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บทน า 

1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือให้การตรวจและรายงานอากาศการบิน ถูกต้องตามกฎระเบียบที่องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก 
(WMO : World Meteorological Organization)  และองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO: 
International Civil Aviation Organization) ก าหนดบรรทัดฐานไว้ เพ่ือประสิทธิผลในการน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ทางการบิน 

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 ให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

2. ขอบเขต 

ขั้นตอนการท างานนี้ ใช้ในการตรวจและรายงานอากาศการบิน ตามกฎระเบียบข้อก าหนดฯ ทุก 30 นาที 
ตลอด 24 ชั่วโมง 
    

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 
      WMO (World Meteorological Organization) เป็นองค์กรอุตุนิยมวิทยาโลก ที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจด้านอุตุนิยมวิทยาและมีประเทศไทยเป็นสมาชิกโดยกรมอุตุนิยมวิทยา 
   ICAO (International Civil Aviation Organization) เป็นองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ที่เก่ียวข้องกับภารกิจด้านการบินและมีประเทศไทยเป็นสมาชิกโดยกรมการบินพลเรือน 
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 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 
  MET REPORT หรือ Local Routine Report คือ การรายงานข่าวสภาพอากาศภายในบริเวณ
ท่าอากาศยานเป็นประจ าทุกครึ่งชั่วโมง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการน าอากาศยานขึ้นและลง (Takeoff and 
Landing)  และเ พ่ือรายงานทาง ATIS (Automatic Terminal Information Service)  โดยหอควบคุม
การจราจรทางอากาศ (Air Traffic Control Tower) ข่าวอากาศการบินประจ าเวลาจะถูกกระจายข่าว 
(Dissemination) อยู่ภายในท่าอากาศยานเท่านั้น 

 SPECIAL หรือ Local Special Report คือ การรายงานข่าวสภาพอากาศภายในบริเวณท่า
อากาศยานเพ่ิมเติมจาก MET REPORT เมื่อสภาพอากาศบริเวณท่าอากาศยานมีการเปลี่ยนแปลงทั้งแบบดีขึ้น
และแย่ลงอย่างมีนัยส าคัญไปจากการรายงาน MET REPORT ครั้งล่าสุด โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องเป็นไป
ตามเกณฑ์ (Criteria) ตามข้อตกลงระหว่างหน่วยงานอุตุนิยมวิทยากับ ATS 

 
- ภาพแสดงความแตกต่างของข่าวอากาศการบินแต่ละชนิด - 

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

 ศต. หมายถึง ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก 
 อก. หมายถึง ส่วนตรวจอากาศการบิน 
 นอต. หมายถึง นักอุตุนิยมวิทยา 
 SD (Standard Document) หมายถึง เอกสารมาตรฐานเพื่อใช้ส าหรับอ้างอิงในการปฏิบัติงาน 

  WI (Work Instruction) หมายถึง คู่มือวิธีการปฏิบัติงาน 
  Encoded Check หมายถึง การตรวจสอบความถูกต้องการของการเข้ารหัสข่าวตรวจอากาศการบิน 
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  Product Check หมายถึง การตรวจสอบรูปแบบความถูกต้องการ และการตรวจสอบการสถานะการ
ส่งข่าวเข้าระบบ 
  Weather Monitoring หมายถึง การติดตามและเฝ้าระวังสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง 
 

4.ลักษณะงาน 
 ตรวจและรายงานข่าวอากาศการบินประจ า  ตามข้อก าหนดฯทุก 30 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงเฝ้า
ระวังสภาพอากาศและรายงานอากาศการบินพิเศษทันที เมื่อตรวจพบสภาพอากาศอยู่ในบรรทัดฐานที่ก าหนดไว้ 
 
5. ความรับผิดชอบ 

ส่วนตรวจอากาศการบิน ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงานด้านการ
ตรวจและรายงานอากาศการบิน ประจ าท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าเวรปฏิบัติงานตามตารางปฏิบัติงาน ตลอด 24 
ชั่วโมง 
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจและรายงานข่าวอากาศการบิน 

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

ขั้นตอนการส่งข่าว Local Routine Report (MET REPORT) 
และ Local Special Report (SPECIAL) ผ่านระบบ AWOS 

1. กรอกค่าข้อมูลผลการตรวจสารประกอบอุตุนิยมวิทยาต่าง  ๆ ที่ตรวจวัดได้ลงหน้า MET 
REPORT/SPECIAL (กรอบสีเหลือง) พร้อมทั้งใส่ Trend Forecast* จากนั้นกดปุ่ม UPDATE (หมายเลข 2)  

* Trend Forecast ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน “ข้อตกลง AMO&AMF ในการส่งข่าว Trend Forecast” 

 
- ภาพแสดงการเขา้รหัสอากาศการบินผ่านระบบ AWOS - 

2. กดปุ่ม BUILD (หมายเลข 3)   เพ่ือให้ระบบท าการเข้ารหัสสารประกอบอุตุนิยมวิทยาใน
รูปแบบ MET REPORT/SPECIAL (หมายเลข 4) ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 

 
- ภาพแสดงผลการเข้ารหัสอากาศการบนิ ที่ต้องตรวจสอบกอ่นท าการส่ง – 

3. กดปุ่ม SEND (หมายเลข 5)   เพ่ือส่งข่าวเข้าระบบ 
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ขั้นตอนการตรวจสอบการส่งข่าว Local Routine Report (MET REPORT) 
และ Local Special Report (SPECIAL) ผ่านระบบ AWOS 

หลังจากท่ีได้ท าการส่งข่าวออกไปแล้ว ผู้ปฏิบัติงานต้องท าการตรวจสอบดังต่อไปนี้ 
 ไปยังเมนู AFTN monitor (กรอบสีแดง) > Outbound Messages  จากนั้นตรวจสอบข่าว 
MET REPORT/SPECIAL ในกรอบสี่เหลี่ยมตามรูปด้านล่าง 

 
 ไปยังเมนู REPORTS (กรอบสีแดง) จากนั้นตรวจสอบข่าว MET REPORT/SPECIAL (กรอบสี
เหลือง) ตามรูปด้านล่าง 
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 ที่หน้าจอเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ (ATC) จะแสดงข่าว METAR/SPECI และ MET 
REPORT/SPECIAL ตามล าดับดังรูปด้านล่าง 

 
 
 
 
 
 


