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อากาศกับการบิน 

 อากาศกับการบิน มีความสําคัญอยางใกลชิดเพราะการบินเปนการนําเอาอากาศยานเขาสัมผัสกับ

อากาศโดยตรง ดังนั้นอากาศจึงมีความสัมพันธ และความสําคัญอยางยิ่งตอการบิน สภาวะอากาศตางๆของ

อากาศท่ีดี เลว วิปริตแปรปรวนและปรากฏการณทางธรรมชาติตางๆ ท่ีทําใหเกิดสภาวะอากาศรายจะมี

ผลกระทบโดยตรงตอการปฏิบัติการบินท้ังสิ้น สภาพของอากาศ โดยธรรมชาติของบรรยากาศรอบโลกเรา

จะแตกตางกันไปตามเวลาและสถานท่ี ปรากฏการณทางธรรมชาติและสภาวะอากาศรายตางๆ ท้ังท่ี

มองเห็นและมองไมเห็น สามารถคาดหมายพยากรณลวงหนาได  โดยหลักวิชาทางอุตุนิยมวิทยาทําใหมี

ประโยชนมากตอกิจการบิน โดยกอนทําการบินทุกครั้ง  นักบินผูควบคุมการบินและตัวแทนฝายปฏิบัติการ

บินจะตองศึกษาสภาวะของอากาศ ตามเสนทางบินสนามบินตนทาง สนามบินปลายทาง และสนามบิน

สํารองใกลเคียงอยางละเอียด  จากเอกสารประกอบการบินและสํานักงานอุตุนิยมวิทยาประจํา

สนามบิน และวางแผนการบินลวงหนาเพ่ือหลีกเลี่ยงสภาวะอากาศรายท่ีเปนอันตรายตอการบินตลอด

เสนทางบิน  

การตรวจสารประกอบเพื่อการบินของเจาหนาที่ตรวจอากาศ อันไดแก ลมผิวพื้น ทัศนวิสัย 

ลักษณะอากาศปจจุบัน ปรากฏการณหรือเมฆปกคลุมทองฟา อุณหภูมิอากาศและอุณหภูมิจุดน้ําคาง 

และความกดอากาศ สารประกอบดังกลาวลวนแลวแตมีความสําคัญและเปนประโยชนอยางมากตอการ

บิน นักบินจะใชขอมูลเหลานี้ประกอบการพิจารณาวางแผน การบินประเมินปญหาหรืออุปสรรค รวมทั้ง

อันตรายอันจะเกิดขึ้นในระหวางการบิน ตลอดจนการลดอันตรายหรือการหลีกเลี่ยงเพื่อใหเกิดความ

ปลอดภัย ตอการบินมากที่สุด อันตรายที่เกิดขึ้นอาจสงผลกระทบตอการบินเพียงเล็กนอยจนกระทั่งถึง

อาจกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงจนถึงขั้นเกิดโศกนาฏกรรม เชน อากาศยานเกิดอุบัติเหตุเนื่องจาก

สภาพอากาศเลวราย อันเปนเหตุใหสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสิน เพื่อใหทราบถึงสภาพอากาศที่เปน

อันตรายตอการบิน โดยพิจารณาในขอบเขตของสารประกอบทางอุตุนิยมวิทยา พอที่จะสรุปสาระสําคัญ

ไดดังตอไปนี้  
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1. ลมผิวพ้ืน 

ลมผิวพ้ืน ค ือ ลมที่พัดจากบร ิเวณผิวพื้นไปย ังความสูงประมาณ 1 ก ิโลเมตรเหน ือพื้นด ิน ซ ึ่งเปน   

บร ิเวณที่มีการคลุกเคลาของอากาศและม ีแรงฝดอ ันเก ิดจากการปะทะก ับส ิ่งก ีดขวางรวมกระทําดวย  ในทาง

การบินจะใชขอมูลลมผิวพื้นบริเวณสนามบิน เนื่องจากลมผิวพื้นเปนสารประกอบท่ีสําคัญตอการวิ่งข้ึนหรือ

รอนลงสนามบินของเครื่องบิน ในการสรางรันเวย ตองพิจารณาถึงทิศทางลมสวนใหญที่พัดประจําบริเวณ

สนามบิน โดยวางแนวของรันเวยขนานกับทิศทางลม ตามหลักการบิน การวิ่งขึ้นหรือรอนลงสนามบิน

ของเครื่องบิน ตองสวนทางลมที่พัดอยูในขณะนั้น เมื่อลมสวนใหญเปลี่ยนทิศ การวิ่งขึ้นหรือรอนลงของ

เครื่องบินจะเปลี่ยนทิศทางการวิ่งขึ้นหรือรอนลงตามไปดวย ตัวอยางเชน รันเวยของสนามบินดอนเมือง 

วางในแนวทิศตะวันตกเฉียงใตไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ทิศ 210 องศา กับทิศ 030 องศา ทิศ

ทางการวิ่งข้ึนหรือรอนลงจึงจํากัดในสองทิศทางนี้เทานั้น สวนใหญอากาศยานจะวิ่งข้ึนหรือรอนลงโดยหัน

หัวไปทางทิศ 210 เกือบตลอดป เวนแตในชวงฤดูหนาวลมท่ีพัดปกคลุมบริเวณสนามบินดอนเมือง

เปลี่ยนเปนลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เจาหนาท่ีควบคุมการจราจรทางอากาศหรือเจาหนาท่ีหอบังคับการ

บิน จะประกาศใหนักบินเปลี่ยนทิศทางการวิ่งข้ึนหรือรอนลง ซ่ึงจะทําการวิ่งข้ึนหรือรอนลงโดยหันหัว

เครื่องบินไปทางทิศ 030 นอกจากทิศทางแลว ความเร็วลมก็สงผลตอการบินเชนกัน ลมท่ีพัดในระดับสูงๆ 

จะมีความเร็วมากกวาลมในระดับต่ํา ท้ังนี้ เพราะไมมีสิ่งกีดขวางการเคลื่อนท่ีของลม ซ่ึงแตกตางกับลมใน

ระดับต่ําท่ีตองพัดผานสิ่งกีดขวาง เชน ภูเขา ตนไม อาคาร ฯลฯ อันเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหความเร็วลดลง 

หากลมพัดสวนกับการเคลื่อนท่ีของเครื่องบินหรือเรียกวา ลมตาน มีกําลังแรงสงผลทําใหเกิดแรงตาน

เพ่ิมข้ึน ความเร็วของเครื่องบินท่ีเคลื่อนท่ีไปก็จะชาลง หากนักบินตองการใหความเร็วคงท่ีก็ตองเพ่ิมกําลัง

ของเครื่องยนต ซ่ึงตองใชเชื้อเพลิงเพ่ิมมากข้ึน อยางไรก็ตาม ขอดีของการท่ีเครื่องบินปะทะลมตานท่ีมี

กําลังแรงคือการไตระดับข้ึนไปในระดับสูงๆ สามารถทําไดอยางรวดเร็ว แตหากเครื่องบินไดรับลมจากดาน

ทายของเครื่อง หรือเรียกวาลมสงทาย ซ่ึงจะสงใหเครื่องบินเคลื่อนท่ีไปขางหนาไดเร็วข้ึน และประหยัด

น้ํามัน แตผลเสียคือแรงยกของเครื่องบินจะลดลงซ่ึงนักบินตองทําการแกไขเพ่ือใหบินอยูในระดับบิน ท่ี

ตองการในทํานองเดียวกันหากลมพัดขวางกับลําตัวของเครื่องบิน จะทําใหเครื่องบินเฉออกไปจากเสนทาง

บินได เหตุการณท่ีกลาวมาแลว หากเกิดในระดับสูงๆ นักบินมีเวลาและความสูงอยางเพียงพอตอการแกไข

สถานการณใหกลับคืนสูภาวะปกติ แตถาเหตุการณเหลานี้เกิดข้ึนในระดับต่ําๆ โอกาสท่ีจะเกิดอันตราย

จนถึงข้ันเกิดอุบัติเหตุข้ึนได 
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2. ทัศนว ิสัย  

ทัศนวิสัย (Visibility) ในทางอุตุนิยมวิทยาหมายถึง ระยะไกลที่สุดที่สามารถมองเห็นไดดวย

สาย ตองเห็นชัดเจนในอากาศแจมใส เชน ทิวเขา บานเรือน ตนไมหรือปลองไฟ เมื่อที่หมายนั้นๆ มัว

ลงหรือจางไปจากที่เคยสังเกตเห็นในอากาศท่ีแจมใสแลว เราถือวาเห็นไมชัด ที่หมายสําหรับการตรวจ

ทัศนวิสัยในทุกๆสนามบินตองมีและทุกแหงตองมีการตรวจอากาศสําหรับการบินโดยจะมีที่หมาย

รอบๆ สถานีในระยะตางๆ กัน ตั้งแต 10 เมตร 50 เมตร 100 เมตร 500 เมตร 1000 เมตร 1.5 

กิโลเมตร 5 กิโลเมตร 8 กิโลเมตร เปนตน ใหสังเกตดูวาในเวลาท่ีอากาศแจมใสนั้นที่หมายใดในระยะ

ใดเห็นชัดอยางไร เมื่ออากาศไมดีเปนภาวะที่ที่ทัศนวิสัยลดลง เชน มีหมอก, ฝุน, ฟาหลัวหรือฝนท่ี

หมายใดที่ไกลที่ยังมองเห็นไดชัดเจนเหมือนในสภาวะที่อากาศแจมใส ใหถือระยะนั้นเปนคาของทัศน

วิสัย ในเวลากลางคืนความมืดไมใชลักษณะของลมฟาอากาศที่ทําใหทัศนวิสัยเสีย โดยใหถือวาขนาด

ของความโปรงแสงของบรรยากาศเทากันทั้งเวลากลางวันและกลางคืน เมื่อทองฟาโปรงอากาศ

แจมใสจะตองเห็นจุดตางๆ ไดชัดเจนเชนเดียวกับเวลากลางวันโดยการสังเกตเห็นจากดวงไฟที่มีความ

เขมปานกลางตามปกติแลวระยะตางๆ ท่ีกําหนดไวจะติดไฟประจําไวดวย                                                           

การตรวจวัดคาทัศนะวิสัยในดานการบิน Visibility Observation การกําหนดเกณฑเกี่ยวกับ

ทัศนวิสัย มีเกณฑกําหนดดังนี้คือ                                                                                                                              

1. ถาทัศนวิสัยมากกวา 8 กม. มักไมมีลักษณะอากาศราย อันจะเปนอันตรายตอการบิน                                   

2. ถาทัศนวิสัยอยูระหวาง 2-8 กม. อาจจะมีลักษณะอากาศราย อันจะเปนอันตรายตอการบินเชน 

ฝนตกปานกลาง พายุฟาคะนอง ฟาหลัวแหง ฟาหลัวชื้นอยางรุนแรง หรือ หมอกบาง                                                               

3. ถาทัศนวิสัยมากกวา 2 กม. ใชกฎการบินดวยสายตา (Visual Flight Rule = VFR)                                            

4. ถาทัศนวิสัยนอยกวา 2 กม. ใชกฎการบินดวยเครื่องมือ (Instrument Flight Rule =IFR) ซ่ึง

จะตองใช ILS (Instrument Landing System) ในการรอนลง (Landing) คานี้ในปจจุบันทาอากาศ

ยานตางๆ มักจะกําหนดไวที่ 1,500 เมตร โดยกําหนดไวใน AIP (Airport Information 

Publication) โดยทาอากาศยานที่ไมมี ILS เครื่องบินข้ึนลงไมได                                                                                                                     

5. ถาทัศนวิสัยนอยกวา 1 กม. เจาหนาท่ีอุตุนิยมวิทยาจะตองแจงใหหอบังคับการบินทราบ และ

หอบังคับการบินเริ่มใชกฎควบคุมการบินดวยลักษณะอากาศต่ําสุด (Weather Minimum) โดยเริ่ม

ขบวนการดังนี้คือ 
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(1)   ทัศนวิสัยอยูระหวาง 800 -1,000 เมตร เครื่องบินทุกชนิดข้ึนลงได แตตองใช ILS 

(Instrument Landing System) 

(2)   ทัศนวิสัยอยูระหวาง 500 - 800 เมตร เครื่องบินขนาดใหญข้ึนได ลงไมได เครื่องบิน

ขนาดเล็กข้ึนได ลงได 

(3)   ทัศนวิสัยอยูระหวาง 300 – 500 เมตร เครื่องบินขนาดใหญข้ึนไมได ลงไมได เครื่องบิน

ขนาดเล็กข้ึนได ลงไมได 

(4)   ทัศนวิสัยนอยกวา 300 เมตร เครื่องบินทุกชนิดข้ึนลงไมได สนามบินปด 

 

ทัศนวิสัยในทางการบิน 

 1. Main Meteorological Visibility คือ คาทัศนวิสัยในทิศทางที่สําคัญ เชน บริเวณทางวิ่ง

สนามบิน 

 2. Prevailing Visibility คือทัศนวิสัยที่ปกคลุมพ้ืนท่ีมากกวาครึ่งวงกลม 

 3. Runway Visibility (RVV) คือ ทัศนวิสัยท่ีทางวิ่ง ถาทัศนะวิสัยท่ีทางวิ่งแตกตางอยาง

เห็นไดชัดกับทัศนวิสัยโดยทั่วไปแลวใหรายงานทัศนวิสัยท่ีทางวิ่งโดยกํากับทิศทางไวดวย 

 4. Runway Visual Range (RVR) มีความสําคัญตอการบินข้ึนลงมากเพราะเปนคาทัศนวิสัย

สูงสุดท่ีนักบินจะสามารถมองจากหองนักบิน Cockpit ออกไปขางหนาตามเสนกลางของทางวิ่งวาได

ไกลแคไหน ในขณะที่เครื่องบินแตะพื้นทางวิ่ง ซ่ึงในทางปฏิบัติเราไมสามารถวัดดวยสายตาได เราใช

เครื่องมือท่ีเรียกวา Transmissometer ติดตั้งอยูใกลๆกับจุดแตะพ้ืนของเครื่องบิน มีสวนประกอบ

สองสวนคือ Transmitter, Receiver 

  5. Flight visibility 

5.1 In Flight Visibility – Horizontal Height Visibility ความสามารถในขณะที่ทําการ

บินนักบินสามารถมองไปขางหนาไดไกลเทาใดในแนวราบ 

5.2 Slant Visibility , Approach Visibility  ความสามารถของนักบินท่ีจะมองเห็นไดใน

แนวเฉียงเพ่ือใหเห็นทางวิ่ง 

การตรวจอากาศตามปกติ ทําการตรวจที่พื้นดินตามแนวราบ (Horizontal)  แตในการนํา

เครื่องบินลงนักบินจะใชทัศนวิสัยตามแนวเฉียง (Slant) คือทัศนะวิสัยจากอากาศสูพื้นดิน ซึ่งปกติจะ

มีคามากกวาทัศนวิสัยตามแนวราบ เชน ในกรณีที่ตําแหนงของเครื่องบินอยูในสภาวะอากาศแจมใส

และมีหมอกปกคลุมอยูเบื ้องลาง หากตําแหนงของเครื ่องบินในขณะนั้นอยู ในตําแหนงที่เหมาะสม 

นักบินอาจมองเห็นสภาพของสนามบินไดคอนขางชัดเจน แตเม่ือลดระดับลงมาจนเครื่องบินอยูใกลชั้น
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หมอก หรือในชั้นหมอก นักบินอาจมองไมเห็นสภาพทางวิ่ง ทําใหนักบินตัดสินใจผิดพลาดอาจทําให

เกิดอุบัติเหตุดานการบินข้ึนได   

ในทางการบินทัศนวิสัยเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งที่นักบินจะตองมองเห็นเครื่องบินลําอื่น 

รวมถึงสิ่งแวดลอม ที่เกี่ยวของ ทั้งในขณะอยูในบริเวณเขตปฏิบัติการบินของสนามบินและในอากาศ 

เพื่อปองกันการชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งคาทัศนวิสัยบริเวณทางวิ่งที่ตองอาศัยการรายงานคาทัศน

วิสัย รวมถึงคาทัศนวิสัยบนทางวิ ่ง (Runway Visual Range) จากเจาพนักงานอุตุนิยมวิทยาหรือ

เครื่องมือตรวจวัดทางอุตุนิยมวิทยาติดตั้งไวใกลกับทางวิ่ง ตามเกณฑมาตรฐานสากลที่กําหนดสําหรับ

ใหผูที่ปฏิบัติงานอํานวยการบิน นําขอมูลทัศนวิสัยที่ไดมาประกอบการวางแผนการปฏิบัติการบินและ

ใหคําแนะนําแกนักบินเพื่อประกอบการตัดสินใจในขั้นตอนสุดทาย สภาพอากาศที่เปนสิ่งบดบังทัศน

วิสัยทางการบินท่ีปรากฏในประเทศไทย เชน หมอก ฝน ฝุนละออง ฝุนควัน เปนตน 

ตัวอยางปรากฏการณ  

หมอก (Fog)- FG เปนน้ําในอากาศหรือไฮโดรมีทีเออร (hydrometeor) ชนิดหนึ่งท่ีประกอบดวย

กลุมละอองน้ําขนาดเล็กมากสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลาลอยอยูในอากาศใกลพ้ืนดิน โดยปกติจะทําให

ทัศนวิสัยทางแนวนอนท่ีผิวพ้ืนโลกลดลงเหลือนอยกวา 1,000 เมตร ถาทัศนวิสัยมากกวา 1,000 เมตร 

เรียกวา หมอกบางหรือหมอกน้ําคาง (mist) หมอกกับเมฆตางกันแตเพียงวา หมอกนั้นมีฐานอยูติดกับพ้ืนดิน 

สวนเมฆจะมีฐานสูงเหนือพ้ืนดินข้ึนไป  โดยท่ัวไปขณะเกิดหมอกทัศนะวิสัยจะต่ํากวา 1 กิโลเมตร หมอกจึง

เปนปรากฏการณท่ีเปนอันตรายอยางยิ่งตอการบิน   เพราะทัศนะวิสัยมีความสําคัญตอการบินมาก   แมวา

ในปจจุบันเครื่องบินจะมีสมรรถนะในการบินข้ึน-ลงสนามบินไดเกือบทุกสภาวะอากาศก็ตาม  แตนักบินก็

จะตองมองเห็นทางวิ่งของสนามบิน  ในกรณีท่ีมีหมอกปกคลุมสนามบิน  สภาพอากาศขณะนั้นแจมใสไมมี

เมฆ ขณะทําการบินท่ีตําแหนงเครื่องบินพอเหมาะ นักบนิสามารถมองเห็นสนามบินเบื้องลางชัดเจน  แตเม่ือ

ลดระดับลงมาอยูในชั้นของหมอก นักบินอาจมองไมเห็นสนามบินเลย ท้ังนี้เพราะหมอกเกิดปกคลุมสนามบิน

ไมสูงจากพ้ืนดินมากนัก  จะปกคลุมหนาทึบบริเวณใกลพ้ืนดิน  ปรากฏการณเชนนี้มีความสําคัญมาก  นักบิน

จะตองคํานึงถึงใหมากเพราะเปนสาเหตุของอุบัติเหตุเครื่องบินตกมามากแลว 
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หมอกบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ 

 

หมอกน้ําคาง (Mist) - BR เปนน้ําในอากาศหรือไฮโดรมีทิเออร (hydrometeor) ซ่ึงประกอบดวย

ละอองน้ํา เล็กมากจนไมสามารถเห็นไดดวยตาเปลา หรือละอองน้ําดูดความชื้น (hydroscopic water 

droplets) ลอยอยูในอากาศ หมอกน้ําคางมีลักษณะเชนเดียวกับหมอกแตบางกวา เม่ือมีหมอกน้ําคางเกิดข้ึน

เหนือท่ีใดมักจะแลดูคลายมานบางสีเทาคลุมอยูเหนือภูมิประเทศแหงนั้น ทําใหทัศนวิสัยท่ีผิวพ้ืนโลกลดลง

นอยกวาหมอก แตยังเห็นไดไกลเกินกวา 1 กม. ความชื้นสัมพัทธในหมอกน้ําคางมักจะนอยกวา 95%  

หมอกน้ําคางเปนสภาพอากาศท่ีอยูระหวางฟาหลัวชื้น (damp haze) กับหมอก 

หมอกเปนหยอม (Fog patches) - BCFG เปนหมอกซ่ึงกระจายออกเปนแนวไมสมํ่าเสมอกัน เปน

หยอมๆ 

หมอกตื้น (Shallow Fog)  -  MIFG เปนหมอกซ่ึงปกคลุมพ้ืนดิน ต่ํากวา 2 เมตร 

หมอกบางสวน (Partial fog) - PRFG เปนหมอกซ่ึงปกคลุมบางสวนของทางวิ่ง (Runway) 

การเกิดหมอก ลักษณะการเกิดคลายเมฆ  หมอกทุกชนิดเกิดเม่ืออุณหภูมิอากาศมีคาเทากับ

อุณหภูมิจุดน้ําคาง ทําใหอากาศเกิดการอ่ิมตัว (saturate)  แลวกลั่นตัว (condense) เปนละอองน้ําเล็กๆ 

 

 

 

 

 



7 
 

หมอกสามารถแบงออกตามลักษณะการเกิด ดังนี้ 

    1. หมอกท่ีเกิดจากการเย็นตัวของอากาศ (Cooling fog) เปนหมอกท่ีเกิดข้ึนภายในมวลอากาศ 

บางทีเรียกวา (Air mass fog) ซ่ึงแบงยอยออกไดอีก คือ 

     1.1  หมอกท่ีเกิดจากการแผรังสีความรอน (Radiation fog) เปนหมอกท่ีเกิดเหนือพ้ืนดินใน

เวลากลางคืน และจางหายไปในเวลาเชา ภายหลังดวงอาทิตยข้ึน หมอกชนิดนี้มักเกิดในวันท่ีอากาศดี 

ทองฟาแจมใส ลมออน และอากาศมีความชื้นสูง เกิดจากในตอนกลางคืน พ้ืนดินจะคายความรอนหรือแผ

รังสีออกไดมากเปนเหตุใหพ้ืนดินเย็นลง อากาศในชั้นลางท่ีอยูติดพ้ืนดินจะเย็นลงดวย จนมีอุณหภูมิเทากับ

จุดน้ําคาง ทําใหไอน้ําในอากาศท่ีอยูใกลพ้ืนดินกลั่นตัวเกิดเปนหมอก 

     1.2  หมอกท่ีเกิดจากการพาความรอนในแนวนอน (Advection fog) หมอกท่ีเกิดข้ึนในชั้นต่ํา ๆ 

ของมวลอากาศชื้นซ่ึงเคลื่อนท่ีไปบนผิวพ้ืนท่ีเย็นกวาจนทําใหอุณหภูมิของอากาศขางลางลดลงตํ่ากวา

อุณหภูมิจุดน้ําคาง หมอกชนิดนี้มักเกิดจากอากาศชื้นเคลื่อนท่ีไปบนผิวพ้ืนน้ําท่ีเย็นจัด (เชน หมอกทะเล - 

sea fog) 

     1.3  หมอกลาดเนินเขา (Up-slope fog) หมอกท่ีเกิดตามลาดเนินเขาดานรับลม เนื่องจาก

อากาศยกตัวสูงข้ึนตามลาดเขาทําใหเกิดการขยายตัวแบบแอเดียแบติค (adiabatic expansion) แลวเย็นลง

จนถึงอุณหภูมิจุดน้ําคางจนไอน้ํากลั่นตัวกลายเปนหมอก 

     2. หมอกท่ีเกิดจากการระเหย (Evaporation fog) หมอกซ่ึงเกิดข้ึนโดยการระเหยอยางรวดเร็ว

ของน้ําจากผิวหนาน้ําท่ีอุนและกระจายเขาไปในมวลอากาศเย็นและมีเสถียรภาพคือมีการทรงตัวดี ทําใหมวล

อากาศเย็นนั้นอ่ิมตัวและเกิดเปนหมอก ซ่ึงแบงไดดังนี้ 

     2.1 หมอกในแนวปะทะอากาศ (Frontal fog) หมอกซ่ึงเกิดข้ึนในบริเวณแนวปะทะอากาศ 

โดยท่ัวไป แบงออกเปน 3 ชนิด คือ หมอกซ่ึงเกิดกอนแนวปะทะอากาศอุน (warm - front pre - frontal 

fog) หมอกซ่ึงเกิดตามหลังแนวปะทะอากาศเย็น (cold - front post - frontal fog) และหมอกซ่ึงเกิดขณะ

แนวปะทะอากาศเคลื่อนผาน (frontal - passage fog) 

     2.2  หมอกไอน้ํา (Steam fog) หมอกท่ีเกิดจากการระเหย คือเม่ือไอน้ําระเหยเขาไปหรือเพ่ิม

เขาไปในอากาศซ่ึงเย็นจัดกวามากและมีการทรงตัวดี ตัวอยางเชน มวลอากาศเคลื่อนผานแนวน้ําแข็ง 

(stretches of ice) กอนจะผานไปเหนือผิวพ้ืนทะเลท่ีอุน 
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การพยากรณหมอก : Fog forecast  หมอกจะเกิดข้ึนเม่ืออากาศมีคุณสมบัติตอไปนี้ 

1. ทองฟาไมมีเมฆ  (Clear sky) หรือมีเมฆเล็กนอย 

2. ลมออน ไมเกิน 5 นอต (Light wind) 

3. ความชื้นสัมพัทธของอากาศสูง (High relative humidity) 

4. อัตราสวนผสมของอากาศจะตองคงท่ีหรือเพ่ิมข้ึน (Constant or Mixing ratio) 

5. อากาศมีการทรงตัวดี (Stable air) และมี inversion ท่ีระดับต่ํา 

การพยากรณหมอกสลายตัว :  หมอกจะสลายตัวมีหลักสังเกตดังนี้ 

1. เม่ือมีความรอนเกิดข้ึน เชน ดวงอาทิตยสองในตอนเชา หมอกเม่ือไดรับความรอนก็จะยกตัว
กลายเปนเมฆหรือระเหยกลายเปนไอหมด 

2. เม่ือลมมีกําลังแรงข้ึน หมอกจะสลายตัวไดเร็วข้ึน 

3. เม่ือมีเมฆปกคลุมทองฟามากข้ึนจะทําใหหมอกสลายตียิ่งข้ึน 

 

3. สภาพอากาศปจจุบัน (Present Weather) หมายถึง สภาพอากาศท่ีปรากฏบริเวณสนามบิน  
ในเขตรัศมีระหวาง 8 และ 16 กิโลเมตรจากจดอางอิง ลักษณะอากาศขณะเกิดภัยอันตรายและขอควร

ปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายโดยมุงเนนอันตรายที่จะเกิดตอการปฏิบัติการบิน ในการปฏิบัติการกิจการบิน

ในสภาพพายุฟาคะนองไดอยางปลอดภัย 

           ตัวอยางสภาพอากาศปจจุบันท่ีมีผลตอเครื่องบิน เชน พายุฟาคะนองเปนปรากฏการณทาง

ธรรมชาติท่ีมีอันตรายอยางยิ่งตอเครื่องบินท่ีกําลังทําการบินอยูในอากาศท้ังในขณะบินอยูในเสนทางบิน หรือ

ขณะบินข้ึน-ลงสนามบิน เพราะในพายุฟาคะนองมีสภาวะอากาศท่ีเลวรายท่ีสุด มีลมกระโชกรุนแรง มีกระแส

อากาศพัดข้ึน-ลงรุนแรงทําใหเครื่องบินท่ีบินผานเขาไป หรือบินอยูใกลเคียงไดรับความปนปวน กระเทือน รูสึก

ถูกกระแทก ทําใหความสูงของเครื่องบินเปลี่ยนแปลงบอยครั้งท่ีนักบินไมสามารถรักษาระดับบินไวไดเปนเหตุ

ใหเครื่องบิน ประสบอุบัติเหตุ ตกมาแลวมากมาย บางครั้งเครื่องบินจะไดรับอันตรายจากลูกเห็บดวย และมี

น้ําแข็งเกาะจับเครื่องบินอยางรุนแรงดวย ซ่ึงเห็นไดชัดเจนวาเครื่องบินหากเลี่ยงไดควรหลีกเลี่ยงการบินผาน

เขาไปในพายุฝนฟาคะนอง ในวันหนึ่งๆท่ัวโลก มีพายุฝนฟาคะนอง เกิดข้ึนประมาณ44,000ครั้ง โดยเฉพาะใน

เขตรอนมีเกิดข้ึนแทบทุกวัน ดังนั้นโอกาสท่ีนักบินแตละเท่ียวบิน จะประสบ กับพายุฝนฟาคะนองมีสูงมาก 

ดังนั้นความรูเก่ียวกับพายุฟาคะนองและระเบียบปฏิบัติตางๆในการบินเม่ือพบพายุฟาคะนองจะชวยใหนักบิน

สามารถผานพนพายุฟาคะนองไดอยางปลอดภัย     
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                   ทางดานหนาของพายุฝนฟาคะนองจะมีอากาศไหลลงอยางรุนแรง 

 

การเกิดพายุฝนฟาคะนองในแตละครั้ง จะกินเวลานานประมาณ 2 - 4 ชั่วโมง ซ่ึงพอจะลําดับเหตุการณไดดังนี้  

1. อากาศรอนอบอาว เนื่องจากมวลอากาศรอนยกตัวลอยข้ึน เม่ือปะทะกับอากาศเย็นดานบนแลวควบแนน

กลายเปนละอองน้ําในเมฆ และคลายความรอนออกมาในรูปของรังสีอินฟราเรด  

2. ทองฟามืดมัว อากาศเย็น เนื่องจากการกอตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสมีขนาดใหญมากจนบดบังแสงอาทิตย  

ทําใหอุณหภูมิพ้ืนผิวลดต่ําลง  

3. กระแสลมกรรโชกและมีกลิ่นดิน เกิดข้ึนเนื่องจากดาวนดราฟต (Downdraft) ภายในเมฆคิวมูโลนิมบัสเปา

ลงมากระแทกพ้ืนดินและกลายเปนลมเฉือน (Wind shear)  

4. ฟาแลบ ฟาผา ฟารอง เนื่องจากกระแสลมพัดข้ึนและลง (Updraft และ Downdraft) ทําใหเกิดการ

เหนี่ยวนําของประจุไฟฟาในกอนเมฆและบนพ้ืนดิน   

5. ฝนตกหนัก เกิดจากการสลายตัวของกอนเมฆเปลี่ยนเปนหยาดน้ําฟาตกลงมาฝน และในบางครั้งมีลูกเห็บ

ตกลงมาดวย 

6. รุงกินน้ํา เกิดจากละอองน้ําซ่ึงยังตกคางอยูในอากาศหลังฝนหยุด หักเหแสงอาทิตยทําใหเกิดสเปกตรัม   

 

      

 

 



10 
 

 

  4. เมฆ (Cloud) หมายถึง เกิดจากอากาศรอนซ่ึงสามารถดูดรับเอาไอน้ําไวไดมาก ซ่ึงมักจะเรียกวา

อากาศชื้นลอยตัวข้ึนและเย็นลง ไอน้ําในอากาศกลั่นตัวกลายเปนเมฆเราสามารถมองเห็นไดเมฆ มีหลายชนิด 

แตมีบางชนิดเทานั้นท่ีมีฝนตกลงมาโดยจะลอยตัวอยูในอากาศเฉยๆแตมีลักษณะอากาศท่ีทําใหละอองน้ํา

รวมตัวกันเปนเม็ดน้ําใหญข้ึนและมีน้ําหนักมากข้ึน  กระแสอากาศหรือลมไมสามารถจะพัดใหเม็ดน้ํานั้นลอยตัว

อยูในอากาศได  มันจึงตกลงมาเปนฝนหรือหิมะขาวๆหรือบางทีเปนลูกเห็บตกลงมาบนพ้ืนโลก  ละอองน้ําใน

เมฆจะมีขนาด 0.01-0.02 มิลลิเมตรหรือเทากับ 10 ถึง 20 ไมครอน สามารถลอยอยูในบรรยากาศเปนเมฆ 

เม่ือละอองน้ําในเมฆเกิดการรวมตัวกันโต จนมีเสนผาศูนยกลางถึง 1 มิลลิเมตร (1,000 ไมครอน) หรือใหญกวา 

มันจะตกลงมาจากเมฆปกติ แลวเม็ดฝน1เม็ดจะเกิดจากละอองน้ําในเมฆรวมกันมากกวา1ลานเม็ด จึงมีปญหา

วาละอองน้ําในเมฆเหลานั้นรวมตัวกันเปนฝน หนึ่งเม็ดไดอยางไร ซ่ึงความรูในการรวมดังนี้ไมมีใครทราบอยาง

สมบูรณ และทราบตามทฤษฎีใหญๆของการรวมตัวของละอองน้ําในเมฆ จนกลายเปนเม็ดฝนใน 2 กรรมวิธีคือ 

1) กรรมวิธีการชนกันแลวรวมตัวกันเปนกรรมวิธีของฝนในเขตรอน                                                            

2) กรรมวิธีผลึกน้ําแข็ง ฝนท่ีเกิดจากกรรมวิธีนี้จะเกิดข้ึนในเมฆซ่ึงมีไอน้ําผลึกน้ําแข็งและน้ํา (Supercooled 

Water) ปนกันอยู ซ่ึงท้ังสามสภาวะอยูดวยกันในเมฆท่ีมีอุณหภูมิต่ํากวา 0 องศา ไอน้ําจะกลั่นตัวลงบนผลึก

น้ําแข็งเพราะความดันไอน้ําของเม็ดน้ําสูงกวาความดันไอน้ําของผลึกน้ําแข็งทําใหผลึกน้ําแข็งมีเม็ดโตข้ึนอยาง

รวดเร็ว โตมากๆจนตกลงมาเปนหิมะ (ต่ํากวา 0 องศา) เปนฝนธรรมดา (สูงกวา 0 องศา) และถาอุณหภูมิตํ่า

กวา 0 องศาก็จะระเหยไปเปนไอน้ํา กรรมวิธีนี้เกิดข้ึนซํ้าๆ กัน                                                

สรุป การกลั่นตัวของไอน้ําเปนเมฆหรือหมอก ตองอาศัยอนุภาคกลั่นตัว การเกิดฝนหรือน้ําฟาตองเมฆขนาด

ใหญหรือผลึกน้ําแข็ง 
ตัวอยาง เมฆท่ีกอใหเกิดพายุฝนฟาคะนอง 

เมฆท่ีกอใหเกิดพายุฝนฟาคะนองมักอยูรวมกันเปนกลุม หากอยูรวมกันอยางไมเปนระเบียบ เรา

เรียกวา พายุฝนฟาคะนอง เนื่องจากความรอน (thermal thunderstorm) มักเกิดข้ึนเหนือพ้ืนท่ี 2 - 3 ตาราง

กิโลเมตร และใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง แตถามีการรวมกลุมกันอยางมีระเบียบ โดยเซลลตางๆ ของเมฆ จัด

ตัวเปนแนวยาว เปน พายุฝนฟาคะนองหลายเซลล (multi-cell thunderstorm) ทําใหเกิดกระแสลมไหลลง

แรงพัดลงสูพ้ืนโลก เกิดเปนแนวลมเย็นท่ีเรียกวา แนวปะทะอากาศลมกระโชก (gust front) 
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เมฆฝนฟาคะนองมีการกอตัวและการพัฒนาการเติบโตเปน 3 ข้ัน ดังนี้ 

1. ข้ันกอตัว หรือข้ันเมฆคิวมูลัส (cumulus stage) ใชเวลานาน 10 - 15นาที โดยเริ่มเกิดจากการ

ไหลเวียนของอากาศ ทําใหมีกระแสลมพัดข้ึนในแนวดิ่ง เกิดเมฆคิวมูลัสเล็กๆ ท่ีไมเกิดฝน เรียกวา เมฆคิวมูลัส

ลมฟาอากาศปกติ (fair-weather cumulus) ถาอากาศโดยรอบมีสภาวะเสถียรภาพ เมฆชนิดนี้จะเติบโต

ขยายตัวในแนวดิ่งสูงข้ึนไป หากยอดเมฆสูงถึงตอนบน ของชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟยร หรือในระดับสูง

ประมาณ 10 - 15 กิโลเมตร จากพ้ืนผิวโลก เมฆนี้จะมีขนาดใหญ ครอบคลุมพ้ืนท่ีหลายตารางกิโลเมตร ใน

ข้ันตอนนี้จะไมมีฝนตกแตอยางใด 

2. ข้ันเติบโตเต็มท่ี (mature stage) ใชเวลานานประมาณ 15  - 30 นาที เม่ือยอดเมฆเริ่มขยายตัว

ไปในทางแนวราบเปนเมฆรูปท่ัง (anvil cloud) และสวนใหญ โดยเฉพาะสวนบนของเมฆประกอบดวยเกล็ด

น้ําแข็ง ในข้ันตอนนี้ จะมีกระแสลมไหลในแนวดิ่งลงสูพ้ืนโลก กระแสลมท่ีพัดลงมาในแนวดิ่งนี้ จะนําเอา

หยาดน้ําฟา (หิมะ เกล็ดน้ําแข็ง ฝน และลูกเห็บ) ทําใหเกิดฝนตกหนักลงสูพ้ืนโลก เปนกระแสลมท่ีพัดรุนแรง 

เม่ือกระแสลมพัดลงมาใกลพ้ืนโลก จึงกอใหเกิดแนวลมกระโชก หรือแนวพายุฝนฟาคะนองข้ึน ใน

ขณะเดียวกันท่ีบริเวณขอบเมฆนั้น อากาศท่ีอยูรอบๆ ซ่ึงยังไมถึงจุดอ่ิมตัวของไอน้ํา จะถูกชักนําเขาสูกอนเมฆ

แทนท่ีอากาศ ท่ีพัดตามกระแสลมลงสูพ้ืนโลก 

นอกจากนี้แลว ในบางครั้งอาจเห็นเมฆชั้นต่ําหมุนตัวในทิศทางตรงขามออกจากฐานเมฆของกลุมเมฆฝนฟา

คะนอง เรียกวา เมฆมวน (roll cloud) ซ่ึงไมเกิดอันตรายใดๆ ในขณะท่ีเมฆลิ่ม (shelf cloud) ซ่ึงเปนเมฆชั้น

มีลักษณะยาวเปนลิ่ม และมีฐานเมฆแบนราบท่ีเกิดบริเวณแนวลมกระโชก เปนเมฆท่ีบงบอกบริเวณท่ีอาจเกิด

อันตราย จากลมแรงได  

เมฆฝนฟาคะนองจะเติบโตเต็มท่ี ในตอนปลายของข้ันนี้จะมีท้ังฝนตกหนัก ฟารอง ฟาผา ลมแรง 

ลูกเห็บตก ยอดเมฆอาจสูงถึง 18 กิโลเมตร หรือเทาๆ กับระดับสูงของยอดชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟยรในเขต
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รอน โดยท่ีระดับสูงบริเวณยอดเมฆจะมีเมฆชั้นสูงพวกซีรรัส ซ่ึงมีผลึกน้ําแข็งเปนสวนประกอบอยู ลมท่ีระดับ

บรรยากาศสูงๆ จะมีอัตราเร็วสูง และพัดพาเมฆซีรรัสไปขางหนาเร็วกวาตัวเมฆฝนฟาคะนอง เกิดเปนรูปท่ังตี

เหล็ก (anvil shape) อยูดานบน 

3. ข้ันสลายตัว (dissipating stage) เกิดข้ึนเม่ือกระแสลมในเมฆสวนมากเปนกระแสลมพัดลงสูพ้ืน

โลก อากาศท่ีจมตัวลง ก็จะแทนท่ีอากาศท่ีลอยตัวข้ึน ในเมฆ สงผลใหภายในเมฆมีเพียงกระแสลมท่ีพัดลงสู

พ้ืนโลก ทําใหอากาศอุนตัวข้ึน ความชื้นสัมพัทธก็ลดลง ฝนคอยๆ หมดไป ความไมมีเสถียรภาพในเซลลเมฆ

หมดไป ทําใหเมฆสวนใหญระเหย และสลายตัวไป เหลือแตเมฆซีรรัส ท่ีประกอบดวยเกล็ดน้ําแข็งเปนยอด

เมฆ 

5. อุณหภูมิอากาศ/อุณหภูมิจุดน้ําคาง (Air Temperature/Dew point) เปนขอมูล

อุตุนิยมวิทยาท่ีใช  ประกอบการบินที่สําคัญยางหนึ่ง ท้ังบนอากาศและท่ีผิวพื้น กลาวคือขณะอยู ท่ีผิว

พื้น จะรายงานคาอุณหภูมิอากาศ/อุณหภูมิ มีน้ําคางที่บริเวณใกลทางวิ่งหนวยเปนองศาเซลเซียส 

(°C) เพื่อให นําขอมูลมาใชประกอบการคํานวณระยะทางวิ่งสําหรับเครื่องบิน (Take off distance)                                 

ความสัมพ ันธระหวางอุณหภูมิอากาศ/อ ุณหภูมิจุดน คาง ท่ีปรากฏในรายงานอากาศการบินแบบ 

ประจําทําใหสามารถคาดหมายลักษณะอากาศที่เกี่ยวของกับความชื้นสัมพันธในอากาศได เชน ขณะเกิด

หมอก หรือฝนตก อุณหภูมิอากาศ/อุณหภูมิจุดน้ําคาง จะมีค าเท ากันหรือใกลเคียงกันมาก ทําใหสามารถ

ประเม ิน  คาทัศนว ิสัย ท่ีอาจลดลงจากการบดบ ังของหมอก หร ือฝน ซ ึ่งสงผลตอการปฏ ิบ ัต ิการบ ินอ ีกดวย  

ตัวอยางอุณหภูมิท่ีมีผลตอเครื่องบิน การบินของเครื่องบินไดรับการพัฒนาและออกแบบตามหลัก

อากาศพลศาสตรรวมถึงการใชประโยชนของลมรอน ลมหมุน ในการหนุนนําตัวเครือ่งใหเคลื่อนท่ีและลอยไป

ดานหนา แตก็มีขอจํากัดดานอุณหภูมิอยู นอกจากอุณหภูมิท่ีสูงกวาปกติจะทําใหตัวเครื่องของเครื่องบิน

โดยรวมรอน เครื่องยนตทํางานไดไมเต็มท่ีแลว มันยังสงผลตอการทํางานของปกดวย 
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โดยปกติแลวแรงยกตัวท่ีกระทําบริเวณปกเครื่องบินมีมาก เนื่องจากความหนาแนนของโมเลกุล

อากาศท่ีอยูใตปกทําใหมันบินได แมขอเท็จจริงท่ีวาโมเลกุลของอากาศท่ีอุณหภูมิสูงจะเคลื่อนท่ีไดไวกวาและ

นาจะชวยใหบินไดงายกวา หรือคิดอีกดานหนึ่งคือ อุณหภูมิสูงกวาก็นาจะทําใหบินข้ึนไดงาย แตมันไมใช

เชนนั้น เพราะโมเลกุลท่ีเคลื่อนท่ีเร็วกวาจะกระแทกและชนกันไปมา จนทําใหโมเลกุลอากาศอยูหางกัน

มากกวาเม่ือเทียบกับอุณหภูมิท่ีต่ํากวา 

สรุปไดวาอากาศท่ีรอนข้ึนทําใหโมเลกุลของกาซตาง ๆ ขยายตัว และอุณหภูมิยิ่งสูงข้ึน อากาศก็จะยิ่ง

เบาบางจนเครื่องบินไมสามารถบินไดอยางปลอดภัย สนามบนิท่ีอยูสูงกวาระดับน้ําทะเลมากๆ ซ่ึงมีอากาศ

โดยรอบท่ีเบาบางมากกวา จําเปนตองมีลูวิ่ง (Runway) ใหเครื่องบินไดวิ่งยาวกวาเพ่ือจะสะสมโมเลกุลอากาศ

เขาสูใตปกใหมากข้ึน เครื่องบินตองวิ่งใหเร็วและไกลข้ึนกวาจะยกตัวข้ึนบินได 

6. ความกดอากาศ  (Atmospheric pressure) หมายถึง แรงที่กระทําตอพื้นโลกอันเนื่องจาก

น้ําหนักของอากาศ ณ จุดใดจุดหนึ่งเปนลําของบรรยากาศตั้งแตพื้นโลกขึ้นไป จนถึงเขตสูงสุดของ

บรรยากาศ ความกดอากาศบอกใหทราบถึงน้ําหนักหรือความแนนของอากาศเชน ความกดอากาศ

สูงหมายถึงอากาศที่มีน้ําหนักมาก หรือมีความแนนมากในทางการบินความกดของอากาศมี

ความสาํคัญมากตอการทํางานของเครื่องยนตของเครื่องบิน ความกดอากาศ สูงจะทําใหเครื่องยนต

ของเครื่องบินมีกําลังเพิ่มขึ้นทําใหบินไดดีขึ้นสามารถบินไตระดับไดอยางรวดเร็ว ในทางตรงขาม

ความกดอากาศ ต่ําจะทําใหเครื ่องยนตมีกําลังลดลงถาความกดของอากาศต่ํามากกวา เกณฑท่ี

กําหนดไวจะตองลดน้ําหนักบรรทุกลงตามเกณฑที่ กําหนดไวเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพ

ในการบิน นอกจากนี้ในปจจุบันเครื่องบินยังใชความกดของอากาศในการวัดความสูง ของเครื่องบิน

อีกดวยโดยใชหลักความสัมพันธของความกดอากาศกับความสูง สรางเครื่องมือวัดความสูงของ

เครื่องบินขึ้นมาเรียกวา ALTIMETERโดยใชหลักที่เรียกวา ความกดของอากาศจะลดลงตามความ

สูง(แตวัดการลดลงของความกดไมคงท่ีเหมือนอุณหภูมิ) คาความกดของอากาศจึงมีความสําคัญมาก
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ในการปฏิบัติการบินการตรวจวัดคาความกดของอากาศทุกขั้นตอนในทางอุตุนิยมวิทยา ตางๆจะ

ผิดพลาดไมไดเพราะถาความกดอากาศผิดพลาดยอมหมายถึงความสูงของเครื่องบินผิดพลาดดวยซ่ึง

เปนอันตรายอยางยิ่งใน การบิน 

บรรยากาศตามมาตรฐานของ ICAO (องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ)                                       
ICAO Standard Atmosphere ไดกําหนดมาตรฐานของบรรยากาศสภาพหนึ่ง โดยกําหนด
รายละเอียดดังนี้ 
1. อากาศตองเปนอากาศแหง Compiled dry 
2. อุณหภูมิท่ีระดับน้ําทะเลปานกลาง Temp at MSL (mean sea level) ท่ี 15 องศาเซลเซียส 
3. ความกดอากาศท่ีระดับน้ําทะเลปานกลาง Pressure at MSL 1013.25 hPa 
4. อัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิระดับน้ําทะเลปานกลางจนถึงระดับความสูง 11 กิโลเมตร Temp 
Lapse Rate =2 องศาเซลเซียส ตอ 1000 มิลลิบาร 

Pressure used in Aviation (ความกดอากาศท่ีใชในทางการบิน) 
1. 1013.25 mb เรียกวา Standard Mean see level Pressure หรือ Standard Setting คือคาท่ี
ใชในเครื่องวัดความสูง ออลติมิเตอร เม่ือตองการวัดเปน Flight Level                               
2.  QFE หรือ Station Pressure, aerodrome pressure, runway Pressure (ความกดอากาศใน
บริเวณสนามบินทางวิ่ง) คือความกดอากาศท่ีทางวิ่งโดยวัดจากบาโรมิเตอรท่ีตั้งอยูในสํานักงาน แลว
หักแกลงสูทางวิ่ง                                                                                                    
3. QNH หรือ MSL Pressure คือความกดอากาศท่ีระดับน้ําทะเลปานกลาง 

Standard Altimeter Setting Procedure (แนวทางปฏิบัติในการตั้งเครื่องวัดความสูง
มาตรฐาน) 
1. Flight Level ความสูงระดับบิน 
2. Vertical Separation (การแยกระดับของเครื่องบิน โดยใช Flight Level 
3. Transition Altitude ความสูงจากระดับน้ําทะเลท่ีสนามบินนั้นๆกําหนดข้ึนมาวาเครื่องบินท่ีอยู
ในระดับนี้ จะตองตั้งเครื่องวัดความสูงตาม QNH 
 4. Transition Level หมายถึงใชFlight Level ต่ําสุดท่ีอยูเหนือTransition Altitude  
 5. Transition layer คือบรรยากาศท่ีอยูระหวาง TA, TL ประมาณ 500-1,000 ฟุต 

ความกดอากาศ 1013.25 hPa หรือ เรียกวา ความกดอากาศมาตรฐานท่ีระดับน้ําทะเลปานกลาง 
(Mean Sea Level Stand Pressure) หรือ บางที เรียกวา  ตั้งเครื่องวัดความสูงมาตรฐาน (Standard 
Altimeter Setting) คาความกดนี้ใชเปนระดับอางอิง เม่ือตองการวัดความสูงเปนระดับบิน (Flight Level) 
เครื่องบินท่ีทําการบินในเสนทางบินทุกเท่ียวบิน  จะตองวัดความสูงโดยอางอิง คาความกดอากาศนี้ เพ่ือใหเปน
มาตรฐานเดียวกัน โอกาสการชนกันของเครื่องบินจึงไมมี                                                                           
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QFE    คาความกดอากาศท่ีทางวิ่ง (Runway Pressure) คาความกดอากาศท่ีอานไดจากเครื่องมือท่ี
ติดตั้งอยูในสํานักงานอุตุนิยมวิทยาแลวหักแกลงสูทางวิ่ง                                                                          

QHN   คาความกดอากาศท่ีระดับน้ําทะเลปานกลาง (Mean Sea Level Pressure) คาความกด
อากาศท่ีอานไดจากเครื่องมือในสํานักงานอุตุนิยมวิทยา แลวหักแกลงสูระดับน้ําทะเลปานกลาง คานี้เปนคาท่ี
ใชในการเขียนแผนท่ีผิวพ้ืน 
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รูปภาพกิจกรรมแลกเปล่ียนความรูเรื่อง ผลกระทบของสารประกอบอุตุนิยมวิทยาท่ีมีผลตอการบิน 
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อางอิง 

1.กองอุตุนิยมวิทยาการบนิ (ออนไลน)  วันที่สืบคน 6 มีนาคม 2562 จาก 

http://www.aeromet.tmd.go.th/met/story/story.htm 

2.ไทยรัฐ หวงเวลาอันตรายของการบิน ตอน สภาพอากาศ (ออนไลน)  

วันที่สืบคน 9 มีนาคม 2562  https://www.thairath.co.th/content/446385  

3.ศูนยการเรียนรูวิทยาศาสตรโลกและดาราศาสตร  พายุฝนฟาคะนอง (ออนไลน)  

วันที่สืบคน 16 มีนาคม 2562 

http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/phenomenon/thunderstorm   

4.ศูนยอุตุนิยมวิทยาทะเล ลม (ออนไลน)  วันที่สืบคน 6 มีนาคม 2562 จาก 

http://www.marine.tmd.go.th/thai/ 

5.สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน เมฆที่กอใหเกิดพายุฝนฟาคะนอง (ออนไลน)  

วันที่สืบคน 9 มีนาคม 2562  

http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=34&chap=7&page=

t34-7-infodetail03.html  

6.Ture ปลูกปญญา รูหรือยัง? ความรอน มีผลตอการบิน (ออนไลน)   

วันที่สืบคน 7 มีนาคม 2562 

https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/63573/-sciphy-sci-  
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