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ค าน า 

เรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น คือ ตั้งอยู่  Lat16.462235 และ Long 102.78547 ต.บ้าน
เป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนเป็นแบบ Doppler Weather Surveillance Radar DWSR) รัศมีท าการตรวจของเครื่อง
เรดาร์ตรวจอากาศ ทั้งแนวระนาบ (รัศมีท าการตรวจ (240 กม.120 กม.) และแนวตั้งรวมถึงการ
วิเคราะห์และการแปลภาพเรดาร์พร้อมทั้งส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบผ่าน leased line, ADSLและการ
ส ารองข้อมูลต่าง ๆ การใช้ข้อมูลผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศต้องได้รับอนุญาตจากกรม
อุตุนิยมวิทยาส าหรับการอ้างอิงในเอกสารหน่วยงานราชการและเอกชนน าไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้เพ่ือให้
ได้ข้อมูลผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์มีความถูกต้องแม่นย าและมีประสิทธิภาพ  ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้บริการและเป็นมาตรฐานเดียวกันและได้ข้อมูลสภาพอากาศทุกรัศมีท าการตรวจของ
เรดาร์ตรวจอากาศและน ามาพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบินและที่อ่ืนๆได้อย่างถูกต้องแม่นย า 
ส าหรับแจ้งเตือนสภาวะอากาศร้ายให้กับหอควบคุมการบินเพื่อแจ้งเตือนให้กับเครื่องบินที่ขึ้น-ลง
สนามบินรวมทั้งประชาชนทั่วไปให้ได้รับความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

 
       คณะผู้จัดท า 
      คณะกรรมการการจัดการความรู้ 
       กันยายน 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 2 

เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศหมายถึง 

           เรดารห์มายถึงเป็นระบบเครือ่งมือทางไฟฟ้าอิเล็คทรอนคิส์ ท่ีใช้คลืน่แม่เหล็กไฟฟ้าเป็น
เครื่องมือในการระบุ ระยะ( range),ความสูง (altitude) รวมถึงทิศทางหรือความเร็วใน การเคลื่อนท่ี
ของวัตถุ RADAR ในภาษาอังกฤษ และย่อมาจากค าว่า Radio Detection and Ranging ระบบ 
เรดาร์มีเครื่องส่งสัญญาณท่ีปล่อยคลื่นวิทยุ ( Radio Frequency (RF) ) หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่
เรียกว่า สัญญาณเรดาร์ออกไปในบรรยากาศ ในทิศทางที่ก าหนดไว้ เมื่อคลื่นวิทยุสัมผัสกับวัตถุ       
จะสะท้อนกลับหรือ กระจายอยู่ในหลายๆทิศทาง ข้อมูลที่สะท้อนกลับมา ประกอบด้วยทิศทางและ
ระยะ (ต าแหน่ง)  ส าหรับการ รู้ต าแหน่งดังกล่าว เป็นสิ่งที่  ส าคัญมาก ในการน ามาใช้ประโยชน์ เช่น
ต าแหน่งวัตถุ เครื่องบิน กลุ่มฝน หิมะ ก้อนเมฆ ภูเขา เป็นต้น เรดาร์จึงมีการใช้งานในหลาย ๆ แบบ
แตกต่างกัน เช่นเรดาร์ทางการทหาร ,เรดาร์ ทางการบินและขนส่งทางอากาศ และเรดาร์ตรวจสภาวะ
อากาศเป็นต้น  

เรดาร์ตรวจอากาศกรมอุตุนิยมวิทยา 

    1. เรดาร์ตรวจอากาศกรมอุตุนิยมวิทยา   เป็นเครื่องมือเรดาร์ ชนิดหนึ่งใช้ส าหรับตรวจ 
วัดฝนฟ้าคะนอง หิมะ เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถตรวจ และแสดงต าแหน่งศูนย์กลางของพายุหมุน
เขตร้อน เมื่อ ศูนย์กลางของพายุเคลื่อนเข้ามาในรัศมีหวังผลของเรดาร์ตรวจอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา           
ได้จัดหาเครื่องเรดาร์ ที่ทันสมัย เรียกว่า Doppler ไว้ใช้ในราชการของกรมฯ ตามความเหมาะสมของ
จุดประสงค์ในการใช้ 3 ชนิด ด้วยกัน ซึ่งจะเรียกเรดาร์ทั้ง 3 ชนิดนี้ว่า เรดาร์ตรวจอากาศ  
 1.1. เรดาร์ตรวจอากาศ X-band   เป็นเรดาร์ขนาดเล็ก เหมาะส าหรับใช้ตรวจวัดฝน
ก าลังอ่อนถึง ก าลังปานกลาง รัศมีท าการ 120 กม. และรัศมีหวังผล 60 กม. เนื่องจากเป็นเรดาร์
ขนาดเล็กมีความยาวคลื่น สั้น เมื่อกระทบเป้าจะมีการสูญเสียพลังงานเนื่องจากเป้ามากท าให้เป้าของ
ฝนที่ตรวจได้จากจอเรดาร์มีขนาด และรูปร่างผิดจากความเป็นจริงไปมาก ใช้ตรวจอากาศการบิน 
บริเวณสนามบินเป็นหลัก  
 1.2. เรดาร์ตรวจอากาศ C-band เป็นเรดาร์ขนาดปานกลาง เหมาะส าหรับใช้ตรวจวัด
ฝนก าลังปาน กลางถึงก าลังแรง รัศมีท าการ 450 กม. และรัศมีหวังผล 240 กม. เนื่องจากเป็นเรดาร์
ขนาดปานกลางเมื่อ กระทบเป้าจะมีการสูญเสียพลังงานเนื่องจากเป้าบ้างพอสมควร ท าให้เป้าของฝน
ที่ตรวจได้จากจอเรดาร์มี ขนาดและรูปร่างผิดจากความเป็นจริงไปบ้าง มีราคาแพงกว่าและค่า
บ ารุงรักษามากกว่าเรดาร์ X-band โดย ปัจจุบัน กรมฯ มีเรดาร์ ชนิด C-Band และ C-band Dual 
Polarization  ใช้งานมากท่ีสุด เนื่องจากความ เหมาะสมด้านภาระกิจการตรวจอากาศและระยะการ
ตรวจวัดที่คลอบคลุม พื้นท่ีของประเทศนอกจากนี้ ยังมีรถเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่ Portable 
Radar Mini Max C-Band อีก 1 คัน ใน การสนับสนุนภาระกิจการตรวจอากาศ ของกรมฯ อีกด้วย  
      1.3. เรดาร์ตรวจอากาศ S-band เป็นเรดาร์ขนาดใหญ่ เหมาะส าหรับใช้ตรวจวัดฝน
ก าลังแรงถึง ก าลังแรงมาก รัศมีท าการ 550 กม. และรัศมีหวังผล 240 กม. เนื่องจากเป็นเรดาร์ขนาด
ใหญ่เมื่อกระทบเป้า จะไม่มีการสูญเสียพลังงานเนื่องจากเป้าเลย ท าให้เป้าของฝนที่ตรวจได้จากจอ
เรดาร์มีขนาดและรูปร่างผิดจากความเป็นจริงน้อยมากหรือไม่ผิดเลย เป็นเรดาร์ที่มีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด มีราคาแพงกว่าอีกด้วย 
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ตารางท่ี 1 ที่ตั้งสถานีเรดาร์ตรวจอากาศกรมอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลวันที่ 1 มีนาคม 2560 

 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 4 

แผนที่แสดงท่ีตั้งสถานีเรดาร์ตรวจอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

ภาพที่ 1 
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สถานีเรดาร์ตรวจอากาศขอนแก่น 
                สถานีเรดาร์ตรวจอากาศขอนแก่น  เป็นเรดาร ์ชนิด C-band Dual Polarization รุ่น 
DWSR-3501C SDP เป็นเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ รุ่นล่าสุดที่ใช้งานของกรมอุตุนิยมวิทยา หลักการ
ท างาน คือมีทั้ง แกนแนวนอน Horizontal และแกนแนวตั้ง Vertical เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การตรวจและพยากรณ์อากาศ โดยมีผลผลิตการตรวจ หรือ Product เพ่ิมจากเดิมอีก 5 Product  
ท าให้ได้ผลการตรวจกลุ่มฝน พายุ และปรากฏการณ์ลูกเห็บ ได้แม่นย ายิ่งขึ้น  

               โพลาไรเซชัน ( Polarization)  หมายถึงทิศทางการแผ่กระจายของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
ของคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งจะมีการกระจาย( ส่งและรับ) ทั้งแนวตั้งและแนวนอน โดยระบบเรดาร์
สามารถที่จะส่งหรือ รับสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในทิศทางการแผ่กระจายทั้งแนวตั้ง (Vertical : V) 
และแนวนอน (Horizontal : H)   ทั้งนี้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคลื่นเรดาร์กับวัตถุ ในแนวตั้งและแนวนอน  
ส าหรับโพลาไรเซชันที่ต่างกันจะ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของวัตถุ ผลดังกล่าวท าให้แยกวิเคราะห์หรือแยก
ประเภทของ เป้า (Target)  ชนิดต่างๆได้   

 

ภาพที่ 2 

หลักการท างานของระบบเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ ชนิด Dual Polarization  

       หลักการท างาน ระบบเครือ่งเรดาร์ตรวจอากาศ ประกอบด้วยอุปกรณ์ ภาคเครือ่งสง่ 
(Transmitter) ภาคเครื่องรับ ( Receiver) ภาคจานสายอากาศ ( Antenna) และเครื่องคอมพิวเตอร์ 
(Workstation) เป็นต้น เรดาร์ท างานโดยการที่เครื่องส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ออกจากเครื่องส่งไปยัง
จานสายอากาศ โดยส่งเป็นช่วงๆ ( Pulse) ส่งและหยุดสลับกันไป เพื่อให้เครื่องรับมีช่วงเวลาที่จะรับ
สัญญาณที่สะท้อนกลับมา ในขณะเดียวกันจานสายอากาศก็จะหมุนโดยรอบ 360 องศา และท าหน้าที่
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รับและส่งคลื่นเรดาร์ฯ เมื่อคลื่นไปกระทบเป้า ( Target) ก็จะสะท้อนกลับมายังจานสายอากาศ มายัง
เครื่องรับ เป้าที่มีความหนาแน่นมากจะสะท้อนคลื่น กลับมาแรงกว่าเป้าที่มีความหนาแน่นน้อย  
จากนั้นคลื่นสะท้อนจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยประมวลผลเพ่ือ ประมวลผล เพื่อแสดงต าแหน่งและ
ทิศทาง และข้อมูลต่างๆของเป้าจะแสดงที่จอภาพ เพ่ือให้ผู้ใช้วิเคราะห์ ใช้ งานต่อไป  

 

ภาพที่ 3 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. การใช้งานโปรมแกรม EDGE 5.0 

   1.1  การเปิดใช้งาน EDGE Workstation A1142 และB1142 ตามล าดับ เมื่อเครื่องบู๊ตเสร็จ  
    ให้ท าการLogin  ตามภาพท่ี 4 
     Username:  root 
     Password: eecj1142 
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ภาพที่ 4 

1.2  ท าการLoginเข้าใช้งาน EDGE 5.0 Software โดยดับเบิ้ลคลิก ไอคอน “EEC-EDGE.Desktop”  
      ในหน้า Desktop  จะปรากฏหน้าต่าง Edge Control Panel ตามภาพท่ี 5 

 

ภาพที่ 5 

1.3  จะปรากฏหน้าต่าง Edge Control Panel หน้าต่างควบคุมโปรแกรม EDGE ที่แสดงด้านล่าง     
      ประกอบด้วย แถบชื่อหน้าต่าง, แถบเมนูและพ้ืนที่การท างาน  ตามภาพท่ี 6 
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ภาพที่ 6 

พื้นที่การท างานของหน้าต่างควบคุมโปรแกรม EDGE 
      หนา้ต่างควบคุมโปรแกรม EDGE ประกอบด้วยโฟลเดอร์แท็บ แต่ละโฟลเดอร์แท็ปจะมี
ป้ายชื่อซึ่งระบุชนิดของหน้าต่างโปรแกรม เมื่อท าการเลือกโฟลเดอร์แท็บ โฟลเดอร์จะแสดง
รายการของหน้าต่างโปรแกรมท่ีสามารถใช้งานได้ตามป้ายชื่อนั้น 
  
โดยท่ัวไประบบเรดาร์แบ่งการท างานเป็น 2 โหมดการท างานคือ 
             1. Scheduler Mode เป็นการสั่งงานให้เรดาร์ท างานตามโปรมแกรมที่ตั้งค่าไว้ โดยน า
ค่าท่ีตั้งไว้ใน Process Configuration มาใช้งาน ซึ่งเมื่อท าการสแกนเสร็จในแต่ละครั้ง ระบบจะ
สร้าง Product ตามท่ีก าหนดไว้ในProcess Configuration โดยอัตโนมัติ และจะสร้างVolume 
Files ขึ้นมาเพ่ือให้ผู้ใช้สามารถน าไปสร้าง Product ที่ต้องการใช้ได้ในอนาคต เช่น Standard 
Product,Hydrology Product,Wind shear Product และ Forecasting  Product เป็นต้น 

               2. Surveillance Mode เป็น Real-time โหมด โดยค่าต่าง ๆ ที่ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงจาก
หน้าต่าง Surveillance จะมีผลต่อการท างานของเรดาร์ทันที ซึ่งผู้ใช้สามารถดูความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนได้จากหน้าต่าง Real-time Display (ถ้าหากใช้งานในโหมดนี้แล้วไม่ได้เปลี่ยนกลับไปเป็น 

1.A-Scope  ใช้ดูลักษณะการสะท้อน
กลับของechoes ตามระยะทางที่       
ก าหนด 
2.BILE Display ใช้ดูสถานะของระบบ 
3.Burst Alignment ใช้ปรับสัญญาณ
Burst เพื่อให้ได้ค่าใกล้เคียงกับ   
60 MHz                
4.Process Configuration ใช้ตั้งค่า 
Process ท่ีจะใช้ในการแสกน 
Scheduler  
5.Product Browser ใช้ดูไฟล์โปรดัก
ที่ถูกสร้างขึ้นจาก Volume files 
6. Product Display ใช้ท าภาพ 
3D,Animition/Loop,Cross Scction 
7.Realtime Display ใช้ดูค่าข้อมูล
ของ Realtimeสามารถดูได้ที่การตั้ง
ค่า 
   
Uncorrected,Corrected,Velocity
และค่า Spectal Width 
8. Scheduler Configuration ใช้
เรียกค่าที่ตั้งไว้ใน Process 
Configuration  มาก าหนดระยะเวลา
ในการแสกน 
9.Signal Processor Status ใช้ดู
สถานะ Signal Processor 
10. Status Display ใช้ดูสถานะของ 
Scheduler,Transmitter, Signal 
Processor     ละAntenna 
11.Surveillance ใช้อินเตอร์รัพงาน 
Schedulerในกรณีที่        
     ต้องการตรวจกลุ่มฝนแบบ 
Realtime โดยผู้ใช้สามารถเลือกแส
กนได้  
     3 ลักษณะคือ  PPI,RHIและ
SECTOR 
12.Volume Browser ใช้ดูภาพท่ีได้
จากการสแกน Schedulerหรือการ
เลือกใช้ การ Generate โปรดักส์อื่นๆ
ที่ต้องการใช้ในการวิเคราะห์ เช่น วิน
เชียร์ปริมาณน้ าฝน การเคลื่อนที่เข้า



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 9 

Scheduler Mode จะท าให้ไม่มีค่าส่งไปที่ Volume Browser) โดยทั่ว ๆ ไป Surveillance Mode 
จะใช้ส าหรับการบ ารุงรักษาเครื่อง (Maintenance) หรืออาจจะใช้เพื่อทดสอบหาค่าท่ีดีที่สุดที่จะใช้
น าไปใช้ใน Process Configuration ค่าท่ีสแกนโดยใช้ Surveillance Mode ระบบจะไม่มีการเก็บ
ค่า หรือสร้างโปรดักส์เก็บไว้ 

รูปแบบการสร้าง Scheduler มี 3 รูปแบบ ตามตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 

 

 

 

การปรับค่าการตรวจเรดาร์ตรวจอากาศชนิดดอปเปลอร์แบบโพลาไรเซชันแกนคู่  
(Dual Polarization) ตารางท่ี 3 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 10 

 

ตารางท่ี 3 

 

 

 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 11 

2.  การตั้งค่า Process Configurationและการตั้งค่า Scheduler Configuration 
     การตั้งค่า Process Configuration ใช้ก าหนดตัวแปรต่าง ๆ ที่จะใช้ในการสแกน เช่น 
ระยะทาง จ านวนมุมยกที่จะใช้ ความเร็วในการหมุนของจานสายอากาศ ลักษณะการสแกน เป็นต้น 
เพ่ือน าข้อมูลเหล่านี้ไปเรียกใช้ใน Scheduler Configuration หลังจากนั้นจะถูกสร้างเก็บไว้ใน 
Volume Browser ตามท่ีผู้ใช้ก าหนด การตรวจอากาศด้วยเรดาร์ทั้ง 3 ช่วงฤดูมีดังนี้ 

1. MONSOON.porc ใช้ตรวจในฤดูฝน 
2. CLEAR_AIR.prc ใช้ตรวจในฤดูหนาว 
3. THUNDERTORM.prc ใช้ตรวจในช่วงพายุฤดูร้อน 
 

2.1  การตั้งค่า Process Configuration ของMONSOON.porc ใช้ตรวจในฤดูฝน 

 2.1.1  คลิกเลือก Process Configuration ตามภาพที่ 7 

 

 

 

  

 

  
  
 

 

ภาพทึ่ 7 

 

 

 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 12 

2.1.2  จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ ตรงช่อง Process คลิก  เลือกมา 1 งานตัวอย่างเช่นเลือก  
     9tilts.prc ตามภาพที่ 8 

 
            ภาพที ่8 

2.1.3  คลิกขวาในช่องสีน้ าเงิน เลือก Delete ตามภาพท่ี 9 

 

ภาพที่ 9 

 

 

 

 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 13 

2.1.4  ลบงานทั้งหมดให้เหลือแต่ช่องว่างเปล่าๆ ตามภาพท่ี 10 

 

ภาพที่ 10 

2.1.5  คลิกขวาตรงช่องว่างๆเลือก Add Config ตามภาพท่ี 11 

  

ภาพที่ 11 

2.1.6  จะปรากฏหน้าต่างช่อง Config แล้วคลิกตรงช่องสีเหลือง ตามภาพที่ 12 

 

ภาพที่ 12 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 14 

2.1.7  จะมีหน้าต่างขึ้นมาเพ่ือท าการตั้งค่าต่างๆ ตามภาพที่ 13 

 

ภาพที่ 13 

2.1.8  ช่อง Processing Mode คลิก   เลือก Pulse Pair ตามภาพท่ี 14 

 

ภาพที่ 14 

 

 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 15 

2.1.9  ความกว้างของพัลส์ (Pulse Width) คลิก   เลือก 0.8 usec (ไมโครวินาที) ตามภาพท่ี 15 

 

ภาพที่ 15 

2.1.10  การท าโพลาไรเซชัน (Polarity) คลิก   เลือก Simultaneous ZDR (ตามแนวแกนตั้ง
และแนวนอนทั้งคู่พร้อมกัน) ตามภาพท่ี 16 

 

ภาพที่ 16 

 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 16 

2.1.11  ช่อง Unfoding คลิก   เลือก 3:2 ตามภาพที่ 17 

 

ภาพที่ 17 

2.1.12  ระยะหวังผลในการตรวจ (Range) คลิก  240  km ( กิโลเมตร) ตามภาพท่ี 18 

 

ภาพที่ 18 

 

 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 17 

2.1.13  ความละเอียดของการตรวจ (Gate Width) คลิก   เลือก 1000 meters (เมตร)  
      ตามภาพท่ี 19 

 

ภาพที่ 19 

2.1.14  ช่อง Range Avg คลิก   เลือก 1  ตามภาพที่ 20 

 

ภาพที่ 20 

 

 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 18 

2.1.15  ช่อง Data Resolution คลิก   เลือก 8 Bit Fixed  ตามภาพที่ 21 

 

ภาพที่ 21 

2.1.16  จ านวนการเก็บตัวอย่าง (Samples) คลิก  49 ตัวอย่าง ตามภาพที่ 22 

 

ภาพที่ 22 

 

 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 19 

2.1.17  ค่าท่ีใช้ในการท า Clutter Filter คลิก   50 dB (เดซิเบล) ตามภาพท่ี 23 

 

ภาพที่ 23 

2.1.18  ช่อง Filter Number คลิก    เลือก 7 ตามภาพท่ี 24 

 

ภาพที่ 24 

 

 

 

 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 20 

2.1.9  ค่าในการปรับแก้ Clutter Correction  (CCOR) คลิก  เลือก 5 dB (เดซิเบล) และดัชนี

คุณภาพสัญญาณ Signal Quality Index (SQI) คลิก  เลือก35% ตามภาพท่ี 25 

 

ภาพที่ 25 

2.1.20  ช่อง Log Noise Threshold คลิก  เลือก 2.00dB ตามภาพที่ 26 

 

ภาพที่ 26 

 

 

 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 21 

2.1.21  คลิกขวาช่องสีน้ าเงินเลือก Add Sweep ตามภาพท่ี 27 

 

ภาพที่ 27 

2.1.22  จะมี PPI ตัวที่ 1 ขึ้นมาแล้วตั้งค่า 
     - Scan Type เลือก PPI ,Elevation = 0.5 °/, speed = 9 °/s  ตามภาพท่ี 28      

 

ภาพที่ 28 

 

 

 

 

 

 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 22 

2.1.23  คลิกขวาช่องสีน้ าเงินเลือก Add Sweep  ตามภาพท่ี 29  

 

ภาพที่ 29 

2.1.24  จะมี PPI ตัวที่ 2 ขึ้นมาแล้วตั้งค่า 
     - Scan Type เลือก PPI, Elevation = 1.5 °, speed = 9 °/s    ตามภาพท่ี 30 

 
ภาพที่ 30 

 

 

 

 

 

 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 23 

2.1.25  คลิกขวาช่องสีน้ าเงินเลือก Add Sweep  ตามภาพท่ี 31 

 

                                                              ภาพที่ 31 

 

2.1.26  จะมี PPI ตัวที่ 3 ขึ้นมาแล้วตั้งค่า 
     - Scan Type เลือก PPI, Elevation = 2.4 °, speed = 9 °/s  ตามภาพท่ี 32 

 

ภาพที่ 32 

 

 

 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 24 

2.1.27  คลิกขวาช่องสีน้ าเงินเลือก Add Sweep  ตามภาพท่ี 33 

 

 

ภาพที่ 33 

 

2.1.28  จะมี PPI ตัวที่ 4 ขึ้นมาแล้วตั้งค่า 
     - Scan Type เลือก PPI, Elevation = 3.4 °, speed = 9 °/s  ตามภาพท่ี 34 

 

ภาพที่ 34 

 

 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 25 

2.1.29  คลิกขวาช่องว่างสีขาว เลือก Add Product  ตามภาพท่ี 35 

 

ภาพที่ 35 

 

2.1.30  จะมี Product PPI ตัวที่ 1 ขึ้นมา ตามภาพท่ี 36 

 

ภาพที่ 36 

 

 

 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 26 

2.1.31  คลิก   เลือก Product PPI ตามภาพที่ 37 

 

ภาพที่ 37 

2.1.32  คลิก  ช่อง Moment เลือก Filtered Intensity (Horizontal) ตามภาพท่ี 38 

 
ภาพที่ 38 

 

 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 27 

2.1.33  คลิกขวาช่องว่างสีขาว เลือก Add Product  ตามภาพท่ี 39 

 

ภาพที่ 39 

 

2.1.34  จะมี Product PPI ตัวที่ 2 ขึ้นมา ตามภาพท่ี 40 

 

ภาพที่ 40 

 

 

 

 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 28 

2.1.35  คลิก   เลือก Product PPI ตามภาพที่ 41 

 

ภาพที่ 41 

2.1.36  คลิก  ช่อง Moment เลือก Radial Velocity (Horizontal) ตามภาพท่ี 42 

 

ภาพที่ 42 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 29 

2.1.37  คลิกขวาช่องว่างสีขาว เลือก Add Product  ตามภาพท่ี 43 

 

ภาพที่ 43 

 

2.1.38  จะมี Product PPI ตัวที่ 3 ขึ้นมา ตามภาพท่ี 44 

 

ภาพที่ 44 

 

 

 

 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 30 

2.1.39  คลิก   เลือก Product CAPPI ตามภาพที่ 45 

 

                                                        ภาพที่ 45 

2.1.40  คลิก  ช่อง Moment เลือก Filtered Intensity (Vertical) ตามภาพท่ี 46 

 
ภาพที่ 46 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 31 

2.1.41  คลิกขวาช่องว่างสีขาว เลือก Add Product  ตามภาพท่ี 47 

 
ภาพที่ 47 

 

2.1.42  จะมี Product PPI ตัวที่ 4 ขึ้นมา ตามภาพท่ี 48 

 

ภาพที่ 48 

 

 

 

 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 32 

2.1.43  คลิก   เลือก Product CMAX ตามภาพที่ 49 

 

ภาพที่ 49 

 

2.1.44  คลิก  ช่อง Moment เลือก Filtered Intensity (Horizontal) ตามภาพท่ี 50 

 

ภาพที่ 50 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 33 

2.1.45  คลิกขวาช่องว่างสีขาว เลือก Add Product  ตามภาพท่ี 51 

 

ภาพที่ 51 

 

2.1.46  จะมี Product PPI ตัวที่ 5 ขึ้นมา ตามภาพท่ี 52 

 

ภาพที่ 52 

 

 

 

 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 34 

2.1.47  คลิก   เลือก Product EBASE ตามภาพที่ 53 

 

ภาพที่ 53 

2.1.48  คลิก  ช่อง Moment เลือก Filtered Intensity (Horizontal) ตามภาพท่ี 54 

 
ภาพที่ 54 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 35 

2.1.49  เมื่อตั้งค่าเสร็จให้ท าการSave โดยคลิกที่ File แล้ว Save As…………..ตามภาพท่ี 55 

 
ภาพที่ 55 

 

2.1.50  จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมา ตามภาพที่ 56 

 

ภาพที่ 56 

 

2.1.51  ตรง Proc File ให้ตั้งชื่อตัวอย่างเช่น MONSOON2.prc เป็นต้น แล้วกด OK ตามภาพท่ี 57 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 36 

 
ภาพที่ 57      

2.2  การตั้งค่า Scheduler Configuration ของ MONSOON.porc ใช้ตรวจในฤดูฝน 

2.2.1  คลิกเลือก Scheduler Configuration ตามภาพที่ 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

ภาพที่ 58 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 37 

2.2.2  จะปรากฏหน้าต่างให้คลิกเลือก Mode Editor ตามภาพท่ี 59 

 

ภาพที่ 59 

2.2.3  คลิกเลือก File> Save As…… จะปรากฏหน้าต่าง ตามภาพที่ 60 

 

ภาพที่ 60 

2.2.4  ตั้งชื่อดังตัวอย่างเช่น khonkaen แล้วกด OK ตามภาพท่ี 61 
      (ตั้งชื่อ Scheduler File ที่จะเรียกใช้ใน Current Mode และ Mode on boot ) 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 38 

 

ภาพที่ 61 

2.2.5  ชื่อที่ตั้งข้ึนมาใหม่จะอยู่ใน Editing ให้คลิก  เลือกชื่อ khonkaen ตามภาพที่ 62 

 
ภาพที่ 62 

2.2.6  และในช่อง Proc file คลิก เลือก ชื่อ MONSOON2.prc ตามภาพท่ี 63 

 

ภาพที่ 63 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 39 

2.2.7  จะชื่องานใหม่ช่อง Editing และช่อง Proc file ตามภาพที่ 64 

 

ภาพที่ 64 

2.2.8  คลิก  เลือก Timed Mode จากแถบ Mode ตามภาพท่ี 65 

 

ภาพที่ 65 

2.2.9  ตั้งเวลาที่จะก าหนดให้เรดาร์ท าการตรวจ เช่น นาทีที่ 15 ก็ก าหนดเป็น 00:15:00 ตามภาพที่ 
66  

 

ภาพที่ 66 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 40 

2.2.10  Scheduler จะท างานที่เวลา 00:15 ของทุกๆชั่วโมง แล้วคลิก File Save ตามภาพที่ 67 

 

ภาพที่ 67 

2.2.11  คลิกเลือก Current Mode  ตามภาพที่ 68 

 

ภาพที่ 68 

2.2.12  คลิก  ในช่องMode on boot เป็นชื่อ khonkaen  ตามภาพท่ี 69 

 

ภาพที่ 69 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 41 

2.2.13  คลิก  ในช่อง Current Mode เป็นชื่อ khonkaen ตามภาพท่ี 70 

 

ภาพที่ 70 

2.3  การตรวจสอบสถานะการท างานของ Scheduler ในระหว่างการแสกนแบบ MONSOON 

2.3.1  เลือก Status Display จากหน้าต่าง EDGE-Control ตามภาพท่ี1 

 

  

ภาพที่ 71 

2.3.2  ที่ Status Display จะปรากฏหน้าต่าง ตามภาพท่ี 72 
     2.3.2.1  Current Mode คือ khonkaen.prc 
     2.3.2.2  Next Job คือ MONSOON2.prc 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 42 

 

  
 

ภาพที่ 72 

2.3.3  เลือก Real-time Display จากหน้าต่าง EDGE-Control ตามภาพท่ี 73 

 

ภาพที่ 73 

MONSOON2.prc 

khonkaen.prc 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 43 

2.3.4  จะปรากฏหน้าต่าง ตามภาพท่ี 74 

 

ภาพที่ 74 

2.4 การตั้งค่า Process Configuration และการตั้งค่า Scheduler Configuration 
CLEAR_AIR.prc ใช้ตรวจในฤดูหนาว  
   ขั้นตอนการตั้งค่า  Process Configuration ของ CLEAR_AIR.prc ใช้ตรวจในฤดูหนาว นั้น 
การตั้งค่าเหมือนกับการตั้งค่า Process Configuration MONSOON.prc เริ่มตั้งแต่ข้ันตอนที่ 2.1.1-
2.1.51 แต่เปลี่ยนชื่อเป็น CLEAR_AIR.prc เท่านั้น เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วให้ท าการSave โดยคลิกที่ File 
แล้ว Save As…………..ตามภาพท่ี 75 
 

 
   ภาพที่ 75 

 

 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 44 

  2.4.1 จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมา ตรง Proc File ให้ตั้งชื่อ CLEAR_AIR2.prc  แล้วกด OK ตามภาพท่ี 
76 

 
ภาพที่ 76 

2.5 การตั้งค่า Scheduler Configurationของ CLEAR_AIR.prc ใช้ตรวจในฤดูหนาว 

2.5.1 คลิกเลือก Scheduler Configuration ตามภาพที่ 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 77 
 

CLEAR_AIR2.prc 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 45 

2.5.2 จะปรากฏหน้าต่างให้คลิกเลือก Mode Editor ตามภาพท่ี 78 

 

ภาพที่ 78 

2.5.3 คลิกเลือก File> Save As…… จะปรากฏหน้าต่าง ตามภาพท่ี 79 

 

ภาพที่ 79 

2.5.4 ตั้งชื่อดังตัวอย่างเช่น khonkaen แล้วกด OK ตามภาพท่ี 80    (ตั้งชื่อ Scheduler File ที่จะ
เรียกใช้ใน Current Mode และ Mode on boot ) 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 46 

 

ภาพที่ 80 

2.5.5 ชื่อที่ตั้งข้ึนมาใหม่จะอยู่ใน Editing ให้คลิก  เลือกชื่อ khonkaen ตามภาพที่ 81 

 
ภาพที่ 81 

2.5.6 และในช่อง Proc file คลิก เลือก ชื่อ CLEAR_AIR2.prc ตามภาพท่ี 82 

 

ภาพที่ 82 

CLEAR_AIR2.prc  



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 47 

2.5.7 จะชื่องานใหม่ช่อง Editing และช่อง Proc file ตามภาพที่ 83 

 

ภาพที่ 83 

2.5.8 คลิก  เลือก Timed Mode จากแถบ Mode ตามภาพที่ 84 

 

ภาพที่ 84 

2.5.9 ตั้งเวลาที่จะก าหนดให้เรดาร์ท าการตรวจ เช่น นาทีที่ 15 ก็ก าหนดเป็น 00:15:00  
      ตามภาพท่ี 85 

 

ภาพที่ 85 

CLEAR_AIR2.prc  

CLEAR_AIR2.prc  

CLEAR_AIR2.prc  



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 48 

2.5.9 Scheduler จะท างานที่เวลา 00:15 ของทุกๆชั่วโมง แล้วคลิก File Save ตามภาพที่ 86 

 

ภาพที่ 86 

2.5.10 คลิกเลือก Current Mode  ตามภาพที่ 87 

 

ภาพที่ 87 

2.5.11 คลิก  ในช่องMode on boot และในช่อง Current Mode เป็นชื่อ khonkaen  ตาม
ภาพที่ 88 

 
ภาพที่ 88 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 49 

2.6  การตรวจสอบสถานะการท างานของ Scheduler ในระหว่างการแสกนแบบ     
     CLEAR_AIR.prc 

2.6.1  เลือก Status Display จากหน้าต่าง EDGE-Control ตามภาพท่ี 89 

 

  

ภาพที่ 89 

2.6.2  ที่ Status Display จะปรากฏหน้าต่าง ตามภาพท่ี 90 

     2.6.2.1 Current Mode คือ khonkaen.prc 
     2.6.2.2 Next Job คือ CLEAR_AIR2.prc 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 50 

 

  
 

ภาพที่ 90 

2.6.3  เลือก Real-time Display จากหน้าต่าง EDGE-Control ตามภาพท่ี 91 

 

ภาพที่ 91 

CLEAR_AIR2.prc 

khonkaen.prc 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 51 

2.6.4  จะปรากฏหน้าต่าง ตามภาพท่ี 92 

 

ภาพที่ 92 

2.7 การตั้งค่า Process Configuration และการตั้งค่า Scheduler Configuration  
THUNDERTORM.prc ใช้ตรวจในช่วงพายุฤดูร้อน 
   2.7.1  คลิกเลือก Process configuration ตามภาพที่93 

 

 

ภาพที่93 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 52 

2.7.1  จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ ตรงช่อง Process คลิก  เลือกมา 1 งานตัวอย่างเช่นเลือก       
      9tilts.prc ตามภาพท่ี 94 

 
            ภาพที่ 94 

2.7.3  คลิกขวาในช่องสีน้ าเงิน เลือก Delete ตามภาพท่ี 95 

 

ภาพที่ 95 

2.7.4  ลบงานทั้งหมดให้เหลือแต่ช่องว่างเปล่า ตามภาพท่ี 96 

 

ภาพที่ 96 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 53 

2.7.5  คลิกขวาตรงช่องว่างๆเลือก Add Config ตามภาพท่ี 97 

 

ภาพที่ 97 

 

2.7.6  จะปรากฏหน้าต่างช่อง Config แล้วคลิกตรงช่องสีเหลือง ตามภาพที่ 98 

 

ภาพที่ 98 

 

 

 

 

 

 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 54 

2.7.7  จะมีหน้าต่างขึ้นมาเพ่ือท าการตั้งค่าต่างๆตามภาพท่ี 99 

 

ภาพที่ 99 

 ค่าที่ตั้งและก าหนดมีดังนี้ 

2.7.8  ช่อง Processing Mode คลิก   เลือก Pulse Pair ตามภาพท่ี 10จ 

 

ภาพที่ 100 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 55 

2.7.9  ความกว้างของพัลส์ (Pulse Width) คลิก  เลือก 0.8 usec (ไมโครวินาที) ตามภาพท่ี 101 

 

ภาพที่ 101 

 

2.7.10  การท าโพลาไรเซชัน (Polarity) คลิก   เลือก Simultaneous ZDR (ตามแนวแกนตั้ง
และแนวนอนทั้งคู่พร้อมกัน) ตามภาพท่ี 102 

 

ภาพที่ 102 

 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 56 

2.7.11  ช่อง Unfoding คลิก   เลือก 3:2 ตามภาพที่ 103 

 

ภาพที่ 103 

 

2.7.12  ระยะหวังผลในการตรวจ (Range) คลิก  240  km ( กิโลเมตร) ตามภาพท่ี 104 

 

ภาพที่ 104 

 

 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 57 

2.7.13  ความละเอียดของการตรวจ (Gate Width)คลิก  เลือก1000 meters (เมตร) 
      ตามภาพท่ี 105 

 

ภาพที่ 105 

 

2.7.14  ช่อง Range Avg คลิก   เลือก 1  ตามภาพที่ 106 

 

ภาพที่ 106 

2.7.15  ช่อง Data Resolution คลิก   เลือก 8 Bit Fixed  ตามภาพที่ 107 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 58 

 

ภาพที่ 107 

 

2.7.16  จ านวนการเก็บตัวอย่าง (Samples) คลิก  49 ตัวอย่าง ตามภาพที่ 108 

 

ภาพที่ 108 

 

2.7.17  ค่าท่ีใช้ในการท า Clutter Filter คลิก   50 dB (เดซิเบล) ตามภาพท่ี 109 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 59 

 

ภาพที่ 109 

 

2.7.18  ช่อง Filter Number คลิก    เลือก 7 ตามภาพท่ี 110 

 

ภาพที่ 110 

2.7.19  ค่าในการปรับแก้ Clutter Correction  (CCOR)คลิก เลือก 5dB (เดซิเบล) 
      ตามภาพท่ี 111 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 60 

 

ภาพที่ 111 

2.7.20  ดัชนีคุณภาพสัญญาณ Signal Quality Index (SQI) คลิก  เลือก35% ตามภาพท่ี 112 

 

ภาพที่ 112 

 

2.7.21  ช่อง Log Noise Threshold คลิก  เลือก 2.00dB ตามภาพที่ 113 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 61 

 

ภาพที่ 113 

 

2.7.22  คลิกขวาช่องสีน้ าเงินเลือก Add Sweep  ตามภาพท่ี 114 

 

ภาพที่114 

2.7.23  จะมี PPI ตัวที่ 1 ขึ้นมาแล้วตั้งค่า 
     - Scan Type เลือก PPI ,Elevation = 0.5 °/, speed = 9 °/s  ตามภาพท่ี 115     



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 62 

  

ภาพที่ 115 

2.7.24  คลิกขวาช่องสีน้ าเงินเลือก Add Sweep  ตามภาพท่ี 116 

 
ภาพที่ 116 

2.7.25  จะมี PPI ตัวที่ 2 ขึ้นมาแล้วตั้งค่า 
     - Scan Type เลือก PPI, Elevation = 1.5 °, speed = 9 °/s ตามภาพที่ 117 

 

ภาพที่ 117 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 63 

2.7.26  คลิกขวาช่องสีน้ าเงินเลือก Add Sweep  ตามภาพท่ี 118 

 

ภาพที่ 118 

2.7.27  จะมี PPI ตัวที่ 3 ขึ้นมาแล้วตั้งค่า 
     - Scan Type เลือก PPI, Elevation = 2.4 °, speed = 9 °/s ตามภาพที่ 119 

 

ภาพที่ 119 

2.7.28  คลิกขวาช่องสีน้ าเงินเลือก Add Sweep  ตามภาพท่ี 120 

 

ภาพที่ 120 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 64 

2.7.29  จะมี PPI ตัวที่ 4 ขึ้นมาแล้วตั้งค่า 
     - Scan Type เลือก PPI, Elevation = 3.4 °, speed = 9 °/s ตามภาพที่ 121 

 

ภาพที่ 121 

2.7.30  คลิกขวาช่องสีน้ าเงินเลือก Add Sweep  ตามภาพท่ี 122 

 
 ภาพที่122 

2.7.31  จะมี PPI ตัวที่ 5 ขึ้นมาแล้วตั้งค่า 
     - Scan Type เลือก PPI, Elevation = 4.4 °, speed = 9 °/s  ตามภาพท่ี 123 

 

ภาพที่ 123 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 65 

2.7.32  คลิกขวาช่องสีน้ าเงินเลือก Add Sweep  ตามภาพท่ี 124 

 

ภาพที่124 

2.7.33  จะมี PPI ตัวที่ 6 ขึ้นมาแล้วตั้งค่า 
     - Scan Type เลือก PPI, Elevation = 6.0 °, speed = 9 °/s  ตามภาพท่ี 125 

 
ภาพที่ 125 

2.7.34  คลิกขวาช่องสีน้ าเงินเลือก Add Sweep  ตามภาพท่ี 126 

 

ภาพที่126 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 66 

 2.7.35  จะมี PPI ตัวที่ 7 ขึ้นมาแล้วตั้งค่า 
     - Scan Type เลือก PPI, Elevation = 9.9 °, speed = 9 °/s ตามภาพที่ 127 

 

ภาพที่ 127 

2.7.36  คลิกขวาช่องสีน้ าเงินเลือก Add Sweep  ตามภาพท่ี 128 

 

ภาพที่128 

2.7.37  จะมี PPI ตัวที่ 8 ขึ้นมาแล้วตั้งค่า 
     - Scan Type เลือก PPI, Elevation = 14.6 °, speed = 9 °/s  ตามภาพท่ี 129 

 

ภาพที่ 129 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 67 

2.7.38  คลิกขวาช่องสีน้ าเงินเลือก Add Sweep  ตามภาพท่ี 130 

 

ภาพที่130 

2.7.39  จะมี PPI ตัวที่ 9 ขึ้นมาแล้วตั้งค่า 
     - Scan Type เลือก PPI, Elevation = 19.5 °, speed = 9 °/s   ตามภาพที่ 131 

 

ภาพที่ 131 

2.7.40  คลิกขวาช่องว่างสีขาว เลือก Add Product  ตามภาพท่ี 132 

 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 68 

ภาพที่ 132 

2.7.41  จะมี Product PPI ตัวที่ 1 ขึ้นมา ตามภาพที่ 133 

 

ภาพที่ 133 

2.7.42  คลิก   เลือก Product PPI ตามภาพที่ 134 

 
ภาพที่ 134 

2.7.43  คลิก  ช่อง Moment เลือก Filtered Intensity (Horizontal) ตามภาพท่ี 135 

 

ภาพที่ 135 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 69 

2.7.44  คลิกขวาช่องว่างสีขาว เลือก Add Product  ตามภาพท่ี 136 

 

ภาพที่ 136 

2.7.45  จะมี Product PPI ตัวที่ 2 ขึ้นมา ตามภาพที่ 137 

 

ภาพที่ 137 

2.7.46  คลิก   เลือก Product PPI ตามภาพที่ 138 

 

ภาพที่ 138 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 70 

2.7.47  คลิก  ช่อง Moment เลือก Radial Velocity (Horizontal)ตามภาพท่ี 139 

 

ภาพที่ 139 

2.7.48  คลิกขวาช่องว่างสีขาว เลือก Add Product  ตามภาพท่ี 140 

 

ภาพที่ 140 

2.7.49  จะมี Product PPI ตัวที่ 3 ขึ้นมา ตามภาพที่ 141 

 

ภาพที่ 141 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 71 

2.7.50  คลิก   เลือก Product CAPPI ตามภาพที่ 142 

 

ภาพที่ 142 

 

2.7.51  คลิก  ช่อง Moment เลือก Filtered Intensity (Vertical) ตามภาพท่ี 143 

 

ภาพที่ 143 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 72 

2.7.52  คลิกขวาช่องว่างสีขาว เลือก Add Product  ตามภาพท่ี 144 

 

ภาพที่ 144 

 

2.7.53  จะมี Product PPI ตัวที่ 4 ขึ้นมา ตามภาพที่ 145 

 

ภาพที่ 145 

 

 

 

 

 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 73 

2.7.54  คลิก   เลือก Product CMAX ตามภาพที่ 146 

 

ภาพที่ 146 

 

2.7.55  คลิก  ช่อง Moment เลือก Filtered Intensity (Horizontal) ตามภาพท่ี 147 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 74 

 

ภาพที่ 147 

2.7.56  คลิกขวาช่องว่างสีขาว เลือก Add Product  ตามภาพท่ี 148 

 

ภาพที่ 148 

 

 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 75 

2.7.57  จะมี Product PPI ตัวที่ 5 ขึ้นมา ตามภาพที่ 149 

 

ภาพที่ 149 

2.7.58  คลิก   เลือก Product EBASE ตามภาพที่ 150 

 

ภาพที่ 150 

 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 76 

2.7.59  คลิก  ช่อง Moment เลือก Filtered Intensity (Horizontal) ตามภาพท่ี 151 

 

ภาพที่ 151 

2.7.60  คลิกขวาช่องว่างสีขาว เลือก Add Product  ตามภาพท่ี 152 

 

ภาพที่ 152 

2.7.61  จะมี Product PPI ตัวที่ 6 ขึ้นมา ตามภาพที่ 153 

 

ภาพที่ 153 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 77 

2.7.62  คลิก   เลือก Product PPI ตามภาพที่ 154 

 

ภาพที่ 154 

 

2.7.63  คลิก  ช่อง Moment เลือก P hv ตามภาพท่ี 155 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 78 

 

ภาพที่ 155 

2.7.64  คลิกขวาช่องว่างสีขาว เลือก Add Product  ตามภาพท่ี 156 

 

ภาพที่ 156 

 

 

 

 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 79 

2.7.65  จะมี Product PPI ตัวที่ 7 ขึ้นมา ตามภาพที่ 157 

 

ภาพที่ 157 

 

2.7.66  คลิก   เลือก Product PPI ตามภาพที่ 158 

 

ภาพที่ 158 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 80 

2.7.67  คลิก  ช่อง Moment เลือก ø dp ตามภาพท่ี 159 

 

ภาพที่ 159 

2.7.68  คลิกขวาช่องว่างสีขาว เลือก Add Product  ตามภาพท่ี 160 

 

ภาพที่ 160 

 

 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 81 

2.7.69  จะมี Product PPI ตัวที่ 8 ขึ้นมา ตามภาพที่ 161 

 

ภาพที่ 161 

2.7.70  คลิก   เลือก Product PPI ตามภาพที่ 162 

 

ภาพที่ 162 

 

 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 82 

2.7.71  คลิก  ช่อง Moment เลือก Differential Refectivity (Zdr) ตามภาพท่ี 163 

 

ภาพที่ 163 

2.7.72  คลิกขวาช่องว่างสีขาว เลือก Add Product  ตามภาพท่ี 164 

 

ภาพที่ 164 

 

 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 83 

2.7.73  จะมี Product PPI ตัวที่ 9 ขึ้นมา ตามภาพท่ี 165 

 

ภาพที่ 165 

 

2.7.74  คลิก   เลือก Product Hail ตามภาพที่ 166 

 

ภาพที่ 166 

 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 84 

2.7.75  คลิก  ช่อง Intensity Threshold เลือก -31.5 dBz ตามภาพที่ 167 

 

ภาพที่ 167 

2.7.76  คลิกขวาช่องว่างสีขาว เลือก Add Product  ตามภาพท่ี 168 

 

ภาพที่ 168 

 

 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 85 

2.7.77  จะมี Product PPI ตัวที่ 10 ขึ้นมา ตามภาพที่ 169 

 

ภาพที่ 169 

2.7.78  คลิก   เลือก Product PPI ตามภาพที่ 170 

 

ภาพที่ 170 

 

 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 86 

2.7.79  คลิก  ช่อง Moment เลือก Hydrometeor Classification ตามภาพท่ี 171 

 

ภาพที่ 171 

 

2.7.80  คลิกขวาช่องว่างสีขาว เลือก Add Product  ตามภาพท่ี 172 

 

ภาพที่ 172 

 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 87 

2.7.81  จะมี Product PPI ตัวที่ 11 ขึ้นมา ตามภาพท่ี 173 

 

ภาพที่ 173 

 

 

2.7.82  คลิก   เลือก Product PPI ตามภาพที่ 174 

 

ภาพที่ 174 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 88 

2.7.83  คลิก  ช่อง Moment เลือก KDP ตามภาพท่ี 175 

 

ภาพที่ 175 

 

2.7.84  คลิกขวาช่องว่างสีขาว เลือก Add Product  ตามภาพท่ี 176 

 

ภาพที่ 176 

 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 89 

2.7.85  จะมี Product PPI ตัวที่ 12 ขึ้นมา ตามภาพท่ี 177 

 

ภาพที่ 177 

2.7.86  คลิก   เลือก Product PPI ตามภาพที่ 178 

 

ภาพที่ 178 

 

 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 90 

2.7.87  คลิก  ช่อง Moment เลือก Corrected CDR ตามภาพท่ี 179 

 

ภาพที่ 179 

 

2.7.88  เมื่อตั้งค่าเสร็จให้ท าการSave โดยคลิกที่ File….. Save As…………..ตามภาพท่ี 180 

 

ภาพที่ 180 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 91 

2.7.89  จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมา ตรง Proc File ให้ตั้งชื่อตัวอย่างเช่น THUNDERSTORM2.prc เป็น
ต้น แล้วกด OK ตามภาพท่ี 181 

 
ภาพที่ 181 

 

2.8  การตั้งค่า Scheduler ConfigurationของTHUNDERTORM.prc ใช้ตรวจในช่วง 
    พายุฤดูร้อน 

   2.8.1  คลิกเลือก Scheduler Configuration ตามภาพที่ 182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       

ภาพที่ 182 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 92 

2.8.2  จะปรากฏหน้าต่างให้คลิกเลือก Mode Editor ตามภาพท่ี 183 

 

ภาพที่ 183 

2.8.3  คลิกเลือก File> Save As…… จะปรากฏหน้าต่าง ตั้งชื่อดังตัวอย่างเช่น khonkaen2 แล้วกด 
OK (ตั้งชื่อ Scheduler File ที่จะเรียกใช้ใน Current Mode และ Mode on boot ) ตามภาพท่ี 
184 

 

ภาพที่ 184 

2.8.4  ชื่อที่ตั้งข้ึนมาใหม่จะอยู่ใน Editing ให้คลิก  เลือกชื่อ khonkaen2 ตามภาพท่ี 185 

 

ภาพที่ 185 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 93 

2.8.5  และในช่อง Proc file คลิก เลือก ชื่อ THUNDERSTORM2.prc ตามภาพท่ี 186 

 

ภาพที่ 186 

2.8.6  จะชื่องานใหม่ช่อง Editing และช่อง Proc file ตามภาพที่ 187 

 

ภาพที่ 187 

2.8.7  คลิก  เลือก Timed Mode จากแถบ Mode ตามภาพที่ 188 

 

ภาพที่ 188 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 94 

2.8.8  ตั้งเวลาที่จะก าหนดให้เรดาร์ท าการตรวจ เช่น นาทีที่ 15 ก็ก าหนดเป็น 00:15:00  
       ตามภาพที ่189 

 

 ภาพที่ 189 

2.8.9  Scheduler จะท างานที่เวลา 00:15 ของทุกๆชั่วโมง แล้วคลิก File Save ตามภาพที่ 190 

 

ภาพที่ 190 

2.8.10  คลิกเลือก Current Mode  ตามภาพที่ 191 

 

ภาพที่ 191 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 95 

2.8.11  คลิก  ในช่องMode on boot เป็นชื่อ khonkaen2  ตามภาพท่ี 192 

 
ภาพที่ 192 

2.8.12  คลิก  ในช่อง Current Mode เป็นชื่อ khonkaen2 ตามภาพที่ 193 

 

ภาพที่ 193 

 

 

 

 

 

 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 96 

2.9  การตรวจสอบสถานะการท างานของ Scheduler ในระหว่างการแสกน    
     THUNDERTORM.prc 

     2.9.1  เลือก Status Display จากหน้าต่าง EDGE-Control ตามภาพท่ี 194 

 

  

ภาพที่ 194 

 

 

 

 

 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 97 

2.9.2  Status Display จะปรากฏหน้าต่างดังภาพที่ 195 
     2.1 Current Mode คือ khonkaen2.prc 
     2.2 Next Job คือ THUNDERTORM2.prc 

 

    
                                              ภาพที่ 195 

 

 

 

 

 

 

 

THUNDERTORM.2.prc 

khonkaen2.prc 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 98 

2.9.3  เลือก Real-time Display จากหน้าต่าง EDGE-Control ตามภาพท่ี 196 

 

ภาพที่ 196 

2.9.4  จะปรากฏหน้าต่างดังภาพที่ 197 

 

ภาพที่ 197 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 99 

3.  การเรียกดูผลการตรวจใน Volume Browser 
   3.1  เลือก Volume Browser จากหน้าต่าง EDGE-Control ตามภาพท่ี 198 

 

ภาพที่ 198 

   3.2  จะปรากฏหน้าต่างตามภาพที่ 28 คลิกเลือก Dates ตามภาพที่ 199 

 

ภาพที่ 199 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 100 

3.3  เลือกวัน เดือน ปี ที่ ตาม1 จะได้ภาพเรดาร์ที่สร้างขึ้นมาตาม2 และProductต่างๆตาม3  
       ดงัภาพที ่200 

 

ภาพที่ 200 

3.4  คลิกเลือก Product เพื่อเปิดภาพเรดาร์ ตามภาพท่ี 201 

 

ภาพที่ 201 

1 

2 

3 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 101 

3.5  ตัวอย่างเช่น คลิกเลือก PPI ที่ Momen เป็น ZH  ตามภาพท่ี 202 

 

ภาพที่ 202 

3.8  จะได้ภาพเรดาร์ที่ต้องการ ตามภาพท่ี 203 

 

ภาพที่ 203 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 102 

4.  การวิเคราะห์และแปลภาพเรดาร์ 
     4.1  การแปลภาพเรดาร์ตรวจอากาศ หมายถึง การตีความภาพเรดาร์ของกลุ่มฝน ซึ่งจะบอกถึง
ชนิด    
ของกลุ่มฝน ความรุนแรง การเคลื่อนตัว ระยะทาง ทิศทางที่กลุ่มฝนก่อตัว  
    4.2  การวิเคราะห์ภาพเรดาร์ตรวจอากาศ หมายถึง การอธิบายถึงปรากฏการณ์ของสภาพอากาศ
หรือลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นจากภาพเรดาร์ตรวจอากาศ 

    4.3 วัตถุประสงค์ของการการวิเคราะห์และการแปลภาพเรดาร์ 

   4.3.1 เพื่อต้องการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงบริเวณท่ีมีฝนตกภายในรัศมีท าการตรวจ 
โดยมุ่งเน้นเฉพาะฝนที่ตกลงสู่พ้ืนดิน 
   4.3.2  เพ่ือหาบริเวณท่ีมีฝนหรือฝนฟ้าคะนอง รวมทั้งรายงานความแรงทิศทางและความเร็ว
แนวโน้มในการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนนั้นๆด้วย 
   4.3.3  เพ่ือการพยากรณ์อากาศปัจจุบัน 
   4.3.4  เพ่ือช่วยในการแจ้งเตือนภัยและเตรียมการป้องกันน้ าท่วม 

    4.4 เทคนิคการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ 
   การตรวจอากาศด้วยเรดาร์จะท าการตรวจในโหมดค่าการสะท้อน หากพิจารณาเมฆก่อตัวในทางตั้ง   
จ าแนกค่าความแรงของการสะท้อนได้เป็น 3 บริเวณคือ 
  4.4.1 บริเวณท่ีมีค่าสะท้อนต่ า(Low reflectivity) คือบริเวณทางตอนบนของ    
     ส่วนกลางของเมฆขึ้นไปจนถึงส่วนยอดของเมฆ 
  4.4.2 บริเวณท่ีมีค่าสะท้อนปานกลาง (Moderate Reflectivity) เป็นบริเวณใต้ฐานเมฆ  
     ลงมาจนถึงพ้ืนดิน (กรณีท่ีมีฝนตก) 
  4.4.3 บริเวณท่ีมีค่าสะท้อนสูง(High Reflectivity) คือบริเวณตอนกลางของเมฆ ตามภาพที่ 204 

การตรวจในโหมดค่าการสะท้อน 

 

ภาพที่204 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 103 

4.5 รายละเอียด Product ต่างๆ 

4.5.1  Product PPI (The Plan Position Indicator) 
      คือ ภาพที่แสดงค่าของความเข้มของสัญญาณสะท้อนกลับในลักษณะของการกวาดด้วยมุมเงย
เพียงมุมเดียว การแสดงผลแบบ PPI จะเป็นการแสดงผลในแนวระนาบและมีลักษณะของภาพที่มอง
จากทางด้านบน (Top View) ตามภาพท่ี 205 

 

ภาพที่205 

 

4.5.2  Radial velocity or Valocity;VR  
        คือเป็นสารประกอบท่ีแสดง ค่าการสะท้อนของอนภุาคทีก่ลับมาเปน็การเคลือ่นตัวของอนภุาค 
ในทางฟิสิกส์เรียกว่าการเคลื่อนตัวแบบ VECTOR เพราะแสดงทั้งขนาดของอัตราความเร็วและทิศทาง 
โดยแสดงการเคลื่อนที่เข้าหาสถานีเรดาร์ (Toward)และการเคลื่อนที่ออกจากสถานีเรดาร์(Away) 
ส่วนขนาดอัตราเร็วเฉลี่ยมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที (m/s)และช่วยแสดงผล(Legend) ตั้งแต่ง 0 (m/s) 
ขึ้นไป และแสดงการเคลื่อนที่เข้าหาสถานีเรดาร์ (Toward) ด้วยเครื่องหมายลบ (-) หน้าอัตราเร็ว 
และแสดงการแคลื่อนออกจากสถานีเรดาร์ (Away) ด้วยเครื่องหมายบวก (+) หน้าขนาดอัตราเร็ว 
ตามภาพท่ี 206 
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ภาพที่206 

4.5.3  CAPPI (The constant altitude PPI) คือ ภาพที่มีลักษณะของการแสดงผลเหมือนกับภาพ 
PPI   โดยการก าหนดความสูงคงท่ีของการแสดงผล เราสามารถท า CAPPI ได้จากการกวาดเชิง
ปริมาตร โดยไม่สามารถท าได้ด้วยการกวาดด้วยมุมเงยเพียงมุมเดียว ขณะที่การกวาดเชิงปริมาตร
ดังกล่าวจะต้องครอบคลุมในช่วงความสูงและรัศมีที่ต้องการตรวจวัด ตามภาพที่  207 
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4.5.4  Cmax (The column Maximum)  
        คือ ภาพทีแ่สดงการประมาณระดบัความเข้มของสญัญาณสะท้อนกลับสูงสุดในแตล่ะดบัความ
สูง ในช่วงที่เราก าหนด และแสดงผลเป็นลักษณะภาพที่มองจากด้านข้าง (Side View) เราสามารถท า
Cmax จากการกวาดเชิงปริมาตรเท่านั้น ตามภาพท่ี 208 
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4.5.5  Ebase (Echo Base)  คือ ภาพที่แสดงการประมาณค่าความเข็มของสัญญาณที่สะท้อนกลับมา
ครั้งแรก ( First Return) และมีค่ามากว่าค่าขีดเริ่มของแฟกเตอร์การสะท้อนองการแสดงผล ( dBZ 
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Threshold) ที่ก าหนด โดยจะต้องมีการก าหนดความสูง ( Upper Limit) ในการแสดงผลด้วย EBase 
Product เป็นการแสดงผลที่ได้จากการท าการกวาดเชิงปริมาตร (Volume Scan) ซึ่งเป็นการตรวจใน
มุมต่ า ใช้สาหรับตรวจระดับความเข้มของฐานกลุ่มเมฆฝน หรือการตกของฝนได้ ตามภาพที่ 209 
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4.5.6  ETOP (The Echo Top Product)   คือ ภาพที่แสดงความสูงของยอดเมฆฝนที่ท าการตรวจวัด 
โดยจะต้องมีการก าหนดค่าขีดเริ่มของแฟกเตอร์การสะท้อนของแสดงผล 9 dBZ Threshold) ส าหรับ
การแสดงความสูงเสมอ โดยปกติจะมีค่าตั้งแต่8-10 dBz เป็นต้นไป หรือข้ึนอยู่กับความต้องการของ
ผู้ใช้งานเป็นส าคัญ ส าหรับการตรวจความสูงของยอดเมฆฝนนั้น จะต้องท ามาจากการกวาดเชิง
ปริมาตรและไม่สามารถท างานได้ด้วยการกวาดด้วยมุมเงยเพียงมุมเดียว ดังนั้นการก าหนดมุมของการ
กวาดเชิงปริมาตร ส าหรับการตรวจวัดความสูงยอดเมฆฝนนั้นจะต้องท า ให้ครอบคลุมในช่วงความสูง
รัศมีท่ีท าการตรวจวัด การตรวจวัดโดยใช้ ETOPS สามารถช่วยในการตรวจสอบสภาวะอากาศที่
รุนแรงหรือการเกิดลูกเห็บได้ ETOPS ตามภาพที่ 210 
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ภาพที่210 

4.5.7  VIL (the Vertical Integrated Liquid)  คือ ภาพที่แสดงลักษณะของผลรวมของหยาดน้ าฟ้า 
(Precipitation) โดยประมาณที่บรรจุอยู่ในแต่ละคอลัมน์เหนือพ้ืนดิน หรือช่างความสูงที่ก าหนดของ
การตรวจวัดเชิงปริมาตร มีหน่วยเป็น กิโลกรัมต่อตารางเมตร ดังนั้นการตรวจด้วย VIL สามารถใช้เป็น
ตัวบอกได้ถึงภาพโดยรวมของปริมาณหยาดน้ าฟ้าในบรรยากาศ ที่ไม่สามารถแสดงโดย PPI และ 
CAPPI ได้ การตรวจวัดโดยใช้ VIL ในระดับความสูงเหนือระดับเยือกแข็ง (Freezing Level;0°C[3] 
ขึ้นไปจะใช้สาหรับการตรวจสอบการเกิดพายุ และการเกิดลูกเห็บได้ขณะท าการตรวจ VIL ที่ระดับ
ตั้งแต่พ้ืนดินจนถึงความสูงประมาณ 3 กิโลเมตร สามารถใช้ในการพยากรณ์ระยะสั้นของปริมาณของ
หยาดน้ าฟ้าที่ก าลังจะตกได้ ปริมาณของหยาดน้ าฟ้าที่แสดงจะค านวณออกมาจากความสัมพันธุ์
ระหว่างความเข้มของสัญญาณสะท้อนกลับ กับค่า Water Liquid Content (Z-W Relationship)
อย่างไรก็ตาม เพ่ือความถูกต้องในการตรวจวัดโดยใช้ VIL เราควรหลีกเลี่ยงการตรวจวัดในบริเวณ
ความสูงระดับเยือกแข็ง เพ่ีอหลีกเลี่ยงผลกจาการเกิด Bright Band (ซึ่งจะท าให้ค่าความเข็มของการ
สะท้อนมีค่ามากกว่าปกติ) ที่บริเวณดังกล่าว VIL ตามภาพที่ 211 
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 4.5.8  Hmax (The Highest Maximum Intensity) คือ ภาพที่แสดงความสูงของกลุ่มเป้า หรือเมฆ
ฝนที่มีความเข็มของสัญญาณสะท้อนกลับของเรดาร์มากท่ีสุดในแต่ละคอลัมน์จากพ้ืนดิน ตามรูป 1-3 
หรือตั้งแต่ระดับความสูงที่เราก าหนด จนถึงระดับท่ีเราต้องการ ซึ่งสามรถท า HMax ได้จากการกวาด
เชิงปริมาตรเท่านั้น จะสังเกตได้ว่า HMax จะมีความแตกตางกับ ETOPS ตรงที่ HMax จะแสดงความ
สูง ณ จุดที่มีค่าความเข้มของการสะท้อนกลับที่มีค่ามากที่สุด ขณะที่ ETOPS จะแสดงความสูงของ
กลมเป้า/เมฆฝน จากค่าขีดเริ่มของแฟกเตอร์การสะท้อนของแสดงผล (Threshold) ที่ก าหนดขึ้น 
ดังนั้น ความสูงที่วัดได้จาก ETOPS จะมีค่ามากกว่า HMax เสมอ ตามภาพท่ี 212 

 

ภาพที่212 

4.5.9  PPI Corrected Rain Rate )คือเป็น Product ที่ใช้ในการตรวจค่าฝนเป็นมิลลิเมตร 
      ชั่วโมง mm/hr ตามภาพที่ 213 
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4.5.100  PPI Hydrometeor Classification คือเป็นProduct ที่แยกประเภทของเป้าที่ตรวจพบ     
        เช่น Ralr/Hail,Heavy Rain,Rain Big Drops,araupel,leecrystals,WetSnow ,Ary Snow  
        Bio ตามภาพที่ 214 
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4.5.11  RHI (The Range Height Indicator) คือ ภาพที่แสดงค่าความเข้มของการสะท้อนกลับของ
สัญญาณเรดาร์จากการกวาดจานสายอากาศทางแนวตั้ง ที่มุมอะซิมูทใดๆ เพียงมุมเดียว โดยการ
ก าหนดมุมอะซิมูทในทิศทางของเป้าที่ต้องการตรวจวัด แล้วค่อยปล่อยปรับค่ามุมเงยตั้งแต่ค่าเริ่มต้นที่
ต้องการส่งขึ้นไปจนถึงค่าที่ก าหนด แต่ไม่เกิด90 องศา ใช้ส าหรับติดตาม และสังเกตการเปลี่ยนแปลง
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ของกลุ่มเมฆฝนความสูงของเมฆหรือพายุที่ต้องการได้ดีกว่า การตรวจ โดย PPI และ CAPPI  
ตามภาพท่ี 215 
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4.6 หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ภาพเรดาร์มีดังนี้ 
4.6.1 วิเคราะห์ชนิดและความแรงของกลุ่มฝนโดยมีหลักเกณฑ์ ตามตารางที่ 4 และ 5 

ชนิด ฝน 
R น้ าฟ้าตกต่อเนื่อง 
RW ฝนโปรย 
RW+R ฝนโปรยและน้ าฟ้าตกต่อเนื่อง 
TRW พายุฟ้าคะนองหรือพายุฟ้าคะนองและฝน

โปรย 
TRW+ RW+R พายุฟ้าคะนองและน้ าฟ้าตกต่อเนื่อง 

ตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 5 

4.6.2 วิเคราะห์พื้นที่ปกคลุม โดยใช่แผนที่ดูอ าเภอและจังหวัด ตามภาพที่ 216 

 

ภาพที่216 
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4.6.3 วิเคราะห์แนวโน้มความแรงและแนวโน้มพ้ืนที่กลุ่มฝน โดยเปรียบเทียบภาพเรดาร์ก่อนหน้านั้น 
     กับภาพปัจจุบัน 

    1. ลดลง 
    2. เพ่ิมข้ึน  
    3. ไม่เปลี่ยนแปลง 

4.6.4 วิเคราะห์แนวโน้มทิศทางการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝน โดยเปรียบเทียบภาพเรดาร์ก่อนหน้านั้นกับ   
    ภาพปัจจุบัน และจากการศึกษาของนักอุตุนิยมวิทยาพบว่าแนวโน้มการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนจะ  
    เคลื่อนที่ไปทางทิศทางลมที่ระดับ 700 – 500 hPa ซึ่งมีค่าความถูกมากกว่าร้อยละ 70 โดยระบุ 
    ทิศทางการเคลื่อนตัวดังนี้ 
   - NE (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ) 
   - E   (ทิศตะวันออก) 
   - SE (ทิศตะวันออกเฉียงใต้) 
   - S   (ทิศใต)้ 
   - SW (ทิศตะวันตกเฉียงใต้) 
   - W  (ทิศตะวันตก) 
   - NW (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ) 
   - N   (ทิศเหนือ) 

5.  การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint เพื่อน าผลการวิเคราะห์ภาพเรดาร์และการแปล     
    ภาพเรดาร์เผยแพร่ 
5.1  เปิดโปรแกรม Microsoft PowerPoint ที่อยู่บนหน้า Desktop ตามภาพท่ี 217 
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https://microsoft-powerpoint-2010.th.softonic.com/
https://microsoft-powerpoint-2010.th.softonic.com/
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5.2  จะข้ึนหน้าต่างโปรแกรม Microsoft PowerPoint ที่มีภาพที่เป็นการวิเคราะห์และแปลภาพ
เรดาร์ส าหรับการน าเสนอที่เป็นรูปแบบไว้แล้ว ตามภาพที่ 218 

 

ภาพที่ 218 

5.3  ไปที ่http://weather.tmd.go.th/kkn.php  save ภาพเรดาร์นาทีท่ี 45 ตามภาพท่ี 219 

 

ภาพที่ 219 

 

 

 

 

https://microsoft-powerpoint-2010.th.softonic.com/
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สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 113 

5.4  น าไปวางใน Microsoft PowerPoint ที่เปิดไว้ตามข้อ 2 ภาพที่ 220 

 

ภาพที่220 

5.5  ปรับขนาดของภาพให้เท่ากับกรอบที่ก าหนดเปลี่ยนวันที่และเวลาให้เป็นปัจจุบัน ตามภาพ 221 

 

ภาพที่ 221 

5.6  ใส่ลูกศรบอกทิศทางการเคลื่อนตัว ใส่วงกลมกลุ่มฝนที่ส าคัญ และอธิบาย ชนิด ความแรงของ    
    กลุ่มฝน /พ้ืนที่ปกคลุมเขตอ าเภอ จังหวัด/แนวโน้มของกลุ่มฝน/การเคลื่อนตัวของกลุ่มฝน   
    ตามภาพท่ี 222 
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                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 114 

 

ภาพที่ 222 

5.7  บันทึกไฟล์ภาพเป็นนามสกุล . JPG ตามภาพที่ 223 

 

ภาพที่ 223 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 115 

5.8  น าไปเก็บไว้ที่ HP_RFCOVERY (D:)  ที่ Computer ไปที่ Web_khonkaen ไปที่ radar ไปที่  
     kkn_lastest บันทึกเป็นไฟล์ JPEG ภาพจะถูกน าไปเก็บบันทึกไว้ที่ kkn_lastest.jpg  
     ตามภาพที่ 224-229     

 

ภาพที่ 224 

 

ภาพที่ 225 

 

ภาพที่ 226 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 116 

 

ภาพที่ 227 

 

 

ภาพที่ 228 

 

ภาพที่ 229 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 117 

5.9  บันทึกภาพแทนที่ภาพเก่า ตามภาพที่ 230 

 

ภาพที่ 230 

5.10  เลือกเก็บท่ี “ภาพนิ่งปัจจุบันเท่านั้น” ตามภาพที่ 231 

 

ภาพที่ 231 

6.  การบันทึกจัดเก็บภาพนิ่งที่วิเคราะห์และแปลภาพเรดาร์ทุกชั่วโมง                                     
6.1  ไปเก็บไว้ที่ HP_RFCOVERY (D:)  ที่ Computer ไปที่ ไฟล์ชื่อ จัดเก็บภาพเรดาร์ลงเว็บ  
    เลือกวันที่ เวลา ที่จัดเก็บ บันทึกเป็นไฟล์ JPEG  ตามภาพท่ี 232- 238   

                                                                      
ภาพที่ 232 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 118 

 

ภาพที่ 233 

 

ภาพที่ 234 

 

 

ภาพที่ 235 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 119 

 
ภาพที่ 236 

 

ภาพที่ 237 

 

ภาพที่ 238 

 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 120 

6.2  จะปรากฏหน้าต่าง คลิก “ภาพนิ่งปัจจุบันเท่านั้น” ตามภาพที่ 239 

 

ภาพที่ 239 

 

7.  การท าภาพเคลื่อนไหวเรดาร์ ด้วยโปรแกรม Vegas 13 
    จะท าการน าเสนอภาพเรดาร์ที่เป็นภาพเคลื่อนไหววันละ 2 ครั้ง โดยน าภาพเรดาร์ช่วงเวลา  
   07.00 – 19.00 น.น าเสนอเวลา 19.15 -19.30 น. และน าภาพเรดาร์ช่วงเวลา 19.15 – 06.45 น.     
   น าเสนอเวลา 07.15- 07.30 น.  
    7.1 เปิดโปรแกรมVegas  ตามภาพท่ี 240 

    

ภาพที่ 240 
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                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 121 

  7.2 จะปรากฏโปรแกรม Vegas ตามภาพที่ 241 

 

ภาพที่ 241 

  7.3 ไปเปิดไฟล์ จะปรากฏหน้าต่าง ตามภาพท่ี 242 

 

ภาพที่ 242 

7.4 เลือกจ านวนภาพเรดาร์ที่จัดเก็บไว้แล้วจากคอมพิวเตอร์ส่วนติดตามสภาวะอากาศ  
    ที่ HP_RFCOVERY (D:)  ชื่อ ภาพเรดาร์ท าวิดีโอ เลือกวันที่และเวลา ตั้งแต่เวลา 
    07.00 – 19.00 น.น าเสนอเวลา 19.15 -19.30 น. และน าภาพเรดาร์ช่วงเวลา 19.15 – 06.45 น.     
    น าเสนอเวลา 07.15- 07.30 น.   ตามภาพท่ี 243 
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                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 122 

 

ภาพที่ 243 

7.5 ภาพเรดาร์จะเรียงตามเวลา ตามภาพท่ี 244 

 

ภาพที่ 244 

7.6 หมุน Scroll Mouse ขึ้นลงตามต้องการ เพื่อย่อ/ขยายภาพเรดาร์จะได้ตาม2 ตามภาพท่ี 245-
246 

 

ภาพที่ 245 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 123 

    

ภาพที่ 246 

7.7 การเพิ่ม Level เพ่ือแทรกลูกศรแสดงการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนโดยเลือกภาพเรดาร์ทั้งหมด  
    (Ctrl A ) ตาม1 น า Mouse ไปชี้ตรงภาพเรดาร์คลิกเมาส์ซ้ายค้าง เลือนภาพเรดาร์ลงไปข้างล่าง  
    ตามภาพท่ี 247 

 

ภาพที่ 247 

 

ลากลง 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 124 

7.8 มีช่อง Level เพิ่มตามภาพที่ 248 ต้องการกี่ช่องก็ลากลงมาตามท่ีต้องการ 

 

ภาพที่ 248 

7.9 เปิดไฟล์ที่ HP_RFCOVERY (D:)  ชื่อ ภาพลูกศร ที่จัดเก็บไว้แล้วน าเข้าภาพลูกศร ปรากฏ 
    ตามภาพท่ี 249 

 

ภาพที่ 249 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 125 

7.10 ท าการปรับขนาดลูกศรโดยน า Mouse ไปคลิกท่ีลูกศรตรงสี่เหลี่ยม คลิกเมาล์ซ้ายที่ภาพ 1 ครั้ง 
ตามภาพท่ี 250 

         

ภาพที่250       

7.11 จะปรากฏรูปภาพ ตามภาพที่ 251 

 

ภาพที่ 251 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 126 

 

 

7.12 เลื่อน Scroll Mouse ปรับขนาดภาพตามท่ีต้องการ ตามภาพท่ี 252 

     

ภาพที่ 252 

7.13 น า Mouse ไปชี้ตรงมุมสี่เหลี่ยมเล็กๆท่ีล้อมรอบลูกศรให้เป็นเครื่องหมาย      ปรับขนาดลูกศร   
      ตามท่ีต้องการ ภาพที่ 253 

 
ภาพที่ 253 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 127 

7.14 ดึก      ลูกศรออกไปตามเส้นทแยงมุมเพ่ือปรับขนาดลูกศรตามที่ต้องการ ตามภาพท่ี 254 

 
ภาพที่254 

7.15 ได้ภาพลูกศรตามที่ต้องการ ตามภาพท่ี 255 

 

ภาพที่ 255 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 128 

7.16 ปรับลูกศรให้ตรงตามทิศทางการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝน โดยคลิกซ้าย Mouse ค้างไว้  
หมุนปรับทิศตามต้องการ ตามภาพท่ี 256  

 

ภาพที่ 256 

 

7.17 ต้องการลูกศรการเคลื่อนตัวหยุดตรงภาพเรดาร์ไหนไปท่ีเส้น Timeline (สีขาว) ลากไปหยุดที่   
       ภาพเรดารส์ุดท้ายท่ีตอ้งการน าเสนอ ตามภาพที ่257 กรณีเปลี่ยนทิศการเคลื่อนตัวของลูกศรให้ 
       ไปเริม่ขัน้ตอนที ่9 - 17 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 129 

    

 

ภาพที่257 

7.18 ลากช่องลูกศรไปตามที่เส้นTimeline (สีขาว) หยุดตรงภาพเรดาร์ ตามภาพท่ี 258 

 

ภาพที่ 258 

 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 130 

7.19 คลิกตรงช่องสี่เหลี่ยมภาพสุดท้าย ของลูกศร ตามภาพที่ 259 

  8  

ภาพที่259 

7.20 จะปรากฏหน้าต่างตามภาพท่ี 260 

 

ภาพที่ 260 

7.21  น า Mouse ไปชี้ตรงช่อง Position ให้เป็นเครื่องหมาย           แล้วลากเส้น Timeline  
    (สีขาว) ไปทางขวาให้สุดช่อง  ตามภาพท่ี 261 

ภาพสุดท้าย 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 131 

 

ภาพที่ 261 

7.22 น าMouse ไปชี้ตรงช่องให้เป็นเครื่องหมาย คลิกซ้ายค้างไว้ลากลูกศรเลื่อน ขึ้น-ลง  
     ซ้าย-ขวา เพ่ือก าหนดทิศทางการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝน ต้องการให้ลูกศรสิ้นสุดตรงไหนก็ให้ลาก   
    ลูกศรไปยังภาพนั้น ตามภาพท่ี 262-263 

 

ภาพที่ 262 

 

ภาพที่ 263 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 132 

 

 

7.23 ถ้าต้องการเพิ่มลูกศรมากกว่า 1 รูป ให้เริ่มท าตามข้อที่ 9 -23 ใหม่ ใน Level ที1่, 2 และ3 
ตามล าดับ ภาพที่ 264 

 

ภาพที่ 264 

7.24  กดท่ี    เพ่ือเล่นวิดีโอและตรวจสอบความถูกต้องของการเคลื่อนตัวของภาพเรดาร์ตาม
ภาพที่ 265 

 

ภาพที่ 265 

 

1 

2 

3 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 133 

7.25 เมื่อภาพสมบูรณ์และถูกต้อง ให้ Save วิดีโอ ไปที่ File คลิกเลือก Render As…ตามภาพท่ี 266 

 

ภาพที่ 266 

7.26 จะปรากฏหน้าต่าง คลิก  เลือก HP_RFCOVERY (D:) ชื่อ วิดีโอเรดาร์ Save ไว้ 
      และตั้งชื่อในช่อง Name ตัวอย่าง เช่น 17082017(19.00-06.45) ตามภาพท่ี 267 

 

ภาพที่ 267 

 

 

 

 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 134 

7.27 เลือก Apple ipod 640x480 Video ไปที่ Render ตามภาพท่ี 268 

 

ภาพที่ 268 

7.28 รอจนกว่า Render จะเสร็จสมบูรณ์ 100 % ภาพวิดีโอจะถูกน าไปเก็บไว้ที่ HP_RFCOVERY 
(D:)  ชื่อ วิดีโอเรดาร์ ตามภาพท่ี 269 

 

ภาพที่ 269 

 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 135 

8. การน าเสนอภาพเรดาร์ที่วิเคราะห์แล้วและภาพเคลื่อนไหวเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
   ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน/Facebook                                                            
  8.1 การน าเสนอภาพนิ่งข้ึนเพจ Facebook 

8.1.1  เปิด Facebook โดยเข้าไปใน www.facebook.com ตามภาพท่ี 270 

 

ภาพที่ 270 

8.1.2  ใส่ User name และPassword จะขึ้นหน้าจอ ตามภาพที่ 271     

    User name   =raderkhonkaen@gmail.com 
     Password=4838148381  

 

ภาพที่ 271 

 

http://www.facebook.com/
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สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 136 

8.1.3  คลิกเลือกเพจ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตามภาพท่ี 272 

 

ภาพที่ 272 

8.1.4  คลิกเลือกตรงแถบสีขาวเพื่อโพสต์ภาพนิ่ง ตามภาพที่ 273 

 

ภาพที่ 273 

 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 137 

8.1.5  คลิก  เพื่อเพ่ิมรูปภาพลงในโพสต์ เลือก “อัพโหลดรูปภาพ / วิดีโอ” ตามภาพท่ี 274 

 

ภาพที่ 274 

8.1.6  เลือก HP_RFCOVERY (D:) ที่ File ชื่อ “จัดเก็บภาพเรดาร์ลงเว็บ” คลิกเลือกภาพที่ต้องการ
โพสต์ลงเพจ ตามภาพท่ี 275-276 

 

ภาพที่ 275 
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สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 138 

 
          ภาพที ่276 

8.1.7  อธิบายวันที่และเวลาให้ตรงกับภาพเรดาร์เช่น“เรดาร์ตรวจอากาศขอนแก่น  
    วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 15.45 น.” แล้วคลิก โพสต์ ตามภาพท่ี 277 จะได้ภาพเสนอทาง 
Facebook ที่หน้าเพจ ตามที่ต้องการ    

 

ภาพที่ 277 
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สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 139 

8.2  น าเสนอภาพวิดีโอขึ้นเพจ Facebook  

8.2.1 เปิด Facebook โดยเข้าไปใน www.facebook.com ตามภาพที่ 278 

ภาพที่ 278 

8.2.2 ใส่ User name และPassword จะปรากฏหน้าจอ ตามภาพที่ 279 
    User name =raderkhonkaen@gmail.com 
    Password=4838148381 

 
ภาพที่ 279 
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สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 140 

8.2.3 คลิกเลือกเพจ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตามภาพท่ี 280 

 

ภาพที่ 280 

8.2.4 คลิกเลือกตรงแถบสีขาว ตามภาพท่ี 281 

 

ภาพที่ 281 

 



                                                                             คู่มือมาตรฐานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสถานีขอนแก่น 
                                                                                           

สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 141 

8.2.5 เขียนค าอธิบายเช่น “การเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนตั้งแต่เวลา 19.00 น. ของวันที่ 17 ส.ค.ถึงเวลา  
06.45 น.ของวันที่ 18 ส.ค. “ รอให้วีดิโอโหลดให้ได้ 100 % แล้วคลิกเผยแพร่ภาพที่ 282  

                                                   ภาพที่ 282 

8.2.6 คลิก  เพื่อเพ่ิมรูปภาพลงในโพสต์ของคุณ เลือก “อัพโหลดรูปภาพ/วิดีโอ” ตามภาพท่ี 283 

 

ภาพที่ 283 
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สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 142 

8.2.7 คลิกเลือก HP_RFCOVERY (D:) ตามภาพที 284 

                                                    
ภาพที่ 284 

8.2.8 เปิดไฟล์ ชื่อ “วิดีโอเรดาร์” คลิกเลือกวิดีโอที่ต้องการโพสต์ลงเพจ คลิก Open ตามภาพที่ 285 

 
          ภาพที่ 285 

8.2.9 รอให้วีดิโอโหลดให้ได้ 100 %  แล้วคลิก เผยแพร่ ตามภาพท่ี 286 

 

ภาพที่ 286 
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สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 143 

8.2.10 จะได้ภาพวิดีโอน าเสนอทาง Facebook ที่หน้าเพจ ตามภาพที่ 287 

 

ภาพที่ 287 

 8.3  การน าเสนอภาพเรดาร์ขึ้นเว็บศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

      8.3.1 คลิก Network3 Internet access ล่างมุมขวา Desktop ตามภาพท่ี  288 

 

ภาพที่ 288 
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สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 144 

8.3.2 คลิกเลือก VPN กด connect ตามภาพที่ 289 

 

ภาพที่ 289 

8.3.3 ใส่ User name และ Password (ใส่รหัสตามวันที่พอต.เข้าเวร)แล้วคลิก connect  
     ตามภาพที่ 290 
      User name= xxxxxxxx 
      Password= xxxxxxxxx 

ภาพที่ 290 
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สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 145 

8.3.4 ดับเบิ้ลคลิก WS_FTP Pro ที่หน้าDesktop ตามภาพที่ 291 

      

ภาพที่ 291 

8.3.5 คลิก khonkaen  แล้วคลิก connect  ตามภาพท่ี 292 

 

ภาพที่ 292 
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8.3.6 คลิกเลือก kkn_lastest ตามภาพท่ี 293 

 

ภาพที่ 293 

8.3.7 คลิกเลือก kkn_lastest.jpg  แล้วกด          ส่ง ตามภาพที่ 294 

 

ภาพที่ 294 
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8.3.8 รอ Status โหลดครบ 100 % เป็นการเสร็จสิ้น ตามภาพท่ี 295 

 

ภาพที่ 295 
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8.3.9 ภาพที่น าเสนอจะข้ึนที่หน้าเว็บwww.khokaen.tmd.go.th/home.php ตามภาพที่ 296 

 

ภาพที่ 296 
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มาตรฐานงาน 
   มาตรฐานเวลา การปฏิบัติงานเรดาร์ตรวจอากาศสถานีเรดาร์ขอนแก่น เป็นการปฏิบัติงาน
ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเรดาร์จะท าการตรวจทุกๆ 15 นาที ซึ่งผลผลิตภาพเรดาร์มีอย่างน้อย 96 ภาพ
ต่อวัน และผลการตรวจเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซน์ ทุกครั้งที่ท าการตรวจ ส่วนการแปลและวิเคราะห์
ภาพเรดาร์มีผลผลิตวันละ 24 ครั้งซึ่งเป็นการแปลภาพเรดาร์ที่ท าการตรวจนาทีที่ 45 แล้วเผยแพร่
ผ่าน 
ทางเว็บไซน์ของ ศบ. 

 มาตรฐานการแปลภาพเรดาร์  การแปลความหมายภาพสะท้อนกลับเรดาร์ตรวจอากาศเป็น
การบอกลักษณะ ชนิดของกลุ่มฝน, ความรุนแรงการเคลื่อนตัว, ระยะทาง, ทิศทางท่ีกลุ่มฝนก่อตัว 
เป็นต้น ซึ่งการแปลภาพเรดาร์ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจรูปแบบของภาพเรดาร์ชนิด
ต่างๆ ประกอบกับความรู้ทางด้านอุตุนิยมวิทยาที่จะต้องน ามาใช้ร่วมกัน ในการแปลภาพเรดาร์จะต้อง
ให้มีความผิดพลาดน้อยท่ีสุดหรือต้องไม่มีเลย ในการรายงาน/การเตือน ของ พอต. จะใช้การแปล
ความหมายภาพสะท้อนกลับเรดาร์ตรวจอากาศเป็นหลัก เช่น ค่าการสะท้อนคลื่นเรดาร์ตรวจอากาศ 
สามารถจ าแนกค่าความแรงของการสะท้อนได้เป็น 3 บริเวณ คือ  
 บริเวณท่ีมีค่าการสะท้อนต่ า ( Low reflectivity) คือบริเวณทางตอนบนของ ส่วนกลางของเมฆ
ขึ้นไปจนถึงส่วนยอดของเมฆ  
        บรเิวณทีมี่ค่าการสะท้อนปานกลาง (Moderate Reflectivity) เป็นบริเวณใต้ฐาน เมฆลงมา
จนถึงพ้ืนดิน (กรณีท่ีมีฝนตก)  
 บริเวณท่ีมีค่าการสะท้อนสูงสุด ( High Reflectivity) คือบริเวณตอนกลางของเมฆ 
        ค่าการสะท้อนกลับของคลืน่เรดาร์ (dBZ) สามารถแปลงค่าการสะท้อนกลับเหล่านั้นเป็นอัตรา 
การตกของฝน (มิลลิเมตรต่อชั่วโมง) ทั้งสองอย่างนับว่าเป็นสิ่งส าคัญอย่างมากต่อการแปลความหมาย
การสะท้อนกลีบผู้ใช้จ าเป็นต้องทราบความหมายอย่างชัดเจน 

 
ค่าความรุนแรงของการสะท้อนกลับของคลื่นเรดาร์ 
เรดาร์ตรวจอากาศดังตารางต่อไปนี้ dBZ ค าอธิบาย 

-30  
 
 
20  
30  
40  
50  
55  
>55  
75  

หมอกบางมาก (ขนาดของเม็ดน้าเล็กมาก ไม่มีฝน เรดาร์ตรวจ
อากาศไม่สามารถตรวจค่าความสะท้อนต่ ากว่า -15 ถึง -20 
dBZ)  
ฝนก าลังอ่อนที่สุด (เกือบจะไม่สามารถตรวจพบฝนตก)  
ฝนก าลังอ่อน (ความแรงของฝนประมาณ 3 มม./ชม.)  
ฝนก าลังปานกลาง (ความแรงของฝนประมาณ 12 มม./ชม.)  
ฝนก าลังแรง (ความแรงของฝนประมาณ 50 มม./ชม.)  
ฝนก าลังแรงมาก (ความแรงของฝนประมาณ 100 มม./ชม.)  
ลูกเห็บหรือน้าแข็ง  
ลูกเห็บหนักมากและมีจ านวนมากขนาดใหญ่  

ตารางท่ี 6 
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สว่นติดตามสภาวะอากาศ ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน หนา้ 150 

 
 
เกณฑ์ความแรงของอัตราการตกของฝน 
ฝนกาลังอ่อน  ฝนกาลังปานกลาง  ฝนกาลังแรง  ฝนกาลังแรงมาก  
0.1 - 5.0  5.1 - 25.0  25.1 - 50.0  50.1 ขึ้นไป  

ตารางท่ี 7 

การพิจารณาแปลความพ้ืนที่การตกของฝนมีหลักในการพิจารณาที่ส าคัญอยู่ 2 ประการ คือ  

- ลักษณะเป็นชั้นๆ ตั้งแต่ 2 วงขึ้นไป  

- ค่าการสะท้อนบริเวณตรงกลางมีค่าตั้งแต่ 20 dBZ หรือมากกว่า 
มาตรฐานการวิเคราะห์ภาพเรดาร์ การวิเคราะห์ภาพเรดาร์ตรวจอากาศ เป็นการบอก

ลักษณะ การอธิบายถึงสาเหตุปรากฏการณ์ของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นจากภาพเรดาร์ตรวจอากาศ เช่น  
การวิเคราะห์การเกิด Wind shear/ Microburst/Downburst  
การวิเคราะห์การเกิดลูกเห็บในภาพเรดาร์ตรวจอากาศ  
การวิเคราะห์หาศูนย์กลางของพายุหมุนเขตร้อนด้วยเรดาร์ตรวจอากาศ  
การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของฝนล่วงหน้า  
การวิเคราะห์แยกชั้นการพัฒนาตัวของเมฆพายุฟ้าคะนอง   
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