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ค าน า 

 

                          กรมอุตุนิยมวิทยาไดด้  าเนินการ เร่ืองการด าเนินการตามตวัช้ีวดัระดบัความส าเร็จของ

การพฒันาคุณภาพ การบริหารจดัการภาครัฐ หมวด 6   การจดัการกระบวนการประจ าปีงบประมาณ 

ปี พ.ศ. 2553 คู่มือการปฏิบติังานการตรวจวดัขอ้มูลอุตุนิยมวิทยาของการตรวจอากาศผวิพ้ืน กอง

ตรวจและเฝ้าระวงัสภาวะอากาศ  นั้น 

  มาตรฐานการปฏิบติังานฉบบัน้ี จะช่วยใหห้น่วยงานสามารถปฏิบติังานตามมาตรฐาน

ท่ีก าหนด อนัจะท าใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องขอ้ก าหนดจดัท า และสามารถปฏิบติังานใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมี

คุณภาพ จดัเกบ็เป็นสถิติเอาไวใ้ชป้ระโยชน์ต่อไป 
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วตัถุประสงค์ 

 

1. เพ่ือเป็นคู่มือส าหรับวธีิการปฏิบติังานในการตรวจอากาศผิวพ้ืนเพ่ือการ
พยากรณ์อากาศและการจดัเกบ็ขอ้มูลอยา่งเป็นระบบตามมาตรฐานสากลท่ี 
WMO ก าหนด 
2. เพ่ือเป็นการก าหนดช่วงเวลาและแนวทางในการปฏิบติังานในแต่ละขั้นตอน
ใหผู้ป้ฏิบติังานทราบ ถึงขอ้ก าหนดและวิธีการเพ่ือสามารถปฏิบติังานไดต้รงเวลา
และทนัเหตุการณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5 

ขอบเขต 

สนามอุตุนิยมวิทยาคืออะไร 
 

 
 

                      สนามอุตุนิยมวิทยา  เป็นสถานีท่ีมีแผนผงัส าหรับติดตั้ งเคร่ืองมือตรวจอากาศให้เป็น
แบบเดียวกนัหมดทุกสถานี เป็นสนามหญ้าและตดัให้สั้ นอยู่เสมอ ขนาด กวา้ง 20 ฟุต ยาว 30 ฟุต 
(หรือกวา้ง 6 เมตร ยาว 9 เมตร) โดยรอบเป็นร้ัวซ่ึงสูงไม่เกิน 4 ฟุต ร้ัวและตูส้กรีนทาดว้ยสีขาว สนาม
ขนาดน้ีนับว่าเป็นการเพียงพอส าหรับติดตั้งเคร่ืองมือกลางแจง้ (จะเพ่ิมขนาดก็ได ้ข้ึนอยู่กบัจ  านวน
เคร่ืองมือท่ีติดตั้ง)สถานีควรใหอ้ยูห่่างจากตน้ไมห้รืออาคารส่ิงก่อสร้างอยา่งนอ้ย 2-4 เท่าของความสูง
ของส่ิงนั้น ๆ ไม่ควรใหต้ั้งอยูบ่นหรือใกลก้บัท่ีลาดชนัมาก ๆ แหลมลาดยาว หรือตามหุบเขา  เป็นตน้ 

ต าแหน่งที่ติดตั้งสถานีตรวจอากาศต้องทราบอะไรบ้าง 
    ต  าแน่งท่ีติดตั้งสถานีตรวจอากาศจ าเป็นตอ้งทราบ ละติจูด ลองกิจูด สูงเหนือระดบัน ้าทะเล

ปานกลางของสถานี(พืน้ซึง่เคร่ืองวดัฝนตัง้อยู)่ และสูงกะปุกของบาโรมิเตอร์ปรอท  แลว้ตั้งช่ือสถานี
ตรวจอากาศ  เพ่ือสามารถแลก เปล่ียนขอ้มูลกนักบัต่างประเทศทัว่โลกได ้

ข่ายสถานีห่างกนัได้เท่าใด 
                  ประเทศต่าง ๆ  จดัตั้งสถานีตรวจอากาศข้ึนตามภาคต่าง ๆ  ภายในประเทศของตน มี
ลกัษณะเป็นตาข่ายท่ีมีระยะสม ่าเสมอ และกระจายทัว่ประเทศ เพ่ือใหไ้ดผ้ลการตรวจลกัษณะอากาศท่ี
แทจ้ริงทัว่ประเทศในระยะ เวลาหน่ึง ๆ สถานีตรวจอากาศผิวพ้ืนท่ีเป็นมาตรฐานควรมีระยะห่างกนั
ระหวา่งสถานีหน่ึง ๆ ไม่เกิน 150 กิโลเมตร ยิง่มีสถานีตรวจอากาศเพ่ิมมากข้ึน กระจายทัว่ประเทศยิง่ 
เป็นผลดีแก่การพยากรณ์อากาศและการจดัท าแผนท่ีภูมิอากาศยิง่ข้ึน 
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ค าจ ากดัความ 

                       เวลาตรวจจริง(Actual time)คือเวลาท่ีอ่านบาโรมิเตอร์ เช่นตรวจเวลา 07.00 น. เวลาท่ีอ่าน 
จริงคือ 07.00 น.  ตรง 

                          Present weather (WW) คือลมฟ้าอากาศปัจจุบนัท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลา 1 ชัง่โมงจนถึง 
เวลาท าการตรวจ  เช่น  ตรวจอากาศ เวลา 0700 น. ลมฟ้าอากาศปัจจุบนัท่ีเกิดข้ึนช่วงเวลา 0600 – 0700 น. 
เป็นตน้ แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ 
                                 1. เวลาขณะท าการตรวจ  คือ  Present weather ในระหวา่งเวลา 10 นาที ถึงเวลาตรวจ
จริง ท่ีลมฟ้าอากาศเกิดข้ึน หรือส้ินสุดลง 
                                2. เวลาก่อนท าการตรวจ คือ Present weather ไม่ใช่เวลาขณะท าการตรวจ ท่ีลมฟ้าอากาศ  
เกิดข้ึน หรือส้ินสุดลง 

กรณีทั่วๆไป 

Present weather (เวลาก่อนท าการตรวจ และเวลาขณะท าการตรวจ) 

                                                        ก่อนท าการตรวจ          ขณะท าการตรวจ(10 นาที) 
                                         06.00                                                     07.00 

                                       10 นาที 

 

กรณีมีฟ้าคะนอง 

Present weather (เวลาก่อนท าการตรวจ และเวลาขณะท าการตรวจ) 

                                                 ก่อนท าการตรวจ    ขณะท าการตรวจ 

                                         06.00                                                     07.00 

                                                                                       25 นาที 

                                                                                  (15+10 นาที) 

 

 

  

  



 

 

7 

การรายงานรหัส WW 

                     ใน 1 ชัว่โมงมีหลายรหสั ใหร้ายงานรหสัท่ีมีตวัเลขสูงท่ีสุด ยกเวน้รหสั 20-49 และมี

รหสั 17 ร่วมดว้ย  ใหร้ายงานรหสั 17  รหสัท่ีไม่ไดร้ายงาน ใหร้ายงานเป็น Past weather(W1W2) 

Past weather  (W1W2)   คือลกัษณะลมฟ้าอากาศที่ผ่านมาแล้ว 

             ช่วงคลุมโดย W1  และ W2  ตอ้งเป็นดงัน้ี 

                   1)    3 ชัว่โมง ส าหรับการตรวจเวลา  1000  1600  2200 และ 0400 น. 
                   2)    6 ชัว่โมง ส าหรับการตรวจเวลา  0700  1300  1900 และ 0100 น. 

การรายงานรหัส W1 และ W2   ต้องรายงาน W1 ≥ W2   

หมายเหตุ       1. กรณ ีลมฟ้าอากาศเกดิขึน้รหัสเดียวกนัเกดิต่อเน่ืองกนั 

3 ชัง่โมง ส าหรับการตรวจเวลา 1000   1600  2200 และ 0400 น. หรือ 

                    6 ชัว่โมง ส าหรับการตรวจเวลา 0700   1300  1900 และ 0100 น. 
                        การรายงาน W1 และW2 ตอ้งเป็นรหสัตวัเดียวกนักบั WW   เช่น  76166   หรือ 7179 

เป็นตน้ 

  2. กรณี  WW รหัสเดียวกนัเกดิต่อเน่ืองกนั  1 ช่ัวโมง ใหร้ายงาน W1 และ W2 

                     2  ชัว่โมง ส าหรับการตรวจเวลา 1000   1600  2200 และ 0400 น. หรือ 
                     5  ชัว่โมง ส าหรับการตรวจเวลา 0700   1300  1900 และ 0100 น. 

                            เพื่อให้เจา้พนักงานอุตุนิยมวิทยาไดเ้ขา้ใจความหมายของลกัษณะลมฟ้าอากาศ และ

ปรากฏการณ์ บางชนิด โดยชดัเจน ส าหรับการส่งรหสัลมฟ้าอากาศในขณะท าการตรวจ(ww) ใหเ้ป็นไป

โดยถูกตอ้งสมบูรณ์   จึงขอ อธิบายปรากฏการณ์บางชนิดไว ้เพ่ือประกอบการพิจารณาดงัต่อไปน้ีคือ 

                      ฟ้าหลัว  หรือ  หมอกแดด (haze) ประเทศทั่ว ๆไปใช้ค  าว่า haze แต่ในสหรัฐอเมริกา
เรียก  dry haze   (ฟ้าหลวัแห้ง)  ฟ้าหลวัเกิดจากลกัษณะอากาศท่ีประกอบดว้ยอนุภาคของเกลือจาก
ทะเล หรือมหาสมุทร หรือของควนัไฟ และละอองผงฝุ่ นจ านวนมากล่องลอยอยู่ทัว่ ๆ ไป และไม่
สามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า ท าใหม้องเห็นอากาศเป็นฝ้าขาว แต่ไม่หนาพอจนรู้สึกว่าเป็นฝุ่ นอยา่ง
ใด ในบรรยากาศท่ีมีฟ้าหลวัเกิดข้ึนจนท าให้ทศันวิสัยลดลง ท าให้เห็นท่ีหมายในระยะไกลมวั แม้
อากาศดี ฟ้าหลวัจะท าให้ทศันวิสัยลดลง 2 ใน 3 ของทศันวิสัยปกติ ลกัษณะอากาศท่ีเกิดฟ้าหลวัน้ี ใช้
ในโอกาสท่ีอากาศ มีความช้ืนสัมพทัธ์ต ่ากว่า 65 % และทศันวิสัย เห็นไดต้ั้งแต่ 1 กิโลเมตร ถึง ต ่ากว่า 
10 กิโลเมตร    ลกัษณะปรากฏการณ์เช่นน้ี ใชร้หสั ww = 05 
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                       หมอกน ้าค้าง  (mist) หรือ ฟ้าหลัวช้ืน (damp haze) หมอกน ้ าคา้งหรือฟ้าหลวัช้ืน เกิด
จากละอองน ้ าขนาดเล็ก อันไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าลอยอยู่ในบรรยากาศ มีลักษณะ
เช่นเดียวกบัหมอก แต่บางกว่า เม่ือมีหมอกน ้าคา้งเกิดข้ึนเหนือท่ีใดมองดูในระยะไกลออกไป จะแลดู
คลา้ยม่านบางสีเทา คลุมอยู่เหนือบริเวณภูมิประเทศแห่งนั้น ท าให้ทศันวิสัยลดลง  ใชใ้นโอกาศท่ี
อากาศมีความช้ืนสัมพทัธ์ตั้งแต่ 65 % ข้ึนไป และทศันวิสัยเห็นไดต้ั้งแต่  1  กิโลเมตร ถึง ต ่ากว่า  10 
กิโลเมตร ลกัษณะปรากฏการณ์เช่นน้ี ใชร้หสั ww = 10 

                หมอก (fog)  เป็นละอองน ้าขนาดเลก็ลอยอยูใ่นอากาศเหมือนเมฆ แต่อยูติ่ดกบัพ้ืนดิน ท า
ให้บรรยากาศมีลกัษณะเป็นฝ้าขาว อากาศจะช้ืนมาก เม่ือละอองน ้ าลอยผ่านใกล ้ๆ อาจมองเห็นได ้
ความช้ืนสัมพทัธ์จะสูงใกล ้100 %      ใชใ้นโอกาศท่ีอากาศมีความช้ืนสัมพทัธ์ตั้ งแต่  65 % ข้ึนไป 
ทศันวิสยั เห็นไดต้ ่ากวา่ 1 กิโลเมตร แบ่งออกตามเกณฑท์ศันะวิสยัได ้3 อยา่งคือ 

3.1 หมอกบาง (light fog)                       ทศันะวสิยัเห็นได ้   800 - <1,000    เมตร 

3.2 หมอกปานกลาง (moderate fog)      ทศันะวสิยัเห็นได ้   400 - <800       เมตร 

3.3 หมอกหนา (heavy fog)                    ทศันะวิสยัเห็นได ้       0 - <400       เมตร 

 ลกัษณะปรากฏการณ์เก่ียวกบัหมอกน้ี การใชร้หัสให้เลือกดูในรหัสท่ีเก่ียวกบัลกัษณะ

ของหมอกท่ีเกิดข้ึน 

                       หมอกตามพื้นดิน (ground fog) หมอกชนิดน้ี เกิดข้ึนบนบก หรือในทะเล มีความสูงไม่
เกิน 2 เมตร      บนบก หรือ 10  เมตร  ในทะเล เกิดข้ึนเน่ืองจากการแผ่ความร้อนออกของพ้ืนดิน หรือ
พ้ืนน ้ า อากาศช้ืนซ่ึงอยูเ่หนือผิวพ้ืนนั้น ก็จะเยน็ลงจนถึงจุดกลัน่ตวักลายเป็นหมอก หมอกชนิดน้ีเกิด
เป็นประจ าเสมอตามทอ้งท่ีต่าง ๆ ท่ีธรรมชาติอ  านวย โดยเฉพาะตามท่ีลุ่ม ลกัษณะปรากฏการณ์เช่นน้ี
ใชร้หสั ww = 11 หรือ 12 ตามลกัษณะของหมอก 

                       ควัน (smoke)  ควนัไฟเกิดจากการเผาผลาญท่ีพ้ืนดิน เช่นการเผาป่าเป็นบริเวณกวา้ง
ใหญ่ ควนัไฟปล่องโรงงาน ไฟไหมป่้า ฯลฯ เม่ือมีบางมากดูคลา้ยฟ้าหลวัหรือหมอก แต่สังเกตไดว้่ามี
กล่ินไหม ้และสีดวงอาทิตยห์รือ     ดวงจนัทร์    เม่ือข้ึนและตกแดงจดั กบัเม่ืออยูสู่งแดงเร่ือ ๆ และถา้
เป็นไฟไมป่้าจะเห็นเป็นสีน ้าตาล ถา้ไฟโรงงานจะเป็นสีเทาแก่ หรือด าในทอ้งฟ้า ลกัษณะปรากฏการ
เช่นน้ีใชร้หสั ww = 04 

                    ฝุ่น (dust) สังเกตไดว้่าเป็นฝุ่ นเม่ือมีลกัษณะจบัอยูต่ามส่ิงต่าง ๆ บนพ้ืนดิน หลงัคารถ 
หนา้ต่าง ฝุ่ นน้ีมีเกิดตาม   ริมทะเลทรายหรือในภาคพ้ืนดินท่ีแห้งแลง้ และลมหอบเอาฝุ่ นข้ึนไป รู้สึก
เป็นเมล็ดฝุ่ นท่ีเดียว ดวงอาทิตย์จะเป็นฝุ่ นสีแดงเร่ือเม่ืออยู่ต  ่ า และสีขาวจัดเม่ืออยู่สูง ลักษณะ
ปรากฏการณ์เช่นน้ีใชร้หสั ww = 06 หรือ 07 ตามลกัษณะของฝุ่ น 
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                  ลมสควอลล์ (squall)  คือ    ลมแรงซ่ึงเกิดข้ึนในทนัทีทนัใด ความแรงของลมในคร้ังแรก
อยา่งนอ้ยเป็น  3 โบฟอร์ต (7 – 10 น๊อต หรือ 12 – 19 กม./ชม.)   และทวีก าลงัแรงข้ึนโดยฉบัพลนัไม่
น้อยกว่า 3 โบฟอร์ต เช่น ความเร็วลมเดิมเป็น 4  โบฟอร์ต  (11 – 16 น๊อต หรือ 20 – 28 กม./ชม.)  
เพ่ิมข้ึนโดยฉบัพลนัเป็น 7 โบฟอร์ต (28 – 33 น๊อต หรือ  50 – 61 กม./ชม.) ลมแรงท่ีเกิดข้ึนเช่นน้ีอยา่ง
น้อยจะตอ้งเป็นอยู่ราว 2 – 3 นาที และหายไปโดยฉับพลนั การเกิดลมสควอลล์เช่นน้ีมกัจะเกิดข้ึน
พร้อมกบัการเปล่ียนแปลงทิศทางของลมและมีฝนโปรยผ่านไปอยา่งหนกั       อนัเป็นผลเน่ืองมาจาก
ลกัษณะของเมฆ เช่นมีเมฆคิวมูโลนิมบสักอ้นใหญ่ หรือมีเมฆด าหนาเป็นทางยาวเกิดข้ึน          ใน
ทอ้งฟ้า ลกัษณะปรากฏการณ์เช่นน้ีใชร้หสั  ww = 18  

                  ฝนละออง (drizzle)  หมายถึง  เม็ดฝนขนาดเล็กละเอียดเป็นละอองโดยมาก มีขนาด
เสน้ผ่าศูนยก์ลางของเมด็ฝนเลก็กว่า 0.5 มม. ฝนละอองน้ีเม่ือตกลงมาจะแลดูคลา้ยดงัว่าลอยปลิวอยูใ่น
อากาศคลา้ยหมอก ลกัษณะของเมฆท่ีท าให้เกิดฝนชนิดน้ี ส่วนมากเป็นเมฆออลโตสเตรตัส(As) 
หรือสเตรตสั(St) ท่ีเป็นแผ่นหนาทึบ ปกคลุมทอ้งฟ้าในชั้นต ่าเป็นบริเวณกวา้ง ตกต่อเน่ืองกนัเป็น
เวลานาน และมีบริเวณกวา้งพอสมควร ลกัษณะปรากฏการณ์เช่นน้ีการใชร้หัส ww ให้เลือกดูรหัสท่ี
เก่ียวกบัลกัษณะของฝนละอองท่ีเกิดข้ึน 

                    ฝนธรรมดา (rain)  หมายถึงเม็ดฝนท่ีตกลงมาจากเมฆซ่ึงมีขนาดใหญ่กว่าฝนละออง 
โดยมากมีเส้นผา่ศูนยก์ลางของเมด็โตกว่า 0.5 มม. และตกมีความเร็วเกินกวา่ 3 เมตรต่อ 1 วินาที ฝนท่ี
ตกอยา่งธรรมดานั้น       เป็นฝนตกในบริเวณกวา้งพอสมควร และมกัตกต่อเน่ืองกนัเป็นเวลานาน ๆ 
การใชร้หสั ww ใหเ้ลือกดูรหสัท่ีเก่ียวกบัลกัษณะของฝนธรรมดาท่ีเกิดข้ึน 

                    ฝนซู่  (shower)  แต่ก่อนเรียกว่า ฝนโปรย หรือ ฝนผา่น ฝนซู่เป็นฝนท่ีตกในระยะเวลาสั้น 
ๆ และเป็นบริเวณแคบ   มกัเกิดจากเมฆคิวมูลสักอ้นใหญ่ หรือคิวมูโลนิมบสัท่ีลอยโดดเด่ียว ความแรง
ของฝนระหว่างระยะเวลาเร่ิมตกและหยุดตกเป็นไปเพียงชัว่ขณะเดียว ส่วนมากไม่เกิน 15 นาที แต่
บางคร้ังอาจตกนานถึงคร่ึงชัว่โมงหรือมากกวา่นั้นกไ็ด ้ทอ้งฟ้าจะมืดคร้ึมเฉพาะส่วนท่ีมีฝนตก ส่วนใน
บริเวณอ่ืน ๆ อากาศดี มองเห็นทอ้งฟ้าแจ่มใส ทศันวิสัยดี การใชร้หัส ww ให้เลือกดูรหัสท่ีเก่ียวกบั
ลกัษณะของฝนซู่ท่ีเกิดข้ึน 

                    พายุฟ้าคะนอง (thunderstorm) หมายถึงปรากฏการณ์ท่ีมีฟ้าร้องและฟ้าแลบ หรือมีฟ้าร้อง
แต่เพียงอยา่งเดียวกไ็ด ้ไม่จ  าเป็นตอ้งมีลมแรง และตอ้งไม่มีฝนตกท่ีสถานีในขณะท าการตรวจ 
ลกัษณะปรากฏการณ์เช่นน้ีใชร้หสั ww = 17 รหสัหมายเลข 17 ใหใ้ชเ้ม่ือไดย้นิเสียงฟ้าร้องขณะท าการ
ตรวจ หรือภายในระยะ 15 นาที ก่อนท าการตรวจ 

                 ฝนฟ้าคะนอง (thunder rain or thunder shower) หมายถึงฝนท่ีเกิดในขณะท่ีมีพายฟุ้าคะนอง  
ปรากฏการณ์เช่นน้ี การใชร้หสั ww ใหเ้ลือกดูรหสัท่ีเก่ียวกบัลกัษณะของฝนฟ้าคะนองท่ีเกิดข้ึน 
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          ค  าอธิบายลกัษณะของฝน ฝนธรรมดา ฝนซู่ และฝนฟ้าคะนอง แบ่งออกเป็น 3 อยา่ง คือ 

                    ฝนเบา (light )    เมด็น ้าฝนท่ีตกลงมายงัพ้ืนท่ี ท่ีเป็นซีเมนต ์ หรือหลงัคา จะไม่มีฝอยน ้า
สะทอ้น หรือจะมีกเ็ห็นไดน้อ้ยเตม็ที พ้ืนดินและหลงัคาจะเปียกทัว่ ๆ ไป น ้าท่ีไหลจากรางน ้าจะมี
สายน ้าไหลเพียงริน ๆ อตัราการวดัฝนใน 6 นาที จะวดัไดต้ั้งแต่เลก็นอ้ยถึง  0.25 มม. หรือใน 1 ชัว่โมง 
จะวดัไดไ้ม่เกิน 5.0 มม. 

            ฝนปานกลาง (moderate ) เมด็น ้าฝนท่ีตกลงมายงัพ้ืนซีเมนต ์ หรือหลงัคา ตอ้งมีฝอยน ้า
สะทอ้นข้ึน   น ้าท่ีไหลจากรางจะมีสายน ้าขนาด 1/5 ถึง ½ ของรางน ้า และเสียงฝนท่ีตกลงมาบน
หลงัคาจะมีเสียงดงัพอสมควร  อตัราการวดัฝนใน 6 นาที จะวดัไดม้ากกวา่ 0.25 มม. ถึง 0.76 มม. หรือ
ใน 1 ชัว่โมง  จะวดัฝนไดต้ั้งแต่ 5.1 มม. ข้ึนไปถึง 25.0 มม.  

                  ฝนหนัก (heavy ) เมด็น ้าฝนท่ีตกลงมากระทบพ้ืนซีเมนต ์ หรือหลงัคา จะกลายเป็นสภาพ
แผน่แบน ฝอยน ้าจะสะทอ้นสูงข้ึนจากพ้ืนท่ีหลาย ๆ น้ิว   แต่น ้าท่ีไหลจากรางน ้าจะมีสายน ้ามากกวา่
คร่ึงถึงเตม็รางน ้า เสียงฝนท่ีตกลงมาบนหลงัคาจะตอ้งรัวหนกั อตัราการวดัฝนใน 6 นาที จะวดัฝนได้
มากกวา่ 0.76 มม. หรือใน 1 ชัว่โมง จะวดัฝนไดต้ั้งแต่ 25.1 มม.ข้ึนไป 

            การแบ่งลกัษณะของฝน  ฝนเบา ฝนปานกลาง และฝนหนกั นั้น    ยงัแบ่งออกไดเ้ป็น 2   
ลกัษณะดว้ยกนั คือ 

                  ฝนตกเป็นระยะ ๆ (intermittent) คือฝนท่ีตกเป็นระยะ ๆ ตกแลว้หยุด หยุดแลว้ตกอีก ไม่
ต่อเน่ืองกนั เม่ือรวมเวลาท่ีหยดุตกแลว้ เกิน 10 นาทีในระยะเวลา 1 ชัว่โมงจนถึงเวลาท าการตรวจ  แต่
ช่วงระยะเวลาท่ีฝนตกเป็นระยะเวลานานพอประมาณ ทอ้งฟ้าคร้ึมฝนเป็นส่วนมาก 

                  ฝนตกต่อเน่ืองกัน (continuous) คือฝนท่ีตกต่อเน่ืองกนัตลอดเวลาเป็นเวลานานและตกไม่
ขาดเมด็เลยในระยะเวลา 1 ชัว่โมงจนถึงเวลาท าการตรวจ หรือในช่วง 1 ชัว่โมง ระยะเวลาท่ีฝนหยดุตก 
หลายคร้ัง เม่ือรวมกนัแลว้ ไม่เกิน 10 นาที จนถึงเวลาท าการตรวจ กย็งัถือว่าเป็นฝนตกต่อเน่ืองอยู ่บาง
ทีอาจต่อเน่ืองกนัตลอดวนั ตลอดคืน ฝนหนกับา้ง บางบา้ง (ในระยะท่ีฝนตกบางลง แต่ยงัคงตกอยูไ่ม่
ขาดเมด็เลย เรียกวา่ ฝนพร า)     

หมายเหตุ      การให้รหัสฝนแบบต่าง ๆ เช่น ฝนซู่ ฝนธรรมดา และฝนฟ้าคะนอง น้ี นอกจากตอ้ง
พิจารณาว่า เป็น  ฝนตกเบา ๆ หรือปากลาง หรือหนกัแลว้ ยงัตอ้งพิจารณาอีกว่า ฝนนั้นตกเป็นระยะ ๆ 
หรือ  ตก ต่อเน่ืองกนัดว้ย จึงเลือกใชร้หสัใหต้รงกบัลกัษณะของฝนนั้น ๆ 

                     ลูกเห็บ (hail)  เป็นเมด็น ้าแขง็กลมขนาดยอ่ม ซ่ึงขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลางของเมด็ประมาณ 
5 – 55 มม.หรือโตกวา่น้ี ลูกเห็บมกัจะเกิดข้ึนในขณะท่ีเกิดพายฟุ้าคะนองอยา่งหนกั และอุณหภูมิของ
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อากาศไม่ต ่ากวา่ 0 ซ   ส่วนมากเกิดในฤดูร้อนของต าบลนั้น ลูกเห็บจะเกิดแต่เฉพาะก่อนฝนตก และ
ก่อนเกิดพายจุดัเสมอ การใชร้หสั ใหเ้ลือกดูรหสัท่ีเก่ียวกบัลูกเห็บ 

                   พวยน ้า (water spout) เกิดจากเมฆของพายฟุ้าคะนอง หรือเมฆคิวมูโลนิมบสั เม่ือมีกระแส
อากาศไหลข้ึนในการพาความร้อนโดยกระแสอยา่งแรงท่ีกอ้นเมฆแลว้ดูดอากาศ เบ้ืองล่างใหไ้หลข้ึน
ตาม จนเป็นท่ีวา่งข้ึนอยา่งรวดเร็วในเบ้ืองล่าง อากาศโดยรอบกเ็วียนเขา้มาหมุนบิดเป็นเกลียวตามกนั 
และผลกัอากาศออกจากศูนยก์ลางดว้ยก าลงั   หมุนเหวี่ยง ไอน ้าในอากาศท่ีศูนยก์ลางของวงหมุนกลัน่
ตวัเป็นเมฆในระยะต ่ามากลงมาทุกที จึงเห็นเป็นล าของเมฆจนจดฐานกอ้นเมฆ อากาศเช่นน้ีเกิดข้ึน
บนพ้ืนหน้าน ้ าเรียกว่า พวยน ้ า (water spout) ซ่ึงมกัจะเกิดในวนัท่ีสงบเงียบ อบอา้ว และพ้ืนน ้ าเรียบ
เป็นมนัเงา หรือขณะท่ีเกิดพายุฟ้าคะนองอย่างแรง เกิดได้ทั้ งในทะเลและบนบกท่ีมีน ้ าขังมาก ๆ 
ลกัษณะปรากฏการณ์เช่นน้ีใชร้หสั 19 
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หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
 

ความรับผิดชอบและหนา้ท่ีของเจา้พนกังานอุตุนิยมวิทยา 
 1. ความรับผิดชอบของเจา้พนกังานตรวจอากาศ 
     โดยท่ีสถานีตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ตั้งอยูเ่กือบทุกจงัหวดัของประเทศไทย ผล

การตรวจต่าง ๆ   จึงข้ึนอยูก่บัความถูกตอ้ง ความรับผิดชอบ และความเช่ือมัน่ในรายงานการตรวจของ
เจา้พนกังานตรวจอากาศ         ทุกคนเป็นส่วนใหญ่ ถา้รายงานการตรวจนั้นผิดพลาดไปยอ่มก่อใหเ้กิด
ปัญหายุง่ยากและเพ่ิมภาระใหแ้ก่กรมฯ  ในการท่ีจะตอ้งคอยตรวจสอบขอ้ผิดพลาดและแกไ้ขอยูเ่สมอ 
หรือรับผลการตรวจท่ีผิดพลาดนั้นไปใช ้ อาจก่อให้เกิดผลเสียหายไดเ้จา้พนกังานตรวจอากาศทุกคน 
พึงระลึกถึงความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนอยู่เสมอ ส่ิงส าคญัท่ีสุดคือ “ซ่ือตรงต่อหน้าท่ี” ตอ้งท า
การตรวจอากาศตรงตามเวลาท่ีก าหนดไว้ให้ได้ผลถูกต้องท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ ทั้ งต้องมีความ
ระมดัระวงัดว้ย มิใช่สักแต่วา่เม่ือถึงเวลากท็  าการตรวจตามหนา้ท่ีของตน เพ่ือใหเ้สร็จส้ินไปวนัหน่ึง ๆ   
ก็พอแลว้ เช่นน้ีไม่ถูก งานอุตุนิยมวิทยาเป็นงานวิทยาศาสตร์ ย่อมตอ้งการศิลปะและความละเอียด
ถูกตอ้งแน่นอนอย่างแทจ้ริง ตวัเลขและรายงานการตรวจอากาศจดัว่าเป็นประโยชน์แก่สังคมมนุษย์
มาก 

  2. หนา้ท่ีของเจา้พนกังานตรวจอากาศ 

                       เจ้าพนักงานตรวจอากาศพึงสังวรณ์ในความส าคัญของหน้าท่ี ท่ีท่านได้รับความ
มอบหมายให้ปฏิบติัอยูข่อให ้ท่านนึกว่าก าลงัท าหนา้ท่ีเพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติเป็นส าคญั   ถา้
เจา้พนกังานตรวจอากาศปฏิบติัหนา้ท่ี ไม่ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ ผลท่ีไดม้าย่อมไม่ไดป้ระโยชน์ดงั
ประสงค์ ฉะนั้ นเจ้าพนักงานตรวจอากาศ จึงมีความส าคัญยิ่งและมีหลกัการในการปฏิบัติหน้าท่ี
ดงัต่อไปน้ี 
              2.1  มีความรู้ในการปฏิบติัหนา้ท่ี โดยจะตอ้งท าการศึกษาการตรวจอากาศและการใช้

เคร่ืองมือใหถู้กตอ้ง 

         2.2  ท าการตรวจอากาศดว้ยความระมดัระวงั ดว้ยความละเอียดละออ และใหถู้กตอ้งแม่นย  า 

ท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้

                         2.3  ท าการตรวจอากาศใหต้รงตามเวลาท่ีก าหนดไว ้ แลว้รายงานผลการตรวจอยา่งรวดเร็ว 

รายงานผลท่ีไดท้ าการตรวจจริง ๆ 

            2.4  เปล่ียนกระดาษกราฟเคร่ืองมือดว้ยตวัเองเม่ือถึงเวลาก าหนดเปล่ียน 
                    2.5  เอาใจใส่ในการปฏิบติัหนา้ท่ี คอยดูแลระวงัรักษาเคร่ืองมือตรวจอากาศให้อยู่

ในสภาพสะอาดเรียบร้อยใช้การไดดี้ 
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                      2.6  ขณะเป็นเวรตรวจอากาศตอ้งคอยเฝ้าสงัเกตการเปล่ียนแปลงของลมฟ้าอากาศ

ตลอดเวลาท่ีเป็นเวร  เม่ือมีลกัษณะลมฟ้าอากาศเปล่ียนแปลงไป เช่น มีฝนตก มีพายฟุ้าคะนอง มีหมอก

ฯลฯ เกิดข้ึน ตอ้งบนัทึกไว ้  พร้อมทั้ง เวลาเร่ิมตน้เกิดและเวลาส้ินสุด เพ่ือน าไปเขา้รหสัข่าวอากาศ และ

บนัทึกลงในสมุดบนัทึกการตรวจอากาศ(แบบ อต. 1101) 

                      2.7  รวบรวมผลการตรวจอากาศประจ าวนัลงในสมุดบนัทึกการตรวจอากาศ(แบบ อต. 

1101)ทุกวนัหา้มปล่อยท้ิงคา้งไว ้

                      2.8  รักษาสถานท่ีของทางราชการตลอดจนบา้นพกัใหส้ะอาดเรียบร้อย ไม่ปล่อยให้

ส่ิงของมีลกัษณะรุงรัง ฝุ่ นหรือหยากไยจ่บับริเวณสถานีฯ ตอ้งตดัหญา้ใหส้ั้นและกวาดใหเ้ตียนอยู่

เสมอ ควรปลูกไมด้อกหรือไมป้ระดบัพอสวยงาม บา้นพกัของทางราชการตอ้งรักษาความสะอาด

เรียบร้อย เท่าท่ีปรากฏแก่สายตา สาธารณะชนอยูเ่สมอ 

            2.9  รักษาทรัพยสิ์นของทางราชการ ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดีและใชร้าชการไดดี้อยูเ่สมอ 
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โครงสร้างกระบวนการ การตรวจวดัข้อมูลอุตุนิยมวทิยาของการตรวจอากาศผวิพืน้( Synoptic Observations Guide ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการการตรวจวดั
ขอ้มูลอุตุนิยมวิทยาของการ
ตรวจอากาศผวิพ้ืน  

Input 
-บุคลากรการตรวจ
อากาศผิวพ้ืน 
-ระบบ METNET 
-ขอ้มูลจากแหล่ง
อ่ืนๆ 
 

Output 
ขอ้มูลการตรวจอากาศผวิพ้ืน เพ่ือการ
พยากรณ์อากาศ  ในรูปแบบของรหสั 
WMO 
 

การฝึกอบรม
บุคลากรการตรวจ
อากาศผิวพ้ืน 

-การตรวจบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมอุปกรณ์
จากคม. 
-งบประมาณ 

กระบวนการสนบัสนุน 

Supplier  
-องคก์ารอุตุนิยมวิทยาโลก 
( WMO) 
-กรมอุตุนิยมวิทยา 
-สถานีตรวจอากาศผวิพ้ืน 
ทัว่ประเทศ 
 

 Customer                                                    
( ผูรั้บบริการ ) ไดแ้ก่ 

-แลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งประเทศทัว่โลก 
-ส านกัพยากรณ์อากาศ 
-ศูนยอ์ุตุนิยมวิทยาภายในประเทศ 
-หน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ 
-ประชาชนทัว่ไป 
 



 
 
 

Work Flow ของกระบวนการ การตรวจวดัข้อมูลอุตุนิยมวทิยาของการตรวจอากาศผวิพืน้ 
 
 
 
 
 
 

                                                                         1 
                                                                        
 
 
                                                                            
                                                                     
                                                                             
 

                                                                                                                                                 
                                                                                                                        

                                                                                               
                                         
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เตรียมสมุดแบบการ

อ่านบาโรมิเตอร์ 

ปรอทและปากกา  
เปล่ียนกระดาษกราฟ 

ตามเวลาท่ีก าหนด 

ตรวจการ
ระเหยของน ้า 

ตรวจอุณหภูมิตุม้ แหง้–เปียก 
 

1 นาที 

1 นาที 

-เวลา 07.00 น.ตรวจอุณหภูมิต ่าสุด และตั้ง(Set) อุณหภูมิสูงสุด 

-เวลา 19.00 น.ตรวจอุณหภูมิสูงสุด และตั้ง(Set) อุณหภูมิต ่าสุด 

วดัปริมาณน ้าฝน  

 

ตรวจชนิด จ านวน และความสูงของฐานเมฆ 

ตรวจลกัษณะอากาศปัจจุบนัและท่ีแลว้มา 

ตรวจทศันวิสยั 

 

ตรวจทิศและความเร็วของลม 

ตรวจความกดอากาศ 

เขา้รหสัข่าวอากาศผิวพ้ืนส่งทาง Metnet 

1 นาที 

1 นาที 

1 นาที 

1 นาที 

1 นาที 

1 นาที 

1 นาที 

5 นาที 

1 นาที 
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ขั้นตอนกระบวนการ “การตรวจวดัข้อมูลอุตุนิยมวทิยาของการตรวจอากาศผวิพืน้ ” 

ล าดบั
ท่ี 

ผงักระบวนการ ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน ผูรั้บผิด 
ชอบ 

ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง 

1 
 

 
 
 
 
 

1นาที -ตรวจอากาศผวิพื้นแต่ละคร้ังตอ้งเตรียม
สมุดแบบการอ่านบาโรมิเตอร์ปรอท 
(แบบ อต. 1402)และปากกาไปจด
บนัทึกขอ้มูลท่ีสนามอุตุนิยมวทิยา
ภายในเวลา 10 นาที ก่อนถึงเวลาตรวจ
จริง  

พอต.ท่ี
เขา้เวรฯ 

 
 

2  
 
 
 

1นาที -เปล่ียนกระดาษกราฟตามเวลาท่ี
ก าหนดของกระดาษกราฟแต่ละชนิด 

พอต.ท่ี
เขา้เวรฯ 

 

3.  
 

 

1นาที -ตรวจการระเหยของน ้าภายในเวลา 10 
นาที ก่อน เวลา 07.00 น. ทุกวนั การใช้
ขอวดัใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
1.เม่ือเติมน ้าใหร้ะดบัสูงประมาณ 2 น้ิว
ใตป้ากถงั แลว้เล่ือนปลายขอวดัใหล้ง
ไปใตร้ะดบัน ้าเลก็นอ้ย แลว้จึงค่อย ๆ 
เล่ือนข้ึนจนปลายขอแตะระดบัน ้าพอดี 
เสร็จแลว้กย็กขอวดัออกจากท่ีรองรับ
แลว้จึงอ่านค่าท่ีเสกล ทศนิยม 2 
ต าแหน่ง หน่วย มิลลิเมตร 
2.ภายหลงั 24 ชม.(คือ 0700 น.ของ
วนัรุ่งข้ึน) น ้าระเหยไป ระดบัน ้าจะ
ลดลง ใหเ้ล่ือนขอวดัลงไปจนปลายขอ
แตะกบัระดบัน ้าใหม่ ผลต่างท่ีไดจ้าก
การอ่านคร้ังแรกและคร้ังหลงัคือค่าของ
การระเหยของน ้า การวดัดงักล่าวน้ีเป็น
การวดัการระเหยของน ้าตามปกติ ไม่มี
ฝนตก 

พอต.ท่ี
เขา้เวรฯ 

 
 

 

 
เคร่ืองวดัน ้าระเหย
แบบถาด 
ประกอบดว้ย 
1.1 ถาดน ้า 
1.2 ขอวดัระดบัน ้า 
1.3 ท่ีรองรับขอวดั

ระดบัน ้า 
1.4 เคร่ืองวดั

ความเร็วลม 
1.5 เทอร์โมมิเตอร์

ลอยน ้า 
1.6 ถงัเกบ็น ้า  
 

เปล่ียนกระดาษกราฟ 

ตามเวลาท่ีก าหนด 

 

ตรวจการระเหย
ของน ้า 

 

 เตรียมสมุดการ

อ่านบาโรมิเตอร์

ฯและปากกา 
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ล าดบั
ท่ี 

ผงักระบวนการ ระยะเ
วลา 

รายละเอียดงาน ผูรั้บผิด 
ชอบ 

ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง 

   3.กรณีท่ีมีฝนตกค่าของการระเหยของ
น ้า คือ(จ านวนน ้าฝน+ระดบัน ้าเดิม)–
ระดบัน ้าใหม่-ตรวจความเร็วลมประจ า
ถาดน ้าระเหย ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
-ตรวจอุณหภูมิสูงสุด-ต ่าสุด ประจ าถาด
น ้าระเหย ทศนิยม 1 ต าแหน่งแลว้ตั้ง
(Set)   โดยใชแ้ม่เหลก็ 

  

4.  1นาที -ตรวจอุณหภูมิตุม้ แหง้ – เปียก ทศนิยม 
1 ต าแหน่ง ทุกคร้ังท่ีท าการตรวจอากาศ
ผวิพื้นภายในเวลา 10 นาที ก่อนถึงเวลา
ตรวจจริง  
เขา้รหสักลุ่ม 1snTTT 
น าผลต่างของอุณหภูมิตุม้ แหง้-เปียก 
ไปเปิดตารางหาค่าความช้ืนสัมพทัธ์ 
และอุณหภูมิจุดน ้าคา้ง 
เขา้รหสักลุ่ม 2snTdTdTd และ 29UUU 

พอต.ท่ี
เขา้เวรฯ 

 
 

 
 
 

5.  
 

 

 

 

1นาที -ภายในเวลา 10 นาที ก่อน เวลา 07.00 

น. ตรวจอุณหภูมิต ่าสุด แลว้ตั้ง(Set) 

อุณหภูมิสูงสุด ทศนิยม 1 ต าแหน่ง 

เขา้รหสักลุ่ม 2snTnTnTn 

-ภายในเวลา 10 นาที ก่อน เวลา 19.00 

น. ตรวจอุณหภูมิสูงสุด แลว้ตั้ง(Set) 

อุณหภูมิต ่าสุดทศนิยม 1 ต าแหน่ง 

เขา้รหสักลุ่ม 1snTxTxTx 
 
 
 
 

พอต.ท่ี
เขา้เวรฯ 

 

ตรวจอุณหภูมิ

ตุม้ แหง้–เปียก  
 

 

-เวลา 07.00 น.ตรวจ

อุณหภูมิต ่าสุด และ

ตั้ง(Set)อุณหภูมิ

สูงสุด 

-เวลา 19.00 น.ตรวจ

อุณหภูมิสูงสุด และ

ตั้ง(Set)อุณหภูมิ

ต ่าสุด  
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ล าดบั
ท่ี 

ผงักระบวนการ ระยะเ
วลา 

รายละเอียดงาน ผูรั้บผิด 
ชอบ 

ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.  1นาที -เม่ือถึงเวลาตรวจใหย้กฝาครอบ
ตอนบนออก แลว้ยกถงักระบอกเลก็ เอา
น ้ามาวดัดว้ยแกว้ตวง การตวง ใหจ้บั
ปากแกว้วดัฝนดว้ยหวัแม่มือกบัน้ิวช้ี ก  า
หลวม ๆ ใหแ้กว้ตวงตั้งตรงแนว ด่ิง ริน
น ้าจากถงัวดัฝนลงไปในแกว้ อยา่ให้
ระดบัน ้าเกินขีดสูงสุดท่ีอ่านได ้แลว้ยก
แกว้ข้ึนใหร้ะดบัน ้าในแกว้อยูพ่อดีกบั
ระดบัตา โดยใหแ้กว้อยูใ่นแนวด่ิง 
ระดบัน ้าอยูต่รงขีดเสกลตรงไหน ให้
อ่านเสกลตรงนั้น พร้อมทศนิยม 1 
ต าแหน่ง 
 เขา้รหสักลุ่ม 6RRRtR 7R24R24R24R24 
-เปล่ียนกระดาษกราฟเคร่ืองวดัฝน
อตัโนมติั(เวลา 0700 น.) 

พอต.ท่ี
เขา้เวรฯ 

 

7.  
 

 

1นาที จ านวนเมฆท้องฟ้าแบ่งออก 10 ส่วน
ดังนี ้
  <1-1   ส่วน   รหสั 1 
    2-3   ส่วน   รหสั 2 
     4     ส่วน   รหสั 3 
     5     ส่วน   รหสั 4 
     6     ส่วน   รหสั 5 
   7-8    ส่วน   รหสั 6 
  9->9   ส่วน   รหสั 7 
    10    ส่วน    รหสั 8 
ความสูงของฐานเมฆ 
  0     -   164 ฟุต รหสั 0 
164   -   328 ฟุต รหสั 1 
328   -   656 ฟุต รหสั 2 
656   -   984 ฟุต รหสั 3                                                                                                                                                                                                                                  
984   - 1,968 ฟุต รหสั4                  

พอต.ท่ี
เขา้เวรฯ 

ชนิดเมฆชั้นต ่า 
(ล าดบั
ความส าคญั) 

Cb  รหสั 9,3 
Sc   รหสั 4 
Cu+Sc(5)รหสั 8 
Cu   รหสั 2 
Cu,Cufra รหสั 1 
Sc   รหสั 5 
St,Stfra รหสั 6 
CuFra,Stfra 
รหสั 7          
ชนิดเมฆชั้นกลาง 
Ac รหสั 9-3 
(As+Acรหสั 7) 
As รหสั 2,1 

วดัปริมาณน ้าฝน  

 

 

 

 

ตรวจชนิด จ านวน 

และความสูงของฐาน

เมฆ 
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ล าดบั
ท่ี 

ผงักระบวนการ ระยะเ
วลา 

รายละเอียดงาน ผูรั้บผิด 
ชอบ 

ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง 

   1,968-3,280  ฟุต  รหสั5 
3,280-4,921  ฟุต  รหสั6  
4,921-6,561  ฟุต  รหสั7 
6,561-8,202ฟุต  รหสั 8   
 ≥8,202- 0  ฟุต  รหสั 9 
เขา้รหสักลุ่ม  iRixhVV  8NhCLCMCH 

พอต.ท่ี
เขา้เวรฯ 

ชนิดเมฆชั้นสูง 
Cc  รหสั 9 
Cs รหสั  7-8 
Cs+Cc รหสั 6-5 
Ci  รหสั 4-1 

 
 

8. 
 
 

 1นาที 
 

เวลาตรวจจริง(Actual time) คือเวลาท่ี
อ่านบาโรมิเตอร์ เช่นตรวจเวลา 07.00 
น. เวลาท่ีอ่านจริงคือ 07.00 น.  ตรง 
Present weather(WW)คือลมฟ้าอากาศ 
ปัจจุบนัท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลา 1 ชัง่โมงจน 
ถึงเวลาท าการตรวจ เช่น ตรวจอากาศ       
เวลา 0700 น. ลมฟ้าอากาศปัจจุบนัท่ีเกิด 
ข้ึนช่วงเวลา 0600–0700 น.เป็นตน้ แบ่ง 
เป็น 2 ช่วง  คือ 
1.เวลาขณะท าการตรวจ  คือ Present     
weather ในระหวา่งเวลา 10 นาทีถึงเวลา 
ตรวจจริงท่ีลมฟ้าอากาศเกิดข้ึนหรือส้ินสุดลง 
2.เวลาก่อนท าการตรวจ คือ Present       
weather นอกเหนือเวลาขณะท าการตรวจ ท่ีลม
ฟ้าอากาศ เกิดข้ึนหรือส้ินสุดลง 
Past weather(W1W2) คือลกัษณะลมฟ้า

อากาศทีผ่่านมาแล้ว 

ช่วงคลุมโดย W1 และW2  ตอ้งเป็นดงัน้ี 

1.) 3 ชัว่โมง ส าหรับการตรวจเวลา  
1000  1600  2200 และ 0400 น. 
2.) 6 ชัว่โมง ส าหรับการตรวจเวลา  
0700  1300  1900 และ 0100 น. 
เขา้รหสักลุ่ม 7wwW1W2 

พอต.ท่ี
เขา้เวรฯ 

การรายงานรหัส 

WW 

ใน 1 ชัว่โมงมีหลาย

รหสั ใหร้ายงาน

รหสัท่ีมีตวัเลขสูง

ท่ีสุด ยกเวน้รหสั 

20-49 และมีรหสั 

17 ร่วมดว้ย ให้

รายงานรหสั 17 

รหสัท่ีไม่ไดร้ายงาน 

ใหร้ายงานเป็น Past 

weather  

การรางานรหัสW1

และW2   ต้องรางาน 
W1  ≥ W2   

 

ตรวจลกัษณะ

อากาศปัจจุบนั

และท่ีแลว้มา 
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ล าดบั
ท่ี 

ผงักระบวนการ ระยะเ
วลา 

รายละเอียดงาน ผูรั้บผิด 
ชอบ 

ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง 

9.  1นาที 
 

ทศันวสิัยคือเกณฑก์ารมองเห็นซ่ึงมี

ระยะไกลท่ีสุดท่ีสามารถแลเห็นไดด้ว้ย

สายตาปกติ    

การรายงานข่าวอากาศนั้น WMO. ได้
ก  าหนดวา่ทศันวสิัยตั้งแต่ 10 ก.ม.ข้ึนไป
ถือวา่อากาศดี  แต่หากทศันวสิัย ต  ่ากวา่ 
10 ก.ม.ลงมาถือวา่อากาศไม่ดี เช่นฟ้า
หลวั ถือวา่ทศันวสิัยตั้งแต่ 1 - < 10 ก.ม. 
หมอก ถือวา่ทศันวสิัย  
< 1 ก.ม.เป็นตน้ จะตอ้งรายงาน
ปรากฏการณ์  ท่ีเป็นสาเหตุท่ีท าให้
อากาศไม่ดีเกิดข้ึน และรายงาน
ระยะทางท่ีต ่ากวา่เสมอ เขา้รหสักลุ่ม 
iRiXhVV 

พอต.ท่ี
เขา้เวรฯ 

 

10  1นาที 
 

ทิศทางลมคือทิศท่ีลมพดัเขา้หาสถานี

เป็นเกณฑ ์โดยใชว้ดัเป็นองศาตามเขม็

นาฬิกา ถือทิศเหนือจริงของสถานีเป็น

หลกั ซ่ึงนบัจาก 000 จนถึง 360  องศา

เช่นลมพดัเขา้หาสถานีทิศ 010 องศา

เป็นตน้ 

การวดัความเร็วของลมผวิพื้นใหใ้ช้

ค่าเฉล่ียในช่วงเวลา 10 นาทีก่อนเวลาท า

การตรวจจริงทุกคร้ัง 

รายงานรหสักลุ่ม Nddff 

 

พอต.ท่ี
เขา้เวรฯ 

 

ตรวจทศันวสิัย 

 

ตรวจทิศและ

ความเร็วของลม 
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ล าดบั
ท่ี 

ผงักระบวนการ ระยะเ
วลา 

รายละเอียดงาน ผูรั้บผิด 
ชอบ 

ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง 

11  1นาที 
 

ขั้นตอนการอ่านบาโรมิเตอร์ท่ีถูกตอ้ง 
1.เทอร์โมมิเตอร์ประจ าเคร่ือง  ตอ้งอ่าน
ค่าอุณหภูมิจากเทอร์โมมิเตอร์ประจ า
เคร่ืองโดยทนัทีทนัใด ทศนิยม 1 
ต าแหน่ง  
2  ตบเคร่ืองเบา ๆ  ใหใ้ชน้ิ้วมือตบเบาๆ
ท่ีหลอดแกว้ของบาโรมิเตอร์ 2 – 3 คร้ัง 
ทั้งน้ีเพื่อวา่ ถา้มีปรอทเกาะอยูต่าม
หลอดแกว้จะไดล้งมารวม ตวักนัก่อนท่ี
จะท าการอ่าน  
3. แสงสวา่ง  ถา้ไม่มีแสงสวา่งเพียงพอ 
ใหใ้ชไ้ฟฉายส่องดา้นหลงั หา้มใชไ้มขี้ด
ไฟจุด หรือตะเกียงท่ีใหค้วามร้อนเป็น
อนัขาด 
4. ตั้งสเกลเวอร์เนีย  การตั้งสเกลเวอร์
เนีย ใหห้มุนปุ่มท่ีอยูข่า้ง ๆเคร่ืองใต้
สเกลลงมาเลก็นอ้ย ทางดา้นหลงัของ
สเกลเวอร์เนีย จะมีแผน่เหลก็ขนาด
เท่ากนั ซ่ึงเล่ือนไปพร้อม ๆกบัเวอร์เนีย 
ใหแ้ต่งจนขอบล่างของเวอร์เนียกบัขอบ
ล่างของแผน่เหลก็ เล่ือนดา้นหลงัเป็น
เส้นตรงเดียวกนั และสัมผสัส่วนโคง้
ของยอดของล าปรอท อยา่ใหต้าผูต้รวจ
อยูสู่งเกินไปหรือต ่าเกินไป จากระดบั
ของเวอร์เนีย ตอ้งใหอ้ยูใ่นระดบั
เดียวกนั มิฉะนั้นค่าท่ีอ่านไดจ้ะผดิพลาด 
จากค่าจริง 
5. การอ่านสเกล  สเกลแบ่งไวเ้ป็นช่อง 
ๆ ช่องละ 1 มม. (บางเคร่ืองแบ่งเป็นน้ิว 
หรือ มม.) การอ่านตอ้งใหไ้ดค่้าทศนิยม 
2 ต าแหน่ง (ค่าสเกลเป็นน้ิว ค่าทศนิยม  

พอต.ท่ี
เขา้เวรฯ 

 

 

ตรวจความกดอากาศ 
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ล าดบั
ท่ี 

ผงักระบวนการ ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน ผูรั้บผิด 
ชอบ 

ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง 

  1นาที 
 

3 ต าแหน่ง )  โดยอ่านจากสเกลเวอร์เนีย   
ตั้งขอบล่างของแผน่เวอร์เนียใหส้ัมผสั
กบัส่วนโคง้ของล าปรอท อ่านค่าความ

กดอากาศจ านวนเต็มตรงขดี 0 ของ
เวอร์เนียเสมอ และอ่านค่าทศนิยมบน
สเกลทีเ่ป็นแนวเส้นตรงเดียวกบัสเกลบา
โรมเิตอร์          ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง 
อ่ำนค่ำควำมกดอำกำศ ตรงเวลำจริง 
เม่ืออ่านค่าของความกดอากาศจากสูง
ของล าปรอทแลว้ ค่าท่ีอ่านไดย้งัไม่
ถูกตอ้งแทจ้ริง เพราะบาโรมิเตอร์แต่ละ
เคร่ืองนั้น ยอ่มมีอตัราผดิประจ าเคร่ือง
เป็นประการแรก ประการท่ีสองตอ้งแก้
เขา้หาอุณหภูมิมาตรฐาน คือ 0 oซ  
ประการท่ีสามบาโรมิเตอร์น าไปใชใ้นท่ี
ต่าง ๆกนั เช่น ต่างละติจูดและต่างความ
สูง จ าเป็นตอ้งแกเ้ขา้หาความ ถ่วง
มาตรฐาน (ละติจูด 45 o )และประการ
สุดทา้ยตอ้งแกล้งหาระดบั น ้าทะเลปาน
กลางแลว้   รายงานรหสักลุ่ม 
3PoPoPoPo    4PPPP  โดยรายงานหลกั
หน่วยหลกัสิบ หลกัร้อยและทศนิยม 1 
ต าแหน่ง 

 พอต.ท่ี
เขา้เวรฯ 

 

12 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1นาที 
 
 
 
 
 
 

MiMiMjMj YYGGiw  IIiii   iRixhVV  Nddff  
1snTTT  2snTdTdTd  3PoPoPoPo  4PPPP 5appp 
6RRRtR  7wwW1W2  8NhCLCMCH   
333 (1snTxTxTx)(2snTnTnTn) 58(59)P24P24P24  

 6RRRtR    7R24R24R24 R24 
ตวัอยา่ง   
วนัท่ี 1 เวลา  0000  UTC (07.00 น.)   

พอต.ท่ี
เขา้เวรฯ 
 
 
 
 
 

(ต่อทา้ยข่าว) 
ฝนจริง……ม.ม.  
ฝนรวมทั้งเดือน…… 
ม.ม.(จะรายงาน 
เฉพาะวนัท่ี 1) 
 ฝนรวมทั้งปี.. 
….ม.ม. UU….% 

เขา้รหสัข่าว
อากาศผิวพ้ืน 
ส่งทาง Metnet 
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ล าดบั
ท่ี 

ผงักระบวนการ ระยะ 
เวลา 

รำยละเอียดงำน ผูรั้บผิด
ชอบ 

   ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง 

   สตอ.ตะกัว่ป่า 
 AAXX  01004  48561  01556  82010                         
              10258  20240  30130  40140          
              54000  60044  76162  8687   
20248  58012  60027 70041 

 ทะเลเรียบ  
(ส าหรับสถานีท่ีมี 
การตรวจลกัษณะ 
ทะเล) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

24 

มาตรฐานงาน 
 

1. มาตรฐานระยะเวลา 
              - การตรวจอากาศผิวพ้ืนจะเร่ิมตรวจขอ้มูลทั้งหมดภายในเวลาขณะท าการตรวจ 10 
                นาที ก่อนถึงเวลาจริง และอ่านบาโรมิเตอร์ตรงเวลาจริง แลว้ท าการเขา้รหสั พร้อม  
                ตรวจทานใหค้รบถว้นสมบูรณ์ แลว้ส่งข่าวทาง Metnet ไม่เกิน 5 นาที 

   2. มาตรฐานเชิงคุณภาพ 
              - การตรวจอากาศผิวพ้ืนตามรูปแบบท่ี WMO ก าหนด 
              - ท าการบนัทึกขอ้มูลท่ีตรวจไดล้งในสมุดบนัทึกการตรวจอากาศ (แบบ อต.1101) 
              - ตรวจสอบระบบการส่ือสารทางอินเตอร์เน็ตวา่ท างานเป็นปกติหรือไม่โดยสงัเกตจาก   
                การเรียกขอ้มูลจากเวบ็ของส านกัฯ 
              - ตรวจสอบระบบส่ือสารเช่น โทรสาร โทรศพัท ์และระบบส่ือสารอ่ืนๆ พร้อมใชง้าน   
                ไดท้นัทีและตลอดเวลาเม่ือมีเหตุการณ์ท่ีจ  าเป็นตอ้งส่ือสารกบัผูรั้บบริการ ประชาชน      
                 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนผูบ้ริหาร เพ่ือสัง่การ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

25 

ระบบติดตามประเมนิผล  
 

   1. ท าการตรวจสอบประเมินข่าวอากาศผิวพ้ืนทุกคร้ังท่ีท าการส่งข่าว 
   2. ท าการประเมินความครบถว้นของขอ้มูลในการส่งข่าวผิวพ้ืน โดยสรุปและรายงานทุก  
       ส้ินเดือน 
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เอกสารอ้างองิ 
 

1.  กองตรวจอากาศ, 2526 คู่มือแนะน าการใชร้หสัสากล ส าหรับรายงานการตรวจ     
                      อากาศผิวพ้ืน จากสถานีบนบกและทะเล(เรือ). กรมอุตุนิยมวิทยา 

                       2.   WMO , 1971 .Technical Regulations. WMO-No. 49 

                              3.   WMO , 2008 . Guide to Meteorological Instruments .WMO-No. 8 

                              4.   WMO , 2009 . Manual on Codes Volume I.1 WMO-No. 306  

 
 

แบบฟอร์มทีใ่ช้  
 

1.  แบบ อต. 1402 ( แบบการอ่านบาโรมิเตอร์ปรอท ) 
2. แบบ อต. 1101 (สมุดบนัทึกการตรวจอากาศ) 

 
 
 

เอกสารบันทกึ  
 

 1. บนัทึกขอ้มูลทั้งหมดในสมุดบนัทึกการตรวจอากาศผิวพ้ืน(แบบ อต. 1101) เพ่ือเป็น   
     หลกัฐานในการปฏิบติังาน 

                 2. บนัทึกขอ้มูลลงใน Metnet  เพ่ือเป็นขอ้มูลเป็นสถิติต่อไป 


