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แผนการบินก่อนท าการบิน ซึ่งเป็นเทคนิคส่วนหนึ่งที่ท าให้การเดินอากาศเป็นไปด้วยความปลอดภัยมี
ประสิทธิภาพและตรงต่อเวลา คู่มือการปฏิบัติงานการพยากรณ์อากาศจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะ
ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจ ท าให้การพยากรณ์อากาศมีความถูกต้องแม่นย า และเป็นแบบแผน
เดียวกัน 
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1. บทน ำ 
 

1.1 วัตถุประสงค์ของการพยากรณ์อากาศการบิน 

1.1.1 เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติการทางเครื่องบิน 

1.1.2 เพ่ือประกอบในการท าแผนการบิน (Pre-flight planning) 

1.1.3 เพ่ือให้เกิดความประหยัดในด้านเศรษฐกิจของผู้ประกอบการด้านการบิน  

1.1.4 ปฏิบัติตามข้อบังคับขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) 

1.2 ขอบเขต 

      1.2.1 พยากรณ์อากาศการบินประจ าวัน บริเวณสนามบิน ในเขตรับผิดชอบของศูนย์
อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ศอ.) จ านวน 8 สนามบิน ได้แก่ 

 -  ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ (VTSS) 

 -  ท่าอากาศยานทหารเรือสงขลา (VTSH) 

  -  ท่าอากาศยานชุมพร (VTSE) 

- ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย (VTSM) 

- ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี (VTSB) 

- ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช (VTSF) 

- ท่าอากาศยานปัตตานี (VTSK) 

- ท่าอากาศยานนราธิวาส (VTSC) 

1.3 นิยามความหมายและลักษณะงาน 

1.3.1 นิยามความหมายของการพยากรณ์อากาศการบิน 

กำรพยำกรณ์อำกำศกำรบิน คือ การคาดหมายสภาวะอากาศต่างๆ เพ่ือปฏิบัติการทางเครื่องบิน 
เป็นการคาดหมายสารประกอบอุตุนิยมวิทยาที่จะเกิดข้ึนและครอบคลุมบริเวณสนามบิน ตลอดช่วงการ
พยากรณ์ รวมถึง การคาดหมายการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของสารประกอบอุตุนิยมวิทยา ในช่วงเวลาการ
พยากรณ์ 
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1.3.2 ลักษณะงานพยากรณ์อากาศการบิน (ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่) 

1.3.2.1 เฝ้ำระวังและติดตำมสภำวะอำกำศ 

  - ศึกษาและติดตามสภาพอากาศโดยภาพถ่ายดาวเทียมและเรดาร์ 

 1.3.2.2 งานวิเคราะห์แผนที่อากาศ 

  - วิเคราะห์แผนที่อากาศผิวพ้ืน (อต1002ข.) 

- วิเคราะห์แผนที่ลมชั้นบน (อต 1004ข.) 

- วิเคราะห์แผนที่อากาศผิวพ้ืน (อต1003) 

- วิเคราะห์แผนที่ความกดอากาศเปลี่ยน 24 ชม. (อต1002ค) 

  1.3.2.3 การออกข่าวพยากรณ์อากาศ 

                     ออกข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบินในเขตรับผิดชอบของ ศอ. 

- ออกข่าวพยากรณ์อากาศการบิน (24 ชม.) บริเวณท่าอากาศยานฯ ในเขตพ้ืนที่ 

รับผิดชอบของ ศอ. เวลา 07.00 น. วันนี้ - 07.00 น. วันพรุ่งนี้ 

- ออกข่าวพยากรณ์อากาศการบิน (24 ชม.) บริเวณท่าอากาศยานฯ ในเขตพ้ืนที่ 

  รับผิดชอบของ ศอ. เวลา 13.00 น. วันนี้ - 13.00 น. วันพรุ่งนี้ 

- ออกข่าวพยากรณ์อากาศการบิน (24 ชม.) บริเวณท่าอากาศยานฯ ในเขตพ้ืนที่ 

 รับผิดชอบของ ศอ. เวลา 19.00 น. วันนี้ - 19.00 น. วันพรุ่งนี้ 

- ออกข่าวพยากรณ์อากาศการบิน (24 ชม.) บริเวณท่าอากาศยานฯ ในเขตพ้ืนที่ 

รับผิดชอบของ ศอ. เวลา 01.00 น. วันนี้ - 01.00 น. วันพรุ่งนี้ 

- ออกข่าวพยากรณ์อากาศการบินระยะสั้น (9 ชม.) บริเวณท่าอากาศยานนานาชาติ
หาดใหญ่ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานทหารเรือสงขลา ท่าอากาศยาน
ปัตตานีและท่าอากาศยานนราธิวาส เวลา 07.00 น. - 16.00 น. 

 
- ออกข่าวพยากรณ์อากาศการบินระยะสั้น (9 ชม.) บริเวณท่าอากาศยานนานาชาติ

หาดใหญ่ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานทหารเรือสงขลา ท่าอากาศยาน
ปัตตานีและท่าอากาศยานนราธิวาส เวลา 10.00 น. - 19.00 น. 
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- ออกข่าวพยากรณ์อากาศการบินระยะสั้น (9 ชม.) บริเวณท่าอากาศยานนานาชาติ
หาดใหญ่ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานทหารเรือสงขลา ท่าอากาศยาน
ปัตตานีและท่าอากาศยานนราธิวาส เวลา 13.00 น. - 22.00 น. 

 
- ออกข่าวพยากรณ์อากาศการบินระยะสั้น (9 ชม.) บริเวณท่าอากาศยานนานาชาติ

หาดใหญ่ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานทหารเรือสงขลา ท่าอากาศยาน
ปัตตานีและท่าอากาศยานนราธิวาส เวลา 16.00 น. - 01.00 น. 

 
- ออกข่าวพยากรณ์ TAKE OFF บริเวณท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ เวลา 

07.00 น. 10.00 น. 13.00 น. 16.00 น. 19.00 น. 22.00 น. 

- ออกข่าวพยากรณ์อากาศแนวโน้มเพ่ือการร่อนลงและบินขึ้นของเครื่องบิน บริเวณ
ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ 

 ออกข่าวพยากรณ์อากาศเส้นทางบินในเขตรับผิดชอบของ ศอ. 

- พยากรณ์อากาศเส้นทางบินสงขลาถึงฐานขุดเจาะน้ ามันอาทิตย์ เวลา 07.00 น.-
19.00 น. และ เวลา 13.00 น. - 22.00 น. 

- พยากรณ์อากาศเส้นทางบินสงขลาถึงฐานขุดเจาะน้ ามันบงกช เวลา 07.00 น.-
19.00 น. และ เวลา 13.00 น. - 22.00 น. 

- พยากรณ์อากาศเส้นทางบินนครศรีธรรมราชถึงฐานขุดเจาะน้ ามันเอราวัณ เวลา 
07.00 น.-19.00 น. และ เวลา 13.00 น. - 22.00 น. 

- พยากรณ์อากาศเส้นทางบินสงขลาถึงฐานขุดเจาะน้ ามันบัวหลวงถึงอู่ตะเภา เวลา 
07.00 น.-19.00 น. และ เวลา 13.00 น. - 22.00 น. 

- พยากรณ์อากาศเส้นทางบินสงขลาถึงฐานขุดเจาะน้ ามันเอราวัณ เวลา 07.00 น.-
19.00 น. และ เวลา 13.00 น. - 22.00 น. 

- พยากรณ์อากาศเส้นทางบินสงขลาถึงฐานขุดเจาะน้ ามัน JDA เวลา 07.00 น.-
19.00 น. และ เวลา 13.00 น. - 22.00 น. 

- พยากรณ์อากาศเส้นทางบินสงขลา - อู่ตะเภา - ดอนเมือง เวลา 07.00 น. - 
19.00 น. และ เวลา 13.00 น. - 22.00 น. 

- พยากรณ์อากาศเส้นทางบินนราธิวาส – อู่ตะเภา - ดอนเมือง เวลา 07.00 น. -
19.00 น. และ เวลา 13.00 น. - 22.00 น. 
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- พยากรณ์อากาศเส้นทางบินบริเวณ จ.นราธิวาสและพ้ืนที่ใกล้เคียง              
เวลา 07.00 น. - 19.00 น. และ เวลา 13.00 น. - 22.00 น.  

- พยากรณ์อากาศเส้นทางบินนครศรีธรรมราช - กระบี่ - ภูเก็ต                    
เวลา 07.00 น. - 19.00 น. และ เวลา 13.00 น. - 22.00 น. 

- พยากรณ์อากาศเส้นทางบินนครศรีธรรมราช – สุราษฎร์ธานี - ชุมพร           
เวลา 07.00 น. - 19.00 น. และ เวลา 13.00 น. - 22.00 น.  

- พยากรณ์อากาศเส้นทางบินนครศรีธรรมราช – หาดใหญ่ - ปัตตานี             
เวลา 07.00 น.-19.00 น. และ เวลา 13.00 น.-22.00 น.    

- พยากรณ์อากาศเส้นทางบินหัวหิน – ชุมพร เวลา 07.00 น.-19.00 น. และ เวลา 
13.00 น.-22.00 น.    

- พยากรณ์อากาศเส้นทางบินให้กับเท่ียวบินฮัจย์ (ตามค าร้องขอ) 

- พยากรณ์อากาศเส้นทางบินอ่ืนๆ (ตามค าร้องขอ) 

- สรุปลักษณะอากาศ + คาดหมายลักษณะอากาศการบินแก่นักบินผ่านทางโทรศัพท์ 

- ให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการและบริการสอบถามสภาวะอากาศทางโทรศัพท์เบอร์ 074-
251884 

- เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้อุตุนิยมวิทยากับหน่วยงานต่างๆ 

- ออกอากาศทางสถานีวิทยุ                                                                            

- สถานีวิทยุ มอ. 88.0 MHZ วันละ 3 ครั้ง เวลา 09.30น. 14.30 น. 18.30 น. 

- คลื่น 104.25 MHZ วันละ 1 ครั้ง เวลา 16.30 น.                                                                                                  

- ส่งข่าวค าเตือนอากาศท่ีรุนแรง ผ่านช่องทาง Facebook และ Line 

- รายงานสภาพอากาศบริเวณท่าอากาศยานฯ หาดใหญ่ ช่วงเช้ามืดให้กับสายการบินต่างๆ
ผ่านช่องทางไลน์ Aeromet VTSS และเครือข่ายเครื่องบินปีกหมุนผ่านช่องทางไลน์ Heli Met_SA 

- อัพเดทข้อมูลพยากรณ์อากาศการบินผ่านทางเว็บไซต์ www.songkhla.tmd.go.th 

- ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานของระบบโทรมาตรสถานีฝนอัตโนมัติลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภา 

 21 สถานี 

http://www.songkhla.tmd.go.th/
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     1.4 ความรับผิดชอบ 

กลุ่มงานพยากรณ์อากาศการบิน ศอ. มีผู้ปฏิบัติงานด้านพยากรณ์อากาศการบิน จ านวน 3 คน เข้าเวร
ปฏิบัติงานตามตารางปฏิบัติงานประจ าเดือนดังนี้  

- เวร 1 : เข้าปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 00.30 น. - 08.30 น.  
- เวร 2 : เข้าปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. 
- เวร 3 : เข้าปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 16.30 น. - 00.30 น. 

 
การปฏิบัติงานจะหมุนเวียนกันไป โดยจะเริ่มต้นด้วยการเข้าเวร 1 ในวันแรก เข้าเวร 3 ในวันต่อมา

และในวันที่ 3 เข้าเวรที่ 2 หมุนเวียนกันไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวร 1 

เวร 3 เวร 2 
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2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

      2.1 รวบรวมข้อมูลอุตุนิยมวิทยาดังนี้  

2.1.1 แผนที่อากาศผิวพ้ืน 

 

ภาพที่ 1. ตัวอย่างแผนที่อากาศผิวพ้ืน 

2.1.2 แผนที่ลมชั้นบน 6 ระดับ 

 

ภาพที่ 2. ตัวอย่างแผนที่ลมชั้นบน 6 ระดบั 
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2.1.3 แผนที่อากาศรายละเอียดประเทศไทย 

 

ภาพที่ 3. ตัวอย่างแผนที่อากาศรายละเอียดประเทศไทย 

2.1.4 แผนที่ความกดอากาศเปลี่ยน 24 ชั่วโมง 

 

ภาพที่ 4. ตัวอย่างแผนที่ความกดอากาศเปลี่ยน 24 ชั่วโมง 
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2.1.5 เฝ้าระวังและติดตามสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศ 

 

ภาพที่ 5. ตัวอย่างภาพเรดาร์ตรวจอากาศ 

 

2.1.6 เฝ้าระวังและติดตามสภาวะอากาศด้วยภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา 

 

ภาพที่ 6. ตัวอย่างภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา 
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2.1.7 แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับอุตุนิยมวิทยา  

 

ภาพที่ 7. ตัวอย่างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอุตุนิยมวิทยา 

2.1.8 การเคลื่อนตัวของพายุ  

 

 

ภาพที่ 8. ตัวอย่างการเคลื่อนตัวของพายุ 
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 2.1.9 เครื่องมือ AWOS & LLWAS  

 

 

ภาพที่ 9. เครื่องมือ AWAS & LLWAS 
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 2.1.10 แผนที่ลักษณะอากาศตลอดเส้นทางบิน (SIGWX CHART) 

 

ภาพที ่10. ตัวอย่างภาพ SIGWX CHART 

 2.1.11 WIND/TEMP CHART 

 

ภาพที ่11. ตัวอย่างภาพ WIND/TEMP CHART 
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 2.1.12 ข่าวอากาศการบินประจ าที่ 1 ชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมง (METAR) และข่าวอากาศไม่ประจ าที่ 1 
ชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมง เมื่อเข้าเกณฑ์การตรวจ (SPECI) 

 

ภาพที ่12. ตัวอย่างภาพข่าว METAR 

2.2 คุณสมบัติของผู้ที่จะพยากรณ์อากาศการบิน 

 มีความรู้ และความเข้าใจในปรากฏการณ์และกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในบรรยากาศ 

1) มีความรู้ และความสามารถในการวิเคราะห์แผนที่อากาศ ข้อมูลสภาพอากาศ และข้อมูล
อุตุนิยมวิทยาเป็นอย่างดี 

2) มีความรู้เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และค่าสถิติทางอุตุนิยมวิทยาในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ
เป็นอย่างดี 

3) มีความสามารถ ในการสรุปรวบยอดจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยามาใช้ในการพยากรณ์
อากาศ 

4) มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศการบินเป็นอย่างดี 
 

2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 

การวิเคราะห์แผนที่อากาศ คือ การแปลผลการตรวจอากาศจากแผนที่ให้สมบูรณ์ตามสภาพที่เป็นจริง 
ท าให้ผู้วิเคราะห์เห็นถึงสภาพอากาศ ณ เวลาที่ท าการตรวจ รวมถึงท าให้ผู้วิเคราะห์เข้าใจลักษณะอากาศที่
เกิดข้ึนได้เป็นอย่างด ี

 เมื่อผู้วิเคราะห์ท าการวิเคราะห์ข้อมูลฯ เพื่อการพยากรณ์อากาศนั้น ผู้วิเคราะห์จะต้องวิเคราะห์ข้อมูล
ให้ลึกซึ้งถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เก่ียวข้อง ซึ่งต้องวิเคราะห์ถึงที่มา และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพ้ืนที่ที่จะ
พยากรณ์อากาศ ทั้งนี้ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ทั้งหมดต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน  
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 2.3.1 การวิเคราะห์แผนที่อากาศผิวพ้ืน 

เพ่ือแยกแยะมวลอากาศที่ปรากฏในแผนที่ให้ชัดเจน ท าให้ทราบว่าพ้ืนที่ใดมีมวลอากาศชนิดใด
ปกคลุมอยู่ มีแนวปะทะอากาศ หรือพายุหมุนเขตร้อนหรือไม่ และอยู่ที่ใด โดยการวิเคราะห์แผนที่มี
ความส าคัญเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องทราบถึงคุณสมบัติของมวลอาที่ปกคลุมพ้ืนที่ที่จะพยากรณ์และพ้ืนที่ใกล้เคียง
ว่าเป็นเช่นไร 

 2.3.2 การวิเคราะห์แผนที่ลมชั้นบน 6 ระดับ 

ในแผนที่ลมชั้นบนนั้น นอกจากจะบอกทิศทางและความเร็วลมในระดับต่าง ๆ ทั้ง 6 ระดับแล้ว 
การวิเคราะห์เส้นทิศทางลม (Streamline) เพ่ือดูทิศทางและลักษณะส าคัญต่าง ๆ ของลม เช่น การพัดสอบ
ของลม การลู่เข้าหา หรือพัดออกจากกันของลม และการโค้งของลม เป็นต้น โดยจะต้องพิจารณาทั้งต าแหน่ง 
และความแรงของลม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดข้ึนในพื้นท่ีที่จะพยากรณ์ 

 2.3.3 การวิเคราะห์แผนที่รายละเอียดประเทศไทย 

เพ่ือดูรายละเอียดของลักษณะอากาศ และมวลอากาศที่ปกคลุมประเทศไทย และพ้ืนที่ใกล้เคียง 

 2.3.4 การวิเคราะห์แผนที่ความกดอากาศเปลี่ยน 24 ชม. 

เพ่ือดูแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของความกดอากาศว่าในพ้ืนที่ต่างๆ มีความกดอากาศเพ่ิมขึ้นหรือ
ลดลงอย่างไร ซึ่งการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของความกดอากาศในแต่ละพ้ืนที่ อาจบอกถึงการเคลื่อนตัวของมวล
อากาศจากจุดใดจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะท าให้ผู้วิเคราะห์ทราบถึงทิศทางการ
เคลื่อนที่ หรือการเปลี่ยนแปลงของมวลอากาศได้  

 2.3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลการหยั่งอากาศชั้นบน 

การวิเคราะห์ข้อมูลการหยั่งอากาศชั้นบนท าให้ทราบถึงการเคลื่อนตัวในแนวดิ่งของมวลอากาศ 
เสถียรภาพของอากาศ และแนวโน้มการยกตัวของอากาศ ซึ่งจะช่วยให้ผู้วิเคราะห์สามารถพยากรณ์การก่อตัว
ของเมฆฝนได ้

 2.3.6 การวิเคราะห์ภาพเรดาร์ตรวจอากาศ 

ใช้ในการติดตามกลุ่มฝนในพ้ืนที่พยากรณ์ โดยต้องพิจาณาทั้งพ้ืนที่ที่ฝนตก ทิศทางการเคลื่อนตัว
และความรุนแรงของฝน รวมทั้งพิจารณาแนวโน้มของกลุ่มฝนด้วยว่าจะรุนแรงเพ่ิมขึ้นหรือลดลงหรือไม่อย่างไร 

 2.3.7 การวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม 

ใช้ในการติดตามกลุ่มเมฆ โดยต้องวิเคราะห์ว่าเป็นเมฆชั้นใด/ชนิดไหน มีการเคลื่อนตัวอย่างไร 
และจะก่อให้เกิดฝนในพ้ืนที่หรือไม่ ซึ่งการจะวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมให้ได้ดีนั้น ต้องใช้ภาพถ่ายดาวเทียม
หลายๆ ชนิดในเวลาปัจจุบัน และผู้วิเคราะห์ต้องมีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ด้วย 
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 2.3.8 การวิเคราะห์แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอุตุนิยมวิทยา 

เพ่ือใช้ในเป็นแนวทางในการพยากรณ์อากาศในการพยากรณ์ล่วงหน้าหลายๆ วัน โดยการจะใช้
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ให้ได้มีประสิทธิภาพนั้น ผู้วิเคราะห์จะต้องพิจารณาถึงสภาพอากาศปัจจุบันที่ได้
จากการตรวจอากาศประกอบด้วย 

 2.3.9 การเคลื่อนตัวของพายุ  

     เพ่ือให้ทราบต าแหน่งและทิศทางของพายุหมุนเขตร้อน และสภาพอากาศในบริเวณพ้ืนที่
รับผิดชอบ ว่ามีผลกระทบต่อการก่อตัวของพายุหรือไม่ 

 2.3.10 เครื่องมือ AWOS & LLWAS 

     เป็นเครื่องมือส าหรับตรวจวัดข้อมูลพ้ืนฐานทางอุตุนิยมวิทยาต่างๆ เช่น ตรวจวัดอุณหภูมิของ
อากาศ อุณหภูมิบนทางวิ่ง ความชื้นสัมพัทธ์ ความกดอากาศ ทิศทางและความเร็วลม ตรวจวัดทัศนวิสัยบน
ทางวิ่ง ความสูงฐานเมฆ และการตรวจวัดวินเชียร์ เพ่ือประโยชน์ในการเตือนภัย ไม่ให้เครื่องบินเข้าไปใน
บริเวณท่ีมีวินเชียร์ โดยเฉพาะขณะที่เครื่องบินก าลังขึ้นหรือลงบริเวณสนามบิน 

 2.3.11 แผนที่ลักษณะอากาศตลอดเส้นทางบิน (SIGWX CHART) 

    ใช้เพื่อติดตามลักษณะอากาศที่ส าคัญต่างๆ ตลอดเส้นทางบิน 

 2.3.12 WIND/TEMP CHART 

   เพ่ือใช้ดูทิศทางและความเร็วลม รวมถึงอุณหภูมิ ตลอดเส้นทางการบินที่ระดับความสูงต่างๆ    

 2.3.13 ข่าวอากาศการบินประจ าที่ 1 ชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมง (METAR) และข่าวอากาศการบินไม่
ประจ าที่ 1 ชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมง เมื่อเข้าเกณฑ์การตรวจ (SPECI) 

   เป็นข้อมูลเพื่อใช้ดูสภาพอากาศบริเวณสนามบิน รวมถึงสารประกอบอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ ลม, ทัศน
วิสัย, ทัศนวิสัยบนทางวิ่ง, ลักษณะอากาศปัจจุบันและปรากฏการณ์ปิดบัง, สภาพท้องฟ้า, อุณหภูมิ, อุณหภูมิ
จุดน้ าค้าง และความกดอากาศ 

     2.4 การพยากรณ์อากาศการบิน 

 ประเภทของการพยากรณ์อากาศการบิน 

  1. การพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบิน (Terminal Aerodrome Forecasts) หรือ TAF 

  2. การพยากรณ์อากาศเพ่ือการน าเครื่องบินลง (Landing Forecasts หรือ Trend  

  Forecasts) 
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  3. การพยากรณ์อากาศเพ่ือการน าเครื่องบินขึ้น (Forecasts for Take Off)  

  4. การพยากรณ์อากาศตามเส้นทางบิน (Route Forecasts) 

  5. ค าเตือนลักษณะอากาศไม่ดีที่มีผลต่อท่าอากาศยาน (Aerodrome Warning) SIG. MET. 

  6. เอกสารการบิน (Flight Folder) 

 ตัวอย่าง Terminal aerodrome forecasts: TAF  

  TAF VTSS 032300Z 0400/0424 00000KT 8000 FEW020  

                BECMG 0401/0403 21008KT 9999 SCT020  

                        BECMG 0414/0416 10006KT 9000 FEW020= 

 ตัวอย่าง Landing forecasts  

  METAR VTBD 240900Z 24010KT 9999 VCTS FEW018CB SCT035 BKN100 29/25  

                             Q1009 TEMPO VRB15G25KT 2000 +TSRA= 

   หรือ FM 0910 TL 0950 TEMPO VRB15G25KT 2000 +TSRA  

 ตัวอย่าง Forecasts for take-off  

   Forecast for take-off VTBS  

UTC  SFC Wind Temp        QNH 

0500      18005 KT      33           1010 

0600      21010 KT      34           1010 

 

 

 

 

 

 



คูม่ือปฏิบตัิงานพยากรณ์อากาศการบิน 
16 

 ตัวอย่าง Route forecasts 

  พยำกรณ์อำกำศเส้นทำงบิน กรุงเทพฯ-หาดใหญ่  

                ระหว่ำงเวลำ      12.00-18.00 น.  

  ลักษณะอำกำศทั่วไป        มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ  

  ทัศนวิสัย                             ทั่วไป 8-10 กิโลเมตร บริเวณฝนฟ้าคะนอง 1-3 กม.  

  เมฆ         FEW020 SCT035 BKN100 เพ่ิม FEW018CB   

                                บริเวณฝนฟ้าคะนอง  

  ลมผิวพื้น       16005 

  ลมชั้นบน ระดับ 2,000 ฟุต   18005  นอต  อุณหภูมิ  26   องศาเซลเซียส    

                                     5,000  ฟุต   20010  นอต  อุณหภูมิ  19   องศาเซลเซียส  

                               7,000 ฟุต   21015  นอต  อุณหภูมิ  15   องศาเซลเซียส  

                                  10,000 ฟุต  24020  นอต อุณหภูมิ  10   องศาเซลเซียส  

 ตัวอย่าง Aerodrome Warning 

  WMKL AD WRNG 1 VALID 032330/040130 EMBD CB/TS OBS WI 20NM RAD  
OF WMKL ADMOD TO SEV TSRA IS EXPECTED WITH VIS LESS THAN 3000M AND 
GUSTS UP TO 20KT= 
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ตัวอย่าง  เอกสารการบิน (Flight  Folder) 
 

 

 
 

 
 

ภาพที่ 13. ตัวอย่างเอกสารการบิน (Flight Folder) 

 ช่วงเวลาการพยากรณ์ 

 1. ช่วงพยากรณ์จะต้องไม่น้อยกว่า 6 ชม.และไม่เกิน 30 ชม. โดยขึ้นกับข้อตกลงของการ
เดินอากาศแต่ละภูมิภาค 

 2. ช่วงพยากรณ์อากาศน้อยกว่า 12 ชม. ควรออกค าพยากรณ์ทุกๆ 3 ชม. เรียกว่า “Short 
TAF” แต่.......ปัจจุบันได้ยกเลิกกำรพยำกรณ์นี้แล้ว 

 3. ช่วงพยากรณ์อากาศตั้งแต่ 12 ชม.ขึ้นไป เรียกว่า “Long TAF” ควรออกค าพยากรณ์ทุกๆ 
6 ชม.  โดยที่ท่าอากาศยานที่มี  

   -  ช่วงพยากรณ์ตั้งแต่ 12-30 ชม. ได้แก่ VTCC VTBS VTBD VTSP 
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   -  ช่วงพยากรณ์ตั้งแต่ 12-24 ชม. ได้แก่ VTUU VTSG VTSS VTBU 

 Long TAF 

   

 

 

 

 

 

 

 

   ตารางที่ 1 แสดงเวลาที่ออกค าพยากรณ์กับช่วงเวลาการพยากรณ์ 

 ลักษณะของค าพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบิน 

  1. ใช้รหัส “TAF” ตามท่ี WMO ก าหนดไว้  

  2. ข่าวสารข้อมูลในค าพยากรณ์มีการเรียงล าดับที่แน่นอน  

 การเรียงล าดับข่าวสารข้อมูลในค าพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบิน 

  ข่าวพยากรณ์อากาศการบินประกอบด้วยข่าวสารข้อมูลเรียงตามล าดับดังนี้ 

  1. กลุ่มหัวข่าว (IDENTIFICATION GROUPS) 

  2. ลมผิวพ้ืน (SURFACE WIND) 

  3. ทัศนวิสัย (PREVAILING VISIBILITY) 

  4. สภาพอากาศ (WEATHER) 

 5. เมฆหรือทัศนวิสัยในแนวดิ่งตามความเหมาะสม (Cloud or vertical visibility, if 
appropriate)  

  6. การคาดหมายการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ (EXPECTED SIGNIFICANT CHANGES)  

เวลาที่ออกค าพยากรณ์(UTC)  ช่วงเวลาค าพยากรณ์ 

2300 00/00+24ชม.,00+30 ชม. 

0500 06/06+24ชม.,06+30 ชม. 

1100 12/12+24ชม.,12+30 ชม. 

1700 18/18+24ชม.,18+30 ชม. 
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 การเรียงล าดับข่าวสารข้อมูลในค าพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบิน   
 

 

 

 ตัวอย่างค าพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบิน 
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 1. กลุ่มหัวข่าว (IDENTIFICATION GROUPS) 

  1.1 ชื่อชนิดของค าพยากรณ์ (Identification of the type of forecast)  

  TAF   – เป็นค าพยากรณ์ท่ีออกเป็นปกติ (Routine TAF) 

        TAF AMD – เป็นค าพยากรณ์ท่ีออก เมื่อมีการแก้ไขเนื้อหา 

                                     ค าพยากรณ ์(AMD-Amended)  

 TAF COR – เป็นค าพยากรณ์ท่ีออกเนื่องจากมีการพิมพ์ค าผิดโดยที่เนื้อหาค าพยากรณ์ 

       ไม่เปลี่ยนแปลง (COR-Corrected) เช่น BKKN ----> BKN 

  1.2 ชื่อสนามบิน (location indicator): ประกอบด้วยอักษร 4 ตัว ตามข้อก าหนด ICAO   

  ตัวอย่าง  เช่น VTSS VTBD VTBS VTBU VTCC VTUU VTSP  

  1.3 วันเวลาที่ออกค าพยากรณ์ (time of issue of forecast): โดยที่ DD = วันที่   

  GG = เวลาเป็น ช.ม. gg = เวลาเป็นนาที Z = อักษรก ากับบอกเวลามาตรฐานสากล UTC  

   ตัวอย่าง เช่น 180500Z หมายถึง ออกค าพยากรณ์วันที่ 18 เวลา 12.00 น.  

  1.4 ไม่มีค าพยากรณ ์(Identification of a missing forecast, when applicable):  

 -  เมื่อใช้ NIL แล้วให้ตามด้วยเครื่องหมายจบข่าวทันที (end of TAF if the 
forecast is missing)  

  -  ตัวอย่าง TAF VTCC 090500Z NIL=  

 หมายความว่า ไม่มีค าพยากรณ์บริเวณสนามบินเชียงใหม่ ที่ออกเวลา 12.00 น. ของวันที่ 9  

 1.5 วันและช่วงเวลาของค าพยากรณ์ (date and period of validity of forecast): 

 -  โดยที่ DD = วันที่ GG = เวลาเริ่มต้นของช่วงเวลาพยากรณ์ gg = เวลาสิ้นสุดของ
ช่วงเวลาพยากรณ์ 

  -  ถ้า GG = เวลาเริ่มต้นของช่วงเวลาพยากรณ์ คือ 7.00 น. ให้ใช้ 00 

        -  ถ้า gg = เวลาสิ้นสุดของช่วงเวลาพยากรณ์ คือ 7.00 น. ให้ใช้ 24 

 ตัวอย่าง เช่น  2006/2106 หมายถึง ช่วงเวลาพยากรณ์ตั้งแต่บ่ายโมงวันที่ 20 ถึงบ่ายโมง 

 วันที่ 21 
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 0100/0124 หมายถึง ช่วงเวลาพยากรณ์ตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าวันที่ 1 ถึงเจ็ดโมงเช้าวันที่ 2  

 1.6 ยกเลิกค าพยากรณ์ (identification of a cancelled forecast, when applicable):  

 เมื่อมีการยกเลิกค าพยากรณ์ให้ใช้ CNL แล้วตามด้วยเครื่องหมายจบข่าวทันที (end 
of TAF if the forecast is cancelled)  

 ตัวอย่าง เช่น TAF VTSS 130500Z 1306/1406 CNL=  

หมายความว่า TAF ของ VTSS ที่ออกเวลา 12.00 น.valid 1306/1406 ของ วันที่ 13 ถูก
ยกเลิก  

 2. ลมผิวพ้ืน (SURFACE WIND) 

  2.1 ลมผิวพ้ืน (surface wind): หรือมีหน่วยเป็น KMH หรือ KT หรือ MPS  

     โดยที่ ddd = ทิศทางลมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  

                   ff = ความเร็วลมเฉลี่ยที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  

    Gfmfm = ถ้าคาดหมายว่าลมผิวพ้ืน จะมีความเร็วลมสูงสุดมากกว่าความเร็วลมเฉลี่ย 10 
นอตหรือมากกว่า ให้ระบุในค าพยากรณ์ โดยใช้อักษร “G” ตามหลังความเร็วลมเฉลี่ยแล้ว
ตามด้วยความเร็วลมสูงสุด 

 ตัวอย่าง เช่น 24015KT, 24015G25KT  

- ในการคาดหมายลมสงบ ให้เข้ารหัส 00000KT  
- ปกติรหัส “VRB” ใช้เฉพาะกับความเร็วลมเฉลี่ยน้อยกว่า 3 นอต แต่ VRB ก็สามารถใช้ได้กับการ

พยากรณ์ความเร็วลมที่มีค่าสูงกว่า 3 นอต เมื่อทิศทางลมแปรปรวนตั้งแต่ 180 องศาขึ้นไป หรือ 
เมื่อไม่สามารถพยากรณ์ลมแน่ทิศได้ เช่น ในระหว่างเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง โดยใช้  VRB ตามด้วย
ความเร็วลม เช่น VRB15KT, VRB10G25KT  

- ในการพยากรณ์ความเร็วลมตั้งแต่ 200 กม./ชม. (100 นอต) ขึ้นไป จะแทนด้วย P199 km/h 
(P99KT)  

  ตัวอย่าง เช่น 310P99KT หมายความว่า พยากรณ์ทิศทางลม 310 องศา  

 ความเร็วลมตั้งแต่ 100 นอตข้ึนไป  
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3. ทัศนวิสัย (PREVAILING VISIBILITY) 

 3.1 ทัศนวิสัย (visibility): มีหน่วยเป็นเมตร  

 เกณฑ์การพยากรณ์ทัศนวิสัย 

  1. ตั้งแต่ 10 กม. ขึ้นไป ให้ใช้  9999 

 2. ตั้งแต่ 5 กม. ขึ้นไปแต่น้อยกว่า 10 กม. พยากรณ์จ านวนเต็ม 1,000 เมตร เช่น 
5,000, 8,000 

 3. ตั้งแต่ 800 เมตรขึ้นไปแต่น้อยกว่า 5 กม. พยากรณ์จ านวนเต็ม 100 เมตร เช่น 
0900, 1200 

   4. น้อยกว่า 800 เมตร พยากรณ์จ านวนเต็ม 50 เมตร เช่น 750 

 -  ยกเว้นเมื่อพยากรณ์ CAVOK (Cloud And Visibility OK) ให้ใช้ค าว่า CAVOK แทนกลุ่ม
ทัศนวิสัย (สภาพอากาศและเมฆ) 

 -  เกณฑ์การพยากรณ์ CAVOK  

  1. ทัศนวิสัย ตั้งแต่ 10 กม.ขึ้นไป 

  2. ไม่มีเมฆฐานต่ ากว่า 5,000 ฟุต 

  3 ไม่มีสภาพอากาศ (weather) ตาม code table 4678  

  4. ไม่มีเมฆ CB  

4. สภาพอากาศ (WEATHER) 

 4.1 สภาพอากาศ (weather): ‘WW’ หรือ ‘NSW’ 

 -  โดยที่ WW = อักษรย่อของสภาพอากาศที่ใช้ในการพยากรณ์ และ NSW = Nil 
Significant Weather (ไม่มีรายงานสภาพอากาศที่ส าคัญ) 

 -  ในการพยากรณ์สภาพอากาศ สามารถพยากรณ์ได้ตั้งแต่ 1 ชนิดหรือมากกว่า แต่
ไม่เกิน 3 ชนิด 

  -  ถ้าคาดว่าสภาพอากาศที่พยากรณ์ไว้จะยุติลงให้ใช้  ‘NSW’ 
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 ตัวอย่าง การพยากรณ์ NSW 

  TAF VTBS 020500Z 0206/0306 20010KT 8000 –RA FEW020 BKN100   

                           BECMG 0210/0212 18005KT 9999 NSW= 

 หมายความว่า ตั้งแต่เวลา 1200 UTC ของวันที่ 2 จนถึงเวลา 0600 UTC ของ  
วันที่ 3 ไม่มีฝน 

4.2 สภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อปฏิบัติการทางการบิน มีดังนี ้

  - หยาดน้ าฟ้าที่เย็นจัด (freezing precipitation : FZDZ,FZDZ) 

   - หมอกท่ีเย็นจัด (freezing fog : FZFG)  

    - หยาดน้ าฟ้าปานกลางหรือหนัก (moderate or heavy precipitation: RA, +RA) 

   - ฝุ่น ทรายหรือหิมะที่ถูกลมพัดให้ลอยสูงขึ้นจากพ้ืนไม่เกิน 2 เมตร (6 ฟุต) (low 
drifting dust,sand or snow: DRDU, DRSA, DRSN) 

  - ฝุ่น ทรายหรือหิมะที่ถูกลมพัดให้ลอยสูงขึ้นจากพ้ืนตั้งแต่ 2 เมตร (6 ฟุต) ขึ้นไป  
(blowing dust,sand or snow: BLDU, BLSA, BLSN) 

 - พายุฝุ่น (duststorm: DS ) 

 - พายุทราย (sandstorm: SS) 

 - พายุฟ้าคะนอง (thunderstorm (with or without precipitation): TS,TSRA) 

 - กระแสลมแรง (squall: SQ) 

 - เมฆงวงช้าง (funnel cloud (tornado or waterspout): FC)  และ 

 - ปรากฏการณ์ธรรมชาติอ่ืนๆ ที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อทัศนวิสัยตาม code 
table 4678  
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CODE TABLE 4678 (Manaul on Code, WMO-NO.306) 

 

  ตารางที่ 2 CODE TABLE 4678 

สรุปการพยากรณ์ความรุนแรงของสภาพอากาศต่างๆ 

 

  ตารางที่ 3 สรุปการพยากรณ์ความรุนแรงของสภาพอากาศต่างๆ 

 5. เมฆหรือทัศนวิสัยในแนวดิ่งตามความเหมาะสม 

  เมฆหรือทัศนวิสัยในแนวดิ่ง (Cloud or vertical visibility): 

       - NNNhhh  (จ านวนเมฆและความสูงของฐานเมฆ) หรือ  

       - VVhhh     (ค่าทัศนวิสัยในแนวดิ่ง) หรือ  

     - NSC  
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 NNNhhh 

- NNN (จ านวนเมฆและความสูงของฐานเมฆ)โดยที่ อักษรย่อแทนจ านวนเมฆในท้องฟ้า  มีดังนี้ 

        FEW (Few)      เมื่อคาดว่ามีเมฆปกคลุมท้องฟ้า 1/8-2/8 ส่วน  

       SCT (Scattered)    เมื่อคาดว่ามีเมฆปกคลุมท้องฟ้า 3/8-4/8 ส่วน  

       BKN (Broken)     เมื่อคาดว่ามีเมฆปกคลุมท้องฟ้า 5/8-7/8 ส่วน  

       OVC (Overcast)     เมื่อคาดว่ามีเมฆปกคลุมท้องฟ้า 8/8 ส่วน และ 

- hhh = ความสูงของฐานเมฆ ใช้ตัวเลข 3 หลัก (คูณด้วย 100) มีหน่วยเป็นฟุต 

 เกณฑ์การพยากรณ์เมฆ  

  1. ถ้าจะพยากรณ์ชนิดเมฆให้ระบุได้เฉพาะเมฆ CB เท่านั้น 

 2. ถ้าพยากรณ์ว่าจะมีเมฆในท้องฟ้าหลายระดับให้ออกค าพยากรณ์จ านวนและ
ความสูงของเมฆ โดยเรียงตามล าดับความสูง ดังนี้ 

 1) เมฆระดับต่ าสุดพยากรณ์ได้ไม่จ ากัดจ านวน คือ FEW SCT BKN OVC 
ตามความเหมาะสม 

 2) เมฆระดับสูงขึ้นไป เมื่อคาดว่าจะมีเมฆมากกว่า 2/8 ส่วน พยากรณ์ได้
ตั้งแต่ SCT BKN หรือ OVC ตามความเหมาะสม 

 3) เมฆระดับสูงขึ้นไปอีก เมื่อคาดว่าจะมีเมฆมากกว่า 4/8 ส่วน พยากรณ์
ได้เฉพาะ BKN หรือ OVC ตามความเหมาะสม  

 4)  เมื่อใดที่พยากรณ์เมฆ CB และยังไม่มีใน ข้อ 1) – ข้อ 3) ดังกล่าว
ข้างต้นให้พยากรณ์เมฆได้อีก 1 ระดับ โดยระบุชนิดของเมฆ CB ด้วย  

- ปกติการพยากรณ์กลุ่มเมฆจะไม่เกิน 3 กลุ่ม ยกเว้นเมื่อพยากรณ์เมฆ 
CB จะสามารถเพ่ิมเป็น 4 กลุ่มได้      

- ตัวอย่าง เช่น  FEW005 FEW010CB SCT018 BKN025 

 5)  พยากรณ์เมฆท่ีระดับตั้งแต่ 10,000 ฟุต ลงมา  

- คาดว่า ท้องฟ้าปิด ไม่สามารถพยากรณ์เมฆในท้องฟ้าได้ให้พยากรณ์ 
ทัศนวิสัยในแนวดิ่งแทน โดยน าหมู่ด้วยอักษร VV แล้วตามด้วยตัวเลข 
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3 หลัก (คูณด้วย 100)  มีหน่วยเป็นฟุต โดยออกค าพยากรณ์จ านวน
เต็ม 100 ฟุต เช่น VV003 หมายความว่า ทัศนวิสัยในแนวดิ่ง 300 ฟุต 

- NSC (Nil Significant Cloud) ใช้เมื่อพยากรณ์ว่าในท้องฟ้ามีเฉพาะ
เมฆฐาน สูงกว่า 5,000 ฟุต (ทัศนวิสัย< 10 กม.) 

 6. การคาดหมายการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ 

  การคาดหมายการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ (Expected significant change)  

 - ใช้กลุ่มค าท่ีบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า “Change Indicator” น าหน้า ตาม
ด้วยสารประกอบอุตุนิยมวิทยาที่คาดว่าจะเปลี่ยนแปลง 

  - กลุ่มค าที่บอกถึงการเปลี่ยนแปลง “Change Indicator”ได้แก่ FM, BECMG,  

  TEMPO และ PROB  

  1. กลุ่มค า FM (From) รูปแบบ FMDDGGgg  

      โดยที่ DD เป็นวันที่ GG เป็นเวลาชั่วโมงและ gg เป็นเวลานาที ในหน่วย UTC  

- ใช้เมื่อมีการคาดหมายว่าลักษณะอากาศท่ีเกิดข้ึนอยู่ จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดอย่าง
สมบูรณ์  

- ตัวอย่าง  TAF VTSS 130500Z 1306/1406 27015KT 6000 NSC  

                      FM 131215 27017KT 4000 BR BKN010=  

หมายความว่า ตั้งแต่เวลา 1215 UTC ของวันที่ 13 ถึงเวลา 0600 UTC ของวันที่ 14 
ลักษณะอากาศจะเป็นลมทิศ 270 องศา ความเร็ว 17 นอต ทัศนวิสัย 4000 เมตร มีหมอก
บาง เมฆฐานสูง 1,000 ฟุต จ านวน 5-7 ส่วนปกคลุมท้องฟ้า 
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2. กลุ่มค า BECMG (Becoming) รูปแบบ BECMG DDGG/DDgg  

ใช้ในการพยากรณ์สภาพอากาศท่ีคาดว่าจะค่อยๆเปลี่ยน โดยที่ 

- GG เป็นเวลาเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลง  

- gg  เป็นเวลาสิ้นสุดการเปลี่ยนแปลงและเฉพาะสารประกอบอุตุนิยมวิทยาที่พยากรณ์
ตามหลัง gg เท่านั้นที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลง
แบบถาวร    

- ช่วงเวลาระหว่าง GG ถึง gg ที่ระบุตามหลัง BECMG โดยปกติไม่เกิน 2 ชั่วโมง แต่ในบาง
กรณีอาจเกินได้ แต่ไม่ควรจะเกิน 4 ชั่วโมง 
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  ตัวอย่าง TAF EGLL 130500Z 1306/1406 27015KT 6000 NSC  

              BECMG 1312/1314 4000 BR BKN010= 

- หมายความว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลา 1200 ถึง 1400 UTC โดยที่ตั้งแต่เวลา 
1400 UTC จะมีหมอกบาง ทัศนวิสัยลดเหลือ 4000 เมตร และมีเมฆฐานสูง 1000 ฟุต 
จ านวน 5-7 ส่วนปกคลุมท้องฟ้าโดยที่ยังคงมีลมผิวพ้ืนเป็นลมทิศ 270 องศา ความเร็ว 
15 นอต  

3. กลุ่มค า TEMPO (Temporary) รูปแบบ TEMPO GGgg  

- ใช้ในการคาดหมายการเปลี่ยนแปลงของสารประกอบอุตุนิยมวิทยา   
ทีเ่ปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว   

- ในระหว่างเวลา GG ถึง gg  

- โดยแต่ละครั้งที่เกิดเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงนี้ขึ้น จะสิ้นสุดภายในไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
และเม่ือรวมเวลาที่เกิดเหตุการณ์นี้แต่ละครั้งเข้าด้วยกันแล้วจะต้องน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ
ช่วงเวลาทั้งหมด ที่พยากรณ์ว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น  

 

 ตัวอย่าง TAF VTBU 130500Z 1306/1406 31015KT 8000 SHRA   

           FEW005 FEW010CB SCT018 BKN025  

            TEMPO 1311/1316 4000 +SHRA= 

 หมายความว่า ในช่วง 1100 - 1600 UTC จะเกิด +SHRA ทัศนวิสัยเหลือ 4000 เมตร 
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 ถ้าแต่ละครั้งที่เกิดเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลง ใช้เวลาตั้งแต่ 1 ชั่วโมงข้ึนไปหรือเม่ือ 
รวมเวลาที่เกิดเหตุการณ์แต่ละครั้งเข้าด้วยกันแล้ว มากกว่าครึ่งหนึ่งของช่วงเวลาพยากรณ์ 
การเปลี่ยนแปลง ให้ใช้กลุ่มค าที่บอกการ เปลี่ยนแปลง “BECMG” แทนกลุ่มค า TEMPO *  

4. กลุ่มค ำ PROB (Probability) รูปแบบ PROBC2C2 GGgg  

 ใช้เมื่อการพยากรณ์นั้นมีความเชื่อม่ันไม่สูงนัก เป็นการคาดหมายความเป็นไปได้ของ
โอกาสที่จะเกิดขึ้นของสารประกอบอุตุนิยมวิทยา โดยใช้อักษรย่อ “PROB” ตามด้วยโอกาส
ที่จะเกิด C2C2 เป็นเปอร์เซ็นต์จ านวนเต็มสิบ ซึ่งค่าที่ใช้ คือ 30 และ 40 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น 
และ GGgg = ช่วงเวลาที่คาดว่าจะเกิดทางเลือกนี้  

 

 ตัวอย่าง TAF LUDO 132300Z 1400/1424 27003KT 4000 BR SCT008  

                  BECMG 1403/1405 1500 BR BKN004 

         PROB30 1405/1407 0800 FG = 

 หมายความว่า คาดว่าทัศนวิสัยจะลดลงเหลือ 1500 เมตร เนื่องจากหมอกบางหลัง
เวลา 0500 UTC และคาดว่าทัศนวิสัย จะลดลงอีกเหลือ 800 เมตร เนื่องจากหมอก      
ปานกลางปกคลุม สนามบินระหว่างเวลา 0500 ถึง 0700 UTC ซึ่งโอกาสที่จะเกิด เหตุการณ์
นี้มีเพียง 30%  
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 กำรใช้ “PROB” กับกลุ่มค ำพยำกรณ์กำรเปลี่ยนแปลงแบบ “TEMPO” โดยระบุ 
“PROB” ตามด้วยเปอร์เซ็นต์จ านวนเต็มตามด้วย “TEMPO” และเวลาที่คาดว่าจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลง  

 ตัวอย่าง  TAF LFPG 130500Z 1306/1406 27015KT 9999 SCT025  

               TEMPO 1311/1316 4000 +SHRA BKN010CB  

                PROB30 TEMPO 1314/1316 +TSRA=  

หมายความว่า คาดว่าจะมีฝนตกหนักเป็นครั้งคราวระหว่างเวลา 1100-1600 UTC และมี
โอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงระหว่างเวลา 1400–1600 UTC เพียง 30 %  

 

1. จะไม่ใช้ PROB ร่วมกับ BECMG หรือ FM  

2. ถ้าโอกาสที่จะเกิดตั้งแต่ 50 % ขึ้นไป ซึ่งถือว่ามีความเชื่อมั่นสูงให้ใช้ BECMG หรือ 
TEMPO หรือ FM ตามความเหมาะสม 

3. ถ้าโอกาสที่จะเกิดน้อยกว่า 30 % ถือว่าไม่มีความส าคัญเพียงพอที่จะใช้ในการพยากรณ์
อากาศบริเวณสนามบิน นั่นคือ จะไม่มีการพยากรณ์ PROB20  

 

 

 



คูม่ือปฏิบตัิงานพยากรณ์อากาศการบิน 
31 

ความแตกต่างระหว่าง TEMPO กับ PROB  คือ  

- TEMPO หมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว โดยที่ช่วงเวลาที่เกิดนี้รวมกัน
แล้วจะต้องน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของช่วงเวลาที่พยากรณ์และนักอุตุนิยมวิทยามีความม่ันใจ
ว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแน่ๆ  

- PROB เป็นเพียงโอกาสปานกลาง (moderate probability) ที่จะเกิดขึ้นเท่านั้น  
 

 7. การพยากรณ์แนวโน้ม (Trend Forecast)  

 หมายถึง ข่าวพยากรณ์ลักษณะอากาศบริเวณสนามบินในอีกสองชั่วโมง ข้างหน้านับจากเวลา
ข่าวตรวจอากาศนั้นสารประกอบที่พยากรณ์ประกอบด้วยลมผิวพ้ืน, ทัศนวิสัย, สภาพอากาศและเมฆ 

 

  

ภาพที่ 14. แสดงการพยากรณ์แนวโน้มภายใน 2 ชั่วโมงข้างหน้านับจากเวลาที่ออกข่าวตรวจ
อากาศ 
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 ตัวอย่างการออก Trend forecast  

METAR VTBS 192300Z 06003KT 6000 FEW020 SCT300 24/22 Q1005 BECMG 
FM2330 TL0030 3000 BR= 

METAR VTBS 191100Z 34015KT 5000 RA FEW018CB SCT030 BKN110 28/24 
Q1006 TEMPO FM1120 TL1220 VRB20G30KT 2000 +TSRA=  

METAR VTSS 032330Z 00000KT 3000 BR SCT010 22/21 Q1005 BECMG TL0010 
1500 BR=   

SPECI VTBD 160610Z 25010KT 2000 TSRA FEW018CB BKN030 BKN100 23/22 
Q1007 TS OVER AD MOV E 10KT BECMG AT0700 NSW=  

 8. การแก้ไขค าพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบิน 

 TAF AMD มี 2 วิธี คือ  

  1. ต้องยกเลิกข่าวเดิมก่อน 

- การออก TAF AMD ต้องยกเลิกข่าวเดิมก่อน ดังนี้                                    
FTTH31  VTBD  270500 

            TAF VTBD 270500Z 2706/2806 CNL= 

- แล้วส่ง TAF AMD ตาม (ต้องมี AAA,AAB,… ที่หัวข่าวด้วย) เช่น  

       FTTH31 VTBD 270500 AAA  

           TAF AMD VTBD 270500Z 2706/2806 ...(เนื้อข่าวที่ออกใหม่)…=  

  2. ส่งข่าวที่แก้ไขใหม่โดยไม่ต้องยกเลิกข่าวเก่า  

-  ไม่ต้องยกเลิกข่าวเก่าก่อน ส่ง TAF AMD ใหม่ ได้เลย (ต้องมี AAA, AAB,… ที่หัวข่าวด้วย) 
เช่น 

            FTTH31 VTBD 270500 AAA  

           TAF AMD VTBD 270500Z 2706/2806 …(เนื้อข่าวที่ออกใหม่).=  

TAF COR (ส าหรับการแก้ไขท่ีไมมี่การเปล่ียนเนือ้หาขา่วเดมิ แตอ่าจเกิดจากการพิมพ์

ค าผิด) ต้องมี CCA, CCB, ……. ท่ีหวัขา่วด้วย เชน่  
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           FTTH31 VTBD 270500 CCA  

          TAF COR VTBD 270500Z 2706/2806………….= 
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แบบฟอร์มการปฏิบัติงานพยากรณ์อากาศการบิน (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 

 

  ภาพที่ 15. แบบฟอร์มการปฏิบัติงานพยากรณ์อากาศการบิน ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (FF-ศอ.-พอ.-นอต.-01) 

TOPCHART
, DETAIL 

http://www.aeromet.tmd.go.th/_p
ages/opmet/default.asp 

http://aviationweather.gov/, 
http://www.ogimet.com/ 

 

 

www.tmd.go.th 

www.songkhla.tmd.go.th 

http://www.met.gov.my/web
/metmalaysia/observations/r
adar/peninsula 

 

 

http://www.goes.noaa.gov/sohemi/ 

http://www.sattmet.tmd.go.th/satmet/
mergesat.html 

 

http://www.ecmwf.int/ 

http://www2.tmd.go.th/pr
ogram/frames/nwp.html 

http://www.marine.tmd.go
.th/ 

 

http://www.gts.tmd.go.th/ 

www.windyty.com/ 

https://earth.nullschool.net/ 

http://www.aeromet.tmd.go.th/_pages/opmet/default.asp
http://www.aeromet.tmd.go.th/_pages/opmet/default.asp
http://aviationweather.gov/
http://www.tmd.go.th/
http://www.songkhla.tmd.go.th/
http://www.goes.noaa.gov/sohemi/
http://www.ecmwf.int/
http://www2.tmd.go.th/program/frames/nwp.html
http://www2.tmd.go.th/program/frames/nwp.html
http://www.windyty.com/


คูม่ือปฏิบตัิงานพยากรณ์อากาศการบิน 
35 

    2.5 ข้อมูลด้านพยากรณ์อากาศการบินของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 
ผ่านเว็บไซต์ www.songkhla.tmd.go.th 

 พยากรณ์เส้นทางบินส าหรับแท่นขุดเจาะน้ ามัน 
1. แบบรายงานข่าวพยากรณ์อากาศเส้นทางบินจากท่าอากาศยานสงขลาถึงแท่นอาทิตย์ 

 

 
ภาพที่ 16. แบบรายงานข่าวพยากรณ์อากาศเส้นทางบินจากท่าอากาศยานสงขลาถึงแท่นอาทิตย์ 

 

 

 

 

 

http://www.songkhla.tmd.go.th/
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2. แบบรายงานข่าวพยากรณ์อากาศเส้นทางบินจากท่าอากาศยานสงขลาถึงแท่นบงกช 

 
ภาพที่ 17. แบบรายงานข่าวพยากรณ์อากาศเส้นทางบินจากท่าอากาศยานสงขลาถึงแท่นบงกช 
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3. แบบรายงานข่าวพยากรณ์อากาศเส้นทางบินจากท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชถึงแท่น
เอราวัณ 

 
    ภาพที่ 18. แบบรายงานข่าวพยากรณ์อากาศเส้นทางบินจากท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชถึงแท่นเอราวัณ 
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4. แบบรายงานข่าวพยากรณ์อากาศเส้นทางบินจากท่าอากาศยานสงขลาถึงแท่นบัวหลวงถึง 

ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา 

 
ภาพที่ 19. แบบรายงานข่าวพยากรณ์อากาศเส้นทางบินจากท่าอากาศยานสงขลาถึงแท่นบัวหลวงถึง
ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา 
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5. แบบรายงานข่าวพยากรณ์อากาศเส้นทางบินจากท่าอากาศยานสงขลาถึงแท่นเอราวัณ 

 
 

ภาพที่ 20. แบบรายงานข่าวพยากรณ์อากาศเส้นทางบินจากท่าอากาศยานสงขลาถึงแท่นเอราวัณ 
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6. แบบรายงานข่าวพยากรณ์อากาศเส้นทางบินจากท่าอากาศยานสงขลาถึงแท่นJDA 

 

ภาพท่ี 21. แบบรายงานขา่วพยากรณ์อากาศเส้นทางบนิจากทา่อากาศยานสงขลาถึงแทน่ 

JDA 
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 พยากรณ์อากาศเส้นทางบินส าหรับหน่วยงานราชการ/เอกชน 

1. แบบรายงานข่าวพยากรณ์อากาศเส้นทางบินบริเวณท่าอากาศยานนราธิวาสและบริเวณ
ใกล้เคียง 

 
 

   ภาพที่ 22. แบบรายงานข่าวพยากรณ์อากาศเส้นทางบินบริเวณท่าอากาศยานนราธิวาสและบริเวณ 
              ใกล้เคียง 
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2. แบบรายงานข่าวพยากรณ์อากาศเส้นทางบินบริเวณท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ถึง 
ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ถึงท่าอากาศยานปัตตานี 

 
ภาพที่ 23. แบบรายงานข่าวพยากรณ์อากาศเส้นทางบินบริเวณท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ถึงท่าอากาศ 

 ยานนานาชาติหาดใหญ่ ถึงท่าอากาศยานปัตตานี 
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3. แบบรายงานข่าวพยากรณ์อากาศเส้นทางบินบริเวณท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ถึง 

ท่าอากาศสุราษฎร์ธานี ถึงท่าอากาศยานชุมพร 

 

 
ภาพที่ 24. แบบรายงานข่าวพยากรณ์อากาศเส้นทางบินบริเวณท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ถึง  

  ท่าอากาศสุราษฎร์ธานี ถึงท่าอากาศยานชุมพร 
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4. แบบรายงานข่าวพยากรณ์อากาศเส้นทางบินบริเวณท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ถึง 
ท่าอากาศนานาชาติกระบี่ ถึงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 

 
ภาพที่ 25. แบบรายงานข่าวพยากรณ์อากาศเส้นทางบินบริเวณท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ถึง  

 ท่าอากาศนานาชาติกระบี่ ถึงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
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5. แบบรายงานข่าวพยากรณ์อากาศเส้นทางบินบริเวณท่าอากาศยานสงขลา ถึง 
กรุงเทพฯ ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา 

 
ภาพที่ 26. แบบรายงานข่าวพยากรณ์อากาศเส้นทางบินบริเวณท่าอากาศยานสงขลา ถึง  

  กรุงเทพฯ ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา 
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6. แบบรายงานข่าวพยากรณ์อากาศเส้นทางบินบริเวณท่าอากาศยานนราธิวาส ถึง 
กรุงเทพฯ ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา 

 
ภาพที่  27.แบบรายงานข่าวพยากรณ์อากาศเส้นทางบินบริเวณท่าอากาศยานนราธิวาส ถึง 
กรุงเทพฯ ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา 
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7. แบบรายงานข่าวพยากรณ์อากาศเส้นทางบินบริเวณท่าอากาศยานหัวหิน ถึงท่าอากาศยาน

ชุมพร 

 
ภาพที่ 28. แบบรายงานข่าวพยากรณ์อากาศเส้นทางบินบริเวณท่าอากาศยานหัวหิน ถึงท่า
อากาศยานชุมพร 
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8. แบบรายงานข่าวพยากรณ์อากาศการบินระยะสั้น (9 ชม.) บริเวณท่าอากาศยานนานาชาติ
หาดใหญ่ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานทหารเรือสงขลา ท่าอากาศยานปัตตานีและ
ท่าอากาศยานนราธิวาส 

 

 
 

ภาพที่ 29. แบบรายงานข่าวพยากรณ์อากาศการบินระยะสั้น (9 ชม.) บริเวณท่าอากาศยานนานาชาติ
หาดใหญ่ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานทหารเรือสงขลา ท่าอากาศยานปัตตานีและ
ท่าอากาศยานนราธิวาส 
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 Take off Forecasts 

 
 
 
 ภาพที่ 30. Take off Forecasts 
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 สรุปข้อมูลเพื่อการพยากรณ์อากาศการบิน 
     1. TAF SOUTH 

 

ภาพที่ 31. TAF SOUTH 
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     2. SIGWX CHART

 

ภาพที่ 32. SIGWX CHART 
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      3. WIND/TEMP CHART 700 hPa. 

 

ภาพที่ 33. WIND/TEMP CHART 700 hPa. 
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4. WIND/TEMP CHART 850 hPa. 

 

ภาพที่ 34. WIND/TEMP CHART 850 hPa. 
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3.  บทสรุป 

3.1 บทสรุป 

คู่มือการปฏิบัติงานพยากรณ์อากาศการบิน กลุ่มงานพยากรณ์อากาศการบิน ท่าอากาศยานหาดใหญ่  
จ.สงขลา กล่าวถึงข้ันตอนการปฏิบัติงานของเวรพยากรณ์อากาศ โดยมีเนื้อหาส าคัญประกอบด้วยความหมาย
และลักษณะงาน ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลอุตุนิยมวิทยา การวิเคราะห์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา การพยากรณ์
อากาศการบิน และตัวอย่างข่าวพยากรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานและให้ปฏิบัติงานเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 
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3.2 สรุปตารางการปฏิบัติงานพยากรณ์อากาศการบินประจ าวัน 

TIME ข่าวเส้นทางการบิน 

ช่วงเช้า (05.00-07.00น.) 

05.00-05.20 น. ออกข่าว TAF เวลา 00.00 UTC ของ VTSS, VTSH, VTSE, VTSM, VTSB, VTSF, VTSK และ VTSC 

05.00-05.30 น. ออกข่าวเส้นทางการบินระหว่างเวลา 00.00-12.00 UTC ของ VTSH-Arthit Gas Field, VTSH-Bongkot Gas 
Field, VTSH- Erawan Gas Field, VTSH-JDA(Joint Development Area), VTSH - Bualuang Gas Field – 
VTBU, VTSF-Erawan Gas Field, VTSC&VCN และ VTSF-VTSS-VTSK 

05.30 น. ส่งข่าวสภาพอากาศบริเวณสนามบินหาดใหญ่ ช่วงเช้าผ่าน Line : Aeromet VTSS และ Heli Met_SA พร้อม
ถ่ายรูปสภาพอากาศ 

05.40-06.30น. ออกข่าวพยากรณ ์Take-Off VTSS, เอกสารประกอบการบิน Low Significants Chart, Wind_850 hPa, 
Wind_700 hPa และ Short TAF เวลา 00.00 UTC ของ VTSS, VTSH, VTSF, VTSK, VTSC ผ่าน E-mail 

06.40-07.00น. ออกข่าวเส้นทางการบินเวลา 00.00 -12.00 UTC ของ VTSC-VTBU, VTSH-VTBU, VTSF-VTSG-VTSP และVTSF-
VTSB-VTSE, VTPH-VTSE และ Taf South 

09.00-09.15น. ออกข่าว Short TAF เวลา 03.00 UTC ของ VTSS, VTSH, VTSF, VTSK, VTSC ผ่าน E-mail 

09.30-09.40น. ออกวิทยุ มอ. 88.0 mHz 

10.00น. ออกข่าวพยากรณ ์Take-Off VTSS 

10.00-11.00น. วิเคราะห์ Top Chart, ลมระดบั 200hPa, 300hPa, 500hPa, 700hPa, 850 hPa, 2000ft, 7000ft และ 15000ft, 

Detail chart และ Pressure-change chart ของเวลา 0000 UTC 
ช่วงบ่าย (11.00-13.00น.) 

11.00-11.20น. ออกข่าว TAF เวลา 06.00UTC ของ VTSS, VTSH, VTSE, VTSM, VTSB, VTSF, VTSK และ VTSC 

11.20-11.40น. ออกข่าวเส้นทางการบินระหว่างเวลา 06.00-15.00 UTC ของ VTSH-Arthit Gas Field, VTSH-Bongkot Gas 
Field, VTSH- Erawan Gas Field, VTSH-JDA(Joint Development Area), VTSH - Bualuang Gas Field – 
VTBU, VTSF-Erawan Gas Field, VTSC&VCN และ VTSF-VTSS-VTSK 

11.40-12.30น. ออกเอกสารประกอบการบิน Low Significants Chart, Wind_850 hPa, Wind_700 hPa และ Short TAF เวลา 
06.00 UTC ของ VTSS, VTSH, VTSF, VTSK, VTSC ผ่าน E-mail 

12.40-13.00น. ออกข่าวเส้นทางการบินเวลา 06.00 -15.00 UTC ของ VTSC-VTBU, VTSH-VTBU, VTSF-VTSG-VTSP และVTSF-
VTSB-VTSE, VTPH-VTSE และ Taf South 
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13.00น. ออกข่าวพยากรณ ์Take-Off VTSS 

14.30-14.40น. ออกวิทยุ มอ. 88.0 mHz 

15.00-15.15น. ออกข่าว Short TAF เวลา 09.00 UTC ของ VTSS, VTSH, VTSF, VTSK, VTSC ผ่าน E-mail 

16.00น. ออกข่าวพยากรณ ์Take-Off VTSS 

16.15-16.30น. ออกวิทยุ “รายการเป็นหูเป็นตา” 104.25 mHz 

17.00-17.20น. ออกข่าว TAF เวลา 12.00 UTC ของ VTSS, VTSH, VTSE, VTSM, VTSB, VTSF, VTSK และVTSC 

18.00-18.30น. ออกวิทยุ มอ. 88.0 mHz 

19.00น. ออกข่าวพยากรณ ์Take-Off VTSS 

22.00-22.20น. ออกข่าวพยากรณ ์Take-Off VTSS  

ออกข่าว TAF เวลา 18.00 UTC ของ VTSS, VTSH, VTSE, VTSM, VTSB, VTSF, VTSK และVTSC 
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3.3 สรุปขั้นตอนการด าเนินงาน ออกข่าวพยากรณ์อากาศการบิน 

ล ำดับที ่ ผู้ปฏิบัติ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน สิ่งท่ีต้องปฏิบัติ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

 
1. 

 
นอต. 
 
 
 
ไม่ถูกต้อง 

 
 
 
 

1.1 รวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่มา
ต่างๆ ได้แก ่
 - METAR/SPECI (VTSS, VTSH, VTSE, 
VTSM, VTSB, VTSF, VTSK, VTSC)  
 - WIND SHEAR      - NWP 
 - UPPER WIND      - RADAR 
 - MAPS                - OPMET 
 - SATELLITE          - AWS 
 - AWOS & LLWAS  - PRESSURE 
CHANGE 

 SD-ศอ.-พอ.-01 

 SD-ศอ.-พอ.-02 

 SD-ศอ.-พอ.-03 
 SD-ศอ.-พอ.-04 

 SD-ศอ.-พอ.-05 

 SD-ศอ.-พอ.-06 

 SD-ศอ.-พอ.-07 

 SD-ศอ.-พอ.-09 

 WI-ศอ.-พอ.-นอต.-01 

 
2. 

 
นอต. 
 
 

 
 

2.1 ตรวจสอบข้อมูล (เป็นข้อมูลใหม่
ล่าสุด ถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพ
อากาศที่เป็นจริง) 
2.2 ท าเครื่องหมาย (  หรือ  ) 
ลงในแบบฟอร์ม Quality Check เพื่อ
ยืนยันความถูกต้องของขอ้มูลและให้
การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน
เดียวกัน 

2.3 ตรวจสอบและติดตามสภาพ
อากาศจริง และแนวโน้มสภาพอากาศ
จากประสบการณ์จริงบริเวณ
สนามบิน 

 

 WI-ศอ.-พอ.-นอต.-01 

 FF-ศอ.-พอ.-นอต-01 

 
3. 

 
นอต. 

                     
 
 

3.1 วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งที่มา
ต่างๆ ได้แก ่
 - METAR/SPECI (VTSS, VTSH, VTSE, 
VTSM, VTSB, VTSF, VTSK, VTSC)  
 - WIND SHEAR      - NWP 
 - UPPER WIND      - RADAR 
 - MAPS                - OPMET 
 - SATELLITE          - AWS 
 - AWOS & LLWAS  - PRESSURE 
CHANGE  

 SD-ศอ.-พอ.-05 

 SD-ศอ.-พอ.-06 

 SD-ศอ.-พอ.-07 

 SD-ศอ.-พอ.-09 

 WI-ศอ.-พอ.-นอต.-01 

 
4. 
 

 
นอต. 

 

 

ไม่ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

4.1 นักอุตุนิยมวิทยา รวบรวมความรู้
ด้านการพยากรณ์อากาศการบินและ
เข้าใจสภาพอากาศบริเวณสนามบิน
เป็นอย่างด ี

4.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ทุกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้งข้อมูลปัจจุบัน
และข้อมูลที่ผ่านมารวมถึงพิจารณา
แนวโน้มของสภาพอากาศในอนาคต 

4.3 ออกข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณ
สนามบินให้ทันตามเวลาทีก่ าหนด 

 

 SD-ศอ.-พอ.-01 

 SD-ศอ.-พอ.-02 

 SD-ศอ.-พอ.-03 
 SD-ศอ.-พอ.-04 

 SD-ศอ.-พอ.-05 

 SD-ศอ.-พอ.-06 

 WI-ศอ.-พอ.-นอต.-01 

 FF-ศอ.-พอ.-นอต-01 

 

ถูกต้อง 

 

 
A 

รวบรวมข้อมูลจำกแหล่งข้อมูล
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำน
พยำกรณ์อำกำศกำรบิน 

 วิเครำะห์ข้อมูลจำก
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

 

ตรวจสอบ
ควำมถูกต้อง
ของข้อมูล 

 ออกข่ำวพยำกรณ์อำกำศ
บริเวณสนำมบินในเขต

รับผิดชอบของ ศอ. 



คูม่ือปฏิบตัิงานพยากรณ์อากาศการบิน 
58 

ล ำดับที ่ ผู้ปฏิบัติ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน สิ่งท่ีต้องปฏิบัติ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

 
 

5. 

 
 
นอต. 

 

 

 

 

 

                   ถูกต้อง           

5.1 ตรวจสอบความถกูต้องของข่าว
พยากรณ์บริเวณสนามบิน ทั้งรูปแบบ
ของข่าว เนื้อข่าว และสอดคล้องกับ
สภาพอากาศที่เป็นจริง 
5.2 ท าเครื่องหมาย (  หรือ  ) 
ลงในแบบฟอร์ม Quality Check เพื่อ
ยืนยันความถูกต้องของขอ้มูล 

 
 WI-ศอ.-พอ.-นอต.-01 

 FF-ศอ.-พอ.-นอต-01 

 
 
 

6. 

 
 
 
พอต. 

 

 

 

 

ส่งไม่ได้ 

 ตรวจสอบระบบ Aerothai User 

Agent ว่าอยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน
หรือไม่  
6.1 กรณีระบบปกติ ให้พิมพ์ข่าวผ่าน
เครื่อง Aerothai User Agent ของ
วิทยุการบิน ภายในเวลาที่ก าหนด 
เพื่อกระจายขา่วผ่านระบบ AFTN 
6.2 กรณีระบบขัดข้อง หากไม่
สามารถแก้ไขเองได้ ให้ท าการติดต่อ
ช่างของวิทยุการบิน และใช้การส่ง
ข่าวผ่านทางเว็บไซด์ส านัก
อุตุนิยมวิทยาการบินแทน พร้อมทั้ง
รายงานข้อมูลในรูปแบบรหัส METAR 

หรือ SPECI ให้หอบังคับการบินทราบ
ทางโทรศัพท์ ส่วนข่าว TAF สามารถ
ส่งผ่านทาง Email ของสนามบิน
สุวรรณภูมิ เพื่อให้ทางสุวรรณภูมิชว่ย
กระจายข่าวให้ตามเวลาที่ก าหนด  

 WI-ศอ.-พอ.-นอต.-01 

 WI-ศอ.-พอ.-พอต.-05 

 WI-ศอ.-พอ.-พอต.-06  
 WI-ศอ.-พอ.-พอต.-07 
 

 
 
 

7. 

 
 
 
นอต. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบข่าวจากเว็บไซด์ส านัก 
อุตุนิยมวิทยาการบิน (กบ.) 
หมายเหตุ : หากระบบเว็บไซด์ของ 
กบ.ขัดข้องสามารถตรวจสอบขา่วได้ที่
เว็บไซด์ 
www.ogimet.com/metars.phtml.en   
หรือ 
www.aviationweather.gov/metar/ 

 WI-ศอ.-พอ.-พอต.-06  

 WI-ศอ.-พอ.-พอต.-07 
 

 

ส่งมอบขำ่วพยำกรณ์อำกำศ
บริเวณสนำมบิน 

ส่งได้ 

 

 

A 

ตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของ

ข่ำวพยำกรณ ์

ตรวจสอบกำร
กระจำยขำ่ว 

B 
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8. 

 
นอต. 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 บันทึกเวลากระจายข่าวลงใน
แบบฟอร์ม Quality Check  

8.2 บริการข่าวพยากรณ์ผ่านทาง
เว็บไซต์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้
ฝั่งตะวันออก 
(http://wwwsongkhla.tmd.go.th) 

8.3 บริการข้อมูลสภาพอากาศผ่าน
ทางโทรศัพท์ให้กับประชาชนหรือ
หน่วยงานตา่งๆ 

8.4 รายงานสภาพอากาศทาง
คลื่นวิทยุ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (F.M. 

๘๘.๐ mHz.)และ F.M. ๑๐๔.๒๕ 
mHz. 

 

 WI-ศอ.-พอ.-นอต.-01 

 FF-ศอ.-พอ.-นอต-01 

 

 

 

 

 

บันทึกเวลำกำรกระจำยข่ำว
และเผยแพรข่่ำวพยำกรณ์ไป

ยังผู้รับบริกำรอื่นๆ 

B 

 

http://wwwsongkhla.tmd.go.th/
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4. เอกสารอ้างอิง 
 

- Annex 3: Meteorological Service for International Air Navigation-2013  
- Manual of Aeronautical Meteorological Practice (Doc 8896)-2011  
- WMO No 49 Technical Regulations Basic Documents No. 2 
- Volume II – Meteorological Service for International Air Navigation – 2013 
- Manual on codes International Codes-WMO No.306-2011  
- Aerodrome Reports and Forecasts A Users’ Handbook to the  Codes-2014  

 


