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กระบวนการแก้ไขคู่มือการดำเนินงานบริการอุตุนิยมวิทยาการบิน
ผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบิน มีหน้าที่แก้ไขคู่มือการดำเนินงานบริการอุตุนิยมวิทยาการบิน
(Aeronautical Meteorological Services Operation Manual: MET-OM) โดยแสดงรายละเอียดการแก้ไข
รวมถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไว้ในหน้าบันทึกการแก้ไข และเผยแพร่คู่มือการดำเนินงานฯ ฉบับปรับปรุง
ล่าสุดที่ได้รับการรับรองจากผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยไว้ในระบบอินทราเน็ตของ
กรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบินสามารถเข้าถึงคู่มือการดำเนินงานและ
ใช้เป็นระเบียบปฏิบัติสำหรับการให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน
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การแจกจ่ายคู่มือการดำเนินงานบริการอุตุนิยมวิทยาการบิน
คู่มือการดำเนินงานบริการอุตุนิยมวิทยาการบินต้นฉบับที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพล
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คำจำกัดความและคำย่อ

คำจำกัดความและคำย่อ (Definitions and Abbreviations)
Definitions

Meaning

Aerodrome

A defined area on land or water (including any buildings,
installations and equipment) intended to be used either wholly
or in part for the arrival, departure and surface movement of
aircraft.
Aerodrome
Concise summary of specified meteorological elements an
climatological summary aerodrome, based on statistical data.
Aerodrome
Table providing statistical data on the observed occurrence of
climatological table
one or more meteorological elements at an aerodrome.
Aerodrome control
A unit established to provide air traffic control service to
tower
aerodrome traffic.
Aerodrome elevation
The elevation of the highest point of the landing area.
Aerodrome
An office designated to provide meteorological service for
meteorological office
aerodromes serving international air navigation.
Aerodrome reference
The designated geographical location of an aerodrome.
point
Aeronautical fixed
A telecommunication service between specified fixed points
service
provided primarily for the safety of air navigation and for the
regular, efficient and economical operation of air services.
Aeronautical fixed
A worldwide system of aeronautical fixed circuits provided, as
telecommunication
part of the aeronautical fixed service, for the exchange of
network
messages and/or digital data between aeronautical fixed
stations having the same or compatible communications
characteristics.
Aeronautical
Aeronautical Meteorological Personnel refers to the
meteorological
Aeronautical Meteorological Forecaster, Aeronautical
personnel
Meteorological Observer and Aeronautical Meteorological
Technician whose duties and responsibilities support
aeronautical meteorological services.
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Definitions
Aeronautical
meteorological
station
Aeronautical mobile
service (RR S1.32)

Aeronautical
telecommunication
station
Aircraft

Aircraft observation
AIRMET information

Air-report

Air traffic services unit

Issue: 01 Revision: 00

Meaning
A station designated to make observations and meteorological
reports for use in international air navigation.
A mobile service between aeronautical stations and aircraft
stations, or between aircraft stations, in which survival craft
stations may participate; emergency position-indicating radio
beacon stations may also participate in this service on
designated distress and emergency frequencies.
A station in the aeronautical telecommunication service.

Any machine that can derive support in the atmosphere from
the reactions of the air other than the reactions of the air against
the earth’s surface.
The evaluation of one or more meteorological elements made
from an aircraft in flight.
Information issued by a meteorological watch office concerning
the occurrence or expected occurrence of specified en-route
weather phenomena which may affect the safety of low-level
aircraft operations and which was not already included in the
forecast issued for low-level flights in the flight information
region concerned or subarea thereof.
A report from an aircraft in flight prepared in conformity with
requirements for position, and operational and/or
meteorological reporting.
Note. — Details of the AIREP form are given in the PANS-ATM
(Doc 4444).
A generic term meaning variously, air traffic control unit, flight
information centre or air traffic services reporting office.
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Definitions
Alternate aerodrome

Altitude
Approach control unit

Appropriate ATS
authority
Area control centre
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Meaning
An aerodrome to which an aircraft may proceed when it
becomes either impossible or inadvisable to proceed to or to
land at the aerodrome of intended landing where the necessary
services and facilities are available, where aircraft performance
requirements can be met and which is operational at the
expected time of use. Alternate aerodromes include the
following:
a) Take-off alternate. An alternate aerodrome at which an
aircraft would be able to land should this become
necessary shortly after take-off and it is not possible to
use the aerodrome of departure.
b) En-route alternate. An alternate aerodrome at which an
aircraft would be able to land in the event that a
diversion becomes necessary while en route.
c) Destination alternate. An alternate aerodrome at which
an aircraft would be able to land should it become
either impossible or inadvisable to land at the
aerodrome of intended landing.
Note. — The aerodrome from which a flight departs may also
be an en-route or a destination alternate aerodrome for that
flight.
The vertical distance of a level, a point or an object considered
as a point, measured from mean sea level (MSL).
A unit established to provide air traffic control service to
controlled flights arriving at, or departing from, one or more
aerodromes.
The relevant authority designated by the State responsible for
providing air traffic services in the airspace concerned.
A unit established to provide air traffic control service to
controlled flights in control areas under its jurisdiction.

Effective Date: 26 March 2021
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Definitions

Meaning

Area navigation

A method of navigation which permits aircraft operations on any
desired flight path within the coverage of ground- or spacebased navigation aids or within the limits of the capability of
self-contained aids, or a combination of these.
Note. — Area navigation includes performance-based
navigation as well as other operations that do not meet the
definition of performance-based navigation.
Automatic dependent A means by which the terms of an ADS-C agreement will be
surveillance — contract exchanged between the ground system and the aircraft, via a
data link, specifying under what conditions ADS-C reports would
be initiated, and what data would be contained in the reports.
Note. — The abbreviated term “ADS contract” is commonly
used to refer to ADS event contract, ADS demand contract, ADS
periodic contract or an emergency mode.
Briefing
Oral commentary on existing and/or expected meteorological
conditions.
Ceiling
The height above the ground or water of the base of the lowest
layer of cloud below 20 000 ft (6 000 m) covering more than
half the sky.
Cloud of operational
A cloud with the height of cloud base below 5 000 ft (1 500 m)
significance
or below the highest minimum sector altitude, whichever is
greater, or a cumulonimbus cloud or a towering cumulus cloud
at any height.
Consultation
Discussion with a meteorologist or another qualified person of
existing and/or expected meteorological conditions relating to
flight operations; a discussion includes answers to questions.
Control area
A controlled airspace extending upwards from a specified limit
above the earth.
Cruising level
A level maintained during a significant portion of a flight.
Elevation
The vertical distance of a point or a level, on or affixed to the
surface of the earth, measured from mean sea level.
Issue: 01 Revision: 00
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Definitions
Extended range
operation

Flight crew member
Flight documentation
Flight information
centre
Flight information
region
Flight level

Forecast
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Meaning
Any flight by an aeroplane with two turbine engines where the
flight time at the one engine inoperative cruise speed (in ISA
and still air conditions), from a point on the route to an
adequate alternate aerodrome, is greater than the threshold
time approved by the State of the Operator.
A licensed crew member charged with duties essential to the
operation of an aircraft during a flight duty period.
Written or printed documents, including charts or forms,
containing meteorological information for a flight.
A unit established to provide flight information service and
alerting service.
An airspace of defined dimensions within which flight
information service and alerting service are provided.
A surface of constant atmospheric pressure which is related to
a specific pressure datum, 1013.2 hectopascals (hPa), and is
separated from other such surfaces by specific pressure
intervals.
Note 1. — A pressure type altimeter calibrated in accordance
with the Standard Atmosphere:
a) when set to a QNH altimeter setting, will indicate
altitude;
b) when set to a QFE altimeter setting, will indicate height
above the QFE reference datum;
c) when set to a pressure of 1 013.2 hPa, may be used to
indicate flight levels.
Note 2.— The terms “height” and “altitude”, used in Note 1,
indicate altimetric rather than geometric heights and altitudes.
A statement of expected meteorological conditions for a
specified time or period, and for a specified area or portion of
airspace.
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Definitions
GAMET area forecast

Grid point data in
digital form

Height
Human Factors
principles

ICAO meteorological
information exchange
model
International airways
volcano watch

Level
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Meaning
An area forecast in abbreviated plain language for low-level
flights for a flight information region or sub-area thereof,
prepared by the meteorological office designated by MET
service provider concerned and exchanged with meteorological
offices in adjacent flight information regions, as agreed between
MET service provider concerned.
Computer processed meteorological data for a set of regularly
spaced points on a chart, for transmission from a meteorological
computer to another computer in a code form suitable for
automated use.
Note. — In most cases, such data are transmitted on mediumor high-speed telecommunications channels.
The vertical distance of a level, a point or an object considered
as a point, measured from a specified datum.
Principles which apply to aeronautical design, certification,
training, operations and maintenance and which seek safe
interface between the human and other system components
by proper consideration to human performance.
A data model for representing aeronautical meteorological
information.
International arrangements for monitoring and providing
warnings to aircraft of volcanic ash in the atmosphere.
Note. — The IAVW is based on the cooperation of aviation and
nonaviation operational units using information derived from
observing sources and networks that are provided by States.
The watch is coordinated by ICAO with the cooperation of
other concerned international organizations.
A generic term relating to the vertical position of an aircraft in
flight and meaning variously height, altitude or flight level.
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Definitions

Meaning

Meteorological
authority

The authority providing or arranging for the provision of
meteorological service for international air navigation on behalf
of a Contracting State.
Meteorological bulletin A text comprising meteorological information preceded by an
appropriate heading.
Meteorological
Meteorological report, analysis, forecast, and any other
information
statement relating to existing or expected meteorological
conditions.
Meteorological office
An office designated to provide meteorological service for
international air navigation.
Meteorological report A statement of observed meteorological conditions related to
a specified time and location.
Meteorological satellite An artificial Earth satellite making meteorological observations
and transmitting these observations to Earth.
Meteorological watch
An office designated to provide information concerning the
office
occurrence or expected occurrence of specified en-route
weather and other phenomena in the atmosphere that may
affect the safety of aircraft operations within its specified area
of responsibility.
Minimum sector
The lowest altitude which may be used which will provide a
altitude
minimum clearance of 1 000 ft (300 m) above all objects
located in an area contained within a sector of a circle of 25 NM
(46 km) radius centred on a significant point, the aerodrome
reference point (ARP) or the heliport reference point (HRP).
Navigation specification A set of aircraft and flight crew requirements needed to support
performance-based navigation operations within a defined
airspace. There are two kinds of navigation specifications:
a) Required navigation performance (RNP) specification. A
navigation specification based on area navigation that
includes the requirement for performance monitoring
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Definitions

Observation
(meteorological)
Operational control

Operational flight plan

Operational planning
Operator
Performance-based
navigation
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Meaning
and alerting, designated by the prefix RNP, e.g. RNP 4,
RNP APCH.
b) Area navigation (RNAV) specification. A navigation
specification based on area navigation that does not
include the requirement for performance monitoring
and alerting, designated by the prefix RNAV, e.g. RNAV
5, RNAV 1.
Note. — The Performance-based Navigation (PBN) Manual (Doc
9613), Volume II, contains detailed guidance on navigation
specifications.
The evaluation of one or more meteorological elements.
The exercise of authority over the initiation, continuation,
diversion or termination of a flight in the interest of the safety
of the aircraft and the regularity and efficiency of the flight.
The operator’s plan for the safe conduct of the flight based on
considerations of aeroplane performance, other operating
limitations and relevant expected conditions on the route to be
followed and at the aerodromes concerned.
The planning of flight operations by an operator.
The person, organization or enterprise engaged in or offering to
engage in an aircraft operation.
Area navigation based on performance requirements for aircraft
operating along an ATS route, on an instrument approach
procedure or in a designated airspace.
Note. — Performance requirements are expressed in navigation
specification (RNAV specification, RNP specification) in terms of
accuracy, integrity, continuity, availability and functionality
needed for the proposed operation in the context of a
particular airspace concept.
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Definitions
Pilot-in-command

Prevailing visibility

Prognostic chart

Quality assurance
Quality control
Quality management

Regional air navigation
agreement
Reporting point
Rescue coordination
centre

Issue: 01 Revision: 00

Meaning
The pilot designated by the operator, or in the case of general
aviation, the owner, as being in command and charged with the
safe conduct of a flight.
The greatest visibility value, observed in accordance with the
definition of “visibility”, which is reached within at least half the
horizon circle or within at least half of the surface of the
aerodrome. These areas could comprise contiguous or noncontiguous sectors.
Note. — This value may be assessed by human observation
and/or instrumented systems. When instruments are installed,
they are used to obtain the best estimate of the prevailing
visibility
A forecast of a specified meteorological element(s) for a
specified time or period and a specified surface or portion of
airspace, depicted graphically on a chart.
Part of quality management focused on providing confidence
that quality requirements will be fulfilled (ISO 9000).
Part of quality management focused on fulfilling quality
requirements (ISO 9000).
Coordinated activities to direct and control an organization with
regard to quality (ISO 9000).
Note. — ISO Standard 9000 — Quality Management Systems
— Fundamentals and Vocabulary.
Agreement approved by the Council of ICAO normally on the
advice of a regional air navigation meeting.
A specified geographical location in relation to which the
position of an aircraft can be reported.
A unit responsible for promoting efficient organization of search
and rescue services and for coordinating the conduct of search
and rescue operations within a search and rescue region.
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Definitions
Runway
Runway visual range

Search and rescue
services unit
SIGMET information

Space weather centre

Standard isobaric
surface
State volcano
observatory

Threshold
Touchdown zone
Tropical cyclone

Issue: 01 Revision: 00

Meaning
A defined rectangular area on a land aerodrome prepared for
the landing and take-off of aircraft.
The range over which the pilot of an aircraft on the centre line
of a runway can see the runway surface markings or the lights
delineating the runway or identifying its centre line.
A generic term meaning, as the case may be, rescue
coordination centre, rescue subcentre or alerting post.
Information issued by a meteorological watch office concerning
the occurrence or expected occurrence of specified en-route
weather and other phenomena in the atmosphere that may
affect the safety of aircraft operations.
A centre designated to monitor and provide advisory
information on space weather phenomena expected to affect
high-frequency radio communications, communications via
satellite, GNSS-based navigation and surveillance systems
and/or pose a radiation risk to aircraft occupants.
Note. — A space weather centre is designated as global and/or
regional.
An isobaric surface used on a worldwide basis for representing
and analysing the conditions in the atmosphere.
A volcano observatory, designated by regional air navigation
agreement, to monitor active or potentially active volcanoes
within a State and to provide information on volcanic activity to
its associated area control centre/flight information centre,
meteorological watch office and volcanic ash advisory centre.
The beginning of that portion of the runway usable for landing.
The portion of a runway, beyond the threshold, where it is
intended landing aeroplanes first contact the runway.
Generic term for a non-frontal synoptic-scale cyclone originating
over tropical or sub-tropical waters with organized convection
and definite cyclonic surface wind circulation.
Effective Date: 26 March 2021
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Definitions
Tropical cyclone
advisory centre

Upper-air chart
Visibility

Volcanic ash advisory
centre

VOLMET
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Meaning
A meteorological centre designated by regional air navigation
agreement to provide advisory information to meteorological
watch offices, world area forecast centres and international
OPMET databanks regarding the position, forecast direction and
speed of movement, central pressure and maximum surface
wind of tropical cyclones.
A meteorological chart relating to a specified upper-air surface
or layer of the atmosphere.
Visibility for aeronautical purposes is the greater of:
a) the greatest distance at which a black object of
suitable dimensions, situated near the ground, can be
seen and recognized when observed against a bright
background;
b) the greatest distance at which lights in the vicinity of 1
000 candelas can be seen and identified against an
unlit background.
Note. — The two distances have different values in air of a
given extinction coefficient, and the latter b) varies with the
background illumination. The former a) is represented by the
meteorological optical range (MOR).
A meteorological centre designated by regional air navigation
agreement to provide advisory information to meteorological
watch offices, area control centres, flight information centres,
world area forecast centres and international OPMET databanks
regarding the lateral and vertical extent and forecast movement
of volcanic ash in the atmosphere.
Meteorological information for aircraft in flight.
a) Data link-VOLMET (D-VOLMET). Provision of current
aerodrome routine meteorological reports (METAR) and
aerodrome special meteorological reports (SPECI),
aerodrome forecasts (TAF), SIGMET, special air-reports
Effective Date: 26 March 2021
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Definitions

World area forecast
centre

World area forecast
system
Abbreviation
ACC
ADS-C
AFS
AFTN
AIREP
AMF
AMO
AMOB
AMP
AMS
AMT
AIP
AIS
ARS
ATS
BCP
CAT
Issue: 01 Revision: 00

Meaning
not covered by a SIGMET and, where available, AIRMET
via data link.
b) VOLMET broadcast. Provision, as appropriate, of current
METAR, SPECI, TAF and SIGMET by means of continuous
and repetitive voice broadcasts.
A meteorological centre designated to prepare and issue
significant weather forecasts and upper-air forecasts in digital
form on a global basis direct to States using the aeronautical
fixed service Internet based services.
A worldwide system by which world area forecast centres
provide aeronautical meteorological en-route forecasts in
uniform standardized formats.
Full name
Area Control Centre
Automatic dependent surveillance — contract
Aeronautical fixed service
Aeronautical fixed telecommunication network
Air-Report
Aeronautical Meteorological Forecaster
Aerodrome Meteorological Office
Aeronautical Meteorological Observer
Aeronautical Meteorological Personnel
Aeronautical Meteorological Station
Aeronautical Meteorological Technician
Aeronautical Information Publication
Aeronautical Information Service
Special air-reports
Air Traffic Service
Business Continuity plan
Category
Effective Date: 26 March 2021
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Abbreviation
CAAT
CTA
FIC
FIR
IAVW
ICAO
IWXXM
MET REPORT
MSA
MWO
NOTAM
PBN
QMS
RNAV
RVR
SIGMET
SIGWX
SPECIAL
SSR
SWXC
TAF
TCAC
TMD
VAR
VAAC
WAFC
WAFS
WMO
ก.พ.
อต.
อ.ก.พ. กรมอุตุนิยมวิทยา
Issue: 01 Revision: 00

Full name
Civil Aviation Authority of Thailand
Control Area
Flight Information Centre
Flight Information Region
International airways volcano watch
The International Civil Aviation Organization
ICAO Meteorological Information Exchange Model
Local Routine Report
Minimum sector altitude
Meteorological Watch Office
Notice To Airmen
Performance-based navigation
Quality Management System
Area navigation
Runway Visual Range
Significant Meteorological Information
Significant Weather
Local Special Report
Secondary Surveillance Radar
Space weather centre
Aerodrome Forecasts
Tropical cyclone advisory centre
Thai Meteorological Department
Volcanic Activity Report
Volcanic Ash Advisory Centre
World Area Forecast Centre
World Area Forecast System
World Meteorological Organization
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
กรมอุตุนิยมวิทยา
คณะอนุกรรมการสามัญประจำกรมอุตุนิยมวิทยา
Effective Date: 26 March 2021
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คำจำกัดความและคำย่อ
Abbreviation
กบ.
ศบ.
ศล.
ศต.
ศอ.
ศน.
ตอ.
สส.
คม.
พบ.
ตบ.
บภ.
บม.
อก.
สกบ.
สม.
ทอ.
สน.
คอ.
คบ.
มม.
นอต.ชพ.
นอต.ชก.
นอต.ปก.
พอต.อว.
พอต.ชง.
พอต.ปง.
ผอ.
ผส.
ผศ.

Issue: 01 Revision: 00

Full name
กองอุตุนิยมวิทยาการบิน
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ
กองสื่อสาร
กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา
ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน
ส่วนติดตามสภาวะอากาศการบิน
ส่วนตรวจอากาศการบินสุวรรณภูมิ
ส่วนตรวจอากาศการบินดอนเมือง
ส่วนตรวจอากาศการบิน
ส่วนอากาศการบิน
ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ
ศูนย์โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ส่วนสื่อสารอุตุนิยมวิทยาภายในประเทศ
ส่วนเครือข่ายสื่อสารและอินเทอร์เน็ต
ส่วนเครื่องมือตรวจอากาศเพื่อการบิน
ส่วนมาตรฐานเครื่องมือตรวจอากาศ
นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการพิเศษ
นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ
นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาอาวุโส
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการส่วน
ผู้อำนวยการศูนย์
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สารบัญ
หน้ารับรองการใช้งานคู่มือการดำเนินงานบริการอุตุนิยมวิทยาการบิน
คำนำ
บันทึกการแก้ไข
รายการหน้าปัจจุบันและสถานะการแก้ไขเพิ่มเติมหน้า
กระบวนการแก้ไขคู่มือการดำเนินงานบริการอุตุนิยมวิทยาการบิน
การแจกจ่ายคู่มือการดำเนินงานบริการอุตุนิยมวิทยาการบิน
คำจำกัดความและคำย่อ
บทที่ 1 บทนำ
1.1 โครงสร้างองค์กร
1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบหน่วยงานบริการด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน
1.3 สายการบังคับบัญชาของหน่วยงานบริการด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน
1.4 หน้าที่และความรับผิดชอบในระดับผู้บริหารขององค์กร
บทที่ 2 ขอบเขตการให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน
2.1 หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาการบิน (Aerodrome Meteorological Offices: AMO)
2.2 สถานีตรวจอากาศการบิน (Aeronautical Meteorological Stations: AMS)
2.3 หน่วยงานติดตามสภาวะอากาศการบิน (Meteorological Watch Office: MWO)
บทที่ 3 มาตรฐานการปฏิบัติงานอุตุนิยมวิทยาการบิน
3.1 มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาการบิน
(Aerodrome Meteorological Offices: AMO)
3.2 มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับสถานีตรวจอากาศการบิน
(Aeronautical Meteorological Stations: AMS)
3.3 มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับหน่วยงานติดตามสภาวะอากาศการบิน
(Meteorological Watch Office: MWO)
3.4 มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับศูนย์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินแห่งประเทศไทย
(Thailand National OPMET Center: Thailand NOC)
3.5 เอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
บทที่ 4 ทรัพยากรบุคคล
4.1 คุณสมบัติผู้ปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน
4.2 หน้าที่ความรับผิดชอบตามตำแหน่งงาน
4.3 คุณสมบัติด้านสมรรถนะของบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน
4.4 อัตรากำลัง
Issue: 01 Revision: 00
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4.5 การฝึกอบรมบุคลากร
4.6 การสร้างความคุ้นเคยให้กับผู้ปฏิบัติงานต่อการเปลี่ยนแปลงของการดำเนินการ
4.7 ระเบียบปฏิบัติของกรมอุตุนิยมวิทยา
บทที่ 5 เครื่องมือ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก
5.1 เครื่องมือตรวจวัดอุตุนิยมวิทยาการบิน
5.2 ระบบวิเคราะห์และพยากรณ์อากาศ
5.3 การบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยาการบิน
บทที่ 6 ระบบจัดการด้านคุณภาพและการจัดการด้านนิรภัย
6.1 ระบบจัดการด้านคุณภาพ (Quality Management System)
6.2 การจัดการด้านนิรภัย (Safety Management)
6.3 การจัดเก็บเอกสารและบันทึก
บทที่ 7 แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
บทที่ 8 แผนการรักษาความปลอดภัย
8.1 แผนการรักษาความปลอดภัยด้านสถานที่ปฏิบัติงาน
8.2 แผนการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทที่ 9 การทำข้อตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภาคผนวก ก รายชื่อสนามบินที่ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดอุตุนิยมวิทยาการบิน
ก.1 รายชื่อสนามบินที่ติดตั้งระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ
ก.2 รายชื่อสนามบินที่ติดตั้งทั้งระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS)
และระบบตรวจวัดวินด์เชียร์ (LLWAS)
ก.3 รายชื่อสนามบินที่ติดตั้งเครื่องมือสำหรับตรวจวัดข้อมูลพื้นฐานทางด้านอุตุนิยมวิทยา
ภาคผนวก ข ตัวอย่างใบรับรอง ISO 9001:2015 ของกรมอุตุนิยมวิทยา
ภาคผนวก ค แบบฟอร์มและการจัดทำการจัดการความเสี่ยงด้านนิรภัย
ค.1 แบบฟอร์มการจัดการความเสี่ยงด้านนิรภัย
ค.2 การจัดทำการจัดการความเสี่ยงด้านนิรภัย
ภาคผนวก ง แบบฟอร์มและการจัดทำแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
ง.1 แบบฟอร์มแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
ง.2 การจัดทำแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
ภาคผนวก จ ข้อตกลงการปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน
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บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 1 บทนำ
1.1 โครงสร้างองค์กร
กรมอุตุนิยมวิทยา เป็นหน่วยงานของรัฐที่สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีภารกิจ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านอุตุนิยมวิทยา โดยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงาน
สภาวะอากาศ อากาศเพื่อการบิน และปรากฏการณ์ธรรมชาติ รวมทั้งให้ความรู้และบริการด้านอุตุนิยมวิทยา
ด้ ว ยความถู ก ต้อ ง รวดเร็ ว แม่ น ยํ า และทั น เหตุ ก ารณ์ เพื ่ อ ประโยชน์ ส ู ง สุ ด ในเชิ ง เศรษฐกิ จและสังคม
เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ตลอดจนเป็นการป้องกันการเกิดภัยพิบัติ และความสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ของประชาชน เอกชน และหน่วยงานของรัฐ จากภัยธรรมชาติ โดยให้มีหน้าที่และอํานาจดังต่อไปนี้
1. ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ อากาศเพื่อการบิน และปรากฏการณ์ธรรมชาติ
2. พยากรณ์อากาศและเตือนภัยที่เกิดจากธรรมชาติอย่างเป็นสากล
3. ให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวแก่บุคคลทั่วไปและหน่วยงานต่าง ๆ โดยระบบและเทคนิค
ที่ทันสมัย
4. ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยา ภูมิสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา แผ่นดินไหว รังสีโอโซน
มลภาวะ และเทคนิควิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง
5. ร่วมมือ ประสานงาน แลกเปลี่ยน และให้ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว กับประชาชน และ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่และอํานาจของกรมอุตุนิยมวิ ทยาหรือตามที่
รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
กรมอุตุนิยมวิทยา ประกอบด้วยหน่วยงานระดับกอง/ศูนย์ ดังต่อไปนี้
1. สำนักงานเลขานุการกรม (Office of the Secretary)
2. กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา (Meteorological Instruments Division)
3. กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ (Meteorological Observations Division)
4. กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Digital Services Division)
5. กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว (Earthquake Observations Division)
6. กองพยากรณ์อากาศ (Weather Forecast Division)
7. กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Development Division)
8. กองสื่อสาร (Telecommunications Division)
9. กองอุตุนิยมวิทยาการบิน (Aeronautical Meteorology Division)
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10. ศู น ย์ อ ุ ต ุ น ิ ย มวิ ท ยาภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบน (Upper Northeastern Meteorological
Center)
11. ศูน ย์อุตุ น ิ ย มวิ ท ยาภาคตะวั น ออกเฉีย งเหนื อตอนล่า ง (Lower Northeastern Meteorological
Center)
12. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Southern-West Coast Meteorological Center)
13. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (Southern-East Coast Meteorological Center)
14. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (Northern Meteorological Center)
แผนผังองค์กรของกรมอุตุนิยมวิทยา (Organization Chart)
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1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบหน่วยงานบริการด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน มีดังนี้
1.2.1 กองอุตุนิยมวิทยาการบิน มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้
(1) ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม และรายงานสภาวะอากาศเพื่อการบิน
(2) จัดทำแผนที่อุตุนิยมวิทยาการบิน วิเคราะห์ พยากรณ์อากาศเพื่อการบิน และออกคําเตือนลักษณะ
อากาศร้ายที่จะเป็นอันตรายต่อการบินในพื้นที่ที่รับผิดชอบของประเทศไทย รวมทั้งให้บริการข้อมูล
อุตุนิยมวิทยาเพื่อการบิน
(3) รวบรวมและจัดทำข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อการบินในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการพยากรณ์ลักษณะอากาศ
ตามเส้นทางบินทุกเที่ยวบินให้กับสายการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(4) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาวิชาการ และมาตรฐานด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน
(5) สรุปผลการติดตามสภาวะอากาศเพื่อการบินและให้คำแนะนําแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป
(6) ติดต่อประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านความช่วยเหลือและความร่วมมือทาง
อุตุนิยมวิทยาการบิน
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
1.2.2 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค 5 ศูนย์
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค 5 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ศูนย์อุตุนิยมวิทยา
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก และศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ โดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคมีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้
(1) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของสถานีอุตุนิยมวิทยาในการตรวจ เฝ้าระวัง รายงานและเตือนสภาวะ
อากาศและอากาศเพื่อการบินรวมทั้งแผ่นดินไหวในพื้นที่รับผิดชอบ
(2) ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม ศึกษา และวิเคราะห์สภาวะอากาศ ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
(3) จัดทำฐานข้อมูลและแผนที่อุตุนิยมวิทยา วิเคราะห์ พยากรณ์อากาศ และออกคำเตือนภัยธรรมชาติ
ทางอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งให้บริการข่าวและข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อการบินใน
พื้นที่รับผิดชอบ
(4) ศึกษา วางแผน และดำเนินการในการบำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยา
และการสื่อสาร
(5) ให้คำปรึกษาแนะนำและเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ด้านอุตุนิยมวิทยาแผ่นดินไหว และการ
เตือนภัยธรรมชาติแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งชุมชนและประชาชนที่เกี่ยวข้อง
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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1.2.3 กองสื่อสาร มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้
(1) รวบรวม ตรวจสอบ ควบคุม ดำเนินการ และพัฒนาเกี่ยวกับเครือข่ายสื่อสารอุตุนิยมวิทยา เพื่อ
ดำเนินการรับส่งและแลกเปลี่ยนข้อมูลและข่าวสารด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวกับหน่วยงาน
อุตุนิยมวิทยาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(2) กระจายข่าวอากาศเพื่อการคมนาคมขนส่งทุกสาขาและธุรกิจอื่น ๆ
(3) ศึกษาและพัฒนาระบบสื่อสารอุตุนิยมวิทยาให้ทันสมัย เพื่อการรับส่งข้อมูล อุตุนิยมวิทยา และ
แผ่นดินไหวอย่างสมบูรณ์แบบและทันเหตุการณ์
(4) ให้ค ำปรึกษา ศึกษา พัฒ นา ดำเนินการ และจัดทำคู่มือในการติดตั้ง บำรุงรักษา และซ่อมแซม
เครื่องมือและอุปกรณ์การสื่อสาร
(5) ดำเนินการเป็นศูนย์โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
1.2.4 กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้
(1) กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตั้ง ซ่อมแซม แก้ไข บำรุงรักษาเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา
(2) ศึกษา พัฒนา และจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานเครื่องมือและอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยา
(3) ให้คำปรึกษา ศึกษา พัฒนา วางแผน ดำเนินการ และจัดทำคู่มือในการติดตั้งบำรุงรักษาและคู่มือ
ซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยา
(4) ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการตรวจอากาศที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล
(5) ดำเนินการและให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐในการสอบเทียบและตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์
สำหรับการตรวจอากาศให้ถูกต้องตามมาตรฐานสากลและข้อกําหนดขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
1.2.5 กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้
(1) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของสถานีอุตุนิยมวิทยาในการตรวจและเฝ้าระวั งสภาวะอากาศในพื้นที่
รับผิดชอบภาคกลาง ภาคตะวันออก และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของสถานีฝนและสถานีวัดระดับ
น้ำทั่วประเทศ
(2) ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม และรายงานอากาศผิวพื้นและอากาศชั้นบน
(3) ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม และเตือนสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศและดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาใน
พื้นที่รับผิดชอบ
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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1.3 สายการบังคับบัญชาของหน่วยงานบริการด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน
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1.4 หน้าที่และความรับผิดชอบในระดับผู้บริหารขององค์กร
1) อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน :
อธิบดี
ชื่อสายงาน :
นักบริหารสูง
ชื่อหน่วยงาน :
กรมอุตุนิยมวิทยา
ชื่อตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง : ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประเภท/ระดับ :
บริหารระดับสูง
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป : ปฏิบัติงานในฐานะอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ในการวางแผนและ
บริหารจัดการกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ อากาศเพื่อการ
บิน และปรากฏการณ์ธรรมชาติ รวมทั้งให้ความรู้และบริการด้านอุตุนิยมวิทยาด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว
แม่นยำ และทันเหตุการณ์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
ตลอดจนเป็นการป้องกันการเกิดภัยพิบัติ และความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เอกชน และ
หน่วยงานของรัฐ จากภัยธรรมชาติ โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
- ด้านการวางแผน
1. กำหนดทิศทาง แนวนโยบาย ประเด็นกลยุทธ์ ความคาดหวังและเป้าหมายความสำเร็จของส่วน
ราชการ วางกรอบความคิดในภาพรวมและส่ว นย่อย โดยเชื่อมโยงกับพันธกิจของกรม เพื่อ
ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของส่วนราชการ
2. กำกับ ติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานของกรมให้เป็นไปตามทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ์ที่
กำหนดไว้ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
- ด้านบริหารงาน
3. บริหารราชการในฐานะอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อแปลงนโยบายของรัฐบาลเป็นแนวทางและ
แผนบริหารราชการหรือแผนกลยุทธ์การปฏิบัติราชการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
4. สั่งราชการ มอบหมาย อำนวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ตัดสินใจ แก้ปัญหา
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติราชการ เพี่อให้ผลการปฏิ บัติ
ราชการบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนราชการกำหนดไว้ได้
5. ปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ปฏิบ ัติในเรื่องต่าง ๆ เพื่อการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภ าพและประสิทธิผ ล ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
6. พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ดำเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจของกรม เพื่อผลสัมฤทธิ์ภารกิจของรัฐ
7. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อการพิจารณาให้ความเห็น หรือการ
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
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8. ประสานงานกับองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดับผู้นำที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือหรือแก้ปัญหาในการปฏิบัติราชการ
- ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
9. ปกครองบังคับบัญชา กำกับดูแล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในกรม เพื่อการบริหารงานและ
พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม
10. บริหารทรัพยากรบุคคลของกรม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ข้าราชการได้อย่างเป็นธรรม
- ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
11. ปกครองบังคับบัญชา กำกับดูแล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในกรม เพื่อการบริหารงานและ
พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม
12. บริหารงานการคลัง และการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดินให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
และเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2) รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน :
รองอธิบดี
ชื่อสายงาน :
นักบริหารต้น
ชื่อหน่วยงาน :
กรมอุตุนิยมวิทยา
ชื่อตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง : อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
ประเภท/ระดับ :
บริหารระดับสูง
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป : ปฏิบัติงานในฐานะรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ช่วยในการวางแผน
และบริหารจัดการกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ อากาศเพื่อ
การบิน และปรากฏการณ์ธรรมชาติ รวมทั้งให้ความรู้และบริการด้านอุตุนิยมวิทยาด้วยความถูกต้อ ง
รวดเร็ว แม่นยำ และทันเหตุการณ์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม เกษตรกรรม และ
อุตสาหกรรม ตลอดจนเป็น การป้องกันการเกิดภัยพิบัติ และความสูญเสียในชีว ิตและทรัพย์ส ินของ
ประชาชน เอกชน และหน่วยงานของรัฐ จากภัยธรรมชาติ โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ในด้านต่าง ๆ
ดังนี้
- ด้านการวางแผน
1. กำหนดแนวทางการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย ประเด็นกลยุทธ์ ความคาดหวัง
และเป้าหมายความสำเร็จของส่วนราชการระดับกรม โดยเชื่อมโยงกับพันธกิจของกระทรวงหรือ
กรม เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของส่วนราชการ
2. กำกับ ติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานของหน่วยงานในกรมให้เป็นไปตามทิศทาง แนวนโยบาย
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
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- ด้านบริหารงาน
3. ช่วยสั่งราชการ มอบหมาย อำนวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ตัดสินใจ แก้ปัญหา
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติราชการ เพี่อให้ผลการปฏิบัติ
ราชการบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนราชการกำหนดไว้ได้
4. ช่วยปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และ
วิธีการปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ เพื่อการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
- ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
5. เสนอความเห็นหรือช่วยพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ดำเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจของส่วนราชการ
เพื่อผลสัมฤทธิ์ภารกิจของรัฐ
6. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งหรือในฐานะผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ
เพื่อการพิจารณาให้ความเห็น หรือการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
7. ประสานงานกับองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดับผู้นำที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือหรือแก้ปัญหาในการปฏิบัติราชการ
8. ช่ว ยปกครองบังคับ บัญชา กำกับดูแล และพัฒ นาทรัพยากรบุคคลในส่ว นราชการ เพื่อการ
บริหารงานและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม
9. ช่วยบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ข้าราชการได้อย่างเป็นธรรม
- ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
10. ช่วยวางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใช้งบประมาณและทรัพยากรของส่วนราชการ
เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
ส่วนราชการ
11. ช่วยหัวหน้าส่วนราชการในการบริหารงานการคลัง และการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดินให้เกิด
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าและเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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บทที่ 2 ขอบเขตการให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน
กรมอุตุนิยมวิทยา ให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน มีขอบเขตและรายละเอียดการให้บริการ ดังนี้

2.1 หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาการบิน (Aerodrome Meteorological Offices: AMO)
2.1.1 ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน กองอุตุนิยมวิทยาการบิน
Scope of Service
Aerodrome meteorological office (AMO)
ที่ตั้ง:
อาคารสถานีเรดาร์ตรวจอากาศสุวรรณภูมิ ชั้น 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เบอร์โทรศัพท์:
0-2134-0006-07
โทรสาร:
0-2134-0009
ช่วงเวลาการให้บริการ: 24 ชั่วโมง
การบริการพยากรณ์
รายละเอียด:
อากาศเพื่อการบิน:
- TAF
30H TAF VTBS, VTBD
24H TAF VTBO
วันละ 4 ครั้ง (2300, 0500, 1100 และ 1700 UTC)
- Trend forecast
ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ของ VTBS
และ VTBD ทุกฉบับ
- Take off forecast
VTBS และ VTBD วันละ 4 ครั้ง ดังนี้
- ครั้งที่ 1: Valid 0600 – 2100 UTC
- ครั้งที่ 2: Valid 1200 – 0300 UTC
- ครั้งที่ 3: Valid 1800 – 0900 UTC
- ครั้งที่ 4: Valid 0000 – 1500 UTC
- Aerodrome warning VTBS และ VTBD เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
- Wind shear warning VTBS และ VTBD เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
- Wind shear alert
VTBS และ VTBD ผ่านจอแสดงผลระบบ LLWAS
- SIGWX chart
• Local SIGWX chart ออกโดย AMO กองอุตุนิยมวิทยาการบิน
- PGZE98 (Medium Level) ที่เวลา 0000, 0600, 1200, 1800 UTC
- PGZC97 (Low Level) ที่เวลา 0000, 0600, 1200 UTC
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การบริการพยากรณ์
อากาศเพื่อการบิน:
- SIGWX chart

- Upper wind /
upper-air
temperature chart

- Flight
documentation

- Route forecast
- Briefing



รายละเอียด:
International SIGWX chart ออกโดย WAFCs เวลา 0000, 0600, 1200
และ 1800 UTC:
- Medium Level ที่บริเวณ ASIA-SOUTH, EUR, MID และ NAT
- High Level ที่บริเวณ Area A, Area B, Area B1, Area C, Area D,
Area E, Area F, Area G, Area H, Area I, Area J, Area K,
Area M, และ EUR
Upper wind / upper-air temperature chart ออกโดย WAFCs
- เวลา 0000 UTC, 0600 UTC 1200 UTC และ 1800 UTC
- บริเวณ Area A, Area B, Area B1, Area C, Area D, Area E, Area F,
Area G, Area H, Area I, Area K, Area M, ASIA-SOUTH, EUR,
MID, NAT และ THAILAND
- ความสู ง FL050, FL080, FL100, FL140, FL180, FL210, FL240,
FL270, FL300, FL320, FL340, FL360, FL390, FL410, FL450,
FL480 และ FL530
- Upper wind / upper-air temperature chart
- SIGWX chart
- METAR หรือ SPECI
- Take off forecast
- TAF
- SIGMET
- volcanic ash and tropical cyclone advisory information
- space weather advisory information (หากมี)
ตามที่ร้องขอ (On request)
ตามที่ร้องขอ (On request)

•

FL480 มีให้บริการเฉพาะบริเวณ THAILAND
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2.1.2 ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
Scope of Service
Aerodrome meteorological office (AMO)
ที่ตั้ง:
ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์:
0-4346-8269
โทรสาร:
0-4346-8086
ช่วงเวลาการให้บริการ: 24 ชั่วโมง
การบริการพยากรณ์
รายละเอียด:
อากาศเพื่อการบิน:
- TAF
24H TAF VTUK, VTUD, VTUI, VTUL, VTUW
วันละ 4 ครั้ง (2300, 0500, 1100 และ 1700 UTC)
- Trend forecast
ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ของ VTUK,
VTUD, VTUI, VTUL, VTUW ทุกฉบับ
- Take off forecast
VTUK วันละ 2 ครั้ง ดังนี้
- ครั้งที่ 1: Valid 0700 – 2100 UTC
- ครั้งที่ 2: Valid 1900 – 0900 UTC
- Aerodrome warning VTUK เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
- Wind shear warning VTUK เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
- Wind shear alert
VTUK ผ่านจอแสดงผลระบบ LLWAS
- Flight
- Upper wind / upper-air temperature chart
documentation
- SIGWX chart
- METAR หรือ SPECI
- Take off forecast
- TAF
- SIGMET
- volcanic ash and tropical cyclone advisory information
- space weather advisory information (หากมี)
- Route forecast
ตามที่ร้องขอ (On request)
- Briefing
ตามที่ร้องขอ (On request)
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2.1.3 ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
Scope of Service
Aerodrome meteorological office (AMO)
ที่ตั้ง:
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
เบอร์โทรศัพท์:
0-4524-4108
โทรสาร:
0-4524-4200
ช่วงเวลาการให้บริการ: 24 ชั่วโมง
การบริการพยากรณ์
รายละเอียด:
อากาศเพื่อการบิน:
- TAF
24H TAF VTUU, VTUO, VTUQ, VTUV
วันละ 4 ครั้ง (2300, 0500, 1100 และ 1700 UTC)
- Trend forecast
ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ของ VTUU,
VTUO, VTUQ, VTUV ทุกฉบับ
- Take off forecast
VTUU วันละ 2 ครั้ง ดังนี้
- ครั้งที่ 1: Valid 0700 – 2100 UTC
- ครั้งที่ 2: Valid 1900 – 0900 UTC
- Aerodrome warning VTUU เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
- Wind shear warning VTUU เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
- Wind shear alert
VTUU ผ่านจอแสดงผลระบบ LLWAS
- Flight
- Upper wind / upper-air temperature chart
documentation
- SIGWX chart
- METAR หรือ SPECI
- Take off forecast
- TAF
- SIGMET
- volcanic ash and tropical cyclone advisory information
- space weather advisory information (หากมี)
- Route forecast
ตามที่ร้องขอ (On request)
- Briefing
ตามที่ร้องขอ (On request)
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2.1.4 ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
Scope of Service
Aerodrome meteorological office (AMO)
ที่ตั้ง:
ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
เบอร์โทรศัพท์:
0-7632-8149
โทรสาร:
ช่วงเวลาการให้บริการ: 24 ชั่วโมง
การบริการพยากรณ์
รายละเอียด:
อากาศเพื่อการบิน:
- TAF
30H TAF VTSP
24H TAF VTSG, VTSR, VTST
วันละ 4 ครั้ง (2300, 0500, 1100 และ 1700 UTC)
- Trend forecast
ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ของ VTSP,
VTSG, VTSR, VTST ทุกฉบับ
- Take off forecast
VTSP วันละ 2 ครั้ง ดังนี้
- ครั้งที่ 1: Valid 1000 – 2400 UTC
- ครั้งที่ 2: Valid 2200 – 1200 UTC
- Aerodrome warning VTSP เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
- Wind shear warning VTSP เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
- Wind shear alert
VTSP ผ่านจอแสดงผลระบบ LLWAS
- Flight
- Upper wind / upper-air temperature chart
documentation
- SIGWX chart
- METAR หรือ SPECI
- Take off forecast
- TAF
- SIGMET
- volcanic ash and tropical cyclone advisory information
- space weather advisory information (หากมี)
- Route forecast
ตามที่ร้องขอ (On request)
- Briefing
ตามที่ร้องขอ (On request)
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2.1.5 ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
Scope of Service
Aerodrome meteorological office (AMO)
ที่ตั้ง:
อาคารท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ชั้น 2
ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90115
เบอร์โทรศัพท์:
0-7425-1884,
โทรสาร:
0-7425-1083
0-7425-1083
ช่วงเวลาการให้บริการ: 24 ชั่วโมง
การบริการพยากรณ์
รายละเอียด:
อากาศเพื่อการบิน:
- TAF
24H TAF VTSS, VTSB, VTSC, VTSE, VTSF, VTPH, VTSY, VTSM
วันละ 4 ครั้ง (2300, 0500, 1100 และ 1700 UTC)
- Trend forecast
ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ของ VTSS,
VTSB, VTSC, VTSE, VTSF, VTPH, VTSY, VTSM ทุกฉบับ
- Take off forecast
VTSS วันละ 4 ครั้ง ดังนี้
- ครั้งที่ 1: Valid 0000 – 0900 UTC
- ครั้งที่ 2: Valid 0600 – 1500 UTC
- ครั้งที่ 3: Valid 1200 – 2100 UTC
- ครั้งที่ 4: Valid 1800 – 0300 UTC
- Aerodrome warning VTSS เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
- Wind shear warning VTSS เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
- Wind shear alert
VTSS ผ่านจอแสดงผลระบบ LLWAS
- Flight
- Upper wind / upper-air temperature chart
documentation
- SIGWX chart
- METAR หรือ SPECI
- Take off forecast
- TAF
- SIGMET
- volcanic ash and tropical cyclone advisory information
- space weather advisory information (หากมี)
- Route forecast
ตามที่ร้องขอ (On request)
- Briefing
ตามที่ร้องขอ (On request)
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2.1.6 ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
Scope of Service
Aerodrome meteorological office (AMO)
ที่ตั้ง:
อาคารศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ ชั้น 2
ถ.สนามบิน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เบอร์โทรศัพท์:
0-5320-3801
โทรสาร:
0-5320-3801
ช่วงเวลาการให้บริการ: 24 ชั่วโมง
การบริการพยากรณ์
รายละเอียด:
อากาศเพื่อการบิน:
- TAF
30H TAF VTCC, VTCT
24H TAF VTCH, VTCL, VTCN, VTCP, VTPB, VTPP, VTPT, VTPM, VTPO
วันละ 4 ครั้ง (2300, 0500, 1100 และ 1700 UTC)
- Trend forecast
ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ของ VTCC,
VTCT, VTCH, VTCL, VTCN, VTCP, VTPB, VTPP, VTPT, VTPM, VTPO
ทุกฉบับ
- Take off forecast
VTCC วันละ 2 ครั้ง ดังนี้
- ครั้งที่ 1: Valid 0000 – 2400 UTC
- ครั้งที่ 2: Valid 1200 – 1200 UTC
- Aerodrome warning VTCC เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
- Wind shear warning VTCC เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
- Wind shear alert
VTCC ผ่านจอแสดงผลระบบ LLWAS
- Flight
- Upper wind / upper-air temperature chart
documentation
- SIGWX chart
- METAR หรือ SPECI
- Take off forecast
- TAF
- SIGMET
- volcanic ash and tropical cyclone advisory information
- space weather advisory information (หากมี)
- Route forecast
ตามที่ร้องขอ (On request)
- Briefing
ตามที่ร้องขอ (On request)
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2.2 สถานีตรวจอากาศการบิน (Aeronautical Meteorological Stations: AMS)
2.2.1 ส่วนตรวจอากาศการบินสุวรรณภูมิ กองอุตุนิยมวิทยาการบิน
Scope of Service
Aeronautical meteorological station (AMS)
ICAO Code:
VTBS
ที่ตั้ง:
อาคารสถานีเรดาร์ตรวจอากาศสุวรรณภูมิ ชั้น 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เบอร์โทรศัพท์:
0-2134-0001
โทรสาร:
02-134-0004
ช่วงเวลาการให้บริการ:
24 ชั่วโมง
การบริการตรวจและ
รายละเอียด:
รายงานสภาพอากาศ:
- METAR
ทุก 30 นาที
- SPECI
เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
- Local routine report ทุก 30 นาที
(MET REPORT)
- Local special report เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
(SPECIAL)
- Trend forecast
ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ทุกฉบับ
(โดย AMO กองอุตุนิยมวิทยาการบิน)
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2.2.2 ส่วนตรวจอากาศการบินดอนเมือง กองอุตุนิยมวิทยาการบิน
Scope of Service
Aeronautical meteorological station (AMS)
ICAO Code:
VTBD
ที่ตั้ง:
อาคารหอควบคุมการจราจรทางอากาศดอนเมืองด้านทิศเหนือ ชั้น 3
ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
เบอร์โทรศัพท์:
0-2535-1256
โทรสาร:
0-2535-1252
ช่วงเวลาการให้บริการ:
24 ชั่วโมง
การบริการตรวจและ
รายละเอียด:
รายงานสภาพอากาศ:
- METAR
ทุก 30 นาที
- SPECI
เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
- Local routine report ทุก 30 นาที
(MET REPORT)
- Local special report เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
(SPECIAL)
- Trend forecast
ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ทุกฉบับ
(ได้รับมอบหมายจาก AMO กองอุตุนิยมวิทยาการบิน)
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2.2.3 ส่วนตรวจอากาศการบิน ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
Scope of Service
Aeronautical meteorological station (AMS)
ICAO Code:
VTUK
ที่ตั้ง:
อาคารหอเรดาร์ ชั้น 6 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์:
0-4346-8269
โทรสาร:
0-4346-8086
ช่วงเวลาการให้บริการ:
24 ชั่วโมง
การบริการตรวจและ
รายละเอียด:
รายงานสภาพอากาศ:
- METAR
ทุก 1 ชั่วโมง
- SPECI
เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
- Local routine report ทุก 1 ชั่วโมง
(MET REPORT)
- Local special report เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
(SPECIAL)
- Trend forecast
ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ทุกฉบับ
(โดย AMO ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน)

Issue: 01 Revision: 01

Effective Date: 1 September 2022

2-10

Operations Manual – Thai Meteorological Department
บทที่ 2 ขอบเขตการให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน
2.2.4 ส่วนอากาศการบินอุดรธานี ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
Scope of Service
Aeronautical meteorological station (AMS)
ICAO Code:
VTUD
ที่ตั้ง:
อาคารหอควบคุมการจราจรทางอากาศอุดรธานี ชั้น 4
ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์:
0-4224-6803 ต่อ 7140
โทรสาร:
ช่วงเวลาการให้บริการ:
05.00 - 22.00 น.
การบริการตรวจและ
รายละเอียด:
รายงานสภาพอากาศ:
- METAR
ทุก 1 ชั่วโมง
- SPECI
เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
- Local routine report ทุก 1 ชั่วโมง
(MET REPORT)
- Local special report เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
(SPECIAL)
- Trend forecast
ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ทุกฉบับ
(ได้รับมอบหมายจาก AMO ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน)
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2.2.5 ส่วนอากาศการบินสกลนคร ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
Scope of Service
Aeronautical meteorological station (AMS)
ICAO Code:
VTUI
ที่ตั้ง:
อาคารหอควบคุมการจราจรทางอากาศสกลนคร ชั้น 3
ท่าอากาศยานสกลนคร ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
เบอร์โทรศัพท์:
0-4271-6574 ต่อ 7613
โทรสาร:
ช่วงเวลาการให้บริการ:
05.00 - 22.00 น.
การบริการตรวจและ
รายละเอียด:
รายงานสภาพอากาศ:
- METAR
ทุก 1 ชั่วโมง
- SPECI
เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
- Local routine report ทุก 1 ชั่วโมง
(MET REPORT)
- Local special report เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
(SPECIAL)
- Trend forecast
ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ทุกฉบับ
(ได้รับมอบหมายจาก AMO ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน)
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2.2.6 ส่วนอากาศการบินเลย ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
Scope of Service
Aeronautical meteorological station (AMS)
ICAO Code:
VTUL
ที่ตั้ง:
อาคารหอควบคุมการจราจรทางอากาศเลย ชั้น 2
ท่าอากาศยานเลย ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000
เบอร์โทรศัพท์:
0-4281-4638 ต่อ 6715
โทรสาร:
ช่วงเวลาการให้บริการ:
05.00 - 19.00 น.
การบริการตรวจและ
รายละเอียด:
รายงานสภาพอากาศ:
- METAR
ทุก 1 ชั่วโมง
- SPECI
เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
- Local routine report ทุก 1 ชั่วโมง
(MET REPORT)
- Local special report เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
(SPECIAL)
- Trend forecast
ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ทุกฉบับ
(ได้รับมอบหมายจาก AMO ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน)
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2.2.7 ส่วนอากาศการบินนครพนม ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
Scope of Service
Aeronautical meteorological station (AMS)
ICAO Code:
VTUW
ที่ตั้ง:
อาคารหอควบคุมการจราจรทางอากาศนครพนม ชั้น 5
ท่าอากาศยานนครพนม ต.โพธิ์ตาก อ.เมือง จ.นครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์:
0-4253-1532
โทรสาร:
ช่วงเวลาการให้บริการ:
05.00 - 21.00 น.
การบริการตรวจและ
รายละเอียด:
รายงานสภาพอากาศ:
- METAR
ทุก 1 ชั่วโมง
- SPECI
เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
- Local routine report ทุก 1 ชั่วโมง
(MET REPORT)
- Local special report เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
(SPECIAL)
- Trend forecast
ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ทุกฉบับ
(ได้รับมอบหมายจาก AMO ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน)
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2.2.8 ส่วนตรวจอากาศการบิน ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
Scope of Service
Aeronautical meteorological station (AMS)
ICAO Code:
VTUU
ที่ตั้ง:
อาคารหอควบคุมการจราจรทางอากาศอุบลราชธานี ชั้น 3
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ถ.เทพโยธี
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
เบอร์โทรศัพท์:
09-6353-1652
โทรสาร:
0-4524-4200
ช่วงเวลาการให้บริการ:
24 ชั่วโมง
การบริการตรวจและ
รายละเอียด:
รายงานสภาพอากาศ:
- METAR
ทุก 1 ชั่วโมง
- SPECI
เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
- Local routine report ทุก 1 ชั่วโมง
(MET REPORT)
- Local special report เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
(SPECIAL)
- Trend forecast
ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ทุกฉบับ
(โดย AMO ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง)
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2.2.9 ส่วนอากาศการบินบุรีรัมย์ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
Scope of Service
Aeronautical meteorological station (AMS)
ICAO Code:
VTUO
ที่ตั้ง:
อาคารหอควบคุมการจราจรทางอากาศบุรีรัมย์ ชั้น 3
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
เบอร์โทรศัพท์:
0-4466-6075 ต่อ 7910,
โทรสาร:
09-8282-4412
ช่วงเวลาการให้บริการ:
05.00 - 20.00 น.
การบริการตรวจและ
รายละเอียด:
รายงานสภาพอากาศ:
- METAR
ทุก 1 ชั่วโมง
- SPECI
เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
- Local routine report ทุก 1 ชั่วโมง
(MET REPORT)
- Local special report เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
(SPECIAL)
- Trend forecast
ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ทุกฉบับ
(ได้รับมอบหมายจาก AMO ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง)
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2.2.10 ส่วนอากาศการบินนครราชสีมา ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
Scope of Service
Aeronautical meteorological station (AMS)
ICAO Code:
VTUQ
ที่ตั้ง:
อาคารหอควบคุมการจราจรทางอากาศนครราชสีมา ชั้น 3
ท่าอากาศยานนครราชสีมา ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ
จ.นครราชสีมา 30230
เบอร์โทรศัพท์:
0-4425-8532
โทรสาร:
ช่วงเวลาการให้บริการ:
05.00 - 21.00 น.
การบริการตรวจและ
รายละเอียด:
รายงานสภาพอากาศ:
- METAR
ทุก 1 ชั่วโมง
- SPECI
เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
- Local routine report ทุก 1 ชั่วโมง
(MET REPORT)
- Local special report เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
(SPECIAL)
- Trend forecast
ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ทุกฉบับ
(ได้รับมอบหมายจาก AMO ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง)

Issue: 01 Revision: 01

Effective Date: 1 September 2022
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2.2.11 ส่วนอากาศการบินร้อยเอ็ด ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
Scope of Service
Aeronautical meteorological station (AMS)
ICAO Code:
VTUV
ที่ตั้ง:
อาคารหอควบคุมการจราจรทางอากาศร้อยเอ็ด ชั้น 3 ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด
ถ.ร้อยเอ็ด-โพนทอง ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
เบอร์โทรศัพท์:
0-4351-9886 ต่อ 7408
โทรสาร:
ช่วงเวลาการให้บริการ:
05.00 - 21.00 น.
การบริการตรวจและ
รายละเอียด:
รายงานสภาพอากาศ:
- METAR
ทุก 1 ชั่วโมง
- SPECI
เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
- Local routine report ทุก 1 ชั่วโมง
(MET REPORT)
- Local special report เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
(SPECIAL)
- Trend forecast
ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ทุกฉบับ
(ได้รับมอบหมายจาก AMO ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง)

Issue: 01 Revision: 01

Effective Date: 1 September 2022
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2.2.12 ส่วนตรวจอากาศการบิน ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
Scope of Service
Aeronautical meteorological station (AMS)
ICAO Code:
VTSP
ที่ตั้ง:
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
เบอร์โทรศัพท์:
0-7632-8148
โทรสาร:
ช่วงเวลาการให้บริการ:
24 ชั่วโมง
การบริการตรวจและ
รายละเอียด:
รายงานสภาพอากาศ:
- METAR
ทุก 30 นาที
- SPECI
เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
- Local routine report ทุก 30 นาที
(MET REPORT)
- Local special report เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
(SPECIAL)
- Trend forecast
ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ทุกฉบับ
(โดย AMO ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก)

Issue: 01 Revision: 01

Effective Date: 1 September 2022
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2.2.13 ส่วนอากาศการบินกระบี่ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
Scope of Service
Aeronautical meteorological station (AMS)
ICAO Code:
VTSG
ที่ตั้ง:
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ (หอเรดาร์)
ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130
เบอร์โทรศัพท์:
0-7570-1576
โทรสาร:
ช่วงเวลาการให้บริการ:
24 ชั่วโมง
การบริการตรวจและ
รายละเอียด:
รายงานสภาพอากาศ:
- METAR
ทุก 1 ชั่วโมง
- SPECI
เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
- Local routine report ทุก 1 ชั่วโมง
(MET REPORT)
- Local special report เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
(SPECIAL)
- Trend forecast
ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ทุกฉบับ
(ได้รับมอบหมายจาก AMO ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก)

Issue: 01 Revision: 01
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2.2.14 ส่วนอากาศการบินระนอง ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
Scope of Service
Aeronautical meteorological station (AMS)
ICAO Code:
VTSR
ที่ตั้ง:
หอเรดาร์ตรวจอากาศ ท่าอากาศยานระนอง
ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000
เบอร์โทรศัพท์:
0-7782-8458
โทรสาร:
ช่วงเวลาการให้บริการ:
05.00 - 18.00 น.
การบริการตรวจและ
รายละเอียด:
รายงานสภาพอากาศ:
- METAR
ทุก 1 ชั่วโมง
- SPECI
เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
- Local routine report ทุก 1 ชั่วโมง
(MET REPORT)
- Local special report เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
(SPECIAL)
- Trend forecast
ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ทุกฉบับ
(ได้รับมอบหมายจาก AMO ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก)
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2.2.15 ส่วนอากาศการบินตรัง ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
Scope of Service
Aeronautical meteorological station (AMS)
ICAO Code:
VTST
ที่ตั้ง:
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง 92000
เบอร์โทรศัพท์:
0-7557-2146
โทรสาร:
0-7557-2146
ช่วงเวลาการให้บริการ:
05.00 - 20.00 น.
การบริการตรวจและ
รายละเอียด:
รายงานสภาพอากาศ:
- METAR
ทุก 1 ชั่วโมง
- SPECI
เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
- Local routine report ทุก 1 ชั่วโมง
(MET REPORT)
- Local special report เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
(SPECIAL)
- Trend forecast
ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ทุกฉบับ
(ได้รับมอบหมายจาก AMO ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก)

Issue: 01 Revision: 01
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2.2.16 ส่วนตรวจอากาศการบิน ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
Scope of Service
Aeronautical meteorological station (AMS)
ICAO Code:
VTSS
ที่ตั้ง:
อาคารท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ชั้น 2
ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90115
เบอร์โทรศัพท์:
0-7425-1884
โทรสาร:
0-7425-1083
ช่วงเวลาการให้บริการ:
24 ชั่วโมง
การบริการตรวจและ
รายละเอียด:
รายงานสภาพอากาศ:
- METAR
ทุก 30 นาที
- SPECI
เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
- Local routine report ทุก 30 นาที
(MET REPORT)
- Local special report เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
(SPECIAL)
- Trend forecast
ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ทุกฉบับ
(โดย AMO ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก)
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2.2.17 กลุ่มงานอากาศการบินสุราษฎร์ธานี ส่วนอากาศการบินสุราษฎร์ธานี
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
Scope of Service
Aeronautical meteorological station (AMS)
ICAO Code:
VTSB
ที่ตั้ง:
อาคารหอควบคุมการจราจรทางอากาศสุราษฎร์ธานี ชั้น 2
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์:
0-7744-1132 ต่อ 5514
โทรสาร:
ช่วงเวลาการให้บริการ:
05.00 - 22.00 น.
การบริการตรวจและ
รายละเอียด:
รายงานสภาพอากาศ:
- METAR
ทุก 1 ชั่วโมง
- SPECI
เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
- Local routine report ทุก 1 ชั่วโมง
(MET REPORT)
- Local special report เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
(SPECIAL)
- Trend forecast
ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ทุกฉบับ
(ได้รับมอบหมายจาก AMO ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก)
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2.2.18 ส่วนอากาศการบินนราธิวาส ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
Scope of Service
Aeronautical meteorological station (AMS)
ICAO Code:
VTSC
ที่ตั้ง:
อาคารหอควบคุมการจราจรทางอากาศนราธิวาส ชั้น 4
ท่าอากาศยานนราธิวาส ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
เบอร์โทรศัพท์:
0-7356-5280 ต่อ 6606
โทรสาร:
ช่วงเวลาการให้บริการ:
05.00 - 18.00 น.
การบริการตรวจและ
รายละเอียด:
รายงานสภาพอากาศ:
- METAR
ทุก 1 ชั่วโมง
- SPECI
เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
- Local routine report ทุก 1 ชั่วโมง
(MET REPORT)
- Local special report เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
(SPECIAL)
- Trend forecast
ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ทุกฉบับ
(ได้รับมอบหมายจาก AMO ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก)
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2.2.19 ส่วนอากาศการบินชุมพร ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
Scope of Service
Aeronautical meteorological station (AMS)
ICAO Code:
VTSE
ที่ตั้ง:
อาคารหอควบคุมการจราจรทางอากาศชุมพร ชั้น 3
ท่าอากาศยานชุมพร ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
เบอร์โทรศัพท์:
0-7759-1311 ต่อ 6408
โทรสาร:
ช่วงเวลาการให้บริการ:
06.00 - 18.00 น.
การบริการตรวจและ
รายละเอียด:
รายงานสภาพอากาศ:
- METAR
ทุก 1 ชั่วโมง
- SPECI
เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
- Local routine report ทุก 1 ชั่วโมง
(MET REPORT)
- Local special report เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
(SPECIAL)
- Trend forecast
ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ทุกฉบับ
(ได้รับมอบหมายจาก AMO ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก)
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2.2.20 ส่วนอากาศการบินนครศรีธรรมราช ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
Scope of Service
Aeronautical meteorological station (AMS)
ICAO Code:
VTSF
ที่ตั้ง:
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์:
0-7546-6646,
โทรสาร:
08-6498-0632
ช่วงเวลาการให้บริการ:
05.00 - 22.00 น.
การบริการตรวจและ
รายละเอียด:
รายงานสภาพอากาศ:
- METAR
ทุก 1 ชั่วโมง
- SPECI
เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
- Local routine report ทุก 1 ชั่วโมง
(MET REPORT)
- Local special report เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
(SPECIAL)
- Trend forecast
ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ทุกฉบับ
(ได้รับมอบหมายจาก AMO ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก)
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2.2.21 ส่วนอากาศการบินประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
Scope of Service
Aeronautical meteorological station (AMS)
ICAO Code:
VTPH
ที่ตั้ง:
อาคารหอควบคุมการจราจรทางอากาศหัวหิน ชั้น 3
ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
เบอร์โทรศัพท์:
0-3251-1172,
โทรสาร:
0-3251-1172
0-3252-0831 ต่อ 5229
ช่วงเวลาการให้บริการ:
05.00 - 18.00 น.
การบริการตรวจและ
รายละเอียด:
รายงานสภาพอากาศ:
- METAR
ทุก 1 ชั่วโมง
- SPECI
เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
- Local routine report ทุก 1 ชั่วโมง
(MET REPORT)
- Local special report เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
(SPECIAL)
- Trend forecast
ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ทุกฉบับ
(ได้รับมอบหมายจาก AMO ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก)
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2.2.22 ส่วนอากาศการบินยะลา ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
Scope of Service
Aeronautical meteorological station (AMS)
ICAO Code:
VTSY
ที่ตั้ง:
อาคารหอควบคุมการจราจรทางอากาศเบตง ชั้น 1
ท่าอากาศยานเบตง ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา 95110
เบอร์โทรศัพท์:
โทรสาร:
ช่วงเวลาการให้บริการ:
07.00 - 17.00 น.
การบริการตรวจและ
รายละเอียด:
รายงานสภาพอากาศ:
- METAR
ทุก 1 ชั่วโมง
- SPECI
เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
- Local routine report ทุก 1 ชั่วโมง
(MET REPORT)
- Local special report เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
(SPECIAL)
- Trend forecast
ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ทุกฉบับ
(ได้รับมอบหมายจาก AMO ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก)
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2.2.23 ส่วนตรวจอากาศการบิน ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
Scope of Service
Aeronautical meteorological station (AMS)
ICAO Code:
VTCC
ที่ตั้ง:
อาคารศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ ชั้น 2
ถ.สนามบิน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เบอร์โทรศัพท์:
0-5327-7814
โทรสาร:
ช่วงเวลาการให้บริการ:
24 ชั่วโมง
การบริการตรวจและ
รายละเอียด:
รายงานสภาพอากาศ:
- METAR
ทุก 30 นาที
- SPECI
เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
- Local routine report ทุก 30 นาที
(MET REPORT)
- Local special report เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
(SPECIAL)
- Trend forecast
ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ทุกฉบับ
(โดย AMO ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ)

Issue: 01 Revision: 01

Effective Date: 1 September 2022
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2.2.24 ส่วนอากาศการบินเชียงราย ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
Scope of Service
Aeronautical meteorological station (AMS)
ICAO Code:
VTCT
ที่ตั้ง:
อาคารหอเรดาร์อุตุนิยมวิทยาเชียงราย ชั้น 6
เลขที่ 405 หมู่ 10 ถ.เชียงราย-แม่จัน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เบอร์โทรศัพท์:
0-5379-3062
โทรสาร:
0-5379-3061
ช่วงเวลาการให้บริการ:
24 ชั่วโมง
การบริการตรวจและ
รายละเอียด:
รายงานสภาพอากาศ:
- METAR
ทุก 1 ชั่วโมง
- SPECI
เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
- Local routine report ทุก 1 ชั่วโมง
(MET REPORT)
- Local special report เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
(SPECIAL)
- Trend forecast
ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ทุกฉบับ
(ได้รับมอบหมายจาก AMO ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ)

Issue: 01 Revision: 01

Effective Date: 1 September 2022
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2.2.25 ส่วนอากาศการบินแม่ฮ่องสอน ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
Scope of Service
Aeronautical meteorological station (AMS)
ICAO Code:
VTCH
ที่ตั้ง:
อาคารหอควบคุมการจราจรทางอากาศแม่ฮ่องสอน ชั้น 3
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ถ.นิเวศพิศาล
ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
เบอร์โทรศัพท์:
0-5361-2904 ต่อ 4210
โทรสาร:
ช่วงเวลาการให้บริการ:
05.00 - 18.00 น.
การบริการตรวจและ
รายละเอียด:
รายงานสภาพอากาศ:
- METAR
ทุก 1 ชั่วโมง
- SPECI
เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
- Local routine report ทุก 1 ชั่วโมง
(MET REPORT)
- Local special report เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
(SPECIAL)
- Trend forecast
ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ทุกฉบับ
(ได้รับมอบหมายจาก AMO ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ)

Issue: 01 Revision: 01

Effective Date: 1 September 2022
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2.2.26 ส่วนอากาศการบินลำปาง ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
Scope of Service
Aeronautical meteorological station (AMS)
ICAO Code:
VTCL
ที่ตั้ง:
อาคารหอควบคุมการจราจรทางอากาศลำปาง ชั้น 2
ถ.สนามบิน 1 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์:
0-5482-1517
โทรสาร:
0-5431-5788
ช่วงเวลาการให้บริการ:
06.00 - 20.00 น.
การบริการตรวจและ
รายละเอียด:
รายงานสภาพอากาศ:
- METAR
ทุก 1 ชั่วโมง
- SPECI
เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
- Local routine report ทุก 1 ชั่วโมง
(MET REPORT)
- Local special report เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
(SPECIAL)
- Trend forecast
ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ทุกฉบับ
(ได้รับมอบหมายจาก AMO ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ)

Issue: 01 Revision: 01

Effective Date: 1 September 2022
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2.2.27 ส่วนอากาศการบินน่าน ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
Scope of Service
Aeronautical meteorological station (AMS)
ICAO Code:
VTCN
ที่ตั้ง:
อาคารหอควบคุมการจราจรทางอากาศน่าน ชั้น 3 ท่าอากาศยานน่านนคร
ถ.น่าน-ทุ่งช้าง หมู่ 2 ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน 55000
เบอร์โทรศัพท์:
0-5477-4186 ต่อ 4608
โทรสาร:
ช่วงเวลาการให้บริการ:
05.00 - 20.00 น.
การบริการตรวจและ
รายละเอียด:
รายงานสภาพอากาศ:
- METAR
ทุก 1 ชั่วโมง
- SPECI
เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
- Local routine report ทุก 1 ชั่วโมง
(MET REPORT)
- Local special report เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
(SPECIAL)
- Trend forecast
ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ทุกฉบับ
(ได้รับมอบหมายจาก AMO ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ)

Issue: 01 Revision: 02

Effective Date: 14 November 2022
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2.2.28 ส่วนอากาศการบินแพร่ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
Scope of Service
Aeronautical meteorological station (AMS)
ICAO Code:
VTCP
ที่ตั้ง:
อาคารหอควบคุมการจราจรทางอากาศแพร่ ชั้น 3 ท่าอากาศยานแพร่
ถ.ช่อแฮ ต.นาจักร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์:
0-5453-1307 ต่อ 4508
โทรสาร:
ช่วงเวลาการให้บริการ:
05.00 - 18.00 น.
การบริการตรวจและ
รายละเอียด:
รายงานสภาพอากาศ:
- METAR
ทุก 1 ชั่วโมง
- SPECI
เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
- Local routine report ทุก 1 ชั่วโมง
(MET REPORT)
- Local special report เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
(SPECIAL)
- Trend forecast
ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ทุกฉบับ
(ได้รับมอบหมายจาก AMO ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ)

Issue: 01 Revision: 01

Effective Date: 1 September 2022
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2.2.29 ส่วนอากาศการบินเพชรบูรณ์ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
Scope of Service
Aeronautical meteorological station (AMS)
ICAO Code:
VTPB
ที่ตั้ง:
อาคารหอควบคุมการจราจรทางอากาศเพชรบูรณ์ ชั้น 3
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
เบอร์โทรศัพท์:
0-5671-3701 ต่อ 7308
โทรสาร:
ช่วงเวลาการให้บริการ:
05.00 - 18.00 น.
การบริการตรวจและ
รายละเอียด:
รายงานสภาพอากาศ:
- METAR
ทุก 1 ชั่วโมง
- SPECI
เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
- Local routine report ทุก 1 ชั่วโมง
(MET REPORT)
- Local special report เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
(SPECIAL)
- Trend forecast
ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ทุกฉบับ
(ได้รับมอบหมายจาก AMO ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ)

Issue: 01 Revision: 01

Effective Date: 1 September 2022
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2.2.30 ส่วนอากาศการบินพิษณุโลก ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
Scope of Service
Aeronautical meteorological station (AMS)
ICAO Code:
VTPP
ที่ตั้ง:
อาคารหอควบคุมการจราจราทางอากาศพิษณุโลก ชั้น 2
ถ.สนามบิน ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
เบอร์โทรศัพท์:
0-5530-1422 ต่อ 7078
โทรสาร:
ช่วงเวลาการให้บริการ:
05.00 - 22.00 น.
การบริการตรวจและ
รายละเอียด:
รายงานสภาพอากาศ:
- METAR
ทุก 1 ชั่วโมง
- SPECI
เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
- Local routine report ทุก 1 ชั่วโมง
(MET REPORT)
- Local special report เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
(SPECIAL)
- Trend forecast
ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ทุกฉบับ
(ได้รับมอบหมายจาก AMO ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ)

Issue: 01 Revision: 01

Effective Date: 1 September 2022
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2.2.31 กลุ่มงานอากาศการบินตาก ส่วนอากาศการบินตาก ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
Scope of Service
Aeronautical meteorological station (AMS)
ICAO Code:
VTPT
ที่ตั้ง:
อาคารหอควบคุมการจราจรทางอากาศตาก ชั้น 2
ท่าอากาศยานตาก ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์:
0-5551-1967
โทรสาร:
ช่วงเวลาการให้บริการ:
05.00 - 18.00 น.
การบริการตรวจและ
รายละเอียด:
รายงานสภาพอากาศ:
- METAR
ทุก 1 ชั่วโมง
- SPECI
เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
- Local routine report ทุก 1 ชั่วโมง
(MET REPORT)
- Local special report เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
(SPECIAL)
- Trend forecast
ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ทุกฉบับ
(ได้รับมอบหมายจาก AMO ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ)

Issue: 01 Revision: 01

Effective Date: 1 September 2022
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2.2.32 กลุ่มงานอากาศการบินแม่สอด ส่วนอากาศการบินตาก ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
Scope of Service
Aeronautical meteorological station (AMS)
ICAO Code:
VTPM
ที่ตั้ง:
อาคารหอควบคุมการจราจรทางอากาศแม่สอด ชั้น 3
ท่าอากาศยานแม่สอด ถ.สายเอเชีย ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
เบอร์โทรศัพท์:
0-5556-3286
โทรสาร:
ช่วงเวลาการให้บริการ:
05.00 - 18.00 น.
การบริการตรวจและ
รายละเอียด:
รายงานสภาพอากาศ:
- METAR
ทุก 1 ชั่วโมง
- SPECI
เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
- Local routine report ทุก 1 ชั่วโมง
(MET REPORT)
- Local special report เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
(SPECIAL)
- Trend forecast
ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ทุกฉบับ
(ได้รับมอบหมายจาก AMO ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ)

Issue: 01 Revision: 01
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2.2.33 ส่วนอากาศการบินสุโขทัย ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
Scope of Service
Aeronautical meteorological station (AMS)
ICAO Code:
VTPO
ที่ตั้ง:
อาคารหอบังคับการบินสุโขทัย ชั้น 2 ท่าอากาศยานสุโขทัย
ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
เบอร์โทรศัพท์:
0-5564-7225-6 ต่อ 7251 โทรสาร:
ช่วงเวลาการให้บริการ:
05.00 – 18.00 น.
การบริการตรวจและ
รายละเอียด:
รายงานสภาพอากาศ:
- METAR
ทุก 1 ชั่วโมง
- SPECI
เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
- Local routine report ทุก 1 ชั่วโมง
(MET REPORT)
- Local special report เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
(SPECIAL)
- Trend forecast
ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ทุกฉบับ
(ได้รับมอบหมายจาก AMO ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ)

Issue: 01 Revision: 01

Effective Date: 1 September 2022
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2.2.34 กลุ่มงานอากาศการบินสมุย ส่วนอากาศการบินสุราษฎร์ธานี
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
Scope of Service
Aeronautical meteorological station (AMS)
ICAO Code:
VTSM
ที่ตั้ง:
อาคารดับเพลิงสนามบินสมุย ชั้น 2 ท่าอากาศยานสมุย
99 หมู่ที่ 4 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320
เบอร์โทรศัพท์:
0-7742-8520
โทรสาร:
ช่วงเวลาการให้บริการ:
05.00 - 22.00 น.
การบริการตรวจและ
รายละเอียด:
รายงานสภาพอากาศ:
- METAR
ทุก 1 ชั่วโมง
- SPECI
เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
- Local routine report ทุก 1 ชั่วโมง
(MET REPORT)
- Local special report เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
(SPECIAL)
- Trend forecast
ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ทุกฉบับ
(ได้รับมอบหมายจาก AMO ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก)

Issue: 01 Revision: 01
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2.2.35 ส่วนอากาศการบินตราด กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ
Scope of Service
Aeronautical meteorological station (AMS)
ICAO Code:
VTBO
ที่ตั้ง:
ท่าอากาศยานตราด 99 หมู่ที่ 3 ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
เบอร์โทรศัพท์:
0-3952-5766
โทรสาร:
0-3952-5766
ช่วงเวลาการให้บริการ:
05.00 - 18.00 น.
การบริการตรวจและ
รายละเอียด:
รายงานสภาพอากาศ:
- METAR
ทุก 1 ชั่วโมง
- SPECI
เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
- Local routine report ทุก 1 ชั่วโมง
(MET REPORT)
- Local special report เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
(SPECIAL)
- Trend forecast
-
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2.3 หน่วยงานติดตามสภาวะอากาศการบิน (Meteorological Watch Office: MWO)
2.3.1 ส่วนติดตามสภาวะอากาศการบิน กองอุตุนิยมวิทยาการบิน
Scope of Service
Meteorological watch office (MWO)
ที่ตั้ง:
อาคารสถานีเรดาร์ตรวจอากาศสุวรรณภูมิ ชั้น 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เบอร์โทรศัพท์:
0-2134-0007
โทรสาร:
0-2134-0009
ช่วงเวลาการให้บริการ:
24 ชั่วโมง
การบริการแจ้งเตือน
รายละเอียด:
สภาพอากาศ:
- SIGMET
ตามเกณฑ์ที่กำหนดในพื้นที่ความรับผิดชอบ Bangkok FIR
- Special air-reports
เมื่อได้รับรายงานจาก Bangkok ACC
(ARS)
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บทที่ 3 มาตรฐานการปฏิบตั งิ านอุตนุ ยิ มวิทยาการบิน
3.1

มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาการบิน
(Aerodrome Meteorological Offices: AMO)

กรมอุตุนิยมวิทยากำหนดให้มีหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาการบินจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ กองอุตุนิยมวิทยา
การบิน (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ), ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน, ศูนย์อุตุนิยมวิทยา
ภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือตอนล่าง, ศูน ย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวัน ตก, ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก และศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เพื่อบริการด้านอุตุนิยมวิทยาที่จำเป็นให้เป็นไปตามมาตรฐานของ
การเดินอากาศระหว่างประเทศ
สำหรับสนามบินที่ไม่มีหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาการบินตั้งอยู่ กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการดำเนินการดังนี้
- กำหนดหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาการบินแห่งหนึ่งแห่งใดทำหน้าที่จัดหาข้อมูลอุตุนิยมวิทยาตามที่
ผู้รับบริการต้องการ สำหรับสนามบินนั้น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
- กำหนดวิธีการบริการข้อมูลดังกล่าวให้สามารถส่งไปยังสนามบินที่เกี่ยวข้อง
3.1.1 หน้าที่ของหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาการบิน
หน่ว ยงานอุตุน ิย มวิทยาการบิน จะดำเนินการทั้งหมดหรือบางส่ว นต่อไปนี้ตามความจำเป็นเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของการปฏิบัติการบินในสนามบิน
a) จัดทำและ/หรือรับการพยากรณ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ สำหรับเที่ยวบินที่เกี่ยวข้อง โดย
ขอบเขตความรับผิดชอบในการจัดทำการพยากรณ์จะต้องสัมพันธ์กับความพร้อมของแต่ละ
พื้นที่และการใช้ผลิตภัณฑ์การพยากรณ์ตามเส้นทางบิน และบริเวณสนามบิน ที่ได้รับจาก
หน่วยงานอื่น ๆ
b) จัดทำและ/หรือรับการพยากรณ์สภาวะทางอุตุนิยมวิทยาประจำสนามบิน
c) ติดตามสภาวะทางอุตุนิยมวิทยาที่เข้ามากระทบในบริเวณสนามบินอย่างต่อเนื่อง
d) ให้คำบรรยายสรุป คำปรึกษา และเอกสารประกอบการบินแก่สมาชิกลูกเรือ ประจำเที่ยวบิน
และ/หรือบุคลากรอื่นที่ปฏิบัติการเที่ยวบิน
e) สนับสนุนข่าวสารข้อมูลอุตุนิยมวิทยาอื่น ๆ ให้กับผู้ใช้ดา้ นการบิน
f) แสดงข่าวสารข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่พร้อมใช้งาน
g) แลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลอุตุนิยมวิทยากับหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาการบินอื่น ๆ
h) สนับสนุนข่าวสารข้อมูลที่ได้รับจากการเกิดปรากฏการณ์ด้านภูเขาไฟให้แก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น งานติดตามสภาวะอากาศการบิน งานบริการจราจรทางอากาศ งานบริการ
ข่าวสารการบิน โดยให้เป็นไปตามข้อตกลงกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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3.1.2 การพยากรณ์อากาศด้านการบิน
หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาการบินต้องจัดให้มีการพยากรณ์ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดทางเทคนิคใน ICAO
Annex3, Appendix 5
3.1.2.1 การออกข่าวการพยากรณ์ฉบับใหม่โดยหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาการบิน เช่น ข่าวพยากรณ์
บริเวณสนามบินแบบประจำ จะเป็นการยกเลิกข่าวการพยากรณ์ใด ๆ โดยอัตโนมัติในประเภทเดียวกันสำหรับ
สนามบินเดียวกันและในช่วงเวลาหรือส่วนหนึ่งของช่วงเวลาเดียวกันในข่าวฉบับที่ออกก่อนหน้านี้
3.1.2.2 การพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบิน (Aerodrome forecasts: TAF)
(1) การพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบิน ต้องจัดทำให้สอดคล้องกับ การดำเนินงานตามแผนการ
เดินอากาศของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Asia and Pacific Regions Air Navigation Plan) และ ASIA/PAC
FASID (เอกสารการดำเนินการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ) โดยหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาการบินที่
กำหนดโดยกรมอุตุนิยมวิทยา
(2) การพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบิน จะต้องไม่ออกก่อนเวลาเริ่มต้นของช่วงเวลาที่มีผลบังคับใช้
มากกว่า 1 ชั่วโมงและประกอบด้วยการพยากรณ์สภาพอุตุนิยมวิทยาตามเงื่อนไขที่คาดไว้บริเวณสนามบินใน
ช่วงเวลาที่กำหนด
(3) ข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบิน และการแก้ไขเนื้อหาดังกล่าว จะออกในรูปของรหัส TAF
ประกอบด้วยข่าวสารข้อมูลที่เรียงลำดับอย่างแน่นอน ดังนี้
a) ประเภทของข่าวพยากรณ์ เช่น TAF, TAF COR หรือ TAF AMD
b) รหัสสนามบิน
c) วันเวลาที่ออกข่าวพยากรณ์
d) วันที่และช่วงเวลาของข่าวพยากรณ์
e) ลมผิวพื้น (ทิศทางและความเร็ว)
f) ทัศนวิสัย
g) สภาพอากาศ (หากมีการคาดหมายว่าจะเกิดขึ้น)
h) เมฆ (จำนวนและความสูงของฐาน) หรือทัศนวิสัยในแนวดิ่ง
i) การคาดหมายการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ (หากมี/ตามเกณฑ์ที่กำหนด)
โดยมีการออกข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบินช่วงเวลา 24 ชั่วโมง และ 30 ชั่วโมง
มาตรฐานการออก TAF เป็นไปตามคู่มือมาตรฐานเลขที่ 551.501.9-03-2562 “การพยากรณ์อากาศ
บริเวณสนามบิน”
3.1.2.3 การพยากรณ์อากาศเพื่อการร่อนลงของเครื่องบิน (Landing forecasts)
หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาการบิน ที่ได้รับมอบหมายจากกรมอุตุนิยมวิทยา จะทำการพยากรณ์แนวโน้ม
สภาวะอากาศบริเวณสนามบิน การพยากรณ์นี้จัดทำในรูปแบบของการพยากรณ์แนวโน้ม (Trend Forecasts)
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การพยากรณ์แนวโน้มประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในส่วนขององค์ประกอบอย่างน้อยหนึ่ง
อย่าง ของ ลมผิวพื้น, ทัศนวิสัย, สภาพอากาศและเมฆหรือทัศนวิสัยในแนวดิ่ง ซึ่งคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ที่เป็นนัยสำคัญ ในอีกสองชั่วโมงถัดไปจากรายงานการตรวจอากาศประจำหรือรายงานการตรวจอากาศพิเศษ
ทั้ง MET REPORT หรือ SPECIAL, METAR หรือ SPECI ในพื้นที่แต่ละสนามบิน
มาตรฐานการออก TREND forecast เป็นไปตามคู่มือมาตรฐานเลขที่ 551.501.9-06-2562 “การ
พยากรณ์แนวโน้มสภาวะอากาศบริเวณสนามบิน”
3.1.2.4 การพยากรณ์อากาศสำหรับการนำเครื่องบินขึ้น (Forecasts for take-off)
หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาการบินที่ได้รับมอบหมายจากกรมอุตุนิยมวิทยา จะทำการพยากรณ์อากาศ
สำหรับการนำเครื่องบินขึ้น ส่งให้กับผู้ปฏิบัติการและสมาชิกลูกเรือประจำเที่ยวบินประมาณสามชั่วโมงก่อน
เวลาของการออกเดินทาง ในการพยากรณ์แต่ละครั้งมีระยะเวลาตามที่กำหนดและมีข้อมูลที่คาดการณ์บนทาง
วิ่งประกอบด้วยลมผิวพื้น (ทิศทางและความเร็ว) อุณหภูมิอากาศ และความกดอากาศ (QNH)
3.1.2.5 การพยากรณ์อากาศบริเวณพื้นที่สำหรับเที่ยวบินระดับต่ำ (Area forecasts for low-level
flights)
หน่ว ยงานอุตุน ิย มวิทยาการบิน ออกพยากรณ์แผนที่ล ักษณะอากาศร้ายที่ระดับต่ำ (Low level
Significant Weather Chart) ทดแทนการพยากรณ์บริเวณพื้นที่ส ำหรับเที่ยวบินระดับต่ำ เพื่อให้บริการ
สำหรับเครื่องบินที่ทำการบินสูงสุดไม่เกิน ระดับบิน 10,000 ฟุต (FL100) ในเขต Bangkok FIR โดยหน่วยงาน
อุตุน ิย มวิท ยาการบิน กำหนดช่ว งเวลาของการออกพยากรณ์ เป็น ไปตามความจำเป็น ในการใช้ งานของ
ผู้รับบริการ
3.1.3 การออกคำเตือนด้านการบิน
3.1.3.1 คำเตือนบริเวณสนามบิน (Aerodrome warnings)
หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาการบินต้องให้บริการคำเตือนบริเวณสนามบินตามข้อกำหนดทางเทคนิคใน
ICAO Annex 3, Appendix 6
- ข่าวคำเตือนบริเวณสนามบิน ต้องออกโดยหน่ว ยงานอุตุนิยมวิทยาการบินที่กำหนดโดยกรม
อุตุนิยมวิทยาและให้ข้อมูลสภาพอุตุนิยมวิทยาที่กระชับรวดเร็วซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเครื่องบิน
ขณะเคลื่อนตัวอยู่บนพื้นที่สนามบิน รวมถึ งอากาศยานที่จอดอยู่และสิ่งอำนวยความสะดวกและ
บริการสนามบิน
- คำเตือนบริเวณสนามบินควรถูกยกเลิกเมื่อสภาวะอากาศไม่อยู่ในเงื่อนไขที่กำหนด และ/หรือไม่
คาดว่าจะเกิดขึ้นที่สนามบินอีกต่อไป
3.1.3.2 การออกคำเตือนและการแจ้งเตือนสภาวะลมเฉือน (Wind shear warnings and alerts)
หน่ว ยงานอุตุน ิย มวิ ทยาการบิน จะต้ องให้ คำเตื อนลมเฉื อนตามข้อ กำหนดทางเทคนิค ใน ICAO
Annex 3, Appendix 6
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- คำเตื อ นลมเฉือ นจะต้ อ งดำเนิน การโดยหน่ ว ยงานอุ ต ุน ิย มวิท ยาการบิน ที่ ก ำหนดโดยกรม
อุตุนิยมวิทยา สำหรับแต่ละสนามบินที่ลมเฉือนถือเป็นปัจจัยสำคัญให้สอดคล้องกับในพื้นที่
เตรีย มการร่ว มกับ หน่ว ยบริการจราจรทางอากาศที่เหมาะสมและผู้ ปฏิบัติ การที่เกี่ยวข้ อ ง
คำเตือนลมเฉือนจะให้ข้อมูลที่กระชับเกี่ยวกับการเกิดขึ้นและการคาดว่าจะเกิดของลมเฉือนซึ่ง
อาจส่งผลกระทบต่อเครื่องบิน บนเส้นทางเข้าหรือออกจากสนามบินหรือระหว่างการบิ น
วนรอบเพื่อรอการร่อนลง ในระดับระหว่างพื้นรันเวย์ (Runway level) กับระดับ 1,600 ฟุต
(500 เมตร) เหนือระดับรันเวย์นั้น และเครื่องบินบนรันเวย์ระหว่างเคลื่อนเข้าหลุมจอดหรือวิ่ง
เพื่อนำเครื่องขึ้นออกจากสนามบิน การยกเลิกคำเตือนลมเฉือนสำหรั บเครื่องบินที่เดินทางมาถึง
และ/หรือเครื่องบินที่ออกเดินทางจะถูกยกเลิกเมื่อรายงานจากอากาศยานระบุว่าไม่มีแรงเฉือน
ของลมอีกต่อไปหรือหลังจากเวลาของปรากฏการณ์นั้นผ่านไปตามที่ตกลงกัน เกณฑ์สำหรับการ
ยกเลิกการเตือนลมเฉือนจะถูกกำหนดไว้ในแต่ละพื้นที่
- สนามบินที่มีการตรวจจับแรงเฉือนของลมโดยอัตโนมัติด้วยอุปกรณ์ที่ติดตั้งที่พื้นดินหรืออุปกรณ์
ตรวจจับ ระยะไกลหรือตรวจจับการแจ้งเตือนลมเฉือนที่ส ร้างขึ้นโดยระบบเหล่านี้จ ะออก
การแจ้งเตือนของลมเฉือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของลม Headwind/Tailwind ที่ 15 KT หรือ
มากกว่านั้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเครื่องบินในเส้นทางบินช่วงสุดท้ายของระยะเขตประชิด
สนามบิน (Final approach path) หรือระยะเริ่มต้นการไต่ระดับบินขึ้น (Initial take-off part)
และเครื่องบินขณะเคลื่อนตัวบนรันเวย์ระหว่างการลงจอดหรือการวิ่งขึ้น การแจ้งเตือนลมเฉือนมี
การรายงานอย่างน้อยทุกนาที การแจ้งเตือนลมเฉือนจะยกเลิกทันทีที่การเปลี่ยนแปลงของ
Headwind/Tailwind มีค่าต่ำกว่า 15 KT (7.5 m/s)
3.1.4 การบริการสำหรับผู้ปฏิบัติการและสมาชิกลูกเรือประจำเทีย่ วบิน
(Service for operators and flight crew members)
หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาการบินจะให้บริการสำหรับผู้ปฏิบัติการและสมาชิกลูกเรือประจำเที่ยวบินตาม
ข้อกำหนดทางเทคนิคใน ICAO Annex 3, Appendix 8 เพื่อใช้งานดังนี้
- การวางแผนการบินล่วงหน้าของผู้ปฏิบัติการ
- การปรับแผนการบินของผู้ปฏิบัติงานในช่วงปฏิบัติการบินโดยผ่านศูนย์ควบคุมปฏิบัติการบิน
- ใช้ในการเตรียมตัวของสมาชิกลูกเรือประจำเที่ยวบินก่อนออกเดินทาง
- ขณะทำการบินของเครื่องบินในแต่ละเที่ยวบิน
ข่าวสารข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่ สนับสนุน ให้แก่ผู้ ปฏิบัติการและสมาชิก ลูกเรือ ประจำเที่ยวบิน จะ
ครอบคลุมในส่วนของเวลา ความสูง และขอบเขตทางภูมิศาสตร์ ตามข่าวสารข้อมูลเกี่ยวข้องกับเวลาที่กำหนด
อย่างเหมาะสม ครอบคลุมถึงบริการลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่คาดหมายระหว่างสนามบินของจุดหมายของ
การลงจอดและสนามบิน สำรองที่กำหนดโดยผู้ปฏิบัติ การ ข่าวสารข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่บ ริการจะต้องเป็น
ปัจจุบัน และประกอบด้วยข่าวสารข้อมูลดังต่อไปนี้
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a) ผลิตภัณฑ์การพยากรณ์ที่ถูกสร้างขึ้นจากข้อมูลที่จัดทำโดย WAFCs
1) ลมชั้นบนและอุณหภูมิอากาศชั้นบน
2) ความชื้นอากาศชั้นบน (ใช้เฉพาะในการวางแผนการบินอัตโนมัติเท่านั้น)
3) geopotential altitude ของระดับความสูงทางการบิน (flight levels)
(ใช้เฉพาะในการวางแผนการบินอัตโนมัติเท่านั้น)
4) ระดับความสูงทางการบิน (flight level) และอุณหภูมิของโทรโพพอส
5) ทิศทาง, ความเร็วและระดับความสูงทางการบิน (flight level) ของแนวลมสูงสุด
6) ปรากฏการณ์สภาพอากาศร้าย
7) เมฆคิวมูโลนิมบัส (Cumulonimbus: CB) ภาวะน้ำแข็งจับเกาะเครื่องบิน (Icing) และ
กระแสอากาศปั่นป่วน (Turbulence)
มาตรฐานในการจัดทำผลิตภัณฑ์การพยากรณ์ เหล่านี้จะถูกระบุว่ามีต้นกำเนิดจาก WAFCs โดยไม่มี
การดัดแปลงใด ๆ กับเนื้อหาทางอุตุนิยมวิทยาที่แสดงผลให้บริการตามที่ผู้ป ฏิบัติการกำหนด สำหรับพื้นที่
ครอบคลุมตามที่แสดงใน ICAO Annex 3, Appendix 8
b) รายงานข่าวอากาศ METAR หรือ SPECI (รวมถึงการพยากรณ์แนวโน้มตามที่กำหนดไว้ใน
แผนการเดินอากาศของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ) สำหรับสนามบินต้นทางและปลายทาง
รวมถึงสนามบินสำรอง (ต้นทาง, ระหว่างทาง และปลายทาง)
c) ข่าว TAF หรือที่แก้ไขเนื้อหา (TAF AMD) สำหรับสนามบินต้นทางและปลายทาง รวมถึง
สนามบินสำรอง (ต้นทาง, ระหว่างทาง และปลายทาง)
d) การพยากรณ์อากาศสำหรับการนำเครื่องบินขึ้น
e) ข่าวสารคำเตือน SIGMET
f) ข่าวสารคำแนะนำสภาวะเถ้าภูเขาไฟ และพายุหมุนเขตร้อน
g) แผนที่ลักษณะอากาศร้ายทีร่ ะดับต่ำ (สำหรับอากาศยานขนาดเล็ก)
h) คำเตือนบริเวณสนามบินในแต่ละท้องถิ่น
i) ภาพถ่ายเมฆดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
j) ข่าวสารข้อมูลสภาวะฝนจากเรดาร์ตรวจอากาศ
k) ข่าวสารคำแนะนำสภาพอวกาศในตลอดเส้นทางบิน
การพยากรณ์ลมชั้นบนและอุณหภูมิอากาศชั้นบนรวมทั้งแผนที่ลักษณะอากาศร้ายที่ระดับสูงกว่า
10,000 ฟุต (FL100) ที่ร้องขอสำหรับการวางแผนล่วงหน้าและการปรับแผนการบิน ขณะทำการบินโดยผู้
ปฏิบัติการจะได้ ข่าวสารที่พร้อมใช้งานทันที แต่ต้องไม่ล่าช้า กว่า 3 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง ส่วนข้อมูล
อุตุนิยมวิทยาอื่น ๆ ที่ร้องขอสำหรับการวางแผนล่วงหน้าก่อนทำการบินและการปรับแผนการบินขณะทำการ
บินจะต้องดำเนินการเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
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ข่าวสารข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาจะส่งให้ผู้ปฏิบัติการและสมาชิกลูกเรือประจำเที่ยวบิน ตามสถานที่
หรือช่องทางที่กำหนดโดยกรมอุตุนิยมวิทยาหลังจากมีการปรึกษาหารือกับผู้ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง และตาม
เวลาที่ตกลงกันระหว่างหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาการบินและผู้ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
3.1.4.1 การบรรยายสรุป, การให้คำปรึกษาและการแสดงผล (Briefing, consultation and display)
การบรรยายสรุป การให้คำปรึกษาและการบริการข่าวสารข้อมูลการบิน จะจัดให้ ตามคำร้องขอของ
สมาชิกลูกเรื อประจำเที่ยวบิน และ/หรือบุคลากรอื่นที่ปฏิบัติการเที่ยวบิน ตามการร้องขอเป็นกรณีพิเศษ
เพิ่มเติม ตามที่ตกลงกันระหว่างหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาการบิน และผู้ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง เช่น พยากรณ์
อากาศเส้นทางบินภายในประเทศแก่หน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ ท่าอากาศยาน เป็นต้น โดยให้บริการ
ทางโทรศัพท์หรืออุปกรณ์โทรคมนาคมอื่น ๆ ที่เหมาะสม
3.1.4.2 เอกสารประกอบการบิน (Flight documentation)
ประกอบด้วย
- แผนที่ลมและอุณหภูมิอากาศชั้นบน (Upper wind / upper-air temperature chart)
- แผนที่ลักษณะอากาศร้าย (SIGWX chart)
- รายงานข่าวอากาศ METAR หรือ SPECI
- การพยากรณ์อากาศสำหรับการนำเครื่องบินขึ้น (Take off forecast)
- การพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบิน (TAF)
- ข่าวสารคำเตือน SIGMET
- ข่าวสารคำแนะนำสภาวะเถ้าภูเขาไฟ และพายุหมุนเขตร้อน (volcanic ash and tropical
cyclone advisory information)
- การพยากรณ์อากาศบริเวณพื้นที่สำหรับเที่ยวบินระดับต่ำ (Area forecasts for low-level
flights in chart), หากมี
- ข่าวสารคำแนะนำสภาพอวกาศ (space weather advisory information), หากมี
3.1.5 ข่าวสารภูมิอากาศทางการบิน (Aeronautical climatological information)
ข่ า วสารข้ อ มู ล ภู ม ิ อ ากาศการบิ น จั ด ทำขึ ้ น ตามข้ อ แนะนำของ ICAO (Annex 3) และ WMO
(WMO-No.49 volume II) โดยควรใช้ข้อมูลการตรวจสารประกอบอุตุนิยมวิทยาในช่วงระยะเวลาอย่างน้อย 5
ปี มีการระบุระยะเวลาของข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์และควรมีการปรับปรุงข้อมูล หรือขยายช่วงเวลาของข้อมูล
ให้เป็นปีปัจจุบันให้เร็วที่สุดเท่าที่สามารถทำได้ ซึ่งสามารถดำเนินการจากข้อมูลการตรวจรายงานอากาศการ
บินตามข้อกำหนดปกติ (METAR) ที่มีการตรวจอย่างน้อย 8 ครั้งต่อวันและมีช่วงระยะเวลาที่ห่างเท่า ๆ กัน
การจัดทำข่าวสารข้อมูลภูมิอากาศการบิน สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท
- Aerodrome climatological tables เป็นรูปแบบตารางสรุปตามสถิติข้อมูลจากผลการตรวจ
อากาศในแต่ละสารประกอบอุตุนิยมวิทยาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นที่บริเวณสนามบิน จัดเตรียมในรูปแบบ
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ที่เหมาะสมเพื่อสามารถตอบสนองการร้องขอเป็นการเฉพาะตามความต้องการของผู้ใช้ งาน
เกี่ยวกับด้านการบิน เพื่อให้เหมาะสมกับการนำไปใช้ประโยชน์
- Aerodrome climatological summaries เป็ น รู ป แบบตารางที ่ แ สดงข้ อ มู ล ทางสถิ ต ิ ข อง
สารประกอบอุตุนิยมวิทยาที่กำหนดไว้ในรูปของแบบฟอร์ม MODEL A–E (ตามเอกสารแนบท้าย
ใน WMO-No.49 volume II)

3.2

มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับสถานีตรวจอากาศการบิน
(Aeronautical Meteorological Stations: AMS)

กรมอุตุนิยมวิทยาได้จัดตั้งสถานีตรวจอากาศการบินที่สนามบิน โดยสถานีตรวจอากาศการบินอาจรวม
กับสถานีตรวจอากาศผิวพื้นหรือเป็นสถานีเฉพาะตรวจอากาศการบิน
3.2.1 หน้าที่ของสถานีตรวจอากาศการบิน
- AMS ทำการตรวจอากาศแบบประจำตามช่วงเวลาที่กำหนด การตรวจอากาศแบบประจำที่สนามบิน
จะต้องเสริมด้วยการตรวจอากาศแบบพิเศษเมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงตามที่กำหนดเกิดขึ้นใน
ส่ว นที่เกี่ ย วกับ ลมผิว พื้ น (Surface wind), ทัศนวิส ัย (Visibility), RVR (Runway visual range),
สภาพอากาศปั จ จุ บ ั น (Present weather), เมฆ (Cloud) และ/หรื อ อุ ณ หภู ม ิ อ ากาศ (Air
temperature)
- รายงานการตรวจอากาศแบบประจำจะต้องออกเป็น:
a) Local routine reports สำหรับเผยแพร่เฉพาะภายในสนามบินที่ทำการตรวจอากาศนั้น ๆ (มีไว้
สำหรับอากาศยานขาเข้าและขาออก) และ
b) METAR สำหรับเผยแพร่ออกภายนอกสนามบินที่ทำการตรวจอากาศนั้น ๆ (ส่วนใหญ่มีไว้สำหรับ
การวางแผนการบิน การกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน VOLMET และ D-VOLMET)
หมายเหตุ: ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่ใช้ใน ATIS (Voice-ATIS และ D-ATIS) คือข้อมูลที่นำมาจาก Local
routine reports ตามที่ระบุใน ICAO Annex 11, 4.3.6.1 g)
- รายงานการตรวจอากาศแบบพิเศษจะต้องออกเป็น:
a) Local special reports สำหรับเผยแพร่เฉพาะภายในสนามบินที่ทำการตรวจอากาศนั้น ๆ (มีไว้
สำหรับอากาศยานขาเข้าและขาออก) และ
b) SPECI สำหรับเผยแพร่ออกภายนอกสนามบินที่ทำการตรวจอากาศนั้น ๆ (ส่วนใหญ่มีไว้สำหรับ
การวางแผนการบิน การกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน VOLMET และ D-VOLMET) เว้นแต่ว่ามี
การออก METAR ทุกครึ่งชั่วโมงไม่ต้องรายงาน SPECI
หมายเหตุ: ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่ใช้ใน ATIS (Voice-ATIS และ D-ATIS) คือข้อมูลที่นำมาจาก Local
special reports ตามที่ระบุใน ICAO Annex 11, 4.3.6.1 g)
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- รายการเกณฑ์ส ำหรับ การตรวจอากาศแบบพิเศษกำหนดโดยกรมอุตุนิยมวิทยา โดยมาจากการ
ปรึกษาหารือระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยากับหน่วยงาน ATS, ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
3.2.2 การรายงานอากาศการบิน
Local routine reports, Local special reports, METAR และ SPECI มีองค์ประกอบตามลำดับที่
ระบุ ดังต่อไปนี้
a) ประเภทของรายงานอากาศการบิน (identification of the type of report)
b) รหัสสนามบิน (location indicator)
c) วันเวลาของการตรวจอากาศ (time of the observation)
d) รายงานอัตโนมัติหรือรายงานขาดหายไป เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
e) ลมผิวพื้น (ทิศทางและความเร็ว)
f) ทัศนวิสัย
g) RVR (runway visual range) เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
h) สภาพอากาศปัจจุบัน (present weather)
i) จำนวนเมฆ ชนิดเมฆ (เฉพาะเมฆ cumulonimbus และ towering cumulus) และความสูงของ
ฐานเมฆหรือทัศนวิสัยในแนวดิ่ง (ที่ตรวจวัดได้)
j) อุณหภูมิอากาศ และ อุณหภูมิจุดน้ำค้าง และ
k) ความกดอากาศ QNH และ QFE เมื ่ อ เข้ า เงื ่ อ นไขที ่ ก ำหนด (QFE รายงานเฉพาะใน Local
routine reports และ Local special reports)
การเพิ ่ ม เติ ม องค์ ป ระกอบที ่ ร ะบุ ไ ว้ ภ ายใต้ ห ั ว ข้ อ ย่ อ ย 3.2.2 a) ถึ ง k) ข่ า วสารข้ อ มู ล เพิ ่ ม เติ ม
(supplementary) ของ Local routine reports, Local special reports, METAR และ SPECI ควรระบุไว้
หลังองค์ประกอบ k)
3.2.3 การตรวจและรายงานองค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยา
1) ลมผิวพื้น (Surface wind)
การตรวจวัดและรายงานลมผิวพื้นเฉลี่ย จะตรวจวัดและรายงานทิศทางลมเป็นทิศองศาจริง (degrees
true) และความเร็วลมมีหน่วยเป็น เมตรต่อวินาที หรือ นอต (knots)
- การตรวจลมผิ ว พื ้ น สำหรั บ Local routine reports และ Local special reports ที ่ ใ ช้ ส ำหรั บ
อากาศยานขาออก ควรเป็นตัวแทนของลมผิวพื้นตลอดทางวิ่ง และที่ใช้สำหรับอากาศยานขาเข้า ควร
เป็นตัวแทนลมผิวพื้นของเขตจุดแตะพื้นในการลงของอากาศยาน (touchdown zone)
- การตรวจลมผิวพื้นสำหรับ METAR และ SPECI ควรเป็นตัวแทนลมผิวพื้นเหนือพื้นที่ทางวิ่งทั้งหมด
เมื่อมีเพียงหนึ่งทางวิ่ง และทุกทางวิ่งเมื่อมีมากกว่าหนึ่งทางวิ่ง (runway complex)
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2) ทัศนวิสัย (Visibility)
การตรวจวัดและรายงานทัศนวิสัยมีหน่วยเป็นเมตรหรือกิโลเมตร
- การตรวจวัดทัศนวิส ัย สำหรับ Local routine reports และ Local special reports ที่ใช้ส ำหรับ
อากาศยานขาออก ควรเป็นตัวแทนทัศนวิสัยตลอดทางวิ่ง และที่ใช้สำหรับอากาศยานขาเข้า ควรเป็น
ตัวแทนทัศนวิสัยของเขตจุดแตะพื้นในการลงของอากาศยาน (touchdown zone) บนทางวิ่ง
- การตรวจวัดทัศนวิสัยสำหรับ METAR และ SPECI ควรเป็นตัวแทนทัศนวิสัยของสนามบิน
3) Runway visual range
หมายเหตุ: คำแนะนำเกี่ยวกับหัวข้อ Runway visual range อยู่ใน Manual of Runway Visual Range
Observing and Reporting Practices (Doc 9328)
การรายงาน Runway visual range ต้องรายงานค่า ทุกทางวิ่งที่ได้กำหนดไว้สำหรับปฏิ บัติการนำ
อากาศยานเข้าหาสนามบิน และนำร่องอากาศยานลงสนามบินประเภทที่ 2 และ 3 (Category II and III
instrument approach and landing operations)
- การรายงาน Runway visual range ควรรายงานค่าทุกทางวิ่งที่ ใช้ในระหว่างช่วงที่ทัศนวิสัยลดลง
รวมถึง
a) ทางวิ ่ ง แบบพรี ซ ิ ช ั ่ น (Precision approach runways) ที่ ไ ด้ ก ำหนดไว้ ส ำหรั บ ปฏิ บ ั ต ิ ก ารนำ
อากาศยานเข้าหาสนามบินและนำร่องอากาศยานลงสนามบินประเภทที่ 1 และ
b) ทางวิ่งที่ใช้สำหรับการนำเครื่องบินขึ้นและมีไฟขอบความเข้มสูง (high-intensity edge lights)
และ/หรือไฟเส้นกึ่งกลาง (centre line lights)
การรายงาน Runway visual range ต้องรายงานตลอดช่วง เมื่อทัศนวิสัย หรือ Runway visual
range มีค่าน้อยกว่า 1,500 เมตร โดยมีหน่วยเป็นเมตร
การรายงาน Runway visual range จะต้องเป็นตัวแทน Runway visual range ของ
a) เขตจุดแตะพื้นในการลงของอากาศยาน (touchdown zone) ที่ได้กำหนดไว้สำหรับปฏิบัติการ
นำอากาศยานเข้าหาสนามบินและนำร่องอากาศยานลงสนามบินประเภทที่ 1 หรือ นอนพรีซิชั่น
(non-precision)
b) เขตจุดแตะพื้นในการลงของอากาศยาน และ จุดกึ่งกลางทางวิ่ง (mid-point of the runway) ที่
ได้กำหนดไว้สำหรับปฏิบัติการนำอากาศยานเข้าหาสนามบินและนำร่องอากาศยานลงสนามบิน
ประเภทที่ 2 และ
c) เขตจุดแตะพื้นในการลงของอากาศยาน จุดกึ่งกลางทางวิ่ง และจุดหยุดสุดท้ายของทางวิ่ง (stopend of the runway) ทีไ่ ด้กำหนดไว้สำหรับปฏิบัติการนำอากาศยานเข้าหาสนามบินและนำร่อง
อากาศยานลงสนามบินประเภทที่ 3
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4) สภาพอากาศปัจจุบัน (Present weather)
การตรวจวัดและรายงานสภาพอากาศปัจจุบันที่เกิดขึ้นบริเวณสนามบิน ต้องตรวจวัดและรายงานตาม
ความจำเป็น โดยต้องระบุปรากฏการณ์สภาพอากาศปัจจุบันต่อไปนี้เป็ นอย่างน้อย: ฝน, ฝนละออง, หิมะ และ
หยาดน้ำฟ้าที่เย็นจัด (รวมถึงความรุนแรง), ฟ้าหลัวแห้ง, ฟ้าหลัวชื้น, หมอก, หมอกที่เย็นจัด และพายุฟ้า
คะนอง (รวมถึงพายุฟ้าคะนองในบริเวณใกล้เคียง)
- ข่าวสารข้อมูลสภาพอากาศปัจจุบัน สำหรับ Local routine reports และ Local special reports
ควรเป็นตัวแทนสภาพอากาศปัจจุบันบริเวณสนามบิน
- ข่าวสารข้อมูล สภาพอากาศปัจ จุบัน สำหรับ METAR และ SPECI ควรเป็นตัว แทนสภาพอากาศ
ปัจจุบันบริเวณสนามบินและในบริเวณใกล้เคียง (vicinity) สำหรับปรากฏการณ์สภาพอากาศปัจจุบัน
ที่ระบุแน่นอน
5) เมฆ (Clouds)
การตรวจวัดและรายงาน จำนวนเมฆ ชนิดเมฆ และความสูงของฐานเมฆ ต้องตรวจวัดและรายงาน
ตามความจำเป็นเพื่ออธิบายเมฆที่มีนัยสำคัญด้านปฏิบัติการบิน (clouds of operational significance) เมื่อ
ท้องฟ้าถูกบดบังให้ตรวจวัดและรายงานทัศนวิสัยในแนวดิ่งแทนจำนวนเมฆ ชนิดเมฆ และความสูงของฐานเมฆ
โดยความสูงของฐานเมฆและทัศนวิสัยในแนวดิ่งที่รายงานมีหน่วยเป็นเมตร (หรือฟุต)
- การตรวจวัดเมฆสำหรับ Local routine reports และ Local special reports ควรเป็นตัวแทนเมฆ
บริเวณหัวทางวิ่ง (runway threshold(s)) ที่ใช้งาน
- การตรวจวัดเมฆสำหรับ METAR และ SPECI ควรเป็นตัวแทนเมฆบริเวณสนามบินและในบริเวณ
ใกล้เคียง (vicinity)
6) อุณหภูมิอากาศและอุณหภูมิจุดน้ำค้าง (Air temperature and dew-point temperature)
การตรวจวัดและรายงานอุณหภูมิอากาศและอุณหภูมิจุดน้ำค้าง ต้องตรวจวัดและรายงานมีหน่วยเป็น
องศาเซลเซียส
- การตรวจวัดอุณหภูมิอากาศและอุณหภูมิจุดน้ำค้างสำหรับ Local routine reports, Local special
reports, METAR และ SPECI ควรเป็นตัวแทนอุณหภูมิอากาศและอุณหภูมิจุดน้ำค้างของทุกทางวิ่ง
7) ความกดอากาศ (Atmospheric pressure)
การตรวจวัดความกดอากาศ ต้องตรวจวัดและรายงานค่า QNH และ QFE ที่คำนวณมีหน่วยเป็น
เฮกโตปาสคาล
8) ข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติม (Supplementary information)
การตรวจอากาศที่สนามบินควรรวมถึงข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมที่มีอยู่เกี่ยวกับสภาพอุตุนิยมวิทยาที่มี
นัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตประชิดและไต่ขึ้น (approach and climb-out areas) หากเป็นไปได้ควร
ระบุตำแหน่งของสภาพอุตุนิยมวิทยา
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มาตรฐานการตรวจและรายงานองค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยาเป็นไปตามคู่มือมาตรฐานเลขที่
551.501.9-05-2563 “การตรวจและรายงานอากาศการบิน แบบ METAR และ SPECI” และคู่มือมาตรฐาน
เลขที่ 551.501.9-06-2563 “การตรวจและรายงานอากาศการบินแบบประจำและแบบพิเศษ”
3.2.4 การรายงานข่าวอากาศการบินโดยระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ
− การรายงาน METAR และ SPECI โดยระบบตรวจอากาศอัตโนมัติที่สนามบินควรใช้ในช่วงเวลาที่ไม่ได้
เป็ น เวลาปฏิ บ ั ต ิ ก ารของสนามบิ น และหากเป็ น เวลาปฏิ บ ั ต ิ ก ารของสนามบิ น ควรต้ อ งมี ก าร
ปรึกษาหารือกันระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยากับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ต้องมีการประกาศในเอกสารแถลงข่าวการ
บิน (AIP Thailand)
หมายเหตุ: คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ระบบตรวจอากาศอัตโนมัติมีอยู่ใน ICAO Doc 9837
− การรายงาน Local routine reports และ Local special reports โดยระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ
ที่สนามบิน ควรใช้ในช่วงเวลาปฏิบัติการของสนามบิน เมื่อได้มีการปรึกษาหารือกันระหว่างกรม
อุตุนิยมวิทยากับผู้ใช้งาน
− การรายงาน Local routine reports, Local special reports, METAR และ SPECI โดยระบบตรวจ
อากาศอัตโนมัติจะต้องถูกระบุด้วยคำว่า “AUTO”

3.3

มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับหน่วยงานติดตามสภาวะอากาศการบิน
(Meteorological Watch Office: MWO)

กรมอุตุนิยมวิทยาได้จัดตั้งหน่วยงานติดตามสภาวะอากาศการบินเพื่อให้บริการแจ้งเตือนสภาพอากาศที่
เป็นอันตรายต่อการบินในเขตภูมิภาคข้อมูลทางการบินกรุงเทพ (Bangkok FIR)
3.3.1 หน้าที่ของหน่วยงานติดตามสภาวะอากาศการบิน
หน่วยงานติดตามสภาวะอากาศการบินมีหน้าที่ ดังนี้
- ติดตามสภาพอากาศตามเส้นทางบินที่มีผลกระทบหรือคาดว่าจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของ
การปฏิบัติการบินในเขตพื้นที่รับผิดชอบ Bangkok FIR
- เตรียมข่าว SIGMET และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกข่าว SIGMET ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
Bangkok FIR
- ให้บริการข่าว SIGMET และข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาอื่น ๆ ตามความจำเป็น กับหน่วยงานบริการ
การจราจรทางอากาศที่เกี่ยวข้อง
- เผยแพร่ข่าว SIGMET ผ่านเครือข่าย AFTN หรือ AMHS
- เผยแพร่ข่าว Special air-reports ที่ได้รับจาก ACC ตามรูปแบบข่าว ARS ผ่านเครือข่าย AFTN
- หน่วยงานติดตามสภาวะอากาศการบิน จะพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูล AIRMET เมื่อมีการ
จัดทำข้อตกลงตามความจำเป็นระหว่างหน่วยงานติดตามสภาวะอากาศการบิน กับ หน่วยบริการ
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จราจรทางอากาศที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงความหนาแน่นของการจราจรทางอากาศที่ระดับ ต่ำกว่า
10,000 ฟุต
3.3.2 ข่าวสารคำเตือน SIGMET
- ข้อความในข่าว SIGMET จะใช้คำอธิบายแบบภาษาธรรมดาที่กระชับตามรูปแบบที่กำหนด ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการเกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นของสภาพอากาศตามเส้นทางบินและปรากฏการณ์
อื่น ๆ ในชั้นบรรยากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของการปฏิบัติการทางอากาศยาน
- ข่าวสารคำเตือน SIGMET ที่ถูกส่งออกไปแล้ว จะถูกยกเลิกเมื่อคาดว่าสภาพอากาศหรือปรากฏการณ์
นั้นไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยทางอากาศยานหรือไม่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ออกข่าว SIGMET อีก
ต่อไป
- ช่วงเวลาที่มีผลบังคับใช้ (period of validity) ของข่าว SIGMET จะต้องไม่เกิน 4 ชั่วโมง ยกเว้น
กรณีของข่าว SIGMET สำหรับเมฆเถ้าภูเขาไฟและพายุหมุนเขตร้อน ช่วงเวลาที่มีผลบังคับใช้
ครอบคลุมได้ถึง 6 ชั่วโมง
- การออกข่าว SIGMET ทีเ่ กี่ยวกับเมฆเถ้าภูเขาไฟและพายุหมุนเขตร้อน ควรใช้ข้อมูลคำแนะนำจาก
ศูนย์ข้อมูลเถ้าภูเขาไฟ (VAACs) และศูนย์ข้อมูลพายุหมุนเขตร้อน (TCACs) ตามลำดับ ที่ถูกกำหนด
โดยแผนการเดินอากาศของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
- การออกข่าว SIGMET จะต้องไม่ออกก่อนเวลามากกว่า 4 ชั่วโมง นับจากเวลาเริ่มต้นของช่วงเวลา
ที่มีผลบังคับใช้ในข่าว SIGMET ยกเว้นกรณีของข่าว SIGMET สำหรับเมฆเถ้าภูเขาไฟและพายุหมุน
เขตร้อน จะต้องไม่ออกก่อนเวลาเริ่มต้นของช่วงเวลาที่มีผลบังคับใช้ มากกว่า 12 ชั่วโมง โดยข่าว
SIGMET สำหรับเมฆเถ้าภูเขาไฟและพายุหมุนเขตร้อน จะต้องได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
อย่างน้อยทุก 6 ชั่วโมง
มาตรฐานการออกข่าวสารคำเตือน SIGMET เป็นไปตามเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน
1. WI-ตบ-08-01-01 “การออกหรือยกเลิก ข่าวสารคำเตือน WS SIGMET บริเวณ Bangkok FIR”
2. WI-ตบ-08-01-02 “การออกหรือยกเลิก ข่าวสารคำเตือน WC SIGMET สำหรับ Tropical
Cyclone บริเวณ Bangkok FIR”
3. WI-ตบ-08-01-03 “การออกหรือยกเลิก ข่าวสารคำเตือน WV SIGMET สำหรับ Volcanic Ash
บริเวณ Bangkok FIR”
3.3.3 Special air-report
- Special air-reports เป็นข้อมูลการรายงานสภาพอากาศตามเส้นทางบินโดยนักบิน ผ่านช่องทางการ
สื่อสารรูปแบบ Voice Communication มายังศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศตามเส้นทางบิน (ACC)
และเจ้าหน้าที่ ACC จะต้องส่งข้อมูลดังกล่าวมายัง หน่วยงานติดตามสภาวะอากาศการบิน (MWO)
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โดยไม่ล่าช้า และเป็นไปตามคู่มือการแจ้งข่าวอากาศประเภท Special air-reports by voice
communication ระหว่าง ACC และ MWO
- การออกข่าว Special air-reports (ARS) ที่ได้รับข้อมูลจาก ACC จะต้องมีเนื้อหาตามรูปแบบที่ระบุ
ใน ICAO Annex 3, Appendix 6
- ข่าว Special air-reports (ARS) ที่ออกโดย MWO จะถูกส่งไปยัง WAFCs โดยผ่านเครือข่ายสื่อสาร
การบิน AFTN
- การออกและส่งข่าว Special air-reports (ARS) ผ่านเครือข่าย AFTN รวมระยะเวลาแล้วต้องไม่
เกิน 30 นาที หลังจากได้รับข้อมูลจาก ACC และไม่ควรเกิน 60 นาที นับจากเวลาที่ ACC ได้รับ
การแจ้งข่าว Special air-reports จากนักบิน
มาตรฐานรายละเอี ย ดการออกข่ าว Special air-reports (ARS) เป็ นไปตามเอกสารคู ่ ม ื อ และ
วิธีการปฏิบัติงาน
1. WI-ตบ-08-01-04 “การออกและส่งข่าว Special air-reports (ARS) ที่ได้รับจาก ACC”
2. SD-ตบ-08-04-BB “คู ่ ม ื อ การแจ้ ง ข่ า วอากาศประเภท Special air-reports by voice
communication ระหว่าง BACC และ MWO”

3.4

มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับศูนย์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินแห่งประเทศไทย
(Thailand National OPMET Center: Thailand NOC)

กองสื ่ อ สาร ทำหน้ า ที ่ เ ป็ น ศู น ย์ ข ้ อ มู ล อุ ต ุ น ิ ย มวิ ท ยาการบิ น แห่ ง ประเทศไทย (Thailand NOC)
ดำเนินการรวบรวม ตรวจสอบ ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบิน (METAR SPECI TAF และ SIGMET) จากหน่วยงาน
ให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบินภายในประเทศไทย ส่งให้ศูนย์รวบรวมและแลกเปลี่ยนข่าวอากาศการบินประจำ
ภูมิภาค กรุงเทพฯ (Bangkok Regional OPMET Center: Bangkok ROC) ศูนย์ข้อมูลข่าวอากาศการบิน
ประจำภูมิ ภ าค กรุงเทพฯ (Bangkok Regional OPMET Data Bank: Bangkok RODB) และกระจายข่าว
อากาศการบินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ รายละเอียดมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับ ศูนย์ข้อมูล
อุตุนิยมวิทยาการบินแห่งประเทศไทย เป็นไปตามเอกสารคู่มือปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินแห่ง
ประเทศไทย (Thailand NOC)
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3.5 เอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
กรมอุตุนิยมวิทยาจะให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ
ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศ ระเบียบ และคู่มือมาตรฐานการให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน (Manual of
Standards - Aeronautical Meteorological Services) ของสำนักงานการบิน พลเรื อนแห่งประเทศไทย
และมาตรฐานด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ทั้ง ICAO และ WMO โดยจัดเตรียมเอกสารทั้งรูปแบบ Electronics
และ Paper เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
Document Name
Electronics

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อบังคับ กพท. ว่าด้วยมาตรฐานการบริการการเดินอากาศ ด้าน
อุตุนิยมวิทยาการบิน

ข้อกำหนด กพท. ฉบับที่ ๒๕ ว่าด้วยการขอและออกใบรับรองบริการการ
เดินอากาศ

ประกาศ กพท. เรื่องการกำหนดประเภทนิติบุคคล อายุใบรับรอง และหน้าที่
อื่นของผู้ได้รับใบรับรองบริการการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๖๒

ระเบียบ กพท. ว่าด้วยการจัดทำรายงานของผู้ได้รับการรับรองบริการการ
เดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศ กพท. เรื่อง การขอและการออกใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอำนวยความ
สะดวกในการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๖๓

Manual of Standards - Aeronautical Meteorological Services

Annex 3 – Meteorological Service for International Air Navigation

Annex 10 – Aeronautical Telecommunications,
Volume II – Communications Procedures

Annex 11 – Air Traffic Services

Annex 15 – Aeronautical Information Services

Annex 19 – Safety Management System

Doc 8896, Manual of Aeronautical Meteorological Practice

Doc 9377, Manual on coordination between Air Traffic Services,
Aeronautical Information Services and Aeronautical
Meteorological Services

Doc 9328, Manual of Runway Visual Range Observing and
Reporting Practices
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Document Name
Doc 9837, Manual on Automatic Meteorological Observing
Systems at Aerodromes
Doc 9817, Manual on Low Level Wind-shear
ROBEX Handbook
ASIA/PACIFIC REGIONAL SIGMET GUIDE
WMO-No.49 Technical Regulations, Volume I - General
Meteorological Standards and Recommended Practices
WMO-No.49 Technical Regulations, Volume II – Meteorological
Service for International Air Navigation
WMO-No.1100 Guide to the Implementation of Quality
Management System for National Meteorological and
Hydrological Services and Other Relevant Service Providers
WMO-No.1205 Guide to Competency
WMO-No.1083 Guide to Implementation of Education and
Training Standards in Meteorology and Hydrology
AIP Thailand

Issue: 01 Revision: 00

Effective Date: 26 March 2021

Electronics


Paper
-






-



-



-




-



-

3-15

Operations Manual – Thai Meteorological Department
บทที่ 4 ทรัพยากรบุคคล

บทที่ 4 ทรัพยากรบุคคล
4.1 คุณสมบัติผู้ปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน
4.1.1 นักอุตุนิยมวิทยา มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขา
หนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ กรมอุตุนิยมวิทยาเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขา
หนึ่งหรือหลายสาขาวิ ชาดังกล่าว ในทางที่กรมอุตุนิยมวิทยาเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
3) ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขา
หนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ กรมอุตุนิยมวิทยาเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
4) ได้รับปริญญาในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ อ.ก.พ. กรมอุตุนิยมวิทยา พิจารณาเห็นว่ามีความรู้ที่เทียบ
ได้ในระดับเดียวกันกับสาขาวิชาหรือทางตามข้อ 1 หรือข้อ 2 หรือข้อ 3 ซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
5) ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
4.1.2 เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาอุตุนิยมวิทยา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อจากมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ (หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาอุตุนิยมวิทยา (BIP-MT))
4.1.3 นายช่างไฟฟ้า มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ ในทางที่กรมอุตุนิยมวิทยาเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่
ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิช า
เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งดังกล่าว
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ในทางที่กรมอุตุนิยมวิทยาเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชา
อื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
3) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
ไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ กรมอุตุนิยมวิทยาเห็นว่าเหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งนี้ได้
4) ได้ร ับ ประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒ ิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งนี้ได้

4.2 หน้าที่ความรับผิดชอบตามตำแหน่งงาน
4.2.1 ตำแหน่งนักอุตุนิยมวิทยา
ลักษณะงานโดยทั่วไป
ปฏิบ ัติงานด้ า นอุตุน ิย มวิทยาการบิน ซึ่งมีล ักษณะงานที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ แผนที่อ ากาศ
อุตุนิยมวิทยาชนิดต่าง ๆ การวิเคราะห์ข้อมูลพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขจากศูนย์พยากรณ์อากาศโลกทั้งจาก
ศูนย์ลอนดอนและศูนย์วอชิงตัน และข้อมูลพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ การวิเคราะห์
ภาพเมฆดาวเที ย มอุ ต ุ น ิ ย มวิ ท ยา การพยากรณ์ อ ากาศบริ เ วณสนามบิ น (TAF) การพยากรณ์ อ ากาศ
ตามเส้นทางบิน การพยากรณ์อากาศเพื่อนำเครื่องขึ้น (Take off forecast) การพยากรณ์แนวโน้มสภาวะ
อากาศบริเวณสนามบิน (Trend forecast) การพยากรณ์ล ักษณะอากาศสำคัญ (Significant Weather
Phenomena) ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ จัดทำแผนที่ลมและอุณหภูมิชั้นบนและเอกสารประกอบการบิน
วิเคราะห์ ติดตาม เฝ้าระวัง และออกคำเตือนลักษณะอากาศที่จะเป็นอันตรายต่อการบิน การออกข่าวคำ
เตือน SIGMET บริเวณ Bangkok FIR การออกคำเตือนลักษณะอากาศร้ายบริเวณสนามบิน (Aerodrome
warnings) การออกคำเตือนลมเฉือน (Wind shear warnings) การออกและส่งข่าว Special air-reports
(ARS) และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
สำหรับนักอุตุนิยมวิทยาที่ปฏิบัติ งานด้านตรวจและรายงานอากาศการบิน ซึ่งมีลักษณะงานที่
เกี่ยวกับการตรวจ เฝ้าระวังและรายงานสภาวะอากาศบริเวณสนามบิน ตรวจอากาศการบินแบบประจำและ
พิเศษ รายงานข่าวอากาศการบินให้กั บหน่วยงานที่รับผิดชอบกระจายข่าว ให้คำแนะนำการตรวจอากาศ
การบินให้ถูกต้องตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล พยากรณ์แนวโน้มสภาวะอากาศบริเวณสนามบิน (Trend
forecast) และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ระดับตำแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชำนาญการ
ระดับชำนาญการพิเศษ
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หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตำแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
ปฏิบ ัติงานในฐานะผู้ป ฏิบ ัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิช าการในการ
ปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
ระดับชำนาญการ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และ
ความชำนาญงานสูงในด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงในด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ปฏิบัติงาน
ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ระดับชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และ
ความชำนาญงานสูงมากในด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรื อแก้ปัญหาที่ยาก และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงมากในด้านอุตุนิยมวิทยา การบิน
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
4.2.2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา
ลักษณะงานโดยทั่วไป
ปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการตรวจ เฝ้าระวังและรายงาน
สภาวะอากาศบริเวณสนามบิน ตรวจอากาศการบินแบบประจำและพิเศษ รายงานข่าวอากาศการบินให้กับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบกระจายข่าว ให้คำแนะนำการตรวจอากาศการบินให้ถูกต้องตามข้อกำหนดมาตรฐาน
สากล ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เ กี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
ระดับตำแหน่ง
ระดับปฏิบัติงาน
ระดับชำนาญงาน
ระดับอาวุโส
หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตำแหน่ง
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ระดับปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริ ญญา
ปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ
แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ระดับชำนาญงาน
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จำเป็ นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้องกำกับ
แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
ชำนาญงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ระดับอาวุโส
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบินค่อนข้างสูง
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้องกำกับ
แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
ชำนาญงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบินค่อนข้างสูง มีงานในความรับผิดชอบที่หลากหลาย ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
4.2.3 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า
ลักษณะงานโดยทั่วไป
ปฏิบ ัติงานช่างไฟฟ้า ในการสำรวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง
ปรับปรุง ควบคุมการใช้งาน ดูแลบำรุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า
ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสารในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งจัดทำ
ทะเบียน รวบรวมและเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งานเพื่อการวางแผนบำรุงรักษา และปรับเทียบค่า
มาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการออกใบรับรองตามที่หน่วยงาน หรือกฎหมายกำหนด ให้
คำแนะนำ ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอกหน่ว ยงาน
ประสานแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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ระดับตำแหน่ง

ระดับปฏิบัติงาน
ระดับชำนาญงาน
ระดับอาวุโส
หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตำแหน่ง
ระดับปฏิบัติงาน
ปฏิบ ัติงานในฐานะผู้ปฏิบ ัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้ส ำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ระดับชำนาญงาน
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานด้านช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้องกำกับ
แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
ชำนาญงานด้านช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
ระดับอาวุโส
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานด้านช่างไฟฟ้าค่อนข้างสูง ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้องกำกับ
แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
ชำนาญงานด้านช่างไฟฟ้าค่อนข้างสูง มีงานในความรับผิดชอบที่หลากหลาย ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

4.3 คุณสมบัติด้านสมรรถนะของบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน
บุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยาการบินประกอบด้วย Aeronautical Meteorological Forecaster (AMF)
และ Aeronautical Meteorological Observer (AMOB) โดย
- Aeronautical Meteorological Forecaster (AMF) คือ นักอุตุนิยมวิทยาที่ปฏิบัติหน้าที่พยากรณ์และ
ออกคำเตือนปรากฏการณ์สภาพอากาศร้ายด้านการบิน
- Aeronautical Meteorological Observer (AMOB) คือ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา หรือ นักอุตุนิยมวิทยา
ที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจและรายงานอากาศด้านการบิน
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โดยบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยาการบินต้องผ่านการประเมินสมรรถนะก่อนจึงสามารถปฏิบัติงานด้าน
อุตุนิยมวิทยาการบินได้ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน อ้างอิงตาม
ระบบการประเมิ น สมรรถนะบุคลากรด้านอุตุ นิย มวิ ทยาการบิน ของกรมอุ ตุ นิย มวิ ทย า (Competency
Assessment System for Aeronautical Meteorological Personnel of Thai Meteorological Department)

4.4 อัตรากำลัง
4.4.1 หลักเกณฑ์ในการคำนวณหาอัตรากำลัง
สูตรการคำนวณอัตรากำลัง
จำนวนบุคลากร =

ปริมาณงาน x เวลาที่ใช้
มาตรฐานเวลาการปฏิบัติงานต่อปี

มาตรฐานเวลาการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือน
= 230 วัน/คน/ปี * 6 ชั่วโมง/วัน =1,380 ชั่วโมง (82,800 นาที)
สำหรับผู้ปฏิบัติงานเป็นผลัดใช้มาตรฐานเวลาการปฏิบัติงาน
= 230 วัน/คน/ปี * 8 ชั่วโมง/วัน = 1,840 ชั่วโมง (110,400 นาที)
4.4.2 อัตรากำลังของผู้ปฏิบัติงานบริการอุตุนิยมวิทยาการบิน
กรมอุตุนิยมวิทยา มีอัตรากำลังของผู้ปฏิบัติงานบริการอุตุนิยมวิทยาการบิน ตามสูตรการคำนวณฯ
ดังนี้
หน่วยงานให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน
ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน กองอุตุนิยมวิทยาการบิน
ส่วนตรวจอากาศการบินสุวรรณภูมิ สนามบินสุวรรณภูมิ
ส่วนตรวจอากาศการบินดอนเมือง สนามบินดอนเมือง
ส่วนติดตามสภาวะอากาศการบิน
ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ส่วนตรวจอากาศการบิน สนามบินขอนแก่น
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
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หน่วยงานให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน
ส่วนอากาศการบินอุดรธานี สนามบินอุดรธานี
ส่วนอากาศการบินสกลนคร สนามบินสกลนคร
ส่วนอากาศการบินเลย สนามบินเลย
ส่วนอากาศการบินนครพนม สนามบินนครพนม
ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ส่วนตรวจอากาศการบิน สนามบินอุบลราชธานี
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ส่วนอากาศการบินบุรีรัมย์ สนามบินบุรีรัมย์
ส่วนอากาศการบินนครราชสีมา สนามบินนครราชสีมา
ส่วนอากาศการบินร้อยเอ็ด สนามบินร้อยเอ็ด
ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
ส่วนตรวจอากาศการบิน สนามบินภูเก็ต
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
ส่วนอากาศการบินกระบี่ สนามบินกระบี่
ส่วนอากาศการบินระนอง สนามบินระนอง
ส่วนอากาศการบินตรัง สนามบินตรัง
ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ส่วนตรวจอากาศการบิน สนามบินหาดใหญ่
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ส่วนอากาศการบินสุราษฎร์ธานี
- กลุ่มงานอากาศการบินสุราษฎร์ธานี สนามบินสุราษฎร์ธานี
- กลุ่มงานอากาศการบินสมุย สนามบินสมุย
ส่วนอากาศการบินนราธิวาส สนามบินนราธิวาส
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หน่วยงานให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน
ส่วนอากาศการบินชุมพร สนามบินชุมพร
ส่วนอากาศการบินนครศรีธรรมราช สนามบินนครศรีธรรมราช
ส่วนอากาศการบินประจวบคีรีขันธ์ สนามบินหัวหิน
ส่วนอากาศการบินยะลา สนามบินเบตง
ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
ส่วนตรวจอากาศการบิน สนามบินเชียงใหม่
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
ส่วนอากาศการบินเชียงราย สนามบินเชียงราย
ส่วนอากาศการบินแม่ฮ่องสอน สนามบินแม่ฮ่องสอน
ส่วนอากาศการบินลำปาง สนามบินลำปาง
ส่วนอากาศการบินน่าน สนามบินน่านนคร
ส่วนอากาศการบินแพร่ สนามบินแพร่
ส่วนอากาศการบินเพชรบูรณ์ สนามบินเพชรบูรณ์
ส่วนอากาศการบินพิษณุโลก สนามบินพิษณุโลก
ส่วนอากาศการบินตาก
- กลุ่มงานอากาศการบินตาก สนามบินตาก
- กลุ่มงานอากาศการบินแม่สอด สนามบินแม่สอด
ส่วนอากาศการบินสุโขทัย สนามบินสุโขทัย
ส่วนอากาศการบินตราด สนามบินตราด
ศูนย์โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กองสื่อสาร
ส่วนสื่อสารอุตุนิยมวิทยาภายในประเทศ กองสื่อสาร
ส่วนเครือข่ายสื่อสารและอินเตอร์เน็ต กองสื่อสาร
ส่วนเครื่องมือตรวจอากาศเพื่อการบิน กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา
ส่วนมาตรฐานเครื่องมือตรวจอากาศ กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา

Issue: 01 Revision: 01

(AMS)
(AMS)
(AMS)
(AMS)
(AMO)

อัตรากำลัง (คน)
3
3
3
3
4

(AMS)

4
5

(AMS)
(AMS)
(AMS)
(AMS)
(AMS)
(AMS)
(AMS)

4
3
3
3
3
3
3

(AMS)
(AMS)
(AMS)
(AMS)

3
3
3
3
10

Effective Date: 1 September 2022

4
4
5
5

4-8

Operations Manual – Thai Meteorological Department
บทที่ 4 ทรัพยากรบุคคล

4.5 การฝึกอบรมบุคลากร
4.5.1 นักอุตุนิยมวิทยา
แผนการฝึกอบรมของนักอุตุนิยมวิทยาในการปฏิบัติงานอุตุนิยมวิทยาการบิน มีดังนี้

Training Program
Initial Training (BIP-M)
On-The-Job Training
Basic Training
Recurrent Training
Special Training

แผนการฝึกอบรมของนักอุตุนิยมวิทยา
ช่วงเวลาการปฏิบัติงาน
ก่อนเริ่ม
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
ฝึกงาน
ปฏิบัติงาน
ระดับ ปก. ระดับ ชก.
X
X
X
X
X
X
O
O

ปฏิบัติงาน
ระดับ ชพ.

O
O
O

หมายเหตุ: X = การฝึกอบรมทีจ่ ำเป็น (requirement) และ O = การฝึกอบรมที่เป็นทางเลือก (option)
4.5.1.1 Initial Training
นักอุตุนิยมวิทยาที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานผู้ให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้าน
พยากรณ์อากาศการบิน และ/หรือ ตรวจอากาศการบิน ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรอุตุนิยมวิทยาชั้นสูง ซึ่ง
มีเนื้อหาหลักสูตรเทียบเท่ากับหลักสูตร Basic Instruction Package for Meteorologists (BIP-M) รวมกับ
หลักสูตร Basic Instruction Package for Meteorological Technicians (BIP-MT) โดยหลักสูตรมีเนื้อหา
เป็นไปตามทีก่ ำหนดไว้ใน WMO-No.1083 ขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก
หมายเหตุ: นักอุตุนิยมวิทยาที่ผ่านหลักสูตรอุตุนิยมวิทยาชั้นสูงตั้งแต่รุ่นที่ 18 เป็นต้นไป สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้ทั้งพยากรณ์อากาศการบินและตรวจอากาศการบิน
4.5.1.2 On-The-Job Training
เมื่อมีนักอุตุนิยมวิทยามาปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานผู้ให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน ในฐานะนัก
พยากรณ์อากาศการบิน ต้องมีการฝึกอบรมการปฏิบัติ งาน (On-The-Job Training) อย่างน้อย 3 เดือน
ยกเว้น กรณีโยกย้ายตำแหน่งที่มีประสบการณ์ ด้านการพยากรณ์อากาศ สามารถลดเวลาฝึกอบรมเหลือไม่เกิน
3 เดือน โดยการฝึกปฏิบัติงานอยู่ภายใต้กำกับดูแลของผู้ที่ได้รับมอบหมายที่มีประสบการณ์และต้องผ่านการ
ประเมินสมรรถนะด้านการพยากรณ์อากาศการบิน (AMF)
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On-The-Job Training มีหัวข้อดังนี้
- การวิเคราะห์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือตรวจวัดประจำสนามบิน
- การพยากรณ์อากาศด้านการบิน
- การออกคำเตือนสภาพอากาศร้ายด้านการบิน
สำหรับ นักอุตุน ิย มวิทยาที่ป ฏิบ ัติห น้าที่ ตรวจอากาศการบิน ต้องมีการฝึกอบรมการปฏิบัติ งาน
(On-The-Job Training) อย่างน้อย 3 เดือน ยกเว้น กรณีโยกย้ายตำแหน่ง ที่มีประสบการณ์ ด้านการตรวจ
อากาศ สามารถลดเวลาฝึกอบรมเหลือไม่เกิน 3 เดือน โดยการฝึกปฏิบัติงานอยู่ภายใต้กำกับดูแลของผู้ที่ได้รับ
มอบหมายที่มีประสบการณ์และต้องผ่านการประเมินสมรรถนะด้านตรวจอากาศการบิน (AMOB)
On-The-Job Training มีหัวข้อดังนี้
- การตรวจและรายงานอากาศด้านการบิน
- การพยากรณ์แนวโน้มสภาวะอากาศบริเวณสนามบิน (Trend forecast)
4.5.1.3 Basic Training
Basic Training ของนักอุตุนิยมวิทยาเป็นไปตามเอกสาร คู่มือฝึกอบรมบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยา
การบิน (Training Manual)
4.5.1.4 Recurrent Training
เป็นการทบทวนความรู้ที่ได้อบรมมาแล้วและเป็นการรับทราบกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานใหม่ ๆ ที่
ถูกเปลี่ยนแปลง นักอุตุนิยมวิทยาควรได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อยทุก 3 ปี โดยหลักสูตร Recurrent Training
มีดังนี้
 นักอุตุนิยมวิทยาทีป่ ฏิบัติหน้าที่พยากรณ์อากาศการบิน
- อุตุนิยมวิทยาการบิน
 นักอุตุนิยมวิทยาที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจอากาศการบิน
- อุตุนิยมวิทยาการบิน
- การตรวจและรายงานอากาศการบิน
4.5.1.5 Special Training
เป็นการฝึกอบรมพิเศษจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สูงขึ้น
หรือตำแหน่งที่ต้องการความชำนาญเฉพาะด้าน โดยหลักสูตร Special Training มีดังนี้
- เทคนิคการประเมินสมรรถนะ

Issue: 01 Revision: 01

Effective Date: 1 September 2022

4-10

Operations Manual – Thai Meteorological Department
บทที่ 4 ทรัพยากรบุคคล
4.5.2 เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา
แผนการฝึกอบรมของเจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาในการปฏิบัติงานอุตุนิยมวิทยาการบิน มีดังนี้
แผนการฝึกอบรมของเจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา
ช่วงเวลาการปฏิบัติงาน
Training Program
ก่อนเริ่ม
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
ฝึกงาน
ปฏิบัติงาน
ระดับ ปง. ระดับ ชง.
Initial Training (BIP-MT)
X
On-The-Job Training
X
Basic Training
X
X
Recurrent Training
X
X
Special Training
O
O

ปฏิบัติงาน
ระดับ อว.

O
O
O

หมายเหตุ: X = การฝึกอบรมทีจ่ ำเป็น (requirement) และ O = การฝึกอบรมที่เป็นทางเลือก (option)
4.5.2.1 Initial Training
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาที่ผ่านหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาอุตุนิยมวิทยา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 1 ปี (หลักสูตร Basic Instruction Package For Meteorological Technicians (BIP-MT) โดย
หลั ก สู ต รมี เ นื ้ อ หาเป็ น ไปตามที ่ ก ำหนดไว้ ใ น WMO-No.1083 ขององค์ ก ารอุ ต ุ น ิ ย มวิ ท ยาโลก (World
Meteorological Organization))
4.5.2.2 On-The-Job Training
เมื่อมีเจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยามาปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานผู้ให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน ต้องมี
การฝึกอบรมการปฏิบัติงาน (On-The-Job Training) อย่างน้อย 3 เดือน ยกเว้น กรณีโยกย้ายตำแหน่งที่มี
ประสบการณ์ด้านการตรวจอากาศ สามารถลดเวลาฝึกอบรมเหลือไม่เกิน 3 เดือน โดยการฝึกปฏิบัติงานอยู่
ภายใต้กำกับดูแลของผู้ที่ได้รับมอบหมายที่มีประสบการณ์และต้องผ่านการประเมินสมรรถนะด้านตรวจอากาศ
การบิน (AMOB)
On-The-Job Training มีหัวข้อดังนี้
- การตรวจและรายงานอากาศด้านการบิน
4.5.2.3 Basic Training
Basic Training ของเจ้าพนั ก งานอุ ตุ นิ ยมวิ ทยาเป็ น ไปตามเอกสาร คู่มือฝึ ก อบรมบุ ค ลากรด้ า น
อุตุนิยมวิทยาการบิน (Training Manual)
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4.5.2.4 Recurrent Training
เป็นการทบทวนความรู้ที่ได้อบรมมาแล้วและเป็นการรับทราบกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานใหม่ ๆ ที่
ถูกเปลี่ยนแปลง เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาควรได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อยทุก 3 ปี โดยหลักสูตร Recurrent
Training มีดังนี้
- การตรวจและรายงานอากาศการบิน
4.5.2.5 Special Training
เป็นการฝึกอบรมพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สูงขึ้น หรือ
ตำแหน่งที่ต้องการความชำนาญเฉพาะด้าน โดยหลักสูตร Special Training มีดังนี้
- เทคนิคการประเมินสมรรถนะ
4.5.3 นายช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงานที่กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา หรือศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค)
แผนการฝึกอบรมของนายช่างไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน มีดังนี้

Training Program
Initial Training
On-The-Job Training
Basic Training
Recurrent Training

แผนการฝึกอบรมของนายช่างไฟฟ้า
ช่วงเวลาการปฏิบัติงาน
ก่อนเริ่ม
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
ฝึกงาน
ปฏิบัติงาน
ระดับ ปง. ระดับ ชง.
X
X
X
X
X
X

ปฏิบัติงาน
ระดับ อว.

O
O

หมายเหตุ: X = การฝึกอบรมทีจ่ ำเป็น (requirement) และ O = การฝึกอบรมที่เป็นทางเลือก (option)
4.5.3.1 Initial Training
นายช่างไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบินต้องผ่านหลักสูตรอย่างใดอย่าง
หนึ่งตามที่ ก.พ. กำหนด ดังต่อไปนี้
1) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิค
วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งดังกล่าว
3) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้า
กำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว
4) ประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
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4.5.3.2 On-The-Job Training
เมื่อมีนายช่างไฟฟ้ามาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ ต้องมีการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน (On-The-Job Training)
โดยการปฏิบัติงานอยู่ในการกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายที่มีประสบการณ์ โดย
รายละเอียดการปฏิบัติงาน คือ ร่วมเดินทางไปทำการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมือกับผู้มีประสบการณ์มาก ๆ
เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ๋ในการทำงาน สั่งสมความรู้ โดยฝึกอบรมอย่างน้อย 3 เดือน
4.5.3.3 Basic Training
Basic Training ของนายช่างไฟฟ้า เป็นไปตามเอกสาร คู่มือฝึกอบรมบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยา
การบิน (Training Manual)
4.5.3.4 Recurrent Training
เป็นการทบทวนความรู้ที่ได้อบรมมาแล้ว และเป็นการรับทราบ กฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานใหม่ ๆ
ที่ถูกเปลี่ยนแปลง นายช่างไฟฟ้าควรได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อยทุก 3 ปี โดยหลักสู ตร Recurrent Training
มีดังนี้
- การบำรุงรักษาระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS)
- การบำรุงรักษาระบบตรวจวัดวินด์เชียร์ (LLWAS)
หมายเหตุ: โปรแกรมการฝึกอบรมของนั กอุตุนิย มวิทยา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิท ยา และนายช่างไฟฟ้ า
รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตามเอกสาร คู่มือฝึกอบรมบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน (Training
Manual)

4.6 การสร้างความคุ้นเคยให้กับผู้ปฏิบตั ิงานต่อการเปลี่ยนแปลงของการดำเนินการ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบินที่ มีผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติงานเดิม มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
1) ผู้ที่ได้ร ับ มอบหมายจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) ของการจั ดหา
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน กำหนดให้มีการจัดฝึกอบรมการใช้เครื่องมือ
และระบบปฏิบัติการต่าง ๆ แก่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือการใช้เครื่องมือและระบบปฏิบัติการต่าง ๆ
ด้วย
2) เมื่อมีการติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์ฯ ใหม่แล้ว บริษัทที่ดำเนินการติดตั้ง ต้องกำหนดวันและจัด
ฝึกอบรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในเรื่องการใช้เครื่องมือและระบบปฏิบัติการต่าง ๆ รวมทั้งให้ผู้ปฏิบัติงานทดลองใช้
เครื่องมือและระบบปฏิบัติการต่าง ๆ เหล่านั้นด้วย
3) ดำเนิ น การจั ด ทำหรื อ แก้ ไ ขรายละเอี ย ดในเอกสาร Quality Procedure (QP) และ Work
Instruction (WI) ตามระบบการควบคุมเอกสาร และทำการเผยแพร่เอกสารให้ทราบโดยทั่วกัน โดยการแจ้งใน
ที่ประชุม และอัปโหลดลงเว็บไซต์ของกอง/ศูนย์
4) ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบินด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่จัดหามาใหม่
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4.7 ระเบียบปฏิบัติของกรมอุตุนิยมวิทยา
4.7.1 ระเบียบการลา
ระเบียบการลาของกรมอุตุนิยมวิทยาอ้างอิงตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยระเบียบการลา
ของข้าราชการ พ.ศ. 2555 โดยให้ข้าราชการเสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา ตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจ
อนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา หากการลาของข้าราชการในช่วงก่อนและหลังวันหยุดราชการประจำสัปดาห์หรือ
วันหยุดราชการ ประจำปีเพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องกัน ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตใช้ดุลพินิ จตามความ
เหมาะสม และจำเป็นที่จะอนุญาตให้ลาได้โดยมิให้เสียหายแก่การปฏิบัติราชการ
การลาแบ่งออกเป็น 11 ประเภท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) การลาป่วย การลาป่วยตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปต้องมีใบรับรองของแพทย์ประกอบใบลา การลา
ป่วยไม่ถึง 30 วัน ไม่ว่าจะเป็นการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน ถ้าผู้มีอำนาจอนุญาต
เห็นสมควร จะสั่งให้มีใบรับรองของแพทย์ประกอบใบลา หรือสั่งให้ผู้ลาไปรับการตรวจจาก
แพทย์ของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้
2) การลาคลอดบุตร การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด ก่อน หรือ หลังวันที่คลอดบุตรก็ได้
แต่เมื่อรวมวันลาแล้วต้องไม่เกิน 90 วัน
3) การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่ง
ติดต่อกันได้ไม่เกิน 15 วันทำการ
4) การลากิ จ ส่ ว นตั ว มี ส ิ ท ธิ ล าโดยผู้ ม ีอ ำนาจพิจ ารณาหรื อ อนุญ าตใช้ ด ุล พิ น ิจ ตามความ
เหมาะสม และมิให้เสียหายแก่การปฏิบัติราชการ
5) การลาพักผ่ อน มีส ิทธิล าในปีงบประมาณหนึ่ งได้ 10 วันทำการ แต่ไม่มีส ิทธิล าในปี ที่
ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึง 6 เดือน ถ้าในปีใดมิได้ล า หรือลาแล้วแต่ไม่ ครบ
10 วันทำการ ให้สะสมวันที่ยังมิได้ลารวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไปแต่จะต้องไม่เกิน 20 วันทำการ
เว้นแต่รับราชการติดต่อกันตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ให้สะสมวันลาพักผ่อนได้ไม่เกิน 30 วันทำการ
6) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ต้องอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบ
พิธีฮัจย์ภายใน 10 วันนับแต่วันเริ่มลา และจะต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ
ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ลาสิกขาหรือวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไป
ประกอบพิธีฮัจย์ ทั้งนี้ จะต้องนับรวมอยู่ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตการลา
7) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล เมื่อพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือก
หรื อ เข้ า รั บ การเตรี ย มพลแล้ ว ให้ ม ารายงานตั ว กลั บ เข้ า ปฏิ บ ั ต ิ ร าชการตามปกติ ต่ อ
ผู้บังคับบัญชาภายใน 7 วัน เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็น อาจขยายเวลาให้ได้แต่รวมแล้วไม่เกิน
15 วัน
8) การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน มีสิทธิลาโดยผู้มีอำนาจพิจารณาหรือ
อนุญาตใช้ดุลพินิจตามความเหมาะสม และมิให้เสียหายแก่การปฏิบัติราชการ
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9) การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระ
ราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทำการซึ่งให้นับเวลา
ระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ
10) การลาติดตามคู่สมรส มีสิทธิลาได้ไม่เกิน 2 ปี กรณีจำเป็นอาจอนุญาตให้ลาต่อได้อีก 2 ปี แต่
เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน 4 ปี ถ้าเกิน 4 ปีให้ลาออกจากราชการ
11) การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ มีสิทธิลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพครั้งหนึ่งได้
ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน 12 เดือน
4.7.2 ระเบียบการปฏิบัติงานเป็นผลัดหรือกะ
กรมอุตุนิยมวิทยากำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบบริการอุตุนิยมวิทยาการบิน ปฏิบัติงานเป็นผลัด
หรือกะ ซึ่งการปฏิบัติงานในผลัดหรือกะหนึ่ง ๆ ต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าแปดชั่วโมง รวมเวลาหยุดพัก โดยมี 2
กรณี ดังนี้
1) กรณีทั่วไป ปฏิบัติงานเข้าเวรตลอด 24 ชั่วโมง แบ่งเป็น 3 ผลัด (เช้า, บ่าย, ดึก) ผลัดละ 8 ชั่วโมง
หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันปฏิบัติงาน โดยเข้าเวร 3 วัน พัก 1 วัน
2) กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 1) ให้เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง/ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค
กำหนดเวลาการปฏิบัติงานในแต่ละผลัดให้เหมาะสมกับภารกิจและหลักเกณฑ์ โดยคำนึงถึงเหตุผล
ความจำเป็น ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน และสุขภาพร่างกายของผู้ปฏิบัติงาน
เป็นสำคัญ อาจมีการอนุญาตให้หยุดพักผ่อนได้หากมีความเหนื่อยล้า ซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ
หัวหน้าหน่วยงาน
หมายเหตุ: หากมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานติดต่อ 24 ชั่วโมง ควรมีเวลาหยุดพักอย่างน้อย 1 วันก่อนเริ่ม
ปฏิบัติงานผลัดใหม่เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
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5.1 เครื่องมือตรวจวัดอุตุนิยมวิทยาการบิน
เครื่องมือตรวจวัดอุตุนิยมวิทยาที่ใช้ในการให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบินของกรมอุตุนิยมวิทยา
ประกอบด้วย
5.1.1 ระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ (Automated Weather Observing System: AWOS)
ระบบตรวจอากาศอั ต โนมั ต ิ (Automated Weather Observing System: AWOS) เป็ น ระบบ
ตรวจวัดสภาพอากาศบริเวณสนามบินที่ให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องแบบเรียลไทม์ โดยมีเครื่องมือสำหรับตรวจวัด
ข้อมูลพื้นฐานทางด้านอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ อุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิทางวิ่ง ความชื้นสัมพัทธ์ ความกดอากาศ
ทิศทางและความเร็วลม ทัศนวิสัยทางวิ่ง และความสูงฐานเมฆ รายละเอียดเป็นไปตามเอกสาร คู่มือการ
ดําเนินงานเครื่องอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภทเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบิน ระบบตรวจ
อากาศอัตโนมัติ (Automated Weather Observing System: AWOS) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
รายชื่อสนามบินที่ติดตั้งระบบตรวจอากาศอัตโนมัติแสดงไว้ในภาคผนวก ก หัวข้อ ก.1
5.1.2 ระบบตรวจวัดวินด์เชียร์ (Low-Level Wind shear Alert System: LLWAS)
ระบบตรวจวัดวิน ด์เชีย ร์ (Low-Level Wind shear Alert System: LLWAS) เป็นระบบตรวจวั ด
กระแสลมเฉือนในระดับต่ำและสภาพอากาศร้ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ไมโครเบิร์ส บริเวณสนามบิน โดยเฉพาะ
บริเวณใกล้เคียงทางวิ่ง โดยระบบจะทำการแจ้งเตือนการเกิดแบบเรียลไทม์แก่นักบินและผู้ให้บริการสนามบิน
รายละเอียดเป็นไปตามเอกสาร คู่มือการดําเนินงานเครื่องอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภท
เครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบิน ระบบตรวจวัดวินด์เชียร์ (Low-Level Wind shear Alert System: LLWAS)
ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
รายชื่อสนามบินที่ติดตั้งระบบตรวจวัดวินด์เชียร์แสดงไว้ในภาคผนวก ก หัวข้อ ก.2
5.1.3 เครื่องมือสำหรับตรวจวัดข้อมูลพื้นฐานทางด้านอุตุนิยมวิทยา
เป็นการตรวจวัดสภาพอากาศบริเวณสนามบิน โดยใช้เครื่องมือสำหรับตรวจวัดข้อมูลพื้นฐานทางด้าน
อุตุนิยมวิทยา ได้แก่ อุณหภูมิอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ ความกดอากาศ ทิศทางและความเร็วลม
รายชื่อสนามบินที่ติดตั้ง เครื่องมือตรวจวัดข้อมูล พื้นฐานทางด้านอุตุนิยมวิทยาสำหรับให้บริการ
อุตุนิยมวิทยาการบิน แสดงไว้ในภาคผนวก ก หัวข้อ ก.3
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5.2 ระบบวิเคราะห์และพยากรณ์อากาศ
กรมอุตุนิยมวิทยาใช้ระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐานองค์การการบินพล
เรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) สำหรับบริหารจัดการ บริการข้อมูล
อุตุนิยมวิทยาการบิน ตลอดจนการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาทั้งภายในและต่างประเทศ

5.3 การบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยาการบิน
การบำรุงรักษาเครื่องมือ คือการดูแลให้เครื่องมือต่าง ๆ อยู่ในสภาพการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งเป็นการยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ถือเป็นความสำคัญอย่างหนึ่ง
สำหรับการใช้งานเครื่องมือ โดยเฉพาะเครื่องมือที่มีการใช้งานต่อเนื่องตลอดเวลา ยิ่งต้องการการบำรุงรักษา
มากขึ้นกว่าปกติ เหตุผลที่จำเป็นต้องบำรุงรักษาเครื่องมือนั้นเพราะว่า
เพื่อให้เครื่องมือ เครื่องใช้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล (Effectiveness) คือสามารถใช้เครื่ อ งมื อ
เครื่องใช้ได้เต็มความสามารถและตรงกับวัตถุประสงค์ที่จัดหามามากที่สุด
เพื่อให้เครื่องมือเครื่องใช้มีสมรรถนะการทำงาน (Performance) สูงและช่วยให้เครื่องมือเครื่องใช้มี
อายุการใช้งานยาวนานขึ้น เพราะเมื่อเครื่องมือได้ใช้งานไประยะเวลาหนึ่งจะเกิดการสึกหรอ ถ้าหากไม่มีการ
ปรับแต่งหรือซ่อมแซม เครื่องมืออาจเกิดการขัดข้อง ชำรุดเสียหายหรือทำงานผิดพลาด
เพื่อให้เครื่องมือเครื่องใช้มีความเที่ยงตรงน่าเชื่อถื อ (Reliability) คือการทำให้เครื่องมือเครื่องใช้มี
มาตรฐานไม่มีความคลาดเคลื่อนใด ๆ เกิดขึ้น
การบำรุงรักษาสามารถแบ่งออกได้หลากหลาย แต่โดยทั่วไปได้แก่
1. การบำรุงรักษาเมื่อเกิดเหตุขัดข้องหรือเสียหาย (Breakdown Maintenance: BM) คือการซ่อม
บำรุงจะเกิดขึ้นเมื่อเครื่องมือขัดข้องหรือชำรุดขณะใช้งาน บางครั้งอาจจะต้องซ่อมใหญ่ สาเหตุอาจมาจาก
เครื่องมือนั้น ได้รับการบำรุงรักษาเชิงป้องกันน้อยไป การบำรุงรักษาประเภทนี้มักประมาณเวลาและค่า
ซ่อมแซมยาก เพราะขึ้นอยู่กับความเสียหายของเครื่องมือ
2. การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance: PM) คือการบำรุงรักษาเครื่องมือเพื่อให้
เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ยังคงสภาพการใช้งานตามปกติโดยไม่เกิดการขัดข้องหรือชำรุดขณะใช้งาน
เพราะฉะนั้นจึงต้องทำการบำรุงรักษาก่อนที่จะเกิดการขัดข้อง โดยใช้ขั้นตอนต่าง ๆ จากคู่มือการบำรุงรั กษา
ประจำเครื่องมือชนิดนั้น ๆ
3. การบำรุงรักษาเชิงปรับปรุง (Corrective Maintenance: CM) คือการปรับปรุงดัดแปลง แก้ไข
เครื่องมือที่ใช้งาน เพื่อให้เครื่องมือเหล่านั้นมีขีดความสามารถสูงขึ้นหรือสมรรถนะมากขึ้น เร็วขึ้น มีคุณภาพ
มากขึ้นเป็นต้น อย่างไรก็ตามเมื่อเราใช้เครื่องมือนั้นไปนาน ๆ การสึกหรอต่าง ๆ ย่อมต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
แต่จะเกิดขึ้นเร็วหรือช้านั้น ก็ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาของผู้ที่ทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกันด้วย
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4. การบำรุงรักษาแบบทวีผล (Total Productive Maintenance: TPM) คือการนำเอากระบวนการ
บำรุงรักษาต่าง ๆ มารวมเข้าด้วยกันให้เป็นระบบ เพื่อป้องกันการชำรุดเสียหายของเครื่องมือ โดยเริ่มตั้งแต่การ
ออกแบบบำรุงรักษาและการซ่อมแซมเพื่อให้ง่ายและให้เครื่องมือเกิดความเสียหายน้อยที่สุด นอกจากนี้ยังมี
ทฤษฎีที่ว่าด้วยการบำรุงรักษาเครื่องมือต่าง ๆ อีกมากมาย แต่วัตถุประสงค์หลักคือต้องการให้เครื่องมือ
ประเภทต่าง ๆ สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ทำงานถูกต้องและลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
เช่นเดียวกับการบำรุงรั กษาเครื่องมืออื่น ๆ ทั่วไป เครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจวัดสารประกอบทาง
อุตุนิยมวิทยาก็เช่นเดียวกัน จำเป็นต้องได้รับการบำรุงรักษาเพื่อให้เครื่องมือชนิดนั้น ๆ ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
เต็มประสิทธิภาพและมีความเที่ยงตรงแม่นยำ เพื่อการรายงานข้อมูลสำหรับการคาดหมายลักษณะอากาศ การ
คาดหมายสภาพอากาศในเส้นทางการเดินอากาศ รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อจัดเก็บเป็นสถิติให้มี
ความถูกต้อง
แนวทางบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยาการบินของกรมอุตุนิยมวิทยา แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
1) การดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมโดยช่างเทคนิคของกรมอุตุนิยมวิทยา
2) การจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมฯ โดยผู้ให้บริการภายนอก (Outsource)
1) การดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมโดยช่างเทคนิคของกรมอุตุนิยมวิทยา
แผนการบำรุงรักษาเครื่องมือประจำปี ตามสถานีที่อยู่ในความรับผิดชอบ มีขั้นตอนดังนี้
(1) เครื่องมือตรวจวัดทางอุตุนิยมวิทยา
(1.1) เครื่องมือตรวจสภาพเครื่องมือด้วยการสังเกตจากภายนอก (Visual Check) เพื่อ
ตรวจดูความสมบูรณ์ของเครื่องมือ การสึกหรอ สึกกร่อนต่าง ๆ คราบสนิม คราบ
น้ำมัน ความสะอาด หากมีการชำรุดให้ทำการแก้ไขเบื้องต้น หากไม่สามารถแก้ไขได้
จะทำการบันทึกลักษณะการชำรุดและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งทำความสะอาดใน
เบื้องต้น
(1.2) ตรวจสอบข้อมูลการตรวจวัด (Report/Internal Check) เพื่อดูการรายงานข้อมูล
ว่าถูกต้องหรือไม่เพียงใด หากผิดเพี้ยนไป เช่น ค่าทิศทางหรือความเร็วลมไม่ถูกต้อง
ทำการตรวจเช็คแก้ไขตรวจสอบ หากไม่สามารถแก้ไขได้หรือไม่มีอะไหล่ ให้บันทึก
และแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
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(2) เครื่องมือตรวจอากาศระบบอิเล็กทรอนิกส์
(2.1) ตรวจสอบสภาพเครื่องมือด้วยการสังเกตจากภายนอก (Visual Check) เพื่อตรวจดู
ความสมบูรณ์ของเครื่องมือ การสึกหรอ สึกกร่อนต่าง ๆ คราบสนิม คราบน้ำมัน
ความสะอาด พร้อมทั้งทำความสะอาดในเบื้องต้น
(2.2) ตรวจเช็คตามคู่มือการบำรุงรักษาฯ เครื่องมือชนิดนั้น ๆ (Internal Check) เพื่อ
ตรวจสอบสถานะของเครื่องมือชนิดนั้นตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในคู่มือการบำรุงรักษา
เพื ่ อ ให้ เ ครื ่ อ งมื อ อยู ่ ใ นสภาพสมบู ร ณ์ สามารถใช้ ง านได้ อ ย่ า งต่ อ เนื ่ อ งเต็ ม
ประสิทธิภาพ
(3) เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องสำรองไฟฟ้า ระบบสื่อสาร และระบบไฟฟ้า
ประจำสถานี
(3.1) ตรวจสอบสภาพเครื่องมือด้วยการสังเกตจากภายนอก (Visual Check)
(3.2) ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ว่าทำงานตามปกติหรือไม่
(3.3) ทำการบำรุงรักษา ทำความสะอาด ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ ก่อนและหลัง
การบำรุงรักษาและทำความสะอาด
(3.4) ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำสถานี การรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า ระบบสายดิน หาก
พบจุดบกพร่อง ทำการแก้ไข
(4) บันทึกผลการเข้าบำรุงรักษา
(4.1) อาการขัดข้องที่พบ สาเหตุและแนวทางแก้ไข
(4.2) วันที่ที่เข้าทำการบำรุงรักษา ระยะเวลาในการบำรุงรักษา
(4.3) สรุปผลการบำรุงรักษา
(4.4) แจ้งผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องเพื่อทราบการเข้าบำรุงรักษาเครื่องมือตามแผน
บำรุงรักษา
หมายเหตุ: รายละเอียดการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือฯ เป็นไปตามเอกสาร คู่มือการดําเนินงาน
เครื่องอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภทเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบิน
2) การจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมฯ โดยผู้ให้บริการภายนอก (Outsource)
การจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมฯ โดยผู้ให้บริการภายนอก (Outsource) เป็นการดำเนินการ
ตามสัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งมีรายละเอียดตามร่างขอบเขตของงาน (Terms of
Reference: TOR)
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บทที่ 6 ระบบจัดการด้านคุณภาพและการจัดการด้านนิรภัย
6.1 ระบบจัดการด้านคุณภาพ (Quality Management System)
กรมอุตุนิยมวิทยานำระบบจัดการด้านคุณภาพ (QMS) มาใช้ในการปฏิบัติงาน และสอดคล้องตาม
ข้อกำหนด ISO 9001:2015
1. ขอบเขต (Scope)
2. มาตรฐานอ้างอิง (Normative references)
3. คำศัพท์และคำนิยาม (Terms and definitions)
4. บริบทองค์กร (Context of the organization)
4.1 ความเข้าใจองค์กรและบริบทขององค์กร
4.2 ความเข้าใจความจำเป็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
4.3 การกำหนดขอบข่ายระบบจัดการด้านคุณภาพ
4.4 ระบบจัดการด้านคุณภาพและกระบวนการ
5. ความเป็นผู้นำ (Leadership)
5.1 ความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่น
5.1.1 ทั่วไป
5.1.2 การมุ่งเน้นลูกค้า
5.2 นโยบาย
5.2.1 การจัดทำนโยบายคุณภาพ
5.2.2 การสื่อสารนโยบายคุณภาพ
5.3 บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ และอำนาจหน้าที่ในองค์กร
6. การวางแผน (Planning)
6.1 การปฏิบัติการเพื่อระบุความเสี่ยงและโอกาส
6.2 วัตถุประสงค์คุณภาพ และแผนงานเพื่อทำให้บรรลุวัตถุประสงค์
6.3 การวางแผนเปลี่ยนแปลง
7. การสนับสนุน (Support)
7.1 ทรัพยากร
7.1.1 ทั่วไป
7.1.2 บุคลากร
7.1.3 โครงสร้างพื้นฐาน
7.1.4 สภาพแวดล้อมในการดำเนินกระบวนการ
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7.1.5 ทรัพยากรในการตรวจติดตามและตรวจวัด
7.1.6 ความรู้ขององค์กร
7.2 ความสามารถ
7.3 ความตระหนัก
7.4 การสื่อสาร
7.5 เอกสารสนเทศ
7.5.1 ทั่วไป
7.5.2 การจัดทำและทำให้ทันสมัย
7.5.3 การควบคุมเอกสารสนเทศ
8. การปฏิบัติงาน (Operation)
8.1 การวางแผนและการควบคุมการดำเนินการ
8.2 ข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการ
8.2.1 การสื่อสารกับลูกค้า
8.2.2 การพิจารณาข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการ
8.2.3 การทบทวนข้อกำหนดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ
8.2.4 การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของสินค้าและบริการ
8.3 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
8.4 การควบคุมผู้ให้บริการภายนอกด้านกระบวนการ ผลิตภัณฑ์และบริการ
8.4.1 ทั่วไป
8.4.2 ชนิดและขอบเขตการควบคุมภายนอก
8.4.3 ข้อมูลสำหรับผู้ให้บริการภายนอก
8.5 การผลิตและการให้บริการ
8.5.1 การควบคุมการผลิตและการให้บริการ
8.5.2 การชี้บ่งและการสอบกลับ
8.5.3 ทรัพย์สินที่เป็นของลูกค้าหรือผู้ให้บริการภายนอก
8.5.4 การเก็บรักษา
8.5.5 กิจกรรมหลังการส่งมอบ
8.5.6 ควบคุมการเปลี่ยนแปลง
8.6 การตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์และบริการ
8.7 การควบคุมผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
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9. การประเมินสมรรถนะ (Performance evaluation)
9.1 การเฝ้าติดตาม การวัด การวิเคราะห์และการประเมิน
9.1.1 ทั่วไป
9.1.2 ความพึงพอใจลูกค้า
9.1.3 การวิเคราะห์และการประเมินผล
9.2 การตรวจประเมินภายใน
9.2.1 องค์กรต้องดำเนินการตรวจประเมินภายในตามช่วงเวลาที่วางแผนไว้
9.2.2 องค์กรต้องดำเนินการตามกิจกรรมการตรวจประเมินภายใน
9.3 การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
9.3.1 ทั่วไป
9.3.2 ปัจจัยนำเข้าการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
9.3.3 ผลการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
10. การปรับปรุง (Improvement)
10.1 ทั่วไป
10.2 สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและการปฏิบัติการแก้ไข
10.3 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
กรมอุตุนิยมวิทยา (กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ศูน ย์อุตุน ิย มวิทยาภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อตอนล่ าง ศูนย์อุตุนิยมวิท ยาภาคใต้ฝ ั่ งตะวัน ตก และศู น ย์
อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวัน ออก ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ) ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015
โดยตัวอย่างใบรับรองฯ แสดงไว้ในภาคผนวก ข
ทั้งนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภูมิภาคจะดำเนินการจัดทำระบบจัดการคุณภาพให้ครอบคลุมใน ส่วนอากาศ
การบินจังหวัดที่รับผิดชอบโดยสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO9001:2015
หมายเหตุ: คู ่ ม ื อ คุ ณ ภาพ (Quality Manual) ของกรมอุ ต ุ น ิ ย มวิ ท ยา ประกอบด้ ว ย คู่ ม ื อ คุ ณ ภาพของ
กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนื อตอนบน ศูนย์อุตุนิยมวิทยา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้
ฝั่งตะวันออก และ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
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6.2 การจัดการด้านนิรภัย (Safety Management)
การจัดการด้านนิรภัย (Safety Management) คือ การจัดการความเสี่ ยงการบริการอุตุนิยมวิทยา
การบินที่มีผลกระทบด้านนิรภัยต่อปฏิบัติการการบิน
โดยบริการอุตุนิยมวิทยาการบินของกรมอุตุนิยมวิทยา ประกอบด้วย
- บริการตรวจและรายงานอากาศบริเวณสนามบินของสถานีตรวจอากาศการบิน
- บริการพยากรณ์อากาศเพื่อการบินของหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาการบิน
- บริการแจ้งเตือนสภาพอากาศร้ายที่เป็นอันตรายต่อการบินของหน่วยงานติดตามสภาวะอากาศการบิน
6.2.1 การจัดการความเสี่ยงด้านนิรภัย
การจัดการความเสี่ยงด้านนิรภัย ประกอบด้วย
1) การระบุภาวะอันตราย (Hazard Identification)
2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3) การควบคุมความเสี่ยงหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) การระบุภาวะอันตราย (Hazard Identification) คือ การแจกแจงปัจจัยหรือสาเหตุ ที่มีศักยภาพ
ทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อบุคลากร ความเสียหายต่ออุปกรณ์ห รือโครงสร้าง การสูญเสียของวัส ดุหรื อลด
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนด ซึ่งอาจก่อให้เกิดหรือมีส่วนร่วมในปฏิบัติการของอากาศยานที่
ไม่ปลอดภัย หรือความปลอดภัยด้านการบินที่เกี่ยวพันกับอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ และบริการ
2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความ
เสี่ยง และการจัดระดับความเสี่ยง โดยทำการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และความรุนแรง (Severity)
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood/Probability) หมายถึง ความเป็นไปได้ ความถี่หรือโอกาสที่จ ะเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยง และ
ความรุนแรง (Severity/Impact) หมายถึง ผลกระทบของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นตามมาหากเกิด
เหตุการณ์จากความเสี่ยง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
▪ ระดับของโอกาสที่จะเกิด (Likelihood)
โอกาสที่จะเกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำมาก

ความหมาย
มีโอกาสเกิดเหตุบ่อยมาก เป็นประจำ
มีโอกาสเกิดเหตุค่อนข้างบ่อย
มีโอกาสเกิดเหตุ นาน ๆ ครั้ง
ค่อนข้างจะไม่มีโอกาสเกิดเหตุ
มองไม่เห็นโอกาสที่จะเกิดเหตุได้เลย
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▪ ระดับความรุนแรง (Severity)
ความรุนแรง
-

สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

ความหมาย
อุปกรณ์เสียหายใช้การไม่ได้เลย
คนเสียชีวิต
ระดับความปลอดภัยลดลงมาก เพิ่มภาระงานแก่ผู้ปฏิบัติการด้านการบิน
อุปกรณ์ชำรุด ค่าใช้จ่ายสูง
คนบาดเจ็บรุนแรง
ระดับความปลอดภัยลดลง ลดขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน
คนบาดเจ็บ
รบกวนการทำงาน
ข้อจำกัดในปฏิบัติการ
ผลกระทบน้อยมาก มองข้ามได้

ค่า
A
B
C
D
E

▪ ตารางประเมินความเสี่ยงด้านนิรภัย (Safety Risk Matrix)
โอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง (L)
สูงมาก (5)
สูง (4)
ปานกลาง (3)
ต่ำ (2)
ต่ำมาก (1)

ความรุนแรง (S)
สูงมาก (A)
สูง (B)
ปานกลาง (C)
น้อย (D)
น้อยมาก (E)
5A - แดง
5B - แดง
5C - แดง
5D - เหลือง
5E - เหลือง
4A - แดง
4B - แดง
4C - เหลือง 4D - เหลือง
4E - เหลือง
3A - แดง
3B - เหลือง 3C - เหลือง 3D - เหลือง
3E - เขียว
2A - เหลือง 2B - เหลือง 2C - เหลือง 2D - เขียว
2E - เขียว
1A - เหลือง
1B - เขียว
1C - เขียว
1D - เขียว
1E - เขียว
ผลการประเมินผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง = L*S = __*__ = __

▪ ระดับของความเสี่ยงด้านนิรภัย (Degree of Safety Risk) คือ สถานะของความเสี่ยงด้านนิรภัยที่
ได้จากประเมินโอกาสและความรุนแรงหรือผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น 3 ระดับดังนี้
พื้นที่สี
 เขียว
 เหลือง
 แดง

ระดับ
ผลกระทบ
ต่ำ
ปานกลาง
สูง

กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง
ยอมรับความเสี่ยง
ยอมรับความเสี่ยงและเฝ้าติดตาม
ควบคุมและจัดทำแผนดำเนินการการจัดการความเสี่ยง

3) การควบคุมความเสี่ยงหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง คือ แนวทางหรือขั้นตอนปฏิบัติ ซึ่ง
กระทำเพื่อลดความเสี่ยงและทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ เช่น การจัดทำรายงานการติดตามตัวชี้วัด
เป็นต้น
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6.2.2 วิ ธ ี ป ฏิ บ ั ต ิก ารจั ด การความเสี ่ย งการบริ ก ารอุ ต ุน ิย มวิ ท ยาการบิ น ที ่มี ผ ลกระทบด้ า นนิ ร ภั ย ต่อ
ปฏิบัติการการบินของกรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยามีขั้นตอนปฏิบัติในการจัดการความเสี่ยงด้านนิรภัย ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การระบุภาวะอันตราย
ระบุที่มาที่ใช้ระบุภาวะอันตราย เช่น จากการรายงานของผู้ใ ห้บริการ การประชุมระดมสมอง หรือ
สถิติ และทำการระบุภาวะอันตรายที่จะมีผลต่อการบริการอุตุนิยมวิทยาการบิน
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง
ทำการระบุความเสี่ยง โดยเป็นความเสี่ยงอันดับสูงสุดที่วิเคราะห์ได้จากการใช้เทคนิค 5 Why หรือ
5M และประเมินความเสี่ยง โดยใช้ตารางประเมินความเสี่ยงด้านนิรภัย (Safety Risk Matrix) และจัดระดับ
ของผลกระทบ
ขั้นตอนที่ 3 การควบคุมความเสี่ยง
ทำการควบคุมความเสี่ยงตามพื้นที่ สีของตารางประเมินความเสี่ยงด้านนิรภัย (Safety Risk Matrix)
โดยมีเกณฑ์ดังนี้
1) พื้นที่สีเขียว มีระดับความเสี่ยงต่ำ การควบคุม คือ ยอมรับความเสี่ยง
2) พื้นที่สีเหลือง มีระดับความเสี่ยงปานกลาง การควบคุม คือ ยอมรับความเสี่ยงและเฝ้าติดตาม
- มีตัวชี้วัด (KPI) และจัดทำรายงานการติดตามตัวชี้วัด
3) พื้นที่สีแดง มีระดับความเสี่ยงสูง การควบคุม คือ ทำการควบคุมอย่างเร่งด่วนเพื่อลดความเสี่ยงให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- มีการจัดทำแผนดำเนินการการจัดการความเสี่ยง (Risk Management Action Plan) เพื่อลด
ระดับความเสี่ยงให้เป็นพื้นที่สีเหลืองหรือสีเขียว
หมายเหตุ: ตัวอย่างการจัดทำการจัดการความเสี่ยงด้านนิรภัย ตามภาคผนวก ค
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6.3 การจัดเก็บเอกสารและบันทึก
กรมอุตุนิยมวิทยามีข้อกำหนดในการจัดเก็บเอกสารและบันทึก ดังต่อไปนี้
▪ เอกสาร
เอกสารในระบบจัดการด้านคุณภาพของกรมอุตุนิยมวิทยาต้องมีการทบทวนให้เป็นปัจจุบัน
▪ บันทึก
บันทึกในระบบจัดการด้านคุณภาพของกรมอุตุนิยมวิทยาจะถูกจัดเก็บไว้เป็นระยะเวลาตาม
รายละเอียดในทะเบียนบันทึกคุณภาพ
หมายเหตุ: ข้ อ มู ล ข่ า วสารด้ า นอุ ต ุ น ิ ย มวิ ท ยาการบิ น ที ่ ใ ห้ บ ริ ก าร เช่ น เอกสารประกอบการบิ น จะถู ก
จัดเก็บไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันนับจากวันที่ทำการออก โดยอาจเป็นในรูปแบบ printed
copies หรือ computer files ในกรณีส ืบ สวนหรื อ สอบสวนจะจัด เก็ บ ไว้ จนการสืบ สวนหรื อ
สอบสวนแล้วเสร็จ
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บทที่ 7 แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
กรมอุตุนิยมวิทยาจัดทำแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน (contingency plan) สำหรับการให้บริการได้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยแผนมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ในแต่ละหน่วยบริการ
ขั้นตอนการจัดทำแผนรองรับภาวะฉุกเฉินมี 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย

โดยมีรายละเอียดแต่ละขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กำหนดวัตถุประสงค์
กำหนดวัตถุประสงค์สำหรับการจัดทำแผนรองรับภาวะฉุกเฉินและแจ้งให้ทุก ส่วนที่เกี่ยวข้องรับทราบ
ถึงความจำเป็นในการจัดทำฯ
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
วิเคราะห์เหตุการณ์ที่คาดว่าจะก่อให้เกิดภาวะฉุกเฉินได้แก่
- เหตุการณ์อุทกภัย
- เหตุการณ์ระบบไฟฟ้าขัดข้อง
- เหตุการณ์อัคคีภัย
- เหตุการณ์ระบบสื่อสารขัดข้อง
- เหตุการณ์วาตภัย
- เหตุการณ์ระบบอินเทอร์เน็ตใช้การไม่ได้
- เหตุการณ์ฟ้าฝ่า ฝนฟ้าคะนอง
- เหตุการณ์โรคระบาด
- เหตุการณ์ปัญหาหมอกควัน
- เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล
- เหตุการณ์แผ่นดินไหว สึนามิ
- เหตุการณ์ก่อการร้ายหรือการก่อวินาศกรรม
และทำการประเมินความเสี่ยงของเหตุการณ์ข้างต้น โดยพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ
1) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)
เป็นการประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ โดยโอกาสที่จะเกิดแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งมี
หลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี้
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ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาสที่
ความหมาย
จะเกิด
สูงมาก - คาดว่าเกิดเป็นประจำในสถานการณ์ปกติ โอกาสเกิดมากกว่า 94%
(เกิดปีละหลายครั้ง)
สูง
- มีความน่าจะเป็นที่จะเกิดในสถานการณ์ปกติ โอกาสเกิด 70–94%
(เกิดมากกว่า 1 ครั้งต่อปี)
ปานกลาง - จะเกิดเป็นบางครั้ง โอกาสเกิด 30–69% (เกิดทุก 1–5 ปี)
ต่ำ
- สามารถเกิดเป็นบางครั้ง โอกาสเกิด 5–29% (เกิดทุก 5–10 ปี)
ต่ำมาก - สามารถเกิดภายใต้สถานการณ์พิเศษ โอกาสเกิดน้อยกว่า 5% (เกิดทุก 10–30 ปี)

2) ผลกระทบ (Impact)
เป็นการประเมินผลกระทบหรือความรุ นแรงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยแบ่งผลกระทบ
ออกเป็น 5 ระดับ ซึง่ มีหลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี้
ระดับ ผลกระทบ
หลักเกณฑ์การพิจารณาระดับผลกระทบ
5

สูงมาก

-

เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจำนวนเงินในระดับสูงมาก
ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือให้บริการลดลงมากกว่าร้อยละ 50
เกิดการสูญเสียชีวิตและ/หรือภัยคุกคามต่อสาธารณชน
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อองค์กรในระดับประเทศและนานาชาติ

4

สูง

-

เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจำนวนเงินในระดับสูง
ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือให้บริการลดลงร้อยละ 25–50
เกิดการบาดเจ็บต่อผู้รับบริการ/บุคคล/กลุ่มคน
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อองค์กรในระดับประเทศ

ปานกลาง -

เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจำนวนเงินในระดับปานกลาง
ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือให้บริการลดลงร้อยละ 10–25
ต้องมีการรักษาพยาบาล
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อองค์กรในระดับท้องถิ่น

3

2

1

น้อย

-

เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจำนวนเงินในระดับต่ำ
ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือให้บริการลดลงร้อยละ 5–10
ต้องมีการปฐมพยาบาล
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อองค์กรในระดับท้องถิ่น

น้อยมาก - ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือให้บริการลดลงน้อยกว่าร้อยละ 5
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3) ระดับความเสี่ยง
จากการประเมินโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ จะได้ระดับความเสี่ยงดังนี้
ผลกระทบ
สูงมาก (5)
สูง (4)
ปานกลาง (3) น้อย (2)
สูงมาก (5)
25
20
15
10
สูง (4)
20
16
12
8
ปานกลาง (3)
15
12
9
6
ต่ำ (2)
10
8
6
4
ต่ำมาก (1)
5
4
3
2

น้อยมาก (1)
5
4
3
2
1

และจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 4 ระดับคือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ โดยมี เกณฑ์
การยอมรับความเสี่ยงดังนี้
ระดับ
ระดับ
พื้นที่สี
ความหมาย
ความเสี่ยง คะแนน
แดง
สูงมาก
20 – 25 ระดับที่ไม่ส ามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่าง
เร่งด่วนให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
ส้ม
สูง
11 – 19 ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้
เหลือง ปานกลาง 5 – 10 ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความ
เสี่ยงเปลี่ยนไปยังระดับทีไ่ ม่สามารถยอมรับได้
เขียว
ต่ำ
1 – 4 ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม แต่ควรมีการ
ติดตามสถานะความเสี่ยงอย่างสม่ ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าความเสี่ยง
ดังกล่าวยังคงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
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บทที่ 7 แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
ขั้นตอนที่ 3 กำหนดมาตรการรองรับภาวะฉุกเฉิน
หลังจากทำการประเมินความเสี่ยงในขั้นตอนที่ 2 แล้วให้กำหนดมาตรการรองรับภาวะฉุกเฉินเพื่อลด
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น โดยควรให้ความสำคัญต่อเหตุการณ์ที่มีระดับความเสี่ยงสูงมากก่อน
สำหรับการกำหนดมาตรการรองรับภาวะฉุกเฉินแบ่งได้เป็น 3 ระยะ

1) การปฏิบัติก่อนเกิดภาวะฉุกเฉิน
เป็นการวางแนวทางปฏิบัติการเพื่อหลีกเลี่ยงและลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะฉุกเฉิน พร้อมเผชิญกับ
ภาวะฉุกเฉิน และแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนที่กำหนดอย่าง
สม่ำเสมอ จำเป็นต้องกำหนดผู้รับผิดชอบและหน้าที่ รวมทั้งทรัพยากรสำคัญที่ใช้ในการดำเนินงานและการ
ให้บริการในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานหลักได้
2) การปฏิบัติขณะเกิดภาวะฉุกเฉิน
เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในพื้นที่ปฏิบัติงาน ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเร็วและแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ รวมทั้งแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความ
ช่วยเหลือ
3) การปฏิบัติหลังเกิดภาวะฉุกเฉิน
เมื่อสถานการณ์กลับคืนสู่ภาวะปกติ ต้องมีการประเมินความเสียหายและหาแนวทางให้กลับคืนสู่
สภาพเดิม เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
หมายเหตุ: ตัวอย่างการจัดทำแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน ตามภาคผนวก ง
ทั้งนี้แผนรองรับภาวะฉุกเฉินเป็นไปตามแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับบริหารความพร้อมต่อ
สภาวะวิกฤต (BCP) กรมอุตุนิยมวิทยา
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บทที่ 8 แผนการรักษาความปลอดภัย
กรมอุตุนิยมวิทยามีแผนการรักษาความปลอดภัยด้านสถานที่ปฏิบัติงานและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดังนี้

8.1 แผนการรักษาความปลอดภัยด้านสถานที่ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติตามระเบียบรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานเจ้าของสถานที่ปฏิบัติงานนั้น ๆ โดยมีมาตรการ
รักษาความปลอดภัยดังนี้
1) ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยตรวจตราคนเข้า -ออก และทรัพย์ส ินของสถานที่ปฏิบัติ ง าน
เพื่อป้องกันการโจรกรรม การจารกรรม การก่อวินาศกรรม อัคคีภัย และเหตุ การณ์อื่นอันอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน
2) ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยกวดขัน ดูแล มิให้บุคคลภายนอกที่มิได้มาติดต่องาน นำรถมาจอด
ในสถานที่ปฏิบัติงาน และอำนวยความสะดวกในการนำรถเข้า -ออก แก่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดทั้ง
บุคคลภายนอกที่มาติดต่องาน
3) ให้ผู้ปฏิบัติงานติดบัตรแสดงตนติดตัวตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ปฏิบัติงาน
4) บุ ค คลภายนอกที่ ม าติ ด ต่ อ งานต้ อ งแสดงตนและแลกบัต รกั บ พนัก งานรัก ษาความปลอดภัย
ต้องติดบัตรแสดงตนดังกล่าวตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ปฏิบัติงาน และต้องแลกบัตรคืนเมื่อติดต่อ
งานเสร็จเรียบร้อย ณ จุดที่แลกบัตรไว้
5) จัดให้มีการติดตั้งเครื่องดับเพลิงไว้ให้พร้อม และตรวจสอบให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
6) จัดให้มีการติดตั้งประตูบริเวณบันไดหนีไฟ และตรวจสอบบันไดหนีไฟตามอาคารต่าง ๆ ให้อยู่ใน
สภาพสามารถใช้งานได้อย่างปกติ โดยมิให้มีสิ่งกีดขวางทางบันไดหนีไฟ
7) ตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น CCTV (ถ้ามี)
เป็นต้น

8.2 แผนการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนการรั ก ษาความปลอดภั ย ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศของกรมอุ ต ุ น ิ ย มวิ ท ยา ประกอบด้ ว ย
แนวปฏิบัติตามหัวข้อต่อไปนี้
1) การควบคุมการเข้าออกห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ (Computing System Control Room
Policy)
2) การควบคุมการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Access Control Policy)
3) การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (User Access Management Policy)
4) การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน (User Responsibilities Policy)
5) การควบคุมการเข้าถึงและใช้บริการระบบเครือข่าย (Network Access Control Policy)
6) การควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ (Operating System Access Control Policy)
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7) การควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์และระบบสารสนเทศ (Application Information
Access Control Policy)
8) การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN Access Control Policy)
9) การควบคุมหน่วยงานภายนอกเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Third party
Access Control Policy)
10) ความมั่นคงปลอดภัยของการใช้งานอินเทอร์เน็ต (Internet Security Policy)
11) การสำรองและกู้คืนข้อมูล (Backup and Recovery Policy)
12) การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Use of Electronic Mail Policy)
13) ข้อตกลงการใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Terms of Use and Disclaimer)
14) การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง
15) การสร้างความตระหนักในเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
หมายเหตุ: การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นไปตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
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บทที่ 9 การทำข้อตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานให้บริการอุตุนิย มวิทยาการบินกับหน่ว ยงานผู้มีอำนาจหน้าที่ในการให้บริ การ
การจราจรทางอากาศ ปี 2559
กรมอุตุนิยมวิทยาได้จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบินระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยา
กับบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด โดยมีรายละเอียดตามภาคผนวก จ
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ภาคผนวก ก รายชื่อสนามบินที่ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดอุตุนิยมวิทยาการบิน

ภาคผนวก ก รายชื่อสนามบินที่ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดอุตุนิยมวิทยาการบิน
ก.1 รายชื่อสนามบินที่ติดตั้งระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ
สนามบินที่ติดตั้งระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ จำนวน 20 แห่ง ได้แก่
1. สนามบินสกลนคร
2. สนามบินเลย
3. สนามบินนครพนม
4. สนามบินบุรีรัมย์
5. สนามบินนครราชสีมา
6. สนามบินร้อยเอ็ด
7. สนามบินระนอง
8. สนามบินตรัง
9. สนามบินนราธิวาส
10. สนามบินชุมพร
11. สนามบินนครศรีธรรมราช
12. สนามบินหัวหิน
13. สนามบินเบตง
14. สนามบินแม่ฮ่องสอน
15. สนามบินลำปาง
16. สนามบินน่านนคร
17. สนามบินแพร่
18. สนามบินเพชรบูรณ์
19. สนามบินพิษณุโลก
20. สนามบินแม่สอด
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ก.2 รายชื่อสนามบินที่ติดตั้งทั้งระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) และระบบตรวจวัดวินด์
เชียร์ (LLWAS)
สนามบินที่ติดตั้ง ทั้งระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) และระบบตรวจวัดวินด์เชียร์ (LLWAS)
จำนวน 11 แห่ง ได้แก่
1. สนามบินสุวรรณภูมิ
2. สนามบินดอนเมือง
3. สนามบินขอนแก่น
4. สนามบินอุดรธานี
5. สนามบินอุบลราชธานี
6. สนามบินภูเก็ต
7. สนามบินกระบี่
8. สนามบินหาดใหญ่
9. สนามบินสุราษฎร์ธานี
10. สนามบินเชียงใหม่
11. สนามบินเชียงราย

ก.3 รายชื่อสนามบินที่ติดตั้งเครื่องมือสำหรับตรวจวัดข้อมูลพื้นฐานทางด้านอุตุนิยมวิทยา
สนามบินที่ติดตั้งเครื่องมือสำหรับตรวจวัดข้อมูลพื้นฐานทางด้านอุตุนิยมวิทยา จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
1. สนามบินตาก
2. สนามบินสุโขทัย
3. สนามบินสมุย
4. สนามบินตราด
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ภาคผนวก ค แบบฟอร์มและการจัดทำการจัดการความเสี่ยงด้านนิรภัย
ค.1 แบบฟอร์มการจัดการความเสี่ยงด้านนิรภัย
ค.1.1 แบบฟอร์มการจัดการความเสี่ยงด้านนิรภัยสำหรับบริการอุตุนิยมวิทยาการบิน
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ค.1.2 แบบฟอร์มรายงานการติดตามตัวชี้วัด (KPI Monitoring Report)
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ค.1.3 แบบฟอร์มแผนดำเนินการการจัดการความเสี่ยง (Risk Management Action Plan)
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ค.2 การจัดทำการจัดการความเสี่ยงด้านนิรภัย
ค.2.1 การประเมินความเสี่ยงด้านนิรภัยสำหรับบริการตรวจและรายงานอากาศบริเวณสนามบิน
ของสถานีตรวจอากาศการบิน
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