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คำนำ 
 
     ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ศอ.) มีหน้าที่ประกาศเตือนภัยธรรมชาติ ให้กับพื้นที่ใน
ความรับผิดชอบของ ศอ. จำนวน 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส  ซึ่งประกาศเตือนภัยธรรมชาติจะทำการประกาศ
เตือนโดยส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคฝั่งตะวันออก (สพ.ศอ.) ล่วงหน้าก่อนเกิดภัยธรรมชาติอย่าง
น้อย 24 ชั่วโมง  
     จากการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง (SWOT) ของการประกาศเตือน ฯ พบว่าปัญหาและอุปสรรค
ในการออกประกาศเตือนภัยธรรมชาติ ของส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ด้านการ
ปฏิบัติงาน และด้านผู้รับบริการ มีความเสี่ยงในระดับสูง ซึ่งเป็นความเสี่ยงระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้อง
จัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดังนั้นจึงต้องมีการจัดทำคู่มือประกาศเตือนภัยธรรมชาติ  
แบบฟอร์มบันทึกขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ประกาศเตือนภัย
ธรรมชาติเพื่อให้ผู้รับบริการเข้าถึงประกาศเตือนภัยธรรมชาติได้ง่ายขึ้น ด้วยการนำเทคโนลียีดิจิทัลมาใช้ใน
รูปแบบของ Infographic, วีดิทัศน์ และการถ่ายทอดสด โดยเผยแพร่ผ่าน Website ศอ., Facebook ศอ., 
YouTube ศอ. และไลน์ส่วนพยากรณ์อากาศ ศอ. รวมทั้งนำ google form มาเป็นเครื่องมือในการสำรวจความ
พึงพอใจและความเชื่อม่ันการประกาศเตือนภัยธรรมชาติ 
     ทั้งนี้หวังว่า คู่มือประกาศเตือนภัยธรรมชาติ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับนักอุตุนิยมวิทยา  
ส่วนงานที่เก่ียวข้อง และผู้ที่สนใจ เพ่ือใช้ศึกษาหาความรู้ ต่อไป 
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บทที่ 1 บทนำ 
 
1.1 ที่มาและความสำคัญ 
     ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ศอ.) มีหน้าที่ประกาศเตือนภัยธรรมชาติ ให้กับพื้นที่ 
ในความรับผิดชอบของ ศอ. จำนวน 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส  ซึ่งประกาศเตือนภัยธรรมชาติจะทำการประกาศ
เตือนโดยส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคฝั่งตะวันออก (สพ.ศอ.) ล่วงหน้าก่อนเกิดภัยธรรมชาติอย่าง
น้อย 24 ชั่วโมง ทั้งนี้การประกาศเตือนฝนตกหนัก วาตภัย หรือคลื่นลมแรง นั้น ต้องมีสาเหตุจากพายุหมุน  
เขตร้อน มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ หย่อมความกดอากาศต่ำ หรือร่องความกดอากาศต่ำ 
เท่านั้น และต้องมีผลกระทบในระดับจังหวัด หรือภาค และจะประกาศเตือน ฯ เมื่อเข้าเกณฑ์การประกาศเตือน 
เช่น ฝนตกหนักถึงหนักมากในพ้ืนซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัย (น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง), คลื่นลม
ในบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรง ซึ่งทำให้เกิดคลื่นซัดเข้าหาฝั่ง/เรือเล็กไม่สามารถออกจากฝั่ง (คลื่นสูงมากกว่า 2 
เมตร) เป็นต้น  
     ปัจจุบันไม่มีแบบฟอร์มตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล รวมทั้งแบบฟอร์มบันทึกขั้นตอน  
การปฏิบัติงาน (Check list) ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งส่งผลให้ผู ้พยากรณ์อากาศแต่ละท่านมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน และจากการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง (SWOT) ของการประกาศเตือน ฯ พบว่าปัญหา
และอุปสรรคในการออกประกาศเตือนภัยธรรมชาติ ของส่วนพยากรณ์อากาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้  
ฝั ่งตะวันออก ด้านการปฏิบัติงาน และด้านผู ้รับบริการ มีความเสี ่ยงในระดับสูง ซึ ่งเป็นความเสี ่ยงระดับ 
ที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
     ดังนั้นจึงต้องมีการจัดทำคู่มือประกาศเตือนภัยธรรมชาติ และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพ่ิม
การประชาสัมพันธ์ประกาศเตือนภัยธรรมชาติเพื่อให้ผู้รับบริการ เข้าถึงประกาศเตือนภัยธรรมชาติได้ง่ายขึ้น  
ด้วยการนำเทคโนลียีดิจิทัลมาใช้ในรูปแบบของ Infographic, วีดิทัศน์ และการถ่ายทอดสด เผยแพร่ผ่าน 
Website ศอ., Facebook ศอ., YouTube ศอ., ไลน์ส่วนพยากรณ์อากาศ ศอ. และทำการสำรวจความพึงพอใจ
และความเชื่อมั่นการประกาศเตือนภัยธรรมชาติด้วย google form  
 
1.2 วัตถุประสงค์ 
     1.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นแบบแผนเดียวกัน ตามมาตรฐานที่กำหนด 
     1.2 เพ่ือให้ประกาศเตือนภัยธรรมชาติทันต่อเหตุการณ์ 
     1.3 เพ่ือให้ผู้รับบริการ มีความพึงพอใจและเชื่อม่ันในประกาศเตือนภัยธรรมชาติ 
     1.4 เพื่อให้ผู้รับบริการ เข้าถึงประกาศเตือนภัยธรรมชาติได้ง่ายขึ้น ด้วยการนำเทคโนลียีดิจิทัล
มาใช้ในรูปแบบของ Infographic, วีดิทัศน์ และการถ่ายทอดสด เผยแพร่ผ่าน Website ศอ., Facebook ศอ., 
YouTube ศอ. และไลน์ส่วนพยากรณ์อากาศ ศอ. 
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1.3 ขอบเขต 
     ประกาศเตือนภัยธรรมชาติที ่ส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคฝั ่งตะวันออก  
จะประกาศเตือนนั ้น เป็นภัยธรรมชาติทางด้านอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ ฝนตกหนัก วาตภัยหรือคลื ่นลมแรง  
อันเกิดจากพายุหมุนเขตร้อน มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ หย่อมความกดอากาศต่ำ และ
ร่องความกดอากาศต่ำ โดยจะต้องมีผลกระทบในระดับจังหวัด หรือภาค โดยจะทำการประกาศเตือน  
ภัยธรรมชาติล่วงหน้าก่อนเกิดภัยธรรมชาติ อย่างน้อย 24 ชั่วโมง และทำการเผยแพร่ประกาศเตือนภัยธรรมชาติ
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Website ศอ., Facebook ศอ., YouTube ศอ. และไลน์ส่วนพยากรณ์อากาศ ศอ. 
 
1.4 วิธีดำเนินงาน 
     1.4.1 นักอุตุนิยมวิทยา ส่วนพยากรณ์อากาศ ศอ. ร่วมประชุม ปรึกษา หารือ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น เพ่ือจัดทำคู่มือประกาศเตือนภัยธรรมชาติ 
     1.4.2 ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง (SWOT) และสรุปข้อมูลเกี่ยวกับประกาศเตอืน
ภัยธรรมชาติ  
     1.4.3 จัดทำแผนดำเนินงาน และกำหนดแบบฟอร์มที่เก่ียวกับประกาศเตือนภัยธรรมชาติ 
     1.4.4 ดำเนินการวัดความพึงพอใจและความเชื่อม่ันการเตือนภัยธรรมชาติ ส่วนพยากรณ์อากาศ 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ก่อนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กำหนด 
     1.4.5 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ รับฟังความคิดเห็น ทดลองใช้แบบฟอร์ม ปรับปรุง และจัดทำ
คู่มือประกาศเตือนภัยธรรมชาติ 
     1.4.6 เสนอผู้อำนวยการ ศอ. เพ่ือขออนุมัติใช้คู่มือประกาศเตือนภัยธรรมชาติ และแบบฟอร์มฯ 
     1.4.7 ดำเนินการวัดความพึงพอใจและความเชื่อม่ันการเตือนภัยธรรมชาติ ส่วนพยากรณ์อากาศ 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก หลังจากได้การปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กำหนด 
     1.4.8 ติดตามและประเมินผลประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
 
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1.5.1 ประกาศเตือนภัยธรรมชาติ มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
     1.5.2 ออกประกาศเตือนภัยธรรมชาติที่ทันต่อเหตุการณ์ 
     1.5.3 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจและมีความเชื่อมั่นต่อประกาศเตือนภัยธรรมชาติ 
     1.5.4 ผู้รับบริการมีช่องทางเข้าถึงประกาศเตือนภัยธรรมชาติที่หลากหลายมากข้ึน 
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บทที่ 2 นิยามความหมาย 
 
2.1 คำจำกัดความ 
     2.1.1 ประกาศเตือนภัยธรรมชาติ คือ ประกาศเตือนภัยธรรมชาติที่ทำการประกาศเตือนโดย
ส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคฝั่งตะวันออก ล่วงหน้าก่อนเกิดภัยธรรมชาติอย่างน้อย 24 ชั่วโมง 
     2.1.2 ภัยธรรมชาติ คือ ภัยธรรมชาติทางด้านอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ ฝนตกหนัก วาตภัยหรือคลื่น
ลมแรง อันเกิดจากพายุหมุนเขตร้อน มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ หย่อมความกดอากาศ
ต่ำ และร่องความกดอากาศต่ำ โดยจะต้องมีผลกระทบในระดับจังหวัด หรือภาค 
     2.1.3 เกณฑ์การประกาศเตือน 
       2.1.3.1 ฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัย (น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่ า
ไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง) 
       2.1.3.2 คลื่นลมในบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรง ซึ่งทำให้เกิดคลื่นซัดเข้าหาฝั่ง/เรือเล็กไม่
สามารถออกจากฝั่ง (คลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร) 
     2.1.4 พื้นที่ในความรับผิดชอบ คือ พื้นที่ในความรับผิดชอบ ในด้านกานพยากรณ์อากาศ  
ของส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ที่ มีการประกาศเตือนภัยธรรมชาติ ในพื้นที่
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกประกอบด้วยจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง 
สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
     2.1.5 ผลการตรวจอากาศ หมายถึง  
       2.1.5.1 ผลการตรวจอากาศผิวพื้น เวลา 01.00, 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
และ 22.00 น. และเวลาอื่น ๆ ที่ทำการตรวจเพิ่มเติมตามคำสั่ง กรม ฯ 
       2.1.5.2 ผลการตรวจอากาศชั ้นบน เวลา 01.00, 07.00, 13.00, และ 19.00 น. และ
เวลาอื่น ๆ ที่ทำการตรวจเพิ่มเติมตามคำสั่ง กรม ฯ 
       2.1.5.3 ผลการตรวจอากาศด้วยดาวเทียม ที่ทำการแปลภาพทุก 10 นาที และเวลาอ่ืน 
ๆ ที่มีการแปลภาพเพ่ิมเติมตามคำสั่ง กรม ฯ 
       2.1.5.4 ผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ ที่ทำการตรวจทุก 15 นาที และเวลาอื่น ๆ ที่ทำ
การตรวจเพิ่มเติมตามคำสั่ง กรม ฯ 
     2.1.6 การตรวจอากาศผิวพื้น (Surface Observation) หมายถึง การตรวจวัดสารประกอบ
อุตุนิยมวิทยา ได้แก่ อุณหภูมิ ความกดอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ ทิศทางและความเร็ วลม เมฆ หยาดน้ำฟ้า การ
ระเหยของน้ำ รังสีดวงอาทิตย์ ทัศนวิสัย เป็นต้น ในบริเวณใกล้กับพื้นโลก มีสถานที่ที่ตรวจวัดอากาศ เรียกว่า 
สถานีตรวจอากาศผิวพื้น (Surface station) โดยจะตรวจวัดที่เวลา 01.00 น. 04.00 น. 07.00 น. 10.00 น. 
13.00 น. 16.00 น. 19.00 น. และ 22.00 น. ซึ่งอาจจะมีการตรวจวัดในระหว่างนั้นตามความเหมาะสม การ
ตรวจอากาศผิวพื้นจะใช้ทั้งสายตาและเครื่องมือ โดยจะใช้สายตาตรวจดูท้องฟ้า เมฆ ลักษณะอากาศ ทัศนวิสัย 
คลื่นทะเล ลักษณะพ้ืนดิน และใช้เครื่องมือตรวจวัดความกดอากาศ อุณหภูมิของอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ ลมผิว
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พ้ืน ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิจุดน้ำค้าง การระเหยของน้ำ อุณหภูมิใต้ดิน ระยะยาวนานของแสงแดด อุณหภูมิของ
น้ำในถาดวัดน้ำระเหย เป็นต้น 

 
ภาพที่ 1 แสดงภาพสนามตรวจอากาศผิวพื้น 

 
     2.1.7 การตรวจอากาศชั้นบน (Upper Air Observation) หมายถึง การตรวจวัดสภาพ
อากาศตั้งแต่ระดับผิวพ้ืนขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศเบื้องบนที่ระดับความสูงที่บอลลูนแตก หรือไม่สามารถรับสัญญาณ
ได้ ประมาณ 30 กิโลเมตร จากพื้นดิน โดยอาศัยบอลลูนอัดด้วยแก๊สไฮโดรเจน ผูกด้วยเครื่องส่งสัญญาวิทยุหยัง
อากาศ (Radiosonde) มีเครื่องรับที่ภาคพื้นดินทำการบันทึกข้อมูล และรายงานผลข้อมูลที่ตรวจวัดได้ เช่น ค่า
ความกดอากาศ (Pressure), ค่าอุณหภูมิ (Temperature), ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity), ทิศทางและ
ความเร็วลม (Wind Speed and Direction) เป็นต้น โดยจะตรวจวัดที่เวลา 01.00 น. 07.00 น. 13.00 น. และ 
19.00 น. 

 
ภาพที่ 2 แสดงภาพการตรวจอากาศชั้นบน 
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     2.1.8 ภาพถ่ายดาวเทียมอุต ุน ิยมวิทยา  เป็นข้อมูลภาพอย่างหนึ ่งที ่ได ้จากดาวเทียม
อุตุนิยมวิทยา แสดงให้ทราบสภาพอากาศบริเวณกว้าง ๆ (Synoptic Scales) สภาพอากาศดังกล่าวจะสอดคล้อง
กับตัวการในแผนที่อากาศผิวพื้น และแผนที่ลมชั้นบน ภาพถ่ายดาวเทียมมีประโยชน์มากในการพยากรณ์อากาศ 
โดยเฉพาะติดตามการเคลื่อนตัวของพายุหมุนเขตร้อน นอกจากนี้ยังใช้พิจารณาหาตำแหน่งปัจจุบัน หรือพิจารณา
การเคลื่อนตัวของตัวการต่างๆ ในแผนที่อากาศผิวพ้ืน และแผนที่ลมชั้นบน เช่น บริเวณความกดอากาศสูง หย่อม
ความกดอากาศต่ำ  แนวปะทะอากาศ แนวลมสอบ และ คลื่นอากาศ (Wave) เป็นต้น 

 
ภาพที่ 3 แสดงภาพถ่ายดาวเทียม วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 19.30 น. 

 
     2.1.9 ภาพเรดาร์ตรวจอากาศ เป็นภาพที่ได้จากการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ ที่แสดงลักษณะ
ของกลุ่มฝนที่เกิดข้ึนตามพ้ืนที่ต่าง ๆ ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับตัวการต่าง ๆ ที่ปรากฏในแผนที่อากาศผิวพ้ืนและ
แผนที่ลมชั้นบน โดยสามารถตรวจวัดฝน ฝนฟ้าคะนอง หิมะ เป็นต้น และแสดงตำแหน่งศูนย์กลางของพายุหมุน
เขตร้อน เมื่อศูนย์กลางของพายุเคลื่อนเข้ามาในรัศมีทำการตรวจของเรดาร์ตรวจอากาศ 

 
ภาพที่ 4 แสดงภาพเรดาร์ตรวจอากาศ สถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ  

วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 19.30 น. 
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     2.1.10 แผนที่อากาศผิวพื้น (Top Chart /Synoptic weather chart) เป็นแผนที่แสดง
ระบบความกดอากาศซึ่งเกิดจากการหมุนเวียนของอากาศบนพื้นโลก ที่ได้มาจากการวิเคราะห์ ค่าความกด
อากาศ (hPa) ที่หักแก้หาระดับน้ำทะเลปานกลาง ของสถานีตรวจอากาศ ณ ตำบลต่างๆ ตามภูมิภาคของโลก
และประเทศไทย ในแผนที่อากาศผิวพ้ืนจะประกอบด้วย เส้นความกดอากาศเท่า (Isobar) ที่ลากผ่านตำบลต่างๆ 
ซึ่งบางบริเวณ มีลักษณะเป็นระเบียบ ห่างหรือชิดกัน และบางบริเวณมีลักษณะ เป็นแนวโค้งของ Trough หรือ 
Ridge รวมทั้งตัวการต่างๆ ที่ก่อให้เกิดสภาพอากาศ เช่น บริเวณความกดอากาศสูง หย่อมความกดอากาศต่ำ 
พายุหมุนเขตร้อน ร่องมรสุม และแนวปะทะอากาศ เป็นต้น 

 
ภาพที่ 5 แสดงแผนที่อากาศผิวพื้น ประจำวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 07.00 น. 

 
       2.1.6.1 L หย่อมความกดอากาศต่ำ เป็นบริเวณท่ีอากาศร้อนยกตัวทำให้เกิดเมฆ  
       2.1.6.2 H บริเวณความกดอากาศสูง เป็นบริเวณที่มีอากาศเย็นแห้ง ฟ้าใส ไม่มีเมฆปก
คลุม  
       2.1.6.3  เส้นไอโซบาร์ (Isobar) เป็นเส้นโค้งที่ลากเชื่อมต่อบริเวณที่มีความกด
อากาศเท่ากัน มีตัวเลขแสดงค่าความกดอากาศซึ่งมีหน่วยเป็น เฮคโตปาสคาล (hPa) กำกับไว้  
       2.1.6.4 แนวปะทะอากาศ (Front) 
            แนวปะทะอากาศร้อน  
            แนวปะทะอากาศเย็น  
       2.1.6.5 ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศผิวพ้ืน แสดงโดยสัญลักษณ์ดังนี้ 

 
ภาพที่ 6 แสดงสัญลักษณ์แสดงข้อมูลท่ีสถานีตรวจอากาศผิวพื้น (Station model) 
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         - วงกลม แสดงปริมาณเมฆปกคลุมเหนือสถานี 
         - ก้านลม แสดงทิศทางลมและความเร็วลมที่พัดเข้าหาสถานี 
         - ความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเล แสดงด้วยตัวเลขขวามือด้านบน เป็นตัวเลขสาม
หลัก หมายถึง ตัวเลขท้ายสองหลักและทศนิยมหนึ่งหลัก 107 หมายถึง 1010.7 hPa 
         - แนวโน้มของความกดอากาศเปรียบเทียบกับ 3 ชั่วโมงที่แล้ว แสดงด้วยตัวเลข
ทางด้านขวามือมีหน่วยเป็น hPa ค่า +(บวก) หมายถึงความกดอากาศสูงขึ้น และ ค่า –(ลบ) หมายถึงความกด
อากาศต่ำลง  
         - อุณหภูมิจุดน้ำค้าง แสดงด้วยตัวเลขขวามือด้านล่าง  
         - ลักษณะอากาศ แสดงด้วยสัญลักษณ์อุตุนิยมวิทยาทางด้านซ้ายมือ 
         - อุณหภูมิอากาศ แสดงด้วยตัวเลขด้านซ้ายบน 
     2.1.11 แผนที่ความกดอากาศเปลี่ยน 24 ชั่วโมง เป็นแผนที่แสดงค่าความกดอากาศที่เพ่ิมขึ้น
หรือลดลง ณ ตำบลต่างๆ ตามภูมิภาคของโลกและประเทศไทย เป็นการหาผลต่างของความกดอากาศที่
ระดับน้ำทะเลปานกลาง ณ ตำบลหนึ่ง โดยเปรียบเทียบค่าความกดอากาศ เวลาปัจจุบันเทียบกับค่าความกด
อากาศในรอบ 24 ชม.ที่ผ่านมา โดยใช้ตัวเลขสีน้ำเงินแทนค่าความกดอากาศเพิ่มขึ้น และตัวเลขสีแดงแทนค่า
ความกดอากาศลดลง ค่าดังกล่าวช่วยบ่งชี้แนวโน้มความรุนแรง และการเคลื่อนตัวของตัวการต่างๆ ในระบบ
ความกดอากาศของแผนที่อากาศผิวพื้น และการหมุนเวียนของอากาศในแผนที่ลมชั้นบนที่คาดว่าจะเข้ามามี
อิทธิพลต่อสภาพอากาศประเทศไทยหรือเคลื่อนตัวออกไป  

 
ภาพที่ 7 แสดงแผนที่ความกดอากาศเปลี่ยน 24 ชั่วโมง ประจำวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 07.00 น. 
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  2.1.12 แผนที่ลมชั้นบน เป็นแผนที่แสดงระบบการหมุนเวียนลมในระดับต่างๆ ซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์ 
ทิศทางลม จากผลการตรวจอากาศชั้นบนของตำบลต่างๆ ตามภูมิภาคของโลกรวมทั้งประเทศไทย  แผนที่ลมชั้น
บน ประกอบด้วย เส้นทิศลมเท่า (Streamline) การวิเคราะห์แสดงลักษณะของไซโคลน (Cyclone) แทนด้วย
สัญลักษณ์ลมทั้งทิศทางและความเร็ว เช่น Cyclonic s “C”, Anti Cyclonic “A”  บริเวณที่มีลักษณะเป็นอาน
ม้า เรียกว่า Col ซึ่งเป็นบริเวณลมอ่อน อาจปรากฏเป็นลักษณะของการเชียร์ เช่น Cyclonic], Anticyclonic 
แกนแนวลมสอบ (Confluence Asymptole) แกนแนวลมแยก (Difluence Asymptole) นอกจากนี้ ผลการ
วิเคราะห์ แผนที่ลมชั้นบน อาจปรากฏในลักษณะ Speed Convergence หรือ Speed Divergence สิ่งต่างๆ 
เหล่านี้ส่งผลต่อสภาพอากาศที่แตกต่างกันออกไป 

 
ภาพที่ 8 แสดงแผนที่ลมชั้นบน 6 ระดับ ประจำวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 07.00 น.  
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     2.1.13 แผนที่แสดงรายละเอียดประเทศไทย เป็นแผนที่แสดงรายละเอียดของผลการตรวจ
สารประกอบทางอุตุนิยมวิทยาในราย 3 ชั่วโมง โดยแสดงเฉพาะลักษณะอากาศ และมวลอากาศที่ปกคลุม
ประเทศไทย และพ้ืนที่ใกล้เคียง 

 
ภาพที่ 9 แสดงแผนที่แสดงรายละเอียดประเทศไทย ประจำวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 07.00 น. 

 
     2.1.14 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ หรือแบบจำลองเชิงตัวเลข (Numerical Model) เพ่ือ
การพยากรณ์อากาศ หมายถึง การพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นการพยากรณ์เชิงวัตถุวิสัยชนิดหนึ่ง ซึ่ง
เป็นการคาดหมายสภาวะอากาศ โดยใช้สมการทางคณิตศาสตร์ นำมาเขียนเป็นภาษาทางคอมพิวเตอร์เพื่อใช้
คำนวณและจำลองสภาพอากาศในอนาคต ส่วนการพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข (numerical weather 
prediction-NWP) คือ ชื่ออย่างเป็นทางการของวิธีการพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์ เช่น แบบจำลอง ฯ 
คลื่น (Numerical Wave Prediction), แบบจำลอง ฯ ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง ฯลฯ ซึ่งรวบรวมข้อมูลจาก
เว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น 
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       2.1.10.1 http://www.ecmwf.int 

 
ภาพที่ 10 แสดงตัวอย่างจาก ECMWF 

 
       2.1.10.2 http://www.tropicaltidbits.com 

 
ภาพที่ 11 แสดงตัวอย่างจาก GFS  
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       2.1.10.3 https://www.windytv.com 

 
ภาพที่ 12 แสดงตัวอย่างจาก Windy 

 
       2.1.10.4 http://www.yr.no 

 
ภาพที่ 13 แสดงตัวอย่างจาก Yr  
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       2.1.10.5 http://www.tmd.go.th 

 
ภาพที่ 14 แสดงตัวอย่างจาก TMD 

 
       2.1.10.6 http://www.marine.tmd.go.th 

 
ภาพที่ 15 แสดงตัวอย่างจาก Marine   
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       2.1.10.7 http://www.stormsurf.com 

 
ภาพที่ 16 แสดงตัวอย่างจาก Stormsurf 

 
       2.1.10.8 http://61.7.149.157/rtnmet/ww3_gsea.html 

 
ภาพที่ 17 แสดงตัวอย่างจากกรมอุทกศาสตร์ 
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     2.1.15 ข้อมูลคลื่น หมายถึง ข้อมูลลักษณะและความสูงของคลื่นลมในทะเล จากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ รวมทั้งรายงานผลการตรวจวัดจากสถานีตรวจอากาศที่มีการรายงานลักษณะคลื่นเข้ามา และจากเว็บไซต์
ที่เชื่อถือได้ เช่น  
       2.1.11.1 http://coastalradar.gistda.or.th 

 
ภาพที่ 18 แสดงตัวอย่างจาก GISDA 

 
     2.1.16 ระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยา หมายถึง ข้อมูลตรวจอากาศประเภท
ต่าง ๆ ทั่วโลกที่ถูกเก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงเข้าหากัน โดยนำมาแสดงผล และผลิตเป็นแผนที่
อากาศชนิดต่าง ๆ รวมทั้งสร้างเป็นแบบจำลองประเภทต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ด้านการพยากรณ์อากาศ  

 
ภาพที่ 19 แสดงตัวอย่างจากระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยา 
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     2.1.17 ระบบ METNET เป็น ระบบส่งผลการตตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา จากสถานี
ตรวจอากาศต่าง ๆ โดยสามารถบันทึกข้อมูลตรวจอากาศ ดูรายงานผลการตรวจอากาศ ติดตามผลการส่งข่าว
อากาศ ดูผลการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม แผนที่อากาศ ผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ เป็นต้น เข้าถึงระบบ
ด้วย http://119.46.126.213:20080  

 
ภาพที่ 20 แสดงตัวอย่างจากระบบ METNET  

 
2.2 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
     ประกาศเตือนภัยธรรมชาติ โดยมีนักอุตุนิยมวิทยา ปฏิบัติราชการเข้าเวร ดังนี้ 
     2.2.1 ปฏิบัติงานเข้าเวร ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น.  
     2.2.2 ปฏิบัติงานเข้าเวร ตั้งแต่เวลา 20.00-08.00 น.  
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บทที่ 3 ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
 
3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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     3.1.1 การประกาศเตือนภัยธรรมชาติ จะใช้เวลาในการดำเนินงานรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 90 นาที 
โดยจะทำการประกาศเตือนภัยธรรมชาติเมื่อลักษณะอากาศเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
     3.1.2 รวบรวมข้อมูล เป็นการรวบรวมข้อมูลจากหลาย ๆ ด้าน เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
       3.1.2.1 ผลการตรวจอากาศผิวพ้ืน  
       3.1.2.2 ผลการตรวจอากาศชั้นบน  
       3.1.2.3 ผลการตรวจอากาศด้วยดาวเทียม 
       3.1.2.4 ผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์  
       3.1.2.5 แผนที่อากาศ 
         - แผนที่อากาศอากาศผิวพ้ืน 
         - แผนที่ความกดอากาศเปลี่ยน 
         - แผนที่ลมชั้นบน  
         - แผนที่แสดงละเอียดประเทศไทย  
       3.1.2.6 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ 
       3.1.2.7 ข้อมูลคลื่น  
       3.1.2.8 ข้อมูลจากระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยา 
       3.1.2.9 ข้อมูลจากระบบ METNET 
 
     3.1.3 ตรวจสอบข้อมูล เป็นการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลที่ได้รวบรวม 
ไว้ โดยทำเครื่องหมาย  หน้าข้อมูลที่มีการ Update เป็นปัจจุบันและมีความสอดคล้องกับสภาพอากาศ 
ที่เป็นจริงเครื่องหมาย  หน้าข้อมูลที ่ไม่มีการ Update เป็นปัจจุบัน หรือไม่สอดคล้องกับสภาพอากาศ 
ที่เป็นจริง และ ไม่มีข้อมูล (FF-ศอ-07-10-03-02) 
     3.1.4 วิเคราะห์ข้อมูลและคาดหมายลักษณะอากาศ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมไว้และ
คาดหมายลักษณะอากาศล่วงหน้า โดยใช้ความรู้ความเข้าใจในปรากฏการณ์และกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
บรรยากาศ รวมทั้งสภาวะปัจจุบัน เพ่ือคาดหมายลักษณะอากาศในอนาคต 
     3.1.5 พิจารณาลักษณะอากาศตามเกณฑ์การออกประกาศเตือน เป็นการนำลักษณะอากาศที่
วิเคราะห์และคาดหมายไว้ มาพิจารณาตามเกณฑ์การออกประกาศเตือน โดยเกณฑ์การออกประกาศเตือนมีดังนี้  
       3.1.5.1 ฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัย เช่น น้ำท่วมฉับพลัน 
น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง 
       3.1.5.2 คลื่นลมในบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงซึ่งทำให้เกิดคลื่นซัดเข้าหาฝั่ง เรือเล็กไม่
สามารถออกจากฝั่ง หรือคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 
       ทั้งนี้การประกาศเตือนฝนตกหนัก วาตภัย หรือคลื่นลมแรง นั้น ต้องมีสาเหตุจากพายุ
หมุนเขตร้อน มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มรสุมตะวันวันตกเฉียงใต้ หย่อมความกดอากาศต่ำ หรือร่องความกด
อากาศต่ำ เท่านั้น และต้องมีผลกระทบในระดับจังหวัด หรือภาค 
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     3.1.6 ไม่ออกประกาศ ในกรณีลักษณอากาศที่คาดหมายไม่เข้าเกณฑ์การออกประกาศเตือน  
     3.1.7 ร่างประกาศ ในกรณีลักษณอากาศที ่คาดหมายเข้าเกณฑ์การออกประกาศเตือน 
ดำเนินการร่างประกาศตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ (FF-ศอ-07-10-03-01) 
     3.1.8 ตรวจสอบประกาศ เป็นการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของประกาศเตือนภัย
ธรรมชาติ โดย เวร ฯ ส่วนพยากรณ์อากาศ, ผู ้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ (ผส.สพ.) และเวร ฯ ส่วน
สารสนเทศอุตุนิยมวิทยาให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นไปตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ (FF-ศอ-07-10-03-
02)  
     3.1.9 ขออนุมัติออกประกาศ ฯ เป็นการนำประกาศเตือนภัยธรรมชาติ ฉบับร่างที่ผ่านการ
ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนจากผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ (ผส.สพ.) และเวร ฯ ส่วนสารสนเทศ
อุตุนิยมวิทยาแล้ว เสนอขออนุมัติ ฯ จากผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ผอ.ศอ.)  
     3.1.10 ออกประกาศเตือนภัยธรรมชาติ ฉบับเผยแพร่  โดยการประกาศเตือนภัยจะออก
ประกาศ ฯ ตามเวลา ดังนี้ 05.00, 11.00, 17.00 และ 23.00 น. 
     3.1.11 Portable Document Format (PDF) เป็นไฟล์ประเภทหนึ ่งที ่แก้ไขไม่ได้ และ
รูปแบบไม่ผิดเพี้ยนไปจากต้นฉบับเดิม โดยจะทำการแปลงไฟล์ประกาศเตือนภัยธรรมชาติ ฉบับเผยแพร่  จาก
นามสกุลไฟล์ .docx หรือ .doc เป็น .pdf (WI-ศอ-07-10-03-01) จากนั้นทำการส่งต่อไฟล์ให้กับส่วนสารสนเทศ
อุตุนิยมวิทยากับส่วนสื่อสารและเครื่องมือ ดังนี้  
       - สารสนเทศอุตุนิยมวิทยา (สท.) เผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยา
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก  
       - ส่วนสื ่อสารและเครื ่องมือ (สม.) เผยแพร่ผ ่านช่องทางโทรสาร และจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์  
     3.1.12 Infographic เป็น การนำข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศในลักษณะของ
ข้อมูลและกราฟิก หรือ เป็นการนำข้อมูลต่าง ๆ มาทำเป็นรูป เพื่อที่ช่วยอธิบายข้อมูลจากประกาศเตือนภัย
ธรรมชาติให้เข้าใจง่าย (WI-ศอ-07-10-03-02) โดยจะเผยแพร่ผ่าน Website ศอ., Facebook ศอ., YouTube 
ศอ. และไลน์ส่วนพยากรณ์อากาศ ศอ. ก่อนเวลา 01.00, 07.00, 13.00 และ 19.00 น. หรือภายใน 2 ชั่วโมงหลัง
ออกประกาศ ฯ 
     3.1.13 ถ่ายทอดสด (Live broadcasting: Live) เป็นการนำเสนอประกาศเตือนภัย ผ่าน
ช่องทาง Facebook ของศูนย์ ฯ โดยการถ่ายทอดสด ด้วยโปรแกรม Open Broadcaster Software (OBS) 
และบันทึกเป็น วีดิทัศน์เผยแพร่ผ่านช่องทาง YouTube ของศูนย ์ฯ (WI-ศอ-07-10-03-03) 
     3.1.14 ผู้รับบริการ หมายถึง ผู ้ร ับประกาศเตือนภัยธรรมชาติ เช่น สถานีอุตุนิยมวิทยา 
หน่วยงานราชการอื่น ๆ ประชาชนทั่วไป กลุ่มเครือข่าย ฯ สื่อมวลชน ตลอดจนผู้รับบริการอื่น ๆ ผ่านช่องทาง 
Website ศอ., Facebook ศอ., YouTube ศอ. และไลน์ส่วนพยากรณ์อากาศ ศอ. 
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3.2 แผนผังกระบวนการ มาตรฐานงาน รายละเอียดงาน และผู้รับผิดชอบ 

 
  

ลำดับ 
ที ่

แผนผังกระบวนการ/กิจกรรม มาตรฐาน 
งาน 

รายละเอียดงาน ผู้รับ 
ผิดชอบ 

1  90 นาที 
 
 

ประกาศเตือนภัยธรรมชาติเมื่อ 
ลักษณะอากาศเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว ้
 
 
 

นอต.สพ. 
 

2 
 

 
 

15 นาที 
FF-ศอ- 
07-10- 
03-02 
 
 

- ผลการตรวจอากาศผิวพ้ืน 
- ผลการตรวจอากาศช้ันบน 
- ผลการตรวจอากาศด้วยดาวเทียม 
- ผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร ์
- แผนที่อากาศอากาศผิวพื้น/ 
ความกดอากาศเปลี่ยน/ 
ลมชั้นบน/ 
แสดงละเอียดประเทศไทย 
- แบบจำลองทางคณิตศาสตร ์
- ข้อมูลคลื่น 
- ข้อมูลจากระบบบรูณาการสารสนเทศ
ด้านอุตุนิยมวิทยา  
- ข้อมูลจากระบบ METNET 

นอต.สพ. 
 

3  
 

5 นาที 
FF-ศอ- 
07-10- 
03-02 

ตรวจสอบข้อมลู 
1.ความถูกต้อง/ครบถ้วน 
 เป็นข้อมูลใหมล่่าสดุ/ 
สอดคล้องกับสภาพอากาศที่เป็นจริง 
 ข้อมูลไมล่่าสดุ/ 
ไม่สอดคล้องกับสภาพอากาศที่เปน็จริง 
 

นอต.สพ. 
 

4  40 นาที 
 

วิเคราะห์ข้อมูลจากท่ีรวบรวมมาและ
คาดหมายลักษณะอากาศล่วงหน้า 
 
 
 
 
 

นอต.สพ. 
 

การประกาศเตือนภัย
ธรรมชาติ 

รวบรวมข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูล 
และคาดหมายลักษณะอากาศ 

 

ตรวจสอบข้อมูล 

ถูกต้อง/ครบถ้วน 

No 

Yes 

1 
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3.2 แผนผังกระบวนงาน มาตรฐานงาน รายละเอียดงาน และผู้รับผิดชอบ (ต่อ) 

  

ลำดับ 
ที ่

แผนผังกระบวนงาน/กิจกรรม มาตรฐาน 
งาน 

รายละเอียดงาน ผู้รับ 
ผิดชอบ 

5 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 นาที 
 

เกณฑ์การออกประกาศเตือน 
- ฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นซึ่งอาจ
ทำให้เกิดอุทกภัย (น้ำท่วมฉับพลัน 
น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง) 
- คลื่นลมในบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรง
ซ ึ ่ งทำให ้ เก ิดคล ื ่นซ ัดเข ้ าหาฝ ั ่ ง/ 
เรือเล็กไม่สามารถออกจากฝั่ง  
(คลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร) 
 

นอต.สพ. 
 

6  
 
 

 
 

ล ั กษณะอากาศท ี ่ ค าดหมาย ไม่
เข้าเกณฑ์การออกประกาศเตือน 
 
 
 

นอต.สพ. 
 
 
 

 
7 

 
 
 

10 นาที 
FF-ศอ- 
07-10- 
03-01 

ลักษณะอากาศที่คาดหมายเข้าเกณฑ์
การออกประกาศเตือน ตามฟอร์มที่
กำหนด 
 
 

นอต.สพ. 
 

8 
 
 
 

 

 

5 นาท ี
FF-ศอ- 
07-10- 
03-02 
 

ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน
ของของประกาศเตือนภัยธรรมชาติ 
 
 
 
 

นอต.สพ. 
เวร ฯ สท. 
ผอ.สพ. 
 

9 
 
 

 
 
 

5 นาท ี
FF-ศอ- 
07-10- 
03-01 
 

ขออนุมัติประกาศเตือนภัยธรรมชาติ
จาก ผอ.ศอ. 
 
 
 
 
 
 

นอต.สพ. 
ผอ.ศอ. 

 

ตรวจสอบประกาศ ฯ 
ถูกต้อง/ครบถ้วน 

ไม่ออกประกาศ ฯ 

No 

Yes 

 2 

พิจารณา
ลักษณะอากาศ

ตามเกณฑ ์

 1 

No Yes 

ขออนุมัติ 
ออกประกาศ ฯ 

ร่างประกาศ ฯ 

No 

Yes 
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3.2 แผนผังกระบวนงาน มาตรฐานงาน รายละเอียดงาน และผู้รับผิดชอบ (ต่อ) 
ลำดับ 

ที ่
แผนผังกระบวนงาน/กิจกรรม มาตรฐาน 

งาน 
รายละเอียดงาน ผู้รับ 

ผิดชอบ 
10 
 

 
 
 
 

FF-ศอ- 
07-10- 
03-01 
 

ออกประกาศ เวลา  
 - 05.00 น. 
 - 11.00 น. 
 - 17.00 น. 
 - 23.00 น. 
 
 

นอต.สพ. 
 

11  

 

WI-ศอ- 
07-10- 
03-01 

ส่งให้กับ  
- สท. 
- สม. 
 

นอต.สพ. 
เวร ฯ สท. 
เวร ฯ สม. 

12  
 

 

ก่อนเวลา 
- 01.00 น. 
- 07.00 น. 
- 13.00 น. 
- 19.00 น. 

WI-ศอ- 
07-10- 
03-02 

เผยแพรผ่่าน  
- Website  ศอ. 
- Facebook  ศอ. 
- ไลน์ของส่วนพยากร์อากาศ ศอ. 
 
 
 

 

นอต.สพ. 
 

13 
 

 
 

 

≤24 ชม. 
WI-ศอ- 
07-10- 
03-03 

ถ่ายทอดสดเผยแพร่ผ่าน  
Facebook ศอ. 
และ  
บันทึกเป็นวีดิทัศน์เผยแพร่ผา่น 
YouTube  ศอ. 

นอต.สพ. 
 

14 
 

  ผู้รับบริการ  

สถานีอุตุนิยมวิทยา/ 
หน่วยงานราชการอื่น ๆ/ 
ประชาชนท่ัวไป/ 
กลุ่มเครือข่าย ฯ/ 
สื่อมวลชน/ผู้รับบริการอื่น ๆ 

รับประกาศผ่านช่องทาง 
Website ศอ. 
Facebook ศอ. 
YouTube ศอ. 
ไลน์ของส่วนพยากรณ์อากาศ ศอ. 

 

PDF  3  4 

Infographic 
 3  4 

Live  3  4 

ผู้รับบริการ 

 4 

 3 

ออกประกาศ ฯ 
ฉบับเผยแพร ่

 2 
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3.3 ตัววัดผลภายในกระบวนงาน 
     3.3.1 การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานประกาศเตือนภัยธรรมชาติ  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 96 
       ร้อยละของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานประกาศเตือนภัยธรรมชาติ  
หมายถึง ร้อยละของจำนวนครั้งที่ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานประกาศเตือนภัยธรรมชาติในการออก
ประกาศเตือนภัยธรรมชาติ 
 
สูตรการคำนวณ:  

จำนวนครั้งที่ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานประกาศเตือนภัยธรรมชาติ 
×100 

จำนวนครั้งที่ออกประกาศเตือนภัยธรรมชาติ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน + / - ร้อยละ  2.0 ต่อ 1 คะแนน  โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี้ 
    - การประกาศเตือนภัยธรรมชาติที่ทันต่อเหตุการณ์ ร้อยละ 92.0 เท่ากับ 1 คะแนน 
    - การประกาศเตือนภัยธรรมชาติที่ทันต่อเหตุการณ์ ร้อยละ 94.0 เท่ากับ 2 คะแนน 
    - การประกาศเตือนภัยธรรมชาติที่ทันต่อเหตุการณ์ ร้อยละ 96.0 เท่ากับ 3 คะแนน 
    - การประกาศเตือนภัยธรรมชาติที่ทันต่อเหตุการณ์ ร้อยละ 98.0 เท่ากับ 4 คะแนน 
    - การประกาศเตือนภัยธรรมชาติที่ทันต่อเหตุการณ์ ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน: 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการดำเนินงานในอดีต  ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานประกาศเตือนภัยธรรมชาติ 

ร้อยละ - - - 

 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล: 
    1. กำหนดให้ส่วนพยากรณ์อากาศเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล 
    2. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูลนักอุตุนิยมวิทยาจะรวบรวมข้อมูลและสรุปผลการดำเนินการจัดเก็บ 
    เป็นรายเดือน 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด:  นายโชคชัย   ชุมนุ้ย      เบอร์ติดต่อ  074-311-760 
ผู้จัดเก็บข้อมลู:    ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรี  ประเทศ  เบอร์ติดต่อ  074-311-760 
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3.4 ตัววัดผลกระบวนงาน 
     3.4.1 การประกาศเตือนภัยธรรมชาติที่ทันต่อเหตุการณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 
       ร้อยละของการประกาศเตือนภัยธรรมชาติที่ทันต่อเหตุการณ์ หมายถึง ร้อยละของ
จำนวนครั้งที่ออกประกาศเตือนภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกรณีที่เหตุการณ์ปรากฏเป็นบริเวณกว้างได้
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง (การเตือนภัยจากฝนตกหนัก/คลื่นลมแรง ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง) 
หมายเหตุ: ภัยธรรมชาติที ่ส ่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคฝั ่งตะวันออก จะประกาศเตือน  
ได้แก่ ฝ                      ่         ้       ี     ุ      ุ  ุ            ุ           ี        
   ุ             ี  ใ                    ่ำ                     ่ำ  ท    ้          ี     ท ใ 
                     
 

สูตรการคำนวณ:  
จำนวนครั้งที่ประกาศเตือนภัยได้ทันก่อนเกิดภัยธรรมชาติ ไม่น้อยกว่า  24  ชั่วโมง 

×100 
จำนวนครั้งของภัยธรรมชาติที่เกิดข้ึนเฉพาะกรณีท่ีเหตุการณ์ปรากฏเป็นบริเวณกว้าง 

 

เกณฑ์การให้คะแนน: 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน + / - ร้อยละ  2.0 ต่อ 1 คะแนน  โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี้  
    - การประกาศเตือนภัยธรรมชาติที่ทันต่อเหตุการณ์ ร้อยละ 92.0 เท่ากับ 1 คะแนน 
    - การประกาศเตือนภัยธรรมชาติที่ทันต่อเหตุการณ์ ร้อยละ 94.0 เท่ากับ 2 คะแนน 
    - การประกาศเตือนภัยธรรมชาติที่ทันต่อเหตุการณ์ ร้อยละ 96.0 เท่ากับ 3 คะแนน 
    - การประกาศเตือนภัยธรรมชาติที่ทันต่อเหตุการณ์ ร้อยละ 98.0 เท่ากับ 4 คะแนน 
    - การประกาศเตือนภัยธรรมชาติที่ทันต่อเหตุการณ์ ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน: 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการดำเนินงานในอดีต  ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 
การประกาศเตือนภัยธรรมชาติที่ทันต่อ
เหตุการณ์ 

ร้อยละ 100 100 100 

 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล: 
    1. ข้อมูลความเสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติรวบรวมจากรายงานของสถานีอุตุนิยมวิทยาและ  
    กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    2. กำหนดให้ส่วนพยากรณ์อากาศเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล 
    3. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูลนักอุตุนิยมวิทยาจะรวบรวมข้อมูลและสรุปผลการดำเนินการจัดเก็บ 
    เป็นรายเดือน 
 

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด: นายโชคชัย   ชุมนุ้ย      เบอร์ติดต่อ  074-311-760 
ผู้จัดเก็บข้อมูล:    นางสาวชวนพิศ  เงินฉลาด    เบอร์ติดต่อ  074-311-760  



คู่มือการปฏิบัติงานประกาศเตือนภัยธรรมชาติ   24 

 

     3.4.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการประกาศเตือนภัยธรรมชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
       ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการประกาศเตือนภัยธรรมชาติ หมายถึง ร้อยละของ
ค่าเฉลี่ยรวมความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ใช้ประกาศเตือนภัยธรรมชาติ จากส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์
อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั ่งตะวันออก ซึ่งได้จากการตอบแบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจ ฯ โดยจะวั ดจาก
ผู้รับบริการในแต่ละช่องทางของศูนย์ ฯ   
 
สูตรการคำนวณ:  

ค่าเฉลี่ยรวมความพึงพอใจของผู้รับบริการประกาศเตือนภัยฯ ที่วัดได้ 
×100 

5 
 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน + / - ร้อยละ  2.5 ต่อ 1 คะแนน  โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี้ 
    - ความพึงพอใจของผู้รับบริการประกาศเตือนภัย ฯ ร้อยละ 75.0 เท่ากับ 1 คะแนน 
    - ความพึงพอใจของผู้รับบริการประกาศเตือนภัย ฯ ร้อยละ 77.5 เท่ากับ 2 คะแนน 
    - ความพึงพอใจของผู้รับบริการประกาศเตือนภัย ฯ ร้อยละ 80.0 เท่ากับ 3 คะแนน 
    - ความพึงพอใจของผู้รับบริการประกาศเตือนภัย ฯ ร้อยละ 82.5 เท่ากับ 4 คะแนน 
    - ความพึงพอใจของผู้รับบริการประกาศเตือนภัย ฯ ร้อยละ 85.0 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน: 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการดำเนินงานในอดีต  ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการประกาศ
เตือนภัยฯ 

ร้อยละ - - - 

 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล: 
    1. กำหนดให้ส่วนพยากรณ์อากาศเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล 
    2. ความถี ่ในการจัดเก็บข้อมูลนักอุตุนิยมวิทยาจะรวบรวมข้อมูล สรุปผลการดำเนินงาน  
    และรายงานคณะทำงานดำเนินงานการจัดทำกระบวนการ 
 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด: นายโชคชัย   ชุมนุ้ย      เบอร์ติดต่อ  074-311-760 
ผู้จัดเก็บข้อมูล:    นางสาวชวนพิศ  เงินฉลาด    เบอร์ติดต่อ  074-311-760  



คู่มือการปฏิบัติงานประกาศเตือนภัยธรรมชาติ   25 

 

     3.4.3 ความเชื่อม่ันในประกาศเตือนภัยธรรมชาติของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 83 
       ร้อยละความเชื่อมั่นในประกาศเตือนภัยธรรมชาติของผู้รับบริการ หมายถึง  ร้อยละของ
ค่าเฉลี ่ยรวมความเชื ่อมั ่นในประกาศเตือนภัยธรรมชาติของผู ้ร ับบริการ จากส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์
อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั ่งตะวันออก ซึ่งได้จากการตอบแบบสอบถามเพื่อวัดความเชื่อมั่นในประกาศเตือนภัย
ธรรมชาติของผู้รับบริการ โดยจะวัดจากผู้รับบริการในแต่ละช่องทางของศูนย์ ฯ     
 
สูตรการคำนวณ:  

ค่าเฉลี่ยรวมความเชื่อมั่นในประกาศเตือนภัยฯ ที่วัดได้ 
×100 

5 
 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน + / - ร้อยละ  1.0 ต่อ 1 คะแนน  โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี้ 
    - ความเชื่อมั่นในประกาศเตือนภัย ฯ ของผู้รับบริการ ร้อยละ 81.0 เท่ากับ 1 คะแนน 
    - ความเชื่อมั่นในประกาศเตือนภัย ฯ ของผู้รับบริการ ร้อยละ 82.0 เท่ากับ 2 คะแนน 
    - ความเชื่อมั่นในประกาศเตือนภัย ฯ ของผู้รับบริการ ร้อยละ 83.0 เท่ากับ 3 คะแนน 
    - ความเชื่อมั่นในประกาศเตือนภัย ฯ ของผู้รับบริการ ร้อยละ 84.0 เท่ากับ 4 คะแนน 
    - ความเชื่อมั่นในประกาศเตือนภัย ฯ ของผู้รับบริการ ร้อยละ 85.0 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน: 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการดำเนินงานในอดีต  ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 
ความเชื่อมั่นในประกาศเตือนภัยฯ ของ
ผู้รับบริการ 

ร้อยละ - - - 

 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล: 
    1. กำหนดให้ส่วนพยากรณ์อากาศเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล 
    2. ความถี ่ในการจัดเก็บข้อมูลนักอุตุนิยมวิทยาจะรวบรวมข้อมูล สรุปผลการดำเนินงาน  
    และรายงานคณะทำงานดำเนินงานการจัดทำกระบวนการ 
 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด: นายโชคชัย   ชุมนุ้ย      เบอร์ติดต่อ  074-311-760 
ผู้จัดเก็บข้อมูล:    นางสาวชวนพิศ  เงินฉลาด    เบอร์ติดต่อ  074-311-760  



คู่มือการปฏิบัติงานประกาศเตือนภัยธรรมชาติ   26 

 

     3.4.4 จัดทำ Infographic ประกาศเตือนภัยธรรมชาติ ทันตามเวลาที่กำหนด ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 
       จัดทำ Infographic ประกาศเตือนภัยธรรมชาติทันตามเวลาที่กำหนด หมายถึง ร้อยละ
ของจำนวน Infographic ประกาศเตือนภัยที ่เสร็จสมบูรณ์และเผยแพร่ตามช่องทางที ่กำหนด (กลุ ่มไลน์/
Facebook ศูนย์ฯ/เว็บไซต์) ภายใน 2 ชั่วโมงหลังจากออกเตือน ฯ 
 
สูตรการคำนวณ:  

จำนวน Infographic ประกาศเตือนภัยภัยธรรมชาติ ที่จัดทำทันตามเวลาที่กำหนด 
×100 

จำนวน Infographic ประกาศเตือนภัยธรรมชาติ ทั้งหมด 
 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน  +/ - 5.0  หน่วย  ต่อ 1 คะแนน  โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
    - จัดทำ Infographic ประกาศเตือนภัยธรรมชาติ ทันตามเวลาที่กำหนด ร้อยละ 75 เท่ากับ 1 คะแนน 
    - จัดทำ Infographic ประกาศเตือนภัยธรรมชาติ ทันตามเวลาที่กำหนด ร้อยละ 80 เท่ากับ 2 คะแนน 
    - จัดทำ Infographic ประกาศเตือนภัยธรรมชาติ ทันตามเวลาที่กำหนด ร้อยละ 85 เท่ากับ 3 คะแนน 
    - จัดทำ Infographic ประกาศเตือนภัยธรรมชาติ ทันตามเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90 เท่ากับ 4 คะแนน 
    - จัดทำ Infographic ประกาศเตือนภัยธรรมชาติ ทันตามเวลาที่กำหนด ร้อยละ 95 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน: 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการดำเนินงานในอดีต  ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 
จัดทำ Infographic ประกาศเตือนภัย
ธรรมชาติ ทันตามเวลาที่กำหนด 

ร้อยละ - - - 

 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล: 
    1. กำหนดให้ส่วนพยากรณ์อากาศเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล 
    2. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูลนักอุตุนิยมวิทยาจะรวบรวมข้อมูลและสรุปผลการดำเนินการ  
   จัดเก็บเป็นรายเดือน 
 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  : นายโชคชัย     ชุมนุ้ย   เบอรต์ิดต่อ  074-311-760 
ผู้จัดเก็บข้อมูล         : ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรี  ประเทศ  เบอรต์ิดต่อ  074-311-760 
 
  



คู่มือการปฏิบัติงานประกาศเตือนภัยธรรมชาติ   27 

 

3.5 การวัดความพึงพอใจและความเชื่อม่ันการเตือนภัยธรรมชาติ  
     3.5.1 การสร้างแบบวัดความพึงพอใจและความเชื่อม่ัน ฯ 
       การวัดความพึงพอใจและความเชื่อมั่นการเตือนภัยธรรมชาติ มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัล .
ในรูปแบบของ google form เข้ามาเป็นเครื่องมือในการสำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่น ฯ แบบวัด ฯ 
ได้มาจากการทบทวนแบบวัดที่เกี ่ยวข้องกับการวัดความพึงพอใจและความเชื่อมั่น ตลอดจนนำแบบวัดที่มี
นักวิชาการต่าง ๆ ศึกษาไว้มาใช้สร้างเป็นแบบสอบถาม โดยมีรายละเอียดการสร้างแบบวัด ฯ ดังนี้ 
       - แบบวัดตอนที่ 1 และ 2 สร้างจากการการนำแบบวัดของกรมอุตุนิยมวิทยามาปรับปรุง
แก้ไขให้เหมาะสมกับบริบท  
       - แบบวัดส่วนที่ 3 ได้จากการนำแบบวัดความพึงพอใจในคุณภาพข่าวประกาศเตือนภัย
ธรรมชาติ ของส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ไปทดลองใช้ในกลุ่มทดลองจำนวน 
30 คน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.945 ซึ่ง
มีรายละเอียดของค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient)  ในแต่ละด้าน ดังนี้ 
       1) ด้านความสะดวกในการรับประกาศเตือนภัยธรรมชาติ จำนวน 6 ข้อคำถาม มีค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.824 โดยที่ค่าความสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมอยู่ระหว่าง 0.416 - 0.737  
       2) ด้านรูปแบบของประกาศเตือนภัยธรรมชาติ จำนวน 5 ข้อคำถาม มีค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.904 โดยที่ค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนน
รายขอ้กับคะแนนรวมอยู่ระหว่าง 0.481 - 0.886 
       3) ด้านคุณภาพของประกาศเตือนภัยธรรมชาติ จำนวน 3 ข้อคำถาม มีค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.819 โดยที่ค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนน
รายข้อกับคะแนนรวมอยู่ระหว่าง 0.535 - 0.809 
       4) ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากร จำนวน 3 ข้อคำถาม มีค่าสัมประสิทธิ์แอล
ฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.964 โดยที่ค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนราย
ข้อกับคะแนนรวมอยู่ระหว่าง 0.909 - 0.936 
      - แบบวัดส่วนที่ 4 ได้จากการนำแบบวัดความเชื่อมั่นในการออกประกาศเตือนภัยธรรมชาติ 
ของส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ไปทดลองใช้ในกลุ่มทดลองจำนวน 30 คน โดย
มีค่าส ัมประสิทธิ ์แอลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ทั ้งฉบับ เท่ากับ 0.940 ซึ ่งมี
รายละเอียดของค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient)  ในแต่ละด้าน ดังนี้ 
       1) ด้านความถูกต้อง/แม่นยำของการแจ้งเตือนภัยธรรมชาติ จำนวน 2 ข้อคำถาม มีค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.824 โดยที่ค่าความสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมเท่ากับ 0.669   
       2) ด้านความทันต่อเหตุการณ ์จำนวน 4 ข้อคำถาม มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.857 โดยที่ค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนน
รวมอยู่ระหว่าง 0.684 - 0.738   



คู่มือการปฏิบัติงานประกาศเตือนภัยธรรมชาติ   28 

 

       3) ด้านช่องทางการแจ้งเตือนภัยธรรมชาติ จำนวน 3 ข้อคำถาม มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.914 โดยที่ค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อ
กับคะแนนรวมอยู่ระหว่าง 0.844 - 0.936  
 
     3.5.2 หลักเกณฑ์การให้คะแนนแบบวัด 
       แบบวัดความพึงพอใจและความเชื่อม่ันการเตือนภัยธรรมชาติ ส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์
อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีลักษณะเป็นแบบวัดชนิดมาตราส่วนประมาณค่าลิเคิร์ท (Likert Scale) มี
คำตอบให้เลือก 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด และกำหนดหลักเกณฑ์ในการให้น้ำหนัก
คะแนน 5 ระดับตามระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามว่าอยู่ในระดับใด ผู้ที่ตอบคำถามได้คะแนนรวม
สูง แสดงว่า มีความพึงพอใจและความเชื่อมั่นการเตือนภัย ฯ โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบวัดความพึง
พอใจและความเชื่อม่ันการเตือนภัย ฯ ดังนี้ 

 คะแนน 
มากที่สุด 5 
มาก 4 
ปานกลาง 3 
น้อย 2 
น้อยที่สุด 1 

       การแปลความหมายของคะแนน ผู้วิจัยได้กำหนดค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นเป็น 5 
ช่วง ดังนี้ 
       - ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00-1.80 หมายถึง ผู้รับบริการมีความคิดเห็นในระดับน้อยมาก  
       - ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.81-2.60 หมายถึง ผู้รับบริการมีความคิดเห็นในระดับน้อย  
       - ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.61-3.40 หมายถึง ผู้รับบริการมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง  
       - ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.41-4.20 หมายถึง ผู้รับบริการมีความคิดเห็นในระดับมาก 
       - ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.21-5.00 หมายถึง ผู้รับบริการมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 
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บทที่ 4 สรุปและข้อเสนอแนะ 
 
4.1 บทสรุป 
     คู่มือประกาศเตือนภัยธรรมชาติ เป็นคู่มือสำหรับนักอุตุนิยมวิทยาและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผู้ที่
สนใจใช้ศึกษาหาความรู้ ซึ่งภายในคู่มือฯ ประกอบด้วยที่มา ความสำคัญ วัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีดำเนินงาน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ นิยามความหมาย หน้าที่ความรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แผนผังกระบวนการ 
รายละเอียดงาน มาตรฐานงาน ผู้รับผิดชอบ ตลอดจนตัววัดผล ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นแบบแผนเดียวกัน 
ตามมาตรฐานที่กำหนด ให้การประกาศเตือนภัยธรรมชาติทันต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น และให้ผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจและเชื่อมั่นในประกาศเตือนภัยธรรมชาติ ตลอดจนผู้รับบริการสามารถเข้าถึงประกาศเตือนภัยธรรมชาติ
ได้สะดวก และหลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้น ด้วยการนำเทคโนลียีดิจิทัลมาใช้ในรูปแบบของ Infographic, วีดิ
ทัศน์ และการถ่ายทอดสด โดยทำการเผยแพร่ผ่าน Website ศอ., Facebook ศอ., YouTube ศอ. และไลน์ของ
ส่วนพยากรณ์อากาศ ศอ. 
 
4.2 ข้อเสนอแนะ 
     ควรมีการทบทวนคู่มือประกาศเตือนภัยธรรมชาติ และแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็น
ประจำทุกปี ปรับปรุงการเผยแพร่การประกาศเตือนภัยธรรมชาติให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย และตรงตามความ
ต้องการของผู้รับบริการ เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจและเชื่อมั่นในประกาศเตือนภัยธรรมชาติ ของศูนย์ ฯ  
 
4.3 ปัญหาและอุปสรรค 
     การดำเนินการวัดความพึงพอใจและความเชื่อมั่นการเตือนภัยธรรมชาติ ก่อนการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานที่กำหนด ได้ดำเนินการวัดความพึงพอใจและความเชื่อมั่น ฯ ในช่วงไม่มีภัยธรรมชาติที่เข้าเกณฑ์
การออกประกาศเตือน ฯ ทำให้ผลการวัดความพึงพอใจและความเชื่อมั่น ฯ ที่ได้รับอาจจะไม่สอดคล้องกับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง  
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