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บทน ำ

• เรำใชข้อ้มูลภูมิอำกำศเพื่อใหเ้ขำ้ใจถึงอดีต ปัจจุบนั และอนำคต
• เรำใชก้ำรคำดกำรณ์สภำพภูมิอำกำศและสมมติฐำนแนวโนม้กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกส ำหรับกำรประเมิน
แนวโนม้ในอนำคต (เช่น ภำพฉำยกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกท่ีเรียกวำ่ Representative Concentration 
Pathways สำมำรถหำขอ้มูลเพ่ิมไดจ้ำกรำยงำน IPCC )

• ประเทศส่วนใหญ่ทัว่โลกสนบัสนุนควำมตกลงปำรีสท่ีมีเป้ำหมำยเพ่ือควบคุมอุณหภูมิของโลกใหเ้พิ่มข้ึนต ่ำ
กวำ่ 2 องศำเซลเซียส เหนืออุณหภูมิในช่วงก่อนพฒันำอุตสำหกรรม หำขอ้มูลเพ่ิมไดจ้ำก:
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement


แหล่งข้อมูลส ำหรับสืบค้นข้อมูล
กำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
และกำรคำดกำรณ์สภำพภูมิอำกำศ
ในอนำคต



ผลติภณัฑ์บริการข้อมูลภูมอิากาศและเคร่ืองมือส าหรับการใช้ประโยชน์
ในภาคการท่องเทีย่วทัว่โลก

ตัวอย่างแหล่งบริการข้อมูลของภาครัฐบาล
• World Bank – Climate Change Knowledge Portal
• International Research Institute for Climate and Society – Seasonal, ENSO Forecasts
• NOAA – Coral Reef Watch Tools

ตัวอย่างแหล่งบริการข้อมูลของภาคธุรกจิ
• CLIMsystems - Climate Portal and Sea Level Rise for Cities



CORDEX-East Asia & South Asia

• วิสัยทศัน์ของ World Climate Research Programme (WCRP) Coordinated 
Regional Climate Change Downscaling Experiment (CORDEX) คือ 
เพื่อพฒันำและประสำนวิทยำศำสตร์และกำรใชก้ำรย่อส่วนภูมิอำกำศระดบั
ภูมิภำค (regional climate downscaling) ผำ่นควำมร่วมมือในระดบัโลก

• ชุดขอ้มูลต่ำงๆ ถูกน ำไปใชเ้พื่อช่วยชุมชนวทิยำศำสตร์ในกำรศึกษำผลกระทบ
จำกกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศในระดบัภูมิภำค และเพื่อเสริมสร้ำง
ควำมเขำ้ใจของสำธำรณะเก่ียวกบัควำมเป็นไปไดข้องสภำพภูมิอำกำศรูปแบบ
ต่ำงๆ ในอนำคตในระดบัพื้นท่ีของภูมิภำคท่ีมีลกัษณะเหมือนกนั



https://climateknowledgeportal.worldbank.org/

Climate Change Knowledge Portal (CCKP) มีข้อมูลเกีย่วกับ
สภาพภูมิอากาศทั่วโลกทั้งในอดตีและอนาคต ข้อมูลความเปราะบาง 
และข้อมูลผลกระทบ ซ่ึงสามารถเรียกดูข้อมูลได้ในระดับประเทศ 
ภูมิภาค และลุ่มน ้า รวมทั้งยังสามารถเข้าไปดูข้อมูลของประเทศ
ต่างๆ ที่ผ่านการสังเคราะห์มาแล้ว เพ่ือศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ
ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการด าเนินการ
ด้านการปรับตวัฯ ได้เช่นกนั



Climate Change 
Knowledge Portal 



ข้อมูลภูมอิากาศ: ข้อมูลในอดตี

ช่วงเวลา (ค.ศ.)ตัวแปร

อุณหภูมิเฉล่ียรำยเดือนและปริมำณฝนของประเทศไทยในช่วงปี ค.ศ. 1901-2016อุณหภูมิเฉล่ียรำยเดือนและปริมำณฝนของประเทศไทยในช่วงปี ค.ศ. 1901-2016

กำรประเมินว่ำสภำพภูมิอำกำศเปล่ียนแปลงไปอย่ำงไรบำ้งจำกในอดีตนั้นเป็นเร่ืองท่ีส ำคญั 
ขอ้มูลปริมำณฝนและอุณหภูมิเฉล่ียรำยเดือนสำมำรถน ำมำท ำลงในแผนท่ีแสดงเป็นขอ้มูลฐำน
ของสภำพภูมิอำกำศและฤดูกำลในปีท่ีตอ้งกำรได้

กรำฟดำ้นบนแสดงขอ้มูลอุณหภูมิและปริมำณฝนรำยเดือนของประเทศไทย ในช่วงระหว่ำง
ปี ค.ศ. 1901-2016 โดยชุดขอ้มูลดงักล่ำวถูกผลิตข้ึนโดยหน่วยวิจยัสภำพภูมิอำกำศ มหำวิทยำลยั
อีสตแ์องเกลีย (Climatic Research Unit of University of East Anglia)



ข้อมูลภูมอิากาศ: การคาดการณ์
ช่วงเวลา (ค.ศ.)ตัวแปร หลกัทางสถิติ ภาพฉาย แบบจ าลอง

กำรคำดกำรณ์กำรเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิรำยเดือนของประเทศไทยในช่วงปี ค.ศ. 2080-2099

ขอ้มูลอุณหภูมิรำยเดือนในอดีตของประเทศไทยในช่วงปี ค.ศ. 1986-2005

กำรคำดกำรณ์กำรเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิรำยเดือนของประเทศไทยในช่วงปี ค.ศ. 2080-2099
(เทียบกบัขอ้มูลช่วงปี ค.ศ. 1986-2005)

อณุหภูมริายเดือน (°C) 



ข้อมูลภูมอิากาศ: การคาดการณ์ >> ตวัแปรและตวัช้ีวดัทีม่อียู่ในปัจจุบัน

Sector Specific Indicators

ตวัแปรท่ีวงไว ้คือ ตวัแปรท่ีน่ำสนใจส ำหรับภำคกำรท่องเท่ียว

ตวัช้ีวดัเฉพำะของแต่ละสำขำ
ตัวช้ีวดัสาขาเกษตร
ช่วงระยะฤดูเพำะปลูก
จ ำนวนวนัท่ีฝนท้ิงช่วงต่อเน่ืองกนั
จ ำนวนวนัท่ีฝนตกต่อเน่ืองกนั
ช่วงฤดูฝน

ตัวช้ีวดัสาขาพลงังาน
จ ำนวนวนัท่ีอุณหภูมิภำยนอก < 18.3 °C
จ ำนวนวนัท่ีอุณหภูมิภำยนอก > 18.3 °C
จ ำนวนวนัท่ีไม่มีลม

ตัวช้ีวดัความแห้งแล้ง/ น า้
ค่ำเฉล่ียดชันีควำมแหง้แลง้
ควำมเป็นไปไดข้องควำมแหง้แลง้รุนแรง
ช่วงฝนตกรำยเดือน
ช่วงฝนตกรำยปี

ตัวช้ีวดัสาขาสาธารณสุข
ควำมเป็นไปไดข้องคล่ืนควำมร้อน
ควำมเป็นไปไดข้องคล่ืนควำมเยน็
ดชันีช่วงอำกำศร้อน
ดชันีช่วงอำกำศเยน็

ตัวแปร

อุณหภูมิรายเดือน

ตวัแปรด้านภูมิอากาศพืน้ฐาน
อณุหภูมริายเดือน
อุณหภูมิสูงสุดรำยเดือน
อุณหภูมิต ่ำสุดรำยเดือน
ปริมำณฝนรำยเดือน

ตัวช้ีวดัปริมาณฝน
จ ำนวนวนัท่ีมีฝน > 20 มม.
ปริมำณฝนสูงสุดรำยเดือน (คำบ 10 ปี)
ปริมำณฝนสูงสุดรำยเดือน (คำบ 25 ปี)
จ ำนวนวนัท่ีมีฝนตก > 50 มม.
ปริมำณฝนของวนัท่ีฝนตกหนกั
ปริมำณฝนสูงสุดรำยวนั
ปริมำณฝนสูงสุดรำย 5 วนั
ปริมำณฝนสูงสุดรำยวนั (คำบ 10 ปี)
ปริมำณฝนสูงสุดรำย 5 วนั (คำบ 10 ปี)
ปริมำณฝนสูงสุดรำยวนั (คำบ 25 ปี)
ปริมำณฝนสูงสุดรำย 5 วนั (คำบ 25 ปี)

ตวัช้ีวดัด้านอุณหภูมิ
อุณหภูมิสูงสุดรำยวนั (Tmax)
อุณหภูมิต ่ำสุดรำยวนั (Tmin)
จ ำนวนวนัในฤดูร้อน (Tmax > 25 °C)
จ ำนวนคืนท่ีมีอำกำศร้อน (Tmin > 20 °C)
จ ำนวนวนัท่ีมีอำกำศหนำวเยน็ (Tmin < 0 °C)
จ ำนวนวนัท่ีมีอำกำศเยน็ (Tmax < 0 °C)
จ ำนวนวนัท่ีมีอำกำศร้อน (Tmax > 35 °C)
จ ำนวนวนัท่ีมีอำกำศร้อน (Tmax > 40 °C)
ค่ำดชันีควำมร้อน 35



ข้อมูลภูมอิากาศ: การคาดการณ์
>> ช่วงเวลา ภาพฉายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ แบบจ าลองภูมิอากาศ

ตำมเป้ำหมำยของควำมตกลงปำรีส (ปล่อยก๊ำซต ่ำท่ีสุด)

เจตจ ำนงตำมควำมตกลงปำรีส

สถำนกำรณ์ปกติ (ปล่อยก๊ำซสูงท่ีสุด)

ช่วงเวลา (ค.ศ.) ภาพฉายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

แบบจ าลอง



ดชันีควำมร้อน 35 = จ ำนวนวนัเฉล่ียต่อเดือนท่ีมีค่ำดชันีควำมร้อนรำยวนั (เป็นอุณหภูมิท่ีเรำรู้สึกได ้
วำ่อำกำศร้อนเป็นอยำ่งไร คิดจำกค่ำอุณหภูมิท่ีตรวจวดัไดจ้ริงและควำมช้ืนสัมพทัธ์ของอำกำศมำ
วเิครำะห์) เกิน 35 °C (ระยะก่อนเตือนภยั)

ช่วงเวลา (ค.ศ.)ตัวแปร หลกัทางสถิติ ภาพฉาย แบบจ าลอง

การคาดการณ์การเปลีย่นแปลงของดัชนีความร้อน 35 ของประเทศไทยช่วงปี ค.ศ. 2080 – 2099
(เทยีบกบัข้อมูลช่วงปี ค.ศ. 1986-2005)

การคาดการณ์การเปลีย่นแปลงของดัชนีความร้อน 35 ของประเทศไทย

ดัชนีความร้อน 35
การคาดการณ์การเปลีย่นแปลงของดัชนีความร้อน 35 ของประเทศไทยช่วงปี ค.ศ. 2080 – 2099



เรำน ำขอ้มูลภูมิอำกำศ
ไปใชท้ ำอะไรไดบ้ำ้ง?



ประเทศไทย --
อากาศร้อนเกนิไปส าหรับการท่องเที่ยวหรือไม่?

ในช่วงเดือนพฤษภาคม อากาศในประเทศไทยจะร้อนเกนิไปหรือไม่?



ร้อนเกนิไป

ก าลงัดี

เยน็เกนิไป

“อากาศร้อนเกนิไป” ส าหรับนักท่องเทีย่ว คืออะไร?:
ควำมพึงพอใจต่ออุณหภูมิของนกัท่องเท่ียวส ำหรับกำรท่องเท่ียวชำยหำด/ กำรท่องเท่ียวในเขตเมือง

การท่องเทีย่วชายหาด การท่องเที่ยวในเขตเมือง

จำกกำรส ำรวจในทวีปยโุรป อเมริกำเหนือ และกลุ่มประเทศในเขตทะเลแคริเบียน



ความพงึพอใจต่อสภาพภูมอิากาศของนักท่องเทีย่วต่างชาติ
ในกลุ่มประเทศในเขตทะเลแคริบเบียน

การท่องเที่ยวในเขตเมือง/ เที่ยวชมเมือง Beach/Sun Holidayการท่องเที่ยวชายหาด/ อาบแดด

อุณหภูมิก าลงัดี อุณหภูมิร้อนเกนิไป อุณหภูมิเยน็เกนิไป

อุณหภูมิ (°C) อุณหภูมิ (°C)



RCP 8.5

RCP 8.5

การคาดการณ์การเปลีย่นแปลงของอณุหภูมสูิงสุดรายเดือนของประเทศไทย
ช่วงปี ค.ศ. 2080 – 2099 (เทยีบกบัข้อมูลช่วงปี ค.ศ. 1986-2005)

การคาดการณ์การเปลีย่นแปลงของอณุหภูมสูิงสุดรายเดือนของประเทศไทย ณ บริเวณ
ลองจิจูด 98.92 องศาตะวนัออก และละติจูด 8.39 องศาเหนือ ช่วงปี ค.ศ. 2040 – 2059

การคาดการณ์การเปลีย่นแปลงของอณุหภูมสูิงสุดรายเดือนของประเทศไทย ณ บริเวณ
ลองจิจูด 98.92 องศาตะวนัออก และละติจูด 8.39 องศาเหนือ ช่วงปี ค.ศ. 2080 – 2099

ข้อมูลอณุหภูมสูิงสุดรายเดือนในอดีตของประเทศไทย ณ บริเวณลองจิจูด 98.92 องศา
ตะวนัออก และละติจูด 8.39 องศาเหนือ ช่วงปี ค.ศ. 1986 – 2005
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อุณหภูมิร้อนเกนิไป

อุณหภูมสูิงสุดในช่วงเวลากลางวนัของกรุงเทพมหานคร เทยีบกบั 
ความพงึพอใจต่ออุณหภูมขิองนักท่องเทีย่วส าหรับการท่องเทีย่วในเมือง

อณุหภูมกิ าลงัดี

ค.ศ. 1986-2005
ช่วงปี ค.ศ. 2050 – การปล่อยก๊าซต ่า
ช่วงปี ค.ศ. 2080 – การปล่อยก๊าซต ่า
ช่วงปี ค.ศ. 2080 - การปล่อยก๊าซสูง

ม.ค.   ก.พ.     มี.ค.    เม.ย.   พ.ค.    มิ.ย.    ก.ค.    ส.ค.   ก.ย.      ต.ค.    พ.ย.    ธ.ค.
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2050s-low emission

2080s-low emissions

2080s-high emissions

อุณหภูมสูิงสุดในช่วงเวลากลางวนัของจังหวดัภูเกต็ เทยีบกบั 
ความพงึพอใจต่ออุณหภูมขิองนักท่องเทีย่วส าหรับการท่องเทีย่วชายหาด/ อาบแดด

อุณหภูมิก าลงัดี

Unacceptably Hotอุณหภูมิร้อนเกนิไป

ค.ศ. 1986-2005
ช่วงปี ค.ศ. 2050 – การปล่อยก๊าซต ่า
ช่วงปี ค.ศ. 2080 – การปล่อยก๊าซต ่า
ช่วงปี ค.ศ. 2080 - การปล่อยก๊าซสูง

ม.ค.   ก.พ.     มี.ค.    เม.ย.   พ.ค.    มิ.ย.    ก.ค.    ส.ค.   ก.ย.      ต.ค.    พ.ย.    ธ.ค.



กำรพยำกรณ์อำกำศรำยฤดู



การพยากรณ์อากาศรายฤดู ช่วงเดือน พ.ค. – ก.ค. 
(ฉบับวันท่ี 15 เม.ย.)

การพยากรณ์อากาศรายฤดู การพยากรณ์อากาศรายฤดู

การพยากรณ์ความเป็นไปได้ของอุณหภูมิ ช่วงเดือน พ.ค. – ก.ค. ปี ค.ศ. 2019
โดยใช้แบบจ าลองหลายรูปแบบของ IRI (ฉบับเดือน เม.ย. 2019)

การพยากรณ์ความเป็นไปได้ของปริมาณฝน ช่วงเดือน พ.ค. – ก.ค. ปี ค.ศ. 2019 
โดยใช้แบบจ าลองหลายรูปแบบของ IRI (ฉบับเดือน เม.ย. 2019)



แผนท่ียืนย ันควำมถูกต้องและ
ช่วงระยะเวลำ แสดงให้เห็นถึง
ควำมแม่นย  ำของกำรพยำกรณ์
อำกำศรำยฤดูท่ีท ำไวต้ั้งแต่ปลำยปี 
ค.ศ. 1997 จนถึงปัจจุบนั

การยืนยนัความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศรายฤดู
การประเมินความถูกต้องของการพยากรณ์ โดยใช้ Generalized Relative Operating Characteristics (GROC):
การพยากรณ์อุณหภูมิล่วงหน้า 3.5 เดือน

สีเทา = แม่นย าน้อยท่ีสุด, สีม่วงแม่นย ามากท่ีสุด



การพยากรณ์ปรากฏการณ์เอลนิโญ่ (El Nino: EN) กบั ความผนัแปรของระบบอากาศในซีกโลกใต้
(Southern Oscillation: SO) หรือ ปรากฏการณ์เอนโซ่ (ENSO) (ฉบับวนัท่ี 9 พ.ค.)

กำรพยำกรณ์อุณหภูมิผิวน ้ ำทะเล 
(Sea Surface Temperature: SST) 
แสดงให้เห็นถึงควำมรุนแรงของ
ปรำกฏกำรณ์เอลนิโญ่ตั้งแต่อ่อน
ก ำลงัจนถึงก ำลงัปำนกลำงในช่วง
เดือน พ.ค.-ก.ค. และอ่อนก ำลงั
ลงในช่วงเดือน มิ.ย.-ส.ค. จนถึง
ช่วงเดือน ส.ค.-ต.ค. 

https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/seasonal-climate-forecasts/

เม.ย.–มิ.ย. พ.ค.-ก.ค. มิ.ย.-ส.ค. ก.ค.-ก.ย. ส.ค.-ต.ค. ก.ย.-พ.ย. ต.ค.-ธ.ค. พ.ย.-ม.ค. ธ.ค.-ก.พ.
ฤดู



ความน่าเช่ือถือของการพยากรณ์อากาศรายฤดูส าหรับการตดัสินใจ: 
ผู้เช่ียวชาญเปรียบเทียบการพยากรณ์อากาศกับการพยากรณ์อัตราแลกเปลีย่นเงินไว้ว่าอย่างไร?

กำรศึกษำกำรท ำนำยอตัรำแลกเปล่ียนเงินจำกดอลลำร์สหรัฐเป็นยโูรตอนส้ินปี โดยธนำคำรต่ำงชำติ 
22 แห่ง (ธนำคำรบำร์เคลย ์ธนำคำรซิต้ีกรุ๊ป ธนำคำรเจพีมอร์แกนเชส และธนำคำรอ่ืนๆ) ตลอด 10 ปีท่ี
ผำ่นมำ พบวำ่

• หลำยธนำคำรพลำดกำรเปล่ียนแปลงของทิศทำงอตัรำแลกเปล่ียนเงินทุกจุด

• 6 ปีจำก 10 ปี อตัรำกำรแลกเปล่ียนเงินท่ีแทจ้ริงนั้นตกอยูน่อกช่วงอตัรำแลกเปล่ียนท่ีธนำคำร
ทั้ง 22 แห่งท ำนำยเอำไว้

(Epstein 2019)



ความก้าวหน้าในการพยากรณ์สภาพอากาศช่วยปรับปรุงการใช้งานบริการข้อมูล
ภูมอิากาศทัว่โลกให้ดขีึน้

• กำรพยำกรณ์อำกำศล่วงหนำ้ 5 วนัในปัจจุบนันั้น มี
ควำมแม่นย  ำเท่ำกบักำรพยำกรณ์อำกำศล่วงหนำ้ 1 
วันของเม่ือปี ค .ศ .  1980 และกำรพยำกรณ์ใน
ปัจจุบนัยงัสำมำรถพยำกรณ์อำกำศล่วงหน้ำไปได้
ถึง 9-10 วนั

• กำรพยำกรณ์พำยเุฮอร์ริเคนล่วงหนำ้ 72 ชัว่โมงใน
ปัจจุบัน มีควำมแม่นย  ำกว่ำกำรพยำกรณ์พำยุ
เฮอร์ริเคนล่วงหนำ้ 24 ชัว่โมงของเม่ือ 40 ปีท่ีแลว้

• กำรลงทุนในกำรพยำกรณ์สภำพอำกำศสำมำรถ
ก่อใหเ้กิดผลก ำไรไดม้ำกถึง 3-10 เท่ำของตน้ทุน

Alley et al. Science, Jan 2019



ตวัอยำ่งแพลตฟอร์มอ่ืน ๆ



Coral Reef Watch ของ NOAA – แผนทีแ่สดงอุณหภูมผิวิน า้ทะเลรายวนั (ความละเอยีดที ่5 กโิลเมตร) (เวอร์ชัน 3.1) ข้อมูล ณ วนัที่ 26 พ.ค. 2019



การฟอกขาวของปะการัง – การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ (ความละเอียดท่ี 5 กิโลเมตร)

Mortality 
Likely

Bleaching 
Likely

Bleaching 
Possible

ปกติ เฝ้าระวงั แจ้งเตือน แจ้งเตือนระดับที่ 1 แจ้งเตือนระดับที่ 2

มโีอกาส
ฟอกขาว

เป็นไปได้ที่
จะฟอกขาว

เป็นไปได้ที่
จะตาย

Coral Reef Watch ของ NOAA – แผนที่แสดงพืน้ที่แจ้งเตือนการฟอกขาวของปะการังรายวนั (ความละเอยีดที่ 5 กโิลเมตร) (เวอร์ชัน 3.1) ข้อมูล ณ วนัที่ 26 พ.ค. 2019

ไม่มข้ีอมูล



ความเค้นของความร้อน 
(Thermal stress) –
การฟอกขาวของปะการัง: 
การพยากรณ์รายฤดู (ช่วง 4 เดือน)

โอกาสฟอกขาว 90%

โอกาสฟอกขาว 60%

ระดับของควำมเค้นท่ีถูกคำดกำรณ์
โดย 90% ของแบบจ ำลองทั้งหมด

ระดับของควำมเค้นท่ีถูกคำดกำรณ์
โดย 60% ของแบบจ ำลองทั้งหมด

เฝ้าระวงั แจ้งเตือน แจ้งเตือนระดบัที่ 1 แจ้งเตือนระดบัที่ 2ปกติ

NOAA Coral Reef Watch: ความเป็นไปได้ 90% ที่จะเกิดปะการังฟอกขาวเน่ืองมาจากความเค้นของความร้อน
ส าหรับสัปดาห์ที ่1 (26 พ.ค. 2019) ข้อมูล ณ วนัที ่21 พ.ค. 2019 (ใชข้อ้มูลจำกแบบจ ำลอง 112 แบบจ ำลอง)

NOAA Coral Reef Watch: ความเป็นไปได้ 60% ที่จะเกิดปะการังฟอกขาวเน่ืองมาจากความเค้นของความร้อน
ส าหรับสัปดาห์ที ่1 (26 พ.ค. 2019) ข้อมูล ณ วนัที ่21 พ.ค. 2019 (ใชข้อ้มูลจำกแบบจ ำลอง 112 แบบจ ำลอง)

ปกติ



SimCLIM 4.0

• ตวัแปรทำงภูมิอำกำศ (ค่ำเฉล่ียรำยเดือน): ปริมำณฝน (มิลลิเมตร) อุณหภูมิเฉล่ีย (°C) อุณหภูมิต ่ำสุด (°C) อุณหภูมิสูงสุด (°C) ควำมเขม้รังสีดวงอำทิตย ์(วตัต/์ตำรำงเมตร)
ควำมช้ืนสมัพทัธ์ (%) ควำมเร็วลม (เมตร/วินำที)

• แบบจ ำลองภูมิอำกำศโลก CMIP-5 และขอ้มูล CORDEX RCM ตำมขอบเขตท่ีแตกต่ำงกนั - ขอ้มูลระดบัโลก (0.5x0.5 องศำ; 50x50 กิโลเมตร) และ ขอ้มูลระดบัประเทศ 
(ควำมละเอียดแตกต่ำงกนัไป โดยส่วนใหญ่มีควำมละเอียด 1x1 กิโลเมตร)

• แบบจ ำลองผลกระทบ: แทงคเ์กบ็น ้ ำฝน (เฉพำะจุด) สมดุลของน ้ ำ (เชิงพ้ืนท่ี) กำรกดัเซำะชำยฝ่ัง (เฉพำะจุด) กำรวดัควำมเยน็/ ควำมร้อนต่อช่วงระยะเวลำ เพ่ือค ำนวณกำร
ใชพ้ลงังำนในกำรท ำควำมร้อน/ ควำมเยน็ (เฉพำะจุดและเชิงพ้ืนท่ี)

SimCLIM for Marine

• ตวัแปรทำงทะเล: อุณหภูมิผวิน ้ ำทะเล (°C) ค่ำกำรเพ่ิมข้ึนของระดบัน ้ ำทะเล (เซนติเมตร) ท่ีคิดร่วมกบักำรเคล่ือนตวัในแนวตั้งของแผน่ดิน (vertical land movement)  และ
ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงท่ีผวิน ้ ำทะเล

• แบบจ ำลองอุณหภูมิมหำสมุทร (ท่ีระดบัควำมลึกทุกๆ 5 เมตร)

การพยากรณ์สภาพอากาศรายฤดูย่อยและรายฤดู

• ผนัแปรของปริมำณฝน ควำมผนัแปรของอุณหภูมิ ควำมผนัแปรของกำรคำยระเหยน ้ ำท่ีไม่สมดุลสูงสุด (ปริมำณน ้ ำท่ีระเหยจำกดินและคำยน ้ ำจำกพืชนั้นมำกกวำ่ปริมำณ
น ้ ำท่ีมีอยูใ่นดิน)

บริการวเิคราะห์การเพิม่ขึน้ของระดบัน า้ทะเลและระดบัน า้ทะเลสูงสุด

• ค่ำกำรเพ่ิมข้ึนของระดบัน ้ ำทะเลในปี ค.ศ. 2100 ซ่ึงวิเครำะห์โดยใชข้อ้มูลจำก IPCC AR5 โดยใชแ้บบจ ำลองภูมิอำกำศโลก (General Circulation Models: GCM) จ ำนวน 
28 แบบจ ำลอง ประกอบกบักำรใชภ้ำพฉำยกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก (Representative Concentration Pathway: RCP) ทั้งหมด รวมทั้งขอ้มูลควำมอ่อนไหวต่อผลกระทบ

ตวัอย่างแหล่งบริการข้อมูลของภาคธุรกจิ - SimCLIM



กำรคำดกำรณ์กำรเพิ่มข้ึนของระดบัน ้ำทะเลส ำหรับ
ปี ค.ศ. 2020, 2040, 2060, 2080 และ 2100 ท่ีแสดง
นั้นเทียบกบัขอ้มูลปีฐำนของปี ค.ศ. 1995 
(เซนติเมตร)
• ซ่ึงรวมกำรเคล่ือนตวัในแนวตั้งของแผน่ดิน 

(มิลลิเมตร/ปี) และควำมแปรผนัตลอดช่วงเดือน
ต่ำงๆ (เซนติเมตร) เขำ้ในกำรวเิครำะห์ดว้ย

• ค่ำกลำงกำรเพิ่มข้ึนของระดบัน ้ำทะเลของ
แบบจ ำลองภูมิอำกำศโลกทั้ง 28 แบบ ภำยใต้
ภำพฉำยกำรปล่อยก๊ำซสูงสุด (RCP 8.5 
scenario)

• ค่ำเดิมของกำรคำดกำรณ์กำรเพิ่มข้ึนของ
ระดบัน ้ำทะเลนั้น เทียบกบัผลจำกกำรศึกษำ
บำงงำนท่ีเกิดข้ึนเม่ือเร็วๆ น้ี 
ดูข้อมลูเพ่ิมเติมจาก Bamber et al 2019 



แอปพลิเคชันแจ้งเตือนนักท่องเทีย่ว ... บริการข้อมูลภูมิอากาศส าหรับนักท่องเทีย่ว

push-enabled information alerts* 
app for foreign tourists 



บทสรุป
• แพลตฟอร์มองค์ควำมรู้เก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศของธนำคำรโลกนั้น

สำมำรถเขำ้ถึงไดอ้ยำ่งเสรี และเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีเชือถือได้
• กำรคำดกำรณ์กำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศสำมำรถใชเ้พื่อประเมินควำมเหมำะสมของ

แหล่งท่องเท่ียวส ำหรับรูปแบบกำรท่องเท่ียวแต่ละแบบได้
• กำรพยำกรณ์สภำพอำกำศรำยฤดูนั้นสำมำรถหำไดแ้ละสำมำรถช่วยในกำรวำงแผนกำร

ท่องเท่ียวได้
• ยงัมีแพลตฟอร์มอ่ืนๆ อีกท่ีให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ เช่น แพลตฟอร์มท่ีให้ข้อมูล

ควำมเส่ียงต่อกำรฟอกขำวของปะกำรัง เป็นตน้ 


