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หน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนพยากรณ์อากาศ 
  ส่วนพยากรณ์อากาศ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 
1. เฝ้าระวัง ติดตาม ศึกษาและวิเคราะห์สภาวะอากาศในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
2. วิเคราะห์แผนที่อุตุนิยมวิทยา เพ่ือใช้ส าหรับพยากรณ์อากาศทั่วไป และออกค าเตือนภัยธรรมชาติทาง

อุตุนิยมวิทยา รวมทั้งให้บริการข่าวและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
3. ให้ค าปรึกษา แนะน า และเผยแพร่ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา แผ่นดินไหว และการเตือนภัยธรรมชาติ

แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่ว 
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยงานอื่น 
  
อัตราก าลัง 
  ปัจจุบันอัตราก าลังในการปฏิบัติงานของส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกมี

ดังนี้ 
        ข้าราชการระดับช านาญการพิเศษจ านวน                      1     อัตรา 
        ข้าราชการระดับปฏิบัติการและช านาญการจ านวน            4     อัตรา 
 

โครงสร้างของส่วนพยากรณ์อากาศ 
 
 

                                                          
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

นักอุตุนิยมวิทยาช านาญการพิเศษ 

นักอุตุนิยมวิทยาช านาญการ 

 

 นักอุตุนิยมวิทยาช านาญการ 

 

นักอุตุนิยมวิทยาช านาญการ 

 

นักอุตุนิยมวิทยาช านาญการ 
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หน้าที่ความรับผิดชอบในต าแหน่ง 
            1  นักอุตุนิยมวิทยาช านาญการพิเศษ 

     -ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเช่น การพยากรณ์อากาศทั่วไป การติดตาม
สภาวะอากาศ การเฝ้าระวังสภาวะอากาศและการเตือนภัยรวมทั้งแผ่นดินไหวในพ้ืนที่รับผิดชอบ  

-ค้นคว้า, วิเคราะห์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและจัดท ากรณีศึกษา  จากแผนที่อากาศและแบบจ าลอง
แบบจ าลองคณิตศาสตร์   เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการพยากรณ์อากาศและเตือนภัย 

-ให้ค าปรึกษา,แนะน า,เผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ด้านอุตุนิยมวิทยา, แผ่นดินไหวและการ
เตือนภัยธรรมชาติแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งนักเรียน นักศึกษาและประชาชนที่เกี่ยวข้อง  

-ให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา
และประชาชน 
              -ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน 
              -ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  เพ่ือให้สอดคล้องและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
ศูนย์ฯ  
          2  นักอุตุนิยมวิทยาช านาญการ 
              -วิเคราะห์แผนที่อุตุนิยมวิทยาต่างๆและแบบจ าลองคณิตศาสตร์เพ่ือพยากรณ์อากาศระยะสั้น และ
เตือนภัยในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
              -เฝ้าระวัง,ติดตามและวิเคราะห์สภาวะอากาศรวมทั้งแผ่นดินไหว ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งแจ้งเตือนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

-ค้นคว้า, วิเคราะห์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและจัดท ากรณีศึกษา  จากแผนที่อากาศและแบบจ าลอง
แบบจ าลองคณิตศาสตร์    
                -ให้ค าปรึกษา,แนะน า,เผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ด้านอุตุนิยมวิทยา, แผ่นดินไหวและการ
เตือนภัยธรรมชาติแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งนักเรียน นักศึกษาและประชาชนที่เกี่ยวข้อง 

-ให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา
และประชาชน  

          -ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน 

 3   นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ 
-วิเคราะห์แผนที่อุตุนิยมวิทยาต่างๆและแบบจ าลองคณิตศาสตร์เพ่ือพยากรณ์อากาศระยะสั้น 

และเตือนภัยในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ          
              -เฝ้าระวัง,ติดตามและวิเคราะห์สภาวะอากาศรวมทั้งแผ่นดินไหว ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งแจ้งเตือนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
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-ค้นคว้า, วิเคราะห์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและจัดท ากรณีศึกษา  จากแผนที่อากาศและแบบจ าลอง
แบบจ าลองคณิตศาสตร์    

       -ให้ค าปรึกษา,แนะน า,เผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ด้านอุตุนิยมวิทยา, แผ่นดินไหวและการ
เตือนภัยธรรมชาติแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งนักเรียน นักศึกษาและประชาชนที่เกี่ยวข้อง  

         -ให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งนักเรียน นักศึกษาและ
ประชาชน 

         -ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการพยากรณ์อากาศทั่วไปของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก โดยเริ่ม
ต้ังแต่การรับแผนที่อากาศต่างๆ ซึ่งรวบรวมข้อมูลสารประกอบอุตุนิยมวิทยาจากการตรวจอากาศผิวพ้ืน การ
ตรวจอากาศชั้นบน ที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภูมิภาค โดยแผนที่และข้อมูลทั้งหมดจะถูกท าการ
วิเคราะห์   นอกจากนี้ยังมีการติดตามสภาวะอากาศด้วยดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาและเรดาร์ตรวจอากาศร่วม
ด้วย  เพ่ือออกข่าวพยากรณ์อากาศท่ัวไป ครอบคลุมพ้ืนที่ในความรับผิดชอบของศูนย์ฯ ได้แก่ ระนอง พังงา 
ภูเก็ต กระบี่  ตรังและสตูล  และเผยแพร่ไปยังผู้รับบริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชน
ทั่วไป 
 
ค าจ ากัดความ 

• การพยากรณ์อากาศคือ การคาดหมายสภาวะอากาศล่วงหน้ารวมทั้งปรากฏการณ์ต่างๆในท้องฟ้า 
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โครงสร้างกระบวนการพยากรณ์อากาศ 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  ส่วนพยากรณ์อากาศอากาศ 

วิเคราะห์แผนที่อากาศต่างๆ, ภาพถ่ายดาวเทียม
อุตุนิยมวิทยา, ภาพเรดาร์ตรวจอากาศและ
โมเดลต่างๆ 

-แผนที่อากาศผิวพ้ืน 
-แผนที่ลมชั้นบนที่
ระดับความสูงต่างๆ 
-แผนที่detail 
-แผนที่ความกดอากาศ
เปลี่ยนใน 24 ชั่วโมง 

พยากรณ์อากาศทั่วไป เฝ้าระวังและติดตามสภาวะอากาศ 

-ออกค าพยากรณ์อากาศใน
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบวันละ 4 
ครั้ง 
-รายงานสดเกี่ยวกับสภาพ
อากาศทางสถานีวิทยุ 
-ตอบปัญหาและให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับสภาพ
อากาศทางโทรศัพท์ 
-คาดหมายลักษณะอากาศ
ล่วงหน้า 7 วันผ่านเวปไซท์ 
-คาดหมายลักษณะอากาศ
ล่วงหน้ารายเดือน 
-เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้าน
อุตุนิยมวิทยาทั้งในและนอก
สถานที่ 
-ให้บริการข้อมูลด้าน
อุตุนิยมวิทยา 

-ออกค าเตือนลักษณะอากาศร้ายใน
เขตพื้นท่ีรับผดิชอบ 

หน่วยงานภาครัฐ,
เอกชน,
ส่ือสารมวลชน,
ประชาชน, 
นกัศึกษาและ
นกัเรียน 
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ส่วนพยากรณ์อากาศ 

ศต. 

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน รหัส : WP-ศต-สพ-04-01  

เรื่อง : การวิเคราะห์แผนที่อากาศผิวพ้ืน 
ฉบับที่ : 02 แก้ไขครั้งที่ : 01 
วันที่เริ่มใช้ :  

ผู้จัดท า:  ผู้อนุมัติ : 

ผู้ตรวจสอบ: นางรุ่งรวี  อ้นคต ผอ.ศต. 

 
ขั้นตอนการวิเคราะห์แผนที่อากาศผิวพ้ืน 

(Surface Synoptic Chart) 
 

❖ แผนที่อากาศผิวพื้น เป็นแผนท่ีแสดงสภาวะอากาศต่างๆที่เกิดขึ้นท่ีระดับผิวพ้ืน     วิเคราะห์โดยการ
ลากเส้นไอโซบาร์หรือเส้นความกดอากาศเท่าเชื่อมโยงบรเิวณที่มคีวามกดอากาศเท่ากัน  และแสดงสภาวะอากาศที่ส าคญั 
คุณลักษณะทั่วไป 

1.ตรวจสอบความครบถ้วนสมบรูณ์ของข้อมูล หากไม่ครบถ้วนจะตอ้งสอบถามถึงเหตุผล ก่อนท าการวิเคราะห์ข้อมูล 
เพื่อให้ได้แผนที่ท่ีมคีุณภาพมากทีสุ่ด 

2.ควรแบ่งแยกมวลอากาศให้ชัดเจน โดยบริเวณที่ความกดอากาศต่ ากว่า จะเป็นความกดอากาศต่ า ส่วนบริเวณที่
ความกดอากาศสูงกว่า จะเป็นความกดอากาศสูง 

3.วิเคราะห์บริเวณที่มีปรมิาณความหนาแน่นของข้อมูลมากก่อน 
4.พิจารณาจากเส้นความกดอากาศหลักก่อน โดยลากเส้นความกดอากาศเท่าตั้งแต่เส้น 1,012 hpa หรือเส้นแบ่ง

แกนกลางแผนที่ เพื่อสะดวกต่อการวิเคราะห์แผนท่ีอากาศ 
5.วิเคราะหเ์ส้นความกดอากาศเทา่ให้ต่อเนื่อง ตดิต่อกันจนสิ้นสดุของเส้น 
6.ลากเส้นตามค่าความกดอากาศที่เท่ากันให้มากที่สุด ถ้าไม่มีข้อมลูหรือไมม่ีค่าที่เท่ากันให้ใช้ Interplate ข้อมูล เพื่อ

หาค่านั้นๆแทน 
7.ลากเส้นให้ขนานกับทิศทางลมมากท่ีสุดหรือท ามุมกับทิศทางลมนอ้ยท่ีสุด 
8.เส้นไม่ควรมเีหลีย่มหรือมุม หรือเป็นเส้นท่ีตรงเกินไป เนื่องจากอากาศมีคุณสมบตัิเป็นของไหล 
9.ควรแบ่งมวลอากาศให้เป็นระบบและชัดเจน โดยแบ่งเป็น High และ low ไดเ้ด่นชัด 
10.ระยะห่างของเส้นความกดอากาศเท่าก าหนดไว้ท่ีทุกๆ 2 มิลลบิาร์ ส่วนบรเิวณทีต่้องการเว้นระยะห่างเป็น 1 

มิลลิบาร์ สามารถท าเป็นเส้นประได้ 
 

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในแผนที่อากาศผิวพ้ืน 
 

• ความกดอากาศต่ า หรือ L (Low pressure cell)  เป็นบริเวณทีม่ีความกดอากาศต่ า มเีมฆก่อตัวขึ้น อาจมีฝนตก 
ลักษณะอากาศไมด่ี แบ่งออกเป็น 2 ระบบ ด้วยกันประกอบด้วย Dynamic Low และ Relative Low ในการวางต าแหน่งควร
พิจารณาดังนี ้

1.การวางต าแหน่ง Relative Low ถูกพิจารณาให้วางตามความกดอากาศอย่างเดียว ส่วน Dynamic Low ถูก
พิจารณาให้วางตามความกดอากาศ ทิศทางลม ลักษณะอากาศและภาพถ่ายดาวทียม (โดยศูนย์กลางอาจอยู่นอกกลุ่มเมฆ) 
และควรหลีกเลี่ยงในการวางต าแหน่ง L บนเส้นศูนย์สตูร 
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2.ขนาด ในกรณีทีม่ีข้อมูลใหพิ้จารณาตามข้อมลู ส่วนในกรณีที่ไมม่ีข้อมูลหรืออยู่ในทะเลให้วางขนาดพื้นท่ีประมาณ 

3-5 Lat 
     3.การระบุความรุนแรง การลากเส้นความกดอากาศรอบศูนย์กลางฯ ให้แบ่งตามความแรงดังนี ้
  - หย่อมความกดอากาศก าลังแรงตามความกดจริงหรือไมเ่กิน 2 วง 
  - พายุดีเปรสชัน ตามความกดจริงหรือไมเ่กิน 2 วง 

-พายุโซนร้อน ตามความกดจริงหรือไม่เกิน 3 วง ส่วนท่ีเหลือให้เขยีนความกดไว้ต่อจาก Number ของพายุเช่น TS 
“Ewiniar” (0603) 980 hPa 

  - พายุไต้ฝุ่น ตามความกดจริงหรอืไม่เกิน 5 วง ส่วนท่ีเหลือให้เขียนความกดไวต้่อจาก Number ของพายุ
เช่น TY “Ewiniar” (0603) 920 hPa 

ในการพิจารณาความแรงจากแผนที่อากาศ จะพิจารณาจากลักษณะอากาศท่ีเกิดขึ้น โดยดูแนวโนม้ว่า หย่อมความกด
อากาศต่ านี้จะทวีก าลังแรงข้ึน จากผลการตรวจอากาศผิวพ้ืน(ความเร็วลม 20-25 น็อต) เรดาร์ตรวจอากาศ และดาวเทียม
อุตุนิยมวิทยา(กลุม่เมฆมีการรวมกลุ่มดีขึ้น) ภาพถ่ายดาวเทียมอาจน าเทคนิคของ Dvorak มาใช้ถ้ามีข้อมูลเพียงพอ 

• ความกดอากาศสูงหรือ H (High pressure area) เป็นบรเิวณที่มีความกดอากาศสูง มีการจมตัวของอากาศ 
ท้องฟ้าแจ่มใส ในการวางต าแหน่งควรพิจารณาดังนี ้

 1.การวางต าแหน่ง สามารถแบ่งได้ 4 ระบบ คือ Cold High กับ Warm High (Subtropical High)  ถูกพิจารณาให้
วางตามความกดอากาศ ทิศทางลม ลักษณะอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม 
 2.ขนาด ไม่จ ากดัขนาด  

• แนวปะทะอากาศ 
                     
 

    แนวปะทะอากาศร้อน(Warm Front)  เป็นบรเิวณที่มวลอากาศรอ้นเคลื่อนเข้าหามวล
อากาศเย็น อากาศร้อนจะถูกดันให้เคลื่อนขึ้นข้างบนอย่างช้าๆ ท าให้เกิดเมฆแผ่น 

        แนวปะทะอากาศเย็น(Cold Front)  เป็นบรเิวณทีม่วลอากาศเย็นเคลื่อนเข้าหามวล
อากาศร้อน มีการยกตัวขึ้นของอากาศร้อน ท าให้มีเมฆก่อตัวในแนวตั้งและมีฝนฟ้าคะนอง 

 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://cimss.ssec.wisc.edu/satmet/modules/4casting/images/warmfront.gif&imgrefurl=http://dvbs.ee.ku.ac.th/elearning/meteosat/4castsymbols.html&usg=__OrOzB4rX_v0IMs5quQwNaqPLCbM=&h=169&w=309&sz=4&hl=en&start=5&itbs=1&tbnid=sZs2XEruTQmBIM:&tbnh=64&tbnw=117&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A8%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2599%26hl%3Den%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://cimss.ssec.wisc.edu/satmet/modules/4casting/images/coldfront.gif&imgrefurl=http://dvbs.ee.ku.ac.th/elearning/meteosat/4castsymbols.html&usg=__SuiIePc4daRGDjHkBaeosYRt6yE=&h=196&w=317&sz=4&hl=en&start=4&itbs=1&tbnid=Wx9qEmtqxK2fyM:&tbnh=73&tbnw=118&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A8%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2599%26hl%3Den%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
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  แนวปะทะอากาศปิด(Occlude Front)  เป็นแนวปะทะอากาศเย็นเคลื่อนที่เร็วกว่าแนวปะทะ
อากาศร้อน และเคลื่อนจนทับแนวปะทะอากาศร้อน 

 

   แนวปะทะอากาศคงที(่Stationary Front) เป็นการเคลื่อนที่อย่างช้าๆของแนวปะทะ
อากาศ ท าให้มวลอากาศเย็นและมวลอากาศร้อนเคลื่อนซมึเข้าหากนั 

    การวางต าแหน่งแนวปะทะอากาศท้ัง 4 แบบ จะพิจารณาดังนี ้
 - ทิศทางลมผิวพ้ืน ต้องพัดท ามุมกนัหรือพัดสวนกันอย่างชัดเจน 
 - อุณหภูมิจดุน้ าค้าง ต้องมีความแตกต่างกันประมาณ 2-4 องศาเซลเซียส 
 - ลักษณะอากาศต้องมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเช่น Cold Front และ Occlude Front 
 - ภาพถ่ายดาวเทียมฯ จะต้องบ่งช้ีอย่างชัดเจนเช่น มีกลุ่มเมฆหรือริ้วเมฆที่พาดผ่าน 

• พายุหมุนเขตร้อน 
พายุหมุนเขตร้อน แบ่งตามความเร็วออกเป็น 3 ระดับคือ 
   D   พายุดีเปรสชัน  ความเร็วลมสูงสดุใกล้ศูนย์กลางไมเ่กิน 34 น๊อต(63 กม./ชม.) 

พายุโซนร้อน  ความเร็วลมสูงสดุใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน 34 -64 น๊อต(63-117 กม./ชม.) 

  พายุไต้ฝุ่น  ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่ 64 น๊อต(มากกว่า 118 กม./ชม.) ข้ึนไป  
 
การเขียนข้อมลูพายุลงบนแผนท่ีอากาศ การลงต าแหน่งของพายุฯ ในแผนที่ ควรมีความต่อเนื่องเป็นล าดับในการวิเคราะห์ ทั้ง
ทิศทางและความเร็วลมสูงสดุใกลศู้นย์กลาง 

1. การลงต าแหน่งพาย ุ
 -พายุดีเปรสชัน ให้ลง Lat และ Long เป็นเลขทศนิยมลงท้ายด้วยเลข 0 หรือ 5 
 -พายุโซนร้อนและพายไุต้ฝุ่น ใหล้ง Lat และ Long เป็นเลขทศนิยมตามความเป็นจริง 
2. การระบุความแรง  พิจารณาความแรงโดยใช้เทคนิค Dvorak จากภาพถ่ายดาวเทียม(ถา้มีข้อมูลเพยีงพอ) 

การวิเคราะห์ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุ ไม่ควรเกิน 5 น็อต ในช่วงเวลา 6 ช่ัวโมง เว้นแต่พายุท่ีเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งหรือ
พายุท่ีเคลื่อนตัวออกไปนอกเขตรอ้น 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://ww2010.atmos.uiuc.edu/guides/mtr/fcst/sfc/gifs/ofrnt2.gif&imgrefurl=http://ww2010.atmos.uiuc.edu/(Gl)/guides/mtr/fcst/sfc/ofrnt.rxml&usg=__6wSUTcM94ob18GQkAyUvNF6cm9A=&h=282&w=292&sz=7&hl=en&start=2&itbs=1&tbnid=HorIzbCQPMBbFM:&tbnh=111&tbnw=115&prev=/images%3Fq%3Doccluded%2Bfront%26hl%3Den%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d3/Stationary_front_symbol.svg/440px-Stationary_front_symbol.svg.png&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Stationary_front_symbol.svg%3Fuselang%3Dnl&usg=__40R9vnnJD7ekwx3mjqhtWLeqeKQ=&h=95&w=440&sz=2&hl=en&start=16&itbs=1&tbnid=WlOKmIrZLal2uM:&tbnh=27&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Dstationary%2Bfront%26hl%3Den%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Temporary_cyclone_north.svg/120px-Temporary_cyclone_north.svg.png&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/Commons:Category:Tropical_cyclone_symbols&usg=__FaAzKrKftPZRRtjJoqfWpQ3NvX4=&h=100&w=120&sz=3&hl=en&start=16&itbs=1&tbnid=rG6wtUcYKUVzhM:&tbnh=73&tbnw=88&prev=/images%3Fq%3Dtropical%2Bcyclone%2Bsymbol%26hl%3Den%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26tbs%3Disch:1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://ian.umces.edu/imagelibrary/albums/userpics/12865/thumb_iil-symbol-weather-hurricane-n-hemisphere.png&imgrefurl=http://ian.umces.edu/imagelibrary/displayimage-topd--120-6310.html&usg=__taAfU8wE0K7dBZx9LPLYBt7R-B8=&h=80&w=100&sz=6&hl=en&start=98&itbs=1&tbnid=WsAjHMLmOiyAFM:&tbnh=66&tbnw=82&prev=/images%3Fq%3Dtropical%2Bcyclone%2Bsymbol%26start%3D90%26hl%3Den%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26tbs%3Disch:1
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3. ทิศทางและความเร็วในการเคลื่อนตัว   ทิศทางการเคลื่อนตัวคือ ทิศทางของพายุท่ีเคลื่อนตัวไป โดยหาได้

จากต าแหน่งของพายุใน 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ความเร็วในการเคลื่อนตัว(น๊อต) ได้จากระยะห่าง(ไมล์) หารด้วย 24 ช่ัวโมง 

• ร่องความกดอากาศต่ า 
- การวางต าแหน่ง ให้วางเชื่อมโยงจากความกดอากาศต่ าหย่อมหนึ่งไปสู่อีกหย่อมหนึ่ง และสามารถเข้าสู่พายุหมุน

เขตร้อนได้ถึงขัน้แรกของวงขอบนอก ร่องความกดอากาศต่ านีส้ามารถวางขาดเป็นช่วงๆ และวางจนสดุขอบแผนท่ีก็ได้ ในการ
วางระหว่างพายุหมุนเขตร้อนต่อพายุฯ ไมค่วรวาง โดยมีความกว้างประมาณ 2-3 lat ถ้ามีตัวช้ีชัดเจน พิจารณาได้จากข้อมูล
ดังนี ้

 -มีระบบความกดอากาศสูงอยู่ข้างล่างและอยู่ข้างบน 
 -เส้น Isobar เป็นรูปโค้งซึ่งเป็นส่วนของ Low (ส่วนของ Trough) 
 -ทิศทางลม ลมทางทิศใต้เป็น S-component ส่วนทิศเหนือเป็น N-component 
 -ภาพถ่ายดาวเทียมฯ มีกลุ่มเมฆวางตัวเป็นแนวยาวจากทิศตะวันตกไปตะวันออก 
 -มีลักษณะอากาศไม่ดี(เมฆมากและฝนตก) 
❖ แผนที่อากาศผิวพื้นแบบละเอยีด ให้ถือปฏิบัติเช่นเดยีวกับการวิเคราะห์แผนท่ีอากาศผิวพ้ืน ยกเว้น

ระยะห่างของเส้นความกดอากาศเท่าให้เว้นระยะห่างทุกๆ 1 มิลลิบาร์ 
❖ แผนที่ความกดอากาศเปลีย่นใน 24 ช่ัวโมง เป็นการวิเคราะห์เส้นความกดอากาศเท่าหรือเส้นไอโซบาร ์โดย

ข้อมูลความกดอากาศ จะได้จากขอ้มูลของเมื่อวานนี้เปรียบเทียบกับวันน้ี เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของมวลอากาศ คุณลักษณะ
ทั่วไปของการวิเคราะห ์

1. ลากเส้นตามค่าของข้อมูลที่เท่ากัน จะต้องไม่มลีักษณะเหลี่ยมหรอืมุม หรือเป็นเส้นท่ีตรงเกินไปเนื่องจาก อากาศมี
ลักษณะเป็นของไหล 

2. ควรวิเคราะห์กลุ่มข้อมูลที่มีขนาดใหญ่หรือพื้นที่กว้าง และควรจะมีเส้นไอโซบาร์มากกว่า 1 เส้น 
3. ระยะห่างของเส้นจะมีค่าต่างกนัทีละ 1 ค่า ทั้งในทางเพิ่มขึ้นและลดลง 
4. ให้ใช้เส้นสีน้ าเงิน กรณีที่ความกดอากาศเปลีย่นแปลงภายใน 24 ช่ัวโมงมีค่าเพิ่มขึ้น และใช้เส้นสีแดง กรณีที่มีค่า

ความกดอากาศเปลี่ยนแปลงภายใน 24 ช่ัวโมงมีค่าลดลง 
5. ให้ใส่เครื่องหมาย + พร้อมตัวเลขก ากับในบริเวณที่มีค่าความกดอากาศเปลี่ยนแปลง 24 ช่ัวโมงมีค่าเพิ่มขึ้นมาก

ที่สุด และเครื่องหมาย – พร้อมตัวเลขก ากับ ในบริเวณที่มีค่าความกดอากาศเปลี่ยนแปลง 24 ช่ัวโมง มีค่าลดลงมากทีสุ่ด 
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ส่วนพยากรณ์อากาศ 

ศต. 

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน รหัส : WP-ศต-สพ-04-01 

เรื่อง : การวิเคราะห์แผนที่อากาศผิวพ้ืน 
ฉบับที่ : 02 แก้ไขครั้งที่ : 01 
วันที่เริ่มใช้ :  

ผู้จัดท า:  ผู้อนุมัติ : 

ผู้ตรวจสอบ: นางรุ่งรวี  อ้นคต ผอ.ศต. 

 
กระบวนการวิเคราะห์แผนที่อากาศผิวพื้น,แผนที่อากาศผิวพื้นแบบละเอียดและแผนที่ความกดอากาศ
เปลี่ยน 

ล าดับที่ ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา

(นาที) 
รายละเอียดเนื้องาน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

1  5 รับแผนที่อากาศผิวพ้ืนที่ท า
การพล๊อตด้วยพล๊อตเตอร์
จากส่วนสารสนเทศ
อุตุนิยมวิทยา 

นอต.ปก/
นอต.ชก. 

สท. 

2      5 ศึกษารูปแบบและลักษณะ
อากาศท่ีส าคัญจากข้อมูลที่
ผ่านมา 

นอต.ปก/
นอต.ชก. 

 

3  25 วิเคราะห์แผนที่อากาศโดย
ลากเส้นความกดอากาศเท่า
ทุกๆ 2 hPa และลงต าแหน่ง
ลักษณะอากาศที่ส าคัญตาม
หลักวิชาการท่ีก าหนด 

นอต.ปก/
นอต.ชก. 

 

4  5 ตรวจสอบความถูกต้อง นอต.ปก/
นอต.ชก. 

ผอ.สพ. 

5  
 
 

15 ส่งให้ส่วน สท. ลงเส้นด้วย
ปากกาและจัดเก็บ 

สท.  

  
 
 
 

เร่ิมตน้ 

เตรียมการวเิคราะห์ 

วเิคราะห์ 

ตรวจสอบ 

จดัเก็บ 

no 

yes 
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ส่วนพยากรณ์อากาศ 

ศต. 

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน รหัส : WP-ศต-สพ-04-02 

เรื่อง : การวิเคราะห์แผนที่ลมชั้นบน 
ฉบับที่ : 02 แก้ไขครั้งที่ : 01 
วันที่เริ่มใช้ :  

ผู้จัดท า:  ผู้อนุมัติ : 

ผู้ตรวจสอบ: นางรุ่งรวี  อ้นคต ผอ.ศต. 

 
ขั้นตอนการวิเคราะห์ลมชั้นบน(Upper Wind) 

❖ แผนที่ลมช้ันบน 
          เป็นแผนที่แสดงผลการตรวจอากาศในบรรยากาศ ที่แสดงถึงการพัดเวียนของกระแสลม รวมถึงคุณสมบัติ

อื่นๆเช่น แนวพัดสอบของลม การพัดเวียนเข้าหาศูนย์กลาง คลื่นกระแสลมตะวันออกและตะวันตก เปน็ต้น      การวิเคราะห์
ลม (stream lines) จะลากเส้นขนานไปกับแนวลมที่มีก้านลมบอกทิศทางและหัวลมจะบอกความเร็วลม  แบ่งออกเป็นระดับ
ตามความสูง(hPa) ของบรรยากาศเป็น 6 ระดับคือ 925, 850,  700, 500, 300  และ 200 hPa  คุณลักษณะทั่วไป 

 
1. ลากเส้นให้ขนานกับทิศลมใหม้ากที่สุด ไม่ควรตดัลมและเส้นควรมคีวามห่างพอประมาณ ขึ้นอยู่กับขนาดของ

แผนที่ แต่ไมค่วรเกิน 2 เซนตเิมตร 
2. ลากให้สามารถอธิบายระบบของการหมุนเวยีนของลมได้เช่น Anticyclonic, Cyclonic, Trough, 

Convergence และ Divergence 
3. การวิเคราะห์บรเิวณทีม่ีลักษณะของ Vortex ไม่ควรจ ากัดเส้น สามารถวิเคราะห์ได้ตามความเหมาะสม 
4. บริเวณ Neutral pointlk มารถวิเคราะหไ์ด้หลาย Neutral point ตอ่เนื่องกันได ้
5. บริเวณทีล่มพัดสอบเข้าหากัน(Convergence) และพัดออกจากกัน (Divergence) ไมต่้องลากเส้นไปบรรจบกัน

ให้หยุดหรือเริ่มต้นในต าแหน่งที่หา่งพอประมาณ ไม่ควรเกิน 0.5 เซนติเมตร 
6. ลากเส้นประ(Dash) แสดงต าแหนง่แกนของ Trough ทุกครั้งท่ีสามารถวิเคราะห์ได ้
7. ใส่ลูกศรแสดงทิศทางลมด้านปลายลมเสมอ ส่วนด้านต้นลมไม่ต้องใส ่
8. ใส่อักษรก ากับ ณ ต าแหน่งศนูย์กลางของ Cyclonic ด้วย C และ  Anticyclonic ด้วย A เพื่อป้องกันความ

สับสน 
9. พิจารณาความสูงของภูมิประเทศ(Topography) ไม่ควรลากเส้น Stream line 
10. กรณีที่ไม่มีข้อมลูหรือข้อมลูน้อยมากเช่น บริเวณมหาสมุทรแปซิฟกิ ควรพิจารณารูปแบบจากการวิเคราะห์

ข้อมูลของ  NWP หรือ ECMWF หรือจาก MESSIRE มาช่วย 

• Cyclonic Vortex 
- การวางต าแหน่งควรพิจารณาดังน้ี 

1. ทิศทางลม ต าแหน่งศูนย์กลางอยูท่างซ้ายมือของทิศลม โดยอาจจะลากเส้น 120 องศา ออกไปจากสถานี
อย่างน้อย 3 สถานีไปตัดกัน เพื่อหาต าแหน่งของศูนย์กลาง 

2. ความเร็วลม ต าแหน่งศูนย์กลางควรอยู่ใกล้ลมอ่อนที่สุด 
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ส่วนพยากรณ์อากาศ 

ศต. 

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน รหัส : WP-ศต-สพ-04-02 

เรื่อง : การวิเคราะห์แผนที่ลมชั้นบน 
ฉบับที่ : 02 แก้ไขครั้งที่ : 01 
วันที่เริ่มใช้ :  

ผู้จัดท า:  ผู้อนุมัติ : 

ผู้ตรวจสอบ: นางรุ่งรวี  อ้นคต ผอ.ศต. 

 
3. กลุ่มเมฆจากภาพถ่ายดาวเทียม ไม่จ าเป็นต้องอยู่บริเวณศูนย์กลางของ Vortex 

• Antiyclonic Vortex 
- การวางต าแหน่ง ควรพิจารณาดังต่อไปนี ้

1. ทิศทางลม ต าแหน่งศูนย์กลางอยูท่างขวามือของทิศลม โดยอาจจะลากเส้น 120 องศา ออกไปจากสถานี
อย่าน้อย 3 สถานี ไปตัดกัน เพื่อหาต าแหน่งของศูนย์กลาง 

2. ความเร็วลม ต าแหน่งศูนย์กลางควรอยู่ใกล้ลมอ่อน 
3. ไม่มเีมฆปกคลุมในภาพถ่ายดาวเทยีม 

• Westerly Trough  
- การวางต าแหน่ง ควรพิจารณาดังต่อไปนี ้

1. ทิศทางลมในระดบัความสูงตั้งแต่ 500 hPa ขึ้นไป ต าแหน่งของแกน(Axis) ควรอยู่ระหว่างลมที่มีทิศทาง
แตกต่างกนัหรือท ามมุซึ่งกันและกนัในรูปของ Cyclonic Curvature  

2. ความเร็วลม ต าแหน่งของแกนมักอยู่ระหว่างลมแรง 
3. ในภาพถ่ายดาวเทียม มีเมฆปกคลมุทางด้านหน้าของแกน ด้านหลังไม่มีเมฆ 

• Easterly Wave 
- การวางต าแหน่ง ควรพิจารณาดังต่อไปนี ้

1. ทิศทางลมในระดบัความสูงตั้งแต่ 850 hPa ขึน้ไป ต าแหนง่ของแกน(Axis) ควรอยู่ระหว่างลมที่มีทิศทาง
แตกต่างกันหรือท ามมุซึ่งกันและกนั ในรูปของ Cyclonic Curvature 

2. ความเร็วลม ต าแหน่งของแกนมักอยู่ระหว่างลมแรง 
3. ในภาพถ่ายดาวเทียม มีเมฆปกคลมุตั้งแต่แกนไปทางดา้นหลัง ด้านหน้าไม่มเีมฆ 

• Monsoon Trough 
- การวางต าแหน่ง ควรพิจารณาดังต่อไปนี ้

1. ทิศทางลมที่ระดับความสูงตั้งแต่ 925 hPa ขึ้นไป ต าแหน่งของแกน(Axis) ควรอยู่ระหว่างลมที่มีทศิทาง
แตกต่างกันหรือท ามมุซึ่งกันและกนั ในรูปของ Cyclonic Curvature 

2. ความเร็วลม ต าแหน่งของแกนมักอยู่ระหว่างลมแรง 
3. ในภาพถ่ายดาวเทียม จะสังเกตจากกลุ่มเมฆทีป่กคลุมเป็นแนวยาวหรือมีการวางตัวของกลุม่เมฆเปน็แนว

ตะวันออก-ตะวันตก 
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ส่วนพยากรณ์อากาศ 

ศต. 

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน รหัส : WP-ศต-สพ-04-02 

เรื่อง : การวิเคราะห์แผนที่ลมชั้นบน 
ฉบับที่ : 02 แก้ไขครั้งที่ : 01 
วันที่เริ่มใช้ : 

ผู้จัดท า:  ผู้อนุมัติ : 

ผู้ตรวจสอบ: นางรุ่งรวี  อ้นคต ผอ.ศต. 

 
กระบวนการวิเคราะห์แผนที่ลมชั้นบน 

ล าดับที่ ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา

(นาที) 
รายละเอียดเนื้องาน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

1 
 
 

 15 รับแผนที่ลมชั้นบน 6 ระดับ 
ที่ได้ท าการพล็อตด้วย
คอมพิวเตอร์ส่วนสารสนเทศ
อุตุนิยมวิทยา 

นอต.ปก/
นอต.ชก. 

สท. 

2 
 
 
 

 
 

5 
 
 
 
 

ตรวจสอบความครบถ้วนและ
ความถูกต้องของข้อมูล 
 

นอต.ปก/
นอต.ชก. 

 

3  30 วิเคราะห์แผนที่โดยการ
ลากเส้น Streamline ตาม
หลักวิชาการท่ีก าหนด 

นอต.ปก/
นอต.ชก. 

 

4  
 

20 ตรวจสอบความถูกต้องใน
การวิเคราะห์แผนที่และแปล
ความหมายของการวิเคราะห์ 
 
 
 

นอต.ปก/
นอต.ชก. 

ผอ.สพ. 

5   น าแผนที่ลมชั้นบนจัดเก็บ สท.  

เร่ิมตน้ 

ตรวจสอบ 

วเิคราะห์ 

ตรวจสอบ 

yes 
no 

ปรับแก ้

จดัเก็บ 

yes 

no 
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ส่วนพยากรณ์อากาศ 

ศต. 

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน รหัส : WP-ศต-สพ-04-03 
เรื่อง : การพยากรณ์อากาศท่ัวไป ฉบับที่ : 02 แก้ไขครั้งที ่: 01 

วันที่เริ่มใช้ :  

ผู้จัดท า:  ผู้อนุมัติ : 

ผู้ตรวจสอบ: นางรุ่งรวี  อ้นคต ผอ.ศต. 

 
1. วัตถุประสงค์ : เพ่ือก าหนดมาตรฐานการพยากรณ์อากาศระยะสั้นในพ้ืนที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์
อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

2. ขอบเขต :  ขั้นตอนการด าเนินงานนี้ใช้กับการพยากรณ์อากาศระยะสั้น ครอบคลุมตั้งแต่การรับข้อมูล
ต่างๆ ที่ใช้ประกอบในการพยากรณ์อากาศ การตรวจสอบข้อมูล การออกข่าวพยากรณ์อากาศ ในพ้ืนที่ความ
รับผิดชอบของศูนย์ฯ การตรวจสอบรูปแบบข่าวพยากรณ์ จนถึงการส่งมอบข่าวพยากรณ์อากาศในพ้ืนที่
รับผิดชอบให้แก่ผู้รับบริการ  

3. ผู้รับผิดชอบ 
3.1  ผู้อ านวยการส่วนพยากรณ์อากาศ 

     - ตรวจสอบความครบถ้วน ร่วมให้ความเห็น และค าแนะน า 
3.2 เวรพยากรณ์อากาศประจ าวัน 

     - วิเคราะห์และแปลความหมายแผนที่อากาศ รวมทั้งผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์, 
ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา และโมเดลพยากรณ์อากาศต่างๆ 

     - ออกค าพยากรณ์อากาศระยะสั้น 
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ส่วนพยากรณ์อากาศ 

ศต. 

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน รหัส : WP-ศต-สพ-04-03 
เรื่อง : การพยากรณ์อากาศท่ัวไป ฉบับที่ : 02 แก้ไขครั้งที่ : 01 

วันที่เริ่มใช้ :  

ผู้จัดท า:  ผู้อนุมัติ : 

ผู้ตรวจสอบ: นางรุ่งรวี  อ้นคต ผอ.ศต. 

 
กระบวนการพยากรณ์อากาศทั่วไป 
ล าดั
บ 

ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอ
บ 

ผู้เกี่ยวข้อง 

1.  ข้อมูลสารประกอบอุตุนิยมวิทยา สท.  

2.  ความถูกต้องสมบรูณ์ของข้อมูล
สารประกอบอุตุนิยมวิทยา 

นอต.ปก/
นอต.ชก. 

สท. 

3.  วิเคราะห์ข้อมูลอุตุนยิมวิทยาและ
แปลความหมาย(แผนท่ีอากาศชนดิ
ต่างๆ , model ต่างๆ ) รวมทั้ง
ติดตามสภาวะอากาศด้วยดาวเทยีม
อุตุนิยมวิทยา, เรดาร์ตรวจอากาศ 

นอต.ปก/
นอต.ชก. 

 

4.  ระดมความคดิเห็นลักษณะอากาศที่
เกิดขึ้น 

นอต.ปก/
นอต.ชก. 

ผอ.สพ. 

5  ออกข่าวพยากรณ์อากาศทั่วไป นอต.ปก/
นอต.ชก. 

 

ข้อมูลการตรวจอากาศ 

ตรวจสอบ
ข้อมูล 

-วิเคราะห์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 
(แผนที่อากาศชนิดต่างๆ, 
model ต่างๆ  
-ติดตามสภาวะอากาศ 
 (ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา, 
เรดาร์ตรวจอากาศ) 

c 

สรุปลักษณะอากาศประจ าวัน 
 

พยากรณ์
อากาศท่ัวไป 
 

a 
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ส่วนพยากรณ์อากาศ 

ศต. 

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน รหัส : WP-ศต-สพ-04-05 
เรื่อง : การพยากรณ์อากาศท่ัวไปและการ
ประกาศเตือนภัย 

ฉบับที่ : 02 แก้ไขครั้งที่ : 01 
วันที่เริ่มใช้ :  

ผู้จัดท า:  ผู้อนุมติั : 

ผู้ตรวจสอบ: นางรุ่งรวี  อ้นคต ผอ.ศต. 

 
การพยากรณ์อากาศ 
        โดยการวิเคราะห์แผนท่ีชนิดต่างๆ ที่ได้ท าการตรวจสอบความถูกต้องร่วมกับดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา, เรดาร์

ตรวจอากาศและโมเดลต่างๆแล้ว จะออกค าพยากรณ์อากาศทั่วไปและออกค าเตือนลักษณะอากาศรา้ย 
  
การออกค าเตือนลักษณะอากาศร้าย 

1. วิเคราะหภ์าพถ่ายดาวเทียมอตุุนิยมวิทยาเพื่อหาบรเิวณขอบเขตที่เกดิพายุฟ้าคะนอง 
2. วิเคราะหภ์าพถ่ายดาวเทียมอตุุนิยมวิทยาเพื่อหาความสูงของเมฆบรเิวณเกดิพายุฟ้าคะนอง 
3. วิเคราะหภ์าพถ่ายดาวเทียมอตุุนิยมวิทยาท่ีผ่านมาเพื่อหาทิศทางการเคลื่อนทีข่องพายุฟ้าคะนอง 
4. วิเคราะหภ์าพถ่ายดาวเทียมอตุุนิยมวิทยาเพื่อหาแนวโน้มความรุนแรงของพายุฟ้าคะนอง 
5. วิเคราะหภ์าพเรดาร์จากผลการตรวจสภาวะกลุ่มฝนด้วยเครื่องเรดารต์รวจอากาศ 
6.  หาทิศทางการเคลื่อนที่ของพายุฟ้าคะนอง คาดหมายความรุนแรงของพายุฟ้าคะนอง 

 
การเตือนภัยในสภาวะที่มีอากาศร้าย 
        การพยากรณ์อากาศจะด าเนินการตามปกติและเพิ่มเติมด้วยการติดตามสภาวะอากาศ และเมือ่คาดว่าจะเกดิ

ลักษณะอากาศร้าย  จะติดตามอยา่งใกล้ชิด รวมทั้งให้ความแตกต่างของการเตือนภัยตามระดับความรนุแรงและความเสยีหาย
ที่จะเกิดขึ้นได้แก ่

- การเตือนลักษณะอากาศร้ายเช่น มรสมุมีก าลังแรง, คลื่นลมในทะเลมีความรุนแรง จะเตือนรวมอยู่กับ
ลักษณะอากาศทั่วไป 

- การเตือนลักษณะอากาศร้ายระดบัปานกลางถึงก าลังแรงเช่น ผลกระทบของหย่อมความกดอากาศต่ าก าลัง
แรง พายุหมุนเขตร้อนซึ่งท าให้เกิดลมแรงและมฝีนตกเป็นบริเวณกว้าง  อาจเกิดอุทกภัยได้  หรือพายหุมุนเขตร้อนท่ีเคลื่อน
ผ่านประเทศไทยท าใหเ้กิดฝนตกหนักและเกดิอุทกภัย วาตภยั คลื่นพายุซัดฝั่ง ซึ่งต้องมีการประสานงานในการอพยพ
ประชาชนจากพ้ืนท่ีเสี่ยงภยั โดยสว่นใหญ่เป็นผลกระทบจากพายุโซนร้อนและพายไุตฝุ้่น ที่จะสร้างความเสยีหายทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนเป็นบริเวณกว้าง ทางศูนย์ฯ จะออกประกาศเป็นค าเตือนไปสูป่ระชาชน 
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ส่วนพยากรณ์อากาศ 

ศต. 

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน รหัส : WP-ศต-สพ-04-05 
เรื่อง : การพยากรณ์อากาศท่ัวไปและการ
ประกาศเตือนภัย 

ฉบับที่ : 02 แก้ไขครั้งที่ : 01 
วันที่เริ่มใช้ : 

ผู้จัดท า:  ผู้อนุมัติ : 

ผู้ตรวจสอบ: นางรุ่งรวี  อ้นคต ผอ.ศต. 
หลักเกณฑก์ารออกประกาศค าเตือน 

1. พายุหมุนเขตร้อน 
1.1 ขอบเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ : อ่าวเบงกอลและทะเลอันดามัน 
1.2 ชนิดของข้อมูลที่พิจารณา  

- แผนที่อากาศผิวพื้น 
- แผนทีล่มชั้นบน 
- ภาพถ่ายดาวเทยีมอตุุนิยมวิทยา 
- ภาพเรดาร์ตรวจอากาศ 
- ค าเตือนจากศูนย์พยากรณ์พายุหมุนเขตร้อนต่างๆเช่น ญี่ปุ่น ฮ่องกง ฯลฯ 
- แผนที่อากาศจาก NWP เช่น Unified Model, ECMWF เป็นต้น 

1.3 การออกประกาศ 
1.3.1 ข่าวพยากรณ์อากาศทั่วไป(อย่างน้อย 3 วัน ที่จะมีผลกระทบต่อภาคใตฝ้ั่งตะวันตก) 

- หย่อมความกดอากาศต่ าก าลังแรงทวีก าลังแรงเป็นพายุดเีปรสชันในอ่าวเบงกอล 
1.3.2 ประกาศค าเตือน(อย่างน้อย 3 วัน) 

- หย่อมความกดอากาศต่ าก าลังแรงทวีก าลังแรงเป็นพายุดเีปรสชันข้ึนไปในอ่าวเบงกอล 
1.4 ความถี่ในการประกาศค าเตือน 

1.4.1 เมื่อมีหย่อมความกดอากาศต่ าในทะเลอนัดามันจะต้องออกประกาศทุก 12 ช่ัวโมง 
1.4.2 เมื่อมีพายุหมุนเขตร้อนในทะเลอันดามัน จะต้องออกประกาศทุก 6 ช่ัวโมง 

2. น้ าท่วม 
2.1 ขอบเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ : ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 
2.2 ชนิดของข้อมูลที่พิจารณา  

- แผนที่อากาศผิวพื้น 
- แผนที่ลมช้ันบน 
- แผนที่ฝนรวม 
- ภาพถ่ายดาวเทียมอตุุนิยมวิทยา 
- ภาพเรดาร์ตรวจอากาศ 
- แผนที่อากาศจาก NWP เช่น Unified Model, ECMWF เป็นต้น 

2.3 การออกประกาศ 
2.3.1 ข่าวพยากรณ์อากาศทั่วไป  

- ปริมาณฝนมากกว่า 90 มิลลิเมตรต่อวัน ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ 
- มีฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่อง 3 วันขึ้นไป 
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ส่วนพยากรณ์อากาศ 

ศต. 

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน รหัส : WP-ศต-สพ-04-05 
เรื่อง : การพยากรณ์อากาศท่ัวไปและการ
ประกาศเตือนภัย 

ฉบับที่ : 02 แก้ไขครั้งที่ : 01 
วันที่เริ่มใช้ : 

ผู้จัดท า:  ผู้อนุมัติ : 

ผู้ตรวจสอบ: นางรุ่งรวี  อ้นคต ผอ.ศต. 

 
2.3.2 ประกาศค าเตือน 

  -   มีความรุนแรงหรือเด่นชัดมากกว่าการออกข่าวพยากรณ์อากาศทั่วไป 
  - ปัจจัยที่ท าให้เกิดความรุนแรงเช่น ผลกระทบจากพายุหมุนเขตรอ้น ร่องมรสุม มรสมุตะวันตกเฉยีง

ใต้ฯลฯ หรืออาจมีหลายปจัจัยเข้ามาร่วมกันท่ีมีอิทธิพลต่อการเกดิน้ าท่วม 
2.4 การพิจารณาปจัจัยที่เอื้อต่อการเกิดน้ าท่วม 

- ร่องมรสุม 
- มรสุมตะวันตกเฉียงใต ้
- พายุหมุนเขตร้อน 
- หย่อมความกดอากาศต่ า 

3. คลื่นลมแรง 
3.1 ขอบเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ : อ่าวเบงกอล, ทะเลอันดามันและทะเลอารเบยีน 
3.2 ชนิดของข้อมูลที่พิจารณา  

- แผนที่อากาศผิวพื้น 
- แผนท่ีลมชั้นบน 
- ผลการตรวจคลื่น GTS  
- ภาพถ่ายดาวเทียมเช่น ASCAT, QUICKSCAT เป็นต้น 
- แผนที่อากาศจาก NWP เช่น Unified Model, ECMWF และ WAM Model เป็นต้น 

3.3 การออกประกาศ 
3.3.1 ข่าวพยากรณ์อากาศทั่วไป 

- มีกระแสลมแรงจากมรสุมหรือพายุหมุนเขตร้อน 
3.3.2 ประกาศค าเตือน 

- มีกระแสลมแรงจากมรสุมหรือพายุหมุนเขตร้อน 
- มีแนวโน้มของฝนตกหนักหรือตกหนักมากหลายวันในทะเล 

3.4 การพิจารณาความแรงของคลืน่ลม 
       - พิจารณาจากลมระดับ 10 เมตร  

    - คลื่นลมก าลังปานกลาง มีความเร็วลมประมาณ 15-35 กม./ชม. 
    - คลื่นลมก าลังค่อนข้างแรง มคีวามเร็วลมประมาณ 20-35 กม./ชม. 
    - คลื่นลมก าลังค่อนข้างแรง มคีวามเร็วลมประมาณ 20-40 กม./ชม. 
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ส่วนพยากรณ์อากาศ 

ศต. 

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน รหัส : WP-ศต-สพ-04-05 
เรื่อง : การพยากรณ์อากาศท่ัวไปและการ
ประกาศเตือนภัย 

ฉบับที่ : 02 แก้ไขครั้งที่ : 01 
วันที่เริ่มใช้ :  

ผู้จัดท า:  ผู้อนุมัติ : 

ผู้ตรวจสอบ: นางรุ่งรวี  อ้นคต ผอ.ศต. 

 
กระบวนการการพยากรณ์อากาศทั่วไปและการเตือนภัยธรรมชาติ 
ล าดั
บ 

ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน 
ผู้รับผิดช
อบ 

ผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

1.  กระบวนการพยากรณ์อากาศ
ทัว่ไป 

นอต.
ปก/
นอต.ชก. 

สท. 

2.  
 

วิเคราะห์แนวโน้มที่ท าให้เกิด
ภัยธรรมชาติ ถ้าไม่ใช่จัดท า
พยากรณ์อากาศปกต ิ

นอต.
ปก/
นอต.ชก. 

 

3.  ออกประกาศเตือนภัย
ธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น 

นอต.
ปก/
นอต.ชก. 

 

4  ตรวจสอบความถูกต้องของ
ค าพยากรณ์อากาศ 

นอต.
ปก/
นอต.ชก. 

ผอ.สพ. 

5  เผยแพร่และกระจายข่าวผ่าน
ช่องทางต่างๆ 

สท.  

6  จัดเก็บข้อมลู,ประเมินความ
ถูกต้องเพื่อวิเคราะห์และ
ปรับปรุงกระบวนงาน 

นอต.
ปก/
นอต.ชก. 

สท. 

การพยากรณ์อากาศท่ัวไป 

a 

พยากรณ์อากาศ
ประจ าวัน เกิดภัย

ธรรมชาติ 
no 

ประกาศเตือนภัย 

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

yes 

พิมพ์,เผยแพร่และกระจายข่าว 

จัดเก็บข้อมูลและประเมินความถูกต้อง 

yes 

no 
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ส่วนพยากรณ์อากาศ 

ศต. 

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน รหัส : WP-ศต-สพ-04-09  

เรื่อง : การพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง 
ฉบับที่ : 02 แก้ไขครั้งที่ : 01 
วันที่เริ่มใช้ :  

ผู้จัดท า:  ผู้อนุมัติ : 

ผู้ตรวจสอบ: นางรุ่งรวี  อ้นคต ผอ.ศต. 

 
1. วัตถุประสงค์ : เพ่ือก าหนดมาตรฐานการพยากรณ์อากาศระยะปานกลางในพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์
อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

2. ขอบเขต :  ขั้นตอนการด าเนินงานนี้ใช้กับการพยากรณ์อากาศระยะปานกลางบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก
ครอบคลุมตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลที่ใช้ประกอบในการพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง รวมทั้งการเผยแพร่
ข่าวพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง ให้แก่ผู้รับบริการ  

3. ผู้รับผิดชอบ    นักอุตุนิยมวิทยาส่วนพยากรณ์อากาศ 
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 4.1 จัดท าข้อมูลพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง (7 วัน) 

  นอต.ปก./นอต.ชก. ท าการรวบรวมข้อมูลสารประกอบอุตุนิยมวิทยาจากเว็บไซด์ต่างๆ โดยได้
ค้นหาข้อมูลในระยะเวลา 20.00 น. เป็นต้นไป 

 4.2  วิธีรวบรวมข้อมูล 

เว็บไซด์ เวลา (UTC) ระยะเวลาในการค้นหา
ข้อมูล 

http://wxmaps.org/pix/prec6.html 00 , 12 20.00 น. - 07.00 น. 

https://www.fnmoc.navy.mil/public/ 00 , 12 23.00 น. - 07.00 น. 

http://web.kma.go.kr/eng/weather/images/forecastchart.jsp 12 20.00 น. - 07.00 น. 

http://www.weather.unisys.com/gfsx/gfsx.php?inv=1 
&plot=hght &region=ea&t=24h 

00 , 12 20.00 น. - 07.00 น. 

http://www.ncmrwf.gov.in/ 00 , 12 20.00 น. - 07.00 น. 

ข้อมูลจากโปรแกรม Messier vision 00 , 12 05.00 น. - 07.00 น. 

   

 



 
 

คู่มือการปฏิบตัิงานส่วนพยากรณอ์ากาศ  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใตฝ้ั่งตะวันตก หน้า 20 
 

     

 
ส่วนพยากรณ์อากาศ 

ศต. 

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน รหัส : WP-ศต-สพ-04-09  

เรื่อง : การพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง 
ฉบับที่ : 02 แก้ไขครั้งที่ : 01 
วันที่เริ่มใช้ : 

ผู้จัดท า:  ผู้อนุมัติ : 

ผู้ตรวจสอบ: นางรุ่งรวี  อ้นคต ผอ.ศต. 

 
กระบวนการการพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง 

ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

ผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

1 
 
 

 วิเคราะห์ลักษณะอากาศที่ผ่านมา นอต.ปก./
ชก. 

 

2 
 
 

 รวบรวมโมเดลเพื่อประกอบการ
พยากรณ์ 

นอต.ปก./
ชก. 

 

3 
 
 

 วิเคราะห์สภาวะอากาศปัจจุบันที่
เกิดขึ้นเพื่อศึกษาความต่อเนื่อง
ของอากาศ 

นอต.ปก./
ชก. 

 

4 
 
 

 
 
 
 
 

วิเคราะห์ข้อมูลจากสภาวะอากาศ
ปัจจุบัน และ NWP เพื่อ
คาดหมายลักษณะอากาศในช่วง 
7-10 วันข้างหนา้ 

นอต.ปก./
ชก. 

 

5 
 
 
 
 
 

 วิเคราะห์ลักษณะอากาศในช่วง 7-
10 วันข้างหน้า ท าให้เกิดภัย
ธรรมชาติหรือไม่ ถ้าไม่เกิดจัดท า
การพยากรณ์อากาศระยะปาน
กลางปกต ิ

นอต.ปก./
ชก. 

 

6  
 
 
 

 
 

จัดท าการพยากรณ์อากาศระยะ
ปานกลางและค าเตือนภัย
ธรรมชาติ 

นอต.ปก./
ชก. 

 

7 
 
 

 จัดเก็บข้อมูล,เผยแพร ่และ 
ประเมินความถูกต้องเพื่อ
วิเคราะห์และปรับปรุงการท างาน 

นอต.ปก./
ชก. 

 

 

ลักษณะอากาศที่ผ่านมา 

โมเดลต่างๆ 

สภาพอากาศปัจจุบัน 

วิเคราะห์ข้อมูลที่จะเกิดขึ้นในช่วง 

7-10 วันล่วงหน้า 

 
no 

พยากรณ์
อากาศระยะ
ปานกลาง 

เกิดภัย
ธรรมชาติ 

 yes 

พยากรณ์อากาศระยะปาน
กลางและประกาศค าเตือน 
 

จัดเก็บ, เผยแพร่และประเมินผล 


