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เอกสารทางวิชาการ  เรื่อง 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: ประมวลสถานภาพการศึกษา1 

 

เสนอตอ 

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

จัดทําโดย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กณัฑรีย บุญประกอบ2 

 

บทนํา 
สภาวะอากาศของโลกรอนขึ้น ในชวงศตวรรษที่ 20 อุณหภูมิเฉลี่ยที่ผิวโลกเพิ่มขึ้นถึง 0.6 องศา

เซลเซียส (1ºF) และทศวรรษ 1990 เปนทศวรรษที่รอนที่สุดในชวงศตวรรษที่ผานมา โดยมีป 1998, 
2001 และ 2002 เปนปที่รอนที่สุดที่เคยมีการบันทึกไว  อุณหภูมิโลกมีแนวโนมที่จะสูงขึ้นถึง 1.4 - 5.8 
องศาเซลเซียสภายในป ค.ศ. 2100 ซึ่งจะสงผลตอ ปริมาณน้ําฝน พายุ นํ้าทวม ภัยแลง และระดับน้ําทะเล 
เปนตน  

ปริมาณน้ําฝนเปนปจจัยที่ปรวนแปร และมีการตรวจวัดกันบนพื้นดินเทานั้น และยิ่งหาก
ตรวจวัดในพื้นที่ที่เล็กลง ผลความแปรปรวนที่ไดจะยิ่งมากขึ้น   อยางไรก็ดี จากการรายงานของ 
IPCC Second Assessment Report (SAR) ปริมาณน้ําฝนเพิ่มขึ้นเล็กนอย ประมาณรอยละ 1 ตอชวงเวลา 
100 ป 

นอกจากปริมาณนํ้าฝน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังอาจสงผลกระทบตอการ
กระจายของน้ําฝนอีกดวย  ตัวอยางเชน ปจจุบันพบวาอเมริกาเหนือมีวันที่ฝนตกหนักเกิน 2 น้ิวถ่ีขึ้น 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือภาวะโลกรอน หรือ ปรากฏการณเรือนกระจก 
(Climate change, global warming, greenhouse effect) เปนส่ิงที่เกิดขึ้นแลว และจะยังคงดําเนิน
ตอไป ซึ่งจะสงผลกระทบนานับปการตอวิถีชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของมนุษย เน่ืองจาก

                                                        
1  รายงานการศึกษาน้ีเปนสวนหนึ่งของโครงการ “การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํารางแผนทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม” ซ่ึงไดรับการสนับสนุนโดยมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

2 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทําใหอุณหภูมิสูงขึ้น ปริมาณน้ําฝน และฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไป 
รวมถึงการเพิ่มระดับน้ําทะเล การไหลและหมุนเวียนของกระแสน้ําในมหาสมุทร การเปลี่ยนแปลง
เหลานี้สงผลกระทบตอระบบนิเวศ ซึ่งใหบริการดานตางๆตอการดํารงชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของมนุษย นักวิทยาศาสตรคาดการณวา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจทําให      
ระบบนิเวศเกิดการเปลี่ยนแปลงถาวรไมสามารถกลับคืนสูสภาพเดิมไดสวนความรุนแรงและ
เหตุการณอื่นๆที่เปนผลตอเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังไมชัดเจน เปนส่ิงที่
จะตองทําการศึกษาวิจัยตอไป 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดจากการปลดปลอยกาซเรือนกระจกเขาสูบรรยากาศ 
ทําใหบรรยากาศโลกมีปริมาณกาซเหลานี้เพ่ิมมากขึ้น เปนปญหาสิ่งแวดลอมโลก (global problem) 
ซึ่งทุกประเทศจะไดรับผลกระทบโดยทั่วกัน แตขนาดความรุนแรงอาจมีความแตกตางกัน ขึ้นอยูกับ
สภาพทางภูมิศาสตร โดยไมสัมพันธกับปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศนั้น ๆ 
ประเทศที่ปลดปลอยกาซเรือนกระจกนอย อาจไดรับผลกระทบที่รุนแรงได 

1. กาซเรือนกระจก (Greenhouse gases) 

1.1. กาซเรือนกระจกในธรรมชาติ 

กาซเรือนกระจกที่ มีอยู ในบรรยากาศโลกตามธรรมชาติ  ซึ่ งประกอบดวยก าซ
คารบอนไดออกไซด (CO2) มีเทน (CH4) และไนตรัสออกไซด (N2O) กาซเหลานี้มีคุณสมบัติในการ
ดูดกลืนความรอนทําใหโลกอบอุน ส่ิงมีชีวิตสามารถอาศัยอยูในโลกได แตการมีกาซเรือนกระจก
ปริมาณมากขึ้น บรรยากาศโลกจะดูดกลืนความรอนไวมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมตางๆของมนุษยที่ทําให
กาซเรือนกระจกในบรรยากาศมีปริมาณเพิ่มขึ้นแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  กิจกรรมของมนุษยท่ีปลดปลอย (sources) กาซเรือนกระจกสูบรรยากาศ 

กิจกรรม กาซเรือนกระจก 
การใชพลังงานฟอสซิล CO2, CH4, N2O 
กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม (Industrial 
process) 

CO2, CH4, HFCs 

การสูญเสียพื้นที่ปาไม CO2, CH4, N2O 
การเกษตร (ปลูกขาว เลี้ยงปศุสัตว) CH4, N2O 
การกําจัดของเสีย (Waste) CH4, N2O 

ที่มา:  IPCC 1996a 
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การเผาไหมเชื้อเพลิงที่ไมสมบูรณปลดปลอยสารอินทรียที่ระเหยไดที่มิใชมีเทน (Non-
Methane Volatile Organic Compounds หรือเรียกกันทั่ว ๆ ไปวา NMVOC) แตปริมาณการ
ปลดปลอยขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง การประเมินการปลดปลอยจึงมีความไมแนนอนสูง  

นอกจากนี้ไอน้ําในบรรยากาศจัดวาเปนกาซเรือนกระจกไดเชนเดียวกัน แตมิไดนํามา
ประเมินปริมาณการปลดปลอยดวย 

1.2. กาซเรือนกระจกที่ถูกควบคุมดวยพิธีสารมอนทรีออล 

สารสังเคราะหที่ใชในอุตสาหกรรมหลายชนิด เชน chlorofluorocarbons (CFCs), 
hydrochlorofluorocarbons (HCFCs), halons, methyl bromide (CH3Br) เปนตน ใชกันแพรหลาย
ในเครื่องทําความเย็น และอุตสาหกรรมตางๆ สารเหลานี้นอกจากทําลายชั้นของโอโซน (Ozone 
Depleting Substances, ODSs) ที่หอหุมบรรยากาศโลกซึ่งชวยกรองแสงอัลตราไวเลต (UV) แลว ยงั
มีคาศักยภาพในการดูดกลืนความรอน (Global warming potential, GWP) สูงกวากาซคารบอนไดออกไซด
หลายเทา เชน กาซ CFC-12, CFC-114 มีคา GWP สูงถึง 9,880 และ 10,270 เปนตน 

ในปจจุบันสาร CFC เหลานี้ถูกควบคุมการผลิตโดยพิธีสารมอนทรีออล (Montreal Protocol 
on Substances that Deplete the Ozone Layer) ซึ่งเปนขอตกลงรวมกันระหวางนานาประเทศใน
การควบคุมการผลิตและการบริโภคสารที่ทําลายชั้นของชั้นโอโซนที่หอหุมบรรยากาศโลก 

1.3. กาซเรือนกระจกที่ไมทําลายชั้นโอโซนแตดูดกลืนความรอนสูง  

สารบางชนิดที่นํามาใชทดแทนสารที่ทําลายชั้นโอโซน (ODSs) มีสมบัติเปนกาซเรือนกระจก
ที่รุนแรง คือมีคา GWP สูงกวาสาร ODSs มากเชน Perfluorocarbons (PFCs), Hydrofluorocarbons 
(HFCs) และ SF6 เปนตน คา GWP ของกาซเหลานี้ แสดงในตารางที่ 2 ซึ่งการรายงานการ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจกภายหลัง ค.ศ. 1995 ตองประเมินการปลดปลอยกาซเหลานี้ดวย 

ตารางที่ 2   Global warming potential (GWP) 

กาซเรือนกระจก อักษรยอ GWP 
กาซคารบอนไดออกไซด CO2 1 
กาซมีเทน CH4 21 
กาซไนตรัสออกไซด N2O 310 
Hydro fluorocarbons HFCs 140 – 12,100 
Perfluoro carbons PFCs 6300 – 12,500 
Sulphur hexafluoride SF6 24,900 

ที่มา:  IPCC 1996  
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1.4. ศักยภาพในการดูดกลืนความรอน (Global warming potential) ของกาซเรือน
กระจกชนิดตาง ๆ 

กาซเรือนกระจกแตละชนิดมีศักยภาพในการดูดกลืนพลังงานความรอน (Global warming potential หรือ 
GWP) ไมเทากัน โดยมีการกําหนดคาใหดูดกลืนความรอนของกาซคารบอนไดออกไซด (CO2 ) เปนมาตรฐาน
เปรียบเทียบ เชน กาซมีเทน (CH4) และ กาซไนตรัสออกไซด (N2O) มีคา GWP 21 และ 320 น่ันคือกาซกาซ
มีเทน และกาซไนตรัสออกไซด 1 กิโลกรัม ดูดกลืนพลังงานความรอนไดมากกวากาซ
คารบอนไดออกไซด ถึง 21 และ 320 เทาตามลําดับ การปลดปลอยกาซมีเทน CH4 และกาซไนตรัส
ออกไซด N2O 1 กิโลกรัม จึงเทากับการปลดปลอย CO2 ถึง 21 และ 320 กิโลกรัม เปนตน 

2. การปลดปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทย 
ประเทศไทยทําการประเมินการปลดปลอยกาซเรือนกระจก 3 ครั้งโดยมีปฐาน (Base year) 

ในการคํานวณคือ 1989, 1990 และ 1998 (พ.ศ. 2532, 2533 และ 2541) มีปริมาณการปลดปลอย
แสดงในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทยใน พ.ศ. 2532, 
2533 และ 2541 (หนวย: ลานตัน เทียบเทาคารบอนไดออกไซด หรือ  
Million ton carbon dioxide equivalent) 

ปฐาน 
(Base year)

ยอด
รวม 

พลังงาน 
กระบวนการ
ผลิตในทาง
อุตสาหกรรม

การเกษตร 

ปาไม และ
การ

เปลี่ยนแปลง
การใชที่ดิน 

การบําบัดของ
เสีย 

แหลงที่มา 

1989 
(2532) 

261 71 6 146 38 _ 

รวมรอยละ 100.0 27.2 2.3 55.9 14.6 _ 
TEI/TRDI, 1993 

1990 
(2533) 

225 79 10 54 78 3 

รวมรอยละ 99.6 35.1 4.4 24.0 34.7 1.3 
TEI, 1997 

1998 
(2541) 

298 152 11 69 51 15 

รวมรอยละ 100.0 51.0 3.7 23.2 17.1 5.0 
ERM, 2002 
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จากตารางที่ 3 เห็นไดวาการปลดปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคการเกษตรในพ.ศ. 2532 
สูงมาก คิดเปนสัดสวนถึงรอยละ 56 ของการปลดปลอยกาซเรือนกระจกทั้งประเทศโดยเกิดจากกาซ
มีเทนจากนาขาวเปนสวนใหญ ทั้งน้ีเน่ืองจากการประเมินไดใชคาสัมประสิทธ์ิกลาง (Default 
emission factor) ของการปลดปลอยมีเทนจากนาขาวของ IPCC เน่ืองจากยังไมมีคาสัมประสิทธ์ิ 
(Emission factor) จําเพาะของประเทศ 

การปลดปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคปาไมมีคาสูงใน พ.ศ. 2533 (1990) เน่ืองจากมี
การสูญเสียพื้นที่ปาไมมาก 

2.1. เปรียบเทียบการปลดปลอยกาซเรือนกระจกของไทยและการปลดปลอยของโลก 

ตารางที่ 4 แสดงใหเห็นวาการปลดปลอยกาซเรือนกระจกรวมทั้งส้ินของไทยในค.ศ.1990 
(พ.ศ. 2533) มีเพียงรอยละ 0.6 ของโลก โดยการปลดปลอยจากภาคพลังงาน มีคารอยละ 0.4 
จากภาคปาไมรอยละ 2.3 ของโลก เม่ือเทียบเปนการปลดปลอยตอหัว (per capita) มีคานอยกวา
คาเฉลี่ยของโลก 

ตารางที่4   เปรียบเทียบปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกจากประเทศไทยใน พ.ศ. 
2532 (1990) กับการปลดปลอยของโลก (ขอมูลการปลดปลอยของโลกจาก 
World Resource Institute) 

 พลังงาน 
(ลานตัน) 

ปาไม 
(ลานตัน) 

รวม การปลดปลอยตอหัว 
(per capita) 

โลก 22,600 3,400 26,000 4.83 
ไทย 79 

(0.4 %) 
78 
(2.3 %) 

157 
(0.6 %) 

2.8 

ท่ีมา: TEI, 1997 
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2.2. เปรียบเทียบการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ของไทยกับบาง
ประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1    เปรียบเทียบการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด  (CO2) ของไทยกับ
ตางประเทศ 

ที่มา: ขอมูลประเทศไทย จาก TEI, 1997 ขอมูลตางประเทศจาก World Resource Institute – WRI, 1994 

2.3. เปรียบเทียบการปลดปลอยกาซมีเทน (CH4) ของไทยกับบางประเทศ 

2.4.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  เปรียบเทียบการปลดปลอย CH4 ของไทยกับตางประเทศ 
ที่มา: ขอมูลประเทศไทย จาก TEI, 1997  ขอมูลตางประเทศจาก World Resource Institute – WRI, 1994 
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2.5. การลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก (Mitigation) 

การลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกเปนการบรรเทาสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ซึ่งทุกประเทศรวมทั้งไทยไดรับผลประโยชนจากการดําเนินการนี้ 

สาระสําคัญของอนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework 
Convention on Climate Change หรือ UNFCCC) คือการรวมมือกันลดการปลดปลอยกาซเรือน
กระจก เพ่ือใหเกิดความเสียหายตอระบบนิเวศนอยที่สุด โดยประเทศที่พัฒนาแลวตามบัญชีชื่อ
ตอทายอนุสัญญาที่เรียกวา Annex I Countries มีพันธกรณีดังกลาว สวนประเทศไทยและประเทศที่
กําลังพัฒนาอื่นๆ ไมมีความจําเปนที่จะตองลดกาซเรือนกระจกตามพันธกรณี 

กลุมประเทศ Annex I มีพันธะกรณีที่จะตองลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกใหต่ํากวาการ
ปลดปลอยใน ค.ศ. 1990 รอยละ 5 ซึ่งประเทศในกลุม Annex I มีขอจํากัดในการดําเนินการ
ดังกลาวมาก เน่ืองจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การเพิ่ม GDP สัมพันธกับการใชพลังงาน 
สงผลใหการปลดปลอยการเรือนกระจกมีปริมาณเพิ่มขึ้นในแตละป ประกอบกับการลดกาซเรือน
กระจกในประเทศพัฒนาแลว มีคาใชจายสูงจึงมีการแสวงหาทางออกของปญหานี้ ดวยการลดการ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจกภายนอกประเทศ โดยใชประเทศกําลังพัฒนาเปนพื้นที่ดําเนินการ แลว
นําปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดลงไดกลับไปคิด credit ของประเทศนั้น 

โครงการรวมมือกันลดกาซเรือนกระจกไดแก Joint Implementation (JI) หรือ Clean 
Development Mechanism (CDM) เปนตน กิจกรรมของโครงการดังกลาว เชน การปลูกปา การ
ประหยัดพลังงานในภาคอุตสาหกรรมและการผลิต เปนตน 

2.6. สรุปสถานการณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกของไทยและการทําบัญชีประเมิน
การปลดปลอยกาซเรือนกระจก 

ประเทศไทยและประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆจัดอยูในกลุมประเทศ Non-Annex I ซึ่งไมมีพันธะ
กรณีในการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกแตอยางใด นอกจากนี้การปลดปลอยกาซเรือนกระจก
ของไทยยังต่ํากวาคาเฉลี่ยของโลก ทั้งในปริมาณการปลดปลอยทั้งหมด และการปลดปลอยตอหัว 

ถึงแมวาในอนาคตการปลดปลอยกาซเรือนกระจกของไทยจะเพิ่มขึ้นจากการเติบโตของ 
GDP ซึ่งมีการใชพลังงานเพิ่มขึ้น และมีการเพิ่มของประชากร แตประเทศอื่น ๆ มีการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และประชากรเชนกัน สัดสวนการปลดปลอยกาซเรือนกระจกของไทยในอนาคตเมื่อ
เปรียบเทียบกับของโลกจึงควรอยูในสัดสวนที่ใกลเคียงกับใน ค.ศ. 1990 ดังแสดงในขอ 4 ตารางที่ 4 

ประเทศไทยใชทรัพยากรในดานการประเมินกาซเรือนกระจกมาก โดยละเลยการศึกษาวิจัย
ดานอื่นของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เชน ดานผลกระทบ ซึ่งเปนส่ิงที่สรางความเสียหายตอ
ประเทศโดยตรง 
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2.7. ศักยภาพในการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทย 

ประเทศไทยมีศักยภาพในการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกจากสาขาพลังงาน การกัก
เก็บในพื้นที่ปาไม และการลดการปลดปลอยกาซมีเทนจากนาขาว  การดําเนินการดังกลาวมีกลุม
ประเทศ Annex I พรอมทั้งมีทุนจากตางประเทศ เชน World Bank, Global Environmental Facility 
(GEF) สนับสนุนในการดําเนินการ แตประเทศไทยจะตองพิจารณาใหรอบคอบในการดําเนินการ
โครงการรวมมือกับตางประเทศในดานดังกลาว เน่ืองจากมีขอจํากัดและรายละเอียดปลีกยอยที่
จําเปนตองศึกษาใหชัดเจน 

3. การสรางสภาพภูมิอากาศในอนาคต (Climate change scenarios) จาก
แบบจําลองภูมิอากาศโลก (General Circulation Models, GCMs) 
ภาพจําลองสภาพภูมิอากาศในอนาคตเมื่อบรรยากาศโลกมีปริมาณกาซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น

เปนขอมูลที่มีความจําเปนในการเตรียมการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นพรอมทั้งแสวงหาแนวทาง
ในการปรับตัวเพี่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ภาพเหตุการณภูมิอากาศในอนาคตถูกสรางขึ้นมาจากแบบจําลองภูมิอากาศโลก หรือ 
General Circulation Models (GCMs) ซึ่งตองใชขอมูลดานการถายทอดพลังงานระหวางสวนประกอบที่
สําคัญของโลก 5 สวนคือ บรรยากาศ (atmosphere) อุทกภาค  (hydrosphere) พ้ืนธรณี 
(geosphere) ชีวภพ (biosphere) และธารน้ําแข็ง (cryosphere) การถายทอดพลังงานความรอน
ระหวางสวนประกอบของโลกเหลานี้ เพ่ือใหเกิดสมดุลของพลังงานโลกซึ่งมีผลตอสภาพภูมิอากาศ
และฤดูกาลในที่ตาง ๆ ซึ่งมีอิทธิพลตอการดํารงชีวิต การแพรกระจาย และการสืบทอดเผาพันธุของ
ส่ิงมีชีวิตตามธรรมชาติซึ่งไดรับสัญญาณจากภูมิอากาศ นอกจากนี้ยังมีอิทธิพลตอผลผลิตการเกษตร 
โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศไทย และประเทศกําลังพัฒนาอื่น ๆ ที่พ่ึงพาน้ําฝนธรรมชาติเปนปจจัยใน
การผลิต (ภาพที่ 3) เม่ือสวนใดสวนหนึ่งขององคประกอบภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง เชนปริมาณกาซ
เรือนกระจกในบรรยากาศเพิ่มขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน (ปาไม) ยอมมีผลตอสมดุลของ
พลังงานโลก 
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ภาพที่ 3  การถายทอดพลังงานระหวางสวนประกอบของระบบภูมิอากาศโลก ซึ่งมีผลตอ
สภาพภูมิอากาศ และมีถึงอิทธิพลตอการสืบทอดเผาพันธุ การแพรกระจายของ
ส่ิงมีชีวิต ชนิดของระบบนิเวศ และผลผลิตการเกษตร 

 
การพัฒนาแบบจําลองภูมิอากาศโลกจําเปนตองใชขอมูลที่เขมขนครอบคลุมวิทยาศาสตร

พ้ืนฐานและนักวิจัยในหลายสาขา  เชนกลุมนักวิจัยทางดานฟ สิกส  นักเขียนโปรแกรม 
นักวิทยาศาสตรดานภูมิอากาศ (atmospheric science) เปนตน รวมทั้งเครื่องประมวลผลขอมูลที่มี
สมรรถนะสูง (super computer)  
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3.1. ภาพจําลองการปลดปลอยกาซเรือนกระจกในโลกอนาคต IPCC SRES Scenarios 
(Special Report on Emission Scenarios)  

 ขอมูลสําคัญที่ตองใชนําเขาในแบบจําลองภูมิอากาศโลก (GCMs) คือ ขอมูล
ปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกในอนาคต ซึ่งคาดการณโดยการสราง Emission Scenarios 
แตการประเมินปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกในอนาคตมีความไมแนนอนสูง เน่ืองจาก
ขึ้นอยูกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การเติบโตของประชากรและเทคโนโลยีในอนาคต ดังน้ันจึง
มีการสราง Emission Scenarios เปน 4 แบบหลักๆ (IPCC SRES) ดังภาพที่ 4 ตามลักษณะการ
พัฒนา การถายทอดเทคโนโลยีและความรวมมือระหวางสังคมโลกดังน้ี 

A Scenarios (ตระกูล A)  เปนการพัฒนาที่มุงเนนดานเศรษฐกิจเปนหลัก                
(More economic) 

B Scenarios (ตระกูล B)  เปนการพัฒนาที่พิจารณาสิง่แวดลอม                              
(More environmental) 

1 Scenarios (สายพันธุ 1) เปนการพัฒนาที่มีความรวมมือระหวางประเทศ         
มีการถายทอดเทคโนโลยี (More global) 

 2 Scenarios (สายพันธุ 2)   เปนความรวมมือระหวางภมิูภาค (More regional) 
นอกจากนี้มี Scenarios A1F1 คือ ใชพลังงานฟอสซิลอยางเขมขน A1T มีเทคโนโลยีดาน

พลังงานหมุนเวียนทันสมัย และ A1B ซึ่งเปนการพัฒนาดูแลสิ่งแวดลอมและมีความรวมมือระหวาง
โลกและภูมิภาคอยางสมดุล 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 4  ภาพจําลอง (Scenarios) ของการพัฒนาโลกในอนาคต ซึ่งใชในการสรางภาพ 
(Scenarios) การปลดปลอยกาซเรือนกระจก 

ที่มา: IPCC, 2001d 
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IPCC SRES Scenarios (Special Report on Emission Scenarios) 

A1   อนาคตการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ประชากรโลกสูงสุดในกึ่งศตวรรษ และลดลงเล็กนอย
หลังจากนั้น มีเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง มีความแตกตางระหวางภูมิภาค  

A2  อนาคตของโลกมีความหลากหลาย พ่ึงตัวเองมากขึ้นในภูมิภาค ประชากรเพิ่มขึ้นตลอด   
การพัฒนาเศรษฐกิจขึ้นอยูกับภูมิภาค การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีชา และกระจาย 

B1  อนาคตประชากรสูงในกึ่งศตวรรษเชนเดียวกับ A1 แตโครงสรางเศรษฐกิจเปลี่ยนไปเปน
ภาคบริการและสารสนเทศ ลดวัตถุ มีการใชเทคโนโลยีที่สะอาด เนนที่การแกปญหา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน 

B2  เนนที่การแกปญหาทองถ่ิน ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน ประชาการเพิ่ม
ตอเนื่องแตนอยกวา A2 เนนที่การรักษาส่ิงแวดลอมระดับทองถ่ิน ภูมิภาค 

 

3.2. ปริมาณกาซเรือนกระจกในบรรยากาศโลกในคริสศตวรรษที่21 

ปริมาณกาซเรือนกระจกในบรรยากาศโลกในคริสศตวรรษที่ 21 ตาม IPCC SRES 7 แบบ 
แสดงใหเห็นวากาซเรือนกระจกในบรรยากาศ มีปริมาณต่ําสุดประมาณ 550 ppm ถาโลกมีการ
พัฒนาแบบ B1 และมีปริมาณสูงสุดประมาณ 950 ppm เม่ือโลกมีการพัฒนาแบบ A1F1 (Fossil Fuel 
Intensive) คือใชพลังงานฟอสซิลอยางเขมขน 
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ภาพที่5 ปริมาณกาซเรือนกระจกในบรรยากาศในคริสศตวรรษที่21 ตามการคาดการณของ

แบบจําลองIPCC SRES 
ที่มา:  IPCC, 2001d 
 

3.3. อุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกในคริสศตวรรษที่ 21 

จากภาพจําลองการปลดปลอยและปริมาณกาซเรือนกระจกในบรรยากาศโลก เม่ือนํามา
เปนขอมูลนําเขาในแบบจําลองภูมิอากาศโลก (GCMs) แสดงใหเห็นวาอุณหภูมิที่จะเพิ่มขึ้นใน
ศตวรรษที่ 21 น้ี สูงกวาที่เคยเพิ่มขึ้นในอดีตยอนหลัง 1000 ป (ภาพที่ 6) โดยในศตวรรษนี้ 
อุณหภมิูเฉลี่ยของผิวโลกจะเพิ่มขึ้น 1.5-5.6°C 
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ภาพที่ 6  ประเมินการเพิ่มของอุณหภูมิในคริสศตวรรษนี้ (21) ซึ่งสูงกวาท่ีเคยเพิ่มขึ้นในอดีต 
ที่มา: IPCC, 2001d 
 

4. การทดสอบความแมนยําของแบบจําลองภูมิอากาศโลก 
แบบจําลองที่ใชในการสรางสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต (Climate Change 

Scenario) ตองสามารถสรางสภาพเหตุการณภูมิอากาศในอดีตไดใกลเคียงเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง
ดวย 

ขอมูลภูมิอากาศ (อุณหภูมิ) ในอดีตที่ตรวจวัดดวยเครื่องมือวิทยาศาสตรยอนหลังไปได
ตั้งแตประมาณ ค.ศ. 1850 สวนขอมูลยอนหลังไปนานถึง 400,000 ป เปนขอมูลเชิงประมาณการณ 
(proxy data) ที่ประเมินไดจากวงปของตนไม การสะสมของละอองเรณู (microfossil) ในตะกอนดิน 
และฟองอากาศในกอนน้ําแข็งในทวีปแอนตารกติกที่ไมละลายมาเปนเวลานับแสนป 
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5. ปริมาณกาซเรือนกระจกในบรรยากาศโลก: อดีต ปจจุบัน และ อนาคต 

5.1. ปริมาณกาซเรือนกระจกกอนยุคอุตสาหกรรม  

ในยุคกอนอุตสาหกรรม (กอน ค.ศ. 1750 หรือ 1800) บรรยากาศโลกมีปริมาณกาซเรอืน
กระจกประมาณ 270 ppm (part per million) หรือ สวนในลานสวน และเพิ่มเปน 356 ppm ใน
ปจจุบันโดยถาวร CO2 CH4 และ N2O เพ่ิมขึ้นรอยละ 31 +4, 151 +25 และ 17 +5 ตามลําดับ
ปริมาณการเพิ่มขึ้นของปริมาณกาซเรือนกระจกในบรรยากาศโลก ดังแสดงในภาพที่7    

สวนกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ซึ่งปลดปลอยออกมาจากการเผาผลาญถานหินเปน
เชื้อเพลิง มีคุณสมบัติทําใหโลกเย็น (cooling effect) แตกาซชนิดนี้มีอายุอยูในบรรยากาศสั้น 
เน่ืองจากทําปฏิกิริยากับน้ําในบรรยากาศไดดี และทําใหเกิดสารกรด (กรดซัลฟูริก H2SO4) ซึ่งเปน
สาเหตุของฝนกรด 

 

 
ภาพที่ 7 ปริมาณการเพิ่มกาซเรือนกระจก คารบอนไดออกไซด มีเทน และไนตรัสออกไซด

ในบรรยากาศยอนหลังไปประมาณ 1000 ป จนถึงปจจุบัน (ค.ศ. 1000-2000) 
ที่มา: IPCC 2001d 
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5.2.  ปริมาณกาซเรือนกระจกจากบรรพภูมิอากาศ (Paleoclimate) 

5.2.1. กอนน้ําแข็งในทวีปแอนตารกติก (Antarctic ice) 

 ปริมาณกาซเรือนกระจกในอดีต หรือ บรรพภูมิอากาศ (paleoclimate) เปนขอมูลที่
สืบคนไดจากฟองอากาศที่ถูกกักเก็บไวในกอนน้ําแข็งในทวีปแอนตารกติก (Antarctic) ซึ่งไมละลาย
มาเปนเวลานับแสนปโดยนักวิทยาศาสตรไดเจาะกอนน้ําแข็งที่ Vostock ในทวีปแอนตารกติกเรียก
วา Vostock ice core หรือ Antarctic ice core และนํามาวิเคราะหหาปริมาณ CO2 ในบรรยากาศโลก
ในอดีต ซึ่งทําให พบวา บรรพภูมิอากาศมีปริมาณกาซดังกลาวนอยกวาปจจุบัน นอกจากนี้ได
คาดการณการปริมาณกาซเรือนกระจกในบรรยากาศโลกในอนาคต ที่เปนผลสืบเนื่องมาจากการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของมนุษย โดยพบวาปริมาณกาซเรือนกระจกจะเพิ่มเปน 2 เทา (double 
CO2 หรือ 2 x CO2) ภายใน พ.ศ. 2100 ซึ่งจะสูงกวาและเปลี่ยนแปลงรวดเร็วกวาที่เคยเปนมาใน
อดีต  

5.2.2. วงปของไม ละอองเรณูและปะการัง (Tree ring, microfossil and coral) 

 วงปของไมแสดงถึงการเติบโตซึ่งสัมพันธกับสภาพภูมิอากาศในอดีต สวนละออง
เรณูของพืชในอดีตซึ่งไมยอยสลายและสะสมอยูในชั้นดินเปนเวลานาน รวมทั้งชั้นการเติบโตของ
ปะการัง นอกจากสามารถใชประมาณสภาพภูมิอากาศในอดีตแลว ยังเปนขอมูลสําคัญที่บงบอกการ
แพรกระจายของพืชพรรณและระบบนิเวศที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งสัมพันธกับสภาพภูมิอากาศ และ
ปริมาณกาซเรือนกระจกในบรรยากาศ  

 หลักฐานเหลานี้เปนขอมูลเชิงประมาณการณ (Proxy data) มีความสําคัญอยางยิ่ง
ในการใชทดสอบ (verify) แบบจําลองที่ใชในการสรางเหตุการณภูมิอากาศในอนาคต เน่ืองจาก
แบบจําลองที่สามารถสรางสภาพภูมิอากาศในอดีตไดใกลเคียงกับเหตุการณที่เกิดขึ้นแลว ยอม
สามารถคาดการณเหตุการณในอนาคตไดใกลเคียงความเปนจริงดวย ประเทศไทยมีการศึกษาดาน
วงปของไมบาง สวนการศึกษาชั้นของปะการังที่สัมพันธกับสภาพแวดลอมยังไมมีการศึกษาใน
ประเทศไทย 
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ภาพที่ 8 ปริมาณกาซเรือนกระจกในบรรยากาศโลกปจจุบันและยอนหลังไปถึง 400,000 ป          

ในอดีตจากกอนน้ําแข็ง Vostock ice core ในทวีปแอนตารกติก  พรอมทั้งปริมาณ         
ในอนาคตที่คาดการณโดย IPCC Scenarios 

ที่มา: IPCC 2001d 
 

6. General Circulation Models (GCMs) 
แบบจําลองภูมิอากาศโลกในอนาคต (GCMs) เปนการสรางเหตุการณภูมิอากาศโลกเมื่อ

กาซเรือนกระจกในบรรยากาศมีปริมาณเพิ่มขึ้นเปน 2 เทา ของปจจุบัน ซึ่งเรียกวา double CO2 (2 x CO2) 
การที่ใชความเขมขนระดับนี้เปนเกณฑ เน่ืองจากการประมวลผลของ GCMs มีความซับซอนมาก ใชขอมูล 
เวลาและทรัพยากรอื่น ๆ ในการประมวลผลมาก จึงสามารถสรางสภาพภูมิอากาศไดเม่ือปริมาณ 
CO2 มีอยูในระดับนี้เทานั้น แตตอมามีการพัฒนา Transient scenarios ขึ้นมาคือเมื่อปริมาณ CO2 มี
กึ่งหน่ึงของ double CO2 GCMs ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยประเทศที่พัฒนาแลวทั้งส้ิน ดังในตารางที่ 5 
แสดงสถาบัน ชื่อของแบบจําลอง และ Scenarios ที่ใชในการประมวลผลขอมูล 
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ตารางที่ 5    แบบจําลองภูมิอากาศโลกและภาพเหตุการณ (Scenario) ท่ีใชในการประมวลผล
ขอมูล เพื่อสรางเหตุการณภูมิอากาศในอนาคต (Climate change scenarios) จาก
สถาบันตางๆ  

 
ที่มา: IPCC 2001d 

 

7. ภาพจําลองการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและปริมาณน้ําฝนของโลกในอนาคต 
(Change in temperature scenario) 
ภาพที่ 9 และ 10 แสดงผลของแบบจําลองภูมิอากาศโลก (GCMs) ที่สรางภาพการเปลี่ยนแปลง

อุณหภูมิและปริมาณน้ําฝนที่เปลี่ยนแปลงในที่ตางๆของโลก เม่ือปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดของ
บรรยากาศเพิ่มขึ้นเปน 2 เทา ซึ่งคาดวาจะเกิดขึ้นในคริสศตวรรษนี้ (21) โดยเปนผลแบบมหภาค (macro 
scale) การนําผลลัพธดังกลาวมาใชในการวิเคราะหผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ทําโดยการยอสวน (downscale) 
ลงในพื้นที่ของประเทศตางๆ ซึ่งอาจทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนสูง 
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ภาพที่ 9 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในที่ตางๆของโลกตามแบบจําลองภูมิอากาศโลก     
ที่มา: IPCC 2001d 

 
ภาพที่ 10 การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําฝนในที่ตางๆของโลกตามแบบจําลองภูมิอากาศโลก  
ที่มา: IPCC 2001d 



สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม 19

8. แบบจําลองภูมิอากาศทองถิ่น (Reginal Climate Models) 
General Circulation Models หรือ GCMs สรางภาพการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได

เพียงในภาพกวาง ดังน้ันเมื่อตองการวัดความปรวนแปรของสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นในระดับ
ทองถ่ินหรือในระดับประเทศ GCMs ไมสามารถตอบสนองความตองการขอมูลได จึงมีการพัฒนา
แบบจําลองภูมิอากาศทองถ่ิน (Regional Climate Models RCMs) 

RCMs เปนแบบจําลองที่เหมาะสมสําหรับใชประเมินผลกระทบและความออนไหวในระดับ
ภูมิภาค โดยใหรายละเอียดที่แมนยํากวา แต RCMs พ่ึงพาขอมูลจาก GCMs อีกทอดหนึ่ง โดยนํา
ขอมูลของบริเวณพ้ืนที่รอบๆจากGCMsมาประมวลผลพื้นที่ภายในที่ตองการทราบรายละเอียด 
นอกจากนี้ RCMs จะประมวลผลจากปจจัยที่ซับซอนในระดับทองถ่ินรวมเขาไปดวย เชน ปจจัยคลื่น
ลมและความเค็มชายฝง และ ฝนจากภูเขา เปนตน  ทําใหสามารถคาดการณถึงภัยพิบัติทาง
สภาพแวดลอมที่จะเกิดขึ้นในทองถ่ินไดลวงหนาอยางคอนขางแมนยํา เชน การเกิดพายุ เหตุการณ
ฝนตกหนัก หรือแมแตปริมาณวันที่ฝนตกและไมตก ซึ่งเหตุการณเหลานี้ไมสามารถใช GCMs 
คาดการณได 

9. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต 
IPCC (2001) คาดการณวาอุณหภูมิโลกจะเพิ่มขึ้น 1.5 – 5.6 C ระดับน้ําทะเลเพิ่มขึ้น 

0.88 เมตร ระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นเนื่องจากการขยายตัวของน้ําทะเล เน่ืองจากอุณหภูมิสูงขึ้น และ
กอนน้ําแข็งที่ขั้วโลกละลาย 

เหตุการณที่เกิดขึ้นแลวศตวรรษที่ 20  
 นํ้าแข็งที่ปกคลุมยอดเขาลดลง 
 พ.ศ.2541.เปนปที่รอนทีสุ่ดเทาที่วัดได 
 อุณหภูมิเฉลีย่ผิวโลกในศตวรรษที่ 20 เพ่ิมขึ้น 0.6 +0.2 C 
 พืช แมลง นก ปลา อพยพขึ้นเหนือหรือสูงขึ้นตามเทือกเขา 

 
ความเปนไปไดของผลกระทบที่เกิดกับระบบนิเวศ 
 การเปลี่ยนแปลงที่ไมคืนกลับของระบบโลก (Earth system) 
 สวนประกอบของชนิดพันธุและความเดนเปลี่ยนแปลง 
 ขนาดและความหนาแนนของประชากรเปลี่ยนแปลง 
 พฤติกรรมสัตวปาเปลี่ยนแปลง 
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10. การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
นอกจากอุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลก (surface temperature) ที่คาดวาจะเพิ่มขึ้นแลว อุณหภูมิสูงสุด 

(maximum temperature) ต่ําสุด (minimum temperature) จะเพิ่มขึ้นดวย ทําใหจํานวนวันที่มีอากาศรอน
เพ่ิมขึ้น ดังภาพที่ 11 

 

 
ภาพที่ 11 เปรียบเทียบการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในภาวะกอนเกิดภาวะโลกรอน (previous 

climate) และเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต (new climate) 
ที่มา: IPCC 2001d 
 

มีบันทึกการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิต่ําสุดในหลายพื้นที่ เชน ที่สถาบันวิจัยขาวนานาชาติ 
(International Rice Research Institute, IRRI) ประเทศฟลิปปนส ดังในภาพที่ 12 แสดงใหเห็น
แนวโนมของอุณหภูมิต่ําสุดที่เพ่ิมขึ้นตั้งแต ค.ศ. 1998 – 2002 โดยฤดูแลงอุณหภูมิต่ําสุดเพิ่มสูง
กวาฤดูฝน 
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ภาพที่ 12 อุณหภูมิต่ําสุดในแลงและฤดูฝนระหวาง ค.ศ. 1998 – 2002  ท่ีสถาบันวิจัย

ขาวนานาชาติ (International Rice Research Institute, IRRI) ประเทศฟลิปปนส 
ที่มา: Sheehy, 2002 
 

10.1. ผลของอุณหภูมิสูงท่ีมีตอความสมบูรณ (fertility) ของละอองเรณู (pollen) ของพืช 

อุณหภูมิมีผลกระทบตอความสมบูรณ (fertility) ของละอองเรณู (pollen) ของพืช ซึ่งใชใน
การผสมเกสรใหติดผล โดยละอองเรณูของพืชชนิดตางๆ หรือชนิดเดียวกันแตตางสายพันธุ  มีความ
ออนไหวตออุณหภูมิตางกัน  ภาพ 13A แสดงใหเห็นวาขาวพันธุ BKN มีความออนไหวตออุณหภูมิ
ที่สุด โดยที่อุณหภูมิเกินกวา 36°C ขาวสายพันธุน้ีสูญเสียความสมบูรณของละอองเรณูเกินรอยละ 
90  สวนขาวอีก   2 สายพันธุ คือ Akihikari มีละอองเรณูที่ทนตออุณหภูมิสูงไดดีกวา โดยขาวพันธุ 
N22 ทนไดดีที่สุด เชนที่อุณหภูมิ 36°C ละอองเรณูยังมีความสมบูรณเกินรอยละ 80 

นอกจากนี้ความเขมขนของกาซคารบอนไดออกไซดมีผลตอความสมบูรณของละอองเรณู
ดวย ภาพที่ 13B แสดงถึงความสมบูรณของละอองเรณูลดลง เม่ือปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด
เพ่ิมขึ้นจาก 350 µLL-1 (ppm) เปน 690 µLL-1 (ppm) 
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พืชอื่นๆ เชน ถ่ัวลิสง (peanut) (ภาพ 13C) มีความสมบูรณของละอองเรณูลดลงอยางมาก 
เม่ืออุณหภูมิสูงกวา 32°C และสูญส้ินความสมบูรณเม่ืออุณหภูมิสูงเกินกวา 42°C 

พืชตระกูลมะนาว (lime) (ภาพ 13D) มีละอองเรณูสมบูรณในชวงอุณหภูมิประมาณ 15-
25°C เทานั้น อุณหภูมิที่สูงหรือต่ํากวานี้ทําใหความสมบูรณของละอองเรณูลดลงมาก 

พืชเหลานี้ เม่ือไดรับอุณหภูมิสูงแมเพียงระยะสั้นจะทําใหผลผลิตลดลง เชน ขาวมีเมล็ดลีบ 
แตยังสามารถเติบโตไดเปนตน  

การที่พืชชนิดตางๆหรือชนิดเดียวกันมีความทนตออุณหภูมิสูงไดตางกันทําใหสามารถ
คัดเลือกสายพันธุและปรับปรุงพันธุและชนิดของพืชที่เหมาะสมตออุณหภูมิที่จะเพิ่มขึ้นของสถานที่
ตางๆได  ทั้งน้ีจะตองมีการเก็บรักษาสายพันธุพืชตางๆไวใหมากที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งสายพันธุ
ปา ซึ่งมีพันธุกรรมที่มีความทนตอสภาพแวดลอมตางๆไดดี เน่ืองจากปราศจากการดูแลและบํารุง
จากมนุษย 

 
ภาพที่ 13 เปรียบเทียบความสมบูรณ (fertility) ของละอองเรณู (pollen) ของขาวพันธุ

ตางๆ ถั่วลิสง และมะนาว เมื่อไดรับอุณหภูมิสูง 
ที่มา: Sheehy, 2002 
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10.2. ผลของอุณหภูมิท่ีมีตอผลผลิตพืช (crop yield) 

โดยทั่วไปผลผลิตพืชไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดย พืชมีผลผลิตสูง
ในชวงความพอดีของอุณหภูมิ (optimum range) ชวงหน่ึงเทานั้น ซึ่งสวนมากอยูในชวง 22-27 °C 
ทั้งน้ีพืชแตละชนิดและสายพันธุมีความแตกตางกันบาง เมื่ออุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้น ทําใหผล
ผลิตของพืชในเขตรอน (Tropic) ซึ่งเติบโตอยูในชวงปลายของอุณหภูมิความพอดีเลื่อนมาอยูในชวง
ลดลง สวนผลผลิตพืชในเขตอบอุน ซึ่งอยูในขอบของอุณหภูมิคาเลื่อนมาอยูในชวงของความพอดี 
(ภาพที่ 14) ทําใหผลผลิตพืชในเขตอบอุนอาจไดรับประโยชนจากการที่อุณหภูมิโลกสูงขึ้น สวน
ผลผลิตในเขตรอนไดรับความเสียหายจากอุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้น 

 
ภาพที่ 14 ผลของอุณหภูมิท่ีมีตอผลผลิตพืช (crop yield) โดยพืชทั่วไปมีความพอดี  

(optimum range) ของอุณหภูมิอยูในชวง 22-27°C 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Nobel, 2002 
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11. ปริมาณน้ําฝนและการกระจายของฝน (patterns of precipitation)  
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ทําใหปริมาณน้ําฝนในที่ตางๆเปลี่ยนแปลงและอาจทําใหการ  

กระจายของวันที่มีฝนตกเปลี่ยนแปลง โดยปริมาณน้ําฝนอาจเทากันในชวงเวลาหน่ึง เชน 1 เดือน 
แตจํานวนวันที่มีฝนตกและปริมาณนํ้าฝนที่ตกแตละครั้งตางกัน สงผลตอสถานการณการเกิดภัย
พิบัติที่สืบเนื่องจากภูมิอากาศ ดังตัวอยางภาพที่ 15 

 
ภาพที่ 15 เปรียบเทียบผลที่เกิดจากปริมาณและการกระจายของฝนระหวางสองพื้นที่ท่ีมี

ปริมาณน้ําฝนเทากันใน 1 เดือน แตการกระจายของฝนตางกัน 
ที่มา: Kevin Trenberth, 2003 

ภาพที่ 15 เปรียบเทียบผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของวันฝนตกเมื่อปริมาณ
นํ้าฝนเทาเดิม โดย Station A และ B ปริมาณน้ําฝนที่ไดรับแหงละ 75 ม.ม./เดือน แตความ
บอยครั้ง (frequency) ของวันฝนตกและปริมาณน้ําฝนที่ตกในแตละครั้ง (intensity) ตางกัน 
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โดย Station A ซึ่งฝนตกเพียง 2 วันใน 1 เดือน (มีความถี่ของวันฝนตกรอยละ 6.7) 
ปริมาณฝนตกเฉลี่ยครั้งละ 37.5 ม.ม. ทําให Station A มีการขาดแคลนน้ําในชวงที่ฝนเริ่มไมตก 
ตอมาพืชเหี่ยวเฉา (drought and wilting plant) และเมื่อฝนไมตกติดตอกันนานวันทําใหเกิดไฟปา 
(wild fire) โดยทายสุดเมื่อฝนตกในปริมาณมาก ทําใหเกิดสภาวะน้ําทวม  

สวน Station B ฝนตก 20 วัน ใน 1 เดือน ทําใหมีความถี่ของวันฝนตกรอยละ 67 ปริมาณ
นํ้าฝนเฉลี่ยแตละครั้ง 3.75 ม.ม. ทําใหดินไดรับน้ําอยางสม่ําเสมอ พืชเติบโตไดดี ไมมีการสูญเสีย
นํ้าทา (run off) 

12. ภัยพิบัติที่สืบเนื่องมาจากภูมิอากาศ 
ภัยพิบัติที่สืบเนื่องจากธรรมชาติ เชน ภัยแลง นํ้าทวม ไฟปา ทําความสูญเสียทางเศรษฐกิจ

เพ่ิมขึ้นอยางมาก ในชวง 50 ปที่ผานมา คือ ระหวางค.ศ. 1950 - 1992 โดยจํานวนภัยพิบัติ
เพ่ิมขึ้นจาก 13, 15, 29, 44 และ 72 ครั้ง ในแตละทศวรรษของชวงเวลาดังกลาว มูลคาความ
เสียหายเพิ่มขึ้นถึง 10 เทา ในชวงเวลาเดียวกัน (ภาพที่ 16) ทําใหมีการเคลื่อนไหวเพื่อปรับคา
ประกันความเสี่ยงในระบบประกันภัยตางประเทศ 

 
ภาพที่ 16 จํานวนภัยพิบัติท่ีสืบเนื่องจากธรรมชาติระหวางค.ศ. 1950-1992 ท่ีทําความ

สูญเสียตอเศรษฐกิจ การประภัยพิบัติ  
ที่มา:  IPCC, 2001d 
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13. ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น เนื่องจากความรุนแรงของภูมิอากาศ 
IPCC ประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังสรุปใน    

ตารางที่ 6  

 

ตารางที่ 6 สรุปการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่คาดวาจะเกิดขึ้นในศตวรรษนี้ (21) 
และตัวอยางของผลกระทบที่สืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   

การเปลี่ยนแปลงที่คาดวาจะเกิดขึ้นใน
ศตวรรษที่ 21 

 ตัวอยางของผลกระทบ 

อุณหภูมิสูงสุดเพิ่มขึ้น  
วันรอนๆ และ คลื่นความรอน เพ่ิมขึ้น 

เพ่ิมขึ้น:  
เจ็บปวย และตายเพิ่มขึ้น 
Heat stress ในปศุสัตว และสัตวปา    
พืชไดรับความเสียหาย 
ความตอการไฟฟาเพิ่มขึ้น   

ฝนตกแรงและหนักขึ้น เพ่ิมขึ้น : 
ความเสียหายจาก นํ้าทวม ดินทรุด โคลนถลม 
สูญเสียหนาดิน 
บรรเทาสาธารณภัย  

 พายุโซนรอน (tropical cyclone) เพ่ิมขึ้น เพ่ิมขึ้น: 
ชีวิตมีความเสี่ยงตอภัยอันตราย 
การระบาดของโรคติดตอ  
ระบบนิเวศชายฝงเสียหาย 

นํ้ าท วมและภัยแล ง  รุนแรงขึ้ น เนื่ องจาก 
เอล นิโญ  (El Nino)  

ลดลง : 
ผลผลิตการเกษตร  
ศักยภาพของการผลิตไฟฟาพลังนํ้า   

มรสุมในเอเชียแปรปรวนยิ่งขึ้น ภัยแลงและน้ําทวมรุนแรงขึ้นในเอเชีย และเขต
อบอุน  

ที่มา: IPCC 2001d 
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13.1. การศึกษาดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเชิงวิทยาศาสตรและผลกระทบทีม่ี
ตอประเทศไทย 

13.1.1. การสรางภาพจําลองเหตุการณภูมิอากาศในอนาคตของประเทศไทย 

 ประเทศไทยไดทําการศึกษานําผลลัพธของ GCMs 7 แบบ และ เลือก 3 แบบที่
เหมาะสมกับประเทศไทย มาทําการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ําฝนและอุณหภูมิในพื้นที่
ของประเทศไทย (TEI, 1999)  ผลลัพธของ GCMs 3 แบบคือ UK 82, UKMO และ GISS แสดงใน
ภาพที่ 17, 18, 19 และ 20 โดยทุกแบบจําลองแสดงใหเห็นถึงการเพิ่มของอุณหภูมิเฉลี่ยจาก 21.5–
27.5°C เปน 25–32°C โดยประมาณ (ภาพที่ 17) โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
สูงสุดประมาณ 2.5°C  ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันตกเพิ่มขึ้น 3-3.5°C (ภาพที่ 19) 
  ปริมาณน้ําฝนมีการกระจายแตกตางจากปฐาน (base case) ดังแสดงในภาพที่ 18 
โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือปริมาณนํ้าฝนไมเพ่ิมขึ้น  สวนภาคใตเพ่ิมขึ้นประมาณรอยละ 40   
(1.4 จากภาพที่ 20) ภาคอื่นๆมีปริมาณน้ําฝนเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 20 

 
ภาพที่ 17 ผลลัพธของ GCMs 3 แบบคือ UK 82, UKMO และ GISS แสดงการเพิ่มของ

อุณหภูมิ 
ที่มา: TEI, 1999 



สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม 28

 
ภาพที่ 18 ผลลัพธของ GCMs 3 แบบคือ UK 82, UKMO และ GISS เปรียบเทียบรูปแบบ

น้ําฝนตอป 
ที่มา: TEI, 1999 

 
ภาพที่ 19 แสดงคาอณุหภูมิท่ีเพิ่มขึน้บริเวณประเทศไทยซึ่งประเมินจากแบบจําลอง

UK89      
ที่มา: TEI, 1999 
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ภาพที่ 20 แสดงรูปแบบการกระจายของน้ําฝนที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งประเมินจากแบบจําลอง 

UK89 
ที่มา: TEI, 1999 

13.1.2. แนวโนม (ความเปนไปได) ของการเปลี่ยนแปลงนั้นที่ปาไมในประเทศไทย เม่ือ
เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 จากการใชแบบจําลองภูมิอากาศโลก (GCMs) คือ UK 89, UKMO และ GISS 
ประกอบกับทฤษฎีการแพรกระจาย (ขอบเขต) ของระบบนิเวศปาไม ตาม Holdridge Life Zone 
Classification พบวาขอบเขตการแพรกระจายของ ระบบนิเวศปาไมจะเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังแสดง
ในภาพ 21 โดยทุกแบบจําลองแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาไปสูสภาพที่แหงแลงขึ้น 
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ภาพที่ 21 การแพรกระจายของปาไมชนิดตางๆในประเทศไทยในอนาคตเมื่อเกิด          
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปรียบเทียบกับปจจุบัน (base case) 
(Boonpragob and Santisirisomboon, 1996) 

ที่มา: TEI, 1999 
 
 

Holdridge classification in Thailand (Base case) 

Subtropical dry forest 
Subtropical moist forest 
Subtropical wet forest 
Tropical very dry forest 
Tropical dry forest 
Tropical moist forest 
Tropical wet forest 
No data 

Subtropical dry forest 
Subtropical moist forest 
Subtropical wet forest 
Subtropical rain forest 
Tropical desert 
Tropical desert scrub 
Tropical thorn woodland 
Tropical very dry forest 
Tropical dry forest 
Tropical moist forest 
Tropical wet forest 
Tropical rain forest 
No data 

Subtropical dry forest 
Subtropical moist forest 
Subtropical wet forest 
Tropical very dry forest 
Tropical dry forest 
Tropical moist forest 
Tropical wet forest 
No data 

Holdridge classification in Thailand (UKMO) 

Subtropical dry forest 
Subtropical moist forest 
Subtropical wet forest 
Subtropical rain forest 
Tropical desert 
Tropical desert scrub 
Tropical thorn woodland 
Tropical very dry forest 
Tropical dry forest 
Tropical moist forest 
Tropical wet forest 
Tropical rain forest 
No data 

Subtropical dry forest 
Subtropical moist forest 
Subtropical wet forest 
Tropical very dry forest 
Tropical dry forest 
Tropical moist forest 
Tropical wet forest 
No data 

Subtropical dry forest 
Subtropical moist forest 
Subtropical wet forest 
Tropical very dry forest 
Tropical dry forest 
Tropical moist forest 
Tropical wet forest 
No data 

Subtropical dry forest 
Subtropical moist forest 
Subtropical wet forest 
Subtropical rain forest 
Tropical desert 
Tropical desert scrub 
Tropical thorn woodland 
Tropical very dry forest 
Tropical dry forest 
Tropical moist forest 

Subtropical dry forest 
Subtropical moist forest 
Subtropical wet forest 
Tropical very dry forest 
Tropical dry forest 
Tropical moist forest 
Tropical wet forest 
No data 

Holdridge classification in Thailand (GISS) 

Subtropical dry forest Subtropical moist forest 
Subtropical wet forest 
Subtropical rain forest 
Tropical desert 
Tropical desert scrub 
Tropical thorn woodland 
Tropical very dry forest 
Tropical dry forest 
Tropical moist forest 
Tropical wet forest 
Tropical rain forest 
No data 

Subtropical dry forest 
Subtropical moist forest 
Subtropical wet forest 
Subtropical rain forest 
Tropical desert 
Tropical desert scrub 
Tropical thorn woodland 
Tropical very dry forest 
Tropical dry forest 
Tropical moist forest 
Tropical wet forest 
Tropical rain forest 
No data 

Subtropical dry forest 
Subtropical moist forest 
Subtropical wet forest 
Tropical very dry forest 
Tropical dry forest 
Tropical moist forest 
Tropical wet forest 
No data 

Subtropical dry forest 
Subtropical moist forest 
Subtropical wet forest 
Tropical very dry forest 
Tropical dry forest 
Tropical moist forest 
Tropical wet forest 
No data 

Subtropical dry forest 
Subtropical moist forest 
Subtropical wet forest 
Subtropical rain forest 
Tropical desert 
Tropical desert scrub 
Tropical thorn woodland 
Tropical very dry forest 
Tropical dry forest 
Tropical moist forest 

Subtropical dry forest 
Subtropical moist forest 
Subtropical wet forest 
Tropical very dry forest 
Tropical dry forest 
Tropical moist forest 
Tropical wet forest 
No data 

Holdridge classification in Thailand (UK89) 

Subtropical dry forest 
Subtropical moist forest 
Subtropical wet forest 
Subtropical rain forest 
Tropical desert 
Tropical desert scrub 
Tropical thorn woodland 
Tropical very dry forest 
Tropical dry forest 
Tropical moist forest 
Tropical wet forest 
Tropical rain forest 
No data 

Subtropical dry forest 
Subtropical moist forest 
Subtropical wet forest 
Subtropical rain forest 
Tropical desert 
Tropical desert scrub 
Tropical thorn woodland 
Tropical very dry forest 
Tropical dry forest 
Tropical moist forest 
Tropical wet forest 
Tropical rain forest 
No data 

Subtropical dry forest 
Subtropical moist forest 
Subtropical wet forest 
Tropical very dry forest 
Tropical dry forest 
Tropical moist forest 
Tropical wet forest 
No data 

Subtropical dry forest 
Subtropical moist forest 
Subtropical wet forest 
Tropical very dry forest 
Tropical dry forest 
Tropical moist forest 
Tropical wet forest 
No data 

Subtropical dry forest 
Subtropical moist forest 
Subtropical wet forest 
Subtropical rain forest 
Tropical desert 
Tropical desert scrub 
Tropical thorn woodland 
Tropical very dry forest 
Tropical dry forest 
Tropical moist forest 

Subtropical dry forest 
Subtropical moist forest 
Subtropical wet forest 
Tropical very dry forest 
Tropical dry forest 
Tropical moist forest 
Tropical wet forest 
No data 
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13.2. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีตอพันธุพืชในปา 
รอยละ 25 ของยาแผนปจจุบันที่ใชกันในตะวันตกไดสวนผสมสําคัญมาจากปาเขตรอน ถึง

กระนั้น นักวิทยาศาสตรประมาณกันวาเรายังศึกษาพืชในปาเขตรอนไดเพียง 1% ของพืชที่มี
ประโยชนทางการแพทยทั้งหมด ปาไมยังซอนตัวยาสําคัญไวอีกมาก ปจจุบันสถาบันมะเร็งแหงชาติ
ของสหรัฐอเมริกาบงชี้พืชถึง 3,000 ชนิดวามีสารตานมะเร็ง โดยที่รอยละ 70 เปนพืชในปาเขตรอน 

ระบบนิเวศปาไมเปนระบบที่ซับซอน และจะไดรับผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิ และปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดที่เพ่ิมขึ้น  ตนไมเปนส่ิงมีชีวิตที่ตองใช
เวลาในการปรับตัว  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจสงผลใหพันธุไมในปาจํานวนมากตาย 
เพ่ิมอัตราการเกิดไฟปา โรค และแมลง ซึ่งสงผลกระทบตอระบบนิเวศโดยรวม  การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศอาจสงผลในทางบวกตอพันธุไมและสัตวบางประเภท  ปาใหมที่กอรางขึ้นภายหลังที่
ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะมีองคประกอบและระบบนิเวศแบบใหมที่
แตกตางไปจากเดิม ซึ่งจะเปนระบบนิเวศที่ปรับใหเขากับอุณหภูมิ ปริมาณความชื้น การแพรเมล็ดพันธุ 
ดิน และฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไป 

13.3. พื้นที่วิกฤติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change hot spot) 

หมายถึงพ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบอยางรุนแรงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย
ปริมาณน้ําฝนและอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง ทําใหระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงเปนชนิดอื่นเนื่องจาก 
ปริมาณน้ําฝนและอุณหภูมิ เปนปจจัยสําคัญที่กําหนดชนิดของระบบนิเวศปาไม การศึกษา
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงจําเปนตองบงชี้พ้ืนที่ดังกลาว ซึ่งจะเปนประโยชน
ตอการศึกษาอื่น ๆ ดวย เชนทรัพยากรน้ํา การเกษตร สุขอนามัย เศรษฐกิจและสังคม เปนตน  

ภาพที่ 22 แสดงใหเห็นถึงพ้ืนที่วิกฤตเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 
change hot spot) ตามแบบจําลองภูมิอากาศโลก UK 89  
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ภาพที่ 22 พื้นที่วิกฤตเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change hot 
spot) ของประเทศไทยโดยประมวลจากภาพจําลอง UK 89 และแสดงพื้นที่
อุทยานแหงชาติ และเขตรักษาพันธุสัตวปาท่ีอยูพื้นที่เส่ียง  

 
 
 
 
 
 
 

Fr_uk_th
Changed area
Unchanged area
Na data

Thmapc2
National park and Wildlife sanctuaries

Thai_cov
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13.4. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีตออุทยานแหงชาติและเขต
รักษาพันธุสัตวปา 

อุทยานแหงชาติและเขตรักษาพันธุ สัตวป า เปนพื้นที่ สํ าคัญของประเทศในดาน
ทรัพยากรธรรมชาติตางๆ เชน เปนพื้นที่ตนน้ํา เปนธนาคารพันธุกรรมของพืชและสัตว ซึ่งสามารถ
แสวงหาผลประโยชนไดไมมีที่ส้ินสุด การอยูรอดของสายพันธุขึ้นอยูกับความสามารถในการกระจาย
พันธุ (dispersal) ในขณะที่พ้ืนที่อยูอาศัยของสิ่งมีชีวิตเหลานี้ตั้งอยูอยางแตกกระจาย ไมตอเนื่องกัน 
(fragmented habitat) เม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่เดิม สายพันธุตางๆจะ
พยายามปรับตัวโดยการเคลื่อนยายไปยังบริเวณที่เย็นกวา หรือก็คือขึ้นไปที่สูงและขึ้นเหนือ  เม่ือพบ
ปญหาพื้นที่อยูอาศัยไมตอเนื่องกัน  ส่ิงมีชีวิตก็จะไมสามารถเคลื่อนยายไปยังบริเวณที่เหมาะสมได 
สายพันธุที่ปรับตัวไมไดอาจถึงขั้นสูญพันธุ  ทําใหสูญเสียพันธุกรรมของพืชและสัตวตามธรรมชาติ 

ประเทศไทยมีพ้ืนที่อุทยานแหงชาติและเขตรักษาพันธุสัตวปาที่กระจายอยูในที่ตางๆของประเทศ 
(ภาพที่ 23) โดยมี 32 แหง (ดังตารางที่ 7) อยูในพื้นที่วิกฤติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   
(ภาพที่ 22) 
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ตารางที่ 7 รายชื่ออุทยานแหงชาติและเขตรักษาพันธุ สัตวปาท่ีอยูในพื้นที่วิกฤติจาก       
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change hot spot)  

อุทยานแหงชาติและเขตรักษาพันธุสัตวปาท่ีจะไดรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศจนทําใหระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม     

(จาก UK 89 Model) 
1. ดอยสุเทพ-ปุย 
2. ดอยขุนตาล 
3. แมยม 
4. ศรีสัชนาลัย 
5. ภูเรือ 
6. รามคําแหง 
7. ภูกระดึง 
8. ภูเกา-ภูพานคํา 
9. ภูจอง-นายอ 
10. แกงตะนะ 
11. เฉลิมรัตนโกสินทร 
12. คิชกูฏ 
13. แหลมสน 
14. เขาสก 
15. เขาหลวง 
16. เขาพนมเบญจา 

17. เชียงดาว 
18. ดอยผาเมือง 
19. ดอยหลวง 
20. ภูเม่ียง-ภูทอง 
21. ภูหลวง 
22. ภูวา 
23. อุมผาง 
24. ทุงใหญนเรศวร 
25. พนมดงรัก 
26. ยอดโดม 
27. เขาเขียว-เขาชมพู 
28. เขาสอยดาว 
29. อุทยานกรม 
30. คลองนาก 
31. คลองแสง 
32. คลองพญา 

ท่ีมา: Boonpragob, unpublished 
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13.5. การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุมแมน้ําโขงโดย 
START 

เปนโครงการที่ประกอบดวยประเทศรวมโครงการในลุมแมนํ้าโขง ไดแก ลาว เวียดนาม ดวย
การใชแบบจําลองสภาพภูมิอากาศระดับภูมิภาค (Regional Climate Models) แบบสรางภาพ
เหตุการณภูมิอากาศในอนาคต เพ่ือศึกษาผลกระทบที่มีตอแหลงนํ้าและผลผลิตการเกษตร ไดแก 
ขาว มันสําปะหลัง ออย อยางละ 1 สายพันธุ รวมทั้งผลกระทบดานสังคม 

13.6. แนวโนมอุณหภูมิเฉลี่ยและปริมาณฝนรายปของประเทศไทย 

จากขอมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา ตั้งแต พ.ศ.1994-2545 แสดงถึงแนวโนมในทางลดลง
ของฝนรายปในประเทศไทย การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิสูงสุดรายป (maximum temperature) และ
อุณหภูมิต่ําสุด (minimum temperature) ดังภาพที่ 23, 24 และ 25 

 

แนวโนมปริมาณฝนรายปประเทศไทย 

 
พ.ศ. 

ภาพที่ 23 ปริมาณฝนรายปของประเทศไทย พ.ศ. 2494-2545 ท่ีแสดงแนวโนมลดลง 
ที่มา:  จํานง แกวชะฏา, 2546 
 
 
 
 

ปร
ิมา

ณฝ
น 

(ม
.ม

.) 
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แนวโนมอุณหภูมิเฉลี่ยรายปประเทศไทย 

 
พ.ศ. 

ภาพที่ 24 อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายปของประเทศไทย พ.ศ. 2494-2545 ท่ีแสดงแนวโนม
เพิ่มขึ้น 

ที่มา: จํานง แกวชะฏา, 2546 
แนวโนมอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดรายปประเทศไทย 

 พ.ศ. 
ภาพที่ 25 อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยรายปของประเทศไทย พ.ศ. 2494-2545 ท่ีแสดงแนวโนม

เพิ่มขึ้น 
ที่มา:  จํานง แกวชะฏา, 2546 

อุณ
หภ

ูมิ 
(ซ

.) 
อุณ

หภ
ูมิ 

(ซ
.) 
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13.7. ความเห็นของ IPCC เกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 
 
 

14. การดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับสากล
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) United Nations 
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Conference of the 
Parties (COP) 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปนปญหาสิ่งแวดลอมโลก (global problem) ทุกประเทศ

ในโลกจะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้ ซึ่งแตกตางจากปญหาสิ่งแวดลอมระดับทองถ่ิน 
(local problem) เชน นํ้าเสีย อากาศเปนพิษในกทม. ซึ่งผูกอปญหาเปนผูไดรับผลกระทบโดยตรง 
และตางจากปญหาสิ่งแวดลอมระดับทองถ่ิน (Regional problem) เชน ปญหา SO2                
จากประเทศหนึ่ง กอใหเกิดปญหาฝนกรดกับประเทศอื่นเปนตน ทําใหมีองคกร และกลุมบุคคลใน
ระดับนานาชาติที่ดําเนินการเกี่ยวของกับเรื่องนี้ โดยมีบทบาทหนาที่ตางกัน และรัฐบาลไทยมี
ภาระหนาที่ในการดําเนินงานดังกลาวดวย 
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14.1. IPCC: คือ คณะอนุกรรมการระหวางประเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Intergovernmental Panel on Climate Change)  

เกิดจากการรวมกันกอตั้งและสนับสนุนขององคกรส่ิงแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) 
United Nations Environment Program และองคกรอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological 
Organization, WMO) ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญจากประเทศตางๆ โดยคณะอนุกรรมการดังกลาว
ประกอบดวย IPCC Bureau ที่คัดเลือกจากประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนาโดยใหมี
สมดุลของผูแทนของแตละภูมิภาค (balance of region) โดยคณะกรรมการระหวางรัฐบาล (IPCC) 
มีหนาที่รวบรวมและสังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากทั่วโลก
และพิมพเผยแพรความกาวหนาในศาสตรดานนี้ทุก 4 ป โดย IPCC Bureau เปนผูคัดเลือกกลุม
ผูเขียนรายงานดังกลาว (Writing team) จากทั่วโลกที่ประกอบดวย ผูแทนของภูมิภาคตางๆ อยาง
สมดุลเชนกัน 

หลักการของ IPCC คือเสนอรายงานตามหลักวิชาการโดยไมเกี่ยวของกับการเมือง แตผล
ของรายงานดังกลาวสามารถนําไปใชในการกําหนดนโยบายทางการเมืองได (Policy relevant, but 
not policy description) 

IPCC ประกอบดวยคณะทํางาน 3 กลุมคือ 

Working group I (WG I)  รับผิดชอบดานภูมิอากาศเชิงวิทยาศาสตร (Science of Climate) 
เชน การพัฒนาแบบจําลองสภาพภูมิอากาศในอนาคต เปนตน 

Working group II (WGII)  รับผิดชอบดานผลกระทบ การปรับตัว และความออนไหว (Impact, 
Adaptation, Vulnerability)  

Working group III (WGIII) รับผิดชอบดานการลดสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ดวยการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก 

การพิมพเผยแพรผลการสังเคราะหความกาวหนาดานวิชาการของ IPCC ทั้ง 3 คณะทํางาน
เรียกวา Climate Change Assessment Report ซึ่งพิมพเผยแพรมาแลว 3 ครั้งคือ ใน ค.ศ.1990, 
1995 และ 2001 และอยูระหวางเตรียมการเพื่อพิมพเผยแพรผลงานครั้งที่ 4 IPCC Fourth 
Assessment Report เรียกยอๆวา AR4 โดยกําหนดเผยแพรสูสาธารณะไดใน ค.ศ. 2007 

การพิมพเผยแพรผลงานของ IPCC ตองมีเน้ือหาที่ไดรับการเห็นชอบของทุกประเทศโดยตอง
มี Review process ที่ทุกประเทศใหความเห็นรวมทั้งประเทศไทย 

คณะกรรมการของ IPCC Bureau มีระยะเวลาในการดําเนินงานครั้งละ 4 ป  
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นอกจากนี้ คณะของ IPCC มี Task Force Group on GHG Inventory ที่ทําหนาที่กําหนด
วิธีการในการประเมินการปลดปลอยและการกักเก็บกาซเรือนกระจกใหเปนมาตรฐานสากล และทุก
ประเทศตองใชวิธีการนี้เพ่ือใหสามารถเปรียบเทียบผลของการประเมินการปลดปลอยและการกัก
เก็บกาซเรือนกระจกของประเทศตางๆได 

14.2. อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ(United Nation 
Framework Convention on  Climate Change หรือ UNFCCC) และ Conference of the Parties (COP) 

เกิดขึ้นเมื่อการประชุม Earth Summit ณ กรุงริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล เดือน 
มิถุนายน 1992 (พ.ศ.2535) สาระสําคัญของอนุสัญญา คือการรวมกันลดผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศดวยการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก และแสวงหาวิธีการปรับตัว แต
การลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกเปนพันธะกรณี (Commitment) ของประเทศพัฒนาแลวที่
เรียกวา Annex I จํานวน 26 ประเทศเทานั้น เชน อังกฤษ เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิสเซอรแลนด ญี่ปุน 
เปนตน ที่จะตองลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกใหเหลือเทากับการปลดปลอยใน ค.ศ. 1990  

 ประเทศไทยไดลงนามใหสัตยาบันและมีผลบังคับใชอนุสัญญาเมื่อ 28 มีนาคม 2538 แต
ประเทศไทย และประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ ซึ่งจัดอยูในกลุม Non-Annex ไมมีพันธะกรณีที่จะตองลด
การปลดปลอยกาซเรือนกระจกแตอยางใด มีเพียงตองเสนอรายงานแหงชาติที่ประกอบดวยการทํา
บัญชีแหงชาติวาดวยปลดปลอยและการกักเก็บกาซเรือนกระจกเทานั้น พรอมทั้งเสนอศักยภาพใน
การลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกและแผนการลดผลกระทบและการปรับตัวเมื่อภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลง 

การเจรจาที่เกิดขึ้นในเวทีโลกโดยกลุมประเทศสมาชิกในอนุสัญญาฯ (Conference of the 
Parties หรือ COP) เปนการเจรจาเพื่อใหประเทศที่พัฒนาแลว ซึ่งมีประชากรประมาณ 30% ของ
ประชากรโลก แตปลดปลอยกาซเรือนกระจกรวมกันเกินกวากึ่งหน่ึงของโลก เสนอวิธีการที่เปน
รูปธรรมในการลดกาซเรือนกระจกใหไดตามพันธกรณี  

โครงการ Clean Development Mechanism (CDM) จึงเปนสวนหน่ึงของความพยายามของ
ประเทศในกลุม Annex I ที่จะลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก ดวยโครงการและกิจกรรมภายนอก
ประเทศ ทําใหตองมีการเจรจาในรายละเอียดขอตกลงตางๆของประเทศที่จะทําโครงการรวมกัน 
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15. การดําเนินงานของประเทศไทยดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

15.1. สาระสําคัญของเรื่อง 
สาระสําคัญของการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือ การคาดการณ

เหตุการณภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เชน ภัยแลง นํ้าทวม พายุ การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล 
อุณหภูมิ ปริมาณน้ําฝนในที่ตางๆ ซึ่งจะมีผลกระทบตอทรัพยากรน้ํา การผลิตอาหาร สุขภาพอนามยั 
ฯลฯ  พรอมทั้งแสวงหาแนวทางในการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกซึ่งเปนสาเหตุของปญหา 
เพ่ือใหประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน 

อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) เปนนโยบาย 
(policy) หรือกรอบของแนวทางที่จะนําไปสูการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกเปนสําคัญ สวน
การประเมินการปลดปลอยกาซเรือนกระจก (Inventory of GHG) เปนเพียงวิธีการเบื้องตนที่จะ
นําไปสูการลดสาเหตุของปญหาตามสัดสวนของผูกอใหเกิดปญหา 

15.2. การดําเนินงานของประเทศไทย 

นอกเหนือจากการลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (UNFCCC) แลว ประเทศไทยมีโครงการที่มีความสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และ UNFCCC ประมาณ 20 โครงการ  ดังแสดงในตารางที่ 8 โดยสวนใหญเปนโครงการ
ที่ผานการเห็นชอบหรือสนับสนุนโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม (ส.ผ.) ซึ่งเปน Focal Point ของ IPCC และ UNFCCC 
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ตารางที่ 8 โครงการวิจัยดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยที่สําคัญ 
2534 - 2543 

ลําดับที่ โครงการ 
1 Global change: Effect on Tropical forests, agricultural, urban and industrial 

ecosystem. 1991 (2534) 
2 Preparation of a National Strategy on Global Climate Change: Thailand (1993) 
3 Thailand’ s National greenhouse gas inventory, 1990 (1997) 
4 Thailand’s Country Study on Climate Change (1999) 
5 Study for National Action Plan 
6 โครงการจัดทําเอกสารแหงชาติของประเทศไทย 
7 โครงการจัดทําเอกสารคูมือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
8 การศึกษาประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามสาขาตางๆ 
9 Enabling the Kingdom of Thailand to Prepare Its First National Communication in 

Response to Its Commitments to the UNFCCC (Enabling Activities) 
10 โครงการศึกษาการใชประโยชนจากสารทดแทน CFCs ของประเทศไทย 

 
11 การจัดทําเอกสารและผลิตสื่อรณรงคเพื่อเผยแพรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย 
12 Study to Develop a National Strategy For Clean Development Mechanism in 

Thailand 
13 โครงการศึกษาวิจัยพิธีสารเกียวโต 
14 โครงการศึกษาวิจัยดานสถาบันและกฎหมายที่เกี่ยวของกับพิธีสารเกียวโต 
15 โครงการศึกษาวิจัยแหลงเก็บกักกาซเรือนกระจกจากภาคปาไมและกิจกรรมการ

เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดินภายใตพิธีสารเกียวโต 
16 โครงการศึกษาวิจัยดานการคาดคะเนปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกภายใต

สํานักงานกองสนับสนุนวิจัย 
17 โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการอนุวัตตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ระยะที่ 2 
18 โครงการศึกษาวิจัยดานผลกระทบและการปรับตัวในลุมน้ําโขงตอนลางภายใต 

UNEP/AIACC 
19 โครงการศึกษาวิจัยผลกระทบของสนธิสัญญาและมาตรการตางประเทศที่เกี่ยวของกับ

การลดและแลกเปลี่ยนสิทธิการปลอยกาซเรือนกระจกตอสิ่งแวดลอมของประเทศไทย
ภายใตสํานักงานกองทุนวิจัย 

20 โครงการเพิ่มศักยภาพและวางกรอบกติกาเพื่อดําเนินการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด
ของประเทศไทยภายใตสํานักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย 
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โครงการเหลานี้เปนการทบทวน (review) เอกสารและเปนการวิจัยเชิงนโยบายเปนสวน
ใหญ หรือเปนการวิจัยในเชิงการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกที่ไดรับการผลักดันจากประเทศ 
Annex I ที่ไมสามารถลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกภายในประเทศไดตามอนุสัญญาฯ  สวนการ
วิจัยดานวิทยาศาสตรซึ่งเปนที่มาของขอมูลและองคความรูที่จะนําไปสูการลดผลกระทบของ    
ประเทศไทย และการปรับตัวเมื่อสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงมีนอยมาก 

16. Focal Point 
การดําเนินการดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีภาระกิจและจําเปนตองมีปฏิสัมพันธกับ

องคกรระหวางประเทศทั้งในดานวิชาการ เชนกับ IPCC และดานนโยบาย เชนกับ UNFCCC และ COP     
โดยสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม (ส.ผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีบทบาท
เปน Focal  point ของภารกิจทั้งสอง เมื่อมีการปฏิรูประบบราชการ ทําใหการดําเนินการเรื่องดังกลาวถูก
โอนมาอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ส.ร.บ.)                
ในพ.ศ. 2546 และถูกโอนกลับมายัง ส.ผ. อีกครั้งในปจจุบัน (พ.ศ. 2548)  

ประเทศไทยไมมีการจําแนกการดําเนินงานดานนโยบายตามอนุสัญญาฯ ดานวิชาการเชิง
วิทยาศาสตร เศรษฐศาสตร และสังคมใหชัดเจน การดําเนินงานดานวิชาการเปนไปเพื่อตอบปญหา
พ้ืนฐานของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นและทําความเสียหายใหกับประเทศไทย 
สวนการดําเนินการดานอนุสัญญาฯ เปนนโยบายและบทบาทที่ตองสัมพันธกับกระแสสังคมโลก งาน
ทั้งสองตองใชผูเชี่ยวชาญตางคณะกัน 

การดําเนินงานที่ผานมา นอกจากมีการเปลี่ยนแปลงหนวยงานที่กํากับดูแลแลว ยังมีการ
เปลี่ยนแปลงบุคลากรที่รับผิดชอบบอยครั้ง ทําใหการทํางานขาดความตอเนื่อง เปนอุปสรรคตอการ
พัฒนางาน  เน่ืองจากเมื่อคณะทํางานตองทําความเขาใจและศึกษาเนื้อหาของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และเริ่มตนจากการทําความเขาใจอนุสัญญาฯ และการประเมินและการลดการ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจก เน่ืองจากเปนกระแสที่ไดรับความกดดันจากตางประเทศ งานยังไม
สามารถดําเนินไปถึงเรื่องผลกระทบและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทย ก็มีการ
เปลี่ยนแปลงบุคลากรอีก 

บุคลากรที่อยูในหนวยงานที่เปน Focal point มีจํานวนจํากัด ทําใหตองทําหนาที่กํากับดูแล
ทั้งทางดานวิชาการเชิงวิทยาศาสตร และนโยบายในการเจรจา ทําใหงานของทั้งสองดานไมมี
ความกาวหนาเทาที่ควร 

การถายโอนงานระหวางผูรับผิดชอบงานเกาสูผูดําเนินการใหมมีอุปสรรค ทําใหผูรับงาน
ใหมตองเริ่มหาขอมูลใหม บางครั้งขอมูลสูญหาย ไมสมบูรณ 
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16.1. นักวิจัย (Researchers) 

นักวิจัยที่ทํางานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยตรงมีนอยมาก และไมพอเพียงที่
จะทําการวิจัยใหครอบคลุม  สถาบันที่มีพ้ืนฐานดีสามารถเสริมประเด็นดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศใหสมบูรณ  แตยังมีงานวิจัยที่สําคัญซึ่งไมมีการวิจัยและนักวิจัยโดยตรง เชน การพัฒนา
แบบจําลองภูมิอากาศ (Climate model) และแบบจําลองอื่นๆ นักวิจัยดาน Atmospheric science 
เปนตน 

การวิจัยดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, การมีนักวิจัยที่ทํางานอยางตอเนื่อง 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง งานดานวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน ซึ่งใชเวลานานในการหาขอมูลเบื้องตน (Primary 
data), การวิจัยในโครงการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สนับสนุนโดยทุนที่ผาน สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนการทํารายงานที่ใชขอมูลทุติยภูมิ 
(Secondary data) เปนสวนใหญ และนักวิจัยทํางานไมตรงกับความเชี่ยวชาญและพื้นฐาน 

16.2. นักเจรจา (Negotiators) 

การเจรจาตอรองในระดับสากลดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือแมในดานอื่นๆ
จําเปนตองมีนักเจรจาที่เชี่ยวชาญและผานการฝกฝน ประเทศไทยยังไมมีการฝกนักเจรจาดังกลาว 
แตใชความสามารถสวนบุคคล ประกอบกับประเทศไทยไมไดมีสวนในการกอปญหาดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สําคัญ แตอาจมีสวนในการชวยลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก
โดยการดําเนินกิจกรรมตางๆ รวมกับประเทศที่พัฒนาแลว เชน โครงการ CDM บทบาททางดาน
การเจรจาจึงไมโดดเดน 

ส่ิงที่ควรตระหนักดานการเจรจาคือ ขอมูลที่ใชในการตอรองตองเขมแข็ง เน่ืองจากการ
เจรจาทางดานนี้ ตั้งอยูบนพื้นฐานของขอมูลเปนสําคัญ 

การเผยแพรประเด็นปญหาท้ังองครวมตอสาธารณชน ประชาชนทั่วไป นักวิชาการ และ
ผูบริหาร จํานวนไมนอยยังมีความเขาใจปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งองครวมนอย
มาก รวมทั้งยังมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อน โดยเขาใจวาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีเพียง
อนุสัญญาฯ และการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกเทานั้น มิไดตระหนักถึงความเสียหายอืน่ๆ ที่
เปนผลตอเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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17. ส่ิงที่ประเทศไทยควรดําเนินการ 
ปรับปรุงองคกรในการบริหารจัดการดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งระบบ โดย

กําหนดขอบเขตงาน (Job description) การรับผิดชอบของฝายวิชาการ และ ฝายนโยบาย ใหชัดเจน ดังน้ี 

17.1. การดําเนินการดานวิชาการ 
กําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตของการดําเนินงานดานวิชาการ และพัฒนาบุคลากร เพ่ือ

แสวงหาขอมูลวิชาการ และเพิ่มพูนองคความรูอันจะนําไปสูการลดความเสียหายที่สืบเนื่องมาจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในการนี้จําเปนตองประสานนักวิชาการตางสาขา โดยกําหนดเปน
กลุมตางๆ โดยผูเชี่ยวชาญและนักวิจัยตางทํางานในตนสังกัด และใหมีองคกรหรือหนวยงานที่ทํา
หนาที่ประสานงาน หรือเปนเลขานุการ ใหมีการสังเคราะหและเผยแพรผลงานทุก 4 - 5 ป โดยมี
คณะทํางาน ดังน้ี  

กลุมที่ 1  กลุมศึกษาภูมิอากาศเชิงวิทยาศาสตร 

ทําหนาที่แสวงหาและพัฒนาแบบจําลองเพื่อใชในการสรางภาพเหตุการณการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในอนาคต สําหรับการศึกษาดานผลกระทบและการปรับตัว 

กลุมที่ 2   ศึกษาดานผลกระทบ การปรับตัว 

ทําหนาที่ศึกษาวิจัยผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีตอทรัพยากรน้ํา ภัย
แลง ผลผลิตการเกษตรปาไม ทรัพยากรชายฝง และ การตั้งถ่ินฐาน เปนตน 

กลุมที่ 3   ศึกษาดานการประเมินและการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก 

ทําหนาที่ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและวิธีการในการประเมินและลดการปลดปลอย
กาซเรือนกระจกที่เหมาะสมกับประเทศไทยและเปนที่ยอมรับในมาตรฐานสากล 

กลุมที่ 4   ศึกษาวิจัยดานนโยบาย (Policy research)  

ทําหนาที่ศึกษาวิจัยบทบาทของประเทศไทยในการดําเนินการตามอนุสัญญา เพ่ือใหเปน
กรอบ และแนวทางในการกําหนดทาทีตาง ๆ เชน การดําเนินการโครงการพัฒนาที่สะอาด (Clean 
Development Mechanism) เปนตน 

17.2. การดําเนินงานตามอนุสัญญา ฯ และการเจรจา 

กําหนดขอบเขตของงานและบุคลากรที่รับผิดชอบดานการปฏิบัติและการเจรจาตาม
อนุสัญญา ทําการศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย และฝกนักเจรจาในระดับสากล โดยใหอยูในความ
รับผิดชอบของคณะทาํงานกลุมที่ 4 ดังกลาวขางตน 
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