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การคาดหมายการเกิดพายุฤดูร้อนด้วยการใช้ดัชนีความคงตัวของอากาศ 
ประกอบปัจจัยทางอุตุนยิมวิทยาอื่นๆ 

กอต.ศภอ.อศ. 
๑. ความสำคัญและความเป็นมา 

ความสำคัญและความเป็นมาขององค์ความรู้ที่มีการจัดการเพ่ือให้เกิดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระบุเหตุผล ความจำเป็น 
ปัญหาหรือความต้องการ ความเป็นมาและเส้นทางการพัฒนาขององค์ความรู้ที่มีการจัดการเพื่อให้เกิดวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศ 
 

๑.๑ ความสำคัญองค์ความรู้ที่มีการจัดการเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ 
เพ่ือคาดหมายการเกิดพายุฤดูร้อนล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ เนื่องจากองค์ความรู้ทางด้านอุตุนิยมวิทยาที่มี

มาแต่อดีตนั้น ส่วนใหญ่ได้ปรับมาจากการศึกษาระบบอากาศท่ีเขตละติจูดกลาง ซึ่งมีสภาพอากาศที่เป็นการเคลื่อน
ตัวของมวลอากาศทางแนวราบเป็นส่วนใหญ่ แต่ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อน ปัจจัยการเกิดของสภาวะอากาศที่
เปลี่ยนแปลงอย่างหลากหลาย องค์ความรู้ที่มีจึงไม่เหมาะกับการคาดหมายสภาพอากาศของประเทศไทย จึงต้องมี
การนำองค์ความรู้ต่างๆ มาปรับใช้ และเฝ้าสังเกตให้เหมาะสมกับสภาวะอากาศ เพ่ือให้มีการคาดหมายได้แม่นยำ
เพ่ิมมากข้ึน และการทำงานจะต้องมีหลักเกณฑ์ท่ีสามารถอ้างอิงได้  

 

๑.๒ ความเป็นมาและแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ที่มีการจัดการเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ 
ในช่วง เดือน มี.ค. - ต้นเดือน พ.ค.ของทุกปี (ซึ่งจะเป็นช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย) บริเวณประเทศไทย

ตอนบน มักจะเกิดปรากฏการณ์พายุฤดูร้อน โดยเกิดฝนฟ้าคะนองรุนแรงร่วมกับลูกเห็บและลมกระโชกแรง กับมี
ฟ้าผ่า ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการปฏิบัติงาน และสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงยุทโธปกรณ์ของหน่วยงาน  ของ ทร.         
ในพ้ืนที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ และ
ประชาชนทั่วไป ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ ศบภ.ทร. 

ซึ่่งลักษณะของการเกิดพายุฤดูร้อนจะไม่เหมือนกับการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อน ที่สามารถเฝ้าสังเกต
การเคลื่อนตัวได้ล่วงหน้า ตั้งแต่จุดกำเนิดในท้องทะเล ตลอดจนเส้นทางการเคลื่อนตัวของพายุหมุนเขตร้อน แต่
การเกิดพายุฤดูร้อนนั้น ในแต่ละครั้งจะเห็นได้ว่า จะไม่มีการแจ้งเตือนที่สังเกตได้จากการเปลี่ยนแปลงของ
สารประกอบอุตุนิยมวิทยาบนแผนที่อากาศผิวพ้ืน โดยปกติการเกิดพายุฤดูร้อนนั้น สภาพอากาศในช่วงเช้าของวัน
เกิดเหตุ ลักษณะทั่วไปอาจจะมีลักษณะอากาศร้อน กับท้องฟ้าโปร่ง แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงของลักษณะอากาศ
ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ในช่วงเวลาบ่ายเป็นต้นไป เมื่อเริ่มมีการก่อตัวของพายุฝนฟ้าคะนองและมีลมกระโชกแรง 
อาจมีลูกเห็บตกร่วมด้วยในบางครั้ง จะสามารถเฝ้าติดตามการเคลื่อนที่ของพายุฟ้าคะนองได้จากเรดาร์ตรวจ
อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา และเรดาร์ตรวจกลุ่มฝนของกรมฝนหลวง เพียงเท่านั้น 
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กอต.ศภอ.อศ. ซึ่งมีหน้าที่ในการสนับสนุนข้อมูลอุตุนิยมวิทยา การพยากรณ์อากาศ และการแจ้งเตือนภัย 
ให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายใน ทร. รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและประชาชนทั่วไป เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าว
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพกับสนองความต้องการของ ทร. ภาครัฐ และเอกชนได้อย่างเต็มที่ กอต.ศภอ.อศ.จึงได้
ทำการศึกษาองค์ความรู้และพัฒนาทักษะทางด้านการคาดหมายสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง จากการดำเนินการ
ดังกล่าว กอต.ศภอ.อศ. ได้ค้นพบเอกสารทางวิชาการหลายชิ้นที่ได้กล่าวถึง ความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดพายุฤดู
ร้อน พายุฟ้าคะนอง ลูกเห็บ และลมกระโชกแรง กับค่า Convective Available Potential Energy Index 
(CAPE Index)  

แผนกพยากรณ์อากาศ กอต.ศภอ.อศ. จึงได้ทำการศึกษาที่มาของค่า CAPE Index โดยสามารถสรุปได้ว่า
ค่าดังกล่าวเป็นค่าของพลังงานศักย์สะสมของมวลอากาศที่สามารถใช้เป็นปัจจัยในการบ่งชี้ถึงความสามารถในการ
ยกตัวของมวลอากาศ ที่จะนำไปสู่การเกิดเมฆพายุฟ้าคะนองต่อไปได้ โดยปกติ ค่า CAPE Index  สามารถคำนวณ
ได้จากแผนภาพการคงตัวของบรรยากาศ หรือแผนภาพ Skew T log P ซึ่งเป็นการพล็อตค่าอุณหภูมิและอุณหภูมิ
จุดน้ำค้างของอากาศตามแนวดิ่งที่ ได้มาจากการตรวจอากาศชั้นบน ด้วยวิธีการปล่อยวิทยุหยั่งอากาศ 
(Radiosonde) ค่า CAPE Index มีหน่วยเป็นจูลต่อกิโลกรัม ซึ่งเมื่อคำนวณได้จะสามารถแปลค่า CAPE Index 
เป็นความรุนแรงของการเกิดพายุฟ้าคะนองได้โดยมีความสัมพันธ์ดังนี้ 

 
CAPE Index (J/Kg) ความรุนแรงของพายุฟ้าคะนอง 
< 1,000 Light (ขนาดเบา) 
1,000 – 2,500 Moderate (ขนาดปานกลาง) 
2,500 – 3,500 VERY (ขนาดรุนแรง) 
> 3,500 Extremely (ขนาดรุนแรงมาก) 
อ้างอิงค่าจากแบบจำลองสภาพอากาศ เว็บไซต์ windy 
อย่างไรก็ตามการหยั่งอากาศในแต่ละครั้งต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก ทำให้ในปัจจุบันประเทศไทยมีสถานีที่
ทำการหยั่งอากาศเพียง 15 สถานี  

ได้แก่ 1. ฝนหลวง อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์  
2. ฝนหลวง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 
3. ฝนหลวง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 
4. ฝนหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 
5. ฝนหลวง อ.สิงหนคร จ.สงขลา 
6. ฝนหลวง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 
7. ฝนหลวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 
8. ฝนหลวง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 
9. ฝนหลวง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 
10. ฝนหลวง อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 
11. สถานีอุตุนิยมวิทยา จ.เชียงใหม่ 
12. สถานีอุตุนิยมวิทยา จ.ขอนแก่น 
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13. สถานีอุตุนิยมวิทยา จ.อุบลราชธานี 
14. สถานีอุตุนิยมวิทยา จ.กรุงเทพมหานคร 
15. สถานีอุตุนิยมวิทยา จ.สงขลา  

และทำการส่งผลหยั่งอากาศเฉพาะเวลา 0700น. นอกจากนี้การตรวจอากาศชั้นบนด้วยวิทยุหยั่งอากาศแต่ละครั้ง
สามารถใช้เป็นตัวแทนสภาพอากาศได้เพียงระยะเวลาสั้นๆ เพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น เนื่องจากสภาวะและ
คุณลักษณะของบรรยากาศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่องตลอดเวลา ดังนั้น กอต.ศภอ.อศ. จึงได้พิจารณา
นำเอา CAPE Index ที่ได้จากการคาดหมายจากแบบจำลองเชิงตัวเลข (NWP: Numerical Weather Prediction) 
มาประยุกต์ใช้ในการศึกษา โดย CAPE Index ที่ได้จากแบบจำลองมีข้อดีคือ มีผลการคำนวณในทุก Grid Point 
ของแบบจำลอง และมีการพยากรณ์ CAPE Index ไปข้างหน้าเป็นรายชั่วโมง หรือ ๓ ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับแบบจำลอง 
ทำให้สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพยากรณ์การเกิดและการเคลื่อนตัวของพายุฤดูร้อนได้เป็นอย่างดี  

กอต.ศภอ.อศ. ได้ใช้ข้อมูลพยากรณ์ CAPE Index ล่วงหน้า จากแบบจำลอง ECMWF (European 
Centre for Medium-Range Weather Forecasts ) และ GFS (Global Forecast System) ซึ่งเผยแพร่ฟรีอยู่
บนเว็ปไซต์ www.windy.com เปรียบเทียบกับผลการตรวจและรายงานสภาพอากาศของสถานีตรวจอากาศ
ประเทศไทยภายใต้เครือข่ายสถานีตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
ตลอดปี พ.ศ.๒๕๖๓ พบว่าในกรณีที่แบบจำลองพยากรณ์อากาศคาดหมายว่าจะเกิดค่า CAPE Index สูงตั้งแต่ 
1500 J/kg ขึ้นไป มีความสัมพันธ์กับการเกิดพายุฟ้าคะนองในพ้ืนที่ดังกล่าวจริงอย่างมีนัยสำคัญ และน่าจะ
สามารถใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์การเกิดพายุฟ้าคะนองและพายุฤดูร้อนได้ จึงได้เริ่มนำมาประยุกต์ใช้จริง
ตั้งแต่ช่วงเปลี่ยนฤดูมรสุม ถึงฤดูร้อนของปี พ.ศ.๒๕๖๔ หรือระหว่างเดือน ก.พ. - พ.ค. ที่ผ่านมา โดยทำให้  
กอต.ศภอ.อศ. สามารถพยากรณ์ หรือออกคำเตือนพายุฟ้าคะนองล่วงหน้าได้ 3 - 5 วัน ก่อนที่จะเกิดขึ้นจริง 

อย่างไรก็ตามการใช้ค่า CAPE Index ในการพยากรณ์การเกิดพายุฟ้าคะนองยังมีข้อจำกัดและต้องศึกษา
เพ่ิมเติมในหลายส่วน เช่น สามารถใช้ได้เฉพาะในช่วงที่ประเทศไทยอยู่ในช่วงเปลี่ยนฤดูมรสุมจากมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือไปเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ หรือช่วงปลายฤดูหนาวถึง ฤดูร้อน ระหว่างเดือน ก.พ. - พ.ค. 
เท่านั้น ความถูกต้องแม่นยำของแบบจำลองในการคำนวณและพยากรณ์จากแบบจำลองเชิงตัวเลข เป็นต้น 

จากข้อสรุปดังกล่าว กอต.ศภอ.อศ. ได้นำมาจัดทำแนวทางในการพยากรณ์พายุฤดูร้อน หรือพายุฟ้า
คะนองเพ่ิมเติม ดังนี้ 

ปัจจัยในการพยากรณ์พายุฤดูร้อน กอต.ศภอ.อศ. 

อดีต ปัจจุบัน 
อุณหภูมิอากาศ ตั้งแต่ 38 องศาเซลเซียสขึ้นไป บริเวณประเทศไทยตอนบน (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง และภาคตะวันออก 
แนวโน้มการเคลื่อนตัวของมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงเปลี่ยน
ฤดมูรสุมและฤดูร้อน 
 ผลการพยากรณ์ ค่า CAPE Index สูงกว่า 1500J/kg 

ปกคลุมพ้ืนที่เป็นบริเวณกว้างล่วงหน้าต่อเนื่องไม่น้อย
กว่า ๒๔ ชั่วโมง 

 

http://www.windy.com/
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 จากการประยุกต์ใช้ข้อมูลผลการพยากรณ์ CAPE Index จากแบบจำลองพยากรณ์อากาศมาใช้ร่วมกับ
แผนที่อากาศและผลการตรวจอากาศพบว่า กอต.ศภอ.อศ. สามารถยกระดับความสามารถในการคาดหมายการ
เกิดพายุฤดูร้อน ในด้านต่างๆ ได้ ดังนี้ 

๑. สามารถคาดหมายการเกิดพายุฤดูร้อน และพายุฟ้าคะนองได้แม่นยำและยาวนานยิ่งขึ้น 
๒. สามารถคาดหมายและระบุพ้ืนที่ที่จะเกิดพายุฤดูร้อน และพายุฟ้าคะนองได้อย่างชัดเจน 
๓. สามารถคาดหมายและระบุช่วงเวลาการเกิดพายุฤดูร้อน และพายุฟ้าคะนองได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น 

 
กรณีศึกษา 1 

ปัจจัย ผลการศึกษา 
1. อุณหภูมิอากาศ ตั้งแต่ 38 องศาเซลเซียสขึ้นไป บริเวณ
ประเทศไทยตอนบน  
(ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาค
ตะวันออก 

คาดหมายการเกิดพายุฤดูร้อน มีความคลาด
เคลื่อนค่อนข้างสูงมาก ทั้งโอกาสการเกิด พ้ืนที่ที่
เกิด และห้วงเวลาการเกิด 

2. แนวโน้มการเคลื่อนตัวของมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน
ที่จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงเปลี่ยนฤดู
มรสุมและฤดูร้อน 

 
 

กรณีศึกษา 2 
ปัจจัย ผลการศึกษา 

1. อุณหภูมิอากาศ ตั้งแต่ 38 องศาเซลเซียสขึ้นไป บริเวณ
ประเทศไทยตอนบน  
(ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาค
ตะวันออก 

คาดหมายมีการเกิดพายุฤดูร้อน แต่ไม่มีความ
รุนแรง จนเกิดลูกเห็บ แต่อาจมีลมกระโชกแรงได้
ในบางพ้ืนที่เกิดพายุฟ้าคะนอง 

2. แนวโน้มการเคลื่อนตัวของมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน
ที่จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงเปลี่ยนฤดู
มรสุมและฤดูร้อน 
3. ผลการพยากรณ์ ค่า CAPE Index น้อยกว่า 1000J/kg 
ปกคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างล่วงหน้าต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๒๔ 
ชั่วโมง 
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กรณีศึกษา 3 
ปัจจัย ผลการศึกษา 

1. อุณหภูมิอากาศ ตั้งแต่ 38 องศาเซลเซียสขึ้นไป บริเวณ
ประเทศไทยตอนบน  
(ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาค
ตะวันออก 

คาดหมายมีการเกิดพายุฤดูร้อน เริ่มมีความรุนแรง 
จนอาจเกิดลูก เห็บตกร่วมด้วยได้  และมีลม
กระโชกแรงขณะเกิดพายุฟ้าคะนอง จนเกิดวาต
ภัยได้ โดยมีผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้าง บ้านเรือน
ที่พักอาศัย รวมถึงยุทโธปกรณ์ทางทหาร และ
ท างด้ านก าร เกษ ตร โดยมี ก ารติ ดต ามผล         
การเกิดพายุ ฤดู ร้อน ใน พ้ืนที่ ท างภาคเหนื อ        
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาค
ตะวันออก 

2. แนวโน้มการเคลื่อนตัวของมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน
ที่จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงเปลี่ยนฤดู
มรสุมและฤดูร้อน 
3. ผลการพยากรณ์  ค่า CAPE Index สูงกว่า 1500 - 
2500J/kg ปกคลุมพ้ืนที่เป็นบริเวณกว้างล่วงหน้าต่อเนื่องไม่
น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง 
 

 
เมื่อพิจารณาได้ดังนี้ ทาง กอต.ศภอ.อศ. จะดำเนินการออกประกาศคำเตือนเมื่อมีสภาวะอากาศเลวร้าย 

แจ้งไปยังหน่วยงานที่ ทร. ดูแลรับผิดชอบ  
 
สรุปผลการวิเคราะห์การเกิดพายุฤดูร้อน 
1. ผลการเกิดพายุฤดูร้อนในพื้นท่ี มีความแม่นยำเพิ่มมากขึ้น 
2. ผลกระทบที่เกิดสามารถวิเคราะห์ได้ว่า มีผลกระทบเล็กน้อยหรือรุนแรง มีลูกเห็บตกร่วมด้วยหรือไม่ 
3. ห้วงระยะเวลาในการพายุฤดูร้อนสามารถคาดการณ์ได้แม่นยำ 
4. สามารถแจ้งเตือนการเกิดพายุฤดูร้อนล่วงหน้าในพื้นที่ประเทศไทยตอนบน 3 - 5 วัน  

กรณีศึกษา 4 
ปัจจัย ผลการศึกษา 

1. อุณหภูมิอากาศ ตั้งแต่ 38 องศาเซลเซียสขึ้นไป บริเวณ
ประเทศไทยตอนบน  
(ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาค
ตะวันออก 

คาดหมายมีการเกิดพายุฤดูร้อนที่มีความรุนแรง
มาก ทั้งพายุฟ้าคะนอง ลูกเห็บตกร่วมด้วย และ
วาตภัย โดยมีผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างที่มีขนาด
ใหญ่ เกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง โดยมีการ
ติดตาม ผลกระทบที่เกิดส่วนใหญ่พบได้ บริเวณ
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง
ตอนบน 

2. แนวโน้มการเคลื่อนตัวของมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน
ที่จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงเปลี่ยนฤดู
มรสุมและฤดูร้อน 
3. ผลการพยากรณ์ ค่า CAPE Index สูงกว่า 2500J/kg  
ปกคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างล่วงหน้าต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๒๔ 
ชั่วโมง 
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๒. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านการจัดการความรู้ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์ความรู้ที่มีการจัดการเพ่ือให้เกิดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระบุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของผลงาน/นวัตกรรม หรือวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ อย่างชัดเจน สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการ หรือ
เหตุผลความจำเป็น 
 

๒.๑ วัตถุประสงค์ขององค์ความรู้ที่มีการจัดการเพื่อให้เกิดองค์ความรู ้
 เพ่ือคาดหมายการเกิดพายุฤดูร้อนล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ และทันท่วงที ในพ้ืนที่หน่วยงานความ
รับผิดชอบของ ทร.  
 
 
 

๒.๒ เป้าหมายหรือตัวชี้วัดขององค์ความรู้ที่มีการจัดการเพ่ือให้เกิดองค์ความรู ้
 คาดหมายสภาพอากาศการเกิดพายุฤดูร้อนล่วงหน้าได้แม่นยำมากขึ้น รวมถึงออกคาดหมายสภาพอากาศ 
การแจ้งเตือนภัยให้แก่หน่วยงาน ทร. ได้อย่างทันท่วงที  
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๓. กระบวนการผลิตผลงาน 
กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำเนินงานขององค์ความรู้ที่มีการจัดการเพ่ือให้เกิดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ระบุกระบวนการ หรือวิธีการในการผลิต การนำไปใช้ และการพัฒนาผลงานโดยมีขั้นตอนต่อเนื่องสัมพันธ์กัน และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์
 

๓.๑ การออกแบบผลงาน/ นวัตกรรม 
 เมื่อทำการนำข้อมูลแผนที่อากาศ สารประกอบอุตุนิยมวิทยา มาวิเคราะห์ร่วมกับ ค่า CAPE Index จาก
แบบจำลองสภาพอากาศจาก เว็บไซต์ windy มาพิจารณาร่วมกัน เมื่อมีโอกาสเกิดพายุฤดูร้อน เกิดฝนฟ้าคะนอง 
ลมกระโชกรุนแรง และลูกเห็บร่วมด้วย จะพิจารณาออกคาดหมายสภาพอากาศ ออกประกาศแจ้งเตือนภัยสภาพ
อากาศเลวร้าย ให้กับพ้ืนที่ ทร. ทราบ   
 
 
 

๓.๒ เป้าหมายหรือตัวชี้วัดขององค์ความรู้ที่มีการจัดการเพ่ือให้เกิดวิธีปฏิบัติที่เปน็เลิศ 
 
 
 
 

๓.๓ ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน 
 เนื่องจากสภาวะอากาศในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีความรุนแรง ทำให้ต้องมีการแจ้ง
เตือนที่มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น และสามารถพยากรณ์ล่วงหน้าได้ระยะเวลานานขึ้น เพ่ือให้ผู้ได้รับข้อมูลข่าวสาร
สามารถเตรียมการรับมือ หรือบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
 
 

๓.๔ การใช้ทรัพยากร 
 เนื่องด้วยจำนวนบุคลากร และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด แผนกพยากรณ์จึงจำเป็นต้องหาแนวทาง
หรือองค์ความรู้เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพทางการทำงาน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์มากที่สุด จึงได้นำความรู้มา
ประกอบกับการใช้แบบจำลองสภาวะอากาศท่ีเป็นฟรีแวร์ เพ่ือจะไม่เป็นการเพ่ิมภาระค่าใช้จ่าย และยังเป็นการ
พัฒนาทางด้านองค์ความรู้ให้กับบุคคลากรในการทำงาน 
 



รายงานองค์ความรู้ที่มีการจดัการเพื่อให้เกิดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปีงป.๖๔ 

 

 

- ๙ - 

๔. ผลการดำเนินการ 
ผลการดำเนินการ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่ได้รับ 
 

๔.๑ ผลที่เกิดตามจุดประสงค ์
แจ้งเตือนการเกิดพายุฤดูร้อนล่วงหน้า 3 - 5 วัน ในพ้ืนที่หน่วยงานของ ทร. หน่วยงานภาครัฐ และ

ประชาชนทั่วไป ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ ศบภ.ทร. ได้อย่างแม่นยำและทันท่วงที เพ่ิมโอกาสในการ
เตรียมการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดข้ึนต่อหน่วยงานผู้รับข่าว 
 
 
 
 

๔.๒ การบ่งชี้ สร้าง แสวงหาข้อมูล/ความรู้ 
  การพิจารณาหาค่า Convective Available Potential Energy Index (CAPE Index) ซึ่งเป็นค่าที่บ่ง
บอกถึงพลังงานศักย์สะสมที่สามารถใช้คาดการณ์ความสามารถในการยกตัวของบรรยากาศที่จะก่อเป็นเมฆฝนฟ้า
คะนองได้นั้น จะต้องทำการวิ เคราะห์ค่าจาก  Skew T Log P diagram โดยต้องปล่อยวิทยุหยั่ งอากาศ 
(Radiosonde) เพ่ือให้ได้ผลการตรวจอากาศชั้นบน นั้นมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง จึงได้ทดลองศึกษานำค่าจาก
แบบจำลองสภาพอากาศมาประกอบในการวิเคราะห์คาดหมายสภาพอากาศเพ่ือออกข่าวพยากรณ์อากาศล่วงหน้า  
 
 
 

๔.๓ ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. คาดหมายการเกิดพายุฤดูร้อนได้อย่างแม่นยำมากข้ึน  
2. คาดหมายการเกิดพายุฤดูร้อน ล่วงหน้าได้ 3 – 5 วัน  
3. เพ่ิมองค์ความรู้ให้กับนายทหารพยากรณ์อากาศ เจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานในอนาคต  
4. เรียนรู้ที่จะหาทางการแก้ปัญหา หาข้อมูลจากหลายๆแหล่ง มาพิจารณาคาดหมายสภาพอากาศ

ล่วงหน้า  
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๕. ปัจจัยความสำเร็จ 
ปัจจัยความสำเร็จ ระบุบุคคล / หน่วยงาน / องค์กร หรือ วิธีการที่ช่วยให้งานประสบผลสำเร็จตามจุดประสงค์  
การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพของผลงาน/นวัตกรรม 
 

๕.๑ สิ่งที่ช่วยให้งานประสบความสำเร็จ 
 การค้นคว้า การเฝ้าสังเกต ติดตาม และการประชุมข่าว เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน รวมถึงการแจ้งเตือนภัยไป
ยังหน่วยงานของทร. ที่มีที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ ที่มีโอกาสได้รับผลกระทบ และแจ้งผลการเกิดสภาพอากาศเลวร้ายที่
เกิดข้ึนกลับมายัง กอต.ศภอ.อศ. 
 
 
 
  



รายงานองค์ความรู้ที่มีการจดัการเพื่อให้เกิดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปีงป.๖๔ 

 

 

- ๑๑ - 

๖. บทเรียนที่ได้รับ 
บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned) ระบุข้อสรุป ข้อสังเกต /ข้อเสนอแนะ และข้อควรระวัง ที่เป็นแนวทางในการ
นำผลงานไปใช้/พัฒนาต่อ หรือดำเนินการให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งข้ึนต่อไป 
 

๖.๑ การระบุข้อมูลที่ได้รับจากการผลิต และการนำผลงานไปใช้ 
 ปี 2564 ได้เฝ้าติดตามพิจารณาข้อมูล คาดหมายการเกิดพายุฤดูร้อน และทำการแจ้งเตือนไปยัง
หน่วยงานของ ทร. ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนล่วงหน้า 3 - 5 วัน จำนวน  5 ครั้ง   
แบ่งเป็น แผ่นภาพคำเตือน Power point จำนวน 3 ครั้ง 

ออกประกาศคำเตือนกระดาษเขียนข่าวราชนาวี จำนวน 2 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



รายงานองค์ความรู้ที่มีการจดัการเพื่อให้เกิดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปีงป.๖๔ 

 

 

- ๑๒ - 

๗. การเผยแพร่ผลงาน 
การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ ระบุข้อมูลที่ทำให้เห็นร่องรอยหลักฐานการเผยแพร่ผลงาน/ 
นวัตกรรม และการยกย่องชมเชย 
 

๗.๑ การเผยแพร่ 
แจ้งประกาศคำเตือนให้กับหน่วยงานของ ทร. ที่ได้รับผลกระทบ หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนทั่วไป ที่

อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ ศบภ.ทร. 
 

 
 
 
 
 
 

๗.๒ การยอมรับ 
  
 
 
 
 
 
 


