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1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์และพยากรณ์อากาศ กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร ์
1.2 เพื่อสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรที่เกีย่วข้อง 
1.3 เพื่อให้การด าเนินงานวิเคราะห์และพยากรณ์อากาศเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 
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2. ผังกระบวนงาน 
2.1 ผังกระบวนงานการวิเคราะห์และพยากรณ์อากาศ กองอุตุนิยมวิทยา กรมอทุกศาสตร ์

 
ขั้น
ที่ 

ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน 
ระยะเวลาและข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา ข้อก าหนด 

1. 

 

ปฏิบัติงานตลอด 24 ชม. โดยรับการร้องขอตามช่องทาง
ต่าง ๆ เช่น บันทึกข้อความ กระดาษเขียนข่าวราชนาวี E-
Mail ฯลฯ 

ตลอด 24 ชม.  กอต.อศ. 

2. 
 
 

เป็น 2 งานหลักที่ด าเนินไปพร้อม ๆ กัน ดังนี้ 
- งานพยากรณ์อากาศตามวงรอบและแจ้งเตือนภัยจะเป็น
งานบริการข้อมูลที่ออกไปยังผู้ใช้ประจ าโดยอัตโนมัติเมื่อถึง
เวลาที่ก าหนด หรือเกิดสภาวะอากาศเลวร้ายเข้าเกณฑ์การ
แจ้งเตือนภัย 
- งานบริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาอ่ืน ๆ จะด าเนินการเมื่อ
ได้รับการร้องขอจากผู้ใช้เป็นครั้ง ๆ 

-  กอต.อศ. 

3. 
 

แจกจ่ายให้กับหน่วยต่าง ๆ ในรูปแบบ เอกสาร, เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์, แฟ้มข้อมูลบรรยายสรุป ฯลฯ วันละ 4 ครัง้ 
ตามวงรอบของข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 

ตลอด 24 ชม.  ผ.พยากรณ์
อากาศ 

 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

งานบริการข้อมูลทาง
อุตุนิยมวิทยาอ่ืน ๆ 

งานพยากรณ์อากาศตาม
วงรอบและแจ้งเตือนภัย 

ก 

ให้บริการผลการพยากรณ์อากาศตามวงรอบ 

จ 

ข 
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ขั้น
ที่ 

ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน 
ระยะเวลาและข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา ข้อก าหนด 

4. 

 

ตรวจสอบผลการพยากรณ์อากาศและข้อมูลต่าง ๆ หาก
คาดว่าจะเกิดคลื่นสูงกว่า 2 เมตร ใน พ.ท.อ่าวไทยและ
ทะเลอันดามันให้ออกต าเตือน “สภาวะคลื่นลมแรง” 

ตลอด 24 ชม. - เกณฑ์การแจ้ง
เตือนภัย กอต.อศ. 

ผ.พยากรณ์
อากาศ 

5. 
 

ออกค าเตือนเป็นกระดาษเขียนข่าวราชนาวี โดยระบุ
ผลกระทบ ช่วงเวลา และพ้ืนทีท่ี่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ
จากสภาวะคลื่นลมแรง โดยมีวงรอบของการออกค าเตือน
ทุก 24 ชม. 

30 นาท ี
(เมื่อตรวจพบ) 

- รูปแบบการเขียน
ข่าวราชนาว ี
- รูปแบบการแจ้ง
เตือนภัย กอต.อศ. 

ผ.พยากรณ์
อากาศ 

6. 
 

ตรวจสอบผลพยากรณ์น้ าเอ่อล้นฝั่งและคลื่นซัดฝั่ง ถ้า
ระดับน้ าบริเวณอ่าวไทยรูปตัว ก. – อ่าวไทยฝั่งตะวันตกสูง
กว่าปกติ 0.4 เมตร และมีคลื่นสูงกว่า 1.5 เมตร ให้ออกค า
เตือน “สภาวะน้ าเอ่อล้นฝั่งและคลื่นซัดฝัง่”  

ตลอด 24 ชม. - เกณฑ์การแจ้ง
เตือนภัย กอต.อศ. 

ผ.พยากรณ์
อากาศ 

7. ออกค าเตือนเป็นกระดาษเขียนข่าวราชนาวี โดยระบุ
ผลกระทบ ช่วงเวลา และพ้ืนทีท่ี่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ
จากสภาวะน้ าเอ่อล้นฝั่งและคลื่นซัดฝั่ง โดยมีวงรอบของ
การออกค าเตือนทุก 24 ชม. 

30 นาท ี
(เมื่อตรวจพบ) 

- รูปแบบการเขียน
ข่าวราชนาว ี
- รูปแบบการแจ้ง
เตือนภัย กอต.อศ. 

ผ.พยากรณ์
อากาศ 

 
 
 
 

ค 

ออกค าเตือนสภาวะคลื่นลมแรง 

ข 

ความสูงคลื่น 

Surge 

> 2 เมตร ≤ 2 เมตร 

ออกค าเตือนสภาวะน้ าเอ่อล้นฝั่งและคลื่นซัดฝั่ง 

≤ 0.4 เมตร > 0.4 เมตร 
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ขั้น
ที่ 

ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน 
ระยะเวลาและข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา ข้อก าหนด 

8. 

 

ตรวจพบพายุหมุนที่มีระดับความรุนแรงตัง้แต่พายุ
ดีเปรสชันขึ้นไป ปรากฏในบริเวณพ้ืนที่ระหว่าง ละติจูด 0 
– 20N ลองจิจูด 90 – 120E ให้ออกต าเตือน “พายุ
ดีเปรสชัน” หรือ “พายุหมุนเขตร้อน” 

ตลอด 24 ชม. - เกณฑ์การแจ้ง
เตือนภัย กอต.อศ. 

ผ.พยากรณ์
อากาศ 

9. 
 

ออกค าเตือนเป็นกระดาษเขียนข่าวราชนาวี โดยระบุ
ผลกระทบ ช่วงเวลา และพ้ืนทีท่ี่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ
จากพายุ โดยมีวงรอบของการออกค าเตือนแตกต่างกัน
ตามที่ระบุไว้ในเกณฑ์การแจ้งเตือนภัย กอต.อศ. 

30 นาท ี
(เมื่อตรวจพบ) 

- รูปแบบการเขียน
ข่าวราชนาว ี
- รูปแบบการแจ้ง
เตือนภัย กอต.อศ. 

ผ.พยากรณ์
อากาศ 

10. 
 

เมื่อไม่ปรากฏลักษณะอากาศเลวร้ายใด ๆ ให้ย้อนกลับเข้า
สู่สภาวะเฝ้าระวังและออกค าพยากรณ์อากาศตามวงรอบ
ทุก 6 ชม. 

  ผ.พยากรณ์
อากาศ 

11. พิจารณาค าร้องขอการบริการข้อมูลที่เข้ามาทางช่องทาง
ต่าง ๆ และให้บริการข้อมูลตามความเหมาะสม 

  กอต.อศ. 

12. การขอค าพยากรณ์เป็นกรณีพิเศษ เช่น ระบุต าบลที่ ๆ ไม่
อยู่ในพ้ืนที่ประจ า การพยากรณ์อากาศล่วงหน้าเป็นระยะ
เวลานาน การพยากรณ์อากาศเพ่ือใช้ในวัตถุประสงค์
จ าเพาะ ฯลฯ จะใช้ข้อมูลจากกระบวนการ CP 5.2 เป็น
พ้ืนฐานในการให้บริการข้อมูลต่อไป 

1 ชม. – 24 ชม.  ผ.พยากรณ์
อากาศ 

 
 
 
 
 
 

ออกค าเตือนพายุ 

ค 

พายุหมุน 
ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

ฐ 

ก 

การร้องขอ 

ออกค าพยากรณ์ตามที่ร้องขอ ง 

พยากรณ์อากาศ อ่ืน ๆ 
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ขั้น
ที่ 

ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน 
ระยะเวลาและข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ข้อก าหนด 

13. 

 

พิจารณาค าร้องขอการบริการข้อมูลที่เข้ามาทางช่องทาง
ต่าง ๆ และให้บริการข้อมูลตามความเหมาะสม 

ตลอด 24 ชม.  กอต.อศ. 

14. 
 

พิจารณาจัดท าข้อมูลผลการตรวจอากาศและสถิติตามที่
ผู้ใช้ร้องขอ 

24 ชม. – 5 วัน  ผ.ตรวจอากาศ
และสถิต ิ

15. 
 

พิจารณาค าร้องขอการบริการข้อมูลที่เข้ามาทางช่องทาง
ต่าง ๆ และให้บริการข้อมูลตามความเหมาะสม 

ตลอด 24 ชม.  กอต.อศ. 

16. พิจารณาจัดข้าราชการของ กอต.สมทบตามภารกิจที่ได้รับ
การร้องขอตามความเหมาะสม 

  กอต.อศ. 

17. ในการร้องขออ่ืน ๆ เช่น การบรรยายให้ความรู้ด้าน
อุตุนิยมวิทยา การเข้าร่วมการวิจัยและพัฒนาในด้านที่
เก่ียวข้อง ฯลฯ ให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ กอต.อศ. 

  กอต.อศ. 

18. *** กลับไปเร่ิมต้นกระบวนการใหม่ทั้งหมด ***    

 

จัดท าข้อมูลตามที่ร้องขอ 

ง 

การร้องขอ 

ข้อมูลสถิติ/ 
ผลการตรวจอากาศ อ่ืน ๆ 

การร้องขอ 

จัดชุดปฏิบัติราชการตามที่ร้องขอ 

ขอ จนท.ปฏิบัติ
ราชการ อ่ืน ๆ 

กอต.อศ.พิจารณา 

จ 



9 
 

3. ขอบเขต 
ตรวจสอบผลการตรวจอากาศ ปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยา และการพยากรณ์อากาศหากมีข้อบง่ช้ีแสดงให้

เห็นถึงการเกิดข้ึนของสภาวะอากาศเลวร้ายที่จะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติการของ ทร. การใช้ชีวิตของประชาชน 
บ้านเรอืนและสิ่งปลกูสร้างทีอ่ยู่ใกลเ้คียงเขตแนวชายฝั่ง ใหอ้อกค าเตือนสภาวะอากาศเลวร้ายไปยังหน่วยงานของ ทร. 
ที่อยู่ในพื้นที่ เพื่อให้มีการเตรียมการปอ้งกันความเสียหาย และให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ 

รวบรวมความต้องการข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาจากที่ต่าง ๆ ทั้งในและนอก ทร. เพื่อพจิารณาใหก้ารสนับสนุน
ตามที่ร้องขอ 
4. ความรับผิดชอบ 

4.1 กองอุตุนิยมวิทยา มหีน้าที่ บริการข่าวอากาศให้แก่ส่วนราชการในกองทัพเรือ และส่วนราชการทีเ่กี่ยวข้อง 
ตลอดจนบริษัทการบิน และเรือต่าง ๆ ที่ขอรับการสนับสนุนเพื่อช่วยในการเดินเรือ และการเดินอากาศ 

4.2 แผนกพยากรณ์อากาศ มีหน้าที่ วิเคราะห์ พยากรณ์อากาศ แจ้งผลการพยากรณ์อากาศและให้บริการข่าว
อากาศแก่หน่วยต่าง ๆ ในกองทพัเรือ เรือหลวงในทะเล ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ ทัง้ภาครัฐ และเอกชนทีร่้อง
ขอ 

4.3 แผนกตรวจอากาศและสถิติ มีหน้าที่ ตรวจอากาศผิวพื้น และอากาศช้ันบน รวบรวมข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพือ่
จัดท าสถิติ  

4.4 หัวหน้าแผนกพยากรณ์อากาศ มีหน้าที่ อ านวยการ ควบคุม และตรวจสอบให้การปฏิบัตงิานวิเคราะห์และ
พยากรณ์อากาศเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย มีประสทิธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน 

 
5. ค าจ ากัดความ 

5.1 สภาวะอากาศเลวร้าย หมายถึง สภาวะอากาศทีส่่งผลการทบต่อการปฏิบัติการทางทหารของ ทร. การด าเนิน
กิจกรรมของภาครัฐ เอกชนและประชาชนทั่วไป รวมถึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยส์ินและสิ่งปลกู
สร้างในทะเล หรือพื้นที่ใกลฝ้ั่ง โดย กอต.อศ.ได้ก าหนดไว้ 3 รูปแบบ ได้แก่ 
- สภาวะคลื่นลมแรง หมายถึง คลื่นลมในอ่าวไทย หรือทะเลอนัดามันมีความสูงมากกว่า 2 เมตร 
- สภาวะน้ าเอ่อล้นฝัง่และคลื่นซัดฝั่ง หมายถึง ระดับน้ าสูงจากภาวะปกติเนื่องจากปัจจัยทางด้าน

อุตุนิยมวิทยา มากกว่า 0.4 เมตร ประกอบกับสภาวะคลื่นลมแรง มีความสงูของคลื่นในพื้นทีเ่ดียวกันสูง
กว่า 1.5 เมตร 

- พายุหมุน ปรากฏพายุหมุนที่มีความรุนแรงตัง้แต่ระดบัพายุดเีปรสชันข้ึนไปในพื้นทีร่ะหว่าง ละติจูด 0 – 
20N ลองจิจูด 90E – 120E 

5.2 ค าเตือนสภาวะอากาศเลวร้าย หมายถึง เอกสารของทางราชการในรูปแบบกระดาษเขียนข่าวราชนาวีที่ออก
โดย กอต.อศ. ที่แจ้งถึงหน่วยงานของ ทร. ที่อยู่ในพื้นที่ ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศเลวร้าย 
หรือหน่วยงานอื่นของ ทร. ที่มหีน้าทีบ่รรเทาสาธารณภัยหรอืช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมี
เนื้อหากล่าวถึงลกัษณะอากาศเลวร้าย ความรุนแรง พื้นที่และห้วงเวลาที่คาดว่าจะได้รบัผลกระทบ 

5.3 ค าพยากรณ์อากาศ หมายถึง เอกสารของทางราชการที่ออกโดย กอต.อศ. ถึงหน่วยงานทีร่้องขอ โดยมีเนื้อหา
ครอบคลมุลกัษณะอากาศปจัจบุัน และสภาวะหรือปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาที่คาดว่าจะเป็น หรือจะเกิดข้ึนใน
ห้วงเวลาที่ร้องขอ 

5.4 สถิติทางด้านอุตุนิยมวิทยา หมายถึง ค่าของตัวแปรทางด้านอุตุนิยมวิทยา เช่น ความกดอากาศ อุณหภูมิ 
ปริมาณน้ าฝน ฯลฯ ที่ได้มาจากการตรวจวัดและรวบรวมมาเป็นระยะเวลายาวนาน และใช้กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์เพื่อหาค่าที่เป็นตัวแทนของพื้นที่ หรือช่วงเวลาตามความเหมาะสม เช่น ค่าอุณหภูมเิฉลี่ยต่ าทีสุ่ด
ของเดือน ม.ค. ของพื้นที่สัตหีบ เป็นต้น 
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6. ขั้นตอนปฏิบัติงาน 

ประกอบด้วยงาน 2 ส่วน โดยส่วนแรก ได้แก่ การบริการข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาทีเ่ป็นไปโดยอัตโนมัติ 
ประกอบด้วย ค าพยากรณ์อากาศในพื้นทีร่ับผิดชอบหลกัของ ทร.ซึง่เป็นพื้นที่ ที่ กอค.อศ.ต้องด าเนินการและเผยแพร่
เป็นประจ าวันละ 4 ครั้ง ตามภารกจิที่ได้รบัมอบจาก ทร. และค าเตือนลักษณะอากาศเลวร้ายที่จะออกและแจ้งไปยัง
หน่วยงานที่อยู่ในบริเวณที่คาดว่าจะไดร้ับผลกระทบจากสภาวะอากาศเลวร้าย หรือหน่วยงานอื่นของ ทร. ที่มหีน้าที่
บรรเทาสาธารณภัยหรือช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รบัผิดชอบ ซึ่งจะออกเมือ่คาดว่าจะเกิดเหตุการณ์ตามแนวทาง
ปฏิบัติในการออกค าเตือนของ กอต.อศ. ส่วนทีส่อง ได้แก่การบริการข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาเมื่อไดร้ับการรอ้งขอ เช่น 
ข้อมูลสถิติ การพยากรณ์อากาศในพื้นที่ หรือช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจง หรือเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะที่ตอ้งการรปูแบบใน
การพยากรณ์ที่ต่างออกไปจากปกติ หรือการขอรับการสนบัสนุนชุดปฏิบัติงานตรวจสารประกอบอุตุนิยมวิทยาร่วม
สมทบในภารกจิต่าง ๆ ซึ่งมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ดังนี ้

6.1 แจกจ่ายข้อมูลการพยากรณ์อากาศให้กบัหน่วยต่าง ๆ ของ ทร.ทีอ่ยู่ในเขตพื้นที่พยากรณ์อากาศปกติของ 
กอต.อศ. 

6.2 ตรวจสอบข้อมลู ปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยา และค าพยากรณ์อากาศ หากมีแนวโน้มที่จะเกิดเหตุการณ์
ดังต่อไปนี้ให้ด าเนินการออกค าเตือนตามขั้นตอนปฏิบัติของ กอต.อศ. 

6.2.1 คลื่นลมในอ่าวไทยหรือทะเลอันดามัน มีความสูงมากกว่า 2 เมตร ให้ออกค าเตือนคลื่นลมแรง โดยมี
ความถ่ีทุก 24 ชม. จนกว่าคลื่นลมจะกลบัสู่ภาวะปกติ โดยมเีนื้อหาระบสุาเหตุของการเกิด พื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบ วันที่คาดว่าจะมีความรุนแรงมากกว่าสุด ความสงูของคลื่น และวันที่คาดว่าจะสิ้นสุด 

6.2.2 น้ าทะเลยกตัวสูงกว่าค่าปกติมากกว่า 0.4 เมตร เนื่องจากปจัจัยทางอุตุนิยมวิทยา ประกอบกบัมีคลื่น
ลมสูงกว่า 1.5 เมตร ในพื้นทีเ่ดียวกัน ให้ออกค าเตือนน้ าเออ่ล้นฝัง่และคลื่นซัดฝั่ง โดยมีความถ่ีทุก 24 ชม. จนกว่าจะ
กลับสู่ภาวะปกติ โดยมเีนื้อหาระบุสาเหตุของการเกิด พื้นทีท่ี่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ วันที่คาดว่าจะมีความรุนแรง
มากกว่าสุด ความสูงของระดบัน้ าและคลื่น และวันที่คาดว่าจะสิ้นสุด 

6.2.3 ปรากฏพายุปรากฏพายุหมุนทีม่ีความรุนแรงตั้งแต่ระดับพายุดีเปรสชันข้ึนไปในพื้นทีร่ะหว่าง ละติจูด 
0 – 20N ลองจิจูด 90E – 120E ให้ออกค าเตือนพายุ โดยมคีวามถ่ีในการออกค าเตือนเป็นไปตามข้อก าหนดในการออก
ค าเตือนพายุของ กอต.อศ. มเีนื้อหาระบุรายละเอียดของพายุประกอบด้วย ต าแหน่งศูนย์กลางของพายุ ความเร็วลม  

 
 
ทิศทางและความเร็วในการเดินทางของพายุ คาดหมายวันเวลาและบรเิวณที่จะข้ึนฝั่ง ผลกระทบทีเ่กิด

เนื่องจากพายุ เช่น คลื่นลม น้ าเอ่อล้นฝัง่และคลื่นซัดฝั่ง ภาวะฝนตกหนกั น้ าหลาก ฯลฯ และวันที่คาดว่าจะสิ้นสุด 
6.3 การบริการข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาเมือ่ได้รับการร้องขอ เมื่อ กอต.อศ.ได้รับการรอ้งขอบริการข้อมลูทางอุติ

นิยมวิทยาจะพจิารณาด าเนินการ ดังนี ้
6.3.1 ข้อมูลพยากรณ์อากาศ ให้แผนกพยากรณ์อากาศด าเนินการออกค าพยากรณ์อากาศตามที่ผูร้้อง

ต้องการ 
6.3.2 ข้อมูลผลการตรวจอากาศและสถิติ ให้แผนกตรวจอากาศและสถิติด าเนินการจัดท าข้อมูลตามทีผู่้ร้อง

ต้องการ 
6.3.3 การสนบัสนุนเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติการสมทบ พจิารณาความพรอ้มของเครื่องมือ และก าลังพลจัดชุด

ปฏิบัติราชการตามที่ได้รบัการร้องขอ 
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7. กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
- 

8. การจัดเก็บ การเขา้ถึงเอกสารและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
ช่ือเอกสาร สถานที่เกบ็ ผู้รบัผิดชอบ การจัดเก็บ ระยะเวลา 
ข่าวพยากรณ์อากาศ - ช้ันเก็บแผนที่ ห้องเกบ็แผนที่ 

กอต.อศ. 
- เครื่องคอมพิวเตอร์หอ้งเขียน

แผนที่อากาศ ผ.พยากรณ์
อากาศ กอต.อศ. 

น.พยากรณ์
อากาศ 

- กระดาษ 
 
- แฟ้มข้อมูล PDF 

1 ป ี
 
- 

ค าเตือนลักษณะ
อากาศเลวร้าย 

- ช้ันเก็บแผนที่ ห้องเกบ็แผนที่ 
กอต.อศ. 

น.พยากรณ์
อากาศ 

- กระดาษ 1 ป ี

 
9. ระบบการติดตามและประเมินผล 

9.1 การบรรยายสรุปภาพรวมและการประเมินผลการพยากรณ์อากาศประจ าสัปดาห์ทุกวันพฤหัสบดี 
9.2 การรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
 

10. ภาคผนวก 
10.1 แผนที่แสดงขอบเขตและความถ่ีในการออกค าเตือนพายุ ของ กอต.อศ. 
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แผนที่แสดงขอบเขตและความถ่ีในการออกค าเตือนพายุ ของ กอต.อศ. 
 

 


