
การประเมินความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภมูิอากาศของพื้นท่ีลุมน้ําแควนอย 

จังหวัดพิษณุโลก

ดร.สมเกียรติ อภิพัฒนวิศว

ผศ.ดร.จิรสรณ สันติศิริสมบูรณ

นายวชิร สามวัง

นายปรีชา สุขกลํ่า

ดร.ชิษณุชา บุดดาบุญ

การประชุมวชิาการ 7th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM
Sustainable Development of Drainage and Flood Management

19 มิถุนายน 2555

ณ โรงแรมรชิมอนด ถนนรัตนาธิเบศร จังหวัดนนทบุรี



คํานาํ

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก สงผลตอการดาํรงชีพของส่ิงมชีีวิต

 ความแปรปรวนของอากาศมากขึน้ (เชน อุทกภัยและภัยแลงเกิดถ่ีขึน้)

 สภาพแวดลอมใหม (เชน อุณหภมูิของโลกสูงขึ้น)

 ส่ิงมีชีวิตตองปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอมใหม

 ปรับตวัได  ดํารงชีพได

 ปรับตวัไมได  ดํารงชีพไมได

 ภาพฉายเหตุการณจาํลองภูมอิากาศโลก (Future Climate Projection)

 ชวยใหมนุษยเหน็เหตุการณในอนาคต

 วางแผน/มาตรการ ในการปองกัน/ปรับตัวใหอยูไดในสภาวะแวดลอมใหม



คํานาํ (ตอ)

 ความไมแนนอนในภาพฉายเหตุการณจําลองภูมิอากาศโลก เกิดจากการ

ผลิตขอมูล

 ความไมแนนอนในการสรางภาพฉายการปลอยกาซเรือนกระจก

 ความไมแนนอนในแบบจําลองภมูอิากาศโลก

 ความไมแนนอนในการยอสวนทางสถิติ



คํานาํ

ที่มา: www.carbonbrief.org

ที่มา: IPCC special report on climate change



วัตถุประสงค

 ประเมินความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกของพืน้ที่ลุมน้าํแคว

นอย จังหวัดพษิณุโลก ในอนาคตอันใกล และในอนาคต

 ป พ.ศ. 2553-2572 (ค.ศ. 2010-2029)

 ป พ.ศ. 2583-2612 (ค.ศ. 2040-2059)

 เปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารน้ํา ในการบริหารจัดการ

ภายใตความเส่ียง (Risk Management)



ข้ันตอนวธิีการ

 รวบรวมขอมูลภาพฉายเหตุการณจาํลองภูมอิากาศในอนาคต

 เลือกขอมูลภาพฉาย ที่ครอบคลมุพื้นที่ลุมนํ้าแควนอย จ.พิษณุโลก

 วเิคราะหความไมแนนอนของภาพฉายดวย แบบจําลองกําเนดิขอมูลอากาศ

 Semiparametric Weather Generator (SWG)
 ประเมินความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก

 นําเสนอในรูปแบบโอกาสการเกิดเหตุการณ



ขอมูลภาพฉาย

 ขอมูลยอสวนจากแบบจําลอง 

GFDL-R30 ของ NOAA, 
USA (จากการศึกษาของ กณัฑรีย 

บุญประกอบ และคณะ, 2553)
 หนวยแยกตาง 257 หนวย (50x50 กม)

 หนวยครอบคลุม จังหวัดพิษณุโลก

 H7, H8, I7, I8

 SRES A2

ที่มา: กัณฑรีย บุญประกอบ และ คณะ (2553)



แบบจําลองกําเนดิขอมลูอากาศ (SWG)

 แบบจําลอง SWG 

 Markov Chain
 k-Nearest 

Neighbors
 สังเคราะหไดพรอมกันหลาย

ตัวแปรและหลายสถานี

 สังเคราะหขอมลู 100 ชุด

 วเิคราะหความไมแนนอน

ที่มา: Apipattanavis et al, 2007



ผลการศึกษา



ผลการศึกษา (ตอ)

โอกาส

เกดิ

(%)

ปริมาณฝนท่ีเปล่ียนแปลง (มิลลิเมตร/ป)

หนวยแยก I7 หนวยแยก I8 หนวยแยก H7 หนวยแยก H8

ค.ศ.

2010-2029

ค.ศ.

2040-2059

ค.ศ.

2010-2029

ค.ศ.

2040-2059

ค.ศ.

2010-2029

ค.ศ.

2040-2059

ค.ศ.

2010-2029

ค.ศ.

2040-2059

50 -22.2 18.0 -139.7 -121.7 80.3 105.6 83.1 133.5

60 -11.4 24.7 -133.8 -116.9 86.7 111.5 88.7 139.5

70 11.1 31.2 -127.8 -111.9 93.2 117.1 94.8 146.3

80 21.2 38.0 -121.1 -105.2 100.1 123.7 102.1 154.7



สรุป

 การประเมินความเส่ียงในรูปแบบโอกาสการเกิดเหตุการณ (เชน ฝน

มากกวาหรือนอยกวาปจจุบัน) ชวยใหผูบริหาร สามารถนําไปเปนขอมูลเพือ่

การบริหารความเส่ียงได

 เลือกโอกาสเกดิรอยละ 50  ฝนรายปเพิ่ม 18 มม.  ออกมาตรการ

 มีความเส่ียงรอยละ 50  ฝนรายปเพิ่มมาก 18 มม.  มาตรการไมไดผล

 เลือกโอกาสเกดิรอยละ 80  ฝนรายปเพิ่ม 38 มม.  ออกมาตรการ

 มีความเส่ียงรอยละ 20  ฝนรายปเพิ่มมาก 38 มม.  มาตรการไมไดผล

 เลือกบริหารความเส่ียง ตองคาํนึงถึง ความคุมคาทางเศรษฐกิจ

 ความเส่ียงนอย (มาก)  ลงทุนมาก (นอย)



ขอเสนอแนะ

 การศึกษานี ้ประเมนิความเส่ียงในกรณี scenario A2 เทานั้น ควรมี

การศึกษาเพิ่มเติมในกรณีอื่นประกอบดวย เชน B1, A1B เปนตน

 ควรมีการประเมินความเส่ียง โดยใชขอมูลจากแบบจําลองภูมิอากาศโลก ตวั

อื่น เชน HadCm3, RegCM เพื่อใหครอบคลุมความไมแนนอนไดมาก

ขึ้น



จบการนําเสนอ

คําถาม/ขอเสนอแนะ
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