
 

คู่มือการสร้างเครือข่าย 
อุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
 

  กรมอุตุนิยมวิทยา   กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 



ค ำน ำ 
 

            คู่มือฉบับนี้ ไดจัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้ปฏิบัติงานในการสร้างเครือข่ายอุตุนิยมวิทยา
ภาคประชาชนให้มีความรู้และความเข้าใจในขั้นตอนการด าเนินงานการเพ่ิมกลุ่มสมาชิกเครือข่าย ซึ่งจะท าให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถด าเนินการสร้างเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนได้เป็นแนวทางเดียวกัน และส าเร็จ
ตามวัตถุที่ได้ก าหนดไว้   หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการสร้างเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์และเป็นเครื่องมืออ านวยความสะดวกและเป็นแนวทางในการด าเนินงานของผู้ปฏิบัติงานในการสร้าง
เครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
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แผนผังการสร้างเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน 

ล าดับ
ที ่

ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพ ผู้รับผิด 
ชอบ 

1 

 

- แต่งตั้งคณะกรรมการและ
คณะท างาน เพื่อมอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบ 

- ผอ.ศล. 

2                                      

 

         

 

- ขออนุมัติโครงการสร้างเครือข่าย
อุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนเพื่อ
การวางแผนการท าเกษตรกรรมใน
พื้นที่(ทุกปีงบประมาณ) 

- เพื่อก าหนดวัตถุประสงค์ 
ขอบเขต และแนวทางการ
ด าเนินโครงการฯ 
 

ผอ.ศล. 
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- คณะกรรมการคณะกรรมการและ
คณะท างานประชุมเลือกจังหวัด
และอ าเภอ ท่ีจะด าเนินกจิกรรม
โครงการฯ 
 

- ได้จังหวัด และ อ าเภอท่ีจะ
ด าเนินกิจกรรมโครงการฯ 
 

คณะกรรม
การ/

คณะท างาน 
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- คณะท างานลงพ้ืนท่ีเพื่อแลก 
เปลี่ยนความคิดเห็นและความ
ต้องการกับผู้น ากลุ่มเกษตรกร/ผู้น า 
ชุมชน/ ปราชญ์ชาวบ้าน /หน่วย 
งานราชการ ที่ให้ความสนใจ/
ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ 
 

- ได้กลุ่มเกษตรกร/ผู้น า 
ชุมชน/ ปราชญ์ชาวบ้าน /
หน่วยงานราชการ ที่ต้องการ
เข้าร่วมโครงการฯ 
 

คณะท างาน 

 

5          

 

                                                       

- คณะท างานรายผลการลงพื้นที่ให้
คณะกรรมการโครงการฯทราบ  
- คณะกรรมการโครงการฯ เลือก
กลุ่มเครือข่ายที่พร้อมเข้าร่วม
โครงการฯ 
 

- ได้กลุ่มเครือข่ายที่พร้อมเข้า
ร่วมโครงการฯ 
 

คณะกรรม
การ/

คณะท างาน 

 

 

A 

แต่งตั้งคณะท างาน 
โครงการสร้างเครือข่าย 

ขออนุมัติ 
โครงการสร้างครือข่าย 

คณะกรรมและ
คณะท างานเลือกพื้นที่ 

คณะท างานลงพื้นที ่

   เลือกกลุ่มสมาชิก 
      เครือข่าย 

Yes 

No 
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ล าดับ
ที ่

กระบวนการ รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพ ผู้รับ    ผิด
ชอบ 
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- เตรียมเครื่องมือตรวจอากาศ ไดแ้ก่
เครื่องตรวจวดัฝน เครื่องตรวจ
อุณหภูมิ ความชื้นอัตโนมตัิ และ 
แบบบันทึกข้อมูล   
- สอบเทียบเครื่องวัดอณุหภมูิ 
ความช้ืนอัตโนมัต ิ
- เตรียมขาตั้งเครื่องวัดฝนให้พร้อม
ติดตั้ง 
 

- ได้เครื่องตรวจวัดฝนที่พร้อมใช้
งานและพร้อมติดตั้ง 
- เครื่องตรวจอุณหภูมิและความ 
ช้ืนที่พร้อมใช้งานได้มาตรฐาน 
- ได้แบบบันทึกข้อมูล   
 

คณะท างาน 
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- เปิดโครงการฯ  
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ความรู/้ความ
คิดเห็นระหว่างกัน 
- ลงนามบันทึกความร่วมมือ 
(MOU)และมอบเครื่องมือ 
- แนะน าและอธิบายข้อมลู
อุตุนิยมวิทยา เครื่องมือตรวจ
อากาศและวิธีตรวจอากาศ 
 

- ได้สมาชิกเครือข่ายโครงการฯ 
เพิ่มขึ้น 
 

คณะท างาน 
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- รายงานผลการด าเนินการจดั
กิจกรรม MOU ให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบตามล าดับชั้น 
 

- ได้รายงานผลการด าเนินการ
จัดกิจกรรม MOU 

คณะท างาน 

 

9  - กลุ่มสมาชิกเครือข่ายสง่ผลการ
ตรวจอากาศมายังกรมตุนิยมวิทยา 
(ศล.)ทางไลน์ ทุกวันในช่วงตอนเช้า 

- ได้ข้อมูลผลการตรวจอากาศ
ทุกวัน 

 

เครือข่าย 

10  - บริการข่าวพยากรณ์อากาศใน
การวางแผนท าการเกษตร ภาพ
เรดาร์ และภาพดาวเทียม ให้กับ
เครือข่ายทุกวัน 

- บริการข่าวพยากรณ์อากาศ 
วันละ 1 ครั้ง 
- บริการภาพเรดาร์ และภาพ
ดาวเทียมทุกช่ัวโมง 

คณะท างาน 

 

11  - คณะท างานลงพ้ืนท่ีติดตามผล
การใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและ
เยี่ยมกลุ่มเครือข่าย 

- ทราบผลการใช้ข้อมูล
อุตุนิยมวิทยาของกลุ่มเครือข่าย 

คณะท างาน 

 

12  - รายงานผลการการลงพื้นทีใ่ห้ผล
บังคับบัญชาทราบเป็นล าดับขั้น 

- คณะท างาน 

 

 

รายผลการจัดกิจกรรม 
MOU 

ลงพื้นที่ติดตามผลการ 
ใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 

 

A 

จัดท ากิจกรรมเพื่อบันทึก
ความร่วมมือ  (MOU) 

 

เตรียมเครื่องมือ 
ตรวจอากาศ 

เครือข่ายรายงานผล
การตรวจอากาศ 

บริการข้อมลู
อุตุนิยมวิทยาให้กับ

กลุ่มเครือข่าย 

รายงานผลการลงพื้นที่
ให้ผลบังคับบญัชาทราบ 
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ขั้นตอนการสร้างเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน 

1.  แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานโครงการสร้างเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน 
2.  ขออนุมัติโครงการสร้างเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนเพื่อการวางแผนท าเกษตรกรรมในพ้ืนที่ 
3.  คณะท างานโครงการฯ ลงพื้นที่ส ารวจความต้องการของประชาชน โดยประสานงานกับผู้น ากลุ่ม 
    เกษตรกร ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และหน่วยงานราชการในพ้ืนที่ เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น    
    และความต้องการของชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 3.1  คณะกรรมการและคณะท างานประชุมเลือกจังหวัด 
          3.2  คณะกรรมการและคณะท างานประชุมเลือกอ าเภอ 
          3.3  คณะท างานประสานงานกับผู้น ากลุ่มเกษตรกร/ผู้น าชุมชน/ปราชญ์ชาวบ้าน และหน่วยงาน  
                ราชการที่ได้เลือกพ้ืนที่ไว้ 
 3.4  คณะท างานลงพ้ืนที่เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความต้องการกับผู้น ากลุ่มเกษตรกร/ผู้น า 
                ชุมชน/ ปราชญช์าวบ้าน /หน่วยงานราชการ ที่ให้ความสนใจ/ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ 
 3.5  คณะท างานรายผลการลงพ้ืนที่ให้คณะกรรมการโครงการฯทราบ เพ่ือวางแผนการด าเนิน 
                โครงการฯในขั้นตอนต่อไป 
   4.  คณะท างานเตรียมเครื่องมือตรวจอากาศ ได้แก่เครื่องตรวจวัดฝน  เครื่องตรวจอุณหภูมิ ความชื้น       
       อัตโนมัติ และแบบบันทึกข้อมูล  พร้อมสอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้นอัตโนมัติและเตรียมขาตั้ง      
       เครื่องวัดฝนให้พร้อมติดตั้ง 

เครื่องตรวจวัดฝน 
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เครื่องตรวจอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ 
 

 
 
 

แบบบันทึกข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 
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สอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ  โดยช่างส่วนสื่อสารและเครื่องมือ 
 

 
 

   5.  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยา (ศล.)และกลุ่มเครือข่าย เพ่ือจัดท าข้อตกลง 
       รว่มกัน (MOU) ในการด าเนินกิจกรรมโครงการฯ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 5.1  ประธานกรรมการโครงการฯ กล่าวเปิดโครงการฯ (ความส าคัญและวัตถุประสงค์โครงการฯ แนว 
                ทางการด าเนินกิจกรรมของโครงการฯ แนะน าภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยา ) 
 5.2  คณะท างานและกลุ่มสมาชิกเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ความรู้/ความคิดเห็นระหว่างกัน 
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 5.3  ประธานกรรมการโครงการฯและผู้น ากลุ่มเครือข่าย ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) 

เอกสารบันทึกความร่วมมือ 
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 5.4  ประธานกรรมการโครงการฯมอบเครื่องมือตรวจอากาศให้กับกลุ่มเครือข่าย 
 5.5  กลุ่มสมาชิกเครือข่ายศึกษาดูงานภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค 
                ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (เม่ือมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ ศล.) 
  5.6  คณะท างานแนะน าและอธิบายข้อมูลอุตุนิยมวิทยา(ข่าวพยากรณ์อากาศ ภาพเรดาร์ และภาพ 
                 ดาวเทียม) ที่บริการให้กับกลุ่มสมาชิกเครือข่าย 

ข่าวพยากรณ์อากาศส าหรับเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน 
 

                
                   หมายเหตุ บริการกลุ่มเครือข่ายวันละ 1 ครั้ง 
 
 
 
 

ข่าวคาดหมาย 
7 วันข้างหน้าข้างหน้า 

ข่าวคาดหมาย 
15 วันข้างหน้าข้างหน้า 

 ข่าวประจ าวัน 

  ข้อมูลสถิติ 30 ปี 
และประจ าวัน 

ข่าวประจ าวัน 
ของจังหวัด 
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ภาพเรดาร์ตรวจอากาศ 
 

             
 
           หมายเหตุ บริการกลุ่มเครือข่ายทุก 1 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพเรดาร์ตรวจอากาศ 

เวลาตรวจอากาศด้วย
เรดาร์ตรวจอากาศ 

อธิบายกลุ่มฝน 

คว
าม

แร
งข

อง
กล

ุ่มฝ
น 
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ภาพดาวเทียม 
 

 
 

หมายเหตุ บริการกลุ่มเครือข่ายทุก 1 ชั่วโมง 
 

 5.7  คณะท างานแนะน าและอธิบายวิธีการตรวจอากาศ  บันทึกผลการตรวจอากาศ  และการส่งผล 
                การตรวจอากาศไปยังกรมอุตุนิยมวิทยา (ศล.)  โดยให้เครือข่ายฝึกปฏิบัติตาม โดยจะท าการ 
                ตรวจอากาศในเวลา 07.00 น. ของทุกวัน 
 

การอ่านค่าเครื่องตรวจอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ 
 

                              

อุณหภูมิ ณ เวลา
ท าการตรวจ 

เวลาท าการตรวจ 

ความชื้นสมัพัทธ ์

อุณหภูมิสูงสุด
ประจ าวัน 

เวลาท าการตรวจ 

ความชื้นสมัพัทธ ์
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หมายเหตุ  จะท าการตรวจวัดอุณหภูมิ ณ เวลาตรวจ ความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิสูงสุดและอุณหภูมิต่ าสุด 
              ประจ าวัน  ในเวลา 07.00 น. ของทุกวันและส่งให้กรมอุตุนิยมวิทยา (ศล.) ทางไลน์ ที่ห้องเครือข่าย 
              อุตุฯ  ศล. 

การอ่านผลการวัดปริมาณน้ าฝน 
 

          

 

อุณหภูมิต่ าสุด
ประจ าวัน 

เวลาท าการตรวจ 

ความชื้นสมัพัทธ ์

1 

4 5 

3 
2 

ปุ่ม  1  คือ กดเพื่ออ่านค่าอุณหภมูิสูงสดุ/ 
               อุณหภูมิต่ าสดุประจ าวัน 
ปุ่ม  2  คือ กดเพื่อเปลีย่นหน่วยอุณหภมู ิ
ปุ่ม  3  คือ กดเพื่อรีเช็ตคา่อุณหภมูิสูงสดุ/ 
              อุณหภูมิต่ าสุดที่จดบันทึกแล้ว 
ปุ่ม  4 และ 5  คือ กดเพื่อตั้งเวลา วันท่ี 
 

หมายเลข 1 คือ สเกลวัดปริมาณน้ าฝน 
                    มีหน่วยเป็น มิลลิเมตร 
                    ปริมาณน้ าฝนที่อ่านได้จะเป็น 
                    ตัวเลขทศนิยม 1 ต าแหน่ง  
หมายเลข 2 คือ สีแบ่งเกณฑ์ปริมาณฝนที่วัด 
                    ได้ ว่าเป็นฝนอ่อน ฝนปานกลาง  
                    ฝนหนัก และฝนหนักมาก 
หมายเหตุ  จะท าการตรวจวัดปริมาณน้ าฝนในเวลา 
07.00 น.ของทุกวันและส่งให้กรมอุตุนิยมวิทยา (ศล.) 
ทางไลน์  ที่ห้องเครือข่ายอุตุฯ  ศล.เมื่อท าการบันทึก
แล้วจะเทน้ าฝนทิ้งทุกวัน 

1 

2 



11 

 

วิธีบันทึกผลการตรวจอากาศ 
 เมื่อตรวจวัด อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และปริมาณน้ าฝนแล้ว จะกรอกรายละเอียดผลการตรวจตาม
แบบฟอร์มนี้ และจะส่งให้กรมอุตุนิยมวิทยา (ศล.) ทางไลน์ ที่ห้องเครือข่ายอุตุฯ  ศล.ทุกวันในตอนเช้า เพ่ือให้
กรมอุตุนิยมวิทยา(ศล.)เก็บไว้เป็นฐานข้อมูลและประกอบในการออกข่าวพยากรณ์อากาศ 

 
 

 5.8  คณะท างานแนะน าและเชิญสมาชิกเครือข่ายเข้าร่วมกลุ่มแอพพลิเคชั่นไลน์ ห้อง เครือข่ายอุตุฯ  
                ศล. ที่กรมอุตุนิยมวิทยา(ศล.) สร้างข้ึน เพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสารและการส่ง-รับข้อมูล 
                อุตุนิยมวิทยา กับกลุ่มสมาชิกเครือข่าย        
                                 ช่องทางการบริการเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน 
 

 
     5.9  คณะท างานหาต าแหน่งในพื้นที่ของกลุ่มเครือข่ายเพ่ือติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศ (ละติจูด 
ลองจิจูด ระดับน้ าทะเลปานกลาง) โดยยึดหลักตามข้อก าหนดของ องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO)    
 5.10  คณะท างานติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศให้กับกลุ่มเครือข่าย 
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6.  คณะท างานรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับชั้น 
7.  กลุ่มสมาชิกเครือข่ายจะส่งผลการตรวจอากาศมายังกรมอุตุนิยมวิทยา (ศล.) ทางไลน์ ที่ห้องเครือข่ายอุตุฯ  
    ศล. ทุกวันในช่วงตอนเช้า โดยคณะท างาน (ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา) จะท าการบันทึกและจัดเก็บ 
    ข้อมูลผลการตรวจอากาศของกลุ่มสมาชิกเครือข่ายไว้เป็นฐานข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และส่งให้ส่วนพยากรณ์ 
    อากาศ ศล. ใช้ประกอบในการพยากรณ์อากาศ 
 

 
 

8.  ส่วนพยากรณ์อากาศ ศล. จะประมวลผลข้อมูลเชิงพ้ืนที่ และออกค าพยากรณ์อากาศในแต่ละพ้ืนที่ของกลุ่ม 
    เครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย น าไปใช้ได้ทันที บริการกับกลุ่มสมาชิกเครือข่ายทุก 
    วัน วันละ 1 ครั้ง  ผ่านช่องทางไลน์ที่ห้อง เครือข่ายอุตุฯ ศล. 

ข่าวพยากรณ์อากาศส าหรับเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน 
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9.  ส่วนติดตามสภาวะอากาศ ศล. จะด าเนินการแปลผลภาพเรดาร์ตรวจอากาศ และภาพดาวเทียม บริการ 
    กลุ่มเครือข่ายทุกชั่วโมง ผ่านช่องทางไลน์ที่ห้อง เครือข่ายอุตุฯ ศล. 
 
                 ภาพเรดาร์ตรวจอากาศ                                         ภาพดาวเทียม 
 

       
 
10.  คณะท างานจะลงพื้นที่ติดตามผลการด าเนินโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเยี่ยมกลุ่มสมาชิกเครือข่าย  
      ติดตามผลการใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในการวางแผนท าการเกษตร และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน  
      พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับชั้น 


