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เผยแพร่ 
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พยากรณ ์จะมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการผลิตข่าวพยากรณ์เสร็จทันตามเวลาที่ก าหนดไว้ 
ซึ่งต้องมีความครบถ้วน และถูกต้องตามตัววัดผลของกระบวนงาน 
 ทั้งนี้ หวังว่า คู่มือฯ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ส าหรับนักอุตุนิยมวิทยา ส่วนงานที่เก่ียวข้อง และผู้ที่สนใจ 
ใช้ศึกษา หาความรู ้
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คู่มือการพยากรณ์อากาศทั่วไป (ระยะสั้น)   1 

บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญ 
 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก1 มีหน้าที่ผลิตข่าวพยากรณ์อากาศประจ าวัน ให้กับพ้ืนที่ใน
ความรับผิดชอบของ ศอ. จ านวน 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส  ซึ่งมีทั้งข่าวพยากรณ์อากาศทั่วไป (ระยะสั้น)2, 
ข่าวพยากรณ์อากาศทั่วไป (ระยะปานกลาง), ข่าวพยากรณ์อากาศการบิน เป็นต้น ศอ. จะผลิตข่าวพยากรณ์ฯ 
ทุกๆ 6 ชั่วโมง วันละ 4 ครั้ง ปัจจุบันไม่มีแบบออร์มตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล รวมทั้งแบบออร์มบันทึก
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Quality Check) ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งส่งผลให้ผู้พยากรณ์อากาศอาจจะข้าม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จึงน าไปสู่การพยากรณ์ท่ีผิดพลาดได ้
 
1.2 วัตถุประสงค์ 
 1.2.1 เพื่อการท างานที่มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 1.2.2 เพ่ือการผลิตข่าวพยากรณ์ฯ ที่ทันเวลา  
 1.2.3 เพ่ือความครบถ้วน และถูกต้อง ของข่าวพยากรณ์ฯ ตามตัววัดผลของกระบวนงาน 
 
1.3 ขอบเขต 
 การผลิตข่าวพยากรณ์ฯ ประจ าวันนั้น มีจ านวนข่าวพยากรณ์ฯ ที่ต้องผลิตต่อวันมากถึง 13 ฉบับ ข่าว
พยากรณ์ฯ แต่ละฉบับมีรายละเอียดแตกต่างกันออกไป จึงจ าเป็นต้องจัดท า “คู่มือการพยากรณ์อากาศทั่วไป 
(ระยะสั้น)” ขึ้น โดยก าหนดให้มีแบบออร์มของข่าวพยากรณ์ฯ และก าหนดขั้นตอนในการผลิตข่าวพยากรณ์ฯ 
ตั้งแต่ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่ต้องวิเคราะห์ รวมถึงแหล่งข้อมูลที่ต้องรวบรวม เพ่ือใช้ประกอบการวิเคราะห์และผลิต
ข่าวพยากรณฯ์ ตลอดจนระบุส่วนงานที่มีการส่งมอบข่าวพยากรณ์ฯ เพ่ือท าการเผยแพร่ ต่อไป 
 
1.4 วิธีด าเนินงาน 
 1.4.1 นักอุตุนิยมวิทยา ส่วนพยากรณ์อากาศ3 ศอ. ร่วมประชุม ปรึกษา หารือ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น เพื่อจัดท า คู่มือการพยากรณ์ฯ 
 1.4.2 ศึกษา รวบรวม และสรุปข้อมูลการพยากรณ์ฯ 
 1.4.3 จัดท าแผนด าเนินงาน และก าหนดแบบออร์มของการพยากรณ์ฯ 
 1.4.4 ประชุม ชี้แจง ท าความเข้าใจ และทดลองใช้แบบออร์ม 
 1.4.5 รับอังความคิดเห็น ปรับปรุง และจัดท าคู่มือการพยากรณ์ฯ 
 1.4.6 เสนอผู้อ านวยการ ศอ. เพ่ือขออนุมัติใช้คู่มือการพยากรณ์ฯ และแบบออร์มที่ได้ก าหนดขึ้น 
 
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.5.1 การผลิตข่าวพยากรณ์ฯ มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 1.5.2 การผลิตข่าวพยากรณ์ฯ เสร็จทันตามเวลาที่ก าหนดไว้ 
 1.5.3 การผลิตข่าวพยากรณ์ฯ มีความครบถ้วน และถูกต้องตามตัววัดผลของกระบวนงาน 
1ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ใช้ย่อเป็น ศอ., 2พยากรณ์อากาศทั่วไป (ระยะสั้น)  ใช้ย่อเป็น พยากรณ์ฯ 
3ส่วนพยากรณ์อากาศ ใช้ย่อเป็น สพ.  



2   คู่มือการพยากรณ์อากาศทั่วไป (ระยะสั้น)    

บทที่ 2 
นิยามความหมาย 

 
2.1 ค าจ ากัดความ 
 2.1.1 การพยากรณ์อากาศ หมายถึง การคาดหมายสภาพลมอ้าอากาศในอนาคต การที่จะพยากรณ์
อากาศได้ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการ ประการแรกคือความรู้ความเข้ าใจในปรากฏการณ์และกระบวนการ
ต่างๆ ที่เกิดข้ึนในบรรยากาศ ประการที่สองคือสภาวะอากาศปัจจุบัน และประการสุดท้ายคือความสามารถที่จะ
ผสมผสานองค์ประกอบข้างต้น เข้าด้วยกัน เพ่ือคาดหมายการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
 2.1.2 การพยากรณ์อากาศระยะสั้น เป็นการพยากรณ์อากาศในช่วงเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง สามารถ
แบ่งช่วงเวลาการพยากรณ์ได้ 3 ช่วง ดังนี้ 
  2.1.1.1 การพยากรณ์อากาศปัจจุบัน ช่วงเวลาพยากรณ์ไม่เกิน 3 ชั่วโมง 
  2.1.1.2 การพยากรณ์อากาศสั้นมาก ช่วงเวลาพยากรณ์ไม่เกิน 12 ชั่วโมง 
  2.1.1.3 การพยากรณ์อากาศสั้น ช่วงเวลาพยากรณ์ไม่เกิน 72 ชั่วโมง 
  *ส าหรับ ศอ. การพยากรณ์ฯ ใช้ช่วงเวลาพยากรณ์ไม่เกิน 24 ชั่วโมง 
 2.1.3 การพยากรณ์ฯ หมายถึง การพยากรณ์อากาศระยะสั้น ที่ผลิตโดย สพ. ศอ. โดยในหนึ่งวัน
ประกอบด้วยข่าวพยากรณ์ฯ จ านวน 13 ฉบับ ดังนี้  
  2.1.3.1 ข่าวพยากรณ์ฯ บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก4 เวลา 01.00 น. 
  2.1.3.2 ข่าวพยากรณ์ฯ บริเวณภาคใต้ฯ (ส่งกรม) ช่วงดึก เวลา 01.00 น. 
  2.1.3.3 ข่าวพยากรณ์ฯ บริเวณภาคใต้ฯ เวลา 07.00 น. 
  2.1.3.4 ข่าวพยากรณ์ฯ บริเวณภาคใต้ฯ (ส่งกรม) ช่วงเช้า เวลา 07.00 น. 

  2.1.3.5 ข่าวพยากรณ์ฯ บริเวณป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เวลา 07.00 น. 
  2.1.3.6 ข่าวพยากรณ์ฯ บริเวณ ต าบลปาดังเบซา เวลา 07.00 น. 
  2.1.3.7 ข่าวพยากรณ์ฯ เพ่ือการท่องเที่ยว บริเวณภาคใต้ฯ เวลา 07.00 น. 
  2.1.3.8 ข่าวพยากรณ์ฯ บริเวณจังหวัดสงขลาและอ าเภอเกาะสมุย เวลา 07.00 น. 
  2.1.3.9 ข่าวพยากรณ์ฯ การบิน บริเวณภาคใต้ฯ เวลา 07.00 น. 
  2.1.3.10 ข่าวพยากรณ์ฯ บริเวณภาคใต้ฯ เวลา 13.00 น. 
  2.1.3.11 ข่าวพยากรณ์ฯ ส าหรับ TV11 เวลา 13.00 น. 

  2.1.3.12 ข่าวพยากรณ์ฯ บริเวณภาคใต้ฯ เวลา 19.00 น. 
  2.1.3.13 ข่าวพยากรณ์ฯ บริเวณภาคใต้ฯ (ส่งกรม) ช่วงเย็น เวลา 19.00 น. 

 2.1.4 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาประจ าวัน หมายถึง แผนที่อากาศ เวลา 07.00, 19.00 น., แผนที่ลมชั้นบน 
6 ระดับ เวลา 07.00, 19.00 น., แผนที่ความกดอากาศเปลี่ยน 24 ชั่วโมง และแผนที่แสดงรายละเอียดประเทศ
ไทย เวลา 01.00, 04.00, 10.00, 13.00, 16.00 น. 
 
 
 
 
 
 
4ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ใช้ย่อเป็น ภาคใต้ฯ  
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 2.1.5 แผนที่อากาศ (Weather Chart) แผนที่บริเวณกว้างแสดงถึงสภาวะอากาศ และตัวแปรทาง
อุตุนิยมวิทยา เช่น เส้นความกดอากาศเท่า อุณหภูมิ ลม และอ่ืนๆ ตามก าหนดเวลาที่ตรวจอากาศเดียวกัน เพ่ือ
ใช้ในการพยากรณ์อากาศ 

 
ภาพที่ 1 แสดงแผนที่อากาศประจ าวันที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 07.00 น. 

  2.1.5.1 L หย่อมความกดอากาศต่ า เป็นบริเวณท่ีอากาศร้อนยกตัวท าให้เกิดเมฆ  
  2.1.5.2 H บริเวณความกดอากาศสูง เป็นบริเวณท่ีมีอากาศเย็นแห้ง อ้าใส ไม่มีเมฆปกคลุม  
  2.1.5.3  เส้นไอโซบาร์ (Isobar) เป็นเส้นโค้งท่ีลากเชื่อมต่อบริเวณที่มีความกดอากาศ
เท่ากัน มีตัวเลขแสดงค่าความกดอากาศซึ่งมีหน่วยเป็น เฮคโตปาสคาล (hPa) ก ากับไว้  
  2.1.5.4 แนวปะทะอากาศ (Front) 
    แนวปะทะอากาศร้อน  

    แนวปะทะอากาศเย็น  
  2.1.5.5 ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศผิวพ้ืน แสดงโดยสัญลักษณ์ดังนี้ 
 

 

ภาพที่ 2 แสดงสัญลักษณ์แสดงข้อมูลท่ีสถานีตรวจอากาศผิวพื้น (Station model)  



4   คู่มือการพยากรณ์อากาศทั่วไป (ระยะสั้น)    

   - วงกลม แสดงปริมาณเมฆปกคลุมเหนือสถานี 
   - ก้านลม แสดงทิศทางลมและความเร็วลมที่พัดเข้าหาสถานี 
   - ความกดอากาศที่ระดับน้ าทะเล แสดงด้วยตัวเลขขวามือด้านบน เป็นตัวเลขสาม
หลัก หมายถึง ตัวเลขท้ายสองหลักและทศนิยมหนึ่งหลัก 107 หมายถึง 1010.7 hPa 
   - แนวโน้มของความกดอากาศเปรียบเทียบกับ 3 ชั่วโมงที่แล้ว แสดงด้วยตัวเลข
ทางด้านขวามือมีหน่วยเป็น hPa ค่า +(บวก) หมายถึงความกดอากาศสูงขึ้น และ ค่า –(ลบ) หมายถึงความกด
อากาศต่ าลง  
   - อุณหภูมิจุดน้ าค้าง แสดงด้วยตัวเลขขวามือด้านล่าง  
   - ลักษณะอากาศ แสดงด้วยสัญลักษณ์อุตุนิยมวิทยาทางด้านซ้ายมือ 
   - อุณหภูมิอากาศ แสดงด้วยตัวเลขด้านซ้ายบน 
 2.1.6 แผนที่อากาศผิวพื้น (Top Chart /Synoptic weather chart) เป็นแผนที่แสดงระบบความ
กดอากาศซึ่งเกิดจากการหมุนเวียนของอากาศบนพ้ืนโลก ที่ได้มาจากการวิเคราะห์ ค่าความกดอากาศ (hPa) ที่
หักแก้หาระดับน้ าทะเลปานกลาง ของสถานีตรวจอากาศ ณ ต าบลต่างๆ ตามภูมิภาคของโลกและประเทศไทย 
ในแผนที่อากาศผิวพ้ืนจะประกอบด้วย เส้นความกดอากาศเท่า (Isobar) ที่ลากผ่านต าบลต่างๆ ซึ่งบางบริเวณ มี
ลักษณะเป็นระเบียบ ห่างหรือชิดกัน และบางบริเวณมีลักษณะ เป็นแนวโค้งของ Trough หรือ Ridge รวมทั้ง
ตัวการต่างๆ ที่ก่อให้เกิดสภาพอากาศ เช่น บริเวณความกดอากาศสูง หย่อมความกดอากาศต่ า พายุหมุนเขตร้อน 
ร่องมรสุม และแนวปะทะอากาศ เป็นต้น 

 
ภาพที่ 3 แสดงแผนที่อากาศผิวพื้น ประจ าวันที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 07.00 น.  
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 2.1.7 แผนที่ลมชั้นบน เป็นแผนที่แสดงระบบการหมุนเวียนลมในระดับต่างๆ ซึ่งได้มาจากการ
วิเคราะห์ ทิศทางลม จากผลการตรวจอากาศชั้นบนของต าบลต่างๆ ตามภูมิภาคของโลกรวมทั้งประเทศไทย 
แผนที่ลมชั้นบน ประกอบด้วย เส้นทิศลมเท่า (Streamline) การวิเคราะห์แสดงลักษณะของไซโคลน (Cyclone) 
แทนด้วยสัญลักษณ์ลมทั้งทิศทางและความเร็ว เช่น Cyclonic s “C”, Anti Cyclonic “A”  บริเวณที่มีลักษณะ
เป็นอานม้า เรียกว่า Col ซึ่งเป็นบริเวณลมอ่อน อาจปรากฏเป็นลักษณะของการเชียร์ เช่น Cyclonic], 
Anticyclonic แกนแนวลมสอบ (Confluence Asymptole) แกนแนวลมแยก (Difluence Asymptole) 
นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์ แผนที่ลมชั้นบน อาจปรากฏในลักษณะ Speed Convergence หรือ Speed 
Divergence สิ่งต่างๆ เหล่านี้ส่งผลต่อสภาพอากาศที่แตกต่างกันออกไป 

 
ภาพที่ 4 แสดงแผนที่ลมชั้นบน 6 ระดับ ประจ าวันที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 07.00 น.  
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 2.1.8 แผนที่ความกดอากาศเปลี่ยน 24 ชั่วโมง เป็นแผนที่แสดงค่าความกดอากาศที่เพ่ิมขึ้นหรือ
ลดลง ณ ต าบลต่างๆ ตามภูมิภาคของโลกและประเทศไทย เป็นการหาผลต่างของความกดอากาศที่
ระดับน้ าทะเลปานกลาง ณ ต าบลหนึ่ง โดยเปรียบเทียบค่าความกดอากาศ เวลาปัจจุบันเทียบกับค่าความกด
อากาศในรอบ 24 ชม.ที่ผ่านมา โดยใช้ตัวเลขสีน้ าเงินแทนค่าความกดอากาศเพ่ิมขึ้น และตัวเลขสีแดงแทนค่า
ความกดอากาศลดลง ค่าดังกล่าวช่วยบ่งชี้แนวโน้มความรุนแรง และการเคลื่อนตัวของตัวการต่างๆ ในระบบ
ความกดอากาศของแผนที่อากาศผิวพ้ืน และการหมุนเวียนของอากาศในแผนที่ลมชั้นบนที่คาดว่าจะเข้ามามี
อิทธิพลต่อสภาพอากาศประเทศไทยหรือเคลื่อนตัวออกไป  

 
ภาพที่ 5 แสดงแผนที่ความกดอากาศเปลี่ยน 24 ชั่วโมง ประจ าวันที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 07.00 น. 
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 2.1.9 แผนที่แสดงรายละเอียดประเทศไทย เป็นแผนที่แสดงรายละเอียดของผลการตรวจ
สารประกอบทางอุตุนิยมวิทยาในราย 3 ชั่วโมง โดยแสดงเฉพาะลักษณะอากาศ และมวลอากาศที่ปกคลุม
ประเทศไทย และพ้ืนที่ใกล้เคียง 

 

ภาพที่ 6 แสดงแผนที่แสดงรายละเอียดประเทศไทย ประจ าวันที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 07.00 น. 
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 2.1.10 ภาพเรดาร์ตรวจอากาศ เป็นภาพที่ได้จากการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ ที่แสดงลักษณะของ
กลุ่มฝนที่เกิดขึ้นตามพ้ืนที่ต่างๆ ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับตัวการต่างๆ ที่ปรากฏในแผนที่อากาศผิวพ้ืนและแผน
ที่ลมชั้นบน โดยสามารถตรวจวัดฝน ฝนอ้าคะนอง หิมะ เป็นต้น และแสดงต าแหน่งศูนย์กลางของพายุหมุนเขต
ร้อน เมื่อศูนย์กลางของพายุเคลื่อนเข้ามาในรัศมีท าการตรวจของเรดาร์ตรวจอากาศ 

 

ภาพที่ 7 แสดงภาพเรดาร์ตรวจอากาศ ประจ าวันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 16.45 น. 
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 2.1.11 ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา เป็นข้อมูลภาพอย่างหนึ่งที่ได้จากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา 
แสดงให้ทราบสภาพอากาศบริเวณกว้างๆ (Synoptic Scales) สภาพอากาศดังกล่าวจะสอดคล้องกับตัวการใน
แผนที่อากาศผิวพ้ืน และแผนที่ลมชั้นบน ภาพถ่ายดาวเทียมมีประโยชน์มากในการพยากรณ์อากาศ โดยเฉพาะ
ติดตามการเคลื่อนตัวของพายุหมุนเขตร้อน นอกจากนี้ยังใช้พิจารณาหาต าแหน่งปัจจุบัน หรือพิจารณาการ
เคลื่อนตัวของตัวการต่างๆ ในแผนที่อากาศผิวพ้ืน และแผนที่ลมชั้นบน เช่น บริเวณความกดอากาศสูง หย่อม
ความกดอากาศต่ า  แนวปะทะอากาศ แนวลมสอบ และ คลื่นอากาศ (Wave) เป็นต้น 

 

ภาพที่ 8 แสดงภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ประจ าวันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 16.45 น.  
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 2.1.12 การตรวจอากาศผิวพื้น (Surface Observation) หมายถึง การตรวจวัดสารประกอบ
อุตุนิยมวิทยา ได้แก่ อุณหภูมิ ความกดอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ ทิศทางและความเร็วลม เมฆ หยาดน้ าอ้า การ
ระเหยของน้ า รังสีดวงอาทิตย์ ทัศนวิสัย เป็นต้น ในบริเวณใกล้กับพ้ืนโลก มีสถานที่ที่ตรวจวัดอากาศ เรียกว่า 
สถานีตรวจอากาศผิวพ้ืน (Surface station) โดยจะตรวจวัดที่เวลา 01.00 น. 04.00 น. 07.00 น. 10.00 น. 
13.00 น. 16.00 น. 19.00 น. และ 22.00 น. ซึ่งอาจจะมีการตรวจวัดในระหว่างนั้นตามความเหมาะสม การ
ตรวจอากาศผิวพ้ืนจะใช้ทั้งสายตาและเครื่องมือ โดยจะใช้สายตาตรวจดูท้องอ้า เมฆ ลักษณะอากาศ ทัศนวิสัย 
คลื่นทะเล ลักษณะพ้ืนดิน และใช้เครื่องมือตรวจวัดความกดอากาศ อุณหภูมิของอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ ลมผิว
พ้ืน ปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิจุดน้ าค้าง การระเหยของน้ า อุณหภูมิใต้ดิน ระยะยาวนานของแสงแดด อุณหภูมิของ
น้ าในถาดวัดน้ าระเหย เป็นต้น 
 2.1.13 การตรวจอากาศชั้นบน (Upper Air Observation) หมายถึง การตรวจวัดสภาพอากาศ
ตั้งแต่ระดับผิวพ้ืนขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศเบื้องบนที่ระดับความสูงที่บอลลูนแตก หรือไม่สามารถรับสัญญาณได้ 
ประมาณ 30 กิโลเมตร จากพ้ืนดิน โดยอาศัยบอลลูนอัดด้วยแก๊สไฮโดรเจน ผูกด้วยเครื่องส่งสัญญาวิทยุหยัง
อากาศ (Radiosonde) มีเครื่องรับที่ภาคพ้ืนดินท าการบันทึกข้อมูล และรายงานผลข้อมูลที่ตรวจวัดได้ เช่น ค่า
ความกดอากาศ (Pressure), ค่าอุณหภูมิ (Temperature), ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity), ทิศทางและ
ความเร็วลม (Wind Speed and Direction) เป็นต้น โดยจะตรวจวัดที่เวลา 01.00 น. 07.00 น. 13.00 น. และ 
19.00 น. 
 2.1.14 แบบจ าลองเชิงตัวเลขเพื่อการพยากรณ์อากาศ  หมายถึง การพยากรณ์อากาศด้วย
คอมพิวเตอร์ เป็นการพยากรณ์เชิงวัตถุวิสัยชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นการคาดหมายสภาวะอากาศ โดยใช้สมการทาง
คณิตศาสตร์ น ามาเขียนเป็นภาษาทางคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ค านวณและจ าลองสภาพอากาศในอนาคต ส่วนการ
พยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข (numerical weather prediction-NWP) คือชื่ออย่างเป็นทางการของวิธีการ
พยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์ 
 
2.2 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 การผลิตข่าวพยากรณ์ฯ ประจ าวันนั้น ผลิตข่าวพยากรณ์ฯ โดยมีนักอุตุนิยมวิทยา ปฏิบัติราชการ
ประจ าวันดังนี้ 
 - เวรที่หนึ่ง ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 00.30-08.30 น.  
 - เวรที่สอง ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. จ านวน 2 คน 
 - เวรที่สาม ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 16.30-00.30 น. 
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บทที่ 3 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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 3.1.1 การผลิตข่าวพยากรณ์ฯ สพ. ศอ. มีการผลิตพยากรณ์อากาศประจ าวัน ทุกๆ 6 ชั่วโมง วันละ 4 
ครั้ง จ านวน 13 ฉบับ  
 3.1.2 วิเคราะห์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาประจ าวัน มีแบบออร์ม FF-สพ-01-60 บันทึกเวลาที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลฯ โดยท าการวิเคราะห์แผนที่ต่างๆ ดังนี้ 
  3.1.2.1 แผนที่อากาศผิวพื้น ท าการวิเคราะห์แผนที่ เวลา 07.00 และ 19.00 น. โดยใช้
เวลาในการวิเคราะห์ต่อแผ่นไม่เกิน 30 นาที 
  3.1.2.2 แผนที่ลมชั้นบน 6 ระดับ ท าการวิเคราะห์แผนที่ เวลา 07.00 และ 19.00 น. โดย
ใช้เวลาในการวิเคราะห์ต่อแผ่นไม่เกิน 20 นาท ี
  3.1.2.3 แผนที่แสดงรายละเอียดประเทศไทย ท าการวิเคราะห์แผนที่ เวลา 01.00, 04.00, 
10.00, 13.00, 16.00 น. โดยใช้เวลาในการวิเคราะห์ต่อแผ่นไม่เกิน 15 นาที  
  3.1.2.4 แผนที่ความกดอากาศเปลี่ยน 24 ชั่วโมง ท าการวิเคราะห์แผนที่ เวลา 07.00 น. 
โดยใช้เวลาในการวิเคราะห์ต่อแผ่นไม่เกิน 15 นาท ี
 3.1.3 รวบรวมข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา มีแบบออร์ม FF-สพ-02-60 ใช้ตรวจสอบจ านวนข้อมูล ที่
รวบรวมอย่างน้อย จ านวน 6 รายการ ภายในเวลา 30 นาที โดยมีการรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
  3.1.3.1 แผนที่อากาศผิวพื้น ใช้แผนที่อากาศผิวพ้ืนเวลา 07.00 และ 19.00 น. ที่ได้จาก
การวิเคราะห์จากข้อ 3.1.2.1 และสามารถใช้แผนที่อากาศผิวพ้ืนที่วิเคราะห์โดย ส านักพยากรณ์อากาศ กรม
อุตุนิยมวิทยาประกอบเพิ่มเติมได้ 
  3.1.3.2 แผนที่ลมชั้นบน 6 ระดับ ใช้เป็นแผนที่ลมชั้นบน 6 ระดับ (850, 700, 500 hPa 
และ 2000, 7000, 15000 ft) เวลา 07.00 และ 19.00 น. ที่ได้จากการวิเคราะห์จากข้อ 3.1.2.2 และสามารถใช้
แผนที่ลมชั้นบน ทีว่ิเคราะห์โดยส านักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยาประกอบเพิ่มเติมได้ 
  3.1.3.3 แผนที่แสดงรายละเอียดประเทศไทย ใช้แผนที่แสดงรายละเอียดประเทศไทยเวลา 

01.00, 04.00, 10.00, 13.00 และ 16.00 น. ที่ได้จากการวิเคราะห์จากข้อ 3.1.2.3 และสามารถใช้แผนที่แสดง
รายละเอียดประเทศไทย ทีว่ิเคราะห์โดยส านักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยาประกอบเพิ่มเติมได้ 
  3.1.3.4 แผนที่ความกดอากาศเปลี่ยน 24 ชั่วโมง เป็นแผนที่ความกดอากาศเปลี่ยน 24 
ชั่วโมง ที่ได้จากการวิเคราะห์จากข้อ 3.1.2.4 และสามารถใช้แผนที่ความกดอากาศเปลี่ยน 24 ชั่วโมง ที่วิเคราะห์
โดยส านักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยาประกอบเพิ่มเติมได้ 
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  3.1.3.5 ภาพเรดาร์ตรวจอากาศ ใช้ติดตามปรากฏการณ์ต่างๆ ที่ก าลังเกิดขึ้นจริง ใน
บริเวณที่ห่างออกไปจากสถานีเรดาร์ตรวจอากาศ โดยดูภาพจากเว็บไซต์ www. weather.tmd.go.th/stp.php 
และจากเว็บศูนย์ฯ 

 
ภาพที่ 9 แสดงตัวอย่างภาพเรดาร์ตรวจอากาศ 

  3.1.3.6 ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ใช้ติดตามปรากฏการณ์ต่างๆ ที่ก าลังเกิดขึ้นจริง 
(Real Time Observation) โดยดูภาพจากเว็บไซต์ www.sattmet.tmd.go.th/satmet/mergesat.html และ
จากเว็บศูนย์ฯ  

 
ภาพที่ 10 แสดงตัวอย่างภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา  
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  3.1.3.7 รายงานผลการตรวจอากาศผิวพื้นประจ าวันจากระบบ METNET ใช้ติดตามผล
การตรวจอากาศผิวพ้ืน ทุก 3 ชม. จากเว็บไซต์ http://119.46.126.63:9000/other_forms/other_forms.html 

 
ภาพที่ 11 แสดงตัวอย่างผลการตรวจอากาศผิวพื้น 

  3.1.3.8 รายงานผลการตรวจอากาศชั้นบน ใช้ติดตามผลการตรวจอากาศชั้นบน  
ทุก 6 ชม. จากเว็บไซต์ http://119.46.126.63:9000/other_forms/other_forms.html 

 
ภาพที่ 12 แสดงตัวอย่างผลการตรวจอากาศชั้นบน  
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  3.1.3.9 แบบจ าลองเชิงตัวเลขเพื่อการพยากรณ์อากาศ รวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ 
เช่น 
   - http://www.ecmwf.int 

 
ภาพที่ 13 แสดงตัวอย่างภาพจาก ECMWF 

   - http://www.tropicaltidbits.com 

 
ภาพที่ 14 แสดงตัวอย่างภาพจาก GFS  



16   คู่มือการพยากรณ์อากาศทั่วไป (ระยะสั้น)    

   - https://www.windytv.com 

 
ภาพที่ 15 แสดงตัวอย่างภาพจาก Windy 

   - http://www.yr.no 

 
ภาพที่ 16 แสดงตัวอย่างภาพจาก Yr  
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   - http://www.tmd.go.th 

 
ภาพที่ 17 แสดงตัวอย่างภาพจาก TMD 

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

 
ภาพที่ 18 แสดงตัวอย่างภาพจาก Marine   
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   - http://www.songkhla.tmd.go.th/RF/Monitor 

 
ภาพที่ 19 แสดงตัวอย่างภาพจาก ฝนอัตโนมัติ 

   - http://coastalradar.gistda.or.th 

 
ภาพที่ 20 แสดงตัวอย่างภาพจาก GISDA  
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   - http://www.stormsurf.com 

 
ภาพที่ 21 แสดงตัวอย่างภาพจาก Stormsurf 

 3.1.4 วิเคราะห์และผลิตข่าวพยากรณ์ฯ มีแบบออร์ม FF-สพ-02-60 ใช้ตรวจสอบจ านวนข่าวที่ผลิตได้
ในแต่ละเวลาดังนี้  
  ข่าวพยากรณ์ฯ  เวลา 01.00 น. จ านวน 2 ฉบับ ใช้เวลาในการวิเคราะห์ 30 นาที 
  3.1.4.1 ข่าวพยากรณ์ฯ บริเวณภาคใต้ฯ  เวลา 01.00 น. (FF-สพ-03-60) 
  3.1.4.2 ข่าวพยากรณ์ฯ บริเวณภาคใต้ฯ  (ส่งกรม) ช่วงดึก เวลา 01.00 น. (FF-สพ-04-60) 
  ข่าวพยากรณ์ฯ  เวลา 07.00 น. จ านวน 7 ฉบับ ใช้เวลาในการวิเคราะห์ 60 นาที 
  3.1.4.3 ข่าวพยากรณฯ์ บริเวณภาคใต้ฯ  เวลา 07.00 น. (FF-สพ-05-60) 
  3.1.4.4 ข่าวพยากรณฯ์ บริเวณภาคใต้ฯ  (ส่งกรม) ช่วงเช้า เวลา 07.00 น. (FF-สพ-06-60) 

  3.1.4.5 ข่าวพยากรณฯ์ ส าหรับ ปภ. เวลา 07.00 น. (FF-สพ-07-60) 
  3.1.4.6 ข่าวพยากรณฯ์ บริเวณ ต.ปาดังเบซา เวลา 07.00 น. (FF-สพ-08-60) 
  3.1.4.7 ข่าวพยากรณ์ฯ เพ่ือการท่องเที่ยว บริเวณภาคใต้ฯ  เวลา 07.00 น. (FF-สพ-09-60) 
  3.1.4.8 ข่าวพยากรณฯ์ บริเวณ จ.สงขลาและ อ.เกาะสมุย เวลา 07.00 น. (FF-สพ-10-60) 
  3.1.4.9 ข่าวพยากรณ์ฯ การบิน บริเวณภาคใต้ฯ  เวลา 07.00 น. (FF-สพ-11-60) 

  ข่าวพยากรณ์ฯ  เวลา 13.00 น. จ านวน 2 ฉบับ ใช้เวลาในการวิเคราะห์ 30 นาที 
  3.1.4.10 ข่าวพยากรณฯ์ บริเวณภาคใต้ฯ  เวลา 13.00 น. (FF-สพ-12-60) 
  3.1.4.11 ข่าวพยากรณฯ์ ส าหรับ TV11 เวลา 13.00 น. (FF-สพ-13-60) 

  ข่าวพยากรณ์ฯ  เวลา 19.00 น. จ านวน 2 ฉบับ ใช้เวลาในการวิเคราะห์ 30 นาท ี
  3.1.4.12 ข่าวพยากรณฯ์ บริเวณภาคใต้ฯ  เวลา 19.00 น. (FF-สพ-14-60) 

  3.1.4.13 ข่าวพยากรณฯ์ บริเวณภาคใต้ฯ  (ส่งกรม) ช่วงเย็น เวลา 19.00 น. (FF-สพ-15-60)  
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 3.1.5 ตรวจสอบความถูกต้อง ท าการตรวจสอบข่าวพยากรณ์ฯ ที่ผลิตให้ถูกต้องตามแบบออร์ม FF-
สพ-03-60- FF-สพ-14-60 และตรวจทานค าผิดในข่าวพยากรณ์ฯ ถ้าพบความไม่ถูกต้อง ให้ด าเนินการแก้ไขให้
เสร็จภาพใน 10 นาที โดยใช้แบบออร์ม FF-สพ-02-60 ในการตรวจสอบขั้นตอน 
 3.1.6 ข่าวพยากรณ์ฯ ที่ผลิต มีแบบออร์ม FF-สพ-02-60 บันทึกเวลาที่ผลิตข่าวพยากรณ์ฯ เสร็จสิ้น 
โดยต้องเสร็จทันตามเวลาที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 
  3.1.6.1 ข่าวพยากรณ์ฯ เวลา 01.00 น. เสร็จก่อน เวลา 00.30 น. 
  3.1.6.2 ข่าวพยากรณ์ฯ เวลา 07.00 น. เสร็จก่อน เวลา 06.30 น. 
  3.1.6.3 ข่าวพยากรณ์ฯ เวลา 13.00 น. เสร็จก่อน เวลา 12.30 น. 
  3.1.6.4 ข่าวพยากรณ์ฯ เวลา 19.00 น. เสร็จก่อน เวลา 18.30 น. 
 3.1.7 กระจายข่าวพยากรณ์ฯ สู่ประชาชน โดย สพ. ต้องส่งต่อข่าวพยากรณ์ฯ แก่ส่วนงาน 2 ส่วน ดังนี้ 
  3.1.7.1 ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา (สส.)  
  3.1.7.2 ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ (สม.) 
เพ่ือท าการเผยแพร่ข่าวพยากรณ์ฯ สู่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ สื่อมวลชน เป็นต้น ผา่นช่องทางต่างๆ เช่น 
โทรสาร อิเล็กทรอนิกส์เมล์ เว็บไซต์ ศอ. และช่องทางอ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
 

3.2 ผังกระบวนงาน รายละเอียดงาน มาตรฐานงาน และผู้รับผิดชอบ 

  

ล าดับ
ที ่

ผังกระบวนงาน/กิจกรรม รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

งาน 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
1  1. ผลิตข่าวพยากรณ์ฯ ทุกๆ 6 ชม. 

 
 เวร สพ. 

2  
 

 

 

 

 

 

 

2. วิเคราะห์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
ประจ าวัน (FF-สพ-01-60) 

2.1 แผนที่อากาศผิวพ้ืน 
      - เวลา 07.00 น. 
      - เวลา 19.00 น. 
2.2 แผนที่ลมชั้นบน 6 ระดับ 
      - เวลา 07.00 น. 
      - เวลา 19.00 น. 
2.3 แผนที่ความกดอากาศ

เปลี่ยน 24 ชั่วโมง  
2.4 แผนที่แสดงรายละเอียด

ประเทศไทย 
      - เวลา 01.00 น. 
      - เวลา 04.00 น. 
      - เวลา 10.00 น. 
      - เวลา 13.00 น. 
      - เวลา 16.00 น. 
 

 
 
30 นาที 
 
 
20 นาที 
 
 
15 นาที 
 
15 นาที 
 

เวร สพ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การผลิตข่าวพยากรณ์อากาศทั่วไป 
(ระยะสั้น) 

วิเคราะห์ข้อมูลอุตุนยิมวิทยา 
ประจ าวัน 

1 
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3.2 ผังกระบวนงาน รายละเอียดงาน มาตรฐานงาน และผู้รับผิดชอบ (ต่อ) 

  

ล าดับ
ที ่

ผังกระบวนงาน/กิจกรรม รายละเอียดงาน มาตรฐาน
งาน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

3  3. รวบรวมข้อมูล (FF-สพ-02-60) 
- แผนที่อากาศผิวพ้ืน 
- แผนที่ลมชั้นบน 6 ระดับ 
- แผนที่แสดงละเอียดประเทศไทย 
- แผนที่ความกดอากาศเปลี่ยน 24 ชม. 
- ภาพเรดาร์ตรวจอากาศ 
- ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา 
- รายงานผลการตรวจอากาศผิวพ้ืน 
  ประจ าวันจากระบบ METNET 
- รายงานผลการตรวจอากาศชั้นบน 
- แบบจ าลองเชิงตัวเลขเพื่อการ
พยากรณ์อากาศ 

30 นาที
อย่างน้อย
จ านวน  

6  
รายการ 

 
 

เวร สพ. 

4  4. ข่าวพยากรณ์ฯ 
   4.1 ข่าวพยากรณ์ฯ เวลา 01.00 น. 

   - ข่าวพยากรณ์ฯ บริเวณภาคใต้ฯ   
   - ข่าวพยากรณ์ฯ บริเวณภาคใต้ฯ  
(ส่งกรม) ช่วงดึก 

   4.2 ข่าวพยากรณ์ฯ เวลา 07.00 น. 
   - ข่าวพยากรณ์ฯ บริเวณภาคใต้ฯ  
   - ข่าวพยากรณ์ฯ บริเวณภาคใต้ฯ  
(ส่งกรม) ช่วงเช้า 
   - ข่าวพยากรณ์ฯ ส าหรับ ปภ. 
   - ข่าวพยากรณ์ฯ ส าหรับ ต.ปาดังเบซา 
   - ข่าวพยากรณ์ฯ เพื่อการท่องเที่ยว
บริเวณภาคใต้ฯ   
   - ข่าวพยากรณ์ฯ ส าหรับ จ.สงขลาและ 
อ.เกาะสมุย 
   - ข่าวพยากรณ์ฯ การบนิบริเวณภาคใต้ฯ  

     4.3 ข่าวพยากรณ์ฯ เวลา 13.00 น. 
   - ข่าวพยากรณ์ฯ บริเวณภาคใต้ฯ   
   - ข่าวพยากรณ์ฯ ส าหรับ TV11  

    4.4 ข่าวพยากรณ์ฯ เวลา 19.00 น. 
   - ข่าวพยากรณ์ฯ บริเวณภาคใต้ฯ   
   - ข่าวพยากรณ์ฯ บริเวณภาคใต้ฯ   

       (ส่งกรม) ช่วงเยน็ 

 
- 30 นาท ี
- จ านวน  
  2 ฉบับ 
 
- 60 นาท ี
- จ านวน  
  7 ฉบับ 
 
 
 
 
 
 
 
- 30 นาท ี
- จ านวน  
  2 ฉบับ 
 
- 30 นาท ี
- จ านวน  
  2 ฉบับ 
 

เวร สพ. 

รวบรวมข้อมูลทาง 
อุตุนิยมวิทยา 

 

วิเคราะห ์
และผลิตข่าวพยากรณ์
อากาศทัว่ไป (ระยะสั้น) 

1 

2
1 3

1 
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3.2 ผังกระบวนงาน รายละเอียดงาน มาตรฐานงาน และผู้รับผิดชอบ (ต่อ) 

 
 
 
 
  

ล าดับ
ที ่

ผังกระบวนงาน/กิจกรรม รายละเอียดงาน มาตรฐาน
งาน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

5  5. การตรวจสอบความถูกต้อง 
     5.1 ตามแบบออร์ม 
     5.2 ค าผิด 
 

- 10 นาที 
- แบบออร์ม 
FF-สพ-03-60 

ถึง 
FF-สพ-15-60 

 

 
นอต.สพ. 
เวร สส. 

6  6. ข่าวพยากรณ์ฯ  
     6.1 ข่าวฯ เวลา 01.00 น. 
     6.2 ข่าวฯ เวลา 07.00 น. 
     6.3 ข่าวฯ เวลา 13.00 น.  
     6.4 ข่าวฯ เวลา 19.00 น. 

(ผลิตข่าวแต่ละครั้งเวลา 
ไม่เกิน 2 ชม. 30 นาที) 

เสร็จก่อน 
- 00.30 น. 
- 06.30 น. 
- 12.30 น. 
- 18.30 น. 

 

เวร สพ. 

7  7. กระจายข่าวพยากรณ์ฯ  
สู่ประชาชน โดย สพ. ส่งต่อส่วน
งานภายในดังนี้ 

- ส่วนสารสนเทศ
อุตุนิยมวิทยา (สส.)  
- ส่วนสื่อสารและ
เครื่องมือ (สม.) 

ส่วนงาน 
- สส. 
- สม. 

ได้รับข่าว
ตามเวลา 
ที่ก าหนด
และ 
กระจายข่าว
สู่ประชาชน 
 

 
 
 

เวร สส. 
 

เวร สม. 

ถูกต้อง 

ประชาชน 

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

ข่าวพยากรณ์อากาศทั่วไป 
(ระยะสั้น) 

3
1 

2
1 

ไม่ถูกต้อง 
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3.3 ตัววัดผลภายในกระบวนงาน 
 ข่าวพยากรณ์ฯ เสร็จทันตามเวลา ไม่ต ่ากว่า ร้อยละ 90 
 ภายในกระบวนงานนั้นต้องม ี
  - การท างานมีข้ันตอนการปฏิบัติงาน เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 - การผลิตข่าวพยากรณ์ฯ เสร็จทันเวลาที่ก าหนด 
 - ข่าวพยากรณ์ฯ มีความครบถ้วน และถูกต้อง ตามตัววัดผลของกระบวนงาน 
 3.3.1 ร้อยละของข่าวพยากรณ์ฯ เสร็จทันตามเวลา หมายถึง จ านวนข่าวพยากรณ์ฯ ที่ผลิตเสร็จทัน
ตามเวลา จากจ านวนข่าวที่ผลิตทั้งหมด น ามาคิดเป็นร้อยละ โดยไดก้ าหนดช่วงเวลาของข่าวพยากรณ์ฯ ไว้ดังนี้ 
  - ข่าวพยากรณ์ฯ เวลา 01.00 น. เสร็จก่อน เวลา 00.30 น. 
  - ข่าวพยากรณ์ฯ เวลา 07.00 น. เสร็จก่อน เวลา 06.30 น. 
  - ข่าวพยากรณ์ฯ เวลา 13.00 น. เสร็จก่อน เวลา 12.30 น. 
  - ข่าวพยากรณ์ฯ เวลา 19.00 น. เสร็จก่อน เวลา 18.30 น. 
 3.2.2 วิธีการการค านวณร้อยละของข่าวพยากรณ์ฯ เสร็จทันตามเวลา  
 

 
 
 3.2.3 เกณฑ์การให้คะแนน 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-  2.5 หน่วย ต่อหนึ่งคะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

• ข่าวพยากรณ์ฯ เสร็จทันตามเวลา ร้อยละ 80.0 เท่ากับ   1  คะแนน 
• ข่าวพยากรณ์ฯ เสร็จทันตามเวลา ร้อยละ 82.5 เท่ากับ   2  คะแนน 
• ข่าวพยากรณ์ฯ เสร็จทันตามเวลา ร้อยละ 85.0 เท่ากับ   3  คะแนน 
• ข่าวพยากรณ์ฯ เสร็จทันตามเวลา ร้อยละ 87.5 เท่ากับ   4  คะแนน 
• ข่าวพยากรณ์ฯ เสร็จทันตามเวลา ร้อยละ 90.0 เท่ากับ   5  คะแนน 

 3.2.4 ตัวอย่างการค านวณ 

  การผลิตข่าวพยากรณ์ฯ เดือน กุมภาพันธ์ 2560 ส่วนพยากรณ์อากาศผลิตข่าวพยากรณ์
อากาศทั้งหมด 28 วัน ดังนี้ 

ก.พ. 2560 
จ านวนข่าว จ านวนข่าว ข่าวพยากรณ์ฯ  

เสร็จทันตามเวลา 
ที่ทันเวลา ที่ผลิตท้ังหมด (ร้อยละ) 

ข่าวพยากรณ์ฯ เวลา 01.00 น. 28 28 100 
ข่าวพยากรณ์ฯ เวลา 07.00 น. 26 28  92.85 
ข่าวพยากรณ์ฯ เวลา 13.00 น. 28 28 100 
ข่าวพยากรณ์ฯ เวลา 19.00 น. 28 28 100 
รวม 110 112 98.21 

คะแนนที่ได้จึงเท่ากับ 5 คะแนน  

ข่าวฯ เสร็จทันตามเวลา (ร้อยละ) =  
จ านวนข่าวฯ ที่ผลิตเสร็จทันตามเวลา

จ านวนข่าวที่ผลิตทั้งหมด
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3.4 ตัววัดผลของกระบวนงาน 
 ความถูกต้องของข่าวพยากรณ์ฯ ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 84.5 
 3.4.1 ร้อยละของความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะสั้น  หมายถึง ค่าเฉลี่ยการประเมิน
ความถูกต้องการพยากรณ์ฝน (R) อุณหภูมิต่ าสุด (Tmin) และอุณหภูมิสูงสุด (Tmax) ตามจังหวัดต่างๆ ในพ้ืนที่
ภาคใต้ฯ  บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี 
ยะลา และนราธิวาส โดยการน าค่าผลต่างของการพยากรณ์กับผลการตรวจอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาทั่ว
ประเทศ และข้อมูลจากระบบภูมิสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา (GIS) มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินการ
กระจายฝนและอุณหภูมิที่ก าหนด เพ่ือหาค่าความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศ ทั้งนี้จะใช้ผลการพยากรณ์
อากาศประจ าวันเวลา 12.30 น. ของทุกวันในการประเมิน 

 3.4.2 วิธีการการค านวณความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะสั้น 

 

  3.4.2.1 ความถูกต้องของการพยากรณ์ฝน (R) หมายถึง ความถูกต้องของการพยากรณ์ตาม
เกณฑ์ประเมินการกระจายฝนที่ก าหนด โดยการเปรียบเทียบค่าการพยากรณ์รายภาค กับข้อมูลการตรวจอากาศ
จากสถานีอุตุนิยมวิทยาตามจังหวัดต่างๆ ในพ้ืนที่ภาคใต้ฯ  ข้อมูลการตรวจฝนด้วยเรดาร์ และข้อมูลการประมาณ
ฝนจากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา  
  3.4.2.2 ความถูกต้องของการพยากรณ์อุณหภูมิต่ าสุด (Tmin)  หมายถึง ความถูกต้องของ
การพยากรณ์อุณหภูมิตามเกณฑ์ที่ก าหนด  โดยการเปรียบเทียบค่าการพยากรณ์รายภาค กับข้อมูลการตรวจ
อากาศตามจังหวัดต่างๆ ในพ้ืนที่ภาคใต้ฯ   
  3.4.2.3 ความถูกต้องของการพยากรณ์อุณหภูมิสูงสุด (Tmax) หมายถึง ความถูกต้องของการ
พยากรณ์อุณหภูมิตามเกณฑ์ที่ก าหนด  โดยการเปรียบเทียบค่าการพยากรณ์รายภาค กับข้อมูลการตรวจอากาศ
ตามจังหวัดต่างๆ ในพ้ืนที่ภาคใต้ฯ  

 3.4.3 การก าหนดเกณฑ์ 
  3.4.3.1 เกณฑ์การพยากรณ์ฝน (ร้อยละ) 

ไม่มีฝน ฝนบางแห่ง ฝนเป็นแห่งๆ ฝนกระจาย ฝนเกือบท่ัวไป ฝนทั่วไป 

0 10-20 ของพ้ืนที่ 21-40 ของพ้ืนที่ 41-60 ของพ้ืนที่ 61-80 ของพ้ืนที่ มากกว่า 80 ของพื้นที่ 

  

ความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะสั้น (ร้อยละ) =  
R+Tmin+Tmax

3
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  3.4.3.2 เกณฑ์การประเมินการกระจายฝน  

พยากรณ์การกระจายของฝน คลาดเคลื่อน น้อยกว่า ร้อยละ 10    ความถูกต้อง เท่ากับ ร้อยละ 100 
พยากรณ์การกระจายของฝน คลาดเคลื่อน ร้อยละ 10-20 ความถูกต้อง เท่ากับ ร้อยละ 80 
พยากรณ์การกระจายของฝน คลาดเคลื่อน ร้อยละ 21-30 ความถูกต้อง เท่ากับ ร้อยละ 60 
พยากรณ์การกระจายของฝน คลาดเคลื่อน ร้อยละ 31-40 ความถูกต้อง เท่ากับ ร้อยละ 40 
พยากรณ์การกระจายของฝน คลาดเคลื่อน มากกว่า ร้อยละ 40 ความถูกต้อง เท่ากับ ร้อยละ 0 
พยากรณ์ฝนผิด  

- พยากรณ์มีฝน แต่ผลการตรวจไม่มีฝน ความถูกต้อง เท่ากับ ร้อยละ 0 
- พยากรณ์ไม่มีฝน แต่ผลการตรวจมีฝน ความถูกต้อง เท่ากับ ร้อยละ 0 

  3.4.3.3 เกณฑ์การประเมินอุณหภูมิ 

พยากรณ์อุณหภูมิ คาดเคลื่อน 0.1-2.0 องศาเซลเซียส ความถูกต้อง เท่ากับ ร้อยละ 100 
พยากรณ์อุณหภูมิ คาดเคลื่อน 2.1-3.0 องศาเซลเซียส    ความถูกต้อง เท่ากับ ร้อยละ 50 
พยากรณ์อุณหภูมิ คาดเคลื่อน มากกว่า 3.0 องศาเซลเซียส    ความถูกต้อง เท่ากับ 0 

 3.4.4 ตัวอย่างการค านวณ 

  การพยากรณ์อากาศจังหวัดสงขลา  วันที่ 1  ตุลาคม พ.ศ. 2559 มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝน
อ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณอ าเภอรัตภูมิ ควนเนียง บางกล่ า คลองหอยโข่ง หาดใหญ่ และ
สะเดา อุณหภูมิต่ าสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35 องศาเซลเซียส  
  3.4.4.1 ผลการประเมิน 

วันที่ 1 ต.ค. 2559 
การกระจายฝน อุณหภูมิต่ าสุด อุณหภูมิสูงสุด 

(ร้อยละ) (องศาเซลเซียส) (องศาเซลเซียส) 
พยากรณ ์ 30 24-26 35 
ผลการตรวจ 30 21.6-26.0 35.2-36.0 
ผลต่างมากที่สุด 0 2.4 1.0 
ความถูกต้อง(ร้อยละ) 100 50 100 
ความถูกต้องเฉลี่ย(ร้อยละ) 83.33 

  3.4.4.2 เกณฑ์การให้คะแนน 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-  0.5 หน่วย ต่อหนึ่งคะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

• ความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะสั้น ร้อยละ 82.5 เท่ากับ   1  คะแนน 
• ความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะสั้น ร้อยละ 83.0 เท่ากับ   2  คะแนน 
• ความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะสั้น ร้อยละ 83.5 เท่ากับ   3  คะแนน 
• ความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะสั้น ร้อยละ 84.0 เท่ากับ   4  คะแนน 
• ความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะสั้น ร้อยละ 84.5 เท่ากับ   5  คะแนน 
  



26   คู่มือการพยากรณ์อากาศทั่วไป (ระยะสั้น)    

บทที่ 4 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
4.1 บทสรุป 
 คู่มือการพยากรณ์ฯ เป็นคู่มือส าหรับนักอุตุนิยมวิทยาและผู้ที่เก่ียวข้อง รวมไปถึงผู้ที่สนใจ ใช้ศึกษา หา
ความรู้ ซึ่งภายในคู่มือฯ ประกอบด้วยที่มา ความส าคัญ วัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีด าเนินงาน ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ นิยามความหมาย หน้าที่ความรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผังกระบวนงาน รายละเอียดงาน 
มาตรฐานงาน ผู้รับผิดชอบ ตลอดจนตัววัดผล ทั้งนี้เพ่ือการท างานที่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ความครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลาของข่าวพยากรณ์ฯ 
 
4.2 ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการปรับปรุงคู่มือการพยากรณ์ฯ และแบบออร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบันตลอด เพ่ือ
ความถูกต้องของข่าวพยากรณ์ฯ และเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือของข่าวพยากรณ์ฯ ให้มากขึ้นอีกด้วย  
  



คู่มือการพยากรณ์อากาศทั่วไป (ระยะสั้น)   27 

 
  



28   คู่มือการพยากรณ์อากาศทั่วไป (ระยะสั้น)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ใช ้  



คู่มือการพยากรณ์อากาศทั่วไป (ระยะสั้น)   29 

  



30   คู่มือการพยากรณ์อากาศทั่วไป (ระยะสั้น)    

 
  



คู่มือการพยากรณ์อากาศทั่วไป (ระยะสั้น)   31 

ข่าวพยากรณฯ์ บริเวณภาคใต้ฯ  เวลา 01.00 น.  

 
  

หน้า 1 



32   คู่มือการพยากรณ์อากาศทั่วไป (ระยะสั้น)    

ข่าวพยากรณ์ฯ บริเวณภาคใต้ฯ  เวลา 01.00 น. (ต่อ) 

 
  

หน้า 2 



คู่มือการพยากรณ์อากาศทั่วไป (ระยะสั้น)   33 

ข่าวพยากรณฯ์ บริเวณภาคใต้ฯ  เวลา 01.00 น. (ต่อ)  

 
 
  

หน้า 3 



34   คู่มือการพยากรณ์อากาศทั่วไป (ระยะสั้น)    

ข่าวพยากรณ์ฯ บริเวณภาคใต้ฯ  เวลา 01.00 น. (ต่อ)  

 
 
  

หน้า 4 



คู่มือการพยากรณ์อากาศทั่วไป (ระยะสั้น)   35 

ข่าวพยากรณฯ์ บริเวณภาคใต้ฯ  (ส่งกรม) ช่วงดึก เวลา 01.00 น. 

 
 
  



36   คู่มือการพยากรณ์อากาศทั่วไป (ระยะสั้น)    

ข่าวพยากรณ์ฯ บริเวณภาคใต้ฯ  เวลา 07.00 น. 

 
 
  

หน้า 1 



คู่มือการพยากรณ์อากาศทั่วไป (ระยะสั้น)   37 

ข่าวพยากรณฯ์ บริเวณภาคใต้ฯ  เวลา 07.00 น. (ต่อ)  

 
  

หน้า 2 



38   คู่มือการพยากรณ์อากาศทั่วไป (ระยะสั้น)    

ข่าวพยากรณ์ฯ บริเวณภาคใต้ฯ  เวลา 07.00 น. (ต่อ)  

 
 
  

หน้า 3 



คู่มือการพยากรณ์อากาศทั่วไป (ระยะสั้น)   39 

ข่าวพยากรณฯ์ บริเวณภาคใต้ฯ  เวลา 07.00 น. (ต่อ)  

 
  

หน้า 4 



40   คู่มือการพยากรณ์อากาศทั่วไป (ระยะสั้น)    

ข่าวพยากรณ์ฯ บริเวณภาคใต้ฯ  (ส่งกรม) ช่วงเช้า เวลา 07.00 น 

 
  



คู่มือการพยากรณ์อากาศทั่วไป (ระยะสั้น)   41 

ข่าวพยากรณฯ์ ส าหรับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เวลา 07.00 น. 

 
  



42   คู่มือการพยากรณ์อากาศทั่วไป (ระยะสั้น)    

ข่าวพยากรณ์ฯ ส าหรับต าบลปาดังเบซา เวลา 07.00 น. 

 
  



คู่มือการพยากรณ์อากาศทั่วไป (ระยะสั้น)   43 

ข่าวพยากรณ์ฯ เพ่ือการท่องเที่ยว บริเวณภาคใต้ฯ  เวลา 07.00 น. 

 
  



44   คู่มือการพยากรณ์อากาศทั่วไป (ระยะสั้น)    

ข่าวพยากรณ์ฯ ส าหรับจังหวัดสงขลาและอ าเภอเกาะสมุย เวลา 07.00 น. 

 
  



คู่มือการพยากรณ์อากาศทั่วไป (ระยะสั้น)   45 

ข่าวพยากรณ์ฯ การบิน บริเวณภาคใต้ฯ  เวลา 07.00 น.  

 
  



46   คู่มือการพยากรณ์อากาศทั่วไป (ระยะสั้น)    

ข่าวพยากรณ์ฯ บริเวณภาคใต้ฯ  เวลา 13.00 น. 

 
  

หน้า 1 



คู่มือการพยากรณ์อากาศทั่วไป (ระยะสั้น)   47 

ข่าวพยากรณฯ์ บริเวณภาคใต้ฯ  เวลา 13.00 น. (ต่อ)  

 
  

หน้า 2 



48   คู่มือการพยากรณ์อากาศทั่วไป (ระยะสั้น)    

ข่าวพยากรณ์ฯ บริเวณภาคใต้ฯ  เวลา 13.00 น. (ต่อ)  

 
  

หน้า 3 



คู่มือการพยากรณ์อากาศทั่วไป (ระยะสั้น)   49 

ข่าวพยากรณฯ์ บริเวณภาคใต้ฯ  เวลา 13.00 น. (ต่อ)  

 
  

หน้า 4 



50   คู่มือการพยากรณ์อากาศทั่วไป (ระยะสั้น)    

ข่าวพยากรณ์ฯ ส าหรับ TV11 เวลา 13.00 น. 

 
  



คู่มือการพยากรณ์อากาศทั่วไป (ระยะสั้น)   51 

ข่าวพยากรณฯ์ บริเวณภาคใต้ฯ  เวลา 19.00 น. 

 
  

หน้า 1 



52   คู่มือการพยากรณ์อากาศทั่วไป (ระยะสั้น)    

ข่าวพยากรณ์ฯ บริเวณภาคใต้ฯ  เวลา 19.00 น. (ต่อ)  

 
  

หน้า 2 



คู่มือการพยากรณ์อากาศทั่วไป (ระยะสั้น)   53 

ข่าวพยากรณฯ์ บริเวณภาคใต้ฯ  เวลา 19.00 น. (ต่อ)  

 
  

หน้า 3 



54   คู่มือการพยากรณ์อากาศทั่วไป (ระยะสั้น)    

ข่าวพยากรณ์ฯ บริเวณภาคใต้ฯ  เวลา 19.00 น. (ต่อ)  

 
  

หน้า 4 



คู่มือการพยากรณ์อากาศทั่วไป (ระยะสั้น)   55 

ข่าวพยากรณฯ์ บริเวณภาคใต้ฯ  (ส่งกรม) ช่วงเย็น เวลา 19.00 น. 

 
  



56   คู่มือการพยากรณ์อากาศทั่วไป (ระยะสั้น)    
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คู่มือการพยากรณ์อากาศทั่วไป (ระยะสั้น)   57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
  



58   คู่มือการพยากรณ์อากาศทั่วไป (ระยะสั้น)    

ตัวอย่างข่าวพยากรณ์ฯ บริเวณภาคใต้ฯ  เวลา 01.00 น. 

 
  



คู่มือการพยากรณ์อากาศทั่วไป (ระยะสั้น)   59 

ตัวอย่างข่าวพยากรณ์ฯ บริเวณภาคใต้ฯ  (ส่งกรม) ช่วงดึก เวลา 01.00 น. 

 
  



60   คู่มือการพยากรณ์อากาศทั่วไป (ระยะสั้น)    

ตัวอย่างข่าวพยากรณ์ฯ บริเวณภาคใต้ฯ  เวลา 07.00 น. 

 
  



คู่มือการพยากรณ์อากาศทั่วไป (ระยะสั้น)   61 

ตัวอย่างข่าวพยากรณ์ฯ บริเวณภาคใต้ฯ  (ส่งกรม) ช่วงเช้า เวลา 07.00 น. 

 
  



62   คู่มือการพยากรณ์อากาศทั่วไป (ระยะสั้น)    

ตัวอย่างข่าวพยากรณ์ฯ ส าหรับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เวลา 07.00 น. 

 
ตัวอย่างข่าวพยากรณ์ส าหรับ ต าบลปาดังเบซา เวลา 07.00 น. 

 
  



คู่มือการพยากรณ์อากาศทั่วไป (ระยะสั้น)   63 

ตัวอย่างข่าวพยากรณ์ฯ เพ่ือการท่องเที่ยว บริเวณภาคใต้ฯ  เวลา 07.00 น. 

 
  



64   คู่มือการพยากรณ์อากาศทั่วไป (ระยะสั้น)    

ตัวอย่างข่าวพยากรณ์ฯ ส าหรับจังหวัดสงขลาและต าบลเกาะสมุย เวลา 07.00 น. 

 
 
ตัวอย่างข่าวพยากรณ์ฯ การบิน บริเวณภาคใต้ฯ  เวลา 07.00 น. 

 
  



คู่มือการพยากรณ์อากาศทั่วไป (ระยะสั้น)   65 

ตัวอย่างข่าวพยากรณ์ฯ บริเวณภาคใต้ฯ  เวลา 13.00 น. 

 
  



66   คู่มือการพยากรณ์อากาศทั่วไป (ระยะสั้น)    

ตัวอย่าง ข่าวพยากรณ์ฯ ส าหรับ TV11 เวลา 13.00 น. 

 
  



คู่มือการพยากรณ์อากาศทั่วไป (ระยะสั้น)   67 

ตัวอย่างข่าวพยากรณ์ฯ บริเวณภาคใต้ฯ  เวลา 19.00 น. 

 
  



68   คู่มือการพยากรณ์อากาศทั่วไป (ระยะสั้น)    

ตัวอย่างข่าวพยากรณ์ฯ บริเวณภาคใต้ฯ  (ส่งกรม) ช่วงเย็น เวลา 19.00 น. 

 


