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การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เป็นปัญหาส�าคัญที่ก�าลัง 

ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางในหลายภูมิภาคของโลก จะเห็น 

ได้จากระบบนิเวศต้ังแต่ขั้วโลกถึงเขตร้อน มีการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็วในอัตราที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในอดีต อีกทั้ง

เหตุการณ์สภาวะความรุนแรงลมฟ้าอากาศ เช่น พายุโซนร้อน  

ภาวะน�า้แล้งและน�า้ท่วมรวมทัง้คลืน่ความร้อน เปลีย่นแปลงไป 

ทัง้ระดบัความรนุแรงและความถีข่องการเกดิ สร้างความเสยีหาย 

ต่อชีวติและทรพัย์สนินบัเป็นมลูค่ามหาศาล ผลการศกึษาทีผ่่านมา  

ระบุว่า สภาพภูมิอากาศและสภาวะความรุนแรงลมฟ้าอากาศ

ของประเทศไทยในอดีต ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัย

ส�าคัญเช่นกัน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส่งผลให้หลาย

ภาคส่วนที่มีความส�าคัญต่อการด�ารงชีวิตของประชาชนและ 

การพัฒนาประเทศ ได้รับผลกระทบที่มีแนวโน้มความรุนแรง

เพิ่มขึ้น 

ข้อมลูคาดการณ์ภมูอิากาศในอนาคต เป็นจดุเริม่ต้นส�าคัญ 

ต่อการวิเคราะห์ผลกระทบและประเมินแนวทางการปรับตัว 

ต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ในต่างประเทศได้มีการพัฒนา

ข้อมูลคาดการณ์ภูมิอากาศในอนาคตขึ้นมามากมายเริ่มตั้งแต่

ข้อมูลท่ีมีความละเอียดเชิงพ้ืนท่ีหลายร้อยกิโลเมตร ไปจนถึง

ความละเอียดเชิงพื้นท่ีสูงในระดับท้องถิ่น โดยทั่วไปแล้ว 

ข้อมูลภูมิอากาศความละเอียดสูงในอนาคต ถูกสร้างขึ้นจาก 

แบบจ�าลองภูมิอากาศโลก (รูปที่ 1)

ดร.อัศมน ลิ่มสกุล

ก�รจำ�ลองภูมิอ�ก�ศในอน�คตและข้อมูล 

ค�ดก�รณ์ภูมิอ�ก�ศคว�มละเอียดสูงสำ�หรับ

ประเทศไทย 

ข้อมูลคาดการณ์ภูมิอากาศอนาคตความละเอียดสูง ที่ถูกสร้างขึ้นจากแบบจ�าลองภูมิอากาศโลกผ่านการย่อส่วน 

เพิ่มรายละเอียดการแสดงผลในระดับท้องถิ่น เป็นจุดเริ่มต้นส�าคัญต่อการวิเคราะห์ผลกระทบและประเมินแนวทาง 

การปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทย ภายใต้สถานการณ์อนาคตท่ีคาดว่าการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

จะมีความไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วนเพิ่มมากขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศและ

อุณหภูมิโลก ข้อมูลดังกล่าวที่จ�าลองจากหลายๆ แบบจ�าลองภายใต้ภาพฉายต่างๆ กัน ยังมีความจ�าเป็นต้องยกระดับ 

การด�าเนินการให้เกิดการบูรณาการอย่างจริงจัง ผ่านการมีส ่วนร่วมของหลายภาคส่วนซึ่งรวมถึงผู ้ก�าหนดนโยบาย  

นักวิจัย นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ เพื่อให้การบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ข้อมูลคาดการณ์ภูมิอากาศอนาคต

ความละเอียดสูงเกิดเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

รูปที่ 1  แผนภาพการก�าหนดกริดแนวราบและแนวตั้งของแบบจ�าลอง 
ภูมิอากาศโลก พร้อมทั้งกระบวนการทางกายภาพของบรรยากาศ 
มหาสมุทร น�้าแข็งและผิวดินในพื้นที่ขนาดเล็กของแต่ละกริด 
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ผ่านการปรับข้อมูลให้เป็นระดับภูมิภาค (regionalization) 

ด้วยการย่อส่วนหรือลดขนาดด้วยวิธีทางพลวัตร (dynamical 

downscaling) หรือวิธีทางสถิติ (statistical downscaling)  

เพือ่เพิม่ความละเอยีดการแสดงผลในพืน้ทีข่นาดเลก็ให้เหมาะสม 

กับการน�าไปใช้ศึกษาในระดับท้องถิ่น[1]  (รูปที่ 2)

แบบจ�าลองภูมิอากาศโลก เป็นแบบจ�าลองคณิตศาสตร์

สามมิติที่ใช้ข้อมูลเชิงปริมาณในการเลียนแบบกระบวนการ 

ทางกายภาพของบรรยากาศ มหาสมุทร น�้าแข็งและผิวดิน และ

จ�าลองการเปลีย่นแปลงของภูมอิากาศในอนาคตต่อการเพิม่ขึน้ 

ของก๊าซเรือนกระจก ในปัจจุบันการพัฒนาไม่ได้รวมแค ่

การเพิ่มความละเอียดเชิงพื้นที่เท่านั้น องค์ความรู ้พ้ืนฐาน 

ทีจ่�าเป็นต่อการปรบัปรงุแบบจ�าลองและการตรวจวดัข้อมลูต่างๆ 

ก็ได้พัฒนาอย่างมากเช่นกัน ท�าให้ความเข้าใจในกระบวนการ

ทางบรรยากาศวิทยาเพิ่มมากขึ้นและเพิ่มความมั่นใจต่อผล 

การจ�าลองภาพภมูอิากาศในอนาคต[1] แบบจ�าลองการหมนุเวยีน

ทั่วไปของบรรยากาศและมหาสมุทร (Atmosphere-Ocean 

General Circulation Models; AOGCMs) ซึ่งควบประสาน

แบบจ�าลองทางบรรยากาศเข้ากับแบบจ�าลองทางสมุทรศาสตร์  

ได้กลายเป็นแบบจ�าลองมาตรฐาน เนือ่งจากสามารถจ�าลองอตัรา

และขนาดของภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ตลอดจนกระบวนการ

ทางกายภาพในอดีตได ้ ใกล ้ เ คียงความเป ็นจริงมากขึ้น  

ในช่วงเร็วๆ นี้ แบบจ�าลองภูมิอากาศโลก ได้ถูกปรับปรุงความ

ละเอียดเชิงพื้นที่ และพัฒนาให้สามารถจ�าลองเหตุการณ ์

ภูมิอากาศในพื้นที่ขนาดเล็กให ้ใกล ้ เคียงเพิ่มมากยิ่ งขึ้น 

ซึ่ งแบบจ�าลองภูมิอากาศโลกหลายแบบจ�าลอง ได ้ เพิ่ม 

ความสามารถและขยายเป็นแบบจ�าลองระบบโลก (Earth 

System Model; ESM) ภายใต้การจ�าลองด้วยระบบคอมพวิเตอร์

ท่ีมปีระสิทธภิาพสูง โดยได้รวมวฏัจกัรชวีะธรณเีคม ีกระบวนการ

รงัสีท่ีส่องลงสู่โลกและผลกระทบจากการเพิม่ขึน้ก๊าซเรอืนกระจก 

และปฏสัิมพันธ์ระหว่างเมฆและละอองลอย เข้าเป็นองค์ประกอบ 

ที่ส�าคัญของแบบจ�าลอง[1] 

ด้วยข้อเท็จจริงท่ีว่าการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆ และใช้เวลานานกว่า 

ทีจ่ะสงัเกตพบได้ ซึง่เทคโนโลยทีีม่อียูใ่นปัจจบุนันี ้ยงัไม่สามารถ

ท�าการพยากรณ์สภาพอากาศอนาคตระยะยาวได้อย่างถูกต้อง 

และแม่นย�า อีกท้ัง พลวัตขององค์ประกอบในส่วนต่างๆ  

ของโลก โดยเฉพาะความแปรปรวนระยะส้ันตามธรรมชาติ

ของระบบภูมิอากาศ ยังส่งผลให้สัญญาณการเปล่ียนแปลง 

ในอนาคตมีความไม่แน่นอนสูง ดังนั้น สภาพภูมิอากาศ 

ในอนาคต เป็นการจ�าลองภายใต้ภาพฉาย (scenario) สมมุติ

ที่มี เงื่อนไขบางประการซึ่งสามารถน�าไปใช ้ เป ็นพื้นฐาน 

ในการประเมินการเปลี่ยนแปลงและผลสืบเนื่องอื่นๆ ที่อาจ 

จะเกดิขึน้ในอนาคตภายใต้สถานการณ์นัน้ๆ ท้ังนี ้ภาพฉายอนาคต  

ไม ่ใช ่การวิ เคราะห์เ พ่ือพยากรณ์หรือท�านายเหตุการณ์ 

ในอนาคต แต่เป็นภาพทีอ่ธบิายถงึทางเลอืกความเป็นไปได้ทีอ่าจ

เกิดขึ้นในอนาคตตามการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรส�าคัญหลาย

ตวัแปร โดยปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกในบรรยากาศซึง่มกัแปรผนั 

ตามรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การเติบโตของ

ประชากรและเทคโนโลยี ตลอดจนการใช้ประโยชนที่ดิน

และพลังงานในอนาคต เป็นข้อมูลส�าคัญของภาพฉายที่ใช้ 

เป็นแรงขับเคลื่อนในแบบจ�าลองภูมิอากาศโลก ในรายงาน 

IPCC Special Report on Emission Scenario หรือ SRES  

เผยแพร่เมื่อปี ค.ศ. 2000 คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วย

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (Intergovernmental Panel on 

Climate Change หรอื IPCC)[2] ได้ก�าหนดภาพฉายการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกในอนาคตบนพ้ืนฐานรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสงัคม การเตบิโตของประชากรและเทคโนโลยทีีแ่ตกต่างกนั  

ออกเป็น 2 รูปแบบหลัก คือ 1) การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ปานกลาง-สูง (ภาพฉายแบบ A) เมื่อการพัฒนาให้ความส�าคัญ

กับการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลัก และ 2) การปล่อยก๊าซ 

เรอืนกระจกต�า่-ปานกลาง (ภาพฉายแบบ B) ในกรณทีีก่ารพฒันา

ให้ความส�าคัญกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าการพัฒนา 

รูปที่ 2  หลักการปรับข้อมูลแบบจ�าลองภูมิอากาศโลกให้เป็นข้อมูล 
ระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น ด้วยการย่อส่วนเพิ่มรายละเอียด 
(downscaling) ด้วยเทคนิคการพลวัตรหรือสถิติ
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หลังจากรายงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ 

IPCC ฉบับที่ 4 เป็นต้นมา ได้มีการพัฒนาภาพฉายการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกแบบใหม่ที่เรียกรวมๆ ว่า Representative 

Concentration Pathways (RCPs) โดยถือเอาความเข้มข้น 

ของก๊าซเรอืนกระจกเป็นจดุเริม่ต้น แล้วประเมินว่าทีค่วามเข้มข้น 

ของก๊าซเรือนกระจกระดับต่างๆ กัน จะส่งผลกระทบต่อ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรบ้าง เสร็จแล้วค่อยมาวิเคราะห์ต่อว่า การพัฒนา 

ด้านเศรษฐกิจและสังคมในลักษณะใด ที่จะส่งผลท�าให้เกิด 

การเปลี่ยนแปลงของก๊าซเรือนกระจกนั้นๆ ซึ่งจะเชื่อมไปถึง

นโยบายและมาตรการในการลดก๊าซเรือนกระจกได้โดยตรง

กว่าภาพฉายแบบ SRES[3] ภาพฉายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

แบบใหม่นี้ ใช้ชื่อว่า RCP แล้วตามด้วยค่าพลังงานความร้อน

ระดับต่างๆ ในบรรยากาศที่สัมพันธ์กับความเข้มข้นของก๊าซ

เรือนกระจก เช่น RCP4.5 สื่อความหมายว่า ค่าพลังงาน

ในบรรยากาศจะเพิ่มเป็น 4.5 วัตต์ต่อตารางเมตร จากยุค

อุตสาหกรรมและความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกประมาณ 

650 ส่วนในล้านส่วน หลังปี ค.ศ. 2100 ตัวเลขต่อท้ายที่บอกถึง 

ค่าพลังงานนี้ ยังมีความหมายในเชิงนโยบายในการแก้ปัญหา

โลกร้อน เพราะตัวเลขเหล่านี้สะท้อนถึงสภาพโลกอนาคตว่า 

ถ้าต้องการให้พลังงานถูกกักอยู่ในบรรยากาศคงที่หรือไม่เพิ่ม

ไปกว่า RCP ที่ก�าหนด จะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ลงเท่าใด[3] ภาพฉายแบบ RCP ถูกน�ามาใช้แทนภาพฉาย 

แบบ SRES ในโครงการทดลองเปรียบเทียบแบบจ�าลอง 

ภูมิอากาศโลก ระยะที่ 5 หรือรู้จักกันในค�าย่อยว่า CMIP5  

ซึง่มีแบบจ�าลองภมูอิากาศโลกมากกว่า 50 แบบจ�าลอง เข้าร่วม

ทดสอบความสามารถ ความน่าเชื่อถือและความไม่แน่นอน 

ของแบบจ�าลอง โดยข ้อมูลภูมิอากาศจ�าลองในอนาคต 

จาก CMIP5 เป็นฐานข้อมูลใหม่ล ่าสุดท่ีใช ้ประเมินการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรายงานฉบับที่ 5 ของ IPCC 

ประเทศไทย ได้เริ่มศึกษาจ�าลองสภาพภูมิอากาศ

ในอนาคตด้วยความละเอียดการแสดงผลในพื้นที่ขนาดเล็ก 

มาตั้งแต ่ป ี ค.ศ. 1990 โดยการศึกษาในช่วงหลังจากปี  

ค.ศ. 2007 เป็นการจ�าลองการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศอนาคต

ของประเทศไทยด้วยภาพฉาย SRES ในรูปแบบข้อมูลรายวัน  

มคีวามละเอยีดการแสดงผลเชงิพืน้ทีต่ัง้แต่ 15 ถงึ 50 กิโลเมตร[4] 

ส่วนการศกึษาในระยะล่าสุด เป็นการน�าข้อมลูภมูอิากาศอนาคต

ทีจ่�าลองภายใต้ภาพฉาย RCP จากโครงการ CMIP5 มาย่อส่วน 

ลดขนาดเ พ่ือเ พ่ิมความละเอียดการแสดงผลเชิ งพื้นที ่

ในระดับท้องถิ่น อาทิเช ่น มหาวิทยาลัยรามค�าแหงและ

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ร่วมกบัอกี 15 สถาบนัจาก 11 ประเทศ 

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก�าลังด�าเนินโครงการ  

Southeast Asia Regional Climate Downscaling (SEACLID)  

ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของ World Climate Research Program (WCRP) 

Coordinated Regional Climate Downscaling EXperiment 

(CORDEX) เพื่อจัดท�าข้อมูลภูมิอากาศอนาคตความละเอียดสูง

ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ทีจ่�าเป็นส�าหรบัการประเมนิ

ผลกระทบ การปรับตัวและความเสี่ยงต่อการเปล่ียนแปลง 

ภมูอิากาศโลกในระดบัภมูภิาคและท้องถิน่ โดยน�าข้อมลูท่ีจ�าลอง

ภายใต้ภาพฉาย RCP4.5 และ RCP8.5 จากโครงการ CMIP5 

จ�านวน 14 แบบจ�าลอง มาย่อส่วนลดขนาดลงด้วยแบบจ�าลอง

ภูมิอากาศระดับภูมิภาค (Regional Climate Model เวอร์ชั่น 4; 

RegCM4) 
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เรื่องเด่นประจำ�ฉบับ

จากความก้าวหน้าของการจ�าลองภูมิอากาศอนาคต

ของประเทศไทยทีม่พีฒันาการและปรบัปรงุให้ทนัสมยัและดขีึน้ 

อย่างต่อเนื่องในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ข้อมูลคาดการณ ์

ภมิูอากาศอนาคตถกูน�าไปใช้ประโยชน์เพิม่ขึน้เพือ่วตัถปุระสงค์

และบริบทต่างๆ ที่ เกี่ยวข ้องกับการประเมินผลกระทบ 

เชิงปริมาณต่อภาคส่วนต่างๆ การบริหารจัดการความเสี่ยง

ระดับพื้นที่และการสนับสนุนการตัดสินใจด้านการปรับตัว 

ต ่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ[4] ตัวอย ่างเช ่น ข ้อมูล 

ภูมิอากาศอนาคตภายใต้ภาพฉาย SRES ซึ่งได้ท�าย่อส่วน 

เพิม่รายละเอยีดด้วยแบบจ�าลองระดับภูมิภาค PRECIS ถกูน�ามา

คาดการณ์ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศต่อผลผลติ

ของพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย นอกจากนี้ ข้อมูลคาดการณ ์

ภูมิอากาศอนาคตที่จ�าลองด้วย super-high-resolution  

MRI-GCM ซึ่ งได ้ปรับแก ้ความคลาดเคลื่อนของข ้อมูล 

ด้วยเทคนิคทางสถิติแล้ว ถูกน�ามาวิเคราะห์ดัชนีความรุนแรง

ของฝนเพื่อเป็นข้อมูลน�าเข้าแบบจ�าลองทางเศรษฐมิติ เพื่อวัด

มูลค่าทางเศรษฐกิจของน�้าชลประทานที่ใช้ในภาคเกษตรกรรม

และประมาณค่าผลประโยชน์การปรับตัวของเกษตรกร 

ในลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การน�าข้อมูล

จ�าลองภูมิอากาศอนาคต ไปใช้ประโยชน์ในช่วงที่ผ ่านมา  

ยังมีข้อติดขัดและปัญหาอุปสรรคอยู่พอสมควร โดยเฉพาะ 

ความละเอียดเชิงพื้นที่ของข้อมูลที่มีสเกลค่อนข้างหยาบต่อ 

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบในระดับท้องถิ่น  

ความยุ ่งยากในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและการจัดการกับ 

ฐานข ้อมูลที่มีขนาดใหญ่ ตลอดจนการจัดการกับความ 

ไม่แน่นอนในข้อมลูคาดการณ์ภูมิอากาศอนาคตซึง่ส่งผลอย่างสงู 

ต ่อระดับความเช่ือมั่นของผลการศึกษา รวมท้ังข ้อมูล 

ที่มีอยู ่ป ัจจุบันมีการจ�าลองด้วยแบบจ�าลองและภาพฉาย

เพียงไม่กี่แบบจ�าลองและภาพฉายเท่านั้น ท�าให้ฐานข้อมูล 

มีความหลากหลายน้อยที่ใช้คาดการณ์โอกาสการเปลี่ยนแปลง

ที่อาจจะเกิดขึ้นอนาคตในช่วงกว้าง

ภายใต้สถานการณ์อนาคตที่คาดว่าการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ จะมีความไม ่แน ่นอนและส ่งผลกระทบต ่อ 

หลายภาคส่วนเพ่ิมมากขึ้นตามการเพ่ิมขึ้นของก๊าซเรือนกระจก

ในบรรยากาศและอุณหภูมิโลก ข้อมูลคาดการณ์ภูมิอากาศ

อนาคตความละเอียดสูงท่ีจ�าลองจากหลายๆ แบบจ�าลอง 

ภายใต้ภาพฉายต่างๆ กัน ยังมีความจ�าเป็นต้องยกระดับ 

การด�าเนินการให้เกิดการบูรณาการอย่างจริงจัง ทั้งนี้ ผู้ก�าหนด

นโยบายควรให้ความส�าคัญประเด็นดังกล่าวเป็นวาระเร่งด่วน 

เพื่อน�าไปสู่การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลภูมิอากาศกลางและวางระบบ

คอมพิวเตอร์ที่จ�าเป็นต่อการจ�าลองภูมิอากาศและวิเคราะห์

ข้อมลูคาดการณ์ภมูอิากาศอนาคตความละเอยีดสงู โดยแนวทาง

การบริหารจัดการข้อมูลภูมิอากาศอนาคตของประเทศไทย 

ควรเน้นการด�าเนินงานผ่านเครือข่ายและการมีส่วนร่วม 

ของผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อเสริมสร้าง

ศกัยภาพนกัวชิาการ เจ้าหน้าท่ีระดบัปฏบิตักิารและผูท้ีเ่กีย่วข้อง 

ในการประยุกต์ใช้ประโยชน์ข้อมูลคาดการณ์ภูมิอากาศอนาคต

ในด้านต่าง ๆ  รวมทัง้การแปลผลการศกึษา การจดัการกับความ

ไม่แน่นอนในข้อมูลคาดการณ์ภูมิอากาศอนาคต และการแปลง

ข้อมูลอากาศอนาคตและผลการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เป็นข้อมูล

ข่าวสารที่เหมาะสมต่อการน�าไปสนับสนุนการตัดสินใจและ 

ใช้ประโยชน์ในการวางแผน นอกจากนี ้ความร่วมมอืกบัหน่วยงาน 

ระหว่างประเทศ ยังช่วยหนุนเสริมให้การสร้างภาพภูมิอากาศ

อนาคตและการบริหารจัดการฐานข้อมูลคาดการณ์ภูมิอากาศ

อนาคตความละเอียดสูงของประเทศไทย มีความเข้มแข็ง 

และด�าเนินการได้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนซึ่งสามารถตอบสนอง 

ต่อความต้องการของผูใ้ช้ในภาคส่วนต่างๆ ได้อย่างเป็นรปูธรรม
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