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ค าน า 

ส่วนพยากรณ์อากาศ มีภารกิจในการจัดท าแผนที่อุตุนิยมวิทยา วิเคราะห์และพยากรณ์อากาศทั่วไป 
รวมทั้งด าเนินการเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศเพ่ือการคมนาคมขนส่งทางบกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย  ออกค าเตือนลักษณะอากาศร้ายที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนโดยระบบพยากรณ์อากาศต่างๆ ที่
ทันสมัยและเป็นสากล พร้อมท าการเผยแพร่และให้บริการพยากรณ์อากาศและเตือนภัยธรรมชาติทางอุตุนิยมวิทยา
อย่างรวดเร็ว  
                ส าหรับคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานส่วนพยากรณ์อากาศฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการวิเคราะห์แผนที่อากาศผิวพ้ืน เพ่ือประกอบในการพยากรณ์อากาศและ
การออกค าประกาศเตือนภัยธรรมชาติ และเพ่ือพัฒนาบุคคลกรในส่วนพยากรณ์อากาศของศูนย์ฯ ให้สามารถ
ปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการศึกษาหาความรู้ในการวิเคราะห์
แผนที่อากาศผิวพ้ืน ใช้พัฒนาระบบการพยากรณ์อากาศและเตือนภัยธรรมชาติต่อไป 
 

    
ส่วนพยากรณ์อากาศ 

                                                     ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
มีนาคม 2560  
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บทน า 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.1 โครงสรา้งการบริหารงานกรมอุตุนิยมวิทยา 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนตรวจอากาศการบิน 
 

ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา 
 

ส่วนติดตามสภาวะอากาศ 
 

ส่วนพยากรณ์อากาศ 

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 

ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน 
 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
 

1.2  การแบ่งส่วนงานภายในศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 
 

 
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมุกดาหาร 
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดร้อยเอ็ด 
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ 
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ 
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์ 
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครราชสีมา 
 

ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ 
 

ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ 
 

 
ส่วนอากาศการบินร้อยเอ็ด 
ส่วนอากาศการบินสุรินทร์ 
ส่วนอากาศการบินบุรีรัมย์ 
ส่วนอากาศการบินนครราชสีมา 
 



 
 
 

     ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ (VISION) 
 

       วิสัยทัศน์ (VISION) : เป็นองค์กรที่ก้าวล้ า ทันสมัย ให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยา และแผ่นดินไหวที่เชื่อถือได้ ใน
ระดับภาค ในปี พ.ศ. 2561  

 

พันธกิจ (MISSION) 
 

      พันธกิจ (MISSION) : การเฝ้าระวัง และการตรวจอากาศตามมาตรฐาน WMO, ICAO  
การพยากรณ์อากาศ และเตือนภัยธรรมชาติให้มีความถูกต้อง แม่นย้ า รวดเร็ว และทันเหตุการณ์ 
เป็นที่น่าเชื่อ การให้บริการสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Social Network)  
รวดเร็ว ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
 

      เพ่ือปฏิรูปศูนย์ฯ ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และยกระดับการให้บริการ 
สร้างความม่ันใจ และความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของศูนย์ฯ  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  เพ่ิมประสิทธิภาพ การพยากรณ์อากาศ และการแจ้งเตือนภัยในระดับพ้ืนที่ 
 

      เป้าประสงค์ท่ี 1  ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถน าข่าวพยากรณ์อากาศ  
                           และประกาศแจ้งเตือนภัย ไปใช้ประโยชน์ในกิจการต่างๆ เพ่ิมข้ึนและ 
                           ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน 
      เป้าประสงค์ท่ี 2  ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจในข่าวพยากรณ์อากาศและประกาศเตือน 
                           ภัยธรรมชาติ 
      เป้าประสงค์ท่ี 3  การพยากรณ์อากาศมีความถูกต้อง แม่นย ามากข้ึน การแจ้งเตือนภัยธรรมชาต ิ 
                           มีความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง ชัดเจน 
      เป้าประสงค์ท่ี 4  ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการต่อยอดองค์ความรู้ และพัฒนางานวิจัย 
                           นวัตกรรม ความร่วมมือ รวมทั้งเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาให้ทันสมัย 
 

      เป้าประสงค์ท่ี 1  ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถน าข้อมูลสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ 
                           ในกิจการต่างๆ 
      เป้าประสงค์ท่ี 2  ปรับปรุงระบบการให้บริการผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ (ผ่าน Social Network) 
      เป้าประสงค์ท่ี 3  ผู้รับบริการจะได้รับบริการรูปแบบใหม่ๆ ที่น่าสนใจ เข้าใจง่าย 
      เป้าประสงค์ท่ี 4  พัฒนากระบวนการให้บริการทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานการทางานที่ดี (พัฒนาผู้ 
                            ให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ รูปแบบ ช่องทาง) 
 
 

1.3  วิสัยทัศน์   พันธกิจ   ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชน เครือข่ายอุตุอาสา 
 

      เป้าประสงค์ท่ี 1  เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในกิจการอุตุนิยมวิทยา 
      เป้าประสงค์ท่ี 2  มีกลุ่มเครือข่ายหลากหลายอาชีพ 
      เป้าประสงค์ท่ี 3  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน โดยให้เป็นสื่อกลางในการอธิบาย และรายงาน 
                           ข้อมูลสภาพอากาศท่ีแท้จริงในพ้ืนที่ 
      เป้าประสงค์ท่ี 4  บุคลากรในศูนย์/สถานี ได้รับการพัฒนาทักษะร่วมกับกลุ่มเครือข่าย 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฯ ให้มีประสิทธิภาพช่วยสนับสนุนภารกิจด้าน
อุตุนิยมวิทยา 
 

      เป้าประสงค์ท่ี 1  เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ และกิจการด้านอุตุนิยมวิทยา 
      เป้าประสงค์ท่ี 2  น าเสนอรูปแบบสารสนอุตุนิยมวิทยาที่หลากหลาย ผ่านสื่อ/ช่องทางเทคโนโลยี 
                            สมัยใหม่ เข้าใจง่ายสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามความต้องการ 
      เป้าประสงค์ท่ี 3  พัฒนาวิธีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในพื้นที่ 
      เป้าประสงค์ท่ี 4  สร้างทีมประชาสัมพันธ์ที่เข้มแข็ง 
 
 

 
 
 

 เพ่ือให้การปฏิบัติงานในส่วนพยากรณ์อากาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค  
           ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 ผู้ปฏิบัติงานทราบรายละเอียด และเทคนิควิธีการท างาน สามารถปฏิบัติงานได้ 
         อย่างถูกต้อง 
 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงต าแหน่งงานที่รับผิดชอบ ว่าควรปฏิบัติงานอย่างไร  
         เมื่อใด กับใคร 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมาย 
         ขององค์กร 
 เพ่ือให้ผู้บริหารติดตามงานได้ทุกขั้นตอน 
 เป็นเครื่องมือในการฝึกอบรม 
 ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการท างาน 
 ใช้เป็นสื่อในการประสานงาน 

 
 
 
 
 
 

1.4  วัตถุประสงค์ในการจัดท าคู่มือการปฏิบัตงิาน (Obiectives) 
 



ภารกิจของหน่วยงานให้ระบุอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน  ประกอบด้วย 
 

อ านาจหน้าที่ตามโครงสร้าง ภารกิจที่เพิ่มข้ึนนอกเหนือจากที่ระบุตามโครงสร้าง 
(1) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของสถานีอุตุนิยมวิทยาใน
การตรวจ เฝ้าระวัง รายงานและเตือนสภาวะอากาศและ
อากาศเพ่ือการบิน รวมทั้งแผ่นดินไหวในพ้ืนที่รับผิดชอบ  
(2) ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม ศึกษา และวิเคราะห์สภาวะ
อากาศ ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ 
(3) จัดท าฐานข้อมูลและแผนที่อุตุนิยมวิทยา วิเคราะห์ 
พยากรณ์อากาศ และออกค าเตือนภัยธรรมชาติทาง
อุตุนิยมวิทยา รวมทั้งให้บริการข่าวและข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 
และข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพ่ือการบินในพื้นที่รับผิดชอบ  
(4) ศึกษา วางแผน และด าเนินการในการบ ารุงรักษา และ
ซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยาและการสื่อสาร 
(5) ให้ค าปรึกษา แนะน า และเผยแพร่ความรู้และ
ประสบการณ์ด้านอตุุนิยมวิทยา แผ่นดินไหวและการเตือน
ภัยธรรมชาติแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง
ชุมชนและประชาชนที่เกี่ยวข้อง 
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้าที่ความรับผิดชอบของส่วน/ฝ่าย  ที่ปฏิบัติจริง 

ส่วน/ฝ่าย หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
หน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีปฏิบัติจริง 
(เฉพาะส่วนที่ไม่ใช่ภารกิจทีก่ าหนด

ตามโครงสร้าง) 
ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป - งานสารบรรณ งานธุรการ งานพิมพ์ 

- งานงบประมาณ งานคลัง งานพัสดุ งานบุคคลของศูนย ์
- ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- ดูแลและอ านวยความสะดวกในการจัดประชุมของศูนย ์
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรวมทั้งปฏิบตัิงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

- 

ส่วนติดตามสภาวะอากาศ - เฝ้าระวังและเตือนสภาวะอากาศโดยใช้ภาพถ่ายเรดาร์
ตรวจอากาศและดาวเทียมอุตุนยิมวิทยาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
- ตรวจ เฝ้าระวังและติดตามกลุ่มฝน ทิศทางการเคลื่อนตัว 
และความแรงของกลุ่มฝน ในเขตพื้นที่ความรับผดิชอบ 
และแจ้งเตือนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ใช้บริการอย่าง
รวดเร็วและทันเหตุการณ ์
- วิเคราะหล์ักษณะอากาศ ภาพผลการตรวจเรดาร์ตรวจ
อากาศ และดาวเทียมอุตุนยิมวิทยา 
- ผลิตภาพผลการตรวจด้วยเรดาร์ตรวจอากาศ 
และดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาเพ่ือให้บริการผู้ใช้ทั้ง 
ภายในและภายนอก 
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งปฏิบัติงานอื่น
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

- 

ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ - ดูแลให้การสนับสนุน การปฏิบัตงิานของสถานี
อุตุนิยมวิทยาจังหวัด รวมทั้งสถานตีรวจวัดแผ่นดินไหวใน
เขตพื้นท่ีรับผดิชอบ 
- ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม และรายงานสภาวะอากาศด้าน
อากาศผิวพ้ืน อากาศช้ันบนอากาศเกษตร และอุตุนิยม 
วิทยาอุทก ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบทั้งสภาวะปกติและที่จะ
เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
- รวบรวม ตรวจสอบ การตรวจเพือ่ใช้ในการพยากรณ์
อากาศในพื้นที่รับผิดชอบ 
- จัดท าสถิติจากผลการตรวจสารประกอบอุตุนิยมวิทยา
ต่าง ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในการพยากรณ์อากาศ การวิจัย 
และพัฒนางานวิชาการด้านอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งให้บริการ 
ข้อมูลแก่ผูร้ับบริการเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ประโยชนต์าม
ความต้องการ 
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องรวมทั้งปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ดร้ับ
มอบหมาย 
 
 
 

งานพัสดุ 



 

ส่วน/ฝ่าย หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
หน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีปฏิบัติจริง 
(เฉพาะส่วนที่ไม่ใช่ภารกิจทีก่ าหนด

ตามโครงสร้าง) 
ส่วนพยากรณ์อากาศ - ค้นคว้า วิเคราะห ์วิจัย ข้อมูลอุตนุิยมวิทยาและจัดท า

กรณีศึกษา เพื่อจัดหารูปแบบต่าง ๆในการพยากรณ์
อากาศในพื้นที่รับผิดชอบ 
- วิเคราะหล์ักษณะจากแผนที่อากาศและผลผลติจาก
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ตา่ง ๆเพื่อพยากรณ์อากาศ
ระยะสั้น และระยะปานกลางในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 
- วิเคราะห์และพยากรณ์อากาศเพือ่การเกษตรให้แก่
เกษตรกรในเขตพื้นรับผิดชอบ เพือ่ใช้ในการวางแผนการ
เพาะปลูก และกิจกรรมทางการเกษตรอื่น ๆ 
- ออกค าเตือนลักษณะอากาศร้ายที่อาจเป็นอันตรายต่อ
ชีวิตและท าความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนใน
เขตพื้นท่ีรับผดิชอบ 
- วิเคราะห์ข้อมลูอุตุนิยมวิทยาและข้อมูลการเกษตรเพื่อ
จัดท าค าแนะน าข้อควรระวังและเตือนภัยทางการเกษตร
ระยะสั้น ระยะปานกลางในพื้นที่รับผิดชอบ 
- วิเคราะห์และจดัท าข้อมูลส าหรบักิจกรรมพเิศษอื่น ๆ 
เช่น การคาดหมายลักษณะอากาศในเทศกาลต่าง ๆ หรือ
เฉพาะกิจ 
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องรวมทั้งปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ดร้ับ
มอบหมาย 

- 

ส่วนสารสนเทศ
อุตุนิยมวิทยา 

- จัดท าฐานข้อมูลอุตุนิยมวิทยาโดยผ่านระบบสารสนเทศ
เพื่อให้บริการแก่ประชาชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ัง
ในรูปกราฟ ตาราง และแผนท่ีต่าง ๆ 
- รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลอตุุนิยมวิทยาท้ังภายในและ
ต่างประเทศ เพ่ือผลติแผนท่ีอากาศต่าง ๆ ประจ าวันใน
พื้นที่รับผิดชอบ และบันทึกข้อมลูอุตุนิยมวิทยา 
- จัดท าสถิติข้อมลูอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่รับผิดชอบ 
- ดูแลเว็บไซต์และจัดท าแผนงานการประชาสัมพันธ์ของ
ศูนย์ 
- ดูแลศูนย์ข้อมลูข่าวสารประจ าศนูย์ 
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องรวมทั้งปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ดร้ับ
มอบหมาย 

งานประชาสัมพันธ์ 

ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ - ควบคุมระบบ ตรวจสอบระบบสือ่สารอุตุนิยมวิทยาเพื่อ
การแลกเปลี่ยนข้อมลูอุตุนิยมวิทยาทั้งภายในประเทศ 
และระหว่างประเทศ 
- บริหารระบบเครือข่ายในแบบ 2 ทาง ท้ังอินเตอร์เนต 
อินทราเนต และเอ็กทราเนต็ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
- บ ารุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไขอุปกรณ์เครื่องมืออุตุนิยม 
วิทยา เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย  
 

- 



 

ส่วน/ฝ่าย หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
หน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีปฏิบัติจริง 
(เฉพาะส่วนที่ไม่ใช่ภารกิจทีก่ าหนด

ตามโครงสร้าง) 

 

เครื่องก าเนิดไฟฟ้า รวมทั้งระบบไฟฟ้า และอุปกรณส์ ารอง
ต่าง ๆ ในพื้นที่รบัผิดชอบให้ใช้งานได้ตลอดเวลา 
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องรวมทั้งปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ดร้ับ
มอบหมาย 

- 

ส่วนพยากรณ์อากาศ 
การบิน 

- ดูแลให้การสนับสนุน การปฏิบัตงิานของหน่วยงาน
อากาศการบินจังหวัดในเขตพื้นท่ีรบัผิดชอบ 
- ปฏิบัติงานตามข้อก าหนดองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก 
(WMO) และองค์การการบินพลเรอืนระหว่างประเทศ 
(ICAO) ด้วยระบบบริหารคณุภาพ (Quality 
Management System :QMS) 
- ค้นคว้า วิเคราะห์ ข้อมลูอุตุนิยมวิทยาการบินและจัดท า
กรณีศึกษา เพื่อจดัหารูปแบบต่าง ๆ ในการพยากรณ์
อากาศการบินในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 
- วิเคราะหล์ักษณะอากาศจากแผนท่ีอากาศชนิดต่าง ๆ 
และผลผลิตจากระบบพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข เพื่อออก
ค าพยากรณ์อากาศเพื่อการบิน (TAFOR) พยากรณ์อากาศ
เพื่อน าเครื่องขึ้น (Take off Forecast) พยากรณ์อากาศ
ตามเส้นทางบิน และออกค าเตือนลักษณะอากาศร้าย
บริเวณสนามบินท่ีจะเป็นอันตรายต่อการขนส่งทางอากาศ
ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 
- พยากรณ์ลักษณะอากาศส าคญั (Significant Weather 
Phenomena ) ครอบคลุมพื้นท่ีรบัผิดชอบให้กับเที่ยวบิน
ภายในประเทศและเที่ยวบินระหวา่งประเทศ 
- จัดท าแผนที่ลมและอณุหภมูิชั้นบน (Wind/Temp 
Chart) ส าหรับเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบิน
ระหว่างประเทศ 
- จัดท าเอกสารประกอบการบินเพือ่ให้บริการแก่สายการ
บินน าไปใช้ในการวางแผนการบินเที่ยวบินส าหรับเที่ยวบิน
ภายในประเทศและเที่ยวบินระหวา่งประเทศ 
- ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ และองค์การ
ต่างประเทศด้านอากาศการบิน 
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องรวมทั้งปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ดร้ับ
มอบหมาย 

- 

 
 
 
 
 
 



 

ส่วน/ฝ่าย หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
หน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีปฏิบัติจริง 
(เฉพาะส่วนที่ไม่ใช่ภารกิจทีก่ าหนด

ตามโครงสร้าง) 
ส่วนตรวจอากาศ 
การบิน 

- ปฏิบัติงานตามข้อก าหนดองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก 
(WMO) และองค์การการบินพลเรอืนระหว่างประเทศ 
(ICAO) ด้วยระบบบริหารคณุภาพ (Quality 
Management System :QMS) 
- ตรวจ เฝ้าระวัง และรายงานสภาวะอากาศการบินตาม
ข้อก าหนดขององค์การอุตุนิยมวิยาโลก (WMO) และ
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) 
- รวบรวมและจัดท าข้อมลูอุตุนิยมวิทยาการบินในรูปแบบ
ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการพยากรณ์อากาศการบิน แลกเปลี่ยน
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินกับหนว่ยงานภายในและ
ภายนอกประเทศ รวมทั้งให้บริการข้อมุลอุตุนยิมวิทยาการ
บินแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- ใหข้้อมูลข่าวอากาศการบินเมื่อมกีารร้องขอ 
- ติดตามแนวโนม้สภาวะอากาศ และให้ค าปรึกษา หรือ
ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 
- ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ และองค์การ
ต่างประเทศด้านอากาศการบิน 
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรวมทั้งปฏิบตัิงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

- 

ส่วนอากาศการบิน 
จังหวัด 

- ปฏิบัติงานตามข้อก าหนดองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก 
(WMO) และองค์การการบินพลเรอืนระหว่างประเทศ 
(ICAO) ด้วยระบบบริหารคณุภาพ (Quality 
Management System :QMS) 
- วิเคราะห์ ตดิตาม และรายงานแนวโน้มลักษณะอากาศ 
(Trend Forecast) เพื่อการขนส่งทางอากาศด้วยระบบ
พยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข เรดารต์รวจอากาศ ดาวเทียม
อุตุนิยมวิทยา และเครื่องมืออ่ืน ๆ 
- ตรวจ เฝ้าระวัง และรายงานสภาวะอากาศการบินตาม
ข้อก าหนดขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) และ
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) 
- ตรวจลักษณะอากาศตามมาตรฐานการตรวจอากาศที่
องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกก าหนดเพื่อการพยากรณ์อากาศ 
และแลกเปลีย่นข่าวอากาศกับประเทศสมาชิกโดยแต่ละ
ส่วนมีหน้าท่ีต้องปฏิบตัิแตกต่างกันไปตามแต่ที่ได้รับ
มอบหมายในพ้ืนท่ี 
- พยากรณ์อากาศเพื่อการบิน (TAFOR) บริเวณสนามบิน
ที่รับผิดชอบ 
- พยากรณ์อากาศเพื่อน าเครื่องขึน้ (Take off Forecast) 
จากสนามบินท่ีรับผดิชอบ 
- พยากรณ์ลักษณะอากาศส าคญั (Significant Weather 
Phenomena) ครอบคลมุพื้นท่ีรบัผิดชอบให้กับเที่ยวบิน 

- 



 

ส่วน/ฝ่าย หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
หน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีปฏิบัติจริง 
(เฉพาะส่วนที่ไม่ใช่ภารกิจทีก่ าหนด

ตามโครงสร้าง) 

 

ภายในประเทศ 
- พยากรณ์อากาศตามเส้นทางบินส าหรับเครื่องบิน 
- สรุปลักษณะอากาศตามเส้นทางบินเพื่อวางแผนการบิน 
- สรุปลักษณะอากาศให้กับเจ้าหนา้ที่ควบคุมจราจรทาง
อากาศของสนามบินท่ีรับผิดชอบเพื่อวางแผนจัดการ
จราจรทางอากาศ 
- จัดท าเอกสารประกอบการบินให้แก่สายการบินเพื่อใช้ใน
การวางแผนการบินส าหรับเที่ยวบนิภายในประเทศ 
ครอบคลมุพื้นท่ีรับผดิชอบ 

- 

สถานีอุตุนิยมวิทยา 
จังหวัด 

- ตรวจลักษณะอากาศตามมาตรฐานการตรวจอากาศที่
องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO)ก าหนด เพื่อการ
พยากรณ์อากาศและแลกเปลี่ยนขา่วอากาศกับประเทศ
สมาชิก โดยแต่ละสถานมีีหน้าที่ตอ้งปฏิบัติแตกต่างกันไป
ตามแต่ทีไ่ด้รับมอบหมายในพ้ืนท่ี เช่น ท าการตรวจ 
อากาศผิวพ้ืน ตรวจอากาศช้ันบนและทะเล ตรวจอากาศ
เพื่อการเกษตร ตรวจอุตุนยิมวิทยาอุทก ตรวจอากาศด้วย
เรดาร์ตรวจอากาศ รวมทั้งตรวจอากาศด้วยเครื่องมือ
พิเศษอ่ืน ๆ เป็นต้น และตรวจลักษณะอากาศกรณีพิเศษ
ตามค าสั่งกรม 
- เฝ้าระวัง ตดิตาม และรายงานสภาวะอากาศตลอด 24 
ช่ัวโมง ติดตามการเกดิภัยพิบตัิต่างๆ และความผิดปกติ
ของอากาศในท้องที่ที่รับผิดชอบ รายงานให้กรมและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ รวมทัง้แจ้งเตือนลักษณะ
อากาศร้ายไปยังจังหวัดและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ 
เกี่ยวข้อง รายงานให้กรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
- ศึกษา วิเคราะห์ข้อมลูอุตุนิยมวทิยาในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ และต่อยอดค าพยากรณ์อากาศในพื้นที่ 
- ให้บริการ เผยแพร่ และถา่ยทอดข่าวพยากรณ์อากาศ 
ประกาศเตือนภัยธรรมชาติและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาผ่าน
ช่องทางต่างๆ และเผยแพร่ให้ความรู้ด้านอตุุนิยมวิทยาแก ่
หน่วยงานภารัฐ เอกชน และประชาชนท่ัวไป 
- ดูแลสถานฝีนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 
- ติดต่อประสาน และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง เป็นผู้แทนกรมฯ ในระดบัจังหวัดในการ
ปฏิบัติงานและบูรณาการงาน ร่วมกับจังหวัดและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการเตรยีมพร้อมป้องกันภัยที่เกิด
จากธรรมชาติ และงานอ่ืนๆ ตามนโยบายจังหวัด 
- ควบคุม ดูแล และบ ารุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศ 
เครื่องมือสื่อสาร เครื่องคอมพิวเตอร์พัสดุ ครภุัณฑ์ อาคาร 
บ้านพักบริเวณสถานี และอุปกรณอ์ื่นๆ ประจ าสถานี 
รวมทั้งเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ 

- 



 
ระบบและกระบวนการท างานตามบทบาท  ภารกิจ  และโครงสร้าง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจข้อมูลการบิน ตรวจข้อมูลผิวพื้นและชั้นบน ตรวจข้อมูลอากาศด้วยเรดาร ์ ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม 

เครือข่ายระบบสื่อสารและเครื่องมือ 

ส่วนแผนที่และสารสนเทศ 

ส่วนเฝ้าระวังฯ 

ศล. 

ฝ่ายบริหาร (สนับสนุน) 

ส่วนติดตามฯ 

แบบจ าลองในและต่างประเทศ 

แผนที่อากาศชนิดต่างๆ ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาสถานีต่างๆ 

วิเคราะห์แผนที่และข้อมูลต่างๆ 

ส่วนพยากรณ์อากาศ 

ข่าวพยากรณ์ 
อากาศประจ าวัน 

พยากรณ์อากาศ 
การบิน (TAF) 

ข่าวอากาศเกษตร คาดหมายลักษณะ 
อากาศ 7 วัน 

ข่าวอากาศ
ประจ าถิ่น 

ประกาศ 
เตือนภัย 

สรุปลักษณะอากาศ
ประจ าเดอืน 

- สถานีตา่งๆ ในพื้นที ่
- ส านักงาน ปภ. ใน 
  พื้นที ่
- เทศบาลวารินช าราบ 
- เทศบาลนครอุบลฯ 
- เทศบาลยโสธร 
- มทบ.22 อุบลฯ 
- กองพลทหารราบที ่6 
- การไฟฟ้า จ.อุบลฯ 
- การท่องเท่ียวในพื้นที ่
- สถานวีิทยโุทรทัศน์ 
  ท้องถิ่น 
- เคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น 
- หนว่ยงานอื่นๆ และ 
  ประชาชนทัว่ไป 

- ส านักอุตุนิยม 
  วิทยาการบิน 
- บริษัทวิทยุการ 
  บิน 

สายการบินต่างๆ 

- สถานีอุตุนิยม วิทยา  
  ในพื้นที่ 
- ปภ. จังหวัด 
- เทศบาลวารินช า   
  ราบ 
- เทศบาลนครอุบลฯ 
- เทศบาลยโสธร 
- เทศบาล  
  อ านาจเจริญ 
- ม. ราชภัฏอุบลฯ 
- ม. อุบลราชธานี 
- สนง. เกษตรจังหวัด 
  ในพื้นที่ 
- สถานีวิทยุโทรทัศน์ 
  ท้องถ่ิน 
- เคเบิ้ลทีวีท้องถ่ิน 
- หน่วยงานอื่นๆ และ 
  ประชาชนทั่วไป 
 

- สถานีอุตุนิยม วิทยา  
  ในพื้นที่ 
- ปภ. จังหวัด 
- เทศบาลวารินช า   
  ราบ 
- เทศบาลนครอุบลฯ 
- เทศบาลยโสธร 
- เทศบาล  
  อ านาจเจริญ 
- สนง.ชลประทาน 
- หน่วยทหารพัฒนาฯ  
  อ านาจเจริญ 
- สถานีวิทยุโทรทัศน์ 
  ท้องถ่ิน 
- เคเบิ้ลทีวีท้องถ่ิน 
- มทบ.22 
- หน่วยงานอื่นๆ และ 
  ประชาชนทั่วไป 
 

- สถาน ี
  อุตุนิยมวิทยา 
  ในพื้นที ่
- สถานวีิทย ุ
  โทรทัศน ์
  ท้องถิ่น 
- เคเบิ้ลทีวี 
  ท้องถิ่น 
- หน่วยงาน 
  ต่างๆ ที่สนใจ 
 

- สถาน ี
  อุตุนิยมวิทยา 
  ในพื้นที ่
- สถานวีิทย ุ
  โทรทัศน ์
  ท้องถิ่น 
- เคเบิ้ลทีวี 
  ท้องถิ่น 
-ปภ. จังหวัด 
- ผู้วา่ฯ ใน 
  พื้นที ่
  คาดหมาย 
- หน่วยงาน 
  ต่างๆ ที่สนใจ 
 

- สถาน ี
  อุตุนิยมวิทยา 
  ในพื้นที ่
- สถานวีิทย ุ
  โทรทัศน ์
  ท้องถิ่น 
- เคเบิ้ลทีวี 
  ท้องถิ่น 
-ปภ. จังหวัด 
- ผู้วา่ฯ ใน 
  พื้นที ่
- หนว่ยงาน 
  ต่างๆ ที่สนใจ 
 

บริการข้อมูล 

ประชาชนและผู้สนใจ  

 ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ 

สถานี  13 แห่ง 
ส่วนตรวจอากาศการบิน 
ส่วนอากาศการบินจังหวัด 

ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน 



 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ส่วนพยากรณ์อากาศ 

1. หน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนพยากรณ์อากาศ  
1.1 ออกข่าวพยากรณ์อากาศประจ าวัน ข่าวพยากรณ์อากาศเพ่ือการเกษตร ข่าวคาดหมายลักษณะอากาศ 
7 วันข้างหน้า ข่าวพยากรณ์อากาศการบินบริเวณสนามบิน (TAF) ข่าวพยากรณ์แนวโน้ม (Trend 
Forecast) และออกประกาศและค าเตือนในกรณีท่ีมีลักษณะอากาศร้ายที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
1.2 วิเคราะห์แผนที่อากาศผิวพ้ืน แผนที่ลมชั้นบน แผนที่ความกดอากาศเปลี่ยน แผนที่อุณหภูมิเปลี่ยน 
และแผนที่อุณหภูมิจุดน้ าค้างเปลี่ยนใน 24 ชั่วโมง และแผนที่รายละเอียดประเทศไทย เพื่อพยากรณ์
อากาศระยะสั้น ระยะปานกลาง และพยากรณ์อากาศการบินในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
1.3 ศึกษาและวิเคราะห์แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศเพ่ือพยากรณ์อากาศระยะ
สั้น  ระยะปานกลาง และพยากรณ์อากาศการบินในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
1.4 ติดตามผลการตรวจเรดาร์และภาพถ่ายดาวเทียมเพ่ือพยากรณ์อากาศระยะสั้น ระยะปานกลาง และ
พยากรณ์อากาศการบินในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
1.5 วิเคราะห์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาอุทก เพ่ือคาดหมายและออกค าเตือนการเกิดอุทกภัยและภัยแล้งในเขต
พ้ืนที่   รับผิดชอบ 
1.6 เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและการพยากรณ์อากาศแก่นักเรียน นักศึกษา
และประชาชนที่มาศึกษาดูงาน 
1.7 บรรยายสรุปลักษณะอากาศตามที่ผู้ปฏิบัติงานทางด้านการบินและประชาชนทั่วไปร้องขอ 
1.8 ค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และจัดท ากรณีศึกษาเพ่ือจัดหารูปแบบต่างๆ ในการพยากรณ์
อากาศในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
1.9 ควบคุมและดูแลการจัดเก็บข้อมูลที่บันทึกไว้ตามแบบฟอร์มที่จัดเตรียมไว้                                                            
1.10 ตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศ และบริการข่าวพยากรณ์อากาศแก่ประชาชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

      1.11 เผยแพร่ข่าวพยากรณ์อากาศแก่ผู้ใช้ในรูปแบบต่างๆ                                                                         
          1.12 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากร 
2.1 ผู้อ านวยการส่วนพยากรณ์อากาศ  รับผิดชอบในการก ากับดูแล บริหารจัดการ ดังนี้ 

2.1.1 ก ากับดูแลและให้ค าแนะน าการปฏิบัติงานด้านการพยากรณ์อากาศให้ถูกต้องแม่นย าเป็นไป
ตามก าหนดเวลา และเผยแพร่สู่ประชาชนได้ทันเหตุการณ์ 

2.1.2 ก ากับดูแลการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวพยากรณ์อากาศเพ่ือใช้ในเผยแพร่และการ
ศึกษาวิจัย 
          2.1.3 ก ากับดูแลการให้บริการข่าวพยากรณ์อากาศแก่ประชาชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 
2.2 นักอุตุนิยมวิทยา ระดับปฏิบัติการและช านาญการ มีภารกิจดังนี้ 
 2.2.1 ออกข่าวพยากรณ์อากาศต่างๆ ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 9 จังหวัด ได้แก่ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด 
ยโสธร อ านาจเจริญ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี  ดังนี้ 
               2.1.2.1 ข่าวพยากรณ์อากาศประจ าวัน  
               2.1.2.2 ข่าวพยากรณ์อากาศเพ่ือการเกษตร  
               2.1.2.3 ข่าวคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า  
               2.1.2.4 ข่าวพยากรณ์อากาศการบินบริเวณสนามบิน (TAF)  
               2.1.2.5 ข่าวพยากรณ์แนวโน้ม (Trend Forecast)  
               2.1.2.6 ประกาศและค าเตือนกรณีลักษณะอากาศร้าย 
          2.2.2 ศึกษาและวิเคราะห์แผนที่อากาศชนิดต่างๆ ได้แก่ 
               2.2.2.1 แผนที่อากาศผิวพ้ืน (Top Chart และ Detail)  
               2.2.2.2 แผนที่ลมชั้นบน  
               2.2.2.3 แผนที่ความกดอากาศเปลี่ยนใน 24 ชั่วโมง  
               2.2.2.4 แผนที่อุณหภูมิเปลี่ยนใน 24 ชั่วโมง 
               2.2.2.5 แผนที่อุณหภูมิจุดน้ าค้างเปลี่ยนใน 24 ชั่วโมง  
               2.2.2.6 แผนที่รายละเอียดประเทศไทย  
 2.2.3 จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลข่าวพยากรณ์อากาศ 
          2.2.4 ตอบข้อซักถามทางโทรศัพทเ์กี่ยวกับสภาพอากาศ และบริการข่าวพยากรณ์อากาศแก่
ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

2.2.5 เผยแพร่ข้อมูลข่าวพยากรณ์อากาศต่างๆ บนเว็บไซต์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  http://www.ubonmet.com/    

 
 
 
 
 



 
3.  อัตราก าลังข้าราชการ (ปัจจุบัน) 

 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง เริ่มปฏิบัติงาน 
1. นายประเสริฐ  ปุราถานัง นักอุตุนิยมวิทยาช านาญการ 1 เม.ย. 2541 
2. นางอรนุช ทองศรี นักอุตุนิยมวิทยาช านาญการ 9 พ.ค. 2548 
3. นางวาสนา  จันดียืน นักอุตุนิยมวิทยาช านาญการ 9 พ.ค. 2548 
4. นายสกุล  สาระจันทร์ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ 1 ก.พ. 2556 
5. นายปริวัชร  นามด้วง นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ 19 มิ.ย. 2560 

 
      4.  กระบวนการท างาน 

     4.1 กระบวนงานที่ 1 เรื่อง  ออกข่าวพยากรณ์อากาศต่างๆ  
4.2 กระบวนงานที่ 2 เรื่อง  วิเคราะห์แผนที่อากาศต่างๆ 
4.3 กระบวนงานที่ 3 เรื่อง  การ Upload ข่าวพยากรณ์อากาศขึ้นเว็บไชต์ 
4.4 กระบวนงานที่ 3 เรื่อง  การบริการข้อมูลข่าวพยากรณ์อากาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนการปฏิบัติงานของนักอุตุนิยมวิทยา 
ส่วนพยากรณ์อากาศ  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

 
ขั้นตอน

ที่ 
ผู้ปฏิบตัิงาน ผังขั้นตอนการท างาน สิ่งที่ต้องปฏิบตั ิ เป้าหมาย 

 
1 

 
นักอุตุนิยมวิทยา 

 
 

 
1 . 1 ท า ก า ร ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล
อุตุนิยมวิทยาต่างๆ เพื่อใช้ในการ
พยากรณ์อากาศ ได้แก่  
  -แผนที่อากาศชนิดต่างๆจากส่วน 
   สารสนเทศอุตุนิยมวิทยา ศล. 
  -ข้อมูลผลการตรวจอากาศผิวพื้น 
   ของสถานีอุตุนิยมวิทยาในพ้ืนที่ 
   รับผิดชอบ 
  -ข้อมูลผลการตรวจอากาศชั้นบน 
   ของสถานีอุตุนิยมวิทยาในพ้ืนที่ 
   รับผิดชอบ 
  -ภาพถ่ายดาวเทียมจากกรม 
   อุตุนิยมวิทยา 
  -ภาพกลุ่มฝนจากเครือข่ายเรดาร์ 
   ตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา 
  -ข้อมูล NWP ของกรม 
   อุตุนิยมวิทยา 
  -ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศ  
   อัตโนมัติ(AWS) ของกรม   
   อุตุนิยมวิทยา 
-ข้อมูลปรมิาณน้ าฝนจากสถานีฝน 

   อัตโนมตัิ กรมอุตุนิยมวิทยา 

 
- ไดข้้อมูลที่ครบถ้วน เพื่อ
น าไปวิเคราะห์สภาวะอากาศ 
 

 
2 

 
นักอุตุนิยมวิทยา 

 

  

2.1. วิเคราะห์แผนที่อากาศ ที่ได้จาก
ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา ศล. 
2.2. วิเคราะห์ข้อมูลประกอบอ่ืนๆที่
รวบรวมได้จากขั้นตอนที่ 1 
 
 

- ไดข้้อมูลเพื่อการพยากรณ์
อากาศที่ถูกต้องแม่นย า 
 

 
3 

 
นักอุตุนิยมวิทยา 

 
 
 
 

3.1 ข่าวพยากรณ์อากาศประจ าวัน 
3.2 ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อ 
      การเกษตร 
3.3 คาดหมายลักษณะอากาศ 7 วัน 
3.4 ข่าวอากาศประจ าถิ่น 
3.5 ประกาศเตือนภัย 
3.6 สรุปลักษณะอากาศ 

- ไดข้่าวพยากรณ์อากาศที่
ถูกต้องแม่นย า ทันเหตุการณ ์

1.  

 
4 

 
นักอุตุนิยมวิทยา 

 
 

4.1 ส่งขา่วพยากรณ์อากาศให้ส่วน
สื่อสารและเครื่องมือ ศล. เพื่อ
กระจายขา่วต่อไป 
4.2 ให้สัมภาษณ/์ตอบค าถามทาง
โทรศัพท์ 

- เพื่อกระจายข่าวพยากรณ์
อ า ก า ศ ไ ป สู่ ป ร ะ ช า ช น
ผู้รับบริการ อย่างทั่วถึงและ
รวดเร็ว 

 
 
 
 

 
วิเคราะห์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 

 
ออกข่าวพยากรณ์อากาศ 

กระจายขา่ว
พยากรณ์อากาศ 

 

รวบรวมข้อมูล
อุตุนิยมวิทยาต่างๆ 



ขั้นตอนการปฏบิัติงานออกข่าวพยากรณ์อากาศ ศล. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

แผนที่อากาศ 
-แผนที่อากาศผิวพื้น 
-แผนที่รายละเอยีด
ประเทศไทย 
-แผนที่ลมชั้นบน 
-แผนที่ความกดอากาศ
เปลี่ยน 
-แผนที่อุณหภูมิเปลีย่น 
-แผนที่อุณหภูมจิุดน้ าค้าง
เปลี่ยน 
-ผลการหยั่งอากาศชั้นบน 

 
 

 

ภาพดาวเทียม
จากกรม

อุตุนิยมวิทยา 

ภาพฝนจาก
เครือข่าย
เรดาร์กรม

อุตุนิยมวิทยา 

ข้อมูล NWP 
ของกรม

อุตุนิยมวิทยา  

ข้อมูลสถานีตรวจ
อากาศอัตโนมัติ
(AWS) ของกรม
อุตุนิยมวิทยา 

ข้อมูลปริมาณ
น้ าฝนจากสถานี

ฝนอัตโนมัติ  
กรมอุตุนิยมวิทยา 

ข้อมูลจาก
การตรวจ

อากาศผิวพื้น 

รวบรวมข้อมูลอุตนุิยมวิทยา 

วิเคราะห์ข้อมูลอุตนุิยมวิทยา 

ออกข่าวพยากรณ์อากาศ 

ข่าวพยากรณ์
อากาศประจ าวัน 

ประกาศเตือนภัย
สภาวะ 

อากาศร้าย 

ข่าวพยากรณ์
อากาศเพื่อ
การเกษตร 

ข่าวพยากรณ์
อากาศเพื่อการ

บิน 

คาดหมายลักษณะ
อากาศ 7 วัน 

กระจายข่าวพยากรณ์อากาศ 

เครือข่ายสื่อสาร
มวลชล

ระดับประเทศและ
ท้องถ่ิน 

เครือข่ายของกรม
ป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย 

เครือข่ายองค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถ่ิน 

สถานีอุตุนิยมวิทยา
ในพื้นที่รับผิดชอบ 

9 สถานี 

ให้บริการผ่านทาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 
และจดหมายอิเลค-
โทรนิค  
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วันท่ีเริ่มใช้ : 27/03/2560 
ส่วนพยากรณ์อากาศ 
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ผู้จัดท า : นางจงกลณี  มาลรีัตน ์ ผู้อนุมัติ : 
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หน้า 1 

1. หลักการและเหตุผล 
  จากการที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) ให้ส่วนราชการน าเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) มาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการผลักดันให้ส่วนราชการปรับปรุงองค์กรและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระดับมาตรฐาน
เทียบเท่าสากล โดยพัฒนาให้องค์กรภาครัฐมีกระบวนการการท างาน และผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลดียิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมาย คือ ประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ 
  ดังนั้นเพื่อพัฒนาแนวทาง เทคนิค ข้ันตอน และวิธีปฏิบัติงานทางด้านการวิเคราะห์แผนที่อากาศภายในส่วน
พยากรณ์อากาศกลางให้เป็นไปตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และเพ่ือให้สอดคล้อง
กับนโยบายและยุทธศาสตร์ของส านักพยากรณ์อากาศ จึงได้มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการวิเคราะห์แผนที่
อากาศ เพ่ือให้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของบุคลากรส่วนพยากรณ์อากาศ ศล.ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
2. วัตถุประสงค์ (Objectives) 
  2.1 เพ่ือให้บุคลากรของส่วนพยากรณ์อากาศ ศล. ใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เกี่ยวกับการ
วิเคราะห์แผนที่อากาศผิวพ้ืนให้มีมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  2.2 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทาง เทคนิค ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานทางด้านการวิเคราะห์
แผนที่อากาศผิวพ้ืนให้เป็นหมวดหมู่ 
  2.3 เพ่ือให้ส่วนพยากรณ์อากาศ ศล. มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานทางด้านการวิเคราะห์แผนที่อากาศผิวพ้ืน  
  2.4 เพ่ือส่งเสริมการถ่ายทอดจากผู้มีประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน ได้ใช้เป็นแนวทางในการท างานทางด้าน
การวิเคราะห์แผนที่อากาศผิวพ้ืน 
  2.5 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
  2.6 เพ่ือใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการท างาน 
3. ค าจ ากัดความ (Definition) 

3.1 แผนที่อากาศผิวพ้ืน คือ แผนที่ที่แสดงระบบของความกดอากาศซึ่งเกิดจากการหมุนเวียนของอากาศ
บนพื้นโลกท่ีได้มาจากการวิเคราะห์ค่าความกดอากาศที่หักลงหาระดับน้ าทะเลปานกลางของสถานีตรวจอากาศ ณ 
ต าบลต่างๆตามภูมิภาคของโลกและประเทศไทย 
4. ขอบเขต (Scope) และข้ันตอนการปฏิบัติ  (Procedure) 
      คู่มือการปฏิบัติงานนี้ใช้ส าหรับการพยากรณ์อากาศระยะสั้นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เท่านั้นโดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานตามล าดับดังนี้ 
      4.1 รวบรวมข้อมูลที่ใช้ประกอบการพยากรณ์อากาศฯ  
      4.2 การวิเคราะห์แผนที่อากาศ  
      4.3 การแปลความหมายของแผนที่อากาศ 
      4.4 การสรุปผลการวิเคราะห์แผนที่อากาศ  
      4.5 การเผยแพร่ข่าวพยากรณ์อากาศฯให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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หน้า 2 

      
5. ผู้รับผิดชอบ 
  5.1 ผู้อ านวยการส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
  - ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลของแผนที่อากาศผิวพ้ืน  รวมทั้งให้ความคิดเห็นและให้
ค าแนะน าเพ่ิมเติมแก่เวรพยากรณ์อากาศประจ าวัน 
  - เว้นแต่ ผอ.ส่วนพยากรณ์อากาศติดภารกิจให้ เวรพยากรณ์อากาศด าเนินการแทนได้ 

5.2 เวรพยากรณ์อากาศ 
- วิเคราะห์แผนที่อากาศผิวพ้ืน 

           - แปลความหมายของแผนที่อากาศผิวพ้ืน เพ่ือใช้ประกอบการออกค าพยากรณ์อากาศและค าประกาศ
เตือนภัยธรรมชาติ     
6. แบบฟอร์ม 
         รูปแบบแผนที่อากาศ  แบบ อต 1001 แผนที่อากาศผิวพ้ืน 
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7. แผนผังการวิเคราะห์แผนที่อากาศผิวพ้ืน 

ล าดับ
ที ่

กระบวนการ ระยะเวลา 
(นาที) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานงาน ผู้รับ    
ผิดชอบ 

1 

 

3 - รับแผนท่ีอากาศผิวพ้ืนที่ได้ท า
การพล็อตด้วยคอมพิวเตอร์จาก
สว่นสารสนเทศอตุุนิยมวิทยา 

-รับแผนท่ีอากาศผิวพ้ืนที่
จากส่วนสารสนเทศ
อุตุนิยมวิทยาตามเวลาที่
ก าหนด                           
-แผนที่อากาศผิวพื้นมี
ความถูกต้อง 

นอต. 

 

2                                      

 

         

 

2 - ตรวจสอบความถูกต้องของแผน
ทีอ่ากาศผิวพ้ืน ตามรูปแบบแผน
ที่อากาศผิวพื้น ในคู่มือ SOP การ
ผลิตแผนท่ีอากาศผิวพ้ืนของส่วน
สารสนเทศอุตุนิยมวิทยา   
 
                       

- ตรวจสอบความถูกต้อง
ตามรูปแบบแผนท่ี
อากาศผิวพ้ืน ในคู่มือ 
SOP การผลิตแผนท่ี
อากาศผิวพ้ืนของส่วน
สารสนเทศอุตุนิยมวิทยา  
ได้ทันเวลาที่ก าหนด      
-ได้แผนท่ีอากาศผิวพ้ืนท่ี
มคีวามถูกต้อง 

นอต./ 
พอต.สส. 
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5 - ศึกษารูปแบบและลักษณะ
อากาศที่ส าคัญจากข้อมูลทีผ่่าน
มา                                    
- จากภาพถ่ายดาวเทียม
อุตุนิยมวิทยา                            
- แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของ
กรมอุตุนิยมวิทยาและ
ต่างประเทศ 

-ศึกษาข้อมูลต่างๆทีผ่่าน
มาที่ใช้ในการวิเคราะห์
แผนที่อากาศผิวพื้นได้
ทันเวลา                    
-ทราบถึงปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อลักษณะ
อากาศเบื้องต้น 

นอต. 

 

 

 

 

4                                  

                                    

       

         

2 - ความเป็นปัจจุบันของข้อมูลจาก
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของ
กรมอุตุนิยมวิทยาและ
ต่างประเทศ รวมทั้งภาพถ่าย
ดาวเทียมทางอุตุนิยมวิทยา 

-ตรวจสอบความถูกต้อง
ได้ทันเวลาที่ก าหนด      
-ได้แผนท่ีอากาศผิวพ้ืนท่ี
มีความถูกต้อง 

นอต. 

 

รับแผนที่อากาศผิวพื้น 

ตรวจสอบ 

ตรวจสอบ 

เตรียมข้อมูล 
 

Yes 

No 

Yes 

A 

No 



 

คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Work Procedure) รหัส : WP – ศล –  สพ  – 03 
เรื่อง : การวิเคราะห์แผนท่ีอากาศผิวพ้ืน  ฉบับท่ี : 01  แก้ไขครั้งท่ี : 02 

วันท่ีเริ่มใช้ : 27/03/2560 
ส่วนพยากรณ์อากาศ 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยา 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนลา่ง 
 

ผู้จัดท า : นางจงกลณี  มาลรีัตน ์ ผู้อนุมัติ : 
   ว่าท่ีร้อยตรีธนะสิทธ์ิ เอี่ยมอนัยชัย                          

ผู้ตรวจสอบ: นายประเสริฐ ปรุาถานัง ผอ.ศล. 

 

คู่มือปฏิบัติงานส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนล่าง 
 

หน้า 4 

ล าดับ
ที่ 

กระบวนการ ระยะเวลา 
(นาที) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานงาน ผู้รับ    ผิด
ชอบ 

5          
 
                                                       

20 - วิเคราะหแ์บ่งมวลอากาศเพื่อดกูาร
เคลื่อนตัวของมวลอากาศและลักษณะ
ที่ส าคัญที่เกิดขึ้น เช่น ร่องมรสุม แนว
ปะทะอากาศ หย่อมความกดอากาศต่ า 
และ พายุ เป็นต้น 

-วิเคราะห์แผนทีอ่ากาศผิวพื้น
ได้ทันเวลาที่ก าหนด                     
-วิเคราะห์แผนทีอ่ากาศผิวพื้น
ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

นอต. 
 

6                                      
 
            

5 - ตรวจสอบความถกูต้องของผลการ
วิเคราะห์แผนที่อากาศผิวพื้น 
ดังนี้ 
1. การวางต าแหน่ง H และ  L 
2. การวางต าแหน่งแนวปะทะ 
    อากาศ 
3. การวางต าแหน่งของพาย ุ
4. การวางต าแหน่งร่องความกดอากาศ
ต่ า 
 โดยจะดูประกอบกับภาพดาวเทียม 
ข่าวเตือนภยั(warning) 
และแบบส ารองทางคณิตศาสตร์ 

- ตรวจสอบความถูกต้องของ
ผลการวิเคราะห์แผนทีอ่ากาศ
ผิวพื้นได้ทันเวลา                    
-ได้แผนที่อากาศผิวพื้นที่มี
ความถูกต้อง 

นอต./
ผอ.สพ. 
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3 - ทราบถึงปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อสภาพ
อากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                 
- สามารถคาดหมายลักษณะอากาศ
ล่วงหน้าได้ยาวนานขึ้น และมีความ
ถูกต้องแม่นย ามากยิ่งขึ้น 

-ทราบถึงปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อ
สภาพอากาศได้ทันเวลา                 
-รู้ถึงปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อ
สภาพอากาศของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นอต./
ผอ.สพ. 
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3 - ส่งแผนที่อากาศผิวพื้นให้ส่วน
สารสนเทศอุตุนิยมวิทยาตกแต่ง    - 
เพื่อเตรียมบรรยายสรุปลกัษณะอากาศ                                   
- ติดบอร์ดเพื่อเผยแพร่ต่อไป 

-ส่งแผนที่อากาศผิวพื้นให้
ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา
ได้ทันเวลาที่ก าหนดและ
เผยแพร่ได้ทันเวลา                    
-ได้แผนที่อากาศผิวพื้นที่มี
ความถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ และสวยงาม    

พอต.สส. 

9  2 - จัดเก็บแผนที่อากาศผิวพื้น -จัดเก็บแผนที่อากาศผิวพื้น
ได้ทันเวลาที่ก าหนด          -
จัดเก็บแผนที่อากาศผิวพื้นไว้
เป็นหมวดหมู่ง่ายตอ่การ
สืบค้น 

พอต.สส. 

 
 
 

วิเคราะห ์
 

ตรวจสอบ 

แปลความหมาย 
 

เผยแพร ่

จัดเก็บ 
 

A 

Yes 

No 



 

คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Work Procedure) รหัส : WP – ศล –  สพ  – 03 
เรื่อง : การวิเคราะห์แผนท่ีอากาศผิวพ้ืน  ฉบับท่ี : 01  แก้ไขครั้งท่ี : 02 

วันท่ีเริ่มใช้ : 27/03/2560 
ส่วนพยากรณ์อากาศ 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยา 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนลา่ง 
 

ผู้จัดท า : นางจงกลณี  มาลรีัตน ์ ผู้อนุมัติ : 
   ว่าท่ีร้อยตรีธนะสิทธ์ิ เอี่ยมอนัยชัย                          

ผู้ตรวจสอบ: นายประเสริฐ ปรุาถานัง ผอ.ศล. 

 

คู่มือปฏิบัติงานส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนล่าง 
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 8.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) 
8.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการวิเคราะห์แผนที่อากาศผิวพื้น (Surface Synoptic Chart) 
 8.1.1 นอต.รับแผนที่อากาศผิวพ้ืนที่ได้ท าการพล็อตด้วยคอมพิวเตอร์จากส่วนสารสนเทศ

อุตุนิยมวิทยา ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  แผนที่อากาศผิวพ้ืน เวลา 0000Z วันที่ 29 ม.ค. 2559 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา(WWW.TMD.GO.TH) 

 8.1.2 นอต. ตรวจสอบความถูกต้องของแผนที่อากาศผิวพ้ืนโดยตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นตาม
รูปแบบแผนที่อากาศผิวพ้ืนตามคู่มือการปฏิบัติงานของส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา  

8.2 ขั้นตอนการเตรียมข้อมูล 
 8.2.1 นอต. ท าการจัดเตรียมข้อมูลดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ณ เวลาเดียวกันกับ เวลาที่ท าการ

พล็อตแผนที่อากาศผิวพ้ืนได้ที่เว็บไซด์กรมอุตุนิยมวิทยา(WWW.TMD.GO.TH) 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2  ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา และแผนที่อากาศผิวพ้ืน เวลา 0000Z วันที่ 29 ม.ค. 2559 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา(WWW.TMD.GO.TH) 

 
 
 
 

 

 
 



 

คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Work Procedure) รหัส : WP – ศล –  สพ  – 03 
เรื่อง : การวิเคราะห์แผนท่ีอากาศผิวพ้ืน  ฉบับท่ี : 01  แก้ไขครั้งท่ี : 02 

วันท่ีเริ่มใช้ : 27/03/2560 
ส่วนพยากรณ์อากาศ 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยา 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนลา่ง 
 

ผู้จัดท า : นางจงกลณี  มาลรีัตน ์ ผู้อนุมัติ : 
   ว่าท่ีร้อยตรีธนะสิทธ์ิ เอี่ยมอนัยชัย                          

ผู้ตรวจสอบ: นายประเสริฐ ปรุาถานัง ผอ.ศล. 

 

คู่มือปฏิบัติงานส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนล่าง 
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การแปลภาพถ่ายดาวเทียม 
  ภาพถ่ายดาวเทียม Himawari satellite of Japan Meteorological Agency (JMA)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3  ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา(WWW.TMD.GO.TH) 

  การแปลภาพถ่ายดาวเทียม Himawari satellite of Japan Meteorological Agency (JMA) เป็น
ภาพถ่ายดาวเทียมที่ดูอุณหภูมิบนยอดเมฆแปลเป็นเฉดสีต่างๆตามอุณหภูมิบนยอดเมฆท่ีวัดได้ โดยสามารถดูภาพถ่ายดาวเทียม
ผ่านทางเว็บไซด์ของกรมอุตุนิยมวิทยา ซ่ึงสามารถดูจากสีต่างๆท่ีปรากฏบนภาพและมีความหมายดังนี้ 
  1. สีด า หมายถึง อุณหภูมิบนยอดเมฆ เท่ากับ 40.0 องศาเซลเซียส 
  2. สีเทา หมายถึง อุณหภูมิบนยอดเมฆ เท่ากับ 20.0 องศาเซลเซียส 
  3. สีขาว หมายถึง อุณหภูมิบนยอดเมฆ เท่ากับ 0.0 องศาเซลเซียส 
  4. สีฟ้า หมายถึง อุณหภูมิบนยอดเมฆ เท่ากับ -20.0 องศาเซลเซียส 
  5. สีเขียว หมายถึง อุณหภูมิบนยอดเมฆ เท่ากับ -40.0 องศาเซลเซียส 
  6. สีส้ม หมายถึง อุณหภูมิบนยอดเมฆ เท่ากับ -60.0 องศาเซลเซียส 
  7. สีแดงเข้ม หมายถึง อุณหภูมิบนยอดเมฆ เท่ากับ -80.0 องศาเซลเซียส 
  8. สีแดง หมายถึง อุณหภูมิบนยอดเมฆ มากกว่า -100.0 องศาเซลเซียส ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Work Procedure) รหัส : WP – ศล –  สพ  – 03 
เรื่อง : การวิเคราะห์แผนท่ีอากาศผิวพ้ืน  ฉบับท่ี : 01  แก้ไขครั้งท่ี : 02 

วันท่ีเริ่มใช้ : 27/03/2560 
ส่วนพยากรณ์อากาศ 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยา 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนลา่ง 
 

ผู้จัดท า : นางจงกลณี  มาลรีัตน ์ ผู้อนุมัติ : 
   ว่าท่ีร้อยตรีธนะสิทธ์ิ เอี่ยมอนัยชัย                          

ผู้ตรวจสอบ: นายประเสริฐ ปรุาถานัง ผอ.ศล. 

 

คู่มือปฏิบัติงานส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนล่าง 
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 ภาพถ่ายดาวเทียม Himawari satellite of Japan Meteorological Agency (JMA) แบบ VIS 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4  ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา(WWW.TMD.GO.TH) 

   การแปลภาพถ่ายดาวเทียมแบบ VIS  
   1. สีเทาอ่อน  หมายถึง เมฆชั้นสงู 
   2. สีเทาเข้ม  หมายถึง เมฆชั้นกลาง 
   3. สีขาว  หมายถึง เมฆชั้นต่ า 
   4. สีขาวเข้ม  หมายถึง  เมฆท่ีก่อตัวทางแนวต้ัง 
 
  ภาพถ่ายดาวเทียม Himawari satellite of Japan Meteorological Agency (JMA) แบบ IR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

ภาพที่ 5  ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา(WWW.TMD.GO.TH) 

 

 

เมฆชั้นกลาง 

เมฆชัน้สูง เมฆชั้นต่ า 

เมฆที่ก่อตัวในแนวตั้ง 

เมฆชั้นกลาง 

เมฆชัน้สูง 

เมฆชัน้ต่ า 

เมฆที่ก่อตัวในแนวตั้ง 



 

คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Work Procedure) รหัส : WP – ศล –  สพ  – 03 
เรื่อง : การวิเคราะห์แผนท่ีอากาศผิวพ้ืน  ฉบับท่ี : 01  แก้ไขครั้งท่ี : 02 

วันท่ีเริ่มใช้ : 27/03/2560 
ส่วนพยากรณ์อากาศ 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยา 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนลา่ง 
 

ผู้จัดท า : นางจงกลณี  มาลรีัตน ์ ผู้อนุมัติ : 
   ว่าท่ีร้อยตรีธนะสิทธ์ิ เอี่ยมอนัยชัย                          

ผู้ตรวจสอบ: นายประเสริฐ ปรุาถานัง ผอ.ศล. 

 

คู่มือปฏิบัติงานส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนล่าง 
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                                  การแปลภาพถ่ายดาวเทียมแบบ IR 
   1. สีขาว  หมายถึง เมฆชั้นสูง 
   2. สีเทาอ่อน  หมายถึง เมฆชั้นกลาง 
   3. สีเทาเข้ม  หมายถึง เมฆชั้นต่ า 
   4. สีขาวเข้ม  หมายถึง  เมฆท่ีก่อตัวทางแนวต้ัง 
  ภาพถ่ายดาวเทียม MTSAT จากเว็บไซด์ http://en.allmetsat.com/images/gms_kochi_sea.php 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6  ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา 
ที่มา : http://en.allmetsat.com/images/gms_kochi_sea.php 

 
   การแปลภาพถ่ายดาวเทียม MTSAT(IR) 
  8.2.2 นอต. ท าการศึกษาลักษณะอากาศของแผนที่อากาศผิวพ้ืนที่ผ่านมาเพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การวิเคราะห์แผนที่อากาศผิวพ้ืนในเวลาต่อไป 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7  แผนที่อากาศผิวพ้ืน 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา(WWW.TMD.GO.TH) 

  

 

เมฆชั้นกลาง 

เมฆชั้นต่ า 

เมฆชั้นสูง 

เมฆที่ก่อตัวในแนวตั้ง 

http://en.allmetsat.com/images/gms_kochi_sea.php
http://www.tmd.go.th/programs/uploads/maps/2016-01-29_TopChart_01.JPG


 

คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Work Procedure) รหัส : WP – ศล –  สพ  – 03 
เรื่อง : การวิเคราะห์แผนท่ีอากาศผิวพ้ืน  ฉบับท่ี : 01  แก้ไขครั้งท่ี : 02 

วันท่ีเริ่มใช้ : 27/03/2560 
ส่วนพยากรณ์อากาศ 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยา 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนลา่ง 
 

ผู้จัดท า : นางจงกลณี  มาลรีัตน ์ ผู้อนุมัติ : 
   ว่าท่ีร้อยตรีธนะสิทธ์ิ เอี่ยมอนัยชัย                          

ผู้ตรวจสอบ: นายประเสริฐ ปรุาถานัง ผอ.ศล. 

 

คู่มือปฏิบัติงานส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนล่าง 
 

หน้า 9 

 
  8.2.3 นอต. ท าการศึกษาลักษณะอากาศจากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของกรมอุตุนิยมวิทยา 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์แผนที่อากาศผิวพ้ืน ได้ที่เว็บไซด์แบบจ าลองคณิตศาสตร์ดังนี้ 
  1. http://www.tmd.go.th 
  2. http://www.ecmwf.int 
  3. http://www.reg.bom.gov.au 
  4. http://www.ncmrwf.gov.in 
  5. http://www.npd.cwb.gov.tw/eng                              
 
  โดยมีขั้นตอนการเข้าถึงผลผลิตจากการพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขของเว็บไซต์ต่างๆดังนี้ 
  8.2.3.1 ขั้นตอนการเข้าถึงผลผลิตจากการพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขของเว็บไซต์กรม
อุตุนิยมวิทยา 
  ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่เว็บไซต์ WWW.tmd.go.th ได้ภาพดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

ภาพที่ 8 เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา 
ที่มา : WWW.tmd.go.th 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.tmd.go.th/
http://www.ecmwf.int/
http://www.reg.bom.gov.au/
http://www.ncmrwf.gov.in/
http://www.npd.cwb.gov.tw/eng
http://www.tmd.go.th/
http://www.tmd.go.th/


 

คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Work Procedure) รหัส : WP – ศล –  สพ  – 03 
เรื่อง : การวิเคราะห์แผนท่ีอากาศผิวพ้ืน  ฉบับท่ี : 01  แก้ไขครั้งท่ี : 02 

วันท่ีเริ่มใช้ : 27/03/2560 
ส่วนพยากรณ์อากาศ 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยา 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนลา่ง 
 

ผู้จัดท า : นางจงกลณี  มาลรีัตน ์ ผู้อนุมัติ : 
   ว่าท่ีร้อยตรีธนะสิทธ์ิ เอี่ยมอนัยชัย                          

ผู้ตรวจสอบ: นายประเสริฐ ปรุาถานัง ผอ.ศล. 

 

คู่มือปฏิบัติงานส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนล่าง 
 

หน้า 10 

  ขั้นตอนที่ 2 น าเมาส์วางที่ “หน้าแรก” จะพบกับเมนูต่างๆแล้วให้คลิกท่ีเมนู “NWP” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา 
ที่มา : WWW.tmd.go.th 

  ขั้นตอนที่ 3 จะเข้าสู่หน้าแรกของ “NWP” คลิกท่ี Numerical Model 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

ภาพที่ 10 แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของกรมอุตุนิยมวิทยา 
                                      ที่มา : WWW.tmd.go.th 

  

 

http://www.tmd.go.th/
http://www.tmd.go.th/


 

คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Work Procedure) รหัส : WP – ศล –  สพ  – 03 
เรื่อง : การวิเคราะห์แผนท่ีอากาศผิวพ้ืน  ฉบับท่ี : 01  แก้ไขครั้งท่ี : 02 

วันท่ีเริ่มใช้ : 27/03/2560 
ส่วนพยากรณ์อากาศ 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยา 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนลา่ง 
 

ผู้จัดท า : นางจงกลณี  มาลรีัตน ์ ผู้อนุมัติ : 
   ว่าท่ีร้อยตรีธนะสิทธ์ิ เอี่ยมอนัยชัย                          

ผู้ตรวจสอบ: นายประเสริฐ ปรุาถานัง ผอ.ศล. 

 

คู่มือปฏิบัติงานส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนล่าง 
 

หน้า 11 

  ขั้นตอนที่ 4  จะปรากฏภาพดังนี้ จากนั้นคลิกที่ Global Model products และสามารถเลือก
ผลผลิตต่างๆได้ 
   
 
 
     
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 11 แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของกรมอุตุนิยมวิทยา 
                                      ที่มา : WWW.tmd.go.th 
  ขั้นตอนที่ 5 จะปรากฏภาพดังนี้ จากนั้นสามารถเลือกผลผลิตจากการพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข
ได้ตามต้องการ 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 12 แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของกรมอุตุนิยมวิทยา 
                                      ที่มา : WWW.tmd.go.th 

 

 

http://www.tmd.go.th/
http://www.tmd.go.th/


 

คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Work Procedure) รหัส : WP – ศล –  สพ  – 03 
เรื่อง : การวิเคราะห์แผนท่ีอากาศผิวพ้ืน  ฉบับท่ี : 01  แก้ไขครั้งท่ี : 02 

วันท่ีเริ่มใช้ : 27/03/2560 
ส่วนพยากรณ์อากาศ 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยา 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนลา่ง 
 

ผู้จัดท า : นางจงกลณี  มาลรีัตน ์ ผู้อนุมัติ : 
   ว่าท่ีร้อยตรีธนะสิทธ์ิ เอี่ยมอนัยชัย                          

ผู้ตรวจสอบ: นายประเสริฐ ปรุาถานัง ผอ.ศล. 

 

คู่มือปฏิบัติงานส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนล่าง 
 

หน้า 12 

  8.2.3.2 ขั้นตอนการเข้าถึงผลผลิตจากการพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขของเว็บไซต์ ECMWF 
  ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่เว็บไซต์ http://www.ecmwf.int จะปรากฎภาพหน้าจอดังนี้ 
       
 
 
 
 
 
 
 
    
 
   
 
 
 
 

  ภาพที่ 13 แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของเว็บไซต์ ECMWF 
ที่มา : http://www.ecmwf.int 

  ขั้นตอนที่ 2  เลือกเมนู Forecasts แล้วเลือก Charts ดังภาพ  
     
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 14 แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของเว็บไซต์ ECMWF 
ที่มา : http://www.ecmwf.int 

 

 

http://www.ecmwf.int/
http://www.ecmwf.int/
http://www.ecmwf.int/


 

คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Work Procedure) รหัส : WP – ศล –  สพ  – 03 
เรื่อง : การวิเคราะห์แผนท่ีอากาศผิวพ้ืน  ฉบับท่ี : 01  แก้ไขครั้งท่ี : 02 

วันท่ีเริ่มใช้ : 27/03/2560 
ส่วนพยากรณ์อากาศ 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยา 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนลา่ง 
 

ผู้จัดท า : นางจงกลณี  มาลรีัตน ์ ผู้อนุมัติ : 
   ว่าท่ีร้อยตรีธนะสิทธ์ิ เอี่ยมอนัยชัย                          

ผู้ตรวจสอบ: นายประเสริฐ ปรุาถานัง ผอ.ศล. 

 

คู่มือปฏิบัติงานส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนล่าง 
 

หน้า 13 

  ขั้นตอนที่ 3 จะปรากฏภาพดังนี้ คลิกท่ีเมนู Medium range  
    
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 15 แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของเว็บไซต์ ECMWF 
ที่มา : http://www.ecmwf.int 

  ขั้นตอนที่ 4 จากนั้นเลือก High resolution forecast ดังภาพ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 16 แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของเว็บไซต์ ECMWF 
ที่มา : http://www.ecmwf.int 

 

 

http://www.ecmwf.int/
http://www.ecmwf.int/


 

คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Work Procedure) รหัส : WP – ศล –  สพ  – 03 
เรื่อง : การวิเคราะห์แผนท่ีอากาศผิวพ้ืน  ฉบับท่ี : 01  แก้ไขครั้งท่ี : 02 

วันท่ีเริ่มใช้ : 27/03/2560 
ส่วนพยากรณ์อากาศ 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยา 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนลา่ง 
 

ผู้จัดท า : นางจงกลณี  มาลรีัตน ์ ผู้อนุมัติ : 
   ว่าท่ีร้อยตรีธนะสิทธ์ิ เอี่ยมอนัยชัย                          

ผู้ตรวจสอบ: นายประเสริฐ ปรุาถานัง ผอ.ศล. 

 

คู่มือปฏิบัติงานส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนล่าง 
 

หน้า 14 

  ขั้นตอนที่ 5 จะปรากฏภาพดังนี้ จากนั้นเลือก Area แล้วคลิก Asia จะได้ภาพดังนี้ 
       
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

ภาพที่ 17 แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของเว็บไซต์ ECMWF 
ที่มา : http://www.ecmwf.int 

  8.2.3.3 ขั้นตอนการเข้าถึงผลผลติจากการพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขของเว็บไซต์ออสเตเรีย 
  ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่เว็บไซต์ http://reg.bom.gov.au จะได้ภาพดังนี้ 
    
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 18 แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของเว็บไซต์ออสเตเรีย 
ที่มา : http://reg.bom.gov.au   

 

 

http://www.ecmwf.int/
http://reg.bom.gov.au/
http://reg.bom.gov.au/


 

คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Work Procedure) รหัส : WP – ศล –  สพ  – 03 
เรื่อง : การวิเคราะห์แผนท่ีอากาศผิวพ้ืน  ฉบับท่ี : 01  แก้ไขครั้งท่ี : 02 

วันท่ีเริ่มใช้ : 27/03/2560 
ส่วนพยากรณ์อากาศ 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยา 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนลา่ง 
 

ผู้จัดท า : นางจงกลณี  มาลรีัตน ์ ผู้อนุมัติ : 
   ว่าท่ีร้อยตรีธนะสิทธ์ิ เอี่ยมอนัยชัย                          

ผู้ตรวจสอบ: นายประเสริฐ ปรุาถานัง ผอ.ศล. 

 

คู่มือปฏิบัติงานส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนล่าง 
 

หน้า 15 

  ขั้นตอนที่ 2 เลือก Timezone เป็น UTC และ Area เป็น SE Asia ดังภาพ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 19 แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของเว็บไซต์ออสเตเรีย 
ที่มา : http://reg.bom.gov.au 

  ขั้นตอนที่ 3 จะได้ภาพแผนท่ีผลผลิตจากการพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 20 แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของเว็บไซต์ออสเตเรีย 
ที่มา : http://reg.bom.gov.au 

 
 

  

 

http://reg.bom.gov.au/
http://reg.bom.gov.au/


 

คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Work Procedure) รหัส : WP – ศล –  สพ  – 03 
เรื่อง : การวิเคราะห์แผนท่ีอากาศผิวพ้ืน  ฉบับท่ี : 01  แก้ไขครั้งท่ี : 02 

วันท่ีเริ่มใช้ : 27/03/2560 
ส่วนพยากรณ์อากาศ 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยา 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนลา่ง 
 

ผู้จัดท า : นางจงกลณี  มาลรีัตน ์ ผู้อนุมัติ : 
   ว่าท่ีร้อยตรีธนะสิทธ์ิ เอี่ยมอนัยชัย                          

ผู้ตรวจสอบ: นายประเสริฐ ปรุาถานัง ผอ.ศล. 

 

คู่มือปฏิบัติงานส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนล่าง 
 

หน้า 16 

  8.2.3.4 ขั้นตอนการเข้าถึงผลผลติจากการพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขของเว็บไซต์อินเดีย(National 
Center for Medium Range Weather Forecasting) 
  ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่เว็บไซต์ http://www.ncmrwf.gov.in จะได้ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 21 แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของเว็บไซต์อินเดีย(National Center for Medium Range Weather 

Forecasting) 
ที่มา : http://www.ncmrwf.gov.in 

  ขั้นตอนที่ 2 สามารถท าการคลิกเลือกผลผลิตจากการพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขได้ตามต้องการ ในท่ีนี้จะท าการ
เลือก Rain-Forecast ในแถบเมนู NGFS Outputs ก็จะปรากฎหน้าเว็บไซต์ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 22 แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของเว็บไซต์อินเดีย(National Center for Medium Range Weather 

Forecasting) 
ที่มา : http://www.ncmrwf.gov.in 

 

 

http://www.ncmrwf.gov.in/
http://www.ncmrwf.gov.in/
http://www.ncmrwf.gov.in/


 

คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Work Procedure) รหัส : WP – ศล –  สพ  – 03 
เรื่อง : การวิเคราะห์แผนท่ีอากาศผิวพ้ืน  ฉบับท่ี : 01  แก้ไขครั้งท่ี : 02 

วันท่ีเริ่มใช้ : 27/03/2560 
ส่วนพยากรณ์อากาศ 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยา 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนลา่ง 
 

ผู้จัดท า : นางจงกลณี  มาลรีัตน ์ ผู้อนุมัติ : 
   ว่าท่ีร้อยตรีธนะสิทธ์ิ เอี่ยมอนัยชัย                          

ผู้ตรวจสอบ: นายประเสริฐ ปรุาถานัง ผอ.ศล. 

 

คู่มือปฏิบัติงานส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนล่าง 
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  ขั้นตอนที่ 3 สามารถเลือกช่วงเวลาที่พยากรณ์ได้ตามต้องการ แต่ถ้าต้องการดูทั้งหมดให้คลิกที่ All Times 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 23 แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของเว็บไซต์อินเดีย(National Center for Medium Range Weather 

Forecasting) 
ที่มา : http://www.ncmrwf.gov.in 

  8.2.3.5 ขั้นตอนการเข้าถึงผลผลติจากการพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขของเว็บไซต์ไต้หวัน (Central 
Weather Bureau) 
  ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์ http://npd.cwb.gov.tw จะปรากฏหน้าเว็บไซต์ดังภาพ จากน้ันคลิกที่ปุ่ม”SKIP” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 24 แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของเว็บไซต์ไต้หวัน (Central Weather Bureau) 
ที่มา : http://npd.cwb.gov.tw 

 

 

http://www.ncmrwf.gov.in/
http://npd.cwb.gov.tw/
http://npd.cwb.gov.tw/


 

คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Work Procedure) รหัส : WP – ศล –  สพ  – 03 
เรื่อง : การวิเคราะห์แผนท่ีอากาศผิวพ้ืน  ฉบับท่ี : 01  แก้ไขครั้งท่ี : 02 

วันท่ีเริ่มใช้ : 27/03/2560 
ส่วนพยากรณ์อากาศ 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยา 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนลา่ง 
 

ผู้จัดท า : นางจงกลณี  มาลรีัตน ์ ผู้อนุมัติ : 
   ว่าท่ีร้อยตรีธนะสิทธ์ิ เอี่ยมอนัยชัย                          

ผู้ตรวจสอบ: นายประเสริฐ ปรุาถานัง ผอ.ศล. 

 

คู่มือปฏิบัติงานส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนล่าง 
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  ขั้นตอนที่ 2 จะปรากฎหน้าผลผลิตจากการพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 25 แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของเว็บไซต์ไต้หวัน (Central Weather Bureau) 
ที่มา : http://npd.cwb.gov.tw 

  ขั้นตอนที่ 3 บนแถบเมนูบาร์ด้านซ้ายบน NWP Products สามารถเลือกประเภทของผลผลิตได้ ในที่นี้จะเลือก 
Regional Model > WRF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 26 แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของเว็บไซต์ไต้หวัน (Central Weather Bureau) 
ที่มา : http://npd.cwb.gov.tw  

 

 

http://npd.cwb.gov.tw/
http://npd.cwb.gov.tw/


 

คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Work Procedure) รหัส : WP – ศล –  สพ  – 03 
เรื่อง : การวิเคราะห์แผนท่ีอากาศผิวพ้ืน  ฉบับท่ี : 01  แก้ไขครั้งท่ี : 02 

วันท่ีเริ่มใช้ : 27/03/2560 
ส่วนพยากรณ์อากาศ 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยา 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนลา่ง 
 

ผู้จัดท า : นางจงกลณี  มาลรีัตน ์ ผู้อนุมัติ : 
   ว่าท่ีร้อยตรีธนะสิทธ์ิ เอี่ยมอนัยชัย                          

ผู้ตรวจสอบ: นายประเสริฐ ปรุาถานัง ผอ.ศล. 

 

คู่มือปฏิบัติงานส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนล่าง 
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  ขั้นตอนที่ 4 สามารถคลิกเข้าไปเลือกผลผลิตจากการพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขตามที่ต้องการได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 27 แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของเว็บไซต์ไต้หวัน (Central Weather Bureau) 
ที่มา : http://npd.cwb.gov.tw 

  ขั้นตอนที่ 5 ผลผลิตจากการพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขท่ีได้ท าการเลือกไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 

ภาพที่ 28 แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของเว็บไซต์ไต้หวัน (Central Weather Bureau) 
ที่มา : http://npd.cwb.gov.tw 

 

 

http://npd.cwb.gov.tw/
http://npd.cwb.gov.tw/


 

คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Work Procedure) รหัส : WP – ศล –  สพ  – 03 
เรื่อง : การวิเคราะห์แผนท่ีอากาศผิวพ้ืน  ฉบับท่ี : 01  แก้ไขครั้งท่ี : 02 

วันท่ีเริ่มใช้ : 27/03/2560 
ส่วนพยากรณ์อากาศ 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยา 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนลา่ง 
 

ผู้จัดท า : นางจงกลณี  มาลรีัตน ์ ผู้อนุมัติ : 
   ว่าท่ีร้อยตรีธนะสิทธ์ิ เอี่ยมอนัยชัย                          

ผู้ตรวจสอบ: นายประเสริฐ ปรุาถานัง ผอ.ศล. 

 

คู่มือปฏิบัติงานส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนล่าง 
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  8.3 ขั้นตอนการวิเคราะห์แผนที่อากาศผิวพื้น 
 8.3.1 โดยเริ่มพิจารณาความกดอากาศจาก STATION MODEL และเริ่มท าการวิเคราะห์แผนที่อากาศผิว

พ้ืนในบริเวณท่ีมีการกระจายของข้อมูลอยู่อย่างหนาแน่นมากก่อน 

     
ภาพที่ 29 แผนที่อากาศผิวพื้น 

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา(WWW.TMD.GO.TH) 
 

 8.3.2 ให้เลือกท าการวิเคราะห์จากบริเวณขอบใดขอบหนึ่งของแผนที่อากาศผิวพ้ืน (ส่วนมากจะ
เป็นขอบทางด้านบนของแผนที่เนื่องจากเป็นบริเวณท่ีมีการกระจายของข้อมูลอยู่อย่างหนาแน่นมากกว่าใน
บริเวณอ่ืนๆ) 

 8.3.2.1 ผู้ที่ถนัดมือซ้ายให้เริ่มที่บริเวณมุมบนซ้ายของแผนที่อากาศ 
 8.3.2.2 ผู้ที่ถนัดมือขวาให้เริ่มที่บริเวณมุมบนขวาของแผนที่อากาศ 
 

 
ภาพที่ 30 แผนที่อากาศผิวพ้ืน 

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา(WWW.TMD.GO.TH) 
 



 

คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Work Procedure) รหัส : WP – ศล –  สพ  – 03 
เรื่อง : การวิเคราะห์แผนท่ีอากาศผิวพ้ืน  ฉบับท่ี : 01  แก้ไขครั้งท่ี : 02 

วันท่ีเริ่มใช้ : 27/03/2560 
ส่วนพยากรณ์อากาศ 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยา 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนลา่ง 
 

ผู้จัดท า : นางจงกลณี  มาลรีัตน ์ ผู้อนุมัติ : 
   ว่าท่ีร้อยตรีธนะสิทธ์ิ เอี่ยมอนัยชัย                          

ผู้ตรวจสอบ: นายประเสริฐ ปรุาถานัง ผอ.ศล. 

 

คู่มือปฏิบัติงานส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนล่าง 
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 8.3.3 ให้เลือกท าการวิเคราะห์เส้นความกดอากาศเท่าในบริเวณท่ีมีค่าความกดอากาศอยู่ประมาณ
กลางๆของข้อมูล ตัวอย่างเช่น 1012 hPa, 1014 hPa, 1016 hPa (การพิจารณาขึ้นอยู่กับฤดูกาลที่ท าการ
วิเคราะห์) เพ่ือสะดวกต่อการวิเคราะห์แผนที่อากาศ  

 8.3.4 ให้ท าการวิเคราะห์จากขอบของแผนที่อากาศผิวพ้ืนตามท่ีได้เลือกไว้ เมื่อจ าเป็นต้องหยุด
ควรหยุดตรงจุดที่เห็นได้ง่ายและใส่เลขก ากับไว้ด้วย เพราะจะท าให้ไม่เสียเวลาในการหาเส้นความกดอากาศ
เท่าท่ีวิเคราะห์ไว้ในตอนแรก และควรวิเคราะห์ตามค่าความกดอากาศท่ีเท่ากันให้มากที่สุด  

 8.3.5 ในกรณีที่ข้อมูลไม่สมบูรณ์ มีข้อผิดพลาด ไม่มีผลการตรวจอากาศจากสถานีตรวจอากาศผิว
พ้ืน หรือข้อมูลขาดความน่าเชื่อถือโดยมีข้อมูลที่มีค่าสูงหรือต่ ากว่าสถานีข้างเคียงมากเกินไป ให้ท าการละ
ทิ้งข้อมูลนั้นแล้วท าการพิจารณาข้อมูลอื่นๆที่เก่ียวข้องแทน เช่น ทิศทางและความเร็วลม หรือข้อมูลจาก
สถานีข้างเคียง เป็นต้น 

 8.3.6 ให้ท าการวิเคราะห์เส้นความกดอากาศเท่าเปรียบเสมือนการเดินรอบภูเขาในแนวระนาบ 
(ไม่วิเคราะห์ขึ้นหรือลง) ให้วิเคราะห์เวียนไปทางซ้ายหรือขวาแล้วแต่มือที่ถนัด (ข้อมูลควรอยู่ด้านหน้ามือที่
จับดินสอ) 

 8.3.7 ในขณะที่ท าการวิเคราะห์เส้นความกดอากาศเท่า ควรช าเลืองสายตาดูข้อมูลไปข้างหน้าด้วย 
เพ่ือความรวดเร็วในการวิเคราะห์ 

 8.3.8 ให้สังเกตุค่าความกดอากาศบริเวณสถานีที่ท าการวิเคราะห์เส้นความกดอากาศเท่าผ่าน ต้อง
มีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าเส้นความกดอากาศเท่าที่ท าการวิเคราะห์ 

 8.3.9 ในการวิเคราะห์เส้นความกดอากาศเท่าเส้นต่อไป ผู้ที่ท าการวิเคราะห์ควรพยายามวิเคราะห์
เส้นให้ขนานกับเส้นเดิมและให้ท าการวิเคราะห์เส้นตามค่าของความกดอากาศ โดยให้ท าการวิเคราะห์เส้นที่
มีค่าความกดอากาศท่ีแตกต่างต่างกันออกไปที่ 2 หรือ 4 hPa ก็ได้ (ขึ้นอยู่กับความถี่ของข้อมูลความกด
อากาศ) ส่วนบริเวณท่ีต้องการเว้นระยะห่างเป็น 1 hPa  สามารถท าเป็นเส้นประได้  

 

 
ภาพที่ 31 แผนที่อากาศผิวพ้ืน 

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา(WWW.TMD.GO.TH) 
 



 

คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Work Procedure) รหัส : WP – ศล –  สพ  – 03 
เรื่อง : การวิเคราะห์แผนท่ีอากาศผิวพ้ืน  ฉบับท่ี : 01  แก้ไขครั้งท่ี : 02 

วันท่ีเริ่มใช้ : 27/03/2560 
ส่วนพยากรณ์อากาศ 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยา 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนลา่ง 
 

ผู้จัดท า : นางจงกลณี  มาลรีัตน ์ ผู้อนุมัติ : 
   ว่าท่ีร้อยตรีธนะสิทธ์ิ เอี่ยมอนัยชัย                          

ผู้ตรวจสอบ: นายประเสริฐ ปรุาถานัง ผอ.ศล. 

 

คู่มือปฏิบัติงานส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนล่าง 
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 8.3.10 เส้นความกดอากาศเท่าท่ีวิเคราะห์ผ่านทะเลหรือมหาสมุทร ควรท าการวิเคราะห์เส้นให้
ขนานและท ามุมกับทิศลมให้น้อยที่สุด 

 8.3.11 เส้นความกดอากาศเท่าท่ีวิเคราะห์ไม่ควรมีเหลี่ยมหรือมุม หรือเป็นเส้นที่ตรงเกินไป
เนื่องจากอากาศมีคุณสมบัติเป็นของไหล 

  8.3.12 ควรแบ่งระบบมวลอากาศให้เป็นระบบและชัดเจน สามารถแบ่ง High และ Low ได้
เด่นชัด  

8.4  ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการวิเคราะห์ตัวแปรลักษณะอากาศอ่ืนๆในแผนที่อากาศผิวพื้น 

 
ภาพที่ 32 แผนที่อากาศผิวพื้น 

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา(WWW.TMD.GO.TH) 
 

 8.4.1 หย่อมความกดอากาศต่ า (Low) สามารถแบ่งแยกได้ 2 ระบบ ด้วยกันประกอบด้วย 
Dynamic Low และ Relative Low  ในการวางต าแหน่งควรพิจารณาดังนี้ 

 8.4.1.1 การวางต าแหน่ง  

- ในชนิด Relative Low พิจารณาจากค่าความกดอากาศอย่างเดียว 

- ในชนิด Dynamic Low พิจารณาจากค่าความกดอากาศ ทิศทางลม ลักษณะอากาศ และ
ภาพถ่ายดาวเทียมฯ (โดยศูนย์กลางอาจอยู่นอกกลุ่มเมฆ) และควรหลีกเลี่ยงในการวางต าแหน่ง Low ตรง
บริเวณเส้นศูนย์สูตร 

 8.4.1.2 ขนาด 

- ในกรณีที่มขี้อมูลให้พิจารณาตามข้อมูล  ส่วนในกรณีท่ีไม่มีข้อมูลหรืออยู่ในทะเล ให้วางขนาด
พ้ืนที่ประมาณ 3-5 Lat 

  

 

http://www.tmd.go.th/programs/uploads/maps/2011-08-28_TopChart_07.jpg
http://www.tmd.go.th/programs/uploads/maps/2011-08-28_TopChart_07.jpg


 

คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Work Procedure) รหัส : WP – ศล –  สพ  – 03 
เรื่อง : การวิเคราะห์แผนท่ีอากาศผิวพ้ืน  ฉบับท่ี : 01  แก้ไขครั้งท่ี : 02 

วันท่ีเริ่มใช้ : 27/03/2560 
ส่วนพยากรณ์อากาศ 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยา 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนลา่ง 
 

ผู้จัดท า : นางจงกลณี  มาลรีัตน ์ ผู้อนุมัติ : 
   ว่าท่ีร้อยตรีธนะสิทธ์ิ เอี่ยมอนัยชัย                          

ผู้ตรวจสอบ: นายประเสริฐ ปรุาถานัง ผอ.ศล. 

 

คู่มือปฏิบัติงานส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนล่าง 
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 8.4.1.3 การลงรายละเอียดของพายุ 

- บรรทัดที่ 1 ชื่อพายุ หมายเลข และความกดอากาศท่ีศูนย์กลาง (กรณีท่ีพายุดีเปรสชันอ่อนก าลัง
ลงจากพายุโซนร้อนให้ใช้ TD แล้วตามดว้ยชื่อพายุตัวนั้นๆ และส าหรับกรณีที่พายุดีเปรสชันที่ยังไม่มีชื่อโดย
เริ่มทวีก าลังแรงขึ้นจากหย่อมความกดอากาศต่ าก าลังแรง ให้ใช้ TD แล้วตามด้วยความกดอากาศท่ี
ศูนย์กลาง) 

- บรรทัดที่ 2 ต าแหน่ง (Lat, Long) 

- บรรทัดที่ 3 ทิศทาง (องศา) และความเร็วการเคลื่อนที่ 6 ชั่วโมงข้างหน้า (นอต) หลีกเลี่ยงการให้
แนวโน้มการเคลื่อนที่แบบ Almost Stationary ให้ใช้การเคลื่อนที่แบบ Slowly แทน 

- บรรทัดที่ 4 ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง (นอต) 

   
ภาพที่ 33 แผนที่อากาศผิวพื้น 

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา(WWW.TMD.GO.TH) 
 

  8.4.1.4 การระบุความแรง  ให้แบ่งตามความแรง ดังนี้ 
- หย่อมความกดอากาศต่ าก าลังแรง ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางพายุ น้อยกว่า 27 นอต ให้

วิเคราะห์เส้นความกดอากาศรอบศูนย์กลางฯ ตามค่าความกดอากาศจริง หรือไม่เกิน 2 วง 
- พายุดีเปรสชัน ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง ตั้งแต่ 27นอต แต่ไม่เกิน 33 นอต วิเคราะห์ความกด

อากาศรอบศูนย์กลางฯ ตามค่าความกดอากาศจริง หรือไม่เกิน 3 วง 
- พายุโซนร้อน ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง ตั้งแต่ 34 แต่ไม่เกิน 63 นอต ให้วิเคราะห์ความกด

อากาศรอบศูนย์กลางฯ ตามค่าความกดอากาศจริง หรือไม่เกิน 4 วง ส่วนที่เหลือให้เขียนความกดไว้ต่อจาก 
Number ของพายุฯ เช่น TS  “MUIFA” (1109)  970 hPa 

- พายุไต้ฝุ่น ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่ 64 นอต ขึ้นไป ให้วิเคราะห์ตามค่าความกดอากาศ
จริงหรือไม่เกิน 5 วง ส่วนที่เหลือให้เขียนค่าความกดอากาศไว้ต่อจาก Number ของพายุฯ เช่น TY 
“MUIFA” (1109) 970 hPa 



 

คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Work Procedure) รหัส : WP – ศล –  สพ  – 03 
เรื่อง : การวิเคราะห์แผนท่ีอากาศผิวพ้ืน  ฉบับท่ี : 01  แก้ไขครั้งท่ี : 02 

วันท่ีเริ่มใช้ : 27/03/2560 
ส่วนพยากรณ์อากาศ 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยา 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนลา่ง 
 

ผู้จัดท า : นางจงกลณี  มาลรีัตน ์ ผู้อนุมัติ : 
   ว่าท่ีร้อยตรีธนะสิทธ์ิ เอี่ยมอนัยชัย                          

ผู้ตรวจสอบ: นายประเสริฐ ปรุาถานัง ผอ.ศล. 

 

คู่มือปฏิบัติงานส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนล่าง 
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นอกจากนี้ให้พิจารณาจาก แนวโน้มค่าความกดอากาศเปลี่ยนแปลงในรอบ 24 ชั่วโมง หรือจาก
ความเร็วลมผิวพ้ืน (20-25 นอต) หรือจากภาพเรดาร์ตรวจอากาศ หรือจากภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา 
(กลุ่มเมฆมีการรวมกลุ่มดีขึ้น) ส าหรับข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมฯ อาจน าเทคนิคการวิเคราะห์ของ Dvorak 
มาใช้ในการหาต าแหน่งของพายุหมุนเขตร้อนได้ ถ้ามีข้อมูลเพียงพอ  

 8.4.1.5 การเขียนข้อมูลพายุลงบนแผนที่อากาศผิวพื้น 
การลงต าแหน่งของพายุฯในแผนที่อากาศผิวพ้ืน ควรวิเคราะห์ให้มีความต่อเนื่องจากแผนที่อากาศ

ผิวพ้ืนที่ผ่านมา ทั้งทิศทางและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง 
 8.4.1.6 การลงต าแหน่งพายุ 

  - พายุดีเปรสชัน ให้ลง Lat และ Long เป็นเลขทศนิยมลงท้ายด้วยเลข 0 หรือ 5 เว้นแต่พายุ
ดีเปรสชันที่อ่อนก าลังลงจากพายุโซนร้อน และเคลื่อนเข้ามาในพื้นที่ของแผนที่แสดงรายละเอียด (Detail 
Chart) 

- พายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่น ให้ลง Lat และ Long เป็นเลขทศนิยมตามความเป็นจริง โดยใช้ค่าที่
สามารถวิเคราะห์หาได้เองทั้งจาก พก.  

  การเข้าถึงข้อมูลการวางต าแหน่งพายุ 
เว็บไซด์ http://www.gts.tmd.go.th/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 34 เว็บไซด์ศูนย์โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ที่มา : http://www.gts.tmd.go.th 
 
 
 
 

 

http://www.gts.tmd.go.th/


 

คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Work Procedure) รหัส : WP – ศล –  สพ  – 03 
เรื่อง : การวิเคราะห์แผนท่ีอากาศผิวพ้ืน  ฉบับท่ี : 01  แก้ไขครั้งท่ี : 02 

วันท่ีเริ่มใช้ : 27/03/2560 
ส่วนพยากรณ์อากาศ 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยา 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนลา่ง 
 

ผู้จัดท า : นางจงกลณี  มาลรีัตน ์ ผู้อนุมัติ : 
   ว่าท่ีร้อยตรีธนะสิทธ์ิ เอี่ยมอนัยชัย                          

ผู้ตรวจสอบ: นายประเสริฐ ปรุาถานัง ผอ.ศล. 

 

คู่มือปฏิบัติงานส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนล่าง 
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เว็บไซด์ http://weather.noaa.gov/pub/data/raw/ww/wwjp25.rjtd.txt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพที่ 35 เว็บไซด์ข้อมูลข่าวเตือนภัย 
ที่มา : http://weather.noaa.gov/pub/data/raw/ww/wwjp25.rjtd.txt 
 
8.4.1.7 ทิศทาง และความเร็วในการเคลื่อนตัวของพาย ุ 
ทิศทางการเคลื่อนตัว คือ ทิศทางของพายุที่จะเคลื่อนตัวไป โดยหาได้จากต าแหน่งของพายุใน 24 

ชั่วโมงข้างหน้า ความเร็วในการเคลื่อนตัว (นอต) ได้จากระยะห่าง (ไมล์) หารด้วย 24 (ชั่วโมง)    
                   
  การเข้าถึงข้อมูลการพยากรณ์เส้นทางเดินพายุหมุนเขตร้อน 
เว็บไซด์ Joint Typhoon Warning Center (JTWC) สามารถเข้าสู่ข้อมูลทางเว็บไซด์ 

www.usno.navy.mil/JTWC 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 36 เว็บไซด์ Joint Typhoon Warning Center (JTWC) 
ที่มา : www.usno.navy.mil/JTWC 

 

 

http://weather.noaa.gov/pub/data/raw/ww/wwjp25.rjtd.txt


 

คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Work Procedure) รหัส : WP – ศล –  สพ  – 03 
เรื่อง : การวิเคราะห์แผนท่ีอากาศผิวพ้ืน  ฉบับท่ี : 01  แก้ไขครั้งท่ี : 02 

วันท่ีเริ่มใช้ : 27/03/2560 
ส่วนพยากรณ์อากาศ 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยา 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนลา่ง 
 

ผู้จัดท า : นางจงกลณี  มาลรีัตน ์ ผู้อนุมัติ : 
   ว่าท่ีร้อยตรีธนะสิทธ์ิ เอี่ยมอนัยชัย                          

ผู้ตรวจสอบ: นายประเสริฐ ปรุาถานัง ผอ.ศล. 

 

คู่มือปฏิบัติงานส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนล่าง 
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จะได้ภาพเส้นทางพายุ ก าลัง และทิศทางการเคลื่อนที่ของพายุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 37 เว็บไซด์ Joint Typhoon Warning Center (JTWC) 
ที่มา : www.usno.navy.mil/JTWC 

 เว็บไซด์ Tropical Cyclone Track Information 
 สามารถเข้าสู้ข้อมูลได้ทางเว็บไซด์  www.weather.gov.hk/wxinfo/currwx 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 38 เว็บไซด์ Tropical Cyclone Track Information 
ที่มา : www.weather.gov.hk/wxinfo/currwx 

 

 

 



 

คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Work Procedure) รหัส : WP – ศล –  สพ  – 03 
เรื่อง : การวิเคราะห์แผนท่ีอากาศผิวพ้ืน  ฉบับท่ี : 01  แก้ไขครั้งท่ี : 02 

วันท่ีเริ่มใช้ : 27/03/2560 
ส่วนพยากรณ์อากาศ 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยา 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนลา่ง 
 

ผู้จัดท า : นางจงกลณี  มาลรีัตน ์ ผู้อนุมัติ : 
   ว่าท่ีร้อยตรีธนะสิทธ์ิ เอี่ยมอนัยชัย                          

ผู้ตรวจสอบ: นายประเสริฐ ปรุาถานัง ผอ.ศล. 

 

คู่มือปฏิบัติงานส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนล่าง 
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เว็บไซด์ WMO สามารเข้าสู่ข้อมูลได้เว็บไซด์   http://severe.worldweather.wmo.int/tc/wnp/ 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 41 เว็บไซด์ WMO 
ที่มา : http://severe.worldweather.wmo.int/tc/wnp/ 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 39 เว็บไซด์ Tropical Cyclone Track Information 
ที่มา : www.weather.gov.hk/wxinfo/currwx 

 
 8.4.2 ร่องความกดอากาศต่ า (Low Pressure Trough) 
 

    
ภาพที่ 40 แผนที่อากาศผิวพ้ืนและภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา 

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา(WWW.TMD.GO.TH) 
 
 
 
 

 

http://severe.worldweather.wmo.int/tc/wnp/
http://severe.worldweather.wmo.int/tc/wnp/
http://www.weather.gov.hk/wxinfo/currwx


 

คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Work Procedure) รหัส : WP – ศล –  สพ  – 03 
เรื่อง : การวิเคราะห์แผนท่ีอากาศผิวพ้ืน  ฉบับท่ี : 01  แก้ไขครั้งท่ี : 02 

วันท่ีเริ่มใช้ : 27/03/2560 
ส่วนพยากรณ์อากาศ 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยา 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนลา่ง 
 

ผู้จัดท า : นางจงกลณี  มาลรีัตน ์ ผู้อนุมัติ : 
   ว่าท่ีร้อยตรีธนะสิทธ์ิ เอี่ยมอนัยชัย                          

ผู้ตรวจสอบ: นายประเสริฐ ปรุาถานัง ผอ.ศล. 

 

คู่มือปฏิบัติงานส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนล่าง 
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 8.4.2.1 การวางต าแหน่ง   
การวางต าแหน่งของแนวร่องความกดอากาศต่ า ให้วางเชื่อมโยงระหว่างหย่อมความกดอากาศต่ า 

ตั้งแต่ 2 หย่อมความกดอากาศต่ าข้ึนไป โดยสามารถวางต าแหน่งของแนวร่องฯ พาดเป็นแนวเข้าสู่พายุ
หมุนเขตร้อนได้ถึงชั้นแรกของวงขอบนอก ร่องความกดอากาศต่ านี้สามารถวางขาดเป็นช่วงๆวางจนสุดขอบ
แผนที่ก็ได้ แต่ต้องไม่ตัดขวางแนวลิ่มความกดอากาศสูง (Ridge) ส่วนการวางระหว่างพายุหมุนเขตร้อนต่อ
พายุฯไม่ควรวาง โดยมีความกว้างประมาณ 2-3 lat ถ้ามีตัวชี้ชัดเจน พิจารณาได้จากข้อมูลนี้ 

1.  มีบริเวณความกดอากาศสูง (High Pressure) อยู่ข้างล่างและอยู่ข้างบน 
2. เส้น Isobar เป็นรูปโค้งส่วนหนึ่งของหย่อมความกดอากาศต่ า (เป็นแนว Trough) 
3. ทิศทางลมชั้นบน โดยลมทางทิศใต้เป็น S-component ส่วนทางทิศเหนือเป็น N-component  
4. ภาพถ่ายดาวเทียม มีแนวกลุ่มเมฆท่ีวางตัวเป็นแนวยาว 
5. มีลักษณะอากาศไม่ดี (เมฆ และฝน)  

        6. ต้องไม่วางแนวร่องมรสุมตัดขวางแนวลิ่มความกดอากาศสูง (Ridge) 

 8.4.3 แนวปะทะอากาศ (Front) 
 8.4.3.1 ชนิดของแนวปะทะอากาศ สามารถแบ่งได้ 4 ระบบ ดังนี้  
1. Cold Front  
2. Warm Front  
3. Occluded Front 
4. Stationary Front 
 8.4.3.2  หลกัเกณฑ์การวางแนวปะทะอากาศเบื้องต้น กรณีที่ไม่มีข่าวเตือนภัย มี

หลักเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้น ดังนี้ 
- ทิศทางลมผิวพ้ืน ต้องพัดท ามุมกลับทิศกันหรือพัดสวนกันอย่างชัดเจน  
- อุณหภูมิจุดน้ าค้าง ต้องมีความแตกต่างกันประมาณ 2-4 องศาเซลเซียส 
- ลักษณะอากาศจะต้องมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน เช่น Cold Front Warm Front และ  

Occluded Front   
- ภาพถ่ายดาวเทียม  จะต้องบ่งชี้อย่างชัดเจน เช่นมีกลุ่มเมฆ หรือมีริ้วเมฆที่พาดผ่าน 
 8.4.3.3 การวางต าแหน่ง   
- ไม่ควรวิเคราะห์แนวปะทะอากาศเข้าไปในศูนย์กลางบริเวณความกดอากาศสูง 
   
 
 
 
 
 



 

คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Work Procedure) รหัส : WP – ศล –  สพ  – 03 
เรื่อง : การวิเคราะห์แผนท่ีอากาศผิวพ้ืน  ฉบับท่ี : 01  แก้ไขครั้งท่ี : 02 

วันท่ีเริ่มใช้ : 27/03/2560 
ส่วนพยากรณ์อากาศ 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยา 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนลา่ง 
 

ผู้จัดท า : นางจงกลณี  มาลรีัตน ์ ผู้อนุมัติ : 
   ว่าท่ีร้อยตรีธนะสิทธ์ิ เอี่ยมอนัยชัย                          

ผู้ตรวจสอบ: นายประเสริฐ ปรุาถานัง ผอ.ศล. 

 

คู่มือปฏิบัติงานส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนล่าง 
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การเข้าถึงข้อมูลต าแหน่งแนวปะทะอากาศ 
เว็บไซด์ http://www.gts.tmd.go.th/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 41 เว็บไซด์ศูนย์โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ที่มา : http://www.gts.tmd.go.th 

เว็บไซด์ http://weather.noaa.gov/pub/data/raw/ww/wwjp25.rjtd..txt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 42 เว็บไซด์ข้อมูลข่าวเตือนภัย 

ที่มา : http://weather.noaa.gov/pub/data/raw/ww/wwjp25.rjtd.txt 
 

  
 
 

 

 



 

คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Work Procedure) รหัส : WP – ศล –  สพ  – 03 
เรื่อง : การวิเคราะห์แผนท่ีอากาศผิวพ้ืน  ฉบับท่ี : 01  แก้ไขครั้งท่ี : 02 

วันท่ีเริ่มใช้ : 27/03/2560 
ส่วนพยากรณ์อากาศ 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยา 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนลา่ง 
 

ผู้จัดท า : นางจงกลณี  มาลรีัตน ์ ผู้อนุมัติ : 
   ว่าท่ีร้อยตรีธนะสิทธ์ิ เอี่ยมอนัยชัย                          

ผู้ตรวจสอบ: นายประเสริฐ ปรุาถานัง ผอ.ศล. 

 

คู่มือปฏิบัติงานส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนล่าง 
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 8.4.4 ความกดอากาศสูง (High) 
 8.4.4.1 การวางต าแหน่ง  สามารถแบ่งได้ 2 ระบบ คือ Cold High กับ Warm High  

(Subtropical High) โดยพิจารณาจากความกดอากาศ ทิศทางลม ลักษณะอากาศ และภาพถ่ายดาวเทียม  
 8.4.4.2 ขนาด ไมม่ีการจ ากัดขนาด ให้ขึ้นอยู่ตามความเหมาะสมของผู้วิเคราะห์ แต่ไม่

ควรมีขนาดใหญ่จนเกินไป 
8.5 ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องในการวิเคราะห์แผนที่อากาศผิวพ้ืนโดยให้ ผอ.สพ. ท าการ

ตรวจสอบความถูกต้องของแผนที่อากาศผิวพ้ืนที่ท าการวิเคราะห์แล้ว 

 
ภาพที่ 43 แผนที่อากาศผิวพื้น 

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา(WWW.TMD.GO.TH) 
8.6 ขั้นตอนการเผยแพร่ 
 8.6.1 นอต. ส่งแผนที่อากาศผิวพ้ืนที่ท าการวิเคราะห์เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ส่วน

สารสนเทศอุตุนิยมวิทยาเพื่อท าการตกแต่งและเตรียมบรรยายสรุปลักษณะอากาศได้ทันเวลาและสวยงาน
เพ่ือเตรียมพร้อมในการเผยแพร่ต่อไป 

8.7 ขั้นตอนการจัดเก็บ 
 8.7.1 พอต. ท าการจัดเก็บแผนที่อากาศผิวพ้ืนได้ทันก าหนดเวลาและจัดเก็บไว้เป็น

หมวดหมู่ง่ายต่อการสืบค้นต่อไป 
 


