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ปัจจุบันปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังคงเป็นปัญหาระดับโลกท่ีส่งผล

กระทบในวงกว้างต่อทั้งภาคเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม  การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

จึงมีความเกี่ยวเนื่องกับการด าเนินงานของหลายๆภาคส่วน สหประชาชาติ ได้เล็งเหน็ความส าคัญของการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบในหลายด้านด้วยกัน จึงเกิดอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ( United Nations Framework on Climate Change : UNFCCC)ขึ้น  เพื่อร่วมกัน

แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากรายงานของ คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change : IPCC)  ได้ศึกษาหลักฐานที่ผ่านมา

ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า อุณหภูมิของ

โลกที่สูงขึ้นและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นทุกปี ท าให้ในอนาคตไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศที่อาจจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเป็นล าดับ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสภาพภูมิอากาศที่เปล่ียนแปลงนี้

เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม  ด้วยระดับความรุนแรงที่แตกต่างกัน เช่นภาคเกษตรกรรม แหล่งน้ า ป่าไม้  

ชายฝั่ง เป็นต้น รวมทั้งผลกระทบกับชุมชน เช่นสุขภาพ การด ารงชีวิต ดังนั้นการเตรียมตัวและตั้งรับที่พร้อมจะ

ท าให้สามารถวางแผน ปรับตัวและด ารงชีวิตกับสภาพอากาศที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต การวางแผน เหล่านี้

ต้องการข้อมูลการเปล่ียนแปลงท่ีแม่นย า ชัดเจนเท่าที่สามารถจะท าได้  เพื่อให้การวางแผนตั้งรับไม่ผิดไปจาก

เป้าหมายที่วางไว้ กรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลภูมิอากาศโดยตรง ได้ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่อง

ดังกล่าว  จึงท าการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่ตรวจวัดจริง และติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาตลอด  

เพื่อให้ได้ข้อสรุปทีมี่หลักฐานและเหตุผลทีแ่ท้จริง   เพื่อน าไปสู่การเผยแพร่อย่างถูกต้องต่อไป 
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1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดจริง 
1.1 ผลการวิเคราะห์ปริมาณฝนรายปีของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2494-2551  
 

 

รูปที่ 1 กราฟแสดงปริมาณฝนรายปีของประเทศไทยที่ต่างจากปกติต้ังแต่ พ.ศ. 2494-2551 

จากการวิเคราะห์ปริมาณฝนรายปีของประเทศไทย 58 ปี ตั้งแต่ พ .ศ. 2494-2551 พบว่า ปริมาณฝนของ

ประเทศไทยมีความผันแปรทุกปีมีทั้งสูงกว่าปกติและต่่ากว่าปกติ (ค่าปกติ : พ.ศ. 2514-2543) เมื่อพิจารณา

ตั้งแต่ พ .ศ. 2494-2518 ปริมาณฝนส่วนใหญ่สูงกว่าปกติ และตั้งแต่ พ .ศ. 2519-2541 ปริมาณฝนส่วนใหญ่

ต่่ากว่าปกติ และตั้งแต่ พ.ศ. 2542 -2551 ปริมาณฝนส่วนใหญ่สูงกว่าปกติ  แต่หากพิจารณาแนวโน้มระยะ

ยาวปริมาณฝนของประเทศไทยยังไม่ชัดเจน 

1.2  ผลการวิเคราะห์อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายปีของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2494-2551 

 

รูปที่ 2 กราฟแสดงอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายปีของประเทศไทยที่ต่างจากปกติต้ังแต่ พ.ศ. 2494-2551 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายปีของประเทศไทย  58 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2494-2551  พบว่า 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยของประเทศไทย มีความผันแปร เมื่อพิจารณาต้ังแต่ พ.ศ. 2494 – 2529 อุณหภูมิสูงสุด 
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เฉลี่ยของประเทศไทยต่่ากว่าปกติอย่างต่อเน่ือง ยกเว้น พ .ศ. 2500-2503 และ พ .ศ. 2522-2523 ส่วนต้ังแต่ 

พ.ศ. 2530 -  2551  อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยสูงกว่าปกติอย่างต่อเน่ือง ยกเว้น  พ.ศ. 2542-2543 และ พ .ศ. 2551 

เมื่อพิจารณาระยะยาวอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยของประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นชัดเจน  

1.3  ผลการวิเคราะห์อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ยรายปีของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2494-2551 

 

รูปที่ 3 กราฟแสดงอุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ยรายปีของประเทศไทยที่ต่างจากปกติต้ังแต่ พ.ศ. 2494-2551 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลอุณหภูมต่่าสุดเฉลี่ยรายปีของประเทศไทย  58 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2494-2551  พบว่า 

อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ยของประเทศไทย มีความผันแปร เมื่อพิจารณาต้ังแต่ พ .ศ. 2494 – 2529 อุณหภูมิต่่าสุด

เฉลี่ยของประเทศไทยต่่ากว่าปกติอย่างต่อเน่ือง  และตั้งแต่ พ .ศ. 2530-2551  อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ยสูงกว่า

ปกตอิย่างต่อเน่ืองเช่นกัน  เมื่อพิจารณาระยะยาวอุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ยของประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น

ชัดเจน 
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   1.4   ผลการวิเคราะห์ปริมาณฝนรายทศวรรษของประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2494-2551 
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    รูปที่ 4 ปริมาณฝนทศวรรษที่ 1951-1960 รูปที่ 5  ปริมาณฝนทศวรรษที่ 1961-1970    รูปที่ 6 ปรมิาณฝนทศวรรษที่ 1971-1980 
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    รูปที่ 7 ปริมาณฝนทศวรรษที่ 1981-1990    รูปที่ 8 ปริมาณฝนทศวรรษที่ 1991-2000    รูปที่ 9 ปริมาณฝนทศวรรษที่ 2001-2008 
เมื่อพิจารณาปริมาณฝนประเทศไทยรายทศวรรษ     มีความผันแปรในแต่ละช่วงทศวรรษ      ทศวรรษที่ 1   

ค.ศ. 1951-1960  (พ.ศ.2494 - 2503 ) และทศวรรษที่ 2   ค.ศ.1961-1970 (พ.ศ. 2504-2513) ประเทศไทยมี

ปริมาณฝนดี  ส่วนในทศวรรษที่ 3   ค.ศ. 1971-1980 (พ.ศ. 2514-2523) ทศวรรษที่ 4   ค.ศ. 1981-1990 

(พ.ศ. 2524-2533) และทศวรรษที่ 5   ค.ศ. 1991-2000 (พ.ศ. 2534-2543) บริเวณตอนกลางของประเทศไทย

มีปริมาณฝนน้อย  และปริมาณฝนกลับมาดีขึ้น อีกในทศวรรษสุดท้าย ค.ศ. 2001-2008 (พ.ศ. 2544-2551)

ยกเว้นภาคใต้ปริมาณฝนลดน้อยลง 
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1.5 ผลการวิเคราะห์อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายทศวรรษของประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2494-2551 
 

   

รูปที ่10 อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยทศวรรษที่ 

1951-1960 
รูปที ่11 อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยทศวรรษที่    

1961-1970 
รูปที ่12 อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยทศวรรษที่    

1971-1980 

   

รูปที่ 13 อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยทศวรรษที่ 

1981-1990 
รูปที่ 14 อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยทศวรรษที่  

1991-2000 
รูปที่ 15 อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยทศวรรษที่  

2000-2008 
เมื่อพิจารณาอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยของประเทศไทยรายทศวรรษ  ทศวรรษที่ 1  ค.ศ. 1951-1960  (พ.ศ.2494 - 

2503 )  ทศวรรษที่ 2   ค.ศ.1961-1970 (พ.ศ. 2504-2513) ทศวรรษที่ 3  ค.ศ. 1971-1980 (พ.ศ. 2514-2523) 

ทศวรรษที่ 4  ค.ศ. 1981-1990 (พ.ศ. 2524-2533) ทศวรรษที่ 5  ค.ศ. 1991-2000 (พ.ศ. 2534-2543) และ

ทศวรรษสุดท้าย (ค.ศ. 2544-2551) พบว่า พื้นที่ที่มีอากาศร้อนขยายพื้นที่เพิ่มมากขึ้น  
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1.6  ผลการวิเคราะห์อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ยรายทศวรรษของประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2494-2551 
 

   

รูปที่ 16 อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ยทศวรรษที่  

1951-1960 
รูปที่ 17 อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ยทศวรรษที่  

1961-1970 
รูปที่ 18 อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ยทศวรรษที่  

1971-1980 

   

รูปที่ 19 อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ยทศวรรษที่  

1981-1990 
รูปที่ 20 อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ยทศวรรษที่ 

 1991-2000 
รูปที่ 21 อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ยทศวรรษท่ี  

2001-2008 
 

เมื่อพิจารณาอุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ยของประเทศไทยรายทศวรรษ  ทศวรรษที่ 1  ค.ศ. 1951-1960  (พ.ศ.2494 - 

2503 ) ทศวรรษที่ 2  ค.ศ.1961-1970 (พ.ศ. 2504-2513) ทศวรรษที่ 3 ค.ศ. 1971-1980 (พ.ศ. 2514-2523) 
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ทศวรรษที่ 4 ค.ศ. 1981-1990 (พ.ศ. 2524-2533) ทศวรรษที่ 5 ค.ศ. 1991-2000 (พ.ศ. 2534-2543) และ

ทศวรรษสุดท้าย (ค.ศ. 2544-2551) พบว่า พื้นที่ที่มีอากาศเย็นมีพื้นที่ลดลง  

2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบจ าลองการคาดการณ์ภูมิอากาศ  PRECIS (Providing    Regional   
Climate for   Impact Studies )ในอดีต และอนาคต  
 

2.1 ผลการคาดการณ์ปริมาณฝนรายทศวรรษในอดีตและอนาคต ต้ังแต่ ปี ค .ศ.1961-2090 (พ.ศ.   

2504-2633) 

    

รูปที่ 22 คาดการณ์ปริมาณฝน

ทศวรรษที่  1961-1970 
รูปที่ 23 คาดการณ์ปริมาณฝน

ทศวรรษที่ 1971-1980 
รูปที่ 24 คาดการณ์ปริมาณฝน

ทศวรรษที่ 1981-1990 
รูปที่ 25 คาดการณ์ปริมาณฝน

ทศวรรษที่ 1991-2000 
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รูปที่ 26 คาดการณ์ปริมาณฝน

ทศวรรษที่ 2001-2010 
รูปที่ 27 คาดการณ์ปริมาณฝน

ทศวรรษที่ 2011-2020 
รูปที่ 28 คาดการณ์ปริมาณฝน

ทศวรรษที่ 2021-2030 
รูปที่ 29 คาดการณ์ปริมาณฝน

ทศวรรษที่ 2031-2040 

    

รูปที่ 30 คาดการณ์ปริมาณฝน

ทศวรรษที่ 2041-2050 

รูปที่ 31 คาดการณ์ปริมาณฝน

ทศวรรษที่ 2051-2060 

รูปที่ 32 คาดการณ์ปริมาณฝน

ทศวรรษที่ 2061-2070 

รูปที่ 33 คาดการณ์ปริมาณฝน

ทศวรรษที่ 2071-2080 
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                  เมื่อพิจารณาปริมาณฝนประเทศไทยรายทศวรรษจาก

แบบจ่าลองภูมิอากาศ ตั้งแต่ในอดีตและคาดการณ์ในอนาคตยังไม่

ชัดเจน ปริมาณฝนในแต่ละพื้นที่จะ มีความผันแปรในแต่ละช่วง

ทศวรรษ   เมื่อพิจารณาในช่วงทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 

เปรียบเทียบทศวรรษที่ 2090 (ค.ศ.2081-2090) ปรากฏว่า พื้นที่ที่มี

ปริมาณฝนลดน้อยลงอยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่ว น

พื้นที่ที่มีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นอยู่บริเวณภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้

ตอนล่างและบางส่วนของพื้นที่ภาคตะวันออก  

รูปที ่34 คาดการณ์ปริมาณฝน 

ทศวรรษที่ 2081-2090 
 

 

2.2 ผลการคาดการณ์อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในอดีตและอนาคต ต้ังแต่ ค.ศ. 1961-2090  (พ.ศ.2504-2633)  

    
รูปที ่35 คาดการณ์อุณหภูมิสูงสุด

เฉลี่ย ทศวรรษท่ี 2061-2070 
รูปที่ 36 คาดการณ์อุณหภูมิสูงสุด

เฉลี่ย ทศวรรษท่ี 2071-2080 
รูปที ่37 คาดการณ์อุณหภูมิสูงสุด

เฉลี่ย ทศวรรษท่ี 2081-2090 
รูปที่ 38 คาดการณ์อุณหภูมิสูงสุด

เฉลี่ย ทศวรรษท่ี 2091-2000 
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รูปที ่39 คาดการณ์อุณหภูมิสูงสุด

เฉลี่ย ทศวรรษท่ี 2001-2010 
รูปที ่40 คาดการณ์อุณหภูมิสูงสุด

เฉลี่ย ทศวรรษท่ี 2011-2020 
รูปที ่41 คาดการณ์อุณหภูมิสูงสุด

เฉลี่ย ทศวรรษท่ี 2021-2030 
รูปที ่42คาดการณ์อุณหภูมิสูงสุด

เฉลี่ย ทศวรรษท่ี 2031-2040 

    

รูปที ่43 คาดการณ์อุณหภูมิสูงสุด

เฉลี่ย ทศวรรษท่ี 2041-2050 

รูปที ่44 คาดการณ์อุณหภูมิสูงสุด

เฉลี่ย ทศวรรษท่ี 2051-2060 

รูปที ่45 คาดการณ์อุณหภูมิสูงสุด

เฉลี่ย ทศวรรษท่ี 2061-2070 

รูปที ่46 คาดการณ์อุณหภูมิสูงสุด

เฉลี่ย ทศวรรษท่ี 2071-2080 
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                 เมื่อพิจารณาอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยของประเทศไทยรายทศวรรษ  

ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1970  (ค.ศ.1961-1970)    จนถึงทศวรรษที่ 2090  (ค.ศ. 

2081-2090) ปรากฏว่า พื้นที่ที่มีอากาศร้อนขยายพื้นที่เพิ่มมากขึ้นในแต่

ละทศวรรษ เมื่อเปรียบเทียบช่วงทศวรรษที่ 2000(ค.ศ. 1991-2000) และ

ทศวรรษที่ 2090 (ค.ศ.2081-2090) พื้นที่ที่มีอากาศร้อนขยายพื้นที่เพิ่มมาก

ขึ้นอย่างชัดเจน  

  

รูปที ่47  คาดการณ์อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 

ทศวรรษที่ 2081-2090 

 

2.3 ผลการคาดการณ์อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ยในอดีต และอนาคต ต้ังแต่  ค .ศ. 1961-2090 (พ.ศ. 2504-

2633) 

    

รูปที่ 48 คาดการณ์อุณหภูมิต่่าสุด

เฉลี่ย ทศวรรษท่ี 2061-2070 
รูปที4่9 คาดการณ์อุณหภูมิต่่าสุด

เฉลี่ย ทศวรรษท่ี 2071-2080 
รูปที5่0 คาดการณ์อุณหภูมิต่่าสุด

เฉลี่ย ทศวรรษท่ี 2081-2090 
รูปที5่1คาดการณ์อุณหภูมิต่่าสุด

เฉลี่ย ทศวรรษท่ี 2091-2000 
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รูปที ่ 52 คาดการณ์อุณหภูมิต่่าสุด

เฉลี่ย ทศวรรษท่ี 2001-2010 
รูปที ่53 คาดการณ์อุณหภูมิต่่าสุด

เฉลี่ย ทศวรรษท่ี 2011-2020 
รูปที ่54 คาดการณ์อุณหภูมิต่่าสุด

เฉลี่ย ทศวรรษท่ี 2021-2030 
รูปที ่55 คาดการณ์อุณหภูมิต่่าสุด

เฉลี่ย ทศวรรษท่ี 2031-2040 

    
รูปที ่56 คาดการณ์อุณหภูมิต่่าสุด

เฉลี่ย ทศวรรษท่ี 2041-2050 

รูปที ่57 คาดการณ์อุณหภูมิต่่าสุด

เฉลี่ย ทศวรรษท่ี 2051-2060 

รูปที ่58 คาดการณ์อุณหภูมิต่่าสุด

เฉลี่ย ทศวรรษท่ี 2061-2070 

รูปที ่59 คาดการณ์อุณหภูมิต่่าสุด

เฉลี่ย ทศวรรษท่ี 2071-2080 
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                      เมื่อพิจารณาอุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ยของประเทศไทยราย

ทศวรรษ  ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1970 (ค.ศ. 1961-1970)จนถึงทศวรรษที่ 2090 

(ค.ศ.2081-2090) ปรากฏว่า พื้นที่ที่มีอากาศเย็นลดพื้นที่ลงในแต่ละ

ทศวรรษ เมื่อเปรียบเทียบช่วงทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) และ

ทศวรรษที่ 2090 (ค.ศ.2081-2090) พื้นที่ที่มีอากาศเย็นลดพื้นที่ลงอย่าง

ชัดเจน         

รูปที่ 60 คาดการณ์อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย 

ทศวรรษที่ 2081-2090 
 

 

     2.4  ผลการคาดการณ์ อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย และปริมาณฝนในอดีตและอนาคต ต้ังแต่ 

ปี ค .ศ. 1961-2100 (พ.ศ.2504-2643) เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดจริงสถานีอุตุนิยมวิทยาที่

เร่ิมท่าการตรวจวัด  
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 61 คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีแม่ฮ่องสอน 

สถานีแม่ฮ่องสอน  
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน)         จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบ 

จ าลองและการตรวจวัดจริง พบว่าผลของข้อมูลทั้งสองไปในทิศทางเดียวกัน แต่บางปีอุณหภูมมิีความ
คลาดเคลื่อนประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส ส าหรับแนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-
2100)  สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ  4-5 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (กลาง)  จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลองต่ า
กว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริงประมาณ 2 องศาเซลเซียส แต่แนวโน้มของอุณหภูมิไปในทิศทาง
เดียวกัน  และในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.
1991-2000) ประมาณ 4- 5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน (ล่าง)                         จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองและที่

ได้จากการตรวจวัดจริงพบว่า มีค่าคลาดเคลื่อนสูงโดยปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองต่ ากว่าปริมาณฝนที่ได้

จากการตรวจวัดจริง ประมาณ 600-800 มม. แนวโน้มปริมาณฝนในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100)  ยังไม่

ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 62 คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีแม่สะเรียง 

สถานีแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน)           จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบ 

จ าลองและการตรวจวัดจริง พบว่ามีค่าใกล้เคียงกันและไปในทิศทางเดียวกัน  แนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยใน
ทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000)  ประมาณ  4-5 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (กลาง)  จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลอง
ใกล้เคียงกับอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริงและมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน  ส าหรับในทศวรรษที่ 2100 
(ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศา
เซลเซียส 

ปริมาณฝน  (ล่าง)                       จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองและที่

ได้จากการตรวจวัดจริงพบว่า มีค่าคลาดเคลื่อนสูง ประมาณ 600-800 มม. แนวโน้มปริมาณฝนในทศวรรษที่ 

2100 (ค.ศ.2091-2100) ยังไม่ชัดเจน 

 



15 

 

ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 63 คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีเชียงราย 

สถานเีชียงราย    
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน)  จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลองสูง
กว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง ประมาณ 2-4 องศาเซลเซียส แต่มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน ส าหรับ 
แนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ  4-5 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (กลาง)  จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลองสูง
กว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริงประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส แต่มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน  ส าหรับ
ในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน   (ล่าง)             จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองและที่ได้จาก

การตรวจวัดจริงพบว่า มีค่าคลาดเคลื่อนสูง ประมาณ 600-800 มม. แนวโน้มปริมาณฝนในทศวรรษที่   2100 

(ค.ศ.2091-2100) ยังไม่ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 64 คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตรเชียงราย  

สถานเีชียงราย ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์เป็นของสถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตร เร่ิมตรวจวัดตั้งแต่ค.ศ.1979-2007 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน)               จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 2-3 องศาเซลเซียส แต่มี
แนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน ส าหรับ แนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูง
กว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ  4-5 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (กลาง)              จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป

แบบจ าลองสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส แต่มี

แนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน  ส าหรับในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่า

ทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน   (ล่าง)                     จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองพบว่า

ปริมาณฝนต่ ากว่าที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 500-800 มม.  แนวโน้มปริมาณ

ฝนในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) ยังไม่ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 65 คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีเชียงใหม่ 

สถานเีชียงใหม ่   
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน)      จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลอง
สูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคลื่อน ประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส แต่มีแนวโน้ม
ไปในทิศทางเดียวกัน ส าหรับแนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่า
ทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ  4-5 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (กลาง)     จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลอง
ใกล้เคียงกับอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง และมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน  ส าหรับในทศวรรษที่ 
2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศา
เซลเซียส 

 ปริมาณฝน   (ล่าง)                 จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองและที่ได้

จากการตรวจวัดจริงพบว่า มีค่าคลาดเคลื่อนสูง ประมาณ 600-800 มม. แนวโน้มปริมาณฝนในทศวรรษที่ 2100 

(ค.ศ.2091-2100) มีแนวโน้มลดลง 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 66 คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีแม่โจ้  

สถานีแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่  ข้อมลูที่น ามาวิเคราะห์เป็นของสถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตร เร่ิมตรวจวัดตั้งแต่ค .ศ.
1969-2007 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  (บน)          จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส แต่มี
แนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน ส าหรับ แนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูง
กว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ  4-5 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย  (กลาง)          จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองใกล้เคียงอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง และมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน  ส าหรับใน
ทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน   (ล่าง)                       จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองสูงกว่า

ปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 600-800 มม. แนวโน้มปริมาณฝนใน

ทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) ยังไม่ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 67 คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีพะเยา 

สถานีพะเยา   ข้อมูลตรวจวัดเร่ิมตั้งแต่ ค.ศ. 1981-2008 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน) จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลองสูง
กว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส แต่มีแ นวโน้มไป
ในทิศทางเดียวกัน ส าหรับแนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100)  สูงกว่าทศวรรษ
ที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000)  ประมาณ  4-5 องศาเซลเซียส  
 อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (กลาง)   จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลอง
ใกล้เคียงอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง และมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน  ส าหรับในทศวรรษที่ 2100 
(ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศา
เซลเซียส 

ปริมาณฝน (ล่าง)                  จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองส่วนใหญ่

ต่ ากว่าปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัด  แนวโน้มปริมาณฝนในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) ยังไม่ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 68 คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีล าพูน 

 

สถานลี่าพูน ข้อมูลตรวจวัดเร่ิมตั้งแต่ ค.ศ. 1981-2008       
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  (บน)         จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลอง
สูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จาการตรวจวัด โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 2-3 องศาเซลเซียส แต่มีแนวโน้มไปใน
ทิศทางเดียวกัน ส าหรับแนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยใ นทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 
2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ  4-5 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (กลาง)         จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัด โดยมีความ คลาดเคลื่อนประมาณ1-2 องศาเซลเซียส แ ต่มี
แนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน  ส าหรับในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่า
ทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน  (ล่าง)                       จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองสูงกว่า

ปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัด โดยมีค่าคลาดเคลื่อน ประมาณ 600-800 มม. แนวโน้มปริมาณฝนในทศวรรษ

ที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) มีแนวโน้มลดลง 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 69 คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีล าปาง 

สถานีล่าปาง    
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  (บน)          จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัด โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส แต่มี
แนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน ส าหรับ แนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูง
กว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ  4-5 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย  (กลาง)          จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองใกล้เคียงอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง และมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน  ส า หรับใน
ทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน  (ล่าง)        จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองต่ ากว่าปริมาณฝน

ที่ได้จากการตรวจวัด แต่บางปีมีค่าใกล้เคียงกัน  แนวโน้มปริมาณฝนในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) มี

แนวโน้มลดลง 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 70 คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตรล าปาง  

 

สถานลี่าปาง  ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์เป็นของสถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตร ตรวจวัดตั้งแต่ ค .ศ. 1981-2007   
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย          จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลองสูง
กว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัด โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส  แต่มีแนวโน้มไปใน
ทิศทางเดียวกัน ส าหรับแนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100)   สูงกว่าทศวรรษที่ 
2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ  4-5 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย         จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลอง
ใกล้เคียงอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง และมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน  ส าหรับในทศวรรษที่ 2100 
(ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศา
เซลเซียส 

ปริมาณฝน                         จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองต่ ากว่า
ปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดเล็กน้อย  แนวโน้มปริมาณฝนในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) ยังไม่
ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 71  คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีแพร่ 
 

สถานีแพร่       
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  (บน)            จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัด โดย มีความคลาดเคลื่อนประมาณ 2-3 องศาเซลเซียส แต่มี
แนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน ส าหรับแนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูง
กว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ  4-5 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (กลาง)             จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดเล็กน้อย และมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน  ส าหรับใน
ทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน   (ล่าง)                      จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองต่ ากว่า

ปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัด โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 400-600 มม. แนวโน้มปริมาณฝนใน

ทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) มีแนวโน้มลดลง 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 72 คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีน่าน 

สถานนี่าน       
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน)            จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองใกล้เคียงกับอุณหภูมิที่ได้จารการตรวจวัดจริงและมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน ส าหรับ
แนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ  3-4 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (กลาง)            จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองมีค่าใกล้เคียงอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจิง และมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน  ส าหรับใน
ทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน (ล่าง)                         จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองต่ ากว่า

ปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัด โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 600-800 มม. แนวโน้มปริมาณฝนใน

ทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) ยังไม่ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 73 คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตรน่าน 

สถานีน่าน      ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์เป็นข้อมูลสถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตร ตรวจวัดตั้งแต่ ค .ศ.1979-2008 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน)          จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลอง
สูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส แต่ มีแนวโน้ม
ไปในทิศทางเดียวกัน ส าหรับแนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่า
ทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ  4-5 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (กลาง)          จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองมีค่าใกล้เคียงอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจิง และมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน  ส าหรับใน
ทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน (ล่าง)                         จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองต่ ากว่า

ปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัด โดย มีค่าคลาดเคลื่อนประมาณ 600-800 มม. แนวโน้มปริมาณฝนในทศวรรษ

ที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) ยังไม่ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 
รูปที่ 74 คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีท่าวังผา 

สถานท่ีาวังผา จังหวัดน่าน   ข้อมูลตรวจวัดเร่ิมตั้งแต่ ค.ศ.1970-2008    
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน)          จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลอง
สูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 1-2 องศาเซลซียส  
แต่มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน ส าหรับแนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) 
สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ  4 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย  (กลาง)          จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองมีค่าใกล้เคียงอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัด  และมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน  ส าหรับใน
ทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน  (ล่าง)                        จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองต่ ากว่า

อุณหภูมทิี่ได้จากการตรวจวัด โดยมคีวามคลาดเคลื่อนประมาณ 600-800 มม. แนวโน้มปริมาณฝนในทศวรรษ

ที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) ยังไม่ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 
รูปที่ 75 คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีทุ่งช้าง 

สถานีทุ่งช้าง จังหวัดน่าน  ข้อมูลตรวจวัดเร่ิมตั้งแต่ ค.ศ. 1999-2008     
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  (บน)          จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริงเล็กน้อย และมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน ส าหรับ
แนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000)   
4-5 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (กลาง)          จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองมีค่าใกล้เคียงอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัด และมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน  ส าหรับใน
ทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน  (ล่าง)                        จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองต่ ากว่า

ปริมาณที่ได้จากการตรวจวัด  โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 600-800 มม. แนวโน้มปริมาณฝนในทศวรรษ

ที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) ยังไม่ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 
รูปที่ 76  คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีอุตรดิตถ์ 

สถานอีุตรดิตถ์   
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน)             จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัด โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 4-5 องศาเซลซียส แต่มี
แนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน  ส าหรับแนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูง
กว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000)  ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย  (กลาง)            จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัด ประมาณ1-2 องศาเซลเซียส แต่มีแนวโน้มไปในทิศทาง
เดียวกัน  ส าหรับในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.
1991-2000) ประมาณ 5-6 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน   (ล่าง)                        จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองสูงกว่า

ปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดมาก  แนวโน้มปริมาณฝนในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) ยังไม่ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 77 คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตรดอยมูเซอ 

สถานีดอยมูเซอ    ข้อมูลตรวจวัดเร่ิมตั้งแต่ ค.ศ.1992-2008      
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  (บน)            จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดมากเกือบ 10   องศาเซลซียส  แต่มีแนวโน้มไปในทิศทาง
เดียวกัน ส าหรับแนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 
(ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (กลาง)            จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดประมาณ 2-3 องศาเซลเซียส แต่มีแนวโน้มไปในทิศทาง
เดียวกัน  ส าหรับในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.
1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน  (ล่าง)                       จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองต่กว่า

ปริมาณฝนทีไ่ด้จากการตรวจวัด โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 500-1000 มม. แนวโน้มปริมาณฝนใน

ทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) ยังไม่ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 78   คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีอุ้มผาง 

 

สถานอีุ้มผาง  ข้อมูลตรวจวัดเร่ิมตั้งแต่ค.ศ. 1976-2008        
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  (บน)       จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลอง
สูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดประมาณ   3-4  องศาเซลซียส  แต่มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน 
ส าหรับแนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-
2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (กลาง)         จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดประมาณ 2 องศาเซลเซียส แต่มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน  
ส าหรับในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-
2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน (ล่าง)                  จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองต่ ากว่า
ปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดมาก  แนวโน้มปริมาณฝนในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) ยังไม่ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

 

รูปที่ 79  คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีสุโขทัย 

สถานีสุโขทัย    
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  (บน)         ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดจริงเป็นข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ จึงได้วิเคราะห์เฉพาะ
ข้อมูลที่ได้จากรูปแบบจ าลอง จากการวิเคราะห์พบว่า แนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.
2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (กลาง)          จากการวิเคราะห์พบว่าแนวโน้มอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.
2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส                      
ปริมาณฝน  (ล่าง)                        จากการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณฝน  พบว่าแนวโน้มปริมาณฝนในทศวรรษที่ 

2100 (ค.ศ.2091-2100) ยังไม่ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 80 คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีศรีส าโรง 

สถานีศรีส่าโรง จังหวัดสุโขทัย   ข้อมูลตรวจวัดเร่ิมตั้งแต่ ค.ศ. 1969-2008 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  (บน)            จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัด โดยมีความ คลาดเคลื่อนประมาณ 3-4 องศาเซลเซียส แต่มี
แนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน ส าหรับแนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูง
กว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (กลาง)             จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองมีค่าใกล้เคียงกับอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง และมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน  ส าหรับใน
ทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศ วรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน  (ล่าง)                          จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองต่ า

กว่าปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัด  โดยมีความ คลาดเคลื่อนประมาณ 400-600 มม. แนวโน้มปริมาณฝนใน

ทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) ยังไม่ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 81  คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีตาก 

สถานีตาก    
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน)          จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลอง
สูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัด โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 1-3 องศาเซลเซียส แต่มีแนวโน้มไปใน
ทิศทางเดียวกัน ส าหรับแนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 
2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (กลาง)             จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองต่ ากว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัด โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส  แต่มี
แนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน  ส าหรับในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่า
ทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

 ปริมาณฝน   (ล่าง)                        จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองต่ า

กว่าปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัด โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 500-800 มม. แนวโน้มปริมาณฝนใน

ทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) ยังไม่ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 82  คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีแม่สอด 

สถานแีม่สอด จังหวัดตาก    
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน)      จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลองมี
ความใกล้เคียงกับข้อมูลอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง และมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน ส าหรับ
แนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (กลาง)         จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองมีค่าใกล้เคียงกับอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง และมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน  ส าหรับใน
ทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน   (ล่าง)                  จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองต่ ากว่า

ปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัด โดยมีความ คลาดเคลื่อนประมาณ 500-800 มม. แนวโน้มปริมาณฝนใน

ทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) ยังไม่ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 83  คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีเขื่อนภูมิพล 

สถานีเข่ือนภูมิพล จังหวัดตาก   
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน)        จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลอง
สูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดประมาณ 2-3 องศาเซลเซียส แต่มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน ส าหรับ
แนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (กลาง)                   จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองต่ ากว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส  แต่ มีแนวโน้มไปในทิศทาง
เดียวกัน  ส าหรับในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.
1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน (ล่าง)                   จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองต่ ากว่า

ปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัด โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 500-800 มม. แนวโน้มปริมาณฝนใน

ทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) ยังไม่ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 84 คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีพิษณุโลก 

สถานพีิษณุโลก  
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน)           จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดประมาณ 2-3 องศาเซลเซียส แต่มีแนวโน้มไปในทิศทาง
เดียวกัน ส าหรับแนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 
(ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย  (กลาง)            จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองต่ ากว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดประมาณ 2-3 องศาเซลเซียส  แต่ มีแนวโน้มไปในทิศทาง
เดียวกัน  ส าหรับในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.
1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน (ล่าง)                          จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองต่ ากว่า

ปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัด โดยมีความคลาดเคลื่อนมากประมาณ 500-800 มม. แนวโน้มปริมาณฝนใน

ทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) ยังไม่ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 85  คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีเพชรบูรณ์ 

สถานีเพชรบูรณ์  
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน)             จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดประมาณ 3-4 องศาเซลเซียส แต่มีแนวโน้มไปในทิศทาง
เดียวกัน ส าหรับแนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 
(ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 3-4 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย  (กลาง)            จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองมีค่าใกล้เคียงกับอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง  และมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน  ส าหรับ
ในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสู งกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน  (ล่าง)                  จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองต่ ากว่า

ปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัด โดยมีความ คลาดเคลื่อนประมาณ 500-800 มม. แนวโน้มปริมาณฝนใน

ทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) ยังไม่ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 86  คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีหล่มสัก 

ถานีหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ข้อมูลตรวจวัดเร่ิมตั้งแต่ ค.ศ.1970-2008  
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน)          จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลอง
มีค่าใกล้เคียงกับข้อมูลอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง และมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน ส าหรับ
แนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (กลาง)            จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองมีค่าใกล้เคียงกับอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง  และมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน  ส าหรับ
ในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน  (ล่าง)                    จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองและที่ได้

จากการตรวจวัดจริงพบว่า มีค่าใกล้เคียง กัน  แนวโน้มปริมาณฝนในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) ยังไม่

ชัดเจน 

 



39 

 

ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 87  คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีวิเชียรบุรี 

สถานีวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ข้อมูลตรวจวัดเร่ิมตั้งแต่ ค.ศ. 1970-2008 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  (บน)          จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส แต่มีแนวโน้มไปในทิศทาง
เดียวกัน ส าหรับแนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 
(ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 5-6 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (กลาง)             จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส  แต่มีแนวโน้มไปในทิศทาง
เดียวกัน  ส าหรับในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.
1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน (ล่าง)                   จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองต่ ากว่า

ปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัด โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 500-800 มม. แนวโน้มปริมาณฝนใน

ทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) ยังไม่ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 88 คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีก าแพงเพชร 

 

สถานกี่าแพงเพชร ข้อมูลตรวจวัดเร่ิมตั้งแต่ ค.ศ. 1981-2008 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  (บน)          จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส แต่มีแนวโน้มไปในทิศทาง
เดียวกัน ส าหรับแนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 
(ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 3-4 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (กลาง)            จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองกับอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริงมีค่าคลาดเคลื่อนเล็กน้อย   และมีแนวโน้มไปในทิศทาง
เดียวกัน  ส าหรับในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.
1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน (ล่าง)                        จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองต่ ากว่า

ปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดประมาณ 800-1000 มม. แนวโน้มปริมาณฝนในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-

2100) ยังไม่ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 89  คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีพิจิตร 
 

 
สถานีพิจิตร  ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดเร่ิมตั้งแต่ ค.ศ. 1992-2008 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน)            จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองมีค่าใกล้เคียงกับอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง   ส าหรับ แนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยใน
ทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย  (กลาง)         จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองต่ ากว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริงมาก โดย มีความคลาดเคลื่อนประมาณ 3-4 องศาเซลเซียส    
ส าหรับในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-
2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน   (ล่าง)                 จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่า

ใกล้เคียงกับปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริง แต่แนวโน้มปริมาณฝนในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) 

ยังไม่ชัดเจน 

 

 



42 

 

ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 90  คาดการณก์ารเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีเลย 

สถานีเลย          
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  (บน)         จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลอง
มีค่าใกล้เคียงกับข้อมูลอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัด และมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน ส าหรับแนวโน้ม
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 
4-5 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (กลาง)          จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองมีค่าใกล้เคียงกับอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง และมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน  ส าหรับใน
ทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณห ภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน  (ล่าง)                      จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองและที่ได้

จากการตรวจวัดจริงพบว่า มีค่าคลาดเคลื่อนเล็กน้อย  แนวโน้มปริมาณฝนในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) 

ยังไม่ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 91 คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตรเลย  

สถานเีลย ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์เป็นข้อมูลของสถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตรเร่ิมตรวจวัดตั้งแต่ค.ศ.1971-2008 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน)      จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลองมี
ค่าใกล้เคียงกับข้อมูลอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง และมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน ส าหรับแนวโน้ม
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 
4-5 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (กลาง)  จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลองมี
ค่าใกล้เคียงกับอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง และมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน  ส าหรับในทศวรรษที่ 
2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศา
เซลเซียส 

ปริมาณฝน (ล่าง) จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองและที่ได้จากการ

ตรวจวัดจริงพบว่า มีค่าคลาดเคลื่อนเล็กน้อย ประมาณ 200-300 มม. แนวโน้มปริมาณฝนในทศวรรษที่ 2100 

(ค.ศ.2091-2100) ยังไม่ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 92  คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีอุดรธานี 

สถานีอุดรธานี    
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย   (บน)       จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลอง
สูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัด โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส แต่มีแนวโน้มไปใน
ทิศทางเดียวกัน ส าหรับแนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 
2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (กลาง)           จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองมีค่าใกล้เคียงกับอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง และมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน  ส าหรับใน
ทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน (ล่าง)                        จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองและที่

ได้จากการตรวจวัดจริงพบว่า มีค่าคลาดเคลื่อนเล็กน้อย ประมาณ 200-300 มม. แนวโน้มปริมาณฝนใน

ทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) ยังไม่ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 93  คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีชัยภูมิ 

สถานีชัยภูมิ    
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน)          จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลอง
สูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัด โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 5-6 องศาเซลเซียส แต่มีแนวโน้มไปใน
ทิศทางเดียวกัน ส าหรับแนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 
2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (กลาง)           จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองมีค่าใกล้เคียงกับอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง และมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน  ส าหรับใน
ทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน (ล่าง)                        จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองและที่

ได้จากการตรวจวัดจริงพบว่า มีค่าคลาดเคลื่อนเล็กน้อย ประมาณ 200-300 มม. แนวโน้มปริมาณฝนใน

ทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) ยังไม่ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 94  คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีสกลนคร 

สถานีสกลนคร   
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  (บน)          จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองสูงกว่าอณุหภูมิที่ได้จากการตรวจวัด โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 5-6 องศาเซลเซียส แต่มี
แนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน ส าหรับแนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูง
กว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย  (กลาง)          จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองมีค่าใกล้เคียงกับอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง และมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน  ส าหรับใน
ทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ 5-6 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน    (ล่าง)                      จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองต่ ากว่า

ปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัด โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 600-800 มม. แนวโน้มปริมาณฝนใน

ทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) มีแนวโน้มลดลง 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 95 คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตรสกลนคร  

สถานสีกลนคร ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์เป็นข้อมูลสถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตร ตรวจวัดตั้งแต่ค.ศ.1969-2008 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  (บน)            จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองสูงกว่ามีความคลาดเคลื่อนกับข้อมูลอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริงประมาณ 5-6 องศาเซลเซียส 
และมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน ส าหรับแนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-
2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (กลาง)           จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองมีค่าคลาดเคลื่อนกับอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริงประมาณ 1-2 องศา แต่มีแนวโน้มไปใน
ทิศทางเดียวกัน  ส าหรับในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 
2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน (ล่าง)                   จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองต่ ากว่า

ปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัด โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 300-500 มม. แนวโน้มปริมาณฝนใน

ทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) ยังไม่ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 96  คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีนครพนม 

สถานีนครพนม    
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน)         จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลอง
สูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัด โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 3-4 องศาเซลเซียส แต่มีแนวโน้มไปใน
ทิศทางเดียวกัน ส าหรับแนวโน้มอุณ หภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 
2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (กลาง)          จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองมีค่าใกล้เคียงกับอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง และมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน  ส าหรับใน
ทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน (ล่าง)                       จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองต่ ากว่า

ปริมาณฝนท่ได้จากการตรวจวัดมาก  แนวโน้มปริมาณฝนในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) มีแนวโน้ม

ลดลง 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 97 คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตรนครพนม  

สถานสีกลนคร ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์เป็นข้อมูลสถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตร ตรวจวัดตั้งแต่ ค.ศ.1983-2008 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน) จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลองสูง
กว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัด โดย มีความคลาดเคลื่อนประมาณ 2-3 องศาเซลเซียส ส าหรับแนวโน้ม
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 
4-5 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (กลาง) จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลองสูง
กว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดเล็กน้อยประมาณ 1 องศาเซลเซียส และมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน  
ส าหรับในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-
2000) ประมาณ 4 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน (ล่าง) จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองต่ ากว่าปริมาณฝนที่ได้

จากการตรวจวัด โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 1000 มม. แนวโน้มปริมาณฝนในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.

2091-2100) มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 98  คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีขอนแก่น 

สถานีขอนแก่น   
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  (บน)           จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส แต่มีแนวโน้มไปในทิศทาง
เดียวกัน ส าหรับแนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 
(ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 3-4 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (กลาง)            จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส  แต่มีแนวโน้มไปในทิศทาง
เดียวกัน  ส าหรับในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.
1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน  (ล่าง)                        จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองต่ ากว่า

ปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัด  โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 200-400 มม. แนวโน้มปริมาณฝนใน

ทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) ยังไม่ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 99 คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีท่าพระ 

สถานท่ีาพระ จังหวัดขอนแก่น  ข้อมูลตรวจวัดตั้งแต่ ค.ศ. 1971-2008 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน)         จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลอง
สูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส แต่มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน ส าหรับ
แนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ 3-4 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (กลาง)           จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส  แต่มีแนวโน้มไปในทิศทาง
เดียวกัน  ส าหรับในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.
1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน  (ล่าง)                      จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองต่ ากว่า

ปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัด โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 300-500 มม. แนวโน้มปริมาณฝนใน

ทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) ยังไม่ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 100  คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีมุกดาหาร 

สถานีมุกดาหาร   
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน)          จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลอง
สูงกว่าอณุหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดประมาณ 2-3 องศาเซลเซียส แต่มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน ส าหรับ
แนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ 5 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย  (กลาง)            จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองกับอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริงมีค่าคลาดเคลื่อนเล็กน้อย  และมีแนวโน้มไปในทิศทาง
เดียวกัน  ส าหรับในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.
1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน  (ล่าง)                         จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองและที่

ได้จากการตรวจวัดจริงพบว่ามีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย แนวโน้มปริมาณฝนในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-

2100) ยังไม่ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 101 คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีร้อยเอ็ด 

สถานร้ีอยเอ็ด  ข้อมูลตรวจวัดตั้งแต่ ค.ศ. 1983-2008 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน)          จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลอง
สูงกว่าอณุหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดประมาณ 5-6 องศาเซลเซียส แต่มีแนวโน้มไปในทิศ ทางเดียวกัน ส าหรับ
แนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย  (กลาง)           จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองสูงกว่าอณุหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส  แต่ มีแนวโน้มไปในทิศทาง
เดียวกัน  ส าหรับในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.
1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน  (ล่าง)           จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองต่ ากว่าปริมาณ

ฝนที่ได้จากการตรวจวัดประมาณ 400-600 มม. แนวโน้มปริมาณฝนในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) ยัง

ไม่ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 102 คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีมหาสารคาม 

สถานีมหาสารคาม ข้อมูลตรวจวัดตั้งแต่ ค.ศ. 1970-2008  
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน)          จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลอง
มคี่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมี ความคลาดเคลื่อนประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส แต่มี
แนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน ส าหรับแนวโน้ม อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูง
กว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 3-4องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย  (กลาง)            จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส  แต่
มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน  ส าหรับในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูง
กว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน  (ล่าง)                           จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองต่ า

กว่าปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 200-400 มม. แนวโน้มปริมาณฝน

ในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) ยังไม่ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 103 คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีกาฬสินธุ์ 

สถานีกาฬสินธุ์  ข้อมูลตรวจวัดตั้งแต่ ค.ศ. 1999-2008 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน)     จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลองมี
ค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริงมาก โดยมี ความคลาดเคลื่อนประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส แต่
เน่ืองจากข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดมีน้อย จึงพิจารณาเฉพาะอุณหภูมิที่ได้จากแบบจ าลอง และพบว่า แนวโน้ม
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 
4-5 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย  (กลาง)   จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลอง
สูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส    ส าหรับใน
ทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน (ล่าง) จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองต่ ากว่าปริมาณฝนที่ได้

จากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 300-500 มม. แนวโน้มปริมาณฝนในทศวรรษที่ 2100 

(ค.ศ.2091-2100) ยังไม่ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 104  คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีอุบลราชธานี 

สถานีอุบลราชธานี  
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน)         จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลอง
มีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีค่าคลาดเคลื่อนประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส   ส าหรับ
แนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (กลาง)             จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส    
ส าหรับในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-
2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน  (ล่าง)                  จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่าต่ ากว่า

ปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 600-800 มม.ส าหรับแนวโน้มปริมาณ

ฝนในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) ยังไม่ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 
รูปที่ 105 คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตรอุบลราชธานี 

สถานีอุบลราชธานี  ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์เป็นข้อมูลสถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตร ตรวจวัดตั้งแต่ ค.ศ. 1971-2008 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน)         จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลอง
มีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีค่าคลาดเคลื่อนประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส   ส าหรับ
แนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (กลาง)             จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส    
ส าหรับในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-
2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน  (ล่าง)   จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่าต่ ากว่าปริมาณ

ฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 500-1000 มม.ส าหรับแนวโน้มปริมาณฝนใน

ทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) ยังไม่ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 
รูปที่ 106  คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีศรีสะเกษ 

 
สถานศีรีสะเกษ  ข้อมูลตรวจวัดเร่ิมตั้งแต่ ค.ศ. 1983-2008 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย   (บน)             จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีค่าคลาดเคลื่อ นประมาณ 5-6 องศาเซลเซียส   
ส าหรับแนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-
2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย  (กลาง)            จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริงประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส แต่มีแนวโน้มไปใน
ทิศทางเดียวกัน   ส าหรับในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 
2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน    (ล่าง)                จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่าต่ ากว่า
ปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริงประมาณ 500-800 มม.  ส าหรับแนวโน้มปริมาณฝนในทศวรรษที่ 2100 
(ค.ศ.2091-2100) ยังไม่ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 
รูปที่ 107 คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศสถานีสุรินทร์ 

สถานีสุรินทร์ 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย   (บน)             จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีค่าคลาดเคลื่อนประมาณ 5-6 องศาเซลเซียส   
ส าหรับแนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-
2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย  (กลาง)            จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริงประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส แต่มีแนวโน้มไปใน
ทิศทางเดียวกัน   ส าหรับในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 
2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน    (ล่าง)                จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่าต่ ากว่า

ปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริงประมาณ 500-800 มม.  ส าหรับแนวโน้มปริมาณฝนในทศวรรษที่ 2100 

(ค.ศ.2091-2100) ยังไม่ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 108 คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตรสุรินทร์  

สถานสีุรินทร์ ข้อมูลที่น ามาวิเคราะหืเป็นข้อมูลสถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตร เร่ิมตรวจวัดตั้งแต่ค.ศ.1971-2008 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน)     จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลองมี
ค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีค่าคลาดเคลื่อนประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส   ส าหรับ
แนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย  (กลาง)       จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลอง
สูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส    ส าหรับใน
ทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน  (ล่าง)                  จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่าต่ ากว่า

ปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 800-1000 มม.ส าหรับแนวโน้มปริมาณ

ฝนในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) ยังไม่ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 109 คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีท่าตูม 

สถานท่ีาตูม จังหวัดสุรินทร์   ข้อมูลตรวจวัดเร่ิมตั้งแต่ค.ศ. 1970-2008 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  (บน)             จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีค่าคลาดเคลื่อนประมาณ 5-6 องศาเซลเซียส   
ส าหรับแนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-
2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย  (กลาง)            จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริงประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส แต่มีแนวโน้มไปใน
ทิศทางเดียวกัน   ส าหรับในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 
2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน  (ล่าง)                  จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่าต่ ากว่า

ปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริงประมาณ 500-800 มม.  ส าหรับแนวโน้มปริมาณฝนในทศวรรษที่ 2100 

(ค.ศ.2091-2100) ยังไม่ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 110  คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีนครราชสีมา 

สถานีนครราชสีมา  

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  (บน)            จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลอง
มีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีค่าคลาดเคลื่อนประมาณ 5-6 องศาเซลเซียส   ส าหรับ
แนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย  (กลาง)           จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริงประมาณ 1-2 องศาเซลเซียสและมีแนวโน้มไปน
ทิศทางเดียวกัน   ส าหรับในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 
2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน (ล่าง)                   จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่าต่ ากว่า

ปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 700-1000 มม. ส าหรับแนวโน้มปริมาณ

ฝนในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) ยังไม่ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 111  คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีปากช่อง 

สถานปีากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  ข้อมูลตรวจวัดเร่ิมตั้งแต่ ค.ศ. 1969-2008 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  (บน)            จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลอง
มีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีค่าคลาดเคลื่อนประมาณ 2-3 องศาเซลเซียส   ส าหรับ
แนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย  (กลาง)            จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริงประมาณ 1-2 องศาเซลเซียสและมีแนวโน้มไปใน
ทิศทางเดียวกัน   ส าหรับในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 
2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน   (ล่าง)          จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่าใกล้เคียง

กับปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริง  ส าหรับแนวโน้มปริมาณฝนในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) ยัง

ไม่ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 112  คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีโชคชัย 

สถานีโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  ข้อมูลตรวจวัดเร่ิมตั้งแต่ ค.ศ. 1971-2008 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  (บน)       จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลองมี
ค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีค่าคลาดเคลื่อนประมาณ 2-3 องศาเซลเซียส   ส าหรับ
แนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (กลาง)             จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองมีค่าใกล้เคียงกับอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริงและมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน   ส าหรับใน
ทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน  (ล่าง)         จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่าใกล้เคียงกับ

ปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริง  ส าหรับแนวโน้มปริมาณฝนในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) ยังไม่

ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 113 คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีบุรีรัมย์ 

สถานีบุรีรัมย์  
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย   (บน)        พิจารณาเพียงข้อมูลที่ได้จากรูปแบบจ าลองเน่ืองจากข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัด
ไม่สมบูรณอุ์ณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยมีแนวโน้มสูงขึ้น โดย ในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) อุณหภูมสิูงกว่า
ทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (กลาง)       อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยมีแนวโน้มสูงขึ้นชัดเจน โดย ในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.
2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน  (ล่าง)              ปริมาณฝน  แนวโน้มปริมาณฝนในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) ยังไม่ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 114  คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีนางรอง 

สถานนีางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  ข้อมูลตรวจวัดเร่ิมตั้งแต่ 1970-2008 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน)              จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีค่า คลาดเคลื่อนประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส   
ส าหรับแนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-
2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย  (กลาง)            จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริงประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส แต่มีแนวโน้มไปใน
ทิศทางเดียวกัน   ส าหรับในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 
2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน  (ล่าง)                  จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่าต่ ากว่า

ปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริงประมาณ 400-600 มม.  ส าหรับแนวโน้มปริมาณฝนในทศวรรษที่ 2100 

(ค.ศ.2091-2100) ยังไม่ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 115  คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีนครสวรรค์ 

สถานีนครสวรรค์   
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย   (บน)        จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลอง
มคี่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมี ความคลาดเคลื่อนประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส แต่มี
แนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน ส าหรับแนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูง
กว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย  (กลาง)            จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองมีค่าใกล้เคียงกับอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง  และมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน  ส าหรับ
ในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน (ล่าง)                   จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองต่ ากว่า

ปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 400-800 มม. แนวโน้มปริมาณฝนใน

ทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) ยังไม่ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 116  คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีตากฟ้า 

สถานตีากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์  ข้อมูลตรวจวัดเร่ิมตั้งแต่ ค.ศ. 1969-2008 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน)            จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 5-6 องศาเซลเซียส 
แต่มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน ส าหรับแนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) 
สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย  (กลาง)            จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริงเล็กน้อย ประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส  แต่มีแนวโน้มไปใน
ทิศทางเดียวกัน  ส าหรับในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 
2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน   (ล่าง)                      จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองต่ ากว่า

ปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 400-800 มม. แนวโน้มปริมาณฝนใน

ทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) ยังไม่ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 117 คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีชัยนาท 

สถานชีัยนาท  ข้อมูลตรวจวัดเร่ิมตั้งแต่ ค.ศ. 1970-2008 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน)         จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลอง
มีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริงมาก โดยมีค่าคลาดเคลื่อน ประมาณ 7-8 องศาเซลเซียส   ส าหรับ
แนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ 3-4 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย  (กลาง)            จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส    
ส าหรับในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-
2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน  (ล่าง)                             จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่า

ต่ ากว่าปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 600-800 มม.ส าหรับแนวโน้ม

ปริมาณฝนในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) ยังไม่ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 118  คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีปทุมธานี 

สถานีปทุมธานี  ข้อมูลตรวจวัดเร่ิมตั้งแต่ ค.ศ. 1999-2008 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน)   จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่า
สูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริงมาก โดยมีค่าคลาดเคลื่อนประมาณ 10 องศาเซลเซียส   ส าหรับ
แนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (กลาง)       จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลอง
สูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส    ส าหรับใน
ทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน  (ล่าง)                  จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่าต่ ากว่า

ปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 500-800 มม.ส าหรับแนวโน้มปริมาณ

ฝนในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) ยังไม่ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 119  คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีอยุธยา 

สถานอียุธยา  ข้อมูลตรวจวัดเร่ิมตั้งแต่ ค.ศ.1993-2008 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน)        จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลอง
มีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีค่าคลาดเคลื่อนปร ะมาณ 10 องศาเซลเซียส   ส าหรับ
แนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (กลาง)         จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส    
ส าหรับในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-
2000) ประมาณ 5-6 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน  (ล่าง)                          จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่า

ต่ ากว่าปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 600-800 มม.ส าหรับแนวโน้ม

ปริมาณฝนในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) มีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อย 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 120  คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีราชบุรี 

สถานีราชบุร ีข้อมูลตรวจวัดเร่ิมตั้งแต่ ค.ศ.1992-2008 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน)         จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลอง
มีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีค่าคลาดเคลื่อน มากกว่า 10 องศาเซลเซียส   ส าหรับ
แนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ 3-4 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย  (กลาง)           จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 2 องศาเซลเซียส    
ส าหรับในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ ยสูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-
2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน  (ล่าง)                           จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่า

ต่ ากว่าปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 600-800 มม.ส าหรับแนวโน้ม

ปริมาณฝนในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) ยังไม่ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 121  คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีห้วยโปร่ง 

สถานห้ีวยโป่ง จังหวัดราชบุรี  ข้อมูลตรวจวัดเร่ิมตั้งแต่ ค.ศ.1969-2008 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน)       จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลองมี
ค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีค่าคลาดเคลื่อน 6-7 องศาเซลเซียส   ส าหรับแนวโน้ม
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 
3-4 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (กลาง)          จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 2-3 องศาเซลเซียส    
ส าหรับในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-
2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน  (ล่าง)                           จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่า

ต่ ากว่าปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 600-1000 มม.ส าหรับแนวโน้ม

ปริมาณฝนในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) มีแนวโน้มสูงขึ้น 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 122  คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีอู่ทอง 

สถานอีู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  ข้อมูลตรวจวัดเร่ิมตั้งแต่ ค.ศ.1970-2008 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน)           จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลอง
มีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีค่าคลาดเคลื่อน 7-8 องศาเซลเซียส   ส าหรับแนวโน้ม
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 
4-5 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (กลาง)            จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 2 องศาเซลเซียส    
ส าหรับในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-
2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน  (ล่าง)                            จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่า

ต่ ากว่าปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 600-800 มม. ส าหรับแนวโน้ม

ปริมาณฝนในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) ยังไม่ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 123  คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีสุพรรณบุรี 

 
สถานสีุพรรณบุรี  

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  (บน)            จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีค่าคลาดเคลื่อน 6-7 องศาเซลเซียส   ส าหรับ
แนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย  (กลาง)           จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส    
ส าหรับในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-
2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน   (ล่าง)                จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่าต่ ากว่า

ปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 600-800 มม.ส าหรับแนวโน้มปริมาณ

ฝนในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) ยังไม่ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 124  คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีบัวชุม 

สถานบีัวชุม จังหวัดลพบุรี  ข้อมูลตรวจวัดเร่ิมตั้งแต่ ค.ศ. 1970-2008 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน)               จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีค่าคลาดเคลื่อนประมาณ 5-6 องศาเซลเซียส   
ส าหรับแนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-
2000) ประมาณ 5-6 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย   (กลาง)           จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริงประมาณ 1-2 องศาเซลเซียสและมีแนวโน้มไปน
ทิศทางเดียวกัน   ส าหรับในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุ ดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 
2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน   (ล่าง)                        จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่าต่ า

กว่าปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 600-800 มม. ส าหรับแนวโน้ม

ปริมาณฝนในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) ยังไม่ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 125  คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีกาญจนบุรี 

สถานีกาญจนบุรี  
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน)        จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลอง
มีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีค่าคลาดเคลื่อนประมาณ 3-4 องศาเซลเซียส   ส าหรับ
แนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย  (กลาง)           จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองมีค่าใกล้เคียงกับอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง และมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน   ส าหรับ
ในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน (ล่าง)                   จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่าต่ ากว่า

ปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริงประมาณ 600-800 มม.  ส าหรับแนวโน้มปริมาณฝนในทศวรรษที่ 2100 

(ค.ศ.2091-2100) มีแนวโน้มสูงขึ้น 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 126  คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีทองผาภูมิ 

สถานทีองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  ข้อมูลตรวจวัดเร่ิมตั้งแต่ ค.ศ. 1970-2008 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน)           จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลอง
มีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีค่าคลาดเคลื่อนประมาณ 5-6 องศาเซลเซียส   ส าหรับ
แนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (กลาง)            จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองมีค่าใกล้เคียงกับอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง และมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน   ส าหรับ
ในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูง กว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ 5-6 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน  (ล่าง)                          จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่า

ต่ ากว่าปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริงประมาณ 500-800 มม.  ส าหรับแนวโน้มปริมาณฝนในทศวรรษที่ 

2100 (ค.ศ.2091-2100) ยังไม่ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 127 คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีกรุงเทพฯ 

สถานีกรุงเทพฯ  

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  (บน)             จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีค่าคลาดเคลื่อน มากกว่า 10 องศาเซลเซียส   
ส าหรับแนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-
2000) ประมาณ 3-4 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (กลาง)            จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริงเล็กน้อย  และมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน   ส าหรับใน
ทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน (ล่าง)                   จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่าต่ ากว่า

ปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริงประมาณ 800-1000 มม.  ส าหรับแนวโน้มปริมาณฝนในทศวรรษที่ 2100 

(ค.ศ.2091-2100) ยังไม่ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 128 คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีดอนเมือง 

สถานีสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ                                                                                           

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  (บน)           จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบ 

จ าลองมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีค่าคลาดเคลื่อนมากกว่า 10 องศาเซลเซียส   ส าหรับ

แนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 

ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส                                                                                                             

อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (กลาง)                 จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป

แบบจ าลอง มีค่าใกล้เคียงกับอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง และมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน   ส าหรับ

ในทศวรรษที่ 2100  (ค.ศ. 2091 - 2100)  พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่  2000 (ค.ศ.1991-2000) 

ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส                                                                                                                  

 ปริมาณฝน   (ล่าง)       จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่าต่ ากว่า

ปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริงประมาณ 400-600 มม.  ส าหรับแนวโน้มปริมาณฝนในทศวรรษที่2100 

(ค.ศ.2091-2100) ยังไม่ชัดเจน  
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 
รูปที่ 129  คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีฉะเชิงเทรา 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ข้อมูลตรวจวัดเร่ิมตั้งแต่ ค.ศ. 1989-2008 
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  (บน)          จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีค่าคลาดเคลื่อนประมาณ 10 องศาเซลเซียส   
ส าหรับแนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-
2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (กลาง)          จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 2 องศาเซลเซียส    
ส าหรับในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-
2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 
ปริมาณฝน  (ล่าง)                             จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่า

ต่ ากว่าปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 600-800 มม.ส าหรับแนวโน้ม

ปริมาณฝนในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) ยังไม่ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 
รูปที่ 130  คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี  
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  (บน)              จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีค่าคลาดเคลื่อนประมาณ 10 องศาเซลเซียส   
ส าหรับแนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-
2000) ประมาณ 3-4 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (กลาง)            จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริงประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส และมีแนวโน้มไปนทิศทาง
เดียวกัน   ส าหรับในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.
1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน    (ล่าง)                          จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่า

ต่ ากว่าปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 800-1000 มม. ส าหรับแนวโน้ม

ปริมาณฝนในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) ยังไม่ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 
รูปที่ 131 คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีปราจีนบุรี 

จังหวัดปราจีนบุรี  
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย   (บน)           จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีค่าคลาดเคลื่อนประมาณ 5-6 องศาเซลเซียส   
ส าหรับแนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-
2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย  (กลาง)          จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริงประมาณ 1-2 องศาเซลเซียสและมีแนวโน้มไปน
ทิศทางเดียวกัน   ส าหรับในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 
2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน  (ล่าง)                          จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่า

ต่ ากว่าปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคลื่อนมาก ส าหรับแนวโน้มปริมาณฝนใน

ทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) ยังไม่ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 
รูปที่ 132 คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีกบินทร์บุรี 

อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  ข้อมูลตรวจวัดเร่ิมตั้งแต่ ค.ศ. 1970-2008 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน)             จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีค่าคลาดเคลื่อนประมาณ 5-6 องศาเซลเซียส   
ส าหรับแนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-
2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย  (กลาง)           จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริงประมาณ 1-2 องศาเซลเซียสและมีแนวโน้มไปน
ทิศทางเดียวกัน   ส าหรับในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณ หภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 
2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน  (ล่าง)                            จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่า

ต่ ากว่าปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคลื่อนมาก ส าหรับแนวโน้มปริมาณฝนใน

ทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) ยังไม่ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 
รูปที่ 133  คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีสระแก้ว 

จังหวัดสระแก้ว  ข้อมูลตรวจวัดเร่ิมตั้งแต่ ค.ศ. 1999-2008 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน)        จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีค่าคลาดเคลื่อนประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส   
ส าหรับแนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-
2000) ประมาณ 3-4 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (กลาง)             จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริงประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส แต่มีแนวโน้มไปใน
ทิศทางเดียวกัน   ส าหรับในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 
2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน  (ล่าง)                  จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่าต่ ากว่า

ปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริงประมาณ 400-800 มม.  ส าหรับแนวโน้มปริมาณฝนในทศวรรษที่ 2100 

(ค.ศ.2091-2100) ยังไม่ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 134  คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีอรัญประเทศ 

อ่าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  (บน)           จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีค่าคลาดเคลื่อนประมาณ 3-4 องศาเซลเซียส   
ส าหรับแนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-
2000) ประมาณ 3-4 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (กลาง)            จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริงประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส แต่มีแนวโน้มไปใน
ทิศทางเดียวกัน   ส าหรับในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 
2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน (ล่าง)                   จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่าต่ ากว่า

ปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริงประมาณ 800-1000 มม.  ส าหรับแนวโน้มปริมาณฝนในทศวรรษที่ 2100 

(ค.ศ.2091-2100) ยังไม่ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 135  คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีเกาะสีชัง 

เกาะสีชัง  
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน)       จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบ จ าลอง
มีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีค่าคลาดเคลื่อนมาก กว่า 10 องศาเซลเซียส   ส าหรับ
แนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (กลาง)       จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบ  จ าลอง
มีค่าใกล้เคียงกับอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง และมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน   ส าหรับในทศวรรษที่ 
2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศา
เซลเซียส 

ปริมาณฝน   (ล่าง)                         จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่า

ต่ ากว่าปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริงประมาณ 600-800 มม.  ส าหรับแนวโน้มปริมาณฝนในทศวรรษที่ 

2100 (ค.ศ.2091-2100) มีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อย 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 136  คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีพัทยา 

พัทยา   ข้อมูลตรวจวัดเร่ิมตั้งแต่ ค.ศ. 1981-2008 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  (บน)     จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลองมี
ค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีค่าคลาดเคลื่อนมากกว่า 10 องศาเซลเซียส   ส าหรับแนวโน้ม
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 
3-4 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (กลาง)            จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองมีค่าใกล้เคียงกับอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง และมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน   ส าหรับ
ในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน  (ล่าง)                             จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่า

ต่ ากว่าปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริงประมาณ 200-400 มม.  ส าหรับแนวโน้มปริมาณฝนในทศวรรษที่ 

2100 (ค.ศ.2091-2100) มีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อย 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 137 คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีสัตหีบ 

สัตหีบ   
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  (บน)          จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีค่าคลาดเคลื่อน  5-6 องศาเซลเซียส   ส าหรับ
แนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ 3-4 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย   (กลาง)           จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองมีค่าสูงกว่าอณุหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 2-3 องศาเซลเซียส 
แต่มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน   ส าหรับในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย
สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 3-4 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน   (ล่าง)                           จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่า

ต่ ากว่าปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริงประมาณ 800-1000 มม.  ส าหรับแนวโน้มปริมาณฝนในทศวรรษที่ 

2100 (ค.ศ.2091-2100) มีแนวโน้มสูงขึ้น 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 138 คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีแหลมฉบัง 

สถานีแหลมฉบัง  ข้อมูลตรวจวัดเร่ิมตั้งแต่ ค.ศ. 1992-2008 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน)          จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลอง
มีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีค่าคลาดเคลื่อน มากกว่า 10 องศาเซลเซียส   ส าหรับ
แนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ 3-4 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (กลาง)             จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองมีค่าสูงกว่าอณุหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส 
แต่มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน   ส าหรับในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุด เฉลี่ย
สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน  (ล่าง)                 จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่าต่ ากว่า

ปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริงประมาณ    200-400 มม.  ส าหรับแนวโน้มปริมาณฝนในทศวรรษที่ 2100 

(ค.ศ.2091-2100) มีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อย 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 139  คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีระยอง 

สถานรีะยอง  ข้อมูลตรวจวัดเร่ิมตั้งแต่ ค.ศ. 1981-2008 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน)         จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลอง
มีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีค่าคลาดเคลื่อน 3-4 องศาเซลเซียส   ส าหรับแนวโน้ม
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 
3-4 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (กลาง)             จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส 
แต่มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน   ส าหรับในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย
สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน  (ล่าง)                            จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่า

ต่ ากว่าปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริงประมาณ 800-1000 มม.  ส าหรับแนวโน้มปริมาณฝนในทศวรรษที่ 

2100 (ค.ศ.2091-2100) มีแนวโน้มสูงขึ้น 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 140  คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีจันทบุรี 

สถานีจันทบุรี   
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน)   จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่า
สูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีค่าคลาดเคลื่อน  4-5 องศาเซลเซียส   ส าหรับแนวโน้มอุณหภูมิ
สูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 3-4 องศา
เซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (กลาง)       จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลอง
มีค่าสูงกว่าอณุหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส แต่มี
แนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน   ส าหรับในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูง
กว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน  (ล่าง)              จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่าต่ ากว่า

ปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริงมาก    ส าหรับแนวโน้มปริมาณฝนในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) มี

แนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อย 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 141  คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีพลิ้ว 

สถานพีลิ้ว จังหวัดจันทบุรี  ข้อมูลตรวจวัดเร่ิมตั้งแต่ ค.ศ. 1969-2008 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน)         จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลอง
มีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีค่าคลาดเคลื่อน 4-5 องศาเซลเซียส   ส าหรับแนวโน้ม
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 
4-5 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (กลาง)           จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส 
แต่มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน   ส าหรับในทศวรรษที่  2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย
สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน      (ล่าง)                         จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่า

ต่ ากว่าปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริงมาก   ส าหรับแนวโน้มปริมาณฝนในทศวรรษที่      2100 (ค.ศ.

2091-2100) มีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อย 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 142 คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีตราด 

สถานีตราด   
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน)        จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลอง
มีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีค่าคลาดเคลื่อน ประมาณ 5-6 องศาเซลเซียส   ส าหรับ
แนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ  4-5 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย  (กลาง)          จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองมีค่าใกล้เคียงกับอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง และมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน   ส าหรับ
ในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ ยสูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน  (ล่าง)                              จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองมี

ค่าต่ ากว่าปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริงมาก         ส าหรับแนวโน้มปริมาณฝนในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.

2091-2100) ยังไม่ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 143 คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีคลองใหญ่ 

สถานคีลองใหญ่ จังหวัดตราด   
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน)         จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลอง
มีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีค่าคลาดเคลื่อนประมาณ 2-3 องศาเซลเซียส   ส าหรับ
แนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย   (กลาง)           จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองมีค่าใกล้เคียงกับอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง และแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน   ส าหรับใน
ทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน   (ล่าง)                 จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่าต่ ากว่า

ปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 200-500 มม.     ส าหรับแนวโน้ม

ปริมาณฝนในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) ยังไม่ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 144  คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีเพชรบุรี 

สถานีเพชรบุร ี  ข้อมูลตรวจวัดเร่ิมตั้งแต่ ค.ศ. 1981-2008 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน)         จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลอง
มีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีค่าคลาดเคลื่อน เกือบ 10 องศาเซลเซียส   ส าหรับแนวโน้ม
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 
2-3 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย   (กลาง)          จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส 
แต่มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน   ส าหรับในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย
สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน   (ล่าง)                จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่าต่ ากว่า

ปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยคลาดเคลื่อนประมาณ 600-800 มม. ส าหรับแนวโน้มปริมาณฝนใน

ทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) มีแนวโน้มสูงขึ้น 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 145  คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีประจวบคีรีขันธ์ 

สถานีประจวบคีรีขันธ์   
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน)         จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลอง
มีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีค่าคลาดเคลื่อน เกือบ 10 องศาเซลเซียส   ส าหรับแนวโน้ม
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 
2-3 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (กลาง)             จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส 
แต่มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน   ส าหรับในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย
สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 5-6 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน  (ล่าง)                             จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่า

ต่ ากว่าปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริงมาก  ส าหรับแนวโน้มปริมาณฝนในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-

2100) มีแนวโน้มสูงขึ้น 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 146  คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีหนองพลับ 

สถานีหนองพลับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ข้อมูลตรวจวัดเร่ิมตั้งแต่ ค.ศ. 1974-2008 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน)          จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลอง
มีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีค่าคลาดเคลื่อน  2-3 องศาเซลเซียส   ส าหรับแนวโน้ม
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 
3-4 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (กลาง)            จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองมีค่าใกล้เคียงกับอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง และมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน   ส าหรับ
ในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน (ล่าง)                             จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่า

ต่ ากว่าปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยคลาดเคลื่อนประมาณ 400-600 มม. ส าหรับแนวโน้มปริมาณ

ฝนในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) มีแนวโน้มสูงขึ้น 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 147  คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีหัวหิน 

สถานหัีวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน)      จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลองมี
ค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีค่าคลาดเคลื่อนเกือบ 10 องศาเซลเซียส   ส าหรับแนวโน้ม
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 
2-3 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย  (กลาง)         จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส 
แต่มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน   ส าหรับในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย
สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน  (ล่าง)                  จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่าต่ ากว่า

ปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริงมาก      ส าหรับแนวโน้มปริมาณฝนในทศวรรษที่    2100  (ค.ศ.2091-

2100) มีแนวโน้มสูงขึ้น 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 148  คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีชุมพร 

สถานีชุมพร   
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน)         จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบ จ าลอง
มีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีค่าคลาดเคลื่อน 5-6 องศาเซลเซียส   ส าหรับแนวโน้ม
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 
3-4 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (กลาง)        จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบ 
จ าลองมีค่าใกล้เคียงกับอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง  แ ละมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน ส าหรับใน
ทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสู งกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ 4-5  องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน    (ล่าง)                        จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่า

ต่ ากว่าปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริงมาก  ส าหรับแนวโน้มปริมาณฝนในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-

2100) มีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อย 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 149  คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีสว ี

สถานสีวี จังหวัดชุมพร  ข้อมูลตรวจวัดเร่ิมตั้งแต่ ค.ศ. 1969-2008 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน)          จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลอง
มีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีค่าคลาดเคลื่อน 5-6 องศาเซลเซียส   ส าหรับแนวโน้ม
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 
3-4 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (กลาง)            จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองมีค่าใกล้เคียงกับอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง  และมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน ส าหรับใน
ทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศ วรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ 4-5  องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน  (ล่าง)                             จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่า

ต่ ากว่าปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริงมาก  ส าหรับแนวโน้มปริมาณฝนในทศวรรษที่    2100    (ค.ศ.

2091-2100) มีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อย 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 150  คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีสุราษฏร์ธานี 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน)      จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลองมี
ค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีค่าคลาดเคลื่อนประมาณ 8 องศาเซลเซียส   ส าหรับแนวโน้ม
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4 
องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย  (กลาง)           จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 1 องศาเซลเซียส 
แต่แนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน   ส าหรับในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูง
กว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ  4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน  (ล่าง)                            จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่า

ต่ ากว่าปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริงมาก ส าหรับแนวโน้มปริมาณฝนในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-

2100) ยังไม่ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 151  คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีเกาะสมุย 

สถานเีกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ข้อมูลตรวจวัดเร่ิมตั้งแต่ 1968-2008 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  (บน)         จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบ 
จ าลองมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีค่าคลาดเคลื่อนประมาณ 8-10 องศาเซลเซียส   
ส าหรับแนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-
2000) ประมาณ 3-4 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (กลาง)            จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบ  
จ าลองมีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยกับอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง   ส าหรับในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.
2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน (ล่าง)                               จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองมี

ค่าต่ ากว่าปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 800-1000 มม.       ส าหรับ

แนวโน้มปริมาณฝนในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) มีแนวโน้มสูงขึ้น 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 152 คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตรสุราษฏร์ธานี 

จังหวัดสุราษฎร์ธานีข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์เป็นข้อมูลของสถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตรตรวจวัดตั้งแต่ค.ศ.1991-
2008  
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน)       จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลองมี
ค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีค่าคลาดเคลื่อนประมาณ 8-10 องศาเซลเซียส   ส าหรับ
แนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ 3-4 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (กลาง)            จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส  
ส าหรับในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-
2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน (ล่าง)    จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่าต่ ากว่าปริมาณ

ฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริงมาก  ส าหรับแนวโน้มปริมาณฝนในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) มีแนวโน้ม

สูงขึ้น 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 153 คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีพระแสง 

สถานพีระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ข้อมูลตรวจวัดเร่ิมตั้งแต่ ค.ศ. 1999-2008 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน)      จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลองมี
ค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีค่าคลาดเคลื่อนประมาณ 8-10 องศาเซลเซียส   ส าหรับ
แนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (ล่าง)       จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลองมี
ความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยกับอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง   ส าหรับในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) 
พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน  (กลาง)                            จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองมี

ค่าต่ ากว่าปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย  ส าหรับแนวโน้มปริมาณฝนใน

ทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) มีแนวโน้มสูงขึ้น 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 154  คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีนครศรีธรรมราช 

สถานีนครศรีธรรมราช   
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน)         จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบ จ าลอง
มีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีค่าคลาดเคลื่อน มากกว่า 10 องศาเซลเซียส   ส าหรับ
แนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย  (กลาง)            จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบ 
จ าลองมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง  โดยมีความคลาดเคลื่อน 1-2 องศาเซลเซียส ส าหรับใน
ทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน  (ล่าง)              จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่าต่ ากว่า

ปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริงมาก  ส าหรับแนวโน้มปริมาณฝนในทศวรรษที่    2100   (ค.ศ.2091-2100) 

ยังไม่ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 155 คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีขนอม 

สถานขีนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  เน่ืองจากข้อมูลที่ได้จากการตรวจไม่สมบูรณ์ จึงพิจารณาข้อมูลที่ได้จาก
รูปแบบจ าลอง  
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน)         จากการวิเคราะห์อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลองพบว่ามีแนวโน้ม
สูงขึ้น และในช่วงทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) อุณหภูมิสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ 2-3 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย  (กลาง)              จากการวิเคราะห์อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลอง พบว่ามี
แนวโน้มสูงขึ้นชัดเจน โดยในช่วงทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 
2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน  (ล่าง)                  จากการวิเคราะห์ปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลอง ในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.

2091-2100) มีแนวโน้มสูงขึ้น 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 156  คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีนครศรีธรรมราช 

จังหวัดนครศรีธรรมราช   ข้อมูลตรวจวัดเร่ิมตั้งแต่ ค.ศ. 1984-2008 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน)         จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบ จ าลอง
มีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีค่าคลาดเคลื่อน มากกว่า 10 องศาเซลเซียส   ส าหรับ
แนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ 2-3 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย  (กลาง)           จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบ  
จ าลองมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง  โดยมีความคลาดเคลื่อน 1-2 องศาเซลเซียส ส าหรับใน
ทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน  (ล่าง)              จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่าต่ ากว่า

ปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริงมาก  ส าหรับแนวโน้มปริมาณฝนในทศวรรษที่  2100 (ค.ศ.2091-2100)   มี

แนวโน้มสูงขึ้น 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 157 คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีฉวาง 

สถานฉีวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ข้อมูลตรวจวัดเร่ิมตั้งแต่ ค.ศ.1999-2008 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน)       จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบ จ าลอง
มีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีค่าคลาดเคลื่อน 6-7 องศาเซลเซียส   ส าหรับแนวโน้ม
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 
4-5 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย  (กลาง)         จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบ  
จ าลองมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง  โดยมีความคลาดเคลื่อน 1-2 องศาเซลเซียส ส าหรับใน
ทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน  (ล่าง)                      จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่าต่ า

กว่าปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 500-800 มม.  ส าหรับแนวโน้ม

ปริมาณฝนในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) มีแนวโน้มสูงขึ้น 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 158  คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีคอหงส์ 

สถานีคอหงส์ จังหวัดสงขลา  ข้อมูลตรวจวัดเร่ิมตั้งแต่ ค.ศ. 1970-2008 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน)      จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบ จ าลองมี
ค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีค่าคลาดเคลื่อน เกือบ 10 องศาเซลเซียส   ส าหรับแนวโน้ม
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 
2-3 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (กลาง)          จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบ  
จ าลองมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง  โดยมีความคลาดเคลื่อน 1-2 องศาเซลเซียส แต่มีแนวโน้ม
ไปในทิศทางเดียวกัน ส าหรับในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษ
ที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน  (ล่าง)                 จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่าต่ ากว่า

ปรมิาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริงมาก ส าหรับแนวโน้มปริมาณฝนในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) มี

แนวโน้มสูงขึ้น 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 159 คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีสะเดา 

สถานสีะเดา จังหวัดสงขลา  ข้อมูลตรวจวัดเร่ิมตั้งแต่ ค.ศ. 2001-2008 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  (บน)         จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบ 
จ าลองมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีค่าคลาดเคลื่อนเกือบ 10 องศาเซลเซียส   ส าหรับ
แนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ 2-3 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย  (กลาง)            จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบ 
จ าลองมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง  โดยมีความคลาดเคลื่อน 2-3 องศาเซลเซียส แต่มีแนวโน้ม
ไปในทิศทางเดียวกัน ส าหรับในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษ
ที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน   (ล่าง)            จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่าต่ ากว่า

ปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริงมาก  ส าหรับแนวโน้มปริมาณฝนในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) มี

แนวโน้มสูงขึ้น 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 160 คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีสงขลา 

สถานสีงขลา   
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน) จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่า
สูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีค่าคลาดเคลื่อนเกือบ 10 องศาเซลเซียส   ส าหรับแนวโน้ม
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 
2-3 องศาเซลเซียส  
 อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (กลาง)   จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลองมี
ค่าใกล้เคียงกับอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง แ ละมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน ส าหรับในทศวรรษที่ 
2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศา
เซลเซียส 

ปริมาณฝน (ล่าง)            จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่าต่ ากว่า

ปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริงมาก  ส าหรับแนวโน้มปริมาณฝนในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) มี

แนวโน้มสูงขึ้น 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 161 คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีหาดใหญ่ 

สถานีสนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ข้อมูลตรวจวัดเร่ิมตั้งแต่ 1973-2008 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  (บน)         จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบ 
จ าลองมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีค่าคลาดเคลื่อนเกือบ 10 องศาเซลเซียส   ส าหรับ
แนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ 2-3 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย  (กลาง)            จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบ 
จ าลองมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง  โดยมีความคลาดเคลื่อน 1-2 องศาเซลเซียส แต่มีแนวโน้ม
ไปในทิศทางเดียวกัน ส าหรับในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษ
ที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน   (ล่าง)             จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่าต่ ากว่า

ปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริงมาก  ส าหรับแนวโน้มปริมาณฝนในทศวรรษที่  2100 (ค.ศ.2091-2100) มี

แนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อย 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 162  คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีพัทลุง 

สถานีพัทลุง  ข้อมูลตรวจวัดเร่ิมตั้งแต่ ค.ศ.1981-2008 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน)        จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบ จ าลอง
มีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีค่าคลาดเคลื่อนเกือบ 10 องศาเซลเซียส   ส าหรับแนวโน้ม
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 
2-3 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (กลาง)          จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบ  
จ าลองมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง  โดยมีความคลาดเคลื่อน ประมาณ 1 องศาเซลเซียส  
ส าหรับในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุด เฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-
2000) ประมาณ 4 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน (ล่าง)              จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่าต่ ากว่า

ปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริงมาก  ส าหรับแนวโน้มปริมาณฝนในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) มี

แนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อย 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 163 คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีปัตตานี 

สถานีสนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ข้อมูลตรวจวัดเร่ิมตั้งแต่ ค.ศ. 1968-2008 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน)         จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลอง
มีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีค่าคลาดเคลื่อนเกือบ 10 องศาเซลเซียส   ส าหรับแนวโน้ม
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 
2-3 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย  (กลาง)            จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูป
แบบจ าลองมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง  โดยมีความคลาดเคลื่อน 2-3 องศาเซลเซียส แต่มี
แนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน ส าหรับในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่า
ทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 3-4 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน   (ล่าง)                            จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่า

ต่ ากว่าปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริงมาก  ส าหรับแนวโน้มปริมาณฝนในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-

2100) ยังไม่ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 164  คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานียะลา 

สถานียะลา  ข้อมูลเร่ิมตั้งแต่ ค.ศ.1981-2008 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  (บน)         จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบ 
จ าลองมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีค่าคลาดเคลื่อน มากกว่า 10 องศาเซลเซียส   ส าหรับ
แนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ 3-4 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย  (กลาง)            จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบ 
จ าลองมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง  โดยมีความคลาดเคลื่อน 1-2 องศาเซลเซียส แต่มีแนวโน้ม
ไปในทิศทางเดียวกัน ส าหรับในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษ
ที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน  (ล่าง)            จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่าต่ ากว่า

ปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริงมาก  ส าหรับแนวโน้มปริมาณฝนในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) ยัง

ไม่ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 165  คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีนราธิวาส 

สถานนีราธิวาส   
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน)         จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบ จ าลอง
มีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีค่าคลาดเคลื่อน 3-4 องศาเซลเซียส   ส าหรับแนวโน้ม
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4 
องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (กลาง)            จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบ  
จ าลองมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง  โดยมีความคลาดเคลื่อน 1-2 องศาเซลเซียส แต่มีแนวโน้ม
ไปในทิศทางเดียวกัน ส าหรับในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศว รรษ
ที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4 องศาเซลเซียส 

 ปริมาณฝน  (ล่าง)             จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่าต่ ากว่า

ปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริงมาก  ส าหรับแนวโน้มปริมาณฝนในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) ยัง

ไม่ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 166  คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีระนอง 

สถานีระนอง   
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน)       จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบ จ าลอง
มีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีค่าค ลาดเคลื่อนประมาณ 2-3 องศาเซลเซียส   ส าหรับ
แนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ 3-4 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย  (กลาง)        จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบ 
จ าลองมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส แต่
แนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน   ส าหรับในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูง
กว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 3-4องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน  (ล่าง)         จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่าต่ ากว่า

ปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริงมาก ส าหรับแนวโน้มปริมาณฝนในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) ยัง

ไม่ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 167 คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีสตูล 

สถานสีตูล  ข้อมูลตรวจวัดเร่ิมตั้งแต่ ค.ศ. 1978-2008 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน)       จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบ จ าลอง
มีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีค่าคลาดเคลื่อนมา กกว่า 10  องศาเซลเซียส   ส าหรับ
แนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (กลาง)   จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบ จ าลองมี
ค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส แนวโน้ม
อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ตรวจวัดยังไม่ชัดเจน ส าหรับแนวโน้มที่ได้จากแบบจ าลองพบว่า ในทศวรรษที่ 2100 
(ค.ศ.2091-2100) อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน  (ล่าง)     จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่าต่ ากว่าปริมาณ

ฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริงมาก  ส าหรับแนวโน้มปริมาณฝนในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) มีแนวโน้ม

สูงขึ้น 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 168 คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีภูเก็ต 

สถานีภูเก็ต 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน) จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่า
สูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีค่าคลาดเคลื่อนประมาณ 4-6 องศาเซลเซียส แต่มีแนวโน้มไป
ในทิศทางเดียวกัน  ส าหรับแนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษ
ที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (กลาง)   จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลองมี
ค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส แต่แนวโน้ม
ไปในทิศทางเดียวกัน   ส าหรับในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษ
ที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000)  ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน  (ล่าง)                 จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่าต่ ากว่า

ปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริงมาก ส าหรับแนวโน้มปริมาณฝนในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) ยัง

ไม่ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 169  คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีสนามบินภูเก็ต 

สถานีสนามบินภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน) จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่า
สูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริงมาก โดยมีค่าคลาดเคลื่อนประมาณ 10 องศาเซลเซียส แต่มีแนวโน้ม
ไปในทิศทางเดียวกัน  ส าหรับแนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่า
ทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (กลาง)   จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลองมี
ค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส แต่แนวโน้ม
ไปในทิศทางเดียวกัน   ส าหรับในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษ
ที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000)  ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน (ล่าง)                    จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่าต่ ากว่า

ปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริงมาก ส าหรับแนวโน้มปริมาณฝนในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) ยัง

ไม่ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 170  คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีเกาะลันตา 

สถานเีกาะลันตา  จังหวัดกระบี่  ข้อมูลตรวจวัดเร่ิมตั้งแต่ ค.ศ.1982-2008 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน) จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่า
สูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีค่าคลาดเคลื่อนประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส แต่มีแนวโน้มไป
ในทิศทางเดียวกัน  ส าหรับแนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษ
ที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 2-3 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (กลาง)   จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลองมี
ค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 3-4 องศาเซลเซียส แต่แนวโน้ม
ไปในทิศทางเดียวกัน   ส าหรับในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษ
ที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000)  ประมาณ 2-3 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน (ล่าง)                    จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่าต่ ากว่า

ปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริงมาก ส าหรับแนวโน้มปริมาณฝนในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) ยัง

ไม่ชัดเจน 



123 

 

ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 171  คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีตะกั่วป่า 

สถานีตะกั่วป่า จังหวัดพังงา  ข้อมูลตรวจวัดเร่ิมตั้งแต่ ค.ศ.1981-2008  
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน)         จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบ จ าลอง
มีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีค่าคลาดเคลื่อน 8-9 องศาเซลเซียส   ส าหรับแนวโน้ม
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 
4-5 องศาเซลเซียส  
 อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (กลาง)            จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบ 
จ าลองมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง  โดยมีความคลาดเคลื่อน ประมาณ 1 องศาเซลเซียส แต่มี
แนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน ส าหรับในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่า
ทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน  (ล่าง)             จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่าต่ ากว่า

ปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริงมาก  ส าหรับแนวโน้มปริมาณฝนในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) ยัง

ไม่ชัดเจน 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 172  คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีกระบี่ 

สถานีกระบี่   
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน)     จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลองมี
ค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีค่าคลาดเคลื่อน 8-10 องศาเซลเซียส   ส าหรับแนวโน้ม
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 
3-4 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (กลาง)      จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบ จ าลอง
มีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง  โดยมีความคลาดเคลื่อน 1-2 องศาเซลเซียส ส าหรับในทศวรรษ
ที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 4-5 
องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน  (ล่าง)           จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่าต่ ากว่า

ปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริงมาก  ส าหรับแนวโน้มปริมาณฝนในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) มี

แนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อย 
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ศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

รูปที่ 173 คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานีสนามบินตรัง 

สถานีสนามบินตรัง   
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (บน)  จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่า
สูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง โดยมีค่าคลาดเคลื่อนเกือบ 10 องศาเซลเซียส   ส าหรับแนวโน้ม
อุณหภมูิสูงสุดเฉลี่ยในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) สูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) ประมาณ 
3-4 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย  (กลาง)           จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ได้จากรูปแบบ  
จ าลองมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริง  โดยมีความคลาดเคลื่อน 1-2 องศาเซลเซียส ส าหรับใน
ทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) พบว่า อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยสูงกว่าทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000) 
ประมาณ 3-4 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝน  (ล่าง)             จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝนที่ได้จากรูปแบบจ าลองมีค่าต่ ากว่า

ปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริงมาก  ส าหรับแนวโน้มปริมาณฝนในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) มี

แนวโน้มสูงขึ้น 



126 

 

สรุป 
 

จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยการประมวลผลภูมิอากาศในอนาคตจากสถานการณ์
จ าลองทางภูมิอากาศโลก (Climate scenario) แบบ A2 (มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการใช้พลังงาน
อย่างฟุ่มเฟือย) โดยใช้แบบจ าลองการพยากรณ์สภาพภูมิอากาศ  PRECIS   (Providing    Regional   Climate 
for   Impact Studies )  คาดการณ์ภูมิอากาศในอดีต  และอนาคต ต้ังแต่ ปี ค .ศ. 1961-2100 (พ.ศ. 2504-2643) 
และน ามาเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดของสถานีตรวจอากาศอุตุนิยมวิทยาทั่วประเทศ  ตั้งแต่ ค.ศ. 
1961-2008 (พ.ศ. 2504-2551)  พบว่า  
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย   ผลที่ได้จากรูปแบบจ าลองสภาพภูมิอากาศของสถานีต่างๆ ประมาณ 90 %  อุณหภูมิ

สูงกว่าผลการตรวจวัดจริง และประมาณ 10 % มีผลใกล้เคียงอุณหภูมทิี่ได้จากการตรวจวัด อย่างไรก็ตามเมื่อ

พิจารณาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคตด้วยรูปแบบจ าลองการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศพบว่า ในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100)  อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยของประเทศไทยสูงขึ้นทุกพื้นที ่

และส่วนใหญ่สูงขึ้นประมาณ  4-5 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับในช่วงทศวรรษที่  2000 (ค.ศ.1991-2000)    

อุณหภูมิต่่ำสุดเฉลี่ย  ผลที่ได้จากรูปแบบจ าลองภูมิอากาศประมาณ 63 %  สูงกว่าผลการตรวจวัดจริง และ

ประมาณ 37% ใกล้เคียงข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัด อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศใน

อนาคตด้วยแบบจ าลองภูมิอากาศพบว่า ในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100) อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยของ

ประเทศไทยสูงขึ้นทุกพื้นที่ และหลายพื้นที่สูงขึ้นประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับในช่วงทศวรรษ

ที่  2000 (ค.ศ.1991-2000)    

ปริมำณฝน  ผลที่ได้จากรูปแบบจ าลองภูมิอากาศส่วนใหญ่ต่ ากว่าปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัด  มีเพียง

ประมาณ 8 % ที่ใกล้เคียงกับการตรวจวัด อย่า งไรก็ตามเมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต

ด้วยแบบจ าลองภูมิอากาศพบว่าแนวโน้มปริมาณฝนในช่วงทศวรรษที่  2100 (ค.ศ.2091-2100) ปริมาณฝน

หลายพื้นที่ยังไม่ชัดเจน อย่างไรก็ตามมีพื้นที่ที่แนวโน้มปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นส่วนใหญ่อยู่ใกล้ชายฝั่ง คือ

พื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ ส่วนบริเวณที่มีแนวโน้มปริมาณฝนลดลงส่วนใหญ่อยู่บริเวณภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ปัจจัยสนับสนุนต่อกำรด่ำเนินงำน :   

        กลุ่มงานมีความพร้อมและตั้งใจในการจัดท าการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต เนื่อง  

จากปัจจุบันปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเป็นประเด็นที่ท าให้ทุกหน่วยงานตระหนัก

และเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดการ

ข้อมูลด้านภูมิอากาศและการคาดการณ์  หลายๆหน่วยงานมีความ ต้องการข้อมูลการคาดการณ์อนาคตเพื่อ

น าไปวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตร สุขอนามัย โรคต่างๆ เป็นต้น  

อุปสรรคต่อกำรด่ำเนินงำน       รูปแบบจ าลองการคาดการณ์ภูมิอากาศในอนาคตมีความแตกต่างจากรูป

แบบจ าลองที่ใช้ในการพยากรณ์อากาศระยะสั้น ส าหรับการด าเนินงานคร้ังนี้เป็นการ คาดการณ์การ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์จ าลองทางภูมิอากาศ แบบ A2 คือ การให้

ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ อนาคตโลกมีความหลากหลาย มีความร่วมมือระดับภูมิภาค มีการพึ่งตัวเอง

มากขึ้น   ประชากรเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง และเทคโนโลยี่มีการเปลี่ยนแปลงช้าลง การจ าลองสถานการณ์ในการ

คาดการณ์ภูมิอากาศจะต้องใช้ระบบการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพและมีสมรรถนความเร็วสูงเป็นอย่าง

มาก การท าตัวชี้วัดน้ีไม่มีเงินสนับสนุนการด าเนินงานดังกล่าวเลย เพียงแต่อาศัยอุปกรณ์และเคร่ืองมือ ที่มีอยู่

เดิมซึ่งยังขาดประสิทธิภาพในการประมวลผล 

                      ข้อเสนอแนะ           ปัจจุบันทุกประเทศให้ความส าคัญกับปัญหาด้านภูมิอากาศ เน่ืองจากภาวะโลกร้อนที่

เกิดขึน้  Climate variability and Climate change เป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสนใจและเอาใจใส่ ภัย

ธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้น รวมทั้งความรุนแรง และความถี่ของการเกิดบ่อยครั้งขึ้น  เหล่านี้ ส่งผลกระทบทั้ง

ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ท าให้เราไม่สามารถมองข้ามได้อีก  การคาดการณ์ภูมิอากาศในอนาคตเป็นสิ่ง

ส าคัญ เพื่อที่จะน าไปใช้ในการวางแผน  เพื่อแก้ปัญหาและลดภัยพิบัติที่อาจจะสูญเสียจากภัยธรรมชาติให้ลด

น้อยลงได้  กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานโดยตรงที่มีหน้าที่ รับผิดชอบต่องานดังกล่าว ควรให้การ

สนับสนุนและพัฒนางานการคาดการณ์ภูมิอากาศในอนาคตให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยี่ที่

ทันสมัยและรวดเร็ว 

 


