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Joint Day of Action on Climate Change in Thailand 
 
The EU delegation, the British Embassy and the German Embassy have been combining forces to 
make today a Joint Day of Action on Climate Change.  
 
A joint event has been hosted with Thailand’s Ministry of Natural Resources and Environment to 
highlight the need to take urgent, sustained and collective action globally if countries are to meet the 
internationally-agreed target of keeping global temperature rise below two degrees; and to 
emphasise the risks they all face if they don’t act, or if they don’t act quickly enough. 
 
Climate change is a real and urgent threat for the whole world. Its impacts are already being felt, with 
extreme weather events affecting human lives and economies, and the risk of flooding from sea level 
rise increasing. Without sustained and collective action to reduce carbon emissions, climate change 
will bring ever greater risks to human health, global food prices and economic development. That is 
why working together towards a new global, legally-binding deal in the UNFCCC (United Nations 
Framework Convention on Climate Change) negotiations in Paris next year is so important.  
 
To illustrate more clearly the risks the world faces from climate change, at the event the British 
Embassy Bangkok has also showcased the UK Meteorological Office’s new Human Dynamics of 
Climate Change tool [www.metoffice.gov.uk/human-dynamics].  This tool models changes in 
temperature and water availability in all regions of the world, including South East Asia, to 2100.   
 
For South East Asia, the projections are particularly alarming: a 4 degree increase in temperature, a 
77% increase in flood-prone land area, a 5% increase in drought days and an 8% decrease in water 
availability for irrigation. 
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ข่าวประชาสัมพันธ์ 

9 กันยายน 2557 
 

งานความรว่มมอืดา้นการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศในประเทศไทย 
 

คณะผูแ้ทนสหภาพยโุรปประจ าประเทศไทย  สถานเอกอคัรราชทตูองักฤษประจ าประเทศไทย และสถาน
เอกอัครราชทตูสหพันธส์าธารณรัฐเยอรมน ี ร่วมกนัจัดงานความร่วมมอืดา้นการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศในประเทศ
ไทย 
 

งานดงักลา่วจัดขึน้ร่วมกบักระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของไทย เพือ่ตอกย ้าถงึความจ าเป็น

เร่งดว่นทีจ่ะร่วมมอืกนัอย่างยั่งยนืระหวา่งนานาประเทศเพือ่ทีจ่ะบรรลเุป้าหมายทีจ่ะจ ากดัใหโ้ลกรอ้นขึน้ไมเ่กนิ 2 
องศาเซลเซยีส  และเพือ่ใหต้ระหนักถงึความเสีย่งทีน่านาประเทศจะตอ้งเผชญิหากไมร่บีด าเนนิการใดๆ โดย

เร่งดว่น 

 
การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศของโลกเป็นปัญหาเร่งดว่นทีก่ าลงัคกุคามโลกของเรา โดยผลกระทบนัน้เกดิขึน้แลว้ 

โดยสภาพอากาศทีแ่ปรปรวนก าลงัสง่ผลกระทบตอ่ชวีติผูค้นและเศรษฐกจิ  และความเสีย่งในการเกดิน ้าทว่มจาก
ระดบัน ้าทะเลทีส่งูขึน้นัน้ก าลงัเพิม่ขึน้ทกุขณะ   หากปราศจากความร่วมมอือย่างยั่งยนืทีจ่ะแกไ้ขปัญหาการปลอ่ย

กา๊ซคารบ์อนสูช้ัน้บรรยากาศแลว้  การเปลีย่นแปลงสภาพอากาศจะน ามาถงึผลกระทบตอ่สขุภาพของผูค้น ราคา
อาหารในโลก และการพัฒนาทางเศรษฐกจิ  นีค่อืเหตผุลทีค่วามร่วมมอืกนัในระดับโลกและขอ้ตกลงทางกฎหมาย

ทีจ่ะเกดิขึน้ในการเจรจาของกรอบอนุสญัญาสหประชาชาตวิา่ดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ หรอื UNFCCC 

ในปีหนา้นัน้จงึมคีวามส าคัญอย่างยิง่ 
 

ภายในงาน ตวัแทนจากสถานเอกอคัรราชทตูองักฤษประจ าประเทศไทย ไดอ้ธบิายใหเ้ห็นภาพถงึความเสีย่งดา้น
การเปลีย่นแปลงสภาพอากาศทีโ่ลกก าลงัเผชญิ โดยจัดแสดงแผนทีแ่สดงความเปลีย่นแปลงสภาพอากาศและ

ผลกระทบตอ่มนุษย ์(Human Dynamics of Climate Change tool สามารถดาวนโ์หลดแผนทีไ่ดท้ี ่

www.metoffice.gov.uk/human-dynamics) ซึง่ทางกรมอตุวุทิยาของสหราชอาณาจักรไดพั้ฒนาขึน้  โดยแผน
ทีน่ีจ้ะแสดงความเปลีย่นแปลงอณุหภมูแิละทรัพยากรน ้าในทกุภมูภิาคในโลก รวมถงึเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ไป

จนถงึปี พ.ศ.2643 
 

ส าหรับภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ การเปลีย่นแปลงทีค่าดการณ์ไวนั้น้รุนแรง โดยคาดวา่อณุหภมูจิะสงูขึน้ถงึ 

4 องศา  และมพีืน้ทีเ่สีย่งจะถกูน ้าทว่มเพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 77  ระยะเวลาทีเ่กดิความแหง้แลง้เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5  และ
ทรัพยากรน ้าส าหรับการชลประทานลดลงรอ้ยละ 8 
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