บทที่ ๔
ภารกิจ การจัด และหนาที่ของหมูอุตุนิยมวิทยาทหารปนใหญ
๕๐. กลาวนํา
ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ตรวจอากาศทหารปนใหญ คือ การวัดสถานภาพของบรรยากาศ การ
ประเมินคาหรือยืนยันในสิ่งที่ตรวจพบ และรายงานผลกระทบที่ไดจากการตรวจใหผูใชไดทราบ โดยใชแบบ
บันทึกทีก่ าหนดไว
ํ
สําหรับเจาหนาที่ที่ประจําอยูกับชุดตรวจอากาศระบบเรดาร ขอมูลทั้งหมด ปกติจะวัด,
ดําเนินกรรมวิธี, พิมพและสงขาว ใหหนวยใชโดยอัตโนมัติ สําหรับชุดตรวจอากาศดวยสายตา เจาหนาที่จะ
ตองทําการวัดและอานจากการเคลื่อนที่ของลูกโปงตรวจอากาศ และนําขอมูลมาดําเนินกรรมวิธี ตั้งแต การ
คํานวณความแนนขีปนวิธี, การกรุยยานลม, การกรุยลมขีปนวิธี และการนําขอมูลดังกลาวมาจัดทําเปนขาว
สภาพอากาศและกระจายขอมูลใหหนวยใชตอไป ในบทนี้จะกลาวถึงอัตรากําลังพลของหมูอุตุนิยมวิทยา
หนาที่ และความรับผิดชอบหลักของกําลังพล
๕๑. การจัดหมูอุตุนิยมวิทยา
ปจจุบัน ทบ. ไดมีระบบการตรวจอากาศดวยสายตา TEBAL อัตราการจัดและยุทโธปกรณหมายเลข
๖–๑๐๒ ลง ๒๔ มิ.ย.๒๕๒๙ และ ๖ - ๔๐๑ ลง ๕ ก.ค. ๒๕๓๐ กองบังคับการและกองรอยกองบังคับการ
กรม ป.พล.ร./ม. ไดกําหนดใหใชระบบตรวจอากาศระบบเรดาร โดยมีโครงสรางการจัดดังนี้
๕๑.๑ การจัดหมูอ ตุ ุนิยมวิทยา จะจัดอยูในอัตราของกองรอยกองบังคับการ กรมทหารปนใหญของ
กองพลทหารราบ ,กองพลทหารมา และกองพลทหารปนใหญ
๕๑.๒ จํานวนในอัตราการจัด ๑ หมู
๕๑.๓ อัตรากําลังพล หมูอุตุนิยมวิทยา
๕๑.๔ ยุทโธปกรณ มีชุดเครื่องมือตรวจอากาศระบบเรดารในอัตรา จํานวน ๑ ชุด

หมูอุตุนิยมวิทยา
ตําแหนง
นายทหารอุตุนิยมวิทยา
หัวหนานายสิบอุตุนิยมวิทยา
นายสิบอุตุนิยมวิทยา
พลขับรถ
รวม

เหลา
ป.
ป.
ป.
ป.

ชกท.
๘๒๑๙
๒๑๕
๒๑๕
๖๔๐

ยศ. จํานวน
ร.ท.
๑
จ.ส.อ.
๑
ส.อ.
๓
ส.อ.
๑
๖

หมายเหตุ

( น.= ๑, ส.= ๕ )

๙๙

๕๒. หนาที่ของเจาหนาที่ในอัตราของหมูอุตุนิยมวิทยา กรม ป.
๕๒.๑ นายทหารอุตุนิยมวิทยา (ชกท.๘๒๑๙)
นายทหารอุตุนิยมวิทยาเปนผูใหขอเสนอแนะหลักตอ ฝอ.๓ กรม ป. ในเรื่องที่เกี่ยวของกับการ
สนับสนุนขาวสภาพอากาศในพื้นที่ของกองพล และรับผิดชอบในการวางแผน, ควบคุม, กํากับดูแล การใช
ระบบเครือ่ งมืออุตุนิยมวิทยาทางยุทธวิธีทั้งสิ้น รวมกับ ฝอ.๓ กรม ป. และยังเปนผูรับผิดชอบในการปฏิบัติ
งานของหมูอุตุนิยมวิทยาโดยรวม หนาที่เฉพาะของนายทหารอุตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวกับการใชหมูอุตุนิยม
วิทยา มีดังตอไปนี้
๕๒.๑.๑ เปนผูช วยของ ฝอ.๓ ในการจัดเตรียมแผนการสนับสนุนขาวสภาพอากาศ
๕๒.๑.๒ชวยเหลือ ฝอ.๓ ในการใชและการดําเนินการของระบบเครื่องมือตรวจอากาศ ที่รับผิด
ชอบในพื้นที่ของกองพล
๕๒.๑.๓ ควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติงานของหมูอุตุนิยมวิทยา
๕๒.๑.๔ ประสานกับ ฝอ.๔ กรม ป. ในเรื่องการขอรับการสนับสนุน ดานการสงกําลังบํารุงใหแก
หมูอ ุตุนิยมวิทยา
๕๒.๑.๕ ทําการเลือกที่ตั้งสถานีตรวจอากาศ วางแผนในการเปลี่ยนที่ตั้งสถานีตรวจอากาศ
๕๒.๑.๖ อํานวยการในการปฏิบัติงาน การติดตั้ง และการยายที่ตั้งของหมูอุตุนิยมวิทยา
๕๒.๑.๗ ควบคุมคุณภาพของขอมูลสภาพอากาศที่ผลิตโดยหมูอุตุนิยมวิทยา ใหถูกตองตามชนิด
และประเภทของขาวสภาพอากาศ ตามความตองการของหนวยใช
๕๒.๑.๘ ควบคุม กํากับดูแล โครงการฝกหมูอุตุนิยมวิทยา
๕๒.๑.๙ ใหขอ เสนอแนะ ฝอ.๓ กรม ป. เกี่ยวกับปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบตอขีดความสามารถใน
การดําเนินภารกิจของหมูอุตุนิยมวิทยา เชน ดานบุคลากร,การปรนนิบัติบํารุง และการสงกําลังบํารุงตางๆ
๕๒.๑.๑๐ประสานกับนายทหารฝายการสื่อสาร ในการจัดลําดับความเรงดวนของวิธีการติดตอ
สือ่ สาร และการกระจายขาวสภาพอากาศตาง ๆ ในพื้นที่ปฏิบัติการ
๕๒.๑.๑๑ บันทึกหลักฐานและตรวจสอบขอมูลของการหยั่งอากาศ ตรวจทานสําเนาคูฉบับขาว
สภาพอากาศดวน และจะตองเก็บรักษาขอมูลนี้ไวเปนเวลา ๓ ป
๕๒.๒ หัวหนานายสิบอุตุนิยมวิทยา (ชกท.๒๑๕)
เปนนายสิบอาวุโสของหมูอ ตุ นุ ยิ มวิทยา มีขดี ความสามารถในการปฏิบตั หิ นาทีท่ งั้ ปวง ทีอ่ ยูใ นความ
รับผิดชอบของนายทหารอุตนุ ยิ มวิทยา นอกจากนัน้ ยังรับผิดชอบในการดําเนินการของ หมูอ ตุ นุ ยิ มวิทยาดังนี้
๕๒.๒.๑ ควบคุมกํากับดูแลการทํางานของหมูอุตุนิยมวิทยา
๕๒.๒.๒ ดํารงการควบคุมคุณภาพของขอมูลสภาพอากาศ และตรวจสอบตารางบันทึกขอมูล
ขาวสภาพอากาศของระบบการตรวจอากาศดวยการใชวิทยุหยั่งอากาศ โดยพิจารณาจากขอมูลตอไปนี้

๑๐๐
๕๒.๒.๒.๑ วันที่
๕๒.๒.๒.๒ ที่ตั้งของสถานีตรวจอากาศ
๕๒.๒.๒.๓ ลําดับที่ของการปลอย (FLIGHT NUMBER)
๕๒.๒.๒.๔ การใชอุปกรณและความสิ้นเปลือง
๕๒.๒.๒.๕ ขอมูลที่เกี่ยวของอื่นๆ
บันทึกการหยั่งอากาศและสําเนาคูฉบับของขาวสภาพอากาศ ประเภทตางๆ จะตองเก็บรักษาไว
เปนเวลา ๓ ป
๕๒.๒.๓ กํากับดูแล และดําเนินการฝกของหมูอุตุนิยมวิทยาทหารปนใหญ
๕๒.๒.๔ จัดทํา และกํากับดูแลโครงการฝกของหมูอุตุนิยมวิทยาทหารปนใหญ ภายใตการควบคุม
ของนายทหารอุตุนิยมวิทยา
๕๒.๒.๕ ใหขอ เสนอแนะแก น.อุตุนิยมวิทยาทหารปนใหญ เกี่ยวกับปจจัยและผลกระทบตางๆ ตอ
ขีดความสามารถการดํารงภารกิจ ของหมูอุตุนิยมวิทยาทหารปนใหญ เชน
๕๒.๒.๕.๑ สถานภาพของกําลังพลในหมูอุตุนิยมวิทยาทหารปนใหญ
๕๒.๒.๕.๒ การจัดหมูอ ตุ นุ ยิ มวิทยาทหารปนใหญ ในการสนับสนุนภารกิจ ในหวงระยะเวลา
ตลอด ๒๔ ชัว่ โมง
๕๒.๒.๕.๓ การรองขอการสนับสนุนเพิ่มเติมกําลังพล
๕๒.๒.๕.๔ การปรนนิบัติบํารุงยุทโธปกรณ
๕๒.๒.๕.๕ สถานภาพของอุปกรณสิ้นเปลืองของการตรวจอากาศ ทุกชนิด/ประเภท
๕๒.๒.๖ กํากับดูแลกําลังพลในหมูอุตุนิยมวิทยาทหารปนใหญ ในเรื่อง การดําเนินการผลิตขาว
สภาพอากาศ การ
ปรนนิบตั บิ ารุ
ํ งระบบเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา, ระบบการติดตั้ง, การติดตอสื่อสาร และยานพาหนะ
๕๒.๒.๗ กํากับดูแลความถูกตองในการเตรียม และแจกจายขาวสภาพอากาศทั้งหมด
๕๒.๒.๘ กํากับดูแล และดําเนินการเพื่อใหเกิดความมั่นใจวา ในการบรรจุแกสนั้น เจาหนาที่ได
ปฏิบัติตามระเบียบในการรักษาความปลอดภัย กอน–ระหวาง-ภายหลัง การบรรจุแกสอยางถูกตอง
ตลอดจนการปลอยบอลลูน
๕๒.๒.๙ ตรวจสอบ, สถาปนา และจัดเตรียมการรายงานทางดานเทคนิคของเจาหนาที่ และงาน
ดานธุรการของหมูอ ตุ นุ ยิ มวิทยาทหารปนใหญ และการดําเนินการตางๆ ในสถานีตรวจอากาศ
๕๒.๒.๑๐ ดําเนินการดานการสงกําลังบํารุงในหมูอุตุนิยมวิทยาทหารปนใหญ ในเรื่องชิ้นสวนซอม
ตางๆ
๕๒.๒.๑๑ เปนผูน าและอํ
ํ
านวยการ ในการเลือกและเขาประจําทีต่ งั้ สถานีตรวจอากาศ การตรวจวัด,
การปรนนิบตั บิ ํารุง และการปฏิบัติงานของเครื่องมือทางดานอุตุนิยมวิทยา

๑๐๑
๕๒.๒.๑๒ การแบงเจาหนาที่ในหมูอุตุนิยมวิทยาทหารปนใหญ เปนชุดตรวจอากาศ
๕๒.๒.๑๓ ใหคาแนะนํ
ํ
าและเปนผูนําในการดําเนินกรรมวิธีในการตรวจอากาศ
๕๒.๓ นายสิบอุตุนิยมวิทยา (ชกท.๒๑๕) มีหนาที่ดังนี้
๕๒.๓.๑ ดํ าเนินการทางดานเทคนิคตอระบบเครื่องมือตรวจอากาศแตละระบบใหสามารถ
ปฏิบตั ิงานได อยางถูกตองสมบูรณ
๕๒.๓.๒ สามารถปฏิบัติหนาที่แทน หน.นายสิบอุตุนิยมวิทยาในบางโอกาสในกรณีที่มีการ
ปฏิบตั เิ ปนชุดตรวจอากาศยอย หรือแยกชุดปฏิบัติตลอดหวง ๒๔ ชั่วโมง
๕๒.๓.๓ ตรวจสอบขอมูลและการบันทึกตางๆ
๕๒.๓.๔ ทดสอบระบบขอมูลเพื่อเปนการควบคุมคุณภาพ (QUALITY CONTROL) ในการ
ดําเนินการ ใหเปนมาตรฐานของชุดตรวจอากาศ
๕๒.๓.๕ ตรวจสอบระบบการลงดินของยุทโธปกรณ (สวนบรรจุแกส, ระบบคอมพิวเตอร และเรดาร)
๕๒.๓.๖ เขา-ถอด รหัสขอมูลตางๆ
๕๒.๓.๗ ตองมั่นใจวา ไดดํารงการติดตอสื่อสารกับผูใชขาวสภาพอากาศทั้งหมด
๕๒.๓.๘ ดํารงและดําเนินการปรนนิบัติบํารุงขั้นหนวย ตอระบบเครื่องมือตรวจอากาศ ของหมู
อุตนุ ิยมวิทยา
๕๒.๓.๙ ดํารงและดําเนินการปรนนิบัติบํารุงเครื่องมือสื่อสาร ใหสามารถดํารงการติดตอสื่อ
สาร กับผูใชขาวสภาพอากาศ และหนวยเหนือไดตลอดเวลา
๕๒.๔ พลขับ (ชกท.๖๔๐)
๕๒.๔.๑ ทําหนาที่เปนพลขับรถของหมูอุตุนิยมวิทยา
๕๒.๔.๒ รับผิดชอบในการปรนนิบัติบํารุง และซอมบํารุงรถประจําหมูอุตุนิยมวิทยา ในระดับ
ผูใ ชงาน ใหสามารถสนองตอบภารกิจการตรวจอากาศไดดีที่สุด
๕๒.๔.๓ รับผิดชอบในการบันทึกแบบบันทึกสถานภาพ การเบิกชิน้ สวนทีจ่ าเป
ํ น สําหรับรถประจํา
หมูอ ุตุนิยมวิทยา
๕๒.๔.๔ ชวยเหลืองานในชุดอุตุนิยมวิทยาในเรื่อง การอัดแกสลูกโปงตรวจอากาศ การลงดิน
และการปลอยบอลลูนตรวจอากาศ
๕๒.๔.๕ สามารถปฏิบัติหนาที่ในงานของนายสิบอุตุนิยมวิทยา
๕๒.๔.๖ ทําการระวังปองกัน ทําการพรางยุทโธปกรณในชุดตรวจอากาศ และยานพาหนะ
๕๓. การบังคับบัญชาและการควบคุม (COMMAND AND CONTROL)
การบังคับบัญชาและการควบคุมหมูอุตุนิยมวิทยาของทหารปนใหญ จะดําเนินการโดย บก.หนวย
ทหารปนใหญ ที่ไดรับการบรรจุมอบ หรือไดรับหมูอุตุนิยมวิทยาไปขึ้นสมทบ อยางไรก็ตาม การวางแผนและ

๑๐๒
การประสานสําหรับการสนับสนุนขาวสภาพอากาศ จะเริ่มมาจากนายทหารฝายยุทธการ (สธ.๓) ของทหาร
ปนใหญกองทัพนอย ภายใตขอเสนอแนะของ น.อุตุนิยมวิทยา ที่ไดรับการบรรจุมอบ หรือมาสมทบ
นายสิบการขาวสภาพอากาศยุทธวิธี เปนนายสิบอาวุโสที่ทํางานเกี่ยวกับสภาพอากาศในกองทัพ
นอย และเปนสวนหนึ่งของฝายยุทธการ ตําแหนงนายสิบการขาวสภาพอากาศขีปนวิธีนี้จะจัดไวในระดับ
กองทัพนอยเทานั้น ฝอ.๓ กรม ป. และนายทหารอุตนุ ิยมวิทยาซึ่งเปนหัวหนาหมูอุตุนิยมวิทยา ปกติจะ
ควบคุมหมูอ ตุ นุ ยิ มวิทยาในระดับกองพล และที่สมทบใหกับ พัน.ป.ตางๆ แบบรวมการ
อยางไรก็ตาม
สธ.๓ ป.ทัพนอย และนายสิบการขาวสภาพอากาศ สามารถชีน้ าการกํ
ํ
าหนดทีต่ งั้ หมูอ ตุ นุ ยิ มวิทยาของ กรม ป.
เพื่อใหมั่นใจวาจะสามารถครอบคลุมพื้นที่ของกองทัพนอยอยางเพียงพอ และอาจกําหนดภารกิจเฉพาะใน
การหยัง่ อากาศเบือ้ งสูง (การบริการสภาพอากาศ และขาวสภาพอากาศการแพรกระจายกัมมันตภาพรังสี)
ใหกบั กองพลตางๆ ในลักษณะที่หมุนเวียนกันไป การควบคุมหมูอุตุนิยมวิทยาแบบแยกการ เชน หมูอุตุนิยม
วิทยาที่ไปปฏิบัติงานในพื้นที่สวนหนา เพื่อใหการสนับสนุนการรบของหนวยกําบังตางๆ (COVERING
FORCE) ในสถานการณเชนนี้ การสมทบหมูอุตุนิยมวิทยาใหกับ บก.ป. ที่สนับสนุนสวนกําบัง จะเปนวิธีที่
ดีที่สุด
๕๓.๑ ผูช ว ย สธ.๓ ป.ทัพนอย
ถึงแมวา สธ.๓ ป.ทัพนอย จะเปนฝายเสนาธิการการหลักที่รับผิดชอบในการปฏิบัติการของเครื่อง
มือทางอุตนุ ยิ มวิทยาของทหารปนใหญทั้งมวล ในการสนับสนุนการปฏิบัติการของกองทัพนอย นายสิบการ
ขาวสภาพอากาศขีปนวิธี จะใหขอ เสนอแนะตอ สธ.๓ ผาน ผช.สธ.๓ หนาที่ตางๆ ในฐานะที่เปนนายทหาร
อุตนุ ยิ มวิทยาของนายทหารฝายยุทธการ จะชวยใหสามารถประสานระหวาง สธ.๓ และ กรม ป. หรือ ผบ.
กรม ตางๆ ได หนาที่เฉพาะของ ผช.สธ.๓ ป.ทัพนอย มีดังตอไปนี้
๕๓.๑.๑ ใหขอ เสนอแนะ ผบ.ป.ทัพนอย, สธ.๒, สธ.๓ และ สธ.๔ เกี่ยวกับเรื่องการอุตุนิยม
วิทยาของทหารปนใหญทั้งปวง
๕๓.๑.๒ ประสานในเรื่องที่เกี่ยวของกับขาวสภาพอากาศ กับนายทหารฝายการขาวสภาพ
อากาศ (SWO), นายทหารเคมี, นายทหารสื่อสาร, นายทหารฝายการขาวกรองการรบ และ นายทหารฝาย
อํานวยการของทหารปนใหญประเทศพันธมิตร
๕๓.๑.๓ จัดเตรียมเรื่องขาวสภาพอากาศ ไวในระเบียบปฏิบัติประจําทางยุทธวิธีของกองทัพ
นอย และคําสั่งยุทธการตางๆ เพื่อใหมั่นใจวาขาวสภาพอากาศสามารถสนับสนุนการปฏิบัติการตางๆ ได
และทําการแกไขปรับปรุงใหทันสมัย หรือ ยกเลิกการใชงานเมื่อจําเปน
๕๓.๑.๔ ควบคุมกํากับดูแลนายสิบการขาวสภาพอากาศขีปนวิธี
๕๓.๒ นายสิบการขาวสภาพอากาศขีปนวิธี (CBMNCO)
นายสิบการขาวสภาพอากาศขีปนวิธี เปนผูใหขอเสนอแนะหลักตอ สธ.๓ ในเรื่องทั้งปวงเกี่ยวกับ
การใหการสนับสนุนขาวสภาพอากาศในพื้นที่ของกองทัพนอย โดยเนนเปนพิเศษเกี่ยวกับการควบคุมการ

๑๐๓
สนับสนุนดานขาวสภาพอากาศ (MONITORING) และการปรับปรุงระเบียบปฏิบัติประจําทางยุทธวิธีและ
คําสั่งยุทธการตางๆ ใหทันสมัย นายสิบการขาวสภาพอากาศขีปนวิธียังรับผิดชอบในการควบคุมคุณภาพ
ในการสนับสนุนดานขาวสภาพอากาศในพื้นที่ของกองทัพนอย ดวยการออกไปตรวจเยี่ยมหมูอุตุนิยมวิทยา
ของหนวยรอง อยางนอยเดือนละครั้ง หนาที่ตางๆ ของนายสิบการขาวสภาพอากาศขีปนวิธี มีดังตอไปนี้
๕๓.๒.๑ ใหขอ เสนอแนะ ผบ.ป.ทัพนอย และฝายอํานวยการเกี่ยวกับรูปการณของขาวสภาพ
อากาศของทหารปนใหญ, รวมถึงการปฏิบัติการ, การฝก, การจัดหนวย, ขีดความสามารถ, การปรนนิบัติ
บํารุง, ระเบียบปฏิบัติตางๆ และประสิทธิภาพของหมูอุตุนิยมวิทยาตางๆ ภายในกองทัพนอย
๕๓.๒.๒ กําหนดแนวทางในการใชหมูอุตุนิยมวิทยาตางๆ ภายในพื้นที่ของกองทัพนอย
๕๓.๒.๓ ประสานการทํางานของหมูอุตุนิยมวิทยาตางๆ ในกองทัพนอย กับ กรม ป. และ
ฝอ.๓ ของกรม ป.ตางๆ รวมไปถึงคากําหนดตารางเวลา ในการปลอยบอลลูนหยั่งอากาศใหกับหมูอุตุนิยม
วิทยาทีอ่ ยูท ั่วพื้นที่ของกองทัพนอย
๕๓.๒.๔ กําหนดกิจเฉพาะในการหยั่งอากาศเบื้องสูงเมื่อตองการ การบริการสภาพอากาศ
( AWS ) และขาวสภาพอากาศการแพรกระจายกัมมันตภาพรังสี ใหกับกองพลตางๆ ในกองทัพนอยเมื่อ
ตองการ
๕๓.๒.๕ ประสานเกีย่ วกับการอุตุนิยมวิทยาทั้งปวง กับนายทหารฝายการขาวสภาพอากาศ
(SWO) และนายสิบการขาวสภาพอากาศขีปนวิธขี องกองทัพนอยขางเคียงอื่นๆ
๕๓.๒.๖ ประสานหวงเวลาในการกระจายขาวสภาพอากาศ เพื่อใหมั่นใจวาหนวยยิงตางๆ ทั้ง
หมดในกองทัพนอย ไดรับขอมูลสภาพอากาศที่ทันสมัย
๕๒.๒.๗ ใหขอ เสนอแนะ และชวยนายทหารฝายการสื่อสารของกองทัพนอย ในการกําหนด
ความถีก่ ารสงคลื่นของวิทยุหยั่งอากาศ
๕๓.๒.๘ ใหขอ เสนอแนะ และชวย สธ.4 ป.ทัพนอย ในเรื่องเกี่ยวกับการสงกําลังบํารุงทางดาน
การอุตนุ ยิ มวิทยาทัง้ ปวง ซึง่ ขอเสนอแนะนี้มีพื้นฐานมาจากการเดินทางไปตรวจเยี่ยมหมูอุตุนิยมวิทยาตางๆ
ภายในกองทัพนอยของนายสิบการขาวสภาพอากาศขีปนวิธี
๕๓.๒.๙ ทําการตรวจเยี่ยมเพื่อชวยเหลือทางดานเทคนิคแกหมูอุตุนิยมวิทยาแตละหมูภายใน
กองทัพนอย อยางนอยเดือนละครั้ง เพื่อใหมั่นใจวาระเบียบปฏิบัติประจําทางยุทธวิธีและคําสั่งยุทธการ
ตางๆ ของกองทัพนอย ไดรับการสนับสนุนดานขาวสภาพอากาศ เพื่อใหระบบตางๆ ในปจจุบันใชได และใช
ไดกับพื้นที่การรบนั้นๆ
๕๓.๒.๑๐ รายงานการขาดแคลนกําลังพลดานการอุตุนิยมวิทยาให สธ.๑ ป.ทัพนอย ทราบ
และใหขอเสนอแนะแนวทางแกไขที่เหมาะสม

๑๐๔
๕๓.๒.๑๑ กําหนดระเบียบปฏิบัติในการรองขอเครื่องมือตรวจอากาศ และชิ้นสวนอะไหล
ผานตัวแทนทีช่ ว ยเหลือดานการสงกําลังบํารุงในพื้นที่การรบนั้น และ/หรือ ทําการตรวจซอมให เมื่อกรรมวิธี
ในการปรนนิบัติบํารุงตามปกติลมเหลว หรือไมสามารถจัดหาได
๕๓.๒.๑๒ ใหคาแนะนํ
ํ
าและชวยเหลือ ผบ.หนวยรองตางๆ เกี่ยวกับการจัด, ดําเนินการ และ
ควบคุมกับดูแลโครงการฝกหมูอุตุนิยมวิทยาเมื่อจําเปน
๕๓.๓ ฝอ.๓ กรม ป.
ฝอ.๓ กรม ป. เปนฝายอํานวยการหลักที่รับผิดชอบในการควบคุมและการปฏิบัติการของเครื่องมือ
อุตนุ ยิ มวิทยาของทหารปนใหญ ฝอ.๓ ไดรับคําแนะนําทางดานเทคนิคตางๆ จากนายทหารอุตุนิยมวิทยา
งานของ ฝอ.๓ ที่เกี่ยวของกับการใชหมูอุตุนิยมวิทยาโดยเฉพาะ มีดังตอไปนี้
๕๓.๓.๑ เตรียมแผนการตรวจอากาศ ซึง่ จะแนบไปกับแผนการสนับสนุนของทหารปนใหญสนาม
ในระหวางการวางแผนการตรวจอากาศ ตองพิจารณาถึงปจจัยตางๆ ดังนี้
๕๓.๓.๑.๑ เจตนารมณ และแนวความคิดในการปฏิบัติของ ผบ.ชา
๕๓.๓.๑.๒ สถานการณทางยุทธวิธี
๕๓.๓.๑.๓ ลักษณะของภูมิประเทศ และทิศทางลม
๕๓.๓.๑.๔ เครื่องมือตรวจอากาศที่มีอยู
๕๓.๓.๑.๕ ที่ตั้งของหนวยตางๆ ที่รับการสนับสนุน
๕๓.๓.๑.๖ วิธีการติดตอสื่อสารที่ตองใช
๕๓.๓.๑.๗ ตารางเวลาที่ตองการขาวสภาพอากาศ
๕๓.๓.๒ ประสานกับนายทหารฝายการขาวสภาพอากาศในระดับกองพล และกองทัพนอย เพื่อ
พิจารณาถึงความตองการขาวสภาพอากาศ การบริการสภาพอากาศ (AWS) หากเห็นวาเหมาะสม
๕๓.๓.๓ ประสานกับนายทหารอุตนุ ยิ มวิทยาและนายทหารฝายการสือ่ สาร เพือ่ จัดลําดับความเรง
ดวนในการติดตอสือ่ สาร และการกระจายขาวสภาพอากาศตางๆ และกําหนดความถีข่ องวิทยุหยัง่ อากาศ
๕๓.๓.๔ ประสานตารางเวลาในการหยั่งอากาศของหมูอุตุนิยมวิทยาทั้งหมด ภายในพื้นที่
ปฏิบตั กิ ารเพือ่ จัดเตรียมขาวใหกับหนวยรับการสนับสนุนตางๆ ไดดีที่สุด ซึ่งการประสานตารางเวลาในการ
หยั่งอากาศนี้เปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่ง เมื่อตองจัดเตรียมขาวสภาพอากาศสนับสนุนใหกับหนวยอื่นๆ นอก
เหนือจากหนวยทหารปนใหญ เนื่องจากหวงเวลาในการตรวจอากาศจะใชเวลานานกวาภารกิจของหนวย
ตางๆ เหลานั้น
๕๓.๓.๕ เฝาสังเกตุสถานภาพการปฏิบัติงานของหมูอุตุนิยมวิทยา โดยดูจากสถานภาพกําลัง
พล, การปรนนิบตั บิ ํารุง และการสงกําลังบํารุง ใหขอเสนอแนะ ผบ.ชา เกี่ยวกับปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบ
ตอขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจของหมูอุตุนิยมวิทยา

๑๐๕
๕๓.๓.๖ ประสานกับหนวยขางเคียงตางๆ และนายสิบการขาวสภาพอากาศขีปนวิธี เพื่อใหการ
ตรวจอากาศครอบคลุมพื้นที่ไดมากที่สุด หนวยขางเคียงตางๆ อาจมีพื้นที่ที่ยื่นเขาไปในเขตของอีกหนวย
หนึง่ ซึง่ สามารถใชขาวสภาพอากาศรวมกันได หากไดมีการประสานที่เหมาะสม
๕๓.๓.๗ ประสานกับนายทหารอุตุนิยมวิทยา MET SECTION LEADER เพือ่ กําหนดที่ตั้งของ
เครือ่ งมือตรวจอากาศทั้งหมดในการสนับสนุนภารกิจ
๕๓.๓.๘ ประสานกับหนวยดําเนินกลยุทธ และหนวยรับการสนับสนุน เพื่อขออนุมัติใหหมู
อุตนุ ยิ มวิทยาทหารปนใหญเคลื่อนยายผาน และขออนุมัติเขาที่ตั้งที่อยูในพื้นที่รับผิดชอบของหนวยนั้น ๆ
๕๓.๓.๙ ประสานกับหมูอุตุนิยมวิทยา และหนวยรับการสนับสนุน เพื่อทําการปลอยบอลลูน
หยัง่ อากาศในระยะไกล เพื่อใหสามารถใชขาวไดในพื้นที่ที่ไกลออกไปจากที่ตั้งสถานีตรวจอากาศ
----------

