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บทคัดยอ 

การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก สงผลตอการดํารงชีพของมนุษย ทําใหมนุษยตองหาหนทางเพ่ือรับมือกับ

การเปล่ียนแปลง หรือปรับการดําเนินชีวิตใหสามารถดํารงชีพอยูในสภาวะแวดลอมใหมได เชน อุณหภูมิที่สูงขึ้น 

หรอื อากาศทีแ่ลงแหง เปนตน  การสรางภาพจาํลองการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศโลก เพ่ือใหเหน็ภาพฉายสภาพ

ภูมอิากาศในอนาคต (Future Climate Projection) จึงมีประโยชนตอการเตรียมมาตรการบรรเทาความรุนแรง หรือ

การปรับตัวในส่ิงแวดลอมใหม อยางไรก็ตาม   เหตกุารณจาํลองภูมอิากาศในอนาคต มีความไมแนนอน 

(Uncertainty) ปรากฏอยูในขอมูล ทําใหการเลือกพิจารณามาตรการหรือการปรับตัว มีความเส่ียงวาเหตุการณที่

คาดการณไวอาจจะไมเกิดขึ้น ดังนั้น การประเมินความเส่ียงของสภาพอากาศจึงมีความสําคัญย่ิงตอการบริหาร

จัดการรับมือหรือปรับตัวกับส่ิงแวดลอมใหม ปจจัยของความไมแนนอนในขอมูลเหตุการณจําลองภูมิอากาศ เปนผล

สะสมของความไมแนนอนที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตขอมูลอากาศ ไดแก 1) การตั้งสมมุติฐาน ปริมาณกาซเรือน

กระจก ที่ปลอยขึ้นในช้ันบรรยากาศในอนาคต 2) การจาํลองเหตกุารณการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศโลก ดวย

แบบจาํลอง General Circulation Model (GCM) และ 3) การยอสวน (Downscaling) แบบจาํลอง Global Climate 

Model (GCM) เพ่ือใหผลที่ไดมีความละเอียดเพียงพอตอการศึกษา เชน ระดับภูมิภาค ระดับลุมน้ํา เปนตน  การศกึษา

นี้เปนการประเมินความเส่ียงของสภาพอากาศในอนาคตของลุมน้ําแควนอย ซ่ึงใชขอมูลจากการยอสวนแบบจําลอง

ภูมอิากาศโลก GFDL-R30 ของ Geophysical Fluid Dynamics Laboratory (GFDL) ภายใต National Oceanic and 

Atmospheric Administration (NOOAA) ใหมคีวามละเอียดมากขึน้ โดยมีหนวยแยกตาง (grid resolution) ขนาด  0.5o 

x 0.5o และพ้ืนที่ประเทศไทยมีหนวยแยกตางทั้งส้ินจํานวน 257 หนวย โดยพิจารณาศกึษาเฉพาะหนวยแยกตางซ่ึง

ครอบคลุมพ้ืนที่ลุมน้ําแควนอย ในชวงป ค.ศ. 2010-2029 และชวงป ค.ศ. 2040-2059 การศึกษานี้วิเคราะหความเส่ียง

ของเหตกุารณจาํลองภูมอิากาศในอนาคตดวยแบบจาํลองกําเนดิขอมูลอากาศ (Weather Generator) และนําเสนอใน

รปูแบบของโอกาสการเกิด ( Probability of occurrence) ซ่ึงสะดวกแกผูบริหารในการบริหารจัดการความเส่ียงของ

การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศเปนอยางย่ิง อันสงผลโดยตรงตอการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนที่ลุมน้ําแควนอย  และเปน

แนวทางในการบริหารในลุมน้ําอ่ืนตอไป 

คําสําคัญ: การประเมินความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงภูมอิากาศ , ลุมน้ําแควนอย , ความไมแนนอน , แบบจาํลอง

กําเนดิขอมูลอากาศ 

 



1. ความสําคัญและท่ีมาของปญหา 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศโลกซ่ึงเกิดจากการปลอยกาซเรอืนกระจกจากกิจกรรมของมนษุยเปน

หลัก ขึน้สูชัน้บรรยากาศเปนจาํนวนมาก ทาํใหบรรยากาศของโลกเก็บกักความรอนไวมากกวาเดมิ สงผลใหการ

หมุนเวียนของบรรยากาศเปล่ียนแปลงไป และมีความแปรปรวนของอากาศสูงขึ้น ดวยสภาพภูมิอากาศใหม ทําให

สภาพแวดลอมของส่ิงมีชีวิตโดยเฉพาะอยางย่ิงของมนษุยทีอ่าจมีการเปล่ียนแปลงไป หากสภาพแวดลอมใหมไม

เหมาะสมกับการดํารงชีพ อาจทําใหเกิดการสูญพันธของส่ิงมีชีวิตสายพันธุที่ไมอาจปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอมใหม

ได ดังนั้น มนุษยจึงจําเปนตองเรียนรูสภาพภูมิอากาศใหมที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนหาทางปรับตัวใหสามารถดํารงชีพอยู

ได 

ดวยเทคโนโลยีที่มีอยูในปจจุบัน มนุษยสามารถสรางภาพฉายเหตุการณจําลองของภูมิอากาศโลกใน

อนาคต (Future Climate Projection) ได อยางไรก็ตาม ภาพฉายที่สรางขึ้นยังมีความไมแนนอน ( Uncertainty) สงผล

ใหมีความเส่ียงตอการดําเนินการออกมาตรการเพ่ือบรรเทาผลกระทบหรือเพ่ือการปรับตัวของมนุษยใหสามารถดํารง

ชีพไดอยางมีความสุขในโลกอนาคต เนื่องจากเหตุการณภาพฉายเหลานั้นอาจจะไมเกิดขึ้นจริงหรืออาจเกิดขึ้นแต

รนุแรงกวาภาพฉายก็ได ดังนั้น การวิเคราะหความไมแนนอนเหลานี้ จึงเปนประโยชนอยางย่ิงตอการบริหารจัดการ

ความเส่ียง (Risk Management) อยางย่ิง 

ปจจยัของความไมแนนอนในภาพฉายเหตกุารณจาํลองภูมอิากาศโลก แบงตามกระบวนการผลิต

ขอมูลภาพฉายสภาพภูมอิากาศ (Covey et al., 2003; Reaney and Fowler, 2008) ไดดังนี้ 1) ความไมแนนอนในการ

สรางภาพฉายการปลอยกาซในอนาคต (Emissions scenarios) ซ่ึงความไมแนนอนในสวนนี้เกิดจากความไมแนนอน

ในการทํานายคาตัวแปรที่ควบคุม ( Forcings) การปลอยกาซในอนาคต ไดแก การเพ่ิมขึน้ของประชากรโลก การ

ปลอยกาซเรือนกระจก และการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลก 2) ความไมแนนอนของแบบจาํลองภูมอิากาศโลก ซ่ึง

มีความไมแนนอน ของ คาพารามิเตอรตางๆในแบบจาํลอง โครงสรางของแบบจาํลอง ขอผดิพลาดทีเ่กิดจากการ

วิเคราะหแกสมการ (Analytical solution errors) เปนตน และ 3) ความไมแนนอนในการยอสวนทางสถิติ (Statistical 

Downscaling) จากขอมูลจากแบบจาํลอง GCM เพ่ือใหผลที่ไดมีความละเอียดเพียงพอตอการศึกษาในระดับตางๆ 

เชน ระดับภูมิภาค ระดับลุมน้ํา เปนตน เชน ความสัมพันธระหวางพ้ืนที่ระดับภูมิภาคกับพ้ืนที่ระดับทองถ่ิน 

 
 

รูปที่ 1 แหลงกําเนิดของความไมแนนอนที่เกิดขึ้นในขบวนการผลิตภาพฉายเหตุการณจําลองภูมิอากาศในอนาคต 

ความไมแนนอนทั้งหมดในขบวนการผลิตขอมูลภาพฉายนั้น มีแหลงกําเนิดใหญที่สุดคือ แบบจําลอง

ภูมอิากาศโลก ( Wilby and Harris; 2006) ทั้งนี้ Lenart (2008) ไดใหรายละเอียดของความไมแนนอนทีอ่ยูใน

แบบจําลองโลก ดังนี้ 1) มาตราสวนและความละเอียดของแบบจาํลอง (Scale and Resolution) เนือ่งจากขบวนการ



ทางธรรมชาตขิองตวัแปรบรรยากาศมีความแตกตางกัน ทั้งในสวนของเวลาและระยะทาง เชน GCM มีแนวโนมที่จะ

จําลองเหตุการณในสเกลใหญ (เชน การผันผวนของอุณหภูมิ) ไดดีกวา เหตุการณในสเกลที่เล็กกวา (เชน เหตกุารณ

ฝนตกหนัก) 2) เมฆ เปนตัวแปรหลักที่ทําใหเกิดความไมแนนอนของแบบจําลองภูมิอากาศโลกในการจําลองภาพ

ฉายอุณหภูมิที่สูงขึ้นในอนาคต 3) ฝุนละอองในอากาศ ( Aerosols) ซ่ึงมีผลไมเพียงตออุณหภูมิเทานั้น แตยังมีผลตอ

ฝน สงผลใหการจําลองเหตุการณยากขึ้น และมีความไมแนนอนสูงขึ้น 4) การแปรปรวนของธรรมชาติ โดย

แบบจําลองภูมิอากาศโลก สามารถจําลองเหตุการณเฉล่ียไดดีกวา เหตุการณที่มีความแปรปรวนสูง   

การปรับตัวของมนุษยในการรับมือกับสภาพภูมิอากาศที่เปล่ียนแปลงไป เพ่ือใหสามารถดํารงชีพไดใน

โลกอนาคตนั้น ตองการการบริหารความเส่ียงที่ดี เนื่องจากขอมูลเหตุการณจําลองของสภาพอากาศในอนาคตมีความ

ไมแนนอนสูง จงึจาํเปนตองมีการประเมินความเส่ียงของสภาพอากาศ (Climate Risk Assessment) เพ่ือประโยชนตอ

การบริหารจัดความเส่ียง ในการเลือกออกมาตรการการปรับตัวของมนุษย เพ่ือการรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมอิากาศโลกตอไป 

ในการศึกษาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ตอการปฏิบัติการอางเก็บน้ําเขื่อนแควนอยบํารุง

แดน ในลุมน้ําแควนอย จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือการบริหารความเส่ียงจําเปนตองประเมินความเส่ียงจากการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของพ้ืนที่ลุมน้ํา โดยเฉพาะอยางย่ิง ปริมาณฝน จํานวนวันที่ฝนไมตกติดตอกัน เปนตน 

จากนั้นจึงนําไปประเมินความเส่ียงของการเปล่ียนแปลงปริมาณน้ําที่ไหลลงสูอางเก็บน้ํา โดยผานแบบจําลองน้ําฝน-

น้ําทา ตอไป  

 

2. วัตถุประสงคของการศึกษา 

การศึกษานี้ มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือประเมินความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก โดยกําหนด

พ้ืนที่ศึกษา คือ พ้ืนที่ลุมน้ําแควนอย จังหวัดพิษณุโลก ซ่ึงผลการศึกษาสามารถนําไปใชประโยชนตอผูบริหารในการ

ตัดสินใจเลือกใชมาตรการปรับตัว เพ่ือรับมือกับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศที่จะเปนขึ้นในอนาคต อันจะชวยให

มนษุยสามารถดาํรงชีพในอนาคตทีม่สีภาพแวดลอมใหมได ในการศกึษาใชขอมูลสภาพอากาศในชวงป พ.ศ. 2553-

2572 (ค.ศ. 2010-2029) และ พ.ศ. 2583-2612 (ค.ศ. 2040-2059) โดยพิจารณา ความเส่ียง (หรือความนาจะเปน) ของ

การเปล่ียนแปลงของตัวแปรอากาศหลัก ที่มีผลการปฏิบัติการอางเก็บน้ํา คือ ปริมาณฝนรายป 

 

3. วิธีการวิจัย 

วิธีการวิจัยเพ่ือประเมินความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศของพ้ืนที่ลุมน้ําแควนอย จังหวัด

พิษณุโลก แบงการดําเนินการหลักไดเปนสองขั้นตอนดังนี้ 

 

3.1 รวบรวมขอมูลภาพฉายเหตุการณจําลองสภาพภูมิอากาศของพ้ืนที่ศึกษา 

ในการศึกษานี้ ใชขอมูลยอสวน/ลดขนาดสถิติเพ่ือลดขนาด GCM ของแบบจาํลองภูมอิากาศโลก GFDL-

R30 ของ Geophysical Fluid Dynamics Laboratory (GFDL) ภายใต  National Oceanic and Atmospheric 

Administration (NOAA) ของสหรัฐอเมริกา ใหมีความละเอียดมากขึ้น เพียงพอตอการศึกษาผลกระทบตอระดับ

ทองถ่ิน ซ่ึงขอมูลยอสวนที่ไดนี้ เปนผลจากการศึกษาของ กัณฑรีย บุญประกอบ จิรสรณ สันติสิริสมบูรณ และ คณะ 

(2553) ซ่ึงไดรับการสนับสนุนการวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (กัณฑรีย บุญประกอบ จิรสรณ สันติ

สิริสมบูรณ และคณะ 2553) วิธีการยอสวนที่ประยุกตใช คือ วิธีการวิเคราะหการถดถอย ซ่ึงเปนการวิเคราะห



ความสัมพันธระหวางตัวทํานาย คือ ขอมูลภูมิอากาศในอดีตจาก GCM และตัวถูกทํานาย คือ สถิติขอมูล

อุตุนิยมวิทยาจากการตรวจวัด ณ สถานีตรวจอากาศในชวงเวลาที่สัมพันธกัน ซ่ึงอาจมีความถ่ีของขอมูลเปนรายวัน 

หรือเฉล่ียรายเดือน และใชขอความสัมพันธที่วิเคราะหไดในการประมาณคาอนาคตของขอมูลอุตุนิยมวิทยา ณ สถานี

ตรวจวัดโดยใชขอมูลภูมิอากาศอนาคตจาก GCM เปนขอมูลนําเขา คาที่ไดจากการประมาณจะใชสําหรับการศึกษา

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมอิากาศตอไป  โดยวัตถุประสงคหลักเพ่ือสรางภาพจําลองของการเปล่ียนแปลง

ภูมอิากาศในอนาคตของประเทศไทยใหมขีนาดของหนวยแยกตาง ( grid resolution) 0.5o ละติจูด × 0.5o ลองกิจูด 

หรือมีพ้ืนที่ประมาณ 50 × 50 กิโลเมตร2 กําหนดปฐานในชวง ค.ศ. 1965 – 1990 และปอนาคตในชวง ค.ศ. 2010 – 

2029 และ ค.ศ. 2040 – 2059 การสรางภาพจาํลองโดยการลดขนาดจงึประกอบดวยขัน้ตอนหลัก 3 สวน ดังนี้ 

1) การวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางขอมูลภูมิอากาศในอดีตจาก GCM และสถิติขอมูล

อุตนุยิมวิทยาจากการตรวจวัด ณ สถานตีรวจอากาศของประเทศไทย  

2) ประยุกตความสัมพันธที่วิเคราะหในการประมาณคาขอมูลอุตุนิยมวิทยาอนาคตโดยใชขอมูลจาก  

GCM) เปนตัวแปรนําเขาเพ่ือประมาณคาตัวแปรภูมิอากาศทองถ่ินในอนาคต ณ สถานตีรวจวัดอากาศ

ของประเทศไทยใหครบทุกสถานี 

3) ประยุกตใชวิธีการประมาณคาในชวง-นอกชวง  (interpolation and extrapolation) เพ่ือประมาณคาตัว

แปรภูมอิากาศ ณ บรเิวณศนูยกลางของหนวยแยกตาง 

ตารางท่ี 1 รายละเอียดแบบจําลองการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศที่ใชเปนตัวทํานาย 

ขอบเขต รายละเอยีด 

แบบจาํลองการเปล่ียนแปลงภูมอิากาศ GFDL-R30 

ปฐาน ค.ศ. 1965 – 1990* 

ปอนาคต ค.ศ. 2010 – 2029 และ ค.ศ. 2040 – 2059 

ขนาดหนวยแยกตาง  2.20o ละติจูด × 3.75o ลองกิจูด 

ความละเอียดเชิงเวลา รายวัน 

SRES Scenario A2 เหตุการณจําลองแบบ A2 บรรยายอนาคตของโลกที่มีความ

แตกตางกันมาก ใจความหลัก คอื การพ่ึงพาตนเองและการดาํรง

เอกลักษณของทองถ่ิน รูปแบบภาวะเจริญพันธระหวางภูมิภาคลูเขา

หากันอยางชามาก สงผลใหจํานวนประชากรเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง 

การพัฒนาเศรษฐกิจเปนการเก้ือกันภายในภูมิภาค อัตราการเติบโต

ทางเศรษฐกิจตอหัว และการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี มีลักษณะ

กระจดักระจายและชากวาเหตกุารณจาํลองอ่ืน ๆ 

ตัวทํานายที่ประยุกตใช อุณหภูม ิความดนับรรยากาศ ปรมิาณหยาดน้าํฟา  

รังสีอาทิตย และการระเหย 

หมายเหตุ GFDL-R30 แนะนําใหใช Scenario นบัจากป ค.ศ. 1990 และประเทศไทยเริ่มตรวจวัดขอมูลในป ค .ศ.

1965 การศกึษานีจ้งึกําหนดปฐานในชวง ค.ศ. 1965 – 1990 

 

 

 



ตารางท่ี 2 รายละเอียดผลลัพธจากแบบจาํลองการยอสวน/ลดขนาดดวยสถิติ 

ขอบเขต รายละเอยีด 

แบบจาํลองการลดขนาด การยอสวนดวยสถิติ 

ปฐาน ค.ศ. 1965 – 1990 

ปอนาคต ค.ศ. 2010 – 2029 และ ค.ศ. 2040 – 2059* 

ขนาดหนวยแยกตาง  0.5o ละติจูด × 0.5o ลองกิจูด  

ความละเอียดเชิงเวลา รายวัน 

ขอบเขตพ้ืนที่  ละติจูด 5 – 22o เหนือ 

ลองกิจูด 95 – 105o ตะวันออก 

ขอมูลสภาพภูมอิากาศ อุณหภูมิเฉล่ีย สูงสุด ต่ําสุด ปรมิาณหยาดน้าํฟา ความช้ืนสัมพัทธ 

ความยาวนานแสงแดด ความดนับรรยากาศ ความเรว็ลม 

หมายเหตุ ขอมูลรายวันของแบบจาํลอง GFDL-R30 มีใหดาวนโหลดเปนชวง ชวงละ 20 ป และเวน 10 ป ขอมูลป

อนาคตจงึมีในชวง ค .ศ. 2010 – 2029 เวนชวง ค .ศ. 2030 – 2039 และ ค .ศ. 2040 – 2059 เวนชวง ค .ศ. 

2060 – 2069 และเปนเชนนี้จนส้ินสุดป ค.ศ. 2100 การยอสวน  GFDL-R30 ในการศึกษานี้จึงเวนชวงป

อนาคต ค.ศ. 2030 – 2039 เนื่องจากไมมีขอมูล ในชวงเวลาดงักลาว  

 

แบบจําลองการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ หรือ GCM ที่ใชเปนตัวทํานายในการศึกษานี้ คือ ผลลัพธของ 

GFDL-R30 ซ่ึงพัฒนาขึ้นโดย Geophysical Fluid Dynamics Research สหรัฐอเมริกา โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1 

เหตุการณจําลองแบบการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศอนาคตที่ประยุกตใชในการศึกษานี้ ไดแก SRES A2 และผลการ

ยอสวนมีรายละเอียดดังตารางที่ 2 ทั้งนี้พ้ืนที่ประเทศไทยมีหนวยแยกตางทั้งส้ินจํานวน 257 หนวย โดยหนวยแยก

ตางที่ครอบคลุมจังหวัดพิษณุโลก จํานวน 4 หนวยแยกตาง คอื H7 ครอบคลุมพ้ืนที่ดานตะวันตกเฉียงเหนือ H8 

ครอบคลุมพ้ืนที่ดานตะวันตกเฉียงใต  I7 ครอบคลุมพ้ืนที่ดานตะวันออกเฉียงเหนือ และ I8 ครอบคลุมพ้ืนที่ดาน

ตะวันออกเฉียงใต ดังแสดงในรูปที่ 2  ทั้งนี้พ้ืนที่สวนใหญของลุมน้ําแควนอยอยูในหนวยแยกตาง I7 

ทั้งนี้ ในการศึกษาเพ่ือประเมินความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศนี้ พ้ืนที่ศึกษาคือ พ้ืนที่ลุม

น้ําแควนอย ดังนั้น หนวยแยกตางที่ครอบคลุม พ้ืนที่ลุมน้ําแควนอยคือ H7  H8  I7 และ I8 และตวัแปรอากาศรายวัน

ที่พิจารณาคือ ปริมาณฝน อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิเฉล่ีย และ อุณหภูมิต่ําสุด 

 

3.2 การวิเคราะหความไมแนนอนของขอมูลเหตุการณจําลองสภาพภูมิอากาศ 

ความไมแนนอนของขอมูลเหตุการณจําลองสภาพภูมิอากาศ ที่ไดภายหลังจากการยอสวนแบบสถิติ 

ประกอบดวย ความไมแนนอนที่เกิดขึ้นในระหวางการผลิตขอมูลดังนี้ 1) แบบจาํลอง GCM-GFDL-R30 2) SRES 

A2 Scenario และ 3) การยอสวนขอมูลลงไปในระดับสถานีตรวจวัดขอมูลของประเทศไทย นั้น สงผลใหเกิดความ

ไมแนนอนวา เหตุการณที่สนใจเชน ปริมาณฝนที่ตกมากกวาเดิมหรือจํานวนวันอากาศรอนเพ่ิมขึ้น เปนตน จะเกิดขึ้น

จริงหรือไม หรือมีโอกาสเกิดขึ้นมากนอยเพียงใด ( Probability of occurrence) เพ่ือใหไดมาซ่ึงโอกาสการเกิด

เหตุการณที่สนใจเหลานี้ จําเปนตองดําเนินการวิเคราะหความไมแนนอนของขอมูลเหตุการณจําลองสภาพภูมิอากาศ 

เพ่ือประโยชนตอการวางแผน หรือ ออกมาตรการ เพ่ือบรรเทาปญหา ตลอดจน การปรับตัวเพ่ือใหเขาไดกับ

สภาพแวดลอมใหมที่จะเกิดขึ้น 



 

 
รูปที่ 2 หนวยแยกตางของประเทศไทย จํานวน 257 หนวยแยกตาง และหนวยแยกตางทีศ่กึษา H7, H8, I7, I8 ซ่ึง

ครอบคลุมจังหวัดพิษณุโลก (กัณฑรีย บุญประกอบ และคณะ, 2553) 

 

ในการศกึษานี ้ใชแบบจาํลองกําเนดิขอมูลอากาศ (Weather Generator) เพ่ือการวิเคราะหความไมแนนอน

ของขอมูลยอสวนแบบจาํลอง GFDL-R30 ของกัณฑรีย และคณะ (2550) โดยแบบจําลองกําเนิดขอมูลอากาศที่ใชคือ 

แบบจาํลองกําเนดิขอมูลอากาศแบบก่ึงพาราเมตรกิ SWG (Semiparametric Weather Generator, SWG) ซ่ึงพัฒนาขึ้น

โดย Apipattanavis et al. (2007) โดยรวมขอดีของแบบจําลองประเภทพาราเมตริก ( Parametric model) และ

แบบจาํลองประเภท นอนพาราเมตรกิ ( Nonparametric model) ทั้งนี้ใช Monte Carlo Markov Chain (parametric 

approach) รวมกับ k-Nearest Neighbor, k-NN (nonparametric approach) ซ่ึงสามารถผลิตขอมูลอากาศไดหลายตัว

แปรและหลายสถานีไดพรอมกัน (Multisite and Multivariate) และมีการนําไปใชเพ่ือวิเคราะหผลกระทบตอผลผลิต

การเกษตร ( Apipattanavis et al., 2010a) และการลาชาของการกอสรางเนือ่งจากสภาพอากาศทีเ่ลวราย 

(Apipattanavis et al., 2010b) ทั้งนี้แบบจําลอง SWG มีผังการทํางานดังแสดงในรูปที่ 2 และรายละเอียดของ

แบบจาํลองนี ้สามารถศกึษาเพ่ิมเตมิไดจาก Apipattanavis et al. (2007) 



 
 รูปที่ 3 ผงัการทาํงานของแบบจาํลองกําเนดิขอมูลอากาศ SWG (Apipattanavis et al, 2007) 

ในการศึกษานี้ วิเคราะหความไมแนนอนของขอมูลเหตุการณจําลองภูมิอากาศในพ้ืนที่ลุมน้ําแควนอย 

เปนการวิเคราะหตัวแปรหลายตัวและหลายสถานีพรอมกัน ( Multisite and Multivariate) โดยตัวแปรที่ใชพิจารณา 4 

ตัวแปร คือ ปริมาณฝน อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิเฉล่ีย และ อุณหภูมิต่ําสุด และ 4 สถานหีรอืหนวยแยก คอื H7  H8  I7 

และ I8 ทั้งนี้ การวิเคราะหความไมแนนอนของขอมูลพรอมกันหลายตัวแปรและหลายสถานี ชวยใหสามารถรักษา

ความสัมพันธระหวางตัวแปรอากาศ (เชน ปริมาณฝน และอุณหภูมิสูงสุด) ไวไดทั้งในสถานีเดียว และระหวางสถานี 

กลาวคือ หากใชแบบจําลองกําเนิดขอมูลอากาศที่วิเคราะหตัวแปรไดทีละตัว อาจจะไดขอมูลอากาศที่ไมสอดคลอง

กับความเปนจริงได เชน วันที่ฝนตกหนัก แตมีอุณหภูมิสูงมาก ในทํานองเดียวกัน หากใชแบบจําลองขอมูลอากาศที่

วิเคราะหตัวแปรอากาศไดทีละสถานี อาจจะไดตัวแปรที่ไมสอดคลองกัน เชน สถานีหนึ่งมีอุณหภูมิสูงมาก ในขณะที่

Start 

Fit Markov chain for precipitation occurrence (state) 

Generate Precipitation State Series (PSS) 

       
Randomly pick up a day from the record  

     

Find k-Nearest Neighbors (k-NN) of n 
day window center at S regarding PSS 

Pick up a day in k-NN (called day R) 
using weight function (w)  

Get simulated weather values from  
the weather variables of day R+1 

Get M days? 

   

Get N scenarios? 
(I = N?) 

End 

Save Weather Scenarios 

Read historical records  

 

Input number of weather scenarios (N), 
number of days in a scenario (M) 

threshold values 

 

Set day R+1  

    

Set number of scenarios (I) = 1 

Add number of 
scenarios (I=I+1) 

Yes 

Yes 

No 

No 

Add number of 
 days (J=J+1) 

Set number of days (J) = 1 



สถานีใกลเคียงมีอุณหภูมิต่ํามาก เปนตน ดังนั้น การวิเคราะหแบบหลายตัวแปรและหลายสถานีพรอมกัน จะชวยให

ขอมูลที่ไดมีความนาเช่ือถือมากกวา 

การวิเคราะหความไมแนนอนของขอมูลยอสวนภูมอิากาศ แบงออกเปน 2 สวนตามชวงขอมูลที่มีคือ ชวง 

ค.ศ. 2010-2029 และ ชวง ค.ศ. 2040-2059  โดยชวงที่หนึ่ง ใชขอมูลรายวันของตัวแปร ปริมาณฝน อุณหภูมิสูงสุด 

อุณหภูมิเฉล่ีย อุณหภูมิต่ําสุด ของหนวยแยก H7  H8  I7 และ I8 แลวใช แบบจาํลองกําเนดิขอมูลอากาศ SWG สราง

ขอมูลอากาศขึ้นใหม จํานวน 100 ชุด โดยแตละชุดประกอบดวย ขอมูลรายวันของตัวแปร ปริมาณฝน อุณหภูมิสูงสุด 

อุณหภูมิเฉล่ีย อุณหภูมิต่ําสุด ของหนวยแยก H7  H8  I7 และ I8 ซ่ึงขอมูลที่สรางขึ้นใหมนี้มีคุณสมบัติทางสถิติ

เชนเดยีวกับขอมูลภาพฉายในชวงป ค.ศ. 2010-2029 ในทาํนองเดยีวกัน มีการสรางขอมูลอากาศจาํนวน 100 ชุด 

สําหรับชวง ค.ศ. 2040-2059 เพ่ือการวิเคราะหการเปล่ียนแปลงในชวงหลัง เม่ือเทียบกับชวงแรก และในปจจุบัน 

ตอไป 

 

4. ผลการศึกษาวิจัย 

จากผลการสรางขอมูลยอสวนสําหรับลุมน้ําแควนอย ซ่ึงประกอบดวยขอมูลรายวันของตัวแปรอากาศ 

ของหนวยแยกตางจาํนวน 4 หนวยแยกตาง ไดแก  I7  I8  H7 และ H8  จํานวน 100 ชุดขอมูล สําหรับชวงเวลา 2 ชวง 

คอื ค.ศ.2010-2029 และ ค.ศ.2040-2059 เม่ือนํามาวิเคราะหเพ่ือหาความไมแนนอนหรือหาความเส่ียง ซ่ึงก็คือโอกาส

การเกิดเหตุการณตางๆ นั้น และเปรียบเทียบกับขอมูลตรวจวัดที่ สถานีตรวจวัด 39013 ของกรมอุตุนิยมวิทยา ที่ 

อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบวา  

จากขอมูลบันทึกปริมาณฝนรายปของสถานี 39013 จังหวัดพิษณุโลก มีคาเฉล่ียปริมาณฝนรายปเทากับ 

1,328.6 มิลลิเมตร/ป (ดังแสดงในรูปที่ 4( a)) และจากขอมูลยอสวน ปรมิาณฝนรายปเฉล่ียของแตละหนวยแยกตาง 

ในแตละชวงเวลา (แสดงในรูปที่ 4(b)) ในสวนของคาเฉล่ียปริมาณฝนรายปของแตละหนวยแยก แสดงในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 คาเฉล่ียของปริมาณฝนรายปที่สถานีและหนวยแยกตาง ในชวงเวลาตางๆ 

สถานี ปริมาณฝนเฉล่ีย (มิลลิเมตร/ป) 

  ค.ศ.1951-2007 ค.ศ.2010-2029 ค.ศ.2040-2059 

39013 1,328.6 - - 

I7 - 1,383.2 (+54.6)* 1,401.2 (+72.6)* 

I8 - 1,249.8 (-78.8)* 1,277.1 (-51.5)* 

H7 - 1,458.0 (+129.4)* 1,486.7 (+158.1)* 

H8 - 1,461.0 (+132.4)* 1,518.9 (+190.3)* 
* ตัวเลขในวงเล็บคือ ปริมาณฝนที่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปริมาณฝนตรวจวัด (+ เพ่ิมขึ้น และ – ลดลง) 

ปริมาณฝนรายปของจังหวัดพิษณุโลก ในชวงป ค.ศ.2010-2029 และ ค.ศ.2040-2059 ในพ้ืนที่ตางๆของ

จังหวัดเม่ือเทียบกับขอมูลตรวจวัดใน ค.ศ.1951-2007 พบวา มีทั้งปริมาณฝนลดลง (ในพ้ืนที่ดานตะวันออกเฉียงใต 

I8) ปริมาณฝนเพ่ิมขึ้น (ในพ้ืนที่ดานตะวันตก  H7 และ  H8) และปริมาณฝนไมเปล่ียนแปลงนัก (ในพ้ืนที่ดาน

ตะวันออกเฉียงเหนอื I7) อยางไรก็ตาม ในชวงป ค.ศ.2040-2059 มีปรมิาณฝนรายป มากกวา ในชวงป ค.ศ.2010-

2029  



 
 รูปที่ 4 (a) ปรมิาณฝนรายปจาก ค.ศ. 1965-2007 จากสถานตีรวจวัด ( b) ปรมิาณฝนรายป จาก ค.ศ. 2010-2029 และ 

ค.ศ. 2040-2059 ของหนวยแยกตาง H7  H8  I7 และ I8 จากขอมูลยอสวน โดยเสนประในแนวราบแสดงถึงคาเฉล่ีย 

(c) ความไมแนนอนของปรมิาณฝนรายป ที่ วิเคราะหไดจากแบบจาํลอง SWG แสดงในรูปแบบ boxplot ของหนวย

แยกตางทั้งส่ี และ ทั้งสองชวงเวลา (d) ปริมาณฝนรายป เชนเดียวกับ (c) แตแสดงในรปูแบบ pdf (e) ความถ่ีของการ

เกิดฝนรายปที่มากกวาหรือนอยกวาปริมาณฝนเฉล่ียของจังหวัดพิษณุโลก ( f) โอกาสการเกิดฝนรายปทีม่ากกวาหรอื

นอยกวาปริมาณฝนในปจจุบัน  



อยางไรก็ตาม ตัวเลขการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของปริมาณฝนรายปในอนาคต เหลานี้มีความไมแนนอน ทํา

ใหตองมีการวิเคราะหความไมแนนอนดวยการใชแบบจาํลอง SWG ซ่ึงผลการวิเคราะหความไมแนนอนที่ได แสดง

ในรูปแบบ boxplot (รูปที่ 4(c)) รูปแบบความถ่ีการเกิดฝนรายป (รูปที่ 4( d)) รูปแบบความถ่ีการเกิดฝนรายปมากขึ้น

หรอืลดลง (รูปที่ 4(e)) ตลอดจน โอกาสการเกิดฝนที่มากกวาหรือนอยกวาในปจจุบัน (รูปที่ 4(f))  

เพ่ือความสะดวกตอการนําผลการศึกษาไปใชประโยชน รูปที่ 4( f) ซ่ึงแสดง โอกาสการเกิดฝนรายปที่มี

ปริมาณเปล่ียนแปลงไปจากปริมาณฝนรายปในปจจุบัน จึงนําเสนอในตารางที่ 4  

 

ตารางที่ 4 โอกาสการเกิดการเปล่ียนแปลงปริมาณฝนรายป ของแตละหนวยแยก 

โอกาส

เกิด 

 (%) 

ปริมาณฝนทีเ่ปลี่ยนแปลง (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 

 

5. สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

การประเมินความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของลุมน้ําแควนอยดวยแบบจําลองกําเนิด

ขอมูลอากาศ SWG ซ่ึงแสดงผลการวิเคราะหออกมาในรปูแบบของโอกาสการเกิดเหตกุารณ เชน ฝนมากกวาหรือฝน

นอยกวาในปจจุบัน ชวยใหผูบริหารจัดการน้ํา สามารถบริหารความเส่ียงโดยใชมาตรการเพ่ือการบรรเทาภัยหรือการ

ปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอมใหม โดยคํานึงถึง งบประมาณที่ ใชดวย จากการประเมินครั้งนี้ โอกาสการเกิดปริมาณ

ฝนรายปที่เปล่ียนแปลงไป พบวา แตละพ้ืนที่ของจังหวัดพิษณุโลก มีโอกาสการเกิดที่แตกตางกันออกไป  

พ้ืนที่ลุมน้ําแควนอย ซ่ึงพ้ืนที่สวนใหญอยูในหนวยแยกตาง I7 นั้น เม่ือพิจารณาในชวงป ค.ศ.20 40-2059 

พบวาฝนรายปมีปริมาณ เพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับ ฝนรายปเฉล่ียในปจจุบัน โดยมีโอกาสรอยละ 50 ที่ฝนรายปจะ เพ่ิมขึ้น

มากกวาหรอื เทากับ 18.0 มิลลิเมตร  โดยหากผูบริหารเลือกพิจารณาวาฝนรายปจะมากขึ้น 18.0 มิลลิเมตร แลวออก

มาตรการตางๆเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงนี้ ก็หมายความวาผูบริหารจะมีความเส่ียงอีกรอยละ 50 ที่ฝนรายปจะ

เพ่ิมขึน้มากกวา 18.0 มิลลิเมตร ซ่ึงก็หมายความวามีโอกาสรอยละ 50 ที่มาตรการตางๆที่เลือกใช จะไมสามารถ

รองรับการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้นได  ในทางตรงขาม หากผูบริหารเลือกเส่ียงนอย โดยเลือกโอกาสการเกิดรอยละ 

80 คือฝนรายปจะเพ่ิมขึ้นมากกวา 38.0 มิลลิเมตร ดังนั้นมาตรการตางๆที่เลือกใช ก็จะมีเพียงรอยละ 20 เทานั้นที่จะ

ลมเหลว  ดังนั้นการเลือกใชมาตรการใดๆ ก็ขึ้นอยูกับการบริหารความเส่ียงของผูบริหารน้ําจะเลือกใช ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ

งบประมาณดวย หากตองการบริหารน้ําทา ก็จําเปนตองนําผลการวิเคราะหความเส่ียงนี้ ไปประยุกตใชกับ

แบบจําลองน้ําฝน-น้ําทา เพ่ือวิเคราะหถึงการเปล่ียนแปลงของน้ําทาตอไป 

การศึกษานี้เปนการศึกษาเพ่ือประเมินความเส่ียงของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ที่ใชขอมูลจาก

แบบจาํลองโลก GFDL-R30 ของ NOAA ในภาพฉายอากาศแบบ A2 เทานั้น ทําใหการประเมินความเส่ียงไม

ครอบคลุมไปถึงแบบจําลองอ่ืน ดังนั้น หากไดมีการประเมินความเส่ียงจากขอมูลของแบบจําลองอ่ืน เชน ECHAM5  

HadCM3  RegCM เปนตน และในภาพฉายอากาศแบบอ่ืนดวย เชน A1  B1  B2 และ A1B เปนตน จะชวยใหการ



ประเมินความเส่ียงครอบคลุมแบบจําลองและกรณีภาพฉายที่มากขึ้น ทําใหการวิเคราะหเพ่ือบริหารความเส่ียงมีความ

ครอบคลุมกรณีความไมแนนอนที่มากขึ้น สงผลดีตอการบริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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