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ของการตรวจอากาศผิวพืน้
( Synoptic Observations Guide )

สานักตรวจและเฝ้ าระวังสภาวะอากาศ
กรมอุตุนิยมวิทยา
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คานา

กรมอุตุนิยมวิทยาได้ดาเนิ นการ เรื่ องการดาเนินการตามตัวชี้วดั ระดับความสาเร็ จของ
การพัฒนาคุณภาพ การบริ หารจัดการภาครัฐ หมวด 6 การจัดการกระบวนการประจาปี งบประมาณ
ปี พ.ศ. 2553 คู่มือการปฏิบตั ิงานการตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาของการตรวจอากาศผิวพื้น สานัก
ตรวจและเฝ้ าระวังสภาวะอากาศ นั้น
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานฉบับนี้ จะช่วยให้หน่วยงานสามารถปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน
ที่กาหนด อันจะทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของข้อกาหนดจัดทา และสามารถปฏิบตั ิงานให้ได้ขอ้ มูลที่มี
คุณภาพ จัดเก็บเป็ นสถิติเอาไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป
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วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็ นคู่มือสาหรับวิธีการปฏิบตั ิงานในการตรวจอากาศผิวพื้นเพื่อการ
พยากรณ์อากาศและการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็ นระบบตามมาตรฐานสากลที่
WMO กาหนด
2. เพื่อเป็ นการกาหนดช่วงเวลาและแนวทางในการปฏิบตั ิงานในแต่ละขั้นตอน
ให้ผปู้ ฏิบตั ิงานทราบ ถึงข้อกาหนดและวิธีการเพื่อสามารถปฏิบตั ิงานได้ตรงเวลา
และทันเหตุการณ์
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ขอบเขต
สนามอุตุนิยมวิทยาคืออะไร

สนามอุ ตุนิยมวิทยา เป็ นสถานี ที่มีแผนผังสาหรั บติดตั้งเครื่ องมื อตรวจอากาศให้เป็ น
แบบเดียวกันหมดทุกสถานี เป็ นสนามหญ้าและตัดให้ส้ ันอยู่เสมอ ขนาด กว้าง 20 ฟุต ยาว 30 ฟุต
(หรื อกว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตร) โดยรอบเป็ นรั้วซึ่ งสู งไม่เกิน 4 ฟุต รั้วและตูส้ กรี นทาด้วยสี ขาว สนาม
ขนาดนี้ นับว่าเป็ นการเพียงพอสาหรับติดตั้งเครื่ องมือกลางแจ้ง (จะเพิ่มขนาดก็ได้ ขึ้นอยู่กบั จานวน
เครื่ องมือที่ติดตั้ง)สถานีควรให้อยูห่ ่างจากต้นไม้หรื ออาคารสิ่ งก่อสร้างอย่างน้อย 2-4 เท่าของความสู ง
ของสิ่ งนั้น ๆ ไม่ควรให้ต้ งั อยูบ่ นหรื อใกล้กบั ที่ลาดชันมาก ๆ แหลมลาดยาว หรื อตามหุ บเขา เป็ นต้น
ตาแหน่ งทีต่ ิดตั้งสถานีตรวจอากาศต้ องทราบอะไรบ้ าง
ตาแน่งที่ติดตั้งสถานีตรวจอากาศจาเป็ นต้องทราบ ละติจูด ลองกิจูด สู งเหนือระดับน้ าทะเล
ปานกลางของสถานี(พืน้ ซึง่ เครื่ องวัดฝนตัง้ อยู)่ และสู งกะปุกของบาโรมิเตอร์ ปรอท แล้วตั้งชื่อสถานี
ตรวจอากาศ เพื่อสามารถแลก เปลี่ยนข้อมูลกันกับต่างประเทศทัว่ โลกได้
ข่ ายสถานีห่างกันได้ เท่าใด
ประเทศต่าง ๆ จัดตั้งสถานีตรวจอากาศขึ้นตามภาคต่าง ๆ ภายในประเทศของตน มี
ลักษณะเป็ นตาข่ายที่มีระยะสม่าเสมอ และกระจายทัว่ ประเทศ เพื่อให้ได้ผลการตรวจลักษณะอากาศที่
แท้จริ งทัว่ ประเทศในระยะ เวลาหนึ่ง ๆ สถานีตรวจอากาศผิวพื้นที่เป็ นมาตรฐานควรมีระยะห่างกัน
ระหว่างสถานีหนึ่ง ๆ ไม่เกิน 150 กิโลเมตร ยิง่ มีสถานีตรวจอากาศเพิ่มมากขึ้น กระจายทัว่ ประเทศยิง่
เป็ นผลดีแก่การพยากรณ์อากาศและการจัดทาแผนที่ภูมิอากาศยิง่ ขึ้น
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คาจากัดความ
เวลาตรวจจริง(Actual time)คือเวลาที่อ่านบาโรมิเตอร์ เช่นตรวจเวลา 07.00 น. เวลาที่อ่าน
จริ งคือ 07.00 น. ตรง
Present weather (WW) คือลมฟ้ าอากาศปั จจุบนั ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา 1 ชัง่ โมงจนถึง
เวลาทาการตรวจ เช่น ตรวจอากาศ เวลา 0700 น. ลมฟ้ าอากาศปั จจุบนั ที่เกิดขึ้นช่วงเวลา 0600 – 0700 น.
เป็ นต้น แบ่งเป็ น 2 ช่วง คือ
1. เวลาขณะทาการตรวจ คือ Present weather ในระหว่างเวลา 10 นาที ถึงเวลาตรวจ
จริ ง ที่ลมฟ้ าอากาศเกิดขึ้น หรื อสิ้ นสุ ดลง
2. เวลาก่อนทาการตรวจ คือ Present weather ไม่ใช่เวลาขณะทาการตรวจ ที่ลมฟ้ าอากาศ
เกิดขึ้น หรื อสิ้ นสุ ดลง
กรณีทวั่ ๆไป
Present weather (เวลาก่อนทาการตรวจ และเวลาขณะทาการตรวจ)
ก่อนทาการตรวจ
06.00

ขณะทาการตรวจ(10 นาที)
07.00
10 นาที

กรณีมีฟ้าคะนอง
Present weather (เวลาก่อนทาการตรวจ และเวลาขณะทาการตรวจ)
ก่อนทาการตรวจ ขณะทาการตรวจ
06.00

07.00
25 นาที
(15+10 นาที)
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การรายงานรหัส WW
ใน 1 ชัว่ โมงมีหลายรหัส ให้รายงานรหัสที่มีตวั เลขสู งที่สุด ยกเว้นรหัส 20-49 และมี
รหัส 17 ร่ วมด้วย ให้รายงานรหัส 17 รหัสที่ไม่ได้รายงาน ให้รายงานเป็ น Past weather(W1W2)
Past weather (W1W2) คือลักษณะลมฟ้ าอากาศทีผ่ ่านมาแล้ว
ช่วงคลุมโดย W1 และ W2 ต้องเป็ นดังนี้
1) 3 ชัว่ โมง สาหรับการตรวจเวลา 1000 1600 2200 และ 0400 น.
2) 6 ชัว่ โมง สาหรับการตรวจเวลา 0700 1300 1900 และ 0100 น.
การรายงานรหัส W1 และ W2 ต้ องรายงาน W1 ≥ W2
หมายเหตุ

1. กรณี ลมฟ้ าอากาศเกิดขึน้ รหัสเดียวกันเกิดต่ อเนื่องกัน
3 ชัง่ โมง สาหรับการตรวจเวลา 1000 1600 2200 และ 0400 น. หรื อ
6 ชัว่ โมง สาหรับการตรวจเวลา 0700 1300 1900 และ 0100 น.
การรายงาน W1 และW2 ต้องเป็ นรหัสตัวเดียวกันกับ WW เช่น 76166 หรื อ 7179

เป็ นต้น
2. กรณี WW รหัสเดียวกันเกิดต่ อเนื่องกัน 1 ชั่วโมง ให้รายงาน W1 และ W2
2 ชัว่ โมง สาหรับการตรวจเวลา 1000 1600 2200 และ 0400 น. หรื อ
5 ชัว่ โมง สาหรับการตรวจเวลา 0700 1300 1900 และ 0100 น.
เพื่อให้เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาได้เข้าใจความหมายของลักษณะลมฟ้ าอากาศ และ
ปรากฏการณ์ บางชนิด โดยชัดเจน สาหรับการส่ งรหัสลมฟ้ าอากาศในขณะทาการตรวจ(ww) ให้เป็ นไป
โดยถูกต้องสมบูรณ์ จึงขอ อธิ บายปรากฏการณ์บางชนิดไว้ เพื่อประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้คือ
ฟ้าหลัว หรื อ หมอกแดด (haze) ประเทศทัว่ ๆไปใช้คาว่า haze แต่ในสหรัฐอเมริ กา
เรี ยก dry haze (ฟ้ าหลัวแห้ง) ฟ้ าหลัวเกิดจากลักษณะอากาศที่ประกอบด้วยอนุ ภาคของเกลือจาก
ทะเล หรื อมหาสมุทร หรื อของควันไฟ และละอองผงฝุ่ นจานวนมากล่ องลอยอยู่ทวั่ ๆ ไป และไม่
สามารถมองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า ทาให้มองเห็นอากาศเป็ นฝ้ าขาว แต่ไม่หนาพอจนรู ้สึกว่าเป็ นฝุ่ นอย่าง
ใด ในบรรยากาศที่มีฟ้าหลัวเกิ ดขึ้ นจนทาให้ทศั นวิสัยลดลง ทาให้เห็ นที่ หมายในระยะไกลมัว แม้
อากาศดี ฟ้ าหลัวจะทาให้ทศั นวิสัยลดลง 2 ใน 3 ของทัศนวิสัยปกติ ลักษณะอากาศที่เกิดฟ้ าหลัวนี้ ใช้
ในโอกาสที่อากาศ มีความชื้นสัมพัทธ์ต่ากว่า 65 % และทัศนวิสัย เห็นได้ต้ งั แต่ 1 กิโลเมตร ถึง ต่ากว่า
10 กิโลเมตร ลักษณะปรากฏการณ์เช่นนี้ ใช้รหัส ww = 05
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หมอกน้าค้ าง (mist) หรื อ ฟ้าหลัวชื้น (damp haze) หมอกน้ าค้างหรื อฟ้ าหลัวชื้ น เกิด
จากละอองน้ า ขนาดเล็ ก อันไม่ ส ามารถมองเห็ นได้ด้ว ยตาเปล่ า ลอยอยู่ใ นบรรยากาศ มี ล ัก ษณะ
เช่นเดียวกับหมอก แต่บางกว่า เมื่อมีหมอกน้ าค้างเกิดขึ้นเหนื อที่ใดมองดูในระยะไกลออกไป จะแลดู
คล้ายม่านบางสี เทา คลุ มอยู่เหนื อบริ เวณภูมิประเทศแห่ งนั้น ทาให้ทศั นวิสัยลดลง ใช้ในโอกาศที่
อากาศมีความชื้ นสัมพัทธ์ต้ งั แต่ 65 % ขึ้นไป และทัศนวิสัยเห็นได้ต้ งั แต่ 1 กิโลเมตร ถึง ต่ากว่า 10
กิโลเมตร ลักษณะปรากฏการณ์เช่นนี้ ใช้รหัส ww = 10
หมอก (fog) เป็ นละอองน้ าขนาดเล็กลอยอยูใ่ นอากาศเหมือนเมฆ แต่อยูต่ ิดกับพื้นดิน ทา
ให้บรรยากาศมีลกั ษณะเป็ นฝ้ าขาว อากาศจะชื้ นมาก เมื่ อละอองน้ าลอยผ่านใกล้ ๆ อาจมองเห็ นได้
ความชื้ นสัมพัทธ์จะสู งใกล้ 100 %
ใช้ในโอกาศที่อากาศมีความชื้ นสัมพัทธ์ต้ งั แต่ 65 % ขึ้นไป
ทัศนวิสัย เห็นได้ต่ากว่า 1 กิโลเมตร แบ่งออกตามเกณฑ์ทศั นะวิสัยได้ 3 อย่างคือ
3.1 หมอกบาง (light fog)
ทัศนะวิสัยเห็นได้ 800 - <1,000 เมตร
3.2 หมอกปานกลาง (moderate fog)

ทัศนะวิสัยเห็นได้ 400 - <800

เมตร

3.3 หมอกหนา (heavy fog)

ทัศนะวิสัยเห็นได้

เมตร

0 - <400

ลักษณะปรากฏการณ์ เกี่ ยวกับหมอกนี้ การใช้รหัสให้เลื อกดูในรหัสที่เกี่ ยวกับลักษณะ
ของหมอกที่เกิดขึ้น
หมอกตามพืน้ ดิน (ground fog) หมอกชนิ ดนี้ เกิดขึ้นบนบก หรื อในทะเล มีความสู งไม่
เกิน 2 เมตร บนบก หรื อ 10 เมตร ในทะเล เกิดขึ้นเนื่ องจากการแผ่ความร้อนออกของพื้นดิน หรื อ
พื้นน้ า อากาศชื้ นซึ่ งอยูเ่ หนื อผิวพื้นนั้น ก็จะเย็นลงจนถึงจุดกลัน่ ตัวกลายเป็ นหมอก หมอกชนิ ดนี้ เกิ ด
เป็ นประจาเสมอตามท้องที่ต่าง ๆ ที่ธรรมชาติอานวย โดยเฉพาะตามที่ลุ่ม ลักษณะปรากฏการณ์เช่นนี้
ใช้รหัส ww = 11 หรื อ 12 ตามลักษณะของหมอก
ควัน (smoke) ควันไฟเกิ ดจากการเผาผลาญที่พ้ืนดิ น เช่ นการเผาป่ าเป็ นบริ เวณกว้าง
ใหญ่ ควันไฟปล่องโรงงาน ไฟไหม้ป่า ฯลฯ เมื่อมีบางมากดูคล้ายฟ้ าหลัวหรื อหมอก แต่สังเกตได้วา่ มี
กลิ่นไหม้ และสี ดวงอาทิตย์หรื อ ดวงจันทร์ เมื่อขึ้นและตกแดงจัด กับเมื่ออยูส่ ู งแดงเรื่ อ ๆ และถ้า
เป็ นไฟไม้ป่าจะเห็นเป็ นสี น้ าตาล ถ้าไฟโรงงานจะเป็ นสี เทาแก่ หรื อดาในท้องฟ้ า ลักษณะปรากฏการ
เช่นนี้ใช้รหัส ww = 04
ฝุ่ น (dust) สังเกตได้วา่ เป็ นฝุ่ นเมื่อมีลกั ษณะจับอยูต่ ามสิ่ งต่าง ๆ บนพื้นดิน หลังคารถ
หน้าต่าง ฝุ่ นนี้ มีเกิดตาม ริ มทะเลทรายหรื อในภาคพื้นดินที่แห้งแล้ง และลมหอบเอาฝุ่ นขึ้นไป รู ้สึก
เป็ นเมล็ ด ฝุ่ นที่ เ ดี ย ว ดวงอาทิ ต ย์จ ะเป็ นฝุ่ นสี แ ดงเรื่ อ เมื่ อ อยู่ต่ า และสี ข าวจัด เมื่ อ อยู่ สู ง ลัก ษณะ
ปรากฏการณ์เช่นนี้ใช้รหัส ww = 06 หรื อ 07 ตามลักษณะของฝุ่ น
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ลมสควอลล์ (squall) คือ ลมแรงซึ่ งเกิดขึ้นในทันทีทนั ใด ความแรงของลมในครั้งแรก
อย่างน้อยเป็ น 3 โบฟอร์ ต (7 – 10 น๊อต หรื อ 12 – 19 กม./ชม.) และทวีกาลังแรงขึ้นโดยฉับพลันไม่
น้อยกว่า 3 โบฟอร์ ต เช่น ความเร็ วลมเดิมเป็ น 4 โบฟอร์ ต (11 – 16 น๊อต หรื อ 20 – 28 กม./ชม.)
เพิ่มขึ้นโดยฉับพลันเป็ น 7 โบฟอร์ต (28 – 33 น๊อต หรื อ 50 – 61 กม./ชม.) ลมแรงที่เกิดขึ้นเช่นนี้ อย่าง
น้อยจะต้องเป็ นอยูร่ าว 2 – 3 นาที และหายไปโดยฉับพลัน การเกิดลมสควอลล์เช่นนี้ มกั จะเกิ ดขึ้น
พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทิศทางของลมและมีฝนโปรยผ่านไปอย่างหนัก อันเป็ นผลเนื่องมาจาก
ลักษณะของเมฆ เช่ นมี เมฆคิวมูโลนิ มบัสก้อนใหญ่ หรื อมี เมฆดาหนาเป็ นทางยาวเกิ ดขึ้น
ใน
ท้องฟ้ า ลักษณะปรากฏการณ์เช่นนี้ใช้รหัส ww = 18
ฝนละออง (drizzle) หมายถึ ง เม็ดฝนขนาดเล็ก ละเอี ยดเป็ นละอองโดยมาก มี ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางของเม็ดฝนเล็กกว่า 0.5 มม. ฝนละอองนี้เมื่อตกลงมาจะแลดูคล้ายดังว่าลอยปลิวอยูใ่ น
อากาศคล้า ยหมอก ลัก ษณะของเมฆที่ ท าให้เกิ ดฝนชนิ ดนี้ ส่ วนมากเป็ นเมฆออลโตสเตรตัส (As)
หรื อสเตรตัส (St) ที่เป็ นแผ่นหนาทึ บ ปกคลุ มท้องฟ้ าในชั้นต่ าเป็ นบริ เวณกว้าง ตกต่อเนื่ องกันเป็ น
เวลานาน และมีบริ เวณกว้างพอสมควร ลักษณะปรากฏการณ์เช่นนี้ การใช้รหัส ww ให้เลือกดูรหัสที่
เกี่ยวกับลักษณะของฝนละอองที่เกิดขึ้น
ฝนธรรมดา (rain) หมายถึ งเม็ดฝนที่ ตกลงมาจากเมฆซึ่ งมี ขนาดใหญ่กว่าฝนละออง
โดยมากมีเส้นผ่าศูนย์กลางของเม็ดโตกว่า 0.5 มม. และตกมีความเร็ วเกินกว่า 3 เมตรต่อ 1 วินาที ฝนที่
ตกอย่างธรรมดานั้น เป็ นฝนตกในบริ เวณกว้างพอสมควร และมักตกต่อเนื่ องกันเป็ นเวลานาน ๆ
การใช้รหัส ww ให้เลือกดูรหัสที่เกี่ยวกับลักษณะของฝนธรรมดาที่เกิดขึ้น
ฝนซู่ (shower) แต่ก่อนเรี ยกว่า ฝนโปรย หรื อ ฝนผ่าน ฝนซู่ เป็ นฝนที่ตกในระยะเวลาสั้น
ๆ และเป็ นบริ เวณแคบ มักเกิดจากเมฆคิวมูลสั ก้อนใหญ่ หรื อคิวมูโลนิมบัสที่ลอยโดดเดี่ยว ความแรง
ของฝนระหว่างระยะเวลาเริ่ มตกและหยุดตกเป็ นไปเพียงชัว่ ขณะเดี ยว ส่ วนมากไม่เกิ น 15 นาที แต่
บางครั้งอาจตกนานถึงครึ่ งชัว่ โมงหรื อมากกว่านั้นก็ได้ ท้องฟ้ าจะมืดครึ้ มเฉพาะส่ วนที่มีฝนตก ส่ วนใน
บริ เวณอื่น ๆ อากาศดี มองเห็ นท้องฟ้ าแจ่มใส ทัศนวิสัยดี การใช้รหัส ww ให้เลือกดูรหัสที่เกี่ ยวกับ
ลักษณะของฝนซู่ที่เกิดขึ้น
พายุฟ้าคะนอง (thunderstorm) หมายถึงปรากฏการณ์ที่มีฟ้าร้องและฟ้ าแลบ หรื อมีฟ้าร้อง
แต่เพียงอย่างเดียวก็ได้ ไม่จาเป็ นต้องมีลมแรง และต้องไม่มีฝนตกที่สถานีในขณะทาการตรวจ
ลักษณะปรากฏการณ์เช่นนี้ใช้รหัส ww = 17 รหัสหมายเลข 17 ให้ใช้เมื่อได้ยนิ เสี ยงฟ้ าร้องขณะทาการ
ตรวจ หรื อภายในระยะ 15 นาที ก่อนทาการตรวจ
ฝนฟ้าคะนอง (thunder rain or thunder shower) หมายถึงฝนที่เกิดในขณะที่มีพายุฟ้าคะนอง
ปรากฏการณ์เช่นนี้ การใช้รหัส ww ให้เลือกดูรหัสที่เกี่ยวกับลักษณะของฝนฟ้ าคะนองที่เกิดขึ้น
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คาอธิบายลักษณะของฝน ฝนธรรมดา ฝนซู่ และฝนฟ้ าคะนอง แบ่งออกเป็ น 3 อย่าง คือ
ฝนเบา (light ) เม็ดน้ าฝนที่ตกลงมายังพื้นที่ ที่เป็ นซี เมนต์ หรื อหลังคา จะไม่มีฝอยน้ า
สะท้อน หรื อจะมีก็เห็นได้นอ้ ยเต็มที พื้นดินและหลังคาจะเปี ยกทัว่ ๆ ไป น้ าที่ไหลจากรางน้ าจะมี
สายน้ าไหลเพียงริ น ๆ อัตราการวัดฝนใน 6 นาที จะวัดได้ต้ งั แต่เล็กน้อยถึง 0.25 มม. หรื อใน 1 ชัว่ โมง
จะวัดได้ไม่เกิน 5.0 มม.
ฝนปานกลาง (moderate ) เม็ดน้ าฝนที่ตกลงมายังพื้นซี เมนต์ หรื อหลังคา ต้องมีฝอยน้ า
สะท้อนขึ้น น้ าที่ไหลจากรางจะมีสายน้ าขนาด 1/5 ถึง ½ ของรางน้ า และเสี ยงฝนที่ตกลงมาบน
หลังคาจะมีเสี ยงดังพอสมควร อัตราการวัดฝนใน 6 นาที จะวัดได้มากกว่า 0.25 มม. ถึง 0.76 มม. หรื อ
ใน 1 ชัว่ โมง จะวัดฝนได้ต้ งั แต่ 5.1 มม. ขึ้นไปถึง 25.0 มม.
ฝนหนัก (heavy ) เม็ดน้ าฝนที่ตกลงมากระทบพื้นซี เมนต์ หรื อหลังคา จะกลายเป็ นสภาพ
แผ่นแบน ฝอยน้ าจะสะท้อนสู งขึ้นจากพื้นที่หลาย ๆ นิ้ว แต่น้ าที่ไหลจากรางน้ าจะมีสายน้ ามากกว่า
ครึ่ งถึงเต็มรางน้ า เสี ยงฝนที่ตกลงมาบนหลังคาจะต้องรัวหนัก อัตราการวัดฝนใน 6 นาที จะวัดฝนได้
มากกว่า 0.76 มม. หรื อใน 1 ชัว่ โมง จะวัดฝนได้ต้ งั แต่ 25.1 มม.ขึ้นไป
การแบ่งลักษณะของฝน ฝนเบา ฝนปานกลาง และฝนหนัก นั้น ยังแบ่งออกได้เป็ น 2
ลักษณะด้วยกัน คือ
ฝนตกเป็ นระยะ ๆ (intermittent) คือฝนที่ตกเป็ นระยะ ๆ ตกแล้วหยุด หยุดแล้วตกอีก ไม่
ต่อเนื่องกัน เมื่อรวมเวลาที่หยุดตกแล้ว เกิน 10 นาทีในระยะเวลา 1 ชัว่ โมงจนถึงเวลาทาการตรวจ แต่
ช่วงระยะเวลาที่ฝนตกเป็ นระยะเวลานานพอประมาณ ท้องฟ้ าครึ้ มฝนเป็ นส่ วนมาก
ฝนตกต่ อเนื่องกัน (continuous) คือฝนที่ตกต่อเนื่ องกันตลอดเวลาเป็ นเวลานานและตกไม่
ขาดเม็ดเลยในระยะเวลา 1 ชัว่ โมงจนถึงเวลาทาการตรวจ หรื อในช่วง 1 ชัว่ โมง ระยะเวลาที่ฝนหยุดตก
หลายครั้ง เมื่อรวมกันแล้ว ไม่เกิน 10 นาที จนถึงเวลาทาการตรวจ ก็ยงั ถือว่าเป็ นฝนตกต่อเนื่ องอยู่ บาง
ทีอาจต่อเนื่องกันตลอดวัน ตลอดคืน ฝนหนักบ้าง บางบ้าง (ในระยะที่ฝนตกบางลง แต่ยงั คงตกอยูไ่ ม่
ขาดเม็ดเลย เรี ยกว่า ฝนพรา)
หมายเหตุ
การให้รหัสฝนแบบต่าง ๆ เช่น ฝนซู่ ฝนธรรมดา และฝนฟ้ าคะนอง นี้ นอกจากต้อง
พิจารณาว่า เป็ น ฝนตกเบา ๆ หรื อปากลาง หรื อหนักแล้ว ยังต้องพิจารณาอีกว่า ฝนนั้นตกเป็ นระยะ ๆ
หรื อ ตก ต่อเนื่องกันด้วย จึงเลือกใช้รหัสให้ตรงกับลักษณะของฝนนั้น ๆ
ลูกเห็บ (hail) เป็ นเม็ดน้ าแข็งกลมขนาดย่อม ซึ่ งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเม็ดประมาณ
5 – 55 มม.หรื อโตกว่านี้ ลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในขณะที่เกิดพายุฟ้าคะนองอย่างหนัก และอุณหภูมิของ
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อากาศไม่ต่ากว่า 0 ซ ส่ วนมากเกิดในฤดูร้อนของตาบลนั้น ลูกเห็บจะเกิดแต่เฉพาะก่อนฝนตก และ
ก่อนเกิดพายุจดั เสมอ การใช้รหัส ให้เลือกดูรหัสที่เกี่ยวกับลูกเห็บ
พวยนา้ (water spout) เกิดจากเมฆของพายุฟ้าคะนอง หรื อเมฆคิวมูโลนิ มบัส เมื่อมีกระแส
อากาศไหลขึ้นในการพาความร้อนโดยกระแสอย่างแรงที่กอ้ นเมฆแล้วดูดอากาศ เบื้องล่างให้ไหลขึ้น
ตาม จนเป็ นที่วา่ งขึ้นอย่างรวดเร็ วในเบื้องล่าง อากาศโดยรอบก็เวียนเข้ามาหมุนบิดเป็ นเกลียวตามกัน
และผลักอากาศออกจากศูนย์กลางด้วยกาลัง หมุนเหวีย่ ง ไอน้ าในอากาศที่ศูนย์กลางของวงหมุนกลัน่
ตัวเป็ นเมฆในระยะต่ามากลงมาทุกที จึงเห็ นเป็ นลาของเมฆจนจดฐานก้อนเมฆ อากาศเช่นนี้ เกิ ดขึ้น
บนพื้นหน้าน้ าเรี ยกว่า พวยน้ า (water spout) ซึ่ งมักจะเกิ ดในวันที่สงบเงี ยบ อบอ้าว และพื้นน้ าเรี ยบ
เป็ นมันเงา หรื อขณะที่ เกิ ดพายุฟ้ าคะนองอย่า งแรง เกิ ดได้ท้ งั ในทะเลและบนบกที่ มี น้ า ขัง มาก ๆ
ลักษณะปรากฏการณ์เช่นนี้ใช้รหัส 19
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หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบและหน้าที่ของเจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา
1. ความรับผิดชอบของเจ้าพนักงานตรวจอากาศ
โดยที่สถานีตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ตั้งอยูเ่ กือบทุกจังหวัดของประเทศไทย ผล
การตรวจต่าง ๆ จึงขึ้นอยูก่ บั ความถูกต้อง ความรับผิดชอบ และความเชื่ อมัน่ ในรายงานการตรวจของ
เจ้าพนักงานตรวจอากาศ ทุกคนเป็ นส่ วนใหญ่ ถ้ารายงานการตรวจนั้นผิดพลาดไปย่อมก่อให้เกิด
ปั ญหายุง่ ยากและเพิ่มภาระให้แก่กรมฯ ในการที่จะต้องคอยตรวจสอบข้อผิดพลาดและแก้ไขอยูเ่ สมอ
หรื อรับผลการตรวจที่ผิดพลาดนั้นไปใช้ อาจก่อให้เกิดผลเสี ยหายได้เจ้าพนักงานตรวจอากาศทุกคน
พึงระลึกถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนอยูเ่ สมอ สิ่ งสาคัญที่สุดคือ “ซื่ อตรงต่อหน้าที่” ต้องทา
การตรวจอากาศตรงตามเวลาที่ ก าหนดไว้ใ ห้ไ ด้ผ ลถู ก ต้อ งที่ สุ ดเท่ า ที่ จะท าได้ ทั้ง ต้อ งมี ค วาม
ระมัดระวังด้วย มิใช่สักแต่วา่ เมื่อถึงเวลาก็ทาการตรวจตามหน้าที่ของตน เพื่อให้เสร็ จสิ้ นไปวันหนึ่ ง ๆ
ก็พอแล้ว เช่ นนี้ ไม่ถูก งานอุตุนิยมวิทยาเป็ นงานวิทยาศาสตร์ ย่อมต้องการศิลปะและความละเอียด
ถูกต้องแน่ นอนอย่างแท้จริ ง ตัวเลขและรายงานการตรวจอากาศจัดว่าเป็ นประโยชน์แก่สังคมมนุ ษย์
มาก
2. หน้าที่ของเจ้าพนักงานตรวจอากาศ
เจ้า พนัก งานตรวจอากาศพึ ง สั ง วรณ์ ใ นความส าคัญ ของหน้า ที่ ที่ ท่ า นได้รั บ ความ
มอบหมายให้ปฏิบตั ิอยูข่ อให้ ท่านนึ กว่ากาลังทาหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเป็ นสาคัญ ถ้า
เจ้าพนักงานตรวจอากาศปฏิบตั ิหน้าที่ ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ผลที่ได้มาย่อมไม่ได้ประโยชน์ดงั
ประสงค์ ฉะนั้นเจ้า พนัก งานตรวจอากาศ จึ งมี ความส าคัญยิ่ง และมี หลัก การในการปฏิ บ ตั ิ หน้า ที่
ดังต่อไปนี้
2.1 มีความรู้ในการปฏิบตั ิหน้าที่ โดยจะต้องทาการศึกษาการตรวจอากาศและการใช้
เครื่ องมือให้ถูกต้อง
2.2 ทาการตรวจอากาศด้วยความระมัดระวัง ด้วยความละเอียดละออ และให้ถูกต้องแม่นยา
ที่สุดเท่าที่จะทาได้
2.3 ทาการตรวจอากาศให้ตรงตามเวลาที่กาหนดไว้ แล้วรายงานผลการตรวจอย่างรวดเร็ ว
รายงานผลที่ได้ทาการตรวจจริ ง ๆ
2.4 เปลี่ยนกระดาษกราฟเครื่ องมือด้วยตัวเองเมื่อถึงเวลากาหนดเปลี่ยน
2.5 เอาใจใส่ ในการปฏิ บตั ิหน้าที่ คอยดูแลระวังรักษาเครื่ องมื อตรวจอากาศให้อยู่
ในสภาพสะอาดเรี ยบร้ อยใช้การได้ดี
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2.6 ขณะเป็ นเวรตรวจอากาศต้องคอยเฝ้ าสังเกตการเปลี่ยนแปลงของลมฟ้ าอากาศ
ตลอดเวลาที่เป็ นเวร เมื่อมีลกั ษณะลมฟ้ าอากาศเปลี่ยนแปลงไป เช่น มีฝนตก มีพายุฟ้าคะนอง มีหมอก
ฯลฯ เกิดขึ้น ต้องบันทึกไว้ พร้อมทั้ง เวลาเริ่ มต้นเกิดและเวลาสิ้ นสุ ด เพื่อนาไปเข้ารหัสข่าวอากาศ และ
บันทึกลงในสมุดบันทึกการตรวจอากาศ(แบบ อต. 1101)
2.7 รวบรวมผลการตรวจอากาศประจาวันลงในสมุดบันทึกการตรวจอากาศ(แบบ อต.
1101)ทุกวันห้ามปล่อยทิ้งค้างไว้
2.8 รักษาสถานที่ของทางราชการตลอดจนบ้านพักให้สะอาดเรี ยบร้อย ไม่ปล่อยให้
สิ่ งของมีลกั ษณะรุ งรัง ฝุ่ นหรื อหยากไย่จบั บริ เวณสถานีฯ ต้องตัดหญ้าให้ส้ นั และกวาดให้เตียนอยู่
เสมอ ควรปลูกไม้ดอกหรื อไม้ประดับพอสวยงาม บ้านพักของทางราชการต้องรักษาความสะอาด
เรี ยบร้อย เท่าที่ปรากฏแก่สายตา สาธารณะชนอยูเ่ สมอ
2.9 รักษาทรัพย์สินของทางราชการ ให้อยูใ่ นสภาพที่ดีและใช้ราชการได้ดีอยูเ่ สมอ
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โครงสร้ างกระบวนการ การตรวจวัดข้ อมูลอุตุนิยมวิทยาของการตรวจอากาศผิวพืน้ ( Synoptic Observations Guide )

Supplier
-องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก
( WMO)
-กรมอุตุนิยมวิทยา
-สถานีตรวจอากาศผิวพื้น
ทัว่ ประเทศ

Input
-บุคลากรการตรวจ
อากาศผิวพื้น
-ระบบ CDMS
-ข้อมูลจากแหล่ง
อื่นๆ

กระบวนการการตรวจวัด
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาของการ
ตรวจอากาศผิวพื้น
กระบวนการสนับสนุน
การฝึ กอบรม
บุคลากรการตรวจ
อากาศผิวพื้น

-การตรวจบารุ งรักษา
และซ่อมแซมอุปกรณ์
จากคม.
-งบประมาณ

Output
ข้อมูลการตรวจอากาศผิวพื้น เพื่อการ
พยากรณ์อากาศ ในรู ปแบบของรหัส
WMO
Customer
( ผูร้ ับบริ การ ) ได้แก่
-แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศทัว่ โลก
-สานักพยากรณ์อากาศ
-ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภายในประเทศ
-หน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ
-ประชาชนทัว่ ไป

Work Flow ของกระบวนการ การตรวจวัดข้ อมูลอุตุนิยมวิทยาของการตรวจอากาศผิวพืน้

เตรี ยมสมุดแบบการ

1 นาที

1 นาที

อ่านบาโรมิเตอร์

เปลี่ยนกระดาษกราฟ

ปรอทและปากกา

ตามเวลาที่กาหนด

ตรวจการ
ระเหยของน้ า 1

ตรวจอุณหภูมิตุม้ แห้ง–เปี ยก
-เวลา 07.00 น.ตรวจอุณหภูมิต่าสุ ด และตั้ง(Set) อุณหภูมิสูงสุ ด
-เวลา 19.00 น.ตรวจอุณหภูมิสูงสุ ด และตั้ง(Set) อุณหภูมิต่าสุ ด

1 นาที
1 นาที

วัดปริ มาณน้ าฝน

1 นาที

ตรวจชนิด จานวน และความสู งของฐานเมฆ

1 นาที

ตรวจลักษณะอากาศปัจจุบนั และที่แล้วมา

1 นาที

ตรวจทัศนวิสัย

1 นาที

ตรวจทิศและความเร็ วของลม

1 นาที

ตรวจความกดอากาศ
เข้ารหัสข่าวอากาศผิวพื้นส่ งทาง CDMS

1 นาที
5 นาที
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ขั้นตอนกระบวนการ “การตรวจวัดข้ อมูลอุตุนิยมวิทยาของการตรวจอากาศผิวพืน้ ”
ลาดับ
ที่
1

ผังกระบวนการ

เตรี ยมสมุดการ
อ่านบาโรมิเตอร์
ฯและปากกา

2

เปลี่ยนกระดาษกราฟ

ระยะ
เวลา

รายละเอียดงาน

1นาที -ตรวจอากาศผิวพื้นแต่ละครั้งต้องเตรี ยม
สมุดแบบการอ่านบาโรมิเตอร์ปรอท
(แบบ อต. 1402)และปากกาไปจด
บันทึกข้อมูลที่สนามอุตุนิยมวิทยา
ภายในเวลา 10 นาที ก่อนถึงเวลาตรวจ
จริ ง
1นาที -เปลี่ยนกระดาษกราฟตามเวลาที่
กาหนดของกระดาษกราฟแต่ละชนิด

ผูร้ ับผิด
ชอบ

สิ่ งที่เกี่ยวข้อง

พอต.ที่
เข้าเวรฯ

พอต.ที่
เข้าเวรฯ

ตามเวลาที่กาหนด

3.

ตรวจการระเหย
ของน้ า

1นาที -ตรวจการระเหยของน้ าภายในเวลา 10 พอต.ที่
นาที ก่อน เวลา 07.00 น. ทุกวัน การใช้ เข้าเวรฯ
ขอวัดให้ปฏิบตั ิดงั นี้
1.เมื่อเติมน้ าให้ระดับสูงประมาณ 2 นิ้ว
ใต้ปากถัง แล้วเลื่อนปลายขอวัดให้ลง
ไปใต้ระดับน้ าเล็กน้อย แล้วจึงค่อย ๆ
เลื่อนขึ้นจนปลายขอแตะระดับน้ าพอดี
เสร็ จแล้วก็ยกขอวัดออกจากที่รองรับ
แล้วจึงอ่านค่าที่เสกล ทศนิยม 2
ตาแหน่ง หน่วย มิลลิเมตร
2.ภายหลัง 24 ชม.(คือ 0700 น.ของ
วันรุ่ งขึ้น) น้ าระเหยไป ระดับน้ าจะ
ลดลง ให้เลื่อนขอวัดลงไปจนปลายขอ
แตะกับระดับน้ าใหม่ ผลต่างที่ได้จาก
การอ่านครั้งแรกและครั้งหลังคือค่าของ
การระเหยของน้ า การวัดดังกล่าวนี้เป็ น
การวัดการระเหยของน้ าตามปกติ ไม่มี
ฝนตก

เครื่ องวัดน้ าระเหย
แบบถาด
ประกอบด้วย
1.1 ถาดน้ า
1.2 ขอวัดระดับน้ า
1.3 ที่รองรับขอวัด
ระดับน้ า
1.4 เครื่ องวัด
ความเร็ วลม
1.5 เทอร์โมมิเตอร์
ลอยน้ า
1.6 ถังเก็บน้ า
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ลาดับ
ที่

4.

ผังกระบวนการ

ตรวจอุณหภูมิ
ตุม้ แห้ง–เปี ยก

5.

-เวลา 07.00 น.ตรวจ
อุณหภูมิต่าสุ ด และ
ตั้ง(Set)อุณหภูมิ
สูงสุ ด
-เวลา 19.00 น.ตรวจ
อุณหภูมิสูงสุ ด และ
ตั้ง(Set)อุณหภูมิ
ต่าสุ ด

ระยะเ
วลา

รายละเอียดงาน

ผูร้ ับผิด
ชอบ

3.กรณี ที่มีฝนตกค่าของการระเหยของ
น้ า คือ(จานวนน้ าฝน+ระดับน้ าเดิม)–
ระดับน้ าใหม่-ตรวจความเร็ วลมประจา
ถาดน้ าระเหย ทศนิยม 2 ตาแหน่ง
-ตรวจอุณหภูมิสูงสุ ด-ต่าสุ ด ประจาถาด
น้ าระเหย ทศนิยม 1 ตาแหน่งแล้วตั้ง
(Set) โดยใช้แม่เหล็ก
1นาที -ตรวจอุณหภูมิตุม้ แห้ง – เปี ยก ทศนิยม พอต.ที่
1 ตาแหน่ง ทุกครั้งที่ทาการตรวจอากาศ เข้าเวรฯ
ผิวพื้นภายในเวลา 10 นาที ก่อนถึงเวลา
ตรวจจริ ง
เข้ารหัสกลุ่ม 1snTTT
นาผลต่างของอุณหภูมิตุม้ แห้ง-เปี ยก
ไปเปิ ดตารางหาค่าความชื้นสัมพัทธ์
และอุณหภูมิจุดน้ าค้าง
เข้ารหัสกลุ่ม 2snTdTdTd และ 29UUU

1นาที -ภายในเวลา 10 นาที ก่อน เวลา 07.00
น. ตรวจอุณหภูมิต่าสุ ด แล้วตั้ง(Set)
อุณหภูมิสูงสุ ด ทศนิยม 1 ตาแหน่ง
เข้ารหัสกลุ่ม 2snTnTnTn
-ภายในเวลา 10 นาที ก่อน เวลา 19.00
น. ตรวจอุณหภูมิสูงสุ ด แล้วตั้ง(Set)
อุณหภูมิต่าสุ ดทศนิยม 1 ตาแหน่ง
เข้ารหัสกลุ่ม 1snTxTxTx

พอต.ที่
เข้าเวรฯ

สิ่ งที่เกี่ยวข้อง
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ลาดับ
ที่
6.

7.

ผังกระบวนการ
วัดปริ มาณน้ าฝน

ตรวจชนิด จานวน
และความสูงของฐาน
เมฆ

ระยะเ
วลา

รายละเอียดงาน

ผูร้ ับผิด
ชอบ

สิ่ งที่เกี่ยวข้อง

1นาที -เมื่อถึงเวลาตรวจให้ยกฝาครอบ
พอต.ที่
ตอนบนออก แล้วยกถังกระบอกเล็ก เอา เข้าเวรฯ
น้ ามาวัดด้วยแก้วตวง การตวง ให้จบั
ปากแก้ววัดฝนด้วยหัวแม่มือกับนิ้วชี้ กา
หลวม ๆ ให้แก้วตวงตั้งตรงแนว ดิ่ง ริ น
น้ าจากถังวัดฝนลงไปในแก้ว อย่าให้
ระดับน้ าเกินขีดสูงสุ ดที่อ่านได้ แล้วยก
แก้วขึ้นให้ระดับน้ าในแก้วอยูพ่ อดีกบั
ระดับตา โดยให้แก้วอยูใ่ นแนวดิ่ง
ระดับน้ าอยูต่ รงขีดเสกลตรงไหน ให้
อ่านเสกลตรงนั้น พร้อมทศนิยม 1
ตาแหน่ง
เข้ารหัสกลุ่ม 6RRRtR 7R24R24R24R24
-เปลี่ยนกระดาษกราฟเครื่ องวัดฝน
อัตโนมัติ(เวลา 0700 น.)
1นาที จานวนเมฆท้ องฟ้ าแบ่ งออก 10 ส่ วน
พอต.ที่ ชนิดเมฆชั้นต่า
เข้าเวรฯ (ลาดับ
ดังนี้
ความสาคัญ)
<1-1 ส่ วน รหัส 1
Cb รหัส 9,3
2-3 ส่ วน รหัส 2
Sc รหัส 4
4 ส่ วน รหัส 3
Cu+Sc(5)รหัส 8
5 ส่ วน รหัส 4
Cu รหัส 2
6 ส่ วน รหัส 5
Cu,Cufra รหัส 1
7-8 ส่ วน รหัส 6
Sc รหัส 5
9->9 ส่ วน รหัส 7
St,Stfra รหัส 6
10 ส่ วน รหัส 8
CuFra,Stfra
ความสู งของฐานเมฆ
รหัส 7
0 - 164 ฟุต รหัส 0
ชนิดเมฆชั้นกลาง
164 - 328 ฟุต รหัส 1
Ac รหัส 9-3
328 - 656 ฟุต รหัส 2
(As+Acรหัส 7)
656 - 984 ฟุต รหัส 3
As รหัส 2,1
984 - 1,968 ฟุต รหัส4
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ลาดับ
ที่

8.

ผังกระบวนการ

ตรวจลักษณะ
อากาศปัจจุบนั
และที่แล้วมา

ผูร้ ับผิด
ชอบ

สิ่ งที่เกี่ยวข้อง

1,968-3,280 ฟุต รหัส5
พอต.ที่
3,280-4,921 ฟุต รหัส6
เข้าเวรฯ
4,921-6,561 ฟุต รหัส7
6,561-8,202ฟุต รหัส 8
≥8,202- 0 ฟุต รหัส 9
เข้ารหัสกลุ่ม iRixhVV 8NhCLCMCH
1นาที เวลาตรวจจริง(Actual time) คือเวลาที่
พอต.ที่
อ่านบาโรมิเตอร์ เช่นตรวจเวลา 07.00 เข้าเวรฯ
น. เวลาที่อ่านจริ งคือ 07.00 น. ตรง
Present weather(WW)คือลมฟ้ าอากาศ
ปัจจุบนั ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา 1 ชัง่ โมงจน
ถึงเวลาทาการตรวจ เช่น ตรวจอากาศ
เวลา 0700 น. ลมฟ้ าอากาศปัจจุบนั ที่เกิด
ขึ้นช่วงเวลา 0600–0700 น.เป็ นต้น แบ่ง
เป็ น 2 ช่วง คือ
1.เวลาขณะทาการตรวจ คือ Present
weather ในระหว่างเวลา 10 นาทีถึงเวลา
ตรวจจริ งที่ลมฟ้ าอากาศเกิดขึ้นหรื อสิ้ นสุ ดลง
2.เวลาก่ อนทาการตรวจ คือ Present
weather นอกเหนือเวลาขณะทาการตรวจ ที่ลม
ฟ้ าอากาศ เกิดขึ้นหรื อสิ้ นสุ ดลง
Past weather(W1W2) คือลักษณะลมฟ้า

ชนิดเมฆชั้นสู ง
Cc รหัส 9
Cs รหัส 7-8
Cs+Cc รหัส 6-5
Ci รหัส 4-1

ระยะเ
วลา

รายละเอียดงาน

อากาศที่ผ่านมาแล้ ว
ช่วงคลุมโดย W1 และW2 ต้องเป็ นดังนี้
1.) 3 ชัว่ โมง สาหรับการตรวจเวลา
1000 1600 2200 และ 0400 น.
2.) 6 ชัว่ โมง สาหรับการตรวจเวลา
0700 1300 1900 และ 0100 น.
เข้ารหัสกลุ่ม 7wwW1W2

การรายงานรหัส
WW
ใน 1 ชัว่ โมงมีหลาย
รหัส ให้รายงาน
รหัสที่มีตวั เลขสูง
ที่สุด ยกเว้นรหัส
20-49 และมีรหัส
17 ร่ วมด้วย ให้
รายงานรหัส 17
รหัสที่ไม่ได้รายงาน
ให้รายงานเป็ น Past
weather
การรางานรหัสW1
และW2 ต้ องรางาน
W1 ≥ W2
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ลาดับ
ที่
9.

ผังกระบวนการ
ตรวจทัศนวิสยั

ระยะเ
วลา

รายละเอียดงาน

1นาที ทัศนวิสยั คือเกณฑ์การมองเห็นซึ่ งมี
ระยะไกลที่สุดที่สามารถแลเห็นได้ดว้ ย

ผูร้ ับผิด
ชอบ
พอต.ที่
เข้าเวรฯ

สายตาปกติ

10

ตรวจทิศและ
ความเร็ วของลม

การรายงานข่าวอากาศนั้น WMO. ได้
กาหนดว่าทัศนวิสยั ตั้งแต่ 10 ก.ม.ขึ้นไป
ถือว่าอากาศดี แต่หากทัศนวิสัย ต่ากว่า
10 ก.ม.ลงมาถือว่าอากาศไม่ดี เช่นฟ้ า
หลัว ถือว่าทัศนวิสยั ตั้งแต่ 1 - < 10 ก.ม.
หมอก ถือว่าทัศนวิสยั
< 1 ก.ม.เป็ นต้น จะต้องรายงาน
ปรากฏการณ์ ที่เป็ นสาเหตุที่ทาให้
อากาศไม่ดีเกิดขึ้น และรายงาน
ระยะทางที่ต่ากว่าเสมอ เข้ารหัสกลุ่ม
iRiXhVV
1นาที ทิศทางลมคือทิศที่ลมพัดเข้าหาสถานี
เป็ นเกณฑ์ โดยใช้วดั เป็ นองศาตามเข็ม
นาฬิกา ถือทิศเหนื อจริ งของสถานีเป็ น
หลัก ซึ่ งนับจาก 000 จนถึง 360 องศา
เช่นลมพัดเข้าหาสถานีทิศ 010 องศา
เป็ นต้น
การวัดความเร็ วของลมผิวพื้นให้ใช้
ค่าเฉลี่ยในช่วงเวลา 10 นาทีก่อนเวลาทา
การตรวจจริ งทุกครั้ง
รายงานรหัสกลุ่ม Nddff

พอต.ที่
เข้าเวรฯ

สิ่ งที่เกี่ยวข้อง
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ลาดับ
ที่
11

ผังกระบวนการ
ตรวจความกดอากาศ

ระยะเ
วลา

รายละเอียดงาน

ผูร้ ับผิด
ชอบ

1นาที ขั้นตอนการอ่านบาโรมิเตอร์ที่ถกู ต้อง
พอต.ที่
1.เทอร์โมมิเตอร์ประจาเครื่ อง ต้องอ่าน เข้าเวรฯ
ค่าอุณหภูมิจากเทอร์โมมิเตอร์ ประจา
เครื่ องโดยทันทีทนั ใด ทศนิยม 1
ตาแหน่ง
2 ตบเครื่ องเบา ๆ ให้ใช้นิ้วมือตบเบาๆ
ที่หลอดแก้วของบาโรมิเตอร์ 2 – 3 ครั้ง
ทั้งนี้เพื่อว่า ถ้ามีปรอทเกาะอยูต่ าม
หลอดแก้วจะได้ลงมารวม ตัวกันก่อนที่
จะทาการอ่าน
3. แสงสว่าง ถ้าไม่มีแสงสว่างเพียงพอ
ให้ใช้ไฟฉายส่ องด้านหลัง ห้ามใช้ไม้ขีด
ไฟจุด หรื อตะเกียงที่ให้ความร้อนเป็ น
อันขาด
4. ตั้งสเกลเวอร์เนีย การตั้งสเกลเวอร์
เนีย ให้หมุนปุ่ มที่อยูข่ า้ ง ๆเครื่ องใต้
สเกลลงมาเล็กน้อย ทางด้านหลังของ
สเกลเวอร์เนีย จะมีแผ่นเหล็กขนาด
เท่ากัน ซึ่ งเลื่อนไปพร้อม ๆกับเวอร์เนีย
ให้แต่งจนขอบล่างของเวอร์เนี ยกับขอบ
ล่างของแผ่นเหล็ก เลื่อนด้านหลังเป็ น
เส้นตรงเดียวกัน และสัมผัสส่ วนโค้ง
ของยอดของลาปรอท อย่าให้ตาผูต้ รวจ
อยูส่ ูงเกินไปหรื อต่าเกินไป จากระดับ
ของเวอร์เนีย ต้องให้อยูใ่ นระดับ
เดียวกัน มิฉะนั้นค่าที่อ่านได้จะผิดพลาด
จากค่าจริ ง
5. การอ่านสเกล สเกลแบ่งไว้เป็ นช่อง
ๆ ช่องละ 1 มม. (บางเครื่ องแบ่งเป็ นนิ้ว
หรื อ มม.) การอ่านต้องให้ได้ค่าทศนิยม
2 ตาแหน่ง (ค่าสเกลเป็ นนิ้ว ค่าทศนิยม

สิ่ งที่เกี่ยวข้อง
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ลาดับ
ที่

12

ผังกระบวนการ

เข้ารหัสข่าว
อากาศผิวพื้น
ส่ งทาง CDMS

ระยะ
เวลา

รายละเอียดงาน

ผูร้ ับผิด
ชอบ

1นาที 3 ตาแหน่ง ) โดยอ่านจากสเกลเวอร์เนีย พอต.ที่
ตั้งขอบล่างของแผ่นเวอร์เนียให้สมั ผัส เข้าเวรฯ
กับส่ วนโค้งของลาปรอท อ่ านค่ าความ
กดอากาศจานวนเต็มตรงขีด 0 ของ
เวอร์ เนียเสมอ และอ่ านค่ าทศนิยมบน
สเกลที่เป็ นแนวเส้ นตรงเดียวกับสเกลบา
โรมิเตอร์
ทศนิยม 2 ตำแหน่ง
อ่ำนค่ำควำมกดอำกำศ ตรงเวลำจริ ง
เมื่ออ่านค่าของความกดอากาศจากสูง
ของลาปรอทแล้ว ค่าที่อ่านได้ยงั ไม่
ถูกต้องแท้จริ ง เพราะบาโรมิเตอร์แต่ละ
เครื่ องนั้น ย่อมมีอตั ราผิดประจาเครื่ อง
เป็ นประการแรก ประการที่สองต้องแก้
เข้าหาอุณหภูมิมาตรฐาน คือ 0 oซ
ประการที่สามบาโรมิเตอร์นาไปใช้ในที่
ต่าง ๆกัน เช่น ต่างละติจูดและต่างความ
สูง จาเป็ นต้องแก้เข้าหาความ ถ่วง
มาตรฐาน (ละติจูด 45 o )และประการ
สุ ดท้ายต้องแก้ลงหาระดับ น้ าทะเลปาน
กลางแล้ว รายงานรหัสกลุ่ม
3PoPoPoPo 4PPPP โดยรายงานหลัก
หน่วยหลักสิ บ หลักร้อยและทศนิยม 1
ตาแหน่ง
1นาที MiMiMjMj YYGGiw IIiii iRixhVV Nddff พอต.ที่
1snTTT 2snTdTdTd 3PoPoPoPo 4PPPP 5appp
เข้าเวรฯ
6RRRtR 7wwW1W2 8NhCLCMCH
333 (1snTxTxTx)(2snTnTnTn) 58(59)P24P24P24
6RRRtR 7R24R24R24 R24
ตัวอย่าง
วันที่ 1 เวลา 0000 UTC (07.00 น.)

สิ่ งที่เกี่ยวข้อง

(ต่อท้ายข่าว)
ฝนจริ ง……ม.ม.
ฝนรวมทั้งเดือน……
ม.ม.(จะรายงาน
เฉพาะวันที่ 1)
ฝนรวมทั้งปี ..
….ม.ม. UU….%
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ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ
เวลา

รำยละเอียดงำน
สตอ.ตะกัว่ ป่ า
AAXX 01004 48561 01556 82010
10258 20240 30130 40140
54000 60044 76162 8687
20248 58012 60027 70041

ผูร้ ับผิด
ชอบ

สิ่ งที่เกี่ยวข้อง
ทะเลเรี ยบ
(สาหรับสถานีที่มี
การตรวจลักษณะ
ทะเล)
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มาตรฐานงาน
1. มาตรฐานระยะเวลา
- การตรวจอากาศผิวพื้นจะเริ่ มตรวจข้อมูลทั้งหมดภายในเวลาขณะทาการตรวจ 10
นาที ก่อนถึงเวลาจริ ง และอ่านบาโรมิเตอร์ ตรงเวลาจริ ง แล้วทาการเข้ารหัส พร้อม
ตรวจทานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วส่ งข่าวทาง CDMS ไม่เกิน 5 นาที
2. มาตรฐานเชิงคุณภาพ
- การตรวจอากาศผิวพื้นตามรู ปแบบที่ WMO กาหนด
- ทาการบันทึกข้อมูลที่ตรวจได้ลงในสมุดบันทึกการตรวจอากาศ (แบบ อต.1101)
- ตรวจสอบระบบการสื่ อสารทางอินเตอร์ เน็ตว่าทางานเป็ นปกติหรื อไม่โดยสังเกตจาก
การเรี ยกข้อมูลจากเว็บของสานักฯ
- ตรวจสอบระบบสื่ อสารเช่น โทรสาร โทรศัพท์ และระบบสื่ อสารอื่นๆ พร้อมใช้งาน
ได้ทนั ทีและตลอดเวลาเมื่อมีเหตุการณ์ที่จาเป็ นต้องสื่ อสารกับผูร้ ับบริ การ ประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผูบ้ ริ หาร เพื่อสั่งการ
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ระบบติดตามประเมินผล
1. ทาการตรวจสอบประเมินข่าวอากาศผิวพื้นทุกครั้งที่ทาการส่ งข่าว
2. ทาการประเมินความครบถ้วนของข้อมูลในการส่ งข่าวผิวพื้น โดยสรุ ปและรายงานทุก
สิ้ นเดือน
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เอกสารอ้างอิง
1. กองตรวจอากาศ, 2526 คู่มือแนะนาการใช้รหัสสากล สาหรับรายงานการตรวจ
อากาศผิวพื้น จากสถานีบนบกและทะเล(เรื อ). 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

แบบฟอร์ มที่ใช้
1. แบบ อต. 1402 ( แบบการอ่านบาโรมิเตอร์ ปรอท )
2. แบบ อต. 1101 (สมุดบันทึกการตรวจอากาศ)

เอกสารบันทึก
1. บันทึกข้อมูลทั้งหมดในสมุดบันทึกการตรวจอากาศผิวพื้น(แบบ อต. 1101) เพื่อเป็ น
หลักฐานในการปฏิบตั ิงาน
2. บันทึกข้อมูลลงใน CDMS เพื่อเป็ นข้อมูลเป็ นสถิติต่อไป

