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ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 
 
 
 



 

 
ค าน า 

 
ส่วนติดตามสภาวะอากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีภารกิจในการตรวจและ

ติดตามสภาวะของกลุ่มฝน ท่ีครอบคลุมพื้นท่ี ในรัศมีทาการของเรดาร์ ณ เวลาต่าง ๆ เพ่ือให้ทราบ
ต าแหน่ง ทิศทาง การเคลื่อนท่ี และความรุนแรงของกลุ่มฝน คู่มือปฏิบัติงานการตรวจอากาศด้วย
เรดาร์เล่มนี้ จัดท าขึ้นตามวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานจริง เพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น ครอบคลุมการ
ปฏิบัติงาน ตั้งแต่การหาต าแหน่งพิกัด การตรวจวัดความรุนแรง การหาความเร็วและทิศทางการ
เคล่ือนตัว แนวโน้มของกลุ่มฝนท่ีตรวจพบ รวมถึงการบันทึกผลการตรวจ การเข้ารหัสข่าวและการ
รายงานข่าวผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ ตลอดถึงวิธีการในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ส าคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของบุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานให้มีมาตรฐาน สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง แม่นย า และทันตามก าหนดเวลา อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน และประเทศชาติ 
 
 

ส่วนติดตามสภาวะอากาศ 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 โครงสร้างการบริหารงานกรมอุตุนิยมวทิยา 

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 

ผู้เช่ียวชาญ ส านักบริหารกลาง 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ (CKO) 

ส านักพยากรณ์อากาศ 

ส านักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยา 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยา 
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

รองอธิบดีฝ่ายปฏิบัติการ (CCO) 

ส านักตรวจและเฝ้าระวัง 
สภาวะอากาศ 

ส านักอุตุนิยมวิทยาการบิน 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตอนบน 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตอนล่าง 

รองอธิบดีฝ่ายบริหาร (CIO) 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ส านักสื่อสารและ 
เทคโนโลยีสานสนเทศ 

ส านักเครื่องมือ 
อุตุนิยมวิทยา 

ส านักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยา 
ภาคเหนือ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 การแบ่งส่วนงานภายในศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

ศูนย์อุตุนิยมภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป ส่วนติดตามสภาวะอากาศ 

ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ ส่วนตรวจอากาศการบิน 

ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา ส่วนพยากรณ์อากาศ 

ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ 

สอต.ระนอง 
สอต.พังงา 
สอต.ภูเก็ต 
สอต.กระบี ่
กลุ่มงานตรวจอากาศเกาะลันตา 
สอต.ตรัง 
สอต.สตูล 
 

ส่วนอากาศการบินระนอง 
ส่วนอากาศการบินกระบี่ 
ส่วนอากาศการบินตรัง 



 

 
 
 
 

 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ (VISION) 
 วิสัยทัศน์ (VISION) : เป็นองค์กรที่ก้าวล้ า ทันสมัย ให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยา และแผ่นดินไหว ที่
เชื่อถือได้ในระดับภาคในปี พ.ศ.2561 
 
พันธกิจ (MISSION) 
1. การเฝ้าระวัง และการตรวจอากาศตามมาตรฐาน WMO, ICAO  
2. การพยากรณ์อากาศและการเตือนภัยธรรมชาติถูกต้อง แม่นย า รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ เป็นที่น่าเชื่อถือ   
3. การให้บริการสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาด้วยเทคโนโลยีทันสมัย (Social Network) รวดเร็ว ครอบคลุมทุก
พ้ืนที ่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 เพ่ือปฏิรูปศูนย์ฯ ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และยกระดับ
ให้บริการ สร้างความมั่นใจ ความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของศูนย์ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : เพ่ิมประสิทธิภาพ การพยากรณ์อากาศ และการแจ้งเตือนภัยในระดับพ้ืนที่  

เป้าประสงค์ที่ 1  ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถน าข่าวพยากรณ์อากาศ  
และประกาศแจ้งเตือนภัย ไปใช้ประโยชน์ในกิจการต่าง ๆ เพิ่มขึ้นและ  
ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน  

เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจในข่าวพยากรณ์อากาศและประกาศเตือน  
ภัยธรรมชาติ  

เป้าประสงค์ที่ 3 การพยากรณ์อากาศมีความถูกต้อง แม่นย ามากข้ึน การแจ้งเตือนภัยธรรมชาติ  
มีความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง ชัดเจน  

เป้าประสงค์ที่ 4 ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการต่อยอดองค์ความรู้ และพัฒนางานวิจัย  
นวัตกรรม ความร่วมมือ รวมทั้งเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาให้ทันสมัย  
เป้าประสงค์ที่ 1  ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถน าข้อมูลสารสนเทศไปประยุกต์ใช้  

ในกิจการต่าง ๆ  
เป้าประสงค์ที่ 2  ปรับปรุงระบบการให้บริการผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ (ผ่าน Social Network)  
เป้าประสงค์ที่ 3  ผู้รับบริการจะได้รับบริการรูปแบบใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ เข้าใจง่าย  
เป้าประสงค์ที่ 4  พัฒนากระบวนการให้บริการทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานการท างานที่ดี  

(พัฒนาผู้ให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ รูปแบบ ช่องทาง) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชน เครือข่ายอุตุอาสา  

1.3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 



 

เป้าประสงค์ที่ 1  เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในกิจการอุตุนิยมวิทยา  
เป้าประสงค์ที่ 2  มีกลุ่มเครือข่ายหลากหลายอาชีพ  
เป้าประสงค์ที่ 3  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน โดยให้เป็นสื่อกลางในการอธิบาย และรายงาน  

ข้อมูลสภาพอากาศที่แท้จริงในพื้นที่  
เป้าประสงค์ที่ 4  บุคลากรในศูนย์/สถานี ได้รับการพัฒนาทักษะร่วมกับกลุ่มเครือข่าย 

 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่4 : ปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฯ ให้มีประสิทธิภาพช่วยสนับสนุนภารกิจ
ด้านอุตุนิยมวิทยา  

เป้าประสงค์ที่ 1  เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ และกิจการด้านอุตุนิยมวิทยา  
เป้าประสงค์ที่ 2  น าเสนอรูปแบบสารสนอุตุนิยมวิทยาที่หลากหลาย ผ่านสื่อ/ช่องทางเทคโนโลยี  

สมัยใหม่ เข้าใจง่ายสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามความต้องการ  
เป้าประสงค์ที่ 3  พัฒนาวิธีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในพื้นที่  
เป้าประสงค์ที่ 4 สร้างทีมประชาสัมพันธ์ที่เข้มแข็ง 

 
 
 
 
 
 
  

 ➢ เพ่ือให้การปฏิบัติงานในส่วนติดตามสภาวะอากาศอุตุนิยมวิทยาภาค  
ใตฝ้ั่งตะวันตกเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

 ➢ ผู้ปฏิบัติงานทราบรายละเอียด และเทคนิควิธีการท างาน สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้อง  
 ➢ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงต าแหน่งงานที่รับผิดชอบ ว่าควรปฏิบัติงานอย่างไร เมื่อใด  

กับใคร  
 ➢ เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมาย ขององค์กร  
 ➢ เพ่ือให้ผู้บริหารติดตามงานได้ทุกขั้นตอน  
 ➢ เป็นเครื่องมือในการฝึกอบรม  
 ➢ ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการท างาน  
 ➢ ใช้เป็นสื่อในการประสานงาน  

 

 

 

 

 

 

1.4 วัตถุประสงค์ในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Objectives) 



 

 
 
 

1.5 โครงสร้างบุคคลากรส่วนติดตามสภาวะอากาศ 

นางรุ่งรวี  อ้นคต 
ผู้อ านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

นายไพรัช  เนียมแตง 
ผู้อ านวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ 

นายณรงค์ศักดิ์  ก ารูป 
พอต.ชง. 

นายปฏิภาณ  ทองสันตะ 
พอต.ชง. 

นายชูชีพ  เผ่าภูธร 
พอต.ชง. 



  
 
 
 
 

ส่วนติดตามสภาวะอากาศ 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใตฝ้ั่งตะวันตก 

คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Work Procedure) รหัส : WP-ศต-ตต-001 
เรื่อง : การตรวจอากาศด้วยเรดาร ์ ฉบับท่ี : 01 แก้ไขครั้งท่ี : 01 
จัดท าโดย : นายณรงค์ศักดิ์  ก ารปู 
               นายปฏิภาณ  ทองสนัตะ 
               นายชูชีพ  เผ่าภูธร 

วันท่ีเริ่มใช้ : 03/04/2562 
ผู้อนุมัติ : นางรุ่งรวี  อ้นคต 
                 ผอ.ศต. 

ผู้ตรวจสอบ : นายไพรัช  เนียมแตง 

 

คู่มือการปฏิบตัิงาน สว่นตดิตามสภาวะอากาศ   |  หน้า 1 
 

1. วัตถปุระสงค์  

1. เพ่ือเป็นคู่มือส าหรับการปฏิบัติงาน การตรวจอากาศด้วยเรดาร์ 
          2. เพ่ือเป็นการก าหนดช่วงเวลาและแนวทางในการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน ให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบ
ถึงข้อกาหนดและวิธีการ ท าให้สามารถท างานได้ถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

2. ขอบเขต  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ใช้ได้กับ การตรวจอากาศด้วยเรดาร์ ส่วนติดตามสภาวะอากาศศูนย์
อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก จังหวัดภูเก็ต ในรัศมีท าการตรวจ 120 กม. และ 240 กม. ครอบคลุมพ้ืนที่ 7 
จังหวัด ได้แก่ จ.ภูเก็ต จ.พังงา จ.กระบี่ จ.ตรัง จ.พัทลุง จ.นครศรีธรรมราช จ.สุราษฎร์ธานี และบางส่วนของ 
จ.ระนอง จ.ชุมพร จ.สงขลา จ.สตูล ขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมการปฏิบัติงาน ตั้งแต่การหาต าแหน่ง
พิกัด การตรวจวัดความรุนแรง การหาความเร็วและทิศทางการเคลื่อนตัว แนวโน้มของกลุ่มฝนที่ตรวจพบ 
รวมถึงการบันทึกผลการตรวจ การเข้ารหัสข่าวและการรายงานข่าวผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ ตลอดถึง
วิธีการในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามข้ันตอนต่าง ๆ 

3.นิยามศัพท์/คาจากัดความ 
 

ค าศัพท ์ ความหมาย 
RADAR (เรดาร์)  
 

Radio Detection And Ranging เป็นระบบเครื่องมือทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าเป็นเครื่องมือในการระบุ ระยะ (range) , ความสูง (altitude) รวมถึงทศิทาง 
หรือความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุ ระบบเรดาร์มีเครื่องส่งสัญญาณท่ีปล่อยคลื่นวิทยุ  
(Radio Frequency (RF)) หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่เรียกว่าสัญญาณเรดาร์ออกไปใน
บรรยากาศ ในทิศทางที่ก าหนดไว้ เมื่อคลื่นวิทยุสัมผัสกับวัตถุ จะสะท้อนกลับหรือกระจาย 
อยู่ในหลาย ๆ ทิศทาง ข้อมูลที่สะท้อนกลับมา ประกอบด้วยทิศทางและระยะ (ต าแหน่ง)  
ส าหรับการรู้ต าแหน่งดังกล่าว เป็นสิ่งที่ส าคัญมาก ในการน ามาใช้ประโยชน์ เช่นต าแหน่งวัตถุ 
เครื่องบิน กลุ่มฝน หิมะ ก้อนเมฆ ภูเขา เป็นต้น เรดาร์จึงมีการใช้งานในหลาย ๆ แบบแตกต่าง
กัน เช่นเรดาร์ทางการทหาร, เรดาร์ทางการบินและขนส่งทางอากาศ และเรดาร์ตรวจสภาวะ
อากาศ เป็นต้น  
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ค าศัพท ์ ความหมาย 
Target (เป้า)  
 

ในทางอุตุนิยมวิทยา ค าว่าเป้าของเรดาร์หมายถึง ปรากฏการณ์เกี่ยวกับสภาพอากาศ 
ต่าง ๆ ที่สามารถสะท้อนคลื่นของเรดาร์ได้ เช่น ฝน ฝนฟ้าคะนอง พายุลูกเห็บ หิมะ เมฆ  
Dual Polarization Radar ที่กรมอุตุนิยมวิทยาใช้งานอยู่ในปัจจุบัน สามารถตรวจวัดทิศทาง
และความเร็วลมในเป้าได้ด้วย  

Scan คือการหมุนจานสายอากาศเพ่ือตรวจเรดาร์ฯ แบบแนวระนาบ 360 องศา เมื่อผู้ใช้ตั้งค่ามุมยก 
(Elevation) มุมใดมุมหนึ่งเช่น 0.5 องศา จานสายอากาศจะยกมุม 0.5 องศา ไว้และจะ
หมุนรอบตัวเอง (Azimuth) ไปจนครบ 360 องศา  

PPI Plan Position Indicator คือการตรวจเรดาร์ฯ แบบแนวระนาบ 360 องศา เมื่อผู้ใช้ตั้งค่ามุมยก 
(Elevation) มุมใดมุมหนึ่งเพียงมุมเดียว เช่น 0.5 องศา จานสายอากาศจะยกมุม 0.5 องศา  
ไว้และจะหมุนรอบตัวเอง (Azimuth) ไปจนครบ 360 องศา จะได้ภาพผลการตรวจที่มุมยก 
(Elevation) 0.5 องศา นั้น 1 Product ซึ่งจะแสดงค่าข้อมูลต่าง ๆ ได้ครบถ้วนคือ  
(Z R V W หรือ ZDR ) ใช้เวลาในการท างาน น้อยกว่า Product ชนิดอื่น ๆ  

CAPPI Constance Altitude คือการตรวจแบบ PPI แตจ่ะก าหนดมุมยก (Elevation) เพ่ิมขึ้นมากกว่า 
1 มุม (Volume Scan) เช่น 0.5, 1.0, 1.5, 2.5, 4.5 เป็นตน้ สามารถก าหนดมุมได้หลาย ๆ มุม
ตามตอ้งการ เมื่อเครื่องเรดาร์ท าการตรวจเสร็จครบทุกมุมแล้ว จะแสดงภาพผลการตรวจ  
กลุ่มฝนที่ความสูงตามท่ีผู้ใช้ก าหนด เช่น กลุ่มท่ีสูง 1.5 กิโลเมตร จาก จานสายอากาศ  
หอเรดาร์ฯ เป็นต้น Software Radar จะแสดงภาพตัดทางแนวนอน ของการตรวจทุกมุม  
ที ่1.5 กิโลเมตร เป็นต้น  

RHI Range Height Indicator คือการตรวจแบบแนวตั้ง โดยหมุนหรือ Scan ตรวจเรดาร์ฯ แบบ
แนวตั้ง 0-90 องศา เมื่อผู้ใช้ตั้งค่ามุมแนวระนาบ (Azimuth) มุมใดมุมหนึ่งเช่น  
220 องศา จานสายอากาศจะปรับมุมแนวระนาบ (Azimuth) ไปที่ 220 องศา และยกมุม 
(Elevation) จานขึ้นและลง 0-90 องศา จะได้ภาพผลการตรวจแบบตัดขวางในแนวตั้ง  
ซึ่งจะแสดงค่าข้อมูลต่าง ๆ ได้ครบถ้วนคือ (Z R V W ) ใช้ในการผ่าหรือตัด  
( Cross section ) เป้ากลุ่มฝนเพื่อวิเคราะห์ ทางกายภาพภายในกลุ่มนั้น ๆ  

VCP Volume Coverage Patterns คือการตั้งมุมการตรวจเครื่องเรดาร์ฯ (Volume Scan) ค่ามุม
มาตรฐานที่ก าหนดโดยสถาบัน NEXRAD Radar Operations Center (ROC) สหรัฐอเมริกา  
ในการ Scan ตรวจเรดาร์  
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ค าศัพท ์ ความหมาย 
Product คือผลผลิตจากการตรวจเรดาร์ในแต่ละมุม ซึ่งจะแสดงค่าข้อมูลต่าง ๆ ได้ครบถ้วนคือ  

(Z R V W หรือ ZDR )  
Reflectivity (Z)  ความแรงของสัญญาณ (หน่วยเป็น decibel หรือ dBZ) คือการสะท้อนกลับของสัญญาณ 

เรดาร์ฯ ที่กระทบกลุ่มฝนหรือเป้าต่าง ๆ ความแรงของสัญญาณท่ีสะท้อนเข้าสู่จานสายอากาศ
เข้าภาคเครื่องรับ ส่งไปยังคอมพิวเตอร์เพ่ือประมวลผล โดยเรดาร์แบบ Dual Polarization 
Radar สามารถตัดเป้าที่ไม่ต้องการ Uncorrected Reflectivity (U) ออกไปได้ เหลือเฉพาะเป้า
กลุ่มฝนท าให้ง่ายแก่การวิเคราะห์ข้อมูล โดยแสดงเป็นเฉดสีต่าง ๆ โดยแต่ละสีแทนค่าความแรง
ของสัญญาณท่ีสะท้อนกลับมา (dBZ) เป็นต้น  

Velocity (V) ความเร็วในการเคลื่อนตัว (หน่วยเป็น m/s, เมตร/วินาที) คือการเคลื่อนตัวเข้า (Toward) หรือ
เคลื่อนตัวออก (Away) จากสถานีเรดาร์ฯ เครื่องเรดาร์ฯ ยังบอกความเร็วในการเคลื่อนตัวได้อีก
ด้วย เป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ในการวิเคราะห์ ระยะเวลาที่เป้ากลุ่มฝนจะเคลื่อนมาถึงบริเวณ
สถานีฯ  

Spectral Width 
(W)  
 

ความแปรปรวนในกลุ่มฝน (หน่วยเป็น m/s, เมตร/วินาที) แสดงความแตกต่างของทิศทางการ
เคลื่อนที่ หรือความปั่นป่วน หรือความแปรปรวน ภายในเป้ากลุ่มฝนที่ตรวจพบ ซึ่งถ้าค่า 
Spectral Width (W) หรือความแปรปรวน ในกลุ่มฝน ผิดปรกติแสดงถึงเกิดลมกระโชก  
ลมเฉือน (Turbulence) หรือสภาวะที่ไม่ปลอดภัย เป็นข้อมูลส าคัญในการพยากรณ์อากาศ
ส าหรับการบิน  

Rain rate (R)  อัตราปริมาณฝน (หน่วยเป็น mm/h, มิลลิเมตร/ชม.) เป็นค่าท่ีแปลงมาจาก decibel หรือ dBZ 
เพ่ือให้ง่ายแก่การค านวณ ของเจ้าหน้าที่ โดยแสดงเป็นเฉดสีต่าง ๆ โดยแต่ละสีแทนค่าปริมาณ
ฝนที่ตกภายใน 1 ชั่วโมง  

หยาดน้าฟ้า 
(Precipitation)  

เป็นชื่อเรียกรวมของหยดน้ าและน้ าแข็ง ที่เกิดจากการควบแน่นของไอน้ าแล้วตกลงมาสู่พื้น เช่น 
ฝน ลูกเห็บ หิมะ เป็นต้น หยาดน้ าฟ้าแตกต่างจากหยดน้ าหรือละอองน้ าในก้อนเมฆ (Cloud 
droplets) ตรงที่ หยาดน้ าต้องมีขนาดใหญ่และมีน้ าหนักมากพอท่ีจะชนะแรงต้านอากาศ และ
ตกสู่พ้ืนโลกได้โดยไม่ระเหยเป็นไอน้ าเสียก่อน ฉะนั้นกระบวนการเกิดหยาดน้ าฟ้าจึงมีความ
สลับซับซ้อนมากกว่ากระบวนการควบแน่นที่ท าให้เกิดเมฆ  

หมอก (Mist)  เป็นหยดน้ าขนาด 0.005 – 0.05 มิลลิเมตร เกิดจากเมฆสเตรตัส ท าให้เรารู้สึกชื้นเมื่อเดินผ่าน  
ฝนละออง 
(Drizzle)  

เป็นหยดน้ าขนาดเล็กกว่า 0.5 มิลลิเมตร เกิดจากเมฆสเตรตัส ตกต่อเนื่องเป็นเวลานานหลาย
ชั่วโมง  
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ค าศัพท ์ ความหมาย 
ฝน (Rain)  เป็นหยดน้ า มีขนาดประมาณ 0.5 – 5 มิลลิเมตร ฝนส่วนใหญ่ตกลงมาจากเมฆนิมโบสเตรตัส 

และเมฆคิวมูโลนิมบัส  
Code Blocks 
(โค้ดบล็อก)  

คือตารางหมายเลขของพ้ืนที่สี่เหลี่ยม 60x60 ตร.กม. ในกริดระยะพิกัดเรดาร์ ใช้ในการหา
ต าแหน่งของเป้า เพ่ือเข้ารหัสข่าวผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตามที่ WMO ก าหนด  

Overlay  
(โอเวอร์เลย์)  

คือแผ่นพลาสติกใสที่วาดตารางหมายเลขของพ้ืนที่สี่เหลี่ยม 60x60 ตร.กม.ในกริดระยะพิกัด
เรดาร์ ไว้ใช้วางซ้อนทับบนหน้าจอภาพเรดาร์  

 

4.ผู้รับผิดชอบ  
- ผู้อ านวยการส่วนเฝ้าติดตามสภาวะอากาศ  

ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา
ตามท่ี WMO ก าหนด  
 
- เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฎิบัติงาน/ช านาญงาน  

1. ท าการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ ทุก ๆ 1 ชม. ตลอด 24 ชม. โดยการวิเคราะห์และแปล 
    ความหมาย ผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์  
2. บันทึกผลการตรวจลงแบบ อต.1507  
3. ท าการเข้ารหัสข่าวผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ ตามรหัสที่ WMO ก าหนดคือ FM 20-
VIII  
   RADOB-Report of ground radar weather observation  
4. บรรยายผลการตรวจในรูปแบบค าพูด  
5. จัดท าภาพนิ่งและ/หรือภาพเคลื่อนไหวเพ่ือให้บริการทางสื่ออินเตอร์เน็ต  
6. รายงานข่าวผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์  
  6.1 ข่าวในรูปแบบรหัส รายงานทางระบบ Metnet  
  6.2 ข่าวในรูปแบบค าพูด รายงานทาง E-mail  
  6.3 ข่าวในรูปแบบ ภาพนิ่งและ/หรือภาพเคลื่อนไหว รายงานทาง แอพพลิเคชั่น 
Line และ Facebook 
7. เก็บรวบรวมผลการตรวจและผลการรายงานข่าว ตลอดทั้งแบบฟอร์มต่าง ๆที่ใช้  
8. จัดท าสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
9. ตอบค าถามเก่ียวกับสภาวะฝนแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป  
10. เข้าร่วมการจัดนิทรรศการกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร้องขอ บรรยายให้ความรู้แก่หน่วยงาน   
     นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจเข้าเยี่ยมชมกิจการ 



  
 
 
 
 

ส่วนติดตามสภาวะอากาศ 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใตฝ้ั่งตะวันตก 

คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Work Procedure) รหัส : WP-ศต-ตต-001 
เรื่อง : การตรวจอากาศด้วยเรดาร ์ ฉบับท่ี : 01 แก้ไขครั้งท่ี : 01 
จัดท าโดย : นายณรงค์ศักดิ์  ก ารปู 
               นายปฏิภาณ  ทองสนัตะ 
               นายชูชีพ  เผ่าภูธร 

วันท่ีเริ่มใช้ : 03/04/2562 
ผู้อนุมัติ : นางรุ่งรวี  อ้นคต 
                 ผอ.ศต. 

ผู้ตรวจสอบ : นายไพรัช  เนียมแตง 
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5. แผนผังการปฏิบัติงานตรวจอากาศด้วยเรดาร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท าการตรวจอากาศด้วย
เรดาร์ทุก ๆ 1 ชม. 

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง บันทึกผลการตรวจ 

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ของข้อมูล 

เข้ารหัสผลการตรวจ และบรรยาย
ในรูปแบบเป็นค าพูด 

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

รายงานข่าวผลการตรวจอากาศด้วย
เรดาร์ในระบบ Metnet และสือ่

อินเตอร์เน็ต 

ตรวจสอบการ
รายงานข่าว 

เก็บรวบรวมข้อมูล 
สิ้นสุดการท างาน 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ถูกต้อง 
ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

ส่งข่าวได้ 

ส่งข่าวได้ 

5 นาที 5 นาที 7 นาที 5 นาที 

15 นาที 

5 นาที 

5 นาที 5 นาที 5 นาที 



  
 
 
 
 

ส่วนติดตามสภาวะอากาศ 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใตฝ้ั่งตะวันตก 

คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Work Procedure) รหัส : WP-ศต-ตต-001 
เรื่อง : การตรวจอากาศด้วยเรดาร ์ ฉบับท่ี : 01 แก้ไขครั้งท่ี : 01 
จัดท าโดย : นายณรงค์ศักดิ์  ก ารปู 
               นายปฏิภาณ  ทองสนัตะ 
               นายชูชีพ  เผ่าภูธร 

วันท่ีเริ่มใช้ : 03/04/2562 
ผู้อนุมัติ : นางรุ่งรวี  อ้นคต 
                 ผอ.ศต. 

ผู้ตรวจสอบ : นายไพรัช  เนียมแตง 
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ที ่ ผู้ปฏิบัติ ขั้นตอนการด าเนินงาน สิ่งที่ต้องปฏิบัติ เวลา เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. พอต.  

 
 
 
 

1.ก่อนท าการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ 
ในทุกวันให้ท าการตรวจสอบสถานะ 
การท างานของเครื่องมือเรดาร์แล้ว
บันทึกผลลง -แบบรายงานสภาพ
เครื่องมือเรดาร์ตรวจอากาศ
ประจ าวัน (FF-ตต-04-02-01)  
-แบบรายงานสภาพเครื่องมือเรดาร์
ตรวจอากาศและเครื่องมือสื่อสาร
(คข.) (FF-ตต-04-02-02)  
1.1 ส่งแบบรายงานสภาพเครื่องมือ
เรดาร์ตรวจอากาศและเครื่องมือ
สื่อสาร(คข.) (FF-ตต-04-02-02) ไป
ที่เครือข่ายเรดาร์กรมอุตุนิยมวิทยา
ทางอีเมล์:mailmetnet.tmd.go.th 
1.2 ในกรณีเครื่องมือขัดข้องให้แจ้ง
ช่าง สม.ศต.(ตามแบบแจ้งเครื่องมือ
ขัดข้อง (FF-ตต-04-02-03) เพ่ือ
ด าเนินการต่อไป พร้อมทั้งรายงาน
ให้ คข.ทราบ  
2.ให้ใช้ภาพผลการตรวจอากาศด้วย
เรดาร์นาทีที่ 30 ของทุก ๆ ชั่วโมง 
ในการรายงานผลการตรวจฯ  
3.วิเคราะห์และแปลความหมายผล
การตรวจอากาศด้วยเรดาร์ โดยการ
ตรวจหาต าแหน่งของเป้า (Target) 
ในพ้ืนที่สี่เหลี่ยม 60x60 ตร.กม. 
ตรวจความรุนแรง,ตรวจหาแนวโน้ม 
ทิศทางและความเร็วการเคลื่อนตัว
ของกลุ่มฝนหรือพายุ  
 

5 
นาท ี

1.แบบรายงานสภาพ
เครื่องมือประจ าวัน 
(FF-ตต-04-02-01)  
2.แบบรายงานสภาพ
เครื่องมือเรดาร์ตรวจ
อากาศและเครื่องมือ
สื่อสาร(คข.)  
(FF-ตต-04-02-02)  
3.คู่มือ Doppler 
Weather 
Surveillance  
Radar  
(SD-ตต-04-01-01)  
4.คู่มือการตรวจอากาศ
ด้วยเรดาร์ 
(SD-ตต-04-01-02)  
5.แบบแจ้งเครื่องมือ
ขัดข้อง  
(FF-ตต-04-02-03)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท าการตรวจอากาศด้วย
เรดาร์ทุก ๆ 1 ชม. 

A B 

ตร
วจ

ได
 ้

เครื่องมือขัดข้อง 
1. แจ้งช่าง สม.ศต. 
2. รายงาน คข. 

ตร
วจ

ไม่
ได

้ 



  
 
 
 
 

ส่วนติดตามสภาวะอากาศ 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใตฝ้ั่งตะวันตก 

คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Work Procedure) รหัส : WP-ศต-ตต-001 
เรื่อง : การตรวจอากาศด้วยเรดาร ์ ฉบับท่ี : 01 แก้ไขครั้งท่ี : 01 
จัดท าโดย : นายณรงค์ศักดิ์  ก ารปู 
               นายปฏิภาณ  ทองสนัตะ 
               นายชูชีพ  เผ่าภูธร 

วันท่ีเริ่มใช้ : 03/04/2562 
ผู้อนุมัติ : นางรุ่งรวี  อ้นคต 
                 ผอ.ศต. 

ผู้ตรวจสอบ : นายไพรัช  เนียมแตง 
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ที ่ ผู้ปฏิบัติ ขั้นตอนการด าเนินงาน สิ่งที่ต้องปฏิบัติ เวลา เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
2. พอต.  

 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบความถูกของข้อมูลภาพ
เรดาร์ ภาพที่แสดงต้องเป็นเป้า 
(Target) ทางด้านอุตุนิยมวิทยา
เท่านัน้  
2. ตรวจสอบการวิเคราะห์และแปล
ความหมายผลการตรวจอากาศด้วย
เรดาร์ว่าถูกต้องหรือไม่  
3. บันทึกผลการตรวจสอบลงในแบบ 
ตรวจสอบข่าวผลการตรวจอากาศ
ด้วยเรดาร์ (FF-ตต-04-01-02)  

5 
นาท ี

1. คู่มือ  
Doppler Weather 
Surveillance Radar 
(SD-ตต-04-01-01)  
2. คู่มือการตรวจ
อากาศด้วยเรดาร์  
(SD-ตต-04-01-02)  
3. แบบตรวจสอบข่าว
ผลการตรวจอากาศ
ด้วยเรดาร์ 
(FF-ตต-04-01-02)  

3. พอต.  
 
 
 
 
 
 
 

1. บันทึกผลการตรวจอากาศด้วย
เรดาร์ลงแบบ อต.1507  
(FF-ตต-04-01-01)  
2. บันทึกผลโดยเรียงตามล าดับ
หมายเลขรหัสประจ าพ้ืนที่สี่เหลี่ยม 
60x60 ตร.กม. (โค้ดบล๊อค)  
(SD-ตต-04-01-04) จากน้อยไปหา
มากในกริดระยะพิกัดเรดาร์  

7 
นาท ี

1. คู่มือ  
Doppler Weather 
Surveillance Radar 
(SD-ตต-04-01-01)  
2. คู่มือการตรวจ
อากาศด้วยเรดาร์  
(SD-ตต-04-01-02)  
3. แบบ อต.1507  
(FF-ตต-04-01-01)  
4. หมายเลขรหัส
ประจ าพ้ืนทีส่ี่เหลี่ยม 
60x60 ตร.กม. 
(โค้ดบล๊อค)  
( SD-ตต-04-01-04)  
 

 

 

 

 

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

A B 

ไม
่ถูก

ตอ้
ง 

บันทึกผลการตรวจ 

ถูก
ต้อ

ง 

C D 

ไม
่ถูก

ต้อ
ง 

ถูก
ต้อ

ง 



  
 
 
 
 

ส่วนติดตามสภาวะอากาศ 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใตฝ้ั่งตะวันตก 

คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Work Procedure) รหัส : WP-ศต-ตต-001 
เรื่อง : การตรวจอากาศด้วยเรดาร ์ ฉบับท่ี : 01 แก้ไขครั้งท่ี : 01 
จัดท าโดย : นายณรงค์ศักดิ์  ก ารปู 
               นายปฏิภาณ  ทองสนัตะ 
               นายชูชีพ  เผ่าภูธร 

วันท่ีเริ่มใช้ : 03/04/2562 
ผู้อนุมัติ : นางรุ่งรวี  อ้นคต 
                 ผอ.ศต. 

ผู้ตรวจสอบ : นายไพรัช  เนียมแตง 
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ที ่ ผู้ปฏิบัติ ขั้นตอนการด าเนินงาน สิ่งที่ต้องปฏิบัติ เวลา เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
4. พอต.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ตรวจสอบความถูกของข้อมูลที่
บันทึกลงแบบ อต.1507  
(FF-ตต-04-01-01) ให้ถูกต้องตรง
ภาพเรดาร์ที่ตรวจวัดได้  
2.บันทึกผลการตรวจสอบลงแบบ
ตรวจสอบข่าวผลการตรวจอากาศ
ด้วยเรดาร์ (FF-ตต-04-01-02)  
 

5 
นาท ี

1. คู่มือ Doppler 
Weather 
Surveillance  
Radar (SD-ตต-04-01-
01)  
2. คู่มือการตรวจ
อากาศด้วยเรดาร์  
(SD-ตต-04-01-02)  
3. แบบอต.1507  
(FF-ตต-04-01-01) 4.
แบบตรวจสอบข่าวผล
การตรวจอากาศด้วย
เรดาร์  
(FF-ตต-04-01-02)  

5. 
 
 
 
 
 

พอต.  1. ท าการเข้ารหัสข่าวผลการตรวจ
อากาศด้วยเรดาร์ตามที่ WMO กา
หนด  
(FM 20-VIII RADAR Report of 
ground weather observation 
CODE FORM) และบรรยายผลการ
ตรวจอากาศด้วยเรดาร์ในรูปแบบ
ค าพูด  
2. บันทึกรหัสข่าวและค าบรรยายลง
ในแบบรายงานข่าวผลการตรวจ
อากาศด้วยเรดาร์(FF-ตต-04-01-03)  
 

15 
นาท ี

1. คู่มือการตรวจ
อากาศด้วยเรดาร์  
(SD-ตต-04-01-02)  
2. แบบรายงานข่าวผล
การตรวจอากาศด้วย
เรดาร์ 
(FF-ตต-04-01-03)  
3.หมายเลขรหัสประจ า
พ้ืนที่สี่เหลี่ยม 60x60 
ตร.กม.(โค้ดบล๊อค)  
( SD-ตต-04-01-04)  
4.แผนที่จังหวัด  
(SD-ตต-04-01-05)  
 

 

 

 

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ของข้อมูล 

C D 

ไม
่ถูก

ต้อ
ง ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

เข้ารหัสผลการตรวจ 
และบรรยายในรูปแบบ

เป็นค าพูด 

E F 



  
 
 
 
 

ส่วนติดตามสภาวะอากาศ 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใตฝ้ั่งตะวันตก 

คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Work Procedure) รหัส : WP-ศต-ตต-001 
เรื่อง : การตรวจอากาศด้วยเรดาร ์ ฉบับท่ี : 01 แก้ไขครั้งท่ี : 01 
จัดท าโดย : นายณรงค์ศักดิ์  ก ารปู 
               นายปฏิภาณ  ทองสนัตะ 
               นายชูชีพ  เผ่าภูธร 

วันท่ีเริ่มใช้ : 03/04/2562 
ผู้อนุมัติ : นางรุ่งรวี  อ้นคต 
                 ผอ.ศต. 

ผู้ตรวจสอบ : นายไพรัช  เนียมแตง 

 

คู่มือการปฏิบตัิงาน สว่นตดิตามสภาวะอากาศ   |  หน้า 9 
 

ที ่ ผู้ปฏิบัติ ขั้นตอนการด าเนินงาน สิ่งที่ต้องปฏิบัติ เวลา เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
6. พอต.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข่าวผลการตรวจอากาศด้วย
เรดาร์ ทุกรูปแบบอันได้แก่ 
รหัสข่าว การบรรยายเป็น
ค าพูด  
2. บันทึกผลการตรวจสอบลง
แบบตรวจสอบข่าวผลการ
ตรวจอากาศด้วยเรดาร์ (FF-
ตต-04-01-02)  
 

5 
นาท ี

1. คู่มือการตรวจอากาศด้วย
เรดาร์  
(SD-ตต-04-01-02)  
2. หมายเลขรหสัประจ าพื้นที่
สี่เหลี่ยม 60x60 ตร.กม.(โคด้
บล๊อค)  
( SD-ตต-04-01-04)  
3. แผนที่จังหวัด  
(SD-ตต-04-01-04) 4.แบบ
ตรวจสอบข่าวผลการตรวจอากาศ
ด้วยเรดาร์ (FF-ตต-04-01-02)  

7. พอต.  
 
 
 
 

1. รายงานข่าวผลการตรวจ
อากาศด้วยเรดาร์ ในรูปแบบ
รหัสทาง ระบบ Metnet  
2. รายงานข่าวผลการตรวจ
อากาศด้วยเรดาร์ ในรูปแบบ
การบรรยายเป็นคาพูดทาง E-
mail ไปทีส่ถานีอุตุนิยมวิทยา
ในสังกดัและสถานีกระจาย
เสียงวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยา
จังหวัดภูเก็ต  
3. รายงานข่าวผลการตรวจ
อากาศด้วยเรดาร์ ในรูปแบบ
ภาพนิ่งพร้อมค าบรรยาย และ
ภาพเคลื่อนไหว ให้แก่
ผู้รับบริการทางแอปพลิเคชั่น 
Line และ Facebook  

5 
นาท ี

1. ระบบ Metnet 
http://119.46.126.63:9000/ 
FlightFolder/  
2. E-mail ส่งข่าว  
http://mailmetnet.tmd.go.th/ 
3. Line ID : radarphuket  
4. เพจศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้
ฝั่งตะวันตก 
https://www.facebook.com/ 
PhuketMet/ 

 

 

 

 

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ของข้อมูล 

E F 

ไม
่ถูก

ต้อ
ง 

รายงานข่าวผลการตรวจ
อากาศด้วยเรดาร์ทาง

ระบบ Metnet และทาง
สื่ออินเตอร์เน็ต 

G H
H 



  
 
 
 
 

ส่วนติดตามสภาวะอากาศ 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใตฝ้ั่งตะวันตก 

คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Work Procedure) รหัส : WP-ศต-ตต-001 
เรื่อง : การตรวจอากาศด้วยเรดาร ์ ฉบับท่ี : 01 แก้ไขครั้งท่ี : 01 
จัดท าโดย : นายณรงค์ศักดิ์  ก ารปู 
               นายปฏิภาณ  ทองสนัตะ 
               นายชูชีพ  เผ่าภูธร 

วันท่ีเริ่มใช้ : 03/04/2562 
ผู้อนุมัติ : นางรุ่งรวี  อ้นคต 
                 ผอ.ศต. 

ผู้ตรวจสอบ : นายไพรัช  เนียมแตง 
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ที ่ ผู้ปฏิบัติ ขั้นตอนการด าเนินงาน สิ่งที่ต้องปฏิบัติ เวลา เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
8. พอต.  

 
 
 
 
 
 
 
 

1.ตรวจสอบผลการส่งข่าวทุก
รูปแบบว่าถึงผู้รับและทันตาม
ก าหนดหรือไม่  
2.ตรวจสอบโดยดูจากการบันทึก
เวลาการส่งข่าวของระบบการส่ง
ข่าวแต่ละระบบ  
3.บันทึกผลการตรวจสอบลงใน
แบบตรวจสอบข่าวผลการตรวจ
อากาศด้วยเรดาร ์
(FF-ตต-04-01-02)  
 

5 
นาท ี

1. ระบบ Metnet 
http://119.46.126.63:9000/ 
FlightFolder/  
2. E-mail ส่งข่าว  
http://mailmetnet.tmd.go.th/ 
3. Line ID : radarphuket  
4. เพจศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้
ฝั่งตะวันตก 
https://www.facebook.com/ 
PhuketMet/ 
5.แบบตรวจสอบข่าวผลการตรวจ
อากาศด้วยเรดาร์  
(FF-ตต-04-01-02)  
 

9 พอต.  
 
 
 
 
 
 

1.เก็บรวบรวมผลการตรวจอากาศ
ด้วยเรดาร์ เพื่อจดัท าสถิติ
ประจ าเดือนและให้บริการ  
2.เก็บรวบรวมแบบรายงานสภาพ
เครื่องมือ เพ่ือจัดท ารายงานสภาพ
เครื่องประจ าเดือน  
3.เก็บรวบแบบตรวจสอบข่าวผล
การตรวจอากาศด้วยเรดาร์ เพื่อ
วิเคราะห์และปรับปรุงแกไ้ขการ
ปฏิบัติงานต่อไป  
 

5 
นาท ี

1.แบบ อต.1507 (FF-ตต-04-01-
01)  
2. แบบตรวจสอบข่าวผลการ
ตรวจอากาศด้วยเรดาร์ (FF-ตต-
04-01-02)  
3.แบบรายงานข่าวผลการตรวจ 
อากาศด้วยเรดาร์(FF-ตต-04-01-
03)  
4.แบบรายงานสภาพเครื่องมือ 
ประจ าวัน (FF-ตต-04-02-01)  
5.แบบรายงานสภาพเครื่องมือ
เรดาร์ตรวจอากาศและเครื่องมือ
สื่อสาร (คข.) (FF-ตต-04-02-02) 
6.แบบแจ้งเครื่องมือขัดข้อง  
(FF-ตต-04-02-03)  
 

 

 

 

 

ตรวจสอบ
การส่งข่าว 

G H
H 

ส่ง
ไม่

ได
้ 

ส่ง
ได

้ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 
สิ้นสุดการท างาน 



  
 
 
 
 

ส่วนติดตามสภาวะอากาศ 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใตฝ้ั่งตะวันตก 

คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Work Procedure) รหัส : WP-ศต-ตต-001 
เรื่อง : การตรวจอากาศด้วยเรดาร ์ ฉบับท่ี : 01 แก้ไขครั้งท่ี : 01 
จัดท าโดย : นายณรงค์ศักดิ์  ก ารปู 
               นายปฏิภาณ  ทองสนัตะ 
               นายชูชีพ  เผ่าภูธร 

วันท่ีเริ่มใช้ : 03/04/2562 
ผู้อนุมัติ : นางรุ่งรวี  อ้นคต 
                 ผอ.ศต. 

ผู้ตรวจสอบ : นายไพรัช  เนียมแตง 
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7.วิธีการปฏิบตัิงานในขั้นตอนต่าง ๆ 
  7.1 ขั้นตอนการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
   7.1.1 ขั้นตอนก่อนการตรวจอากาศด้วยเรดาร์  
    1.เปิดเครื่องโดยใส่  - Username : root 
         - Password : -                   ดังภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

     ภาพที่ 1 หน้าจอ login เครื่องเรดาร์ 

     2. หลังจากนั้นเปิดโปรแกรม EDGE โดยการคลิกท่ีไอคอน EDGE ที่หน้าจอ         
ดังภาพที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

                   ภาพที่ 2 แสดงไอคอน EDGE  

 

 

 



  
 
 
 
 

ส่วนติดตามสภาวะอากาศ 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใตฝ้ั่งตะวันตก 

คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Work Procedure) รหัส : WP-ศต-ตต-001 
เรื่อง : การตรวจอากาศด้วยเรดาร ์ ฉบับท่ี : 01 แก้ไขครั้งท่ี : 01 
จัดท าโดย : นายณรงค์ศักดิ์  ก ารปู 
               นายปฏิภาณ  ทองสนัตะ 
               นายชูชีพ  เผ่าภูธร 

วันท่ีเริ่มใช้ : 03/04/2562 
ผู้อนุมัติ : นางรุ่งรวี  อ้นคต 
                 ผอ.ศต. 

ผู้ตรวจสอบ : นายไพรัช  เนียมแตง 
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   3. หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง Edge Control ดังรูปที่ 3  

 

                                        ภาพที่ 3 แสดงหน้าจอ EDGE Control 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 

ส่วนติดตามสภาวะอากาศ 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใตฝ้ั่งตะวันตก 

คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Work Procedure) รหัส : WP-ศต-ตต-001 
เรื่อง : การตรวจอากาศด้วยเรดาร ์ ฉบับท่ี : 01 แก้ไขครั้งท่ี : 01 
จัดท าโดย : นายณรงค์ศักดิ์  ก ารปู 
               นายปฏิภาณ  ทองสนัตะ 
               นายชูชีพ  เผ่าภูธร 

วันท่ีเริ่มใช้ : 03/04/2562 
ผู้อนุมัติ : นางรุ่งรวี  อ้นคต 
                 ผอ.ศต. 

ผู้ตรวจสอบ : นายไพรัช  เนียมแตง 

 

คู่มือการปฏิบตัิงาน สว่นตดิตามสภาวะอากาศ   |  หน้า 13 
 

   4. ให้คลิกท่ี Monitoring แล้วคลิกท่ี BITE Display Windows เพ่ือท าการ      
ตรวจสอบสถานการณ์ท างานของระบบเรดาร์ตรวจอากาศประจ าวันว่าท างานปกติหรือไม่ ตามภาพท่ี 4 

 

                      ภาพที่ 4 แสดงหน้าต่าง Monitoring และ BITE Display Windows 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 

ส่วนติดตามสภาวะอากาศ 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใตฝ้ั่งตะวันตก 

คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Work Procedure) รหัส : WP-ศต-ตต-001 
เรื่อง : การตรวจอากาศด้วยเรดาร ์ ฉบับท่ี : 01 แก้ไขครั้งท่ี : 01 
จัดท าโดย : นายณรงค์ศักดิ์  ก ารปู 
               นายปฏิภาณ  ทองสนัตะ 
               นายชูชีพ  เผ่าภูธร 

วันท่ีเริ่มใช้ : 03/04/2562 
ผู้อนุมัติ : นางรุ่งรวี  อ้นคต 
                 ผอ.ศต. 

ผู้ตรวจสอบ : นายไพรัช  เนียมแตง 
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    5. หากเครื่องเรดาร์ก าลังท าการ Scan เพ่ือตรวจหากลุ่มฝน สถานะใน BITE 
Display Windows จะแสดงค่าปกติ ตามภาพที่ 5 แต่ในขณะที่เครื่องเรดาร์ไม่ได้ท าการ Scan ในหน้าต่าง 
BITE Display Windows จะแสดงเครื่องหมาย X สีแดง ตามภาพท่ี 6 

                      ภาพที่ 5 BITE Display Windows ขณะเครื่องเรดาร์ท าการ Scan 



  
 
 
 
 

ส่วนติดตามสภาวะอากาศ 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใตฝ้ั่งตะวันตก 

คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Work Procedure) รหัส : WP-ศต-ตต-001 
เรื่อง : การตรวจอากาศด้วยเรดาร ์ ฉบับท่ี : 01 แก้ไขครั้งท่ี : 01 
จัดท าโดย : นายณรงค์ศักดิ์  ก ารปู 
               นายปฏิภาณ  ทองสนัตะ 
               นายชูชีพ  เผ่าภูธร 

วันท่ีเริ่มใช้ : 03/04/2562 
ผู้อนุมัติ : นางรุ่งรวี  อ้นคต 
                 ผอ.ศต. 

ผู้ตรวจสอบ : นายไพรัช  เนียมแตง 

 

คู่มือการปฏิบตัิงาน สว่นตดิตามสภาวะอากาศ   |  หน้า 15 
 

                           ภาพที่ 6 BITE Display Windows ขณะที่เครื่องเรดาร์ไม่ได้ท าการ Scan 

 

ในการตรวจสอบสถานะ การท างานของเรดาร์นั้นให้บันทึกผลการตรวจสอบลงในแบบฟอร์มดังนี้ 

4.1 แบบรายงานสภาพเครื่องมือเรดาร์ตรวจอากาศประจ าวัน (FF-ตต-04-02-01) ตัวอย่างแบบฟอร์ม
ในภาคผนวกท่ี 2  
  4.2 แบบรายงานสภาพเครื่องมือเรดาร์ตรวจอากาศและเครื่องมือสื่อสาร(คข.) (FF-ตต-04-02-02) 
ตัวอย่างแบบฟอร์มในภาคผนวกท่ี 2  

4.3 แบบแจ้งเครื่องมือขัดข้อง (FF-ตต.-04-02-03) (ใช้ในกรณีที่ตรวจสอบสถานะการทางานของ
เรดาร์แล้วพบว่า ระบบเรดาร์ท างานผิดปกติหรือขัดข้อง) ตัวอย่างแบบฟอร์มในภาคผนวกท่ี 2  
 



  
 
 
 
 

ส่วนติดตามสภาวะอากาศ 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใตฝ้ั่งตะวันตก 

คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Work Procedure) รหัส : WP-ศต-ตต-001 
เรื่อง : การตรวจอากาศด้วยเรดาร ์ ฉบับท่ี : 01 แก้ไขครั้งท่ี : 01 
จัดท าโดย : นายณรงค์ศักดิ์  ก ารปู 
               นายปฏิภาณ  ทองสนัตะ 
               นายชูชีพ  เผ่าภูธร 

วันท่ีเริ่มใช้ : 03/04/2562 
ผู้อนุมัติ : นางรุ่งรวี  อ้นคต 
                 ผอ.ศต. 

ผู้ตรวจสอบ : นายไพรัช  เนียมแตง 
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5. หลังจากทาการตรวจสอบสถานะ การท างานของเรดาร์และบันทึกผลการตรวจสอบแล้ว ให้แนบไฟล์ ในข้อ 
4.2 ส่งไปยังงานเครือข่ายเรดาร์กรมอุตุนิยมวิทยา ทาง E-mail : "radarnet" radarnet@metnet.tmd.go.th 
ทุกวันไม่เว้นวันหยุด (ควรรายงานในช่วงเวลา 07.00 น) 

ขั้นตอนการส่ง E-mail ต่าง ๆ ของส่วนติดตามสภาวะอากาศ  
1. เข้าไปที่ http://mailmetnet.tmd.go.th/zimbra/ แลว้ Login ด้วย 

- Username : radar565  
- Password : -     ดังภาพที่ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 หน้าจอ Login เข้า mailmetnet 

2. ที่หน้าต่าง mailmetnet คลิกท่ี Compose เพ่ือสร้างจดหมาย E-mail  
- ใส ่E-mail ผู้รับที่ช่อง To: "radarnet" radarnet@metnet.tmd.go.th  
- ที่ช่อง Subject: “รายงานสภาพเครื่องมือเรดาร์ภูเก็ต (พร้อมวัน/เดือน/ปี)   

3. หลังจากนั้นคลิกท่ีปุ่ม Add Attachments เพ่ือแนบไฟล์เอกสาร “รายงานสภาพเครื่องมือเรดาร์
ตรวจอากาศและ เครื่องมือสื่อสาร”  



  
 
 
 
 

ส่วนติดตามสภาวะอากาศ 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใตฝ้ั่งตะวันตก 

คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Work Procedure) รหัส : WP-ศต-ตต-001 
เรื่อง : การตรวจอากาศด้วยเรดาร ์ ฉบับท่ี : 01 แก้ไขครั้งท่ี : 01 
จัดท าโดย : นายณรงค์ศักดิ์  ก ารปู 
               นายปฏิภาณ  ทองสนัตะ 
               นายชูชีพ  เผ่าภูธร 

วันท่ีเริ่มใช้ : 03/04/2562 
ผู้อนุมัติ : นางรุ่งรวี  อ้นคต 
                 ผอ.ศต. 

ผู้ตรวจสอบ : นายไพรัช  เนียมแตง 
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4. เมื่อแนบไฟล์เอกสารในข้อ 3. แล้วเสร็จ ให้คลิกท่ีปุ่ม Send ดังภาพที่ 8 เสร็จขั้นตอนการส่ง E-

mail 

                                                 ภาพที่ 8 แสดงขั้นตอนการส่ง E-mail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 

ส่วนติดตามสภาวะอากาศ 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใตฝ้ั่งตะวันตก 

คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Work Procedure) รหัส : WP-ศต-ตต-001 
เรื่อง : การตรวจอากาศด้วยเรดาร ์ ฉบับท่ี : 01 แก้ไขครั้งท่ี : 01 
จัดท าโดย : นายณรงค์ศักดิ์  ก ารปู 
               นายปฏิภาณ  ทองสนัตะ 
               นายชูชีพ  เผ่าภูธร 

วันท่ีเริ่มใช้ : 03/04/2562 
ผู้อนุมัติ : นางรุ่งรวี  อ้นคต 
                 ผอ.ศต. 

ผู้ตรวจสอบ : นายไพรัช  เนียมแตง 
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7.1.2 ขั้นตอนการตรวจอากาศด้วยเรดาร์  

     1. คลิกท่ี Forecasting ในหน้าต่าง Edge Control ดังภาพที่ 9  

 

                                            ภาพที่ 9 หน้าต่าง Forecasting 
 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 

ส่วนติดตามสภาวะอากาศ 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใตฝ้ั่งตะวันตก 

คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Work Procedure) รหัส : WP-ศต-ตต-001 
เรื่อง : การตรวจอากาศด้วยเรดาร ์ ฉบับท่ี : 01 แก้ไขครั้งท่ี : 01 
จัดท าโดย : นายณรงค์ศักดิ์  ก ารปู 
               นายปฏิภาณ  ทองสนัตะ 
               นายชูชีพ  เผ่าภูธร 

วันท่ีเริ่มใช้ : 03/04/2562 
ผู้อนุมัติ : นางรุ่งรวี  อ้นคต 
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    2. หลังจากนั้นกดท่ี Real Time Display เพ่ือให้เครื่องเรดาร์ท าการตรวจหากลุ่ม
ฝน ตามภาพท่ี 10  

 

   

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            ภาพที่ 10 แสดงการตรวจหากลุ่มฝนแบบ Real Time Display 

 

 

 



  
 
 
 
 

ส่วนติดตามสภาวะอากาศ 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใตฝ้ั่งตะวันตก 

คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Work Procedure) รหัส : WP-ศต-ตต-001 
เรื่อง : การตรวจอากาศด้วยเรดาร ์ ฉบับท่ี : 01 แก้ไขครั้งท่ี : 01 
จัดท าโดย : นายณรงค์ศักดิ์  ก ารปู 
               นายปฏิภาณ  ทองสนัตะ 
               นายชูชีพ  เผ่าภูธร 

วันท่ีเริ่มใช้ : 03/04/2562 
ผู้อนุมัติ : นางรุ่งรวี  อ้นคต 
                 ผอ.ศต. 

ผู้ตรวจสอบ : นายไพรัช  เนียมแตง 

 

คู่มือการปฏิบตัิงาน สว่นตดิตามสภาวะอากาศ   |  หน้า 20 
 

  3. เมื่อเครื่องท าการตรวจ จากนั้นให้เลือกภาพตามเวลานาทีที่ 30 ใช้ในการวิเคราะห์และ
แปลความหมายโดยเลือก Product PPI ZH (เป็น Product ที่แสดงค่า Reflectivity (Z)) เพ่ือตรวจหาความ
รุนแรงฝนหรือ Product อ่ืนที่เก่ียวกับการรายงานข่าวผลการตรวจอากาศ ดังภาพที่ 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        รูปที่ 10 ภาพวันที่และเวลาที่ท าการตรวจ 

    

   4. หลังจากเลือก Product ตามภาพท่ี 10 แล้วจะปรากฏภาพผลการตรวจตามภาพที่ 11 
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    ภาพที่ 11 แสดงผลการตรวจเรดาร์ แบบ PPI intensity (ZH) 

   5. หลังจากนั้นให้ทาการวิเคราะห์และแปลความหมายภาพผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์
ดังนี้  
    5.1 หาต าแหน่งของเป้าโดยการน าโอเวอร์เลย์ตารางพ้ืนที่สี่เหลี่ยม 60x60 ตร.กม. 
มาวางทับจอเรดาร์และหมายเลขประจ าบล็อก ดังตัวอย่างในภาพที่ 12 และภาพที่ 13 
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     ภาพที่ 12 แสดงตัวอย่างการตรวจหาต าแหน่งการเกิดฝนจากตารางพ้ืนที่สี่เหลี่ยม 60x60 ตร.กม. 

          ภาพที่ 13 แสดงหมายเลขประจ าบล็อก 

เปลี่ยน Display จาก Default PPI Display 
เป็น Data integration Product Display  

คลิกเลือกท่ีภาพลูกตา เพ่ือให้
ปรากฎหมายเลขประจ าบล็อก 
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    5.2 ตรวจหาความรุนแรงของฝนโดยเปรียบเทียบกับแถบสีด้านซ้ายของภาพดังภาพ
ที่ 14 และเปรียบเทียบ กับเกณฑ์ความรุนแรงของฝน (Rain Rate (mm./hr.))  ดังภาพที่ 15-17 

 
ภาพที่ 14 แสดงแถบสีด้านซ้ายของภาพ ใช้ในการตรวจหาความรุนแรง
ของฝน 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   ภาพที่ 15 แสดงเกณฑ์ความรุนแรงของฝน (Rain Rate(mm./hr.)) 
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                    ภาพที่ 16 แสดงค่าความแรงที่ได้จากการสะท้อน (Reflectivity) ของเป้า 

 

 

                               ภาพที่ 17 แสดงเกณฑ์ความแรงของอัตราการตกของฝน 

 

 

6. ขั้นตอนการเข้ารหัสข่าวผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์,บรรยายในรูปแบบเป็นค าพูด 
  6.1 วิธีการเข้ารหัสข่าวผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์  
              1. ให้ท าการเข้ารหัสข่าวผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตามรหัส Code Form ตามท่ี WMO 
ก าหนด (FM 20-VIII RADAR Report of ground weather observation) ดังภาพที่ 18 รายละเอียด
ค าอธิบายการเข้ารหัสข่าวผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ให้ศึกษาจาก ภาคผนวกท่ี 1 
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    ภาพที่ 18 แสดงรหัสการรายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์  

 

  6.2 วิธีการบรรยายผลการตรวจเรดาร์ในรูปแบบเป็นค าพูด  
      1. ให้บรรยายความรุนแรงของกลุ่มฝนก่อนโดยบรรยายเรียงไปดังนี้ ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อน 
ตรวจพบกลุ่มฝนปานกลาง ตรวจพบกลุ่มฝนหนัก ตามล าดับ ดังตัวอย่างการบรรยายภาพที่ 19  
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     ภาพที่ 19 ตัวอย่างการบรรยายผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์  

 

6.3 ขั้นตอนการรายงานข่าว  
  6.3.1.รายงานข่าวผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ ในรูปแบบรหัสทางระบบ Metmet 

1. Login เข้าระบบ Metnet ด้วย Username และ Password ประจ าตัว ดังภาพที่ 20 

 

 

ภาพที่ 20 แสดง
หน้าต่าง Login เข้า
ระบบ Metnet 
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2. หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างดังภาพที่ 21 คลิกที่ บันทึกข้อมูล --> RADAR --> กดเลือกเวลาที่
จะท าการบันทึกรหัสข่าว 
 

ภาพที่ 21 แสดงหน้าต่าง การส่งรหัสข่าวผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์เข้าระบบ Metnet 
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3.พิมพ์รหัสข่าวลงที่ช่อง รหัส 
4.คลิกปุ่ม บันทึก เสร็จสิ้นการส่งข่าว 

       ภาพที่ 22 แสดงหน้าต่าง การส่งรหัสข่าวผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์เข้าระบบ Metnet  

 

  6.3.2. วิธีการรายงานข่าวผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ ในรูปแบบบรรยายเป็นค าพูด ทาง E-mail 
ไปที่ สถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดภูเก็ต และสถานีอุตุนิยมวิทยาในสังกัดศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่ง
ตะวันตก   
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1.ไปที่ URL: http://mailmetnet.tmd.go.th ดังภาพที่ 23 ใส่  
Username : (หมายเลข 2) 
Password : (หมายเลข 3) 
กดเข้าสู่ระบบ (หมายเลข 4) 

 

                              ภาพที่ 23 แสดงหน้าต่างการเข้าสู่ระบบ mailmetnet 

    2. เมื่อเข้าสู่ระบบ mailmetnet เรียบร้อยแล้ว กดที่ปุ่ม Compose จะปรากฎ
หน้าต่างให้กรอกที่อยู่ E-mail  "station" <station@metnet.tmd.go.th>, "tmd." 
<tmd@metnet.tmd.go.th>, "weatherman" <weatherman@metnet.tmd.go.th>, "ตรวจอากาศการ
บิน" <vtspymyx@metnet.tmd.go.th>, "วิทยุอุตุฯภูเก็ต" <phuket-radio@metnet.tmd.go.th>, "สอต.
สตูล" <s48570@metnet.tmd.go.th>, "สอต.ระนอง" <s48532@metnet.tmd.go.th>, "สอต.ภูเก็ต" 
<s48564@metnet.tmd.go.th>, "สอต.ตะก่ัวป่า" <s48561@metnet.tmd.go.th>, "สอต.ตรัง" 
<s48567@metnet.tmd.go.th>, "ศต. ภูเก็ต" <s48565@metnet.tmd.go.th>, 
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2. ในช่อง SubJect : รายงานผลการตรวจเรดาร์ตรวจอากาศภูเก็ตเวลา xx.xx น. (หัวข้อการส่งข่าวในแต่ละ
เวลา)  
3. ใส่ค าบรรยายผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ 
4.จากนั้นให้กด Send เสร็จสิ้นการส่งข่าว 
 
6.4 วิธีการตรวจสอบผลการส่งข่าว  
6.4.1 วิธีการตรวจสอบผลการส่งข่าวในระบบ Metnet ที่หน้าต่างการส่งข่าวในระบบ Metnet คลิกท่ี 
รายงาน--ข้อมูลรายเดือน—รายงานการส่งข่าว RADAR ตามภาพที่ 24 และภาพที่ 25 ตามล าดับ 
  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

                                           ภาพที่ 24 การตรวจสอบการส่งข่าว 
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ค าอธิบายรหัสการตรวจเรดาร ์
 

ค าอธิบายรหัสเรดาร์ฉบับแก้ไขใหม่  
FM 20 – VIII RADOB – รหัสการรายงานผลการตรวจเรดาร์ท่ีตั้งบนพื้นดิน 
  
Part B  

SECTION 1  MiMiMjMj  YYGGg  IIiii 
            or   QcLoLoLoLo 
       99LaLaLa  

    NeNeWRHeIe ….. ….. NeNeWRHeIe  
 
    /555/ NeNeaeDefe ….. NeNeaeDefe  
 
  SECTION 2 51515 หมู่รหัสจดัท าใช้เฉพาะภาค  
     (Code groups to be developed regionally)  
 
  SECTION 3 61616 หมู่รหัสจดัท าใช้เฉพาะประเทศ  
     (Code groups to be developed nationally)  
   D….D สัญลกัษณ์ DDDD 4 ตัว ใช้ส าหรับต่อท้ายขา่วเฉพาะการรายงาน  
    ข้อมูลเรดาร์จากเรือ  
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ค าอธิบายหลักเกณฑ์การใช้รหัส  
  MiMi – อักษรรายงานที่ตั้งสถานีว่าอยู่บนบกหรือทะเล  
   รหัส    ความหมาย  
      FF     สถานีบก  
   GG    สถานีทะเล  
  MjMj – อักษรรายงานส่วนของข่าว  

รหัส    ความหมาย  
AA    ส่วน A (Part A)  
BB    ส่วน B (Part B)  

YY – เลขแสดงวันที่ของข่าวที่ท าการตรวจ  
รหัส    ความหมาย  

01 วนัที่ 1  

-      - 
31    วันที่ 31  

GG – เลขแสดงเวลาที่ท าการตรวจหรือเวลาใกล้ที่สุดที่ท าการตรวจใช้เวลา UTC  
รหัส    ความหมาย  
02    เวลา 0200 UTC  
-     - 
23    เวลา 2300 UTC  

g – เลขชี้เวลาที่ท าก ารตรวจประจ าวัน  
รหัส    ความหมาย  
1    เวลา 0000 UTC  
2    เวลา 1200 UTC  
3    เวลา 0000 UTC และ 1200 UTC  
4    เวลา 0600 UTC  
5    เวลา 1800 UTC  
6    เวลา 0600 UTC และ 1800 UTC  
7    เวลา 0600, 1200 และ 0600, 1800 UTC  
8    เวลา 0600, 1800 และ 0000, 1200 UTC  
9    เวลา 0000, 0600 และ 1200, 1800 UTC  
/    ชั่วโมงอ่ืน ๆ 
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1. ใน Part B หมู่รหัส NeNeWRHeIe แต่ละหมู่ใช้ส าหรับรายงานต าบลที่ของปรากฎการณ์และ/หรือเมฆ 
และ ลักษณะของเป้า หมู่รหัส NeNeWRHeIe บางครั้งต้องรายงานซ้ าเพ่ือแจ้งรายละเอียดของเป้า ซึ่งอยู่ใน 
พ.ท. 60×60 ตร.กม.  
2. หมู่รหัส NeNeWRHeIe  
   2.1 ลักษณะต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ต าบลที ่ชนิดของปรากฎการณ์ทางอุตุนิยมวิทยาและ/หรือเมฆ ความสูง    
        และความเข้มของเป้าให้รายงานด้วยหมู่รหัส NeNeWRHeIe  
   2.2 หมู่รหัส NeNeWRHeIe ให้รายงานรวมกันทั้งหมู่โดยให้เรียงล าดับจากน้อยไปมากของหมายเลข  
        ประจ าพ้ืนที่สี่เหลี่ยม 60×60 ตร.กม. ด้วยรหัส NeNe  
   2.3 ถ้าตรวจพบปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยาหลายลักษณะรวมกัน อยู่ภายในพ้ืนที่ 60×60 ตร.กม. ให้  
        รายงานดังนี้ ปรากฎการณ์ที่รุนแรงที่สุดรายงานด้วย WR ยอดเป้าสูงสุดรายงานด้วย He และความ  
        เข้มมากที่สุดรายงานด้วย Ie  
   2.4 ถ้าตรวจไม่พบลักษณะปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยาในพ้ืนที่สี่เหลี่ยม 60×60 ตร.กม. ให้รายงานชนิด  
        ของเมฆ WR แทน  
   2.5 ข้อมูลจากเมฆแผ่นที่ปราศจากน้ าฟ้าให้รายงานด้วย โดยจะรายงานเมื่อมีเป้าคลุมไม่น้อยกว่า ¼ ของ  
        พ้ืนที่สี่เหลี่ยม 60×60 ตร.กม.  
   2.6 ให้รายงานข้อมูลจากเมฆก้อนซึ่งอยู่ภายในของเขตของพ้ืนที่ 60×60 ตร.กม. โดยไม่ค านึงถึงขนาด  
        รูปร่างศูนย์กลางของเป้า  
   2.7 ถ้าในพื้นที่สี่เหลี่ยม 60×60 ตร.กม. ประกอบด้วยเมฆก้อนและเมฆแผ่นรวมกัน ให้รายงานข้อมูลจาก  
        เมฆก้อนเท่านั้น 

3. หมู่รหัส NeNeaeDefe  
   3.1 ลักษณะต่าง ๆ เกีย่วกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของ echo pattern ให้รายงานด้วยหมู่รหัส   
        NeNeaeDefe ต่อจากรหัส /555/  
   3.2 หมู่รหัส NeNeaeDefe ที่เหลือไม่เกิน 3 หมู่ จะรายงานต่อจากข้อ 3.1 ได้โดยไม่ต้องขึ้นต้นด้วย /555/  
        อีก  
   3.3 NeNe ส าหรับการรายงานเลขประจ าพ้ืนที่สี่เหลี่ยม 60×60 ตร.กม. ที่มีเป้าปกคลุม ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ท า    
        การตรวจทิศทางและความเร็ว De ของ echo pattern อยู่ หากว่าแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงความ  
        แรงและ พ.ท.ของ echo pattern ae ได้เปรียบเทียบไว้ กรณีนี้ให้รายงาน NeNe ตามหมายเลข  
        ประจ าพ้ืนที่สี่เหลี่ยม 60×60 ตร.กม. ทีมี่ echo pattern ปกคลุม  
    3.4 การตรวจแนวโน้มของ echo pattern ae ประมาณช่วงเวลาตรวจ 1 ชั่วโมง ถ้ามีเหตุจ าเป็นไม่ควร  
         นานกว่า 90 นาทีและไม่ให้เร็วกว่า 30 นาท ีการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงเกินกว่า 25  
         เปอร์เซ็นต ์และในช่วงเวลาตรวจอย่างมากไม่นานกว่า 90 นาทีถือว่าพ้ืนที่นั้นมีการเปลี่ยนแปลง  
    3.5 ถ้าไม่มีการรายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และการเคลื่อนที่ของเป้า และไม่ต้องรายงานหมู่รหัส  
         /555/ และ NeNeaeDefe  
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    3.6 ห้ามรายงานการเคลื่อนที่ของแต่ละเป้าแยกไปจาก echo pattern  
4. การรายงานเครื่องขัดข้อง การกระจายคลื่นผิดปกต ิหรือไม่มีเป้าที่จะรายงาน เมื่อเป็นดังนี้ให้รายงานหมู่  
    รหัส NeNeWRHeIe/555/ และ NeNeaeDefe ด้วยรหัสอันใดอันหนึ่งต่อไปนี้  

0/0/0 เรดาร์ขัดข้อง  
0//// การกระจายคลื่นผิดปกติ  
00000 ไม่มีเป้าที่จะรายงาน 

 

สัญลักษณ์รหัส IIe ยอดสูงสุดของเป้าฝน 

รหัส สัญลักษณ์ ความหมาย 
0 1 กม. 0 - < 2 กม. 
1 3 กม. 2 - < 4 กม. 
2 5 กม. 4 - < 6 กม. 
3 7 กม. 6 - < 8 กม. 
4 9 กม. 8 - < 10 กม. 
5 11 กม. 10 - < 12 กม. 
6 13 กม. 12 - < 14 กม. 
7 15 กม. 14 - < 16 กม. 
8 17 กม. 16 - < 18 กม. 
/ ไม่มีการตรวจ  

 

สัญลักษณ์ของรหัส Ie ความแรงของเป้า 

รหัส สัญลักษณ์ ความหมาย 
2,3  อ่อน (0.1-5.0 มม./ชม.)  

 
4,5  ปานกลาง (5.1-25.0 มม./ชม.)  

 
6,7  หนัก (25.1-50.0 มม./ชม.)  

 
8,9  หนักมาก (50.1 มม./ชม. ขึ้นไป)  

 



  
 
 
 
 

ส่วนติดตามสภาวะอากาศ 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใตฝ้ั่งตะวันตก 

คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Work Procedure) รหัส : WP-ศต-ตต-001 
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               นายปฏิภาณ  ทองสนัตะ 
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สัญลักษณ์ของรหัส ae แนวโน้มของรูปแบบของเป้า 

รหัส สัญลักษณ์ ความหมาย 
1-3 - ลดลง 
4-6 NC ไม่เปลี่ยนแปลง 
7-9 + เพ่ิมข้ึน 
- NEW ก่อตัวขึ้นใหม่ 

 

สัญลักษณ์ของรหัส De ทิศทางการเคลื่อนตัว 

รหัส สัญลักษณ์ ความหมาย 
0  ไม่เคลื่อนที่ 
1  เคลื่อนตัวไปทาง NE 
2  เคลื่อนตัวไปทาง E 
3  เคลื่อนตัวไปทาง SE 
4  เคลื่อนตัวไปทาง S 
5  เคลื่อนตัวไปทาง SW 
6  เคลื่อนตัวไปทาง W 
7  เคลื่อนตัวไปทาง NW 
8  เคลื่อนตัวไปทาง N 
9 / ไม่ทราบทิศทาง 
- STANBY ไม่เคลื่อนตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 

ส่วนติดตามสภาวะอากาศ 
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คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Work Procedure) รหัส : WP-ศต-ตต-001 
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สัญลักษณ์ของรหัส Fe ความเร็วของการเคลื่อนที่ของเป้า 

รหัส สัญลักษณ์ ความหมาย (กม./ชม.) 
0 5 0-9  
1 15 10-19 
2 25 20-29 
3 35 30-39 
4 45 40-49 
5 55 50-59 
6 65 60-69 
7 75 70-79 
8 85 80-89 
9 90 90 หรือมากกว่า 
/ - ตรวจวัดไม่ได้ 

 

ตัวอยา่งสัญลักษณ์ DeFe  
 
                                     25 

ความหมาย กลุ่มฝนเคลื่อนตัวไปทาง NE ด้วยความเร็ว 25 กม./ชม. 
 
 

ตัวอยา่งการรายงานรหัส 61616 
  -ใช้ส าหรับรายงานเพิ่มเติมหมู่รหัส NeNeWRHeIe  

-ใช้รายงานเฉพาะภายในรัศมี 150 กม. ซึ่งคลุมพ้ืนที่น้อยกว่า ½ ของพ้ืนที ่60×60 ตร.กม.  
-ใช้รายงานเป้าพายุฝนฟ้าคะนอง หรือรายงานเน้นบริเวณความแรงระดับฝนหนักท่ีสุดของรูปแบบ   

            (echo pattern)  
- ใช้รายงานข้อมูลภายในพ้ืนที่ 60×60 ตร.กม. ซึ่งกาหนดใช้เฉพาะประเทศ  

 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 

ส่วนติดตามสภาวะอากาศ 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใตฝ้ั่งตะวันตก 

คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Work Procedure) รหัส : WP-ศต-ตต-001 
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รูปรหัส 61616 NeNeWRHeIe 
ใช้รายงานข้อมูลภายในพ้ืนที่ 60 x 60 ตร.กม. รายงานเพ่ิมเติมหมู่รหัส NeNeWRHeIe  

การรายงานหลังกรุ๊ป 61616 นั้น จะรายงานด้วย  NeNe (หมายเลขของพ้ืนที่สี่เหลี่ยม)  แล้วตามด้วยต าแหน่ง
ที่มีฝนตกในพ้ืนที่สี่เหลี่ยม 60 x 60  ตร.กม. โดยแบ่งออกเป็นดังนี้ 
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คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Work Procedure) รหัส : WP-ศต-ตต-001 
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การเขา้รหัส FM 20 – VIII RADOB 
ในการติดตามพาย ุ(FFAA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 

ส่วนติดตามสภาวะอากาศ 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใตฝ้ั่งตะวันตก 

คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Work Procedure) รหัส : WP-ศต-ตต-001 
เรื่อง : การตรวจอากาศด้วยเรดาร ์ ฉบับท่ี : 01 แก้ไขครั้งท่ี : 01 
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CODE FOR REPORTING RADAR OBSERVATIONS 
RELATING TO CYCLONIC DISTURBANCES 

 
CODE FORM:  
Part A  
 

MiMiMjMj YYGGg   IIiii 
or QcLoLoLoLo 

                          99LaLaLa  
4RwLaLaLa QcLoLoLoLo AcScWCaCrt tedsdsfSfS  

 
Part A  
4RwLaLaLa QcLoLoLoLo ใช้รายงานศูนย์กลางพายุหรือตาพายุโซนร้อนเทา่นั้น หมู่รหัส AcScWCaCrt ใช้
รายงานขนาดของศูนย์กลาง หรือ ตาของพายุหมุนโซนร้อนทั่วไป ไม่สามารถตรวจตาพายุได้ ให้รายงาน / 
แทนรหัส tr รหัส tedsdsfSfS ใช้รายงานการเคลื่อนที่ของศูนย์กลาง หรือ ตาพายุหมุนโซนร้อนในกรณีท่ีไม่มี
รายงานการเคลื่อนที่ของศูนย์กลาง หรือ ของตาพายุหมุนโซนร้อน จากสาเหตุใดกต็ามให้รายงาน ///// แทน  
 
Part A  MiMi – อักษรรายงานที่ตั้งสถานีว่าอยู่บนบกหรือทะเล  
   รหัส   ความหมาย  

FF   สถานีบก  
GG   สถานีทะเล  

MjMj – อักษรรายงานส่วนของข่าว  
รหัส   ความหมาย  
AA   ส่วน A (Part A)  
BB   ส่วน B (Part B)  

YY – เลขแสดงวันที่ของข่าวที่ท าการตรวจ  
รหัส   ความหมาย  
01   วันที่ 1  
-    - 
31   วันที่ 31  
 
 
 



  
 
 
 
 

ส่วนติดตามสภาวะอากาศ 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใตฝ้ั่งตะวันตก 

คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Work Procedure) รหัส : WP-ศต-ตต-001 
เรื่อง : การตรวจอากาศด้วยเรดาร ์ ฉบับท่ี : 01 แก้ไขครั้งท่ี : 01 
จัดท าโดย : นายณรงค์ศักดิ์  ก ารปู 
               นายปฏิภาณ  ทองสนัตะ 
               นายชูชีพ  เผ่าภูธร 

วันท่ีเริ่มใช้ : 03/04/2562 
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GG – เลขแสดงเวลาที่ท าการตรวจหรือเวลาใกล้ที่สุดที่ท าการตรวจใช้เวลา UTC  
รหัส   ความหมาย  
02   เวลา 0200 UTC  
-    - 
23   เวลา 2300 UTC 

g – เลขชี้เวลาที่ท าการตรวจประจ าวัน  
รหัส   ความหมาย  
10   เวลา 0000 UTC  
11   เวลา 1200 UTC  
12   เวลา 0000 UTC และ 1200 UTC  
13   เวลา 0600 UTC  
14   เวลา 1800 UTC  
15   เวลา 0600 UTC และ 1800 UTC  
16   เวลา 0600, 1200 และ 0600, 1800 UTC  
17   เวลา 0600, 1800 และ 0000, 1200 UTC  
18   เวลา 0000, 0600 และ 1200, 1800 UTC  
19  
/   ชั่วโมงอ่ืน ๆ  

II – เลข 2 ตัว แสดงเขตที่ตั้งของสถานี  
รหัส   ความหมาย  
46   เกาะฟอร์โมซาร(์ไต้หวัน)  
47   เกาหลี และญี่ปุ่น  
48   แหลมอินโดจีน  

iiI – เลข 3 ตัว แสดงจุดที่ตั้งของสถานีเรดาร์ตรวจอากาศนั้น ๆ  
รหัส   ความหมาย  
381   ขอนแก่น  
455   กรุงเทพฯ  
565   ภูเก็ต  
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 

ส่วนติดตามสภาวะอากาศ 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใตฝ้ั่งตะวันตก 

คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Work Procedure) รหัส : WP-ศต-ตต-001 
เรื่อง : การตรวจอากาศด้วยเรดาร ์ ฉบับท่ี : 01 แก้ไขครั้งท่ี : 01 
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99 – เลขน าหมู่ เพ่ือรายงานที่ตั้งของสถานีโดยใช้ แลตติจูด-ลองติจูด  
LaLaLa – เลข 3 ตัว แสดงแลตติจูดและทศนิยมหนึ่งต าแหน่งของที่ตั้งสถานีเรดาร ์หรือ ศูนย์กลาง

ของพายุ  
รหัส   ความหมาย  
056   แลตติจูด 5.6 องศา  
108   แลตติจูด 10.8 องศา  
269   แลตติจูด 26.9 องศา 

Qc – เลขแสดงเสี้ยวของโลกที่สถานีเรดาร์ตรวจอากาศอยู่  
รหัส   ความหมาย  
1   แลตติจูดเหนือ ลองจิจูดตะวันออก  
3   แลตติจูดใต้ ลองจิจูดตะวันออก  
5   แลตติจูดใต้ ลองจิจูดตะวันตก  
7   แลตติจูดเหนือ ลองจิจูดตะวันตก 

LoLoLoLo – เลข 4 ตัว แสดงลองจิจูดและทศนิยมหนึ่งต าแหน่งสถานีเรดาร ์ 
รหัส   ความหมาย  
0235   ลองติจูด 23.5 องศา 
0832   ลองติจูด 83.2 องศา  
1206   ลองติจูด 120.6 องศา  

4 – เลขน าหมู่ (เมื่อรายงานศูนย์กลางของพายุ)  
Rw – เลขแสดงความยาวคลื่นของเรดาร์ทีท่ าก ารตรวจ  

รหัส   ความหมาย  
1   1 ชม. ถึง น้อยกว่า 2 ชม.  
3   2 ชม. ถึง น้อยกว่า 4 ชม.  
5   4 ชม. ถึง น้อยกว่า 6 ชม.  
7   6 ชม. ถึง น้อยกว่า 9 ชม.  
8   9 ชม. ถึง น้อยกว่า 11 ชม.  
9   11 ชม. และมากกว่า  
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 

ส่วนติดตามสภาวะอากาศ 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใตฝ้ั่งตะวันตก 

คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Work Procedure) รหัส : WP-ศต-ตต-001 
เรื่อง : การตรวจอากาศด้วยเรดาร ์ ฉบับท่ี : 01 แก้ไขครั้งท่ี : 01 
จัดท าโดย : นายณรงค์ศักดิ์  ก ารปู 
               นายปฏิภาณ  ทองสนัตะ 
               นายชูชีพ  เผ่าภูธร 

วันท่ีเริ่มใช้ : 03/04/2562 
ผู้อนุมัติ : นางรุ่งรวี  อ้นคต 
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Ac – เลขแสดงความถูกต้องของตาหรือศูนย์กลางของพายุที่ก าหนด  
รหัส   ความหมาย  
0   ไม่ใช้  
1   ตาของพายุเห็นได้จากจอภาพเรดาร ์ความถูกต้องดี (ภายใน 10 กม.)  
2   ตาของพายุเห็นได้จากจอภาพเรดาร ์ความถูกต้องพอใช้ (ภายใน 30 กม.)  
3   ตาของพายุเห็นได้จากจอภาพเรดาร ์ความถูกต้องไม่ดี (ภายใน 50 กม.)  
4   ศูนย์กลางของพายุอยู่ในจอภาพเรดาร ์ก าหนดได้โดยแถบวงก้นหอย  

ความถูกต้องดี (ภายใน 10 กม.)  
5   ศูนย์กลางของพายุอยู่ในจอภาพเรดาร ์ก าหนดได้โดยแถบวงก้นหอย  

ความถูกต้องพอใช้ (ภายใน 30 กม.)  
6   ศูนย์กลางของพายุอยู่ในจอภาพเรดาร ์ก าหนดได้โดยแถบวงก้นหอย  

ความถูกต้องไม่ดี (ภายใน 50 กม.)  
7   ศูนย์กลางของพายุอยู่ภายนอกจอภาพเรดาร ์ดูจ ากแถบวงก้นหอย  
8,9   ไม่ใช้  
/   ไม่สามารถก าหนดได้ 

Sc – เลขแสดงรูปร่างตาของพายุโซนร้อน  
รหัส   ความหมาย  
0   วงกลม  
1   อิลิป (ความยาวในแนวนอนอย่างน้อยที่สุด ¾ ของความยาวในทางตั้ง)  
2   อิลิป (ความยาวในแนวนอนน้อยกว่า ¾ ของความยาวในทางตั้ง)  
3   ปรากฏว่ามี 2 ตา  
4   มีรูปร่างเป็นอย่างอ่ืน  
5   ไม่สามารถจ ากัดเขตได้  
6   ไม่สามารถก าหนดได้ 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 

ส่วนติดตามสภาวะอากาศ 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใตฝ้ั่งตะวันตก 

คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Work Procedure) รหัส : WP-ศต-ตต-001 
เรื่อง : การตรวจอากาศด้วยเรดาร ์ ฉบับท่ี : 01 แก้ไขครั้งท่ี : 01 
จัดท าโดย : นายณรงค์ศักดิ์  ก ารปู 
               นายปฏิภาณ  ทองสนัตะ 
               นายชูชีพ  เผ่าภูธร 

วันท่ีเริ่มใช้ : 03/04/2562 
ผู้อนุมัติ : นางรุ่งรวี  อ้นคต 
                 ผอ.ศต. 

ผู้ตรวจสอบ : นายไพรัช  เนียมแตง 
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Wc – เลขแสดงเส้นผ่าศูนย์กลางหรือความกว้างของตาพายุ  
รหัส   ความหมาย  
0   น้อยกว่า 5 กม.  
1   5 กม. ถึง น้อยกว่า 10 กม.  
2   10 กม. ถึง น้อยกว่า 15 กม.  
3   15 กม. ถึง น้อยกว่า 20 กม.  
4   20 กม. ถึง น้อยกว่า 25 กม.  
5   25 กม. ถึง น้อยกว่า 30 กม.  
6   30 กม. ถึงน้อยกว่า 35 กม.  
7   35 กม. ถึง น้อยกว่า 40 กม.  
8   40 กม. ถึง น้อยกว่า 50 กม.  
9   50 กม. และมากกว่า  
/   ไม่สามารถก าหนดได้  



  
 
 
 
 

ส่วนติดตามสภาวะอากาศ 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใตฝ้ั่งตะวันตก 

คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Work Procedure) รหัส : WP-ศต-ตต-001 
เรื่อง : การตรวจอากาศด้วยเรดาร ์ ฉบับท่ี : 01 แก้ไขครั้งท่ี : 01 
จัดท าโดย : นายณรงค์ศักดิ์  ก ารปู 
               นายปฏิภาณ  ทองสนัตะ 
               นายชูชีพ  เผ่าภูธร 

วันท่ีเริ่มใช้ : 03/04/2562 
ผู้อนุมัติ : นางรุ่งรวี  อ้นคต 
                 ผอ.ศต. 

ผู้ตรวจสอบ : นายไพรัช  เนียมแตง 
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aC – เลขแสดงลักษณะความโน้มของตาพายุก าหนดได้ 30 นาที หรือมากกว่าเวลาตรวจ  
รหัส   ความหมาย  
0   ตาของพายุเห็นได้เมื่อ 30 นาทีมาแล้ว  
1   ตาของพายุไม่มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ส าคัญ  

อันเกี่ยวกับลักษณะหรือขนาดของตาพายุ  
2   ตาของพายุได้เล็กลงแต่ไม่มีลักษณะที่ส าคัญเปลี่ยนแปลงได้  
3   ตาของพายุได้โตขึ้นแต่ไม่มีลักษณะที่ส าคัญเปลี่ยนแปลงได้  
4   ตาของพายุได้แตกตา่งไปเล็กน้อยแต่ไม่มีสิ่งที่ส าคัญเปลี่ยนแปลง  

ไปในเรื่องของขนาด  
5   ตาของพายุได้แตกตา่งไปเล็กน้อยและขนาดเล็กลง  
6   ตาของพายุได้แตกตา่งไปเล็กน้อยและขนาดเพ่ิมข้ึน  
7   ตาของพายุได้แตกตา่งไปมากแต่ไม่มีสิ่งที่ส าคัญเปลี่ยนแปลงไปในเรื่อง  

  ของขนาด  
8   ตาของพายุได้แตกตา่งไปมาก และขนาดเล็กลง  
9   ตาของพายุได้แตกตา่งไปมาก และขนาดเพ่ิมขึ้น  
/   การเปลี่ยนแปลงของลักษณะและขนาดของตาไม่ส ามารถก าหนดได้  

 
rT – เลขแสดงระยะทางระหว่างแถบวงก้นหอยอันนอกสุดกับศูนย์กลางของพายุโซนร้อน  

รหัส   ความหมาย  
0   0 กม. ถึงน้อยกว่า 100 กม.  
1   100 กม. ถึง น้อยกว่า 200 กม.  
2   200 กม. ถึง น้อยกว่า 300 กม.  
3   300 กม. ถึง น้อยกว่า 400 กม.  
4   400 กม. ถึง น้อยกว่า 500 กม.  
5   500 กม. ถึง น้อยกว่า 600 กม.  
6   600 กม. ถึงน้อยกว่า 800 กม.  
7   800 กม. และมากกว่า  
8,9   ไม่ใช้  
/   สงสัยหรือไม่สามารถก าหนดได้  



  
 
 
 
 

ส่วนติดตามสภาวะอากาศ 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใตฝ้ั่งตะวันตก 

คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Work Procedure) รหัส : WP-ศต-ตต-001 
เรื่อง : การตรวจอากาศด้วยเรดาร ์ ฉบับท่ี : 01 แก้ไขครั้งท่ี : 01 
จัดท าโดย : นายณรงค์ศักดิ์  ก ารปู 
               นายปฏิภาณ  ทองสนัตะ 
               นายชูชีพ  เผ่าภูธร 

วันท่ีเริ่มใช้ : 03/04/2562 
ผู้อนุมัติ : นางรุ่งรวี  อ้นคต 
                 ผอ.ศต. 

ผู้ตรวจสอบ : นายไพรัช  เนียมแตง 
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te – เลขแสดงการเคลื่อนตัวของตาหรือศูนย์กลางของพายุโซนร้อนในช่วงเวลาก่อนก ารตรวจ  
รหัส   ความหมาย  
0,1,2   ไม่ใช้  
3   ขณะก่อนหน้า 15 นาที  
4   ขณะก่อนหน้า 30 นาที  
5   ขณะก่อนหน้า 1 ชม.  
6   ขณะก่อนหน้า 2 ชม.  
7   ขณะก่อนหน้า 3 ชม.  
8   ขณะก่อนหน้า 6 ชม.  
9   ขณะก่อนหน้ามากกว่า 6 ชม.  
/   ไม่สามารถก าหนดได้  

dsds – เลขแสดงทิศทางการเคลื่อนที่จริงทุก 10 ดีกรี เคลื่อนตรงไปเช่นเดียวกับการเคลื่อนที่ของแนว
ปะทะ  

รหัส  ความหมาย    รหัส  ความหมาย  
00  ไม่เคลื่อนที่    01  5º -14º  
02  15º -24º    03  25º -34º  
04  35º -44º    05  45º -54º  
06  55º -64º    07  65º -74º  
08  75º -84º    09  85º -94º  
10  95º -104º    11  105º -114º  
12  115º -124º    13  125º -134º  
14  135º -144º    15  145º -154º  
16  155º - 164º    17  165º - 174º  
18  175º -184º    19  185º -194º  
20  195º -204º    21  205º -214º  
22  215º -224º    23  225º -234º  
24  235º -244º    25  245º -254º  
26  255º -264º    27  265º -274º  
28  275º -284º    29  285º -294º  
30  295º -304º    31  305º -314º  
32  315º -324º    33  325º -334º  
34  335º -344º    35  345º -354º  
36  355º -364º    99  ไม่ทราบการเคลื่อนที่   



  
 
 
 
 

ส่วนติดตามสภาวะอากาศ 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใตฝ้ั่งตะวันตก 

คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Work Procedure) รหัส : WP-ศต-ตต-001 
เรื่อง : การตรวจอากาศด้วยเรดาร ์ ฉบับท่ี : 01 แก้ไขครั้งท่ี : 01 
จัดท าโดย : นายณรงค์ศักดิ์  ก ารปู 
               นายปฏิภาณ  ทองสนัตะ 
               นายชูชีพ  เผ่าภูธร 

วันท่ีเริ่มใช้ : 03/04/2562 
ผู้อนุมัติ : นางรุ่งรวี  อ้นคต 
                 ผอ.ศต. 

ผู้ตรวจสอบ : นายไพรัช  เนียมแตง 
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fSfS – เลขแสดงความเร็วในการเคลื่อนที่เป็นน็อต  
รหัส   ความหมาย  
05   ความเร็ว 5 น็อต  
12   ความเร็ว 12 น็อต  
24   ความเร็ว 24 น็อต  

D….D – สัญลักษณ ์DDDD 4 ตัว ใช้ส าหรับต่อท้ายขา่วเฉพาะการรายงานข้อมูลเรดาร์จากเรือ  
 
ตัวอย่าง SBC130 BABJ 240900  
FFAA 24085 59316 48230 11152 4///4 52706=  
ถอดรหัส  

FFAA : การรายงานขา่วเรดาร ์PART A เป็นข้อมูลพายุหมุนโซนร้อน  
24085 : เวลาในการตรวจ – วันที่ 24 ของเดือน 0850 UTC  
59316 : ที่ตั้งของสถานี – SHANTOU  
48230 : 4 – เลขน าหมู่  

 8 – ความยาวคลื่นเรดาร ์90-100 mm  
 230 – แลต ของศูนย์กลางพายุ 23.00 N  

11152 : 1 – ซีกโลก N,E  
 1152 – ลองจิจูด 115.2 E  

4///4 : 4 – ต าแหน่งศูนย์กลางภายในรัศมีเรดาร ์ใช้ Spiral band ความถูกต้องดี  
                          (Good:ภายใน 10 กม.)  

     /// -รูปร่างเส้นผ่าศูนย์กลาง และแนวโน้มตาพายุ ไม่มีการตรวจ  
    4 – ระยะห่างระหว่างตาพายุกับขอบนอกสุดของ Spiral band 400  
    ถึง 500 กม.  

52706 : 5 – การเคลื่อนตัวของพายุท าการตรวจเมื่อ 1 ชม.ที่แล้วมา  
    27 – ศูนย์กลางพายุ เคลื่อนไปทางทิศตะวันตก (270º)  
    06 – ความเร็ว 6 น็อต 

 

 

 

 



  
 
 
 
 

ส่วนติดตามสภาวะอากาศ 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใตฝ้ั่งตะวันตก 

คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Work Procedure) รหัส : WP-ศต-ตต-001 
เรื่อง : การตรวจอากาศด้วยเรดาร ์ ฉบับท่ี : 01 แก้ไขครั้งท่ี : 01 
จัดท าโดย : นายณรงค์ศักดิ์  ก ารปู 
               นายปฏิภาณ  ทองสนัตะ 
               นายชูชีพ  เผ่าภูธร 

วันท่ีเริ่มใช้ : 03/04/2562 
ผู้อนุมัติ : นางรุ่งรวี  อ้นคต 
                 ผอ.ศต. 

ผู้ตรวจสอบ : นายไพรัช  เนียมแตง 
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ภาคผนวกที ่2 
แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้งาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 

ส่วนติดตามสภาวะอากาศ 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใตฝ้ั่งตะวันตก 

คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Work Procedure) รหัส : WP-ศต-ตต-001 
เรื่อง : การตรวจอากาศด้วยเรดาร ์ ฉบับท่ี : 01 แก้ไขครั้งท่ี : 01 
จัดท าโดย : นายณรงค์ศักดิ์  ก ารปู 
               นายปฏิภาณ  ทองสนัตะ 
               นายชูชีพ  เผ่าภูธร 

วันท่ีเริ่มใช้ : 03/04/2562 
ผู้อนุมัติ : นางรุ่งรวี  อ้นคต 
                 ผอ.ศต. 

ผู้ตรวจสอบ : นายไพรัช  เนียมแตง 
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                                 แบบตรวจสอบข่าวผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์             FF-ตต.04-01-02  
ประจ าวัน..............................................ที.่.............เดือน.............................พ.ศ........................ 

เวลา 
ความถูกต้อง
ของข้อมูล 

ความถูกต้องตาม
รูปแบบการรายงาน 

การตรวจสอบการส่งข่าว 
พอต.  

เวรตรวจ 
ทันเวลา ไม่ทันเวลา  

0000      
0100      
0200      
0300      
0400      
0500      
0600      
0700      
0800      
0900      
1000      
1100      
1200      
1300      
1400      
1500      
1600      
1700      
1800      
1900      
2000      
2100      
2200      
2300      

ลงช่ือ.............................................. 
(นายไพรัช  เนียมแตง) 

ผอ.ตต. 



  
 
 
 
 

ส่วนติดตามสภาวะอากาศ 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใตฝ้ั่งตะวันตก 

คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Work Procedure) รหัส : WP-ศต-ตต-001 
เรื่อง : การตรวจอากาศด้วยเรดาร ์ ฉบับท่ี : 01 แก้ไขครั้งท่ี : 01 
จัดท าโดย : นายณรงค์ศักดิ์  ก ารปู 
               นายปฏิภาณ  ทองสนัตะ 
               นายชูชีพ  เผ่าภูธร 

วันท่ีเริ่มใช้ : 03/04/2562 
ผู้อนุมัติ : นางรุ่งรวี  อ้นคต 
                 ผอ.ศต. 

ผู้ตรวจสอบ : นายไพรัช  เนียมแตง 
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      รายงานสภาพเครื่องเรดาร์   เวลา  07.00  น.  ทุกวัน   (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)   FF-ตต.04-02-02 

ประจ าวันที่.......เดือน...........................พ.ศ. ................. 

รายงานสภาพเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ 

ชนิด
เครื่องมือ 

สภาพเครื่อง 

ขัดข้องวันที่ 
ซ่อมครั้ง

สุดท้ายวันที่ 
สภาพที่
ขัดข้อง 

หมายเหตุ ปกต ิ

(ทั้งระบบ) 

ใช้การได้ 

(บางส่วน) 

ขัดข้อง 

(ทั้งระบบ) 

RADAR 

 

 

 

/ 

 

 

   -   

 

รายงานสภาพเครื่องมือสื่อสาร 

ชนิด
เครื่องมือ 

สภาพเครื่อง 
ขัดข้อง
วันที่ 

ซ่อมครั้ง
สุดท้าย
วันที่ 

สภาพที่ขัดข้อง หมายเหตุ ปกต ิ

(ทั้งระบบ) 

ใช้การได้ 

(บางส่วน) 

ขัดข้อง 

(ทั้งระบบ) 

FTTH 

 

         - -          - -        -       -  

 
                   นาย............../รายงาน 

                                                                                                       ต าแหน่ง 

                                                                                                    ........./......../2562 


