  จากการคาดการณ์ในอนาคต
พบว่าภายใตแ้นวทาง  A2 ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน พืน้ทีท่างตอนบนของจงัหวดั
ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 %  ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน 
ในอกี 90 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 %  ภายใต้แนวทาง B2 พบว่าในอกี 100 ปี
ขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมราย
ปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 %  
 จ านวนวนัฝนตก  (จ านวนวนัฝนตก ปรมิาณฝนมากกว่า 3 มม./วนั และจ านวนวนัฝนตกหนกั ปรมิาณฝนมากกว่า 
35 มม./วนั) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) จ านวนวนัฝนตกโดยเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 120-150 วนั จากการคาดการณ์ใน
อนาคตพบว่าภายใตแ้นวทาง  A2 ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี  90 ปีขา้งหน้า
จ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้ประมาณ 5-10 วนั ในพืน้ที่ทางตอนบนของจงัหวดั ภายใต้แนวทาง B2 พบว่าในอกี 
100 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกใกล้เคยีงกบัปีฐาน ภายใต้แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตก
ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 10 วนั 
 จ านวนวนัฝนตกหนกัในรอบ 1 ปี จากการคาดการณ์พบขอ้มูลจ านวนวนัฝนตกหนักในพืน้ทีเ่ลก็น้อย มจี านวนวนั
ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน 
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อณุหภมูติ า่สดุและอณุหภมูสิงูสดุ (องศาเซลเซยีส) 

ภายใตส้ถานการณแ์บบ A2
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อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

จ านวนวนัเย็น (วนัทีอ่ณุหภมูนิอ้ยกวา่ 16 องศาเซลเซยีส) และ

จ านวนวนัรอ้น (วนัทีอ่ณุหภมูมิากกวา่ 35 องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณแ์บบ A2
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จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 90  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัรอ้น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 90  ปีขำ้งหนำ้

ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ (มม./เดอืน) และจ านวนวนัฝนตก 

(วนัทีฝ่นมากกวา่ 3 มม./วนั) รายเดอืน  ภายใตส้ถานการณแ์บบ A2

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

เดอืน

ป
ร
มิ
า
ณ
ฝ
น
 (
ม
ม
.)

0

5

10

15

20

25

30

จ
 า
น
ว
น
ว
นั
ฝ
น
ต
ก
 (
ว
นั

)

ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 60 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 90 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 60 ขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 90 ปีขำ้งหนำ้
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ผลการจ าลองสภาพอากาศภมิูอากาศอนาคตภายใต้สภาพกา๊ซเรอืนกระจก 
ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม แบบ A2, B2 และ A1B (SRES A2, B2 และ A1B) 

 
  การคาดการณ์สภาพภูมอิากาศระดบัภูมภิาคด าเนินการโดยใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร ์PRECIS (Providing 
regional Climates for Impacts Studies) ซึง่เป็นแบบจ าลองภูมอิากาศระดบัภูมภิาค (RCM) ทีพ่ฒันาขึน้ที ่The Met Office 
Hadley Centre for Climate Change ประเทศองักฤษ ภายใตแ้นวโน้มของก๊าซเรอืนกระจกในบรรยากาศ 3 แนวทาง ไดแ้ก่  
แนวทาง A2 คอื แนวทางทีค่ลา้ยกบัลกัษณะการพฒันาของโลกทีผ่่านมาในอดตีถึงปจัจุบนั กล่าวคอื เป็นโลกทีม่คีวาม
แตกต่างและหลายหลายในเชงิเศรษฐกจิ การเมอืงและการเขา้ถงึเทคโนโลยต่ีางๆ โดยทีก่ารพฒันาจะเน้นการเจรญิเติบโต
ในเชงิเศรษฐกจิมากกว่าความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอ้ม ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 1980-2099 
  แนวทาง B2 คอื แนวทางการพฒันาแบบสมดุล และเปลีย่นแปลงสู่การพฒันาควบคู่กบัการดูแลรกัษาธรรมชาติ
อย่างยัง่ยนื เน้นการแกป้ญัหาทอ้งถิน่ ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 
2010-2099 
  แนวทาง A1B คอื แนวทางการพฒันาทีม่กีารใชพ้ลงังานแบบผสมผสาน สมดุลทุกแหล่ง กล่าวคอื มกีารน าพลงังาน
ชวีมวลมาใชอ้ย่างผสมผสานและสมดุลกบัแหล่งพลงังานอื่นๆ ซึง่เป็นการพฒันาดแูลสิง่แวดลอ้มและมคีวามร่วมมอืระหว่างโลก
และภูมภิาคอย่างสมดุล ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 2010-2069 ในช่วง ค.ศ.2070-2099 จ านวนขอ้มลูมน้ีอยจงึไม่น ามา
วเิคราะห ์
  โดยเงื่อนไขการจ าลองสภาพภมูอิากาศ  Global dataset ส าหรบัแนวทาง A2 และ B2 ใช ้Max-Planck-Institute for 
Meteorology’s ECHAM4 และส าหรบั A1B ใช ้Hadley Centre for Climate Prediction and Research HadCM3 

 
จงัหวดัศรีสะเกษ 

    
ก.ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา  

(ปีฐาน) 
ข.ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ค.ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ง.ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 

รปูผนวกท่ี 2-25  อุณหภูมเิฉลีย่ (องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แนวทางแบบ A2 
 
 อุณหภูมเิฉลีย่ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมเิฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 26-30 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมเิฉลีย่มี
แนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC   
 อุณหภูมสิงูสดุ 
 ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา (ปีฐาน) อุณหภูมสิูงสุดเฉลี่ยในรอบปี ประมาณ 40-42 oC จากการคาดการณ์ในอนาคต
อุณหภูมสิูงสุดมแีนวโน้มที่สูงขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่าในอีก 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิูงสุดมแีนวโน้มเพิ่มขึ้น
เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้ประมาณ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิูงสุดมี
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แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้
เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีและ 
60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัรอ้น (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมสิงูกว่า 35๐ C) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) จ านวนวนัรอ้นในรอบปีมจี านวนประมาณ 90 - 120 วนั จากการคาดการณ์ใน
อนาคตพบว่าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปี
ฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 45-60 วนั ในอกี 90 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มที่
เพิม่ขึน้มากกว่า 60 วนั ภายใต้แนวทาง  B2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัร้อนใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้า จ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 30-45 วนั ในอกี 90 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 60 
วนั และภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนั
รอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 30-45 วนั  
 อุณหภูมติ ่าสดุ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) อุณหภูมติ ่าสุดเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 10 -15 oC จากการคาดการณ์ในอนาคต
อุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปี ขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสดุใกลเ้คยีงกบัปีฐาน บาง
พืน้ทีอุ่ณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ประมาณ 1-2 oC ใน
อกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมิ
ต ่าสดุใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย 
ในอกี 60 ปีขา้งหน้าต ่าสดุมแีนวโน้มมแีนวโน้มอุณหภูมเิพิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัเยน็ (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมติ ่ากว่า 16๐ C) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) จ านวนวนัเยน็ในรอบปี มปีระมาณ 10-15 วนั จากการคาดการณ์ในอนาคตพบว่า
จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็ใกลเ้คยีงกบัปี
ฐาน ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 5-10 วนั ภายใต้แนวทาง B2 ในอกี 100 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็
ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน และภายใตแ้นวทาง  A1B พบว่าในอกี 30 ปี และ 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน 
 ปรมิาณฝนรวมรายปี 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ประมาณ 1,400 มม./ปี  จากการคาดการณ์ในอนาคต
พบว่าภายใตแ้นวทาง  A2 ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 
ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 %  ภายใตแ้นวทาง  B2 พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณ
ฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 % ในพืน้ที่
ตอนบนของจงัหวดั ภายใต้แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 
60 ปีขา้งหน้าปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 %  
 จ านวนวนัฝนตก  (จ านวนวนัฝนตก ปรมิาณฝนมากกว่า 3 มม./วนั และจ านวนวนัฝนตกหนกั ปรมิาณฝนมากกว่า 
35 มม./วนั) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) จ านวนวนัฝนตกโดยเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 120-150 วนั จากการคาดการณ์ใน
อนาคตพบว่าภายใต้แนวทาง A2 ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 90 ปีขา้งหน้า
จ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้ประมาณ 5-10 วนั ในพืน้ที่ทางตอนบนของจงัหวดั ภายใต้แนวทาง B2 พบว่าในอกี 
100 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกใกล้เคยีงกบัปีฐาน ภายใต้แนวทาง A1B พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตก
ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 10 วนั 
 จ านวนวนัฝนตกหนกัในรอบ 1 ปี จากการคาดการณ์พบขอ้มูลจ านวนวนัฝนตกหนักในพืน้ทีเ่ลก็น้อย มจี านวนวนั
ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน 
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อณุหภมูติ า่สดุและอณุหภมูสิงูสดุ (องศาเซลเซยีส) 

ภายใตส้ถานการณแ์บบ A2
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อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

จ านวนวนัเย็น (วนัทีอ่ณุหภมูนิอ้ยกวา่ 16 องศาเซลเซยีส) และ

จ านวนวนัรอ้น (วนัทีอ่ณุหภมูมิากกวา่ 35 องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณแ์บบ A2
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จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 90  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัรอ้น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 90  ปีขำ้งหนำ้

ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ (มม./เดอืน) และจ านวนวนัฝนตก 

(วนัทีฝ่นมากกวา่ 3 มม./วนั) รายเดอืน  ภายใตส้ถานการณแ์บบ A2
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ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 60 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 90 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 60 ขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 90 ปีขำ้งหนำ้
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ผลการจ าลองสภาพอากาศภมิูอากาศอนาคตภายใต้สภาพกา๊ซเรอืนกระจก 
ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม แบบ A2, B2 และ A1B (SRES A2, B2 และ A1B) 

 
  การคาดการณ์สภาพภูมอิากาศระดบัภูมภิาคด าเนินการโดยใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร ์PRECIS (Providing 
regional Climates for Impacts Studies) ซึง่เป็นแบบจ าลองภูมอิากาศระดบัภูมภิาค (RCM) ทีพ่ฒันาขึน้ที ่The Met Office 
Hadley Centre for Climate Change ประเทศองักฤษ ภายใตแ้นวโน้มของก๊าซเรอืนกระจกในบรรยากาศ 3 แนวทาง ไดแ้ก่  
แนวทาง A2 คอื แนวทางทีค่ลา้ยกบัลกัษณะการพฒันาของโลกทีผ่่านมาในอดตีถึงปจัจุบนั กล่าวคอื เป็นโลกทีม่คีวาม
แตกต่างและหลายหลายในเชงิเศรษฐกจิ การเมอืงและการเขา้ถงึเทคโนโลยต่ีางๆ โดยทีก่ารพฒันาจะเน้นการเจรญิเตบิโต
ในเชงิเศรษฐกจิมากกว่าความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอ้ม ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 1980-2099 
  แนวทาง B2 คอื แนวทางการพฒันาแบบสมดุล และเปลีย่นแปลงสู่การพฒันาควบคู่กบัการดูแลรกัษาธรรมชาติ
อย่างยัง่ยนื เน้นการแกป้ญัหาทอ้งถิน่ ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 
2010-2099 
  แนวทาง A1B คอื แนวทางการพฒันาทีม่กีารใชพ้ลงังานแบบผสมผสาน สมดุลทุกแหล่ง กล่าวคอื มกีารน าพลงังาน
ชวีมวลมาใชอ้ย่างผสมผสานและสมดุลกบัแหล่งพลงังานอื่นๆ ซึง่เป็นการพฒันาดแูลสิง่แวดลอ้มและมคีวามร่วมมอืระหว่างโลก
และภูมภิาคอย่างสมดุล ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 2010-2069 ในช่วง ค.ศ.2070-2099 จ านวนขอ้มลูมน้ีอยจงึไม่น ามา
วเิคราะห ์
  โดยเงื่อนไขการจ าลองสภาพภมูอิากาศ  Global dataset ส าหรบัแนวทาง A2 และ B2 ใช ้Max-Planck-Institute for 
Meteorology’s ECHAM4 และส าหรบั A1B ใช ้Hadley Centre for Climate Prediction and Research HadCM3 

 
จงัหวดัหนองคาย 

    
ก.ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา  

(ปีฐาน) 
ข.ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ค.ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ง.ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 

รปูผนวกท่ี 2-26  อุณหภูมเิฉลีย่ (องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แนวทางแบบ A2 
 
 อุณหภูมเิฉลีย่ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมเิฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 24-28 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมเิฉลีย่มี
แนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC   
 อุณหภูมสิงูสดุ 
 ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา (ปีฐาน) อุณหภูมสิูงสุดเฉลี่ยในรอบปี ประมาณ 42-45 oC จากการคาดการณ์ในอนาคต
อุณหภูมสิูงสุดมแีนวโน้มที่สูงขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่าในอีก 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิูงสุดมแีนวโน้มเพิ่มขึ้น
เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ประมาณ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิูงสุดมี
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แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้
เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิูงสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีและ 
60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัรอ้น (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมสิงูกว่า 35๐ C) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) จ านวนวนัรอ้นในรอบปีมจี านวนประมาณ 60-90 วนั จากการคาดการณ์ในอนาคต
พบว่าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ใน
อกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้ 30-45 วนั ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัร้อนมแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้
มากกว่า 60 วนั แนวทาง  B2  ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 30-45 วนั ในอกี 90 ปีจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 45-60 วนั และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่าใน
อกี 30 ปีขา้งหน้ามจี านวนวนัใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 30-45 วนั  
 อุณหภูมติ ่าสดุ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) อุณหภูมติ ่าสุดเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 10 -15 oC จากการคาดการณ์ในอนาคต
อุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปี ขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสดุใกลเ้คยีงกบัปีฐาน บาง
พืน้ทีอุ่ณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ประมาณ 1-2 oC ใน
อกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมิ
ต ่าสดุใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย 
ในอกี 60 ปีขา้งหน้าต ่าสดุมแีนวโน้มอุณหภูมเิพิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัเยน็ (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมติ ่ากว่า 16๐ C) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) จ านวนวนัเยน็ในรอบปี มปีระมาณ 30-60 วนั จากการคาดการณ์ในอนาคตพบว่า
จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลงประมาณ 
5 – 10 วนั ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 10-20 วนั ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้ม
ลดลงมากกว่า 20 วนั ภายใต้แนวทาง  B2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็ใกล้เคยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 5-10 วนั ในอกี 90 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 15-20 วนั และภายใต้
แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเย็นมแีนวโน้ม
ลดลง 15 – 20 วนั 
 ปรมิาณฝนรวมรายปี 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ประมาณ 2,000 มม./ปี  จากการคาดการณ์ในอนาคต
พบว่าภายใตแ้นวทาง  A2 ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณ
ฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 %  ในอกี 90 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลี่ยมแีนวโน้มการเพิม่ขึน้
มากกว่า 20 % ภายใต้แนวทาง  B2  ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน และในอกี 60 ปี
และ 90 ปีขา้งหน้าปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 %  ภายใต้แนวทาง  A1B  พบว่าในอกี 30 ปี
ขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 
10-20 %  
 จ านวนวนัฝนตก  (จ านวนวนัฝนตก ปรมิาณฝนมากกว่า 3 มม./วนั และจ านวนวนัฝนตกหนกั ปรมิาณฝนมากกว่า 
35 มม./วนั) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) จ านวนวนัฝนตกโดยเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 90-120 วนั จากการคาดการณ์ใน
อนาคตพบว่าภายใตแ้นวทาง A2 ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี  90 ปีขา้งหน้า
จ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้มากกว่า 10 วนั ภายใต้แนวทาง B2 พบว่าในอกี 100 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตก
ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 
10 วนั 
 จ านวนวนัฝนตกหนักในรอบ 1 ปี จ านวนวนัฝนตกหนักโดยเฉลีย่ในรอบปีประมาณ 5-10 วนั จากการคาดการณ์
ในอนาคตพบว่าภายใต้แนวทาง  A2 ในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกหนักใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปี และ 90 ปี
ขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกหนกัมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มาก 4 วนั ในบางพืน้ทีท่างตอนบนของจงัหวดั ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่า
ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกหนกัใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกหนักมแีนวโน้ม
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ทีเ่พิม่ขึน้ประมาณ 2-4 วนั ภายใต้แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกหนักมแีนวโน้ม
ลดลงมากกว่า 2 วนั 

 

 

อณุหภมูติ า่สดุและอณุหภมูสิงูสดุ (องศาเซลเซยีส) 

ภายใตส้ถานการณแ์บบ A2
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อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

จ านวนวนัเย็น (วนัทีอ่ณุหภมูนิอ้ยกวา่ 16 องศาเซลเซยีส) และ

จ านวนวนัรอ้น (วนัทีอ่ณุหภมูมิากกวา่ 35 องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณแ์บบ A2
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จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 90  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัรอ้น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 90  ปีขำ้งหนำ้

ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ (มม./เดอืน) และจ านวนวนัฝนตก 

(วนัทีฝ่นมากกวา่ 3 มม./วนั) รายเดอืน  ภายใตส้ถานการณแ์บบ A2
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ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 60 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 90 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 60 ขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 90 ปีขำ้งหนำ้



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการ ศกึษาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศในอนาคตและการปรบัตวัของภาคสว่นทีส่ าคญั 

 

 
 

หน้า | ผนวก 2-86 
 

 

ศนูยบ์รกิารวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ผลการจ าลองสภาพอากาศภมิูอากาศอนาคตภายใต้สภาพกา๊ซเรอืนกระจก 
ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม แบบ A2, B2 และ A1B (SRES A2, B2 และ A1B) 

 
  การคาดการณ์สภาพภูมอิากาศระดบัภูมภิาคด าเนินการโดยใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร ์PRECIS (Providing 
regional Climates for Impacts Studies) ซึง่เป็นแบบจ าลองภูมอิากาศระดบัภูมภิาค (RCM) ทีพ่ฒันาขึน้ที ่The Met Office 
Hadley Centre for Climate Change ประเทศองักฤษ ภายใตแ้นวโน้มของก๊าซเรอืนกระจกในบรรยากาศ 3 แนวทาง ไดแ้ก่  
แนวทาง A2 คอื แนวทางทีค่ลา้ยกบัลกัษณะการพฒันาของโลกทีผ่่านมาในอดตีถึงปจัจุบนั กล่าวคอื เป็นโลกทีม่คีวาม
แตกต่างและหลายหลายในเชงิเศรษฐกจิ การเมอืงและการเขา้ถงึเทคโนโลยต่ีางๆ โดยทีก่ารพฒันาจะเน้นการเจรญิเตบิโต
ในเชงิเศรษฐกจิมากกว่าความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอ้ม ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 1980-2099 
  แนวทาง B2 คอื แนวทางการพฒันาแบบสมดุล และเปลีย่นแปลงสู่การพฒันาควบคู่กบัการดูแลรกัษาธรรมชาติ
อย่างยัง่ยนื เน้นการแกป้ญัหาทอ้งถิน่ ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 
2010-2099 
  แนวทาง A1B คอื แนวทางการพฒันาทีม่กีารใชพ้ลงังานแบบผสมผสาน สมดุลทุกแหล่ง กล่าวคอื มกีารน าพลงังาน
ชวีมวลมาใชอ้ย่างผสมผสานและสมดุลกบัแหล่งพลงังานอื่นๆ ซึง่เป็นการพฒันาดแูลสิง่แวดลอ้มและมคีวามร่วมมอืระหว่างโลก
และภูมภิาคอย่างสมดุล ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 2010-2069 ในช่วง ค.ศ.2070-2099 จ านวนขอ้มลูมน้ีอยจงึไม่น ามา
วเิคราะห ์
  โดยเงื่อนไขการจ าลองสภาพภมูอิากาศ  Global dataset ส าหรบัแนวทาง A2 และ B2 ใช ้Max-Planck-Institute for 
Meteorology’s ECHAM4 และส าหรบั A1B ใช ้Hadley Centre for Climate Prediction and Research HadCM3 

 
จงัหวดัอดุรธานี 

    
ก.ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา  

(ปีฐาน) 
ข.ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ค.ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ง.ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 

รปูผนวกท่ี 2-27  อุณหภูมเิฉลีย่ (องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แนวทางแบบ A2 
 
 อุณหภูมเิฉลีย่ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมเิฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 24-28 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมเิฉลีย่มี
แนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC   
 อุณหภูมสิงูสดุ 
 ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา (ปีฐาน) อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในรอบปี ประมาณ 45 oC จากการคาดการณ์ในอนาคต
อุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดใกลเ้คยีงกบัปีฐาน บาง
พื้นที่มีแนวโน้มที่เพิ่มขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมิสูงสุดมแีนวโน้มเพิม่ขึ้นเล็กน้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้า
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อุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสุดมี
แนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC และภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่าใน
อกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัรอ้น (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมสิงูกว่า 35๐ C) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) จ านวนวนัรอ้นในรอบปีมจี านวนประมาณ 90-120 วนั จากการคาดการณ์ในอนาคต
พบว่าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ใน
อกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้ 30-45 วนั ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัร้อนมแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้
มากกว่า 60 วนั ภายใต้แนวทาง  B2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้า
จ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 30-45 วนั ในอกี 90 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 45-60 วนั และภายใต้
แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มที่
เพิม่ขึน้ 30-45 วนั  
 อุณหภูมติ ่าสดุ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) อุณหภูมติ ่าสุดเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 10 -15 oC จากการคาดการณ์ในอนาคต
อุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปี ขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสดุใกลเ้คยีงกบัปีฐาน บาง
พืน้ทีอุ่ณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ประมาณ 1-2 oC ใน
อกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมิ
ต ่าสดุใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย 
ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มอุณหภูมเิพิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัเยน็ (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมติ ่ากว่า 16๐ C) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) จ านวนวนัเยน็ในรอบปี มปีระมาณ 20 วนั จากการคาดการณ์ในอนาคตพบว่า
จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลงประมาณ 
5 – 10 วนั ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 10-20 วนั ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้ม
ลดลงมากกว่า 20 วนั ภายใต้แนวทาง  B2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็ใกล้เคยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 5-10 วนั ในอกี 90 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 15-20 วนั และภายใต้
แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเย็นมแีนวโน้ม
ลดลง 15 – 20 วนั 
 ปรมิาณฝนรวมรายปี 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ประมาณ 1,500 มม./ปี  จากการคาดการณ์ในอนาคต
พบว่าภายใตแ้นวทาง  A2 ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณ
ฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 %  ในอกี 90 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มการเพิม่ขึน้มาก 
ภายใต้แนวทาง  B2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  และในอกี 60 ปีและ 90 ปี
ขา้งหน้าปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 %  ภายใต้แนวทาง  A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า 
ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 %  
 จ านวนวนัฝนตก  (จ านวนวนัฝนตก ปรมิาณฝนมากกว่า 3 มม./วนั และจ านวนวนัฝนตกหนกั ปรมิาณฝนมากกว่า 
35 มม./วนั) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) จ านวนวนัฝนตกโดยเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 120 - 150 วนั จากการคาดการณ์ใน
อนาคตพบว่าแนวทาง  A2 ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี  90 ปีขา้งหน้าจ านวน
วนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ประมาณ 5-10 วนั ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่าในอกี 100 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีง
กบัปีฐาน ภายใต้แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 5 – 10 วนั ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 10 วนั 
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 จ านวนวนัฝนตกหนกัในรอบ 1 ปี จากการคาดการณ์พบขอ้มูลจ านวนวนัฝนตกหนักในพืน้ทีเ่ลก็น้อย มจี านวนวนั
ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน 

อณุหภมูติ า่สดุและอณุหภมูสิงูสดุ (องศาเซลเซยีส) 

ภายใตส้ถานการณแ์บบ A2
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อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

จ านวนวนัเย็น (วนัทีอ่ณุหภมูนิอ้ยกวา่ 16 องศาเซลเซยีส) และ

จ านวนวนัรอ้น (วนัทีอ่ณุหภมูมิากกวา่ 35 องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณแ์บบ A2

0

5

10

15

20

25

30

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

เดอืน

จ
 า
น
ว
น
ว
นั

จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 90  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัรอ้น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 90  ปีขำ้งหนำ้

ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ (มม./เดอืน) และจ านวนวนัฝนตก 

(วนัทีฝ่นมากกวา่ 3 มม./วนั) รายเดอืน  ภายใตส้ถานการณแ์บบ A2
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ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 60 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 90 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 60 ขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 90 ปีขำ้งหนำ้
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ผลการจ าลองสภาพอากาศภมิูอากาศอนาคตภายใต้สภาพกา๊ซเรอืนกระจก 
ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม แบบ A2, B2 และ A1B (SRES A2, B2 และ A1B) 

 
  การคาดการณ์สภาพภูมอิากาศระดบัภูมภิาคด าเนินการโดยใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร ์PRECIS (Providing 
regional Climates for Impacts Studies) ซึง่เป็นแบบจ าลองภูมอิากาศระดบัภูมภิาค (RCM) ทีพ่ฒันาขึน้ที ่The Met Office 
Hadley Centre for Climate Change ประเทศองักฤษ ภายใตแ้นวโน้มของก๊าซเรอืนกระจกในบรรยากาศ 3 แนวทาง ไดแ้ก่  
แนวทาง A2 คอื แนวทางทีค่ลา้ยกบัลกัษณะการพฒันาของโลกทีผ่่านมาในอดตีถึงปจัจุบนั กล่าวคอื เป็นโลกทีม่คีวาม
แตกต่างและหลายหลายในเชงิเศรษฐกจิ การเมอืงและการเขา้ถงึเทคโนโลยต่ีางๆ โดยทีก่ารพฒันาจะเน้นการเจรญิเตบิโต
ในเชงิเศรษฐกจิมากกว่าความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอ้ม ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 1980-2099 
  แนวทาง B2 คอื แนวทางการพฒันาแบบสมดุล และเปลีย่นแปลงสู่การพฒันาควบคู่กบัการดูแลรกัษาธรรมชาติ
อย่างยัง่ยนื เน้นการแกป้ญัหาทอ้งถิน่ ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 
2010-2099 
  แนวทาง A1B คอื แนวทางการพฒันาทีม่กีารใชพ้ลงังานแบบผสมผสาน สมดุลทุกแหล่ง กล่าวคอื มกีารน าพลงังาน
ชวีมวลมาใชอ้ย่างผสมผสานและสมดุลกบัแหล่งพลงังานอื่นๆ ซึง่เป็นการพฒันาดแูลสิง่แวดลอ้มและมคีวามร่วมมอืระหว่างโลก
และภูมภิาคอย่างสมดุล ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 2010-2069 ในช่วง ค.ศ.2070-2099 จ านวนขอ้มลูมน้ีอยจงึไม่น ามา
วเิคราะห ์
  โดยเงื่อนไขการจ าลองสภาพภมูอิากาศ  Global dataset ส าหรบัแนวทาง A2 และ B2 ใช ้Max-Planck-Institute for 
Meteorology’s ECHAM4 และส าหรบั A1B ใช ้Hadley Centre for Climate Prediction and Research HadCM3 

 
จงัหวดัอบุลราชธานี 

    
ก.ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา  

(ปีฐาน) 
ข.ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ค.ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ง.ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 

รปูผนวกท่ี 2-28  อุณหภูมเิฉลีย่ (องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แนวทางแบบ A2 
 
 อุณหภูมเิฉลีย่ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมเิฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 26-28 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมเิฉลีย่มี
แนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC   
 อุณหภูมสิงูสดุ 
 ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา (ปีฐาน) อุณหภูมสิูงสุดเฉลี่ยในรอบปี ประมาณ 40-42 oC จากการคาดการณ์ในอนาคต
อุณหภูมสิูงสุดมแีนวโน้มที่สูงขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่าในอีก 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิูงสุดมแีนวโน้มเพิ่มขึ้น
เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ประมาณ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิูงสุดมี
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แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้
เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิูงสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีและ 
60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัรอ้น (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมสิงูกว่า 35๐ C) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) จ านวนวนัรอ้นในรอบปีมจี านวนประมาณ 90 - 120 วนั จากการคาดการณ์ใน
อนาคตพบว่าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปี
ฐาน ในบางพืน้ทีจ่ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 30-45 วนั ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 45-
60 วนั ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 60 วนั ภายใต้แนวทาง B2ในอกี 30 ปีขา้งหน้า 
จ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในบางพืน้ทีจ่ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 30-45 วนั ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนั
รอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 30-45 วนั ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า  60 วนั และภายใต้
แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มที่
เพิม่ขึน้ 15-30 วนั  
 อุณหภูมติ ่าสดุ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) อุณหภูมติ ่าสุดเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 10 -15 oC จากการคาดการณ์ในอนาคต
อุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปี ขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสดุใกลเ้คยีงกบัปีฐาน บาง
พืน้ทีอุ่ณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ประมาณ 1-2 oC ใน
อกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมิ
ต ่าสดุใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย 
ในอกี 60 ปีขา้งหน้าต ่าสดุมแีนวโน้มมแีนวโน้มอุณหภูมเิพิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัเยน็ (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมติ ่ากว่า 16๐ C) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) จ านวนวนัเยน็ในรอบปี มปีระมาณ 10 วนั จากการคาดการณ์ในอนาคตพบว่า
จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็ใกลเ้คยีงกบัปี
ฐาน ในอกี 90 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็ใกล้เคยีงกบัปีฐาน บางพืน้ที่จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 5-10 วนั ภายใต้
แนวทาง B2 และแนวทาง  A1B พบว่าในอกี 100 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน 
 ปรมิาณฝนรวมรายปี 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ประมาณ 1,800 มม./จากการคาดการณ์ในอนาคตพบว่า
ภายใตแ้นวทาง  A2 ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 
ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 %  ภายใตแ้นวทาง  B2 พบว่าในอกี 100 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวม
รายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ภายใตแ้นวทาง  A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปี
ฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 %  
 จ านวนวนัฝนตก  (จ านวนวนัฝนตก ปรมิาณฝนมากกว่า 3 มม./วนั และจ านวนวนัฝนตกหนกั ปรมิาณฝนมากกว่า 
35 มม./วนั) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) จ านวนวนัฝนตกโดยเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 120-150 วนั จากการคาดการณ์ใน
อนาคตพบว่าภายใตแ้นวทาง  A2 ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี  90 ปีขา้งหน้า
จ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ประมาณ 5-10 วนั ภายใต้แนวทาง B2 พบว่าในอกี 100 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตก
ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ภายใต้แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในบางพืน้ที่มี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 5 – 10 วนั ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 10 วนั 
 จ านวนวนัฝนตกหนกัในรอบ 1 ปี จากการคาดการณ์พบขอ้มูลจ านวนวนัฝนตกหนักในพืน้ทีเ่ลก็น้อย มจี านวนวนั
ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน 
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อณุหภมูติ า่สดุและอณุหภมูสิงูสดุ (องศาเซลเซยีส) 

ภายใตส้ถานการณแ์บบ A2
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อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

จ านวนวนัเย็น (วนัทีอ่ณุหภมูนิอ้ยกวา่ 16 องศาเซลเซยีส) และ

จ านวนวนัรอ้น (วนัทีอ่ณุหภมูมิากกวา่ 35 องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณแ์บบ A2
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จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 90  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัรอ้น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 90  ปีขำ้งหนำ้

ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ (มม./เดอืน) และจ านวนวนัฝนตก 

(วนัทีฝ่นมากกวา่ 3 มม./วนั) รายเดอืน  ภายใตส้ถานการณแ์บบ A2
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ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 60 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 90 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 60 ขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 90 ปีขำ้งหนำ้
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ผลการจ าลองสภาพอากาศภมิูอากาศอนาคตภายใต้สภาพกา๊ซเรอืนกระจก 
ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม แบบ A2, B2 และ A1B (SRES A2, B2 และ A1B) 

 
  การคาดการณ์สภาพภูมอิากาศระดบัภูมภิาคด าเนินการโดยใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร ์PRECIS (Providing 
regional Climates for Impacts Studies) ซึง่เป็นแบบจ าลองภูมอิากาศระดบัภูมภิาค (RCM) ทีพ่ฒันาขึน้ที ่The Met Office 
Hadley Centre for Climate Change ประเทศองักฤษ ภายใตแ้นวโน้มของก๊าซเรอืนกระจกในบรรยากาศ 3 แนวทาง ไดแ้ก่  
แนวทาง A2 คอื แนวทางทีค่ลา้ยกบัลกัษณะการพฒันาของโลกทีผ่่านมาในอดตีถึงปจัจุบนั กล่าวคอื เป็นโลกทีม่คีวาม
แตกต่างและหลายหลายในเชงิเศรษฐกจิ การเมอืงและการเขา้ถงึเทคโนโลยต่ีางๆ โดยทีก่ารพฒันาจะเน้นการเจรญิเตบิโต
ในเชงิเศรษฐกจิมากกว่าความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอ้ม ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 1980-2099 
  แนวทาง B2 คอื แนวทางการพฒันาแบบสมดุล และเปลีย่นแปลงสู่การพฒันาควบคู่กบัการดูแลรกัษาธรรมชาติ
อย่างยัง่ยนื เน้นการแกป้ญัหาทอ้งถิน่ ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 
2010-2099 
  แนวทาง A1B คอื แนวทางการพฒันาทีม่กีารใชพ้ลงังานแบบผสมผสาน สมดุลทุกแหล่ง กล่าวคอื มกีารน าพลงังาน
ชวีมวลมาใชอ้ย่างผสมผสานและสมดุลกบัแหล่งพลงังานอื่นๆ ซึง่เป็นการพฒันาดแูลสิง่แวดลอ้มและมคีวามร่วมมอืระหว่างโลก
และภูมภิาคอย่างสมดุล ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 2010-2069 ในช่วง ค.ศ.2070-2099 จ านวนขอ้มลูมน้ีอยจงึไม่น ามา
วเิคราะห ์
  โดยเงื่อนไขการจ าลองสภาพภมูอิากาศ  Global dataset ส าหรบัแนวทาง A2 และ B2 ใช ้Max-Planck-Institute for 
Meteorology’s ECHAM4 และส าหรบั A1B ใช ้Hadley Centre for Climate Prediction and Research HadCM3 

 
จงัหวดักาฬสินธุแ์ละจงัหวดัมกุดาหาร 

    
ก.ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา  

(ปีฐาน) 
ข.ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ค.ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ง.ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 

รปูผนวกท่ี 2-29  อุณหภูมเิฉลีย่ (องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แนวทางแบบ A2 
 
 อุณหภูมเิฉลีย่ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมเิฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 24-28 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมเิฉลีย่มี
แนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC   
 อุณหภูมสิงูสดุ 
 ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา (ปีฐาน) อุณหภูมสิูงสุดเฉลี่ยในรอบปี ประมาณ 40-45 oC จากการคาดการณ์ในอนาคต
อุณหภูมสิูงสุดมแีนวโน้มที่สูงขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่าในอีก 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิูงสุดมแีนวโน้มเพิ่มขึ้น
เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ประมาณ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิูงสุดมี
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แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  ภายใต้แนวทาง B2 พบว่า 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มเพิม่ขึน้
เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมีแนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีและ 
60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัรอ้น (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมสิงูกว่า 35๐ C) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) จ านวนวนัรอ้นในรอบปีมจี านวนประมาณ 60-90 วนั จากการคาดการณ์ในอนาคต
พบว่าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 ในอกี 30 ปีขา้งหน้า มจี านวนวนัใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 
60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 30-45 วนั ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 
60 วนั ภายใตแ้นวทาง  B2  ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้า  จ านวนวนัฝน
ตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 15-30 วนั ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า  60 วนั และภายใต้
แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 15-30 วนั  
 อุณหภูมติ ่าสดุ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) อุณหภูมติ ่าสุดเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 10 -15 oC จากการคาดการณ์ในอนาคต
อุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปี ขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสดุใกลเ้คยีงกบัปีฐาน บาง
พืน้ทีอุ่ณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ประมาณ 1-2 oC ใน
อกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมิ
ต ่าสดุใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย 
ในอกี 60 ปีขา้งหน้าต ่าสดุมแีนวโน้มมแีนวโน้มอุณหภูมเิพิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัเยน็ (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมติ ่ากว่า 16๐ C) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) จ านวนวนัเยน็ในรอบปี มปีระมาณ 30 วนั จากการคาดการณ์ในอนาคตพบว่า
จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลงประมาณ 
5 – 10 วนั ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 10-15 วนั ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้ม
ลดลงมากกว่า 20 วนั ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้า 
จ านวนวนัเยน็ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในบางพืน้ทีม่แีนวโน้มลดลง 5-10 วนั ในอกี 90 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 
10-20 วนั และภายใตแ้นวทาง A1B พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวน
วนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 15 – 20 วนั 
 ปรมิาณฝนรวมรายปี 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ประมาณ 1,500 มม./ปี  จากการคาดการณ์ในอนาคต
พบว่าภายใตแ้นวทาง  A2 ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีและ 90 ปีขา้งหน้า
ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 %  ภายใต้แนวทาง  B2 ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝน
รวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 90 ปีขา้งหน้าปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มโน้มเพิม่ขึ้น 10-20 % ภายใต้
แนวทาง  A1B  พบว่าปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มปีรมิาณใกลเ้คยีงกบัปีฐาน 
 จ านวนวนัฝนตก  (จ านวนวนัฝนตก ปรมิาณฝนมากกว่า 3 มม./วนั และจ านวนวนัฝนตกหนกั ปรมิาณฝนมากกว่า 
35 มม./วนั) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) จ านวนวนัฝนตกโดยเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 120-150 วนั จากการคาดการณ์ใน
อนาคตพบว่าภายใตแ้นวทาง  A2 ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี  90 ปีขา้งหน้า
จ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ประมาณ 5-10 วนั ภายใต้แนวทาง B2 พบว่าในอกี 100 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตก
ใกล้เคยีงกบัปีฐาน ภายใต้แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกใกล้เคยีงกบัปีฐาน ในจงัหวดั
มุกดาหารจ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 5 – 10 วนั ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 
10 วนั 
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 จ านวนวนัฝนตกหนกัในรอบ 1 ปี จากการคาดการณ์พบขอ้มูลจ านวนวนัฝนตกหนักในพืน้ทีเ่ลก็น้อย มจี านวนวนั
ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน 

 

 

อณุหภมูติ า่สดุและอณุหภมูสิงูสดุ (องศาเซลเซยีส) 

ภายใตส้ถานการณแ์บบ A2
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อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

จ านวนวนัเย็น (วนัทีอ่ณุหภมูนิอ้ยกวา่ 16 องศาเซลเซยีส) และ

จ านวนวนัรอ้น (วนัทีอ่ณุหภมูมิากกวา่ 35 องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณแ์บบ A2

0

5

10

15

20

25

30

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

เดอืน

จ
 า
น
ว
น
ว
นั

จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 90  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัรอ้น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 90  ปีขำ้งหนำ้

ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ (มม./เดอืน) และจ านวนวนัฝนตก 

(วนัทีฝ่นมากกวา่ 3 มม./วนั) รายเดอืน  ภายใตส้ถานการณแ์บบ A2
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ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 60 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 90 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 60 ขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 90 ปีขำ้งหนำ้
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ผลการจ าลองสภาพอากาศภมิูอากาศอนาคตภายใต้สภาพกา๊ซเรอืนกระจก 
ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม แบบ A2, B2 และ A1B (SRES A2, B2 และ A1B) 

 
  การคาดการณ์สภาพภูมอิากาศระดบัภูมภิาคด าเนินการโดยใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร ์PRECIS (Providing 
regional Climates for Impacts Studies) ซึง่เป็นแบบจ าลองภูมอิากาศระดบัภูมภิาค (RCM) ทีพ่ฒันาขึน้ที ่The Met Office 
Hadley Centre for Climate Change ประเทศองักฤษ ภายใตแ้นวโน้มของก๊าซเรอืนกระจกในบรรยากาศ 3 แนวทาง ไดแ้ก่  
แนวทาง A2 คอื แนวทางทีค่ลา้ยกบัลกัษณะการพฒันาของโลกทีผ่่านมาในอดตีถึงปจัจุบนั กล่าวคอื เป็นโลกทีม่คีวาม
แตกต่างและหลายหลายในเชงิเศรษฐกจิ การเมอืงและการเขา้ถงึเทคโนโลยต่ีางๆ โดยทีก่ารพฒันาจะเน้นการเจรญิเตบิโต
ในเชงิเศรษฐกจิมากกว่าความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอ้ม ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 1980-2099 
  แนวทาง B2 คอื แนวทางการพฒันาแบบสมดุล และเปลีย่นแปลงสู่การพฒันาควบคู่กบัการดูแลรกัษาธรรมชาติ
อย่างยัง่ยนื เน้นการแกป้ญัหาทอ้งถิน่ ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 
2010-2099 
  แนวทาง A1B คอื แนวทางการพฒันาทีม่กีารใชพ้ลงังานแบบผสมผสาน สมดุลทุกแหล่ง กล่าวคอื มกีารน าพลงังาน
ชวีมวลมาใชอ้ย่างผสมผสานและสมดุลกบัแหล่งพลงังานอื่นๆ ซึง่เป็นการพฒันาดแูลสิง่แวดลอ้มและมคีวามร่วมมอืระหว่างโลก
และภูมภิาคอย่างสมดุล ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 2010-2069 ในช่วง ค.ศ.2070-2099 จ านวนขอ้มลูมน้ีอยจงึไม่น ามา
วเิคราะห ์
  โดยเงื่อนไขการจ าลองสภาพภมูอิากาศ  Global dataset ส าหรบัแนวทาง A2 และ B2 ใช ้Max-Planck-Institute for 
Meteorology’s ECHAM4 และส าหรบั A1B ใช ้Hadley Centre for Climate Prediction and Research HadCM3 

 
จงัหวดัเลยและจงัหวดัหนองบวัล าภ ู

    
ก.ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา  

(ปีฐาน) 
ข.ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ค.ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ง.ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 

รปูผนวกท่ี 2-30  อุณหภูมเิฉลีย่ (องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แนวทางแบบ A2 
 
 อุณหภูมเิฉลีย่ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมเิฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 22-28 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมเิฉลีย่มี
แนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC   
 อุณหภูมสิงูสดุ 
 ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา (ปีฐาน) อุณหภูมสิูงสุดเฉลี่ยในรอบปี ประมาณ 38-45oC จากการคาดการณ์ในอนาคต
อุณหภูมสิูงสุดมแีนวโน้มที่สูงขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่าในอีก 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิูงสุดมแีนวโน้มเพิ่มขึ้น
เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มที่
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เพิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  ภายใต้แนวทาง B2 พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย 
ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปี
ขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัรอ้น (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมสิงูกว่า 35๐ C) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) จ านวนวนัรอ้นในรอบปีมจี านวนประมาณ 60-90 วนั จากการคาดการณ์ในอนาคต
พบว่าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ใน
อกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 15-30 วนั ในอกี 90 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้
มากกว่า 60 วนั ภายใต้แนวทาง  B2 ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอีก 60 ปีจ านวนวนัรอ้นมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 15-45 วนั ในอกี 90 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 45-60 วนัและภายใต้แนวทาง A1B  
พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้30-45 
วนั  
 อุณหภูมติ ่าสดุ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) อุณหภูมติ ่าสุดเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 10 -15 oC จากการคาดการณ์ในอนาคต
อุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปี ขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสดุใกลเ้คยีงกบัปีฐาน บาง
พืน้ทีอุ่ณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ประมาณ 1-2 oC ใน
อกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมิ
ต ่าสดุใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย 
ในอกี  60 ปีขา้งหน้าต ่าสดุมแีนวโน้มมแีนวโน้มอุณหภูมเิพิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัเยน็ (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมติ ่ากว่า 16๐ C) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) จ านวนวนัเยน็ในรอบปี มปีระมาณ 30-60 วนั จากการคาดการณ์ในอนาคตพบว่า
จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็ใกลเ้คยีงกับปีฐาน ในอกี 
60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 15-20 วนั ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลงมากกว่า 20 วนั 
ภายใต้แนวทาง  B2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มี
แนวโน้มลดลง 5-10 วนั ในอกี 90 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 15-20 วนั และภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่าใน
อกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 5-20 วนั ในอกี60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 15 –20 วนั 
 ปรมิาณฝนรวมรายปี 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลี่ยประมาณ 1,500 มม./ปี  จากการคาดการณ์ในอนาคต
พบว่าภายใตแ้นวทาง  A2 ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าปรมิาณ
ฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  บางพืน้ทีแ่นวโน้มเพิม่ขึน้ 10-20 %  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 20 % ในพืน้ทีท่างตอนบนของจงัหวดัเลยและหนองบวัล าภู ภายใตแ้นวทาง  B2 พบว่าในอกี 30 
ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 60 ปี และ 90 ปีขา้งหน้าปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลี่ยมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 %   ในพืน้ทีท่างตอนบนของจงัหวดัเลยและหนองบวัล าภู ภายใต้แนวทาง  A1B  พบว่าในอกี 30 
ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลี่ยใกล้เคยีงกบัปีฐาน ในอีก 60 ปีขา้งหน้า ในบางพื้นที่ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลี่ยมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 %  
 จ านวนวนัฝนตก  (จ านวนวนัฝนตก ปรมิาณฝนมากกว่า 3 มม./วนั และจ านวนวนัฝนตกหนกั ปรมิาณฝนมากกว่า 
35 มม./วนั) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) จ านวนวนัฝนตกโดยเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 120 -150 วนั จากการคาดการณ์ใน
อนาคตพบว่าภายใตแ้นวทาง  A2 ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี  90 ปีขา้งหน้า 
จ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในจงัหวดัหนองบวัล าภูจ านวนวนัฝนตก มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ประมาณ 5-10 วนั ภายใต้
แนวทาง B2 พบว่าในอกี 100 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ภายใต้แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปี
ขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มลดลงมากกว่า 5 วนัในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 
10 วนั 
 จ านวนวนัฝนตกหนกัในรอบ 1 ปี จากการคาดการณ์พบขอ้มูลจ านวนวนัฝนตกหนักในพืน้ทีเ่ลก็น้อย มจี านวนวนั
ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน 
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อณุหภมูติ า่สดุและอณุหภมูสิงูสดุ (องศาเซลเซยีส) 

ภายใตส้ถานการณแ์บบ A2
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อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

จ านวนวนัเย็น (วนัทีอ่ณุหภมูนิอ้ยกวา่ 16 องศาเซลเซยีส) และ

จ านวนวนัรอ้น (วนัทีอ่ณุหภมูมิากกวา่ 35 องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณแ์บบ A2
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จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 90  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัรอ้น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 90  ปีขำ้งหนำ้

ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ (มม./เดอืน) และจ านวนวนัฝนตก 

(วนัทีฝ่นมากกวา่ 3 มม./วนั) รายเดอืน  ภายใตส้ถานการณแ์บบ A2
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ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 60 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 90 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 60 ขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 90 ปีขำ้งหนำ้
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ผลการจ าลองสภาพอากาศภมิูอากาศอนาคตภายใต้สภาพกา๊ซเรอืนกระจก 
ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม แบบ A2, B2 และ A1B (SRES A2, B2 และ A1B) 

 
  การคาดการณ์สภาพภูมอิากาศระดบัภูมภิาคด าเนินการโดยใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร ์PRECIS (Providing 
regional Climates for Impacts Studies) ซึง่เป็นแบบจ าลองภูมอิากาศระดบัภูมภิาค (RCM) ทีพ่ฒันาขึน้ที ่The Met Office 
Hadley Centre for Climate Change ประเทศองักฤษ ภายใตแ้นวโน้มของก๊าซเรอืนกระจกในบรรยากาศ 3 แนวทาง ไดแ้ก่  
แนวทาง A2 คอื แนวทางทีค่ลา้ยกบัลกัษณะการพฒันาของโลกทีผ่่านมาในอดตีถึงปจัจุบนั กล่าวคอื เป็นโลกทีม่คีวาม
แตกต่างและหลายหลายในเชงิเศรษฐกจิ การเมอืงและการเขา้ถงึเทคโนโลยต่ีางๆ โดยทีก่ารพฒันาจะเน้นการเจรญิเตบิโต
ในเชงิเศรษฐกจิมากกว่าความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอ้ม ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 1980-2099 
  แนวทาง B2 คอื แนวทางการพฒันาแบบสมดุล และเปลีย่นแปลงสู่การพฒันาควบคู่กบัการดูแลรกัษาธรรมชาติ
อย่างยัง่ยนื เน้นการแกป้ญัหาทอ้งถิน่ ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 
2010-2099 
  แนวทาง A1B คอื แนวทางการพฒันาทีม่กีารใชพ้ลงังานแบบผสมผสาน สมดุลทุกแหล่ง กล่าวคอื มกีารน าพลงังาน
ชวีมวลมาใชอ้ย่างผสมผสานและสมดุลกบัแหล่งพลงังานอื่นๆ ซึง่เป็นการพฒันาดแูลสิง่แวดลอ้มและมคีวามร่วมมอืระหว่างโลก
และภูมภิาคอย่างสมดุล ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 2010-2069 ในช่วง ค.ศ.2070-2099 จ านวนขอ้มลูมน้ีอยจงึไม่น ามา
วเิคราะห ์
  โดยเงื่อนไขการจ าลองสภาพภมูอิากาศ  Global dataset ส าหรบัแนวทาง A2 และ B2 ใช ้Max-Planck-Institute for 
Meteorology’s ECHAM4 และส าหรบั A1B ใช ้Hadley Centre for Climate Prediction and Research HadCM3 
 

 
จงัหวดัยโสธรและจงัหวดัอ านาจเจริญ  

    
ก.ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา  

(ปีฐาน) 
ข.ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ค.ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ง.ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 

รปูผนวกท่ี 2-31  อุณหภูมเิฉลีย่ (องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แนวทางแบบ A2 
 
 อุณหภูมเิฉลีย่ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมเิฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 26-28 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมเิฉลีย่มี
แนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC   
 อุณหภูมสิงูสดุ 
 ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา (ปีฐาน) อุณหภูมสิูงสุดเฉลี่ยในรอบปี ประมาณ 40-42 oC จากการคาดการณ์ในอนาคต
อุณหภูมสิูงสุดมแีนวโน้มที่สูงขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่าในอีก 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิูงสุดมแีนวโน้มเพิ่มขึ้น
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เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ประมาณ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิูงสุดมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้
เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีและ 
60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัรอ้น (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมสิงูกว่า 35๐ C) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) จ านวนวนัรอ้นในรอบปีมจี านวนประมาณ 90-120 วนั จากการคาดการณ์ในอนาคต
พบว่าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ใน
อกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 30-60 วนั ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้
มากกว่า 60 วนั ภายใตแ้นวทาง  B2  ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้า จ านวน
วนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 15-45 วนั ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า  60 วนั และภายใต้
แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มที่
เพิม่ขึน้ 15-45 วนั  
 อุณหภูมติ ่าสดุ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) อุณหภูมติ ่าสุดเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 10 -15 oC จากการคาดการณ์ในอนาคต
อุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปี ขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสดุใกลเ้คยีงกบัปีฐาน บาง
พืน้ทีอุ่ณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ประมาณ 1-2 oC ใน
อกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมิ
ต ่าสดุใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย 
ในอกี 60 ปีขา้งหน้าต ่าสดุมแีนวโน้มอุณหภูมเิพิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัเยน็ (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมติ ่ากว่า 16๐ C) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) จ านวนวนัเยน็ในรอบปี มปีระมาณ 15 วนั จากการคาดการณ์ในอนาคตพบว่า
จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลงประมาณ 
5 – 10 วนั ในอกี 60 ปีและ 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 5-15 วนั ภายใตแ้นวทาง  B2 พบว่าในอกี 100 ปี
ขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน และภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็ใกลเ้คยีงกบั
ปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 5-15 วนั 
 ปรมิาณฝนรวมรายปี 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ประมาณ 1,600 มม./ปี  จากการคาดการณ์ในอนาคต
พบว่าภายใต้แนวทาง  A2 ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลี่ยใกล้เคยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปี และ 90 ปี
ขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลี่ยมแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้ 10-20 %  ภายใต้แนวทาง  B2 พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปี
ขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 90 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 
10-20 % ภายใต้แนวทาง  A1B  ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้า
ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 %  
 จ านวนวนัฝนตก  (จ านวนวนัฝนตก ปรมิาณฝนมากกว่า 3 มม./วนั และจ านวนวนัฝนตกหนกั ปรมิาณฝนมากกว่า 
35 มม./วนั) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) จ านวนวนัฝนตกโดยเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 120-150 วนั จากการคาดการณ์ใน
อนาคตพบว่าภายใตแ้นวทาง  A2 ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี  90 ปีขา้งหน้า
จ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ประมาณ 5-10 วนั ภายใต้แนวทาง B2 พบว่าในอกี 100 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตก
ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ภายใต้แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกในจงัหวดัยโสธรมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้   
5 – 10 วนั ในจงัหวดัอ านาจเจรญิมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 10 วนั ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มที่
เพิม่ขึน้มากกว่า 10 วนั 
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 จ านวนวนัฝนตกหนกัในรอบ 1 ปี จากการคาดการณ์พบขอ้มูลจ านวนวนัฝนตกหนักในพืน้ทีเ่ลก็น้อย มจี านวนวนั
ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน 

 
 

อณุหภมูติ า่สดุและอณุหภมูสิงูสดุ (องศาเซลเซยีส) 

ภายใตส้ถานการณแ์บบ A2
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อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

จ านวนวนัเย็น (วนัทีอ่ณุหภมูนิอ้ยกวา่ 16 องศาเซลเซยีส) และ

จ านวนวนัรอ้น (วนัทีอ่ณุหภมูมิากกวา่ 35 องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณแ์บบ A2
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จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 90  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัรอ้น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 90  ปีขำ้งหนำ้

ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ (มม./เดอืน) และจ านวนวนัฝนตก 

(วนัทีฝ่นมากกวา่ 3 มม./วนั) รายเดอืน  ภายใตส้ถานการณแ์บบ A2
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ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 60 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 90 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 60 ขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 90 ปีขำ้งหนำ้
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ผลการจ าลองสภาพอากาศภมิูอากาศอนาคตภายใต้สภาพกา๊ซเรือนกระจก 
ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม แบบ A2, B2 และ A1B  

(SRES A2, B2 และ A1B) 
ภาคกลางและภาคตะวนัตก 19 จงัหวดั 

 
จงัหวดัสงิหบ์ุร ีอ่างทอง พระนครศรอียุธยา สระบุร ีและลพบุร ี
จงัหวดันครนายก ปทุมธานี นนทบุร ีนครปฐม กรุงเทพมหานคร 
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสมุทรปราการ 
จงัหวดัสพุรรณบุร ี
จงัหวดักาญจนบุร ี
จงัหวดันครสวรรค ์
จงัหวดัชยันาท และอุทยัธาน ี
จงัหวดัราชบุร ี
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ผลการจ าลองสภาพอากาศภมิูอากาศอนาคตภายใต้สภาพกา๊ซเรอืนกระจก 
ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม แบบ A2, B2 และ A1B (SRES A2, B2 และ A1B) 

 
  การคาดการณ์สภาพภูมอิากาศระดบัภูมภิาคด าเนินการโดยใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร ์PRECIS (Providing 
regional Climates for Impacts Studies) ซึง่เป็นแบบจ าลองภูมอิากาศระดบัภูมภิาค (RCM) ทีพ่ฒันาขึน้ที ่The Met Office 
Hadley Centre for Climate Change ประเทศองักฤษ ภายใตแ้นวโน้มของก๊าซเรอืนกระจกในบรรยากาศ 3 แนวทาง ไดแ้ก่  
   แนวทาง A2 คอื แนวทางทีค่ลา้ยกบัลกัษณะการพฒันาของโลกทีผ่่านมาในอดตีถงึปจัจุบนั กล่าวคอื เป็น
โลกทีม่คีวามแตกต่างและหลายหลายในเชงิเศรษฐกจิ การเมอืงและการเขา้ถงึเทคโนโลยต่ีางๆ โดยทีก่ารพฒันาจะเน้นการ
เจรญิเตบิโตในเชงิเศรษฐกจิมากกว่าความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอ้ม ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 1980-2099 
  แนวทาง B2 คอื แนวทางการพฒันาแบบสมดุล และเปลีย่นแปลงสู่การพฒันาควบคู่กบัการดูแลรกัษาธรรมชาติ
อย่างยัง่ยนื เน้นการแกป้ญัหาทอ้งถิน่ ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 
2010-2099 
  แนวทาง A1B คอื แนวทางการพฒันาที่มกีารใช้พลงังานแบบผสมผสาน สมดุลทุกแหล่ง กล่าวคอื มกีารน า
พลงังานชวีมวลมาใชอ้ย่างผสมผสานและสมดุลกบัแหล่งพลงังานอื่นๆ ซึง่เป็นการพฒันาดแูลสิง่แวดลอ้มและมคีวามร่วมมอื
ระหว่างโลกและภูมภิาคอย่างสมดุล ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 2010-2069 ในช่วง ค.ศ.2070-2099 จ านวนขอ้มูลมี
น้อยจงึไม่น ามาวเิคราะห ์
  โดยเงื่อนไขการจ าลองสภาพภูมอิากาศ  Global dataset ส าหรบัแนวทาง A2 และ B2 ใช ้Max-Planck-Institute 
for Meteorology’s ECHAM4 และส าหรบั A1B ใช ้Hadley Centre for Climate Prediction and Research HadCM3 

 
จงัหวดัสิงหบ์ุรี  อ่างทอง อยุธยา สระบุรี  ลพบุรี 

    
ก.ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา  

(ปีฐาน) 
ข.ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ค.ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ง.ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 

รปูผนวกท่ี 2-32  อุณหภูมเิฉลีย่ (องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แนวทางแบบ A2 
 
 อุณหภูมเิฉลีย่ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมเิฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 26-28 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมเิฉลีย่มี
แนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC   
 อุณหภูมสิงูสดุ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมสิูงสุดเฉลี่ยในรอบปี ประมาณ 40-44 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมิ
สงูสุดมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสุดใกลเ้คยีงกบัปีฐาน บางพืน้ที่
อุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ประมาณ 1-2 oC ในอกี 
90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  ภายใต้แนวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า 
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อุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิูงสุดมแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้ 1-2 oC และภายใต้
แนวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัรอ้น (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมสิงูกว่า 35๐ C) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัรอ้นในรอบปีมจี านวนประมาณ 120-150 วนั จากการคาดการณ์พบว่า
จ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบวา่ ในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ใน
อกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 45-60 วนั ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้
มากกว่า 60 วนั ภายใตแ้นวทาง  B2   พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน บางพืน้ทีม่แีนวโน้มที่
เพิม่ขึน้ 15-30 วนั ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 30-45 วนั ช่วง 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 60 วนั และภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 
15 – 30 วนั ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 30-45 วนั  
 อุณหภูมติ ่าสดุ 
 ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมติ ่าสุดเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 10 -15 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมิ
ต ่าสดุมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดใกลเ้คยีงกบัปีฐาน บางพืน้ที่มี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ประมาณ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้า
อุณหภูมอิุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  ภายใต้แนวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุด
ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมอิุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมิ
อุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC และภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมอิุณหภูมติ ่าสุดมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัเยน็ (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมติ ่ากว่า 16๐ C) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัเยน็ในรอบปี มปีระมาณ 5-10 วนั จากการคาดการณ์พบว่าจ านวนวนั
เยน็มแีนวโน้มลดลง โดยภายใต้แนวทาง A2 แนวทาง B2 ในอกี 100 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็ใกล้เคยีงกบัปีฐาน และ
แนวทาง A1B พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  
 ปรมิาณฝนรวมรายปี 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ประมาณ 1,300 มม./ปี  จากการคาดการณ์ในอนาคต
พบว่าภายใตแ้นวทาง A2 ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 
ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 %  ภายใต้แนวทาง B2 ในอกี 100 ปีขา้งหน้าปรมิาณฝนรวมรายปี
เฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน และภายใต้แนวทาง A1B ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปี
ฐาน 
 จ านวนวนัฝนตก  (จ านวนวนัฝนตก ปรมิาณฝนมากกว่า 3 มม./วนั และจ านวนวนัฝนตกหนกั ปรมิาณฝนมากกว่า 
35 มม./วนั) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัฝนตกโดยเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 120-150 วนั จากการคาดการณ์ใน
อนาคตพบว่าภายใตแ้นวทาง A2 ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี  90 ปีขา้งหน้า
จ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ประมาณ 5-10 วนั ภายใต้แนวทาง B2 พบว่า ในอกี 100 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตก
ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าพบว่าจ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มการเพิม่ขึน้
มากกว่า 10 วนั 
 จ านวนวนัฝนตกหนกัในรอบ 1 ปี จากการคาดการณ์พบขอ้มูลจ านวนวนัฝนตกหนักในพืน้ทีเ่ลก็น้อย มจี านวนวนั
ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน 
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อณุหภมูติ า่สดุและอณุหภมูสิงูสดุ (องศาเซลเซยีส) 

ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

จ านวนวนัเย็น (วนัทีอ่ณุหภมูนิอ้ยกวา่ 16 องศาเซลเซยีส) และ

จ านวนวนัรอ้น (วนัทีอ่ณุหภมูมิากกวา่ 35 องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2

0

5

10

15

20

25

30

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

เดอืน

จ
 า
น
ว
น
ว
นั

จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)
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ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ (มม./เดอืน) และจ านวนวนัฝนตก 

(วนัทีฝ่นมากกวา่ 3 มม./วนั) รายเดอืน  ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 60 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 90 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 60 ขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 90 ปีขำ้งหนำ้
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ผลการจ าลองสภาพอากาศภมิูอากาศอนาคตภายใต้สภาพกา๊ซเรอืนกระจก 
ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม แบบ A2, B2 และ A1B (SRES A2, B2 และ A1B) 

 
  การคาดการณ์สภาพภูมอิากาศระดบัภูมภิาคด าเนินการโดยใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร ์PRECIS (Providing 
regional Climates for Impacts Studies) ซึง่เป็นแบบจ าลองภูมอิากาศระดบัภูมภิาค (RCM) ทีพ่ฒันาขึน้ที ่The Met Office 
Hadley Centre for Climate Change ประเทศองักฤษ ภายใตแ้นวโน้มของก๊าซเรอืนกระจกในบรรยากาศ 3 แนวทาง ไดแ้ก่  
   แนวทาง A2 คอื แนวทางทีค่ลา้ยกบัลกัษณะการพฒันาของโลกทีผ่่านมาในอดตีถงึปจัจุบนั กล่าวคอื เป็นโลกทีม่ี
ความแตกต่างและหลายหลายในเชิงเศรษฐกิจ การเมืองและการเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆ โดยที่การพฒันาจะเน้นการ
เจรญิเตบิโตในเชงิเศรษฐกจิมากกว่าความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอ้ม ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 1980-2099 
  แนวทาง B2 คอื แนวทางการพฒันาแบบสมดุล และเปลีย่นแปลงสู่การพฒันาควบคู่กบัการดูแลรกัษาธรรมชาติ
อย่างยัง่ยนื เน้นการแกป้ญัหาทอ้งถิน่ ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 
2010-2099 
  แนวทาง A1B คอื แนวทางการพฒันาที่มกีารใช้พลงังานแบบผสมผสาน สมดุลทุกแหล่ง กล่าวคอื มกีารน า
พลงังานชวีมวลมาใชอ้ย่างผสมผสานและสมดุลกบัแหล่งพลงังานอื่นๆ ซึง่เป็นการพฒันาดแูลสิง่แวดลอ้มและมคีวามร่วมมอื
ระหว่างโลกและภูมภิาคอย่างสมดุล ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 2010-2069 ในช่วง ค.ศ.2070-2099 จ านวนขอ้มูลมี
น้อยจงึไม่น ามาวเิคราะห ์
  โดยเงื่อนไขการจ าลองสภาพภูมอิากาศ  Global dataset ส าหรบัแนวทาง A2 และ B2 ใช ้Max-Planck-Institute 
for Meteorology’s ECHAM4 และส าหรบั A1B ใช ้Hadley Centre for Climate Prediction and Research HadCM3 

 
จงัหวดันครนายก ปทมุธานี นนทบุรี นครปฐม กรงุเทพมหานคร  สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร สมุทรปราการ 

    
ก.ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา  

(ปีฐาน) 
ข.ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ค.ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ง.ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 

รปูผนวกท่ี 2-33  อุณหภูมเิฉลีย่ (องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แนวทางแบบ A2 
 
 อุณหภูมเิฉลีย่ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมเิฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 26-30 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมเิฉลีย่มี
แนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC   
 อุณหภูมสิงูสดุ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมสิูงสุดเฉลี่ยในรอบปี ประมาณ 40-44 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมิ
สงูสดุมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสุดใกลเ้คยีงกบัปีฐาน บางพืน้ทีม่ ี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ประมาณ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้า
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อุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้            เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC และภายใต้แนวทาง 
A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัรอ้น (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมสิงูกว่า 35๐ C) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัรอ้นในรอบปีมจี านวนประมาณ 120-150 วนั จากการคาดการณ์พบว่า
จ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบวา่ ในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ใน
อกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 45-60 วนั ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้
มากกว่า 60 วนั ภายใตแ้นวทาง  B2   พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัรอ้นแนวโน้มเพิม่ขึน้ 15-30 วนั ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 45-60 วนั ในอกี 90 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 60 
วนั และภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 15–45 วนั ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 45-60 วนั  
 อุณหภูมติ ่าสดุ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมติ ่าสดุเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 10 -15 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมิ
ต ่าสดุมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสดุใกลเ้คยีงกบัปีฐาน บางพืน้ที่
อุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ประมาณ 1-2 oC ในอกี 
90 ปีขา้งหน้าอุณหภมูติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภมูิ
ต ่าสดุใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภมูติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภมูติ ่าสดุ
มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC และภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภมูติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้
เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอณุหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า  2 oC 
 จ านวนวนัเยน็ (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมติ ่ากว่า 16๐ C) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัเยน็ในรอบปีในพืน้ทีม่เีลก็น้อย จากการคาดการณ์พบว่าจ านวนวนัเยน็มี
แนวโน้มลดลง มจี านวนใกลเ้คยีงกบัปีฐาน 

ปรมิาณฝนรวมรายปี 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ประมาณ 1,800 มม./ปี  จากการคาดการณ์ในอนาคต
พบว่าภายใตแ้นวทาง A2 ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 
ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลี่ยมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 %  ในพืน้ทีจ่งัหวดักรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนครนายก 
ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 20 %  ภายใตแ้นวทาง B2 ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมราย
ปีเฉลี่ยใกล้เคยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปี และ 90 ปีขา้งหน้า ในพื้นที่จงัหวดัสมุทรปราการ ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลี่ยมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 %   
และภายใต้แนวทาง A1B ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้า พืน้ที่
จงัหวดัสมุทรปราการ ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 %   
 จ านวนวนัฝนตก  (จ านวนวนัฝนตก ปรมิาณฝนมากกว่า 3 มม./วนั และจ านวนวนัฝนตกหนกั ปรมิาณฝนมากกว่า 
35 มม./วนั) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัฝนตกโดยเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 120-150 วนั จากการคาดการณ์ใน
อนาคตพบว่าแนวทาง A2 ในอกี 30 ปีและในอกี 60 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี  90 ปีขา้งหน้า
จ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ประมาณ 5-10 วนั ภายใต้แนวทาง B2 พบว่า ในอกี 100 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตก
ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ภายใต้แนวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าพบว่าจ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้
มากกว่า 10 วนั 
 จ านวนวนัฝนตกหนักในรอบ 1 ปี จ านวนวนัฝนตกหนักโดยเฉลีย่ในรอบปีประมาณ 5-10 วนั จากการคาดการณ์
ในอนาคตพบว่าภายใต้แนวทาง A2 ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกหนักใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 90 ปี
ขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกหนกัมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 2-4 วนั ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าจ านวน
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วนัฝนตกหนักใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 90 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกหนักใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในบางพืน้ที่มแีนวโน้มที่
เพิม่ขึน้ประมาณ 2-4 วนั ภายใต้แนวทาง A1B พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกหนักมแีนวโน้มที่
เพิม่ขึน้มากกว่า 4 วนั 

 

 
 
 
 

อณุหภมูติ า่สดุและอณุหภมูสิงูสดุ (องศาเซลเซยีส) 

ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

จ านวนวนัเย็น (วนัทีอ่ณุหภมูนิอ้ยกวา่ 16 องศาเซลเซยีส) และ

จ านวนวนัรอ้น (วนัทีอ่ณุหภมูมิากกวา่ 35 องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 90  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัรอ้น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 90  ปีขำ้งหนำ้

ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ (มม./เดอืน) และจ านวนวนัฝนตก 

(วนัทีฝ่นมากกวา่ 3 มม./วนั) รายเดอืน  ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 60 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 90 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 60 ขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 90 ปีขำ้งหนำ้
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ผลการจ าลองสภาพอากาศภมิูอากาศอนาคตภายใต้สภาพกา๊ซเรอืนกระจก 
ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม แบบ A2, B2 และ A1B (SRES A2, B2 และ A1B) 

 
  การคาดการณ์สภาพภูมอิากาศระดบัภูมภิาคด าเนินการโดยใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร ์PRECIS (Providing 
regional Climates for Impacts Studies) ซึง่เป็นแบบจ าลองภูมอิากาศระดบัภูมภิาค (RCM) ทีพ่ฒันาขึน้ที ่The Met Office 
Hadley Centre for Climate Change ประเทศองักฤษ ภายใตแ้นวโน้มของก๊าซเรอืนกระจกในบรรยากาศ 3 แนวทาง ไดแ้ก่  
 แนวทาง A2 คอื แนวทางทีค่ลา้ยกบัลกัษณะการพฒันาของโลกทีผ่่านมาในอดตีถงึปจัจุบนั กล่าวคอื เป็นโลกทีม่ี
ความแตกต่างและหลายหลายในเชิงเศรษฐกิจ การเมืองและการเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆ โดยที่การพฒั นาจะเน้นการ
เจรญิเตบิโตในเชงิเศรษฐกจิมากกว่าความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอ้ม ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 1980-2099 
  แนวทาง B2 คอื แนวทางการพฒันาแบบสมดุล และเปลีย่นแปลงสู่การพฒันาควบคู่กบัการดูแลรกัษาธรรมชาติ
อย่างยัง่ยนื เน้นการแกป้ญัหาทอ้งถิน่ ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 
2010-2099 
  แนวทาง A1B คอื แนวทางการพฒันาที่มกีารใช้พลงังานแบบผสมผสาน สมดุลทุกแหล่ง กล่าวคอื มกีารน า
พลงังานชวีมวลมาใชอ้ย่างผสมผสานและสมดุลกบัแหล่งพลงังานอื่นๆ ซึง่เป็นการพฒันาดแูลสิง่แวดลอ้มและมคีวามร่วมมอื
ระหว่างโลกและภูมภิาคอย่างสมดุล ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 2010-2069 ในช่วง ค.ศ.2070-2099 จ านวนขอ้มูลมี
น้อยจงึไม่น ามาวเิคราะห ์
  โดยเงื่อนไขการจ าลองสภาพภมูอิากาศ  Global dataset ส าหรบัแนวทาง A2 และ B2 ใช ้Max-Planck-Institute for 
Meteorology’s ECHAM4 และส าหรบั A1B ใช ้Hadley Centre for Climate Prediction and Research HadCM3 

 
จงัหวดัสุพรรณบุร ี

    
ก.ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา  

(ปีฐาน) 
ข.ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ค.ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ง.ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 

รปูผนวกท่ี 2-34  อุณหภูมเิฉลีย่ (องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แนวทางแบบ A2 
 
 อุณหภูมเิฉลีย่ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมเิฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 26-28 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมเิฉลีย่มี
แนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC   
 อุณหภูมสิงูสดุ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมสิูงสุดเฉลี่ยในรอบปี ประมาณ 40-44 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมิ
สงูสดุมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสุดใกลเ้คยีงกบัปีฐาน บางพืน้ทีม่ ี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ประมาณ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้า
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อุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสุด
มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้ 1-2 oC และภายใต้แนวทาง A1B  
พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัรอ้น (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมสิงูกว่า 35๐ C) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัรอ้นในรอบปีมจี านวนประมาณ 120-150 วนั จากการคาดการณ์พบว่า
จ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ใน
อกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้ 45-60 วนั ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัร้อนมแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้
มากกว่า 60 วนั ภายใตแ้นวทาง  B2   พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า มจี านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้า
จ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 30-45 วนั ช่วง 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 60 วนั และ
ภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 15–30 วนั ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวน
วนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 30-45 วนั  
 อุณหภูมติ ่าสดุ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมติ ่าสดุเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 10 -15 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมิ
ต ่าสดุมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสดุใกลเ้คยีงกบัปีฐาน บางพืน้ทีม่ ี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภมูติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ประมาณ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้า
อุณหภูมเิพิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภมูติ ่าสดุใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 
ปีขา้งหน้าอุณหภมูติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภมูติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC และ
ภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภมูติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC  ในอกี 60 ปีขา้งหน้าต ่าสดุมี
แนวโน้มมแีนวโน้มอุณหภูมเิพิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัเยน็ (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมติ ่ากว่า 16๐ C) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัเยน็ในรอบปี มปีระมาณ 5-10 วนั จากการคาดการณ์พบว่าจ านวนวนั
เยน็มแีนวโน้มลดลง โดยภายใต้แนวทาง A2 และแนวทาง B2 ในอกี 100 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน และ
ภายใตแ้นวทาง A1B พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  
 ปรมิาณฝนรวมรายปี 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ประมาณ 1,000 มม./ปี  จากการคาดการณ์ในอนาคต
พบว่าภายใตแ้นวทาง A2 ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 90 ปีขา้งหน้า
ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน บางพืน้ทีม่แีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 %  ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่า ในอกี 100 
ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ภายใต้แนวทาง A1B ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปี
เฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐานมแีนวโน้มลดลง 10-20 % ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  
 จ านวนวนัฝนตก  (จ านวนวนัฝนตก ปรมิาณฝนมากกว่า 3 มม./วนั และจ านวนวนัฝนตกหนกั ปรมิาณฝนมากกว่า 
35 มม./วนั) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัฝนตกโดยเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 90-120 วนั จากการคาดการณ์ใน
อนาคตพบว่าแนวทาง A2 ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้า  จ านวนวนัฝนตกมี
แนวโน้มลดลงมากกว่า 5 วนั ในอกี 90 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มลดลงมากกว่า 5 วนั บางพืน้ทีจ่ านวนวนัฝน
ตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ประมาณ 5-10 วนั ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่า ในอกี 100 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปี
ฐาน ภายใตแ้นวทางA1B พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าพบว่าจ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มการเพิม่ขึน้มากกว่า 10 วนั 
 จ านวนวนัฝนตกหนกัในรอบ 1 ปี จากการคาดการณ์พบขอ้มูลจ านวนวนัฝนตกหนักในพืน้ทีเ่ลก็น้อย มจี านวนวนั
ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน 
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อณุหภมูติ า่สดุและอณุหภมูสิงูสดุ (องศาเซลเซยีส) 

ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

จ านวนวนัเย็น (วนัทีอ่ณุหภมูนิอ้ยกวา่ 16 องศาเซลเซยีส) และ

จ านวนวนัรอ้น (วนัทีอ่ณุหภมูมิากกวา่ 35 องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 90  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัรอ้น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 90  ปีขำ้งหนำ้

ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ (มม./เดอืน) และจ านวนวนัฝนตก 

(วนัทีฝ่นมากกวา่ 3 มม./วนั) รายเดอืน  ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 60 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 90 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 60 ขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 90 ปีขำ้งหนำ้
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ผลการจ าลองสภาพอากาศภมิูอากาศอนาคตภายใต้สภาพกา๊ซเรอืนกระจก 
ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม แบบ A2, B2 และ A1B (SRES A2, B2 และ A1B) 

 
  การคาดการณ์สภาพภูมอิากาศระดบัภูมภิาคด าเนินการโดยใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร ์PRECIS (Providing 
regional Climates for Impacts Studies) ซึง่เป็นแบบจ าลองภูมอิากาศระดบัภูมภิาค (RCM) ทีพ่ฒันาขึน้ที ่The Met Office 
Hadley Centre for Climate Change ประเทศองักฤษ ภายใตแ้นวโน้มของก๊าซเรอืนกระจกในบรรยากาศ 3 แนวทาง ไดแ้ก่  
 แนวทาง A2 คอื แนวทางทีค่ลา้ยกบัลกัษณะการพฒันาของโลกทีผ่่านมาในอดตีถงึปจัจุบนั กล่าวคอื เป็นโลกทีม่ี
ความแตกต่างและหลายหลายในเชิงเศรษฐกิจ การเมืองและการเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆ โดยที่การพฒันาจะเน้นการ
เจรญิเตบิโตในเชงิเศรษฐกจิมากกว่าความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอ้ม ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 1980-2099 
  แนวทาง B2 คอื แนวทางการพฒันาแบบสมดุล และเปลีย่นแปลงสู่การพฒันาควบคู่กบัการดูแลรกัษาธรรมชาติ
อย่างยัง่ยนื เน้นการแกป้ญัหาทอ้งถิน่ ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 
2010-2099 
  แนวทาง A1B คอื แนวทางการพฒันาที่มกีารใช้พลงังานแบบผสมผสาน สมดุลทุกแหล่ง กล่าวคอื มกีารน า
พลงังานชวีมวลมาใชอ้ย่างผสมผสานและสมดุลกบัแหล่งพลงังานอื่นๆ ซึง่เป็นการพฒันาดแูลสิง่แวดลอ้มและมคีวามร่วมมอื
ระหว่างโลกและภูมภิาคอย่างสมดุล ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 2010-2069 ในช่วง ค.ศ.2070-2099 จ านวนขอ้มูลมี
น้อยจงึไม่น ามาวเิคราะห ์
  โดยเงื่อนไขการจ าลองสภาพภมูอิากาศ  Global dataset ส าหรบัแนวทาง A2 และ B2 ใช ้Max-Planck-Institute for 
Meteorology’s ECHAM4 และส าหรบั A1B ใช ้Hadley Centre for Climate Prediction and Research HadCM3 

 
จงัหวดักาญจนบุรี 

    
ก.ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา  

(ปีฐาน) 
ข.ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ค.ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ง.ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 

รปูผนวกท่ี 2-35  อุณหภูมเิฉลีย่ (องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แนวทางแบบ A2 
 
 อุณหภูมเิฉลีย่ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมเิฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 24-28 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมเิฉลีย่มี
แนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC   
 อุณหภูมสิงูสดุ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมสิูงสุดเฉลี่ยในรอบปี ประมาณ 40-44 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมิ
สงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่มากขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสุดใกลเ้คยีงกบัปีฐาน บาง
พืน้ทีม่แีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้ประมาณ 1-2 oC ในอกี 90 ปี
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ขา้งหน้าอุณหภูมสิูงสุดมแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  ภายใต้แนวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า 
อุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิูงสุดมแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้ 1-2 oC และภายใต้
แนวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัรอ้น (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมสิงูกว่า 35๐ C) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัรอ้นในรอบปีมจี านวนประมาณ 90-120 วนั จากการคาดการณ์พบว่า
จ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ใน
อกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้ 45-60 วนั ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัร้อนมแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้
มากกว่า 60 วนั ภายใตแ้นวทาง  B2   พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน บางพืน้ทีม่มีแีนวโน้มที่
เพิม่ขึน้ 15-30 วนั ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 30-45 วนั ช่วง 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 60 วนั และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน 
ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 30-45 วนั  
 อุณหภูมติ ่าสดุ 
 ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมติ ่าสุดเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 10 -15 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมิ
ต ่าสดุมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดใกลเ้คยีงกบัปีฐาน บางพืน้ทีม่ ี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ประมาณ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้า
อุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  ภายใต้แนวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดใกลเ้คยีง
กบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มที่
เพิม่ขึน้ 1-2 oC และภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC  ในอกี 60 
ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัเยน็ (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมติ ่ากว่า 16๐ C) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัเยน็ในรอบปี มปีระมาณ 10-15 วนั จากการคาดการณ์พบว่าจ านวนวนั
เยน็มแีนวโน้มลดลง โดยภายใต้แนวทาง A2 และแนวทาง B2 ในอกี 100 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน และ
ภายใตแ้นวทาง A1B พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน 
 ปรมิาณฝนรวมรายปี 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ประมาณ 1,500 มม./ปี  จากการคาดการณ์ในอนาคต
พบว่าภายใตแ้นวทาง A2 ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 90 ปีขา้งหน้า
ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 %  ภายใต้แนวทาง B2 พบว่า ในอกี 100 ปีขา้งหน้าปรมิาณฝนรวม
รายปีเฉลีย่ใกล้เคยีงกบัปีฐาน ภายใต้แนวทาง A1B ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลี่ยใกล้เคยีงกบัปีฐาน  
พืน้ทีต่อนล่างของจงัหวดัปรมิาณฝนรวมมแีนวโน้มลดลง 10-20 % ในอกี 60 ปีขา้งหน้าปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีง
กบัปีฐาน ในพืน้ทีต่อนบนของจงัหวดั ปรมิาณฝนรวมมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 % 
 จ านวนวนัฝนตก  (จ านวนวนัฝนตก ปรมิาณฝนมากกว่า 3 มม./วนั และจ านวนวนัฝนตกหนกั ปรมิาณฝนมากกว่า 
35 มม./วนั) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัฝนตกโดยเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 90-120 วนั จากการคาดการณ์ใน
อนาคตพบว่าแนวทาง A2 ในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกมี
แนวโน้มลดลงมากกว่า 5 วนั  ในอกี  90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ภายใต้แนวทาง B2 พบว่า ในอกี 
30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มลดลงมากกว่า 5 วนั  ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ใน
อกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มลดลงมากกว่า 5 วนั ภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวน
วนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน บางพืน้ทีม่แีนวโน้มวนัลดลง ในอกี 60 ปีขา้งหน้าพบว่าจ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มการเพิม่ขึน้
มากกว่า 10 วนั 
 จ านวนวนัฝนตกหนักในรอบ 1 ปี จ านวนวนัฝนตกหนักโดยเฉลีย่ในรอบปีประมาณ 5 วนั จากการคาดการณ์ใน
อนาคตพบว่าภายใต้แนวทาง A2 และแนวทาง B2 ในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปี
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ขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกหนักมแีนวโน้มลดลงมากกว่า 2 วนั ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกใกล้เคยีงกบัปีฐาน 
ภายใต้แนวทาง A1B พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกหนักใกลเ้คยีงกบัปีฐาน บางพืน้ทีม่แีนวโน้ม
ลดลงมากกว่า 2 วนั 

 

 
 

 
 

อณุหภมูติ า่สดุและอณุหภมูสิงูสดุ (องศาเซลเซยีส) 

ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

จ านวนวนัเย็น (วนัทีอ่ณุหภมูนิอ้ยกวา่ 16 องศาเซลเซยีส) และ

จ านวนวนัรอ้น (วนัทีอ่ณุหภมูมิากกวา่ 35 องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 90  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัรอ้น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 90  ปีขำ้งหนำ้

ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ (มม./เดอืน) และจ านวนวนัฝนตก 

(วนัทีฝ่นมากกวา่ 3 มม./วนั) รายเดอืน  ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 60 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 90 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 60 ขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 90 ปีขำ้งหนำ้
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ผลการจ าลองสภาพอากาศภมิูอากาศอนาคตภายใต้สภาพกา๊ซเรอืนกระจก 
ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม แบบ A2, B2 และ A1B (SRES A2, B2 และ A1B) 

 
  การคาดการณ์สภาพภูมอิากาศระดบัภูมภิาคด าเนินการโดยใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร ์PRECIS (Providing 
regional Climates for Impacts Studies) ซึง่เป็นแบบจ าลองภูมอิากาศระดบัภูมภิาค (RCM) ทีพ่ฒันาขึน้ที ่The Met Office 
Hadley Centre for Climate Change ประเทศองักฤษ ภายใตแ้นวโน้มของก๊าซเรอืนกระจกในบรรยากาศ 3 แนวทาง ไดแ้ก่  
  แนวทาง A2 คอื แนวทางทีค่ลา้ยกบัลกัษณะการพฒันาของโลกทีผ่่านมาในอดตีถงึปจัจุบนั กล่าวคอื เป็นโลกทีม่ี
ความแตกต่างและหลายหลายในเชิงเศรษฐกิจ การเมืองและการเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆ โดยที่การพฒันาจะเน้นการ
เจรญิเตบิโตใน           เชงิเศรษฐกจิมากกว่าความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอ้ม ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 1980-2099 
  แนวทาง B2 คอื แนวทางการพฒันาแบบสมดุล และเปลีย่นแปลงสู่การพฒันาควบคู่กบัการดูแลรกัษาธรรมชาติ
อย่างยัง่ยนื เน้นการแกป้ญัหาทอ้งถิน่ ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 
2010-2099 
  แนวทาง A1B คอื แนวทางการพฒันาที่มกีารใช้พลงังานแบบผสมผสาน สมดุลทุกแหล่ง กล่าวคอื มกีารน า
พลงังาน         ชวีมวลมาใชอ้ย่างผสมผสานและสมดุลกบัแหล่งพลงังานอื่นๆ ซึง่เป็นการพฒันาดแูลสิง่แวดลอ้มและมคีวาม
ร่วมมอืระหว่างโลกและภูมภิาคอย่างสมดุล ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 2010-2069 ในช่วง ค.ศ.2070-2099 จ านวน
ขอ้มลูมน้ีอยจงึไม่น ามาวเิคราะห ์
  โดยเงื่อนไขการจ าลองสภาพภมูอิากาศ  Global dataset ส าหรบัแนวทาง A2 และ B2 ใช ้Max-Planck-Institute for 
Meteorology’s ECHAM4 และส าหรบั A1B ใช ้Hadley Centre for Climate Prediction and Research HadCM3 

 
จงัหวดันครสวรรค ์

    
ก.ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา  

(ปีฐาน) 
ข.ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ค.ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ง.ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 

รปูผนวกท่ี 2-36  อุณหภูมเิฉลีย่ (องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แนวทางแบบ A2 
 
 อุณหภูมเิฉลีย่ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมเิฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 26-28 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมเิฉลีย่มี
แนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC   
 อุณหภูมสิงูสดุ 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมสิงูสุดเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 40-44 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมิ
สูงสุดมแีนวโน้มที่เพิม่มากขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่า ในอกี 30 ปีข้างหน้าอุณหภูมสิูงสุดมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น
เลก็น้อย  ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้ประมาณ 1-2 oC  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมี
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แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  ภายใต้แนวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มที่
เพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 
ปีและ 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัรอ้น (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมสิงูกว่า 35๐ C) 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัรอ้นในรอบปีมจี านวนประมาณ 120-150 วนั จากการคาดการณ์พบว่า
จ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2  ในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 60 
ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 45-60 วนั  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 60 
วนั ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 30-45 วนั  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 60 วนั และภายใต้แนวทาง 
A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 
30-45  วนั 
 อุณหภูมติ ่าสดุ 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมติ ่าสุดเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 10 -15 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมิ
ต ่าสดุมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสดุใกลเ้คยีงกบัปีฐาน   ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  
ภายใต้แนวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดใกลเ้คยีงกบัปีฐาน   ในอกี 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่า 
ในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้าต ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 
oC 
 จ านวนวนัเยน็ (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมติ ่ากว่า 16๐ C) 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัเยน็ในรอบปี มปีระมาณ 15-30 วนั จากการคาดการณ์พบว่าจ านวนวนั
เยน็มแีนวโน้มลดลง โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่า  ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในบางพื้นทีม่แีนวโน้มลดลง 10-15 วนั  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็มี
แนวโน้มลดลง          5-20 วนั ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน   
ในอกี 90 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็ใกล้เคยีงกบัปีฐาน บางพืน้ที่จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง  5-10 วนั และภายใต้
แนวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 60 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็ใกลเ้คยีง
กบัปีฐาน บางพืน้ทีม่แีนวโน้มลดลง         10-15 วนั 
 ปรมิาณฝนรวมรายปี 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มปีระมาณ 1,300 มม./ปี  จากการคาดการณ์ในอนาคต
พบว่าภายใตแ้นวทาง A2  ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 
ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกล้เคยีงกบัปีฐาน ในบางพืน้ทีม่แีนวโน้มที่เพิม่ขึน้ 10-20 %  แนวทาง B2  ในอกี 100 ปี
ขา้งหน้าปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน และแนวทาง A1B  ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่
ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  บางพืน้ทีม่แีนวโน้มลดลง 10-20 % ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน 
บางพืน้ทีม่แีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้10-20 % 
  จ านวนวนัฝนตก  (จ านวนวนัฝนตก ปรมิาณฝนมากกว่า 3 มม./วนั และจ านวนวนัฝนตกหนกั ปรมิาณฝนมากกว่า 
35 มม./วนั) 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัฝนตกโดยเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 90-120 วนั จากการคาดการณ์ใน
อนาคตพบว่าภายใตแ้นวทาง A2  ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน   ในอกี 60 ปีขา้งหน้า จ านวน
วนัฝนตกมแีนวโน้มลดลงมากกว่า 5 วนั  ในอกี  90 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ภายใต้แนวทาง B2 
พบว่า ในอกี 100 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ภายใต้แนวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปี
ขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มการเพิม่ขึน้มากกว่า 10 วนั 
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 จ านวนวนัฝนตกหนกัในรอบ 1 ปี จากการคาดการณ์พบขอ้มูลจ านวนวนัฝนตกหนักในพืน้ทีเ่ลก็น้อย มจี านวนวนั
ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน 

 

 

อณุหภมูติ า่สดุและอณุหภมูสิงูสดุ (องศาเซลเซยีส) 

ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

จ านวนวนัเย็น (วนัทีอ่ณุหภมูนิอ้ยกวา่ 16 องศาเซลเซยีส) และ

จ านวนวนัรอ้น (วนัทีอ่ณุหภมูมิากกวา่ 35 องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 90  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัรอ้น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 90  ปีขำ้งหนำ้

ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ (มม./เดอืน) และจ านวนวนัฝนตก 

(วนัทีฝ่นมากกวา่ 3 มม./วนั) รายเดอืน  ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 60 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 90 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 60 ขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 90 ปีขำ้งหนำ้



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการ ศกึษาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศในอนาคตและการปรบัตวัของภาคสว่นทีส่ าคญั 

 

 
 

หน้า| ผนวก 2-118 
 

 

ศนูยบ์รกิารวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ผลการจ าลองสภาพอากาศภมิูอากาศอนาคตภายใต้สภาพกา๊ซเรอืนกระจก 
ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม แบบ A2, B2 และ A1B (SRES A2, B2 และ A1B) 

 
  การคาดการณ์สภาพภูมอิากาศระดบัภูมภิาคด าเนินการโดยใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร ์PRECIS (Providing 
regional Climates for Impacts Studies) ซึง่เป็นแบบจ าลองภูมอิากาศระดบัภูมภิาค (RCM) ทีพ่ฒันาขึน้ที ่The Met Office 
Hadley Centre for Climate Change ประเทศองักฤษ ภายใตแ้นวโน้มของก๊าซเรอืนกระจกในบรรยากาศ 3 แนวทาง ไดแ้ก่  
 แนวทาง A2 คอื แนวทางทีค่ลา้ยกบัลกัษณะการพฒันาของโลกทีผ่่านมาในอดตีถงึปจัจุบนั กล่าวคอื เป็นโลกทีม่ี
ความแตกต่างและหลายหลายในเชิงเศรษฐกิจ การเมืองและการเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆ โดยที่การพฒันาจะเน้นการ
เจรญิเตบิโตในเชงิเศรษฐกจิมากกว่าความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอ้ม ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 1980-2099 
  แนวทาง B2 คอื แนวทางการพฒันาแบบสมดุล และเปลีย่นแปลงสู่การพฒันาควบคู่กบัการดูแลรกัษาธรรมชาติ
อย่างยัง่ยนื เน้นการแกป้ญัหาทอ้งถิน่ ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 
2010-2099 
  แนวทาง A1B คอื แนวทางการพฒันาที่มกีารใช้พลงังานแบบผสมผสาน สมดุลทุกแหล่ง กล่าวคอื มกีารน า
พลงังานชวีมวลมาใชอ้ย่างผสมผสานและสมดุลกบัแหล่งพลงังานอื่นๆ ซึง่เป็นการพฒันาดแูลสิง่แวดลอ้มและมคีวามร่วมมอื
ระหว่างโลกและภูมภิาคอย่างสมดุล ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 2010-2069 ในช่วง ค.ศ.2070-2099 จ านวนขอ้มูลมี
น้อยจงึไม่น ามาวเิคราะห ์
  โดยเงื่อนไขการจ าลองสภาพภมูอิากาศ  Global dataset ส าหรบัแนวทาง A2 และ B2 ใช ้Max-Planck-Institute for 
Meteorology’s ECHAM4 และส าหรบั A1B ใช ้Hadley Centre for Climate Prediction and Research HadCM3 

 
จงัหวดัชยันาทและจงัหวดัอทุยัธานี  

    
ก.ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา  

(ปีฐาน) 
ข.ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ค.ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ง.ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 

รปูผนวกท่ี 2-37  อุณหภูมเิฉลีย่ (องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แนวทางแบบ A2 
 
 อุณหภูมเิฉลีย่ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมเิฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 26-28 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมเิฉลีย่มี
แนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC   
 อุณหภูมสิงูสดุ 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมสิงูสุดเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 40-44 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมิ
สงูสดุมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ใน
อกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิูงสุดมแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้ประมาณ 1-2 oC  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มที่
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เพิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย 
ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปี
ขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัรอ้น (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมสิงูกว่า 35๐ C) 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัรอ้นในรอบปีมจี านวนประมาณ 120-150 วนั จากการคาดการณ์พบว่า
จ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2  ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 
60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 45-60 วนั  ในอกี 90 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้
มากกว่า 60 วนั ภายใตแ้นวทาง B2 ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนั
รอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 30-45 วนั ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 45-60  วนั และแนวทาง A1B 
พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 30-45 
วนั   
 อุณหภูมติ ่าสดุ 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมติ ่าสุดเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 10 -15 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมิ
ต ่าสดุมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่า ในอกี 30 ปี ขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดใกลเ้คยีงกบัปีฐาน   ในอกี 60 
ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  
ภายใต้แนวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ในจงัหวดัชยันาท 
อณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้ 1-2 oC และภายใต้
แนวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย  ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุด
มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัเยน็ (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมติ ่ากว่า 16๐ C) 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัเยน็ในรอบปี มปีระมาณ 15-30 วนั จากการคาดการณ์พบว่าจ านวนวนั
เยน็มแีนวโน้มลดลง โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่า  ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้า ในจงัหวดัอุทยัธานี จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 5-15 วนั  ในอกี 90 ปีขา้งหน้า ในจงัหวดัอุทยัธานี จ านวนวนั
เยน็มแีนวโน้มลดลง 5-20 วนั ในจงัหวดัชยันาท จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้มลดลง 5-10 วนั ภายใต้แนวทาง B2 พบว่า ในอกี 
30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 90 ปีขา้งหน้า จงัหวดัอุทยัธานี จ านวนวนัเยน็มแีนวโน้ม
ลดลง 5-10 วนั และภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีและ  ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ในจงัหวดัอุทยัธานี จ านวนวนัเยน็มี
แนวโน้มลดลง 5-20 วนั 
 ปรมิาณฝนรวมรายปี 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มปีระมาณ 1,000 มม./ปี  จากการคาดการณ์ในอนาคต
พบว่าภายใตแ้นวทาง A2  ในอกี30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 
ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 %  ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่า ในอกี 100 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวม
รายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน และแนวทาง A1B  ในอกี  30 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มลดลง 10-20 
%  ในอกี60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน 
 จ านวนวนัฝนตก  (จ านวนวนัฝนตก ปรมิาณฝนมากกว่า 3 มม./วนั และจ านวนวนัฝนตกหนกั ปรมิาณฝนมากกว่า 
35 มม./วนั) 
  ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัฝนตกโดยเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 90-120 วนั จากการคาดการณ์ใน
อนาคตพบว่าภายใตแ้นวทาง A2  ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน   ในอกี 60 ปีขา้งหน้า จ านวน
วนัฝนตกมแีนวโน้มลดลง  ในอกี  90 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ภายใต้แนวทาง B2 พบว่า ในอกี 100 
ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตก
มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 10 วนั 
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 จ านวนวนัฝนตกหนกัในรอบ 1 ปี จากการคาดการณ์พบขอ้มูลจ านวนวนัฝนตกหนักในพืน้ทีเ่ลก็น้อย มจี านวนวนั
ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน 
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ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 90 ปีขำ้งหนำ้
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จ านวนวนัรอ้น (วนัทีอ่ณุหภมูมิากกวา่ 35 องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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(วนัทีฝ่นมากกวา่ 3 มม./วนั) รายเดอืน  ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 60 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 90 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 60 ขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 90 ปีขำ้งหนำ้
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ผลการจ าลองสภาพอากาศภมิูอากาศอนาคตภายใต้สภาพกา๊ซเรอืนกระจก 
ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม แบบ A2, B2 และ A1B (SRES A2, B2 และ A1B) 

 
  การคาดการณ์สภาพภูมอิากาศระดบัภูมภิาคด าเนินการโดยใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร ์PRECIS (Providing 
regional Climates for Impacts Studies) ซึง่เป็นแบบจ าลองภูมอิากาศระดบัภูมภิาค (RCM) ทีพ่ฒันาขึน้ที ่The Met Office 
Hadley Centre for Climate Change ประเทศองักฤษ ภายใตแ้นวโน้มของก๊าซเรอืนกระจกในบรรยากาศ 3 แนวทาง ไดแ้ก่  
แนวทาง A2 คอื แนวทางทีค่ลา้ยกบัลกัษณะการพฒันาของโลกทีผ่่านมาในอดตีถึงปจัจุบนั กล่าวคอื เป็นโลกทีม่คีวาม
แตกต่างและหลายหลายในเชงิเศรษฐกจิ การเมอืงและการเขา้ถงึเทคโนโลยต่ีางๆ โดยทีก่ารพฒันาจะเน้นการเจรญิเตบิโต
ในเชงิเศรษฐกจิมากกว่าความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอ้ม ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 1980-2099 
  แนวทาง B2 คอื แนวทางการพฒันาแบบสมดุล และเปลีย่นแปลงสู่การพฒันาควบคู่กบัการดูแลรกัษาธรรมชาติ
อย่างยัง่ยนื เน้นการแกป้ญัหาทอ้งถิน่ ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 
2010-2099 
  แนวทาง A1B คอื แนวทางการพฒันาที่มกีารใช้พลงังานแบบผสมผสาน สมดุลทุกแหล่ง กล่าวคอื มกีารน า
พลงังานชวีมวลมาใชอ้ย่างผสมผสานและสมดุลกบัแหล่งพลงังานอื่นๆ ซึง่เป็นการพฒันาดแูลสิง่แวดลอ้มและมคีวามร่วมมอื
ระหว่างโลกและภูมภิาคอย่างสมดุล ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 2010-2069 ในช่วง ค.ศ.2070-2099 จ านวนขอ้มูลมี
น้อยจงึไม่น ามาวเิคราะห ์
  โดยเงื่อนไขการจ าลองสภาพภมูอิากาศ  Global dataset ส าหรบัแนวทาง A2 และ B2 ใช ้Max-Planck-Institute for 
Meteorology’s ECHAM4 และส าหรบั A1B ใช ้Hadley Centre for Climate Prediction and Research HadCM3 

 
จงัหวดัราชบุรี 

    
ก.ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา  

(ปีฐาน) 
ข.ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ค.ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ง.ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 

รปูผนวกท่ี 2-38  อุณหภูมเิฉลีย่ (องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แนวทางแบบ A2 
 
 อุณหภูมเิฉลีย่ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมเิฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 26-30 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมเิฉลีย่มี
แนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC   
 อุณหภูมสิงูสดุ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมสิูงสุดเฉลี่ยในรอบปี ประมาณ 36-38 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมิ
สงูสุดมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้1-2 oC  ภายใต้
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แนวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมิ
สงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC  และภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้ม
ทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัรอ้น (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมสิงูกว่า 35๐ C) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัรอ้นในรอบปีมจี านวนประมาณ 180-210 วนั จากการคาดการณ์พบว่า
จ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ใน
อกี 60 ปีและ 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้มากกว่า 60 วนั ภายใต้แนวทาง B2 พบว่าในอกี 30 ปี
ขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 15-30 วนั ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 30-45 วนั ใน
อกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 60 วนั และภายใต้แนวทาง A1B พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า
จ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 30-45 วนั  
 อุณหภูมติ ่าสดุ 
 ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมติ ่าสุดเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 15-20 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมิ
ต ่าสดุมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปี ขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมอิุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC และ 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 
oC ภายใต้แนวทาง B2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมี
แนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  และภายใต้แนวทาง A1B  
พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้
มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัเยน็ (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมติ ่ากว่า 16๐ C) 
 ไม่มวีนัเยน็ 
 ปรมิาณฝนรวมรายปี 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ประมาณ 1,700 มม./ปี  จากการคาดการณ์ในอนาคต
พบว่าภายใตแ้นวทาง A2 ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 90 ปีขา้งหน้า
ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 % ภายใต้แนวทาง B2 ในอกี 100 ปีขา้งหน้าปรมิาณฝนรวมรายปี
เฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ภายใต้แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน 
บางพืน้ทีม่แีนวโน้มลดลง 10-20 % ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน บางพืน้ทีม่แีนวโน้มที่
เพิม่ขึน้ 10-20 % 
 จ านวนวนัฝนตก  (จ านวนวนัฝนตก ปรมิาณฝนมากกว่า 3 มม./วนั และจ านวนวนัฝนตกหนกั ปรมิาณฝนมากกว่า 
35 มม./วนั) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัฝนตกโดยเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 90-120 วนั จากการคาดการณ์ใน
อนาคตพบว่าภายใตแ้นวทาง A2 ในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝน
ตกมแีนวโน้มลดลงมากกว่า 5 วนัในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ภายใต้แนวทาง B2 ในอกี 30 ปี
และ 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 90 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน บางพืน้ที่
จ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มลดลงมากกว่า 5 วนัภายใต้แนวทาง A1B พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าพบว่าจ านวนวนั
ฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 10 วนั 
 จ านวนวนัฝนตกหนกัในรอบ 1 ปี จ านวนวนัฝนตกหนกัโดยเฉลีย่ในรอบปีประมาณ 1-5 วนั จากการคาดการณ์ใน
อนาคตพบว่าภายใต้แนวทาง A2 ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้ามจี านวนวนัฝนตกหนักใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 90 ปี
ขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกหนกัมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 4 วนั ภายใต้แนวทาง B2 ในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตก
หนักใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีและ 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกหนักมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 2-4 วนั ภายใต้แนวทาง 
A1B พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกหนกัมแีนวโน้มลดลงมากกว่า 2 วนั 
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อณุหภมูติ า่สดุและอณุหภมูสิงูสดุ (องศาเซลเซยีส) 

ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

จ านวนวนัเย็น (วนัทีอ่ณุหภมูนิอ้ยกวา่ 16 องศาเซลเซยีส) และ

จ านวนวนัรอ้น (วนัทีอ่ณุหภมูมิากกวา่ 35 องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 90  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัรอ้น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 90  ปีขำ้งหนำ้

ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ (มม./เดอืน) และจ านวนวนัฝนตก 

(วนัทีฝ่นมากกวา่ 3 มม./วนั) รายเดอืน  ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 60 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 90 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 60 ขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 90 ปีขำ้งหนำ้
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ผลการจ าลองสภาพอากาศภมิูอากาศอนาคตภายใต้สภาพกา๊ซเรือนกระจก 
ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม แบบ A2, B2 และ A1B  

(SRES A2, B2 และ A1B) 
ภาคตะวนัออก 6 จงัหวดั และ 

ภาคใต้ 16 จงัหวดั  
 

จงัหวดัจนัทบุรี 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
จงัหวดัชลบุรี และระยอง 
จงัหวดัตราด 
จงัหวดัปราจีนบุรี 
จงัหวดักระบ่ี 
จงัหวดัตรงั 
จงัหวดัพงังา และภเูกต็ 
จงัหวดัสตลุ 
จงัหวดัระนอง 
จงัหวดัประจวบคีริขนัธุ ์
จงัหวดัเพชรบุรี 
จงัหวดัชมุพร 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
จงัหวดัปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
จงัหวดัสราษฎรธ์านี 
จงัหวดัสงขลา และพทัลุง 
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ผลการจ าลองสภาพอากาศภมิูอากาศอนาคตภายใต้สภาพกา๊ซเรอืนกระจก 
ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม แบบ A2, B2 และ A1B (SRES A2, B2 และ A1B) 

 
  การคาดการณ์สภาพภูมอิากาศระดบัภูมภิาคด าเนินการโดยใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร ์PRECIS (Providing 
regional Climates for Impacts Studies) ซึง่เป็นแบบจ าลองภูมอิากาศระดบัภูมภิาค (RCM) ทีพ่ฒันาขึน้ที ่The Met Office 
Hadley Centre for Climate Change ประเทศองักฤษ ภายใตแ้นวโน้มของก๊าซเรอืนกระจกในบรรยากาศ 3 แนวทาง ไดแ้ก่  
  แนวทาง A2 คอื แนวทางทีค่ลา้ยกบัลกัษณะการพฒันาของโลกทีผ่่านมาในอดตีถงึปจัจุบนั กล่าวคอื เป็นโลกทีม่ี
ความแตกต่างและหลายหลายในเชิงเศรษฐกิจ การเมืองและการเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆ โดยที่การพฒันาจะเน้นการ
เจรญิเตบิโตในเชงิเศรษฐกจิมากกว่าความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอ้ม ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 1980-2099 
  แนวทาง B2 คอื แนวทางการพฒันาแบบสมดุล และเปลีย่นแปลงสู่การพฒันาควบคู่กบัการดูแลรกัษาธรรมชาติ
อย่างยัง่ยนื เน้นการแกป้ญัหาทอ้งถิน่ ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 
2010-2099 
  แนวทาง A1B คอื แนวทางการพฒันาที่มกีารใช้พลงังานแบบผสมผสาน สมดุลทุกแหล่ง กล่าวคอื มกีารน า
พลงังานชวีมวลมาใชอ้ย่างผสมผสานและสมดุลกบัแหล่งพลงังานอื่นๆ ซึง่เป็นการพฒันาดแูลสิง่แวดลอ้มและมคีวามร่วมมอื
ระหว่างโลกและภูมภิาคอย่างสมดุล ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 2010-2069 ในช่วง ค.ศ.2070-2099 จ านวนขอ้มูลมี
น้อยจงึไม่น ามาวเิคราะห ์
   โดยเงื่อนไขการจ าลองสภาพภูมอิากาศ  Global dataset ส าหรบัแนวทาง A2 และ B2 ใช ้Max-Planck-Institute 
for Meteorology’s ECHAM4 และส าหรบั A1B ใช ้Hadley Centre for Climate Prediction and Research HadCM3 

 
จงัหวดัจนัทบุรี 

    
ก.ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา  

(ปีฐาน) 
ข.ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ค.ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ง.ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 

รปูผนวกท่ี 2-39  อุณหภูมเิฉลีย่ (องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แนวทางแบบ A2 
 
 อุณหภูมเิฉลีย่ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมเิฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 26-30 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมเิฉลีย่มี
แนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมเิฉลีย่มแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC   
 อุณหภูมสิงูสดุ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมสิูงสุดเฉลี่ยในรอบปี ประมาณ 38-42 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมิ
สงูสุดมแีนวโน้มทีสู่งขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดใกล้เคยีงกบัปีฐาน บางพืน้ที่มี
แนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมี



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการ ศกึษาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศในอนาคตและการปรบัตวัของภาคสว่นทีส่ าคญั 

 

 
 

หน้า | ผนวกที ่2-128 
 

 

ศนูยบ์รกิารวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสดุใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 
ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC และ
ภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัรอ้น (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมสิงูกว่า 35๐ C) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัร้อนในรอบปีมจี านวนประมาณ 60-90 วนั จากการคาดการณ์พบว่า
จ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ใน
อกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้ 45-60 วนั ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัร้อนมแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้
มากกว่า 60 วนั ภายใต้แนวทาง B2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 15-30 วนั ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 45-60 วนั ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 60 
วนั และภายใตแ้นวทาง A1B พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้15–30 วนั ในอกี 60 ปีขา้งหน้า
จ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 45-60 วนั  
 อุณหภูมติ ่าสดุ 
 ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมติ ่าสุดเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 15-20 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมิ
ต ่าสุดมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปี ขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดใกลเ้คยีงกบัปีฐาน บางพืน้ที่
อุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ประมาณ 1-2 oC ในอกี 90 
ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  ภายใต้แนวทาง B2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุด
ใกล้เคยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC และภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสดุใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี 60 
ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC 
 จ านวนวนัเยน็ (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมติ ่ากว่า 16๐ C) 
 ไม่มวีนัเยน็ 
 ปรมิาณฝนรวมรายปี 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ประมาณ 2,200 มม./ปี  จากการคาดการณ์ในอนาคต
พบว่าภายใตแ้นวทาง A2 ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 90 ปีขา้งหน้า
ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 %  ภายใต้แนวทาง B2 ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปี
เฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี  60 ปี  และ 90 ปีขา้งหน้าพบว่า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน บางพืน้ที่มี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 %ภายใต้แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลี่ยมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 % 
 จ านวนวนัฝนตก  (จ านวนวนัฝนตก ปรมิาณฝนมากกว่า 3 มม./วนั และจ านวนวนัฝนตกหนกั ปรมิาณฝนมากกว่า 
35 มม./วนั) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัฝนตกโดยเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 150-180 วนั จากการคาดการณ์ใน
อนาคตพบว่าภายใตแ้นวทาง A2 ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 5-10 วนั ในอกี  90 ปี
ขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 10 วนั ภายใต้แนวทาง B2 ในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตก
ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 5-10 วนั ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตก
ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ภายใต้แนวทาง A1B พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าพบว่าจ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้
มากกว่า 10 วนั 
 จ านวนวนัฝนตกหนกัในรอบ 1 ปี จ านวนวนัฝนตกหนกัโดยเฉลีย่ในรอบปีประมาณ 1-5 วนั จากการคาดการณ์ใน
อนาคตพบว่าภายใตแ้นวทาง A2 และแนวทาง B2 ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้ามจี านวนวนัฝนตกหนักใกลเ้คยีงกบัปีฐาน 
ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกหนกัมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 2-4 วนั ในบางพืน้ทีท่างตอนบนของจงัหวดั ภายใต้แนวทาง 
A1B พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกหนกัมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 2-4 วนั 
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อณุหภมูติ า่สดุและอณุหภมูสิงูสดุ (องศาเซลเซยีส) 

ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

จ านวนวนัเย็น (วนัทีอ่ณุหภมูนิอ้ยกวา่ 16 องศาเซลเซยีส) และ

จ านวนวนัรอ้น (วนัทีอ่ณุหภมูมิากกวา่ 35 องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 90  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัรอ้น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 90  ปีขำ้งหนำ้

ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ (มม./เดอืน) และจ านวนวนัฝนตก 

(วนัทีฝ่นมากกวา่ 3 มม./วนั) รายเดอืน  ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 60 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 90 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 60 ขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 90 ปีขำ้งหนำ้
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ผลการจ าลองสภาพอากาศภมิูอากาศอนาคตภายใต้สภาพกา๊ซเรอืนกระจก 
ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม แบบ A2, B2 และ A1B (SRES A2, B2 และ A1B) 

 
  การคาดการณ์สภาพภูมอิากาศระดบัภูมภิาคด าเนินการโดยใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร ์PRECIS (Providing 
regional Climates for Impacts Studies) ซึง่เป็นแบบจ าลองภูมอิากาศระดบัภูมภิาค (RCM) ทีพ่ฒันาขึน้ที ่The Met Office 
Hadley Centre for Climate Change ประเทศองักฤษ ภายใตแ้นวโน้มของก๊าซเรอืนกระจกในบรรยากาศ 3 แนวทาง ไดแ้ก่  
  แนวทาง A2 คอื แนวทางทีค่ลา้ยกบัลกัษณะการพฒันาของโลกทีผ่่านมาในอดตีถงึปจัจุบนั กล่าวคอื เป็นโลกทีม่ี
ความแตกต่างและหลายหลายในเชิงเศรษฐกิจ การเมืองและการเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆ โดยที่การพฒันาจะเน้นการ
เจรญิเตบิโตในเชงิเศรษฐกจิมากกว่าความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอ้ม ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 1980-2099 
  แนวทาง B2 คอื แนวทางการพฒันาแบบสมดุล และเปลีย่นแปลงสู่การพฒันาควบคู่กบัการดูแลรกัษาธรรมชาติ
อย่างยัง่ยนื เน้นการแกป้ญัหาทอ้งถิน่ ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 
2010-2099 
  แนวทาง A1B คอื แนวทางการพฒันาที่มกีารใช้พลงังานแบบผสมผสาน สมดุลทุกแหล่ง กล่าวคอื มกีารน า
พลงังานชวีมวลมาใชอ้ย่างผสมผสานและสมดุลกบัแหล่งพลงังานอื่นๆ ซึง่เป็นการพฒันาดแูลสิง่แวดลอ้มและมคีวามร่วมมอื
ระหว่างโลกและภูมภิาคอย่างสมดุล ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 2010-2069 ในช่วง ค.ศ.2070-2099 จ านวนขอ้มูลมี
น้อยจงึไม่น ามาวเิคราะห ์
  โดยเงื่อนไขการจ าลองสภาพภูมอิากาศ  Global dataset ส าหรบัแนวทาง A2 และ B2 ใช ้Max-Planck-Institute 
for Meteorology’s ECHAM4 และส าหรบั A1B ใช ้Hadley Centre for Climate Prediction and Research HadCM3 

 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

    
ก.ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา  

(ปีฐาน) 
ข.ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ค.ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ง.ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 

รปูผนวกท่ี 2-40  อุณหภูมเิฉลีย่ (องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แนวทางแบบ A2 
 
 อุณหภูมเิฉลีย่ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมเิฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 26-30 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมเิฉลีย่มี
แนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC   
 อุณหภูมสิงูสดุ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมสิูงสุดเฉลี่ยในรอบปี ประมาณ 42-44 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมิ
สงูสุดมแีนวโน้มทีสู่งขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดใกล้เคยีงกบัปีฐาน บางพืน้ที่มี
แนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิูงสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ประมาณ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้า
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อุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูใกลเ้คยีงกบัปี
ฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 
1-2 oC และภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัรอ้น (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมสิงูกว่า 35๐ C) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัรอ้นในรอบปีมจี านวนประมาณ 90-150 วนั จากการคาดการณ์พบว่า
จ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ใน
อกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 45-60 วนั ในอกี 90 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัร้อนมแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้
มากกว่า 60 วนั ภายใต้แนวทาง B2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 15-30 วนั ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 45-60 วนั ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 60 
วนั และภายใตแ้นวทาง A1B พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิ่มขึน้15–30 วนั ในอกี 60 ปีขา้งหน้า
จ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 45-60 วนั  
 อุณหภูมติ ่าสดุ 
 ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมติ ่าสุดเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 15-20 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมิ
ต ่าสดุมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปี ขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดใกลเ้คยีงกบัปีฐาน บางพืน้ที่มี
แนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ประมาณ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้า
อุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  ภายใต้แนวทาง B2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดใกลเ้คยีง
กบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มที่
เพิม่ขึน้ 1-2 oC และภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC  ในอกี 60 
ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัเยน็ (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมติ ่ากว่า 16๐ C) 
 ไม่มวีนัเยน็ 
 ปรมิาณฝนรวมรายปี 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ประมาณ 1,900 มม./ปี  จากการคาดการณ์ในอนาคต
พบว่าภายใตแ้นวทาง A2 ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 
ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 20 % ภายใต้แนวทาง B2 ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณ
ฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 90 ปีขา้งหน้าปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 %  ภายใต้
แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าปรมิาณฝนรวม
รายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 % 
 จ านวนวนัฝนตก  (จ านวนวนัฝนตก ปรมิาณฝนมากกว่า 3 มม./วนั และจ านวนวนัฝนตกหนกั ปรมิาณฝนมากกว่า 
35 มม./วนั) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัฝนตกโดยเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 150-180 วนั จากการคาดการณ์ใน
อนาคตพบว่าภายใตแ้นวทาง A2 ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี  90 ปีขา้งหน้า
จ านวนวนัฝนตกเพิม่ขึน้มากกว่า 10 วนั ภายใตแ้นวทาง B2 ในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 
60 ปีและ 90 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 5-10 วนั ภายใต้แนวทาง A1B พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปี
ขา้งหน้าพบว่าจ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 10 วนั 
 จ านวนวนัฝนตกหนกัในรอบ 1 ปี จ านวนวนัฝนตกหนกัโดยเฉลีย่ในรอบปีประมาณ 1-5 วนั จากการคาดการณ์ใน
อนาคตพบว่าภายใต้แนวทาง A2 และแนวทาง B2 ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกหนักใกลเ้คยีงกบัปีฐาน 
ในอกี 90 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกหนกัใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในบางพืน้ทีม่แีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 2-4 วนั ภายใต้แนวทาง A1B 
พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกหนกัมแีนวโน้มลดลงมากกว่า 2 วนั 
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อณุหภมูติ า่สดุและอณุหภมูสิงูสดุ (องศาเซลเซยีส) 

ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

จ านวนวนัเย็น (วนัทีอ่ณุหภมูนิอ้ยกวา่ 16 องศาเซลเซยีส) และ

จ านวนวนัรอ้น (วนัทีอ่ณุหภมูมิากกวา่ 35 องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 90  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัรอ้น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 90  ปีขำ้งหนำ้

ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ (มม./เดอืน) และจ านวนวนัฝนตก 

(วนัทีฝ่นมากกวา่ 3 มม./วนั) รายเดอืน  ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 60 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 90 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 60 ขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 90 ปีขำ้งหนำ้
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ผลการจ าลองสภาพอากาศภมิูอากาศอนาคตภายใต้สภาพกา๊ซเรอืนกระจก 
ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม แบบ A2, B2 และ A1B (SRES A2, B2 และ A1B) 

 
  การคาดการณ์สภาพภูมอิากาศระดบัภูมภิาคด าเนินการโดยใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร ์PRECIS (Providing 
regional Climates for Impacts Studies) ซึง่เป็นแบบจ าลองภูมอิากาศระดบัภูมภิาค (RCM) ทีพ่ฒันาขึน้ที ่The Met Office 
Hadley Centre for Climate Change ประเทศองักฤษ ภายใตแ้นวโน้มของก๊าซเรอืนกระจกในบรรยากาศ 3 แนวทาง ไดแ้ก่  
  แนวทาง A2 คอื แนวทางทีค่ลา้ยกบัลกัษณะการพฒันาของโลกทีผ่่านมาในอดตีถงึปจัจุบนั กล่าวคอื เป็นโลกทีม่ี
ความแตกต่างและหลายหลายในเชิงเศรษฐกิจ การเมืองและการเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆ โดยที่การพฒันาจะเน้นการ
เจรญิเตบิโตในเชงิเศรษฐกจิมากกว่าความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอ้ม ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 1980-2099 
  แนวทาง B2 คอื แนวทางการพฒันาแบบสมดุล และเปลีย่นแปลงสู่การพฒันาควบคู่กบัการดูแลรกัษาธรรมชาติ
อย่างยัง่ยนื เน้นการแกป้ญัหาทอ้งถิน่ ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 
2010-2099 
  แนวทาง A1B คอื แนวทางการพฒันาที่มกีารใช้พลงังานแบบผสมผสาน สมดุลทุกแหล่ง กล่าวคอื มกีารน า
พลงังานชวีมวลมาใชอ้ย่างผสมผสานและสมดุลกบัแหล่งพลงังานอื่นๆ ซึง่เป็นการพฒันาดแูลสิง่แวดลอ้มและมคีวามร่วมมอื
ระหว่างโลกและภูมภิาคอย่างสมดุล ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 2010-2069 ในช่วง ค.ศ.2070-2099 จ านวนขอ้มูลมี
น้อยจงึไม่น ามาวเิคราะห ์
  โดยเงื่อนไขการจ าลองสภาพภูมอิากาศ  Global dataset ส าหรบัแนวทาง A2 และ B2 ใช ้Max-Planck-Institute 
for Meteorology’s ECHAM4 และส าหรบั A1B ใช ้Hadley Centre for Climate Prediction and Research HadCM3 

 
จงัหวดัชลบุรีและจงัหวดัระยอง 

    
ก.ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา  

(ปีฐาน) 
ข.ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ค.ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ง.ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 

รปูผนวกท่ี 2-41  อุณหภูมเิฉลีย่ (องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แนวทางแบบ A2 
 
 อุณหภูมเิฉลีย่ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมเิฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 28-30 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมเิฉลีย่มี
แนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC   
 อุณหภูมสิงูสดุ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมสิูงสุดเฉลี่ยในรอบปี ประมาณ 38-42 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมิ
สงูสุดมแีนวโน้มทีสู่งขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดใกล้เคยีงกบัปีฐาน บางพืน้ที่มี
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แนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย  ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสดุ
มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  ภายใต้แนวทาง B2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 
60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC และ
ภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัรอ้น (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมสิงูกว่า 35๐ C) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  ในรอบปีมจี านวนประมาณ 90-150 วนั จากการคาดการณ์พบว่าจ านวนวนัรอ้นมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีและ 90 
ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 60 วนั ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 15-30 วนั ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 45-60 วนั ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวน
วนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 60 วนั และภายใตแ้นวทาง A1B พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มที่
เพิม่ขึน้15–30 วนั ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 45-60 วนั  
 อุณหภูมติ ่าสดุ 
 ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมติ ่าสุดเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 15-20 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมิ
ต ่าสดุมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปี ขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดใกลเ้คยีงกบัปีฐาน บางพืน้ที่มี
แนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิ่มขึน้ประมาณ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้า
อุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  ภายใต้แนวทาง B2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดใกลเ้คยีง
กบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มที่
เพิม่ขึน้ 1-2 oC และภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย  ในอกี 60 
ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC 
 จ านวนวนัเยน็ (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมติ ่ากว่า 16๐ C) 
  ไม่มวีนัเยน็ 
 ปรมิาณฝนรวมรายปี 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ประมาณ 1,600 มม./ปี  จากการคาดการณ์ในอนาคต
พบว่าภายใต้แนวทาง A2 ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลี่ยใกล้เคยีงกบัปีฐาน มบีางพื้นที่มี
แนวโน้มที่เพิม่ขึน้เลก็น้อย  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลี่ยมแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้มากกว่า 20 % ภายใต้
แนวทาง B2 ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีและ 90 ปีขา้งหน้าปรมิาณฝน
รวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 %  ภายใต้แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่
ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 % 
 จ านวนวนัฝนตก  (จ านวนวนัฝนตก ปรมิาณฝนมากกว่า 3 มม./วนั และจ านวนวนัฝนตกหนกั ปรมิาณฝนมากกว่า 
35 มม./วนั) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัฝนตกโดยเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 120-150 วนั จากการคาดการณ์ใน
อนาคตพบว่าภายใตแ้นวทาง A2 ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 5-10 วนั ในอกี  90 ปี
ขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 10 วนั ภายใต้แนวทาง B2 ในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 5-10 วนั ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกแนวโน้มเพิม่ขึน้มากกว่า 10 วนั ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 
จ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 5-10 วนั ภายใต้แนวทาง A1B พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าพบว่าจ านวนวนั
ฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 10 วนั 
 จ านวนวนัฝนตกหนกัในรอบ 1 ปี จ านวนวนัฝนตกหนกัโดยเฉลีย่ในรอบปีประมาณ 1-5 วนั จากการคาดการณ์ใน
อนาคตพบว่าภายใต้แนวทาง A2 และแนวทาง B2 ในอกี 100 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกหนักใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ภายใต้
แนวทาง A1B ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกหนกัใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการ ศกึษาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศในอนาคตและการปรบัตวัของภาคสว่นทีส่ าคญั 

 

 
 

หน้า | ผนวกที ่2-135 
 

 

ศนูยบ์รกิารวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

 

 
 

อณุหภมูติ า่สดุและอณุหภมูสิงูสดุ (องศาเซลเซยีส) 

ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

จ านวนวนัเย็น (วนัทีอ่ณุหภมูนิอ้ยกวา่ 16 องศาเซลเซยีส) และ

จ านวนวนัรอ้น (วนัทีอ่ณุหภมูมิากกวา่ 35 องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 90  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัรอ้น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 90  ปีขำ้งหนำ้

ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ (มม./เดอืน) และจ านวนวนัฝนตก 

(วนัทีฝ่นมากกวา่ 3 มม./วนั) รายเดอืน  ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 60 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 90 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 60 ขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 90 ปีขำ้งหนำ้
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ผลการจ าลองสภาพอากาศภมิูอากาศอนาคตภายใต้สภาพกา๊ซเรอืนกระจก 

ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม แบบ A2, B2 และ A1B (SRES A2, B2 และ A1B) 
 

  การคาดการณ์สภาพภูมอิากาศระดบัภูมภิาคด าเนินการโดยใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร ์PRECIS (Providing 
regional Climates for Impacts Studies) ซึง่เป็นแบบจ าลองภูมอิากาศระดบัภูมภิาค (RCM) ทีพ่ฒันาขึน้ที ่The Met Office 
Hadley Centre for Climate Change ประเทศองักฤษ ภายใตแ้นวโน้มของก๊าซเรอืนกระจกในบรรยากาศ 3 แนวทาง ไดแ้ก่  
แนวทาง A2 คอื แนวทางทีค่ลา้ยกบัลกัษณะการพฒันาของโลกทีผ่่านมาในอดตีถึงปจัจุบนั กล่าวคอื เป็นโลกทีม่คีวาม
แตกต่างและหลายหลายในเชงิเศรษฐกจิ การเมอืงและการเขา้ถงึเทคโนโลยต่ีางๆ โดยทีก่ารพฒันาจะเน้นการเจรญิเตบิโต
ในเชงิเศรษฐกจิมากกว่าความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอ้ม ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 1980-2099 
  แนวทาง B2 คอื แนวทางการพฒันาแบบสมดุล และเปลีย่นแปลงสู่การพฒันาควบคู่กบัการดูแลรกัษาธรรมชาติ
อย่างยัง่ยนื เน้นการแกป้ญัหาทอ้งถิน่ ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 
2010-2099 
  แนวทาง A1B คอื แนวทางการพฒันาที่มกีารใช้พลงังานแบบผสมผสาน สมดุลทุกแหล่ง กล่าวคอื มกีารน า
พลงังานชวีมวลมาใชอ้ย่างผสมผสานและสมดุลกบัแหล่งพลงังานอื่นๆ ซึง่เป็นการพฒันาดแูลสิง่แวดลอ้มและมคีวามร่วมมอื
ระหว่างโลกและภูมภิาคอย่างสมดุล ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 2010-2069 ในช่วง ค.ศ.2070-2099 จ านวนขอ้มูลมี
น้อยจงึไม่น ามาวเิคราะห ์
  โดยเงื่อนไขการจ าลองสภาพภมูอิากาศ  Global dataset ส าหรบัแนวทาง A2 และ B2 ใช ้Max-Planck-Institute for 
Meteorology’s ECHAM4 และส าหรบั A1B ใช ้Hadley Centre for Climate Prediction and Research HadCM3 

 
จงัหวดัตราด 

    
ก.ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา  

(ปีฐาน) 
ข.ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ค.ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ง.ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 

รปูผนวกท่ี 2-42  อุณหภูมเิฉลีย่ (องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แนวทางแบบ A2 
 
 อุณหภูมเิฉลีย่ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมเิฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 26-30 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมเิฉลีย่มี
แนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC   
 อุณหภูมสิงูสดุ 
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 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมสิูงสุดเฉลี่ยในรอบปี ประมาณ 38-42 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมิ
สงูสดุมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 
60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิ่มขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 
oC  ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสุดมี
แนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่า
ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัรอ้น (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมสิงูกว่า 35๐ C) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัรอ้นในรอบปีมจี านวนประมาณ 60-90 วนั จากการคาดการณ์พบว่า
จ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ใน
อกี 60 ปีและ 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 60 วนั ภายใต้แนวทาง B2 พบว่าในอกี 30 ปี
ขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 15-30 วนั ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 45-60 วนั ใน
อกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 60 วนั และภายใต้แนวทาง A1B พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้ามี
แนวโน้มจ านวนวนัรอ้นเพิม่ขึน้ 30-45 วนั ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 45-60 วนั  
 อุณหภูมติ ่าสดุ 
 ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมติ ่าสุดเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 15-20 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมิ
ต ่าสดุมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปี ขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดใกลเ้คยีงกบัปีฐาน บางพืน้ที่มี
แนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย  ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้ประมาณ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้า
อุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  ภายใต้แนวทาง B2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดใกลเ้คยีง
กบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มที่
เพิม่ขึน้ 1-2 oC และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดใกล้เคยีงกบัปีฐาน  ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC 
 จ านวนวนัเยน็ (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมติ ่ากว่า 16๐ C) 
 ไม่มวีนัเยน็ 
 ปรมิาณฝนรวมรายปี 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ประมาณ 2,500 มม./ปี  จากการคาดการณ์ในอนาคต
พบว่าภายใตแ้นวทาง A2 ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 
ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้ 10-20 % ภายใต้แนวทาง B2 ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปี
เฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีและ 90 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 %  ภายใต้
แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าปรมิาณฝนรวม
รายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 % 
 จ านวนวนัฝนตก  (จ านวนวนัฝนตก ปรมิาณฝนมากกว่า 3 มม./วนั และจ านวนวนัฝนตกหนกั ปรมิาณฝนมากกว่า 
35 มม./วนั) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัฝนตกโดยเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 150-180 วนั จากการคาดการณ์ใน
อนาคตพบว่าภายใต้แนวทาง A2 ในอกี 100 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 5-10 วนั ภายใต้แนวทาง B2 
ในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 5-10 วนั 
ในอกี 90 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ภายใต้แนวทาง A1B พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าพบว่า
จ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 10 วนั 
 จ านวนวนัฝนตกหนกัในรอบ 1 ปี จ านวนวนัฝนตกหนกัโดยเฉลีย่ในรอบปีประมาณ 10-15 วนั จากการคาดการณ์
ในอนาคตพบว่าภายใตแ้นวทาง A2 และแนวทาง B2 ในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกหนกัใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 
ปีและ 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกหนักมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 2-4 วนั ภายใต้แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปี
ขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกหนกัมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 2-4 วนั 
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อณุหภมูติ า่สดุและอณุหภมูสิงูสดุ (องศาเซลเซยีส) 

ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

เดอืน

อ
ณุ
ห
ภ
มู
 ิ(
อ
ง
ศ
า
เซ
ล
เซ
ยี
ส

)

อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

จ านวนวนัเย็น (วนัทีอ่ณุหภมูนิอ้ยกวา่ 16 องศาเซลเซยีส) และ

จ านวนวนัรอ้น (วนัทีอ่ณุหภมูมิากกวา่ 35 องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 90  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัรอ้น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 90  ปีขำ้งหนำ้

ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ (มม./เดอืน) และจ านวนวนัฝนตก 

(วนัทีฝ่นมากกวา่ 3 มม./วนั) รายเดอืน  ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 60 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 90 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 60 ขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 90 ปีขำ้งหนำ้
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ผลการจ าลองสภาพอากาศภมิูอากาศอนาคตภายใต้สภาพกา๊ซเรอืนกระจก 

ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม แบบ A2, B2 และ A1B (SRES A2, B2 และ A1B) 
 

  การคาดการณ์สภาพภูมอิากาศระดบัภูมภิาคด าเนินการโดยใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร ์PRECIS (Providing 
regional Climates for Impacts Studies) ซึง่เป็นแบบจ าลองภูมอิากาศระดบัภูมภิาค (RCM) ทีพ่ฒันาขึน้ที ่The Met Office 
Hadley Centre for Climate Change ประเทศองักฤษ ภายใตแ้นวโน้มของก๊าซเรอืนกระจกในบรรยากาศ 3 แนวทาง ไดแ้ก่  
แนวทาง A2 คอื แนวทางทีค่ลา้ยกบัลกัษณะการพฒันาของโลกทีผ่่านมาในอดตีถึงปจัจุบนั กล่าวคอื เป็นโลกทีม่คีวาม
แตกต่างและหลายหลายในเชงิเศรษฐกจิ การเมอืงและการเขา้ถงึเทคโนโลยต่ีางๆ โดยทีก่ารพฒันาจะเน้นการเจรญิเตบิโต
ในเชงิเศรษฐกจิมากกว่าความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอ้ม ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 1980-2099 
  แนวทาง B2 คอื แนวทางการพฒันาแบบสมดุล และเปลีย่นแปลงสู่การพฒันาควบคู่กบัการดูแลรกัษาธรรมชาติ
อย่างยัง่ยนื เน้นการแกป้ญัหาทอ้งถิน่ ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 
2010-2099 
  แนวทาง A1B คอื แนวทางการพฒันาที่มกีารใช้พลงังานแบบผสมผสาน สมดุลทุกแหล่ง กล่าวคอื มกีารน า
พลงังานชวีมวลมาใชอ้ย่างผสมผสานและสมดุลกบัแหล่งพลงังานอื่นๆ ซึง่เป็นการพฒันาดแูลสิง่แวดลอ้มและมคีวามร่วมมอื
ระหว่างโลกและภูมภิาคอย่างสมดุล ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 2010-2069 ในช่วง ค.ศ.2070-2099 จ านวนขอ้มูลมี
น้อยจงึไม่น ามาวเิคราะห ์
  โดยเงื่อนไขการจ าลองสภาพภมูอิากาศ  Global dataset ส าหรบัแนวทาง A2 และ B2 ใช ้Max-Planck-Institute for 
Meteorology’s ECHAM4 และส าหรบั A1B ใช ้Hadley Centre for Climate Prediction and Research HadCM3 

 
จงัหวดัปราจีนบุรี 

    
ก.ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา  

(ปีฐาน) 
ข.ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ค.ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ง.ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 

รปูผนวกท่ี 2-43   อุณหภูมเิฉลีย่ (องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แนวทางแบบ A2 
 
 อุณหภูมเิฉลีย่ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมเิฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 24-26 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมเิฉลีย่มี
แนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC   
 อุณหภูมสิงูสดุ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมสิูงสุดเฉลี่ยในรอบปี ประมาณ 38-42 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมิ
สงูสุดมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสุดใกลเ้คยีงกบัปีฐาน บางพืน้ที่มี
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แนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้
เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีและ 
60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัรอ้น (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมสิงูกว่า 35๐ C) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัรอ้นในรอบปีมจี านวนประมาณ 90-120 วนั จากการคาดการณ์พบว่า
จ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ใน
อกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้ 45-60 วนั ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัร้อนมแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้
มากกว่า 60 วนั ภายใต้แนวทาง B2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 15-30 วนั ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 45-60 วนั ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 60 
วนั และภายใต้แนวทาง A1B พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนั
รอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 30-45 วนั  
  อุณหภูมติ ่าสดุ 
 ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมติ ่าสุดเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 15-20 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมิ
ต ่าสดุมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปี ขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดใกลเ้คยีงกบัปีฐาน บางพืน้ที่มี
แนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย  ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ประมาณ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้า
อุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  ภายใต้แนวทาง B2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดใกลเ้คยีง
กบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มที่
เพิม่ขึน้ 1-2 oC และภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC  ในอกี 60 
ปีขา้งหน้าต ่าสดุมแีนวโน้มอุณหภูมมิแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัเยน็ (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมติ ่ากว่า 16๐ C) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัเยน็ในรอบปี มปีระมาณ 5-10 วนั จากการคาดการณ์พบว่าจ านวนวนั
เยน็มแีนวโน้มลดลง โดยภายใตแ้นวทาง A2 และแนวทาง B2 พบว่าในอกี 100 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัเยน็ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน    
ภายใตแ้นวทาง A1B ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัเยน็ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  
 ปรมิาณฝนรวมรายปี 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ประมาณ 1,800 มม./ปี  จากการคาดการณ์ในอนาคต
พบว่าภายใตแ้นวทาง A2 ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 
ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 20 % ภายใต้แนวทาง B2 ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณ
ฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 90 ปีขา้งหน้าพบว่า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน บางพืน้ที่มี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 % ภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีง
กบัปีฐาน  
 จ านวนวนัฝนตก  (จ านวนวนัฝนตก ปรมิาณฝนมากกว่า 3 มม./วนั และจ านวนวนัฝนตกหนกั ปรมิาณฝนมากกว่า 
35 มม./วนั) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัฝนตกโดยเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 120-150 วนั จากการคาดการณ์ใน
อนาคตพบว่าภายใตแ้นวทาง A2 ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี  90 ปีขา้งหน้า
จ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 10 วนั ภายใตแ้นวทาง B2 ในอกี 30 ปีขา้งหน้ามจี านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบั
ปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 5-10 วนั ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบั
ปีฐาน ภายใตแ้นวทาง A1B พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าพบว่าจ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 10 วนั 
 จ านวนวนัฝนตกหนกัในรอบ 1 ปี จ านวนวนัฝนตกหนกัโดยเฉลีย่ในรอบปีประมาณ 1-5 วนั จากการคาดการณ์ใน
อนาคตพบว่าภายใตแ้นวทาง A2 และแนวทาง B2 ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้ามจี านวนวนัฝนตกหนักใกลเ้คยีงกบัปีฐาน 
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ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกหนักมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 2-4 วนั ภายใต้แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปี
ขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกหนกัมแีนวโน้มลดลงมากกว่า 2 วนั 

 

 

อณุหภมูติ า่สดุและอณุหภมูสิงูสดุ (องศาเซลเซยีส) 

ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

จ านวนวนัเย็น (วนัทีอ่ณุหภมูนิอ้ยกวา่ 16 องศาเซลเซยีส) และ

จ านวนวนัรอ้น (วนัทีอ่ณุหภมูมิากกวา่ 35 องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 90  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัรอ้น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 90  ปีขำ้งหนำ้

ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ (มม./เดอืน) และจ านวนวนัฝนตก 

(วนัทีฝ่นมากกวา่ 3 มม./วนั) รายเดอืน  ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 60 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 90 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 60 ขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 90 ปีขำ้งหนำ้
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ผลการจ าลองสภาพอากาศภมิูอากาศอนาคตภายใต้สภาพกา๊ซเรอืนกระจก 
ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม แบบ A2, B2 และ A1B (SRES A2, B2 และ A1B) 

 
  การคาดการณ์สภาพภูมอิากาศระดบัภูมภิาคด าเนินการโดยใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร ์PRECIS (Providing 
regional Climates for Impacts Studies) ซึง่เป็นแบบจ าลองภูมอิากาศระดบัภูมภิาค (RCM) ทีพ่ฒันาขึน้ที ่The Met Office 
Hadley Centre for Climate Change ประเทศองักฤษ ภายใตแ้นวโน้มของก๊าซเรอืนกระจกในบรรยากาศ 3 แนวทาง ไดแ้ก่  
แนวทาง A2 คอื แนวทางทีค่ลา้ยกบัลกัษณะการพฒันาของโลกทีผ่่านมาในอดตีถึงปจัจุบนั กล่าวคอื เป็นโลกทีม่คีวาม
แตกต่างและหลายหลายในเชงิเศรษฐกจิ การเมอืงและการเขา้ถงึเทคโนโลยต่ีางๆ โดยทีก่ารพฒันาจะเน้นการเจรญิเตบิโต
ในเชงิเศรษฐกจิมากกว่าความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอ้ม ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 1980-2099 
  แนวทาง B2 คอื แนวทางการพฒันาแบบสมดุล และเปลีย่นแปลงสู่การพฒันาควบคู่กบัการดูแลรกัษาธรรมชาติ
อย่างยัง่ยนื เน้นการแกป้ญัหาทอ้งถิน่ ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 
2010-2099 
  แนวทาง A1B คอื แนวทางการพฒันาที่มกีารใช้พลงังานแบบผสมผสาน สมดุลทุกแหล่ง กล่าวคอื มกีารน า
พลงังานชวีมวลมาใชอ้ย่างผสมผสานและสมดุลกบัแหล่งพลงังานอื่นๆ ซึง่เป็นการพฒันาดแูลสิง่แวดลอ้มและมคีวามร่วมมอื
ระหว่างโลกและภูมภิาคอย่างสมดุล ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 2010-2069 ในช่วง ค.ศ.2070-2099 จ านวนขอ้มูลมี
น้อยจงึไม่น ามาวเิคราะห ์
  โดยเงื่อนไขการจ าลองสภาพภมูอิากาศ  Global dataset ส าหรบัแนวทาง A2 และ B2 ใช ้Max-Planck-Institute for 
Meteorology’s ECHAM4 และส าหรบั A1B ใช ้Hadley Centre for Climate Prediction and Research HadCM3 

 
จงัหวดักระบ่ี 

    
ก.ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา  

(ปีฐาน) 
ข.ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ค.ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ง.ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 

รปูผนวกท่ี 2-44  อุณหภูมเิฉลีย่ (องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แนวทางแบบ A2 
 
 อุณหภูมเิฉลีย่ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมเิฉลีย่ในรอบปี ประมาณ  28-32 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมเิฉลีย่มี
แนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC   
 อุณหภูมสิงูสดุ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมสิูงสุดเฉลี่ยในรอบปี ประมาณ 38-42 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมิ
สงูสดุมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 
60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 
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oC  ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปีและ 90 ปีขา้งหน้า
อุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC  และภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสดุมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัรอ้น (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมสิงูกว่า 35๐ C) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัรอ้นในรอบปีมจี านวนประมาณ 90-150 วนั จากการคาดการณ์พบว่า
จ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2 และแนวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัรอ้นมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 30-45 วนั ในอกี 60 ปีและ 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 60 วนั และภายใต้
แนวทาง A1B พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  
 อุณหภูมติ ่าสดุ 
 ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมติ ่าสุดเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 15-20 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมิ
ต ่าสดุมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปี ขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ใน
อกี 60 ปีและ 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  ภายใต้แนวทาง B2 พบว่าในอกี 30 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 
ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมิ
ต ่าสดุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัเยน็ (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมติ ่ากว่า 16๐ C) 
 ไม่มวีนัเยน็ 
 ปรมิาณฝนรวมรายปี 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ประมาณ 2,500 มม./ปี  จากการคาดการณ์ในอนาคต
พบว่าภายใตแ้นวทาง A2 ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 
ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน บางพืน้ที่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 % ภายใต้แนวทาง B2 พบว่าในอกี 100 
ปีขา้งหน้าปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าปรมิาณฝนรวมราย
ปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 % ในอกี 60 ปีขา้งหน้าปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 20 % 
 จ านวนวนัฝนตก  (จ านวนวนัฝนตก ปรมิาณฝนมากกว่า 3 มม./วนั และจ านวนวนัฝนตกหนกั ปรมิาณฝนมากกว่า 
35 มม./วนั) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัฝนตกโดยเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 120-150 วนั จากการคาดการณ์ใน
อนาคตพบว่าภายใตแ้นวทาง A2 ในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มลงลงมากกว่า 5 วนั ในอกี 60 ปีขา้งหน้า
จ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 90 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกใกล้เคยีงกบัปีฐาน บางพื้นที่มแีนวโน้มลดลง
มากกว่า 5 วนั ภายใต้แนวทาง B2 ในอกี 100 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มลดลงมากกว่า 5 วนั ภายใต้แนวทาง 
A1B พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าพบว่าจ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 10 วนั 
 จ านวนวนัฝนตกหนกัในรอบ 1 ปี จ านวนวนัฝนตกหนกัโดยเฉลีย่ในรอบปีประมาณ 15-20 วนั จากการคาดการณ์
ในอนาคตพบว่าภายใต้แนวทาง A2 ในอกี 30 ปีขา้งหน้ามจี านวนวนัฝนตกหนักใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีและ 90 ปี
ขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกหนกัมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 4 วนั ภายใตแ้นวทาง B2 ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าจ านวน
วนัฝนตกหนักใกล้เคยีงกบัปีฐาน ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกหนักมแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้มากกว่า 4 วนั ภายใต้
แนวทาง A1B พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกหนกัมแีนวโน้มลดลงมากกว่า 2 วนั 
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อณุหภมูติ า่สดุและอณุหภมูสิงูสดุ (องศาเซลเซยีส) 

ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

จ านวนวนัเย็น (วนัทีอ่ณุหภมูนิอ้ยกวา่ 16 องศาเซลเซยีส) และ

จ านวนวนัรอ้น (วนัทีอ่ณุหภมูมิากกวา่ 35 องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 90  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัรอ้น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 90  ปีขำ้งหนำ้

ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ (มม./เดอืน) และจ านวนวนัฝนตก 

(วนัทีฝ่นมากกวา่ 3 มม./วนั) รายเดอืน  ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 60 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 90 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 60 ขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 90 ปีขำ้งหนำ้



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการ ศกึษาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศในอนาคตและการปรบัตวัของภาคสว่นทีส่ าคญั 

 

 
 

หน้า | ผนวกที ่2-145 
 

 

ศนูยบ์รกิารวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ผลการจ าลองสภาพอากาศภมิูอากาศอนาคตภายใต้สภาพกา๊ซเรอืนกระจก 
ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม แบบ A2, B2 และ A1B (SRES A2, B2 และ A1B) 

 
  การคาดการณ์สภาพภูมอิากาศระดบัภูมภิาคด าเนินการโดยใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร ์PRECIS (Providing 
regional Climates for Impacts Studies) ซึง่เป็นแบบจ าลองภูมอิากาศระดบัภูมภิาค (RCM) ทีพ่ฒันาขึน้ที ่The Met Office 
Hadley Centre for Climate Change ประเทศองักฤษ ภายใตแ้นวโน้มของก๊าซเรอืนกระจกในบรรยากาศ 3 แนวทาง ไดแ้ก่  

แนวทาง A2 คอื แนวทางทีค่ลา้ยกบัลกัษณะการพฒันาของโลกทีผ่่านมาในอดตีถงึปจัจุบนั กล่าวคอื เป็นโลกทีม่ี
ความแตกต่างและหลายหลายในเชิงเศรษฐกิจ การเมืองและการเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆ โดยที่การพฒันาจะเน้นการ
เจรญิเตบิโตในเชงิเศรษฐกจิมากกว่าความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอ้ม ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 1980-2099 
  แนวทาง B2 คอื แนวทางการพฒันาแบบสมดุล และเปลีย่นแปลงสู่การพฒันาควบคู่กบัการดูแลรกัษาธรรมชาติ
อย่างยัง่ยนื เน้นการแกป้ญัหาทอ้งถิน่ ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 
2010-2099 
  แนวทาง A1B คอื แนวทางการพฒันาที่มกีารใช้พลงังานแบบผสมผสาน สมดุลทุกแหล่ง กล่าวคอื มกีารน า
พลงังานชวีมวลมาใชอ้ย่างผสมผสานและสมดุลกบัแหล่งพลงังานอื่นๆ ซึง่เป็นการพฒันาดแูลสิง่แวดลอ้มและมคีวามร่วมมอื
ระหว่างโลกและภูมภิาคอย่างสมดุล ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 2010-2069 ในช่วง ค.ศ.2070-2099 จ านวนขอ้มูลมี
น้อยจงึไม่น ามาวเิคราะห ์
  โดยเงื่อนไขการจ าลองสภาพภมูอิากาศ  Global dataset ส าหรบัแนวทาง A2 และ B2 ใช ้Max-Planck-Institute for 
Meteorology’s ECHAM4 และส าหรบั A1B ใช ้Hadley Centre for Climate Prediction and Research HadCM3 

 
จงัหวดัตรงั 

    
ก.ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา  

(ปีฐาน) 
ข.ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ค.ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ง.ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 

รปูผนวกท่ี 2-45  อุณหภูมเิฉลีย่ (องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แนวทางแบบ A2 
 
 อุณหภูมเิฉลีย่ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมเิฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 26-30 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมเิฉลีย่มี
แนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC   
 อุณหภูมสิงูสดุ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมสิูงสุดเฉลี่ยในรอบปี ประมาณ 36-38 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมิ
สงูสดุมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 
60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 
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oC  ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้า
อุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC  และภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสดุมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัรอ้น (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมสิงูกว่า 35๐ C) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัร้อนในรอบปีมจี านวนประมาณ 60-90 วนั จากการคาดการณ์พบว่า
จ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2 และแนวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัรอ้นมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 30-45 วนั ในอกี 60 ปีและ 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 60 วนั และภายใต้
แนวทาง A1B พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มที่
เพิม่ขึน้มากกว่า 60 วนั 
 อุณหภูมติ ่าสดุ 
 ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมติ ่าสุดเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 15-20 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมิ
ต ่าสดุมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC และ 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  
ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุด
มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  และภายใตแ้นวทาง A1B  
พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้
มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัเยน็ (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมติ ่ากว่า 16๐ C) 
 ไม่มวีนัเยน็ 
 ปรมิาณฝนรวมรายปี 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ประมาณ 2,400 มม./ปี  จากการคาดการณ์ในอนาคต
พบว่าภายใต้แนวทาง A2 ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าปรมิาณ
ฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 % ในอกี 90 ปีขา้งหน้าปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 
20 % ภายใตแ้นวทาง B2 ในอกี 100 ปีขา้งหน้าปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ภายใต้แนวทาง A1B  พบว่า
ในอกี 30 ปีขา้งหน้าปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 % ในอกี 60 ปีขา้งหน้าปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่
มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 20 % 
 จ านวนวนัฝนตก  (จ านวนวนัฝนตก ปรมิาณฝนมากกว่า 3 มม./วนั และจ านวนวนัฝนตกหนกั ปรมิาณฝนมากกว่า 
35 มม./วนั) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัฝนตกโดยเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 90-120 วนั จากการคาดการณ์ใน
อนาคตพบว่าภายใตแ้นวทาง A2 ในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มลดลงมากกว่า 5 วนัในอกี 60 ปี และ 90 ปี
ขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  บางพืน้ทีจ่ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 5-10 วนั ภายใต้แนวทาง B2 
ในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน บางพืน้ทีจ่ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 5-10 วนั ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มลดลงมากกว่า 5 วนัในอกี 90 ปีขา้งหน้ามจี านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ภายใต้
แนวทาง A1B พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าพบว่าจ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 10 วนั 
 จ านวนวนัฝนตกหนกัในรอบ 1 ปี จ านวนวนัฝนตกหนกัโดยเฉลีย่ในรอบปีประมาณ 15-30 วนั จากการคาดการณ์
ในอนาคตพบว่าภายใตแ้นวทาง A2 และแนวทาง B2 ในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกหนกัใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 
ปี และ 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกหนกัมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 4 วนั ภายใต้แนวทาง A1B พบว่า ในอกี 30 ปีและ 
60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกหนกัมแีนวโน้มลดลงมากกว่า 2 วนั 
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อณุหภมูติ า่สดุและอณุหภมูสิงูสดุ (องศาเซลเซยีส) 

ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

เดอืน

อ
ณุ
ห
ภ
มู
 ิ(
อ
ง
ศ
า
เซ
ล
เซ
ยี
ส

)

อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

จ านวนวนัเย็น (วนัทีอ่ณุหภมูนิอ้ยกวา่ 16 องศาเซลเซยีส) และ

จ านวนวนัรอ้น (วนัทีอ่ณุหภมูมิากกวา่ 35 องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 90  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัรอ้น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 90  ปีขำ้งหนำ้

ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ (มม./เดอืน) และจ านวนวนัฝนตก 

(วนัทีฝ่นมากกวา่ 3 มม./วนั) รายเดอืน  ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 60 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 90 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 60 ขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 90 ปีขำ้งหนำ้
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ผลการจ าลองสภาพอากาศภมิูอากาศอนาคตภายใต้สภาพกา๊ซเรอืนกระจก 
ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม แบบ A2, B2 และ A1B (SRES A2, B2 และ A1B) 

 
  การคาดการณ์สภาพภูมอิากาศระดบัภูมภิาคด าเนินการโดยใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร ์PRECIS (Providing 
regional Climates for Impacts Studies) ซึง่เป็นแบบจ าลองภูมอิากาศระดบัภูมภิาค (RCM) ทีพ่ฒันาขึน้ที ่The Met Office 
Hadley Centre for Climate Change ประเทศองักฤษ ภายใตแ้นวโน้มของก๊าซเรอืนกระจกในบรรยากาศ 3 แนวทาง ไดแ้ก่  
  แนวทาง A2 คอื แนวทางทีค่ลา้ยกบัลกัษณะการพฒันาของโลกทีผ่่านมาในอดตีถงึปจัจุบนั กล่าวคอื เป็นโลกทีม่ี
ความแตกต่างและหลายหลายในเชิงเศรษฐกิจ การเมืองและการเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆ โดยที่การพฒันาจะเน้นการ
เจรญิเตบิโตในเชงิเศรษฐกจิมากกว่าความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอ้ม ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 1980-2099 
  แนวทาง B2 คอื แนวทางการพฒันาแบบสมดุล และเปลีย่นแปลงสู่การพฒันาควบคู่กบัการดูแลรกัษาธรรมชาติ
อย่างยัง่ยนื เน้นการแกป้ญัหาทอ้งถิน่ ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 
2010-2099 
  แนวทาง A1B คอื แนวทางการพฒันาที่มกีารใช้พลงังานแบบผสมผสาน สมดุลทุกแหล่ง กล่าวคอื มกีารน า
พลงังานชวีมวลมาใชอ้ย่างผสมผสานและสมดุลกบัแหล่งพลงังานอื่นๆ ซึง่เป็นการพฒันาดแูลสิง่แวดลอ้มและมคีวามร่วมมอื
ระหว่างโลกและภูมภิาคอย่างสมดุล ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 2010-2069 ในช่วง ค.ศ.2070-2099 จ านวนขอ้มูลมี
น้อยจงึไม่น ามาวเิคราะห ์
  โดยเงื่อนไขการจ าลองสภาพภูมอิากาศ  Global dataset ส าหรบัแนวทาง A2 และ B2 ใช ้Max-Planck-Institute 
for Meteorology’s ECHAM4 และส าหรบั A1B ใช ้Hadley Centre for Climate Prediction and Research HadCM3 

 
จงัหวดัพงังาและจงัหวดัภเูกต็ 

    
ก.ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา  

(ปีฐาน) 
ข.ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ค.ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ง.ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 

รปูผนวกท่ี 2-46  อุณหภูมเิฉลีย่ (องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แนวทางแบบ A2 
 
 อุณหภูมเิฉลีย่ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมเิฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 26-30 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมเิฉลีย่มี
แนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC   
 อุณหภูมสิงูสดุ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมสิูงสุดเฉลี่ยในรอบปี ประมาณ 36-38 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมิ
สงูสดุมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 
60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 
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oC  ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปีและ 90 ปีขา้งหน้า
อุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมิ
สงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัรอ้น (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมสิงูกว่า 35๐ C) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัร้อนในรอบปีมจี านวนประมาณ 30-60 วนั จากการคาดการณ์พบว่า
จ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2 และแนวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัรอ้นมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 30-45 วนั ในอกี 60 ปีและ 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 60 วนั และภายใต้
แนวทาง A1B พบว่าในอกี 30 และ 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 45-60 วนั 
 อุณหภูมติ ่าสดุ 
 ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมติ ่าสุดเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 15-20 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมิ
ต ่าสดุมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปี ขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC และ 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  
ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุด
มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  และภายใตแ้นวทาง A1B  
พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้
มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัเยน็ (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมติ ่ากว่า 16๐ C) 
 ไม่มวีนัเยน็ 
 ปรมิาณฝนรวมรายปี 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ประมาณ 2,200 มม./ปี  จากการคาดการณ์ในอนาคต
พบว่าภายใต้แนวทาง A2 และแนวทาง B2 พบว่าในอกี 100 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลี่ยใกลเ้คยีงกบัปีฐาน 
ภายใต้แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 % ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 20 % 
 จ านวนวนัฝนตก  (จ านวนวนัฝนตก ปรมิาณฝนมากกว่า 3 มม./วนั และจ านวนวนัฝนตกหนกั ปรมิาณฝนมากกว่า 
35 มม./วนั) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัฝนตกโดยเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 120-150 วนั จากการคาดการณ์ใน
อนาคตพบว่าภายใต้แนวทาง A2 และแนวทาง B2 ในอกี 100 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มลดลงมากกว่า 5 วนั
ภายใตแ้นวทาง A1B พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าพบว่าจ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 10 วนั 
 จ านวนวนัฝนตกหนกัในรอบ 1 ปี จ านวนวนัฝนตกหนกัโดยเฉลีย่ในรอบปีประมาณ 10-15 วนั จากการคาดการณ์
ในอนาคตพบว่าภายใต้แนวทาง A2 และแนวทาง B2 ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้ามจี านวนวนัฝนตกหนักใกลเ้คยีงกบัปี
ฐาน ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกหนักใกลเ้คยีงกบัปีฐาน บางพืน้ทีม่แีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 2-4 วนั ภายใต้แนวทาง 
A1B พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกหนกัมแีนวโน้มลดลงมากกว่า 2 วนั 
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อณุหภมูติ า่สดุและอณุหภมูสิงูสดุ (องศาเซลเซยีส) 

ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

จ านวนวนัเย็น (วนัทีอ่ณุหภมูนิอ้ยกวา่ 16 องศาเซลเซยีส) และ

จ านวนวนัรอ้น (วนัทีอ่ณุหภมูมิากกวา่ 35 องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 90  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัรอ้น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 90  ปีขำ้งหนำ้

ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ (มม./เดอืน) และจ านวนวนัฝนตก 

(วนัทีฝ่นมากกวา่ 3 มม./วนั) รายเดอืน  ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 60 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 90 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 60 ขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 90 ปีขำ้งหนำ้
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ผลการจ าลองสภาพอากาศภมิูอากาศอนาคตภายใต้สภาพกา๊ซเรอืนกระจก 
ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม แบบ A2, B2 และ A1B (SRES A2, B2 และ A1B) 

 
  การคาดการณ์สภาพภูมอิากาศระดบัภูมภิาคด าเนินการโดยใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร ์PRECIS (Providing 
regional Climates for Impacts Studies) ซึง่เป็นแบบจ าลองภูมอิากาศระดบัภูมภิาค (RCM) ทีพ่ฒันาขึน้ที ่The Met Office 
Hadley Centre for Climate Change ประเทศองักฤษ ภายใตแ้นวโน้มของก๊าซเรอืนกระจกในบรรยากาศ 3 แนวทาง ไดแ้ก่  
แนวทาง A2 คอื แนวทางทีค่ลา้ยกบัลกัษณะการพฒันาของโลกทีผ่่านมาในอดตีถึงปจัจุบนั กล่าวคอื เป็นโลกทีม่คีวาม
แตกต่างและหลายหลายในเชงิเศรษฐกจิ การเมอืงและการเขา้ถงึเทคโนโลยต่ีางๆ โดยทีก่ารพฒันาจะเน้นการเจรญิเตบิโต
ในเชงิเศรษฐกจิมากกว่าความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอ้ม ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 1980-2099 
  แนวทาง B2 คอื แนวทางการพฒันาแบบสมดุล และเปลีย่นแปลงสู่การพฒันาควบคู่กบัการดูแลรกัษาธรรมชาติ
อย่างยัง่ยนื เน้นการแกป้ญัหาทอ้งถิน่ ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 
2010-2099 
  แนวทาง A1B คอื แนวทางการพฒันาที่มกีารใช้พลงังานแบบผสมผสาน สมดุลทุกแหล่ง กล่าวคอื มกีารน า
พลงังานชวีมวลมาใชอ้ย่างผสมผสานและสมดุลกบัแหล่งพลงังานอื่นๆ ซึง่เป็นการพฒันาดแูลสิง่แวดลอ้มและมคีวามร่วมมอื
ระหว่างโลกและภูมภิาคอย่างสมดุล ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 2010-2069 ในช่วง ค.ศ.2070-2099 จ านวนขอ้มูลมี
น้อยจงึไม่น ามาวเิคราะห ์
  โดยเงื่อนไขการจ าลองสภาพภมูอิากาศ  Global dataset ส าหรบัแนวทาง A2 และ B2 ใช ้Max-Planck-Institute for 
Meteorology’s ECHAM4 และส าหรบั A1B ใช ้Hadley Centre for Climate Prediction and Research HadCM3 

 
จงัหวดัสตลู 

    
ก.ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา  

(ปีฐาน) 
ข.ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ค.ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ง.ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 

รปูผนวกท่ี 2-47  อุณหภูมเิฉลีย่ (องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แนวทางแบบ A2 
 
 อุณหภูมเิฉลีย่ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมเิฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 28-32 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมเิฉลีย่มี
แนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC   
 อุณหภูมสิงูสดุ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมสิูงสุดเฉลี่ยในรอบปี ประมาณ 38-40 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมิ
สงูสดุมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 
60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 
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oC  ภายใต้แนวทาง B2 ในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิูงสุดมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปีและ 90 ปีขา้งหน้า
อุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมิ
สงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัรอ้น (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมสิงูกว่า 35๐ C) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัรอ้นในรอบปีมจี านวนประมาณ 150-180 วนั จากการคาดการณ์พบว่า
จ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2 และแนวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัรอ้นมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 30-45 วนั ในอกี 60 ปีและ 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 60 วนั และภายใต้
แนวทาง A1B พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มที่
เพิม่ขึน้ 30-45 วนั 
 อุณหภูมติ ่าสดุ 
 ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมติ ่าสุดเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 15-20 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมิ
ต ่าสดุมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปี ขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC และ 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิ่มขึน้มากกว่า 2 oC  
ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุด
มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  และภายใตแ้นวทาง A1B  
พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้
มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัเยน็ (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมติ ่ากว่า 16๐ C) 
 ไม่มวีนัเยน็ 
 ปรมิาณฝนรวมรายปี 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ประมาณ 2,600 มม./จากการคาดการณ์ในอนาคตพบว่า
ภายใต้แนวทาง A2 ในอกี 30 ปีขา้งหน้าปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกล้เคยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีและ 90 ปีขา้งหน้า 
ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 20 % ภายใต้แนวทาง B2 ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณ
ฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 90 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน บางพืน้ทีแ่นวโน้ม
เพิม่ขึน้ 10-20 %  ภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 
ปีขา้งหน้าปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 % 
 จ านวนวนัฝนตก  (จ านวนวนัฝนตก ปรมิาณฝนมากกว่า 3 มม./วนั และจ านวนวนัฝนตกหนกั ปรมิาณฝนมากกว่า 
35 มม./วนั) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัฝนตกโดยเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 90-120 วนั จากการคาดการณ์ใน
อนาคตพบว่าภายใต้แนวทาง A2 ในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีและ 90 ปีขา้งหน้า 
จ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 5-10 วนั ภายใตแ้นวทาง B2 ในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 
5-10 วนั ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 90 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน 
บางพืน้ทีม่แีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 5-10 วนั ภายใต้แนวทาง A1B พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าพบว่าจ านวนวนัฝนตกมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 10 วนั 
 จ านวนวนัฝนตกหนกัในรอบ 1 ปี จ านวนวนัฝนตกหนกัโดยเฉลีย่ในรอบปีประมาณ 20-30 วนั จากการคาดการณ์
ในอนาคตพบว่าภายใต้แนวทาง A2 และแนวทาง B2 ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกหนักมแีนวโน้มที่
เพิม่ขึน้ 2-4 วนั ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกหนักมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 4 วนั ภายใต้แนวทาง A1B พบว่า 
ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกหนกัมแีนวโน้มลดลงมากกว่า 2 วนั 
 
 
 



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการ ศกึษาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศในอนาคตและการปรบัตวัของภาคสว่นทีส่ าคญั 

 

 
 

หน้า | ผนวกที ่2-153 
 

 

ศนูยบ์รกิารวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

 

อณุหภมูติ า่สดุและอณุหภมูสิงูสดุ (องศาเซลเซยีส) 

ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

จ านวนวนัเย็น (วนัทีอ่ณุหภมูนิอ้ยกวา่ 16 องศาเซลเซยีส) และ

จ านวนวนัรอ้น (วนัทีอ่ณุหภมูมิากกวา่ 35 องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 90  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัรอ้น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 90  ปีขำ้งหนำ้

ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ (มม./เดอืน) และจ านวนวนัฝนตก 

(วนัทีฝ่นมากกวา่ 3 มม./วนั) รายเดอืน  ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 60 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 90 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 60 ขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 90 ปีขำ้งหนำ้
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ผลการจ าลองสภาพอากาศภมิูอากาศอนาคตภายใต้สภาพกา๊ซเรอืนกระจก 
ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม แบบ A2, B2 และ A1B (SRES A2, B2 และ A1B) 

 
  การคาดการณ์สภาพภูมอิากาศระดบัภูมภิาคด าเนินการโดยใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร ์PRECIS (Providing 
regional Climates for Impacts Studies) ซึง่เป็นแบบจ าลองภูมอิากาศระดบัภูมภิาค (RCM) ทีพ่ฒันาขึน้ที ่The Met Office 
Hadley Centre for Climate Change ประเทศองักฤษ ภายใตแ้นวโน้มของก๊าซเรอืนกระจกในบรรยากาศ 3 แนวทาง ไดแ้ก่  
แนวทาง A2 คอื แนวทางทีค่ลา้ยกบัลกัษณะการพฒันาของโลกทีผ่่านมาในอดตีถึงปจัจุบนั กล่าวคอื เป็นโลกทีม่คีวาม
แตกต่างและหลายหลายในเชงิเศรษฐกจิ การเมอืงและการเขา้ถงึเทคโนโลยต่ีางๆ โดยทีก่ารพฒันาจะเน้นการเจรญิเตบิโต
ในเชงิเศรษฐกจิมากกว่าความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอ้ม ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 1980-2099 
  แนวทาง B2 คอื แนวทางการพฒันาแบบสมดุล และเปลีย่นแปลงสู่การพฒันาควบคู่กบัการดูแลรกัษาธรรมชาติ
อย่างยัง่ยนื เน้นการแกป้ญัหาทอ้งถิน่ ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 
2010-2099 
  แนวทาง A1B คอื แนวทางการพฒันาที่มกีารใช้พลงังานแบบผสมผสาน สมดุลทุกแหล่ง กล่าวคอื มกีารน า
พลงังานชวีมวลมาใชอ้ย่างผสมผสานและสมดุลกบัแหล่งพลงังานอื่นๆ ซึง่เป็นการพฒันาดแูลสิง่แวดลอ้มและมคีวามร่วมมอื
ระหว่างโลกและภูมภิาคอย่างสมดุล ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 2010-2069 ในช่วง ค.ศ.2070-2099 จ านวนขอ้มูลมี
น้อยจงึไม่น ามาวเิคราะห ์
  โดยเงื่อนไขการจ าลองสภาพภมูอิากาศ  Global dataset ส าหรบัแนวทาง A2 และ B2 ใช ้Max-Planck-Institute for 
Meteorology’s ECHAM4 และส าหรบั A1B ใช ้Hadley Centre for Climate Prediction and Research HadCM3 

 
จงัหวดัระนอง 

    
ก.ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา  

(ปีฐาน) 
ข.ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ค.ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ง.ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 

รปูผนวกท่ี 2-48  อุณหภูมเิฉลีย่ (องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แนวทางแบบ A2 
 
 อุณหภูมเิฉลีย่ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมเิฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 24-28 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมเิฉลีย่มี
แนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC   
 อุณหภูมสิงูสดุ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมสิูงสุดเฉลี่ยในรอบปี ประมาณ 36-38 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมิ
สงูสดุมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 
60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิ่มขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 
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oC  ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้า
อุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC  และภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสดุมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัรอ้น (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมสิงูกว่า 35๐ C) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัร้อนในรอบปีมจี านวนประมาณ 30-60 วนั จากการคาดการณ์พบว่า
จ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึ้นโดยภายใต้แนวทาง A2 และแนวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัรอ้นมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 15-30 วนั ในอกี 60 ปีและ 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 60 วนั และภายใต้
แนวทาง A1B พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 15-30 วนั ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 30-45 วนั 
 อุณหภูมติ ่าสดุ 
  ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมติ ่าสุดเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 15-20 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมิ
ต ่าสดุมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปี ขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ใน
อกี 60 ปีและ 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  ภายใต้แนวทาง B2 พบว่าในอกี 30 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 
ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมิ
ต ่าสดุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย  ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัเยน็ (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมติ ่ากว่า 16๐ C) 
 ไม่มวีนัเยน็ 
 ปรมิาณฝนรวมรายปี 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ประมาณ 3,700 มม./ปี  จากการคาดการณ์ในอนาคต
พบว่าภายใตแ้นวทาง A2 ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 
ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 20 %  ภายใตแ้นวทาง B2 ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า มปีรมิาณ
ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 90 ปีขา้งหน้า มปีรมิาณใกลเ้คยีงกบัปีฐาน บางพืน้ทีม่แีนวโน้มที่เพิม่ขึน้ 10-20 %  ภายใต้
แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปี ในอกี 60 ปีขา้งหน้ามแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้
มากกว่า 20 %   
 จ านวนวนัฝนตก  (จ านวนวนัฝนตก ปรมิาณฝนมากกว่า 3 มม./วนั และจ านวนวนัฝนตกหนกั ปรมิาณฝนมากกว่า 
35 มม./วนั) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัฝนตกโดยเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 120-150 วนั จากการคาดการณ์ใน
อนาคตพบว่าภายใต้แนวทาง A2 ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 90 ปีขา้งหน้า
จ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้ 5-10 วนั ภายใต้แนวทาง B2 ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกมี
แนวโน้มลดลงมากกว่า 5 วนัในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ภายใต้แนวทาง A1B พบว่าในอกี 30 
ปีและ 60 ปีขา้งหน้าพบว่าจ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 10 วนั 
 จ านวนวนัฝนตกหนกัในรอบ 1 ปี จ านวนวนัฝนตกหนกัโดยเฉลีย่ในรอบปีประมาณ 30-40 วนั จากการคาดการณ์
ในอนาคตพบว่าภายใตแ้นวทาง A2 และแนวทาง B2 ในอกี 30 ปีขา้งหน้ามจี านวนวนัฝนตกหนักใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 
60 ปีและ 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกหนักมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 4 วนั ภายใต้แนวทาง A1B พบว่า ในอกี 30 ปี
และ 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกหนกัมแีนวโน้มลดลงมากกว่า 2 วนั 
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อณุหภมูติ า่สดุและอณุหภมูสิงูสดุ (องศาเซลเซยีส) 

ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

จ านวนวนัเย็น (วนัทีอ่ณุหภมูนิอ้ยกวา่ 16 องศาเซลเซยีส) และ

จ านวนวนัรอ้น (วนัทีอ่ณุหภมูมิากกวา่ 35 องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 90  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัรอ้น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 90  ปีขำ้งหนำ้

ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ (มม./เดอืน) และจ านวนวนัฝนตก 

(วนัทีฝ่นมากกวา่ 3 มม./วนั) รายเดอืน  ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 60 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 90 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 60 ขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 90 ปีขำ้งหนำ้
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ผลการจ าลองสภาพอากาศภมิูอากาศอนาคตภายใต้สภาพกา๊ซเรอืนกระจก 
ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม แบบ A2, B2 และ A1B (SRES A2, B2 และ A1B) 

 
  การคาดการณ์สภาพภูมอิากาศระดบัภูมภิาคด าเนินการโดยใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร ์PRECIS (Providing 
regional Climates for Impacts Studies) ซึง่เป็นแบบจ าลองภูมอิากาศระดบัภูมภิาค (RCM) ทีพ่ฒันาขึน้ที ่The Met Office 
Hadley Centre for Climate Change ประเทศองักฤษ ภายใตแ้นวโน้มของก๊าซเรอืนกระจกในบรรยากาศ 3 แนวทาง ไดแ้ก่  
แนวทาง A2 คอื แนวทางทีค่ลา้ยกบัลกัษณะการพฒันาของโลกทีผ่่านมาในอดตีถึงปจัจุบนั กล่าวคอื เป็นโลกทีม่คีวาม
แตกต่างและหลายหลายในเชงิเศรษฐกจิ การเมอืงและการเขา้ถงึเทคโนโลยต่ีางๆ โดยทีก่ารพฒันาจะเน้นการเจรญิเตบิโต
ในเชงิเศรษฐกจิมากกว่าความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอ้ม ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 1980-2099 
  แนวทาง B2 คอื แนวทางการพฒันาแบบสมดุล และเปลีย่นแปลงสู่การพฒันาควบคู่กบัการดูแลรกัษาธรรมชาติ
อย่างยัง่ยนื เน้นการแกป้ญัหาทอ้งถิน่ ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 
2010-2099 
  แนวทาง A1B คอื แนวทางการพฒันาที่มกีารใช้พลงังานแบบผสมผสาน สมดุลทุกแหล่ง กล่าวคอื มกีารน า
พลงังานชวีมวลมาใชอ้ย่างผสมผสานและสมดุลกบัแหล่งพลงังานอื่นๆ ซึง่เป็นการพฒันาดแูลสิง่แวดลอ้มและมคีวามร่วมมอื
ระหว่างโลกและภูมภิาคอย่างสมดุล ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 2010-2069 ในช่วง ค.ศ.2070-2099 จ านวนขอ้มูลมี
น้อยจงึไม่น ามาวเิคราะห ์
  โดยเงื่อนไขการจ าลองสภาพภมูอิากาศ  Global dataset ส าหรบัแนวทาง A2 และ B2 ใช ้Max-Planck-Institute for 
Meteorology’s ECHAM4 และส าหรบั A1B ใช ้Hadley Centre for Climate Prediction and Research HadCM3 

 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์

    
ก.ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา  

(ปีฐาน) 
ข.ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ค.ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ง.ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 

รปูผนวกท่ี 2-49  อุณหภูมเิฉลีย่ (องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แนวทางแบบ A2 
 
 อุณหภูมเิฉลีย่ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมเิฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 24-30 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมเิฉลีย่มี
แนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC   
 อุณหภูมสิงูสดุ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมสิูงสุดเฉลี่ยในรอบปี ประมาณ 36-40 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมิ
สงูสุดมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้1-2 oC  ภายใต้
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แนวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมิ
สงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC  และภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้ม
ทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัรอ้น (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมสิงูกว่า 35๐ C) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัรอ้นในรอบปีมจี านวนประมาณ 90-120 วนั จากการคาดการณ์พบว่า
จ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ใน
อกี 60 ปีและ 90 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้มากกว่า 60 วนั ภายใต้แนวทาง B2 พบว่าในอกี 30 ปี
ขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 15-30 วนั ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 30-45 วนั ใน
อกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 60 วนั และภายใต้แนวทาง A1B พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า
จ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้15–30 วนั ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 30-45 วนั  
 อุณหภูมติ ่าสดุ 
 ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมติ ่าสุดเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 15-20 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมิ
ต ่าสดุมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปี ขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ใน
อกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 
2 oC ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมิ
ต ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  และภายใตแ้นวทาง 
A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มที่
เพิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัเยน็ (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมติ ่ากว่า 16๐ C) 
 ไม่มวีนัเยน็ 
 ปรมิาณฝนรวมรายปี 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ประมาณ 2,000 มม./ปี  จากการคาดการณ์ในอนาคต
พบว่าภายใตแ้นวทาง A2 ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 90 ปีขา้งหน้า
ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 20 % ภายใตแ้นวทาง B2 ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมราย
ปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีและ 90 ปีขา้งหน้าปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 % ภายใต้
แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน 
 จ านวนวนัฝนตก  (จ านวนวนัฝนตก ปรมิาณฝนมากกว่า 3 มม./วนั และจ านวนวนัฝนตกหนกั ปรมิาณฝนมากกว่า 
35 มม./วนั) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัฝนตกโดยเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 90-120 วนั จากการคาดการณ์ใน
อนาคตพบว่าภายใตแ้นวทาง A2 ในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีและ 90 ปี จ านวนวนั
ฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 10 วนั ภายใตแ้นวทาง B2 ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปี
ฐาน ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 10 วนั ภายใต้แนวทาง A1B พบว่าในอกี 30 ปีและ 
60 ปีขา้งหน้าพบว่าจ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 10 วนั 
 จ านวนวนัฝนตกหนกัในรอบ 1 ปี จ านวนวนัฝนตกหนกัโดยเฉลีย่ในรอบปีประมาณ 15-20 วนั จากการคาดการณ์
ในอนาคตพบว่าภายใตแ้นวทาง A2 และแนวทาง B2 ในอกี 30 ปีขา้งหน้า มจี านวนวนัฝนตกหนกัใกลเ้คยีงกบัปีฐาน 
ในอกี 60 ปีและ 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกหนักมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 4 วนั ภายใต้แนวทาง A1B พบว่า ในอกี 
30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกหนกัมแีนวโน้มลดลงมากกว่า 2 วนั 
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อณุหภมูติ า่สดุและอณุหภมูสิงูสดุ (องศาเซลเซยีส) 

ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

จ านวนวนัเย็น (วนัทีอ่ณุหภมูนิอ้ยกวา่ 16 องศาเซลเซยีส) และ

จ านวนวนัรอ้น (วนัทีอ่ณุหภมูมิากกวา่ 35 องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2

0

5

10

15

20

25

30

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

เดอืน

จ
 า
น
ว
น
ว
นั

จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 90  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัรอ้น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 90  ปีขำ้งหนำ้

ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ (มม./เดอืน) และจ านวนวนัฝนตก 

(วนัทีฝ่นมากกวา่ 3 มม./วนั) รายเดอืน  ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 60 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 90 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 60 ขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 90 ปีขำ้งหนำ้
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ผลการจ าลองสภาพอากาศภมิูอากาศอนาคตภายใต้สภาพกา๊ซเรอืนกระจก 
ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม แบบ A2, B2 และ A1B (SRES A2, B2 และ A1B) 

 
  การคาดการณ์สภาพภูมอิากาศระดบัภูมภิาคด าเนินการโดยใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร ์PRECIS (Providing 
regional Climates for Impacts Studies) ซึง่เป็นแบบจ าลองภูมอิากาศระดบัภูมภิาค (RCM) ทีพ่ฒันาขึน้ที ่The Met Office 
Hadley Centre for Climate Change ประเทศองักฤษ ภายใตแ้นวโน้มของก๊าซเรอืนกระจกในบรรยากาศ 3 แนวทาง ไดแ้ก่  
แนวทาง A2 คอื แนวทางทีค่ลา้ยกบัลกัษณะการพฒันาของโลกทีผ่่านมาในอดตีถึงปจัจุบนั กล่าวคอื เป็นโลกทีม่คีวาม
แตกต่างและหลายหลายในเชงิเศรษฐกจิ การเมอืงและการเขา้ถงึเทคโนโลยต่ีางๆ โดยทีก่ารพฒันาจะเน้นการเจรญิเตบิโต
ในเชงิเศรษฐกจิมากกว่าความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอ้ม ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 1980-2099 
  แนวทาง B2 คอื แนวทางการพฒันาแบบสมดุล และเปลีย่นแปลงสู่การพฒันาควบคู่กบัการดูแลรกัษาธรรมชาติ
อย่างยัง่ยนื เน้นการแกป้ญัหาทอ้งถิน่ ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 
2010-2099 
  แนวทาง A1B คอื แนวทางการพฒันาที่มกีารใช้พลงังานแบบผสมผสาน สมดุลทุกแหล่ง กล่าวคอื มกีารน า
พลงังานชวีมวลมาใชอ้ย่างผสมผสานและสมดุลกบัแหล่งพลงังานอื่นๆ ซึง่เป็นการพฒันาดแูลสิง่แวดลอ้มและมคีวามร่วมมอื
ระหว่างโลกและภูมภิาคอย่างสมดุล ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 2010-2069 ในช่วง ค.ศ.2070-2099 จ านวนขอ้มูลมี
น้อยจงึไม่น ามาวเิคราะห ์
  โดยเงื่อนไขการจ าลองสภาพภมูอิากาศ  Global dataset ส าหรบัแนวทาง A2 และ B2 ใช ้Max-Planck-Institute for 
Meteorology’s ECHAM4 และส าหรบั A1B ใช ้Hadley Centre for Climate Prediction and Research HadCM3 

 
จงัหวดัเพชรบุรี 

    
ก.ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา  

(ปีฐาน) 
ข.ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ค.ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ง.ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 

รปูผนวกท่ี 2-50  อุณหภูมเิฉลีย่ (องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แนวทางแบบ A2 
 
 อุณหภูมเิฉลีย่ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมเิฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 24-32 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมเิฉลีย่มี
แนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC   
 อุณหภูมสิงูสดุ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมสิูงสุดเฉลี่ยในรอบปี ประมาณ 38-42 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมิ
สงูสุดมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มเพิม่ 1-2 oC ภายใตแ้นวทาง 
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B2 พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC  และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มที่
เพิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัรอ้น (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมสิงูกว่า 35๐ C) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัรอ้นในรอบปีมจี านวนประมาณ 150-180 วนั จากการคาดการณ์พบว่า
จ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ใน
อกี 60 ปีและ 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 60 วนั ภายใต้แนวทาง B2 พบว่าในอกี 30 ปี
ขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 15-30 วนั ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 30-45 วนั ใน
อกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 60 วนั และภายใต้แนวทาง A1B พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้า
จ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 30-45 วนั  
 อุณหภูมติ ่าสดุ 
 ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมติ ่าสุดเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 15-20 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมิ
ต ่าสดุมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปี ขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC และ 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  
ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุด
มแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย  ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  และภายใต้แนวทาง A1B  
พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มใกล้เคยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มที่
เพิม่ขึน้ 1-2 oC 
 จ านวนวนัเยน็ (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมติ ่ากว่า 16๐ C) 
 ไม่มวีนัเยน็ 
 ปรมิาณฝนรวมรายปี 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ประมาณ 2,200 มม./ปี  จากการคาดการณ์ในอนาคต
พบว่าภายใตแ้นวทาง A2 ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 
ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 20 % ภายใตแ้นวทาง B2 ในอกี 30 ปีขา้งหน้าปรมิาณฝนรวมรายปี
เฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีและ 90 ปีขา้งหน้าพบว่าปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน บางพืน้ทีม่ ี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้  10-20 % ภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่
ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  
 จ านวนวนัฝนตก  (จ านวนวนัฝนตก ปรมิาณฝนมากกว่า 3 มม./วนั และจ านวนวนัฝนตกหนกั ปรมิาณฝนมากกว่า 
35 มม./วนั) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัฝนตกโดยเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 120-150 วนั จากการคาดการณ์ใน
อนาคตพบว่าภายใต้แนวทาง A2 ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 
จ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน บางพืน้ทีจ่ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 5-10วนั ภายใตแ้นวทาง B2 ในอกี 100 ปี
ขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ภายใตแ้นวทาง A1B พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าพบว่าจ านวนวนัฝน
ตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 10 วนั 
 จ านวนวนัฝนตกหนกัในรอบ 1 ปี จ านวนวนัฝนตกหนกัโดยเฉลีย่ในรอบปีประมาณ 30-40 วนั จากการคาดการณ์
ในอนาคตพบว่าภายใต้แนวทาง A2 ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกหนักมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 2-4 วนั ในอกี 90 ปี
ขา้งหน้ามจี านวนวนัฝนตกหนกัใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกหนักมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 4 
วนั ภายใตแ้นวทาง B2 ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกหนกัใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีและ 90 ปีขา้งหน้าจ านวน
วนัฝนตกหนกัมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 2-4 วนั ภายใตแ้นวทาง A1B พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกหนกั
มแีนวโน้มลดลงมากกว่า 2 วนั 
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อณุหภมูติ า่สดุและอณุหภมูสิงูสดุ (องศาเซลเซยีส) 

ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

จ านวนวนัเย็น (วนัทีอ่ณุหภมูนิอ้ยกวา่ 16 องศาเซลเซยีส) และ

จ านวนวนัรอ้น (วนัทีอ่ณุหภมูมิากกวา่ 35 องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 90  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัรอ้น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 90  ปีขำ้งหนำ้

ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ (มม./เดอืน) และจ านวนวนัฝนตก 

(วนัทีฝ่นมากกวา่ 3 มม./วนั) รายเดอืน  ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 60 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 90 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 60 ขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 90 ปีขำ้งหนำ้
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ผลการจ าลองสภาพอากาศภมิูอากาศอนาคตภายใต้สภาพกา๊ซเรอืนกระจก 
ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม แบบ A2, B2 และ A1B (SRES A2, B2 และ A1B) 

 
  การคาดการณ์สภาพภูมอิากาศระดบัภูมภิาคด าเนินการโดยใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร ์PRECIS (Providing 
regional Climates for Impacts Studies) ซึง่เป็นแบบจ าลองภูมอิากาศระดบัภูมภิาค (RCM) ทีพ่ฒันาขึน้ที ่The Met Office 
Hadley Centre for Climate Change ประเทศองักฤษ ภายใตแ้นวโน้มของก๊าซเรอืนกระจกในบรรยากาศ 3 แนวทาง ไดแ้ก่  
แนวทาง A2 คอื แนวทางทีค่ลา้ยกบัลกัษณะการพฒันาของโลกทีผ่่านมาในอดตีถึงปจัจุบนั กล่าวคอื เป็นโลกทีม่คีวาม
แตกต่างและหลายหลายในเชงิเศรษฐกจิ การเมอืงและการเขา้ถงึเทคโนโลยต่ีางๆ โดยทีก่ารพฒันาจะเน้นการเจรญิเตบิโต
ในเชงิเศรษฐกจิมากกว่าความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอ้ม ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 1980-2099 
  แนวทาง B2 คอื แนวทางการพฒันาแบบสมดุล และเปลีย่นแปลงสู่การพฒันาควบคู่กบัการดูแลรกัษาธรรมชาติ
อย่างยัง่ยนื เน้นการแกป้ญัหาทอ้งถิน่ ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 
2010-2099 
  แนวทาง A1B คอื แนวทางการพฒันาที่มกีารใช้พลงังานแบบผสมผสาน สมดุลทุกแหล่ง กล่าวคอื มกีารน า
พลงังานชวีมวลมาใชอ้ย่างผสมผสานและสมดุลกบัแหล่งพลงังานอื่นๆ ซึง่เป็นการพฒันาดแูลสิง่แวดลอ้มและมคีวามร่วมมอื
ระหว่างโลกและภูมภิาคอย่างสมดุล ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 2010-2069 ในช่วง ค.ศ.2070-2099 จ านวนขอ้มูลมี
น้อยจงึไม่น ามาวเิคราะห ์
  โดยเงื่อนไขการจ าลองสภาพภมูอิากาศ  Global dataset ส าหรบัแนวทาง A2 และ B2 ใช ้Max-Planck-Institute for 
Meteorology’s ECHAM4 และส าหรบั A1B ใช ้Hadley Centre for Climate Prediction and Research HadCM3 

 
จงัหวดัชมุพร 

    
ก.ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา  

(ปีฐาน) 
ข.ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ค.ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ง.ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 

รปูผนวกท่ี 2-51  อุณหภูมเิฉลีย่ (องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แนวทางแบบ A2 
 
 อุณหภูมเิฉลีย่ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมเิฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 24-28 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมเิฉลีย่มี
แนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC   
 อุณหภูมสิงูสดุ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมสิูงสุดเฉลี่ยในรอบปี ประมาณ 36-38 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมิ
สงูสุดมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  
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ภายใต้แนวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้า
อุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC  และภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสดุมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัรอ้น (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมสิงูกว่า 35๐ C) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัร้อนในรอบปีมจี านวนประมาณ 60-90 วนั จากการคาดการณ์พบว่า
จ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2 และแนวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัรอ้นมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 15-30 วนั ในอกี 60 ปีและ 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 60 วนั และภายใต้
แนวทาง A1B พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 15–45 วนั ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 30-45 วนั  
 อุณหภูมติ ่าสดุ 
 ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมติ ่าสุดเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 15-20 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมิ
ต ่าสดุมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปี ขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ใน
อกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC และ 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 
oC  ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมิ
ต ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  และภายใตแ้นวทาง 
A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มที่
เพิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัเยน็ (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมติ ่ากว่า 16๐ C) 
 ไม่มวีนัเยน็ 
 ปรมิาณฝนรวมรายปี 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ประมาณ 2,800 มม./ปี  จากการคาดการณ์ในอนาคต
พบว่าภายใตแ้นวทาง A2 ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 
ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 20 % ภายใตแ้นวทาง B2 ในอกี 30 ปีขา้งหน้าปรมิาณฝนรวมรายปี
เฉลี่ยใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีและ 90 ปีขา้งหน้า พบว่าปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน บางพื้นที่มี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้  10-20 % ภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน 
ในอกี 60 ปีขา้งหน้าปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 % 
 จ านวนวนัฝนตก  (จ านวนวนัฝนตก ปรมิาณฝนมากกว่า 3 มม./วนั และจ านวนวนัฝนตกหนกั ปรมิาณฝนมากกว่า 
35 มม./วนั) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัฝนตกโดยเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 120-150 วนั จากการคาดการณ์ใน
อนาคตพบว่าภายใต้แนวทาง A2 ในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปี และ 90 ปีขา้งหน้า 
จ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน บางพืน้ทีจ่ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 5-10 วนั ภายใตแ้นวทาง B2 ในอกี 30 ปี
และ 60 ปีขา้งหน้ามจี านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 5-10 วนั 
ภายใตแ้นวทาง A1B พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าพบว่าจ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 10 วนั 
 จ านวนวนัฝนตกหนกัในรอบ 1 ปี จ านวนวนัฝนตกหนกัโดยเฉลีย่ในรอบปีประมาณ 25-30 วนั จากการคาดการณ์
ในอนาคตพบว่าภายใตแ้นวทาง A2 และแนวทาง B2 ในอกี 30 ปีขา้งหน้ามจี านวนวนัฝนตกหนกัใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 
60 ปี และ 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกหนกัมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 4 วนั ภายใตแ้นวทาง A1B พบว่า ในอกี 30 ปี
และ 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกหนกัมแีนวโน้มลดลงมากกวา่ 2 วนั 
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อณุหภมูติ า่สดุและอณุหภมูสิงูสดุ (องศาเซลเซยีส) 

ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

จ านวนวนัเย็น (วนัทีอ่ณุหภมูนิอ้ยกวา่ 16 องศาเซลเซยีส) และ

จ านวนวนัรอ้น (วนัทีอ่ณุหภมูมิากกวา่ 35 องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 90  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัรอ้น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 90  ปีขำ้งหนำ้

ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ (มม./เดอืน) และจ านวนวนัฝนตก 

(วนัทีฝ่นมากกวา่ 3 มม./วนั) รายเดอืน  ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 60 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 90 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 60 ขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 90 ปีขำ้งหนำ้
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ผลการจ าลองสภาพอากาศภมิูอากาศอนาคตภายใต้สภาพกา๊ซเรอืนกระจก 
ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม แบบ A2, B2 และ A1B (SRES A2, B2 และ A1B) 

 
  การคาดการณ์สภาพภูมอิากาศระดบัภูมภิาคด าเนินการโดยใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร ์PRECIS (Providing 
regional Climates for Impacts Studies) ซึง่เป็นแบบจ าลองภูมอิากาศระดบัภูมภิาค (RCM) ทีพ่ฒันาขึน้ที ่The Met Office 
Hadley Centre for Climate Change ประเทศองักฤษ ภายใตแ้นวโน้มของก๊าซเรอืนกระจกในบรรยากาศ 3 แนวทาง ไดแ้ก่  
  แนวทาง A2 คอื แนวทางทีค่ลา้ยกบัลกัษณะการพฒันาของโลกทีผ่่านมาในอดตีถงึปจัจุบนั กล่าวคอื เป็นโลกทีม่ี
ความแตกต่างและหลายหลายในเชิงเศรษฐกิจ การเมืองและการเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆ โดยที่การพฒันาจะเน้นการ
เจรญิเตบิโตในเชงิเศรษฐกจิมากกว่าความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอ้ม ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 1980-2099 
  แนวทาง B2 คอื แนวทางการพฒันาแบบสมดุล และเปลีย่นแปลงสู่การพฒันาควบคู่กบัการดูแลรกัษาธรรมชาติ
อย่างยัง่ยนื เน้นการแกป้ญัหาทอ้งถิน่ ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 
2010-2099 
  แนวทาง A1B คอื แนวทางการพฒันาที่มกีารใช้พลงังานแบบผสมผสาน สมดุลทุกแหล่ง กล่าวคอื มกีารน า
พลงังานชวีมวลมาใชอ้ย่างผสมผสานและสมดุลกบัแหล่งพลงังานอื่นๆ ซึง่เป็นการพฒันาดแูลสิง่แวดลอ้มและมคีวามร่วมมอื
ระหว่างโลกและภูมภิาคอย่างสมดุล ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 2010-2069 ในช่วง ค.ศ.2070-2099 จ านวนขอ้มูลมี
น้อยจงึไม่น ามาวเิคราะห ์
  โดยเงื่อนไขการจ าลองสภาพภมูอิากาศ  Global dataset ส าหรบัแนวทาง A2 และ B2 ใช ้Max-Planck-Institute for 
Meteorology’s ECHAM4 และส าหรบั A1B ใช ้Hadley Centre for Climate Prediction and Research HadCM3 

 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

    
ก.ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา 

 (ปีฐาน) 
ข.ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ค.ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ง.ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 

รปูผนวกท่ี 2-52  อุณหภูมเิฉลีย่ (องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แนวทางแบบ A2 
 
 อุณหภูมเิฉลีย่ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมเิฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 26-30 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมเิฉลีย่มี
แนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมเิฉลีย่มแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC   
 อุณหภูมสิงูสดุ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมสิูงสุดเฉลี่ยในรอบปี ประมาณ 36-38 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมิ
สงูสดุมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 
60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 
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oC  ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้า
อุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC  และภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสดุมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัรอ้น (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมสิงูกว่า 35๐ C) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัรอ้นในรอบปีมจี านวนประมาณ 90-150 วนั จากการคาดการณ์พบว่า
จ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2 และแนวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัรอ้นมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 30-45 วนั ในอกี 60 ปีและ 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 60 วนั และภายใต้
แนวทาง A1B พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มที่
เพิม่ขึน้  30-60 วนั 
 อุณหภูมติ ่าสดุ 
 ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมติ ่าสุดเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 15-20 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมิ
ต ่าสดุมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปี ขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  
ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุด
มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  และภายใตแ้นวทาง A1B  
พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้
มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัเยน็ (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมติ ่ากว่า 16๐ C) 
 ไม่มวีนัเยน็ 
 ปรมิาณฝนรวมรายปี 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ประมาณ 2,700 มม./ปี  จากการคาดการณ์ในอนาคต
พบว่าภายใตแ้นวทาง A2 ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณ
ฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 % ในอกี 90 ปีขา้งหน้าปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 
20 % ภายใตแ้นวทาง B2 ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 90 ปีขา้งหน้า
พบว่า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน บางพืน้ที่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 % ภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่าใน
อกี 30 ปีขา้งหน้าปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มที่
เพิม่ขึน้ 10-20 % 
 จ านวนวนัฝนตก  (จ านวนวนัฝนตก ปรมิาณฝนมากกว่า 3 มม./วนั และจ านวนวนัฝนตกหนกั ปรมิาณฝนมากกว่า 
35 มม./วนั) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัฝนตกโดยเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 120-150 วนั จากการคาดการณ์ใน
อนาคตพบว่าภายใตแ้นวทาง A2 ในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝน
ตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 5-10 วนั ในอกี 90 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 10วนั ภายใต้แนวทาง 
B2 ในอกี 30 ปีขา้งหน้าในบางพืน้ทีจ่ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 5-10 วนั ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกมี
แนวโน้มลดลงมากกว่า 5 วนัในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ภายใต้แนวทาง A1B พบว่าในอกี 30 
ปีและ 60 ปีขา้งหน้าพบว่าจ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 10 วนั 
 จ านวนวนัฝนตกหนกัในรอบ 1 ปี จ านวนวนัฝนตกหนกัโดยเฉลีย่ในรอบปีประมาณ 20-30 วนั จากการคาดการณ์
ในอนาคตพบว่าภายใตแ้นวทาง A2 และแนวทาง B2 ในอกี 30 ปีขา้งหน้ามจี านวนวนัฝนตกหนักใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 
60 ปี และ 90 ปีขา้งหน้ามแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 4 วนั ภายใต้แนวทาง A1B พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า
จ านวนวนัฝนตกหนกัมแีนวโน้มลดลงมากกว่า 2 วนั 
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อณุหภมูติ า่สดุและอณุหภมูสิงูสดุ (องศาเซลเซยีส) 

ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

จ านวนวนัเย็น (วนัทีอ่ณุหภมูนิอ้ยกวา่ 16 องศาเซลเซยีส) และ

จ านวนวนัรอ้น (วนัทีอ่ณุหภมูมิากกวา่ 35 องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 90  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัรอ้น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 90  ปีขำ้งหนำ้

ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ (มม./เดอืน) และจ านวนวนัฝนตก 

(วนัทีฝ่นมากกวา่ 3 มม./วนั) รายเดอืน  ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 60 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 90 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 60 ขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 90 ปีขำ้งหนำ้
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ผลการจ าลองสภาพอากาศภมิูอากาศอนาคตภายใต้สภาพกา๊ซเรอืนกระจก 
ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม แบบ A2, B2 และ A1B (SRES A2, B2 และ A1B) 

 
  การคาดการณ์สภาพภูมอิากาศระดบัภูมภิาคด าเนินการโดยใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร ์PRECIS (Providing 
regional Climates for Impacts Studies) ซึง่เป็นแบบจ าลองภูมอิากาศระดบัภูมภิาค (RCM) ทีพ่ฒันาขึน้ที ่The Met Office 
Hadley Centre for Climate Change ประเทศองักฤษ ภายใตแ้นวโน้มของก๊าซเรอืนกระจกในบรรยากาศ 3 แนวทาง ไดแ้ก่  
แนวทาง A2 คอื แนวทางทีค่ลา้ยกบัลกัษณะการพฒันาของโลกทีผ่่านมาในอดตีถึงปจัจุบนั กล่าวคอื เป็นโลกทีม่คีวาม
แตกต่างและหลายหลายในเชงิเศรษฐกจิ การเมอืงและการเขา้ถงึเทคโนโลยต่ีางๆ โดยทีก่ารพฒันาจะเน้นการเจรญิเตบิโต
ในเชงิเศรษฐกจิมากกว่าความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอ้ม ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 1980-2099 
  แนวทาง B2 คอื แนวทางการพฒันาแบบสมดุล และเปลีย่นแปลงสู่การพฒันาควบคู่กบัการดูแลรกัษาธรรมชาติ
อย่างยัง่ยนื เน้นการแกป้ญัหาทอ้งถิน่ ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 
2010-2099 
  แนวทาง A1B คอื แนวทางการพฒันาที่มกีารใช้พลงังานแบบผสมผสาน สมดุลทุกแหล่ง กล่าวคอื มกีารน า
พลงังานชวีมวลมาใชอ้ย่างผสมผสานและสมดุลกบัแหล่งพลงังานอื่นๆ ซึง่เป็นการพฒันาดแูลสิง่แวดลอ้มและมคีวามร่วมมอื
ระหว่างโลกและภูมภิาคอย่างสมดุล ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 2010-2069 ในช่วง ค.ศ.2070-2099 จ านวนขอ้มูลมี
น้อยจงึไม่น ามาวเิคราะห ์
  โดยเงื่อนไขการจ าลองสภาพภมูอิากาศ  Global dataset ส าหรบัแนวทาง A2 และ B2 ใช ้Max-Planck-Institute for 
Meteorology’s ECHAM4 และส าหรบั A1B ใช ้Hadley Centre for Climate Prediction and Research HadCM3 

 
จงัหวดัปัตตานี จงัหวดัยะลา และจงัหวดันราธิวาส 

    
ก.ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา  

(ปีฐาน) 
ข.ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ค.ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ง.ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 

รปูผนวกท่ี 2-53  อุณหภูมเิฉลีย่ (องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แนวทางแบบ A2 
 
 อุณหภูมเิฉลีย่ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมเิฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 26-30 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมเิฉลีย่มี
แนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC   
 อุณหภูมสิงูสดุ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมสิูงสุดเฉลี่ยในรอบปี ประมาณ 36-42 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมิ
สงูสดุมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 
60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 
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oC  ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้า
อุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC  และภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสดุมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัรอ้น (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมสิงูกว่า 35๐ C) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัรอ้นในรอบปีมจี านวนประมาณ 90-120 วนั จากการคาดการณ์พบว่า
จ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2 และแนวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัรอ้นมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 15-30 วนั ในอกี 60 ปีและ 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 60 วนั และภายใต้
แนวทาง A1B พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 15–45 วนั ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 45-60 วนั 
 อุณหภูมติ ่าสดุ 
 ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมติ ่าสุดเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 15-20 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมิ
ต ่าสดุมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปี ขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC และ 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  
ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุด
มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้             1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  และภายใต้
แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้1-2 oC ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัเยน็ (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมติ ่ากว่า 16๐ C) 
 ไม่มวีนัเยน็ 
 ปรมิาณฝนรวมรายปี 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ประมาณ 3,200 มม./ปี  จากการคาดการณ์ในอนาคต
พบว่าภายใตแ้นวทาง A2 ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน บางพืน้ทีม่แีนวโน้ม
ทีเ่พิม่ขึน้           10-20 % ในอกี 90 ปีขา้งหน้าปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลี่ยมแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้มากกว่า 20 % ภายใต้
แนวทาง B2 ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลี่ยใกล้เคยีงกบัปีฐาน ในอกี 90 ปีขา้งหน้าพบว่า 
ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  บางพืน้ทีม่แีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เล็กน้อย ภายใต้แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 
ปีและ 60 ปีขา้งหน้าปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  
 จ านวนวนัฝนตก  (จ านวนวนัฝนตก ปรมิาณฝนมากกว่า 3 มม./วนั และจ านวนวนัฝนตกหนกั ปรมิาณฝนมากกว่า 
35 มม./วนั) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัฝนตกโดยเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 150-180 วนั จากการคาดการณ์ใน
อนาคตพบว่าภายใต้แนวทาง A2 ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า ในพืน้ทีจ่งัหวดัยะลาและนราธวิาสจ านวนวนัฝนตกมี
แนวโน้มลดลงมากกว่า 5 วนัในอกี 90 ปีขา้งหน้าในพืน้ทีจ่งัหวดัปตัตานีจ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 10 วนั 
ภายใต้แนวทาง B2 ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ในพื้นที่จงัหวดัปตัตานีและพื้นที่บางของจงัหวดันราธวิาส จ านวนวนัฝนตกมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 5-10 วนั ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มลดลงมากกว่า 5 วนัในอกี 90 ปีขา้งหน้าในพืน้ที่
จงัหวดัยะลาและนราธวิาส จ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มลดลงมากกว่า 5 วนัภายใต้แนวทาง A1B พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 
ปีขา้งหน้าพบว่าจ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 10 วนั 
 จ านวนวนัฝนตกหนกัในรอบ 1 ปี จ านวนวนัฝนตกหนกัโดยเฉลีย่ในรอบปีประมาณ 20-30 วนั จากการคาดการณ์
ในอนาคตพบว่าภายใต้แนวทาง A2 และแนวทาง B2 ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกหนักมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 2-4 
วนั ในอกี 60-90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกหนักมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้กว่า 4 วนั ภายใต้แนวทาง A1B พบว่า ในอกี 30 ปี
และ 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกหนกัมแีนวโน้มลดลงมากกว่า 2 วนั 
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อณุหภมูติ า่สดุและอณุหภมูสิงูสดุ (องศาเซลเซยีส) 

ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

จ านวนวนัเย็น (วนัทีอ่ณุหภมูนิอ้ยกวา่ 16 องศาเซลเซยีส) และ

จ านวนวนัรอ้น (วนัทีอ่ณุหภมูมิากกวา่ 35 องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 90  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัรอ้น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 90  ปีขำ้งหนำ้

ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ (มม./เดอืน) และจ านวนวนัฝนตก 

(วนัทีฝ่นมากกวา่ 3 มม./วนั) รายเดอืน  ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 60 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 90 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 60 ขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 90 ปีขำ้งหนำ้
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ผลการจ าลองสภาพอากาศภมิูอากาศอนาคตภายใต้สภาพกา๊ซเรอืนกระจก 

ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม แบบ A2, B2 และ A1B (SRES A2, B2 และ A1B) 
 

  การคาดการณ์สภาพภูมอิากาศระดบัภูมภิาคด าเนินการโดยใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร ์PRECIS (Providing 
regional Climates for Impacts Studies) ซึง่เป็นแบบจ าลองภูมอิากาศระดบัภูมภิาค (RCM) ทีพ่ฒันาขึน้ที ่The Met Office 
Hadley Centre for Climate Change ประเทศองักฤษ ภายใตแ้นวโน้มของก๊าซเรอืนกระจกในบรรยากาศ 3 แนวทาง ไดแ้ก่  
แนวทาง A2 คอื แนวทางทีค่ลา้ยกบัลกัษณะการพฒันาของโลกทีผ่่านมาในอดตีถึงปจัจุบนั กล่าวคอื เป็นโลกทีม่คีวาม
แตกต่างและหลายหลายในเชงิเศรษฐกจิ การเมอืงและการเขา้ถงึเทคโนโลยต่ีางๆ โดยทีก่ารพฒันาจะเน้นการเจรญิเตบิโต
ในเชงิเศรษฐกจิมากกว่าความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอ้ม ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 1980-2099 
  แนวทาง B2 คอื แนวทางการพฒันาแบบสมดุล และเปลีย่นแปลงสู่การพฒันาควบคู่กบัการดูแลรกัษาธรรมชาติ
อย่างยัง่ยนื เน้นการแกป้ญัหาทอ้งถิน่ ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 
2010-2099 
  แนวทาง A1B คอื แนวทางการพฒันาที่มกีารใช้พลงังานแบบผสมผสาน สมดุลทุกแหล่ง กล่าวคอื มกีารน า
พลงังานชวีมวลมาใชอ้ย่างผสมผสานและสมดุลกบัแหล่งพลงังานอื่นๆ ซึง่เป็นการพฒันาดแูลสิง่แวดลอ้มและมคีวามร่วมมอื
ระหว่างโลกและภูมภิาคอย่างสมดุล ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 2010-2069 ในช่วง ค.ศ.2070-2099 จ านวนขอ้มูลมี
น้อยจงึไม่น ามาวเิคราะห ์
  โดยเงื่อนไขการจ าลองสภาพภมูอิากาศ  Global dataset ส าหรบัแนวทาง A2 และ B2 ใช ้Max-Planck-Institute for 
Meteorology’s ECHAM4 และส าหรบั A1B ใช ้Hadley Centre for Climate Prediction and Research HadCM3 

 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

    
ก.ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา  

(ปีฐาน) 
ข.ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ค.ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ง.ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 

รปูผนวกท่ี 2-54  อุณหภูมเิฉลีย่ (องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แนวทางแบบ A2 
 
 อุณหภูมเิฉลีย่ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมเิฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 26-30 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมเิฉลีย่มี
แนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC   
 อุณหภูมสิงูสดุ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมสิงูสดุเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 38-42oC จากการคาดการณ์อุณหภูมสิงูสุด
มแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปี
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ขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  
ภายใต้แนวทาง B2 ในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปีและ 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมิ
สงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสุดมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัรอ้น (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมสิงูกว่า 35๐ C) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัรอ้นในรอบปีมจี านวนประมาณ 150-180 วนั จากการคาดการณ์พบว่า
จ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2 และแนวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัรอ้นมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 15-30 วนั ในอกี 60 ปีและ 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 60 วนั และภายใต้
แนวทาง A1B พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มที่
เพิม่ขึน้ 15-45 วนั 
 อุณหภูมติ ่าสดุ 
 ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมติ ่าสุดเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 15-20 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมิ
ต ่าสดุมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปี ขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ใน
อกี 60 ปีและ 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  ภายใต้แนวทาง B2 พบว่าในอกี 30 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 
ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมิ
ต ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัเยน็ (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมติ ่ากว่า 16๐ C) 
 ไม่มวีนัเยน็ 
 ปรมิาณฝนรวมรายปี 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ประมาณ 2,300 มม./ปี  จากการคาดการณ์ในอนาคต
พบว่าภายใต้แนวทาง A2 ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน  ในอกี60 ปีขา้งหน้าปรมิาณ
ฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน บางพืน้ทีแ่นวโน้มเพิม่ขึน้ 10-20 % ในอกี 90 ปีขา้งหน้าปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่
ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน บางพืน้ทีม่แีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 20 %  ภายใตแ้นวทาง B2 ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวม
รายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 90 ปีขา้งหน้าพบว่า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน บางพืน้ทีม่แีนวโน้มที่
เพิม่ขึน้ 10-20 % ภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 
ปีขา้งหน้าปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 % 
 จ านวนวนัฝนตก  (จ านวนวนัฝนตก ปรมิาณฝนมากกว่า 3 มม./วนั และจ านวนวนัฝนตกหนกั ปรมิาณฝนมากกว่า 
35 มม./วนั) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัฝนตกโดยเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 120-150 วนั จากการคาดการณ์ใน
อนาคตพบว่าภายใต้แนวทาง A2 ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 
จ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 5-10วนั ภายใต้แนวทาง B2 ในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน 
ในอกี 60 ปี และ 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน บางพืน้ทีจ่ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มลดลงมากกว่า 5 วนั
ภายใตแ้นวทาง A1B พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าพบว่าจ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 10 วนั 
 จ านวนวนัฝนตกหนกัในรอบ 1 ปี จ านวนวนัฝนตกหนกัโดยเฉลีย่ในรอบปีประมาณ 15-20 วนั จากการคาดการณ์
ในอนาคตพบว่าภายใต้แนวทาง A2 และแนวทาง B2 ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกหนักใกลเ้คยีงกบัปี
ฐาน บางพืน้ที่จ านวนวนัฝนตกหนักมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 2-4 วนั ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกหนักมแีนวโน้มที่
เพิม่ขึน้มากกว่า 4 วนั ภายใต้แนวทาง A1B พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกหนักมแีนวโน้มลดลง
มากกว่า 2 วนั 
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อณุหภมูติ า่สดุและอณุหภมูสิงูสดุ (องศาเซลเซยีส) 

ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

จ านวนวนัเย็น (วนัทีอ่ณุหภมูนิอ้ยกวา่ 16 องศาเซลเซยีส) และ

จ านวนวนัรอ้น (วนัทีอ่ณุหภมูมิากกวา่ 35 องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 90  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัรอ้น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 90  ปีขำ้งหนำ้

ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ (มม./เดอืน) และจ านวนวนัฝนตก 

(วนัทีฝ่นมากกวา่ 3 มม./วนั) รายเดอืน  ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 60 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 90 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 60 ขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 90 ปีขำ้งหนำ้
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ผลการจ าลองสภาพอากาศภมิูอากาศอนาคตภายใต้สภาพกา๊ซเรอืนกระจก 

ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม แบบ A2, B2 และ A1B (SRES A2, B2 และ A1B) 
 

  การคาดการณ์สภาพภูมอิากาศระดบัภูมภิาคด าเนินการโดยใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร ์PRECIS (Providing 
regional Climates for Impacts Studies) ซึง่เป็นแบบจ าลองภูมอิากาศระดบัภูมภิาค (RCM) ทีพ่ฒันาขึน้ที ่The Met Office 
Hadley Centre for Climate Change ประเทศองักฤษ ภายใตแ้นวโน้มของก๊าซเรอืนกระจกในบรรยากาศ 3 แนวทาง ไดแ้ก่  
แนวทาง A2 คอื แนวทางทีค่ลา้ยกบัลกัษณะการพฒันาของโลกทีผ่่านมาในอดตีถึงปจัจุบนั กล่าวคอื เป็นโลกทีม่คีวาม
แตกต่างและหลายหลายในเชงิเศรษฐกจิ การเมอืงและการเขา้ถงึเทคโนโลยต่ีางๆ โดยทีก่ารพฒันาจะเน้นการเจรญิเตบิโต
ในเชงิเศรษฐกจิมากกว่าความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอ้ม ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 1980-2099 
  แนวทาง B2 คอื แนวทางการพฒันาแบบสมดุล และเปลีย่นแปลงสู่การพฒันาควบคู่กบัการดูแลรกัษาธรรมชาติ
อย่างยัง่ยนื เน้นการแกป้ญัหาทอ้งถิน่ ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 
2010-2099 
  แนวทาง A1B คอื แนวทางการพฒันาที่มกีารใช้พลงังานแบบผสมผสาน สมดุลทุกแหล่ง กล่าวคอื มกีารน า
พลงังานชวีมวลมาใชอ้ย่างผสมผสานและสมดุลกบัแหล่งพลงังานอื่นๆ ซึง่เป็นการพฒันาดแูลสิง่แวดลอ้มและมคีวามร่วมมอื
ระหว่างโลกและภูมภิาคอย่างสมดุล ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ค.ศ. 2010-2069 ในช่วง ค.ศ.2070-2099 จ านวนขอ้มูลมี
น้อยจงึไม่น ามาวเิคราะห ์
  โดยเงื่อนไขการจ าลองสภาพภมูอิากาศ  Global dataset ส าหรบัแนวทาง A2 และ B2 ใช ้Max-Planck-Institute for 
Meteorology’s ECHAM4 และส าหรบั A1B ใช ้Hadley Centre for Climate Prediction and Research HadCM3 

 
จงัหวดัสงขลาและจงัหวดัพทัลุง 

    
ก.ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา  

(ปีฐาน) 
ข.ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ค.ในอกี 60 ปีขา้งหน้า ง.ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 

รปูผนวกท่ี 2-55  อุณหภูมเิฉลีย่ (องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แนวทางแบบ A2 
 
 อุณหภูมเิฉลีย่ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมเิฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 26-30 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมเิฉลีย่มี
แนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปี
ขา้งหน้าอุณหภูมเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC   
 อุณหภูมสิงูสดุ 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมสิูงสุดเฉลี่ยในรอบปี ประมาณ 36-40 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมิ
สงูสดุมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 
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60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 
oC  ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 90 ปีขา้งหน้า
อุณหภูมสิงูสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC  และภายใตแ้นวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า อุณหภูมสิงูสดุมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัรอ้น (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมสิงูกว่า 35๐ C) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัรอ้นในรอบปีมจี านวนประมาณ 90-150 วนั จากการคาดการณ์พบว่า
จ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ โดยภายใต้แนวทาง A2 และแนวทาง B2 พบว่า ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัรอ้นมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 15-30 วนั ในอกี 60 ปีและ 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 60 วนั และภายใต้
แนวทาง A1B พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัรอ้นมแีนวโน้มที่
เพิม่ขึน้ 30-60 วนั 
 อุณหภูมติ ่าสดุ 
 ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา (ปีฐาน)  อุณหภูมติ ่าสุดเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 15-20 oC จากการคาดการณ์อุณหภูมิ
ต ่าสดุมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ โดยภายใตแ้นวทาง A2 พบว่าในอกี 30 ปี ขา้งหน้า อุณหภูมติ ่าสุดใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปี
และ 90 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  ภายใตแ้นวทาง B2 พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมิ
ต ่าสุดมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 90 ปีขา้งหน้า
อุณหภูมติ ่าสุดมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC  และภายใต้แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสุดมี
แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 1-2 oC ในอกี 60 ปีขา้งหน้าอุณหภูมติ ่าสดุมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 2 oC 
 จ านวนวนัเยน็ (จ านวนวนัทีอุ่ณหภูมติ ่ากว่า 16๐ C) 
 ไม่มวีนัเยน็ 
 ปรมิาณฝนรวมรายปี 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน) ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ประมาณ 2,800 มม./ปี  จากการคาดการณ์ในอนาคต
พบว่าภายใตแ้นวทาง A2 ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 90 ปีขา้งหน้า 
ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 % ภายใตแ้นวทาง B2 ในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวม
รายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 90 ปีขา้งหน้าพบว่าปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 10-20 % ภายใต้
แนวทาง A1B  พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้า ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัปีฐาน 
 จ านวนวนัฝนตก  (จ านวนวนัฝนตก ปรมิาณฝนมากกว่า 3 มม./วนั และจ านวนวนัฝนตกหนกั ปรมิาณฝนมากกว่า 
35 มม./วนั) 
 ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ปีฐาน)  จ านวนวนัฝนตกโดยเฉลีย่ในรอบปี ประมาณ 120-150 วนั จากการคาดการณ์ใน
อนาคตพบว่าภายใต้แนวทาง A2 ในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 60 ปีขา้งหน้าและ 90 ปี
ขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 5-10 วนั ภายใตแ้นวทาง B2 ในอกี 30 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้ม
ทีเ่พิม่ขึน้ 5-10วนั ในอกี 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกใกลเ้คยีงกบัปีฐาน ในอกี 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มที่
เพิม่ขึน้ 5-10 วนั ภายใต้แนวทาง A1B พบว่าในอกี 30 ปีและ 60 ปีขา้งหน้าพบว่าจ านวนวนัฝนตกมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้
มากกว่า 10 วนั 
 จ านวนวนัฝนตกหนกัในรอบ 1 ปี จ านวนวนัฝนตกหนกัโดยเฉลีย่ในรอบปีประมาณ 20-30 วนั จากการคาดการณ์
ในอนาคตพบว่าภายใตแ้นวทาง A2 และแนวทาง B2 ในอกี 30 ปีขา้งหน้า จ านวนวนัฝนตกหนักมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 5-10 
วนัในอกี 60 ปีและ 90 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกหนกัมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้มากกว่า 4 ภายใตแ้นวทาง A1B พบว่า ในอกี 30 
ปีและ 60 ปีขา้งหน้าจ านวนวนัฝนตกหนกัมแีนวโน้มลดลงมากกว่า 2 วนั 
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อณุหภมูติ า่สดุและอณุหภมูสิงูสดุ (องศาเซลเซยีส) 

ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูติ ำ่สดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูติ ำ่สดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

อณุหภมูสิงูสดุ 30 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 60 ปีขำ้งหนำ้

อณุหภมูสิงูสดุ 90 ปีขำ้งหนำ้

จ านวนวนัเย็น (วนัทีอ่ณุหภมูนิอ้ยกวา่ 16 องศาเซลเซยีส) และ

จ านวนวนัรอ้น (วนัทีอ่ณุหภมูมิากกวา่ 35 องศาเซลเซยีส) ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัเย็น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัเย็น 90  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัรอ้น 30  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 60  ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัรอ้น 90  ปีขำ้งหนำ้

ปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ (มม./เดอืน) และจ านวนวนัฝนตก 

(วนัทีฝ่นมากกวา่ 3 มม./วนั) รายเดอืน  ภายใตส้ถานการณ์แบบ A2
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ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

ฝนรวมรำยเดอืน 30 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 60 ปีขำ้งหนำ้

ฝนรวมรำยเดอืน 90 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปีฐำน)

จ ำนวนวนัฝนตก 30 ปีขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 60 ขำ้งหนำ้

จ ำนวนวนัฝนตก 90 ปีขำ้งหนำ้
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ภาคผนวก  3 

รายละเอียดเง่ือนไขท่ีใช้การประมาณการผลผลิตพชื (Crop Yield) โดยแบบจ าลองคณิตศาสตร ์DSSAT 

 

ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้  ไดใ้ช ้DSSAT model ในการประมาณการผลผลติตามแผนอนาคตต่าง ๆ ทีต่ัง้ไว้ขา้งต้น
ส าหรบั ขา้ว ขา้วโพด ออ้ย และมนัส าปะหลงั โดยยดึถอืภาพอนาคตของแนวทางการผลติแบบทีเ่ป็นอยู่ (Business as usual) 
เปรยีบเทยีบกบัภาพอนาคตการผลติพชือาหาร (Food bowl) แผนอนาคตเพื่อการผลติพชืพลงังาน (Green energy) และการ
ท าเกษตรแบบผสมผสาน (Integrated Farming) ช่วงปี คศ. 2010-2099 เทยีบกบัปีฐาน (ปีคศ. 1990-2009) แสดงขัน้ตอนการ
หาผลผลติของ ขา้ว ออ้ย มนัส าปะหลงั และขา้วโพด ซึง่มรีายละเอยีดในแต่ละขัน้ตอนต่างกนัไปตามแผนอนาคตทีก่ าหนดไว้ 

 
 การหาผลผลติของ ขา้ว ออ้ย มนัส าปะหลงั และขา้วโพด ดว้ยโปรแกรม DSSAT 

 

ข้อมูลอากาศ  

ขอ้มูลอากาศรายวนัในอนาคตจาก PRECIS ECHAM4 (A2, B2) มรีายละเอยีดเชงิพืน้ที ่20 x 20 กโิลเมตร น ามา
ปรบัรปูแบบขอ้มลูใหม่ตามความตอ้งการของแบบจ าลอง เป็น weather data file ‘*.wth’ รปูผนวกที ่ 3-1 

 

พืน้ทีผ่ลติ (SMU, Simulation 
Mapping Unit) 

กลุ่มชุดดนิ (Soil Series 
Group)  

2. การจดัการตาม
ความต่างของชนิดดนิ 
(Attainable) 

1. การจดัการจาก
ค าแนะน าทัว่ไป 
(Recommended) 

DSSAT Crop Model 

2. ผลผลติพชืตาม
ความต่างกนัของ
ดนิและการจดัการ 

1. ผลผลติพชืตาม
การจดัการตาม
ค าแนะน าทัว่ไป 

 ขอ้มลูอากาศรายวนั 
 ขอ้มลูคุณสมบตัขิอง
ดนิ 

 ขอ้มลูสมัประสทิธิ ์
ทางพนัธุกรรมพชื 

 

ขอ้มลูการจดัการพชืแต่ละชนิด ขอ้มลูพืน้ทีป่ลกูพชื 

ผลผลติพชื (ขา้ว ออ้ย มนัส าปะหลงั ขา้วโพด) 
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รปูผนวกท่ี  3-1 ตวัอย่างขอ้มลูอากาศส าหรบั DSSAT model 

ข้อมูลดิน 

เลอืกขอ้มลูดนิทีป่รากฏในพืน้ที ่17 จงัหวดัทีอ่ยู่บนลุ่มน ้าช ี– มลู ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จากตวัแทนชุดดนิของ
กลุ่มชุดดนิในพื้นทีท่ี่มกีารปลูกและมคีวามเหมาะสมในการปลูกพชืแต่ละชนิด ตามผลการวเิคราะหจ์ากภาพฉายอนาคต
ต่าง ๆ โดยเลอืกใชข้อ้มลูคุณสมบตัต่ิาง ๆ ของดนิทีม่ผีลต่อการเจรญิเตบิโตของพชื ทัง้คุณสมบตัทางกายภาพและทางเคมี
ของดนิ เช่น เนื้อดนิ ความหนาแน่นของดนิ ค่าความเป็นกรด-ด่าง เป็นตน้ น ามาปรบัรปูแบบขอ้มูลใหม่ตามความต้องการ
ของแบบจ าลอง เป็น soil data file ‘*.sol’ ซึง่ไดร้บัความอนุเคราะหข์อ้มูลคุณสมบตัดินิในประเทศไทย (TH.SOL) จาก
โครงการศกึษาผลกระทบ ฯ (เกรกิ และคณะ, 2551) ดงัรปู 

 

 
รปูผนวกท่ี  3-2 ตวัอยา่งขอ้มลูดนิส าหรบั DSSAT model 
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ข้อมูลพืน้ท่ีปลกูพชืและหน่วยย่อยการผลิตพืช 

พืน้ทีผ่ลลพัทจ์ากภาพฉายอนาคต (scenarios) ต่าง ๆ จะถูกน ามาประเมนิหาผลผลติพชืทัง้ 4 ชนิด (ขา้ว ออ้ย 
มนัส าปะหลงัและขา้วโพด) โดยการซอ้นทบักบัแผนทีก่ลุ่มชุดดนิและแผนทีก่รดิอากาศ เพื่อผลติหน่วยย่อยการผลติ
พชื (Soil Mapping Unit, SMU) เพื่อน าเขา้ (input) และแสดงผลผลติ (output) ที่ได้ตามผลการประเมนิจาก
แบบจ าลอง แบ่งเป็น  

1. พืน้ทีป่ลกูและเหมาะสมในการปลกูขา้วนาน ้าฝน (RICE1, R1) 

2. พืน้ทีป่ลกูและเหมาะสมในการปลกูขา้วนาชลประทาน ฤดฝูน (RICE2, R2) 

3. พืน้ทีป่ลกูและเหมาะสมในการปลกูขา้วนาชลประทานฤดแูลง้ (RICE2, R2) 

4. พืน้ทีป่ลกูและเหมาะสมในการปลกูออ้ยอาศยัน ้าฝน (SCANE1, SC1) 

5. พืน้ทีป่ลกูและเหมาะสมในการปลกูมนัส าปะหลงั 1 ปีอาศยัน ้าฝน (CSAVA1, CS1) 

6. พืน้ทีป่ลกูและเหมาะสมในการปลกูมนัส าปะหลงั 6 เดอืนหลงันาน ้าฝน (CSAVA2, CS2R1) 

7. พืน้ทีป่ลกูและเหมาะสมในการปลกูมนัส าปะหลงั 6 เดอืนหลงันาชลประทาน (CSAVA2, CS2R2) 

8. พืน้ทีป่ลกูและเหมาะสมในการปลกูขา้วโพดฤดฝูน (MAIZE1, MZ1) 

9. พืน้ทีป่ลกูและเหมาะสมในการปลกูขา้วโพด 4 เดอืนหลงันาน ้าฝน (MAIZE2, MZ2R1) 

10. พืน้ทีป่ลกูและเหมาะสมในการปลกูขา้วโพด 4 เดอืนหลงันาชลประทาน (MAIZE2, MZ2R2) 

 

ข้อมูลพืชและการจดัการ 

 การจดัการพชื (crop data) และสมัประสทิธท์างพนัธุกรรม (genetic coefficient) 

การจดัการพชืทัง้ 4 ชนิดทปีลูกในฤดูฝนได้รบัความอนุเคราะห์ขอ้มูลในรูปแบบพรอ้มท าการประเมนิจาก
โครงการศกึษาผลกระทบ ฯ (เกรกิ และคณะ, 2551) น ามาทดสอบและปรบัปรุงเพิม่เตมิตามเงื่อนไข 

สว่นการจดัการพชืทีป่ลูกในฤดูแลง้ ต้องพฒันาโดยปรบัเปลีย่นขอ้มูลทีไ่ดร้บัความอนุเคราะหข์า้งต้น น ามา
ทดสอบและปรบัปรุงเพื่อการประเมนิใหม่ 

 การใหน้ ้า (water supply)  

แบ่งเป็นการใชน้ ้าฝนตามขอ้มลูอากาศ A2 และ B2 (daily weather data) และการใชน้ ้าชลประทานโดย
ก าหนดการใชน้ ้าแบบไมจ่ ากดั  

 การใชปุ้๋ ย (fertilizer application) 

1. ตามค าแนะน า (Recommended or Current Practice) 
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เป็นการประเมนิผลผลติ โดยทุกกลุ่มชุดดนิจะใชปุ้๋ ยและการจดัการพชื ตามค าแนะน าทัว่ไปจากนกัวชิาการ
เกษตรเหมอืนกนั ตามทีใ่ชใ้นโครงการศกึษาผลกระทบฯ (เกรกิ และคณะ, 2551) แบ่งตามชนิดของพชืดงัตาราง
ที ่1 
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ศนูยบ์รกิารวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ตารางผนวกท่ี 1 การจดัการพชืส าหรบัการประเมนิผลผลติตามค าแนะน าโดยทัว่ไป (recommended or current practice) 

Crop Abbreviation Description  Variety (ตวัแทน) Planting 
date 

Irrigation Fertilizer 

ขา้ว Rice1 (R1) นาน ้าฝน => ปลกูไดฤ้ดเูดยีว เพราะไมม่รีะบบ
ชลประทานหรอือยูบ่นทีด่อน สว่นมากจะปลกู
พนัธุไ์วแสง 

ขาวดอกมะล ิ105 
(KDML105) 

09-Jul no 1. Ammonium 
phosphate 33 กก./ไร ่
2. Urea 10 กก./ไร ่

  Rice2 (R2) นาชลประทาน => ปลกูได ้2 crops ใน 1 ปี 
เพราะมรีะบบชลประทานทีด่ ีสว่นมาปลกูขา้ว
พนัธุไ์มไ่วแสง(พนัธุป์รบัปรุง)  

สพุรรณบุร ี60 
 (SUPAN BURI60) 

1. 09-Jul 
2. 15-Jan 

yes 1. Urea 10 กก./ไร ่
2. Urea 10 กก./ไร ่
3. Urea 10 กก./ไร ่

ออ้ย SCANE1 (SC1) เป็นออ้ยท่อน K84-200 27-Oct no 1. Ammonium sulfate 30 
กก./ไร ่
2. Urea 15 กก./ไร ่

มนั
ส าปะหลงั 

CSAVA1 (CS1) มนัส าปะหลงัอายุ 1 ปี  เกษตรศาสตร5์0 (KU50)  15-May yes 1. Ammonium nitrate 25 
กก./ไร ่
2. Ammonium nitrate 25 
กก./ไร ่

  CSAVA2 (CS2) มนัส าปะหลงัหลงันา อายุ 6 เดอืน ปลกูหลงัการ
เกบ็เกีย่วขา้ว 

ระยอง 5 (RY05) 15-Jan yes 1. Ammonium nitrate 25 
กก./ไร ่
2. Ammonium nitrate 25 
กก./ไร ่

ขา้วโพด MAIZE1 (MZ1) ขา้วโพดฤดฝูน สวุรรณ 1 (SUWAN1) 15-May no 1. Urea 20 กก./ไร ่
2. Urea 25 กก./ไร ่



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการ ศกึษาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศในอนาคตและการปรบัตวัของภาคสว่นทีส่ าคญั 
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ศนูยบ์รกิารวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

  MAIZE2 (MZ2) ขา้วโพดหลงันา  4 เดอืนปลกูหลงัการเกบ็เกีย่ว
ขา้ว 

สวุรรณ 2 (SUWAN1) 15-Jan no 1. Urea 20 กก./ไร ่
2. Urea 25 กก./ไร ่



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการ ศกึษาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศในอนาคตและการปรบัตวัของภาคสว่นทีส่ าคญั 
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ศนูยบ์รกิารวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2. ตามความเหมาะสมของดนิ (Attainable Yield) 

เป็นการเลอืกชนิดของดนิตามพื้นที่ทีป่รากฏในแต่ละ SMU แล้วน ามาหาปรมิาณการใชปุ้๋ ยตามความ
เหมาะสมจากโปรแกรม ‚ค าแนะน าการจดัการดินและปุ๋ ยรายแปลง เพื่อการใช้ปุ๋ ยอย่างมีประสทิธิภาพ 
version 2‛ (กรมพฒันาที่ดนิ ฯลฯ, 2551) แต่เนื่องจากการปลูกพชืในพื้นที่จรงิ (ที่เป็นอยู่ในปจัจุบนั) 
บางครัง้ไม่ได้ค านึงถึงความเหมาะสมทางกายภาพ ท าให้มดีนิในบางพื้นที่ทีม่คี าแนะน าการใช้ปุ๋ ย แต่บาง
พืน้ทีไ่ม่มคี าแนะน าการใชปุ้๋ ย ในทางกลบักนัมแีต่ค าแนะน าไม่ใหป้ลกูพชืชนิดนัน้ในพืน้ทีด่งักล่าว   

ในกรณีนี้ จะใชข้อ้มลูรายงานการจดัการทรพัยากรดนิเพื่อการปลูกพชืเศรษฐกจิหลกั ตามกลุ่มชุด
ดนิ เล่มที ่1 ดนิบนพืน้ทีร่าบต ่า และเล่มที ่2 บนพืน้ทีด่อน (กรมพฒันาทีด่นิ, 2541, 2542) แทน แต่ถา้ยงัไม่
สามารถหาค าตอบได้ กจ็ะใช้การใหปุ้๋ ยที่มปีรมิาณมากทีสุ่ดเป็นตวัแทน จากสมมติฐานที่ว่าพื้นที่เป็นที่ไม่
เหมาะสมส าหรบัการปลกูพชืน่าจะมคีวามตอ้งการปุ๋ ยในปรมิาณมากเพื่อการเจรญิเตบิโตของพชืชนิดนัน้  

สว่นการจดัการอื่น ๆ ใชข้อ้มลูทีม่กีารจดัการโดยทัว่ไป ตามโครงการศกึษาผลกระทบฯ (เกรกิ และ
คณะ, 2551) ขอ้มลูเพิม่เตมิ ใชข้อ้มลูจากหนงัสอื และรายงานทัว่ไปทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปลูกและการผลติพชื
หลกัทัง้ 4 ชนิด ทีม่กีารเผยแพร่ทาง internet เช่นจาก website กรมการขา้ว และศูนยว์จิยัขา้วสุรนิทรเ์ป็น
ตน้ การใหปุ้๋ ยตามชนิดของดนิ ส าหรบัพชืแต่ละชนิด  

ตารางผนวกท่ี 2 การใหปุ้๋ ยตามชนิดของดนิส าหรบัขา้วนาน ้าฝน 

Soil 
Series 

Grp 
No. of 
plots 

Soil 
Series 

Area 
(x1000 

Rai) 

yld.(kg/rai) N (kg/rai) N (kg/ha) 

min. max. ปุ๋ ย 1 ปุ๋ ย 2  ปุ๋ ย1 ปุ๋ ย 2 

1 975 Bm 601 500 649 4 4 25 25 

3 1 Bk 3 539 679 4 4 25 25 

4 2811 Rb 1,682 497 623 2 2 12.5 12.5 

5 614 Hd 210 308 464 3 3 18.7 18.7 

6 1781 Nn_NE 1,174 368 650 2 2 12.5 12.5 

7 2104 Tt_NE 1,178 471 644 4 4 25 25 

15 119 Ms 40 560 744 2 2 12.5 12.5 

16 107 Lp 18 461 461 5 5 31.2 31.2 

17 9486 Re 7,908 308 467 5 5 31.2 31.2 

18 5767 Kyo 3,924 363 560 4.5 4.5 28.1 28.1 

20 1618 Ki 1,272 451 613 5 5 31.2 31.2 



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการ ศกึษาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศในอนาคตและการปรบัตวัของภาคสว่นทีส่ าคญั 
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ศนูยบ์รกิารวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

Soil 
Series 

Grp 
No. of 
plots 

Soil 
Series 

Area 
(x1000 

Rai) 

yld.(kg/rai) N (kg/rai) N (kg/ha) 

min. max. ปุ๋ ย 1 ปุ๋ ย 2  ปุ๋ ย1 ปุ๋ ย 2 

21 335 Sa 79   2 2 12.5 12.5 

22 5960 St 5,475 337 443 5 5 31.2 31.2 

25 3551 Pn 2,222 478 585 5 5 31.2 31.2 

28 77 Lb 63 -- -- 4 2.3 25 14.3 

29 116 Pc 26 -- -- 4 2.3 25 14.3 

33 78 Ks 41 -- -- 4 3 25 18.7 

36 998 Pr 414 -- -- 3.2 2.3 20 14.3 

38 119 Sg 51 -- -- 3.2 2.3 20 14.3 

40 4516 Ckr 3,495 -- -- 3.2 2.3 20 14.3 

41 2315 Msk 1,203 -- -- 3.2 2.3 20 14.3 

44 239 Ng 56 -- -- 3.2 2.3 20 14.3 

46 100 Ch 60 -- -- 4 2.3 25 14.3 

47 97 Ml 37 -- -- 3.2 2.3 20 14.3 

48 194 Ty 63 -- -- 3.2 2.3 20 14.3 

49 1388 Pp 819 -- -- 4 2.3 25 14.3 

52 24 Tk 3 -- -- 4 2.3 25 14.3 

54 4 Ln 2 -- -- 4 2.3 25 14.3 

55 220 Ct 115 -- -- 4 2.3 25 14.3 

56 376 Ly 333 -- -- 3.2 2.3 20 14.3 

59 203 AC-pd 149 -- -- 6 9 37.5 56.2 

60 14 AC-wd 3 -- -- 3.2 2.3 20 14.3 

61 78 FC 7 -- -- 3.2 2.3 20 14.3 

63 2047 Ub 1,772 303 458 3 3 18.7 18.7 



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการ ศกึษาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศในอนาคตและการปรบัตวัของภาคสว่นทีส่ าคญั 
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ศนูยบ์รกิารวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

Soil 
Series 

Grp 
No. of 
plots 

Soil 
Series 

Area 
(x1000 

Rai) 

yld.(kg/rai) N (kg/rai) N (kg/ha) 

min. max. ปุ๋ ย 1 ปุ๋ ย 2  ปุ๋ ย1 ปุ๋ ย 2 

64 2391 Wb 1,086 429 561 5 5 31.2 31.2 

 

ตารางผนวกท่ี 3 การใหปุ้๋ ยตามชนิดของดนิส าหรบัขา้วนาชลประทาน 

Soil 
Series 
Group 

No. of 
plots 

Soil 
Series 

Area            
(x1000 

Rai) 

yld.(kg/rai) N (kg/rai) N (kg/ha) 

min max ปุ๋ ย 1 ปุ๋ ย 2  ปุ๋ ย 3 ปุ๋ ย 1 ปุ๋ ย 2  ปุ๋ ย 3 

1 212 Bm 284.9 919 989 4 -- 4 25.0 -- 25.0 

3 2 Bk 0.3 833 954 4 -- 4 25.0 -- 25.0 

4 1042 Rb 1,084.2 860 1,051 2 -- 2 12.5 -- 12.5 

5 79 Hd 74.9 928 1,059 2 -- 2 12.5 -- 12.5 

6 645 Nn_NE 770.8 909 1,086 2 -- 2 12.5 -- 12.5 

7 353 Tt_NE 405.7 606 968 4 -- 4 25.0 -- 25.0 

15 36 Ms 29.8 652 882 2 -- 2 12.5 -- 12.5 

16 1 Lp 0.2    4.8 4.6 4.6 30.0 28.8 28.8 

17 1255 Re 1,613.7 511 632 6 -- 6 37.5 -- 37.5 

18 822 Kyo 859.6 490 538 5 -- 5 31.3 -- 31.3 

20 348 Ki 615.0 604 688 4 -- 4 25.0 -- 25.0 

21 84 Sa 34.9 659 828 2.5 -- 2 15.6 -- 12.5 

22 602 St 786.2 468 656 4 -- 4 25.0 -- 25.0 

25 387 Pn 222.2 355 398 6 -- 6 37.5 -- 37.5 

29 3 Pc 0.8 -- -- 13.8 4.6 4.6 86.3 28.8 28.8 

33 73 Ks 2.2 -- -- 4.8 4.6 4.6 30.0 28.8 28.8 

36 59 Pr 3.5 -- -- 4.8 4.6 4.6 30.0 28.8 28.8 

38 163 Sg 8.1 -- -- 4.8 4.6 4.6 30.0 28.8 28.8 



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการ ศกึษาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศในอนาคตและการปรบัตวัของภาคสว่นทีส่ าคญั 
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ศนูยบ์รกิารวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

Soil 
Series 
Group 

No. of 
plots 

Soil 
Series 

Area            
(x1000 

Rai) 

yld.(kg/rai) N (kg/rai) N (kg/ha) 

min max ปุ๋ ย 1 ปุ๋ ย 2  ปุ๋ ย 3 ปุ๋ ย 1 ปุ๋ ย 2  ปุ๋ ย 3 

40 926 Ckr 153.0 -- -- 4.8 4.6 4.6 30.0 28.8 28.8 

41 235 Msk 16.6 -- -- 4.8 4.6 4.6 30.0 28.8 28.8 

44 19 Ng 0.3 -- -- 4.8 4.6 4.6 30.0 28.8 28.8 

46 9 Ch 0.3 -- -- 4.8 4.6 4.6 30.0 28.8 28.8 

47 1 Ml 0.0 -- -- 4.8 4.6 4.6 30.0 28.8 28.8 

49 250 Pp 14.3 -- -- 4.8 4.6 4.6 30.0 28.8 28.8 

55 12 Ct 0.5 -- -- 4.8 4.6 4.6 30.0 28.8 28.8 

56 376 Ly 6.1 -- -- 4.8 4.6 4.6 30.0 28.8 28.8 

59 210 AC-pd 8.4 -- -- 4.8 4.6 4.6 30.0 28.8 28.8 

60 1 AC-wd 0.1 -- -- 4.8 4.6 4.6 30.0 28.8 28.8 

63 261 Ub 411.7 570 670 3.3 -- 4 20.6 -- 25.0 

64 415 Wb 26.3 596 721 5 -- 5 31.3 -- 31.3 

 

ตารางผนวกท่ี 4 การใหปุ้๋ ยตามชนิดของดนิส าหรบัออ้ย 

Soil 
Series 
Group 

No. of 
plots 

Soil 
Series 

Area 
(x1000 

Rai) 

Total N Yield N (kg/rai) N (kg/ha) 

(kg/rai) (kg/rai) ปุ๋ ย 1 ปุ๋ ย 2  ปุ๋ ย 1 ปุ๋ ย 2  

15 102 Ms 40.3 -- -- 6.4 6.4 40 40 

16 84 Lp 9.8 -- -- 6.4 6.4 40 40 

17 6,033 Re 4,307.8 -- -- 6.4 6.4 40 40 

18 1,331 Kyo 750.6 -- -- 6.4 6.4 40 40 

21 108 Sa 35.6 -- -- 6.4 6.4 40 40 

22 3,238 St 2,848.7 -- -- 6.4 6.4 40 40 

25 2,699 Pn 1,492.3 -- -- 6.4 6.4 40 40 



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการ ศกึษาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศในอนาคตและการปรบัตวัของภาคสว่นทีส่ าคญั 
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ศนูยบ์รกิารวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

Soil 
Series 
Group 

No. of 
plots 

Soil 
Series 

Area 
(x1000 

Rai) 

Total N Yield N (kg/rai) N (kg/ha) 

(kg/rai) (kg/rai) ปุ๋ ย 1 ปุ๋ ย 2  ปุ๋ ย 1 ปุ๋ ย 2  

28 73 Lb 34.6 6 17,000 3 3 18.75 18.75 

29 286 Pc 149.7 6 16,000 3 3 18.75 18.75 

33 192 Ks 53.9 6 22,400 3 3 18.75 18.75 

36 724 Pr 330.9 12 14,400 6 6 37.5 37.5 

38 417 Sg 69.5 6 14,000 3 3 18.75 18.75 

40 9,924 Ckr 5,792.9 12 13,500 6 6 37.5 37.5 

41 3,829 Msk 2,497.7 12 12,300 6 6 37.5 37.5 

44 334 Ng 119.1 12 11,300 6 6 37.5 37.5 

46 14 Ch 4.6 12 9,000 6 6 37.5 37.5 

47 29 Ml 78.0 6 -- 3 3 18.75 18.75 

48 112 Ty 97.5 12 7,500 6 6 37.5 37.5 

49 495 Pp 493.8 12 15,600 6 6 37.5 37.5 

52 66 Tk 25.9 6 14,000 3 3 18.75 18.75 

54 1 Ln 0.2 6 14,000 3 3 18.75 18.75 

55 204 Ct 171.4 6 12,000 3 3 18.75 18.75 

56 881 Ly 601.0 12 10,800 6 6 37.5 37.5 

59 694 AC-pd 184.8 -- -- 6.4 6.4 40 40 

60 35 AC-wd 1.9 -- -- 6.4 6.4 40 40 

61 189 FC 38.1 -- -- 6.4 6.4 40 40 

63 892 Ub 958.6 -- -- 6.4 6.4 40 40 

64 6,019 Wb 2,441.8 -- -- 6.4 6.4 40 40 

 



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการ ศกึษาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศในอนาคตและการปรบัตวัของภาคสว่นทีส่ าคญั 
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ศนูยบ์รกิารวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ตารางผนวกท่ี 5  การใหปุ้๋ ยตามชนิดของดนิส าหรบัมนัส าปะหลงั 

Soil Series 
Group 

No. of 
plots 

Soil 
Series 

Area   (x1000 
Rai) 

Yield N N 

(kg/rai) (kg/rai) (kg/ha) 

17 8,896 Re 9,214.0 -- 16 100 

18 5,429 Kyo 4,710.4 -- 16 100 

20 1,809 Ki 1,496.9 -- 16 100 

21 394 Sa 106.8 -- 16 100 

22 6,006 St 6,183.7 -- 16 100 

25 3,343 Pn 1,879.1 -- 16 100 

28 400 Lb 241.0 3,900 4 25 

29 832 Pc 866.3 5,500 4 25 

33 472 Ks 133.3 6,500 8 50 

36 3,175 Pr 1,368.7 4,800 8 50 

38 1,195 Sg 176.3 4,200 16 100 

40 16,629 Ckr 9,867.7 4,500 16 100 

41 6,944 Msk 3,212.4 5,000 8 50 

44 891 Ng 276.3 4,500 16 100 

46 292 Ch 302.7 3,200 8 50 

47 315 Ml 148.9 -- 16 100 

48 379 Ty 276.6 -- 16 100 

49 1,853 Pp 672.7 -- 16 100 

52 213 Tk 86.0 -- 16 100 

54 24 Ln 16.0 -- 16 100 

55 921 Ct 652.4 4,900 4 25 

56 1,240 Ly 699.4 3,800 16 100 

59 1,605 AC-pd 550.6 -- 16 100 



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการ ศกึษาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศในอนาคตและการปรบัตวัของภาคสว่นทีส่ าคญั 
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ศนูยบ์รกิารวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

Soil Series 
Group 

No. of 
plots 

Soil 
Series 

Area   (x1000 
Rai) 

Yield N N 

(kg/rai) (kg/rai) (kg/ha) 

60 51 AC-wd 5.1 -- 16 100 

61 255 FC 89.7 -- 16 100 

63 2,216 Ub 2,283.4 -- 16 100 

64 9,391 Wb 4,371.2 -- 16 100 

 

ตารางผนวกท่ี 6  การใหปุ้๋ ยตามชนิดของดนิส าหรบัขา้วโพด 

Soil Series 
Group 

No. of 
plots 

Soil 
Series 

Area  (x1000 
Rai) 

Yield N N 

(kg/rai) (kg/rai) (kg/ha) 

1 28 Bm 8.3 -- 22 137.5 

4 3,024 Rb 2,084.0 -- 12.7 79.4 

5 373 Hd 237.9 -- 12.7 79.4 

6 1,984 Nn_NE 1,559.1 -- 12.7 79.4 

7 1,568 Np 1,303.8 -- 12.7 79.4 

15 112 Ms 52.5 -- 12.7 79.4 

16 28 Lp 12.6 -- 12.7 79.4 

17 4,803 Re 7,003.0 -- 12.7 79.4 

18 21 Kyo 3.3 -- 11.6 72.5 

20 5 Ki 0.3 -- 11.6 72.5 

21 495 Sa 135.9 -- 11.6 72.5 

22 5 St 0.3 -- 11.6 72.5 

25 10 Pn 4.1 -- 11.6 72.5 

28 389 Lb 237.5 1,459-1,475 4.8 30 

29 809 Pc 456.1 1,100-1,121 14 87.5 

33 464 Ks 132.9 1,155-1,166 10 62.5 
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ศนูยบ์รกิารวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

Soil Series 
Group 

No. of 
plots 

Soil 
Series 

Area  (x1000 
Rai) 

Yield N N 

(kg/rai) (kg/rai) (kg/ha) 

36 2,752 Pr 1,071.5 948-965 8 50 

38 1,026 Sg 165.0 1,055-1,060 5 31.3 

40 38 Ckr 36.4 845-858 20 125 

41 14 Msk 3.8 596-695 10 62.5 

44 7 Ng 5.3 637-689 20 125 

46 49 Ch 118.0 633-660 11 68.8 

47 190 Ml 438.1 717-719 10 62.5 

48 82 Ty 204.4 448-478 16 100 

49 26 Pp 25.3 966-1,002 9.6 60 

52 214 Tk 83.2 1,427-1,430 8 50 

54 25 Ln 16.1 1,095-1,096 9.6 60 

55 89 Ct 80.6 1,281-1,298 11 68.8 

56 915 Ly 401.0 805-819 10 62.5 

59 33 AC-pd 8.5 -- 11.6 72.5 

60 61 AC-wd 11.0 -- 22 137.5 

61 155 FC 27.2 -- 22 137.5 

64 8,634 Wb  3,596.0 -- 12.8 80 

 

ขอ้มูลพชืและการจดัการพชื เพื่อน าไปสร้างประกอบการค านวนในโปรแกรม DSSAT (fileX) ซึ่งมคีวาม
แตกต่างกนัไป และเนื่องจากมกีารประเมนิผลผลติหลายพชืและหลายการจดัการ จงึมกีารวางแผนเพื่อตัง้ชื่อ file ให้
เป็นหมวดหมู่ และสือ่ไดง้่ายขึน้ตามรายละเอยีดในภาคผนวก 4  

 ปรมิาณก๊าซคารบ์อน (CO2) ในบรรยากาศ 

การประมาณการผลผลติพชืในโปรแกรม DSSAT สามารถวเิคราะหเ์มื่อมปีรมิาณก๊าซคารบ์อน (CO2) ที่
เปลีย่นไปได ้ดงันัน้ จงึใชป้รมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) ในบรรยากาศ ภายใตเ้งื่อนไขของการใช้
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พลงังานของโลก แบบ A2 และ B2 ดงัตารางที ่8 มาน าเขา้ร่วมกบัตวัแปรอื่น ๆ ในการค านวนหาผลผลติพชืทัง้ 4 
ชนิดดว้ย 

ตารางผนวกท่ี 7 ปรมิาณความเขม้ขน้ของก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) ในบรรยากาศ A2 และ B2 

Year A2 (ppm) B2 (ppm) 

1970 325 325 

1980 337 337 

1990 353 353 

2000 369 369 

2010 390 388 

2020 417 408 

2030 451 429 

2040 490 453 

2050 532 478 

2060 580 504 

2070 635 531 

2080 698 559 

2090 771 589 

2100 856 621 
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ภาคผนวก 4 

ผลการประมาณการผลผลิตการเกษตรพืชไร่-นาภายใต้การเปล่ียนแปลงภมิูอากาศ โดยการใช้
แบบจ าลองคณิตศาสตร ์DSSAT 

 
การประมาณการผลผลติจากโปรแกรม DSSAT ท าใหไ้ดท้ราบว่าแต่ละพืน้ทีใ่หผ้ลผลติทีแ่ตกต่างกนัไป ตามสภาพ

ภูมอิากาศ ความเหมาะสมของทีด่นิและการจดัการ ดงัต่อไปนี้ 

 

ผลผลิตข้าวนาน ้าฝน (RICE1, R1) 

 ขา้วนาน ้าฝนทีป่ลกู คอื พนัธุข์าวดอกมะล ิ105 (KDML105) ซึง่เป็นพนัธุไ์ม่ไวแสง ผลผลติทีไ่ดม้คี่าเฉลีย่ ผลผลติ
เฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) ค่าสงูสดุและต ่าสดุรายปี ของขา้วนาน ้าฝน ในพืน้ทีศ่กึษาลุ่มน ้าช-ีมลู 

ขา้วนาน ้าฝน อากาศ A2 - Recommended ขา้วนาน ้าฝน อากาศ B2 - Recommended 

  
ขา้วนาน ้าฝน อากาศ A2 - Attainable ขา้วนาน ้าฝน อากาศ B2 - Attainable 

  
ผลผลิตข้าวนาชลประทานฤดฝูน (RICE2, R2) 
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ศนูยบ์รกิารวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ขา้วนาชลประทานฤดฝูน อากาศ A2 Recommended  ขา้วนาชลประทานฤดฝูน อากาศ B2 –Recommended  

  
ขา้วนาชลประทานฤดฝูน อากาศ A2 – Attainable  ขา้วนาชลประทานฤดฝูน อากาศ B2 - Attainable  

  

Irrigated Rice Yield
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ศนูยบ์รกิารวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ผลผลิตข้าวนาชลประทานฤดแูล้ง (RICE2, R2) 

ขา้วนาชลประทานฤดแูลง้ อากาศ A2 - Recommended ขา้วนาชลประทานฤดแูลง้ อากาศ B2 - Recommended 

  

ขา้วนาชลประทานฤดแูลง้ อากาศ A2 - Attainable ขา้วนาชลประทานฤดแูลง้ อากาศ B2 - Attainable 

  
 

Irrigated Rice Yield
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ศนูยบ์รกิารวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ผลผลิตอ้อยอาศยัน ้าฝน (SCANE1, SC1) 

ออ้ย อากาศ A2 - Recommended ออ้ย อากาศ B2 - Recommended 

  

ออ้ย อากาศ A2 - Attainable ออ้ย อากาศ B2 - Attainable 

  

Sugarcane Yield
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ศนูยบ์รกิารวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ผลผลิตมนัส าปะหลงั 1 ปีอาศยัน ้าฝน (CSAVA1, CS1) 

มนัส าปะหลงั อากาศ A2 - Recommended มนัส าปะหลงั อากาศ B2 - Recommended 

  
 

ผลผลิตมนัส าปะหลงั 6 เดือนหลงันาน ้าฝน (CSAVA2, CS2R1) 

มนัส าปะหลงั 6 เดอืน อากาศ A2 - Recommended มนัส าปะหลงั 6 เดอืน อากาศ B2 - Recommended 

  
 

Rainfed Cassava Yield
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ศนูยบ์รกิารวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ผลผลิตมนัส าปะหลงั 6 เดือนหลงันาชลประทาน (CSAVA2, CS2R2) 

มนัส าปะหลงั 6 เดอืน อากาศ A2 - Recommended มนัส าปะหลงั 6 เดอืน อากาศ B2 - Recommended 

  
 

ผลผลิตข้าวโพดฤดฝูน (MAIZE1, MZ1) 

ขา้วโพดฤดฝูน อากาศ A2 - Recommended ขา้วโพดฤดฝูน อากาศ B2 - Recommended 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irrigated Cassava Yield
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Rainfed Maize Yield
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ขา้วโพดฤดฝูน อากาศ A2 - Attainable ขา้วโพดฤดฝูน อากาศ B2 - Attainable 

  
 

ผลผลิตข้าวโพด 4 เดือนหลงันาน ้าฝน (MAIZE2, MZ2R1) 

ขา้วโพดหลงันาน ้าฝน ฤดแูลง้ อากาศ A2 - Recommended ขา้วโพดหลงันาน ้าฝน ฤดแูลง้ อากาศ B2 - Recommended 

  

ขา้วโพดหลงันาน ้าฝน ฤดแูลง้ อากาศ A2 - Attainable ขา้วโพดหลงันาน ้าฝน ฤดแูลง้ อากาศ A2 - Attainable 
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ผลผลิตข้าวโพด 4 เดือนหลงันาชลประทาน (MAIZE2, MZ2R2) 

ขา้วโพดหลงันาชลประทาน ฤดแูลง้ อากาศ A2 - 
Recommended 

ขา้วโพดหลงันาชลประทาน ฤดแูลง้ อากาศ B2 - 
Recommended 

  
ขา้วโพดหลงันาชลประทาน ฤดแูลง้ อากาศ A2 - Attainable ขา้วโพดหลงันาชลประทาน ฤดแูลง้ อากาศ A2 - Attainable 
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ภาคผนวก 5 

การเปล่ียนแปลงผลผลิตพืชไร่-นาโดยเฉล่ียต่อพื้นท่ีในเขตลุ่มน ้าชีมลูจากการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศ 

 
การพจิารณาถงึการเปลีย่นแปลงผลผลติพชืไร่-นาโดยเฉลีย่ต่อพืน้ทีใ่นเขตลุ่มน ้าชมีูลจากการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ

แบบ A2 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชงิสูงจะช่วยให้เกดิความเขา้ใจถงึพื้นที่เสีย่งในอนาคตไดด้ขีึน้ ซึง่เมื่อพจิารณาถึงการ
เปลีย่นแปลงผลผลติโดยเฉลีย่ต่อพืน้ทีข่องพชืชนิดต่าง ๆ (หน่วย: ตนั/ไร)่ โดยพจิารณาในเชงิพืน้ทีใ่นเขตพืน้ทีลุ่่มน ้าชี-มูลเป็น
รายพชื อาจกล่าวโดยสรุปไดด้งันี้ 

ข้าว  

ผลผลติขา้วนาปีในฤดฝูนมกีารแกว่งตวัเลก็น้อยในช่วงระยะต้นศตวรรษ ซึง่มแีนวโน้มลดลงเลก็น้อยเกอืบทุกพืน้ทีใ่น
เขตลุ่มน ้าช-ีมูล โดยพืน้ทีส่่วนใหญ่มผีลผลติเฉลีย่อยู่ทีป่ระมาณ  300 – 400 กโิลกรมัต่อไร่ นอกจากบางพืน้ทีใ่นเขตจงัหวดั
กาฬสนิธุ ์รอ้ยเอด็ และ พืน้ทีต่อนใต้ของลุ่มแม่น ้ามูล ได้แก่จงัหวดับุรรีมัย ์สุรนิทร ์และ ศรสีะเกษ ซึง่มผีลผลติน้อยกว่า 300 
กก./ไร่ แต่ผลผลติมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ตามล าดบัเมื่อเวลาผ่านไป ซึง่พบว่าในอนาคตระยะปานกลางถงึระยะยาว หรอืในช่วงกลาง
ถงึปลายศตวรรษ เขตลุ่มน ้ามูลตอนเหนือและเขตพืน้ที่ลุ่มน ้าชี ตลอดจนบรเิวณพืน้ทีร่มิแม่น ้าโขง โดยเฉพาะในพื้นทีจ่งัหวดั
มหาสารคาม รอ้ยเอด็ ยโสธร อ านาจเจรญิ และ อุดรธานี มแีนวโน้มทีจ่ะมผีลผลติเพิม่สงูกว่าพืน้ทีลุ่่มแม่น ้ามูลตอนใต้ โดยอาจ
เพิม่สงูขึน้ราว 5-15% ส่วนผลผลติขา้วนาชลประทานซึ่งมพีื้นทีเ่พยีงเลก็น้อย ทัง้การปลูกขา้วนาปีในฤดูฝนและนาปรงัในฤดู
แลง้ มผีลผลติเฉลีย่ต่อไร่สงูกว่าการปลกูขา้วนาปี โดยมผีลผลติเฉลีย่อย่างน้อย 500-600 กก./ไร่ หรอืสงูกว่านัน้ โดยในอนาคต
จะมกีารเปลีย่นแปลงลดลงเลก็น้อยประมาณ 5-15% ทัง้นี้ผลผลติขา้วนาชลประทานในฤดูแลง้อาจไดร้บัผลกระทบมากกว่าการ
ท านาชลประทานในฤดฝูน โดยบางพืน้ที ่ขอนแก่น มหาสารคาม นครราชสมีา อุบลราชธานี อาจมผีลผลติต ่าลดลงถงึ 15-30% 
หรอืสงูกว่านัน้ในช่วงปลายศตวรรษ ทัง้นี้อาจเป็นเพราะอุณหภูมทิีเ่พิม่สงูขึน้และระยะเวลาทีม่ีอากาศรอ้นทีย่าวนานมากขึน้ ดงั
แสดงในรปูผนวกที ่5-1, 5-2, และ 5-3 ต่อไปนี้ 
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พืน้ท่ีปลูกขา้วนาปีในเขตพืน้ท่ีนาน ้าฝนในฤดฝูน และผลผลิตต่อไร ่

 

 

 

 

 

 

 

รปูผนวกท่ี 5-1 การเปลีย่นแปลงผลผลติขา้วนาปีฤดฝูนในพืน้ทีน่อกเขตชลประทานในอนาคต ตามรปูแบบการผลติแบบที่
เป็นอยู่ (BAU) ภายใตอ้ทิธพิลของการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 
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พืน้ท่ีปลูกขา้วนาปีในเขตพืน้ท่ีชลประทานฤดฝูน และผลผลิตต่อไร ่

 

 

 

 

 

 

 

รปูผนวกท่ี 5-2 การเปลีย่นแปลงผลผลติขา้วนาปีฤดฝูนในพืน้ทีช่ลประทานในอนาคต ตามรปูแบบการผลติแบบทีเ่ป็นอยู่ 
(BAU) ภายใตอ้ทิธพิลของการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 
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พืน้ท่ีปลูกขา้วนาปรงัเขตพืน้ท่ีชลประทาน ฤดแูล้ง และผลผลิตต่อไร ่

 

 

 

 

 

 

รปูผนวกท่ี 5-3  การเปลีย่นแปลงผลผลติขา้วนาปรงั ฤดแูลง้ ในพืน้ทีช่ลประทานในอนาคต ตามรปูแบบการผลติแบบทีเ่ป็นอยู่ 
(BAU) ภายใตอ้ทิธพิลของการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 
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มนัส าปะหลงั 

ผลผลติผลติมนัส าปะหลงัซึ่งมแีนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องนัน้ ผลการวเิคราะหเ์ชงิพืน้ทีพ่บว่าผลผลติมกีารแกว่งตวั
บา้งในระยะตน้ของศตวรรษ โดยผลผลติในเขตพืน้ทีน่ครราชสมีาและบุรรีมัย ์เป็นพืน้ทีท่ีไ่ดผ้ลผลติเฉลีย่สงูกว่า 5 ตนั/ไร่  และ
ผลผลติในพืน้ทีต่อนกลางของลุ่มน ้า ไดแ้ก่ ขอนแก่น กาฬสนิธุ ์หนองบวัล าภู และ อุดรธานี มผีลผลติเฉลีย่ประมาณ 3-4 ตนั/ไร่ 
ผลจากการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศอาจส่งผลใหผ้ลผลติมนัส าปะหลงัเพิม่ขึน้บา้งเลก็น้อยในช่วงทศวรรษที ่2010s และ 2020s 
โดยอาจเพิม่ขึน้ประมาณ 5-15% แต่เมื่อเริม่เขา้สูท่ศวรรษที ่2030s เป็นต้นไป ผลผลติมแีนวโน้มลดลงอย่างชดัเจนในทุกพืน้ที่
ในลุ่มน ้าช-ีมูลโดยเฉพาะพืน้ที่จงัหวดันครราชสมีาและหนองบวัล าภู โดยอาจลดต ่าลง 15-30% และในอนาคตระยะยาวช่วง
ปลายศตวรรษ พืน้ทีท่ี่ผลผลติลดลงมากกว่า 30% กจ็ะขยายตวัออกกนิบรเิวณพืน้ทีก่วา้งขวางขึน้ ซึง่พืน้ทีท่ี่ประสบปญัหาที่
ส าคญันอกจากจงัหวดันครราชสมีาและหนองบวัล าภูแลว้ ยงัรวมถงึจงัหวดัอุดรธานีและขอนแก่นอกีดว้ย ดงัแสดงในรูปผนวกที ่
5-4 ต่อไปนี้  

 

พืน้ท่ีปลูกมนัส าปะหลงั และผลผลิตต่อไร ่
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รปูผนวกท่ี 5-4 การเปลีย่นแปลงผลผลติมนัส าปะหลงัในอนาคต ตามรปูแบบการผลติแบบทีเ่ป็นอยู่ (BAU) ภายใตอ้ทิธพิลของ
การเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ 

อ้อย 

ผลผลิตอ้อยในพื้นที่หนองบวัล าภู นครราชสมีา และ บุรีรมัย์ มีผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 7-9 ตัน/ไร่ ส่วนจงัหวัด 
ขอนแก่น อุดรธานี กาฬสนิธุ์ และ มหาสารคาม มผีลผลติน้อยกว่า 7 ตนั/ไร่ โดยมแีนวโน้มค่อนขา้งคงทีไ่ม่เปลีย่นแปลงนัก
ตลอดช่วงศตวรรษที ่21 นี้ ดงัแสดงในรปูผนวกที ่5-5 ต่อไปนี้ 

 

พืน้ท่ีปลูกอ้อยและผลผลิตเฉล่ียต่อไร ่
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ศนูยบ์รกิารวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

 

 

 

รปูผนวกท่ี 5-5 การเปลีย่นแปลงผลผลติออ้ยในอนาคต ตามรปูแบบการผลติแบบทีเ่ป็นอยู่ (BAU) ภายใตอ้ทิธพิลของการ
เปลีย่นแปลงภูมอิากาศ 

 

ข้าวโพด 

ส่วนผลผลติขา้วโพดมแีนวโน้มเปลีย่นแปลงโดยลดลงเพยีงเลก็น้อย ซึง่พืน้ทีป่ลูกขา้วโพดตามการวเิคราะหน์ี้ เกอืบ
ทัง้หมดอยู่ในพืน้ทีจ่งัหวดัเลยและนครราชสมีา ซึง่มผีลผลติต่อไร่กระจายตวัในขอบเขตทีก่วา้งตัง้แต่น้อยกว่า 400 กก./ไร่ ไป
จนถงึมากกว่า 800 กก./ไร่ ดงัแสดงในรปูผนวกที ่5-6 ดงัต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการ ศกึษาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศในอนาคตและการปรบัตวัของภาคสว่นทีส่ าคญั 
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ศนูยบ์รกิารวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

พืน้ท่ีปลูกขา้วโพดและผลผลิตเฉล่ียต่อไร ่

 

 

 

 

 

 

รปูผนวกท่ี 5-6  การเปลีย่นแปลงผลผลติขา้วโพดในอนาคต ตามรปูแบบการผลติแบบทีเ่ป็นอยู่ (BAU) ภายใตอ้ทิธพิลของการ
เปลีย่นแปลงภูมอิากาศ 

 



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการ ศกึษาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศในอนาคตและการปรบัตวัของภาคสว่นทีส่ าคญั 
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ศนูยบ์รกิารวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ผลผลิตการเกษตรจากพืน้ท่ีเพาะปลูกในเขตลุม่น ้าชี-มูลในอนาคต ตามแนวทางทางการปรบัเปล่ียนพืน้ท่ีเพาะปลูก
ในทิศทางท่ีเน้นการผลิตพืชอาหาร (ครวัโลก - Food Bowl) 

เมื่อพจิารณาเชงิพืน้ทีจ่ะเหน็ว่าพืน้ทีท่ีไ่ดผ้ลผลติดใีนการปลูกขา้วนาปีในช่วงฤดูฝนนัน้ จะเป็นพืน้ทีใ่นบรเิวณจงัหวดั
รมิแม่น ้าโขง และบางส่วนของพืน้ทีลุ่่มแม่น ้ามูลดา้นใต้ โดยมพีืน้ทีท่ีไ่ดผ้ลผลติค่อนขา้งน้อยเมื่อเปรยีบเทยีบกบัพืน้ทีโ่ดยรวม
ของลุ่มน ้ากระจายตวัอยู่ในจงัหวดัเหล่านี้  กาฬสนิธุ ์รอ้ยเอด็ ยโสธร สรุนิทร ์และ ศรีสะเกษ อย่างไรกด็ ีในอนาคตระยะยาวแลว้ 
ผลผลติในพืน้ทีเ่หล่าน้ีจะเพิม่สงูขึน้ ดงัแสดงในรปูผนวกดงัต่อไปนี้ 

 

พืน้ท่ีปลูกขา้วนาปีในเขตพืน้ท่ีนาน ้าฝนในฤดฝูน และผลผลิตต่อไร ่

 
 

 

 



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการ ศกึษาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศในอนาคตและการปรบัตวัของภาคสว่นทีส่ าคญั 
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ศนูยบ์รกิารวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

 

รปูผนวกท่ี 5-7  พืน้ทีป่ลกูขา้วนาปีในเขตพืน้ทีน่าน ้าฝนในฤดฝูนตามแนวทางทีเ่น้นผลติอาหาร (Food bowl scenario) และ
ผลผลติต่อไร่ 

 

การปลูกขา้วในเขตพื้นที่ชลประทานในปจัจุบนัน้ีมพีื้นที่ไม่มากนักเมื่อเปรยีบเทยีบกบัพืน้ที่ปลูกขา้วทัง้หมด แต่ใน
อนาคตจะเพิม่ขึน้จากทีม่อียู่โดยประมาณไม่ถงึ 5% ของพืน้ที่ปลูกขา้วทัง้หมดในลุ่มน ้า เป็นประมาณ 30% ในอนาคตระยะ
กลางเป็นต้นไป ภายใต้ขอ้สมมุตวิ่าระบบชลประทานไดร้บัการพฒันาอย่างเป็นระบบและใช้งานไดจ้รงิในช่วงเวลา 30 ปีจาก
ปจัจุบนัน้ี และมีการกระจายตัวโดยหลกั ๆ อยู่ในจงัหวดันครราชสมีา ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ มหาสารคาม ขอนแก่น 
หนองบวัล าภู อุดรธานี และ สกลนคร เป็นต้น ผลผลติขา้วในพืน้ทีช่ลประทานในฤดูฝนนี้โดยส่วนใหญ่ใหผ้ลดโีดยเฉลีย่สงูกว่า 
600 กก./ไร่ ต่อไร่ แต่กส็ามารถเหน็ถงึแนวโน้มทีผ่ลผลติจะลดต ่าลงในอนาคตระยะยาว ดงัแสดงในรปูผนวกต่อไปนี้ 

 

พืน้ท่ีปลูกขา้วนาปีในเขตพืน้ท่ีชลประทานฤดฝูน และผลผลิตต่อไร ่

  



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการ ศกึษาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศในอนาคตและการปรบัตวัของภาคสว่นทีส่ าคญั 
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ศนูยบ์รกิารวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

 
 

 

รปูผนวกท่ี 5-8 พืน้ทีป่ลกูขา้วนาปีในเขตพืน้ทีช่ลประทานในฤดฝูนตามแนวทางทีเ่น้นผลติอาหาร (Food bowl scenario) และ
ผลผลติต่อไร่ 

 

การปลูกขา้วนาปรงัและผลผลติจากเขตพืน้ทีช่ลประทาน ฤดูแลง้กใ็หผ้ลด ีโดยใหผ้ลผลติทีส่งูกว่า 600 กก./ไร่ เป็น
ส่วนใหญ่ แต่ผลผลติกม็แีนวโน้มลดต ่าลง และสามารถเหน็ไดช้ดัเจนในอนาคตระยะยาวเช่นกนักับผลผลติในช่วงฤดูฝน ดงั
แสดงในรปูผนวกต่อไปนี้ 
  



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการ ศกึษาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศในอนาคตและการปรบัตวัของภาคสว่นทีส่ าคญั 
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ศนูยบ์รกิารวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

พืน้ท่ีปลูกขา้วนาปรงัในเขตพืน้ท่ีชลประทาน ฤดแูล้ง และผลผลิตต่อไร ่

  
 

 
 

 

รปูผนวกท่ี 5-9 พืน้ทีป่ลกูขา้วนาปรงัในเขตพืน้ทีช่ลประทานในฤดแูลง้ ตามแนวทางทีเ่น้นผลติอาหาร (Food bowl scenario)
และผลผลติต่อไร ่

 



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการ ศกึษาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศในอนาคตและการปรบัตวัของภาคสว่นทีส่ าคญั 
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ศนูยบ์รกิารวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ผลผลติมนัส าปะหลงัจะเริม่ลดลงโดยเป็นทีส่งัเกตุไดใ้นช่วงอนาคตระยะกลางในเขตพืน้ทีลุ่่มน ้าช ีโดยเฉพาะในพืน้ที่
จงัหวดัหนองบวัล าภู อุดรธานี สกลนคร ขอนแก่น มหาสารคาม และ มุกดาหาร และผลผลติมแีนวโน้มลดลงในเกอืบทุกพืน้ทีใ่น
อนาคตระยะยาว ดงัแสดงในรปูผนวกดงัต่อไปนี้ 

 

พืน้ท่ีปลูกมนัส าปะหลงั และผลผลิตต่อไร ่

  
 

 
 

 

รปูผนวกท่ี 5-10 พืน้ทีป่ลกูมนัส าปะหลงัตามแนวทางทีเ่น้นผลติอาหาร (Food bowl scenario)และผลผลติต่อไร ่



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการ ศกึษาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศในอนาคตและการปรบัตวัของภาคสว่นทีส่ าคญั 
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ศนูยบ์รกิารวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ผลผลติออ้ยมแีนวโน้มเพิม่สูงขึน้ และทรงตวัตลอดช่วงศตวรรษที่ 21 นี้ โดยมพีื้นทีป่ลูกที่ส าคญัในบรเิวณรอยต่อ
จงัหวดัเลยและหนองบวัล าภู และ อุดรธานี ขอนแก่น และกาฬสนิธุ์ และในพื้นที่จงัหวดันครราชสีมาและมหาสารคามอีก
เลก็น้อย ดงัแสดงในรปูผนวกต่อไปนี้ 

 

พืน้ท่ีปลูกอ้อยและผลผลิตเฉล่ียต่อไร ่

  

 

 
 

 

รปูผนวกท่ี 5-11 พืน้ทีป่ลกูออ้ยตามแนวทางทีเ่น้นผลติอาหาร (Food bowl scenario) และผลผลติต่อไร่ 



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการ ศกึษาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศในอนาคตและการปรบัตวัของภาคสว่นทีส่ าคญั 
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ศนูยบ์รกิารวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ผลผลติขา้วโพดซึง่มแีหล่งเพาะปลกูทีส่ าคญัอยู่ทีจ่งัหวดัเลยและนครราชสมีา มแีนวโน้มทีผ่ลผลติจะไม่เปลีย่นแปลง
มากนกัตลอดช่วงศตวรรษที ่21 นี้ 

 

พืน้ท่ีปลูกขา้วโพดและผลผลิตเฉล่ียต่อไร ่

 
 

 

 
 

 

รปูผนวกท่ี 5-12 พืน้ทีป่ลกูขา้วโพดและผลผลติต่อไร่ ตามแนวทางทีเ่น้นผลติอาหาร (Food bowl scenario) 



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการ ศกึษาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศในอนาคตและการปรบัตวัของภาคสว่นทีส่ าคญั 
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ศนูยบ์รกิารวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ผลผลิตการเกษตรจากพืน้ท่ีเพาะปลูกในเขตลุม่น ้าชี-มูลในอนาคต ตามแนวทางทางการปรบัเปล่ียนพืน้ท่ีเพาะปลูก
ในทิศทางท่ีเน้นการผลิตพืชพลงังานทดแทน (พลงังานเขียว หรอื Green Energy - Bio-fuel) 

เมื่อพจิารณาเชงิพืน้ทีพ่บว่า การผลติขา้วนาปี ฤดฝูน มพีืน้ทีเ่พาะปลกูลดลง โดยพืน้ทีบ่างสว่นทีเ่คยใหผ้ลผลติต ่ากจ็ะ
ถูกเปลีย่นไปใชป้ระโยชน์อย่างอื่น เช่น พืน้ทีป่ลูกขา้วบางส่วนในจงัหวดัสุรนิทร ์ศรสีะเกษ และกาฬสนิธุ ์จะลดลง และผลผลติ
ต่อไร่ในระยะยาวกจ็ะเพิม่สงูขึน้บา้ง โดยสงัเกตุไดจ้ากพืน้ทีท่ีเ่คยใหผ้ลผลติต ่าในเขตจงัหวดั กาฬสนิธุ ์รอ้ยเอด็ และศรสีะเกษ 
จะใหผ้ลผลติทีส่งูขึน้ ดงัแสดงในรปูผนวกดงัต่อไปนี้ 

 

พืน้ท่ีปลูกขา้วนาปีเขตพืน้ท่ีนาน ้าฝน ในฤดฝูนและผลผลิตต่อไร ่

 
 

 

 



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการ ศกึษาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศในอนาคตและการปรบัตวัของภาคสว่นทีส่ าคญั 
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ศนูยบ์รกิารวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

 

รปูผนวกท่ี 5-13 พืน้ทีป่ลกูขา้วนาปีในเขตพืน้ทีน่าน ้าฝนในฤดฝูนตามแนวทางทีเ่น้นผลติพชืพลงังาน (Green energy 
scenario) และผลผลติต่อไร ่

การผลติขา้วนาปีในเขตพื้นที่ชลประทานในฤดูฝน ซึ่งในปจัจุบนัมีอยู่เพยีงเลก็น้อยในเขตพื้นที่จงัหวดัอุดรธานี 
สกลนคร ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสนิธุ์ ร้อยเอ็ด และ นครราชสมีา มีแนวโน้มที่จะมีผลผลิตสูงขึ้นเล็กน้อย และพื้นที่
ชลประทานจะขยายตวัมากขึน้ในอนาคตระยะกลางถงึระยะยาว และผลผลติในพืน้ทีเ่พาะปลูกส่วนใหญ่จะสงูกว่า 600 กก./ไร่ 
ดงัแสดงในรปูผนวกต่อไปนี้ 

 

พืน้ท่ีปลูกขา้วนาปีเขตพืน้ท่ีชลประทานในฤดฝูน และผลผลิตต่อไร ่

  



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการ ศกึษาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศในอนาคตและการปรบัตวัของภาคสว่นทีส่ าคญั 
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ศนูยบ์รกิารวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

 
 

 

รปูผนวกท่ี 5-14 พืน้ทีป่ลกูขา้วนาปีในเขตพืน้ทีช่ลประทานในฤดฝูนตามแนวทางทีเ่น้นผลติพชืพลงังาน (Green energy 
scenario) และผลผลติต่อไร ่

 

การปลูกขา้วนาปรงัและผลผลติจากเขตพืน้ทีช่ลประทาน ฤดูแลง้กใ็หผ้ลด ีโดยใหผ้ลผลติทีส่งูกว่า 600 กก./ไร่ เป็น
ส่วนใหญ่ แต่ผลผลติกม็แีนวโน้มลดต ่าลง และสามารถเหน็ไดช้ดัเจนในอนาคตระยะยาวเช่นกนักบัผลผลติในช่วงฤดูฝน ดงั
แสดงในรปูผนวกต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการ ศกึษาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศในอนาคตและการปรบัตวัของภาคสว่นทีส่ าคญั 
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ศนูยบ์รกิารวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

พืน้ท่ีปลูกขา้วนาปรงัเขตพืน้ท่ีชลประทาน ฤดแูล้ง และผลผลิตต่อไร ่

 
 

 

 
 

 

รปูผนวกท่ี 5-15 พืน้ทีป่ลกูขา้วนาปรงัในเขตพืน้ทีช่ลประทานในฤดฝูนตามแนวทางทีเ่น้นผลติพชืพลงังาน (Green energy 
scenario) และผลผลติต่อไร ่

 



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการ ศกึษาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศในอนาคตและการปรบัตวัของภาคสว่นทีส่ าคญั 
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ศนูยบ์รกิารวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การผลิตมนัส าปะหลงัจะมีการขยายตัวอย่างมากตามแนวทางที่เน้นการผลิตพืชพลงังานทดแทนนี้ โดยมีพื้นที่
เพาะปลกูเพิม่มากขึน้โดยเฉพาะในพืน้ทีใ่นเขตลุ่มน ้ามลู เช่น จงัหวดันครราชสมีา บุรรีมัย ์สรุนิทร ์ศรสีะเกษ  มหาสารคาม และ 
รอ้ยเอด็ เป็นต้น แต่ผลผลติจะเริม่ลดต ่าลงในอนาคตระยะกลาง โดยสงัเกตุไดจ้ากพืน้ทีต่อนบนของลุ่มน ้าช ีคอื หนองบวัล าภู 
อุดรธานี มุกดาหาร และพืน้ทีท่ีม่ผีลผลติลดลงจะขยายตวัเป็นวงกวา้งมากขึน้เกอืบทุกพืน้ทีใ่นลุ่มน ้าในอนาคตระยะยาว ดงัรูป
ผนวกต่อไปนี้ 

อน่ึง แมว้่าตามแนวทางนี้จะมกีารปลกูมนัส าปะหลงัในนาขา้วในช่วงหลงัฤดทู านา แต่กเ็ป็นพืน้ทีเ่พยีงเลก็น้อยในพืน้ที่
ไม่เกนิหา้พนัไร่ จงึมไิดน้ ามาแสดงในทีน่ี้ 

 

พืน้ท่ีปลูกมนัส าปะหลงัและผลผลิตต่อไร ่

  
 

 



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการ ศกึษาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศในอนาคตและการปรบัตวัของภาคสว่นทีส่ าคญั 

 

 
 

หน้า | ผนวก 5-21  
 
 

ศนูยบ์รกิารวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

 

รปูผนวกท่ี 3-16 พืน้ทีป่ลกูมนัส าปะหลงัตามแนวทางทีเ่น้นผลติพชืพลงังาน (Green energy scenario) และผลผลติต่อไร ่

 

การผลติออ้ยจะมกีารขยายตวัอย่างมากตามแนวทางทีเ่น้นการผลติพชืพลงังานทดแทนนี้ โดยมพีืน้ที่เพาะปลูกเพิม่
มากขึน้โดยเฉพาะในพืน้ทีใ่นเขตตอนปลายของลุ่มน ้ามลู ในพืน้ทีจ่งัหวดัอุบลราชธานีและอ านาจเจรญิ ทัง้นี้ปรมิาณผลผลติออ้ย
จะสงูขึน้กว่าปจัจุบนัและมแีนวโน้มคงทีไ่ปตลอดช่วงศตวรรษน้ี ดงัรปูผนวกต่อไปนี้ 

 

พืน้ท่ีปลูกอ้อยและผลผลิตต่อไร ่

  



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการ ศกึษาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศในอนาคตและการปรบัตวัของภาคสว่นทีส่ าคญั 
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ศนูยบ์รกิารวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

 
 

 

รปูผนวกท่ี 5-17 พืน้ทีป่ลกูออ้ยตามแนวทางทีเ่น้นผลติพชืพลงังาน (Green energy scenario) และผลผลติต่อไร ่



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการ ศกึษาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศในอนาคตและการปรบัตวัของภาคสว่นทีส่ าคญั 
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ศนูยบ์รกิารวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ผลผลติขา้วโพดในพืน้ทีท่ีป่ลกูขา้วโพดเชงิเดีย่วไมม่กีารเปลีย่นแปลงมากนกัทัง้ในแง่ผลผลติและพืน้ทีเ่พาะปลกู ดงัที่
แสดงในรปูผนวกต่อไปนี้ 

 

พืน้ท่ีปลูกขา้วโพดและผลผลิตต่อไร ่

  
 

 
 

 

รปูผนวกท่ี 5-18 พืน้ทีป่ลกูขา้วโพดเชงิเดีย่วตามแนวทางทีเ่น้นผลติพชืพลงังาน (Green energy scenario) และผลผลติต่อไร ่



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการ ศกึษาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศในอนาคตและการปรบัตวัของภาคสว่นทีส่ าคญั 

 

 
 

หน้า | ผนวก 5-24  
 
 

ศนูยบ์รกิารวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การปลกูขา้วโพดในพืน้ทีน่าหลงัฤดูท านาเป็นแนวทางใหม่ทีก่ าหนดขึน้ตามสมมุตฐิานของภาพฉายอนาคตตามแนว
ทางการเปลีย่นแปลงในทศิทางทีเ่น้นการผลติพชืพลงังานทดแทน (พลงังานเขยีว หรอื Green Energy - Bio-fuel) นี้ โดย
อนาคตจะมกีารปลกูขา้วโพดอย่างกวา้งขวางในพืน้ทีลุ่่มน ้าชแีละมลู ทัง้นี้อยู่บนขอ้สมมุตฐิานว่าผลผลติขา้วโพดจะน าไปผลติเอ
ทานอลด้วย นอกเหนือไปจากการใช้เป็นอาหารสตัว์อย่างเดยีวเช่นในปจัจุบนั ทัง้น้ีมกีารกระจายตวัของพื้นที่ปลูกเกอืบทุก
จงัหวดั เนื่องจากสภาพดนิและภูมอิากาศทีเ่อือ้ใหด้ าเนินการได ้ดงัแสดงในรปูผนวกต่อไปนี้ 

 

พืน้ท่ีปลูกขา้วโพดในพืน้ท่ีนาชลประทานหลงัฤดู
ท านาปี และผลผลิตต่อไร ่

พืน้ท่ีปลูกขา้วโพดในพืน้ท่ีนาน ้าฝนหลงัฤดทู านาปี 
และผลผลิตต่อไร ่

  

  



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการ ศกึษาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศในอนาคตและการปรบัตวัของภาคสว่นทีส่ าคญั 
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ศนูยบ์รกิารวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

  

รปูผนวกท่ี 5-19 พืน้ทีป่ลกูขา้วโพดในพืน้ทีน่าหลงัฤดฝูนตามแนวทางทีเ่น้นผลติพชืพลงังาน (Green energy scenario) และ
ผลผลติต่อไร่ 

 

ผลผลิตการเกษตรจากพืน้ท่ีเพาะปลูกในเขตลุม่น ้าชี-มูลในอนาคต ตามแนวทางทางการปรบัเปล่ียนพืน้ท่ีเพาะปลูก
ในทิศทางท่ีเน้นการผลิตแบบผสมผสานโดยมุ่งเน้นการรกัษาสมดลุของระบบนิเวศน์ (เกษตรผสมผสาน หรอื Mixed 
Farming)  

เมื่อพจิารณาเชงิพืน้ที่พบว่าการผลติขา้วนาปี ฤดูฝน ตามแนวทางการผลติแบบผสมผสานนี้ มคีวามใกลเ้คยีงกบั
แนวทางทีเ่ป็นอยู่ในปจัจุบนั ทัง้น้ีมพีืน้ทีเ่พาะปลกูทีใ่หผ้ลผลติต ่ากระจายตวัอยู่ในพืน้ทีจ่งัหวดักาฬสนิธุ ์รอ้ยเอด็ ยโสธร สรุนิทร ์
และ ศรสีะเกษ ซึง่พืน้ทีเ่หล่านี้จะใหผ้ลผลติสงูขึน้ในอนาคตระยะยาว ดงัแสดงในรปูผนวกต่อไปนี้ 

 

พืน้ท่ีปลูกขา้วนาปีเขตพืน้ท่ีนาน ้าฝน ในฤดฝูน และผลผลิตต่อไร ่

  



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการ ศกึษาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศในอนาคตและการปรบัตวัของภาคสว่นทีส่ าคญั 
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ศนูยบ์รกิารวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

 
 

 

รปูผนวกท่ี 5-20 พืน้ทีป่ลกูขา้วนาปีในเขตพืน้ทีน่าน ้าฝนในฤดฝูนตามแนวทางทีเ่น้นการผลติแบบผสมผสาน (Mixed farming 
scenario) และผลผลติต่อไร่ 

 

การผลติขา้วนาเขตพืน้ทีช่ลประทาน ฤดูฝน ซึ่งในปจัจุบนัมอียู่เพยีงเลก็น้อยในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัอุดรธานี สกลนคร 
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสนิธุ ์ร้อยเอด็ และ นครราชสมีา มแีนวโน้มที่จะมผีลผลติสงูขึน้เลก็น้อย และพืน้ที่ชลประทานจะ
ขยายตวัมากขึน้ในอนาคตระยะกลางถงึระยะยาว และผลผลติในพืน้ทีเ่พาะปลูกส่วนใหญ่จะสูงกว่า 600 กก./ไร่ ดงัแสดงในรูป
ผนวกต่อไปนี้ 
  



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการ ศกึษาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศในอนาคตและการปรบัตวัของภาคสว่นทีส่ าคญั 
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พืน้ท่ีปลูกขา้วนาปีเขตพืน้ท่ีชลประทานในฤดฝูน และผลผลิตต่อไร ่

  
 

 
 

 

รปูผนวกท่ี 5-21 พืน้ทีป่ลกูขา้วนาปีในเขตชลประทานในฤดฝูนตามแนวทางทีเ่น้นการผลติแบบผสมผสาน (Mixed farming 
scenario)และผลผลติต่อไร่ 

 

พืน้ที่ปลูกมนัส าปะหลงัตามแนวทางการผลติแบบผสมผสานนี้จะลดลงเลก็น้อยในอนาคตระยะใกล ้แต่จะเพิม่สูงขึน้
ในช่วงอนาคตระยะกลาง และกลบัลดลงอกีในอนาคตระยะยาว อนัเป็นผลมาจากขอ้สมมุติในเรื่องการขยายตวัของชุมชนใน



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการ ศกึษาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศในอนาคตและการปรบัตวัของภาคสว่นทีส่ าคญั 
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ศนูยบ์รกิารวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

อนาคต แต่จะมกีารปลูกมนัส าปะหลงัระยะสัน้ในพื้นที่นา หลงัฤดูท านา ซึ่งจะเหน็ได้ชดัในอนาคตระยะกลาง โดยพื้นที่ที่จะ
ด าเนินการเพาะปลกูนี้จะอยู่ในบรเิวณตอนกลางของลุ่มน ้า ไดแ้ก่ พืน้ทีใ่นเขตจงัหวดัมหาสารคาม กาฬสนิธุ ์รอ้ยเอด็ และ ศรสีะ
เกษ เป็นต้น แต่ผลผลติของการปลูกมนัส าปะหลงัในพื้นที่นาหลงัฤดูท านานี้กไ็ม่สูงนัก ทัง้นี้เนื่ องจากเป็นการปลูกระยะสัน้ 
ประกอบกบัอทิธพิลของการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศในอนาคต การกระจายตวัของพืน้ทีป่ลูกมนัส าปะหลงัและผลผลติแสดงโดย 
ภาพประกอบดงัต่อไปนี้ 

 

พืน้ท่ีปลูกมนัส าปะหลงัและผลผลิตต่อไร ่ พืน้ท่ีปลูกมนัส าปะหลงัในพืน้ท่ีนา หลงัฤดทู านา 
และผลผลิตต่อไร ่
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รปูผนวกท่ี 5-22 พืน้ทีป่ลกูมนัส าปะหลงัตามแนวทางทีเ่น้นการผลติแบบผสมผสาน (Mixed farming scenario)  
และผลผลติต่อไร ่

 

การผลิตอ้อยตามแนวทางการผลิตแบบผสมผสานนี้ ในอนาคตระยะใกล้จะมีการกระจายตัวของพื้นที่เพาะปลูก
ใกลเ้คยีงกบัทีเ่ป็นอยู่ในปจัจุบนั แต่จะมผีลผลติทีส่งูขึน้ พืน้ทีเ่พาะปลูกจะเริม่เปลีย่นรูปแบบตัง้แต่อนาคตระยะกลางเป็นต้นไป 
โดยพื้นที่เพาะปลูกที่ส าคัญในปจัจุบันในเขตรอยต่อจังหวดัขอนแก่น อุดรธานี และ กาฬสนิธุ์ จะลดลง แต่จะมีการพื้นที่
เพาะปลกูเพิม่มากขึน้ในพืน้ทีใ่นเขตตอนปลายของลุ่มน ้ามลู ในพื้นทีจ่งัหวดัอุบลราชธานีและอ านาจเจรญิ ผลผลติออ้ยจะสงูขึน้
กว่าปจัจุบนัและมแีนวโน้มคงทีไ่ปตลอดช่วงศตวรรษนี้ ดงัรปูผนวกต่อไปนี้ 
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พืน้ท่ีปลูกอ้อยและผลผลิตต่อไร ่

  

 

 
 

 

รปูผนวกท่ี 5-23 พืน้ทีป่ลกูมนัส าปะหลงัตามแนวทางทีเ่น้นการผลติแบบผสมผสาน (Mixed farming scenario) และผลผลติ   
ต่อไร ่
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การผลติขา้วโพดตามแนวทางการผลติแบบผสมผสานนี้ ในอนาคตระยะใกลจ้ะมกีารกระจายตวัของพืน้ทีเ่พาะปลูก
ใกลเ้คยีงกบัทีเ่ป็นอยู่ในปจัจุบนั แต่จะมผีลผลติทีสู่งขึน้เลก็น้อย พืน้ที่เพาะปลูกจะเริม่เปลีย่นรูปแบบตัง้แต่อนาคตระยะกลาง
เป็นตน้ไป โดยพืน้ทีเ่พาะปลกูขา้วโพดจะกระจายตวัไปทัว่ลุ่มน ้าชแีละมลู และจะมขีา้วโพดในพืน้ทีน่าชลประทาน หลงัฤดูท านา 
โดยผลผลติจะสงูขึน้กว่าปจัจุบนัและมแีนวโน้มคงทีไ่ปตลอดช่วงศตวรรษนี้ ดงัรปูผนวกต่อไปนี้ 

 

พืน้ท่ีปลูกขา้วโพดและผลผลิตต่อไร ่ พืน้ท่ีปลูกขา้วโพดในพืน้ท่ีนาชลประทาน หลงัฤดู
ท านา และผลผลิตต่อไร ่
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ต่อไร ่
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ภาคผนวก 6 

หลกัเกณฑก์ารสร้างภาพฉายอนาคตพื้นท่ีการเพาะปลกูตามการปรบัโครงสร้างการผลิตพืชไร่-นา
ภายใต้ทิศทางการพฒันาและการเปล่ียนแปลงเชิงเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนั 

 
การจัดท าภาพฉายอนาคตของการปรับเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกนี้ ด าเนินการโดยการก าหนดทิศทางการปรับ

โครงสรา้งการเพาะปลกูตามแนวทางต่าง ๆ ซึง่เงื่อนไขในการเปลีย่นแปลงนี้เป็นผลจากการประชุมระดมความคดิเหน็จากกลุ่ม
ผูเ้ชีย่วชาญ นักวชิาการดา้นต่าง ๆ1 ตลอดจนประมวลจากขอ้มูล รายงานหรอืสิง่พมิพข์องหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อใหส้ามารถ
ก าหนดพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพในการผลติพชืตามแนวทางต่าง ๆ อย่างเหมาะสม โดยท าการวเิคราะหเ์ชงิพืน้ทีต่ามหลกัเกณฑต์าม
เงื่อนไขทีก่ าหนดขึน้ ซึง่พจิารณาถงึประเดน็ทางดา้นกายภาพของพืน้ที ่ประกอบกบัเงื่อนไขดา้นเศรษฐกจิและสงัคมอื่น ๆ ทัง้นี้
ไดร้วบรวมขอ้มลูคุณสมบตัต่ิาง ๆ ของทีด่นิ แลว้คดัเลอืกขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชป้ระโยชน์ทีด่นิของพชืหลกัทัง้ 4 ชนิดจาก
ขอ้มลูทุตยิภูม ิโดยค าแนะน าจากผูเ้ชีย่วชาญ มาประเมนิหาปจัจยัทีเ่หมาะสมในการผลติพชืดงักล่าว แปลงขอ้มูลเป็นขอ้มูลเชงิ
พื้นที่ด้วยระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์ (Geographic Information System, GIS) แล้วท าการวเิคราะห์โดยใช้ Data 
Management Tools และ Analysis Tools ของโปรแกรม ArcGIS version 9.3  

การหาพื้นที่ผลิตของพืชแต่ละชนิดในอนาคตเพื่อสร้างภาพฉายอนาคตของพื้นที่เพาะปลูกภายใต้ทิศทางการ
ปรบัเปลี่ยนโครงสร้างการผลติพชืไร่-นาทีแ่ตกต่างกนันี้ ด าเนินการโดยการวเิคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่ทางกายภาพ 
ประกอบกบัการก าหนดเงื่อนไขการใชพ้ืน้ทีก่ารผลติ ซึง่เป็นผลจากการประชุมระดมความคดิเหน็จากกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญ และใช้
ขอ้มูลความรูแ้ละเงื่อนไขต่าง ๆ ท าการสงัเคราะหแ์ละประมวลผลใหม่โดยระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์  เพื่อใหไ้ดรู้ปแบบ
สดัสว่นการใชท้ีด่นิเพื่อการเพาะปลกูในลุ่มน ้าช-ีมลูในอนาคต  

 
ข้อมูลพืน้ฐานท่ีใช้วิเคราะหใ์นเชิงกายภาพ 

การใชท้ีด่นิในปจัจุบนั  

 แผนทีก่ารปลูกขา้ว จากกลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญเรื่องขา้ว โครงการผลกระทบของภาวะโลกรอ้นต่อการผลติ ขา้ว ออ้ย 
มนัส าปะหลงัและขา้วโพดของประเทศไทย (เกรกิและคณะ, 2551) โดยเลอืกจากแผนทีก่ารใชป้ระโยชน์ทีด่นิปีที่
มพีืน้ทีใ่กลเ้คยีงกบัความเป็นจรงิ ตามความเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญเรื่องขา้ว มากทีส่ดุ  

 แผนทีพ่ืน้ทีป่ลกูออ้ย จากกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญเรื่องออ้ย โครงการผลกระทบฯ (เกรกิและคณะ, 2551) 

 แผนที่พื้นที่ปลูกมนัส าปะหลงั จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเรื่องมนัส าปะหลงั โครงการผลกระทบฯ (เกรกิและคณะ, 
2551) 

 แผนทีพ่ืน้ทีป่ลกูขา้วโพด จากกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญเรื่องขา้วโพด โครงการผลกระทบฯ (เกรกิและคณะ, 2551) 

                                                           
1 ขอ้สรุปจากการประชุมรบัฟงัความคดิเหน็ เมือ่ 25 มนีาคม 2552 ซึง่ประกอบดว้ยนกัวชิาการจากกรมการขา้ว กรมวชิาการเกษตร กรมพฒันาทีด่นิ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่และ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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 แผนทีก่ารใชป้ระโยชน์ทีด่นิ  ใชข้อ้มลูเชงิพืน้ทีจ่ากการแปลภาพดาวเทยีมจากขอ้มลูแผนทีก่ารใชป้ระโยชน์ทีด่นิ 
โปรแกรม Agzone1.0 (ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ, 2544) ซึง่แบ่งการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ 4 กลุ่มใหญ่ คอื 

 พื้นที่ท าการเกษตร (Agricultural area) ใช้เป็นขอ้มูลเชงิพื้นที่พื้นฐาน เพื่อแสดงว่ามีการท า
การเกษตรอยู่ที่ใดบ้างในปจัจุบนั ส่วนจะมกีารเพิม่ขึน้หรอืลดลง หรอืเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่เดมิน้ี
อย่างไร จะเป็นไปตามเงื่อนไขภาพฉายอนาคตทีต่ัง้ไว ้

 พืน้ทีไ่มพุ้่มหรอืทุ่งหญ้า (Shrub and grass land) ส่วนใหญ่จะเป็นพืน้ทีแ่หง้แลง้ไม่เหมาะสมส าหรบั
ท าการเกษตร และความอุดมสมบูรณ์ของดนิต ่า หรอืปรมิาณน ้าไม่เพยีงพอส าหรบัการเจรญิเติบโต
ของพชื จงึสามารถพฒันาไปเป็นพืน้ทีว่นเกษตรหรอืปา่ไมไ้ดใ้นอนาคต 

 พืน้ทีป่า่ไม ้(Forest land) คอื พืน้ทีป่า่สงวน ปา่อนุรกัษ์และเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์่าต่าง ๆ ทีป่รากฏใน
แผนที่การใชป้ระโยชน์ที่ดนิ อาจหมายรวมถงึป่าชุมชนและพื้นที่สาธารณะที่รกร้างมตี้นไมใ้หญ่ปก
คลุมอกีดว้ย 

 พืน้ทีอ่ื่น ๆ (Other area) หมายถงึ พืน้ทีท่ีใ่ชป้ระโยชน์อย่างอื่น  เช่น เป็นแหล่งน ้า เขตบา้นพกัอาศยั 
เขตทหาร พืน้ทีชุ่่มน ้า ทะเลทราย ฯลฯ ไม่ไดถู้กใชเ้พื่อการเกษตร และไม่ไดม้สีภาพเป็นปา่ไม ้ 

เนื่องจาก แหล่งขอ้มูลพืน้ทีป่ลูกพชืต่าง ๆ มาจากต่างทีม่า เมื่อน ามาใชร้่วมกนัจงึมกีารซอ้นทบักันบา้ง จ าต้องน า
ขอ้มลูมาประมวลใหม่ เพื่อเลอืกพืน้ทีต่วัแทนพชืแต่ละชนิดไม่ใหซ้อ้นทบักนั และไดพ้ืน้ทีส่ าหรบัปลูกพชืทัง้ 4 ชนิด เพื่อใชเ้ป็น
ขอ้มลูพืน้ฐานในการศกึษาครัง้นี้ ดงัรปูผนวกที ่6-1 

 
รปูผนวกท่ี 6-1 พืน้ทีป่ลกูพชืไรน่าหลกั ขา้ว ออ้ย มนัส าปะหลงั และ ขา้วโพด 

 
ขอ้มลูดนิและคุณสมบตัขิองดนิ 

ใชข้อ้มลูกลุ่มชุดดนิ (Soil series group) จากกรมพฒันาทีด่นิ (กรมพฒันาทีด่นิ, 2543) ซึง่ประกอบดว้ย 62 กลุ่มชุด
ดนิ ในพืน้ที ่17 จงัหวดันี้ เป็นพืน้ทีด่นิทีใ่ชท้ าการเกษตรไดป้ระมาณ 86.5 ลา้นไร่ และพืน้ทีท่ีไ่ม่เหมาะส าหรบัท าการเกษตร
หรอืเป็นพืน้ทีใ่ชป้ระโยชน์อื่นทีไ่ม่ใช่การเกษตรประมาณ 10 ลา้นไร ่
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ขอ้มลูน ้าฝน 

ใชข้อ้มลูปรมิาณน ้าฝนเฉลีย่ชว่งเดอืน พฤษภาคมถงึเดอืนตุลาคม ปี1980-2009  ในการก าหนดเงื่อนไขการปลกูขา้ว
ฤดฝูน ดงัรปูผนวกที ่6-2 ทัง้นี้ไดย้ดึผลการค านวณโดยแบบจ าลองภูมอิากาศ ซึง่ใหผ้ลเป็นราย grid ตลอดพืน้ทีศ่กึษา (ศุภกร 
ชนิวรรโณ และคณะ 2552) 

 
รปูผนวกท่ี 6-2 ขอ้มลูปรมิาณน ้าฝนในชว่งฤดเูพาะปลกู ระหว่างเดอืนพฤษภาคมถงึเดอืนตุลาคม 

 
พืน้ทีน่ ้าท่วมซ ้าซาก 

ใช้ขอ้มูลจากรายงานการศกึษาและวเิคราะหพ์ื้นที่น ้าท่วมซ ้าซากประเทศไทย ซึ่งจดัท าโดยส่วนวจิยัและวางแผน
พฒันาพืน้ทีเ่สือ่มโทรมและน ้าท่วมซ ้าซาก สถาบนัวจิยัพฒันาเพื่อป้องกนัการเป็นทะเลทรายและการเตอืนภยั กรมพฒันาทีด่นิ 
โดยพิจารณาจากพื้นที่ราบลุ่มต ่า ซึ่งฤดูฝนมกัมีน ้าท่วมขงัพื้นที่เสมอ (4-10 ครัง้ในรอบ 10 ปี) ร่วมกบัการวิเคราะห์ภาพ
ดาวเทยีมเปรยีบเทยีบในช่วง 3 ปี คอื พ.ศ. 2544, 2545 และ 2546 (สชุาต ิและเกษร, 2548) ดงัรปูผนวกที ่6-3 

 
รปูผนวกท่ี 6-3  พืน้ทีน่ ้าท่วมซ า้ซากในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื (ทีม่า: กรมพฒันาทีด่นิ, 2548) 
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พืน้ทีแ่ลง้ซ ้าซาก 

เลอืกจากพืน้ทีแ่หง้แลง้ 1-3 ปี/ครัง้ ในแผนทีพ่ืน้ทีแ่หง้แลง้ซ ้าซาก ของกรมพฒันาทีด่นิเช่นกนั 

 
รปูผนวกท่ี 6-4 พืน้ทีแ่ลง้ซ ้าซากในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ทีม่า: กรมพฒันาทีด่นิ, 2548) 

 
พืน้ทีช่ลประทานในอนาคต  

เนื่องจากมกีารศกึษาโครงการชลประทานในอนาคตหลายโครงการในพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย  การศกึษาครัง้นี้ใชข้อ้มลูโครงการชลประทานตามแผนพฒันาร่วมโครงการโขง-ช-ีมลู โดยกรมพฒันาและส่งเสรมิพลงังาน 
(มนตร,ี 2551) ทีไ่ดท้ าการพฒันาระบบชลประทานทีม่อียู่เดมิให้ใชป้ระโยชน์ไดส้งูสุด แลว้พฒันาระบบชลประทาน โดยใชน้ ้า
จากแม่น ้าโขงให้สามารถท าการเกษตรได้ทัง้ในฤดูฝนและฤดูแล้ง ซึ่งได้เริม่ด าเนินการไปบ้างแล้ว และในการศกึษานี้ได้ตัง้
สมมุตฐิานว่าโครงการดงักล่าวจะเสรจ็สมบูรณ์ในระยะยาว  ซึง่พืน้ทีช่ลประทานตามแผนพฒันาร่วมโครงการโขง-ช-ีมูลทีใ่ชใ้น
สมมุตฐิานในการศกึษานี้ ดงัรปูผนวกที ่6-5 

 
รปูผนวกท่ี 6-5 แผนพฒันารวมโครงการโขง-ช-ีมลู (ทีม่า: กรมพฒันาและสง่เสรมิพลงังาน) 
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การขยายตวัของพืน้ทีชุ่มชนในอนาคตระยะยาว 

การจดัท าภาพฉายอนาคตนี้ ค านึงถึงรูปแบบการพฒันาชุมชน โดยตัง้สมมุติฐานว่าในอนาคตระยะยาว (2070-
2100) พืน้ทีชุ่มชนจะมกีารขยายตวัรอบ ๆ ชุมชนเดมิและรมิทางหลวงสายหลกัมากขึน้ โดยสง่ผลใหพ้ืน้ทีร่อบเขตอ าเภอและรมิ
ทางหลวงถูกน าไปใชป้ระโยชน์ดา้นอื่นทีม่ใิช่การเกษตร โดยตัง้สมมุตฐิานแตกต่างกนัในการก าหนดระยะโดยรอบพืน้ทีอ่ าเภอ
และทางหลวง โดยพจิารณาถึงจ านวนประชากรในปจัจุบนัและระดบัความส าคญัของทางหลวง ดงัแสดงในตารางผนวก 6-1 
ดงัต่อไปนี้ 

ตารางผนวก 6-1  เงื่อนไขในการท าสมมุตฐิานการขยายตวัของตวัเมอืงในระยะยาว 

หมายเลขทางหลวง      
(#หลกั) 

จ านวนประชากร ในอ าเภอ 
(คน) 

ความกวา้งของ
ระยะจากขอบ
ทาง (km) 

รศัมหี่างจากอ าเภอ 
(km) 

1-2 หลกั น้อยกว่า 100,000 คน 1 5 

 100,000 – 150,000 คน 3 10 

 มากกว่า 500,000 คน 3 15 

3-4 หลกั น้อยกว่า 100,000 คน ไม่มกีารขยายตวั 

 100,000 – 150,000 คน 1 5 

 มากกว่า 500,000 คน 3 10 

 

 
รปูผนวกท่ี 6-6 แผนทีแ่สดงขอบเขตอ าเภอ จ านวนประชากรรายอ าเภอ และถนน ในพืน้ทีศ่กึษาภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 
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การก าหนดเงื่อนไขการใชท้ีด่นิเพื่อการผลติการเกษตรส าหรบัแนวทางต่าง ๆ ผลการประมวลผลพืน้ทีผ่ลติพชืตาม
เงื่อนไขในภาพอนาคตทีต่ัง้ไวก้ล่าวโดยสรุปไดด้งัต่อไปนี้ 

 
1. การก าหนดพื้นท่ีเพาะปลูกตามการปรบัโครงสร้างการผลิตพืชไร่-นาตามแนวทางท่ีเน้นการผลิตพืช

อาหาร (ครวัโลก - Food Bowl)  

สมมุติฐานของการเปลี่ยนแปลงระบบการผลติตามแนวทางนี้ คอื การผลติในอนาคตจะเน้นการผลติพชือาหารเป็น
หลกั โดยเกษตรกรจะเน้นการผลติขา้วเพื่อการค้าและการส่งออก เพื่อเป้าหมายที่ประเทศไทยจะยงัคงเป็นผูส้่งออกขา้วราย
ใหญ่ของโลก อกีทัง้เพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวนโยบายการพฒันาเพื่อให้ประเทศไทยเป็นครวัโลก (World’s Kitchen) จากการ
สอบถามผูเ้ชีย่วชาญ (expert) ในเรื่องขา้ว2 ท าใหท้ราบว่า พืน้ทีท่ีป่ลูกขา้วในภาคอสีานยงัมศีกัยภาพในการเพิม่ผลผลติไดอ้กี
ถา้เพิม่ประสทิธภิาพในการจดัการใหด้ยีิง่ขึน้ ดงันัน้ในภาพอนาคตการผลติพชือาหารจะมขียายพืน้ทีป่ลูกขา้วเตม็ตามพืน้ทีท่ีม่ ี
ศกัยภาพดังกล่าว โดยเฉพาะการขยายเขตพื้นที่ชลประทาน ทัง้นี้มีการก าหนดข้อสมมุติฐานไว้ว่าจะมีการพัฒนาระบบ
ชลประทานเพิม่เตมิ มกีารวจิยัหาพนัธุพ์ชืทีเ่หมาะสมกบัพืน้ที ่มกีารจดัการพืน้ทีเ่กษตรและมกีารควบคุมศตัรูพชืเพื่อใหไ้ดผ้ล
ผลติสูง โดยสามารถที่จะด าเนินการได้เตม็รูปแบบในอนาคตในระยะยาว ทัง้นี้ขา้วจะมรีาคาด ีและระบบตลาดและการจดัส่ง
สนิคา้มปีระสทิธภิาพ ส่วนพืน้ทีเ่กษตรทีเ่หลอืยงัคงมกีารผลติพชือื่น ๆ เช่นเดมิ ออ้ย มนัส าปะหลงั และขา้วโพด กถ็อืเป็นพชื
อาหารทีส่ามารถสง่ออกไดเ้ช่นกนั  ซึง่ในการประชุมระดมความคดิเหน็ คณะผูเ้ชีย่วชาญไดใ้หค้ าแนะน าว่าควรใหโ้อกาสในการ
ผลติออ้ยมากกว่ามนัส าปะหลงัและขา้วโพด เนื่องจากมมีลูค่าต่อพืน้ทีใ่นการผลติสงูกว่า มนัส าปะหลงั และขา้วโพด ตามล าดบั 
ซึง่สมมุตฐิานต่าง ๆ เหล่าน้ีไดน้ าไปสรุปรวมเป็นเงื่อนไขในการจดัท าภาพฉายอนาคต ดงัตารางผนวก 6.2 ดงัต่อไปนี้ 

 

ตารางผนวก 6-2  เงื่อนไขจากสมมุตฐิานทีจ่ะก าหนดการเปลีย่นแปลงพืน้ทีป่ลกูในอนาคตตามแนวทางทีเ่น้นผลติ
อาหาร 

 การผลติพชื เน้นการผลติขา้ว โดยพืน้ทีท่ีเ่หลอืจากการปลกูขา้วจะใชป้ลกู
ออ้ย มนัส าปะหลงัและขา้วโพด ตามล าดบัความส าคญั 

 ลกัษณะการใชพ้ืน้ที ่ ปลกูขา้วในพืน้ทีท่ีเ่ดมิตามรปูแบบทีเ่ป็นอยู่ และขยายพืน้ทีป่ลูก
ออกไปตามการขยายเขตชลประทานในอนาคต ส่วนการปลูก
พชือื่นใชร้ปูแบบการใชพ้ืน้ทีต่ามทีเ่ป็นอยู่ในปจัจุบนั 

 พืน้ทีศ่กัยภาพปลกูขา้ว (พจิารณา
จากกลุ่มชุดดนิตามการจ าแนกของ 
กรมพฒันาทีด่นิ) 

พืน้ทีท่ีเ่ป็นกลุ่มชุดดนิที ่1-25 เฉพาะพืน้ทีลุ่่มมนี ้าทว่มขงัในฤดู
ฝน  

 ลกัษณะอากาศ ตอ้งมปีรมิาณฝนมากกว่า 500 มลิลเิมตร ในช่วงฤดเูพาะปลกู 
(เดอืนพฤษภาคม-ตุลาคม) 
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 พืน้ทีป่ลกูขา้วนาปรงั  ในพืน้ทีช่ลประทาน และพืน้ทีข่ยายเขตชลประทานในอนาคต 

 พืน้ทีไ่ม่เหมาะสม คอื พืน้ทีป่ลกูแลว้ไม่ไดผ้ลผลติ เช่น พืน้ทีน่ ้าทว่มซ ้าซาก 

 

ภาพอนาคตนี้เน้นพืน้ทีป่ลกูขา้วเป็นหลกั พืน้ทีท่ีเ่หลอืจากการปลกูขา้วจงึจะใชป้ลกูพชือื่น คอื ออ้ย มนัส าปะหลงั และ
ขา้วโพดตามล าดบั ผลการวเิคราะหน์ ามาแสดงเป็นสดัส่วนของพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพและพืน้ทีอ่ื่น ๆ เทยีบกบัภาพอนาคตแบบที่
เป็นอยู่ ดงัรปูผนวกที ่6-7 6-8, 6-9  และตารางผนวก 6-3 

 
รปูผนวกท่ี 6-7 แผนทีก่ารใชป้ระโยชน์ทีด่นิในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ จากการวเิคราะหห์าพืน้ทีป่ลกูพชืตามภาพอนาคตการผลติ

พชือาหาร (food bowl) ในพืน้ทีลุ่่มน ้าช-ีมลู 

Legend

ขา้วนาน ้าฝน

ขา้วนาชลประทาน

ออ้ย

มันส าปะหลัง

ขา้วโพด

พืน้ทีเ่กษตรอืน่ ๆ

ไมพุ้ม่หรอืทุง่หญา้

พืน้ทีป่่า

พืน้ทีอ่ ืน่ ๆ

S2: Food Bowl 

เน้นการผลิตพืชอาหาร 
 

การผลติพชือาหาร 

ในระยะยาว 

การผลติพชือาหาร 

ในระยะส ัน้ 

การผลติพชื 

แบบทีเ่ป็นอยู ่

การผลติพชือาหาร 

ถา้มกีารขยายตวัเมอืง 
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รปูผนวกท่ี 6-8 สดัสว่นของการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ จากการวเิคราะหห์าพืน้ทีป่ลกูพชืตามภาพอนาคต

การผลติพชือาหาร (food bowl) ในพืน้ทีลุ่่มน ้าช-ีมลู 

 
ตารางผนวก 6-3  พืน้ทีป่ลกูพชืแต่ละประเภทตามภาพอนาคตการผลติพชือาหาร (food bowl)  

พืน้ท่ีปลูกพืช (ล้านไร)่ ปัจจบุนั ระยะสัน้ ระยะกลาง ระยะยาว ขยายเมือง 

ขา้วนาน ้าฝน 27.12 26.57 23.75 23.75 20.25 

ขา้วนาชลประทาน 1.25 2.67 7.43 7.43 6.16 

ออ้ย 3.74 3.74 3.74 3.74 3.54 

มนัส าปะหลงั 7.11 7.11 7.11 7.11 6.53 

ขา้วโพด 2.32 2.32 2.32 2.32 2.16 

พืน้ทีเ่กษตรอื่น ๆ 27.58 26.75 24.95 24.95 21.92 

รวมพืน้ทีเ่กษตร 69.13 69.15 69.30 69.30 60.57 

ไมพุ้ม่หรอืทุง่หญา้ 1.53 1.53 1.49 1.49 1.34 

ปา่ไม ้ 20.30 20.28 20.16 20.16 19.37 

พืน้ทีอ่ื่น ๆ 5.73 5.73 5.73 5.73 15.38 

พื้นทีศ่กึษาทัง้หมด 96,689,365 96,689,365 96,689,365 96,689,365 96,689,365 

 

Scenario 2: Food Bowl (เนน้การผลติพชือาหาร)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ปัจจบุนั ระยะสัน้ ระยะกลาง ระยะยาว ขยายเมอืง

พืน้ทีอ่ ืน่ ๆ

ขา้วนาน ้าฝน

ขา้วนาชลประทาน

ออ้ย

มันส าปะหลัง

ขา้วโพด

พืน้ทีเ่กษตรอืน่ ๆ  

ไมพุ้ม่หรือทุง่หญา้

ป่าไม ้



รายงานฉบบัสมบรูณ์  
โครงการ ศกึษาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศในอนาคตและการปรบัตวัของภาคสว่นทีส่ าคญั 

 

 
 

หน้า | ผนวก 6-9  
 
 

ศนูยบ์รกิารวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 จากผลการวเิคราะห์ท าใหท้ราบว่า ยงัมพีื้นที่นาชลประทานบางส่วนทีม่ดีนิเหมาะส าหรบัการปลูกขา้วแต่
ไม่ไดป้ลูกขา้วในปจัจุบนั จงึถือว่ามพีืน้ทีม่ศีกัยภาพในการท านาชลประทานเพิม่ขึน้ดงัรูปผนวกที ่6-9 ทัง้นี้เป็นไปภายใต้
สมมุตฐิานว่า ระบบชลประทานในอนาคตจะไดร้บัการพฒันาใหส้ามารถจ่ายน ้าเพื่อการเกษตรไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 

 

รปูผนวกท่ี 6-9 พืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพในการท านาชลประทานทีเ่พิม่ขึน้ได ้จากการวเิคราะหต์ามภาพอนาคตตาม
แนวทางทีเ่น้นการผลติพชือาหารในระยะสัน้ พืน้ทีศ่กึษาลุ่มน ้าช-ีมลู 

 
 สว่นพืน้ทีป่ลกูขา้วนาชลประทานในระยะยาว กส็ามารถเพิม่ขึน้ไดอ้กีรอ้ยละ 23 ของพืน้ทีป่ลูกขา้วนาชลประทานเดมิ

จากการขยายพืน้ทีช่ลประทานในอนาคต (รูปผนวกที ่6-10) แสดงว่า น ้าเป็นปจัจยัส าคญัในการผลติขา้วในพืน้ทีลุ่่มน ้าช-ีมูล 
เพราะเมื่อมโีครงการชลประทานเขา้ไปในพืน้ที ่กส็ามารถเปลีย่นเป็นพืน้ทีป่ลูกขา้วไดท้นัท ีพืน้ทีป่ลูกออ้ย มนัส าปะหลงั และ
ขา้วโพด ยงัคงเดมิเพราะพื้นที่ปลูกพืชเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่บนที่ดอนไม่เหมาะส าหรับการปลูกขา้วอยู่แล้ว พื้นที่ปลูกขา้วนา
ชลประทานทีเ่พิม่ขึน้นัน้มาจากพืน้ทีป่ลกูขา้วนาน ้าฝนเดมิบางส่วน และจากพืน้ทีป่ลูกพชือื่น ทีร่ะบบชลประทานใหม่จะเขา้ไป
ถงึในอนาคต 
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รปูผนวกท่ี 6-10 พืน้ทีน่าชลประทานทีม่โีอกาสเพิม่ขึน้ไดใ้นระยะยาว จากการวเิคราะหห์าพืน้ทีต่ามภาพอนาคตการผลติพชื

อาหาร ในพืน้ทีศ่กึษาลุ่มน ้าช-ีมลู 

 
 เมื่อน าการขยายตวัเมืองที่มีผลต่อพื้นที่การเกษตร โดยค านึงถึงจ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้น พบว่าจะมพีื้นที่อื่น ๆ 

เพิม่ขึน้ในระยะยาวจากการใชเ้งื่อนไขนี้ จากรอ้ยละ 6 เป็นรอ้ยละ 16 ของพืน้ทีท่ ัง้หมด พืน้ทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าวส่วนมากจะเป็น
พืน้ทีน่าน ้าฝนเดมิ (รอ้ยละ 36 ของพืน้ทีท่ีเ่พิม่ทัง้หมด) และพืน้ทีเ่กษตรอื่น ๆ (รอ้ยละ 32) ดงัรปูผนวกที ่6-11 

 

 
รปูผนวกท่ี 6-11 สดัสว่นของพืน้ทีใ่ชป้ระโยชน์อื่น ๆ เพิม่ขึน้ และสดัสว่นของการใชท้ีด่นิแบบอืน่ทีเ่ปลีย่นไปเนื่องจากการ

ขยายตวัเมอืง เทยีบกบัการใชพ้ืน้ทีต่ามภาพฉายอนาคตการผลติพชือาหารในระยะยาว 

 

 

 

S2: Food bowl
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100%

ระยะยาว ขยายตวัเมอืง

ขา้วนาน า้ฝน

ขา้วนาชลประทาน

ออ้ย

มนัส าปะหลงั

ขา้วโพด

พืน้ทีเ่กษตรอืน่ ๆ  

พืน้ทีไ่มพุ้ม่หรอืทุง่หญา้

พืน้ทีป่่าไม้

พืน้ทีอ่ ืน่ ๆ
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2. การก าหนดพืน้ท่ีเพาะปลูกตามการปรบัโครงสรา้งการผลิตพืชไร-่นาตามแนวทางท่ีเน้นผลิตพืชพลงังาน
ทดแทน (พลงังานเขียว - Green Energy หรอื Bio-Fuel) 

สมมุตฐิานของการเปลีย่นแปลงระบบการผลติตามแนวทางนี้ คอื แนวนโยบายดา้นพลงังานในอนาคตจะเน้นการใชเ้อ
ทานอลมาผลติก๊าซโซฮอล์เพื่อเป็นแหล่งพลงังานทดแทนน ้ามนัมากขึน้ ทัง้นี้ การจดัท าภาพฉายอนาคตตามแนวทางนี้ไดต้ัง้
ขอ้ก าหนดว่า ออ้ยถอืว่าเป็นพชืพลงังาน (bio-fuel) ทีใ่หผ้ลตอบแทนต่อพืน้ทีส่งูทีสุ่ด เมื่อเทยีบกบัมนัส าปะหลงั และขา้วโพด 
ดงันัน้อนาคตของระบบเกษตรพชืไร่นาในเขตลุ่มน ้าช-ีมลูส าหรบัภาพอนาคตการผลติพชืพลงังานทดแทนนี้ จะมกีารส่งเสรมิให้
ปลกูพชืทีส่ามารถน าไปผลติเอทานอลเพิม่ขึน้ โดยจดัล าดบัความส าคญัของการผลติ ออ้ย มนัส าปะหลงั และขา้วโพดตามล าดบั 
แต่ก็ยงัคงความส าคญัของการผลิตข้าวไว้ โดยก าหนดพื้นที่ปลูกข้าวตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่ม 
เนื่องจากบางพื้นที่ไม่สามารถปลูกไดท้ัง้อ้อย มนัส าปะหลงัและขา้วโพด จงึยงัคงใหม้กีารผลติขา้วในพื้นที่ดงักล่าวด้วย ทัง้นี้
อาจจะมกีารลดพืน้ทีป่ลกูขา้วนาน ้าฝนลงบา้ง นอกจากนัน้ สมมุตฐิานยงัก าหนดใหม้กีารพฒันาระบบชลประทานขนาดใหญ่ ท า
ใหส้ามารถปลกูออ้ยและมนัส าปะหลงัไดด้ใีนพืน้ทีด่อน ระบบตลาดและการจดัสง่สนิคา้เกษตรมปีระสทิธภิาพ มกีารจดัการพืน้ที่
เพาะปลกูและมกีารควบคุมศตัรพูชือย่างมปีระสทิธภิาพ 

เงื่อนไขการเปลีย่นแปลงพืน้ทีป่ลกูในอนาคตจะเกดิขึน้ตามปจัจยัและความเป็นไปไดใ้นการเปลีย่นแปลงทีไ่ดจ้ากการ
ระดมความเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญดงัต่อไปนี้ 

 
ตารางผนวก 6-4  เงื่อนไขจากสมมุตฐิานทีจ่ะก าหนดการเปลีย่นแปลงพืน้ทีป่ลกูในอนาคตตามแนวทางทีเ่น้นผลติพชื

พลงังาน 

การผลติพชื ออ้ย มนัส าปะหลงั ขา้วโพด 

ลกัษณะการใช้
พืน้ทีเ่พาะปลกู 

 คงพืน้ทีป่ลกูออ้ยเดมิ
ไว ้ 

 เปลีย่นพืน้ทีน่าในที่
ดอนทีไ่ม่เหมาะกบัการ
ท านามาปลกูออ้ยแทน 

 คงพืน้ทีป่ลกูมนัส าปะหลงั
เดมิไว ้ 

 เพิม่การปลกูมนัส าปะหลงั
อายุ 6 เดอืนหลงัการท านา
ปี 

 เปลีย่นพืน้ทีน่าในพืน้ทีแ่ลง้
ซ ้าซาก มาเป็นปลกูมนั
ส าปะหลงั 12 เดอืน (พืน้ที่
เหลอืจากการปลกูออ้ย)  

 คงพืน้ทีป่ลกูขา้วโพดเดมิ
ไว ้ 

 ปลกูเพิม่ในพืน้ทีท่ีเ่หลอื
จากการปลกูออ้ย และมนั
ส าปะหลงั ทีเ่ป็นทีลุ่่มและ
พืน้ทีเ่สีย่งน ้าท่วมมาปลกู
ขา้วโพดอายุ 4 เดอืนหลงั
นาปี 

พืน้ทีศ่กัยภาพที่
จะใชท้ าการ
เพาะปลกู 
(พจิารณาจากกลุ่ม
ชุดดนิตามการ

 ไม่รวมกลุ่มชุดดนิเคม็ 
(20) 

 ยกเวน้กลุ่มชุดดนิที ่1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7 (flood 

 กลุ่มชุดดนิ 17, 18, 21, 
22, 24 เหมาะส าหรบัมนั
ส าปะหลงั 6 เดอืนหลงัฤดู
ท านา 

กลุ่มชุดดนิทีป่ลกูได ้คอื 4, 5, 
6, 7, 15, 16, 17, 21  
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จ าแนกของ กรม
พฒันาทีด่นิ) 

plain)  

 

 กลุ่มชุดดนิต ่ากว่า 17 เป็น
ดนิเหนียวไม่เหมาะสม 

ลกัษณะอากาศ ปรมิาณฝนมากกว่า 
1,200 มลิลเิมตร หรอื 
มากกว่า 90 วนั/ปี 

ไม่มผีล ไม่มผีลถา้ใชน้ ้าชลประทาน 
หรอืน ้าใตด้นิ 

พืน้ทีไ่ม่เหมาะสม ตอ้งไม่อยู่ในพืน้ทีน่ ้าท่วม ตอ้งไม่อยู่ในพืน้ทีน่ ้าท่วม ตอ้งไม่อยู่ในพืน้ทีน่ ้าท่วม 

 

แนวทางนี้จะเน้นการผลติพชืเพื่อน าไปผลติเอทานอล โดยจดัล าดบัความส าคญัในการตดัสนิใจปลูกออ้ย ก่อนมนั
ส าปะหลงั และก่อนขา้วโพด ตามล าดบั จากการวเิคราะหพ์ืน้ทีต่ามเงื่อนไขดงักล่าว ไดผ้ลดงัแสดงเป็นแผนที ่สดัส่วนของพืน้ที่
ปลกูพชืต่าง ๆ เทยีบกบัภาพการผลติแบบทีเ่ป็นอยู่ดงัรปูผนวกที ่6-12, 6-13  และตารางผนวกที ่6-5 
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รปูผนวกท่ี 6-12 แผนทีก่ารใชพ้ืน้ทีต่ามภาพอนาคตทีเ่น้นการผลติพชืพลงังานทดแทน (Green energy) ตามระยะเวลาต่าง ๆ 

ในพืน้ทีศ่กึษาลุ่มน ้าช-ีมลู 

 

S3: Green Energy 
เน้นผลิตพืชพลงังานทดแทน 
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ขา้วนาน ้าฝน
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ขา้วนาชลประทาน

นาชลประทาน-ขา้วโพด

ออ้ย

มนัส าปะหลงั

ขา้วโพด

พืน้ทีเ่กษตรอืน่ ๆ

ไมพุ้ม่หรอืทุง่หญา้

ป่าไม ้

พืน้ทีอ่ ืน่ ๆ

การผลติพชืพลงังาน
ทดแทนในระยะส ัน้ 

 

การผลติพชืแบบที่
เป็นอยู ่

 

การผลติพชืพลงังาน
ทดแทนในระยะยาว 

 

การขยายตวัเมอืง 
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รปูผนวกท่ี 6-13 สดัสว่นการใชพ้ืน้ทีต่ามภาพอนาคตทีเ่น้นการผลติพชืพลงังานทดแทน (Green energy) ตามระยะเวลาต่าง ๆ

ในพืน้ทีศ่กึษาลุ่มน ้าช-ีมลู 

 
ตารางผนวก 6-5  พืน้ที่ปลูกพชืแต่ละประเภทตามภาพอนาคตตามแนวทางที่เน้นการผลติพชืพลงังานทดแทน 

(Green energy) 

พืน้ท่ีปลูกพืช (ไร)่ ปัจจบุนั ระยะสัน้ ระยะกลาง ระยะยาว ขยายเมือง 

ออ้ย 3.74 8.52 8.91 8.91 8.27 

ขา้วนาน ้าฝน 27.12 17.01 14.49 14.49 12.44 

ขา้วนาชลประทาน 1.25 1.17 6.36 6.36 5.20 

มนัส าปะหลงัหลงันาน ้าฝน 0 .005 .005 .005 .002 

ขา้วโพดหลงันาน ้าฝน 0 8.27 6.53 6.53 5.48 

ขา้วโพดหลงันาชลประทาน 0 0.67 4.00 4.00 3.25 

มนัส าปะหลงั 1 ปี 7.11 14.80 14.80 14.80 12.83 

ขา้วโพดฤดฝูน 2.32 2.29 2.29 2.29 2.14 

พืน้ทีเ่กษตรอื่น ๆ 27.58 26.19 23.33 23.33 20.49 

ไมพุ้ม่หรอืทุง่หญา้ 1.53 1.45 1.40 1.40 1.26 

ปา่ไม ้ 20.30 19.58 19.44 19.44 18.69 

พืน้ทีอ่ื่น ๆ 5.73 5.73 5.73 5.730 15.38 

พื้นทีศ่กึษาทัง้หมด 96,689,365 96,689,365 96,689,365 96,689,365 96,689,365 

Scenario 3: Green Energy (เนน้การผลติพชืพลงังานทดแทน)
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การก าหนดพืน้ทีเ่พื่อปลกูออ้ยเพิม่ตามเงื่อนไขทีไ่ดต้ัง้ไว ้ท าใหไ้ดพ้ืน้ทีป่ลกูออ้ยในระยะสัน้เพิม่ขึน้มากกว่า 2 เท่าจาก
พืน้ทีน่าดอนทางตะวนัออกเฉียงใตข้องภาคอสีาน (รปูผนวกที ่6-14) สว่นในระยะยาวไดพ้ืน้ทีป่ลกูออ้ยเพิม่ขึน้อกีไม่มาก เพราะ
ตอ้งการเพิม่พืน้ทีป่ลกูเฉพาะทีน่าดอน ทีม่ปีรมิาณน ้าฝนเพยีงพอเท่านัน้ และออ้ยเป็นพชืทีต่อ้งการน ้ามากเช่นกนั  

 
รปูผนวกท่ี 6-14 พืน้ทีป่ลกูออ้ยทีม่โีอกาสเพิม่ขึน้ตามภาพอนาคตทีเ่น้นการผลติพชืพลงังานทดแทนในพืน้ทีศ่กึษาลุ่มน ้าช-ีมลู 

 
ในระยะสัน้การขยายพืน้ทีเ่พาะปลกูมนัส าปะหลงัสามารถเพิม่พืน้ทีป่ลกูไดถ้งึ 2 เท่าของพืน้ทีป่ลกูเดมิ เพราะมแีผนใน

การเปลีย่นทีน่าทีอ่ยู่ในพืน้ทีแ่ลง้ซ ้าซาก และพืน้ทีน่าดอนทีเ่หลอืจากการปลูกออ้ยมาปลูกมนัส าปะหลงั 12 เดอืน (รูปผนวกที ่
3-15) ส่วนพื้นที่ปลูกมนัส าปะหลงั 6 เดือนหลงัการเกบ็เกี่ยวขา้วนัน้มีไม่มาก เพราะในพื้นที่นาลุ่มเนื้อดนิส่วนใหญ่เป็นดิน
เหนียวจงึไม่เหมาะกบัการปลกูมนัส าปะหลงั 

 
รปูผนวกท่ี 6-15 พืน้ทีป่ลกูมนัส าปะหลงัทีม่โีอกาสเพิม่ขึน้ ตามภาพอนาคตทีเ่น้นการผลติพชืพลงังานทดแทน ในพืน้ทีศ่กึษา

ลุ่มน ้าช-ีมลู 
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รปูผนวกที ่6-16 แสดงพืน้ทีป่ลกูขา้วโพดในฤดฝูน ซึง่ไม่เพิม่ไปจากเดมิตามระยะเวลาเนื่องมาจากปลูกออ้ยและมนั
ส าปะหลงัเป็นสว่นใหญ่แลว้ แต่พืน้ทีป่ลกูขา้วโพดหลงัการเกบ็เกีย่วสามารถเพิม่พืน้ทีไ่ดอ้กีมาก เนื่องจากขา้วโพดไม่มขีอ้จ ากดั
เรื่องดนิเหนียวเหมอืนมนัส าปะหลงั แต่ยงัเป็นค าถามส าหรบัการปลูกในพื้นที่นาน ้าฝนว่าจะมปีรมิาณน ้าเพยีงพอตลอดการ
เพาะปลกูหรอืไม่ พืน้ทีป่ลกูในนาชลประทานเพิม่ขึน้ตามการขยายเขตชลประทานตามแผนทีต่ัง้ไวใ้นระยะยาว     

 
รปูผนวกท่ี 6-16 พืน้ทีป่ลกูขา้วโพดฤดฝูนเดมิ และพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพในการปลกูขา้วโพดหลงัเกบ็เกีย่วขา้วในนาน ้าฝนและนา

ชลประทาน ในระยะใกลแ้ละระยะยาว ส าหรบัภาพอนาคตทีเ่น้นการผลติพชืพลงังานทดแทน ในพืน้ทีศ่กึษาลุ่มน ้าช-ีมลู 

 

เมื่อน าการขยายตวัเมอืงมาพจิารณาดว้ย จะมพีืน้ทีอ่ื่น ๆ เพิม่ขึน้ในระยะยาวจากการใชเ้งื่อนไขนี้ ซึง่สว่นมากพืน้ทีท่ี่
เพิม่มาจากพืน้ทีเ่กษตรอื่น ๆ (รอ้ยละ 45 ของพืน้ทีท่ีเ่พิม่ทัง้หมด) และพืน้ทีป่ลกูมนัส าปะหลงั (รอ้ยละ 19) ดงัรปูผนวกที ่6-17 

 

 
รปูผนวกท่ี 6-17 สดัสว่นของพืน้ทีใ่ชป้ระโยชน์อื่น ๆ เพิม่ขึน้ และสดัสว่นของการใชท้ีด่นิแบบอืน่ทีเ่ปลีย่นไปเนื่องจากการ

ขยายตวัเมอืง เทยีบกบัการใชพ้ืน้ทีต่ามภาพฉายอนาคตทีเ่น้นการผลติพชืพลงังานทดแทนในระยะยาว 
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3. การก าหนดพื้นท่ีเพาะปลูกตามการปรบัโครงสร้างการผลิตพืชไร่-นาตามแนวทางท่ีเน้นการผลิตแบบ
ผสมผสาน โดยมุ่งเน้นการรกัษาสมดลุของระบบนิเวศ (เกษตรผสมสาน หรอื Mixed Farming)  

สมมุตฐิานของการเปลีย่นแปลงระบบการผลติตามแนวทางน้ี คอื เป็นแนวทางทีต่ัง้เป้าหมายเพื่อสรา้งความเขม้แขง็ใน
การพึง่พาตนเอง ภายใต้แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง ระบบการผลติทางการเกษตรจะยดึหลกัความเหมาะสมของพืน้ทีโ่ดยเน้น
เรื่องการจดัการพืน้ทีเ่พาะปลกูเพื่อผลติพชืตามความเหมาะสมของดนิเป็นหลกั และเน้นการปลกูพชืแบบผสมผสานเพื่อกระจาย
ความเสีย่ง รวมทัง้ท าใหม้อีาหารเพื่อการด ารงชพีของมนุษยม์ากขึน้ และใหค้วามส าคญัต่อระบบนิเวศลุ่มน ้า มกีารรกัษาพืน้ที่
ป่าต้นน ้า ส่งเสรมิการขยายป่าชุมชน เน้นแนวทางของเกษตรผสมผสานเพื่อเพิม่สมดุลและความหลากหลายทางชวีภาพใน
พืน้ที่มากขึน้ การเปลี่ยนแปลงพืน้ทีป่ลูกในอนาคตจะเกดิขึน้ตามปจัจยัและความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงทีไ่ดจ้ากการ
ระดมความเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญดงัต่อไปนี้ 

 
ตารางผนวก 6-6  เงื่อนไขจากสมมุตฐิานทีจ่ะก าหนดการเปลีย่นแปลงพืน้ทีป่ลกูในอนาคตตามแนวทางทีเ่น้นแบบ
ผสมผสาน โดยมุ่งเน้นการรกัษาสมดุลของระบบนิเวศ 

การผลติแบบผสมผสาน พืน้ทีท่ าการเกษตร 

ลกัษณะพืน้ทีเ่พาะปลกู  ไม่มกีารใชท้ีด่นิผดิประเภทในอนาคต การใชท้ีด่นิเพื่อการเพาะปลกูจะ
ค านึงถงึความเหมาะสมทางกายภาพระหว่างดนิและพชืเป็นส าคญั 

 มกีารจดัระบบการเกษตรใหส้อดคลอ้งกบัธรรมชาตทิีก่ าลงัเปลีย่นแปลง 
(คน ดนิ ฝน อากาศ) 

 ในพืน้ทีป่ลกูขา้ว จะมกีารปลกูมนัส าปะหลงัอายุ 6 เดอืนและขา้วโพด
อายุ 4 เดอืนหลงัการเกบ็เกีย่วขา้ว โดยใชค้วามเหมาะสมของดนิเป็น
หลกั 

 มกีารขยายการปลกูพชืสวน พชืยนืตน้หรอืไมผ้ลเพิม่ขึน้ 

พืน้ทีย่กเวน้  พืน้ทีช่ ัน้คุณภาพลุม่น ้า 1A ก าหนดใหเ้ป็นพืน้ทีป่า่ พืน้ทีช่ ัน้คุณภาพลุ่ม
น ้า 1B เป็นพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพในการท าวนเกษตร อาจมกีารก าหนด
ประเภทไมย้นืตน้ เพื่อวเิคราะหม์ลูค่าทางเศรษฐกจิ 

 พืน้ทีป่า่ไมไ้มม่รีะบบการจดัการปา่อย่างเป็นทางการ ใหก้ าหนดเป็น
พืน้ทีป่า่ 

 ขยายพืน้ทีป่า่ชมุชน โดยพจิารณาจากอตัราการเจรญิเตบิโตของ
ประชากร 
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การจดัท าภาพฉายอนาคตในแนวทางน้ี ตัง้สมมุตฐิานใหก้บัอนาคตในระยะสัน้ โดยก าหนดใหพ้ืน้ทีป่่าสงวนและเขต
รกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ทีม่อีาณาเขตชดัเจน และพืน้ทีป่่าอื่น ๆ ในเขตชัน้คุณภาพลุ่มน ้า 1A จดักลุ่มเป็นพืน้ทีอ่นุรกัษ์ซึง่มพีืน้ทีร่วม
ประมาณรอ้ยละ 13 ของพืน้ทีศ่กึษา สว่นพืน้ทีท่ าการเกษตรเดมิและพืน้ทีท่ีม่ดีนิดสีามารถท าการเกษตรไดซ้ึง่มอียู่ประมาณรอ้ย
ละ 65 ของพืน้ทีท่ ัง้หมด ถูกจดัใหเ้ป็นพืน้ทีท่ี่มศีกัยภาพในการท าการเกษตร ซึง่เมื่อหกัพืน้ทีป่ลูกพชืในการศกึษานี้ทัง้ 4 ชนิด 
(ขา้ว ออ้ย มนัส าปะหลงัและขา้วโพด) พบว่าในพืน้ทีน้ี่ยงัมพีืน้ทีส่ าหรบัท าการเกษตรอื่นๆ และพืน้ทีป่่านอกเขตอนุรกัษ์ปะปน
อยู่ ส าหรบัพืน้ทีช่ ัน้คุณภาพลุ่มน ้า 1B ทีไ่ม่อยู่ในเขตอนุรกัษ์ประมาณ 7 แสนไร่จะถูกปรบัมาเป็นระบบวนเกษตร 

ในระยะยาว การก าหนดพืน้ทีป่ลกูพชืไร่-นาแต่ละชนิดใชต้ามความเหมาะสมของทีด่นิเป็นหลกั และตอ้งการเกบ็รกัษา
พืน้ทีอ่นุรกัษ์ไวเ้ป็นแหล่งตน้น ้าล าธาร และเพื่อด ารงความสมบรูณ์ระบบนิเวศของพืน้ทีอ่กีดว้ย ผลจากการวเิคราะหท์ าใหพ้ื้นที่
และสดัส่วนของการใชป้ระโยชน์ทีด่นิเปลีย่นไปดงัรูปผนวกที ่6-18 ท าใหม้พีืน้ทีใ่นเขตอนุรกัษ์รอ้ยละ 12 และพืน้ทีป่่าไมน้อก
เขตอนุรกัษ์รอ้ยละ 28 ของพืน้ทีท่ ัง้หมด พืน้ทีป่า่นอกเขตอนุรกัษ์น้ีสามารถน ามาพจิารณาเพื่อเกบ็รกัษาเป็นพืน้ทีอ่นุรกัษ์ หรอื
ท าวนเกษตร หรอืปลกูไมย้นืตน้ไดต้ามสภาพและความเหมาะสมของพืน้ทีน่ัน้ 

เมื่อตอ้งการปลกูพชืตามความเหมาะสมของทีด่นิเป็นหลกั พืน้ทีป่ลูกขา้วนาน ้าฝนจะลดลงเหลอืรอ้ยละ 16 ของพืน้ที ่
แต่ส าหรบันาชลประทานเพิม่ขึน้ เนื่องจากมพีืน้ที่รบัน ้าชลประทานเพิม่ขึน้จากโครงการชลประทานใหม่ แต่ ถ้าเทยีบกบัภาพ
อนาคตอื่นข้างต้นในระยะเดียวกนั จะเห็นว่าพื้นที่น้อยกว่าภาพอนาคตการผลิตพืชอาหาร เนื่องจากพิจารณาตามความ
เหมาะสมของทีด่นิในการปลกูขา้วดว้ย  

หากพจิารณาตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไวว้่า การปลูกมนัส าปะหลงัหรอืขา้วโพดอายุสัน้แทนการปลูกขา้วนาปรงั เพื่อลด
การใช้น ้าในฤดูแล้ง จะได้พืน้ทีท่ีเ่หมาะสมส าหรบัปลูกมนัส าปะหลงัและขา้วโพดหลงัการเกบ็เกีย่วขา้วประมาณ  3.3 ลา้นไร่ 
และ 2.2 ลา้นไร่ตามล าดบั  

ส าหรบัพืน้ทีด่อน พจิารณาพืน้ทีเ่หมาะสมส าหรบัปลกูพชืไร่ 3 ชนิด คอื ออ้ย มนัส าปะหลงัและขา้วโพด ตามเงื่อนไขที่
ใช้ในภาพฉายอนาคต ร่วมกบัขอ้มูลตามรายงานการจดัการทรพัยากรดนิตามความเหมาะสม ของกรมพฒันาทีด่นิ ท าให้ได้
พืน้ทีท่ีม่คีวามเหมาะสมในการปลกูมนัส าปะหลงัถงึประมาณ 40 ลา้นไร่ และมพีืน้ทีท่ีเ่หมาะสมส าหรบัพชืทัง้ 3 ชนิด (ออ้ย, มนั
ส าปะหลงั หรอืขา้วโพด) ประมาณ 2.3 ล้านไร่ พื้นที่ที่เหมาะส าหรบัปลูกอ้อยหรอืมนัส าปะหลงัประมาณ 18.2 ล้านไร่ และ
เหมาะส าหรบัการปลูกมนัส าปะหลงัหรอืขา้วโพดประมาณ 5.8 ลา้นไร่ ในกรณีนี้ เกษตรกรหรอืผูเ้กีย่วขอ้งสามารถเลอืกไดว้่า
ตอ้งการปลกูพชืชนิดใด นอกจากน้ียงัมพีืน้ทีท่ าเกษตรทีไ่ม่เหมาะกบัพชืทัง้ 3 ชนิด ถูกจดัใหอ้ยู่ในกลุ่ม “พืน้ทีเ่กษตรอื่น ๆ” ซึง่
สามารถน ามาคดัเลอืกเป็นพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพในการปลกูไมผ้ลหรอืไมย้นืตน้ หรอืระบบวนเกษตรไดเ้ช่นกนั 

จะเหน็ได้ว่าการวเิคราะห์แบบระบบเกษตรผสมผสาน จะให้ทางเลอืกในการใช้ประโยชน์ที่ดนิตามความต้องการ มี
ความเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพมากกว่า พื้นที่ปลูกพชืต่าง ๆ มคีวามหลากหลายและยงัมพีืน้ทีป่่าไม้เพื่อการอนุรกัษ์ (ป่า
อนุรกัษ์ถาวร) และจดัการเพื่อชุมชน (ปา่นอกเขตอนุรกัษ์) เพิม่มากขึน้ นอกจากนี้ยงัสามารถพฒันาพืน้ทีท่ีไ่ม่เหมาะสมในการ
ท าการเกษตรมาท าระบบวนเกษตรเพื่อการใชท้รพัยากรอย่างถูกวธิอีกีดว้ย 
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รปูผนวกท่ี 6-18 แผนทีก่ารใชพ้ืน้ทีต่ามภาพอนาคตทีเ่น้นการผลติแบบระบบเกษตรผสมผสาน (Mixed farming) ตาม

ระยะเวลาต่าง ๆ ในพืน้ทีศ่กึษาลุ่มน ้าช-ีมลู 

 

  

S4: Integrated Farming 
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รปูผนวกท่ี 6-19 สดัสว่นของพืน้ทีใ่นการปลกูพชืต่าง ๆ ตามภาพอนาคตการผลติแบบระบบเกษตรผสมผสาน (Mixed 

farming) ในพืน้ทีศ่กึษาลุ่มน ้าช-ีมลู 

ตารางผนวก 6-7  พืน้ทีต่ามระบบการปลกูพชืภาพอนาคตระบบเกษตรแบบผสมผสาน (Mixed Farming) 

ระบบการปลูกพืช (ไร)่ ปัจจบุนั ระยะใกล ้ ระยะกลาง ระยะยาว ขยายเมือง 

ขา้วนาน ้าฝน 27.12 25.80 21.68 21.68 18.09 

ขา้วนาชลประทานฤดเูดยีว 1.25 0.38 1.01 1.01 0.87 

ขา้วนาชลประทาน - มนัส าปะหลงั - 0.43 3.31 3.31 2.76 

ขา้วนาชลประทาน - ขา้วโพด x 0.41 2.19 2.19 1.77 

ออ้ย 3.74 3.64 5.54 5.54 4.92 

มนัส าปะหลงั 7.11 6.88 7.55 7.55 6.63 

ขา้วโพด 2.31 1.54 5.83 5.83 5.07 

พืน้ทีเ่กษตรอื่น ๆ 27.58 25.97 2.30 2.30 1.97 

พืน้ทีว่นเกษตร X 1.30 1.16 1.16 1.01 

ไมพุ้ม่หรอืทุง่หญา้ 1.53 1.49 0.93 0.93 0.77 

พืน้ทีอ่นุรกัษ ์ 10.27 12.07 12.12 12.12 11.98 

ปา่ไมน้อกเขตอนุรกัษ ์ 10.03 10.85 27.40 27.40 27.40 

พืน้ทีอ่ื่น ๆ 5.73 5.85 5.85 5.85 16.83 

พื้นทีศ่กึษาทัง้หมด 96,689,365 96,689,365 96,689,365 96,689,365 96,689,365 

S4: Integrated Farming (เนน้การผลติแบบผสมผสาน)
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