
คู่มือการส่งข่าว METAR 

การส่งข่าว METAR สามารถส่งได้ 2 ช่องทางคือ  

• ทางระบบ AWOS ซ่ึงสามารถส่งผ่านโปรแกรม AWOS โดยที่ข้อมูลจะถูกส่งผ่านแบบ Auto 

เข้าไปยังServer กรมอุตุนิยมวิทยาบางนา และถูกส่งต่อไปให้กับทาง บริษัท วิทยุการบินแห่ง

ประเทศไทย จ ากัด เพ่ือน าข่าวกระจายต่อไป 

• ทางระบบ Metnet ซึ่งจะเป็นการส่งแบบ Manual โดยที่เจ้าหน้าที่ สามารถน าข่าว METAR 

มากรอกในเมนู บันทึกส่งข่าว > METAR ในกรณีสถานีนั้นระบบสื่อสารยังไม่สามารถส่งผ่าน 

Server AWOS ได้ หรือ สถานีที่มีการส่งข่าวผ่านระบบ AWOS อยู่แล้วแต่เกิดปัญหาสื่อสาร

ล่ม หรือ สื่อสารเกิดขัดข้อง สามารถน าข่าว METAR ส่งผ่านทางช่องทางนี้ได้ ข่าวจะเข้าไปยัง

Server กรมอุตุนิยมวิทยาบางนา และถูกส่งต่อไปให้กับทาง บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศ

ไทย จ ากัด เพื่อน าข่าวกระจายต่อไป 

 

 

 การส่งข่าว METAR แบบ Auto คือ การส่งผ่านระบบ AWOS หลังจากตรวจ เพ่ือใส่ค่าข้อมูลในระบบ 

AWOS เรียบร้อยแล้ว เมื่อส่งข้อมูล METAR แล้ว ข้อมูลจะถูกส่งเข้า Server ที่กรมอุตุนิยมวิทยาบางนา และ

จะถูกน ามาประมวลผล เพ่ือน าขึ้นมาแสดงบนหน้าเว็บไซต ์Metnet และ nsweb (nsweb.tmd.go.th) เพ่ือใช้

ในการตรวจสอบว่า ข้อมูลที่ส่งออกจากระบบ AWOS เข้า Server กรมอุตุนิยมวิทยาบางนา แล้วหรือยัง  



 หลังจากท่ีตรวจสอบแล้วว่า ข่าว METAR เข้า Server กรมอุตุนิยมวิทยาบางนา ให้รอ 7-10 นาที แล้ว

ตรวจสอบข่าวผ่านเว็บไซต ์AWC (www.aviationweather.gov) อีกครั้ง เป็นอันเสร็จสิ้นการส่งข่าว METAR 

 

 

 

 วิธีการตรวจสอบการส่งข่าว METAR แบบ Auto หลังจากที่ส่งข่าว ผ่านระบบ AWOS แล้ว ให้เข้า

หน้าเว็บไซต์ Metnet หลังจากนั้นคลิกที่เมนู METAR monitor (หมายเลข1) จะพบกับหน้ารายสถานีที่บอก

สถานะการส่งข่าวแต่ละสถานี ในหน้านี้ผู้ใช้สามารถเลือกดูข้อมูลย้อนหลังได้ตามรายเวลา (หมายเลข2) และ

สามารถคลิกที่ชื่อสถานี (หมายเลข3) ตรงชื่อสถานีนี้เมื่อมีข่าวส่งเข้ามาปกติจะขึ้น สีเขียว เมื่อมีข่าว Speci เข้ามา

จะเป็น สีแดง และเมื่อมีการแก้ไขข่าวเข้ามาจะเป็น สีน้ าเงิน เมื่อคลิกที่ปุ่มชื่อสถานีแล้ว จะมีการโชว์ข่าวที่ส่ง

เข้ามาของสถานีนั้น 

 

 

 

 



 

 การส่งข่าว METAR แบบ Manual คือ การส่งผ่านระบบเว็บไซต์ METNET สามารถกรอก Code ข่าว 

METAR ที่ระบบ Metnet ได้ทันที หลังจากมีการตรวจผ่านเครื่อง Server AWOS แล้ว การส่งผ่านเว็บไซต์ 

METNET ก็ต่อเมื่อ  

• ระบบการส่งผ่าน Server AWOS มีปัญหา  

• ระบบสื่อสารภายในสถานีมีปัญหา  

• สถานีนั้นไม่มีช่องทางสื่อสารในการส่งผ่านระบบ AWOS 

เมื่อส่งข้อมูล METAR แล้ว ข้อมูลจะถูกส่งเข้า Server ที่กรมอุตุนิยมวิทยาบางนา และจะถูกน ามา

ประมวลผล เพ่ือน าขึ้นมาแสดงบนหน้าเว็บไซต์ Metnet และ nsweb (nsweb.tmd.go.th) เพ่ือใช้ในการ

ตรวจสอบว่า ข้อมูลที่ส่งออกจากระบบ AWOS เข้า Server กรมอุตุนิยมวิทยาบางนา แล้วหรือยัง 

หลังจากท่ีตรวจสอบแล้วว่า ข่าว METAR เข้า Server กรมอุตุนิยมวิทยาบางนา ให้รอ 7-10 นาที แล้ว

ตรวจสอบข่าวผ่านเว็บไซต ์AWC (www.aviationweather.gov) อีกครั้ง เป็นอันเสร็จสิ้นการส่งข่าว METAR 

 

 

 

 



 

 วิธีการส่งข่าว METAR ผ่านเว็บไซต์ Metnet ให้เข้าเว็บไซต์ Metnet และเข้าไปที่เมนู บันทึกข้อมูล 

(หมายเลข1) และไปที่เมนู METAR (หมายเลข 2) หลังจากนัน้จะพบกับหน้ารายละเอียด ข่าว METAR ที่มีการ

ส่งไป ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานีได้ ว่าใช้สถานีที่ก าลังจะส่งข่าว METAR หรือไม่ และสามารถ Upload 

METAR File ส าหรับสถานีที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ส่งข่าว METAR และมีการจัดเก็บไฟล์ส ารองไว้ที่เครื่อง

คอมพิวเตอร์ (หมายเลข 3)  

 ในส่วนของรายละเอียดที่แสดง จะมี เวลาและวันที่ (หมายเลข 4) รหัสข่าวที่ส่ง (หมายเลข 5) บันทึก

โดยใครหรือบันทกึรูปแบบใด ระบบจะขึ้นชื่อผู้กรอก Code ข่าว METAR เมื่อมีการกรอกผ่านเว็บไซต์ Metnet 

ถ้ามีการส่งผ่านระบบ AWOS ช่องนี้จะข้ึนว่า AUTO (หมายเลข 6) เวลาที่บันทึก (หมายเลข 7)  

 วิธีเข้าไปกรอกข้อมูล Code ข่าว METAR ให้คลิกท่ี เวลาและวันที่ (หมายเลข 4) 



 

 เมื่อเข้ามาหน้ากรอก Code ข่าว METAR แล้ว ผู้ใช้งานจะเห็นข้อมูล สถานี, วัน และเวลาส าหรับ 

Code ที่จะกรอก (หมายเลข 1) ผู้ใช้งานสามารถกรอก Code ข่าว METAR, METAR COR และ SPECI ได้ช่อง

กรอกรหัส (หมายเลข 2) หลังจากที่กรอกแล้ว ให้ตรวจ Code ข่าว METAR อีกครั้งนึง และกดบันทึก 

(หมายเลข 3) เพ่ือบันทึกข้อมูลเป็นอันเสร็จสิ้นการส่งข่าวผ่าน METAR FORM 

 

 

  

 ส าหรับสถานีที่มีการติดอุปกรณ์ส าหรับส่งข่าว METAR จะมีการเก็บข้อมูลไว้ที่เครื่อง PC ถ้าสื่อสาร

ภายในสถานีเกิดมีปัญหาขึ้นมา แต่ระบบ Network ภายในยังสามารถใช้งานได้ และผู้ใช้งานตรวจสอบแล้วว่า 

ข่าว METAR เวลาล่าสุดที่ส่งผ่านระบบ AWOS มีการส่งเข้ามาเก็บไว้ที่เครื่อง PC สามารถน าไฟล์ที่ถูกส่งมา

เก็บ น ามา Upload File ขึ้นระบบเว็บไซต์ Metnet ได้ หลังจากเข้ามาหน้า บันทึกข้อมูล > METAR แล้วจะ

เห็นปุ่ม Upload metar file ให้ท าการคลิก จะขึ้นหน้าต่างส าหรับ Upload File ให้ผู้ใช้งานคลิก Choose 



File และเลือกไฟล์ ที่จะ Upload เข้าระบบเว็บไซต์ Metnet หลังจากเลือกแล้ว ระบบจะแสดงชื่อไฟล์ที่จะ 

Upload (หมายเลข 1) เมื่อตรวจสอบแล้วว่า ไฟล์ที่เลือกถูกต้อง ให้ท าการกดบันทึก (หมายเลข2) เป็นอันเสร็จ

สิ้นการส่งข่าวผ่าน Upload File 

 

หลังจากที่ส่งข่าว ผ่านระบบเว็บไซต์ Metnet แล้ว ให้คลิกที่เมนู METAR monitor (หมายเลข1) จะ

พบกับหน้ารายสถานีที่บอกสถานะการส่งข่าวแต่ละสถานี ในหน้านี้ผู้ใช้สามารถเลือกดูข้อมูลย้อนหลังได้ตาม

รายเวลา (หมายเลข2) และสามารถคลิกที่ชื่อสถานี (หมายเลข3) ตรงชื่อสถานีนี้เมื่อมีข่าวส่งเข้ามาปกติจะขึ้น สี

เขียว เมื่อมีข่าว Speci เข้ามาจะเป็น สีแดง และเม่ือมีการแก้ไขข่าวเข้ามาจะเป็น สีน้ าเงิน เมื่อคลิกท่ีปุ่มชื่อสถานี

แล้ว จะมีการโชว์ข่าวที่ส่งเข้ามาของสถานีนั้น 


