
 ศนูยอ์ตุนุยิมวทิยาภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

กรมอุตนุยิมวทิยา กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม  
SOUTHERN METEOROLOGICAL CENTER (WEST COAST)  

Thai Meteorological Department, Ministry of Digital Economy and Society  

www.phuketmet.tmd.go.th/ 
 

“เอกสารฉบับนี้อนุมัตแิละประกาศใช้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมเอกสาร และเอกสารต้นฉบับอยู่ในรูปไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น” 

รหัสเอกสาร : QP-AF-03-SMWC Rev.01 ประกาศใช้วันที่ : 10 ตุลาคม 2562 

 

ระเบียบปฏิบัติ 
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นอต.ปก. MR ผอ.ศต. 
 

 
 
 
 

บันทึกการแก้ไข 

ครั้งที ่ วันทีบ่ังคับใช้ รายละเอียดการแก้ไข หน้าที่แก้ไข 

00 26 มี.ค.61 จัดทำเอกสารครั้งแรก ทุกหน้า 

01 10 ต.ค.62 แก้คำผิด จาก FF-AF-06-SMWC  เป็น FM-AF-06-SMWC หน้า 6 

    

http://www.phuketmet.tmd.go.th/
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1. วัตถุประสงค ์(Objective)  

เพื่อกำหนดมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานในการออกข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการนำเครื่องบินขึ้น (TAKE OFF 
VTSP) บริเวณท่าอากาศยานภูเก็ต 
 
2. ขอบเขต (Scope) 

ขั้นตอนการดำเนินงานนี้ใช้กับการปฏิบัติงานออกข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการนำเครื่องขึ้นของท่าอากาศยาน
ภูเก็ต (Forecasts for take-off VTSP) ครอบคลุมตั้งแต่   การวางแผน การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การ
ตรวจสอบข้อมูล การออกข่าวพยากรณ์อากาศเพ่ือการนำเครื่องขึ้นของท่าอากาศยานภูเก็ต การตรวจสอบรูปแบบข่าว
พยากรณ์ จนถึงการส่งมอบข่าวพยากรณ์อากาศเพ่ือการนำเครื่องขึ้นของท่าอากาศยานภูเก็ตให้แก่ผู้รับบริการ 
 
3. ผู้รับผิดชอบ (Responsible) 

- นักอุตุนิยมวิทยา (นอต.) ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ซึ่งมีคุณสมบัติ
ตามท่ีได้ระบุไว้ในใบกำหนดหน้าที่งานหรือ JOB DESCRIPTION (แบบฟอร์ม FM-MSR-23-SMWC_No04) 

 
4. คำจำกัดความ (Definition)  

TAKE OFF VTSP คือ การพยากรณ์อากาศเพ่ือการนำเครื่องขึ้นของท่าอากาศยานภูเก็ต 
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) 
5.1 แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ลำดับที ่ ผู้ปฏิบัต ิ ขั้นตอนการดำเนินงาน สิ่งที่ต้องปฏิบัต ิ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. นอต. 

 
 
 
 

 1.1 รวบรวมข้อมลูอุตุนิยมวิทยาต่างๆ 

ได้แก่  

- สังเกตและติดตามสภาพอากาศจริง             

- METAR/SPECI (VTSP) 

- WEATHER CHART 

- AWOS & LLWAS 

- WEATHER RADAR  DATA 

- AWS 

- WEATHER SATELLITE DATA  

- NWP PRODUCTS 

WI-AF-03-SMWC 

. นอต. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.1 ตรวจสอบข้อมูลใหเ้ป็นปัจจุบนั ถูกต้อง 
2.2 ทำแบบฟอร์ม Quality Check เพื่อ

ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล 
32.  ตรวจสอบข้อมูลทีผ่ิดปกติ จาก

ประสบการณ ์

 

3. นอต. 

 
 
 
 
 

 
 

3.1 สังเคราะห์ข้อมลู 
3.2 สรุป และคาดการณส์ภาวะอากาศ

ประจำวัน 
3.3 ออกข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการนำ

เครื่องขึ้นของท่าอากาศยานภูเก็ต ให้
ทันตามเวลาที่กำหนด 

 

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

4. 

 
 
 
 

นอต. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

4.1 ตรวจสอบรูปแบบ และความถูกต้อง
ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการขึ้นลงของ
เครื่องบิน 

4.2 กรอกแบบฟอร์มการตรวจสอบ 
(Quality check) เพื่อยืนยันความ
ถูกต้องของข้อมูล 

FM-AF-04-SMWC 
FM-AF-06-SMWC 

 
รวบรวมข้อมลู 

ถูกต้อง 

ตรวจสอบ
ความถูกต้องของ

ข้อมูล 

ออกข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการ
นำเครื่องขึ้นของท่าอากาศยาน

ภูเก็ต 
(TAKE OFF : VTSP) 

ตรวจสอบ
ความถูก

ต้องของข่าว 
พยากรณ์ฯ 

ไม่ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

A 
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5. 

 
นอต. 

  
5.1 ส่งข่าวภายในเวลาที่กำหนดผา่น E-

mail ไปยังผู้รับบริการโดยตรง และทำ
สำเนาส่งกลับมาหาตัวเอง 

  

 
FM-AF-04-SMWC 

 
6. 
 

 
นอต. 

 
 

 
 
 

 

 
ตรวจสอบการส่งข่าว จาก E-mail ที่
ส่งกลับมาหาตัวเอง 
 

 
 

 

7. นอต.   
7. บันทึกเวลาการกระจายข่าวลงใน
แบบฟอร์ม Quality check 
 

FM-AF-06-SMWC 

8. 

 
 

นอต. 

 
 8. อัพโหลดข้อมูล Take-off ขึ้นเวบไซต์ 

ศต. เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้ามาใช้
บริการข้อมลูอีกช่องทางหนึ่ง 
 

 

 

 
5.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนที่ 1 : รวบรวมข้อมูล 

ผู้ปฏิบัติงานติดตามการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอุตุนิยมวิทยาต่างๆ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น จากการสังเกตและ
ติดตามสภาวะอากาศจริง, รายงาน METAR/SPECI ของสนามบินภูเก็ต (VTSP) แผนที่อากาศผิวพ้ืน (WEATHER 
CHART), ระบบการตรวจวัดข้อมูลสารประกอบอุตุนิยมวิทยาแบบอัตโนมัติ (AWOS & LLWAS), จอแสดงผลภาพ
จากการตรวจกลุ่มฝนด้วย RADAR, เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS), ภาพถ่ายจากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา 
WEATHER SATELLITE DATA, ผลการพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข (NWP PRODUCTS)  ฯลฯ 

ขั้นตอนที่ 2 : ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

ผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นปัจจุบันของข้อมูล ด้วยแบบฟอร์ม Quality Check เพ่ือ
ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลที่ผิดปกติ จากประสบการณ์ 

 

ส่งได ้

บันทึกเวลาการส่งข่าวไปยัง
ผู้รับบริการ 

 

ส่งมอบข่าวพยากรณ์อากาศ
เพื่อการนำเครื่องขึ้น 

 

ตรวจสอบ
การส่งข่าว 

 

อัพโหลดข้อมลู Take-off 
ขึ้นเวบไซต์ ศต. 

 

A 

ส่งไมไ่ด ้
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ขั้นตอนที่ 3 : ออกข่าว TAKE OFF : VTSP 

สังเคราะห์ข้อมูล สรุป คาดการสภาวะอากาศประจำวัน และออกข่าวพยากรณ์อากาศเพ่ือการนำเครื่องขึ้น
ของท่าอากาศยานภูเก็ต (TAKE OFF : VTSP) 

ขั้นตอนที่ 4 : ตรวจสอบความถูกต้องของข่าว TAKE OFF : VTSP 

ตรวจสอบรูปแบบ และความถูกต้องข่าวพยากรณ์อากาศเพ่ือการข้ึนลงของเครื่องบินพร้อมทั้ง 
กรอกแบบฟอร์มการตรวจสอบ (Quality check) เพ่ือยืนยันความถูกต้องของข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 5 : ส่งมอบข่าว TAKE OFF : VTSP 

ส่งข่าวภายในเวลาที่กำหนดผ่าน E-mail ไปยังผู้รับบริการโดยตรง และทำสำเนาส่งกลับมาหาตัวเอง 

ขั้นตอนที่ 6 : ตรวจสอบการส่งข่าว TAKE OFF : VTSP 

ตรวจสอบการส่งข่าว จาก E-mail ที่ส่งกลับมาหาตัวเอง 

ขัน้ตอนที่ 7 : บันทึกเวลาการส่งข่าวไปยังผู้รับบริการ 

บันทึกเวลาการกระจายข่าวลงในแบบฟอร์ม Quality check 

ขัน้ตอนที่ 8 : อัพโหลดข้อมูล Take-off ขึ้นเวบไซต์ ศต. 

อัพโหลดข้อมูล Take-off ขึ้นเวบไซต์ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก http://www.phuketmet. 
tmd.go.th/takeoffdata.php เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้ามาใช้บริการข้อมูลอีกช่องทางหนึ่ง 

6. เอกสารอ้างอิง 

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

6.4 WI-AF-03-SMWC_วิธีการปฏิบัติงานในการออกข่าวพยากรณ์อากาศเพ่ือการนำเครื่องบินขึ้น (Take off) 

7. แบบฟอร์ม 

7.1 FM-AF-04-SMWC_แบบฟอร์มการพยากรณ์อากาศเพ่ือการนำเครื่องบินขึ้น (Take off ) 
7.2 FM-AF-06-SMWC_แบบฟอร์ม การตรวจสอบความถูกต้องฯ (Take off) 

8. บันทึก 

ไม่มี 

http://www.phuketmet/

