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คำนิยม
ขอขอบคุณคณะที่ปรึกษาการจัดการความรูของสวนอากาศการบินจังหวัด ศูนยอุตุนิยมวิทยา
ภาคเหนือ และขอขอบคุณขาราชการ กรมอุตุนิยมวิทยา ทุกทานที่ใหความชวยเหลือดานขอมูลตางๆ
ที่เกี่ยวของที่ชวยใหเอกสารวิชาการนี้สำเร็จลุลวงไดดวยดี

คณะทำงานการจัดการความรูของสวนอากาศการบินจังหวัด
ศูนยอุตุนิยมวิทยาการบินภาคเหนือ

บทคัดยอ
การศึกษานี้เปนการหาแนวทางการหาขอมูลความกดอากาศจากแหลงขอมูลสำรองเพื่อเปน
ขอมูลนำเขาสำหรับการออกขาวอากาศการบิน METAR/SPECI ของสนามบินในภาคเหนือ โดยใช
ขอมูลพื้นฐานขาวอากาศ ตั้งแต พ.ศ. 2553 – 2562 จากการศึกษาพบวา สนามบินที่สามารถใชสูตร
ในการคำนวณ QNH ได คื อ VTPM VTCN VTPP VTCT VTCP VTPB VTCH VTPO และ VTPT
สำหรับสนามบิน VTCC การใชสูตรเปนทางเลือกที่ดีกวาการใชคา QFF สวนสนามบิน VTCL ใชการ
ปรับคาจุดทศนิยมของ QFF เพื่อนำไปใชแทน QNH เปนทางเลือกที่ดี ซึ่งปจจัยสำคัญที่มีผลตอการ
วิเคราะหขอมูลคือ คุณภาพ และชวงเวลาที่เลือกใชขอมูลนำเขาที่มาจากแหลงขอมูลสำรอง กลาวคือ
เครื่องมือที่ใชเปนแหลงขอมูลสำรองควรไดรับการสอบเทียบกอน และถาหากเปนขอมูล real time
หรือใกลเคียงกับเวลาที่จะทำการคำนวณ จะไดคา QNH ที่ใกลเคียงกับคาจริงที่สุด

Abstract
This study looks for guidelines for obtaining air pressure data from alternate
sources as an input for METAR / SPECI of northern airports using data from 2 01 0 –
2019, the study found that the airports that can use the formula for calculating QNH
are VTPM, VTCN, VTPP, VTCT, VTCP, VTPB, VTCH, VTPO, and VTPT. For VTCC airports,
using the formula is a better alternative than QFF. VTCL airport uses QFF decimal point
adjustment to be used instead of QNH is a good choice. The key factors affecting data
analysis are the quality and timing of the input from the backup source, ie the
instrument used as the backup source should be calibrated first. And if it is real time
data or is close to the time that will be calculated, will get the closest QNH value to
the real value.
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นิยามศัพท คำอธิบายสัญลักษณและคำยอที่ใชในการศึกษา
%Absolute Error คือ คาเปอรเซ็นตของ Absolute Error
(ถา geopotential metres อยูในรูปของ standard geopotential metres)
∅ คือ ละติจูดของตำแหนงที่ตองการ ในที่นี้คือ ณ reference level ที่บริเวณรันเวย มีหนวยเปน
องศาเหนือ
∆Φ คือ ความแตกตางระหวาง geopotential ทั้ง 2 ระดับ
∆Φ0 คือ ความแตกตางระหวาง geopotential ทั้ง 2 ระดับ เมื่อ tmv = 0 °C
3PoPoPoPo คือ คาความกดอากาศที่สถานีของขาวอากาศผิวพื้น หรือ รหัส QFE
4PPPP คือ คาความกดอากาศที่สถานีของขาวอากาศผิวพื้น รหัส QFF
aerodrome elevation คือ ความสูงอางอิง มีหนวยเปน m
Altimeter คือ เครื่องมือวัดความสูงของเครื่องบิน
Altitude หมายถึง reference level มีหนวยเปน m
ARP ยอมาจาก Aerodrome reference point คือ คือ จุดศูนยกลางของสนามบินตั้งอยูที่ศูนยกลาง
ของทุกรันเวย
AWOS ยอมาจาก Automatก Weather Observation System คือ ระบบตรวจอากาศการบิน
อัตโนมัติ
AWS ยอมาจาก Automatic Weather Station สถานีตรวจอากาศผิวพื้นอัตโนมัติ
Barometric Altimeter คือ เครื่องมือวัดความสูงของเครื่องบินจากระดับน้ำทะเล
calibrate หมายถึง สอบเทียบ
e1 คือ absolute Error หมายถึง คาความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ ของ QNH
E1 คือ the percent of error หมายถึง คาเปอรเซนตความผิดพลาด ของ QNH
e2 คือ absolute Error หมายถึง คาความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ ของ QFF
E2 คือ the percent of error หมายถึง คาเปอรเซนตความผิดพลาด ของ QFF
Error คือ ความผิดพลาด
FL ยอมาจาก Flight level คือ ความสูงที่วัดเปนระดับบิน
G คือ coefficient depending on the unit of geopotential chosen, G=9.8066 m/s2
g คือ แรงดึงดูดของโลกที่ความสูงใดๆ มีหนวยเปน m s-2
g0 คือ แรงดึงดูดที่พื้นผิวโลก มีคา 9.8 ms-2 (ถาใชกับ geopotential metres)
Geopotential height คือ Geopotential ที่ความสูง z หารดวย g0 มีหนวยเปน gpm
Geopotential คือ งาน (พลังงานศักย) ที่ใชในการยกมวล 1 กก. สวนทางกับแรงดึงดูดของโลกขึ้นสู
ระดับความสูงนั้นๆ มีหนวยเปน m2s-2 แทนดวยสัญลักษณ Φ
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gpm ยอมาจาก geopotential meter เปนหนวยของ Geopotential height
h คือ ความสูง มีหนวยเปน ft หรือ km
Height of barometer above MSL คื อ ระดั บ ความสู ง ของกระปุ ก ปรอทเหนื อ ระดั บ น้ำ ทะเล
ปานกลาง
Human error คือ ความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย
ICAO Standard Atmosphere คือ บรรยากาศตามมาตรฐานของ ICAO
Input คือ ขอมูลนำเขา
ISA ยอมาจาก International Standard Atmosphere คือ บรรยากาศมาตรฐานนานาชาติ
m’ คือ standard geopotential metre
MAE ยอมาจาก Mean Absolute Error หมายถึง คาเฉลี่ยของ Absolute Error
mb มาจาก millibar คือ หนวยที่ใชวัดความกดอากาศ
Mean Sea Leval คือ ระดับน้ำทะเลปานกลาง
Mean Sea Level Conditions คือ สภาวะตางๆ ที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง
METAR ยอมาจาก Meteorological Aerodrome Report คือ ขาวตรวจอากาศการบิน
METNET คือ ระบบสื่อสารที่ใชเพื่อรายงานขาวอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา
p คือ ความกดอากาศ มีหนวยเปน hPa หรือ mb
P คือ คาความกดอากาศใดๆ มีหนวยเปน hPa
p1 คือ ความกดอากาศ ณ จุดที่ทราบคา หรือที่ใชระดับอางอิง มีหนวยเปน hPa
p2 คือ ความกดอากาศ ณ จุดที่ตองการทราบคา มีหนวยเปน hPa
pressure altitude คือ การหาความสูงที่ไดจากการวัดคาความกดอากาศ มีหนวยเปน ft หรือ m
pressure lapse rate คือ อัตราการลดลงของความกดอากาศตามความสูง
Psta คือ คาความกดอากาศที่สถานี (QFE) มีหนวยเปน hPa
QFE ยอมาจาก Query Field Elevation คือ คาความกดอากาศที่อานไดจากเครื่องมือที่สถานีตรวจ
อากาศ
QFF เปนคาความกดอากาศที่ปรับสูระดับน้ำทะเลปานกลางภายใตสภาวะอากาศจริง
QNH ยอมาจาก Query Nautical Height เปนคาความกดอากาศทีป่ รับสูร ะดับน้ำทะเลปานกลาง
ภายใตบรรยากาศตามมาตรฐานของ ICAO
R คือ gas constant for dry air มีคา 287.04 J kg-1 ˚K-1
R คือ รัศมีของโลก มีหนวยเปน m
real time คือ เวลาจริง
reference level คือ ความสูงที่บริเวณรันเวยในระดับที่กำหนด มีหนวยเปน m
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RUNWAY THRESHOLD QFE คือ QFE ของ RUNWAY THRESHOLD
Sensor คือ เซนเซอรของเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ
SPECI คือ ขาวตรวจอากาศการบินพิเศษ
SYNOP ยอมาจาก Surface Synoptic Observations เปนขาวอากาศผิวพื้น
T คือ อุณหภูมิของอากาศ ณ จุดที่ทราบคา หรือแหลงขอมูลสำรอง มีหนวยเปน °C
Td คือ อุณหภูมิจุดน้ำคาง ณ จุดที่ทราบคา หรือแหลงขอมูลสำรอง มีหนวยเปน °C
threshold elevation คือ ความสูง threshold
tmv คือ mean virtual temperature ของชั้นอากาศระหวางความสูงทั้งสอง มีหนวยเปน °C
Tv คือ virtual temperature คือ อุณหภูมิของอากาศแหง โดยมีเงื่อนไขวาตองมีความกดอากาศและ
ความหนาแนนของอากาศเทากันกับอากาศที่มีไอน้ำที่อุณหภูมิใดๆ มีหนวยเปน °C
VTCC คือ สนามบินเชียงใหม
VTCH คือ สนามบินแมฮอ งสอน
VTCL คือ สนามบินลำปาง
VTCN คือ สนามบินนาน
VTCP คือ สนามบินแพร
VTCT คือ สนามบินลำปาง
VTPB คือ สนามบินเพชรบูรณ
VTPM คือ สนามบินแมสอด
VTPO คือ สนามบินสุโขทัย
VTPP คือ สนามบินพิษณุโลก
VTPT คือ สนามบินตาก
WMO ยอมาจาก World Meteorological Organization คือ องคการอุตุนิยมวิทยาโลก
z คือ ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง (geometric height) มีหนวยเปน m
z1 คื อ elevation of the station หรื อ ความสู ง เหนื อ ระดั บ น้ ำ ทะเลปานกลาง (geometric
height)[7] ในที่นี้หมายถึง ความสูง ณ จุดที่ทราบคา หรือแหลงขอมูลสำรอง มีหนวยเปน m
z2 คื อ elevation of the station หรื อ ความสู ง เหนื อ ระดั บ น้ ำ ทะเลปานกลาง (geometric
height)[7] ในที่นี้หมายถึง ความสูง reference level ที่บริเวณรันเวย มีหนวยเปน m
zg หรือ Z คือ Geopotential height
zg1 หรือ Z1 หรือ Φ1 คือ Geopotential height in gpm ของ z1 มีหนวยเปน gpm
zg2 หรือ Z2 หรือ Φ2 คือ Geopotential height in gpm ของ z2 มีหนวยเปน gpm
Φ1 คือ ระดับ geopotential ณ จุดที่ทราบคา หรือที่ใชระดับอางอิง มีหนวยเปน gpm

iv

Φ2 คือ ระดับ geopotential ณ จุดที่ตองการทราบคา มีหนวยเปน gpm
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บทที่ 1
1. บทนำ
1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหา
[9]ความกดอากาศมีความสำคัญมากต่อการทำงานของเครื่องยนต์ของเครื่องบิน ความกด
อากาศสูงจะทำให้เครื่องยนต์ของเครื่องบินมีกำลังเพิ่มขึ้นทำให้บินได้ดีขึ้น สามารถบินไต่ระดับได้อย่าง
รวดเร็ว ในทางตรงข้ามความกดอากาศต่ำจะทำให้เครื่องยนต์มีกำลังลดลง ถ้าความกดของอากาศต่ำ
มากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้จะต้องลดน้ำหนักบรรทุกลงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพในการบิน นอกจากนี้ในปัจจุบันเครื่องบินยังใช้ความกดของอากาศในการวัดความสูงของ
เครื่องบินอีกด้วย โดยใช้หลักความสัมพันธ์ของความกดอากาศกับความสูง สร้างเครื่องมือวัดความสูง
ของเครื่องบินขึ้นมาเรียกว่า altimeter โดยใช้หลักที่เรียกว่า ความกดของอากาศจะลดลงตามความ
สูง ค่าความกดของอากาศจึงมีความสำคัญมากในการปฏิบัติการด้านการบิน การตรวจวัดค่าความกด
ของอากาศทุกขั้นตอนในทางอุตุนิยมวิทยาต่างๆ จะผิดพลาดไม่ได้เพราะถ้าความกดอากาศผิดพลาด
ย่อมหมายถึงความสูงของเครื่องบินผิดพลาดด้วย ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งในการบิน
[12]ในข่าวตรวจอากาศการบิน (METAR SPECI) จะรายงานค่าความกดอากาศแบบ QNH
(Query: Nautical Height) เป็ น ค่าความกดอากาศที่ ป รับสู่ ร ะดับน้ำ ทะเลปานกลาง (Mean Sea
Level) โดยหักแก้จ ากค่าความกดอากาศที ่อ่ านได้จากเครื่ องมื อที่ส ถานีตรวจอากาศหรือ QFE
(Query: Field Elevation) แล้วหักแก้ลงสู่ระดับน้ำทะเลปานกลางโดยใช้สภาวะบรรยากาศแบบ ISA
(International Standard Atmosphere) หรื อ แบบ ICAO Standard Atmosphere ซึ ่ ง ค่ า QNH
จะทำให้เครื่อง altimeter แสดงค่าความสูงของสนามบินซึ่งเป็นความสูงบริเวณจุดกึ่งกลางของรันเวย์
หลักเหนือระดับน้ำทะเล

ภาพที่ 1 แสดงการหักแก้ QFE ลงสู่ระดับน้ำทะเลปานกลาง
ที่มา https://www.theairlinepilots.com/forum/viewtopic.php?p=389
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กรณีการนำค่าความกดอากาศที่สถานี (QFE) มาปรับลงสู่ระดับน้ำทะเลปานกลางโดยใช้
สภาวะอากาศจริง (QFF) ไม่สามารถนำมาใช้แทนค่า QNH ด้านการบินได้ เพราะเป็นค่าความกด
อากาศคนละสภาวะ [17]โดย QFF จะแปรเปลี่ยนไปตาม pressure lapse rate ซึ่งขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
ณ เวลานั้นๆ ในสภาพอากาศจริง ที่จะแปรเปลี่ยนไปตามเวลาและสถานที่และ [13]การเปลี่ยนแปลง
ตามฤดูกาลที่ผันแปรไปตามละติจูดจะสร้างความแตกต่างของอุณหภูมิบรรยากาศจริงให้ต่างไปจาก
ICAO standard atmosphere มาก โดยเฉพาะบริเวณที ่ อยู ่ใ นเขตละติ จู ดสู ง เช่น แถบ Alaska
ในช่วงฤดูหนาวจะพบความคลาดเคลื่อนของ altimeter ซึ่งความคลาดเคลื่อนนี้มีความสำคัญมาก
โดยเฉพาะในภู ม ิ ป ระเทศที ่ เ ป็ น ภู เ ขา ฉะนั ้ น ในสภาวะอากาศจริ ง จึ ง ไม่ ส ามารถนำมาใช้ ต ั ้ ง ค่ า
altimeter ได้ แต่ ห ากเป็ น ช่ ว งที ่ ส ภาวะอากาศจริ ง ใกล้ เ คี ย งกั บ สภาวะบรรยากาศแบบ ISA
(International Standard Atmosphere) หรือแบบ ICAO Standard Atmosphere นั้น ค่า QFF ก็
จะใกล้เคียงกับค่า QNH
สำหรับสนามบินที่มีระบบเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ สามารถนำค่า QNH จากการ
แสดงผลมารายงานในข่าวตรวจอากาศการบิน (METAR SPECI) ได้เลย แต่ถ้าหากระบบเครื่องมือ
ดังกล่าวขัดข้องจนทำให้ไม่สามารถรายงานค่า QNH ได้หรือการนำค่าความกดอากาศค่าอื่นมารายงาน
แทนค่า QNH อาจจะทำให้เกิดปัญหาต่อเครื่องบินทันที
1.2 วัตถุประสงค์และขอบเขตในการศึกษา
1.2.1 วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความกดอากาศที่อ่านได้จากเครื่อง AWOS (QNH)
กับ แหล่งความกดอากาศสำรองอื่นๆ
1.2.2 ขอบเขตในการศึกษา
สนามบิ น ในภาคเหนื อ 11 สนามบิ น ประกอบด้ ว ย 1) สนามบิ น เชี ย งใหม่ 2)
สนามบินแม่ฮ่องสอน 3) สนามบินเชียงราย 4) สนามบินลำปาง 5) สนามบินแพร่ 6) สนามบินน่าน 7)
สนามบินตาก 8) สนามบินแม่สอด 9) สนามบินเพชรบูรณ์ 10) สนามบินพิษณุโลก 11) สนามบิน
สุโขทัย โดยใช้ข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-2562
1.3 เนื้อหาของเรื่องที่เคยมีผู้ทำการศึกษามาก่อน
ไม่มี
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1.4 ทฤษฎีและ/หรือแนวคิดที่นำมาใช้ในการศึกษา
[3]ถ้ า โลกไม่ ไ ด้ ร ั บ ความร้ อ นจากดวงอาทิ ต ย์ แ ละหากโลกไม่ ห มุ น รอบดวงอาทิ ต ย์ แล้ ว
บรรยากาศของโลกก็คงมีชั้นบรรยากาศที่คงที่ประกอบด้วยชั้นหลักๆ ที่ 850 mb, 700 mb, 500 mb
และ 300 mb ดังที่เราใช้ตามรูปแบบการพยากรณ์อากาศแต่ความเป็นจริงโลกได้รับความร้อนและมี
การหมุนรอบดวงอาทิตย์จึงทำให้เกิดบริเวณที่มีความกดอากาศสูงและความกดอากาศต่ำรอบๆ โลก

ภาพที่ 2 แสดงภาพความแตกต่างของบรรยากาศโลกถ้าโลกไม่ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์และ
หากโลกไม่หมุนรอบดวงอาทิตย์ดังภาพบน และโลกที่ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์และ
มีการหมุนรอบดวงอาทิตย์ดังภาพล่าง
ที่มา : The Front
ค่าของความกดอากาศตามที่ต่างๆ ขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศด้วยเนื่องจากพื้นผิวโลกมี
ความสู ง ต่ ำ ไม่ เ ท่ า กั น ในการอ่ า นค่ า ความกดอากาศจากบารอมิ เ ตอร์ จ ำเป็ น จะต้ อ งหั ก แก้ ล งสู่
ระดับน้ำทะเลปานกลางก่ อนถึงจะใช้เปรียบเทียบกันได้ตามที่พบเห็นในแผนที่อากาศ ส่วนสภาพ
อากาศในอุด มคติ น ั้ น จะถู กนำไปใช้ ในการปรั บเที ยบความสู ง ของ Barometric Altimeter หรือ
เรียกว่าสภาพอากาศแบบ International Standard Atmosphere (ISA)
ลักษณะของสภาพอากาศแบบ International Standard Atmosphere (ISA) จะต้องไม่มี
ฝุ่น ความชื้น ไอน้ำ เป็นสภาพอากาศแบบนิ่งๆ บนพื้นผิวโลก ไม่มีลม ไม่มีความปั่นปวนใดๆ ลักษณะ
ของอากาศที่ระดับน้ำทะเลปานกลางใน ISA ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 International Standard Atmosphere, Mean Sea Level Conditions

ที่มา : The International Standard Atmosphere (ISA)
อุณหภูมิในสภาพอากาศแบบ International Standard Atmosphere (ISA)
[4]ลักษณะของอุณหภูมิในสภาพอากาศแบบ International Standard Atmosphere (ISA)
จะแปรผันตามความสูงแสดงด้วยภาพที่ 3

ภาพที่ 3 International Standard Atmosphere temperature variation
ที่มา : The International Standard Atmosphere (ISA)
อุ ณ หภู ม ิ ล ดลงตามความสู ง ด้ ว ยอั ต รา -6.5 ˚C/1000 m (-1.98 ˚C /1000 ft) ตั ้ ง แต่
พื้นผิวโลกถึงระดับ Tropopause โดยระดับความสูงของ Tropopause คือ 11,000 m (36,089 ft)
และอุ ณ หภู ม ิ จ ะคงที ่ท ี ่ -56.5 ˚C (216.65 K) ที ่ ร ะดั บ tropopause จนถึ ง ความสู ง 20,000 m
(65,600 ft) โดยความสัมพันธ์ระหว่าง T และ T0 คือ
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ตัวอย่างที่ 1 เพื่อดูความแตกต่างของ actual temperature กับ standard temperature
Altitude = 31,000 ft
actual temperature = -37 ˚C
standard temperature ที่ความสูง 31,000 ft
T = 15 – (2*31,000/1,000) = -47 ˚C
เพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่า เครื่องบินบินที่สภาพอากาศ ISA+10
ความกดอากาศในสภาพอากาศแบบ International Standard Atmosphere (ISA)
[4]การคำนวณหาความกดอากาศ p ที่ความสูงใดๆ ทำได้เมื่อสมมติให้อุณหภูมิและสภาวะ
อากาศเป็นแบบอุดมคติ การหาความสูงที่ได้จากการวัดค่าความกดอากาศเรียกว่า pressure altitude
(PA) ความสัมพันธ์ระหว่างความกดอากาศ (p) กับ pressure altitude (PA) แสดงได้ดังตารางที่ 2
และภาพที่ 4
ตารางที่ 2 Pressure altitude versus pressure

ที่มา : The International Standard Atmosphere (ISA)

6

ภาพที่ 4 Pressure altitude versus pressure
ที่มา : The International Standard Atmosphere (ISA)
ค่าในคอลัมภ์สุดท้ายของตารางที่ 2 แสดงการหาค่า flight level จาก PA ซึ่งแสดงได้ด้วย
ตัวเลขหลักร้อยแล้วคูณด้วย 100 ft ความสัมพันธ์ระหว่าง p และ p0 คือ

ISA parameters ที่แปรเปลี่ยนไปตามความสูง (altitude) แสดงได้ดังตาราง 3
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ตารางที่ 3 International Standard Atmosphere

ที่มา : The International Standard Atmosphere (ISA)
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และสามารถแสดงความแปรผันของอุณหภูมิกับความกดอากาศที่ระดับต่างๆ ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 แสดงความแปรผันของอุณหภูมิกับความกดอากาศที่ระดับต่างๆ
ที่มา : The Front
การแก้ไขความผิดพลาดจากอุณหภูมิของ Barometric Altimeter
[1]Barometric Altimeter เป็นเครื่องมือบอกความสูงแบบ pressure altitude indicator
โดยใช้หลักการวัดความดันอากาศที่ลดลง เมื่อระยะสูงเพิ่มขึ้น แล้วแปลงค่าความดันบรรยากาศที่วัด
ได้นั้น เป็นตัวเลขระยะสูงให้นักบินทราบ แต่เนื่องจากอากาศนั้นเป็นแก๊ส อากาศจึงขยายตัวเมื่ อมี
อุณหภูมิสูงขึ้น และหดตัวเมื่อมีอุณหภูมิลดลง หากเราพิจารณามวลอากาศแท่งหนึ่งที่มีความกดดันที่
พื้นผิวคงที่ค่าหนึ่ง แต่เมื่อมีอุณหภูมิต่างกัน ระดับความสูงจากพื้นผิวอ้างอิงดังกล่าว ที่ความกดดันของ
อากาศลดลงไปขนาดหนึ่ง แล้ว Barometric Altimeter อ่านความสูงได้ค่าเดียวกัน จึงสูงจากพื้นผิว
ไม่เท่ากัน เพราะการขยายตัว และหดตัวของอากาศที่กล่าวข้างต้นดังภาพที่ 6
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ภาพที่ 6 แสดงความผิดพลาดเนื่องจากอุณหภูมิ ไม่ว่าร้อนหรือเย็นกว่า ISA ของ Barometric
Altimeter
ที่มา : การแก้ไขความผิดพลาดจากอุณหภูมิของ Barometric Altimeter
ตามมาตรฐาน Barometric Altimeter จะถูก calibrate ให้อ่านค่าความสูงถูกเมื่ออุณหภูมิ
เป็นค่าตามมาตรฐาน ISA (International Standard Atmosphere) ซึ่ง ISA ถูกกำหนดไว้ว่า ความ
กดอากาศที่ระดับน้ำทะเล เท่ากับ 1013.25 hPa อุณหภูมิที่ระดับน้ำทะเลเท่ากับ 15 องศาเซลเซียส
โดยมีอัตราการลดลงของอุณหภูมิเท่ากับ -1.98 องศาเซลเซียสต่อความสูง 1000 ฟุต ไปจนถึงระดับ
บรรยากาศชั้น Tropopause มาตรฐานที่สูง 11 กิโลเมตร หรือ 36090 ฟุต
ดังนั้น Barometric Altimeter จะอ่านค่าความสูงได้ถูกต้อง เฉพาะที่ ISA เท่านั้น ตาม
ภาพประกอบ จะเห็นว่า Barometric Altimeter อ่านได้ 10,000 ฟุตทั้ง 3 กรณี แต่ใกล้เคียงความ
จริงเฉพาะแท่งสีเทาซึ่งอุณหภูมิที่ระดับน้ำทะเลเท่ากับ 15 องศา แต่เมื่ออากาศร้อนดังในแท่งสีส้ม
ความสูงจริงจะมากกว่าค่าที่ Barometric Altimeter แสดง แต่เมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า ISA ความสูงที่
Barometric Altimeter อ่านจะมากกว่าความสูงจริง ซึ่ง เป็นอันตราย เพราะนักบินจะถูกเครื่องวัด
ความสูงหลอกว่าตนบินอยู่สูงกว่าความสูงจริงที่ตนบินอยู่จริง ค่าความผิดพลาดของ Barometric
Altimeter เมื่ออุณหภูมิผิดจาก ISA อยู่ที่ประมาณเกือบๆ 4% ต่อ 10 องศาที่ต่างจาก ISA ไม่ว่า
ร้อนกว่า ISA หรือเย็นกว่า ISA ก็จะอ่านผิดหมด ในกรณีอากาศร้อนกว่า ISA เราบินอยู่สูงกว่าที่เรา
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อ่านจากเครื่องวัดอยู่แล้วจึงปล่อยให้ความผิดไปทางสูงเกินนั้นเป็น ส่วนเกินไป แต่เวลาอากาศเย็นกว่า
ISA เราจึงต้องปรับแก้ค่าความสูงต่ำสุดเพื่อความปลอดภัย
[7]ความกดอากาศที่ใช้กับ altimeter ต้องวัดให้มีความละเอียดระดับ 1 ใน 10 ของหน่วย
hectopascals (0.1 hPa) มีอยู่ 2 ค่าอยู่ในรหัส Q ดังนี้
1) QFE (field elevation pressure) เป็นค่าความกดอากาศโดยอ้างอิง ณ ความ
สูงของสนามบินที่จุด Aerodrome reference point (ARP)
[10]Airport หรื อ aerodrome reference point (ARP) คื อ จุ ด ศู น ย์ ก ลางของสนามบิ น
ตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางของทุกรันเวย์
[11]ในการ set ค่า QFE altimeter จะแสดงความสูง (height) เหนือสนามบิน เมื่อเครื่องบิน
แตะที่ runway QFE altimeter จะต้องอ่านค่าได้เท่ากับ 0 ft สนามบินที่มีขนาดเล็กมากเท่าไหร่
ความสูงของจุดแตะพื้นก็จะมีค่าใกล้เคียงกับ ARP มากเท่านั้น อย่างไรก็ตามในสนามบินขนาดใหญ่
หรือในภูมิประเทศแบบภูเขา ความสูงของจุดแตะพื้นอาจจะต่างไปจากจุด ARP ยกตัวอย่างเช่น
สนามบินเดนเวอร์ มีความสูงของ ARP=5434 ft ในขณะที่ความสูงของจุดแตะพื้นทั้ง 12 จุดมีความสูง
ตั้งแต่ 5291 ft – 5431 ft ซึ่งความแตกต่างระหว่างความสูงของ ARP และความสูงของจุดแตะพื้นที่
ต่ำที่สุดต่างกันถึง 143 ft
[2]ในกรณี ท ี ่ ค วามสู ง ของ threshold elevation อยู ่ ต ่ ำ มากกว่ า หรื อ เท่ า กั บ 7 ft จาก
aerodrome elevation จะใช้ค่า “RUNWAY THRESHOLD QFE” ของ runway นั้นๆ ดังภาพที่ 7

ภาพที่ 7 Altimeter pressure settings
ที่มา : Altimeter pressure settings
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Geopotential
[13]Geopotential คือ งาน (พลังงานศักย์) ที่ใช้ในการยกมวล 1 กก. สวนทางกับแรงดึงดูด
ของโลกขึ้นสู่ระดับความสูงนั้นๆ มีหน่วยเป็น m2s-2 แทนด้วยสัญลักษณ์ Φ

ถ้า z คือ ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง (geometric height), g คือ แรงดึงดูดของ
โลกที่ความสูงใดๆ จะเห็นว่าแรงดึงดูดของโลกเป็นค่าที่ไม่คงที่ตลอดชั้นบรรยากาศ กล่าวคือ แรง
ดึงดูดของโลกจะมีค่าลดลงเมื่อระยะความสูงจากจุดศูนย์กลางของโลกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
Geopotential height in gpm หรือ Geopotential ที่ความสูง z หารด้วย g0 (แรงดึงดูดที่
พื้นผิวโลก มีค่า 9.8 ms-2) แทนด้วยสัญลักษณ์ zg หรือ Z มีหน่วยเป็น gpm [18](geopotential
meter) ที่ระดับต่ำ z และ zg มีค่าใกล้เคียงกัน ดังตารางที่ 4

โดย [8]g0 = 9.8 m/s2 (ถ้าใช้กับ geopotential metres)
หรือหาได้จาก [14]

.......สูตรที่ 1
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ตารางที่ 4 แสดงค่า zg, z, g ที่ระดับความสูงต่างๆ บริเวณละติจูดกลาง

ที่มา : Geopotential
จะเห็นว่าเมื่อ z มีค่าเพิ่มขึ้น zg หรือ Z จะมีค่าลดลงมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะแรงดึงดูดของโลก
นั้นมีค่าลดลง ซึ่งหมายถึง เราจะใช้งานหรือพลังงานศักย์ลดลงเรื่อยๆ
เหตุผลที่เราให้ความสำคัญกับ zg หรือ Z และ Φ เนื่องจาก
1) ใช้ในการหา [15]Hypsometric equation หรือ [15]thickness equation
2) effective gravity (g) ตั้งฉากกับ constant geopotential surfaces ไม่ได้ตั้ง
ฉากกับ geometric height (z)
3) มักจะมีการแปลงค่า surface pressure ไปเป็น mean sea level pressure
ผ่านสมการ Hypsometric equation
การปรับค่าความกดอากาศไปยังระดับที่ต้องการ
[5]การปรับค่าความกดอากาศไปยังระดับ geopotential ที่ต้องการตามด้วยการคำนวณหา
ค่าความกดอากาศที่ระดับนั้นจะต้องรู้ค่าความกดอากาศและระดับ geopotential ที่ระดับที่ใช้อ้างอิง
และค่า mean virtual temperature ของชั้นอากาศระหว่างความสูงทั้งสองก่อน
ให้
p1
คือ ความกดอากาศ ณ จุดที่ทราบค่า หรือที่ใช้ระดับอ้างอิง มีหน่วยเป็น
hPa
Φ1 คือ ระดับ geopotential ณ จุดที่ทราบค่า หรือที่ใช้ระดับอ้างอิง มีหน่วย
เป็น gpm
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p2
Φ2
tmv

คือ ความกดอากาศ ณ จุดที่ต้องการทราบค่า มีหน่วยเป็น hPa
คือ ระดับ geopotential ณ จุดที่ต้องการทราบค่า มีหน่วยเป็น gpm
คือ mean virtual temperature ของชั้นอากาศระหว่างความสูงทั้งสอง

มีหน่วยเป็น °C
ความแตกต่ า งระหว่ า ง geopotential ทั ้ ง 2 ระดั บ แทนด้ ว ย ∆Φ = Φ 2 - Φ 1 ได้
ความสัมพันธ์ดังนี้
∆Φ = 67.445(273.15+ tmv) log (p1/p2) gpm
เมื่อ tmv = 0 °C จะได้
∆Φ0 = 67.445*273.15 log (p1/p2) gpm
เมื่อกำหนดให้ P คือ ค่าความกดอากาศใดๆ (เพื่อการคำนวณ) จะได้
67.445*273.15 log (P/p2) = 67.445*273.15 log (P/p1) + ∆Φ0
หรือ
∆Φ0 = ∆Φ 273.15/(273.15+ tmv)
จากตาราง (3.12.1) เป็นค่าของ 67.445*273.15 log (1100/p) คำนวณแบบ Linear
interpolation
เมื่อ
P
กำหนดให้เป็น 1100 mb
p
คือ ค่าที่ต้องการ โดย p ต้องมีค่ามากกว่า 140 mb
จากตาราง (3.12.2) เป็นค่าของ ∆Φ0 หน่วย gpm อยู่ในฟังก์ชันของ ∆Φ หน่วย gpm และ
tmv หน่วย °C
คำนวณแบบ Linear interpolation
[6]Virtual temperature คือ อุณหภูมิของอากาศแห้ง โดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีความกดอากาศ
และความหนาแน่นของอากาศเท่ากันกับอากาศที่มีไอน้ำที่อุณหภูมิใดๆ
[16]การหาค่า Virtual temperature, (Tv)

........สูตรที่ 2
โดยที่

T
Td
Psta

คือ อุณหภูมิของอากาศ มีหน่วยเป็น °C
คือ อุณหภูมิจุดน้ำค้าง มีหน่วยเป็น °C
คือ ค่าความกดอากาศที่สถานี (QFE) มีหน่วยเป็น hPa
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หมายเหตุ การอ่านค่าบาโรมิเตอร์ปรอท ( QFE ที่ถูกที่กระปุก) อ้างอิงจากภาคผนวก 1
ตัวอย่างที่ 2 การหาค่า p2 = ?
กำหนดให้
Φ1= 1345 gpm, p1 = 873.2 mb, tmv = 7.3 °C
Φ2= 1800 gpm, p2 = ?
ขั้นตอนที่ 1 หาค่า x โดยเปิดตาราง 3.12.1 ใช้สูตร
67.445*273.15 log (1100/p1).......สูตรที่ 3
แทนค่า p1 = 873.2 mb
ได้ x = 1847.4
ขั้นตอนที่ 2 หาค่า ∆Φ0 โดยการเปิดตาราง 3.12.2
เมื่อ
∆Φ = Φ2 - Φ1........สูตรที่ 4
ได้
1800-1345 = 455 gpm, tmv = 7.3 °C
ได้
∆Φ0 = 443.2 gpm
ขั้นตอนที่ 3 หาค่า
y
โดยที่
y = x + ∆Φ0........สูตรที่ 5
= 1847.4 + 443.2 gpm
= 2290.6 gpm
ขั้นตอนที่ 4 หาค่า p2 = ?
โดยใช้สูตร
y = 67.445*273.15 log (1100/p2)........สูตรที่ 6
ได้
p2 = 826.1 mb
สรุ ป ค่ า ที ่ ต ้ อ งใช้ ใ นการปรั บ ค่ า ความกดอากาศไปยั ง ระดั บ ที ่ ต ้ อ งการ (หาค่ า p2 )
ประกอบด้วย
1) p1 หรือ Psta คือ ความกดอากาศ ณ จุดที่ทราบค่า หรือแหล่งข้อมูลสำรอง มีหน่วยเป็น hPa
อ้างอิงจากสูตรที่ 3
2) z1 คือ elevation of the station หรือความสูงเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง (geometric
height)[7] ในที่นี้หมายถึง ความสูง ณ จุดที่ทราบค่า หรือแหล่งข้อมูลสำรอง มีหน่วยเป็น
เมตร อ้างอิงจากสูตรที่ 1
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3) zg1 หรือ Z1 หรือ Φ1 คือ Geopotential height in gpm ของ z1 มีหน่วยเป็น gpm อ้างอิง
จากสูตรที่ 1,4
4) ∅ คือ ละติจูดของตำแหน่งที่ต้องการ ในที่นี้คือ ณ reference level ที่บริเวณรันเวย์ มี
หน่วยเป็น องศาเหนือ อ้างอิงจากสูตรที่ 1
5) z2 คือ elevation of the station หรือความสูงเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง (geometric
height)[7] ในที่นี้หมายถึง ความสูง reference level ที่บริเวณรันเวย์ มีหน่วยเป็น เมตร
อ้างอิงจากสูตรที่ 1
6) zg2 หรือ Z2 หรือ Φ2 คือ Geopotential height in gpm ของ z2 มีหน่วยเป็น gpm อ้างอิง
จากสูตรที่ 1,4
7) T คือ อุณหภูมิของอากาศ ณ จุดที่ทราบค่า หรือแหล่งข้อมูลสำรอง มีหน่วยเป็น °C อ้างอิง
จากสูตรที่ 2
8) Td คือ อุณหภูมิจุดน้ำค้าง ณ จุดที่ทราบค่า หรือแหล่งข้อมูลสำรอง มีหน่วยเป็น °C อ้างอิง
จากสูตรที่ 2
สำหรับค่าความกดอากาศ ณ ระดับที่ต้องการ แทนด้วย p2 อ้างอิงจากสูตรที่ 6
เมื่อนำสูตรเขียนเข้า เว็บ ไซต์ http://aero-met.herokuapp.com/page1/ (อ้างอิงจาก
WMO-No. 188. TP.94 Introduction to Table 3.12) จะหาค่า p2 ได้ตามตัวอย่าง ( ค่า Φ1 และ
Φ2 ถูกเขียนไว้ในโปรแกรมคำนวณแล้ว)
หมายเหตุ กรณีใช้แหล่งข้อมูลสำรองจาก AWS ให้หาค่า z1 ก่อนตามภาคผนวก 2
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ตัวอย่างที่ 3 การหาค่า p2 ของ VTCH
ข้อมูลวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 18.00 น.
ตำแหน่งที่ต้องการ

แหล่งข้อมูล AWS

ตัวแปร

ละติจูด
ความกด
ความสูง
อุณหภูมิ

reference level
∅ = 19 18 15.29N
(ตามตารางที่ 8)
p2 = ?
z2 = 260 เมตร
(ตามตารางที่ 9)
-

AWS
p1 หรือ Psta = 973.8 hPa
z1 = 281 เมตร
(ตามตารางที่ 12)
T= 30.5 °C, Td = 23.68 °C

กรอกค่าดังกล่าวบน เว็บไซต์ http://aero-met.herokuapp.com/page1/
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ตัวอย่างที่ 4 การหาค่า p2 ของ VTCL
ข้อมูลวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.14 น.
ตำแหน่งที่ต้องการ

แหล่งข้อมูล AWS

ตัวแปร

ละติจูด
ความกด
ความสูง
อุณหภูมิ

reference level
∅ = 18 16 41.91N
(ตามตารางที่ 8)
p2 = ?
z2 = 243 เมตร
(ตามตารางที่ 9)
-

AWS
p1 หรือ Psta = 988.5 hPa
z1 = 244 เมตร
(ตามตารางที่ 12)
T= 28.4 °C, Td = 18.52 °C

กรอกค่าดังกล่าวบน เว็บไซต์ http://aero-met.herokuapp.com/page1/
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ตัวอย่างที่ 5 การหาค่า p2 ของ VTCC
ข้อมูลวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 13.50 น.
ตำแหน่งที่ต้องการ

แหล่งข้อมูล AWS

ตัวแปร

ละติจูด
ความกด
ความสูง
อุณหภูมิ

reference level
∅ = 18 45 10.95N
(ตามตารางที่ 8)
p2 = ?
z2 = 307 เมตร
(ตามตารางที่ 9)
-

AWS
p1 หรือ Psta = 970.7 hPa
z1 = 317 เมตร
(ตามตารางที่ 12)
T= 32.8 °C, Td = 23.17 °C

กรอกค่าดังกล่าวบน เว็บไซต์ http://aero-met.herokuapp.com/page1/
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ตัวอย่างที่ 6 การหาค่า p2 ของ VTPB
ข้อมูลวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น.
ตำแหน่งที่ต้องการ

แหล่งข้อมูล AWS

ตัวแปร

ละติจูด
ความกด
ความสูง
อุณหภูมิ

reference level
∅ = 16 41 07.89N
(ตามตารางที่ 8)
p2 = ?
z2 = 135 เมตร
(ตามตารางที่ 9)
-

AWS
p1 หรือ Psta = 993.8 hPa
z1 = 129 เมตร
(ตามตารางที่ 12)
T= 30.7 °C, Td = 15.58 °C

กรอกค่าดังกล่าวบน เว็บไซต์ http://aero-met.herokuapp.com/page1/
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ตัวอย่างที่ 7 การหาค่า p2 ของ VTPP
ข้อมูลวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น.
ตำแหน่งที่ต้องการ

แหล่งข้อมูล AWS

ตัวแปร

ละติจูด
ความกด
ความสูง
อุณหภูมิ

reference level
∅ = 16 46 19.16N
(ตามตารางที่ 8)
p2 = ?
z2 = 44 เมตร
(ตามตารางที่ 9)
-

AWS
p1 หรือ Psta = 999.6 hPa
z1 = 49 เมตร
(ตามตารางที่ 12)
T= 29.7 °C, Td = 26.3 °C

กรอกค่าดังกล่าวบน เว็บไซต์ http://aero-met.herokuapp.com/page1/
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ตัวอย่างที่ 8 การหาค่า p2 ของ VTPO
ข้อมูลวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.
ตำแหน่งที่ต้องการ

แหล่งข้อมูล AWS

ตัวแปร

ละติจูด
ความกด
ความสูง

อุณหภูมิ

reference level
∅ = 17 13 41.56N
(ตามตารางที่ 8)
p2 = ?
z2 = 54.5 เมตร
(ตามตารางที่ 9)

AWS
p1 หรือ Psta = 1003.3 hPa
z1 = 63 เมตร
(ตามตารางที่ 12)

-

T= 27.8 °C, Td = 26.74 °C

กรอกค่าดังกล่าวบน เว็บไซต์ http://aero-met.herokuapp.com/page1/
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ตัวอย่างที่ 9 การหาค่า p2 ของ VTPT
ข้อมูลวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น.
ตำแหน่งที่ต้องการ

แหล่งข้อมูล AWS

ตัวแปร

ละติจูด
ความกด
ความสูง
อุณหภูมิ

reference level
∅ = 16 53 45.43N
(ตามตารางที่ 8)
p2 = ?
z2 = 146 เมตร
(ตามตารางที่ 9)
-

AWS
p1 หรือ Psta = 991.0 hPa
z1 = 133 เมตร
(ตามตารางที่ 12)
T= 31.0 °C, Td = 25.12 °C

กรอกค่าดังกล่าวบน เว็บไซต์ http://aero-met.herokuapp.com/page1/
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ตัวอย่างที่ 10 การหาค่า p2 ของ VTPM
ข้อมูลวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 12.40 น.
ตำแหน่งที่ต้องการ

แหล่งข้อมูล AWS

ตัวแปร

ละติจูด
ความกด
ความสูง
อุณหภูมิ

reference level
∅ = 16 41 59.1N
(ตามตารางที่ 8)
p2 = ?
z2 = 210 เมตร
(ตามตารางที่ 9)
-

AWS
p1 หรือ Psta = 985.8 hPa
z1 = 214 เมตร
(ตามตารางที่ 12)
T= 31.1 °C, Td = 24.3 °C

กรอกค่าดังกล่าวบน เว็บไซต์ http://aero-met.herokuapp.com/page1/
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ตัวอย่างที่ 11 การหาค่า p2 ของ VTCP
ข้อมูลวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 16.00 น.
ตำแหน่งที่ต้องการ

ตำแหน่งที่ สอต.

ตัวแปร

ละติจูด
ความกด
ความสูง
อุณหภูมิ

reference level
∅ = 18 07 31.41N
(ตามตารางที่ 8)
p2 = ?
z2 = 160 เมตร
(ตามตารางที่ 9)
-

สอต.
p1 หรือ Psta = 988.73 hPa
z1 = 163 เมตร
(ตามตารางที่ 12)
T= 29.5 °C, Td = 25.4 °C

กรอกค่าดังกล่าวบน เว็บไซต์ http://aero-met.herokuapp.com/page1/

หมายเหตุ ค่าความกดอากาศที่สถานีของข่าวอากาศผิวพื้น 3PoPoPoPo หรือ รหัส QFE
ค่าความกดอากาศที่สถานีของข่าวอากาศผิวพื้น 4PPPP หรือ รหัส QFF
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ตัวอย่างที่ 12 การหาค่า p2 ของ VTCN
ข้อมูลวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 15.45 น.
ตำแหน่งที่ต้องการ

ตำแหน่งที่ สอต.

ตัวแปร

ละติจูด
ความกด
ความสูง
อุณหภูมิ

reference level
∅ = 18 47 58.24N
(ตามตารางที่ 8)
p2 = ?
z2 = 207.8 เมตร
(ตามตารางที่ 9)
-

สอต.
p1 หรือ Psta = 978.0 hPa
z1 = 204 เมตร
(ตามตารางที่ 12)
T= 33.8 °C, Td = 20.58 °C

กรอกค่าดังกล่าวบน เว็บไซต์ http://aero-met.herokuapp.com/page1/
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ตัวอย่างที่ 13 การหาค่า p2 ของ VTCT
ข้อมูลวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น.
ตำแหน่งที่ต้องการ

ตำแหน่งที่ สอต.

ตัวแปร

ละติจูด
ความกด
ความสูง
อุณหภูมิ

reference level
∅ = 19 56 25.75N
(ตามตารางที่ 8)
p2 = ?
z2 = 390.144 เมตร
(ตามตารางที่ 9)
-

สอต.
p1 หรือ Psta = 960.9 hPa
z1 = 409 เมตร
(ตามตารางที่ 12)
T= 31.8 °C, Td = 24.92 °C

กรอกค่าดังกล่าวบน เว็บไซต์ http://aero-met.herokuapp.com/page1/
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2) QNH (atmospheric pressure at nautical height) เป็นค่าความกดอากาศที่
ใช้ตั้งค่า altimeter เพื่อสามารถบอกความสูงของสนามบินโดยอ้างอิงค่าความ
กดอากาศในมาตรฐานของ ICAO ซึ่งอยู่ภายใต้มาตรฐานของ ISA
ค่า QNH สามารถคำนวณได้จ ากค่า QFE โดยอ้างอิงค่ าความกดอากาศใน
มาตรฐานของ ICAO ซึ่งอยู่ภายใต้มาตรฐานของ ISA ซึ่งค่า QNH จะมีความแตกต่างจากค่าความกด
อากาศที่ระดับน้ำทะเลปานกลางในบรรยากาศจริงที่วัดได้ สำหรับสนามบิน/สถานีที่มีความสูงต่ำกว่า
3,000-4,000 ม. สามารถคำนวณได้จากสูตร (อ้างอิงจาก WMO-No. 188 TP.94 Introduction to
Table 3.10)
QNH = A + B x QFE…….สูตรที่ 7
การหาค่า QNH
โดยวิธีเปิดตารางจาก WMO-No.188. TP.94
ตัวอย่างที่ 14
ขั้นตอนที่ 1 หาค่า geopotential metre (gpm) จากค่า elevation of the station
ถ้า elevation of the station (z) คือ 2,583 ม. ที่ละติจูด 20 องศา โดยเปิดตาราง 3.1.2
จาก WMO-No.188. TP.94
ได้ค่า geopotential metre (zg)= 2,578 gpm
หมายเหตุ ใช้สูตรที่ 1
ขั้นตอนที่ 2 หาค่า standard geopotential metre (m’)
จากสูตร
2,578*9.8/9.80665 = 2,576 m’
ขั้นตอนที่ 3 หาค่า A และ B โดยเปิดตาราง 3.10 จาก WMO-No.188. TP.94
จากค่า standard geopotential metre (m’) = 2,576 m’
ได้ค่า A = 58.88 B = 1.29018
หมายเหตุ ค่า A มาจากสูตร
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ค่า B มาจากสูตร

โดย

โดย

R คือ gas constant for dry air มีค่า 287.04 J kg-1 ˚K-1
G คือ coefficient depending on the unit of geopotential chosen, G=9.8066 m/s2
(ถ้า geopotential metres อยู่ในรูปของ standard geopotential metres)

ขั้นตอนที่ 4 หาค่า QNH โดยการแทนค่า QFE ในสูตรที่ 7 ถ้า QFE = 721.4 mb
QNH = 58.88 + 1.29018 * QFE
= 989.6 mb
เมื่อนำวิธีการเปิดตารางมาเขียนเป็นโปรแกรมจะได้ดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 แสดงหน้าโปรแกรม Convert QFE to QNH
ที่มา : Convert QFE to QNH
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ตัวอย่างที่ 15 หาค่า QNH ของ VTCH เมื่อ
ข้อมูลวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 18.00 น.
ตำแหน่งที่ต้องการ
แหล่งข้อมูล AWS

ค่าที่จอ AWOS

ตัวแปร
reference level
ละติจูด
ความกด
ความสูง

QNH from Table WMONo.188.TP.94

∅ = 19 18 15.29N

(ตามตารางที่ 8)
p2 = 976.1
(ตามตัวอย่างที่ 28)
z2 = 260 เมตร
(ตามตารางที่ 9)

QNH
-

1006.8

1006.9
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ตัวอย่างที่ 16 หาค่า QNH ของ VTCL เมื่อ
ข้อมูลวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.14 น.
ตำแหน่งที่ต้องการ
แหล่งข้อมูล AWS

ค่าที่จอ AWOS

ตัวแปร
reference level
ละติจูด
ความกด
ความสูง

QNH from Table WMONo.188.TP.94

∅ = 18 16 41.91N

(ตามตารางที่ 8)
p2 = 988.6
(ตามตัวอย่างที่ 29)
z2 = 243 เมตร
(ตามตารางที่ 9)

QNH
-

1017.6

1017.6
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ตัวอย่างที่ 17 หาค่า QNH ของ VTCC เมื่อ
ข้อมูลวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 13.50 น.
ตำแหน่งที่ต้องการ
แหล่งข้อมูล AWS

ค่าที่จอ AWOS

ตัวแปร
reference level
ละติจูด
ความกด
ความสูง

QNH from Table WMONo.188.TP.94

∅ = 18 45 10.95N

(ตามตารางที่ 8)
p2 = 971.8
(ตามตัวอย่างที่ 30)
z2 = 307 เมตร
(ตามตารางที่ 9)

QNH
-

1008.0

1008.0
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ตัวอย่างที่ 18 หาค่า QNH ของ VTPB เมื่อ
ข้อมูลวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น.
ตำแหน่งที่ต้องการ
แหล่งข้อมูล AWS

ค่าที่จอ AWOS

ตัวแปร
reference level
ละติจูด
ความกด
ความสูง

QNH from Table WMONo.188.TP.94

∅ = 16 41 07.89N

(ตามตารางที่ 8)
p2 = 993.1
(ตามตัวอย่างที่ 31)
z2 = 135 เมตร
(ตามตารางที่ 9)

QNH
-

1009.2

1009.1
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ตัวอย่างที่ 19 หาค่า QNH ของ VTPP เมื่อ
ข้อมูลวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น.
ตำแหน่งที่ต้องการ
แหล่งข้อมูล AWS

ค่าที่จอ AWOS

ตัวแปร
reference level
ละติจูด
ความกด
ความสูง

QNH from Table WMONo.188.TP.94

∅ = 16 46 19.16N

(ตามตารางที่ 8)
p2 = 1000.2
(ตามตัวอย่างที่ 32)
z2 = 44 เมตร
(ตามตารางที่ 9)

QNH
-

1005.4

1005.4
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ตัวอย่างที่ 20 หาค่า QNH ของ VTPO เมื่อ
ข้อมูลวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.
ตำแหน่งที่ต้องการ
แหล่งข้อมูล AWS

ค่าที่จอ AWOS

ตำแหน่งที่ สอต.

QNH

QFF

ตัวแปร
reference level
ละติจูด
ความกด
ความสูง

หมายเหตุ

QNH from Table
WMO-No.188.TP.94

∅ = 17 13 41.56N

(ตามตารางที่ 8)
p2 = 1004.3
(ตามตัวอย่างที่ 8)
z2 = 54.5 เมตร
(ตามตารางที่ 9)

1010.8

-

1010.5

ค่าความกดอากาศที่สถานีของข่าวอากาศผิวพื้น 3PoPoPoPo หรือ รหัส QFE
ค่าความกดอากาศที่สถานีของข่าวอากาศผิวพื้น 4PPPP หรือ รหัส QFF
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ตัวอย่างที่ 21 หาค่า QNH ของ VTPT เมื่อ
ข้อมูลวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น.
ตำแหน่งที่ต้องการ
แหล่งข้อมูล AWS

ค่าที่จอ AWOS

ตำแหน่งที่ สอต.

QNH

QFF

ตัวแปร
reference level
ละติจูด
ความกด
ความสูง

หมายเหตุ

QNH from Table
WMO-No.188.TP.94

∅ = 16 53 45.43N

(ตามตารางที่ 8)
p2 = 989.6
(ตามตัวอย่างที่ 9)
z2 = 146 เมตร
(ตามตารางที่ 9)

1006.9

-

1005.9

ค่าความกดอากาศที่สถานีของข่าวอากาศผิวพื้น 3PoPoPoPo หรือ รหัส QFE
ค่าความกดอากาศที่สถานีของข่าวอากาศผิวพื้น 4PPPP หรือ รหัส QFF
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ตัวอย่างที่ 22 หาค่า QNH ของ VTPM เมื่อ
ข้อมูลวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 12.40 น.
ตำแหน่งที่ต้องการ
แหล่งข้อมูล AWS

ค่าที่จอ AWOS

ตัวแปร
reference level
ละติจูด
ความกด
ความสูง

QNH from Table WMONo.188.TP.94

∅ = 16 41 59.10N

(ตามตารางที่ 8)
p2 = 986.2
(ตามตัวอย่างที่ 10)
z2 = 210 เมตร
(ตามตารางที่ 9)

QNH
-

1011.1

1011.1
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ตัวอย่างที่ 23 หาค่า QNH ของ VTCP เมื่อ
ข้อมูลวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 16.00 น.
ตำแหน่งที่ต้องการ
ตำแหน่งที่ สอต.

ค่าที่จอ AWOS

ตัวแปร
reference level
ละติจูด
ความกด
ความสูง

หมายเหตุ

QNH from Table WMONo.188.TP.94

∅ = 18 07 31.41N

(ตามตารางที่ 8)
p2 = 989.1
(ตามตัวอย่างที่ 11)
z2 = 160 เมตร
(ตามตารางที่ 9)

QNH
-

1008.1

1008.6

ค่าความกดอากาศที่สถานีของข่าวอากาศผิวพื้น 3PoPoPoPo หรือ รหัส QFE
ค่าความกดอากาศที่สถานีของข่าวอากาศผิวพื้น 4PPPP หรือ รหัส QFF
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ตัวอย่างที่ 24 หาค่า QNH ของ VTCN เมื่อ
ข้อมูลวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 15.45 น.
ตำแหน่งที่ต้องการ
แหล่งข้อมูล AWS

ค่าที่จอ AWOS

ตัวแปร
reference level
ละติจูด
ความกด
ความสูง

QNH from Table WMONo.188.TP.94

∅ = 18 47 58.24N

(ตามตารางที่ 8)
p2 = 977.6
(ตามตัวอย่างที่ 34)
z2 = 207.8 เมตร
(ตามตารางที่ 9)

QNH
-

1002.0

1002.1
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ตัวอย่างที่ 25 หาค่า QNH ของ VTCT เมื่อ
ข้อมูลวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น.
ตำแหน่งที่ต้องการ
แหล่งข้อมูล AWS

ค่าที่จอ AWOS

ตัวแปร
reference level
ละติจูด
ความกด
ความสูง

QNH from Table WMONo.188.TP.94

∅ = 19 56 25.75N

(ตามตารางที่ 8)
p2 = 962.9
(ตามตัวอย่างที่ 35)
z2 = 390.144 เมตร
(ตามตารางที่ 9)

QNH
-

1008.7

******************************

1008.7
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1.5 วิธีดำเนินการศึกษาโดยสรุป
1) ศึกษาทฤษฎีหรือแนวคิด ที่เกี่ยวข้อง
2) ศึกษาความสัมพันธ์ของ การหาค่าความกดอากาศ QNH จาก QFE
3) ทดสอบความสัมพันธ์ของการหาค่าความกดอากาศ QNH จาก QFE ของ 11 สนามบินใน
ภาคเหนือเป็นเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562) โดยวิธีการสุ่มข้อมูล
4) สรุปผล
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) สามารถการนำค่าความกดอากาศจากแหล่งสำรอง ไปใช้รายงานในข่าวตรวจอากาศการ
บิน (METAR SPECI) ได้อย่างถูกต้องเมื่อค่าความกดอากาศไม่แสดงผลบนหน้าจอของเครื่องมือตรวจ
อากาศอัตโนมัติ AWOS
2) นักอุตุนิยมวิทยาการบินใช้ค่าความกดอากาศในข่าวตรวจอากาศการบิน (METAR SPECI)
ในการพยากรณ์อากาศได้อย่างต่อเนื่อง
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บทที่ 2
ข้อมูลและวิธีดำเนินการศึกษา
2.1 ข้อมูล
ในการหาค่า QNH จากการคำนวณ จากสูตรที่ ๗ ในหัวข้อ ๑.๔ ทฤษฎีหรือแนวคิดที่นำมาใช้
ในการศึกษา จะใช้แหล่งข้อมูลสำรอง ความกดอากาศ QFE จากเครื่อง AWS ซึ่งจะมีความแม่นยำกว่า
และสามารถหาข้อมูลย้อนหลังได้ แต่เครื่อง AWS ไม่ได้ติดตั้งทุกสถานีซึ่งในที่นี้จะแบ่งข้อมูลเป็น 2
กลุ่ม คือ
(1) สถานีที่มี AWS ประกอบด้วย สกบ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย น่าน ลำปาง พิษณุโลก
แม่สอด ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ เชียงใหม่
(๒) สถานีที่ไม่มี AWS คือ สกบ. จังหวัดแพร่
ซึ่งสถานีที่ไม่มี AWS จะใช้แหล่งข้อมูลสำรองจากบารอมิเตอร์แบบปรอทแทน
ข้อมูลความกดอากาศจาก QFE เครื่อง AWS จะทำการสุ่มข้อมูล โดยใช้ข้อมูลวันที่ 15 ของ
เดือนเป็นตัวแทนของเดือนนั้นๆ เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม – ธันวาคม ของทุกปี เป็นเวลา 10 ปี (พ.ศ.
2553 - 2562) และใช้ข่าวที่เวลา 0255Z (เวลาเฉลี่ยครึ่งหนึ่งของช่วงเวลาการตรวจอากาศ ตั้งแต่
0250Z – 0300Z)
ตัวอย่างที่ 26 แสดงการอ่านค่าความกดอากาศ QFE จากเครื่อง AWS ในวันที่ 15 มกราคม 2553 ที่
เวลา 0255Z
จะได้ค่า QFE คือ 984.4 hPa
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ในการนำค่า QNH จากข่าว METAR ที่รายงานจริง มาเปรียบเทียบนั้น จะใช้ข่าว METAR ใน
วันที่ 15 ของเดือน เป็นตัวแทนของเดือนนั้นๆ เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม – ธันวาคม ของทุกปี เป็น
เวลา 10 ปี (พ.ศ. 2553 - 2562) และใช้ข่าวเวลา 0300Z ของวัน เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ความกด
อากาศมีค่าสูงสุดในรอบวันจะมองเห็นความแตกต่างได้ดี
ตัวอย่างที่ 27 แสดงการอ่านค่า QNH จากข่าว METAR ที่รายงานจริง ในวันที่ 15 มกราคม 2553
เวลา 0300Z เพื่อนำมาใช้ในการเปรียบเทียบกับค่า QNH ที่ได้จากการคำนวณ จะได้ค่า QNH คือ
1022 hPa
SA 15/01/2010 03:00-> METAR VTCC 150300Z 12002KT 9999 FEW045 25/17 Q1022
A3019=
2.2 วิธีดำเนินการศึกษา
เมื่อรวบรวมข้อมูลความกดอากาศ QFE จากเครื่อง AWS จะทำการสุ่มข้อมูล โดยใช้ข้อมูล
วันที่ 15 ของเดือนเป็นตัวแทนของเดือนนั้นๆ เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม – ธันวาคม ของทุกปี เป็นเวลา
10 ปี (พ.ศ. 2553 - 2562) และใช้ข่าวที่เวลา 0255Z แล้ว
1) ใช้ค่า T และ RH ที่เวลาเดียวกัน เพื่อคำนวณหา Td
2) ใช้ค่า ละติจูดของ AWS, ค่า QFE จากเครื่อง AWS, ค่าความสูงของเครื่อง AWS, ความ
สูง reference level, T และ Td จากข้อ 1) เพื่อคำนวณหาค่า p2
3) นำค่า p2, ค่า ละติจูดของรันเวย์ ฝั่ง reference level, ค่าความสูงของ reference
level มาคำนวณหาค่า QNH
4) ตรวจสอบความน่ า เชื ่ อ ถื อ ของข้ อ มู ล โดยหาค่ า MAE หรื อ Mean Absolute Error
(ค่าเฉลี่ยของ Absolute Error)

4.1) หาความผิดพลาด (Error) ของค่า QNH ที่คำนวณได้เทียบกับค่า QNH จากข่าว
METAR ที่รายงานจริง
4.1.1) หาค่า Absolute ของ Error
4.1.2) ใช้สูตร MAE จะได้ว่าค่า MAE ยิ่งต่ำก็ยิ่งดี
โดยแบ่งข้อมูลเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้
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-สถานีที่มี AWOS ประกอบด้วย สกบ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย
น่าน ลำปาง พิษณุโลก แม่สอด เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ แพร่
-สถานีที่ไม่มี AWOS ประกอบด้วย สกบ. จังหวัดตาก สุโขทัย โดยจะ
หาค่าความผิดพลาดจากค่า QNH ที่คำนวณได้เทียบกับ ค่า QFF จากข่าว SYNOP ที่
รายงานจริง
สำหรับสถานีที่ไม่มี AWOS จะหาความผิดพลาด (Error) จากค่า QNH ที่
คำนวณได้เทียบกับค่า QFF ในข่าว SYNOP
4.2) หาค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดของ QNH
5) สร้างกราฟแสดง ค่า MAE หรือ Mean Absolute Error (ค่าเฉลี่ยของ Absolute Error)
และกราฟแสดงค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดของ QNH
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บทที่ 3
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลทำได้โดยหาความผิดพลาด (Error) ของค่า QNH ที่
คำนวณได้เทียบกับค่า QNH จากข่าว METAR ที่รายงานจริงแล้วนำไปหาค่าเฉลี่ยของ Absolute
Error (MAE) และค่าเฉลี่ย %Absolute Error ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ค่า MAE หรือ Mean Absolute Error (ค่าเฉลี่ยของ Absolute Error)
ค่าเฉลี่ย %Absolute
ค่าเฉลี่ย %Absolute
สนามบิน MAE QNH
MAE QFF
Error QNH
Error QFF
VTCL
1.38
0.14
1.30
0.13
VTCC
1.06
0.10
1.13
0.11
VTPM
0.85
0.08
2.20
0.22
VTCN
0.78
0.08
0.96
0.10
VTPP
0.60
0.06
0.55
0.05
VTCT
0.55
0.05
2.19
0.22
VTCP
0.52
0.05
0.86
0.09
VTPB
0.23
0.02
2.30
0.23
VTCH
0.13
0.01
1.40
0.14
VTPO
0
0
1.00
0.10
VTPT
0
0
0.65
0.06
หมายเหตุ ค่า Mean Absolute Error ในการใช้งานจริงของ QNH ต้องไม่เกิน 1.0
1.60
1.40

1.38

MAE ของ QNH

1.20

1.06

1.00

0.85

0.80

0.78
0.60

0.60

0.55

0.52

0.40

0.23
0.13

0.20

0

0

VTPO

VTPT

0.00
VTCL

VTCC VTPM VTCN

VTPP

VTCT

VTCP

VTPB

VTCH

สนามบิน

ภาพที่ 9 แสดงค่าเฉลี่ยของ Absolute Error (MAE) ของ QNH ของแต่ละสถานี
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จากกราฟในภาพที่ 9 พบว่าค่าเฉลี่ยของ Absolute Error (MAE) ของ QNH ที่มากกว่า 1.0
คือ ค่าของสนามบิน VTCL และ VTCC ส่วนค่าเฉลี่ยของ Absolute Error (MAE) ของ QNH ที่ต่ำ
กว่ า 1.0 คื อ ค่ า ของสนามบิ น VTPM VTCN VTPP VTCT VTCP VTPB VTCH ซึ ่ ง ค่ า เฉลี ่ ย ของ
Absolute Error ในการใช้งานจริงของ QNH ต้องไม่เกิน 1.0
0.16
0.14

% Absolute Error ของ QNH

0.14
0.12
0.10
0.1
0.08

0.08

0.08
0.06
0.06

0.05

0.05

0.04
0.02
0.02

0.01
0

0

VTPO

VTPT

0
VTCL

VTCC VTPM VTCN

VTPP

VTCT

VTCP

VTPB

VTCH

สนามบิน

ภาพที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ย %Absolute Error QNH ของแต่ละสถานี
จากกราฟในภาพที่ 10 พบว่าค่าเฉลี่ย %Absolute Error QNH ของสถานีที่มีค่าเฉลี่ยของ
Absolute Error (MAE) ของ QNH ที่ต่ำกว่า 1.0 ซึ่งประกอบด้วย สนามบิน VTPM VTCN VTPP
VTCT VTCP VTPB VTCH นั้นมีค่าไม่ถึง 0.1
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2.5
2.20

2.30

2.19

2

1.40

MAE

1.5

1

0.85

1.00

0.96
0.78

0.86
0.60
0.55

0.55

0.65
0.52

0.5

0.23

0.13
0

0

VTPO

VTPT

0
VTPM

VTCN

VTPP

VTCT

VTCP

VTPB

VTCH

สนามบินที่มีค่า MAE ของ QNH ไม่เกิน 1.0

ภาพที่ 11 แสดงค่าเปรียบเทียบระหว่างค่า MAE ของ QNH และค่า MAE ของ QFF ของสนามบินที่
มีค่า MAE ของ QNH ไม่เกิน 1.0
จากกราฟในภาพที่ 11 พบว่าสนามบินที่มีค่าเฉลี่ยของ Absolute Error (MAE) ของ QNH ที่
ต่ ำ กว่ า 1.0 ซึ ่ ง ประกอบด้ ว ย สนามบิ น VTPM VTCN VTPP VTCT VTCP VTPB VTCH นั ้ น มี
สนามบิน VTPM VTCN VTCT VTCP VTPB และ VTCH ยกเว้น VTPP คิดเป็นสัดส่วน 86% ที่มีค่า
MAE QNH ต่ำกว่า MAE QFF
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บทที่ 4
บทวิจารณ์
1) ความผิดพลาดของข้อมูลที่ได้จากการคำนวณอาจเกิดจากการที่ sensor ของ input
(AWS) ไม่ได้รับการสอบเทียบ
2) การเลือกค่า input QFE ของข้อมูลย้อนหลังจาก AWS ได้จากการเลือกค่าที่นาทีที่ 55 ซึ่ง
เป็นการประมาณค่ากลางของช่วงเวลาตรวจ 10 นาที
3) การปัดจุดทศนิยมของค่า QNH จากการคำนวณมีผลต่อความถูกต้อง ซึ่งในการพิจารณา
การปัดจุดทศนิยมของแต่ละสถานีไม่เหมือนกัน
4) ในระบบ METNET บางปีมีข้อมูลจากช่องข้อมูลความกดอากาศและข้อมูลของรหัสข่าวผิว
พื้นไม่ตรงกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโปรแกรมประมวลผลของระบบ METNET มีความคลาดเคลื่อน
5) ข้อมูล Height of barometer above MSL ในฐานข้อมูล ของกรมอุตุนิยมวิทยา บาง
สถานีมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อมูลจริง
6) ในการบันทึกค่าความกดอากาศในข่าว METAR ที่รายงานจริงอาจมีความผิดพลาดแบบ
Human error
7) ฐานข้อมูล AWS ไม่ครบถ้วนในบางสถานีแม้ว่าจะเป็นการสุ่มก็ตาม ทั้งนี้อาจเกิดจาก
เครื่องมือขัดข้องเป็นเวลานานในบางปี
8) ฐานข้อมูลข่าว METAR ที่รายงานจริงไม่ครบถ้วนในบางสถานี ทั้งนี้อาจเกิดจากภารกิจ
ด้านการบินในอดีตมีเฉพาะเวลาที่เครื่องบินขึ้น-ลง เท่านั้น หรืออาจเกิดจากเครื่อง AWOS เสียในช่วง
เวลานั้นๆ
9) ฐานข้อมูลข่าว Synop ที่รายงานจริงไม่ครบถ้วนในบางสถานี ทั้งนี้อาจเกิดจากระบบการ
จัดเก็บฐานข้อมูลของข่าว Synop ในสมัยก่อนของกรมอุตุนิยมวิทยา ยังไม่ได้รับการพัฒนา
10) จำนวนข้อมูลที่หาได้ของแต่ละสถานีไม่เท่ากัน อาจมีผลต่อค่าเฉลี่ยของ Absolute Error
(MAE) ของ QNH
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บทที่ 5
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผล
1) สนามบินที่สามารถใช้สูตรในการคำนวณ QNH ได้ คือ VTPM VTCN VTPP VTCT VTCP
VTPB VTCH สำหรับสนามบิน VTCC การใช้สูตรเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการใช้ค่า QFF (QNH จากการ
คำนวณเมื่อจุดทศนิยมตั้งแต่ 0.5 ปัดขึ้น ถ้าต่ำกว่า 0.5 ปัดทิ้ง ค่าจะใกล้เคียงกับ QNH จริงมากกว่า)
2) สนามบิน VTCL ใช้การปรับค่าจุดทศนิยมของ QFF โดยการปัดขึ้นเพื่อให้แทน QNH เป็น
ทางเลือกที่ดี
3) จาก 86% ของสนามบินที่มีค่าเฉลี่ยของ Absolute Error (MAE) ของ QNH ที่ต่ำกว่า 1.0
มีค่าต่ำกว่า MAE QFF จึงคาดการณ์ได้ว่า สำหรับสนามบิน VTPO และ VTPT การใช้สูตรในการ
คำนวณ QNH เป็นทางเลือกที่ดี
5.2 ข้อเสนอแนะ
1) เซ็นเซอร์ AWS ควรได้รับการสอบเทียบ
2) ควรใช้ค่า input QFE จากแหล่งข้อมูลสำรองแบบ real time หรือใกล้เคียงกับเวลาที่จะ
ทำการคำนวณให้มากที่สุด จะได้ค่า QNH ที่ใกล้เคียงกับค่าจริงที่สุด
3) แต่ละสถานีควรบันทึกรูปแบบของการปรับจุดทศนิยมที่ได้จากการคำนวณค่า QNH
4) กรมอุตุนิยมวิทยาควรมีการสำรวจความถูกต้องของฐานข้อมูลใหม่เป็นระยะ เพื่อการปรับ
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
5) ควรใช้จำนวนข้อมูลด้วยความถี่ที่มากกว่านี้ ซึ่งอาจทำให้ ค่าเฉลี่ยของ Absolute Error
(MAE) ของ QNH มีค่าที่ถูกต้องมากขึ้น
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ภาคผนวก 1
การอ่านค่าบาโรมิเตอร์ปรอท ( QFE ที่ถูกที่กระปุก)
ค่าที่ป้อน
ความกดอากาศที่อ่านได้
738.6 มม. ปรอท = 984.72 hPa
1. อัตราผิดประจำเครื่อง 0.15 มม. ปรอท = 0.2 hPa
เนื่องจากบารอมิเตอร์ของสถานีมีค่าผิดประจำเครื่อง ไม่ว่าจะเป็นค่าผิดของความกด
อากาศหรือค่าผิดของอุณหภูมิ จะมีใบรับรองสอบเทียบกับเครื่องมาตรฐานติดมาด้วย ดังนั้น
จะต้องมีการหักแก้ค่าเหล่านี้ก่อนที่จะนำไปคำนวณตามขั้นตอนต่อไป
Pt = 984.72 + 0.2 = 984.92 hPa
โดย Pt คือ ค่าความกดอากาศที่อ่านได้หลังหักแก้ค่าความผิดความกด หน่วย hPa
2. อุณหภูมิประจำเครื่อง 27 °C
แก้เข้าหาอุณหภูมิมาตรฐาน อุณหภูมิมาตรฐานคือ 0 องศาเซลเซียส

Ct = -4.48
โดย V/Q เป็นค่าคงที่ขึ้นอยู่กับชนิดและรุ่นของบาโรมิเตอร์ซึ่งบริษัทผู้ผลิตกำหนดไว้ ดังนี้
V/Q = 0 hPa สำหรับบาโรมิเตอร์แบบ Fortin ที่ผลิตหลังปี ค.ศ. 1954
V/Q = 33.09 hPa หรือ 24.82 mm.Hg สำหรับบาโรมิเตอร์แบบ Kew รุ่น No.609-610
V/Q = 47.00 hPa หรือ 35.25 mm.Hg สำหรับบาโรมิเตอร์แบบ Kew รุ่น Series
Number 5 ตัว
V/Q = 22.40 hPa สำหรับบาโรมิเตอร์แบบ Thies รุ่น Order-No. 3.1550.17.000
V/Q = 32.00 hPa สำหรับบาโรมิเตอร์แบบ Thies รุ่น Order-No. 3.1550.17.001
t คือ อุณหภูมิประจำเครื่อง หน่วย °C
ได้ค่าความกดอากาศที่อุณหภูมิมาตรฐาน P0 = Pt + Ct
P0 = 984.92 – 4.48 = 980.44 hPa
3. แก้ความถ่วงตามละติจูด (ที่ตั้งของสถานี) ความถ่วงมาตรฐานละติจูดที่ 45 องศา

Cg = -2.11
โดย θ คือ เรเดียนขององศาของตำแหน่งละติจูดที่สถานี
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4. หักแก้ความถ่วงตามความสูงของกระปุกปรอท
CgH = -0.08
โดย H คือ ความสูงของกระปุกปรอท หน่วย ม.
ได้ความกดอากาศที่แท้จริง

PgH = 978.24 hPa *** ค่า QFE ที่ถูกที่กระปุก
5. หักลงหาระดับน้ำทะเลปานกลาง
= 1005.87 หรือ QFF
โดย Pmsl คือ ค่าความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง หน่วย hPa (QFF)
โดยที่
โดย e คือ ค่าอตรรกยะมีค่า 2.71828

= 27.63

โดยที่
= 0.02785
โดย α คือ สัมประสิทธิ์การขยายตัวของอากาศ มีค่า 0.00367
สถานีสูงจากระดับน้ำทะเล 243 ม. ดังนั้นต้องเพิ่มอุณหภูมิ +2.43 °C
ได้ t ที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง = 24.8+2.43 = 27.23 °C
ได้ tm = (27.23+24.8) / 2 = 26.015 °C
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ภาคผนวก 2
การหาค่า z1
สำหรับสนามบินที่มีเครื่อง AWOS
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบตัวแปรระหว่างตำแหน่งที่ต้องการที่ reference level ที่สนามบิน
และแหล่งข้อมูล AWS
ตำแหน่งที่ต้องการ
แหล่งข้อมูล AWS

reference level
∅

p2 = QFE
ตัวเทียบที่สนามบิน
z2
QFE
ตัวเทียบที่สนามบิน
-

AWS
p1 หรือ Psta
z1 = ?

T, Td

1) ใช้สูตรที่ 7 คำนวณหาค่า z -elevation of the station ย้อนกลับเมื่อทราบค่า
(1) ∅ คือ ละติจูดของตำแหน่งที่ต้องการ ในที่นี้คือ ณ reference level ที่บริเวณรันเวย์ มี
หน่วยเป็น องศาเหนือ ตามตารางที่ 8
(2) p1 หรือ Psta คือ ความกดอากาศ ณ จุดที่ทราบค่า หรือแหล่งข้อมูลสำรอง มีหน่วยเป็น
hPa
(3) z2 ความสูง reference level ที่บริเวณรันเวย์ มีหน่วยเป็น เมตร ตามตารางที่ 9
(4) T คือ อุณหภูมิของอากาศ ณ จุดที่ทราบค่า หรือแหล่งข้อมูลสำรอง มีหน่วยเป็น °C
(5) Td คือ อุณหภูมิจุดน้ำค้าง ณ จุดที่ทราบค่า หรือแหล่งข้อมูลสำรอง มีหน่วยเป็น °C
2) เปิดหน้าเว็บไซต์ http://aero-met.herokuapp.com/page1/ (เป็นการคำนวณที่อ้างอิงจาก
WMO-No. 188 Introduction to Table 3.12) และกรอกค่าต่างๆ ที่โปรแกรมต้องการลงไปโดยตั้ง
ค่าจำนวนจุดทศนิยม ดังภาพที่ 12
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ภาพที่ 12 แสดงการตั้งค่าจำนวนจุดทศนิยม
ที่มา : http://aero-met.herokuapp.com/page1/
จากนั้นทดลองปรับค่า z ที่ช่อง z1 จนได้ค่า p2 ใกล้เคียงกับ QFE ตัวเทียบ ดังภาพที่ 13

ภาพที่ 13 แสดงค่าความสูงที่ช่อง z1
ที่มา : http://aero-met.herokuapp.com/page1/
ตัวอย่างที่ 28 แสดงการปรับค่า z ที่ช่อง z1 โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งสำรองคือ AWS ที่สถานี
แม่ฮ่องสอน ในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 18.00 น. เมื่อทราบค่า
(1) ∅ = 19 18 15.29N
(2) p1 หรือ Psta หรือ QFE1 หรือ QFE ที่ AWS = 973.8 hPa
(3) z = ........เมตร
(4) z2 คือ ความสูง reference level = 260 เมตร
(5) T = 30.5 องศาเซลเซียส
(6) Td = 23.68 องศาเซลเซียส
(7) QFE ตัวเทียบที่สนามบิน = 976.1 hPa
จากนั้นทดลองปรับค่า z ที่ช่อง z1 จนได้ค่า p2 ใกล้เคียงกับ QFE ตัวเทียบที่สนามบิน จะได้ z1 = 281
เมตร
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ตัวอย่างที่ 29 แสดงการปรับค่า z ที่ช่อง z1 โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งสำรองคือ AWS ที่สถานีลำปาง ใน
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.14 น. เมื่อทราบค่า
(1) ∅ = 18 16 41.91N
(2) p1 หรือ Psta หรือ QFE1 หรือ QFE ที่ AWS = 988.5 hPa
(3) z = ........เมตร
(4) z2 คือ ความสูง reference level = 243 เมตร
(5) T = 28.4 องศาเซลเซียส, ความชื้นสัมพัทธ์ 55%
(6) Td = 18.52 องศาเซลเซียส
(7) QFE ตัวเทียบที่สนามบิน = 988.6 hPa
จากนั้นทดลองปรับค่า z ที่ช่อง z1 จนได้ค่า p2 ใกล้เคียงกับ QFE ตัวเทียบที่สนามบิน จะได้ z1 = 244
เมตร
ตัวอย่างที่ 30 แสดงการปรับค่า z ที่ช่อง z1 โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งสำรองคือ AWS ที่สถานีเชียงใหม่
ในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 13.50 น. เมื่อทราบค่า
(1) ∅ = 18 45 10.95N
(2) p1 หรือ Psta หรือ QFE1 หรือ QFE ที่ AWS = 970.7 hPa
(3) z = ........เมตร
(4) z2 คือ ความสูง reference level = 307 เมตร
(5) T = 32.8 องศาเซลเซียส, ความชื้นสัมพัทธ์ 57%
(6) Td = 23.17 องศาเซลเซียส
(7) QFE ตัวเทียบที่สนามบิน = 971.8 hPa
จากนั้นทดลองปรับค่า z ที่ช่อง z1 จนได้ค่า p2 ใกล้เคียงกับ QFE ตัวเทียบที่สนามบิน จะได้ z1 = 317
เมตร
ตัวอย่างที่ 31 แสดงการปรับค่า z ที่ช่อง z1 โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งสำรองคือ AWS ที่สถานีเพชรบูรณ์
ในวันเสาร์ ที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น. เมื่อทราบค่า
(1) ∅ = 16 41 07.89N
(2) p1 หรือ Psta หรือ QFE1 หรือ QFE ที่ AWS = 993.8 hPa
(3) z = ........เมตร
(4) z2 คือ ความสูง reference level = 135 เมตร
(5) T = 30.7 องศาเซลเซียส
(6) Td = 15.58 องศาเซลเซียส
(7) QFE ตัวเทียบที่สนามบิน = 993.1 hPa
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จากนั้นทดลองปรับค่า z ที่ช่อง z1 จนได้ค่า p2 ใกล้เคียงกับ QFE ตัวเทียบที่สนามบิน จะได้ z1 = 129
เมตร
ตัวอย่างที่ 32 แสดงการปรับค่า z ที่ช่อง z1 โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งสำรองคือ AWS ที่สถานีพิษณุโลก
ในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น. เมื่อทราบค่า
(1) ∅ = 16 46 19.16N
(2) p1 หรือ Psta หรือ QFE1 หรือ QFE ที่ AWS = 999.6 hPa
(3) z = ........เมตร
(4) z2 คือ ความสูง reference level = 44 เมตร
(5) T = 29.7 องศาเซลเซียส
(6) Td = 26.3 องศาเซลเซียส
(7) QFE ตัวเทียบที่สนามบิน = 1000.2 hPa
จากนั้นทดลองปรับค่า z ที่ช่อง z1 จนได้ค่า p2 ใกล้เคียงกับ QFE ตัวเทียบที่สนามบิน จะได้ z1 = 49
เมตร
ตัวอย่างที่ 33 แสดงการปรับค่า z ที่ช่อง z1 โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งสำรองคือ AWS ที่สถานีแม่สอด ใน
วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 12.40 น. เมื่อทราบค่า
(1) ∅ = 16 41 59.10N
(2) p1 หรือ Psta หรือ QFE1 หรือ QFE ที่ AWS = 985.8 hPa
(3) z = ........เมตร
(4) z2 คือ ความสูง reference level = 210 เมตร
(5) T = 31.1 องศาเซลเซียส
(6) Td = 24.3 องศาเซลเซียส
(7) QFE ตัวเทียบที่สนามบิน = 986.2 hPa
จากนั้นทดลองปรับค่า z ที่ช่อง z1 จนได้ค่า p2 ใกล้เคียงกับ QFE ตัวเทียบที่สนามบิน จะได้ z1 = 214
เมตร
ตัวอย่างที่ 34 แสดงการปรับค่า z ที่ช่อง z1 โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งสำรองคือ AWS ที่สถานีน่าน ในวัน
พฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 15.45 น. เมื่อทราบค่า
(8) ∅ = 18 47 58.24N
(9) p1 หรือ Psta หรือ QFE1 หรือ QFE ที่ AWS = 978.0 hPa
(10)z = ........เมตร
(11)z2 คือ ความสูง reference level = 207.8 เมตร
(12)T = 33.8 องศาเซลเซียส, ความชื้นสัมพัทธ์ 46%
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(13)Td = 20.58 องศาเซลเซียส
(14)QFE ตัวเทียบที่สนามบิน = 977.6 hPa
จากนั้นทดลองปรับค่า z ที่ช่อง z1 จนได้ค่า p2 ใกล้เคียงกับ QFE ตัวเทียบที่สนามบิน จะได้ z1 = 204
เมตร
ตัวอย่างที่ 35 แสดงการปรับค่า z ที่ช่อง z1 โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งสำรองคือ AWS ที่สถานีเชียงราย
ในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. เมื่อทราบค่า
(1) ∅ = 19 56 25.75N
(2) p1 หรือ Psta หรือ QFE1 หรือ QFE ที่ AWS = 960.9 hPa
(3) z = ........เมตร
(4) z2 คือ ความสูง reference level = 390.144 เมตร
(5) T = 31.8 องศาเซลเซียส
(6) Td = 24.92 องศาเซลเซียส
(7) QFE ตัวเทียบที่สนามบิน = 962.9 hPa
จากนั้นทดลองปรับค่า z ที่ช่อง z1 จนได้ค่า p2 ใกล้เคียงกับ QFE ตัวเทียบที่สนามบิน จะได้ z1 = 409
เมตร
สำหรับสนามบินที่ไม่มีเครื่อง AWOS
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบตัวแปรระหว่างตำแหน่งที่ สอต. และแหล่งข้อมูล AWS
ตำแหน่งที่ สอต.
แหล่งข้อมูล AWS

สอต.
∅

p2 = QFE ตัวเทียบที่ สอต
z2
QFE ตัวเทียบที่ สอต

AWS
p1 หรือ Psta
z1 = ?

T, Td
หมายเหตุ ค่าความกดอากาศที่สถานีของข่าวอากาศผิวพื้น 3PoPoPoPo หรือ รหัส QFE
ค่าความกดอากาศที่สถานีของข่าวอากาศผิวพื้น 4PPPP หรือ รหัส QFF
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1) ใช้สูตรที่ 7 คำนวณหาค่า z -elevation of the station ย้อนกลับเมื่อทราบค่า
(1) ∅ คือ ละติจูดของ สอต. มีหน่วยเป็น องศาเหนือ ตามตารางที่ 10
(2) p1 หรือ Psta คือ ความกดอากาศ ณ จุดที่ทราบค่า หรือแหล่งข้อมูลสำรอง มีหน่วยเป็น
hPa
(3) z2 ค่าความสูงของกระปุกปรอท สอต. ตามตารางที่ 11
(4) T คือ อุณหภูมิของอากาศ ณ จุดที่ทราบค่า หรือแหล่งข้อมูลสำรอง มีหน่วยเป็น °C
(5) Td คือ อุณหภูมิจุดน้ำค้าง ณ จุดที่ทราบค่า หรือแหล่งข้อมูลสำรอง มีหน่วยเป็น °C
2) เปิดหน้าเว็บไซต์ http://aero-met.herokuapp.com/page1/ (เป็นการคำนวณที่อ้างอิงจาก
WMO-No. 188 Introduction to Table 3.12) และกรอกค่าต่างๆ ที่โปรแกรมต้องการลงไปโดยตั้ง
ค่าจำนวนจุดทศนิยม ดังภาพที่ 14

ภาพที่ 14 แสดงการตั้งค่าจำนวนจุดทศนิยม
ที่มา : http://aero-met.herokuapp.com/page1/
จากนั้นทดลองปรับค่า z ที่ช่อง z1 จนได้ค่า p2 ใกล้เคียงกับ QFE ตัวเทียบที่ สอต.
ตัวอย่างที่ 36 แสดงการปรับค่า z ที่ช่อง z1 โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งสำรองคือ AWS ที่สถานีสุโขทัย ใน
วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. เมื่อทราบค่า
(1) ∅ ที่ สอต. = 17 37 19.2N
(2) p1 หรือ Psta หรือ QFE1 หรือ QFE ที่ AWS = 1003.3 hPa
(3) z = ........เมตร
(4) z2 คือ ความสูงของกระปุกปรอท= 50.2 เมตร
(5) T = 27.8 องศาเซลเซียส
(6) Td = 26.74 องศาเซลเซียส
(7) จากข่าวอากาศผิวพื้น
AAXX 04034 48372 21560 80000 10270 20263 30047 40105 52015 72162
84856 333 58010 60016 ได้ QFE ตัวเทียบที่ สอต. = 1004.7 hPa
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จากนั้นทดลองปรับค่า z ที่ช่อง z1 จนได้ค่า p2 ใกล้เคียงกับ QFE ตัวเทียบที่ สอต. จะได้ z1 = 63
เมตร
ตัวอย่างที่ 37 แสดงการปรับค่า z ที่ช่อง z1 โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งสำรองคือ AWS ที่สถานีตาก ในวัน
เสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น. เมื่อทราบค่า
(1) ∅ ที่ สอต. = 16 31 27.12N
(2) p1 หรือ Psta หรือ QFE1 หรือ QFE ที่ AWS = 991.0 hPa
(3) z = ........เมตร
(4) z2 คือ ความสูงของกระปุกปรอท= 126.62 เมตร
(5) T = 31.0 องศาเซลเซียส
(6) Td = 25.12 องศาเซลเซียส
(7) จากข่าวอากาศผิวพื้น
AAXX 03094 48376 31558 70000 10303 20244 39917 40059 57022 71022
84976 333 58022
ได้ QFE ตัวเทียบที่ สอต. = 991.7 hPa
จากนั้นทดลองปรับค่า z ที่ช่อง z1 จนได้ค่า p2 ใกล้เคียงกับ QFE ตัวเทียบที่ สอต. จะได้ z1 = 133
เมตร
ตารางที่ 8 ค่าละติจูดของ reference level หรือตำแหน่งที่ต้องการ ที่สนามบินต่างๆ ในภาคเหนือ
ลำดับ
สนามบิน
∅ (องศาเหนือ)
หมายเหตุ
1
แม่ฮ่องสอน
19 18 15.29N
รหัสสนามบิน VTCH, RWY11
2
ลำปาง
18 16 41.91N
รหัสสนามบิน VTCL, RWY18
3
เชียงใหม่
18 45 10.95N
รหัสสนามบิน VTCC, RWY36
4
เพชรบูรณ์
16 41 07.89N
รหัสสนามบิน VTPB, RWY18
5
พิษณุโลก
16 46 19.16N
รหัสสนามบิน VTPP, RWY32
6
สุโขทัย
17 13 41.56N
รหัสสนามบิน VTPO, RWY36
7
ตาก
16 53 45.43N
รหัสสนามบิน VTPT, RWY27
8
แม่สอด
16 41 59.10N
รหัสสนามบิน VTPM, RWY09
9
แพร่
18 07 31.41N
รหัสสนามบิน VTCP, RWY01
10
น่าน
18 47 58.24N
รหัสสนามบิน VTCN, RWY02
11
เชียงราย
19 56 25.75N
รหัสสนามบิน VTCT, RWY03
ที่มา AD 2.12 Runway physical Characteristics eAIP Thailand
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ตารางที่ 9 ความสูงของ reference level หรือตำแหน่งที่ต้องการ ที่สนามบินต่างๆ ในภาคเหนือ
ลำดับ
สนามบิน
reference level (เมตร)
หมายเหตุ
1
แม่ฮ่องสอน
260
รหัสสนามบิน VTCH
2
ลำปาง
243
รหัสสนามบิน VTCL, RWY18
3
เชียงใหม่
307
รหัสสนามบิน VTCC, RWY36
4
เพชรบูรณ์
135
รหัสสนามบิน VTPB, mobile
5
พิษณุโลก
44
รหัสสนามบิน VTPP, RWY32
6
สุโขทัย
54.5
รหัสสนามบิน VTPO, RWY36
7
ตาก
146
รหัสสนามบิน VTPT, RWY27
8
แม่สอด
210
รหัสสนามบิน VTPM, RWY09
9
แพร่
160
รหัสสนามบิน VTCP, RWY01
10
น่าน
207.8
รหัสสนามบิน VTCN
11
เชียงราย
390.144
รหัสสนามบิน VTCT, RWY03
ที่มา : Configuration ของเครื่อง AWOS ประจำสนามบินนั้นๆ
ตารางที่ 10 ค่าละติจูดของสถานีอุตุนิยมวิทยาในภาคเหนือ
ลำดับ
สอต.
∅ (องศาเหนือ)
หมายเหตุ
1
แม่ฮ่องสอน
19 17 56.3
รหัสสถานี 48300
2
ลำปาง
18 10 12
รหัสสถานี 48328
3
เชียงใหม่
18 28 20.64
รหัสสถานี 48327
4
เพชรบูรณ์
16 15 36
รหัสสถานี 48379
5
พิษณุโลก
16 28 12
รหัสสถานี 48378
6
สุโขทัย
17 37 19.2
รหัสสถานี 48372
7
ตาก
16 31 27.12
รหัสสถานี 48376
8
แม่สอด
16 23 35.88
รหัสสถานี 48375
9
แพร่
18 06 00
รหัสสถานี 48330
10
น่าน
18 27 52.92
รหัสสถานี 48331
11
เชียงราย
19 34 26.76
รหัสสถานี 48303
ที่มา : ข้อมูลอุตุนิยมวิทยารายเดือน สารสนเทศอุตุนิยมวิทยาเพื่อการบริการ ศูนย์อุตุนิยมวิทยา
ภาคเหนือ
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ตารางที่ 10 ค่าความสูงของกระปุกปรอท สถานีอุตุนิยมวิทยาในภาคเหนือ
ลำดับ
สอต.
ความสูงของกระปุก
หมายเหตุ
ปรอท (เมตร)
1
แม่ฮ่องสอน
274.21
รหัสสถานี 48300
2
ลำปาง
243.83
รหัสสถานี 48328
3
เชียงใหม่
306.833
รหัสสถานี 48327
4
เพชรบูรณ์
116.07
รหัสสถานี 48379
5
พิษณุโลก
45.74
รหัสสถานี 48378
6
สุโขทัย
50.2
รหัสสถานี 48372
7
ตาก
126.62
รหัสสถานี 48376
8
แม่สอด
197.46
รหัสสถานี 48375
9
แพร่
163.032
รหัสสถานี 48330
10
น่าน
201.6
รหัสสถานี 48331
11
เชียงราย
393
รหัสสถานี 48303
ที่มา : ข้อมูลอุตุนิยมวิทยารายเดือน สารสนเทศอุตุนิยมวิทยาเพื่อการบริการ ศูนย์อุตุนิยมวิทยา
ภาคเหนือ
ตารางที่ 11 ค่าละติจูดของ AWS ในจังหวัดที่มีสนามบินในภาคเหนือ
ลำดับ
ที่ตั้ง AWS
∅ (องศาเหนือ)
หมายเหตุ
1
แม่ฮ่องสอน
19 17 59
2
ลำปาง
18 16 41
3
เชียงใหม่
18 50 36
4
เพชรบูรณ์
16 26 05
5
พิษณุโลก
16 47 47
6
สุโขทัย
17 29 11
7
ตาก
16 52 48
8
แม่สอด
16 41 60
9
แพร่
ไม่มี AWS
10
น่าน
18 46 01
11
เชียงราย
19 52 18
ที่มา : Current Information TMD AWS
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ตารางที่ 12 ค่า z1 ความสูงของ AWS จากการคำนวณ กรณีใช้แหล่งข้อมูลสำรองจาก AWS จำนวน
8 สถานีและจาก สอต. จำนวน 2 สถานี ในภาคเหนือ
ลำดับ
สนามบิน
z1* (เมตร)
หมายเหตุ
1
แม่ฮ่องสอน
281
เทียบ AWOS
2
ลำปาง
244
เทียบ AWOS
3
เชียงใหม่
317
เทียบ AWOS
4
เพชรบูรณ์
129
เทียบ AWOS
5
พิษณุโลก
49
เทียบ AWOS
6
สุโขทัย
63
เทียบบารอมิเตอร์ ที่ สอต.
7
ตาก
133
เทียบบารอมิเตอร์ ที่ สอต.
8
แม่สอด
214
เทียบ AWOS
9
แพร่
ไม่มี AWS
10
น่าน
204
เทียบ AWOS
11
เชียงราย
409
เทียบ AWOS
ที่มา : ค่า z1 ได้จากการคำนวณย้อนกลับของสูตรที่ 7

