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ค าน า 
 

 คู่มือการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวิน ด์เชียร์ (LLWAS) 
จัดท าขึ้นก็เพ่ือ ใช้เป็นคู่มือปฏิบัติการเบื้องต้นในการเผยแพร่หรือแนะน าให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฯ
,ช่างผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาและผู้ที่มีความสนใจ จะได้เข้าใจและรู้จักเครื่องมือตรวจอากาศฯ 
ที่ใช้ส าหรับงานตรวจอากาศการบินโดยมีเนื้อหาเป็นการอธิบายเรื่องการเกิดปรากฎการณ์ ,รายละเอียด
ของเครื่องมือฯ , วิธีการบ ารุงรักษาฯเบื้องต้น , ตัวอย่างอาการเสียที่มีโอกาสเจอบ่อย รวมทั้งค าอธิบาย
ความหมายของเนื้อหาค านิยามที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเครื่ องมือตรวจอากาศ
อัตโนมัติระบบวินด์เชียร์(LLWAS) ด้วย 
 คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศ
อัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์(LLWAS) จะมีประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฯ, ช่างผู้ด าเนินการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาและผู้ที่มีความสนใจ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ตรงกันและเป็นแหล่งความรู้ส าหรับผู้
ที่มีความสนใจน าไปศึกษา ทั้งนี้หากคู่มือเล่มนี้มีข้อผิดพลาดประการใดหรือข้อมูลไม่สมบูรณ์คณะผู้จัด 
ท าจึงขออภัยมา ณ ที่นี่ด้วย 
 
 
             ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ 
        ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (สงขลา) 
                    คณะผู้จัดท า 
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1. บทน ำ 
 

1.1 ที่มำและควำมส ำคัญ 
เนื่องจากการเกิดปรากฏการณ์วินด์เชียร์มีความส าคัญต่อการคมนาคมทางอากาศเป็นอย่าง

มากเครื่องมือฯที่พร้อมจึงมีความจ าเป็นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านอากาศการบิน ร่วมทั้งช่างฯ 
ผู้ปฏิบัติงานซ่อมแซมและบ ารุงรักษาต้องมีแนวทางและวิธีการในการด าเนินการเพ่ือให้เป็นไป ใน
ทิศทางเดียวกัน ดังนั้นผู้จัดท าจึงมีแนวคิดในการจัดท าหนังสือคู่มือเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ
ระบบวินด์เชียร์ Wind shear (LLWAS & AWOS) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวได้เข้าใจถึงคุณสมบัติ
เครื่องมือฯ, รายละเอียดของเครื่องมือต่างๆ, ระบบการท างานของเครื่องมือฯ, การซ่อมแซมของ
เครื่องมือฯ, อาการเสีย, การบ ารุงรักษาฯ (กรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานเครื่องมือฯ/กรณีเป็นช่างฯ) 
และสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
 

1.2 วัตถุประสงค์และขอบเขต 
-  เพ่ือให้ทราบถึงความหมายและความส าคัญเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวินด์เชียร์ 
-  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระบบการท างานของเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวินด์

เชียร์ 
-  เพ่ือให้ทราบถึงข้ันตอนการใช้งานเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวินด์เชียร์ 
-  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจเรื่องการซ่อมแซมเครื่องมือฯและอาการเสียที่มีโอกาสพบบ่อย 
-  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถด าเนินการการบ ารุงรักษาฯ ได้ทั้งในกรณีเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน

เครื่องมือฯ หรือกรณีเป็นช่างฯ ผู้ที่มีความรับผิดชอบในการดูแลเครื่องมือฯ โดยตรง 
 

1.3 วิธีกำรด ำเนินกำร 
- ศึกษาคู่มือการติดตั้งปฏิบัติการและการบ ารุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบ

วินด์เชียร ์
- ศึกษาโดยสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ 
- ศึกษาโดยค้นคว้าข้อมูลจากอินเตอร์เนต 
- เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท าเป็นคู่มือระบบตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวินด์เชียร์ 
 

1.4 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
- ผู้ที่ศึกษาคู่มือระบบตรวจอากาศอัตโนมัติวินด์เชียร์ได้ทราบถึงความหมายและความส าคัญ

ของการเกิดปรากฏการณ์วินด์เชียร์ รู้จักเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจอากาศในท่าอากาศยานที่เป็นของ
กรมอุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐาน ICAO และ WMO รู้จักวิธีการซ่อมแซมเครื่องมือฯ ตลอดถึงอาการ
เสียที่มีโอกาสพบเจอบ่อย การบ ารุงรักษาฯ ได้ทั้งในกรณีเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานเครื่องมือฯหรือกรณี
เป็นช่างฯ และสามารถใช้งานเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติวินด์เชียร์ได้อย่างถูกต้อง 
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2. นิยำม 
 

2.1 วินด์เชียร์ (Wind Shear) 
วินด์เชียร์คือการเปลี่ยนแปลงความเร็วและ/หรือทิศทางของลมในระยะสั้นๆสามารถเกิดขึ้น

ได้ทั้งในแนวนอนและแนวดิ่งหรือเกิดพร้อมๆกันทั้ง 2 แนวบางครั้งเกิดร่วมกับปรากฏการณ์อุณหภูมิ
ผกผันในระดับต่ าวินเชียร์เกิดขึ้นได้ทุกระดับความสูงท าให้เกิดการเคลื่อนที่ของลมเป็นวงกลม  
(Eddies) ท าให้เกิดความปั่นป่วนรุนแรงตามความรุนแรงของวินด์เชียร์วินด์เชียร์ที่กระทบกระเทือน
และเป็นอันตรายมากต่อการบินได้แก่วินด์เชียร์ที่เกิดขึ้นในระดับต่ าๆ ซึ่งสูงจากทางวิ่งของสนามบิน 
(Runway) ไม่เกิน 500 เมตร (1500 ฟุต) ส่วนใหญ่แล้ววินด์เชียร์ที่มีอันตรายต่อการบินในอากาศบ้าน
เราจะเกิดจากพายุฝนฟ้าคะนองเท่านั้น 
 

2.2 เครื่องมือตรวจอำกำศอัตโนมัติระบบวินด์เชียร์ 
 เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวินด์เชียร์  หมายถึงเครื่องมือที่ประกอบด้วยเครื่องมือ
ตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) อย่างน้อย 2 สถานีตรวจวัดในหนึ่งท่าอากาศยานและมีเครื่องวัด
ทิศทางและความเร็วลม(LLWAS) ไม่น้อยกว่า 6 สถานีตรวจวัดเพ่ือที่น าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
ประมวลผลทิศทางและความเร็วลม เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรทางอากาศมากขึ้น ระบบ 
Wind shear ประกอบด้วย 

2.2.1  LLWAS ย่อมาจากค าว่า Low-Level  Wind shear  Alert  System คือ ระบบ 
แจ้งเตือนการเกิดวินด์เชียร์ในระยะใกล้ผิวพ้ืนสนามบินใช้ส าหรับแจ้งเตือนการเกิดวินด์เชียร์ในระยะ
ความสูงใกล้ผิวพ้ืนบริเวณรันเวย์ ซึ่งประกอบไปด้วยเสาวัดลม จ านวนไม่น้อยกว่า 6 ต้นและระบบ
ประมวลผล 

 
ภาพที่ 1  ระบบ LLWAS 

ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิระบบวินดเ์ชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 
 

2.2.2 AWOS  ย่อมาจากค าว่า Automated Weather Observation System คือ 
ระบบตรวจอากาศอัตโนมัติใช้ส าหรับตรวจและรายงานสภาพอากาศบริเวณจุด Touch Down 
เครื่องบิน ระบบ Wind shear ประกอบด้วยระบบ Automated Weather Observation System 
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(AWOS) ใช้ส าหรับตรวจและรายงานสภาพอากาศบริเวณจุด Touch Down โดยติดตั้งอยู่บริเวณ
รันเวย์ จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด เพ่ือรายงานค่าสภาพอากาศ เช่น ทัศนวิสัย ความเร็วและทิศทางลม 
ความกดอากาศ เป็นต้น 

 
ภาพที่ 2  ระบบ AWOS 

ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิระบบวินดเ์ชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 
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3. ปรำกฏกำรณ์วินด์เชียร์ 
 

3.1 ข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับกำรเกิดปรำกฏกำรณ์วินด์เชียร์ 
 

 
ภาพที่ 3  ลักษณะการเกิดวินด์เชียร์ 

ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิระบบวินดเ์ชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 
 

Windshear 
วินด์เชียร์ในระดับต่ ำ (Low Level Wind shear) เป็นการเคลื่อนที่ของอากาศใน

บรรยากาศอย่างหนึ่งมีขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กๆ ที่เกิดจากลมกระโชกแรง จนถึงการไหลของมวลอากาศ
ขนาดใหญ่ๆ ที่ไหลจากบรรยากาศชั้นหนึ่ง ผ่านบรรยากาศอีกชั้นหนึ่งที่อยู่ติดกัน 
          ปรำกฏกำรณ์วินด์เชียร์ (Wind shear) คือการเปลี่ยนแปลงความเร็วและ / หรือทิศทาง
ของลมในระยะ เวลาสั้นๆ (ฉับพลัน) สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง หรือเกิดพร้อมๆ กัน
ทั้งสองแนว บางครั้งเกิดร่วมกับปรากฏการณ์อุณหภูมิผกผันในระดับต่ า วินด์เชียร์เกิดขึ้นได้ทุกระดับ
ความสูงโดยท าให้เกิดการเคลื่อนที่ของลมเป็นวงกลม (Eddies) ท าให้เกิดความปั่นป่วนอย่างรุนแรง
ตามความรุนแรงของวินด์เชียร์  วินด์เชียร์ที่กระทบกระเทือนและเป็นอันตรายมากต่อการบินได้แก่
วินด์เชียร์ที่เกิดขึ้นในระดับต่ าๆซึ่งสูงจากทางวิ่งหรือบริเวณใกล้เคียงของสนามบินไม่เกิน 500 เมตร
(1,500 ฟุต) 
          มวลอากาศจะเคลื่อนผ่านชั้นบรรยากาศระดับต่างๆที่อยู่ติดๆ กันซึ่งมีตั้งแต่มวลอากาศขนาด
เล็กๆ ที่เกิดจากลมกระโชกแรงจนถึงการไหลของมวลอากาศขนาดใหญ่ โดยอาจเกิดจากปรากฏการณ์ 
ทางธรรมชาติเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่าเกิดร่วมกัน เช่น พายุฟ้าคะนอง แนวปะทะอากาศ 
ลมทะเล เป็นต้น ซึ่งวินด์เชียร์ที่เป็นอันตรายต่อการบินในพ้ืนที่ประเทศไทย จะเกิดจากพายุฟ้าคะนอง
เท่านั้น การตรวจวินด์เชียร์จึงเป็นการเตือนภัยไม่ให้เครื่องบินเข้าไปในบริเวณที่เป็นวินด์เชียร์  ซึ่ง
สามารถส่งแรงดันเครื่องบินขึ้นเหนือระดับการบินปกติ หรือลดลงต่ ากว่าจนนักบินไม่สามารถควบคุม
เครื่องได้และถ้ารุนแรงมากชิ้นส่วนของเครื่องบินอาจฉีกขาดท าให้เครื่องตกได้ 

ปรำกฏกำรณ์วินด์เชียร์  เกิดจากลักษณะของกระแสลมที่พัดอย่างแปรปรวน ณ ช่วงเวลาใด 
เวลาหนึ่ง โดยมีอยู่ 2 ลักษณะด้วยกัน ได้แก่ 
           1) กระแสความเร็วลมแตกต่างกัน ระหว่างจุดหนึ่งมายังอีกจุดหนึ่ง ณ บริเวณ
ดังกล่าวมีความเร็วลมต่างกัน อาทิบริเวณด้านหัวทางวิ่งของสนามบินมีความเร็วลมที่ระดับ 50
กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่ด้านท้ายทางวิ่งของสนามบินอยู่ที่ 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีผลต่อการควบคุม
การบินหากเครื่องยนต์ของเครื่องบินไม่มีก าลังแรงพอความเร็วลมที่แตกต่างท าให้เครื่องบินเสียการ 
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ทรงตัวได ้
           2) ทิศทางของลมที่มีความแตกต่างกัน อาจจะเป็นทิศทางในแนวดิ่งท าให้กระแส
อากาศที่พัดขึ้นและลงในความเร็วที่แตกต่างกัน หรือความเร็วลมที่พัดในแนวราบที่มีความเร็วแตกต่าง
กัน จะมีผลต่อการควบคุมการบินเช่นกัน 
            หมำยเหตุ  การเกิดวินด์เชียร์จะมีความเร็วลมเท่ากบั15-29 kt 

 

Microburst 
ไมโครเบิร์สต์ (Microburst) คือ กระแสอากาศท่ีไหลลงอย่างรุนแรงจากเมฆพายุฟ้าคะนอง 

ที่เกิดขึ้นเป็นบริเวณแคบๆในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ก่อให้เกิดวินด์เชียร์ในระดับต่ าอย่างรุนแรงส าหรับ  
ไมโครเบิร์สต์ที่ปรากฏขึ้นในประเทศไทย มักเกิดรว่มกับพายุฟ้าคะนองที่รุนแรงโดยเฉพาะพายุฤดูร้อน 

ไมโครเบิร์สต์โดยทั่วไปจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 400 - 2,800 เมตร (1/4 - 1 1/2 ไมล์) 
ช่วงระยะ เวลาที่เกิดขึ้นประมาณ 2 - 5 นาที กระแสอากาศไหลลง (Downdraft)ที่ไหลลงสู่พ้ืนดินจะ
มีความเร็วมากกว่า 3,000 ฟุต/นาท ีและแผ่รัศมีออกไปในทางระดับพร้อมทั้งก่อให้เกิดลมต้าน (Head 
Wind) และลมส่งท้าย (Tail Wind) ที่มีความเร็วแตกต่างกันมากกว่า 50 นอต 

 

             หมำยเหตุ การเกิดไมโครเบิร์สต์จะมีความเร็วลมมากกว่า 30 kt.  
Updraft 

คือ กระแสอากาศไหลขึ้นหรือการลอยตัวขึ้นของอากาศ 
Downdraft 

คือ  กระแสอากาศไหลลง 
 

3.2 รำยละเอียดต่ำงๆที่แสดงให้เห็นถึงกำรเกิดปรำกฏกำรณ์วินด์เชียร์ (Wind shear) 
 ภาพต่างๆ ที่จะแสดงให้เห็นต่อไปนี้ ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องและอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของ
การเกิดปรากฏการณ์วินด์เชียร์ (Wind shear) ได้เป็นอย่างดี ก่อนที่เราจะรู้จักเครื่องมือฯ ที่ท าหน้าที่
ในการตรวจวัดลมวินด์เชียร์ รวมทั้งสามารถตรวจวัดได้อย่างไร มีความจ าเป็นอย่างไรกับการบิน เราก็
ต้องท าความรู้จักกับลักษณะของลมวินด์เชียร์และปรากฎการณ์วินด์เชียร์เสีย ก่อน เช่น ค่าความเร็ว
ของลม (Wind Speed), ลักษณะกระแสการไหลของลมและฝน, ลักษณะ เวลาและรูปแบบการเกิด
ลมวินด์เชียร์, รูปแบบการปะทะกันระหว่างลมวินด์เชียร์กับตัวเครื่องบินและแบบจ าลองการเกิดลม
วินด์เชียร์ เป็นต้น 

 
ภาพที่ 4  ค่าความเร็วของลม (Wind Speed) 

ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิระบบวินดเ์ชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 
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ภาพที่ 5  ลักษณะกระแสการไหลของลมและฝน 

ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิระบบวินดเ์ชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 
 

 
ภาพที่ 6  ลักษณะเวลาและรูปแบบการเกิดลมวินด์เชียร์ 

ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิระบบวินดเ์ชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 
 

 
ภาพที่ 7  รูปแบบการปะทะกันระหว่างลมวินด์เชียร์กับตัวเครื่องบิน 

ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิระบบวินดเ์ชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 
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ภาพที่ 8  จ าลองการเกิดลมวินด์เชียร์(1) 

ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิระบบวินดเ์ชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 
 

 
ภาพที่ 9  จ าลองการเกิดลมวินด์เชียร์(2) 

ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิระบบวินดเ์ชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 
 

 
ภาพที่ 10  จ าลองการเกิดลมวินด์เชียร์(3) 

ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิระบบวินดเ์ชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 
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ภาพที่ 11  จ าลองการเกิดลมวินด์เชียร์(4) 

ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิระบบวินดเ์ชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 
 

 
ภาพที่ 12  จ าลองการเกิดลมวินด์เชียร์(5) 

ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิระบบวินดเ์ชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 
 

 
ภาพที่ 13  จ าลองการเกิดลมวินด์เชียร์(6) 

ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิระบบวินดเ์ชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 
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4. รำยละเอียดของเครื่องมือฯ 
 

4.1 ข้อมูลและหลักกำรท ำงำนพื้นฐำนของเครื่องมือตรวจอำกำศอัตโนมัติระบบวินด์เชียร ์(Wind 
shear) ซ่ึงประกอบด้วยระบบต่างๆ ดังนี้ 
 
 
  
 
 
      RUNWAY TEMP    MICROBURST(>30kt) 
      RAIN      WINDSHEAR(15kt-29kt) 
      RVR 
      PRESSURE 
      AIRTEMP AND HUMIDITY 
      CLOUD 

ภาพที่ 14  แผนผังและระบบการท างาน 
ที่มา : คู่มือการตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) ของคุณกรรณิกา เสทน พอต.ชง. 

4.1.1 ระบบ Low-Level  Wind shear Alert System (LLWAS) ใช้ส าหรับแจ้งเตือนการ 
เกิดวินด์เชียร์ในระยะความสูงใกล้ผิวพ้ืนบริเวณรันเวย์ ซึ่งประกอบไปด้วยเสาวัดลมจ านวนไม่น้อยกว่า 
6 ต้น และระบบประมวลผลในการวิเคราะห์ข้อมูล 

หลักการท างานเบื้องต้น LLWAS จะท าการรับข้อมูลทิศทางและความเร็วลมจากเสา 
วัดลมทั้งหมดแล้ว ส่งข้อมูลผ่านคลื่นวิทยุ UHF ความถี่ 460.00 MHz. (เสาแต่ละต้นจะก าหนด Time 
Delay มีระยะเวลาที่แตกต่างกัน โดยมีเครื่อง Data Logger เป็นตัวเรียกข้อมูลจากเสาแต่ละต้น) แล้ว
ส่งข้อมูลไปยัง Master radios (Main Meteorological station) ส่งต่อข้อมูลไปที่ Modem (Main 
Meteorological station) ไปยัง CDU เพ่ือประมวลผลหลังจากนั้นจึงส่งข้อมูลผ่าน HUB  เพ่ือไป
แสดงผลข้อมูลไปท่ี Workstation ทั้งหมด 

 
ภาพที่ 15  LLWAS  SYSTEM  LAYOUT 

ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิระบบวินดเ์ชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 
 

วัดการเกิดปรากฏการณ์
ธรรมชาติ 

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอากาศ 

เป็นหลัก 

เครื่องมือตรวจอำกำศฯ  
(Wind shear) 

ระบบ  AWOS ระบบ LLWAS 
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ตารางที่ 1  LLWAS  SYSTEM  LAYOUT 

 
ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิระบบวินดเ์ชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 

4.1.2 ระบบ Automated Weather Observation System (AWOS) ใช้ส าหรับตรวจและ 
รายงานสภาพอากาศบริเวณจุด Touch Down โดยติดตั้งอยู่บริเวณรันเวย์ จ านวน 2 ชุด เพ่ือรายงาน
ค่าสภาพอากาศ เช่น ทัศนวิสัย ความเร็วและทิศทางลม ความกดอากาศ เป็นต้น 

       หลักการท างานของ AWOS จะท าการรับข้อมูลจาก SENSOR ที่ประกอบด้วยข้อมูล  
ความสูงของฐานเมฆ อุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิทางวิ่ง ความชื้นอากาศ ความกดอากาศ ปริมาณน้ าฝน 
และทัศนวิสัยบนทางวิ่ง  เข้ามาที่ตู้ Logger ที่ติดตั้งอยู่ที่เสาวัดลมหลัก แล้วส่งข้อมูลไปที่ Modem 
(Main Meteorological station) ไปยัง CDU เพ่ือประมวลผลหลังจากนั้นจึงส่งข้อมูลผ่าน HUB เพ่ือ
ไปแสดงผลข้อมูลไปท่ี Workstation ทั้ง  6  เครื่อง 

 
ภาพที ่16  AWOS  SYSTEM  LAYOUT 

ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิระบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 
ตารางที่ 2  AWOS  SYSTEM  LAYOUT 

 
ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิระบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 
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4.2 รูปแบบและระบบกำรท ำงำน Wind shear (LLWAS &AWOS) 

 
ภาพที่ 17  จ าลองการติดตั้ง senser ต่างๆ ของเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวินด์เชียร์ 
ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิระบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 
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ภาพที่ 18  System Diagram 
ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิระบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 

4.3 ข้อมูลที่ได้จำกกำรตรวจวัด 
Vaisala Avi Met® โปรแกรมสภาพอากาศอัตโนมัติระบุสังเกตการณ์เก็บรวบรวมกระบวน 

การตรวจสอบการกระจาย และเก็บข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา วัดโดยเฉพาะชุดของเซ็นเซอร์
อุตุนิยมวิทยาที่ตั้งอยู่ตามรันเวย์ สังเกตด าเนินการโดยระบบจะถูกน ามาใช้ : 

1) เพ่ือให้การควบคุมการจราจรทางอากาศที่มีข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา ที่จ าเป็นตามที่ก าหนด
ไว้ในค าแนะน า ICAO 

2) เลือกเพ่ือให้ข้อมูลการสังเกตรายละเอียดส าหรับการส่งไปยังเครือข่ายข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
ภูมิภาคและระดับชาติ 
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4.4  Sensor ต่ำงๆ ที่ติดตั้งอยู่กับเครื่องมือตรวจอำกำศอัตโนมัติระบบวินเชียร์ (Wind shear) 
4.4.1  Sensor ระบบ Low-Level Wind shear Alert System (LLWAS) โดยปกติแล้ว

รูปแบบและคุณลักษณะของเสาวัดลมหรือที่เรียกว่า  Wind shear Mast จะมีการติดตั้งเสาอยู่รอบ 
ท่าอากาศยานฯ โดยมีการติดตั้ง Sensor ที่มีเครื่องวัดทิศทางและความเร็วลม อยู่บนยอดเสา และจะ
มีเสาวัดลม ไม่น้อยกว่า 6 สถานีตรวจวัด เพ่ือที่น าข้อมูลมาวิเคราะห์และประมวลผลทิศทางและความ 
เร็วลมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรทางอากาศมากข้ึน 

         
เสำเหล็กถัก                                             เสำวินซ์ 

ภาพที่ 19  ตัวอย่างเสาวัดลม (LLWAS) 
ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิระบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานเชียงราย) 

องค์ประกอบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสาวัดลม Wind shear 
 โดยปกติแล้วเสาวัดลมนั้นจะมี Sensor และอุปกรณ์ ที่คล้ายคลึงกันทั้งนี้จะต่างกันก็เพียงเล็ก 
น้อยหรือไม่ก็เรื่องชนิดของรูปแบบเสา เท่านั้น 

        
ภาพที่ 20  อุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดตั้งบนยอดเสาวัดลม (LLWAS) 

ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิระบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 
การติดต่อและส่งข้อมูลของเสาวัดลมกับ Master Radio  (LLWAS Operation) 
 เสาวัดลมแต่ละต้นจะติดตั้งรอบท่าอากาศยาน ซึ่งมีระยะห่าง และไกลไปจากชุดประมวลผล 
ดังนั้นการติดต่อระหว่างเสาวัดลมเพื่อความสะดวกและมีประสิทธิภาพจึงใช้วิธีการสื่อสารโดยใช้วิทยุ
เป็นตัวเชื่อมโยงข้อมูล 

1) Lightning Rod สายล่อฟ้า  
2) Wind sensor  ตัวเซ็นเซอร์ลม 
3) Obstruction Light ไฟแสดงสิ่งกีดขวาง 
4) Antenna  สายอากาศ 
5) Solar Panel แผงพลังงานแสงอาทิตย์ 
๖) Data Logger  เครื่องวัดและบันทึกข้อมูล 
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ภาพที่ 21  ระบบสื่อสารระหว่าง Server และเสาวัดลม (LLWAS) 

ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิระบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 
 

การแสดงสถานะของเสาวัดลม  (Graphical Wind shear Display) 

  
 
 
 
 

ภาพที่ 22  Monitor ที่แสดงสถานะของเสาวัดลม(LLWAS) 
ที่มา : คู่มือการตดิตั้ง ปฏิบัติการและการบ ารุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิระบบวินด์เชียร์ 

(ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 

1) เครื่องรับวิทยุ  
2) สายอากาศเครื่องรับ 
3) สายอากาศเครื่องส่ง 
4) เครื่องส่งวิทยุ 

1 = ปุ่มส าหรับ เปดิ/ปดิเสียง ทดสอบและ   
      รับทราบการแจ้งเตือน 
2 = ธงลม 
3 = สัญลักษณส์ถานีวัด 
4 = วินด์เชียร์ทีเ่กิดขึ้นภายนอกเครือข่าย 
      เครื่องวัด (กรอบสีเหลืองอ่อนอ่อน) 
5 = ช่อง Areas Noyed for Attention   
      (ARENA) ไม่มีการแจ้งเตือน (ไม่มสีี) 
6 = การแจ้งเตือนวินด์เชียร์ในช่อง ARENA  
      (ช่องสีแดง) 
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ตารางที่ 3  สัญลักษณ์แสดงลักษณะลมต่างๆ Wind Flag 

 
  

ที่มา : คู่มือการตดิตั้ง ปฏิบัติการและการบ ารุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิระบบวินด์เชียร์ 
(ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 

 
4.4.2  Sensor และอุปกรณ์ฯ ระบบ Automated Weather Observation System 

(AWOS) ส่วนใหญ่ระบบ AWOS จะท าการติดตั้งเพ่ือใช้ส าหรับตรวจ และรายงานสภาพอากาศ
บริเวณจุด Touch Down ของเครื่องบิน โดยติดตั้งอยู่บริเวณหัวรันเวย์ จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด 
ขึ้นอยู่กับขนาดของท่าอากาศฯ นั้น ในที่นี้เราจะเรียกระบบ Automated Weather Observation 
System (AWOS) โดยรวมว่า “สนามตรวจอากาศอัตโนมัติ Awos (AWOS Field Station)” โดย
ระบบ AWOS นั้น จะท างานโดยการรับข้อมูลจาก SENSOR ที่ประกอบด้วย ข้อมูลความสูงของฐาน
เมฆ, อุณหภูมิอากาศ, อุณหภูมิทางวิ่ง, ความชื้นอากาศ, ความกดอากาศ, ปริมาณน้ าฝน และทัศน
วิสัยบนทางวิ่ง  เข้ามาที่ DATA Logger แล้วส่งข้อมูลผ่านชุด MODEM ไปยังชุดเครื่องฯ Server ซึ่ง
ติดตั้งอยู่บนท่าอากาศยานฯ เพ่ือท าการประมวลผลหลังจากนั้นจึงส่งข้อมูลเพ่ือไปแสดงผลข้อมูลที่ 
Workstation ทั้งหมด 

ตัวแสดงลมที่ติดอยู่กับสัญลักษณ์สถานีวดั ทิศทางของตัวแสดง
ฐานจะแสดงทิศทางลม ในตัวอยา่งนี้ลมจะมาจากทิศเหนือ 

ธงนี้แสดงความเร็วลมน้อยกว่า 5 น๊อต (ประมาณ 2.5 เมตรต่อ
วินาที) 

ธงนี้แสดงความเร็วลม 5 น๊อต (ประมาณ 2.5 เมตรต่อวินาที) 

ธงนี้แสดงความเร็วลม 10 น๊อต (ประมาณ 5 เมตรต่อวินาที) 

ธงนี้แสดงความเร็วลม 15 น๊อต (ประมาณ 8 เมตรต่อวินาที) 

ธงนี้แสดงความเร็วลม 40 น๊อต (ประมาณ 20 เมตรต่อวินาที) 

ธงนี้แสดงความเร็วลม 50 น๊อต (ประมาณ 26 เมตรต่อวินาที) 

ธงนี้แสดงความเร็วลม 55 น๊อต (ประมาณ 28 เมตรต่อวินาที) 
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ภาพที่ 23   องค์ประกอบของสนาม AWOS 

ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิระบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 
 

  องค์ประกอบของสนามตรวจอากาศอัตโนมัติ Awos (AWOS Field Station)ประกอบด้วย Sensor  
  ต่างๆ ดังนี้ 

4.4.2.1  Wind Speed and Wind Direction Sensor ความเร็วลมและทิศทางของลม (Main     
 Wind Station และBackup Wind Station) 

4.4.2.2  Air Temperature and Relative Humidity Sensor อุณหภูมิอากาศและความชื้น  
 สัมพัทธ์ 

4.4.2.3  Runway / Ground Temperature Sensor อุณหภูมิทางข้ึนลงสนามและพ้ืนดิน 
4.4.2.4  Precipitation Sensor ปริมาณน้ าฝน 
4.4.2.5  Barometric Pressure Sensor ความกดอากาศ 
4.4.2.6  Ceilo Meter Sensor เครื่องวัดฐานเมฆ 
4.4.2.7  Transmissometer Sensor เครื่องวัดทัศนวิสัยทางวิ่ง 
4.4.2.8  Data Logger อุปกรณ์เก็บบันทึกข้อมูล 
 4.4.2.9  Main Circuit Breakerตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าสนาม AWOS ทั้งหมด 

 
4.4.2.1 Wind Speed and Wind Direction Sensor ( ควำมเร็วลมและทิศ 

ทำงของลม ) จะติดตั้งอยู่บนยอดเสาวัดลม ซึ่งเสาวัดลมในสนาม Awos นั้น จะประกอบด้วยเสาวัด 
จ านวน  2 ต้น คือเสาวัดลมหลัก  (Main Wind Station) และ เสาวัดลมส ารอง  (Backup Wind 
Station) 

1 

2 

1 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

6 

6 

7 

7 

8 

8 

9 

9 
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ภาพที่ 24  เสาวัดลมหลักและส ารอง 

ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิระบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 
 

ส าหรับ Backup Wind Station นั้น ข้อมูล (ค่าของความเร็วลมและทิศทาง) ที่ได้นั้น จะแสดงผลที่
อุปกรณ์อีกตัวหนึ่งซึ่งระบบส ารองนี้จะใช้ทดแทนในกรณีที่เสาวัดลมหลักไม่ท างานหรือเพ่ือใช้ในการ
เทียบค่าใกล้เคียงของทิศทางและความเร็วลม โดยอุปกรณ์ดังกล่าวเราจะเรียกกันว่า Wind  Display 
หรือ Wind Stand Alone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 25  Wind Stand Alone 
ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิระบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 

 
 

1) Main Wind Station 
2) Backup Wind Station 
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Wind Speed and Wind Direction Sensor 
 เป็นเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งเพ่ือวัดความเร็วลมและทิศทางของลมที่หัวรันเวย์ในจุดที่เครื่องบินขึ้น
และลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

       
 
 
 

       
 
 

 
 

Wind direction  
เมื่อใบพัดหมุนแต่ละครั้ง จะท าให้จานไปตัดล าแสง  Infrared LED  
ที่ยิงผ่านจานไปยังตัวรับคือ phototransistors ซึ่งท าหน้าที่ถอดเป็น
รหัส 6-bit GRAY-coded เพ่ือแปลเป็นค่ามุมตามที่ก าหนดไว้ 
     ย่านการวัดที่ความเร็วลม 0.4 …75m/s สามารถวัดระหว่างมุม 
0….360 องศา 

Wind speed  
วัดโดยใช้  Optoelectronic  Anemometer โดยสัญญาณท่ีวัดได้จะ
เป็นสัญญาณ Pulse  ลูกถ้วยที่ใช้ทั้งสามชิ้นมีน้ าหนักเบาและมีความ
แม่นย าสูง สามารถวัดความเร็วได้สูงสุด  75 m/s. 
Sending Mode 

ท าการส่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ (Autosend mode) และมีช่วงเวลาใน
การส่งทุก  3 วินาที ไปเก็บไว้ที่ Data Logger 

ภาพที่ 26 Sensor เสาวัดลม 
หลักและส ารอง 
ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครือ่งมอื 
ตรวจอากาศ   อัตโนมัติระบบวินดเ์ชียร ์
(ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 
 

ภาพที่ 27  Sensor Wind Speed 
ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครือ่งมอืตรวจอากาศอัตโนมัตริะบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 
 

 

ภาพที่ 28  Sensor Wind Direction 
ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครือ่งมอืตรวจอากาศอัตโนมัตริะบบวินดเ์ชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 
 

 
 
 

รูปแบบ คุณลักษณะ 
ย่านการวัด 0...75 เมตรต่อวินาที (0…260 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) 
ค่าเริ่มต้น 0.5 เมตรต่อวินาที หรือดีกว่า 
ความแม่นย า ± 0.19 เมตรต่อวินาที 
ก าลังไฟฟ้า 10.5...15.5  VDC / 20 mA 
 ที่มา : คู่มือการติดต้ัง ปฏิบัติการและการบ ารุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 

 

รูปแบบ คุณลักษณะ 
ย่านการวัด 0...360 องศา (ความเร็วลม0.3…75 เมตรต่อวินาที) 
ค่าเริ่มต้น 0.4 เมตรต่อวินาที หรือดีกว่า (0.2...0.3) 
ความละเอียด 5.63 องศา 
ความแม่นย า ± 2.8 องศา 
ก าลังไฟฟ้า 10.5...15.5  VDC / 20 mA 
 ที่มา : คู่มือการติดต้ัง ปฏิบัติการและการบ ารุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 

 

 

ตารางที่ 4  รูปแบบและคุณลักษณะ Wind Speed 

ตารางที่ 5  รูปแบบและคุณลักษณะ Wind Direction 
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4.4.2.2 Air Temperature and Relative Humidity Sensor (อุณหภูมิ 
อำกำศและควำมชื้นสัมพัทธ์) จะติดตั้งอยู่ที่เสาวัดลมต้นหลัก ในสนาม AWOS   

                            
ภาพที่ 29  Sensor Air Temperature and Relative Humidity (1) 

ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิระบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 

 
ภาพที่ 30  Sensor Air Temperature and Relative Humidity (2) 

ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิระบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 
 
 
 
 
 
 

 
 
. 
 
 
 
 
 
 

Air Temperature  
- วัดโดยใช ้platinum type (PT100) sensor. 
- ความแม่นย า (+/- 0.283 °C at +40 °C) 

Relative Humidity  
วัดโดยใช ้thin film type sensor. 

- ย่านการวัด 0.…100 %. 
- ความแม่นย า (+/-) 1%  below 90% RH และ 

(+/-) 1.7% ระหว่าง 90…100 RH. 
         หมายเหตุ : ติดตั้งอยู่ที่ความสูงจากพ้ืนประมาณ 1.80 m. 
Sending Mode 
           - ท าการส่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ (Autosend mode) และมีช่วงเวลาในการส่งทุก 60 
วินาที ไปเก็บไว้ที่ Data Logger 
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4.4.2.3  Runway / Ground Temperature Sensor (อุณหภูมิทำงข้ึนลง 
สนำมและพื้นดิน) จะติดตั้งอยู่บนผิวพ้ืน Runway จ าลอง ในสนาม AWOS   

          
ภาพที่ 31  Sensor Runway / Ground Temperature (1) 

ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิระบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 
 
 

 
 
 
 

4.4.2.4  Precipitation Sensor (ปริมำณน้ ำฝน) จะติดตั้งอยู่บนพ้ืน Runway  
จ าลอง ในสนาม AWOS 

             
ภาพที่  33  Sensor Precipitation (1) 

ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิระบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 

โครงสร้างของตัวภายนอกของตัวเซ็นเซอร์ท าจากส
แตนเลส ติดอยู่บริเวณส่วนปลายของตัวเซ็นเซอร์ เซ็นเซอร์ที่ใช้
เป็นชนิด  platinum resistance (Pt-100) 
- ย่านการวัด -80 C…+80C. 
- ความไวในการวัด 0.385 Ohm/C. 
Sending Mode 
          - ท าการส่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ (Autosend mode) 
และมีช่วงเวลาในการส่งทุก  60วินาที ไปเก็บไว้ที่ Data Logger 

ภาพที่  32  Sensor Runway / Ground Temperature (2) 
ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครือ่งมอืตรวจอากาศอัตโนมัตริะบบวินดเ์ชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 
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ภาพที่  34  Sensor  Precipitation (2) 
ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครือ่งมอืตรวจอากาศอัตโนมัตริะบบวินดเ์ชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 

4.4.2.5  Barometric PressureSensor (ควำมกดดันของบรรยำกำศ) จะติดตั้ง 
อยู่ใน Data Logger ที่เสาวัดลมต้นหลัก ในสนาม AWOS   

          
ภาพที่ 35 Sensor Barometric Pressure (1) 

ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิระบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 

 
 
 
 
 

Rain Gauge  
- อุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณน้ าฝน ใช้ถ้วยในการรับ

น้ าฝนเมื่อปริมาณน้ าในถ้วยได้ปริมาณ 0.2 mm. ก็ท าให้
ถ้วยเทน้ าทิ้ง ซึ่งเป็นการสร้างสัญญาณไปให้หน้าสัมผัส
ของ reed - type relay ต่อกัน เพื่อส่งข้อมูลไปเก็บไว้
ใน Data Logger 
Sending Mode 
        - ท าการส่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ (Autosend 
mode) และมีช่วงเวลาในการส่งทุก  60 วินาที ไปเก็บ
ไว้ที่ Data Logger 
 

Atmospheric pressure (PTB330) 
- ประกอบด้วยทรานสดิวเซอร์ จ านวน 3 ชุด โดยท างาน

อิสระต่อกัน แต่ในกรณีที่ตรวจพบว่า ค่าตัวใดตัวหนึ่งมีค่าเปลี่ยน 
แปลงไปจากค่าท่ีตั้งไว้ จะแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ผ่านทาง AVIMET 
ซอฟต์แวร์ ปกติจะติดตั้งอยู่ภายในตู้ Data Logger 

- ย่านการวัด 500…1100 hPa. 
Sending Mode 

- ท าการส่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ (Autosend mode) และ
มีช่วงเวลาในการส่งทุก 60 วนิาที ไปเก็บไว้ที่ Data Logger 
 

ภาพที่ 36  Sensor Barometric Pressure (2) 
ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครือ่งมอืตรวจอากาศอัตโนมัตริะบบวินดเ์ชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 
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4.4.2.6 Ceilo Meter Sensor (เครื่องวัดควำมสูงฐำนเมฆ) จะติดตั้งอยู่ในสนาม  
AWOS  

    
ภาพที่ 37 Sensor Ceilo Meter 

ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิระบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 38  ส่วนประกอบภายนอก - ภายใน Sensor Ceilo Meter 
ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิระบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 

 
ภาพที่ 39  เมฆในระดับต่างๆ และรูปแบบการตรวจของเครื่องวัดฐานเมฆวัด 

ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิระบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 
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4.4.2.7  Transmissometer Sensor (เครื่องวัดทัศนวิสัยทำงว่ิง) จะติดตั้งอยู่ 
ในสนาม AWOS 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 40  Transmitter and Receiver Unit 
ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิระบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 

 
ภาพที่ 41  โครงสร้าง Sensor Transmissometer 

ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิระบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 

1.Transmitter Unit (LTT211) 
    1.1 PWD Forward scatter Sensor 
           - Rain CAP Sensor 
           - Temperature Sensor 
           - Optical Scatter Sensor 

2. Receiver Unit(LTR211) 

     - Background Luminance Sensor 
(LM21) 
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ภาพที่  44  การน าข้อมูลต่างๆ มาค านวณหาค่า RVR Value 

ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิระบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 
 

    Runway Visual Range (RVR) หมายถึงความ 
สามารถทีน่ักบินจะมองเห็นเส้นก่ึงกลางทางวิ่ง (Center 
Line) ได้ไกลเท่าไร ในขณะที่เครื่องบินร่อนลงแตะพื้น
ทางวิ่ง ซึง่ค่า RVR ไม่สามารถสงัเกตหรือวัดได้ แต่จะ
ค านวณได้จากค่าต่อไปนี ้

1. ค่าทัศนวิสัย (Visibility) คือระยะไกลสุดที่
สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าทางแนวราบ 

2. ค่าปริมาณความสว่างของรันเวย์(Background 
luminance) 

3. ค่า Runway Light Setting Interface 
หมายเหตุ : หากไม่มีค่าใดค่าหนึ่งจะไม่สามารถ
ค านวณหาคา่ RVR ได ้
 ภาพที่ 42  Sensor Transmissometer 

ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิระบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 

 
     ค่ำปริมำณควำมส่องสว่ำงของรันเวย์  สามารถวัดหาค่า
ได้จาก Background  Luminance  Sensor มีหน่วยเป็น 
cd/sq.m แล้วน าค่าที่วัดได้นี้ไปค านวณหาค่า RVR ในกรณี 
ที่เซ็นเซอร์เสีย ผู้ใช้สามารถแก้ปัญหาในเบื้องต้นได้โดยใช้ 
ACTUAL  Application ซึ่งอยู่ใน AVIMET Software   

ภาพที่  43  Sensor Background Luminance 
ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิระบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 
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4.4.2.8  Data Logger (อุปกรณ์เก็บบันทึกข้อมูล) จะติดตั้งอยู่ในตู้ Data Logger  
ที่เสาวัดลมต้นหลักในสนาม AWOS 

   
ภาพที่  45  Data Logger (1) 

ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิระบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่  47  การเชื่อมต่อข้อมูลจาก SENSOR กับ DATA LOGGER 
ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิระบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 

MAWS 301 Field Stations (QML201)  
ติดตั้งอยู่ที่จุด Touchdown zones ของรันเวย์  

โดยท าหน้าที่รับข้อมูลที่วัดได้จาก wind, pressure, Air 
Temperature/humidity ,  Runway  Temperature  
และ precipitation sensors ก่อนส่งไปยัง CDU ผ่านทาง 
สายสัญญาณ 
Sending Mode 
         - ท าการส่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ (Autosend mode) 
และมีช่วงเวลาในการส่งทุก 60 วินาที ไปที่ CDU ภาพที่  46  Data Logger (2) 

ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิระบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 
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4.4.2.9 Main Circuit Breaker  คือ ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าหลักส าหรับสนาม 
AWOS ทั้งหมด ส่วนใหญ่รูปแบบและการติดตั้งของวินด์เชียร์จะมีความคล้ายคลึงกัน หรือเหมือนกัน 
เพราะระบบเหล่านี้จะใช้มาตรฐานเดียวกันในการก าหนดการติดตั้ง หรือถ้าจะต่างกันก็เพียงเล็กน้อย 
จะติดตั้งอยู่ในสนาม AWOS 
 
 
 

    
ภาพที่  48  Main Circuit Breaker & Drawing Power for Site Awos 

ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิระบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 
 

4.5 Central Data Unit  , Workstation และ Avi Met  Software  
Central Data Unit (CDU) คือ หน่วยข้อมูลกลางเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หลักระดับ 

Server  ที่ใช้ในการประมวล ผลของระบบ 

 
ภาพที่  49  Central Data Unit  (CDU)   

ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิระบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 
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Workstation หมายถึง อุปกรณ์หรือเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ท าหน้าที่เป็นสถานีปลายทาง หรือสถานีงานที่ได้รับการบริการจากเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายเรียกว่า เป็นคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Workstation) ในระบบเครือข่ายระยะใกล้มักมีหน่วย
ประมวลผล หรือซีพียูของตนเองในระบบที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมเป็นศูนย์กลางเรียกสถานี
ปลายทางว่า เทอร์มินอล (Terminal) ประกอบด้วยจอภาพ  แป้นพิมพ์ และเม้าส์ 

 
ภาพที่  50  Workstation 

ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิระบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 
AviMet  Software  เป็นโปรแกรมตรวจสภาพอากาศอัตโนมัติระบุสังเกตการณ์เก็บรวบรวม

กระบวนการตรวจสอบการกระจาย และ เก็บข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาวัดโดยเฉพาะชุดของเซ็นเซอร์
อุตุนิยมวิทยาที่ตั้งอยู่ตามรันเวย์แสดงผลที่ชุดคอมพิวเตอร์ CDU และ Workstation แต่ละตัวตามที่
ก าหนดไว้ 
AviMet Software 
 

 
 

                                            
 

ภาพที่  51  Weather View 
ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิระบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 

 

Page ต่างๆ ของโปรแกรมตรวจสภาพอากาศอัตโนมัติระบบวินด์เชียร์ (AviMet Software) 
 ในที่นี้เราจะไม่ลงในรายละเอียดของเรื่องนี้มากนักเพราะสิ่งที่คู่มือฯ นี้ต้องการก็เพ่ือให้
เจ้าหน้าที ่หรือผู้สนใจได้รู้จักเครื่องมือฯ ในเบื้องต้นเท่านั้น เพราะถ้าลงในรายละเอียดมากนั้นก็จะ
กลายเป็นเรื่องการตรวจอากาศการบิน ซึ่งต้องเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ดังนั้นในที่นี้เราก็จะกล่าวเน้นในเรื่อง
ของการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาฯ แตท่ั้งนี้การรู้จักกับหน้าต่างๆ ของโปรแกรมฯ ก็เป็นเรื่องจ าเป็น
เพ่ือให้เราไดเ้ข้าใจและรู้จักเครื่องมือฯ 

Weather View เปิดโปรแกรมตรวจอากาศฯ 
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ภาพที่ 52 Main Page (Day/Night) หน้าจอแสดงผลหลักในการใช้งาน (หน้าจอแบบกลางวัน/กลางคืน) 
ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิระบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 

 
 

 
ภาพที่ 53  Graph  Page จอแสดงผลข้อมูลในรูปแบบกราฟ 

ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิระบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 

 

ปุ่มเลือก  
Day หรือ Night 
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ภาพที่ 54  Present Weather Page จอแสดงผลข้อมูลสภาพอากาศ 

ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิระบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 
 
 

 
ภาพที่ 55  LLWAS Page  จอแสดงผลข้อมูลเสาวัดลม LLWAS 

ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิระบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 
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ภาพที่ 56  ATC 1 & ATC 2 Page จอแสดงผลส าหรับ ATC หรือหอบังคับการบิน 
ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิระบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 

 
 

 
ภาพที่ 57  Status Page จอแสดงผลสถานะของเครื่องมือฯ , เซ็นเซอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆ 
ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิระบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 
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ภาพที่ 58  Report Page จอแสดงผลในรูปของรายงาน 

ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิระบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 
 
 

 
ภาพที่ 59  Backup Wind Page จอแสดงผลส าหรับเสาวัดลมส ารอง 

ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิระบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 
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5. กำรบ ำรุงรักษำฯ   
(กรณีที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ผู้ใช้งำนเครื่องมือฯ /กรณีเป็นช่ำงฯ) 

 

5.1 ควำมหมำยของกำรบ ำรุงรักษำ 
การบ ารุงรักษา (Maintenance) หมายถึง : “การพยายามรักษาสภาพของเครื่องมือฯต่างๆ  

ให้มีสภาพที่พร้อมจะใช้งานอยู่ตลอดเวลา” การบ ารุงรักษานั้นครอบคลุมไปถึงการซ่อมแซม (Repair)  
เครื่องมือฯ ด้วย  
(ท่ีมา  : ผศ.พูลสุข สังข์รุ่ง และคณะ   ผู้เรียบเรียง หนังสือการบรหิารการผลติ  PRODUCTION  MANAGEMENT  
บทที่ 12 การบ ารุงรักษา)  

 

5.2 เครื่องมืออุตุนิยมวิทยำ 
เป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจการทางด้านอุตุนิยมวิทยาโดยเฉพาะ ส่วนใหญ่จะมีราคา

แพง ถ้าหากมีการช ารุดเสียหายเกิดขึ้นแล้วย่อมจะเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณของส่วนราชการเป็น
อย่างมากการบ ารุงรักษาเครื่องมือฯ ทางอุตุนิยมวิทยา เป็นการป้องกันอุปกรณ์และเครื่องมือฯ 
เหล่านั้นให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดงบประมาณของส่วนราชการนับว่าเป็นสิ่งที่
ส าคัญมาก  
(ท่ีมา : ส่วนเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ส านักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา) 

 

5.3 วัตถุประสงค์ของกำรบ ำรุงรักษำ 
5.3.1 เพ่ือให้เครื่องมือฯท างานได้อย่างมีประสิทธิผล (Effectiveness) คือ สามารใช้เครื่องมือ

ได้เต็มความสามารถและตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีจัดหามามากท่ีสุด 
5.3.2 เพ่ือให้เครื่องมือฯ มีสมรรถนะการท างานสูง (Performance) และช่วยให้เครื่องมือมีอายุ

การใช้งานยาวนาน เพราะว่าเมื่อเครื่องมือได้ใช้งานไประยะเวลาหนึ่งจะเกิดการสึกหรอ ถ้าหากไม่มี
การปรับแต่งหรือซ่อมแซมแล้ว เครื่องมืออาจเกิดการขัดข้อง  ช ารุดเสียหายหรือ  ท างานผิดพลาด 

5.3.3  เพ่ือให้เครื่องมือฯ มีความเท่ียงตรงน่าเชื่อถือ (Reliability) คือ การท าให้เครื่องมือฯ อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน  

5.3.4 เพ่ือความปลอดภัย (Safety) ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายที่ส าคัญ เครื่องมือจะต้องมีความ
ปลอดภัยเพียงพอต่อผู้ใช้งาน  ถ้าเครื่องมือท างานผิดพลาด ช ารุดเสียหาย ไม่สามารถท างานได้
ตามปกติ อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และการบาดเจ็บต่อผู้ใช้งานได้ การบ ารุงรักษาที่ดีจะช่วยควบคุม
การผิดพลาด 

5.3.5 เพ่ือลดมลภาวะของสิ่งแวดล้อม เพราะเครื่องมือที่ช ารุดเสียหาย เก่าแก่ ขาดการ
บ ารุงรักษา จะท าให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น มีฝุ่นละอองหรือไอของสารเคมีออกมามีเสียง
ดัง  เป็นต้น  ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เก่ียวข้อง 

5.3.6. เพ่ือประหยัดพลังงานเพราะเครื่องมือส่วนมากจะท างานได้ต้องอาศัยพลังงาน ถ้าหาก
เครื่องมือได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพดีก็จะสิ้นเปลืองพลังงานน้อยลงท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้ 
(ที่มา  : ผศ.พูลสุข สังข์รุ่ง และคณะ   ผู้เรียบเรียง หนังสือการบริหารการผลิต  PRODUCTION  MANAGEMENT  
บทที่ 12 การบ ารุงรักษา) 
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5.4 ประเภทของกำรบ ำรุงรักษำ 
ในทางปฏิบัติสามารถแยกประเภทของการบ ารุงรักษาได้ เป็น 2 ประเภท คือ  
5.4.1 การบ ารุงรักษาตามแผน (Planned  Maintenance) หมายถึง การบ ารุงรักษาตาม

ก าหนด ตามแผนงาน ตามระบบที่วางไว้ทุกประการ งานที่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า สามารถ
เตรียมการไว้ล่วงหน้าได้ สามารถก าหนดระยะ วัน เวลา สถานที่และจ านวนผู้ปฏิบัติงานที่จะเข้า
ด าเนินการได้  แนวทางการบ ารุงรักษานั้นอาจเลือกใช้ชนิดใดชนิดหนึ่งได้ เช่น การบ ารุงรักษาเชิง
ป้องกัน การบ ารุงรักษาเพ่ือแก้ไข เข้ามาด าเนินการ ส่วนระยะเวลาเข้าไปท าการบ ารุงรักษา อาจจะ
ก าหนดหรือวางแผนเข้าซ่อมแซมขณะเครื่องมือฯก าลังท างานอยู่หรือขณะเครื่องมือฯ ช ารุด (Break 
down Maintenance) หรือหยุดการใช้เครื่องเพ่ือท าการบ ารุงรักษา (Shutdown) การซ่อม
บ ารุงรักษาประเภทนี้จะมีปัญหาน้อย เพราะมีเวลาเตรียมการล่วงหน้าได้ทุกข้ันตอน  

5.4.2 การบ ารุงรักษานอกแผน (Unplanned Maintenance) หมายถึง การบ ารุงรักนอก
ระบบงานที่วางไว้เนื่องจากเครื่องเกิดการขัดข้องช ารุดเสียหายอย่างกะทันหัน  ต้องเร่งรีบท าการ
ซ่อมแซมทันทีให้เสร็จเรียบร้อยทันการใช้งาน การบ ารุงรักษาประเภทนี้จะเกิดปัญหามากกว่าการ
บ ารุงรักษาตามแผน เนื่องจากไม่สามารถทราบล่วงหน้ามาก่อน ไม่สามารถก าหนด วัน เวลา สถานที ่ 
ที่แน่นอนได้ ท าให้ไม่สามารถเตรียมจัดหาผู้ปฏิบัติงาน อุปกรณ์ อะไหล่  ที่จะใช้บ ารุงได้ทันที 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 60  ภาพแสดงประเภทของการบ ารุงรักษา 
ที่มา : หนังสือการบริหารการผลิต  PRODUCTION  MANAGEMENT  บทที่ 12 การบ ารุงรักษา 

 

หมายเหตุ 
 1) งานซ่อมบ ารุงเพ่ือป้องกัน (Preventive Maintenance) คือการด าเนินการกิจกรรมซ่อม
บ ารุงตามก าหนดเวลาก่อนที่เครื่องมือฯ จะเกิดช ารุดเสียหาย ป้องกันการหยุดของเครื่องมือฯ โดยเหตุ
ฉุกเฉิน สามารถท าได้ด้วยการตรวจสภาพเครื่องมือฯ การท าความสะอาด และตรวจเช็คโดยถูกวิธ ี
การปรับแต่งให้เครื่องมือฯ ที่จุดท างานตามค าแนะน าของคู่มือรวมทั้งการบ ารุงและเปลี่ยนชิ้นอะไหล่
ตามก าหนดเวลา  

งานบ ารุงรักษา (Maintenance) 

 
การบ ารุงรักษามีแผน  

(Planned Maintenance) 
 

การบ ารุงรักษาไม่มีแผน  
(Unplanned Maintenance) 
 

 งานซ่อมบ ารุงเพื่อแก้ไข 
(Corrective Maintenance) 

 

งานซ่อมบ ารุงฉุกเฉิน 
(Emergency 

Maintenance) 
 

งานบ ารุงรกัษา 
ขณะหยุดเครือ่งมอืฯ 

(Shut-down 
 Maintenance) 

 

งานบ ารุงรกัษา 
เมื่อเครือ่งมอืฯ เสีย 

(Breakdown 
 Maintenance) 

 

งานซ่อมบ ารุงเพื่อป้องกัน 
(Preventive Maintenance) 
 

งานบ ารุงรกัษา 
ขณะเดนิเครื่องมือฯ 

(Running 
 Maintenance) 
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  - งานบ ารุงรักษาขณะเดินเครื่องมือฯ (Running  Maintenance) 
  - งานบ ารุงรักษาขณะหยุดเครื่องมือฯ (Shut-down  Maintenance) 

2) งานซ่อมบ ารุงเพ่ือแก้ไข (Corrective Maintenance) คือ การด าเนินการเพ่ือการ
ดัดแปลง ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือฯ หรือส่วนของเครื่องมือฯ เพ่ือขจัดเหตุขัดข้องเรื้อรังของเครื่องจักร
ให้หมดไปโดยสิ้นเชิง และปรับปรุงสภาพของเครื่องมือฯให้สามารถท างานได้อย่างมีคุณภาพ 
  - งานบ ารุงรักษาขณะหยุดเครื่องมือฯ (Shut-down  Maintenance) 
  - งานบ ารุงรักษาเม่ือเครื่องมือฯ เสีย (Breakdown  Maintenance) 

3) งานซ่อมบ ารุงฉุกเฉิน (Emergency Maintenance) คือ การซ่อมแซมเครื่องมือฯ 
เนื่องจากเกิดการช ารุด ขัดข้อง โดยไม่มีการคาดการณ์ล่วงหน้ามาก่อน 

นอกจากทั้ง 3 ข้อแล้ว เรายังมีการด าเนินการที่เรียกว่าการซ่อมแซมด้วยการดัดแปลง ซึ่งเป็น
งานซ่อมแซมเครื่องมือฯ โดยการน าอะไหล่หรือเครื่องมือเดิมที่เสียแล้วมาดัดแปลงเพ่ือให้สามารถใช้
งานได้  แต่ในกรณีนี้เราจะใช้ก็ต่อเมื่อเราไม่สามารถจัดหาอะไหล่ได้แล้วเท่านั้น ทั้งนี้ก็ต้องค านึงความ
เป็นไปได้ด้วย 
(ที่มา  : ผศ.พูลสุข สังข์รุ่ง และคณะ   ผู้เรียบเรียง หนังสือการบริหารการผลิต  PRODUCTION  MANAGEMENT  
บทที่ 12 การบ ารุงรักษา) 

 

5.5 ขั้นตอนกำรบ ำรุงรักษำ 
การบ ารุงรักษา นับว่าเป็นสิ่งส าคัญมากในการรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพใน

การท างาน รูปแบบการบ ารุงรักษาจึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญ ดังนั้นในการบ ารุงรักษาจึงควรมีการก าหนด
ขั้นตอนบ ารุงรักษาไว้ดังต่อไปนี้ 
 5.5.1  ก าหนดนโยบายในการบ ารุงรักษา 

5.5.2 ท าการเลือกและก าหนดอุปกรณ์เครื่องมือที่ส าคัญ 
5.5.3 ท าการก าหนดมาตรฐาน 
5.5.4 การวางแผนบ ารุงรักษา 
5.5.5 การวางแผนตรวจสอบ 
5.5.6 การด าเนินการ 
5.5.7 การบันทึก 
5.5.8 การประเมินผล                            

(ท่ีมา : ส่วนเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ส านักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา) 
 
 

5.6 กำรจัดบ ำรุงรักษำให้มีประสิทธิภำพ 
การจัดบ ารุงรักษาให้มีประสิทธิภาพจ าเป็นจะต้องทราบถึงอุปสรรคต่างๆอย่างชัดเจนและ

พยายามขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นเหล่านั้นแล้ว ก าหนดเป็นแนวทางที่แน่นอนในการ
บ ารุงรักษาต่อไป 

1) อุปสรรคที่มีผลต่อการบ ารุงรักษา 
2) แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบ ารุงรักษา  

(ท่ีมา : ส่วนเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ส านักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา) 
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5.7 กำรบ ำรุงรักษำที่ทุกคนมีส่วนร่วม  (Total Productive Maintenance : TPM) 
เป็นการบ ารุงรักษาที่มีการก าหนดเป้าหมายให้อุปกรณ์และเครื่องมืออยู่ในสภาพที่มีประสิทธิ  

ภาพสูงสุด (เป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวม) ระบบ TPM เป็นลักษณะของการสร้างระบบ
โดยรวม (Total system)  ของ Productive Maintenance โดยมีเป้าหมายที่วงจรชีวิตของอุปกรณ์
และเครื่องมือฯ มีการสร้างความร่วมมือระหว่างทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายบริหาร ,  ฝ่ายปฏิบัติและ
ฝ่ายซ่อมบ ารุง  มีการจัดการให้ทุกระดับมีส่วนร่วมและมีการบริการโดยก่อให้เกิดแรงจูงใจส่งเสริม
กิจกรรมกลุ่มย่อยในการท า Productive Maintenance 
(ท่ีมา : ส่วนเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ส านักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา) 
 

5.8 ผลเนื่องมำจำกกำรจัดมำตรกำรบ ำรุงรักษำที่ถูกต้อง 
การจัดให้มีการบ ารุงรักษาเพ่ือป้องกัน ความเสียหายอย่างมีระบบนี้ท าให้เกิดผลต่อเนื่องที่มี

ประโยชน์ต่อการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
5.8.1  ท าให้สามารถซ่อมอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ช ารุดได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ผู้ซ่อมไม่ต้อง

เสียเวลาวินิจฉัยสาเหตุ และวิธีแก้ไขอาการท่ีปรากฏออกมาและยังช่วยให้ซ่อมได้ ถูกจุดอีกด้วย 
5.8.2 สามารถใช้เป็นข้อมูลส าหรับการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานซ่อม และบ ารุงรักษาโดยยกสาเหตุ 

และวิธีแก้ไขในแต่ละเรื่องไปเป็นหัวข้อเรื่องส าหรับพิจารณาการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน 
5.8.3  ใช้วางแผนหรือก าหนดแผนงานบ ารุงรักษา โดยการน าเอาผลการวิเคราะห์แนวโน้มซึ่ง

คาดว่าเครื่องมือฯ จะถึงก าหนดการช ารุดเมื่อใด 
5.8.4  ใช้เป็นแนวทางของการจัดเตรียมอะไหล่ส าหรับการซ่อมและบ ารุง  ตลอดจนการ

จัดเตรียมงาน เครื่องมือฯ และอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องอีกด้วย 
5.8.5  ใช้เป็นข้อมูลในการวิจัยเครื่องมือฯ นั้น เพ่ือพิจารณา ว่าสมควรจะใช้ต่อไปหรือสมควร

เลิกใช้  หรือควรจะปรับปรุงอย่างไร 
(ท่ีมา : ส่วนเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ส านักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา) 
 

5.9 สรุป  
การบ ารุงรักษาและดูแลเครื่องมือทางอุตุนิยมวิทยา เป็นสิ่งที่ควรกระท าอย่าง สม่ าเสมอ ไม่ควร

ละเลยเพราะจะท าให้เครื่องมือฯ ซึ่งมีราคาแพงมากเสียหาย ขาดความเที่ยงตรงและช ารุดในเวลาอันไม่
สมควร ซึ่งจะพบเห็น โดยทั่วไปทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคว่าส่วนมากแล้ว ผู้ใช้เครื่องมือฯ มักจะ
ละเลยเรื่องการบ ารุงรักษาท าให้ต้องสูญเสียเงินตราต่างประเทศในการน าเข้าเครื่องมือ และอะไหล่เป็น
จ านวนมาก และประเทศไทยก็ไม่สามารถสร้างเครื่องมือฯ ได้เอง ดังนั้นผู้ที่มีหน้าที่และอาชีพเกี่ยวกับ
การใช้เครื่องมือฯ ควรสนใจ และหาความรู้ในเรื่องของวิธีการบ ารุงรักษาด้วยตนเอง และวิธีการ
บ ารุงรักษาเชิงป้องกันโดยการ ศึกษาข้อก าหนดและวิธีการจากคู่มือ หรือมีการจัดอบรมสัมมนาให้
ความรู้ในการบ ารุงรักษาและดูแล เครื่องมือทางอุตุนิยมวิทยาให้แก่ผู้ใช้และผู้ที่มีหน้าที่บ ารุงรักษา
เครื่องมือฯ  
(ท่ีมา : ส่วนเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส ์ส านักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา) 
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5.10 กำรก ำหนดแผนในกำรด ำเนินกำรบ ำรุงรักษำฯ ของส่วนสื่อสำรและเครื่องมือ ศูนย์อุตุนิยม 
วิทยำภำคใต้ฝั่งตะวันออก (สงขลำ) 

5.10.1 การบ ารุงรักษาตามแผน (Planned  Maintenance) สม.ศอ. จะด าเนินการก าหนด 
ให้มีการจัดท าแผนเพ่ือใช้ในการด าเนินการบ ารุงรักษาเครื่องมือฯ โดยให้ช่างฯ ผู้ปฎิบัติงาน สม.ศอ.  
ที่รับผิดชอบตามแผนเข้าด าเนินการตามแผนที่ตกลงกันไว้ 

5.10.2 การบ ารุงรักษานอกแผน (Unplanned  Maintenance) สม.ศอ. จะด าเนินการเมื่อ 
มีการแจ้งจากสถานีฯ ที่มีเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวินด์เชียร์ (LLWAS & AWOS) ติดตั้ง
อยู่ว่าขณะนี้เครื่องมือฯ ดังกล่าวเสียหรือมีอาการขัดข้อง ขอให้ สม.ศอ. ส่งช่างฯ เพ่ือเข้าตรวจสอบ
ซ่อมแซมเครื่องมือฯ ดังกล่าวให้สามารถใช้งานได้ปกติ ช่างฯ สม.ศอ. จะด าเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุ
และปัญหาและหาวิธีการในการแก้ไขต่อไป 

แต่ในส่วนนี้เราคงไม่ได้ลงรายละเอียดในการด าเนินการของแผนมากหนักเพราะเรื่องดังกล่าว
จะด าเนินการในส่วนของแผนปฏิบัติงานประจ าปีต่อไป 
 

5.11 กำรบ ำรุงรักษำเครื่องตรวจอำกำศอัตโนมัติระบบวินด์เชียร์ (LLWAS) (กรณีที่เป็นเจ้ำหน้ำที่
ผู้ใช้งำนเครื่องมือฯ) 

ข้อควรปฏิบัติ ในการดูแลรักษาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวินด์เชียร์ Wind shear 
(LLWAS & AWOS) ส าหรับเจ้าหน้าที่ฯ ประจ าสถานีฯ นั้น เป็นการปฏิบัติการเบื้องต้นเพ่ือประโยชน์
ในการยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือฯ พร้อมทั้งทดสอบความพร้อมในการท างานของเครื่องมือฯ 
โดยมีวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 

 

ตรวจเช็ค ตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ที่อยู่ในห้องตรวจอากาศ ประกอบด้วย  
 5.11.1  ท าความความสะอาดห้องตรวจอากาศโดยสม่ าเสมอ เพื่อป้องกันฝุ่นละออง เข้าสู่
เครื่องมือและอุปกรณ์เพ่ิมความน่าเชื่อถือของเครื่องมือฯ  

  
ภาพที่ 61  บ ารุงรักษา โดยเจ้าหน้าที่ฯ (1)  

ที่มา : ส่วนเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส ์ ส านักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา 
 

5.11.2  ตรวจเช็ค ตรวจสอบสภาพห้องโดยรวม ว่ามีรอยรั่ว ท าให้น้ า น้ าฝน ไหลเข้าสู่ห้อง
หรือไม่ เพราะอาจจะส่งผลให้เครื่องมือ และอุปกรณ์เสียหายได้ 
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ภาพที่ 62  บ ารุงรักษา โดยเจ้าหน้าที่ฯ (2) 

ที่มา : ส่วนเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส ์ส านักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา 
 

 5.11.3  ตรวจเช็ค ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศว่าสามารถใช้งานได้ปกติหรือไม่ (ควรสลับ
การท างานของเครื่องปรับ อากาศและห้ามปิดเครื่องปรับอากาศโดยเด็ดขาด  เพ่ือยืดอายุการใช้งาน
และป้องกันการเสียหายของเครื่องมือฯ) 

        
ภาพที่ 63  บ ารุงรักษา โดยเจ้าหน้าที่ฯ (3) 

ที่มา : ส่วนเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส ์ส านักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา 
 

 5.11.4  ตรวจเช็ค ตรวจสอบเครื่องรักษาระดับแรงดัน Stabilizer  ระดับแรงดัน รายงาน
ค่าเท่าไหร่(ผิดปกติแจ้ง สม.ศอ. เพ่ือท าการตรวจซ่อมและด าเนินการต่อ) 
 5.11.5  ตรวจเช็ค ตรวจสอบเครื่องส ารองไฟ UPS สามารถส ารองไฟ กรณีไฟฟ้าดับได้
หรือไม่ ส ารองได้เป็นเวลาเท่าไหร่ (ผิดปกติแจ้ง สม.ศอ. เพ่ือท าการตรวจซ่อมและด าเนินการต่อ) 

 
ภาพที่ 64  บ ารุงรักษา โดยเจ้าหน้าที่ฯ (4) 

ที่มา : ส่วนเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส ์ส านักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา 
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 5.11.6  ตรวจเช็ค ตรวจสอบชุดประมวลผล CPU และMonitor ท างานได้ปกติหรือไม่  
(ผิดปกติแจ้ง สม.ศอ. เพ่ือท าการตรวจซ่อมและด าเนินการต่อ) 
 5.11.7  ตรวจเช็ค ตรวจสอบข้อมูลเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWOS และ LLWAS ว่า
ถูกต้องหรือ ผิดพลาด หรือไม่ (ผิดปกติแจ้ง สม.ศอ. เพ่ือท าการตรวจซ่อมและด าเนินการต่อ) 
  5.11.7.1  ค่าอุณหภูมิ ความชื้นอากาศโดยเปรียบเทียบกับตู้สกรีน  

 
ภาพที่ 65  บ ารุงรักษา โดยเจ้าหน้าที่ฯ (5) 

ที่มา : ส่วนเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส ์ส านักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา 
 

 5.11.7.2   ค่าปริมาณน้ าฝน เปรียบเทียบกับสถานีและที่ท่าอากาศยาน Real Time 
หรือเทียบกับปริมาณฝนจากเรดาร์ฯ 

 5.11.7.3  ค่าวัดทิศทางและความเร็วลม เปรียบเทียบกับระบบลมส ารอง Wind 
Stand Alone และถุงลม 

     
ภาพที่ 66  บ ารุงรักษา โดยเจ้าหน้าที่ฯ (6) 

ที่มา : ส่วนเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส ์ส านักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา 
 

 5.11.7.4  ค่าความกดอากาศ เปรียบเทียบกับระบบความกดอากาศส ารอง และความ
กดอากาศแบบคิว ที่ส่วนมาตรฐานเครื่องมือ ติดตั้งและสอบเทียบไว้ที่ห้องตรวจอากาศ 

       
ภาพที่ 67  บ ารุงรักษา โดยเจ้าหน้าที่ฯ (7) 

ที่มา : ส่วนเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส ์ส านักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา 
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 5.11.7.5 ค่า RVR Visibility ให้เปรียบเทียบกับเป้าทัศนวิสัยทางวิ่งที่ก าหนดไว้ที่แต่
ละท่าอากาศยาน  

 
ภาพที่ 68  บ ารุงรักษา โดยเจ้าหน้าที่ฯ (8) 

ที่มา : ส่วนเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส ์ส านักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา 
 

 5.11.7.6 ค่า CB เปรียบเทียบกับสายตาของเจ้าหน้าที่ว่าระดับความสูงของฐานเมฆ
เท่าใด  

 
ภาพที่ 69  บ ารุงรักษา โดยเจ้าหน้าที่ฯ (9) 

ที่มา : ส่วนเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส ์ส านักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา 
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ตรวจเช็ค ตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่สถานีภาคสนาม  
5.11.8 ท าความสะอาด Housing โดยสม่ าเสมอ เพ่ือป้องกันฝุ่นละออง ป้องกัน แมลง  

สัตว์ต่างๆ  เข้าเครื่องมือและอุปกรณ์ 
 5.11.9  ตรวจเช็ค ตรวจสอบระบบไฟฟ้าที่ Housing มีกระแสไฟฟ้าจ่ายปกติหรือไม่ 
สามารถทดสอบทดลอง โดยเปิดสวิทซ์หลอดไฟฟ้า และสังเกตท่ีพัดลมระบายอากาศว่าท างานหรือไม่ 

 
ภาพที่ 70  บ ารุงรักษา โดยเจ้าหน้าที่ฯ (10) 

ที่มา : ส่วนเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส ์ส านักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา 
 

 5.11.10  เครื่องรักษาระดับแรงดัน Stabilizer  ระดับแรงดัน รายงานค่าเท่าไหร่(ผิดปกติ
แจ้ง สม.ศอ. เพ่ือท าการตรวจซ่อมและด าเนินการต่อไป) 
 5.11.11  ตรวจเช็ค ตรวจสอบสภาพสถานีภาคสนามที่ติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ 
AWOS และ LLWAS ว่ามีหญ้าปกคลุม/มีต้นไม้ใหญ่ข้ึนใกล้และปกคลุมสถานีหรือไม่  (ควรตรวจเช็ค 
ตรวจสอบระยะทุกๆ 2 เดือน) ท าการตัดหญ้า เพ่ือป้องกันไฟและเพ่ือให้ข้อมูลของเครื่องมือตรวจ
อากาศอัตโนมัติ AWOS และ LLWAS ถูกต้อง 

 
ภาพที่ 71  บ ารุงรักษา โดยเจ้าหน้าที่ฯ (11) 

ที่มา : ส่วนเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส ์ส านักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา 
 

 5.11.12  ตรวจเช็ค ตรวจสอบดูว่าสภาพสีโดยรวมของสถานี สีที่ทาสถานี สีเสาวัดลม สี
ของเครื่องมือวัดอ่ืนๆ ว่าปกติหรือไม่ (หลุด ลอก ไม่ชัดเจน เพราะหากไม่ปกติอาจจะส่งผลต่อ
การจราจรทางอากาศได้) 
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ภาพที่ 72  บ ารุงรักษา โดยเจ้าหน้าที่ฯ (12) 

ที่มา : ส่วนเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส ์ส านักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา 
 

 5.11.13  ตรวจเช็ค ตรวจสอบดูว่าสภาพโดยรวมของสถานี  ว่ามีการทรุดตัว  ของสถานีฯ 
หรือไม่ สายไฟฟ้าสาย สัญญาณ ปลอดภัยหรือไม่ 

      
 

      
ภาพที่ 73  บ ารุงรักษา โดยเจ้าหน้าที่ฯ (13) 

ที่มา : ส่วนเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส ์ส านักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา 
 

 5.11.14 ตรวจเช็ค ตรวจสอบ เวลากลางคืนว่าหลอดไฟแสดงสถานะไฟหัวเสา (Obstruc 
tionLight) หรือไม่ หลอดไฟต้องติดตลอด (เพราะหากหลอดไฟไม่ติดอาจจะส่งผลต่อการจราจรทาง
อากาศได้  ให้แจ้ง สม.ศอ. เพ่ือท าการตรวจซ่อมและด าเนินการต่อไป) 



Windshear (LLWAS & AWOS) หน้า 42 

       
ภาพที่ 74  บ ารุงรักษา โดยเจ้าหน้าที่ฯ (14) 

ที่มา : ส่วนเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส ์ส านักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา 
 

 5.11.15  เลนซ์ของเครื่องวัดทัศนวิสัยทางวิ่งและเครื่องวัดความส่องสว่างของท้องฟ้าว่า
สกปรกหรือไม่  (ควรท าความสะอาด เช็ดเลนซ์ ทุกๆ 3 เดือน) 

     
 

     
ภาพที่ 75  บ ารุงรักษา โดยเจ้าหน้าที่ฯ (15) 

ที่มา : ส่วนเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส ์ส านักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา 
 

 5.11.16 ตรวจเช็ค ตรวจสอบเลนซ์ของเครื่องวัดความสูงของฐานเมฆ (ควรท าความสะอาด 
เช็ดเลนซ์ ทุกๆ 3 เดือน) 

      
ภาพที่ 76  บ ารุงรักษา โดยเจ้าหน้าที่ฯ (16) 

ที่มา : ส่วนเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส ์ส านักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา 
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 5.11.17  ตรวจเช็ค ตรวจสอบเซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นว่าปกติหรือไม่ (มี
แมลงและสัตว์ ท ารังหรือไม่ เพราะสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่ออุณหภูมิและความชื้นอากาศได้) (ควรท า
ความสะอาด ตรวจเช็ค ทุกๆ 3 เดือน) 

      
ภาพที่ 77  บ ารุงรักษา โดยเจ้าหน้าที่ฯ (17) 

ที่มา : ส่วนเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส ์ส านักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา 
 

 
ภาพที่ 78  บ ารุงรักษา โดยเจ้าหน้าที่ฯ (18) 

ที่มา : ส่วนเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส ์ส านักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา 
 

  5.11.18  ตรวจเช็คถังวัดปริมาณน้ าฝน (หากมีความผิดปกติหรือไม่ถูกต้องให้แจ้ง สม.ศอ. 
เพ่ือท าการตรวจซ่อมและด าเนินการต่อไป) 

       
ภาพที่ 79  บ ารุงรักษา โดยเจ้าหน้าที่ฯ (19) 

ที่มา : ส่วนเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส ์ส านักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา 
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 5.11.19  ตรวจเช็คเครื่องวัดทิศทางและความเร็วลม (ส่วนใหญ่ของทิศทางลมและความเร็ว
ลมให้เจ้าหน้าที่ฯ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ฯ ใช้วิธีสังเกตและเปรียบเทียบกับเครื่องมือฯ อ่ืน เพ่ือเทียบว่าทิศและ
ความเร็วใกล้เคียงหรือถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องให้แจ้ง สม.ศอ. เพื่อท าการตรวจซ่อมและด าเนิน 
การต่อไป) 

      
ภาพที่ 80  บ ารุงรักษา โดยเจ้าหน้าที่ฯ (20) 

ที่มา : ส่วนเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส ์ส านักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา 
 

5.11.20  ตรวจเช็คเครื่องวัดอุณหภูมิทางวิ่ง (หากมีความผิดปกติหรือไม่ถูกต้องให้แจ้ง สม.
ศอ. เพื่อท าการตรวจซ่อมและด าเนินการต่อไป) 

 
ภาพที่ 81  บ ารุงรักษา โดยเจ้าหน้าที่ฯ (21) 

ที่มา : ส่วนเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส ์ส านักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา 
 

5.12  กำรบ ำรุงรักษำเครื่องตรวจอำกำศอัตโนมัติระบบวินด์เชียร์ (LLWAS) (กรณีเป็นช่ำงฯ) 
ในการดูแลรักษาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวินด์เชียร์ Wind shear (LLWAS & 

AWOS) ส าหรับเจ้าหน้าที่ฯ ประจ าเครื่องมือฯ นั้น จะเป็นการปฏิบัติการเบื้องต้นคือ การตรวจสอบ 
สังเกตการณ์ และท าความสะอาดเป็นส่วนใหญ่ทั้งนี้ก็ เพ่ือประโยชน์ในการยืดอายุการใช้งานของ
เครื่องมือฯ แต่การบ ารุงรักษาเครื่องมือฯ ในส่วนของช่างฯ นั้น ในหลายประเด็นก็จะมีการด าเนินการ
ที่เหมือนกับเจ้าหน้าที่ฯ ประจ าเครื่องมือฯ แต่ในส่วนของช่างฯ นั้นจะมีการด าเนินการที่ค่อนข้างจะ
ยุ่งยาก และซับซ้อนมากกว่า เพราะเครื่องมือฯบางประเภทต้องมีการตรวจสอบ โดยใช้เครื่องมือฯ 
และอุปกรณ์ฯ ในการบ ารุงรักษาฯ พร้อมทั้งวิธีการท าความสะอาด และการทดสอบที่แตกต่างกัน
แล้วแต่ชนิดของ Sensor หลายพ้ืนที่ที่เจ้าหน้าที่ฯ ประจ าสถานีฯ ไม่สามารถเข้าถึงได้ เช่น เสาวินด์
เชียร์ เป็นต้น รวมทั้งเวลาและเทคนิคมากมาย 

Wind speed and Direction

Runway / Ground Temperature Sensor

โครงสร้างของตวัภายนอกของตวัเซ็นเซอร์ท าจากส
แตนเลส ติดอยูบ่ริเวณสว่นปลายของตวัเซ็นเซอร์ เซ็นเซอร์ที่ใช้
เป็นชนิด  platinum resistance (Pt-100)

- ยา่นการวดั -80 C…+80C.
- ความไวในการวดั 0.385 Ohm/C.

Sending Mode
- ท าการสง่ข้อมลูโดยอตัโนมตั ิ(Autosend 

mode) และมีชว่งเวลาในการสง่ทกุ  60 วินาที
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 ค าแนะน าส าหรับช่างฯ ผู้ปฏิบัติงาน หากต้องด าเนินการบ ารุงรักษาฯ ควรศึกษาและปฏิบัติ
ตามวิธีการบ ารุงรักษา ในเอกสารคู่มือการติดตั้ง ปฏิบัติการและบ ารุงรักษา (ภาษาไทย) เล่ม ๑ เล่ม ๒ 
เพราะจะมีเทคนิคและวิธีการมากมายในการปฏิบัติเพ่ือป้องกันและยืดอายุการใช้งานเครื่องมือฯ 
ตัวอย่าง  การด าเนินการบางส่วนในการบ ารุงรักษาเครื่องมือฯ ส าหรับช่างฯ  ในส่วนของรายละเอียด
การบ ารุงรักษาควรศึกษาจากคู่มือฯ อีกครั้งเพราะจะมีความละเอียดในส่วนของวิธีการ และข้อควร
ปฏิบัติมากกว่านี้ 

5.12.1 ท าความสะอาดและตรวจสอบเสาวัดลม (LLWAS) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 82  บ ารุงรักษา   
              โดยช่างฯ (1)  
ท่ีมา : คู่มือการติดตั้ง ปฏิบัติการและการบ ารุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 
 

5.12.2  ท าความสะอาดและตรวจสอบ Wind Speed 

 
 
 

ภาพที่ 83  บ ารุงรักษา  
              โดยช่างฯ (2)   
ท่ีมา : คู่มือการติดตั้ง ปฏิบัติการและการบ ารุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 

กำรท ำควำมสะอำด 
 ในกรณีที่ถ้วยสกปรก ซึ่งอาจเกิดจากข้ีนก จะท าให้เครื่องวัดรายงาน
ค่าผิดพลาดได้ จึงควรตรวจสอบและท าความสะอาดถ้วยเมื่อจ าเป็น 
กำรทดสอบกำรท ำงำนของเคร่ืองวัด 
 โดยทั่วๆ ไปเครื่องวัดจะท างานโดยไม่เกิดความผิดพลาดเลย 1 ปี ใน
ทุกสภาพอากาศ แต่หากสภาพพื้นที่นัน้ๆ มีฝนตกน้อยหรือปานกลางและการ
กัดกร่อนแบบธรรมดา ความถูกต้องของเคร่ืองวัด  ก็อาจจะนานถึง  2 ปี 
อย่างไรก็ตาม ก็ควรตรวจสอบการท างานของลูกปนืปลีะคร้ังและการหมุน
แกนเครื่องวัดด้วยมือสามารถท าได้โดยการถอดชุดถ้วยออก แล้วทดสอบหมุน
แกนดู ซึ่งจะต้องหมุนได้โดยไม่ตดิขัดหรือมีเสียงดังขณะหมุน 
  

กำรท ำควำมสะอำด 
 ในกรณีสกปรกซึ่งอาจเกิดจากข้ีนก จะท าให้อุปกรณ์ท างานไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ,การวัดรายงานคา่ผิดพลาดได้ หรือไฟยอดเสาไม่สว่างเต็มที่ 
จึงควรตรวจสอบและท าความสะอาดไม่วา่จะเปน็แผงโซลาเซลล์,  ไฟยอด
เสา, แบตเตอรี่, เครื่องส่งสัญญาณวิทยุ, Sensor วัดทิศทางลม และ Sensor 
วัดความเร็วลม โดยใชว้ิธีการท าความสะอาดตามความเหมาะสมกับอุปกรณ์
นั้นโดยเน้นความปลอดภัยและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ให้
มากที่สุด  
กำรทดสอบกำรท ำงำนของเคร่ืองมือฯ 

1) ใช้วิธีการวัดทดสอบว่าแผงโซลาเซลลม์ีการจัดเก็บพลังงาน 
หรือไม่ 

2) ทดสอบว่าไฟยอดเสายังคงติดปกติหรือไม่เราจะใช้วิธีการบัง 
แสงที่ตัว Sensor เพื่อดูว่าไฟยอดเสาติดหรือไม่ 

3) ตรวจสอบว่าแบตเตอรี่อยู่ในสภาพที่ใช้งานดีอยู่หรือไม่มีการ 
เก็บประจุหรือไม่ 

4) ตรวจสอบสถานะเครื่องส่งวิทยวุ่าปกติหรือไม่ 
5) ทดสอบทิศทางและความเร็วลมว่ามีความผดิปกติหรือไม่ 
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5.12.3 ท าความสะอาดและตรวจสอบ Wind Direction 

 
 
 
 

 

ภาพที่ 84  บ ารุงรักษา 
              โดยช่างฯ (3)   
ท่ีมา :  คู่มือการติดตั้ง ปฏิบัติการและการบ ารุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 
 

5.12.4 ท าความสะอาดและตรวจสอบ Air Temperature and Relative Humidity  
Sensors 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 85  บ ารุงรักษา   
              โดยช่างฯ (4)   
ท่ีมา : คู่มือการติดตั้ง ปฏิบัติการและการบ ารุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 
 

5.12.5  ท าความสะอาดและตรวจสอบ Digital Barometer Sensor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 86  บ ารุงรักษา 
             โดยช่างฯ (5)   
ท่ีมา : คู่มือการติดตั้ง ปฏิบัติการและการบ ารุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 

กำรท ำควำมสะอำด 
 ในกรณีที่แพนหางสกปรก ซึ่งอาจเกิดจากข้ีนก จะท าให้เครื่องวัด
รายงานค่าผิดพลาดได้ จงึควรตรวจสอบและท าความสะอาดแพนหางเมื่อ
จ าเป็น 
กำรทดสอบกำรท ำงำนของเคร่ืองวัด 
 โดยทั่วๆ ไป เครื่องวัดจะท างานโดยไม่เกิดความผดิพลาดเลย 1 ปี ใน
ทุกสภาพอากาศ แต่หากสภาพพื้นที่นัน้ๆ มีฝนตกน้อยหรือปานกลางและการ
กัดกร่อนแบบธรรมดา ความถูกต้องของเคร่ืองวัด   ก็อาจจะนานถึง  2 ปี 
อย่างไรก็ตาม  ก็ควรตรวจสอบการท างานของลูกปนืปลีะคร้ังและการหมุนแกน
เครื่องวัดด้วยมือสามารถท าได้โดยการถอดชุดถ้วยออก แล้วทดสอบหมุนแกนดู 
ซึ่งจะต้องหมุนไดโ้ดยไม่ติดขัดหรือมีเสียงดังขณะหมุน 
  

 

กำรท ำควำมสะอำด 
 ท าความสะอาดด้วยผ้านุ่มไม่เปน็ขุย ชุบน้ ายาซักผา้อ่อน 
กำรเปลี่ยนไส้กรองในกรณีค่ำผดิปกต ิ

- น าไส้กรองออกจากโพรบ 
- หลังจากน าไส้กรองออกมาแลว้ ตรวจสอบแหวน(O-Ring)และ

เปลี่ยนมนัถ้าจ าเป็นดูจากรูป 
- ติดตั้งไส้กรองใหม่บนโพรบ 

กำรท ำควำมสะอำด 
ท าความสะอาดด้วยผ้านุ่มไม่เปน็ขุย ชุบน้ ายาซักผา้อ่อน 

สถำนะข้อผิดพลำด 
ในสถานะข้อผิดพลาดนัน้จ านวนข้อมูลจะไม่ถูกตรวจวัดและข้อมูล

ส่งออกจะแสดงสถานะดงันี ้
- ช่องอนาล็อกจะแสดงข้อมูลเป็น 0 mA หรือ 0 V (คุณสามารถใช้ 

ค าสั่งอนุกรม AERR หรือจอแสดงผล/ปุ่มกดเพื่อท าการเปลี่ยนค่าระบุ
ข้อผิดพลาดได้) 

- พอร์ทอนุกรมจะแสดงสัญลักษณ์เป็นรูปดาว (***) 
- ไฟ LED ที่ฝาครอบจะกระพริบ 
- จอแสดงผลที่เปน็ตัวเลือก : มีไฟติดตรงตัวชีบ้อกข้อผิดพลาดหรือ 

เรียกว่า Error Messages 
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5.12.6  ท าความสะอาดและตรวจสอบ Runway Temperature Sensor 

 
 

 

ภาพที่ 87  บ ารุงรักษา  โดยช่างฯ (6) 
ท่ีมา : คู่มือการติดตั้ง ปฏิบัติการและการบ ารุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 

 

5.12.7 ท าความสะอาดและตรวจสอบ Rain Sensor 

 
กำรบ ำรุงรักษำเป็นระยะๆ 
 ตรวจสอบสิ่งสกปรกในกรวย (Funnel) และการอุดตันของช่องทางเข้าและทางออก (inlet and 
outlet ports ) เป็นระยะๆ เอาสิ่งสกปรกออกและท าความสะอาดตาของตะแกรง (meshes) คลายเกลียว
สกรูตาของตะแกรงทางเข้าออกและท าความสะอาดในกรณีที่จ าเป็นต้องท าความสะอาดในกรณทีี่จ าเป็นต้อง
ท าความสะอาดพืน้ผิวถัง (bucket surface) ควรใช้ผงซักฟอกชนิดอ่อน 
 

ภาพที่ 88  บ ารุงรักษา  โดยช่างฯ (7)   
ท่ีมา : คู่มือการติดตั้ง ปฏิบัติการและการบ ารุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 

 

5.12.8  ท าความสะอาดและตรวจสอบ Data Logger 

 
กำรบ ำรุงรักษำ 
 การท าความสะอาดตู้ภายนอกจะใช้วิธีเดียวกับอุปกรณ์อื่นๆ แตภ่ายในของตู้  Data Logger จะ
เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  จึงจะใช้วิธีเปา่ลมเพื่อท าความสะอาด ทั้งนี้เรายังจ าเป็นที่จะต้องตรวจสอบ
สถานะของ Data Logger ว่ามี ERROR หรือไม่ ตรวจสอบประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ว่ายังคงท างานปกติ
หรือไม่ 

ภาพที่ 89  บ ารุงรักษา  โดยช่างฯ (8)   
ท่ีมา : คู่มือการติดตั้ง ปฏิบัติการและการบ ารุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 

การท าความสะอาด 
ท าความสะอาดโพรบด้วยผ้านุ่มไม่เป็นขุย ชบุน้ ายาซักผ้าอ่อน 
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  5.12.9  ท าความสะอาดและตรวจสอบ Ceilometer Sensor 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 90  บ ารุงรักษา  โดยช่างฯ (9) 
ที่มา : คู่มือการตดิตั้ง ปฏิบัติการและการบ ารุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิระบบวินด์เชียร์  

(ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระยะเวลำกำรบ ำรุงรักษำ 
ระยะการบ ารุงรักษาปกติจะถูกจ ากัดเพื่อการท าความสะอาด

กระจก นอกจากนี้ค าเตือนและสัญญาณเตือนควรท าการตรวจสอบอยู่
เสมอ  โดยตรวจสอบขั้วต่อสายส าหรับการบ ารุงรักษาฯหรือข้ัวต่ออ่ืนๆ 
หรือการเชื่อมต่อเป็นแบบอนุกรมกับ PC การท างานที่เหมาะสมของ
เครื่องเป่าลมกระจก ที่เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเครื่องมือฯ จะ
ถูกตรวจสอบชั่วโมงละคร้ังโดยอัตโนมัติ หากไมส่ามารถท างานได้อย่าง
ปกติจะมีการรายงานในข้อมูลและข้อความสถานะ 
กำรท ำควำมสะอำด 

ข้อความแสดงข้อมูลรวมถึงค าเตือนนั้นจะแจ้งเมื่อมีสิ่งสกปรก
เกาะบนกระจก  หลังจากที่ระบบตรวจพบสิ่งสกปรกบนกระจกเคร่ือง
เป่าลมจะเร่ิมท างาน ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อเอาสิ่งปนเปื้อนแสงและ
หยดน้ าฝนที่แห้งออก ถ้าเครื่องเป่าลมไม่สามารถเอาสิ่งสกปรกออกได้ 
CL31 ก็จะมีค าเตือน Window Contaminated แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้
ต้องท าความสะอาดด้วยตัวเอง 
ขั้นตอนกำรท ำควำมสะอำด 

- ล้างกระจกด้วยน้ าสะอาดเพื่อเอาสิ่งสกปรกเม็ดเล็กๆ ออก  
จ าไว้ต้องปิดประตูเชื่อมให้สนิทและอย่าใชน้้ ายาท าความสะอาด 

- ท าความสะอาดกระจกด้วยผ้านุ่มและใชส้ าลีชบุสารซักฟอก
ชนิดอ่อนระวังอยา่ให้ขูดผิวกระจกเป็นรอย 

กำรตรวจสอบประเก็นตรงประตู 
        ประตูหน่วยวัดใช้ประเก็นที่เป็นยางเพื่อป้องกันรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า เม่ือเปิดประตูหน่วยวัด ให้
ตรวจสอบว่าประเก็นและพืน้ผิว ที่อยู่ด้านตรงข้ามสะอาดหรือไม่ ถ้าจ าเป็นให้ใช้ผา้เปียกในการท าความ
สะอาด 

กำรตรวจสอบแบตเตอรี ่
        การตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่เป็นประจ าทุกปี หากพบวา่แบตเตอรี่เริ่มเสื่อมสภาพ เช่น ตัว
แบตเตอรี่มีลักษณะปูดออกมา , มีผงขาวหรือตะกอนอยู่ใกล้ๆ ร่องแบตเตอรี่ ,มีการร่ัวซึมของอิเล็กโทร
ไลท์หรือข้ัวสายมีสนิมเกาะ ให้ท าการเปลี่ยนแบตเตอรี่ทันที แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานประมาณ 3 - 5 ปี 
จะแตกออกและการสูญเสียอิเล็กโทรไลท์ 
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5.12.10 ท าความสะอาดและตรวจสอบ Transmissometer  Sensor 

 
ภาพที่ 91  บ ารุงรักษา  โดยช่างฯ (10)   

ที่มา : คู่มือการตดิตั้ง ปฏิบัติการและการบ ารุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิระบบวินด์เชียร์  
(ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 

 

กำรบ ำรุงรักษำ 
แนวคิดที่มีลักษณะเฉพาะของระบบตรวจวัดทัศนวสิัย LT 31  ที่รวมการสอบเทียบมาตรฐาน

อัตโนมัติ การปรับแนวอัตโนมัตแิละการวัดการปนเปื้อนกระจกถาวรไว้ด้วย จึงท าให้ระยะการบ ารุงรักษา  
ที่จ าเป็นส าหรับระบบตรวจวัดทศันวิสัยลดลงอย่างมีนัยส าคัญ  ระยะห่างของระยะการบ ารุงรักษาจะถูก
ขยายออกไปด้วย กระบวนการตรวจสอบตัวเองอัตโนมัติที่ถูกสร้างไว้ภายในจะสร้างข้อความแสดงสถานะ    
ที่เก่ียวข้อง ถ้ามีการบ ารุงรักษาและ/หรือมีการซ่อมแซมที่นอกเหนือจากระยะการบ ารุงรักษา (เช่น การท า
ความสะอาดกระจกหรือการปรับแนว) 
 ระยะการบ ารุงรักษาจะรวมถึงการตรวจจับและการท าความสะอาดชิ้นส่วนระบบของเคร่ืองมือ
ตรวจทัศนวิสัยทางวิง่ทั้งหมด การปรับแนวระยะการมองเห็น การเทียบมาตรฐานและการตรวจสอบระบบ 
ตัวเป่าลม นอกจากนี้อุปกรณ์เสริมหน้ากากป้องกันอากาศร้อนก็จะถูกตรวจสอบในกรอบนี้ด้วย 
 การท าความสะอาดกระจกของอุปกรณ์อาจไม่จ าเปน็ต้องท าบ่อยๆ ขึ้นอยู่กับสภาพสิ่งแวดล้อม   
LT 31 จะร้องขอให้ท าความสะอาดกระจกด้วยค าเตือนการปนเปื้อนกระจก 
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6. กำรซ่อมแซมเครื่องมือฯ และอำกำรเสีย 
 

 การซ่อมแซมเครื่องมือฯ ในแต่ละอาการเสียนั้น จะมีความยากง่ายแตกต่างกันไป กล่าวได้ 
ว่าสาเหตุอาจจะเกิดมาจาก ระบบ Sensor หรือระบบสื่อสารฯ หรือ ระบบไฟฟ้าฯ หรือระบบอ่ืนๆ 
เป็นไปได้ทั้งนั้น  ดังนั้นเมื่อช่างฯ ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ฯ แล้ว จะน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ฯ 
ก่อน ว่าเครื่องมือฯ ทีม่ีอาการเสียจะเป็นทีส่่วนใดของเครื่องมือฯ ทั้งนี้ก็เพ่ือประโยชน์ในการจัดเตรียม
เครื่องมือ, อุปกรณ์, คู่มือฯ ของเรา (ถ้ามี) นอกจากนี้แล้วยังมีคู่มือฯ ที่เก็บคู่กับเครื่องมือฯ ก็มีความ
จ าเป็นต้องใช้งาน ทั้งนี้ก็เพ่ือที่จะได้หาวิธีการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดนั้นเอง แต่ทั้งนี้เครื่องมือฯ มีความ
หลากหลายมากมายแตกต่างกันในแต่ละอาการเสีย เพ่ือให้การวินิจฉัยอาการเสียของเราเป็นไปใน
แนวทางที่เป็นไปได้มากที่สุด กระบวนการซ่อมแซมฯ, การวิเคราะห์ฯ, การตัดสินใจ และเวลาจึง
จ าเป็นมากในการซ่อมแซมฯ ดังนั้นการน าเสนอในหัวข้อนี้ก็เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางและตัวอย่าง
อาการเสียที่อาจจะได้พบเจอ อย่างไรก็ตามช่างฯ ก็ไม่สามารถที่จะสรุปถึงอาการเสียทั้งหมดให้ได้ 
เพราะการซ่อมแซมแก้ไขแต่ละครั้งอาจจะไมเ่หมือนเดิมหรือมีอาการใหม่เกิดขึ้นได้  
 

6.1 Status Page จอแสดงผลสถำนะของเครื่องมือฯ,เซ็นเซอร์หรืออุปกรณ์ต่ำงๆ 
 Status Page จะเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดตัวหนึ่งส าหรับเจ้าหน้าที่ฯผู้ปฏิบัติงานประจ าเครื่องมือฯ 
ที่ติดตั้งอยู่เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบสถานะการแจ้งเตือนว่าขณะนี้เครื่องมือฯ,เซ็นเซอร์หรืออุปกรณ์
ฯใดบ้างท่ีมีสถานะไม่พร้อมใช้งานหรือขัดข้องสมควรมีการด าเนินการแก้ไข ทั้งนี้ Status Page ยังเป็น
ตัวช่วยในการวิเคราะห์เบื้องต้นของอาการขัดข้องของเครื่องมือฯ เพ่ือที่ช่างฯ ที่จะเข้าด าเนินการแก้ไข
ได้ตรงจุดตลอดทั้งจะได้มีข้อมูลเพ่ือใช้ในการค้นหาวิธีการเพ่ือการแก้ไขต่อไป 

 
 

ภาพที่ 92  สถานะของเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวินด์เชียร์ 
ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิระบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 

 

ค าแนะน าส าหรับช่างฯ ผู้ปฏิบัติงาน  ในกรณีที่ต้องด าเนินการซ่อมแซมแก้ไขฯ เครื่องมือฯ ในส่วน 
ใดก็ตามช่างฯ สามารถศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์และหาวิธีการแก้ไขได้ในเอกสารคู่มือการติดตั้ง 
ปฏิบัติการและบ ารุงรักษา (ภาษาไทย) เล่ม 1 เล่ม 2 หรือเอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เพราะในคู่มือฯ 

ถ้าค่า Status ตัว
ไหนเปลี่ยนจาก 
สีเขียว       เป็น 
สีแดง       แสดง
ว่าอาจเกิดหรือได้
เกิดการขัดข้องกับ
เครื่องมือฯ หรือ
อุปกรณ์ นั้นแล้ว  
ให้ด าเนินการแก้ไข
หรือแจ้งช่างฯ เพื่อ
ด าเนินการแก้ไข
ต่อไป 
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เหล่านั้นจะมีเทคนิคและวิธีการมากมายในการตรวจสอบและซ่อมแซมฯ 
 

6.2 ตัวอย่ำงของอำกำรเสียที่อำจจะได้พบเจอ 
6.2.1  เสำวัดลม  Wind shear 

อาการเสีย  ข้อมูลทิศทางความเร็วลม ขาดหายสถานีใดสถานีหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

Display Monitor Wind Shear ท่าอากาศยานสุราษฎรธ์าน ี Display Monitor Wind Shear ท่าอากาศยานหาดใหญ ่

ภาพที่ 93  ข้อมูลลมขาดหายสถานีใดสถานีหนึ่ง 
ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิระบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) และคู่มือ

การตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) ของคุณกรรณิกา  เสทน พอต.ชง. 
 

การตรวจสอบเบื้องต้น 
 เจ้าหน้าที่ฯ ประจ าเครื่องมือฯ 
 - ตรวจสอบ Status Page  ทั้งหมดว่าไฟแดงท่ีตัวไหนบ้าง (เพ่ือจะได้แจ้งช่างฯ สม.ศอ.เพ่ือ
เข้าด าเนินการแก้ไขต่อไป)  
 ช่างฯ สม.ศอ.  

- ตรวจสอบดูระบบไฟแผง Solar Panel 
- ตรวจสอบแบตเตอรี่ 
- ตรวจสอบ Wind sensor Data Logger  สายสัญญาณ 
- ตรวจสอบเครื่องรับวิทยุ สายอากาศเครื่องรับ สายอากาศเครื่องส่ง เครื่องส่งวิทยุ 

 หากช่างฯ สม.ศอ. เข้าตรวจสอบซ่อมแซมฯ ปรากฏว่าไม่มีอะไหล่หรือไม่สามารถแก้ไขได้จะ
ด าเนินการแจ้งให้ คม. ด าเนินการต่อไป 
 
 

เสาวัดลม LLWAS 

แสดงข้อมูลเป็น ////  

บางสถานีฯ 
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อาการเสีย  เสาวัดลม  Wind shear  ข้อมูลขาดหายทั้งระบบ 
 
 
 
 
 
 
 

    
  Display Monitor Wind Shear ท่าอากาศยานสุราษฎรธ์าน ี Display Monitor Wind Shear ท่าอากาศยานหาดใหญ ่

ภาพที่ 94  ข้อมูลลมขาดหายทั้งหมด 
ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิระบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) และคู่มือ

การตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) ของคุณกรรณิกา  เสทน พอต.ชง. 
 

การตรวจสอบเบื้องต้น 
 เจ้าหน้าที่ฯ ประจ าเครื่องมือฯ 
 - ตรวจสอบ Status Page ทั้งหมดว่าไฟแดงที่ตัวไหนบ้าง (เพ่ือจะได้แจ้งช่างฯ สม.ศอ.เพ่ือ
เข้าด าเนินการแก้ไขต่อไป) 
 ช่างฯ สม.ศอ.  

- ตรวจสอบดูว่า CDU ท างานปกติหรือไม่   
- ตรวจสอบระบบเชื่อมต่อสัญญาณฯ เช่น การท างานของ Moxa เป็นต้น 
หากช่างฯ สม.ศอ. เข้าตรวจสอบซ่อมแซมฯ ปรากฏว่าไม่มีอะไหล่หรือไม่สามารถแก้ไขได้จะ

ด าเนินการแจ้งให้ คม. ด าเนินการต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสาวัดลม LLWAS 
แสดงข้อมูลเป็น ////

ทั้งหมด 
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6.2.2 สนำมตรวจอำกำศอัตโนมัติ Awos (AWOS Field Station) 
6.2.2.3  Wind Speed and Wind Direction  

 
ภาพที่ 95  เสาวัดลม AWOS 

ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเคร่ืองมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวนิด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 
 

อาการเสีย Wind Speed and Wind Direction สนาม Awos แสดงข้อมูลเป็น //// หมายถึง ข้อมูล
ขาดหายหรือหากเป็นแถบสีขาวกระพริบ ให้เข้าไปตั้งค่าเวลาของเครื่องให้ตรงกับเครื่อง CDU ดูก่อน 

 

          
                 

 

  Display Monitor Wind Shear ท่าอากาศยานสุราษฎรธ์าน ี        Display Monitor Wind Shear ท่าอากาศยานหาดใหญ ่

ภาพที่ 96  ข้อมูล wind direct และ wind speed ขาดหายและแถบสีขาวกระพริบ 
ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิระบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) และคู่มือ

การตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) ของคุณกรรณิกา  เสทน พอต.ชง. 
 

การตรวจสอบเบื้องต้น 
 เจ้าหน้าที่ฯ ประจ าเครื่องมือฯ 
 - ตรวจสอบ Status Page ทั้งหมดว่าไฟแดงที่ตัวไหนบ้าง (เพ่ือจะได้แจ้งช่างฯ สม.ศอ.เพ่ือ
เข้าด าเนินการแก้ไขต่อไป) 
 ช่างฯ สม.ศอ.  

- ตรวจสอบดูระบบไฟ 
- ตรวจสอบฟิวส์ว่าขาดหรือไม่  
- ตรวจสอบ Wind Speed and Wind Direction Data Logger   
- ตรวจสอบระบบเชื่อมต่อสัญญาณฯ เช่น การท างานของ Moxa เป็นต้น 
หากช่างฯ สม.ศอ. เข้าตรวจสอบซ่อมแซมฯ ปรากฏว่าไม่มีอะไหล่หรือไม่สามารถแก้ไขได้จะ

ด าเนินการแจ้งให้ คม. ด าเนินการต่อไป 

 

 
//// 

//// 
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6.2.2.4  Air Temperature and Relative Humidity 

 
 

ภาพที่ 97  อุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์ 
ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเคร่ืองมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวนิด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 

 

อาการเสีย  ความชื้นสัมพัทธ์ไม่มีข้อมูลแสดงข้อมูลเป็น ////   
 
 

            
 

Display Monitor Wind Shear ท่าอากาศยานสุราษฎรธ์าน ี Display Monitor Wind Shear ท่าอากาศยานหาดใหญ ่

ภาพที่ 98  ความชื้นสัมพัทธ์ไม่มีข้อมูล 
ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิระบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) และคู่มือ

การตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) ของคุณกรรณิกา  เสทน พอต.ชง. 
 

 

                RH (humidity)    หมายถึง ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ 
 

 

การตรวจสอบเบื้องต้น 
 เจ้าหน้าที่ฯ ประจ าเครื่องมือฯ 
 - ตรวจสอบ Status Page ทั้งหมดว่าไฟแดงที่ตัวไหนบ้าง (เพ่ือจะได้แจ้งช่างฯ สม.ศอ.เพ่ือ
เข้าด าเนินการแก้ไขต่อไป) 
 ช่างฯ สม.ศอ.  
 - ตรวจสอบดูระบบไฟ 

- ตรวจสอบฟิวส์ว่าขาดหรือไม่  
- ตรวจสอบ Temperature and Relative Humiditysensor Data Logger   

 
////  //// 
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- ตรวจสอบดูว่า CDU ท างานปกติหรือไม่มีข้อมูลเข้าหรือเปล่า   
- ตรวจสอบระบบเชื่อมต่อสัญญาณฯ เช่น การท างานของ Moxa เป็นต้น 
หากช่างฯ สม.ศอ. เข้าตรวจสอบซ่อมแซมฯ ปรากฏว่าไม่มีอะไหล่หรือไม่สามารถแก้ไขได้จะ

ด าเนินการแจ้งให้ คม. ด าเนินการต่อไป 
 

6.2.2.5  Runway / Ground Temperature 

 
ภาพที่ 99  Runway / Ground Temperature 

ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเคร่ืองมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวนิด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 
 

อาการเสีย  ข้อมูลที่จะขาดหายกรณีเสียเกี่ยวกับ Runway / Ground Temperature แสดงข้อมูล
เป็น //// 
 

          
 

Display Monitor Wind Shear ท่าอากาศยานสุราษฎรธ์าน ี Display Monitor Wind Shear ท่าอากาศยานหาดใหญ ่

ภาพที่ 100 ข้อมูลที่จะขาดหายกรณีเสียเกี่ยวกับ Runway / Ground Temperature 
ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิระบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) และคู่มือ

การตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) ของคุณกรรณิกา  เสทน พอต.ชง. 
 
 

T/DP หรือ TEMP/ DP (temperature/dew point) หมายถึง อุณหภูมิอากาศและอุณหภูมิจุดน้ าค้าง
หน่วยเป็นองศาเซลเซียส 
T Rwy หรือ RWY TEMP หมายถึง อุณหภูมิพ้ืนผิวทางวิ่ง หน่วยเป็นองศาเซลเซียส 
 

การตรวจสอบเบื้องต้น 
 เจ้าหน้าที่ฯ ประจ าเครื่องมือฯ 
 - ตรวจสอบ Status Page ทั้งหมดว่าไฟแดงที่ตัวไหนบ้าง (เพ่ือจะได้แจ้งช่างฯ สม.ศอ.เพ่ือ
เข้าด าเนินการแก้ไขต่อไป) 

 //// 
 //// 

 //// 
 //// 

  ////   //// 
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 ช่างฯ สม.ศอ.  
 - ตรวจสอบดูระบบไฟ 

- ตรวจสอบฟิวส์ว่าขาดหรือไม่  
- ตรวจสอบ Runway / Ground Temperature 
- ตรวจสอบดูว่า CDU ท างานปกติหรือไม่มีข้อมูลเข้าหรือไม่  
- ตรวจสอบระบบเชื่อมต่อสัญญาณฯ เช่น การท างานของ Moxa เป็นต้น 
หากช่างฯ สม.ศอ. เข้าตรวจสอบซ่อมแซมฯ ปรากฏว่าไม่มีอะไหล่หรือไม่สามารถแก้ไขได้จะ

ด าเนินการแจ้งให้ คม. ด าเนินการต่อไป 
 

6.2.2.6  Barometric Pressure 

 
ภาพที่ 101 Barometric Pressure 

ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเคร่ืองมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวนิด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 
 

อาการเสีย ข้อมูลที่จะขาดหายกรณีเสียเกี่ยวกับ Barometric Pressure แสดงข้อมูลเป็น ////   

        
 

                 Display Monitor Wind Shear ท่าอากาศยานสุราษฎรธ์านี           
                                                                                  Display Monitor Wind Shear ท่าอากาศยานหาดใหญ ่

ภาพที่ 102 ข้อมูลที่จะขาดหายกรณีเสียเกี่ยวกับ Barometric Pressure  
ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิระบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) และคู่มือ

การตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) ของคุณกรรณิกา  เสทน พอต.ชง. 
       QFE   หมายถึง  ความกดอากาศที่สถานีตรวจ  
       QNH  หมายถึง  ความกดอากาศที่หักแก้ลงสู่ระดับน้ าทะเลปานกลาง เป็นค่าที่น ามาใช้งาน 
  

การตรวจสอบเบื้องต้น 
 เจ้าหน้าที่ฯ ประจ าเครื่องมือฯ 
 - ตรวจสอบ Status Page ทั้งหมดว่าไฟแดงที่ตัวไหนบ้าง (เพ่ือจะได้แจ้งช่างฯ สม.ศอ.เพ่ือ
เข้าด าเนินการแก้ไขต่อไป) 
 ช่างฯ สม.ศอ.  
 - ตรวจสอบดูระบบไฟ 

- ตรวจสอบฟิวส์ว่าขาดหรือไม่  

 
//// 

 
//// 

 
//// 

 
//// 

 //// 
 ////  //// 

 //// 
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- ตรวจสอบ Barometric Pressure 
- ตรวจสอบดูว่า CDU ท างานปกติหรือไม่มีข้อมูลเข้าหรือไม่   
- ตรวจสอบระบบเชื่อมต่อสัญญาณฯ เช่น การท างานของ Moxa เป็นต้น 
หากช่างฯ สม.ศอ. เข้าตรวจสอบซ่อมแซมฯ ปรากฏว่าไม่มีอะไหล่หรือไม่สามารถแก้ไขได้จะ

ด าเนินการแจ้งให้ คม. ด าเนินการต่อไป 
หมายเหตุ 
 กรณีที่ข้อมูลขัดข้องเพียงสถานีเดียว แต่หน้าจอจะไม่แสดงค่าความกดอากาศเนื่องจากต้อง
น าค่าของทั้ง 2 สถานีมาเฉลี่ยกันผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าให้ข้อมูลของสถานีที่ไม่ได้ขัดข้องมาแสดงที่
หน้าจอได้ โดยการเข้าท่ีหน้าจอ Actual  และเลือก Activate ค่า  
 

6.2.2.7  Rain Sensor 

   
ภาพที่ 103 Rain Sensor 

ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเคร่ืองมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวนิด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 
 

อาการเสีย  ข้อมูลที่จะขาดหายกรณีเสียเกี่ยวกับ Rain Sensor แสดงข้อมูลเป็น ///   
 
 

          
 

Display Monitor Wind Shear ท่าอากาศยานสุราษฎรธ์าน ี Display Monitor Wind Shear ท่าอากาศยานหาดใหญ ่

ภาพที่ 104 ข้อมูลที่จะขาดหายกรณีเสียเกี่ยวกับ Rain Sensor 
ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิระบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) และคู่มือ

การตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) ของคุณกรรณิกา  เสทน พอต.ชง. 
 
 

       Rain INS หรือ Instant หมายถึง เป็นปริมาณน้ าฝนท่ีตรวจวัดได้ขณะน้ัน 
        Rain 1h  หมายถึง เป็นปริมาณน้ าฝนท่ีตรวจวัดได้ใน 1 ชั่วโมงที่ผ่านมา 
        Rain 3h  หมายถึง  เป็นปริมาณน้ าฝนท่ีตรวจวัดได้ใน 3 ชั่วโมงท่ีผ่านมา 
        Rain 6h  หมายถึง  เป็นปริมาณน้ าฝนท่ีตรวจวัดได้ใน 6 ชั่วโมงท่ีผ่านมา 
        Rain 12h  หมายถึง  เป็นปริมาณน้ าฝนท่ีตรวจวัดได้ใน 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา  
        Rain 24h  หมายถึง  เป็นปริมาณน้ าฝนท่ีตรวจวัดได้ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา 
        *RWY 08  หมายถึง  ทางวิ่ง 08 (แต่ละท่าอากาศยานฯจะใช้เลขทางวิ่งไม่เหมือนกัน) 
        *RWY 26    หมายถึง  ทางวิ่ง 26 (แต่ละท่าอากาศยานฯจะใช้เลขทางวิ่งไม่เหมือนกัน) 
   หมายเหตุ * ตัวอย่างเช่นทางวิ่ง 08 , 26 เป็นของท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 /// 
 /// 
 /// 

 /// 

 /// 
 /// 
 /// 
 /// 
 /// 

 //// 
 //// 
 //// 
 //// 
 //// 



Windshear (LLWAS & AWOS) หน้า 58 

การตรวจสอบเบื้องต้น 
 เจ้าหน้าที่ฯ ประจ าเครื่องมือฯ 
 - ตรวจสอบ Status Page ทั้งหมดว่าไฟแดงที่ตัวไหนบ้าง (เพ่ือจะได้แจ้งช่างฯ สม.ศอ.เพ่ือ
เข้าด าเนินการแก้ไขต่อไป) 
 ช่างฯ สม.ศอ.  
 - ตรวจสอบดูระบบไฟ 

- ตรวจสอบฟิวส์ว่าขาดหรือไม่  
- ตรวจสอบ Rain Sensor 
- ตรวจสอบดูว่า CDU ท างานปกติหรือไม่มีข้อมูลเข้าหรือไม่   
- ตรวจสอบระบบเชื่อมต่อสัญญาณฯ เช่น การท างานของ Moxa เป็นต้น 
หากช่างฯ สม.ศอ. เข้าตรวจสอบซ่อมแซมฯ ปรากฏว่าไม่มีอะไหล่หรือไม่สามารถแก้ไขได้จะ

ด าเนินการแจ้งให้ คม. ด าเนินการต่อไป 
 

6.2.2.8  Ceilo Meter 

 
ภาพที่ 105 Ceilo Meter 

ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิระบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 
 

อาการเสีย ข้อมูลที่จะขาดหายกรณีเสียเกี่ยวกับความสูงของฐานเมฆแสดงข้อมูลเป็น ////   
 
 

 
 

Display Monitor Wind Shear ท่าอากาศยานสุราษฎรธ์าน ี
 

 
 

Display Monitor Wind Shear ท่าอากาศยานหาดใหญ ่

ภาพที่ 106  ข้อมูลที่จะขาดหายกรณีเสียเกี่ยวกับความสูงของฐานเมฆ 
ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิระบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) และคู่มือ

การตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) ของคุณกรรณิกา  เสทน พอต.ชง. 

 //// 
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 C Base  หรือ CLOUDBASE หมายถึง     ความสูงของฐานเมฆหน่วยเป็นฟุต 
 
 

การตรวจสอบเบื้องต้น 
 เจ้าหน้าที่ฯ ประจ าเครื่องมือฯ 
 - ตรวจสอบ Status Page ทั้งหมดว่าไฟแดงที่ตัวไหนบ้าง (เพ่ือจะได้แจ้งช่างฯ สม.ศอ.เพ่ือ
เข้าด าเนินการแก้ไขต่อไป) 
 ช่างฯ สม.ศอ.  
 - ตรวจสอบดูระบบไฟ 

- ตรวจสอบฟิวส์ว่าขาดหรือไม่  
- ตรวจสอบ Ceilo Meter  
- ตรวจสอบดูว่า CDU ท างานปกติหรือไม่มีข้อมูลเข้าหรือไม่  
- ตรวจสอบระบบเชื่อมต่อสัญญาณฯ เช่น การท างานของ Moxa เป็นต้น 
หากช่างฯ สม.ศอ. เข้าตรวจสอบซ่อมแซมฯ ปรากฏว่าไม่มีอะไหล่หรือไม่สามารถแก้ไขได้จะ

ด าเนินการแจ้งให้ คม. ด าเนินการต่อไป 
 

6.2.2.9  Transmissometer 

 
ภาพที่ 107 Transmissometer 

ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิระบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 
 

อาการเสีย ข้อมูลที่จะขาดหายกรณีเสียเกี่ยวกับ Transmissometer แสดงข้อมูลเป็น ////   
 
 

 

 

  
 

Display Monitor Wind Shear ท่าอากาศยานสุราษฎรธ์าน ี
 

 //// 

 //// 
 //// 
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Display Monitor Wind Shear ท่าอากาศยานหาดใหญ ่

ภาพที่ 108  ข้อมูลที่จะขาดหายกรณีเสียเกี่ยวกับ Transmissometer 
ที่มา : จากเอกสารการฝึกอบรมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิระบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) และคู่มือ

การตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวินด์เชียร์ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) ของคุณกรรณิกา  เสทน พอต.ชง. 
 
 

PreVis          หมายถึง  ค่าทัศนวิสัยทั่วๆไปที่ปกคลุมพ้ืนที่สนามบินเท่ากับหรือมากกว่าครึ่ง 
                               วงกลม 

  Vis 10 A หมายถึง  ค่าทัศนวิสัยเฉลี่ย 10 นาที 
  RVR 1A    หมายถึง  ค่าทัศนวิสัยบนทางวิ่งเฉลี่ย1นาที 
  RVR 10 A หมายถึง  ค่าทัศนวิสัยบนทางวิ่งเฉลี่ย10นาที 
 

การตรวจสอบเบื้องต้น 
 เจ้าหน้าที่ฯ ประจ าเครื่องมือฯ 
 - ตรวจสอบ Status Page ทั้งหมดว่าไฟแดงที่ตัวไหนบ้าง (เพ่ือจะได้แจ้งช่างฯ สม.ศอ.เพ่ือ
เข้าด าเนินการแก้ไขต่อไป) 
 ช่างฯ สม.ศอ.  
 - ตรวจสอบดูระบบไฟ 

- ตรวจสอบฟิวส์ว่าขาดหรือไม่  
- ตรวจสอบ Transmissometer 
- ตรวจสอบดูว่า CDU ท างานปกติหรือไม่มีข้อมูลเข้าหรือไม่   
- ตรวจสอบระบบเชื่อมต่อสัญญาณฯ เช่น การท างานของ Moxa เป็นต้น 
หากช่างฯ สม.ศอ. เข้าตรวจสอบซ่อมแซมฯ ปรากฏว่าไม่มีอะไหล่หรือไม่สามารถแก้ไขได้จะ

ด าเนินการแจ้งให้ คม. ด าเนินการต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

 /// 
 /// 

 /// 
 /// 

 /// 
 /// 

 /// 
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7. สรุปและข้อเสนอแนะ 

7.1 สรุป 
 คู่มือเล่มนี้ได้กล่าวถึงข้อมูลพ้ืนฐานของเครื่องมือฯ  ที่มีชื่อว่า  “ เครื่องมือตรวจอากาศ
อัตโนมัติระบบวินด์เชียร์ Windshear (LLWAS) ” ที่ใช้งานด้านตรวจอากาศการบินเพ่ือการควบคุม
การจราจรทางอากาศที่มีข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาตามที่ก าหนดไว้ในค าแนะน า ICAO  โดยปัจจุบัน
สนามบินฯ  ที่มีเครื่องมือฯ  ดังกล่าวติดตั้งอยู่ซึ่งเป็นพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก จ านวน  2  สนามบิน คือท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ และท่าอากาศยานนานาชาติ   
สุราษฎร์ธานี โดยเนื้อหาส่วนใหญ่ของคู่มือนี้จะเน้นไปในเรื่องของการรู้จักกับเครื่องมือฯ,การซ่อมแซม
และบ ารุงรักษาฯ,ขั้นตอนในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา แต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาดังกล่าวนั้นเรา
จ าเป็นต้องเข้าใจก่อนว่าเครื่องมือฯ ดังกล่าวใช้เพื่อตรวจอากาศอะไรอย่างไร ตลอดทั้งความหมายหรือ
นิยามต่างๆ ที่เก่ียวกับเครื่องมือฯ ดังกล่าว 
 

7.2 ข้อเสนอแนะ 
 เนื่องจากด าเนินการซ่อมแซมแก้ไขบ ารุงรักษาฯ เครื่องมือฯ  มีขั้นตอนการปฏิบัติฯ วิธีการที่
ยุ่งยากหลากหลายและซับซ้อน ซึ่งในการตรวจซ่อมแซมและบ ารุงรักษาฯ ในแต่ละครั้งของช่างฯ 
จ าเป็นเป็นอย่างมากที่จะต้องท าความเข้าใจ ศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์และหาวิธีการมากมายในแก้ไข 
ซึ่งในบางขั้นตอนยังต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ รวมทั้งเทคนิคและความช านาญด้านการซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาฯ นอกนั้นยังต้องศึกษาข้อมูลจากเอกสารคู่มือต่างๆ อีกมากมาย 

 ดังนั้นส าหรับผู้ที่เริ่มปฏิบัติงานหรือผู้ที่มีความสนใจในเครื่องมือฯ ดังกล่าว เพื่อให้การตรวจ
ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จึงควรใช้คู่มือนี้ควบคู่ไปกับการเรียนรู้หรือ
สอบถามจากผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
มีมาตรฐาน และแนวทางเดียวกัน 
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1. ขั้นตอนและแบบฟอร์มกำรปฏิบัติงำน   สม. ศอ. 

1.1 ขั้นตอนกำรซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอำกำศอัตโนมัติระบบตรวจวินด์เชียร์ (LLWAS) 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 109 ขั้นตอนการซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบตรวจวินด์เชียร์ (LLWAS) 

เครื่องมือฯ ขัดข้อง 

เจ้าหน้าที่ประจ าสถานีฯ ตรวจสอบเบื้องต้น ท า
รายงานเครื่องมือฯ ขัดข้อง มายัง ศอ.  

ด าเนินการเอกสารขออนุญาตฯหรอืขออนุมัติ 

ตัวบุคคลรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

ช่างฯ คล.คม. รับข้อมูลและตรวจสอบ
รายละเอียดเกีย่วกับอาการขัดข้องหรือช ารุดของ

เครื่องมือฯ เพื่อด าเนินการแก้ไขต่อไป 

 

ช่างฯ สม.ศอ. รับข้อมูลตรวจสอบและ
ประสานงานเจ้าหนา้ที่ประจ าสถานีฯ เกีย่วกบั

รายละเอียดเกีย่วกับอาการขัดข้องหรือช ารุดของ
เครื่องมือฯ จัดล าดับความเร่งด่วน วิเคราะห์

สาเหตุและวธิีแก้ไข) 

                         

 ช่างฯ สม.ศอ. วิเคราะห์ขอ้มูลสภาพปญัหา 
 และวธิีการด าเนินการแก้ไขเครื่องมือฯ ที่ขัดข้อง 

 

ช่างฯ สม.ศอ.  
เข้าด าเนินการแก้ไขเอง 

จัดเตรียม Manual อะไหล่ เครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจซ่อม 

บันทึกการตรวจซ่อมฯ เจ้าหน้าที่ประจ า
สถานีรับทราบการตรวจซ่อมฯ 

รายงานผลการซ่อมฯ 

ด าเนินการซ่อมแซมแก้ไขเครื่องมือฯ 
(Quality Check) 

 

 

เห็นควรแจ้งชา่งฯ คล.คม.  
เข้าด าเนินการ (เช่น กรณีไม่มอีะไหล่) 

ช่างฯ สม.ศอ.  แก้ไขส าเรจ็ 

ช่างฯ สม.ศอ.  แก้ไขไม่ส าเรจ็ 
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1.2 ข้ันตอนกำรบ ำรุงรักษำเครื่องมือตรวจอำกำศอัตโนมัติระบบตรวจวินด์เชียร์ (LLWAS) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 110 ขั้นตอนการบ ารุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบตรวจวินด์เชียร์ (LLWAS) 

 

 

 

ก าหนดแผนบ ารุงรักษาเครื่องมือฯ คล.คม. 

เร่ิมต้น 

ก าหนดแผนบ ารุงรักษาเครื่องมือฯ สม.ศอ. 

 

                        

วิเคราะห์แผนบ ารุงรักษาเครื่องมือฯ ร่วมกัน 
ระหว่าง สม.ศอ. กับ คล.คม. 

ด าเนินการเอกสารขออนุญาตฯหรอืขออนุมัติ 
ตัวบุคคลรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

จัดเตรียม Manual, อะไหล่, เครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการบ ารุงรักษาเครื่องมือฯ 

บันทึกการบ ารุงรักษาฯ เจ้าหน้าทีป่ระจ า
สถานีฯรับทราบการตรวจซ่อมฯ 

รายงานผลการบ ารุงรักษาฯ 

ด าเนินการบ ารุงรักษาเครื่องมือฯ 
(Quality Check) 
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1.3 แบบฟอร์มตรวจสอบคุณภำพ ( Quality Check ) ของกำรซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ
เครื่องมือฯ 

ตารางที่ 6  Quality Check ของการซ่อมแซมฯ เครื่องมือฯ 
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ตารางที่ 7  Quality Check ของการบ ารุงรักษาฯ เครื่องมือฯ (หน้า 1) 
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ตารางที่ 8  Quality Check ของการบ ารุงรักษาฯ เครื่องมือฯ (หน้า 2) 
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ตารางที่ 9  Quality Check ของการบ ารุงรักษาฯ เครื่องมือฯ (หน้า 3) 

 

 
 




