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บทน า 

1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือให้การตรวจและรายงานอากาศการบิน (ท่าอากาศยานภูเก็ต) ถูกต้องตามกฎระเบียบที่องค์การ
อุตุนิยมวิทยาโลก (WMO : World Meteorological Organization)  และองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ (ICAO: International Civil Aviation Organization) ก าหนดบรรทัดฐานไว้ เพ่ือประสิทธิผลในการ
น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ทางการบิน 

1.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับการจัดท าระบบ ISO9001:2015 และ Quality Management 
System (QMS) ที่องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ก าหนดให้หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาน าระบบ QMS มาใช้ใน
กระบวนการการให้บริการข่าวอากาศการบิน 

1.3 เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการตรวจและรายงานอากาศการบินในปัจจุบันให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
1.4 เพ่ือลดการผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
1.5 เป็นเอกสารอ้างอิงในการท างาน รวมถึงเป็นสื่อที่ใช้ในการฝึกอบรม เรื่องการตรวจและรายงานอากาศการ

บิน (ท่าอากาศยานภูเก็ต) ให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
 

2. ขอบเขต 

ขั้นตอนการท างานนี้ ใช้ในการตรวจและรายงานอากาศการบินที่ท่าอากาศยานภูเก็ต โดยเริ่มตั้งแต่การ
เตรียมความพร้อมของผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบระบบเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ การตรวจและรายงานอากาศ
การบินตามกฎระเบียบข้อก าหนดฯ ทุก 30 นาที ตลอด 24 ชม. รวมถึงการบันทึกข้อมูลสารประกอบ
อุตุนิยมวิทยาลงในแบบฟอร์ม กบ.1401 ก อย่างถูกต้อง 
    

3. ค าจ ากัดความ 
    การตรวจและรายงานอากาศการบิน 
    การตรวจอากาศการบิน หมายถึง การตรวจสารประกอบอุตุนิยมวิทยาเพ่ือการบินบริเวณท่ า
อากาศยานภูเก็ต ด้วยการสังเกตด้วยสายตาของผู้ปฏิบัติงาน และการอ่านค่าจากระบบเครื่องมือตรวจอากาศ
อัตโนมัติ (LLWAS& AWOS) และเครื่องมือต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
            การรายงานข่าวอากาศการบิน หมายถึง การน าข้อมูลการตรวจวัดสารประกอบอุตุนิยมวิทยา
การบิน มาด าเนินการเข้ารหัสตามกฎระเบียบข้อบังคับขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) และองค์การ
การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ก าหนดไว้ และส่งข่าวอากาศการบินผ่านระบบ AFTN 
  AWOS (Automated Weather Observing System) หมายถึง เครื่องมือ/ระบบการตรวจวัด
ข้อมูลสารประกอบอุตุนิยมวิทยาแบบอัตโนมัต ิ

 LLWAS (Low Level Wind-shear Alert System) หมายถึง ระบบตรวจวัดลมเฉือนระดับต่ า 
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      WMO (World Meteorological Organization) เป็นองค์กรอุตุนิยมวิทยาโลก ที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจด้านอุตุนิยมวิทยาและมีประเทศไทยเป็นสมาชิกโดยกรมอุตุนิยมวิทยา 
   ICAO (International Civil Aviation Organization) เป็นองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ที่เก่ียวข้องกับภารกิจด้านการบินและมีประเทศไทยเป็นสมาชิกโดยกรมการบินพลเรือน 

 AFTN (International Aeronautical Fixed Telecommunications Network) หมายถึง 
เครือข่ายการรับส่งแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอากาศการบิน 
  สารประกอบอุตุนิยมวิทยา หมายถึง ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาในบริเวณหนึ่งๆ ที่ท าการตรวจวัดได้ 
โดยข้อมูลฯ ในที่นี่ได้มาจาก 
    - ตรวจด้วยสายตาของผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ ทัศนวิสัย สถานะของลมฟ้าอากาศ และเมฆ(ชนิดและ
จ านวน) 

-  ตรวจด้วยเครื่องมืออัตโนมัติ ได้แก่ ความกดอากาศ อุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิจุดน้ าค้าง ทิศทาง
และความเร็วลม ความสูงของฐานเมฆ และหยาดน้ าฟ้า 
   METAR (Aerodrome routine meteorological report) คือ ข่าวอากาศการบินประจ า ที่
รายงานทุก 30 นาท ีมีการกระจายข่าว เพ่ือใช้ในการวางแผนการบิน 
  SPECI (Aerodrome special meteorological report) คือ ข่าวอากาศการบินประจ า ที่
รายงานเมื่อตรวจพบสภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์/เงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ 

 METAR COR / SPECI COR คือ ข่าวส าหรับรายงานอากาศการบินที่มีการแก้ไข (CORRECTED) 

    Trend Forecast หมายถึง ข่าวพยากรณ์อากาศเพ่ือการน าเครื่องบินลง 
   QP (Quality Procedure) หมายถึง ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 ศต. หมายถึง ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก 
 อก. หมายถึง ส่วนตรวจอากาศการบิน 
 นอต. หมายถึง นักอุตุนิยมวิทยา 
 กบ. 1401 ก หมายถึง แบบบันทึกสารประกอบอุตุนิยมวิทยาด้านการบิน 

 FM (Form) หมายถึง แบบบันทึก 
 SD (Standard Document) หมายถึง เอกสารมาตรฐานเพื่อใช้ส าหรับอ้างอิงในการปฏิบัติงาน 

  WI (Work Instruction) หมายถึง คู่มือวิธีการปฏิบัติงาน 
  NOTAM (Notice to Airmen) คือ ข่าวสารหรือข้อมูลที่แจ้งเตือนให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการบินทราบ 
  Encoded Check หมายถึง การตรวจสอบความถูกต้องการของการเข้ารหัสข่าวตรวจอากาศการบิน 
  Product Check หมายถึง การตรวจสอบรูปแบบความถูกต้องการ และการตรวจสอบการสถานะการ
ส่งข่าวเข้าระบบ 
  Weather Monitoring หมายถึง การติดตามและเฝ้าระวังสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง 
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4.ลักษณะงาน 
 ตรวจและรายงานข่าวอากาศการบินประจ า  ตามข้อก าหนดฯทุก 30 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงเฝ้า
ระวังสภาพอากาศและรายงานอากาศการบินพิเศษทันที เมื่อตรวจพบสภาพอากาศอยู่ในบรรทัดฐานที่ก าหนดไว้ 
พร้อมกับบันทึกข้อมูลสารประกอบอุตุนิยมวิทยาต่าง ๆ ลงในแบบฟอร์ม กบ.1401 ก 
 
5. ความรับผิดชอบ 

ส่วนตรวจอากาศการบิน ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงานด้านการ
ตรวจและรายงานอากาศการบิน ประจ าท่าอากาศยานภูเก็ต จ านวน 5 คน เข้าเวรปฏิบัติงานตามตารางปฏิบัติงาน 
ตลอด 24 ชั่วโมง 
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจและรายงานข่าวอากาศการบินท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
 การตรวจและรายงานอากาศการบินประจ าทุก 30 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง เฝ้าระวังสภาพอากาศและ
รายงานอากาศการบินพิเศษทันที เมื่อพบสภาพอากาศอยู่ในบรรทัดฐานที่ก าหนดไว้ โดยเริ่มขั้นตอนการปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้ 
 

 ขั้นตอนที่ 1 : ตรวจสอบเครื่องมือฯ และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติงาน 
โดยเริ่มจากลงชื่อเข้าปฏิบัติงานตามช่วงเวลาที่รับผิดชอบ บันทึกลงในแบบฟอร์ม FM-AO-01-SMWC 

“บันทึกการรับ-ส่งหน้าที่ตรวจอากาศการบิน” พร้อมท าการตรวจสอบสถานะเครื่องมือ AWOS & LLWAS 
และเครื่องมือต่าง ๆ ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน หากเครื่องมือฯ ท างานปกติใหระบุ “ปกติ” และหากเครื่องมือฯ 
ขัดข้องใหร้ะบุ “ช ารุด” (สีแดง) ลงในแบบฟอร์มฯ ข้างต้น   

 
- ภาพแสดงแบบฟอร์ม FM-AO-01-SMWC “บันทกึการรับ-ส่งหน้าที่ตรวจอากาศการบิน”- 
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กรณีท่ีเครื่องมือในระบบ AWOS & LLWAS หรือเครื่องมือต่าง ๆ ขัดข้อง ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรีบ
ด าเนินการออกหนังสือตามแบบบันทึก FM-AO-07-SMWC “บันทึกการแจ้งเครื่องมือด้านอุตุนิยมวิทยาการ
บินขัดข้อง” ไปยังส่วน สม.ศต. เพ่ือท าการซ่อมบ ารุงให้เครื่องมือสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ พร้อมกับ
บันทึกหมายเหตุอาการที่ขัดข้องไว้ในแบบฟอร์ม FM-AO-01-SMWC “บันทึกการรับ-ส่งหน้าที่ตรวจอากาศ
การบิน” ด้วยทุกครั้ง และหากมีความจ าเป็นต้องแจ้งออกประกาศ NOTAM ให้ประสานงานกับ สม.ศต. เพ่ือ
ทราบระยะเวลาในการออก NOTAM และแจ้งให้ศูนย์วิทยุการบินภูเก็ตรับทราบ  

 
- ภาพแสดงแบบฟอร์ม FM-AO-07-SMWC “บันทกึการแจ้งเครื่องมือด้านอุตุนิยมวิทยาการบินขัดข้อง”- 
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“เอกสารฉบับนี้อนุมัตแิละประกาศใช้ดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมเอกสาร และเอกสารต้นฉบับอยู่ในรูปไฟล์อิเล็กทรอนกิส์เท่านัน้” 

  จากนั้นให้ผู้ปฏิบัติงานท าการเปิดแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ เพื่อใช้ประกอบในการปฏิบัติงาน  
เช่น ระบบ METNET เรดาร์ เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา เว็บไซต์ตรวจสอบการกระจายข่าว เป็นต้น   
 

ขั้นตอนที่ 2  : ตรวจสารประกอบอุตุนิยมวิทยา  
ผู้ปฏิบัติงานต้องเดินรอบอาคาร เพ่ือตรวจวัดข้อมูลสารประกอบอุตุนิยมวิทยาด้วยสายตา โดยท าการ

ตรวจดูจ านวนและความสูงของเมฆแต่ละชนิด รวมถึงจ านวนเมฆทั้งหมดของท้องฟ้า  ตรวจดูทัศนวิสัยว่ามองด้วย
สายตาเห็นระยะทางไปได้ไกลเท่าไร  ตรวจดูลักษณะอากาศปัจจุบันที่เกิดข้ึนว่าสภาพอากาศเป็นอย่างไร 

(ดูข้อก าหนดฯ เกี่ยวกับการตรวจฯ ได้จาก SD-01-SMWC / SD-06-SMWC) 

 
    - ภาพแสดงการออกไปตรวจอากาศบริเวณดาดฟ้าอาคาร -  

 

 เมฆ: ตรวจดูจ านวนและความสูงของเมฆแต่ละชนิด รวมถึงจ านวนเมฆทั้งหมดของท้องฟ้า 

ตัวอย่างที่ตรวจได้ เมฆชนิด CU จ านวน 3 ส่วน ฐานสูง 2000, เมฆชนิด AC จ านวน 5 ส่วน 
ฐานสูง 10,000 และเมฆชนิด CiCs จ านวน 7 ส่วน ฐานสูง 30,000 ปกคลุมทั่วท้องฟ้า 7 ส่วน 
(วิธีการดูชนิดของเมฆดไูด้จาก SD-08-SMWC การแบ่งชนิดเมฆของ WMO) 
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“เอกสารฉบับนี้อนุมัตแิละประกาศใช้ดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมเอกสาร และเอกสารต้นฉบับอยู่ในรูปไฟล์อิเล็กทรอนกิส์เท่านัน้” 

  ทัศนวิสัย: มองด้วยสายตาได้ระยะทางไกลประมาณเท่าไหร่ 
ตัวอย่างที่ตรวจได้   10 กิโลเมตร 

(ดูได้จาก SD-11-SMWC แผนผังเป้าทัศนวิสัยบรเิวณท่าอากาศยานภูเก็ต) 
  ลักษณะอากาศปัจจุบันที่เกิดข้ึนว่าสภาพอากาศเป็นอย่างไร  แนวโน้มคาดว่าจะเป็นอย่างไร 
    ตัวอย่างที่ตรวจได้   สภาพอากาศดีไม่มีสภาพอากาศที่มีนัยส าคัญ  

หมายเหตุ  ตัวอักษรหนา คือ ตัวอย่างที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจวัดได้ 
จากนั้นตรวจสารประกอบอุตุนิยมวิทยาเพ่ิมเติม จากเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบ AWOS & 

LLWAS ตามข้อก าหนดฯ   
            

 
     - ภาพแสดงหน้าจอเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบ AWOS & LLWAS  
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“เอกสารฉบับนี้อนุมัตแิละประกาศใช้ดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมเอกสาร และเอกสารต้นฉบับอยู่ในรูปไฟล์อิเล็กทรอนกิส์เท่านัน้” 

 
- ภาพแสดงเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบ AWOS & LLWAS – 

  อุณหภูมิจุดน้ าค้างและความชื้น  ดูจาก 
 

 
  ทิศทางและความเร็วลมเฉลี่ย 10 นาท ีดูจาก    

 
 

  ความกดอากาศ  ดูจาก 

 
 

  ความสูงของฐานเมฆ ดูจาก 
(ใช้ประกอบการพิจารณาร่วมกับสายตาของผู้ตรวจ)                    

 
 

 ทัศนวิสัย  ดูจาก 
(ใช้ประกอบการพิจารณาร่วมกับสายตาของผู้ตรวจ) 

 
 

 

ซึ่งก่อนจะน าข้อมูลจากเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติมาใช้นั้น ผู้ปฏิบัติงานต้องท าการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้ก่อนว่าข้อมูลที่แสดงผลอยู่นั้น มีค่าที่สูงหรือต่ าผิดปกติหรือไม่ ตรวจสอบสถานะ
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“เอกสารฉบับนี้อนุมัตแิละประกาศใช้ดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมเอกสาร และเอกสารต้นฉบับอยู่ในรูปไฟล์อิเล็กทรอนกิส์เท่านัน้” 

ของเครื่องมือได้ที่หน้า STATUS ซึ่งจะแสดงสถานะของเซ็นเซอร์แต่ละชนิดอย่างละเอียด หากปกติจะเป็นสี
เขียว และหากช ารุดจะเป็นสีแดง ดังรูป 

 
  - ภาพแสดงสถานะของเซ็นเซอร์แต่ละชนิด– 
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“เอกสารฉบับนี้อนุมัตแิละประกาศใช้ดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมเอกสาร และเอกสารต้นฉบับอยู่ในรูปไฟล์อิเล็กทรอนกิส์เท่านัน้” 

ขั้นตอนที่ 3  : บันทึกข้อมูลสารประกอบอุตุนิยมวิทยา ลงแบบ กบ.1401 ก 
ผู้ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลผลการตรวจสารประกอบอุตุนิยมวิทยาต่าง ๆ ที่ตรวจวัดได้ลงในแบบฟอร์ม 

กบ.1401 ก ให้ถูกต้อง (ดูวิธีการบันทึกข้อมูลลงแบบ กบ.1401 ก ได้จาก WI-AO-03-SMWC “การตรวจและ
การบันทึกผลการตรวจอากาศการบิน”) 

 
- ภาพแสดงแบบฟอรม์ กบ.1401 ก – 
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ขั้นตอนที่ 4 : เข้ารหัสข่าวตามรูปแบบข้อก าหนดฯ (Encode Check) 
ผู้ปฏิบัติงานน าผลการตรวจวัดสารประกอบอุตุนิยมวิทยา ที่ตรวจวัดได้จากสายตา เครื่องมือฯ และ

ข่าว Trend Forecasts (ถ้ามี) มาพิมพ์เข้ารหัสข่าวตามรูปแบบข้อก าหนดฯ (ดูข้อก าหนดฯ เกี่ยวกับการเข้ารหัสได้
จาก SD-01-SMWC, SD-04-SMWC, SD-06-SMWC) 

วิธีการส่งข่าวผ่านระบบ AWOS (***วิธีหลัก***) 
1. กรอกค่าข้อมูลผลการตรวจสารประกอบอุตุนิยมวิทยาต่าง ๆ ที่ตรวจวัดได้ในขั้นตอนก่อนหน้า ลง

หน้า METAR/SPECI (กรอบสีเหลือง) พร้อมทั้งใส่ Trend Forecast* จากนั้นกดปุ่ม UPDATE 
(หมายเลข 2)  
* Trend Forecast ใหป้ฏิบตัิตามขั้นตอน “ข้อตกลง AMO&AMF ในการส่งข่าว Trend Forecast” 

 
- ภาพแสดงการเขา้รหัสอากาศการบินผ่านระบบ AWOS - 

2. กดปุ่ม BUILD (หมายเลข 3)   เพ่ือให้ระบบท าการเข้ารหัสสารประกอบอุตุนิยมวิทยา
ในรูปแบบ METAR/SPECI (หมายเลข 4) ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 

 
- ภาพแสดงผลการเข้ารหัสอากาศการบนิ ที่ต้องตรวจสอบกอ่นท าการส่ง - 

3. กดปุ่ม SEND (หมายเลข 5)   เพ่ือส่งข่าวเข้าระบบ 
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“เอกสารฉบับนี้อนุมัตแิละประกาศใช้ดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมเอกสาร และเอกสารต้นฉบับอยู่ในรูปไฟล์อิเล็กทรอนกิส์เท่านัน้” 

วิธีการส่งข่าวผ่านระบบ METNET (***วิธีส ารอง***) 
 *อ้างอิงตามเอกสาร “คู่มือการใช้งานระบบ METNET.pdf” 
   

เมื่อผู้ปฏิบัติงานท าการเข้ารหัสข้าวเรียบร้อยแล้ว จะต้องท าการตรวจสอบรูปแบบรหัสข่าวให้ถูกต้องตาม
ข้อก าหนดฯ (Product Check) ก่อนส่งรายงานทุกครั้ง (ดูข้อก าหนดฯ เกี่ยวกับการเข้ารหัสได้จาก SD-01-SMWC, SD-

04-SMWC, SD-06-SMWC) 
 
 

ขั้นตอนที่ 5 : ส่งข่าวผ่านเข้าระบบ 

 หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจสอบและอนุมัติส่งรายงานแล้ว ให้กดที่ค าว่า Send เพ่ือส่งข่าวเข้า
ระบบฯ ภายในเวลาที่ก าหนดไว้ (ทุก 30 นาท ีตลอด 24 ชม. ± ได้ไม่เกิน 3 นาท)ี                      
 

ขั้นตอนที่ 6 : การตรวจสอบการกระจายข่าว (Product Check) 
หลังจากท่ีได้ท าการส่งข่าวออกไปแล้ว ผู้ปฏิบัติงานต้องท าการตรวจสอบดังต่อไปนี้ 
1. ความถูกต้องของข่าว : หากข่าวไม่ถูกต้องให้ท าการแก้ไขข่าว (COR) ภายใน 3 นาท ีโดยสามารถ

ตรวจสอบที่เครื่อง AWOS เบื้องต้นได้ตามวิธีดังต่อไปนี้ 
 ไปยังเมนู AFTN monitor (กรอบสีแดง) > Outbound Messages  จากนั้นตรวจสอบข่าว 
METAR/SPECI ในกรอบสี่เหลี่ยมตามรูปด้านล่าง 
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“เอกสารฉบับนี้อนุมัตแิละประกาศใช้ดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมเอกสาร และเอกสารต้นฉบับอยู่ในรูปไฟล์อิเล็กทรอนกิส์เท่านัน้” 

 ไปยังเมน ูREPORTS (กรอบสีแดง) จากนั้นตรวจสอบข่าว METAR/SPECI ตามรูปด้านล่าง 

 
2. สถานะของข่าว : ตรวจสอบว่าข่าวอากาศการบิน (METAR/SPECI) ที่ส่งไปนั้น เข้าระบบ AFTN 

หรือไม่ หากไม่เข้าให้ท าการส่งข่าวใหม่อีก โดยสามารถตรวจสอบการกระจายข่าวผ่านทางเว็บ
ไซด์ไดใ้นเว็บไซต์จาก 3 เว็บไซต์ ดังต่อนี้  

o 119.46.126.213:20080 *ระบบ METNET ต้องมีการ login* 
o nsweb.tmd.go.th 
o www.aviationweather.gov/metar 

 
การแก้ไขข่าวอากาศการบิน (METAR/SPECI COR) 

  หากพบรูปแบบรหัสข่าวอากาศไม่ถูกต้อง หลังจากที่ส่งกระจายออกออกไปแล้ว ผู้ปฏิบัติงานต้องรีบ
ท าการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาไม่เกิน 3 นาท ีนับจากเวลาหลังจากท่ีส่งไป  
        ตัวอย่าง ส่งข่าวผิดออกไปดังนี้.....  

 
(กรุ๊ปความเร็วและทิศทางลม พิมพ์ตัวเลข 0 เกินมา 1 ตัว) 

เมื่อพบข้อผิดพลาดตามตัวอย่างด้านบน ผู้ปฏิบัติงานจะต้องรีบท าการแก้ไขรายงานใหม่ให้ถูกต้องตาม
ตัวอย่างด้านล่าง ดังนี้ 

SATH31 VTSP 160500Z 
METAR VTSP 160500Z 000000KT 9999 FEW020 31/24 Q1009 NOSIG= 
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ขั้นตอนที่ 7 : เฝ้าระวังสภาพอากาศ (Weathering Monitor) 
  หลังจากท่ีผู้ปฏิบัติงานส่งข่าวครบถ้วน สมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ต้องติดตาม เฝ้าระวังสภาพอากาศอย่าง
ต่อเนื่อง และรายงานสภาพอากาศพิเศษทันที เมื่อเข้าเกณฑ์ตามบรรทัดฐานที่ก าหนดฯ ไว้  (ดูข้อก าหนดฯ 

เกี่ยวกับการรายงานอากาศพิเศษ ได้จาก SD-01-SMWC / SD-06-SMWC)  
   
 
  
 

 


