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ระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวทิยา
วัตถุประสงค์

1. เพื่อการพฒันาระบบผลิตและให้บริการข่าวอากาศการบนิ ให้มีประสิทธิภาพและ

ู ุ ุ

1. เพอการพฒนาระบบผลตและใหบรการขาวอากาศการบน ใหมประสทธภาพและ

สมรรถนะที่ดีขึน้ระบบประมวลผลข้อมูลมีความปลอดภยัที่สูงขึน้ สามารถเพิ่มศักยภาพการ
ให้บริการอตนิยมวทิยาการบนิให้มีความถกต้อง รวดเร็วและทนัการณ์ใหบรการอุตุนยมวทยาการบนใหมความถูกตอง รวดเรวและทนการณ

 2. เพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการข้อมูลของศูนย์พยากรณ์อากาศ

โลกจากGRIB Edition 1 เป็น GRIB Edition 2 ในการใช้ข้อมลเพื่อพยากรณ์อากาศการโลกจากGRIB Edition 1 เปน GRIB Edition 2 ในการใชขอมูลเพอพยากรณอากาศการ

บนิและจัดทาํเอกสารประกอบการบนิให้กับสายการบนิต่างๆตามมาตรฐานที่องค์การการบนิ

พลเรือนระหว่างประเทศกาํหนดพลเรอนระหวางประเทศกาหนด

3.เพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงข้อมูลขององค์การการบนิพลเรือนระหว่าง

ประเทศแบบเดมิในรปแบบTAC (Traditional Alphanumeric Codes) เป็นรปแบบประเทศแบบเดมในรูปแบบTAC (Traditional Alphanumeric Codes) เปนรูปแบบ
XML/GML (Extensible Markup Language / Geography Markup Language) เพื่อ
รองรับการใช้งานข้อมลอตนิยมวิทยาการบนิตามรปแบบมาตรฐานขององค์การการบนิพลรองรบการใชงานขอมูลอุตุนยมวทยาการบนตามรูปแบบมาตรฐานขององคการการบนพล

เรือนระหว่างประเทศกาํหนด
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4. เพื่อพฒันาระบบรับข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศโลก (World Area Forecast 
Centres: WAFC, London ) จะทาํการยกเลิกการให้บริการข้อมลพยากรณ์อากาศเพื่อการCentres: WAFC, London ) จะทาการยกเลกการใหบรการขอมูลพยากรณอากาศเพอการ

บนิ จากรูปแบบ SADIS 2G เป็น Secure SADIS FTP
5.เพื่อจัดหาระบบการให้บริการ สื่อสารข้อมลและสารสนเทศด้านอตนิยมวทิยาทั่วไปและ5.เพอจดหาระบบการใหบรการ สอสารขอมูลและสารสนเทศดานอุตุนยมวทยาทวไปและ
ด้านการบนิ ให้เป็นไปตามมาตรฐานข้อกาํหนดของ ICAO และ WMO ที่ต้องให้บริการข้อมูล 
สารสนเทศ ทกประเภทที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลมการบริการข้อมลของผ้รับบริการ สนามบนิสารสนเทศ ทุกประเภททเกยวของใหครอบคลุมการบรการขอมูลของผูรบบรการ สนามบน

ทั่วประเทศและหน่วยงานหรือเครือข่ายด้านอุตุนิยมวทิยาต่างประเทศโดยคาํนึงถงึการบรูณา

การระบบด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ เพื่อให้เกดิประสิทธิภาพสงสด ประหยัดค้มค่าและการระบบดานฮารดแวร ซอฟทแวร เพอใหเกดประสทธภาพสูงสุด ประหยดคุมคาและ

รวดเร็วครอบคลุม

6.เพื่อพฒันารปแบบการให้บริการอตนิยมวทิยาการบนิของประเทศไทยและการพยากรณ์6.เพอพฒนารูปแบบการใหบรการอุตุนยมวทยาการบนของประเทศไทยและการพยากรณ

อากาศ ให้มีความถูกต้อง ทนัสมัย สะดวก และทนัต่อการใช้งาน ในทุกๆ สถานการณ์ ทัง้ใน
ภาวะปกตแิละภาวะวิกฤติภาวะปกตและภาวะวกฤต
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7. เพื่อสามารถดาํเนินการรวบรวม ตรวจสอบ ควบคุมการรับส่งและแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
บริการข่าวสารด้านอตนิยมวทิยาระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ทนัสมัย ตาม

ู ุ ุ

บรการขาวสารดานอุตุนยมวทยาระหวางประเทศอยางมประสทธภาพ ทนสมย ตาม

มาตรฐาน WMO และ ICAO ได้ต่อเนื่องตลอด ๒๔ ชั่วโมง ในบทบาทของศูนย์ RTH 
Bangkok และ DCPC BangkokBangkok และ DCPC Bangkok
8. เพื่อเป็นคลังข้อมูลอุตุนิยมวทิยาชนิดทนัเวลาในภมูิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
สาํรองข้อมลด้านการบนิของประเทศไทยสารองขอมูลดานการบนของประเทศไทย

9. เพื่อพฒันาระบบการแสดงผลและผลิตแผนที่ข่าวอากาศให้มีประสิทธิภาพ มีความทนัสมัย 
สามารถบรณาการข้อมลอตนิยมวทิยาชนิดและรปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลายได้ สาํหรับใช้ในสามารถบรูณาการขอมูลอุตุนยมวทยาชนดและรูปแบบตาง ๆ ทหลากหลายได สาหรบใชใน

การพยากรณ์อากาศประจาํวันและเตือนภยัได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทนัเหตุการณ์ 
*** RTH (Regional Telecommunication Hub) ศนย์โทรคมนาคมอตนิยมวทิยาระดับ RTH (Regional Telecommunication Hub) ศูนยโทรคมนาคมอุตุนยมวทยาระดบ
ภมูภิาค **** 
***DCPC (Data Collection or Production Centre) ศนย์ข้อมลข่าวสารองค์การDCPC (Data Collection or Production Centre) ศูนยขอมูลขาวสารองคการ
อุตุนิยมวทิยาโลก***



กิจกรรม ช่วงระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ การกําหนดรายละเอียด / ประชาพิจารณ์ ต ค ๕๙กจกรรมท ๑ การกาหนดรายละเอยด / ประชาพจารณ ต.ค. ๕๙
กิจกรรมที่ ๒ ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา ธ.ค. ๕๙ – ก.พ. ๖๐
กิจกรรมที่ ๓ การพิจารณาผล ก.พ. ๖๐ – มี.ค. ๖๐
กิจกรรมที่ ๔ ออกใบสั่ง / ทําสัญญา มี.ค. ๖๐
กิจกรรมที่ ๕ ปรบัปรุงห้องอาคารปฏิบัติการส่วนกลาง และ เม.ย. ๖๐ – ส.ค. ๖๐
กองอุตุนิยมวิทยาการบิน
กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งระบบผลิตข้อมูลพยากรณ์อากาศและบริการข่าว

ิ ั
ส.ค. ๖๐ – ก.พ. ๖๑

อากาศการบิน (ระบบหลัก)
กิจกรรมที่ ๗ ติดตั้งระบบเครือข่าย ระบบจัดเก็บข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 
(ระบบย่อย)

มี.ค. ๖๑ – ส.ค. ๖๑
(ระบบยอย)
กิจกรรมที่ ๘ ติดตั้งระบบผลิตและให้บริการข่าวอากาศการบิน 
(ระบบย่อย)

ก.ย. ๖๑ – ก.พ. ๖๒
(ระบบยอย)
กิจกรรมที่ ๙ ฝึกอบรม/ทดลอง/ทดสอบ ก.พ. ๖๒ – มี.ค. ๖๒
กิจกรรมที่ ๑๐ ส่งมอบงาน ๒๐ มี.ค. ๖๒



หน้าที่รับผิดชอบด้านอุตุนิยมวทิยาการบนิ ของกรมอุตุนิยมวทิยา

VTCC,VTCT,VTCL,VTCN,VTCP,Met. Information Services
VTPO,VTPP,VTPT,VTPM,VTPB,
VTCH 

VTUK VTUD VTUI VTUL VTUW

METAR & SPECI & Trend forecast
TAF 
SIGMET VTUK,VTUD,VTUI,VTUL,VTUW 

VTUU,VTUJ,VTUQ,VTUV,VTUO 

VTBS VTBD

S G
Aerodrome Warning 
Route forecast 
Take-off condition forecast VTBS,VTBD

VTBOVTPH

Flight Documentation

Number of Airports ( 36 )

VTSS,VTSB,VTSM,VTSC,
VTSK VTSF VTSH VTSE

Number of Airports ( 36 ) 

DOA  airports 27
AOT airports 6 VTSK,VTSF,VTSH,VTSE

VTSP,VTST,VTSG,VTSR

p
Private airport 3



หน้าที่รับผิดชอบตามมาตรฐานหน้าที่รับผิดชอบตามมาตรฐาน ICAOICAOหนาทรบผดชอบตามมาตรฐานหนาทรบผดชอบตามมาตรฐาน ICAOICAO
■■ Aeronautical meteorological stationsAeronautical meteorological stations■■ Aeronautical meteorological stations Aeronautical meteorological stations 

                    หน้าที่หลักหน้าที่หลัก  ::ตรวจและรายงานอากาศบริเวณสนามบนิตรวจและรายงานอากาศบริเวณสนามบนิ  

ั ป ส ์ั ป ส ์ ื่ ป ั ี่ ื่ ิ ํ ึ ้ื่ ป ั ี่ ื่ ิ ํ ึ ้                    วตถุประสงควตถุประสงค  ::เพอความปลอดภยขณะทเครองบนทาการขนเพอความปลอดภยขณะทเครองบนทาการขน--ลงลง

                      ((TakeTake--off and Landing)off and Landing)
■■ Aerodrome meteorological officesAerodrome meteorological offices■■ Aerodrome meteorological offices Aerodrome meteorological offices 

                    หน้าที่หลักหน้าที่หลัก  ::พยากรณ์อากาศด้านการบนิพยากรณ์อากาศด้านการบนิ  

วัตถประสงค์วัตถประสงค์ :: เพื่อความปลอดภยัขณะที่เครื่องบนิทาํการขึน้เพื่อความปลอดภยัขณะที่เครื่องบนิทาํการขึน้ ลงลง วางแผนวางแผน                    วตถุประสงควตถุประสงค  : : เพอความปลอดภยขณะทเครองบนทาการขนเพอความปลอดภยขณะทเครองบนทาการขน--ลงลง   วางแผนวางแผน

                    การบนิการบนิ  ((Flight planning)Flight planning)และตลอดเส้นทางการบนิและตลอดเส้นทางการบนิ

M t l i l t h ffiM t l i l t h ffi■■ Meteorological watch offices Meteorological watch offices 
                    หน้าที่หลักหน้าที่หลัก  ::ตดิตามสภาพอากาศร้ายและแจ้งเตอืนตดิตามสภาพอากาศร้ายและแจ้งเตอืน  

ั ป ์ั ป ์ ้ ื ใ ้ ื่ ิ ี่ ้้ ื ใ ้ ื่ ิ ี่ ้                    วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์  : : แจ้งเตอืนให้เครืองบนิหลบเลียงสภาพอากาศร้ายแจ้งเตอืนให้เครืองบนิหลบเลียงสภาพอากาศร้าย



Aeronautical meteorological stations Aeronautical meteorological stations 

                    หน้าที่หลักหน้าที่หลัก  ::ตรวจและรายงานอากาศบริเวณสนามบนิตรวจและรายงานอากาศบริเวณสนามบนิ  
วัตถประสงค์วัตถประสงค์ ::เพื่อความปลอดภยัขณะที่เครื่องบนิทาํการขึน้เพื่อความปลอดภยัขณะที่เครื่องบนิทาํการขึน้--ลงลง                    วตถุประสงควตถุประสงค ::เพอความปลอดภยขณะทเครองบนทาการขนเพอความปลอดภยขณะทเครองบนทาการขน ลงลง



■■ Aerodrome meteorological officesAerodrome meteorological offices

                    หน้าที่หลักหน้าที่หลัก  ::พยากรณ์อากาศด้านการบนิพยากรณ์อากาศด้านการบนิ  
วัตถประสงค์วัตถประสงค์ :: เพื่อความปลอดภยัขณะที่เครื่องบนิทาํการขึน้เพื่อความปลอดภยัขณะที่เครื่องบนิทาํการขึน้--ลงลง                    วตถุประสงควตถุประสงค : : เพอความปลอดภยขณะทเครองบนทาการขนเพอความปลอดภยขณะทเครองบนทาการขน--ลงลง

และและ  วางแผนการบนิวางแผนการบนิ  ((Flight planning)Flight planning)



Meteorological watch officesMeteorological watch offices

                    หน้าที่หลักหน้าที่หลัก  ::ตดิตามสภาพอากาศร้ายและแจ้งเตือนตดิตามสภาพอากาศร้ายและแจ้งเตือน  
                    วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ : : แจ้งเตือนให้เครื่องบนิหลบเลี่ยงสภาพอากาศร้ายแจ้งเตือนให้เครื่องบนิหลบเลี่ยงสภาพอากาศร้ายุุ



ข้อมูลอุตุนิยมวทิยาการบนิตามรูปแบบมาตรฐานกาํหนดใน Annex 3 (Information Request) 
้ทุกข่าว ประกอบด้วย ดังนี ้

 A) Forecasts of: 1) upper wind and upper-air temperature; 2) upper-air humidity; 
3) geopotential altitude of flight levels; 4) flight level and temperature

of tropopause; 5) direction, speed and flight level of maximum wind;
6) SIGWX phenomena; and 
7) cumulonimbus clouds, icing and turbulence;

B) METAR or SPECI (including trend forecasts as issued in accordance with regional airB) METAR or SPECI (including trend forecasts as issued in accordance with regional air
navigation agreement) for the aerodromes of departure and 
intended landing, and for take-off, en-route and destination
alternate aerodromes;

C) TAF or amended TAF for the aerodromes of departure and intended landing, and
for take-off, En-route and destination alternate aerodromes;

D) Forecasts for take-off & Landing;
E) SIGMET information and appropriate special air-reports relevant to the whole route;E) SIGMET information and appropriate special air reports relevant to the whole route;
F) volcanic ash and tropical cyclone advisory information relevant to the whole route;
G) as determined by regional air navigation agreement, GAMET area forecasts and/or 

area forecasts for low-level flights in chart form prepared in support of the issuance 
f AIRMET i f ti d AIRMET i f ti f l l l fli ht l t tof AIRMET information, and AIRMET information for low-level flights relevant to 

the whole route;
H) Aerodrome warnings for the local aerodrome;
I) Meteorological satellite images; andI) Meteorological satellite images; and
J) Ground-based weather radar information











ATTACHMENT II-5. DATA DESIGNATORS T1T2A1A2ii IN 
ABBREVIATED HEADINGS





Schemas information for IWXXM- Schemas information for IWXXM.















Concerned Units in Thailand 
Guidelines for the Implementation of OPMET Data ExchangeGuidelines for the Implementation of OPMET Data Exchange 
Using IWXXM

Originating Station ( 36 AMS, 6 AMO, 1 MWO)O g at g Stat o ( 36 S, 6 O, O)
Provide OPMET messages. 
- TAC Data Producer ;or 
-IWXXM-Data Producer-IWXXM-Data Producer

National OPMET Center (NOC) 
-Collect and validate all MET messages generated by the 
originating stations (AMS,AMO,MWO).
-Compile them into bulletins.  
-Distribute them to the ROBEX Centre.

ROBEX Centre ( Bangkok ROBEX Centre )ROBEX Centre ( Bangkok ROBEX Centre ) 
-Collection of OPMET messages from the originating stations or 
NOCs in their area of responsibility.
Compiling these messages into ROBEX bulletins-Compiling these messages into ROBEX bulletins.



Regional OPMET Data Banks (RODB Bangkok) 
- Exchange of OPMET messages based on predetermined 
distribution within the ASIA/PAC Regions; 

- Provide facilities for request/response type of access to the     
stored OPMET data for users to obtain non-regular or 
occasional informationoccasional information. 

I t i l OPMET G t (IROG B k k)Inter-regional OPMET Gateways (IROG Bangkok) 
- Responsibility for exchange of OPMET information with    
other ICAO Regions. 



ฟังก์ชันการทาํงานที่แต่ละส่วนงานในภมูิภาคควรมีเพื่อรองรับ IWXXM 
• Originating Station – New Description as 
- TAC Data Producer ;or 
-IWXXM-Data Producer

• National OPMET Centre (NOC) – Functions as 
- Data Aggregator 
- Data Translation centre; and 
D t S it h-Data Switch

• ROBEX (bulletin compiling) Centre – Functions as 
Data Aggregator- Data Aggregator 

- Data Translation centre; and 
-Data Switch 

• Regional OPMET Databank (RODB) – Supports 
- TAC requests >> RQM/ 
-IWXXM requests >> RQX/-IWXXM requests >> RQX/ 

• Inter-regional OPMET Gateway (IROG) – Functions as 
- Data AggregatorData Aggregator 
- Data Translation centre 
-Data Switch 



Functional requirements  for transition TAC to IWXXM
Guidelines for the Implementation of OPMET Data ExchangeGuidelines for the Implementation of OPMET Data Exchange 
Using IWXXM
Data Producer/Originating UnitData Producer/Originating Unit

-Provide TAC format only

-Provide TAC and IWXXM format ( Transition )

-Provide IWXXM ( IWXXM becomes a standard ) 



Functional requirements  for transition TAC to IWXXM
Guidelines for the Implementation of OPMET DataGuidelines for the Implementation of OPMET Data 
Exchange Using IWXXM

D t A tData Aggregator

-Take individual TAC reports and aggregates p gg g
them into  bulletins.



Functional requirements  for transition TAC to IWXXM
Guidelines for the Implementation of OPMET Data 
Exchange Using IWXXM

Data Translation Centre  
- Converts TAC data (report) into IWXXM on behalf of their StateConverts TAC data (report) into IWXXM on behalf of their State
and/or another State. 



Functional requirements  for transition TAC to IWXXM
Guidelines for the Implementation of OPMET DataGuidelines for the Implementation of OPMET Data 
Exchange Using IWXXM

Data SwitchData Switch
-Routing the data according to the WMO abbreviated header 
structure, TTAAiiCCCC
ํ ้ ี่ ่ ้ ไป ั ี่ ่ โ ี ั ป็ ไฟ ์ ี่ ี ่ทาํหน้าทสี่งข้อมูล IWXXM ไปยงัทตี่าง ๆ โดยจะบีบอดัเป็นไฟล์ทเีรียกว่า

File Transfer Body Part (FTBP) ก่อน แล้วจึงส่งออกไป

ป ื่ ไฟ ์ป ื่ ไฟ ์รูปแบบชือไฟล์ รูปแบบชือไฟล์ FTBPFTBP





International OPMET Databank  ศูนย์ฐานข้อมูลระหว่างประเทศ 
้ ้ ่ ็ฟังก์ชันการทาํงานของศูนย์ฐานข้อมูลนี ้ผู้ใช้สามารถ request ข่าวอุตุการบนิได้ ทัง้รูปแบบที่เป็น 

IWXXM และ TAC โดยต้องใช้รูปแบบการ request ให้ถกูต้องตามข้อกาํหนด 
สํ ั IWXXM OPMET D t b k ั ้ ฟั ์ ชั ํ ้ ่ ส ั ี ้ ้• สาหรบ IWXXM OPMET Databank นนฟงกชนการทางานจะตองผานการทดสอบดงนดวย

 - ผ่านข้อกาํหนดโครงสร้างมาตรฐาน IWXXM Schema; 
- ผ่าน IWXXM Schematron/business rules;- ผาน IWXXM Schematron/business rules; 
-มี AMHS interface; 
-Extended AMHS or Basis ATS Message Handling Service plus File Transfer  Body Parts
- Databank shall only send the response back to the originator; 
- The Databank shall aggregate the reply reports according to the same rules used by 
the Data Aggregators; 

- The Databank shall apply a correct filename to its output; 
- The Databank base correctly compresses data applying an appropriate suffix; and 
Th D t b k h ll d tl t th t d d i t ti-The Databank shall respond correctly to the standard interrogations.



-มี AMHS interface; 
-Extended AMHS or Basis ATS Message Handling Service plus File TransferExtended AMHS or Basis ATS Message Handling Service plus File Transfer  
Body Parts



Examples



Examples



Significant weather chart ( Asia )



Upper wind/temp chart ( Asia )

50 (850 hPa)
80(750 hPa)80(750 hPa)
100 (700 hPa)
140 (600 hPa)
180 (500 hP )180 (500 hPa)
210 (450 hPa)
240 (400 hPa)
270 (350 hPa)
300 (300 hPa)
320 (275 hPa)( )
340 (250 hPa)
360 (225 hPa)
390 (200 hPa)390 (200 hPa)
410 (175 hPa)
450 (150 hPa)
480 (125 hPa)480 (125 hPa)
530 (100 hPa)













































Any QuestionsAny QuestionsAny Questions.Any Questions.

THANK YOUTHANK YOUTHANK YOUTHANK YOU  


