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บทน ำ 
 

จากนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐให้มีแนวทางที่
ชัดเจนและมีพัฒนาอย่างยั่งยืน กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานหลักท่ีมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจ 
เฝ้าระวังสภาวะอากาศ และแผ่นดินไหวของประเทศ ซึ่งต้องด าเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือขององค์การ
อุตุนิยมวิทยาโลก องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และหน่วยงานสากลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงมีความ
ประสงค์ที่จะจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมอุตุนิยมวิทยา (พ.ศ.2561-2580) และได้จัดตั้งคณะกรรมการ
จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่ ใช้ ใน 
การขับเคลื่อนการด าเนินงานในระยะยาว ก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การด าเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยา
ให้มีความชัดเจน สามารถให้องค์กรด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ก าหนดรูปแบบ
ของการปฏิบัติงานที่ช่วยให้กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป ก าหนดทิศทาง หรือแนวทางการปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจ (Mission) ให้สัมฤทธิ์ผลตาม
วิสัยทัศน์ (Vision) และเป้าประสงค์ขององค์กร (Corporate Goal) ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ วางแผนเพ่ือ
น าองค์กรไปสู่ภาพลักษณ์ใหม่ ก้าวสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการในอนาคต ขับเคลื่อนองค์กรในภาพรวม สามารถให้
องค์กรด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าประสงค์ มีแผนด าเนินงานตามภารกิจหลัก
ในช่วง 20 ปีข้างหน้า และสอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม และหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของกรมอุตุนิยมวิทยา 

กรมอุตุนิยมวิทยา ได้มอบหมายให้สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 
เป็นที่ปรึกษาจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของกรมอุตุนิยมวิทยา ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) โดยมีวัตถุประสงค์
ในการจัดท า ดังนี้ 

• เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของกรมอุตุนิยมวิทยา ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ที่มีความสอดคล้องกับ  
- แผนยุทธศาสตร์ของกรมอุตุนิยมวิทยา 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
- นโยบาย Thailand 4.0 
- แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
- ยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
- แผนยุทธศาสตร์การด าเนินการขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก 
- แผนยุทธศาสตร์การด าเนินการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ  
- ตลอดจนทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต 
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โดยค านึงถึงทิศทางหรือแนวโน้มด้านการพัฒนาขององค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกๆ ด้านมา
ประยุกต์ให้มีความเหมาะสมกับภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยา เพ่ือการยกระดับความสามารถขององค์กรใน  
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม 

• เพ่ือสร้างการรับรู้ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมอุตุนิยมวิทยาต่อบทบาทความส าคัญและหน้าที่
ความรับผิดชอบที่ถูกต้อง อันเป็นการลดความสับสนในข้อมูลข่าวสารของกรมอุตุนิยมวิทยา 

• สร้างความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นในกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีแนวทางในการพัฒนาองค์กรและ
แผนการด าเนินงานที่ตอบสนองต่อสังคมอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

 
 
 

 



บทที่ 1

สภาพแวดลอมการพัฒนาและความทาทาย

ที่ประเทศไทยตองเผชญิ
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บทที่ 1 
สภาพแวดล้อมการพัฒนาและความท้าทายที่ประเทศไทยต้องเผชิญ 

 
1. สภาพแวดล้อมการพัฒนาและความท้าทายที่ประเทศไทยต้องเผชิญในระยะ 20 ปี 

ในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า บริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีพลวัตรสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยเป็นอย่างมาก  กรมอุตุนิยมวิทยาจึงจ าเป็นต้อง “รู้เท่าทัน” และ “เข้าใจ” บริบทต่างๆ เหล่านี้
อย่างลึกซึ้ง ทั้งโอกาสที่จะเกิดขึ้น และความเสี่ยง ความท้าทายที่ต้องบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดและ 
ทันเหตุการณ์ เพ่ือที่จะก าหนดกลยุทธ์ทั้งเชิงรุกในการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้น และเชิงรับในการบริหาร
อุปสรรค และความเสี่ยงบนพ้ืนฐานของความเข้าใจถึง “จุดแข็ง” และ “จุดอ่อน” ของกรมอุตุนิยมวิทยา 
อย่างรอบด้าน ภายใต้ภาพอนาคตของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน เพ่ือที่จะ
พัฒนากรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานที่สามารถรองรับการพัฒนาประเทศไปสู่ความเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว
ให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2580 

สถานการณ์และแนวโน้มในอนาคตมีหลากหลายมิติ และมีความซับซ้อนเกี่ยวพันซึ่งกันและกัน เป็น 
อย่างมาก ค าถามที่ส าคัญค าถามหนึ่ง คือบริบทที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทย  
และกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างไร กรมอุตุนิยมวิทยาจะมีการบริหารจัดการอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด  
และลดความเสี่ยงหรือผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดกับประเทศไทยให้ต่ าสุดได้อย่างไร ส าหรับแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทโลกที่ส าคัญที่จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตอย่างมาก และเป็นแนวโน้ม
ที่มีโอกาสสูงที่จะเกิดข้ึน มีดังนี้  

แนวโน้มบริบทโลกที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยานั้น  
อาจจ าแนกเป็น 5 ด้าน คือ 1) สถานการณ์และแนวโน้มด้านบทบาทของหน่วยงานระดับโลก และความสัมพันธ์
ในระดับนานาชาติ 2) ความมั่นคงของประเทศ 3) ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 4) การพัฒนาอย่าง
ก้าวกระโดดด้านเทคโนโลยี และ 5) ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมโลก 

แนวโน้มบริบททั้ง 5 ด้านดังกล่าวจะส่งผลอย่างมากต่อรูปแบบและเวทีการแข่งขันทางธุรกิจ 
(Business Model and Competition Platform) ระบบและปฏิสัมพันธ์เชิงสังคม (Social System and 
Interaction) คุณภาพชีวิตและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งจะเป็นทั้งโอกาสและความท้าทาย โดยเฉพาะ      
กรมอุตุนิยมวิทยาที่จะต้องพัฒนาองค์กรให้สามารถรองรับการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไทย
ในการที่จะพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์ในระยะยาว  

รายละเอียดของแนวโน้มบริบทโลกที่ส าคัญ มีดังนี้ 
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1) สถานการณ์และแนวโน้มด้านบทบาทของหน่วยงานระดับโลก และความสัมพันธ์ในระดับนานาชาติ    
สถานการณ์และแนวโน้มด้านบทบาทของหน่วยงานระดับโลก และความสัมพันธ์ในระดับนานาชาติ

นั้นมีความส าคัญและส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานในอนาคตของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ดังรายละเอียด 
ดังนี้ 

(1) องค์การระหว่างประเทศและบรรษัทข้ามชาติ จะยังมีบทบาทและความส าคัญในการก าหนด
ระเบียบ กติกา และทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรวมทั้งมาตรฐานสากลในด้านต่างๆ มากขึ้น โดยที่
สหประชาชาติเป็นองค์การระหว่างประเทศ ให้ความส าคัญในการรักษาสันติภาพ ความมั่นคง และความ
ปลอดภัยของประชากรในโลก นอกจากนี้แล้วยังมีองค์การระหว่างประเทศอ่ืนๆ ที่มีบทบาทส าคัญในการ
ก าหนดกติการะหว่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการของประเทศอ่ืนๆ ให้ต้องปฏิบัติตาม อาทิ 
การก าหนดกฎการบินปลอดภัยขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO) องค์กรที่เฝ้าระวังด้าน
สิ่งแวดล้อม และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก เป็นต้น จึงนับว่าเป็นความจ าเป็นที่ประเทศไทยในฐานะที่เป็น
สมาชิกของประชาคมโลกจะต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐาน และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ให้ได้ตามมาตรฐาน หรือข้อก าหนดที่จะต้องมีการพัฒนาออกมาอย่างต่อเนื่อง
ในอนาคต 

(2) การรวมกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับนานาชาติและในระดับภูมิภาค จะเป็นการ
สร้างพลังทางเศรษฐกิจ และรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยของประชาชนร่วมกัน การรวมตัวกันมากขึ้นใน
ระดับนานาชาติ และระดับภูมิภาคโดยเฉพาะการรวมตัวผ่านกลไกประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียนจะมี
ความเชื่อมโยงและรวมตัวกันในหลากหลายมิติมากขึ้น จะมีความร่วมมือทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
และการศึกษา และการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อันจะน าไปสู่
การเสริมสร้างพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชนของประเทศสมาชิก รวมทั้งมี
ลักษณะเป็นภูมิภาคไร้พรมแดนมากข้ึนจากการเชื่อมโยงผ่านเส้นทางคมนาคม และข้อตกลงการขนส่งข้ามแดน 
การอ านวยความสะดวกทางการค้า และความเชื่อมโยงของผู้คนในภูมิภาค มีการจัดตั้งศูนย์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานอุตุนิยมวิทยา มีความร่วมมือในงานที่เก่ียวข้องมากขึ้นเพ่ือที่จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลต่างๆ ร่วมกัน  

 
2) ความมั่นคงของประเทศ  

สถานการณ์และแนวโน้มด้านความมั่นคงของประเทศจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ขึ้นกับ
ประเด็นที่ท้าทายและส่งผลกระทบ ความเสี่ยงปัญหาความมั่นคงในระยะ 20 ปีข้างหน้าจะเกิดจากประเด็น
ปัญหาหลักที่เกี่ยวข้องกับงานของกรมอุตุนิยมวิทยาในหลายประการ  ภารกิจและบทบาทหน้าที่ของกรม
อุตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงโดยตรง คือ การท าหน้าที่ในการส่งเสริมภารกิจทางทหารที่มี
ภารกิจหลักเก่ียวกับความม่ันคง เช่น การสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศ เพ่ือก าหนดเวลาที่เหมาะสมใน
การฝึกซ้อมทางทหารหรือการก าหนดยุทธวิธี เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงอ่ืน ได้แก่ ความเสี่ยงที่จะ
กระทบคุณภาพชีวิต และความมั่นคงของมนุษย์  เป็นความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงผันผวนของ 
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สภาพภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติที่จะมีระดับความรุนแรงมากขึ้นอันจะก่อให้เกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่ 
ความเสี่ยงต่อความมั่นคงด้านอาหารและแหล่งน้ า อันเป็นผลกระทบต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรง รวมทั้งความเสี่ยงต่อความมั่นคงด้านพลังงานอันเนื่องมาจาก
ข้อจ ากัดของปริมาณพลังงานเทียบกับความต้องการพลังงานที่เพ่ิมขึ้นของโลก ส่งผลให้มีการแสวงหาพลังงาน
ใหม่ๆ โดยเฉพาะพลังงานทางเลือกต่างๆ เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งจะน า ไปสู่การพัฒนา 
เทคโนโลยี การวิจัย และการพัฒนาพลังงานทางเลือกและรูปแบบการเก็บกักพลังงานที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
นอกจากนี้งานของกรมอุตุนิยมวิทยาจะช่วยส่งเสริมต่อการพัฒนาการคมนาคมการขนส่งด้านต่างๆ ซึ่งจะเป็น
การเสริมความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจโดยตรงของประเทศ นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงต่อความมั่นคงจาก
ปัญหาอ่ืนๆ เช่น ปัญหาโรคระบาดที่อาจก่อให้เกิดภัยพิบัติ ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ช่วงเวลาที่มีสภาวะอากาศเอ้ืออ านวยให้เกิดการระบาดของโรคได้ อันจะท าให้มีแผนงานที่รองรับในภัยพิบัติ
ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม  

 
3) ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทส่วนส าคัญท่ีจะช่วยลดความเสียหายอันเนื่องมาจาก
ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ในอนาคตมีโอกาสเกิดได้มากขึ้น และส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อ
ประเทศอย่างรุนแรง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว อุทกภัย อัคคีภัย พายุ การระเบิดของภูเขาไฟ 
เป็นภัยที่มีสาเหตุมาจากธรรมชาติ เป็นภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งก่อสร้างต่างๆ 
โดยส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ภัยพิบัติ
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาลทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งของส่วนตัวและของส่วนรวม 
รัฐและประชาชนต้องใช้ทรัพยากรจ านวนมากเพ่ือช่วยเหลือ และบูรณะฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่ได้รับความเสียหายจาก 
ภัยธรรมชาติ  

จากข้อมูลของ UNISDR ประเทศไทยในช่วงระหว่างปี 2005-2014 เกิดความเสียหายจากภัยพิบัติ
ธรรมชาติ คิดเป็นมูลค่า 4.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และข้อมูลของ WHO อัตราเฉลี่ยของการเสียชีวิต 
อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ 0.3 คนต่อประชากร 100,000 คน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก ซึ่งมีอัตราเฉลี่ย 0.2 คน
ต่อประชากร 100,000 คน 

ตัวอย่างภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย ได้แก่ มหาอุทกภัยในปี  
พ.ศ. 2554 เป็นมหาอุทกภัยที่รุนแรง เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม และสิ้นสุดเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555 
ธนาคารโลกประเมินมูลค่าความเสียหายสูงถึง 1.44 ล้านล้านบาท อุทกภัยดังกล่าวท าให้พ้ืนดินกว่า 150 ล้านไร่
ได้รับผลกระทบ เป็นทั้งพ้ืนที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมใน 65 จังหวัด 684 อ าเภอ ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อน 4,086,138 ครัวเรือน หรือ 13,595,192 คน บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง 2,329 หลัง บ้านเรือน
เสียหายบางส่วน 96,833 หลัง พื้นที่การเกษตรคาดว่าจะได้รับความเสียหาย 11.20 ล้านไร่ ถนน 13,961 สาย 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
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ท่อระบายน้ า 777 แห่ง ฝาย 982 แห่ง ท านบ 142 แห่ง สะพาน/คอสะพาน 724 แห่ง บ่อปลา/บ่อกุ้ง/หอย 
231,919 ไร่ การปศุสัตว์จ านวน 13.41 ล้านตัว มีผู้เสียชีวิต 813 ราย (44 จังหวัด) สูญหาย 3 ราย 

นอกจากนี้แล้วในระยะอีก 20 ปีข้างหน้ากรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องเป็นส่วนส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไทยส าหรับภาคการผลิตให้พัฒนาขึ้น เพ่ือให้ประเทศไทยพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง
ให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น การส่งเสริมข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะอากาศให้แก่ภาคการเกษตรซึ่งเป็นฐานการ
ท ามาหากินของประชาชนกลุ่มใหญ่ของประเทศที่มีผลิตภาพการผลิตต่ า มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ การแพร่พันธุ์ของแมลงที่เป็นศัตรูพืช และ
ส่งเสริมให้มีระบบการบริหารจัดการน้ าที่ดีเพ่ือสนับสนุนด้านการเกษตร ลดความเสี่ยงในเรื่องความมั่นคงด้าน
อาหารทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ รวมถึงการสนับสนุนในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ภาคการก่อสร้าง และ
ภาคพลังงาน เป็นต้น 

ภาคบริการซึ่งเป็นฐานรายได้ที่มีความส าคัญมากขึ้นตามล าดับส าหรับประเทศไทยนั้น กรมอุตุนิยมวิทยามี
บทบาทที่ส าคัญยิ่งในอนาคต เช่น การสนับสนุนข้อมูลต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การให้บริการ 
ด้านโลจิสติกส์ และการสนับสนุนการคมนาคมทั้งทางบก เรือ และอากาศ 

 
4) สถานการณ์และแนวโน้มการก้าวกระโดดทางเทคโนโลยี 

สถานการณ์และแนวโน้มเทคโนโลยีในระดับโลก  การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ปัจจุบันและอนาคตจะพัฒนาอย่างก้าวกระโดด และส่งผลให้เกิดการพลิกโฉมของเศรษฐกิจและสังคมขนานใหญ่ 
เทคโนโลยีที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในโลกมาจากฐานเทคโนโลยีส าคัญ 3 กลุ่ม คือ ฐานชีวภาพ 
ฐานดิจิทัล และฐานฟิสิกส์ โลกในอนาคตจึงเป็นโลกของนวัตกรรมที่ผสมผสานเทคโนโลยีทั้งสามกลุ่มนี้
ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ “เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก” (Disruptive Technology) เช่น IoT (Internet of Things) 
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาต่อยอดจากเทคโนโลยีปัจจุบันที่ยังมีข้อจ ากัดอยู่ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน
มากยิ่งขึ้น รวมถึงการค้นพบแนวทาง หรือเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถตอบสนองหรือแก้ไขปัญหาของการด าเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือการด ารงชีวิตของมนุษย์ ที่ต้องเอาเทคโนโลยีมาช่วยท างานให้สะดวกขึ้น ปลอดภัย 
เพ่ิมผลผลิต ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ช่วยท างานที่มีอันตรายและเสี่ยงภัย ในขณะเดียวกันก็ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมท้ังในระดับโครงสร้าง และระดับปัจเจกบคุคล 

เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกที่มีบทบาทส าคัญในปัจจุบันและในอนาคตนั้น ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลและ
คอมพิวเตอร์ มีการพัฒนาไปสู่ระบบที่ตัวระบบสามารถเรียนรู้และวิเคราะห์ด้วยตัวเองได้ ระบบการรับส่งข้อมูล
อัตโนมัติระหว่างคอมพิวเตอร์ ควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วมากกว่าคอมพิวเตอร์ปัจจุบันถึง 100 ล้านเท่า 
ซึ่งสามารถน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมให้แก่ผู้ใช้งานได้ เทคโนโลยีเหล่านี้ยังสามารถแตกแขนงให้กลายเป็น
เทคโนโลยีที่มีบทบาทส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงการด าเนินงาน การวิเคราะห์ ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคม
โลกได้อย่างมหาศาล 
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การกระจายข้อมูลในอนาคตไปยังคนจ านวนมาก จะท าได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และแนวโน้มใน
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ Cloud Computing และ Big Data ที่มีความสามารถในการ
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ได้ง่ายและมีความรวดเร็ว แม่นย า และเสมือนการวิเคราะห์โดย
สมองมนุษย์มากยิ่งขึ้น จะส่งผลให้ในอนาคตระบบการกระจายและตรวจสอบข้อมูลจะทรงพลังมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นอย่างเท่าทวีคูณ ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลจ านวนมหาศาลผ่านทางระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตบนฐานของบริการที่มีการแบ่งปันการใช้ทรัพยากร (Shared Services)  ที่ท าให้ต้นทุนลดลงเป็น
อย่างมาก นอกจากนี้โปรแกรมสนับสนุนการท างานที่ซับซ้อนหลายอย่างจะถูกพัฒนาขึ้น ท าให้ผู้ใช้งานมีข้อมูล
เพียงพอและสามารถใช้วิเคราะห์เพ่ือตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้อย่างแม่นย าและสะดวกรวดเร็ว ท าให้มนุษย์
สามารถใช้เวลาไปในการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอ่ืนๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะเดียวกันในด้านลบ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร  มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย์
ให้มีความเป็นปัจเจกสูง และการเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย อาจท าให้เกิดพฤติกรรมตามกระแส โดยขาดการพิจารณา
รอบด้าน ท าให้เกดิการก่อพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อสังคม หรือการสร้างค่านิยมที่ไม่ดีให้กับสังคมได้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและศักยภาพอันทรงพลังของการพัฒนากระบวนการจัดเก็บ ประมวลผล และ
การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Storage and Data Analytics) ที่มีมากขึ้นจะท าให้มีการบันทึกเป็นข้อมูลจ านวน
มากทั้งระดับองค์กรและระดับบุคคล จะสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และประมวลผลได้อย่าง
รวดเร็วและแม่นย า และยังสามารถใช้ในการด าเนินการท าธุรกรรมต่างๆ ด้วยต้นทุนที่ลดลง และสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ท าให้การประมวลผลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและแม่นย า  อาจน าไปสู่
รูปแบบในการสามารถหาประโยชน์จากข้อมูลในรูปแบบใหม่ๆ เช่น การเกิดธุรกิจใหม่ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีด้าน
ข้อมูลได ้

 
5) สถานการณ์และแนวโน้มด้านสิ่งแวดล้อม   

สถานการณ์และแนวโน้มด้านสิ่งแวดล้อมโลกนั้น จากวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ไดช้่วยท าให้
ทิศทางการพัฒนาของประเทศต่างๆ ในโลกเป็นไปในทิศทางเดียวกัน (convergence) โดยมีเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน เป้าประสงค์และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้อย่างเป็นระบบในการติดตามความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงาน รวมทั้งมีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการสร้างพลังร่วม (synergy) ระหว่าง
ประเทศต่างๆ ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
ธรรมาภิบาล และสถาบัน รวมทั้งหุ้นส่วนการพัฒนาและการเงิน น าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าทั้งภายในและ
ระหว่างประเทศ  

ความตกลงปารีส (Paris Agreement) ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change ; UNFCCC) ยังคงเป็น
พันธกรณีที่ประเทศต่างๆ ต้องด าเนินการเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน ทั้งการผลิตไฟฟ้า 
การขนส่ง อุตสาหกรรม และบริการ อันเป็นการสนับสนุนเป้าหมายส าคัญของความตกลงปารีส คือควบคุมการ
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เพ่ิมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต่ ากว่า 2 องศาเซลเซียส และมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกให้มีราคาถูก และสามารถใช้ได้แพร่หลายมากขึ้น อาทิ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเซลล์
แสงอาทิตย์และพลังงานลม  

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะยิ่งทวีความรุนแรง ผันผวน มีขนาดและขอบเขต
กว้างขวางมากขึ้น โดยเฉพาะภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น พายุที่มักจะเกิดขึ้นร่วมกับฝนตกปริมาณมากสร้าง
ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างสาธารณูปโภคสาธารณูปการพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจน
ระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้ า คลื่นความร้อน และโรคระบาด
ร้ายแรงจะคร่าชีวิตประชาชนจ านวนมาก ระดับน้ าทะเลเพ่ิมสูงขึ้น อันเป็นผลมาจากการขยายตัวของน้ าเพราะ
อุณหภูมิเพ่ิมขึ้นและธารน้ าแข็งบริเวณขั้วโลกละลาย ท าให้หลายพ้ืนที่ในโลกก าลังสูญเสียแผ่นดิน มีการ
คาดการณ์ว่าประชากรโลกกว่าร้อยละ 70 อาศัยอยู่บนพ้ืนที่ราบลุ่ มชายฝั่งทะเลจะได้รับผลกระทบจาก
ระดับน้ าทะเลเพ่ิมสูงขึ้น ผลกระทบทั้งหมดเหล่านี้จึงกลายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ เพราะต้อง
สูญเสียทรัพยากรอันมีค่าส่งผลให้ประเทศมีความเปราะบาง (vulnerability) และอาจเข้าสู่ภาวะวิกฤติ (crisis) 
ได้ง่ายขึ้น   

ระบบนิเวศน์ต่างๆ ของโลกเสื่อมโทรมลงและสูญเสียความสามารถในการรองรับการด ารงชีวิตของ
มนุษย์ ซึ่งประกอบด้วยหน้าที่ 4 ประการ คือ (1) การเป็นแหล่งผลิตอาหาร ยา และน้ า ทั้งนี้มีการคาดการณ์ว่า
ในอีก 30 ปีข้างหน้าจะเกิดการขาดแคลนน้ าอย่างรุนแรงต่อประชากรจ านวนสองในสามส่วนของประชากรโลก 
(2) การควบคุมและสร้างสมดุลของระบบต่างๆ ในโลก อาทิ ระบบภูมิอากาศ ระบบป้องกันน้ าท่วม การท าให้
น้ าสะอาด และระบบควบคุมโรค เป็นต้น ทั้งนี้สภาวะของภูมิอากาศที่แปรปรวน รวมทั้งปรากฏการณ์เอลนิโญ่
และลานิญ่า เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (3) การเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ชนิด
ต่างๆ โดยเฉพาะชนิดพันธุ์ทีใ่กล้สูญพันธุ์จ านวนมาก (4) การเป็นแหล่งวัฒนธรรมและการเรียนรู้  
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2. แนวโน้มส าคัญของความจ าเป็นในการพัฒนาระบบงานอุตุนิยมวิทยา 
บทบาท ภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยาในอนาคตนั้นจะมีความท้าทายที่จะต้องเผชิญทั้งในระดับโลก 

และระดับประเทศ กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องพัฒนาตัวเองเพ่ือรองรับความท้าทายต่างๆ เหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตให้ได้เป็นอย่างดี ความท้าทายเหล่านี้เป็นสิ่งที่ประชาชนผู้ใช้บริการตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาค
ส่วนมีความคาดหวังให้กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถปฏิบัติงานรองรับสิ่งท้าทายเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีในอนาคต 

 
2.1 ความท้าทายในระดับโลก 

1) การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals ; SDGs) 
SDGs คือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ซึ่งเป็นกรอบทิศ

ทางการพัฒนาของโลกภายหลังปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations ; UN) 
ก าหนดต่อเนื่องจาก MDGs หรือเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals) ที่
สิ้นสุดลงเมื่อเดือนสิงหาคม 2558 โดยก าหนดเป้าหมายไว้ 17 เป้าหมาย ดังนี้ 

 
เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจน เป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ า 
เป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย เกษตรยั่งยืน เป้าหมายที่ 11 เมืองปลอดภัย 
เป้าหมายที่ 3 สุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี เป้าหมายที่ 12 การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 4 การศึกษาเท่าเทียมและทั่วถึง เป้าหมายที่ 13 ต่อสู่กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เป้าหมายที่ 5 ความเท่าเทียมทางเพศ เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 
เป้าหมายที่ 6 การจัดการน้ าและสุขาภิบาล เป้าหมายที่ 15 การจัดการระบบนิเวศทางบก 
เป้าหมายที่ 7 การเข้าถึงพลังงานท่ีทันสมัย เป้าหมายที่ 16 สังคมเป็นสุข 
เป้าหมายที่ 8 การเติบโตเศรษฐกิจท่ียั่งยืน เป้าหมายที่ 17 สร้างความเข้มแข็งในระดับสากล 
เป้าหมายที่ 9 พัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน  
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ปัจจัยความส าเร็จของการพัฒนาที่ยั่งยืนมี 5 องค์ประกอบ คือ  
1) ประชาชน   : ขจัดปัญหาความยากจนและความหิวโหย ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
2) ความมั่งค่ัง   : ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีสอดคล้องกับธรรมชาติ 
3) โลก   : ปกป้องดูแลโลก ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศเพ่ือคนรุ่นหลัง  
4) สันติภาพ  : การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  
5) หุ้นส่วนความร่วมมือ : ร่วมมือและด าเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลก 

 

 
 

ประเทศไทยมีการด าเนินงานที่สอดรับกับกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนมาโดยตลอด ในขณะนี้เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs เป็นประเด็นส าคัญที่ถูกหยิบยกน ามาใช้ในการวางทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เพ่ือให้ทุกภาคร่วมสร้างสังคมที่เป็นสุข ลดความเหลื่อมล้ า
ทางสังคมขจัดปัญหาความยากจน ส่งเสริมการเป็นเศรษฐกิจสีเขียว มีการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมโดยมีภาคส่วนต่างๆ ให้ความสนใจและน าแนวทางไปด าเนินงานมากข้ึน  

ประเด็นที่ท้าทายที่กรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวเนื่องนั้นจะเป็นไปทั้ง 17 เป้าหมาย โดยเป็นความเก่ียวเนื่อง
ไม่โดยตรงก็โดยอ้อม อีกทั้งปัจจัยความส าเร็จทั้ง 5 องค์ประกอบนั้นก็จะต้องมีภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยา
เป็นส่วนที่หนุนเสริมเพ่ือให้เกิดความส าเร็จในการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้น 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กรมอุตุนยิมวิทยา 
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2) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาระดับโลก 
สถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นในทุกภูมิภาคของโลก อาทิ อุณหภูมิเฉลี่ยที่มีแนวโน้มเพ่ิม
สูงขึ้น ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยที่เพ่ิมขึ้นในฤดูน้ าหลากและน้อยลงในฤดูน้ าแล้ง จ านวนวันที่อากาศร้อนเพ่ิมมากข้ึน 
และจ านวนวันที่อากาศเย็นลดลง โดยส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง และวาตภัย ที่รุนแรงและ
บ่อยครั้งขึ้น รวมถึงผลกระทบจากวิกฤตน้ าทะเลขึ้นสูง ซึ่งกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในหลายสาขา 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ ชนิดพันธุ์พืช ชนิดพันธุ์สัตว์  การย้ายถิ่นฐานของประชากรและการ
แพร่กระจายของโรค โดยประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากรายงานของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change ; IPCC) ได้ระบุให้ภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่มีความเปราะบางสูงต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ส าหรับประเทศไทยได้รับการจัดล าดับจากองค์กร German watch ให้เป็นหนึ่งในสิบประเทศท่ีมีความเสี่ยงสูง
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว ในขณะเดียวกันในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศก าลัง
พัฒนาที่พึ่งพาการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล และมีการเติบโตของพ้ืนที่เมืองอย่างต่อเนื่องจึงมีการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกที่เพ่ิมขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2517 ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ไม่รวมภาคการใช้ที่ดิน
และป่าไม้ )  คิดเป็น 207.65 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่าและเ พ่ิมเป็น 305.52 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่าในปี พ.ศ. 2554  

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงส่งผลให้เกิดความร่วมมือของประชาคมโลก
เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้แก่ ความตกลงปารีส (Paris Agreement) ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on 
Climate Change ; UNFCCC) ก าหนดให้ทุกประเทศเสนอเป้าหมายและความก้าวหน้าของการด าเนินงาน
ภายในประเทศเพ่ือแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นระยะ ทั้งนี้ความตกลงดังกล่าวมีผลดีใน
การสร้างกลไกให้เกิดการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะจากประเทศที่
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายใหญ่ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป 28 ประเทศ ญี่ปุ่น 
เป็นต้น ทั้งนี้การลดความรุนแรงของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาวต้องอาศัย
ความร่วมมือกันของประชาคมโลก ไม่สามารถด าเนินการโดยประเทศหนึ่งประเทศใดได้ ดังนั้นการมีส่วนร่วม
ของประเทศไทยภายใต้ความตกลงปารีสนี้จึงมีผลผูกพันให้ประเทศไทยต้องเร่งเตรียมความพร้อมในการ
ด าเนินการสร้างศักยภาพในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วย 

ส าหรับการด าเนินงานของประเทศไทย นับตั้งแต่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีกรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ United Nations Framework Convention on 
Climate Change (UNFCCC) เมื่อปี พ.ศ. 2537 ได้ด าเนินการร่วมกับนานาประเทศในการรักษาระดับความ
เข้มข้นของปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ และตั้งรับปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
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สภาพภูมิอากาศที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 
2558 ประเทศไทยได้จัดส่งข้อเสนอการมีส่วนร่วมของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจก และการด าเนินงาน
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายหลังปี พ.ศ. 2563 (Intended Nationally Determined Contributions 
; INDCs) ไปยังส านักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมี
เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ภายหลังปี พ.ศ. 2563 ที่ร้อยละ 20–25 จากกรณีปกติ 
ต่อมาคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เห็นชอบให้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เป็นนโยบายส าคัญของประเทศ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยให้ส านักงบประมาณสนับสนุน
งบประมาณ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก
และการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

 
3) ความก้าวหน้าทางด้านระบบการสื่อสารสมัยใหม่ , เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 

Intelligence ; AI) , การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) , อินเตอร์เน็ตทุกสิ่ง (Internet of Things : IoT)  
ที่รองรับงานการพยากรณ์อากาศในอนาคต 

ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับด้านอุตุนิยมวิทยา โดยเฉพาะการพยากรณ์ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมา เหตุผลที่ส าคัญอันเนื่องมาจากความสามารถของการค านวณและประมวลผล
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ยังมีระบบอินเทอร์เน็ตที่เพ่ิมอ านาจและช่องทางในการสื่อสาร นอกจากนี้จ านวน
ฐานข้อมูลที่ได้จากการบันทึก และข้อมูลจากการสังเกตการณ์ทั้งบนพ้ืนดิน และในทะเลก็ช่วยเพิ่มจ านวนข้อมูล
ที่มีอยู่ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งหมดนี้เป็นความแตกต่างจากการพยากรณ์แบบเดิมที่อาศัยเครื่องพิมพ์ภาพ และ
เทคนิคที่ต้องมาจากค านวณด้วยตนเอง และข้อมูลที่ได้รับจากมหาสมุทรเพียงเล็กน้อย โดยเฉพาะข้อมูลที่ได้
รับมาจากในชั้นบรรยากาศ นอกจากนี้ยังมีการเขียนโปรแกรมและแนวทางการค านวณทางคณิตศาสตร์ใหม่ๆ 
ทั้งในส่วนของอัลกอริทึม ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ใหม่ ๆ เช่น ทฤษฎีความสับสนวุ่นวาย เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะ
เพ่ิมความถูกต้องของการพยากรณ์ในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับงานอุตุนิยมวิทยา  
มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ระบบการสื่อสารสมัยใหม่ 
ด้วยระบบเครือข่ายการสื่อสารใหม่ๆ นวัตกรรม และเทคโนโลยีระบบการพยากรณ์สภาพอากาศ

สมัยใหม่ เช่น อินเทอร์เน็ต การสื่อสารแบบไร้สาย การพยากรณ์จากฐานข้อมูลดิจิทัล สถานีตรวจอากาศที่
ทันสมัยในอนาคต และระบบพยากรณ์ nowcasting แบบใหม่ ได้เกิดขึ้น จึงท าให้มีการปรับปรุงการบริการ
การรายงานสภาพอากาศสาธารณะ (Public Weather Service ; PWS) และด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ เหล่านี้ช่วย
ให้การบริการที่เกี่ยวข้องกับการรายงานสภาพอากาศระดับชาติ National Meteorological and Hydro 
meteorological Services (NMHSs) สามารถให้บริการการพยากรณ์ และการออกค าเตือนภัยจากธรรมชาติ
ที่เกี่ยวข้องกับอุทกวิทยา และอุตุนิยมวิทยาในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปของกราฟิก และดิจิทัล  
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ได้สะดวกขึ้น เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ หรือข้อความแบบเดิมๆ นอกจากนี้นวัตกรรมเหล่านี้ยังสามารถส่งผล
กระทบต่อความสามารถในการให้บริการของ NMHS การพยากรณ์จากฐานข้อมูลดิจิทัล และสถานีตรวจ
อากาศที่ทันสมัยในยุคอนาคต รวมถึงระบบและแอพพลิเคชั่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหม่ๆ  ท าให้เรามีโอกาสที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพและบูรณาการการเผยแพร่ข้อมูล รวมถึงการให้บริการด้าน PWS 
แก่สาธารณะ 

ปัจจุบันนี้ส านักงาน NMHS ทั่วโลกได้ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตไปในระดับที่มีความแตกต่างกัน 
และในทุกส านักงาน NMHS ต่างก็มีเว็บเพจทางอินเทอร์เน็ตที่มีการเผยแพร่และบริการต่างๆ แต่มีระดับของ
ข้อมูลที่มีความแตกต่างกัน 

ระบบอินเทอร์เน็ตได้ช่วยให้ NMHS สามารถน าเสนอผลการพยากรณ์สภาพอากาศ และค าเตือน
เกี่ยวกับข้อมูลสภาพอากาศแก่ลูกค้า ผู้ใช้บริการ และประชาชนในรูปแบบกราฟิกและดิจิทัล เป็นข้อมูลที่
หลากหลายมีทั้งท่ีผู้ใช้บริการสามารถน าไปใช้ประโยชน์หรืออาจจะน าไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ นอกจากนี้ส านักงาน
อุตุนิยมวิทยาประเทศต่างๆ ยังมีโอกาสในการเพ่ิมและขยายการให้บริการ เช่น Environment Canada  
ได้พัฒนาเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ตที่เป็นการเฉพาะส าหรับสื่อซึ่งจะช่วยท าให้สื่อต่างๆ สามารถน าข้อมูลไป
ปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะของตนได้  

การขยายตัวของอินเทอร์เน็ตควบคู่ไปกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และการโทรคมนาคมใหม่ท าให้เกิด
การขยายตัวของระบบและแอพพลิเคชั่นต่างๆ มากมายด้านไอที วิวัฒนาการของการเผยแพร่ / รวมถึงการส่ง
มอบบริการของ PWS ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และโทรคมนาคม  
และระบบข้อมูลใหม่ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ระบบ 
GPS (Global Positioning System) เครือข่ายการสื่อสารเคลื่อนที่ และนวัตกรรมเหล่านี้ช่วยให้ NMHSs 
สามารถพยากรณ์อากาศ และการออกค าเตือนในรูปแบบใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น ดิจิทัล, XML, CAP     เป็น
ต้น เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความแม่นย ามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้
เทคโนโลยีใหม่เหล่านี้ยังมีโอกาสที่จะผสานรวมถึงการเผยแพร่ และการให้บริการข้อมูล PWS เพ่ิมเติม รวมถึง
การพัฒนาความสามารถอ่ืนๆ เช่น PodCasts/VodCasts เป็นต้น  ซึ่งทั้งหมดจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ให้บริการของ PWS 
  
 อินเทอร์เน็ตพลัส (Internet Plus) 
 อินเทอร์เน็ตพลัส (Internet Plus) หมายถึง การรวมกันของอินเทอร์เน็ตและส่วนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
จะเป็นการยกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศ และอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์ม โดย Internet plus meteorology 
เป็นระบบที่มีการพัฒนาขึ้นมาใหม่ เพ่ือทดแทนรูปแบบการให้บริการทางอุตุนิยมวิทยาแบบดั้งเดิม เป็นการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ รวมถึงรูปแบบการให้บริการทางอุตุนิยมวิทยาที่ปรับปรุงใหม่ 
 ในปัจจุบัน Internet plus meteorology จะเป็นการให้บริการในลักษณะของส่วนเพ่ิมของการ
ให้บริการอุตุนิยมวิทยาแบบมืออาชีพ โดยมุ่งเน้นไปที่ความต้องการของอุตสาหกรรมจากภาคต่างๆ เช่น ด้าน



 
ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กรมอุตุนยิมวิทยา 

 

 

 

 
 

1-12 
 

การพลังงาน ด้านอุทกวิทยา และด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดจะเป็นลักษณะของ 
ความต้องการในลักษณะของข้อมูลที่มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น จะต้องมีการพัฒนาการให้บริการทาง
อุตุนิยมวิทยาในระดับมืออาชีพมากขึ้น เช่น การให้ข้อมูลเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมการขนส่ง หรือการเกษตร 
หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้บริการมีความต้องการข้อมูลที่เป็น  
การเฉพาะ และเป็นข้อมูลที่สนองตอบได้อย่างทันเวลาตามที่ผู้ใช้บริการมีความต้องการในขณะเดียวกัน
ผู้ใช้บริการก็สามารถรับรู้ข้อมูลสภาพอากาศแบบเรียลไทม์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทราบรายงานภัยพิบัติ
ทางอุตุนิยมวิทยาได้อย่างทันท่วงที 
  
 แพลตฟอร์ม (Platform) 
 The National Integrated Meteorological Information Sharing Platform (CIMISS) หรือศูนย์การ
กระจายข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยานานาชาติทางช่องทางต่างๆ ได้สร้างแพลตฟอร์มการกระจายข้อมูล  
โดยหน่วยงานมีการให้บริการข้อมูลออนไลน์ แบบเรียลไทม์ และ CIMISS สามารถลดระยะเวลาการจัดเก็บ
ข้อมูลลงได้ถึง 20% มีประสิทธิภาพของการจัดเก็บข้อมูล จะเพ่ิมขึ้น 2 ถึง 5 เท่า ข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกตการณ์ภาคพ้ืนดินทั่วโลกในแต่ละสถานีจะเพ่ิมขึ้นจาก 10,000 ถึง 11,000 การสังเกตการณ์ต่อวัน มีการ
บันทึกข้อมูลการสังเกตการณ์ของมหาสมุทรทั่วโลกในแต่ละวันได้เพ่ิมขึ้นถึง 160% 
 นอกจากนี้ยังมีการกระจายข้อมูลผ่านทางแพลตฟอร์มการให้บริการข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา
อัจฉริยะ โดยให้ข้อมูลพยากรณ์อากาศส าหรับ 2,566 เมืองในประเทศ และ 6,146 เมืองทั่วโลก แพลตฟอร์มนี้
สามารถใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะเพ่ือท าให้การค้นหาข้อมูลได้ตรงความต้องการ
ของผู้ใช้บริการที่มีความต้องการข้อมูล นอกจากนี้แล้วแพลตฟอร์มอุตุนิยมวิทยาจะช่วยในการหาแนวทาง
ส าหรับการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
  
 ระบบ Climate smart 
 ระบบ Climate smart จะเป็นการประยุกต์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งระบบโดยมีการใช้ Cloud 
computing, Internet of Things ( IoT)  , ข้อมูลขนาดใหญ่  Big Data และเทคโนโลยี อัจฉริยะ อาศัย
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับด้านอุตุนิยมวิทยา ซึ่งจะท าให้ระบบงานทางด้านอุตุนิยมวิทยา
สามารถรองรับกับการรับรู้ การตัดสินใจ การวิเคราะห์ การเลือกทางท่ีเหมาะสม และการด าเนินการรวมถึงการ
ปรับตัว 
 ด้วยการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับทางสังคม งานของอุตุนิยมวิทยาจะท าให้สังคมเข้าใจภาพของ
สภาพอากาศที่ร้ายแรงที่ก าลังจะเกิดขึ้น และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น มีการแจ้งเตือนผู้มีอ านาจตัดสินใจในการ
ระดมทรัพยากรที่เหมาะสม และการส่งข้อมูลเตือนภัยล่วงหน้าในเวลาที่เหมาะสม 
 Climate smart ไม่ได้ก าหนดให้เกี่ยวข้องเฉพาะปัญหาการด าเนินงานทางด้านอุตุนิยมวิทยาเท่านั้น 
แต่ยังจะต้องรวมไปถึงการด าเนินงานด้านอ่ืนๆ ที่เหมาะสม เช่น การให้บริการและการจัดการที่ผู้ใช้บริการมี
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ความต้องการทั้งนี้จะต้องมีการบูรณาการอย่างลึกซ้ึงกับระบบเศรษฐกิจและสังคม และเก่ียวข้องกับการผลิตใน
ภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งการใช้ชีวิตประจ าวันของประชาชนด้วย 

 
การพยากรณ์จากฐานข้อมูลดิจิทัล 
กระบวนการพยากรณ์แบบดั้งเดิมที่ด าเนินการโดย NMHSs ส่วนใหญ่นั้นจะเกี่ยวข้องกับเครื่อง

พยากรณ์ที่จะผลิตผลิตภัณฑ์พยากรณ์สภาพอากาศที่เป็นไปในลักษณะของข้อความ เช่น อุณหภูมิสูงสุด / 
ต่ าสุด เมฆปกคลุม เป็นต้น เป็นแนวทางการพยากรณ์สภาพอากาศเชิงตัวเลข กระบวนการนี้มักใช้การ
ก าหนดเวลาเป็นหลักใช้ความสามารถเฉพาะบุคคลเป็นอย่างมาก ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการ
ค้นพบทางวิทยาศาสตร์ได้ท าให้การพยากรณ์สภาพอากาศ และการออกค าเตือนของอุทกวิทยา และด้าน
อุตุนิยมวิทยาของ NMHSs มีความเฉพาะเจาะจงและมีความแม่นย ามากข้ึน 

ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และระบบการเผยแพร่ข้อมูลที่มีความเร็วสูงมากข้ึน ลูกค้าและผู้ใช้บริการ
ของ National Weather Service (NWS) ต้องการการพยากรณ์อย่างละเอียดในรูปแบบดิจิทัล และมีการ
แสดงกราฟิก การพยากรณ์ NWS แบบดั้งเดิมนั้นจะจ ากัดจ านวนข้อมูลที่สามารถน าเสนอต่อผู้ใช้บริการแนวคิด
ของการพยากรณ์ฐานข้อมูลแบบดิจิทัลนี้จะท าให้ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า/
ผู้ ใช้บริ การมีสู งขึ้ น  สามารถให้ รายละเ อียดมากขึ้ น เกี่ ยวกับด้ าน อุทกวิทยาและอุตุนิ ยมวิทยา  
การพยากรณ์ฐานข้อมูลแบบดิจิทัลยังสามารถรวบรวมข้อมูล และสามารถเผยแพร่ข้อมูลการพยากรณ์อากาศที่
มีประสิทธิภาพมาก ซึ่งจะสนองตอบต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี ในปัจจุบันส านักงาน
อุตุนิยมวิทยาประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย ได้พัฒนาฐานข้อมูลเป็นแบบดิจิทัลทั้งหมดแล้ว 

 
สถานีในการพยากรณ์อากาศส าหรับอนาคต (Next-generation forecast workstations) 
ด้วยความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของความสามารถทางด้านเทคโนโลยีไอทีและการสื่อสาร ท าให้เกิด

การเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วของปริมาณข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาโดยเฉพาะในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา และปริมาณ
ข้อมูลดังกล่าวจะยังคงมีมากขึ้นต่อไป และอาจจะมีปริมาณที่ เ พ่ิมมากขึ้นไปในอีกหลายปีข้างหน้า  
การเพ่ิมข้ึนของจ านวนของระบบการสังเกตการณ์สภาวะอากาศอัตโนมัติ และระบบเครือข่ายขั้นกลาง (meso 
networks) ควบคู่ไปกับการปรับปรุง และ/หรือ การเปลี่ยนระบบสังเกตการณ์ระยะไกลที่มีอยู่ เพ่ือท าให้มีการ
บริหารจัดการข้อมูลที่มีอยู่ให้มีการจัดล าดับความส าคัญ 

สถานีในการพยากรณ์อากาศส าหรับอนาคตจะต้องมีช่องความถี่ของแบนด์วิธ (Bandwidth) ที่เพ่ิม
มากขึ้นความจุในการจัดเก็บข้อมูล (Storage capacity) มากขึ้น และพลังความสามารถในการประมวลผลที่มี
มากขึ้นเพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วของข้อมูล พร้อมกับความละเอียดของรูปแบบจ าลองโมเดลต่างๆ 
ซึ่งจะมีรายละเอียดเป็นไปตามเวลาและความละเอียดเชิงพ้ืนที่ สิ่ งเหล่านี้จะเป็นความจ าเป็นที่งานด้านการ
พยากรณ์ในอนาคตจะต้องมีการติดตั้งเทคโนโลยีการสร้างภาพ และเทคนิคการประมวลผลข้อมูลที่ทันสมัย  
ซ่ึงรวมถึงเทคนิคสามมิติเพ่ือช่วยในการอ่านข้อมูลและการวิเคราะห์ของนักพยากรณ์อากาศด้วย 
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เครื่องมือวิเคราะห์ที่ซับซ้อนจะช่วยในการการตรวจสอบข้อมูล และเน้นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ
ทางอุตุนิยมวิทยา นอกจากนี้ด้วยปริมาณข้อมูลที่มีปริมาณมากข้ึนจะต้องอาศัยกระบวนการขั้นสูง และเทคนิค
การประมวลผลเพ่ือตรวจสอบสภาพการณ์ทั้งในปัจจุบัน และการดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุด และให้ความ
ช่วยเหลือในการสนับสนุนการพยากรณ์ทางอุตุนิยมวิทยา สถานีในการพยากรณ์อากาศส าหรับอนาคตรุ่นต่อๆ 
ไปจะช่วยในการจัดเตรียมการพยากรณ์ และการออกค าเตือน และการเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสาร/
เครือข่ายต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว สถานีในการพยากรณ์อากาศส าหรับอนาคตเหล่านี้จะต้องมีการจัดเตรียมให้
ระบบมีความสามารถในการรองรับฐานข้อมูลดิจิทัลด้วย 

สถานีในการพยากรณ์อากาศส าหรับอนาคตบางแห่งอาจรวมถึงการสนทนาแบบทันที ( Instant 
Messaging Messenger ; IMChat) เพ่ือให้ NMHS สามารถติดต่อสื่อสารกับลูกค้าและผู้ใช้บริการรายส าคัญ
ในเหตุการณ์ส าคัญทางอุตุนิยมวิทยา และเหตุการณ์อันตรายทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้น IMChat จะช่วยในการ
ด าเนินการทางอุตุนิยมวิทยาอย่างมีนัยส าคัญ (IMChat เป็นประเภทของการติดต่อทางอินเทอร์เน็ตกับลูกค้า
รายส าคัญและผู้ใช้บริการเพ่ือให้ได้ข้อมูลส าคัญในแบบเรียลไทม์ส าหรับเหตุการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตาม
ช่วงเวลาที่ก าหนด)  

 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic information system ; GIS) และ Global Positioning 
System (GPS) 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ได้รับการออกแบบไว้ส าหรับการจับภาพ จัดเก็บ วิเคราะห์ และ
จัดการข้อมูล และข้อมูลด้านอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้องซึ่งมีการอ้างอิงในเชิง พ้ืนที่ไปยังระบบ Earth Global 
Positioning System ซึ่งได้พัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ทศวรรษที่ 1970 โดยสหรัฐอเมริกา ซึ่งในครั้งแรกเป็นการ
พัฒนาส าหรับการใช้งานทางทหาร และเริ่มใช้งานส าหรับการใช้พลเรือนในทศวรรษที่ 1980 ประกอบด้วย
ดาวเทียมที่โคจรรอบดวงอาทิตย์จ านวน 24 ดวง ซึ่งให้ข้อมูลเฉพาะต าแหน่งได้แม่นย าในระดับ 10,000 เมตร 
GIS และ GPS ร่วมกันเป็นเครื่องมือและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพส าหรับส านักงาน NMHS ต่างๆ ซึ่งจะช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ PWS การใช้ GIS และ GPS ร่วมกับเครือข่ายและอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ 
ส านักงาน NMHSs สามารถออกค าเตือนและการพยากรณ์ที่เฉพาะเจาะจงส าหรับผู้ใช้และสถานที่ที่ชัดเจนมากขึ้น
และตรงตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ข้อมูลจากค าเตือนในปัจจุบันนี้จะถูกเก็บรวบรวมและจัดท าเป็นชุดข้อมูล GIS แบบเรียลไทม์ ไฟล์
เหล่านี้สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ NWS ในแบบเรียลไทม์ และสามารถเรียกใช้โดยลูกค้าและผู้ใช้บริการ
ในแอพพลิเคชัน GIS อ่ืนๆ ผู้ใช้ GIS และ GPS รวมถึงผู้จัดการ/ผู้วางแผน และพันธมิตรด้านสื่อ ผู้จัดการในการ
ด าเนินการเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินสามารถเข้าถึงและดาวน์โหลดไฟล์ GIS ได้อย่างรวดเร็วผ่านทางระบบ
อินเทอร์เน็ต และแอพพลิเคชัน GIS อ่ืนๆ 
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ข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data กับงานพยากรณ์อากาศ 
 การพยากรณ์อากาศถือเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างมาก หากพิจารณาจากจ านวนตัวแปรที่เกี่ยวข้อง และ
ความซับซ้อนระหว่างตัวแปรเหล่านั้น ด้วยการเพ่ิมขึ้นอย่างมากของข้อมูลอันเนื่องมาจากความสามารถในการ
รวบรวม และประมวลผลข้อมูล ได้ช่วยเพ่ิมความสามารถในการพยากรณ์อากาศให้มากขึ้น ท าให้สามารถ
พยากรณ์เพ่ือหาเวลาและความรุนแรงของพายุเฮอริเคน น้ าท่วม พายุหิมะ และเหตุการณ์สภาพอากาศอ่ืนๆ ที่
จะเกิดขึ้น 
 การด าเนินการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ Big data นั้น หากมีโปรแกรมที่เหมาะสมแล้วเพียงแค่ใส่
ข้อมูลเรียลไทม์รวมกับข้อมูลในอดีตที่ได้มาจากเครื่องมือที่ใช้จากสังเกตการณ์หลายๆ เครื่องมือสังเกตการณ์ที่
มี ตั้งแต่ดาวเทียมที่มีเทคโนโลยีชั้นสูง เรดาร์ จนถึงการสังเกตการณ์แบบดั้งเดิม การเก็บรวบรวมข้อมูลนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือเข้าใจถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศในลักษณะที่เป็นจริงมากขึ้น 
 การสร้างแบบจ าลองการพยากรณ์อากาศจะมาจากคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง โดยอาศัยข้อมูล
เรียลไทม์ และสูตรทางฟิสิกส์ เป็นการประมวลผลจากข้อมูลขนาดมหึมา ใช้เพ่ือการค านวณสภาพอากาศใน
อนาคตท าให้เข้าใจในปรากฏการณ์สภาพอากาศ จะท าให้การพยากรณ์สภาพอากาศมีความแม่นย า ผลการ
พยากรณ์จะแสดงผลตามเส้นรุ้ง และเส้นแวงที่จุดแต่ละจุดจะแสดงค่าทางกายภาพในช่วงเวลาหนึ่งที่ก าหนดไว้ 
เป็นวิธีการพยากรณ์อากาศที่ใช้ตัวเลขเป็นรากฐาน เป็นการพยากรณ์อากาศที่ทันสมัย 
 ตัวอย่างหนึ่งของการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ได้แก่ การพยากรณ์สภาพอากาศของ
ระบบการประมวลผลจาก Big Data จะมีความแตกต่างจากระบบพยากรณ์อากาศจากระบบอ่ืน ซึ่งให้ข้อมูล
ทั่วไปเกี่ยวกับพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ในวงกว้างเท่านั้น ระบบการประมวลผลจาก Big Data จะให้การพยากรณ์ที่
ระบุสถานที่ที่เฉพาะเจาะจงมาก เช่น สนามบินที่จะได้รับผลกระทบ เพ่ือที่จะท าให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสามารถ
รับข้อมูลที่ส าคัญได้อย่างทันเวลา ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างข้อมูลที่ระบบการประมวลผลจาก Big Data สามารถให้ได้ 

• ประมาณการของพ้ืนที่ที่น้ าท่วมจะมีแนวโน้มจะรุนแรงที่สุด 

• ความแรงและทิศทางของพายุโซนร้อน 

• จ านวนหิมะ และฝนที่อาจตกในพ้ืนที่เฉพาะ 

• สถานที่ที่มีแนวโน้มมากที่สุดของระบบไฟฟ้าจะมีปัญหา 

• ประมาณการพ้ืนที่ที่มีความเร็วลมมากที่สุด 

• สถานที่ที่สะพานและถนนมักจะได้รับความเสียหายจากพายุ 

• โอกาสในการยกเลิกเที่ยวบินที่สนามบินเฉพาะ 
 ข้อมูลข้างต้นทั้งหมดนี้จ าเป็นส าหรับการวางแผนฉุกเฉิน การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) จะช่วย
ให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสามารถคาดการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากสภาพอากาศได้ดีขึ้นก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น เช่น 
ผู้วางแผนสามารถเตรียมการอพยพพ้ืนที่ที่มีพ้ืนที่ต่ าซึ่งอาจจะมีน้ าท่วม นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่จะ
วางแผนปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีอยู่ เช่น สามารถป้องกันสายไฟที่มีแนวโน้มที่จะถูกระงับการใช้งาน
เนื่องจากประสบเหตุจากลมพายุได้ 
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 เมือง Rio de Janeiro ประเทศบราซิลได้มีการใช้ระบบการประมวลผลจาก Big Data โดยใช้ระบบนี้
ในการวางแผนส าหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2016 การใช้เทคโนโลยีนี้เมืองจะใช้ประโยชน์จากการพยากรณ์
ที่ดีขึ้นส าหรับพายุน้ าท่วม และภัยพิบัติทางธรรมชาติอ่ืนๆ เพ่ือให้แน่ใจว่าโอลิมปิกจะไม่ถูกรบกวนโดย
เหตุการณ์ดังกล่าว 
 นอกจากนี้ส านักงานอุตุนิยมวิทยาเกาหลี (KMA) ได้ใช้เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) อย่าง
เต็มที่ โดย KMA รวบรวมข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยามากกว่า 1.5 เทราไบต์ในแต่ละวัน ซึ่งต้องใช้ปริมาณการ
จัดเก็บและการประมวลผลเพ่ือการวิเคราะห์ การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ของ KMA จะสามารถปรับปรุงการ
พยากรณ์เก่ียวกับความแรง และต าแหน่งของพายุโซนร้อน และการรายงานสภาวะอากาศอ่ืนๆ ได้เป็นอย่างด ี
 การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในการพยากรณ์สภาพอากาศเกิดขึ้น ได้แก่ ในช่วงการเกิดพายุเฮอริเคน 
“แซนดี้” ในปี 2012 ซึ่งเป็น "พายุแห่งศตวรรษ" ศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสามารถใช้เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ 
Big Data เพ่ือพยากรณ์ขนาดของพายุเฮอริเคน ภายในระยะ 30 ไมล์ตลอดเวลา 5 วัน ความก้าวหน้านั่นคือมี
การพยากรณ์อากาศที่มีความถูกต้องมากขึ้นเมื่อเทียบกับการพยากรณ์ในอดีตที่ผ่านมา ผลที่ตามมาหน่วยงานต่างๆ 
รวมถึงองค์กรด้านการจัดการภัยพิบัติ สามารถเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นได้ดีขึ้น 
 นอกจากนี้แล้วการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลสภาพอากาศจาก Big Data เพ่ิมเติม คือ บริษัทที่
จ าหน่ายการให้บริการพยากรณ์อากาศ และบริษัทการรับประกันภัยเฉพาะส าหรับเกษตรกรที่ต้องการป้องกัน
ความเสี่ยงต่อความเสียหายของพืชผล บริษัทจะใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือหาประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับพ้ืนที่เฉพาะ โดยพิจารณาจากข้อมูลจ านวนมหาศาลเกี่ยวกับความชื้น ชนิดของดิน ผลผลิตพืชที่ผ่านมาและอ่ืนๆ 
  
 ระบบ Cloud computing 
 ระบบ Cloud computing พ้ืนฐานที่สุดจะได้แก่การป้อนค าสั่งค้นหาแบบง่ายๆ ข้อมูลจ านวนมากก็
จะถูกค้นพบได้โดยง่าย แอปพลิเคชันที่หลากหลายนั้นจะประกอบด้วยการค้นหาข้อมูล การวิเคราะห์   
การประมวลผลในรูปแบบต่างๆ  
 ด้วยความแข็งแรงของระบบ Cloud Computing ในปัจจุบัน การพยากรณ์อากาศอย่างเป็นทางการ
ของหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาทั่วโลกก็จะสามารถแบ่งปันผลการพยากรณ์ที่มีความละเอียดสูง และข้อมูลต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมาก ในส่วนของข้อมูลดาวเทียมหากใช้ระบบคลาวด์สาธารณะ (Public Cloud) จะท าให้
สามารถแพร่ภาพ และเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ในแบบเรียลไทม์ได้ ข้อมูลที่มีการพัฒนาขึ้นตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการก็สามารถน าเสนอต่อผู้ใช้บริการได้ในทันที 
 
 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things ; IoT) 
 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง IoT สามารถเชื่อมต่อสิ่งต่างๆ ในโลกแห่งความเป็นจริง อินเทอร์เน็ตจะช่วย
ให้การติดต่อสื่อสารระหว่างวัตถุกับมนุษย์มีความสะดวกมากขึ้น เทคโนโลยีนี้มีเป้าหมายในด้านต่างๆ อย่าง
กว้างขวาง เช่น การขนส่ง ด้านโลจิสติกส์ ด้านสุขภาพการแพทย์ และการเกษตร 
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 ด้วยเทคโนโลยีของ IoT เช่น โทรศัพท์มือถือ ยานพาหนะ หรือ อุปกรณ์อ่ืน เช่น ร่ม นาฬิกา อาจเป็น
ช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารทางอุตุนิยมวิทยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับวิวัฒนาการของเทคโนโลยีของ
เครื่องแต่งตัว ในที่สุดมนุษย์ทุกคนก็สามารถที่จะกลายเป็นแหล่งข้อมูลของอุตุนิยมวิทยาในอนาคตได ้
 ในด้านอุตุนิยมวิทยาทางการเกษตร เทคโนโลยี IoT จะท าให้กล้ามเนื้อของมนุษย์รองรับกับเทคโนโลยีนี้ 
จะสามารถใช้เซนเซอร์ไร้สายเพ่ือรวบรวมข้อมูล เช่น อุณหภูมิ ความชื้น แสงแดด อุณหภูมิของดิน และ
ความชื้นในเรือนกระจก เป็นการให้ข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับช่วยในการพัฒนาข้อมูลที่เหมาะสมเพ่ือช่วยในการ
ให้บริการทางอุตุนิยมวิทยาทางการเกษตร และการจัดการโรงเรือนและพืชที่เหมาะสมในอนาคต 
  
 ปัญญาประดิษฐ์และการพยากรณ์อากาศ (Artificial Intelligence ; AI & Weather Prediction) 
 ความเจริญรุ่งเรืองของปัญญาประดิษฐ์ได้ท าให้มนุษย์ไปสู่ยุคอัตโนมัติ อันที่จริงแล้ว  AI ได้เพ่ิมขีด
ความสามารถของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ เช่น การบริการทางการแพทย์ การศึกษา ความมั่นคง 
ชีววิทยา พลังงาน และการเงิน รวมถึงงานทางด้านอุตุนิยมวิทยาเช่นกัน 
 ปัจจุบันนี้ AI ที่เกี่ยวข้องกับงานอุตุนิยมวิทยาจะได้แก่การรวบรวมองค์ความรู้ และข้อมูลที่เหมาะสม
เพ่ือน าไปพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆ ของ AI ในอนาคต 
 AI ส าหรับงานทางด้านอุตุนิยมวิทยาจะมีการแข่งขันอย่างรุนแรงในอนาคต เนื่องจากองค์กรขนาดใหญ่
จะใช้ทุนและความเข้มแข็งของบริษัทพัฒนางานทางด้าน AI บริษัทจะใช้ข้อมูลเชิงลึกและเทคโนโลยีชั้นสูงเพ่ือ
สร้างโอกาสทางอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น แพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Watson ที่พัฒนาโดยบริษัท IBM จะรวบรวม
ข้อมูลขนาดใหญ่ทางอุตุนิยมวิทยาเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ โครงการ Green Horizon ของบริษัท Weather ที่
จะใช้ในงานด้านอุตุนิยมวิทยา รูปแบบการพยากรณ์ และการสร้างแบบจ าลองโมเดลของ Deep Thunder ที่
สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นย าในช่วงระดับพ้ืนที่ที่มีขนาดความเล็กจาก 0.2 ไมล์ถึง 1.2 ไมล์ เท่านั้น 
 อย่างไรก็ตามงานด้านอุตุนิยมวิทยาเป็นระบบที่ซับซ้อนซึ่งมีผลกระทบมาจากหลายปัจจัยต่างๆ จาก
ธรรมชาติ ดังนั้น AI ในปัจจุบันอาจพยากรณ์ได้ไม่ดีไปกว่านักพยากรณ์ในสาขานี้ที่เป็นมนุษย์ แต่ AI สามารถ
ช่วยนักวิทยาศาสตร์และนักอุตุนิยมวิทยาในการระบุระบบต่างๆ ของบรรยากาศที่เรายังอาจจะไม่รู้จัก มีการ
จัดล าดับแบบจ าลองสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยปรับปรุงผลการพยากรณ์ให้มีความแม่นย ามากข้ึน 
ดังนั้นด้วยข้อมูลที่มีคุณภาพสูง AI จะสามารถเป็นผู้ช่วยที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดส าหรับมนุษย์ ในการ
พยากรณ์สภาพอากาศและสภาวะอากาศได้เป็นอย่างดี 
 

การพัฒนาเครื่องมือวัดต่างๆ ที่สนับสนุนงานอุตุนิยมวิทยา 
จากข้อมูลในปี 2017 นักอุตุนิยมวิทยาในศูนย์บริการสภาพอากาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (NOAA) 

ได้ตรวจสอบสภาพบรรยากาศที่มีผลกระทบต่อสภาพอากาศอยู่เสมอ แต่เมื่อเวลาผ่านไปอุปกรณ์ท่ีพวกเขาใช้มี
การเปลี่ยนแปลง นักวิทยาศาสตร์เริ่มใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพ่ือรวบรวมและหาข้อมูลเพ่ิมเติม 
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ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้นักอุตุนิยมวิทยาสามารถพยากรณ์ได้เร็วขึ้นและแม่นย าขึ้นกว่าเดิม 
โดยอุปกรณ์เครื่องมือที่ NOAA ใช้ มีตัวอย่างต่อไปนี้ 

(1) Doppler Radar เป็นหน้าต่างส าคัญของนักอุตุนิยมวิทยาในการสังเกตการณ์พายุรุนแรงที่จะ
เกิดข้ึน มีจ านวนทั้งสิ้น 159 สถานีเรดาร์ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาศูนย์บริการสภาพอากาศแห่งชาติของ NOAA 
มีข้อมูลครอบคลุมทั่วทั้งทวีปอเมริกาและบางส่วนของอลาสกา ฮาวาย เปอร์โตริโก และเกาะกวม Doppler 
Radar จะท าหน้าที่ตรวจจับสภาพการตกของฝน การหมุนของพายุ ฝนฟ้าคะนอง พายุทอร์นาโด และความ
แรงของลมและทิศทาง 

(2) ข้อมูลจากดาวเทียม (Satellite data) ดาวเทียมตรวจสภาพอากาศจะตรวจสอบสภาพอากาศ
ของโลกจากอวกาศ ท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลเชิงสังเกต นักวิทยาศาสตร์จะวิเคราะห์ข้อมูลที่สังเกตได้ NOAA จะ
ด าเนินการสามรูปแบบที่ เกี่ ยวกับดาวเทียมวิ เคราะห์สภาพอากาศ (1) Polar orbiting satellites  
เป็นดาวเทียมที่โคจรรอบโลก ใกล้กับพ้ืนผิวโลก โดยใช้ภาพที่มีรายละเอียดจ านวน 6 หรือ 7 ภาพต่อวัน (2) 
Geostationary satellites เป็นดาวเทียมส ารวจภูมิประเทศ ตั้งอยู่ในชั้นบรรยากาศที่อยู่ในต าแหน่งเดียวกัน
กับพ้ืนโลก จะสามารถถ่ายภาพทั้งโลกได้ทุกๆ 30 วินาที  

(3) Deep space satellites เป็นดาวเทียมอวกาศที่หันหน้าไปทางดวงอาทิตย์ เพ่ือตรวจสอบพายุ
สุริยะท่ีมีความรุนแรงและสภาพอากาศในอวกาศ นอกจากนี้แล้ว NOAA ยังใช้ข้อมูลจากดาวเทียมที่ด าเนินการ
โดยหน่วยงานและประเทศอ่ืนๆ อีกด้วย 

(4) เครื่องวิทยุหยั่งอากาศ (Radiosondes) เป็นแหล่งข้อมูลเบื้องต้นส าหรับการตรวจวัดข้อมูลใน
อากาศชั้นบน การตรวจวัดจะท าอย่างน้อยสองครั้งต่อวัน เครื่องวิทยุหยั่งอากาศจะเชื่อมโยงกับบอลลูนตรวจ
สภาพอากาศและมีทั้งสิ้น 92 แห่งทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา ในการเดินทางช่วงระยะเวลาสองชั่วโมง เครื่อง
วิทยุหยั่งอากาศจะลอยไปยังชั้นบนสุดของชั้นสตราโตสเฟียร์ และจะเก็บข้อมูลและส่งข้อมูลกลับทุกวินาที 
รายงานความดันอากาศอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลม และทิศทางลม ในช่วงอากาศที่รุนแรงมักจะ
ปล่อยบอลลูนอากาศขึ้นบ่อยครั้งขึ้นเพ่ือรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับสภาพแวดล้อมของพายุที่จะเกิดขึ้น 

(5) ระบบการสังเกตการณ์บนพ้ืนผิวแบบอัตโนมัติ  (Automated surface-observing systems ; 
ASOS) จะท าหน้าที่ตรวจสอบสภาพอากาศบนพ้ืนผิวโลกอย่างต่อเนื่อง มีสถานีมากกว่า 900 แห่งทั่วประเทศ
สหรัฐอเมริกา จะรายงานข้อมูลเกี่ยวกับสภาพท้องฟ้า สภาพการมองเห็น ปริมาณของฝน อุณหภูมิ และลม  
จะรายงานผลได้ 12 ครั้งต่อชั่วโมง จะมีผู้สังเกตการณ์อาสาสมัครจ านวนเกือบ 10 ,000 คนท าหน้าที่
สังเกตการณ์และรวบรวมข้อมูลอุณหภูมิ ปริมาณหิมะ และปริมาณน้ าฝน ข้อมูลการสังเกตการณ์เพ่ิมเติมที่
จ าเป็น เครื่องมือ ASOS และการเก็บข้อมูลที่จ าเป็นจากอาสาสมัครเหล่านี้มีความจ าเป็นส าหรับการพัฒนาการ
พยากรณ์และการออกค าเตือนต่างๆ  

(6) ระบบ Weather and Climate Operational Supercomputer System (WCOSS) ของ NOAA 
เป็นหัวใจส าคัญและเป็นแกนหลักในการพยากรณ์อากาศที่ทันสมัย ด้วยความสามารถในการประมวลผล 5.78 
petaflop จะสามารถประมวลผลการค านวณได้ถึงสี่เท่าต่อวินาที Supercomputer มีประสิทธิภาพมากกว่า
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คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่บุคคลธรรมดาใช้งานอยู่ประมาณ 6 ล้านเท่า ข้อมูลเชิงสังเกตที่เก็บรวบรวมได้จาก 
Radar, Radiosondes, ดาวเทียมตรวจสภาพอากาศ , ทุ่น และเครื่องมืออ่ืนๆ จะถูกป้อนเข้าไปในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์จะสร้างแบบจ าลองการพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข โดยรูปแบบจ าลองโมเดลนี้
จะประมวลผลจากสมการโดยใช้ข้อมูลสภาพอากาศใหม่และข้อมูลที่เก็บไว้ในอดีต เพ่ือให้ค าแนะน าในการ
พยากรณ์แก่นักอุตุนิยมวิทยา 

(7) ระบบประมวลผลข้อมูลสภาพอากาศขั้นสูง (Advanced Weather Information Processing 
System ; AWIPS) เป็นระบบประมวลผลคอมพิวเตอร์ที่รวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือทั้งหมดเข้าไว้ในส่วนต่อ
แบบกราฟิก ที่นักพยากรณ์อากาศใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดเตรียมการพยากรณ์ การเฝ้าระวัง การออก
ค าเตือน ระบบนี้ใช้ Supercomputer ในการประมวลผลข้อมูลจากเรดาร์ doppler, radiosondes, ดาวเทียม
ตรวจสภาพอากาศ, ASOS และแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ โดยการใช้การสร้างแบบจ าลอง และผลิตภัณฑ์ที่แนะน าการ
พยากรณ์อากาศ หลังจากที่นักอุตุนิยมวิทยาเตรียมการพยากรณ์ AWIPS จะสร้างกราฟฟิกที่รายงานสภาพ
อากาศ และการเฝ้าระวังสภาพอากาศที่อาจจะเป็นอันตราย และการออกค าเตือนภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งหมดนี้
ช่วยให้นักอุตุนิยมวิทยาสามารถด าเนินการพยากรณ์สภาพอากาศที่แม่นย าขึ้นและรวดเร็วขึ้นกว่าที่เคย
ด าเนินการในอดีต 
 

4) มาตรฐานระดับโลก เช่น มาตรฐานของ World Meteorology Organization (WMO) และ The 
International Civil Aviation Organization (ICAO) 

หน่วยงานระดับนานาชาติที่เก่ียวข้องและมีบทบาทโดยตรงกับงานอุตุนิยมวิทยา จะมีดังนี้ 
4.1) ความร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาระดับนานาชาติ (World 

Meteorological Organization ; WMO) 
มวลอากาศมีการเคลื่อนตัวผ่านประเทศและทวีปต่างๆ โดยไม่ค านึงถึงเขตแดนของประเทศใด และจาก

แผนที่อากาศจะพบว่า การเขียนแผนที่ การวิเคราะห์ และการพยากรณ์อากาศนั้น คลุมไปทั่วบริเวณของประเทศ
ต่างๆ และต้องอาศัยข้อมูลอุตุนิยมวิทยาของประเทศอ่ืนๆ รวมทั้งข้อมูลอุตุนิยมวิทยาจากทะเลด้วย ด้วยเหตุนี้การ
ร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยอุตุนิยมวิทยาของนานาชาติ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในการนี้มี "องค์การ
อุตุนิยมวิทยาโลก" (World Meteorological Organization ; WMO) เป็นองค์การช านาญพิเศษองค์การหนึ่งของ
สหประชาชาติ ซึ่งท าหน้าที่ด าเนินงานร่วมมือ และประสานงานอุตุนิยมวิทยาระหว่างประเทศ องค์การฯ นี้มี
ส านักงานอยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และมีสมาชิกมากกว่า 120 ประเทศ จุดประสงค์ใหญ่ๆ  
ขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกมีดังนี้  

1) เพ่ือให้ความร่วมมืออย่างกว้างขวางต่อการจัดตาข่ายสถานีตรวจอากาศ และการตรวจอ่ืนๆ 
ทางภูมิฟิสิกส์ และสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริการอุตุนิยมวิทยา เช่น การตรวจโอโซน การ
ตรวจอากาศเป็นพิษ ฯลฯ  

2) เพ่ือสนับสนุนการจัดตั้ง และการบ ารุงรักษาระบบการแลกเปลี่ยนข่าวอุตุนิยมวิทยาให้รวดเร็ว  
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3) เพ่ือสนับสนุนการวางมาตรฐานการตรวจอุตุนิยมวิทยา และก าหนดการพิมพ์ เผยแพร่ผลการ
ตรวจและสถิติอุตุนิยมวิทยาให้สม่ าเสมอ  

4) เพ่ือจัดให้มีการใช้ประโยชน์อุตุนิยมวิทยาต่อการบิน การเดินเรือทะเล การกสิกรรม และ
กิจการอื่นๆ ให้กว้างขวางขึ้น  

5) เพ่ือสนับสนุนการค้นคว้า การฝึกอบรมทางอุตุนิยมวิทยา และให้ความช่วยเหลือในการ
ประสานงานระหว่างประเทศ 

 
องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกมีวิธีส่งเสริมกิจการอุตุนิยมวิทยาให้ก้าวหน้าขึ้นโดยวิธีต่างๆ เช่น การประชุม 

การพิมพ์เอกสาร การจัดหาผู้เชี่ยวชาญอุตุนิยมวิทยา การให้ทุน การช่วยเหลือทางเทคนิค นอกจากนี้ยังจัด
โครงการซึ่งต้องอาศัยการเสียสละ และความร่วมมือจากประเทศต่างๆ เพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ของบรรยากาศให้รวดเร็วขึ้น โครงการใหญ่ๆ และส าคัญยิ่งในขณะนี้มีอยู่ 2 โครงการ คือ  

- โครงการเฝ้าตรวจอากาศทั่วโลก (World Weather Watch ; WWW) ซึ่งเป็นโครงการที่เริ่ม
คิดมาตั้งแต่ พ.ศ. 2503 โดยองค์การสหประชาชาติเป็นผู้ริเริ่มขึ้น 

- โครงการวิจัยบรรยากาศทั่วโลก (Global Atmospheric Research Program- GARP) ซึ่ง
เป็นโครงการร่วม ขององค์การอุตุนิยมวิทยากับมนตรีนานาชาติของสหภาพวิทยาศาสตร์ 
(International Council of Scientific Unions ; ICSU)  

 
โครงการทั้งสองนี้ ได้รับความช่วยเหลือ ความร่วมมือและประสานงานจากประเทศต่างๆ เป็นอย่างดี 

เมื่อโครงการทั้งสองได้ด าเนินไปเรียบร้อย นักวิทยาศาสตร์จะเข้าใจและเรียนรู้ความเป็นไปของบรรยากาศ  
ได้มากขึ้น ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการพยากรณ์อากาศ ส าหรับการบิน การเกษตร และการ
อุตสาหกรรมดีข้ึนด้วย 

ซึ่งในภาคส่วนนี้เป็นงานในหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่จะต้องด าเนินการเพ่ือรองรับแผนงานต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับ WMO 

 
4.2) มาตรฐานองค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation 

Organization ; ICAO) 
องค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization ; ICAO) เป็น

ผู้จัดการก าหนดมาตรฐาน และวิธีปฏิบัติที่ใช้ในกิจการการบินทุกประเภท โดยได้จัดท าในลักษณะเป็นข้อตกลง
ระหว่างนานาประเทศ รวมทั้งออกระเบียบข้อบังคับการเดินอากาศ การออกประกาศนียบัตร และการ
ตรวจสอบเครื่องบิน การก าหนดคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ประจ าเครื่องบิน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างเครื่อง ก าหนด
ลักษณะของท่าอากาศยาน ก าหนดมาตรฐานระบบสื่อสารและวิทยุช่วยบิน กิจการศุลกากร คนเข้าเมือง 
ตลอดจนข้อบังคับว่าด้วยสุขภาพของผู้โดยสารเครื่องบิน สินค้า และพัสดุล าเลียงโดยทางเครื่องบิน และท า
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หน้าที่สอบสวนเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางเครื่องบินเกิดขึ้น ประกอบอุตสาหกรรมการบินของไทยมีแนวโน้มขยายตัว
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

ICAO เป็นผู้ท าการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการตรวจสอบด้านการรักษาความปลอดภัยด้าน
การบินพลเรือน (Universal Security Audit Programme Continuous Monitoring Approach ; USAP-
CMA) ในการตรวจสอบจะมีผู้แทนของ ICAO จาก 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเปอร์โตริโก บังกลาเทศ เกาหลีใต้ 
และศรีลังกา เดินทางเข้าตรวจสอบมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านการบินพลเรือนของไทย ซึ่งประเด็น
ที่ ICAO ให้ความส าคัญในการตรวจสอบระบบการบินของประเทศไทยจะมีหัวข้อหลัก คือ (1) ความปลอดภัย
ทางการบินเชิงกายภาพ (physical security) (2) ระบบรักษาความปลอดภัย (system security) โดยเฉพาะ
ระบบทางไซเบอร์ (3) แผนรับมือฉุกเฉิน และ (4) การปฏิบัติงานในระดับพนักงาน 

สิ่งที่ ICAO ได้มีข้อแนะน าให้ปรับปรุงแก้ไข เช่น แนะน าให้ประเทศไทยพัฒนาก าลังคนในการรักษา
ความปลอดภัยให้มากขึ้น ทั้งผู้ตรวจสอบจาก กพท. ในฐานะผู้ก ากับ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ า
สนามบิน เนื่องจากไทยใช้มาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด 38 ท่าอากาศยาน
ทั่วประเทศ จึงจ าเป็นต้องมีจ านวนคนให้เพียงพอตามมาตรฐาน เพ่ือไม่ให้เจ้าหน้าที่เหนื่อยล้าในการท างาน 
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้องนั้นจะต้องผ่านการอบรมและได้รับใบอนุญาตที่เป็นมาตรฐาน 

ประเทศไทยได้ออกแบบมาตรฐานรักษาความปลอดภัยเป็นมาตรฐานเดียวกันหมดทุกสนามบิน แต่
อย่างไรก็ตามแต่ละสนามบินนั้นมีระดับความเสี่ยงที่ไม่เท่ากัน ICAO ได้แนะน าให้สนามบินแต่ละแห่งจัดท า
แผนรักษาความปลอดภัยของตนเองโดยเฉพาะด้าน “สนามบินและการช่วยเดินอากาศภาคพ้ืน” ปัจจุบันนี้ไทย
มีสนามบินที่ยังใช้งานทั้งหมด 38 แห่ง โดย 28 แห่งอยู่ภายใต้การดูแลของกรมท่าอากาศยาน ในจ านวนนี้ 6 
แห่งเป็นสนามบินนานาชาติ มี 9 แห่งที่เป็นสนามบินของเอกชน และมี 6 แห่งเป็นของการท่าอากาศยานแห่ง
ประเทศไทย (ทอท.) อีก 3 แห่งเป็นของบริษัท การบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และมี 1 แห่งที่อยู่ภายใต้การ
ดูแลของกองทัพ ทั้งนี้ในจ านวน 38 แห่ง มีเพียง 12-13 แห่งเท่านั้นที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ดังนั้นประเทศ
ไทยจึงมีภารกิจที่ส าคัญจะต้องพัฒนางานสนามบินและการช่วยเดินอากาศภาคพ้ืนให้ได้ตามมาตรฐานทุก
สนามบิน 

ซึ่งงานทางด้านอุตุนิยมวิทยาเป็นส่วนส าคัญด้านหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการช่วยเดินอากาศของงาน
การบินของทุกสนามบิน และงานด้านอุตุนิยมวิทยาทางอากาศจะต้องผ่านระบบการตรวจสอบให้ได้มาตรฐาน
ของ ICAO ทุกสนามบิน ซึ่งเป็นภารกิจส าคัญที่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยาต้อง
ปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน เพ่ือให้การบริการด้านอุตุนิยมวิทยาการบินที่สนับสนุนการเดินอากาศ  
ทั้งในและระหว่างประเทศของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่องค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศ 
(ICAO) ก าหนด โดยการให้บริการของกรมอุตุนิยมวิทยา ประกอบด้วย การให้บริการการตรวจ ติดตาม  
และแจ้งเตือนข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบิน เช่น ข่าวตรวจอากาศการบิน ข่าวพยากรณ์อากาศการบิน และข่าว
แจ้งเตือนสภาพอากาศร้าย ตามมาตรฐานที่องค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO) ก าหนด เพ่ือส่งมอบ
ให้หน่วยงานบริการจราจรทางอากาศของ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด เพ่ือน าไปใช้ในการ
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ปฏิบัติงานต่อไป มีการส่งเสริมและสนับสนุน การถ่ายทอดองค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงความ
ร่วมมือต่างๆ เพ่ือรองรับเทคโนโลยีอุตุนิยมวิทยาการบินสากลสมัยใหม่ อันจะน ามาซึ่งประโยชน์ต่อระบบการ
เดินอากาศของประเทศไทย พัฒนาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดอากาศในทุกสนามบินตามที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้
ได้ข้อมูลเพียงพอที่จะสามารถสนับสนุนงานการให้บริการจราจรทางอากาศ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและเกิด
ความปลอดภัยกับเท่ียวบินต่างๆ สูงสุด 

 
2.2 กลไกที่ท้าทายกรมอุตุนิยมวิทยาส าหรับการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทย 

 ความท้าทายเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศของประเทศไทยในอนาคต 
ส าหรับประเทศไทยมีการศึกษาทั้งในเชิงสถิติและการคาดการณ์โดยแบบจ าลองภูมิอากาศ ข้อมูลการ

ตรวจวัดที่ผิวพ้ืนและในบรรยากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาทั่วประเทศบ่งชี้ว่าอุณหภูมิในประเทศไทยในรอบ 55 
ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2498 – 2552) เพ่ิมสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ โดยค่าเฉลี่ยรายปีของอุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิ
เฉลี่ย และอุณหภูมิต่ าสุด มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 0.86 0.95 และ 1.45 องศาเซลเซียส ตามล าดับ และมีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงต่อทศวรรษเท่ากับ 0.156 0.174 และ 0.263 องศาเซลเซียส ตามล าดับ ซึ่งอัตราการเพ่ิมขึ้นของ
อุณหภูมิเฉลี่ยต่อทศวรรษของไทย (0.174 องศาเซลเซียสต่อทศวรรษ) มีอัตราการเพ่ิมขึ้นสูงกว่าของโลก 
(0.126 องศาเซลเซียสต่อทศวรรษ) ส าหรับระดับน้ าทะเลเฉลี่ยในอ่าวไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยข้อมูลจากสถานี
วัดระดับน้ า 4 สถานีในอ่าวไทยในรอบกว่า 60 ปี (พ.ศ. 2438 – 2547) พบว่าระดับน้ าทะเลเฉลี่ยในอ่าวไทยมี
แนวโน้มสูงขึ้นด้วยอัตรา 3.0 – 5.0 มิลลิเมตรต่อปี ขณะที่ข้อมูลจากดาวเทียมวัดระดับน้ าทะเลในรอบ 17 ปี 
(พ.ศ. 2536 – 2552) ก็แสดงอัตราเพ่ิมขึ้นของระดับน้ าทะเลเฉลี่ยที่สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้
ค่าเฉลี่ยรายปีของความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ในขณะที่อัตราการระเหยของน้ ากลับลดลง 
ส าหรับปริมาณฝนสะสมรายปีของประเทศไทยในรอบ 55 ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มลดลงเพียงเล็กน้อย แต่พบว่า
การเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝนสะสมของประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับปรากฏการณ์เอ็นโซ่ โดยจะมี
ปริมาณฝนสะสมรายปีต่ ากว่าปกติในปีที่เกิดเหตุการณ์เอลนีโญ่ และปริมาณฝนสะสมรายปีจะเพ่ิมขึ้นในปีที่ตรง
กับเหตุการณ์ลานีญ่า  

จากผลการศึกษาในส่วนของภาพรวมของประเทศไทยนั้นจะมีส่วนที่ได้รับผลกระทบจากปรากฎการณ์
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ (Climate Change) ดังต่อไปนี้  

ปริมาณน  าฝน ผลสรุปการค านวณแสดงให้เห็นว่าปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายปีมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นในทั่ว
ทุกภาคของประเทศไทย ทั้งในด้านปริมาณและการกระจายตัวของพ้ืนที่ที่มีปริมาณฝนตกเพ่ิมมากขึ้น ปริมาณ
น้ าฝนในแต่ละปีของเกือบทุกพ้ืนที่จะเพ่ิมขึ้น จึงอาจจะบ่งชี้ว่าปริมาณน้ าฝนที่ตกในแต่ละครั้งในอนาคตจะเพ่ิม
สูงขึ้น หรือฝนที่ตกแต่ละครั้งจะตกหนักมากขึ้นกว่าที่เป็นมาในอดีต ซึ่งหมายถึงความเสี่ยงต่อภาวะน้ าท่วม
ฉับพลัน น้ าหลาก และภัยธรรมชาติที่จะเกิดตามมาจากอุทกภัยอีกหลายชนิด  
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อุณหภูมิสูงสุด ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงก๊าซเรือนกระจกพบว่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยใน
ประเทศไทยมีแนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ในทุกภาค ผลจากการคาดการณ์แสดงให้เห็นว่าฤดูร้อนจะ
ยาวขึ้นในเกือบทุกพ้ืนที่ในประเทศไทย  

 
อุณหภูมิต่ าสุด สภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคตแสดงให้เห็นว่าพ้ืนที่ทั่วประเทศไทยมี

แนวโน้มที่อุณหภูมิรายวันต่ าสุดเฉลี่ยจะเพ่ิมสูงขึ้น ระยะเวลาที่มีอากาศเย็นนี้จะหดสั้นลง  
 
ทิศทางและความเร็วลม พ้ืนที่ตอนบนของประเทศที่อยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดิน ได้แก่ ภาคเหนือ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางตอนบน ในรอบ 100 ปีข้างหน้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการพัด 
ปกคลุมของลมมากนัก โดยทิศทางของลมที่พัดปกคลุมยังคงมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกับที่เคยเป็นมาในอดีต การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดกับทิศทางและความเร็วของลมจะปรากฏในพ้ืนที่ใกล้ชายฝั่งตั้งแต่บริเวณภาคกลางตอนล่าง 
และภาคตะวันออก และในพ้ืนที่ภาคใต้  ซึ่งมีลักษณะเป็นคาบสมุทรยื่นออกมาจากแผ่นดินจะเห็นการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน   

 
ผลกระทบต่อการเกษตรกรรม การประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อผลผลิตทาง

การเกษตรทีเ่ป็นการศึกษาภายใต้โครงการผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อผลผลิตข้าว อ้อย มันส าปะหลัง และ
ข้าวโพดของประเทศไทย ได้ผลสรุปว่าผลผลิตทางการเกษตรในประเทศไทยโดยทั่วไปไม่ได้รับผลกระทบที่
รุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ยกเว้นมันส าปะหลัง อย่างไรก็ตามความแปรปรวนของสภาพอากาศใน
อนาคตจะส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรมีความแปรปรวนไปด้วยเช่นกัน เช่น ผลผลิตข้าวอาจลดลงได้ 
เนื่องจากธาตุอาหารในดิน และการกระจายตัวของฝน ส่วนสาเหตุที่ผลผลิตมันส าปะหลังลดลง เนื่องจาก
คุณสมบัติของดิน และปริมาณน้ าฝนที่ไม่สัมพันธ์กัน นอกจากนีผ้ลผลิตข้าวโพดจะลดลงเนื่องจากการขาดน้ าใน
ระยะออกดอก โดยเฉพาะในช่วงข้าวโพดออกไหมและช่วงที่ปรากฏช่อเกสรตัวผู้ 

 
ผลกระทบต่อทรัพยากรน  า การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อแหล่งน้ า 

โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงการกระจายตัวของฝนและปริมาณฝนรายปี การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ความเร็ว
และทิศทางลม มีส่วนท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อแหล่งน้ า เนื่องจากเป็นตัวก าหนดปริมาณน้ าที่เกิดจากลุ่มน้ า  
ลุ่มน้ าสาขาส่วนใหญ่ของแม่น้ าโขงในประเทศลาวและประเทศไทยในอนาคต มีแนวโน้มที่ปริมาณน้ าจะมากขึ้น
เนื่องจากปริมาณฝนที่ตกเพ่ิมขึ้น โดยเมื่อพิจารณาสถานการณ์ในปีที่ฝนตกมากนั้น เกือบทุกลุ่มน้ าสาขาของ
แม่น้ าโขงในประเทศลาวและประเทศไทยจะมีปริมาณน้ าที่สูงขึ้น แนวโน้มปริมาณฝนเพ่ิมขึ้นในบริเวณ
ภาคเหนือของประเทศไทยในช่วงฤดูแล้ง ส่วนทางภาคตะวันออกจะมีปริมาณฝนลดลง ทั้งนี้คาดว่าปริมาณฝน
รายปีโดยรวมทั้งประเทศจะเพ่ิมขึ้นเนื่องจากจะมีปริมาณฝนเพ่ิมขึ้นในช่วงฤดูฝน นอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์
ว่าการไหลของน้ าบนผิวดิน (run-off) และการเกิดน้ าท่วมจะเพ่ิมขึ้น การเปลี่ยนแปลงการกระจายตัวของฝน
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จะท าให้การจัดการทรัพยากรน้ าในอนาคตมีความซับซ้อนและยากขึ้น จากการศึกษาความสมดุลของน้ าในลุ่ม
น้ าแม่กลองแสดงให้เห็นว่าถึงแม้ปริมาณน้ าฝนที่เพ่ิมขึ้นจะท าให้การขาดแคลนน้ าลดลง แต่การจัดการน้ าใน
เขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์จะมีความยุ่งยากขึ้นเนื่องจากจะต้องมีการปล่อยน้ าเพ่ือควบคุมการ
แพร่กระจายของน้ าทะเลบริเวณปากแม่น้ า โดยเฉพาะในฤดูแล้งซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ปริมาณน้ าในล าน้ าลดระดับลง 
นอกจากนั้นจากการเปลี่ยนแปลงระดับน้ าทะเลจะยิ่งท าให้ปัญหาการแทรกตัวของน้ าเค็มบริเวณปากแม่น้ า
รุนแรงมากขึ้นด้วย  

 
ผลกระทบต่อการเพิ่มขึ นของระดับน  าทะเล การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะส่งผลกระทบต่อ

ระดับน้ าทะเล โดยเฉพาะบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตร เช่น ในประเทศไทย อันเป็นผลเนื่องจากการละลายของ
น้ าแข็งและการขยายตัวของมวลน้ าในมหาสมุทรจากอุณหภูมิน้ าทะเลที่เพ่ิมสูงขึ้น  

 
ผลกระทบต่อการตั งถิ่นฐานของชุมชน การใช้พลังงาน และการรักษาพยาบาล การเปลี่ยนแปลง

ด้านอุณหภูมิ โดยเฉพาะการที่อุณหภูมิเพ่ิมสูงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า การศึกษาซึ่งได้
ประเมินความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยรายวันในช่วงฤดูกาลต่างๆ แสดงผลการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
สูงสุด ประเทศไทยจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นมากที่สุดในช่วงฤดูร้อน ซึ่งตรงกับช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าใน
ประเทศสูงสุดด้วยเช่นกัน ดังนั้นการคาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยพิจารณาการเติบโตทางเศรษฐกิจ
เพียงอย่างเดียว และไม่ได้ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงภูมิสภาพภูมิอากาศในอนาคตอาจจะท าให้ผลที่ได้จากการ
คาดการณ์ต่ ากว่าความเป็นจริง  

ส าหรับการศึกษาโดยกลุ่ม Water Utilization Program – Finland team (WUP Fin) ที่ Mekong 
River Commission (MRC) ได้แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงขอบเขตพ้ืนที่น้ าท่วมในลุ่มแม่น้ าสงคราม ภายใต้
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมีผลการศึกษาบ่งชี้ว่าปริมาณฝนในลุ่มน้ าโขงในอนาคตอาจท าให้สภาพน้ าท่วมใน
พ้ืนที่ลุ่มแม่น้ าสงครามตอนล่างมีขอบเขตที่กว้างกว่าปัจจุบัน และอาจส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของ
ชุมชนโดยรอบ  

ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย การที่อุณหภูมิและปริมาณน้ าฝนเพ่ิมสูงขึ้นในหลายๆ พ้ืนที่ เป็นสาเหตุ
ให้เกิดโรคที่มีแมลงเป็นพาหะและโรคระบาดที่มาจากน้ ามากขึ้น จะส่งผลให้การระบาดของโรคไข้เลือดออกมี
แนวโน้มสูงขึ้น ทั้งนี้ผลการศึกษาระบุว่าโรคไข้เลือดออก มีแนวโน้มจะระบาดมากที่สุด ในช่วงเดือน เมษายน – 
พฤษภาคม โดยมีระยะที่เชื้อเพ่ิมจ านวน (log growth phase) เป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ซึ่งจะส่งผลให้
เกิดผู้ป่วยมากที่สุดในช่วงเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม  

 

ผลกระทบต่อการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเป็นภาคส่วนส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งจะ
ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในลักษณะต่างๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่น  
การเปลี่ยนแปลงปริมาณฝน และรูปแบบการกระจายของฝนรายปีตลอดจนอุณหภูมิ และปัจจัยที่ส าคัญทาง 
สมุทรศาสตร์  



บทที่ 2

ยุทธศาสตร แนวนโยบาย 

และแผนงานที่สาํคัญ

ที่เก่ียวของกับกรมอุตุนิยมวิทยา
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บทที่ 2 
ยุทธศาสตร์ แนวนโยบาย และแผนงานที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับกรมอุตุนิยมวทิยา 
 
ประเทศไทยได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ แนวนโยบาย และแผนงานที่ส าคัญ ตามนโยบายของรัฐบาลที่

มุ่งเน้นการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศ และหน่วยงานภาครัฐให้มีแนวทางที่ชัดเจน และมีพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจ เฝ้าระวังสภาวะอากาศ 
และแผ่นดินไหวของประเทศ และต้องด าเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก 
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และหน่วยงานสากลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับผลการส ารวจ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกรมอุตุนิยมวิทยา สามารถสรุปผลการศึกษาในยุทธศาสตร์ แนวนโยบาย และแผนงานที่
เกี่ยวข้องกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้ ดังนี้ 

 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ีที่เกี่ยวข้องกับกรมอุตุนิยมวิทยา 
 ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า 
“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ  
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคง
ในทุกมิต ิทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง  

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้า
สู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุข ได้รับผลประโยชน์
จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐาน
ขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ  

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ 
ประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษา  
และการฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถใน 
การรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรร มชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น  
คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละ เพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 



 
ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กรมอุตุนยิมวิทยา 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับกรมอุตุนิยมวิทยา คือการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน การวางกลยุทธ์ในระยะยาว การบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในและ
องค์การระหว่างประเทศในการด าเนินตามข้อก าหนด กฎ ระเบียบ และมาตรฐานสากลต่างๆ การเตรียม 
ความพร้อมของบุคลากรให้มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้รองรับความท้าทายส าคัญใน 
ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์ และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการพัฒนา
อย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตใน
ทุกสรรพสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์ และโดรน เทคโนโลยีสมัยใหม่ และมีศักยภาพใน 
การคิดวิเคราะห์ สามารถ “รู้ รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหมไ่ด้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่
รวดเร็ว และคาดการณ์ได้ยาก ซ่ึงแต่ละยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องมีดังน้ี 

1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ

ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ ด้วยการพัฒนาระบบ
การเตรียมพร้อมแห่งชาติ และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถ
รับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณา
การทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้าน และมิตรประเทศ
ทั่วโลก 

 
2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม และขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ 
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับโลกและระดับภูมิภาค ในอุตสาหกรรมหลายสาขา และภาคบริการที่หลากหลาย
ตามรูปแบบการด าเนินชีวิต และการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของประเทศในมิติต่างๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
และดิจิทัล 

 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

การพัฒนาศักยภาพคนในการใช้ดิจิทัลตลอดช่วงชีวิต เพ่ือสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
และการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ
เพ่ือการเรียนรู้ 



 
ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กรมอุตุนยิมวิทยา 
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4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
การพัฒนาสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกสนับสนุน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและพัฒนาภาคประชาชน

ให้มีความรู้เท่าทันสื่อโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ 
 

5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ เน้นการปรับระบบบริหารจัดการอุทกภัยอย่าง 

บูรณาการ พัฒนาคลังขอ้มูล ระบบพยากรณ์ และการเตือนภัย 
 

6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ เพ่ือลดเอกสารที่ไม่จ าเป็น มีช่องทางการให้บริการที่

สะดวก สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนสู่  
ความเป็นเลิศ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทั้งประชาชนและภาคธุรกิจโดยยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง มีการพัฒนาศูนย์กลางการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ด้วยระบบ Digital Service อย่าง
เหมาะสม จัดท าฐานข้อมูลงานบริการให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ผู้รับบริการทุกคนสามารถเข้าถึง
บริการได้ง่าย สะดวก หลายรูปแบบ เช่น การให้บริการ ณ จุดให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ การให้บริการ
ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ การให้บริการผ่านโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น เปิดโอกาสให้
ภาคเอกชนเข้ามาช่วยสนับสนุนพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการของ
หน่วยงานให้สามารถบริการเชิงรุกทั้งในเรื่องการให้ข้อมูล การให้บริการตลอดช่วงชีวิต  เพ่ือน าไปสู่การจัดท า 
Web Portal ของงานบริการที่เชื่อมโยงกับระบบ Digital Service ของหน่วยงานต่างๆ ในอนาคต การปรับ
วัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลส ัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัว
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูล
ขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่ เป ็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัต ิงานเทียบได ้กับ
มาตรฐานสากล 

 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ที่เกี่ยวข้องกับกรมอุตุนิยมวิทยา 

หลักการพัฒนาประเทศที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยึดหลัก 
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ที่ต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9-11 และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลด 
ความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและ
นวัตกรรม ส าหรับการก าหนดวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับนี้ยึดวิสัยทัศน์ของ
กรอบยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 



 
ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กรมอุตุนยิมวิทยา 
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จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นี้ ไดส้ะท้อนบทบาทหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา 
ไว้ดังนี้ 

1) มีข้อมูลให้ค้นหา ติดตาม รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติที่มีความผัน
ผวนและรุนแรงมากขึ้น ส่งผลต่อการผลิตในภาคเกษตร และความม่ันคงด้านอาหารและน้ า  

2) สนับสนุน ส่งเสริม แจ้งเตือนประชาชนและสังคม เพ่ือให้เพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติและ  
ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัย  

3) สามารถพยากรณ์อากาศรองรับการปรับระบบการผลิตการเกษตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และศักยภาพของพ้ืนที่ เน้นการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการเกษตร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรชีวภาพ (Bio Based) 

4) สามารถพยากรณ์อากาศรองรับการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและ 
การท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้เติบโต 

5) สนับสนุน อ านวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ได้อย่างไร้
ขีดจ ากัด ลดความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ เช่น ความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงข้อมูลด้วยเทคโนโลยี เป็นต้น 

6) เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ รวมถึงพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและ
ปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น  

 
3. นโยบายประเทศไทย 4.0 กับบทบาทและหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา 

นโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดย
ก าหนดโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล บริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” มีภารกิจ 
การขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศที่ส าคัญในด้านต่างๆ เพ่ือปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนา
ประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รุนแรง  
ในศตวรรษท่ี 21 ได ้

ประเทศไทย 4.0 เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ 
“Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”  โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจาก
การผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  และเปลี่ยนจาก  
การเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน 

นโยบายประเทศไทย 4.0 เป็นนโยบายที่ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านการพัฒนามนุษย์ควบคู่ไปกับ
การน าเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์เพ่ือการผลิตและการบริการ นโยบาย 4.0 จะประสบความส าเร็จได้ต้องอาศัย
ความร่วมมือ และความมุ่งมั่นของคนไทยทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน หากประเทศไทยสามารถขับเคลื่อน
นโยบายดังกล่าวได้ จะท าให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง  



 
ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กรมอุตุนยิมวิทยา 
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และสามารถลดการพ่ึงพาต่างชาติ ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม สร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ และสังคมให้
เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้อย่างแท้จริง ด้วยภาพความจริงที่ว่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม 
การเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้จึงเกิดขึ้นได้ โดยเปลี่ยนจากการท าเกษตรแบบธรรมดาให้เป็นเกษตรสมัยใหม่  
หรือ Smart Farming ซึ่งสิ่งส าคัญประการหนึ่งคือการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล
การตลาด ปัจจัยการผลิต สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่จะต้อง
สนองตอบ รวมถึงเรื่องของมาตรฐานการบริการของภาคเอกชน เช่น การท่องเที่ยว การคมนาคมทั้งทางอากาศ 
ทางบก หรือทางเรือ ที่กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทเป็น High Value Services มีการให้ข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว ทันกาล เป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ แม่นย า และมีประสิทธิภาพ 

 
4. แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่เกี่ยวข้องกับกรมอุตุนิยมวิทยา 

ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital 
Thailand) ไว้ดังนี้ “ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพ
ในการพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์  และทรัพยากรอ่ืนใด เพ่ือขับเคลื่อน 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน”  

การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย มุ่งเน้นการพัฒนาระยะยาวอย่างยั่งยืนให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

บทบาทหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนฯ มี ดังนี้ 
1) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ดิจิทัล เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการของกรมอุตุนิยมวิทยา 
2) สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ผ่านสื่อดิจิทัลเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ในรูปแบบที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและน าไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่ายและ
สะดวก และมีประชาชนที่รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร และมีทักษะในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว 

3) เตรียมความพร้อมให้บุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยา มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการด าเนิน
ชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล และสามารถวางแผนการน าเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาภารกิจ 
ตลอดจนสามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาได ้

4) ปฏิรูปกระบวนทัศน์การท างานและการให้บริการของกรมอุตุนิยมวิทยา ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและ
การใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กรมอุตุนยิมวิทยา 
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5. นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่เกี่ยวข้องกับกรมอุตุนิยมวิทยา 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “ผลักดันทุกภาคส่วนของประเทศให้ใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ภายใน 5 ปี” 
จากแนวนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมนี้ ได้สะท้อนบทบาทหน้าที่

ของกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ดังนี้ 
1) ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยด้านอุตุนิยมวิทยาด้วยเทคโนโลยี

ดิจิทัล 
2) สนับสนุนให้ ประชาชน ภาครัฐ และเอกชน ได้รับข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และการเตือนภัยจาก

สภาวะอากาศ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ ์
 

6. แผนยุทธศาสตร์การด าเนินการขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ที่เกี่ยวข้องกับกรมอุตุนิยมวิทยา 
แผนยุทธศาสตร์ขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก สามารถสรุปประเด็นส าคัญ ได้ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) ของ WMO ได้ก าหนดไว้ “องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) เป็นองค์กรแห่ง
ความร่วมมือระหว่างประเทศของมวลสมาชิก ที่จัดเตรียมและบริการความเป็นเลิศทางด้านสภาวะอากาศที่
เชื่อถือได้ ทั้งในด้านภูมิอากาศ อุทกวิทยา และส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อม ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาความอยู่ดีมี
สุขของนานาประเทศ” 

 
พันธกิจ (Mission) ของ WMO ที่ก าหนดไว้ 
1) สนับสนุนความร่วมมือในระดับโลกในการจัดตั้งเครือข่ายของสถานีต่างๆ เพ่ือจัดท าข้อมูลการ

สังเกตการณ์ด้านอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา และธรณีวิทยาที่เกี่ยวข้องกับอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งสนับสนุนให้มี  
การจัดตั้งศูนย์การบ ารุงรักษาที่สอดคล้องกับข้อก าหนดของการอุตุนิยมวิทยา 

2) ส่งเสริมการจัดตั้งและบ ารุงรักษาระบบข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาที่ท าให้สามารถเกิดการ
แลกเปลี่ยนกันได้อย่างรวดเร็ว 

3) ส่งเสริมให้มีมาตรฐานทางด้านอุตุนิยมวิทยาเพ่ือให้เกิดความม่ันใจในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล
ที่ถูกต้องแม่นย า 

4) มีการประยุกต์ใช้การอุตุนิยมวิทยาไปทางด้านต่างๆ ทั้งทางด้านการบิน การเดินเรือ ปัญหาการ
จัดการน้ า และกิจกรรมที่เกิดจากมนุษย์ทั้งหลาย 

5) ส่งเสริมกิจกรรมการปฏิบัติการด้านอุทกวิทยา อีกทั้งให้เกิดความเชื่อมโยงของการบริการด้าน
อุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา 

6) กระตุ้นให้เกิดการท าวิจัย และการฝึกอบรมทางด้านอุตุนิยมวิทยาและเรื่องที่เกี่ยวข้อง และช่วย
ประสานงานให้เกิดงานวิจัย และการฝึกอบรมในระดับนานาชาติ 

 



 
ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กรมอุตุนยิมวิทยา 
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แผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) ของ WMO 
แผนยุทธศาสตร์ของ WMO จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางและล าดับขั้นตอนของกิจกรรมของมวล

สมาชิกและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในอันที่จะสามารถพัฒนาข้อมูลและบริการที่ส าคัญ คงไว้ซึ่งโครงสร้างพ้ืนฐานที่
จ าเป็น และเพ่ือที่จะได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี โดยแผน
ยุทธศาสตร์นี้จะให้ความส าคัญใน 7 ประเด็นหลัก โดยประเด็นหลักนี้จะสะท้อนให้เห็นปัจจัยความต้องการที่มา
จากมวลสมาชิกของ WMO และองค์กรที่เกี่ยวข้องที่จะน าไปสู่แผนยุทธศาสตร์ปี 2016-2019 ที่จะมั่นใจได้ว่า
ผลประโยชน์ทั้งหลายจะส่งผลไปยังสมาชิกประเทศต่างๆ แผนปฏิบัติการณ์ของ WMO จะช่วยการจัดสรร
ทรัพยากรและการพิจารณาความเสี่ยงอย่างได้ผลด้วยระบบการตรวจติดตามและการการประเมินของ WMO 
 

แผนยุทธศาสตร์ 7 ประเด็นของ WMO 
1) ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk Reduction) 

การปรับปรุงพัฒนาระบบการพยากรณ์ที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งระบบการเตือนภัย
ล่วงหน้าจากภัยพิบัติต่างๆ อันเป็นผลจากการอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา และจากทางด้านสภาวะแวดล้อม 
ตั้งแต่ภูมิภาคเขตร้อนจนถึงข้ัวโลก  

 
2) กรอบการบริการทางด้านสภาพภูมิอากาศระดับโลก (Global Framework for Climate Services) 

• ด าเนินการการใหบ้ริการด้านสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะประเทศท่ียังขาดแคลนในสิ่งต่างๆ 
เหล่านี้ 

• จัดตั้งศูนย์สภาพภูมิอากาศระดับภูมิภาค 

• บ่งชี้ความต้องการด้านสภาพภูมิอากาศของผู้ใช้ประโยชน์ 

• พัฒนาระบบข้อมูลบริการด้านสภาพภูมิอากาศ (Climate Services Information 
System : CSIS) 

• พัฒนาก้าวหน้าทางด้านทักษะการพยากรณ์ทั้งนอกฤดูกาลและในฤดูกาล (Sub-seasonal 
to Seasonal : S2S) 
 

3) บูรณาการระบบการสังเกตการณ์ระดับโลกและระบบข้อมูลของ WMO 
สร้างความมีประสิทธิภาพของระบบการสังเกตการณ์ในระดับโลก (Global Observing 

System) โดยการด าเนินงานแบบบูรณาการเต็มรูปแบบของระบบการสังเกตการณ์ และระบบข้อมูลของ 
WMO ที่จะส่งผลให้การสังเกตการณ์มีมาตรฐานที่ชัดเจน และมีความถูกต้องแม่นย า อันจะส่งผลดีต่อ
เป้าประสงค์ของ WMO 

 
 



 
ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กรมอุตุนยิมวิทยา 
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4) การบิน (Aviation) 
ปรับปรุงพัฒนาความสามารถในการบริการด้านอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา ระดับประเทศ ที่จะให้

มีบริการคุณภาพสูงแบบยั่งยืน เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการจราจรทางอากาศทั่วโลก ที่ปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพสูง ทั้งนี้จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางสภาพแวดล้อมต่างๆ 

• เร่งให้มีการด าเนินการตามระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานของ
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization ; 
ICAO) และ WMO  

• จัดการกับข้อก าหนดและความท้าทายที่เชื่อมโยงกับแผนการบริหารจัดการด้านการบินของ 
ICAO ในปี 2013-2028 

• ผลักดันให้อุตุนิยมวิทยาการบินให้มีความเข้มแข็งยั่งยืน และสามารถอยู่ในสถานะที่แข่งขันได้ 
โดยการปรับปรุงกระบวนการด้านต้นทุน และแนวคิดทางด้านธุรกิจที่เหมาะสม 

 
5) เขตข้ัวโลกและภูเขาสูง 

 ปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติการด้านอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา ในการเฝ้าสังเกต การพยากรณ์ 
และบริการ ในเขตข้ัวโลกและภูเขาสูง 

• การด าเนินงานในส่วนการเฝ้าสังเกตการณ์ ส่วนที่ปกคลุมด้วยน้ าแข็งระดับโลก (Global 
Cryosphere Watch ; GCW) 

• มีความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศและสภาพภูมิอากาศในเขตนี้ 

• ความก้าวหน้าในการพยากรณ์เขตขั้วโลกภายใต้ระบบบูรณาการการพยากรณ์ขั้วโลกใน
ระดับโลก (Global Integrated Polar Prediction System ; GIPPS) 

 
6) การพัฒนาขีดความสามารถ (Capacity Development) 

ยกระดับขีดความสามารถขององค์กรอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาระดับประเทศในการ
ให้บริการ โดยปรับปรุงสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ ด้านเทคนิค และปัจจัยพ้ืนฐาน โดยเฉพาะในกลุ่ม
ประเทศด้อยพัฒนา และรัฐในหมู่เกาะต่างๆ 

 
7) โครงสร้างการบริหารงาน (Governance) 

ปรับปรุงประสิทธิภาพของ WMO โดยใช้กระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในส่วนของ 
การประเมิน และมีข้อเสนอแนะ ในโครงสร้างของ WMO การปฏิบัติงาน และในส่วนของงบประมาณ 

 



 
ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กรมอุตุนยิมวิทยา 
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    แผนภาพแสดงห่วงโซ่ของคุณค่า (Value Chain) ของ WMO 
   
  องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ล่าสุดที่แสดงบทบาทในสหประชาชาติส าหรับ  
ค.ศ. 2020-2023 เพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

การพัฒนาอย่างยั่ งยืนตามที่สหประชาชาติได้ก าหนดเป้าหมายไว้ในปี 2030 และข้อตกลง 
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่ปารีส รวมทั้งกรอบแนวคิดการลดความเสี่ยงในภัยพิบัติจากธรรมชาติที่เมือง 
เซนได (Sendai) WMO ได้ก าหนดเป้าหมายไปสู่การจัดการข้อมูลและการบริการด้านอุตุนิยมวิทยาและ 
อุทกวิทยา ให้เป็นข้อมูลที่ใช้งานที่ดี เข้าถึงได้ง่าย และมีความน่าเชื่อถือ (Actionable, Accessible and 
Authoritative : AAA) ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ  

ด้วยแนวคิดนี้ได้ท าให้หน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาทั้งในระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติมุ่งเป้าการด าเนินการผ่านโปรแกรมต่างๆ ของ WMO เช่น การจัดเก็บข้อมูลแบบเป็นข้อมูลปัจจุบัน 
(real time) การวิเคราะห์ข้อมูล การพยากรณ์และการบริหารจัดการต่างๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ให้กับงาน
อุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา มีการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด WMO  
จะด าเนินการด้วยวิสัยทัศน์และแผนงานต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ ก าหนดไว้ว่า “ภายในปี 2030 ประเทศสมาชิกของ WMO ทั่วโลก มีหน่วยงานที่สามารถ
ให้บริการอย่างเป็นเลิศ รองรับการบริการทางภาคพ้ืนดิน ทะเล และอากาศ กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรุนแรงของสภาพอากาศ น้ า ภูมิอากาศ และเหตุการณ์สภาวะสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ และท าให้ไม่ส่งผลกระทบ
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนั้นๆ” 

  



 
ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กรมอุตุนยิมวิทยา 
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WMO ได้ก าหนดเป้าประสงค์ (Overarching Priorities) ตามแผนกลยุทธ์ไว้ ดังนี้ 
1) ยกระดับการเตรียมการ รวมถึงลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน อันเกิดจากภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ 
2) สนับสนุนการปฏิบัติการที่เก่ียวข้องด้านภูมิอากาศ เพ่ือสร้างความยืนหยุ่น และการปรับสภาพที่

เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
3) สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านสังคมและเศรษฐกิจ จากการบริการด้านอุตุนิยมวิทยา และอุทกวิทยา  

 
WMO มีการก าหนดเป้าหมายระยะยาว (Long-Term Goals) 5 ประการ คือ  
เป้าหมายที่ 1 ตอบสนองความต้องการของภาคสังคม เป็นการด าเนินงานตามภารกิจให้ตอบสนองตรง

ต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยเป็นบริการที่เชื่อถือได้ น าไปปฏิบัติได้ และเข้าถึงได้โดยง่าย  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives) 

1) มีการแบ่งปันระบบการเตือนภัยล่วงหน้าของประเทศต่างๆ เพ่ือพัฒนาให้เป็นระบบเตือนภัย 
ทั่วโลก 

2) บูรณาการข้อมูลที่เก่ียวกับด้านภูมิอากาศ 
3) สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าให้เกิดความอย่างยั่งยืน 
4) ยกระดับการให้ข้อมูลและการบริการเพ่ือสนับสนุนผู้ที่มีอ านาจในการตัดสิน 

 
แผนงานรองรับส าหรับเป้าหมายที่ 1 มีดังนี้ 

1) โปรแกรมอุตุนิยมวิทยาทางการเกษตร (Agricultural Meteorology Programme) 
2) โปรแกรมอุตุนิยมวิทยาทางอากาศ  (Aeronautical Meteorology Programme) 
3) โปรแกรมอุตุนิยมวิทยาทางทะเล (Marine Meteorology and Oceanography Programme) 
4) โปรแกรมให้บริการรายงานสภาพภูมิอากาศสาธารณะ (Public Weather Services Programme) 
5) โปรแกรมการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk Reduction Programme) 
6) โปรแกรมพายุไซโคลน (Tropical Cyclone Programme)  
7) โปรแกรมภูมิอากาศของโลก (World Climate Programme)  
8) โปรแกรมอุกทกวิยาและแหล่งน้ า (Hydrology and Water Resources Programme) 

 
เป้าหมายที่ 2 ยกระดับระบบการสังเกตการณ์และการพยากรณ์ เป็นการสร้างความเข้มแข็งส าหรับ

พ้ืนฐานทางด้านเทคนิคส าหรับในอนาคต 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives) 
1) สร้างมาตรฐานในระบบการเฝ้าสังเกตการณ์ให้เกิดความน่าเชื่อถือระดับสูงสุด 
2) บูรณาการเครือข่ายการเฝ้าสังเกตการณ์ และระบบการบริหารข้อมูล 



 
ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กรมอุตุนยิมวิทยา 
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3) ลดช่องว่างของระบบการเฝ้าสังเกตการณ์ในระดับโลก 
4) สนับสนุนและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลให้เกิดข้ึนในวงกว้างโดยไม่มีค่าจ่าย 
5) ยกระดับคุณค่าในการบริการ โดยเป็นความร่วมมือทั้งในระดับโลกและท้องถิ่น พัฒนาระบบการ

พยากรณ์ท่ีปราศจากข้อจ ากัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
แผนงานรองรับส าหรับเป้าหมายที่ 2 มีดังนี้ 
1) การเฝ้าระวังภูมิอากาศของโลก (World Weather Watch : WWW)  
2) ระบบการสังเกตการณ์โลกแบบบูรณาการของ WMO (WMO Integrated Global Observing 

System ; WIGOS)  
3) ระบบการพยากรณ์และประมวลผลระดับโลก (Global Data-processing and Forecasting 

System ; GDPFS)  
4) ระบบโทรคมนาคมส าหรับโลก (Global Telecommunication System ; GTS)  
5) กิจกรรมเพื่อตอบสนองต่อกรณีฉุกเฉิน (Emergency Response Activities ; ERA)  
6) ระบบข้อมูลของ WMO (WMO Information System ; WIS)  
7) โปรแกรมเครื่องมืออุปกรณ์และวิธีการเพ่ือการสังเกตการณ์ (Instruments and Methods of 

Observation Programme ; IMOP)  
8) โปรแกรมเฝ้าระวังทางอากาศของ WMO (WMO Space Programme ; WSP)  
9) การจัดการข้อมูล ของ WWW (WWW Data Management ; WWWDM)  
10) กิจกรรมสนับสนุนระบบ WWW (WWW System Support Activity ; WWWSSA)  
11) กิจกรรมแอนตาร์กติกของ WMO (WMO Antarctic Activities ; WMOAA)  
12) ระบบการเฝ้าสังเกตการณ์ของวัฏจักรอุกทกวิทยาโลก (World Hydrological Cycle Observing 

System ; WHYCOS)  
13) ระบบการเฝ้าสังเกตการณ์ของอุกทกวิทยาของ WMO (WMO Hydrological Observing 

System ; WHOS) 
14) กรอบความร่ วมมื อการบริหารจัดการคุณภาพ WMO (WMO Quality Management 

Framework ; WMO-QMF)  
15) ระบบการสังเกตการณ์ภูมิอากาศของโลก (Global Climate Observing System ; GCOS)  
16) การวิจัยและการให้บริการการสังเกตการณ์ขั้วโลกและบริเวณพ้ืนที่สูง (Polar and High 

Mountain Observation Research and Services ; PHORS) 
 
 



 
ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กรมอุตุนยิมวิทยา 
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เป้าหมายที่ 3 ความก้าวหน้าด้านการวิจัยตามเป้าหมายที่ก าหนด มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากทาง
วิทยาศาสตร์ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives) 
1) ยกระดับความก้าวหน้าองคค์วามรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
2) ยกระดับความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือตอบสนองห่วงโซ่ของคุณค่า (Value Chain) ซึ่งมุ่งให้เกิด

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะช่วยพัฒนาความสามารถในการพยากรณ์ 
3) จัดให้เกิดความก้าวหน้าทางนโยบายที่เกี่ยวกับงานทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
 
แผนงานรองรับส าหรับเป้าหมายที่ 3 มีดังนี้ 
1) โปรแกรมการวิจัยสภาพอากาศของโลก (World Weather Research Programme)  
2) การเฝ้าสังเกตการณ์บรรยากาศของโลก (Global Atmosphere Watch)  
3) โปรแกรมการวิจัยภูมิอากาศของโลก (World Climate Research Programme) 
 
เป้าหมายที่ 4 ปิดช่องว่างของระบบการเตือนภัยล่วงหน้าและการให้บริการด้านภูมิอากาศ โดยเป็น

การยกระดับและการใช้ประโยชน์จากขีดความสามารถของสมาชิก WMO ทั้งนี้เพ่ือจะพัฒนาขีดความสามารถ
ของสมาชิกให้เกิดความเท่าเทียมกันทั้งหมด 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives) 
1) ค้นหาความต้องการของประเทศก าลังพัฒนา เพ่ือให้ประเทศเหล่านั้นได้รับการเตือนภัยล่วงหน้า 

และการให้บริการทางด้านภูมิอากาศ 
2) พัฒนา และสร้างความยั่งยืน ส าหรับสมรรถนะหลัก (Core Competencies) และความรู้ความ

ช านาญ 
3) สร้างหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partnerships) 
 
แผนงานรองรับส าหรับเป้าหมายที่ 4 มีดังนี้ 
1) โปรแกรมความร่วมมือของอาสาสมัคร (Voluntary Cooperation Programme)  
2) ความร่ วมมือในการ พัฒนาและเคลื่ อนย้ ายทรัพยากร ( Resource Mobilization and 

Development Partnerships)  
3) โปรแกรมระดับภูมิภาค (Regional Programme)  
4) โครงการช่วยเหลือประเทศท่ีพัฒนาน้อยที่สุด (Leased Developed Countries)  
5) โครงการช่วยเหลือรัฐหมู่เกาะขนาดเล็ก (Small Island Development States) 
 



 
ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กรมอุตุนยิมวิทยา 
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เป้าหมายที่ 5 มีการท างานแบบชาญฉลาด โดยเป็นการสนับสนุนการก าหนดนโยบาย การตัดสินใจ 
และการด าเนินงาน ของ WMO 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives) 
1) ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้ดีที่สุดเพ่ือสนับสนุนต่อการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
2) ก าหนดให้มีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของ 

WMO 
3) ความมั่นใจในความเท่าเทียมกันเรื่องเพศในเรื่องธรรมาภิบาล ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ และ

การตัดสินใจ 
 
แผนงานรองรับส าหรับเป้าหมายที่ 5 มีดังนี้ 
1) การประชุมผู้เชี่ยวชาญ (Expert Meeting)  
2) ความร่วมมือเกี่ยวกับรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า (Coherent Electromagnetic Radiation)  
3) โปรแกรมทางกลยุทธ์ (Strategic Programme)  
4) ความร่วมมือเกี่ยวกับข้อมูลและระบบสาธารณะ (Information and Public Affairs)  
5) ความร่วมมือในมหาสมุทรอินเดีย (India Ocean)  
6) ความร่วมมือในการพยากรณ์และสภาพภูมิอากาศ (Climate and Forecast)  
7) วัสดุอุปกรณ์/เครื่องมือ ส าหรับการควบคุม (Regulatory Material) 
 

7. แผนยุทธศาสตร์การด าเนินการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( International Civil 
Aviation Organization ; ICAO) ที่เกี่ยวข้องกับกรมอุตุนิยมวิทยา 

องค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) เป็นหน่วยงานพิเศษของสหประชาชาติ เป็นองค์การที่
จัดตั้งขึ้นเพ่ือวางระเบียบ ข้อบังคับ ส าหรับกิจกรรมการบินระหว่างประเทศ ระหว่างชาติให้มีความปลอดภัย
สูงสุด ลดความเสี่ยงจากการก่อการร้าย หรือการด าเนินการต่างๆ ที่ผิดกฎหมาย  

ICAO มีหน้าที่ก าหนดมาตรฐานต่างๆ และวิธีปฏิบัติที่ใช้ในกิจการการบินทุกประเภท อาทิ กฎข้อ
ระเบียบ ข้อบังคับ การออกแบบอากาศยาน มาตรฐานระบบสื่อสาร และวิทยุการบิน การตรวจสอบภูมิอากาศ 
การพยากรณ์อากาศ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักคือความปลอดภัยอันสูงสุดของการบิน  

วิสัยทัศน์ของ ICAO ก าหนดไว้ดังนี้ “เป็นหน่วยงานที่สร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับระบบการ
บินพลเรือนของโลก” 
 โดยมีพันธกิจ “เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของรัฐต่างๆ ในโลกเพ่ือสนับสนุนการบินพลเรือน ICAO 
พัฒนานโยบายและมาตรฐาน การติดตาม และตรวจสอบ การศึกษา และการวิเคราะห์ ให้การช่วยเหลือ 
สนับสนุน และสร้างความสามารถด้านต่างๆ ของการบินพลเรือนระหว่างประเทศให้พัฒนาขึ้นโดยการจัด
กิจกรรมและความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกต่างๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” 



 
ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กรมอุตุนยิมวิทยา 
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กลยุทธ์ของ ICAO ที่ก าหนดไว้เกี่ยวข้องกับงานอุตุนิยมวิทยานั้นจัดอยู่ในหมวด B-105 ซึ่งในหมวด B 
จะเก่ียวขอ้งกับประสิทธิภาพและความสามารถในการสนับสนุนการเดินอากาศ เป็นการเพ่ิมความสามารถและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการขนส่งทางอากาศของพลเรือน 

ในแผนการเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการขนส่งทางอากาศ (แผนระดับโลก) ซึ่งเป็นแผนที่
ออกแบบเพ่ือเป็นแนวทางให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติในช่วงระหว่างปี 2013-2028 ซึ่งแผนนี้จัดท าโดย 
ICAO เพ่ือเป็นแผนรองรับระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศยานของโลก ในแผนระดับโลกได้
ก าหนดกลยุทธ์ทางวิธีวิทยาบนเทคโนโลยีปัจจุบันและแนวโน้มที่จะมีในอนาคต บนเงื่อนไขของเวลาที่ชาติ
สมาชิกสามารถจะด าเนินการได ้

 
ทั้งนี้ในแผนระดับโลกนี้มีส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับกรมอุตุนิยมวิทยา ดังนี้ 
แผนงานที่กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องปฏิบัติตามแผนระดับโลกนี้ มีดังนี้ 
B0-105 เป็นข้อมูลสนับสนุนด้านอุตุนิยมวิทยาเพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและความปลอดภัยใน 

การปฏิบัติงาน (Meteorological Information Supporting Enhanced Operational Efficiency and Safety) 
ปฏิบัติให้ได้ในปี 2013  

โดยเป็นการให้ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และท้องถิ่น 
1) เป็นการพยากรณ์ที่ให้ข้อมูลโดยศูนย์ world area forecast centres (WAFCs) ศูนย์ volcanic 

ash advisory centres (VAACs) และศูนย์ tropical cyclone advisory centres (TCAC) 
2) ระบบเตือนภัยที่ท่าอากาศยานเพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขทางอุตุนิยมวิทยา ซึ่งอาจจะมี

ผลกระทบต่อเครื่องบินที่ท่าอากาศยาน ซึ่งรวมถึงลมกรรโชก (Wind shear) 
3) ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาที่มีนัยส าคัญ (SIGMETs) เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับโอกาสที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ

ปรากฎการณ์ทางด้านสภาวะอากาศซึ่งออาจจะมีมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของระบบการบิน  
 
ข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้เพ่ือสนับสนุนการจัดการทางด้านการบิน เพ่ิมการเฝ้าระวังและตระหนักถึง

สถานการณ์ หรือเป็นข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ การวางแผนที่เกี่ยวข้องกับการบิน ซึ่งในโมดูลนี้จะรวมถึง
สารประกอบหรือส่วนที่เกี่ยวของในสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอุตุนิยมวิทยาทางการบินที่จ าเป็นทั้งหมด 
เพ่ือสามารถรองรับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัย 

การบังคับใช้ในกฎข้อบังคับนี้ใช้บังคับกับการจัดการจราจรทางอากาศ และการปฏิบัติงานทางการบิน
ในทุกมิติที่เก่ียวข้อง โดยปราศจากข้อยกเว้น 

 
 
 
 



 
ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กรมอุตุนยิมวิทยา 
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ประโยชน์ที่จะได้รับในแต่ละด้านและการวัด มีดังนี้ 
ด้าน ประโยชน์ที่ได้รับ การวัดผลผลิต 

ความสามารถ การใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมของการบิน สถานีหอควบคุมการจราจรทางอากาศ 
(ACC) และท่าอากาศยานมีผลผลติที่ด ี

ประสิทธิภาพ การจัดการการจราจรทางอากาศมปีระสิทธิภาพ 
ท าให้ลดการใช้เชื้อเพลิง 

การใช้เชื้อเพลิงลดลง และเวลาในการ
บินตรงตามก าหนดเวลาที่ก าหนด 

สิ่งแวดล้อม ลดการใช้เชื้อเพลิง ท าให้ประสิทธิภาพการบิน
สูงขึ้น 

ลดการสูญเสยีเช้ือเพลิง และลดมลพิษ
ทางอากาศ 

ความปลอดภัย เพิ่มการตระหนักในสถานการณ์ และพัฒนา
องค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับความรว่มมือในการ
ตัดสินใจ 

โอกาสที่จะเกิดภยั 

ความร่วมมือระหว่างกัน เป็นการปฏิบตัิงานร่วมกันอยา่งไรร้อยตะเข็บ บน
ความเข้าใจร่วมกัน เกี่ยวกับ WAFS IAVW และ
ข้อมูลการพยากรณเ์กี่ยวพายไุซโคลน 

ผลผลติที่ดีของสถานีหอควบคุม
การจราจรทางอากาศ (ACC) 

ความสามารถในการ
พยากรณ ์

ลดความแตกต่างระหว่างค่าท่ีได้จากการพยากรณ์
และค่าที่เกดิขึ้นจริง 

ท าให้ตารางการบินถูกต้อง ไม่มีความ
ผิดพลาด 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เกิดความเข้าใจร่วมกันในข้อจ ากัดของการ
ปฏิบัติงาน ความสามารถในการปฏิบัติงาน และ
ความต้องการ ท่ีเกี่ยวกับเง่ือนไขตา่งๆ ของ
อุตุนิยมวิทยาการบิน 

ข้อมูลร่วมกันในการตัดสินใจที่ท่าอากาศ
ยาน ในทุกช่วงเวลาของการปฏิบัติงาน 

ความยืดหยุ่น สง่เสรมิการปฏิบัติงานการจราจรทางอากาศให้เกิด
ความยืดหยุ่น 

สถานีหอควบคุมการจราจรทางอากาศ 
(ACC) และท่าอากาศยานมีผลผลติที่ด ี

ค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่ายที่เกีย่วข้องกับการบิน อันเนื่องมาจาก
ความล่าช้าในการบิน 

อัตราการใหเ้ชื้อเพลิงลดลง รวมถงึ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กรมอุตุนยิมวิทยา 
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แผนงานล าดับต่อไปที่กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องปฏิบัติให้ได้ใน ปี 2018 ตามหมวด B1-105 ข้อมูล
สนับสนุนด้านอุตุนิยมวิทยาเพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (Meteorological 
Information Supporting Enhanced Operational Efficiency and Safety) จัดเป็น Block 1 ของแผนงาน 
ซึ่ง Block 1 นี้เป็นตัวแทนของโปรแกรมทางเทคนิคเบื้องต้นส าหรับแผนระยะยาวของ ICAO บนความร่วมมือ
ของหน่วยงานต่างๆ ในอุตสาหกรรมและผู้ที่มีหน้าที่ก ากับ (Regulator) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ตามเวลาที่ได้มีการก าหนดไว้ 

 B1-105 เป็นการเพ่ิมความสามารถในการตัดสินในการปฏิบัติงานทางการบินโดยการบูรณาการ
ร่วมกับข้อมูลอุตุนิยมวิทยาทางอากาศ 

 จัดให้มีระบบการจัดการในการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดการพยากรณ์ หรือการสังเกตการณ์ทาง
อุตุนิยมวิทยาทางอากาศที่จะส่งผลต่อท่าอากาศยานและตัวอากาศยาน มีระบบบูรณาการอุตุนิยมวิทยาทาง
อากาศเพ่ือรองรับการจัดการทางอากาศ (ATM) เต็มระบบ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าข้อมูลอุตุนิยมวิทยาทาง
อากาศได้ถูกผนวกเข้าไปกับกระบวนการตัดสินใจในการจัดการ และผลกระทบของเงื่อนไขของสภาวะอากาศ
ต่างๆ จะถูกค านวณโดยอัตโนมัติในช่วงเวลาต่างๆ เพ่ือน าเป็นข้อมูลในการตัดสินใจตั้งแต่ระดับเวลาเป็นนาที 
หลายชั่วโมง หรือเป็นวันล่วงหน้าส าหรับการจัดการจราจรทางอากาศ (รวมถึงการจัดการวางแผนการบินให้
เหมาะสมส าหรับสนามบิน และการหลีกเลี่ยงการเกิดภัยอันเนื่องมาจากเงื่อนไขทางอุตุนิยมวิทยาทางการบิน) 
เป็นข้อมูลเพ่ือสามารถน าไปใช้ในระยะเวลาปฏิบัติงานอันใกล้ และการวางแผนเพ่ือการตัดสินใจที่เกินกว่า 20 
นาที และในโมดูลนี้จะจัดให้มีการส่งเสริมระบบที่มีมาตรฐานเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันและ
กันทั่วโลก 

 โมดูลนี้จะช่วยสร้างและสนับสนุนการท างานที่นอกเหนือจากโมดูล B0=105 ซึ่งเป็นการจัดการ
รายละเอียดข้อมูลที่จ าเป็นทางด้านอุตุนิยมวิทยาทางอากาศซึ่งจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพทางการปฏิบัติง าน 
และความปลอดภัย 

การบังคับใช้ บังคับใช้กับการวางแผนการจราจรทางอากาศ การปฏิบัติงานของอากาศยานในทุกมิติที่
เกี่ยวข้อง โดยปราศจากข้อยกเว้น 

ประโยชน์ที่จะได้รับในแต่ละด้านและการวัด มีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กรมอุตุนยิมวิทยา 
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ด้าน ประโยชน์ที่ได้รับ 
ความสามารถ มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ถูกตอ้งอย่างเหมาะสมตรงตามความคาดหวังของอากาศยานที่

ก าหนด 
ประสิทธิภาพ ลดจ านวนความแปรผันของข้อมูลที่ให้กับผู้ใช้ประโยชน์ท่ีเกี่ยวข้องกบัรายละเอียดของเที่ยวบิน 

ลดจ านวนความแปรผันและจ านวนของการตอบสนองของการจัดการจราจรทางอากาศซึ่ง
จะต้องใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาทางอากาศ รวมถึงการลดการใช้เชื้อเพลิงส ารองส าหรับ
สถานการณ์อุตุนิยมวิทยาทางอากาศในสถานการณ์เดยีวกัน 

สิ่งแวดล้อม ลดอัตราการใช้เชื้อเพลิง และลดการเกิดมลพิษอันเนื่องมาจากความล่าช้าจากการบินหรือการ
จอดรอท่ีท่าอากาศยานนานเกินควร 

ความปลอดภัย เพิ่มการตระหนักรู้ในสถานการณต์่างๆ แก่นักบิน และผู้ที่มีหน้าท่ีจดัการที่เกี่ยวกับการบิน
ทั้งหมด รวมทั้งการเพิ่มความปลอดภัยอันเนื่องมาจากใช้ข้อมูลอุตุนยิมวิทยาการบินเพื่อเลี่ยงภัย
พิบัติจากธรรมชาติ ลดอัตราการสญูเสยีเช้ือเพลิงบนสถานการณ์อุตนุิยมวิทยาทางอากาศ
เดียวกัน 

ความสามารถในการพยากรณ์ มีการประเมินข้อจ ากดัทางข้อมูลอตุุนิยมวิทยาทางอากาศอย่างต่อเนือ่ง ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ช่วยให้
ผู้ใช้บริการสามารถวางแผนเส้นทางการบิน และจะสอดคล้องกับการยอมรับของผู้ให้บริการการ
เดินอากาศ (Air Navigation Service Provider ; ANSP) มีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการบิน
น้อยลง และลดความเปลีย่นแปลงจากการจัดการจราจรทางอากาศที่ได้มีการวางแผนไว้แล้ว 

ความยืดหยุ่น ผู้ใช้บริการมีข้อมลูอย่างเพียงพอในการก าหนดเส้นทางการบินซึ่งตรงกับความต้องการ และ
เป็นไปตามเง่ือนไขของการสังเกตการณ์และการพยากรณ์ทางอุตุนิยมวิทยาทางอากาศ 

ค่าใช้จ่าย พิจารณาจากผลตอบแทนทางธุรกจิส าหรบัส่วนประกอบทางอุตุนิยมวิทยานี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของการพัฒนาของทั้งโมดูล ซึ่งปัจจุบันอยู่ในข้ันของการวิจัย ประสบการณ์ในปัจจุบันกับการ
ประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเครื่องมอืในการตัดสินใจการจัดการจราจรทางอากาศ ด้วยการใช้
ข้อมูลเบื้องต้นด้านอุตุนิยมวิทยาทางอากาศเป็นข้อพิสูจน์ยืนยันว่ามกีารช่วยปรับปรุงให้มีข้อมลู
ในการตัดสินใจของผู้ที่มีส่วนไดส้่วนเสียในเชิงบวก ท้ังผู้ให้บริการการเดินอากาศ (ANSP) และ
ชุมชนของผู้ใช้บริการ 
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แผนงานล าดับต่อไปที่กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องปฏิบัติให้ได้ภายใน ปี 2028 ตามหมวด B3-105 ซึ่ง
เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นทางด้านการบิน 

B3-105 เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในข้อมูลของการตัดสินใจเชิงปฏิบัติการโดยการใช้ข้อมูลทางด้าน
อุตุนิยมวิทยาทางอากาศในแบบบูรณาการ 

เป้าหมายของโมดูลนี้เพ่ือเป็นการเพ่ิมความสามารถในการตัดสินใจในการเผชิญกับเงื่อนไขทาง
อุตุนิยมวิทยาการบินอันเลวร้ายในบริบทของการตัดสินใจซึ่งอาจจะมีผลกระทบในทันที โมดูลนี้ได้สร้าง
นอกเหนือจากข้อมูลเบื้องต้นคือแนวคิดการบูรณาการข้อมูลและความสามารถในการด าเนินงานด้วยกันภายใต้
การพัฒนาโมดูล B1-105 มาแล้ว โดยมีจุดส าคัญในการด าเนินการ ดังนี้ 

1) สามารถเลี่ยงการเกิดภัยจากธรรมชาติ ตามเงื่อนไขของอุตุนิยมวิทยาทางการบินภายใน 0=2.0 นาท ี
2) มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลของอากาศยานในการตรวจเช็คพารามิเตอร์ต่างๆ ทางอุตุนิยมวิทยา 

เช่น ลมกระโชก (Turbulence) กระแสลม (winds) และความชื้น เป็นต้น 
3) มีการกระจายข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินเพ่ือเพ่ิมการตระหนักรู้ในสถานการณ์ต่างๆ  

 
โมเดลนี้มีวัตถุประสงค์ท่ีจะช่วยพัฒนาการสร้างมาตรฐานส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วโลก 
การบังคับใช้ จะใช้ส าหรับการวางแผนทางการบินทางอากาศ ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการบิน การ

ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยาน และพ้ืนผิว อากาศยานที่สามารถสังเกตการณ์ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาการบิน และ
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินที่มีความสามารถในการเผยแพร่ เช่น ระบบ Electronic Flight Bags (EFBs) 
 ตาม Appendix 3 ของแผนดังกล่าวนี้ มีแผนการด าเนินการเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือในแต่ละด้านที่
เกี่ยวข้องกับงานอุตุนิยมวิทยาทางอากาศในอนาคต ตาม B3-105ดังนี้ 
 การบริการการสื่อสารทางข้อมูลระหว่าง Air-Ground Data Communications มีข้อเสนอแนะที่
ไม่ใช่ภาคบังคับส าหรับ B3-105 ให้มีการให้บริการในลักษณะ Full 4D Applications มีการให้บริการ 
Datalink Services 
 การบริการการสื่อสารระหว่าง Ground-Ground Communications ข้อเสนอแนะที่เป็นภาคบังคับ
ส าหรับ B3-105 ให้มีระบบการรองรับการเชื่อม LINK MEDIA เป็นระบบ IPV6 เป็นการใช้ระบบเสียงผ่านทาง 
Internet Protocol Version 6 
 การบริหารจัดการข้อมูล (Information Management) มีข้อเสนอแนะที่เป็นภาคบังคับส าหรับ B3-
105 คือมีการให้บริการข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลอุตุนิยมวิทยาทางอากาศที่เป็นข้อมูลดิจิทัลและการให้บริการ
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาทางอากาศ (Digital MET Data exchange & MET information services) และข้อมูล 
Inflight ที่เป็นปัจจุบัน ผ่านทางระบบที่รองรับ WXXM ซึ่งเป็นระบบการพยากรณ์อากาศตามรูปแบบของ 
ICAO โดยเป็นการรายงานในรูปแบบของ XML/GML 
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การสื่อสารการบิน (Avionic Communication) มขี้อเสนอแนะที่เป็นภาคบังคับส าหรับ B3-105 ดังนี้ 
คือ มีระบบ System Wide Information Management (SWIM) ของ ICAO รองรับ 
 ระบบการเผยแพร่ข้อมูลการสื่อสารการบิน (Avionic Onboard Systems) มีข้อเสนอแนะที่เป็นภาค
บังคับส าหรับ B3-105 ดังนี้ คือการน าเสนอผ่านระบบ CDTI (Cockpit Display of Traffic Information) 
และ ระบบ Electronic Flight Bags 

 
8. แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ที่เกี่ยวข้องกับกรมอุตุนิยมวิทยา 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ซึ่งส านักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ได้จัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยขึ้น เพ่ือ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 4 ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

โดยแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ มีความครอบคลุม 28 ขีดความสามารถ (Domain) ประกอบด้วย ด้าน
สวัสดิการประชาชน การเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน การเพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตร การท่องเที่ยว การลงทุน 
การค้า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภาษีและรายได้ ความปลอดภัยสาธารณะ การบริห ารจัดการ
ชายแดน การป้องกันภัยธรรมชาติ การจัดการในภาวะวิกฤติ การบูรณาการข้อมูลภาครัฐ การยืนยันตัวและ
บริหารจัดการสิทธิ การให้ข้อมูล การรับฟังความคิดเห็น โครงสร้างพ้ืนฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ 
ศักยภาพบุคลากรภาครัฐ ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านสาธารณูปโภค ด้านคมนาคม ด้านการจัดซื้อจัด
จ้าง ด้านการบริการสินทรัพย์ ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านการจ่ายเงินเดือน ด้านการเงินและการใช้จ่าย ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ และด้านศักยภาพบุคลากรภาครัฐ ภายใต้ชื่อแผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560–2564 โดยมีรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมอุตุนิยมวิทยา ดังนี้  

จากยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลดังกล่าวข้างต้นนั้น กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์และแผนงานที่เกี่ยวข้อง ในรายละเอียดของยุทธศาสตร์นั้นมีส่วนที่กล่าวถึงกรมอุตุนิยมวิทยา
โดยตรง ดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ 
เพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายของยุทธศาสตร์ การด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วยการยกระดับ

ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยใน 8 ด้าน ได้แก่ (1) การเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเกษตร (2) การ
ท่องเที่ยว (3) การลงทุน (4) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (5) การค้า (น าเข้า/ส่งออก) (6) ภาษีและ
รายได้ (7) คมนาคม และ (8) สาธารณูปโภค  

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ 
(7) การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐด้านคมนาคม 
ทั้งนี้ส่วนที่กรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวข้องในฐานะหน่วยงานอ่ืนๆ จากภาครัฐและเอกชนที่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลด้านคมนาคมขนส่ง ดังนี้ 
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กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานซึ่งด าเนินการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา และ
แผ่นดินไหว เพื่อวิเคราะห์ พยากรณ์ และคาดการณ์อากาศและเตือนภัยภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น 

ทั้งนี้ในแผนงานกรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องร่วมงานในโครงการศูนย์บูรณาการขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบแห่งชาติ (NMTIC) โดยโครงการนี้เป็นการจัดตั้งศูนย์บูรณาการข้อมูลดิจิทัลแบบ real-time ที่ได้จาก
ระบบ Sensor ของทุกภาคการขนส่งที่พร้อมต่อการน ามาพัฒนาต่อยอดเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการงานด้าน
ความปลอดภัยและจราจร รวมทั้งการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรมและให้บริการได้จริง ทั้งนี้ 
นอกเหนือจากส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานใต้สังกัดกระทรวงคมนาคมแล้ว 
กรุงเทพมหานคร ส านักงานต ารวจแห่งชาติ รวมถึงกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นหน่วยงานที่ต้องเข้ามารับผิดชอบ
ในการด าเนินโครงการดังกล่าว โดยระยะเวลาการด าเนินงานคาดหมายว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2564 และ
เริ่มต้นจากการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ระบบ GPS ระบบ Sensor เพ่ือจัดเก็บข้อมูลเข้าไปในศูนย์ Data 
Warehouse โดยให้แล้วเสร็จภายในปี 2561 จากนั้นจึงเริ่มใช้งานระบบโดยเริ่มจากบริการน าร่องบางส่วน
เพ่ือประเมินสถาปัตยกรรมโดยรวมของศูนย์ฯ และตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป จะเป็นการเริ่มใช้งานอย่าง
สมบูรณ์ และขยายขอบเขตการ บูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานอื่นเพ่ิมเติม นอกจากนี้ต้องพัฒนาระบบบริการ
ของศูนย์ฯ อย่างต่อเนื่อง 

 
(8) การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐด้านสาธารณูปโภค 
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของประเทศไทยนั้นก าหนดไว้ 2 วาระ ได้แก่ วาระการพัฒนาศูนย์

ข้อมูลกลางด้านพลังงานแห่งชาติ และวาระปฏิรูปกิจการไฟฟ้า และจะต้องมีการน าเทคโนโลยีมาปรับใช้เพ่ือ
การบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภคของประเทศ ซึ่งปัจจัยส าคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพภาครัฐ และ
ยกระดับการให้บริการด้านสาธารณูปโภค ซึ่งมีเป้าประสงค์หลัก คือการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานระหว่าง
หน่วยงาน และการยกระดับการบริการด้านสาธารณูปโภค และสามารถแบ่งระดับการพัฒนาออกเป็น 3 ระดับ 
ได้แก่  

• ระดับการพัฒนาที่ 1: การพัฒนาโครงการน าร่องระบบสาธารณูปโภค Smart Utility และใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

• ระดับการพัฒนาที่ 2: การบูรณาการใช้งานข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณูปโภคด้านต่างๆ ใน
ฐานข้อมูลกลาง 

• ระดับการพัฒนาที่ 3: การยกระดับระบบสาธารณูปโภคอัจฉริยะ เพ่ือใช้งานได้ตลอดห่วงโซ่
มูลค่า 
 

เพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าวในการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐด้านสาธารณูปโภค 
กรมอุตุนิยมวิทยามีส่วนที่เกี่ยวข้องต้องด าเนินงาน/โครงการพัฒนาที่ส าคัญ (Flagship Projects) ในโครงการ 
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ที่ 3 จากทั้งสิ้น 7 โครงการ โดยโครงการที่ 3 เป็นโครงการบูรณาการและพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลเพ่ือ
สนับสนุนการจัดการผลิตและส่งจ่ายน้ า (QPortal) 

โครงการนี้เป็นการบูรณาการและพัฒนาระบบคลังข้อมูลสารสนเทศด้านแหล่งน้ าที่สามารถเชื่อมโยง
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาวางแผน วิเคราะห์แหล่งน้ า คุณภาพน้ า และแก้ปัญหาในการผลิตน้ าประปา 
ส าหรับหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ประกอบด้วยส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย การประปาส่วนภูมิภาค 
การประปานครหลวง รวมถึงหน่วยงานที่มีคลังข้อมูลสารสนเทศด้านแหล่งน้ า อาทิ  กรมชลประทาน กรมเจ้า
ท่า กรมทรัพยากรน้ า กรมทรัพยากรน้ าบาดาล และกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งคาดหมายว่าจะด าเนินโครงการ
ในช่วงปี 2562-2564 

 
 นอกจากนี้แล้วในแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลดังกล่าวไม่ได้กล่าวถึงกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง
โดยตรง แต่จากการพิจารณาภารกิจของหน่วยงานกรมอุตุนิยมวิทยาแล้ว กรมอุตุนิยมวิทยาควรที่จะต้อง
เกี่ยวข้องได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 3: การยกระดับความมั่นคงและเพ่ิมความปลอดภัยของประชาชน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 คือการ
ยกระดับความมั่นคงและเพ่ิมความปลอดภัยของประชาชน ทั้งนี้เพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายของยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
การด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วยการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยใน 4 
ด้าน ได้แก่ (1) ความปลอดภัยสาธารณะ (2) การบริหารจัดการชายแดน (3) การป้องกันภัยธรรมชาติ และ  
(4) การจัดการในภาวะวิกฤต  

ส่วนที่กรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวข้องมี 2 ส่วนคือ (3) การป้องกันภัยธรรมชาติ และ (4) การจัดการใน
ภาวะวิกฤต ได้แก่  

 
(3) การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐด้านการป้องกันภัยธรรมชาติ 
การป้องกันภัยธรรมชาติ และการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติในปัจจุบันยังมี ความ

ซับซ้อนสูง ทั้งในด้านชนิดภัยพิบัติ ประเภทข้อมูล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่องทางการสื่อสาร และผู้ประสบภัย ซึ่ง
ล้วนแต่มีปริมาณมากที่ภาครัฐต้องแบกรับ ส่งผลให้ภาครัฐต้องมีมาตรการที่เป็นมาตรฐานสากลในการป้องกัน
ภัยธรรมชาติ เพ่ือให้เตรียมความพร้อมรับมือกับภัยต่างๆ ที่จะเกิดข้ึน ถึงแม้ว่าในปัจจุบันภาครัฐจะมีมาตรการ
รองรับดังกล่าวแล้วก็ตาม แต่การป้องกันภัยธรรมชาติยังมีความซับซ้อนที่เกิดจากสภาวะสิ่งแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป ท าให้ภาครัฐหลายฝ่ายจ าเป็นต้องหันมาให้ความส าคัญกับการรับมือภัยต่างๆ มากยิ่งขึ้น 
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ภาพแสดงความซับซ้อนของมาตรการจัดการภัยธรรมชาติของประเทศไทย 

 
 
ทั้งนี้ จากการศึกษาการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลภาครัฐด้านการป้องกันภัยธรรมชาติของประเทศผู้น า

ของโลกในการพัฒนาด้านดังกล่าว พบว่า หลายประเทศมีการพัฒนาจากการป้องกันภัยธรรมชาติผ่านการ
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ไปสู่การป้องกันภัยธรรมชาติผ่านการใช้ระบบจ าลองเหตุการณ์ ดังนี้ 

1) กลุ่มประเทศที่พัฒนาไปสู่การป้องกันภัยธรรมชาติผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ 
ประเทศตุรกี 

• ระบบ Disaster and Emergency Management Presidency ของประเทศตุรกี   
รัฐบาลตุรกีมีระบบ Disaster and Emergency Management Presidency มีระบบ
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือระบุพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ าท่วม เพ่ือน าไปป้องกันในรูปแบบต่างๆ อาทิ การ
ขุดบ่อเก็บน้ า การจัดท าระบบระบายน้ า รวมถึงการก าหนดแผนส ารองและการซ้อมรับมือ
น้ าท่วมในระดับชุมชน 

 
2) กลุ่มประเทศที่พัฒนาไปสู่การป้องกันภัยธรรมชาติผ่านการใช้ระบบจ าลองเหตุการณ์ ได้แก่ 

ประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา 

• โครงการ Advanced Prediction Research ของรัฐบาลญี่ปุ่น   
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เนื่องจากเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวและสึนามิอยู่อย่างต่อเนื่อง รัฐบาล
ญี่ปุ่นได้น าซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ “K-Computer” มาใช้ในการจ าลองสถานการณ์ภัยพิบัติ
แบบ real-time จากข้อมูลชนิดต่างๆ ที่ได้จัดเก็บตามจุดนอกชายฝั่ง รวมถึงการน าผลการ
จ าลองมาเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในอดีต เพ่ือปรับปรุงให้ระบบมีความ
แม่นย ายิ่งขึ้น 

• ระบบจ าลองสถานการณ์น้ าท่ วม ( Flood- Inundation Mapping)  ของประ เทศ
สหรัฐอเมริกา ระบบวิเคราะห์สถานการณ์น้ าแบบ real-time โดยสามารถคาดการณ์
สถานการณ์ของระดับน้ า 5 วันล่วงหน้าจากข้อมูลสภาพอากาศ รวมถึงการน าข้อมูลมา
จ าลองเหตุการณ์น้ าท่วม (Flood Simulation) เพ่ือให้ทราบถึงรูปแบบและชนิดของน้ า
ท่วม รวมถึงผลกระทบและมูลค่าความเสียหายในกรณีต่างๆ เพ่ือให้สามารถวางแผน การ
ป้องกันและลดผลกระทบได้ถูกต้อง 

 
ด้วยเหตุนี้การน าเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการป้องกันภัยธรรมชาติ จึงเป็นปัจจัยส าคัญในการ

สนับสนุนงานด้านการป้องกันภัยธรรมชาติของหน่วยงานภาครัฐไทย มีเป้าหมายหลัก คือ การใช้เทคโนโลยีใน
การป้องกันและลดผลกระทบของภัยธรรมชาติต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
จากกรอบแนวคิดข้างต้น สามารถแบ่งระดับการพัฒนาออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่  
1) ระดับการพัฒนาที่ 1: การป้องกันภัยธรรมชาติจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต (Natural Disaster 

Management Based on Past Incident) 
 ในระดับนี้ การคาดการณ์ของสถานการณ์ภัยพิบัติยังเป็นการคาดการณ์เชิงพ้ืนที่ โดยการน า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตมาเป็นองค์ประกอบหลักในการวิเคราะห์ แต่ยังไม่มีการน าปัญหาภัยใหม่ๆ มา
ประกอบการพิจารณา นอกจากนี้ยังไม่มีการวางแผนรับมือกับภัยใหม่ๆ ที่ค านึงถึงลักษณะของการเปลี่ยนแปลง
ตามกาลเวลาและสภาพแวดล้อม เนื่องจากในระดับนี้เป็นการคาดการณ์แบบเชิงพ้ืนที่ อีกท้ังยังมีความรู้ที่จ ากัด 
ส่งผลให้ไม่มีการป้องกันที่ครบถ้วน มีการกระจายความรู้ผ่านสื่อสาธารณะที่ยากต่อการเข้าถึง และมีวิธีการ
รับมือที่เป็นแบบดั้งเดิมท่ีเคยปฏิบัติมาในอดีต 
 

2) ระดับการพัฒนาที่ 2: การป้องกันภัยธรรมชาติผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน (Natural 
Disaster Management Driven By Basic Information) 

 ในระดับนี้ หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องจะสามารถน าระบบวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นมาใช้คาดการณ์ภัย
ธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นทั่วประเทศ แม้กระทั่งในพ้ืนที่ที่ไม่เคยประสบภัยมาก่อน ท าให้สามารถป้องกันและ
ลดผลกระทบได้ท่ัวถึงมากขึ้น โดยข้อมูลเบื้องต้นดังกล่าวนี้สามารถถูกน าไปใช้ในการวิเคราะห์เหตุล่วงหน้าตาม
พ้ืนที่ และตามชนิดภัยพิบัติซึ่งไม่สามารถกระท าได้ในอดีต  
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ในด้านการเตรียมความพร้อม เนื่องจากมีความเข้าใจถึงลักษณะภัยพิบัติมากขึ้น และมีมาตรฐานใน
การรับมือกับภัยพิบัติ ท าให้เมื่อทราบถึงภัยที่จะคุกคามภาครัฐก็สามารถที่จะให้ข้อมูลกับประชาชนได้โดยผ่าน
รูปแบบและช่องทางที่หลากหลายขึ้นด้วยเทคโนโลยีต่างๆ เช่น การสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ อีเมล หรือหนังสือพิมพ์
ออนไลน์ เป็นต้น นอกจากนี้ภาครัฐยังมีการเตรียมการเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติระดับรายชนิดอีกด้วย 

 
3) ระดับการพัฒนาที่ 3: การป้องกันภัยธรรมชาติผ่านการใช้ระบบจ าลองเหตุการณ์ในสถานการณ์ต่างๆ 

(Natural Disaster Management Driven by Scenario-Based Simulations)  
ในระดับการพัฒนานี้ หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันภัยธรรมชาติ จะมีการบูรณาการข้อมูล

จากหน่วยงานต่างๆ ที่สามารถระบุชนิดของภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น พ้ืนที่เกิดเหตุ และสาเหตุของการเกิด
ล่วงหน้าได้ ท าให้สามารถก าหนดวิธีป้องกันที่เหมาะสมและเกิดผลกระทบน้อยที่สุดส าหรับแต่ละบุคคล ในแต่
ละพ้ืนที่ ซึ่งจะมีระบบสามารถจ าลองเหตุการณ์ในสถานการณ์ต่างๆ โดยพิจารณาข้อมูลการป้องกันภัย
ธรรมชาติและคุณสมบัติต่างๆ เช่น ภูมิประเทศ ความหนาแน่นของประชาชนในพ้ืนที่ ลักษณะของภัยพิบัติ 
เป็นต้น เพ่ือน ามาวิเคราะห์ โดยสามารถระบุถึงรายละเอียดของเหตุการณ์ และประเมินความเสียหายต่างๆ 
พร้อมทั้งประเมินจุดเสี่ยงโดยประมาณการในสภาพแวดล้อมที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ นอกจากนั้น ระบบยัง
สามารถน าข้อมูลจากการประเมินไปแจ้งเตือนกลุ่มคนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเพ่ือเตรียมความพร้อมผ่าน
ช่องทางส่วนตัวต่างๆ เช่น โทรศัพท์ส่วนตัว หรืออีเมลส่วนตัว เป็นต้น ท าให้ภาครัฐสามารถเตรียมพร้อมที่จะ
รับมือกับสถานการณ์ตามสัดส่วนที่มีแนวโน้มจะเกิดเหตุได้ประโยชน์อีกประการของระบบจ าลองสถานการณ์
คือการความสะดวกอ านวยให้ภาครัฐสามารถวางแผนได้ให้ครบทุกช่วงของภัยพิบัติและใช้มาตรการตามทุกเหตุ
ที่เป็นไปได ้

เพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าวในการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐด้านการป้องกันภัย
ธรรมชาติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องด าเนินงาน/โครงการพัฒนาที่ส าคัญ (Flagship Projects) ด้วยกัน 2 
โครงการ ดังนี้ 

1) โครงการระบบสนับสนุนการใช้ข้อมูลสารสนเทศระบบข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติเพ่ือการบริหาร
จัดการภัยพิบัติด้านน้ าในระดับพ้ืนที่ 

โครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติเพ่ือการ
บริหารจัดการภัยพิบัติด้านน้ าในระดับพ้ืนที่ เพ่ือสนับสนุนการการใช้ข้อมูลสารสนเทศและระบบข้อมูล  
สาธารณภัยแห่งชาติ ในการบริหารจัดการภัยพิบัติด้านน้ าในภูมิภาคหรือพ้ืนที่ต่างๆ โดยมีกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบด าเนินงาน ซึ่งคาดหมายว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2562 
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2) โครงการระบบสาธารสนเทศเพ่ือการจัดการสิ่งของส ารองจ่าย (E-Stock) 
โครงการดังกล่าวเป็นการจัดท าระบบบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลข้ามหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งหมด 

ทั้งในเชิงสภาพแวดล้อมและเชิงประชากร เช่น จ านวนผู้อยู่อาศัยรายพ้ืนที่ ข้อมูลภูมิศาสตร์ ข้อมูลน้ า หรือ
ข้อมูลดิบจากเซ็นเซอร์ต่างๆ เพ่ือใช้ในการติดตามและบริหารจัดการภัยพิบัติ โดยต้องมีมาตรฐานในการจัดเก็บ
ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สามารถน าไปเชื่อมโยงและใช้ได้จริง ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็น
หน่วยงานหลักในการรับผิดชอบด าเนินงานโครงการดังกล่าว และคาดหมายว่าจะแล้วเสร็จส าหรับการพัฒนา
ระบบภายในปี 2562 

 
(4) การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐด้านการจัดการในภาวะวิกฤต 
การจัดการในภาวะวิกฤตเป็นการแก้ปัญหาหลายมิติหลังจากที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น ซึ่งสาเหตุของ

ปัญหามาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น การบริหาร
ชายแดน ความปลอดภัยสาธารณะและภัยธรรมชาติ การที่ภาครัฐไม่สามารถป้องกันและหลีกเลี่ยงสถานการณ์
ได้ตั้งแต่ต้นจึงน ามาสู่ภาวะวิกฤต ภาครัฐจึงต้องมีมาตรการรองรับในการเผชิญเหตุการณ์ และมาตรการบรรเทา
ทุกข์เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภาวะคับขันซึ่งขึ้นอยู่กับเวลา และความเชี่ยวชาญของทีมงานกอบกู้ 
ท้ายที่สุดแล้วภาครัฐต้องท าการฟ้ืนฟูประชาชนและประเทศให้กลับมามีสภาพที่แข็งแกร่งกว่าเดิม  

 
ทั้งนี้ จากการศึกษาการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลภาครัฐด้านการจัดการในภาวะวิกฤตของประเทศผู้น า

ของโลกในการพัฒนาด้านดังกล่าว พบว่า หลายประเทศมีการพัฒนาจากการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตด้วย
ข้อมูลพื้นฐาน ไปสู่การบริหารจัดการในภาวะวิกฤตผ่านการบูรณาการแบบครบวงจร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) กลุ่มประเทศที่พัฒนาไปสู่การบริหารจัดการในภาวะวิกฤตด้วยข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ประเทศ
อินโดนีเซีย 

• ระบบ Digital National Disaster Loss Database ของประเทศอินโดนีเซีย  
ปัจจุบันรัฐบาลอินโดนีเซียก าลังพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบภัยธรรมชาติผ่านมือถือ 
เพ่ือให้ทีมงานภาคสนามเก็บข้อมูลได้อย่างแม่นย า และสามารถน ามาบริหารจัดการการให้
ความช่วยเหลือได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แทนที่การจัดเก็บในรูปแบบเอกสารเดิมซึ่งยากต่อการ
น ามาใช้บริหารจัดการจริง 
 

2) กลุ่มประเทศที่พัฒนาไปสู่การบริหารจัดการในภาวะวิกฤตผ่านการบูรณาการแบบครบวงจร 
ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา 

• โครงการ Meteorological Agency for Tsunami Warnings ของรัฐบาลญี่ปุ่น 
เนื่องจากเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิอยู่อย่างต่อเนื่อง รัฐบาลญี่ปุ่นได้จัดท า
ระบบเตือนภัย ‘DARTs’ ที่สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของคลื่นใต้น้ าซึ่งเป็นสัญญาณ
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ของสึนามิ และท าการส่งข้อความมือถือ SMS เตือนภัย ให้กับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยง
ภัยได้ภายใน 3 นาที 

• หน่วยงาน Federal Emergency Management Agency (FEMA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา  
รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้จัดตั้งหน่วยงาน FEMA เพ่ือเป็นหน่วยงานที่จัดการเรื่องต่างๆ ใน
ภาวะวิกฤตของประเทศ โดยมีระบบศูนย์บัญชาการเสมือน (Virtual Emergency 
Operating Center) ที่ให้เจ้าหน้าที่เข้าใช้งานและสั่งการได้ทุกที่ทุกเวลา โดยได้เชื่อมโยง
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ และแลกเปลี่ยนข้อมูลกันผ่านระบบ Cloud แบบ real-time 
ซึ่งช่วยให้สามารถติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานภาคสนามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• โครงการ Alert Seattle ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นโครงการที่มีการพัฒนาระบบการ
ให้ข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนภัยในเชิงรุกผ่านช่องทางส่วนบุคคล โดยประชาชน
สามารถเลือกช่องทางส่วนบุคคลที่สะดวกในการให้ภาครัฐติดต่อ อาทิ ข้อความ อีเมล หรือ
สื่อสังคม รวมถึงชนิดของข้อมูลหรือภัยที่ต้องการได้รับ อาทิ  ด้านสาธารณูปโภค ด้าน
การจราจร ด้านความปลอดภัย ฯลฯ ซึ่งสามารถลงทะเบียนขอรับบริการได้ผ่านทั้งช่องทาง
ออนไลน์หรือที่หน่วยงานท้องถิ่น 

• หน่วยงาน Federal Aviation Administration ของประเทศสหรัฐอเมริกา  
Federal Aviation Administration ได้ริเริ่มการน าโดรนมาใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อนที่ติดกับโดรนมาช่วยระบุ
สถานที่ของผู้ประสบภัย ไปจนถึงการเก็บข้อมูลภาพถ่ายมุมสูงเพ่ือน ามาใช้ในการประเมิน
หาเส้นทางคมนาคมที่ปลอดภัย และประเมินความเสียหายในพ้ืนที่ โดยข้อมูลต่างๆ ดังกล่าว
จะถูกส่งให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบแบบ real-time 

 
ด้วยเหตุนี้การน าเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการจัดการในภาวะวิกฤต จึงเป็นปัจจัยส าคัญในการ

ยกระดับประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานภาครัฐไทยในการจัดการในภาวะวิกฤต มีเป้าหมายหลัก คือ 
การใช้เทคโนโลยีในการลดผลกระทบและบริหารจัดการภาวะวิกฤตต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
แบ่งระดับการพัฒนาออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่  

1) ระดับการพัฒนาที่ 1: การบริหารจัดการในภาวะวิกฤตแบบดั้งเดิม (Conventional Crisis 
Management Practices) 

ในระดับการพัฒนานี้ จะเป็นการแจ้งเตือนผ่านสื่อสาธารณะในวงกว้างและการค้นหาผู้ประสบภัย
ตามพ้ืนที่โดยไม่มีแนวทางการค้นหาที่ชัดเจน การบรรเทาทุกข์ (Relief) เฉพาะเมื่อมีผู้ประสบภัยมาลงทะเบียน
ร้องเรียน จนถึงการฟื้นฟู (Recovery) เพียงเพ่ือให้ได้กลับมาสู่สภาพปกติก่อนที่จะเกิดภาวะวิกฤต 
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2) ระดับการพัฒนาที่ 2: การบริหารจัดการในภาวะวิกฤตด้วยข้อมูลพ้ืนฐาน ( Information Led 
Crisis Management Practices) 

ในระดับการพัฒนานี้ หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องจะมีการใช้ข้อมูลพ้ืนฐานในการประกอบการตัดสินใจ
ในแต่ละขั้นตอนเพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตั้งแต่การแจ้งเตือนผ่านหลายช่องทางและการค้นหา
ผู้ประสบภัยตามข้อมูลผู้อยู่อาศัยรายพ้ืนที่ การคาดการณ์จ านวนผู้ประสบภัยเบื้องต้นเพ่ือเตรียมความ
ช่วยเหลือได้รวดเร็วยิ่งขึ้น จนถึงการเก็บข้อมูลและประเมินความเสียหายเบื้องต้นเพ่ือให้มีแนวทางการฟ้ืนฟูที่
เหมาะสม 

 
3) ระดับการพัฒนาที่ 3: การบริหารจัดการในภาวะวิกฤตผ่านการบูรณาการแบบครบวงจร 

(Integrated Crisis Management Practices)  
 ในระดับการพัฒนานี้  หน่วยงานรัฐที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการในภาวะวิกฤตจะต้องมีการ  
บูรณาการการท างานข้ามหน่วยงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแต่การแจ้งเตือนผู้อยู่ในพื้นที่ประสบภัยผ่าน
ช่องทางส่วนตัว และการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการช่วยหาผู้ประสบภัยอย่างแม่นย า จนถึงการบูรณาการข้อมูล
ผู้ประสบภัยเพ่ือให้สามารถค านวณชนิดและปริมาณการช่วยเหลือได้ตรงกับความต้องการ และการเก็บข้อมูล
ผลกระทบต่างๆ เพ่ือน ามาฟ้ืนฟูให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม 
 

เพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าวในการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐด้านการจัดการใน
ภาวะวิกฤต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องด าเนินงาน/โครงการพัฒนาที่ส าคัญ (Flagship Projects) ด้วยกัน  
2 โครงการ ดังนี้ 

1) โครงการระบบรายงานสาธารณภัยผ่าน Mobile Application “DPM Reporter” 
โครงการดังกล่าวเป็นการจัดท าระบบบูรณาการข้อมูลภัยพิบัติ เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารและแจ้งเตือน

ภัยแก่ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ที่เกิดภัยพิบัติ ผ่านช่องทางการติดต่อส่วนตัว เช่น มือถือ และอีเมล ให้ประชาชน
สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ถูกต้องรวดเร็วมากขึ้น โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก ซึ่งคาดหมายว่าจะด าเนินการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยผ่านช่องทางส่วนตัว
รายบุคคลต่างๆ แล้วเสร็จภายในปี 2561 

 
2) โครงการระบบแจ้งเตือนการปฏิบัติการกู้ภัย (Rescue Alerts) 

 โครงการดังกล่าวเป็นการจัดท าระบบบูรณาการข้อมูลทั้งภายในหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือการติดตามและบริหารจัดการการปฏิบัติการกู้ภัย รวมถึงการแจ้งเตือนการปฏิบัติการกู้ภัย โดย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก ซึ่งคาดหมายว่าจะด าเนินการพัฒนา
ระบบบูรณาการข้อมูลทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จภายในปี 2562 



บทที่ 3

การวิเคราะหเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร

ของกรมอุตุนิยมวิทยา
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บทที่ 3 
การวิเคราะห์เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของกรมอุตุนิยมวิทยา 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้เป็นข้อมูลน าเข้าในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์นั้น นอกจากพิจารณาข้อมูล

การด าเนินงานต่างๆ ของกรมอุตุนิยมวิทยา ความท้ายทายในการเปลี่ยนแปลงในบริบทของโลก ของประเทศไทย 
ของสภาพแวดล้อมและอากาศ ของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแล้วนั้น ได้ท าการวิเคราะห์ประกอบโดยใช้
เทคนิคในการวิเคราะห์ประกอบแผนยุทธศาสตร์ 4 เทคนิคการวิเคราะห ์ดังนี้ 

 
1. การจัดท า SWOT Analysis ของกรมอุตุนิยมวิทยา  

การพัฒนาหน่วยราชการให้เป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงนั้น ความสามารถในการบริหาร
ยุทธศาสตร์ถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการขับเคลื่อน ซึ่งในการบริหารยุทธศาสตร์ให้บังเกิดผลนั้นประกอบด้วย
องค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ (1) การก าหนดยุทธศาสตร์ (2) การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ  
และ (3) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ อย่างไรก็ตามในกระบวนการจัดท า
ยุทธศาสตร์หน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น หน่วยงานหรือองค์การภาครัฐจ าเป็นต้องมี
การวินิจฉัยองค์การ (Organization Diagnosis) เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในสภาพองค์การในปัจจุบันว่าเป็น
อย่างไร และจะต้องด าเนินการต่อไปอย่างไรจึงจะสามารถไปถึงจุดที่องค์กรอยากจะเป็น หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่าคือ วิสัยทัศน์ขององค์การ (Vision) เครื่องมืออย่างหนึ่งที่นิยมใช้กันทั่วโลกทั้งภาครัฐและเอกชนใน 
การวินิจฉัยองค์การได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิผลคือ SWOT Analysis ซึ่งเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่
น ามาใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกเพ่ือน า ผลที่ได้ในรูปแบบของจุดแข็ง 
(Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) มาก าหนดเป็น 
กลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการวางแผนพัฒนาองค์การ  

 
SWOT Analysis เป็นการพิจารณาใน 4 เรื่องส าคัญ คือ  
S : Strengths เป็นจุดแข็งด้านทรัพยากรภายในองค์การที่มีศักยภาพ และความสามารถทางการ

แข่งขัน เช่น ทักษะและความเชี่ยวชาญขององค์การ โครงสร้างขององค์การ ภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงของ
องค์การ เทคโนโลยี และความสามารถในการให้บริการ เป็นต้น  

W : Weaknesses เป็นจุดอ่อนด้านทรัพยากรภายในองค์การที่ส าคัญ ซึ่งส่งผลต่อสมรรถนะ  
และความสามารถในการแข่งขันขององค์การ เช่น ทิศทางยุทธศาสตร์ที่ไม่ชัดเจน ปัญหาทางด้านงบประมาณ 
บุคลากรขาดทักษะและความช านาญ คุณภาพการให้บริการต่ า  ขาดเทคโนโลยีสนับสนุน มีปัญหา 
การด าเนินงานภายใน มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารบ่อย เป็นต้น  
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O : Opportunities เป็นโอกาสขององค์การที่มีศักยภาพจากสภาพภายนอกที่เอ้ืออ านวย ประกอบ 
ไปด้วย นโยบายรัฐบาลสนับสนุน มีหน่วยงานภายนอกให้บริการเช่นเดียวกับองค์การและเอ้ือต่อการท างาน
ขององค์การ ความสามารถในการระดมทุนจากภายนอก เป็นต้น  

T : Threats อุปสรรคภายนอกองค์การที่ท าให้องค์การต้องปรับตัว ประกอบด้วยการเข้ามาของคู่แข่ง
ขันใหม่ที่มีศักยภาพ อุปสรรคจากบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถทดแทนกันได้ ความต้องการของประชาชนที่
มีมากข้ึนกว่าเดิม ข้อก าหนดหรือกฎหมายต่างๆ ที่ท าให้องค์การล่าช้าในการให้บริการ เป็นต้น 

 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมกรมอุตุนิยมวิทยา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมได้ถูกพิจารณาจาก

ปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน โครงการ และการบริหารจัดการ งบประมาณ
ที่เกี่ยวข้อง บุคลากร สถานภาพ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงปัจจัยอ่ืนที่ส่งผล
กระทบ เช่น การเมือง นโยบาย กฎหมาย ซึ่งส่งผลต่อโอกาสและอุปสรรค โดยในกระบวนการวิเคราะห์ SWOT 
ได้เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งจากผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานในสังกัด การระดมสมองจากการประชุม
รับฟังความคิดเห็น รวมทั้งการพิจารณาองค์ประกอบภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ซึ่งในการวิเคราะห์ SWOT จะแสดงผลวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน : จุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) โดยใช้หลักการ 7S’s Mckinsey 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
1. ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
1.1 ในอดีตที่ผ่านมากรมฯ ได้จดัให้มีวสิัยทัศน์ พันธกิจ 

แผนยุทธศาสตร์ครอบคลมุทุกภารกิจหลักขององค์กร  
1.2 เป็นหน่วยงานหลักทางด้านอตุุนิยมวิทยา แผ่นดินไหว 

และการเตือนภยัจากธรรมชาติของประเทศไทย 
1.3 เป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทยที่เน้นในเรื่องของ

องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

1.1 การน าแผนไปสู่การปฏิบตัิยังไม่มปีระสิทธิภาพเพียงพอ 
ทั้งในด้านการปฏิบัตติามแผน การใช้จ่ายงบประมาณ 
และการติดตามประเมินผล  

1.2 แผนงานท่ีกรมฯ มยีังไมต่อบสนองหรือไมย่ืดหยุ่นต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม  

1.3 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่วสิัยทัศน์ 
พันธกิจ และเป้าหมายยังไม่เป็นไปอย่างท่ัวถึงทั้งองค์กร 
ให้ทุกคนหน่วยงานทราบและปฏบิัติ 

1.4 บุคลากรส่วนใหญ่ของกรมฯ ยังไมเ่ข้าใจถึงวิธีการท างาน
เพื่อให้บรรลตุามวสิัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย 

1.5 ระบบการติดตามประเมินผลยังมปีระสิทธิภาพไม่ 
เพียงพอ  

2. โครงสร้างองค์กร (Structure) 
2.1 มีโครงสร้างภายในกรมฯ ที่ครอบคลุมตามภารกิจและ

มาตรฐานการปฏิบตัิงาน มีสายการบังคับบัญชาทีม่ี
ความชัดเจน มีความเป็นเอกภาพในการบังคับบัญชา 

2.1 การก าหนดโครงสร้างองค์กรและอ านาจหน้าที่  
ของหน่วยงานในกรมฯ ในบางส่วนขาดความชัดเจน



 
ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กรมอุตุนยิมวิทยา 

 

 

 

 
 

3-3 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
(Unity of Command) และเอกภาพในการสั่งการ 
(Unity of Direction) 

2.2 กรมฯ มีกฎหมาย ระเบยีบที่ก าหนดภาระหน้าที่ของ
เจ้าหน้าท่ีที่ชัดเจน 
 

 

เนื่องจากเป็นภารกจิใหม่ๆ และงานในบางส่วนมีความ
ซ้ าซ้อนกัน และงานบางส่วนยังไมม่ีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 

2.2 บทบาทหน้าท่ีโดยรวมของกรมฯ ยังขาดความชัดเจนใน
บางส่วน โดยเฉพาะการน าข้อมูลที่กรมฯ ได้จัดท าและ 
มีอยู่แล้ว ยังไม่สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่นๆ 
เช่น การน าข้อมูลไปใช้ใน Used Case ได้อย่างเตม็ที่ 
นอกเหนือจากงานการแจ้งเตือนภยัพิบัติที่กรมฯ ด าเนิน 
การในปัจจุบัน 

2.3 โครงสร้างที่มียังไมต่อบสนองต่อเทคโนโลยีทีม่ีการพัฒนา
ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และสนองตอ่ความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสียในปัจจุบัน 

2.4 โครงสร้างไมส่ัมพันธ์กับกระทรวงที่สังกัดท าให้  
การขับเคลื่อนงานไม่คล่องตัว ไมเ่อื้อประโยชน์ต่อ 
การปฏิบัติงานของกรมฯ 

2.5 ความซับซ้อนของโครงสร้างในบางส่วนท าให้การ
ประสานงานในองค์กรเกิดความลา่ช้าในการปฏิบัติงาน  

2.6 การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบรวมถึงการมอบอ านาจ
ในบางต าแหน่งไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน  

2.7 บุคลากรบางส่วนยังไมเ่ข้าใจโครงสร้างขององค์กร  
2.8 อัตราก าลังไม่เหมาะสมกับงานท่ีได้รับ และขาดบุคลากร

ทางด้านการบริหาร โดยเฉพาะหนว่ยงานตามศูนยต์่างๆ 
ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านการเงิน การพัสดุ และ
การก าหนดตัวช้ีวัด เป็นต้น 

3. ระบบขององค์กร (System) 
3.1 มีระบบการตรวจอากาศเป็นไปตามมาตรฐาน 

อุตุนิยมวิทยาโลก WMO และมาตรฐานของ ICAO ท า
ให้การปฏิบัติงานของกรมฯ ไดม้าตรฐานสากลเป็นท่ี
ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ ท้ังในระดับประเทศและ
ระดับนานาชาต ิ

3.2 มีศูนย์บริการข้อมูลอตุุนิยมวิทยา และแผ่นดินไหวท่ีมี
มาตรฐาน 

3.3 มีระบบการเฝ้าระวังและเตือนภัยที่เป็นมาตรฐานตาม
มาตรฐานสากล  

3.4 มีระบบฐานข้อมลูทางด้านอุตุนยิมวิทยาของประเทศที่
มีมาตรฐาน และความพร้อมในการให้บริการ 

3.1 ระบบปฏิบตัิการงานด้านพยากรณ์อากาศในส่วนของ
เครื่องมือวัดในภาพรวมยังไม่สามารถที่จะบูรณาการ
ร่วมกัน เนื่องจากปัจจุบันอุปกรณ์ เครื่องมือวัดทั้งหมด
ยังไม่มีซอฟแวรเ์พื่อน าข้อมูลจากเครื่องมือวัดต่างๆ มา
ประมวลผลร่วม ยังใช้ความสามารถในการสร้าง
แบบจ าลองของเจ้าหน้าท่ีของกรมฯ ในการด าเนินการ  

3.2 อุปกรณ์เครื่องมือวัดบางส่วนยังใช้การตรวจวดัโดยคน 
ไม่ได้ใช้ระบบอัตโนมัติ ท าให้โอกาสเกิด Human Error 
มีมาก 

3.3 ระบบการปฏิบัติงานทางด้านการเตือนภัยยังไม่ 
ตอบสนองทุกพื้นที่ และครอบคลมุทุกภัยพิบัต ิ
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
3.5 มีข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทยท่ีหลาก 

หลายทั้งในอดีต และปัจจุบัน 
3.6 กรมฯ เป็นศูนย์กลางการแลกเปลีย่นข้อมูลทาง

อุตุนิยมวิทยาในภูมภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
3.7 สามารถท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 

3.4 ระบบของงานด้านเกี่ยวกับอุตุนยิมวิทยา รายงานที่
เกี่ยวกับสภาวะอากาศตา่งๆ การเตือนภัยยังขาดการ
เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ลักษณะของงานบางส่วนของ
กรมฯ มีความซ้ าซ้อนกับงานของหน่วยงานอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง ท าใหป้ระสิทธิภาพของงานท่ีออกมาใน
บางครั้งไมไ่ด้ผลอย่างเต็มที่  

3.5 เครื่องมือ อุปกรณ์ ขาดการซ่อมบ ารุงอย่างสมบรูณ ์
3.6 ยังขาดระบบ อุปกรณ์ เครื่องมือ ปัญญาประดิษฐ์ 

(Artificial Intelligence) เพื่อจัดการ Big Data ที่กรมฯ มี
เพื่อน าข้อมูลที่มีมาใช้ประโยชน์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

3.7 ระบบงานวิจัยและการพัฒนา (Research and 
Development) ของกรมฯ ยังพฒันาไม่ทันตาม
ความก้าวหน้าของงานด้านอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากการ
พัฒนางานด้านนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

3.8 ภายในกรมฯ งานยังขาดการบรูณาการงานร่วมกัน 
3.9 ขาดการตดิตามตรวจสอบประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ของเครื่องมืออย่างเพียงพอ  
3.10 กระบวนการซ่อมแซมอุปกรณ์เครือ่งมือล่าช้า  

อันเนื่องมาจากงบประมาณมไีมเ่พยีงพอ 
3.11 มีกระบวนการท างานท่ีไม่ถูกต้อง เช่น การส่งข่าวอากาศ

นอกสถาน ี
3.12 ระบบงานของกรมฯ ที่เป็นระบบราชการยังมีความ

แข็งตัวสูงมาก ต้องปรับปรุงระบบให้มีความยืดหยุ่น
สูงขึ้น เพื่อให้สามารถสนองตอบตอ่งานในอนาคตได้
โดยสะดวก 

3.13 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาบางส่วนยังขาดการบูรณาการเข้าสู่
ศูนย์กลาง อีกทั้งการพัฒนาศูนย์ขอ้มูลกลางยังไม่
สมบูรณ ์

3.14 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาบางส่วนยังขาดการควบคมุคุณภาพ
ที่ดีพอ 

3.15 มีแผนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อพัฒนาสู่องค์กร
อัจฉริยะ แต่การด าเนินงานให้บรรลุไปตามแผนยังไมม่ี
ความก้าวหน้าเท่าที่ควร 

3.16 ระบบสารสนเทศและข้อมูลเพื่อการบริหารและการ
จัดการองค์กรยังมไีม่ครบถ้วน ท าให้สารสนเทศ
สนบัสนุนการตัดสินใจของผู้บรหิารไดไ้ม่ครบถ้วน 
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
4.  ทักษะ (Skill) 
4.1 มีความรู้ความเช่ียวชาญทางด้านอตุุนิยมวิทยา 

สามารถตรวจอากาศ รายงานอากาศ และพยากรณ์
อากาศตามมาตรฐาน WMO และมาตรฐานสากล  

4.2 มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญด้าน 
แผ่นดินไหว อุตุนิยมวิทยาการบิน อุตุนิยมวิทยาทาง
ทะเล และเครื่องมือเฉพาะดา้น  

4.3 มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญด้าน  
ตรวจอากาศการบินตามมาตรฐาน ICAO 

4.1 บุคลากรขาดทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 
4.2 ขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะดา้น เช่น ด้านมรสมุ ด้านการสร้าง

แบบจ าลองเพื่อการพยากรณ์อากาศ ด้านการวิจัย ด้าน
เทคโนโลยีงานดิจิทลั ฯลฯ 

5. ค่านิยมร่วม (Shared Values) 
5.1 ค่านิยมร่วมกันขององค์กรที่มีอยู่นั้น เป็นที่ยึดถือปฏิบัติ

ของบุคลากรส่วนใหญ่   
5.2 มีศูนย์รวมจิตใจร่วมกันคือ กรมหลวงชุมพร เขตอุดม

ศักดิ์ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งกรมอุตุนิยมวิทยา ท าให้เกิดความ
รักและศรัทธาในวิชาชีพ 

5.1 บุคลากรบางส่วนไมไ่ดย้ึดค่านยิมองค์กรแต่ยึด ตนเอง 
เป็นหลัก  

5.2 ขาดการรณรงคส์่งเสริม ค่านิยม วฒันธรรมภายในองค์กร
อย่างต่อเนื่อง 

6. บุคลากร (Staff) 
6.1 บุคลากรมีความรู้ความสามารถพรอ้มจะเรยีนรูส้ิ่งใหม่ๆ  
6.2 มีระเบยีบและขั้นตอนในการคดัเลอืกบุคลากรที่ 

โปร่งใส มีประสิทธิภาพ  
6.3 มีบุคลากรที่มีความสามารถในงานด้านอุตุนิยมวิทยา  
6.4 กรมฯ ส่งเสรมิสนับสนุนให้บุคลากรเข้าสูร่ะบบ 

ข้าราชการที่มีผลสัมฤทธ์ิสูง 

6.1 ขาดการส่งเสรมิการให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการใน
หน่วยงาน  

6.2 ยังขาดความร่วมมือทางการศึกษาทางด้านอุตุนิยมวิทยา
กับสถาบันการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือระดับที ่
สูงกว่า 

6.3 ยังขาดการวางแผนงานการพัฒนาบุคลากร หลักสตูร
ต่างๆ รวมถึงการด าเนินการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง ครอบคลุมและสอดคล้องกับความต้องการและ
การปฏิบัติทุกสายงาน   

6.4 อาจารย์ในสถาบันการศึกษาตา่งๆ ท่ีเป็นผู้สอนด้าน
อุตุนิยมวิทยายังขาดทักษะ เทคนิคการถ่ายทอด 
องค์ความรู้ เพื่อให้เกิดการเรยีนรูอ้ย่างสมบูรณ์  

6.5 บุคลากรของหน่วยงานยังขาดทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษ จึงท าให้ขาดโอกาสที่จะไดร้ับทุน หรือการ
อบรมที่จัดโดยหน่วยงานระดับนานาชาติ 

6.6 สถาบันอุตุนิยมวิทยายังไมม่ีโครงสร้างที่เข้มแข็ง เช่น 
อาจารย์ อุปกรณ์ เป็นต้น ท าให้การพัฒนาบุคลากรยังไม่
สามารถท าได้อยา่งเต็มประสิทธิภาพ 

6.7 บุคลากรด้านการพัฒนาบริการอุตนุิยมวิทยาผ่านระบบ
ดิจิทัลยังไม่เพียงพอ และยังขาดองค์ความรู้เพื่อเรียนรู้ให้
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทลั ท าให้การสร้างนวัตกรรมทาง
อุตุนิยมวิทยาดิจิทลัมไีม่เพียงพอตอ่ความต้องการใช้งาน 

6.8 บุคลากรในหน่วยงานยังมคีวามรู้ ความเข้าใจในการใช้
ข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาไมเ่พียงพอ จึงท าให้เกิด
อุปสรรคในการวิเคราะห์ น าเสนอในเทคโนโลยีการ
ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)  

6.9 บุคลากรบางส่วนมีความรู้ความเขา้ใจในเทคโนโลยีดิจิทลั
และนโยบายดจิิทัลไม่เพียงพอ ท าให้มีความคลาดเคลื่อน
ในการผลักดันงานให้เข้าสู่การปฏบิัติงานในแบบ Digital 
government ของรัฐซึ่งมีประชาชนเป็นศูนย์กลางและ
บริการเบด็เสร็จ ณ จุดเดียว 

7. รูปแบบการน าขององค์กร (Style) 
7.1 มีการท างานแบบระบบอาวุโสใหค้วามเคารพซึ่งกันและ

กัน มีรุ่นพ่ีรุ่นน้อง 
7.2 การสั่งการมีความยดืหยุ่นและสามารถน าไปปรับ ใช้กับ

หน่วยงานของกรมฯ ในส่วนภูมภิาคได ้
7.3 ผู้บริหารของกรมฯ ให้ความส าคญัในการพัฒนางาน

อุตุนิยมวิทยาดิจิทลั 

7.1 ผู้บริหารระดับสูงที่โอนย้ายมาจากหน่วยงานภายนอก
อาจไม่เข้าใจกระบวนการท างานและหลักวิชาการ
ทางด้านอุตุนิยมวิทยาเพยีงพอ ท าให้การสั่งการ  
การประสานงานไม่มีประสิทธิภาพ 

7.2 ขาดการท างานเป็นทีม 
7.3 การสื่อสารระหว่างผู้บังคับบญัชากับผู้ปฏิบัติงาน ในบาง 

ครั้งยังไม่ครบถ้วน และขาดความชัดเจน  
7.4 ขั้นตอนการด าเนินงานในบางขั้นตอนยังมีความซับซ้อน

ไม่ชัดเจน และในบางกรณีมีความซ้ าซ้อนกัน 
7.5 การจัดสรรทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคน 

งบประมาณ หรืออุปกรณ์ ยังด าเนนิการไดย้ากอัน
เนื่องมาจากที่มีทรัพยากรในแต่ละด้านจ ากัดมากเพราะ
กรมฯ เป็นหน่วยงานราชการ และหน่วยงานอ่ืนยังไม่เห็น
ความส าคัญงานของกรมฯ จนกว่าจะเกิดภัยพิบัติขึ้นมาก่อน 
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ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก : โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) โดยใช้หลักการ C-PEST 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

1. ลูกค้าหรือผู้รับบริการ (Customer) 
1.1 สภาวะสภาพแวดล้อม ภาวะโลกรอ้น และการ

เปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ (Climate Change) มี
ความรุนแรงข้ึน ท าให้ประชาชนและหน่วยงานตา่งๆ 
ให้ความสนใจข้อมลูด้านอุตุนยิมวทิยามากขึ้น  

1.2 ประชาชนและผู้ใช้บริการมีความตอ้งการข้อมูลด้าน
อุตุนิยมวิทยาท่ีมีความแม่นย า และน่าเช่ือถือมากข้ึน 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสนิใจต่างๆ  

 
 

1.1 ประชาชนและผู้รับบริการมีความต้องการข้อมูลดา้น
อุตุนิยมวิทยามากข้ึน แต่การพัฒนางานด้าน
อุตุนิยมวิทยาของประเทศก้าวไดไ้ม่ทันต่อความ
ต้องการ 

1.2 ข้อมูลที่ไดจ้ากกรมฯ มีประโยชน์ แต่ยังไมต่รงความ
ต้องการของประชาชนหรือผูร้ับบริการ เนื่องจากการ
พยากรณ์ที่กรมฯ ให้ต่อสาธารณะเป็นการให้ในเชิง
กว้าง แต่ข้อมูลที่ประชาชนต้องการเป็นข้อมูลในเชิงลึก 

1.3 การให้บริการข้อมูลสารสนเทศอุตนุิยมวิทยาดิจิทลัยัง
ไม่ได้รับการพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบท่ีสนองต่อการ
ให้บริการอย่างสะดวก ครบถ้วน ครอบคลุม ต่อกลุ่ม
ผู้ใช้บริการ 

2. สถานการณ์การเมือง (Political Situation) 
2.1 รัฐบาลทุกรัฐบาลให้การสนับสนุนงานดา้น

อุตุนิยมวิทยา โดยเฉพาะงานอุตุนยิมวิทยาการบิน
รัฐบาลให้การสนับสนุนเครื่องมือดา้นการบินอย่าง
เต็มที่ เพื่อให้ได้มาตรฐานสากลของ ICAO 

2.2 รัฐบาลสนับสนุนให้หน่วยงานจัดท าแผน 20 ปี ของ
กรมฯ เพื่อสนบัสนุนงบประมาณการจัดซื้อ เครื่องมือ
และจัดหาบุคลากร  

2.3 นโยบายรัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาทางด้านดิจิทัล 
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั การเปดิเผยข้อมูลส่งเสริมให้
มีการผลักดันบริการของรัฐสู่ประชาชนอย่างเป็น
รูปธรรม ดังนั้นกรมฯ จึงมีโอกาสที่จะพัฒนางาน
ดิจิทัลของกรมฯ ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจหลักของกรมฯ  
ที่เน้นงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

2.4 การสนับสนุนของหน่วยงานระหวา่งประเทศ เกี่ยวกับ
การให้ความรู้ ความเข้าใจดา้นอุตนุิยมวิทยาและ
แผ่นดินไหว ส่งเสริมใหต้้องพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนภารกิจดา้นอุตุนิยมวิทยา
และแผ่นดินไหว  มีเครือข่ายความร่วมมือท้ัง
หน่วยงานในประเทศและระหว่างประเทศ ในการใช้
และให้บริการสารสนเทศอุตุนิยมวทิยาดิจิทัล 

2.1 รัฐบาลสนับสนุนให้หน่วยงานอื่นๆ ท างานที่มีลักษณะ
ซ้ าซ้อนกับกรมฯ โดยการอนุญาตให้ด าเนินงานด้าน
การพยากรณ์อากาศ และเตือนภัยสภาวะอากาศได้  

2.2 การไมไ่ดร้ับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากประเทศอื่นๆ 
ที่เป็นคู่แข่งขนัทางการค้า เพื่อท าให้ประเทศไทยลด
ความสามารถในการแข่งขันระหวา่งประเทศลง  

2.3 นโยบายและแผนของกระทรวงดิจทิัลฯ ให้ความส าคัญ
กับงานของกรมฯ นอ้ยมาก ท าให้การพัฒนาระบบงาน
ต่างๆ ไมไ่ดร้ับความสนใจอย่างเตม็ที่ 

2.4 ประเทศไทยไม่มีกฎหมายด้านอุตนุิยมวิทยารองรับ 
เหมือนกับบางประเทศจึงเปิดโอกาสให้มีข้อมลูที่อาจ
เป็นเท็จจากแหล่งอื่นที่เช่ือถือไม่ได้ เผยแพร่ไปให้
ประชาชนเกิดความสับสนในข้อมูล  

2.5 กฎหมายใหม่ๆ เปดิโอกาสให้ประชาชนและผู้ใช้บริการ
ร้องเรียน เกี่ยวกับการให้บริการมากข้ึน 

2.6 การบังคับใช้กฎหมายบางฉบับมีผลกระทบกับการ
ด าเนินงานด้านอุตุนยิมวิทยา เช่น กฎหมายการจัดสรร
คลื่นความถี่วิทย ุ



 
ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กรมอุตุนยิมวิทยา 

 

 

 

 
 

3-8 
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
2.5 นโยบายรัฐบาลสนับสนุนใหห้น่วยงานต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องท างานแบบบูรณาการร่วมกันและไม่ซ้ าซ้อน
กัน เช่น งานการบริหารจดัการน้ า เป็นต้น และกรมฯ 
ได้รับความส าคัญและความน่าเชื่อถือจากรัฐบาลให้
ทุกหน่วยงานรับฟังรายงานและข้อมูลการพยากรณ์
อากาศต่างๆ จากกรมฯ   

2.6 ความมั่นคงทางการเมืองของประเทศดีขึ้น ท าให้
ประเทศมภีาพลักษณ์ดีขึ้น ตา่งประเทศมีความเชื่อมั่น
ต่อประเทศมากขึ้น ส่งผลให้ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศงานด้านอตุุนิยมวิทยาดีขึน้  

2.7 มีความร่วมมือ การให้ความช่วยเหลือ และการ
แลกเปลีย่นข้อมูลซึ่งกันและกัน จากองค์การระหว่าง
ประเทศ และประเทศต่างๆ ที่เป็นสมาชิก ได้แก่ 
WMO, ICAO และภายในกลุ่มประเทศในภูมภิาค
อาเซียน ด้านอุตุนยิมวิทยา ภมูิฟิสกิส ์

2.8 มีหน่วยงานระหวา่งประเทศท่ีเป็นผู้ก ากับดูแล เช่น 
WMO, ICAO ได้ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ
กรมฯ ในการพยากรณ์อากาศ การพยากรณ์อากาศ
การบินและการเตือนภัย 

2.9 การสนับสนุนของหน่วยงานระหวา่งประเทศ เกี่ยวกับ
การให้ความรู้ ความเข้าใจดา้นอุตนุิยมวิทยาและ
แผ่นดินไหวแก่ประชาชนทุกภาคสว่น ส่งเสรมิให้ต้อง
พัฒนาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจ
ด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว   

2.10 ในปัจจุบันมีพระราชบัญญตัิที่เกี่ยวกับระบบ
คอมพิวเตอร์ ท าให้การด าเนินการเผยแพร่ข้อมลูอัน
เป็นเท็จมีระบบการลงโทษ 

3.สภาพเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม (Economic and Environmental condition) 
3.1 สภาพเศรษฐกิจ (Economic condition) 
3.1.1 ประเทศมเีศรษฐกิจในระดับปานกลาง ท าให้มีการ

สนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาด้านวิชาการ
และเครื่องมืองานทางด้านอุตุนิยมวิทยาให้มีความ
ทันสมัยมากขึ้น 

3.1.2 การปรับตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้มคีวาม
ตอ้งการประยุกต์ใช้ข้อมูลด้านอตุนุิยมวิทยามากขึน้ 
เช่น ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อสนับสนุนงานด้าน

3.1.1 กรมฯ ขยายการให้บริการไม่ทันตอ่ความต้องการ 
ในภาคส่วนต่างๆ อันเนื่องมาจากการขยายตัวทาง 
เศรษฐกิจของประเทศอย่างรวดเรว็ 

3.1.2 การขยายตัวทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม่  
มผีลกระทบต่อการปฏิบตัิงานและการบริหาร 
การ จัดการองค์กร เช่น Start up Thailand  
การเพิ่มสนามบินในจังหวัดต่างๆ  
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โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
คมนาคมขนส่ง อุตสาหกรรม การเกษตร ท่องเที่ยว 
การประมง ก่อสร้าง และสาธารณสุข 

 

3.2 สภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Condition) 
3.2.1 ภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ

อากาศ (Climate Change) ท าใหม้ีการพัฒนา
ความรู้ นวัตกรรม การวิจัยเพิ่มมากข้ึน 

3.2.2 การเปลีย่นแปลงของสภาวะอากาศท าให้ ประชาชน
เกิดความตระหนักจากผลกระทบ และความส าคญั
ต่อข้อมูลข่าวสารของกรมฯ  

3.2.3 สภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป สภาวะโลกร้อน 
สภาวะอากาศทีเ่ปลีย่นแปลงไป (Climate Change) 
เป็นโอกาสให้เกดิการศึกษาวจิัย เรื่องของภัย
ธรรมชาติที่มผีลสืบเนื่องมาจากผลกระทบของ
สภาพแวดล้อมดังกล่าว 

3.2.1 การเปลีย่นแปลงสภาพแวดล้อมตา่งๆ มีผลกระทบ
ต่อการด าเนินกิจกรรมของกรมฯ เช่น มีการสร้าง
อาคารสูงในบรเิวณใกล้ๆ  สถานตีรวจอากาศ ท าให้
อากาศมีผลกระทบต่อผลการตรวจท าให้กรมฯ ต้อง
ย้ายสถานตีรวจอากาศ ซึ่งมผีลกระทบต่อการตรวจ
อากาศในช่วงการก่อสร้าง และต้องใช้งบประมาณ
ในการจัดสร้างสถานีใหม ่

3.2.2 การเปลีย่นแปลงสภาวะอากาศที่รนุแรงมากข้ึน 
เช่น น้ าท่วม ท าให้เครื่องมือของกรมฯ ได้รับความ
เสียหาย ขัดข้อง ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณ ในการ
รักษา หรือจัดซื้อใหม่   

3.2.3 ในพื้นที่อันตรายและเข้าถึงยากไมส่ามารถปฏิบัติ 
หน้าท่ีได้เต็มประสิทธิภาพ ท าให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน
และขาดความต่อเนื่อง 

4. สภาพสังคม (Social Condition) 
4.1 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในทางวิทยาศาสตรม์าก

ขึ้น ท าใหเ้กิดความเชื่อถือในค าพยากรณ์ของกรมฯ 
และสามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ใน ชีวิตประจ าวัน
ได้ เช่น ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และการ
ท่องเที่ยว เป็นต้น 

4.2 สื่อสังคมออนไลน์ รูปแบบการสื่อสารเป็นแบบเปิด  
มีการสื่อสาร 2 ทาง ท าใหส้ามารถสร้างความรู้ความ
เข้าใจด้านอุตุนิยมวิทยาได้มากข้ึน รวมทั้งช่องทาง
การศึกษาท่ีมากขึ้นเป็นทางเลือกยคุปัจจุบันท าให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลอตุนุิยมวิทยาได้มากข้ึน  

4.3 ข้อก าหนดและมาตรฐานสากลระหว่างประเทศ ท้ัง
มาตรฐาน ICAO และ WMO ท าให้การปฏิบตัิงานของ
กรมฯ มมีาตรฐานที่เป็นสากล เปน็ท่ียอมรับจาก
ต่างประเทศและในประเทศ 

4.4 สังคมมีการคาดหวังต่อระบบงานการพยากรณ์อากาศ 
และการเตือนภยัค่อนข้างสูง ท าให้เกิดโอกาสในการ
ปรับปรุงพัฒนางานในด้านนี้อย่างต่อเนื่อง 

4.1 ข้อมูลของกรมฯ ในบางครั้งมมีากเกินไป อีกทั้งข้อมูลมี
หลายชุดไม่เป็นเอกภาพ ท าใหก้ารสื่อสารต่อสังคมเกดิ
ความล่าช้าและไมแ่ม่นย า จนท าให้ประชาชนหันไปให้
ความน่าเชื่อถือจากข้อมูลหน่วยงานอ่ืนมากกว่า 

4.2 ประชาชนสามารถหาข้อมลูด้านการพยากรณ์อากาศ
จากแหล่งอ่ืนๆ จากกทางเทคโนโลยีท่ีมีการพัฒนาไปได้
โดยสะดวกมากข้ึน ท าให้ไมส่นใจในข้อมูลที่กรมฯ 
เผยแพร่ออกมา 

4.3 ข้อมูลจากแหล่งอื่น ซึ่งมีความขัดแย้งจาก ข้อเท็จจริง 
ท าให้ประชาชนเกิดความสับสน และบางครั้งกรมฯ 
ได้รับความเสียหาย เนื่องจากประชาชนเข้าใจว่าข้อมูล
มาจากกรมฯ  

4.4 นักวิชาการสถาบันต่างๆ มีการใช้ข้อมูลซ้ าซ้อน 
บางครั้งเป็นข้อมูลที่ขาดข้อเท็จจรงิหรือขาดการ 
ตรวจสอบความถูกต้อง ท าให้ประชาชนมีความสับสน
ในข้อมูลที่ไดร้ับ  
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โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
4.5 ความตระหนักและความสนใจในข้อมูลอุตุนิยมวิทยา

ของประชาชน ตลอดจนการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร
ด้านอุตุนิยมวิทยาของหน่วยงานตา่งๆ  สื่อมวลชน 
และสื่อสังคมออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ตา่งๆ เป็น
แรงผลักดันให้กรมฯ ต้องสร้างผลผลิต ในการน าเสนอ
ข้อมูลข่าวสารด้านอุตุนยิมวิทยาโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นกลไกหลักในการเผยแพร่เพื่อให้
สามารถแข่งขันได ้

4.5 คนไทยมีนสิัยรักสนุก น าข้อมูลจากกรมฯ ไปตัดต่อ 
เปลี่ยนแปลงข้อความไปในสิ่งที่ไมถู่กต้อง จนท าใหเ้กิด
ความเสยีหาย 

4.6 ความตระหนักของสังคมต่อภัยธรรมชาติท าให้ 
ประชาชนขาดการกลั่นกรองข้อมลูจากแหล่งอื่น มีการ
ส่งต่อข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ท าให้ส่งผลที่เป็นภาพ
ลบต่อการท างานของกรมฯ 

 
5. ปัจจัยทางเทคโนโลยี (Technology Factor) 
5.1 การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารต่างๆ ในปัจจุบันไปสู่

ประชาชน สะดวกรวดเร็วทันเหตกุารณ์   
5.2 เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและทันสมัย ช่วยสนับสนุน

การด าเนินการด้านอตุุนิยมวิทยาในทุกขั้นตอน ท าให้
ระบบการพยากรณ์อากาศในปัจจบุันมีความแม่นย า
มากขึ้น ให้บริการพยากรณ์อากาศได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพเพิม่ขึ้น  

5.3  สังคมยุคปัจจุบันประชาชนมีความตื่นตัวกับการรักษา
สิ่งแวดล้อมและธรรมชาตมิากขึ้น ท าให้มีโอกาสในการ
เสรมิสร้างเครือข่ายการมสี่วนร่วมของประชาชนได ้
ง่ายขึ้น 

5.4 ปัจจุบันมีโครงสรา้งพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทลัที่
ครอบคลมุทั่วประเทศ สามารถสนบัสนุนงานของกรมฯ 
ด้านดิจิทัลและประชาชนได้ ทั้งนี้มีเครือข่ายผู้ใช้ข้อมูล
สารสนเทศอุตุนิยมวิทยาดิจิทลัที่หลากหลายทั้งภาครัฐ 
และภาคเอกชน 

 

5.1 หน่วยงานภายนอกท้ังในและต่างประเทศมีการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทลั การตรวจวัดสภาพอากาศท่ีทันสมัย
และมเีครือข่ายมากกว่าอาจส่งผลต่อฐานผู้ใช้บริการ
ของกรมฯ ได ้

5.2 เนื่องจากความก้าวหน้าในเทคโนโลยีข่าวสาร จึงเป็น
การเปดิโอกาสให้นักวิชาการอสิระสามารถเขา้มาแทรกแซง
บทบาทในการใหข้้อมูลด้านอตุุนิยมวิทยาได้ง่ายขึ้น  

5.3 ประเทศไทยไม่มีกฎหมายด้านอุตนุิยมวิทยารองรับ
เหมือนประเทศอ่ืน จึงเปิดโอกาสให้มีข้อมูลที่อาจเป็น
เท็จจากแหล่งอ่ืนท่ีเชื่อถือไมไ่ด้เผยแพร่ไปให้ประชาชน 
จนเกิดความสับสนในข้อมูลได้  

5.4 เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานอื่นๆ ยังขาดองค์ความรู้ดา้น
อุตุนิยมวิทยา แล้วน าข้อมลูของกรมอุตุนิยมวิทยาไป
ตีความ มีการเผยแพร่ต่อประชาชน ท าให้การเสนอ
ข้อมูลผดิพลาด และสร้างความเสยีหายให้เกิดขึ้น  

5.5 ภัยคุกคามทางเทคโนโลยีดิจิทลัที่เพิ่มมากข้ึน  
อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการใหบ้ริการอุตุนิยมวิทยา
ดิจิทัลของกรมฯ 
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2. การจัดท า TOWS Matrix Analysis ของกรมอุตุนิยมวิทยา 
TOWS Matrix Analysis คือ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาหลังจากการประเมินสภาพแวดล้อมของ

องค์กรที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) และน าข้อมูลหรือผลลัพธ์ที่ได้นั้นมา
ประเมินสภาพแวดล้อมแบบ Matrix โดยใช้ตาราง TOWS Matrix เป็นตารางที่วิเคราะห์ข้อมูลจากจุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคเพื่อก าหนดออกมาเป็นกลยุทธ์ต่าง ๆ 

ซึ่งการประเมินสภาพแวดล้อมแบบ TOWS Matrix เป็นการประเมินสภาพแวดล้อมระหว่างจุดแข็งกับ
โอกาส (SO) จุดแข็งกับอุปสรรค (ST) จุดอ่อนกับโอกาส (WO) และจุดอ่อนกับอุปสรรค (WT) ซึ่งผลของการ
ประเมินสภาพแวดล้อมในข้อมูลแต่ละคู่ดังกล่าว จะท าให้เกิดยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ที่สามารถแบ่งออกได้เป็น 
4 ประเภท ดังต่อไปนี้ 

1) กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็ง
และโอกาสมาพิจารณาร่วมกันเพ่ือที่จะน ามาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรุก  

2) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุด
แข็งและอุปสรรคมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือที่จะน ามาก าหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิง
ป้องกัน เนื่องจากองค์กรมีจุดแข็งและประสบกับสภาพแวดล้อมที่เป็นข้อจ ากัดภายนอก แต่
องค์กรสามารถใช้จุดแข็งที่มีอยู่ป้องกันข้อจ ากัดจากภายนอกได้ 

3) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อน
และโอกาสมาพิจารณาร่วมกันเพ่ือที่จะน ามาก าหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงแก้ไข ทั้งนี้
เนื่องจากองค์กรมีโอกาสที่จะน าแนวคิดหรือวิธีใหม่ๆ มาใช้ในการแก้ไขจุดอ่อนที่องค์กรมีอยู่ได้ 

4) กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อน
และอุปสรรคมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือที่จะน ามาก าหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรับ ทั้งนี้
เนื่องจากองค์กรเผชิญกับท้ังจุดอ่อนและอุปสรรคภายนอกที่องค์กรไม่สามารถควบคุมได้ 
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การประเมินสภาพแวดล้อมของกรมอุตุนิยมวิทยาในรูปแบบ TOWS Matrix ได้มีผลการวิเคราะห์

ดังต่อไปนี้   

 

ภาพแสดงความระดับความส าคัญของ TOWS Matrix ในแต่ละกลยุทธ์ 
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ผลของการวิเคราะห์ TOWS Matrix Analysis ที่ได้มาจากการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน SWOT ของกรมอุตุนิยมวิทยา 

 
 

Strengths (s) Weakness (w) 

Opportunities (O) S+O = เชิงรุก W+O = เชิงแก้ไข 

 
 

1. ประชาชนและผู้ใช้บริการมีความตอ้งการข้อมูลและ
ข่าวสารที่แม่นย าและน่าเช่ือถือ ปัจจุบันประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องวิทยาศาสตรม์ากยิ่งข้ึน ท าให้มี
ความเชื่อถือในค าพยากรณ์ สามารถน าข้อมูลที่ได้รับไป
ปรับใช้ในการประกอบอาชีพหรือในชีวิตประจ าวัน 
ประกอบกับกรมอตุุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานหลักทางด้าน
อุตุนิยมวิทยาของประเทศและมีบคุลากรที่มคีวามรู้
ความสามารถ จึงท าให้ประชาชนสามารถเชื่อถือและ
มั่นใจได้ว่าข้อมลูและข่าวสารที่ออกโดยกรมอุตุนิยมวิทยา
นั้นมีความถูกต้องและมีความแม่นย า 

 
 
 
 
2. กรมอุตุนยิมวิทยามีระบบการตรวจอากาศ ด้าน

แผ่นดินไหว และการเฝ้าระวังเตือนภัยที่เป็น
มาตรฐานสากลตามมาตรฐานของ WMO และ ICAO ท า

1. ระบบการปฏิบัติงานทางด้านการเตือนภัยยังไม่สามารถ
สนองตอบในทุกพื้นที ่และครอบคลุมในทุกภัยพบิัติ 
อุปกรณ์และเครื่องมือในบางส่วนยังใช้ระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลโดยคน ไม่ใช่ระบบอัตโนมัต ิจึงอาจท าให้เกิด
ข้อผิดพลาดไดโ้ดยง่าย รวมไปถึงเครื่องมืออุปกรณย์ังขาด
การซ่อมบ ารุงท่ีดี หรือเกิดล่าช้าในการซ่อมบ ารุง  
อันเนื่องมาจากข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณ ในขณะที่
สถานการณ์ปัจจุบัน ประชาชนหรอืผู้ใช้บริการมีความ
ต้องการข้อมูล ข่าวสาร ของกรมอตุุนิยมวิทยาทีถู่กต้อง 
แม่นย า และรวดเร็ว รวมไปถึงมีความน่าเชื่อถือ จึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ กรมอตุุนิยมวิทยาต้องปรับปรุง
และพัฒนาศักยภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นและครอบคลุมทุกพื้นที่เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 

2. กรมอุตุนิยมวิทยาต้องพัฒนาระบบ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เพื่อจดัการ
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อน า Big Data มา
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Strengths (s) Weakness (w) 

Opportunities (O) S+O = เชิงรุก W+O = เชิงแก้ไข 

ใหไ้ด้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งใน
ระดับประเทศและในระดับสากล จึงได้รับความร่วมมือ
การให้ความช่วยเหลือ การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการ
สนับสนุนจากหน่วยงานระหว่างประเทศในเรื่องของ
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับดา้นอุตุนิยมวิทยา ท าให้เพิ่ม
ศักยภาพของด้านการท างานกรมอุตุนิยมวิทยาใหม้ี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3. กรมอุตุนิยมวิทยามีวิสัยทัศน์ พันธกิจตามแผนยุทธศาสตร์ที่
ครอบคลมุภารกจิหลัก ดังนั้นรัฐบาลจึงให้การสนับสนุน
งบประมาณในการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทีด่ีและ
ทันสมัย รวมไปถึงกรมอตุุนิยมวิทยามีบุคลากรที่มี
ศักยภาพ เพื่อเป็นการตอบสนองตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

4. กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหนว่ยงานหลักของประเทศที่เน้นใน
เรื่องขององค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่ง
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลทีใ่ห้การสนับสนุนการ
พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับ

ประมวลผลเพื่อน าข้อมูลทีไ่ดม้าประยุกต์ใช้ประโยชน์ใน
ด้านต่างๆ เช่น ข้อมูลอตุุนิยมวิทยาเพื่อสนับสนุนงานดา้น
คมนาคม ขนส่ง อุตสาหกรรม การเกษตร ท่องเที่ยว การ
ประมง ก่อสรา้งและสาธารณสุข เป็นต้น 

 
 
 
3. ระบบงานการวิจยัและพัฒนา (Research and 

Development) ของกรมอุตุนิยมวิทยายังพัฒนาไม่ทัน
กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของอากาศเพียงพอ จาก
สภาพแวดล้อมและสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว รวมถึงการสร้างแบบจ าลองโมเดลทีเ่หมาะสม
ส าหรับการพยากรณ ์

4. บุคลากรของหน่วยงานจ านวนหนึง่ยังขาดทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศท าให้ประสบกบัปัญหาในการท างาน
และการพัฒนาองค์กร โอกาสในปจัจุบันท่ีกรม
อุตุนิยมวิทยาต้องมีความร่วมมือ การให้และรับความ
ช่วยเหลือ และการแลกเปลีย่นข้อมูลกับหน่วยงานระดับ
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Strengths (s) Weakness (w) 

Opportunities (O) S+O = เชิงรุก W+O = เชิงแก้ไข 

ภารกิจหลักของกรมอุตุนิยมวิทยา การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพดีขึ้น 

 
 
5. กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมลูทาง

อุตุนิยมวิทยาในภูมภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เกิด
เครือข่ายความร่วมมือท้ังหน่วยงานภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ มีการใหแ้ลกเปลีย่นข้อมูลสารสนเทศ
ด้านอุตุนิยมวิทยาระหว่างกัน  

6. กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถท างานรว่มมือกับองค์กรอื่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
ที่สนับสนุนให้หน่วยงานตา่งๆ ที่เกีย่วข้องท างานแบบ
บูรณาการร่วมกัน ส่งผลให้กรมอุตุนิยมวิทยาได้รับความ
เชื่อถือจากท้ังภาครัฐและประชาชนในการรายงานข้อมลู
เกี่ยวกับการพยากรณต์่างๆ 

7. ปัจจุบันด้วยปญัหาสภาวะโลกร้อนและการเปลีย่นแปลง
ของสภาวะอากาศ และประชาชนตระหนักถึงความส าคญั
ของข้อมูลสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ท าให้ต้องมีการ

นานาชาติ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องพัฒนา
ศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศใหก้ับบุคลากรของ
หน่วยงาน 
 

5. ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันท่ีมีความก้าวหน้า เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว และมีความทันสมยั สามารถท าให้ระบบ
พยากรณ์อากาศมีความแม่นย า ถกูต้อง และรวดเร็วทัน
ต่อเหตุการณม์ากยิ่งข้ึน แต่ในประเทศไทยไม่มี
สถาบันการศึกษาใดทีเ่ปิดการเรยีนการสอนองค์ความรู้
ด้านอุตุนิยมวิทยาเลย ประกอบกบัความร่วมมือทาง
การศึกษา การวางพัฒนาหลักสูตรที่จะอบรมบุคลากร 
รวมไปถึงอาจารย์หรือท่ีวิทยากรเฉพาะด้านท่ีเป็น
ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนโครงสร้างหลักสูตรของสถาบันใน
ปัจจุบันยังไมม่ีอย่างเพียงพอทีจ่ะก้าวให้ทันกับเทคโนโลยี
ในปัจจุบัน ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิง่ที่กรมจะต้องส่งเสรมิ
ให้มีการพัฒนาด้านการศึกษาและด้านการฝึกอบรมให้
ทัดเทียมกับเทคโนโลยีในปัจจุบันหรือในแนวโน้มอนาคต
ข้างหน้าที่จะเกิดขึ้น 
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Strengths (s) Weakness (w) 

Opportunities (O) S+O = เชิงรุก W+O = เชิงแก้ไข 

พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม การวิจัยที่เพ่ิมมากข้ึน เพื่อ
ช่วยในงานการพยากรณ์ ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยามี
ระบบฐานข้อมลูด้านอุตุนยิมวิทยาที่มีมาตรฐาน จึงท าให้มี
ความพร้อมที่จะให้บริการประชาชน หรือผู้ขอให้ใช้บริการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8. กรมอุตุนิยมวิทยามีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
ด้านตรวจอากาศการบินตามมาตรฐาน ICAO รัฐบาลจึง
ให้การสนับสนุนงานด้านอุตุนิยมวทิยาด้านการบินอยา่ง
เต็มที่ จึงส่งผลให้กรมอุตุนิยมวิทยาได้รบัมาตรฐานของ 
ICAO สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

9. บุคลากรมีความรู้ความสามารถพรอ้มท่ีจะเรยีนรูส้ิ่งใหม่ๆ
อยู่เสมอ ประกอบกับสังคมมีความคาดหวังและความ
ต้องการที่เกี่ยวข้องกับระบบงานการพยากรณ์อากาศ และ
การเตือนภยัทีม่ากขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงท าให้บุคลากรของกรม
อุตุนิยมวิทยามีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและเรียนรูส้ิ่ง
ใหม่อยู่เสมอเพื่อตอบสนองความตอ้งการและความ
คาดหวังของสังคม 
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Strengths (s) Weakness (w) 

Opportunities (O) S+O = เชิงรุก W+O = เชิงแก้ไข 

10. ผู้บริหารและบุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยาให้ความส าคัญ
ในเรื่องของการพัฒนางานอุตุนิยมวทิยาดิจิทัลเพื่อให้
ตอบสนองกับนโยบายของประเทศ จึงได้มีการน าเสนอข้อมูล
และข่าวสารทั้งแบบ Online และ Offline และในอีก
หลายๆ ช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ตอบสนองกับ
ประชาชนทุกกลุ่ม และก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วทัน
ต่อเหตุการณ์ อีกท้ังยังน าเทคโนโลยีทีทันสมัยมาปรับใช้ใน
องค์กร รวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยดีิจิทลัที่
ครอบคลมุทั่วประเทศ จึงท าให้กรมอุตุนิยมวทิยาสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทุกกลุ่ม สามารถ
สื่อสารได้หลากหลายรูปแบบ และหลายช่องทาง มีความ
รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นย า 
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Strengths (s) Weakness (w) 

Threats (T) S+T = เชิงป้องกัน W+T = เชิงรับ 

 
 

1. เป็นหน่วยงานหลักทางด้านอตุุนิยมวิทยา แผ่นดินไหว 
และการเตือนจากธรรมชาติของประเทศ แต่อุปสรรคก็คือ
ข้อมูลที่ประชาชนได้รับยังไม่ตรงตามความต้องการของ
ประชาชน และไม่ครอบคลุมถึงทุกกลุ่มผู้ใช้บริการ กรม
อุตุนิยมวิทยาจะต้องปรับบทบาทเพื่อปฏิบัติงานให้
ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ทุกด้าน 

 
 
 
2. กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานหลักด้านอุตุนิยมวิทยา

ของประเทศ เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง
อุตุนิยมวทิยาในระดับภมูิภาค อุปสรรคท่ีส าคญัประการ
หนึ่ง คือ นโยบายของกระทรวงดิจทิัลฯ ยังให้ความส าคัญ
กับงานของกรมอุตุนิยมวิทยาค่อนข้างน้อย ท าให้การ
พัฒนาระบบต่างๆ เป็นไปค่อนข้างช้า ดังนั้น 
กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องปรับบทบาทเพื่อให้เป็น
หน่วยงานหลักของกระทรวงฯ ที่กระทรวงฯ พร้อมให ้
การสนับสนุนในทุกๆ ด้าน 

1. โครงสร้างองค์กรและศักยภาพของบุคลากรภายในกรม
อุตุนิยมวิทยายังอาจจะไมต่อบสนองต่อเทคโนโลยีท่ีมี
การพัฒนาก้าวหน้าไปอยา่งรวดเรว็เท่าที่ควร และข้อมลู
ข่าวสารทีก่รมอุตุนิยมวิทยาเผยแพร่ในปัจจุบันยังไม่
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ตอบสนองต่อ
ผู้ใช้บริการหรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้นกรม
อุตุนิยมวิทยาควรจะต้องปรับบทบาทเพื่อให้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
 

2. โครงสร้างของกรมอุตุนิยมวิทยาอาจจะสมัพันธ์กับ
กระทรวงทีส่ังกัดอยูค่่อนข้างน้อย ท าให้การขับเคลื่อน
งานยังไม่คล่องตัวเท่าที่ควร ท าให้มีการเอื้อประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติงานของกรมอตุุนิยมวิทยาไมม่ากนัก  
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Strengths (s) Weakness (w) 

Threats (T) S+T = เชิงป้องกัน W+T = เชิงรับ 

3. แม้ว่ากรมอุตุนยิมวิทยา มีข้อมลูอตุุนิยมวิทยา แผ่นดินไหว 
การเฝา้ระวังและเตือนภัยที่มมีาตรฐาน และพร้อม
ให้บริการในทุกสถานการณ์ แตป่ระชาชนส่วนใหญ่ก็
สามารถหาข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาจากแหล่งอ่ืนๆ ได้ไม่
ยากนัก เป็นข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ อันเป็นผลเนื่องจากความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี ส่งผลให้ประชาชนสามารถรับข้อมลูไดห้ลาย
ช่องทาง จนท าให้ประชาชนไม่สนใจ หรือไม่เชื่อถือข้อมูล
ของกรมอุตุนิยมวิทยา ดังนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาต้องมีการ
น าเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง แม่นย า รวดเร็วท าให้
ประชาชนเช่ือถือข้อมูล 
 

4. เนื่องจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวทิยา หน่วยงานอื่น
สามารถน าเอาข้อมลูไปแปลความผิดพลาด จนอาจมี
ความขัดแย้งกับข้อเท็จจริงได้ อันเนื่องจากเจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงานอ่ืนยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านอุตุนิยมวิทยา
อย่างลึกซึ้ง แล้วน าไปเผยแพร่สู่ประชาชน ท าให้การเสนอ
ข้อมูลที่ผิดพลาด และอาจจะสร้างความเสยีหายให้กับ

3. ปัญหาเครื่องมือกรมของกรมอตุุนยิมวิทยาที่ไดร้ับความ
เสียหาย ขัดข้อง อันเนื่องมาจากการใช้งานท่ีนานแล้ว 
และการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรุนแรง การเกิดภาวะน้ าท่วม ประกอบกับการซ่อม
บ ารุงท าไดไ้ม่เต็มประสิทธิภาพ การซ่อมบ ารุงมคีวาม
ล่าช้า เป็นต้น ในขณะที่ปจัจุบันประชาชนมีความ
ต้องการข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นย า รวดเร็วมากขึ้น ดังนั้น
หากปัญหาเหล่านีไ้มไ่ด้รบัการแกไ้ขอย่างทันท่วงทีก็อาจ
เกิดความเสียหายขึ้นได ้
 

 
 
4. กรมอุตุนิยมวิทยายังขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะดา้น เช่น 

ด้านมรสุม ด้านการสร้างแบบจ าลองเพื่อการพยากรณ์
อากาศ ด้านการวิจัยพัฒนา ดา้นเทคโนโลยีงานดิจิทัล 
จึงส่งผลให้ประสิทธิภาพการท างานบางส่วนของกรม
อุตุนิยมวิทยาไม่ได้ท างานอย่างเตม็ที ่จึงอาจจะท าให้
ประชาชนไปรับข้อมลูข่าวสารจากแหล่งอื่นที่มีความ
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Strengths (s) Weakness (w) 

Threats (T) S+T = เชิงป้องกัน W+T = เชิงรับ 

กรมอุตุนิยมวิทยาได้ ดังนั้นกรมอตุุนิยมวิทยาจะต้องมี
ระบบทีด่ีทีส่ามารถน าเสนอข้อมลู ข่าวสาร ด้าน
อุตุนิยมวิทยาท่ีเป็นทางการและถกูต้อง ไม่สร้างความ
สับสนให้กับประชาชน และผู้รับขา่วสาร 

 

รวดเร็ว มีประสิทธิภาพกว่า ดังนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาใน
ฐานะองค์กรหลักของประเทศต้องส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากยิ่งข้ึน เพื่อรับมือกับ
การเปลีย่นแปลงในสังคมปัจจุบัน 

5. ประชาชนและผู้รับบริการต้องการข้อมูลด้าน
อุตุนิยมวิทยามากยิ่งข้ึนและมคีวามหลากหลายมาก
ยิ่งข้ึน แต่ระบบอุปกรณ์ เครื่องมือ ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อ
จัดการข้อมลู Big Data ยังมีประสทิธิภาพไม่เพียงพอ 
ท าให้งานของกรมอุตุนิยมวิทยายังไม่สนองตอบต่อความ
ต้องการประชาชนได้ แต่ความก้าวหน้าในปัจจุบันของ
เทคโนโลยีจะท าให้กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถรองรับกับ
สถานการณ์เหล่านี้ได้ หากกรมอุตนุิยมวิทยามีการจัดหา
อุปกรณ์เครื่องมือได้ทันการณ ์
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3. การวิเคราะห์ Diamond’s Model 
Diamond’s Model เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ที่เหมาะสมในการจัดท ายุทธศาสตร์ เพ่ือให้ทราบถึง

ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาในระดับมหาภาค เป็นการมองใน
ระดับประเทศ หรือมองหน่วยงานในระดับประเทศ ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากการวิเคราะห์ด้วย 5 Forces 
Model ที่มองในระดับองค์กรเท่านั้น โดยปัจจัยในการวิเคราะห์ของ Diamond Model ประกอบด้วย 

1) Factor Conditions คือ ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและบริการ อาทิ ทักษะ
ความเชี่ยวชาญในการด าเนินงาน ทรัพยากรที่จ าเป็น เงินทุน เป็นต้น 

2) Demand Conditions ภาวะอุปสงค์ ความต้องการในลักษณะต่างๆ ที่จะกระตุ้นให้เกิดขึ้นกับ
กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันไป  

3) Company Strategy, Structure, and Rivalry กลยุทธ์ขององค์กร คู่เทียบและคู่แข่ง ปัจจัยต่างๆ  
ในการด าเนินงานโครงสร้างคณะผู้บริหาร  

4) Related and Supporting Industries องค์กรหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งต่อเนื่องและสนับสนุนที่
มีผลต่อองค์กร 

5) Role of Government บทบาทรัฐบาล นโยบาย หน่วยงานก ากับ ที่มีผลต่อปัจจัยทั้ง 4 
6) Chance โอกาสที่สนับสนุนที่เกิดจากสภาพแวดล้อมและบริบทในปัจจุบัน 

 
จากแนวทางในการวิเคราะห์ดังกล่าว สามาถน ามาวิเคราะห์กรมอุตุนิยมวิทยาได้ ตามรูป 
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โดยมีรายละเอียดของการวิเคราะห์ ดังนี้ 
1) Factor Conditions คือ ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและบริการ ของกรม

อุตุนิยมวิทยา 
1.1) บุคลากรด้านอุตุนิยมของประเทศไทยมีจ านวนน้อย รวมทั้งระบบการศึกษาของประเทศไทย 

ไม่ได้ผลิตบุคลากรทางด้านอุตุนิยมวิทยาโดยตรง ท าให้หาบุคลากรได้ยาก รวมทั้งต้อง
พัฒนาบุคลากรเอง 

1.2) เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินงาน ส่วนใหญ่ต้องพ่ึงพาหรือสั่งซื้อจากต่างประเทศ 
ท าให้ต้องติดตามเทคโนโลยีอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งต้องใช้งบประมาณในการจัดหา 

1.3) มาตรฐานในการด าเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยาต้องด าเนินตามมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย โดยเฉพาะต้องได้มาตรฐานตามองค์การอุตุนิยมวิทยา
โลก (WMO) และองค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO) ซึ่งมีทั้งข้อดีที่ท าให้การ
ด าเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยาได้มาตรฐานสากล แต่ก็มีข้อเสียที่ต้องด าเนินงานตาม
ข้อก าหนดซึ่งข้อจ ากัดต่างๆ ที่กรมอุตุนิยมวิทยามีอาจท าให้เกิดปัญหาได้ 

1.4) งบประมาณของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้รับจากรัฐบาลมีจ ากัด ท าให้ไม่เพียงพอต่อการ
พัฒนาให้ก้าวทันเทคโนโลยี รวมทั้งการบ ารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ให้มีความสมบูรณ์ ที่
จะป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนกับประเทศไทยในทุกพ้ืนที่ได้อย่างสมบูรณ์ 

 

2) Demand Conditions ภาวะอุปสงค์หรือความต้องการของผู้ใช้บริการ  
2.1) ความหลากหลายของผู้ใช้บริการ เนื่องจากภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยาครอบคลุม

หลากหลายการพยากรณ์และการเตือนภัย ทั้งทางน้ า ทางแผ่นดิน และทางอากาศ ซึ่งมี
ผู้ใช้บริการข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา แตกต่างกันไป เช่น ด้านการพยากรณ์อากาศ ที่มี
ทั้งองค์กรธุรกิจ เกษตรกร เป็นผู้ใช้บริการ ด้านการเตือนภัย ที่มีทั้งหน่วยงานราชการ เอกชน 
ประชาชน เป็นผู้ใช้บริการ ด้านข้อมูลแผ่นดินไหว ที่มีทั้งหน่วยงานราชการ เอกชน เป็น
ผู้ใช้บริการเช่นเดียวกัน  

2.2) ผู้ใช้บริการข้อมูล มีความต้องการข้อมูลที่มีความเที่ยงตรงถูกต้องมากขึ้น ตามความ
คาดหวังของประชาชนที่ต้องมีความคาดหวังสูง รวมทั้งมคีวามรวดเร็วที่ผู้ใช้บริการต้องการ
รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันในทันที โดยไม่ต้องรอเวลาการให้ข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา 

2.3) ผู้ ใช้บริการต้องการข้อมูลการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาไปใช้ประโยชน์ ใน
ชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพหรือธุรกิจมากขึ้น ท าให้กรมอุตุนิยมวิทยาต้องมี
ข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการดังกล่าวมากข้ึน  

2.4) ผู้ใช้บริการข้อมูลต้องการข้อมูลที่ลงรายละเอียดส าหรับตนเอง ทั้งในเชิงพ้ืนที่และลักษณะ
ของข้อมูลในแต่ละประเภท เพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์เช่นเดียวกัน โดยข้อมูลจะต้องตรง
กับความต้องการของแต่ละกลุ่มลูกค้ามากยิ่งข้ึน 
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2.5) ความเชื่อมั่นต่อการด าเนินงานและข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา จาการส ารวจความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมอุตุนิยมวิทยา มีระดับความเชื่อมั่นที่ระดับเชื่อมั่น (4.30) 
การที่มีความเชื่อมั่นจะท าให้มีการตั้งความหวังไว้สูงเช่นกัน แต่ก็มีส่วนหนึ่งที่มีความเชื่อมั่น
ไม่สูงนัก ท าให้กรมอุตุนิยมวิทยา ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ได้กับทุกกลุ่ม และกรม
อุตุนิยมวิทยา ควรที่จะต้องสร้างการรับรู้ ให้กับทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่า กรม
อุตุนิยมวิทยา มีความส าคัญต่อชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพหรือธุรกิจ ซึ่งจะท าให้
รัฐบาลให้ความส าคัญกับกรมอุตุนิยมวิทยา มากยิ่งขึ้น 

 

3) Company Strategy, Structure, and Rivalry กลยุทธ์ขององค์กร โครงสร้างในการด าเนินงาน  
คู่เทียบและคู่แข่ง  
3.1) การด าเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นระบบราชการ ซึ่งมีทั้งข้อดี คือได้รับความไว้วางใจ

และยอมรับจากองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติในการประสานงานความ
ร่วมมือ ส่วนในข้อด้อยคือระบบราชการจะขาดความยืดหยุ่นคล่องตัวและงบประมาณจ ากัด 

3.2) กรมอุตุนิยมวิทยา มีสถานีตรวจอากาศระดับอ าเภอ ท าให้มีข้อมูลที่ใช้ในการพยากรณ์ได้
ละเอียดในระดับพ้ืนที่ในระดับหนึ่ง 

3.3) กรมอุตุนิยมวิทยา เน้นความถูกต้องของข้อมูล ตามที่เป็นหน่วยงานราชการที่ต้องให้ข้อมูล
ที่ถูกต้องกับสาธารณะเท่านั้น เพ่ือไม่ท าให้เกิดความตื่นตระหนกและป้องกันภัยได้อย่าง
ถูกต้อง 

3.4) การตรวจอากาศในระดับพ้ืนที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา ยังพ่ึงพาการปฏิบัติงานของคน
มากกว่าระบบอัตโนมัติ ท าให้มีโอกาสเกิดความผิดพลาดได้ 

3.5) หน่วยงานของรัฐมีหลายหน่วยงานท าหน้าที่ใกล้เคียงกัน ภารกิจทางด้านการพยากรณ์และ
การเตือนภัยของประเทศไทยมีหน่วยงานของรัฐหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น 
กองทัพเรือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น 

3.6) การพยากรณ์อากาศผ่าน Application ต่างๆ มีมากขึ้น ปัจจุบันมีการพยากรณ์อากาศทั้ง
จากองค์กรนานาชาติ หน่วยงานเอกชน ผู้ให้บริการ Social Network ให้บริการข้อมูลผ่าน 
website และ application จ านวนมาก 

3.7) การแข่งขันกันของผู้ให้บริการข้อมูลมีมากขึ้นและแข่งขันกันที่ความรวดเร็ว ถูกต้องของ
ข้อมูล รวมถึงการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามต้องการ ดังนั้นกรมอุตุนิยมวิทยา ต้อง
มีการปรับตัวให้ทันกับการแข่งขันดังกล่าว 
 

4) Related and Supporting Industries องค์กรหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งแบบต่อเนื่องและการสนับสนุน 
4.1) พัฒนาการของเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ในกิจการด้านอุตุนิยมวิทยา มีการเปลี่ยนแปลงที่

รวดเร็วและมีศักยภาพในการใช้ประโยชน์ตามภารกิจได้มากขึ้น  
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4.2) การพยากรณ์อากาศต้องใช้ภาพจากดาวเทียมเพ่ือการพยากรณ์อากาศ ซึ่งในปัจจุบันมีให้
เลือกใช้อย่างเพียงพอทั้งของหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งในอนาคต
อาจจะมีเพ่ิมมากข้ึนและมีความสามารถรองรับการพยากรณ์ได้ดีมากข้ึนได้ 

4.3) การพัฒนาของ Artificial Intelligence (AI) มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและเป็นแนวโน้ม
ของทั้งโลก ที่สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานแทนมนุษย์ รวมทั้งแนวทาง Big Data ท า
ให้สามารถใช้งานได้รวดเร็ว ถูกต้องแม่นย า 

4.4) ช่องทางในการสื่อสารในการให้บริการข้อมูล มีช่องทางใหม่ๆ เกิดข้ึน ที่มีความรวดเร็วและ
เป็นการสื่อสารแบบสองทางเฉพาะบุคคลมากข้ึน 

4.5) ความร่วมมือเชื่อมโยงข้อมูลการพยากรณ์จากแหล่งอ่ืน การพยากรณ์และการเตือนภัยใน
โลกปัจจุบันมีหลายแหล่งที่สามารถทดแทนและให้ข้อมูลได้ทั้งในประเทศและจาก
ต่างประเทศ รวมทั้งมีความแม่นย ามากขึ้นในอนาคต ดังนั้นผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้
ทดแทนกันได้ แต่มีข้อดีถ้าสามารถบูรณาการร่วมมือกันได้จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง 

5) Role of Government บทบาทรัฐบาล นโยบาย หน่วยงานก ากับ ที่มีผลต่อท้ัง 4 ปัจจัยข้างต้น 
5.1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มุ่งเน้นให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีการน าระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ มีช่องทางการให้บริการที่สะดวก สามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนสู่ความเป็นเลิศ
โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

5.2) นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ได้ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านการพัฒนาที่ท าให้เศรษฐกิจไทย
หลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และสามารถลดการพ่ึงพาต่างชาติ เพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ าต่างๆ สร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน ได้อย่างแท้จริง โดยการมองภาพว่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ซึ่งให้
เปลี่ยนจากการท าเกษตรแบบธรรมดาให้เป็นเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming) โดยการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้านในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ที่เป็นบทบาทหนึ่งของ
กรมอุตุนิยมวิทยา รวมถึงเรื่องของมาตรฐานการบริการของภาคเอกชนที่จะปรับ เปลี่ยน
เป็น High Value Services ต้องได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว ทันกาล ที่มีความน่าเชื่อถือ
และมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกัน 

5.3) แผนงานรัฐบาลดิจิทัล มีแนวทางผลักดันทุกภาคส่วนของประเทศให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
เตือนภัยด้านอุตุนิยมวิทยาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และสนับสนุนให้ประชาชน ภาครัฐ และ
เอกชน ได้รับข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและการเตือนภัยจากสภาวะอากาศได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 
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5.4) Used Case แนวนโยบายของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมที่ให้ความส าคัญกับ
การที่สังคมสามารถน าข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยา ด าเนินการตามภารกิจไปใช้ประโยชน์ใน
แต่ละภาคส่วนได้จริง ตรงตามความจ าเป็นและความต้องการ 

 

6) Chance โอกาสที่สนับสนุนที่เกิดจากสภาพแวดล้อมและบริบทในปัจจุบัน 
6.1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามท่ีในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศมีการ

แปรปรวนและมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากขึ้น และส่งผลกระทบต่อประชาชนเช่นกัน 
ท าให้บทบาทของกรมอุตุนิยมวิทยา มีความส าคัญมากข้ึนตามไปด้วย 

6.2) ความถี่ในการเกิดภัยพิบัติมากขึ้น จากสภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ท าให้เกิดการ
แปรปรวนของสภาพอากาศที่รุนแรงและรวดเร็ว พร้อมทั้งก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีระดับความรุนแรงที่มากขึ้น ท าให้ประชาชนสนใจที่จะติดตาม
ข้อมูลข่าวสารกันยิ่งขึ้น 

6.3) มาตรฐานสากลทางด้านอุตุนิยมวิทยา ภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยา ต้องด าเนินงานตาม
มาตรฐานขององค์กรนานาชาติ เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน อาทิ ICAO , WMO เป็นต้น 
พร้อมทั้งมีกรมอุตุนิยมวิทยาของประเทศที่พัฒนาและมีความก้าวหน้าเป็นตัวอย่างในการ
พัฒนาให้กรมอุตุนิยมวิทยาของไทยได้ 

 

4. การวิเคราะห์ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ (Customer Analysis)  
ความส าคัญในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานหรือองค์กร เชื่อว่าหลายท่านคงมีความคิดที่ว่า 

“ถ้าหากเรารู้ใจว่าผู้ใช้บริการต้องการอะไร”  หากตอบสนองได้ก็คงจะดี แต่ในโลกของความเป็นจริงเป็นไปได้ยาก 
การอ่านใจผู้ใช้บริการยังไม่สามารถท าได้จากเทคโนโลยีในปัจจุบัน ดังนั้นจะต้องท าการศึกษาและวิเคราะห์
พฤติกรรมผู้ใช้บริการแทน 

พฤติกรรมผู้บริโภค หรือ Consumer Behavior หมายถึง การตัดสินใจและการกระท าของผู้บริโภค
เกี่ยวกับการซื้อ และใช้สินค้าบริการเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของตน ดังนั้นการ
วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค จึงเป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมต่างๆ เพ่ือคุณจะได้น าไปใช้ในการพัฒนาสินค้า และ
บริการให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมายและสร้างความพึงพอใจเช่นกัน เหมือนกับสุภาษิตจีนที่กล่าวไว้ข้างต้นการ
วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคนักการตลาดจะเรียกว่า 6Ws ซึ่งประกอบไปด้วยดังนี้ 

 



 
ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กรมอุตุนยิมวิทยา 

 

 
 

 

 
 

3-26 
 

 
1) ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการของกรมอุตุนิยมวิทยา  

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของกรมอุตุนิยมวิทยาในอนาคตจะมีความหลากหลายและมีกลุ่มเฉพาะมาก
ขึ้น จะมีทั้งหน่วยงานภาครัฐที่จะน าข้อมูลจากกรมฯ ไปใช้ในภารกิจของตนเองเพ่ือบริการประชาชนต่ออีกครั้ง
หนึ่ง ภาคเอกชนจะใช้ข้อมูลของกรมฯ ในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับกลุ่มอาชีพเฉพาะ เช่น เกษตรกรจะใช้
ข้อมูลในการเพาะปลูก นักวิจัยที่จะใช้ข้อมูลทางวิชาการ รวมทั้งประชาชนทั่วไปจะใช้ข้อมูลของกรมฯ ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะเมื่อมีเหตุการณ์หรือภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงสังคมในทุกภาคส่วน
จะให้ความสนใจในข้อมูลของกรมฯ อย่างมากและแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆ   

 
2) ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการต้องการอะไร (What)  

เป็นการวิเคราะห์ถึงสิ่งที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการต้องการ ซึ่งลูกค้าแต่ละกลุ่มจะมีความต้องการที่
แตกต่างกันและมีความต้องการข้อมูลในรายละเอียดมากขึ้น ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วนั้น อาทิ 

• รัฐบาลต้องการข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา ในการสื่อสารกับสังคมในกรณีเกิดวิกฤตเหตุการณ์ 
• หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ต้องการข้อมูลไปสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานตนเองที่แตกต่างกันตาม

ภารกิจ 
• นักวิชาการ นักวิจัย ต้องการข้อมูลไปสนับสนุนใช้ในการวิจัย 
• หน่วยงานป้องกันสาธารณภัยต้องการข้อมูลในการป้องกันภัย 
• ท่าอากาศยาน ต้องการข้อมูลสภาพอากาศเพ่ือใช้ในด้านการบิน 
• ผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ ต้องการข้อมูลเพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพของตนเอง เช่น การท่องเที่ยว 

การเกษตร ประมง คมนาคม เป็นต้น 
• ประชาชนทั่วไป ต้องการข้อมูลพื้นฐานในการเตรียมตัวในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

 ซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องน าความต้องการของผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่มมาท าการวิเคราะห์  
เพ่ือจัดท าข้อมูลให้ตรงกับความต้องการให้ได้อย่างเหมาะสม 
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3) ท าไมผู้ใช้บริการถึงต้องการข้อมูล (Why)  
วัตถุประสงค์ของการน าข้อมูลไปใช้ (Objectives) ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในความต้องการของ

ผู้ใช้บริการ จะเห็นได้ว่าการน าข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาไปใช้นั้นมีวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย ดังนั้นกรม
อุตุนิยมวิทยาจะต้องปรับแนวทางในการให้ข้อมูลที่แตกต่างไปจากเดิม ให้ข้อมูลในลั กษณะเดียวกันที่เป็น
มาตรฐาน โดยควรที่จะจัดท าข้อมูลที่เผยแพร่ในแต่ละกลุ่มผู้ใช้บริการที่แตกต่างกัน พร้อมทั้งช่องทางในการ
สื่อสารที่อาจจะแตกต่างกันด้วย 

 

4) ผู้ใช้บริการใช้ข้อมูลเมื่อไร (When)  
การใช้บริการข้อมูลของแต่ละกลุ่มผู้ใช้บริการจะแตกต่างกันตามเหตุผลและความจ าเป็น ซึ่งจะมี 

2 ลักษณะคือ หนึ่งในกรณีที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดวิกฤติจะต้องการข้อมูลในทันที ทั้งข้อมูลที่เป็นข้อมูลทั่วไป 
ข้อมูลพยากรณ์ ข้อมูลจากการวิเคราะห์ พร้อมทั้งต้องการข้อมูลอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา สองต้องการข้อมูล
ตามเงื่อนเวลาในการใช้ของตนเอง (Occasions)  เช่น ประชาชนจะต้องการข้อมูลเมื่อจะใช้ในการด าเนิน
กิจกรรมของแต่ละคนแตกต่างกันไป ชาวประมงจะต้องการข้อมูลเมื่อจะออกเรือท าการประมง เกษตรต้องการ
ข้อมูลการพยากรณ์เมื่อถึงฤดูเพาะปลูกหรือในการฉีดยาฆ่าแมลง รวมถึงผู้ผลิต ผู้จัดจ าหน่ายปุ๋ย ยาฆ่าแมลง  
ใช้ในการวางแผนการผลิต จัดเก็บสินค้า เป็นต้น 

 

5) ช่องทางที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา (Where)  
นอกจากการขอข้อมูลโดยตรง การติดตามข่าวสารจากสื่อมวลชน และการเข้าสู่เว็บไซต์ของกรมฯ 

ที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้ว ในอนาคตที่เทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ผู้ใช้บริการกันอย่าง
แพร่หลาย ประกอบกับความต้องการในการเป็นส่วนตัวมีเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ ท าให้ช่องทางในการสื่อสารกับกลุ่ม
ผู้ใช้บริการต้องอาศัยเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์มากข้ึน ไม่ว่าการติดต่อผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบ
โทรศัพท์มือถือ ท าให้กรมอุตุนิยมวิทยาต้องพิจารณาปรับปรุงและเพ่ิมเติมช่องทางการสื่อสารดังกล่าวให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและสามารถอ านวยความให้กับผู้ใช้บริการมากข้ึน 

 

6) การมีส่วนร่วมของประชานและผู้ใช้บริการ (Who)  
นอกจากประชาชนในแต่ละกลุ่มจะเป็นผู้ใช้บริการ ในอนาคตเครื่องมือและเทคโนโลยีเข้าถึงได้

ง่ายมากขึ้น ประชาชนจะเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลหรือผู้ตรวจอากาศและจัดเก็บข้อมูลให้กับกรมฯ ได้อีกด้วย รวมทั้งจะ
เป็นผู้วิเคราะห์และพยากรณ์อากาศโดยใช้ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยากับข้อมูลจากแหล่งอ่ืนๆ ร่วมกันด้วย
ตนเอง ดังนั้นกรมอุตุนิยมวิทยา ควรที่จะมีระบบและวิธีการ รวมทั้งอ านวยความสะดวกและสนับสนุน เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมและกรมอุตุนิยมวิทยาเอง 

 

          การศึกษาและวิเคราะห์ถึงกลุ่มผู้ใช้บริการที่เป็นเป้าหมายของกรมอุตุนิยมวิทยาถือเป็นสิ่งส าคัญมากที่
จะต้องน ามาพิจารณาอย่างสม่ าเสมอ และจะต้องให้ความส าคัญกับความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง
หรือปัญหาของผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งน ามาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยาให้
สอดคล้องกับบริบทของประเทศต่อไป  



บทที่ 4

แผนยุทธศาสตร ระยะ 20 ป 

กรมอุตุนิยมวิทยา



 
ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กรมอุตุนยิมวิทยา 

 

 

 

 
 

4-1 
 

บทที่ 4 
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กรมอุตุนิยมวิทยา 

 
ด้วยการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศ  

มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ตลอดจนเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
และส่งผลต่ออนาคตกับการพัฒนาประเทศไทยเป็นอย่างมาก กรมอุตุนิยมวิยาซึ่งเป็นส่วนราชการหนึ่งที่มี
บทบาทส าคัญในสังคมไทยจ าเป็นต้อง “รู้เท่าทัน” และ “เข้าใจ” บริบทต่างๆ เหล่านี้อย่างลึกซึ้ง ทั้งโอกาสและ
อุปสรรค ความเสี่ยง ความท้าทายที่ต้องบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดและทันเหตุการณ์ ตอบสนอง  
ความคาดหวังและความต้องการของสังคม ประชาชน เพ่ือที่จะก าหนดกลยุทธ์ทั้งเชิงรุกในการใช้ประโยชน์จาก
โอกาสที่เกิดขึ้น และเชิงรับในการบริหารความเสี่ยงและอุปสรรค บนพ้ืนฐานของความเข้าใจถึง “จุดแข็ง”  
และ “จุดอ่อน” ของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างรอบด้านภายใต้ภาพอนาคตของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ก าหนด
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน เพ่ือที่จะพัฒนากรมอุตุนิยมวิทยาเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่สามารถรองรับ
การพัฒนาประเทศไปสู่ความเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2580 

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกที่ส าคัญที่จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตอย่างมาก 
และเป็นแนวโน้มที่มีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้นในหลากหลายมิติ ดังนี้ 

1) สถานการณ์และแนวโน้มด้านบทบาทของหน่วยงานระดับโลก และความสัมพันธ์ในระดับนานาชาติ    
สถานการณ์และแนวโน้มด้านบทบาทของหน่วยงานระดับโลก และความสัมพันธ์ในระดับนานาชาติ

นั้นมีความส าคัญและส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานในอนาคตของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เช่น ประเทศไทย
จะต้องด าเนินการตามกฎการบินปลอดภัยขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ต้องด าเนินการ
ตามที่องค์กรที่เฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ให้ค าแนะน า จึงนับว่าเป็น
ความจ าเป็นที่ประเทศไทยในฐานะที่เป็นสมาชิกของประชาคมโลกจะต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับ
มาตรฐาน และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ให้ได้ตามมาตรฐาน หรือข้อก าหนด
ที่จะต้องมีการพัฒนาออกมาอย่างต่อเนื่องในอนาคต  

มีความร่วมมือในระดับนานาชาติ ระดับอนุภูมิภาค (Sub-region) ระดับภูมิภาค (Region) จะเป็น 
การสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยของประชาชนร่วมกัน มีการพัฒนาองค์
ความรู้เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การจัดตั้งศูนย์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
อุตุนิยมวิทยามีความร่วมมือในงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้นเพ่ือที่จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลต่างๆ ที่มีการแลกเปลี่ยนกัน  

 
2) ความมั่นคงของประเทศ  
สถานการณ์และแนวโน้มด้านความมั่นคงของประเทศจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ภารกิจ

และบทบาทหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่เก่ียวกับประเด็นความมั่นคงโดยตรง คือ การท าหน้าที่ในการส่งเสริม
ภารกิจหน่วยงานที่เกี่ยวกับความมั่นคง เช่น การสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี
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ความเสี่ยงอ่ืน ได้แก่ ความเสี่ยงที่จะกระทบคุณภาพชีวิต เป็นความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงผันผวนของ
สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติที่จะมีระดับความรุนแรงมากขึ้นอันจะก่อให้เกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่  
ความเสี่ยงต่อความมั่นคงด้านอาหารและแหล่งน้ าอันเป็นผลกระทบต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรง รวมทั้งความเสี่ยงต่อความมั่นคงด้านพลังงานอันเนื่องมาจาก
ข้อจ ากัดของปริมาณพลังงานเทียบกับความต้องการพลังงานที่เพ่ิมขึ้นของโลก การแสวงหาพลังงานใหม่ๆ 
โดยเฉพาะพลังงานทางเลือกต่างๆ เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ นอกจากนี้งานของกรมอุตุนิยมวิทยา
จะช่วยส่งเสริมต่อการพัฒนาการคมนาคมการขนส่งด้านต่างๆ ซึ่งจะเป็นการเสริมความมั่นคงทางด้าน
เศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงต่อความมั่นคงจากปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน ปัญหาโรคระบาดที่
อาจก่อให้เกิดภัยพิบัติ ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับช่วงเวลาที่มีสภาวะอากาศเอ้ืออ านวยให้
เกิดการระบาดของโรคได้  

 
3) ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
กรมอุตนุิยมวิทยาเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทส่วนส าคัญท่ีจะช่วยลดความเสียหายอันเนื่องมาจาก

ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ในอนาคตมีโอกาสเกิดได้มากขึ้น และส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อ
ประเทศอย่างรุนแรง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น การเกิดแผ่นดินไหว อุทกภัย อัคคีภัย พายุ การระเบิดของ
ภูเขาไฟ เป็นภัยที่มีสาเหตุมาจากธรรมชาติ เป็นภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ 
โดยส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ภัยพิบัติ
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นก่อใหเกิดความเสียหายอย่างมหาศาลทั้งชีวิตและทรัพย์สินทั้งของสวนตัวและของสวนรวม 
รัฐและประชาชนต้องใชทรัพยากรจ านวนมากเพ่ือช่วยเหลือและบูรณะฟนฟูพ้ืนที่ที่ได้รับความเสียหายจากภัย
ธรรมชาติ  

นอกจากนี้แล้วกรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องเป็นส่วนสนับสนุนทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ไทยส าหรับภาคการผลิตให้พัฒนาขึ้น เช่น การส่งเสริมข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะอากาศให้แก่ภาคการเกษตรเพ่ือ
ลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ การแพร่พันธ์ของแมลงที่เป็นศัตรูพืช และส่งเสริมให้มี
ระบบการบริหารจัดการน้ าที่ดีเพ่ือสนับสนุนด้านการเกษตรลดความเสี่ยงในเรื่องความม่ันคงด้านอาหารทั้งด้าน
ปริมาณและคุณภาพ รวมถึงการสนับสนุนในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ภาคการก่อสร้าง และภาคพลังงาน เป็นต้น 
ภาคบริการซึ่งเป็นฐานรายได้ที่มีความส าคัญมากขึ้นตามล าดับส าหรับประเทศไทยนั้น กรมอุตุนิยมวิทยา  
มีบทบาทที่ส าคัญยิ่งในอนาคต เช่น การสนับสนุนข้อมูลต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  การให้บริการ
ด้านโลจิสติกส์ และการสนับสนุนการคมนาคมทั้งทางบก เรือ และอากาศ 

 

4) สถานการณ์และแนวโน้มการก้าวกระโดดทางเทคโนโลยี 
สถานการณ์และแนวโน้มเทคโนโลยีในระดับโลก การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน

ปัจจุบันและอนาคตจะพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกที่มีบทบาทส าคัญในปัจจุบันและใน
อนาคตนั้น ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลและคอมพิวเตอร์ มีการพัฒนาไปสู่ระบบที่ตัวระบบสามารถเรียนรู้และ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
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วิเคราะห์ด้วยตัวเองได้ ระบบการรับส่งข้อมูลอัตโนมัติที่มีความเร็วมากกว่าคอมพิวเตอร์ปัจจุบัน เป็นอย่างมาก 
ซึ่งสามารถน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมให้แก่ผู้ใช้งานได้ เทคโนโลยีเหล่านี้ยังสามารถแตกแขนงให้กลายเป็น
เทคโนโลยีที่มีบทบาทส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงการด าเนินงาน การวิเคราะห์ ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคม
โลกได้อย่างมหาศาล 

เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วนี้มีผลโดยตรงต่อภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นอย่างมาก 
เนื่องมาจากการพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือวัดต่างๆ เครื่องมือในการวิ เคราะห์ ประมวลผล การพยากรณ์อากาศ 
ในอนาคตจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการเชื่อมข้อมูลดิจิทัลกันมากข้ึน จัดเก็บข้อมูลจนเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data) มีการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence ; AI) เป็นเครื่องมือในการประมวลผล  
มีระบบการเรียนรู้เองของปัญญาประดิษฐ์ในลักษณะของ Machine Learning อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ มีการ
พัฒนาให้มีความก้าวหน้ามากขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีไปอย่างรวดเร็ว 

 

5) สถานการณ์และแนวโน้มด้านสิ่งแวดล้อม   
สถานการณ์และแนวโน้มด้านสิ่งแวดล้อมโลกนั้น จากวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่สหประชาชาติ

ได้ก าหนดไว้ในปี ค.ศ. 2030 ได้ช่วยท าให้ทิศทางการพัฒนาของประเทศต่างๆ ในโลกเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
(convergence) โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าประสงค์และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้อย่างเป็นระบบในการ
ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงาน รวมทั้งมีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการสร้าง
พลังร่วม (synergy) ระหว่างประเทศต่างๆ ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ครอบคลุมทุกมิติทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล น าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าทั้งภายในและระหว่างประเทศ  

ประกอบกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะยิ่งทวีความรุนแรง ผันผวน มีขนาด
และขอบเขตกว้างขวางมากข้ึน โดยเฉพาะภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น พายุที่มักจะเกิดขึ้นร่วมกับฝนตกปริมาณ
มากสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบ
ผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้ า คลื่นความร้อน และโรคระบาดร้ายแรง
จะคร่าชีวิตประชาชนจ านวนมาก ระดับน้ าทะเลเพิ่มสูงขึ้น อันเป็นผลมาจากการขยายตัวของน้ าเพราะอุณหภูมิ
เพ่ิมขึ้นและธารน้ าแข็งบริเวณขั้วโลกละลาย ท าให้หลายพ้ืนที่ในโลกก าลังสูญเสียแผ่นดิน มีการคาดการณ์ว่า
ประชากรโลกจะได้รับผลกระทบจากระดับน้ าทะเลเพ่ิมสูงขึ้น ผลกระทบทั้งหมดเหล่านี้จึงกลายเป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาประเทศ เพราะต้องสูญเสียทรัพยากรอันมีค่าส่งผลให้ประเทศมีความเปราะบาง (vulnerability) 
และอาจเข้าสู่ภาวะวิกฤติ (crisis) ได้ง่ายขึ้น   

จากความท้าทาย ความต้องการ ความคาดหวังจากภาคส่วนต่างๆ ในสังคม กรมอุตุนิยมวิทยาจึงจะต้องมี
แผนยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้สามารถรองรับความท้าทายดังกล่าวตามแนวคิดวิสัยทัศน์
ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) ที่ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และการด าเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยาที่จะต้องมี
การจัดเก็บข้อมูล การเฝ้าระวัง การตรวจวัดอุตุนิยมวิทยา แผ่นดินไหว การพยากรณ์อากาศ การเตือนภัยล่วงหน้า 



 
ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กรมอุตุนยิมวิทยา 

 

 

 

 
 

4-4 
 

และส่งต่อข้อมูลให้ผู้ใช้บริการน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างความถูกต้อง แม่นย า ครอบคลุม และมีความละเอียด
ในระดับพ้ืนที่ที่ก าหนด 
 

วิสัยทัศน์กรมอุตุนิยมวิทยา  
“องค์กรสมรรถนะสูงด้านอุตุนิยมวิทยา เตือนภัยธรรมชาติ เพื่อคุณภาพและประโยชน์ของสังคม”  

ด้วยหลักการด าเนินงานขององค์กรทีมุ่่งเน้น  “ถูกต้อง แม่นย า ละเอียด ครอบคลุม รวดเร็ว เข้าถึงและเข้าใจง่าย” 
เมื่อน าวิสัยทัศน์และหลักการการด าเนินงานมาก าหนดเป็นแนวทางพันธกิจของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ คือ 

1) องค์กรสมรรถนะสูง 
หมายถึง การเป็นองค์กรที่เก่งสามารถเทียบเคียงกับนานาชาติที่เป็นมาตรฐานสากล มีการวิเคราะห์

สถานการณ์ที่สามารถส่งกระทบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจจาก รอบด้านทุกมุมมอง และมีแผนรองรับกับ
สภาวะการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพ่ือการด าเนินงานอย่างยั่งยืน มีระบบการบริหารจัดการภายในที่ดี มีการบูรณา
การร่วมกับสังคม สามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรงตาม
เวลา และคุณภาพของผลงานและการให้บริการทีด่ีเป็นที่ยอมรับ 

 
2) ข้อมูลและการพยากรณ์ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม 
หมายถึง การด าเนินงานในภารกิจที่ก าหนดให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองต่อความต้องการ

และความคาดหวังของผู้ใช้บริการให้ครอบคลุมและมีความละเอียดทั้งในระดับพ้ืนที่และทุกกลุ่มผู้ใช้ บริการ 
เพ่ือให้มีระดับความพึงพอใจสูงสุด รวมทั้งมีการวิจัยและผลงานวิชาการที่สามารถประยุกต์น ามาใช้ในภารกิ จ
และเหมาะสมกับประเทศไทยได้อย่างดี 

 
3) เตือนภัย ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
หมายถึง การพยากรณ์หรือการคาดการณ์จะต้องมีความถูกต้อง แม่นย า รวดเร็ว สามารถเตือนภัย

ล่วงหน้าปกป้องคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ทันการณ์ พร้อมทั้งมีระบบบูรณาการความร่วมมือ
ในการเตือนภัยกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างดี  

 
4) สร้างประโยชน์ให้กับสังคม 
หมายถึง การด าเนินงานมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมทุกภาคส่วน ประชาชนสามารถน า

ข้อมูลที่ให้บริการไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ผู้ประกอบอาชีพต่างๆ สามารถน าข้อมูลไป
ประกอบอาชีพได้ตามอาชีพของตน ผู้ประกอบการสามารถใช้ข้อมูลประกอบธุรกิจตามประเภทธุรกิจของตน 
หน่วยงาน องค์กรต่างๆ สามารถน าข้อมูลไปใช้เพ่ือประโยชน์ของสังคมได้อย่างมีประสิทธิผล และสามารถสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ให้กับประเทศได้ 
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5) เสริมสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นงานด้านอุตุนิยมวิทยาและการเตือนภัยให้เป็นที่ยอมรับ 
หมายถึง การด าเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยาตามภารกิจนั้น เป้าหมายหลักคือ การตอบสนองต่อ

ความต้องการของประเทศ สังคม และประชาชน โดยการวัดผลได้จากการแสดงออกของกลุ่มเหล่านี้ในรูปแบบ
ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นต่อกรมอุตุนิยมวิทยา ประชาชนเล็งเห็นความส าคัญด้วยการใช้ข้อมูลจาก 
กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหลัก รัฐบาลเล็งเห็นความส าคัญให้การสนับสนุนทั้งงบประมาณและการอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติภารกิจ  
 

จากวิสัยทัศน์ที่ก าหนดดังกล่าวสามารถน ามาก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี ของ           
กรมอุตนุิยมวิทยาได้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาพื้นฐานองค์กร (Organization Basis Development Strategy) 
2) ยุทธศาสตร์ด้านองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization Strategy) 
3) ยุทธศาสตร์ด้านการพยากรณ์ที่ละเอียดแม่นย า (Accurate Forecast Strategy) 
4) ยุทธศาสตร์ด้านการปกป้องชีวิต ทรัพย์สินและการสร้างประโยชน์ให้กับสังคม (Protection of Life 

and Property and Social benefit Strategy) 
5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่น (Social satisfaction and Confidence Strategy) 
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาพืน้ฐานองค์กร (Organization Basis Development Strategy) 
แผนการด าเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยาจะด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ทรัพยากรมนุษย์

เป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่ส าคัญในการยกระดับการพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่จะเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่
ขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรมใน 20 ปีข้างหน้า จึงจ าเป็นต้องมีการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างเป็นระบบ โดยจ าเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับบุคลากรในทุกมิติ
และทุกระดับให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาหน่วยงานไปขา้งหน้าได้
อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งเจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยาในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีจิต
สาธารณะในการบริการประชาชน โดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมีทักษะที่จ าเป็น
อ่ืนๆ อาทิ ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ ทักษะทางนวัตกรรม ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และเพ่ือให้บุคลากรใน
ทุกระดับทั้งสายงานหลักและสายงานสนับสนุนสามารถได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถได้เต็ม
ศักยภาพให้เหมาะสมกับงานด้านอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งพัฒนาการอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจให้ได้ตามเป้าหมายทั้งในปัจจุบันและอนาคต และการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาพ้ืนฐานองค์กรจึงได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่เน้นใน 6 ด้านหลัก คือ 

1) ด้านบุคลากร ทั้งการพัฒนาบุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยาทั้งสายงานหลักและสายงานสนับสนุน
ในปัจจุบัน การสร้างบุคลากรทางด้านอุตุนิยมวิทยาให้กับประเทศไทย การปรับโครงสร้าง
บุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร นั่นก็คือ
การพัฒนาทุนมนุษย์นั่นเอง 

2) ด้านมาตรฐานการด าเนินงาน ต้องมีการติดตามองค์กรนานาชาติที่ก าหนดมาตรฐานหรือแนวทาง
เพ่ือเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการปฏิบัติงานและภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยา  

3) ด้านการปรับปรุงกฎระเบียบในการด าเนินงาน รวมถึงกฎหมายในการจัดตั้งกรมอุตุนิยมวิทยา  
เพ่ือรองรับและเอ้ือต่อการด าเนินงาน การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงภารกิจในอนาคต 

4) ด้านการสร้างและปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกรองรับการปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ตามแผนยุทธศาสตร์ 

5) ด้านการสร้างภาพลักษณ์องค์กร เพ่ือให้สังคมเกิดความเชื่อมั่นต่อการด าเนินงานและเล็งเห็น
ความส าคัญของกรมอุตุนิยมวิทยา 

6) ด้านการป้องกันความเสี่ยงในการด าเนินงาน โดยมีระบบส ารองการด าเนินงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
ในระบบหลัก จะมีระบบส ารองด าเนินงานแทนได้ 
 

นอกจากประเด็นการพัฒนาด้านบุคลากร การพัฒนามาตรฐานในการด าเนินงาน การปรับปรุง
กฎระเบียบ การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานรองรับแผนงานต่างๆ และการมีระบบส ารอง
ป้องกันความเสี่ยงแล้ว การพัฒนาภาพลักษณ์องค์กรเป็นสิ่งที่ต้องด าเนินการเพ่ือความเชื่อมั่น เชื่อถือของสังคม 
รวมทั้งสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้บุคลากรภายในกรมอุตุนิยมวิทยาเองมีความภาคภูมิใจ ใน 
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การปฏิบัติหน้าที่  ทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาพ้ืนฐานองค์กร เพ่ือที่จะท าให้ กรม
อุตุนิยมวิทยามีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์กร สนองต่อการมีแผนยุทธศาสตร์ที่ต้อง
ปฏิบัติต่อไปใน 20 ปี ข้างหน้า 
 

เป้าหมาย  

• กรมอุตุนิยมวิทยามีค่านิยมหลักให้กับบุคลากรทุกระดับเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน ที่สอดคล้อง
กับทิศทางในการด าเนินงานขององค์กร 

• ภาพลักษณ์ขององค์กรสร้างความน่าเชื่อถือต่อประชาชน 

• กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นองค์กรที่มีองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและความเชี่ยวชาญด้าน
อุตุนิยมวิทยาในล าดับต้นของประเทศไทย 

• มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานให้ได้ตามภารกิจทั้งในปัจจุบันและใน
อนาคต 

• มีสิ่งอ านวยความสะดวก อุปกรณ์ เครื่องมือ เพ่ือช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ  
ให้การปฏิบัติงานบรรลุตามภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรองรับภารกิจในอนาคต  

• บุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยามีสมรรถนะในการปฏิบัติงานสูง และได้ตามมาตรฐานสากล 

• บุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยามีความสามารถในการวิจัยเพ่ือการประยุกต์ใช้งานส าหรับ
ประเทศไทยและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

• มีระบบส ารองการด าเนินงาน เมื่อระบบการด าเนินงานหลักมีปัญหา 
 

ตัวช้ีวัด 

• มีแผนงานและการพัฒนากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติงานให้ได้ตามภารกิจที่
มีในปัจจุบัน และจะมีในอนาคต  

• มีแผนงานและการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก อุปกรณ์ เครื่องมือ เพ่ือช่วยสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามภารกิจและเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

• มีแผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพ่ือช่วยพัฒนางานของกรมอุตุนิยมวิทยาให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 

• มีแผนและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ สมรรถนะทั้งในสายงานหลัก และสาย
งานสนับสนุนของกรมอุตุนิยมวิทยา 

• มีแผนและการพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานสัมฤทธิ์สูง 

• มีแผนและการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของงานกรมอุตุนิยมวิทยา 
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• มีการส ารวจภาพลักษณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาและผลการส ารวจมีพัฒนาการที่ดีขึ้น 

• มีการพัฒนาหลักสูตรอุตุนิยมวิทยาได้ตามมาตรฐานองค์กรระดับโลก เช่น WMO ICAO ร่วมกับ
สถาบันการศึกษาท้ังในทุกระดับ  

• ทัศนคติ แนวคิดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยาสนองตอบต่อผู้รับบริการ ผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย พัฒนาหน่วยงานเป็นระบบราชการ 4.0 และไทยแลนด์ 4.0 

• มีระบบส ารองในการปฏิบัติงาน (Disaster Recovery Site) เมื่อระบบการปฏิบัติงานหลักไม่
สามารถด าเนินการได้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาพื้นฐานองค์กร ประกอบด้วย 
ประเด็นที่ 1 ด้านบุคลากร 
ประเด็นที่ 2 การติดตามองคก์รนานาชาติเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานของกรมอุตุนิยมวิทยา 
ประเด็นที่ 3 การปรับปรุงกฎหมาย และกฎระเบียบในการด าเนินงาน 
ประเด็นที่ 4 การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกขององค์กร 
ประเด็นที่ 5 การสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
ประเด็นที่ 6 การสร้างระบบส ารองป้องกันความเสี่ยง 
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โดยมีรายละเอียดแต่ละประเด็นดังนี้ 
ประเด็นที่ 1 ด้านบุคลากร การด าเนินงานขององค์กรของรัฐในทุกองค์กร ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ

ต้องมีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนดังกล่าวได้ตามเป้าหมาย รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะกรมอุตุนิยมวิทยาที่การปฏิบัติงานตามภารกิจจะต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีอย่างสูง  
ทั้งเทคโนโลยีทางด้าน hardware และ software ที่มีการพัฒนาสามารถด าเนินงานได้แทนคนมากขึ้น รวมทั้ง
สามารถลดความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ได้ ท าให้แนวโน้มของกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีการใช้เครื่องมือและ
เทคโนโลยีทดแทนบุคลากรมากขึ้นตามไปด้วย จึงควรจะมีการก าหนดแผนงานทางด้านบุคลากรปรับเปลี่ยน
ระบบทักษะการเรียนรู้ ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 อย่างมีกลยุทธ์เพ่ือรองรั บกับ 
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะความรู้เพ่ือรองรับการก้าวเข้ามาของ
เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ รวมทั้งการบริหารจัดการที่ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ ทั้งเพ่ือ
การปฏิบัติงานที่เก่ียวกับงานด้านอุตุนิยมวิทยาและเพ่ือการสนับสนุนงานตามภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยา 

 
1.1  พัฒนาบุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยา การพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับภารกิจในอนาคต

ข้างหน้าเป็นสิ่งส าคัญ โดยบทบาทของบุคลากรจะมีความแตกต่างไปจากปัจจุบันมาก เช่น เจ้าหน้าที่ 
กรมอุตุนิยมวิทยาสายงานหลักหรือสายงานปฏิบัติการจากเดิมที่การปฏิบัติงานตรวจสภาพอากาศด้วย
เครื่องมือที่เป็นอนาล็อกแนวโน้มในอนาคตจะใช้เครื่องมือที่เป็นดิจิทัลหรือเครื่องมือที่เป็นอัตโนมัติ การจะ
จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ก็จะด าเนินงานไปในท านองเดียวกัน การพยากรณ์อากาศจะใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
ช่วยในการวิเคราะห์และพยากรณ์ ส่วนของสายงานสนับสนุนก็จะต้องใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีใน 
การปฏิบัติงานมากขึ้นกว่าในปัจจุบัน ดังนั้นจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรทั้งสายงานหลักและสายงานสนับสนุน
ของกรมอุตุนิยมวิทยาโดยเป็นการวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้และทักษะการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม  
ด้วยเน้นการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัล ทักษะการคัดกรองความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษ การพัฒนาการเรียนรู้
ที่มีคุณภาพท่ีให้บุคลากรสามารถเข้าถึงทรัพยากรและใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ และพัฒนาตนเองผ่าน
เทคโนโลยีการเรียนรู้สมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้  พร้อมทั้งการน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์กับหน่วยงาน รวมทั้งมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ อาทิ ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม ความเข้าใจ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ 
และการคิดค้นหารูปแบบจ าลองเพ่ือหาทางแก้ปัญหา ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและ 
การหาความสัมพันธ์ การพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ รวมถึงการให้หลักคิดใน
การบริการที่ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
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1.1.1 แผนงานการสร้างค่านิยมหลักของกรมอุตุนิยมวิทยาและการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
บุคลากร 

ค่านิยมหลัก (Core Value) หมายถึง คุณลักษณะและบรรทัดฐานที่เป็นลักษณะเฉพาะที่ต้องการ
ให้เกิดขึ้นขององค์กรและส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของ
บุคลากรในองค์กร ค่านิยมจะเป็นหลักชี้น า (Guiding Principles) พฤติกรรมที่องค์กรหรือบุคลากรในองค์กร
คาดหวังว่าจะปฏิบัติ และจะเป็นตัวสะท้อนหรือมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมองค์กรที่คาดหวังเสมอ ค่านิยมยังมีส่วน
ช่วยเป็นตัวสนับสนุนและชี้น าการตัดสินใจของสมาชิกทุกคนในองค์กร รวมทั้งต้องมีการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ 
(Mind Set)  ของบุคลากรให้สอดคล้องกับค่านิยมและแนวโน้มการเปลี่ ยนแปลงทางเทคโนโลยี   
เพ่ือสนับสนุน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และการด าเนินงานขององค์กร การก าหนดค่านิยมหลักนั้นต้องก าหนดให้
สอดคล้องกับลักษณะของภารกิจขององค์กรและจะต้องประกอบไปด้วย ความร่วมมือในการท างาน 
(Collaboration) การสื่อสาร (Communication) ด้วยการปฏิสัมพันธ์ (Interaction) นวัตกรรม (Innovation) 
การปรับตัว (Adaptation) มุ่งมั่นการเรียนรู้ (Learning orientation) มีความเชื่อถือ (Trust) คุณค่าแห่งความรู้ 
(Knowledge values) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน (Knowledge sharing) รวมทั้งการด าเนินงานที่
ก าหนดให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ถ้าสร้างและบูรณาการให้เกิดขึ้นในองค์กรได้ จึงเรียกว่าค่านิยมหลัก 
โดยเฉพาะเมื่อมีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาในระยะยาวที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแนวทาง
และวิธีปฏิบัติงานจะต้องมีการทบทวนค่านิยมขององค์กรและการสร้างมโนทัศน์ของบุคลากรให้สอดคล้องกับ
แผนดังกล่าว 

 
แนวทางการปลูกฝังค่านิยมหลักของกรมอุตุนิยมวิทยาและการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์บุคลากร 

       การสร้างและปลูกฝังค่านิยมคล้ายการเผยแพร่ศาสนา มีจุดเริ่มต้นแต่ไม่มีวันสิ้นสุด ต้องมีศาสนิกชน
ช่วยกันขยายผลต่อไป และที่ส าคัญเริ่มต้นจากคนที่เห็นด้วยก่อน หลีกเลี่ยงการเริ่มต้นจากคนที่ไม่เห็นด้วย
เพราะจะท าให้ผลส าเร็จเกิดข้ึนได้ช้า ส่วนขั้นตอนในการสร้างและปลูกฝังค่านิยมควรเป็นดังนี้ 

1) ก าหนดค่านิยมหลักของกรมอุตุนิยมวิทยา ให้สอดคล้องกับการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ มีประชาชนเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ โดยจะต้องเป็นการระดมความคิดเห็นร่วมกันในทุก
ระดับว่าจะให้องค์กรมีค่านิยมอย่างไร 

2) ก าหนดแนวทางการเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์บุคลากร ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พร้อมทั้งก าหนดให้
ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการด าเนินงาน เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิด พฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ให้
เป็นไปตามแนวทางดังกล่าวและแปรเปลี่ยนเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

3) สร้างการรับรู้และเข้าใจในค่านิยมที่ก าหนด ต้องมีการสื่อสารโดยเลือกวิธีการและเครื่องมือ
การสื่อสารที่สามารถเข้าถึงบุคลากรทุกคนทุกระดับได้ให้รับรู้และเข้าใจในค่านิยมที่ก าหนด เช่น การจัดกิจกรรม 
การอบรม หรือสัมมนาให้บุคลากรทุกคนรับทราบ เช่น การแข่งขันตอบค าถามเรื่องความรู้ความเข้าใจใน
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ค่านิยมแต่ละตัว กิจกรรมการเรียนรู้ที่แฝงเนื้อหาสาระเรื่องค่านิยมอย่างกลมกลืน การประกวดแข่งขันแต่ง
เพลงเพื่อส่งเสริมค่านิยมองค์กร การจัดงานปีใหม่โดยให้เจ้าหน้าทีจ่ัดการแสดงที่สอดคล้องกับค่านิยม เป็นต้น 

4) ก าหนดภาพของค่านิยมหลักที่สะท้อนผ่านพฤติกรรมที่พึงประสงค์ออกมาให้ชัดเจน  
และเฉพาะเจาะจงว่าในแต่ละเหตุการณ์แต่ละเรื่องเป็นอย่างไรถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญมาก เพราะถ้าก าหนด
ได้ชัดเจน ละเอียด และครอบคลุมมากเท่าใด โอกาสจะน าไปปฏิบัติจริงก็มีมากขึ้นเท่านั้น โดยน าค่านิยมแต่ละ
ตัวมาก าหนดเป็นตัวอย่างของพฤติกรรมให้ชัดเจน โดยเมื่ออ่านแล้วบุคลากรทุกคนเข้าใจได้ ก าหนดเป็นสิ่งที่
ควรท า (Do) และสิ่งที่ไม่ควรท า (Don't) เช่น มุ่งมั่น พฤติกรรมที่ควรท า คือ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายด้วยความเพียรพยายาม ทุ่มเท ให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย พฤติกรรมที่ไม่ควรท า  คือ ท าตาม
หน้าที่ให้หมดเวลาท างานไปวันๆ เป็นต้น   

5) น าผู้บริหารระดับต่างๆ และบุคลากรบางส่วน ไปดูงานในองค์กรที่การจัดท าและสร้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรได้ประสบความส าเร็จ เช่น บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นต้น 

6) ผู้บริหารต้องปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนในค่านิยมนั้นๆ ต้องมีพฤติกรรมที่สนับสนุนและ
ไม่ขัดกับค่านิยมที่ก าหนด ซึ่งผู้บริหารต้องเข้าใจว่าธรรมชาติผู้ใต้บังคับบัญชามักจะเลียนแบบพฤติกรรมของ
ตนเองเสมอ ผู้บริหารจะต้องยึดถือค่านิยมเหล่านั้นในการท างานอยู่เสมอเช่นเดียวกัน  

7) สรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพ มีทัศนคติดี และท่ีส าคัญมีพฤติกรรมสอดคล้องกับค่านิยมหลัก
ของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างน้อย 3-4  คน มาเป็นผู้ช่วยคณะท างานในการผลักดันค่านิยมใหม่ของกรมอุตุนิยมวิทยา 
โดยต้องก าหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจนที่จะเป็นผู้แนะน าเป็นตัวอย่างพฤติกรรม และควรจัดอบรมให้ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้กับบุคลากรกลุ่มนี้ก่อนด้วย 

8) จัดท าคู่มือเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมของกรมอุตุนิยมวิทยาให้กับบุคลากรทุกคน โดยมี
หัวข้อในคู่มือดังนี้  

- ความหมายและประโยชน์ของการมีค่านิยม 
- ค่านิยมท่ีก าหนด 
- นโยบายการเสริมสร้างค่านิยม 
- ปัจจัยการขับเคลื่อนค่านิยมให้ประสบผลส าเร็จ 
- พฤติกรรมที่พึงประสงค์และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 

9) จัดให้มีกิจกรรมเปิดตัว "ค่านิยมหลัก" โดยเน้นสร้างการรับรู้และจดจ าได้ ควรเป็นกิจกรรม
ทีส่นุก แต่สอดแทรกค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์แต่ละตัวเข้าไปในกิจกรรมนั้นๆ 

10) ก าหนดให้คณะท างานช่วยกันคิดกิจกรรมที่จะกระตุ้นการรับรู้และความเข้าใจในค่านิยมหลัก 
โดยวางแผนจัดท าอย่างสม่ าเสมออย่างน้อยเดือนละครั้งในช่วงปีแรกและไตรมาสละครั้งในช่วงปีต่อๆ ไป  
และควรจัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมหลักและทบทวนพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ใหม่ๆ 
ให้กับบุคลากรทุกระดับเป็นประจ าสม่ าเสมอ 



 
ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กรมอุตุนยิมวิทยา 
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11) ใส่ค่านิยมหลักขององค์กรเข้าไปในกระบวนการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลในทุกๆ 
ขั้นตอน เช่น ในขั้นตอนการสรรหาบุคลากร ควรก าหนดสรรหาบุคลากรที่ต้องการที่มีคุณลักษณะตรงกับ
ค่านิยมหลัก ในขั้นตอนการปฐมนิเทศควรก าหนดหัวข้อการปฐมนิเทศต้องมีการอธิบายถึงค่านิยมองค์กร  
การก าหนดสมรรถนะประจ าต าแหน่งต้องมีการก าหนดให้สอดคล้องกับค่านิยมหลัก เป็นต้น 

12) หาโอกาสเน้นย้ าในทุกๆ เวลาเท่าที่เป็นไปได้ โดยผู้บริหารของกรมอุตุนิยมวิทยา เช่น  
ในการประชุม ก่อนที่จะเริ่มการประชุมให้ประธานใช้เวลาสัก 5 นาที พูดถึงค่านิยมหลัก หรือในการอบรมสัมมนาที่
จัดขึ้นในองค์กรทุกครั้งให้ผู้บริหารเป็นผู้กล่าวเปิดการสัมมนาและพูดถึงค่านิยมหลักของกรมอุตุนิยมวิทยาสั้นๆ 
ทุกครั้งเช่นกัน 

13) ท าการส ารวจการรับรู้และความเข้าใจในเรื่องค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรและ
ประเมินความส าเร็จจากบุคลากรทุกๆ คน โดยการส ารวจเป็นระยะๆ อย่างน้อย 6 เดือนครั้ง เพ่ือดูว่าการรับรู้
และความเข้าใจเพ่ิมมากขึ้นอย่างไรและมีพฤติกรรมที่ พึงประสงค์และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ใหม่ๆ เกิดขึ้น
เมือ่เวลาผ่านไปหรือไม่ 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

1) กรมอุตุนิยมวิทยามีค่านิยมหลักให้กับบุคลากรทุกระดับเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน 

สอดคล้องกับทิศทางในเป้าหมายขององค์กร 

2) บุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีแนวทางที่ยึดเหนี่ยวทางความคิดในการท างานเพ่ือให้

บรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์กร ซึ่งไม่เพียงแต่เป้าหมายทางด้านภารกิจที่ได้รับเท่านั้น  

3) กรมอุตุนิยมวิทยามีภาพลักษณ์ขององค์กรที่จะเป็นที่เชื่อถือของสาธารณะชนโดยทั่วไป 

4) บุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีกรอบความคิด (Mindset) ที่จะท าภารกิจที่ตอบสนอง

ความต้องการของสาธารณะชนอย่างเต็มที่และเต็มใจ และย่อมเป็นหลักประกันการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนสืบไป 

 
1.1.2 แผนงานการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรทั้งสายงานหลักและสายงาน

สนับสนุน 
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคลากรทั้งสายงานหลัก 

และสายงานสนับสนุนของกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีความเชื่อมโยงตามพันธกิจของกรมอุตุนิยมวิทยาให้มีความเข้มแข็ง
และตอบโจทย์ของยุทธศาสตร์ประเทศ โดยการประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพของบุคลากรแต่ละคนใน
ปัจจุบัน เพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและก าหนดแนวทางในระดับปฏิบัติเพ่ือพัฒนาบุคลากรอย่างมี
ทิศทางและสอดคล้องกับแผนงานในอนาคต รวมถึงรวบรวมผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์และทักษะ เพ่ือถ่ายทอด
ความรู้ ประสบการณ์และทักษะให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับภารกิจใน
อนาคตข้างหน้าเป็นสิ่งส าคัญ โดยบทบาทของบุคลากรจะมีความแตกต่างไปจากปัจจุบันมาก จะต้องมีการพัฒนา



 
ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กรมอุตุนยิมวิทยา 
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เพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรโดยการวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม เรียนรู้ในการใช้
เทคโนโลยี การน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงาน ทักษะภาษาอังกฤษที่ท าให้เข้าใจและก้าวทันโลก
แห่งการเรียนรู้ เน้นทางด้านการปรับมโนทัศน์ของเจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยาที่จะต้องปรับตัวให้ทันกับ 
การเปลี่ยนแปลงของโลก การเปลี่ยนแปลงของสังคม การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีการเรียนรู้การบริหารจัดการ
ในแบบสมัยใหม่ การรับรู้ถึงความคามดหวัง ความต้องการของสังคม ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บนการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว  

 
แนวทางการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถบุคลากร 
1) จัดท าสมรรถนะ (Competency) ของแต่ละต าแหน่งงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ 

การเปลี่ยนแปลง และยุทธศาสตร์ในระยะยาว โดยมีการแยกระหว่างงานด้านบริหาร เจ้าหน้าที่สายงานหลัก
ด้านการปฏิบัติงาน ด้านวิชาการ และเจ้าหน้าที่สายงานสนับสนุนด้านอื่นๆ  

2) หาช่องว่างในการพัฒนา (Competency Gap) โดยการวิเคราะห์สมรรถนะที่ต้องการกับ
สมรรถนะที่บุคลากรมีในปัจจุบัน ให้ความส าคัญกับสมรรถนะการเรียนรู้ที่มีองค์ความรู้ทั่วโลกที่เข้าถึงได้ง่าย
ขึ้นในปัจจุบัน 

3) การจัดท าความจ าเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs) สามารถจัดท าขึ้นจากการวิเคราะห์
ช่องว่างในการพัฒนาและจากปัจจัยอ่ืนๆ คือ ค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) แนวนโยบายของ
องค์กร ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นต้น  

4) การจัดท าเส้นทางการฝึกอบรม (Training Road Map : TRM) ซึ่งจะเป็นการวางแผนอบรมใน
ระยะยาว 3-5 ปีและต่อเนื่อง เพ่ือเป็นเส้นทางการอบรมให้บุคลากรมีพัฒนาการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตามล าดับ และควรมีการปรับเส้นทางการอบรมให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตร์ ส าหรับสาย
งานหลักหรือสายงานปฏิบัติงานควรท าเส้นทางการฝึกอบรมที่ผสมผสานประสบการณ์ของคนรุ่นปัจจุบันที่
ทรงคุณค่ากับความรู้ทั้งด้านเทคนิคอุตุนิยมวิทยาและเทคโนโลยีดิจิทัล ในส่วนงานสนับสนุนได้เข้าใจถึง
ระเบียบ ข้อบังคับทางการบริหารจัดการสมัยใหม่ ระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับท่ีกรมอุตุนิยมวิทยาจะต้อง
ปฏิบัติ ทั้งนี้เพ่ือให้บุคลากรปัจจุบันได้รับความรู้ที่ทันสมัย ในขณะเดียวกันคนรุ่นใหม่จะสามารถเรียนรู้
ประสบการณ์จากคนรุ่นปัจจุบัน เพ่ือต่อยอดความรู้ ประสบการณ์ได้อย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

5) การจัดท าแผนการฝึกอบรมประจ าปี (Yearly Training Plan) เพ่ือใช้ในการฝึกอบรมในแต่ละปีที่
สอดคล้องกับ TRM รวมถึงแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ที่จะช่วยให้
บุคลากรมกีารพัฒนามากข้ึนทั้งเก่งงานและมีจริยธรรม 

 
 
 
 



 
ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กรมอุตุนยิมวิทยา 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 
1) การพัฒนาบุคลากรที่มีแนวทางท่ีชัดเจนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 
2) มีการสร้างองค์ความรู้แบบผสมผสาน ที่ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากบุคลากรรุ่นปัจจุบัน

ไปสู่รุ่นใหม่ อันจะท าให้การพัฒนาการอบรมมีเส้นทางที่ต่อเนื่อง อีกทั้งจะต่อยอดไปสู่ภาวการณ์เปลี่ยนแปลง
ได้อย่างราบรื่น 

3) กรมอุตุนิยมวิทยาจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องยั่งยืน เพราะสามารถปรับกระบวนการ
ปฏิบัติงานได้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  

4) บุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยามีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานและองค์กร เพราะได้รับการเอาใจใส่ใน
การพัฒนาและให้ความส าคัญตัวเองอยู่ตลอดเวลา 

 
1.2 สร้างบุคลากรทางด้านอุตุนิยมวิทยาให้กับประเทศไทย กระตุ้นให้บุคลากรภายในกรมอุตุนิยมวิทยา

ในทุกระดับให้มีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล พัฒนาสร้างความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคมของทุกคนใน
องค์กร ทั้งปรับเปลี่ยนทัศนคติให้ค านึงถึงต้นทุนทางสังคม ส่งเสริมการปฏิบัติงานตอบแทนสังคม และส่งเสริม
ให้มีวัฒนธรรมการท างานเพ่ือประชาชน สนับสนุนส่งเสริมเป้าหมายของประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ  
และส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษาทางด้านอุตุนิยมวิทยาในสถานศึกษา สร้างบุคลากรรุ่นใหม่ทางด้าน
อุตุนิยมวิทยาโดยให้มีการศึกษาแทรกในทุกระดับขั้นการศึกษาทั้งระดับมัธยมและอุดมศึกษา ให้มีองค์ความรู้
พ้ืนฐานทางด้านอุตุนิยมวิทยา 
 

1.2.1 แผนงานสร้างบุคลากรทางด้านอุตุนิยมวิทยา 
การที่จะท าให้กรมอุตุนิยมวิทยาให้เป็นองค์กรรัฐที่มีความเป็นเลิศในภารกิจด้านอุตุนิยมวิทยา 

แผนการสร้างบุคลากรให้รองรับยุทธศาสตร์จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการสร้างบุคลากรให้สอดรับกับ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของโลกถือว่าเป็นหัวใจส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
ทั้งนี้ในแผนงานนี้จะพิจารณาการสร้างบุคลากรทั้งภายในและภายนอกกรมอุตุนิยมวิทยา โดยบุคลากรภายใน
จะพิจารณาทั้งบุคลากรที่มีประสบการณ์ในรุ่นปัจจุบันและบุคลากรคนรุ่นใหม่ที่ เพ่ิงเข้ามาร่วมงานกับ 
กรมอุตุนิยมวิทยา หรือที่จะเข้ามาร่วมงานในอนาคต 

 
แนวทางการสร้างบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยา 

1) บุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยาส่วนใหญ่ในปัจจุบันได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับหนึ่งอยู่แล้ว แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วในปัจจุบันรวมไปถึงในอนาคต ท าให้
บุคลากรในปัจจุบันจะต้องใช้จุดแข็งที่มีประสบการณ์สะสมมาร่วมกับกับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี 
การพัฒนาบุคลากรกลุ่มนี้จะต้องพัฒนาให้มีทักษะทางด้านเทคโนโลยี และจะต้องพัฒนาให้สามารถ



 
ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กรมอุตุนยิมวิทยา 
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ประสานกันให้ลงตัวระหว่างประสบการณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  จะส่งผลให้เกิดประสิทธิผลใน 
การด าเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยาได้อย่างมาก 

2) บุคลากรรุ่นปัจจุบันที่กรมอุตุนิยมวิทยาเพ่ิงรับเข้าร่วมงานได้ไม่นาน หรือบุคลากรที่จะเข้า
มาร่วมงานในอนาคตนั้น กลุ่มบุคลเหล่านี้มีความรู้และเคยชินกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ต้องพัฒนา
ทักษะด้านอุตุนิยมวิทยาเพ่ือให้มีพ้ืนฐานที่ดีและสามาถน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยควร 
มีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากคนรุ่นปัจจุบันให้ จะท าให้ภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยามี 
ความต่อเนื่องและสอดคล้องกับแนวโน้มของเทคโนโลยีในอนาคต 

3) สร้างบุคลากรที่มีศักยภาพ โดยการให้ทุนการศึกษากับบุคลากรในกรมอุตุนิยมวิทยาได้ไป
ศึกษาต่อในต่างประเทศท่ีมีหลักสูตรการศึกษาและการวิจัยทางด้านอุตุนิยมวิทยาโดยตรง เพ่ือสร้างผู้เชี่ยวชาญ
ด้านอุตุนิยมวิทยาในอนาคต รวมทั้งให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาที่มีศักยภาพในทุกระดับเพ่ือรับเข้ามาเป็น
บุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยาหลังจบการศึกษาต่อไป 

4) สนับสนุนบุคลากรภายนอกกรมอุตุนิยมวิทยา ให้มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านอุตุนิยมวิทยาใน
ระดับมาตรฐานเดียวกับบุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยา การสนับสนุนดังกล่าวมีส่วนส าคัญต่อภารกิจของ 
กรมอุตุนิยมวิทยาในอนาคต  โดยกรมอุตุนิยมวิทยาประสานงานกับสถาบันศึกษาจัดท าหลักสูตรอุตุนิยมวิทยา
แทรกอยู่ในระดับต่างๆ ทั้งในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาให้มีความรู้ในแต่ละระดับที่เหมาะสม 
เพราะบุคลากรเหล่านี้ในอนาคตอาจจะมีกิจกรรมที่เชื่อมโยงทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งเข้ามาเป็นบุคลากร
ของกรมอุตุนิยมวิทยา หรือเป็นนักวิชาการอิสระที่ร่วมมือกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้ในอนาคต รวมทั้งการจัด
สัมมนาอบรมให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยากับบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1) กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถรักษาองค์ความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรรุ่นปัจจุบัน อันจะ

ท าให้การปฏิบัติภารกิจด้านอุตุนิยมวิทยาปัจจุบันยังคงมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
2) กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถสร้างคนรุ่นใหม่ที่จะมารองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

ในอนาคต เพ่ือลดผลกระทบจากการการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และจะเกิดความราบรื่นในการปฏิบัติภารกิจที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต 

3) กรมอุตุนิยมวิทยามีบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเข้าร่วมงานในอนาคต 
4) กรมอุตุนิยมวิทยาจะมีพันธมิตรจากบุคคลภายนอก ในอันที่จะเสริมสร้างภารกิจด้าน

อุตุนิยมวิทยาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และเกิดประสิทธิผลต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

1.3 การปรับบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ตามที่ได้กล่าวมาแล้วถึงการเปลี่ยนแปลง
ทั้งสภาวะอากาศและการเปลี่ยนแปลงของบริบทของโลกที่จะท าให้การปฏิบัติหน้าที่และภารกิจบางอย่าง 
เครื่องมือหรือเทคโนโลยีสามารถท างานทดแทนบุคลากรได ้หรือมีภารกิจใหม่ๆ เกิดข้ึน ท าให้กรมอุตุนิยมวิทยา
ต้องมีการทบทวนโครงสร้างการบริหารให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมทั้งพิจารณาในการสร้าง



 
ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กรมอุตุนยิมวิทยา 
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เส้นทางอาชีพของบุคลากรที่มีในปัจจุบัน โดยพิจารณาให้กรมอุตุนิยมวิทยามีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบท
การพัฒนาประเทศ การปรับโครงสร้างและระบบบริหารงานราชการใหม่ในรูปแบบที่มีความหลากหลาย 
สามารถปรับตัวเข้าสู่การเป็นหน่วยงานสมัยใหม่ น าไปสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงาน
เทียบได้กับมาตรฐานสากล ไม่ยึดติดกับการจัดโครงสร้างองค์กรแบบราชการ สามารถยุบ เลิก ปรับเปลี่ยน
โครงสร้างองค์กร กฎ ระเบียบ ได้ตามสถานการณ์ 
 

1.3.1 แผนงานการปรับบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
ในอนาคตเป็นที่แน่ชัดว่าเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งจะมีความผันผวน

เทคโนโลยีที่พลิกโฉมอย่างฉับพลันเกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งจะส่งผลให้กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องติดตาม 
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างใกล้ชิดที่จะเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุนมาปรับใช้หรือ
ทดแทนของเดิมเพ่ือประสิทธิผลในภารกิจที่ได้รับ ดังนั้นการวางแผนก าลังพลและคุณสมบัติของบุคลากร 
กรมอุตุนิยมวิทยาจึงมีความส าคัญยิ่งทั้งอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเพ่ิม-ลดอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน ทั้งตอ้งมี
บุคลากรติดตามเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากรรองรับเทคโนโลยีที่รับเข้ามาใช้งาน ซึ่งในระยะยาวจ านวน
บุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยามีแนวโน้มจะลดจ านวนลง เพราะงานบางส่วนจะถูกทดแทนโดยเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่ทันสมัยนั่นเอง ท าให้กรมอุตุนิยมวิทยาไม่สามารถใช้โครงสร้างการบริหาร และคุณสมบัติ สมรรถนะ
ของบุคลากรที่ใช้อยู่ในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว ต้องมีการทบทวนแผนการปรับ โครงสร้าง
บุคลากรอยู่ตลอดเวลา 
 

แนวทางการปรับบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
1) การวางแผนก าลังพลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

กับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย  
2) วางแนวทางการบริหารงานบุคคลให้กับบุคลากรที่มีแนวโน้มจะได้รับผลกระทบจากการถูก

ทดแทนด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีทันสมัย โดยมีการมอบหมายงานให้เหมาะสมกับบุคคลดังกล่าว 
3) มีการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะของงาน (Job Specification) ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้

เทคโนโลยี ซึ่งการก าหนดที่ชัดเจนดังกล่าวจะท าให้หน่วยงานที่สรรหาบุคลากรปฏิบัติภารกิจได้ตรงกับ 
ความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของกรมอุตุนิยมวิทยา  

4) ทบทวนแผนงานด้านทรัพยากรบุคคลเป็นรอบระยะเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งการพัฒนา
บุคลากรก็เป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนงานที่ก าหนด 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ : 
1) กรมอุตุนิยมวิทยามีการวางแผนงานด้านบุคลากรได้สอดคล้องกับแนวทางในยุทธศาสตร์

ระยะยาว 20 ปี และมีการทบทวนแผนตลอดเวลาตามบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลง 



 
ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กรมอุตุนยิมวิทยา 
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2) บุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยาได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  
3) กรมอุตุนิยมวิทยามีองค์ความรู้เท่าทันเทคโนโลยี และสามารถเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมมา

ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ประเด็นที่ 2 การติดตามองค์กรนานาชาติเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของกรมอุตุนิยมวิทยา ตามที่

ประเทศไทยและกรมอุตุนิยมวิทยาต้องมีมาตรฐานการด าเนินงานทางด้านอุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐานของ
องค์การนานาชาติหรือปฏิบัติตามแนวทางที่แนะน าขององค์กรต่างๆ เหล่านี้ อาทิ องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก 
(World Meteorological Organization ; WMO) และองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International 
Civil Aviation Organization ; ICAO) เป็นต้น เพราะการไม่ปฏิบัติตามในมาตรฐานดังกล่าวอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายกับประเทศได้ ท าให้กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องมีหน่วยงานหรือผู้รั บผิดชอบท าการติดตาม 
สังเคราะห์ และน ามาก าหนดเป็นแผนด าเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยาต่อไป 

 
2.1 แผนงานการการติดตามองค์กรนานาชาติเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของกรมอุตุนิยมวิทยา 
กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานที่จะต้องมีการท างานร่วมกับหน่วยงานระดับนานาชาติ เช่น องค์การ

อุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) โดยจะมีค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะให้หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของประเทศต่างๆ  
ที่เป็นสมาชิกได้ปฏิบัติตาม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการตรวจอากาศ การพยากรณ์อากาศ การวิจัยงาน
อุตุนิยมวิทยา หรือการคิด วิเคราะห์สร้างรูปแบบจ าลองโมเดลทางการพยากรณ์อากาศ รวมถึงความร่ วมมือ
ระหว่างหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาประเทศต่างๆ เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาระหว่างกัน  

องค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) เป็นหน่วยงานที่กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องปฏิบัติงานใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดหรือตามมาตรฐานที่แนะน า เนื่องจาก ICAO เป็นหน่วยงานที่วาง
ระเบียบ ข้อบังคับ ส าหรับกิจกรรมการบินระหว่างประเทศให้มีความปลอดภัยสูงสุด งานอุตุนิยมวิทยาที่จัดอยู่
ในหมวด B-105 ซึ่งในหมวด B นี้จะเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพและความสามารถในการสนับสนุนการ
เดินอากาศ เป็นการเพ่ิมความสามารถและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการขนส่งทางอากาศของพลเรือน  
ซึ่งเป็นทั้งในส่วนที่บังคับและแนะน าให้กรมอุตุนิยมวิทยาต้องปฏิบัติให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

นอกจากนั้นแล้วยังมีหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาในระดับภูมิภาค (Region) หรืออนุภูมิภาค (Sub region) 
ที่ประเทศไทยอยู่ในฐานะสมาชิกจะต้องด าเนินงานตามท่ีขอความร่วมมือหรือมีค าแนะน า  

ดังนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาควรจะต้องจัดให้มีส่วนงานที่เกี่ยวข้องติดตามมาตรฐาน ข้อก าหนดหรือ
ข้อแนะน าที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพ่ือที่กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถที่จะรองรับการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องดังกล่าวให้ได้ตามมาตรฐานนานาชาติ 
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แนวทางการติดตามองค์กรนานาชาติเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของกรมอุตุนิยมวิทยา 
1) กรมอุตุนิยมวิทยาควรจัดตั้งให้มีหน่วยงานเฉพาะที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับงานต่างๆ ตาม

มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรสากล เช่น WMO , ICAO เป็นต้น ภารกิจของหน่วยงานนี้จะต้องท าการศึกษา
รายละเอียดต่างๆ ที่กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องเกี่ยวข้องกับมาตรฐานต่างๆ ที่องค์กรเหล่านี้มีการก าหนดมี
อะไรบ้าง ความเกี่ยวพันที่กรมอุตุนิยมวิทยาต้องด าเนินการ มีการจัดล าดับความส าคัญของภารกิจของงานที่
กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องปฏิบัติให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

2) หน่วยงานที่จัดตั้ งใหม่นี้ จะต้องมีการจัดท าแผนงาน/โครงการ ร่วมกับหน่วยงานภายใน 
กรมอุตุนิยมวิทยาที่มีหน้าที่โดยตรงเพ่ือด าเนินการปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยาให้
สอดคล้องกับมาตรฐานขององค์กรสากล โดยพิจารณาถึงเงื่อนเวลาต่างๆ ที่ได้มีการก าหนดไว้ในมาตรฐานนั้นๆ   

3) จัดท ารายงานสรุป วิเคราะห์ เพ่ือน าเสนอแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ ต่อผู้มีอ านาจพิจารณา
ต่อไป เพ่ือพิจารณาแนวทางการด าเนินงานให้ทันตามกรอบเวลาที่ก าหนด 

4) ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานสอดคล้องกับมาตรฐานที่องค์กรสากล
ก าหนดไว้ 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ : 
1) มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการติดตามมาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับนานาชาติอย่างชัดเจน  
2) หน่วยงานนี้จะเป็นผู้ที่ศึกษาและให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานให้แก่กรมอุตุนิยมวิทย า  

ในแผนงาน/โครงการ เพ่ือให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานสอดคล้องกับมาตรฐานที่องค์กรสากล
ก าหนด 

3) การปฏิบัติงานของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ตามมาตรฐานทีอ่งค์กรสากลก าหนด 
4) ประเทศไทยมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ  
 
ประเด็นที่ 3 การปรับปรุงกฎหมาย และกฎระเบียบในการด าเนินงาน ทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบ

ในการด าเนินงานกรมอุตุนิยมวิทยาให้เหมาะสมรองรับการเปลี่ยนแปลง สามารถเผชิญกับปัญหาและสามารถ
แก้ปัญหาอย่างตรงจุดให้มีความสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนโดยรวม ใช้กฎหมาย กฎระเบียบเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการด าเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยาในอนาคต และก าหนดวงรอบในการทบทวนปรับปรุงแก้ไข
กฎระเบียบให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสม่ าเสมอ วิเคราะห์
ความต้องการของประชาชน และน ามาประกอบการพิจารณาในก าหนดกฎระเบียบในทุกขั้นตอน และพัฒนา
กฎระเบียบให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 
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3.1 แผนงานการปรับปรุงกฎหมายการจัดตั้ง และกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน  
         ในสถานการณ์ความต้องการข้อมูลข่าวสารด้านอุตุนิยมวิทยาเพ่ือน าไปปรับใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันหรือในการประกอบกิจการของตนเองมีจ านวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งการจะตอบสนองกับความต้องการ
ดังกล่าวจะต้องพิจารณาในเรื่องของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ของกรมอุตุนิยมวิทยาทีย่ังไม่สอดคล้องและ
ไม่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา เพราะกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ จะเป็นส่วนช่วย
ในการขับเคลื่อนการท างานให้มีความคล่องตัวและก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น กฎหมายที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงานของกรมอุตุนิยมวิทยา อาทิเช่น กฎหมายหรือกฎระเบียบของการบริหารงานส่วนราชการที่ไม่
สามารถให้ส่วนราชการจะแสวงหารายได้มาเป็นของตนเอง เงินที่ได้รับต้องส่งคืนคลังทั้งหมด เพราะฉะนั้นจึง
ควรที่จะต้องมีการแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้กรมอุตุนิยมวิทยาให้สามารถด าเนินกิจการ
ได้ด้วยตนเอง มีความทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน เพ่ือให้การท างาน ของ 
กรมอุตุนิยมวิทยาสอดคล้องต่อสถานการณ์ของโลกในปัจจุบันและรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตข้างหน้าที่จะเกิดขึ้นอีกด้วย 
 

แนวทางการปรับปรุงกฎหมายการจัดตั้ง และกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน  
1) ทบทวนกฎระเบียบของกรมอุตุนิยมวิทยา ที่อาจจะเป็นอุปสรรคและไม่เอ้ือต่อการด าเนินงานตาม

แผนงานและทิศทางขององค์กร 
2) ขยายขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาให้สามารถด าเนินงานที่สอดคล้องกับแผนงาน 

อาทิ การด าเนินงานในเชิงพาณิชย์ การก ากับควบคุมเครื่องมือทางด้านอุตุนิยมวิทยาให้เป็นมาตรฐานได้ 
ยกตัวอย่างเช่น แก้ไขกฎหมายให้กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถด าเนินการน าข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาไปใช้ในเชิง
พาณิชย์ได้ เป็นต้น 

3) แก้ไขกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของกรมอุตุนิยมวิทยาที่สามารถให้ประชาชนหรือภาคเอกชน
เข้ามาส่วนร่วมในการท างานของกรมอุตุนิยมวิทยา อาทิเช่น การพยากรณ์และการเตือนภัย การตรวจสอบ
สภาพอากาศโดยเครื่องมือที่ติดตั้งร่วมกับเอกชน เป็นต้น 

4) ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ไม่สอดคล้องกับสภาพ
ปัจจุบันและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

5) จัดให้มีการทบทวนกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกรมอุตุนิยมวิทยาทุกๆ 5 ปี  
เพ่ือตรวจสอบกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับท่ีเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 

6) ก าหนดหน่วยงานภายในกรมอุตุนิยมวิทยาที่รับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น ด าเนินการกล่าวโทษร้องทุกข์กับผู้ที่น าข้อมูลของ
กรมอุตุนิยมวิทยาไปบิดเบือนในโลกออนไลน์ต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ ตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
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ประโยชน์ที่จะได้รับ :  
1) กรมอุตุนิยมวิทยามีกฎระเบียบที่เอ้ือต่อการด าเนินงานในภารกิจปัจจุบันและในอนาคต 

2) กรมอุตุนิยมวิทยามีรายได้จากการด าเนินการใช้ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาในเชิงพาณิชย์เพ่ือ
น าไปใช้ในกิจการของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3) กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของกรมอุตุนิยมวิทยามีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพ่ือรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี 

 
ประเด็นที่ 4 การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกขององค์กร การพัฒนาองค์กรในอนาคตสิ่งส าคัญ

จ าเป็นที่จะต้องมีควบคู่การพัฒนาตามแผนงานที่ก าหนด คือ องค์กรต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวก (Facility) ใน 
การปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ที่เหมาะสมควบคู่กันไป กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องท าแผนพัฒนา ปรับเปลี่ยน เพ่ิมเติมสิ่ง
อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรให้เหมาะสมเพียงพอ อาทิ อาคารสถานที่ บ้านพัก อุปกรณ์
ส านักงาน อุปกรณ์กระจายข่าว สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

 
4.1 แผนงานการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกขององค์กร 
ดังที่กล่าวในข้างต้นว่าการปฏิบัติงานของบุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยาจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ได้นั้นจ าเป็นต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ดังนั้นกรมอุตุนิยมวิทยา
จะต้องพิจารณาจัดสรรและสรรหา ปรับปรุงให้เหมาะสมกับแผนงานที่ก าหนดนี้ 

 
แนวทางการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกขององค์กร 
1) ทบทวนสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ที่มีอยู่ในปัจจุบัน พิจารณาความเหมาะสมใน

สิ่งที่มีอยู่กับแผนงานที่ก าหนดต่างๆ ว่าควรมีการปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมสิ่งอ านวยความสะดวกใดบ้าง 
2) จัดท าแผนงานการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยให้สอดคล้องกับภารกิจในยุทธศาสตร์ รวมทั้ง

เพ่ือทดแทนของเดิมที่หมดอายุหรือล้าสมัย เช่น การปรับปรุงอาคารและสถานที่ เครื่องส่งวิทยุการกระจายข่าว
อากาศ เครื่องกระจายข่าวเพื่อการบินหรือเพ่ือการเดินเรือ ระบบความปลอดภัยอาคารที่พัก เป็นต้น 

3) ด าเนินการจัดท างบประมาณในการจัดหา ปรับปรุง ตามแผนงานที่ก าหนด 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ : 
1) การที่กรมอุตุนิยมวิทยามีเครื่องมืออุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวกการด าเนินงานที่เหมาะสม

เพียงพอกับการปฏิบัติงาน  
2) ผลการด าเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยามีการประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นไปตามแผนงานที่

ก าหนด 
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3) การจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์มาทดแทนที่ล้าสมัย หรือการจัดหาเครื่องมือ
อุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาใช้งานย่อมจะท าให้งานของกรมอุตุนิยมวิทยามีความถูกต้องแม่นย า
มากยิ่งขึ้น 

4) การก่อสร้างหรือซ่อมแซมอาคารส านักงานจะเอ้ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
ประเด็นที่ 5 การสร้างภาพลักษณ์องค์กร เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นต่อองค์กร ภาพลักษณ์ขององค์กร

เป็นสิ่งส าคัญ กรมอุตุนิยมวิทยาควรมีแนวทางในการสร้างภาพลักษณ์องค์กรอย่างมีระบบ พร้อมทั้งควรมี 
การส ารวจภาพลักษณ์ในสายตาของประชาชนและผู้ใช้บริการเป็นประจ า เพ่ือน าผลการส ารวจที่ได้มาเป็น
ประเด็นในการพัฒนากรมอุตุนิยมวิทยาต่อไป 

 

5.1 แผนงานการสร้างภาพลักษณ์องค์กร 

ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับทุกองค์กร หากองค์กรใดละเลยการดูแลและรักษาภาพลักษณ์อาจ
ก่อให้เกิดผลเสียต่อความ เชื่อถือ ทัศนคติและความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อองค์กรและบริการขององค์กร
นั้น ซ่ึงจะส่งผลต่อความมั่นคงยั่งยืนขององค์กรในอนาคตได้ องค์กรส่วนใหญ่จึงให้ความส าคัญกับการสร้างและ
ดูแลด้านภาพลักษณ์อย่างจริงจังและมีระบบเพ่ือรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ท่ีดีในสายตาของประชาชนให้คง
อยู่ไว้ตลอดไป หน่วยงานในลักษณะกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีภารกิจที่ต้องสร้างความเชื่อมั่น จ าเป็นที่จะต้องมี
ภาพลักษณ์ที่ดตี่อความรู้สึกนึกคิดของสังคม เพ่ือผลในการสร้างความน่าเชื่อถือความศรัทธาจากประชาชนและ
ผู้ใช้บริการของกรมอุตุนิยมวิทยา อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตุนิยมวิทยาในอนาคตอีกด้วย  

 
แนวทางการสร้างภาพลักษณ์ :  
1) ก าหนดภาพลักษณ์ที่จ าเป็นของกรมอุตุนิยมวิทยา 
2) การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ก าหนด ผ่านองค์ประกอบด้านหลักที่ส าคัญอย่างน้อย 9 ด้าน 

ดังต่อไปนี้  
2.1) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) พบว่าการสร้าง

ภาพลักษณ์โดยการรับผิดชอบต่อสังคม สร้างประโยชน์ให้กับสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม ผ่านการท า
กิจกรรมเพ่ือสังคม (Social Activities) ในระดับทั่วประเทศ เช่น การให้ทุนการศึกษา หรือผ่านการทุ่มเทที่จะ
ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่แล้ว  

2.2) ด้านพนักงาน (Employees) บุคลากรส่วนใหญ่ของกรมอุตุนิยมวิทยาเปรียบเสมือนเป็น
กระบอกเสียง ที่สามารถจะสร้างชื่อเสียงในเชิงบวกหรือเชิงลบก็ได้ ดังนั้นในด้านของการบริหารทรัพยากร
บุคคล จึงมุ่งเน้นในเรื่องของการปฏิบัติขั้นต่ าต้องได้ตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมีการเพ่ิมเติมในส่วนของ
การสร้างขวัญและก าลังใจเพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจในองค์การ ในขณะเดียวกันต้องสามารถมองเห็นโอกาส
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และความก้าวหน้าของอาชีพของตนเองได้อย่างชัดเจน จะท าให้รู้สึกรักและเป็นเจ้าขององค์กรจะถ่ายทอด  
สิ่งดีๆ ภายในองค์กรให้บุคคลภายนอกรับทราบ และชี้แจงแก้ไขปัญหาหรือความเข้าใจผิดต่อองค์กร 

2.3) ด้านบริการ (Product and Services) ประเด็นนี้เป็นสิ่งที่ส าคัญ เป็นมาตรฐานส าหรับ 
การบริหารงานเป้าหมายหลักที่ต้องให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกที่กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องด าเนินงาน
ตอบสนองต่อความต้องการผู้ใช้บริการให้มีความพึงพอใจ 

2.4) ด้านการสื่อสาร (Communication) การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลต้องมีความรวดเร็ว 
สามารถเข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย สามารถครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายหลักได้ทั้งหมด และมีความทันสมัย  

2.5) ด้านช่องทางการให้ข้อมูล (Distribution) การมีศูนย์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ท าให้
ผู้ใช้บริการในกลุ่มต่างๆ สามารถเข้ามาใช้หรือดูข้อมูลข่าวสารได้อย่างดีและรวดเร็ว รวมทั้งต้องมีข้อมูลเผยแพร่
ผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ 

2.6) ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม (Working Environment) กรมอุตุนิยมวิทยามีส่วนช่วยในการ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ โดยเฉพาะการจัดสภาพแวดล้อมของสถานที่ให้เหมาะสมกับภาพลักษณ์ท่ีก าหนด 

2.7) อุปกรณ์ท่ีทันสมัย (Artifacts) ในการด าเนินงาน และให้บริการที่ผู้ใช้บริการสัมผัสได้ 
2.8) ด้านการด าเนินงานและการประสานงาน (Business Practice) การด าเนินงานที่เป็นระบบ 

ระเบียบ แบบแผนที่ชัดเจน กริยามารยาท การให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการบริการจะช่วยในการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ด ี 

2.9) ด้านผู้บริหาร (Executives) ภาพลักษณ์องค์กรที่ส าคัญมากอีกประการหนึ่งคือผู้บริหารที่
เป็นตัวแทนขององค์กร โดยเฉพาะกรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องมีการให้ข้อมูลสม่ าเสมอ การชี้แจงผ่านสื่อเมื่อมี
เหตุการณท์ีส่ าคัญ 

3) มีการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ทั้ง 9 ด้าน ที่ดีของกรมอุตุนิยมวิทยา เพ่ือเป็นการสร้าง
ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อกรมอุตุนิยมวิทยาอันจะน าสู่การสนับสนุน ความร่วมมือและสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างองค์กรและสังคม  

4) การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชน เช่น การจัดโครงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
สื่อมวลชน การพาสื่อมวลชนเยี่ยมชมการท างานของกรมอุตุนิยมวิทยา การแถลงข่าว การจัดงานเลี้ยงขอบคุณ
สื่อมวลชน เป็นต้น 

5) จัดท าการส ารวจภาพลักษณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาในสายตาของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ 
เป็นประจ า เพ่ือน าผลส ารวจที่ได้นั้นมาปรับปรุง พัฒนาและแก้ไขภาพลักษณอ์งค์กรให้ดียิ่งขึ้น 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ : 
1) บุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยามีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่มีภาพลักษณ์ที่

ดีในสายตาของสาธารณะชนทั่วไป 
2) ประชาชนหรือหน่วยงานอื่นจะมีความม่ันใจในการปฏิบัติงานของกรมอุตุนิยมวิทยามากยิ่งขึ้น 
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3) สาธารณะชนภาคส่วนต่างๆ จะพิจารณามาใช้บริการข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยามากขึ้น อันจะ
เกิดประโยชน์ต่อประเทศ 

4) ภาพลักษณ์ที่ดีของกรมอุตุนิยมวิทยาไทยจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศ รวมทั้งองค์การ
ระหว่างประเทศ เช่น WMO และ ICAO เป็นต้น 

5) รัฐบาลให้ความส าคัญกับกรมอุตุนิยมวิทยาและสนับสนุนการด าเนินงาน 
 

2. ยุทธศาสตร์ด้านองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization Strategy) 
องค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization ) หรือเรียกกันย่อๆ ว่า HPO กรมอุตุนิยมวิทยา

ต้องให้ความส าคัญที่จะพัฒนาองค์กรตนเองและต้องน าเครื่องมือการบริหารต่างๆ ใหม่ๆ มาพัฒนาหน่วยงาน
เพ่ือก้าวไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง ซึ่งผู้บริหารของหน่วยงานต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก  

ส าหรับความหมายขององค์กรสมรรถนะสูง คือ การเป็นองค์กรที่ เก่ง มีแผนรองรับกับสภาวะต่างๆ  
อย่างชัดเจน มีการวิเคราะห์สถานการณ์ที่สามารถกระทบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจจากรอบด้านทุกมุมมอง  
ท าให้สามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเวลา และคุณภาพของ
ผลงานดีเป็นที่ยอมรับ โดยองค์กรจะต้องมีระบบการบริหารจัดการภายในที่ดีด้วยจึงจะเป็นองค์กรที่มี
สมรรถนะสูง และเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติงานในระยะยาว   

 ในการบริหารจัดการระบบภายในขององค์กรเพ่ือให้องค์กรเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงนั้น มีเครื่องมือ 
หรือเทคนิคที่น ามาใช้หลายเทคนิค เช่น เทคนิคที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศสหรัฐอเมริกา คือหลักเกณฑ์
จาก Malcolm Baldridge National Quality Award  เรียกย่อๆ ว่า MBNQA  ส าหรับประเทศไทย สถาบัน
เพ่ิมผลผลิตแห่งชาติได้น าเกณฑ์ MBNQA มาปรับเป็นเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality 
Award : TQA) เพ่ือเป็นแนวทางในการยกระดับและพัฒนาองค์กรของไทยเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ต่อมา 
ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ร่วมกับสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติจัดท าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public 
Sector Management Quality Award : PMQA)  เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยราชการใช้ในการประเมินตนเอง
เพ่ือก้าวไปเป็นองค์กรสมรรถนะสูง โดยหลักเกณฑ์ PMQA ประกอบด้วย 7 มิติ มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

มิติที่ 1 การน าองค์กร ผู้บริหารมีการก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาว พันธกิจ ค่านิยม ทิศทางในอนาคต 
และเป้าหมายที่จะตอบสนองต่อสังคมที่ชัดเจน มีวิธีการสื่อสารที่ดีกับทั้งบุคลากรภายในและกับ
สังคม มีการก ากับดูแลการท างานอย่างเป็นระบบ ทบทวนผลการด าเนินการขององค์กรในทุกด้าน 

มิตทิี ่2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมกับขนาดและภารกิจขององค์กร ให้ความส าคัญกับการเพ่ิม
ขีดความสามารถขององค์กรโดยรวม 

มิติที่ 3 การให้ความส าคัญกับผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหลัก อาทิ การให้ข้อมูลการพยากรณ์
ทีถู่กต้องรวดเร็วและครอบคลุม 

มิติที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ การจัดการความรู้ และมีระบบข้อมูลสารสนเทศพร้อมใช้งาน 
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มิติที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล พัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถ สร้างเส้นทางความก้าวหน้า 
และมีโครงสร้างการบริหารงานที่ครอบคลุมและเหมาะสม 

มิติที่ 6 การจัดการกระบวนการ ที่สนับสนุนในการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย มีการบูรณาการ
กับหน่วยงานต่างเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิผล 

มิติที่ 7 ผลลัพธ์การด าเนินการมีความยั่งยืน มีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถค านวณเป็นมูลค่าทาง
เศรษฐกิจที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมได้ 

 
เป้าหมาย 
• มีโครงสร้างองค์กรของกรมอุตุนิยมวิทยาที่สามารถรองรับภารกิจทั้งในปัจจุบัน และอนาคตได้

เป็นอย่างด ี

• กรมอุตุนิยมวิทยามีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานการด าเนินงาน และเพ่ิมขีด
ความสามารถขององค์กรได้ตามมาตรฐานระดับสากล 

• กรมอุตุนิยมวิทยามีบุคลากรที่สามารถรองรับอุปกรณ์/เครื่องมือ เทคโนโลยีสมัยใหม่ ระบบงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูล การตรวจสภาพอากาศ การประมวลผล การวิเคราะห์ 
การพยากรณ์ และการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า อย่างเหมาะสม 

• มีเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ ทั้งในระดับประเทศ
และต่างประเทศ 

• กรมอุตุนิยมวิทยามีระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว ถูกต้องแม่นย า สามารถ
สนองตอบต่อความต้องการและความคาดหวังของสังคม 

• เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
• ประชาชนมีองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา และแผ่นดินไหว และสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานใน

ชีวิตประจ าวัน 

• กรมอุตุนิยมวิทยามีข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ตามภารกิจของหน่วยงาน 

 

ตัวช้ีวัด 
• มีแผนงานและมีโครงสร้างองค์กรให้สามารถรองรับภารกิจทั้งในปัจจุบัน และอนาคตได้เป็นอย่างดี 
• มีแผนงานและมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานได้ตามมาตรฐานระดับสากล และกรม

อุตุนิยมวิทยาสามารถได้รับรางวัลเลิศรัฐในสาขาการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สาขา
บริการภาครัฐ และสาขาการท างานแบบมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ 

• มีระบบการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาในทุกระบบงาน ได้รับตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพใน
ระดับนานาชาติของ International Standard Organization (ISO) 
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• มีแผนงานพัฒนาจัดหาบุคลากร และแผนพัฒนาบุคลากรให้สามารถรองรับอุปกรณ์ เครื่องมือ และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆ เพ่ือให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• เกิดการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติและมีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภาคราชการและ
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา โรงเรียน และสื่อมวลชน 

• กรมอุตุนิยมวิทยามีบทบาท ภารกิจด้านอุตุนิยมวิทยาที่ได้รับการยอมรับจากประชาคมโลก  
เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทย 

• กรมอุตุนิยมวิทยามีการยกระดับ และเสริมสร้างความเข้มแข็งและมีความร่วมมือทางวิชาการทั้ง
หน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ 

• มีระเบียบปฏิบัติในการบริการข่าวสารเกี่ยวกับงานอุตุนิยมวิทยา การเตือนภัยธรรมชาติ ส าหรับ
การให้บริการข้อมูลข่าวสารของผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยา และผู้เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค เพื่อความรวดเร็วในการเสนอข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณะ และผู้ใช้บริการ 

• มีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจในภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยาในแต่ละปี 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านองค์กรสมรรถนะสูง ประกอบด้วย 
ประเด็นที่ 1 การปรับโครงสร้างองค์กร 
ประเด็นที่ 2 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงาน 
ประเด็นที่ 3 ด้านการบูรณาการ 
ประเด็นที่ 4 ด้านเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร 
ประเด็นที่ 5 การด าเนินงานตามมาตรฐานนานาชาติ 
ประเด็นที่ 6 การประมาณการมูลค่าทางเศรษฐกิจในภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยา 
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โดยมีรายละเอียดแต่ละประเด็นดังนี้ 
 
ประเด็นที่ 1 การปรับโครงสร้างองค์กร กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารให้

การบริหารก าลังคนมีความคล่องตัว เพ่ิมความยืดหยุ่นในการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอนควบคู่ไปกับ
การเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้หลักระบบคุณธรรม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไกการวางแผน
ก าลังคน รูปแบบการจ้างงาน การสรรหา การคัดเลือก การแต่งตั้ง เพ่ือเอ้ือให้เกิดการหมุนเวียน ถ่ายเท
แลกเปลี่ยนและโยกย้ายบุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับระหว่างหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างคล่องตัว เพ่ือรองรับ
กับการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งรองรับภารกิจใหม่ๆ ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  

 
1.1 แผนงานการปรับปรุงโครงสร้างกรมอุตุนิยมวิทยา 
ความจ าเป็นของการปรับโครงสร้างกรมอุตุนิยมวิทยา หากพิจารณาจากโครงสร้างของกรมอุตุนิยมวิทยา 

ในปัจจุบันและภารกิจที่จะต้องมีในอนาคต ประกอบกับความต้องการและความคาดหวังของประชาชน 
ผู้ใช้บริการ และสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา โดยเฉพาะ
การเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมภายนอกประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและการเมือง ที่ส่งผลกระทบต่อ
ทิศทาง/นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของโลก (Climate Change) ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีสนองตอบต่อภารกิจของกรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มาตรฐาน
ข้อบังคับขององค์กรสากล เช่น WMO และ ICAO ส่วนที่เป็นสภาพแวดล้อมภายในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อ 
การด าเนินงาน ได้แก่ แนวโน้มของภัยพิบัติที่จะเกิดจากธรรมชาติ การแจ้งเตือนภัย การสนองตอบต่อ  
ความต้องการที่ประชาชนและผู้ใช้บริการต้องการน าเอาข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับอุตุนิยมวิทยาไปท าให้เกิดมูลค่า
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ทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้กรมอุตุนิยมวิทยาต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นเพื่อให้กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถด าเนินงานได้สอดคล้องกับทิศทาง/
นโยบายแห่งรัฐและภารกิจของหน่วยงานที่มีการเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงสามารถขับเคลื่อนเป้าหมายตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้บรรลุผลส าเร็จ สมควรที่กรมอุตุนิยมวิทยาจะได้มีการศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือก าหนดแนว
ทางการปรับโครงสร้างส่วนราชการให้มีความเหมาะสม ทันสมัย และสอดคล้องกับภารกิจที่ต้องด าเนินการใน
อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

การปรับโครงสร้างกรมอุตุนิยมวิทยา สามารถช่วยตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างไร  
ตามหลักการบริหารจัดการองค์กรที่ดี องค์กรที่มีประสิทธิภาพ คือ องค์กรที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับ 
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นและเลือกใช้วิธีการอย่างถูกต้องเหมาะสมกับองค์กร ซึ่งใน 
สถานการณ์ปัจจุบันความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปถือเป็นหัวใจของ  
การด าเนินงานในการบริหารงานขององค์กรในปัจจุบัน การปรับโครงสร้างองค์กร (Restructure) ถือเป็น
วิธีการหนึ่งในการการช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยการปรับโครงสร้าง
องค์กรเป็นการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการและระบบงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นและช่วยให้องค์การสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้  

1) เพ่ือให้องค์กรสามารถด าเนินงานได้สอดคล้องกับทิศทาง/นโยบายที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึง สามารถ
ขับเคลื่อนเป้าหมายตามแผนงานต่างๆ ให้บรรลุผลส าเร็จ เช่น ด าเนินตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี เป็นต้น  

2) เพ่ือท าให้องค์กรสามารถก าหนดแนวทางการปรับโครงสร้างให้มีความเหมาะสม ทันสมัย และ
สอดคล้องกับภารกิจที่ต้องด าเนินการในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3) เพ่ือให้องค์กรเกิดความคล่องตัวในการด าเนินงาน การสั่งการ การเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4) เพ่ือก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ระหว่างกลุ่มคนและระหว่างหน่วยงาน หรือแผนงาน 
5) เพ่ือก าหนดสายการบังคับบัญชาอย่างเป็นทางการตลอดทั้งองค์กร  
6) เพ่ือท าให้องค์กรสามารถจัดสรรการใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิด

ประสิทธิผลสูงสุด  
 

แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างกรมอุตุนิยมวิทยา 
1) ศึกษาแนวคิดและข้อมูลที่เกี่ยวกับนโยบาย ทิศทาง ของกรมอุตุนิยมวิทยา ที่จะตอบสนองต่อแผน

ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิบัติงาน 20 ปีของกรมอุตุนิยมวิทยาแผนนี้ 
2) วิเคราะห์ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปัญหาและอุปสรรคของโครงสร้างกรมอุตุนิยมวิทยาในปัจจุบัน  
3) รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมอุตุนิยมทั้งจากภายนอกและภายใน อาทิ

ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ใช้บริการข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย 



 
ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กรมอุตุนยิมวิทยา 

 

 

 

 
 

4-28 
 

4) ก าหนดโครงสร้างใหม่ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีความเหมาะสม โดยอาจแบ่งตามช่วงระยะเวลาที่
ก าหนด 

5) จัดเตรียมข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้าง และอัตราก าลังของกรมอุตุนิยมวิทยา
เสนอต่อส่วนราชการที่เก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ : 
1) เมื่อมีโครงสร้างที่เหมาะสมทันสมัยกับภารกิจของหน่วยงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต กรมอุตุนิยมวิทยา

สามารถด าเนินงานได้สอดคล้องกับทิศทาง/นโยบายที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงสามารถขับเคลื่อนเป้าหมายตาม
แผนงานต่าง ๆ ให้บรรลุผลส าเร็จ เช่น ด าเนินตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นต้น 

2) กรมอุตุนิยมวิทยาเกิดความคล่องตัวในการด าเนินงาน การสั่งการ การเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3) กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถจัดสรรการใช้ทรัพยากรในทุกด้านขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด  

 
ประเด็นที่ 2 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงาน พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้

ทันสมัย โดยมีการก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง น านวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัล  
มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ รวมทั้งน าองค์ความรู้ในแบบสหวิทยาการเข้ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือสร้าง
คุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลา พร้อมทั้งมี  
การจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบเพ่ือพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่างๆ มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
และตรวจสอบการด าเนินงาน ปรับมโนทัศน์และวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชน์ของ
สังคม มีความทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและ
ปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้างเชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้า
มามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส 

 
2.1 แผนงานการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานของกรมอุตุนิยมวิทยาให้ได้รับรางวัลเลิศรัฐ  

 รัฐบาลได้มุ่งพัฒนาระบบราชการเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐปรับปรุงการท างาน ยกระดับการบริหาร
จัดการ และมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยน าแนวคิดและ
เครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหม่เข้ามาใช้ในภาคราชการ ภายใต้การประยุกต์ใช้จากหลักการบริหารของ
ภาคธุรกิจ เช่น การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ การลดขั้นตอนการท างาน การประเมินความพึงพอใจ ค ารับรอง 



 
ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กรมอุตุนยิมวิทยา 
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การปฏิบัติราชการ ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง การบริหารความเสี่ยง การพัฒนาระบบสนเทศ เป็นต้น เพ่ือให้  
การด าเนินงานเป็นไปอย่างยั่งยืน สามารถยกระดับมาตรฐานการท างานรองรับการพัฒนาระบบราชการ เป็นกรอบ 
การประเมินตนเองและสามารถติดตามการจัดการของภาครัฐได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้  
มีมติเห็นชอบให้น าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบราชการ  
มีการก าหนดรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งส านักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติได้
ประยุกต์เป็นผู้ด าเนินการ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาระบบราชการไทยและก าหนดเป็น “เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” หรือที่เรียกสั้นๆ  
ว่า PMQA เป็นการน าหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารองค์การที่เป็นเลิศ ซึ่งได้ยอมรับเป็นมาตรฐานสากล
โลกมาประยุกต์ใช้พัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ โดยอาศัยหลักการประเมินองค์กรด้วย
ตนเองเป็นการทบทวนสิ่งที่องค์กรด าเนินการเทียบกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เมื่อตรวจพบว่า
เรื่องใดยังไม่อยู่ในระบบที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับเกณฑ์องค์กรจะได้พัฒนาวิธีปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานไปสู่มาตรฐานระดับสากล โดยมีวัตถุประสงค์ของการพัฒนา
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

1) เพ่ือยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของภาครัฐให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

2) เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของ
หน่วยงานสู่ระดับมาตรฐานสากล  

3) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินตนเอง และเป็นบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผล
การบริหารจัดการของหน่วยงานภายใน  
  
 ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อกรมอุตุนิยมวิทยาที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือหากกรมอุตุนิยมวิทยาได้น าเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งเป็นกรอบการประเมินระดับมาตรฐานสากลไปเปรียบเทียบกับระบบการ
บริหารจัดการของตนเอง จะได้รับประโยชน์ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การประเมินองค์กรด้วยตนเอง (Self-Assessment) 
ซึ่งจะท าให้การบริหารของกรมอุตุนิยมวิทยาทราบว่าตนเองยังมีความบกพร่องในเรื่องใด จึงสามารถก าหนดวิธีการ
และเป้าหมายที่ชัดเจนในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือปรับปรุงองค์กรให้สมบูรณ์มากขึ้นต่อไป กรมอุตุนิยมวิทยา
สามารถน าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐไปใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินการเพ่ือยกระดับการ
บริหารจัดการ และเพ่ือให้สามารถส่งมอบคุณค่าที่ดีขึ้นในการให้บริการให้แก่ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ซึ่งนับเป็นการตอบสนองต่อเป้าหมายของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ด้วย การบริหารจัดการที่เป็นเลิศจะมีภาพลักษณ์ที่ดีได้รับความนิยมชมชอบจาก
ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้ยังมีโอกาสส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถโดย
การน าเสนอวิธีปฏิบัติที่น าไปสู่ความส าเร็จ และเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเพ่ือ
เป็นแบบอย่างแก่หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดน าไปประยุกต์ใช้ให้ประสบผลส าเร็จเช่นเดียวกัน  



 
ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กรมอุตุนยิมวิทยา 
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 เพ่ือให้การด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการของกรมอุตุนิยมวิทยาประสบความส าเร็จใน
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานนั้น กรมอุตุนิยมวิทยาควรที่จะพิจารณาก าหนดแนวทางเพ่ือพัฒนาให้สามารถ
จัดการจนได้รับรางวัลเลิศรัฐในสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สาขาบริการภาครัฐ และสาขาการท างาน
แบบมีส่วนร่วมในการบริหารราชการทั้งหมด เพ่ือเป็นการยืนยันถึงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของกรมอุตุนิยมวิทยาจนเป็นที่ยอมรับของสังคม รวมทั้งด าเนินงานต่อเนื่อง 
 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานของกรมอุตุนิยมวิทยาให้ได้รับรางวัลเลิศรัฐ  
1) จัดตั้งคณะท างานเพ่ือพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับแนวทางคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานของ

กรมอุตุนิยมวิทยาทั้ง 7 หมวดตามท่ีก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ คุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานของกรมอุตุนิยมวิทยาในปัจจุบัน และก าหนด

แนวทางที่จะพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานในแต่ละหมวด และน าเสนอผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัต ิ
3) ก าหนดคณะท างานปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
4) สมัครเข้าประกวดกับส านักงาน ก.พ.ร. ตามที่ก าหนด  
5) ด าเนินการตามแผนงานปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
6) จัดท ารายงานสรุป วิเคราะห์ และแนวทางการปรับปรุงให้ดีขึ้นน าเสนอต่อผู้มีอ านาจพิจารณาต่อไป 
7) น าเสนอโครงการ/แผนงานที่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายเพ่ือขอรับรางวัลเลิศรัฐ ในสาขา

ต่างๆ เช่น สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สาขาบริการภาครัฐ และสาขาการท างานแบบมี
ส่วนร่วมในการบริหารราชการ จากส านักงาน ก.พ.ร. 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ :  
1. กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของภาครัฐให้สอดคล้องกับพระราช

กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
2. กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานสู่ระดับมาตรฐานสากล  
3. กรมอุตุนิยมวิทยามีกรอบแนวทางในการประเมินตนเอง และเป็นบรรทัดฐานการติดตามและ

ประเมินผลการบริหารจัดการของหน่วยงานภายใน 
 

ประเด็นที่ 3 ด้านการบูรณาการ การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกรวมทั้งวิชาการทางด้านการศึกษา 
การวิจัย เป็นไปในรูปแบบสหวิทยาการ ท าให้แนวโน้มการด าเนินงานของหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ 
ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม ไม่สามารถด าเนินงานในลักษณะหน่วยงานเอกเทศหน่วยงานเดียวแล้วจะได้
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีหรือสมบูรณ์ได้ จะต้องด า เนินงานในรูปแบบการบูรณาการร่วมกันกับ
หน่วยงานอ่ืนที่เหมาะสม รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการในการมีส่วนร่วมจะท าให้เกิดประสบผลส าเร็จ ท าให้
กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องปรับแนวทางในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับแนวโน้มดังกล่าว 



 
ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กรมอุตุนยิมวิทยา 

 

 

 

 
 

4-31 
 

3.1 การบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ เพ่ือให้การด าเนินงานทางด้าน
อุตุนิยมวิทยาของประเทศไทยทั้งทางด้านการตรวจสภาพอากาศ การพยากรณ์มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  
กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องพิจารณาว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่ด าเนินงานอยู่ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและอ่ืนๆ กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องเข้าไปประสานงาน 
ให้บริการ แลกเปลี่ยนและให้ความรู้ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน พร้อมทั้งลดความ
ซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน ใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันในการน าข้อมูลไปใช้ในภารกิจของแต่ละหน่วยงานตนเอง 

 
3.1.1 แผนงานการจัดท าแผนงานเพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เป็นหน่วยงาน

ของรัฐ  
ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาระบบราชการในอนาคต การบริหารราชการแผ่นดิน

ก าหนดให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่ งยืน 
และสมดุล โดยหน่วยงานของรัฐจะต้องมีการท างานแบบบูรณาการ ระบบขององค์กรของรัฐต่างๆ ต้องเปิด
กว้าง เชื่อมโยง ปรับบทบาทความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอ่ืนๆ ในการบริหารจัดการด้วยการเพ่ิม
บทบาทให้ภาคส่วนอ่ืนๆ ร่วมด าเนินการบนพ้ืนฐานของการมีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ 
ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานของรัฐต้องมีขีดสมรรถนะสูง พัฒนาระบบบริหารจัดการ
บุคลากรที่สามารถจูงใจและดึงดูดให้คนดี คนเก่งเข้ามาร่วม มีขนาดกะทัดรัด และใช้นวัตกรรมและดิจิทัลใน
การบริหารจัดการ มีข้อมูลภาครัฐเพ่ือให้ทุกภาคส่วนน าไปใช้ต่อยอด สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ นอกจากนี้ยังต้องปรับปรุงระเบียบกฎหมายให้มี  
ความชัดเจน เป็นธรรม ทันสมัย สอดคล้องกับข้อบังคับสากล หรือข้อตกลงระหว่างประเทศและพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมให้มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง  

การปฏิบัติงานของกรมอุตุนิยมวิทยามีความเกี่ยวข้องกับส่วนราชการอ่ืนๆ เป็นอย่างมากและ
หลากหลายหน่วยงาน เช่น การเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่จะต้องประสานงานกับจังหวัดต่างๆ กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย การน าเอาข้อมูลอุตุนิยมวิทยาไปใช้ประโยชน์ทางด้านการ
คมนาคม เช่น อุตุนิยมวิทยาการบิน จะต้องท างานร่วมกับส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กระทรวง
คมนาคม การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด เป็นต้น ดังนั้น 
การด าเนินงานแบบบูรณาการร่วมกันจะช่วยท าให้เกิดประสิทธิภาพดีขึ้น ลดขั้นตอนที่ท าให้เกิดอุปสรรคใน 
การปฏิบัติงาน การน าข้อมูลอุตุนิยมวิทยาไปใช้ประโยชน์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ เช่น น าข้อมูลไป
เพ่ือใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร การประมง การปศุสัตว์ เป็นต้น 

 ประโยชน์ของการด าเนินงานร่วมกันแบบบูรณาการภายในระบบราชการนี้จะเป็นการแก้ปัญหาการแยก
ส่วนในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการวางระบบความสัมพันธ์ และประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานราชการบริหารทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบของการประสานความร่วมมือ



 
ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กรมอุตุนยิมวิทยา 

 

 

 

 
 

4-32 
 

ที่หลากหลายภายใต้วัตถุประสงค์เดียวกัน คือ น าศักยภาพเฉพาะของแต่ละหน่วยงานมาสร้างคุณค่าให้กับงาน
ตามเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของประเทศ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

เป็นการพัฒนารูปแบบและวิธีการท างานของภาครัฐในระดับต่างๆ (Multi-Level Governance) 
ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ ประสานสัมพันธ์กันใน
การปฏิบัติงาน และการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าและไม่เกิดความซ้ าซ้อน  
ท าให้สามารถพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานต่างๆ ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ (Growth 
Center) พร้อมทั้งเสริมสร้างศักยภาพของผู้บริหารในระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีขีดสมรรถนะที่สูงขึ้น  
เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการบริหารยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและของประเทศ 

 

แนวทางการจัดท าแผนงานเพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เป็นหน่วยงานของรัฐ 
ขัน้ตอนการด าเนินงาน  
1) จัดตั้งคณะท างานพิจารณาให้ทราบถึงภารกิจต่างๆ ของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีส่วนเกี่ ยวข้องกับ

หน่วยงานราชการใดบ้างและมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร เพ่ือจัดล าดับความส าคัญของภารกิจของงานที่ 
กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องมีการท างานร่วมในแบบบูรณาการกับหน่วยงานราชการอ่ืน 

2) คณะท างานออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยราชการอ่ืน 
เช่น วางระบบการบริหารงานแบบบูรณาการในยุทธศาสตร์ส าคัญของประเทศ (Cross Functional Management 
System) ตามห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chains) ครอบคลุมกระบวนการ ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า จนกระทั่ง
ปลายน้ า รวมทั้งก าหนดบทบาทภารกิจให้มีความชัดเจนว่าหน่วยงานใดมีความรับผิดชอบในเรื่องหรือกิจกรรมใด 
รวมทั้งการจัดท าตัวชี้วัดที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) 

3) พัฒนากลไกหรือเครื่องมือในการสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือในการท างานร่วมกัน 
ระหว่างส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เช่น การจัดท าข้อตกลง หรือสัญญาแผนงาน/
โครงการและลงนามร่วมกัน 

4) ก าหนดบทบาทในการบูรณาการดังกล่าวที่เหมาะสม  
5) จัดท ารายงานสรุป วิเคราะห์ และแนวทางการท างานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการอ่ืน 

เพ่ือน าเสนอต่อผู้มีอ านาจพิจารณาต่อไป เพ่ือพิจารณาแนวทางการด าเนินงานแบบบูรณาการในอนาคตให้ดียิ่งขึ้น 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ : 
1) เกิดประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการบริหารทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 

ในรูปแบบทีม่ีความหลากหลายภายใต้วัตถุประสงค์เดียวกัน 
2) กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถด าเนินงานตามภารกิจได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจาก

ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น 
3) ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการท างานแบบบูรณาการของ

หน่วยงานภาครัฐ 
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3.1.2 แผนงานการจัดท าแผนงานเพื่อบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เป็นสถาบนัการศึกษา 
สถาบันวิจัย และสถาบันการพัฒนาในด้านต่างๆ ในประเทศที่เกี่ยวข้องกับงานอุตุนิยมวิทยา  

ในการเพ่ิมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยา การเพ่ิมความสามารถของ
บุคลากรในหน่วยงาน งานวิจัย งานการศึกษาย่อมมีความส าคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้นการท างานแบบบรูณาการ
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เป็นสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย และสถาบันการพัฒนาในด้านอุตุนิยมวิทยาใน
ประเทศท่ีเกี่ยวข้องมีความส าคัญเป็นอย่างมาก  

 ประโยชน์ของการท างานร่วมกันแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เป็นสถาบันการศึกษา 
สถาบันการวิจัย และสถาบันการพฒันาในด้านอุตุนิยมวิทยาต่างๆ ในประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับงานอุตุนิยมวิทยานี้ 
ย่อมเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ต่างๆ ให้แก่บุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยา มีการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
อุตุนิยมวิทยาให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในกลุ่มนักวิจัย นักการศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องเกิดองค์ความรูใหม่ๆ ซึ่งจะ
ยังประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติเป็นส าคัญ เป็นฐานข้อมูลที่ส าคัญที่ท าให้การปฏิบัติงานในอนาคตของ  
กรมอุตุนิยมวิทยามีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ท าให้การด าเนินงานตามภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยาส าเร็จ  
ดังวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
 

แนวทางการจัดท าแผนงานเพื่อบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เป็นสถาบันการศึกษา 
สถาบันวิจัย และสถาบันการพัฒนาในด้านต่างๆ ในประเทศที่เกี่ยวข้องกับงานอุตุนิยมวิทยา  

1) จัดตั้งคณะท างานพิจารณาให้ทราบว่าสถาบันต่างๆ ที่มีบทบาทด้านอุตุนิยมวิทยา มีสถาบันเกี่ยวข้องใด
หรือภาควิชาใดบ้างและมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรเพ่ือจัดล าดับความส าคัญของสถาบันนั้นๆ ที่กรมอุตุนิยมวิทยา
ควรจะต้องมีการบูรณาการด้วย 

2) จัดท าบันทึกข้อตกลง หรือสัญญาแผนงาน/โครงการและลงนามร่วมกันกับสถาบันการศึกษา 
สถาบันการวิจัย และสถาบันการพัฒนาในด้านต่างๆ ในประเทศที่เกี่ยวข้องกั บงานอุตุนิยมวิทยาโดยมี 
การก าหนดกลไก หรือเครื่องมือในการสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือในการท างานร่วมกัน  

3) จัดท ารายงานสรุป วิเคราะห์ และแนวทางการท างานแบบบูรณาการ เพ่ือน าเสนอต่อผู้มีอ านาจ
พิจารณาต่อไป เพ่ือพิจารณาแนวทางการด าเนินงานแบบบูรณาการในอนาคตให้ดียิ่งขึ้น 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ : 
1) เกิดความร่วมมือระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยา และหน่วยงานอื่นที่เป็นสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย 

และสถาบันการพัฒนาในด้านต่างๆ ในประเทศที่เกี่ยวข้องกับงานอุตุนิยมวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
องค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา หรือองค์ความรู้อื่นที่เก่ียวเนื่อง 

2) มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ที่เก่ียวกับงานอุตุนิยมวิทยาระหว่างกัน 
3) บุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยามีองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น และสามารถ

น าองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในงาน  



 
ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กรมอุตุนยิมวิทยา 
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4) กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถด าเนินงานตามภารกิจได้มีประสิทธิภาพมากยิงขึ้น อันเนื่องมาจาก
ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น 

5) ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ที่มีการพัฒนาขึ้น 
 

3.1.3 แผนงานการจัดท าแผนงานเพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เป็นหน่วยงาน
ภาคเอกชน  

ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาระบบราชการ ในอนาคตสังคมไทยมีการบริหารราชการ
แผ่นดินโดยก าหนดให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ก าหนดแนวทางการพัฒนาโดยมีวิสัยทัศน์ก าหนดให้ประเทศมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยหน่วยงานของรัฐจะต้องมีการท างานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ไม่ว่า
จะเป็นภาครัฐ และภาคเอกชน ประกอบกับรัฐบาลได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมามีการด าเนินการในหลายมาตรการเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร  
และประชาชนผู้มีรายได้น้อยด้านต่างๆ เช่น การลดต้นทุนการผลิต การให้ความรู้ การ สร้างมูลค่าเพ่ิม 
การตลาด การช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิต โดยการใช้แนวคิด "ประชารัฐ "มาเป็นตัวการแก้ไขปัญหา  
โดยอาศัยกลไกความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  

แนวคิด “ประชารัฐ” คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ช่วยกันแก้ปัญหา  
และคิดหาทางสร้างอนาคตให้ประเทศไทย ผ่านโครงสร้างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศท่ีมุ่งมั่นลดความ
เหลื่อมล้ า พัฒนาคุณภาพคน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ภารกิจส าคัญของรัฐบาลในอนาคต  
คือการสร้างฐานรากประเทศสู่อนาคตตามโมเดล “ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งหนึ่งในองค์ประกอบหลัก คือการ
ขับเคลื่อนประเทศผ่านกลไก “ประชารัฐ” จะต้องมุ่งท างานแบบบูรณาการให้เกิดการเชื่อมโยง ประสาน
สอดคล้องกัน เพราะปัญหาของหลายภาคส่วนล้วนมีความเกี่ยวข้องและมีผลกระทบซึ่งกันและกัน ปัญหา
สาธารณะของประเทศมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น หลายฝ่ายจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือผนึกก าลังระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ภายในภาครัฐด้วยกันเอง และระหว่างภาครัฐกับภาคส่วนอ่ืนๆ ในสังคมมากขึ้น จะต้องมีมุม
คิดในแบบองค์รวมหรือการเชื่อมโยงผสมผสานกัน (Matrix) โดยใช้กลไกประชารัฐควบคู่กันไป เอาความ
ต้องการประชาชนเป็นแนวคิดตั้งต้นที่ส าคัญ เน้นการมีส่วนร่วม หน่วยงานภาครัฐต้องพิจารณาความต้องการ
ของประชาชนให้มากที่สุด ยุทธศาสตร์ประชารัฐจะเป็นความร่วมมือกันในเชิงสร้างสรรค์ดึงเอาจุดแข็งที่แต่ละ
ภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน มาช่วยกันสร้างพลังในการท าความดีเพ่ือ
ชาติ เพื่อประชาชนทุกคน โดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

กรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภาครัฐ จึงได้น าแนวคิดดังกล่าวมาปรับการท างานโดยการ
ท างานแบบบูรณาการร่วมกับ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรมอุตุนิยมวิทยา 
ซึ่งจะท าให้การท างานของกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถสนองตอบต่อความคาดหวัง ความต้องการของภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม ภาคประชาชนได้เป็นอย่างดี 



 
ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กรมอุตุนยิมวิทยา 
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ประโยชน์ที่จะได้รับจากการด าเนินงานบูรณาการกับภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน คือ
กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถข้าใจถึงความคาดหวัง ต้องการของภาคส่วนต่างๆ และประชาชน ท าให้กรมอุตุนิยมวิทยา
สามารถปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมภารกิจ ข้อมูล หรือส่วนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี และมีการประสานงาน
การท างานกับภาคส่วนอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 

แนวทางการจัดท าแผนงานเพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เป็นหน่วยงาน
ภาคเอกชน  

1) จัดตั้งคณะท างานพิจารณาให้ทราบถึงภารกิจต่างๆ ของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชนใดบ้าง และมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร เพ่ือจัดล าดับ
ความส าคัญของภารกิจของงานที่กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องมีการท างานร่วมในแบบบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืน 

2) คณะท างานออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยราชการอ่ืน 
เช่น วางระบบการบริหารงานแบบบูรณาการในยุทธศาสตร์ส าคัญของประเทศ (Cross Functional Management 
System) ตามห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chains) ครอบคลุมกระบวนการ ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า จนกระทั่งปลายน้ า 
อาทิ การตรวจวัดสภาพอากาศ การจัดเก็บและส่งข้อมูล การวิเคราะห์และการสร้างโมเดลการพยากรณ์ รวมทั้ง
ก าหนดบทบาทภารกิจให้มีความชัดเจนว่ากรมอุตุนิยมวิทยาควรมีความรับผิดชอบในเรื่องหรือกิจกรรมใด 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ควรมีบทบาทอย่างไร 

3) ก าหนดกลไก หรือเครื่องมือในการสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือในการท างาน
ร่วมกัน เช่น การจัดท าข้อตกลง หรือสัญญาแผนงาน/โครงการ และลงนามร่วมกัน  

4) จัดท ารายงานสรุป วิเคราะห์ และแนวทางการการท างานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เ พ่ือน าเสนอต่อผู้มีอ านาจพิจารณาต่อไป เพ่ือพิจารณาแนวทาง 
การด าเนินงานแบบบูรณาการในอนาคตให้ดียิ่งขึ้น 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ : 
1) เกิดความร่วมมือระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยา และหน่วยงานเอกชนอ่ืนๆ ท าให้มีการสร้างเครือข่าย

ที่สามารถช่วยให้ความเห็น หรือแนวทางการด าเนินงานให้กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถด าเนินงานได้ส าเร็จตาม
ภารกิจทีก่ าหนด 

2) กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถด าเนินงานตามภารกิจได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจาก
ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานเอกชนอื่น 

3) ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้รับประโยชน์เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถท างานได้
สนองตอบต่อความต้องการ ความคาดหวังมากยิ่งข้ึน 

 



 
ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กรมอุตุนยิมวิทยา 
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3.2 การบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ เพ่ือให้การด าเนินงานทางด้าน
อุตุนิยมวิทยาของประเทศไทยทั้งทางด้านการตรวจสภาพอากาศ การพยากรณ์มีความสมบูรณ์แม่นย ามาก
ยิ่งขึ้น การบูรณาการกับหน่วยงานทางด้านอุตุนิยมวิทยาต่างประเทศทั้งที่เป็นหน่วยงานที่เป็นทา งการ 
ที่รับผิดชอบ หน่วยงานทางด้านวิชาการ หน่วยงานทางด้านการตรวจอากาศ องค์กรนานาชาติที่เกี่ยวข้อง  
กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องมีแนวคิดที่เป็นพันธมิตรที่ทั้งการขอและการให้ความร่วมมือ การขอและการให้ความ
ช่วยเหลือ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูล เพ่ือให้ได้ข้อมูล รูปแบบการตรวจสภาพอากาศ และการ
พยากรณ์ท่ีสามารถเป็นประโยชน์กับประเทศไทย โดยท าความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง  

 
3.2.1 แผนงานการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับ

นานาชาติ 
ความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะน ามาซึ่งการพัฒนาองค์กร โดยเฉพาะความ

ร่วมมือในระดับนานาชาติจะน ามาซึ่งการยกระดับการด าเนินงานระหว่างประเทศร่วมกัน อีกทั้งยังเสริมสร้าง
ศักยภาพให้แก่บุคลากรจากการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญระดับ
นานาชาติเพ่ือน ามาพัฒนางานในประเทศต่อไป กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักของประเทศไทยที่
จะต้องมีการท างานร่วมกับหน่วยงานระดับนานาชาติ เช่น องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) องค์การบิน 
พลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO) หรือหน่วยงานอุตุนิยมของประเทศอ่ืนๆ  โดยการด าเนินงานในระดับ
นานาชาติของกรมอุตุนิยมวิทยานี้เป็นการด าเนินงานที่เกี่ยวกับความร่วมมือกัน  
 

แนวทางการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับ
นานาชาติ 

1) กรมอุตุนิยมวิทยาจัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานในระดับนานาชาติ เช่น WMO , ICAO เป็นต้น หน่วยงานนี้จะต้องท าการศึกษารายละเอียดบทบาท 
ภารกิจ ขอบเขตการด าเนินงานขององค์กรนานาชาติ หน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาในต่างประเทศ พิจารณาถึง
ประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับจากการบูรณาการและความเกี่ยวข้องต่างๆ  

2) สร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีต่อนานาชาติทั้งในระดับประเทศ และระดับองค์กร  
ในระดับพหุภาคีและทวิภาคี มีในงานทางด้านวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูล เพ่ือน าข้อมูล 
รูปแบบการตรวจสภาพอากาศ และการพยากรณ์อากาศที่สามารถเป็นประโยชน์กับประเทศไทย โดยเป็นการ
ท าความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง และท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ส าคัญระหว่างกัน ระหว่างหน่วยงาน
อุตุนิยมวิทยาประเทศอ่ืนๆ หรือในระดับองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก  

3) พัฒนาเพ่ิมบทบาทของกรมอุตุนิยมวิทยาบนเวทีโลกผ่านความร่วมมือกับในระดับนานาชาติ อันเป็น
การส่งเสริมภาพลักษณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาในเวทีระดับนานาชาติ 



 
ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กรมอุตุนยิมวิทยา 

 

 

 

 
 

4-37 
 

4) สร้างต้นทุนทางปัญญา (Intellectual Capital Unit) ให้กับบุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยา โดย
ผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ เพ่ือการน าไปพัฒนางานด้านอุตุนิยมวิทยา 
ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับนานาชาติเพ่ือพัฒนาบุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยาและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในระดับผู้บริหารของกรมอุตุนิยมวิทยา 

5) บูรณาการและประสานการด าเนินตามภารกิจต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับกรมอุตุนิยมวิทยากับหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศที่จะส่งผลให้การด าเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยาให้ได้ตาม
มาตรฐานในระดับนานาชาติ ตามมาตรฐานของ WMO และ ICAO 

6) เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาให้กรมอุตุนิยมวิทยาของไทยเป็นศูนย์กลางด้านอุตุนิยมวิทยาในกลุ่ม
ประเทศอนุภูมิภาค CLM (กัมพูชา ลาว และเมียนมาร์) และเป็นศูนย์กลางการวิจัยอุตุนิยมวิทยาเขตร้อน 

7) แลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างประเทศในมิติการพัฒนาด้านต่างๆ ของงานอุตุนิยมวิทยาเพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน รวมถึงความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงาน
อุตุนิยมวิทยาประเทศอ่ืนๆ เพ่ือน าข้อมูลที่เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศทั้งหมดมาเป็นข้อมูลเพ่ือการเตือนภัย
ทางธรรมชาติ หรือการน ามาใช้เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม 

8) จัดท ารายงานสรุป วิเคราะห์ และแนวทางการท างานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานระดับ
นานาชาติ หรือระดับระหว่างประเทศ เพ่ือเป็นองค์ความรู้และเพ่ือพิจารณาแนวทางการด าเนินงานแบบบูรณาการ
ในอนาคตให้ดียิ่งขึ้น 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ : 
1) เกิดความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีในระดับนานาชาติทั้งในระดับพหุภาค ีและทวิภาค ี
2) เพ่ิมบทบาทของกรมอุตุนิยมวิทยาบนเวทีโลกผ่านความร่วมมือกับในระดับนานาชาติ อันเป็นการ

ส่งเสริมภาพลักษณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาในเวทีระดับนานาชาติ 
3) บุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยามีการพัฒนาองค์ความรู้มากข้ึน โดยผ่านกลไกความร่วมมือระหว่าง

ประเทศและองค์การระหว่างประเทศ  
4) กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถพัฒนางานด้านอุตุนิยมวิทยา มีการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับ

นานาชาติ 
5) การด าเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ตามมาตรฐานในระดับนานาชาติ ตามมาตรฐานของ 

WMO และ ICAO 
6) มีการเผยแพร่ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาให้ทราบทั่วไปในระดับสากล 
7) มีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับต่างประเทศในมิติการพัฒนาด้านต่างๆ ของงานอุตุนิยมวิทยา

เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน รวมถึงความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงาน
อุตุนิยมวิทยาประเทศอ่ืนๆ เพ่ือน าข้อมูลที่เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศทั้งหมดมาเป็นข้อมูลเพ่ือการเตือนภัย
ทางธรรมชาติ หรือการน ามาใช้เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม 
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ประเด็นที่ 4 ด้านเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร การเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรเป็นสิ่งที่
ส าคัญที่กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงไปของโลกและสังคม การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตามความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี การเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันจึงให้ความส าคัญกับการสร้างศักยภาพของคนและในการน าประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลมาใช้ รวมถึงการสร้างความพร้อมทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการสร้าง
เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการสนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศในการร่วมสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมจาก  
ทุกภาคส่วน อาทิ สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย และหน่วยงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศหรือมหาวิทยาลัย
ชั้นน าของโลก หน่วยงานวิจัยขององค์กรระหว่างประเทศ เพ่ือสร้างและถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐานและ
เทคโนโลยีขั้นสูง เพ่ือการใช้ประโยชน์ได้จริง ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งการสร้าง
ระเบียงทางด่วนดิจิทัล และเสริมสร้างความรู้และโอกาสในการเข้าถึงโครงข่ายการสื่อสาร  และการเชื่อมโยงที่
เป็นมาตรฐานเดียวกันในระดับสากลทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการ
ให้บริการ โดยการออกแบบงานบริการที่ค านึงถึงผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง และสามารถน ามาใช้ในภาคการผลิตและ
บริการ เพ่ือสนับสนุนระบบเศรษฐกิจของประเทศ สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดในการสร้างความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศได้อย่างเต็มที ่

 
4.1 การเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยาในการตรวจและจัดเก็บข้อมูล 

วิเคราะห์และประมวลผล การพยากรณ์ และการเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้า  
ความต้องการทางด้านข้อมูลการพยากรณ์ของผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องจะมีความต้องการในข้อมูลที่ถูกต้อง ละเอียด รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ดังนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องพัฒนา
ขีดความสามารถในด้านการพยากรณ์ให้สูงมากขึ้นกว่าในปัจจุบันทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การตรวจ การจัดเก็บข้อมูล
สภาพอากาศ การวิเคราะห์ ประมวลผล และการพยากรณ์ โดยต้องท าการศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เพ่ิมขีด
ความสามารถต่างๆ ทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์/เครื่องมือ วิธีการ เทคโนโลยี และพันธมิตร เป็นต้น รวมถึง
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม  และการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลที่มีการประยุกต์ใช้ระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการการพยากรณ์ การสร้าง
ฐานข้อมูล การจัดการด้านชลประทาน ทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งการติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ  
และแผ่นดินไหว นอกจากนี้แล้วต้องด าเนินการศึกษา ประสานงาน จัดท าระบบตรวจวัด และเตือนภัยธรรมชาติ
ล่วงหน้าในประเทศไทย เพ่ือการป้องกันภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ แผ่นดินไหว และภัยธรรมชาติอ่ืนๆ โดยมุ่งเน้น
ไปที่วิธีการ อุปกรณ์ และระบบตรวจวัดข้อมูลสมุทรศาสตร์และอุตุนิยมวิทยาทางทะเล แผ่นดินไหว โดยจะต้อง
ด าเนินการร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงมหาดไทย เพราะการด าเนินงานมีสาระ
ทางวิทยาศาสตร์ และหน่วยงานในท้องถิ่นเกี่ยวข้องอยู่ด้วยค่อนข้างมาก เป็นการพัฒนาความร่วมมือเครือข่าย
ข้อมูลวิทยาศาสตร์เพ่ือการเตือนภัยธรรมชาติ ทั้งการส ารวจและวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันของไทยทั้งในแง่มุม
ทางเทคโนโลยี ภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการประสานงานระหว่างหน่วยงาน  
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การออกแบบระบบและอุปกรณ์ตรวจวัด และสื่อสารประเภทต่างๆ การวางแผนจุดที่ติดตั้งอุปกรณ์  
การวางแผนบุคลากร การสื่อสารเตือนภัย ส่งผลให้การเตือนภัยสามารถเตือนล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ลดการสูญเสียทั้งทางชีวิตและทรัพย์สิน  

 
4.1.1 แผนงานการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทางด้านการตรวจ การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์

และประมวลผล การพยากรณ์อากาศ และการเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้า มีความถูกต้อง รวดเร็ว 
และครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง 

ตามยุทธศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดให้กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องมีการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ 
ระบบงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของกรมอุตุนิยมวิทยาให้มีประสิทธิภาพในการท างานตาม
ภารกิจสูงขึ้น ดังนั้นการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรทางด้านการตรวจ การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และ
ประมวลผล การพยากรณ์อากาศ และการเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้า ให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และครอบคลุม 
ทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึงนั้น จึงมีความจ าเป็นเป็นอย่างมาก กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องมีการพัฒนาระบบการตรวจ 
การจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ให้มีความถูกต้อง และมีการควบคุมคุณภาพของข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยมี
การตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับนานาชาติ (International Standard Organization ; ISO)  
ที่ก าหนด เพ่ือให้การตรวจและจัดเก็บข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ ซึ่งจะท าให้ผลการวิเคราะห์
และประมวลผล รวมถึงการพยากรณ์เป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นย า  

การพัฒนาระบบการตรวจวัดอัตโนมัติทั้งด้านการตรวจอากาศและแผ่นดินไหวให้ทันสมัยและมีเพียงพอ 
เพ่ือให้เกิดความแม่นย าและมีมาตรฐานในระดับสากลนั้น เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจวัดและ 
การรายงานสารประกอบอุตุนิยมวิทยาที่จ าเป็น เป็นการป้องกันและการแจ้งเตือนภัยพิบัติอันเนื่องมาจาก 
การเปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และการเกิดแผ่นดินไหว เป็นการเพ่ิมศักยภาพของการตรวจวัด
และหาศูนย์กลางแผ่นดินไหว มีการพัฒนาระบบเชื่อมโยงเพ่ือผลิตข้อมูลดาวเทียมส าหรับการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือ
การพยากรณ์ การประมวลผลระบบเส้นทางการเดินของพายุหมุนเขตร้อน การพัฒนาระบบการให้บริการ
อุตุนิยมวิทยาการบินตามมาตรฐานที่ ICAO ก าหนด จัดให้มีระบบการเฝ้าระวังและเตือนภัยระดับรังสีอุลตรา 
ไวโอเล็ต (UV) และการเปลี่ยนแปลงปรากฎการณ์ก๊าซเรือนกระจก กรมอุตุนิยมวิทยาควรจัดให้มีระบบการ
พยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (High Performance Computer) และมีระบบการแจ้งเตือน
ภัยที่เหมาะสม เช่น สถานีเตือนภัยที่ติดตั้งอยู่บริเวณพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย-ดินถล่ม หรืออยู่บริเวณต้นน้ า 
เพ่ือท าการตรวจวัดปริมาณน้ าฝนที่ตกในพ้ืนที่ หรือระดับน้ าในล าน้ า อุณหภูมิและความชื้นในดิน ณ จุดติดตั้งสถานี 
การแจ้งเตือนภัย และระบบเตือนภัยจากการตรวจวัดคลื่นสึนามิ (Deep-ocean Assessment and Reporting of 
Tsunami ; Dart)  

ส่วนของงานอุตุนิยมวิทยาการบินนั้น กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องมีการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศ
ทางด้านอุตุนิยมวิทยาให้มีความทันสมัยและอุปกรณ์เครื่องมือในการสื่อสารเป็นไปตามมาตรฐานที่ WMO และ 
ICAO ก าหนด ในสนามบินต่างๆ ที่เปิดด าเนินการในประเทศ โดยจะต้องมีรูปแบบข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลา 
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มีการพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System ; QMS) ส าหรับการให้บริการข้อมูล
สารประกอบทางอุตุนิยมวิทยาการบินแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

ส าหรับงานด้านสภาพการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) กรมอุตุนิยมวิทยา
ควรจะสามารถเพ่ิมศักยภาพของหน่วยงานให้สามารถจัดท าแบบจ าลองภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ มีความสามารถในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับท้องถิ่น ระดับอนุภูมิภาค 
และระดับภูมิภาค รวมถึงการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ส าคัญกับหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาประเทศอ่ืนๆ หรือ
หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาในระดับนานาชาติ เพ่ือให้สามารถสร้างผลผลิตที่เกี่ยวกับการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ได ้

กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องจัดให้มีระบบการบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ รวมถึงการสอบทานเทียบ
ความเที่ยงตรงของเครื่องมือและอุปกรณ์ให้อยู่ในมาตรฐานที่ควรเป็นอยู่เสมอ 

ซึ่งการด าเนินงานข้างต้นที่กล่าวมาแล้วนั้น อุปกรณ์และเครื่องมือ รวมถึงระบบต่างๆ ที่เก่ียวเนื่องจะมี
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้น มีการน าเอาระบบอัตโนมัติมาใช้มากขึ้น ระบบการสื่อสารเชื่อมต่อระหว่าง
อุปกรณ์และเครื่องมือมีความก้าวหน้ามากขึ้น มีการใช้ระบบข้อมูลดิจิทัลมากขึ้น ดังนั้นกรมอุตุนิยมวิทยา มี 
ความจ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรในส่วนเกี่ยวข้องให้สามารถรองรับกับการพัฒนาของเทคโนโลยี
ดังกล่าวให้ทัน และจะต้องมีการจัดท าคู่มือการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีการฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานคุณภาพสากลดังกล่าว มิฉะนั้นแล้วการได้อุปกรณ์เครื่องมือมา กรมอุตุนิยมวิทยาจะไม่
สามารถใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้องได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
จะไม่ได้ตามมาตรฐานสากลที่ก าหนด 

 
แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านการตรวจ การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และ

ประมวลผล การพยากรณ์อากาศ และการเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้า ใหมี้ความถูกต้อง รวดเร็ว และครอบคลุม
ทุกพื้นที่อย่างท่ัวถึง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

1) จัดตั้งคณะท างานพิจารณาแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ส าหรับการก าหนดแนว
ทางการเพ่ิมบุคลากรใหม่ๆ ที่มีความสามารถตรงตามความต้องการ และพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือ
เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี อุปกรณ์ เครื่องมือ ระบบงานที่เกี่ยวกับด้านการตรวจ การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ 
และประมวลผลการพยากรณ์อากาศ และการเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้า มีความถูกต้อง รวดเร็ว และครอบคลุม 
ทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึง โดยการเปรียบเทียบตามมาตรฐานของหน่วยงานระดับนานาชาติ เช่น WMO หรือ ICAO 

2) คณะท างานจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐานของหน่วยงานระดับนานาชาติ เช่น 
WMO หรือ ICAO ก าหนดในทุกระบบงาน 

3) จัดท าแผนงาน / งบประมาณ โครงการจัดหาบุคลากรใหม่ที่มีความสามารถตรงตามวัตถุประสงค์  
และโครงการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรที่ เกี่ยวข้องในการรองรับอุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยี  
การบ ารุงรักษาและการจัดซ่อม และระบบงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เป็นแผนงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
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4) ด าเนินการจัดหาบุคลการใหม่ และด าเนินโครงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการรองรับ
อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีใหม่ รวมถึงการปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐานของหน่วยงานระดับนานาชาติ 
เช่น WMO หรือ ICAO ก าหนดในทุกระบบงาน 

5) เนื่องจากงานของกรมอุตุนิยมวิทยามีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีค่อนข้างสูง และความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องมีการน าแผนงานมาพิจารณา
ปรับปรุงอยู่เสมอ เพ่ือให้แผนงานมีความทันสมัยเป็นไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี  

 
ประโยชน์ที่ได้รับ : 
1) บุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยามีขีดความสามารถเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้านการตรวจ 

การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และประมวลผล การพยากรณ์อากาศ และการเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้า และ
มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของหน่วยงานระดับนานาชาติ เช่น WMO หรือ ICAO ก าหนดในทุกระบบงาน 

2) การด าเนินงานตามภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยาบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งด้านการตรวจ การรวบรวมข้อมูล การประมวลผลและสังเคราะห์ข้อมูล การรายงานผล การเตือนภัย
ล่วงหน้าอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ 

3) ลดความสูญเสียอันเกิดจากภัยพิบัติธรรมชาติได้อย่างทันท่วงที 
4) สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจให้กับผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคส่วนต่างๆ ที่น าเอา

ข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยาไปใช้ประโยชน์ 
5) ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจและความเชื่อม่ันต่อกรมอุตุนิยมวิทยาสูง 
6) กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถปฏิบัติงานที่สนองตอบต่อคติพจน์ประจ าชาติของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ที่ว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ได้เป็นอย่างด ี
 

4.1.2 มีระบบการด าเนินงานด้านอุตุนิยมวิทยาในทุกระบบงาน ได้ตามมาตรฐานรับรองคุณภาพของ
องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Standard Organization ; ISO) 

ยุทธศาสตร์เพ่ิมขีดความสามารถของกรมอุตุนิยมวิทยา วัตถุประสงค์เพ่ือให้กรมอุตุนิยมวิทยามี
ประสิทธิภาพในการท างานตามภารกิจสูงขึ้น ได้แก่ ภารกิจการตรวจทางอุตุนิยมวิทยา การจัดเก็บข้อมูล  
การวิเคราะห์และประมวลผล การพยากรณ์อากาศ และการเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้า เพ่ือให้ได้ผลที่มีความ
ถูกต้อง รวดเร็ว และครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึงนั้น ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นเป็นอย่างมากที่กรมอุตุนิยมวิทยา
จะต้องมีการพัฒนาระบบงานต่างๆ ให้มีความถูกต้องตรงตามมาตรฐานในระดับนานาชาติ และกรม
อุตุนิยมวิทยาจะต้องจัดมีการควบคุมคุณภาพของทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ โดยมีการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานรับรองคุณภาพในระดับนานาชาติ ตามระบบบริหารงานคุณภาพของการปฏิบัติงาน 
(Quality Management System ; QMS) และระบบขององค์การระหว่างประเทศว่ าด้ วยการมาตรฐาน 
(International Standard Organization ; ISO) เพ่ือให้งานในทุกระบบงานของอุตุนิยมวิทยามีความถูกต้อง 
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ครบถ้วน รวดเร็ว และมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งจะท าข้อมูลด้านต่างๆ ที่เสนอแก่ผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ประชาชนเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานก าหนด 

การพัฒนาระบบการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาในทุกระบบงาน ได้ตามมาตรฐานรับรองคุณภาพในระดับ
นานาชาติ ตามระบบบริหารงานคุณภาพของการปฏิบัติงาน (Quality Management System ; QMS) และระบบ
ขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Standard Organization ; ISO) นั้น จะช่วยท า
ให้ประสิทธิภาพในการท างานของกรมอุตุนิยมวิทยาเกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น และท าให้ข้อมูลต่างๆ ของกรม
อุตุนิยมวิทยาเป็นที่น่าเชื่อถือ ดังเช่นในปัจจุบันที่งานด้านอุตุนิยมวิทยาการบินของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ตาม
มาตรฐานนานาชาติที่ ICAO ได้ก าหนดไว้ ท าให้งานด้านอุตุนิยมวิทยาการบินของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับของ
หน่วยงานนานาชาติ ดังนั้นหากกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถพัฒนาทุกระบบงานให้ผ่านมาตรฐานได้ ย่อมท าให้งาน
ของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นที่ยอมรับเป็นการทั่วไปทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

การด าเนินงานข้างต้นที่กล่าวมานั้น กรมอุตุนิยมวิทยามีความจ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรใน
ส่วนเกี่ยวข้องให้สามารถรองรับกับการพัฒนาของเทคโนโลยีให้ทัน และกรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องจัดให้มีการท า
คู่มือการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล จัดการฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานคุณภาพสากล
ดังกล่าว  

 
แนวทางการจัดให้มีระบบการด าเนินงานด้านอุตุนิยมวิทยาในทุกระบบงาน ได้ตามมาตรฐานรับรอง

คุณภาพขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Standard Organization ; ISO) 
1) จัดตั้งคณะท างานพิจารณาเพ่ือก าหนดแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ในการก าหนด

ล าดับความส าคัญในการพัฒนาระบบงานที่ควรจัดท ามาตรฐานรับรองคุณภาพในระดับนานาชาติ ตามมาตรฐาน
รับรองคุณภาพในระดับนานาชาติตามระบบบริหารงานคุณภาพของการปฏิบัติงาน (Quality Management System 
; QMS) และระบบขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Standard Organization ; ISO) 
โดยพิจารณาจากมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานระดับนานาชาติ เช่น WMO , ICAO และการจัดการ
คุณภาพมาตรฐานระดับนานาชาติของหน่วยงานอ่ืนประกอบ 

2) จัดหาที่ปรึกษามาให้ค าแนะน าในการด าเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยาให้ได้ตามมาตรฐาน ISO  
3) คณะท างานเพ่ือด าเนินงานร่วมกับที่ปรึกษา จัดท าแนวปฏิบัติและคู่มือการปฏิบัติงานให้ได้ตาม

มาตรฐานในทุกระบบงาน  
4) จัดท าแผนงาน / งบประมาณ เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยก าหนด

เป้าหมายที่จะต้องมีการด าเนินให้ได้ทุกระบบงาน 
5) ด าเนินงานให้ได้การรับรองมาตรฐาน ISO ในแต่ละระบบงานตามที่ก าหนด 
6) มีการทบทวนแผนการด าเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและตรงตามมาตรฐาน

นานาชาติก าหนดอยู่เสมอ และปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้ไดต้ามมาตรฐานของหน่วยงานระดับที่ก าหนดใน
ทุกระบบงาน พร้อมทั้งจัดการอบรมอยู่เสมอ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน 
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ประโยชน์ที่ได้รับ : 
1) บุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยามีขีดความสามารถเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้านการตรวจ 

และมีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานในทุกระบบงาน 
2) การด าเนินงานตามภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยาบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในทุกระบบงาน 
3) ลดความสูญเสียอันเกิดจากภัยพิบัติธรรมชาติได้อย่างทันท่วงที 
4) สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจให้กับผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคส่วนต่างๆ ที่น าเอา

ข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยาไปใช้ประโยชน์ 
5) ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจและความเชื่อม่ันต่อกรมอุตุนิยมวิทยาสูง 
 
4.2 การพัฒนาความรวดเร็วในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร แนวโน้มความต้องการข้อมูลข่าวสารของ

ประชาชนจะมีความต้องการข้อมูลข่าวสารที่มีรายละเอียด มีการวิเคราะห์ตามที่ต้องการในทันทีทันใด  
กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องปรับตัวในการให้ข้อมูลอย่างรวดเร็วรองรับกับความต้องการดังกล่าว ซึ่งจะช่วยลด
ข้อมูลทางด้านอุตุนิยมที่บิดเบือนได้อีกทางหนึ่ง รวมถึงสามารถป้องกันภัยได้ล่วงหน้า ลดความเสียหายได้อย่าง
มีประสิทธิผล และตอบสนองต่อความต้องการของต่างประเทศที่ต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา
กับประเทศไทย  

ส าหรับกระบวนการสื่อสาร (Communication) เป็นกระบวนการส่งข่าวสารข้อมูลจากผู้ส่งข่าวสารไป
ยังผู้รับข่าวสาร มีวัตถุประสงค์เพ่ือชักจูงให้ผู้รับข่าวสารมีปฏิกิริยาตอบสนองกลับมา โดยคาดหวังให้เป็นไป
ตามที่ผู้ส่งต้องการ ทั้งนี้องค์ประกอบของการสื่อสาร ประกอบด้วย (1) ผู้ส่งข่าวสาร (Sender) (2) ข้อมูล
ข่าวสาร (Message) (3) สื่อในช่องทางการสื่อสาร (Media) (4) ผู้รับข่าวสาร (Receivers) และ (5) ความเข้าใจและ
การตอบสนอง ดังนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาต้องให้ความส าคัญในทุกกระบวนการสื่อสารดังกล่าวและมีความรวดเร็วใน
การส่งข่าวสาร จึงจะท าให้ข่าวสารนั้นเกิดประโยชน์สูงสุด 

 
4.2.1 แผนงานการเพิ่มอุปกรณ์/เครื่องมือ และเพิ่มขีดความสามารถในกระบวนการสื่อสาร 

การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับงานของกรมอุตุนิยมวิทยาในอนาคต เนื่องจากงานของกรมอุตุนิยมวิทยา
จะต้องมีการเผยแพร่รายละเอียดของการตรวจวัดสภาพอากาศ ผลการพยากรณ์อากาศ และส าคัญที่สุดคือการ
เตือนภัยทางธรรมชาติอันเกิดจากกการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ งานของกรมอุตุนิยมวิทยาถือว่าเป็นงานที่จะต้อง
มีการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและไร้ขอบเขต เพ่ือให้เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความรวดเร็วให้
ครบรอบด้านตามบริบทของสังคมที่ก้าวเข้าสู่ยุคของข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศอันมีความส าคัญยิ่งในการ
ด ารงชีวิต ประกอบกับแนวโน้มในอนาคตยุคของเทคโนโลยีการสื่อสารจะเป็นยุค 5G หรือมีวิวัฒนาการไปไกลกว่า
นั้น วิวัฒนาการความก้าวหน้าจากยุคอนาล็อก (Analog) สู่ยุคของดิจิทัล (Digital) มีการใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่
ทันสมัยและเหมาะสมเพ่ือใช้ในการสื่อสารเพ่ือให้ผู้รับสารสามารถเข้าใจได้โดยง่าย และแนวโน้มการสื่อสารของโลก
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ในอนาคตจะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านอุปกรณ์เครื่องมือในการสื่อสาร ด้านข้อมูล
ข่าวสาร และด้านผู้รับ ซึ่งทั้งหมดมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน คือ ต้องการความถูกต้องแม่นย าของ
ข้อมูล และมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปด้วยความรวดเร็ว ตัวชี้วัดที่ส าคัญของพัฒนาการสื่อสารดังกล่าวคือ 
“ประสิทธิภาพของระบบการเผยแพร่ข้อมูลในกระบวนการสื่อสาร”  

 ยุคแห่งเทคโนโลยีและสื่อสังคมในอนาคตเป็นในลักษณะแบบออนไลน์ ท าให้การสื่อสารในอนาคตต้อง
เผชิญความท้าทายใหม่ด้วยช่องทาง และรูปแบบการสื่อสารที่รวดเร็ว ต้องปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลง  
ประสิทธิภาพของการสื่อสาร ซึ่งหัวใจของการบริหารข้อมูลข่าวสารในอนาคตควรให้ความส าคัญกับประเด็น 
ความคาดหวังต่อไปนี้ 

1) To be Seen – ต้องให้ความส าคัญกับวิธีการสื่อสารทีส่ามารถเข้าถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
2) To be Heard – รูปแบบการสื่อสารในยุคของเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ เป็นประเด็นท้าทาย

ให้กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องเปิดใจรับฟังเสียงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้น 
3) To be Recognized ผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสียมีความคาดหวังความต้องการ หากกรมอุตุนิยมวิทยา

มีการเปิดโอกาสและมีกระบวนการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ถือ เป็นการให้เกียรติ และจะยิ่ง
เสริมสร้างความผูกพันในอีกรูปแบบหนึ่งด้วย 

4) To Make a Contribution – ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการข้อมูล และรายละเอียดของที่ดีที่สุด 
เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปต่อยอดเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์หรือเพ่ือความก้าวหน้า กรมอุตุนิยมวิทยาจึง
ต้องมีเทคนิคเพ่ือสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบที่แตกต่างกันเพ่ือสนองตอบต่อความ
ต้องการ ความคาดหวัง และท าให้เกิดความไว้วางใจ 

 
ดังนั้นเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าวข้างต้น กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องมีแผนงานการจัดหา

เพ่ิมเติมด้านอุปกรณ์/เครื่องมือการสื่อสารเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในกระบวนการสื่อสารของกรมอุตุนิยมวิทยาให้
สามารถสนองตอบต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างถูกต้อง และมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ได้อย่างรวดเร็ว 

 
แนวทางการเพิ่มอุปกรณ์/เครื่องมือ และเพิ่มขีดความสามารถในกระบวนการสื่อสาร 
1) ศึกษาความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่มของกรมอุตุนิยมวิทยา 
2) จัดตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท าแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพ่ือจัดหาอุปกรณ์/เครื่องมือ

การสื่อสารเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในกระบวนการสื่อสารของกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถสนองตอบต่อ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม บนความถูกต้องแม่นย าของข้อมูล และมีความรวดเร็วในการ
เผยแพร่ข้อมูล และพัฒนาการสื่อสารของกรมอุตุนิยมวิทยาให้มีประสิทธิภาพในกระบวนการสื่อสาร” 

3) ก าหนดลักษณะข้อมูลข่าวสารออกเป็นกลุ่มและก าหนดผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือความรวดเร็วใน
การให้ข้อมูล อาท ิ
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• ข้อมูลที่สามารถเผยแพร่ได้ทันที โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์เป็นผู้ให้ข้อมูลได้ 
• ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการด าเนินกิจกรรมปกติของสังคม โดยก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละด้าน

ในการให้ข้อมูล 
• ข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างหรือมีผลกระทบรุนแรง โดยอธิบดีหรือผู้ ไ ด้รับ

มอบหมายเป็นผู้ให้ข้อมูล  
4) ทบทวนขั้นตอนในการด าเนินงาน ก าหนดแนวทางในการลดขั้นตอนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
5) จัดตั้งงบประมาณเพ่ือจัดหาอุปกรณ์/เครื่องมือการสื่อสารเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน

กระบวนการสื่อสารของกรมอุตุนิยมวิทยา 
6) จัดท ารายละเอียด และข้อเสนอแนะของกรมอุตุนิยมวิทยาเสนอต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือ

พิจารณาต่อไป 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ : 
1) มีความรวดเร็วในการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นของกรมอุตุนิยมวิทยาให้แก่ประชาชน และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 
2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนเกิดความพึงพอใจ และความเชื่อม่ันต่อกรมอุตุนิยมวิทยาสูง 
3) มีการน าเอาข้อมูลข่าวสารของกรมอุตุนิยมวิทยาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ 

  
ประเด็นที่ 5 การด าเนินงานตามมาตรฐานนานาชาติ ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่เป็นสมาชิกของ

ประชาคมโลก ดังนั้นประเทศไทยจะต้องค านึงถึงสถานการณ์และแนวโน้มในบทบาทของหน่วยงานระดับโลก 
และความสัมพันธ์ในระดับนานาชาติ เนื่องจากองค์กรสากลระดับโลกและความสัมพันธ์ในระดับชาตินั้น 
มีความส าคัญและส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานด้านอุตุนิยมวิทยาในอนาคตของประเทศไทยเป็นอย่างมาก 
ได้แก่ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals ; SDGs) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการพัฒนา
ของโลกที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations ; UN) ก าหนดให้ทุกประเทศสามารถด าเนินการส าเร็จให้
ได้ในปี 2030 ซึ่งในประเด็นเหล่านี้เป็นเป้าหมายที่กรมอุตุนิยมวิทยามีส่วนร่วมไม่มากก็น้อย 

อีกทั้งยังมีองค์กรสากลที่กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่ องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก 
(World Meteorology Organization ; WMO) ตามแผนยุทธศาสตร์ของ WMO ที่ก าหนดไว้นั้น กรมอุตุนิยมวิทยา
ควรที่จะต้องน ามาพิจารณาและยกระดับหน่วยงานให้สามารถด าเนินงานได้ตามมาตรฐานของนานาชาติ  
หรือเป็นประเทศแนวหน้าในระดับภูมิภาค (region) หรืออนุภูมิภาค (Sub-region) ได้นั้น มีดังนี้  

วิสัยทัศน์ที่ WMO ก าหนดไว้ “ภายในปี 2030 ประเทศสมาชิกของ WMO ทั่วโลก ควรมีหน่วยงาน
อุตุนิยมวิทยาที่สามารถให้บริการอย่างเป็นเลิศ รองรับการบริการทั้งทางภาคพ้ืนดิน ทะเล และอากาศ กับสภาวะ
การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรุนแรงของสภาพอากาศ น้ า ภูมิอากาศ และเหตุการณ์สภาวะสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ และท าให้
ไม่ส่งผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนั้นๆ”  



 
ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กรมอุตุนยิมวิทยา 
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WMO ได้ก าหนดเป้าประสงค์ (Overarching Priorities) ตามแผนกลยุทธ์ไว้ ดังนี้ 
1) ยกระดับการเตรียมการรวมถึงลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน อันเกิดจากภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ 
2) สนับสนุนการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องด้านภูมิอากาศ เพ่ือสร้างความยืนหยุ่น และการปรับสภาพที่

เหมาะสมเพือ่ลดความเสี่ยงอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
3) สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านสังคมและเศรษฐกิจ จากการบริการด้านอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา  
 
โดย MMO มีการก าหนดเป้าหมายระยะยาว (Long-Term Goals) 5 ประการ คือ  
เป้าหมายที่ 1  ตอบสนองความต้องการของภาคสังคม เป็นการด าเนินงานตามภารกิจให้ตอบสนอง

ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยเป็นบริการที่เชื่อถือได้ น าไปปฏิบัติได้และ
เข้าถึงได้โดยง่าย  

เป้าหมายที่ 2  ยกระดับระบบการสังเกตการณ์และการพยากรณ์ เป็นการสร้างความเข้มแข็งส าหรับ
พ้ืนฐานทางด้านเทคนิคส าหรับในอนาคต 

เป้าหมายที่ 3  ความก้าวหน้าด้านการวิจัยตามเป้าหมายที่ก าหนด มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากทาง
วิทยาศาสตร์ 

เป้าหมายที่ 4 ปิดช่องว่างของระบบการเตือนภัยล่วงหน้าและการให้บริการด้านภูมิอากาศ โดยเป็น
การยกระดับและการใช้ประโยชน์จากขีดความสามารถของสมาชิก WMO ทั้งนี้เพ่ือจะ
พัฒนาขีดความสามารถของสมาชิกให้เกิดความเท่าเทียมกันทั้งหมด 

เป้าหมายที่ 5  มีการท างานแบบชาญฉลาด โดยเป็นการสนับสนุนการก าหนดนโยบาย การตัดสินใจ 
และการด าเนินงานของ WMO 

 
พร้อมทั้งยังมีองค์กรสากลอีกหน่วยงานหนึ่งซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ให้ได้ตามมาตรฐาน ที่ก าหนดหรือตามมาตรฐานที่ก าหนดและแนะน า ได้แก่ องค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ (International Civil Aviation Organization ; ICAO) ซึ่งเป็นองค์การที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือวางระเบียบ 
ข้อบังคับส าหรับกิจกรรมการบินระหว่างประเทศให้มีความปลอดภัยสูงสุด กลยุทธ์ของ ICAO ที่ก าหนดไว้
เกี่ยวข้องกับงานอุตุนิยมวิทยาที่เป็นหน้าที่โดยตรงของกรมอุตุนิยมวิทยานั้นจัดอยู่ในหมวด B-105 ซึ่งใน  
หมวด B นี้จะเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพและความสามารถในการสนับสนุนการเดินอากาศเป็นการเพ่ิม
ความสามารถและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการขนส่งทางอากาศของพลเรือน 

 
ในแผนการเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการขนส่งทางอากาศ (แผนระดับโลก) ซึ่งเป็นแผนที่ 

ICAO ออกแบบเพ่ือเป็นแนวทางให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติในช่วงระหว่างปี 2013-2028 เป็นแผน
รองรับระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศยานของโลก ในแผนระดับโลกได้ก าหนดกลยุทธ์ทาง



 
ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กรมอุตุนยิมวิทยา 

 

 

 

 
 

4-47 
 

วิธีวิทยาบนเทคโนโลยีปัจจุบันและแนวโน้มที่จะมีในอนาคต บนเงื่อนไขของเวลาที่ชาติสมาชิ กสามารถจะ
ด าเนินการได้ เป็นส่วนรายละเอียดต่างที่กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องศึกษา และเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดหรือตามมาตรฐานที่ ICAO แนะน า เพ่ือให้เกดิความปลอดภัย
ในการขนส่งทางอากาศและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เพ่ือให้ภาพโดยรวมของประเทศไทยเป็นประเทศที่มี 
การด าเนินงานตามมาตรฐานที่นานาชาติก าหนด 

 
5.1 แผนงานการด าเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยาให้เป็นไปตามมาตรฐานนานาชาติ 
กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานที่จะต้องมีการท างานร่วมกับหน่วยงานระดับนานาชาติ เช่น องค์การ

อุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) องค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) โดยเฉพาะ ICAO แล้วเป็นหน่วยงานที่
กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดหรือตามมาตรฐานที่ ICAO 
แนะน า เนื่องจาก ICAO เป็นหน่วยงานที่วางระเบียบ ข้อบังคับ ส าหรับกิจกรรมการบินระหว่างประเทศ 
ระหว่างชาติให้มีความปลอดภัยสูงสุด งานอุตุนิยมวิทยาที่จัดอยู่ในหมวด B-105 ซึ่งใน หมวด B นี้จะเกี่ยวข้อง
กับประสิทธิภาพและความสามารถในการสนับสนุนการเดินอากาศเป็นการเพ่ิมความสามารถและปรับปรุง
ประสิทธิภาพของระบบการขนส่งทางอากาศของพลเรือน ซึ่งเป็นทั้งในส่วนที่บังคับและแนะน าให้กรมอุตุนิยมวิทยา
ต้องปฏิบัติให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด ในส่วนของ WMO นั้นแม้จะไม่ได้มีข้อก าหนดที่บังคับ แต่ WMO  
ก็มีมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ประเทศต่างๆ ที่เป็นสมาชิกได้ปฏิบัติงานตามที่ WMO เห็นสมควร ดังนั้น 
กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องมีส่วนงานที่เกี่ยวข้องสามารถที่จะด าเนินงานรองรับตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องดังกล่าวให้ไดต้ามมาตรฐาน 
 

แนวทางการด าเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยาให้เป็นไปตามมาตรฐานนานาชาติ 
1) กรมอุตุนิยมวิทยาจัดให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามมาตรฐานขององค์กร

สากล เช่น WMO , ICAO เป็นต้น ท าการศึกษารายละเอียดต่างๆ ที่กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องด าเนินการตาม
มาตรฐานต่างๆ ที่องค์กรเหล่านี้มีการก าหนดตามความเกี่ยวพันที่กรมอุตุนิยมวิทยาของประเทศต้องด าเนินการ 
มีการจัดล าดับความส าคัญของภารกิจของงานที่กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องปฏิบัติให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

2) มีการจัดท าแผนงาน/โครงการ เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยา
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานขององค์กรสากล โดยพิจารณาถึงเงื่อนเวลาต่างๆ ที่ได้มีการก าหนดไว้ในมาตรฐานนั้นๆ   

3) จัดท ารายงานสรุป วิเคราะห์ เพ่ือน าเสนอแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ ต่อผู้มีอ านาจพิจารณา
ต่อไป เพ่ือพิจารณาแนวทางการด าเนินงานให้ทันตามกรอบเวลาที่ก าหนด 

4) ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานสอดคล้องกับมาตรฐานที่หน่วยงานระดับ
นานาชาติก าหนดไว้ 

 
 



 
ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กรมอุตุนยิมวิทยา 
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ประโยชน์ที่ได้รับ : 
1) หน่วยงานต่างๆ ของกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐานนานาชาติ โดยการด าเนินงาน

ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ตามมาตรฐานในระดับนานาชาติ ตามมาตรฐานของ WMO และ ICAO 
2) กรมอุตุนิยมวิทยามีบทบาทบนเวทีโลกผ่านความร่วมมือกับในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นการส่งเสริม

ภาพลักษณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาในเวทีระดับนานาชาติ 
3) บุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยามีการพัฒนาองค์ความรู้มากข้ึน โดยผ่านกลไกความร่วมมือระหว่าง

ประเทศและองค์การระหว่างประเทศ  
4) กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถพัฒนางานด้านอุตุนิยมวิทยา โดยมีการส่งเสริมความร่วมมือทาง

วิชาการกับนานาชาติ 
5) มีการเผยแพร่ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาให้ทราบทั่วไปในระดับสากล 
6) มีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับต่างประเทศในมิติการพัฒนาด้านต่างๆ ของงานอุตุนิยมวิทยา

เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน รวมถึงความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงาน
อุตุนิยมวิทยาประเทศอ่ืนๆ เพ่ือน าข้อมูลที่เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศทั้งหมดมาเป็นข้อมูลเพ่ือการเตือนภัย
ทางธรรมชาติ หรือการน ามาใช้เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 

ประเด็นที่ 6 การประมาณการมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ในภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยา เพ่ือให้สามารถ
ประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของภารกิจที่กรมอุตุนิยมวิทยาด าเนินงานในการป้องกันภัย การให้ข้อมูลสนับสนุน
ภาคธุรกิจและการประกอบอาชีพ รวมถึงประโยชน์ต่างๆ จากการด ารงชีวิตประจ าวัน กรมอุตุนิยมวิทยาควรที่จะ
สร้างเครื่องมือด าเนินการส ารวจและค านวณมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่ด าเนินงานได้ เหมือนกับบางประเทศ อาทิ 
ประเทศอังกฤษ ซึ่งจะท าให้ทั้งรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ ประชาชน เล็งเห็นความส าคัญของงานด้านอุตุนิยมวิทยา 
และพร้อมที่จะให้งบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงานและพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 

6.1 แผนงานการประมาณการมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ในภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยา 
ภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยานั้นได้สร้างผลประโยชน์ต่อการด าเนินกิจกรรมของภาคส่วนต่างๆ ในวงกว้าง 

เพียงแต่ผลประโยชน์ดังกล่าวยังไม่ได้มีการประเมินเป็นมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ ท าให้การ
เล็งเห็นความส าคัญของงานด้านอุตุนิยมวิทยาถูกลดทอนลงไป เช่น ภัยพิบัติจากคลื่นสึนามิ เมื่อวันที่ 26 
ธันวาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นภัยธรรมชาติร้ายแรงมากที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยประสบเนื่องจากมีจ านวน
ผู้เสียชีวิตมากกว่า 5,000 คน ผู้บาดเจ็บมากกว่า 8,500 คน และมีผู้สูญหายเกือบ 3,000 คน นอกจากนี้ยังมี
ความเสียหายทางทรัพย์สินอีกจ านวนมาก  

อีกวิกฤตการณ์หนึ่งได้แก่มหาอุทกภัยในปี 2554 มีพ้ืนที่ประสบภัยกระจายตัวในทุกภาคของประเทศ 
โดยเฉพาะพ้ืนที่ภาคเหนือและภาคกลางที่เกิดน้ าท่วมหนักเป็นระยะเวลานาน ยิ่งไปกว่านั้นพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลเป็นพ้ืนที่หนึ่งซึ่งเกิดน้ าท่วมหนักอุทกภัยครั้งนี้ส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างหนักทั้งภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรม กระทบต่อภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปยังภาคส่วนอ่ืนอีกเป็นจ านวนมาก  
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นอกจากนี้แล้วในปัจจุบันได้เกิดความกังวลทั่วโลกที่เกี่ยวกับผลกระทบของสภาพภูมิอากาศที่
เปลี่ยนแปลง (Climate Change) และประเทศไทยเองก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะได้รับผลกระทบดังกล่าว สภาวะ
โลกร้อนส่งผลให้อุณหภูมิในส่วนต่างๆ ของประเทศมีระดับสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ ด้วยสภาพภูมิอากาศที่
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ส่งผลต่อสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติในหลายด้าน เช่น ปริมาณน้ าทะเลมีระดับสูงขึ้น  
หรือปริมาณน้ าฝนรายปีมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นในทุกภาคของประเทศไทย ซึ่งหมายถึงความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะ
น้ าท่วมฉับพลัน กรณีนี้จะท าให้จ านวนวันที่มีอากาศร้อนยาวนานถึงประมาณ 5-6 เดือนต่อปี ฤดูร้อนจะมี
ช่วงเวลาที่นานมากขึ้นในเกือบทุกพ้ืนที่ในประเทศไทย ในขณะที่ระยะเวลาที่มีอากาศเย็นจะลดช่วงเวลาน้อยลง 
นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับทิศทางและความเร็วลมจะเริ่มปรากฏให้เห็นชัดเจนในเขตพ้ืนที่ภาคใต้ 
สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบกับภาคส่วนต่างๆ มากขึ้น เช่น ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศได้ให้ความส าคัญกับประเด็นต่างๆ เหล่านี้ 
เช่น ญี่ปุ่น อังกฤษ เป็นต้น และแต่ละประเทศได้มีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่งานของกรมอุตุนิยมวิทยา
ได้สร้างต่อภาคเศรษฐกิจภาคส่วนต่างๆ มีมูลค่าเท่าไร เพ่ือจะได้สามารถพิจารณาถึงมูลค่าของภารกิจต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะที่ประเทศอังกฤษได้มีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ในแต่ละภาคส่วนอย่าง
ชัดเจน เพ่ือให้เกิดการวางแผนงาน การปฏิบัติงานตามภารกิจ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณที่จ าเป็นทางด้าน
อุตุนิยมวิทยาให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผล โดยการประเมินมูลค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ในงาน
ด้านต่างๆ ที่ส านักงานอุตุนิยมวิทยาของประเทศอังกฤษ (MET Office) สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์
จากการด าเนินงานนั้นมีการประเมินได้ 7 ด้าน ได้แก่ (1) งานให้บริการต่อสาธารณะ (2) งานการให้บริการ
อุตุนิยมวิทยาการบิน (3) งานการให้บริการเกี่ยวกับการเกิดสภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้น (4) การขนส่งทางบก  
(5) การป้องกันภัยอันเนื่องมาจากภาวะน้ าท่วม (6) การป้องกันภัยอันเนื่องมาจากการเกิดพายุ และ (7) การ
เพ่ิมคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศ  

การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์จึงเป็นเรื่องส าคัญมีความจ าเป็นที่กรมอุตุ นิยมวิทยาควรจะให้
ความส าคัญ เพ่ือให้การด าเนินงานตามภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยามีการประเมินมูลค่างานตามภารกิจว่าได้สร้าง
มูลค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์มีจ านวนเท่าไร เพ่ือให้สังคมรวมถึงหน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ ได้เข้าใจในบทบาทหน้าที่และ
เล็งเห็นความส าคัญ สามารถรับรู้ถึงมูลค่าที่สามารถประเมินได้เป็นตัวเลข เพ่ือให้กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถได้รับ
การจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การด าเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
โดยมีวัตถุประสงค์คือ  

1) เพ่ือศึกษาหามูลค่าในภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่เกิด
จากภารกิจในการด าเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งภารกิจต่างๆ ของกรมอุตุนิยมวิทยานี้ส่งผล ในการ
ปกป้องชีวิต ทรัพย์สิน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง 

2) เพ่ือให้รัฐบาลตระหนักถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่ เกิดจากภารกิจในการด าเนินงานของ 
กรมอุตุนิยมวิทยาว่าก่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างไร และจะมีแนวโน้มมากขึ้นอย่างไร  
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ซึ่งจะก่อให้เกิดการเชื่อมโยงต่อการพิจารณางบประมาณให้กับกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีภารกิจโดยตรงเกี่ยวกับ  
การตรวจ การติดตาม การพยากรณ์ และการเตือนภัยพิบัติจากธรรมชาติ และจากการเปลี่ยนแปลงไปของ
สภาพภูมิอากาศ  

3) รัฐบาลสามารถวางแผนการบูรณาการภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการตรวจ 
การติดตาม การพยากรณ์ และการเตือนภัยพิบัติจากธรรมชาติ และจากการเปลี่ยนแปลงไปของสภาพ
ภูมิอากาศไปในทิศทางท่ีจะส่งผลประโยชน์ต่อภาคส่วนต่างๆ 
 

แนวทางการประมาณการมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ในภารกจิของกรมอุตุนิยมวิทยา 
1) กรมอุตุนิยมวิทยาจัดให้มีคณะท างานศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิและทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องทั้ง

จากภายในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดท าการวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่เกิดจาก
การปฏิบัติงานตามภารกิจของกรม 

2) จัดหาที่ปรึกษาในการสร้างรูปแบบวิธีการประเมิน และประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ในภารกิจ
และผลการด าเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยา 

3) จัดท ารายละเอียดข้อมูลการวิเคราะห์มูลค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของกรมฯ ให้เป็นมูลค่าทางการเงินที่สามารถวัดได้ ในกรณีที่ไม่สามารถวัดมูลค่าทางการเงินได้ให้ใช้
หลักการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Value) เพ่ือให้ได้มูลค่าที่ครบทุกมิติทั้งนี้การประเมิน
มูลค่าของผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์นั้นให้จัดท าทั้งการประเมินมูลค่าทางตรง (Direct Valuation Approach) 
และการประเมินมลูค่าทางอ้อม (Indirect Valuation Approach) 

4) จัดท ารายงานสรุป วิเคราะห์ ต่อผู้มีอ านาจพิจารณาต่อไป และน ารายงานดังกล่าวประกอบการ
ของบประมาณจากส่วนราชการที่เก่ียวข้องต่อไป 

5) จัดท ารายงานผลการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของกรมอุตุนิยมวิทยาประจ าปีทุกปีต่อเนื่อง เพ่ือใช้
ประกอบในการของบประมาณประจ าปี 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ : 
1) สามารถหามูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่เกิดจากภารกิจในการด าเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยาได้  

2) กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถจัดท าข้อเสนอเพ่ือของบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับมูลค่าทาง

เศรษฐศาสตร์ที่ภารกิจสามารถสร้างให้กับประเทศได้อย่างเหมาะสม อันจะมีผลท าให้การปฏิบัติงานของ 

กรมอุตุนิยมวิทยามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3) รัฐบาลสามารถวางแผนการบูรณาการภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการตรวจ 

การติดตาม การพยากรณ์ และการเตือนภัยพิบัติจากธรรมชาติ และจากการเปลี่ยนแปลงไปของสภาพ

ภูมิอากาศไปในทิศทางท่ีจะส่งผลประโยชน์ต่อภาคส่วนต่างๆ 
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพยากรณ์ที่ละเอียดแม่นย า (Accurate Forecast Strategy) 
หัวใจส าคัญของกรมอุตุนิยมวิทยา คือการพยากรณ์ที่ “ละเอียด ถูกต้อง แม่นย า ครอบคลุมและน าไปใช้

ประโยชน์ได้” การที่จะด าเนินการได้ดังกล่าวกรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนา พร้อมทั้งมีสิ่ง
สนับสนุนที่ดี มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการพยากรณ์ที่ชัดเจน โดยจะต้องมีแนวทางสนับสนุนที่ส าคัญ  
5 ประเด็น ดังนี้ 

1) มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการพยากรณ์ที่ชัดเจน กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องก าหนดวัตถุประสงค์
ของการพยากรณ์ที่ประชาชนและสังคมเป็นศูนย์กลางที่จะต้องตอบสนอง โดยต้องพิจารณาถึงกระบวนการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบด้าน 

2) ความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆ ทางอุตุนิยมวิทยาที่เพียงพอ ซึ่งความรู้จะมาจากการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาโดยเฉพาะในเขตร้อนต้องให้ก้าวหน้าทัดเทียมกับอุตุนิยมวิทยาในเขตละติจูดสูง โดยควร
จะต้องมีการจัดตั้งสถาบันวิจัยของตนเองที่จะรวบรวมนักอุตุนิยมวิทยาท าการวิจัยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
รวมทัง้สนับสนุนงานวิจัย เพ่ือสร้างเป็นองค์ความรู้อุตุนิยมวิทยาเขตร้อนสนับสนุนการพยากรณ์ให้มีความแม่นย า 

3) ด้านวิชาการประกอบด้วยการจัดตั้งสถาบันวิจัยและวิชาการเพ่ือสนับสนุนงานอุตุนิยมวิทยา 
รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยทางวิชาการ และการสร้างนวัตกรรมทางด้านอุตุนิยมวิทยา 

4) สถานีตรวจอากาศที่เพียงพอและทันสมัย ตามท่ีบรรยากาศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดและสถานี
ตรวจอากาศยังมีจ านวนน้อยและอยู่ห่างกัน การตรวจจึงท าได้บางเวลา จึงท าให้ไม่ทราบสภาวะที่แท้จริงของ
สภาพอากาศที่เกิดข้ึน รวมทั้งการส่งเสริมภาคส่วนต่างๆ ในการตรวจสภาพอากาศสนับสนุน 

5) เทคโนโลยีและนวัตกรรม ปรากฏการณ์ทางสภาพอากาศที่มีขนาดเล็กหรือเกิดในระยะสั้นๆ และ
ตรวจไม่พบจากการตรวจอากาศ สิ่งเหล่านี้ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพอากาศเป็นอย่างมาก จึงเป็น
สาเหตุให้เกิดผลพยากรณ์ท่ีผิดพลาดได้ ดังนั้นการพยากรณ์อากาศที่สั้นจะมีความถูกต้องมากกว่าการพยากรณ์
อากาศในช่วงเวลาที่นานกว่า และเขตร้อนแบบประเทศไทยจะพยากรณ์ยากกว่าเขตอบอุ่นและเขตหนาว 
ดังนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาต้องให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีใหม่ที่จะน ามาใช้รวมถึงต้องสร้างนวัตกรรมทางด้าน
อุตุนิยมวิทยาอย่างมาก 
 

เป้าหมาย 

• พัฒนาระบบตรวจอากาศ และแผ่นดินไหว ระบบสื่อสาร ระบบพยากรณ์อากาศและภูมิอากาศ 
ให้ทันสมัย มีความแม่นย า และมีมาตรฐาน 

• การพยากรณ์อากาศ และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ มีความถูกต้อง รวดเร็ว ครอบคลุมและ
ละเอียดทั่วถึงทุกพ้ืนที ่

• มีสถาบันวิจัยและวิชาการด้านอุตุนิยมวิทยา 

• มีศูนย์ข้อมูล (Data Center) ด้านอุตุนิยมวิทยา 
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ตัวช้ีวัด 

• มีการพัฒนาระบบตรวจ เฝ้าระวังภัยจากสภาวะอากาศ แผ่นดินไหว ในแต่ละการบริการครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่ 

• มีการพัฒนาระบบตรวจ เผ้าระวังบริการเพ่ือการอุตุนิยมวิทยาการบินครอบคลุมทุกพ้ืนที่ อย่างน้อย
ให้ได้ตามมาตรฐานบังคับ และมาตรฐานแนะน าของ ICAO ตามเวลาที่ก าหนด 

• มีการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศ และการแจ้งเตือนภัยธรรมชาติได้ถึงระดับต าบลและ
หมู่บ้าน 

• มีการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศระยะแบบฤดูกาล (Seasonal Forecast)  

• มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เพ่ือการตรวจ เฝ้าระวัง ระบบการพยากรณ์อากาศ และการแจ้งเตือนภัย
ล่วงหน้าด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

• มีการจัดตั้งศูนย์วิจัย ผลิต และซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ เครื่องมือของกรมอุตุนิยมวิทยา 

• มีระบบสื่อสารโทรคมนาคมท้ังในประเทศและต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ 

• มีนักวิจัยด้านอุตุนิยมวิทยา ภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดจากธรรมชาติและนักวิทยาศาสตร์ที่วิจัย
ทางด้านรูปแบบโมเดลการพยากรณ์ต่างๆ ที่มีศักยภาพสูง 

• มีการจัดตั้งสถาบันวิจัยด้านอุตุนิยมวิทยาแห่งประเทศไทยที่มีมาตรฐานสากล และเกิดความร่วมมือ
ในงานวิจัยทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

• มีการงานจัดตั้งศูนย์ข้อมูล (Data Center) ด้านอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทย 

• มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาไปสู่ภาคส่วนต่างๆ ของสังคม โดยการผ่านเครือข่าย
ความร่วมมือ หรือผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทั้งในระบบออนไลน์และระบบออฟไลน์ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพยากรณ์ที่ละเอียดแม่นย า ประกอบด้วย 
ประเด็นที ่1 ด้านวิชาการ 
ประเด็นที่ 2 สร้างนวัตกรรมทางด้านอุตุนิยมวิทยา 
ประเด็นที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยี 
ประเด็นที่ 4 การจัดตั้งศูนย์ข้อมูล 
ประเด็นที่ 5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบูรณาการกับสังคม 
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โดยมีรายละเอียดแต่ละประเด็นดังนี้ 
ประเด็นที ่1 ด้านวิชาการ การส่งเสริมทางด้านวิชาการและการวิจัย มีความส าคัญกับกรมอุตุนิยมวิทยามาก 

เพราะสภาพอากาศที่เป็นพายุโซนร้อนอย่างประเทศไทยยังมีงานวิจัยทางวิชาการน้อย ท าให้ขาดรูปแบบใน 
การวิเคราะห์และพยากรณ์อากาศมีความแม่นย าน้อยกว่าในเขตภูมิภาคอ่ืนๆ ที่มีงานวิจัยทางวิชาการสนับสนุน
มากกว่า รวมทั้งประเทศท่ีมีเทคโนโลยีที่ดีจะอยู่ในภูมิภาคอ่ืนๆ ท าให้ประเทศไทยต้องส่งเสริมให้มีและสนับสนุน
งานวิจัยอย่างมากกว่าในปัจจุบัน สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาต่างๆ และ
สนับสนุนการใช้ข้อมูลเปิดที่ไม่กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลเพ่ือประโยชน์ในการศึกษา การวิจัยและพัฒนา และ
การต่อยอดในการน าไปใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะความรู้เพ่ือรองรับการ
เติบโตของอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์รวมทั้งอุตสาหกรรมและบริการ
ที่ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ และสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญจากทั่วโลกให้มาท างานในประเทศไทย 
ตลอดจนให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและรวดเร็วของ
เทคโนโลยี 

 
1.1 การจัดตั้งสถาบันวิจัยและวิชาการ ในการด าเนินงานทางด้านงานวิจัยนั้น เพ่ือให้ได้งานวิจัยทาง

วิชาการสามารถน ามาปรับใช้ในเชิงการปฏิบัติได้จริง ต้องมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือท าการวิจัย
ร่วมกันระหว่างนักอุตุนิยมวิทยาจากที่ต่างๆ ทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ การที่จะดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้าน
อุตุนิยมวิทยาให้กับประเทศ ทั้งในรูปแบบการมาท าการวิจัยเป็นโครงการหรือเป็นนักวิจัยประจ าตามความ
เหมาะสมของเป้าหมายในการพัฒนาในช่วงระยะเวลาต่างๆ โดยเฉพาะสภาพอากาศในเขตภูมิภาคนี้ รวมถึง
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การส่งเสริมบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษได้แสดงศักยภาพและใช้ความสามารถในการท าประโยชน์และสร้าง
ชื่อเสียงให้แก่กรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมเป็นศูนย์กลางของการวิจัยในภูมิภาคเขตร้อนชื้น โดยจัดให้มีโครงสร้าง
พ้ืนฐาน/เครื่องมือการท างานที่เหมาะสม 

 
1.1.1 แผนงานการจัดตั้งสถาบันวิจัยและวิชาการ 
การจัดตั้งสถาบันวิจัยอุตุนิยมวิทยา ตามที่ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิต

ด้านอุตุนิยมวิทยาโดยตรงต่างกับในบางประเทศ เช่น ประเทศเวียดนามที่มีสอนถึงระดับปริญญาเอกใน
วิทยาลัยอุตุนิยมวิทยา ท าให้คนไทยที่สนใจศึกษาต้องไปศึกษาในต่างประเทศ ประเทศไทยจึงขาดผู้เชี่ยวชาญที่
เพียงพอ การด าเนินงานทางด้านอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทยจึงต้องพ่ึงพาเทคโนโลยี ข้อมูล รูปแบบการพยากรณ์
จากต่างประเทศบวกกับประสบการณ์ของนักอุตุนิยมวิทยาแต่ละท่าน โดยเฉพาะภูมิภาคเขตร้อนที่มีการแปรปรวน
ของมวลอากาศขนาดเล็กแบบประเทศไทย การใช้เทคโนโลยีของประเทศตะวันตกหรือของประเทศญี่ปุ่นที่อยู่
ในภูมิภาคละติจูดสูงจะมีลักษณะที่แตกต่างของมวลอากาศที่ต่างจากประเทศไทย ท าให้การใช้เทคโนโลยีของ
ประเทศเหล่านั้นมาท าการพยากรณ์สภาพอากาศของประเทศไทยมีความคาดเคลื่อนได้   

และในปัจจุบันและแนวโน้มของประเทศไทยสภาพอากาศและมลภาวะมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
รุนแรงเพ่ิมขึ้น ประชาชนให้ความสนใจในการพยากรณ์อากาศมากขึ้นทั้งการน าไปใช้ประกอบในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันและการน าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพและวางแผนในเชิงธุรกิจ โดยพิจารณาจาก
ผลกระทบของสภาพอากาศดังกล่าว  

พร้อมทั้งกรมอุตุนิยมวิทยามีการฝึกอบรมบุคลากรในระยะสั้นที่จะมาเป็นนักอุตุนิยมวิทยาถือเป็น 
การพัฒนาบุคลากรระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอที่จะพัฒนางานพยากรณ์อากาศของประเทศในอนาคต และเป็น
หน่วยงานหลักทางด้านอุตุนิยมวิทยาของประเทศ จึงควรเป็นเจ้าภาพในการจัดตั้งสถาบันวิจัยอุตุนิยมวิทยาเขต
ร้อนขึ้น เพราะการพัฒนางานด้านพยากรณ์อากาศของประเทศไทยควรเน้นไปที่การพัฒนาบุคลากรมากกว่า
การจัดหาเครื่องมือซึ่งมีอยู่เพียงพอในระดับหนึ่งแล้ว ควรมุ่งเน้นสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพยากรณ์การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศให้มากขึ้น เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวได ้

 
แนวทางการจัดตั้งสถาบันวิจัยและวิชาการ : 
1) ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการด าเนินจัดตั้งสถาบันด้านอุตุนิยมวิทยา ซึ่งในเบื้องต้นควรเน้น

ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกรมอุตุนิยมวิทยา แนวนโยบายรัฐบาล แนวยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมถึงการ
อธิบายความส าคัญ เหตุผลความจ าเป็นในการจัดตั้ง 

2) ก าหนดขอบเขต ภารกิจที่จะตอบสนองต่อประโยชน์ของประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้านใน
ภูมิภาคเขตร้อน 

3) จัดโครงสร้างสถาบันวิจัยอุตุนิยมวิทยาและการแบ่งส่วนงาน 
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4) พิจารณาสรรหาผู้เชี่ยวชาญทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งบูรณาการกับหน่วยงาน
ภายในประเทศและหน่วยงานต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

5) จัดหาสถานที่และเครื่องมืออุปกรณ์ที่เหมาะสม โดยพิจารณาการใช้สถาบันวิจัยฯ นี้เป็นหน่วยงาน
ส ารอง (Backup) ให้กับกรมอุตุนิยมวิทยาไปพร้อมกัน 

6) จัดตั้งกองทุนสนับสนุนงานวิจัย โดยพิจารณาสรรหาทุนได้จากทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กร
ระหว่างประเทศ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน เพ่ือเป็นกองทุนการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  
1) มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ เป็นศูนย์กลางในด้านวิจัยและวิชาการสนับสนุนภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยา 
2) การพยากรณ์มีรูปแบบใหม่ๆ เพ่ิมเติมโดยเฉพาะที่เหมาะสมกับภูมิภาคเขตร้อน ท าให้มีความแม่นย า

มากยิ่งขึ้น 
3) กรมอุตุนิยมวิทยามีระบบส ารองของการปฏิบัติงาน 
 
1.2 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยทางวิชาการ ส่งเสริมการวิจัยเชิงวิชาการที่จะน ามาใช้

ประโยชน์ต่อภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยา การสร้างระบบเชื่อมโยงเครือข่ายวิจัยกับหน่วยงานวิชาการต่างๆ 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีกลไกความร่วมมือในลักษณะการรวมตัวของกลุ่มคนในหลายสาขาวิชา เพ่ือรวม
นักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าให้สามารถท างานวิจัยหรือต่อยอดงานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์การ
พัฒนาองค์กรและพัฒนาประเทศ การสร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อกับสถาบันวิจัยอ่ืนๆ ทั่วโลก เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งให้นักวิจัยความสามารถสูงของไทยรวมถึงการเปิดพ้ืนที่ให้กับประเทศไทยในเวทีวิจัยในระดับสากล 
 

1.2.1 แผนงานการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยทางวิชาการ 
การวิจัยเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่ดีในการแสวงหาความรูใหม่ๆหรือเครื่องมือในการหาค าตอบในสิ่งที่

อยากรู้และความส าคัญของการวิจัยยังเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ใหม่ๆ ทางวิชาการเป็นการแสวงหาความรู้หรือ
ความจริงเพ่ือเป็นการสร้าง แนวคิด ทฤษฎีใหม่ๆ เกิดขึ้นในแต่ละสาขาวิชา เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ใน
งานต่างๆ ตามจุดมุ่งหมายในการน าผลการวิจัยไปใช้ในเชิงปฏิบัติโดยตรง ซึ่งการวิจัยที่ดี จะช่วยส่งเสริมหรือ
สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับองค์กรได ้ 

ในประเทศที่มีความเจริญก้าวทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ผู้น าของแต่ละประเทศจะให้
ความส าคัญของการวิจัยเป็นล าดับต้นๆ ของประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมัน อังกฤษ ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย 
หรือประเทศในกลุ่มเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น จีน เกลาหลีใต้ ไตหวัน ต่างทุ่มเททรัพยากรต่างๆ ให้กับการวิจัยเป็น
จ านวนมากในระยะเวลายาวนานอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา  

ในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยา จากประเด็นยุทธศาสตร์ส าคัญของกรมอุตุนิยมวิทยา ที่มุ่งเน้นให้มี 
การสร้างองค์ความรู้และการบริการวิชาการทางอุตุนิยมวิทยา เพ่ือพัฒนาการให้บริการด้านการพยากรณ์
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อากาศและการเตือนภัยแก่ประชาชน รวมทั้งยกระดับกรมอุตุนิยมวิทยาให้เป็นคลังความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านอุตุนิยมวิทยาของประเทศ ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีการพัฒนาส่งเสริม
งานวิจัยทางวิชาการที่มีคุณภาพ รวมไปถึงเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับนักวิจัย เพ่ือเป็นการน าไปสู่การสร้าง
องค์ความรู้ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบเพ่ือเพ่ิมพูนคลัง
ความรู้ทางด้านวิชาการ รวมถึงการประยุกต์ใช้ความรู้จากงานวิจัยเหล่านี้ในการท างานของกรมอุตุนิยมวิทยาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการตอบสนองความต้องของประชาชนอย่างสูงสุด 

 
แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยทางวิชาการ 
1) ก าหนดนโยบายและแผนงานในการส่งเสริมงานวิจัยทางด้านอุตุนิยมวิทยาและการน าผลงานวิจัย

ไปใช้ประโยชน์ทั้งบุคลากรภายในและภายนอก  
2) ก าหนดมาตรการให้บุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา ท าการวิจัยและเผยแพร่

ผลงานวิจัย ดังนี้ 

• บุคลากรประจ าทุกคนต้องมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

• ผลงานวิจัยทุกเรื่องต้องมีการเผยแพร่ ซึ่งการเผยแพร่หมายถึงการตีพิมพ์หรือการน าเสนอ
ในการประชุมของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือการประชุมในระดับโลกและระดับประเทศ 

• มีแนวทางสนับสนุนทุนวิจัยและมีข้อก าหนดเงื่อนไขการรับทุนอย่างชัดเจน 

• มีกระบวนการตรวจสอบจริยธรรมการวิจัย 
3) มีระบบการสร้างเสริมแรงจูงใจในการท าการวิจัยและเผยแพร่การวิจัย ได้แก่ 

• ก าหนดให้เวลาการท าวิจัยให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบ นับเป็นภาระงานประจ าโดยก าหนด
สัดส่วนภาระงานส าหรับงานวิจัยเช่นเดียวกับการนับภาระงานสอนและประกาศใช้เป็น
รูปธรรม 

• ก าหนดให้ผลงานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยก าหนดเกณฑ์
หรือคะแนนการประเมินที่ยุติธรรม 

• ก าหนดงานวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์การขอทุนในการศึกษาต่อต่างประเทศได้ 

• ก าหนดงานวิจัยเป็นหลักเกณฑ์หนึ่งในการขอปรับเลื่อนขั้นและต าแหน่งได ้
4) มีการบริหารจัดการงานหรือก าหนดนโยบายวิจัยที่เอ้ือต่อการท าวิจัยในกรมอุตุนิยมวิทยา ทั้งบุคลากร

ภายในและภายนอก ดังนี้ 

• สนับสนุนความคล่องตัวในการเบิกจ่ายเงินท าวิจัย เช่น ตั้งกองทุน/ให้ยืมเงินส ารองจ่ายเพ่ือ
ท าวิจัย จัดสรรบุคลากรสายสนับสนุนด าเนินการด้านธุรการ การเงินและพัสดุ 

• มีระบบการติดตาม ก ากับ การท าวิจัย เช่น ติดตามความก้าวหน้าการวิจัย ติดตามการเบิกจ่าย
งบประมาณ มีเวทีแลกเปลี่ยนการด าเนินงานวิจัยเป็นประจ า 



 
ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กรมอุตุนยิมวิทยา 

 

 

 

 
 

4-57 
 

• สนับสนุนปัจจัยที่เกี่ยวข้องการท าวิจัย เช่น มีการจัดสรรทุนการวิจัยในกรมอุตุนิยมวิทยา
อย่างทั่วถึง มีการจัดหาและประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยภายนอก จัดหาที่ปรึกษางานวิจัย มีระบบ 
พ่ีเลี้ยงส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนฐานข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการวิจัยสร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศกับสถาบันอ่ืน ๆ  

• สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เช่น แสวงหาและประชาสัมพันธ์
แหล่งเผยแพร่งานวิจัยเตรียมความพร้อมผู้น าเสนองานวิจัยสนับสนุนงบประมาณการน าเสนอ/
ตีพิมพ์ผลงาน สนับสนุนค่าตอบแทน/รางวัลการน าเสนอผลงานวิจัย/วิชาการ 

• สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและสนับสนุนการศึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือการท าวิจัย
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

 
ประโยชน์ที่จะได้รับ :  
1) การวิจัยจะช่วยยกระดับองค์ความรู้ของบุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยาให้มีความรู้ความสามารถ

ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 
2) การวิจัยจะช่วยยกระดับกรมอุตุนิยมวิทยาให้เป็นคลังองคค์วามรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรมทางด้านอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทย 
3) การสนับสนับสนุนวิจัยทางการวิชาการจะมีส่วนช่วยส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

รวมไปถึงศักยภาพของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างรอบด้าน  
4) การวิจัยนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการท างานของกรมอุตุนิยมวิทยาให้สามารถ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนในกลุ่มสาขาอาชีพและในหน่วยงานทุกภาคส่วนได้อย่างสูงสุดโดยใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าซึ่งเป็นผลจากงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ 
 
 ประเด็นที่ 2 สร้างนวัตกรรมทางด้านอุตุนิยมวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัลข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์เป็น
พลังที่จะเปลี่ยนโลก ในการเพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการด าเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยาต้อง
ครอบคลุมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง เพ่ือยกระดับ
ประสิทธิภาพของการด าเนินงานในทั้งระบบ สร้างแพลตฟอร์มส าหรับการพยากรณ์ที่แม่นย าและละเอียดใน
อนาคต เพ่ือเพ่ิมประโยชน์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน มุ่งเน้นให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
วิจัยและงานวิชาการทางด้านอุตุนิยมวิทยาในภูมิภาคเขตพายุโซนร้อน สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูล
ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลมิติต่างๆ ของพ้ืนที่ให้มีความถูกต้องแม่นย า 
การเปิดเผยข้อมูลส าคัญที่จะเอ้ือให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานได้ การจัดตั้ง
กองทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของพ้ืนที่ รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การขยายเครือข่าย
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เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้ชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่างๆ การจัดการข้อมูลความรู้และ 
การน าไปใช้เพ่ือพัฒนาพื้นที่ อาชีพ ตลอดจนการเพ่ิมบทบาทของชุมชนท้องถิ่น 
  

2.1 แผนงานสร้างนวัตกรรมทางด้านอุตุนิยมวิทยา 
นวัตกรรม (Innovation) คือ กระบวนการที่เริ่มความคิดการปฏิบัติที่ไม่เคยมีหรือดัดแปลงปรับปรุง 

ลงมือประดิษฐ์พัฒนาให้ดีขึ้นเกิดผลลัพธ์เป็นนวัตกรรม ท าให้แสวงหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสังคมจาก
ความคิด หรือท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานเพ่ิมขึ้น ซึ่งนวัตกรรมเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจาก
การเรียนรู้ โดยการบูรณาการที่เกิดจากการสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือการต่อยอดองค์ความรู้เดิม และสามารถ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางด้านการท างาน โดยนวัตกรรมจะเป็นเครื่องมือที่ส าคัญเพ่ือแก้ไขปัญหาในการท างาน 
ก่อให้เกิดความแตกต่างและความเป็นเลิศ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีการเร่งพัฒนาเทคโนโลยีโดยการควบรวมองค์ความรู้จากหลากหลาย
ศาสตร์เข้าด้วยกัน เกิดเป็นเทคโนโลยีพลิกโฉมฉับพลัน (Disruptive technology) ที่ส่งผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างกว้างขวางท าให้คุณภาพชีวิตสูงขึ้น เกิดรูปแบบการด าเนินงานและบริการใหม่ๆ เช่น 
อินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ (Mobile internet) การใช้หุ่นยนต์อัตโนมัติทดแทนแรงงานคน รวมถึงแรงงานที่มีความรู้ 
(Automation of knowledge work) การเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (Internet of Things) การประมวลผลแบบคลาวด์ 
(Cloud computing) หุ่นยนต์ขั้นสูง (Advanced robotics) เป็นต้น ซึ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมเหล่านี้เป็น
สิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งที่สามารถยกระดับการท างานของกรมอุตุนิยมวิทยาให้ประสิทธิภาพและสามารถเป็นผู้ น า
ทางด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยได้ภายในอนาคตอันข้างหน้านี้  

ดังนั้น เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงพลิกโฉมฉับพลัน (Disruptive change) และการยกระดับการ
ปฏิบัติงานของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านโอกาสของกรมอุตุนิยมวิทยาและความท้าทาย
ข้างหน้า กรมอุตุนิยมวิทยาจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนานวัตกรรมที่จะท าให้กรมอุตุนิยมวิทยา
สามารถสร้างและเก็บเกี่ยวคุณค่าและมูลค่าต่างๆ รวมทั้งการสร้างขีดความสามารถให้กับสังคมและประชาชน
ในประเทศได้ในระยะยาว โดยมีเป้าหมายสูงสุดให้นวัตกรรมเป็นส่วนส าคัญที่สนับสนุนให้กรมอุตุนิยมสามารถ
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาระยะ 20 ปี 

 

แนวทางการสร้างนวัตกรรมทางด้านอุตุนิยมวิทยา :  
1) ด้านปัจจัยเอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรม 

• ปรับปรุงและจัดท ากฎระเบียบรองรับการปฏิรูประบบวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม 
• ส่งเสริมให้หน่วยงานมีการพัฒนานวัตกรรมให้เป็นเอกภาพ สอดคล้องกับภารกิจที่ชัดเจน

ของกรมอุตุนิยมวิทยา มีตัวชี้วัดที่เหมาะสมและชัดเจน 
• ปลดล็อคข้อจ ากัดและอุปสรรคของระบบหรือกลไกการบริหารจัดการ ให้สามารถน า

นวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ และค านึงถึงการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม 
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2) ด้านระบบงบประมาณการพัฒนานวัตกรรม 
• ปรับระบบให้เกิดบูรณาการการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนานวัตกรรม 
• จัดตั้งและแสวงหากองทุนที่ท าหน้าที่สนับสนุนในการพัฒนาด้านนวัตกรรมให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ของกรมอุตุนิยมวิทยา 
3) ด้านบุคลากรการวิจัยและนวัตกรรม 

• ส่งเสริมให้เกิดนักพัฒนาด้านนวัตกรรมด้านอุตุนิยมวิทยาในองค์กร โดยมีระบบการสร้าง
แรงจูงใจที่เหมาะสม 

 
ประโยชน์ที่จะได้รับ :  
1) กรมอุตุนิยมวิทยามีนวัตกรรมทางด้านอุตุนิยมวิทยา 
2) สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีความยั่งยืน 
3) การสร้างนวัตกรรมสามารถใช้แก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน สามารถสร้างขีด

ความสามารถของกรมอุตุนิยมวิทยาให้สูงขึ้น และพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงระยะยาวต่อไป 
 
ประเด็นที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยี การน าเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการป้องกันภัยธรรมชาติ เป็นปัจจัย

ส าคัญในการสนับสนุนงานด้านการป้องกันภัยธรรมชาติของหน่วยงานภาครัฐไทย มีเป้ าหมายหลัก คือ การใช้
เทคโนโลยีในการป้องกันและลดผลกระทบของภัยธรรมชาติต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ิมขีดความสามารถ
ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการ สร้าง
โอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ในรูปแบบที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและน าไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่ายและสะดวก และมีประชาชนที่
รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร และมีทักษะในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว และปฏิรูปกระบวนทัศน์การท างาน
และการให้บริการของกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล  

 
3.1 การพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านปัญญาประดิษฐ์ Artificial intelligence (AI) และเทคโนโลยี

ดิจิทัลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าเทคโนโลยีดิจิทัลข้อมูลขนาดใหญ่และ
ปัญญาประดิษฐ์ เป็นพลังที่จะเปลี่ยนแปลงโลก ในการเพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการด าเนินงานของ
กรมอุตุนิยมวิทยาต้องครอบคลุมไปถึง รวมถึงการพัฒนาและการน ามาใช้ของระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) ในการปฏิบัติภารกิจ โดยจะต้องมีการวางแผนในการ
น ามาใช้ การให้ความรู้กับบุคลากรให้มีการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง และเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
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3.1.1 แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านปัญญาประดิษฐ์ Artificial intelligence (AI) และ
เทคโนโลยีดิจิทัลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 

เนื่องจากภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยาต้องมีการใช้ข้อมูลจ านวนมากเพ่ือท าการประมวลผล 
วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือน าข้อมูลที่ได้นั้นมาพยากรณ์ให้บริการแก่ประชาชน ในปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  
หรือ AI เป็นที่กล่าวถึงกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ตั้งแต่โลกก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัลท าให้สามารถแปลงสิ่งต่างๆ 
ในโลกทางกายภาพ (Physical) รูปแบบอนาล็อกมาสู่รูปแบบดิจิทัล หรือเรียกกระบวนการนี้ว่า Digitization 
เช่น การใช้เซ็นเซอร์ตรวจวัดสถานะของสภาพอากาศ จับสถานะของเครื่องจักร แปลงข้อความในที่เป็นตัว
อักษรบนกระดาษมาเป็นดิจิทัล และการเก็บภาพ เสียง วิดีโอ ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล เป็นต้น ท าให้เกิดข้อมูล
จ านวนมหาศาลหรือที่เรียกกันว่า Big Data ที่เป็นเสมือนเชื้อเพลิงให้มีการน า AI มาใช้เพ่ือประมวลผลให้เกิด
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจสิ่งต่างๆ แต่ทั้งนี้หากต้องการให้ AI ประมวลผลอย่างมีประสิทธิภาพนั้นการเก็บข้อมูล
ก็ต้องมกีารจัดการอย่างเป็นระบบและมีความละเอียดมากเพียงพอด้วย ดังนั้น กรมอุตุนิยมวิทยาจึงจ าเป็นต้อง
มีการก าหนดนโยบายหรือแผนยุทธศาสตร์ในการส่งเสริม พัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  และข้อมูลขนาด
ใหญอ่ย่างเป็นระบบ 

 
แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านปัญญาประดิษฐ์ Artificial intelligence (AI)  
1) ผลักดันบุคลากรทางด้านอุตุนิยมวิทยาให้เป็นผู้น าด้านความคิดการใช้ประโยชน์จากด้าน

ปัญญาประดิษฐ์ รวมไปถึงสนับสนุน ส่งเสริม นักวิจัยในระดับทุกระดับมาร่วมพัฒนาเพ่ือน าผลลัพธ์มาใช้
ประโยชน์ 

2) พัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพ่ือประยุกต์ใช้ในกรมอุตุนิยมวิทยาให้มีความเป็นรูปธรรมโดย
อาศัยความร่วมมือจากภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา และภาครัฐ เพื่อพัฒนาความสามารถและโครงสร้างพื้นฐานใน
การสร้างงานและยกระดับการปฏิบัติงานของกรมอุตุนิยมวิทยา 

3) พัฒนาแนวความคิด ‘AI as a service’ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการท างานในกรมอุตุนิยมวิทยา
ในส่วนต่างๆ โดยเน้นการใช้ AI เพ่ือท าให้เกิดผลิตผล (Productivity) ภายใต้การสนับสนุนอย่างจริงจัง 

 
แนวทางการด าเนินงานการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
1) ด้านบุคลากร ต้องเร่งผลิตนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) ซึ่งมีหน้าที่ค้นหาข้อมูล เชิงลึก

และเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญ รวมไปถึงต้องจัดหาและพัฒนาบุคลากร ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ได้แก่ 
นักวิเคราะห์ (Analyst) นักพัฒนาระบบ (Developer) และวิศวกรข้อมูล (Data Engineer) 

2) ด้านข้อมูลเป็นส่วนส าคัญส าหรับกรมอุตุนิยมวิทยา โดยจ าเป็นต้องพัฒนาการเชื่ อมโยงข้อมูล
สถานการณ์และแนวโน้มสภาพอากาศสภาพแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ข้อมูลทางสภาวะอากาศ 
ข้อมูลด้านแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอากาศโลก ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพยากรณ์อากาศ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
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ของโลก จากแหล่งข้อมูลที่ เชื่อถือได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ื อน ามาใช้ในการด าเนินงานของ 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

3) ด้านอุปกรณ์เครื่องมือ กรมอุตุนิยมวิทยาต้องจัดสรรงบประมาณมาลงทุนที่เหมาะสมรองรับกับ
การเปลี่ยนแปลง หรือบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ 

4) ด้านแบบจ าลองโมเดลทางอุตุนิยมวิทยา เป็นการพัฒนาขึ้นมาจากระบบ Big Data เพ่ือสร้าง
แบบจ าลองโมเดลที่สามารถใช้ในการยกระดับขีดความสามารถของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยถูกออกแบบให้
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้แบบจ าลอง (Model Simulation) ที่สร้างขึ้นจากข้อมูลจ านวนมหาศาล 
รวมทั้งน าองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้จากเครื่อง (Machine Learning) เพ่ือใช้ประกอบ 
การวิเคราะห์ (Data Analyst) ในการพยากรณ์สภาวะอากาศได้อย่างถูกต้องแม่นย าและรวดเร็วมากขึ้น 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

1) เพ่ิมศักยภาพของกรมอุตุนิยมวิทยาในการจัดเก็บข้อมูลในปริมาณที่มาก เพ่ือเป็นปัจจัยในการ
ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล รวมไปถึงข้อมูลที่ได้ก็จะมีเชิงลึกมากยิ่งข้ึน 

2) สามารถท าให้ระบบการประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล และการพยากรณ์และการเตือนภัยของ AI 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การปฏิบัติงานของกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เช่นกัน 

3) รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต มีความยั่งยืนในการด าเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยา 
 
3.2 การพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการจัดเก็บข้อมูลและการตรวจวัดสภาพอากาศ การปรับตัว

ของกรมอุตุนิยมวิทยาในการจัดเก็บข้อมูลของการตรวจวัดอากาศ จ าเป็นต้องมีการปรับตัวอย่างมาก ถ้า
ต้องการให้มีการพยากรณ์ที่ถูกต้องแม่นย าสูง รวมทั้งมีรายละเอียดในรายพ้ืนที่และสนับสนุนการประกอบ
อาชีพต่างๆ ของประชาชน โดยต้องเปลี่ยนการเก็บข้อมูลในการตรวจอากาศด้วยเครื่องมือดิจิทัลในทุกมิติ 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและตลอดเวลาเป็นข้อมูลการน าเข้าท่ีดีของการพยากรณ์ 

 
3.2.1 แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการจัดเก็บข้อมูลและตรวจวัดสภาพอากาศ 
ระบบการจัดเก็บข้อมูลจากการตรวจวัดอากาศนับเป็นภารกิจพ้ืนฐานที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่ง

ส าหรับกรมอุตุนิยมวิทยา เพราะเป็นข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการพยากรณ์ ถ้าข้อมูลที่จัดเก็บมีความคลาดเคลื่อน
จะท าให้การพยากรณ์คลาดเคลื่อนขาดความแม่นย าไปด้วย  การจัดเก็บข้อมูลในจ านวนมาก และหลายสถานที่
ดังกล่าวถ้าใช้การจัดเก็บด้วยระบบอนาล็อก หรือการอ่านค่าด้วยคนมีโอกาสให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้เช่นกัน 
ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความแม่นย าในการตรวจวัดกรมอุตุนิยมวิทยาควรพัฒนาใช้เป็นระบบอัตโนมัติและเป็นระบบ
ดิจิทัล ลดความผิดพลาดอันเนื่องมาจากมนุษย์ (Human Error) และปัจจุบันมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้
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เทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถจัดเก็บ รวมทั้งส่งข้อมูลมารวบรวมเพ่ือประมวลผลได้ทันที รวมทั้งสามารถ
ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลตรวจวัดได้ในลักษณะ 7 วัน 24 ชั่วโมง (7/24) 

กรมอุตุนิยมวิทยาควรจัดให้การพัฒนาระบบการตรวจวัดอัตโนมัติทั้งด้านการตรวจสภาพอากาศ 
และแผ่นดินไหวให้ทันสมัยและมีอย่างเพียงพอ เพ่ือให้เกิดความแม่นย าและมีมาตรฐานในระดับสากล เป็นการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจวัดและการรายงานสารประกอบอุตุนิยมวิทยาที่จ าเป็น ในการพัฒนาเครื่องมือตรวจ
สภาพอากาศจ าเป็นต้องมีการจัดหาเครือข่ายการตรวจวัดสารประกอบอุตุนิยมวิทยาอัตโนมัติ เพ่ือให้สามารถมี
การเตือนภัยในทุกพ้ืนที่เสี่ยงระดับต าบล มีการพัฒนาระบบการตรวจวัดรวมถึงสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวเพ่ือ
การป้องกันและการแจ้งเตือนภัยพิบัติอันเนื่องมาจากการเกิดแผ่นดินไหวเป็นการเพ่ิมศักยภาพของการตรวจวัด
และหาศูนย์กลางแผ่นดินไหว มีการพัฒนาระบบเชื่อมโยงเพ่ือผลิตข้อมูลดาวเทียมส าหรับการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือ 
การพยากรณ์ การประมวลผลระบบเส้นทางการเดินของพายุหมุนเขตร้อน มีระบบการเฝ้าระวังและเตือนภัย
ระดับรังสีอุลตราไวโอเล็ต (UV) และมีการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของปรากฎการณ์ก๊าซ
เรือนกระจก 

ในส่วนของงานอุตุนิยมวิทยาการบินนั้น กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องมีการพัฒนาระบบการให้บริการ
อุตุนิยมวิทยาการบินตามมาตรฐานที่ ICAO ก าหนด มีการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศทางด้านอุตุนิยมวิทยาให้
มีความทันสมัย และอุปกรณ์เครื่องมือในระบบการสื่อสารเป็นไปตามมาตรฐานที่ WMO และ ICAO ก าหนดใน
สนามบินต่างๆ ที่เปิดด าเนินการในประเทศ โดยจะต้องมีรูปแบบข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลา มีการพัฒนา
ระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System ; QMS) ระบบบริหารงานมาตรฐานนานาชาติ 
(International Standard Oganization ; ISO) ส าหรับการให้บริการข้อมูลสารประกอบทางอุตุนิยมวิทยา
การบินแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

จัดให้มีระบบการแจ้งเตือนภัยที่เหมาะสม เช่น สถานีเตือนภัยที่ติดตั้งอยู่บริเวณพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิด
อุทกภัย-ดินถล่ม หรืออยู่บริเวณต้นน้ า เพ่ือท าการตรวจวัดปริมาณน้ าฝนที่ตกในพ้ืนที่ หรือระดับน้ าในล าน้ า 
อุณหภูมิและความชื้นในดิน ณ จุดติดตั้งสถานี ข้อมูลจากการตรวจวัด ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา 
ที่สถานีเตือนภัยและส่งข้อมูลมายังสถานีหลักตามเวลาจริง เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์การเกิดเหตุการณ์
อุทกภัย-ดินถล่ม และการแจ้งเตือนภัยและระบบเตือนภัยจากการตรวจวัดคลื่นสึนามิ (Deep-ocean 
Assessment and Reporting of Tsunami ; Dart) เป็นระบบที่ได้รับการออกแบบโดยองค์กรการบริหาร
สมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติแห่งสหรัฐอเมริกา เป็นระบบเตือนภัยพ้ืนฐานที่เตือนภัยล่วงหน้าและเก็บ
ข้อมูลจากการตรวจวัดระดับน้ าและวัดค่าความกดดันของน้ าทะเลบริเวณพ้ืนมหาสมุทรเมื่อมีแผ่นดินไหว
เกิดขึ้น ระบบตรวจวัดคลื่นสึนามิจะส่งข้อมูลระดับน้ านี้ผ่านระบบดาวเทียมไปยังศูนย์เตือนภัยสึนามิ จากนั้น
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะน าข้อมูลระดับน้ าที่ได้รับมาใช้ในการประเมินสถานการณ์ร่วมกับข้อมูลอ่ืนๆ เมื่อ
ได้ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับมาแล้วศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะท าการส่งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบ
เครือข่ายตา่งๆ เพ่ือแจ้งให้ประชาชนรับทราบ โดยแจ้งผ่านช่องทางต่างๆ ประกอบด้วยระบบข้อความระยะสั้น 
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โทรสาร พนักงานให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ โทรศัพท์สายด่วน หอเตือนภัย และการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ 
เป็นต้น 

จัดให้มีระบบการบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ รวมถึงการสอบทานเทียบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ
และอุปกรณ์ให้อยู่ในมาตรฐานที่ควรเป็นอยู่เสมอ 

ดังนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาควรที่จะเร่งรัดการด าเนินการ ดังนี้ 
 
แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการจัดเก็บข้อมูลและตรวจวัดสภาพอากาศ 

1) ปรับเปลี่ยนเครื่องมือที่ใช้ตรวจวัดสภาพอากาศที่มีระบบการท างานแบบอนาล็อก (Analog) มา
เป็นระบบดิจิทัล (Digital) เพ่ือให้การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นระบบเดียวกัน สามารถเชื่อมต่อข้อมูลทั้งหมด
ได้อย่างเป็นระบบ มีการปรับเปลี่ยนเครื่องมือวัดสภาพอากาศตามจุดต่างๆ ให้เป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้น 
เชื่อมต่อข้อมูลจากการวัดเข้าเครื่องประมวลผลในลักษณะแบบที่เป็นข้อมูลปัจจุบัน (Realtime)  

2) น าเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และประมวลผล การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ามาใช้ใน
การด าเนินงานให้ครอบคลุมมากที่สุด เพ่ือท าให้การจัดเก็บข้อมูล การตรวจสภาพอากาศ การวิเคราะห์และ
ประมวลผล การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นๆ ดังนี้ 

2.1) น าระบบ Cloud computing มาใช้งาน ท าให้ระบบเครือข่ายข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล 
ทั้งหมดของกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถจัดรวมกันอยู่ในศูนย์ข้อมูลของทั้งหมด และสามารถให้หน่วยงานต่างๆ 
ภายในกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถน าเอาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ระบบ Cloud computing ยังช่วยเพิ่ม
ศักยภาพในการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนมหาศาลของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ในแบบที่เป็นข้อมู ล
ปัจจุบัน (Realtime)  ช่วยให้กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถน าข้อมูลเหล่านี้มาประมวลผลและวิเคราะห์ เพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการ หรือประชาชนได้อย่างถูกต้องและมีความรวดเร็ว  

2.2) การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) การท างานของกรมอุตุนิยมวิทยานั้นจ าเป็นต้องมีการ
จัดการข้อมูลจ านวนมากและมีขนาดใหญ่ ที่เรียกว่า Big data จึงท าให้กรมอุตุนิยมวิทยาต้องใช้เครื่องมือ 
ที่ก้าวหน้า และใช้องค์ความรู้ที่ทันสมัยมาบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือให้กรมอุตุนิยมวิทยาพัฒนา
กระบวนการจัดเกบ็ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

2.3) การใช้ประโยชน์จาก Internet of Things (IoT) เป็นการเชื่อมต่ออุปกรณ์และสิ่งต่างๆ เข้า
ด้วยกันด้วยอินเทอร์เน็ต ท าให้สามารถควบคุมอุปกรณ์ เครื่องมือและสิ่งต่างๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา เช่น การควบคุม
สถานีตรวจสภาพอากาศ สถานีควบคุมระบบเตือนภัยแผ่นดินไหว หรืออุปกรณ์เครื่องมือวัดอ่ืนๆ ซึ่งระบบ 
การท างานในลักษณะนี้สามารถท าให้การจัดส่งข้อมูลเข้ามาได้ตลอดเวลา  

3) จัดให้มีแผนงานรับบุคลากรที่มีความสามารถตรงความต้องการเข้ามาปฏิบัติงานเพ่ิมเติมใน 
กรมอุตุนิยมวิทยา รวมถึงการพัฒนาทักษะบุคลากรที่มีอยู่แล้วให้สามารถปฏิบัติงานเพ่ือรองรับกับเทคโนโลยี
รูปแบบใหม่ๆ ได้เป็นอย่างด ี
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ประโยชน์ที่ได้รับ :  
1) ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถด้านการจัดเก็บข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาให้มีประสิทธิสอดคล้องกับ

เทคโนโลยีที่ปัจจุบันที่มีความสะดวก ได้รับข้อมูลรวดเร็ว ตลอดเวลาและแม่นย า 
2) ช่วยเพ่ิมผลลัพธ์ทางด้านการท างานของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การเพ่ิมขึ้นของ

ประสิทธิภาพข้อมูล ปริมาณของข้อมูล เป็นต้น 
3) เทคโนโลยีท าให้การตรวจวัดสภาพอากาศมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นและผลลัพธ์ที่ได้สามารถ

ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้ดียิ่งข้ึน 
 
3.3 การพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการพยากรณ์ ในด้านการพยากรณ์นั้น ความต้องการของสังคม

จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยจะมีความต้องการที่มีในลักษณะของส่วนบุคคลมากขึ้นทั้งทางด้านข้อมูล
การพยากรณ์ เวลาที่ต้องการ ความละเอียด กรมอุตุนิยมวิทยาจ าเป็นต้องมีการปรับตัวให้มีการพยากรณ์ที่
สอดคล้องกับความต้องการพร้อมทั้งมีความถูกต้องแม่นย าสูง โดยต้องมีเครื่องมือการประมวลผล โมเดล 
การพยากรณ์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์และภูมิอากาศของประเทศ และจะต้องแปลความหมายให้กับ
กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการมีความเข้าใจได้ง่าย สามารถน าข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจ าวันและ 
การประกอบอาชีพได้โดยไม่ต้องไปแปลความหมายของข้อมูลอีก 

 
3.3.1 แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการพยากรณ์ 
ในยุคดิจิทัลมีความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีหลายอย่าง จึงไม่อาจปฏิเสธบทบาทของเทคโนโลยีที่

เข้ามามีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตในทุกด้านได้ โดยเฉพาะการท างานหรือการรับรู้ข่าวสารในยุคปัจจุบัน ที่ก าลังเกิด
การเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ในรูปแบบที่กลายเป็นดิจิทัลมากขึ้น ข้อมูลต่างๆ ต้องเชื่อมโยง (connected)  
ถึงกันได้ในทุกท่ี ทุกเวลา ส่งผลให้การท างานของเราไม่จ ากัดอยู่แต่ภายในส านักงานเท่านั้น มีการใช้เทคโนโลยี
เข้ามาเป็นตัวช่วยในการปฏิบัติงานได้เกือบทุกขั้นตอน ช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา 
จึงท าให้การท างานของกรมอุตุนิยมวิทยาด้านการพยากรณ์อากาศมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่นอกจากจะต้อง
อาศัยประสบการณ์ในการพยากรณ์แล้วจะต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีการพยากรณ์ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการพยากรณ์หรือการเตือนภัยให้มีความแม่นย ามากขึ้น 

กรมอุตุนิยมวิทยาควรจัดให้มีระบบการพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (High 
Performance Computer) และมีการปรับปรุงระบบนี้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ เช่น ในงานอุตุนิยมวิทยาประเทศ
ญี่ปุ่นที่มีการปรับปรุงระบบดังกล่าวในทุกๆ 5 ปี โดยน าระบบเก่าเป็นระบบส ารอง (Back up) ซึ่งเป็นการลด
ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานลง 

ส าหรับงานด้านสภาพการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) กรมอุตุนิยมวิทยา
ควรเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานให้สามารถจัดท าแบบจ าลองภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ สามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับท้องถิ่น ระดับอนุภูมิภาค และระดับ
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ภูมิภาค รวมถึงการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ส าคัญกับหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาประเทศอ่ืนๆ หรือหน่วยงาน
อุตุนิยมวิทยาในระดับนานาชาติ เพ่ือให้สามารถสร้างผลผลิตที่เกี่ยวกับการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate Change) 
 

แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการพยากรณ์ 
1) น าเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการด าเนินงานให้ครอบคลุมมากที่สุด เพ่ือท า

ให้การพยากรณ์มีความแม่นย าและรวดเร็วมากยิ่งขึน้ อาทิ 
1.1) ระบบประมวลผลข้อมูลสภาพอากาศข้ันสูง (Advanced Weather Information Processing 

System ; AWIPS) มาปรับใช้ ซึ่งเป็นระบบประมวลผลคอมพิวเตอร์ที่รวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือทั้งหมดเข้าไว้
ในส่วนต่อแบบกราฟิก ที่นักพยากรณ์อากาศใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดเตรียมการพยากรณ์ การเฝ้าระวัง 
การออกค าเตือน ระบบนี้จะใช้ Supercomputer เพ่ือช่วยในการประมวลผลข้อมูลจากเรดาร์ Doppler , 
radiosondes , ดาวเทียมตรวจสภาพอากาศ และแหล่งข้อมูลอื่นๆ  

1.2) ระบบ Weather and Climate Operational Supercomputer System (WCOSS)  ที่ เป็ น 
การพยากรณ์อากาศที่ทันสมัย ด้วยความสามารถในการประมวลผลจะท าให้สามารถประมวลผลได้มีประสิทธิภาพ 

1.3) มาโครสโคป (Macroscope) ที่ช่วยให้เราสามารถมองเห็นสิ่งเล็กๆ ได้เหมือนกล้องจุลทรรศน์
หรือมองเห็นสิ่งที่อยู่ไกลได้เหมือนกล้องโทรทรรศน์ และมีซอฟต์แวร์ที่เข้ามาช่วยถอดรหัสข้อมูลที่ซับซ้อนและ
เมื่อผนวกรวมกับข้อมูลสภาพอากาศ สภาพดิน ระดับน้ าและระบบชลประทาน ข้อมูลที่ได้จะมี ความลึกและ
ละเอียดมากยิ่งขึ้น ท าให้การประมวลผลและพยากรณ์อากาศได้อย่างแม่นย าและมีประสิทธิภาพมาก 

1.4) น าเทคโนโลยี Internet of Thing (IoT) มาปรับใช้ช่วยในการพยากรณ์ เนื่องจากสามารถท่ี
จะช่วยยกระดับอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความเป็นอัจฉริยะมากขึ้น กลายเป็นสิ่งที่สามารถเก็บข้อมูลโต้ตอบ หรือช่วย
ให้เราด าเนินการได้โดยอัตโนมัติตามค าสั่งที่มีการตั้งโปรแกรมเอาไว้ ท าให้ลักษณะการท างานในอนาคตจะลด
การพ่ึงพาแรงงานจากมนุษย์ลงได้อย่างมากและท าให้เกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นในการพยากรณ์อากาศ  

1.5) ใช้ระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Augmented Analytics มาปรับใช้ ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี Automated Analytics หรือ Automated Machine Learning 
ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเทคโนโลยีนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ท าหน้าที่เหมือนนักวิทยาศาสตร์
ข้อมูลที่ใช้อัลกอริทึมเพ่ิมประสิทธิภาพในการค้นหาข้อมูลและตั้งสมมติฐานเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลในการท างานของกรมอุตุนิยมวิทยาได้อย่างมีนัยส าคัญ โดยท าให้ข้อมูลที่ได้มีมิติมากขึ้น มีความลึกมากขึ้น 
โดยไม่น าเอาความคิดเห็นส่วนตัวมาปะปน ท าให้การพยากรณ์อากาศสามารถตอบสนองทุกความต้องการของ
กลุ่มอาชีพได้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีการวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์สามารถวิเคราะห์ได้หลายมิติและ
หลายรูปแบบ ที่ส าคัญยังเพ่ิมประสิทธิภาพของความแม่นย าในการวิเคราะห์และประมวลผลที่ไม่ใช้ความรู้สึก
นึกคิดหรือความคาดเดาของมนุษย์มาปรับใช้ 
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2) พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการแสวงหาเครื่องมืออุปกรณ์ใหม่ มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี มีความสามารถในการน าประสบการณ์มาประสานการปฏิบัติงานร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ๆ  

 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  
1) เพ่ิมประสิทธิภาพในการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้มากยิ่งขึ้น เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพอากาศที่ผันผวนอย่างรวดเร็ว 
2) การพยากรณ์อากาศและการเตือนภัยของกรมอุตุนิยมวิทยามีประสิทธิภาพ และความแม่นย ามาก

ยิ่งขึ้น ตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มอาชีพได้มากยิ่งขึ้น 
3) ประชาชนรวมไปถึงกลุ่มอาชีพต่างๆ ได้รับข้อมูลที่มีความแม่นย าและถูกต้อง สามารถน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพของตนเองได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ  
กรมอุตุนิยมวิทยาจากการพัฒนาของเทคโนโลยีได้ง่ายมากยิ่งข้ึน  

 
ประเด็นที่ 4 การจัดตั้งศูนย์ข้อมูล (Data Center) ศูนย์ข้อมูลทางด้านอุตุนิยมวิทยาของประเทศมี

ความส าคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อเกิดวิกฤติการณ์ที่ส าคัญรุนแรง เนื่องจากประเทศไทยมีหน่วยงานภาครัฐ 
ท าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับด้านอุตุนิยมวิทยาอยู่หลายหน่วยงาน มีการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ยัง ขาด 
การบูรณาการที่จะน ามาประมวลร่วมกันให้เกิดประสิทธิผล รวมทั้งการประสานงานข้อมูลจากหน่วยงาน
ต่างประเทศ นั้นกรมอุตุนิยมวิทยาก็เป็นเจ้าภาพหลักที่หน่วยงานต่างประเทศจัดส่งข้อมูลให้ ท าให้กรม
อุตุนิยมวิทยาควรจัดท าศูนย์ข้อมูลทางด้านอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทยขึ้น เพ่ือให้บริการกับหน่วยงานต่างๆ ที่
เหมาะสม พร้อมทั้งบูรณาการข้อมูลเข้ามาในศูนย์ข้อมูลดังกล่าวด้วย โดยการออกแบบศูนย์ข้อมูลนั้นต้องค านึงถึง
ปัจจัยส าคัญต่างๆ อาทิ ความเป็นมาตรฐาน ความมีเสถียรภาพ การตอบสนองต่อการใช้งานของหน่วยงานต่างๆ 
การบ ารุงรักษา ความปลอดภัย และการรองรับการขยายตัวในอนาคต 

 
4.1 แผนงานการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล (Data Center) 
ศูนย์ข้อมูล (Data Center) หมายถึง ศูนย์กลางของพ้ืนที่ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลที่มีระบบเครือข่าย

รองรับการรับข้อมูลและการส่งออกข้อมูลจ านวนมากได้ ศูนย์ข้อมูลถือเป็นหัวใจส าคัญของระบบคอมพิวเตอร์
ขององค์กรที่ท าหน้าที่หลักในการจัดเก็บและให้บริการข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการและบุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยา 
จึงควรให้ความส าคัญในจัดตั้ง การออกแบบ การด าเนินงานและการบ ารุงรักษาให้เหมาะสมถูกวิธี ผู้ที่มีส่วน
รับผิดชอบในการจัดการบริหารศูนย์ข้อมูลจ าเป็นต้องศึกษา ติดตามข่าวสารด้านเทคโนโลยีด้านการบริหาร
ข้อมูลเพ่ือสามารถคัดเลือกอุปกรณ์หรือระบบที่ทันสมัยมาปรับใช้กับศูนย์ข้อมูลขององค์กรได้อย่างเหมาะสม  

สิ่งที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ การจัดสรรข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาให้กับหน่วยงานอ่ืนหรือแก่
ประชาชนนั้น กรมอุตุนิยมวิทยาจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาการจัดสรรข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูลให้มี
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คุณภาพ และมีระเบียบกติกาการใช้งานที่เหมาะสม เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานอ่ืนๆ หรือประชาชนที่น า
ข้อมลูของกรมอุตุนิยมวิทยาไปใช้ในกิจการของตน  

 
แนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล 

1) ทางด้านมาตรฐานและเทคโนโลยี 
1.1) การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลนั้นต้องมีมาตรฐานก าหนดของลักษณะข้อมูล มาตรฐานการเชื่อมต่อที่

เป็นไปตามมาตรฐานสากล มาตรฐานการเข้าใช้ข้อมูลในระดับต่างๆ ของผู้เข้ามาใช้บริการ อีกทั้งเนื่องจาก 
ศูนย์ข้อมูลต้องให้บริการตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วันต่อสัปดาห์ การออกแบบศูนย์ข้อมูลต้องมี
องค์ประกอบส าคัญที่ต้องพิจารณาในการออกแบบ คือ การเลือกสถานที่ติดตั้งศูนย์ข้อมูล ระบบไฟฟ้า  ระบบ
โครงสร้างเครือข่ายภายใน ระบบปรับอากาศ ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เป็นต้น 

1.2) การใช้ AI ตรวจสอบแทนมนุษย์ การดูแลรักษาศูนย์ข้อมูล มุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบว่าระบบ
ใดหยุดท างานหรือไม่ตอบสนอง AI จะช่วยวิเคราะห์แนวโน้มหรือปัญญาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและแจ้งเตือน
ล่วงหน้าก่อนปัญหาจะเกิดขึ้นจริง ซึ่งแนวทางนี้ เรียกกันว่าการท า Proactive Management ซึ่งส่งผลให้
ศักยภาพของศูนย์ข้อมูลสูงสุด  

1.3) Cloud Computing เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่พร้อมรองรับการท างานของผู้ใช้งานในทุกๆ ด้าน
ไม่ว่าจะเป็นระบบเครือข่าย การจัดเก็บข้อมูล การทดสอบระบบหรือติดตั้งฐานข้อมูล หรือการใช้งานซอฟต์แวร์
เฉพาะด้านในการท างานรูปแบบต่างๆ  โดยที่หน่วยงานไม่จ าที่จะต้องติดตั้งระบบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไว้ที่
ส านักงาน แต่สามารถใช้งานในสิ่งที่ต้องการได้ด้วยการเชื่อมต่อกับระบบ Cloud Computing ผ่านอินเทอร์เน็ต 
ในการเชื่อมต่อกับระบบ การที่สามารถเชื่อมต่อและใช้งานระบบได้ผ่านอินเทอร์เน็ตท าให้การท างานไม่ถูกจ ากัด
อยู่ในสถานที่หนึ่งสถานที่ใดอีกต่อไป แต่สามารถท างานได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งโน้ตบุ๊ก สมาร์ทโฟน 
หรือแท็บเล็ต สามารถเพ่ือให้สอดคล้องการความต้องการข้อมูลของประชาชนในปัจจุบันที่ต้องการความรวดเร็ว
และแม่นย า 

 
2) ทางด้านการจัดสรรข้อมูล 

2.1) จัดท าโครงสร้างการบริหารองค์กรศูนย์ข้อมูล เพ่ือแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในแตล่ะส่วนและต้องมี
บุคลากรรองรับ ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2.2) ก าหนด จัดหา ประสานงานหน่วยงานที่จะบูรณาการข้อมูลทั้งในประเทศ ระหว่างประเทศ
หรือประเทศที่ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ ในการให้ข้อมูลสภาพอากาศ การเตือนภัย การพยากรณ์อากาศ และ
ข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยา เพ่ือเป็นข้อมูลน าเข้าของศูนย์ข้อมูล 

2.3) ผู้ใช้บริการภายในกรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องรับรู้เกี่ยวกับนโยบายการใช้ฐานข้อมูลที่องค์กร
สามารถใช้ได้ในระดับไหน ประเภทของข้อมูลเป็นแบบไหน รวมถึงการเรียนรู้วิธีการน าข้อมูลที่ได้ไปใช้หรือ
ให้บริการกับหน่วยงานอื่นๆ และภาคประชาชน 
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2.4) การบริหารจัดการข้อมูล (Data management) กรมอุตุนิยมวิทยาต้องมีการจัดการบริหาร
ข้อมูลที่ได้รับมาทั้งจากภายในองค์กรของตนเองหรือภายนอกองค์กร เพ่ือเป็นการลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล 
(Reduced data redundancy) ลดความขัดแย้งของข้อมูล (Reduced data inconsistency) เพ่ิมความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูล อีกท้ังช่วยให้ข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถูกต้องและแม่นย า 

2.5) มีการวางแผนและการสร้างแบบจ าลอง (Data planning) ในขัน้แรกกรมอุตุนิยมวิทยาจะต้อง
มีการส ารวจความต้องการข้อมูลทางด้านอุตุนิยมวิทยา ประเภทของข้อมูลของทุกหน่วยงานรวมถึงทางด้าน
ภาคประชาชนด้วย เพ่ือวางแผนเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้และพิจารณาเกี่ยวข้อมูลที่จะจัดสรร
ให้กับหน่วยงานนั้นๆ อย่างเหมาะสม  

2.6) จัดระดับความส าคัญของแต่ละหน่วยงาน (Level) ทีจ่ะรับข้อมูลข่าวสารทางด้านอุตุนิยมวิทยา 
ว่าแต่ละหน่วยสามารถรับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้มากน้อยเพียงใด มีระดับความส าคัญหรือความลึกของ
ข้อมูลมากน้อยแค่ไหน เพ่ือเป็นการยกระดับความส าคัญและมาตรฐานในการให้บริการข้อมูลข่าวสารด้าน
อุตุนิยมวิทยาของกรมอุตุนิยมวิทยา 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ : 
1) กรมอุตุนิยมวิทยามีข้อมูลส าหรับรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงใน

อนาคต พร้อมทั้งตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานต่างๆ รวมถึงประชาชนได้ดียิ่งข้ึน 
2) กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานหลักท่ีมีข้อมูลทางด้านอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทย 
3) ระบบการจัดสรรข้อมูลหรือระบบการตรวจสอบข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา มีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น ท าให้เกิดความน่าเชื่อถือในด้านข้อมูลและเกิดประสิทธิภาพในการน าข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาไปใช้
ในการด าเนินกิจการ 

4) การจัดสรรข้อมูลให้แต่ละหน่วยงานของกลุ่มอุตุนิยมวิทยามีความเป็นระบบมากยิ่งขึ้นและ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งข้ึนและมีความรวดเร็วมากขึ้น 

5) ผู้ใช้บริการข้อมูลมีความสะดวกรวดเร็วในการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์มากขึ้น และกรมอุตุนิยมวิทยา
สามารถด าเนินการในเชิงพาณิชย์ได้ 

 
ประเด็นที่ 5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบูรณาการกับสังคม แนวโน้มของการใช้ข้อมูล 

การพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีสูงขึ้นมาก โดยจะใช้ในการวางแผนการประกอบธุรกิจ ประกอบอาชีพ
และการด าเนินชีวิตประจ าวัน ท าให้เกิดความต้องการข้อมูลพยากรณ์ที่หลากหลายและมีความละเอียดใน
ระดับพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น รวมถึงเครื่องมือและเทคโนโลยีในการตรวจสภาพอากาศหรือแม้กระทั่งการตรวจวัด
แผ่นดินไหวจะมีหลากหลายและระดับราคาที่ถูกลง ท าให้กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับ
สังคม โดยให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถเป็นผู้ตรวจวัดและส่งข้อมูลให้กับกรมอุตุนิยมวิทยาได้แลกเปลี่ยนกับข้อมูล
การพยากรณ์ที่ชุมชนท้องถิ่นตนเองสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ หรือการบูรณาการกับภาคเอกชนที่สามารถ
น าข้อมูลไปเผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ได้ 
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5.1 แผนงานการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบูรณาการกับสังคม 
การบูรณาการหรือการมีส่วนร่วมกับสังคมจะมีส่วนช่วยให้ประชาชนหรือชุมชนสามารถพัฒนาขีด

ความสามารถของตนเองในการจัดการและควบคุมการด าเนินชีวิต การประกอบอาชีพ และการพัฒนาเพ่ือ
ประโยชน์ต่อการด ารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ทางด้านภาคเอกชนการมีส่วนร่วม
การบูรณาการกับภาคส่วนของเอกชนที่มีศักยภาพสูงจะช่วยส่งเสริมการท างานของขององค์กรให้การท างาน
บรรลุเป้าหมายหรือเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนผลโยชน์ทางด้านพาณิชย์ซึ่งกันและกัน 
เพราะฉะนั้นแล้วกรมอุตุนิยมวิทยาจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับสังคม โดยให้
สังคม อาทิ ชุมชนท้องถิ่นสามารถร่วมด าเนินงาน เช่น เป็นผู้ตรวจวัดและส่งข้อมูลให้กับกรมอุตุนิยมวิทยาได้
แลกเปลี่ยนกับข้อมูลการพยากรณ์ที่ชุมชนท้องถิ่นตนเองสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ หรือการบูรณาการกับ
ภาคเอกชนที่สามารถน าข้อมูลไปเผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะเป็นการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมใน  
กรมอุตุนิยมวิทยาได้ 

 
แนวทางการด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบูรณาการกับสังคม :  
1) สร้างกลไกภายในองค์กรรองรับการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของสังคม น าไปสู่การปฏิบัติ 

• ก าหนดนโยบาย/ทิศทาง/แผนการด าเนินงานที่ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมการมอบหมาย 
ผู้ปฏิบัติติงานหรือหน่วยงาน เพ่ือรับผิดชอบการสร้างรูปแบบที่เอ้ือต่อการสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและภาคเอกชน  

• การสร้างวัฒนธรรม/ค่านิยมขององค์กร ที่เอ้ือต่อการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ภาคเอกชน 
 

2) การเสริมสร้างศักยภาพภาคประชาชน 
• ก าหนดและคัดสรร ประเภทกลุ่มคน ชุมชน และภาคเอกชนเป้าหมายร่วมด าเนินงาน 
• การสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ เพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ที่จ าเป็นให้แก่ประชาชน อาทิเช่น การจัด

อบรมสัมมนา ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มของสภาพอากาศ การพยากรณ์อากาศ การเตือนภัย 
วิธีการตรวจสอบสภาพอากาศ ความรู้ในการร่วมด าเนินงาน และให้เล็งเห็นความส าคัญพร้อม
ประโยชน์ที่จะได้รับ เป็นต้น 

• การส่งเสริมให้มีระบบการจัดการ/กองทุน/มูลนิธิ เพ่ือเป็นกลไกในการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ 
อาทิเช่น ติดตั้งเครื่องมือตรวจสอบสภาพอากาศเบื้องต้นภายในชุมชน เป็นต้น 

• จัดเวทีเพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์ หรือกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของภาคีเครือข่าย 
• ติดตาม ตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมืออุปกรณ์ วิธีด าเนินการ ปัญหาอุปสรรคและหาทางแก้ไข

ปรับปรุง 
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3) จัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนในทุกกลุ่มสาขาอาชีพ  
• กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน อาทิเช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มประมง ภาคอุตสาหกรรม ในแต่ละ

พ้ืนที่ เป็นต้น เพ่ือให้มีการพูดคุยกันเรื่องขับเคลื่อนเครือข่ายการน าข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา
ไปปรับใช้กับกลุ่มอาชีพของตนเองหรือไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ า 

• กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นเครือข่ายระดับต าบล 
4) การบูรณาการความร่วมมือทางด้านอุตุนิยมวิทยากับภาคเอกชน 

• ร่วมมือกับภาคเอกชนในการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ของเอกชนในการด าเนินงานสนับสนุน
กรมอุตุนิยมวิทยา อาทิเช่น ใช้เสาสัญญาณกับองค์กรที่ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตหรือ
เครือข่ายโทรศัพท์มือถือเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบสภาพอากาศให้กระจายไปในทุกพ้ืนที่ใน
ทุกชุมชนของประเทศไทย เป็นต้น  

• แลกเปลี่ยนข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยากับภาคเอกชนในเชิงพาณิชย์ อาทิเช่น การน าข้อมูล
ของกรมอุตุนิยมวิทยาไปบริการเชิงพาณิชย์ 

5) จัดท าสรุปบทเรียนความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายและการพัฒนาทั้งในส่วนของภาคเอกชนและ
ภาคประชาชน 

• สรุปปัญหา/อุปสรรค  และปัจจัยความส าเร็จจากการด าเนินงาน รวมถึงหาทางแก้ไขปัญหา
หรืออุปสรรคในการด าเนินงาน 

• สรุปผลส าเร็จเชิงประจักษ์และส่งผลต่อองค์กรและชุมชน/สังคม/ประเทศ 
• จัดท าตัวแบบ (Model) เพ่ือใช้ในการเผยแพร่และขยายเครือข่ายการท างาน 

 
ประโยชน์ที่จะได้รับ :   
1) กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทุกกลุ่มสาขาอาชีพ 
2) ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกรมอุตุนิยมวิทยาได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นจากการที่ตนเองเข้ามามี

ส่วนร่วมด าเนินงาน 
3) การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้นและประชาชนมีส่วนร่วมในท างานโดยมี

หน่วยงานของรัฐสนับสนุน 
4) ยกระดับการท างานของกรมอุตุนิยมวิทยาให้ครอบคลุมการท างานในทุกพ้ืนที่โดยการบูรณาการ

ร่วมมือกับภาคเอกชน 
5) สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกรมอุตุนิยมวิทยา และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี 
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการปกป้องชีวิต ทรัพย์สินและการสร้างประโยชน์ให้กับสังคม (Protection of Life and 
Property and Social benefit Strategy) 

ประสิทธิผลในการด าเนินงานตามภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยา จะต้องมีการก าหนดเป้าหมายไว้ที่
ชัดเจน เพ่ือใช้ประเมินผลงานของตนเองได้ทั้งในเชิงเศรษฐศาสตร์และในเชิงที่เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามที่ได้
กล่าวมาแล้ว กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องมีเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาวที่จะต้องพิจารณาในการก าหนด
แผนงาน โดยมีประเด็นที่เป็นเป้าหมายอย่างน้อย 4 ประเด็น ดังนี้ 

1) การปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวกรมอุตุนิยมวิทยา 
นอกจากจะต้องมีข้อมูลการพยากรณ์ที่แม่นย าทันการณ์แล้ว จะต้องพัฒนาช่องทางการสื่อสารให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่มที่เหมาะสมกับยุคสมัย ที่จะส่งต่อข้อมูลการพยากรณ์นั้นเผยแพร่ให้กลุ่มเป้าหมาย
เข้าถึงได้สะดวกและง่าย 

2)  การอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตของประชาชน แนวโน้มประชาชนจะใช้ข้อมูลการ
พยากรณข์องกรมอุตุนิยมวิทยาในการด าเนินชีวิตประจ าวันขึ้นดังเช่นในต่างประเทศ อาทิ การเตรียมร่มออกไป
ประกอบภารกิจในวันที่แสงแดดแรง ฝนตก การซักล้างหรือการวางแผนการเดินทาง เป็นต้น รวมทั้งในปัจจุบัน
มีหลายภาคส่วนและหลายหน่วยงานที่น าข้อมูลจากทั้งของกรมอุตุนิยมวิทยาเองและจากแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ ที่หา
ได้ง่ายผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆ น ามาพยากรณ์และสื่อสารต่อสังคมมีทั้งที่ถูกต้องและคลาดเคลื่อน ท าให้
สังคมเกิดการวิตกเกินจริงและเคยชินกับข้อมูลดังกล่าวที่ไม่ได้ป้องกันเหตุล่วงหน้า กรมอุตุนิยมวิทยาต้องเข้าไป
มีบทบาทที่จะให้ข้อมูลที่เท็จจริงและป้องกันข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนดังกล่าวด้วย 

3) การสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและเศรษฐกิจ นอกจากการพยากรณ์โดยทั่วไปที่ด าเนินงานอยู่ใน
ปัจจุบันแล้ว กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องมีข้อมูลพยากรณ์ที่กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการน าไปใช้ประโยชน์ในลักษณะ
ต่างๆ ที่แตกต่างกันได้อย่างง่ายซึ่งอาจจะรวมไปถึงข้อมูลเชิงวิเคราะห์ผลกระทบและข้อแนะน าในรายละเอียด 
เช่น ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว การก่อสร้าง เกษตรกร นักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานป้องกันสา
ธารณภัย และอ่ืนๆ 

4) การเพ่ิมบทบาทและภารกิจรองรับอนาคต บทบาทในปัจจุบันของกรมอุตุนิยมวิทยาให้
ความส าคัญกับการพยากรณ์อากาศทั้งส าหรับอุตสาหกรรมการบิน ทางทะเล แผ่นดินไหวและข้อมูลทั่วไป ถ้า
เปรียบเทียบกับกรมอุตุนิยมวิทยาของต่างประเทศจะมีบทบาทและภารกิจที่กว้างกว่ามาก โดยเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและสภาวะอากาศ มลพิษ มีความรุนแรงมากขึ้น บทบาทท่ีจะพยากรณ์และแจ้งเตือนจะมี
มากขึ้นตาม โดยไม่ต้องรอให้เกิดปัญหาก่อนแล้วหาทางแก้ไขอย่างในปัจจุบัน เป็นต้น 
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เป้าหมาย 

• ประเทศไทยมีความม่ันคงทางด้านความปลอดภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

• ประเทศไทยมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานด้านอุตุนิยมวิทยา และการป้องกันภัยพิบัติ
จากภัยธรรมชาติของประเทศในแบบองค์รวม 

• มีช่องทางการบริการข้อมูลการพยากรณ์หลากหลายช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย 

• มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีมาตรฐานเชื่อถือได้ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
ในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

 

ตัวช้ีวัด 

• มีระบบข้อมูล สารสนเทศส าหรับการบริการในแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้
นวัตกรรมรูปแบบดิจิทัล 

• มีศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ของกรมอุตุนิยมวิทยาในแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One 
stop service) 

• มีการประชาสัมพันธ์ภารกิจและข้อมูลทางด้านอุตุนิยมวิทยาของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ครอบคลุม
ทั้งระบบออนไลน์และระบบออฟไลน์ 

• มีระบบงานประชาสัมพันธ์ครอบคลุมในทุกระบบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งระบบออนไลน์
และระบบออฟไลน์ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปกป้องชีวิต ทรัพย์สินและการสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ประกอบด้วย 
 ประเด็นที่ 1 ภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยา 
 ประเด็นที่ 2 การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
 

 
 

  โดยมีรายละเอียดแต่ละประเด็นดังนี้ 
 ประเด็นที่ 1 ภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยา ตามที่การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสภาพ

อากาศมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรงมากขึ้นที่ส่งผลกระทบกับประชาชนในหลากหลายมิติ รวมทั้ง
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ท าลายลักษณะงานในปัจจุบันอย่างรวดเร็วเช่นกัน ท าให้ภารกิจของ 
กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องปรับเปลี่ยนไปในอนาคตซึ่งภารกิจอาจจะมีทั้งในแนวกว้างและแนวลึก รวมทั้ง  
การพยากรณ์อากาศจะมีคู่แข่งขันที่เป็นภาคเอกชนและจากต่างประเทศมากขึ้น ตามการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีที่อ านวยความสะดวกให้กับคู่แข่งขัน และประชาชนหรือผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
 

1.1 การเพิ่มบทบาทและภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยา ตามที่ได้กล่าวมาแล้วการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม สภาพอากาศและมลภาวะมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรงมากขึ้นที่ส่งผลกระทบกับ
ประชาชนในหลากหลายมิติ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ท าลายลักษณะงานในปัจจุบันอย่าง
รวดเร็ว ท าให้บทบาทของกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีความกว้างมากข้ึนกว่าในปัจจุบัน เพราะยังมีภารกิจของรัฐบาง
ภารกิจยังขาดหน่วยงานรับผิดชอบหรือมีความรับผิดชอบที่ชัดเจน จะต้องมีการศึกษาทบทวนความรับผิดชอบ
ในภารกิจดังกล่าว และก าหนดเป็นภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งการด าเนินงานในเชิงพาณิชย์ การ
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ที่เข้ามาช่วยด าเนินงานในภารกิจทางด้านอุตุนิยมวิทยาที่มี
เครื่องมือในการตรวจวัด กรมอุตุนิยมวิทยาควรเป็นผู้ก าหนดมาตรฐานและตรวจสอบความถูกต้องแม่นย าของ
เครื่องมือ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐาน 
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1.1.1 แผนงานการเพิ่มบทบาทและภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยา 
บทบาทและภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมและรองรับ 

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของบริบทแวดล้อม โดยเฉพาะที่ต้องตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริ การ
ข้อมูลเฉพาะกลุ่ม ตอบสนองต่อสังคมที่มีปัญหากับสภาพมลภาวะที่รุนแรงเพ่ิมขึ้น  ตอบสนองต่อรัฐบาลที่
ต้องการใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการทรัพยากร รองรับกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ รองรับต่อ
แนวทางข้อเสนอแนะขององค์กรนานาชาติ และรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมทั้งพิจารณาการ
ให้บริการเชิงพาณิชย์ส าหรับข้อมูลเชิงลึกที่ภาคเอกชนน าไปต่อยอดใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ 
 

แนวทางการเพิ่มบทบาทและภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยา 
1) จัดตั้งคณะท างานภายในกรมอุตุนิยมวิทยา โดยอาจจะเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการภายนอก

ร่วมด้วย ท าการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของบริบทของงานอุตุนิยมวิทยาที่จะเกิดขึ้นของประเทศไทย รวมทั้งความ
ต้องการใช้งานข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาจากผู้ใช้บริการกลุ่มต่างๆ ที่จะน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอด 

2) ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ใช้บริการข้อมูลต่างๆ ของกรมอุตุนิยมวิทยา 
3) ท าการศึกษาความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการกลุ่มต่างๆ อาทิ 

• รัฐบาล ที่จะน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการจัดการ และนโยบาย 
• หน่วยงานภาครัฐต่างๆ จะน าข้อมูลไปใช้ในภารกิจของตนเองในแต่ละหน่วยงาน เช่น การจัดการน้ า 
• หน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกระดับ จะน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผน 

การป้องกันภัยและบรรเทาสาธรณภัยเมื่อเกิดเหตุ 
• หน่วยงานด้านการบิน จะน าข้อมูลไปใช้ในอุตสาหกรรมการบิน 
• หน่วยงานภาคเอกชน จะน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการประกอบธุรกิจในแต่ละด้านที่

เกี่ยวข้องให้เกิดประสิทธิภาพ 
• เกษตรกรในแต่ละอาชีพ จะใช้ข้อมูลประกอบการเกษตรในแต่ละด้านที่แตกต่างกัน เช่น ท าไร่ 

ท านา ประมง 
• ประชาชน จะใช้ในประกอบการด าเนินชีวิตประจ าวัน เช่น การเดินทาง การแต่งกาย 
• นักวิชาการ จะน าข้อมูลประกอบการวิจัยและการท างานทางด้านวิชาการ 
• กลุ่มสนใจอื่นๆ เช่น มลภาวะที่เกิดขึ้น เป็นต้น 
โดยผลการศึกษาความต้องการและความคาดหวังดังกล่าว จะเป็นประเด็นที่น ามาใช้ในการ

ออกแบบภารกิจในการปฏิบัติงานของกรมอุตุนิยมวิทยาต่อไป 
4) ก าหนดเป้าหมายและลักษณะของข้อมูลที่จะให้บริการ รวมทั้งการส่งผ่านข้อมูลผ่านศูนย์ข้อมูลที่

จะจัดตั้งข้ึน ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล และการประชาสัมพันธ์ 
5) ออกแบบภารกิจ ขอบเขต ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในกรมอุตุนิยมวิทยา ที่จะ

ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการในแต่ละกลุ่ม 



 
ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กรมอุตุนยิมวิทยา 

 

 

 

 
 

4-75 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ :  
1) กรมอุตุนิยมวิทยามีแนวทางการด าเนินงานสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
2) ภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของสังคม

และประชาชน 
3) ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนให้ความส าคัญกับกรมอุตุนิยมวิทยา 
4) กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถจัดท าแผนงาน และของบประมาณจากรัฐบาลได้อย่างมีเป้าหมาย 

 
1.1.2 แผนงานการเพิ่มบทบาทและภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อสนองตอบต่อการพัฒนา

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) 
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เป็นโครงการเพ่ือการยกระดับการพัฒนา

ประเทศไปสู่ยุค “ไทยแลนด์ 4.0” เป้าหมายหลักเป็นการส่งเสริมการลงทุนซึ่งจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรม
ของประเทศ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย มีการสร้างโครงข่ายการคมนาคม การขนส่ง
และโลจิสติกส์ที่สมบูรณ์ โดยก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายน าร่องใน 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรีและระยอง  
มี 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต (New Engine of Growth) 
ประกอบด้วย 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First-S-curve) และมีการเพ่ิม 5 อุตสาหกรรมในอนาคต 
(New-S-curve) ซึ่งในโครงการได้มีการออกแบบระบบการขนส่ง และการคมนาคมไว้อย่างครอบคลุมทั้งทาง
ถนน ทางราง ทางอากาศ และทางน้ า มีการให้สิทธิประโยชน์เพื่อให้บรรษัทข้ามชาติจากทั่วทุกมุมโลกมาลงทุน
ตั้งฐานการผลิต ส าหรับแผนการลงทุนรวมของภาครัฐและเอกชน ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ลงทุน
กว่า 1.5 ล้านล้านบาท 

ดังนั้นบทบาทและภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องมีการสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลในการ
ด าเนินโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ โดย               
กรมอุตุนิยมวิทยาควรพิจารณาจัดตั้งศูนย์อุตุนิยมวิทยา EEC ขึ้นมารองรับกับภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยาใน
พ้ืนทีด่ังกล่าวที่จะมีมากขึ้น 
 

แนวทางการเพิ่มบทบาทและภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยา 
1) จัดตั้งคณะท างานภายในกรมอุตุนิยมวิทยา เพ่ือพิจารณาแนวทางการจัดตั้งหน่วยงานเพ่ิมเติม

เพ่ือเป็นศูนย์อุตนุิยมวิทยา EEC  
2) ก าหนดบทบาทหน้าที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยา EEC เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการ ความคาดหวัง

ของประชาชน ผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3) เสนอผู้บริหารของกรมอุตุนิยมวิทยาเพ่ือพิจารณา และน าเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
4) ประสานงานกับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือประสานงานกับรัฐบาลในการจัดตั้ง

ศูนย์ฯ และด าเนินงาน 
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ประโยชน์ที่ได้รับ :  
1) กรมอุตุนิยมวิทยามีแนวทางการด าเนินงานที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

และสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล 
2) ภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของสังคม

และประชาชน 
3) กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถจัดท าแผนงาน และของบประมาณจากรัฐบาลได้อย่างมีเป้าหมาย 

 

1.2 การพัฒนางานเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคม 
แนวทางในการด าเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องมุ่งเน้นท าประโยชน์ให้กับสังคมเป็นหลัก หรือ

กล่าวอีกในหนึ่งคือ ก าหนดให้สังคมเป็นตัวตั้งแล้วก าหนดแผนงานเพ่ือตอบสนองต่อสังคม โดยต้องมุ่งเน้น
การบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศและความรับผิดชอบต่อสังคม ที่จะอ านวย
ความสะดวกทั้งการด าเนินชีวิตประจ าวัน การคมนาคม การเตือนภัย การป้องกันภัย 
 

1.2.1 แผนงานการพัฒนางานเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคม 
บทบาทและภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยาควรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมและจะต้อง

ให้ความส าคัญในการสนองตอบต่อการน าไปใช้ประโยชน์ของสังคมในทุกภาคส่วนอย่างมาก โดยเฉพาะที่ต้อง
ตอบสนองต่อความต้องการที่ครอบคลุมในเชิงพ้ืนที่ที่มีความละเอียดลงในพ้ืนที่มากกว่าปัจจุบัน ที่จะท าให้
ประชาชนสามารถมีข้อมูลที่ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ซึ่งในแต่ละพ้ืนที่มีความแตกต่างกันทั้งในด้านความ
สูงที่ปกติจะมีสภาพอากาศที่แตกต่างกันอยู่ในที่ราบและที่สูงแม้พ้ืนที่จะอยู่ในบริเวณอ าเภอหรือต าบลเดียวกัน 
รวมทั้งตอบสนองต่อการเตือนภัยและการป้องกันภัย  
 

แนวทางการพัฒนางานเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคม 
1) ศึกษามาตรฐานในการมีจุดตรวจวัดสภาพอากาศ จุดตรวจแผ่นดินไหว ในมาตรฐานสากล 
2) ศึกษาพ้ืนที่ประเทศไทยในรายละเอียดที่ควรก าหนดจุดตรวจวัดสภาพอากาศ จุดตรวจแผ่นดินไหว

ที่เหมาะสมที่ท าให้สามารถน ามาพยากรณ์ได้อย่างละเอียดตามลักษณะพ้ืนที่ ซึ่งอาจจะแตกต่างจาก
มาตรฐานสากล โดยค านึงถึงข้อมูลที่ได้รับจะใช้พยากรณ์ในรายละเอียดให้กับแต่ละพ้ืนที่เป็นหลัก 

3) ด าเนินการจัดตั้งหรือติดตั้งเครื่องมือในการตรวจสภาพอากาศ และการตรวจแผ่นดินไหว ตามผล
การศึกษาที่เหมาะสม โดยพิจารณาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่เป็นดิจิทัลเป็นหลัก เพ่ือลดความผิดพลาดจากมนุษย์
และสามารถได้ข้อมูลตลอดเวลาต่อเนื่อง 

4) ก าหนดการพยากรณ์ในรายละเอียดของพ้ืนที่มากขึ้น อาทิ ลงรายละเอียดแยกระหว่างพ้ืนที่ราบ
กับพ้ืนที่สูง พ้ืนที่ชายฝั่งกับพื้นท่ีในแผ่นดิน แม้จะอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน 

5) จัดท าข้อมูลในเชิงวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อพ้ืนที่ โดยอาศัยข้อมูลที่จัดเก็บในรายละเอียดที่
เพ่ิมข้ึนได ้

6) จัดท าแนวทางการประชาสัมพันธ์ สื่อสารและเผยแพร่ข้อมูล 
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ประโยชน์ที่ได้รับ :  
1) กรมอุตุนิยมวิทยามีข้อมูลสภาพอากาศในรายละเอียดที่แตกต่างกันมากข้ึน 
2) กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถพยากรณ์อากาศ แผ่นดินไหว มลภาวะ ได้ละเอียดและแม่นย าขึ้น 
3) กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของสังคมในด้าน

อุตุนิยมวิทยามากข้ึน 
4) สังคมสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ดีขึ้น 

 
1.3 การพัฒนางานเพื่อสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ 
แนวทางในการด าเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องมุ่งเน้นท าประโยชน์ให้กับสังคมแล้ว สิ่งที่ทาง

กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องพัฒนาเพ่ิมเติมคือ การสนับสนุนต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ นั่นคือกรม
อุตุนิยมวิทยาจะต้องให้ข้อมูล การพยากรณ์ การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อแนะน า ให้กับประชาชนในการประกอบ
อาชีพ และให้กับภาคเอกชนในการประกอบธุรกิจ อาทิ ภาคเกษตรที่เป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ และ
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้เล่นส าคัญด้านการผลิตและการค้าสินค้าเกษตรในเวทีโลกด้วยพ้ืนฐานทางพืชเกษตร
เขตร้อน และมีข้อได้เปรียบด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่สามารถพัฒนาต่อยอดโครงสร้างธุรกิจ
การเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพ่ิม เน้นเกษตรคุณภาพสูง และขับเคลื่อนการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ที่ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตที่มีข้อมูลข่าวสารสนับสนุนเพ่ือเป็นเกษตรอัจฉริยะ เป็นต้น ซึ่ง
ข้อมูลข่าวสารของกรมอุตุนิยมวิทยาจะสามารถสนับสนุนได้หลากหลายอาชีพและธุรกิจ ทั้งการประมง ธุรกิจ
การบิน การท่องเที่ยว  
 

1.3.1 แผนงานการพัฒนางานเพื่อสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ 
ความส าคัญของบทบาทและภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ส าคัญที่สุดนอกจากการสร้างประโยชน์

ให้กับสังคมแล้ว ที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือประโยชน์ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพราะเป็นเหตุผลที่
วัดและจับต้องได้ รวมทั้งจะก่อประโยชน์ในวงกว้างโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร ที่จะช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า
ได้ส่วนหนึ่ง โดยการท าการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพอากาศที่เหมาะสม ลดการสูญเสีย เพ่ิมผลิตได้ดีขึ้น 
รวมทั้งเป็นการให้ข้อมูลกับภาคธุรกิจต่างๆ ในการวางแผนในการประกอบธุรกิจทั้งการช่วยลดต้นทุน การ
วางแผนการผลิตหรือประกอบการ การวางแผนการจัดจ าหน่ายได้ รวมถึงใช้ข้อมูลในการป้องกันภัยให้กับ
หน่วยงานภาครัฐจะช่วยลดการสูญเสียต่อระบบเศรษฐกิจได ้ 
 

แนวทางการพัฒนางานเพื่อสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ 
1) ศึกษาข้อมูลในรายละเอียดความต้องการใช้ข้อมูลที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพ

และการประกอบธุรกิจแต่ละกลุ่มที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น 
2) ก าหนดข้อมูลในรายละเอียดของการพยากรณ์ตามกลุ่มผู้ใช้บริการ อาทิ  
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• รัฐบาล ข้อมูลที่จะน าไปใช้ในการก าหนดนโยบาย แผนงานทางเศรษฐกิจ หรือสั่งการ
หน่วยงานภาครัฐต่างๆ  

• หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ข้อมูลไปใช้ในภารกิจของตนเองในแต่ละหน่วยงาน เช่น ส านักงาน
การจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ที่จะต้องการข้อมูลปริมาณน้ าฝน กรมควบคุมมลพิษ 
ต้องการข้อมูลสภาพอากาศที่มีผลต่อมลพิษ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต้องการ
ข้อมูลการแจ้งเตือนแผ่นดินไหว เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่มีผลทางระบบเศรษฐกิจ 

• หน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกระดับ จะน าข้อมูลไปใช้ในการ 
วางแผนการป้องกันภัยและบรรเทาสาธรณภัยเมื่อเกิดเหตุ เพ่ือลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ 

• หน่วยงานภาคเอกชน จะน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการประกอบธุรกิจในแต่ละด้านที่
เกี่ยวข้องโดยกรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องพิจารณาแยกรายละเอียดเป็นไปตามประเภทธุรกิจ
ควบคู่กับการแตกต่างกันของพ้ืนที่ อาทิ ด้านการบินจะน าข้อมูลสภาพอากาศไปใช้ใน
อุตสาหกรรมการบินของสนามบินแต่ละแห่ง ด้านการคมนาคม ขนส่งและการท่องเที่ยว
ต้องการข้อมูลสภาพอากาศ พายุและฝน ด้านการผลิตต้องการข้อมูลทางด้านแสงแดด ฝน 
การประมง และการเดินเรือต้องการข้อมูลทางด้านอุทกศาสตร์ เป็นต้น 

• เกษตรกรในแต่ละอาชีพ จะใช้ข้อมูลประกอบการเกษตรในแต่ละด้านที่แตกต่างกัน เช่น 
ท านาข้าว ท าไร่ของพืชแต่ละชนิด ต้องการข้อมูลสนับสนุนการปลูก การให้ปุ๋ย ให้ยา และ
การเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม เป็นต้น  

3) จัดท าข้อมูลในเชิงวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจของรายกลุ่มผู้ใช้บริการ 
4) จัดท าแนวทางการประชาสัมพันธ์ สื่อสารและเผยแพร่ข้อมูล 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  
1) กรมอุตุนิยมวิทยามีข้อมูลการพยากรณ์อากาศในรายละเอียดที่แตกต่างกันเพ่ือการน าไปใช้

ประโยชน์มากขึ้น 
2) กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถพยากรณ์อากาศ แผ่นดินไหว มลภาวะ ที่กระทบต่อกลุ่มผู้ใช้บริการได้

ละเอียดและแม่นย าขึ้น 
3) กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของสังคมในด้าน

อุตุนิยมวิทยาเพ่ือการใช้ประโยชน์มากขึ้น 
4) สังคมสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ดีขึ้น 
 
ประเด็นที่ 2 การสื่อสารประชาสัมพันธ์ กรมอุตุนิยมวิทยาต้องให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์ที่

ไม่ใช่เพียงการเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลข่าวสารเท่านั้น จะต้องมีกลยุทธ์และแนวทางการประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน ทั้งข้อมูล ช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย รวมถึง
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การป้องกันการที่ได้ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงที่ท าให้ประชาชนตื่นตระหนก หรืออาจจะท าให้เคยชิน
จนเมื่อมีเหตุการณ์จริงจะไม่มีการป้องกันภัย 
 

2.1 การพัฒนาช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ช่องทางที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารจะมีช่องทางที่มีหลากหลายมากขึ้น ทั้งช่องทางที่กรมอุตุนิยมวิทยาใช้อยู่ในปัจจุบันละช่องทางใหม่ๆ  
การเชื่อมต่อกับหน่วยงานภาครัฐที่มีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่างๆ ต้องผ่านการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่างๆ 
น าไปสู่การ วิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ สนับสนุนการสร้างและพัฒนาแพลตฟอร์มกลางในด้าน
อุตุนิยมวิทยาสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกัน  ส่วนในภาคประชาชนน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
ในการให้บริการตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการเพ่ิมเติม เพ่ือให้สามารถส่งผ่านและรับข้อมูลข่าวสารได้โดยง่าย 
สะดวก รวดเร็ว เสียค่าใช้จ่ายน้อย  
 

2.1.1 แผนงานการพัฒนาช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
ช่องทางการติดต่อสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา ควรก าหนดออกเป็น 2 ส่วน

หลักคือ หนึ่งช่องทางที่เป็นทางการ ที่จะเป็นข้อมูลให้กับสังคมอย่างเป็นทางการมีช่วงเวลาในการให้ข้อมูลเป็น
ประจ าที่ชัดเจน ก าหนดแน่ชัดว่าเวลาใดบ้าง รวมถึงข้อมูลเมื่อมีเหตุการณ์ต้องเตือนภัย และสองช่องทางข้อมูล
เพ่ือการสืบค้น ทีท่ าให้เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วเป็นการจัดท าช่องทางการติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ที่จะเผยแพร่ผลการด าเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้ผู้สนใจสามารถสืบค้นหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งในปัจจุบัน
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) มาเสริมสร้างให้เกิดช่องทางการรับรู้เป็นแนวทางที่ได้รับความ
นิยมอย่างแพร่หลาย และมีพลังมากกว่าการประชาสัมพันธ์แบบอ่ืนๆ เพราะสามารถส่งต่อข้อมูลให้คนรู้จักที่
ต้องการข้อมูลได้อีก จะส่งผลให้เกิดการน าไปเผยแพร่ต่อด้วยสื่อมวลชนผ่านรายการโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ 
ดังนั้นเพ่ือให้การประชาสัมพันธ์ของกรมอุตุนิยมวิทยามีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ ทันสมัย เหมาะสมกับกลุ่มคน
ที่ใช้ Social Network และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในเรื่อง Thailand 4.0 ดังนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาจึงควร
พัฒนารูปแบบและสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารยุคใหม่ข้ึน 

 
แนวทางการพัฒนาช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
1) ก าหนดข้อมูลและรูปแบบข้อมูลที่จะท าการเผยแพร่แบบเป็นทางการและข้อมูลเพ่ือการสืบค้น 

ควรก าหนดรูปแบบมาตรฐานในการสื่อสารของช่องทางต่างๆ เช่น ลักษณะ ประเภทข้อความ แนวทางการจัด
วางข้อความและภาพประกอบ สีสันที่ใช้ เป็นต้น เพ่ือให้ภาพลักษณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเผยแพร่ไปในทิศทาง
เดียวกัน 
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2) การพิจารณาก าหนดช่องทางในการสื่อสารของกรมอุตุนิยมวิทยานั้น ในการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ทางการ ควรเลือกใช้ช่องทางที่มีจ านวนผู้ใช้เป็นจ านวนมากเป็นหลักก่อน เพ่ือให้ข้อมูลต่างๆ ถูกเผยแพร่ในวง
กว้างได้รวดเร็วกว่า ส่วนข้อมูลเพ่ือการสืบค้นนั้นควรใช้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งจากสถิติการใช้ช่องทาง
การใช้สื่อออนไลน์ของประเทศไทยในปี 2018 พบว่าสื่อออนไลน์ที่คนไทยนิยมใช้มากที่สุด อันดับแรก  คือ 
YouTube 98.8% ตามมาด้วย  LINE 98.6%  และ Facebook 96.0%  ตามล าดับ ควรพัฒนา Website 
และ Application ของกรมอุตุนิยมวิทยาให้สนับสนุนการใช้งานของผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสม โดยข้อมูล
จะต้องเป็นปัจจุบันตลอดเวลา 

3) ก าหนดวิธีการในการสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลในแต่ละช่องทาง รวมทั้งมีช่องทางในการรับฟังเสียง
ผู้ใช้บริการด้วย 

4) ก าหนดผู้รับผิดชอบในการดูแล เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร อย่างสม่ าเสมอและตอบค าถามต่างๆ จาก
ผู้ติดต่อผ่านทางช่องทางที่พัฒนาขึ้น รวมถึงจัดท ากระบวนการท างาน ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการตอบ
ประเด็นค าถามไว้ให้ชัดเจน 

5) การรวบรวมข้อมูลค าถามจากช่องทางต่างๆ และจัดประเด็นค าถามต่างๆ เป็นหมวดหมู่เพ่ือน าไปใช้
ในการพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบและช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาในอนาคต 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ :  
1) กรมอุตุนิยมวิทยามีช่องทางในการสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลการพยากรณ์อากาศที่

เข้าถึงประชาชนหลากหลายมากขึ้น 
2) ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมอุตุนิยมวิทยา มีความเหมาะสมและการเข้าถึงข้อมูล

ของแต่ละกลุ่มผู้ใช้บริการได้อย่างด ี
3) กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของกรมอุตุนิยมวิทยาได้สะดวก รวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
4) สังคมได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถน าข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา

ไปใช้ประโยชน์ไดม้ากขึ้น 
5) ภาพลักษณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาสะท้อนการให้บริการต่อประชาชนดีขึ้นและมีความทันสมัยมากขึ้น 

  

2.2 การเผยแพร่ข้อมูลให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง 
สร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายที่ใช้บริการเข้าถึงข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา สามารถเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารที่จ าเป็นและเป็นข้อมูลที่ทันสมัยเพ่ือใช้ ในการแจ้งเตือน การป้องกันภัย การวางแผนงานในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน การวางแผนด้านคมนาคม การวางแผนในการด ารงชีวิต ประกอบอาชีพและประกอบ
ธุรกิจได้ตรงตามที่ต้องการ เป็นประโยชน์ในการสืบค้นต่อยอดในทุกๆ ด้าน โดยการสร้างโอกาสให้ผู้ใช้บริการ
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และเป็นช่องทางในการให้ข้อมูลและค าปรึกษาแก่กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ใช้บริการในแต่ละกลุ่มโดยตรง 
 



 
ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กรมอุตุนยิมวิทยา 
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2.2.1 แผนงานการเผยแพร่ข้อมูลให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง 
ตามท่ีก าหนดกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการและลักษณะข้อมูลที่มีความละเอียดและเหมาะสมในแต่ละกลุ่ม

ผู้ใช้บริการนั้น ท าให้การเผยแพร่ข้อมูลนอกจากข้อมูลการพยากรณ์โดยทั่วไปแล้วจะต้องเป็นการเผยแพร่ข้อมูล
ในลักษณะเฉพาะกลุ่มมากขึ้นอีกด้วย ความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมายท าให้ต้องตระหนักรู้ถึงระดับความรู้ 
ความเข้าใจ ทัศนคติ รวมทั้งพฤติกรรมของแต่ละกลุ่มด้วย ท าให้วิธี ข้อมูลที่จะใช้สื่อสารต่างกันอีกด้วย ในบาง
กลุ่มผู้ใช้บริการต้องการภาษาที่ง่ายต่อความเข้าใจ ในบางกลุ่มจะต้องการข้อมูลที่เป็นวิชาการ ดังนั้น          
กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องท าความเข้าใจกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายนั้นๆ ด้วย 
 

แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง 
1) ศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการในแต่ละกลุ่มอย่างละเอียด นอกจากข้อมูลที่ต้องการแล้ว ต้อง

ศึกษาความเข้าใจ ทัศนคติ รวมทั้งพฤติกรรมการรับข้อมูลของแต่ละกลุ่มด้วย โดยอาจจะใช้วิธีการของ
กระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของแต่ละกลุ่ม 

2) ก าหนดลักษณะข้อมูลที่จะเผยแพร่ของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
3) จัดท ารูปแบบข้อมูลของแต่ละกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้เผยแพร่ 
4) ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลตามช่องทางการสื่อสารที่ก าหนดของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย  

 

ประโยชน์ที่ได้รับ :  
1) กรมอุตุนิยมวิทยามีข้อมูล พฤติกรรมการใช้ข้อมูลของกลุ่มผู้ใช้บริการข้อมูลที่ชัดเจน   
2) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลการพยากรณ์อากาศตรงกับกับกลุ่มผู้ใช้บริการ 
3) กลุ่มผู้ใช้บริการสามารถน าข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาไปใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้น 
4) สังคมได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างทั่วถึง 

 
2.3 การป้องกันข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือน 
ตามท่ีมีหลายหน่วยงานทั้งหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน นักวิชาการ ที่ออกมาให้

ข้อมูลและการพยากรณ์ทางด้านอุตุนิยมวิทยา ในหลายครั้งข้อมูลมีความขัดแย้งกันรวมทั้งข้อมูลจะแตกต่างกับ
ข้อมูลที่มาจากกรมอุตุนิยมวิทยาก่อให้สังคมมีความตระหนก หรือเกิดความเสียหายขึ้น รวมทั้งอาจจะก่อ
ผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นรายได้หลัก
ของประเทศไทย ดังนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องมีมาตรการในการด าเนินการกับข้อมูลที่ขาดความน่าเชื่อถือ
เหล่านั้น สื่อสารให้ประชาชนเข้าใจ มีช่องทางการสื่อสารเฉพาะที่รับรู้กันทั่วไปที่ท าให้สังคมรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ที่ถูกต้องได้รวดเร็วและเป็นที่พ่ึงในการตรวจสอบข้อมูลให้กับประชาชน  

 
 
 



 
ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กรมอุตุนยิมวิทยา 
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2.3.1 แผนงานการป้องกันข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือน 
ปัจจุบันมีการให้ข้อมูลข่าวสารทางด้านอุตุนิยมวิทยาจากหลายแหล่ง ทั้งด้วยความปรารถนาดีที่

ต้องการให้ป้องกันการสูญเสียจากภัยธรรมชาติ สังคมได้ข้อมูลทั้งที่เป็นจริงและที่มีการบิดเบือนเกินจริง 
ก่อให้เกิดความวิตกและตื่นตระหนกเกินความเป็นจริง ท าให้รัฐบาลและกรมอุตุนิยมวิทยาต้องเสียทรัพยากร
ต่างๆ ในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับสังคม รวมทั้งอาจจะท าให้สังคมเกิดความเคยชินกับข้อมูลการเตือนภัยที่
ได้รับแล้วไม่เกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงโดยการเพิกเฉยต่อการเตือนภัยในการป้องกัน เมื่อเกิดเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง
จะก่อให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้ 

 
แนวทางการป้องกันข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือน 
1) จัดการด าเนินงานในการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วตามท่ีก าหนด 
2) เผยแพร่ข้อเสีย ความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนจากข้อมูลที่บิดเบือน 
3) สร้างเครือข่ายการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ซึ่งใช้ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา

โดยตรง โดยร่วมมือกับสื่อมวลชน สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 
4) ก าหนดวิธีการด าเนินงานร่วมมือกับเครือข่ายที่ก าหนด 
5) ฝึกอบรมให้ความรู้กับเครือข่ายในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง 
6) สนับสนุนให้เครือข่ายด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างเหมาะสม 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  
1) สังคมและประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารด้านอุตุนิยมวิทยาที่ถูกต้อง  
2) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลการพยากรณ์ด้านอุตุนิยมวิทยาตรงกับความเป็นจริงมากขึ้น 
3) มีการแจ้งเตือนภัยและการป้องกันภัยที่เหมาะสม 
4) ความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนจากสาธารณภัยและภัยธรรมชาติของประเทศลดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กรมอุตุนยิมวิทยา 

 

 

 

 
 

4-83 
 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความพึงพอใจและความเชื่อม่ัน (Social satisfaction and Confidence 
Strategy) 
การด าเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยาตามภารกิจนั้น เป้าหมายหลักคือ การตอบสนองต่อความต้องการ

ของประเทศ สังคมและประชาชน โดยการวัดผลและประเมินโดยรัฐบาลที่เป็นตัวแทนของประชาชน สังคมที่มี
ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทและการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมทั้งประชาชนที่มีความต้องการ
เฉพาะตัวมากขึ้นตามกระแสเสรีนิยม ซึ่งการแสดงออกของกลุ่มเหล่านี้จะแสดงในรูปแบบความพึงพอใจและ
ความเชื่อมั่นต่อการให้บริการของกรมอุตุนิยมวิทยา ถ้ารัฐบาลมีความเชื่อมั่นและเล็งเห็นความส าคัญของกรม
อุตุนิยมวิทยาที่มีต่อประเทศก็จะให้ความส าคัญและให้การสนับสนุนทั้งในรูปแบบงบประมาณที่เหมาะสมต่อ
การด าเนินงานและแผนงานในอนาคต รวมทั้งในรูปแบบการอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติภารกิจ ดังนั้น
แนวทางที่กรมอุตุนิยมวิทยาต้องด าเนินงานต่อไปคือ การตอบสนองต่อความพึงพอใจของกลุ่มคนดังกล่าวโดย
ต้องมีการก าหนดนโยบาย แนวทางและวิธีการในการด าเนินงานให้สอดคล้อง มีการประเมินผลความพึงพอใจ
และความเชื่อมั่นอย่างสม่ าเสมอเพ่ือน ามาปรับปรุงการปฏิบัติงาน รวมถึงต้องก าหนดสถานะของตนเองให้เป็น
ศูนย์กลางในด้านอุตุนิยมวิทยาของประเทศ ไม่ปล่อยให้ประชาชนไปให้ความส าคัญกับหน่วยงานอ่ืนหรือ
หน่วยงานในต่างประเทศ 

 
เป้าหมาย 

• ผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจและความเชื่อม่ันต่อการบริการ 

• ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการบริการของกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถน าข้อมูลไปประยุกต์ใช้ได้
ตามความต้องการ 

• ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารตรงตามคาดหวัง และความต้องการ และเป็นไปอย่างทั่วถึง 

• รัฐบาลเล็งเห็นความส าคัญของกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

ตัวช้ีวัด 

• มีแผนงานและการด าเนินงานที่สร้างความพึงพอใจให้กับสังคมและประชาชน 

• มีผลการส ารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นต่อกรมอุตุนิยมวิทยาจากผู้ใช้บริการ เป็นประจ า 

• งบประมาณของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้รับจากรัฐบาลเพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กรมอุตุนยิมวิทยา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความพึงพอใจและความเชื่อม่ัน มีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
ประเด็นที่ 1 การสร้างความเชื่อม่ันต่อกรมอุตุนิยมวิทยา  ตามที่ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานทั้ง

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และนักวิชาการ ได้ออกมาให้ข้อมูลทางด้านอุตุนิยมวิทยา
อย่างแพร่หลายควบคู่ไปกับการให้ข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา ท าให้เกิดความสับสนในข้อมูลที่ไม่ตรงกันได้ 
และประชาชนจะน าข้อมูลมาเปรียบเทียบกับความเป็นจริงเสมอ รวมทั้งผลส ารวจความเชื่อมั่นของประชาชนที่
มีต่อกรมอุตุนิยมวิทยายังมีช่องว่างที่จะพัฒนาได้อีก และในมุมมองของรัฐบาลถ้าเล็งเห็นว่าบทบาทภารกิจของ
กรมอุตุนิยมวิทยามีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมไทย พร้อมทั้งเชื่อมั่นว่ากรมอุตุนิยมวิทยาสามารถ
เป็นหน่วยงานหลักในบทบาทดังกล่าว จะท าให้รัฐบาลให้ความส าคัญและสนับสนุนการด าเนินงานรวมถึง
งบประมาณท่ีเพียงพอต่อการพัฒนาได้ 

 
1.1  การสร้างความพึงพอใจและความเชื่อม่ันของสังคมต่อกรมอุตุนิยมวิทยา การด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐความส าคัญอยู่ที่การบริการตอบสนองความต้องการของประชาชน ดังนั้นความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการของกรมอุตุนิยมวิทยาจึงเป็นสิ่งที่จะต้องน ามาพิจารณาที่จะด าเนินงานโดยมี
เป้าหมายสร้างความพึงพอใจให้กับสังคมและผู้ใช้บริการ โดยต้องทราบประเด็นความคาดหวัง ความต้องการ ที่
จะมาก าหนดผลลัพธ์ของการด าเนินงาน พร้อมทั้งต้องมีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง 
โดยผลจากการส ารวจจะน าไปวิเคราะห์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาคุณภาพการ
บริการให้ตอบสนองความต้องการ และความคาดหวังของผู้ใช้บริการ เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่น และเสริมสร้าง
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ อันจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาอีกด้วย โดยจะต้องให้
หน่วยงานอิสระ (Third Party) ที่มีความน่าเชื่อถือเป็นผู้ด าเนินการ  
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1.1.1 แผนงานการสร้างความเชื่อม่ันของสังคมต่อกรมอุตุนิยมวิทยา 
 สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้สร้างแรงกดดันต่อองค์กรต่างๆ ให้แสวงหากลยุทธ์ที่
สร้างสรรค์และยืดหยุ่นมากขึ้น โดยเฉพาะกรมอุตุนิยมวิทยาในปัจจุบันที่มีคู่แข่งขันเกิดขึ้นทั้งจากในประเทศ
และจากต่างประเทศ แม้จะเป็นภารกิจที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือไม่ได้แสวงหาก าไรแต่สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของสังคมได้ระดับหนึ่ง และมีบางกลุ่มผู้ใช้บริการน าข้อมูลพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาไป
เปรียบเทียบกับการพยากรณ์ขององค์กรอ่ืน ถ้าข้อมูลตรงกันและข้อมูลการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
ถูกต้องก็จะไม่มีปัญหา แต่ถ้าข้อมูลการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยามีความคลาดเคลื่อนก็จะก่อให้เกิด
กระแสสังคมที่ขาดความเชื่อมั่นขึ้น และความเชื่อมั่นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อการน าข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา
ไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ต่อตนเอง เกิดความสมัครใจที่จะยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการคลาดเคลื่อนได้ 
รวมทั้งความเชื่อมั่นจะเกิดขึ้นได้อีกประการหนึ่งคือเมื่อเกิดความมั่นใจและเชื่อมั่นระหว่างกันโดยการ
แลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ภายใต้รูปแบบของความสัมพันธ์เชิงพันธะสัญญาหรือการสร้างความสัมพันธ์เชิง
ร่วมมือ   

แนวทางการสร้างความเชื่อม่ันของสังคมต่อกรมอุตุนิยมวิทยา 
1) ส ารวจความเชื่อมั่นของสังคมและประชาชนที่มีต่อกรมอุตุนิยมวิทยา โดยการสอบถามหรือการจัด

สนทนาเชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่ม พิจารณาว่าความเชื่อมั่นที่มีในระดับใด พร้อมทั้งหาประเด็นที่จะ
สามารถสร้างหรือท าให้เกิดความเชื่อม่ันได้ 

2) ก าหนดแนวทางในการพัฒนาความเชื่อมั่นที่มีต่อกรมอุตุนิยมวิทยาให้มีมากขึ้นโดยทั่วไป จากผล 
การส ารวจ และน ามาก าหนดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ 

3) ท าการประชาสัมพันธ์ บทบาทภารกิจ ความส าคัญและประโยชน์ที่ได้รับจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
ตามกลยุทธ์ที่ก าหนด 

4) ด าเนินการสร้างเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทย โดยการให้ความรู้และสนับสนุนให้ภาค
ส่วนต่างๆ ช่วยเก็บข้อมูลสภาพอากาศ โดยเริ่มจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคเอกชนที่สนใจ 

5) กระบวนการการมีส่วนร่วมที่ให้กลุ่มภาคส่วนต่างๆ เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลสภาพอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา
จะให้ข้อมูลการพยากรณ์อากาศเฉพาะกลุ่มนั้นๆ เป็นการแลกเปลี่ยน จะท าให้กลุ่มเหล่านั้นมีความเชื่อมั่น
เนื่องจากเป็นผู้เก็บข้อมูลมาให้เอง 

6) น าผลการสร้างความเชื่อมั่นของกลุ่มที่มสี่วนร่วมมาท าการขยายผลในวงกว้าง 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ :  
1) สังคมและประชาชนมีความเชื่อมั่นต่ออุตุนิยมวิทยา 
2) กรมอุตุนิยมวิทยามีเครือข่ายด้านอุตุนิยมวิทยาที่ยั่งยืน 
3) รัฐบาลและประชาชนเล็งเห็นความส าคัญของกรมอุตุนิยมวิทยาพร้อมสนับสนุนและจัดสรร

งบประมาณท่ีเหมาะสมตามที่กรมอุตุนิยมเสนอ 
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1.1.2 แผนงานการสร้างความพึงพอใจของสังคมต่อกรมอุตุนิยมวิทยา 
การด าเนินงานของหน่วยงานของกรมอุตุนิยมวิทยาต้องให้ความส าคัญอยู่ที่การบริการตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนและสังคม ดังนั้นการสร้างความพึงพอใจของประชาชนและสังคมต่อการให้บริการ
ของกรมอุตุนิยมวิทยาจึงเป็นสิ่งที่จะต้องน ามาพิจารณาท่ีจะด าเนินงาน  

 
แนวทางการสร้างความพึงพอใจของสังคมต่อกรมอุตุนิยมวิทยา 
1) ส ารวจความพึงพอใจของสังคมและประชาชนที่มีต่อกรมอุตุนิยมวิทยา โดยการสอบถามหรือการ

จัดสนทนาเชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่ม พิจารณาว่าความพึงพอใจที่มีในระดับใด พร้อมทั้งหาประเด็น
ที่จะสามารถสร้างหรือท าให้เกิดความพึงพอใจเพ่ิมขึ้น 

2) ท าการวิเคราะห์หาความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้ใช้บริการเป้าหมายในแต่ละกลุ่ม 
จ าแนกให้ถูกต้องเพราะความต้องการนั้นถ้าตอบสนองได้จะมีความพึงพอใจ ถ้าตอบสนองไม่ได้จะเกิดความไม่
พึงพอใจ ส่วนความคาดหวังนั้นถ้าตอบสนองได้จะพอใจเพ่ิมขึ้น ถ้าตอบสนองไม่ได้จะมีผลต่อความพึงพอใจน้อย 

3) ก าหนดแนวทางการด าเนินงานที่ท าให้เกิดความพึงพอใจที่มีต่อกรมอุตุนิยมวิทยาให้มีมากขึ้น 
รวมทั้งก าหนดแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานในประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อย โดยน าข้อมูลมาจากผล 
การส ารวจ  

4) ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและสังคมเป็นประจ าอย่างน้อย 2 ปีต่อครั้ง โดยใช้
บุคคลที่ 3 ที่เป็นหน่วยงานอิสระ (Third Party) ที่มีความน่าเชื่อถือเป็นผู้ด าเนินการ 

5) ก าหนดเป้าหมายระดับความพึงพอใจที่มีต่อกรมอุตุนิยมวิทยา และน ามาก าหนดเป็นตัวชี้วัดที่
ส าคัญในการด าเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยา 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  
1) กรมอุตุนิยมวิทยามีแผนงานและแนวทางการด าเนินงานที่สร้างความพึงพอใจให้กับสังคมและ

ประชาชน 
2) กรมอุตุนิยมวิทยามีเป้าหมายที่ยกระดับความพึงพอใจของสังคมและประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
3) รัฐบาลและประชาชนยอมรับการด าเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยา และมีภาพลักษณ์ที่ดี 

 

1.2 การพัฒนาองค์กรให้เป็นศูนย์กลางอุตุนิยมวิทยาของประเทศ เพ่ือให้การด าเนินงานด้าน
อุตุนิยมวิทยาของประเทศไทยมีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นหลักในการป้องกันภัย สร้างความมั่นคงให้กับ
ประเทศและประชาชน กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องก าหนดสถานะขององค์กรให้เป็นหน่วยงานหลักทางด้าน
อุตุนิยมวิทยาของประเทศโดยการสร้างความเชื่อถือและยอมรับจากนานาชาติให้เป็นหน่วยงานหลักที่ให้ความ
ร่วมมือของประเทศไทย และเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ในประเทศ ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยา
จะต้องพัฒนาบทบาทและสร้างการยอมรับจากคนภายนอกด้วย ที่ต้องมีทั้งบุคลากรที่มีความสามารถ มีข้อมูล
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ที่ครอบคลุม มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการประมวลผลที่รวดเร็ว มีงานวิจัยและวิชาการที่ดีสนับสนุน รวมทั้ง
จะต้องมีระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพยากรณ์อากาศส ารองเมื่อเกิดปัญหา 

 

1.2.1 แผนงานการพัฒนาองค์กรให้เป็นศูนย์กลางอุตุนิยมวิทยาของประเทศ 
 ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าข้อมูลการพยากรณ์ทางด้านอุตุนิยมวิทยาในปัจจุบัน มีการเผยแพร่จากหลาย
แหล่งทั้งจากภายในประเทศเองและจากต่างประเทศในหลายช่องทาง กรมอุตุนิยมวิทยาถือว่าเป็นหน่วยงาน
หลักและเป็นทางการของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานที่เป็นช่องทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ทางด้านอุตุนิยมวิทยากับองค์กรระหว่างประเทศ ท าให้เป็นหน่วยงานมีข้อมูลทางด้านนี้มากที่สุด จึงต้อง
ก าหนดสถานะของหน่วยงานให้เป็นศูนย์กลางอุตุนิยมวิทยาของประเทศและสร้างประโยชน์ให้กับประเทศและ
สังคม 

แนวทางการพัฒนาองค์กรให้เป็นศูนย์กลางอุตุนิยมวิทยาของประเทศ 
1) ก าหนดเป้าหมายขององค์กรที่ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน สร้างความมั่งคั่งที่ให้ข้อมูลการพยากรณ์สามารถสร้างประโยชน์ต่อประชาชนและเศรษฐกิจ  
พร้อมทั้งเป็นองค์กรทีย่ั่งยืนมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องรองรับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือตอบสนองต่อสังคม 

2) ปรับเปลี่ยนแนวคิดบุคลากรที่มุ่งเน้นบริการให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นองค์ที่มีสมรรถนะสูง 
และพัฒนาคนให้ท างานควบคู่กับเทคโนโลยีใหมไ่ด ้ 

3) ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานในลักษณะในการสร้างพันธมิตรด้วยกระบวนการการมีส่วน
ร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศในภารกิจด้านอุตุนิยมวิทยา 

4) การด าเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยาต้องด าเนินงานให้ได้ตามมาตรฐานสากล รวมทั้งมีการสร้าง
นวัตกรรม พร้อมใช้เทคโนโลยีในการด าเนินงาน 

5) ก าหนดแนวทางการด าเนินงานที่ท าให้การประสานงานจากหน่วยงานและองค์กรสากลที่
เกี่ยวข้องกับงานด้านอุตุนิยมวิทยาต่างๆ ต้องประสานงานมาที่กรมอุตุนิยมวิทยา 

6) เป็นองค์กรกลางที่มุ่งเน้นการวิจัยและงานวิชาการทางด้านอุตุนิยมวิทยาเขตร้อน 
7) ก าหนดบทบาทเป็นของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วนอกจากเป็นผู้ให้ข้อมูลการพยากรณ์แล้ว ยังมี

บทบาทเป็นผู้ก ากับดูแล (Regulator) มาตรฐานในเครื่องมือตรวจวัดและรูปแบบการพยากรณ์ 
8) ปรับปรุงแก้กฎหมาย กฎระเบียบที่สามารถรองรับภารกิจของกรมที่ให้บริการเชิงพาณิชย์ได ้
9) การด าเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยา ต้องก าหนดเป้าหมายโดยมีตัวชี้วัดที่ส าคัญในการด าเนินงาน

ทีส่อดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ :  
1) กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับของสังคมไทยและสากล 
2) กรมอุตุนิยมวิทยามีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
3) กรมอุตุนิยมวิทยามีแนวทางการด าเนินงานที่มุ่งเน้นความยั่งยืน 



บทที่ 5

แผนประชาสมัพนัธของ

กรมอุตุนิยมวิทยา
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บทที่ 5 
แผนประชาสัมพันธ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา 

 
ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา ได้มอบหมายให้สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ส านักงาน 

ก.พ.ร. เป็นที่ปรึกษาจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของกรมอุตุนิยมวิทยา ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) นั้น สถาบันฯ 
ได้ด าเนินการศึกษาทบทวนยุทธศาสตร์และภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยา แนวทางเชิงนโยบายของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการภายในกรมอุตุนิยมวิทยาโดยจัดประชุมหารือและการ
จัดสัมมนาเพ่ือระดมความคิดเห็น รวมถึงการส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก อาทิ ผู้ใช้บริการ
ข้อมูล ประชาชนทั่วไป หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร ประมง ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการก่อสร้าง นักวิชาการ เป็นต้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือน ามาจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
20 ปีของกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมทั้งจัดท าแนวทางการประชาสัมพันธ์  ซึ่งประกอบด้วยการก าหนดแนว
ทางการประชาสัมพันธ์ในระดับกรมและระดับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค การพัฒนาประเด็นหลักในการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ การบูรณาการร่วมของหน่วยงานในการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารภายในกรมเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ และการพัฒนารูปแบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่ใช้เป็นมาตรฐานร่วมกัน โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 แนวทางเชิงกลยุทธ์การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา ประกอบด้วย 3 แนวทาง  
ดังนี้ 

1. การก าหนดระดับการประชาสัมพันธ์ 
2. การพัฒนาประเด็น เนื้อหาในการสื่อสาร 
3. การบูรณาการร่วมของหน่วยงาน 

 
1. การก าหนดระดับประชาสัมพันธ์ 

ตามที่ปัจจุบันการประชาสัมพันธ์โดยรวมของกรมอุตุนิยมวิทยา จะด าเนินงานในลักษณะการ
ประชาสัมพันธ์ในระดับกรม หรือศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคในแต่ละแห่งเป็นหลัก และโดยส่วนมากจะเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ในภารกิจการพยากรณ์ของกรมเป็นหลักในลักษณะเดียวกัน ท าให้งานของกรมในระดับนโยบาย 
และยุทธศาสตร์ขาดการประชาสัมพันธ์ในภาพรวมอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้สังคมรับทราบข้อมูลข่าวสารของ
ทั้งในภาพรวมในระดับกรมและในระดับการด าเนินงานของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค ท าให้ต้องก าหนดระดับการ
ประชาสัมพันธ์ของกรมออกเป็น 2 ระดับ ตามภาพ 
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1.1 การประชาสัมพันธ์ระดับกรม 
เป็นการประชาสัมพันธ์ที่เป็นภาพรวมของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยมีประเด็นของการประชาสัมพันธ์ของ

งานต่างๆ ดังนี้ 
1) งานที่ด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของรัฐมนตรีที่ให้กระทรวงด าเนินการ 

รวมทั้งงานตามแนวทางของกระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวข้อง  
และเป็นที่สนใจหรือมีผลกระทบต่อสังคมสูง 

2) งานตามยุทธศาสตร์กรมอุตุนิยมวิทยา รวมถึงยุทธศาสตร์ของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับ
อุตุนิยมวิทยา มลภาวะที่กรมเกี่ยวข้องและท่ีได้ด าเนินการ 

3) การประชาสัมพันธ์ในประเด็นส าคัญที่ก าหนดโดยคณะท างานประชาสัมพันธ์ของกรมโดย
ประเด็นเหล่านี้จะถูกถอดมาจากทั้งนโยบาย ยุทธศาสตร์ ที่กล่าวมาเป็นประเด็นส าคัญ 

4) การประชาสัมพันธ์ในประเด็นที่เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจสูง รวมทั้ง
ในประเด็นที่เกิดผลกระทบต่อสังคม ชุมชนหรือเศรษฐกิจสูง ทั้งในทางบวกและทางลบ เช่น 
การเกิดของพายุที่รุนแรง เป็นต้น ซึ่งกรมจะต้องมีการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องหรือข้อมูลอีก
ด้านหนึ่งให้สังคมรับทราบ 

5) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่กรมด าเนินงาน ซึ่งควรจะเป็นงานหรือโครงการที่สร้าง
ผลกระทบในทางบวกสูงหรือได้รับความสนใจและเห็นพ้องจากสังคม โดยที่เป็นโครงการหรือ
ภารกิจที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ท ามาอย่างต่อเนื่องชัดเจนและไม่หลากหลายโครงการจนเกินไป 
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1.2 การประชาสัมพันธ์ระดับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค 
ซึ่งมีการประชาสัมพันธ์ในระดับนี้ จะแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 

1) การประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคในสังกัดด าเนินการตามปกติ  
โดยการประชาสัมพันธ์ไม่ใช่เพียงแต่ให้ทราบข้อมูลการพยากรณ์เท่านั้น ควรจะมุ่งเน้นให้ข้อมูล
ในผลจากการด าเนินงานหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการด าเนินงานที่สังคม เศรษฐกิจและประชาชน
ได้รับประโยชน์เป็นหลัก  

2) การประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงานและผลกระทบการด าเนินงานตามประเด็น
ส าคัญที่คณะท างานประชาสัมพันธ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาก าหนด เพ่ือจะใช้ในการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ผลงานของกรมอุตุนิยมวิทยาในลักษณะการบูรณาการและทุกหน่วยงานมีการ
ประชาสัมพันธ์ที่สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน 

3) การประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมกับชุมชนในพ้ืนที่ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค และสถานี
ตรวจวัดอากาศแต่ละแห่ง ทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน การสนับสนุนและการท าประโยชน์
ให้กับชุมชน 
 

2. การพัฒนาประเด็นและเนื้อหาการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเกิดประสิทธิผล และกลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูล

ข่าวสารตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ไม่ก่อให้เกิดความสับสนหรือได้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจนในทิศทางการด าเนินงาน
ของกรมอุตุนิยมวิทยา จะต้องมีการก าหนดประเด็นหลักและประเด็นส าคัญ (Key Message) ในการ
ประชาสัมพันธ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาในทุกๆ เดือนล่วงหน้า โดยมีกรอบในการก าหนดประเด็นส าคัญของการ
ประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 
 

 
 

2.1 ประเด็นส าคัญ (Key Message) ตามกรอบระยะเวลา  
ซึ่งประเด็นส าคัญนี้ทางคณะท างานประชาสัมพันธ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องถอดประเด็นจาก

นโยบาย ยุทธศาสตร์กระทรวงและยุทธศาสตร์กรมอุตุนิยมวิทยา โดยต้องประสานงานกับผู้บริหารระดับสูงของ
กรมอุตุนิยมวิทยา อาทิ อธิบดี ผู้อ านวยการกอง/ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ก าหนด
ประเด็นส าคัญที่จะสื่อสารกับสังคมหรือสาธารณะตามกรอบระยะเวลา เพ่ือให้สังคมรับทราบผลงานของ     

                                            

                       (Key Message)            
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กรมอุตุนิยมวิทยา โดยปกติประเด็นส าคัญที่ก าหนดควรจะมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 เดือน ขึ้นไป เช่น ในปัจจุบัน
ประเด็นส าคัญที่ควรใช้ในการประชาสัมพันธ์ อาทิ 

• บทบาทหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา 

• แผนยุทธศาสตร์ของกรม ที่ส่งผลกระทบและสร้างประโยชน์ให้กับสังคม 

• การตอบสนองต่อการรองรับเป็น Hub ด้านการบินและการท่องเที่ยวของอาเซียน 

• การปรับองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง  

• การพัฒนาและการปรับปรุงการด าเนินงานหรือการบริการ 

• การสร้างประโยชน์ให้กับระบบเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน 
 
โดยประเด็นส าคัญนี้จะมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหลัก  

ที่จะน ามาสื่อสารให้สาธารณะรับทราบเป็นผลงานของกรมอุตุนิยมวิทยาร่วมกัน 
 

2.2 นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของรัฐมนตรี  
ตามที่การปฏิบัติงานของกรมอุตุนิยมวิทยานอกจากด าเนินการตามนโนบายหลักและตามยุทธศาสตร์ 

ที่ก าหนดแล้ว แต่ในการปฏิบัติงานปกติมักจะมีนโยบายของรัฐบาล รัฐมนตรีและอธิบดีเพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง  
และในนโยบายดังกล่าวในบางกรณีเป็นนโยบายเร่งด่วนและมีความส าคัญต่อสังคม จึงควรเป็นประเด็นที่ต้อง
น ามาใช้ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้กับสังคมรับทราบ ควบคู่ไปกับท าให้รัฐบาลหรือรัฐมนตรีเห็นว่า  
กรมอุตุนิยมวิทยาได้ด าเนินงานและมีผลงานตามนโยบายที่มอบหมาย 

 
2.3 ประเด็นที่สังคมให้ความสนใจสูงหรือประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อสังคม 

ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญที่กรมอุตุนิยมวิทยาต้องท าการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้สังคมรับทราบ 
ซึ่งผลกระทบดังกล่าวอาจจะเป็นทั้งด้านผลกระทบบวกและผลกระทบด้านลบในบางกลุ่มหรือในบางพ้ืนที่และ 
มีความรุนแรง แต่อย่างไรก็ตามจะต้องให้ข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดข้ึนเพ่ือป้องกันเหตุล่วงหน้า ตัวอย่าง 
เช่น กรณีการเกิดพายุที่มีความรุนแรงที่จะเข้าสู่ประเทศไทยและอาจจะท าให้เกิดความเสียห ายรุนแรง  
หรือแม้กระทั่งการแปรสภาพของพายุที่ลดความรุนแรงลง เป็นต้น 
 
3. การบูรณาการร่วมของหน่วยงาน 

การบูรณาการร่วมของหน่วยงานโดยการจัดตั้งคณะท างานประชาสัมพันธ์กรมอุตุนิยมวิทยา เพ่ือท าให้ 
การประชาสัมพันธ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเกิดประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดผลลัพธ์ไป
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ในระดับกรมจะต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
จากหน่วยงานภายในกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานภายนอกกรมอุตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวข้อง โดยความร่วมมือ
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ดังกล่าวควรอยู่ในรูปแบบการบูรณาการความร่วมมือในการสร้างแนวทาง ประเด็น เนื้อหาการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะต้องมีทีมงานร่วมภายในกรมรับผิดชอบร่วมกัน โดยมีรูปแบบการบูรณาการร่วม ดังนี้  

 

 
 

3.1 จัดตั้งคณะท างานประชาสัมพันธ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา 
โดยมีองค์ประกอบของคณะท างานดังนี้ 

• โฆษกกรมอุตุนิยมวิทยา โดยกรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องแต่งตั้งโฆษกประจ ากรมอุตุนิยมวิทยาขึ้นมา
ท าหน้าที่ในการสื่อสารกับสังคม 

• ผู้บริหารกรมท่ีเกี่ยวข้อง 

• ผู้อ านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค โดยอาจจะแต่งตั้งเฉพาะผู้อ านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค 
บางท่านได้ 

• ผู้อ านวยการกลุ่มงานประชาสัมพันธ์  

• ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา 
ก าหนดให้มีการประชุมกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยการประชุมนั้นตัวแทนที่มาจากแต่ละ

หน่วยงานจะต้องรอบรู้งานของหน่วยงานตนเองอย่างครอบคลุม และจะต้องท าการสอบถามประเด็นหรือ
แนวทางหรือแผนการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานตนเองก่อน เพ่ือเป็นข้อมูลที่จะน ามาประชุมคณะท างาน ท า
ให้เกิดการบูรณาการการประชาสัมพันธ์กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะท างานประชาสัมพันธ์มีบทบาท
และภารกิจ ดังนี้ 
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1) ก าหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ โดยจะต้องก าหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ทั้งในระดับ
กรม ระดับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคและระดับสถานีตรวจวัดให้มีความสอดคล้องบูรณาการ
ร่วมกัน โดยการสื่อสารประชาสัมพันธ์จะต้องมุ่งเน้นที่การพยากรณ์ในรายละเอียด ผลของการ
ด าเนินงาน หรือผลที่จะเกิดขึ้นจากโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่กรมอุตุนิยมวิทยารับผิดชอบ
เป็นหลัก 

2) ก าหนดประเด็นหลักในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ (Key Message) ร่วมกัน ตามที่ได้กล่าว
มาแล้วในการพัฒนาประเด็นและเนื้อหาการสื่อสารประชาสัมพันธ์ โดยจะต้องทบทวนประเด็น
ส าคัญที่ใช้เป็นแกนการประชาสัมพันธ์ร่วมทุกๆ เดือน โดยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติมหรือ
ใช้ของเดิมได้ การมีประเด็นส าคัญนี้จะท าให้การประชาสัมพันธ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และสามารถสร้างพลังการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้สูงขึ้นได้ 

3) การก ากับเนื้อหาการประชาสัมพันธ์และการก าหนดผู้ให้ข่าวประชาสัมพันธ์ (Spokespersons) 
คณะท างานจะต้องก ากับและให้กรอบแนวทางในการสร้างเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ใน
ภาพรวมของกรมอุตุนิยมวิทยาและก าหนดหลักการในการก าหนดตัวผู้ให้สัมภาษณ์ในแต่ละ
ระดับตั้งแต่ อธิบดี หรือผู้อ านวยการ รวมถึงบุคคลภายนอกที่เหมาะสม  

4) ก าหนดกรอบก าหนดการและตารางการประชาสัมพันธ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา เพ่ือไม่ให้เกิดการ
ทับซ้อนกันในการประชาสัมพันธ์และให้ข่าว พร้อมทั้งการเชิญอธิบดีหรือผู้บริหารระดับสูงของ 
กรมอุตุนิยมวิทยาไปร่วมประชาสัมพันธ์ไม่ให้ทับซ้อนเช่นกัน 

5) การให้ค าปรึกษา คณะท างานจะท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาทางด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้กับ
หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดของกรมอุตุนิยมวิทยา 

6) การติดตามผลการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์ คณะท างาน
จะต้องติดตามผลตอบรับการประชาสัมพันธ์ในภาพรวม ซึ่งอาจจะใช้ทั้งการดูจากการลงข่าว
ของสื่อต่างๆ หรือท าการส ารวจในบางครั้ง เพ่ือน าประเด็นที่เป็นผลบวกต่อกรมอุตุนิยมวิทยา
มาขยายผลต่อ หรือกรณีที่มีผลตอบรับในทางที่ไม่ดีจะได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์เพ่ิมเติมหรือ
การประชาสัมพันธ์ใหม ่

7) การจัดท ารายงานการประชาสัมพันธ์ในภาพรวมของกรมอุตุนิยมวิทยาให้กับอธิบดีในทุกเดือน 
เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการประชาสัมพันธ์และผลตอบรับจากสังคม โดยมีประเด็นที่
ต้องรายงาน คือ  

• เรื่องท่ีประชาสัมพันธ์ 

• ผลตอบรับของสังคมโดยการวิเคราะห์ข่าว 

• รวมทั้งการส ารวจความคิดเห็นของสาธารณะต่อภาพลักษณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาทุก  
3 เดือน 
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3.2 การก ากับแนวทางการประชาสัมพันธ์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค 
คณะท างานจะก ากับแนวทางการประชาสัมพันธ์ในประเด็นส าคัญ (Key Message) ที่ก าหนดเพ่ือให้

บทบาทและเนื้อหาในการประชาสัมพันธ์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค กับผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยาไม่ทับซ้อน
กันและมีประเด็นเนื้อหาที่แตกต่างกัน รวมทั้งก ากับและให้ข้อเสนอแนะการประชาสัมพันธ์ที่ให้ความส าคัญกับ
ผลการด าเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยาที่สังคมได้รับประโยชน์ใดบ้างเป็นหลักมากกว่าการประชาสัมพันธ์ใน
เรื่องพิธีการหรือแนวคิดการด าเนินงาน 

 
3.3 การก าหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ในระดับกรม 

คณะท างานจะต้องเป็นผู้ก าหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ในระดับกรม โดยมีกลุ่มงาน
ประชาสัมพันธ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานปฏิบัติหรือฐานะเลขาคณะท างาน ซึ่งมีบทบาทและภารกิจ
ดังนี้ 

1) การสร้างเนื้อหาประชาสัมพันธ์ เมื่อทางคณะท างานฯ ได้ก าหนดประเด็นการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์แล้ว จะต้องน าประเด็นเหล่านั้นมาสร้างเนื้อหาที่จะใช้ประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะต้อง
เป็นเนื้อหาที่ครอบคลุมและใช้ข้อความที่เข้าใจง่าย โดยต้องประสานขอข้อมูลจากหน่วยงาน
ภายในที่เกี่ยวข้อง และหาข้อมูลเพ่ิมเติมจากแหล่งอ่ืนๆ หรือการรับรู้ของสังคมในประเด็นนั้นๆ 
น ามาท าการวิเคราะห์และจัดท าเป็นเนื้อหาส าหรับการประชาสัมพันธ์ในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย หรือ
อาจใช้เป็นเนื้อหาเดียวกันข้ึนอยู่กับในแต่ละเรื่องของการประชาสัมพันธ์นั้นๆ 

2) การจัดท าระบบการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานในสังกัดของกรมอุตุนิยมวิทยา ควรจะต้องมีการจัดท าระบบการเชื่อมโยงข้อมูล
กันระหว่างหน่วยงาน โดยให้กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นศูนย์กลาง 
โดยเฉพาะข้อมูลต่างๆ ในประเด็นส าคัญที่ก าหนด จะต้องมีการส่งข้อมูล แผนการประชาสัมพันธ์
เข้ามาในระบบร่วมกันหรือการร้องขอข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ื อความสะดวกในการหาข้อมูล
ประชาสัมพันธ์และแผนการประชาสัมพันธ์ไม่เกิดการทับซ้อนกัน ต้องมีการสร้างเครื่องมือสื่อสาร
ภายในเพ่ือการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้หน่วยงานภายในมีการสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร ดังนี้ 



 
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กรมอตุุนิยมวิทยา 

 

 

 

 
 

5-8 
 

 
 
จากภาพจะเห็นได้ว่ามีเครื่องมือ 2 ชนิด และวัตถุประสงค์ที่ใช้แตกต่างกัน  

• การก าหนดให้มี PR TMD Group Line ขึ้น ส าหรับคณะท างานฯ ใช้ในการสื่อสาร      
สั่งการติดตามข้อมูลระหว่างกันในคณะท างานฯ โดยสมาชิกประกอบด้วย  สมาชิกของ
คณะท างานฯ แล้ว จะต้องมีอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยเพ่ือช่วยให้การสื่อสารได้รับการ
ตอบสนองที่ดีข้ึน 

• การสร้าง Web-based Application หรือเทคนิคท่ีเหมาะสมของคณะท างานฯ เพ่ือใช้ใน
การส่งข้อมูล ข่าวสารระหว่างกัน ทั้งในกรณีมีข้อมูลที่ร้องขอและที่จัดส่งให้กัน โดยจะต้อง
ให้ทุกคนเห็นข้อมูลได้หมดทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดประเด็นเชิงลบเกิดขึ้นจะต้อง
ได้รับข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว เพ่ือน ามาจัดท าข้อมูลชี้แจง โดยการส่ง
ข้อมูลจะส่งข้อมูลทั้งในประเด็นที่จะสื่อสารประเด็นบวก ประเด็นเชิงลบและข้อร้องเรียน 
และจะจัดเก็บเป็นองค์ความรู้ที่จะน ามาใช้ชี้แจง สื่อสารประชาสัมพันธ์ได้อีกถ้ามี
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ าในอนาคต ซึ่งมีรูปแบบของความต้องการข้อมูลที่จะใช้ในการบูรณา
การในการประชาสัมพันธ์ร่วมกันตามแบบฟอร์มดังนี้ 

 
 
 
 
 
 



 
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กรมอตุุนิยมวิทยา 
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แบบฟอร์มการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 

 

การประชาสัมพันธ์ ประเด็น / แผนงาน / โครงการเพื่อบูรณาการ 
หน่วยงาน------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ความเกี่ยวข้องกับ Key Message เรื่อง 

 
 
 
 
 

ชื่อประเด็น / แผนงาน / โครงการ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

ผลลัพธ์ที่ได้ / คาดหวัง 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

กลุ่มเป้าหมายที่จะสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
 รัฐบาล / รัฐมนตร ี  กลุ่มอาชีพต่างๆ 
 องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนหรือชุมชน 
 ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง  สภา / สมาคมภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
 สื่อมวลชน 

 
 

แน
วท

าง
กา

รด
 าเน

ินง
าน

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กรมอตุุนิยมวิทยา 
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ประเด็นในการสื่อสาร / ประชาสัมพันธ์ 
1) ............................................................................................................................. ...................... 
2) ........................................................................ ........................................................................... 
3) ............................................................................................................................. ...................... 
4) ...................................................................................................................................................  
5) ............................................................................................................................. ...................... 

 
เครื่องมือที่ประชามสัมพันธ์ 
 ส่งข่าว   สัมมนาแถลงข่าว   สัมภาษณ์ 
 Social Media  อ่ืนๆ 

 
ผู้ให้ข่าวสาร / สัมภาษณ์ 
 อธิบดี  ผู้อ านวยการศูนย์ฯ ภาค  ผู้บริหารกลุ่มงาน 
 ผู้บริหารกลุ่มงาน  อ่ืนๆ........................................... 

 
วัน/เวลาที่ด าเนินการ 

วันที่.........../............./...............                     เวลา..............................น.   
 
ระดับความส าคัญทางข้อมูลข่าวสาร/ผลกระทบต่อสังคม 
 มาก    ค่อนข้างมาก  ปานกลาง   ต่ า 

 
     

        ผู้จัดท า............................................ 
 
 

เป็นแบบฟอร์มการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ที่หน่วยงานต่างๆ ต้องเตรียมข้อมูลเพ่ือ
น ามาใช้ในการประชุมประจ าเดือนของคณะท างานฯ ซึ่งแต่ละหน่วยงานอาจจะมีโครงการ แผนงานมากกว่า 1 
โครงการได้ น ามาประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดการประชาสัมพันธ์ร่วมกันในระดับกรมหรือระดับ ศูนย์
อุตุนิยมวิทยาภาคและก าหนดตารางงานเพ่ือไม่ให้ทับซ้อนกัน  

 
 
 



 
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กรมอตุุนิยมวิทยา 
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รายงานประเด็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่มีผลกระทบต่อกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

วันที่........................................ 
เรื่อง/ประเด็น.....................................................................................  
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องบูรณาการข้อมูล 
1............................................................................................................................ ............................. 
2............................................................................................. ............................................................ 
3............................................................................................................................ ............................. 
4............................................................................................................................ ............................. 

 

ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนต่อกรม / หน่วยงาน หรือประชาชน 
...........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................. 
............................................................................................................................. .............................. 

 

ข้อมูลที่ต้องการ 
1...............................................................................  หน่วยงาน................................... .................... 
2...............................................................................  หน่วยงาน.................... ................................... 
3...............................................................................  หน่วยงาน................................... .................... 
4......................................................................... ......  หน่วยงาน....................................................... 

 
                                 ผู้จัดท า

............................................ 
 
 

เป็นแบบฟอร์มส าหรับการประชาสัมพันธ์เมื่อมีประเด็นเชิงลบเกิดขึ้นหรือคาดการณ์ว่าจะเกิด 
ประเด็นที่จะเป็นประเด็นที่มีผลกระทบสูงหรือผลลบต่อกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งคณะท างานฯ ในฐานะฝ่ายเลขา 
จะต้องให้หน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนั้นๆ จัดเตรียมข้อมูลสนับสนุนเพ่ือใช้ในการ
ชี้แจงและการประชาสัมพันธ์ 

 



 
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กรมอตุุนิยมวิทยา 
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รายงานข้อมูลประเด็นผลกระทบต่อกรมอุตุนิยมวิทยา 
 
หน่วยงาน....................................................................         วันที่.......................................... 

 
รายงานข้อมูลที่ต้องการ 

............................................................................................................................. ............................... 

................................................................................................... ......................................................... 

............................................................................................................................. ............................... 

............................................................................................................................... ............................. 
 

 การแก้ไขปัญหา 
............................................................................................................................ ................................ 
............................................................................................................................. ............................... 
.................................................................. ..........................................................................................  

 
ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นต่อการประชาสัมพันธ์ 

......................................................................................................................... ................................... 

............................................................................................................................. ............................... 

............................................................... ................................................................ ............................. 
 
 

ผู้จัดท า............................................ 
 
 

เป็นแบบฟอร์มที่ใช้ในการรายงานข้อมูลในประเด็นเชิงลบหรือผลกระทบสูงที่คณะท างานต้องการ
ข้อมูลสนับสนุนและข้อร้องเรียนที่ต้องการทราบข้อมูล 

 
 
 



 
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กรมอตุุนิยมวิทยา 
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รายงานการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค / สถานีตรวจวัดอากาศ 
 

กิจกรรมการประชาสัมพันธ์  
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค / สถานีตรวจวัดอากาศ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ความเกี่ยวข้องกับ Key Message / แผนงานประชาสัมพันธ์ เรื่อง 

 
 
 
 
 
 

กิจกรรม --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

ผลลัพธ์ที่ได้ / คาดหวัง 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

กลุ่มเป้าหมายของกิจกรรม 
 รัฐบาล / ผู้กับก าดูแล 
 บุคลากรภายในกรมอุตุนิยมวิทยา 
 ผู้ใช้บริการ 
 สื่อมวลชน 
 ประชาชนทั่วไป 

 
 

แน
วท

าง
กา

ร
ด า

เน
ินง

าน
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กรมอตุุนิยมวิทยา 
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ประเด็นในการสื่อสาร / ประชาสัมพันธ์ 
1) ............................................................................................................................. ..................... 
2) ........................................................ ..........................................................................................  
3) ............................................................................................................................. ..................... 
4) ............................................................................................................................................... ... 
5) ............................................................................................................................. ..................... 

 
เครื่องมือที่ประชาสัมพันธ์ 
 ส่งข่าว   สัมมนาแถลงข่าว   สัมภาษณ์ 
 Social Media  อ่ืนๆ 

 
ผู้ให้ข่าวสาร/สัมภาษณ์ 
 อธิบดี  ผู้อ านวยการท่าอากาศยาน  โฆษกกรม 
 อ่ืนๆ........................................... 
  

วัน/เวลาที่ด าเนินการ 
วันที่.........../............./...............                     เวลา..............................น.   

 
     

        ผู้จัดท า............................................ 
 
 

เป็นรายงานที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค / สถานีตรวจวัดอากาศในแต่ละแห่งที่จะจัดกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ ต้องส่งข้อมูลเข้ามาที่คณะท างาน เพ่ือการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน และสามารถต่อยอดการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ในภาพรวมของกรมฯ ได้ 

 
 

 
 
 
 

 

 
 



 
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กรมอตุุนิยมวิทยา 
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3.4 การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ    
ในการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ นอกเหนือจากหน่วยงานในกรมอุตุนิยมวิทยานั้น เพ่ือให้ 

การประชาสัมพันธ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเกิดประสิทธิผล และเป็นที่ยอมรับจากสาธารณะ จะต้องได้รับความ
ร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกหรือบุคคลที่ สาม เช่น หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน ผู้ประกอบการต่างๆ  
นักวิชาการหรือแม้กระทั่งผู้น าทางความคิดของสังคม โดยกรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องสร้างความร่วมมือและท าความ
เข้าใจให้กับหน่วยงานต่างๆ ดังกล่าว หรือสรรหาผู้พูดที่เหมาะสมในแต่ละประเด็นนั้นๆ มาให้ข่าวหรือพูดกับสังคม
แทนกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งจะต้องมีการประสานงานกันใกล้ชิดอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะในประเด็น
ที่เป็นผลลัพธ์ (Outcome) ของการด าเนินงาน 

 

3.5 ก าหนดกลไกและช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
การก าหนดกลไกและช่องทางการประชาสัมพันธ์ในแต่ละเรื่องว่าจะประชาสัมพันธ์ในรูปแบบใดและ

ช่องทางใด ซึ่งขึ้นกับความส าคัญของข่าวสารและตัวบุคคลที่ให้ข่าว โดยควรก าหนดให้เป็นกรอบแนวทาง
มาตรฐาน ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดด้วยเช่นกัน อาทิ 

- การส่งข่าว 
- การสัมภาษณ์ 
- การแถลงข่าว 
- การจัดสัมมนา 
- การพาสื่อมวลชนลงพ้ืนที่จริง 
- การโพสต์ข้อมูลลง Social Media 
- ช่องทางอ่ืนๆ ที่เหมาะสม 

 
 
 



ภาคผนวก



ระบบอุตุนิยมวิทยาของตางประเทศ

และประเทศไทย



 

ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนิยมวิทยา 
 

 

ภาคผนวก 

ระบบอุตุนิยมวิทยาของตางประเทศและประเทศไทย 

 

งานดานอุตุนิยมวิทยาของแตละประเทศนั้นมีความแตกตางกันออกไปตามบริบทของแตละประเทศ

ตนเอง ไมวาจะเปนทางดานโครงสรางการบริหาร จํานวนบุคลากร บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ สภาพภูมิ

ประเทศ สภาพภูมิอากาศ รวมไปถึงเทคโนโลยีท่ีนํามาใชในการดําเนินดานอุตุนิยมวิทยาก็มีความแตกตางกัน

อยางชัดเจน ดังนั้นในบทนี้จึงไดทําการรวบรวมระบบงานอุตุนิยมวิทยาของแตละประเทศเพ่ือแสดงใหเห็นถึง

รูปแบบ ระบบการทํางานของแตละประเทศ วามีรูปแบบการทํางานดานอุตุนิยมวิทยาอยางไร รวมไปถึงไดทํา

การเปรียบเทียบใหถึงความเหมือนหรือแตกตางกันในดานตางๆ ของแตละประเทศ เพ่ือนําขอมูลเหลานี้มาปรับ

ใชในการทํางานดานอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทยตอไป  

 

1. สํานักงานอุตุนิยมวิทยาแหงชาติ ประเทศอังกฤษ (Meteorology Office ; MET Office) 

ในป ค.ศ.1854 รัฐบาลไดจัดตั้งหนวยงานเรียกวา Experimental government department  

ซ่ึงตอมาไดพัฒนาเปน MET Office ภายใตสังกัดคณะกรรมการการคา (Board of Trade) มีจุดมุงหมายเพ่ือ

การวิจัยเพ่ือการพยากรณสภาพอากาศ โดยกําหนดวัตถุประสงคหลักเพ่ือปองกันความปลอดภัยใหแกเรือและ

ลูกเรือท่ีอยูในทะเล 

งานของ MET Office ในชวงแรกคือ การสรางงานอุตุนิยมวิทยาใหเปนงานวิทยาศาสตรและมีการ

พัฒนาเทคนิคพ้ืนฐานของการพยากรณอากาศท่ีทันสมัย การพัฒนาการใหบริการเตือนภัยพายุครั้งแรกประสบ

ความสําเร็จ โดยการใชเฟรมผาใบปกคลุมในรูปทรงท่ีแตกตางกัน เพ่ือแจงเตือนเรือถึงอันตรายท่ีจะเกิดข้ึนโดย

การใชแสงสวางดวยไฟในเวลากลางคืน เพ่ือใหสามารถใหคําเตือนในชวงเวลาใดก็ได นอกจากนี้ยังมีการบุกเบิก

เทคนิคในการพยากรณสภาพอากาศ เชน แผนภูมิสรุปการสังเกตสภาพอากาศท่ีถายในเวลาเดียวกันกับการ

วาดภาพบนแผนท่ีเพ่ือชวยในการพยากรณ ซ่ึงเปนเทคนิคท่ียังคงใชมาจนถึงปจจุบัน การทํางานไดมี 

การวางรากฐานสําหรับอนาคตของสํานักงานโดยใชระบบ “วิทยาศาสตรใหม” จนถึงปจจุบัน 

 

1.1 การดําเนินการในกิจกรรมท่ีสําคัญของ MET Office ท่ีผานมาในอดีต 

การโทรเลข 

จากจุดเริ่มตนของ MET Office ตอมาไดรับการพัฒนาความสามารถอยางรวดเร็วเพ่ือสรางความสามารถ

ในการพยากรณอากาศท่ีสูงมากกวาท่ีเคยเปนใหอยูในระดับชั้นนํา โดยอาศัยเทคโนโลยีท่ีมี โดยการใชโทรเลข 

ไรสายบนเรือในป 1909 เปนกาวท่ีสําคัญ มีการสังเกตการณและพยากรณอากาศ และสงขอมูลไดอยางรวดเร็ว  

และอยางมีนัยสําคัญในการใหบริการ 
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กระทรวงกลาโหม 

ในชวงสงครามโลกครั้งท่ี 1 เปนท่ียอมรับวาการทําความเขาใจสภาพอากาศและความสามารถในการ

พยากรณอากาศนั้นจะมีสวนชวยใหการสนบัสนุนการดําเนินงานทางการทหารและเสริมความปลอดภัย ดวยเหตุผลนี้

สํานักงาน MET Office จึงอยูภายใตการบริหารของกระทรวงกองทัพอากาศ ซ่ึงตอมาคือกระทรวงกลาโหม  

หลังสงครามไดมีการยกฐานะหนวยงานเปนสวนงานบริการท่ีสําคัญของกองทัพอังกฤษ 

 

การยกพลข้ึนบกในสงครามโลกครั้งท่ี 2  

การเขาใจในสภาพอากาศเปนสิ่งสําคัญตอความสําเร็จของกองกําลังพันธมิตรในการยกพลข้ึนบกใน

เดือนมิถุนายนป 1944 เจาหนาท่ีสํานักงาน MET Office ไดพยากรณอากาศและแนะนําวันท่ีเหมาะสมสําหรับ

วันท่ีมีสภาพอากาศเปดเหมาะสําหรับการยกพลข้ึนบก ซ่ึงในชวงระยะเวลาดังกลาวมีจํานวนนอยวันมาก

สําหรับการดําเนินงานท่ีกองทัพจะบุกไปขางหนา  

 

พายุคลื่น (Storm Surge) 

ในป 1953 ในบางพ้ืนท่ีไดเกิดพายุรุนแรงข้ึนในประเทศ ทําใหภาวะน้ําทวมชายฝง เกิดภัยพิบัติการ

สูญเสียชีวิตแถวชายฝงทะเลเหนือในประเทศอังกฤษและฮอลแลนด ดวยเหตุภัยพิบัตินี้นําไปสูการจัดต้ัง

หนวยงานการใหบริการการพยากรณพายุท่ีจะเกิด เพ่ือเปนการเตือนภัยทางธรรมชาติลวงหนาท่ีจะ

เกิดข้ึน นอกจากนี้ยังเปนการแจงเพ่ือใหมีการวางแผนและการกอสรางสิ่งท่ีจําเปนตางๆ เชน การกอสราง 

Barrier ริมแมน้ําเทมส เปนตน 

 

เทคโนโลยี คอมพิวเตอร และดาวเทียม 

ในป 1959 MET Office ไดจัดซ้ือคอมพิวเตอรเครื่องแรก Ferranti Mercury ทําใหความสามารถใน

การทําการคํานวณ 30,000 รายการนั้นทําการคํานวณภายในวินาที ซ่ึงการพัฒนานี้ไดถือวาเปนข้ันตอนท่ี

สําคัญในการพยากรณอากาศ จากจุดนี้ท่ีมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหมีความกาวหนาและความสามารถของ

เครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีมากข้ึนก็เปนบทบาทสําคัญในการทําใหการพยากรณมีความถูกตองมากข้ึน 

ในป 1960 การปฏิวัติทางดานการใหบริการของดาวเทียมทําใหเกิดการกาวกระโดดในเครื่องมือชวย

การพยากรณสภาพอากาศ ในป 1977 ดาวเทียมตรวจสภาพอากาศยุโรป Meteosat 1 เปดตัวเปนครั้งแรก  

ทําใหเกิดการผลักดันใหงานอุตุนิยมวิทยากาวหนายิ่งข้ึน 

 

การบินและสภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรง 

ในป 1984 MET Office มีหนวยงานท่ีมีชื่อวา World Area Forecasting Center (WAFC ) เพ่ือชวย

สําหรับงานท่ีเก่ียวกับการบินพลเรือน ซ่ึงเปนเพียงหนึ่งในสองศูนยท่ีมีในขณะนั้น รวมกันกับศูนยวอชิงตัน เพ่ือ

ชวยในการพยากรณอากาศสําหรับการบินท่ีมีระดับเพดานการบินสูง หลังจากการเกิดพายุข้ึนระหวางวันท่ี  

15-16 เดือนตุลาคม ป 1987 มีการจัดต้ังศูนยการใหบริการแกประชาชนในการเตือนภัยในกรณีท่ีอากาศมี 
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การเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรง (National Severe Weather Warning Service ; NSWWS) สําหรับประเทศ

อังกฤษข้ึน ศูนยแหงนี้จัดตั้งข้ึนเพ่ือใหคําเตือนแกประชาชนท่ัวไป เพ่ือท่ีจะชวยปกปองชีวิตและทรัพยสินจาก

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศท่ีรุนแรง 

 

อากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) 

ในป 1990 MET Office ไดเปดศูนยเฉพาะสําหรับการวิจัยของสภาพภูมิอากาศของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป

อยางรวดเร็ว เปนศูนยกลางการผลิตและการสํารวจวิจัยของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมีหนาท่ีในการ

ใหคําแนะนําท่ีมีความสําคัญตอประเทศอังกฤษและรัฐบาลท่ัวโลก โดยทํางานรวมกับคณะกรรมการระหวางรัฐวา

ดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดวยความเชี่ยวชาญของ MET Office ไดชวยใหเกิดนโยบายไปยังท่ัวโลก 

ในการแกปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปรับตัวเขากับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน 

 

1.2 การใหบริการดานตางๆ ของ MET Office 

ในฐานะท่ีเปนหนวยงานระดับโลก และเปนผูนําในการใหบริการสภาพอากาศและสภาพภูมิอากาศ MET 

Office มีพนักงานมากกวา 1,700 คน และมีสํานักงาน 60 แหงท่ัวโลก เปนหนวยงานท่ีมีลักษณะกองทุนการคา 

(Private Fund) ภายแผนกธุรกิจ พลังงาน และยุทธศาสตรอุตสาหกรรม (Business, Energy and Industry 

strategy ; BEIS) มีการดําเนินงานในเชิงพาณิชย ดําเนินงานภายใตเปาหมายท่ีกําหนดไว Met Office ไดรับการ

ยอมรับวาเปนหนึ่งในนักพยากรณท่ีถูกตองท่ีสุดของโลกท่ีใชมากกวา 10 ลาน การสังเกตการณสภาพอากาศตอวัน 

มีการสรางแบบจําลองบรรยากาศท่ีทันสมัย และมีซูเปอรคอมพิวเตอรท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการสราง 3,000  

การพยากรณ มีการปรับแตงตามความตองการ และการบรรยายสรุปแบบรายวัน ขอมูลท้ังหมดเหลานี้จะถูกสงไป

ยังลูกคาท่ีหลากหลายของหนวยงาน ท้ังท่ีเปนหนวยงานของรัฐบาล หนวยงานเอกชน และประชาชนท่ัวไป รวมถึง

กองทัพและองคกรอ่ืนๆ 

 

ดานการใหบริการสาธารณะ 

การใหบริการรายงานสภาพอากาศสาธารณะ (Public Weather Service ; PWS) ซ่ึงเปนการพยากรณ

อากาศสําหรับประชาชนท่ีจะชวยใหพวกเขาตัดสินใจเก่ียวกับกิจกรรมวันตอวันของพวกเขา บริการรายงานสภาพ

อากาศแหงชาติ มีการเตือนภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากสภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไปใหประชาชนทราบลวงหนาอัน

อาจสงผลกระทบตอความปลอดภัยของประชาชน 

 

ดานสุขภาพ 

MET Office ทํางานรวมกับสํานักบริหารงานสุขภาพแหงชาติ (National Health Service ; NHS)  

โดย NHS จะเปนหนวยงานท่ีนําขอมูลเก่ียวกับสภาพอากาศท่ีสงผลตอการดําเนินงานของโรงพยาบาลมาใช

ประโยชน  เพ่ือชวยใหโรงพยาบาลสามารถจัดการ workload ไดดี นอกจากนี้ยังสามารถใหคําปรึกษาแก

โรงพยาบาลท่ีชวยใหคนไขท่ีมีเง่ือนไขทางการแพทยบางอยางหากสภาพอากาศท่ีเปลี่ยนไปมีผลตอสุขภาพ เพ่ือท่ีจะ
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ชวยใหพวกเขามีสุขภาพท่ีดีและออกจากโรงพยาบาลไดโดยเร็ว มีการจัดการในภาวะท่ีสภาพอากาศมีผลตอการเกิด

โรคระบาด เปนตน 

 

ดานการขนสงและธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่อง 

การบริการสําหรับการการพยากรณท่ีชวยในการขนสง รวมถึงคําแนะนําท่ีเก่ียวกับสภาพอากาศท่ีจะ

สงผลกระทบตอการเดินทางและขนสงทางบกบนถนน การเดินทางและขนสงทางอากาศ และการเดินทาง 

ทางทะเล นอกจากนี้ยังใหขอมูลรายละเอียดเพ่ือชวยในการดําเนินงานธุรกิจท่ีหลากหลายท่ีอาจจะไดรับ

ผลกระทบจากสภาพอากาศ และสงผลกระทบตอความตองการใชไฟฟาและกาซ หรือสงผลกระทบตอ 

ยอดขายสูง เปนตน 

 

ดานการปองกันประเทศและการใหขอมูลแกหนวยงานของรัฐ 

การทํางานของ MET Office ในสวนของงานท่ีเก่ียวของกับการปองกันประเทศ รวมถึงการใหรายงาน

การพยากรณอากาศสําหรับการปฏิบัติการทางทหารในพ้ืนท่ีตางๆ ของโลก เปนการสนับสนุนการพยากรณ

อากาศใหแกกระทรวงกลาโหม คําแนะนําจะชวยใหหนวยงานทหารสามารถตัดสินใจในเชิงยุทธศาสตร  

การดําเนินงานตามแผน และการจัดกําลังบุคลากรทางทหาร การใหบริการตางๆ ได เชน การปองกันกําลังพล

ทางทหารในระหวางการปฏิบัติการอันเนื่องจากผลกระทบจากสภาพอากาศท่ีเลวราย เชน ความเครียดท่ีเกิด

จากความรอน เปนตน 

 

นอกจากนี้ยังมีการบริการใหหนวยงานของรัฐบาล ไดแก คําแนะนําในการตรวจสอบดานสิ่งแวดลอมท่ี

เก่ียวเนื่องกับการแพรกระจายของโรคแมลงท่ีเปนพาหะอันเนื่องมาจากสภาพอากาศ เชน Bluetongue หรือ

การเกิดอันตรายจากควันพิษหรือเถาภูเขาไฟ 

 

ดานสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงของโลก (Climate Change) 

การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศของโลก (Climate Change) ไดกลายเปนเรื่องท่ีสําคัญมากข้ึน

เรื่อยๆ และการวิจัยของ MET Office จะชวยสรางภาพท่ีชัดเจนสําหรับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน และผลกระทบ

ท่ีจะมีตอโลกและชีวิตของมนุษย เปนบทบาทสําคัญของ Met Office ในการใหขอมูล และสงหลักฐานตางๆ  

ท่ีจะชวยสนับสนุนการพยากรณสภาพอากาศท่ีโลกจะรอนข้ึนอยางนอย 2 องศาเซลเซียส และมีการเสนอแนะ

มาตรการปองกันการปลอยกาซเรือนกระจกไมใหสูงข้ึนในอนาคตเพ่ือคนรุนใหม 

การใหคําแนะนําและบริการท่ีเหมาะสําหรับลูกคา เพ่ือชวยใหพวกเขาเริ่มสามารถปรับตัวเขากับ

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศของโลก ท้ังนี้รวมถึงโครงการท่ีมุงเนนไปท่ีการปองกัน

ประเทศ, การขนสง, พลังงาน, น้ําประปา, การปองกันน้ําทวม สุขภาพและปญหาอ่ืนๆ ท่ีจะเกิดข้ึน นอกจากนี้ 

MET Office จะใชความเชี่ยวชาญในความเขาใจในการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศของโลก เพ่ือเสนอ

คําแนะนําเก่ียวกับวิธีการลดความเสี่ยง รวมถึงการปรับตัวใหสามารถเขากับผลกระทบท่ีเกิดข้ึนไดเปนอยางด ี
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ในวันท่ี 1 สิงหาคม ค.ศ. 2011 ถือวาเปนการครบรอบ 150 ป ท่ีมีการตีพิมพรายงานการพยากรณ

อากาศข้ึนเปนครั้งแรกในประเทศในหนังสือพิมพ Times newspaper การพัฒนาอยางยั่งยืน 

 

1.3 กิจกรรมสําคัญท่ี MET Office ดําเนินการ 

MET Office เปนหนวยงานท่ีชวยใหประชาชนมีขอมูลในการตัดสินใจเ ก่ียวกับชีวิตและการ

ดํารงชีวิต ดังนั้นการพัฒนาอยางยั่งยืนของหนวยงานคือหัวใจของจดุประสงคของ MET office  

การทํางานของ MET Office ตองอยูในระดับแนวหนาของโลกในการรายงานสภาพอากาศและสภาพ

ภูมิอากาศ ดวยวิทยาศาสตร เพ่ือการปองกันภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีจะเกิดข้ึน เพ่ือสรางความเจริญรุงเรืองและ

ความเปนอยู ท่ีดีของประชาชน MET Office ไดใหการบริการพยากรณท่ีถูกตองมานานกวา 160 ปแลว  

ซ่ึงจะชวยใหประชาชนสามารถตัดสินใจไดวาจะมีการดําเนินชีวิตอยางไรในวันตอวัน และรวมถึงการวางแผน 

ชีวิตในระยะยาว วันนี้อาจจะชวยใหประชาชนสามารถกําหนดแผนไดวาจะออกไปเท่ียว หรือซักผา หรือพรุงนี้ควร

จะทําอะไร นอกจากนี้ MET Office ยังอาจจะชวยปกปองโครงสรางพ้ืนฐานของชาติท่ีสําคัญ ตอไปในอนาคตการ

พัฒนาดานวิทยาศาสตรของ MET Office จะชวยใหหนวยงานภาครัฐบาลและภาคเอกชนมีขอมูลในการตัดสินใจ 

และมีขอมูลท่ีจะชวยใหสามารถปรับตัว และสรางความเจริญเติบโตใหกับหนวยงาน ภายใตเง่ือนไขสภาพ

ภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 

1.4 โครงสรางการบริหารงานของ MET Office  

 เดิม MET Office อยูในสังกัดกระทรวงกลาโหม และในป 2011 ไดเปลี่ยนมาอยูภายใตสังกัดของ 

Department for Business Innovation and Skills (BIS) และปจจุบันเปนหนวยงานภายใตสังกัดของ 

Department for Business Energy and Industrial Strategy (BEIS) ท้ังนี้ MET Office เปนกองทุนการเงิน 

(Private Fund) ดังนั้นหนวยงานจะตองบริหารงานในเชิงพาณิชย ตองสามารถบริหารงานหนวยงานใหเปนไป

ตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีหนวยงานตั้งไว และเปนแผนงานท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร  

และรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ 

 

คณะกรรมการบริหาร 

Met Office บริหารงานโดยคณะกรรมการท่ีมีความเปนอิสระ มีประธานกรรมการท่ีไมใชผูบริหารงาน

ประจํา คณะกรรมการบริษัทมีหนาท่ีพัฒนากลยุทธระยะยาวของสํานักงาน MET Office คณะกรรมการ

สนับสนุนการบริหารและความทาทายของหนวยงาน เพ่ือท่ีจะใหความชวยเหลือในการสงมอบงานท่ีเปนไป

ตามขอตกลงตามตัวชี้วัด (KPIs) คณะกรรมการจะตองใหการสนับสนุนท่ีจะสรางความตระหนักในภารกิจของ

หนวยงานท่ีจะสรางผลกระทบตอผูเก่ียวของทุกภาคสวน และจะตองมีการทํางานท่ีสรางความสัมพันธกับภายนอก 

และเปนประโยชน คณะกรรมการประกอบดวยสมาชิกท่ีมาจากภาคสวนตางๆ ท่ีเก่ียวของ เปนกรรมการอิสระ 

เปนผูแทนหนวยงานของรัฐอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  
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ในสวนของผูบริหารนั้น บทบาทของผูบริหารจะดําเนินงานในลักษณะของการปฏิบัติงานแบบวันตอ

วันเปนผูนําทิศทางและการบริหารจัดการของสํานักงาน MET Office เพ่ือใหแนใจวาการดําเนินงานท่ีประสบ

ความสําเร็จตามเปาหมาย วัตถุประสงค และตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว (KPIs) เปนการดําเนินงานการเปลี่ยนแปลง

เชิงกลยุทธ และการดําเนินการตัดสินใจเชิงกลยุทธท่ีรับมอบหมายมาจากคณะกรรมการ มีการสื่อสารท่ีสําคัญ 

และมีการตัดสินใจลงทุนท่ีใหผลตอบแทนท่ีดี มีพนักงานทํางานภายใตการนําของประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

และดําเนินการอยางเปนทีมโดยมีเปาหมายรวมกันในความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีไดตั้งไว 

ฝายบริหารจะประกอบไปดวย 

- ประธานเจาหนาท่ีบริหาร (Chief Executive Officer) 

- หัวหนานักวิทยาศาสตร (Chief Scientist) โดยใน MET Office มีนักวิทยาศาสตรท่ีเปนนักวิจัย 

จํานวนกวา 500 คน จะทําหนาท่ีดูแลงานดานการวิจัย ดานวิทยาศาสตร 

- ผูอํานวยการดานกลุมธุรกิจ (Interim Business Group Director) ดูแลดานการบริหารงานของ 

MET Office 

- ผูอํานวยการดานทรัพยากรมนุษย (Director of Human Resources) ดูแลงานดานบุคคลของ 

MET Office 

- หัวหนาดานปฏิบัติการ (Chief Operating Officer) ดูแลงานดานปฏิบัติการการพยากรณอากาศ 

วันตอวัน 24 ชั่วโมงตอวัน 365 วัน/ป ท้ังนี้มีหนาท่ีควบคุมคุณภาพของงานใหไดตามท่ีกําหนดไว

ในเปาหมาย 

- ผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีและประธานเจาหนาท่ีฝายสารสนเทศ รับผิดชอบในการพัฒนาและ

การดําเนินกลยุทธดานไอทีของหนวยงาน และพัฒนาดานเทคโนโลยีตางๆ ดานคอมพิวเตอรท่ีมี

ประสิทธิภาพสูง (HPC) ท่ีมีความสามารถและสามารถประมวลผล มีระบบการจัดเก็บขอมูล 

- ผูอํานวยการดานหนวยงานของรัฐ รับผิดชอบสําหรับทุกบริการท่ีเก่ียวของกับหนวยงานภาครัฐ 

- ประธานเจาหนาท่ีฝายการเงิน รับผิดชอบทางดานการเงินของหนวยงาน  

 

1.5 การใหบริหารดานสภาวะอากาศตอสาธารณะ (Public Weather Service) 

 Met Office ใหบริการขอมูลท่ีหลากหลายทางดานอุตุนิยมวิทยาเรียกวาการใหบริการดานสภาวะ

อากาศตอสาธารณะ (Public Weather Service; PWS) การดําเนินงานในสวนนี้ไดรับงบประมาณจากรัฐบาล

ประเทศอังกฤษ ภารกิจนี้เปนการดําเนินงานในลักษณะของปฏิบัติการรายวัน วันตอวัน การพยากรณในทุกพ้ืนท่ี 

การพยากรณในระยะยาว และการเตือนภัย ความรับผิดชอบรวมถึงการเตือนภัยจากการท่ีอากาศเปลี่ยนแปลง

ไปอยางรุนแรง ซ่ึงเปนการเตือนภัยลวงหนาตอสาธารณะ การใหบริการในกรณีเรงดวนตอประชาชน และภาค

ธุรกิจตางๆ รวมถึงรัฐบาล เปาหมายของ PWS ไดแก 

• ผลิตงานการพยากรณอากาศซ่ึงจะเปนขอมูลท่ีสําคัญตอสาธารณะ ซ่ึงทําใหประชาชนสามารถ

ตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมแบบวันตอวัน 
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• เตือนภัยใหประชาชนรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงไปของของอากาศท่ีรุนแรง เพ่ือบรรเทา

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ทําใหเอ้ือตอการปองกันชีวิตทรัพยสินและโครงสรางพ้ืนฐาน 

• ปรับปรุงการพยากรณสภาพอากาศและสภาพภูมิอากาศโดยพัฒนาผานงานวิจัย 

• ปฏิบัติตามขอผูกพันระหวางประเทศในนามของรัฐบาลประเทศอังกฤษ 

• ใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลตางๆ ทีจําเปนดานสภาพอากาศ ท้ังนี้เปนขอมูลท่ีมีคุณคา 

ทางประวัติศาสตรผานทางหอจดหมายเหตุอุตุนิยมวิทยาและรายงานการสรุปสภาพภูมิอากาศ 

ท่ีผานมา 

 

โครงสรางของการจัดการ 

กลุมงานลูกคาสาธารณะบริการสภาพอากาศ (PWSCG) มีหนาท่ีในการกํากับดูแลงาน PWS เพ่ือให

ขอมูลแกประชาชน ท้ังนี้การรายงานผลงานจะรายงานและขอคําปรึกษาจากรัฐมนตรีวาการกระทรวง

มหาวิทยาลัยและวิทยาศาสตร 

 

เงินทุนในการบริหารงาน 

PWSCG จะไดรับทุนสวนใหญจากฝายงานธุรกิจ พลังงาน และยุทธศาสตรอุตสาหกรรม (BEIS)  

ในนามของรัฐบาล นอกจากนี้องคการการบินพลเรือนจะจายคาบริการเพ่ืองานท่ี PWSCG ใหบริการสําหรับ

งานการบินของประเทศอังกฤษและการบินท่ัวโลก การวิจัยและพัฒนาบางโครงการจะไดรับเงินทุนเพ่ิมเติมจาก

แหลงอ่ืนๆ ท้ังนี้รวมถึงสหภาพยุโรป ปจจุบันเงินทุน PWSCG มีรวมประมาณ 83,000,000 ปอนดตอป 

 

ผลผลิตของงานบริการตอสาธารณะดานการรายงานสภาพอากาศ 

ผลผลิตของงานการใหบริการท่ีเก่ียวกับรายงานสภาพอากาศนั้นเปนหนาท่ีท่ีสําคัญงานหนึ่งท่ีระบุไว

เปนภารกิจของหนวยงาน MET Office และจะตองใหบริการแกประชาชน 

 

ประสิทธิภาพ 

รายงานของหนวยงานจะตองแสดงถึงคุณคาของงานบริการดานรายงานสภาพอากาศ รายงานการ

พยากรณท่ีมีตอสาธารณะและมีตอลูกคากลุมตางๆ วามีคุณคาตอระบบเศรษฐกิจของประเทศมากนอยเพียงไร 

โดยการประเมินนี้จะตองไดรับการประเมินจากบริษัทท่ีปรึกษาซ่ึงเปนบริษัทท่ีปรึกษาภายนอกเพ่ือไมใหเกิด

อคติในการประเมินประสิทธิภาพ 

 

ความรับผิดชอบในภารกิจท่ีประเทศเกิดภาวะฉุกเฉิน  

งานดานนี้มุงเปาหมายใหรัฐบาลประเทศอังกฤษมีขอมูลตางๆ ท่ีเหมาะสมเพ่ือใชในการวางแผนงาน

ฉุกเฉิน รวมถึงการตอบสนองท่ีทันตอสถานการณ โดยกําหนดวัตถุประสงคเพ่ือ 
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• สามารถอธิบายบทบาทและหนาท่ีของสํานักงาน Met Office ในการชวยใหหนวยงานอ่ืนๆ สามารถ

เตรียมความพรอม และตอบสนองตอภาวะฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนได 

• สามารถอธิบายชวงการใหบริการตางๆ อยางเหมาะสมสําหรับนักวางแผนงานท้ังดานภาวะฉุกเฉินและ

การตอบสนอง 

• ใหคําแนะนําในการอธิบายถึงขอมูลและผลิตภัณฑตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

 

1.6 ท่ีปรึกษาอิสระท่ีตรวจสอบงานการใหบริการดานสภาวะอากาศตอสาธารณะในมุมมองของลูกคา 

สํานักงาน MET Office เปนหนวยงานรัฐบาล ท่ีบริหารงานโดยเปนลักษณะกองทุน มีฝายงานธุรกิจ 

พลังงาน และยุทธศาสตรอุตสาหกรรม (BEIS) เปนเจาของ มีหนาท่ีใหบริการแกประชาชน ภาคธุรกิจ และ

หนวยงานของรัฐ ท้ังนี้บทบาทหลักคือการใหบริการการรายงานสภาพอากาศแกสาธารณะ (PWS)  

แกประชาชนในประเทศอังกฤษ 

 คุณคาทางการเงินท่ีมีการประเมินผลสําหรับงาน PWS ในเดือนมีนาคม 2015 โดยในรายงานชุดนี้เปน

การประเมินคุณคาทางดานเศรษฐศาสตรในงานดานตางๆ ท่ี Met Office ดําเนินงานมีดังนี้ 

• งานใหบริการตอสาธารณะ 

• งานการใหบริการอุตุนิยมวิทยาการบิน 

• งานการใหบริการเก่ียวกับสภาวะฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนในรัฐ 

• การขนสงทางบก 

• การปองกันภัยอันเนื่องมาจากภาวะน้ําทวม 

• การปองกันภัยอันเนื่องมาจากการเกิดพายุ 

• การเพ่ิมคุณคาทางดานเศรษฐกิจใหกับประเทศ 

 

ในการประเมินรายงานชุดนี้จะใชขอมูลในอดีต และใชพ้ืนฐานจากหลายแหลงขอมูลในการประเมิน 

เชน รายงานประเมินงานของ PWSCG โดย PA Consulting รายงานการวิเคราะห Cost-benefit ดําเนินการ

โดย EUMETSAT รายงานการศึกษาของ MET Office เก่ียวกับผลประโยชนท่ีชาติไดรับจากงานอุตุนิยมวิทยา

ทางอากาศ โดยบริษัท Helios เปนตน 

การใหบริการดานการรายงานสภาพอากาศในประเทศอังกฤษ นั้น จะลงทุนโดย PWS เพ่ือพัฒนา

ความสามารถของหนวยงาน และอาศัยโครงสรางพ้ืนฐานระหวางประเทศในการแลกเปลี่ยนขอมูลรวมถึงการ

รายงานสภาวะอากาศผานระบบดาวเทียมจากขอมูลสามารถสรุปมูลคาทางเศรษฐกิจท่ีหนวยงาน PWS 

สามารถสรางรายได มูลคาทางเศรษฐกิจในแตภาคสวน มีดังนี้ 
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ภาระงานในภาคสวนตางๆ มูลคา (ตอป) 

งานการใหบริการสาธารณะ 480 ลานปอนด 

งานการใหบริการดานอุตุนิยมวิทยาการบิน 400 ลานปอนด 

งานการใหบริการดานขนสงทางบก 100 ลานปอนด 

งานการใหบริการเพ่ือหลีกเลี่ยงความเสยีหายจากนํ้าทวม 64 ลานปอนด 

งานการใหบริการเพ่ือหลีกเลี่ยงความเสยีหายจากพาย ุ 80 ลานปอนด 

การเพ่ิมคณุคาทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ 400 ลานปอนด 

ผลรวมของผลประโยชนดังกลาวขางตนจะอยูท่ีประมาณ 1,500 ลานปอนด ตอป 

 

จากขอมูลดังกลาวขางตนสามารถสรุปไดวา PWS สามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหแกประเทศ

อังกฤษมากกวา 1 พันลานปอนดตอป และแนวโนมในอนาคตสําหรับการใหบริการดานการรายงานสภาพ

อากาศโดยรวมจะใหผลประโยชนทางเศรษฐกิจมีแนวโนมท่ีจะมีคาเกินกวา 2,000 ลานปอนดตอป 

ท้ังนี้หากกลาวโดยรวมแลวถือวาเปนเรื่องยากท่ีจะหาจํานวนตัวเลขเฉลี่ยรายปสําหรับจํานวนของชีวิต

ของประชาชนท่ีรอดจากภัยพิบัติและถูกบันทึกไววาเกิดมาจากผลการพยากรณสภาพอากาศและคําเตือน 

แตความถูกตองของการพยากรณท่ีทันสมัย การเผยแพรคําเตือน จะสงผลใหการบรรเทาจากภัยพิบัติดังกลาว

อาจจะชวยใหหลายสิบชีวิตในแตละปรอดจากจากผลกระทบสภาพอากาศจากเหตุการณรุนแรงโดยตรง เชน 

ทะเลเหนือเกิดน้ําทวมชายฝงทะเลหลายรอยชีวิตท่ีอาจเกิดผลกระทบจากเหตุการณดังกลาว เหตุการณ

เสียชีวิตเนื่องจากเกิดคลื่นความรอน ซ่ึง PWS จะตองออกคําเตือนในเรื่องของการรักษาสุขภาพ ซ่ึงจะทําให

อัตราการเสียชีวิตลดลงมากกวา 40 คนตอเหตุการณ ซ่ึงการชวยชีวิตประชาชนจะมีความคุมคามากกวาผล

ผลประโยชนทางเศรษฐกิจท่ีอธิบายไวในสวนดังกลาวขางตนเปนอยางมาก 

 

คาใชจายรวมของ PWS 

ในรายงานคาใชจายท่ี PWS ไดรับงบประมาณตามท่ีระบุไวในรายงานประจําปของหนวยงานสําหรับป 

2014/15 นั้นมีมูลคารวมท้ังสิ้น 119.7 ลานปอนด โดยไดรับเงินสนับสนุนจาก BIS 91.4 ลานปอนด 

เงินสนับสนุนจากหนวยงานการควบคุมดานการบิน 18.5 ลานปอนด เงินงบประมาณสนับสนุนจาก BIS  

ท่ีเก่ียวกับระบบงานดาวเทียม 6.8 ลานปอนด และรายไดท่ีเหลือจากการใหขอมูลหรือเงินอุดหนุนการวิจัย

ระดับนานาชาติ  
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1.7 ความถูกตองแมนยําและความเช่ือถือในขอมูลของ MET Office 

ความถูกตองในคําเตือนสภาพอากาศและการพยากรณอากาศของ MET Office และความเชื่อม่ันจาก

ประชาชนและสาธารณะเปนสิ่งสําคัญ การประเมินผลการดําเนินงานของ MET Office จะประเมินผล

หนวยงานจะประเมินเก่ียวกับความเปนผูใหบริการอยางเปนทางการในการรายงานสภาพอากาศของประเทศ 

MET Office มีความภาคภูมิใจในมาตรฐานการดําเนินงานท่ีสูงของหนวยงาน และมีนโยบายท่ีเปด

กวางและโปรงใส และความพยายามในการบริหารงานอยางเต็มประสิทธิภาพในการพยากรณสภาพอากาศ

ใหแกสาธารณะ ท้ังนี้ MET Office ได กําหนดเปาหมายไว คือ การเปนผูใหบริการเปนลําดับตนๆ ของโลกใน

ดานอุตุนิยมวิทยา และไดรับความเชื่อถือในขอมูลจากประชาชนอยางนอย 82% เก่ียวกับการใหบริการดาน

การรายงานสภาพอากาศและสภาพภูมิอากาศผลการดําเนิน 

MET Office จะมีการดําเนินการสํารวจในทุกป และมีการสํารวจเฉพาะกิจเพ่ือใหเกิดความเขาใจใน

ความตองการของประชาชน และระดับความพึงพอใจกับการคาดการณสภาพอากาศและการใหบริการ 

คําเตือนตางๆ ของ MET Office 

การสํารวจเหลานี้จะดําเนินการสํารวจจากประชาชนท่ีใชบริการจากกลุมบริการลูกคา (PWSCG) 

โดยบริษัทวิจัยตลาดอิสระเพ่ือใหแนใจวาเปนขอมูลท่ีเปนกลาง และสามารถเปนตัวแทนจากมุมมองของ

ประชาชนในประเทศ นอกจากนี้ยังทําใหสามารถระบุความตองการใหมๆ และสรางความแนใจวา MET Office  

ไดใหบริการท่ีสามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนได 

 

การสํารวจการใหบริการการเตือนการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศอยางรุนแรง (NSWWS) 

สิ่งสําคัญท่ีสุดเพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาคําเตือนท่ี MET Office ไดออกคําเตือนไปถึงคนท่ีตองการไดรับ

ขอมูลและพบวาพวกเขาไดรับประโยชนจากขอมูลเหลานี้ ดังนั้นการดําเนินการสํารวจ จะเลือกจากลุม

ดังตอไปนี้  

• สัมภาษณทางโทรศัพทจํานวน 500 คนในพ้ืนท่ีไดรับผลกระทบ 

• ตรวจสอบการรับรูและประโยชนของคําเตือนจากกลุมเปาหมาย 

• ตองมีการสํารวจอยางนอย 6 ครั้งท่ี ดําเนินการในแตละป 

• ดําเนินการโดยทีมงานวิจัยอิสระ เพ่ือลดอคติจากการประเมิน 

ผลของการสํารวจจะมาใชประโยชนเพ่ือการปรับปรุงการดําเนินงานในอนาคตของหนวยงาน 

คําถามและคําตอบท่ีจะถามจากผูตอบแบบในสวนของประโยชนของคําเตือน 

• ผูตอบแบบสอบถามจะถูกถามดวยคําถาม "โดยรวมแลวมีประโยชนหรือไมท่ีคุณจะไดรับคําเตือน 

ในเหตุการณท่ีเกิดสภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรุนแรง 

• คําตอบจะมี 5 คําตอบใหผูตอบตอบ ดังนี้: (1) มีประโยชนมาก (2) มีประโยชนบาง (3) ไมมี

ประโยชนมาก (4) ไมมีประโยชนเลย และ (5) ไมทราบวามีคําเตือน 
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• ผลการสํารวจในป 2017/2018 พบวา 94% ของผูตอบแบบสอบถามตอบวาคําเตือนมีประโยชน

มากและมีประโยชนบาง  

• เปาหมายท่ีกําหนดไวสําหรับป 2018/2019 เปน 84% โดยคํานวณจากเฉลี่ยของการสํารวจ 

อยางนอย 6 ครั้ง 

• ขอมูลดานลางนี้เปนขอมูลท่ีไดจากการผลสํารวจท่ีประชาชนไดรับจากผลสํารวจ 

 

 
 

การเขาถึงของคําเตือน 

• ผูตอบแบบสอบถามจะถูกถามดวยคําถามวา "คุณเห็นหรือไดยินอะไรเก่ียวกับการแจงเตือนท่ี

เก่ียวกับสภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงนี้" 

• 87% ของผูตอบแบบสอบถามเคยเห็นหรือไดยินคําเตือนของ MET Office ในป 2017/2018 เปน

การสํารวจ 7 ครั้ง จากชวงเวลาท่ีเกิดเหตุการณ 5 ครั้งในการเกิดสภาวะหิมะ ซ่ึงถือวามีคะแนน

การรับรูสูงมาก 

• เปาหมายสําหรับ 2018/2019 กําหนดใหได 70% เฉลี่ยจากการสํารวจอยางนอย 6 ครั้ง 
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การสํารวจการรับรูของประชาชน 

เปนเรื่องท่ีสําคัญมากเพ่ือใหแนใจวาการพยากรณท่ี MET Office ไดออกรายงานไปถึงประชาชน 

ท่ีตองการขอมูล และใหประชาชนท่ัวไปไดรับทราบ และสามารถนําไปใชประโยชนได นอกจากนี้ยังเปนสิ่ง

สําคัญทําใหไดทราบวามีการเขาถึงการพยากรณไดผานชองทางตางๆ เชน โทรศัพทมือถือ, โทรทัศน, 

อินเทอรเน็ต และแหลงอ่ืนๆ การดําเนินการสํารวจนี้เปนการดําเนินการประจําทุกป ในสัปดาหแรกของเดือน

ตุลาคม โดยการสํารวจจะดําเนินการ ดังนี ้

• การสัมภาษณแบบตัวตอตัว และการสัมภาษณสวนบุคคล โดยการใชคอมพิวเตอร (CAPI)  

ทําการสัมภาษณ 2,089 คนท่ัวประเทศอังกฤษ 

• การติดตามและสังเกตการณจากการรับรูในความถูกตองของขอมูลท่ีไดรับ และประโยชนท่ี

ไดรับ และความถ่ีในการใชขอมูล 

• ดําเนินการอยางอิสระโดยบริษัทท่ีปรึกษาเพ่ือไมใหเกิดอคติจากการสํารวจความแมนยําของ 

การพยาการณ 

• ผูตอบแบบสอบถามจะถูกสอบถามดวยคําถาม "โดยท่ัวไปแลวทานพบวามีความแมนยําเพียงไร

สําหรับการพยากรณสภาพอากาศท่ีไดรับจาก MET Office" 

• ผลคําตอบท่ีผูตอบแบบจะตอบ ไดแก (1) แมนยํามาก (2) แมนยํา (3) แมนยําบางไมแมนยํา

บาง (4) ไมแมนยํา (5) ไมแมนยําเลย (6) ไมทราบขอมูลเลย 

• ในป 2017 ผลการสํารวจ พบวา 78% ของผูตอบแบบสอบถามรูสึกวาการพยากรณมีความ

แมนยําและแมนยํามาก  

• เปาหมายสําหรับป 2017 ตั้งอยูท่ีระดับ 73% 
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ประโยชนท่ีไดรับจากขอมูลการพยากรณ 

• ผูตอบแบบสอบถามจะถูกถามดวยคําถามท่ีวา "โดยรวมแลวทานคิดวามีประโยชนหรือไมท่ี

ไดรับขอมูลการพยากรณอากาศในทุกวันนี้" 

• คําตอบจะมี 5 คําตอบใหผูตอบแบบตอบ ดังนี้ (1) มีประโยชนมาก (2) มีประโยชน (3) ไมไดมี

ประโยชน (4) ไมไดมีประโยชนเลย และ (5) ไมทราบวามีการใหขอมูล 

• ในป 2017 พบวา 87% ของผูตอบแบบสอบถามรูสึกวาการพยากรณมีประโยชนและมี

ประโยชนมาก 

• เปาหมายสําหรับป 2017 ตั้งไวอยูท่ี 80% 
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นอกจากนี้ MET Office มีการสํารวจทางระบบออนไลน เพ่ือท่ีจะวัดความเชื่อม่ันจากประชาชนท่ีมีตอ

สํานักงาน MET Office  

ขอมูลการสํารวจจากสมาชิก 2,000 ราย โดยมาจากสมาชิกท่ีมีอายุ 18 ปข้ึนไป ท่ีอาศัยอยูใน

อาณาจักร ท้ังนี้ใชวิธีการสุมตัวอยางอยางเปนระบบโดยพิจารณาการกระจายของขอมูล อายุ เพศ ระดับชั้น

ทางสังคม โดยเนนท่ีคุณภาพของผูตอบแบบสอบถามมากกวาการเนนปริมาณ การสํารวจเกิดข้ึนเปนปท่ี 3 

และเปนจํานวน 4 ครั้ง นับตั้งแตเดือนกรกฎาคมป 2012 มีผูตอบแบบประมาณ 80% เชื่อม่ันและเชื่อม่ันมาก

ในผลการพยากรณของ MET Office ดังแสดงรายละเอียด ดังนี้ 

 

 
ในชวงระยะเวลา 12 เดือนนั้น มีผูตอบแบบสอบถามท่ีเชื่อม่ันใน MET Office มากยังคงอยู ท่ี 

44% และมีจํานวนท่ีลดลงถึง 3% ในขณะเดียวกันผูตอบแบบสอบถามท่ีเชื่อม่ันเล็กนอยมีคงเดิมท่ีจํานวน 

37% ซ่ึงในสวนนี้จะตองหาเหตุผลวาทําไมถึงมีความเชื่อม่ันเล็กนอยเทานั้น หนวยงานจะตองมีการทํางาน 

ท่ีหนักข้ึนเพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานใหตรงตามความคาดหวังของประชาชน เพ่ือใหประชาชนเกิดความ

เชื่อม่ันท่ีสูงข้ึน 

 

1.8 เปาหมายการดําเนินงานของ MET Office 

เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหกับประชาชนมากข้ึน MET Office ไดกําหนดเปาหมายการดําเนินงานไว ดังนี้ 

• เปนหนวยงานชั้นนําของโลก 

 หนวยงานจะสรางแบบจําลองเชิงตัวเลขเพ่ือการทํานายสภาพอากาศ โดยการนํา

รากฐานขอมูลมาจากสภาพอากาศตางๆ ท่ี MET Office ไดบันทึกไว เพ่ือใชในการ

สรางแบบจําลองท่ีไดมาตรฐานตามการใหบริการของ MET และเปนไปตามมาตรฐาน

ขององคการอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) 
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• มีการดําเนินงานโดยผูเชี่ยวชาญ 

 การดําเนินงานในฐานะหนวยงานชั้นนําระดับโลก ความถูกตองในการดําเนินงานเปน

สิ่งจําเปนท้ังนี้เพ่ือประโยชนในความปลอดภัยของชีวิต สํานักงาน MET Office เปนหนึ่ง

ในเพียงสองศูนยพยากรณอุตุนิยมวิทยาการบินระดับโลกท่ีใหคําแนะนําแกอุตุนิยมวิทยา

การบินเพ่ือการดําเนินงานดานการบินท่ีเหมาะสมท่ัวโลก 

 ความเชื่อม่ันในความถูกตองของการพยากรณระดับสูงมากของ MET Office คือ 

การสรางรูปแบบจําลองสภาพอากาศตางๆ นั้น มาจากศูนยการพยากรณอากาศท่ีมี

ประสิทธิภาพและไดรับใบอนุญาตจํานวน 6 ศูนย และศูนยการวิจัย 50 แหงท่ัวโลก 

• เปาหมายความสําเร็จในการดําเนินงาน 

 มีการผลักดันอยางตอเนื่องท่ีจะปรับปรุงความแมนยําและความถูกตองในการ

พยากรณอากาศ การพยากรณอากาศลวงหนา 4 วันในปจจุบันนี้ The Met Office ได

พัฒนาจนมีความแมนยําและถูกตองเทียบเทาการพยากรณลวงหนา 1 วันเม่ือเทียบกับ

ผลเม่ือ 30 ปท่ีแลว 

 การวัดความกาวหนาในการดําเนินงานของ MET Office คือจะตองมีความแมนยําท่ี

ระดับ 92% ของพยากรณอุณหภูมิในวันถัดไปโดยจะตองมีความถูกตองไมเกิน 2 องศา

เซลเซียสและความแมนยําในระดับ 91% ของวันถัดไปจะตองพยากรณความเร็วลม 

ไมเกิน 5 นอต 

• ความเชื่อม่ันในหนวยงาน 

 MET Office จะใชทักษะการพยากรณท่ีถูกตอง เพ่ือเปนขอมูลในการเตือนหนวยงาน

ของรัฐ ประชาชน หนวยงานกูภัยฉุกเฉิน และหนวยงานธุรกิจตางๆ ใหทราบถึงสภาพ

อากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรุนแรง หรืออันตรายท่ีจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิต หรือ

การหยุดชะงักอยางกวางขวาง และผลท่ีอาจจะกระทบตอโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญ 

 จะชวยดานขอมูลท่ีจําเปนแกกองทัพเพ่ือปกปองกองกําลังพลของประเทศอังกฤษใน

การดําเนินงาน และภารกิจท่ัวโลก 

 มีการพยากรณสภาพอากาศในพ้ืนท่ีตางๆ ท่ัวโลก อันจะชวยปองกันใหเทคโนโลยีท่ี

สําคัญของโลกปลอดภัยจากพลังงานเปลวสุริยะ 

• ปกปองชีวิตตางๆ ในทะเล 

 มีการพยากรณอากาศทางทะเลมาอยางตอเนื่องตั้งแตป 1867 เปนตนมา โดย

กําหนดใหในชวงป  2018 มี 

- การพยากรณอากาศในบริเวณชายฝง และการพยากรณในทะเลมีความ

ถูกตองในระดับ 96.8% และ 92.2% ตามลําดับ 

- มีคําเตือนเก่ียวกับพายุออกมามากกวา 93% ของพายุท่ีเกิดข้ึน 
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- พายุท่ีเกิดข้ึนจะตองเกิดข้ึนมากกวา 88% ของคําเตือนพายุท่ีประกาศ

ออกไป 

• มีระบบซูเปอรคอมพิวเตอรดานสิ่งแวดลอมท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดในโลก 

 สามารถสรางแบบจําลองสภาพอากาศตางๆ จากความสามารถในการประมวลผล

และความสามารถในการคํานวณของซูเปอรคอมพิวเตอร และสามารถใหขอมูล

รายละเอียดเพ่ิมเติม และการพยากรณกอนหนานี้ และคําเตือนของสภาพอากาศท่ี

รุนแรง 

 ความสามารถในซูเปอรคอมพิวเตอรไดชวยใหเราเพ่ิมความละเอียดของแบบจําลอง

ถึงระดับ 1,500 เมตร ในประเทศอังกฤษ และทําใหการพยากรณมีความละเอียดสูง

ยิ่งข้ึน 

• ความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร 

 หนวยงานมีนักฟสิกสผูเชี่ยวชาญและมีนักคณิตศาสตรท่ีมีความสามารถ ซ่ึงสามารถ

ใชทักษะรวมกันในการพัฒนาแบบจําลองสภาพอากาศตางๆ ไดเปนอยางด ี

 มีนักอุตุนิยมวิทยามากกวา 300 คน ดําเนินงานวิเคราะหขอมูลสภาพอากาศท่ีจะสง

มอบใหแกสาธารณชน เปนขอมูลท่ีเปนปจจุบันและเปนการพยากรณท่ีถูกตอง 

 Met Office มีความรวมมือทางวิชาการอยางเปนทางการระหวางมหาวิทยาลัยท่ีเปน

ผูนําในดานสภาพอากาศและสภาพภูมิอากาศวิทยาศาสตร เชน University of Exeter, 

มหาวิทยาลัยลีดส, University of Oxford และมหาวิทยาลัยรีดดิ้ง เปนตน เพ่ือ

ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร และทักษะการพยากรณสภาพอากาศและสภาพ

ภูมิอากาศ  

• การสํารวจ 

 MET Office ไดเริ่มสังเกตการณทางอากาศมามากกวา 150 ป และในวนันี้เครือขาย

ของสถานีตรวจอากาศของประเทศอังกฤษ และท่ัวโลก มีนับลานของการ

สังเกตการณในแตละวัน 

 มีมากกวา 200,000,000,000 สังเกตการณท่ีสํานักงาน Met Office ไดรับในทุกวัน

จากดาวเทียม เรดารอากาศ สถานีทุนทะเล ลูกโปงอากาศ และเรือ หลายเครื่องมือ

วัดเหลานี้จะชวยทําใหการพยากรณมีความแมนยําสูง 

 MET Office มีการทํางานอยางใกลชิดรวมกับสํานักสิ่งแวดลอม เพ่ือชวยในการสราง 

และพัฒนาการใชงานเครือขายเรดารตรวจอากาศท่ีมีความซับซอน ซ่ึงจะทําใหเกิด

ความถูกตองของการพยากรณท่ีเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะอยางยิ่งในการเปลี่ยนปลงสภาพ

อากาศท่ีรุนแรง 
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• การสรางเขตแดนของการคนควาใหม 

 โดยรวมกันกับโครงการดาวเทียมขององคการอวกาศแหงประเทศอังกฤษ เพ่ือเพ่ิม

ความเขาใจในระบบการเปลี่ยนแปลงในชั้นบรรยากาศของโลก โดยการสํารวจจาก

ดาวเทียม Meteosat 3RD ซ่ึงจะนําไปสูการเพ่ิมประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนในความ 

ถูกตองของการพยากรณอากาศ 

• ผลลัพธการดําเนินงานท่ีดีท่ีสุด 

 สํานักงาน MET Office ไดรับการจัดอันดับเปนหนวยงานหลักท่ีมีความแข็งแรงใน

ฐานะผูใหบริการดานการพยากรณอากาศแบบดิจิตอล ในสวนของการรับรูของ

ผูบริโภคในความแมนยําของขอมูลท่ีไดรับจะมีคะแนนดัชนีท่ีรอยละ 76.4 หากเทียบ

กับคาเฉลี่ยของทุกหนวยงานดิจิทัลอ่ืนๆ จะมีคาคะแนนท่ีรอยละ 73.9 การสํารวจนี้

ดําเนินการโดยท่ีปรึกษาอิสระ 

 จากการสํารวจความเชื่อม่ัน พบวา 82% ของประชาชนเชื่อม่ันตอการดําเนินงาน

ของ MET Office สําหรับการบริการการรายงานสภาพอากาศและสภาพภูมิอากาศ 

 กลุม่งาน PWSCG ไดตั้งคาระดับเปาหมายไวท่ี 73% สําหรับการรับรูของประชาชน

ในความถูกตองของขอมูลท่ีให ซ่ึงท่ีผานมา MET Office ไดรับคะแนนการประเมิน

เกินเปาหมายอยางตอเนื่องในรอบระยะเวลาสี่ปท่ีผานมา 

• มีระบบการตรวจสอบท่ีดําเนินการไดอยางเปนอิสระ 

 เพ่ือให MET Office มีการดําเนินงานทางดานการพยากรณท่ีมีความแมนยําสูง 

สําหรับประเทศอังกฤษ 

 มีกระบวนการตรวจสอบการดําเนินงานอยางเปนอิสระ และอยางตอเนื่อง โดยมีการ

เปรียบเทียบกับคาตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว 

 

1.9 แผนงาน กลยุทธการดําเนินงานดานอุตุนิยมวิทยาของ MET Office 

 ระบบงานอุตุนิยมวิทยาประเทศอังกฤษดูแลโดยหนวยงานท่ีเรียกวา Met office เปาหมายได

กําหนดใหเปนหนวยงานดานวิทยาศาสตรท่ีเก่ียวกับดานสภาวะอากาศ (weather) และสภาวะภูมิอากาศ 

(climate) เพ่ือสนองตอบตอความตองการของสังคม มีหนาท่ีปองกันภัยพิบัติท่ีจะเกิดตอสาธารณะ ปองกันภัย

ท่ีจะเกิดกับภาคธุรกิจ ใหคําแนะนําแกภาครัฐบาล โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันภัยพิบัติ หรือหากปองกัน

ไมไดก็ทําใหเกิดความเสียหายนอยท่ีสุดโดยใชองคความรูทางดานวิทยาศาสตร 

 เปาหมายของหนวยงานจะนําเอาความเปนเลิศทางดานวิทยาศาสตรมาบริหารจัดการ การดําเนินงาน

ของหนวยงานตองเปนหนวยงานท่ีมีการใหบริการในระดับโลก Met Office ตองเปนหนวยงานท่ีเปนท่ียอมรับ

ในระดับโลกวาเปนผูนําทางดานการพยากรณอากาศ (Weather forecasting) การทํานายสภาวะภูมิอากาศ 

(Climate prediction) การทํานายการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศของโลก (Climate Change) และเปน
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ศูนยกลางความเปนเลิศระดับโลกในการทําวิจัยดานสภาวะอากาศและภูมิอากาศ นักวิทยาศาสตรของ

หนวยงานถือวาเปนบุคลากรท่ีทรงคุณคาของหนวยงาน หนวยงานมีนโยบายท่ีจะรักษาบุคลากรท่ีสําคัญเหลานี้ 

เพ่ือทํางานตางๆ ใหบรรลุตามเปาหมายท่ีหนวยงานไดกําหนดไว 

 ท่ีผานมารัฐบาลแหงประเทศอังกฤษไดลงทุนใน Supercomputer มูลคามากกวา 100 ลานปอนด 

เพ่ือใหการดําเนินงานของ Met Office ท้ังดานปฏิบัติการ ดานการใหบริการ และดานการวิจัยมีประสิทธิภาพ

ท่ีสูงยิ่งข้ึนอีกอยางนอย 10 ป และทําใหรัฐบาลและหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของสามารถกําหนดนโยบาย 

ท่ีเหมาะสมในอนาคตไดเปนอยางดี  

 กลยุทธท่ีหนวยงานกําหนดนั้น จะเปนการวางแผนตามการเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตท่ีจะเกิดข้ึน ไมวา

จะเปนดานเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงความกาวหนาดานวิทยาศาสตร กลยุทธท่ีจะดําเนินการมีเปาหมาย

ดังตอไปนี้ 

- ปกปองรักษาชีวิตและทรัพยสิน ตลอดจนปองกันโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญของประเทศ 

- เพ่ือปองกันความเสี่ยงตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึนอันเนื่องมาจากสภาวะอากาศ (weather) และสภาวะ

ภูมิอากาศ (climate) 

- ทําใหหนวยงานตางๆ ของรัฐ และภาคธุรกิจมีขอมูลยางเพียงพอเพ่ือชวยในการกําหนดนโยบาย 

วางแผนงาน และการตัดสินใจ 

- วางรากฐานเพ่ือใหสามารถกําหนดนโยบายท่ีเหมาะสมสําหรับการปองกันวิกฤตการณการ

เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศของโลก (Climate Change) 

- สนับสนุนการสรางการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ จากการใชประโยชนจากความเชี่ยวชาญ

ทางดานความรูสภาวะอากาศและสภาวะภูมิอากาศ 

 

เพ่ือตอบสนองตอการขับเคลื่อนดังกลาวขางตน หนวยงานจะตองมีเปาหมายในการปรับปรุงระบบการ

พยากรณโดยมีชวงระยะเวลาครอบคลุมต้ังแตรายชั่วโมงจนถึงทศวรรษ และจากระดับทองถ่ินจนถึงระดับโลก 

จะตองมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางาน มีการกําหนดแผนปฏิบัติการใหการดําเนินการของหนวยงาน

เปนท่ีนาเชื่อถือของประชาชนและตอสาธารณะ มีการกําหนดงานวิจัยอยางเหมาะสมเพ่ือทําใหการดําเนินงาน

สนองตอบตอความตองการของชุมชน  

Met Office ไดกําหนดกลยุทธในการดําเนินงาน ดังรายละเอียด ตอไปนี้ 

• ปกปองรักษาชีวิตและทรัพยสิน การดํารงชีวิต ตลอดจนปองกันโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญของ

ประเทศ โดยดําเนินการในกิจกรรม ดังตอไปนี้ 

- ดําเนินการใหเกิดการพัฒนาในลักษณะองครวมของระบบการพยากรณระดับโลก  

เพ่ือเพ่ิมการใหขอมูลท่ีตรงตามความตองการ และในระยะเวลาท่ีเหมาะสม คุณภาพของ

ขอมูลท่ีดีในระดับภูมิภาคได 

- สงเสริมวิธีการตางๆ ท่ีเหมาะสมเพ่ือชวยในการตัดสินใจสําหรับการประเมินความเสี่ยง

อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ เพ่ือเปนการลดการสูญเสียท่ีจะเกิดข้ึนใน

 
 
 

ภาคผนวก-18 

 



 

ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนิยมวิทยา 
 

ภัยพิบัติตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึน โดยเปนการเสริมสรางการพยากรณใหดีข้ึนท้ังในระดับทองถ่ิน

และระดับนานาชาติ 

- ขยายขอบเขตการดําเนินงานท้ังในแงของพ้ืนท่ีและระยะเวลา เพ่ิมความเขมแข็งและ

ความยั่งยืนในความสามารถของการพยากรณอากาศ และขยายขอบเขตการดําเนินงาน

ดานพยากรณเพ่ือเปนการลดผลกระทบจากความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติ 

- ดําเนินการใหมีระบบการพยากรณอากาศแบบใหมใหมีระยะเวลาสั้นลง เพ่ือลด

ระยะเวลาการเผยแพรขอมูลใหสั้นลงเหลือระยะเวลาเพียง 2-12 ชั่วโมง ท้ังนี้จะตอง 

มีฐานของขอมูลท่ีชัดเจน เปนขอมูลท่ีครอบคลุม และมีรูปแบบท่ีเหมาะสม 

- เสริมสรางการใชประโยชนจากการพยากรณอากาศเพ่ือเปนการปองกันชีวิตและ

ทรัพยสิน รวมถึงการดํารงชีวิตอยางปกติสุข และระบบสาธารณูปโภคท่ีสําคัญตางๆ โดย

การพัฒนาระบบและกระบวนการแปลผลการพยากรณอากาศ และเครื่องมือตางๆ ท่ี

ชวยในการตัดสินใจเพ่ือลดความความเสี่ยงในความผิดพลาดจากการพยากรณ และตอง

สนองตอบตอความตองการของลูกคา 

 

• เพ่ือปองกันความเสี่ยงตางๆ และมีการดําเนินการท่ีดีข้ึนอันเนื่องมาจากสภาวะอากาศ 

(weather) และสภาวะภูมิอากาศ (climate) ท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยดําเนินการในกิจกรรม 

ดังตอไปนี้ 

- เพ่ิมความละเอียดของระบบงานการพยากรณท้ังท่ีเปนขอมูลรายเดือน และรายฤดูกาล 

เสริมสรางความสามารถของระบบงานพยากรณในระดับภูมิภาค และรายงานความเสี่ยง

ท่ีจะเกิดข้ึนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ บนความเชื่อม่ันของผูใชบริการ 

- เสริมสรางระบบการรายงานท้ังท่ีเปนรายเดือน-รายฤดูกาลท้ังหมดใหเปนขอมูลท่ี

นาเชื่อถือและเปนการพยากรณอยางมืออาชีพ 

- จัดทําระบบการรายงานระยะยาวท่ีเปนการพยากรณท่ีเปนทศวรรษ และสรางความ

เชื่อมโยงกับระบบรายงานระยะสั้นท่ีเปนรายงานรายเดือน-รายฤดูกาลอยางเปนระบบ  

- กําหนดเปาหมายการวิจัยท่ีทําใหเขาใจพลวัตท่ีเปลี่ยนแปลงไปของสภาพภูมิอากาศเพ่ือ

ทําใหสามารถพยากรณอากาศไดตั้งแตรายเดือนไปจนถึงทศวรรษอยางแมนยํา ทําใหเกิด

องคความรูท่ีทําใหเกิดความเขาใจในการเปลี่ยนแปลงไปของภูมิอากาศในพ้ืนท่ีตางๆ 

รวมถึงระดับภูมิภาค 

 

• ทําใหหนวยงานของรัฐ และภาคธุรกิจมีขอมูลยางเพียงพอเพ่ือชวยใหสามารถกําหนดนโยบาย

และการตัดสินใจตางๆ ท่ีเหมาะสมกับองคกรได โดยดําเนินการในกิจกรรม ดังตอไปนี้ 

- มีการพยากรณการเปลี่ยนแปลงไปของภูมิอากาศในระยะยาวไปอยางนอยจนถึงป 2050 

มีการใชขอมูลเพ่ือการวิเคราะหขอมูลทางสถิติเพ่ือความเขาใจในผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน

 
 
 

ภาคผนวก-19 

 



 

ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนิยมวิทยา 
 

อันเนื่องมาจากความแปรผันของภูมิอากาศ อุณหภูมิของโลก การเปลี่ยนแปลงของระบบ

การหมุนเวียนของทะเลและอากาศท่ีข้ัวโลก 

- จัดเตรียมขอมูลการพยากรณตางๆ ท่ีแมนยําและมีผลกระทบอยางรุนแรงท้ังระดับ

ภูมิภาคและระดับทองท่ีท่ีเก่ียวกับภูมิอากาศ เชน ปริมาณฝนตกท่ีผิดปกติเปนรายชั่วโมง 

โดยการจัดทํารูปแบบจําลอง (Model) ท่ีมีความละเอียดในสเกลระดับกิโลเมตร และมี

ความเหมาะสมสําหรับการพยากรณในประเทศอังกฤษ 

- ยกระดับระบบการพยากรณอากาศของประเทศอังกฤษ (UK Climate Projections ; 

UKCP09) ซ่ึงเปนผูนําของขอมูลท่ีเก่ียวกับสภาพภูมิอากาศสําหรับพ้ืนท่ีในประเทศ

อังกฤษและภูมิภาคตางๆ อยางเปนระบบท่ีชวยใหผูท่ีใชบริการขอมูลสามารถนําขอมูลไป

ใชประโยชนไดอยางเต็มท่ี การยกระดับนี้จะใชพ้ืนฐานของการสํารวจขอมูลลาสุด

ประกอบกับการวิเคราะหรูปแบบจําลองตางๆ ของสภาวะอากาศ เพ่ือเปนขอมูลการ

เปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ ความแปรผันภูมิอากาศ และแนวโนมในระยะยาวของ

ภูมิอากาศท่ีจะเปลี่ยนแปลงไป 

 

• วางรากฐานเพ่ือใหสามารถกําหนดนโยบายท่ีเหมาะสมสําหรับการปองกันวิกฤตการณจาก

การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศของโลก (Climate Change) โดยดําเนินการในกิจกรรม 

ดังตอไปนี้ 

- พัฒนาระบบการประเมินใหมท่ีเก่ียวกับบทบาทระยะสั้นของสภาวะอากาศท่ีครอบคลุม

โลก ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพอากาศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน

ระดับภูมิภาค และทางเลือกของแนวทางการดําเนินการตางๆ ท่ีเหมาะสมเพ่ือชวยในการ

ลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน 

- สรางระบบการประเมินผลท่ีนาเชื่อถือเพ่ือวัดการตอบสนองของเมฆ เพ่ือพิจารณาระบบ

ท่ีเปลี่ยนแปลงของวงจรของน้ํา และความรอนท่ีดูดซับน้ําทะเล โดยการใชแบบจําลอง

สภาพภูมิอากาศท่ีมีความละเอียดสูง มีกระบวนการศึกษาและการทดสอบแบบจําลอง

ผานกระบวนการสังเกตและการวิเคราะหรายละเอียดตางๆ  

- ใชการศึกษาเก่ียวกับวิทยาศาสตร และการสรางแบบจําลองตางๆ เพ่ือประเมินวัฏจักร

ของระบบธรรมชาติ เชน ความเปลี่ยนแปลงของวัฏจักรคารบอนอันเนื่องมาจากวัฏจักร

ของไนโตรเจน หรือพ้ืนท่ีชุมน้ํา หรือกระบวนการเยือกแข็งของน้ําแข็ง เพ่ือใหเกิดความ

ม่ันใจในการจัดการกับระบบคารบอนของโลก 

- ใชความคืบหนาลาสุดในการสรางแบบจําลองของโลก เพ่ือทําใหสามารถประเมินความ

เสี่ยงตางๆ รวมถึงการสามารถแปลคาตางๆ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงไปของ

สภาพภูมิอากาศของโลก มากไปกวาการพิจารณาเฉพาะในประเด็นการเปลี่ยนแปลงไป

 
 
 

ภาคผนวก-20 

 



 

ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนิยมวิทยา 
 

ของอุณหภูมิของโลกเทานั้น ซ่ึงจะชวยทําใหเกิดความเขาใจในผลกระทบตอภูมิอากาศ

ของทองถ่ิน วัฏจักรของน้ํา และความม่ันคงดานอาหารและน้ําของโลก 

 

• สนับสนุนการสรางการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจจากการใชประโยชนจากความ

เชี่ยวชาญทางดานความรูสภาวะอากาศ และสภาวะภูมิอากาศ โดยดําเนินการในกิจกรรม 

ดังตอไปนี้ 

- รักษาสถานะของหนวยงานใหเปนองคกรชั้นนําระดับโลก มีความเปนเลิศดาน

วิทยาศาสตร และมีการนําขอมูลไปใชใหเกิดประโยชนตอสังคม 

- มีความเขมแข็งทางดานวิทยาศาสตรประยุกต และกิจกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับวิทยาศาสตร 

โดยมีท่ีปรึกษาท่ีเชี่ยวชาญและเปนท่ียอมรับระดับโลก หนวยงานมีความสามารถดาน

ปฏิบัติการในระดับผูนําของโลกเพ่ือท่ีจะผลิตผลิตภัณฑ การบริการ และการใหคําปรึกษา

ท่ีมีคุณคาสูง 

- มีโปรแกรมในการพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาทางดานวิทยาศาสตร โดยเปนความ

รวมมือในการพัฒนารวมกับลูกคา ซ่ึงมีเปาหมายเพ่ือใหเกิดการดําเนินงานในลักษณะ

ของขอมูล ท่ีสมบูรณและเกิดประโยชน  เปนขอมูล ท่ี เปนชวงตลอดระยะเวลา 

(timescales) ท่ีตองการ และตั้งอยูบนกรอบความคิดท่ีจะลดความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน

ในทุกกรณี 

- ทําใหไดขอมูลท้ังในแงของขนาดความละเอียด ความแมนยํา และการนําไปใชประโยชน

ในรูปแบบของการลดความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนทางดานสิ่งแวดลอม มีการเพ่ิม

รายละเอียดตางๆ ท่ีเหมาะสมสําหรับการขับเคลื่อนงานดานอุตุนิยมวิทยา โดยการ

กําหนดเปาหมายใหเกิดการกระจายขอมูลไปสูสาธารณะอยางกวางขวาง 

- สงเสริมการพัฒนาดานนวัตกรรม และระบบการสื่อสารแบบสองทางเพ่ือใหเกิด 

การพัฒนาดานวิทยาศาสตรและศึกษาผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 

นอกจากนี้แลวหนวยงาน MET ยังไดกําหนดใหหนวยงานทําหนาท่ีสนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐาน

ทางดานวิทยาศาสตรดวย โดยมีภารกิจ ดังตอไปนี้ 

• พัฒนารูปแบบรูปแบบจําลองในโมเดลตางๆ โดยดําเนินการในกิจกรรม ดังตอไปนี้ 

- มีการติดตามเปาหมายท่ีไดกําหนดไว โดยเปาหมายนี้จะครอบคลุมถึงการรักษา

สถานะท่ีเปนสถาบันชั้นนําของโลก สํานักงาน MET Office ตองมีการใหบริการดาน

การปฏิบัติงานท่ีดีข้ึน มีการจัดเตรียมหองปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรท่ีทันสมัย

เพ่ือใหสามารถเขาใจเก่ียวกับสภาพภูมิอากาศ สภาวะอากาศ และกระบวนการของ

ระบบโลก 

 
 
 

ภาคผนวก-21 

 



 

ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนิยมวิทยา 
 

- มีการสํารวจผลท่ีแสดงรายละเอียด ในระยะ 10 กิโลเมตร ข้ึนไปเหนือบรรยากาศ 

และระยะความลึก 5 กิโลเมตรในมหาสมุทร มีการประมวลผลการพยากรณอากาศ

ท่ัวโลกท่ีมีความละเอียดในระดับท่ีต่ํากวา 10 กิโลเมตร และมีการสํารวจท่ีมีความ

ละเอียดในแบบจําลองระดับตํ่ากวาหนึ่งกิโลเมตรในพ้ืนท่ีการพยากรณสําหรับ

ทองถ่ิน 

- มีการดําเนินการอยางตอเนื่องเพ่ือใหสามารถเขาใจ เรียนรูกระบวนการการ

เปลี่ยนแปลงไปของบรรยากาศในชวงเวลาตางๆ โดยมุงเนนไปท่ีหมอก หมอกควัน 

กระบวนการการเกิดละอองลอย และคุณภาพของอากาศ ท่ีเนนการปรับปรุง 

รูปแบบจําลองในระดับกิโลเมตร 

- มีการแนะนําระบบกระบวนการประมวลผลแบบไมจํากัดวิธีในการเชื่อมความสัมพันธ

ของตัวแปรท่ีมีการกระจายเขาดวยกัน (stochastic) เพ่ือใหทราบถึงขนาดของ

ผลกระทบท่ีเกิดจะเกิดข้ึน หากดําเนินการโดยวิธีอ่ืนไมไดผล 

- ทํางานรวมกับสภาการวิจัยดานสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติแหงสหราชอาณาจักร 

(Natural Environment Research Council (UK) ; NERC) ในโครงการท่ีสําคัญ

เพ่ือชวยปรับปรุงการสรางความเขาใจในกระบวนการหมุนเวียนของบรรยากาศ และ

ปฏิสัมพันธกับการหมุนเวียนของบรรยากาศ 

- เพ่ิมทักษะและความสามารถในการทําแบบจําลองดานการเปลี่ยนแปลงของสภาพ

อากาศทางกายภาพ และรูปแบบสภาพภูมิอากาศในสภาพแวดลอมระดับทองถ่ิน

และแบบจําลองระบบโลกของโลก รวมกับ NERC 

- ทํางานรวมกับหนวยงานตางๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศเพ่ือการวิจัยและ

พัฒนาเก่ียวกับสภาพอากาศต้ังแตระดับโลกจนถึงดวงอาทิตย และมีระบบการสราง

แบบจําลอง ทางคณิตศาสตรท่ีสํานักงาน MET Office พัฒนาข้ึน เพ่ือความเขาใจใน

ตั้งแตระดับบรรยากาศไปถึงระดับเทอรโมสเฟยร 

 

• พัฒนาทางดานการเฝาระวัง/ติดตาม โดยดําเนินการในกิจกรรม ดังตอไปนี้ 

- รักษาโครงการตางๆ ท่ีเก่ียวของการวิจัยแบบสังเกตการณในระดับโลก  

 โดยเปนความรวมมือกับ NERC   

 เปนการพัฒนาเครื่องมือ นวัตกรรม และการมีสวนรวม เปนการวิจัยใน

ภาคสนามท้ังในระดับประเทศและระหวางประเทศเพ่ือชวยกันเติมเต็มใน

ชองวางของการเรียนรูจากการศึกษารวมกัน 

 
 
 

ภาคผนวก-22 

 



 

ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนิยมวิทยา 
 

- รักษาระดับความสามารถหลักของเครือขายการสังเกตการณใหยังคงคุณภาพ

ระดับสูงท่ีชวยในการการตรวจสอบและพยากรณตางๆ จากเครื่องมือตางๆ เชน 

ดาวเทียม เรดาร และมีการสรางประโยชนสูงสุดจากระบบท่ีมีเหลานี้ 

- พัฒนาการนําขอมูลท่ีมี และท่ีไดรับมา มาใชประโยชนอยางเต็มท่ี เชน ขอมูลท่ี

รวบรวมโดยบุคคลท่ีสาม หรือขอมูลดานสิ่งแวดลอมท่ีเรียกคนไดจากแหลงขอมูล

อ่ืนๆ โดยการตรวจสอบความถูกตอง และสามารถนําขอมูลเหลานั้นมาสราง 

รูปแบบจําลองท่ีเหมาะสมและมีความละเอียดสูง 

- พัฒนาความเปนหุนสวน และการทํางานรวมกันตอไปกับหนวยงานท่ีสําคัญอ่ืนๆ 

เพ่ือชวยในการสังเกตการณสภาพแวดลอมชายฝงทางทะเล และทางอุทกวิทยา 

- มีการประเมินคาการพยากรณจากระบบการสังเกตการณท่ีหลากหลายวิธีเพ่ือใหม่ันใจ

วาประเทศอังกฤษมีการลงทุนอยางเหมาะสมสาํหรับระบบการสังเกตการณในอนาคต 

- มีการพัฒนาศูนยขอมูลสภาพภูมิอากาศแหงชาติไปใหกวางขวางมากข้ึน มีความ

เขาใจในสภาพอากาศในอดีต และโดยเฉพาะอยางยิ่งมีความเขาใจในสภาพตางๆ 

ของภูมิอากาศในพ้ืนท่ีของประเทศอังกฤษ 

- มุงเนนเปาหมายในการพัฒนาปรับปรุงความเขาใจเฉพาะเจาะจงในการเปลี่ยนแปลง

ไปของอุณหภูมิพ้ืนผิวท่ัวโลก มีการติดตามสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาชุดขอมูลท่ี

ชวยในการสังเกตเพ่ือปรับปรุงความเขาใจในระบบวงจรน้ํา 

- พัฒนาเทคนิคการประเมินผลและระบบการวัดใหมๆ เพ่ือใหม่ันใจวามีรูปแบบท่ี

เหมาะสมสําหรับโลกอยางตรงกับความเปนความจริง เปนการพัฒนาท่ีไดมาจากการ

สังเกต และการจัดทํารูปแบบท่ีเหมาะสม 

 

• การวิเคราะหขอมูล โดยดําเนินการในกิจกรรม ดังตอไปนี้ 

- มีการเชื่อมโยงขอมูลระหวางกันในระดับโลก เชน การสรางจํานวนสมาชิกใหได

จํานวน 200 รายเพ่ือรวมกันสรางรูปแบบจําลองท่ีใชอธิบายความไมแนนอนใน

บรรยากาศของโลกในปจจุบัน  

- มีการลงทุนอยางตอเนื่องในการพัฒนาระบบท่ีจะสกัดขอมูลตางๆ จากขอมูล

ดาวเทียมใหไดมากท่ีสุด 

- มีการพัฒนาขอมูลเชิงปริมาณเพ่ือชวยการพยากรณในระดับทองถ่ิน และการ

พยากรณแบบ nowcast สําหรับสหราชอาณาจักรไดเปนอยางดี 

- มีการสํารวจแหลงขอมูลใหม เชน ขอมูลจากเรดาร ขอมูลจากไลดาร (lidar) และใช

ประโยชนจากดาวเทียมเพ่ือใหเกิดประโยชนท่ีดีข้ึน สามารถพัฒนาความเขาใจใน 

วัฏจักรของไอน้ําและกลุมเมฆ 

 
 
 

ภาคผนวก-23 

 



 

ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนิยมวิทยา 
 

- พัฒนาขอมูลท่ีเก่ียวของกับบรรยากาศในมหาสมุทร ระบบการดูดซึมตางๆ ของ

บรรยากาศเพ่ือใชงานการพยากรณภูมิอากาศ และพยากรณสภาพอากาศของโลก 

- พัฒนาในวงกวางข้ึนเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการวิเคราะหทางอุตุนิยมวิทยา เพ่ือให

เกิดการประยุกตใชเปนครั้งแรกในยุโรป รวมถึงสรางขอมูลเก่ียวกับสวนประกอบ

ของบรรยากาศ การประยุกตความรูเพ่ือความเขาใจในงานคุณภาพอากาศ 

 

• การจัดระบบในภาพรวม โดยดําเนินการในกิจกรรม ดังตอไปนี้ 

- มีการพัฒนาดานฟสิกสอยางกาวหนาท่ีเก่ียวของกับระบบการประมวลผลแบบ 

ไมจํากัดของการเชื่อมความสัมพันธของตัวแปรท่ีมีการกระจายเขาดวยกัน (Stochastic) 

รวมถึงข้ันตอนในการคํานวณท่ีรวมเอาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในกริดยอย (Sub Grid Scale) 

มาใชในการพิจารณา (Parameterization) มีการสรางรูปแบบจําลองเพ่ือเปนรูป

แบบจําลองข้ันพ้ืนฐานท่ีมีความไมแนนอนของการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโดยเปน

ตัวแทนในทุกระดับ ท้ังนี้ความละเอียดในการศึกษาของระบบและแบบจําลองนั้น 

จะอาศัยความสามารถของระบบคอมพิวเตอรของหนวยงาน ซ่ึงในปจจุบันมี

ความสามารถสูง 

- ปรับปรุงความเปนตัวแทนของเง่ือนไขเบื้องตนตางๆ ท่ีมีคาความไมแนนอน เพ่ือทําให

เกิดการพัฒนาวิธีการใหมๆ ในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลในระดับท่ีกวางขวาง

ยิ่งข้ึน 

- มีการประเมินผลวาระบบการพยากรณท่ีทุกชวงเวลาวามีความเมนยําเพียงไร ท้ังนี้

ตองมีระบบการยืนยันการวิเคราะหขอมูลท่ีเหมาะสม 

- พัฒนาความนาเชื่อถือในขอมูลการพยากรณท่ีเปนรายเดือน โดยเปนการพยากรณ 

ท่ีมีการเลือกตัวแทนท่ีดีภายใตเง่ือนไขเบื้องตนของรูปแบบของภูมิอากาศท่ีไมมี 

ความแนนอน และเปนการพยากรณท่ีมีความกวางมากข้ึน 

 

• การพยากรณผล การยืนยัน และกระบวนการหลังการประมวลผล โดยดําเนินการใน

กิจกรรม ดังตอไปนี้ 

- พัฒนาระบบการวัดและการวัดคะแนนใหม เพ่ือใหเกิดการปรับปรุงความสามารถ

ของการพยากรณ และความนาเชื่อถือจากระบบความเปนไปได (probabilistic) 

มากกวาการพยากรณระบบแบบจําลองท่ีกําหนดข้ึน (deterministic)  

- มีการใชระบบวัดใหมเพ่ือกําหนดทักษะการพยากรณมุงเนนท่ีตัวแปรของสภาพ

อากาศพ้ืนผิว และเนนท่ีประโยชนการใชงานของผูใชขอมูล 

 
 
 

ภาคผนวก-24 

 



 

ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนิยมวิทยา 
 

- พัฒนาวิธีการท่ีซับซอนมากข้ึนในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีใกลเคียง เพ่ือใหสามารถประเมิน

ความสามารถในการพยากรณอยางถูกตองมากข้ึนท้ังในระดับทองถ่ิน และในภูมิ

ประเทศท่ีมีความซับซอนมากข้ึน 

- มีการบูรณาการยืนยันผลการพยากรณและกระบวนการหลังการประมวลผล ภายใต

การวินิจฉัยแบบจําลองท่ีเหมาะสมเพ่ือเสริมสรางความเชื่อมโยงระหวางการวิจัย 

ความตองการของลูกคาในผลิตภัณฑและบริการของหนวยงาน 

- พัฒนาแนวทางการประเมินท่ีเหมาะสมมากข้ึนท้ังทางดานทักษะ และความ

นาเชื่อถือในระบบการพยากรณสภาพอากาศท่ีมีชวงกวางมากข้ึน โดยเฉพาะการ

เนนเรื่องสภาพอากาศท่ีมีความเฉพาะเจาะจง และเหตุการณรุนแรงจากภัยพิบัต ิ

ท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 

การเตรียมการสําหรับอนาคตสําหรับหนวยงาน ดําเนินการในกิจกรรม ดังตอไปนี้ 

- มีการทํางานดานสิ่งแวดลอมในประเทศอังกฤษ เปนหนวยงานท่ีมีความสามารถในการพยากรณ 

ดานสิ่งแวดลอม 

- มีการสํารวจและมีการใชประโยชนจากแบบจําลองท่ีมีความละเอียดสูงมาก (300 เมตรหรือนอยกวา)  

- มีการพัฒนาขีดความสามารถในการพยากรณสภาพแวดลอมท้ังในระดับเมือง และระดับชานเมือง 

- เตรียมความพรอมสําหรับใหหนวยงานสามารถรองรับ Supercomputer ในระดับ exascale (ซูเปอร

คอมพิวเตอรท่ีขนาดใหญท่ีสุดในโลกตอนนี้คือ K Computer มีสมรรถนะในการประมวลผลในระดับ 

10 petaFLOPS ท้ังนี้ 1 petaFLOPS จะมีขนาดเทากับ 1015 FLOPS เปาหมายตอไปของเครื่อง 

Supercomputer หลักของหนวยงาน คือ exaFLOPS โดยท่ีกําหนดให 1 exaFLOPS = 1018 FLOPS 

หรือท่ีเรียกกันวา exascale Computing) 

 

ความรวมมือในระดับโลกสําหรับหนวยงาน ดําเนินการในกิจกรรม ดังตอไปนี้ 

- มีการเสริมสรางความรวมมือในการวิจัยท่ีเก่ียวกับสภาพอากาศและสภาพภูมิอากาศรวมกับ NERC 

เพ่ือใหสามารถสงมอบงานวิจัยท่ีมีความสําคัญ เปนการใชความสามารถในการวิจัยระดับชาติโดยมีการ

ใชทรัพยากรรวมกัน และเปนโครงการท่ีมีลําดับความสําคัญทางยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตรของประเทศ

อังกฤษเปนลําดับตนๆ  

- มีการสรางโปรแกรมท่ีเฉพาะเจาะจงในดานวิทยาศาสตรและการพัฒนาทางดานเทคนิค โดยกําหนด

เปาหมายของ Met Office วาจะตองเปนหนวยงานชั้นนําระดับโลกท่ีมีความสามารถในการสราง

แบบจําลองตางๆ รวมถึงมีความสามารถในการพยากรณท่ีสามารถสรางมูลคาเพ่ิมใหกับคูคาได 

- มีการสรางความรวมมือทางวิชาการระหวาง Met Office กับหนวยงานอ่ืนๆ อยางตอเนื่อง เปนการ

สรางความรวมมือโดยการใชทุนสนับสนุนรวมกันกับหนวยงานอ่ืนๆ เชน มหาวิทยาลัยตางๆ  
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- มีการสรางแนวทางใหมๆ ในการสรางความตอเนื่องและสนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี และสูง

กวาปริญญาตรี ในการศึกษาทางดานสภาพอากาศและวิทยาศาสตรเก่ียวกับสภาพภูมิอากาศ 

- มีสวนรวมอยางแข็งขันสําหรับการระดมทุนของกลุมประเทศสหภาพยุโรป และสรางให MET Office 

เปนผูมีบทบาทและเปนผูนําในโครงการ Horizon 2020  

- มีการจัดการรวมบทบาทของ Met Office ในฐานะหุนสวนของรัฐบาลสหราชอาณาจักร ซ่ึงรับผิดชอบ

กองทุนนิวตัน โดยการมีสวนรวมในโอกาสตางๆ อยางตอเนื่อง เชน การเสนอระเบียบวาระการประชุม

ใหมในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และการใหบริการดานภูมิอากาศ 

 

การพัฒนาบุคลากร 

1) มีการเตรียมสภาพแวดลอมการทํางานท่ีเหมาะสมใหแกบุคลากร มีการจัดชวงระยะเวลาการทํางานใน

การปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมสําหรับงานในดานวิทยาศาสตร และมีการสงเสริมโอกาสใหแกพนักงานมี

ความเจริญกาวหนาในอาชีพการงาน 

2) มีการสนับสนุนการพัฒนาทางดานวิชาชีพอยางตอเนื่องและเขมขน กําหนดใหมีโครงการตางๆ  

ท่ีสามารถเพ่ิมโอกาสทางวิชาชีพใหแกบุคลากรของหนวยงาน 

3) มีการแนะนํากระบวนการจัดการสมัยใหมเก่ียวกับความสมดุลทางเพศในหนวยงาน โดยผาน

กระบวนการตางๆ ท่ีเหมาะสม 

4) มีการดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนเปาหมายในการพนักงานทุกคนใหมีชั่วโมงการเรียนรูและการ

พัฒนาเทากับ 20% ของชั่วโมงการทํางาน 

 

งานการสื่อสารขององคกร 

- สรางทักษะการสื่อสารใหแกพนักงาน เพ่ือใหพนักงานสามารถสื่อสารทางดานวิทยาศาสตรผานสื่อท่ี

หลากหลายรูปแบบ รวมถึงการสงเสริมการสื่อสารดานวิทยาศาสตรท่ีเก่ียวของกับปญหาตางๆ ของสังคม 

- มีการสรางพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บขอมูล และเอกสารท่ีไดทําการตรวจสอบโดย Met Office แลว และเปน

เอกสารท่ีจัดทําโดยผูเขียนชั้นนําตั้งแต ป 2015 เปนตนมา โดยจัดเก็บท่ีหอสมุดแหงชาติ และคลัง

อุตุนิยมวิทยา 

- จัดใหมีโครงการสื่อสารทางวิทยาศาสตรอยางเปนทางการ ซ่ึงดูแลโดยกลุมสื่อสารวิทยาศาสตร 

- มีการพัฒนาหองปฏิบัติการดานสารสนเทศ เพ่ือท่ีจะใหหนวยงานมีความกาวหนาเก่ียวกับวิธีการสง

ขอมูลขาวสารใหผูรับขอมูลขาวสารสามารถเขาใจท้ังขอมูลในสวนท่ีเปนภาพ และขอมูลอ่ืนๆ  

ท่ีหนวยงานไดสื่อสารออกไป 
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การดําเนินงานรวมกับภาคประชาสังคม 

MET Office ใหคําม่ันท่ีจะทําทุกวิถีทางท่ีจะทํางานใหเปนผลเชิงบวกตอสังคมท้ังในประเทศอังกฤษ 

และทําใหเกิดการพัฒนารวมกันระหวางประเทศ และเกิดทําใหมีการคุมครองสิ่งแวดลอม เปนการทํางาน

รวมกับองคกรภาคประชาสังคมท่ีหลากหลาย ดวยวิธีการการเขามามีสวนรวมกับภาคสวนตางๆ ผานความ

รวมมืออยางเปนทางการ และสนับสนุนซ่ึงกันและกัน ดวยการดําเนินงานเชนนี้จะทําใหไมสามารถเกิดการ 

ล็อบบี้สําหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายเพ่ือเอ้ือประโยชนใหแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งได นอกจากนี้ MET Office 

ยังไดกําหนดคานิยมของหนวยงานไวเปนหลักการและภาระผูกพันท่ีอยูภายใตหลักเกณฑและวิธีการท่ีรัฐบาล

และภาคประชาสังคมตองทํางานรวมกัน MET Office เปนสมาชิกของเครือขายสภาแหงชาติเพ่ือองคกร

อาสาสมัคร (National Council for Voluntary Organization ; ncvo) 

 

2. สํานักงานอุตุนิยมวิทยา ประเทศไตหวัน 

 หนวยงานอุตุนิยมวิทยาของไตหวันจะมีชื่อเรียกวา Central Weather Bureau (CWB) จัดตั้งข้ึนตั้งแต

ป 1941 จัดตั้งครั้งแรกในเมืองฉงชิ่ง (Chongqing) จนไดมาจัดตั้งประเทศข้ึนท่ีเกาะไตหวันเม่ือป 1957 จึงยาย

หนวยงานมาจัดตั้งท่ีกรุงไทเป โดยเปนหนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงคมนาคมและการสื่อสาร  

 โครงสรางการบริหารงานของหนวยงาน จะมีผูอํานวยการ (Director-General) เปนผูบริหารงาน

สูงสุด มีรองผูอํานวยการสองทานและเลขานุการของสํานักงาน ในสํานักงานใหญในไทเปนั้นจะมี 4 ฝาย ไดแก  

1) ฝายแผนงาน (Planning)  

2) ฝายติดตามและตรวจสอบอากาศ (Observation)  

3) ฝายอุตุนิยมวิทยาประยุกต (Applied Meteorology)  

4) ฝายโทรคมนาคมและเรดาร (Telecommunication and Radar)  

 

และประกอบไปดวยอีก 4 สํานักงาน ไดแก  

1) สํานักงานเลขานุการ (Secretariat)  

2) สํานักงานดานทรัพยากรมนุษย (Personnel)  

3) สํานักงานดานการเงินและบัญชี (Accounting)  

4) สํานักงานดานจริยธรรมองคกร (Civil Service Ethics)  

 

และนอกจากนี้ภายในหนวยงานนั้นยังประกอบไปดวย ศูนยการวิจัยและพัฒนา (Research and 

Development) อีกดวย   
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นอกเหนือจากหนวยงานท้ัง 9 หนวย ขางตนแลว หนวยงาน CWB ยังมีศูนยปฏิบัติงานท่ีเปนอิสระอีก 

7 หนวย ไดแก  

1) ศูนยพยากรณอากาศ (Weather Forecast Center)  

2) ศูนยดาวเทียมเพ่ือการอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Satellite Center)  

3) ศูนยขอมูลขาวสารดานอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Information Center)  

4) ศูนยเก่ียวกับแผนดินไหว (Seismological Center)  

5) ศูนยเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา (Meteorological Instrument Center)  

6) ศูนยอุตุนิยมวิทยาทางทะเล (Marine Meteorological Center)  

7) ศูนยภูมิอากาศพ้ืนท่ีภาคใต (Southern Region Weather Center)  

 

นอกจากนี้ยังมีสถานีตรวจอากาศอีก 25 สถานี 4 สถานีเรดารตรวจอากาศ และสถานีติดตาม 

ดานดาราศาสตร โดยท้ังหมดนี้สามารถสรุปบทบาทหนาท่ีของหนวยงานในความรับผิดชอบจะเก่ียวกับดาน

อุตุนิยมวิทยา ดานแผนดินไหว ดานอุตุนิยมวิทยาการทะเล และดานดาราศาสตรของประเทศ  

ในบทบาทหนาท่ีของแตละฝายของหนวยงานอุตุนิยมวิทยานั้น จะมีรายละเอียด ดังนี้ 

A. บทบาทของหนวยงานระดับฝาย 

ฝายแผนงาน (Planning)  

1) จัดทํารางแผนบริหารงานของหนวยงานรายป แผนระยะสั้นและระยะยาว ประเมินผลและ

รายงานความกาวหนาในการดําเนินงานของหนวยงาน 

2) มีการติดตามและตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและมีการจัดทํารายงานสรุปประจําป 

3) มีการวาแผนงาน และกํากับการปฏิบัติงานการพยากรณอากาศ และระบบการเตือนภัยจาก

ภูมิอากาศ 

4) วางแผน จัดการ และประสานงานท่ีเก่ียวของกับภัยพิบัติอันจะเกิดข้ึนอันเนื่องมาจากภัยทาง

ธรรมชาติ 

5) ประสานงานกับหนวยงานของรัฐประเทศอ่ืนๆ องคกรระหวางประเทศ และกลุมตางๆ เพ่ือให

เกิดการแลกเปลี่ยนขอมูล และการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับดานอุตุนิยมวิทยาและ 

การแลกเปลี่ยนขอมูล 

6) อํานวยความสะดวกดานวิเทศสัมพันธของหนวยงาน 

 

ฝายติดตามและตรวจสอบอากาศ (Observation)  

1) มีการวางแผนงาน และกํากับการปฏิบัติงาน และการจัดการเก่ียวกับการเฝาระวังติดตามท้ัง

ภาคพ้ืนดิน และภาคพ้ืนอากาศในสวนของระดับบรรยากาศ 

2) เผยแพรขอมูล จัดระบบ และจัดทําการแกไขท่ีเก่ียวของกับกฎระเบียบดานอุตุนิยมวิทยาและ

ขอมูลทางดานเทคนิค (Technical Code) 
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3) วางแผน บริหารจัดการ และประสานงานท่ีเก่ียวของกับประเด็นตางๆ โดยเฉพาะของสถานี

ตรวจอากาศ 

4) วางแผนงาน จัดตั้ง และบริหารจัดการโครงขายของสถานีตรวจสอบปริมาณสถานีตางๆ  

ท่ีเปนระบบอัตโนมัติ 

5) กํากับ ติดตาม รวบรวม และจัดทําขอมูลเก่ียวกับการวัดปริมาณน้ําฝนในสถานีตางๆ ท่ีเปน

ระบบอัตโนมัติ 

6) วางแผนและบริหารจัดการการติดตามในชั้นบรรยากาศท้ังทางดานฟสิกสและดานเคมี 

 

ฝายอุตุนิยมวิทยาประยุกต (Applied Meteorology)  

1) รวบรวมและจัดทําขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการติดตามภูมิอากาศท้ังท่ีเปนระดับภาคพ้ืน 

และบรรยากาศชั้นบนจากสถานีตรวจอากาศตางๆ โดยเปนขอมูลท่ีมาจากท่ัวท้ังประเทศ 

2) เผยแพรขอมูลรายงานภูมิอากาศสูสาธารณะรับทราบเปนรายป เพ่ือเปนขอมูลสําหรับ

สาธารณะใชอางอิง 

3) จัดการโครงการดานโครงขายอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร จัดการขอมูลที่เกี ่ยวชอง

อุต ุน ิยมวิทยาการเกษตร และมีหนาที ่บร ิการใหข อมูลที ่เ กี ่ยวของกับอุต ุน ิยมวิทยา

การเกษตร เชน การเผยแพร รายงานสรุปดานอุตุนิยมวิทยาการเกษตร 7 วัน (7-day 

agro-meteorological outlook) รายงานอุตุนิยมวิทยาการเกษตร 10 วัน (7-day agro-

meteorological Bulletin) 

4) จัดการดานการวิจัยและฝกอบรมดานอุตุนิยมวิทยาการเกษตร 

5) รวบรวมและวิ เคราะหขอมูลดานอุตุนิยมวิทยาท่ีเ ก่ียวของกับทางดานน้ํ า (Hydro 

Meteorological) เพ่ือเปนขอมูลท่ีใชอางอิง 

6) ประสานงานกับหนวยงานท่ีกํากับแหลงน้ําตางๆ และเปนหนวยงานในการสนับสนุนทางดาน

อุตุนิยมวิทยาดานน้ํา (Hydro Meteorological)  

7) ทําหนาท่ีใหบริการในลักษณะจุดเดียวเบ็ดเสร็จท่ีเก่ียวของกับขอมูลดานอุตุนิยมวิทยา  

การติดตอเพ่ือขอขอมูลการบริการดานพยากรณอากาศ เปนตน 

 

ฝายโทรคมนาคมและเรดาร (Telecommunication and Radar)  

1) ทําหนาท่ีตรวจสอบขอมูลท่ีมีการจัดเก็บอยูใหเปนระบบและสามารถท่ีจะนําออกเผยแพรได 

2) วางแผน ประสานงาน กํากับติดตามหนวยงานโทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยา (Meteo-

telecommunication) 

3) บํารุงรักษาระบบการสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน 

4) วางแผนงานเก่ียวกับเครือขายระบบเรดาร 
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5) จัดการและควบคุมการดําเนินการเก่ียวกับการบริหารจัดการปฏิบัติการเรดารทางอากาศ เชน 

การสนับสนุนดานเทคนิค ระบบการบํารุงรักษา การจัดการ และสั่งซ้ืออะไหล 

6) อบรมดานเทคนิคเก่ียวกับเรดาร รวมถึงการบํารุงรักษา 

7) ประสานงานและจัดการเก่ียวกับโครงขายของเรดารกับหนวยงานอ่ืนๆ 

8) วางแผนงานระบบเทคนิคของเรดารท่ีรับสัญญาณดวยระบบ Dual-polarimetric Doppler 

9) วางแผนงาน กํากับ ติดตาม และบํารุงรักษาการปฏิบัติงานดายอุปกรณวิทยุและเครื่องกําเนิด

พลังงานไฟฟาท้ังท่ีสํานักงานใหญและสถานีตรวจวัดอากาศตางๆ 

10) กํากับ ติดตาม และบํารุงรักษาเก่ียวกับระบบของโทรศัพทเคลื่อนท่ีตามสถานีตรวจวัด 

อากาศตางๆ 

11) ทําหนาท่ีรับและสงขอมูลระหวางสถานีเรดารและระบบการสื่อสารทางดาวเทียม ST-1 และใน

สวนของสํานักงานอ่ืนๆ นั้นจะมีหนาท่ี ดังนี้ 

 

B. ศูนยการวิจัยและพัฒนา 

1) วางแผนและบริหารจัดการโครงการท่ีเก่ียวกับการวิจัย 

2) ออกแบบและบริหารจัดการโปรแกรมตางๆ ท่ีเก่ียวของกับงานดานวิทยาศาสตร 

3) จัดการงานท่ีเก่ียวของกับการจัดการประชุม และการประชุมเชิงปฏิบัติการท่ีเก่ียวของกับ

งานวิจัย 

4) เผยแพรขอมูลดานวิทยาศาสตร 

5) พัฒนารูปแบบและแบบจําลองโมเดลการพยากรณไตฝุน  

6) พัฒนาเทคนิคการติดตามและพยากรณภูมิอากาศรูปแบบใหมๆ 

7) ปรับปรุงเทคนิคการพยากรณอากาศ 

8) กําหนดงบประมาณในการประชุมระหวางประเทศ หรือการเยี่ยมเยือนระหวางประเทศ 

9) จัดอบรมสัมมนารวมถึงหลักสูตรการฝกอบรมตางๆ 

 

C. ศูนยปฏิบัติการ (Operation Center) 

ศูนยพยากรณอากาศ  (Weather Forecast Center)  

1) เฝาติดตามการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ การแปรผันอากาศท้ังในประเทศ และระดับโลก

ท้ังในระดับภาคพ้ืน ระดับบรรยากาศ และในทะเล โดยการเก็บขอมูลตางๆ ท่ีมีอยู และ 

ทําการวิเคราะหขอมูลเหลานั้นเพ่ือใหทราบรายละเอียดเก่ียวกับปรากฏการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึน 

2) เฝาระวังภูมิอากาศตลอด 24 ชั่วโมง โดยพิจารณาท้ังในแงของปรากฏการณท่ีเกิดข้ึน และ

การเปลี่ยนแปลง 

3) พยากรณอากาศท้ังเปนการพยากรณระยะสั้น และระยะยาว เชน การพยากรณท่ีเปนขอมูล

ปจจุบันรายวัน พยากรณ 12-36 ชั่วโมง ลวงหนาในภูมิภาคตางๆ ของประเทศ การพยากรณ
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ลวงหนา 7 วัน เปนตน ขอมูลจะมีการเสนอตอสาธารณะ 4 ครั้งตอวัน และในชวงระหวาง

กลางนั้นทุก 3 ชั่วโมงจะมีขอมูลพยากรณอากาศลวงหนา 48 ชั่วโมง และทุกๆ 12 ชั่วโมง  

จะมีการเผยแพรขอมูลการพยากรณอากาศสําหรับ 7 วันลวงหนา  

4) การพยากรณอากาศระยะยาว รวมถึงการสรุปการพยากรณอากาศลวงหนา 1 เดือน หรือ  

1 ฤดูกาล 

5) ออกคําเตือนและคําแนะนําเก่ียวกับภัยท่ีจะเกิดจากปรากฏการณธรรมชาติ 

6) การออกคําเตือนและขอมูลเก่ียวกับพายุไตฝุน 

7) การใหบริการขอมูลตางๆ ทางชองทางสื่อตางๆ รวมถึงการใหขอมูลผานทาง Hotline  

การเผยแพรผานทางวิทยุ โทรทัศน รวมถึงการเตือนภัยตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึนจากธรรมชาติ 

 

ศูนยดาวเทียมเพ่ือการอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Satellite Center)  

1) บริหารจัดการขอมูลตางๆ ท่ีรับมาจากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา และดําเนินการกระบวนการ

ตางๆ สําหรับโครงการใหมๆ 

2) บริหารจัดการและบํารุงรักษาเก่ียวกับระบบของศูนยดาวเทียมเพ่ือการอุตุนิยมวิทยา 

3) จัดเก็บ บริหารขอมูล วิเคราะหขอมูลตางๆ ท่ีจําเปน เพ่ือใหสามารถนํามาวิเคราะหขอมูลเพ่ือ

ประโยชนในการพยากรณอากาศ 

4) ฝกอบรม จัดโปรแกรมใหการศึกษาตอสาธารณะท่ีเก่ียวกับความรูและเทคนิคเก่ียวกับ

ดาวเทียม ขอมูลตางๆ และการประยุกตใช 

5) เพ่ือใหเกิดประโยชนตอระบบการพยากรณอากาศในระยะสั้น 

 

ศูนยขอมูลขาวสารดานอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Information Center)  

1) ประสานงานและบริหารจัดการในโครงการท่ีเก่ียวกับ Bureau-wide computerization 

project 

2) บริหารจัดการโครงสรางขอมูลเก่ียวกับการอุตุนิยมวิทยา และการจัดการเก่ียวกับความ

ปลอดภัย 

3) รวบรวมขอมูลท่ีเปนปจจุบัน วิเคราะหขอมูลอุตุนิยมวิทยาในระดับโลกเพ่ือสรางผลิตภัณฑ

ใหมๆ สําหรับการพยากรณอากาศ 

4) บํารุงรักษาและทําขอมูลใหเปนปจจุบันสําหรับระบบของการพยากรณอากาศระยะสั้น เพ่ือ

ชวยทําใหนักพยากรณสามารถทํางานไดมีประสิทธิภาพสูงสุด 

5) พัฒนาระบบงานตางๆ เก่ียวกับการใหบริการดานอุตุนิยมวิทยาของหนวยงานดีข้ึน เชน 

website e-paper และ e-commerce เปนตน 

6) พัฒนาและบํารุงรักษาระบบขอมูลสําหรับการบริหารจัดการโดยรวม เพ่ือใหประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการงานของหนวยงานดีข้ึน 
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ศูนยเกี่ยวกับแผนดินไหว (Seismological Center)  

1) เฝาติดตาม และระวังเก่ียวกับแผนดินไหวภายในประเทศ 

2) ออกประกาศ หรือรายงานท่ีเก่ียวกับกรณีแผนดินไหว หรือโอกาสท่ีเกิดสึนามิข้ึน 

3) จัดทําโครงการสําหรับโปรแกรมเครื่องมือตางๆ เพ่ือใชในการเตือนภัย 

4) ศึกษาปรากฏการณตางๆ ท่ีเก่ียวของกับแผนดินไหว 

5) ใหบริการขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวกับแผนดินไหว รวมถึงการใหการศึกษาแกสาธารณะเก่ียวกับ

ปรากฏการณแผนดินไหว และการปองกันภัยเบื้องตน 

 

ศูนยเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา (Meteorological Instrument Center)  

1) ทําเครื่องมือวัดในแตละสถานีใหอยูในสภาพสมบูรณพรอมใชงานอยูเสมอ 

2) ดูแล และบํารุงรักษาเครื่องมือวัดท่ีเก่ียวของกับงานอุตุนิยมวิทยาของหนวยงานอ่ืนๆ ให

สมบูรณ 

3) บํารุงรักษาหองทดลองท่ีหนวยงานดูแลใหไดตามมาตรฐานของประเทศ 

4) บํารุงรักษาระบบเครื่องมือวัดอัตโนมัติในระดับภาคพ้ืนใหสมบูรณ 

5) บํารุงรักษาระบบพลังงานลม และแสงแดดท่ีอยูท่ีสถานีตรวจอากาศใหสมบูรณ 

6) บํารุงรักษาเครื่องมือวัดคลื่นใหสมบูรณ 

7) บริหารจัดการใหความความรูและฝกอบรมเก่ียวกับเครื่องมือทางดานอุตุนิยมวิทยา 

 

ศูนยอุตุนิยมวิทยาทางทะเล (Marine Meteorological Center)  

1) เฝาระวัง และติดตามผลขอมูลดานอุตุนิยมวิทยาทางทะเล เชน ขนาดของคลื่น กระแสน้ํา 

ระดับน้ําทะเล อุณหภูมิของน้ํา ในบริเวณตางๆ ของประเทศ ท้ังนี้ขอมูลตางๆ เหลานี้จะมีการ

บันทึกเปนโครงขายของขอมูล 

2) มีหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรเพ่ือจัดเก็บขอมูลตางๆ ท่ีจําเปน เชน เซ็นเซอรสําหรับวัด

ระดับน้ํา สถานีเก็บขอมูลสําหรับระดับน้ําลึกของทะเล เปนตน 

3) พัฒนาระบบการทํานายเก่ียวกับอุตุนิยมวิทยาทางทะเล การพยากรณระดับของคลื่น 

ระดับน้ําทะเล รูปแบบการกระจายของอุณหภูมิพ้ืนผิวน้ําทะเล รูปแบบจําลองโมเดลของการ

ข้ึนและลงของน้ํา รูปแบบจําลองโมเดลของกระแสน้ําในมหาสมุทร เปนตน 

4) ออกประกาศการพยากรณอากาศทางอุตุนิยมทางทะเล เชน อุณหภูมิ ระดับน้ําทะเล คลื่น 

กระแสน้ํา ท้ังในทะเล ชายฝง เ พ่ือเปนขอมูลสําหรับการวางแผนในชีวิตประจําวัน  

การพักผอน การประมง การสํารวจทางทะเล การเตือนภัยลวงหนาทางทะเล และการคนหา

หรือการปฏิบัติการเพ่ือการกูภัยหรือปองกันภัย 

5) จัดเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของท้ังหมดเพ่ือนํามาวิเคราะห ขอมูลจะรวบรวมท้ังขอมูลใน

ระดับประเทศ และขอมูลระดับนานาชาติ เพ่ือใหการพยากรณในอนาคตมีความแมนยําสูงข้ึน 
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6) พัฒนาการใหบริการใหมๆ ดานอุตุนิยมวิทยาทางทะเล เชน ระบบ Geographic Information 

System (GIS) ทางทะเล การใหบริการเพ่ิมเติมทาง Internet เปนตน 

7) การใหคําปรึกษา และใหการศึกษาแกสาธารณะเก่ียวกับอุตุนิยมวิทยาทางทะเล รวมถึงการ

จัดทํารายงานประจําป สถิติตางๆ เพ่ือประโยชนแกสาธารณะ 

 

แผนกลยุทธของ CWB 

 พันธกิจของ CWB ไดกําหนดใหมีการเผยแพรขอมูลอุตุนิยมวิทยาใหทันสมัย พัฒนาระบบการ

พยากรณท่ีถูกตอง แมนยํา และมีคุณภาพ มีการเผยแพรขอมูลไปยังชองทางตางๆ ท่ีหลากหลาย เพ่ือให

สาธารณะรับทราบไดอยางทันทวงที มีระบบการเตือนภัยท่ีเหมาะสมเพ่ือลดการสูญเสียท้ังชีวิตและทรัพยสิน

ของประชาชน ดังนั้นเพ่ือใหไดบรรลุตามวัตถุประสงคดังกลาวขางตน CWB จึงไดจัดทําแผนกลยุทธไว ดังนี้ 

 

1) ยกระดับความสามารถในการเฝาระวัง ติดตามเก่ียวกับการอุตุนิยมวิทยาของประเทศ 

มีระบบการจัดเก็บและสังเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวกับดานอุตุนิยมวิทยา โดยเฉพาะขอมูลท่ีมาจาก

ดาวเทียมของประเทศญ่ีปุน Himawan-8 และขอมูลท่ีมาจากเครื่องมืออ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมเพ่ือชวยในการ

พยากรณอากาศใหเกิดความแมนยํา และมีการเผยแพรขอมูลอยางเหมาะสมบูรณาการระบบท่ีเก่ียวกับการ

อุตุนิยมวิทยาทางทะเล เพ่ือใหประสิทธิภาพในการเผยแพรขอมูลดีข้ึน มีระบบการจัดการเก่ียวกับสถานีวัด

กระแสคลื่นท่ีชายฝง การรวบรวมขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวกับคลื่นและเทคนิคการพยากรณพายุ Storm Surge  

การคํานวณเก่ียวกับขอมูลระดับน้ําทะเล ขอมูลอ่ืนๆ ท่ีจําเปนเพ่ือใหการบริการเก่ียวกับอุตุนิยมวิทยาทางทะเล

ดีข้ึน บริหารจัดการระบบงานในโครงการสรางความเขมแข็งของการเฝาระวังทางดานสิ่งแวดลอมสําหรับการ

ปองกันภัยทางทะเล และระบบโครงขายการเฝาระวังทางภูมิอากาศ ดังนี้ 

(1) จัดตั้งระบบเรดารใหเหมาะสม และมีการพัฒนาปรับปรุงเพ่ือใหประสิทธิภาพในการเฝาระวังดี

ยิ่งข้ึน 

(2) ปรับปรุงและสรางเขมแข็งใหเครือขายสถานีตรวจอากาศท่ีตั้งอยูจุดตางๆ ภายในประเทศมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยการปรับปรุงหรือจัดหาเครื่องมือใหมท่ีเหมาะสมเพ่ือใหประสิทธภิาพการ

ทํางานการตรวจวัดมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(3) ขยายเครือขายการจัดเก็บขอมูลท่ีเก่ียวของกับอุตุนิยมวิทยาทางทะเล รวมถึงจัดใหมีระบบการ

ตรวจสอบขนาดของคลื่น และระบบเตือนภัยสึนามิ  

(4) มีการดําเนินการเก่ียวกับระบบเรดาร เพ่ือตรวจวัดขนาดคลื่นและความปลอดภัย สําหรับชายฝง

ทะเล 

(5) มีการดําเนินการเก่ียวกับระบบการปองกันภัยเก่ียวกับสิ่งแวดลอมทางทะเล มีการพยากรณขนาด

ของคลื่นท่ีจะเกิดข้ึน รวบรวมขอมูลเก่ียวกับอุตุนิยมวิทยาทางทะเลและเพ่ิมประสิทธิภาพการให

ขอมูลเพ่ือปองกันภัยท่ีจะเกิดข้ึนทางทะเล 
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(6) มีการดําเนินการระบบการใหบริการเตือนภัยท่ีเกิดจากธรรมชาติ พัฒนาผลิตภัณฑท่ีไดขอมูลจาก

ดาวเทียม หรือขอมูลจากแหลงอ่ืนๆ เพ่ือเปนขอมูลท่ีใชสําหรับการเตือนภัยสาธารณะ และเปน

ขอมูลในการตัดสินใจของผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ 

 

สรางความเขมแข็งใหกับหนวยงาน รวมถึงโครงขายการทํางานเพ่ือใหคุณภาพของการติดตามและ

ตรวจอากาศเกิดประสิทธิภาพสูง มีการเพ่ิมประสิทธิภาพของเครื่องมือวัดใหมีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึนเพ่ือให

เครื่องมือวัดสามารถทํางานไดเต็มประสิทธิภาพเพ่ือความแมนยําในขอมูล และการพยากรณอากาศ 

 

2) มีการพัฒนาทางดานเทคนิคและระบบการพยากรณท่ีทันสมัยมากข้ึน 

มีการดําเนินการอยางตอเนื่องเก่ียวกับแผนงานสรางระบบการใหขอมูลและการใหบริการท่ีมี

ประสิทธิภาพ โดยมีการดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

(1) มีการนําขอมูลท่ีเปนลักษณะขอมูลขนาดใหญ (Big data) มาจัดทําการวิเคราะห เพ่ือใหเปน

ขอมูลท่ีเกิดประโยชนตอสวนงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ ในลักษณะของ On-demand function 

บูรณาการขอมูลท่ีเก่ียวของท้ังหมดเพ่ือใหประสิทธิภาพในการใหบริการสูงข้ึน การใหบริการ

ทางดานการศึกษาเก่ียวกับวิทยาศาสตรภูมิอากาศท่ีมีมากข้ึน มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

สถานีตรวจอากาศตางๆ อยางเหมาะสม มีการปรับปรุงระบบเครือขายตางๆ เพ่ือใหเปนแกน

หลักของสถานีตรวจอากาศ 

(2) พัฒนาสหวิทยาการท่ีเก่ียวของกับการใหบริการ สรางความรวมมือกับหนวยงานดานการเกษตร

เพ่ือจัดทําขอมูลทางดานการพยากรณอากาศท่ีเหมาะสม เพ่ือเปนขอมูลในการตัดสินใจสําหรับ

ดานการเพาะปลูก การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา จัดทําระบบใหมๆ เพ่ือสนองตอบตอ

งานดังกลาวขางตน เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการพยากรณอากาศ และการปองกันภัย

ตางๆ ทางธรรมชาติ ซ่ึงจะทําใหสนองตอบตอความตองการของสาธารณะไดดียิ่งข้ึน 

(3) พัฒนาระบบงานเก่ียวกับภูมิอากาศทางทะเลควบคูไปกับสรางแบบจําลองโมเดลตางๆ ของ

ภูมิอากาศท่ีเกิดข้ึน เพ่ือใหเกิดความกาวหนาในการพยากรณอากาศในชวง 2-4 สัปดาห บูรณาการ

และจําลองโมเดลการพยากรณอากาศสําหรับประเทศไตหวันจากขอมูลของสถานีตางๆ และ

พัฒนาเทคนิคในการพยากรณสําหรับระยะสั้น แนวโนมของฝนท่ีจะตก มีการพัฒนาเทคนิคการ

พยากรณจากขอมูลท่ีไดจากเรดารตรวจอากาศใหไดความแมนยํามากข้ึน ท้ังนี้เพ่ือเปนขอมูลใน

การตัดสินใจสําหรับผูเก่ียวของ 

 

นอกจากนี้แลวยังจะตองมีแผนงานเพ่ือพัฒนางานดานการประยุกต และใหบริการขอมูลเพ่ือพลังงาน 

สีเขียว ดังรายละเอียด ดังนี้ 
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(1) บูรณาการขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของท้ังหมดเพ่ือใหสามารถวิเคราะหถึงความหนาแนนของลมใน

พ้ืนท่ีท่ีกําหนด โดยนําขอมูลมาจากแหลงขอมูลตางๆ ท้ังจากดาวเทียม เรดาร เพ่ือนําขอมูลมา

จัดทําโครงการพลังงานไฟฟาจากพลังงานแรงลมข้ึนในประเทศ 

(2) ยกระดับการดําเนินงานเก่ียวกับโครงการทดลองฟารมกังหันลมท่ีตั้งอยูกลางทะเล (offshore 

wind farm demonstration) เพ่ือทําใหสามารถพัฒนาโครงการได และสามารถคาดการณ

กําลังความสามารถในการผลิตพลังงานไดในชวงระหวางเวลาท่ีกําหนด 

 

มากไปกวานั้นยังมีโครงการสรางสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมสําหรับการเกษตรและการประมง ดวยขอมูล

ดานภูมิอากาศท่ีเหมาะสม โดยมีการดําเนินการในรายละเอียด ดังนี้ 

(1) สรางองคความรูในลักษณะของสหวิทยาการท่ีสนองตอบตอความตองการของการประกอบอาชีพ

การประมง เปนการพัฒนาขอมูลดิจิทัล รายละเอียดขอมูลท่ีไดจากดาวเทียม การวัดอุณหภูมิผิวน้ํา 

สีของน้ํา และรูปถายทางดาวเทียมสําหรับชวงเวลากลางคืน เปนตน 

(2) มีการดําเนินการขอมูลท่ีมีความลึกและกาวหนาท่ีเก่ียวกับอุตุนิยมทางทะเล และตรงตอความ

ตองการกับการประมง เชน การแปรผันของภูมิอากาศทางทะเล อุณหภูมิของน้ําทะเล ความเค็ม 

กระแสน้ําทะเล เปนตน 

(3) มีการพัฒนาในลักษณะของสหวิทยาการเพ่ือใหเกิดการประยุกตนําขอมูลดานอุตุนิยมวิทยา

สนองตอบตอการดําเนินการดานการเพาะปลูก ดานการเกษตร โดยการสังเคราะหขอมูลดาน

อุตุนิยมวิทยาท่ีสนองตอบตอความตองการของเกษตรกร เชน การผันแปรของภูมิอากาศ  

การพยากรณอากาศในระยะสั้นเพ่ือการวางแผนการเพาะปลูก เปนการทํางานรวมกับ

สถาบันวิจัยการเกษตรแหงชาติไตหวัน 

 

3) การเพ่ิมประสิทธิภาพทางดานการเฝาระวังแผนดินไหว 

เพ่ือเพ่ิมการเฝาระวัง และติดตามการเกิดแผนดินไหว และสึนามิ ไดมีการจัดตั้งสถานีตรวจการเกิด

แผนดินไหวท่ีมีคุณภาพสูงข้ึน และสรางโครงขายในการดําเนินงานสงเสริมใหมีการประยุกต การรายงาน  

การเกิดแผนดินไหวทันทีท่ีเกิดเหตุการณข้ึน เพ่ือปองกันการเกิดภัยพิบัติ และใชระบบการเตือนภัยสาธารณะ

เพ่ือชวยกระจายขาวสารใหเร็วท่ีสุด บูรณาการระบบการจัดการขอมูลภูมิฟสิกส รวมถึงการบริการเก่ียวเนื่อง

เพ่ือมาชวยในการปฏิบัติงาน รวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวเนื่องกับการวิเคราะหภูมิฟสิกส และการวิจัยตอเนื่องท่ี

เก่ียวของกับการวิเคราะหแผนดินไหว เพ่ือใหเกิดองคความรูในชายฝงดานตะวันออกของไตหวันมีการเพ่ิมสาย

เคเบิลแบบใตน้ําเพ่ือเพ่ิมการตรวจวัดการเกิดแผนดินไหว และระบบการเฝาระวังดานฟสิกสทางน้ํา เพ่ือทําให

ประสิทธิภาพของการเฝาระวังแผนดินไหวและสึนามิเพ่ิมข้ึน 
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4) เพ่ิมความเขมแข็งของการใหบริการดานอุตุนิยมวิทยาและระบบการเตือนภัยอันเนื่องมาจากภัย

ธรรมชาติ 

บริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบการพยากรณอากาศระยะสั้นแบบเล็ก (Small scale Nowcasting 

System) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการติดตามและพยากรณอากาศ พัฒนาเทคนิคการพยากรณอากาศเพ่ือ

ลดภัยพิบัติท่ีจะเกิดข้ึนในเมือง พรอมท้ังมีระบบการเตือนภัยไดอยางทันเวลามีการนําสงขอมูลท่ีเก่ียวของกับ

อุตุนิยมวิทยาในภาษาท่ีเขาใจงาย และมีการสรางความตระหนักรูใหแกประชาชนเก่ียวกับการปองกันภัยพิบัติ 

และการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศของโลกในอนาคต มีการใหความรูแกประชาชนผานทางโปรแกรมตางๆ ท่ี

เหมาะสม สรางความรวมมือกับหนวยงานของรัฐแหงอ่ืน เพ่ือนําขอมูลดานอุตุนิยมวิทยาท่ีหนวยงานแตละหนวยมี

ความตองการนําไปใช สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน หนวยงานบริหารการบินพลเรือน การทาเรือ

แหงชาติไตหวัน สําหรับกิจการท่ีเก่ียวกับการคมนาคม หนวยงานรักษาความปลอดภัยชายฝง สําหรับการ

ปฏิบัติการปองกันภัยและชวยชีวิต เปนตน 

 

3. สํานักงานอุตุนิยมวิทยา เขตปกครองพิเศษฮองกง 

Hong Kong Observatory เปนหนวยงานของรัฐท่ีทําหนารับผิดชอบเก่ียวกับการติดตาม ตรวจสอบ 

และพยากรณอากาศ นอกจากนี้ยังมีหนาท่ีเตือนภัยตางๆ ท่ีเก่ียวของกับอากาศ หนวยงาน Observatory  

ยังทําหนาท่ีติดตาม แล 34ะเข 34าถึงขอมูลเก่ียวกับระดับของรังสี (radiation level) ในฮองกง มีการใหบริการ

เก่ียวกับงานดานอุตุนิยมวิทยา และการบริการดานธรณีฟสิกสท่ีสนองตอบตอความตองการของสาธารณะ 

กิจการการเดินเรือ กิจการเก่ียวกับอากาศยาน อุตสาหกรรม และภาควิศวกรรม  

 

วิสัยทัศนของหนวยงาน   

 “เปนหนวยงานท่ีมีความเปนเลิศในการปกปองภัยท่ีเกิดข้ึนตอชีวิต ทรัพยสิน และอาคารสิ่งกอสราง 

รวมถึงสรางสังคมท่ีดีข้ึนผานทางการใหบริการการพัฒนาการบริหารทางวิทยาศาสตรเปนฐาน” “Be a model 

of excellence in protecting lives and building together a better society through science” 

 

พันธกิจ 

“เพ่ือใหขอมูลท่ีมีคุณภาพแกประชาชน ดานอุตุนิยมวิทยาและสวนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ และมีสวนชวยทํา

ใหสังคมดีข้ึน การปองกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยการใชความรูดานวิทยาศาสตร นวัตกรรม และความ

รวมมือจากภาคสวนตางๆ 

 

คานิยมรวม 

กําหนดคานิยมรวม (Core Values) ดวย 7 ตัวอักษรซ่ึงสรางเปนคํา “SCIENCE” ดังนี้ Serve Care 

Innovate Enthuse Nurture  Collaborate และ Excel โครงสรางการบริหารจัดการองคการ (Observatory) 

ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน (Director) ผูบริหารของหนวยงานแบงออกเปน 4 ดาน ไดแก 
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• ดานการพัฒนา วิจัย และการบริหารจัดการ 

• ดานการพยากรณ และบริการเตือนภัยธรรมชาติ 

• การบริการดานอุตุนิยมทางอากาศ 

• การติดตามและประเมินดานรังสีวิทยา 

 

การใหบริการงานดานตางๆ ของหนวยงาน การใหบริการดานภูมิอากาศ และพยากรณอากาศ

Observatory ใหขอมูลทางดานพยากรณอากาศแกสาธารณะ ดานการประมง ดานการเดินเรือ ดานอากาศยาน 

รวมถึงผูท่ีตองการใชขอมูลรายอ่ืนๆ รวมถึงขอมูลเฉพาะเจาะจงท่ีหนวยงานอ่ืนมีความจําเปนจะตองใช เชน 

งานแสดงการจุดพลุ และการแชงขันกีฬารายการสําคัญตางๆ Observatory เปนหนวยงานท่ีไดรับการรับรอง

ในระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานของนานาชาติ ISO 9001: 2015 สําหรับการใหขอมูลพยากรณ

อากาศและการใหบริหารเตือนภัยตางๆ  

Observatory เปนผูดําเนินการในการกํากับดูแลอุปกรณตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการพยากรณอากาศ รวมถึง

โครงขายการพยากรณระบบตางๆ ของสถานีพยากรณท่ัวท้ังพ้ืนท่ีในเขตปกครองพิเศษฮองกงท่ีเปนระบบ

อัตโนมัติ เพ่ือวัดความเร็วลม ความดัน อุณหภูมิ ความชื้น และปริมาณฝน มีระบบโครงขายของกลอง และ

เครื่องมือวัดท่ีเปน visibility meters สําหรับการใหขอมูลท่ีเปนรูปถายและการอานคาท่ีเปนขอมูลปจจุบัน 

(Realtime) มีระบบเรดารท่ีติดตามการเคลื่อนท่ีของกลุมฝนท่ีจะตกในพ้ืนท่ีตางๆ และทําหนาท่ีแลกเปลี่ยน

ขอมูลท่ีเก่ียวกับสภาพอากาศท่ีเปนขอมูลปจจุบันแกหนวยงานทางดานอุตุนิยมวิทยาในภาคพ้ืนตางๆ ในระดับ

นานาชาติ และรับขอมูลรูปถายทางอากาศท่ีเก่ียวกับการพยากรณอากาศจากดาวเทียมตางๆ  

Observatory ใชระบบคอมพิวเตอรในการทําการสรางแบบจําลองรูปแบบตางๆ เพ่ือพยากรณอากาศ 

ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตสําหรับในเขตเอเชียตะวันออก และแถบแปซิฟกตะวันตกเฉียงเหนือ ผลของรูปแบบจําลองนี้

จะเปนการพยากรณในพ้ืนท่ีแถบฮองกงและพ้ืนท่ีใกลเคียง การพยากรณอากาศจะเปนการพยากรณลวงหนา

ระยะเวลา 9 วัน โดยการแสดงการพยากรณนี้จะมีระบบอัตโนมัติท่ีแสดงผลการพยากรณบนเว็บเพจ รวมถึงมีการ

พยากรณอากาศเปนรายชั่วโมงโดยคอมพิวเตอรในพ้ืนท่ีตางๆ ของฮองกง รวมถึงพ้ืนท่ีบริเวณสามเหลี่ยมปาก

แมน้ําเพิรลดวยการพยากรณอากาศจะเปนการพยากรณลวงหนาเปนระยะเวลา 9 วัน การพยากรณอากาศ 

ท่ีจะมีฝนตก ฟาผา พ้ืนท่ีท่ีมีโอกาสเกิดฟาผา Observatory ไดพัฒนาระบบการพยากรณอากาศเรียกวา SWIRLS 

(Short-range Warning of Intense Rainstorms in Localized Systems) ซ่ึงเปนระบบท่ีนําขอมูลจากเรดาร 

การวัดปริมาณน้ําฝน เซนเซอรท่ีวัดอัตราการฟาผา และนําขอมูลท้ังหมดมาใหคอมพิวเตอรและวิเคราะห

แบบจําลองตางๆ เพ่ือใหไดผลพยากรณโอกาสท่ีจะเกิดพายุฝนในพ้ืนท่ีฮองกง เปนการพยากรณลวงหนา 6 ชั่วโมง 

ซ่ึงการพยากรณจะทําใหเกิดความแมนยําและทําใหสามารถท่ีจะเตือนภาคสวนตางๆ ได ระบบ SWIRLS นี้จะให

ขอมูลท่ี เปนปจจุบันตอสาธารณะผานทางเว็บไซตของ Observatory และทางแอปพลิ เคชันมือถือ 

“MyObservatory” 
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 การใหขอมูลเก่ียวกับอากาศ การพยากรณอากาศ การแจงเตือนท่ีเก่ียวของกับอากาศท่ีผิดปรกติ  

ตอสาธารณะจะถูกนําเสนอผานชองทางตางๆ รวมถึง เว็บไซตของ Observatory แอปพลิเคชันมือถือ 

“MyObservatory” แอปพลิเคชันบนเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ “Weather Wizard” การใหบริการผานทาง

โทรศัพท 187 8200 ทางสื่อสิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน รวมถึงระบบตางๆ ทางสื่อสังคมออนไลน (Social Network) 

ในการรายงานผลของ Observatory ทางเว็บไซตนั้นจะเปนการใหขอมูลท่ีมีเนื้อหาท่ีสะดวกตอผูใช มีการให

ขอมูลแกโทรทัศนชองตางๆ ท่ีเสนอการพยากรณอากาศโดยไมคิดคาใชจาย รวมถึงมีการใหขอมูลเพ่ือ

เสริมสรางการใหความรูเปนรายสัปดาหแกผูดําเนินการจัดรายการพยากรณอากาศทางโทรทัศนชองตางๆ เรียก

โปรแกรมนี้วา “Cool Met Stuff” นอกจากนี้แลวยังมีการใหสมัภาษณทางสื่อชองตางๆ เพ่ือเปนการใหขอมูล

เก่ียวกับการพยากรณอากาศเม่ือจําเปนตลอดเวลา 

รายการท่ีเก่ียวของกับอากาศ (Weather Programme) ของ Observatory จะมีการนําเสนอขอมูล

เก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวของกับอากาศ จะเปนการนําเสนอโดยนักอุตุนิยมวิทยาท่ีเปนผูเชี่ยวชาญและมืออาชีพ

ของ Observatory การใหบริการดานภูมิอากาศท่ีเก่ียวกับอุตุนิยมวิทยาการบิน การพยากรณอากาศสําหรับ

สํานักงานทาอากาศยานนานาชาติ สํานักงานอุตุนิยมวิทยาการบินของ Observatory จะใหขอมูลท่ีจําเปนและ

เก่ียวของกับอากาศยานแกสนามบินนานาชาติฮองกง และสําหรับสวนงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการบิน เชน 

สายการบิน สถานีวิทยุควบคุมการบิน เปนตน การใหขอมูลเก่ียวกับอากาศและการพยากรณอากาศนั้นจะ

ไดแก ระบบเซนเซอรท่ีเก่ียวของกับการวัดอากาศตางๆ เชน ระบบเรดารวัดอากาศ ระบบ lIDAR (Light 

Detection And Ranging) และระบบการวัดอากาศ ระบบการวัดระบบเตือนแบบอัตโนมัติของ wind shear 

ลมแรงกระชาก (Turbulence) ฟาผา และขอมูลตางๆ ท่ีสํานักงานการทาอากาศยานนานาชาติฮองกงมีความ

ตองการ รวมถึงขอมูลท่ีหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการบินตองการ รวมถึงเอกสารตางๆ ท่ีตองใหแกสาย

การบินท่ีจะเขาและออกจากทาอากาศยานนานาชาติฮองกง ขอมูลใหแกผูจัดการการจราจรทางอากาศ การให

ขอมูลนั้นจะเปนการใหขอมูลผานทางเว็บเบสของระบบขอมูลอุตุนิยมวิทยาการบิน และทางแอปพลิเคชันทาง

มือถือดวย 

 

การใหบริการดานภูมิอากาศทางทะเล 

Observatory ใหบริการเก่ียวกับการใหขอมูลอากาศและการพยากรณอากาศทางทะเล เพ่ือใหขอมูล

แกการเดินเรือระหวางประเทศ การประมง กิจกรรมการขุดเจาะน้ํามัน กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับชายฝง กิจกรรม

กีฬาทางน้ํา  

 

การกํากับและตรวจสอบรังสี (Radiation Monitoring and Assessment) 

Observatory กํากับและติดตามระดับของรังสีในพ้ืนท่ีตางๆ ของฮองกง โดยจะเปนการวัดท้ังทางดาน

อากาศ พ้ืนดิน น้ํา และอาหาร ท้ังนี้บทบาทของหนวยงานจะรวมถึงการวัดกัมมันตภาพรังสีของนิวเคลียร

โดยเฉพาะท่ีมาจากสถานีพลังงานนิวเคลียรท่ีอยูท่ีกวางตุง ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน หากมีเหตุการณ

ฉุกเฉินเกิดข้ึนท่ีสถานีดังกลาว เพ่ือเปนขอมูลใหแกรัฐบาลในการตัดสินใจดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง 
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การใหบริการเวลามาตรฐาน ภูมิฟสิกส และการใหบริการท่ีเก่ียวของกับดานภูมิอากาศ 

Observatory เปนผูดูแลเก่ียวกับมาตรฐานเวลาของฮองกง การมีระบบใหสาธารณะเขามาตรวจสอบ

เวลามาตรฐานของฮองกง เชน การตรวจสอบผานระบบอินเตอรเน็ต การตรวจสอบผานสถานีวิทยุ รวมถึงทํา

หนาท่ีประสานงานและใหขอมูลแกหนวยงานนานาชาติ ไดแก Bureau of Weights and Measures (BIPM) 

ประเทศฝรั่งเศส สําหรับเวลามาตรฐานโลกการใหบริการดานกรณีแผนดินไหว การเกิดสึนามิ Storm Surge 

และดานอุทกวิทยา 

 Observatory มีสถานีท่ีจะเก็บและรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับดานภูมิอากาศแบบท่ีเปนขอมูล

ปจจุบัน (Real Time) มีหนาท่ีติดตามหากเกิดกรณีแผนดินไหว ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการเกิดแผนดินไหว เชน 

ศูนยกลางของแผนดินไหว ความแรง เปนตน และนําเสนอขอมูลตางๆ ผานระบบ Twitter Weibo และ RSS 

อีกท้ัง Observatory ยังมีหนาท่ีเช็คระดับการแสน้ํา ระดับน้ําข้ึน น้ําลง เม่ือเปรียบเทียบกับระดับน้ําทะเล 

ปานกลาง การเกิดปรากฏการณ Storm surges และ Tsunami โดยเฉพาะท่ีจะมีผลประทบตอฮองกง 

 

สําหรับการใหบริการทางดานภูมิอากาศนั้น Observatory จะมี “การใหบริการขอมูลทางดาน

ภูมิอากาศ” ผานทางเว็บเพจ เปนขอมูลท่ีใหบริหารแกสาธารณะ ผูใชบริหารสามารถเขามาใชบริการไดอยาง

สะดวกในลักษณะ ของจุดบริการเดียวเบ็ดเสร็จแบบ One stop shop online ขอมูลท่ีจัดใหไดแก สภาพ

ภูมิอากาศของฮองกงท้ังเปนขอมูลลาสุด และสถิติท่ีผานมา เปนแหลงขอมูลทางการศึกษาเก่ียวกับทางดาน

ภูมิอากาศใหแกผูสนใจทางการศึกษาตางๆ  Observatory ยังใหความสนใจตอการมีสวนรวมของผูมีสวนได

สวนเสียภาคสวนตางๆ เพ่ือใหเกิดการทํางานรวมกันและประสานกันอยางเปนพันธมิตรเพ่ือใหการใชประโยชน

จากขอมูลดานภูมิอากาศเกิดประโยชนสูงสุดแกภาคสวนตางๆ ในพ้ืนท่ีการทํางานตางๆ กัน เชน โครงการ

ทางดานวิศวกรรม การวางแผนเมือง การจัดการดานแหลงน้ํา การวิจัยดานวิทยาศาสตร การประหยัดพลังงาน 

และการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติตางๆ 

  

Observatory จะพยากรณอัตราการตกของฝนเปนรายป จํานวนพายุท่ีมีผลกระทบตอฮองกงในแตละป 

การพยากรณอุณหภูมิ และจํานวนฝนในแตละฤดูกาลของฮองกง โดยจะใหขอมูลผานทางเว็บไซต มีการจัดทํา

วิจัยท่ีเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลก (Global Climate change) และผลกระทบท่ีจะมีตอฮองกง 

โดยเรื่องนี้ไดมีการทําเว็บเพจท่ีแยกออกมาเฉพาะ คือ “Climate Change” ซ่ึงจะเปนผลสรุปท่ีเก่ียวกับขอมูล

ในอดีต ขอมูลโครงการตางๆ ท่ีเก่ียวของในปจจุบัน การพยากรณแนวโนมของอากาศในอนาคตท้ังในระดับโลก

และในระดับทองถ่ิน และประเด็นตางๆ ท่ีเปนท่ีสนใจในปจจุบันของสาธารณะในเรื่องนี้เพ่ือเปนการเพ่ิม

ตระหนักของสาธารณะเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงในสภาพภูมิอากาศของโลก ภัยพิบัติตางๆท่ีเกิดข้ึนจาก

ธรรมชาติ และการใหบริการดานตางๆ ของ Observatory รวมถึง กิจกรรมตางๆ เชน การใหขอมูลตอ

สาธารณะ การจัดสัมมนา การจัดคอรสใหการอบรม การจัดกิจกรรมแสดงผลงาน รวมถึงกิจกรรมเปดบานให

ประชาชนเขาเยี่ยมชมหนวยงานปละละครั้งเรียกวา Annual Open Day มีการจัดทํา Blog การสื่อสารใน

รูปแบบตางๆ เพ่ือใหสาธารณะสามารถเขาถึงขอมูลตางๆ ของหนวยงานไดเปนอยางดี และสรางความรวมมือ
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ระหวางหนวยงานตางๆ ท้ังของภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือใหเกิดการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีของประเทศ 

 

3.1 แผนยุทธศาสตรของหนวยงานอุตุนิยมวิทยาของฮองกง (Strategic Plan 5 Years 2017-2021) 

 หนวยงานอุตุนิยมวิทยาของฮองกงจัดตั้งข้ึนตั้งแตป 1883 การดําเนินงานท่ีผานมาเปนการดําเนินงาน

ภายใตการเปลี่ยนแปลงในชวงท่ีสําคัญของประวัติศาสตร การเปลี่ยนแปลงทางดานการเมือง สังคม และ

เศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ดวยการยึดม่ันในวิทยาศาสตร นวัตกรรม 

และการใหบริการท่ีเปนเลิศแกประชาชน หนวยงานอุตุนิยมวิทยาจึงมีการพัฒนาข้ึนมาเปนลําดับเพ่ือใหเปนท่ี

ยอมรับของประชาชนและในชุมชนท่ีเก่ียวกับอุตุนิยมวิทยาในระดับนานาชาติ ความสําเร็จท่ีผานมาไมไดเปน

ความสําเร็จชั่วขามคืน แตเปนความพยายามในการทํางานอยางตอเนื่องของหนวยงานอุตุนิยมวิทยาของฮองกง

ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา 

 ความสําเร็จท่ีผานมาในอดีตไมไดเปนเครื่องยืนยันถึงความสําเร็จท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ดังนั้นจะตองมี

การทํางานท่ีมุงม่ันไปขางหนา ภายใตบริบทของการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทางดานการเมืองและเศรษฐกิจ 

เทคโนโลยีและการสื่อสาร สิ่งแวดลอมและภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไปของโลก รวมถึงการแขงขันในระดับ

ตางๆ ท่ีมีมากข้ึนไมวาจะเปน ระดับโลก ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับทองถ่ิน การปฏิบัติงานนั้นจะ

ดําเนินงานภายใตการยึดม่ันในหลักการ ในขณะท่ีจะตองมีความยืดหยุนและมีการปรับตัวอยางเหมาะสมกับ

การดําเนินงาน การปฏิบัติงานของหนวยงานจะตองคํานึงถึงการดําเนินท้ังในเชิงกวางและเชิงลึก สรางงานท่ีทา

ทายและสรางโอกาสในการทํางานท่ีใหญข้ึน มีการทํางานและใหบริการอยางกวางขวางตั้งแตระดับนิวเคลียส 

จนถึงระดับขอบเขตจักรวาล และมีการสะสมองคความรูท่ีมีมายาวนานอยางตอเนื่อง และเปนขอมูลท่ีเผยแพร

ในระดับสาธารณะและจนถึงระดับท่ีนักวิชาการและผูบริหารขอมูลมืออาชีพนําไปใชประโยชน ขอมูลตางจะมี

การศึกษาจากกรณีศึกษาตางๆ ดวยขอจํากัดของกําลังความสามารถของบุคลากร และทางดานการเงินของ

หนวยงาน ดังนั้นหนวยงานจะตองมีการกําหนดแผนงานท้ังในระยะสั้น ระยะกลาง ถึงระยะยาวสําหรับการ

พัฒนาในอนาคตเพ่ือใหการทํางานไดตามวัตถุประสงคของหนวยงานตามลําดับความสําคัญของงาน และทําให

งานตางๆ นั้นไดบรรลุตามวัตถุประสงคของหนวยงาน 

 แผนกลยุทธของหนวยงานนั้นจะมีการกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานในชวงระยะเวลา 5 ป เปนชวง

ระหวางป 2017-2021 โดยการดําเนินการในแผนกลยุทธนี้จะมีเปาหมายเพ่ือใหไดแผนงานท่ีเปนเปนเรือธง

ของท้ังหนวยงาน ไมใชเปนแผนปฏิบัติงานท่ีเปนการดําเนินงานประจําวันของแตละแผนก แผนกลยุทธ 

ท่ีกําหนดนี้จะเปนไปตามวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมรวมท่ีหนวยงานไดกําหนดไว 

พันธกิจของ Observatory 

 พันธกิจของ Observatory มีเปาหมายท่ีการใหบริการท่ีมีคุณภาพเปนเลิศแกประชาชนในดาน

อุตุนิยมวิทยา และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเนื่อง และทําใหมีการปองกันภัยพิบัติจากธรรมชาติ ผานกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร นวัตกรรม และการมีสวนรวม ดวยพันธกิจของหนวยงานท่ีมีการพัฒนาอยางตอเนื่องนั้นจะตอง
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เปนการพัฒนาท่ีเก่ียวเนื่องกับการพัฒนาของเทคโนโลยีและการใหบริการ และเปนหนวยงานท่ีชุมชนและ

ประชาชนใหการยอมรับ  

 ท่ีผานมานั้นการดําเนินงานและการใหบริการของ Observatory นั้นจะตองสรางความสามารถในการ

สนองตอบตอความตองการของทุกภาคสวนท่ีเปนผูขับเคลื่อนท้ังภายในและภายนอก ท่ีผานมามีความตองการ

ใหหนวยงานมีการปฏิรูป และพัฒนาเก่ียวกับขอมูลท่ีใหบริการแกประชาชน มีชองทางในการเผยแพรขอมูล 

ท่ีหลากหลายไมวาจะเปนขอมูล ดานภูมิอากาศ การใหบริการอุตุนิยมทางทะเล การใหบริการอุตุนิยมทาง

อากาศ คุณภาพและความนาเชื่อถือของขอมูลท่ีใหบริการตอสาธารณะ และคุณคาของหนวยงานท่ีมีตองาน

อุตุนิยมวิทยาในยุคใหม 

 

3.2 ผูขับเคล่ือนภาคสวนตางๆ ของหนวยงาน 

 มีผูขับเคลื่อนภาคสวนตางๆ ท่ีมีผลตอการทํางานของ Observatory และมีคุณคาตอหนวยงานท้ังใน

ปจจุบันและอนาคต ดังตอไปนี้ 

ผูขับเคลื่อนภายนอก (External drivers) ประกอบดวย 

(1) จักรวาล (Universe) ดวยปรากฏการณของการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติท้ังในโลกและระดับ

จักรวาล โดยเฉพาะผลกระทบในระดับตางๆ ท่ีเกิดข้ึน ไมวาจะเปนสิ่งมีชีวิต จุลชีววิทยา อาหาร 

แหลงน้ํา การเมือง สังคม และเศรษฐกิจ เปนตน ท้ังหมดนี้จะมีน้ํานําไปสูการเปลี่ยนแปลงของ

ภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของโลก (Climate Change) การเปลี่ยนแปลงท่ีสราง

ผลกระทบทําใหเกิดแผนดินไหว สึนามิ ภูเขาไฟระเบิด โซลารสตอรม รวมถึงเกิดจากความตั้งใจ

หรือความผิดพลาดในดานของพลังงานนิวเคลียร 

(2) โลก (Earth) การพัฒนาในระบบสาธารณูปโภคตางๆ ในฮองกง และภูมิภาคอ่ืนๆ ท้ังท่ีเปน

เพ่ือนบานและพ้ืนท่ีภูมิภาคอ่ืนๆ 

(3) ประชาชน (People) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางดานประชากรศาสตร ระดับการศึกษา และ

ความรับรู รวมถึงความคาดหวังและความเก่ียวเนื่องของสาธารณะ ไดแก ประชาชน ชุมชน 

ภาคประชาสังคม และกลุมผูมีความตองการใชขอมูลเฉพาะ 

(4) ความเปนหนึ่งเดียว (Harmony) ดวยความรวมมือจากภาคสวนตางๆ ของสังคม ไมวาจะเปน

หนวยงานในระดับนานาชาติ หนวยงานของรัฐ องคกรท่ีไมแสวงหากําไร ภาคเอกชน 

สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม สื่อสารมวลชน ท้ังในระดับนานาชาติ ระดับภาคพ้ืน

ภูมิภาค ระดับชาติ และระดับทองถ่ิน 

(5) ขอมูล (Data) ดวยความกาวหนาของการพยากรณอากาศ ขอมูลท่ีมีมากข้ึนท้ังขอมูล 

ท่ีเฉพาะเจาะจง หรือขอมูลท่ีเปนชั่วคราว การเขาถึงขอมูลท่ีสะดวกมากข้ึน รวมถึงความ

แพรหลายของขอมูลท่ีมีมากข้ึนในปจจุบัน 
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(6) วิทยาศาสตร (Science) การวิจัยทางดานวิทยาศาสตร และการพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ ในดาน

ตางๆ โดยเฉพาะการความกาวหนาและการพัฒนาดานเทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีของ

การติดตามและสํารวจ รวมถึงการพัฒนาดานปญญาประดิษฐ (Artificial intelligence) 

(7) การเชื่อมตอ (Connectivity) มาเพ่ิมข้ึนและการประยุกตใชในขอมูลขอมูลขนาดใหญ (Big Data) 

และการเชื่อมทุกระบบดวยอินเตอรเน็ต IOT (Internet of Things) รวมถึงการพัฒนาสูยุค 4.0 

ของทุกภาคสวนในสงัคม 

(8) การสื่อสาร (Communication) การเปลี่ยนแปลงของระบบการสื่อสาร (ท้ังในสวนระหวาง 

คน-คน คน-เครื่องจักร และเครื่องจักร-เครื่องจักร) โดยไมมีขอจํากัดในเรื่องของความเร็ว  

การเขาถึงท่ีไมยุงยากของการสื่อสารยุคใหม และผลกระทบท่ีเกิดจากการสื่อสารชองทางใหม 

ท่ีสะดวกมากข้ึน 

 

ผูขับเคลื่อนภายใน (Internal drivers) ประกอบดวย 

(1) จักรวาล (Universe)  การตระหนักรู ถึ งความจําเปนและความสํา คัญของหนวยงาน 

Observatory จากรัฐบาล โดยการจัดหาทรัพยากรท่ีเหมาะสมใหแกหนวยงานเพ่ือใหเกิด 

การพัฒนาท่ีเหมาะสมตามแผนและกลยุทธของหนวยงาน 

(2) โลก (Earth) การพัฒนาและความตองการในระบบ และอุปกรณตางๆ ท่ีเหมาะสมของแตละแผนก 

และมีความสอดคลองตอการจัดการของระบบตางๆ ของหนวยงาน 

(3) ประชากร (People) มีการปรับระบบการทํางานท่ีเหมาะสมใหแกพนักงานของหนวยงาน 

ความสามารถประจําตําแหนง อายุ การพัฒนาบุคลากร ระดับการศึกษาและความสามารถของ

พนักงานในอนาคต รวมถึงการจัดการท่ีเหมาะสมและองคความรู 

(4) ความเปนหนึ่งเดียว (Harmony) การประสานงานภายในระหวางแผนกตางๆ ท่ีเปนหนึ่งเดียว 

(5) ขอมูล (Data) การพัฒนาดานนวัตกรรม และการพัฒนารูปแบบโมเดลตางๆ ของการพยากรณ 

เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ 

(6) วิทยาศาสตร (Science) การดําเนินงานของหนวยงานมีการจัดการดานคุณภาพท่ีเหมาะสม  

มีการดําเนินงานดานการวิจัยทางวิทยาศาสตร รวมถึงการมีการทดแทน หรือการเพ่ิม

ประสิทธิภาพของเครื่องวัดและเครื่องมือของหนวยงาน รวมถึงระบบท่ีเหมาะสม 

(7) การเชื่อมตอ (Connectivity) มีความเขาใจและเปดรับกับขอมูลท่ีมาในลักษณะของขอมูล

ขนาดใหญ Big Data และการเชื่อมทุกระบบดวยอินเตอรเน็ต IOT (Internet of Things) 

เพ่ือใหสามารถรองรับตอรูปแบบของการใหบริการท่ีเหมาะสมของ Observatory 

(8) การสื่อสาร (Communication) มีความเขาใจในการใชสื่อสารทางชองทางใหมท่ีใหแก

สาธารณะ และลูกคาของหนวยงานความทาทายและโอกาสตามรายละเอียดของผูขับเคลื่อนท้ัง

ท่ีเปนผูขับเคลื่อนภายในและภายนอกท่ีกลาวมาขางตนนั้น เปนความทาทายและโอกาสของ

หนวยงานท่ีจะใหขอมูลแกสาธารณะท่ีเก่ียวกับขอมูลการพยากรณอากาศ รวมถึงการแจงเตือน
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ถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต แตหนวยงานจะตองมีความเขาใจในบทบาท

หนาท่ี รายละเอียดตางๆ ของหนวยงานในปจจุบัน เพ่ือใหสามารถท่ีจําพัฒนาหนวยงานไปใน

อนาคตอยางเหมาะสมและสําเร็จดังวัตถุประสงคของหนวยงานท่ีไดตั้งไว 

 

3.3 รายละเอียดตามแผนยุทธศาสตรของ Observatory ป 2017-2021 

 การใหบริการขอมูลภูมิอากาศแกสาธารณะ เปนการใหขอมูลผลกระทบและความเสี่ยงภัยของการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ รวมถึงการเตือนภัยลวงหนาในเวลาท่ีเหมาะสม 

 บทบาทหนาท่ีของ Observatory คือการสรางความม่ันใจในความปลอดภัยใหแกสาธารณะ การพยากรณ

อากาศ การแจงเตือนภัยธรรมชาติท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงท้ังหมดนี้เปนงานท่ีสําคัญลําดับแรกสุดท่ีหนวยงานจะตอง

ปฏิบัติ การใหขอมูลเก่ียวกับภูมิอากาศนั้น ปจจุบันเปนการใหขอมูลตอสาธารณะผานทางชองทางตางๆ โดยไม

มีคาใชจาย แตปจจุบันนั้นมีความตองการท่ีสูงข้ึนท้ังในเรื่องของความรวดเร็วของขอมูลท่ีตองการ และรายละเอียด

ของขอมูล การพยากรณอากาศ และความเสี่ยงในภัยธรรมชาตินั้นเปนการปฏิบัติงานท่ีเปนการทํางานวันตอวัน 

แตเพ่ือใหไดตรงตามความตองการในอนาคตของสาธารณะ รัฐบาล รวมถึงผูมีสวนรวมภาคสวนตางๆ นั้น 

Observatory จะตองมีการพัฒนาถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน (Impact Based) และความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน (Risk 

Based) จากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ท้ังท่ีเปนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ดวยขอจํากัด

ทางดานวิทยาศาสตร การพยากรณท่ีถูกตอง 100% นั้นยอมไมมีทางเปนไปได แตหนวยงานจะตองมีการ

พัฒนาเพ่ือท่ีจะตองใหขอมูลแกสาธารณะดวยความถูกตองมากท่ีสุด ดวยระยะเวลาท่ีสนองตอบตอความ

ตองการของสาธารณะ และการพยากรณในมิติท่ีสาธารณะมีความตองการ  

 

เปาหมาย 

(1) พัฒนาและออกระบบการเตือนภัยท่ีเหมาะสม อีกท้ังเปนระบบท่ีรายงานถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

(Impact Based) และความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน (Risk Based) 

(2) มีระบบการรายงานการบริหารพยากรณอากาศท่ีเปนการพยากรณท่ีมีฐานขอมูลท่ีเปนปจจุบัน และ

การพยากรณในอนาคตท้ังในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

(3) มีการใหขอมูลท่ีเหมาะสมแกสาธารณะ และผูเก่ียวของ และใหรายละเอียดของขอมูลเก่ียวกับความ

ไมแนนอนของผลการพยากรณ 

 

การใหบริการขอมูลอุตุนิยมวิทยาทางอากาศ เพ่ือเปนการใหบริการอยางเปนเลิศเก่ียวกับ

อุตุนิยมวิทยาการบินท้ังในระดับภาคพ้ืนภูมิภาค และระดับโลก เปนการใหบริการอุตุนิยมวิทยาการบินอยาง

เปนทางการในประเทศตางๆ ท่ัวโลก โดยเฉพาะประเทศท่ีกําลังพัฒนา รวมถึงประเทศท่ีพัฒนาแลวบาง

ประเทศ รวมถึงรัฐท่ีเปนเกาะตางๆ และยังไมมีความสามารถทางดานอุตุนิยมวิทยาทางอากาศ เพ่ือใหการ

บริการในดานนี้ประสบความสําเร็จ Observatory จะตองมีการพัฒนาการวิจัยดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

และนวัตกรรม เพ่ือใหสามารถแขงขันกับประเทศใหญๆ ไดและเปนผูใหบริการทางดานอุตุนิยมวิทยาทาง
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อากาศท่ีกวางขวาง และตรงกับความตองการใหมๆ ของอุตสาหกรรมการบินท่ีจะมีข้ึนในอนาคต ความพยายาม

เหลานี้ ไดแก การใหบริการขอมูลเก่ียวกับอากาศท่ีเปนขอมูลแบบ Realtime และสามารถสงขอมูลตางๆ ได

อยางเปนปจจุบันผานทางระบบคอมพิวเตอร ไมวาจะเปนการสงขอมูลหรือการรับขอมูล (uplink or downlink) 

รายละเอียดเก่ียวกับขอมูลทางอากาศเพ่ือการบินทางอิเล็กทรอนิกส การใหบริการขอมูลภูมิอากาศท่ีเปน

ปจจุบัน และขอมูลการติดตามขอมูลเก่ียวกับ Windshear และ ลมพายุ (Turbulence) ซ่ึงการใหบริการ

เหลานี้มีความตองการเพ่ิมมากข้ึนท้ังในระดับภูมิภาคและระดับโลก การทํางานของ Observatory จะเปนการ

ทํางานรวมกับหนวยงานอุตุนิยมวิทยาของประเทศจีน (China Meteorological Administration ; CMA) 

และหนวยงานการบินพาณิชยของประเทศจีน (Civil Aviation Administration of China ; CAAC) เพ่ือจัดตั้ง

ศูนยกลางอุตุนิยมวิทยาทางอากาศแหงเอเชีย (Asian Aviation Meteorological Center) เพ่ือพัฒนาการใหบริการ

อุตุนิยมวิทยาทางอากาศรองรับความตองการในอนาคต และเปนความรวมมือระหวางหนวยงานของฮองกง

และประเทศจีน 

 

เปาหมาย 

(1) เพ่ือใหสามารถใหบริการในระดับโลกดานอุตุนิยมวิทยาทางอากาศ 

(2) จัดต้ังศูนยกลางอุตุนิยมวิทยาทางอากาศแหงเอเชีย (Asian Aviation Meteorological Center) 

โดยมีเปาหมายเพ่ือเปนศูนยกลางอุตุนิยมวิทยาของภูมิภาค และของโลก 

(3) มีการใหบริหารขอมูลเก่ียวกับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในลักษณะของ Impact based ท่ีเก่ียวกับ

อุตุนิยมวิทยาการบิน การติดตามผลกระทบตอการบิน และอ่ืนๆ 

 

การเพ่ิมการใหบริการท่ีเก่ียวกับภูมิอากาศ เพ่ือเปนการพัฒนานวัตกรรมการใหบริการเก่ียวกับ

ภูมิอากาศดวยแนวคิด “MET+” และเปนการสนับสนุนกลยุทธท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงอากาศของโลก 

ไดแก การปรับตัว การทําใหยืดหยุน และการทําใหเล็กลง (Adaption Resilience and Mitigation ; ARM) 

การเปลี่ยนแปลงอากาศของโลกเปนประเด็นท่ีท่ัวโลกใหความสําคัญ เปนการแสดงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตอ

โลกท่ีสามารถจับตองได อีกท้ังจะสงผลกระทบท่ีเลวรายตอโลก การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศของโลกมี

ผลกระทบตอการกําหนดนโยบายของประเทศตางๆ และความเปนอยูของมนุษย ในปรากฏการณนี้องคการ

อุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization ; WMO) ไดสนับสนุนและสงเสริมใหหนวยงาน

ตางๆ ท่ีเปนสมาชิกไดพัฒนาการใหบริการดานอุตุนิยมวิทยา เรียกวาโครงการ Global Framework for 

Climate Service (GFCS) เพ่ือสนองตอบตอโครงการดังกลาวหนวยงาน Observatory ไดมีการพัฒนาการ

ใหบริการข้ึนเรียกแนวคิดนี้วา “MET+” เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและเปนการสนับสนุนการใหบริการ

ดานอุตุนิยมวิทยา การวิจัยดานการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก และการศึกษาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเนื่อง เปาหมาย

เบื้องตนสําหรับกรณีนี้เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปอยางมีการปรับตัว การทําใหยืดหยุน และการทําใหเล็กลง 

(Adaption Resilience and Mitigation ; ARM) ซ่ึงจะสงผลทําใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนในอนาคต  

มีแหลงขอมูลท่ีเหมาะสมสําหรับเขตปกครองพิเศษฮองกงและระดับโลก ท้ังนี้การใหบริการท่ีอยูบนฐานของ
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โมเดล “MET+” นี้จะครอบคลุมการปองกันภัยพิบัติท่ีจะเกิดข้ึน หรือทําใหภัยพิบัติดังกลาวเล็กลง สงเสริมใน

การขนสง ปองกันทางดานสุขภาพของประชาชน มีการลดการใชพลังงาน เกิดความปลอดภัยของอาหาร  

และอ่ืนๆ ในสวนท่ีเก่ียวของ 

 

เปาหมาย 

(1) เพ่ือกระตุนการใหบริการดานภูมิอากาศใหกวางขวางยิ่งข้ึน มีการใหขอมูลท่ีมีความจําเปนมากข้ึน 

รวมถึงมีการนําเสนอการใหบริการตามโครงการ “MET+”  

(2) เพ่ือสรางความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนๆ ในการวิจัยและพัฒนา รวมถึงสรางองคความรูเก่ียวกับ

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก ดวยกลยุทธ การปรับตัว การทําใหยืดหยุน และการทําใหเล็กลง 

(Adaption Resilience and Mitigation ; ARM)  

(3) เพ่ือกระตุนใหเกิดความรวมมือในระดับนานาชาติ เพ่ือรวมกันทําวิจัยและพัฒนาการใหบริการท่ี

เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก 

การใหการศึกษาแกสาธารณะและการสื่อสาร เพ่ือใหความรวมมือของสาธารณะท่ีเก่ียวกับการสื่อสารและ

ชองทางตางมีมากข้ึน 

ในรอบระยะเวลาสองทศวรรษท่ีผานมา ฮองกงมีความเจริญกาวหนาท้ังทางดานการพัฒนา

สาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาของประชาชนท่ีมีสูงมากข้ึน การพัฒนาเหลานี้ทําใหการเสียชีวิต

และการสูญเสียทรัพยสินท่ีเกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติลดลงอยางตอเนื่อง ในขณะเดียวกันการตระหนักรู

ของความเสียหายท่ีเกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติก็จะลดลงไปดวย ดังท่ีเกิดปรากฏการณมาแลวในเดือน

มกราคม ป 2016 นอกจากนี้ยังจะตองมีการติดตามท่ีบอยข้ึนเก่ียวกับภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึน ไดแก ภัยท่ีเกิดจาก

นิวเคลียร แผนดินไหว หรือสึนามิ ซ่ึงท้ังหมดนี้จะตองมีการใหความรูแกสาธารณะโดยผานทางโรงเรียน ชุมชน

ตางๆ เพ่ือสรางการตระหนักรูในภัยธรรมชาติตางๆ และรูถึงวิธีการปองกันภัยใหแกชุมชน มีการใชกันอยาง

กวางขวางของ Internet การเกิดข้ึนหรือจํานวนท่ีมากข้ึนของชองทางการสื่อสารใหมๆ ชองทางตางๆ เหลานี้

เปนชองทางสําคัญของคนรุนใหม และมีความแตกตางจากจากชองทางการสื่อสารท่ีมีในอดีตอยางชัดเจน โดย

ชองทางการสื่อสารเดิมนั้น ไดแก วิทยุ โทรทัศน นั้นในปจจุบันยังสามารถท่ีจะใชเผยแพรขอมูลตางๆ ได  

แตเปนการสื่อสารทางเดียวและเปนชองทางการสื่อสารท่ีชา ซ่ึงการสื่อสารทางชองทางใหมๆ นั้นจะสื่อสารได

รวดเร็วกวา อีกท้ังในบางชองทางนั้นยังสามารถท่ีจะสื่อสารในลักษณะไป-กลับแบบลักษณะสื่อสารสองชองทาง

ไดดวย และสนองตอบตอความตองการในอนาคต ซ่ึง Observatory จะตองมีการพัฒนาการสื่อสารในสวนนี้ 

เพ่ือใหมีการสื่อสารท่ีพัฒนามากข้ึน เปนการใหขอมูลพ้ืนฐานแกสาธารณะ ตรวจสอบความคิดเห็นจากภาคสวน

ตางๆ อีกท้ังเปนชองทางท่ีจะลดขาวลือตางๆ ท่ีเก่ียวของกับภูมิอากาศท่ีเกิดข้ึน มากไปกวานั้นการพัฒนาในสิ่ง

เหลานี้ Observatory จะตองมีการศึกษาพฤติกรรมความตองการของคนแตละกลุม ในลักษณะของ People-

oriented เพ่ือใหรูความตองการ ชองทางท่ีจะถายทอดออกไปอยางเหมาะสมและถึงตัวเพ่ือใหการบริการ

เปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตรงตามความตองการของกลุม อันจะสอดคลองตอความตองการของ

ประชาชนในศักราชใหม 
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เปาหมาย 

(1) พัฒนาทีมงานใหมๆ เพ่ือเปนผูใหบริการขอมูลท่ีเปนการสื่อสารสองชองทาง รวมถึงการสื่อสารทาง

ชองทางใหมๆ ท่ีเกิดข้ึน 

(2) เพ่ือพัฒนาเว็บไซตของหนวยงานใหสามารถรองรับการสื่อสารผานทาง Social Media 

(3) เพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีใหแกหนวยงาน 

 

การบริหารจัดการขอมูล Big Data เพ่ือใหหนวยงานมีการจัดการขอมูล Big Data สําหรับการ

พัฒนาการบริการ ยุคของขอมูลท่ีเปน Big Data ไดเริ่มตนแลวและจะตองมีการพัฒนาตอไป ปริมาณขอมูลท่ีมี

หลากหลายและมีจํานวนมาก ท้ังท่ีมาจากนักวิชาการมืออาชีพ หรือไมใชมืออาชีพ ขอมูลท่ีมีการจัดทําตาม

โครงสราง หรือไมมีโครงสราง มีคุณภาพเพียงพอ หรือไมมีคุณภาพอยางเพียงพอ ท้ังหมดนี้หนวยงานจะตองมี

การดําเนินการจัดทําขอมูล Big Data เหลานี้ใหเปนระบบ และเกิดประโยชนตอหนวยงาน เพ่ือทําใหเกิด 

การพัฒนาในหนวยงานและสถาบันตางๆ ท่ีเก่ียวของกับหนวยงาน และทําใหการบริการของหนวยงานตอ

สาธารณะดียิ่งข้ึน 

 

เปาหมาย 

(1) เพ่ือนําขอมูลตางๆ ท่ีมีอยูท้ังท่ีเปนขอมูลท่ีไมไดมาจากภาคสวนท่ีเปนมืออาชีพ ขอมูลท่ีไมมีโครงสราง 

ไมมีการประกันคุณภาพของขอมูล หรือขอมูลท่ีพัฒนามาจาก Internet of Things เพ่ือนําขอมูล

จํานวนมากเหลานี้มาแปลคาใหเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาการใหบริการในอนาคต 

(2) เพ่ือใหเกิดความรวมมือกับหนวยงาน และสถาบันอ่ืนๆ ในการวิเคราะห Big Data หรือปญญาประดิษฐ 

(Artificial intelligence : AI) เพ่ือพัฒนาการใหบริการตอสาธารณะเพ่ิมมากข้ึน 

(3) พัฒนาแอปพลิเคชันทางโทรศัพทมือถือ รวมถึงเครื่องมือสื่อสารท่ีจะมีข้ึนมาในอนาคต รวมถึงการ

พัฒนาเว็บไซต เพ่ือใหมีการพัฒนาการบริหารและการบริหารท่ีดีข้ึน ซ่ึงการพัฒนาดังกลาวจะตองทํา

ใหหนวยงานถูกจัดลําดับเปนหนวยงานแนวหนาของโลก 

 

การวิจัยและพัฒนา เพ่ือใหเกิดความตอเนื่องในการพัฒนาทางดานการวิจัย นวัตกรรมในทุกระดับและ

ทุกพ้ืนท่ีของหนวยงาน ท้ังนี้รวมถึงอุปกรณเครื่องมือท่ีทันสมัย มีผลกระทบสูงตอการพัฒนาการใหบริการ และ

การสนองตอบตอภาวะฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึน ดวยพ้ืนฐานของการกอต้ังหนวยงาน Observatory ท่ีมีรากมาจาก

วิทยาศาสตร การทํางานท่ีผานมาตั้งอยูบนพ้ืนฐานของงานวิจัยและเทคโนโลยี การพยากรณอากาศท่ีเปนระบบ

ดิจิทัลและตัวเลขกําลังจะทดแทนการพยากรณดวยวิธีแบบเดิมๆ ดวยขอจํากัดทางดานทรัพยากร 

Observatory ตองมีการพัฒนาระบบการวัดภูมิอากาศท่ีเปนระบบดิจิทัล และมีการพิจารณาคาท่ีเกิดข้ึนใน

มุมมองหลายมิติท่ีแตกตางกันมากกวาเดิม โดยเฉพาะผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากปรากฏการณของ

ภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไป ท้ังในแงของการพยากรณอากาศและการประยุกตขอมูลไปเผยแพร การอานคา

ท่ีมาจากดาวเทียม รวมถึงการแปลผล สกัดผลของคาขอมูลตางๆ ท่ีเกิดข้ึน ท้ังหมดเหลานี้จะตองมีการทําวิจัย
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เพ่ือใหเกิดการพัฒนาดานขอมูลท่ีดีข้ึน ขอมูลเหลานี้ยังจะประกอบไปดวยขอมูลท่ีเก่ียวของกับการพยากรณ

พายุ ไตฝุน ไซโคลน ท่ีจะเกิดข้ึน การเกิดลมพายุแบบ Turbulence การเกิด Wind shear เปนตน การพัฒนา

ท้ังหมดเหลานี้เพ่ือทําใหการเสนอขอมูลมีความแมนยํามากท่ีสุด ทําใหทุกภาคสวนในสังคมเกิดความเชื่อม่ันใน

คุณภาพของขอมูลท่ีหนวยงานเผยแพรออกไป และเปนการลดการปลอยขาวลือลง อันจะสรางความเสียหาย

เปนอยางมากใหกับสาธารณะ การดําเนินงานท้ังหมดนี้หนวยงานจะตองมีการจัดหาอุปกรณ เครื่องมือในการ

ติดตาม ตรวจสอบท่ีมีความหลากหลาย และสอดคลองกับท่ีมีจําหนายอยูในตลาด มีการคนควาเพ่ืออุปกรณ

ทันสมัย สามารถใชงานไดโดยงาย เปนมิตรกับผูใชงาน แตสามารถแสดงผลไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือ

เสริมสรางความนาเชื่อถือของหนวยงาน การเกิดอุบัติเหตุจากนิวเคลียรรวมถึงการเกิดภัยพิบัติตางๆ ท่ีเกิด 

ข้ึนเองโดยธรรมชาติ หรือเกิดจากปจจัยท่ีมนุษยสรางข้ึน เชน การเกิดแผนดินไหวในญี่ปุน การเกิดสึนามิ จนทํา

ใหเกิดผลกระทบตอโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรท่ีเมืองฟูกูชิมา ซ่ึงปรากฏการณเหลานี้เปนหนาท่ีของหนวยงาน

จะตองคอยตรวจสอบ และจะตองรายงานผลกระทบตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึนตอสาธารณะ เพ่ือใหสาธารณะไดรับทราบ 

การดําเนินการจะตองมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง และดําเนินการดวยความรวดเร็วเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินข้ึน 

เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยตอชุมชน และเปนการลดการตื่นตระหนกของชุมชน ขอมูลท้ังหมดเหลานี้จะตองมี

อยางพอเพียงและทันเวลา 

 

เปาหมาย 

(1) เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องในการแสดงผลของภูมิอากาศท่ีเปนปจจุบัน การพยากรณอากาศ

ดวยเทคนิค และระบบใหมๆ ท่ีเหมาะสม 

(2) เพ่ือใหเกิดการพัฒนา และประยุกตใชเทคโนโลยีใหมในดานการอุตุนิยมวิทยา อุทกศาสตร ภูมิศาสตร

และการติดตามดานรังสีวิทยา การศึกษาการประยุกตขอมูลท่ีไดจากเรดาร เครื่องมือตรวจวัด

ภาคพ้ืนดินตางๆ โดรน เครื่องพิมพและอานคาแบบ 3 มิติ อุปกรณและเครื่องจักรตางๆ 

(3) มีการพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพอยางตอเนื่องท้ังทางดานการใหบริการและการปฏิบัติงาน 

(4) มีระบบการจัดการและเพ่ิมความสามารถในการสนองตอบสําหรับกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมถึง

เทคนิคตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

(5) มีการทํางานวิจัยเพ่ือตีพิมพในเอกสารทางวิทยาศาสตรอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกับนวัตกรรม

ท่ีเกิดข้ึนใหมๆ 

 

การบริหารจัดการองคกรและการฝกอบรม เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งการจัดการองคกรในแผนก

ตางๆ และมีการฝกอบรมเพ่ือใหบุคลากรของหนวยงานมีความเชี่ยวชาญเพ่ิมมากข้ึน 

ในมุมมองของการพัฒนานั้น ปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็วท้ังการเปลี่ยนแปลงในระดับตางๆ 

ของพนักงาน โครงสรางของหนวยงานท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ทําใหเกิดโอกาสท่ีพนักงานจะพบความทาทายท่ีมี

เพ่ิมข้ึน เพ่ือสนองตอบตอนโยบายของรัฐบาล Observatory จะตองมีการปรับตัว ปรับสภาพองคกรให
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เหมาะสม มีทิศทางการบริหารท่ีดีและเหมาะสม มีการฝกฝนพนักงานใหมีความสามารถเพ่ือเพ่ิมความเขมแข็ง

ใหกับองคกร สรางองคความรูใหเกิดข้ึนในองคกรเพ่ือใหเกิดการถายทอดจากรุนสูรุน 

 

เปาหมาย 

(1) เพ่ือใหมีการพัฒนาโครงสรางองคกรท่ีเหมาะสมและเกิดความเขมแข็งมากยิ่งข้ึน มีกระบวนการ

บริหารจัดการท่ีดี มีบันทึกขอมูล มีการจัดการบริหารขอมูล และการสื่อสารท้ังภายในและภายนอก

องคกร เพ่ือวัตถุประสงคใหมีการพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

และเกิดความยั่งยืนกับหนวยงาน 

(2) มีการปรับปรุงระบบการการสรรหาบุคลากรทีดี มีการปรับเพ่ิมระดับตําแหนงอยางเหมาะสม  

มีระบบการฝกฝน โดยเฉพาะอุปกรณและเทคโนโลยีใหมๆ รวมถึงระบบการสื่อสารสมัยใหม  

มีโปรแกรมการเฝาติดตามการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเพ่ือใหเจาหนาท่ีสามารถใชศักยภาพท่ีมีอยาง

สูงสุด เพ่ือขับเคลื่อนใหท้ังองคกรและตัวเจาหนาท่ีมีความกาวหนาในอนาคต และเปนทุนท่ีมีคุณคา

ขององคกร และเปนทรัพยสินท่ีมีคาขององคกร 

 

เปาหมายการพัฒนาในระยะยาว 

เพ่ือใหสามารถกาวไปพรอมกับความกาวไปอยางรวดเร็วของโลกาภิวัตนเก่ียวกับการใหบริการดาน

ภูมิอากาศ คุณภาพของการบริหารจัดการท่ีมีสูงข้ึน การพัฒนาอยางยั่งยืนของหนวยงานดวยวิสัยทัศน พันธกิจ 

และคานิยมรวม หนวยงานจะตองใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาดาน

ตางๆ อยางเขมแข็ง เปดโลกทัศนใหมๆ ในการทํางาน พัฒนานวัตกรรม มีการใชเทคโนโลยีใหม และพัฒนา

ระบบปฏิบัติการท่ีดีและเหมาะสม แผนระยะยาวของหนวยงาน ประกอบดวย 

• การใหขอมูลการพยากรณแกสาธารณะดวยระบบดิจิทัล 

• การใหบริการดานภูมิอากาศในระดับโลก ไดแก การใหบริการดานภูมิอากาศสําหรับเมืองของโลก 

รวมถึงการใหบริการระบบการแจงเตือน 

• มีการใชปญญาประดิษฐ Artificial Intelligence สําหรับการพยากรณอากาศ และการบริการ

ระบบการแจงเตือน 

• ไดรับการรับรองคุณภาพของระบบการบริหารจัดการหนวยงานท่ีเปนมาตรฐานระดับโลกสําหรับ

การบริหารงานของหนวยงาน 

• มีการกอสรางอาคารปฏิบัติงานใหมของหนวยงาน 

• มีการพัฒนาทรัพยสินทางปญญาตางๆ ท่ีหนวยงานพัฒนาข้ึน 

• มีการจัดสรรทรัพยากรบุคคลของหนวยงานใหอยูในภาวะท่ีเหมาะสมกับโครงสราง มีการพัฒนา

ศักยภาพ องคความรูของเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน มีแผนการพัฒนาความกาวหนาของ

บุคลากรในหนวยงานสําหรับสรางแรงขับเคลื่อนการทํางานของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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บทสรุป 

เปาหมายตางๆ ท่ีไดแสดงไวขางตนนั้น เปนเปาหมายท่ีหนวยงานจะตองดําเนินการไปขางหนา จะตอง

มีการจัดทําแผนงาน รายละเอียดของงานท่ีมีความจําเปนตามกรอบงานและสถานการณท่ีเปนจริง มากไปกวา

นั้นจะตองคํานึงผูท่ีมีสวนในการขับเคลื่อนหนวยงานท้ังภายใน และภายนอกท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินงาน

ของ Observatory แตการดําเนินงานนี้จะตองเปนไปตามความตองการของผูมีสวนรวม เทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ 

และมาตรฐานท่ีเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติ 

 

การดําเนินงานทางดานความรับผิดขอบตอสังคม (Corporate social responsibility) 

การดําเนินงานทางดานความรับผิดขอบตอสังคม เปนพ้ืนฐานทางดานวัฒนธรรมองคกรและคานิยม

รวมของหนวยงาน เปนกิจกรรมท่ีชวยสรางความม่ันใจซ่ึงแสดงใหเห็นจริยธรรมของหนวยงานในระดับสูง เปน

การสรางประโยชนใหแกสังคมของหนวยงาน เปนการดูแลเจาหนาท่ีของหนวยงานใหอยูดีมีสุข มีการปกปอง

สิ่งแวดลอม และรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของหนวยงานหนวยงานใหคําม่ันท่ีจะรักษาโอกาสท่ีเทาเทียมใหแก

เจาหนาท่ีของหนวยงานในทุกระดับ จะมีการใหบริการท่ีเปนพิเศษสําหรับบุคคลท่ีมีความตองการเปนพิเศษ 

เชน ผูทุพพลภาพ เราจะทําโปรแกรมการบริหารธุรกิจดวย Happy Business เพ่ือใหเกิดความสมดุลระหวาง

ชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัวของเขาหนาท่ี ทําใหเจาหนาท่ีไดทํางานอยางมีความสุข หนวยงานมีทีม

อาสาสมัครท่ีอาสาจะไปทํางานตางๆ ท่ีเปนการบริการสาธารณะในชวงเวลาท่ีนอกเหนือจากการปฏิบัติงาน 

เปนการชวยเหลือแกบุคคลสูงอายุหรือกลุมคนท่ีมีความตองการความชวยเหลือ หนวยงานเคารพในสิ่งแวดลอม

และมีนโยบายรักษาสิ่งแวดลอมไวใหไดเปนอยางดี จะสรางระบบการจัดการคุณภาพอากาศท่ีดี (Indoor Air 

Quality ; IAQ) ปฏิบัติตามกฎ IAQ อยางเครงครัด เรามีการสรางเพ่ือน Friend of Observatory ท่ีมีจํานวน

สมาชิกมากกวา 10,000 คน ซ่ึงจะเขารวมทํากิจกรรมตางๆ ของหนวยงาน หนวยงานจัดใหมีทีมงานท่ีทําหนาท่ี

เผยแพรประชาสัมพันธมากกวา 25 ทีมเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธสรางการตระหนักรูใหแกสังคมโดยเฉพาะ

เรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก มีการใหความรูแกชุมชน มีการทํางานรวมกับ

ผูเชี่ยวชาญดานตางๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับหนวยงานเพ่ือเปนการสนองตอบตอความตองการของชุมชน ท้ังนี้การ

ดําเนินงานท้ังหมดเพ่ือใหไดตามมาตรฐานการบริการท่ีสามารถสนองตอบตอความตองการของทุกภาคสวนได 

 

การกํากับประสิทธิภาพในการทํางานและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

Observatory จะใชเครื่องมือวัดระดับความพึงพอใจในการใหบริการท่ีเปนปจจุบันของหนวยงาน 

และเปนขอมูลท่ีจะใชเพ่ือพัฒนาปรับปรุงในการดําเนินงาน การวัดความพึงพอใจนี้จะใชการสํารวจความเห็น

จากสาธารณะ การพยากรณอากาศ คุณภาพการบริหารจัดการ การสํารวจจากกลุมคนตางๆ ท่ีเก่ียวของ เชน 

กลุมลูกคา หรือกลุม Friend of Observatory ท้ังนี้หนวยงานยังมีชองทางใหแสดงความคิดเห็นผานชองทาง

อ่ืนดวย เชน โทรศัพท แฟกซ และอีเมล 
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การสํารวจความเห็น 

การสํารวจจะดําเนินการเปนรายปโดยบริษัทท่ีเปนบุคคลท่ีสามจะทําการสํารวจความเห็นจาก

ประชาชน โดยมีประเด็นการสํารวจคือ ความเห็นเก่ียวกับความแมนยําในการพยากรณอากาศ และระดับความ

พึงพอใจตอการใหบริการของหนวยงาน โดยในป 2017 หนวยงานไดรับคะแนนความแมนยําท่ีระดับคะแนน 

77% และระดับความพึงพอใจในบริการของหนวยงานท่ีระดับ 7.6 จากคะแนนเต็ม 10 

นอกจากนี้แลวหนวยงานยังมีแบบสํารวจอีกชุดหนึ่งท่ีใชสํารวจเฉพาะกลุมลูกคาเฉพาะท่ีมีความ

ตองการใชขอมูลเพ่ือใหประเมินถึงความแมนยําของการทํานาย 
 

การควบคุมคุณภาพการบริหารจัดการ 

หนวยงานมีการใหคําม่ันท่ีจะรักษาระบบการควบคุมคุณภาพของการบริหารจัดการ ท่ีผานมา

หนวยงานไดรับใบรับรองคุณภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐาน ISO สําหรับงานการใหบริการดานตางๆ  
 

การดูแลลูกคา 

หนวยงานมีกลุมงานตางๆ ท่ีดูแลลูกคาตามประเภทของลูกคา เชน ลูกคากลุมขนสง กลุม Logistic 

กลุมการประมง กลุมเดินเรือทางทะเล กลุมอุตุนิยมวิทยาทางอากาศ และมีการพบปะกับสื่อมวลชนอยาง

ตอเนื่อง มีการเสนอขอมูลตางๆ ท่ีจําเปนตอสาธารณะ มีการจัดการประชุมเพ่ือเกิดการแลกเปลี่ยนเพ่ือใหการ

ใหบริการในอนาคตดียิ่งข้ึน 
 

เปาหมายท่ีหนวยงานตั้งไวและความสําเร็จ ผลงานของหนวยงานในป 2017 และเปาหมายของ

แผนงานในป 2018 มี ดังนี้ 

 
เปาหมาย 

ผลงาน 

ป 2017 

เปาหมาย 

ป 2018 

การใหบริการดานภูมิอากาศ 

การรายงานผลอากาศรายช่ัวโมงภายใน 10 นาทีแรก 99% 99% 99% 

ความเช่ือมั่นในผลของการพยากรณอากาศของประชาชน 78% 77% 78% 

ความเช่ือมั่นในผลพยากรณอากาศเฉพาะกลุมลูกคา 88% 92% 90% 

ความเช่ือมั่นในผลพยากรณอากาศโดยกัปตันเรือ 96% 98% 96% 

ความเช่ือมั่นในผลพยากรณอากาศโดยผูปฏิบัติงานทางอากาศ 96% 99% 98% 

เวลามาตรฐาน ธรณีฟสิกส ดาราศาสตร และการใหบริการทางดานภูมิอากาศวิทยา 

ความแมนยําในมาตรฐานของเวลา 0.1 0.1 0.1 

การใหบริการขอมูลทางดานภูมิอากาศวิทยา  

(% ของการเขียนรายงานท่ีมีความตองการภายใน 10 วันทําการ) 
99% 100% 100% 

ธรณีฟกส อุตุนิยมวิทยา และขอมูลทางดานสมุทรศาสตร 

(% อัตราขอมูลท่ีให) 
99% 100% 100% 

การกํากับและการประเมินรังสี 

ขอมูลท่ีสามารถใหไดเก่ียวกับรังสีท่ีตรวจจับไดในสภาพแวดลอม 99.0% 99.8% 99.5% 
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4. สํานักงานอุตุนิยมวิทยา ประเทศสิงคโปร (The Meteorological Service Singapore ; MSS) 

 MSS เปนหนวยงานระดับชาติของประเทศสิงคโปรท่ีทําหนาท่ีรายงานและพยากรณอากาศ เปนหนวยงาน

ท่ีอยูภายใตสํานักงานสิ่งแวดลอมแหงชาติ (National Environment Agency; NEA) ท้ังนี้หนวยงานในสังกัดภายใต 

MSS จะประกอบไปดวย 

• แผนกการใหบริการดานภูมิอากาศ (Weather Service Department ; WSD)  

 WSD เปนหนวยงานท่ีใหบริการขอมูลดานภูมิอากาศ พยากรณอากาศ การเตือนภัยจากธรรมชาติ 

กํากับและติดตามขอมูลภูมิอากาศสําหรับภาคสวนท่ีสําคัญ ไดแก อุตุนิยมวิทยาทางอากาศ การทหาร  

การเดินเรือ ประสานงานกับภาคสวนอ่ืนๆ ท้ังท่ีเปนภาครัฐและเอกชน และมีหนาท่ีใหขอมูลกับสาธารณะ 

• แผนกระบบอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Systems Department ; MSD)  

MSD เปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีสนับสนุนดานอุปกรณ เครื่องมืออุตุนิยมวิทยา ระบบคอมพิวเตอร  

ท่ีสนองตอบตอวัตถุประสงคของ MSS 

• แผนกประเมินความเสี่ยงและทรัพยากร (Risk and Resource Department ; RRD)  

RRD เปนหนวยงานที่วิเคราะหความเสี่ยงและประเมินผลกระทบในมุมมองของหนวยงานหรือ

องคการศูนย ว ิจ ัยดานภูม ิอากาศแหงส ิงคโปร  (Center for Climate Research Singapore ; CCRS) 

CCRS เปนศูนยวิจัยชั้นนําที่ทํางานวิจัยเกี่ยวกับภูมิอากาศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทั้งในระยะ

สั้นและระยะยาว 

 นอกจากนี้แลว MSS ยังเปนเจาภาพหลักของศูนยเชี่ยวชาญดานอุตุนิยมวิทยาแหงอาเซียน (ASEAN 

Specialized Meteorological Centre ; ASMC) ซ่ึงเปนโครงการความรวมมือเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ

ใหบริการดานอุตุนิยมวิทยาสําหรับประเทศสมาชิกในกลุมอาเซียน 
 

วิสัยทัศน 

 เปนศูนยกลางดานอุตุนิยมวิทยาท่ีเปนเลิศระดับชั้นนําของโลก เพ่ือสรางความปลอดภัยใหแก

สาธารณะและเสริมสรางคุณภาพชีวิต “To be a world class meteorological center of excellence to 

public safety and enhancing quality of life” 
 

พันธกิจ 

 เพ่ือติดตามและเขาใจในสภาพภูมิอากาศท้ังในระยะสั้น และระยะยาวท่ีจะสงผลกระทบตอสิงคโปร 

และใหบริการในสิ่งซ่ึงเปนความตองการของชาติและความรวมมือระหวางนานาชาติ ซ่ึงรายละเอียดท่ีสําคัญ

ของพันธกิจ ไดแก  

• รวบรวมและรักษาขอมูลท่ีเชื่อถือไดของสภาพภูมิอากาศของชาติ 

• มีการใหบริการดานภูมิอากาศท่ีเชื่อถือได 

• มีการจัดทําการวิจัยท่ีมีคุณภาพชั้นสูง เพ่ือใหเกิดความเขาใจและสามารถพยากรณสภาพภูมิอากาศ

ไดอยางแมนยํา ท้ังในสิงคโปรและในระดับภูมิภาค 

• สามารถแสดงผลท่ีจะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบตางๆ อันเกิดจากภัยพิบัติจากธรรมชาติ 
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ประวัติการดําเนินงานของ MSS 

 1869 เริ่มมีการบันทึกขอมูลปริมาณฝนท่ีตกในประเทศ 1927 หนวยงานอุตุนิยมวิทยาเริ่มจัดต้ังข้ึน

อยางเปนทางการ โดยเปนสวนหนึ่งของแผนกสํารวจของ Malayan Survey Department 

 1929 สถานีตรวจอากาศแหงแรกไดจัดตั้งข้ึนอยางเต็มรูปแบบ ท่ี Mount Faber และเริ่มมีการบันทึก

ขอมูลอุณหภูมิในประเทศ  

 1937 มีการใหบริการเต็มรูปแบบดานอุตุนิยมวิทยา ท่ีสนามบิน Kallang 

 1948 เรดารสําหรับตรวจอากาศไดมีข้ึนครั้งแรกในสิงคโปร มีความสามารถตรวจสอบเมฆกลุมฝนได

ในรัศมีระยะ 240 กิโลเมตร ติดตั้งท่ีสนามบิน Kallang 

 1953 เริ่มมีการสํารวจภูมิอากาศของบรรยากาศชั้นบนโดยใช Balloon-borne เปนครั้งแรก 

 1966 MSS เปนสมาชิกของ องคการอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization ; 

WMO) 

 1972 MSS ไดรับขอมูลแบบ Realtime จากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา 

 1981 สนามบินชางฮี เปดดําเนินการ หนวยงานอุตุนิยมวิทยารวมถึงสํานักงานใหญ MSS ยายมาตั้ง

บริเวณสนามบินชางฮี 

 1993 เปนเจาภาพหลักในการจัดตั้งศูนยเชี่ยวชาญดานอุตุนิยมวิทยาแหงอาเซียน (ASEAN 

Specialized Meteorological Centre ; ASMC) 

 2013 MSS ไดเขาสูเฟสใหมของงานวิจัยและพัฒนา ไดจัดต้ังศูนยการวิจัยดานภูมิอากาศแหงชาติ

สิงคโปร (Centre for Climate Research Singapore; CCRS) 

 

ศูนยการวิจัยดานภูมิอากาศแหงชาติสิงคโปร (Centre for Climate Research Singapore ; CCRS) 

 บทบาทของ CCRS มีหนาท่ีทําความเขาใจท่ีกาวหนาดานวิทยาศาสตรในการเปลี่ยนแปลงของ

ภูมิอากาศภูมิภาคแบบรอนชื้น (Tropical) ซ่ึงสรางผลกระทบตอสิงคโปร และภูมิภาคเอเชียในวงกวาง ซ่ึงจะ

สรางประโยชนในการเปนขอมูลท่ีสําคัญใหแกผูบริหารและชุมชนตัดสินใจ 
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CCRS มีหนาท่ีจะตองดําเนินการ 

• จัดทํารูปแบบจําลองโมเดลท่ีมีความแมนยําสูงเพ่ือการพยากรณอากาศท้ังในระยะสั้น และระยะยาว 

• ทําการวิจัยเพ่ือใหเกิดความเขาใจอยางลึกซ้ึงในกระบวนการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศท้ังระยะสั้น และ

ระยะยาวท่ีสงผลกระทบตอภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน มรสุม ปรากฏการณเอลนิโน เปนตน 

• สรางความรวมมือระหวางผูนําขอมูลไปใช ผูท่ีจะตองนําขอมูลไปตัดสินใจ ท้ังระดับปฏิบัติและระดับ

นโยบาย โดยมีลักษณะ Tailor Made เพ่ือใหตรงตามความตองการมากท่ีสุด 

• สรางความสามารถดานงานวิจัยเก่ียวกับการเพ่ิมข้ึนของระดับน้ําทะเลในระดับภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต 

 

CCRS ไดวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) ในอนาคตสําหรับประเทศสิงคโปร 

และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยใชการแปลผลท่ีมีความพิเศษสูง โดยมีแบบจําลองโมเดลท่ีเปนสอง

ระดับ คือ การแปลผลการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศแบบหยาบ โดยกําหนดรัศมีในระยะ 100 กิโลเมตร 

เพ่ือใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําทะเล และการเปลี่ยนแปลงของขอบเขตอยางคราวๆ ของแผนดิน 

ทะเล และภูมิประเทศ ซ่ึงเปนการแปลผลแบบหยาบ การแปลผลการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศแบบละเอียด 

โดยกําหนดรัศมีของพ้ืนท่ีในระยะประมาณ 10 กิโลเมตรหรือมากกวา เปนการจัดทําการแปลผลพยากกรณ

อยางละเอียด และเปนขอมูลท่ีมีความลึก เปนการแปลผลในระยะเวลาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงมากกวา 1 ป 

กระบวนการแปลผลใช Supercomputer มีการเก็บขอมูลในขนาดใหญเปน Terabyte และเปนการวิเคราะห

โดยผูเชี่ยวชาญทางดานวิทยาศาสตรท่ีมีหลายกลุม การติดตาม และประมวลผลตางๆ ไดแก แนวโนมการ

เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝนในแตละพ้ืนท่ี ผลกระทบตอภูมิอากาศใน

เขตพ้ืนท่ีอันเนื่องมาจากปรากฏการณเอลนิโน และปรากฏการณลานินา  

CCRS จะสรางความรวมมือในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพ่ือใหเกิดการยกระดับความเขาใจในการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) ของท้ังภูมิภาค ซ่ึงจะทําใหสามารถปองกันภัยพิบัติตางๆ ท่ีอาจจะ

เกิดข้ึนในอนาคตไดเปนอยางดี   

 

รายงานประจําป ในแตละป MSS จะจัดทํารายงานประจําป 3 ชุด ดวยกัน คือ 

1) รายงานภาพรวมของสภาพภูมิอากาศในปท่ีผานมา (Year in Review) 

รายงานภาพรวมของสภาพภูมิอากาศในปท่ีผานมา เปนรายงานการสรุปภาพรวมของสภาพภูมิอากาศ

ของปท่ีผานมาในประเทศสิงคโปร สภาพภูมิอากาศท่ีมีผลกระทบท่ีสําคัญตอประเทศ และควรท่ี

จะตองมีการบันทึกไวเปนขอมูลท่ีสําคัญ รายงานชุดนี้จะออกประมาณเดือนมีนาคม 

2) รายงานการประเมินภูมิอากาศประจําป (Annual Climate Assessment Reports) 

รายงานการประเมินภูมิอากาศประจําป เปนรายงานขอมูลแนวโนมของภูมิอากาศในสิงคโปรในรอบป

ท่ีผานมา อธิบายถึงปรากฏการณตางๆ ของภูมิอากาศท่ีเกิดข้ึนในประเทศวาเกิดจากเหตุและปจจัยใด 
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เปาหมายของรายงานชุดนี้เพ่ือใหขอมูลท่ีจําเปนสาธารณะท้ังในมุมมองท่ีเปนสถานการณปจจุบันและ

เปนหลักฐานทางประวัติศาสตร  

3) รายงานสภาพภูมิอากาศประจําป (Annual Climatological Reports) 

รายงานสภาพภูมิอากาศประจําป เปนรายงานสรุปประจําปท่ี MSS ไดใหบริการแกประชาชนในรอบปท่ี

ผานมา เนื้อหาจะมีขอมูลท่ีเปนรายงานสถิติตางๆ ของภูมิอากาศท่ีสําคัญเปนรายเดือน รายวัน และราย

ชั่วโมงของสถานีวัดอากาศท่ีตั้งอยูท่ัวท้ังประเทศ รวมถึงปริมาณน้ําฝน ขนาดแรงลม ฯลฯ ตลอดท้ังป 

จากเอกสารรายงานสภาพภูมิอากาศประจําป 2017 ของสิงคโปร สรุปไดวา ในสิงคโปรมีสถานีตรวจ

อากาศอัตโนมัติ (Automatic Weather Stations ; AWSs) ท้ังสิ้นจํานวน 53 สถานี สถานีตรวจอากาศแบบมี

คนจัดการ (Manned Meteorological Stations) 5 สถานี และ สถานีตรวจอากาศขอมูลลมชั้นบน (Upper 

Air Observatory ; UAO) 1 สถานี ท้ังนี้สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติจะกระจายท่ัวท้ังประเทศ มี 37 สถานีท่ี

ตรวจวัดเฉพาะปริมาณฝนเทานั้น และอีก 17 สถานีท่ีตรวจขอมูลท้ังหมดอยางละเอียด ไดแก ปริมาณฝน 

อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ ขนาดลมและทิศทาง ความดัน สถานีอุตุนิยมวิทยาท่ีต้ังอยูท่ีสนามบินนานาชาติ 

ชางฮี ไดมีมาตรฐานการดําเนินงานตามท่ีไดกําหนดไวตามคูมือท่ี World Meteorological Organization 

กําหนดไว สถานีตรวจอากาศแหงนี้จะตองจัดเก็บขอมูลระยะยาวเพ่ือเปนสถิติดานภูมิอากาศอยางนอย 30 ป 

เพ่ือใหสามารถทราบถึงแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคตได และสถานีตรวจอากาศชางฮี 

มีขอมูลจัดเก็บเก่ียวกับปริมาณฝน อุณหภูมิสูงสุดและต่ําสุดท่ีบันทึกไวถึง 34 ป คือตั้งแตป 1984-2017  

สวนของสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติท้ัง 53 สถานีนั้น จะมีการวัดขอมูลตางๆ ท่ีไดกําหนดไว ไดแก ปริมาณฝน 

อุณหภูมิ ฯลฯ เปนขอมูลแบบ Realtime และมีการสงขอมูลเหลานี้ไปยังศูนยกลางของศูนยขอมูลของ MSS 

ท่ีตั้งอยูท่ีสนามบินชางฮีโดยอัตโนมัติ  

ในป 2015 MSS ไดออกแอปพลิเคชันทางระบบโทรศัพทมือถือเพ่ือใหเกิดความสะดวกตอผูใชบริการ

และประชาชน เพ่ือใหผูใชบริการและประชาชนไดรับขอมูลเก่ียวกับภูมิอากาศ การพยากรณอากาศผานทาง

ชองทางมือถือ ท้ังนี้ในแอพพลิเคชั่นดังกลาวสามารถแสดงผลภูมิอากาศ และการพยากรณภูมิอากาศในพ้ืนท่ี 

ท่ีผูใชบริการตั้งอยู นอกจากนี้ยังมีการแสดงถึงพ้ืนท่ีฝนตกท่ีเปนปจจุบัน และการพยากรณท่ีมีมีระยะเวลา

ออกไปอีก 2 ชั่วโมงในพ้ืนท่ี และรัศมีของพ้ืนท่ีท่ีออกไป 240 กิโลเมตร 
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5. สํานักงานอุตุนิยมวิทยา ประเทศญ่ีปุน (Japan Meteorology Agency : JMA) 

ประเทศญ่ีปุนนับเปนประเทศท่ีประสบความสําเร็จดานอุตุนิยมวิทยาเปนอยางมาก ท้ังนี้ไมเพียงแตมี

ประสบการณท่ีตองเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอยูเสมอเทานั้น แตการบริหารจัดการดานอุตุนิยมวิทยา

นับเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลใหญ่ีปุนมีความกาวหนาและทันสมัยในภารกิจดานนี้ โดยมีปจจัยท่ีเก้ือหนุน

ความสําเร็จดังนี้ 

1) การพัฒนาทางดานทรัพยากรบุคคลากรอยางตอเนื่อง JMA ใหความสําคัญในดานนี้เปนอยางมาก 

ดังเชน JMA กําหนดสัดสวนงบประมาณรอยละ 60 เปนคาใชจายดานบุคลากร ในป 2015 JMA มีพนักงาน

ท้ังหมดมากกวา 5,000 คน โดยรอยละ 90 เปนเจาหนาท่ีระดับผูเชี่ยวชาญอุตุนิยมวิทยาดานตางๆ ท้ังนี้ JMA 

ไดกําหนดนโยบายใหมีการอบรมสัมมนาเจาหนาท่ีอุตุนิยมวิทยาอยูเสมอ 

2) JMA ลงทุนทางด านเครื่ อง มื ออุปกรณ ต างๆ ท่ี ทั นสมัย ดั ง เช น  Computer System for 

Meteorological Service (COSMETS) อันประกอบดวย Super computer ท่ีเรียกกันวา Numerical Analysis 

and Prediction System (NAPS) ซ่ึงจะใช Numerical Weather Prediction (NWP) และ Automated Data 

Editing and Switching System (ADESS) รวมท้ังลงทุนทางดานเรดาร และดาวเทียมเพ่ือการอุตุนิยมวิทยา 

3) JMA เปนหนวยงานของรัฐท่ีมีประสิทธิภาพในภารกิจดานอุตุนิยมวิทยาเปนอยางยิ่ง ท้ังนี้เพราะ

รัฐบาลญ่ีปุนใหความสําคัญกับองคกรนี้ JMA มีความเปนเอกภาพในการดําเนินงานทางดานอุตุนิยมวิทยาเปน

อยางมาก โดยเฉพาะเม่ือเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรง JMA จะเปนหนวยงานกลางในการเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ 

4) JMA เปนหนวยงานท่ีมีบทบาทในการประสานงานกับหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของท้ังในสวนกลาง 

และสวนทองถ่ิน สื่อมวลชน เอกชนท่ีเก่ียวของกับงานดานอุตุนิยมวิทยา มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา 

สถาบันการวิจัย อุตสาหกรรมการบิน และอุตสาหกรรมการเดินเรือ 

5) JMA มีการประสานงานและรวมมือกับองคการอุตุนิยมวิทยาระดับโลก คือ (World Meteorology 

Organization ; WMO) ท้ังในสวนท่ีเปนแนวรวมท่ีสําคัญขององคการนี้ และการใหความชวยเหลือประเทศ

อ่ืนๆ ในการพัฒนางานดานอุตุนิยมวิทยา ดังนั้น JMA จึงมีการพัฒนาปรับปรุงงานทางดานตางๆ ใหมี

ความกาวหนาทันสมัยอยูเสมอ 

6) JMA มีการประเมินการปฏิบัติงานของตนเองอยูเสมอ เพ่ือคนหาจุดออนตางๆ ท่ีตองพัฒนาใหมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

7) JMA ใหความสําคัญกับงานวิจัยและพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพราะถือวาเปนหัวใจ

สําคัญท่ีจะทําใหภารกิจของ JMA ประสบความสําเร็จ เพ่ือใหการดําเนินตามภารกิจไดอยางรวดเร็วและแมนยํา 

8) JMA มีภารกิจดานอุตุนิยมวิทยาท่ีหลากหลาย และ JMA สามารถปฏิบัติภารกิจดังกลาวไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ไดแก การพยากรณสภาวะอากาศ การเตือนภัยลวงหนา การรายงานสภาวะอากาศเพ่ือ

อุตุนิยมวิทยาการบิน การรายงานผลอุตุนิยมวิทยาทางทะเล เปนตน 

9) รัฐบาลญ่ีปุนใหความสําคัญกับงานดานอุตุนิยมวิทยาเปนอยางมาก ท้ังนี้ JMA ไดรับงบประมาณ 

ในป ค.ศ. 2015 โดยรวมมากกวา 20,000 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.013 ของ GDP แบงเปน

สําหรับอุตุนิยมวิทยาท่ัวไปประมาณ 17,000 ลานบาท สวนอุตุนิยมวิทยาดานการบินใชงบประมาณ 3,700 
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ลานบาท และถึงแมวาในระยะตอมารัฐบาลญี่ปุนจะตองดําเนินนโยบายประหยัด แตรัฐบาลลดงบประมาณดาน

นี้ไมมากนัก เพราะคํานึงถึงความสําคัญดานอุตุนิยมวิทยาท่ีไมเพียงแตชวยลดความสูญเสียจากภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติเทานั้น แตยังกอใหเกิดผลประโยชนกับผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ อีกดวย 

10) JMA ใหความสําคัญกับความเท่ียงตรงของเครื่องมือวัดและอุปกรณตางๆ อยูเสมอ รวมท้ังจะมี

การบํารุงรักษาใหเครื่องมืออุปกรณเหลานี้อยูในสภาพท่ีพรอมใชงานไดตลอดเวลา เพราะ JMA มีหลักคิดท่ีวา

งานดานอุตุนิยมวิทยาใชหลักการ 24/7 คือตองดําเนินการได 24 ชั่วโมงตอวัน และ 7 วันตอสัปดาห คือการ

ทํางานตลอดเวลา 

11) JMA เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน ใหตัวแทนภาคเอกชน 

เชน สื่อสารมวลชนเขารวมเปนคณะทํางานใน JMA ดวย อันจะทําใหแนวคิดหรือแนวทางการปฏิบัติงานของ 

JMA สอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียมากยิ่งข้ึน 

 

วิวัฒนาการดานอุตุนิยมวิทยาของญ่ีปุน 

พันธกิจขององคการอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุน (JMA) 

พันธกิจของ JMA ไดกําหนดไวสอดคลองกับกฎหมายดานอุตุนิยมวิทยา และเปนหนวยงานสําคัญท่ี

สังกัดอยูในกระทรวงท่ีดิน โครงสรางปจจัยพ้ืนฐาน การคมนาคม และการทองเท่ียว (MLIT) ของประเทศญี่ปุน 

โดยพันธกิจท่ีสําคัญมีดังนี้ 

• ปองกันและบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

• เพ่ือความปลอดภัยดานคมนาคม 

• เพ่ือการพัฒนาความเจริญกาวหนาของภาคอุตสาหกรรมตางๆ 

• สนับสนุนการพัฒนาสวัสดิการสําหรับประชาชน 

เพ่ือใหตอบสนองกับแนวนโยบายดังกลาว JMA จะทุมเทความพยายามในการเฝาระวังสภาวะ

แวดลอมของโลก และพยากรณสภาวะการตางๆ ท่ีเก่ียวของกับงานอุตุนิยมวิทยาท่ีเกิดข้ึนบนบก ในบรรยากาศ

และในทองทะเล มหาสมุทร รวมท้ังการมุงในงานวิจัย และพัฒนางานทางดานเทคนิคตางๆ ท่ีเก่ียวของ อีกท้ัง

การรวมมือกับองคกรระหวางประเทศท่ีเก่ียวของกับการอุตุนิยมวิทยา เพ่ือพัฒนางานอุตุนิยมวิทยาของโลกให

กาวหนามากยิ่งข้ึน ในฐานะเปนองคกรสําคัญดานอุตุนิยมวิทยา JMA จะเปนหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบ

โดยตรงกับภารกิจดานการแนะนํา และการเตือนภัยกับสภาวะการตางๆ ดานภูมิอากาศ และภัยพิบัติตางๆ 

ดวยขอมูลขาวสารท่ีรวดเร็ว และแมนยํา และในกรณีภัยพิบัติท่ีรุนแรงทาง JMA จะประสานงานกับผูนํารัฐบาล

อยางใกลชิด ท้ังนี้ เ พ่ือใหภัยพิบัติ ท่ีรุนแรงเหลานั้นไดรับการปองกันและบรรเทาไมเกิดความเสียหาย 

นอกเหนือจากท่ีกลาวในขางตน JMA ยังรวมมือและประสานงานกับหนวยงานตางๆ ท้ังในสวนกลางและสวน

ทองถ่ิน 
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รากฐานภารกิจดานอุตุนิยมวิทยา 

การจัดตั้งหนวยงานดานอุตุนิยมวิทยาของประเทศญี่ปุนเริ่มอยางเปนทางการเมื่อป ค.ศ. 1875 อีก 

70 ปตอมา มีการพัฒนางานทางดานการวิจัยทางดานวิทยาศาสตร งานอุตุนิยมวิทยาของประเทศญี่ปุนก็เขา

สูยุคของความทันสมัยและกาวหนา ไดมีการออกพระราชบัญญัติการบริการอุตุนิยมวิทยาในป ค.ศ. 1952 ซ่ึง

กําหนดบทบาทและความรับผิดชอบของ JMA และความรวมมือกับพันธมิตรตางๆ ประเทศญี่ปุนไดกอตั้ง 

JMA ในป ค.ศ. 1956 และประเทศญี่ปุ นเขารวมกับองคการอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological 

Organization ; WMO) ในป ค.ศ. 1953  

 

ปจจัยสําคัญท่ีผลักดันความกาวหนาของงานอุตุนิยมวิทยาของประเทศญ่ีปุน 

กวา 140 ปท่ีประเทศญ่ีปุนมีความกาวหนาทางดานอุตุนิยมวิทยา ประเทศญ่ีปุนใชเวลาในชวง

ประมาณ 10 ปแรกรับความชวยเหลือจากตางประเทศ แตหลังจากนั้น JMA สามารถเจริญกาวหนาดวยตัวของ

ตนเอง ปจจัยสําคัญท่ีสงผลใหญี่ปุนมีความกาวหนาและทันสมัยตามลําดับ คือ 

1) มีการพัฒนาทางดานทรัพยากรบุคคลอยางยาวนานและตอเนื่อง จนพัฒนานักวิชาการใหมีความรู

และความสามารถทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2) มีการพัฒนาและลงทุนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีกาวหนาแบบอยางตอเนื่อง อยางเปนข้ัน

เปนตอน  

 

จากการรับมือกับความทาทายตางๆ ทําให JMA พัฒนาภารกิจตางๆ ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน

ตามลําดับ ซ่ึงสามารถแบงเปน 4 ระยะตั้งแตป 1950 จนถึงปจจุบัน ดังรายละเอียดตามตาราง ตอไปนี้ 

ชวงเวลาสูความ

ทันสมัยกาวหนา 

แผนงาน

โครงการ 
การพัฒนาองคกร การปรับปรุงระบบ การปรับปรุงดานบริการ 

ระยะท่ี 1 

(1950-1965) 

ระยะเริ่มตน 

 

จัดตั้งโครงการ 

-พ.ร.บ.อุตุฯ (1952) 

-JMA (1956) 

-สมาชิก WMO 

(1953) 

-ปฏิบัติการดาน

สภาวะอากาศดวย

เรดาร (1954) 

-การพยากรณอากาศ

ดวยระบบตัวเลข 

(1959) (เฝาสังเกต

ดวยคน สงขอมูลดวย

โทรเลข) 

 

-วิเคราะหภาพเรดารดวยมือ 

(1954-1994) 

-พยากรณพายุใตฝุน 24 ช่ัวโมง 

(1952-1989) 

-มีการแจงเตือนประมาณ 90 เขต 

(1953-1997) 

ระยะท่ี 2 

(1965-1985) 

ระบบอัตโนมัติ

ท่ัวประเทศ

และมีการ

พัฒนาระบบ

เครือขาย 

มาตรการพิเศษในการ

เฝาสังเกตอยางจริงจัง

ของเขตท่ีมี

แผนดินไหว เชนเขต 

Tokai (1978) 

จัดตั้งระบบเฝาสังเกตท่ัวประเทศ ระบบสื่อสารการ

ประมวลผลขอมูลและการพยากรณ และบริการท่ีเก่ียวของ

ภายใตโครงการเฝาสังเกตอากาศแหงชาติ (NWM) (1970) 

ภายใตโครงการเฝาสังเกตอากาศแหงโลก (WWW) ของ 

WMO  
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ชวงเวลาสูความ

ทันสมัยกาวหนา 

แผนงาน

โครงการ 
การพัฒนาองคกร การปรับปรุงระบบ การปรับปรุงดานบริการ 

-เริ่มตนพัฒนาการจัดเก็บขอมูลแบบอัตโนมัติ (ADESS)  

ในป 1969 

-ระบบจัดหาขอมูลดานอุตุฯ แบบอัตโนมัติ (AMeDAS)  

ในป 1974 

-ปลอยดาวเทียมดานอุตุนิยมวิทยา (GMS) ในป 1977 

-การเฝาสังเกตดวยเครือขายเรดารท่ัวประเทศ (1954-

1971) 

-การสังเกตและพยากรณโดยใช AMsDAS, เรดาร, AMS 

และ NOW 

-การบริหารจัดการและกระจายเสยีงทางวิทยุของเขต

ภูมิภาคไมรวมศูนย แตไดรับการสนับสนุนจาก JMA 

สํานักงานใหญและสํานักงานภูมิภาค 

ระยะท่ี 3 

(1985-2005) 

การใชระบบ

คอมพิวเตอร

แบบดิจิทัลท่ัว

ประเทศ 

ขยายความเปน

หุนสวนระหวางรัฐกับ

เอกชน (PPP) และ

จัดตั้งศูนยการ

สนับสนุนบริการ

อุตุนิยมวิทยาแก

เอกชน และรับรอง

ระบบการพยากรณ

อากาศ 

เรดารระบบดิจิทัล 

(1982-1994) 

(เขตภูมภิาคจะ

ควบคุมและ

ประมวลผลขอมูล

ดิจิทัลดวย ICT และ

สนับสนุนโดย JWA 

สํานักงานใหญและ

สํานักงานภูมภิาค) 

-การประมาณการเชิงปริมาณ 

(QPE) และการพยากรณเชิง

ปริมาณ (QPF) (1982-1991) 

-การพยากรณพายุใตฝุน 48-72 

ช่ัวโมง (1989-2009) 

-การแจงเตือน 200-370  

อาณาเขตเปนอาณาเขตท่ีเล็กลง

ถึงระดับอําเภอ (1997-2010) 

ระยะท่ี 4 

(2005-ปจจุบัน) 

ระยะท่ีเครือขาย

ท่ีกาวหนาดวย

ระบบ ICT 

ทันสมัยท่ี

ตอบสนองกับ

ความทาทายท่ี

จะเขามามากข้ึน 

การพยากรณและแจง

เตือนดานแผนดินไหว 

และภเูขาไฟ (การแจง

เตือนฉุกเฉินในป 

2013) 

เครือขายท่ีกาวหนา

ของระบบปฏิบัติการ

ท้ังหลาย (การควบคุม

จากสวนกลางดวย

ระบบท่ีมีมากมายท่ี

ข้ึนกับ ITC ท่ี

กาวหนา) 

-การพยากรณสภาวะอากาศท่ี

รุนแรงไดอยางรวดเร็วผานระบบ 

QPE และ QPF ท่ีมีประสิทธิภาพ 

(2004-ปจจุบัน) 

-การพยากรณพายุใตฝุนลวงหนา 

5 วัน (2009-ปจจุบัน) 

-การแจงเตือนขยายขอบเขตไป

ถึงเขตเทศบาล 1,800 แหง 
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ภารกิจดานอุตุฯของญ่ีปุนในปจจุบัน 

JMA เปนองคกรท่ีสําคัญของรัฐบาลในการรวมมือกับภาคสวนตางๆ ท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติการ

ทางดานสภาวะอากาศ สภาพภูมิอากาศ ท้ังในทะเล มหาสมุทร และภาคพ้ืนดิน เชน สึนามิ แผนดินไหว  

ภูเขาไฟ ฯลฯ โดยการเฝาสังเกต การพยากรณ และการเตือนภัย เพ่ือท่ีจะลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดความเสียหาย

จากภัยพิบัติทางธรรมชาติตางๆ ท้ังนี้ภารกิจของ JMA ท่ีสําคัญมีดังนี้ 

1) เครือขายขอมูลและการสื่อสารระหวาง JMA กับผูมีสวนไดสวนเสียแกนหลักของการปฏิบัติการ

ดานอุตุนิยมวิทยาของ JMA ก็คือเครือขายขอมูลสื่อสารทางดานระบบคอมพิวเตอร (Computer 

System for Meteorological Services: COSMETS) ประกอบดวย Supercomputer ท่ีเรียกกัน

วา Numerical Analysis and Prediction System (NAPS) ซ่ึงใช Numerical Weather Prediction 

(NWP) และ Automated Data Editing and Switching System (ADESS) ดังนั้นทาง JMA จะ

ใช COSMETS เปนหลักสําคัญในการปฏิบัติงานอุตุนิยมวิทยาดานตางๆ ท้ังนี้ JMA จะมีการปรับ

ระบบคอมพิวเตอรใหทันสมัยอยูเสมอในทุกๆ 5 ป เครือขายท่ีเชื่อมโยงเพ่ือสื่อสารทันทีกับผูมีสวน

ไดสวนเสียและผูใชประโยชน มีดังนี้ 

• รัฐบาลสวนกลางและรัฐบาลสวนทองถ่ิน 

• ภาคอุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมการเดินเรือ 

• สถาบนัการศึกษา สถาบันวิชาการตางๆ และมหาวิทยาลัย 

• สื่อสารมวลชน และภาคเอกชน 

• สาธารณะชนท่ัวไป 

• องคกรระหวางประเทศดานอุตุนิยมวิทยาระดับประเทศตางๆ (NMHSs) เชน สถาบัน

ดานอุตุนิยมวิทยาตางๆ หนวยงานทางดานอวกาศ เปนตน 

 

ภารกิจการสังเกตและการเตือนภัย 

JMA จะมีภารกิจพ้ืนฐานดานการสังเกต และการเฝาระวังดานสภาวะอากาศ สภาพภูมิอากาศ สภาวะ

แวดลอม แผนดินไหว และปรากฏการณอ่ืนๆ อยางไรก็ตามก็มีองคกรอ่ืนท่ีเขามารวมการสังเกตการณ เชน 

หนวยงานของรัฐบาลสวนกลาง และหนวยงานของรัฐบาลสวนภูมิภาค สถาบัน และมหาวิทยาลัย หนวยงานท่ี

เก่ียวของกับดานอุตสาหกรรมการบิน และอุตสาหกรรมการเดินเรือ เปนตน ขอมูลท่ีภาคสวนตางๆ ไดทําการ

สังเกตการณจะมีการแลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกัน รวมท้ังแลกเปลี่ยนกับองคกรหนวยงานระหวางประเทศดวย  

ซ่ึงการดําเนินการเหลานี้จะสงผลใหมีการพัฒนาบริการมากข้ึนตามลําดับ  

 

ภารกิจดานการพยากรณและการเตือนภัย 

จากเครือขายท่ีกลาวในขางตน JMA ไดจัดเตรียมงานทางดานการพยากรณ และการเตือนภัยสําหรับ

ภัยพิบัติทางธรรมชาติตางๆ ดังนี้ 
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• การพยากรณสภาวะอากาศ บริการสูสาธารณะ และภาคสังคมเศรษฐกิจ 

• การเตือนภัยลวงหนาบริการเตือนภัยลวงหนาสําหรับฝนตกหนัก น้ําทวม พายุ คลื่นพายุซัดฝง  

คลื่นระดับสูง พายุหิมะ พายุไตฝุน ซ่ึงขอมูลเหลานี้จะสงใหหนวยงานตางๆ ท่ีจะนําไปรับมือกับภัย

พิบัติตางๆ เหลานั้น 

• การรายงานสภาวะอากาศเพ่ืออุตสาหกรรมการบินบริการอุตุนิยมทางอากาศนี้เปนการใหบริการแก

องคกรการบินพลเรือน (Civil Aviation Bureau : CAB) และเปนการบริการใหแกภาคสวนตางๆ  

ท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมการบิน 

• การอุตุนิยมเพ่ืออุตสาหกรรมทางทะเล บริการอุตุนิยมทางทะเล เปนการบริการใหแกองคกรปองกัน

ชายฝงญี่ปุน (Japan Coast Guard ; JCG) และภาคสวนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมทางทะเล 

• การพยากรณสภาพภูมิอากาศและมหาสมุทร และบริการเฝาระวังสภาวะแวดลอม บริการพยากรณ

สภาพภูมิอากาศและมหาสมุทร และบริการเฝาระวังสภาวะแวดลอมใหกับสาธารณะชนและชุมชน 

ท่ีเก่ียวของ 

• การเฝาระวังและเตือนภัยภัยพิบัติท่ีรุนแรง บริการเฝาระวังและเตือนภัยแผนดินไหว สึนามิ และภูเขาไฟ

ใหกับสาธารณะชนและองคกรท่ีรับผิดชอบกับภัยพิบัติตางๆ เหลานั้น 

• การใหคําปรึกษาและความรวมมือระหวางประเทศบริการใหคําปรึกษา และความรวมมือระหวาง

ประเทศท้ังในระดับภูมิภาค และระดับโลกขององคการสหประชาชาติ หรือองคการระหวางประเทศ

ตางๆ ซ่ึงเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับพายุไตฝุน สึนามิ เปนตน 

 

การเตือนภัยท่ีจะใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดีนั้นควรท่ีจะใหการบริหารจัดการท้ังหมด

เปนเอกภาพโดยหนวยงานของรัฐ ภารกิจในเบ้ืองตนมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การสังเกตการณ (Observation) 

1.1 สถานีอุตุนิยมวิทยาภาคพ้ืนดิน 

 JMA มีการสังเกตการณภาคพ้ืนดิน โดยมีสถานีเพ่ือการอุตุนิยมวิทยาจํานวนประมาณ 1,300 แหง 

สถานี อุตุนิยมวิทยาภาคพ้ืนดินดังกลาวจะใช อุปกรณสั งเกตการณแบบอัตโนมัติ  คือ Automated 

Meteorological Data Acquisition System (AMeDAS) และสถานีอุตุนิยมวิทยาภาคพ้ืนดินประมาณ 1,200 แหง 

จะทํางานโดยไมมีเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน สําหรับสถานีอุตุนิยมวิทยาภาคพ้ืนดินท่ีมีเจาหนาท่ีปฏิบัติงานจะเก็บ

ขอมูลสภาวะอากาศ เก่ียวกับลม ท้ังดานทิศทางและความเร็ว ปริมาณฝน หรือปริมาณหิมะ ชนิดของเมฆ 

สภาพวิสัยทัศน อุณหภูมิ ความชื้น และความกดอากาศ สวนขอมูลท่ีทําโดยสถานีอุตุนิยมวิทยาภาคพ้ืนดินท่ี

ไมไดใชเจาหนาท่ีปฏิบัติงานจะเก็บขอมูลปริมาณน้ําฝน หรือปริมาณหิมะ อุณหภูมิ ทิศทางและความเร็วลม 

และระยะเวลาสองสวาง ขอมูลท้ังหมดจะสงมายังสํานักงานใหญของ JMA เพ่ือใชประมวลผลในเวลา

อันรวดเร็วมาก โดยท่ีบางรายการสามารถสงขอมูลภายในเวลา 10 วินาทีเทานั้น 
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1.2 เรดาร 

 JMA ใชเรดารท่ีทันสมัยคือ 20 C-band Doppler เพ่ือสังเกตการณสถานการณดานฝนและลม ขอมูล

ท่ีไดจากเรดารจะจัดเก็บทุกๆ 5 นาที ขอมูลเหลานี้มีประโยชนมากสําหรับการพยากรณอากาศในระยะเวลาสั้นๆ 

 

1.3 การสังเกตการณอากาศดานบน 

การสังเกตการณอากาศดานบนจะทําใน 2 เครือขายคือ Radiosonde observation network ท่ีมี 16 สถานี 

และ Wind profiler observation network จํานวน 33 สถานี Radiosonde ใชบอลลูนและอุปกรณการสง

ขอมูลผานคลื่นวิทยุ ลอยอยูสูง 30 กิโลเมตรเมตร เหนือพ้ืนดิน สามารถวัดอุณหภูมิ ความกดอากาศ ความชื้น

ในอากาศ และลม JMA จะเก็บขอมูล 2 ชวงตอวัน คือเท่ียงคืนและเท่ียงวัน สวน Wind profiler จะอยูสูงจาก

พ้ืนสูงสุด 12 กิโลเมตร วัดขอมูลดานลมทุกๆ 10 นาที JMA สํานักงานใหญจะจัดเก็บขอมูลแบบเปนขอมูล

ปจจุบัน (Real time basis) 

 

1.4 การสังเกตการณดวยดาวเทียม 

 ในป 1977 ญี่ปุนไดสงดาวเทียมเพ่ืองานอุตุนิยมวิทยา (Geostationary meteorological satellite ; 

GMS) อยูในระดับความสูงเหนือพ้ืนดิน 36,000 กิโลเมตร ซ่ึงจะครอบคลุมพ้ืนท่ีในมหาสมุทรแปซิฟกดาน

ตะวันตก และภาคพ้ืนเอเชียตะวันออก อยูภายใตโครงการของ WMO และหลังจากนั้นมาไดมีการพัฒนา

ความกาวหนาตามลําดับ ดาวเทียมชวยเก็บขอมูลท่ีมีคุณคามาก ไดแก ขอมูลเก่ียวกับเมฆบนอากาศ และ

อุณหภูมิบริเวณทองทะเล อีกท้ังขอมูลจากดาวเทียมเก่ียวกับพายุไตฝุนนี้ไดนํามาใชท้ังในประเทศญ่ีปุน และ

องคกรอุตุนิยมวิทยาของประเทศอ่ืนๆ อีกดวย โดยเฉพาะการพยากรณท่ีเท่ียงตรงเปนประโยชนอยางยิ่งตอการ

ปองกันภัยพิบัติทางธรรมชาติของภูมิภาค  

ตอมาในป 2014 ไดมีการสงดาวเทียมชื่อ Himawari-8 ข้ึนสูทองฟา และจะใชในการปฏิบัติงานไป

จนถึงป 2022 ดาวเทียมดวงนี้จะเก็บขอมูลอยางตอเนื่องทุกๆ 10 นาที ในป 2017 ญี่ปุนไดสงดาวเทียมท่ีชื่อวา 

Himawari-9 เพ่ือทําหนาท่ีชวยเสริมสนับสนุนดาวเทียมดวงกอน ชุดของดาวเทียมกลุมนี้จะสํารวจขอมูลท้ัง

ภาคพ้ืนดิน และในทองทะเลมหาสมุทร 

 

1.5 ระบบการตรวจจับฟาผา (Lightning Detection) 

 ระบบการตรวจจับฟาผานี้จะทํางานสัมพันธกับคลื่นวิทยุ ญี่ปุนติดตั้งระบบนี้ในสนามบิน 30 แหง และ

จะมีการประมวลผลท่ี JMA สํานักงานใหญ ขอมูลสวนนี้จะสงไปยังสนามบินและสายการบินตางๆ เพ่ือใหเกิด

ความปลอดภัยกับดานการบิน 

 

1.6 การใชระบบ Geomagnetic 

 การใชระบบ Geomagnetic จะเก่ียวของกับการเฝาสังเกตสภาวะแวดลอมบนโลกท่ีเก่ียวของกับ

พลังงานแสงอาทิตย และยังใชประโยชนในการพยากรณสภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูเขาไฟอีกดวย 
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2. ภารกิจดานพยากรณ 

งานดานการพยากรณจะเก่ียวของกับการนําขอมูลอุตุนิยมวิทยาท่ีรวบรวมไดจากแหลงขอมูลตางๆ เพ่ือจัดทํา

เปนการแจงเตือน รวมถึงการใหขอแนะนําดานตางๆ ซ่ึงการพยากรณนั้นมีความจําเปนอยางยิ่งตอการปองกัน

ภัยท่ีจะเกิดกับชีวิตและทรัพยสิน รวมท้ังเชื่อมโยงไปสูกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีอาจจะสงผลกระทบท้ังทางดานสังคม

และเศรษฐกิจ รวมถึงในสวนของการผลิตในอุตสาหกรรม และการขนสงตางๆ  

 

2.1 ขอมูลสําหรับสภาวะอากาศท่ีรุนแรง 

JMA ในฐานะหนวยงานท่ีเก่ียวของกับอุตุนิยมวิทยาโดยตรง มีบทบาทหนาท่ีในหลายดาน ไดแกการ

เตือนภัยแบบฉุกเฉิน การแจงเตือน การใหคําแนะนํา และการประกาศขอมูลตางๆ การปฏิบัติการดานนี้เพ่ือ

ชวยลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน อยางไรก็ตามขอมูลสวนหนึ่งจะประกาศโดยหนวยงานอุตุนิยมวิทยาสวน

ทองถ่ินในบริเวณท่ีรับผิดชอบ การเตือนภัยพิบัติข้ันรุนแรงจะดําเนินการเม่ือมีแนวโนมท่ีจะเกิดมหันตภัย  

การแจงเตือนจะเปนระดับท่ีรุนแรงรองลงมา การแนะนําก็จะมีระดับความรุนแรงต่ํากวาการแจงเตือน สวนการ

ประกาศเปนสวนเสริมการเตือนภัยท่ีกลาวมาขางตน  

 

ขอมูลท่ีเก่ียวกับดินถลม 

สวนของดินถลมจะเก่ียวของกับขอมูลน้ําฝนท่ีตกลงมา ซ่ึงตองมีการประกาศใหมีการอพยพ แตขอมูล

ดินถลมนี้จะพยากรณยากมากเพราะมีหลายปจจัยท่ีเขามาเก่ียวของและความแตกตางของสภาพภูมิศาสตรของ

แตละทองถ่ิน เชน สภาพแวดลอมในพ้ืนท่ี รวมท้ังน้ําใตดินในแถบนั้น ในการนี้แผนท่ีความเสี่ยงท่ีจะเกิด 

ดินถลมจะสวนชวยสนับสนุนการแจงเตือนท่ีเก่ียวกับเรื่องดินถลม แผนท่ีนี้จะแสดงระดับความเสี่ยงท่ีจะเกิด 

ดินถลมในขอบเขตระยะ 5 กิโลเมตร โดยจะเปนการแสดงดวยสี 5 สี เริ่มตนจากสีขาวไปถึงสีมวง ซ่ึงจะเปน

ขอมูลแสดงดัชนีดินน้ํา (Soil Water Index) ตั้งแตเริ่มตนจนถึง 2 ชั่วโมง ซ่ึงจะเปนขอมูลท่ีใชในการตัดสินใจ

แจงการอพยพประชาชนออกจากพ้ืนท่ี  

 

การแจงเตือนภัยจากน้ําทวม 

JMA ยังมีภารกิจการพยากรณเก่ียวกับสถานการณน้ําทวม โดยจะมีการประสานงานกับหนวยงาน

ภาครัฐท้ังสวนกลางและทองถ่ิน ภารกิจดานนี้จะครอบคลุมขอบเขตแมน้ําท้ังหมด 407 แหงท่ัวประเทศ  

ในจํานวนแมน้ําดังกลาวประมาณ 289 แหงนั้น ทาง JMA จะประสานกับหนวยงานบริหารจัดการภัยพิบัติและ

อุทกภัยของกระทรวง MLIT สวนแมน้ําอีก 118 แหง JMA จะประสานกับหนวยงานวศิวกรรมโยธาของภาครัฐ

ในระดับจังหวัด 
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2.2 การพยากรณสภาวะอากาศ 

การพยากรณชวงสั้นหรือปจจุบัน 

 โดยปกติจะมีการพยากรณ และออกประกาศมีความถ่ี 2 ครั้งตอชั่วโมง แตถาเปนเรื่องเรงดวนจะมีการ

ออกประกาศทุก 10 นาที ซ่ึงจะพยากรณสําหรับชวงเวลา 1-6 ชั่วโมงขางหนา ขอมูลท่ีใชจะมาจากเรดาร และ

สถานีตรวจวัดน้ําฝน แตถาเปนกรณีการพยากรณชวงสั้นในระดับ 7- 15 ชั่วโมง จะมีการออกประกาศเปนราย

ชั่วโมง สําหรับการพยากรณปจจุบัน (Nowcast) จะประกาศทุกๆ 5 นาที จากขอมูลการสังเกตการณจาก

เรดาร 

 

2.3 การพยากรณลวงหนา 

การพยากรณลวงหนาจะมีหลายประเภท ไดแก เปนการพยากรณลวงหนา 2 วัน พยากรณลวงหนา  

1 สัปดาห และการพยากรณในแบบระยะยาวการพยากรณลวงหนา 2 วัน จะมีการประกาศสถานการณวันนั้น 

วันถัดไป 1 วัน และ 2 วันตามลําดับ โดยประกาศ 3 ครั้งในแตละวันในเวลา 05.00 11.00 และ 17.00 น.  

การพยากรณจะเก่ียวของกับสภาวะอากาศ ลม สภาวะคลื่นชายฝงทะเล อุณหภูมิสูงสุดและตํ่าสุด สวนการ

พยากรณลวงหนา 1 สัปดาหจะมีการประกาศทุกวันเวลา 11.00 และ 17.00 น. และการพยากรณระยะยาว

หมายถึงรายเดือนท่ีจะเก่ียวกับอุณหภูมิเฉลี่ย สถานการณฝน หรือหิมะ 

 

2.4 การวิเคราะหและพยากรณพายุไตฝุน 

พายุโซนรอนทําใหเกิดความเสียหายในหลายประเทศทุกป ดังนั้นการวิเคราะหและพยากรณท่ีแมนยํา

เปนความสําคัญในภารกิจนี้ของ JMA โดยจะเฝาสังเกตในเขตแปซิฟกตะวันตกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต  

การประกาศคําแนะนําของ JMA ท่ีเก่ียวกับพายุดังกลาวจะมีทุก 3 ชั่วโมง ในเรื่องอาณาเขตของพายุ ความรุนแรง 

ทิศทางการเคลื่อนตัว เปนการแจงลวงหนา 3 วัน แตหากสถานการณรุนแรงจะมีการออกประกาศทุกชั่วโมง 

การเผยแพรขอมูลขาวสาร JMA มีการเผยแพรขอมูลขาวสารใหกับผูเก่ียวของในหลายรูปแบบ เชน โทรศัพท

อัตโนมัติท่ีบริการตอสาธารณชน และการติดตอโดยตรงกับหนวยงานอุตุนิยมวิทยาท้ังในสวนกลางและสวน

ภูมิภาค รวมท้ังสื่อมวลชน ระบบในการติดตอดังกลาวจะมีความรวดเร็วมากเรียกวาเครือขายขอมูลเพ่ือปองกัน

ภัยพิบัติ (Information Network for Disaster Prevention ; INDiP) เปนเครือขายท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการ

เผยแพรขอมูลท้ังแบบตัวอักษรและรูปภาพ นอกจากนี้ยังมีขอมูลขาวสารดานการเดินเรือดวยระบบ

วิทยุกระจายเสียงท่ี JMA ประสานกับวิทยุกระจายเสียงการประมงและหนวยงานท่ีเก่ียวของหลายองคกร 

รวมท้ังการใชดาวเทียมสําหรับการเดินเรือ (INMARSAT) และในปจจุบันการใชระบบ Internet ก็มีบทบาทสําคัญ

เปนอยางมากในการติดตอสื่อสาร 
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3. การพยากรณสภาวะอากาศดวยระบบตัวเลข 

JMA นับไดวามีระบบการพยากรณดวยระบบตัวเลข (Numerical Weather Prediction Activities ; 

NWP) ท่ีดี และกาวหนาท่ีสุดในโลก ระบบนี้ชวยใหการพยากรณเพ่ือกิจการตางๆ ไดอยางมากมาย 

• ระบบ Global Spectral Model (GMS) เพ่ือการพยากรณรายวัน ขอมูลพายุโซนรอน และการ

พยากรณลวงหนาใน 1 สัปดาห 

• ระบบ Meso-Scale Model (MSM) เพ่ือใหคําแนะนําและแจงเตือนสภาวะอากาศ การพยากรณ

อากาศชวงสั้นและการพยากรณอากาศเพ่ือการบิน ซ่ึงจัดเตรียมการพยากรณลวงหนา 39 ชั่วโมง

ในทุกๆ 3 ชั่วโมง 

• ระบบ Local Forecast Model (LFM) เพ่ือการพยากรณดานอุตุนิยมวิทยาการบิน การออก

คําแนะนํา และการแจงเตือนสภาวะอากาศ การพยากรณชวงสั้น เปนการจัดเตรียมการพยากรณ

ลวงหนา 9 ชั่วโมงในทุกๆ ชั่วโมง 

• ระบบ Global Ensemble Prediction System (GEPS) ท่ีสวนหนึ่งข้ึนกับระบบ GSM เพ่ือขอมูล

พายุโซนรอน การพยากรณลวงหนา 1 สัปดาห และ 1 เดือน รวมท้ังขอมูลการแจงเตือนสภาวะ

อากาศท่ีรุนแรง  

• ระบบ Ensemble Prediction System ท่ีข้ึนกับสภาพอากาศในทะเล และมหาสมุทร เปนการ

พยากรณลวงหนา 3 เดือน ขอมูลฤดูใบไมผลิ และฤดูหนาว และสภาวการณการเกิดปรากฏการณ 

EL- Nino  

• ระบบ NWP อ่ืนๆ โดยการกําหนดเปาหมายการพยากรณท่ีเฉพาะเจาะจง เชน ระดับคลื่นในทะเล 

และปริมาณน้ําแข็งในทะเล เปนตน 

 

4. ภารกิจดานท่ีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมการเดินเรือ 

เ พ่ือใหเกิดความปลอดภัยกับดานอุตสาหกรรมการบินท้ังในประเทศและตางประเทศ JMA  

ไดจัดเตรียมขอมูลดานอุตุนิยมวิทยาการบินท่ีสําคัญสําหรับดานการบินใหกับสายการบินตางๆ อยางครบถวน 

โดยรวมมือกับองคกรการบินพลเรือนในกระทรวง MLIT ซ่ึง JMA ไมเพียงแตจะจัดเตรียมขอมูลแบบพ้ืนฐาน

เทานั้น แตยังมีขอมูลเฉพาะอีกดวย เชน วิสัยทัศนทางวิ่งของเครื่องบิน เพดานความสูงของเมฆ สภาวะของฝน 

และลม รวมท้ังขอมูลสภาวะอากาศท่ีรุนแรงและไมปลอดภัยสําหรับการบิน ซ่ึงขอมูลท่ีสําคัญเหลานี้สวนหนึ่ง

จะสงตรงถึงนักบินเพ่ือนําไปใชในการบินใหมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการใหขอมูลท่ีเก่ียวของกับ

อุตสาหกรรมการบินอ่ืนๆ อีก เชน ควันจากการระเบิดของภูเขาไฟท่ีเปนอุปสรรคตอการบิน สําหรับ

อุตสาหกรรมดานการเดินเรือนั้น มีการแจงเตือนตางๆ เชน พายุและสภาวะหมอกท่ีเปนอุปสรรคตอการ

เดินเรือ และการประมง JMA จะทําหนาท่ีในการประกาศและแจงเตือนผานระบบ International Safety 

NET ท้ังนี้ญี่ปุนจะมีการจัดเตรียมขอมูลท่ีเก่ียวกับสภาวะการเกิดน้ําแข็งในทะเลในชวงฤดูหนาวอีกดวย 
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5. สภาพแวดลอมในสภาพภูมิอากาศระดับโลก 

ปจจุบันโลกไดเผชิญกับสภาพการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมท่ีสงผลกับสภาพภูมิอากาศท่ัวโลก เชน 

การเกิดปรากฏการณสภาวะกาซเรือนกระจก และระดับอุณหภูมิของโลกท่ีสูงข้ึน ภารกิจในการดานนี้ทาง JMA 

ตระหนักดีวามีผลกระทบกับชีวิตความเปนอยูของประชาชน และกิจการทางธุรกิจตางๆ ซ่ึง JMA ไดทํางาน

ประสานงานกับ WMO อยางใกลชิด เพ่ีอใหไดผลลัพธท่ีเกิดประโยชนสูงสุด จากท่ีกลาวมาในขางตน JMA จัดทํา

โครงการการบริหารความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลไปของสภาพภูมิอากาศ (Climate Risk Management ; CRM) 

ท่ีจะสงผลกระทบตอสังคมและเศรษฐกิจในหลายดาน เชน ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การวางแผนการ

ผลิตไฟฟา อุณหภูมิท่ีสูงข้ึนท่ีอาจจะสงผลใหเกิดการเจ็บปวยของประชาชนมีมากข้ึน เปนตน 

 

6. ภารกิจการเฝาระวังแผนดินไหว สึนามิ และภูเขาไฟ 

ประเทศญ่ีปุนตองเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอยูเสมอ อันไดแก แผนดินไหว สึนามิ และภูเขาไฟ  

ดานแผนดินไหวนั้น JMA จะมีการแจงเตือนตามระดับความรุนแรงของแผนดินไหว ประชาชนจะรูระดับ 

ความรุนแรงในระดับตางๆ ประชาชนตองเตรียมตัวอยางไรเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน นอกจากนี้

สาธารณชนโดยท่ัวไปก็จะเตรียมความพรอมในการระวังภัย เชน การควบคุมการเดินรถไฟ การคมนาคม และ

โรงงานอุตสาหกรรมตองเตรียมการดานการผลิต หรือการอพยพประชาชนไปในท่ีท่ีปลอดภัย เปนตน 

สําหรับดานสึนามิท่ีอาจเกิดข้ึนหลังจากเกิดแผนดินไหว ระดับความรุนแรงของสึนามิจะวัดดวยระดับ

ความสูงของคลื่น เชน หากคลื่นมีระดับสูงกวา 3 เมตร จะถือวาเปนภาวะสึนามิท่ีคอนขางรุนแรงท่ีตองมีความ

ระวังอยางมาก ภูเขาไฟในญ่ีปุนมีท้ังหมด 115 แหง และภูเขาไฟ 15 แหง ยังประทุอยูทุกป ภัยพิบัติท่ีเกิดจาก

ภูเขาไฟสงผลตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนเชนกัน JMA จึงจัดตั้งศูนยการเฝาระวังภัยท่ีเกิดจากภูเขาไฟ  

ท้ังในสวนกลางและในสวนภูมิภาค 

 

บริการเผยแพรขอมูล 

JMA จัดเตรียมและเผยแพรขอมูล และการเตือนภัยไปสูสาธารณชนและภาคสวนตางๆ สังคมเศรษฐกิจ 

เพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk Reduction ; DRR) ผานชองทางตางๆ ดังนี้  
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1) องคกรภาครัฐสวนกลาง 

2) องคกรภาครัฐสวนกลาง ไดแก กระทรวงท่ีดิน โครงสรางปจจัยพ้ืนฐาน การคมนาคม และการ

ทองเท่ียว (MLIT) โดยเฉพาะอยางยิ่ง หนวยงานบริหารจัดการน้ําและภัยพิบัติ องคกรการบินพลเรือน 

(CAB) และองคกรปองกันชายฝงญ่ีปุน (JCG) สํานักงานตํารวจแหงชาติ หนวยงานบริหารจัดการ

อัคคีภัยและภัยพิบัติ 

3) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4) องคการสื่อสารมวลชนแหงญี่ปุน (NHK) และองคการโทรศัพทและการสื่อสารแหงญี่ปุน (NTT) 

5) ศูนยอุตุนิยมวิทยาเพ่ือสนับสนุนธุรกิจแหงญ่ีปุน (Japan Meteorological Business Support 

Center (JMBSC) ท่ีสนับสนุนการบริการดานอุตุนิยมวิทยาใหกับภาคเอกชน 

6) Website ของ JMA 

 

การเผยแพรขอมูลดานอุตุนิยมวิทยาไปสูภาคสวนตางๆ ของสังคมอยางไดผล และทําใหมีการใชขอมูล

อยางไดเปนอยางดีนั้น ภาคเอกชน และกลุมสื่อสารมวลชนมีสวนสําคัญมาก เนื่องจากภาคเอกชนและกลุม

สื่อสารมวลชนนั้นจะสามารถคิดคนสรางสรรคบริการตางๆ ท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน ซ่ึงสามารถตอบสนอง

ตอความตองการของประชาชนท่ีในปจจุบันมีมากข้ึนไดเปนอยางดี ภายใตพระราชบัญญัติท่ีบังคับใชกับ JMA 

ท่ีกําหนดใหจัดเตรียมและเตือนภัยไปยังหนวยงานตางๆ เชน สํานักงานตํารวจแหงชาติ หนวยงานจัดการ

อัคคีภัยและภัยพิบัติ องคการโทรศัพทและการสื่อสาร (NTT) รวมไปถึงผูบริหารขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ท่ีจะมีการจัดเตรียม และเตือนภัยไปยังหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในทองถ่ิน และสาธารณชนตอไป 

JMA ยังจัดเตรียมขอมูล และเตือนภัยไปยังองคการสื่อสารมวลชน (NHK) ท่ีจะเผยแพรขอมูลขาวสาร

ดานอุตุนิยมวิทยาทันทีท่ีมีการเตือนภัยท่ีสําคัญ การสื่อสารมวลชนภาคเอกชน และบริษัทท่ีไดรับการรับรองใน
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การพยาการณก็มีบทบาทสําคัญในการเตือนภัยเชนกัน ซ่ึงชองทางการประชาสัมพันธตางๆ ขางตนจะตอง

ม่ันใจในระบบการเผยแพรการเตือนภัยท่ีมีประสิทธิภาพสูประชาชน นอกเหนือจากนี้แลว JMA ยังเผยแพร

ขอมูลขาวสารใหกับผูใชประโยชนท่ีเฉพาะเจาะจงอีกดวย เชน หนวยงานท่ีมีหนาท่ีการจัดการน้ําทวม  

ท่ีเผยแพรใหกับองคการจัดการภัยพิบัติจากภาวะน้ําทวมของ MLIT และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขอมูล

อุตุนิยมวิทยาท่ีเก่ียวของกับการเดินเรือท่ีผานทาง JCG ของ MLIT และขอมูลอุตุนิยมวิทยาการบินท่ีเก่ียวของ

อุตสาหกรรมการบินก็ติดตอไปยัง CAB 

 

ความรวมมือกับ WMO และองคกรภูมิภาค และหนวยงานระหวางประเทศตาง ๆ 

JMA มีพันธะสัญญาท่ีจะใหความรวมมือ และประสานงานตามรายละเอียดท่ี WMO กําหนด 

คณะทํางานระหวางภาครัฐดานการศึกษาเก่ียวกับมหาสมุทร ( Intergovernmental Oceanographic 

Commission ; IOC) ท่ีเปนหนวยงานของ UNESCO และองคกรการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO)  

ในสวนท่ีเก่ียวของงานอุตุนิยมวิทยาดานตางๆ  

นอกจากนี้ JMA ยังไดมีการจัดเตรียมดาวเทียมเพ่ืองานอุตุนิยมวิทยา สําหรับองคกรอุตุนิยมวิทยา

แหงชาติของประเทศกําลังพัฒนาท้ังหลาย ซ่ึงเปนความรวมมือระหวาง WMO และ JICA 

 

การวิจัยและพัฒนา การศึกษาและการฝกอบรม 

การวิจัยและพัฒนา การศึกษาและการฝกอบรมเปนสวนสําคัญควบคูไปกับการพัฒนางานดานวิทยา

ศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีทําใหบริการดานอุตุนิยมวิทยามีความเจริญกาวหนา สถาบันวิจัยดานอุตุนิยมวิทยา

ของ JMA เปนองคกรชั้นนําดานงานวิจัยดานอุตุนิยมวิทยาของญ่ีปุน วิทยาลัยอุตุนิยมวิทยาเปนสถาบันท่ีมี

การศึกษาและฝกอบรมเปนเวลา 4 ป เปนแหลงผลิตบุคลากรดานอุตุนิยมวิทยาท่ีมีคุณภาพ ท่ีทําใหงานบริการ

อุตุนิยมวิทยาของญ่ีปุนมีความเจริญกาวหนามากข้ึนตลอดเวลาการวิจัยและพัฒนาของสถาบันวิจัยดาน

อุตุนิยมวิทยาของ JMA มีความรวมมือกับสถาบันการศึกษาตางๆ ในอันท่ีจะขยายขอบเขตความรู เทคโนโลยี 

และความสามารถในการบริหารจัดการดานอุตุนิยมวิทยาของประเทศใหพัฒนากาวหนามากข้ึน  

 

งบประมาณทางดานอุตุนิยมวิทยา 

งบประมาณประจําปของ JMA ในป ค.ศ. 2015 ประมาณ 20,000 ลานบาท (58.7 พันลานเยน) 

สําหรับดานอุตุนิยมวิทยาท่ัวไป และสําหรับอุตุนิยมวิทยาการบินใชงบประมาณ 4,000 ลานบาท  

(12.8 พันลานเยน) ซ่ึงงบประมาณสําหรับดานอุตุนิยมวิทยาท่ัวไป ประมาณรอยละ 12 จะใชสําหรับงาน

ทางดานดาวเทียม สวนอีกรอยละ 60 เปนคาใชจายดานบุคลากร ซ่ึงถาพิจารณาในสวนของดานเจาหนาท่ีก็

พบวา จํานวนเจาหนาท่ีของ JMA ในป 2015 มีท้ังหมด 5,167 คน โดยรอยละ 90 เปนเจาหนาท่ีระดับ

ผูเชี่ยวชาญ ในขณะท่ีรอยละ 10 เปนเจาหนาท่ีท่ัวไป ท้ังนี้งบประมาณดานอุตุนิยมวิทยาท้ังหมดจะมีสัดสวน

รอยละ 0.013 ของ GDP ของประเทศญี่ปุน ถึงแมวารัฐบาลมีนโยบายท่ีปรับลดงบประมาณลง แตดวยเหตุท่ี

รัฐบาลใหความสําคัญกับการใชประโยชนดานอุตุนิยมวิทยาเพ่ือบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติ รัฐบาลจึง
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ไมไดลดงบประมาณของ JMA ลงมากนัก งบประมาณสวนท่ีเสริมจะถูกปรับลดลง แตงบประมาณของกิจกรรม

หลักยังคงไดรับใกลเคียงกับท่ีผานมา เชน การบริการดานอุตุนิยมวิทยาการบิน เปนตน อยางไรก็ตาม

งบประมาณดานบุคลากรก็ตองมีการปรับลดลงรอยละ 17 แต JMA ก็มีนโยบายอบรมสัมมนาเจาหนาท่ีอยู

เสมอเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหมีมากยิ่งข้ึน อันจะทําใหภารกิจของ JMA ในการบริการดานอุตุนิยมวิทยายังคงมี

ประสิทธิภาพท่ีตอบสนองกับผูใชประโยชนไดเปนอยางดี 

 

ความกาวหนาของระบบการสังเกตการณและการพยากรณในญ่ีปุน 

ระบบปฏิบัติการท่ีกาวหนาของ JMA จะเก่ียวของกับระบบโทรคมนาคม ระบบการประมวลผลขอมูล 

เครือขายการสังเกตการณสภาวะอากาศ เรดารตรวจวัดสภาวะอากาศ การพยากรณอากาศ ความกาวหนาของ

ระบบ และความกาวหนาดานดาวเทียม ท้ังหมดจะสงผลตอความเท่ียงตรง แมนยําของการวิเคราะห และการ

พยากรณ 

 

1) ความกาวหนาของระบบปฏิบัติการของ JMA และการปรับปรุงงานการบริการ 

ความกาวหนาโดยการใชความพยายามอยางยั่งยืนในระยะยาว 

ความกาวหนาของการปฏิบัติการ ทางดานการสังเกต และการโทรคมนาคมจะประสบผลสําเร็จนั่น คือ

มีความถูกตอง แมนยํา ชวยลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดความเสียหายอันเนื่องจากภัยพิบัติ สิ่งเหลานี้จะมี

ประสิทธิภาพได เนื่องจากมีการพัฒนาดานบุคลากร รวมท้ังการลงทุนในการวิจัย และพัฒนาดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี และมีการสรางเครือขายเชื่อมโยงระหวางประเทศ ความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ไดแก 

WMO UNESCO/IOC และ ICAO ซ่ึงจะสงผลใหอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุนพัฒนากาวหนาเปนอยางมาก ผลลัทธท่ี

สําคัญก็คือความสามารถท่ีจะตอบสนองความตองการของสังคมท่ีมีมากข้ึนตามลําดับ 

 

นโยบายการพัฒนาระบบ และการปฏิบัติการประกันคุณภาพบริการ 

JMA มีงานดานการตรวจสอบเครื่องมือวัดตางๆ ดานอุตุนิยมวิทยาดวย โดยตั้งหนวยงาน Meteorological 

Instrument Center (MIC) ท่ีจะทําหนาท่ีตรวจสอบเครื่องมือวัดทางดานอุตุนิยมวิทยาของ JMA และ

ประสานงานกับ WMO เพ่ือการสอบเทียบเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาของประเทศตางๆ ในภูมิภาคอีกดวย  

การตรวจสอบอุปกรณเครื่องมือตางๆ อยูเสมอจะชวยทําใหประสิทธิภาพของการสังเกตและการพยากรณมี

ความถูกตองแมนยําสูงถึงรอยละ 99.8 ซ่ึงจะสงผลใหขอมูลของ JMA มีความนาเชื่อถือสูงตามไปดวย 

 

ความกาวหนาในบริการดานสภาวะอากาศท่ีสําคัญ 

พายุไตฝุนเปนสภาวะอากาศท่ีรุนแรงมากเกิดข้ึนทางแถบเขตแปซิฟกตะวันตกเฉียงเหนือ ซ่ึงรวมถึง

ประเทศญี่ปุนดวย JMA มีบทบาทท่ีสําคัญในการสังเกต พยากรณ และเตือนภัยท่ีจะเกิดอันเนื่องมาจากพายุ

ไตฝุน ความเท่ียงตรง แมนยําของ JMA ในกิจกรรมเหลานี้ไดพัฒนามาเปนลําดับ โดยป ค.ศ. 1989 JMA 
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สามารถพยากรณไดอยางแมนยําลวงหนา 24-48 ชั่วโมง และพยากรณลวงหนาเพ่ิมเปน 72 ชั่วโมงในป  

ค.ศ. 1997 และในป ค.ศ. 2009 สามารถขยายเพ่ิมเปนพยากรณลวงหนา 5 วัน 

 

2) การเตือนภัยลวงหนาและเชื่อมตอกับหนวยงานตาง ๆ 

การเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีรุนแรงลวงหนา 

JMA มีภารกิจในการเตือนภัยทางธรรมชาติท่ีรุนแรงลวงหนาไปยังหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและ

ภาคเอกชน เพ่ือท่ีจะใหมีการเตือนภัยลวงหนาอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ท้ังสําหรับภาครัฐ

สวนกลาง หนวยงานทองถ่ินตางๆ รวมท้ังสาธารณชน การดําเนินงานเปนประจําทุกวันมีความสําคัญมาก ท้ังนี้ 

JMA มีภารกิจหลายๆอยาง อาทิเชน การพยากรณอากาศแบบประจําวัน การพยากรณแบบทันที บริการเตือนภัย 

การประเมิน และการพัฒนาบริการตางๆ ซ่ึงความรวมมือขององคกรตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนรวมท้ังสื่อมวลชน

จะสงผลใหการเตือนภัยมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังรายละเอียดภาพประกอบตอไปนี ้
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ระบบเตือนภัยลวงหนาสําหรับสภาวะอากาศท่ีรุนแรงโดย JMA มีดวยกันหลายระดับ คือ 

• การใหคําแนะนํา 

• การเตือนภัย 

• การเตือนภัยฉุกเฉิน 
 

ซ่ึงในแตละระดับก็จะมีหลักเกณฑ และตัวชี้วัดในการพิจารณา และจะมีการกําหนดมาตรการในการ

เผยแพรขอมูลขาวสารของภัยพิบัติตางๆ โดยเริ่มตนจากระดับธรรมดาดวยการใหคําแนะนํา แลวเพ่ิมระดับไปสู

การเตือนภัย และการเตือนภัยฉุกเฉินตามลําดับความรวมมือและการประสานงานระหวาง JMA ท้ังท่ีสํานักงาน

ใหญ หนวยงานในทองถ่ิน และสื่อมวลชน นับวามีความสําคัญตอการพัฒนาบริการดานอุตุนิยมวิทยาใน

ประเทศญ่ีปุนเปนอยางมาก โดยเฉพาะการเปดโอกาสใหตัวแทนภาคเอกชน เชน จากสื่อมวลชนเขารวมเปน

คณะทํางานใน JMA ดวย เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาบริการดานอุตุนิยมวิทยาดานตางๆ หรือการท่ี

ประเทศญี่ปุนเปนประเทศท่ีใหความสําคัญกับการอุตุนิยมวิทยาเปนอยางมาก ดังจะเห็นไดจากการใหขอมูลกับ

สื่อมวลชนโดยผูบริหารของ JMA อยูเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงท่ีเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรง ทางผูบริหาร JMA 

จะใหขาวและขอมูลอุตุนิยมวิทยาแบบทันที เพ่ือใหประชาชน และหนวยงานตางๆ ไดเตรียมรับมือกับภัยพิบัติ

ไดทันทวงที อันจะชวยลดความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนไดในท่ีสุด 

 

การเชื่อมตอกับหนวยงานตางๆ 

ถึงแมวา JMA จะมีภารกิจท่ีเก่ียวของอุตุนิยมวิทยาดานตางๆ รวมท้ังการเตือนภัย แตเพ่ือใหการเตือน

ภัยมีประสิทธิผลสูงสุดนั้นจําเปนท่ี JMA ตองมีการประสานงานกับหนวยงานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีอยูใน

เขตทองถ่ิน การประสานงานระหวาง JMA และหนวยงานในทองถ่ินจะเปนท้ังสวนของการแลกเปลี่ยนขอมูล 

และการแจงเตือน ท้ังในสวนของกิจกรรมประจําวัน และแบบทันทวงที รวมท้ังกิจกรรมสรางความตระหนักให

ระวังภัยพิบัติใหกับภาคสังคมอีกดวย เชน การใหความรูใหกับนักเรียนในโรงเรียนตางๆ 

การเชื่อมตอกับภาคสื่อมวลชนเปนอีกภารกิจท่ีสําคัญของ JMA และเชนเดียวกันกับการเชื่อมตอกับ

หนวยงานในทองถ่ินท่ีมีท้ังแบบประจําวัน และแบบทันทวงที โดยการเผยแพรขอมูลยึดหลักความแมนยํา  

ถูกตอง และรวดเร็ว JMA ใหความสําคัญมากกับการเผยแพรขอมูลขาวสารดานอุตุนิยมวิทยาโดยเฉพาะภัย

พิบัติท่ีสําคัญ ทางผูบริหารระดับสูงของ JMA จะจัดแถลงขาวกับสื่อมวลชนโดยตรง ซ่ึงในการกระจายขาวสาร

ดานอุตุนิยมวิทยาจะดําเนินการโดย NHK (องคการสื่อสารมวลชนแหงญ่ีปุน) สถานีโทรทัศนของเอกชน และ

บริษัทเอกชนท่ีไดรับสิทธิในการรายงานการพยากรณอากาศ ในกรณีท่ีมีภัยพิบัติทางธรรมชาติอยางรุนแรง เชน 

พายุไตฝุน หรือแผนดินไหว เปนตน ทาง JMA ท่ีสํานักงานใหญ จะเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบการประชุมชี้แจง

สื่อตางๆ โดยตรง ในกรณีภัยพิบัติท่ีรุนแรงนั้นจะมีความสําคัญมาก โดยมีการเลื่อนรายการอ่ืนออกไปกอนแลว

มุงประเด็นในเรื่องภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึนเปนสําคัญ สวนขอมูลสภาวะอากาศและสภาพภูมิอากาศประจําวันจะมี

การเผยแพรหลักโดย NHK ซ่ึงสื่อของเอกชนก็จะดําเนินการในลักษณะเดียวกัน  
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ขอเสนอแนะการพัฒนาอุตุฯ ในประเทศกําลังพัฒนาตาง ๆ 

จากประสบการณท่ีประเทศญ่ีปุนตองเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติตางๆ และความรูและ

ประสบการณในเวทีระดับโลก ทําใหญี่ปุนมีฐานความรูท่ีสามารถสงผานไปยังประเทศกําลังพัฒนาตางๆ ไดเปน

อยางดี โดยสรุปเปนประเด็นสําคัญไดดังนี้ 

1) ความสําเร็จของงานการบริการอุตุนิยมวิทยาของประเทศตางๆ จะเกิดจากการวางแผนกลยุทธท้ัง

ระยะกลาง และระยะยาวท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังจะใหความสนับสนุน และรักษาพันธะสัญญาตางๆ ท่ีจะ

สนับสนุนประเทศตางๆ ตามนโยบายขององคการอุตุนิยมวิทยาระดับโลก JMA ประสบความสําเร็จทางดาน

อุตุนิยมวิทยาเพราะมีการวางแผนระยะกลาง และระยะยาวอยางเปนข้ันเปนตอน องคกรอุตุนิยมวิทยาแหงชาติของ

ประเทศตางๆ ควรมีการประสานงานกับผูเชี่ยวชาญท้ังสวนกลางและทองถ่ิน มีกลไกในรูปแบบคณะกรรมการรวม 

ซ่ึงจะสามารถใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอบริหารขององคกรอุตุนิยมวิทยาแหงชาติ รวมท้ังควรมีการจัดลําดับ

ความสําคัญของกลยุทธตางๆ เพ่ือทุมเททรัพยากรในเรื่องท่ีสําคัญนั้นๆ อันจะสงผลดีตอผลลัพธท่ีจะเกิดข้ึน 

2) นโยบาย กฎระเบียบ และโครงสรางขององคกรอุตุนิยมวิทยาแหงชาติควรท่ีจะกําหนดใหชัดเจน   

มีความสอดคลองกับการเชื่อมโยงกับองคกรท้ังสวนกลางและทองถ่ิน รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสีย ความมี

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ JMA สวนสําคัญสวนหนึ่งมาจากการกําหนดกฎหมายดานอุตุนิยมวิทยาท่ี

สงผลดีตอ JMA กฎหมายดานอุตุนิยมวิทยานี้จะเก่ียวของกับดานบุคลากร ดานเทคนิค และดานการเงิน ดังนั้น

ประเทศกําลังพัฒนาควรมีการกําหนดกฎหมายท่ีสงผลดีตอภารกิจขององคกรอุตุนิยมวิทยาเชนเดียวกับ JMA  

3) การใหองคกรอุตุนิยมวิทยาแหงชาติเปนองคกรหลักในการเตือนภัย จะทําใหการเตือนภัยลวงหนามี

ประสิทธิภาพ รวมท้ังกลไกการสื่อสาร และการเผยแพรขอมูลขาวสารไปสูผูใชประโยชนก็เปนอีกปจจัยเชนกัน 

กฎหมายในญ่ีปุนไดกําหนดให JMA เปนองคกรเดียวท่ีมีอํานาจในการเตือนภัย โดยเฉพาะภัยธรรมชาติท่ี

รุนแรงท้ังหลาย เชน สึนามิ แผนดินไหว คลื่นลมในทะเลสูง พายุตางๆ เปนตน ในการนี้ JMA มีแผนงานท่ี

รองรับกับภารกิจดานนี้ โดยมีการประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

4) องคกรอุตุนิยมวิทยาแหงชาติควรใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรดานอุตุนิยมวิทยา มุงใหมีการ

พัฒนาความรู ความสามารถทางดานเทคโนโลยี และงานวิจัย ท้ังในสวนของการปฏิบัติงาน การสังเกตการณ และ

การพยากรณ JMA ไดมีความพยายามท่ีจะพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องเสมอมา อันเปนความรูท้ังจากภายใน 

และตางประเทศ ซ่ึงความรูความสามารถของผูเชี่ยวชาญควรมีการถายทอดสูเจาหนาท่ีอ่ืนๆ เพ่ือยกระดับ

ศักยภาพของเจาหนาท่ีขององคกรอุตุนิยมวิทยาท่ัวท้ังองคกรใหมีมากข้ึน  

5) การดูแลรักษาเครื่องมือดานอุตุนิยมวิทยามีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เครื่องมือจะตองมีการตรวจสอบ

ให มีมาตรฐานท่ีเชื่อถือไดอยู เสมอ องคกร JICA ของญ่ีปุนได เขามาสนับสนุนในหลายๆ ดาน เชน  

การดูแลซอมบํารุงเครื่องมือตางๆ หรือ เครื่องมือท่ีเก่ียวของกับการเก็บขอมูลผานเรดารหรือดาวเทียม เปนตน 

แตในประเทศกําลังพัฒนาอาจจะเกิดปญหาดานประสิทธิภาพของเครื่องมือท่ีไมไดรับการบํารุงรักษาเทาท่ีควร 

กรณีนี้จะสงผลตอความถูกตองของขอมูลท่ีไดรับ ดังนั้นประเทศกําลังพัฒนาควรท่ีจะมีการแลกเปลี่ยนขอมูลกับ

ประเทศเพ่ือนบาน หรือในภูมิภาค เชน ขอมูลท่ีไดจากเรดารท่ีมีรูปแบบท่ีเปนมาตรฐาน 
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6) ระบบการปฏิบัติการดานอุตุนิยมวิทยาท่ีตองมีการใหบริการทุกวัน ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง นับเปน

ประเด็นท่ีสําคัญยิ่ง ดังนั้นระบบสํารอง (Backup) จึงเปนสิ่งท่ีมีความจําเปนเปนอยางยิ่ง การเตือนภัยลวงหนา

ในภัยพิบัติท่ีรุนแรง เชน พายุ แผนดินไหว สึนามิ เปนสิ่งท่ี JMA ใหความสําคัญอยางมาก JMA จึงไดมีการ

พัฒนาระบบตางๆ อยางตอเนื่องเสมอมา เพ่ือท่ีจะไดระบบท่ีมีความเชื่อถือได และไววางใจได ระบบของการ

ทํางานหลักจะวางไวท่ีสํานักงานใหญของ JMA แตจะมีระบบสํารองของสํานักงานท่ี Osaka และ Fukuoka 

เพ่ือท่ีจะสนับสนุนใหระบบท้ังหมดมีความม่ันคงและเกิดเสถียรภาพ ดังนั้นประเทศกําลังพัฒนาควรท่ีจะ

พิจารณาจัดใหมีศูนยสํารองเอาไวดวยเชนกัน 

7) เนื่องจากญ่ีปุนเปนประเทศท่ีตองเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติหลากหลายเกือบทุกประเภท ดังนั้น 

JMA จึงกําหนดใหมีมาตรการรับมือกับภัยพิบัติมากมายหลายประการ แตในประเทศอ่ืนอาจจะไมไดประสบกับ

ภัยพิบัติมากนัก มาตรการตางๆ อาจจะไมเขมขนเทากับญ่ีปุน แตอยางไรก็ตามการพิจารณาใหมีมาตรการท่ี

รับมือกับภัยพิบัติท่ีสอดคลองกับประเทศของตนก็เปนสิ่งจําเปน  

8) การประเมินผลการปฏิบัติงานอยูเสมอเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง ท้ังนี้เนื่องจากระบบตางๆ เขน การเก็บ

ขอมูล การพยากรณ การเผยแพรขอมูลขาวสาร เปนภารกิจท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ดังนั้นการ

ประเมินภารกิจขององคกรท่ีเก่ียวของกับอุตุนิยมวิทยาจึงตองมีการจัดทําข้ึนอยูเสมอ ท้ังนี้เพ่ือใหการปฏิบัติงาน

มีการพัฒนา อันจะนําไปสูความถูกตอง แมนยํา และมีประสิทธิภาพในท่ีสุด 

9) กลไกการเชื่อมโยงประสานงานกับหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสียก็เปนสวนท่ีมี

ความสําคัญ การประสานงานนี้จะประกอบไปดวยหนวยงานภาครัฐท้ังสวนกลางและสวนทองถ่ิน และการประสาน

กับสื่อมวลชนเพ่ือท่ีจะทําใหสังคมมีความตระหนักรูถึงเรื่องท่ีเก่ียวของกับงานของอุตุนิยมวิทยา การประสานงานท่ี

มีประสิทธิภาพจะสงผลดีตอการปฏิบัติงานขององคกรอุตุนิยมวิทยาแหงชาติ 

10) การรวมมือ และการประสานงานกับองคกรระดับภูมิภาคและระดับโลก เชน WMO ซ่ึงความรวมมือนี้จะ

ชวยพัฒนาใหองคกรอุตุนิยมวิทยาแหงชาติของประเทศตางๆ สามารถพัฒนากาวหนาได เพราะ WMO  

มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีสงเสริมใหประเทศตางๆ มีการพัฒนาใหมากยิ่งข้ึน จึงเปนความจําเปนท่ีประเทศตางๆ 

ควรท่ีจะใหความสําคัญกับในความรวมมือกับประเทศอ่ืนๆ และองคกรระหวางประเทศ 

11) ประเทศกําลังพัฒนาสวนหนึ่งมักจะมีปญหาความไมมีประสิทธิภาพของระบบงานตางๆ ดานอุตุนิยมวิทยา 

ท้ังนี้สวนหนึ่งเกิดจากการขาดแคลนผูเชี่ยวชาญท่ีจะชวยทําใหระบบตางๆ ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้

ยังเก่ียวของกับนโยบายของรัฐบาลท่ีจะสงผลตอการปฏิบัติงานของหนวยงานอุตุนิยมวิทยาของประเทศนั้นๆ 

เนื่องจากรัฐบาลยังไมใหการสนับสนุนอยางเต็มท่ี และปจจัยเรื่องความตองการของผูใชประโยชนจากขอมูลขาวสาร

ท่ีเก่ียวกับงานดานอุตุนิยมวิทยา รวมท้ังความพรอมทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีท่ี และระบบการสื่อสาร ICT 

12) เพ่ือใหการพัฒนางานดานอุตุนิยมวิทยามีความยั่งยืน การพิจารณาการวางแผนระยะยาวแบบเปนข้ันเปน

ตอนท่ีมีความตอเนื่องอยางสมํ่าเสมอถือวาเปนสิ่งสําคัญ เชน JMA ท่ีมีการวางแผนระยะยาวและดําเนินการอยาง

ตอเนื่องเปนเวลากวา 60 ป จึงทําใหประเทศญ่ีปุนมีพัฒนาการดานอุตุนิยมวิทยาท่ีกาวหนาเปนอยางมากใน

ปจจุบัน 
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13) การพัฒนาดานบุคลากรนับเปนกุญแจสําคัญตอการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร   

ประเทศญ่ีปุนถือวาการพัฒนาบุคลากรเปนเรื่องท่ีสําคัญมาก เพราะแมวาระบบหรืออุปกรณเครื่องมือตางๆ  

จะมีการพัฒนากาวหนามากเพียงใด แตหากบุคลากรไมไดรับการพัฒนาแลว ความสําเร็จก็จะไมสมบูรณ 

ประเทศญี่ปุนจึงใหความสําคัญกับการพัฒนาผูเชี่ยวชาญของงานอุตุนิยมดานตางๆ เปนอยางมาก เพราะถือวา

เปนปจจัยความสําเร็จตอความมีประสิทธิภาพขององคกร 

 

6. กรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทย 

ภารกิจอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายของกรมอุตุนิยมวิทยา 

กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 

ใหกรมอุตุนิยมวิทยา มีภารกิจเก่ียวกับการบริหารจัดการดานอุตุนิยมวิทยาโดยปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการตรวจ  

เฝาระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ อากาศเพ่ือการบินและปรากฏการณธรรมชาติ รวมท้ังใหความรูและบริการ

ดานอุตุนิยมวิทยาดวยความถูกตอง รวดเร็วแมนยํา และทันเหตุการณ เพ่ือประโยชนสูงสุดในเชิงเศรษฐกิจและ

สังคม เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ตลอดจนเปนการปองกันการเกิดภัยพิบัติ และความสูญเสียในชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชน เอกชน และหนวยงานของรัฐ จากภัยธรรมชาติ โดยใหมีหนาท่ีและอํานาจ ดังตอไปนี้ 
 

1) ตรวจ เฝาระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ อากาศเพ่ือการบิน และปรากฏการณ

ธรรมชาติ 

2) พยากรณอากาศและเตือนภัยท่ีเกิดจากธรรมชาติอยางเปนสากล 

3) ใหบริการดานอุตุนิยมวิทยาและแผนดินไหวแกบุคคลท่ัวไป และหนวยงานตางๆ โดยระบบ

และเทคนิคท่ีทันสมัย 

4) ศึกษา วิจัย และพัฒนาดานอุตุนิยมวิทยา ภูมิสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา แผนดินไหวรังสีโอโซน

มลภาวะ และเทคนิควิศวกรรมท่ีเก่ียวของ 

5) รวมมือ ประสานงาน แลกเปลี่ยน และใหความรูดานอุตุนิยมวิทยาและแผนดินไหวกับประชาชน

และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของท้ังในประเทศและตางประเทศ 

6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนดานอุตุนิยมวิทยาและ

แผนดินไหว 

7) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือตามท่ี

รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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1) โครงสร้างการบริหารงาน 
 

 
2) การให้บริการ 

ในการด าเนินงานตามภารกิจอ านาจหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม
รายงานสภาวะอากาศ อากาศการบิน และปรากฏการณ์ธรรมชาติ รวมทั้งให้ความรู้และบริการด้าน
อุตุนิยมวิทยาด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว แม่นย า และทันเหตุการณ์นั้น กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถจ า แนกการ
ให้บริการได้ 4 กลุ่ม ได้แก่ 

- ข่าวพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยธรรมชาติ เช่น ข่าวพยากรณ์อากาศระยะสั้นมาก 
ระยะสั้น ระยะปานกลาง ระยะนาน การพยากรณ์เส้นทางเดินพายุหมุนเขตร้อน ประกาศ
เตือนภัยธรรมชาติ เป็นต้น 

- ข้อมูลและสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน เช่น ข้อมู ลตรวจอากาศการบิน ข้อมูล
อุตุนิยมวิทยาการบิน พยากรณ์อากาศตามเส้นทางการบิน ความรู้ด้านอุตุวิทยาการบิน เป็นต้น 
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- ข้อมูลแผ่นดินไหวและสึนามิ เช่น ข้อมูลการตรวจวัดแผ่นดินไหวและสึนามิ ข้อมูลตรวจวัด
แผ่นดินไหวและสึนามิในลักษณะเวลาจริง ประกาศแผ่นดินไหวและสึนามิ ความรู้เกี่ยวกับ
แผ่นดินไหวและสึนามิ เป็นต้นข้อมูลภูมิอากาศและสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา เช่น ข้อมูลสถิติ
อุตุนิยมวิทยา ข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา ผลการวิเคราะห์ข้อมูล/งานวิชาการ/งานวิจัย 
ข่าวพยากรณ์อากาศเพ่ือการเกษตร/พืชเศรษฐกิจ และข้อมูลอื่นๆ เป็นต้น 

- ความร่วมมือด้านวิจัย วิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับอุตุนิยมวิทยา นวัตกรรม และด้านอ่ืนๆ  
 

3) ข้อมูลสถานีอุตุนิยมวิทยาที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุตุนิยมวิทยา 
กรมอุตุนิยมวิทยา มีสถานีประจ าภูมิภาคเพ่ือท าหน้าที่ในการตรวจและรายงานผลการตรวจอากาศ ให้

เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization) รวมทั้งท า
หน้าที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่ จ านวน 124 สถานี ประกอบด้วย 

- สถานีอุตุนิยมวิทยา   จ านวน 73 สถานี 
- สถานีอากาศเกษตร   จ านวน 35 สถานี 
- สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทก   จ านวน 16 สถานี 

นอกจากนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา ยังมีสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ สถานีฝน สถานีฝนอัตโนมัติ และสถานี
ตรวจวัดแผ่นดินไหว เป็นต้น 
 

วิสัยทัศน์ 
“บริการที่เป็นเลิศด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว อย่างทั่วถึง และเตือนภัย ถูกต้อง ทันเวลาตรงตาม

ความต้องการ” 
 

พันธกิจ 
1) พัฒนาการให้บริการและคุณภาพข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว ที่รองรับกับ

เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการอย่างทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม 

2) เพ่ิมขีดความสามารถในการตรวจ เฝ้าระวัง พยากรณ์อากาศและเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้ถึง
ระดับต าบล 

3) ส่งเสริมการบูรณาการ งานวิจัย นวัตกรรมวิชาการ และการปฏิบัติการด้านอุตุนิยมวิทยาและ
แผ่นดินไหว รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

4) เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือประชาชนและภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา
และแผ่นดินไหว เพ่ือลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 

5) พัฒนาสารสนเทศภูมิอากาศเพ่ือรองรับผลกระทบจากความผันแปรและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
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ตารางเปรียบเทียบสํานักอุตุนิยมวิทยาของแตละประเทศ 

 อังกฤษ ญ่ีปุน ไตหวัน ฮองกง สิงคโปร ไทย 

บทบาทหนาท่ี 1. ตรวจ รายงาน  สภาวะ

อากาศ 

2. พยากรณอากาศและ

ออกขาวเตือนภัยท่ีเกิด

จากธรรมชาต ิ

3. ใหบริการดานอุตุฯ 

ไดแก การบิน ดาน

ทะเลและชายฝงดาน

การเกษตร ความมั่นคง 

ดานสุขภาพของ

ประชาชน รวมถึง

แผนดินไหวและสึนาม ิ

4. ใหความรูดาน 

อุตุนิยมวิทยาแก

ประชาชน 

5. มีความรวมมือในระดับ

นานาชาติ 

6. ดูแลและประเมินผล

เรื่อง Climate Change 

และผลกระทบท่ีจะเกิด 

1. ตรวจ รายงาน  

สภาวะอากาศ 

2. พยากรณอากาศ

และออกขาวเตือนภยั

ท่ีเกิดจากธรรมชาต ิ

3. ใหบริการดานอุตฯุ 

ไดแก การบิน ดาน

ทะเลและชายฝง ดาน

เกษตร นํ้าทวม ดิน

ถลม ดานสุขภาพของ

ประชาชนแผนดินไหว 

สึนามิ และภูเขาไฟ

ระเบิด 

4. ใหความรูดานอุตฯุ 

แกภาคประชาชน  

5. มีความรวมมือใน

ระดับนานาชาติ  

6. ดูแลและประเมินผล

เรื่อง Climate 

1. ตรวจรายงาน  สภาวะ

อากาศ 

2.พยากรณอากาศและ

ออกขาวเตือนภัยท่ีเกิด

จากธรรมชาต ิ

3. ใหบริการดานอุตฯุการ

บิน ดานทะเลและชายฝง 

ดานการเกษตร ความ

มั่นคง ดานสุขภาพ

ประชาชนแผนดินไหวและ 

สึนาม ิ

4.ดูแลและประเมินผล

เรื่อง Climate Change 

และผลกระทบท่ีจะเกิด 

1. ติดตาม ตรวจสอบ และ

พยากรณอากาศ  

2. เตือนภัยตางๆ  

ท่ีเก่ียวของกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาวะ

อากาศ 

3. ติดตามและเขาถึง

ขอมูลเก่ียวกับระดับของ

รังสีในฮองกง  

4. ใหบริการเก่ียวกับงาน

ดานอุตุนิยมวิทยา 

อุตุนิยมวิทยาการบิน การ

เดินเรือ และอุตสาหกรรม 

5. บริการดานเวลา

มาตรฐาน ภูมิฟสิกส และ

อุทกวิทยา 

6. บริการดานกรณี

แผนดินไหว การเกิด 

สึนามิ Storm Surge  

1. ตรวจ รายงาน  

สภาวะอากาศ 

2. พยากรณอากาศและ

ออกขาวเตือนภัยท่ีเกิด

จากธรรมชาต ิ

3. ใหบริการดาน

อุตุนิยมวิทยา 

การบิน การเดินเรือ 

และการทหาร 

4. ดูแลและประเมินผล

เรื่อง Climate Change 

และผลกระทบท่ีจะ

เกิดข้ึน 

  

  

  

 

1. ตรวจ รายงานสภาวะ

อากาศ 

2. พยากรณอากาศและ

ออกขาวเตือนภัยท่ีเกิด

จากธรรมชาต ิ

3. ใหบริการดาน

อุตุนิยมวิทยา ไดแก  

การบินทะเลแผนดินไหว

และสึนาม ิ

4. ใหความรูดาน

อุตุนิยมวิทยาแกประชาชน 

5.  มีความรวมมือในระดับ

นานาชาติ 
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 อังกฤษ ญ่ีปุน ไตหวัน ฮองกง สิงคโปร ไทย 

change และ

ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน  

7. ประสานงานกับ

หนวยงานเอกชนเพ่ือ

จัดสอบใหกับเอกชนท่ี

ตองการไดรับสิทธิท่ีจะ

ทํากิจกรรมดานอุตุฯ 

8. มีการตรวจสอบ

เครื่องมืออุปกรณดาน

อุตุฯ โดยจัดตั้ง

หนวยงาน Meteor 

logical Instrument 

Center (MIC)  

9.JMA เปดโอกาสใหผู

มีสวนไดสวนเสียเขา

มามีสวนรวมในการ

ดําเนินงาน ใหตัวแทน

ภาคเอกชนเขารวม

เปนคณะทํางานใน 

JMA 

7. มีการใหความรูแก

สาธารณะ 
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 อังกฤษ ญ่ีปุน ไตหวัน ฮองกง สิงคโปร ไทย 

งานวิจัย 1.หนวยงานมี

นักวิทยาศาสตร  

นักฟสิกส เพ่ือทํางานวิจัย 

2. มีหนวยงานวิจัยท่ีอยู

ตามภมูิภาคตางๆ ท่ัวโลก 

3. รวมมือกับหนวยงาน 

และสถาบันการศึกษา 

เพ่ือพัฒนางานวิจัย 

1. ญี่ปุนโดย JMA ให

ความสําคญักับ

งานวิจัยและพัฒนา

อยางมาก โดยรวมมือ

กับสถาบันการศึกษา 

2.  ญี่ปุนมีวิทยาลัย 

อุตุฯ ท่ีศึกษาอบรม  

4 ป เพ่ือเปนแหลง

ผลิตบุคลากรท่ีมี

ความรูความสามารถ

ดานอุตุฯ 

พัฒนาองคความรูใน

ลักษณะสหวิทยาการเพ่ือ

นําผลการวิจัยดาน

อุตุนิยมวิทยาชวยงานดาน

การเพาะปลูก ดาน

การเกษตร ดานการ

ประมง พลังงานทดแทน

จากพลังงานลม เปนตน 

สงเสริมงานวิจัยและการ

พัฒนา โดยกําหนด

เปาหมายใหมีการพัฒนา

อยางตอเน่ืองดานการ

พยากรณ ประยุกตใช

เทคโนโลยีเพ่ือการ

อุตุนิยมวิทยา พัฒนา

ระบบการจัดการคุณภาพ 

เพ่ิมขีดความสามารถการ

เตือนภัย และเผยแพร

งานวิจัยสูสาธารณะ 

จัดทํางานวิจัยท่ีมี

คุณภาพช้ันสูง เพ่ือให

เกิดความเขาใจและ

สามารถพยากรณสภาพ

ภูมิอากาศไดอยาง

แมนยํา ท้ังในสิงคโปร

และในระดับภมูิภาค 

โดยผานทางศูนยวิจัย

ดานภูมิอากาศแหงชาต ิ

สงเสริมใหสรางงานการ

วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือนํา

งานวิจัยไปใชประโยชน 

เปาหมายหนวยงาน 1. เปนหนวยงานช้ันนํา

ระดับโลกดานอุตุนิยมวิทยา 

ท้ังความแมนยาํในการ

พยากรณและดานการวิจัย

เพ่ือสรางแบบจําลอง 

2. ใหรายละเอียดการ

พยากรณในระดับพ้ืนท่ีต่ํา

กวา 1 กิโลเมตร (300 เมตร

เปนเปาหมาย) และในระดับ

พ้ืนท่ีตางๆ  

1. เปนหนวยงานช้ัน

นําระดับโลกดานอุตุฯ 

ท้ังความรวดเร็วและ

แมนยํา 

2. ใหรายละเอียดการ

พยากรณในระดับ

พ้ืนท่ีต่ํากวา 1 กม. 

 

1. ยกระดับความสามารถใน

การเฝาระวัง ติดตาม

เก่ียวกับการอุตุนิยมวิทยา

ของประเทศ 

2. มีการพัฒนาทางดาน

เทคนิคและการพยากรณท่ี

ทันสมัยมากข้ึน 

3. การเพ่ิมประสิทธิภาพ

การเฝาระวัง แผนดินไหว 

4. เพ่ิมความเขมแข็งของ

การใหบริการดาน

เปนหนวยงานท่ีมีความ

เปนเลิศในการปกปองภัย

ท่ีเกิดข้ึนตอชีวิต ทรัพยสิน 

และอาคารสิ่งกอสราง 

และสรางสังคมท่ีดีข้ึนผาน

ทางการใหบริการและการ

พัฒนาการบริหารงานโดย

มีวิทยาศาสตรเปนฐาน 

เปนศูนยกลางดาน

อุตุนิยมวิทยาท่ีเปนเลิศ

ระดับช้ันนําของโลก 

เพ่ือสรางความปลอดภัย

ใหแกสาธารณะและ

เสรมิสรางคุณภาพชีวิต 

1. เพ่ิมขีดความสามารถใน

การพยากรณอากาศและ

การเตือนภยัใหแมนยํา

และระบุสถานท่ีไดถึง

ระดับตําบล  

2. การปฏิบัติงาน

ระบบงานตางๆ ไดคุณภาพ

มาตรฐานสากล 
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 อังกฤษ ญ่ีปุน ไตหวัน ฮองกง สิงคโปร ไทย 

ท่ัวโลกในระดับต่ํากวา  

10 กิโลเมตร 

อุตุนิยมวิทยา และระบบ

การเตือนภัย 

การประเมินผลงาน 

 

 

 

 

ใชบริษัทท่ีปรึกษาฯ 

ประเมินผลงานความ

คุมคาทางเศรษฐศาสตร

ของหนวยงาน ความ

ถูกตอง ความแมนยําของ

การพยากรณอากาศ 

ประโยชนท่ีผูรับขอมลู

นําไปใช และความพึง

พอใจของผูรับบริการ 

1. JMA มีการประเมิน

การปฏิบัติงานของ

ตนเองอยูเสมอ เพ่ือ

คนหาจุดท่ีตองพัฒนา

ใหมีประสิทธิภาพมาก

ข้ึน 

1. มีการสรุปผลการ

ปฏิบัติงาน และจัดทํา

รายงานสรุปประจําปเสนอ

ตอสาธารณะ 

2. เผยแพรขอมลูรายงาน

อากาศประจําปสู

สาธารณะ แตสืบคนไมพบ

ขอมูลการประเมินผล

สํารวจความพึงพอใจและ

ความเช่ือมั่นของ

ประชาชน 

มีการสาํรวจความเห็นของ

ประชาชนจากกลุมตางๆ 

ไดแก การวัดความพึง

พอใจ ความเช่ือมั่น และ

ความแมนยําจากการ

ทํานาย โดยแยกกลุม

สํารวจเปนกลุมท่ัวไป และ

กลุมเปาหมายท่ีนําผลการ

พยากรณอากาศนําไปใช

เฉพาะกลุม 

ในแตละปจะมีการจัดทํา

รายงานเผยแพร

สาธารณะ 3 ชุด ไดแก 

1. รายงานภาพรวมของ

สภาพภมูิอากาศของปท่ี

ผานมา 

2. รายงานการประเมิน

ภูมิอากาศประจําป 

3. รายงานสภาพ

ภูมิอากาศประจําป 

แตสืบคนไมพบขอมลู

การประเมินผลสํารวจ

ความพึงพอใจและความ

เช่ือมั่นของประชาชน 

ใหสํานักงานสถิติแหงชาติ

ประเมินระดับความ 

พึงพอใจและความเช่ือมั่น

ของผูมีสวนไดสวนเสีย 

แผนงานดานบุคลากร 1. พัฒนาสภาพแวดลอม

ในการทํางานท่ีเหมาะสม

แกพนักงาน 

2. สรางโอกาสเจรญิเติบโต

ใหแกพนักงาน 

1.JMA ใหความสําคัญ

กับบุคลากรเปนอยาง

มาก งบประมาณ

ประจําปของ JMA ใน

ป 2015 ประมาณ 

20,000 ลานบาท  

เพ่ิมประสิทธิภาพของ

บุคลากรของหนวยงานให

สูงข้ึน 

1. พัฒนาโครงสรางการ

บริหารองคกรท่ีเหมาะสม

และทําใหหนวยงานเกิด

ความเขมแข็งมากข้ึน 

มีแผนงานพัฒนา

นักวิทยาศาสตร และ

นักวิจัย เพ่ือใหสามารถ

เขาใจในการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ในระดับประเทศและ

มีแผนพัฒนาบุคลากรของ

หนวยงานรวมกับ

หนวยงานระหวางประเทศ 
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3. สงเสรมิใหพนักงานมี

ช่ัวโมงการเรียนรูอยาง

นอย 20% ของช่ัวโมงการ

ทํางาน 

 

 

รอยละ 60 เปน

คาใชจายดานบุคลากร 

จํานวนเจาหนาท่ี ในป 

2015 มี 5,167 คน 

โดยรอยละ 90 เปน

เจาหนาท่ีระดับ

ผูเช่ียวชาญ ในขณะท่ี

รอยละ 10 เปน

เจาหนาท่ีท่ัวไป  

2. มีแผนพัฒนา

บุคลากรอยางตอเน่ือง 

2. มรีะบบการสรรหา

บุคลากรท่ีดี ระดับตําแหนง

ท่ีเหมาะสม 

3. มีระบบการฝกอบรมท่ีดี 

4. มีการเพ่ิมอุปกรณ 

เทคโนโลยี การสื่อสาร

สมัยใหม 

ระดับพ้ืนท่ีภมูิภาค และ

สามารถสราง

แบบจําลองโมเดลท่ี

เหมาะสมได 

USED Case 1. เพ่ือการรักษาสุขภาพ 

มีขอมูลใหหนวยงานจดัทํา

แผนรักษาสุขภาพ

ประชาชน 

2. เพ่ือชวยการขนสง 

ทางบก เรือ อากาศ 

3. เพ่ือชวยการดําเนิน

ธุรกิจดานสาธารณูปโภค 

เชน โรงไฟฟา 

4. เพ่ือชวยงานการ

กอสรางขนาดใหญ 

1. มีการแจงเตือนภยั

พิบัติทางธรรมชาติ 

เมื่อเกิดพายุ ไตฝุน ฝน

ตกหนัก นํ้าไหลหลาก 

แผนดินไหว และการ

เกิดสึนาม ิ

2. พยากรณเพ่ือการ

ขนสงทางอากาศ และ

ทางทะเล 

  

  

นําขอมูลดาน

อุตุนิยมวิทยามาใชอยาง

ไดผลในการดําเนินการ

เก่ียวกับดานการเกษตร 

การประมง และดาน

พลังงานลมเพ่ือผลิตไฟฟา 

รวมงานกับหนวยงาน

อุตุนิยมวิทยาประเทศจีน 

และเขตปกครองพิเศษ 

มาเกา เพ่ือจัดตั้งศูนย

อุตุนิยมวิทยาทางอากาศ

แหงเอเชีย เพ่ือพัฒนาการ

ใหบริการงาน

อุตุนิยมวิทยาทางอากาศ

ในระดับนานาชาต ิ

1. มีการพัฒนาจัดทํารูป

แบบจําลองโมเดลท่ีมี

ความแมนยําสูงเพ่ือการ

พยากรณท้ังในระยะสั้น

และระยะยาว 

2. มีความรวมมือกับ

ผูนําขอมูลไปใช และนํา

ขอมูลไปตัดสินใจ ใน

ลักษณะของ Tailor 

Made เพ่ือสนองตอบ

ตอความตองการ 

1. มีการแจงเตือนภยัพิบัติ

ทางธรรมชาติ เมื่อเกิด

พายุ ไตฝุน ฝนตกหนัก นํ้า

ไหลหลาก แผนดินไหว 

และการเกิดสึนาม ิ

2.พยากรณเพ่ือการขนสง

ทางอากาศ และทางเรือ 
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5.เพ่ือการปองกันประเทศ 

และการฝกกําลังพล 

6.เพ่ือชวยงานดาน

สิ่งแวดลอม และดาน

การเกษตร เชน การ

แพรกระจายโรคแมลง การ

แพรกระจายของควันพิษ

ของเถาภูเขาไฟ เปนตน 

7.ใหขอมูลหนวยงานตางๆ 

ใชจัดทํานโยบาย เชน 

Climate Change หรือ

การเกิดภาวะฉุกเฉินข้ึน 

  

  

 

การสรางรายได เปน Private Fund ท่ี

จะตองบริหารงบประมาณ

และรายไดนอกเหนือจาก

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลดวย

หนวยงานเอง แบงเปน 

1. เงินดุดหนุนจากรัฐบาล 

2. เงินรายไดท่ีหนวยงาน

ไดจากการใหบริการขอมูล

แกภาคเอกชน 

 เงินงบประมาณจาก

รัฐบาลท้ังหมด คิดเปน 

20,000 ลานบาทตอป 

หรือ รอยละ 0.013 

ของ GDP ของ

ประเทศ 

เงินงบประมาณจาก

รัฐบาล แตหนวยงานมีการ

เรียกเก็บคาธรรมเนียม

จากผูท่ีรองขอขอมูล 

เงินงบประมาณจาก

รัฐบาล 

เงินงบประมาณจาก

รัฐบาล 

เงินงบประมาณจาก

รัฐบาล 
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3. เงินสนับสนุนจาก

งานวิจัย 

ชองทางการเผยแพร

ขอมูล 

 

1. จะตองลดระยะเวลาให

มีการนําเสนอขอมูลให

ประชาชนรับทราบได

อยางรวดเร็ว 

2. สรางทักษะการสื่อสาร

ใหกับพนักงานในทุกระดับ 

3. ใชชองทางการสื่อสารท่ี

มีทุกชองทางเพ่ือเผยแพร 

เชน Application หรือ 

Mobile หรือ Social 

Media ฯลฯ 

4. มีการวิเคราะหขอมลู 

และจัดเก็บขอมูลไวใน

คลังขอมูล หรือเผยแพรให

ประชาชนรับราบ 

 

1. เผยแพรผานทาง

หนวยงานตางๆ ของ

ภาครัฐท้ังสวนกลาง

และสวนภูมภิาค 

2. สื่อสารมวลชนชอง

ตางๆ (NHK) 

3. การสื่อสารทุก

ชองทาง (NTT) 

4.  ศูนยอุตุนิยมวิทยา

เอกชน 

5. Website ของ 

สนง. อุตุนิยมวิทยา 

เผยแพรขอมลูผานทาง

ชองทางสื่อตางๆ การให

ขอมูลผานทาง Hotline 

เผยแพรผานทางวิทยุ 

โทรทัศน และชองทาง

สื่อสารอ่ืนๆ มีการ

กําหนดใหมีการเสนอ

ขอมูลในภาษาท่ีเขาใจได

งาย 

เผยแพรขอมลูผานทาง 

Application 

1.เว็บไซตของ 

Observatory 

2. แอพพลิเคช่ันมือถือ 

My Observatory 

3.แอพพลิเคช่ันบนเครื่อง

คอมพิวเตอรตั้งโตะ 

Weather Wizard 

4.โทรศัพท 

5.สื่อสิ่งพิมพ วิทยุ 

โทรทัศน  

6. สื่อสังคมออนไลน 

Social Network  

7. มีการจัดทํา Blog การ

สื่อสารในรูปแบบตางๆ 

 

  

Technology 1.ใช Supercomputer 

ระดับ exa-scale 

(1018Flops) 

1.JMA ใชเครื่องมือ

และอุปกรณท่ีทันสมยั

ในการปฏิบัตภิารกิจ

มีการนําขอมลูท่ีเปนขอมูล

ขนาดใหญ (Big Data มา

จัดทําการวิเคราะห เพ่ือให

ขอมูลเกิดประโยชนตอ

1.มีการรวบรวมขอมูลท่ี

เปน Big Data มาทําการ

วิเคราะหโดย AI และเช่ือม

ทุกระบบดวย IoT 

มีการใชอุปกรณโดยการ

ใช Supercomputer 

เพ่ือใหการแปลผล

สามารถดําเนินการไดท้ัง

1. ใช Supercomputer 

และเครื่องมือตางๆ ชวย

ในการพยากรณ 
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2.มีแผนงานจะใช AI เพ่ือ

ประมวลผลจาก Big Data 

 

อุตุฯ เชน เรดาร 

ดาวเทียม 2 ดวง 

2.JMA ลงทุนทางดาน

เครื่องมืออุปกรณตาง

ท่ีทันสมัย เชน 

Computer System 

for Meteorological 

Service (COSMETS) 

อันประกอบดวย 

Super computer ท่ี

เรียกกันวา 

Numerical Analysis 

and Prediction 

System (NAPS) ซึ่ง

จะใช Numerical 

Weather Prediction 

(NWP) และ 

Automated Data 

Editing and 

Switching System 

(ADESS) รวมท้ังลงทุน

ทางดานเรดารและ

สวนงานตางๆ ในลักษณะ 

On Demand function 

เพ่ือใหเกิดประโยชนตอผูมี

สวนไดสวนเสียมากข้ึน 

(internet of Things) 

เปนการพัฒนาสูยุคการ

สื่อสารโดยไมมีขอจํากัด

เรื่องความเร็วในการ

สื่อสาร เพ่ือใหสามารถ

สนองตอบตอผูมสีวนได

สวนเสยีทุกภาคสวน 

2.พัฒนาอุปกรณ

เทคโนโลยีเครื่องมือวัด

สมัยใหมเพ่ือใหการ

พยากรณมีความแมนยํา

มากข้ึน สามารถแสดง

ผลไดโดยระบบอัตโนมัต ิ

 

ในภาพกวาง และในเชิง

ลึกท่ีมีความละเอียดถึง

ในระดับพ้ืนที  

สถานีตรวจอากาศท่ีมีจะ

ปอนขอมูลแบบ Real 

time เขาสูศูนยกลาง

ของศูนยขอมูล 

2. มีแผนงานดําเนินการ

ดานอุตุนิยมวิทยาดิจิทัล 

ตามนโบบายรัฐบาล 4.0 
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ดาวเทียมเพ่ืออุตฯุ 

โดยมีการ Revised 

อุปกรณทุก 5 ป 

จํานวนบุคลากร/

โครงสรางการ

บริหารงาน 

1. มีจํานวน 7 ฝายงาน 

เชน ฝายวิจัย ฝายกลุม

ธุรกิจ ฝายทรัพยากร

มนุษย ฝายปฏิบัติการ 

ฝายเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ ฝายบริการ

หนวยงานของรัฐ และฝาย

การเงิน 

2. มีศูนยการพยากรณ

อากาศ 6 ศูนย 

3. ศูนยการวิจัย 50 แหง

ท่ัวโลก 

4. มีนักวิทยาศาสตรดาน

ฟสิกสและคณิตศาสตร

จํานวน 500 คน นัก

อุตุนิยมวิทยามากกวา 

300 คน 

1. แบงฝายงานเปน  

5 ฝาย คือ  

ฝายบริหารงาน  

ฝายพยากรณ  

ฝายสังเกตการณ  

ฝายแผนดินไหว และ

ฝายสิ่งแวดลอมทาง

พ้ืนดินและทางทะเล 

2. สถานีตรวจอากาศ

ประจําภูมิภาค 6 แหง 

ควบคุมตรวจสอบสถานี

ตรวจอากาศตางๆ 

3. สวนงานเสรมิ เชน 

สถาบันวิจัย ศูนย

ควบคุมดาวเทียม 

วิทยาลัยอุตุนิยมวิทยา 

และศูนยตรวจเทียบ

เครื่องมือวัด 

1. มีจํานวน 4 ฝาย ไดแก 

ฝายแผนงาน ฝายตดิตาม

และตรวจสอบอากาศ ฝาย

อุตุนิยมวิทยาประยุกต 

ฝายโทรคมนาคมและ

เรดาร 

2. มี 4 สํานักงาน สนง. 

เลขานุการ สนง. ดาน

บุคคล สนง. ดานการเงิน

สนง. ดานจรยิธรรม

องคกร 

3. ศูนยการวิจัยและ

พัฒนา 

4. ศูนยปฏิบัติงาน 7 

หนวยงาน ไดแก  

ศูนยพยากรณอากาศ  

ศูนยดาวเทียมเพ่ือการ

อุตุนิยมวิทยา ศูนยขอมลู

ขาวสารดานอุตุนิยมวิทยา 

1. มี 4 ฝาย ไดแก ฝาย

การพัฒนา วิจัย และการ

บริหารจดัการ ฝายการ

พยากรณ และการบริการ

เตือนภัยธรรมชาติ  ฝาย

บริการดานอุตุนิยมทาง

อากาศ ฝายตดิตามและ

ประเมินดานรังสีวิทยา 

1. มี 3 แผนก 1 ศูนย 

ไดแก แผนกการ

ใหบริการดานภูมิอากาศ 

แผนกระบบ

อุตุนิยมวิทยา แผนก

ประเมินความเสี่ยงและ

ทรัพยากร ศูนยวิจัยดาน

ภูมิอากาศแหงสิงคโปร 

2. สถานีอากาศอัตโนมตัิ 

53 สถานี 

3. สถานีตรวจอากาศ

แบบมีคนจัดการ 5 สถานี 

1. มีสํานักงานเลขาฯ และ

กลุมงานตางๆ 3 

หนวยงาน 

2. มีกองงานตางๆ  

8 หนวยงาน 

3. มีศูนยฯ ภาคตางๆ  

5 ศูนย 

 

 
 

ภาคผนวก-84 
 



 

 

 

ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนิยมวิทยา 
 

 

 อังกฤษ ญ่ีปุน ไตหวัน ฮองกง สิงคโปร ไทย 

ศูนยเก่ียวกับแผนดินไหว 

ศูนยเครื่องมือ

อุตุนิยมวิทยา ศูนย

อุตุนิยมวิทยาทางทะเล 

ศูนยภูมิอากาศพ้ืนท่ีภาคใต 

5. สถานีตรวจอากาศอีก 

25 สถานี สถานีเรดาร

อากาศและสถานีติดตาม

ดานดาราศาสตรอีก  

4 สถานี 

 

 
 

ภาคผนวก-85 
 



เอกสารประกอบ

การสัมมนาถายทอดแผนยุทธศาสตร

ระยะ 20 ป กรมอุตุนิยมวิทยา



ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

 

 

 

  

 

 

ภาคผนวก-86 



ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก-87 



ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก-88 



ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก-89 



ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก-90 



ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก-91 



ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก-92 



ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก-93 



ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก-94 



ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก-95 



ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก-96 



ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก-97 



ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก-98 



ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก-99 



ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก-100 



ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก-101 



ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก-102 



ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก-103 



ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก-104 



ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก-105 



ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก-106 



ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก-107 



ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก-108 



ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก-109 



ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก-110 



ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก-111 



ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก-112 



ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก-113 



ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก-114 



 

 

ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนิยมวิทยา 

 
 

 

ภาคผนวก-115 



 

 

ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนิยมวิทยา 

 
 

 

ภาคผนวก-116 



 

 

ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

 

 

ภาคผนวก-117 



 

 

ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

 

 

ภาคผนวก-118 



 

 

ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

 

 

ภาคผนวก-119 



 

 

ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

 

 

ภาคผนวก-120 



 

 

ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

 

 

ภาคผนวก-121 



 

 

ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

 

 

ภาคผนวก-122 



 

 

ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

 

 

ภาคผนวก-123 



 

 

ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

 

 

ภาคผนวก-124 



 

 

ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

 

 

ภาคผนวก-125 



ภาพประกอบ

การสัมมนาทอดถายแผนยุทธศาสตร 

ระยะ 20 ป กรมอุตุนิยมวิทยา



 

ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนิยมวิทยา 
 

 

ภาพประกอบ 

การสัมมนาทอดถายแผนยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนิยมวทิยา 
 

นายภูเวียง ประคํามินทร (อธิบดี กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
 
 

 
ดร.ทวีศักดิ์  รักยิ่ง (ผูจัดการโครงการ) 

 

 
 
 

ภาคผนวก-126 

 



 

ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนิยมวิทยา 
 

 

ผูบริหารและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 
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