ผนวก
แบบรายงาน วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ชื่อผลงานวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) การวิเคราะห์ตาแหน่งและเส้นทางพายุ
ด้วยวิธี VORTEX TRACKER
.
คาสาคัญ พายุหมุนเขตร้อน, เส้นทางเดินพายุ,หย่อมความกดอากาศตากาลังแรง
.
ข้อ ๑ บอกถึงสภาพที่เป็นอยู่ของหน่วยงาน ความต้องการพัฒนา หรือแก้ปัญหา และความสาคัญที่นามาสู่การริเริ่มกิจกรรม/โครงการเพื่อ
การแก้ปัญหา(การเขียนในส่วนนี้ ควรเขียนให้เร้าความสนใจ)

๑. สภาพการปฏิบัติงานเดิมก่อนที่จะเริ่มการปรับปรุง/พัฒนา
กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ มีภารกิจในการให้บริการข่าวอากาศให้แก่ส่วนราชการในกองทัพเรื อ
และส่ ว นราชการที เกี ยวข้ อ ง บริ ษั ท การบิ น และเรื อ ต่ า งๆ ที ขอรั บ การสนั บ สนุ น เพื อช่ ว ยในการเดิ น เรื อ
และเดิ น อากาศ เพื อให้ ภ ารกิ จ ดั ง กล่ า วเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย กองอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาได้ ด าเนิ น การ
ตามกระบวนการขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกตั้งแต่การตรวจอากาศ การสร้างแผนทีอากาศ การพยากรณ์
อากาศ และการแจ้ ง เตือนภัย ตลอดจนกระบวนการทางภูมิอ ากาศและสถิติ โดยหนึงในขั้น ตอนทีส าคั ญ
ในการดาเนินการดังกล่าว คือ การกาหนดตาแหน่งและการเคลือนทีของหย่อมความกดอากาศตาที สามารถ
จะทวีกาลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและพายุไต้ฝุ่นทีมีความรุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน
เป็นบริเวณกว้าง
ในการวิเคราะห์หาตาแหน่งของหย่อมความกดอากาศตาทีผ่านมานั้น สามารถวิเคราะห์ได้จากการสังเกต
รูปร่างของกลุ่มเมฆทีปรากฏบนภาพถ่ายดาวเที ยม แผนทีอากาศผิวพื้นและลมชั้นบนเป็นหลั ก อย่างไรก็ดี
วิธีการดังกล่าว ต้องอาศัยบุคลากรทีมีความรู้ ความเชียวชาญ รวมถึงประสบการณ์ในการทางานเป็นอย่างสูง
จึงจะสามารถวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง แต่กระนั้นในบางช่วงเวลาทีปรากฏลักษณะอากาศเลวร้าย เช่น เกิดพายุ
ทีมีระดับ ความรุน แรงสู ง ก็จะส่งผลให้ บริเวณดังกล่ าว ไม่สามารถทาการตรวจอากาศและส่งข้อมูล มายัง
กองอุตุนิยมวิทยาเพือบันทึกและวิเคราะห์ตาแหน่งศูนย์กลางได้
ปัจจุบันการพยากรณ์อากาศด้วยวิธีการทางตัวเลข (Numerical Weather Prediction) ได้ถูกนามาใช้
อย่างแพร่หลาย ซึงผลจากการพยากรณ์ด้วยวิธีนี้จะให้ตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยา ตั้งแต่ระดับผิวพื้นขึ้นไปทางดิง
ในทุกระดับชั้นอย่างต่อเนือง ด้วยข้อมูลทีมีความละเอียดสูงดังทีกล่าวมาแล้ว สามารถนามาใช้ทดแทนแผนที
อากาศผิวพื้นและลมชั้นบน เพือการวิเคราะห์หาตาแหน่งของหย่อมความกดอากาศตาได้เป็นอย่างดี
วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ
เพือจัดทาโปรแกรมวิเคราะห์และพยากรณ์เส้นทางของหย่อมความกดอากาศตา และพายุหมุนเขต
ร้อน ในบริเวณทะเลจีนใต้และอ่าวเบงกอล

เป้าหมาย
สามารถติดตามเส้นทางของหย่อมความกดอากาศตา และพายุหมุนเขตร้อนทีจะทาให้เกิดผลกระทบ
กับประเทศไทย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ร้อยละของการเตือนภัยจากหย่อมความกดอากาศตา หรือ พายุหมุนเขตร้อน ทีมีผลกระทบในบริเวณ
พื้นทีรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
สามารถพยากรณ์สภาวะอากาศเลวร้ายทีเป็นผลมาจากหย่อมความกดอากาศตาหรือพายุหมุนเขตร้อน
ได้อย่างถูกต้อง เมือเทียบกับผลการตรวจอากาศจากสถานีตรวจอากาศในพื้นทีทีได้รับผลกระทบจากสภาวะ
อากาศดังกล่าว
๒. ขั้นตอนสาคัญในการพัฒนา Flow Chart (แผนภูมิ) ของ วิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ
เป็นการนาเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศซึ่งเป็นข้อสรุป ว่าทาอะไร (what) ทาอย่างไร (how) และ ทาทาไม
(why) อาจเขียนเป็น ๒ ส่วน ส่วนแรกคือขั้นตอนการดาเนินงาน ส่วนที่สอง คือ Flow (แผนภูมิ) ของ
ระบบงานที่ทา วิธีการและนวัตกรรมที่เป็น Best Practice (BP)หรือ อาจเขียนบอกเล่าขั้นตอนการ
ดาเนินงานจนสาเร็จเป็นผลงานที่ดีเลิศเป็นความเรียงก็ได้
ขั้นที ๑ ศึกษาคุณสมบัติ/ คุณลักษณะเฉพาะของตัวแปรทีจะสามารถระบุตาแหน่งศูนย์กลางของหย่อม
ความกดอากาศตา
ขั้นที ๒ ตรวจสอบแหล่งข้อมูลผลการพยากรณ์อากาศ ทีมีความแม่นยา น่าเชือถือ และให้บริการข้อมูล
อย่างต่อเนือง
ขั้นที ๓ พัฒนาโปรแกรมทีจะใช้เพือระบุตาแหน่ง ศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศตา จากข้อมูล
ความกดอากาศผิ ว พื้น ทิศทางและความเร็ว ลมทีระดับผิ ว พื้น ทีระดับ ๘๕๐ มิล ลิ บาร์ และทีระดับ ๗๐๐
มิลลิบาร์ ตามลาดับ
ขั้นที ๔ ทดสอบและปรับปรุงการใช้งานของโปรแกรมโดยเปรียบเทียบตาแหน่งศูนย์กลางของหย่อม
ความกดอากาศตากับภาพถ่ายดาวเทียมและคาเตือนลักษณะอากาศเลวร้ายของ NRLMRY และ JMA
ขั้นที ๕ จัดทาคู่มือการใช้งานและอบรมวิธีการใช้งานให้กับข้าราชการกองอุตุนิยมวิทยา

ขั้นตอนการจัดทาการวิเคราะห์ตาแหน่งและเส้นทางพายุด้วยวิธี VORTEX TRACKER

ขั้นที่ ๑ ศึกษาคุณสมบัติ/คุณลักษณะเฉพาะของตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยา
ทีสามารถระบุตาแหน่งศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศตา

ขั้ น ที่ ๒ ตรวจสอบแหล่ ง ข้ อ มู ล ผลการพยากรณ์ อ ากาศ
ทีมีความแม่น ย า น่าเชื อถือ และมีการให้บริ การข้อมูล อย่า ง
ต่อเนือง

ขั้นที่ ๓ พัฒนาโปรแกรมทีจะใช้เพือระบุตาแหน่งศูนย์กลาง
ของหย่อมความกดอากาศตา จากข้อมูลความกดอากาศผิวพื้น
ทิศทางและความเร็วลมทีระดับผิวพื้น ทีระดับ ๘๕๐ มิลลิบาร์
และทีระดับ ๗๐๐ มิลลิบาร์ ตามลาดับ

ขั้ น ที่ ๔ ทดสอบและปรั บ ปรุ ง การใช้ ง านของโปรแกรม
โดยเปรียบเทียบตาแหน่งศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศตา
กั บ ภาพถ่ า ยดาวเที ย มและค าเตื อ นลั ก ษณะอากาศเลวร้ า ย
ของ NRLMRY และ JMA

ขั้นที่ ๕ จัดทาคู่มือการใช้งานและอบรมวิธีการใช้งานให้กับ
ข้าราชการกองอุตุนิยมวิทยา

เริมใช้โปรแกรมวิเคราะห์
ตาแหน่งเส้นทางพายุ

ขั้นตอนการวิเคราะห์ตาแหน่งเส้นทางพายุด้วยวิธี Vortex Tracker
เริมต้น
รับข้อมูลความกดอากาศผิวพืน้
รับข้อมูลลมทีระดับ ๑๐ เมตร จาก GFS
รับข้อมูลความกดอากาศ ทีระดับ ๘๕๐ มิลลิบาร์
รับข้อมูลความกดอากาศ ทีระดับ ๗๐๐ มิลลิบาร์
ระยะ ๒๕๐ กิโลเมตร

ระยะ ๕๐๐ กิโลเมตร
ความกดอากาศตากว่า
๑๐๐๘ เฮกโตปาสคาล

NO

YES

ลม ๑๐ เมตร มี cyclonic
NO
YES

ความกดอากาศ ๘๕๐ มิลลิบาร์
มี cyclonic

NO

YES

ความกดอากาศ ๗๐๐ มิลลิบาร์
มี cyclonic
YES

พล็อต พายุ/หย่อมความกดอากาศตา ทีวิเคราะห์ได้

จบการทางาน

NO

๓. ปัญหา อุปสรรครวมทั้งวิธีการบริหารจัดการ
(ระบุปัญหา อุปสรรคหลักที่พบระหว่างการดาเนินการและวิธีการจัดการกับปัญหา)
- ไม่มี ๔. ประโยชน์ที่ได้รับ
ข้อ ๔ (๑) อธิบายผลลัพธ์ ผลสาเร็จ และวิธีการวัดผลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และใครคือผู้ได้รับ
ประโยชน์ เช่น หน่วยงานกองทัพเรือ ชุมชน เป็นต้น
(๒) องค์ความรู้ที่เกิดขึ้น/ที่ถูกปรับปรุง
๔.๑ กองอุตุนิยมวิทยาได้โปรแกรมทีมีขีดความสามารถในการวิเคราะห์หาศูนย์กลางของหย่อมความกด
อากาศต า ที มี ค วามแม่ น ย าสู ง ขึ้ น บนพื้ น ฐานของแบบจ าลอง GFS ใกล้ เ คี ย งกั บ ผลการวิ เ คราะห์
จาก NRLMRY และ JMA
๔.๒ กองอุตุนิยมวิทยาสามารถสนับสนุนข้อมูลพยากรณ์อากาศและแจ้งเตือนสภาวะอากาศเลวร้าย
ให้แก่ กองทัพเรือ หน่วยงานทีเกียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนทัวไปได้อย่างถูกต้อง แม่นยา
และทันต่อเหตุการณ์ ตามทีได้รับการร้องขอและเมือมีสภาวะอากาศเลวร้ายเกิดขึ้นในพื้นทีรับผิดชอบ
๔.๓ มีการทบทวนและรวบรวมองค์ความรู้ใหม่ๆ ทีเกียวข้องกับหย่อมความกดอากาศตา พายุหมุนเขตร้อน
และการพยากรณ์อากาศ
๕. บทเรียนที่ได้รับ
อธิบายถึงองค์ประกอบหลัก (เคล็ดลับ) ที่ทาให้ประสบความสาเร็จ และสิ่งที่ได้เรียนรู้รวมทั้งข้อเสนอแนะ
เพื่อดาเนินการต่อไปในอนาคต
องค์ความรู้ทางด้านอุตุนิยมวิทยา และวิทยาศาสตร์ของบรรยากาศมีการพัฒนาอย่างต่อเนือง รวมถึง
มีการใช้เทคโนโลยีอืนๆ ทีเกียวข้องมาเป็นเครืองมือในการช่วยวิเคราะห์ข้อมูลในการพยากรณ์อากาศ ดังนั้น
บุคลากรทีปฏิบัติงานด้านอุตุนิย มวิทยาจะต้องเป็นผู้ ใฝ่รู้ และพร้อมติดตามข้อมูล ข่าวสาร วิทยาการใหม่ ๆ
อย่างต่อเนือง เพือนามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่การปฏิบัติงาน
๖. ปัจจัยความสาเร็จ
๖.๑ การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาให้ข้าราชการได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้วิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ
จากแหล่งต่างๆ ให้โอกาสในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึงของโครงการวิจัยและพัฒนาทีตั้งขึ้นโดยหน่วยงานอืนๆ
เช่น สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
๖.๒ แรงผลักดันและความคาดหวังจากผู้ใช้ ทั้งในกองทัพเรือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทีเป็น
แรงกระตุ้น ทาให้กองอุตุนิยมวิทยามีความพยายามทีจะพัฒนาไปข้างหน้าอย่างต่อเนือง

๖.๓ เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ทีสามารถทาให้กองอุตุนิยมวิทยาค้นหาเครืองมือ แนวทางการปฏิบัติ
ของหน่วยงานอืนๆได้โดยสะดวก
๗. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ และรางวัลที่ได้รับ
๗.๑ การเผยแพร่ ในเว็บไซต์ กอต.อศ.
๗.๒ การได้รับการยอมรับ เป็นส่วนหนึงของรายงานผลการวิจั ยโครงการ การพัฒนาและใช้ประโยชน์
การพยากรณ์คลืนในทะเล คลืนชายฝั่ง และเส้นทางพายุสาหรับประเทศไทย ทีเสนอไว้กับสานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
๗.๓ รางวัลทีได้รับ ๘. ภาคผนวก (ร่องรอย หลักฐาน ภาพถ่าย ชิ้นงาน อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเสนอผลงาน ฯลฯ แสดง
ขัน้ ตอนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ)

