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สารจากปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ภัยพิบัติธรรมชาติ มีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติถูกคุกคามจาก

มนุษย์เป็นส่วนมาก โดยคาดว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัจจัยเสริมทั้งด้านความถี่และความ

รุนแรงของภยัพิบติัในหลายพืน้ทีข่องประเทศ ได้แก่ อทุกภยั ภยัแล้ง แผ่นดนิไหว แผ่นดนิถล่ม วาตภยั และ

ไฟป่า ซึง่ส่งผลกระทบต่อความมัน่คงของมนษุย์ โดยเฉพาะประชาชนทีม่ขีีดความสามารถในการรบัมอืกบั

ผลกระทบด้วยตนเองต�า่ เพือ่สร้างภูมคิุม้กนัให้สงัคม และเตรยีมความพร้อมในการรองรบั และการปรบัตวั

ต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ การยกระดบัความสามารถในการรบัมอื และการปรบัตวั 

ต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเพื่อให้ความมั่นคงทางสังคม และการด�ารงอยู่ของสรรพชีวิต

กรมอุตุนิยมวิทยา ภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ถือเป็นตัวแทนหน่วยงาน

ภาครัฐของประเทศไทยในเวทีระดับนานาชาติ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจ เฝ้าระวัง การพยากรณ์

อากาศ ประกาศเตือนภัยธรรมชาติ และรายงานแผ่นดินไหว พร้อมท้ังให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาแก ่

หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน นิสิตนักศึกษาและประชาชน ด้วยความถูกต้องแม่นย�าและทันเหตุการณ์ และ

พัฒนารูปแบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านพยากรณ์อากาศ ภูมิอากาศ และเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและ

สึนามิ ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 ซึ่งมีส่วนส�าคัญในการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศชาติ

ขอขอบคุณผู้บริหาร ตลอดจนบุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยาทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการบริหารและ

ด�าเนินกิจการอย่างแข็งขัน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยินดีให้การสนับสนุนนโยบายการ

บรหิารงานและส่งเสริมกิจการของกรมอตุุนิยมวทิยาให้เป็นองค์กรตวัแทนของประเทศในด้านอตุนุยิมวิทยา

ที่มีสมรรถนะสูงในระดับสากลอย่างเต็มภาคภูมิต่อไป

นางสาววไิลลักษณ์ ชุลวีัฒนกุล
ปลัดกระทรวงดจิทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม



สารจากอธิบดี
กรมอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา มีภารกิจที่ส�าคัญในการด�ารงชีวิตของประชาชน ในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

ด้านอุตุนิยมวิทยา อาทิ การพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ ที่อาจ

เกดิขึน้ได้ตลอดเวลา โดยจะรายงานข่าวพยากรณ์อากาศเป็นประจ�าทกุวัน การรายงานสถานการณ์การเกดิ

แผ่นดินไหวในประเทศไทย และออกประกาศเตือนภัยธรรมชาติ ในกรณีที่เกิดลักษณะอากาศร้าย ตลอด  

24 ชัง่โมง ซ่ึงข้อมลูต่างๆ เหล่านี ้เป็นประโยชน์ต่อการตดัสนิใจและการน�าไปใช้ในกจิกรรมต่างๆ ของมนษุย์ 

นอกจากนี ้ยงัเสรมิสร้างความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิจากภยัธรรมชาตขิองประชาชนทัว่ทกุภมูภิาค

กรมอุตุนิยมวิทยา ตระหนักดีว่าปัจจัยที่จะให้การเตือนภัยสัมฤทธิ์ผลมากขึ้นสิ่งหนึ่ง คือ การที่

ประชาชนเล็งเห็นความส�าคัญของการติดต่อข่าวสารการพยากรณ์อากาศ และประกาศเตือนภัยจาก 

กรมอุตุนิยมวิทยา ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของอากาศเบื้องต้น กรมอุตุนิยมวิทยา  

จงึได้พฒันาแอพพลิเคชัน่ Thai Weather เพือ่เป็นช่องทางหนึง่ ทีช่่วยให้ประชาชนได้รบัข้อมลูสภาพอากาศ

ของประเทศไทยอย่างใกล้ชิด และรวดเร็ว สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 ซึ่งมีบริการข้อมูล 

ข่าวสารอตุนิุยมวทิยาอย่างหลากหลายเพือ่น�าไปประกอบการตดัสนิใจ การวางแผนป้องกัน และการปฏิบัตติน 

เพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สินที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

นอกจากนี้ อุตุนิยมวิทยา ยังเน้นการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและการส่งข้อมูลที่บูรณาการ

เชื่อมโยงกันทั่วโลกตั้งแต่ระดับมหภาคจนถึงระดับท้องถิ่น รวมถึงการศึกษาวิจัยเพื่อน�าไปสู่ภาคปฏิบัต ิ

ให้บงัเกิดผล การเพิม่ประสทิธภิาพการพยากรณ์อากาศ การลดความสญูเสยีท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากภยัธรรมชาติ  

และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ต่อเนื่อง โดยบุคลากรทุกระดับได้ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม 

ความสามารถ ด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น และทุ่มเท เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย และเตรียมพร้อม

รับมือกับสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกได้

นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย 
อธบิดกีรมอุตุนยิมวทิยา
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โครงสร้างการบริหาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2559



รายงานประจ�าปี 25598 

อัตราก�าลังบุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยาในปีงบประมาณ พ.ศ.2559

กรมอุตุนิยมวิทยา มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 1,067 คน

แบ่งออกเป็น

ข้าราชการ จ�านวน 974  คน คิดเป็นร้อยละ  91.28 

พนักงานราชการ จ�านวน 7  คน คิดเป็นร้อยละ  0.66 

ลูกจ้างประจ�า จ�านวน 74  คน คิดเป็นร้อยละ  6.94 

ลูกจ้างชั่วคราว จากเงินนอกงบประมาณ จ�านวน 12  คน คิดเป็นร้อยละ  1.12 

ตารางแสดงอัตราก�าลังจ�าแนกตามประเภทต่างๆ 

ประเภท/ระดับ
หญิง ชาย รวม

จ�านวน (คน) ร้อยละ จ�านวน (คน) ร้อยละ จ�านวน (คน) ร้อยละ
ตารางแสดงอัตราก�าลังข้าราชการพลเรือน จ�าแนกตามต�าแหน่งประเภทบริหาร/อ�านวยการ
บริหารสูง  -  -  1  100.00  1  100.00 
บริหารต้น  -  -  3  100.00  3  100.00 
อ�านวยการสูง  4  30.77  9  69.23  13  100.00 

รวม  4  23.53  13  76.47  17  100.00 
ตารางแสดงอัตราก�าลังข้าราชการพลเรือน จ�าแนกตามต�าแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับ
ปฏิบัติการ  44  35.48  80  64.52  124  100.00 
ช�านาญการ  51  56.04  40  43.96  91  100.00 
ช�านาญการพิเศษ  17  43.59  22  56.41  39  100.00 
เชี่ยวชาญ  1  33.33  2  66.67  3  100.00 

รวม  113  43.97  144  56.03  257  100.00 
ตารางแสดงอัตราก�าลังข้าราชการพลเรือน จ�าแนกตามต�าแหน่งประเภททั่วไป
ประเภท/ระดับ
ปฏิบัติงาน  94  63.51  54  36.49  148  100.00 
ช�านาญงาน  166  37.14  281  62.86  447  100.00 
อาวุโส  1  0.95  104  99.05  105  100.00 

รวม  261  37.29  439  62.71  700  100.00 

อัตราก�าลัง

ข้าราชการ    974 คน

พนักงานราชการ      7 คน 

ลูกจ้างประจ�า     74 คน

ลูกจ้างชั่วคราว     12 คน
จากเงินนอกงบประมาณ  
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ประเภท/ระดับ
หญิง ชาย รวม

จ�านวน (คน) ร้อยละ จ�านวน (คน) ร้อยละ จ�านวน (คน) ร้อยละ
ตารางแสดงอัตราก�าลังข้าราชการพลเรือน จ�าแนกตามต�าแหน่งประเภทบริหาร/อ�านวยการ
วุฒิการศึกษา
ต�่ากว่าปริญญาตรี  145  39.30  224  60.70  369  100.00 
ปริญญาตรี  197  39.72  299  60.28  496  100.00 
ปริญญาโท  33  33.00  67  67.00  100  100.00 
ปริญญาเอก  3  33.33  6  66.67  9  100.00 

รวม  378  38.81  596  61.19  974  100.00 
 ตารางแสดงอัตราก�าลังจ�านวนบุคลากรที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือน
ประเภท
ลูกจ้างประจ�า  13  17.57  61  82.43  74  100.00 
ลูกจ้างชั่วคราว  6  50.00  6  50.00  12  100.00 
พนักงานราชการ  2  28.57  5  71.43  7  100.00 

รวม  21  22.58  72  77.42  93  100.00 
 อัตราก�าลังลูกจ้างประจ�า จ�าแนกตามต�าแหน่ง
ประเภท/ระดับ
พนักงานทั่วไป  -  -  1  100.00  1  100.00 
พนักงานสถานที่  -  -  6  100.00  6  100.00 
พนักงานรักษาความปลอดภัย  -  -  3  100.00  3  100.00 
พนักงานรับโทรศัพท์  2  66.67  1  33.33  3  100.00 
พนักงานแท่นพิมพ์และตัดกระดาษ  -  -  1  100.00  1  100.00 
พนักงานประจ�าพิพิธภัณฑ์  -  -  1  100.00  1  100.00 
พนักงานธุรการ  11  52.38  10  47.62  21  100.00 
พนักงานพิมพ์ออฟเซท  -  -  1  100.00  1  100.00 
พนักงานขับรถยนต์  -  -  29  100.00  29  100.00 
ช่างไม้  -  -  4  100.00  4  100.00 
ช่างสี  -  -  4  100.00  4  100.00 

รวม  13  17.57  61  82.43  74  100.00 
 อัตราก�าลังลูกจ้างชั่วคราว จ�าแนกตามต�าแหน่ง
ประเภท/ระดับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการ  5  100.00  -  -  5  100.00 
เจ้าพนักงานธุรการ  1  100.00  -  -  1  100.00 
พนักงานขับรถยนต์  -  -  6  100.00  6  100.00 

รวม  6  50.00  6  50.00  12  100.00 
 อัตราก�าลังพนักงานราชการ จ�าแนกตามต�าแหน่ง
ประเภท/ระดับ
พนักงานธุรการ  3  100.00  -  -  3  100.00 
นิติกร  -  -  1  100.00  1  100.00 
นายช่างเครื่องกล  -  -  3  100.00  3  100.00 

รวม  3  42.86  4  57.14  7  100.00 



กรมอุตุนิยมวิทยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ดร.สงกรานต์ อักษร
รองอธบิดกีรมอุตุนยิมวทิยา

ฝ่ายวชิาการ

นายบุรนิทร์ เวชบรรเทงิ 
รองอธบิดกีรมอุตุนยิมวทิยา

ฝ่ายปฏบิัตกิาร

ผู้บริหาร 

นายภุชพงค์ โนดไธสง 
รองอธบิดกีรมอุตุนยิมวทิยา

ฝ่ายบรหิาร

นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย 
อธบิดกีรมอุตุนยิมวทิยา



นายสุรพงค์ แจ่มเจรญิ 
ผู้อ�านวยการส�านักเครื่องมอือุตุนยิมวทิยา

นายประสพชัย เพ่งผล 
ผูอ้�านวยการส�านกัตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ

นายสมหวัง โลจนอังศุ 
ผูอ้�านวยการส�านกัสือ่สารและเทคโนโลยสีารสนเทศ

นางณัฐกมล การะเกตุ 
ผูอ้�านวยการส�านกับรหิารกลาง



ดร.ภูเวยีง ประค�ามนิทร์
ผู้อ�านวยการส�านักอุตุนยิมวทิยาการบนิ

นางสาวสุกันยาณ ียะวญิชาญ
ผู้อ�านวยการส�านักพยากรณ์อากาศ

นางสาวกรรว ีสทิธชิวีภาค 
ผู้อ�านวยการส�านักเฝ้าระวังแผ่นดนิไหว

นายจรูญ เลาหเลศิชัย 
ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาอุตุนยิมวทิยา

กรมอุตุนิยมวิทยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2559ผู้บริหาร 



นางสาวพะเยาว์ เมอืงงาม 
ผู้อ�านวยการศูนย์อุตุนยิมวทิยา

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก

นายเมธ ีมหายศนันท์ 
ผู้อ�านวยการศูนย์อุตุนยิมวทิยา

ภาคเหนอื

นายววิัฒน์ อนิทรพานชิ 
ผู้อ�านวยการศูนย์อุตุนยิมวทิยา

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก

นายธนาวุฒ ิปัญจพรอุดมลาภ 
ผูอ้�านวยการศูนย์อตุนุยิมวทิยา

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน

ว่าที่ ร.ต.ธนะสทิธิ์ เอี่ยมอนันต์ชัย 
ผู้อ�านวยการศูนย์อุตุนยิมวทิยา

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืตอนล่าง



1. เพิ่มขีดความสามารถการพยากรณ์อากาศและเตือนภัยให้สามารถระบุพื้นที่ได้ถึงระดับต�าบล
2. พัฒนาคุณภาพข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวเพื่อสนองตอบความต้องการ

ของผู้รับบริการ
3. ส่งเสรมิงานวิจยัและวชิาการด้านอตุนุยิมวทิยาและแผ่นดนิไหวรวมท้ังเสริมสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วนรวมทั้งองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและ

แผ่นดินไหวเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

พันธกิจ

เป็นองค์กรทีมุ่ง่มัน่พฒันาด้านอตุนิุยมวทิยาและแผ่นดนิไหว
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 
อย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

🔿


☁
🔅
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กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. เสนอแนะและให้ค�าปรึกษาแก่อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ

ภายในกรม

2. ติดตาม ประเมินผล และจัดท�ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม

3. ประสานและด�าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และหน่วยงาน

ภายในกรม

4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มตรวจสอบภายใน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ด�าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม

2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส�านักบริหารกลาง

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ด�าเนนิการเกีย่วกับการบรหิารงานทัว่ไป งานสารบรรณ งานช่วยอ�านวยการ และงานเลขานกุารของกรม

2. ด�าเนนิการเกีย่วกบัการเงิน การบญัช ีการงบประมาณ การพสัด ุอาคารสถานที ่และยานพาหนะของกรม

3. ด�าเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล รวมทั้งวางแผนก�าลังคน งานสวัสดิการ การเสริมสร้างและ

ด�าเนินการทางวินัย และการรักษาระบบคุณธรรม

4. ด�าเนินการเกี่ยวกับการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติราชการ การติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติงานและวิเคราะห์ความส�าเร็จของงาน

5. ด�าเนินงานเกี่ยวกับงานกฎหมาย งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา 

ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และคดีปกครอง

6. ด�าเนนิการเกีย่วกับการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ผลการปฏบิติังาน ความรูด้้านอุตุนยิมวิทยาและแผ่นดินไหว  

และกิจกรรมของกรม รวมทั้งด�าเนินงานเกี่ยวกับสถานีวิทยุกระจายเสียงของกรม และงานโรงพิมพ์

7. ก�าหนดนโยบายและหลักสูตร วางแผนและจัดการฝึกอบรม เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรของกรม

ด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว รวมทั้งการบริหารองค์ความรู้ของกรม เพ่ือให้ความรู้แก่ข้าราชการ 

ประชาชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานห้องสมุดของกรม

8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ภายในกรมอุตุนิยมวิทยา



รายงานประจ�าปี 255916 

ส�านักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ให้ค�าปรึกษา ศึกษา พัฒนา วางแผน ด�าเนินการ และจัดท�าคู่มือในการติดตั้ง บ�ารุงรักษาและซ่อมแซม
เครื่องมือและอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยา

2. ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ส�าหรับใช้ในการตรวจอากาศที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล
3. ศกึษา พัฒนา และจดัท�าคูม่อืเกีย่วกบัการก�าหนดมาตรฐานเกีย่วกับเครือ่งมอืและอปุกรณ์อุตนุยิมวทิยา
4. ด�าเนินการและให้บริการเกี่ยวกับการสอบเทียบและตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ ส�าหรับใช้ในการ

ตรวจอากาศให้ถูกต้องตามมาตรฐานและข้อก�าหนดขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส�านักตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของสถานีอุตุนิยมวิทยา ในการตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศในพื้นท่ี 
รับผดิชอบภาคกลาง ภาคตะวนัออก ภาคใต้ตอนบน และควบคมุดแูลการปฏบิตังิานของสถานฝีน และ
สถานีวัดระดับน�้าทั่วประเทศ โดยมีสถานีวิทยุอุตุนิยมวิทยาที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ 34 สถานี

2. ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม และรายงานอากาศ ผิวพื้น ชั้นบน และในทะเล
3. ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม และเตือนสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศและดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา 

ในพื้นที่รับผิดชอบ
4. ส�ารวจ ตรวจวัด เฝ้าระวัง ติดตาม รายงาน ศึกษาค้นคว้า และวิจัยด้านตรวจอากาศ การเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิประเทศ รังสีโอโซน มลภาวะ และอุตุนิยมวิทยาทะเล
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส�านักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. จัดท�าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการด�าเนินงานในด้าน 
แผ่นดินไหวและสึนามิของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการแผ่นดินไหวแห่งชาติ

2. ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม และรายงานการเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิ
3. วเิคราะห์ จ�าแนกคล่ืนแผ่นดินไหว และด�าเนนิการเก่ียวกับการค�านวณหาต�าแหน่งการเกิด ขนาด เวลาเกิด  

ตลอดจนออกประกาศแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประชาชนทันที
4. ประสานกับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ

บรรเทาผลของแผ่นดินไหวอย่างรวดเร็ว และทนัต่อเหตุการณ์
5. ควบคุมดูแลและบ�ารุงรักษาระบบตรวจแผ่นดนิไหว และการปฏบิตังิานของสถานเีฝ้าระวงัแผ่นดนิไหว
6. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาวิชาการด้านแผ่นดินไหว สึนามิ และภูมิฟิสิกส์
7. ท�าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการแผ่นดินไหวแห่งชาติ
8. ตรวจสอบ รวบรวม จัดท�ารายงาน ให้บริการ และแลกเปลี่ยนข้อมูลแผ่นดินไหวและสึนามิกับ 

หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
9. ปฏบิตังิานร่วมกับหรอืสนบัสนนุการปฏบัิตงิานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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ส�านักพยากรณ์อากาศ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. จดัท�าแผนทีอ่ตุนุยิมวทิยา วเิคราะห์และพยากรณ์อากาศทัว่ไป รวมทัง้ด�าเนนิการเกีย่วกบัการพยากรณ์

อากาศเพื่อการคมนาคมขนส่งทางบกทั่วประเทศ และการเดินเรือในอ่าวไทยและน่านน�้าใกล้เคียง

2. ออกค�าเตอืนลกัษณะอากาศร้ายทีจ่ะมีผลกระทบต่อประชาชนโดยระบบพยากรณ์อากาศต่างๆ ท่ีทันสมยั 

และเป็นสากล

3. เผยแพร่และให้บริการการพยากรณ์อากาศและเตือนภัยธรรมชาติทางอุตุนิยมวิทยาอย่างรวดเร็ว โดย

ระบบและเทคนิคที่ทันสมัย

4. ตดิตามและประเมินผลการพยากรณ์อากาศ และศกึษาค้นคว้าเทคนคิเพือ่ปรบัปรงุการพยากรณ์อากาศ

ให้ทันสมัยตลอดเวลา

5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส�านักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ส่งเสริมและด�าเนินการในการศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยา และด้านเทคนิควิศวกรรม 

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพยากรณ์อากาศอย่างรวดเร็วและแม่นย�า

2. ด�าเนินการเป็นศูนย์ภูมิอากาศเพื่อรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล และให้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา

3. วิเคราะห์และรายงานอากาศประจ�าถิ่นของประเทศไทย

4. คาดหมายลักษณะอากาศระยะนาน และคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะมีผลกระทบ

ต่อเศรษฐกิจ สังคม เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม

5. ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการทางภูมิอากาศ ผลกระทบที่เกิดจากภูมิอากาศ การเปล่ียนแปลง 

ของภูมิอากาศ และสภาวะโลกร้อน

6. ศึกษา วิเคราะห์ คาดหมาย และรายงานอากาศเพื่อพัฒนาผลิตผลการเกษตรและอุตสาหกรรม  

และออกค�าเตอืนลกัษณะอากาศทีจ่ะมผีลกระทบต่อการเกษตรและอตุสาหกรรม รวมทัง้ศกึษาค้นคว้า 

และวิจัยเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา และอุตุนิยมวิทยากับการเกษตร

7. ศึกษา วิเคราะห์ คาดหมายอุตุนิยมวิทยาอุทก และออกค�าเตือนอุทกภัย รวมทั้งศึกษา ค้นคว้า และวิจัย

เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาอุทก

8. ติดต่อประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านความช่วยเหลือ และความร่วมมือ 

ทางอุตุนิยมวิทยารวมทั้งการจัดประชุมและการเจรจาตามที่ได้รับมอบหมาย

9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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ส�านักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. รวบรวม ตรวจสอบ ควบคุม ด�าเนินการ และพัฒนาเกี่ยวกับเครือข่ายสื่อสารอุตุนิยมวิทยา  

เพ่ือด�าเนินการรับส่งและแลกเปล่ียนข้อมลูและข่าวสารด้านอตุนุยิมวทิยาและแผ่นดนิไหวกบัหน่วยงาน

อุตุนิยมวิทยาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2. กระจายข่าวอากาศเพื่อการคมนาคมขนส่งทุกสาขาและธุรกิจอื่นๆ

3. ศึกษาและพัฒนาระบบสื่อสารอุตุนิยมวิทยาให้ทันสมัย เพื่อการรับส่งข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและ 

แผ่นดินไหวอย่างสมบูรณ์แบบและทันเหตุการณ์

4. ให้ค�าปรึกษา ศึกษา พัฒนา ด�าเนินการ และจัดท�าคู่มือในการติดตั้ง บ�ารุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องมือ 

และอุปกรณ์การสื่อสาร

5. ด�าเนินการเป็นศนูย์โทรคมนาคมอตุนิุยมวทิยาประจ�าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

6. ปฏบิตังิานร่วมกบัหรอืสนบัสนนุการปฏบิตังิานของหน่วยงานอืน่ท่ีเกีย่วข้องหรอืท่ีได้รบัมอบหมาย

ส�านักอุตุนิยมวิทยาการบิน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม และรายงานสภาวะอากาศเพื่อการบิน

2. จัดท�าแผนที่อุตุนิยมวิทยาการบิน วิเคราะห์ พยากรณ์อากาศเพื่อการบิน และออกค�าเตือนลักษณะ

อากาศร้ายที่จะเป็นอันตรายต่อการบินในพื้นที่ที่รับผิดชอบของประเทศไทย รวมทั้งให้บริการข้อมูล

อุตุนิยมวิทยาเพื่อการบิน

3. รวบรวมและจัดท�าข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อการบินในรูปแบบต่างๆ เพื่อการพยากรณ์ลักษณะอากาศ 

ตามเส้นทางบนิทุกเที่ยวบินให้กับสายการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ

4. สรุปผลการติดตามสภาวะอากาศเพื่อการบินและให้ค�าแนะน�าแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและประชาชน

ทั่วไป

5. ติดต่อประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านความช่วยเหลือและความร่วมมือ 

ทางอุตุนิยมวิทยาการบิน

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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ศูนย์อุตุนิยมวิทยาส่วนภูมิภาค

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาส่วนภูมิภาคของกรมอุตุนิยมวิทยามีทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่

1. ศนูย์อตุนิุยมวิทยาภาคเหนอื จงัหวดัเชยีงใหม่ ดูแลรบัผดิชอบพืน้ทีจ่งัหวดัในภาคเหนอื 15 จงัหวดั ได้แก่ 

แม่ฮ่องสอน พะเยา เชยีงราย ล�าปาง ล�าพนู แพร่ น่าน อตุรดติถ์ ตาก เพชรบรูณ์ พษิณโุลก ก�าแพงเพชร 

เชยีงใหม่ สโุขทยั พจิติร

2. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น ดูแลรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดใน

พืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน 11 จงัหวดั ได้แก่ เลย หนองคาย หนองบวัล�าภ ูอดุรธาน ีบงึกาฬ 

สกลนคร นครพนม ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ มหาสารคาม

3. ศนูย์อตุนุยิมวทิยาภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนล่าง จงัหวดัอบุลราชธาน ีดแูลรบัผดิชอบพืน้ทีภ่าคตะวนัออก

เฉียงเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อ�านาจเจริญ 

ยโสธร ร้อยเอ็ด มุกดาหาร

4. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั ่งตะวันออก จังหวัดสงขลา ดูแลรับผิดชอบพ้ืนที่ภาคใต้ฝั ่งตะวันออก  

(ฝ่ังทะเลอ่าวไทย) 9 จงัหวดั ได้แก่ ประจวบครีขัีนธ์ พทัลงุ สรุาษฎร์ธานี นครศรธีรรมราช ชุมพร สงขลา 

ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

5. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก จังหวัดภูเก็ต ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ฝั่งทะเล

อันดามัน) 6 จังหวัด ได้แก่ ระนอง พังงา ตรัง กระบี่ ภูเก็ต สตูล

โดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาส่วนภูมิภาคแต่ละแห่ง มีอ�านาจหน้าท่ีดังนี้ ดูแลรับผิดชอบพื้นท่ีส่วนภูมิภาค 

ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของสถานีอุตุนิยมวิทยาในการตรวจ เฝ้าระวัง รายงาน และเตือนสภาวะ

อากาศและอากาศเพื่อการบิน รวมทั้งแผ่นดินไหวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

2. ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม ศึกษา และวิเคราะห์สภาวะอากาศ ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลอุตุนิยมวิทยา

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

3. จัดท�าฐานข้อมูลและแผนที่อุตุนิยมวิทยา วิเคราะห์ พยากรณ์อากาศ และออกค�าเตือนภัยธรรมชาติ 

ทางอตุนุยิมวทิยา รวมทัง้ให้บรกิารข่าว ข้อมลูอุตนุยิมวทิยา และข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพ่ือการบินในพื้นท่ี 

รับผิดชอบ

4. ศกึษา วางแผน และด�าเนนิการในการบ�ารงุรกัษาและซ่อมแซมเครือ่งมอืและอปุกรณ์อตุนุยิมวทิยา และ

การสื่อสาร

5. ให้ค�าปรกึษา แนะน�า และเผยแพร่ความรูป้ระสบการณ์ด้านอุตุนิยมวิทยา แผ่นดินไหว และการเตือนภัย

ธรรมชาติแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งชุมชนและประชาชนที่เกี่ยวข้อง

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้องหรอืทีไ่ด้รบัมอบหมาย
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พ.ศ.2559-2561 ส�านักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว 

กรมอุตุนิยมวิทยา ได้รับงบประมาณในการติดต้ัง

ระบบเครือข่ายสมรรถนะสูงและจัดหาระบบเตือน

ความส่ันสะเทอืนจากแผ่นดนิไหว โครงการดังกล่าว 

สามารถพัฒนาระบบเครือข่ายตรวจเฝ้าระวัง 

แผ่นดนิไหวและสึนาม ิให้มมีาตรฐานสามารถสนบัสนนุ 

การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติแผ่นดินไหวและ 

สึนามิได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ ในทุกๆ ปี 

มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นหลายพันคร้ังกระจายทั่วโลก

ตามแนวรอยเลื่อนที่มีพลัง บางเหตุการณ์ได้สร้าง

ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล 

ในปี พ.ศ.2559 นับเป็นอีกปีหนึ่งที่โลกสูญเสีย

ประชากรและสิ่งปลูกสร้างที่พังทลายอันเนื่องจาก

ภยัแผ่นดนิไหว ส�านกัเฝ้าระวงัแผ่นดนิไหวเห็นความ

ส�าคัญในการสร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชนและ

บุคลากรในหน่วยงาน จึงได้ด�าเนินงานตามภารกิจ 

และมกีจิกรรมทีส่อดคล้องกับยทุธศาสตร์และพนัธกจิ 

ของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยเฉพาะการเสริมสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมทั้งสร้าง

องค์ความรู้ด้านแผ่นดินไหวเพื่อลดความเสี่ยงและ

ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และสร้างความมั่นคง 

ปลอดภัยในชีวิตและทัรพย์สินของประชาชน  

โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัย

การเฝ้าระวังและเตือนภัยธรรมชาติ 
ส�านักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
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พ.ศ.2559 ส�านักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว มีกิจกรรมส�าคัญดังนี้

1 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านแผ่นดินไหวและสึนามิในพื้นที่เสี่ยงภัย จังหวัดพังงา

เม่ือวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2559 ส�านัก 

เฝ้าระวังแผ่นดินไหวได้จัดท�าโครงการถ่ายทอด 

องค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน 

แผ่นดนิไหวและสนึามใินพืน้ทีเ่สีย่งภยั จงัหวดัพงังา 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบทบาทของสถานีในการ

ติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิ เผยแพร่

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในพื้นที่โดยมีเป้าหมายให ้

ผูป้ฏบัิตงิานการให้บริการข้อมลูและมุง่ให้ประชาชน 

สามารถเข ้ าถึ งแหล ่ งข ้อมูลแผ ่นดินไหวได ้ 

อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ทั้งในภาวะปกติและ

ภาวะวกิฤต ิมวีธิกีารบริหารจัดการในการด�าเนินการ 

อย่างถูกต้อง เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ สนับสนุนการ 

ปฏิบัติงานโดยมีการพัฒนากระบวนงานด้านต่างๆ  

เช่น การเข้าถึงแหล่งข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ  

ตลอดจนการสร ้ า ง เครื อข ่ ายความร ่ วมมือ 

ในการระวังภัย เตรียมความพร้อมในการรับมือ  

การแจ้งข้อมูลข่าวสารในพื้นที่เสี่ยงภัย ตลอดจน 

เป ็นช ่องทางการกระจายข้อมูลข ่าวสารด ้าน 

แผ่นดินไหวในพ้ืนที่ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว  

สร้างความเชื่อมั่นในการอยู่อาศัยในพื้นที่ ตลอดจน 

ลดความวิตกกังวลที่อาจเกิดขึ้นจากข่าวต่างๆ  

ที่เกิดข้ึนในช่วงวิกฤติได้ ท�าให้ประชาชนสามารถ 

ประเมินผลกระทบด้วยตัวเอง โดยเฉพาะในพื้นที่

เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวและสึนามิบริเวณภาคใต้ 

ฝั ่งตะวันตก โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย 

ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง า น ด ้ า น อุ ตุ นิ ย ม วิ ท ย า ป ร ะ จ� า 

ศู น ย ์ อุ ตุ นิ ย ม วิ ท ย า ภ า ค ใ ต ้ ฝ ั ่ ง ต ะ วั น ต ก  

ศู น ย ์ อุ ตุ นิ ย ม วิ ท ย า ภ า ค ใ ต ้ ฝ ั ่ ง ต ะ วั น อ อ ก  

สถานีอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่เส่ียงภัยแผ่นดินไหว 

ในภูมิภาคและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เช่น ปภ.จังหวัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 

ในพื้นที่ และสื่อมวลชน รวมทั้งสิ้นประมาณ 60 คน  

โดยมีนักวิชาการจากส�านักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว  

กรมอุตุนิยมวิทยา เป ็นผู ้ถ ่ายทอดให ้ความรู ้ 

และสร้างความร่วมมือด้านแผ่นดินไหวครั้งนี้ 
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ผลที่ได้จากการด�าเนินงาน

1. มีเครือข่ายความร่วมมือส�าหรับการรายงาน

ข้อมลูความเสียหายและผลกระทบของความรนุแรง

ที่เกิดจากแผ่นดินไหวในพ้ืนที่ มีความร่วมมือของ

หน่วยงานและประชาชนเชงิพ้ืนที ่สร้างความร่วมแรง 

ร่วมใจการพฒันาและบรหิารจัดการเชงิพืน้ท่ีได้อย่าง

เหมาะสมกับภัยแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นได้

2. หน ่วยงานและประชาชนในพื้นที่ เสี่ยง

ภัยแผ่นดินไหวได้รับทราบข้อมูลและมีความรู ้

ความเข้าใจเกีย่วกบัภยัแผ่นดนิไหวในพืน้ที ่สามารถ

เข้าถึงแหล่งข้อมูลแผ่นดินไหวได้ในทุกช่องทาง

เพื่อการรับทราบข้อมูล ส�าหรับใช้ในการประเมิน

สถานการณ์ทีเ่กดิข้ึนในพืน้ที ่สามารถบรหิารจัดการ

ได้อย่างเหมาะสม

3. เจ้าหน้าท่ีในภูมิภาคมีการพัฒนาตนเอง

ในการเฝ้าระวัง การประเมิน การวิเคราะห์ข้อมูล

ข่าวสารด้านแผ่นดินไหว ท้ังจากภายในเครือข่าย 

ของประเทศไทยและเครือข ่ายการตรวจจาก 

ต่างประเทศ

4. ประชาชนในพื้นที่ได้รับการให้บริการข้อมูล 

การแจ้งข่าวได้รวดเร็วขึ้น 

2 ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ผู ้แทนส�านักแผ่นดินไหวจีนจังหวัดกวางตุ ้ง 

(Earthquake Administration of Guangdong 

Province :GEA) และส�านักบริหารแผ่นดินไหวจีน 

(China Earthquake Administration) น�าโดย 

Mr Huang Jiantao, Director-General ของส�านกั

แผ่นดินไหว และคณะ รวม 6 คน เข้าร่วมประชุม

หารือความร่วมมือด้านการติดตามแผ่นดินไหว 

และเตือนภัยสึนามิกับส�านักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว 

กรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อวันที่ 9-10 กันยายน 2559 

โดยมีประเด็นส�าคัญในการทบทวน MOU ที่ได้ 

ลงนามกันมาเมือ่ปี 2010 ในการนีท้ัง้สองฝ่ายเหน็ควร 

ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น โดย

ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายแผ่นดินไหวที่มีอยู่และ 

การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านแผ่นดินไหวระหว่างกัน  

และส�านกัแผ่นดนิไหวจนีพร้อมสนบัสนนุการฝึกอบรม 

เพิ่มศักยภาพ การเรียนรู ้ เทคนิคการตรวจวัด 

แผ่นดินไหว สึนามิ และฝึกปฏิบัติการใช้ software  

ในการวิเคราะห์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และ

การบรรเทาภัยพิบัติให้กับเจ้าหน้าท่ีของไทย และ 

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายนถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2559  

ส�านักเฝ้าระวังแผ่นดินไหวได้ส่งบุคลากรเข้ารับ 

การอบรมเพิม่พนูความรู ้จ�านวน 5 นาย เพือ่ฝึกปฏิบตั ิ

และน�าความรู้มาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย และ

พัฒนางานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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3 การจัดการองค์ความรู้ของส�านักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

การด�าเนินการจัดการองค์ความรูข้องส�านกัเฝ้าระวงัแผ่นดินไหวในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ได้คัดเลอืก

องค์ความรู้เพื่อด�าเนินการ จ�านวน 3 เรื่องคือ 

1. เทคนิคการหาศูนย์กลางแผ่นดินไหว ผู้รับผิดชอบ ผู้อ�านวยการส�านักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว 

2. เทคนิคการท�าแผนที่สถิติแผ่นดินไหว ผู้รับผิดชอบ ผูอ้�านวยการส่วนวจิยัและพฒันา แผ่นดนิไหว

และสึนามิ

3. การใช้ GIS ส�าหรับภารกิจแผ่นดินไหว ผู้รับผิดชอบ ผู้อ�านวยการส่วนประมูลผลข้อมูลและสถิติ

แผ่นดินไหว 

การด�าเนินการจัดการองค์ความรู้ของส�านักเฝ้าระวังแผ่นดินไหวสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเนื้อหาได้ท่ี 

http://www.earthquake.tmd.go.th/km.html 

การจดัท�าแผนทีส่ถิติแผ่นดินไหวเพือ่ประกอบรายงานประจ�าปีของส�านกัฯ โดยใช้โปรแกรม GMT (The 

Generic Mapping Tools) สามารถเข้าไปดาวน์โหลดรายงานได้ที ่http://www.earthquake.tmd.go.th/

earthquakereport.html 
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โครงการ พัฒนาระบบการพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง 
(ระยะที่ 1)

โครงการ พัฒนาระบบการพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (ระยะที่ 1) วงเงิน 

งบประมาณ 208,496,000 บาท 

1. ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (HPC)

1.1 คอมพิวเตอร์ Front-end

1.2 คอมพิวเตอร์ Management sever

1.3 คอมพิวเตอร์ Compute Node

1.4 HPC File system

1.5 High speed interconnection

2. ซอฟต์แวร์แบบจ�าลองการพยากรณ์อากาศ 

2.1 แบบจ�าลองพยากรณ์อากาศความละเอียด 2 กิโลเมตร

2.2 แบบจ�าลองพยากรณ์อากาศความละเอียด 6 กิโลเมตร

2.3 แบบจ�าลองพยากรณ์อากาศความละเอียด 18 กิโลเมตร

2.4 ซอฟต์แวร์การท�าผสานข้อมูล (data assimilation)

2.5 ซอฟต์แวร์การตรวจสอบความถูกต้อง

3. หน่วยจัดเก็บข้อมูลระบบ (Storage) ความเร็วสูง

4. คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการแสดงผล

5. ระบบเครือข่ายความเร็วสูงภายใน

6. ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

7. ระบบส�ารองไฟฟ้า (UPS)

8. ระบบท�าความเย็น (Cooling)

9. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและอาคาร

10. ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนอัตโนมัติ

11. คู่มือและเอกสารการใช้งาน

การด�าเนินงานด้านวิชาการและงานวิจัย
ส�านักพยากรณ์อากาศ
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการฯ 

1. การแจ้งเตือนภัยธรรมชาติได้เจาะจงพื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. วางแผนการบรหิารจดัการภยัธรรมชาตแิละการบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้ได้ล่วงหน้า ทัง้ในระยะ 

ก่อนเกิด ระหว่างเกิด และหลังเกิดภัย ในสภาวะอากาศต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

3. เพ่ิมขดีความสามารถในการช่วยเหลอื ส่งเสริมและสนบัสนุนการด�าเนนิงานในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ 

ด้านการเกษตรกรรม การประมง การท่องเที่ยว การสาธารณสุขฯ ได้ล่วงหน้าและทันต่อเหตุการณ์

4. ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

5. การร่วมมือในการบริหารและจัดการภัยธรรมชาติของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 

ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

6. การแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลและความรู้ในกลุ่มผู้ใช้งานมากขึ้น

7. จ�านวนบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ในการท�างานและการพัฒนาการพยากรณ์อากาศด้วย 

คอมพิวเตอร์ได้ดีขึ้นและมากขึ้น
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แนะน�าเว็บไซต์ของส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข ส�านักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา 

การพยากรณ์ฝนรวมทุกๆ 24 ชม. 
10 วันล่วงหน้า จาก ข้อมูล NCEP 
รายละเอยีด 0.25 ดกีร ี(ประมาณ 27 กม.)

แนะน�าเว็บไซต์ของส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข ส�านักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา 
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แนะน�าเว็บไซต์ของส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข ส�านักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา 

Domain run WRF Model

การพยากรณ์อากาศแบบ 3 มิติ

โครงการตามข้อตกลงคุณธรรม อยู่ระหว่างด�าเนินการ
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1 กรมอตุนุยิมวทิยาจัดส่งข้าราชการเดนิทางไปประชมุ ฝึกอบรม ศกึษาดงูาน ณ ต่างประเทศ  
ในช่วงปีงบประมาณ 2559 รวมจ�านวน 63 รายการ 101 คน ดังนี้ 

1.1 ส่งข้าราชการเข้าร่วมประชุมระหว่าง

ประเทศ จ�านวน 34 รายการ 62 คน ใน 18 ประเทศ 

(ได้แก่ สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น 

อนิโดนีเซีย ไตห้วัน ฮอ่งกง สาธารณรฐัประชาชนจนี 

เมียนมา อังกฤษ เปรู ฝรั่งเศส เบลเยียม มาเลเซีย 

ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐเกาหลี อินเดีย และสวิตเซอร์แลนด์) 

1.2 ส่ งข้ า ร าชการ เข้ า ร่ วมฝึ กอบรม  ณ  

ต่างประเทศ จ�านวน 24 รายการ จ�านวน 33 คน  

ใน 9 ประเทศ (ได้แก่ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ฮ่องกง 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ฝรั่งเศส สาธารณรัฐ

เกาหลี อินเดีย ตุรกี และสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว) 

1.3 ส่งข้าราชการเข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ  

ต่างประเทศ จ�านวน 2 รายการ 2 คน ณ ประเทศ

สิงคโปร์ และญี่ปุ่น 

1.4 ส่งข้าราชการเข้าร่วมศึกษาระดับปริญญาโท  

จ�านวน 2 รายการ 2 คน ณ สาธารณรฐัประชาชนจนี

1.5 ส่ ง ข้ า ร าชกา ร เข้ า ร่ วมศึ กษา ระดั บ 

ปรญิญาเอก จ�านวน 2 รายการ 2 คน ณ สาธารณรฐั

ประชาชนจีน

ผลการด�าเนินงานด้านต่างประเทศ 
ส�านักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
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2 กรมอุตนุยิมวทิยาให้การต้อนรบัแขกต่างประเทศทีเ่ดนิทางมาประชุมเย่ียมเยือน และศึกษาดงูาน  
ณ กรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงปีงบประมาณ 2559 ดังนี้

2.1 ศนูย์เตรยีมความพรอ้มปอ้งกันภยัพบิตัแิหง่เอเชยี (ADPC) เขา้พบกรมอตุนุยิมวทิยาเพือ่หารอื

ความร่วมมือ

เมื่อวันที่ 15 กันายน 2559 ศูนย์เตรียมความ

พร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอชืย (ADPC) น�าโดย 

ดร.พิจิตต รัตตกุล ที่ปรึกษา พร้อมคณะฯ เข้าพบ 

กรมอุุตุนิยมวิทยาเพื่อประชุมหารือ เร่ืองการ

ใช้ข้อมูลภาพดาวเทียมเพื่อการป้องกันภัยพิบัติ 

ภายใต ้ โครงการ SERVIR-Mekong โดยมี  

นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 

และข้าราชการจากส�านกัทีเ่กีย่วข้องเข้าร่วมประชมุ

หารือ ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 อาคาร 50 ปี 

อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา

2.2 รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาให้การต้อนรับอัครราชทูตฝ่ายเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูต

ญี่ปุ่นประจ�าประเทศไทย 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ดร. สงกรานต์ อักษร  

รองอธบิดกีรมอตุนุยิมวิทยาฝ่ายวชิาการ ให้การต้อนรบั 

Mr. Akihiko UCHIKAWA อคัรราชทตูฝ่ายเศรษฐกจิ 

สถานทูตญี่ปุ ่นประจ�าประเทศไทย พร้อมด้วย  

Mr. Hajime ONGA, First Secretary ในโอกาส

เข้าพบกรมฯ เพื่อหารือความร่วมมือระหว่างไทย

และญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 อาคาร 50 ปี  

อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา
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2.3 Ms. Sharon Lau รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฮ่องกง เยี่ยมกรมฯ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559

นายบุ ริ นท ร ์  เ ว ชบร ร เทิ ง  ร อ งอธิ บดี 

กรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายปฏิบัติการ ให้การต้อนรับ  

Ms. Sharon Lau รองอธบิดกีรมอตุนุยิมวทิยาฮ่องกง 

และเป็นประธานการประชุมความร่วมมือระหว่าง 

อต. ไทย – อต. ฮ่องกง ด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน

และการแลกเปลีย่นข้อมลูเรดาร์เพือ่พฒันางานด้าน

อุตุนิยมวิทยา เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 

Ms. Sharon Lau รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

ฮ่องกง (Assistance Director of the Hong Kong 

Observatory) และ Mr. Luen-on Li, Acting 

Principle Experimental Officer ผู้แทนกรม

อุตุนิยมวิทยาฮ่องกง ได้เดินทางมาเข้าร่วมประชุม 

ICAO-the MET SG/20 Meeting ณ ICAO ณ 

กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายน 2559 ใน

โอกาสน้ีได้เข้าเยี่ยมกรมฯ ในช่วงบ่ายของวันที่ 9 

มิถุนายน 2559 เพ่ือประชุมหารือความร่วมมือ

ระหว่าง อต. ไทย และ อต. ฮ่องกง เกี่ยวกับงาน

ด้านอตุนุยิมวทิยาการบนิและการแลกเปลีย่นข้อมลู

เรดาร์ เพือ่เสรมิสร้างความสามารถในการพยากรณ์

อากาศและการเตือนภัยของท้ังสองหน่วยงาน  

รวมท้ังเพื่อเป็นการสนับสนุนต่อการพัฒนาการ

ให้บริการสภาพอากาศในระดับภูมิภาค ในการนี้  

นายบุรนิทร์ เวชบรรเทิง รองอธบิดกีรมอตุนุยิมวทิยา

ฝ่ายปฏิบัติการ เป ็นผู ้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา 

ให้การต้อนรับ และเป็นประธานการประชุม โดยมี 

ผู ้บริหารผู ้แทนจากส�านักและหน่วยงานภายใน 

กรมอุตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือ

2.4 กรมอตุนุยิมวทิยาตอ้นรบัคณะอาจารยจ์ากมหาวิทยาลยั Utah State University เพือ่ประชุม

หารือด้านความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 คณะอาจารย์จาก

คณะพชื ปฐพ ีและภมูอิากาศ ประจ�าวทิยาลยัเกษตร

และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ แห่งมหาวิทยาลัย Utah 

State University น�าโดย Dr. Paul G. Johnson  

ผู้อ�านวยการศูนย์ภูมิอากาศ Utah เข้าพบผู้บริหาร 

กรมอุุตุนิยมวิทยาเพื่อประชุมหารือด้านความ 

ร่วมมือ โดยมี ดร.สงกรานต์ อักษร รองอธิบดี 

กรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการ และข้าราชการจาก

ส�านกัทีเ่กีย่วข้องเข้าร่วมประชมุหารอื ณ ห้องประชมุ 

บุษราคัม ชั้น 2 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา
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2.5 คณะผู้แทนส�านักแผ่นดินไหวจีนจังหวัดกวางตุ้ง เดินทางมาประชุมหารือความร่วมมือด้าน

การติดตามแผ่นดินไหวและเตือนภัยสึนามิ ณ กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 9–10 กันยายน 2559

คณะผูแ้ทนส�านักแผ่นดนิไหวจนีจงัหวัดกวางตุง้ 

(Earthquake Administration of Guangdong 

Province) ภายใต้สังกัดของส�านักแผ่นดินไหวจีน

(China Earthquake Administration) รวม 6 ราย  

ได้แก่

1. Mr. HUANG Jiantao, Director-General 

2. Mr. HUANG Wenhui, Senior Engineer, 

3. Mr. WU Shukun, Engineer, 

4. Mr. ZOU Rui Senior Engineer, National 

Earthquake Infrastructure Service 

5. Ms. LI Li, Researcher, China Earthquake 

Administration 

6. Ms. Zhang Yuan Principal Staff Member, 

China Earthquake Administration 

เดินทางมาประชุมหารือความร่วมมือด้านการ

ติดตามแผ่นดินไหวและเตือนภัยสึนามิ ระหว่าง 

วันที่ 9–10 กันยายน 2559 ณ กรมอุตุนิยมวิทยา  

ในการนี้คณะผู ้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา น�าโดย 

นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 

พร้อมด้วย นายบุรินทร์ เวชบรรเทิง รองอธิบด ี

กรมอตุนุยิมวทิยาฝ่ายปฏบัิตกิาร น.ส.กรรว ีสทิธชิวีภาค  

ผู ้ อ� า น วยการส� านั ก เ ฝ ้ า ร ะ วั ง แผ ่ นดิ น ไหว  

คณะเจ้าหน้าที่ส�านักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว และ 

กลุม่วเิทศสมัพนัธ์ ร่วมให้การต้อนรบัและเข้าประชมุ

หารือความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน และ 

จัดศึกษาดูงาน ณ ส�านักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว และ

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
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3 กิจกรรม/โครงการ ที่กรมอุตุนิยมวิทยาด�าเนินความร ่วมมือกับต ่างประเทศ 
ในช่วงปีงบประมาณ 2559 มีดังนี้

3.1 WMO และ อต. ญี่ปุ่น ร่วมมือกับ อต. ไทย ในการมอบและติดตั้งระบบเครื่องมือรับสัญญาณ

และประมวลผลข้อมูลดาวเทียม HimawariCast ให้แก่กรมอุตุนิยมวิทยาไทย

องค ์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) และ 

กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น (อต. ญี่ปุ่น) ร่วมมือด�าเนิน

โครงการมอบและตดิตัง้ระบบเครือ่งมอืรบัสญัญาณ

และประมวลผลข้อมูลดาวเทียม HimawariCast 

ให้แก่กรมอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของ 9 ประเทศ 

ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดย อต. ญ่ีปุ ่น

ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการทั้งหมด  

ใ น จ� า น ว น นี้ ไ ด ้ ม อ บ ร ะ บ บ ดั ง ก ล ่ า ว ใ ห  ้

กรมอุตุนิยมวิทยาไทย (อต. ไทย) จ�านวน 1 ชุด 

ซ่ึง อต. ไทย ยินดีเข้าร่วมโครงการและรับมอบ

ระบบดังกล่าวไว้ใช้ในงานราชการ โดยในการนี้ 

WMO ได้ด�าเนินการจัดส่งระบบเครื่องมือ และ

มอบหมายบริษัทตัวแทนด�าเนินการติดตั้งระบบ 

ให้แก่กรมฯ เสรจ็สิน้ สามารถใช้งานรบัข้อมลูได้ตัง้แต่

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นมา ซึ่งดาวเทียม 

Himawari 8 เป็นดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาดวงใหม่ 

ท่ีทันสมัยและใช้เทคโนโลยีสูงล่าสุดในปัจจุบัน 

ที่ อต. ญี่ปุ่น ได้ส่งขึ้นปฏิบัติการและให้บริการแก่

ประเทศต่างๆ ตั้งแต่ปี 2558 ข้อมูลท่ีได้รับจาก

ดาวเทียม Himawari 8 มีคุณภาพสูง เป็นประโยชน์

อย่างยิ่งต่อการสนับสนุนงานด้านพยากรณ์อากาศ

และการศึกษาวิจัยด้านอุตุนิยมวิทยาของ อต. ไทย
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3.2 ความร่วมมือจัดฝึกอบรมการใช้ประโยชน์จากข้อมูล HimawariCast ระหว่างกรม

อุตุนิยมวิทยาไทย และกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น 

ภายหลังที่ WMO ได้ด�าเนินการติดตั้งระบบ 

HimawariCast ให้แก่กรมฯ เสรจ็สิน้แล้ว อต. ญีปุ่น่ 

ได้ด�าเนินโครงการจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับ 

การใช้ประโยชน์จากข้อมูลท่ีได้จากดาวเทียม 

HimawariCast ให้แก่กรมฯ เป็นเวลา 3 วนั ระหว่าง

วันที่ 25–27 พฤศจิกายน 2558 ห้องฝึกอบรมชั้น 1 

อาคารศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศ กรมอตุุนยิมวทิยา 

โดย อต. ญี่ปุ ่น ได้สนับสนุนทุนค่าใช้จ่ายจัดส่ง 

ผูเ้ชีย่วชาญ จ�านวน 3 ราย มาให้ความรู้แก่กรมฯ และ

กรมฯ ได้จัดส่งนักอุตุนิยมวิทยาจากทุกส�านักและ

ศนูย์ฯ พร้อมด้วยนักวิชาการคอมพวิเตอร์จากส�านกั 

3.3 การจดัประชมุความรว่มมอืทางวชิาการ Technical Meeting on Radar Composite Map 

ระหว่าง อต. ไทย - อต. ญี่ปุ่น
ในช่วงไตรมาสแรกของงบประมาณ พ.ศ.2559  

กรมอตุนุยิมวทิยาได้ด�าเนนิการจัดประชุมความร่วมมอื 

ทางวชิาการระหว่าง อต. ไทย - อต. ญีปุ่น่ Technical  

Meeting on Radar Composite Map ณ  

กรมอตุนุยิมวทิยาไทย ระหว่างวันที ่30 พฤศจกิายน –  

4 ธนัวาคม 2558 เพือ่หารอืการพฒันาจดัท�า Radar 

Composite Map และเทคนิคการจัดท�า QPE 

และ QPF ให้แก่ข้าราชการกรมฯ โดยมีผู้เชี่ยวชาญ

จากกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น จ�านวน 2 ราย และ 

คณะท�างานพฒันาเครอืข่ายเรดาร์และจดัท�า Radar  

Composite Map ส�าหรับประเทศไทย และ 

ผู้เก่ียวข้อง จ�านวน 12 ราย เข้าร่วมประชุม และ 

มีนักวิชาการจากกรมฯ รวมจ�านวน 45 คน เข้าร่วม

รับฟังการบรรยายพิเศษเก่ียวกับเทคนิคการจัดท�า 

Radar Composite Map ของญีปุ่น่ โดยผูเ้ช่ียวชาญ

จาก อต. ญี่ปุ่น ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 

สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าท่ี 

ผูป้ฏิบัตงิานเก่ียวข้องในการรบัและใช้ข้อมลูดาวเทียม 

จากส�านักตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศเข้ารับ

การฝึกอบรม รวมจ�านวนทั้งสิ้น 45 คน 

กรมอุตนิุยมวิทยา ได้ด�าเนนิโครงการความร่วมมอื 

ในการพัฒนาจัดท�า Radar Composite Map 

ส�าหรับประเทศไทย ภายใต้กรอบงานคณะกรรมการ

ไต้ฝุ ่น ในโครงการดังกล่าวไทยเป็นประเทศน�า 

ในการพัฒนาจัดท�า Radar Composite Map 

ส�าหรับประเทศไทยเพื่อเป็นต้นแบบในการขยาย

การจัดท�า Radar Composite Map ให้ครอบคลุม 

ไปยงัประเทศใกล้เคยีง โดยได้รับการถ่ายทอดเทคนิค 

ในการจดัท�าจากกรมอตุนุยิมวทิยาญีปุ่น่ ซึง่โครงการนี้ 

ด�าเนินการมาตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน (2559) 
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3.4 ความร่วมมือในการจัดฝึกอบรมหลักสูตร Hydrology ให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา

เมียนมา ภายใต้กรอบความร่วมมือไตรภาคี ไทย-ญี่ปุ่น-เมียนมา 

กรมอตุนุยิมวทิยาได้ร่วมมอืกบักรมความร่วมมอื 

ระหว่างประเทศ (กรป.) และองค์การความร่วมมือ 

ระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International  

Cooperation Agency : JICA) ส�านักงาน

ประเทศไทย ด�าเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร  

Hydrology (Advance Flood Forecasting, 

Flash Flood Forecasting, Remote Sensing 

and GIS Application in Hydrology) ให้แก่

เจ้าหน้าที่เมียนมา ระหว่างวันที่ 18 มกราคม–17 

กุมภาพันธ์ 2559 ณ กรมอุตุนิยมวิทยา ภายใต้

โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย-ญี่ปุ่น-เมียนมา 

ด้าน Disaster Prevention and Management 

ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้รับมอบหมายให้เป็น

หน่วยงานหลักรับผิดชอบจัดฝึกอบรม โดยร่วมมือ

กับกรมชลประทานและกรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยในการพัฒนาหลักสูตรและส่งวิทยากร

ร่วมบรรยายในการฝึกอบรมดังกล่าว ซึ่งการ 

ฝึกอบรมครั้งน้ีได้รับสนับสนุนทุนค่าใช้จ่ายในการ

ด�าเนินการจัดฝึกอบรม และทุนสนับสนุนผู้เข้าร่วม

ฝึกอบรม จากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 

(กรป.) และ JICA 

เจ้าหน้าทีจ่ากกรมอตุนิุยมวทิยาเมยีนมาจ�านวน 

5 ราย ได้เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ และได้รับ 

การถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิคที่ใช้ 

ในการด�าเนินการบริหารจัดการด้านอุทกวิทยา 

การพยากรณ ์น�้ าท ่วม และน�้ าท ่วมฉับพลัน 

ของประเทศไทย รวมท้ังการจัดการภัยพิบัต ิ

อันเนื่องจากอุทกภัย ผ่านวิทยากรผู ้เชี่ยวชาญ

ของหน่วยงานหลักของประเทศไทยที่รับผิดชอบ 

ด�าเนินการ ให ้แก ่ผู ้ เข ้ารับการฝ ึกอบรมจาก

เมียนมา เพื่อให ้สามารถเข ้าใจองค ์ประกอบ

ของวิชาการอุทกวิทยา เทคนิคการพยากรณ์

น�้ าท ่วม การ run model ทางอุทกวิทยา 

และการด�าเนินการบริหารจัดการท่ีเก่ียวข้อง  

ให้สามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ต ่อการปฏิบัติงานของตนในการสนับสนุนการ 

ด�าเนินการป้องกันและจัดการภัยพิบัติในประเทศ 

นอกจากนีเ้ป็นการเสรมิสร้างความร่วมมือและความ

สัมพันธ์ระหว่างประเทศและหน่วยงานเกี่ยวข้อง

ในไทย
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3.5 กรมอุตุนิยมวิทยาไทย และกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น มีความร่วมมือในงานด้านอุตุนิยมวิทยา

การบิน ในโครงการ SIGMET Demonstration 

กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ ่นได้เชิญไทยเข้าร ่วม 

ฝึกซ้อมเชิงสาธิตในการออกข่าว SIGMET โดยใช้

ข้อมูลและซอฟต์แวร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น  

ซึ่งมีการด�าเนินการ ดังนี้ 

- วันที่ 17 มีนาคม 2559 กรมอุตุนิยมวิทยา

ญี่ปุ่นส่งผู้เชี่ยวชาญ 2 ราย มาประชุมหารือ

กบัเจ้าหน้าทีข่องส�านกัอตุนุยิมวทิยาการบนิ 

ณ ส�านักอุตุนิยมวิทยาการบิน เพื่อทาบทาม

การเข้าร่วมฝึกซ้อมเชิงสาธิตในการออกข่าว 

SIGMET โดยใช้ข้อมูลและซอฟต์แวร์ของ

กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น 

- วันที่ 22 เมษายน 2559 กรมอุตุนิยมวิทยา

ญี่ปุ่นส่งผู้เชี่ยวชาญ 2 ราย มาประชุมหารือ

กับกรมอุตุนิยมวิทยาการบิน โดยกรมฯ ได้

มอบหมายให้ผู้แทนจาก กบ. พอ.และ สท. 

เข้าร่วม โดยระหว่างประชมุได้หารอืขัน้ตอน

ในการร่วมฝึกซ้อมเชิงสาธิตในการออกข่าว 

SIGMET โดยใช้ข้อมูลและซอฟต์แวร์ของ

กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น ซึ่งจะมีประเทศลาว 

และเมยีนมาเข้าร่วมทดสอบด้วย ทัง้นีย้งัมไิด้

ก�าหนดวันที่จะทดสอบเชิงสาธิตดังกล่าว

- วันที่ 9 กันยายน 2559 กรมอุตุนิยมวิทยา

ญี่ปุ ่น ส่งผู ้เชี่ยวชาญ 1 ราย มาประชุม

หารอืเพือ่ยนืยนัแผนการด�าเนนิการทดสอบ 

การออก SIGMET ณ ส�านักอุตุนิยมวิทยา

การบินของกรมฯ โดยมีก�าหนดการทดสอบ

การส่ง SIGMET Demonstration ระหว่าง

วันที่ 12-23 กันยายน 2559 

- กรมอุตุนิยมวิทยาได ้ เข ้ าร ่ วมทดสอบ  

SIGMET Demonstration กบัอตุุนิยมวทิยา

ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 12-23 กันยายน 2559 

โดยมีประเทศเมียนมา และลาว เข้าร่วม

ทดสอบด้วย โดยทดสอบวันละ 3 ครั้ง คือ 

เวลา 10.00 น. เวลา 13.00 น. และเวลา 

16.00 น. ในการนี้ส�านักอุตุนิยมวิทยา

การบนิ ได้มอบหมายให้หวัหน้าเวรพยากรณ์

เข้าร่วมการทดสอบ โดยกรมอุตุนิยมวิทยา

ญีปุ่่นสนบัสนนุซอฟต์แวร์ทีใ่ช้ในการทดสอบ 

3.6 ความรว่มมอืระหวา่งกรมอตุนิุยมวทิยาไทยและกรมอตุนุยิมวทิยาไตห้วนัในการพฒันาความรู ้

และเทคนิคในการน�าข้อมูลเรดาร์ไปใช้ในการพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์และการจัดท�า 

แบบจ�าลองข้อมูลเรดาร์ในการพยากรณ์อากาศระยะปัจจุบัน 

กรมอุตุ นิยมวิทยาได ้ขอความร ่วมมือจาก 

กรมอุตุนิยมวิทยาไต้หวันในการจัดส่งวิทยากร

เพ่ือมาถ่ายทอดและพัฒนาความรู ้และเทคนิค 

ในการน�าข้อมูลเรดาร์ไปใช้ในการพยากรณ์อากาศ

ด้วยคอมพิวเตอร์และการจัดท�าแบบจ�าลองข้อมูล

เรดาร์ในการพยากรณ์อากาศระยะปัจจุบัน ในการ

ฝึกอบรม จ�านวน 2 หลกัสตูร ให้แก่ข้าราชการกรมฯ  

และหน่วยงานท่ีมีความร่วมมือในการวิจัยกับกรมฯ 

2 หลักสูตร ดังนี้ 
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1) Training Workshop on Application 

of Radar Observation Data for Numerical 

Weather Prediction ระหว่างวันที่ 10–13 

พฤษภาคม 2559 

2) Training Workshop on Radar Data 

Assimilation for Precipitation Nowcasting 

ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2559 

ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 1 อาคารศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา

3.7 ความรว่มมอืระหวา่งกรมอตุนุยิมวทิยาไทย และธนาคารเพือ่การพฒันาแหง่เอเชยี (ADB) ใน

การด�าเนินโครงการ Regional Climate Projections Consortium and Data Facility in Asia 

and the Pacific (RCCDF)

กรมอตุนุยิมวิทยาไทย มคีวามร่วมมอืกบัธนาคาร
เพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) ในการด�าเนิน
โครงการ Regional Climate Projections  
Consortium and Data Facility in Asia and the 
Pacific (RCCDF) ซึ่งเป็นโครงการความช่วยเหลือ 
ทางวชิาการภมูอิากาศ เพ่ือส่งเสรมิการเข้าถงึข้อมลู
ภมูอิากาศและเพิม่ขดีความสามารถในระดับภมูภิาค
ในการพัฒนาโปรแกรมข้อมูลภูมิอากาศส�าหรับ
การปรับตัว (Climate-resilient program) และ
ด�าเนินโครงการในประเทศก�าลังพัฒนาในเอเชีย
และแปซิฟิก โดยประเทศไทยเป็น 1 ใน 3 ประเทศ 
ที่น�าร่องภายใต้โครงการ โดยมีกรมอุตุนิยมวิทยา
ของประเทศไทยเป็นหน่วยงานหลักในการด�าเนิน
โครงการ (Implementing Agency)

ภายใต้โครงการนีก้รมฯ ได้ร่วมกบั ADB จดัประชมุ 
และฝึกอบรม Training on Climate Impact and 
Adaptation for Thailand under the Technical 
Assistance for Regional Climate Projections 
Consortium and Data Facility ระหว่างวันที่ 31 
พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมพัทยา  
แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา วัตถุประสงค์เพ่ือ 
สนบัสนุนโครงการและเสรมิสร้างขดีความสามารถให้
กรมอุตนุยิมวทิยาและหน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

โดยกรมอุตุนิยมวิทยาไต้หวันได้ให้ความร่วมมือ

สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญมาช่วยถ่ายทอดความรู้ทั้ง 2  

หลักสูตร จ�านวน 5 คน และกรมอุตุนิยมวิทยาไทย

สนับสนุนงบประมาณในการด�าเนินงานท้ังหมด 

รวมท้ังค่าใช้จ่ายของผูเ้ช่ียวชาญ โดยมนีกัอตุนุยิมวทิยา 

ของกรมฯ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายนอก 

ทีด่�าเนนิการวิจยัร่วมกบักรมฯ ส่งผูเ้ข้าร่วมฝึกอบรม

จ�านวนหนึ่ง รวมผู้เข้าฝึกอบรมทั้งสิ้นหลักสูตรละ 

30 คน 

ในการวิเคราะห์ แปรผลและการใช้ข้อมูล การ 
คาดหมายภูมิอากาศเพื่อรับมือกับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัว
ในประเทศไทย การฝึกอบรมนี้จะใช้กรณีศึกษาของ
ประเทศเพือ่สาธติว่าข้อมลูภมูอิากาศสามารถพฒันา
เพื่อน�าไปสนับสนุนการประเมินผลและการปรับตัว 
ต ่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
ได้อย่างไร โดยได้รบัทนุสนบัสนนุจาก JFPR (Japan 
Fund for Poverty Reduction) และ ADB ได้ขอให้  
Commonwealth Scientific and Industrial 
Research Organization (CSIRO) แห่งประเทศ 
ออสเตรเลีย เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนการด�าเนิน
งานด้านวิชาการ โดยมีหน่วยงานในไทยที่เข้าร่วม
ประชุมและฝึกอบรมครั้งนี้จ�านวน 30 คน จาก 13 
หน่วยงาน ได้แก่ กรมอุตุนิยมวิทยา การประปา
นครหลวง กรมการข้าว กรมพฒันาท่ีดนิ กรมวชิาการ
เกษตร กรมชลประทาน กรมส่งเสริมคุณภาพ 
สิง่แวดล้อม กรมป่าไม้ ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
ธนบุรี ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม และส�านกังานคณะกรรมการ 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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3.8 ความร่วมมือด้านอุตุนิยมวิทยาการบินและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศระหว่าง 

อต. ไทย และ อต. ฮ่องกง 

คณะผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา (อต.ไทย) น�าโดย

นายบุรนิทร์ เวชบรรเทงิ รองอธบิดีกรมอุตุนิยมวทิยา 

ฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วย ดร.ภูเวียง ประค�ามินทร์ 

ผู้อ�านวยการส�านักอุตุนิยมวิทยาการบิน พร้อมด้วย

คณะเดนิทางไปประชมุความร่วมมอืระหว่าง อต. ไทย  

และ อต. ฮ ่องกง ด ้านอุตุนิยมวิทยาการบิน

และการแลกเปล่ียนข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ 

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนางานด้านอุตุนิยมวิทยา 

ณ กรมอุตุนิยมวิทยาฮ่องกง ระหว่างวันที่ 4–6 

กรกฎาคม 2559 โดยได้ประชุมหารือความร่วมมือ

กบั Mr. C.M. Shun อธบิดกีรมอตุนุยิมวทิยาฮ่องกง 

Ms. L.S. Sharon รองอธิบดีด้านอุตุนิยมวิทยา 

เพื่อการบิน และคณะเจ ้าหน ้า ท่ีอาวุ โสของ  

อต. ฮ่องกง ในงานทีส่องหน่วยงานจะด�าเนนิการขึน้

ภายใต้ MOU ท่ีจะจดัท�าร่วมกันในอนาคต ซึง่คาดว่า 

ความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานจะด�าเนินการ 

ต่อไปในปี 2560 อย่างเป็นรูปธรรม
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3.9 ความร่วมมือกับ WMO ในการจัดส่งข่าวพยากรณ์อากาศส�าหรับเมืองใหญ่ๆ ของไทย  

เพื่อขึ้นเผยแพร่ใน WWIS Website ของ WMO

WMO ได้ด�าเนินโครงการ World Weather  

Information Service (WWIS) Website ภายใต้ 

แผนงาน Public Weather Service (PWS)  

มาตั้งแต่ปี 2000 เพื่อส่งเสริมให้กรมอุตุนิยมวิทยา

ของประเทศสมาชิก เป็นแหล่งข้อมูลทางการใน

การให้บริการข่าวพยากรณ์อากาศส�าหรับเมือง

ใหญ่ โดย อต. ฮ่องกง เป็นผูป้ระสานงานพฒันาและ 

น�าข้อมลูขึน้บรกิารบน Website และสมาชกิทีเ่ข้าร่วม 

โครงการจดัส่งข่าวพยากรณ์อากาศเมอืงใหญ่ของตน

เพื่อเผยแพร่ใน Website ดังกล่าว

ประเทศไทย โดยกรมอตุนุยิมวทิยาได้เข้าร่วมใน 

WWIS Website มาต้ังแต่ปี 2002 จนถึงปัจจุบัน 

กรมฯ ได้ให้บรกิารข่าวพยากรณ์อากาศเมอืงใหญ่บน 

WWIS Website จ�านวน 16 เมือง (ได้แก่ กรุงเทพฯ 

แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ ตาก เพชรบูรณ์ 

สุโขทัย ขอนแก่น อุบลราชธานี นครราชสีมา 

กาญจนบุรี พัทยา หัวหิน เกาะสมุย สงขลา และ

ภูเก็ต) โดยพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 3 วัน ตามที่

ก�าหนดไว้ในเบื้องต้น

ปัจจุบัน WWIS Website ให้บริการทั้งหมด 

11 ภาษา โดยมีสมาชิกเข้าร่วม 134 ประเทศ 

ดินแดน โดยในปี 2559 WMO ได้มีหนังสือเมื่อวันที่ 

15 สิงหาคม 2559 เพื่อขอความร่วมมือสมาชิก

ให ้บริการข ่าวพยากรณ์ล ่วงหน้าเ พ่ิมขึ้นเป ็น 

อย่างน้อย 5 วนั ภายใน 1 ตุลาคม 2559 เพือ่เสรมิสร้าง 

มาตรฐานการให้บริการให้สอดคล้องตามความ

ต้องการของผู้ใช้ และเพื่อยกระดับวิสัยทัศน์การ

ด�าเนินงานของ อต. ให้สูงข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกับ

การให้บริการจากแหล่งพยากรณ์อื่นๆ 

ในการนี้กรมฯ โดยส�านักพยากรณ์อากาศได้ให้

ความร่วมมอืกบั WMO โดยเพิม่การพยากรณ์อากาศ

เมืองใหญ่ของไทย 16 เมือง จากล่วงหน้า 3 วัน  

เป็นล่วงหน้า 5 วัน โดย update ทุกวัน และน�าขึ้น 

เผยแพร่ใน WWIS Website แล้วตั้งแต่วันที่ 19 

สิงหาคม 2559 เป็นต้นมา นอกจากนี้จะพิจารณา

เพิม่เมอืงทีจ่ะให้บรกิารพยากรณ์อากาศในต้นเดอืน

ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
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3.10  ความร่วมมือกับ WMO ในโครงการสาธิตการพยากรณ์อากาศรุนแรง Severe Weather 

Forecasting Demonstration Project (SWFDP)

WMO ได้ด�าเนนิการโครงการสาธติการพยากรณ์

อากาศรุนแรง (SWFDP) และโครงการย่อยของ 

SWFDP ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก เพื่อมุ่งเน้นการ

ปรับปรุงการพยากรณ์และเตือนภัยเหตุการณ์ทาง

อุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาในประเทศที่ก�าลัง

พัฒนา (DCs) ประเทศที่พัฒนาน้อยท่ีสุด (LDCs) 

และประเทศที่เป็นเกาะเล็กๆ (SIDSs) ในส่วนต่างๆ 

ของโลก โดยการน�าข้อมูล และผลผลิต NWP,  

ensemble products, satellite และ radar ที่มี 

คุณค่าสูง ที่ศูนย ์ต ่างๆ ที่ ได ้รับมอบหมายให ้

ด�าเนินการให้บริการ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

ซ่ึงจะให้บริการข้อมูลและผลผลิตเหล่านี้ผ ่าน  

project website ที่ได้รับการปกป้อง โดยใช้ 

password 

ในการนี้กรมฯ ได้เข้าร่วมด�าเนินโครงการย่อย 

SWFDP ส�าหรับ 2 อนุภูมิภาค ดังนี้ 

1) โครงการย่อย SWFDP for Bay of Bengal

2) โครงการย่อย SWFDP for Southeast 

Asia (เนื่องจากไทยมีภูมิประเทศที่ตั้งอยู่ในทั้งสอง

ภูมิภาค)

โครงการย่อย SWFDP for Bay of Bengal 

ครอบคลุม 9 ประเทศ ได้แก่ บังคลาเทศ ภูฏาน 

อนิเดยี มลัดฟีส์ เมียนมา เนปาล ปากสีถาน ศรลีงักา 

และ ไทย RSMC New Delhi ได้รับแต่งตั้งให้เป็น 

lead regional centre ส�าหรับ SWFDP for Bay 

of Bengal และมีหน่วยงาน IMD (supported by  

NCMRWF), ECMWF, JMA, UKMO และ NOAA/

NCEP ได้รับมอบหมายให้เป็น Global NWP 
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Centers ในการให้บริการข้อมูลและผลผลิตเพื่อ

สนับสนุนแก่โครงการย่อยต่างๆ ซึ่งโครงการย่อย 

SWFDP for Bay of Bengal จะมุง่เน้นการพยากรณ์

และเตือนภัยเกี่ยวกับ heavy precipitation 

(including monsoon induced heavy rain), 

strong winds and high waves รวมทั้งพัฒนา

ความสามารถของ Forecasters และ PWS staff 

ของ อต. ต่างๆ ในการปรับปรุงทักษะการแปล

ความหมายผลผลติ NWP และข้อมลูดาวเทียม และ

การน�าไปใช้ในการพยากรณ์อากาศรุนแรงรวมทั้ง

การให้บริการ ในระหว่างปี 2015 RSMC นิวเดลี  

ได้พัฒนา project website และ webportal  

ส�าหรับ SWFDP for Bay of Bengal ขึ้น และ

ได้มีการสาธิตการใช้งาน project website 

และ webportal ดังกล่าวให้ผู้เข้าร่วม Training  

Workshop ที่กรุงเทพฯ ในเดือนกันยายน 2015  

ได้ทราบแล้ว ซ่ึงขณะนี ้ได้มกีารน�า NWP products 

จาก IMD (อต.อนิเดีย) และ NCMRWF ขึน้ให้บรกิาร

บน website แล้ว และจะท�าการปรับปรุงต่อไป 

ส�าหรับ products จากศนูย์ Global NWP centres 

อืน่ๆ น้ัน จะน�าขึน้ให้บรกิารในระหว่างปี 2016 และ

ทาง global centres ต้องการ complete list of 

EPSgram stations จากแต่ละประเทศที่เข้าร่วมฯ 

ในการพัฒนา EPSgrams ด้วย

โครงการย่อย SWFDP for Southeast Asia 

ครอบคลุมสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ลาว 

ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม และเริ่มด�าเนิน

โครงการ SWFDP ในระยะ demonstration 

phase ส�าหรับภูมิภาค Southeast Asia ตั้งแต่ 

วันที่ 1 มกราคม 2559 ในการนี้ WMO ขอให้ อต. 

ที่เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมการด�าเนินโครงการ 

โดยการน�า NWP products, satellite information  

และ SCOPE-Nowcasting products ที่เผยแพร ่

ไว้ใน SWFDP-SeA platform ไปใช้ในการพยากรณ์

อากาศรุนแรงอย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ 

รวมทั้งจัดตั้งทีมงาน SWFDP เล็กๆ ในระดับชาติ 

เพื่อส่งเสริมโครงการดังกล่าว โดยทีมงานอาจ

ประกอบด้วยผู้ที่ท�าหน้าที่เป็น RSMT member, 

PWS Focal Point และ Forecaster จ�านวน  

1 หรือ 2 คน ตามเหมาะสม และจัดส่งรายงาน

ความก้าวหน้าในการด�าเนินโครงการให้ WMO  

รายไตรมาส (ปีละ 4 ครัง้) ทาง online ผ่าน SWFDP 

database โดยสิ่งส�าคัญที่จะต้องรายงานคือ

1) Verification of Forecasts and Warning,

2) Case studies (e.g. on usefulness of 

NWP and Guidance products and model 

performance etc.)

3) Dissemination of warnings, 

4) Coordination with the clients and client  

feedback (e.g. disaster management and 

civil protection authorities, media, general 

public)

โดยทีมงาน SWFDP แห่งชาติอาจจะจัดท�า

บันทึกเหตุการณ์อากาศท่ีรุนแรงต่างๆ และจัดท�า 

verification และอื่นๆ ในรูป MS Excel sheets 

และความเหน็ของผูใ้ช้บรกิารเกีย่วกบัประโยชน์ของ

การพยากรณ์และการเตือนภัยทีไ่ด้รบับรกิาร เพือ่น�า

มารายงานผลต่อไป ทัง้นีโ้ครงการ SWFDP for Bay 

of Bengal ยังอยู่ในขั้นตอนปรับปรุงผลผลิตในการ

ให้บริการ โดยโครงการ SWFDP for Southeast 

Asia อยูร่ะหว่าง demonstration phase ซึง่กรมฯ

ต้องปรบัปรงุข้อมลูพืน้ฐานให้เป็นปัจจุบนัทีส่ดุ และ

ต้องส่งรายงานการน�าผลผลติของโครงการฯ มาใช้ใน

การพยากรณ์อากาศและเตือนภัย
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ความเป็นมา
“สถานีวิทยกุระจายเสยีงกรมอตุุนยิมวทิยา”  ถอืก�าเนดิขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 2531 เริม่จากสถานวีทิยฯุ ระบบ 

F.M. จ�านวน 5 สถานี ปี 2544 ได้ขอคลื่นความถี่ ระบบ A.M. ที่กรุงเทพฯ เพิ่มอีก 1 สถานี
ระบบ F.M. จ�านวน 5 สถานี

- สถานีวิทยุกระจายเสียง จ.พิษณุโลก ความถี่ 104.25 MHz เริ่มออกอากาศ 15 มิ.ย. 2531

- สถานีวิทยุกระจายเสียง จ.นครราชสีมา ความถี่ 94.25 MHz เริ่มออกอากาศ 15 มิ.ย. 2531

- สถานีวิทยุกระจายเสียง จ.ระยอง ความถี่ 105.25 MHz เริ่มออกอากาศ 15 มิ.ย. 2531

- สถานีวิทยุกระจายเสียง จ.ภูเก็ต ความถี่ 107.25 MHz เริ่มออกอากาศ 15 มิ.ย. 2531

- สถานีวิทยุกระจายเสียง จ.ชุมพร ความถี่ 94.25 MHz เริ่มออกอากาศ 1 พ.ย. 2531
ระบบ A.M. จ�านวน 1 สถานี

- สถานีวิทยุกระจายเสียง กรุงเทพฯ ความถี่ 1287 KHz เริ่มออกอากาศ 1 พ.ค. 2544

การด�าเนินงานด้านสถานีวิทยุกระจายเสียง
กรมอุตุนิยมวิทยา
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 โครงสร้างสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา

คณะกรรมกำรกำรด�ำเนินงำนสถำนีวิทยุกระจำยเสียงกรมอุตุนิยมวิทยำ

ผู้อ�ำนวยกำรสถำนีวิทยุกระจำยเสียงกรมอุตุนิยมวิทยำ

กลุ่มสถำนีวิทยุกระจำยเสียง

สถำนีวิทยุฯ
กรุงเทพมหำนคร

สถำนีวิทยุฯ
ระยอง

สถำนีวิทยุฯ
พิษณุโลก

สถำนีวิทยุฯ
ชุมพร

สถำนีวิทยุฯ
นครรำชสีมำ

สถำนีวิทยุฯ
ภูเก็ต

นโยบายและหลักการ วัตถุประสงค์ในการกระจายเสียง
- ส่งเสริมให้ประชาชนมคีวามรูค้วามเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรย์ิ

เป็นประมุข

- ส่งเสริมนโยบายและประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ

- ส่งเสริมให้ประชาชนมีความส�านึกและรับผิดชอบต่อประเทศชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

- ส่งเสริมให้ประชาชนช่วยกันรักษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภาษาไทยให้ด�ารงอยู่

ด้วยดี

- ให้ความรู้และความบันเทิงแก่ประชาชนโดยชอบด้วยวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และ 

ศีลธรรมอันดีงาม

- เพื่อรายงานลักษณะอากาศและพยากรณ์อากาศให้ได้รวดเร็ว และทันเหตุการณ์ เพื่อประโยชน์ต่อ

ประชาชนและกิจการทุกสาขาที่ต้องใช้ประโยชน์จากผลงานของกรมอุตุนิยมวิทยา

- เพ่ือรายงานผลการตรวจอากาศ เช่น ปรมิาณฝนตก พายฝุนฟ้าคะนอง บรเิวณท่ีมีหมอก และอณุหภมูิ 

- เพื่อกระจายข่าวค�าเตือนลักษณะอากาศร้าย เช่น ค�าเตือนพายุ ฝนตกหนัก น�้าท่วมฉับพลัน ลมแรง  

และคลื่นทะเล 

- เพื่อรายงานและเผยแพร่กิจการข่าวสารต่างๆ ของกรมอุตุนิยมวิทยารวมทั้งหน่วยราชการ ภาครัฐ 

เพื่อประโยชน์ต่อประชาชน และอื่นๆ ที่ไม่ขัดต่อ พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงฯ
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สถานีวทิยกุระจายเสยีงกรมอตุนุยิมวทิยา “รูเ้รว็ รูทั้น รูป้้องกนัภยัธรรมชาต”ิ สามารถรบัฟังได้หลาย

ช่องทาง ได้แก่ 

- ทางคล่ืนความถี่โดยตรง ประกอบด้วย 

สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา

ทั้ง 6 สถานี 

- AM 1287 KHz กรุงเทพมหานคร 

- FM 104.25 MHz จ.พิษณุโลก 

- FM 94.25 MHz จ.นครราชสีมา

- FM 105.25 MHz จ.ระยอง

- FM 107.25 MHz จ.ภูเก็ต

- FM 94.25 MHz จ.ชุมพร

- เ ว็ บ ไ ซ ต ์ ส ถ า นี วิ ท ยุ ก ร ะ จ า ย เ สี ย ง 

กรมอตุนิุยมวิทยา ที ่www.radio.tmd.go.th 

- ดาวน์โหลด แอพพิเคชั่น THAI WEATHER  

RADIO ทั้งระบบ Android และ iOS 

ดาวน์โหลดฟรี เพียงค้นหาค�าว่า “Thai 

Weather radio” ใน Google Play หรือ 

Apple Store 

- Facebook : Weatherradio Bangna 

เพียงเท่านี้ ท่านผู้ฟังก็จะสามารถรับชม รับฟัง

ข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยา การพยากรณ์อากาศ 

การแจ้งเตือนภัย ลักษณะอากาศ รายงานสภาวะ

อากาศ อพัเดตข้อมลูจรงิจากสถานวีทิยกุระจายเสยีง 

กรมอุตุนิยมวิทยา ทั่วประเทศ ทั้ง 6 แห่ง 
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การด�าเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา
ในแต่ละปีจะตั้งงบประมาณส�าหรับในการ

พัฒนาบุคลากร จัดท�าสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์

สถา นีวิทยุ กระจาย เสี ย งกรมอุ ตุนิ ยมวิทยา  

จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และ

ความร่วมมอืในการเผยแพร่ข่าวสาร รวมถึงการสร้าง

ภาพลักษณ์ของสถานีวิทยุกระจายเสียง ตลอดจน 

จัดโครงการสัมมนาเครือข ่ายผู ้รับฟังรายการ

สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาในการ 

เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู ้จัดกับผู ้ฟังรายการ  

ให้เป็นเวทใีนการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้แสดงความคดิเหน็  

รับฟังข้อเสนอแนะ และเพื่อสร้างเครือข่ายผู้รับฟัง

ให้มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น ส�าหรับในปี 2559 นี้ สถานี

วิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีโอกาส 

ไปจัดสัมมนาท่ีจังหวัดภูเก็ต และจะขอน�าผลการ

ด�าเนนิการสมัมนามาถ่ายทอดไว้ในรายงานประจ�าปี  

2559 ของกรมอุตุนิยมวิทยา ดังนี้ 


โครงการสัมมนา “เครือข่ายอุตุนิยมวิทยาเข้มแข็งพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ และการรับมือด้านแผ่นดินไหวและสึนามิ” วันที่ 4 มีนาคม 2559 ณ โรงแรม
รอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อ�าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการสัมมนา
1. เพือ่เสรมิสร้างองค์ความรูด้้านอตุนุยิมวทิยา 

และแผ่นดินไหว เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนในพ้ืนที่

ภาคใต้ฝ่ังทะเลอันดามนั เหน็ถงึความส�าคัญของการ

ใช้ประโยชน์ข้อมลูอตุุนิยมวทิยา และด�าเนินกจิกรรม

การแลกเปล่ียนประสบการณ์การสื่อสารข้อมูล

อุตุนิยมวิทยา แผ่นดนิไหวและสนึาม ิอย่างต่อเนื่อง

2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันใน

กลุ่มเครือข่ายอุตุนิยมวิทยา ให้เป็นช่องทางในการ

สร้างกิจกรรม การเรียนรู้ร่วมกันในการถ่ายทอด  

แลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ ส่งเสรมิให้เกดิ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. เพื่อเป็นการส�ารวจความคิดเห็น และทราบ

ความต้องการของผู้รับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะ  

อันจะเป ็นประโยชน ์ต ่อการด�า เ นินงานของ 

กรมอุตุนิยมวิทยา และสถานีวิทยุกระจายเสียง

กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถน�าข้อมูลที่ได้มาก�าหนด

แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการผลิตรายการ

วิทยุให้มีคุณภาพ เนื้อหาสาระ สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู ้ฟังให้ได้มากที่สุด ตลอดจนเพื่อ

เป็นการเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์บทบาท ภารกจิ 

และผลการด�าเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยา

4. เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ี

ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน โดยเฉพาะท่ีจังหวัดภูเก็ต 

ระนอง กระบี ่และพงังา รูจ้กัสถานวีทิยกุระจายเสยีง 

กรมอุตุนิยมวิทยาและติดตามรับฟ ังรายการ

ต่างๆ ของทางสถานี ได้เข้าร่วมกิจกรรมของ 

กรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งจะเป็นช่องทางในการเข้าร่วม

เป็นเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาในอนาคต 
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ผลการด�าเนินงาน 
การด�าเนินโครงการสัมมนา “เครือข ่าย

อุตุนิยมวิทยาเข้มแข็งพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ และการรับมือด้านแผ่นดินไหว

และสึนามิ” ก�าหนดจัดขึ้นในวนัที ่4 มนีาคม 2559 

ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อ�าเภอเมือง จังหวัด

ภูเก็ต มผู้ีเข้าร่วมสมัมนาจ�านวน 335 คน จากภาครัฐ  

ภาคเอกชน การท่องเท่ียว เครอืข่ายภาคประชาชน 

องค์กรอสิระ นกัเรยีน นกัศึกษา และประชาชนทัว่ไป 

การสัมมนาแบ่งออกเป็น 2 ช่วง มกีจิกรรมดังน้ี

- ช ่วงเช ้า รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา  

ฝ่ายปฏิบัติการ นายบุรินทร์ เวชบรรเทิง ให้เกียรติ

เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ โดยรองผู้ว่าราชการ

จังหวัดภูเก็ต นายโชคดี อมรวัฒน์ ได้ให้เกียรติมา

ร่วมพิธีเปิด และกล่าวขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาที่

เหน็ความส�าคญัในการรบัรูแ้ละเข้าถงึข้อมลูข่าวสาร

ของประชาชน เนือ่งจากภยัธรรมชาตใินพืน้ทีภ่าคใต้

ฝ่ังทะเลอนัดามนั โดยเฉพาะภยัจากแผ่นดนิไหวและ

สึนามิ มักสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชน

และนักท่องเที่ยว การได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง

และรวดเร็วจึงเป็นสิ่งที่จ�าเป็นอย่างยิ่ง

และในช่วงเช้าได้จัดให้มีการบรรยาย 2 เรื่อง 

คือ เรื่องที่ 1 “การเตรียมความพร้อมรับมือภัย 

แผ่นดินไหวและสึนามิ ในพื้นที่ภาคใต้” โดย  

นายบุรนิทร์ เวชบรรเทิง รองอธบิดกีรมอุตุนยิมวทิยา 

ฝ่ายปฏิบัติการ เรื่องท่ี 2 “ระบบการตรวจวัด 

แผ่นดนิไหวในประเทศไทย” โดย นายนฐัวฒุ ิแดนดี  

นักอุตุนิยมวิทยาช�านาญการพิเศษ ส�านักเฝ้าระวัง

แผ่นดินไหว

นายบุรินทร์ เวชบรรเทิง รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายปฏิบัติการ กล่าวเปิดการสัมมนาฯ

และนายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติมาร่วมพิธีเปิดการสัมมนาฯ
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- ช่วงบ่าย จดัให้มกีารบรรยายในหัวข้อ “พยากรณ์อากาศ และการเตอืนภัยธรรมชาต”ิ โดย ผูอ้�านวยการ 

ส�านักพยากรณ์อากาศ นางสาวสุกันยาณี ยะวิญชาญ 

ลดระดับลงผิดปกติ และปลาขนาดใหญ่เกยตื้น 

แต่ด้วยหลายฝ่าย รวมทั้งผู ้ประสบเหตุเองไม่มี

ประสบการณ์ ประกอบกับไม่มีใครคาดถึง และ

ไม่มีเครื่องมือเตือนภัย ท�าให้เกิดความสูญเสียท้ัง

ชีวิตและทรัพย์สินตามมาอย่างมหาศาล เฉพาะใน

ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตยืนยันประมาณ 5,400 ราย 

บาดเจบ็กว่า 8,000 คน และสญูหายอกีไม่น้อย ดังนัน้  

การเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องแผ่นดินไหวให้กับ

ประชาชนในพ้ืนที่ผลกระทบจึงมีความส�าคัญเป็น

อย่างยิ่ง

จากน้ันมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ประมาณ 15 

นาที เป็นการสร้างความคุ้นเคยระหว่างเครือข่าย

อุตุนิยมวิทยาในแต่ละพื้นที่ เพ่ือท�าความรู ้ จัก 

คุ้นเคยกัน เสริมสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรในการ

สมัมนา โดยผู้เข้าร่วมสมัมนาฯ ได้เล่าเหตกุารณ์ในช่วง 

เกิดสึนามิครั้งใหญ่ในทะเลอันดามัน เมื่อวันที่ 26 

ธันวาคม 2547 ให้ฟังกับเหตุการณ์จริงที่ได้พบเจอ

เป็นการแชร์ประสบการณ์ แม้ก่อนถงึวนิาทคีลืน่ยกัษ์

สึนามิถล่ม 6 จังหวัดชายฝั่งอันดามันของไทย จะมี

สัญญาณทางธรรมชาติบ่งบอกอยู่บ้าง เช่น น�้าทะเล 

นายนัฐวุฒิ แดนดี นักอุตุนิยมวิทยาช�านาญการพิเศษ 

ส�านักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว บรรยายเรื่อง 

“ระบบการตรวจวัดแผ่นดินไหวในประเทศไทย”

นางสาวสุกันยาณี ยะวิญชาญ 

ผู้อ�านวยการส�านักพยากรณ์อากาศ บรรยายเรื่อง 

“พยากรณ์อากาศ และการเตือนภัยธรรมชาติ”

บทเรียนและประสบการณ์จริงจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์

สึนามิถล่ม 6 จังหวัดชายฝั่งอันดามันของไทย จากการ

ถ่ายทอดประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ

นายบุรินทร์ เวชบรรเทิง รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 

ฝ่ายปฏิบัติการ บรรยายเรื่อง “การเตรียมความพร้อม

รับมือภัยแผ่นดินไหวและสึนามิ ในพื้นที่ภาคใต้” 
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จากนั้นช่วงท้ายของการสัมมนาฯ เป็นการเปิด

เวทเีสวนาเร่ือง "รู้ทนั รับมอื เหตุแผ่นดินไหวใกล้ตัว" 

ผูร่้วมเสวนาประกอบด้วย 1. นายบรุนิทร์ เวชบรรเทงิ  

รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ ่ายปฏิบัติการ  

2. นายภุชพงค์ โนดไธสง รองอธบิดีกรมอตุุนยิมวทิยา 

ฝ่ายบรหิาร 3. นางสาวกรรว ีสทิธชิวีภาค ผู้อ�านวยการ 

ส�านักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว 4. นายแนบ สินทอง  

ผู้แทนจากภาคการท่องเที่ยว และ 5. นายจรัญ  

ธัญญอุดร ผู ้แทนจากภาคประชาชน โดยมี  

นายอิทธิพัทธ์ ชัตท์ เป็นผู้ด�าเนินการเสวนา 

การสัมมนา “เครือข่ายอุตุนิยมวิทยาเข้มแข็ง 

พร้อมรับสภาพภูมิอากาศ และการรับมือด้าน 

แผ่นดินไหวและสึนามิ” ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนา

จ�านวน 335 คน ประกอบด้วย

1. ผู้บริหารและข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา 

จ�านวน 21 คน

2. สมาชิก เครือข ่ ายอุตุนิยมวิทยา และ

ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา จ�านวน 264 คน 

ได้แก่

- จ.ภูเก็ต   จ�านวน  240 คน 

- จ.ระนอง   จ�านวน    10 คน 

- จ.กระบี่   จ�านวน     4 คน

- จ.พังงา   จ�านวน    10 คน

3. หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน อาสาสมัคร

ด้านการจดัการภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิจ�านวน 50 คน

การประเมินการรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา

ช่องทางในการรับฟัง รับฟังจากสถานีวิทยุ

กระจายเสยีงกรมอตุุนิยมวทิยา จ.ภเูกต็ 107.25 MHz  

คิดเป็นร้อยละ 51.8 รับฟังจากอินเตอร์เน็ต คิดเป็น

ร้อยละ 10.6 รบัฟังผ่านแอพพลเิคชัน่ คดิเป็นร้อยละ 

15.0 และไม่ได้ฟังคิดเป็นร้อยละ 22.6

การเสวนาเรื่อง “รู้ทัน รับมือ 

เหตุแผ่นดินไหวใกล้ตัว”
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากแบบสอบถามและจากการสัมภาษณ์พูดคุย

ผูบ้ริหารกรมอตุนุยิมวทิยา รองผูว่้าราชการจังหวดัภเูก็ตและทมีงานให้เกียรตถ่ิายภาพร่วมกนัหลังจากพธิเีปิดการสมัมนาฯ

1. เครอืข่ายมคีวามเหน็ว่า รูส้กึดใีจทีไ่ด้เข้าร่วม

สัมมนาฯ เพราะได้รบัความรู ้สามารถน�าไปเผยแพร่

ต่อได้ อยากให้กรมอุตุนิยมวิทยาจัดสัมมนาแบบนี้

เรื่อยๆ ในหลายๆ จังหวัด

2. การใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของ

กรมอุตุนิยมวิทยา เครือข่ายให้ความเห็นว่า ได้ใช้

ประโยชน์มาก เช่น การน�าข้อมูลข่าวสารช่วยเตือน

เพื่อนๆ เมื่อมีเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ และยังน�าไป

ใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการ

ค้าขาย การท�าสวน การท�าประมง การท่องเที่ยว 

และการท�ากิจกรรมต่างๆ ในแต่ละวัน และการที่มี

ความรู้ท�าให้ไม่ตื่นตกใจเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น

3. สิง่ทีเ่ครอืข่ายและผูเ้ข้าร่วมสมัมนาฯ มุง่หวงั 

กบักรมอตุนิุยมวทิยา และอยากเหน็ในอนาคต คอื 

ส่วนใหญ่ชื่นชมกรมอุตุนิยมวิทยาว่า ปัจจุบันนี้ 

ท� า งานได ้ดี แล ้ วและอยากให ้ดี ยิ่ งๆ  ขึ้ น ไป  

การพยากรณ์อากาศ และการแจ้งเตือนภัยมีความ

ถูกต้อง เชื่อถือได้

4. ช่วงเวลาเกิดภัยธรรมชาติควรมีการอัพเดท

ข้อมูลให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก

จังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงา เป็นจังหวัดที่ม ี

นักท่องเท่ียวจ�านวนมากต้องการข้อมูลท่ีเป็น real 

time 

5. อยากให้พัฒนารูปแบบการน�าเสนอข่าว

พยากรณ์อากาศและการแจ้งเตือนภัย ให้มีความ 

ทันสมยั เข้าใจง่ายข้ึน โดยการน�าเทคโนโลยท่ีีทันสมยั 

เข้ามาช่วย เช่น น�าเสนอเป็นรูปภาพ หรือกราฟิก

6. อยากให้กรมอุตุนิยมวิทยาประยุกต ์ใช ้

ภูมิปัญญาทางวิทยาศาสตร์ผนวกกับภูมิปัญญา 

ท้องถิ่น เพื่อการเพิ่มผลผลิต

7. ก า ร รั บฟ ั ง ร า ยก า ร วิ ท ยุ ใ น ช ่ ว ง เช ้ า 

อุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชน ที่เปิดโอกาสให้

ประชาชนโทรศพัท์เข้ามาร่วมพดูคยุ ควรสรปุเนือ้หา

สาระที่ส�าคัญก่อนที่จะเปิดรับสาย เพราะมีสายโทร

เข้ามาก และเวลายังน้อยไป น่าจะเป็น 1 ชั่วโมง

8. ชอบฟังรายการคยุกบัเยาวชนเกีย่วกบัความรู ้

อุตุนิยมวิทยา ช่วงวันเสาร์ – อาทิตย์

9. ชอบรับฟังข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยา 

เพราะมีความเช่ือมั่นว่าเป็นข่าวท่ีถูกต้อง เดี๋ยวนี ้

มักมีข่าวลือ หรือข่าวลวง 
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ตารางข้อมูลผลงานเด่น/ผลการด�าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ พ.ศ.2559

การเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้อุตุนิยมวิทยา

1 โครงการการอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา” 

ระยะเวลาด�าเนินการ :

งบประมาณ :

ยุทธศาสตร์ที่รองรับ :

เจ้าของเรื่อง :

22 กันยายน 2559 

69,680.- บาท

การเพิ่มประสิทธิผลของงานอุตุนิยมวิทยา

ส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

2 โครงการประชุมสัมมนาทบทวนความรู ้และเพิ่มประสิทธิภาพส�าหรับผู ้ปฏิบัติงาน 

ด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน

ระยะเวลาด�าเนินการ :

งบประมาณ :

ยุทธศาสตร์ที่รองรับ :

เจ้าของเรื่อง :

8-9 สิงหาคม 2559

61,545.- บาท

การพัฒนาขีดความสามารถทางด้านวิชาการและเทคโนโลยี

ส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

3 กิจกรรม: ประชุมคณะท�างานด้านวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น�้า และการประชาสัมพันธ์ 

แจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย และดินถล่มจังหวัดสงขลา

ระยะเวลาด�าเนินการ :

งบประมาณ :

ยุทธศาสตร์ที่รองรับ :

เจ้าของเรื่อง :

21 ต.ค. 2558 – 5 ม.ค. 2559

-

การเพิ่มประสิทธิผลของงานอุตุนิยมวิทยา

ส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

4 กิจกรรม: ประชุมคณะอนุกรรมการด ้านวิเคราะห ์ประเมินสถานการณ์น�้า และ 

การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย และดินถล่มจังหวัดสงขลา

ระยะเวลาด�าเนินการ :

งบประมาณ :

ยุทธศาสตร์ที่รองรับ :

เจ้าของเรื่อง :

21 ต.ค. 2558 – 5 ม.ค. 2559

-

การเพิ่มประสิทธิผลของงานอุตุนิยมวิทยา

ส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
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1 โครงการการอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา” 
โดย ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ.2559  
ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชในฐานะผู้แทนจังหวัด

นครศรีธรรมราช เดินทางมาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

โครงการอบรมฯ 

ผู้อ�านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม 

กล่าวเปิดโครงการอบรมฯ

ผู้เข้าร่วมโครงการจ�านวน 130 คน ลงทะเบียนเพื่อรับ

เอกสารประกอบการอบรมฯ

ผอ.สอต.นครศรีธรรมราช นายประโมทย์ ช่วยบุญชู  

บรรยายในหวัข้อ “ภยัธรรมชาตใินจังหวดันครศรธีรรมราช”

น.ส.ชวนพิศ เงินฉลาด นักอุตุนิยมวิทยาช�านาญการ  

บรรยายในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และการ

ประยุกต์ใช้ข้อมูลอุตุฯ”

พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ
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2 โครงการประชุมสัมมนาทบทวนความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพส�าหรับผู้ปฏิบัติงานด้าน
อุตุนิยมวิทยาการบิน วันที่ 8-9 สิงหาคม พ.ศ.2559 ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ 
ฝั่งตะวันออก (หาดใหญ่)

ผู้อ�านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม กล่าวเปิดโครงการประชุมฯ

นายวินัย ทองผาสุข นักอุตุนิยมวิทยาช�านาญการพิเศษ 

ส�านักอุตุนิยมวิทยาการบิน 

บรรยายในหัวข้อ “การพยากรณ์อากาศการบิน”

นางสาวเกวลี พุทธิยาวัฒน์ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ 

ส�านักอุตุนิยมวิทยาการบิน 

บรรยายในหัวข้อ “การบริหารงานคุณภาพ”

นายนิพนธ์ จูทอง เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาช�านาญงาน 

ส�านักอุตุนิยมวิทยาการบิน 

บรรยายในหัวข้อ “การตรวจอากาศเพื่อการบิน”

บรรยากาศ และผู้เข้าร่วมโครงการฯ วันที่ 8 ส.ค. 2559 บรรยากาศ และผู้เข้าร่วมโครงการฯ วันที่ 9 ส.ค. 2559
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3 การประชุมคณะท�างานด้านวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น�้า และการประชาสัมพันธ์ 
แจ ้งเตือนภัยจากอุทกภัย และดินถล่มจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมเอกพิรุณ  
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ทุกวันพุธ เวลา 14.00 น. 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดการประชุม

คณะท�างานด้านวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น�้า และ 

การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย และดินถล่ม

จังหวัดสงขลา 

ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลากล่าวถึงแผนการ

ประชาสัมพันธ์กรณีเกิดเหตุฯ 

โครงการระบบเตือนภัย เพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย 

โดยใช้ระบบโทรมาตร ซึ่งเป็นความร่วมมือของหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสงขลา

บรรยากาศการประชุมคณะท�างานด้านวิเคราะห์ประเมิน

สถานการณ์น�้า และการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัย 

จากอุทกภัย และดินถล่มจังหวัดสงขลา 

4 การประชุมคณะอนุกรรมการด้าน
วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น�้า และ
การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจาก
อุทกภัย และดินถล่มจังหวัดสงขลา
ณ ห้องประชุมอุ ่นสายหมอก ศูนย์
อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ทุก
วันจันทร์ เวลา 14.00 น.
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โครงการส�ารวจและแลกเปล่ียนองค์ความรู้ในเรื่องความผันแปร และการเปลี่ยนแปลง 
ภูมิอากาศแก่ผู้ใช้บริการ

หลักการและเหตุผล
ตามที่องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกได้เห็นความ

ส�าคัญในการจัดท�ากรอบการท�างานระดับโลก

ส�าหรับการบริการด ้านภูมิอากาศ (Global  

framework for climate service) เพื่อให้ผู้รับ

บริการข้อมูลสามารถน�าข้อมูลด้านภูมิอากาศไปใช้ 

อย ่างถูกต ้องและทั่วถึง ประกอบกับปัจจุบัน 

หลายพื้นที่รวมถึงประเทศไทยประสบกับภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น และกรมอุตุนิยมวิทยา

ได ้ตระหนักถึงป ัญหาวิกฤตเกี่ยวกับภัยพิบั ติ 

อันเนื่องจากความผันแปรและการเปลี่ยนแปลง 

ภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนท่ีนับวันจะรุนแรง 

มากขึ้น ศูนย์ภูมิอากาศ ส�านักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

จงึได้จดัท�าโครงการเผยแพร่ความรูแ้ละความเข้าใจ

ในเรื่องดังกล่าวแก่ผู้รับบริการ เพ่ือให้ผู้รับบริการ 

มีความรู ้ความเข้าใจ ข้อมูลข่าวสารภูมิอากาศ 

สามารถน�าไปใช้ในการปรับตัวและวางแผนใน

อนาคต รวมถึงเพ่ือให้ผูร้บับรกิารสามารถน�าผลผลติ

จากการคาดการณ์ภูมิอากาศไปใช้อย่างเหมาะสม 

ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกขององค์กร 

ในการให้บริการถึงกลุ่มผู้รับบริการโดยตรงด้วย
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วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความรู้และตระหนักถึง

ความผันแปร การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

และภาวะโลกร้อน

- เพื่อให ้ผู ้ ใช ้บริการใช ้ผลผลิตจากการ 

คาดหมายภูมิอากาศได้อย่างเหมาะสม

- เพื่อศึกษาสภาพพื้นที่จากการผันแปรและ

การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศที่เกิดข้ึน 

ในปัจจุบัน

- เพื่อปรับปรุงรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูล 

ภมูอิากาศให้สอดคล้องกบัความต้องการของ

ผู้ใช้บริการ

- เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและขยาย

เครือข่ายผู้ใช้บริการ

- เ พ่ือหาช ่องทางติดต ่อประสานงานกับ 

เครือข่ายอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย : 

กลุ่มผู้รับบริการท่ีเป็นเกษตรกรในพื้นที่ โดยใน

ปีงบประมาณ 2559 ด�าเนินการใน 3 พื้นที่ ได้แก่ 

ภาคเหนือตอนล่าง (จังหวัดสุโขทัย อุตรดิตถ์และ

พิษณุโลก) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัด

บุรีรัมย์และสุรินทร์) และภาคกลาง (จังหวัดลพบุรี

และนครสวรรค์)

ผลที่ได้รับจากโครงการ

- เกษตรกร/ผูร้บับรกิารได้รบัความรูต้ลอดจน

มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นเรือ่งความผนัแปร

และการเปลีย่นแปลงภมิูอากาศรวมถึงภาวะ

โลกร้อนและมีความเข้าใจข่าวสาร/ผลผลิต

ด้านภูมิอากาศมากขึ้น

- มีกระบวนการและกิจกรรมในการสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีขององค์กรกับผู้รับบริการ

- มีจ�านวนเครือข่าย/กลุ่มผู้รับบริการมากข้ึน  

และมีแนวทางในการพัฒนาการสร ้าง

กิจกรรมในการสร้างความสัมพันธ์ต่อผู้รับ

บริการ

- น� า ข ้ อ มู ล ท่ี ไ ด ้ จ า ก ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล 

ความต้องการของผูร้บับรกิารมาพฒันาและ

ปรับปรุงผลผลิตที่เกี่ยวข้องด้านภูมิอากาศ

ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น และสอดคล้องกับ

ความต้องการของประชาชนในสถานการณ์

ปัจจุบัน

- ผลการประเมินความพึงพอใจของผู ้ รับ

บริการผลผลิตด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ ร้อยละ 85.5
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ความผันแปรและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก
และของประเทศไทย พ.ศ.2558

เป็นเอกสารรวบรวมผลวิเคราะห์และรายงาน

สภาพอากาศของโลกและประเทศไทย ในเรื่องของ

อณุหภมู ิฝน และความแห้งแล้ง น�า้แขง็ พายไุซโคลน 

รูรั่วโอโซน และเหตุการณ์ส�าคัญในปี 2558 โดย

ปี 2558 นับเป็นปีที่ร้อนที่สุดของโลกอีกครั้งหนึ่ง 

เน่ืองจากอุณหภูมิเฉล่ียของโลกสูงที่สุดเท่าที่มีการ

บันทึกมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2393 โดยสูงกว่าค่าเฉลี่ย 

ในช่วงปี พ.ศ.2504-2533 (14 องศาเซลเซยีส) 0.73 

องศาเซลเซยีส และสูงกว่าอณุหภมูเิฉลีย่ในช่วงก่อน

ยุคอุตสาหกรรม (พ.ศ.2423-2442) เกือบ 1 องศา

เซลเซียส นอกจากนี้ยังพบว่าอุณหภูมิผิวโลกเฉลี่ย

ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2554-2558) เป็นช่วงที่ร้อน

ที่สุดด้วยเช่นเดียวกัน และจากการวิเคราะห์ข้อมูล

ของ NOAA โดย National Climate Data Center 

พบว่า อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นในอัตราเฉลี่ย 

0.07 องศาเซลเซยีสต่อทศวรรษนบัตัง้แต่ พ.ศ.2423 

(ค.ศ.1880) และที่อัตราเฉลี่ย 0.17 องศาเซลเซียส

ต่อทศวรรษนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2513 (ค.ศ.1970)

เหตุการณ์ส�าคัญในปี 2558 เอลนีโญ (El-Niño)

ปรากฏการณ์เอลนีโญในปี 2558 นับว่ามีความ

รุนแรงใกล้เคียงกับเอลนีโญขนาดรุนแรงที่สุดที่เคย

บันทึกไว้ ในปี 2540-2541 โดยอุณหภูมิผิวน�้าทะเล 

บรเิวณมหาสมทุรแปซฟิิกเขตศนูย์สตูรทางตะวนัออก 

และตอนกลางซ่ึงเป็นดัชนีที่ใช้บ่งบอกถึงขนาด 

ความรุนแรงของเอลนีโญ มีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ย 2-3 

องศาเซลเซียสต่อเนื่องตั้งแต่กลางปี โดยเฉพาะ 

ในช่วงปลายปีซึ่งเป็นช่วงท่ีมีก�าลังแรงสูงสุดนั้น  

มีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ย 3-3.5 องศาเซลเซียส

ภาพแสดงอุณหภูมิผิวน�้าทะเลมหาสมุทร แปซิฟิก 

เขตศนูย์สตูรระหว่างวนัที ่8 พฤศจกิายน – 5 ธนัวาคม 2558  

พ้ืนทีส่่วนใหญ่โดยเฉพาะบรเิวณตอนกลางและด้านตะวนัออก 

ของมหาสมุทรสูงกว่าค่าปกติ 3-3.5 องศาเซลเซียส 

(ที่มา : http://www.cpc.ncep.noaa.gov)



63 Annual Report 2016

ความร้อนของมหาสมุทรและระดับน�้าทะเล

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ.2558 ความร้อน

ของน�้าทะเลเหนือระดับความลึก 700 เมตร และ 

2,000 เมตร และระดบัน�า้ทะเลเฉลีย่ในช่วงครึง่แรก

ของปีมค่ีาสงูทีสุ่ดเท่าทีม่กีารตรวจวดั พืน้ทีส่่วนใหญ่

ของมหาสมุทรมีความร้อนสูงขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ 

มหาสมทุรแปซฟิิกเขตร้อนพบว่าอุน่กว่าค่าเฉลีย่มาก  

พ้ืนที่ส ่วนใหญ่บริเวณตอนกลางและตะวันออก 

ของมหาสมทุรแปซิฟิกแถบศนูย์สตูรมีอณุหภมูสิงูข้ึน 

เกินกว่า 1 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย 

พื้นที่ส่วนใหญ่ของมหาสมุทรอินเดีย รวมทั้งบริเวณ 

ตอนเหนือและตอนใต้ของมหาสมุทรแอตแลนติก

อุ่นกว่าค่าเฉลี่ยด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งลักษณะเหล่านี้ 

สอดคล้องกับสถานการณ์เอลนีโญรุนแรงที่เกิดขึ้น

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นับตั้ งแต ่ป ี  พ.ศ.2554-2558 พบว ่าเกิด

เหตุการณ์สภาวะอากาศรุนแรงผิดปกติ (extreme 

events) ขึน้หลายคร้ัง โดยเฉพาะอย่างยิง่ทีเ่กีย่วข้อง 

กับอุณหภูมิสูงมากผิดปกติ ซึ่งมีความเป็นไปได้สูง 

ที่เหตุการณ์ต่างๆ ดังกล่าวเป็นผลมาจากการ

เปลีย่นแปลงภมูอิากาศทีม่สีาเหตุจากมนษุย์ จากผล 

การศึกษาจ�านวน 79 เรื่องที่ถูกตีพิมพ์ในวารสาร

ของ The American Meteorological Society 

ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2554-2557 มากกว่าครึ่ง 

ทีพ่บว่าการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศทีม่สีาเหตุ

จากมนุษย์มีส่วนท�าให้เกิดสภาวะอากาศรุนแรง 

ผิดปกติ เหตุการณ์ท่ีสอดคล้องกันมากที่สุด ได้แก่  

การเกิดความร้อนสูงผิดปกติ (extreme heat)  

และบางผลการศึกษาพบว่าเป็นไปได้ท่ีเหตุการณ์

ความร้อนสูงผิดปกติเพิ่มขึ้นเท่ากับหรือมากกว่า  

10 เท่าของในอดีต

ภูมิอากาศประเทศไทย พ.ศ. 2558

พ.ศ.2558 เป็นอกีปีหน่ึงทีป่ระเทศไทยมอีณุหภมูิ

เฉลี่ยสูงกว่าค่าปกติ เมื่อจัดอันดับปีท่ีมีอุณหภูมิ

สูงสุด 10 อันดับ ปรากฏว่า พ.ศ.2558 อยู่อันดับ 3 

ซึง่มอีากาศอุน่กว่าปี 2557, 2556, 2555 และ 2554 

แต่ต�่ากว่า พ.ศ.2553 และ 2541 ซ่ึงอยู่อันดับ 2  

และ 1 ตามล�าดับ
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ปริมาณฝน

พ.ศ.2558 ปรมิาณฝนเฉลีย่ทัง้ปีของประเทศไทย

ในปีนี้ต�่ากว่าค่าปกติประมาณ 11% โดยเกือบ

ทุกภาคของประเทศมีปริมาณฝนต�่ากว่าค่าปกติ  

ประเทศไทยตอนบนบริ เวณภาคเหนือและ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดท้ังปีมีปริมาณ

ฝนต�่ากว่าค่าปกติ 15% และ 13% ตามล�าดับ  

ส่วนภาคใต้ฝ่ังตะวนัออกต�า่กว่าค่าปกตเิช่นเดยีวกนั 

ประมาณ 16%

ส่วนปริมาณฝนในฤดูต่างๆ ปรากฏว่าช่วง  

ฤดูหนาวต้นปีมีปริมาณฝนต�่ากว่าค่าปกติมาก  

โดยเฉลีย่ท้ังประเทศปรมิาณฝนเฉลีย่ในช่วงฤดหูนาว

ต้นปี 25.1 มลิลเิมตรต�า่กว่าค่าเฉลีย่ 10% ส่วนในช่วง 

ฤดรู้อนปีนีป้รมิาณฝนค่อนข้างน้อยและการกระจาย 

ไม่สม�่าเสมอ ท่ัวท้ังประเทศปริมาณฝนต�่ากว่า 

ค่าเฉลี่ย 26% ส�าหรับในช่วงฤดูฝน ซ่ึงปีนี้เริ่ม 

ประมาณวันที่ 22 พฤษภาคม ปริมาณฝนส่วนใหญ่ 

ต�่ากว ่าค ่าปกติโดยเฉพาะต ้นฤดูในช ่วงเดือน 

พฤษภาคมและมิถุนายน อย่างไรก็ตามในช่วงเดือน 

กรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมประเทศไทยมีฝนตก

เพิ่มมากขึ้น แต่ปริมาณยังคงค่อนข้างน้อย ส่งผลให้  

ปริมาณฝนตลอดช ่วงฤดูฝนของประเทศไทย

ต�่ากว่าค่าปกติ 10 % ส่วนฝนปลายปีในช่วง 

ฤดูหนาว ปริมาณฝนเกือบทั่วทุกภาคมีปริมาณฝน

ต�่ากว่าค่าปกติ

ยกเว้นภาคตะวนัออกมีปรมิาณฝนสงูกว่าค่าปกติ

ประมาณ 4%

พายุหมุนเขตร้อน

ปี 2558 มีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข ้าสู ่

ประเทศไทยโดยตรง 1 ลูกในเดือนกันยายน 

ได้แก่ พายุโซนร้อน "หว่ามก๋อ" (VAMCO 1519) 

เคลื่อนเข้าสู ่ประเทศไทยบริเวณอ�าเภอโขงเจียม  

จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 15 กันยายน ขณะมี 

ก�าลังแรงเป็นพายุดีเปรสชัน ซึ่งต่อมาได้เคลื่อนตัว 

ผ ่านบริเวณจังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร ์  และ

บุรีรัมย์ ตามล�าดับ ก่อนอ่อนก�าลังลงเป็นหย่อม 

ความกดอากาศต�า่ปกคลมุภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

ตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลางในช่วงวันที่ 

15-18 กันยายน
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ความผันแปรและการเปลี่ยนแปลงของฝนและอุณหภูมิในประเทศไทย

ทศวรรษที่ 2001-2010 (พ.ศ.2544-2553)  

นับได้ว่าเป็นทศวรรษที่ร้อนที่สุดของประเทศไทย

ทั้งอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย และอุณหภูมิต�่าสุดเฉลี่ย 

สูงกว่าค่าปกติต่อเนื่องเกือบตลอดช่วง และสูงกว่า 

ค่าปกตมิาจนถงึปัจจบุนั เมือ่พจิารณาแนวโน้มระยะยาว 

พบว่าทั้งอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดเฉลี่ยและต�่าสุดเฉลี่ย  

มีแนวโน้มสูงขึ้น ต้ังแต่ทศวรรษที่ 1991-2000  

(พ.ศ.2534-3543) อุณหภูมิสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 0.05  

องศาเซลเซยีสต่อทศวรรษ และทศวรรษที ่2001-2010  

(พ.ศ.2544-2553) อุณหภูมิสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 0.2  

องศาเซลเซียสต่อทศวรรษ นอกจากนี ้ในช่วง 5 ปีล่าสดุ 

ช่วงค.ศ.2011-2015 (พ.ศ.2554-2558) อุณหภูมิ

ต�่าสุดเฉลี่ยของประเทศไทยยังคงสูงกว่าค่าปกติ 

ต่อเนื่องตลอดช่วง

ส�าหรบัปรมิาณฝน เมือ่พจิารณาตัง้แต่ พ.ศ. 2494 

เป็นต้นมา ยังมีความผันแปร แนวโน้มระยะยาว 

ใกล้เคียงค่าปกติ เช่นเดียวกับจ�านวนวันฝนตก 

ซึ่งมีรูปแบบใกล้เคียงกัน หากพิจารณาตั้งแต่  

พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา พบว่าประเทศ ไทยมฝีนมากกว่า

ค่าปกตอิย่างต่อเนือ่ง ยกเว้นปี พ.ศ.2546 พ.ศ.2547 

พ.ศ.2557 และปี 2558 ท่ีมีปริมาณฝนต�่ากว่า  

ค่าปกติ ส�าหรับ พ.ศ.2554 ประเทศไทยมีฝน

มากกว่าทุกปีตั้งแต่เริ่มมีการจดบันทึกข้อมูลมา 

(พ.ศ.2494)
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📈
การเปลีย่นแปลงอณุหภมูแิละปรมิาณฝนจากการคาดการณ์การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ
ในอนาคต

เป็นการศึกษาการเปล่ียนแปลงปริมาณฝน 

ในช่วงฤดูฝน อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต�่าสุดและ 

ปริมาณฝนรายปีของประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมา

และการเปลี่ยนแปลงภายใต้สถานการณ์จ�าลอง 

ภมูอิากาศในอนาคต โดยการเปลีย่นแปลงปรมิาณฝน 

ในช่วงฤดฝูน ใช้แบบจ�าลองภมูอิากาศระดบัท้องถิน่  

PRECIS (Providing REgional Climates for 

Impacts Studies) คาดการณ์สภาพภูมิอากาศ

ตั้งแต่ ป ี ค.ศ.1961 ถึงป ี ค.ศ.2100 อาศัย 

ข ้อมูลการพยากรณ ์ ระดับ โลก (ECHAM4 

A2, HadCM3Q3A1B, HadCM3Q10A1B,  

ความผันแปรและการเปลี่ยนแปลงของฝนและอุณหภูมิในประเทศไทย

1. การเปล่ียนแปลงปรมิาณฝนในช่วงฤดูฝนรายปี  

จากการคาดการณ์จากแบบจ�าลองพบว่าแนวโน้ม 

ระยะยาว – ปรมิาณฝนในช่วงฤดูฝนของประเทศไทย

มีแนวโน ้มเพ่ิมขึ้น – ส ่วนปริมาณฝนในช ่วง  

HadCM3Q13A1B) ซึ่งมีรายละเอียดเชิงพื้นท่ี 

2.8°X2.8° หรือประมาณ 300 X 300 ตาราง

กิโลเมตร ตามสถานการณ์จ�าลองทางภูมิอากาศที่

มุ่งเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลักและ 

มีการใช ้พลังงานอย ่างฟุ ่มเฟ ือย (A2) และ 

สถานการณ์จ�าลองทางภูมิอากาศท่ีมีการพัฒนา

โดยมคีวามสมดุลของแหล่งพลงังานทีใ่ช้ ไม่เน้นการ

ใช้พลังงานฟอสซิลหรือพลังงานหมุนเวียนแต่ให้มี

การผสมผสานระหว่างพลังงานท้ังสองแบบ (A1B) 

ให้รายละเอียดเชิงพื้นที่เพิ่มขึ้นประมาณ 25X25 

ตารางกิโลเมตร

ฤดูฝนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนของ 

ภาคกลางและตะวันออก มีแนวโน้มไม่ชัดเจน  

ส่วนภาคใต้ แนวโน้มปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนลดลง
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2. การเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนในช่วงฤดูฝน 

รายคาบ 30 ปี พบว่าแตกต่างกนัไปตามสถานการณ์ 

แบบจ�าลองที่แตกต่าง เมื่อวิเคราะห์ปริมาณฝน 

HadCM3Q0A1B 

1961-1990

HadCM3Q0A1B 

1991-2020

HadCM3Q0A1B 

2021-2050

HadCM3Q0A1B 

2051-2080

HadCM3Q13A1B 

1961-1990

HadCM3Q13A1B 

1991-2020

HadCM3Q13A1B 

2021-2050

HadCM3Q13A1B 

2051-2080

ในช่วงฤดฝูนจากผลการคาดการณ์ภมูอิากาศ ปรากฏว่า  

HadCM3Q13A1B และ HadCM3Q0A1B มรีปูแบบ 

ของฝนใกล้เคียงปริมาณฝนที่ได้

จากการตรวจวดัจรงิ ดังน้ี HadCM3Q0A1B ค่าเฉลีย่

ฝนในคาบ 30 ปี ค.ศ.1991-2020 พื้นที่ที่มีฝนมาก 

ในภาคกลางลดลงชัดเจนกว่าภาคอื่น ค่าเฉลี่ย 

ในคาบ 30 ปี ค.ศ.2021-2050 การเปลี่ยนแปลง

ปริมาณฝนไม่ชัดเจนและค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี  

ค.ศ.2051-2080 พื้นที่ที่มีฝนมากในภาคตะวันออก

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มมากขึ้น ส�าหรับ 

HadCM3Q13A1B ค่าเฉลี่ยฝนในคาบ 30 ปี  

ค.ศ.1991-2020 พื้นที่ที่มีฝนมากเกือบทุกภาค 

ลดพื้นที่ลง ค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี ค.ศ.2021-2050 

หลายพืน้ท่ีมฝีนเพิม่มากข้ึน และค่าเฉลีย่ในคาบ 30 ปี  

ค.ศ.2051-2080 รูปแบบคล้าย ค.ศ.2021-2050 

การเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนไม่ชัดเจน
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ส�าหรับการศึกษาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

สู งสุด  อุณหภูมิต�่ าสุดและปริมาณฝนรายป ี 

ของประ เทศไทย จากสถานการณ ์จ� าลอง 

ภูมิอากาศในอนาคต ใช้สถานการณ์จ�าลอง RCPs  

(Representative Concentration Pathways) 

ในการสร้างแบบจ�าลอง ซึ่งคณะกรรมการระหว่าง

รัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(Intergovernmental Panel on Climate 

Change หรือ IPCC) ได้มีการพัฒนาภาพฉาย 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบใหม่ที่เรียกว่า  

Representative Concentration Pathways 

(RCP) ซึ่งใช้ในรายงานการประเมินคร้ังที่ 5 คร้ัง

ล่าสดุ ของ IPCC (The Fifth Assessment Report  

หรือ AR5) โดยถือเอาความเข ้มข ้นของก๊าซ 

เรือนกระจกเป ็นจุด เริ่ มต ้นแล ้วประเมินว ่ า 

ที่ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกระดับต่างๆ กัน 

จะส ่ งผลกระทบต ่อการเปลี่ ยนแปลงสภาพ 

ภมิูอากาศและกระบวนการ 

ที่ เ กี่ ย ว ข ้ อ ง อ ย ่ า ง ไ ร  

ซึ่ งต ่ างจากภาพเดิม ท่ี

มุ ่ ง เน ้นด ้านการเจริญ

เ ติบ โตทาง เศรษฐกิ จ

แ ล ะ ก า ร ใช ้ พ ลั ง ง า น 

เป็นหลัก

โดยในการวิเคราะห์

ค ร้ั งนี้  ประกอบด ้ วย 

RCP4.5 และ RCP8.5 

ซึ่ งตัวเลขท่ีต ่อท ้ายคือ

ค ่าความแตกต ่างของ

การแผ่รังสี (Radiative 

force) ที่คาดการณ์ไว ้

ในปี ค.ศ.2100

ผลการศึกษา จาก RCP 8.5 และ RCP 4.5  

โดยภาพรวมของประเทศไทยพบว่ามแีนวโน้มสงูข้ึน

ทั้งอุณหภูมิต�่าสุดและอุณหภูมิสูงสุด แต่ RCP 8.5  

มค่ีาอณุหภมูสิงูกว่า RCP 4.5 ประมาณ 0.5-1 องศา

เซลเซียส ตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงประมาณปี ค.ศ.2070 

(พ.ศ.2613) หลังจากนั้นเป็นต้นไปมีค่าแตกต่างกัน

ค่อนข้างสูง ระหว่าง RCP 8.5 และ RCP 4.5

ส� าหรับการ เปลี่ ยนแปลงในอนาคตของ 

ปริมาณฝนรายปีโดยภาพรวมของประเทศไทย  

มแีนวโน้มเปลีย่นแปลงไม่ชัดเจนเช่นเดยีวกบัทุกภาค 

ในประเทศไทย โดยจาก RCP 4.5 และ RCP 8.5  

มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย และปริมาณฝนในอนาคต

จากทั้งสอง RCP มีปริมาณใกล้เคียงไม่แตกต่าง 

กันมาก อย่างไรก็ดี เมื่อเปรียบเทียบค่าคาดการณ์

จาก RCP 8.5 และ RCP 4.5 กับค่าท่ีตรวจวัด 

ได้จริงในอดีตพบว่าค่าคาดการณ์ต�่ากว ่าค่าที ่

ตรวจวัดได้ค่อนข้างสูง
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เรดาร์อุบลราชธานี

เมื่อปี พ.ศ.2558 กรมอุตุนิยมวิทยาได้รับ 

การจัดสรรงบประมาณ เพื่อสร้างอาคารที่ท�าการ 

และจัดซื้อเรดาร์ตัวใหม่ เป็นเรดาร์ Doppler แบบ 

C-BAND มคีวามถีค่ลืน่ 5,200 - 5,700 MHz ประเภท 

Dual Polarization Radar รุ่น EEC-DWSR-3501C 

SPD ก�าลังส่ง 350 KW ท�าการตรวจแบบ 2 แกน 

ทัง้ทางดิง่และทางราบ (2 มติ)ิ รศัมกีารตรวจ 480 กม.  

ระยะหวังผล 240 กม. ตรวจทุกๆ 15 นาที ตลอด 

24 ชม. 

ประโยชน์ของเรดาร์อุบลราชธานี ที่มีต่อประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ

เรดาร์มีประโยชน์มากในกิจการอุตุนิยมวิทยา 

เพราะเรดาร์สามารถตรวจจับ และรายงานผลการ

ตรวจในขณะที่ปรากฏการณ์ต่างๆ ก�าลังเกิดขึ้นจริง 

(Real Time Observation) ในบริเวณที่ห่างออกไป

จากสถานีเรดาร์หลายร้อยกิโลเมตร ซึ่งไม่สามารถ

มองเห็นได้ด้วยสายตาปกติ และด้วยการน�าเอา

วิทยาการอันทันสมัยของคอมพิวเตอร์มาประยุกต์

ใช้กบัเครือ่งเรดาร์ กย็ิง่ท�าให้เพิม่ความรวดเรว็ในการ

ท�างานของเรดาร์ยิ่งขึ้น สามารถจ�าแนกประโยชน์

ของเรดาร์ได้ดังนี้ 

1. เน่ืองจาก จ.อบุลราชธาน ีเป็นพืน้ทีห่น้าด่าน

ของพายุที่จะเข้าสู่พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

การตั้งสถานีเรดาร์ที่ จ.อุบลราชธานี ท�าให้สามารถ

ติดตามการเคลื่อนตัวของกลุ ่มฝนหรือพายุหมุน

เขตร้อนที่จะเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ก่อน

จังหวัดอ่ืน ท�าให้การแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนใน

พืน้ที่รบัผิดชอบ หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง สามารถ

ท�าได้อย่างรวดเร็ว 

2. ใช้ตรวจหาต�าแหน่งและความแรงของกลุม่ฝน  

ทีป่กคลมุพืน้ทีใ่ดพืน้ทีห่นึง่ อนัน�าไปสูก่ารพยากรณ์

อากาศและแจ้งเตือนน�้าท่วม

3. ช่วยในการพยากรณ์อากาศระยะสัน้ ส�าหรบั

ให้บริการประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ

4. ด้านการพยากรณ์อากาศการบิน ผลจากการ

ตรวจเรดาร์ท�าให้ทราบทิศทางความเร็วลมช้ันบน 

ในระดับต่างๆ กระแสลมที่อยู ่ ในเมฆที่ก ่อตัว 

ในทางตั้ง และการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝน รวมทั้ง 

แนวโน้มของกลุ ่มฝนท่ีเกิดขึ้น ท�าให้สามารถ 

แจ้งเตือนลักษณะอากาศร้ายที่ปกคลุมบริเวณ 

สนามบินในพื้นที่รับผิดชอบแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยว

ทางการบินได้ทันท่วงที 

เนื่องจากเรดาร์อุบลราชธานีปัจจุบันเป็นเรดาร์

แบบ Dual Polarization ท�าการตรวจแบบ 2 แกน 

(2 มติ)ิ ท�าให้มคีวามแม่นย�าในการแยกแยะชนดิของ

อนุภาคว่าเป็น ลูกเห็บ หิมะ หรือหยดน�้า รวมทั้ง 

บอกขนาด (drop size) ของเม็ดฝนได้ดีกว ่า  

จงึเหมาะจะท�าการประมาณค่าและพยากรณ์ค่าฝน

ได้ดีกว่าเรดาร์แบบเดิม ท�าให้การพยากรณ์อากาศ

และเตอืนภยัสามารถท�าได้อย่างรวดเรว็และแม่นย�า

มากยิ่งขึ้น

การสร้างเครือข่ายและกิจกรรมสัมพันธ์
กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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5. ช่วยให้เกษตรกรในพืน้ทีร่บัผดิชอบ วางแผน 

และเตรียมการป้องกัน ในกิจกรรมทางการเกษตร 

เช่น การหว่านปุ๋ย การเก็บเกี่ยว การตากผลผลิต 

ฯลฯ 

6. ช่วยให้ประชาชนในพืน้ทีร่บัผดิชอบ วางแผน 

และเตรียมการป้องกันในกิจกรรมต่างๆ เช ่น  

ด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมตามประเพณีในท้องถิ่น 

ด้านการก่อสร้าง การด�าเนินชีวิตประจ�าวัน ฯลฯ

ข้อมูลทั่วไปของเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ ชนิด Dual Polarization  
(ยี่ห้อ EEC รุ่น DWSR-3501C SIDPOL)

ชนิดของเครื่องส่ง แมกนีตรอน 

ความถี่ 5200-5700 MHz 

ก�าลังส่ง 350 Kw. 

PRF (จ�านวนพัลช์/วินาที) 200-2400 Hz 

Pulse Width 0.4-2.0 ไมโครเซค 

ระยะการตรวจ 500 กม. (Intensity) และ 250 กม. (Velocity) 

ระบบไฟฟ้า 1-3 เฟส 220-240 V 

ชนิดของเครื่องรับ IFD รุ่น IQ2 และ RSP, RCU(Local Control) 

CPU โปรเซสเซอร์ intel xeon quad-core 5220 

Ram 16 Gb DDR3 

ฮาร์ดดิสก์ 160 Gb (อย่างน้อย) 

LAN 2 Port ขึ้นไป 

คอมพิวเตอร์ Server MRP, RCU ติดตั้งในตู้เครื่องรับ 2 ตัว 

ระบบปฏิบัติการ Linux

คอมพิวเตอร์ Workstation ประกอบด้วย 3 เครื่อง A(Main) B,C (Client) 

Software Linux / EDGE 5 Radar Software

ชนิดของจานสายอากาศ (D-Series Pedestal) แบบหมุนตามแนวระนาบ (Azimuth)

ความเร็วการหมุนสูงสุด 36 องศา/วินาที

มุม Azimuth หมุนได้ 360 องศา

มุม Elevation หมุนยกมุมได้ -2 ถึง +92 องศา

วัสดุในการผลิตจานสายอากาศ อลูมิเนียม

Beam width 1.0 องศา

Gain มากกว่า 45 dB

ใช้ย่านความถี่ 5200-5700 Hz

ความยาวคลื่น 5 Cm. ที่ 5625 MHz

ชนิดของจานสายอากาศ Dual Polarization (SIDPOL)



71 Annual Report 2016

 ผลผลิต (Product) ของเรดาร์อุบลราชธานี 

ผลผลิต (Product) เรดาร์ตรวจอากาศ คือ  

ค่าท่ีสะท้อนกลับมา ซึ่งจะถูกภาคเครื่องรับและ 

Software Radar ค�านวณออกมาเป็นค่าผลผลิต

ต่างๆ เพ่ือให้ผู ้ใช้งานคือเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยา

และนักวิชาการอุตุนิยมวิทยาสามารถประยุกต์ใช ้

ตามความเหมาะสม เพือ่การคาดหมายสภาพอากาศ 

และแจ้งเตือนภัยได้แม่นย�ามากยิ่งขึ้นได้แก่

ชนิดของผลผลิต ข้อมูลที่ได้

1. ผลผลิตมาตรฐาน

Plan Position Indicator (PPI) ภาพจากผลการตรวจเรดาร์ทางราบในแต่ละมุมที่ก�าหนดไว้

Constant Altitude Plan Position 

Indicator (CAPPI)

ภาพทีไ่ด้จากผลการตรวจเรดาร์แบบ PPI หลายๆ มมุ แต่แสดงผล 

ตามความสูงที่ผู้ใช้ก�าหนดไว้

Range Height Indicator ภาพที่ได้จากผลการตรวจเรดาร์โดยการกวาดมุมในทางตั้ง 

เพื่อดูความสูงของกลุ่มฝน

Height of Maximum Z Product ภาพแสดงความแรงของการสะท้อนกลับ (ความแรงฝน) สูงสุด

ของกลุ่มฝนแต่ละกลุ่ม

Layer Reflectivity Average Product ภาพค่าเฉลี่ยของการสะท้อนกลับที่อยู่ระหว่างพื้นระนาบแนว

ระดับที่ความสูงก�าหนดโดยผู้ใช้สองระนาบที่ขนานกับผิวโลก

Colum Maximum Product With 

Horizontal Max

ภาพแสดงค่าสูงสุดของความแรงฝน การเคลื่อนตัวหรือ  

ความกว้างของกลุ่มฝนแต่ละจุด

Vertically Integrated liquid Product ภาพแสดงความเป็นไปได้ของกลุ่มฝนท่ีมีอยู่ในกลุ่มฝนที่จุด 

ผิวพื้น เพื่อดูว่าพายุฝนจะรุนแรงขึ้นหรือไม่

Echo Tops Product ภาพแสดงค่าประมาณระยะสูงสุดกลุ่มฝนแต่ละกลุ่ม

Accumulated Rainfall Product ภาพแสดงปริมาณฝนที่ตกทั้งหมดแต่ละจุดในพื้นที่ที่ก�าหนด

Arbitrary Vertical Cross Section 

Product

ภาพแสดงพืน้ทีห่น้าตดัขวางทางดิง่โดยอตัโนมตัเิมือ่ผูใ้ช้ก�าหนด

จุดเริ่มต้นและสิ้นสุด

Velocity Azimuth Display ภาพแสดงความเร็วหรือทิศทางลมที่อยู่เหนือสถานี
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ชนิดของผลผลิต ข้อมูลที่ได้

2. ผลผลิตพยากรณ์

Storm ภาพการท�านายพายุฝนระยะสั้นท่ีครอบคลุมพื้นท่ีกว้างและ 

มีการเคลื่อนตัวอย่างเป็นระบบ

Severe Weather Warning with Text 

Outputs

แสดงข้อความการเตือนสภาพอากาศที่มีความรุนแรง

Clutter Map แผนที่แสดงความปั่นป่วนของอากาศ

3. ผลผลิตอุทก

Rain Gauge แสดงปริมาณน�้าฝนทั้งค่าที่วัดจริงและค่าสะสม

Sub catchment แสดงการวัดปริมาณน�้าฝนตกสะสมเฉพาะพื้นที่

Flash Flood Alert แจ้งเตือนน�้าท่วม

4. ผลผลิตวินด์เชียร์

Shear Processing Includes ประมวลผลความปั่นป่วนของอากาศ

Horizontal Shear (Radial) แสดงความปั่นป่วนของอากาศในทางราบ

Combined Moments Map (CMM) แสดงความเร็วและทิศลมภายในกลุ่มฝน

Gust front and Micro-burst  

Detection Algorithm

แสดงบริเวณที่มีลมกรรโชกแรงและไมโครเบิร์ด

5. ผลผลิตของ Dual Polarization

Hydrometeor Class ificat ion  

Product

แสดงรปูแบบและแยกแยะประเภทของอนภุาคของหยาดน�า้ฟ้า 

ที่แตกต่างกัน เช่น ฝน ลูกเห็บ หิมะ หยดน�้า

Differential Reflectivity Product แสดงบริเวณที่มีลูกเห็บ

Differential Phase Product แสดงค่าเปรียบเทียบปริมาณฝนแต่ละกลุ่ม 

Specific Differential Phase แสดงค่าบริเวณที่มีฝนหนักมาก

Correlation Coefficient Product แสดงค่าที่สะท้อนกลับมาว่าเป็นเป้าทางด้านอุตุนิยมวิทยา

หรือไม่

Linear Depolarization Ratio วัดผลรวมของพลังงานซึ่งเปลี่ยนทิศทางของ Polarization  

(ไม่ค่อยถูกน�ามาใช้)

หมายเหตุ งบประมาณในการจัดซื้อเรดาร์อุบลราชธานี

 - เครื่องเดิม ราคา 29,974,250.00 บาท

 - เครื่องใหม่ ราคา 153,464,750.00 บาท
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“การบ่งชี้ความรู้” เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30–16.30 น.

การแบ่งปันแลกเปลีย่นเรียนรู้ “การให้บริการด้วยใจ” เมือ่วนัท่ี 2 มถุินายน 2559 เวลา 13.30–16.30 น.

การแบ่งปันแลกเปลีย่นเรียนรู้ “การตรวจอากาศด้วยวธีิเรวนิด์ซอนด์ ระบบ D-MET 1680 MHz”  

เมือ่วนัที ่2 มิถนุายน 2559 เวลา 13.30–16.30 น.

การแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ “การซ่อมแซมและบ�ารงุรกัษาเครือ่งมอืตรวจอากาศอัตโนมตั ิระบบวนิด์เชียร์ 

(LLWAS)” เมือ่วนัที ่2 มถินุายน 2559 เวลา 13.30–16.30 น.

การเผยแพร่ความรู้และกิจกรรมของหน่วยงาน
การจัดการความรู้ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประจ�าปี พ.ศ.2559
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📖
ผลการด�าเนนิการจดัการความรูข้องส�านกับรหิารกลาง ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559

ในปีงบประมำณ พ.ศ.2559 ส�ำนักบริหำรกลำง ได้ด�ำเนินกำรคัดเลือกองค์ควำมรู้ที่จ�ำเป็นต่อกำรปฏิบัติ
รำชกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์ของส�ำนักบริหำรกลำง และจัดท�ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ จ�ำนวน 3 องค์
ควำมรู้ ดังนี้

1 การจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปี”

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางและหลักเกณฑ์

ประกอบการพิจารณาการจัดท�างบประมาณ

ประจ�าปี องค์ความรู้ที่จ�าเป็น ได้แก่ การวางแผน

และบริหารงบประมาณ ยุทธศาสตร์การจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี และหลักเกณฑ์การ

จัดท�าราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส่ิงก่อสร้าง ทั้งนี ้

ได้ด�าเนนิการตามขบวนการจัดการความรู ้โดยได้จัด

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 

2559 ณ ห้องประชุมมรกต กรมอุตุนิยมวิทยา และ

ผ่านระบบ Video Conference ไปยังหน่วยงาน

ส่วนภูมิภาค มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 50 คน  

ประกอบด้วยบคุลากรจากหน่วยงานต่างๆ ทัง้ส่วนกลาง 

และส่วนภูมิภาค ท่ีผู้รับผิดชอบในการจัดท�าค�าขอ

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว

บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ และ

ได้เผยแพร่เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานการจัดท�า 

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี บนระบบ Intranet 

แล้วให้เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานกรมอุตุนิยมวิทยา 

ได้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 

2 การจัดการความรู้ เรื่อง “การสืบสวนข้อเท็จจริง”

การด�าเนินการจัดการความรู้ Knowledge
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วัตถุประสงค์เพ่ือก�าหนดเป็นแนวทางการ 

ปฏบิตักิารสบืสวนข้อเทจ็จริง เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

ในการปฏิบัติงานของผู ้ที่ ได ้รับมอบหมายให ้

ท�าหน้าทีสื่บสวนข้อเทจ็จริงให้เป็นแนวทางเดยีวกนั

และบรรลุผลองค์ความรู้ที่จ�าเป็น ได้แก่ เทคนิค

การสอบสวนและการรับฟังพยานหลักฐาน ทั้งนี ้

ได้ด�าเนนิการตามขบวนการจัดการความรู ้โดยได้จัด

กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้เมือ่วนัที ่30 สงิหาคม 2559  

ณ ห้องประชมุบษุราคมั กรมอตุนุยิมวทิยา มผีูเ้ข้าร่วม 

กิจกรรมประมาณ 30 คน ประกอบด ้ วย  

ผู้อ�านวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย/คณะท�างานหรือ

ข้าราชการทีไ่ด้รบัมอบหมาย และผูอ้�านวยการกลุม่ 

ของส�านักบริหารกลางทุกกลุ ่ม ซึ่ งกิจกรรม 

ดงักล่าวบรรลเุป้าหมายตามวตัถุประสงค์ท่ีก�าหนดไว้  

และได้เผยแพร่เอกสารคู่มือแนวทางการสืบสวน

ข้อเท็จจริงบนระบบ Intranet เพื่อให้ข้าราชการ 

พนักงานราชการ และลูกจ้างได้ใช้ประโยชน์ในการ

ปฏิบัติงาน

3 การจัดการความรู้ เรื่องเทคนิคการประชาสัมพันธ์ในการรับคณะศึกษาดูงาน

วัตถุประสงค ์ เพื่อให ้ทราบถ ึง เทคนิคการ

ประชาสมัพนัธ์ ขัน้ตอน วธิกีารด�าเนนิการการรับส่ง

หนงัสือ การตอบรับหนังสือ การติดต่อประสานงาน 

การใช้ส่ือเพือ่การประชาสมัพนัธ์ หลกัการให้บรกิาร

ที่ประทับใจและแนวทางในการบรรยายให้ความรู ้

กับคณะศึกษาดูงานภายในกรมอุตุนิยมวิทยา  

องค์ความรูท้ีจ่�าเป็น ได้แก่ เทคนิคการประชาสัมพันธ์

และหลักการให้บรกิารทีป่ระทบัใจ ทัง้นีไ้ด้ด�าเนนิการ 

ตามขบวนการจัดการความรู้ โดยได้จัดกิจกรรม 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559  

ณ ห้องประชมุบษุราคมั ชัน้ 2 อาคาร 50 ปีอตุนุยิมวทิยา 

กรมอุตุนิยมวิทยา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ  

40 คน ประกอบด้วย ผูอ้�านวยการส�านกับริหารกลาง 

ผู้แทนกลุ่มงานในส�านักบริหารกลาง วิทยากรและ

เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องในการบรรยายต้อนรับคณะ

นักศึกษาดูงานจากส�านักต่างๆ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว 

บรรลุเป ้าหมายตามวัตถุประสงค์ ท่ีก�าหนดไว ้ 

และได้เผยแพร่คู ่มือเทคนิคการประชาสัมพันธ์ 

ในการรับคณะศึกษาดูงานบนระบบ Intranet  

ของกรมอุตนุยิมวทิยา เพือ่ให้ข้าราชการและลกูจ้าง

ได้ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
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📖
การจัดการความรู ้  ประจ�าปี พ.ศ.2559 ของศูนย์ภูมิอากาศ 
ส�านักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์ภูมิอากาศ ส�านักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา  
ด�าเนินการการจัดการความรู้ เรื่อง "การคาดหมาย
ลักษณะอากาศราย 3 เดือน" ในช่วงปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ซึง่มผีลทีไ่ด้รบัคือ ปัจจุบนัการคาดการณ์
ลักษณะอากาศระยะนานล่วงหน้า 3 เดือนเป็นข้อมลู
ท่ีเป็นที่ต้องการของหลายภาคส่วนเพื่อใช้ประกอบ 
การวางแผนการด�าเนินงานต่างๆ ซึง่ในการคาดหมาย 
ลักษณะอากาศ ราย 3 เดือนนอกจากจ�าเป็น 
ต้องมีความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆ ทางภูมิ
อากาศ เช่น ENSO, IOD และ MJO แล้วยังจ�าเป็น
ต้องทราบถึงแหล่งข้อมูลที่ใข้ส�าหรับการพยากรณ์ 
ผลการพยากรณ์จากศนูย์อตุุนยิมวทิยาต่างๆ ทัว่โลก 
รวมถงึมกีารศกึษาและพัฒนาวธิกีารใหม่ๆ เพือ่น�ามา

ประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการพัฒนางานทางด้านการ
คาดหมาย เช่น วธิลีดมาตราส่วนโดยวธิกีารทางสถติิ 
(statistic downscaling) อกีทัง้มกีารวเิคราะห์และ 
ประเมินผลที่ได ้จากการพยากรณ์ นอกจากนี้ 
ยังต้องมีการเฝ้าระวังและติดตามลักษณะอากาศ 
อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยในการพยาการณ์อากาศ 
ล่วงหน้าได้ และด้วยเหตุที่ศูนย์ภูมิอากาศมีภารกิจ
ในการด�าเนินการติดตามสถาพภูมิอากาศและ
พยากรณ์ระยะนาน จึงจ�าเป็นต้องพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ในองค์ความรู้ดังกล่าวเพื่อประยุกต์ใช้ 
ในการด�าเนินงานให ้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
นอกจากนั้นยังเป็นการเผยแพร่ และสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กบัผู้เข้าร่วมกจิกรรมในเรือ่งดงักล่าวด้วย

🔿
ส�านักอุตุนิยมวิทยาการบินจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
“อุตุนิยมวิทยาการบินไทยก้าวไกลสู่มาตรฐาน ISO 9001:2015” 

นายบุรินทร์ เวชบรรเทิง รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายปฏิบัติการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“อุตุนิยมวิทยาการบินไทยก้าวไกลสู่มาตรฐาน ISO 9001:2015” โดยมี  

ดร.ภเูวยีง ประค�ามนิทร์ ผูอ้�านวยการส�านกัอตุนุยิมวทิยาการบนิ เป็นผูก้ล่าวรายงานถึงวตัถุประสงค์ของการ 

จัดการฝึกอบรมฯ ระหว่างวนัที ่6-9 ธนัวาคม 2559 ณ โรงแรม รอยลัฮลิล์ กอล์ฟ รสีอร์ท แอนด์ สปา จงัหวดันครนายก
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ในการฝึกอบรมฯ ครั้งนี้ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายปฏิบัติการ ได้บรรยายในเรื่อง “ทิศทางการ

พัฒนาอุตุนิยมวิทยาการบิน”

ผูอ้�านวยการส�านกัอตุนุยิมวทิยาการบนิ  บรรยายในเรือ่ง “ยทุธศาสตร์อตุนุยิมวทิยาการบนิสูร่ะบบ 

ISO 9001:2015”

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

นางสาวเกวลี พุทธิยาวัฒน์ นักอุตุนิยมวิทยา

ปฏิบัติการ (ผู้ช่วย QMR) ร่วมเป็นผู้ด�าเนินการ 

จัดกิจกรรมกลุ่ม



ผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์
กรมอุตุนิยมวิทยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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📖
กิจกรรม : การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์อุตุนิยมวิทยา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

สืบเน่ืองจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ.2540 มาตรา 58 บัญญัติว่า “บุคคลย่อม

มีสิทธิได้รับทราบข้อมูล หรือข่าวสารสาธารณะ 

ในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ  

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การ

เปิดเผยข้อมูลนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ 

ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสียอัน

พึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น” และตาม 

พระราชบญัญตัข้ิอมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  

มาตรา 9 บัญญัติว่าหน่วยงานของรัฐ ต้องจัดให้มี

ข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจ 

ดไูด้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารท่ีคณะกรรมการ

ก�าหนด และตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูล

ข่าวสารของราชการ ซึ่งออกโดยอาศัยอ�านาจ 

ตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว ก�าหนดให้

หน่วยงานของรัฐทุกแห่งต้องจัดให้มีสถานที่เป็น

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการทุกหน่วยงาน และ

จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้

อย่างสะดวก ซ่ึงพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ.2540 มหีลกัการว่า “เปิดเผยเป็นหลกั 

ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูล

ข่าวสารเก่ียวกบัการด�าเนนิการต่างๆ ของรฐั รบัรูถ้งึ 

สทิธหิน้าท่ีของตน รบัรูก้ารคุม้ครองสทิธ ิของบุคคลอืน่  

รวมทัง้ รบัรูข้้อมลูทีเ่ป็นข้อยกเว้นอนัไม่ต้องเปิดเผย 

และสามารถแสดงความคิดเห็นได้ถูกต้อง

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน จึงได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ขึ้น เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนมี

ส�านักงานตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 อาคารที่ท�าการศูนย์

อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งจะเปิดให้บริการ

ประชาชนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศของกรม
อุตุนิยมวิทยา ส�าหรับสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม



รายงานประจ�าปี 255980 

1 ส�านักอุตุนิยมวิทยาการบินจัดสัมมนาโครงการ 
“อุตุนิยมวิทยาการบินสู่ดิจิทัล” 

นายบุรินทร์ เวชบรรเทงิ รองอธิบดี กรมอตุุนยิมวิทยา

ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นประธาน และกล่าวเปิดงานโครงการ

สัมมนา “อุตุนิยมวิทยาการบินสู ่ดิ จิทัล” โดยส�านัก

อุตุนิยมวิทยาการบินได้จัดขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 

กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ 

ในการนี้ ดร.ภูเวียง ประค�ามินทร์ ผู ้อ�านวยการ 

ส�านักอตุนิุยมวทิยาการบนิ ได้กล่าวรายงานถึงวตัถปุระสงค์

ของการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้

โดยได้เชิญวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการ

เสวนาและเชิญผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งมีทั้งหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชน

ท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายปฏิบัติการ 

บรรยายหัวข้อ “การเพิ่มศักยภาพอุตุนิยมวิทยาการบิน

เพื่อก้าวสู่ดิจิทัล”

Mr. Peter Dunda Regional officer Aeronautical  

Meteorology (MET) จาก ICAO บรรยายหัวข้อ  

“Meteorological Service for international Air 

Navigation” 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถ
ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยี
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การเสวนาหัวข้อ “การบริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 

การบินด้วยดิจิทัล” โดย

- ดร. ภเูวียง ประค�ามนิทร์ ผู้อ�านวยการส�านักอตุุนิยมวทิยา

การบิน

- นางสาวสจุนิต์ พรหมด้วง ผูอ้�านวยการศูนย์บรหิารข้อมลู

และสารสนเทศการเดินอากาศ บริษัทวิทยุการบินแห่ง

ประเทศไทย จ�ากัด

- นายวีระศักดิ์ มีสุวรรณ บริษัทการบินไทย จ�ากัด

- นายสุรวุฒิ ศรีสถิต สายการบินแอร์เอเซีย

- คณะกรรมการธรุกจิการบนิกรุงเทพ AIRLINE OPERTORS 

COMMITTEE SUVARNABHUMI AIRPORT (AOC)

การจัดกิจกรรมอภิปรายกลุ่ม หัวข้อ “การให้บริการ/

การประยุกต์ใช ้ข ้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบิน” โดยมี 

ทั้งบุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยา/ส�านักอุตุนิยมวิทยา 

การบินและบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ที่ประกอบด้วย

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมกันท�ากิจกรรม 

ในภาคบ่ายของการสัมมนาฯ

คณะท�างานและวิทยากรถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน  

และขอขอบพระคุณผู้บริหาร กรมอุตุนิยมวิทยา ทุกท่าน 

ที่ให้การสนับสนุนงานสัมมนา “อุตุนิยมวิทยาการบิน 

สู่ดิจิทัล” ให้ได้มีขึ้นและส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดีในครั้งนี้

ด� า เนินการเสวนาโดย นาย

สมชาย ยิ้มศรีเจริญกิจ ผู้อ�านวยการ

ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน ส�านัก

อุตุนิยมวิทยาการบิน

การรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ จากผู ้เข้าร่วม

สัมมนาฯ เพื่อที่ส�านักอุตุนิยมวิทยาการบินจะได้น�ามา

พัฒนาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน



รายงานประจ�าปี 255982 

2 โครงการ "สมัมนาเชงิปฏบิตักิารทบทวนระบบประเมนิสมรรถนะบคุลากร ด้านอตุนุยิมวทิยาการบนิ"  
ระยะเวลาด�าเนินงาน : วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 งบประมาณ : 34,980 บาท

ส่วนพยากรณ์อากาศและส่วนเฝ้าระวังสภาวะ 

อากาศของศนูย์อตุนิุยมวทิยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

ตอนบน มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการพยากรณ์

อากาศการบินและการตรวจอากาศการบิน 

ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงาน 

โดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ  

(ICAO) ซึ่งได้ก�าหนดสมรรถนะมาตรฐานของ

บุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน เพื่อให้บุคลากร

ด้านอุตุนิยมวิทยาการบินต้องมีคุณสมบัติเป็นไป

ตาม Annex 3 ส่วนพยากรณ์อากาศขอจัดโครงการ 

“สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนระบบประเมิน 

สมรรถนะบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน”  

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 1 

อาคารท่ีท�าการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออก

เฉียงเหนือตอนบน ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น.

วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ ระบบการ

ประเมินสมรรถนะบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยา

การบินตามกรอบและกฎเกณฑ์ขององค ์การ

อุตุ นิยมวิทยาโลก ที่ ใช ้ส� าหรับการประเมิน 

นักอุตุนิยมวิทยาและเจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา 

ที่ปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน เพ่ือให้

ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน 

มีความพร ้อมส�าหรับการประเมินสมรรถนะ

บคุลากรด้านอตุนุยิมวทิยาการบนิ นกัอตุนุยิมวทิยา

และเจ ้ าพนักงานอุ ตุนิยมวิทยาที่ป ฏิบัติ งาน 

ด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน รวมจ�านวน 34 คน 
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3 โครงการ "การใช้โปรแกรม ARCGIS" ระยะเวลาด�าเนนิงาน : วนัที ่10-11 พฤษภาคม 2559
งบประมาณ : 1,250 บาท

โปรแกรมด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS เป็น

ประโยชน์ส�าหรับการวางแผนและตัดสินใน GIS  

ช่วยสร้างฐานข้อมูลจากพื้นที่โลกจริงและสามารถ

เชือ่มโยงกับฐานข้อมูลอืน่ๆ แล้วแสดงผลในรูปแผนท่ี 

ทั้งบนแผนที่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือผลิตเป็น

แผนที่บนกระดาษ ด้วยการเชื่อมโยงกันระหว่าง 

ฐานข ้อมูลแบบแผนที่และแบบตารางช ่วยให ้

แสดงข ้อมูลเชิงพื้นที่และข ้อมูลจากตารางได ้ 

หลากหลายรูปแบบจากฐานข้อมูลวัตถุประสงค์ 

ใ นก า รจั ดค ร้ั งนี้ เ พื่ อ ใ ห ้ บุ ค ล ากรขอ งศู นย ์

อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

สามารถใช้โปรแกรม ARCGIS ได้ เพื่อแสดงผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลออกเป็นแผนท่ี เพื่อใช้ในการตัดสิน

ในการพยากรณ์อากาศ การฝึกอบรมใช้วิธีการ

บรรยายและแบ่งกลุ่มท�าการใช้โปรแกรม ARCGIS 

วันท่ี 10-11 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-

12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์อุตุนิยมวิทยา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน วิทยากรโดย

นักศึกษาฝึกงานสาขาภูมิศาสตร์สารสนเทศศาสตร์ 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น งบประมาณ 1,250 บาท 
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4 โครงการ "การประยุกต์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อการน�าเสนองานเชิงรุก" 
ระยะเวลาด�าเนินงาน : วันที่ 8-9 กันยายน 2559 งบประมาณ : 47,000 บาท

โครงการ "การประยุกต์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อ

การน�าเสนองานเชิงรุก" เป็นน�าข้อมูลอุตุนิยมวิทยา

ไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบต่างๆ อย่างมากมาย และ

สังคมต่างยอมรับถึงมาตรฐานเหล่านั้น แต่ข้อมูล 

ที่เป็นข้อมูลหลัก ที่สร้างความน่าเชื่อถือยังคงต้องมี

ต้นก�าเนิดจากกรมอุตุนิยมวิทยาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

หน ่วยงานราชการท่ีจะน�าไปอ ้างอิง จะเป ็น 

ข ้อก�าหนดที่ต ้องตอบสนอง ดัง น้ันบุคลากร 

ของกรมอุตุนิยมวิทยา จึงต้องพัฒนาองค์ความรู้ 

ในการน�าเสนอข้อมูลข ่าวสารให้เป ็นที่ เข ้าใจ 

อย่างง่ายและถูกต้องครบถ้วน 

การจัดอบรมตามโครงการการประยุกต์ข้อมูล

อุตุนิยมวิทยาเพื่อการน�าเสนองานเชิงรุก จะเป็นจุด

เริม่ต้นให้บคุลากรของกรมอตุนุยิมวทิยาได้มโีอกาส 

เห็นแนวทางการพัฒนาต ่อยอดวิธีการต ่างๆ 

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติต่อไป

วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 

เรือ่งภยัธรรมชาตเิบือ้งต้น เพือ่สร้างความเข้าใจเกีย่วกบั 

เครือข่ายข้อมูลอุตุนิยมวิทยา เพื่อการประยุกต์ใช้

โปรแกรม Surfer เพื่อการวิเคราะห์และจัดการ  

เพือ่การแปลความหมายข้อมลูอตุนุยิมวทิยา ในวนัที่  

8-9 กันยายน 2559 วิทยากรจากส�านักพยากรณ์

อากาศ จ�านวน 1 คน โดยมีจ�านวนผู้เข้าร่วมอบรม

ทั้งสิ้น 42 คน
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1 การตรวจ ระบบ ISO 9001:2008 THE THIRD SURVEILANCE PLAN  
ของส�านักอุตุนิยมวิทยาการบิน

มีนายอนุรักษ์ จันทรศิริ ผู้เป็น Auditor 

จากบริษัท Bureau veritas ท�าการตรวจฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มขีดความสามารถ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผู้อ�านวยการส�านักอุตุนิยมวิทยาการบิน

กล่าวเปิดการตรวจฯ และข้าราชการส�านักฯ

ส่วนท่ีเก่ียวข้องร่วมรับทราบหัวข้อท่ีจะท�าการ

ตรวจฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้ระบบ ISO 9001:2008 

ของส�านักฯ ด�าเนินต่อไปอย่างมีมาตรฐาน

ตรวจในส่วนกระบวนงานของผู ้บริหาร 

และการควบคุมการบันทึกเอกสารของส่วน

พยากรณ์อากาศการบิน รวมท้ังภาคเช้าและ

ภาคบ่าย เพื่อเป็นการรับรองใบ Certificate 

ของส�านักฯ

ดร. ภเูวยีง ประค�ามนิทร์ ผูอ้�านวยการส�านกัอตุนุยิมวทิยาการบนิ (QMR) และข้าราชการส�านกัฯ รบั

ทราบหัวข้อที่จะท�าการตรวจ ระบบ ISO 9001:2008 THE THIRD SURVEILANCE PLAN เมื่อวันที่ 19 

พฤศจิกายน 2558 ณ ส�านักอุตุนิยมวิทยาการบิน

รับทราบหัวข้อที่จะท�าการตรวจและแสดง

เอกสารให้กบั Auditor ท�าการตรวจสอบบันทึก
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1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนระบบประเมินสมรรถนะบุคลากรด้าน
อุตุนิยมวิทยาการบิน ระหว่างวันที่ 29–30 ตุลาคม 2558

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 นายบุรินทร์  

เวชบรรเทิง รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา  

ฝ่ายปฏบิตักิาร เป็นประธานในพธิเีปิดโครงการ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนระบบประเมิน

สมรรถนะบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน 

ของกรมอุตุ นิยมวิทยา ณ อาคารตรวจ

อากาศการบิน ส�านักอุตุนิยมวิทยาการบิน  

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิผล
ของงานอุตุนิยมวิทยา

ระหว่างวันที่ 29–30 ตุลาคม 2558 โดย

มีวัตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดความรู้ระบบการ

ประเมินสมรรถนะบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยา

การบินตามกรอบและกฎเกณฑ์ขององค์การ

อุตุนิยมวิทยาโลก ส�าหรับใช้ในการประเมินสมรรถนะนักอุตุนิยมวิทยาและเจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา

ที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทราบแผนการและ

แนวทางการจัดท�าการประเมินสมรรถนะบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยาการบินตามกรอบขององค์การ

อุตุนิยมวิทยาโลกก�าหนด และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบินมีความพร้อมส�าหรับการ

ประเมินสมรรถนะบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ในการสัมมนาครั้งนี้

ดร.ภูเวียง ประค�ามินทร์ ผู ้อ�านวยการ

ส�านักอุตุนิยมวิทยาการบิน กล่าวรายงาน 

ถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการสัมมนาฯ  

ดังกล่าว
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หน่วยงานจากกองทัพเรือ กองทัพอากาศ ได้เข้าร่วมสัมมนาฯ ในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

วิทยากรบรรยายถึงคุณสมบัติและข้อปฏิบัติผู้ประเมิน/ผู้ถูกประเมินและเครื่องมือในการประเมิน

ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ท�า WORKSHOP มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ

ดร.ภูเวียง ประค�ามินทร์ ผู้อ�านวยการส�านักอุตุนิยมวิทยาการบิน ผู้สนับสนุนให้มีการจัดสัมมนา

โครงการนี้ได้กล่าวขอบคุณ ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ คณะวิทยากร และคณะท�างาน และกล่าวปิดงานสัมมนาฯ

และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
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2 การผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงผ่านดาวเทียม 
เพื่อเผยแพร่การพยากรณ์อากาศเตือนภัยธรรมชาติและแผ่นดินไหว 

การผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงผ่านดาวเทียมเพ่ือเผยแพร่การพยากรณ์
อากาศเตอืนภยัธรรมชาตแิละแผน่ดนิไหว สู่ประชาชนในการด�าเนินชีวติประจ�าวนั และเตรยีมความพรอ้มป้องกนั
และรับมือภัยธรรมชาติ รวมทัง้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภูมิอากาศ เพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

1. เผยแพร่ข ่าวพยากรณ์อากาศผ่านทาง

เว็บไซต์ ข่าวพยากรณ์อากาศ ประกาศค�าเตือน 

ช่องทาง http://www.khonkaen.tmd.go.th เวลา 

06.00 น. 10.00 น. 15.00 น. 22.00 น. ของทกุๆ วนั 

2. นักอตุนิุยมวิทยาให้สมัภาษณ์ การคาดหมาย

ลกัษณะอากาศ ช่องทางทางโทรศัพท์ผ่านสถานีวทิยุ 

กระจายเสยีง กรมการทหารสือ่สาร (จส1) FM95.50 

MHz., สถานีวทิยุกระจายเสยีงกองทพัอากาศระบบ 

AM, สถานีวิทยุลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก และบิ๊กเอฟเอ็ม  

เป็นประจ�าทุกวันจันทร์ เวลา 12.10-12.30 น.

3. นกัอตุนุยิมวทิยาให้สมัภาษณ์การคาดหมาย 

ลั กษณะอากาศ ในช ่ ว งที่ มี ลั กษณะอากาศ

เปลี่ยนแปลงและสัมภาษณ์ตามค�าขอร้อง ช่องทาง 

ทางโทรศัพท์ รายการทีวี 360 องศา ทางไทยทีวีสี 

ช่อง 3

4. การรายงานข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในรายการ 

ข่าวอีสานวันนี้ (ออกอากาศเวลา 08.00-08.05 น.)

5. นักอุตุนิยมวิทยาให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

ให้กับผู้โทรศัพท์มาถามลักษณะอากาศทั่วไป

6. นักอุตุนิยมวิทยาออกข่าวพยากรณ์อากาศ

เป็นประจ�าทุกวันๆ ละ 4 เวลา 

- เวลา 09.30 น., 23.00 น. และ 05.30 น.  

ออกเป็นจ�านวน 4 ฉบบั ได้แก่ ข่าวพยากรณ์

อากาศประจ�าวันให้ศูนย์ป้องกันจังหวัด

ขอนแก่น, ข่าวพยากรณ์อากาศรายจังหวัด

ประจ�าวัน, ข่าวพยากรณ์อากาศประจ�าวัน, 

ข่าวพยากรณ์อากาศประจ�าวนัส�าหรบัสถานี

อากาศเกษตร

- เวลา 14.30 น. ออกเป็นจ�านวน 5 ฉบับ 

เหมือนข้างต้น เพิ่มข่าวพยากรณ์อากาศ

ประจ�าวัน ให้กับสถานีโทรทัศน์ช่อง NBT 

ขอนแก่น กรมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าว

พยากรณ์อากาศให้กับสถานีอุตุนิยมวิทยา 

ในพืน้ทีร่บัผดิชอบและกระจายไปยงัหน่วยงาน 

ต่างๆ ที่จะน�าข่าวพยากรณ์อากาศไปใช้
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7. การบริ การข ้ อมู ลอุ ตุ นิ ยมวิทยาและ

องค์ความรู ้ผ่าน FACEBOOK FANPAGE ศูนย์

อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  

เพื่อเพิ่มการบริการข ้อมูลข ่าวอากาศ ข ้อมูล

อุตุนิยมวิทยาและการเตือนภัยธรรมชาติให้กับ

ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่

8. ระบบภมูสิารสนเทศเวบ็ออนไลน์ เพือ่แสดง 

แผนทีป่รมิาณน�า้ฝนบรเิวณภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

การพยากรณ์อากาศ โดยกรมอุตุนิยมวิทยา

ปัจจุบันได้รับความสนใจจากประชาชนมากยิ่งขึ้น  

ท้ังจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน 

เกษตรกร ชาวประมง ผู้ประกอบการต่างๆ เช่น 

ทางด้านการบนิ การขนส่ง และสาขาอาชพีอืน่ๆ ซึง่

ข้อมูลการพยากรณ์อากาศประชาชนให้ความสนใจ

มากยิ่งขึ้น เพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจส�าหรับ

การด�าเนินชวีติ การพยากรณ์อากาศทีถ่กูต้อง แม่นย�า 

และทนัเวลา มคีวามส�าคญัอย่างยิง่ แต่จะสือ่สารให้

ประชาชนได้รับข่าวสารทีถ่กูต้องและทนัเวลารวมทัง้ 

เข้าใจความหมายของค�าพยากรณ์นั้นมีความส�าคัญ

เช่นเดยีวกนั ดงันัน้ช่องทางทีจ่ะสือ่สารข่าวพยากรณ์ 

อากาศให ้ถึงประชาชนได ้รวดเร็วมีมากมาย 

หลายช่องทาง แต่ช่องทางหนึ่งที่เข้าถึงประชาชน 

ได้รวดเรว็ ข้อมลูถกูต้องและมปีระชาชนรบัรูไ้ด้มาก

คือ โทรทัศน์

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตอนบนมหีน้าทีพ่ยากรณ์อากาศบรเิวณภาคตะวนัออก 

เฉยีงเหนอืตอนบนและกระจายข่าวให้กบัประชาชน

ได้รบัรู ้ดงันัน้การกระจายข่าวผ่านช่องทางโทรทัศน์ 

โดยผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 

ขอนแก่น (สทท.ขอนแก่น) ซึง่ได้ก่อตัง้ข้ึนเม่ือปี 2503 

เรยีกว่า “สถานวีทิยโุทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 5  

ขอนแก่น” เป็นสถานีโทรทัศน์ท้องถ่ินแห่งแรก 

ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื แพร่ภาพออกอากาศ

ในระบบ 525 เส้น (ขาว-ด�า) ต่อมาเมื่อปี 2523  

ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ห้องส่ง และ 

เครือ่งส่งใหม่เป็นระบบ 625 เส้น (ส)ี และเรยีกชือ่ใหม่ 

เป็น “สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 4 

ขอนแก่น” เป็นช่องความถ่ีล�าดับท่ี 4 (VHF Low 

Band) ตามที่ได้รับอนุญาต

ในปี 2531 เปลี่ยนเป็น “สถานีวิทยุโทรทัศน์

แห่งประเทศไทยช่อง 11 ขอนแก่น” ตามนโยบาย

ของรัฐบาลในการพัฒนาสื่อสารมวลชนของรัฐ 

ให้มีคุณภาพ และภารกิจเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน ์

แห่งชาติของไทย มีช่ือเรียกอย่างเป็นทางการว่า 

“สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 

(National Broadcasting Service of Thailand)”     

นายมนูญ โดะโอย ผู้อ�านวยการส่วนพยากรณ์อากาศ 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

รายงานข่าวพยากรณ์อากาศ

นายไตรรัตน์ สิงขัน นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ 
รายงานข่าวพยากรณ์อากาศ
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สทท.ขอนแก่น ตั้งอยู ่ ถ.มิตรภาพ อ.เมือง 

จ.ขอนแก่น (ตรงข้ามมหาวทิยาลยัขอนแก่น) ภายใน

อาคารของส�านักประชาสัมพันธ์เขต 1 โดยเป็น 

สถานีแม่ข่ายเชื่อมโยงสัญญาณให้สถานีเครื่องส่ง

วิทยุโทรทัศน์เครือข่ายจ�านวน 9 สถานี เพื่อให้

สามารถออกอากาศครอบคลุมพื้นที่ 10 จังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยจังหวัด

ขอนแก่น นครราชสมีา เลย หนองคาย มหาสารคาม 

ชยัภูม ิกาฬสนิธุ ์อดุรธาน ีสกลนคร และหนองบวัล�าภู 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตอนบนเริ่มเข ้าไปรายงานข่าวผ่านสถานีวิทยุ

โทรทศัน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น (สทท.ขอนแก่น)  

ในปี พ.ศ.2558 โดยนายธนาวุฒิ ปัจพรอุดมลาภ  

ผูอ้�านวยการส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อตุุนิยมวิทยา

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน โดยไปรายงานข่าว

พยากรณ์อากาศในรายการอสีานวนัน้ีเวลา 08.00 น. 

ร่วมกบัพิธีกรผู้จดัรายการใช้เวลาประมาณ 3-5 นาที 

ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ หลังจากนั้นในปี พ.ศ.

2559 นายธนาวฒิุ ปัจพรอดุมลาภ ได้ด�ารงต�าแหน่ง  

ผู ้อ�านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออก 

เฉยีงเหนอืตอนบนได้มอบหมายให้นักอตุนุยิมวทิยา

ที่ปฏิบัติงานในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ผลัดเปลี่ยนกัน

ไปรายงานข่าวพยากรณ์อากาศ กระทั่งปลายปี  

พ.ศ.2559 นายธนาวฒิุ ปัจพรอดุมลาภ ได้ย้ายไปด�ารง

ต�าแหน่งผู ้อ�านวยการส�านักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา  

ณ กรมอตุนุยิมวทิยา กรงุเทพฯ แต่ภารกิจการรายงาน 

ข่าวผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 

ขอนแก่น (สทท.ขอนแก่น) ยังคงด�าเนินการต่อไป  

จึงได ้มอบหมายหน้าที่ให ้ นายมนูญ โดะโอย  

ผูอ้�านวยการส่วนพยากรณ์อากาศศนูย์อตุนุยิมวทิยา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรับหน้าท่ีต่อ  

โดยส ่ วนพยากรณ ์อากาศได ้มอบหมายให  ้

นักอุตุนิยมวิทยาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันรายงาน

ข่าวตลอดสปัดาห์โดยให้ผูอ้�านวยการส่วนพยากรณ์

อากาศรายงานข่าวทุกวันศุกร์ 

นี่คือช่องทางในการกระจายข่าวพยากรณ์

อากาศท่ีได้ผลอย่างเห็นได้ชัดเจนเพราะประชาชน

สามารถมองเหน็ภาพและได้ยนิเสยีง รวมทัง้มพีธิกีร

ที่ด�าเนินรายการคอยซักถามในข้อสงสัยในสิ่งท่ี 

ไม่เข้าใจและซักถามได้ รวมถึงสามารถชมรายการ

ย้อนหลังได้และเป็นการฝึกฝนและพัฒนาศักยภาพ

นักอุตุนิยมวิทยาในการสื่อสารข่าวพยากรณ์อากาศ

ถงึประชาชนอย่างมปีระสทิธภิาพ เพราะสือ่โทรทศัน์

เป็นสื่อที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและเข้าใจ

ง่ายที่สุด

นายรักษพล พอจิต รายงานข่าว

พร้อมกับสนทนาร่วมกับพิธีกรรายการอีสานวันนี้
นายกู้เกียรติ สูญราช รายงานข่าว

พร้อมกับสนทนาร่วมกับพิธีกรรายการอีสานวันนี้
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บทคัดย่อ
น�า้ท่วมและภยัแล้งปัญหาภยัธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้

อยู่เป็นประจ�า การเกิดภัยแล้งและอุทกภัยไม่ว่าจะ

เป็นอดีตหรือปัจจุบันก็สร้างความเสียหายมากมาย

ให้กับทุกคนที่ประสบภัย ทั้งต่อชีวิต ทรัพย์สิน 

ความแห้งแล้งของพื้นที่ท�าให้มีผลต่อการเกษตร

ของประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นเกิดภัย

ธรรมชาติขึ้นทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยธรรมชาติ

จากภัยแล้ง ที่สร้างความเสียหายมาเป็นเวลา

ยาวนาน งานวิจัยนี้ จึงได้จัดท�าแผนท่ีแสดงการ

ประมาณค่าน�้าฝนเพ่ือช่วยให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

ได้ท�าการแก้ไขปัญหา เห็นการแสดงค่าได้ชัดขึ้น

ช่วยในการประมาณค่าพยากรณ์ในพื้นที่ที่ไม่ทราบ

ค่าปริมาณน�้าฝนและการท�าต้นแบบการให้บริการ

แสดงแผนที่ปริมาณน�้าฝนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

เพื่อให้ประชาชนท่ัวไปได้ทราบข้อมูลและง่าย 

ต่อการท�าการเข้าใจ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

พฒันาระบบบริการผ่านเวบ็ไซต์ส�าหรับแสดงแผนที่

ปริมาณน�้าฝน เพราะปัจจุบันถึงแม้ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือจะมีประมาณฝนตกเฉลี่ยค่อนข้างสูง  

แต่ภมูภิาคนีย้งัคงประสบปัญหาความแห้งแล้งรนุแรง 

เนื่องมาจากหลายสาเหตุ เช่น การกระจายของ

ปรมิาณน�า้ฝนไม่สม�า่เสมอ ฝนทิง้ช่วง งานวจิยันีค้วร

มีการใช้ข้อมูลมากยิ่งขึ้น ควรน�าวิธีการไปประยุกต์

ใช้กับพื้นท่ีอื่นๆ เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพและ

เกิดประโยชน์สูงสุด รวมไปถึงการปรับให้ระบบการ

ใช้งานอยู่ในรูปแบบแสดงผลผ่านอุปกรณ์ Smart 

Phone หรือ Tablet เพื่อให้มีความสะดวกต่อการ

ใช้งานมากยิ่งขึ้น



รายงานประจ�าปี 255992 

ความเป็นมาและความส�าคัญ

น�้าท่วมและภัยแล้งเป็นปัญหาภัยธรรมชาติที่
เกิดขึ้นอยู่เป็นประจ�าในบริเวณพื้นที่เขตร้อนแถบ
เส้นศูนย์สูตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตพื้นที่มรสุม 
(Sanyal and Lu,2004) การเกิดภัยแล้งและ
อุทกภัยไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือปัจจุบันก็สร้างความ
เสียหายมากมายให้กับทุกคนที่ประสบภัย ทั้งต่อ 
ชีวิต ทรัพย์สิน บ้านเรือน สิ่งปลูกสร้างต่างๆ  
เส้นทางถนน ทางรถไฟ เส้นทางคมนาคมต่างๆ 
ถูกตัดขาด ความแห้งแล้งของพื้นที่ท�าให้มีผลต่อ 
การท�าการเกษตรของประชาชนภาคตะวันออก
เฉียงเหนือนั้นเกิดภัยธรรมชาติขึ้นทุกปี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งภัยธรรมชาติจากภัยแล้ง ที่สร้างความ 
เสียหายมาเป็นเวลายาวนาน

ดังน้ันงานวิจัยน้ี จึงได้จัดท�าแผนที่แสดงการ
ประมาณค่าน�้าฝนเพื่อช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ท�าการแก้ไข ปัญหาเห็นการแสดงค่าได้ชัดขึ้น
ช่วยในการประมาณค่าพยากรณ์ในพื้นที่ที่ไม่ทราบ
ค่าปริมาณน�้าฝนและการท�าต้นแบบการให้บริการ
แสดงแผนที่ปริมาณน�้าฝนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบข้อมูลและง่าย 
ต่อการท�าการเข้าใจผู้ใช้อื่นๆสามารถเข้ามาดูและ
พิมพ์แผนที่แสดงปริมาณน�้าฝนได้ และยังสามารถ
แบ่งปันข้อมูลลงโซเชียลมีเดียมีข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเทียมออนไลน์ในรูปแบบ Web Map Service 
(WMS) จะแสดงให้ผู้ใช้เห็นภาพพ้ืนท่ีที่มีปริมาณ 
น�้าฝนได้อย่างชัดเจน

ส�าหรับประเทศไทยการตรวจวัดปริมาณน�้าฝน
เป็นแบบจุดในแต่ละสถานตีรวจวดัน�า้ฝนและสถานี
ตรวจอากาศแต่ละหน่วยงาน เช่น กรมอตุนุยิมวทิยา 
กรมชลประทาน เป็นต้น ข้อมูลปริมาณน�้าฝนท่ีได้
จึงเป็นเพียงตัวแทนของข้อมูล ณ บริเวณที่ท�าการ
ตรวจวัดเท่าน้ันไม่สามารถเป็นตัวแทนบริเวณจุดที่
อยู่ห่างไกลจากสถานีวัดน�้าฝนได้ท้ังนี้การวิเคราะห์
ข้อมูลด้านการจัดการลุ่มน�้านั้นได้ มีการน�าระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic information 
System; GIS) มาใช้ในการวเิคราะห์ข้อมลูซึง่จะเป็น 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นท่ี (Spatial Analysis) 
จึงจ�าเป็นต้องมีการประมาณค่าปริมาณน�้าฝน
บรเิวณทีไ่ม่มกีารตรวจวัด (Spatial interpolation)  
แต่เนื่องจากลักษณะการกระจายตัวของฝนที่ตก
มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากท้ังตามระยะทาง
เวลาความหนักเบาของฝนซึ่งลักษณะดังกล่าว 
มีความส�าคัญต่อการตรวจวัดปริมาณน�้าฝนได้ 
อย่างถูกต้องและแม่นย�าจากอิทธิพลของสภาพ
ภูมิอากาศที่ เกิดขึ้นการศึกษาวิจัยครั้ งนี้ จึ งมี
วัตถุประสงค์ในการศึกษาการประมาณค่าปริมาณ
น�้าฝนรายเดือนแต่ละวิธีโดยใช้ระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์วิธีการประมาณค่า
ปริมาณน�้าฝนรายเดือนท้ังนี้เพื่อสามารถน�าผลท่ีได้ 
จากการศึกษาการประมาณค่าปริมาณน�้าฝน 
รายเดือนจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นท่ีท่ีถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการวางแผน

บริหารจัดการทรัพยากรน�้าและลดความเสี่ยง 

จากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะภัยแล้งและอุทกภัยได้

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบบริการผ่านเว็บไซต์ส�าหรับ

แสดงแผนที่ปริมาณน�้าฝน สนับสนุนการวางแผน
บริหารจัดการทรัพยากรน�้าและลดความเสี่ยงจาก

ภัยธรรมชาติโดยเฉพาะภัยแล้งและอุทกภัย
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พื้นที่ศึกษา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นภูมิภาคหนึ่ง 

ในประเทศไทยต้ังอยูบ่นแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร 

มีแม ่น�้าโขงกั้นประเทศลาวทางทิศเหนือและ 

ตะวันออกของภาค ทางทิศใต้มีเทือกเขาสันก�าแพง

กั้นประเทศกัมพูชาและภาคตะวันออกของ

ประเทศไทย และมเีทอืกเขาเพชรบรูณ์และเทอืกเขา 

ดงพญาเย็นเป็นแนวกั้นทางตะวันตกแยกจาก 

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเนื้อที่มากที่สุดของ

ประเทศไทย ประมาณ 168,854 ตารางกิโลเมตร 

หรือมีเนื้อที่ร้อยละ 33.17 เทียบได้กับหนึ่งในสาม

ของพืน้ทีท่ัง้หมดของประเทศไทย ได้จดัว่าเป็นพืน้ที่  

ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย เทือกเขาท่ีสูงท่ีสุด 

ในภาคอีสานคือ ยอดภูลมโล ภูหลวง และภูกระดึง

ซึง่เป็นต้นก�าเนดิของแม่น�า้สายส�าคญัของชาวอสีาน

ในหลายจงัหวดัด้วยกนั เช่น แม่น�า้ห้วยหลวง แม่น�า้ชี  

ล�าตะคอง แม่น�า้พอง แม่น�า้เลย แม่น�า้พรม แม่น�า้มลู  

แม่น�้าสงคราม 

วิธีการวิจัย

ท�าการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วข้องเป็นขัน้ตอนแรก 

ของการท�าโครงงานการวิจัยโดยศึกษาข้อมูล 

เบื้องต้นเก่ียวกับการให้บริการแผนที่ผ่านเว็บไซต์

ภาษาทีใ่ช้เขยีนเวบ็ไซต์ ระบบฐานข้อมลูและปรมิาณ

น�า้ฝนในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืเพือ่เป็นแนวทาง 

ในการจดัท�าโครงงานวจิยัโดยมขีัน้ตอนการด�าเนนิการ 

วิจัยแสดงดังภาพ

1. การวิเคราะห์การประมาณค่าปริมาณน�้าฝน 

ท�าการน�าเข ้าค่าพิกัดสถานีวัดน�้าฝน XY เข้า

โปรแกรมและตั้งค่าพิกัดให้ข้อมูลตรงกับค่าพิกัด

สถานที่จริง การเปลี่ยนข้อมูลตารางให้เป็นข้อมูล 

จุดท�าการเปิดข้อมูล Excel แล้วบันทึกเป็นข้อมูล  

.txt เปิดโปรแกรม ArcMap คลิกขวาที่ Folder 

Connections เลือก Connect Folder เลือก 

Folder ที่บันทึกข้อมูล.txt ลากข้อมูล .txt ไปที่ 

Display area คลกิขวาทีช่ัน้ข้อมลู school.txt เลอืก 

Display XY Data ใส่ค่าพิกัดโดยไปที่ Edit----> 

Select---->projecten coordinate ----> UTM----> 

WGS 1984----> Northern Hemisphere ----> 

WGS1984 ZONE47N ---->Add---->OK ข้อมลูจดุ

จะแสดงใน Display area จากน้ันท�าการประมาณค่า 

ในช่วงรปูแบบ Inverse Distance Weighted (IDW)  

เป็นการประมาณค่าโดยท�าการสุม่จดุตวัอย่างแต่ละจดุ 

จากต�าแหน่งที่สามารถส่งผลกระทบไปยังเซลล์ 

ทีต้่องประมาณค่าได้ซ่ึงจะมผีลกระทบน้อยลงเรือ่ยๆ

ตามระยะทางท่ีไกลออกไปเหมาะกับตวัแปรท่ีอ้างอิง

กับระยะทางในการค�านวณยิ่งใกล้ยิ่งมีอิทธิพลมาก 

ท�าการน�าเข้าข้อมลูจดุสถานแีละปรมิาณน�า้ฝนคลิกที่  

Arc Toolbox >3DAnalyst Tools > Raster 

Interpolation >IDW Input point features คือ

ก�าหนดข้อมูลจุดท่ีต้องการประมาณค่าท่ีต้องการ

ประมาณค่า Z value Field คือก�าหนดฟิลด์ที่

ต้องการประมาณค่า Output raster คือ ก�าหนด

ชือ่และเกบ็ผลลัพธ์ Output (optional) คอืก�าหนด

ขนาดเซลล์ผลลัพธ์ Power (optional) คือตัวยก

ก�าลังของสมการเสร็จ OK จะได้ผลลัพธ์การก�าหนด

ขอบเขตผลลัพธ์การประมาณค่าในช่วงให้มขีอบเขต

ตามชั้นข้อมูลพื้นท่ีศึกษาโดยน�าเข้า PROVINCE  

จากนั้นไปที่หน ้าต ่าง IDW ตั้งค ่าเหมือนเดิม  

จากนั้นไปคลิกท่ี Environments จะได้หน้าต่าง

แสดงขึน้มาไปท�าการปรบัค่าที ่Processing Extent 

และ Raster Anslysis เมื่อเสร็จให้คลิก OK ท�าการ
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ตกแต่งแผนที่โดยตัดส่วนที่เกินออกมา ใช้เครื่อง  

Clip โดยน�าเข้าข้อมูลที่ท�าการ IDW มาแล้ว

ท�าการตัดขอบที่เกินออกมาให้มีขนาดเท่าขอบเขต 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและท�าการเปลี่ยนสีให้

แผนที่ดูสวยงามยิ่งข้ึน และท�าเส้นชั้นน�้าฝนแผนที่ 

ค้นหาเครือ่งมอื Search >> Contour >> Contour 

(Spatial Analyst) Input>>Clip,Output >> เลอืก

ที่บันทึกไฟล์งาน , Contour interval = 10 , คลิก 

Environments, ProcessingExtent >> same as 

layer Province เสร็จคลิก OK ดังภาพ

2. ขั้นตอนการวิเคราะห์แผนที่แสดงปริมาณ

น�้าฝนออนไลน์

ท�าการน�าข้อมลูสถานวีดัน�า้ฝนและข้อมลูฝนรายปี 

ทั้ง 12 เดือน โดยท�าการ Import Layer ดังภาพ

ท�าการเปลี่ยนสัญลักษณ์และสีให้สวยงามให้

แสดงตัวเลขปริมาณน�้าฝนทั้ง 12 เดือน เปลี่ยน

สญัลกัษณ์สถานนี�า้ฝนให้เด่นแก่การสงัเกต ออกแบบ 

Web Mapping Application จัดหน้าเว็บให้สวยงาม

โดยภาษาที่ใช้ในการเขียนเว็บเป็น JavaScript  

ท�าการตั้งชื่อหัวข้อ Web ตั้งค่าการแสดงผลให้กับ 

Web Mapping Application ท�าการแสดงแถบ

เมนูต่างๆ เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่การใช้งาน  

น�าเข้าแผนท่ีดาวเทียม ท�าการทดลอง Web Mapping  

Application ดกูารแสดงผล และแก้ไขแถบเคร่ืองมอื 

อ�านวยความสะดวกเมื่อเกิดความผิดพลาดต่อไป 

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ดังภาพ

ผลการวิจัย

ผลการท�าแผนที่แสดงการประมาณค่าปริมาณน�้าฝน

ผลการรวบรวมข้อมูลปริมาณน�้าฝนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือปี 2558 พบว่าปริมาณน�้าฝน 

สูงสุด 3 จังหวัดได้แก่ อันดับหนึ่ง จังหวัดนครพนม 

มีปริมาณน�้าฝน 2,079.2 มิลลิเมตร อันดับสอง 

จังหวัดนครพนม สถานีเกษตรมีปริมาณน�้าฝน 

1,755.5 มิลลิเมตร อันดับสาม จังหวัดหนองคาย

มีปริมาณน�้าฝน 1,523.5 มิลลิเมตร โดยเดือนที่

มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนกรกฎาคม รองลงมา

คือเดือนสิงหาคม ส่วนเดือนที่ฝนตกน้อยที่สุดคือ

เดือนมกราคม ปริมาณน�้าฝนต�่าสุดสามจังหวัด

ได้แก่ อันดับหนึ่ง จังหวัดขอนแก่น สถานีเกษตร 

มีปริมาณน�้าฝน 780 มิลลิเมตร อันดับสอง อ�าเภอ

โกสมุพสัิย จงัหวดัมหาสารคาม มปีรมิาณน�า้ฝน 832 

มิลลิเมตร อันดับสาม จังหวัดเลย มีปริมาณน�้าฝน  

862.3 มิลลิเมตร โดยเดือนท่ีมีฝนตกน้อยท่ีสุด 

คือเดือนมกราคม จังหวัดขอนแก่นสถานีเกษตร 

และจังหวัดมหาสารคาม โกสุมพิสัยไม่มีฝนตก
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ผลการท�าแผนที่ออนไลน์ (Web Mapping Application) แสดงค่าปริมาณน�้าฝน

ในหน้าเว็บสามารถเลือกดูลักษณะที่แสดงบน

แผนทีไ่ด้ทัง้สญัลกัษณ์สถานีและเฉดสโีดยคลกิทีเ่มนู 

Legend สามารถเลือกดูปริมาณน�้าฝนรายเดือนได้

ดูข้อมูลในแต่ละเดือนและน�้าฝนรายปี สามารถปิด

เดอืนทีไ่ม่ต้องการแสดงผลได้ โดยคลกิทีเ่มนู Layers

Web Mapping Application แสดงค่าปริมาณ

น�า้ฝนสามารถแสดงแผนท่ีออนไลน์โดยมภีาพแผนที่

ดาวเทียมหลายแบบให้เลือกให้ทั้งแบบดาวเทียม

และแผนที่เส้นทาง สามารถขยายเข้าออกแผนที่ได้

เพือ่ดตู�าแหน่งสถานใีนแต่ละจดุในแต่ละจงัหวดัโดย

คลิกเมน ูBase map Gallery สามารถดแูผนทีแ่บบ 

สรุปและข้อเสนอแนะ

งานวิจยัน้ีเป็นการใช้เทคโนโลยอิีนเทอร์เนต็และ

เทคโนโลยรีะบบภมูสิารสนเทศมาบรูณาการร่วมกนั  

เพือ่แสดงแผนทีป่รมิาณน�า้ฝนผ่านอนิเทอร์เนต็และ

แผนที่แสดงการประมาณค่าปริมาณน�้าฝน โดยใช้

การวิเคราะห์แบบ Inverse Distance Weight 

บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวัตถุประสงค์ 

2 เรื่องหลักๆ คือ

1. ผู ้ใช้สามารถเรียกดูข้อมูลได้สะดวกง่าย

รวดเร็วสามารถดูแผนที่ออนไลน์แสดงค่าปริมาณ 

น�้าฝนจุดสถานีดูแผนที่ได ้ครอบคลุมมีฟังก ์ ช่ัน 

จ�านวนมากให้เลอืกใช้สอยเพือ่เกดิความสะดวกสบาย 

สามารถแชร์ข้อมูลทางโซเชียลมีเดียได้

Overview Map ได้โดยคลิกเมนู Overview Map 

เพื่อเลื่อนดูที่แผนที่

สามารถวัดขนาดความห่างกว้างยาวของแต่ละ

พื้นที่ได้โดยใช้เคร่ืองมือ Measure แล้วลากไปยัง

พืน้ทีท่ีต้่องการจะวดั Web Mapping Application  

ยังสามารถแชร ์ข ้อมูลผ ่านโซเชียลเน็ตเวิร ์ค  

Facebook twitter Google mail และยังมีโค้ด

ของเว็บ Embed Map เพื่อน�าไปลิงค์กับเว็บต่างๆ

ได้อีกด้วย ในเว็บยังสามารถสั่งพิมพ์แผนท่ีแสดง

ปริมาณน�้าฝนได้ 

2. จัดท�าแผนท่ีประมาณค่าปริมาณน�้าฝนเพื่อ

สนับสนุนแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการวางแผน

บริหารจัดการทรัพยากรน�้าและลดความเสี่ยงจาก

ภัยธรรมชาติโดยเฉพาะภัยแล้งและอุทกภัย

ผลการศกึษาวจิยัในครัง้นีส้ามารถน�าไปประยกุต์

ใช้ได้จรงิโดย Web Mapping Application สามารถ

ใช้งานง่ายมฟัีงก์ชัน่ให้เลอืกใช้งานอย่างหลากหลาย

และแผนที่ประมาณค่าปริมาณน�้าฝนท�าให้ทราบ

ปริมาณน�้าฝนโดยประมาณค่าในพื้นที่ที่ไม่ทราบค่า 

ซึ่งเป็นประโยชน์ในการวางแผนบริหารจัดการ

ทรัพยากรน�้าในทางการเกษตร
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4 กิจกรรม : โครงการ “หน่วยบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" 
จังหวัดขอนแก่น

โครงการ “หน่วยบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข สร้าง

รอยยิ้มให้กับประชาชน” จังหวัดขอนแก่น ประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เป็นโครงการของจังหวัด

ขอนแก่นที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส ่วนราชการ 

หน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้รับทราบปัญหาความ

ต้องการที่แท้จริงของประชาชน สามารถแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกๆ ด้าน 

รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และ

ปลุกพลังสร้างจิตส�านึกถึงความจงรักภักดีเพื่อให้

ประชาชนชาวไทยตระหนักถึงคุณูปการอันยิ่งใหญ่ 

ที่สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย  

ก�าหนดจัดขึ้นในทุกๆ เดือน ส�าหรับสถานที่

จั ดงานจะหมุน เวียนสับ เปลี่ ยนกัน เดือนละ 

อ�าเภอ แล้วแต่ทางจังหวัดจะเป็นผู้ก�าหนด

ในการนี้ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือตอนบน ได้เริ่มเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่

เดือนกรกฎาคม 2559 จนถึงเดือนตุลาคม 2559 

เพื่อเผยแพร ่ประชาสัมพันธ ์ภารกิจของศูนย ์

อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

และกรมอุตุนิยมวิทยา ให้กับประชาชนซึ่งอยู่ใน

ชนบทได้รับความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา ตลอดจนการ

รับรู้ข้อมูลข่าวสารการพยากรณ์อากาศ ประกาศ 

ค�าเตอืนภยัลกัษณะอากาศ ผ่านช่องทางการสือ่สาร

ต่างๆ เช่น โทรศพัท์ เวบ็ไซต์ และ แอพพลเิคช่ัน Thai 

Weather เป็นต้น
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การถ่ายทอดองค์ความรูด้้านอตุนุยิมวทิยาสูเ่ยาวชนและประชาชน เสรมิสร้างความรูด้้านอตุนุยิมวทิยา

แก่ประชาชนในพื้นที่ ปี 2559 บรรยายทั้งหมด 21 ครั้ง จ�านวนผู้เข้ารับฟังการบรรยาย 1,428 คน จ�านวน

ผู้เข้ารับฟังการบรรยายที่ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 60 จ�านวน 1,428 คน คิดเป็นร้อยละ 100%

5 กิจกรรม : การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาสู่เยาวชนและประชาชน  
เสริมสร้างความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาแก่ประชาชนในพื้นที่

เมือ่วนัที ่19 กมุภาพนัธ์ 2559 ภาควชิาคณะ

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น น�านักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ที่ลงเรียนวิชาปฏิบัติการ 

นิ เวศวิทยาภาคพื้นและเทคนิคการรับรู ้ 

ระยะไกล เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่ อ

เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และเสริมสร้าง

ประสบการณ์ทางวิชาการนอกเหนือจากการ

เรียนรู้ในภาคทฤษฎีให้กับนักศึกษา จ�านวน 

44 คน พร้อมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ จ�านวน  

4 คน รวมทั้งหมด 48 คน และฟังบรรยายเรื่อง 

“ภูมิอากาศและการพยากรณ์อากาศ” ณ ศูนย์

อตุนิุยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน 

จังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองน�้าใส 

อ�าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จัดฝึกอบรม

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

หลักสูตร “จัดตั้งประจ�าปี 2559” เมื่อวันที่ 

9 กุมภาพันธ์ 2559 จ�านวน 50 คน หัวข้อ 

“อุตุนิยมวิทยากับการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย”ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลหนองน�้าใส อ�าเภอบ้านไผ่ จังหวัด

ขอนแก่น
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โรงเรียนสีหราชเดโชชัย ต�าบลศิลา อ�าเภอ

เมือง จังหวัดขอนแก่น น�านักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์

อุตุนิยมวทิยาภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน 

เมื่อวันท่ี 21 มิถุนายน 2559 เพื่อให้นักเรียน

ได้ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ

ศูนย์อตุนุยิมวทิยา จ�านวน 56 คน พร้อมอาจารย์

และเจ้าหน้าที่ จ�านวน 12 ท่าน รวมทั้งหมด  

68 คน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา ต�าบลในเมือง 

อ�าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น น�านักเรียน

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1-3 ซึง่ก�าลงัเรยีนวชิา

วิทยาศาสตร์ในหัวข้อการพยากรณ์อากาศและ

การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของโลก เข้าศึกษา 

ดูงานท่ีศูนย ์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออก 

เฉยีงเหนอืตอนบน เมือ่วนัที ่18 สงิหาคม 2559 

เพื่อเข้าศึกษาดูอุปกรณ์และการรายงานสภาพ

อากาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยา เป็นการกระตุ้น

ให้นักเรียนมีความสนใจตลอดจนส่งเสริมการ

เรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และสร้างเจตคติ

ที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ จ�านวน 209 คน 

และครูผู้ควบคุม จ�านวน 8 คน รวมทั้งหมด 

217 คน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออก

เฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น

โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ต�าบลในเมือง 

อ�าเภอเมอืง จังหวดัขอนแก่น น�านกัเรยีนระดบัชัน้

ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่อยู่ในโครงการห้องเรียน

พิเศษคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษา

ดูงานที่ศูนย ์ อุตุ นิยมวิทยาภาคตะวันออก 

เฉยีงเหนือตอนบน เม่ือวนัที ่22 สงิหาคม 2559  

เพือ่ให้นกัเรยีนได้ศกึษาและเรยีนรูก้ารด�าเนนิงาน 

ของศูนย์อุตุนิยมวิทยา และการตรวจอากาศ 

จ�านวน 100 คน พร้อมครูผู้ควบคุมดูแล อีก  

5 คน รวมทัง้หมด 105 คน ณ ศูนย์อตุุนยิมวทิยา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัด

ขอนแก่น
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6 โครงการ การแปลข่าวอุตุนิยมวิทยาการบิน 
ระยะเวลาด�าเนินงาน : วันที่ 26 สิงหาคม 2559 งบประมาณ : 500 บาท

 โครงการ การแปลข่าวอุตุนิยมวิทยาการบิน 

เรื่องอากาศการบินมีความส�าคัญเป็นการน�าเอา

อากาศยานเข้าสัมผัสกับอากาศโดยตรง อากาศจึง

มีความสัมพันธ์ และความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการบิน 

สภาวะอากาศต่างๆ ของอากาศที่ดี เลว แปรปรวน

และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ ที่ท�าให้เกิด

สภาวะอากาศร้ายและมีผลกระทบโดยตรงต่อการ

ปฏิบัติการบิน โดยก่อนท�าการบินทุกคร้ัง นักบิน

ผู้ควบคุมการบินและตัวแทนฝ่ายปฏิบัติการบินจะ

ต้องศึกษาสภาวะการบินตามเส้นทางบินสนามบิน

ต้นทาง สนามบินปลายทาง และสนามบินส�ารอง 

ใกล้เคียง วางแผนการบินล่วงหน้า วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ผู ้ร ่วมฟังบรรยายมีความรู ้เกี่ยวกับข่าว

อุตุนิยมวิทยาการบินเพิ่มมากขึ้น ให้ผู ้เข ้าร่วม

ฟังบรรยายแปลข่าวอากาศการบินได้ ผู ้เข้าร่วม

สัมมนา ได้แก่ เจ้าหน้าที่สายการบินไทยแอร์เอเชีย  

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00-11.30 น.  

วิทยากร ประกอบด ้วยนายรักษพล พอจิต  

นักอุตุนิยมวิทยาช�านาญการ นายเสริมศิริ ศรีโย  

เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาช�านาญงาน 



รายงานประจ�าปี 2559100 

1 การสมัมนาเชิงปฏบิติัการสรุปทบทวนระบบประเมนิสมรรถนะบุคลากร ด้านอตุนุยิมวทิยา
การบินเพื่อเตรียมการประเมินฯ ในปีงบประมาณ 2560 ของกรมอุตุนิยมวิทยา

นายบุรินทร์ เวชบรรเทิง รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายปฏิบัติการ เป็นประธานเปิดการสัมมนา

เชิงปฏิบัติการสรุปทบทวนระบบประเมินสมรรถนะบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยาการบินเพื่อเตรียมการ 

ประเมินฯ ในปีงบประมาณ 2560 ของกรมอตุุนยิมวิทยา ณ อาคารตรวจอากาศการบิน ส�านกัอตุนุยิมวิทยา

การบิน เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 และได้ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “นโยบายและยุทธศาสตร์

ด้านอุตุนิยมวิทยาการบินเพื่อก้าวสู่ดิจิทัล”

ในการน้ี ดร.ภเูวยีง ประค�ามนิทร์ ผู้อ�านวยการ 

ส�านักอุตุนิยมวิทยาการบิน ได้กล่าวรายงาน  

ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาฯ ในครั้งนี้

และเป็นวทิยากรบรรยายในหวัข้อ “ทศิทางและ 

แนวโน้มในการบริหารจัดการด้านอุตุนิยมวิทยา 

การบินในปี 2560”

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารจัดการภายในองค์กร
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 ผู้อ�านวยการศูนย์และผู้แทนรวมทั้งข้าราชการ

ในส่วนภูมิภาคร่วมลงทะเบียน

 นางสาวเกวลี พุทธิยาวัฒน์ วิทยากร บรรยาย 

ภาคเช้าในหัวข้อ “ก้าวสู่มาตรฐานอุตุนิยมวิทยา 

การบินด้วยระบบ ISO 9001:2015” 

 การเสวนาในภาคบ่ายหัวข้อ “การประเมินสมรรถนะบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน” โดย :
 - ดร.ภูเวียง ประค�ามินทร์ ผู้อ�านวยการส�านักอุตุนิยมวิทยาการบิน

- นายสมชาย ยิ้มศรีเจริญกิจ ผู้อ�านวยการส่วนพยากรณ์อากาศการบิน

- นางสาวรัศมี ด�ารงเกียรติวัฒนา ผู้อ�านวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศการบิน 

- นายโอฬาร จิรชีวะ ผู้อ�านวยการส่วนพัฒนาการเฝ้าระวังอากาศการบิน

ด�าเนินการเสวนาโดย นายวินัย ทองผาสุข นักอุตุนิยมวิทยาช�านาญการพิเศษ

ดร.ภูเวียง ประค�ามินทร์ ผู้อ�านวยการส�านักอุตุนิยมวิทยาการบิน กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ 

วิทยากร และคณะท�างาน เป็นการปิดการการสัมมนาฯ ในครั้งนี้ ซึ่งส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี รวมทั้งถ่ายภาพ

ร่วมกันไว้เป็นที่ระลึก



รายงานประจ�าปี 2559102 

รายงานการเงิน
กรมอุตุนิยมวิทยา
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📸
งบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2559

กรมอุตุนิยมวิทยาได้รับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ทั้งสิ้น 1,194.36 ล้านบาท ลดลงจาก

ปีงบประมาณ 2558 คิดเป็นร้อยละ 7.80

เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 2558 และ 2559 (หน่วย : ล้านบาท)

หมวดงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 จ�านวนเงิน จ�านวนเงิน

(จ�านวนเงิน) (จ�านวนเงิน) (เพิ่ม/ลด) เพิ่ม/ลด(ร้อยละ)

งบบุคลากร  344,306,500.00  354,649,728.94  10,343,228.94  3.00 

งบด�าเนินงาน  259,203,041.20  268,380,854.27  9,177,813.07  3.54 

งบลงทุน  683,825,258.80  562,420,945.73 (121,404,313.07)  17.75 

งบเงินอุดหนุน  7,491,800.00  7,556,800.00  65,000.00  0.87 

งบรายจ่ายอื่น  638,700.00  1,352,900.00  714,200.00  111.82 

 1,295,465,300.00  1,194,361,228.94 (101,104,071.06)  7.80 
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100

200

300

400

500

600

700

800

งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น
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 7.49  7.56  0.64  1.35 

รายงานฐานะการเงิน



รายงานประจ�าปี 2559104 

📸
งบประมาณจ�าแนกตามหมวด
งบประมาณปี 2559

จากกราฟแสดงงบประมาณที่ได้รับ เมื่อจ�าแนกตามรายหมวดงบประมาณ โดยเรียงล�าดับจาก 

งบประมาณทีไ่ด้รบัมากทีส่ดุจนถงึน้อยทีส่ดุ ได้แก่ งบลงทนุ จ�านวน 562.42 ล้านบาท (ร้อยละ 47.09) งบบคุลากร  

จ�านวน 354.65 ล้านบาท (ร้อยละ 29.70) งบด�าเนนิงาน จ�านวน 268.38 ล้านบาท (ร้อยละ 22.47) งบเงนิอดุหนนุ 

จ�านวน 7.56 ล้านบาท (ร้อยละ 0.63) และงบรายจ่ายอื่น จ�านวน 1.35 ล้านบาท (ร้อยละ 0.11)

หมวดงบประมาณ จ�านวนเงิน ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับ

งบลงทุน  562,420,945.73  47.09 

งบบุคลากร  354,649,728.94  29.70 

งบด�าเนินงาน  268,380,854.27  22.47 

งบเงินอุดหนุน  7,556,800.00  0.63 

งบรายจ่ายอื่น  1,352,900.00  0.11 

 1,194,361,228.94  100.00 

งบลงทุน    47.09 

งบบุคลากร   29.70 

งบด�าเนินงาน   22.47 

งบเงินอุดหนุน     0.63 

งบรายจ่ายอื่น     0.11 
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หมวดงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 จ�านวนเงิน จ�านวนเงิน

จ�านวนเงิน จ�านวนเงิน (เพิ่ม/ลด) เพิ่ม/ลด(ร้อยละ)

งบบุคลากร  344,306,456.63  354,649,728.94 10,343,272.31 0.85

งบด�าเนินงาน  202,339,481.44  211,452,449.81 9,112,968.37 0.75

งบลงทุน  661,301,477.71  487,908,964.63 (173,392,513.08) (14.27)

งบเงินอุดหนุน  6,950,129.49  7,176,366.08 226,236.59 0.02

งบรายจ่ายอื่น  595,814.79  1,194,756.03 598,941.24 0.05

 1,215,493,360.06  1,062,382,265.49 (153,111,094.57) (12.60)

📸
ผลการใช้จ่าย
งบประมาณปี 2559

กรมอุตุนิยมวิทยาเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ�าปี 2559 เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 1,062.38 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 88.95 ของงบประมาณที่ได้รับ ในภาพรวมผลการเบิกจ่ายลดลงจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 12.60
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📸
กลุ่มตรวจสอบภายใน 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

มีผลการด�าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังนี้ 

1. งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services)

1) การตรวจสอบรายงานทางการเงิน (Financial Auditing)

- ด้านการเงิน (เงินสด เงินฝากธนาคาร)

- การเงิน บัญชี พัสดุ และงบประมาณ 

- การปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน 

2) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)

- ด้านการเงิน (เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ สินทรัพย์และวัสดุค่าใช้จ่าย)

- การเงิน บัญชี พัสดุ และงบประมาณ 

- ด้านการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

- โครงการศูนย์ปฏิบัติการพยากรณ์อากาศ (WAR ROOM) 

(โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน�้าและระบบขนส่งทางถนน 

ระยะเร่งด่วน)

3) การตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการด�าเนินงาน (Operational Auditing)

- ด้านความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง

- ด้านการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

- โครงการศูนย์ปฏิบัติการพยากรณ์อากาศ (WAR ROOM) 

(โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน�้าและระบบขนส่งทางถนน 

ระยะเร่งด่วน)

4) การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Auditing)

- ด้านการเงิน (เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้)

5) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)

- ด้านการเงิน (สินทรัพย์และวัสดุ)

2. งานบริการให้ค�าปรึกษา ( Consulting Services) 

1) การจัดท�าใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

2) แนวทางการจัดท�ารายงานควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย รอบ 12 เดือน 

3) สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน 

4) ตรวจสอบบัญชีเงินกองทุนสวัสดิการกรมอุตุนิยมวิทยา 

รายงานการตรวจสอบภายใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
หน่วย

วัด

น�้าหนัก 

(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด�าเนินการ

1 2 3 4 5

ผลการ 

ด�าเนิน

การ

ค่า

คะแนน 

ที่ได้

คะแนน 

ถ่วง 

น�้าหนัก

ภายนอก 75.00 4.8440 3.6330

การประเมินประสิทธิผล 75.00 4.8440 3.6330

ตัวช้ีวัดที่ 1 ตัวช้ีวัดภารกิจหลัก 

ของกระทรวงตามแนวทางการ 

ขับเคลือ่น ประเทศ/แผนยทุธศาสตร์  

กระทรวง และตวัช้ีวดัระหว่างกระทรวง 

ที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) 

และตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวง

และจงัหวดั (Function-Area KPIs) 

ตามนโยบายส�าคญัของรฐับาล และ 

ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม

75.00 4.8440 3.6330

ตวัชีว้ดัที ่1.1 ร้อยละของระดบัความ

เช่ือมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ

การแจ้งเตือนภัยจากสภาวะอากาศ

ร้อยละ 15.00 70.00 75.00 80.00 85.00 90.00 86.7300 4.3460 0.6519

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความส�าเร็จ 

ในการวิเคราะห์ลักษณะคล่ืนลม

บริเวณชายฝั่งทะเลของจังหวัดต่างๆ 

ในภาคใต ้ อ ่าวไทยตอนบนและ 

ภาคตะวันออกจากผลการจ�าลอง

คลื่นลมในช่วงเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

ระดับ 15.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.7500

ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละของข่าวอากาศ

การบิน (METAR) ที่รายงานได้ทัน

ภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที

ร้อยละ 15.00 98.00 98.25 98.50 98.75 99.00 99.7100 5.0000 0.7500

ตวัชีว้ดัที ่1.4 ร้อยละของการแจ้งข่าว

แผ่นดินไหวตามเกณฑ์และมาตรฐาน

เวลาการปฏิบัติงาน

ร้อยละ 15.00 97.94 98.08 98.22 98.36 98.50 98.8400 5.0000 0.7500

ตัวชี้วัดที่ 1.5 ร้อยละความถูกต้อง

ของการพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง

ร้อยละ 15.00 68.30 69.65 71.00 72.35 73.70 73.5300 4.8741 0.7311

การประเมินคุณภาพ 0.00 0.0000 0.0000

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรอง 
การปฏิบัติราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
หน่วย

วัด

น�้าหนัก 

(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด�าเนินการ

1 2 3 4 5

ผลการ 

ด�าเนิน

การ

ค่า

คะแนน 

ที่ได้

คะแนน 

ถ่วง 

น�้าหนัก

ตัวชี้วัดที่ 2 ความพึงพอใจของ 

ผู้รับบริการ

ร้อยละ 0.00 - - -

ภายใน 25.00 3.4272 0.8568

การประเมินประสิทธิภาพ 15.00 3.7120 0.5568

ตัวชี้ วัดที่  3 การเบิกจ ่ายเงิน  

งบประมาณ

5.00 3.1959 0.1598

ตัวช้ีวัดท่ี 3.1 การเบิกจ ่ายเงิน  

งบประมาณรายจ่ายลงทุน

ร้อยละ 2.50 75.00 78.00 81.00 84.00 87.00 86.7500 4.9167 0.1229

ตัวช้ีวัดท่ี 3.2 การเบิกจ ่ายเงิน  

งบประมาณรายจ่ายภาพรวม

ร้อยละ 2.50 88.00 90.00 92.00 94.00 96.00 88.9500 1.4750 0.0369

ตัวชี้วัดที่ 4 การประหยัดพลังงาน ระดับ 2.50 1 2 3 4 5 N/A 1.0000 0.0250

ตัวชี้วัดที่ 5 การประหยัดน�้า ระดับ 2.50 1 2 3 4 5 4.8800 4.8800 0.1220

ตวัชีว้ดัที ่6 การพฒันาประสิทธภิาพ 

ระบบสารสนเทศภาครัฐ

ร้อยละ 5.00 40.00 45.00 50.00 55.00 60.00 79.8400 5.0000 0.2500

การพัฒนาองค์การ 10.00 3.0000 0.3000

ตัวชี้วัดท่ี 7 การพัฒนาสมรรถนะ 

องค์การ

ระดับ 5.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2500

ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับคุณธรรมและ

ความโปร ่ ง ใสการด� า เนินงาน 

ของหน่วยงาน

ระดับ 5.00 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 N/A 1.0000 0.0500

รวม 100.00 4.4898 4.4898

*หมายเหตุ เป็นผลการประเมินอย่างไม่เป็นทางการ
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กิจกรรมอุตุนิยมวิทยา



รายงานประจ�าปี 2559110 


พธิที�าบญุครบรอบ 60 ปี และเปิดอาคารหอเรดาร์ ณ ศนูย์อตุนุยิมวทิยา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม ให้เกยีรตเิป็นประธานในพิธที�าบญุศูนย์อตุุนิยมวทิยาภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนล่างครบรอบ 60 ปี  

และเปิดอาคารหอเรดาร์ตรวจอากาศ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมราชการ ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออก

เฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี
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1 กิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้ร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนทั่วไป 

เดินรณรงค์ต ่อต้านการทุจริต 

เน่ืองในวนัต่อต้านคอร์รปัชัน่สากล  

(International Anti-Corruption 

Day)  วันพุ ธที่  9  ธันวาคม 

พ.ศ.2558 บริเวณย่านการค้า  

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยา

ภาคใต ้ ฝ ั ่ ง ตะวั นออก ร ่ วม

สมทบทุนเพื่อท�าบุญเนื่องในวัน

อาสาฬหบูชาและเข ้าพรรษา 

ประจ�าปี 2559 เพื่อเป็นการ

สืบทอดพระพุทธศาสนา

ข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยา

ภาคใต้ฝ ั ่งตะวันออก ร่วมกับ

ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา

เดินรณรงค์ให้ประชาชนออกไป

ใช้สิทธิ์ลงประชามติในวันที่ 7 

สิงหาคม พ.ศ. 2559

2 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

ข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยา

ภาคใต้ฝั ่งตะวันออก ร่วมปั ่น

จักรยานในกิจกรรม Bike for 

Dad ปั่นเพื่อพ่อในวันอาทิตย์ที่ 

11 ธันวาคม พ.ศ.2558

กิจกรรมศูนย์อุตุนิยมวิทยา
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก จ.สงขลา
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3 กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการเผยแพร่ความรู้

นักเรียนชั้น ปวส. ปี 1 สาขา เดินเรือประมง วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าทัศนศึกษา ณ ศูนย์

อุตุนยิมวทิยาภาคใต้ฝ่ังตะวนัออก

เพื่อเพิ่มทักษะ และประสบการณ์

การเรียนรู ้วิชาอุตุ นิยมวิทยา  

โดย นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด 

นักอุตุ นิยมวิทยาช�านาญการ  

เป็นอาจารย์ประจ�าวิชา

สถานี เรดาร ์ตรวจอากาศ
สทิงพระ ร ่วมกับหน ่วยงาน 
ใน อ.สทิงพระ จังหวัดสงขลา  
จดัโครงการอ�าเภอยิม้ เพือ่ให้บรกิาร 
แก่ประชาชนต�าบลต่างๆ ใน 
อ.สทิงพระ เป็นประจ�าทุกเดือน

ศูนย ์อุตุ นิยมวิทยาภาคใต ้
ฝั่งตะวันออกร่วมจัดนิทรรศการ
เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร ์
แห่งชาติประจ�าปี 2559 ในวันที่  
17-18 สิงหาคม พ.ศ.2559  
ณ โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกร่วมจัดนิทรรศการ
เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร ์ 
แห่งชาติประจ�าปี 2559 ในวันที่ 
17-19 สิงหาคม พ.ศ.2559 ณ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่ง

ตะวันออกร่วมจัดนิทรรศการ

วันวิชาการจุลสมัย ในวันที ่ 

24 กุมภาพันธ ์  พ .ศ .2559  

ณ โรงเรียนจุลสมัย
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4 กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการเผยแพร่ความรู้

การสร ้างเครือข ่ายชุมชน

ต�าบลท่าหิน อ�าเภอสทิงพระ 

จั ง ห วั ด ส ง ข ล า  ข อ ง ศู น ย ์

อตุนิุยมวทิยาภาคใต้ฝ่ังตะวนัออก  

ประจ�าป ี 2559 ในวันที่  11 

มิถุนายน พ.ศ.2559

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจัดการอบรมเสริมสร้าง

ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาการบินให้แก่เครือข่ายผู้รับบริการข้อมูล

อุตุนิยมวิทยาด้านการบิน (เครื่องบินปีกหมุน) ของศูนย์อุตุนิยมวิทยา

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ในวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุม

เอกพิรุณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

ศนูย์อตุนุยิมวทิยาภาคใต้ฝ่ังตะวนัออกเข้าพบปะพดูคยุแลกเปลีย่น

เรยีนรูว้ถิชีมุชน ภมูปัิญญาท้องถิน่ทีเ่กีย่วข้องกบัอตุนุยิมวทิยา ตลอดจน 

เข้ารับฟังความคิดเห็นในการด�าเนินการเครือข่ายชุมชนต�าบลท่าหิน 

อ�าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา ในวนัที ่15 สงิหาคม พ.ศ.2559 ณ ศนูย์

การเรียนรู้ โหนด นา เล ต�าบลท่าหิน อ�าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

5 กิจกรรมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้อุตุนิยมวิทยา

การสร้างเครอืข่ายผูร้บับรกิาร

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาด้านการบิน

(เครื่องบินปีกหมุน) ของศูนย์

อตุนุยิมวทิยาภาคใต้ฝ่ังตะวนัออก 

ประจ�าปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 

14 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ ห้อง

ประชุมเอกพิรุณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั ่งตะวันออกจัดกิจกรรมเสริมสร้าง 

ความเข้าใจ และเข้าถงึข้อมลูอตุุนยิมวทิยาด้วยอนิเตอร์เนต็ และสมาร์ทโฟน  

ให้กับเครือข่ายชุมชนต�าบลท่าหิน อ�าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  

ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้ โหนด นา เล ต�าบล

ท่าหิน อ�าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
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โครงการฝึกอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีจ�านวน 5 โครงการ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานรองรับยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีและรองรับ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิผลของงานอุตุนิยมวิทยา ดังนี้

1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจอากาศผิวพื้น การรายงานผลการตรวจอากาศ 
การบ�ารุงรักษาเครื่องมือการตรวจอากาศและการประยุกต์ใช้ข้อมูลฝนเพื่อการวิจัยและ
พัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยา”

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจอากาศผิวพื้น การรายงาน

ผลการตรวจอากาศ การบ�ารุงรักษาเครื่องมือการตรวจอากาศและการประยุกต์ใช้ข้อมูลฝนเพื่อการวิจัย

และพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยา” กลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาประจ�าสถานีในภูมิภาค 

(สถานีจังหวัด) จ�านวน 3 รุ่น ผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น 69 คน และได้รับเกียรติจากวิทยากร ซึ่งเป็นบุคลากร 

ที่มีความรู้ และมีความเชี่ยวชาญจากส�านักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา ส�านักตรวจและเฝ้าระวังแผ่นดินไหว 

และส�านักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา ด�าเนินการจัดโดยส�านักบริหารกลาง สถาบันอุตุนิยมวิทยา 

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์

1. เพื่อถ่ายทอดความรู้ ปรับพื้นฐานความรู้และประสบการณ์การตรวจอากาศผิวพื้น การบ�ารุงรักษา

เครื่องมือตรวจอากาศ และการรายงานผลการตรวจอากาศผิวพื้นให้เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาได้มีความรู้

ความเข้าใจที่ถูกต้องในทิศทางเดียวกันตามมาตรฐานองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก

2. เพ่ือให้เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาตระหนักในความจ�าเป็นอันส�าคัญอย่างยิ่งต่อการรายงานข้อมูล

อุตุนิยมวิทยาที่ถูกต้องครบถ้วนและตรงเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการดูแลบ�ารุงรักษาเครื่องมือ

ตรวจอากาศให้ใช้งานได้ดีอย่างสม�่าเสมอ

3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการให้บริการอุตุนิยมวิทยา

4. เพือ่เสรมิสร้างองค์ความรูใ้นการประยกุต์ใช้ข้อมลูฝนเพือ่การวจิยัและพฒันางานอตุนุยิมวทิยาของ

ประเทศ

5. เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างคณะผู้วิจัยกับผู้ปฏิบัติงานภูมิภาค 

ผลการด�าเนินการ
ด้านการพัฒนาบุคลากร
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ผลที่ได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมมคีวามรู ้ความเข้าใจและปฏบิติังานการตรวจอากาศผวิพืน้ การดแูลบ�ารงุรกัษาเครือ่งมอื 

ตรวจอากาศ และการรายงานผลการตรวจอากาศผิวพื้นได้ถูกต้องตรงเวลาอย่างมีประสิทธิภาพและ 

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

2. มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงานการตรวจอากาศผิวพื้น และการ

รายงานผลการตรวจอากาศผิวพื้น

3. เพิ่มทักษะในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ รวมท้ังเพิ่มประสิทธิผลตัวช้ีวัดด้านการตรวจวัด

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา

4. สามารถติดตัง้และใช้โปรแกรมทีไ่ม่มค่ีาใช้จ่ายด้านลขิสทิธิเ์พ่ือการวจิยัและพฒันางานอตุนุยิมวทิยา

ได้จากโปรแกรม R โปรแกรม GrADS เป็นต้น

5. สามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลฝนเพ่ือการวิจัยและพัฒนางานอุตุนิยมวิทยาได้อย่างถูกต้องตามหลัก

วิชาการ

6. สามารถน�าความรูจ้ากการอบรมไปประยกุต์ใช้กบัการวิจยัและพฒันาเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของการ

ตรวจ การเฝ้าระวัง การพยากรณ์ การติดตามสภาวะอากาศและการเตอืนภยัธรรมชาตใินพืน้ทีท่ีร่บัผดิชอบ

การฝึกอบรมในรุ่นท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 26–30 

ตุลาคม 2558 กลุ ่มเป้าหมายเป็นเจ้าพนักงาน

อุตุนิยมวิทยาในสังกัดศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ 

ฝ่ังตะวนัตก และศนูย์อตุนุยิมวทิยาภาคใต้ฝ่ังตะวนัออก 

โดยด�าเนินการจัด ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต ้

ฝั่งตะวันออก จังหวัดสงขลา

การฝึกอบรมในรุ่นท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 16–20 

พฤศจิกายน 2558 กลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าพนักงาน

อุตุนิยมวิทยาในสังกัดศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 

โดยด�าเนินการจัด ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 

จังหวัดเชียงใหม่

การฝึกอบรมในรุ่นท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 14–18  

ธันวาคม 2558 กลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าพนักงาน

อุ ตุ นิ ย ม วิ ท ย า ในสั ง กั ดศู น ย ์ อุ ตุ นิ ย ม วิ ท ย า 

ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ ต อ น บ น  แ ล ะ 

ศนูย์อตุนุยิมวทิยาภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนล่าง  

โดยด�าเนนิการจดั ณ ศนูย์อตุนุยิมวิทยาภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี
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2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร IPV6 และบทบาทในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร IPV6 และบทบาทในการเข้าสู่ประชาคม 

อาเชียน” กลุม่เป้าหมายเป็นผูบ้ริหาร ผูอ้�านวยการส�านัก/ศนูย์ และผูอ้�านวยการส่วนและกลุม่ต่างๆ ในสงักดั 

กรมอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 106 คน ด�าเนินการจัดระหว่างวันที่ 8–9 ธันวาคม 

2558 ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา ด�าเนินการจัดโดยส�านักบริหารกลาง สถาบันอุตุนิยมวิทยา

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บุคลากรทุกระดับของกรมอุตุนิยมวิทยามีความรู้ความเข้าใจ สามารถด�าเนินการและปฏิบัติ

ตามนโยบายรัฐบาลได้อย่างถูกต้องตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร

2. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ IPV6 ที่จ�าเป็นส�าหรับการปฏิบัติงานในการด�าเนินงานตามแผนด�าเนินการ

ปรบัเปลีย่นอปุกรณ์และระบบเครอืข่ายให้รองรบัเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็รุน่ที ่6 (IPV6) ของกรมอุตุนยิมวทิยา

3. เพื่อให้ได้ความรู้เก่ียวกับประชาคมอาเซียน บทบาทของประเทศและข้าราชการในการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน

4. สร้างความตระหนักในการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาสมรรถนะ ทักษะท่ีสอดคล้องกับการ

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก

1. นางศิริกุล ปัญญาดิลก ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

2. นายณภัทร ช่วงชุณห์ส่อง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

3. รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4. นายธวัชชัย ศิริกุล ส�านักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถด�าเนินการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้อง

2. บคุลากรมีความตระหนกัถงึความส�าคญัของ IPV6 และบคุลากรในระดบัปฏบิตังิานสามารถบรหิาร

จัดการระบบเครือข่ายที่เชื่อมต่อแบบ IPV6 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย

3. มีการเรียนรู้และมีความตระหนักในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “กระบวนการเชิงสถิติขั้นสูงส�าหรับวิเคราะห์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 1” 

โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง “กระบวนการเชงิสถติขิัน้สงูส�าหรบัวเิคราะห์ข้อมลูอตุนุยิมวทิยา 1”  

กลุ่มเป้าหมายต�าแหน่งนักอุตุนิยมวิทยาส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ�านวน 30 คน จัดอบรมระหว่างวันที่  

20–22 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา  

ด�าเนินการจัดโดยส�านักบริหารกลาง สถาบันอุตุนิยมวิทยา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการเชิงสถิติขั้นสูงส�าหรับวิเคราะห์

ข้อมลูอตุนุยิมวทิยา และสามารถน�าวธิกีารไปออกแบบการวจิยัท่ีเช่ือมโยงกบัปัญหาวจิยัท่ีสนใจ และสามารถ

ผลิตงานวิจัยเชิงสถิติที่มีคุณภาพได้ 

ผลที่ได้รับ

1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ มีแนวคิดในการพัฒนางานข้อมูลภูมิอากาศและข้อมูล

อุตุนิยมวิทยาโดยใช้กระบวนการเชิงสถิติขั้นสูง รวมถึงประยุกต์ใช้ในงานวิเคราะห์และพยากรณ์อากาศ

ระยะนานได้

2. สามารถน�าวธิวีเิคราะห์ไปเชือ่มโยงกบัหวัข้อวิจยัท่ีสนใจและสามารถผลติงานวจัิยเชิงสถิตท่ีิมคีณุภาพได้
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4 โครงการเปิดการเรียนการสอน
เรื่อง “การประยุกต์ใช้ข้อมูลตรวจอากาศด้วยเรดาร์เพื่อการพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข 
(Training Workshop on Application of Radar Observation Data to Numerical 
Weather Prediction)" 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประยุกต์ใช้ข้อมูลตรวจอากาศด้วยเรดาร์เพื่อการพยากรณ์

อากาศเชิงตัวเลข (Training Workshop on Application of Radar Observation Data for Numerical 

Weather Prediction)” กลุม่เป้าหมายต�าแหน่งนกัอตุุนยิมวทิยาส่วนกลางและส่วนภมูภิาค จ�านวน 30 คน  

ด�าเนินการจัดโดยส�านักบริหารกลาง สถาบันอุตุนิยมวิทยา

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในการประยุกต์ใช้ข้อมูลตรวจอากาศด้วยเรดาร์เพื่อการพยากรณ์อากาศ

เชิงตัวเลข

2. เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างคณะผู้วิจัยกับผู้เชี่ยวชาญที่มี

ประสบการณ์เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติงานจริง

3. เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยาในการใช้เทคโนโลยีด้านอุตุนิยมวิทยาในการ

ศึกษาวิจัยและปฏิบัติงานประจ�า

จัดอบรมระหว่างวันที่ 10–13 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก Central Weather Bureau สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน (ไต้หวัน) จ�านวน 2 ท่าน คือ Dr.Pao-Liang Chag Telecommunications and radar 

Division Mr.Wei-Ting Fang Meteorological Satellite Center 

ผลที่ได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจทฤษฎีและเทคนิคทางด้านการบูรณาการข้อมูลเชิงตัวเลข

2. ผูเ้ข้าอบรมสามารถประยกุต์ใช้ข้อมลูตรวจอากาศจากเรดาร์ตรวจอากาศส�าหรับการพยากรณ์อากาศ

เชิงตัวเลข

3. เกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการด้านอุตุนิยมวิทยาและการพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขระหว่าง 

กรมอุตุนิยมวิทยากับ Central Weather Bureau สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน)

4. ผูเ้ข้าอบรมสามารถน�าวธิกีารศึกษาทีไ่ด้รบัจากการอบรมไปประยกุต์ใช้กับพยากรณ์อากาศเชิงตวัเลข

ของไทยได้
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5 โครงการเปิดการเรียนการสอน
เรือ่ง “แบบจ�าลองการพยากรณ์ปรมิาณฝนระยะปัจจบุนั (Training Workshop on Radar 
Data Assimilation for Precipitation Nowcasting)" 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แบบจ�าลองการพยากรณ์ปริมาณฝนระยะปัจจุบัน (Training 

Workshop on Radar Data Assimilation for Precipitation Nowcasting)” กลุ่มเป้าหมายต�าแหน่ง

นักอุตุนิยมวิทยาส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ�านวน 30 คน ด�าเนินการจัดโดยส�านักบริหารกลาง สถาบัน

อุตุนิยมวิทยา

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในการประยุกต์ใช้แบบจ�าลองในการพยากรณ์ปริมาณฝนระยะปัจจุบัน

2. เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างคณะผู้วิจัยกับผู้เชี่ยวชาญที่มี

ประสบการณ์เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติงานจริง

3. เพือ่ศกึษาและประยกุต์ใช้ข้อมลูอตุนุยิมวทิยาส�าหรบัการพยากรณ์อากาศระยะปัจจบุนัและพฒันา

เทคนิคส�าหรับการเฝ้าระวังและเตือนภัยธรรมชาติอันเนื่องมาจากฝน

จดัอบรมระหว่างวันที ่30 พฤษภาคม - 3 มถินุายน 2559 ณ ห้องประชมุ 1 ชัน้ 1 อาคารศนูย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก Central Weather Bureau สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน (ไต้หวัน) จ�านวน 3 ท่าน คือ 

Dr.Jing-Shan Hong Meteorological Information Center

Ms.Ya-Ting Tsai Meteorological Information Center

Ms.Siou-Ying Jiang Meteorological Information Center

ผลที่ได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจเทคนิคและการพัฒนาการพยากรณ์ปริมาณฝนระยะปัจจุบัน

2. ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาส�าหรับการพยากรณ์อากาศ การพยากรณ์น�้า

และเตือนภัยธรรมชาติ

3. เกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการด้านอุตุนิยมวิทยาอุทก และการบริหารจัดการน�้าระหว่าง 

กรมอุตุนิยมวิทยากับ Central Weather Bureau สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน) โดยมีการถ่ายทอด

องค์ความรู้ด้านแบบจ�าลองการพยากรณ์ปริมาณฝนระยะปัจจุบันจากประเทศท่ีมีประสบการณ์ในการ

พัฒนาแบบจ�าลอง







กรมอุตุนิยมวิทยา
Meteorological Department 
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