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ลกัษณะของปัญหาสิ�งแวดล้อมที�เราจะเผชิญในอนาคต

• Today human actions have become major forces in the 
operation of the earth system. They increasingly challenge 
the system boundaries of the planet, which will result in 
fundamental, unprecedented and unpredictable changes in 
the earth system.
– Levels of connectedness from local to global scales are 

increasing

– Rapid interactions and dynamics between domains are 
pervasive

– Processes of change are accelerating

– More changes are non-linear, abrupt, and irreversible

Sound science is critical

UNEP, 2011



What’s in the pipeline and what could come

Warming will increase if GHG increase.   If GHG were kept fixed at 
current levels, a committed 0.6°C of further warming would be 
expected by 2100.   More warming would accompany more emission.
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Main Environmental issue during our life time & 

beyond

Den Elzen, Meinshausen and Van Vuuren.Multigas stabilisation pathways.

Pay-off between costs and uncertainty:
– 650 : 0.3% of GDP, 0-10% chance of meeting 2oC
– 550 : 0.7% of GDP, 0-30% chance of meeting 2oC
– 450 : 1.4% of GDP, 20-70% chance of meeting 2oC

Kram / van Vuuren, 2 degrees under uncertainty4



Projected warming for Thailand in the next 100 years.
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Short-term research

• ในบรรดาตวัแปรทางภมูิอากาศทั �งหมด ฝน จัดว่าเป็นตวัแปรที�
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อมนุษย์และระบบนิเวศมากที�สุด 

• ความแปรปรวนและการเปลี�ยนแปลงทั �งเชิงปริมาณและ
เหตุการณ์สภาวะความรุนแรงของฝน สร้างความเสียหายด้าน
เศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก

• การศกึษาวิจยัประเดน็เรื�องฝนและการเปลี�ยนแปลงสภาพภมูิอากาศใน
ประเทศไทย ได้รับความสนใจเพิ�มขึ 1นในช่วงไมก่ี�ปีที�ผา่นมา 

• องค์ความรู้เรื�องฝนจงึมีอยู่อย่างจาํกัด





• Variability in 
precipitation on time 
scale of 3-6 months
– Atmospheric physics 

and chemistry
• Cloud physics and 

chemistry
• Surface-air exchange 

and interactions
• Soil moisture, 

evapotranspiration
• etc.

– Variability and 
teleconnections

– Short-term prediction 
& database
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กรอบแนวคิด

25 October 2012 @ Greenergy Kaoyai
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Our (or your) generation…

• เป็น generation ที�อยูใ่นชว่งเปลี�ยนผา่นไปสู่
สิ�งที�ดหีว่าหรือสิ�งที�แย่กว่า

�เราเป็นผู้ตดัสนิ/กําหนดอนาคตคนรุ่นตอ่ๆไป



UNEP, 2012



Thailand’s First Assessment Report on 
Climate Change 2011 

to be a

Catalyst

for Changes 

www.climatechange.jgsee.org


