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บริการขอ้มูลภูมิอากาศ
คืออะไร?



วสัิยทัศน์ของกรอบการด าเนินงานของโลก: 

“เพื่อท าให้เกิดการจดัการความเส่ียงจากความแปรปรวนและการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และการปรับตัว ต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศท่ีดีข้ึน ผ่านการพฒันาและการรวมเอาขอ้มูลภูมิอากาศ และ
การคาดการณ์เข้าสู่การวางแผน นโยบาย แนวทางปฏิบัติในระดับโลก 
ระดบัภูมิภาค และระดบัชาติ”

กรอบการด าเนินงานของโลกแห่งสหประชาชาตด้ิานบริการข้อมูลภูมอิากาศ
Global Framework for Climate Services (GFCS)

หมายเหตุ: GFCS เป็น ความร่วมมือหุ้นส่วนระหว่างประเทศท่ีมุ่งพัฒนาขดีความสามารถของโลกด้านบริการข้อมูลภูมิอากาศเพ่ือการตัดสินใจและเพ่ือจัดการกับความท้ายทายท่ีส าคัญ
ในการสร้างศักยภาพ การขาดปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้ให้บริการข้อมูลและผู้ใช้บริการข้อมูล ความพร้อมใช้งานและคุณภาพของข้อมูล การเข้ าถึงข้อมูลส าหรับการตัดสินใจ รวมท้ัง
คุณภาพของการบริการข้อมลูภมิูอากาศ



หลักการ

• ใหค้วามส าคญักบัความตอ้งการของประเทศก าลงัพฒันาท่ีมีความเปราะบางต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ

• มุ่งเนน้ไปท่ีการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภูมิอากาศที่ดขึีน้ของผู้ใช้

• กรอบการด าเนินงานจะใหค้วามส าคญักบัความตอ้งการใน 3 ระดบั: ระดบัโลก ระดบัภูมิภาค และระดบัชาติ

• การบริการขอ้มูลภูมิอากาศตอ้งใช้งานได้และปรับให้ทันสมัยอยู่ตลอด

• ขอ้มูลภูมิอากาศเป็นสินค้าสาธารณะในระดบันานาชาติ และรัฐบาลจะตอ้งมีบทบาทหลกัในกรอบการด าเนินงานน้ี

• กรอบการด าเนินงานจะส่งเสริมใหเ้กิดการแลกเปลีย่นข้อมูลภูมิอากาศต่างๆ ทั่วโลกอย่างเสรี และไม่เสียค่าใช้จ่าย

• กรอบการด าเนินงานจะช่วยอ านวยความสะดวก และท าใหก้ารบริการขอ้มูลภูมิอากาศมปีระสิทธิภาพมากขึน้ โดยไม่เกิด
การด าเนินการท่ีซ ้ าซอ้น

• กรอบการด าเนินงานนั้นจะสร้างผา่นความร่วมมือหุ้นส่วน

กรอบการด าเนินงานของโลกแห่งสหประชาชาติ
ด้านบริการข้อมูลภูมิอากาศ



บริการข้อมูลภูมอิากาศคืออะไร?
• บริการขอ้มูลภูมิอากาศ คือ ผู้ช่วยในการตัดสินใจท่ีจะช่วยบุคคลและองคก์รต่างๆ ในสังคม ใหส้ามารถตดัสินใจไดดี้ข้ึนโดยใช้

ขอ้มูลภูมิอากาศ

• บริการขอ้มูลภูมิอากาศนั้นตอ้งการการเข้ามามส่ีวนร่วมและความร่วมมืออยา่งสม ่าเสมอในการท่ีจะตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของผูใ้ช ้เพื่อช่วยในการตดัสินใจและท าใหเ้กิดการด าเนินการล่วงหนา้และการเตรียมความพร้อม

บริการข้อมูลภูมิอากาศ เป็นแหล่งขอ้มูลท่ีจะช่วยใหบุ้คคลและองคก์รต่างๆ น าไปใชแ้ละด าเนินการตดัสินใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูมิอากาศไดอ้ยา่งชาญฉลาด

ฉันควรจะวางแผน
ขับเคล่ือนการฉีดวคัซีน
ป้องกนัโรคเย่ือหุ้มสมอง
อกัเสบในภูมิภาคของ

ฉันหรือยงันะ?

ในฤดูกาลหน้าทีก่ าลงัจะ
มาถึง ฉันจ าเป็นจะต้อง
เพาะปลูกพืชทีท่นแล้ง

หรือเปล่านะ?

พลงังานแสงอาทติย์ที่
เกบ็ได้จากพืน้ทีนี่จ้ะได้

มากเท่าไหร่นะ?

พวกเราจ าเป็นจะต้อง
อพยพพลเมืองไปในที่
ปลอดภัยเน่ืองจากมี
พยากรณ์ว่าฝนตกจะ
หนักหรือเปล่านะ?

พวกเราจ าเป็นจะต้อง
เร่ิมการจ ากดัการใช้น า้
แล้วหรือเปล่านะ?



บริการข้อมูลภูมอิากาศท างานอย่างไร?

ปัจจัยน าเข้า ปัจจัยน าเข้า

ผลผลติ

ฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ มีขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีมีคุณภาพสูง เช่น อุณหภูมิ 
ปริมาณฝน ลม ความช้ืนในดินและสภาวะของมหาสมุทร รวมทั้ ง แผนท่ี 
การวิเคราะห์ความเส่ียงและความเปราะบาง การประเมิน และการคาดการณ์
ระยะยาวและภาพฉายในอนาคต

ตัวแปรด้านสังคม-เศรษฐกิจ และข้อมูลท่ีไม่ใช่ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา เช่น 
ผลผลิตการเกษตร แนวโนม้สุขภาพ การตั้งถ่ินฐานในพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงสูง แผน
ท่ีแสดงเส้นทางถนนและโครงสร้างพื้นฐานส าหรับการขนส่งสินคา้ ซ่ึงอาจจะเป็น
การรวมกนัของตวัแปรอ่ืน ๆ ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของผูใ้ช้

ขอ้มูล (Data) และสารสนเทศ (Information) ท่ีเก็บรวบรวมมาแลว้นั้น จะถูกแปลงเป็นผลผลิตต่าง ๆ ส าหรับประเภทของกลุ่มผูใ้ชท่ี้แตกต่างกนัออกไป เช่น การคาดการณ์
ในอนาคต แนวโน้ม การวเิคราะห์ด้านเศรษฐกจิและบริการ เป็นตน้



กรอบการด าเนินงานของโลกแห่งสหประชาชาติ
ด้านบริการข้อมูลภูมิอากาศ

แพลตฟอร์ม
ส่วนตดิต่อกบัผู้ใช้ 
(User Interface 

Platform)

ระบบสารสนเทศบริการ
ข้อมูลภูมิอากาศ 

(Climate Service 
Information System)

การสังเกตการณ์และ
การตดิตามเฝ้าระวงั 
(Observations and 

Monitoring)

การวจิัย การสร้าง
แบบจ าลอง และการท านาย

(Research, Modelling 
and Prediction)

การพฒันาขีด
ความสามารถ 

(Capacity Development)

ผูใ้ช้สามารถแสดงความต้องการ
ของพวกเขาผ่านแพลตฟอร์มและ
มัน่ใจไดว้่าบริการขอ้มูลภูมิอากาศ
นั้ นตรงกับความต้อ งการของ
พวกเขา

ระบบการผลิตและการกระจาย
ข้อมูลภูมิอากาศและผลิตภัณฑ์
สารสนเทศ ท่ีตอบรับกับความ
ตอ้งการของผูใ้ช้

โครงสร้างพื้นฐานส าคัญส าหรับ
การสร้างขอ้มูลภูมิอากาศท่ีจ าเป็น

เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ท่ีจ า เป็น
ส าหรับการพัฒนาบริการข้อมูล
ภูมิอากาศท่ีตรงกับความต้องการ
ของผูใ้ช้

ช่วยสนับสนุนการพัฒนาท่ี เป็น
ระบบในเชิงสถาบัน โครงสร้าง
พื้นฐาน และทรัพยากรมนุษย์ท่ี
จ า เ ป็ น ส า ห รั บบ ริ ก า ร ข้ อ มู ล
ภูมิอากาศท่ีมีประสิทธิภาพ



ภาคการท่องเที่ยวควรใช้
บริการข้อมูลภูมิอากาศ
หรือไม่?



สัด ส่วนโดยประมาณของ
บริการข้อมูลสภาพอากาศและ
ข้อมูลภูมิอากาศในภาคส่วน
ต่างๆ

ส่วนแบ่งทางการตลาดของ
การท่องเที่ยว – การพกัผ่อนหย่อนใจ –

การบริการ

การใช้ข้อมูลเหล่าน้ีในภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีอ่อนไหวต่อ
ผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศและการท่ีข้อมูลเหล่าน้ี
ส่งผลอยา่งไรกบัการตดัสินใจนั้น ยงัไม่มีการเกบ็รวบรวม
ขอ้มูลตรงส่วนน้ีอยา่งเหมาะสม

อตุสาหกรรม

สารสนเทศสภาพอากาศ สารสนเทศภูมอิากาศ



Soares et al. 2018

การใช้สารสนเทศเกีย่วกบัสภาพอากาศและภูมอิากาศประเภทต่างๆ 
ของแต่ละภาคส่วนในทวปียุโรป

อ่ืน ๆ

บริการฉุกเฉิน

น า้

การขนส่ง

การเงินและประกนัภัย

สุขภาพ

การท่องเที่ยว

ป่าไม้

พลงังาน

เกษตรกรรม

การพยากรณ์สภาพอากาศ
ข้อมูลสภาพอากาศในอดีต

ข้อมูลการท านายสภาพภูมิอากาศในช่วงทศวรรษ
การพยากรณ์ภูมิอากาศรายฤดู
ข้อมูลภูมิอากาศในอดีต

การคาดการณ์การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ/ ภาพฉายในอนาคต



การท่องเที่ยวเป็นภาคส่วนที่อ่อนไหวต่อ
ผลกระทบจากสภาพภูมอิากาศ



‘ปรากฏหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
เป็นท่ีชัดเจนว่า การเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศนั้นจ าเป็นจะตอ้งถูก
พิจารณาให้เป็นความท้าทายส าคัญ
ต่อการท่องเท่ียวอย่างยืนในศตวรรษ
ท่ี 21’

-ปฏิญญาดาโวสในการประชุมเร่ืองการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศและการท่องเท่ียว (ค.ศ. 2007)



บริการข้อมูลภูมอิากาศน้ันสามารถช่วย...

คล่ืนความร้อน ‘ลูซิเฟอร์’ ในยุโรป แตะ 111 องศาฟาเรนไฮต์, 
เตือนนักท่องเทีย่วให้อาศัยแต่อยู่ในทีพ่กั

จะเล่นสกหิีมะได้อย่างไร ถ้าไม่มีหิมะ?

เกรต แบร์ริเออร์ รีฟ: “โอกาสสุดท้าย” นักท่องเที่ยวยกโขยงไปเทีย่ว
ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกขณะที่ปะการังก าลงัจะหายไป



มลพษิทางอากาศ

ภาวะขาดแคลนน า้ น า้ท่วม คล่ืนพายุซัดฝ่ัง และสึนามิ

ความร้อน/ อุณหภูมิทีสู่งขึน้

ดินโคลนถล่ม

ปะการังฟอกขาว

ข้อมูลภัยและเหตุการณ์ทีก่ระทบต่อ
ภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทย
(รวบรวมข้อ มูลจ ากผู ้ เ ข้า ร่ วม
การประชุมเชิงปฏิบติัการท่ีจดัข้ึน
เม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ 2562)

กรณศึีกษา: ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศต่อภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่ผ่านมา



การบูรณาการการประเมนิความเส่ียงจากสภาพภูมอิากาศทางกายภาพ
และการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดโลก

May 2018

ข้อเสนอแนะ:
1: ประเมินการเผชิญความเส่ียง (exposure) ต่อผลกระทบทางกายภาพจากสภาพภูมอิากาศช้ันแรก (ทั้งแบบฉบัพลนั และเร้ือรัง)

4: ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผลกระทบดา้นการเงินจากเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงที่เกดิขึน้เม่ือเร็ว ๆ นี้

6: ด าเนินการประเมนิความเส่ียงจากสภาพภูมอิากาศทางกายภาพในอนาคต (forward-looking assessment)

7: อธิบายกระบวนการจดัการความเส่ียงส าหรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศทางกายภาพ

8: ระบุโอกาสตามการจดัการความเส่ียงจากสภาพภูมอิากาศทางกายภาพและการเปลีย่นแปลงของตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง

10: เปิดเผยโอกาสส าหรับธุรกิจในระดบัส่วนย่อยของภาคธุรกจิ (segment level)

ส าหรับโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญ ใหเ้ปิดเผยผลประโยชนข์องการมีภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดบัโครงสร้างพ้ืนฐาน (facility level)

17: ค านึงถึงความไม่แน่นอนทางวทิยาศาสตร์ของขอ้มูลภูมิอากาศ และการวเิคราะห์ภาพฉายของความเส่ียงจากสภาพภูมิอากาศทางกายภาพในอนาคตและโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึน

บริการข้อมูล
ภูมอิากาศ



บริการข้อมูลภูมอิากาศเป็นพืน้ฐานส าคญัส าหรับการปรับตวั
ต่อผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ

“ในอีก 20 ขา้งหนา้ ประเดน็ดา้นการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศจะถูกบูรณาการเข้าสู่กลยุทธ์
ธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ ซ่ึงจะช่วยสนบัสนุนการ
เปล่ียนผ่านไปสู่เศรษฐกิจแบบคาร์บอนต ่า และ
เสริมสร้างการมีภูมิคุม้กนัต่อผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดบัทอ้งถ่ิน”2017

สภาการเดินทางและ
การท่องเที่ยวโลก
(World Travel & 
Tourism Council: 

WTCC)



การใช้บริการข้อมูลภูมิอากาศ
ในภาคการท่องเที่ยว



ศักยภาพของการใช้บริการข้อมูล
ภูมอิากาศในภาคการท่องเทีย่ว
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สภาพภูมิอากาศในอดีต การพยากรณ์ในอนาคต

สูง

ต ่า

คว
าม
ไม่
แน่

นอ
นข

อง
ข้อ

มูล
ภูม

อิา
กา
ศสถานที่ตั้ง, การออกแบบ

โครงสร้างพืน้ฐาน, สถาปัตยกรรม, 
ความจ าเป็นของประกนัภยั, 

ข้อก าหนดการก่อสร้างอาคารและ
การใช้ประโยชน์ที่ดนิ, อ่ืนๆ

การจัดการความเส่ียงจากภยัพบิัติ, 
การบ ารุงรักษา (เช่น เคร่ืองท า
หิมะ), ข้อมูลรายวนัส าหรับแขก, 
การจัดการพลงังานในอาคาร, อ่ืนๆ

เส้นทางเดนิเรือส าราญ, 
การวางแผนกจิกรรมกลางแจ้ง, 

ตารางการบ ารุงรักษา, 
ตารางเจ้าหน้าที่, การพยากรณ์

สภาวะอากาศ, อ่ืนๆ

การตัดสินใจลงทุน, การพยากรณ์รายได้, 
การพยากรณ์การเข้าพกัรายฤดู, การก าหนด

อตัราค่าส่ง, ความต้องการของประกนัภยั (เช่น 
เบีย้ประกนั, การลดหย่อยภาษ)ี, การพฒันาการ
ตลาดและสร้างภาพลกัษณ์ด้านสภาพภูมิอากาศ 
(เช่น เวบ็ไซต์, แผ่นพบั, วทิยุ), การสร้างอาชีพ, 
การปฏิบัติการ, การพฒันาข้อได้เปรียบทาง

การแข่งขันด้านสภาพภูมิอากาศ 

สถานที่ตั้ง, การออกแบบโครงสร้างพืน้ฐาน, การพฒันา
นโยบายส่วนกลาง, การออกแบบกลยุทธ์การลดการปล่อย

ก๊าซ, การก าหนดข้อบังคบัอาคาร, การวางแผนและ
นโยบายระดบัภูมิภาค, แผนพฒันาขีดความสามารถของ
โครงสร้างพืน้ฐาน (เช่น สกรีีสอร์ท, โรงแรม), การพฒันา
แผนแม่บท, การคาดการณ์/การจัดเลีย้งตามความต้องการ
ของลูกค้าที่เปลีย่นแปลงไป, การเตรียมความพร้อมรับ

ภาวะฉุกเฉิน, อ่ืน ๆ

พยากรณ์ระยะส้ัน

พยากรณ์ระยะ
ปานกลาง

การคาดการณ์
การเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศ

พยากรณ์
ระยะยาว ฤดูกาล

ปี

100 ปี

สัปดาห์

วนั

ช่ัวโมง

ดึกด า
บรรพ์

สังเกตการณ์ 
(ค่าเฉลีย่30 ปี) การสังเกตการณ์ 

ณ เวลาปัจจุบัน



แหล่งรวบรวมบริการข้อมูลภูมิอากาศส าหรับภาคการท่องเทีย่ว

Scott et al. 2009

แบ่งตามกลุ่มยอ่ย
ของผูใ้ชแ้ต่ละกลุ่ม

แหล่งข้อมูลภูมอิากาศแหล่งข้อมูลภูมอิากาศ ข้อมูลภูมอิากาศ และ 
ผู้ให้บริการข้อมูลภูมอิากาศ

ผู้ใช้บริการข้อมูล
ในภาคการท่องเทีย่ว

บริการขอ้มูลอุตุนิยมวทิยา
ของรัฐบาล

บริษทัอุตุนิยมวทิยาของ
ภาคเอกชน

ผูใ้หบ้ริการขอ้มูลภูมิอากาศรายอ่ืน ๆ (เช่น 
มหาวทิยาลยั, NGOs)

บริษทัน าเท่ียวท่ีใหบ้ริการ
ขอ้มูลอุตุนิยมวทิยา

บริการข้อมูลอุตุนิยมวทิยา
ของรัฐบาล

บริษัทเอกชนทีใ่ห้บริการข้อมูล
อุตุนิยมวทิยาเฉพาะทาง

เอกชนและภาครัฐ 
(เช่น พยากรณ์หิมะถล่ม)

บริษัทน าเทีย่ว
องคก์รภาครัฐ

(เช่น อุทยานแห่งชาติ ท่าจอดเรือ)
บริษทัเอกชน

(เช่น พื้นท่ีเล่นสกี รีสอร์ท ผูใ้หบ้ริการการท่องเท่ียว)

สถานทีท่่องเทีย่ว
ภาครัฐ/ เอกชน (ในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาค และระดบัชาติ)

นกัท่องเท่ียว

ผูใ้หบ้ริการการท่องเท่ียว

สถานท่ีท่องเท่ียว

องคก์รภาครัฐ

กลุ่มเป้าหมายแรกของผูใ้หบ้ริการ
ขอ้มูลภูมิอากาศภาคเอกชน



Damm et al. 2018

แผนที่แสดงผู้มีส่วนได้
เสียของกลุ่มผู้ใช้บริการ
ข้อมูลภูมิอากาศในภาค
การท่องเที่ยว

ธุรกจิท่องเทีย่ว

โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือนนัทนาการ (สปา กีฬา วฒันธรรม และอ่ืนๆ)
สกีรีสอร์ท

โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือท่ีพกัอาศยั
การท่องเท่ียวเชิงอาหาร

บริการเช่าและซ่อม (สกี จกัรยาน เรือ และอ่ืนๆ)
ไกดปี์นเขา

บริษทัท่องเท่ียว
โรงเรียนสอนเล่นสกี

นักท่องเทีย่ว

พกัคา้งคืน
เดินทางไป-กลบั

กลุ่มผลประโยชน์

สมาคมการท่องเท่ียว

สมาคมหอการคา้

สมาคมการท่องเท่ียวระดบัทอ้งถ่ิน/ ภูมิภาค
สมาคมการท่องเท่ียวระดบัจงัหวดั
สมาคมการท่องเท่ียวระดบัชาติ

ภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและพกัผอ่นหยอ่นใจ
ภาคการขนส่งและการจราจร

สมาคมกระเชา้ลอยฟ้า

สมาคมโรงแรมแห่งชาติ
สมาคมการท่องเท่ียวเชิงอาหารแห่งชาติ
สมาคมการท่องเท่ียวแห่งชาติ

สมาคมเทือกเขาอลัไพน์

กลุ่มผลประโยชน์อ่ืน ๆ

สมาคมผูผ้ลิตอุปกรณืกีฬาแห่งชาติ

ภาคเศรษฐกจิทีเ่กีย่วข้อง

ภาคการขนส่ง
ธนาคาร
ธุรกิจประกนัภยั
ธุรกิจก่อสร้าง
อุตสาหกรรมอาหาร
ธุรกิจการผลิตโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือการกีฬา
ธุรกิจการผลิตอุปกรณ์กีฬา
ธุรกิจขายปลีก-ขายส่งอุปกรณ์กีฬา
ภาคพลงังาน
ภาคทรัพยากรน ้ า

การปกครองภาครัฐ

เทศบาล
กรมการท่องเท่ียว (ระดบัจงัหวดัและระดบัชาติ)

กรมการขนส่ง (ระดบัจงัหวดัและระดบัชาติ)
ศูนยป์ระสานงานส าหรับประเด็นเก่ียวกบัสภาพภูมิอากาศ (ระดบัจงัหวดัและระดบัชาติ)

ผู้มีส่วนได้เสีย
(ผู้ใช้บริการข้อมูลภูมิอากาศ)



“...นกัอุตุนิยมวทิยาและผูเ้ช่ียวชาญดา้นการท่องเท่ียวแทบจะไม่เคย
คุยกนัเลย” 

Ken Smith (1993)



กจิกรรมกลุ่ม: การใช้บริการข้อมูลภูมอิากาศ

ขอให้สมาชิกในกลุ่มแต่ละท่านอธิบายให้สมาชิกในกลุ่มท่านอ่ืนๆ ฟัง ตามประเดน็ดงัต่อไปนี้
• ในปัจจุบนั หน่วยงานของท่านใชข้อ้มูลสภาพอากาศ/ ขอ้มูลภูมิอากาศในการตดัสินใจอยา่งไรบา้ง?
• ขอ้มูลสภาพอากาศ/ ขอ้มูลภูมิอากาศประเภทไหนบา้งท่ีท่านใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั?

ขอให้แต่ละกลุ่มตอบค าถามต่อไปนี้

1. ท่านคิดวา่อะไรเป็นอุปสรรคส าคญัท่ีสุดในการใชข้อ้มูลสภาพอากาศ/ ขอ้มูลภูมิอากาศในหน่วยงานของท่าน?
• ท่านมีขอ้เสนอแนะอะไรบา้งเพือ่จะก าจดัอุปสรรคเหล่านั้น?

2. ท่านคิดวา่มีบริการขอ้มูลสภาพอากาศ/ ขอ้มูลภูมิอากาศอะไรบา้งท่ีจ  าเป็น แต่หน่วยงานของท่านยงัไม่มี/ มีแต่ยงั
ไม่เพียงพอ
• ขอ้มูลเหล่านั้นคืออะไรบา้ง และหน่วยงานไหนท่ีท่านคิดวา่สามารถใหข้อ้มูลเหล่านั้นได้
• ขอ้มูลดงักล่าวควรอยูใ่นรูปแบบใดท่ีท่านคิดวา่เหมาะสมท่ีสุด



การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิธีการใช้งาน
บริการข้อมูลภูมิอากาศของผู้มี
ส่วนเกีย่วข้องในภาคการท่องเที่ยว



บริการข้อมูลภูมอิากาศส าหรับการท่องเทีย่ว:
การด าเนินการของกลุ่มประเทศในแถบทะเลแคริบเบียน และสหภาพยุโรป

• รายงานข่าวการท่องเท่ียว – สภาพภูมิอากาศ (Tourism-Climatic Bulletin: TCB) เป็น
เคร่ืองมือปฏิบติัการรูปแบบใหม่ในรูปแบบของเอกสารออนไลนท่ี์โตต้อบไดแ้ละสั้น
กระชบั ซ่ึงถูกพฒันาและเผยแพร่โดยความร่วมมือกนัขององคก์รการท่องเท่ียวทะเล
แคริบเบียน (Caribbean Tourism Organization: CTO) สมาคมโรงแรมและการท่องเท่ียว
ทะเลแคริบเบียน (Caribbean Hotel and Tourism Association: CHTA) และสถาบนั
อุตุนิยมวทิยาและอุทกวทิยาทะเลแคริบเบียน (Caribbean Institute for Meteorology and 
Hydrology: CIMH) เพื่อช่วยภาคการท่องเท่ียวในการจดัการความเส่ียงจากสภาพ
ภูมิอากาศและใชโ้อกาสของสภาพภูมิอากาศ

• รายงานข่าวน้ีเสนอมุมมองภาพรวมของสภาพภูมิอากาศ (เช่น ฝนตกแค่ไหน แลง้แค่ไหน 
หรือร้อนแค่ไหน เป็นตน้) ในแถบทะเลแคริบเบียนและกลุ่มตลาดหลกั (ทวีปอเมริกา
เหนือและทวปียโุรป) และส่ือสารต่อไปยงัภาคการท่องเท่ียวล่วงหน้า 3 เดือน

• เคร่ืองมือน้ียงัใหค้ าแนะน าทีอ่อกแบบมาเป็นเฉพาะ โดยใชข้อ้มูลภูมิอากาศส าหรับแถบ
ทะเลแคริบเบียนและกลุ่มตลาดหลกั ซ่ึงจะช่วยธุรกิจการท่องเท่ียวและผูก้  าหนดนโยบาย
ในการระบุและเตรียมพร้อมส าหรับสภาพอากาศดีหรือสภาพอากาศแยก่่อนท่ีจะเกิดข้ึน

• การใช้ขอ้มูลเตือนภยัภูมิอากาศล่วงหนา้ท่ีออกแบบมาเป็นเฉพาะเหล่าน้ีสามารถใช้เป็น
ข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์และเชิงปฏิบัติการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ การท าตลาด และการเสริมสร้างประสบการณ์ของนกัท่องเท่ียวได้

ABOUT THE CARIBBEAN TOURISM-CLIMATIC BULLETIN



วตัถุประสงค์

สารบัญ

เป็นความร่วมมือกนัระหว่างองคก์รการท่องเท่ียวทะเลแคริบเบียน (CTO) สมาคมโรงแรม
และการท่องเท่ียวทะเลแคริบเบียน (CHTA) และสถาบนัอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาทะเล
แคริบเบียน (CIMH) เพ่ือช่วยธุรกิจการท่องเท่ียวและผูก้  าหนดนโยบายในการระบุและ
เตรียมพร้อมส าหรับสภาพอากาศดีและสภาพอากาศแยใ่นแถบทะเลแคริบเบียนและกลุ่มตลาด
หลัก ก่อน ท่ีจะ เ กิด ข้ึน   ซ่ึ ง อุตสาหกรรม ต่า งๆ  ท่ี เ ก่ี ยวข้อ งกับการ ท่อง เ ท่ี ยวนั้ น
ควรใช้ขอ้มูลพยากรณ์สภาพภูมิอากาศรายฤดูส าหรับช่วงเวลาท่ีก าลงัจะมาถึง (มี.ค.–พ.ค. 
2019) ท่ีรายงานข่าวน้ีไดน้ าเสนอไวคู่้กบัการพยากรณ์อากาศ (1-7 วนั) ชุดขอ้มูลเหล่าน้ี
สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับการตดัสินใจเชิงยทุธศาสตร์และเชิงปฏิบติัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ใชท้รัพยากรธรรมชาติ การท าตลาด และการเสริมสร้างประสบการณ์ของนกัท่องเท่ียวได้

ขอ้มูลยอ้นหลงั: พ.ย. 2018 – ม.ค. 2019 หนา้ 3
ค าแนะน าเก่ียวกบัสภาพภูมิอากาศ: แถบทะเลแคริบเบียน หนา้ 4
ค าแนะน าเก่ียวกบัสภาพภูมิอากาศ: กลุ่มตลาดหลกัแถบทะเลแคริบเบียน หนา้ 6
การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศในอนาคตส าหรับแถบทะเลแคริบเบียน หนา้ 7
การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศในอนาคตส าหรับกลุ่มตลาดหลกัแถบทะเลแคริบเบียน หนา้ 8
เทศกาล/ งานท่ีก าลงัจะจดัข้ึน และขอ้มูลติดต่อ หนา้ 9
อภิธานศพัท์ หนา้ 10



การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร เร่ือง ข้อมูลสภาพอากาศและข้อมูลภูมอิากาศ 
ของภาคการท่องเทีย่วในแถบทะเลแคริบเบียน

ตัวอย่างจากผู้ตอบ: “[…] ถา้มีการพยากรณ์วา่อากาศจะหนาวมากในช่วงฤดูหนาวในแคนาดา ดงันั้น เรากค็วรจดัการรณรงคไ์ป
เลยเพื่อใหเ้ห็นวา่ท่ีสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งนั้นมีแสงแดดส่องสวา่งสดใส”



อุปสรรคในการน าข้อมูลสภาพอากาศ/ ข้อมูลภูมอิากาศไปใช้ของภาคการท่องเทีย่ว
ในแถบทะเลแคริบเบียน

ความละเอยีดของข้อมูลไม่เหมาะสมต่อการน าไปใช้เพ่ือ
สนับสนุนการตัดสินใจขององค์กร

องค์กรของเราไม่มผู้ีเช่ียวชาญทีจ่ะน าข้อมูลเหล่านีไ้ปใช้

ข้อมูลทีม่ใีห้น้ันน าเอาไปใช้งานได้ยาก

ข้อมูลทีม่ใีห้น้ันมคีวามแม่นย าไม่เพยีงพอตามทีอ่งค์กรต้องการ

ข้อมูลทีม่ใีห้น้ันไม่ตรงกบัความต้องการขององค์กร

องค์กรไม่ทราบว่าข้อมูลสภาพอากาศ/ ข้อมูลภูมอิากาศที่
มใีห้น้ันมข้ีอมูลอะไรบ้าง

ไม่เลย

เลก็น้อย

ค่อนข้าง

มาก

ไม่ทราบ/ ไม่เหมาะสม



ประเภทผลติภณัฑ์ข้อมูลภูมอิากาศรูปแบบใหม่ทีภ่าคการท่องเทีย่วในแถบ
ทะเลแคริบเบียนให้ความสนใจ

ผลิตภณัฑ์ขอ้มูลภูมิอากาศท่ีให้ข้อมูลการพยากรณ์สภาพอากาศรายเดือนว่า
สภาพอากาศของเดือนหน้าท่ีก าลังจะมาถึงมีผลอย่างไรต่อต่อการมาของ
นกัท่องเท่ียวในแทบทะเลแคริบเบียนโดยเฉล่ียหรือในภาวะปกติ

ผลิตภณัฑ์ขอ้มูลภูมิอากาศท่ีให้ข้อมูลการพยากรณ์สภาพอากาศส าหรับทุก ๆ 
ช่วง3 เดือน ว่าสภาพอากาศในอีก 3 เดือนขา้งหนา้มีผลอย่างไรต่อการมาของ
นกัท่องเท่ียวในแทบทะเลแคริบเบียนโดยเฉล่ียหรือในภาวะปกติ

ไม่เลย

เลก็น้อย

ค่อนข้าง

มาก

ผลิตภัณฑ์ข้อมูลภูมิอากาศท่ีให้ข้อมูลการคาดการณ์รายปีว่ากลไกสภาพ
ภูมิอากาศโลก (เช่น เอลนิโญ่ พายหุมุน โพลาร์วอเท็กซ์ เป็นตน้) มีผลอยา่งไร
ต่อการมาของนกัท่องเท่ียวในแทบทะเลแคริบเบียนโดยเฉล่ียหรือในภาวะปกติ

ผลิตภณัฑ์ขอ้มูลภูมิอากาศท่ีให้ข้อมูลการพยากรณ์สภาพอากาศของสหราช
อาณาจักร ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศแคนาดาว่ามีผลอย่างไรต่อต่อ
การมาของนกัท่องเท่ียวในแทบทะเลแคริบเบียน

ผลิตภณัฑ์ขอ้มูลภูมิอากาศท่ีให้ข้อมูลการพยากรณ์สภาพอากาศในแถบทะเล
แคริบเบียนว่ามีผลอย่างไรต่อต่อการมาของนักท่องเท่ียวในแทบทะเล
แคริบเบียน



การศึกษาความเป็นไปได้ส าหรับการพฒันาผลติภัณฑ์และการบริการข้อมูล
ภูมอิากาศส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วในแถบทะเลแคริบเบียน

เป้าหมายของโครงการ คือ เพ่ือสนับสนุนการออกแบบ การพฒันา และการน าไปใช้ของผลติภัณฑ์ข้อมูลภูมิอากาศอจัฉริยะส าหรับการใช้และผลประโยชน์
ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในแถบทะเลแคริบเบียน โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี

(a) เพ่ือด าเนินการการพิสูจน์เชิงประจกัษข์องความสัมพนัธ์ในอดตีระหวา่งสภาพภูมิอากาศภายในและภายนอกภูมิภาค และการมาของนกัท่องเท่ียวในแถบ
ทะเลแคริบเบียน;

(b) เพ่ือประเมินขดีความสามารถของแบบจ าลองสภาพภูมิอากาศและการท่องเที่ยว ซ่ึงไม่ไดจ้  ากดัอยูแ่ค่เร่ืองความพร้อมของขอ้มูล การเขา้ถึงและคุณภาพ
และความพร้อมของซอฟแวร์แบบจ าลองเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงความสามารถส าคญั (ความแม่นย  า) ส าหรับแบบจ าลองสภาพภูมิอากาศและการท่องเท่ียวใน
ระดบัภูมิภาคและระดบัชาติ;

(c) เพ่ือตรวจสอบแนวทางส าหรับแบบจ าลองสภาพภูมิอากาศและการท่องเท่ียวทั้งในและนอกภูมิภาคส าหรับแถบทะเลแคริบเบียน ผ่านการพฒันาและ/
หรือข้อเสนอแนะและการใช้ดชันีด้านการท่องเที่ยวและสภาพภูมิอากาศ;

(d) เพื่มเสริมสร้างองคค์วามรู้ดา้นความพร้อมใช้ การจัดการ และการใช้ของข้อมูลภูมิอากาศ เคร่ืองมือ และบริการ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของการ
ท่องเท่ียวในแถบทะเลแคริบเบียน



การเพิม่เตมิข้อมูลอากาศและข้อมูลสภาพภูมอิากาศทีม่อีทิธิพลอ่ืน ๆ 
(ตัวชีว้ดั และ การเตือนภัย)

การเจริญเติบโตของสาหร่ายทุ่น (Sargassum) 
ในแทบทะเลแคริบเบยีน

มกราคม พฤษภาคม มถุินายน กรกฎาคม



Reef Alerts

SST Trend

แพลตฟอร์มน้ีถูกพัฒนาข้ึน
โดยความร่วมมือของ องค์การ
บ ริ ห า ร ส มุ ท ร ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
บรรยากาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา 
(NOAA) ซ่ึง Coral Reef Watch น้ี
จะติดตามอุณหภูมิผวิน ้าทะเลและ
สุขภาพของปะกา รัง  ณ เวลา
ปัจจุบนั ทั้ งในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก โดยจะแสดงข้อมูล
ระดับความเค้นของความร้อน 
(Thermal stress) และโอกาสการ
ฟอกขาวของปะการังล่วงหนา้ 20
สัปดาห์ในรูปแบบของแผนท่ี

แพลตฟอร์มการเตือนภยัน้ียงัมี
ข้อ มูลการคาดการณ์ส าห รับ
ประเทศต่าง ๆ  ท่ี เ ส่ียงต่อการ
ฟอกขาวของปะการังอีกดว้ย

แนวโน้มอุณหภูมผิวิน า้ทะเล
(Sea Surface Temperature 
trend: SST trend ) 

การแจ้งเตือนในแนวปะการัง 
(Reef Alerts)

ปกติ เฝ้าระวงั แจ้งเตือน แจ้งเตือนระดบัที่ 1 แจ้งเตือนระดบัที่ 2ไม่มข้ีอมูล

ความละเอยีด 
50 กม.

ความละเอยีด
50 กม.

ความละเอยีด
5 กม.

การคาดการณ์ใน
อนาคต

ความละเอยีด
50 กม.

ความละเอยีด
5 กม.

การคาดการณ์ใน
อนาคต

ไม่มข้ีอมูล



บริการข้อมูลภูมิอากาศแพลตฟอร์มนี้เป็นระบบสารสนเทศของ
ข้อมูลภูมิอากาศส าหรับภาคการท่องเที่ยวที่ขับเคล่ือนโดยผู้ใช้บริการ 
ซ่ึงจะให้บริการในช่วงต้นปี ค.ศ. 2019



ระบบสารสนเทศรายสาขา (Sectoral Information System: SIS) ส าหรับการท่องเท่ียวของสหภาพยโุรป
การสาธิตการใช้งาน เร่ิมต้นในวนัที่ 25 ม.ิย. ณ กรุงปารีส

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและปรากฏการณ์สภาพอากาศต่างๆ ก าลงัมีผลกระทบอยา่งมากกบัการท่องเท่ียวของสหภาพยโุรป อยา่งไรกต็าม ผูใ้ห้บริการการท่องเท่ียว
ยงัขาดขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือส าหรับมาตรการการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
สหภาพยโุรปน้ีจะใหข้อ้มูลส าหรับการตดัสินใจของภาคการท่องเท่ียวของสหภาพยโุรป 
แต่ระบบน้ีจะท างานอยา่งไร? และจะช่วยสนบัสนุนการตดัสินใจของแหล่งท่องเท่ียว ผูใ้หบ้ริการการท่องเท่ียว บริษทัน าเท่ียว บริษทัขนส่ง และนกัลงทุนไดอ้ยา่งไร?

“แสดงให้เห็นถึงอนาคต” ระบบข้อมูลสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส าหรับการท่องเที่ยวของทวีปยุโรป
ระบบใหม่ของโคเปอร์นิคสั (The New Copernicus Climate Change Information System For European Tourism)



ข้อมูลและเคร่ืองมือ
Mountain Tourism Meteorological and Snow Indicators (MTMSI) 
– ข้อมูลในอดีต และการคาดการณ์ในระยะยาว

• บริการขอ้มูลน้ีจะใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการท่องเท่ียวภูเขาและสกีรีสอร์ท ซ่ึงจะรวมถึงขอ้มูลอุณหภูมิทั้งในอดีตและ
อนาคต ขอ้มูลหิมะตามธรรมชาติและท่ีสร้างข้ึน และขอ้มูลช่วงเวลาของฤดูกาล ซ่ึงสัมพนัธ์กบัระดบัความสูง

Holiday Climate Index (HCI) – การพยากรณ์รายฤดู; การคาดการณ์ในระยะยาว

• ดัชนีน้ีเป็นดัชนีทางอุตุนิยมวิทยาท่ีบ่งช้ีความเหมาะสมส าหรับกิจกรรมการท่องเท่ียว ซ่ึงจะให้เป็นข้อมูลรายฤดูและ
การคาดการณ์ในระยะยาวเพื่อช่วยให้ผู ้ใช้สามารถพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดและการลงทุนในอนาคตในแง่ของ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Fire Weather Index (FWI) – การพยากรณ์รายฤดู; การคาดการณ์ในระยะยาว

• ดัชนีน้ีเป็นดัชนีทางอุตุนิยมวิทยาท่ีใช้กนัอย่างแพร่หลายในการท่ีจะคาดการณ์อนัตรายจากไฟไหม้ ซ่ึงมีความส าคัญต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในการท่ีจะน าเอาความเส่ียงในอนาคตเข้ามาร่วมในการวางแผนระยะยาว ยิ่งไปกว่านั้ น
การพยากรณ์รายฤดูส าหรับความเส่ียงจากไฟไหม้ยงัมีความส าคัญต่อการวางแผนของบริษัทน าเท่ียวส าหรับฤดูกาล
ท่ีก  าลงัจะมาถึงดว้ยเช่นกนั

Lake Water Surface Temperature (LWST) – การพยากรณ์รายฤดู

• การเปล่ียนแปลงรายฤดูของอุณหภูมิผิวน ้ าของทะเลสาบแต่ละแห่งนั้นสามารถเป็นตวัก าหนดรูปแบบของการเล่นน ้ า กีฬา
ทางน ้า และกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัน ้ าแขง็ได ้การพยากรณ์รายฤดู (6 เดือน) ของอุณหภูมิผิวน ้ าของทะเลสาบสามารถใชเ้ป็นขอ้มูล
เพื่อดูความเหมาะสมของสภาพของทะเลสาบในอนาคตส าหรับกิจกรรมประเภทต่าง ๆ และเพื่อช่วยในการวางแผนต่อไป
ในอนาคต เช่น การเร่ิมและส้ินสุดฤดูการท่องเท่ียว การรณรงคส์นบัสนุน ตารางกิจกรรมและจ านวนของเจา้หนา้ท่ี



แบบส ารวจในภาคการท่องเทีย่วของสหภาพยุโรป: อุปสรรคของการใช้บริการข้อมูลภูมิอากาศ
ความตระหนัก

• ความตระหนักเกีย่วกบัความเส่ียงมีอยู่ต า่ หรือการปฏิเสธความเส่ียง (ในส่ือ)
• องคค์วามรู้ท่ีจ ากดัเก่ียวกบับริการข้อมูลภูมิอากาศที่มีอยู่ในปัจจุบันและประโยชน์ของบริการเหล่านั้น

ล าดบัความส าคญั
• ความกดดนัทางดา้นการเงินมีอยูต่  ่า (ระดบัของความทนทุกข)์
• วฏัจกัรการตดัสินใจทางธุรกจิส้ัน/ การจดัการความเส่ียงในระยะยาวมีอยูจ่  ากดั
• มีความสนใจในการบริการระยะสั้นมากกวา่
• สภาพภูมิอากาศเป็นประเดน็เดียวท่ีธุรกิจการท่องเท่ียวจะตอ้งรับมือ และตอ้งการทรัพยากรเพ่ิมเติมเพ่ือสนบัสนุนการด าเนินงาน

ขดีความสามารถ
• องค์ความรู้ที่จ ากดัเกีย่วกบัการใช้หรือแปลข้อมูลภูมิอากาศ และการใหข้อ้มูลเฉพาะแก่ภาคธุรกิจ หรือระดบัภูมิภาค
• ข้อจ ากดัทางด้านการเงนิ

การใช้ประโยชน์ของบริการข้อมูลภูมิอากาศ
• ความละเอียดเชิงพ้ืนท่ีหยาบเกินไป
• ไม่เป็นมิตรกบัผู้ใช้ (ใชภ้าษาทางวิทยาศาสตร์ท่ีซบัซอ้นเกินไป)

การขาดความน่าเช่ือถือ
• ขอ้ความท่ีขดัแยง้กนัในส่ือเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท าใหเ้กิดความกงัขา Damm et al. 2019



การใช้ประโยชน์และรูปแบบ
• ความละเอยีดเชิงพืน้ทีท่ีม่ากขึน้: ขอ้มูลในระดบัทอ้งถ่ิน/ ระดบัแหล่งท่องเท่ียว
• ความง่าย และ กระชับ - สามารถเขา้ใจไดง่้าย
• การบริการให้ค าปรึกษา – เช่น สนบัสนุนและสร้างขีดความสามารถในการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใชเ้คร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ท่ีเรียกวา่ “weather 
derivatives” ในการลด/ ป้องกนัความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นตน้

ข้อมูลระยะส้ัน
• การพยากรณ์อากาศท่ีมีการพฒันา/ ปรับปรุงใหดี้ข้ึน (รวมทั้งการพยากรณ์รายฤดู)
• สมาคมการท่องเท่ียว/ การบริการ: ขอ้แนะน าของกิจกรรมตามการพยากรณ์สภาพอากาศ

การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
• ส าหรับสกีรีสอร์ท: การปรับปรุงแบบจ าลองต่าง ๆ (เช่น เหตุการณ์ลมร้อน (Foehn events) ในเขตตอนเหนือของเทือกเขาแอลป์ หิมะตกหนกั หรือการสร้างหิมะ)
• รัฐประศาสนศาสตร์/ การบริหารรัฐกิจ: ค าแนะน าเกีย่วกบัยุทธศาสตร์การปรับตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศและการวางแผนการลงทุน (เช่น โครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับ
การป่ันจกัรยาน)

ความต้องการด้านการศึกษาวจิัย
• แนวโนม้ตลาดทัว่ไป พฤตกิรรมการท่องเทีย่ว - ท่ีสมัพนัธ์กบัสภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไป
• ความแปรปรวนและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียวช่วงฤดูร้อนและการท่องเท่ียวหลงัเทศกาล/หลงัช่วงท่องเท่ียว (Shoulder-season)
• ความเช่ือมโยงระหวา่งการท่องเท่ียวและภาคอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ภาคเกษตรกรรม การขนส่ง และส่ิงแวดลอ้ม

Damm et al. 2019
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บทสรุป
• บริการขอ้มูลภูมิอากาศถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือผูป้ระกอบการในการตดัสินใจ

เชิงธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
• การท่องเท่ียวมีความอ่อนไหวต่อสภาพภูมิอากาศและเป็นผูใ้ชบ้ริการขอ้มูลภูมิอากาศ

ท่ีส าคญั
• ยงัมีอุปสรรคจ านวนมากท่ียงัรอการด าเนินการแกไ้ข เช่น การขาดองคค์วามรู้ หรือ

การเขา้ถึงบริการขอ้มูล
• บริการขอ้มูลภูมิอากาศนั้นยงัส าคญัต่อนกัท่องเท่ียวผูท่ี้จะตดัสินใจว่าจะเดินทางไป

ท่ีไหน และผูท่ี้ตอ้งการจะท่องเท่ียวอยา่งปลอดภยั


