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ชว่งเชา้ชวงเชา

o Overview and result TNA

ชว่งบา่ย

o Technology Action Plan Analysis

B  d S lo Barrier and Solution

o Brainstorming in the TAP



การมองในภาพรวมของประเทศการมองในภาพรวมของประเทศ

วิสยัทศัน์ประเทศไทยสป่ี 2570 (สภาพฒัน์)

• ระบบโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่พึ่งพาตัวเองมากขึ้น มีความมั่นคงด้านพลัง/อาหาร และเป็น

ศนย์กลางทางเศรษฐกิจของภมิภาค

• ระบบโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่พึ่งพาตัวเองมากขึ้น มีความมั่นคงด้านพลัง/อาหาร และเป็น

ศนย์กลางทางเศรษฐกิจของภมิภาค

วสยทศนประเทศไทยสปู 2570 (สภาพฒน)

ศูนยกลางทางเศรษฐกจของภูมภาค

• ประเทศไทยเชื่องโยงและเป็นหุ้นส่วนพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน

• ั ไ ป็ ั ่ ื้  ี ั่ ป ั  ึ่ ไ  ้ ี ิ ้ ั

ศูนยกลางทางเศรษฐกจของภูมภาค

• ประเทศไทยเชื่องโยงและเป็นหุ้นส่วนพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน

• ั ไ ป็ ั ่ ื้  ี ั่ ป ั  ึ่ ไ  ้ ี ิ ้ ั• สงคมไทยเปนสงคมแหงการเอออาทร มความมนคงปลอดภย พงตนเองได และมภูมคุมกน

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม

• ประเทศไทยมีสภาพแวดลอ้มที่ดี เป็นแหลง่ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง

• สงคมไทยเปนสงคมแหงการเอออาทร มความมนคงปลอดภย พงตนเองได และมภูมคุมกน

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม

• ประเทศไทยมีสภาพแวดลอ้มที่ดี เป็นแหลง่ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง• ประเทศไทยมสภาพแวดลอมทด เปนแหลงทรพยากรธรรมชาตและความหลากหลายทาง

ชีวภาพ

• ประเทศไทยมีระบบการบริหารจัดการที่ดี ติดร้อยละ 25 อันดับแรกของโลก

• ประเทศไทยมสภาพแวดลอมทด เปนแหลงทรพยากรธรรมชาตและความหลากหลายทาง

ชีวภาพ

• ประเทศไทยมีระบบการบริหารจัดการที่ดี ติดร้อยละ 25 อันดับแรกของโลกประเทศไทยมระบบการบรหารจดการทด ตดรอยละ 25 อนดบแรกของโลก

• ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการพัฒนาและแก้ไขปัญหามากขึ้น

ประเทศไทยมระบบการบรหารจดการทด ตดรอยละ 25 อนดบแรกของโลก

• ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการพัฒนาและแก้ไขปัญหามากขึ้น
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Criteria Technology Model for Adaptation Climate ChangeCriteria Technology Model for Adaptation Climate Change

Effectiveness of using

Easy or Difficulty of use.

The ability to forecast
Cr

ite
ria

Valuableness of price

To develop in further

Technology can be gy
transferred to Stekholder

Accepted internationally
Agreement / prevalence in 

use

Accepted internationally

Accected in thailandAccected in thailand



Result of PrioritizeResult of Prioritize

D t  C t Data Transfer
WRF ARW 

Data Center Data Transfer
Model



Data CenterData Center

Status of data center in Thailand

Data Centre is important to help with data collection and Data Centre is important to help with data collection and 

distributes it to users or organization



Data CenterData Center

Benefits of the data centre

• A large data centre that collects the data locally and international 

data.

• The large central database. They are connected through the network.e la ge ce t al database ey a e co ected t oug t e et o k

• A center for information distribution to achieve users access and are 

more activemore active.



Data TransferData Transfer

Status of Data Collection in Thailand

• Lacking of weather and climate prediction and forecasting data.

• Lacking of knowledge and research from climate change 

adaptation.

• Lacking of collected GCMs data, Climate data, Weather data and 

observation data for prediction and forecasting more accurate.



Data TransferData Transfer

Benefit of Data Transfer

• Thailand Became a data network of GCMs data, Climate data, 

Weather data, and Observation data in Southeast Asia

• Thailand ability to predict or forecast to be more accurate. a la d ab l ty to p ed ct o o ecast to be o e accu ate

• Developing Knowledge and Climate Change Research. 



WRF (ARW) ModelWRF (ARW) Model

The Weather Research and Forecasting (WRF) Model is a next-generation 

mesoscale numerical weather prediction system designed to serve both 

operational forecasting and atmospheric research needs. 



WRF (ARW) ModelWRF (ARW) Model

Status of WRF(ARW)

• ในประเทศไทยมีหลายหน่วยงานที่ใช้งานเช่น กรมอุตุนิยมวิทยา, CCKM, สสนก., 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• แบบจําลองนี้คณสมบัติของแบบจําลองนี้เหมาะสําหรับการคาดการณ์ การเตือนบบจ ลอ น ุณสมบ ขอ บบจ ลอ น ม ส รบ ร รณ ร อน

ภัยพิบัติ ในระยะสั้น ระยะกลาง และการคาดการณ์ระยะยาว

The Model System can supportThe Model System can support

WRF (ARW)WRF (ARW)

คาดการณ์ดา้นคาดการณ์ดา้น
สภาวะอากาศสภาวะอากาศ

Agriculture SectorAgriculture SectorWater management Water management 



Technology Action Plan :Next StepTechnology Action Plan :Next Stepec ology ct o  la  : e t Stepec ology ct o  la  : e t Step
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TAP Start
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