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ระเบียบปฏิบัติ 
(Procedure) 

การพยากรณ์อากาศบรเิวณสนามบนิ 
ในความรับผิดชอบของศูนย์อุตุนิยมวิทยา 

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

(TAF) 
 

ผู้จัดทำ ผู้ตรวจสอบ/ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 

………………………………… 

 (นายเจนวิทย์ สุขกา) 
………………………………… 
 (นางยุวดี  สุวรรณมณี) 

………………………………… 
(นางรุ่งรวี  อ้นคต) 

นอต.ปก. ผอ.พบ. ผอ.ศต. 
 

 
บันทึกการแก้ไข 

ครั้งที ่ วันที่บังคับใช้ รายละเอียดการแก้ไข หน้าที่แก้ไข 

00 26 มี.ค.2561 จัดทำเอกสารครั้งแรก ทุกหน้า 

01 07 พ.ค.2562 เพิ่มและแกไ้ขเนื้อหาบางส่วนเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
และขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ข้อ 6) โดยใช้ระบบ NSWEB และ METNET 
แทนระบบ UA 

4-8 

    

http://www.phuketmet.tmd.go.th/
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สารบัญ/Index 
 

หัวข้อ/Issue หน้า/Page 

1. วัตถุประสงค์ (Objective)                                                                                                    3 

2. ขอบเขต (Scope) 3 

3.  ผู้รับผิดชอบ (Responsible) 3 

4  คำจำกัดความ (Definition) 3 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติ/Procedure 4-8 

5.1) แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 4-6 

5.2) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 7-8 

6. เอกสารอ้างอิง 8 

7. แบบฟอร์ม 9 

8. บันทึก (Records) 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Doc No .: QP-AF-01-SMWC Rev No. : 01 Page No.  :   3  of  9 
 

“เอกสารฉบับนี้อนุมัตแิละประกาศใช้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมเอกสาร และเอกสารต้นฉบับอยู่ในรูปไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น” 

1. วัตถุประสงค์/Purpose  

เพื ่อกำหนมาตรฐานขั ้นตอนการพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบินในความรับผิดชอบของศูนย์
อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

2. ขอบเขต/Scope 

ขั้นตอนการดำเนินงานนี้ใช้กับการพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบิน ในเขตความรับผิดชอบของศูนย์
อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกครอบคลุมตั้งแต ่  การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล 
การออกข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบิน การตรวจสอบรูปแบบข่าวพยากรณ์ จนถึงการส่งมอบข่าว
พยากรณ์อากาศบริเวณสนามบินให้แก่ผู้รับบริการ 

3. ผู้รับผิดชอบ (Responsible) 

- นักอุตุนิยมวิทยา (นอต.) ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ซึ่งมี

คุณสมบัติตามที่ได้ระบุไว้ในใบกำหนดหน้าที่งานหรือ JOB DESCRIPTION (แบบฟอร์ม FM-MSR-

23-SMWC_No03) 

4. คำจำกัดความ/Definition 

TAF ย่อมาจาก Terminal Aerodrome Forecast คือ การพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบิน  
Long TAF (FT) คือ การพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบินที่มีช่วงเวลาการพยากรณ์ ตั้งแต่ 12 –  24  ชม. 

และ ตั้งแต่ 12-30 ชม. 
- ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต มีช่วงเวลาการพยากรณ์ 30 ชม. 

- ท่าอากาศยานระนอง, ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่, ท่าอากาศยานตรัง มีช่วงเวลาการ

พยากรณ์ 24 ชม. 
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 C 

5. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
5.1) แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ลำดับที ่ ผู้ปฏิบัต ิ ขั้นตอนการดำเนินงาน สิ่งที่ต้องปฏิบัต ิ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. นอต. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1.1 รวบรวมข้อมลูอุตุนิยมวิทยาต่างๆ 
ได้แก ่

- สังเกตุ และติดตามสภาวะอากาศ
จริง 

- METAR/SPECI (VTSP, 
VTSG,VTST,VTSR) 

- WEATHER CHART       
- AWOS & LLWAS 
- WEATHER RADAR  DATA        
- AWS 
- WEATHER SATELLITE DATA    
- NWP PRODUCTS 

WI-AF-01-SMWC 

 
2. 

 
นอต. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
2.1 ตรวจสอบข้อมูลใหเ้ป็นปัจจุบนั 

ถูกต้อง 
2.2 ทำแบบฟอร์ม Quality Check เพื่อ

ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล  
32.  ตรวจสอบข้อมูลทีผ่ิดปกติ จาก

ประสบการณ ์

 
FM-AF-02-SMWC 

3. นอต. 

 
 
 
 
 
 
 

 3.1  วิเคราะห์ข้อมูลอตุุนิยมวิทยาต่างๆ 
ได้แก ่

- จากการสังเกตุ และตดิตามสภาพ
อากาศจริง 

- METAR/SPECI (VTSP, 
VTSG,VTST,VTSR) 

- WEATHER CHART       
- AWOS & LLWAS 
- WEATHER RADAR  DATA        
- AWS 
- WEATHER SATELLITE DATA    
- NWP PRODUCTS 

WI-AF-01-SMWC 

 

 
รวบรวมข้อมลู 

ตรวจสอบ
ความถูกต้องของ

ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูล 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

 A 
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ลำดับที ่ ผู้ปฏิบัต ิ ขั้นตอนการดำเนินงาน สิ่งที่ต้องปฏิบัต ิ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

4. 
 
นอต. 

 
 

 
 
 

 
4.1 สังเคราะห์ข้อมลู 
4.2 สรุป และคาดการณส์ภาวะอากาศ

ประจำวัน 
4.3 ออกข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณ

สนามบินให้ทันตามเวลาที่กำหนด 

 
WI-AF-01-SMWC 
SD-01-SMWC 
SD-02-SMWC 
SD-03-SMWC 
SD-04-SMWC 
SD-05-SMWC 

5. 

 
 
 
 

นอต. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5.1 ตรวจสอบรูปแบบ และความถูกต้อง
ของข่าวพยากรณ์อากาศบรเิวณสนามบิน 
(Quality check)   
5.2 กรอกแบบฟอร์มการตรวจสอบ FM-

AF-02-SMWC เพื่อยืนยันความถูกตอ้งของ
ข้อมูล 

WI-AF-01-SMWC 
FM-AF-02-SMWC 
SD-01-SMWC 
SD-02-SMWC 
SD-03-SMWC 
SD-04-SMWC 
SD-05-SMWC 

6. นอต. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 กรณีระบบปกติ ให้พิมพ์ข่าวผา่น
โปรแกรมระบบ NSWEB (ระบบสือ่สาร
หลัก) ภายในนาทีท่ี 01-10 เพื่อกระจาย
ข่าวผ่านระบบ AFTN ที่ 
(https://nsweb.tmd.go.th/#showM
HSSubmit)  
6.2 กรณีระบบหลักขัดข้องให้ส่งผา่น
ระบบ METNET WEB (ระบบสื่อสาร
สำรอง) ที่ 
http://119.46.126.213:20080/Recor
d_data/Taf_free_form_list  
6.3 หากไม่สามารถแก้ไขไดด้้วยตวัเอง 
ใหส้่งข่าวทาง e-mail ที ่ 
- gts@gts.tmd.go.th (TAC format) 
- gtsbin@gts.tmd.go.th (IWXXM 

format) 
- gtsbkk@metnet.tmd.go.th 

(General Purpose) 

หมายเหตุ กรณีที่ระบบสื่อสารหลกั
ขัดข้อง ให้ผู้ส่งพิจารณาส่งข้อมูลผา่น
ระบบสื่อสารสำรอง ท้ังนี้ต้องแจ้งให้ผู้รับ
ข้อมูลทราบก่อนการดำเนินการ 

 ถูกต้อง 

 A 

ไม่ถูกต้อง 
 

ออกข่าวพยากรณ์อากาศ
บริเวณสนามบิน 

B 

ตรวจสอบความ 
ถูกต้องของข่าว 

พยากรณฯ์ 

D 
ส่งมอบข่าวพยากรณ์อากาศ

บริเวณสนามบิน 



 

 

Doc No .: QP-AF-01-SMWC Rev No. : 01 Page No.  :   6  of  9 
 

“เอกสารฉบับนี้อนุมัตแิละประกาศใช้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมเอกสาร และเอกสารต้นฉบับอยู่ในรูปไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น” 

ลำดับที ่ ผู้ปฏิบัต ิ ขั้นตอนการดำเนินงาน สิ่งที่ต้องปฏิบัต ิ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
7. 

 
นอต. 

 
 

 
 
 

 

 
7. ตรวจสอบข่าวจากโปรแกรมระบบ  
https://nsweb.tmd.go.th/#showStatis 
tics?table=TAFs , 
https://www.aviationweather.gov , 
https://www.ogimet.com 

 

 
8. 

 
 
 

 
นอต. 
 
 
 

  
8. บันทึกเวลาการกระจายข่าวลงใน
แบบฟอร์ม FM-AF-02-SMWC 

 

 
FM-AF-02-SMWC 

 
9. 

 
นอต. 

 
 
 
 
 
 
 

 
9.1 เมื่อข่าวพยากรณ์ที่ออกไปไมส่อดคล้อง
กับสภาวะอากาศที่เกิดขึ้น ทำการแก้ไข
เนื้อหาคำพยากรณ์ใหม่ (TAF AMD)  

 
WI-AF-01-SMWC 

10. 

 
 

นอต. 

 
 8. อัพโหลดข้อมูลข่าว TAF ขึ้นเวปไซต์ ศต. 

เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้ามาใช้บริการ
ข้อมูลอีกช่องทางหนึ่ง 

 

11. นอต สิ้นสุดกระบวนการ   

 

 

 

 

B 

ถูกต้อง 

C 

ตรวจสอบการ
กระจายข่าว 

ส่งได ้

ส่งไมไ่ด ้
 

บันทึกเวลาการกระจายข่าว 
และเผยแพร่ข่าวพยากรณ์ ไป

ยังผู้รับบริการ 

ไม่ถูกต้อง 
 

D 

ตรวจสอบ
ความถูกต้องของ

ข่าวพยากรณ ์

อัพโหลดข้อมลูข่าว TAF  
ขึ้นเวบไซต์ ศต. 
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5.2) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 ขั้นตอนที่ 1 : รวบรวมข้อมูล 

 ผู้ปฏิบัติงานติดตามการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอุตุนิยมวิทยาต่างๆ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น จากการ
สังเกตและติดตามสภาวะอากาศจริง, รายงาน METAR/SPECI ของสนามบินภูเก็ต (VTSP), สนามบิน
กระบี่ (VTSG), สนามบินตรัง (VTST) และสนามบินระนอง (VTSR) แผนที่อากาศผิวพ้ืน (WEATHER 
CHART), ระบบการตรวจวัดข้อมูลสารประกอบอุตุนิยมวิทยาแบบอัตโนมัติ (AWOS & LLWAS), 
จอแสดงผลภาพจากการตรวจกลุ่มฝนด้วย RADAR, เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS), ภาพถ่ายจาก
ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา WEATHER SATELLITE DATA, ผลการพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข (NWP 
PRODUCTS)  ฯลฯ 

ขั้นตอนที่ 2 : ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

ผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นปัจจุบันของข้อมูล ด้วยแบบฟอร์ม FM-AF-02-
SMWC เพ่ือยืนยันความถูกต้องของข้อมูล รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลที่ผิดปกติ จากประสบการณ์ 

ขั้นตอนที่ 3 : วิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้ปฏิบัติงานวิเคราะห์ข้อมูล จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น จากการสังเกตและติดตามสภาวะอากาศจริง, 
รายงาน METAR/SPECI ของสนามบินภูเก็ต (VTSP), สนามบินกระบี่ (VTSG), สนามบินตรัง (VTST) 
และสนามบินระนอง (VTSR) แผนที่อากาศผิวพ้ืน (WEATHER CHART), ระบบการตรวจวัดข้อมูล
สารประกอบอุตุนิยมวิทยาแบบอัตโนมัติ (AWOS & LLWAS), จอแสดงผลภาพจากการตรวจกลุ่มฝนด้วย 
RADAR, เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS), ภาพถ่ายจากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา WEATHER 
SATELLITE DATA, ผลการพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข (NWP PRODUCTS)  ฯลฯ 

ขั้นตอนที่ 4 : ออกข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบิน 

สังเคราะห์ข้อมูล สรุป คาดการสภาวะอากาศประจำวัน และออกข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณ
สนามบินให้ทันตามเวลาที่กำหนด FM-AF-02-SMWC 

ขั้นตอนที่ 5 : ตรวจสอบความถูกต้องของข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบิน (Quality check) 

ตรวจสอบรูปแบบ และความถูกต้องของข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบินด้วยระบบตรวจสอบ
ความถูกต้องของ nsWEB ผ่านเวบไซต์ https://nsweb.tmd.go.th/#showMHSSubmit และกรอก
แบบฟอร์มการตรวจสอบ FM-AF-02-SMWC เพ่ือยืนยันความถูกต้องของข้อมูล 

 

 

https://nsweb.tmd.go.th/#showMHSSubmit
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ขั้นตอนที่ 6 : ส่งมอบข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบิน 
ส่งมอบข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบินผ่านเวบไซต์ (ภายในนาทีที่ 01-10)  

https://nsweb.tmd.go.th/#showMHSSubmit 

ขั้นตอนที่ 7 : ตรวจสอบการกระจายข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบิน 

ทำการตรวจสอบข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบินผ่านเวบไซต์ 
https://nsweb.tmd.go.th/#showStatistics?table=TAFs, 
https://www.aviationweather.gov , https://www.ogimet.com 

ขั้นตอนที่ 8 : บันทึกเวลาการกระจายข่าว และเผยแพร่ข่าวพยากรณ์ ไปยังผู้รับบริการ 

บันทึกเวลาการกระจายข่าวลงในแบบฟอร์ม FM-AF-02-SMWC 

ขั้นตอนที่ 9 : ตรวจสอบ ความถูกต้อง ของข่าว 

เมื่อข่าวพยากรณ์ท่ีออกไปไม่สอดคล้องกับสภาวะอากาศท่ีเกิดข้ึน ผู้ปฏิบัติงานทำการแก้ไขเนื้อหาคำ
พยากรณใ์หม่ (TAF AMD) 

ขัน้ตอนที่ 10 : อัพโหลดข้อมูลข่าว TAF ขึ้นเวบไซต์ ศต. 

อัพโหลดข้อมูลข่าว TAF  ขึ้นเวปไซต์ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก 
http://www.phuketmet.tmd.go.th/tafvtsp.php เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้ามาใช้บริการข้อมูลอีก
ช่องทางหนึ่ง 

ขั้นตอนที่ 11 : สิ้นสุดกระบวนการ 

6. เอกสารอ้างอิง 

6.1 SD-01-SMWC_Annex 3 Meteorological Service for International Air Navigation > 20th 
Edition 2018 

6.2 SD-02-SMWC_DOC. 8896 (Manual of Aeronautical Meteorologaical Practice 12th Edition 
2019) 

6.3 SD-03-SMWC_WMO-No.49 Technical Regulations Basic Documents Volume II-2018 
6.4 SD-04-SMWC_WMO-No.306 (Manual on Codes International Codes VOLUME I.1 PART A 

– Alphanumeric Code) Updated in 2017 
6.5 SD-05-SMWC_ WMO-No.782 (Aerodrome Reports and Forecasts) 2019 Edition 
6.6 WI-AF-01-SMWC_การพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบิน 
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7. แบบฟอร์ม 

7.1 FM-AF-02-SWC Rev.00 การพยากรณ์อากาศการบิน (TAF) 

8. บันทึก  

8.1 บันทึกข้อความที่ ดศ0308.002/346 วันที่ 24 เม.ย.62 


