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จัดทำวิธีกำรปฏิบัติงำนใหม่ให้สอดคล้องกับกำรทำ
ISO9001:2015
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ปรับเนื้อหำในส่วนของกำรบันทึกค่ำ RVR ตำสุด ให้
สอดคล้องกับกฎระเบียบของ ICAO ทีมีกำรเปลียนแปลง
ใหม่ (จำก 150 เมตร เป็น 50 เมตร)
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คํานํา
อากาศมีค วามสําคั ญ อย างใกล ชิด กั บ การบิ น เพราะการบิ นเป นการนําเอาอากาศยาน
เขาสั มผั ส กั บ อากาศโดยตรง สภาวะต างๆ ของอากาศที่ ดี เลว แปรปรวน และปรากฏการณท าง
ธรรมชาติต างๆ ที่ ทําให เ กิ ด สภาวะอากาศร าย จึงมี ผลกระทบโดยตรงตอ การปฏิ บั ติ ก ารด า น
การบิ น
ตลอดเวลา

และเนื่ อ งจากการไม ค งที่ ข องสารประกอบอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา

ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู

หรื อ แม ก ระทั่ ง ข อ จํา กั ด ในด า นเทคนิ ค การตรวจต า งๆ

ล ว นเป น ป ญ หาอุ ป สรรค

ทั้ ง สิ้ น แต ผู ที่ มี ห น า ที่ ป ฏิ บั ติ ง านด า นการตรวจอากาศการบิ น จะต อ งทํา การตรวจและประเมิ น
ค า สารประกอบอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาต า งๆ ตามหลั ก เกณฑ ม าตรฐานของ ICAO ให ไ ด ใ กล เ คี ย งกั บ
สภาพความเป น จริ ง มากที่ สุ ด

พร อ มทั้ ง รายงานข า วออกไปให เ ป น ที่ เ ข า ใจของผู รั บ

และ

จํา เป น ต อ งมี ก ารเก็ บ บั น ทึ ก ผลข อ มู ล การตรวจอากาศการบิ น ลงในแบบฟอร ม เฉพาะ (แบบ
กบ.1401 ก) เพื่ อ ใช เ ก็ บ เป น บั น ทึ ก หลั ก ฐานประกอบรายงานข า วที่ ส ง ออกไปทุ ก ครั้ ง และเพื่ อ ใช
เป น ข อ มู ล สถิ ติ สํา หรั บ การพยากรณอากาศการบินใหมีความแมนยํามากยิ่งขึน้
ดว ยเหตุ นี้ จึ งไดจัด ทําคูมื อ ปฏิบั ติ งาน “เรื่อ งการตรวจและการบั นทึ ก ผลการตรวจ
อากาศการบิ น (ท าอากาศยานหาดใหญ) ” เพื่อ ใหผูป ฏิบั ติห นาที่ ดา นการตรวจอากาศการบิ น
(ท าอากาศยานหาดใหญ ) ถือ ปฏิบั ติเ ป น มาตรฐานเดี ย วกั น
หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการปฏิบัติงานฯ เลมนี้ จะเปนประโยชนกับผูท ี่ปฏิบัติหนาที่ดานการ
ตรวจอากาศการบิน และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง

ผู้จัดทำ

ผูจ ัดทํา
ส่วนตรวจอากาศการบิน (ท่าอากาศยานหาดใหญ่)
กลุศูมนงานพยากรณ
อากาศการบิน (หาดใหญ)
ย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ศูนยอุตุนยิ มวิทยาภาคใตฝงตะวันออก

http://www.songkhla.tmd.go.th
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สารบัญ
เรื่อง
คํานํา
บทนํา

หนา
ก

- ความสําคัญและที่มา
- วัตถุประสงค
- วิธีการดําเนินงาน
- ผลที่คาดวาจะไดรับ

1
1
1
1
1

คําแนะนําการกรอกสารประกอบอุตนุ ิยมวิทยาลงในแบบฟอรมฯ
การกรอกรายละเอียดขอมูลสถานี (สวนบนของแบบฟอรมฯ)
การกรอกสรุปผลขอมูลรายวัน (สวนลางของแบบฟอรมฯ)
ชองที่ (1) การกรอกชนิดของการบันทึก
ชองที่ (2) การกรอกเวลาที่ทําการตรวจ
ชองที่ (3-7) การกรอกทัศนวิสัย
ชองที่ (8-12) การกรอกพิสัยการมองเห็นทางวิ่งสนามบิน (RVR)
ชองที่ (13) การกรอกสภาพอากาศปจจุบัน
ชองที่ (14-17) การกรอกอุณหภูมิตุมแหง อุณหภูมติ ุมเปยก อุณหภูมิจุดน้ําคาง
และความชื้นสัมพัทธ
ชองที่ (18-21) การกรอกลมผิวพื้น

ชองที่ (22-24) การกรอกความกดอากาศ
ชองที่ (25-39) การกรอกเมฆ หรือทัศนวิสยั ในแนวตั้ง
ชองที่ (41) การกรอกฝนทุก 3 ชม.
ชองที่ (42-46) การกรอกฝนอัตโนมัติทุก 1 ชม.
ชองที่ (47) การกรอกอัตราผิดของบาโรกราฟทุก 3 ชม.
ชองที่ (48) การกรอกปรากฏการณตางๆ ที่เกิดขึ้นและไมไดเกิดขึ้นที่สถานีฯ
และ Supplementary information
ชองที่ (49) การกรอกชื่อผูที่ทําการตรวจ

ขอเสนอแนะ
เอกสารอางอิง

http://www.songkhla.tmd.go.th
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19
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บทนํา
ที่มาและความสําคัญ
เนื่องจากปจจุบันภารกิจหนาที่ ทีม่ ีการเกี่ยวของกับการบิน นับวามีความสําคัญอยางยิ่ง และ
อากาศก็มีความสําคัญอยางใกลชิดกับการบิน ผูทมี่ ีหนาทีป่ ฏิบัติงานดานการตรวจอากาศการบิน
นอกจากจะตองทําการตรวจอากาศการบิน ใหเปนไปตามหลักเกณฑขอ กําหนดของ ICAO แลว
จะตองมีการเก็บบันทึกขอมูลผลการตรวจฯ นัน้ เปนหลักฐาน อีกทัง้ เก็บเปนขอมูลสถิตสิ ําหรับการ
พยากรณอากาศการบินใหมคี วามแมนยํามากยิ่งขึน้ ทางคณะผูจัดทําจึงจัดทําคูมือปฏิบัติงานฯ เลม
นี้ขนึ้ มา เพื่อใหเจาพนักงานอุตุนยิ มวิทยาที่ปฏิบัตหิ นาทีด่ านการตรวจอากาศการบิน (ทาอากาศยาน
หาดใหญ) ถือปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน

วัตถุประสงค
เพือ่ ใหผมู ีหนาที่ปฏิบตั งิ านดานการตรวจอากาศการบิน มีการตรวจอากาศการบินและการ
บันทึกผลการตรวจฯ ลงในแบบฟอรมฯ ไดอยางถูกตองเปนมาตรฐานเดียวกัน และใชเปนสื่อในการ
อธิบายแผนขั้นตอนการบันทึกแบบฟอรม กบ.1401 ก

วิธีการดําเนินงาน
- ศึกษาจากการถายทอดความรูจากผูผ านโครงการการฝกอบรม เรื่อง “สมรรถนะผูปฏิบัติงาน
ดานการบิน)
- ศึกษาโดยการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุมงานพยากรณอากาศการบิน
- ศึกษาจากคูมอื การตรวจอากาศการบิน จาก สวนพัฒนาการเฝาระวังอากาศการบิน สํานัก
อุตุนยิ มวิทยาการบิน กรมอุตุนยิ มวิทยา (โครงการฝกอบรมเรื่อง สมรรถนะผูปฏิบตั ิงานดาน
การบิน วันที่ 15 พ.ค. 58)
- ศึกษาจากคูมอื ANNEX3 Meteorological Service for International Air Navigation จาก ICAO
- จัดทําเปนคูม ือปฏิบัติงาน “เรื่องการตรวจและการบันทึกผลการตรวจอากาศการบิน
(ทาอากาศยานหาดใหญ)”

ผลที่คาดวาจะไดรับ
เพือ่ ใหเจาพนักงานอุตุนยิ มวิทยาที่ปฏิบัตหิ นาที่ดานการตรวจอากาศการบิน (ทาอากาศยาน
หาดใหญ) ถือปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน
http://www.songkhla.tmd.go.th
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การกรอกรายละเอียดขอมูลสถานี
(สวนบนของแบบฟอรมฯ)

มุมบนดานซายของแบบฟอรมฯพ

ตําแหนงเสน Longitude ที่ 105 องศา
ลากผานจังหวัดอุบลราชธานี และใชเปน
เกณฑเทียบอางอิงเวลามาตรฐานประเทศไทย
(ทุกสนามบินในประเทศไทยใชคาเดียวกัน)

เวลาท อ งถิ่ น ซึ่ ง ต า งจาก
เวลา UTC 7 ชั่วโมง

ความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง ของสนามบินหาดใหญ

มุมบนดานขวาของแบบฟอรมฯ

ชื่อสนามบิน..............................................................
เดือน.................. วันที.่ ............... ป..........................
ละติจูด................ ลองจิจูด................ (ของสนามบิน)
http://www.songkhla.tmd.go.th
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การกรอกสรุปผลขอมูลรายวัน
มุมลางดานซายของแบบฟอรมฯ

(สวนลางของแบบฟอรมฯ)

สรุปผลรายวัน (จากเที่ยงคืน ถึงเที่ยงคืน)


เวลาทีด่ วงอาทิตย ขึน้ -ตก (เวลามาตรฐานทองถิ่น / LST = Local Standard Time )
( ดูไดจากเวปไซดของกรมอุทกศาสตร http://www.hydro.navy.mi.th/servicesSun_Moon.html )
ตัวอยาง วันที่ 5 ก.ค.58 จังหวัดสงขลา พระอาทิตยขึ้นเวลา 06.07 น. พระอาทิตยตกเวลา 18.38 น.
เวลากรอกเขียนดังนี้



06:07 LST. และ 18:38 LST.

อุณหภูมิสงู สุด (MAX) และอุณหภูมิตา่ํ สุด (MIN) ประจําวัน
ตัวอยาง เมื่อวันที่ 5 ก.ค.58 สนามบินหาดใหญ อุณหภูมิสูงสุดวัดได 31.7 องศา / ต่ําสุดวัดได 24.7 องศา



ปริมาณน้าํ ฝน 24 ชม. (นับจากเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืน)
ใหนําผลรวมของขอมูลฝนในชองที่ (41) นับจากเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืน ในวันเดียวกันมากรอกลงในชองนี้
ตัวอยาง เมื่อวันที่ 5 ก.ค.58 สนามบินหาดใหญ ปริมาณฝนตั้งแตเที่ยงคืนจนถึงเที่ยงคืน วัดรวมไดทงั้ หมด 4.0 มม.



ความเร็วและทิศทางลมสูงสุด พรอมทั้งลงเวลามาตรฐานทองถิน่ ทีเ่ กิด (นับจากเที่ยงคืนจนถึงเที่ยงคืน)
ตัวอยาง เมื่อวันที่ 5 ก.ค.58 เวลา 13.00 น.
- วัดกําลังลมสูงสุดได 25 นอต ใหดูขอมูลความเร็วลมสูงสุดจากชองที่ (20) เลือกกําลังที่แรงที่สุด นํามากรอก
- ทิศทางที่เกิดลมสูงสุดทิศ

250 ใหดูขอมูลในชองที่ (18) เวลาเดียวกันกับที่เกิดความเร็วลมสูงสุด นํามากรอก

- เวลาที่เกิดความเร็วลมสูงสุด ใหดูขอมูลในชองที่ (2) เวลาเดียวกันกับที่เกิดความเร็วลมสูงสุด นํามากรอก
โดยเขียนเปนเวลามาตรฐานทองถิ่นดังนี้ เชน 13:00 LST.


ลมกระโชก (Gust) ที่เกิดขึน้ ของวัน พรอมทั้งลงเวลามาตรฐานทองถิน่ ทีเ่ กิด

เมื่อเขาเกณฑและมีการรายงาน Gust ในรายงานขาว METAR หรือ SPECI ใหนําคาลมกระโชกสูงสุด (จากชอง 20) มา
กรอกลงในชอง Peak Gust พรอมทัง้ ใสทิศทางที่เกิดลมกระโชกขึ้นลงในชอง Direction พรอมกับลงเวลาเวลามาตรฐาน
ทองถิ่นที่เกิดลมกระโชกขึ้น ตัวอยาง วันที่ 5 ก.ค.58 เวลา 13.00 น. มีการรายงานลมกระโชกในรายงานขาวดังนี้

25012G25KT
*** หากเหตุการณในหนึ่งวันมีลมกระโชกสูงสุดมากกวาหนึ่งครั้ง ใหเลือกนําคาลมกระโชกที่สูงที่สุดมากรอก
*** หากไมมีการรายงานลมกระโชกใหทําเครื่องหมาย – ลงในชองดังกลาว

http://www.songkhla.tmd.go.th
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ตรงกลางดานลางของแบบฟอรมฯ

สรุปผลรายวัน (จากเที่ยงคืน ถึงเที่ยงคืน)
คอลัมน A
- ปริมาณน้ําฝนรวมตัง้ แต 00.00-07.00 น.

วัดได 0.0 มม.

- อุณหภูมสิ ูงสุด ตัง้ แต 00.00-07.00 น.

วัดได 26.7 องศา ดูไดจากชองที่ (14)

- อุณหภูมติ ่ําสุด (MIN) ประจําวัน

วัดได 24.7 องศา

- ความชื้นสัมพัทธเวลา 07.00 น.

วัดได 91 %

- ลักษณะของพื้นดินเวลา 07.00 น.

แหง

ดูไดจากชองที่ (41)

คอลัมน B
- ปริมาณน้ําฝนรวม หลัง 07.00-19.00 น.

วัดได 4.0 มม.

- อุณหภูมสิ ูงสุด (MAX) ประจําวัน

วัดได 31.7 องศา

- อุณหภูมติ ่ําสุด หลัง 07.00-19.00 น.

วัดได 26.4 องศา ดูไดจากชองที่ (14)

- ความชื้นสัมพัทธเวลา 19.00 น.

วัดได 70 %

- ลักษณะของพื้นดินเวลา 19.00 น.

เปยก

ดูไดจากชองที่ (41)

คอลัมน C
- ปริมาณน้ําฝนรวม หลัง 19.00-00.00 น.

วัดได 0.0 มม.

- อุณหภูมสิ ูงสุด หลัง 19.00-00.00 น.

วัดได 28.9 องศา ดูไดจากชองที่ (14)

- อุณหภูมติ ่ําสุด หลัง 19.00-00.00 น.

วัดได 25.9 องศา ดูไดจากชองที่ (14)

- ความชื้นสัมพัทธเวลา 00.00 น.

วัดได 95 %

- ลักษณะของพื้นดินเวลา 00.00 น.

ชื้น

http://www.songkhla.tmd.go.th
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หมายเหตุ : อางอิงสัญลักษณของพื้นดินจากคูมอื การตรวจอากาศผิวพืน้
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ตรงกลางดานลางของแบบฟอรมฯ

เนื่องจากความกดอากาศมีความสําคัญมากในทางการบิน ถาอากาศมีความกดสูงอากาศจะมี
น้ําหนัก หรือความหนาแนนมาก ถาอากาศมีความกดนอย อากาศจะมีนา้ํ หนักเบาหรือความหนาแนน
นอย ซึ่งจะมีผลตอประสิทธิภาพของเครื่องยนต นอกจากนี้ คาความกดอากาศที่ระดับน้ําทะเลเฉลี่ย
(QNH) ยังใชเปนคาในการปรับเครื่องมือวัดความสูง (Altimeter) ของเครื่องบิน
ปจจุบันสนามบินสวนใหญจะมีเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่สามารถวัดคาความ
กดอากาศไดติดตัง้ อยูเ พื่อใชในการรายงานขาวอากาศการบิน แตยังจําเปนตองมีการสอบเทียบคาความ
กดอากาศจากบาโรมิเตอร หรือบาโรกราฟรายวัน ที่ติดตั้งอยูท ่สี ถานี เทียบกับคาความกดอากาศที่วัดได
จากเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) เพื่อความถูกตองของขอมูล ทุก 6 ชม.

ตัวอยาง การกรอกขอมูลในชวงเวลา 01.00 น.
Time of Obs.
Baro. Reading

: เวลาที่ทําการตรวจ
: ความกดที่อานไดจากบาโรกราฟรายวัน (หนวยเปนนิว้ )

24.9 องศา
Observed Reading : ความกดทีอ่ านไดจากบาโรมิเตอรหลังหักแกคาผิด (mb) = 1012.72 มิลลิบาร
เวลาบันทึกใหกรอก 12.72
Attached Thermo. : อุณหภูมปิ ระจําเครื่องบาโรมิเตอรหลังหักแกคา ผิดอุณหภูมิ (C) =

(*** สามารถดูไดจากผลการบันทึกราย 3 ชม. ของระบบ METNET เวลา 01.00 น.)
Total Correction : คาหักแกความกดอากาศ คานีไ้ ดมาจาก....
(คาความกดที่ระดับน้ําทะเล (mb) - ความกดที่อานไดจากบาโรมิเตอรหลังหักแกคา ผิด (mb) )
ตัวอยาง 1009.84 – 1012.72 = -2.88
(*** สามารถดูไดจากผลการบันทึกราย 3 ชม. ของระบบ METNET เวลา 01.00 น.)
AWOS

ยกตัวอยางเปรียบเทียบ เวลา 01.00 น. ของวันและเวลาเดียวกัน เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) วัดคา
ความกดอากาศที่หักแกลงสูระดับน้ําทะเล (QNH) ได 1009.9 hPa

จะเห็นไดวา คาที่ไดใกลเคียงกับคาความกด

อากาศที่อานไดจากบาโรมิเตอร หลังจากหักแกลงสูระดับน้ําทะเลแลว คือ 1012.72-2.88 = 1009.84 mb .
http://www.songkhla.tmd.go.th
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ในปจจุบันทางอุตุนิยมวิทยาใชคําวา เฮกโตพาสคาล ( Hecto Pascal เขียนยอวา hPa ) แทนคําวา มิลลิบาร
แตแทจริงแลวทั้งสองคือหนวยเดียวกัน 1 เฮกโตปาสคาล = 1 มิลลิบาร = แรงกด 100 นิวตัน/พื้นที่ 1 ตารางเมตร

มุมลางดานขวาของแบบฟอรมฯ
บันทึกเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของปรากฏการณสภาพอากาศที่เกิดขึ้น ไดแก
(Severe storms) พายุโซนรอน
(Funnel Cloud) ทอรนาโด หรือ พายุงวงชาง
(Squall) กระแสลมแรงที่เกิดขึน้ อยางฉับพลัน
(Thunderstorm) พายุฝนฟาคะนอง
(Precipitation) หยาดน้ําฟา
(Mist) ฟาหลัวชืน้
(Fog) หมอก
(Shallow Fog) หมอกสูงจากพืน้ ดินไมเกิน 2 เมตร โดยรายงานเปน “MIFG”
(Patches Fog) หมอกที่ปกคลุมสนามบินเปนหยอมๆ โดยรายงานเปน “BCFG”
(Partial Fog) หมอกที่ปกคลุมสวนสําคัญของสนามบิน ในขณะที่สวนอื่นๆ ไมมี โดยรายงานเปน “PRFG”

นําปรากฏการณสภาพอากาศตางๆ ที่เกิดขึ้นในชองที่ (13) มากรอก
และลงเวลาที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดของปรากฏการณนนั้ ดวย โดยดูไดจากชองที่ (2)
ตัวอยาง
- มีหมอกเกิดขึน้ ตัง้ แตชวงเวลา 01.00-03.00 น.
- มีฟาหลัวชืน้ เกิดขึน้ ตัง้ แตชวงเวลา 03.00-07.30 น.
- มีฝนตกชวงเวลา 08.00-08.30 น. , 09.32-09.43 น. , 14.00-14.40 น. , 21.00-23.40 น.
- มีพายุฝนฟาคะนองชวงเวลา 14.40-15.15 น. , 17.00-17.40 น.

http://www.songkhla.tmd.go.th
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ชองที่ (1) TYPE : ชนิด โดยแบงการบันทึกออกเปน 4 ชนิด ดังนี้

R (Record Observation) เปนการตรวจและรายงานอากาศการบิน
(METAR) ประจําที่ 1 ชม. หรือครึ่งชั่วโมง ใหกรอกอักษรตัว R ลงในชอง
ที่ (1) ดังภาพ

S (Special Observation) เปนการตรวจและรายงานอากาศพิเศษ
(SPECI) โดยรายงานบางเวลาเมื่อพบสภาพอากาศอยูใ นบรรทัดฐาน
ใหกรอกอักษรตัว S ลงในชองที่ (1) ดังภาพ

RS (Record-Special Observation) เปนการตรวจและรายงานอากาศ
พิเศษ (SPECI) ซึ่งตรงกับเวลาตรวจประจํา (METAR) ใหกรอกอักษรตัว RS
ลงในชองที่ (1) ดังภาพ

 (Check Observation) หากตรวจพบวา มีฝนตกหรือมีฝนหยุด
แตไมเขาเกณฑบรรทัดฐานการตรวจอากาศพิเศษ (SPECI) และยังไมถึงเวลา
สงขาว (METAR) ครัง้ ตอไป ใหทําการกรอกเครื่องหมาย ลงในชองที่ (1)
พรอมทัง้ กรอกขอมูลสารประกอบอุตุนิยมวิทยาชองอื่นๆ

ลงในแบบฟอรม

กบ.1401 ก ตามปกติ ยกเวนชอง (14)-(17) และ (22)-(24) ไมตอง
กรอก ใหทําเครื่อง – ลงในชองดังกลาวแทน (เพราะเปนแคเพียงการ
Check วามีฝนตก หรือ ฝนหยุดเทานั้น ) ***แตยกเวน กรณีที่ฝนตก หรือ
ฝนหยุดนัน้ เขาเกณฑบรรทัดฐานการตรวจอากาศพิเศษ (SPECI) หรือ
ถึงเวลาสงขาว (METAR) พอดี ใหกรอกครบทุกชองตามปกติ
หมายเหตุ :  METAR ( Meteorological Aeronautical Report ) เปนชื่อขาวอากาศการบินสําหรับรายงานอากาศ
การบินทุก 1 ชม. หรือ ครึ่งชั่วโมง
 SPECI

( Selected Special Reports ) เปนชื่อขาวอากาศการบินสําหรับรายงานอากาศการบิน

พิเศษ รายงานบางเวลา เมื่อพบสภาพอากาศอยูใ นบรรทัดฐานที่กําหนดไว
http://www.songkhla.tmd.go.th
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ชองที่ (2) TIME : กรอกเวลาที่ทําการตรวจเปนเวลาทองถิ่น

ตัวอยาง ตรวจ METAR ในเวลา 00.30 น. ใหกรอกเลข 0030 ลงในชองที่ (2)

ตัวอยาง ตรวจ SPECI ในเวลา 01.40 น. ใหกรอกเลข 0140 ลงในชองที่ (2)

ตัวอยาง ตรวจ SPECI ซึ่งตรงกับเวลาหลัก METAR คือ 02.00 น.
ใหกรอกเลข 0200 ลงในชองที่ (2)

ตัวอยาง เวลา 02.35 น. มีฝนตกหรือมีฝนหยุด แตไมเขาเกณฑบรรทัดฐาน
การออก SPECI และยังไมถงึ เวลาสงขาว METAR ครั้งตอไป ใหกรอก
เครื่องหมาย ลงในชองที่ (1) และลงเวลาที่ฝนตกเอาไว คือ 0235
ลงในชองที่ (2)

http://www.songkhla.tmd.go.th
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ชองที่ (3-7) Visibility : ทัศนวิสัย (รูปรหัส VVVV)
ทัศนวิสัย หมายถึง ความสามารถของผูสังเกตการณที่จะมองไปขางหนาไดไกลเทาไรโดยที่มองเห็น
วัตถุไดชัด ดังนั้นการวัดทัศนวิสัยจึงเปนไปในแนวราบ (Horizontal) และวัดคาทัศนวิสัยออกมาเปนระยะทางเปนเมตร
(Metre) กิโลเมตร (Kilometre) และไมล (Miles) ทัศนวิสัยมีความสําคัญมากในทางการบิน เพราะหมายถึงการ
มองเห็นทางวิ่งของนักบินในการนําเครื่องบินขึน้ หรือลง
ชนิดของทัศนวิสยั
1) Meteorological Visibility เปนคาทัศนวิสัยทั่วๆไป ที่ใชในการตรวจอากาศ คาทัศนวิสัยที่ไดเปน
คาเฉลี่ยในทุกทิศทาง
2) Main Meteorological Visibility เปนคาทัศนวิสัยในทิศทางที่สําคัญเชนบริเวณทางวิ่ง
3) Prevailing Visibility
เปนคาทัศนวิสัยทั่วๆ ไป ที่ปกคลุมพืน้ ที่สนามบินเทากับ หรือ
มากกวาครึ่งวงกลม โดยไมตองตอเนื่องกันก็ได
4) Runway Visibility (RVR) เปนคาทัศนวิสัยเฉพาะทางวิ่งเทานัน้ บางครั้งจะแตกตางจากทัศนวิสัย
โดยทั่วไปอยางเห็นไดชัด
ในการรายขาวอากาศการบิน คาทัศนวิสัยจะรายงานดวยเลขจํานวนเต็ม 4 หลัก หนวยเปนเมตร คาทัศนวิสัย
ต่ํากวา 1,000 เมตร ใหเติม 0 (ศูนย) ขางหนา ถาคาทัศนวิสัยตั้งแต 10 กิโลเมตรขึ้นไปรายงานดวย “9999”

วิธกี ารบันทึกคาทัศนวิสัยแบบ Prevailing Visibility ในกลุมรหัส VVVV ลงในชองที่ (5) )

( ถาต่าํ กวา 10 กิโลเมตร ใหกรอกเปนเมตร )
ตัวอยาง
ตรวจทัศนวิสัยแบบ Prevailing ได 10 กม. กรอก 10 ลงในชองที่ (5)
ตรวจทัศนวิสัยแบบ Prevailing ได 9 กม. กรอก 9000 ลงในชองที่ (5)
ตรวจทัศนวิสัยแบบ Prevailing ได 5 กม. กรอก 5000 ลงในชองที่ (5)
ตรวจทัศนวิสัยแบบ Prevailing ได 1 กม. กรอก 1000 ลงในชองที่ (5)
ตรวจทัศนวิสัยแบบ Prevailing ได 800 ม. กรอก 0800 ลงในชองที่ (5)
ตรวจทัศนวิสัยแบบ Prevailing ได 300 ม. กรอก 0300 ลงในชองที่ (5)
ตรวจทัศนวิสัยแบบ Prevailing ได 80 ม. กรอก 0080 ลงในชองที่ (5)
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หมายเหตุ : ชองที่ (3)-(4) ยกเลิกการบันทึกในสองชองนี้แลว เนื่องจากปจจุบัน ICAO ยกเลิกการ
รายงานคาทัศนวิสัยแบบกํากับ 2 ทิศทางไปแลว แตยังคงรายงานทัศนวิสัยแบบแบบกํากับ 1 ทิศทางอยู
ปกติเราจะใชทัศนวิสัยแบบ Prevailing Visibility ในการรายงาน แตถา เกิดกรณีทัศนวิสัยตางทิศทางไม
เหมือนกัน และเมื่อทัศนวิสัยต่ําสุด (Minimum Visibility) แตกตางจาก Prevailing visibility และนอยกวา 1,500 เมตร
หรือ นอยกวา 50 % ของ Prevailing visibility และนอยกวา 5000 เมตร จะตองรายงานคาทัศนวิสัยต่ําสุดพรอม
กํากับทิศทางทัศนวิสัยต่ําสุดเพียงทิศทางเดียวนั้นดวย

วิธกี ารบันทึกผลการตรวจคาทัศนวิสัยแบบกํากับทิศทาง ในกลุมรหัส VnVnVnVDv ชองที่ (6)-(7) )
ตัวอยาง 1 เราตรวจทัศนวิสัยแบบ Prevailing Visibility ได 4000 เมตร แตมีทิศที่ต่ําที่สุดอยูทางดานทิศ
Southwest ซึ่งวัดคาทัศนวิสัยไดเพียง 1400 เมตร
( เขารหัสรายงานในเนื้อขาวเปน 4000 1400SW )
( ถาต่ํากวา 10 กิโลเมตร ใหกรอกเปนเมตร )

ตรวจทัศนวิสัยแบบ Prevailing ได 4 กม. กรอก 4000 ลงในชองที่ (5)
ตรวจทัศนวิสัยทิศที่ต่ําที่สุด ได 1.4 กม. กรอก 1400 ลงในชองที่ (6)
และกรอกทิศทางทัศนวิสัยที่ต่ํา Southwest ลงในชองที่ (7)

ตัวอยาง 2 เราตรวจทัศนวิสัยแบบ Prevailing Visibility ได 10 กม. แตมีทิศที่ต่ําที่สุดอยูทางดาน
ทิศ West ซึ่งวัดคาทัศนวิสัยไดเพียง 4000 เมตร ( เขารหัสรายงานในเนือ้ ขาวเปน 9999 4000W )

( ถาต่ํากวา 10 กิโลเมตร ใหกรอกเปนเมตร )

ตรวจทัศนวิสัยแบบ Prevailing ได 10 กม. กรอก 10 ลงในชองที่ (5)
ตรวจทัศนวิสัยทิศที่ต่ําที่สุด ได 4 กม. กรอก 4000 ลงในชองที่ (6)
และกรอกทิศทางทัศนวิสัยที่ต่ํา ทิศ WEST ลงในชองที่ (7)
หมายเหตุ : การรายงานทิศทางทัศนวิสัยที่ต่ํา ใหรายงานเพียง 8 ทิศ ดังนี้ N, NE, E, SE, S, SW, W, NW
และถาทัศนวิสัยที่ตองกํากับทิศทางมีมากกวา 1 ทิศ ใหกํากับทิศทางที่สําคัญที่สุดที่ใชปฏิบัติการทางการบินเพียง
ทิศทางเดียว
http://www.songkhla.tmd.go.th
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ชองที่ (8)-(12) : พิสัยการมองเห็นทางวิ่งสนามบิน (RVR : RUNWAY VISUAL RANGE)
พิสัยการมองเห็นทางวิ่งสนามบิน (RVR) คือความสามารถของนักบินที่จะมองจากหองนักบินออกไป
ขางหนา ตามเสนกลางของทางวิ่ง (Center Line) วามองเห็นไดชัดไปไดไกลเทาไร ขณะที่เครื่องบินแตะพืน้ ทางวิ่งที่จุด
แตะพื้น (Touch down point)
ในทางปฏิบัติไมสามารถตรวจวัดจากสายตาได ดังนั้น ในการวัดคา RVR ใชเครื่องมือที่เรียกวา
Transmissometer ติดตั้งบริเวณทางวิ่งที่ระดับความสูงประมาณ 2.5 เมตร (7.5 ฟุต) เหนือทางวิ่ง
การรายงานคา RVR จะเริ่มรายงาน เมื่อคาทัศนวิสัยที่ตรวจวัดไดแบบ Prevailing Visibility
หรือ คา RVR คาใดคาหนึ่ง ต่าํ กวา 1500 เมตร หรือต่ํากวาทั้งสองอยาง
( *** เลือกใชคา RVR ใหตรงกับ Runway Inuse ทีห่ อบังคับการบินใชงานปจจุบัน นํามารายงาน )
โดยจะรายงานในรูปของรหัส RDRDR/VRVRVRVRi
R

เปนอักษรนําหมูในการรายงานคาพิสัยการมองเห็นทางวิ่งสนามบิน (RVR)

DRDR

เปนชื่อทางวิ่งที่รายงานคา RVR

VRVRVRVR เปนคาพิสัยการมองเห็นทางวิ่งสนามบิน (RVR) ที่ไดจากเครื่องวัด หนวยเปนเมตร รายงาน
ดวยเลขจํานวนเต็ม 4 หลักเสมอ ต่ํากวา 1000 เมตร ใหเติมศูนย (0) ขางหนา
ตัวอยาง R08/1200 หรือ R26/0600
ขั้นในการรายงานคา RVR มีดังนี้
- ต่ํากวา 400 เมตร รายงานทุก 25 เมตร
- ระหวาง 400 - 800 เมตร รายงานทุก 50 เมตร
- มากกวา 800 เมตร รายงานทุก 100 เมตร
( คา RVR ที่วัดไดมีเศษ ในการรายงานใหปดเศษทิ้ง )
หมายเหตุ : ในการตรวจวัดคา RVR ใหรายงานคาเฉลี่ย RVR 10 นาที
และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของคา RVR ใหนําคาเฉลี่ยของ RVR ใน 5 นาทีแรก เปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยของ RVR ใน
5 นาทีหลัง แตกตางกันตั้งแต 100 เมตรขึ้นไป ใหรายงานแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงในรหัสอักษร “i”
1.1
1.2
1.3
1.4

แนวโนมสูงขึน้ ใหกํากับ " i "
ดวยอักษร " U "
แนวโนมลดลงใหกํากับ " i "
ดวยอักษร " D "
แนวโนมไมชัดเจนใหกํากับ " i " ดวยอักษร " N "
ไมมีแนวโนมในการเปลี่ยนแปลง ไมตองกํากับแนวโนมใดๆ
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วิธกี ารบันทึกคา RVR ลงใน ชองที่ (8)-(12) )
หมายเหตุ
DRDR คือ ชื่อทางวิ่งที่รายงานคา RVR
MAX คือ คา RVR สูงสุด
MIN คือ คา RVR ต่ําสุด

Mean คือ คา RVR เฉลี่ย 10 นาที ที่ใชรายงาน
i

คือ คาแนวโนมของ RVR

SPECI VTSS 080010Z 00000KT 1400 R26/0900U
SPECI VTSS 032320Z 20010KT 1000 R26/0800D
SPECI VTSS 020000Z 00000KT 0900 R08/0500N
SPECI VTSS 010000Z 00000KT 0800 R08/0450
กรณีพิเศษ .
เมื่อมีความจําเปนตองรายงานคา RVR ทีเ่ กินกวาคาที่กําหนดใหรายงาน ใหรายงานไดตามขอกําหนดดังนี้
1. เมื่อคา RVR ทีต่ องรายงาน เกินกวาคา RVR สูงสุดที่กําหนดใหรายงาน (คา RVR สูงสุดที่กําหนดใหรายงาน
กําหนดไวที่ 2000 เมตร) ใหรายงานคา RVR สูงสุดที่กําหนดไวนั้น ตามหลังอักษร “P”
ตัวอยาง R26/P2000 (คา RVR บนทางวิ่ง 26 มากกวา 2000 เมตร)
2. เมื่อคา RVR ที่ตองรายงาน นอยกวาคา RVR ต่ําสุดที่กําหนดใหรายงาน (คา RVR ต่ําสุดที่กําหนดใหรายงาน
กําหนดไวที่ 50
150 เมตร) ใหรายงานคา RVR ต่ําสุดที่กําหนดไวนั้น ตามหลังอักษร “M”
ตัวอยาง R08/M0050
R08/M0150 (ค(ค่าาRVR
อยกว่
ยกวาา50150เมตร)
เมตร)
RVRบนทางวิ
บนทางวิ่ง่ง 08
08 น
น้อ

SPECI VTSS 120015Z 00000KT 1300 R26/P2000
( ซึ่งคา RVR สูงสุดที่กําหนดใหรายงาน กําหนดไวที่ 2000 เมตร )
เมตร )
M0050
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ชองที่ (13) : สภาพอากาศปจจุบัน (PRESENT WEATHER) รูปรหัส w'w'
สภาพอากาศปจจุบันที่กําลังเกิดขึ้นที่สนามบินนับเปนอุปสรรคที่สําคัญมากอยางหนึ่งของการ
เดินอากาศ ถาสภาพอากาศรุนแรงมากๆ เครื่องบินไมสามารถรอนลงสูส นามบินได ชนิดของปรากฏการณสภาพ
อากาศปจจุบันที่เกิดขึน้ ใหรายงานดวยอักษรยอแทน และใหเปนไปตามหลักเกณฑสําหรับการรายงานเพื่อการ
เดินอากาศทีไ่ ดกําหนดไว
การรายงานสภาพอากาศที่เกิดขึน้ ที่สนามบิน หรือบริเวณใกลเคียงสนามบิน รายงานไดตั้งแต
1 ชนิด แตไมเกิน 3 ชนิด ในเวลาเดียวกัน และตองรายงานเรียงตามลําดับดังนี้
1. ความรุนแรง ( +, - ) หรือ ความหางไกล ( VC / 8-16 กม. )
2. ลักษณะ เชน SH , TS
3. ชนิด
เชน RA , SN , GR
ตัวอยาง

+SHRA

หรือ

-TSRA

หรือ VCSH

วิธีการบันทึกสภาพอากาศปจุจบัน ลงใน ชองที่ (13) )
METAR VTSS 100030Z 06004KT 9999 -RA SCT020 SCT028 BKN120 25/24 Q1009 A2980 NOSIG=
METAR VTSS 050600Z 10008KT 4000 RA SCT020 SCT028 BKN120 26/24 Q1009 A2980………….
SPECI VTSS 050615Z 06004KT 3000 TSRA FEW018CB SCT020 BKN120 25/24 Q1009 A2981………….
SPECI VTSS 050622Z 12015KT 2000 +TSRA FEW016CB SCT018 OVC110 24/23 Q1010 A2982………….
METAT VTSS 090730Z 05008KT 9999 VCSH FEW018CB SCT020 BKN300 32/24 Q1007 A2973 NOSIG=
METAT VTSS 090100Z 05008KT 5000 BR FEW010 SCT120 BKN300 29/25 Q1009 A2981 NOSIG=
METAT VTSS 070830Z 02006KT 5000 HZ FEW020 SCT120 BKN300 32/23 Q1006 A2973 NOSIG=
SPECI VTSS 062115Z 00000KT 0800 R26/0500 FG SCT003 SCT120 BKN300 24/23 Q1008 A2979…………..
SPECI VTSS 070020Z 00000KT 1000 R26/0800 BCFG SCT005 SCT120 BKN300 24/23 Q1008 A2979……….
METAR VTSS 040330Z 03006KT 2000 -RA BR SCT020 BKN120 BKN300 28/24 Q1009 A2980 NOSIG=
METAR VTSS 020500Z 24012KT 9999 TS VCSH FEW018CB SCT020 BKN120 28/24 Q1009 A2980 NOSIG=
METAR VTSS 010530Z 26016KT 4000 SHRA FEW018CB SCT020 OVC110 27/25 Q1008 A2977………….

หมายเหตุ : เกณฑการใหความรุนแรง ใชเกณฑการมองเห็นของทัศนวิสัยเปนตัวกําหนดความ
รุนแรงเพื่อใหเปนแนวทางเดียวกันกับการตรวจและรายงานอากาศการบิน

ทัศนวิสัยต่ํากวา 3000 ม. ลงไป

ใหเปน Heavy (+)

ทัศนวิสัยตั้งแต 3000 - 5000 ม. ใหเปน Moderate
ทัศนวิสัยมากกวา 5000 ม. ขึ้นไป ใหเปน Light (-)
http://www.songkhla.tmd.go.th
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.ชองที่ (14-17) : อุณหภูมิตุมแหง อุณหภูมิตุมเปยก อุณหภูมิจุดน้ําคาง (เปนองศาเซลเซียส)
และความชืน้ สัมพัทธ (เปน %)
อุณหภูมิอากาศ (Temperature) คือ ความรอนเย็นของอากาศซึ่งจะมีผลในการกําหนดความเร็วและระยะทาง
ในการรอนขึ้น-ลง ของเครื่องบิน และมีผลในการคาดคะเนถึงความเปนไปไดของโอกาสเกิดน้าํ แข็งจับเกาะเครื่องบิน
อุณหภูมิจุดน้ําคาง (Dew point temperature) ทําใหสามารถคาดคะเนความชื้นของสนามบินวามากนอย
เพียงใด ถาอุณหภูมอิ ากาศและอุณหภูมิจุดน้ําคางใกลเคียงกัน ความชื้นของอากาศในบริเวณนัน้ จะมีคาสูง ถา
แตกตางกันมาก ความชื้นของอากาศจะนอย
วิธีการบันทึก อุณหภูมิตุมแหง (14) อุณหภูมิตุมเปยก (15) อุณหภูมิจดุ น้าํ คาง (16) และความชืน้ สัมพัทธ (17)

หมายเหตุ : ปกติเครื่องมือตรวจอัตโนมัตริ ะบบ AWOS จะรายงานเฉพาะขอมูล อุณหภูมิตุมแหง
อุณหภูมจิ ุดน้ําคาง และความชืน้ สัมพัทธ
*** การหาคา “อุณหภูมิตุมเปยก” สามารถเปดหาไดจาก “ตารางหาคาอุณหภูมิจุดน้าํ คาง และ
ความชื้น” ที่จัดทําโดยสํานักเฝาระวังและเตือนสภาวะอากาศ กรมอุตุนยิ มวิทยา
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ชองที่ (18-21) : ลมผิวพื้น (Surface Wind) เปนการตรวจและรายงานทิศทางและความเร็วลม บริเวณทางวิ่งที่
ระดับความสูงประมาณ 10 เมตร เหนือทางวิ่ง ( รูปรหัส dddffGfmfm )
ลมผิวพื้น มีความสําคัญมากในการนําเครื่องบินขึน้ -ลง เพราะจะตองนําเครื่องบินเขาไปเกี่ยวของโดยตรง
โดยทั่วไปกําหนดใหนําเครื่องบินขึ้นหรือลง ในทิศทางที่สวนทิศทางลมเสมอ เพราะในการนําเครื่องบินขึ้น ลมที่พัด
สวนทางวิ่งขึน้ ของเครื่องบินจะชวยใหเครื่องบินยกตัวไดดีข้นึ และในการนําเครื่องบินลงถานําเครื่องรอนลงในทิศทาง
ที่สวนทิศทางลมนักบินสามารถหยุดเครื่องบินไดในระยะทางที่สั้นกวา

วิธกี ารบันทึกขอมูลลงในชอง (18-21)
หมายเหตุ
Dir (18) ทิศทางลมที่พัดเขาหาสถานีเปนองศา ทุก 10 องศา
ในทิศ 000-360
Vel (19) คาเฉลี่ยความเร็วลมใน 10 นาที (นอต)
Max (20) ความเร็วลมสูงสุดใน 10 นาที (นอต)
Min (21) ความเร็วลมต่ําสุดใน 10 นาที (นอต)
METAR VTSS 100130Z 00000KT
METAR VTSS 050500Z 19003KT
SPECI VTSS 050600Z 25011G25KT
METAR VTSS 050700Z 36009KT
METAR VTSS 050730Z 25014KT 210V280
( รายงานเมื่อ ทิศทางลมแปรปรวน ตั้งแต 60๐ แตนอ ยกวา 180๐ ตองรายงาน Variable)

METAR VTSS 030430Z VRB02KT
(รายงานเมื่อ ทิศทางลมแปรปรวน ความเร็วลมนอยกวา 3 นอต)

SPECI VTSS 090813Z VRB28KT
(รายงานเมื่อ ไมสามารถระบุทศิ ได และทิศทางลมแปรปรวน ตั้งแต 180๐ หรือมากกวา)

เมื่อความเร็วลมถึง 100 นอต (200 กม./ชม.) หรือมากกวา ใหรายงานความเร็วลมนําหนาดวยอักษร “P” และรายงานดวย P99 นอต ตัวอยาง 240P99KT

หมายเหตุ : ปกติธรรมดาทั่วไปจะใชเฉพาะรูปรหัส dddff รายงานลมผิวพื้นเฉลี่ยใน 10 นาที กอนเวลาตรวจอากาศ
แตถาในระหวาง 10 นาที กอนเวลาตรวจอากาศ ความเร็วลมกระโชกสูงสุด วัดไดมากกวาความเร็วลมเฉลี่ย
ตัง้ แต 10 นอต (5 เมตร/วินาที) ขึ้นไป ใหรายงานความเร็วลมสูงสุดนี้ในรหัส " fmfm " ตอจากความเร็วลมเฉลี่ย โดยใช
อักษร " G " คั่น ตามดวยหนวยของความเร็วลมที่กําหนดใหใช นอกจากนี้ไมตองรายงาน ตัวอยาง 25011G25KT
http://www.songkhla.tmd.go.th
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ชองที่ (22-24) : ความกดอากาศ รูปรหัส QPHPHPHPH
ความกดอากาศ หมายถึง แรงที่กระทําตอพื้นโลกอันเนื่องจากน้ําหนักของอากาศ ณ จุดใดจุดหนึ่ง
เปนลําของบรรยากาศตัง้ แตผิวพืน้ โลกขึ้นไปจนถึงเขตสูงสุดของบรรยากาศ ความกดอากาศมีความสําคัญมากใน
ทางการบิน ถาอากาศมีความกดสูงอากาศจะมีนาํ้ หนักหรือความหนาแนนมาก ถาอากาศมีความกดนอยอากาศจะมี
น้ําหนักเบาหรือความหนาแนนนอย ซึ่งจะมีผลตอประสิทธิภาพของเครื่องยนต นอกจากนีค้ า ความกดอากาศที่
ระดับน้ําทะเลเฉลี่ย (QNH) ยังใชเปนคาในการปรับเครื่องมือวัดความสูง (Altimeter) ของเครื่องบิน
การรายงานความกดอากาศที่ QNH (ความกดอากาศที่แกความสูงลงที่ระดับน้ําทะเลปานกลางแลว)
เปนเลขจํานวนเต็ม 4 หลักของ hPa เศษของ hPa (หลังจุดทศนิยม) ปดทิ้ง และใหรายงานตามหลังอักษร " Q " เสมอ
โดยไมเวนชองวาง ตัวอยาง ตรวจวัดคา QNH ได 1014.5 hPa
เขารหัส Q1014 (เพื่อสงขาว)

วิธกี ารบันทึกขอมูลลงในชอง (22-24)
หมายเหตุ
ชองที่ (22) Station Preasure (ins)

ความกดอากาศที่สถานี หลักหนวย หลักสิบ และทศนิยม
ทุกตําแหนง (หนวยเปนนิว้ )

ชองที่ (23) QFE (hpa)

ความกดอากาศที่สนามบิน (QFE) เปนเฮกโตปาสคาล ใช
ตัวเลขหลักหนวย หลักสิบ และทศนิยม 1 ตําแหนง ของ
จํานวนเฮกโตปาสคาล

ชองที่ (24) Sea Level (hpa)

ความกดอากาศที่หักแกลงหาระดับน้ําทะเล (QNH) แลว
เปนเฮกโตปาสคาล ใชตัวเลขหลักหนวย หลักสิบ และ
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ชองที่ (25-39) : เมฆ หรือทัศนวิสัยในแนวตัง้ (รูปรหัส NsNsNshshshs หรือ VVhshshs หรือ NSC หรือ NCD
การรายงานรหัสเมฆในสภาวการณปกติรายงานดวย 6 ตัวอักษร
อักษร 3 ตัวแรก “ NsNsNs ” แสดงจํานวนของเมฆ
จํานวนเมฆ 1-2/8 สวน คือ FEW ( few )
จํานวนเมฆ 3-4/8 สวน คือ SCT ( scattered )
จํานวนเมฆ 5-7/8 สวน คือ BKN ( broken )
จํานวนเมฆ 8/8 สวน
คือ OVC (overcast )
อักษร 3 ตัวหลัง “ hshshs ” แสดงความสูงของฐานเมฆ หนวยตอ 100 ฟุต
การรายงานกลุมเมฆรายงานไดตั้งแต 1 กลุม แตไมเกิน 3 กลุม เรียงความสูงของฐาน
เมฆต่ําสุดขึ้นไปตามลําดับ ดังตอไปนี้
กลุมที่ 1 เมฆความสูงต่ําสุด รายงานจํานวนไดตั้งแต FEW, SCT, BKN หรือ OVC
กลุมที่ 2 เมฆความสูงถัดไป จํานวนที่รายงานตองมากกวา 2/8 สวนขึ้นไป
รายงานจํานวนไดตงั้ แต SCT, BKN หรือ OVC
กลุมที่ 3 เมฆความสูงถัดขึน้ ไปอีก จํานวนที่รายงานตองมากกวา 4/8 สวนขึ้นไป
รายงานจํานวนไดเฉพาะ BKN หรือ OVC เทานั้น
*** กลุมเพิ่มเติม ถาตรวจพบเมฆ CB หรือ TCU และยังไมไดรายงานอยูในกลุมที่ 1-3
ใหรายงานเพิ่มเติมไดอีก 1 กลุม โดยระบุชนิดของเมฆดวย เวนแตเมฆ CB เปนเมฆอยูช นั้ ต่ําสุด

ความหมายของแตละชอง ตั้งแต 25-40 ที่จะตองกรอกลงแบบฟอรม
หมายเหตุ
ชองที่ 25,28,31,34,37 - กรอกจํานวนเมฆแตละชนิด (ตัวเลข) ที่ตรวจพบในรูปของ OKTAR ตามรหัส FEW 1-2
หรือ SCT 3-4 หรือ BKN 5-7 หรือ OVC 8
ชองที่ 26,29,32,35,38 - กรอกชนิดของเมฆแตละชนิดที่ตรวจพบ
ชองที่ 27,30,33,36,39 - กรอกความสูงของฐานเมฆแตละชนิดที่ตรวจพบ (หนวยเปนฟุต)
ชองที่ 40

- กรอกจํานวนเมฆทั้งหมดของทองฟา ในรูปของ OKTAR
(จํานวนเมฆในดานการตรวจอากาศการบินจะแบงทองฟาออกเปน 8 สวน = OKTAR)
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ตัวอยางที่ 1 .
1.1 ตรวจพบเมฆ 2 Cu ฐาน 2,000 ฟุต , 4 Ci ฐาน 30,000 ฟุต รวมทั้งทองฟา 4 สวน
เขารหัสเปน FEW020 SCT300
1.2 ตรวจพบเมฆ 1 Cu ฐาน 2,000 ฟุต , 2 Ci ฐาน 30,000 ฟุต รวมทั้งทองฟา 2 สวน เขารหัสเปน FEW020
1.3 ตรวจพบเมฆ 2 Cu ฐาน 2,000 ฟุต , 1 Sc ฐาน 3,000 ฟุต , 4 Ac ฐาน 12,000 ฟุต และ 6 CiCs
ฐาน 30,000 ฟุต รวมทั้งทองฟา 6 สวน เขารหัสเปน FEW020 SCT120 BKN300

1.1

1.2
1.3

------------------------------------------------------------------------------

ตัวอยางที่ 2 .
2.1 ตรวจพบเมฆ 3 Cu ฐาน 2,000 ฟุต , 2 Sc ฐาน 3,000 ฟุต , 5 AcAs ฐาน 12,000 ฟุต
และ 7 CiCs ฐาน 30,000 ฟุต รวมทั้งทองฟา 7 สวน เขารหัสเปน SCT020 BKN120 BKN300
2.2 ตรวจพบเมฆ 3 Cu ฐาน 1,800 ฟุต , 5 Sc ฐาน 2,500 ฟุต , 8 As ฐาน 11,000 ฟุต
รวมทั้งทองฟา 8 สวน เขารหัสเปน SCT018 BKN025 OVC110

2.1
2.2
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ตัวอยางที่ 3 .
3.1 ตรวจพบเมฆ 1 Cb ฐาน 1,800 ฟุต, 2 Cu ฐาน 2,000 ฟุต, 4 Sc ฐาน 2,800 ฟุต, 6 AcAs ฐาน 12,000 ฟุต,
7 CiCs ฐาน 30,000 ฟุต รวมทั้งทองฟา 7 สวน เขารหัสเปน FEW018CB SCT028 BKN120
3.2 ตรวจพบเมฆ 2 Cb ฐาน 1,600 ฟุต, 4 Cu ฐาน 1,800 ฟุต, 5 Sc ฐาน 2,500 ฟุต, 8 As ฐาน 11,000 ฟุต
รวมทั้งทองฟา 8 สวน เขารหัสเปน FEW016CB SCT018 BKN025
3.3 ตรวจพบเมฆ 2 Fc ฐาน 1,200 ฟุต, 1 Cb ฐาน 1,800 ฟุต, 3 Cu ฐาน 2,000 ฟุต, 4 Sc ฐาน 2,800 ฟุต,
6 AcAs ฐาน 12,000 ฟุต, 8 CiCs ฐาน 30,000 ฟุต รวมทั้งทองฟา 8 สวน
เขารหัสเปน FEW012 FEW018CB SCT020 BKN120

3.1

3.2
3.3

-----------------------------------------------------------------------------ตัวอยางที่ 4 . (เวลาเกิดหมอก)
4.1 ตรวจพบเมฆ 3 St ฐาน 300 ฟุต, 1 Cu ฐาน 2,000 ฟุต, 3 Ac ฐาน 12,000 ฟุต, 7 CiCs ฐาน 30,000 ฟุต
รวมทั้งทองฟา 7 สวน เขารหัสเปน SCT003 SCT120 BKN300
4.2 เมื่อทองฟาถูกปดบังไมสามารถบอกรายละเอียดของเมฆได แตสามารถตรวจคาทัศนวิสัยในทางตั้งได
ใหรายงานคาที่ตรวจไดในรหัส VVhshshs แทนการรายงานกลุมเมฆ
คาทัศนวิสัยในแนวตั้งมีขั้นการรายงานทุก 100 ฟุต (30 เมตร) จนถึงความสูง 2000 ฟุต (600 เมตร)
โดย VV เปนรหัสนําหมู และ hshshs เปนขอมูลทัศนวิสัยในทางตั้งหนวยตอ 100 ฟุต
ตัวอยาง วัดทัศนวิสัยในทางตั้งได 300 ฟุต เขารหัสเปน VV003
4.3 เมื่อทองฟาถูกปดบังและไมสามารถกําหนดคาทัศนวิสัยในทางตั้งได ใหรายงานดวย VV///
แทนการรายงานกลุมเมฆ

4.1

4.2
4.3
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ชองที่ (41) : กรอกจํานวนฝนทีว่ ัดโดยแกวตวงทุก 3 ชม. (เปนมิลลิเมตร)

ตัวอยางการบันทึก
ปริมาณฝนเวลา 01.00 น. วัดได 2.8 มม.

ปริมาณฝนเวลา 04.00 น. ฝนเล็กนอยวัดปริมาณไมได

ชองที่ (42-46) : กรอกจํานวนฝนที่วดั โดยเครือ่ งอัตโนมัติ ทุก 1 ชม. (เปนมิลลิเมตร)

หมายเหตุ : ชองที่ 42-46 ใหกรอกจํานวนฝนทุก 1 ชม. ที่วัดไดโดยเครื่องอัตโนมัติ
เชน สนามบินสุวรรณภูมิ มีเครื่องวัดฝนอัตโนมัตติ ิดตั้งใชงาน อยูบริเวณรันเวย
19R , 01L , 01R , 19L และบริเวณ MET STATION
http://www.songkhla.tmd.go.th
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ชองที่ (47) : กรอกอัตราผิดของเครื่อง
บาโรกราฟทุก 3 ชั่วโมง (หนวยเปนนิ้ว)

ชองที่ (49) : กรอกชื่อผูตรวจ
โดยใชอักษรยอชื่อและนามสกุล (รวม 2 ตัว)

ตัวอยางการบันทึก
Nares Chantana

ตัวอยางการบันทึก
บันทึกเฉพาะสถานีท่มี ี
บาโรกราฟแบบรายวัน ติดตั้งใชงาน
โดยเอาผลตางทุกๆ 3 ชม. มากรอก

Sililuk Meekum
Panatorn Ranumas

ชองที่ (48) : กรอกปรากฏการณตา งๆ ที่เกิดขึน้ หรือไมไดเกิดทีส่ ถานีตลอดจนทิศทางของ CB
และการเคลื่อนตัว และ Supplementary information

ตัวอยางการบันทึก

RERA WS ALL RWY TEMPO TL0850 1500 +TSRA TS OVER AD

หมายเหตุ : ตามคําสั่งเลขที่ ทก 0407.002/9 ลงวันที่ 3 ม.ค. 2557
ตําแหนงของเมฆ CB TCU การเคลื่อนตัว และปรากฏการณ TS ไมตองรายงานตอทายขาว METAR-SPECI
แตยังคงใหบันทึกปรากฏการณ ชนิดเมฆ ทิศทาง ตําแหนง รวมถึงการเคลื่อนตัว และ
Supplementary information ลงในชองที่ (48) ตามคําสั่งเลขที่ ทก 0407.002/73 ลงวันที่ 21 ม.ค.2557
http://www.songkhla.tmd.go.th
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ขอเสนอแนะ


ผูที่มภี ารกิจหนาทีด่ า นการตรวจอากาศการบิน นอกจากจะตองทําการตรวจอากาศ ใหถูกตอง

ตามหลักเกณฑขอกําหนดของ ICAO แลว ยังตองทําการตรวจอากาศใหไดใกลเคียง กับสภาพความเปนจริง
มากที่สุด เพื่อประโยชนและความปลอดภัยของผูที่ใชบริการขาวอากาศการบิน


ตองมีการบันทึกผลขอมูลการตรวจอากาศการบิน เก็บไวเปนหลักฐานในการปฏิบตั ิหนาทีเ่ สมอ

เผื่อมีกรณีเกิดเหตุการณไมคาดคิดเกิดขึ้น เชน เครื่องประสบอุบัติเหตุ โดยอาจมีสภาพอากาศเขาไปเกี่ยวของ
ดวย ผูปฏิบัตงิ านจะไดมีขอมูลผลการตรวจฯ เปนหลักฐานอางอิงขาวสารที่สง กระจายออกไป และกรณีทไ่ี ม
สามารถบันทึก แบบ กบ.1401 ก ครบถวนสมบูรณได เนือ่ งจากไมมีอุปกรณเครื่องมือทีส่ ามารถตรวจวัด
สารประกอบอุตุนิยมวิทยาบางตัวได ก็ใหเวนวางไว แตใหพยายามบันทึกขอมูลสารประกอบอุตุนยิ มวิทยาตัว
อื่นๆ ใหครบถวน หากสถานีทปี่ ฏิบัติงานอยูมีอุปกรณเครื่องมือที่สามารถตรวจวัดคานั้นได


ควรมีการพูดคุย ทบทวนความรูเกี่ยวกับการตรวจอากาศการบิน ในกลุมผูที่ปฏิบัติงานดานนี้อยาง

สม่ําเสมอ เพื่อเปนการทบทวน แลกเปลีย่ นความรูซึ่งกันและกัน อีกทั้งอัพเดทขาวสาร ขอกําหนด หรือ
กฎเกณฑตางๆ กรณีท่ี ICAO มีการเปลี่ยนแปลงใหม เพื่อใหผูปฏิบัติงานรับทราบและถือปฏิบัติเปนมาตรฐาน
เดียวกัน
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เอกสารอางอิง



คูมอื ตรวจอากาศการบิน
โดย สวนพัฒนาการเฝาระวังอากาศการบิน สํานักอุตุนยิ มวิทยาการบิน กรมตุนยิ มวิทยา
(โครงการฝกอบรมเรื่อง สมรรถนะผูปฏิบัติงานดานการบิน วันที่ 15 พ.ค. 2558)



ANNEX3 Meteorological Service for International Air Navigation จาก ICAO



คูมอื การปฏิบัติงานการตรวจและรายงานขาวอากาศการบิน และรายงานอากาศการบิน
น (ท่านอากาศยานหาดใหญ่
โดย ส่กลุวนตรวจอากาศการบิ
มงานพยากรณอากาศการบิ
สวนพยากรณอากาศ)
ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใตฝงตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา



คูมอื ตรวจอากาศผิวพื้น
โดย สํานักตรวจและเฝาระวังสภาวะอากาศ กรมอุตุนยิ มวิทยา (ฉบับปรับปรุง พ.ค. 2553)



คูมอื "มาตรฐานการตรวจอากาศ" ฉบับที่ 1 บทที่ 3 เรื่อง การตรวจทัศนวิสัย
โดย สํานักตรวจและเฝาระวังสภาวะอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา



คูมอื "มาตรฐานการตรวจอากาศ" ฉบับที่ 2 บทที่ 4 เรื่อง การเฝาติดตามเมฆ
โดย สํานักตรวจและเฝาระวังสภาวะอากาศ กรมอุตุนยิ มวิทยา



แบบฟอรม กบ.1401 ก



คําสั่งเลขที่ ทก 0407.002/9 ลงวันที่ 3 ม.ค. 2557



คําสั่งเลขที่ ทก 0407.002/73 ลงวันที่ 21 ม.ค.2557
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