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ค ำน ำ 

คู่มือการผลิตแผนที่อากาศด้วยระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยา ตามมาตรฐานของ 
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ  (International Civil Aviation Organization - ICAO) และ
องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization – WMO) ฉบับนี้  จัดท าขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมวิธีการท างาน การใช้งานโปรแกรม ซึ่งใช้ในกระบวนงานการผลิตแผนที่อากาศฯ 
ของส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงาน และจะต้องปฏิบัติงานโดยมีขั้นตอนที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
เพราะเนื่องจากส่วนสารสนเทศฯ เป็นหน่วยงานหลักที่จะต้องผลิตแผนที่อากาศฯ ส าหรับส่งมอบให้นัก
อุตุนิยมวิทยาน าไปวิเคราะห์เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพยากรณ์อากาศและเตือนภัยฯ เพ่ือให้บริการแก่
ประชาชนต่อไป  

ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “คู่มือการผลิตแผนที่อากาศด้วยระบบบูรณาการ
สารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาฯ” ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางในการยึดถือปฏิบัติงาน ไม่ใช่แค่เพียง
เจ้าหน้าที่ของส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาเท่านั้น แต่จะยังมีประโยชน์ส าหรับหน่วยงานที่มีลักษณะการ
ท างานแบบเดียวกัน หากคู่มือฯ ฉบับนี้มีความผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา ณ ทีน่ี้ด้วย 
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ที่มำและควำมส ำคัญ 

การผลิตแผนที่อากาศด้วยระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาฯ เป็นหนึ่งในหน้าที่หลักของ
ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก จัดเป็นกระบวนการที่จะต้องมีทั้ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันเป็นขั้นตอนส าคัญที่จะได้มาซึ่งแผนที่อากาศฯ  ส าหรับมอบให้นัก
อุตุนิยมวิทยาน าไปวิเคราะห์ เพ่ือใช้ประกอบการพยากรณ์อากาศให้มีความถูกต้อง ส าหรับบริการแก่ประชาชน
ต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาฯ มีความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานการ
ผลิตแผนที่อากาศฯ และมีมาตรฐานเดียวกันในการท างาน 

1.2.2 เพ่ือให้เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานผลิตแผนที่อากาศฯ ที่มีความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูล 

1.2.3  เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายของศูนย์
อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก  

1.2.4 เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่พัฒนาให้
การท างานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่
ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้รับบริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากคู่มือที่มีอยู่ 

1.3 ขอบเขตของคู่มือ 

คู่มือการปฏิบัติงานการผลิตแผนที่อากาศด้วยระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาฯ เล่มนี้ 
ครอบคลุมถึงขั้นตอนการผลิตแผนที่อากาศฯ ชนิดต่างๆ โดยใช้โปรแกรม nsGIB (NetSys Geocentric 
Information Briefing) ซึ่งเป็นโปรแกรมส าหรับวิเคราะห์และประมวลผลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา การใช้
เครื่อง Plotter (HP DesignJet T795) ส าหรับเขียนแผนที่อากาศฯ เพ่ือส่งมอบให้กับนักอุตุนิยมวิทยา น าไป
วิเคราะห์ฯ ประกอบการพยากรณ์อากาศและเตือนภัยฯ ต่อไป 
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1.4 วิธีกำรด ำเนินงำน 

14.1 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันปรึกษาหารือเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือ
จัดท ากระบวนงาน 

14.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานร่วมกันวางแผนสรุปแนวทางและขั้นตอนการท างาน “การผลิตแผนที่
อากาศฯ” 

1.4.3 ศึกษาข้อมูลการผลิตแผนที่อากาศจากส่วนงานอ่ืนๆ ที่ใช้ระบบการท างานแบบเดียวกัน 

1.4.4 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลการใช้งานโปรแกรม nsGIB การใช้เครื่อง Plotter จากคู่มือ และ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

1.4.5 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานร่วมกันวางแผนปรับปรุงกระบวนงานการผลิตแผนที่อากาศฯ 

1.4.6 รวบรวมข้อมูลและจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน “การผลิตแผนที่อากาศด้วยปรแกรม nsGIB” 
ของส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

1.5 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.5.1 เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงานมีแนวทางขั้นตอนในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีแบบแผน
มาตรฐานเดียวกัน 

1.5.2 สามารถผลิตแผนที่อากาศชนิดต่างๆ ได้ทันเวลาที่ก าหนด มีความถูกต้องและครบถ้วนของ
ข้อมูล 

1.5.3 มีหลักฐานในการท างานเพ่ือให้ผู้บริหารใช้เป็นแนวทางในการก ากับ ดูแล การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ฯ ให้มีประสิทธิภาพ 

1.5.4 มีแผนที่อากาศฯชนิดต่างๆ ส าหรับให้นักอุตุนิยมวิทยาน าไปวิเคราะห์  ได้อย่างถูกต้องและ
แม่นย า 
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บทที ่2 

นิยำม และควำมหมำย 

ค ำจ ำกัดควำมเกี่ยวกับกำรผลิตแผนที่อำกำศฯ 

2.1 กำรผลิต (Production)  หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพของปัจจัยน าเข้า ( input) 
ให้เป็นผลิตผล (output) ที่ต้องการ  

ปัจจัยน าเข้า (input) หมายถึง ปัจจัยการผลิต ได้แก่ วัตถุดิบหรือทรัพยากรธรรมชาติ ในที่นีห้มายถึง 
ข้อมูลที่ได้จากการตรวจอากาศผิวพ้ืน และการตรวจอากาศชั้นบน 

ผลผลิต (output) หมายถึง สิ่งที่เป็นผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการผลิต ในที่นี้ คือแผนที่ชนิดต่างๆ ที่
ได้จากการผลิตแผนที่ 

2.2 แผนที่ (Map) หมายถึง สิ่งที่แสดงลักษณะของพ้ืนผิวโลกทั้งที่มีอยู่ตามธรรมชาติและที่ปรุงแต่ง
ขึ้นโดยแสดงลงในพ้ืนแบนราบด้วยการย่อให้เล็กลงตามขนาดที่ต้องการ และอาศัยเครื่องหมายกับสัญลักษณ์ที่
ก าหนดขึ้น 

2.3 แผนที่อำกำศ (Weather Map)  เป็นแผนที่แสดงองค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยา ณ เวลาใดเวลา
หนึ่ง ข้อมูลต่างๆ ในแผนที่อากาศได้รับมาจากเครือข่ายสถานีตรวจอากาศผิวพ้ืน  หรือเครือข่ายสถานีตรวจ
อากาศชั้นบน 

 

ภำพที่ 1 แสดงแผนที่อากาศผิวพ้ืน 
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 L ศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศต่ า เป็นบริเวณท่ีอากาศร้อนยกตัวท าให้เกิดเมฆ  
 H ศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศสูง เป็นบริเวณท่ีอากาศเย็นแห้งแล้ว ฟ้าใส ไม่มีเมฆปกคลุม  
 เส้นไอโซบำร์ (Isobar) เป็นเส้นโค้งท่ีลากเชื่อมต่อบริเวณที่มีความกดอากาศเท่ากัน มีตัวเลขแสดงค่า

ความกดอากาศซึ่งมีหน่วยเป็น เฮคโตปาสคาล (hPa) ก ากับไว้  
 แนวปะทะอำกำศ (Front) เส้นอาร์คหนาทึบสีแดงมีเครื่องหมายวงกลม คือ แนวปะทะอากาศ

ร้อน เส้นอาร์คหนาทึบสีน้ าเงินมีลิ่มสามเหลี่ยม คือ แนวปะทะอากาศเย็น เมื่อแนวปะทะทั้งสองชนกัน
จะท าให้เกิดฝนตก  

 ข้อมูลจำกสถำนีตรวจอำกำศภำคพื้น แสดงโดยสัญลักษณ์ดังตัวอย่างในภาพที่ 2 ซึ่งอธิบายได้ ดังนี้  
 วงกลม แสดงปริมาณเมฆปกคลุมเหนือสถานี สีขาว: ไม่มีเมฆ สีด า: เมฆมาก 
 ลูกศร แสดงทิศทางลมที่พัดเข้าหาสถานี ขีดฉากที่ปลายลูกศรแสดงความเร็วลม ขีดยิ่งมาก 

ลมยิ่งแรง  
 ความกดอากาศที่ระดับน้ าทะเล แสดงด้วยตัวเลขขวามือด้านบน เป็นตัวเลขสามหลัก 

หมายถึง ตัวเลขท้ายสองหลักและทศนิยมหนึ่งหลัก (107 หมายถึง 1010.7 hPa)  
 แนวโน้มของความกดอากาศเปรียบเทียบกับ 3 ชั่วโมงท่ีแล้ว แสดงด้วยตัวเลขทางด้านขวามือ

มีหน่วยเป็น hPa ค่า + หมายถึงความกดอากาศสูงขึ้น, ค่า - หมายถึงความกดอากาศต่ าลง  
 อุณหภูมิจุดน้ าค้าง แสดงด้วยตัวเลขขวามือด้านล่าง  
 ลักษณะอากาศ แสดงด้วยสัญลักษณ์อุตุนิยมวิทยาทางด้านขวามือ 
 อุณหภูมิอากาศ แสดงด้วยตัวเลขด้านซ้ายบน  

 

 

 
ภำพที่ 2  แสดงสัญลักษณ์แสดงข้อมูลทีส่ถำนีตรวจอำกำศผิวพ้ืน 
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 ชูเกียรติ  ไทยจรัสเสถียร นักอุตุนิยมวิทยาช านาญการพิเศษ (กรมอุตุนิยมวิทยา) กล่าวว่า แผนที่
อำกำศ คือ แผนที่ที่ลงข้อมูลผลการตรวจอากาศ ณ ต าบลที่มีการ ตรวจอากาศชนิดต่างๆ ตามมาตรฐาน
ข้ อ ก า ห น ด ข อ ง ก า ร ต ร ว จ แ ล ะ  ก า ร ส ร้ า ง แ ผ น ที่ อ า ก า ศ ข อ ง อ ง ค์ ก า ร อุ ตุ นิ ย ม วิ ท ย า โ ล ก  
ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ คือแผนที่ อากาศชั้นบนและแผนที่อากาศ ผิวพ้ืน นอกจากนี้ยัง สามารถแยกย่อย
ออกเป็นแตล่ะรายละเอียดได้อีกมากขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้งานแต่ละพ้ืนที่ 

2.4 แผนที่อำกำศผิวพื้น   (Top Chart ) หมำยถึง  แผนที่ที่แสดงข้อมูลของสารประกอบ
อุตุนิยมวิทยาที่ได้จากการตรวจอากาศผิวพ้ืนตามเวลาที่ตรวจ โดยแสดงด้วยสัญลักษณ์ทางอุตุนิยมวิทยา  จะ
แสดงลักษณะอากาศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

2.5 แผนที่อำกำศชั้นบน (Upper Wind)  หมำยถึง แผนที่ที่แสดงผลการตรวจวัดทิศทางและ
ความเร็วลมชั้นบนที่ระดับต่างๆ 

2.6 แผนที่แสดงรำยละเอียดอำกำศประเทศไทย (Detail) หมำยถึง แผนที่ที่แสดงลักษณะ
รายละเอียดของผลจากการตรวจสารประกอบทางอุตุนิยมวิทยา ในราย 3 ชั่วโมง โดยแสดงเฉพาะลักษณะ
อากาศของประเทศไทย และประเทศใกล้เคียง  

2.7 UTC  คือ เวลามาตรฐานโลก ย่อมาจาก "Universal Time Co-ordinated" หรือ GMT-
Greenwich Mean Time ที่ยังคงใช้ในบางประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษ หรือใช้อ้างอิงในการ
เดินเรือในปัจจุบัน 

 

 ส าหรับประเทศไทย รัฐกาลที่ 6 ได้มีพระราชโองการก าหนดเวลามาตรฐาน และมีผลบังคับใช้วันที่ 1 

เมษายน พ.ศ.2463 (วันขึ้นปีใหม่ในขณะนั้น) ให้ "อัตราเวลาส าหรับกรุงสยามทั่วพระราชอาณาจักรเป็น 7 

ชั่วโมงก่อนเวลากรีนิชในเมืองอังกฤษ" ปัจจุบันกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ เป็นผู้ควบคุมเวลามาตรฐานของ

ประเทศไทย ซึ่งก าหนดเวลามาตรฐานของประเทศเป็น UTC +7 ชั่วโมง 
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 2.8 กำรตรวจสอบ หมายถึง การวัดผลผลิตจากกระบวนการเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราก าหนดไว้ ซึ่ง 
ค าตอบจะมีอยู่เพียง 2 ค าตอบเสมอ คือ ผ่านหรือไม่ผ่าน 
 2.9 ข้อมูล  หมายถึง ข่าวสาร เอกสาร ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของหรือเหตุการณ์ที่มีอยู่ในรูป
ของตัวเลข  ภาษา ภาพ  สัญลักษณ์ต่างๆ ที่มีความหมายเฉพาะตัว  ซึ่งยังไม่มีการประมวลไม่เกี่ยวกับการ
น าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (ไพโรจน์ คชชา, 2542)    พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525)  ให้
ความหมายของ ข้อมูล(Data)  หมายถึง  ข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่ถือหรือยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริง  ส าหรับใช้เป็น
หลักอนุมานหาความจริงหรือ การค านวณ  ส าหรับข้อมูลที่น ามาใช้คัดลอกเพ่ือผลิตแผนที่อากาศฯ คือข้อมูลที่
ได้จากการตรวจอากาศผิวพ้ืนและข้อมูลตรวจอากาศชั้นบน 
 2.10 สำรสนเทศ  หมายถึง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์สารสนเทศ เกิดจาก
การน าข้อมูล  ผ่านระบบการประมวลผล ค านวณ วิเคราะห์และแปลความหมายเป็นข้อความอย่างเป็นระบบ
ตามหลักวิชาการ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
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บทที่ 3 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

กระบวนงานการผลิตแผนที่อากาศ ด้วยระบบบูรณาการฯ  ของส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา  ศูนย์
อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา  มีข้ันตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 

 
ภาพที่ 3 แสดงแผนผังกระบวนงานการผลิตแผนท่ีอากาศ ด้วยระบบบูรณาการฯ 
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3.1 กำรผลิตแผนที่อำกำศผิวพื้น (Top Chart) 

การผลิตแผนที่อากาศผิวพ้ืน  ของส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา จะท าการผลิต 2 ครั้ง คือเวลา 07.00 
และ 19.00 น. ( 00 และ 12 UTC) 

 

ภาพที่ 4 แสดงแผนผังการผลิตแผนท่ีอากาศผิวพ้ืน (Top Chart) 
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3.1.1 เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ และ Log-In เข้าสู่ระบบบูรณาการฯ ดังรูป 

 

3.1.2 คลิกเมาส์ที่ปุ่ม PLOT ดังรูป 
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จะปรากฏหน้าต่าง ดังรูป 

 

 

3.1.3 คลิกเมาส์ที่เมนู Products แล้วคลิกเลือก TOP_CHART ดังรูป 
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3.1.4 คลิกเมาส์ที่ เมนู DATATIME แล้วคลิกเลือกเวลา 00 (07.00 น.) หรือ 12 (19.00 น.) 

ดังรูป 

 

3.1.5 คลิกเมาส์ที่ปุ่ม View จะได้ภาพแผนที่ Top Chart ดังรูป 
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3.1.6 ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลฯ ในแผนที่ โดยวิธีการเปรียบเทียบกับแผนที่ Top Chart 

ต้นแบบ และความครบถ้วนของข้อมูลฯ นั้น ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

- หากข้อมูลฯ ไม่มีความถูกต้องหรือครบถ้วน จะต้องตรวจสอบแหล่งข้อมูล แล้วท าซ้ าท่ีข้อ 3.1.3 ใหม่ 
- หากข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้ เข้าเวรสามารถสั่ง Plot แผนที่อากาศ 

ผิวพ้ืน (Topchart) ได ้

3.1.7 ท าการ Plot แผนที่อากาศผิวพ้ืน (Top Chart) โดยคลิกท่ีไอคอลรูปเครื่องพิมพ์ ดังรูป 

 

จะปรากฏหน้าต่าง “job printed to plottervtsh” เล็ก ๆ ขึ้นมา ให้คลิกที่ปุ่ม OK เพ่ือปิดหน้าต่างนั้น ดังรูป 
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3.1.8 จะได้แผนที่อากาศผิวพ้ืน (Top Chart) ดังรูป 

 

3.1.9 ส่งมอบแผนที่อากาศผิวพ้ืน (Top Chart) ให้เวรพยากรณ์อากาศ 
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3.2 กำรผลิตแผนที่อำกำศชั้นบน (Upper Wind) 

การผลิตแผนที่อากาศชั้นบน (Upper Wind)  ของส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา จะท าการผลิต 2 ครั้ง 
คือเวลา 07.00 และ 19.00 น. (00 และ 12 UTC) 

 

ภาพที่ 5 แสดงแผนผังการผลิตแผนท่ีอากาศช้ันบน (Upper Wind) 
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3.2.1 เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ และ Log-In เข้าสู่ระบบบูรณาการฯ ดังรูป 

 

3.2.2 คลิกเมาส์ที่ปุ่ม PLOT ดังรูป 
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จะปรากฏหน้าต่าง ดังรูป 

 

 

3.2.3 คลิกเมาส์ที่เมนู Products แล้วคลิกเลือก WIND_1 ดังรูป 
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3.2.4 คลิกเมาส์ที่ เมนู DATATIME แล้วคลิกเลือกเวลา 00 (07.00 น.) หรือ 12 (19.00 น.) 
ดังรูป 

 

3.2.5 คลิกเมาส์ที่ปุ่ม View จะได้ภาพแผนที่ Upper Wind ดังรูป 

 

3.2.6 ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลฯ ในแผนที่ โดยวิธีการเปรียบเทียบกับแผนที่ Upper Wind 
ต้นแบบ และความครบถ้วนของข้อมูลฯ นั้น ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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- หากข้อมูลฯ ไม่มีความถูกต้องหรือครบถ้วน จะต้องตรวจสอบแหล่งข้อมูล แล้วท าซ้ าท่ีข้อ 3.1.3 ใหม่ 

- หากข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้ เข้าเวรสามารถสั่ง Plot แผนที่อากาศ 
ชั้นบน (Upper Wind) ได้ 

3.2.7 ท าการ Plot แผนที่อากาศชั้นบน (Upper Wind) โดยคลิกท่ีไอคอลรูปเครื่องพิมพ์ ดังรูป 

 

จะปรากฏหน้าต่าง “job printed to plottervtsh” เล็ก ๆ ขึ้นมา ให้คลิกที่ปุ่ม OK เพ่ือปิดหน้าต่าง
นั้น ดังรูป 
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3.2.8 จะได้แผนที่อากาศชั้นบน (Upper Wind) ดังรูป 

 

3.2.9 ส่งมอบแผนที่อากาศชั้นบน (Upper Wind) ให้เวรพยากรณ์อากาศ 
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3.3 กำรผลิตแผนที่ควำมกดอำกำศเปลี่ยน (Pressure Change) 

การผลิตแผนที่ความกดอากาศเปลี่ยน (Pressure Change) ของส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา จะท า
การผลิตวันละ 1 ครั้ง คือเวลา 07.00 น. (00 UTC) 

 

ภาพที่ 6 แสดงแผนผังการผลิตแผนท่ีความกดอากาศเปลี่ยน (Pressure Change) 
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3.3.1 เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ และ Log-In เข้าสู่ระบบบูรณาการฯ ดังรูป 

 

3.3.2 คลิกเมาส์ที่ปุ่ม PLOT ดังรูป 
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จะปรากฏหน้าต่าง ดังรูป 

 

 

3.3.3 คลิกเมาส์ที่เมนู Products แล้วคลิกเลือก PRESSURE_CHANGE ดังรูป 
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3.3.4 คลิกเมาส์ที่เมนู DATATIME แล้วคลิกเลือกเวลา 00 (07.00 น.) ดังรูป 

 

3.3.5 คลิกเมาส์ที่ปุ่ม View จะได้ภาพแผนที่ Pressure Change ดังรูป 

 

  



คู่มือการผลิตแผนท่ีอากาศด้วยระบบบูรณาการฯ 24 

3.3.6 ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลฯ ในแผนที่ โดยวิธีการเปรียบเทียบกับแผนที่ Pressure 
Change ต้นแบบ และความครบถ้วนของข้อมูลฯ นั้น ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

- หากข้อมูลฯ ไม่มีความถูกต้องหรือครบถ้วน จะต้องตรวจสอบแหล่งข้อมูล แล้วท าซ้ าท่ีข้อ 3.1.3 ใหม่ 

- หากข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้เข้าเวรสามารถสั่ง Plot แผนที่ความกดอากาศ
เปลี่ยน (Pressure Change) ได ้

3.3.7 ท าการ Plot แผนที่ความกดอากาศเปลี่ยน (Pressure Change) โดยคลิกท่ีไอคอลรูปเครื่องพิมพ์ 
ดังรูป 
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จะปรากฏหน้าต่าง “job printed to plottervtsh” เล็ก ๆ ขึ้นมา ให้คลิกที่ปุ่ม OK เพ่ือปิดหน้าต่าง
นั้น ดังรูป 

 

3.3.8 จะได้แผนที่ความกดอากาศเปลี่ยน (Pressure Change) ดังรูป 

 

3.3.9 ส่งมอบแผนที่ความกดอากาศเปลี่ยน (Pressure Change) ให้เวรพยากรณ์อากาศ 
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3.4 กำรผลิตแผนที่อำกำศรำยละเอียดประเทศไทย (Detail) 

การผลิตแผนที่อากาศรายละเอียดประเทศไทย (Detail) ของส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา จะท าการ
ผลิตวันละ 5 ครั้ง คือเวลา 01.00, 04.00, 10.00, 13.00 และ 16.00 น. (18, 21, 03, 06 และ 09 UTC) 

 

ภาพที่ 7 แสดงแผนผังการผลิตแผนท่ีอากาศรายละเอียดประเทศไทย (Detail) 
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3.4.1 เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ และ Log-In เข้าสู่ระบบบูรณาการฯ ดังรูป 

 

3.4.2 คลิกเมาส์ที่ปุ่ม PLOT ดังรูป 
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จะปรากฏหน้าต่าง ดังรูป 

 

 

3.4.3 คลิกเมาส์ที่เมนู Products แล้วคลิกเลือก DETAIL ดังรูป 
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3.4.4 คลิกเมาส์ที่เมนู DATATIME แล้วคลิกเลือกเวลา 18, 21, 03, 06 หรือ 09 (01.00, 04.00, 
10.00, 13.00 หรือ 16.00 น. ดังรูป 

 

3.4.5 คลิกเมาส์ที่ปุ่ม View จะได้ภาพแผนที่ Detail ดังรูป 

 

3.4.6 ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลฯ ในแผนที่ โดยวิธีการเปรียบเทียบกับแผนที่ Detail ต้นแบบ 
และความครบถ้วนของข้อมูลฯ นั้น ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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- หากข้อมูลฯ ไม่มีความถูกต้องหรือครบถ้วน จะต้องตรวจสอบแหล่งข้อมูล แล้วท าซ้ าท่ีข้อ 3.1.3 ใหม่ 

- หากข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้เข้าเวรสามารถสั่ง Plot แผนที่อากาศรายละเอียด
ประเทศไทย (Detail) ได ้

3.4.7 ท าการ Plot แผนที่อากาศรายละเอียดประเทศไทย (Detail) โดยคลิกที่ไอคอลรูปเครื่องพิมพ์ 
ดังรูป 

 

จะปรากฏหน้าต่าง “job printed to plottervtsh” เล็ก ๆ ขึ้นมา ให้คลิกที่ปุ่ม OK เพ่ือปิดหน้าต่าง
นั้น ดังรูป 
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3.4.8 จะได้แผนที่อากาศรายละเอียดประเทศไทย (Detail) ดังรูป 

 

3.4.9 ส่งมอบแผนที่อากาศชั้นบน (Upper Wind) ให้เวรพยากรณ์อากาศ 
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3.5 กำรใช้เครื่อง Plotter 

เครื่อง Plotter ที่ใช้งานร่วมกับระบบบูรณาการฯ คือ HP DesignJet T795  

3.5.1 เมื่อกดปุ่ม Power ของเครื่อง HP DesignJet T795 เครื่องจะเริ่มการ Initialize เมื่อเสร็จแล้ว 
จะปรากฏดังรูป 

 

3.5.2 ใช้นิ้วแตะที่ปุ่ม Options ซึ่งจะปรากฏหน้าจอดังรูป 
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3.5.3 แตะที ่Load sheet แล้วจะปรากฏหน้าจอดังรูป 

 

3.5.4 แตะที่ Bond and Coated Paper แล้วจะปรากฏหน้าจอดังรูป 
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3.5.5 แตะนิ้วที่ Plain Paper แล้วจะปรากฏหน้าจอดังรูป 

 

3.5.6 น ากระดาษส าหรับพล็อตแผนที่ใส่ที่เครื่อง Plotter โดยใส่ตามแนวตั้ง ดังรูป 

   

  



คู่มือการผลิตแผนท่ีอากาศด้วยระบบบูรณาการฯ 35 

3.5.7 ที่หน้าจอแสดงผลของเครื่อง Plotter จะปรากฏข้อความ ดังรูป ให้แตะนิ้วที่ปุม OK 

     

3.5.8 เครื่อง Plotter จะท าการโหลดกระดาษ เมื่อเสร็จแล้ว ที่หน้าจอจะปรากฏ ดังรูป  
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3.5.9 ให้ผลักกระดาษไปทางด้านหลัง แล้วแตะนิ้วที่ปุ่ม OK ที่หน้าจอจะปรากฏ ดังรูป  

     

 

3.5.10 เสร็จสิ้นกระบวนการโหลดกระดาษ และพร้อมแล้วส าหรับพล็อตแผนที่อากาศฯ 
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บทที่ 4 

สรุป ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

4.1 บทสรุป 

          คู่มือ “การผลิตแผนที่อากาศด้วยระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาฯ” เป็นคู่มือฯส าหรับให้
เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะงานเดียวกัน รวมไปถึงผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาหาความรู้ ซึ่งภายในคู่มือฯ จะ
มีเนื้อหาส าคัญประกอบไปด้วย ขั้นตอนการผลิตแผนที่อากาศฯ ชนิดต่าง ๆ  การใช้เครื่อง Plotter (HP 
DesignJet T795) ขั้นตอนการใช้โปรแกรม nsGIB รวมไปถึงตารางและแบบฟอร์มต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งข้ันตอน
ต่างๆที่กล่าวมานี้ เป็นขั้นตอนทั้งหมดเพ่ือให้ได้มาซึ่งแผนที่อากาศฯชนิดต่างๆ ซึ่งได้ท าการรวบรวมไว้ในเล่ม
แล้ว เพ่ือที่จะได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ได้มาซึ่งแผนที่อากาศฯ ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากท่ีสุด 
ส าหรับมอบให้นักอุตุนิยมวิทยาใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือออกข่าวพยากรณ์อากาศและเตือนภัยฯและเผยแพร่
ข่าวสารให้แก่ประชาชนทราบ 

4.2 ปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 

 - ในกรณีที่ระบบเครือข่ายของระบบบูรณาการฯ ระหว่างศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกและ
กองอุตุนิยมวิทยาการบินขัดข้อง ท าให้ระบบบูรณาการฯ ไม่มีข้อมูลน ามาผลิตแผนที่อากาศฯ 

4.3 แนวทำงกำรแก้ไขในกำรปฏิบัติงำน 

 - เมื่อไม่สามารถผลิตแผนที่อากาศฯ ได้ ให้แจ้งนักอุตุฯ เวรประจ าวันทราบ เพ่ือให้นักอุตุฯ ใช้ข้อมูล
จากแหล่งอื่นๆ น ามาวิเคราะห์ เพ่ือพยากรณอ์ากาศและเตือนภัยฯ ต่อไป 
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ภำคผนวก ก 
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ภำคผนวก ข 
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ภำคผนวก ค 
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ภำคผนวก ซ 

ตัวอย่ำงควำมครบถ้วนสมบรูณ์ของแผนที่อำกำศฯ 
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ตัวอย่างแผนที่อากาศผิวพ้ืน (Top Chart) 
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ตัวอย่างแผนที่อากาศลมชั้นบน (Upper Wind) 
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ตัวอย่างแผนที่ความกดอากาศเปลี่ยน (Pressure Change) 
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ตัวอย่างแผนที่อากาศผิวพ้ืนรายละเอียดประเทศไทย (Detail) 


