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1. การตรวจวัดสารประกอบอุตุนิยมวิทยา 
- การตรวจอากาศผิวพ้ืน 
- การตรวจอากาศเกษตร 

            1.1 ด าเนินการตรวจสารประกอบอุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐานที่องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกก าหนดเพ่ือ
ใช้เป็นข้อมูลในการพยากรณ์อากาศและส าหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลกับนานาประเทศที่เป็นสมาชิกขององค์การ
อุตุนิยมวิทยาโลก หมายถึง หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของ WMO  และข้อก าหนดของกรม
อุตุนิยมวิทยา  ที่เก่ียวกับการตรวจอากาศผิวพ้ืน เพ่ือการพยากรณ์อากาศและเพ่ือการเกษตร ซึ่งมีรายละเอียด
ของหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

- เวลา 06.30 น. รับรายงานข้อมูลสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา   ลักษณะอากาศทั่วไป เวลา         
06.00 น. จาก www.tmd.go.th ของกรมอุตุนิยมวิทยา ในระบบ IP network 
    - รายงานผลการตรวจอากาศผิวพ้ืนของสถานี 
  -   06.50 น. -  07.10 น.   ตรวจวัดข้อมูลการตรวจอากาศผิวพ้ืน (Synop) ตามข้ันตอนดังนี้  

-   ท าการตรวจลักษณะอากาศปัจจุบัน (Present Weather) ว่ามีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง เช่น 
มีพายุฝนฟ้าคะนอง มีหมอกหนา มีฝนตกเป็นฝนธรรมดา ฯลฯ พร้อมระบุทิศทางที่เกิดและเวลาที่เกิดถึงเวลาที่
สิ้นสุดด้วย นอกจากนั้นแล้วให้ท าการตรวจสอบลักษณะอากาศที่ผ่านมา (Past Weather) โดยท าการสังเกต
ด้วยสายตาตามที่ WMO ก าหนดพร้อมบันทึกชนิด เวลาที่เกิดข้ึนและสิ้นสุดลงในช่องหมายเหตุลมฟ้าอากาศใน
แบบ อต.1101 

- ท าการตรวจทิศทางและความเร็วลม ด้วยเครื่องวัดลม ทิศทางลมหน่วยเป็นองศาจากทิศเหนือ หรือ
ตามเสกล 0-360 องศา  เช่น  360 เป็นลมจากทิศเหนือ ความเร็วลมมีหน่วยเป็นนอต  

- ท าการตรวจจ านวน ชนิด และความสูงของฐานเมฆ ตรวจด้วยสายตา 
- ท าการตรวจทัศนวิสัย (เกณฑ์การมองเห็นในแนวระดับสายตา) ตามแนวนอน ตรวจวัดด้วยสายตา 
- ตรวจวัดอุณหภูมิของอากาศ (อุณหภูมิตุ้มแห้ง – ตุ้มเปียก) ด้วยเครื่องมือเทอร์โมมิเตอร์ตุ้มแห้ง – 

ตุ้มเปียก บันทึกลงในแบบ อต.1402 พร้อมเปิดตารางหาค่าความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิจุดน้ าค้างจากตาราง 
DEW POINT TEMP.(C) AND RELATIVE HUMIDITY (%) FOR STEWENSON SCREEN (หรื อ เข้ าระบบ METNET 
แล้วแต่กรณ)ี 

- ตรวจวัดอุณหภูมิอากาศต่ าสุด ด้วยเทอร์โมมิเตอร์ต่ าสุด และ SET ค่าอุณหภูมิสูงสุดประจ าวัน 
- ตรวจวัดการระเหยของน้ าแบบถาด ประกอบด้วยอุณหภูมิน้ าสูงสุด – ต่ าสุด ระยะทางลมที่ปากถาด

วัดน้ าระเหย และอ่านขอวัดระดับน้ า ด้วยเครื่องวัดน้ าระเหยแบบถาด บันทึกลงในแบบการตรวจวัดน้ าระเหย
แบบถาด (Evaporation Pan) ชนิดด้วยเสกลตะขอ (Hook Gauge) 

- ตรวจวัดจ านวนหยาดน้ าฟ้า (Precipitation) ด้วยเครื่องวัดปริมาณน้ าฝนแบบแก้วตวง 
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- ตรวจลักษณะของพ้ืนดิน ด้วยสายตาและท าการบันทึกค่าลักษณะของพ้ืนดินตามรหัสสากล เมื่อถึง
เวลาตรวจ 0000 UTC (07.00 น.) ท าการตรวจวัดค่าความกดอากาศด้วยบาโรมิเตอร์ปรอท  พร้อมด าเนินการ
หักแก้ลงหาระดับน้ าทะเลปานกลาง ตามวิธีการและตารางมาตรฐานที่กรมอุตุนิยมวิทยาก าหนด  หลังจาก
ค านวณเสร็จแล้ว 
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของความกดอากาศใน 24 ชั่วโมง ที่ผ่านมาบันทึกผลการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน ลดลง 
หรือคงที่ เป็นรูปรหัส 

- เข้ารหัสตามที่ WMO ก าหนด (FM 12 – X  Ext.SYNOP) แล้วส่งข่าวทางระบบ IP หรือเข้าระบบ 
METNET แล้วแต่กรณี 

-รายงานสภาพอากาศประจ าวันและการคาดหมายลักษณะอากาศในห้อง Line ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด 
- เวลา 09.00 น. เปลี่ยนกราฟเทอร์โม-ไฮโกรกราฟ และตรวจสอบความเรียบร้อยพร้อมหักแก้อัตราผิด 
- ทุกวันจันทร์ท าการตรวจสอบและจัดเตรียมกระดาษกราฟต่าง ๆ ที่ใช้ประจ า    

- เวลา 09.30 น. ท าการตรวจคัดลอกสมุดบันทึกการตรวจอากาศ (แบบ อต.1101) เพ่ือจัดเก็บไว้บริการข้อมูล
ที่ส านักงาน  
        - เวลา 09.35 น. ขอรับรายงานปริมาณน้ าฝนจากสถานีฝนอ าเภอถลาง และภัยธรรมชาติ  

- เวลา 09.50 ถึง 10.10 น. ตรวจวัดข้อมูลการตรวจอากาศผิวพ้ืน (Synop) ตามข้ันตอนดังนี้ 
- ท าการตรวจลักษณะอากาศปัจจุบัน (Present Weather) ว่ามีปรากฎการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง เช่น มี

พายุฝนฟ้าคะนอง มีหมอกหนา มีฝนตกเป็นฝนธรรมดา ฯลฯ พร้อมระบุทิศทาง ที่เกิดและเวลาที่เกิดถึงเวลาที่
สิ้นสุดด้วย นอกจากนั้นแล้วให้ท าการตรวจสอบลักษณะอากาศที่ผ่านมา (Past Weather) โดยท าการสังเกตุ
ด้วยสายตาตามที่ WMO ก าหนดพร้อม บันทึกชนิด เวลาที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงในช่องหมายเหตุลมฟ้าอากาศ
ในแบบ อต.1101 

- ท าการตรวจทิศทางและความเร็วลมด้วยเครื่องวัดลม  ทิศทางลมมีหน่วยเป็นองศา(0-360 องศา)
ความเร็วลมมีหน่วยเป็นนอต  

- ท าการตรวจจ านวน ชนิด และความสูงของฐานเมฆ ตรวจด้วยสายตา 
- ท าการตรวจทัศนวิสัย (เกณฑ์การมองเห็นในแนวระดับสายตา) ตามแนวนอน ตรวจวัดด้วยสายตา 
- ตรวจวัดอุณหภูมิของอากาศ (อุณหภูมิตุ้มแห้ง – ตุ้มเปียก) ด้วยเครื่องมือเทอร์โมมิเตอร์ตุ้มแห้ง – 

ตุ้มเปียก บันทึกลงในแบบ อต.1402 พร้อมเปิดตารางหาค่าความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิจุดน้ าค้างจากตาราง  
DEW POINT TEMP(C) AND RELATIVE HUMIDITY (%) FOR STEWENSON SCREEN (หรือ เข้า

ระบบ METNET แล้วแต่กรณี 
- ตรวจวัดจ านวนหยาดน้ าฟ้า (Precipitation) ด้วยเครื่องวัดปริมาณน้ าฝนแบบแก้วตวง 
- ตรวจลักษณะของพ้ืนดิน ด้วยสายตาและท าการบันทึกค่าลักษณะของพ้ืนดินตามรหัสสากล เมื่อถึง

เวลาตรวจ 0000 UTC ท าการตรวจวัดค่าความกดอากาศด้วยบาโรมิเตอร์ปรอท ลงใบแบบ อต .1402 พร้อม
ด าเนินการ 
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หักแก้ลงหาระดับน้ าทะเลปานกลาง ตามวิธีการและตารางมาตรฐานที่กรมอุตุนิยมวิทยาก าหนด และหลังจาก
ค านวณเสร็จแล้วตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของความกดอากาศใน 24 ชั่วโมง ที่ผ่านมาบันทึกผลการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน ลดลง หรือคงท่ี เป็นรูปรหัส 

- เข้ารหัสตามที่ WMO ก าหนด (FM 12 – X  Ext.SYNOP) แล้วส่งข่าวทางระบบ IP และวิทยุสื่อสาร 
SSB หรือทางโทรศัพท์ แล้วแต่กรณี 

- เวลา10.30 น. ตรวจสอบสภาพเครื่องมือตรวจอากาศ ทุกชนิดให้สามารถท างานได้ตามปกติพร้อม
ทั้งท าความสะอาด เติมหมึกปากกา เครื่องมือตรวจอากาศทุกชนิด 

- เวลา 12.50 น. ตรวจวัดข้อมูลการตรวจอากาศผิวพ้ืน (Synop) ตามข้ันตอน เหมือนเวลา 09.50 น. 
- เวลา 14.00 น. ทุกวันจันทร์ รับรายงานพยากรณ์อากาศประจ าสัปดาห์ ทางระบบ IP  ประกอบด้วย 

ลักษณะอากาศทั่วไป การคาดหมายลักษณะอากาศใน 7 วันข้างหน้า พร้อมผลกระทบของลักษณะอากาศที่มี
ต่อพ้ืนที่การเกษตรในภาคกลาง พร้อมด าเนินการตรวจสอบและจัดพิมพ์ ส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ทาง 
Fax และ ส่งทาง E : mail  และเตรียมการน าไปเผยแพรสู่่ประชาชนต่อไป  

- เวลา 15.50 น.  ตรวจวัดข้อมูลการตรวจอากาศผิวพ้ืน (Synop) ตามข้ันตอน เหมือนเวลา 09.50 น.
 - เวลา 18.50 น. ตรวจวัดข้อมูลการตรวจอากาศผิวพ้ืน (Synop) ตามข้ันตอน เหมือนเวลา 09.50 น. 
พร้อมท าการตรวจวัดค่าอุณหภูมิสูงสุดด้วยเทอร์โมมิเตอร์สูงสุด และท าการ SET ค่าอุณหภูมิต่ าสุดประจ าวัน 

- เวลา 21.50 น.    ตรวจวัดข้อมูลการตรวจอากาศผิวพ้ืน (Synop) ตามข้ันตอน เหมือนเวลา 09.50  
- เวลา 22.15 น. ตรวจสอบความถูกต้องทุกเวลาที่ท าการตรวจในแต่ละวันและแต่ละเวลาพร้อมลงชื่อ

ผู้ตรวจและผู้ตรวจสอบไว้ทุกครั้ง 
- เวลา 00.50 น. ตรวจวัดข้อมูลการตรวจอากาศผิวพ้ืน (Synop) ตามข้ันตอน เหมือนเวลา 09.50 น.

 - เวลา 03.50 น. ตรวจวัดข้อมูลการตรวจอากาศผิวพ้ืน (Synop) ตามขั้นตอน เหมือนเวลา 09.50 น 
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ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่ง

ตะวันตก 

คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Work Procedure) รหัส : WP-ศต-ฝส-01-02 

เรื่อง : การตรวจอากาศผิวพ้ืน ฉบับท่ี : 01 แก้ไขครั้งท่ี : 00/11/51 

ผู้จัดท า : นายคมสัน  อ่อนชัย วันท่ีเริ่มใช้ : 1/07/2558 
 

ผู้ตรวจสอบ : นายวิวัฒน์  อินทรพานิช 
ผู้อนุมัติ : ผอ.ศต. 

 

 

 
คู่มือการปฏิบตัิงาน การตรวจอากาศผิวพ้ืน ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก                                              หน้า 4 

 

 

1. ขั้นตอนการตรวจวัดสารประกอบอุตุนิยมวิทยา 
 

ที่ ผู้ปฏิบัต ิ ขั้นตอนการด าเนินงาน สิ่งที่ต้องปฏิบัต ิ

1 พอต. 

 1. ลงชื่อผู้ปฏิบัติงานลงในแบบฟอร์ม บันทึก
การส่งหน้าท่ีประจ าวัน 
2. เช็คความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน (Check 
list) 
- เช็คการลงช่ือเข้าปฏิบัติงาน  
 

2 พอต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เวลา 07:00น.   
- ตรวจลักษณะอากาศปัจจุบัน (Present 

Weather) ว่ามีปรากฏการณ์อะไร
เกิดขึ้นบ้าง เช่น มีพายุฝนฟ้าคะนอง มี
หมอกหนา มีฝนตกเป็นฝนธรรมดา 
ฯลฯ 

- ท าการตรวจทิศทางและความเร็วลม 
ด้วยเครื่องวัดลม 

- ท าการตรวจจ านวน ชนิด และความสูง
ของฐานเมฆ ตรวจด้วยสายตา 

- ท าการตรวจทัศนวสิัย (เกณฑ์การ
มองเห็นในแนวระดับสายตา) ตาม
แนวนอน ตรวจวัดด้วยสายตา 

-  ตรวจวัดอุณหภูมิของอากาศ (อุณหภูมิ
ตุ้มแห้ง – ตุ้มเปยีก) ด้วยเครื่องมือเทอร์
โมมิเตอร์ตุม้แห้ง – ตุ้มเปยีก  

- ตรวจวัดอุณหภมูิอากาศต่ าสุด ด้วย
เทอร์โมมเิตอรต์่ าสดุ และ SET ค่า
อุณหภูมสิูงสดุประจ าวัน 

- ตรวจวัดการระเหยของน้ าแบบถาด 

เตรียมความพร้อม
ก่อนปฏิบัติงาน 

 

ตรวจสารประกอบ
อุตุนิยมวิทยา ในทุกๆ 3

ชั่วโมง 

A 



 

 

 
 

 
 
 
ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่ง

ตะวันตก 

คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Work Procedure) รหัส : WP-ศต-ฝส-01-02 

เรื่อง : การตรวจอากาศผิวพ้ืน ฉบับท่ี : 01 แก้ไขครั้งท่ี : 00/11/51 

ผู้จัดท า : นายคมสัน  อ่อนชัย วันท่ีเริ่มใช้ : 1/07/2558 
 

ผู้ตรวจสอบ : นายวิวัฒน์  อินทรพานิช 
ผู้อนุมัติ : ผอ.ศต. 
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- ตรวจวัดจ านวนหยาดน้ าฟ้า 
(Precipitation) และตรวจลักษณะของ
พื้นดิน ด้วยสายตา (กรณีที่มีฝนตก)  

 

ที่ ผู้ปฏิบัต ิ ขั้นตอนการด าเนินงาน สิ่งที่ต้องปฏิบัต ิ

3 พอต. 

 

เวลา 10:00น. 13:00น. และ  16:00น. 
- การตรวจทิศทางและความเร็วลม ด้วย

เครื่องวัดลม 
- ท าการตรวจจ านวน ชนิด และความสูง

ของฐานเมฆ ตรวจด้วยสายตา 
- ท าการตรวจทัศนวสิัย (เกณฑ์การ

มองเห็นในแนวระดับสายตา) ตาม
แนวนอน ตรวจวัดด้วยสายตา 

- ตรวจวัดอุณหภมูิของอากาศ (อุณหภูมิ
ตุ้มแห้ง – ตุ้มเปยีก) ด้วยเครื่องมือเทอร์
โมมิเตอร์ตุม้แห้ง – ตุ้มเปยีก 

- ตรวจวัดจ านวนหยาดน้ าฟ้า 
(Precipitation) และตรวจลักษณะของ
พื้นดิน ด้วยสายตา(กรณีที่มฝีนตก) 

เวลา 19:00น. 
- ตรวจวัดข้อมลูการตรวจอากาศผิวพื้น 

(Synop) ตามขั้นตอน เหมือนเวลา 
10:00 น. 

- ตรวจวัดค่าอณุหภูมิสูงสุดด้วย
เทอร์โมมเิตอรส์ูงสดุ และท าการ SET 
ค่าอุณหภมูิต่ าสุดประจ าวัน 

เวลา 22:00น. 01:00น. และ  04:00น. 
- ตรวจวัดข้อมลูการตรวจอากาศผิวพื้น 

(Synop) ตามขั้นตอน เหมือนเวลา 
10:00 น. 

A 

B 
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ที่ ผู้ปฏิบัต ิ ขั้นตอนการด าเนินงาน สิ่งท่ีต้องปฏิบัติ 

  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
- บันทึกข้อมูลสารประกอบอุตุนิยมวิทยาลง

แบบฟอร์ม อต.1101 เพ่ือจัดเก็บไว้บริการ
ข้อมูลที่ส านักงาน 

และบันทึกเข้าระบบ METNET 
 
 

4 พอต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
- ผู้ปฏิบัติงานเข้ารหัสตามที่ WMO ก าหนด (FM 
12 – X  Ext.SYNOP) แ ละต รวจส อบ ค วาม
ถูกต้องตามข้อก าหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เข้ารหสัและ
ตรวจสอบความ
ถูกต้องของรหัส

ข่าวอากาศ 

 

NO 
 

บันทึกข้อมูลสารประกอบ
อุตุนิยมวิทยา 

B 

B 

YES 
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ที่ ผู้ปฏิบัต ิ ขั้นตอนการด าเนินงาน สิ่งท่ีต้องปฏิบัติ 

5 พอต. 

  
-  ส่งข่าวทางเข้าระบบ METNET ภายใน
ก าหนดเวลาที่เป็นมาตรฐานทุก 3 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 

 

ส่งข่าวเข้าระบบ 

B 


