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กิตติกรรมประกาศ 

การจัดการความรู้ (Knowledge management – KM) เรื่อง การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม
ค านวณหาค่าความกดอากาศส ารองจากบารอมิเตอร์ คณะผู้จัดท าได้สร้าง แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้
ในการสร้างเครื่องมือเพ่ือหาค่าความกดอากาศส ารอง เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อผู้ปฏิบัติงานในการหาค่า
ความกดอากาศส ารอง เมื่อเครื่องมือ AWOS ที่ใช้งานในสนามบิน ไม่สามารถใช้งานได้ เช่น เสียหรือปิดใช้งาน
อันเนื่องสาเหตุต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน มีการรื้อถอนเครื่องมือ หรือมีการก่อสร้าง เป็นต้น ท า
ให้ไม่มีข้อมูลความกดอากาศบริเวณสนามบิน  

ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนรวมพัฒนาและค าแนะน าของบุคลากรของส่วนอากาศการบิน และบุคลากรใน
ส่วนงานอื่นทีส่ังกัดศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือทุกท่าน 

สุดท้ายนี้หากมีข้อบกพร่องหรือผิดพลาดประการใด ผู้เขียนกราบขออภัยเป็นอย่างสูง และหวังว่า
รายงานการจัดการความรู้ ฉบับนี้จะมีประโยชน์ส าหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมค านวณหาค่า
ความกดอากาศส ารองจากบารอมิเตอร์ของสนามบินอ่ืนได้  

 

 

สิทธิโชค จันทร์รัตนสิริ 
นักอุตุนิยมวิทยาช านาญการ 
ส่วนอากาศการบินเชียงราย 

ตัวแทนคณะผู้จัดท า 
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ชื่อเรื่องการจัดการความรู้ การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมค านวณหาค่าความกดอากาศส ารองจาก 
 บารอมิเตอร์ 
คณะผู้ท าการจัดการความรู้ ส่วนอากาศการบินเชียงราย และส่วนอากาศการบินน่าน 

 

บทคัดย่อ 

 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมค านวณหาค่าความกดอากาศส ารองจากบารอมิเตอร์  ได้ประยุกต์ใช้งาน
การจัดการความรู้( KM ) เรื่อง การหาข้อมูลความกดอากาศจากแหล่งข้อมูลส ารองเพ่ือใช้เป็นข้อมูลน าเข้า
ส าหรับการออกข่าวอากาศการบิน METAR SPECI เพ่ือน าความรู้มาต่อยอดและพัฒนา ประยุกต์ใช้งานกับ
เครื่องมือส ารองที่มีอยู่ ในห้องตรวจอากาศการบินของ ส่วนอากาศการบินเชียงรายและ ส่วนอากาศการบิน
น่าน โดยอ่านค่าจากบารอมิเตอร์มาค านวณในโปรแกรมเพ่ือหาค่าความกดอากาศส ารอง โดยผลการ
เปรียบเทียบระหว่างค่า QNH ที่ได้จากค านวณ จากการอ่านค่าปรอท กับค่าความกดอากาศ ที่เครื่องมือ 
AWOS  ทั้งสามแห่ง มีค่า  MSE (mean square error) ดังนี้ ห้องตรวจอากาศการบินน่าน MSE มีค่าเท่ากับ 
0.02 ห้องตรวจอากาศการบินเชียงราย MSE มีค่าเท่ากับ 0.02 และ ห้องตรวจอากาศผิวพ้ืนเชียงราย MSE มี
ค่าเท่ากับ 0.01 สรุปได้ว่าทั้งสามแห่ง มีค่าแตกต่างจากค่าความกดอากาศที่อ่านจาก AWOS น้อยมาก และ
สามารถน าค่าดังกล่าวเป็นค่าความกดอากาศส ารองได้ 
 

ค าส าคัญ: ค่าความกดอากาศส ารองจากบารอมิเตอร์ การหาข้อมูลความกดอากาศจากแหล่งข้อมูลส ารอง และ
โปรแกรมค านวณหาค่าความกดอากาศส ารอง  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 

ความกดอากาศมีความส าคัญมากต่อการท างานของเครื่องยนต์ของเครื่องบิน ความกดอากาศสูงจะท า
ให้เครื่องยนต์ของเครื่องบินมีก าลังเพิ่มขึ้นท าให้บินได้ดีขึ้น สามารถบินไต่ระดับได้อย่างรวดเร็ว ในทางตรงข้าม
ความกดอากาศต่ าจะท าให้เครื่องยนต์มีก าลังลดลง ถ้าความกดของอากาศต่ ามากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้จะต้อง
ลดน้ าหนักบรรทุกลงตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ เพ่ือความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการบิน  
 นอกจากนี้เครื่องบินยังใช้ความกดของอากาศในการวัดความสูงของเครื่องบินอีกด้วย โดยใช้หลัก
ความสัมพันธ์ของความกดอากาศกับความสูง สร้างเครื่องมือวัดความสูงของเครื่องบินขึ้นมาเรียกว่า altimeter 
โดยใช้หลักที่เรียกว่า ความกดของอากาศจะลดลงเมื่อความสูงเพ่ิมขึ้น  
 ค่าความกดของอากาศจึงมีความส าคัญมากในการปฏิบัติการด้านการบิน การตรวจวัดค่าความกดของ
อากาศทุกขั้นตอนในทางอุตุนิยมวิทยาต่างๆ จะผิดพลาดไม่ได้เพราะถ้าความกดอากาศผิดพลาดย่อมหมายถึง
ความสูงของเครื่องบินผิดพลาดด้วย ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งในการบินเครื่องมือ AWOS ที่ใช้งานในสนามบินไม่
สามารถใช้งานได้ เช่น เสีย ปิดใช้งานอันเนื่องสาเหตุต่างๆ กระแสไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน มีการก่อสร้าง เป็น
ต้น ท าให้ไม่มีข้อมูลความกดอากาศบริเวณสนามบิน  
 และการใช้เครื่องมือส ารอง  เช่น บารอมิเตอร์ของสถานีอุตุนิยมวิทยาหรือที่ติดตั้งในห้องตรวจอากาศ
การบินมาค านวณแบบ Synop ท าให้มีค่าแตกต่างจาก AWOS  เนื่องจาก AWOS ใช้การค านวณ ลักษณะของ
สภาพอากาศแบบ International Standard Atmosphere (ISA) จะต้องไม่มีฝุ่น ความชื้น ไอน้ า เป็นสภาพ
อากาศแบบนิ่งๆ บนพ้ืนผิวโลก ไม่มีลม ไม่มีความปั่นป่วนใดๆ ลักษณะของอากาศที่ระดับน้ าทะเลปานกลางใน 
ISA  
 ดังนั้นจึงมีการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาดังนี้  

1. ค านวณสูตรการตรวจอากาศผิวพ้ืน แล้วน าค่าคงที่ไปด าเนินการบวกหรือลบ 

 
รูปที่ 1.1 การค านวณความกดอากาศของการตรวจอากาศผิวพ้ืน 
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2. ค านวณสูตรการตรวจอากาศผิวพ้ืน แล้วน าผ่านฟังก์ชันที่ได้จากการทดสอบ   

 

รูปที่ 1.2 การค านวณความกดอากาศของการตรวจอากาศผิวพ้ืนแล้วผ่านฟังก์ชันที่ได้จากการทดสอบ   

จาก รูปที่ 1.1 ค่าความกดอากาศที่ค านวณได้ QNH มีค่าเท่ากับ 1000.07 มิลลิบาร์ หรือ hPa ส่วน 
รูปที่ 1.2 เมื่อน าผ่านฟังก์ชันที่ได้จากการทดสอบจากค่า ความกดอากาศที่ค านวณได้ QNH มีค่าเท่ากับ 
1002.22 มิลลิบาร์ หรือ hPa ในกรณีนี้ ค่าความกดอากาศที่ได้จาก AWOS มีค่าเท่ากับ 1002 ดังนั้น ค่าที่
ค านวณจากการตรวจอากาศผิวพ้ืน ต้องน าค่า 2 ไปบวก เป็นต้น 

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้   

1. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลความกดอากาศส ารองในการผลิตข่าว METAR SPECI  
2. เพ่ือความสะดวกในการค านวณหาค่าความกดอากาศจากบาโรมิเตอร์ 
3. ประยุกต์ใช้งาน KM การหาข้อมูลความกดอากาศจากแหล่งข้อมูลส ารองเพ่ือใช้เป็นข้อมูลน าเข้าส าหรับ
การออกข่าวอากาศการบิน METAR SPECI
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บทที่ 2 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 อุณหภูมิในสภาพอากาศแบบ International Standard Atmosphere (ISA) 

 
รูปที่ 2.1 อุณหภูมิในสภาพอากาศแบบ International Standard Atmosphere (ISA) 

 
ค่าความกดอากาศที่สถานี (QFE) มาปรับลงสู่ระดับน้ าทะเลปานกลางโดยใช้สภาวะอากาศจริง (QFF) ไม่

สามารถน ามาใช้แทนค่า QNH ด้านการบินได้ เพราะเป็นค่าความกดอากาศคนละสภาวะ โดย QFF จะ
แปรเปลี่ยนไปตาม pressure lapse rate ซึ่งข้ึนอยู่กับอุณหภูมิ ณ เวลานั้นๆ  

ในสภาพอากาศจริงที่จะแปรเปลี่ยนไปตามเวลาและสถานที่และการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลที่ผันแปรไป
ตามละติจูดจะสร้างความแตกต่างของอุณหภูมิบรรยากาศจริงให้ต่างไปจาก ICAO standard atmosphere 
มาก โดยเฉพาะบริเวณท่ีอยู่ในเขตละติจูดสูง เช่น แถบ Alaska 

ในช่วงฤดูหนาวจะพบความคลาดเคลื่อนของ altimeter ซึ่งความคลาดเคลื่อนนี้มีความส าคัญมาก
โดยเฉพาะในภูมิประเทศที่เป็นภูเขา ฉะนั้นในสภาวะอากาศจริงจึงไม่สามารถน ามาใช้ตั้งค่าaltimeter ได้ แต่
หากเป็นช่วงที่สภาวะอากาศจริงใกล้เคียงกับ สภาวะบรรยากาศแบบ ISA(International Standard 
Atmosphere) หรือแบบ ICAO Standard Atmosphere นั้น ค่า QFF ก็จะใกล้เคียงกับค่า QNH 
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บทที่ 3 
การออกแบบระบบ 

 
3.1 การออกแบบโปรแกรมท่ีใช้งาน  

 
รูปที่ 3.1 โปรแกรมค านวณค่าความกดอากาศส ารอง 

 จากรูปที่ 3.1 ส่วนหน้าตาโปรแกรมท่ีใช้งาน จะต้องกรอกค่าในช่องสีฟ้าท้ังหมดเพ่ือ การค านวณหาค่า
ความกดอากาศส ารอง มีค่าที่ต้องน าเข้าดังนี้ 1. ความกดอากาศที่อ่านค่าได้จากบารอมิเตอร์ 2. อุณหภูมิ
ประจ าเครื่อง 3. อุณหภูมิตุ้มแห้ง 4. อุณหภูมิตุ้มเปียก  

ได้จัดท าเป็น Website ใช้งานดังนี้  

• http://barometerntmd.coolpage.biz/ 
 Link โปรแกรมค านวณบารอมิเตอร์ ห้องตรวจอากาศการบินเชียงรายชั้น 6 หอเรดาร์เชียงราย 
• http://dsi.ueuo.com/Baro_index.php 
 Link โปรแกรมค านวณบารอมิเตอร์ ห้องตรวจอากาศผิวพ้ืน สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย 
• http://nanqhn.coolpage.biz/ 
 Link โปรแกรมค านวณบารอมิเตอร์ ห้องตรวจอากาศการบินน่าน ชั้น 3 หอบงัคับการบินน่าน  
 
 
 
 

  

http://dsi.ueuo.com/Baro_index.php
http://dsi.ueuo.com/Baro_index.php
http://dsi.ueuo.com/Baro_index.php
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บารอมิเตอร์  
ห้องตรวจอากาศการบินเชียงราย 
ชั้น 6 หอเรดาร์เชียงราย 
 

 

บารอมิเตอร์  
ห้องตรวจอากาศผิว พ้ืน สถานี อุตุนิยมวิทยา
เชียงราย 
ชั้น 1 หอเรดาร์เชียงราย 
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บารอมิเตอร์  
ห้องตรวจอากาศการบินน่าน  
ชั้น 3 หอบังคับการบินน่าน 
 

 



11 
 

บทที่ 4 
ผลการด าเนินงาน 

 
4.1 ผลการเปรียบเทียบค่า บารอมิเตอร์ ห้องตรวจอากาศการบินน่าน ชั้น 3 หอบังคับการบินน่าน กับ 
AWOS 
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รูปที่ 4.1 ผลการเปรียบเทียบค่า บารอมิเตอร์ ห้องตรวจอากาศการบินน่าน ชั้น 3 หอบังคับการบินน่าน กับ 
AWOS 
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4.2 ผลการเปรียบเทียบค่า บารอมิเตอร์ ห้องตรวจอากาศการบิน เชียงราย ชั้น 6 หอเรดาร์เชียงราย กับ 
AWOS 
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รูปที่ 4.2 ผลการเปรียบเทียบค่า บารอมิเตอร์ ห้องตรวจอากาศการบิน เชียงราย ชั้น 6 หอเรดาร์เชียงราย กับ 
AWOS 
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4.3 ผลการเปรียบเทียบค่า บาโรมิเตอร์ สถานีตรวจอากาศผิวพื้น เชียงราย ชั้น 1 หอเรดาร์เชียงราย กับ 
AWOS 
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รูปที่ 4.3 ผลการเปรียบเทียบค่า บาโรมิเตอร์ สถานีตรวจอากาศผิวพ้ืน เชียงราย ชั้น 1 หอเรดาร์เชียงราย กับ 
AWOS 
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บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 ผลการการใช้งาน 

 ผลการเปรียบเทียบระหว่างค่า QNH ที่ได้จากค านวณ จากการอ่านค่าปรอท กับค่าความกดอากาศ ที่
เครื่องมือ AWOS  ทั้งสามแห่ง มีค่า  MSE (mean square error) ดังนี้  

- ห้องตรวจอากาศการบินน่าน MSE = 0.02 
- ห้องตรวจอากาศการบินเชียงราย MSE = 0.02 
- ห้องตรวจอากาศผิวพ้ืนเชียงราย MSE = 0.01 

 จะเห็นได้ว่าทั้งสามแห่ง มีค่าแตกต่างจากค่าความกดอากาศที่อ่านจาก AWOS น้อยมาก ดังนั้นสรุปได้
ว่าสามารถน าค่าดังกล่าวใช้เป็นค่าความกดอากาศส ารองได้ 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

 โปรแกรมท่ีได้จัดท า ได้ใช้ข้อมูลจากค่าบารอมิเตอร์ บางครั้งค่าผิดพลาดอาจจะเกิดได้จากขั้นตอนการ
อ่านค่าบารอมิเตอร์แบบปรอทจากผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานควรใช้ความรอบคอบและสายตาที่เที่ยงตรง
ในการอ่านค่า 

5.3 งานที่ก าลังท า 

 เพ่ือเป็นการลดค่าความผิดพลาดจากการอ่านค่าบารอมิเตอร์ คณะผู้จะท าจึงการพัฒนาอุปกรณ์และ
ซอฟแวร์เพ่ือหาค่าความกดอากาศส ารองดังต่อไปนี้  

 

อุปกรณ์วัดค่าความกดอากาศ และอุณหภูมิแบบ
ดิจิตอล แทนการอ่านค่าบารอมิเตอร์แบบปรอทด้วย
สายตา 

 

อุปกรณ์วัดค่าอุณหภูมิตุ้มแห้ง ตุ้มเปียก ที่ได้จาก
สนามอุตุนิยมวิทยา พร้อมอุปกรณ์รับส่งค่า มายังห้อง
ตรวจอากาศการบิน 
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รูปที่ 5.1 การท างานของโปรแกรมหาความกดอากาศส ารองแบบอัตโนมัติ 

 

รูปที่ 5.2 รูปแบบค่าที่ได้รับจากอุปกรณ์วัดค่าแบบดิจิตอล 
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รูปที่ 5.3 หน้าตาโปรแกรม THAISARA โปรแกรมหาความกดอากาศส ารองแบบอัตโนมัติ 

ผลการเปรียบเทียบระหว่าง THAISARA โปรแกรมหาความกดอากาศส ารองแบบอัตโนมัติ และ AWOS  

  

  
จากการสังเกตและติดตามผลการเปรียบเทียบค่าความกดอากาศระหว่าง THAISARA โปรแกรมหาความกด
อากาศส ารองแบบอัตโนมัติ และ AWOS มีค่าความต่างไม่เกิน 0.2 hPa ในบางช่วงเวลาและส่วนใหญ่จะมีค่า 
เท่ากันหรืมีค่าต่างไม่เกิน 0.1 hPa ทั้งนี้ก าลังอยู่ในช่วงทดลอง คณะผู้จัดท าจะน าเสนอผลการวิจัยในเวลาถัดไป 
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