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กระบวนงานการวิเคราะห์แผนที่ลมชั้นบน 
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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 ในการวิเคราะห์แผนที่ลมชั้นบน เพ่ือประกอบในการพยากรณ์อากาศและการ
ออกค าประกาศเตือนภัยธรรมชาติ และเพ่ือพัฒนาบุคคลกรในส่วนพยากรณ์อากาศของศูนย์ฯ ให้สามารถปฏิบัติงาน
เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการศึกษาหาความรู้ในการวิเคราะห์แผนที่อากาศ
ลมชั้นบน ใช้พัฒนาระบบการพยากรณ์อากาศและเตือนภัยธรรมชาติต่อไป 
 

    
ส่วนพยากรณ์อากาศ 

                                                     ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
มีนาคม 2560  
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บทน า 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 โครงสร้างการบริหารงานกรมอุตุนิยมวิทยา 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 รวมทั้งเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 
 
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
ประสบการณ์ด้านอุตุนิยมวิทยา 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 าสถิติข้อมลูอตุุนิยมวิทยาในพื้นที่รับผิดชอบ 
- 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 ในพื้นทีร่ับผิดชอบให้ใช้งานได้ตลอดเวลา 
- 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
อากาศการบินในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
- 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 
- ให้ข้อมูลข่าวอากาศการบินเมื่อมกีารร้องขอ 
- 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 
หน้าท่ีความรับผิดชอบที่ปฏิบัติจริง 
(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 – สกลุ 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 

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  

รวบรวมข้อมูลอุตนุิยมวิทยา 



 

คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Work Procedure) รหัส : WP – ศล –  สพ  – 04 
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ศูนย์อุตุนิยมวิทยา 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนลา่ง 
 

ผู้จัดท า : นางวาสนา  จันดียืน ผู้อนุมัติ : 
ว่าท่ี ร.ต.ธนะสิทธ์ิ  เอี่ยมอนันชัย 
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คู่มือปฏิบัติงานส่วนพยากรณ์อากาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนล่าง 
 

 หน้า 1 

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อก าหนดมาตรฐานการวิเคราะห์แผนท่ีลมชั้นบนระดับต่างๆ เพื่อใช้ในการประกอบการพยากรณ์อากาศ         
2. ขอบเขต : ขั้นตอนการด าเนินงานนี้ใช้กับการพยากรณ์อากาศระยะสั้นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนล่างตั้งแต่การ

รวบรวมข้อมลูที่ใช้ประกอบในการพยากรณ์อากาศ การวิเคราะห์และแปลความหมายแผนท่ีลมชั้นบนระดับต่างๆ จนถึงการ
เผยแพร่ข่าวพยากรณ์อากาศให้แก่ผู้รับบริการ  

3. ผู้รับผิดชอบ 
  3.1 ผู้อ านวยการส่วนพยากรณ์อากาศ ศล. 

     - ตรวจสอบความครบถ้วน ร่วมให้ความเห็นและค าแนะน า 
 3.2 เวรพยากรณ์อากาศประจ าวัน 
      - วิเคราะห์แผนท่ีลมชั้นบนระดับต่างๆ และแปลความหมายแผนท่ีอากาศ 
      - สรุปผลการวิเคราะห์แผนทีอ่ากาศลมชัน้บนระดับตา่งๆ เพื่อใช้ประกอบการออกค าพยากรณ์อากาศประจ าวันและค า 
                   ประกาศเตือนภัยธรรมชาต ิ  
4. แบบฟอร์ม 
         ใช้รูปแบบ อต 1002 แผนที่ลมช้ันบนระดับต่างๆ 
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คู่มือปฏิบัติงานส่วนพยากรณ์อากาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนล่าง 
 

 หน้า 2 

 
5. แผนผังการวิเคราะห์แผนที่ลมชั้นบน 

ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
1 

 

รับแผนท่ีลมชั้นบนระดับต่างๆ ทีไ่ด้ท า
การพล็อตด้วยคอมพิวเตอร์จากสว่น
สารสนเทศอุตุนิยมวิทยา 

นอต.ปก./ 
นอต.ชก. 

พอต.สว่น
สารสนเทศ

อุตุนิยมวิทยา 

2  ศึกษารูปแบบและลักษณะอากาศที่
ส าคัญจากข้อมูลทีผ่่านมา และจาก
ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา 
 

นอต.ปก./ 
นอต.ชก. 

 

3  วิเคราะห์แผนท่ีโดยการลาดเส้น 
Streamline ตามหลักวิชาการ 
 
 

นอต.ปก./ 
นอต.ชก. 

 

4  ตรวจสอบความถูกต้อง 
 
 
 

นอต.ปก./ 
นอต.ชก. 

ผอ.สพ. 

5 
 

 ส่งแผนทีล่มชั้นบนระดับต่างๆ ใหก้ับสว่น
สารสนเทศอุตุนิยมวิทยาเพื่อเผยแพร่ 
ต่อไป 
 
 
 

นอต.ปก./ 
นอต.ชก. 

พอต.ส่วน
สารสนเทศ

อุตุนิยมวิทยา 

6 
 

 น าไปจัดเก็บ 
 

พอต.ส่วน
สารสนเทศ

อุตุนิยมวิทยา 

 

 
6.  ขั้นตอนการวิเคราะห์แผนที่ลมชั้นบนระดับต่างๆ 
     6.1 คุณลักษณะท่ัวๆ ไป 
          - ลากเส้นให้ขนานกับทิศลมมากท่ีสุด ไม่ควรตัดลมและเส้นควรมีความห่างพอประมาณ ข้ึนอยู่กับขนาดของแผนที่ โดยไม่   
            ควรเกิน 2 เซนติเมตร   
           - ควรลากให้สามารถอธิบายระบบของการหมุนเวียนของลมได้ เช่น Anticyclonic, Cyclonic, Trough, Convergence,  
            Divergence เป็นต้น  
           - การวิเคราะห์บริเวณทีม่ีลักษณะของ Vortex ไม่ควรจ ากัดเส้น สามารถวิเคราะห์ได้ตามความเหมาะสม    
              - บริเวณ Neutral point สามารถมีการวิเคราะห์ได้หลาย Neutral point ต่อเนื่องกันได้  

เริ่มต้น 

เตรียมการวิเคราะห์ 
 

วิเคราะห์ 
 

ตรวจสอบ 

ปรับแก้ เผยแพร่ 
 

จัดเก็บ 

No 

Yes 
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 หน้า 3 

              - บริเวณที่ลมพัดเข้าหากัน (Convergence) และพัดออกจากกัน (Divergence) ไม่ต้องลากเส้นเข้าไปบรรจบกัน ให้หยุด  
              หรือเริ่มต้นในต าแหน่งที่ห่างพอประมาณ ไม่ควรเกิน 0.5 เซนติเมตร  

- ลากเส้นประ (Dash) แสดงต าแหน่งแกนของ Trough ทุกครั้งท่ีสามารถวิเคราะห์ได้ 
- ใส่ศรลมก ากับทุกเส้น (ลูกศรแสดงทิศทางลมบริเวณด้านปลายลมเสมอ ส่วนด้านต้นลมไม่ต้องใส่) 
- ใส่ อักษรก ากับ ณ ต าแหน่งศูนยก์ลางของ Cyclonic ด้วย C และ Anticyclonic ด้วย A  เพื่อป้องกันความสับสน 
- พิจารณาความสูงของภูมิประเทศ (Topography) ประกอบการลากเส้นด้วย โดยไม่ควรลากเส้น Stream line ผ่าน 
  บริเวณทิเบต เว้นแต่ระดับความสูงตั้งแต่ 500 hPa ขึ้นไป  
- กรณีที่ไมม่ีข้อมูลหรือข้อมูลน้อยมาก เช่น บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก ควรพิจารณารูปแบบจากการวิเคราะห์ของข้อมูล 
  ของ NWP , ECMWF และ MESSIR มาช่วย 

 
    6.2. รายละเอียดในการวิเคราะห์แผนที่ลมชัน้บนระดับต่างๆ 

 Cyclonic vortex 
 - การวางต าแหน่ง  ควรพิจารณาดังต่อไปนี้  

1. ทิศทางลม  ต าแหน่งศูนย์กลางอยู่ทางซ้ายมือของทิศลม โดยอาจจะลากเส้น 120 องศา ออกไปจากสถานีอย่าง
น้อย 3 สถานี ไปตัดกันเพ่ือหาต าแหน่งของศูนย์กลาง 
2.  ความเร็วลม ต าแหน่งศูนย์กลางควรอยู่ใกล้ลมอ่อนท่ีสุด 
3.  กลุ่มเมฆจากภาพถ่ายดาวเทียม ไม่จ าเป็นต้องอยู่ตรงศูนย์กลางของ Vortex 
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 Anticyclonic vortex 

- การวางต าแหน่ง  พิจารณาจาก ดังต่อไปนี ้
1. ทิศทางลม  ต าแหน่งศูนย์กลางอยู่ทางขวามือของทิศลม โดยอาจจะลากเส้น 120 องศา 
    ออกไปจากสถานีอย่างน้อย 3 สถานี ไปตดักันเพื่อหาต าแหน่งของศูนย์กลาง 
2. ความเร็วลม ต าแหน่งศูนย์กลางควรอยู่ใกล้ลมอ่อน 
3. ไม่มีเมฆปกคลุมในภาพถ่ายดาวเทียม 
 

 
 

 
 Westerly Trough  

- การวางต าแหน่ง  พิจารณาจาก ดังต่อไปนี ้
1. ทิศทางลมในระดบัความสูงตัง้แต่ 500 hPa ขึ้นไป ต าแหนง่ของแกน (Axis) ควรอยู่ระหว่างลมที่มีทิศทาง

แตกต่างกันหรือท ามุมซึ่งกันและกัน ในรูปของ Cyclonic Curvature 
2.  ความเร็วลม ต าแหนง่ของแกนมักอยู่ระหว่างลมแรง  
3.  ในภาพถ่ายดาวเทียม  มีเมฆปกคลุมทางด้านหน้าของแกน ดา้นหลังไม่มีเมฆ  
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คู่มือปฏิบัติงานส่วนพยากรณ์อากาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนล่าง 
 

 หน้า 5 

    
 

 Easterly Wave 
- การวางต าแหน่ง  พิจารณาจาก ดังต่อไปนี ้

1. ทิศทางลมในระดบัความสูงตัง้แต่ 850 hPa ขึ้นไป ต าแหนง่ของแกน(Axis) ควรอยู่ระหว่างลมที่มีทิศทาง
แตกต่างกันหรือท ามุมซึ่งกันและกัน ในรูปของ Cyclonic Curvature 

2.  ความเร็วลม ต าแหนง่ของแกนมักอยู่ระหว่างลมแรง  
3.  ในภาพถ่ายดาวเทียม  มีเมฆปกคลุมตั้งแต่แกนไปทางทางดา้นหลัง ด้านหน้าไม่มีเมฆ  
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 Monsoon Trough 
- การวางต าแหน่ง  พิจารณาจาก ดังต่อไปนี ้

1. ทิศทางลมในระดับความสูงตั้งแต่ 925 hPa ขึ้นไป ต าแหน่งของแกน (Axis) ควรอยู่ระหว่างลมที่มีทศิทางแตกต่าง
กันหรือท ามุมซึ่งกันและกัน ในรูปของ Cyclonic Curvature 

2.  ความเร็วลม ต าแหน่งของแกนมักอยู่ระหว่างลมแรง  
3. ในภาพถ่ายดาวเทียม  มีเมฆปกคลุมเป็นแนวยาว หรือ มีการวางตวัของกลุ่มเมฆเป็นแนว ตะวันออก-ตะวันตก 
4. ให้ลากเส้นประ (สญัลักษณ์ Trough) ทุกครั้งท่ีสามารถวิเคราะห ์Trough ได้ 
 

   
 
 

 


