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เนื่องจากการใช้งานเรดาร์ตรวจอากาศในปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้งานอย่างกว้างขวาง ประชาชน
หรือกลุ่มผู้รับบริการสามารถดูข้อมูลได้อย่างทั่วถึง สามารถเรียกดูได้จากเว็บไซต์ศูนย์อุตุนิยมวิทยา
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก หรือ เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งจะตรวจทุก ๆ 15 นาที และอั ปภาพขึ้น
เว็บไซต์ ฉะนั้นเราสามารถเรียกดูภาพเรดาร์ได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับภาพกลุ่มฝนทีตกสามารถ
ระบุตำแหน่งได้ถึงระดับอำเภอ ตำบล และทิศทางการเคลื่อนตัว จะเห็นได้ ว่าภาพจากการตรวจ
อากาศด้ว ยเรดาร์ ฯ มีความสำคัญมากต่อการใช้งานด้านการพยากรณ์ระยะสั้น เหมาะแก่ก ารใช้
ประกอบวางแผนงานกิจการต่าง ๆ เอกสารการจัดการความรู้เรื่อง การแปลภาพกลุ่มฝนจากเรดาร์
ตรวจอากาศ ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้งานทั่วไป
ส่วนพยากรณ์อากาศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารการจัดการความรู้ เรื่อง การแปลภาพกลุ่ม
ฝนด้ว ยเรดาร์ ตรวจอากาศ เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ ต่ อ ข้าราชการ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ ฝั่ ง
ตะวันออก กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนแบบมีส่วนร่วม หน่วยงานราชการ และประชาชนผู้ที่สนใจ
หาก เอกสารการจัดการความรู้ เรื่อง การแปลภาพกลุ่มฝนด้วยเรดาร์ตรวจอากาศ เล่มนี้มีข้อผิดพลาด
ประการใด กราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

คณะทำงานการจัดการความรู้
ส่วนพยากรณ์อากาศ
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สิงหาคม 2563
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การแปลภาพกลุ่มฝนจากเรดาร์ตรวจอากาศ 1

บทที่ 1
บทนำ
1.1 ที่มาและความสำคัญ
เนื่องจากการใช้งานเรดาร์ตรวจอากาศในปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้งานอย่างกว้างขวาง ประชาชน
หรือกลุ่มผู้รับบริการสามารถดูข้อมูลได้อย่างทั่วถึง สามารถเรียกดูได้จากเว็บไซต์ศูนย์อุตุนิยมวิทยา
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก หรือ เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งจะตรวจทุก ๆ 15 นาที และอั ปภาพขึ้น
เว็บไซต์ ฉะนั้นเราสามารถเรียกดูภาพเรดาร์ฯ ได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับภาพกลุ่มฝนที่ตกสามารถ
ระบุตำแหน่งได้ถึงระดับอำเภอ ตำบล และทิศทางการเคลื่อนตัว จะเห็นได้ว่าภาพจากการตรวจ
อากาศด้วยเรดาร์มีความสำคัญมากต่อการใช้งานด้านการพยากรณ์ระยะสั้น เหมาะแก่การใช้ประกอบ
วางแผนงานกิจการต่าง ๆ เอกสารการจัดการความรู้เรื่อง การแปลภาพกลุ่มฝนจากเรดาร์ตรวจอากาศ
ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้งานทั่วไป
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อรวบรวมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
1.2.2 เพื่อให้ความรู้เรื่องการแปลผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ ชนิด PPI แก่ข้าราชการศูนย์
อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กลุ่มเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมภาคประชาชน และประชาชนที่สนใจ
1.2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพยากรณ์อากาศระยะสั้น
1.2.4 เพื่อผลักดันแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
และกรมอุตุนิยมวิทยา
1.3 ขอบเขตคู่มือ
คู่มือการจัดการความรู้เรื่องการแปลภาพกลุ่มฝนจากเรดาร์ตรวจอากาศนั้น จะประกอบไป
ด้วยองค์ความรู้เกี่ยวกับ เรดาร์ตรวจอากาศเบื้องต้น องค์ความรู้เกี่ยวกับการแปลภาพกลุ่มฝนจากผล
การตรวจอากาศด้วยเรดาร์ อีกทั้งยังมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากผลการตรวจอากาศ
ด้วยเรดาร์ผ่านเว็บไซต์ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก และกรมอุตุนิยมวิทยา
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1.4 วิธีการดำเนินงาน
การดำเนินการจัดการความรู้มีดังต่อไปนี้
1.4.1 การบ่งชี้ความรู้
คณะทำงานการจัดการความรู้ (KM) ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประชุม
พิจารณาประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรมอุตุนิยมวิทยา/ศูนย์ฯ เพื่อกำหนดองค์
ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1.4.2 การสร้างและแสวงหาความรู้
ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับเรดาร์ตรวจอากาศ จากตำรา งานวิจัย เอกสารวิชาการ
หรือเว็บไซต์ องค์ความรู้เกี่ยวกับเรดาร์ตรวจอากาศเบื้องต้น องค์ความรู้เกี่ยวกับการแปลภาพกลุ่มฝน
จากผลการตรวจอากาศด้ว ยเรดาร์ องค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากผลการตรวจอากาศด้วย
เรดาร์ผ่านเว็บไซต์ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก/กรมอุตุนิยมวิทยา และศึกษาจากผู้มี
ประสบการณ์ตรงหรือผู้เชี่ยวชาญโดยอาจใช้วิธีสัมภาษณ์ แบบสอบถาม หรือตั้งคำถามให้ตอบ
1.4.3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
คณะทำงาน KM ส่ว นพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ ั่ง ตะวันออก
รวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการแปลภาพกลุ่มฝนจากเรดาร์ตรวจอากาศ มาพิจารณาจัดให้เป็น
หมวดหมู่ เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
1.4.4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้
จัดประชุม อภิปรายรับฟังความคิดเห็นเพื่อประมวลผลและกลั่นกรองความรู้เรื่อง
“การแปลภาพกลุ่มฝนจากเรดาร์ตรวจอากาศ”
1.4.5 การเข้าถึงความรู้
เข้าถึงความรู้ด้วยการจัดทำคู่มือ และเข้าถึงความรู้โดยใช้ระบบ Intranet ของ ศูนย์
อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก/กรมอุตุนิยมวิทยา หรือ กลุ่มไลน์ southern east sKl
1.4.6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังนี้
ครั้งที่ 1 เรื่ององค์ความรู้เกี่ยวกับเรดาร์ตรวจอากาศเบื้องต้น
ครั้งที่ 2 องค์ความรู้เกี่ยวกับการแปลภาพกลุ่มฝนจากผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์
ครั้งที่ 3 องค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ผ่าน
เว็บไซต์ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก และกรมอุตุนิยมวิทยา
1.4.7 การเรียนรู้
จัดเวทีถ่ายทอดและทบทวนความรู้ฯ และสรุปผลการจัดการความรู้ เพื่อนำองค์
ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป
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1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.5.1 ข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กลุ่มเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมภาค
ประชาชน และประชาชนผู้สนใจ มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นในเรื่องของการแปลภาพกลุ่มฝนจาก
เรดาร์ตรวจอากาศ
1.5.2 มีการจัดการความรู้ที่เป็นระเบียบและมีมาตรฐานเดียวกัน
1.5.3 คณะกรรมการจัดการความรู้ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีการปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายยุทธศาสตร์ตัวชี้วัดของ ศูนย์อุตุนิยมวิทยา
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก และกรมอุตุนิยมวิทยา
1.5.4 มีเอกสารองค์ความรู้เพื่อใช้เป็นเอกสารในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ และ
เผยแพร่แก่บุคคลภายนอกนำไปใช้ประโยชน์
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บทที่ 2
นิยามและความหมาย
2.1 นิยามและความหมาย
2.1.1 เรดาร์ตรวจอากาศ (Radar) ย่อมาจาก Radio Detection And Ranging เป็นอุปกรณ์
ที่ใช้สำหรับจับตำแหน่ง และทิศทางการเคลื่อนที่ของเมฆและพายุ โดยการส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ออกไปกระทบแล้วสะท้อนกลับมา แล้วคำนวณเปรียบเทียบระยะวลาที่คลื่นเดินทางออกไปแล้ว
สะท้อนกลับมา ทำให้ทราบว่าเมฆหรือพายุอยู่ห่างออกไปเท่าไร
2.1.2 การตรวจแบบ Base Reflectivity คือ การตรวจโดยการตั้งค่ามุมของจานเรดาร์ตรวจ
อากาศเพียงมุมเดียวเพื่อให้ได้ค่าการสะท้อนตามวัตถุประสงค์
2. 1. 3 การตรว จแบบ Base Reflectivity คื อ การตรว จแบบ ( Base Composite
Reflectivity) คือการตรวจโดยการยกจาน เรดาร์ตรวจอากาศหลายมุมยก เป็นการตรวจเข้าไปในเนื้อ
เมฆ
2.1.4 ค่าความแรงที่ไ ด้จ ากการสะท้ อน (Reflectivity) เป็นค่าที่ได้จากการปล่ อ ยคลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้า ไปกระทบกับเป้าวัตถุแล้วสะท้อนกลับมายังเครื่องรับ และได้ทำการประมวลผลออกมา
ตามลักษณะค่าความแรงที่ได้ออกมาในหน่วยของ เดซิเบล
2.1.5 ไมโครเบิสตร์ (Microburst) เป็นกระแสลมที่มีลักษณะพุ่งลงในแนวดิ่ง จากฐานเมฆสู่
พื้นดินด้วยความเร็วมหาศาล บางครั้งอาจถึง 270 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ก่อนจะกระจายออกไปในทุก
ทิศทาง มีขอบเขตการทำลายล้างราว 4 กิโลเมตร สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือแบบลมแห้ง
และแบบมีหยาดน้ำฟ้าด้วย หรือแบบเปียก โดยมีช่วงชีวิต 3 ช่วง คือ downburst, outburst และ
cushion
2.1.6 การตรวจอากาศด้ว ยเรดาร์แ บบ PPI (The Plan Position Indicator) คือ ภาพที่
แสดงค่าของความเข้มของสัญญาณสะท้อนกลับในลักษณะของการกวาดด้วยมุมเงยเพียงมุมเดียว
2.1.7 การตรวจอากาศด้วยเรดาร์แบบ CAPPI (The constant altitude PPI) คือ ภาพที่มี
ลักษณะของการแสดงผลเหมือนกับภาพ PPI โดยการกำหนดความสูงคงที่ฃองการแสดงผล
2.1.8 เวลามาตรฐาน (Standard Time) ของแต่ละประเทศ โดยเทียบกับเวลามาตรฐานโลก
(Universal Time Co-ordinated หรือ UTC) นั้นใช้กฎเกณฑ์พื้นฐานที่ได้จากการประชุมนานาชาติ
International Prime Meridian Conference ณ กรุงวอชิงตัน ดี ซี เมื่อ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2427
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2.9 พายุฝนฟ้าคะนอง (Thunderstorm) เกิดจากเมฆที่ก่อตัว ขึ้นในแนวดิ่งขนาดใหญ่ที่
เรียกว่า เมฆคิวมูโลนิมบัส (Cumulonimbus) ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดสภาพอากาศรุนแรง
เช่น ลมกระโชก ฟ้าแลบ และฟ้าผ่า ฝนตกหนัก อากาศปั่นป่วนรุนแรงทำให้มีลูกเห็บตก และอาจเกิด
น้ำแข็งเกาะจับเครื่องบินที่บินอยู่ในระดับสูง
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บทที่ 3
ความรู้เบื้องต้นของเรดาร์ตรวจอากาศ
3.1 หลักการทำงานของเรดาร์ตรวจอากาศ
เรดาร์ (Radio Detecting and Ranging: RADAR) เป็นอุปกรณ์ห ลั กในเรื่องนี้ เพราะเป็น
อุป กรณ์ส ำคัญในทุกมาตรการสำคัญของการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว ่าจะเป็นการโจมตีทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Attack: EA), การป้องกันทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Protection:
EP) และการสนับสนุนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Support: ES) ดังนั้นในการปฏิบัติการสงคราม
อิเล็กทรอนิกส์ให้มีป ระสิทธิภาพนั้น ผู้ปฏิบัติ (Operators) ทั้งหลายได้แก่ นักบิน (Pilots and
Wings), หน่ ว ยต่ อ สู ้ อ ากาศยาน (AAA or SAM Operator), หน่ ว ยป้ อ งกั น ภั ย ทางอากาศ (Air
Defense RADAR Units), และหน่ ว ยงานที ่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น ทางสงครามอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (EW
Operational Support: EWOS) จะต้องได้มีความรู้ความเข้าในในการทำงานของเรดาร์เบื้องต้น
ตลอดจนคุณลักษณะของเรดาร์ต่าง ๆ ที่จะต้องเกี่ยวข้องในการปฏิบัติการนั้น ๆ
การค้นพบเรดาร์ เมื่อปี ค.ศ.๑๙๐๓ วิศวกรชาวเยอรมัน Christian Hülsmeyer ได้ทดลองใช้
คลื่นวิทยุในการตรวจจับเรือ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการค้นหาสิ่งกีดขวางและการเดินเรือเป็นหลัก ซึ่งมี
ระยะในการตรวจจับประมาณ ๑ ไมล์ ทำให้ยังไม่เป็นที่นิยม เนื่องจากมีความสามารถใกล้เคียงกับ
สายตามนุษย์
สหราชอาณาจักรได้เริ่มให้ความสนใจเรดาร์ ในต้นปี ๑๙๓๕ โดย Robert Watson-Watt ถูก
ร้องขอให้พัฒนารังสีสังหาร (Death Ray) โดยใช้คลื่นวิทยุเป็นสื่อกลาง ผลการศึกษาพบว่า การทำงาน
ของรังสีสังหารต้องใช้พลังงานเป็นจำนวนมากซึ่งเทคโนโลยีด้านพลังงานในสมัยนั้นไม่สามารถผลิตได้
และแนะนำให้มีการวิจัยเพื่อใช้คลื่นวิทยุในการตรวจจับแทน กระทั่งในเดือนสิงหาคม ๑๙๓๕ ประเทศ
อังกฤษได้พัฒนา Pulse RADAR ที่ทำงานด้วยคลื่นวิทยุย่านความถี่ ๑๒ MHz มีรัศมีการตรวจจับ
ประมาณ ๔๐ ไมล์ และถูกนำมาใช้ในระบบป้องกันภัยทางอากาศ Integrated Air Defense System
(IADS) ที่เรียกว่า Chain Home ระหว่าง สงครามโลกครั้งที่ ๒ เพื่อแจ้งเตือนการโจมตีทางอากาศ
(Early Warning)จากเยอรมัน แต่ยังไม่ส ามารถนำมาใช้ในการสั่งให้เครื่องบินขับไล่เข้าสกัดกั้น
เครื่องบินข้าศึก (Ground Control Intercept)ได้ ในช่วงปลายทศวรรษที่ ๓๐ มีหลายประเทศได้เริ่ม
พัฒนาเรดาร์ เช่น เยอรมันนี อิตาลี ฝรั่งเศส รัสเซีย และญี่ปุ่น ในเดือนกันยายน ๑๙๔๐ ทีมนักวิจัย
อังกฤษได้เดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านเรดาร์ระหว่างกัน โดยทางอังกฤษได้
นำเสนอการใช้ Cavity Magnetron แทนการใช้ Oscillator โดย H A H (Harry) Boot and J T โดย
สามารถผลิตคลื่นวิทยุ ที่มีความยาวคลื่นที่ต้องการได้ (wavelengths of 9.8 cm) และเป็นจุดเริ่มต้น
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ของ Cavity Magnetron ส่วนทางสหรัฐได้ถ่ายทอดการพัฒนา Airborne Fighter RADAR และมีการ
พัฒนาเป็นเครื่องบินขับไล่กลางคืนต่อมา
เรดาร์ตรวจอากาศ (Radar ย่อมาจาก Radio Detection And Ranging) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้
สำหรับจับตำแหน่งและทิศทางการเคลื่อนที่ของเมฆและพายุ โดยการส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกไป
กระทบแล้วสะท้อนกลับมา แล้วคำนวณเปรียบเทียบระยะวลาที่คลื่นเดินทางออกไปแล้วสะท้อน
กลับมา ทำให้ทราบว่าเมฆหรือพายุอยู่ห่างออกไปเท่า ไร นอกจากนั้นแล้วยังใช้ปรากฏการณ์ดอป
เปลอร์คำนวณว่า เมฆหรือพายุกำลังเคลื่อนที่เข้า ใกล้หรือออกห่างด้วยความเร็วเท่าไร เสาอากาศของ
เรดาร์ตรวจอากาศหมุนรอบตัวเพื่อตรวจสภาพอากาศที่อยู่รอบ ๆ ซึ่งมีรัศมีทำการได้ไกลหลายร้อย
กิโลเมตร
กรมอุตุนิยมวิทยาได้จัดหาเครื่องเรดาร์ที่ทันสมัยเรียกว่า ดอปเปลอร์เรดาร์ไว้ ใช้ในราชการ
ของกรมฯตามความเหมาะสมของจุดประสงค์ในการใช้ 3 ชนิดด้วยกัน ซึ่งจะเรียกเรดาร์ทั้ง 3 ชนิดนี้
ว่า เรดาร์ตรวจอากาศ
3.2 ชนิดของเรดาร์ตรวจอากาศ
3.1.1 เรดาร์ตรวจอากาศ X-band เป็นเรดาร์ขนาดเล็ก เหมาะสำหรับใช้ตรวจวัดฝนกำลัง
อ่อนถึงกำลังปานกลาง รัศมีทำการ 120 กม. และรัศมีหวังผล 60 กม. เนื่อง จากเป็นเรดาร์ขนาดเล็ก
มีความยาวคลื่นสั้น เมื่อกระทบเป้าจะมีการสูญเสียพลังงานเนื่องจากเป้ามากทำให้เป้าของฝนที่ตรวจ
ได้จากจอเรดาร์มีขนาดและรูปร่าง ผิดจากความเป็นจริงไปมาก
3.2.2 เรดาร์ตรวจอากาศ C-band เป็นเรดาร์ขนาดปานกลาง เหมาะสำหรับใช้ตรวจวัดฝน
กำลังปานกลางถึงกำลังแรงรัศมีทำการ 450 กม. และรัศมีหวังผล 240 กม. เนื่องจากเป็นเรดาร์ขนาด
ปานกลางเมื่อกระทบเป้าจะมีการสูญเสียพลังงานเนื่องจากเป้าบ้างพอสมควร ทำให้เป้าของฝนที่ตรวจ
ได้จากจอเรดาร์มีขนาดและรูปร่างผิดจากความเป็นจริงไปบ้างมีร าคาแพงกว่าและค่าบำรุงรั กษา
มากกว่าเรดาร์ X-band
3.3.3 เรดาร์ตรวจอากาศ S-band เป็นเรดาร์ขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับใช้ตรวจวัดฝนกำลัง
แรงถึงกำลังแรงมาก รัศมีทำการ 550 กม.และรัศมีหวังผล 240 กม. เนื่องจากเป็นเรดาร์ขนาดใหญ่
เมื่อกระทบเป้าจะไม่มีการสูญเสียพลังงานเนื่องจากเป้าเลย ทำให้เป้าของฝนที่ตรวจได้จากจอเรดาร์มี
ขนาดและรูปร่างผิดจากความเป็น จริงน้อยมากหรือไม่ผิดเลย เป็นเรดาร์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สดุ มี
ราคาแพงกว่า และค่าบำรุงรักษามากกว่าเรดาร์ C-band และ X-band
ในปัจจุบันกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีเรดาร์ ตรวจอากาศอยู่เกือบทั่วประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบบ
C-band หรือ C-band Dual Polarization เกือบทั้งหมด โดยมีเพียงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็น
แบบ S-band
เรดาร์ตรวจอากาศชนิดการตรวจแบบ Dual Polarization เป็นการตรวจที่มีการตรวจวัดทั้ง
แนวแกนตั้งและแนวแกนนอน ซึ่งจะได้ความสมบูรณ์ของเป้าที่ตรวจพบได้มากขึ้น
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สำหรับเรดาร์ตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานั้นมีผู้ผลิตหลักอยู่สองประเทศด้วยกัน คือ
สหรัฐอเมริกา และ เยอรมันนี
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ชื่อสถานี
หมายเหตุ
4 . เ ร ด า ร ์ ท1า ง ก า ร ท ห า ร สถานีเรดาร์ฯสมุทรสงคราม ( SKM ) Dual Polarization
S-Band
สำหรับตรวจจับ2วัตถุอากาศยาน สถานีเรดาร์ฯสุวรรณภูมิ ( SVP )
C-Band (Klystron)
หรือ เครื่องบิน 3เป็นต้นลำดับที่ สถานีเรดาร์ฯเขาเขียว ( KKW )
4
สอต.เขียงราย ( CRI )
Dual Polarization
5
สอต.ลำพูน ( LMP )
C-Band
6
สอต.แม่ฮ่องสอน (MHS)
C-Band
7
สอต.พิษณุโลก ( PHS )
Dual Polarization
8
สอต.วิเชียรบุรี ( PHB )
C-Band
9
สอต.สกลนคร ( SNK )
Dual Polarization
10
สอต.ขอนแก่น ( KKN )
Dual Polarization
11
ศอ.อุบลราชธานี ( URT )
Dual Polarization
12
สอต.ชัยนาท ( CHN )
Dual Polarization
13
สอต.ระยอง ( RYG )
C-Band
14
สอต.หัวหิน ( HHN )
Dual Polarization
15
สอต.ชุมพร ( CMP )
Dual Polarization
16
สอต.สุรินทร์ ( SRN )
C-Band
17
สอต.สุราษฎร์ธานี ( STN )
Dual Polarization
18
สอต.สมุย ( SMI )
C-Band
19
ศตต.ภูเก็ต ( PKT )
C-Band
20
สอต.กระบี่ ( KRB )
C-Band
21
สตอ.สงขลา(สทิงพระ) ( STP )
C-Band
22
สอต.นราธิวาส (NRT)
Dual Polarization
23
สอต.ตรัง (TRG)
X-Band
24
สอต.ระนอง (RNG)
X-Band
25
Radar Mobile RangerX-5
Dual Polarization
26
สอต.ท่าวังผา จ.น่าน (NAN)
Dual Polarization
ตารางที่ 1 สถานีเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ ที่ติดตั้งใช้ในราชการ กรมอุตุนิยมวิทยา
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รูปที่ 1 แผนที่แสดงที่ตั้งสถานีเรดาร์ตรวจอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา
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รูปที่ 2 ตัวอย่างรูปสถานีเรดาร์ตรวจอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา
1. สถานีเรดาร์ตรวจอากาศ สอต.แม่ฮ่องสอน ยี่ห้อ EEC ชนิด X-Band
2. สถานีเรดาร์ตรวจอากาศ สุวรรณภูมิ ยี่ห้อ EEC ชนิด S-Band
3. สถานีเรดาร์ตรวจอากาศ สอต.ระยอง ยี่ห้อ Gematronik ชนิด C-Band
4. รถเรดาร์ตรวจอากาสเคลื่อนที่ ยี่ห้อ EEC ชนิด C-Band
5. เครื่องส่งเรดาร์ฯ สถานีเรดาร์ตรวจอากาศ สอต.ระยอง ยี่ห้อ Gematronik ชนิด
C-Band
6. สถานีเรดาร์ตรวจอากาศ ศต.ภูเก็ต ยี่ห้อ EEC ชนิด S-Band
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หลักการทำงาน ระบบเครื่ องเรดาร์ตรวจอากาศ ประกอบด้ว ยอุป กรณ์ ภาคเครื่ อ งส่ ง
(Transmitter) ภาคเครื่องรับ (Receiver) ภาคจานสายอากาศ (Antenna) และเครื่องคอมพิวเตอร์
(Workstation) เป็นต้น เรดาร์ทำงานโดยการที่เครื่องส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ออกจากเครื่องส่งไปยัง
จานสายอากาศ โดยส่งเป็นช่วง ๆ (Pulse) ส่งและหยุดสลับกันไป เพื่อให้เครื่องรับมีช่วงเวลาที่จะรับ
สัญญาณที่สะท้อนกลับมา ในขณะเดียวกัน จานสายอากาศ ก็จ ะหมุนโดยรอบ 360 องศา และทำ
หน้าที่รับและส่งคลื่นเรดาร์ฯ เมื่อคลื่นไปกระทบเป้า (Target) ก็จะสะท้อนกลับมายังจานสายอากาศ
มายังเครื่องรับ เป้าที่มีความหนาแน่นมากจะสะท้อนคลื่น กลับมาแรงกว่าเป้าที่มีความหนาแน่นน้อย
จากนั้นคลื่นสะท้อนจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยประมวลผลเพื่อ ประมวลผล เพื่อแสดงตำแหน่งและ
ทิศทาง และข้อมูลต่าง ๆ ของเป้าจะแสดงที่จอภาพ เพื่อให้ผู้ใช้วิเคราะห์ใช้งานต่อไป

รูปที่ 3 Basic Radar Block Diagram
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ข้อมูลทั่ว ไปเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ ชนิด Dual Polarization (ยี่ห้อ EEC รุ่น DWSR-3501C
SIDPOL)
ข้อมูลทั่วไป เครื่องเรดาร์ ยี่ห้อ EEC แบบ Dual DWSR-3501C SDP
ชนิดของเครื่องส่ง
แมกนีตรอน
ความถี่
5200-5700 MHz
กำลังส่ง
350 Kw.
PRF (จำนวนพิลซ์/วินาที)
200-2400 Hz
Pulse Width
0.4-2.0 ไมโครเซค
ระยะการตรวจ
500 กม. (Intensity) และ 250 กม. (Velocity)
ระบบไฟฟ้า
1-3 เฟส 220-240 V
ชนิดของเครื่องรับ
IFD รุ่น IQ2 และ RSP , RCU(Local Control)
CPU โปรเซสเซอร์
intel xeon quad-core 5220
Ram
16 Gb DDR3
ฮาร์ดดิสก์
160 Gb (อย่างน้อย)
LAN
2 Port ขึ้นไป
คอมพิวเตอร์ Server
MRP , RCU ติดตั้งในตูเ้ ครื่องรับ 2 ตัว
ระบบปฏิบัติการ
Linux
คอมพิวเตอร์ Workstation
ประกอบด้วย 3 เครื่อง A(Main) B,C (Client)
Software
Linux / EDGE 5 Radar Software
ชนิดของข้อมูลที่ตรวจได้
ได้แก่ข้อมูลพื้นฐานทางอุตุนิยมวิทยาต่างๆ มีดังนี้
Reflectivity (Z)
ความแรงของกลุ่มฝน
Radial Velocity (V)
การตรวจวัดทิศทางและเคลื่อนตัว
Spectral Width (W)
ความแตกต่าง ของความเร็วลมในกลุ่มฝน
(Turbulence)
Differential Phase (ODP)
สำหรั
บตรวจลูกเห็บ (Dual)
Correlation Coefficient (pHV)
สำหรับตรวจลูกเห็บ (Dual)
Linear Depolarization Ratio (LDR) สำหรับตรวจลูกเห็บ (Dual)
Specific Differential Phase (KDP) สำหรับตรวจลูกเห็บ (Dual)
Differential Phase (ZDR)
สำหรับตรวจลูกเห็บ (Dual)
ตารางที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเครื่องเรดาร์ ยี่ห้อ EEC แบบ Dual DWSR-3501C SDP
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ข้อมูลทัว่ ไป เครื่องเรดาร์ แบบ Dual DWSR-3501C SDP
ชนิดของจานสายอากาศ

(D-Series Pedestal) แบบหมุนตามแนวระนาบ (Azimuth)
และยกมุมขึ้น-ลง (Elevation)

ความเร็วการหมุนสูงสุด

36 องศา/วินาที

มุม Azimuth หมุนได้

360 องศา

มุม Elevation หมุนยกมุมได้ -2 ถึง +92 องศา
วัสดุในการผลิตจานสายอากา อะลูมิเนียม
ศBeam width
1.0 องศา
Gain

มากกว่า 45 dB

ใช้ย่านความถี่

5200-5700 Hz

ความยาวคลื่น

5 Cm. ที่ 5625 MHz

ชนิดของจานสายอากาศ

Dual Polarization (SIDPOL)

VSWR

1.15:1
ตารางที่ 3 ข้อมูลทั่วไป เครื่องเรดาร์ ยี่ห้อ EEC แบบ Dual DWSR-3501C SDP(ต่อ)
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เครื่องเรดาร์ แบบ Dual DWSR-3501C SDP สามารถแบ่งการทำงานเป็นภาคต่าง ๆ
รายละเอียดดังนี้
ระบบเครื่องส่ง (Transmitter) ระบบเครื่องส่งจะประกอบด้วยหลอด Magnetron
และชุดจ่ายไฟสูง High voltage Power Supply และชุดหม้อแปลงไฟสูง Solid-State Modulator
เป็นหลัก โดยทำหน้าที่สร้างคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Waves) หรือคลื่นวิทยุ RF
(Radio Frequency) เพื ่ อ ส่ ง ออกไปยั ง จานสายอากาศผ่ า นทางท่ อ เวปไกด์ (Wave Guide)
หรือท่อนำคลื่น ส่วนประกอบหลักมีดังนี้

รูปที่ 4 Transmitter And Receiver Cabinet ตู้เครื่องรับ-ส่ง เรดาร์ฯ
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รูปที่ 5 การทำงานของระบบภาคเครื่องส่งเรดาร์ฯ Dual Polarization
1. ไฟ AC 220 Volt จ่ า ยเข้ า สู ่ ร ะบบเครื ่ อ งส่ ง ผ่ า นทาง TB 1 ของชุ ด PS1
Modulator Power Supply
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2. สาย Remote Control Power ON, HV ON,และแสดงสถานะต่าง ๆ
3. ชุ ด Modulator Power Supply จะทำหน้ า ที ่ แ ปลงเป็ น ไฟฟ้ า DC
แรงสูงประมาณ 600 - 800 Volt DC
4. ชุ ด Solid State Modulator จะมี ห น้ า ที ่ ร วมสั ญ ญาณ (Modulator)
เปลี่ยนเป็นสัญญาณ Pulse ไฟสูง (High Voltage Pulse)
5. หลอด Magnetron จะทำหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นความถี่ RF
(Radio Frequency)
6. ตัวปรับไฟเผาไส้หลอด Filament Voltage หลอด Magnetron
7. Connector จ่ า ยไฟสู ง 600 - 800 Volt DC จ่ า ยให้ ก ั บ ชุ ด Solid state
Modulator
8. สั ญ ญาณ Trigger ของระบบจากภาคเครื ่ อ งรั บ Digital Receiver
ที่ถูกขยายสัญญาณแล้ว
หลักการทำงาน ระบบเครื่องส่งเรดาร์ฯ ชนิดหลอด Magnetron ยี่ห้อ EEC แบบ Dual
DWSR- 3501C SDP
เมื ่ อ ไฟฟ้ า จากระบบไฟฟ้ า ของเครื ่ อ งเรดาร์ ฯ จ่ า ยไฟ AC 220 Volt
จ่ายเข้าสู่ระบบเครื่องส่ง ผ่านทาง TB 1 ของชุด PS1 Modulator Power Supply ชุด Modulator
Power Supply จะทำหน้าที่แปลงเป็นไฟฟ้า DC แรงสูง ประมาณ 600 - 800 Volt DC จ่ายให้กับชุด
Solid state Modulator ทาง จุดต่อ TB2 อีกด้านหนึ่ง สัญญาณ Trigger ของระบบจากภาคเครื่องรับ
Digital Receiver จ่ายเข้ามาทาง J1 Mod Trigger ดังกล่าวจะถูกขยายสัญญาณ ที่ชุด Modulator
Power Supply จ่ายออกทาง J2 ไปยังชุด Solid State Modulator ที่ พอร์ต J2
ชุ ด Solid State Modulator จะมี ห น้ า ที ่ ร วมสั ญ ญาณ (Modulate)
เปลี่ยนเป็นสัญญาณ Pulse ไฟสูง (High Voltage Pulse) เพื่อจ่ายให้หลอด Magnetron สัญญาณ
Pulse ไฟสูง จ่ายออกทางขั้ว C และ H ของชุด Solid State Modulator และจากนั้นหลอด
Magnetron จะทำหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้า เป็นความถี่ RF (Radio Frequency) ย่าน C-Band
ส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าผ่านท่อนำคลื่น (Wave Guide) ไปยังจานสายอากาศ
ในการทำงานของระบบเครื่องส่ง สามารถควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์
2 แบบคื อ แบบ Local Control และ Remote Control โ ดย Local Control
จะควบคุ ม สั่ง งานโดยผู้ ใ ช้ โ ดยตรง และ Remote Control จะสั ่ ง งานโดยการตั้ ง Scheduler
ที่โปรแกรม EDGE 5 Software ตรวจแบบอัตโนมัติ
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หลอดแมกนีตรอน (Magnetron) หลอดแมกนีตรอน ที่ติดตั้งในตู้เครื่องส่ง ถูกต่อ
เข้ า กั บ ท่ อ นำคลื ่ น (Waveguide) ทำหน้ า ที ่ เ ป็ น ตั ว กำเนิ ด และส่ ง คลื ่ น แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า
(Electromagnetic Wave) หรือ RF (Radio frequency) ความถี่ย่าน C-Band 5200-5700 MHz
เคลื่อนที่ผ่านท่อนำคลื่น (Waveguide) ส่งไปยังจานสายอากาศ ออกไปในชั้นบรรยากาศเมื ่อ ไป
กระทบวัตถุ ความชื้น ไอน้ำ กลุ่มฝน หรือวัตถุต่าง ๆ จะสะท้อนกลับมายังจุดกำเนิดด้วยความเร็ว
เท่ากับความเร็วของแสง

รูปที่ 6 หลอดแมกนีตรอน (Magnetron)
1. หลอดแมกนีตรอน
2. Flow Sensor ตรวจวัดการไหลของลมระบบระบายความร้อนหลอดแมกนีตรอน
3. หน้าแปลน หรือจุดเชื่อมต่อท่อเวปไกด์
4. แกนหมุนปรับความถี่หลอดแมกนีตรอน
5. ท่อลมระบายความร้อนให้หลอด ต่อมาจาก Magnetron Blower
6. จุดเชื่อมต่อท่อลม ไล่ความชั้นในท่อเวปไกด์จากป็มลม Dehydrator
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ชุดจ่ายไฟสูง (High voltage Power Supply) เป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าแรงสู ง
โดยเมื่อจ่ายไฟ 220 V เข้าไปเครื่องจ่ายไฟสูงจะผลิตไฟ DC 800 V เพื่อจ่ายให้ระบบเครื่องส่งเรดาร์ฯ
เป็น ไฟ DC แรงสูง จ่ายผ่านชุด Solid-State Modulator เพื่อจ่า ยเข้ า ขั ้ว หลอดแมกนี ต รอน
(Magnetron)

รูปที่ 7 ชุดจ่ายไฟสูง (High voltage Power Supply)
1. ชุดจ่ายไฟสูง (High voltage Power Supply)
2. Power Adjustment Potentiometer สำหรับหมุนปรับไฟสูง
3. ปุ่ม Reset กรณีเครื่อง HV ขัดข้องไฟสีแดงจะติดขึ้น
4. Pulse Width Adj สำหรับปรับความกว้างของ PW ต่าง ๆ ให้ถูกต้อง
5. ไฟสีเขียวแสดงสถานะ ปกติ + 24V , +18V , +15V , +12V
6. ไฟสีแดงแสดงสถานะเครื่อง HV ขัดข้อง PS 10 และ PEAK 10 แสดงถึงการ
ทำงานที่ผิดปกติ
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เมื่อทำการปรับไฟสูง ค่า Voltage กระแส และค่ากำลังส่งสูงสุด จะปรากฏที่จอ LCI
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ RCU (จอแสดงผล KVM Chanel 1) สามารถแสดงสถานะทั้งหมดของระบบ
เครื่องเรดาร์ฯ ในการทำงานแบบ LOCAL Mode สำหรับเจ้าหน้าที่ช่างตรวจเช็ค ตรวจซ่อมใช้งาน

รูปที่ 8 จอ LCI ของเครื่องคอมพิวเตอร์ RCU (จอแสดงผล KVM Chanel 1)
1. แสดงค่า High voltage อยู่ระหว่าง 700-750 V
2. แสดงค่า กระแสของเครื่องชุดจ่ายไฟสูง (High voltage Power Supply)
3. แสดงค่า กระแสของหลอดแมกนีตรอน
4. แสดงค่า กำลังส่งสูงสุดขณะ Radiate
5. แสดงค่า VSWR ปกติต้องไม่เกิน 1.250
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ชุด Solid-State Modulator มีองค์ประกอบไปด้วยหม้อแปลงไฟฟ้า Transformer,
Capacitor,อุปกรณ์ IGBT แช่อยู่ในถังน้ำมัน Cooling and Insulation Oil สำหรับระบายความร้อน
เมื่อรับไฟแรงสูงจากชุดจ่ายไฟสูง (High voltage Power Supply) และรับสัญญาณ Trigger จากภาค
หลักของเครื่องรับ-ส่ง จะสร้าง Pulse ไฟสูงจ่ายไปยังขั้วขั้วหลอดแมกนีตรอน (Magnetron) ทำให้
เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Waves) หรือคลื่นวิทยุ RF (Radio Frequency) เพื่อ
ส่งออกไปยังจานสายอากาศ อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ เช่น ชุ ด Capacitor Filament Filter, Spark
Gap และ Connector สำหรับเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์อื่น ๆ

รูปที่ 9 ชุด Solid-State Modulator และอุปกรณ์
1. หม้อแปลงไฟฟ้า Transformer,Capacitor,อุปกรณ์ IGBT แช่อยู่ในถังน้ำมัน
Cooling and Insulation Oil สำหรับระบายความร้อน
2. แกนขัว้ หลอดแมกนีตรอน
3. แกนชุด Solid-State Modulator สำหรับต่อเข้ากับ ขั้วหลอดแมกนีตรอน
4. ชุด Capacitor Filament Filter กรองกระแสก่อนส่งเข้าเป็น Filament ของ
หลอดแมกนีตรอน
5. Spark Gap ใช้ By pass ไฟสูงที่เกินจากที่กำหนดลงกราวด์
สำหรับขั้ว Connector =6f Solid-State Modulator มีดังนี้
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J1 สำหรับ Main Connector Control ควบคุมการสั่ง งานไปยั ง HV
Power Supply
El และ E3 สำหรั บ 220V Line และ N จ่ า ยเข้ า ชุ ด Solid-State
Modulator
E 4 และ E5 สำหรับ ไฟ HV Input จ่ายมาจากชุด HV Power Supply
เข้ามาในตัวชุด Solid- State Modulator
PRF สำหรับ ต่อสัญญาณ Trigger เข้าสู่ชุด Solid-State Modulator
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ระบบสื่อสารและการเชื่อมต่อเครื่องส่ง มีอุปกรณ์ Network หลายตัว เช่น 10
Control Module และ Switch HUB 8 Port ทำหน้าที่เชื่อมต่อการสื่อสารข้อมูล กับภาคเครื่องรับ
และระบบอื่น ๆ มี IP Address และไฟ LED แสดงสถานะการทำงาน ซึ่งสามารถตรวจเช็คได้

รูปที่ 10 ระบบสื่อสารและการเชื่อมต่อ Acromag 10 Control Module
1. Switch HUB 8 Port
2. 24V Power Supply จ่ายไฟให้กับ 10 Module และ Switch HUB
3. Acromag 10 Control Module สั่งงานผ่าน IP ไปยังอุปกรณ์เครื่องส่ง
4. LED แสดงสถานะ รีเลย์ Kl- K8
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ระบบเครื่องรับ (Receivers) ทำหน้าที่รับสัญญาณที่สะท้อนกลับมา เพื่อประมวลผล แสดงที่
จอคอมพิวเตอร์ Workstation ส่วนประกอบหลักมีดังนี้ เครื่องรับ ระบบ Digital รุ่น IQ2 คืออุปกรณ์
เรียกว่า Intermediate Frequency Digitizer (IFD) เป็นภาคเครื่องรับสัญญาณที่สะท้อนกลับมาเป็น
สัญญาณ คลื่นทางไฟฟ้าแบบอนาล็อค เปลี่ยนให้เป็นสัญญาณแบบดิจิตอล และส่งข้อมูลผ่านไฟเบอร์
ออฟติกไปยัง เครื่องคอมพิวเตอร์ RSP IQ2 ที่ตู้เครื่องรับชั้น 7 มีอุป กรณ์อื่น ๆ ประกอบเช่น STALO
,Band Pass Filter, Broadband Amplifier , FR Mixer , RF Switch เป็ น ต้ น ตู ้ เ ครื ่ อ งรั บ Digital
รุ่น IQ2 ติดตั้งที่ตู้ RF Enclosure ที่จานสายอากาศ ส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ RSP IQ2 ติดตั้งที่ตู้
เครื่องรับ

รูปที่ 11 เครื่องรับ Digital รุ่น 102 ติดตั้งที่ตู้ RF Enclosure ที่จานสายอากาศ
1. เครื่องรับ ระบบ Digital รุ่น IQ2
2. STALO Frequency Synergized
3. เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
4. Fiber optic Convertor และอุปกรณ์เชื่อมต่อ, ฟิวส์, Power Supply 24 V
5. C-Band Tunable Band Pass Filter
6. TSG (Test signal Generator)
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รูปที่ 12 เครื่องรับ ระบบ Digital IFD รุ่น IQ2 และอุปกรณ์ในตู้ RF Enclosure
1. STALO Frequency Synergized
2. กล่องแสดงผลควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
3. C-Band Tunable Band Pass Filter
4. เครื่องรับระบบ Digital รุ่น IQ2
5. TSG (Test signal Generator)
6. Thermostat Control หมุนเพื่อปรับควบคุมอุณหภูมแิ ละความชื้น
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เครื่องคอมพิวเตอร์ Radar Signal Processor (RSP IQ2) ติดตั้งในตู้เครื่องรับ (อาจเรียกว่ า
RSP, MRP, IQ2 ) เป็นคอมพิวเตอร์ Server มีบอร์ดเครื่องรับ (Receiver Card) ทำหน้าที่รับสัญญาณ
ผ่าน สายไฟเบอร์ออฟติก จากชุด IQ2 ในตู้ RF Enclosure ติดตั้งที่จานสายอากาศมาประมวลผล ส่ง
ข้อมูลให้ คอมพิวเตอร์ RCU และคอมพิวเตอร์ EDGE Workstation เพื่อการสั่งงานแบบ Local และ
Remote

รูปที่ 13 เครื่องคอมพิวเตอร์ Radar Signal Processor RSP
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ Radar Signal Processor RSP รุ่น IQ2
2. สวิตซ์ เปิด-ปิด และ ปุม่ Reset
3. พัดลมระบายความร้อน และฟิลเตอร์
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รูปที่ 14 Software RSP ติดตัง้ Linux SUSE และ MRP Software
1. หน้าจอ Desktop MRP ติดตั้ง Soft Linux SUSEE
2. Application MRP แสดงสถานะการเชื่อมต่อ จากคอมพิวเตอร์ RSP ผ่าน Fiber
Optic ไป ยัง IQ2 ที่ RF Enclosure ที่จานสายอากาศ
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เ ค ร ื ่ อ ง ค อ ม พ ิ ว เ ต อ ร์ Server Radar Control Unit (RCU) ใ ช ้ ค ว บ ค ุ ม ก า ร ท ำ ง า น
สั่งงานระบบแบบ Local เป็นคอมพิวเตอร์ Server ยี่ห้อ DELL ติดตั้ง Software Linux COBRA
โดยมีโปรแกรม Local Control Indicate (LCI) เป็นโปรแกรมควบคุมการทำงานสามารถสั่งงาน
และมอนิ เ ตอร์ สถานะการทำงาน ของภาคต่ า ง ๆ สำหรั บ ช่ า งเทคนิ ค ในการตรวจซ่ อ ม
ตรวจเช็คค่าต่าง ๆ ติดตั้งพร้อมชุด KVM (Keyboard - Video - Mouse) เป็นจอภาพแบบพับเก็บได้
คล้ายกับ โน๊ตบุ๊ค แลปท็อป

รูปที่ 15 เครื่องคอมพิวเตอร์ Server Radar Control Unit (RCU)
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ Server Radar Control Unit (RCU) ยี่ห้อ DELL Server
2. ปุ่ม Power ON/Off
3. ไฟแสดงสถานะ การทำงาน
4. DVD Drive สำหรับติดตั้งโปรแกรม
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รูปที่ 16 โปรแกรม Local Control Indicate (LCD ที่ติดตั้งที่เครื่อง RCU)
1. ปุ่มสลับโหมดการทำงาน Remote และ Local
2. Icon สวิตซ์ เปิด-ปิด Radar Power, Servo Power, Radiate ON/OFF
3. Icon ไฟสีเขียวแสดงสถานะ Interlock ต่าง ๆ
4. Icon เลือกรูปแบบการตรวจ และเลือก PRF แบบ SIDPOL คือ Dual แบบ LDR
H คือ Single
5. หน้าปัดแสดง ระดับไฟสูง กระแสไฟฟ้า ของ HV และแมกนีตรอน
6. หน้าปัดแสดง ตำแหน่งของจานสายอากาส ด้าน AZ และ EL
7. ตัวเลขแสดง อุณหภูมิและค่าความชื้น ภายในตู้เครื่องส่ง
8. ตัวเลขแสดง ค่ากำลังส่ง สูงสุด และค่า VSWR
9. ตัวเลขแสดง Speed ความเร็วการหมุนของจานสายอากาศ
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2.3 ระบบไฟฟ้า,สื่อสารและการเชื่อมต่อภายในตู้เครื่องรับ มีอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้
เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ขนาดเล็กติดตั้งเพื่อจ่ายไฟฟ้าสำรองให้เครื่องคอมพิวเตอร์ Server
Radar Control Unit (RCU) และเครื่องคอมพิวเตอร์ Radar Signal Processor IQ2 (RSP IQ2)
ชุด WTI Network Power Control สามารถสั่งงานเปิด/ปิด อุปกรณ์ด้วยคำสั่งผ่านชุด WTI
ดังกล่าว และชุดเบรกเกอร์เปิด/ปิด อุปกรณ์ ภาคต่าง ๆ ติดตั้งอยู่ในตู้เครื่องรับ

รูปที่ 17 เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS และชุด WTI Network Power Control
1. เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS จ่ายไฟสำรองให้กั บ เครื่องคอมพิวเตอร์ RCU และ
เครื่องคอมพิวเตอร์ RSP
2. ปุ่มสวิตซ์ ON/Off ของ UPS โดยกดแช่ไว้ ประมาณ 10-15 วินาทีในการเปิด /
ปิด
3. ชุด Network Power Control
4. LED แสดงสถานะการทำงานของ Chanel ต่าง ๆ ที่ต่อเข้ากับ WTI
5. ฟิวส์ป้องกันชุด Input/output ของ WTI
Fiber Optic Convertor ทำหน้าที่รับสัญญาณจากชุด Servo Amp ควบคุมจานสายอากาศ
ส่งไฟยัง เครื่องคอมพิวเตอร์ Server RadarControl Unit (RCU) และเครื่องคอมพิวเตอร์ Radar
Signal Processor IQ2 (RSP IQ2) เพื่อประมวลผล
อ ุ ป ก ร ณ ์ 4 P o r t U S B H UB ท ำ ห น ้ า ท ี ่ รว ม สั ญญ า ณ จา ก P o w e r S e ns or
ในการแสดงค่ากำลังส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ Server Radar Control Unit (RCU)
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ชุด KVM (Keyboard - Video - Mouse) เป็นจอภาพแบบพับเก็บได้คล้ายกับโน้ต บุ๊ค
แลปท็ อ ป ใช้ เ ป็ น มอนิ เ ตอร์ และควบคุ ม ชุ ด คอมพิ ว เตอร์ ใ นตู ้ เครื ่อ งรั บทั้ ง หมด สามารถเลือก
การใช้งานมากถึง 8 Channel

รูปที่ 18 KVM (Keyboard - Video - Mouse)
1. KVM (Keyboard - Video - Mouse) สามารถพับเก็บได้และดึงออกมาใช้งาน
2. จอแสดงผลรองรับการทำงานได้หลาย Chanel
3. ปุ่มกดเลือก Chanel การทำงานรองรับสูงสุด 8 Chanel
4. Keyboard รองรับการทำงานได้หลาย Output
ระบบควบคุมจานสายอากาศ (Antenna Control) ทำหน้าที่ขับเคลื่อนจานสายอากาศ
ทั้งด้านแนวระนาบ Azimuth และด้านแนวตั้ง Elevation ส่วนประกอบหลักมีดังนี้
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จานสายอากาศและฐานจาน (Pedestal) ทำมาจากอะลู มิเนียมขนาดเส้นผ่า น
ศู น ย์ ก ลาง 14 ฟุ ต สี ข าว มี ท ่ อ เว็ ป ไกด์ แ ละ Feed Horn ประกอบกั น มี ช ุ ด เฟื อ งเกี ย ร์
สำหรับการขับเคลื่อนจานสายอากาศ ทั้งหมดอยู่ใน Radar dome (Radome) เพื่อป้องกัน น้ ำ
และความชื้น

รูปที่ 19 จานสายอากาศ และฐานจาน (Pedestal)
1. จานสายอากาศทำด้วยอลูมิเนียม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 14 ฟุต
2. ฐานจาน Pedestal ทำหน้าที่รับน้ำหนักของจานสายอากาศ และติดตั้ง ชุดเฟือง
เกียร์
3. RF Enclosure ภายในประกอบด้วยอุปกรณ์ภาคเรื่องรับ IQ2
4. ชุด ท่อเว็ ป ไกด์และ RF Switch ทำหน้าที่ Switch สลั บระหว่าง Dual และ
Single
5. Feed Horn ทำหน้าที่รับสัญญาณการสะท้อนกลับของคลื่นที่ส่งออกไป
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รูปที่ 20 ระบบจานสายอากาศและการติดตั้ง Radar Dome Dual Polarization
(รูปจากต่างประเทศ)
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มอเตอร์ Azimuth และ Elevation ประกอบกันกับชุดเฟืองเกียร์สามารถแยกออกได้เป็น 2
ส่วนคือตัวมอเตอร์ และชุดเฟืองเกียร์มอเตอร์ถูกขับเคลื่อนโดยชุดขับ Servo Amp ยี่ห้อ YASKAWA
ชุดขับมอเตอร์ Servo Amp YASKAWA มี 2 ชุดคือชุดขับด้าน Azimuth และ Elevation
เป็ น อุ ป กรณ์ ข ั บ เคลื ่ อ นมอเตอร์ สั ่ ง งานผ่ า น IP Network มี ไ มโครโปรเซสเซอร์ 32 Bit
ควบคุมการหมุนความเร็ว และตำแหน่งไปยังมอเตอร์ ตามที่ผู้ใช้กำหนด

รูปที่ 21 ชุดอุปกรณ์ขับเคลื่อนจานสายอากาศ
1. ชุดขันมอเตอร์ Servo Amp YASKAWA
2. ชุด Slip Ring ทำหน้าที่ส่งผ่านสัญญาณการสื่อสารและไฟฟ้าไปสู่ อุปกรณ์ด้าน
Elevation
3. มอเตอร์ Azimuth และ Elevation
RF Switch และระบบท่อเว็ ปไกด์ เครื่องเรดาร์ ฯ แบบ Dual จะมีท่อ เว็ ปไกด์ 2
ชุดคือ ชุด Horizontal และชุด Vertical โดยเมื่อผู้ใช้เลือกการตรวจแบบ Horizontal, Vertical และ
Dual อุ ป กรณ์ RF Switch จะทำการปรั บ ทิ ศ ทางของสั ญ ญาณ ที่ จ ะส่ ง ออกและรั บ เข้ า มา
ให้ถูกต้องตามการใช้งาน

การแปลภาพกลุ่มฝนจากเรดาร์ตรวจอากาศ 35

รูปที่ 22 RF Switch และระบบท่อเว็ปไกด์ เครื่องเรดาร์ฯแบบ Dual
1. TR Limiter มีสาร Tritium เป็นสารประกอบมีอันตราย หากแตกหรือรั่ว ซึม
ทำหน้าที่ป้องกันภาคเครื่องรับจากพลังงานที่เกินกำหนด หรือจำกัดคลื่นที่จะเข้าสู่เครื่องรับ
2. Circulator ทำหน้าที่คอยปรับการรับส่งคลื่นที่ออก และเข้ามาให้ถูกต้องตามการ
ทำงานของเครื่องรับ-ส่ง
3. Antenna Test Point สำหรับวัดสัญญาณ Loss ของท่อเว็ปไกด์ที่จานสายอากาศ
ระบบ Safety ป้องกันและชุด Slip Ring ใช้สำหรับป้องกันผู้ปฏิบัติงานและเครื่องมือ โดย
ขณะที่จ านสายอากาศกำลังหมุนเคลื่อนที่นั้น ช่างจะไม่สามารถขึ้นไปบน Radome ได้ Switch
ป้องกันต่าง ๆ จะทำงาน เมื่อมีช่างเช้าไปทำงาน เช่น Emergency Switch , Door Interlock จะ
ทำงานเมื่อประตู Radome ถูกเปิดเพื่อตัดการทำงานของมอเตอร์และเครื่องไม่สามารถ Radiate ซี่ง
อาจเป็นอันตรายกับช่างได้, Limit Switch ด้าน Elevation ช่วยตัดไฟที่จ่ายเข้ามอเตอร์ ป้องกันจาน
สายอากาศเสียหายจากการกระแทกทั้ง ด้า น Upper และ Lower อีกส่วนที่สำคัญคือชุด Slip Ring
ทำหน้าที่ส่งผ่านสัญญาณการสื่อสารและไฟฟ้าไปสู่อุปกรณ์ ด้าน Elevation
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รูปที่ 23 สวิตซ์ป้องกัน , Emergency Switch , Interlock Switch ป้องกันผู้ปฏิบัติงาน
1.สวิตซ์ Safe/Operate EL ,AZ และ TX เพื่อหยุดการทำงานของจานสายอากาศ
และเครื่องส่ง
2. Emergency stop ใช้หยุดการเคลื่อนที่ของจานสายอากาส ในกรณีฉุกเฉิน
3. สายสัญญาณต่าง ๆ จากตู้เครื่องรับ-เครื่องส่ง
ระบบสื ่ อ สารและการเชื ่ อ มต่ อ ระบบไฟเบอร์ อ อฟติ ก 3 เส้ น โดยมี ห น้ า ที ่ ร ั บ ส่งข้อมูลจากชุด Servo Amp ควบคุมจานสายอากาศจำนวน 2 เส้น และจาก RF Enclosure 1 เส้น
มี Fiber Optic Converter to LAN 1 คู่ เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อรับ -ส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ที่อยู่ใน
Radome กับห้องเครื่องรับ-ส่ง
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ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ Workstation และ EDGE 5 Software
เครื่องคอมพิวเตอร์ Workstation ทำหน้าที่สั่งงานการตรวจระบบเครื่องเรดาร์ฯ
ทั ้ ง หมดรายงานผลการตรวจ การทำงานของเครื ่ อ ง และอาการขั ด ข้ อ ง ให้ ผ ู ้ ใ ช้ ง านทราบ
มีหน้าที่ทำการผลิต Product ภาพผลการตรวจทางอุตุนิยมวิทยา ประกอบด้วยดังนี้
เครื่องคอมพิวเตอร์ Workstation EDGE 5.0 เครื่อง A เป็นเครื่องหลักในการสั่งงาน
ตรวจเรดาร์ฯ ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น z Series ในการทำงานติดตั้งระบบปฏิบัติการ
Linux SUSE และติ ด ตั ้ ง โปรแกรม EDGE 5.0 Software ในการสั ่ ง งานระบบเครื ่ อ งเรดาร์ ฯ
มี จ อมอนิ เ ตอร์ ข นาดใหญ่ เพื ่ อ ความสะดวกในการใช้ ง าน ใช้ ร ะบบเครื ่ อ งรุ ่ น ใหม่ (สอต.น่ า น
สอต.เชี ย งราย และ ศล.อุ บ ลราชธานี ) เครื ่ อ งคอมพิ ว เตอร์ Workstation EDGE 5.0
ถู ก ติ ด ตั ้ ง ที ่ ต ู ้ เ ครื ่ อ งรั บ และเชื ่ อ มต่ อ กั บ KVM ในการแสดงผลข้ อ มู ล สามารถผลิ ต Product
ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาได้มากมาย เช่น Reflectivity (Z) ความแรงของกลุ่มฝน , Radial Velocity
(V) การตรวจวัดทิศทางและเคลื่อนตัว Spectral Width (W) ความแตกต่างของความเร็วลมในกลุ่มฝน
รวมทั้ง Product ชนิด Dual ได้แก่ Differential Phase (0 DP) ,Correlation Coefficient
(pHV),Linear Depolarization Ratio (LDR) สำหรับตรวจลูกเห็บเป็นต้น
เครื่องคอมพิวเตอร์ Workstation EDGE 5.0 เครื่อง B และ C เป็นเครื่อง Client
สั่งงานได้เหมือน เครื่องหลักแต่ จะต้องทำงานและสั่งงานฝานเครื่อง A ไม่สามารถใช้ทำงานแทนเครื่อง
A ได้ ใช้สำหรับให้ เจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยา ใช้งาน ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ HP z Series ในการทำงาน
ติ ด ตั ้ ง ระบบปฏิ บ ั ต ิ ก าร Linux SUSE และติ ด ตั ้ ง โปรแกรม EDGE 5.0 Software
ในการสั่งงานระบบเครื่องเรดาร์ฯ
เครื่องคอมพิวเตอร์ Workstation EDGE PC เป็นเครื่องไว้ใช้แสดงผลการตรวจให้
เจ้าหน้าที่ใช้งานมีฟังชั่นที่สามารถนำ Volume File ทำการสร้างหรือ Generate Product ใหม่ ๆ
ได้ใช้ Software Windows และ EDGE PC Software ในการแสดงผล
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รูปที่ 24 เครื่องคอมพิวเตอร์ Workstation EDGE 5.0 เครือ่ ง A ติดตั้งที่ต้เู ครื่องรับ
1. เครื ่ อ งคอมพิ ว เตอร์ Workstation EDGE 5.0 เป็ น คอมพิ ว เตอร์ Server
ประกอบอยู่ในตู้ Rack
2. พัดลมระบายความร้อน
3. Hard disk สามารถดึงถอดออกมา มีใช้งานได้สูงสุด 4 ลูก
4. DVD Drive สำหรับติดตั้งโปรแกรม Software
5. ปุ่ม Power ON/Off และไฟ LED แสดงสถานะ
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รูปที่ 25 ตัวอย่างโปรแกรม EDGE 5.0 Software
1. EDGE 5.0 ถูกติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ Linux SUSE แสดงผลบนหน้าจอขนาด
ใหญ่ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
2. ภาพแสดงผลการตรวจกลุ่มฝนได้ แบบ Realtime และเก็บข้อมูลผลการตรวจ
Product ได้จำนวนมาก
3. หน้าต่างควบคุมโปรแกรมและควบคุมการทำงานของเครื่องเรดาร์ฯ
4. หน้าต่างแสดงสถานะการทำงานของเครื่องเรดาร์ทั้งระบบ
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รูปที่ 26 เครื่องคอมพิวเตอร์ Workstation EDGE 5.0 เครือ่ ง B.C
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ Workstation EDGE 5.0 เครื่อง B สามารถใช้สั่งงานเครื่อง
เรดาร์ได้เหมือนกับเครื่อง Workstation EDGE A
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ Workstation EDGE 5.0 เครื่อง C สามารถใช้สั่งงานเครื่อง
เรดาร์ได้เหมือนกับเครื่อง Workstation EDGE A
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ระบบไฟฟ้าและเครื่องสำรองไฟฟ้า ทำหน้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กันระบบเป็นไฟฟ้า ชนิด 3
เฟส ประกอบด้วยดังนี้
เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ขนาด 15 KVA 220 V/3 Phase จ่ายไฟฟ้าสำรองให้กับ
ระบบเครื่องเรดาร์ฯ ใช้ UPS ยี่ห้อ Syndrome สามารถจ่ายไฟฟ้าสำรองได้ สูงสุดประมาณ 6-8
ชั่วโมง เมื่อไฟฟ้าดับ การบำรุงรักษา จะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ตามระยะเวลา อายุการใช้งานของเครื่อง
ประมาณ 2-3 ปีต่อครั้ง
เครื่องป้องกัน ไฟฟ้ากระชาก Stabilizer ช่วยป้องกันไฟฟ้า กระชาก Under/Over
Voltage ป้องกัน ไม่ให้ UPS และ Load อุปกรณ์ได้รับความเสียหาย

รูปที่ 27 เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS และ เครื่องป้องกันฟ้ากระชาก Stabilizer
1. เครื่องป้องกันฟ้ากระชาก Stabilizer 3 เฟส
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ยี่ห้อ Syndrome ขนาด 15 KVA 220 V / 3 Phase
3. ถังบรรจุแบตเตอรี่ Battery Bank สำหรับเรื่อง UPS
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เครื ่ อ งกำเนิ ด ไฟฟ้ า Generator 10 KVA 220V/ 3 Phase ช่ ว ยจ่ า ยไฟฟ้ า
เมื่อเกิดไฟฟ้าดับเป็นเวลานานมีชุด Automatic Transfer Switch (ATS) ทำงานอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้าดับ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะตั้งเวลาเปิดเครื่องเพื่อ Warm เครื่องยนต์ทุก ๆ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

รูปที่ 28 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Generator 10 KVA 220V / 3 Phase
1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Generator 10 KVA 220V / 3 Phase
2. LED Display และชุด Control
3. Emergency stop สำหรับหยุดการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน
หม้อแปลงฟ้าแรงตํ่า 220 V/3 Phase และระบบสายฟ้าอาคาร จ่ายไฟฟ้าเข้าสู่
อาคาร และระบบเครื่องเรดาร์ฯ เป็นทรัพย์สินของกรมอุตุนิยมวิทยา จะต้องมำการบำรุงรักษาโดยช่าง
ของการไฟฟ้า ตามระยะเวลา เช่นเปลี่ยน Silica Gel ดูดความชื้น ทำความสะอาด เป็นต้น
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3.3 เทคนิคการแปลความหมายภาพเรดาร์ตรวจอากาศ
เรดาร์ตรวจอากาศนับเป็นเครื่องมือตรวจอากาศที่ดีที่สุดที่ต่อระยะการตรวจอากาศด้ว ย
สายตาไกลออกไปนับเป็นระยะทางหลายร้อยกิโลเมตร กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานที่มีเรดาร์
ตรวจอากาศครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย และได้เผยแพร่ภาพเรดาร์ตรวจอากาศสู่สาธารณชนทาง
Web site ของกรมอุตุนิยมวิทยา ภาพเรดาร์ตรวจอากาศเหล่านั้นกำหนดตามวัตถุประสงค์ และ
เทคนิคการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยา ดังนั้น การแปลความจึงอยู่ในกรอบเฉพาะ
กองข่าวอากาศ กรมควบคุมปฏิบัติการทางอากาศ กองทัพอากาศ (กขอ.คปอ.) และหน่วยข่าวอากาศ
นอกที่ตั้งดอนเมืองได้ ใช้ประโยชน์จากภาพเรดาร์ ตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อการตรวจ
อากาศ แจ้งเตือนสภาพอากาศรุนแรง และพยากรณ์อากาศ ตามเส้นทางบิน แต่กรอบการแปลความ
ของผู้ใช้ส่วนใหญ่ยังยึดกับการแปลความตามเรดาร์ตรวจอากาศในยุคก่อน เพื่อป้องกันความผิดพลาด
และความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริง จึงควรทำความเข้าใจต่อประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
3.3.1 วัตถุประสงค์ของการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
เพื่อต้องการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงบริเวณที่มีฝนตกภายในรัศมีทำการของ
เรดาร์ โดยมุ่งเน้นเฉพาะฝนที่ตกลงสู่พื้นดินผู้เชี่ยวชาญขององค์การนาซ่า กล่าวว่าความสูงของฐาน
เมฆในเขตร้อนบนพื้นดินอยู่ที่ระดับความสูง 2 กิโลเมตรหรือตํ่ากว่า ส่วนฐานเมฆที่อยู่เหนือพื้นน้ำโดย
เฉลี่ยจะอยู่ที่ระดับสูงประมาณ 1 กิโลเมตร ดังนั้นมุมยก ของจานเรดาร์จึงอยู่ในมุมตํ่า ๆ เพื่อตรวจวัด
น้ำฟ้าที่ตกลงสู่พื้นดิน หรืออาจกล่าวว่าตรวจวัดบริเวณส่วนฐานเมฆ เป็นส่วนใหญ่
3.3.2 เทคนิคการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
คุณลักษณะลำคลื่นเรดาร์ (Radar Beam) ลำคลื่นของเรดาร์จะโค้งขึ้นเมื่อระยะทาง
เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากความโค้งของผิวโลก
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High Reflectivity

Moderate Reflectivity

Low Reflectivity

รูปที่ 29 คุณลักษณะลำคลื่นเรดาร์ (Radar Beam)
ลักษณะการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ในโหมดค่าการสะท้อน (Reflectivity)
3.3.3 การตรวจอากาศด้วยเรดาร์โดยทั่วไปแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ
3.3.3.1 การตรวจแบบ Base Reflectivity คือ การตรวจโดยการตั้งค่ามุม
ของจานเรดาร์ ตรวจอากาศเพีย งมุมเดียวเพื่อให้ได้ค่าการสะท้อนตามวัต ถุประสงค์ ตัวอย่างเช่นใน
กรณีของกรมอุตุนิยมวิทยา แสดงดังรูปที่ 2 (A)
3.3.3.2 การตรวจแบบ (Base Composite Reflectivity) คือการตรวจโดย
การยกจานเรดาร์ตรวจอากาศหลายมุมยก เป็นการตรวจเข้าไปในเนื้อเมฆ แสดงดังรูปที่ 2 (B)
ผลการตรวจทั้งสองประเภทจะบ่งบอกรายละเอียดที่แตกต่างกันโดยเฉพาะในเชิงพื้นที่แสดงดังรูปที่ 3

รูปที่ 30 (A) Base Reflectivity

(B) Base Composite Reflectivity
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รูปที่ 31 ผลการตรวจเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Base Reflectivity และ Composite Reflectivity
3.3.4 ค่าการสะท้อนคลื่นเรดาร์ตรวจอากาศ
การตรวจอากาศด้วยเรดาร์ กรมอุตุนิยมวิทยาทำการตรวจในโหมดค่าการสะท้อน
หากพิจารณาเมฆก่อตัวในทางตั้ง สามารถจำแนกค่าความแรงของการสะท้อนได้เป็น 3 บริเวณ คือ
บริเวณที่มีค่าการสะท้อนตํ่า (Low reflectivity) คือบริเวณทางตอนบน
ของส่วนกลางของ เมฆขึ้นไปจนถึงส่วนยอดของเมฆ
บริเวณที่มีค่าการสะท้อนปานกลาง (Moderate Reflectivity) เป็นบริเวณ
ใต้ฐานเมฆ ลงมาจนถึงพื้นดิน (กรณีที่มีฝนตก)
บริเวณที่มีค่าการสะท้อนสูง สุด (High Reflectivity) คือบริเวณตอนกลาง
ของเมฆ (รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 1)
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กล่าวโดยสรุปภาพเรดาร์ตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาทำการตรวจบริเวณที่มีค่าการ
สะท้อน ปานกลาง (Moderator Reflectivity) เท่านั้น ซึ่งบริเวณที่มีฝนตกใต้ฐานเมฆลงสู่พื้นดิน
ประเด็นคำถามที่ตามมา คือทำอย่างไรจึงจะทราบว่าเป็นตรวจค่าการสะท้อนปานกลางใต้ฐานเมฆ
จากการศึกษาพบว่ารัศมีทำการ ของเรดาร์ที่มีระยะทางตํ่ากว่า 160 กิโลเมตรลงมา โดยมีมุมยกตํ่า ๆ
(เทคนิคทางด้านวิศวกรรม) ค่าการสะท้อน ที่ได้จะเป็ นบริเวณใต้ฐานเมฆ และหากไกลจากระยะนี้จะ
เป็นการตรวจเข้าไปในเนื้อเมฆ ซึ่งไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ หลักของการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ของกรม
อุตุนิยมวิทยา
3.4 เทคนิคการแปลความภาพเรดาร์ตรวจอากาศ
Doppler เรดาร์เป็นเรดาร์ในยุคใหม่ การแสดงค่าต่าง ๆ จึงแตกต่างจากเรดาร์ยุคก่ อนอย่าง
มากสามารถ แสดงค่าการสะท้อนกลับของคลื่นเรดาร์ (dBZ) และแปลงค่าการสะท้อนกลับเหล่านั้น
เป็นอัตราการตกของฝน (มิลลิเมตรต่อชั่วโมง) ทั้งสองอย่างนับว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากต่อการแปล
ความ ผู้ใช้จำเป็นต้องทราบความหมาย อย่างชัดเจน
3.4.1 ค่าความรุนแรงของการสะท้อนกลับของคลื่นเรดาร์

รูปที่ 32 ค่าความแรงที่ได้จากการสะท้อน (Reflectivity) ของเป้า
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ค่าความแรงที่ได้จากการสะท้อน (Reflectivity) ของเป้าจากเรดาร์ตรวจอากาศดังตารางต่อไปนี้
dBZ

คำอธิบาย

-30

หมอกบางมาก (ขนาดของเม็ดนี้เล็กมาก ไม่มีฝน เรดาร์ตรวจอากาศไม่สามารถตรวจ
ค่าความสะท้อนต่ำกว่า -15 ถึง -20 dBZ)

20

ฝนกำลังอ่อนที่สุด (เกือบจะไม่สามารถตรวจพบฝนตก)

30

ฝนกำลังอ่อน (ความแรงของฝนประมาณ 3 มม./ชม.)

40

ฝนกำลังปานกลาง (ความแรงของฝนประมาณ 12 มม./ชม.)

50

ฝนกำลังแรง (ความแรงของฝนประมาณ 50 มม./ชม.)

55

ฝนกำลังแรงมาก (ความแรงของฝนประมาณ 100 มม./ชม.)

>55

ลูกเห็บหรือน้ำแข็ง

75

ลูกเห็บหนักมากและมีจำนวนมากขนาดใหญ่

ตารางที่ 4 ค่าความแรงที่ได้จากการสะท้อน (Reflectivity) ของเป้าจากเรดาร์ตรวจอากาศ
จากรูปที่ 32 แสดงค่าความแรงที่ได้จากการสะท้อนของเป้าเป็นค่าที่เป็ นมาตรฐานโดยทั่วไป
ของการตรวจอากาศด้วย Doppler Radar
3.4.2 เกณฑ์ความแรงของอัตราการตกของฝน
ในการตรวจฝนของเรดาร์ตรวจวัดเป็นความแรงมีห น่วยเป็น มิลลิเมตร/ชั่ว โมง
ดังตาราง
ฝนกำลังอ่อน

ฝนกำลังปานกลาง

ฝนกำลังแรง

ฝนกำลังแรงมาก

0.1 - 5.0

5.1 - 25.0

25.1 - 50.0

50.1 ขึ้นไป

ตารางที่ 5 ความแรงของอัตราการตกของฝน
ข้อสังเกต การรายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยา เช่น
มีฝนกำลังอ่อน,กำลังปานกลาง,กำลังแรง และกำลังแรงมาก มีความหมายดังตารางที่ 5 ความแรงของ
อัตราการตกของฝน
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3.5. การแปลความภาพเรดาร์ตรวจอากาศ
3.5.1 การพิจ ารณาแปลความพื้นที่ การตกของฝนมีห ลักในการพิจารณาที่ส ำคัญ อยู่ 2
ประการ คือ
ลักษณะเป็นขั้น ๆ ตั้งแต่ 2 วงขึ้นไป
ค่าการสะท้อนบริเวณตรงกลางมีค่าตั้งแต่ 20 dBZ หรือมากกว่า

รูปที่ 33 แสดงพื้นที่การตกของฝน
หมายเหตุ พึ่ งระมัดระวังภาพสะท้อนชนิด Anomalous Propagation (AP) ซึ่งมีลักษณะ
สำคัญดังนี้
1. มักเกิดในบริเวณขอบภาพเรดาร์
2. ค่าการสะท้อน (dBZ) สูงผิดปกติ
การตรวจสอบภาพสะท้อนชนิด Anomalous Propagation (AP)
1. ตรวจสอบกับภาพถ่ายเมฆจากดาวเทียม
2. ตรวจสอบกับ ภาพเรดาร์ตรวจอากาศของสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์ที่อยู่
ใกล้เคียง
3. ตรวจสอบกับภาพการตรวจแบบ PPI ชนิด Rain Rate
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ตัวอย่าง ภาพสะท้อนชนิด Anomalous Propagation (AP)

รูปที่ 34 ภาพสะท้อนชนิด Anomalous Propagation

รูปที่ 35 ภาพดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา วันที่ 5/04/2006 เวลา 2330Z
ผลการตรวจสอบกับภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาพบว่าบริเวณพื้นที่ฝนกำลังแรงในภาพ
เรดาร์ตรวจ ไม่ปรากฏเมฆในภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาจึงสรุปได้ว่าเป็นภาพสะท้อนชนิด AP
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3.5.2 การวิเคราะห์ Downburst/Microburst/wind Shear หลักการวิเคราะห์มีดังต่อไปนี้
3.5.2.1 ทำการตรวจเมฆก่อตัวในทางตั้งที่ระดับความสูง 5 กิโลเมตร (บริเวณที่
ปรากฏค่าการสะท้อนสูง)
3.5.2.2 พิจารณาค่าการสะท้อน หากมีค่าการสะท้อนตั้งแต่ 50 dBZ หรือมากกว่า
แสดงว่าเมฆก้อน นั้นมีโอกาสเกิด Downburst/Microburst และเมื่อเกิด Downburst/Microburst
แล้ว Wind Shear จะเกิดร่วมด้วย

รูปที่ 36 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของเมฆพายุฟ้าคะนองโดยทั่วไปและเมฆพายุฟ้าคะนองที่
รุนแรงและอาจเกิด Microburst
จากรูปที่ 36 สเกลในแนวตั้งคือความสูงมีหน่วยเป็นกิโลเมตร(ซ้าย)และกิโลฟุต(ขวา) ส่วนสเกลใน
แนวนอน เป็นช่วงเวลาของการเจริญเติบโตมีหน่วยเป็นนาที
ผลการเปรียบเทียบเมฆพายุฟ้าคะนองโดยทั่วไปกับเมฆพายุฟ้าคะนองที่รุนแรง จะพบว่า
1. ในช่วงนาทีที่ 10 ส่วนยอดของ กระแสอากาศไหลขึ้น(Updraft:บริเวณที่เป็นสีดำ)
มีความสูงประมาณ 6 กิโลเมตร ในขณะที่พายุฟ้าคะนองที่รุนแรงจะมีความสูงประมาณ 9 กิโลเมตร
2. นาทีที่ 15 กระแสอากาศไหลขึ้นในเมฆพายุฟ้าคะนองโดยทั่วไปเปลี่ยนสภาพเป็น
กระแสอากาศไหลลง (Downdraft) และยอดของกระแสอากาศไหลขึ้ นลดลงมาที่ระดับ 3 กิโลเมตร
ในขณะที่กระแสอากาศไหลขึ้น ในเมฆพายุฟ้าคะนองที่รุนแรงยังคงเจริญเติบโตสูงขึ้นไปจนถึงระดับ
12 กิโลเมตร
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3. นาทีที่ 20 ภายในเมฆพายุฟ้าคะนองโดยทั่วไปสภาพของกระแสอากาศไหลขึ้น
สิ้นสุดลง แต่ในเมฆ พายุฟ้าคะนองที่รุนแรงเริ่มเปลี่ยนสภาพเป็นกระแสอากาศไหลลง
กล่าวโดยสรุป เมฆพายุฟ้าคะนองที่รุนแรงและมีโ อกาสที่จะเกิดขึ้น Microburst นั้นจะ
ลอยตัวได้นานกว่าปกติ และในการตรวจดังกล่าวเป็นการตรวจเข้าไปในเนื้อเมฆ จึงมิได้หมายความว่า
มีฝนตก 50 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง แต่การตรวจพบค่าการสะท้อนตั้งแต่ 50 dBZ หรือมากกว่าเป็นการ
ตรวจพบเมฆก่อตัวในทางตั้งที่มีขนาดใหญ่มหึมา
หากทำการตรวจด้วย Base Velocity และพบค่าลบ(ลมพัดเข้าหาสถานี) และค่าบวก (ลมพัด
ออกจาก สถานี) มีค่าตั้งแต่ 50 นอตขึ้นไป ต้องแจ้งเตือน Microburst และ Wind Shear ทันที
หมายเหตุ
1. Microburst ปกคลุมพื้นที่น้อยกว่า 4 กิโลเมตร และลมที่ผิวพื้นความเร็ว 25
เมตร/นาที
2. Wind Shear ปกคลุมพื้นที่มากกว่า 4 กิโลเมตร และลมที่ผิวพื้นความเร็ว 25
เมตร/นาที
3. ในการตรวจอากาศด้ ว ยเรดาร์ ใ นโหมด Intensity จะได้ ค ่ า Velocity เสมอ
โปรแกรมสามารถ เปลี่ยนไปที่โหมด Velocity เพื่อพิจารณา Base Velocity
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3.5.3 การวิเคราะห์ลูกเห็บในภาพเรดาร์ตรวจอากาศ

รูปที่ 37 ภาพเรดาร์ตรวจอากาศแสดงการตรวจพบลูกเห็บ
หากตรวจพบค่าการสะท้อนที่มีค่ามากกว่า 55 dBZ หมายถึงบริเวณที่มีลูกเห็บ
ส่วนมากได้จากการตรวจ แบบ Base Composite Reflectivity เซ่นการตรวจ CAPPI เป็นต้น (เป็น
การตรวจในบริเวณที่เป็นค่าการ สะท้อนสูง) ซึ่งอาจจะไม่ใช่ฝนตกใต้ฐานเมฆในขณะนั้น แต่เป็นความ
รุนแรงภายในเมฆที่ตรวจพบ

การแปลภาพกลุ่มฝนจากเรดาร์ตรวจอากาศ 53

3.5.4 การวิเคราะห์หาศูนย์กลางของพายุหมุน เขตร้อนด้วยเรดาร์ตรวจอากาศ

รูปที่ 38 ภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจกลุ่มฝนของพายุโซนร้อนปาบึก
เมื่อมีระบบของพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้ามาในรัศมีทำการของเรดาร์ จะปรากฏ
เป็นแถบฝน (rain band) ในภาพเรดาร์ตรวจอากาศ ลักษณะการวางตัวของแถบฝนเป็นแนวโค้งเข้า
หาศูนย์กลางของพายุ สอดคล้องกับระบบหมุนเวียนของลมรอบ ๆ พายุหมุนเขตร้อน ในการหา
ตำแหน่งศูนย์กลางของพายุจะให้แผ่น Spiral Overlay โดยนำไปทางทาบกับแผนฝนที่ปรากฏโดยการ
จัดให้มีการซ้อนทับกันอย่างสมดุลตามรูปแบบของแถบฝนและแนวของเส้นใน Spiral Overlay
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โดยทั่วไป Typhoon ใช้แผ่น Spiral Overlay 10 องศา
Tropical storm ใช้แผ่น Spiral Overlay 15 องศา
Depression ใช้แผ่น Spiral Overlay 20 - 30 องศา

รูปที่ 39 Spiral Overlay เพื่อพิจารณาศูนย์กลางของพายุหมุนเขตร้อน
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3.5.5 การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของฝนล่วงหน้า
จากการศึ กษาของนักวิช าการกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าการเคลื่อนที่ของฝนจะ
เคลื่อนที่ไปตามทิศทางลมที่ระดับ 10 เมตร ซี่งให้ค่าความถูกต้องร้อยละ 70

รูปที่ 40 แสดงลมที่ระดับ 10 เมตร (บน) กลุ่มฝน (ล่าง)
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3.5.6 การวิเคราะห์แยกขั้นการพัฒนาตัวของเมฆพายุฟ้าคะนอง
การแยกขั้นการพัฒนาตัวของเมฆพายุฟ้าคะนองพิจารณาจาก
1. ทฤษฎีโครงสร้างของเมฆก่อตัวในทางตั้ง
2. ทฤษฎีขั้นการพัฒนาตัวของเมฆก่อตัวในทางตั้ง
3. Radar Bright Band
4. การแบ่งขั้นความสูงของเมฆก่อตัวในทางตั้ง
ทฤษฎีโครงสร้างของเมฆก่อตัว ในทางตั้งและทฤษฎีขั้นการพัฒนาตัวของเมฆก่อตัว
ในทางตั้ง พอสรุปตั้งนี้ในขั้นการก่อตัว (Cumulus Stage) ไม่ปรากฏฝนตกใต้ฐานเมฆ ขั้นเจริญเติบโต
เต็มที่ (Mature stage) มีฝนตกใต้ฐานเมฆ สะสมพลังงานและการปลดปล่อยพลังงาน ขั้นสลายตัว
(Dissipating stage) มีฝนตกใต้ฐานเมฆ และมีการปลดปล่อยพลังงานเพียงอย่างเดียว
สำหรั บ Radar Bright Band คื อ ปรากฏการณ์ ธ รรมชาติ ท ี ่ผ ลึก น้ ำ แข็ ง บริเวณ
ส่ว นบนของเมฆได้ ตกผ่านระดับ ละลาย (Melting Point) แล้ว เปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว แต่
อุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะ ดังกล่าวมีเฉพาะในเมฆที่กำลังสลายตัวเท่า นั้น ค่าสะท้อนที่ตรวจพบ
จะเป็นค่าเสมือนไม่เป็นค่าที่แท้จริงหรือ เรียกว่า “การแปดเปื้อนของเรดาร์ตรวจอากาศ”
ประการสุดท้าย การแบ่งขั้นความสูงของเมฆก่อตัวในทางตั้ง จากการศึกษาเมฆก่อ
ตัวในทางตั้ง ในเขตร้อน พบว่า ยอดเมฆอาจสูงขึ้นไปถึง 15 กิโลเมตรซึ่งเป็นระดับ Tropopause เรา
สามารถแบ่งเมฆออกเป็น สองส่วน คือ
1. ส่วนยอดของเมฆก่อตัวในทางตั้ง โดยทั่วไปจะมีค่าประมาณ 1 ใน 3 ของความสูง
ของเมฆ
2. ส่วนเนื้อเมฆมีความสูงประมาณ 2 ใน 3 ของความสูงของเมฆ
ดังนั้น หากเมฆก่อตัวในทางตั้งสูงประมาณ 15 กิโลเมตร ความสูงของยอดเมฆจะ
เท่ากับ 5 กิโลเมตร ส่วนเนื้อเมฆจะสูงประมาณ 10 กิโลเมตร และบริเวณตอนกลางของเมฆจะอยู่ที่
ระดับความสูงประมาณ 8 กิโลเมตร
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หลักการจำแนกขั้นการพัฒนาตัวของเมฆพายุฟ้าคะนอง
1. ขั้นก่อตัว พิจารณาร่วมกับภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา หากปรากฏ
เมฆก่อตัวในทางตั้งปกคลุ ม แต่เรดาร์ตรวจไม่พบฝนใต้ฐานเมฆ แสดงว่าเมฆก่อตัวในทางตั้งอยู่ในขั้น
นั้น
2. ขั้นเจริญเติบโตเต็มที่ ให้ทำการตรวจโดยยกจานเรดาร์ตรวจเมฆก่อตัว
ในทางตั้งที่ระดับ 8 กิโลเมตร (ตอนกลางของเมฆ) และที่ระดับ 9-10 กิโลเมตร แล้วเปรียบค่าการ
สะท้อน(dBZ) ทั้งสองระดับหากค่ า dBZ ที่ระดับ 9-10 กิโลเมตรมีค่าตํ่ากว่าที่ระดับ 8 กิโลเมตร
หมายถึงเมฆก่อตัวในทางตั้งนั้นยังคงมีการสะสมพลังงานต่อไปและจะยังคงมีฝนตกต่อไปได้อีก
3. ขั้นสลายตัว หากตรวจพบค่า dBZ ที่ระดับ 9-10 กิโลเมตร มีค่าสูงกว่าที่
ระดับ 8 กิโลเมตร หมายถึง เมฆปลดปล่อยพลังงานอย่างเดียว ฝนที่ตกอยู่กำลังจะหยุดตก
3.5.7 การวิเคราะห์โอกาสเกิดฝนตกและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของฝน
การวิเคราะห์โอกาสเกิดฝนตกและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของฝนในเมฆทำได้โดย
การนำภาพเรดาร์ตรวจอากาศหลายสถานีมาวิเคราะห์ร่วมกัน ทำให้ตอบคำถามที่สำคัญ 3 ประการได้
คือ
1. ฝนจะตกเวลาใด
2. ฝนจะยังคงตกต่อเนื่องหรือไม่
3. ฝนจะหยุดตกเมื่อใด
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หลักการวิเคราะห์
หน้าภาพเรดาร์ที่อยู่ใกล้สถานีตรวจอากาศ(มากที่สุด)เปรียบเทียบค่าการ
สะท้อนที่อยู่ไกล จากสถานีตรวจอากาศโดยรอบ เช่น หากต้องการวิเคราะห์โอกาสเกิดฝนตกหรือ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ของฝนบริเวณกรุงเทพ ให้พิจารณาภาพเรดาร์ของดอนเมืองเป็นเรดาร์ตัว
ใกล้และใช้เรดาร์ตรวจอากาศที่สถานีระยองและหัวหินเป็นเรดาร์ตัวไกลเป็นต้น
จากลักษณะคุณสมบัติของลำคลี่นของเรดาร์ตรวจอากาศจะลอยสูงขึ้นเมื่อ
ระยะทางเพิ่มขึ้น จึงเป็น ประโยชน์ที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์โอกาสเกิดฝนตกและแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของฝน ทั้งนี้เพราะเรดาร์ตวั ใกล้จะตรวจปรากฏการณใต้ฐานเมฆ ในขณะที่เรดาร์ตัวไกล
จะการตรวจเข้าไปในเนื้อเมฆ แสดงว่าหากเรานำภาพเรดาร์มาวิเคราะห์ร่วมกันและพิจารณาจากค่า
การสะท้อน (dBZ) จะทำให้ทราบแนวโน้มการเปลี่ ยนแปลงของฝน อย่างไรก็ตามจำเป็นจะต้ อง
ติดตามผลการตรวจอย่างต่อเนื่อง
ตัวอย่างการวิเคราะห์โอกาสเกิดฝนและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของฝน
การวิเคราะห์โอกาสเกิดฝนและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของฝนของเรดาร์
ตรวจอากาศดอนเมือง (เรดาร์ตัวใกล้) พิจารณาเฉพาะกลุ่มฝนบริเวณจั งหวัดสมุทรสาคร บริเวณอ่าว
ไทย และบริเวณจังหวัดเพชรบุร ี โดยมี เรดาร์ส นามบินสุว รรณภูมิ ,ระยอง,หัวหิน(เรดาร์ตัว ไกล)
ประกอบการวิเคราะห์
หมายเหตุ หลักการวิเคราะห์พิจารณาจากคุณสมบัติของลำเรดาร์ ซึ่งเรดาร์ตัวใกล้
จะเป็นเรดาร์ที่ตรวจ ฝนบริเวณใต้ฐานเมฆ และเรดาร์ตัวไกลเป็นเรดาร์ที่ตรวจเช้าไปในเนื้อเมฆ
สำหรับภาพเรดาร์ตรวจอากาศและดาวเทียมที่ใช้ในการวิเคราะห์ดูได้ที่ไฟล์ Power
Point ที่แนบมาพร้อมนี้
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ผลการวิเคราะห์ค่าการสะท้อนของการตรวจอากาศด้วยเรดาร์
สถานีเรดาร์

กลุ่มฝน จ.สมุทรสาคร กลุ่มฝนบริเวณอ่าวไทย กลุ่มฝน จ.เพชรบุรี

ดอนเมือง (0530Z)

30 dBZ

40 dBZ

ไม่พบ

สุวรรณภูมิ(0530Z)

40 dBZ

40 dBZ

30 dBZ

ระยอง(0550Z)

40 dBZ

40 dBZ

20 dBZ

หัวหิน(0530Z)

36 dBZ

40 dBZ

ไม่พบ

ตารางที่ 6 ค่าการสะท้อนของกลุ่มฝน
สรุปผลการวิเคราะห์
1. กลุ่มฝนบริเวณสมุทรสาครและบริเวณอ่าวไทยในภาพเรดาร์ดอนเมือง ยังไม่มี
โอกาสตก
2. กลุ่มฝนบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ที่พบในภาพเรดาร์สนามบินสุวรรณภูมิและระยอง
เป็นฝนกำลังอ่อน แต่เป็นฝนในเนื้อเมฆซึ่งยังไม่ตกลงสู่พื้นดิน ทั้งนี้เพราะเรดาร์หัวหิน(เรดาร์ตัวใกล้)
ตรวจไม่พบฝน
หากติดตามต่อเนื่องและพบว่าค่าการสะท้อนจากเรดาร์ตัวไกล(ดอนเมือง,สุวรรณภูมิและ
ระยอง) มีค่าสะท้อนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจะมีโอกาสที่ฝนจะตกบริเวณจังหวัดเพชรบุรี
ในทำนองเดียวกันหากติดตามค่าการสะท้อนของกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดสมุทรสาครและ
อ่าวไทยพบว่ามีค่าการสะท้อนลดลง(เรดาร์ตัวไกล) โอกาสฝนจะหยุดตกจะเป็นไปได้มาก
ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างค่า การสะท้อ นกับการเกิดปรากฏการณ์ (ฝน),การคงอยู่ และการหยุดตก ยังอยู่ในขั้นการ
ศึกษาวิจัย

การแปลภาพกลุ่มฝนจากเรดาร์ตรวจอากาศ 60

รูปที่ 41 Corrected Intensity

รูปที่ 42 Bright Band
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รูปที่ 43 Occultation การซ่อนเร้น การแอบแฝง

รูปที่ 44 Clutter
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รูปที่ 45 REFLECTIVITY-RAINFALL RATE using the WSR-88D default Z-R relationship

รูปที่ 46 velocity
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รูปที่ 47 ความกว้างของสเปกตรัมกลุ่มเป้า/ฝน Spectral Width
PPI (The Plan Position Indicator)
คือ ภาพที่แสดงค่าของความเข้มของสัญญาณสะท้อนกลับในลักษณะของการกวาด
ด้วยมุมเงยเพียงมุมเดียว ลักษณะของการตรวจแบบ PPI จะเป็นลักษณะพื้นฐานของการตรวจโดย
เรดาร์ตรวจอากาศในปัจจุบัน สามารถใช้ แสดงแนวโน้มของสภาวะอากาศได้เป็นอย่างดีเราสามารถ
เลือกใช้สำหรับการตรวจระดับความเข้มของฐานเมฆ หรือที่ระดับสูงได้จากการกำหนดค่ามุมเงยของ
จานสายอากาศให้มีค่าครอบคลุมในช่วงความสูงที่จะทำการตรวจวัด การแสดงผลแบบ PPI จะเป็น
การแสดงผลในแนวระนาบและมีลักษณะของภาพที่มองจากทางด้านบน (Top View)
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รูปที่ 48 การแสดงผลแบบ PPI
สามารถแสดงผลในรูปของแฟกเตอร์การสะท้อน (dBZ) ทั้งแบบ corrected Intensity และ
แบบ Uncorrected Intensity
Corrected Intensity (Z) คือการแสดงค่าของความเข้มของสัญญาณสะท้อนกลับ
ในรูปแบบของ dBZ โดยหน่วยประมวลผลของเรดาร์จะทำการหักแก้สัญญาณที่ไม่ต้องการออก
(Clutter, Occultation, Attenuation และ Bright Band)
Uncorrected Intensity (U) คือการแสดงค่าของความเข้มของสัญญาณสะท้อน
กลั บ ในรู ป แบบของ dBZ เซ่ น เดี ย วกัน แต่ ไ ม่ ม ี ก ารหั ก แก้ ส ั ญ ญาณที ่ไ ม่ ต ้อ งการออก (Clutter,
Occultation, Attenuation และ Bright Band) ทำให้เราสามารถใช้ uncorrected Intensity ใน
การศึกษาปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในธรรมชาติได้เป็นอย่างดี และช่วยใน การตัดสินใจในการที่จะเลือกใช้
ค่าความเข้มสำหรับการแสดงผลได้
ความเร็วเซิงรัศมี หรือความเร็วแบบดอปเปอร์ (เมตรต่อวินาที) ซึ่งสามารถวัดได้ในลักษณะ
ของเคลื่อนที่เข้า (เครื่องหมายลบ) และเคลื่อนที่ออกจากเรดาร์ (เครื่องหมายบวก) เท่านั้น
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ความกว้างของสเปกตรัมกลุ่มเป้า/ฝน (Spectral Width) เป็นการตรวจวัดความกว้างของ
แถบความถี่ดอปเปอร์ในลักษณะของผลต่างความเร็วลมเฉลี่ยกับ ความเร็วลมแวดล้อม มีหน่วยเป็น
เมตรต่อวินาที โดยค่า ความกว้างของสเปกตรัมดังกล่าวจะแสดงถึ งความปั่นป่วน (Turbulence) ที่
เกิดขึ้นภายในกลุ่มเมฆฝนซึ่งมีค่า เป็นสัดส่วนโดยตรงกับค่าความเร็วเชิงรัศมี และความเร็วเซิงรัศมีจะ
มีค่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในบริเวณที่เกิด ความปั่นป่วนของกระแสลมภายในกลุ่มเมฆฝนนั้น ดังนั้นเรา
สามารถใช้ Spectral Width เพื่อการเตื อนภัย สำหรับการบินได้ในขณะเดียวกันความกว้า งของ
สเปกตรัมกลุ่มเป้าที่ตรวจได้ยังสามารถแสดงถึง การแพร่กระจายของคลื่นแบบผิดปกติ (Anomalous
Propagation) ได้ โดยที่ความเร็วเซิงรัศมีจะมีค่าลดลง อย่างรวดเร็วในบริเวณที่เกิดการแพร่กระจาย
ของคลื่นแบบผิดปกติภายในกลุ่มที่ตรวจวัด
อัตราการตกของฝน(Rain Rate) ในหน่วยของมิลลิเมตรต่อชั่วโมง เป็นการแสดงผลของอัตรา
การตก ของฝนที่ได้จ ากความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มของสัญญาณสะท้อนกลับ (Reflectivity
Factor; z ) กับอัตราการตกของฝน (R) ในหน่วยของมิลลิเมตรต่อชั่วโมง (Z-R Relationship)
อัตราการตกของฝนสามารถแบ่งได้ดังนี้
อัตราการตกของฝนที่คิดจาก Corrected Intensity
อัตราการตกของฝนที่คิดจาก Uncorrected Intensity
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CAPPI (The constant altitude PPI)
คือ ภาพที่มีลักษณะของการแสดงผลเหมือนกับภาพ PPI โดยการกำหนดความสูง
คงที่ฃองการ แสดงผล เราสามารถทำ CAPPI ได้จากการกวาดเชิงปริมาตร โดยไม่สามารถทำได้ด้วย
การกวาดด้ว ยมุมเงยเพีย ง มุมเดียว ขณะที่การกวาดเชิ งปริมาตรดังกล่าวจะต้ องครอบคลุ ม ใน
ช่วงความสูงและรัศมีที่ต้องการตรวจวัด

รูปที่ 49 การตรวจวัดข้อมูลแบบเชิงปริมาตร (Volume Scan)
แสดงการตรวจวัดข้อมูลแบบเชิงปริมาตร (Volume Scan) โดยการหมุนจานสายอากาศในแนวระดับ
และทางแนวตั้ง
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รูปที่ 50 การตรวจวัดข้อมูลแบบ CAPPI
แสดงการตรวจวัดข้อมูลแบบเชิงปริมาตร (Volume Scan) โดยการหมุนจานสายอากาศในแนวระดับ
และทางแนวตั้ง

รูปที่ 51 ภาพการตรวจวัดแบบ CAPPI (Volume Scan)
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การอ่านค่าข้อมูลการตรวจวัดกลุ่มฝนจากภาพเรดาร์ CAPPI แบบ dBZ (Reflectivity) ภาพการ
ตรวจวัดแบบ CAPPI (Volume Scan)
วันที่ทำการตรวจวัด : 13 พฤษภาคม 2551
เวลาการตรวจวัด : 14.25 น.
สถานีเรดาร์

: BRRAA Nakorn Sawan (อ.ตาคลี จว.นครสวรรค์)

ค่าการตรวจวัด : ระดับความเข้ มสั ญญาณสะท้ อนกลับ (dBZ) : 0 dBZ ถึง 72
dBZ
ระดับความสูงคงที่: 2.5 กิโลเมตร (Constant Altitude)
3.6 การแสดงผลการตรวจวัดกลุ่มฝนจากเรดาร์ตรวจอากาศ
ข้อมูลการตรวจวั ดกลุ่มฝนด้วยเรดาร์ตรวจอากาศที่ใช้กั นในปัจจุบันได้มาจากผลิตภัณฑ์
CAPPI (Constant Altitude Plan Position Indicator) แ บ บ dBZ (Reflectivity) ซ ึ ่ ง เ ป ็ น ก า ร
ตรวจวัดที่มีการประยุ กต์มาจากการตรวจวัด แบบ PPI (Plan Position Indicator) (ซึ่งเป็น การ
ตรวจวัดข้อมูลทางแนวระดั บ โดยใช้มุมเงยเพียงมุมเดียว) การตรวจวัดข้อมูลแบบ CAPPI จะทำการ
สแกนข้อมูลแบบ PPI หลายๆ มุมเงย ทำให้ได้ข้อมูลของสภาพอากาศแบบปริมาตร (สามมิติ) ที่มีค่า
ความสูงแตกต่างกันออกไป ผู้ใช้งานสามารถเลือกการแสดงผลข้อมูลได้โดยสามารถกำหนดความสูง
ของบริเวณที่เราสนใจได้ การตรวจวัดข้อมูลแบบ CAPPI ความแม่นยำและคุณภาพของการแสดงผล
แบบ CAPPI จะขึ้นอยู่กับมุมเงยของการกวาดเชิงปริมาตร ความละเอียดในทางแนวตั้งของการกวาด
(Vertical Range Resolution) และรัศมีที่ต้องการตรวจวัด CAPPI
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สามารถแสดงได้ในรูปของแฟกเตอร์การสะท้อน (dBZ) ทั้งแบบ Corrected Intensity และ
แบบ Uncorrected Intensity
Corrected Intensity (Z) คือการแสดงค่าของความเข้มของสัญญาณสะท้อนกลับ
ในรูปแบบของ dBZ โดยหน่วยประมวลผลของเรดาร์จะทำการหักแก้สัญญาณที่ไม่ต้องการออก
(Clutter, Occultation, Attenuation และ Bright Band)
Uncorrected Intensity (U) คือการแสดงค่าของความเข็มของสัญญาณสะท้อน
กลั บ ในรู ป แบบของ dBZ เช่ น เดี ย วกั น แต่ ไ ม่ ม ี ก ารหั ก แก้ ส ั ญ ญาณที ่ ไ ม่ ต ้ อ งการออก (clutter,
Occultation, Attenuation และ Bright Band) ทำให้เราสามารถใช้ Uncorrected Intensity ใน
การศึกษาปรากฏการต่าง ๆ ในธรรมชาติได้ เป็นอย่างดี และช่วยในการตัดสินใจในการที่จะเลือกใช้ค่า
ความเข้มสำหรับการแสดงผลได้
ความเร็วเชิงรัศมี หรือความเร็วแบบดอปเปอร์ (เมตรต่อวินาที) ซึ่งสามารถตรวจวัด
ได้ในลักษณะของเคลื่อนที่เข้า (เครื่องหมายลบ) และเคลื่อนที่ออกจากเรดาร์ (เครื่องหมายบวก)
เท่านัน้
ความกว้างของสเปกตรัมกลุ่มเป้า/ฝน (Spectral Width) เป็นการตรวจวัดความ
กว้างของแถบความถี่ดอปเปอร์ใน ลักษณะของผลต่างความเร็วลมเฉลี่ยกับความเร็วลมแวดล้อม มี
หน่ ว ยเป็ น เมตรต่ อ วิ น าที โดยค่ า ความกว้ า งของ สเปกตรั ม ดั ง กล่ า วจะแสดงถึ ง ความปั่ นป่ ว น
(Turbulence) ที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มเมฆฝนซึ่งมีค่าเป็นสัดส่วนโดยตรง กับค่าความเร็วเชิงรัศมี และ
ความเร็วเชิงรัศมีจะมีค่าเพิ่มอย่างรวดเร็วในบริเวณที่เกิดความปั่ นป่วนของกระแสลมภายในกลุ่มเมฆ
ฝนนั้น ดังนั้นเราสามารถใช้ Spectral Width เพื่อการเตือนภัยสำหรับการบินได้ ในขณะเดียวกั น
ความกว้างของสเปกตรัมกลุ่มเป้าที่ตรวจได้ยังสามารถแสดงถึงการแพร่กระจายของคลื่นแบบผิดปกติ
(Anomalous Propagation) ได้โดยที่ความเร็วเชิงรัศมีจะมีค่าลดลงอย่างรวดเร็วในบริเวณที่เกิดการ
แพร่กระจายของคลื่นแบบผิดปกติภายในกลุ่มเป้าที่ตรวจวัด
อัตราการตกของฝน (Rain Rate)ในหน่วยของมิลลิเมตรต่อชั่วโมง เป็นการแสดงผล
ของอั ต ราการตกของ ฝนที ่ ไ ด้ จ ากความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความเข้ ม ของสั ญ ญาณสะท้ อ นกลั บ
(Reflectivity Factor;A;mm6m-3) กับอัตราการตกของฝน (R) ในหน่วยของมิลลิเมตรต่อชั่วโมง (Z-R
Relationship)
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3.6.1 Base Product or Base Section Product
คือ ภาพที่แสดงการประมาณค่าความเข้ มของสัญญาณที่สะท้อนกลับมาครั้งแรก
(First Return) และมี ค ่ า มากว่ า ค่ า ขี ด เริ ่ ม ของแฟกเตอร์ ก ารสะท้ อ น ของการแสดงผล (dBZ
Threshold) ที่กำหนด โดยจะต้องมีการกำหนด ความสูง (Upper Limit) ในการแสดงผลด้วย Base
Product เป็นการแสดงผลที่ได้จากการทำการกวาดเชิงปริมาตร (Volume Scan) ซึ่งเป็นการตรวจใน
มุมตํ่า ใช้สำหรับตรวจระดับความเข้มของฐานกลุ่มเมฆฝน หรือการตกของฝนได้

รูปที่ 52 การแสดงผลด้วย Base Product
สามารถแสดงผลในรูปของแฟกเตอร์การสะท้อน (dBZ) ทัง้ แบบ Corrected Intensity และ
แบบ Uncorrected Intensity
Corrected Intensity (Z) คือการแสดงค่าของความเข้มของสัญญาณสะท้อนกลับ
ในรูปแบบของ dBZ โดยหน่วยประมวลผลของเรดาร์จะทำการหักแก้สัญญาณที่ไม่ต้องการออก
(Clutter, Occultation, Attenuation และ Bright Band)
Uncorrected Intensity (U) คือการแสดงค่าของความเข้มของสัญญาณสะท้อน
กลั บ ในรู ป แบบของ dBZ เช่ น เดี ย วกั น แต่ ไ ม่ ม ี ก ารหั ก แก้ ส ั ญ ญาณที ่ ไ ม่ ต ้ อ งการออก
(Clutter,Occultation,Attenuation และ Bright Band) ท้ า ให้ เ ราสามารถ ใช้ Uncorrected
Intensity ในการศึกษาปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในธรรมชาติ ได้เป็นอย่างดี และช่วยในการตัดสินใจใน
การที่จะเลือกใช้ค่าความเข้มสำหรับการแสดงผลได้
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อัตราการตกของฝน (Rain rate) ในหน่วยของมิลลิเมตรต่อชั่วโมง เป็นการแสดงผล
ของอั ต ราการตกของฝนที่ ไ ด้ จ ากความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความเข้ ม ของสั ญ ญาณสะท้ อ นกลั บ
Reflectivity Factor.Z; mm6m-3) กับ อัตราการตกของฝน (R) ในหน่วยของมิลลิเมตรต่อชั่วโมง (ZR Relationship)
3.6.2 ETOP (The Echo Top Product)
คื อ ภาพที ่ แ สดงความสู ง ของยอดเมฆฝนที ่ ท ำการตรวจวั ด โดยจะต้ อ งมี ก าร
กำหนดค่าขีดเริ่มของแฟกเตอร์การสะท้อนของแสดงผล 9 dBZ Threshold สำหรับการแสดงความ
สูงเสมอ โดยปกติจะมีค่าตั่งแต่ 8 - 10 dBz เป็นต้นไป หรือขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งานเป็น
สำคัญ สำหรับการตรวจความสูง ของยอดเมฆฝนนั้น จะต้องทำมาจากการกวาดเชิงปริมาตรและไม่
สามารถทำงานได้ด้วยการกวาดด้วยมุมเงยเพียงมุมเดียว ดังนั้นการกำหนดมุมของการกวาด เชิ ง
ปริมาตร สำหรับการตรวจวัดความสูงยอดเมฆฝนนั้นจะต้องทำให้ครอบคลุม ในช่วงความสูงรัศมีที่ทำ
การตรวจวัด การตรวจวัดโดยใช้ ETOPS สามารถช่วยในการตรวจสอบสภาวะอากาศ ที่รุนแรงหรือ
การเกิดลูกเห็บได้ ETOPS

รูปที่ 53 การตรวจวัดโดยใช้ ETOPS
สามารถแสดงได้ในรูปของแฟกเตอร์การสะท้อน (dBZ) ทั้งแบบ Corrected Intensity และ
แบบ Uncorrected Intensity
Corrected Intensity (Z) คือการแสดงค่าของความเข้มของสัญญาณสะท้อนกลับ
ในรูปแบบของ dBZ โดยหน่วย ประมวลผลของเรดาร์จะทำการหักแก้สัญญาณที่ไม่ต้องการออก
(Clutter, Occultation, Attenuation และ Bright Band)
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Uncorrected Intensity (U) คือการแสดงค่าของความเข้มของสัญญาณสะท้อน
กลั บ ในรู ป แบบของ dBZ เช่ น เดี ย วกั น แต่ ไ ม่ ม ี ก ารหั ก แก้ ส ั ญ ญาณที ่ไ ม่ ต ้ อ งการออก (Clutter,
Occultation, Attenuation และ Bright Band) ทำให้เราสามารถใช้ Uncorrected Intensity ใน
การศึกษาปรากฏการณ์ ต่าง ๆ ในธรรมชาติได้เป็นอย่างดี และช่วยในการตัดสินใจในการที่จะเลือกใช้
ค่าความเข้มสำหรับการแสดงผลได้
3.6.3 VIL (the Vertical Integrated Liquid)
คือ ภาพที่แสดงลักษณะของผลรวมของหยาดน้ำฟ้า (Precipitation) โดยประมาณ
ที่บรรจุอยู่ในแต่ละ คอลัมน์เหนือพื้นดิน หรือช่ วงความสูงที่กำหนดของการตรวจวัดเชิงปริมาตร มี
หน่วยเป็น กิโลกรัมต่อตารางเมตร ดังนั้นการตรวจด้วย VIL สามารถใช้เป็นตัวบอกได้ถึงภาพโดยรวม
ของปริมาณหยาดน้ำฟ้าในบรรยากาศที่ไม่ สามารถแสดงโดย PPI และ CAPPI ได้ การตรวจวัดโดยใช้
VIL ในระดับความสูงเหนือระดับเยือกแข็ง (Freezing Level;0°C[3] ขึ้นไปจะใช้สำหรับการตรวจสอบ
การเกิดพายุ และการเกิดลูกเห็บได้ ขณะที่การตรวจ VIL ที่ระดับ ตั้งแต่พื้นดินจนถึงความสูงประมาณ
3 กิโลเมตร สามารถใช้ในการพยากรณ์ระยะสั้นของปริมาณของหยาดน้ำฟ้า ที่กำลังจะตกได้ ปริมาณ
ของหยาดน้ำฟ้าที่แสดงจะคำนวณออกมาจากความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มของสัญญาณสะท้อน
กลับกับค่า Water Liquid Content (Z-W Relationship)
อย่างไรก็ตาม เพื่อความถูกต้องในการตรวจวัดโดยใช้ VIL เราควรหลีกเลี่ยงการ
ตรวจวัดในบริเวณ ความสูงระดับเยือกแข็ง เพื่อหลีกเลี่ยงผลจากการเกิด Bright Band (ซึ่งจะทำให้ค่า
ความเข้มของการสะท้อน มีค่ามากกว่าปกติ) ที่บริเวณดังกล่าว VIL
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รูปที่ 54 การตรวจวัดโดยใช้ VIL
สามารถแสดงในรูปของแฟกเตอร์การสะท้อน (dBZ) ทั้งแบบ Corrected Intensity และ
แบบ Uncorrected Intensity
Corrected Intensity (Z) คือการแสดงค่าของความเข้มของสัญญาณสะท้อนกลับ
ในรูปแบบของ dBZ โดยหน่วย ประมวลผลของเรดาร์จะทำการหักแก้สัญญาณที่ไม่ต้องการออก
(Clutter, Occultation, Attenuation และ Bright Band)
Uncorrected Intensity (U) คือการแสดงค่าของความเข้มของสัญญาณสะท้อน
กลั บ ในรู ป แบบของ dBZ เช่ น เดี ย วกั น แต่ ไ ม่ ม ี ก ารหั ก แก้ ส ั ญ ญาณที ่ไ ม่ ต ้อ งการออก (Clutter,
Occultation, Attenuation และ Bright Band) ทำให้เราสามารถใช้ Uncorrected Intensity ใน
การศึกษาปรากฏการณ์ ต่าง ๆ ในธรรมชาติได้เป็นอย่างดี และช่วยในการตัดสินใจในการที่จะเลือกใช้
ค่าความเข้มสำหรับการแสดงผลได้
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3.6.4 Cmax (The column Maxima)
คือ ภาพที่แสดงการประมาณระดับความเข้มของสัญญาณสะท้อนกลับสูงสุดในแต่
ละดับความสูง ในช่วงที่เรากำหนด และแสดงผลเป็นลักษณะภาพที่มองจากด้านข้าง (Side View) เรา
สามารถทำ Cmax จากการกวาดเชิงปริมาตรเท่านั้น Cmax

รูปที่ 55 การตรวจวัดโดยใช้ Cmax
สามารถแสดงได้ในรูปแฟกเตอร์การสะท้อน (dBZ) ทัง้ แบบ Corrected Intensity และแบบ
Uncorrected Intensity
Corrected Intensity (Z) คือการแสดงค่าของความเข้มของสัญญาณสะท้อนกลับ
ในรูปแบบของ dBZ โดยหน่วย ประมวลผลของเรดาร์จะทำการหักแก้สัญญาณที่ไม่ต้องการออก
(Clutter, Occultation, Attenuation และ Bright Band)
Uncorrected Intensity (U) คือการแสดงค่าของความเข้มของสัญญาณสะท้อน
กลั บ ในรู ป แบบของ dBZ เช่ น เดี ย วกั น แต่ ไ ม่ ม ี ก ารหั ก แก้ ส ั ญ ญาณที ่ไ ม่ ต ้อ งการออก (Clutter,
Occultation, Attenuation และ Bright Band) ทำให้ เ ราสามารถใช้ Uncorrected Intensityใน
การศึกษาปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในธรรมชาติได้เป็นอย่างดี และช่วยในการตัดสินใจในการที่จะเลือกใช้
ค่าความเข้มสำหรับการแสดงผลได้
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3.6.5. Hmax (The Highest Maximum Intensity)
คือ ภาพที่แสดงความสูงของกลุ่มเป้าหรือเมฆฝนที่มีความเข้มของสัญญาณสะท้อน
กลับของเรดาร์มากที่สุดในแต่ละคอลัมน์จากพื้นดิน หรือตั้งแต่ระดับความสูงที่เรากำหนด จนถึงระดับ
ที่เราต้องการ ซึ่งสามารถทำ HMax ได้จากการกวาดเชิงปริมาตรเท่านั้น จะสังเกตได้ว่า HMax จะมี
ความแตกต่างกับ ETOPS ตรงที่ HMax จะแสดงความสูง ณ จุดที่มีค่าความเข้มของการสะท้อนกลับ
ที่มีค่ามากที่สุด ขณะที่ ETOPS จะแสดงความสูงของกลุ่มเป้า/เมฆฝน จากค่าขีดเริ่มของแฟกเตอร์
การสะท้อนของแสดงผล (Threshold) ที่กำหนดขึ้น ดังนั้น ความสูงที่วัดได้จาก ETOPS จะมีค่า
มากกว่า HMax เสมอ

รูปที่ 56 การตรวจวัดโดยใช้ Hmax
สามารถแสดงได้ในรูปของแฟกเตอร์การสะท้อน (dBZ) ทั้งแบบ Corrected Intensity และ
แบบ Uncorrected Intensity
Corrected Intensity (Z) คือการแสดงค่าของความเข้มของสัญญาณสะท้อนกลับ
ในรูปแบบของ dBZ โดยหน่วย ประมวลผลของเรดาร์จะทำการหักแก้สัญญาณที่ไม่ต้องการออก
(Clutter, Occupation, Attenuation และ Bright Band)
Uncorrected Intensity (U) คือการแสดงค่าของความเข้มของสัญญาณสะท้อน
กลั บ ในรู ป แบบของ dBZ เช่ น เดี ย วกั น แต่ ไ ม่ ม ี ก ารหั ก แก้ ส ั ญ ญาณที ่ไ ม่ ต ้ อ งการออก (Clutter,
Occupation, Attenuation และ Bright Band) ทำให้ เ ราสามารถใช้ Uncorrected Intensityใน
การศึกษาปรากฏการณ์ ต่าง ๆ ในธรรมชาติได้เป็นอย่างดี และช่วยในการตัดสินใจในการที่จะเลือกใช้
ค่าความเข้มสำหรับการแสดงผลได้

การแปลภาพกลุ่มฝนจากเรดาร์ตรวจอากาศ 76

3.6.6. LRA (The Layer Reflectivity Average)
คือ ภาพที่แสดงว่าค่าระดับความเข้มที่ได้มาจากค่าเฉลี่ยของสัญญาณสะท้อนกลับ
เรดาร์ของแต่ละคอลัมน์เหนือพื้นดินของการตรวจวัดในระดับ หรือช่วงความสูง ที่กำหนดของการ
ตรวจวัดเชิงปริมาตร ตามรูป

รูปที่ 57 การตรวจวัดโดยใช้ LRA
สามารถแสดงได้ในรูปของแฟกเตอร์การสะท้อน (dBZ) ทั้งแบบ Corrected Intensity และ
แบบ Uncorrected Intensity
Corrected Intensity (Z) คือการแสดงค่าของความเข้มของสัญญาณสะท้อนกลับ
ในรูปแบบของ dBZ โดยหน่วย ประมวลผลของเรดาร์จะทำการหักแก้สัญญาณที่ไม่ต้องการออก
(Clutter, Occultation, Attenuation และ Bright Band)
Uncorrected Intensity (U) คือการแสดงค่าของความเข้มของสัญญาณสะท้อน
กลั บ ในรู ป แบบของ dBZ เช่ น เดี ย วกั น แต่ ไ ม่ ม ี ก ารหั ก แก้ ส ั ญ ญาณที ่ไ ม่ ต ้อ งการออก (Clutter,
Occultation, Attenuation และ Bright Band) ทำให้ เ ราสามารถใช้ Uncorrected Intensityใน
การศึกษาปรากฏการณ์ ต่าง ๆ ในธรรมชาติได้เป็นอย่างดี และช่วยในการตัดสินใจในการที่จะเลือกใช้
ค่าความเข้มสำหรับการแสดงผลได้
อัตราการตกของฝน (Rain Rate)ในหน่วยของมิลลิเมตรต่อชั่วโมง เป็นการแสดงผล
ของอั ต ราการตกของฝนที ่ ไ ด้ จากความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความเข้ ม ของสั ญ ญาณสะท้ อ นกลั บ
(Reflectivity Factor ;Z;mm6mm-3) กับอัตราการตกของฝน (R) ในหน่วยของมิลลิเมตรต่อชั่วโมง
(Z-R Relationship)
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3.6.6 RHI (The Range Height Indicator)
คือ ภาพที่แสดงค่าความเข้มของการสะท้อนกลับของสัญญาณเรดาร์จากการกวาด
จานสายอากาศ ทางแนวตั้ง ที่มุมอะซิมุทใด ๆ เพียงมุมเดียว โดยการกำหนดมุมอะซิมุทในทิศทางของ
เป้าที่ต้องการตรวจวัด แล้วค่อยปล่อยปรับค่ามุมเงยตั้ งแต่ค่าเริ่มต้นที่ต้องการสูงขึ้นไปจนถึงค่าที่
กำหนด แต่ไม่เกิด 90 องศา ใช้สำหรับ ติดตาม และสังเกตการเปลี่ ยนแปลงของกลุ่มเมฆฝนความสูง
ของเมฆหรือพายุที่ต้องการได้ดีกว่า การตรวจ โดย PPI และ CAPPI ดังนั้นงาน RHI จึงเหมาะสม
สำหรับการตรวจสอบกลุ่มเมฆฝน หรือบริเวณที่เราสนใจได้ดี

รูปที่ 58 การตรวจวัดโดยใช้ RHI
สามารถแสดงได้ในรูปของแฟกเตอร์การสะท้อน (dBZ) ทั้งแบบ Corrected Intensity และ
แบบ Uncorrected Intensity
Corrected Intensity (Z) คือการแสดงค่าของความเข้มของสัญญาณสะท้อนกลับ
ในรูปแบบของ dBZ โดยหน่วย ประมวลผลของเรดาร์จะทำการหักแก้สัญญาณที่ไม่ต้องการออก
(Clutter, Occultation, Attenuation และ Bright Band)
Uncorrected Intensity (U) คือการแสดงค่าของความเข้มของสัญญาณสะท้อน
กลั บ ในรู ป แบบของ dBZ เช่ น เดี ย วกั น แต่ ไ ม่ ม ี ก ารหั ก แก้ ส ั ญ ญาณที ่ไ ม่ ต ้ อ งการออก (Clutter,
Occultation, Attenuation และ Bright Band) ทำให้ เ ราสามารถใช้ Uncorrected Intensityใน
การศึกษาปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในธรรมชาติได้เป็นอย่างดี และช่วยในการตัดสินใจในการที่จะเลือกใช้
ค่าความเข้มสำหรับการแสดงผลได้
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ความเร็วเชิงรัศมี หรือความเร็วแบบดอปเปอร์ (เมตรต่อวินาที) ซึ่งสามารถตรวจวัด
ได้ในลักษณะของเคลื่อนที่เข้า (เครื่องหมายลบ) และเคลื่อนที่ออกจากเรดาร์ (เครื่องหมายบวก)
เท่านั้น
ความกว้างของสเปกตรัมกลุ่มฟ้า/ฝน (Spectral Width) เป็นการตรวจวัดความ
กว้างของแถบความถี่ดอปเปอร์ ในลักษณะของผลต่างความเร็วลมเฉลี่ยกับความเร็วลมแวดล้อม มี
หน่ ว ยเป็ น เมตรต่ อ วิ น าที โดยค่ า ความกว้ า งของ สเปกตรั ม ดั ง กล่ า วจะแสดงถึ ง ความปั่ นป่ ว น
(Turbulence) ที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มเมฆฝนซึ่งมีค่าเป็นสัดส่วนโดยตรง กับค่าความเร็วเชิงรัศมี และ
ความเร็วเซิงรัศมีจะมีค่าเพิ่มอย่างรวดเร็วในบริเวณที่เกิดความปั่นป่วนของกระแสลม ภายในกลุ่มเมฆ
ฝนนั้น ดังนั้นเราสามารถใช้ Spectral Width เพื่อการเตือนภัยสำหรับการบินได้ ในขณะเดียวกัน
ความกว้างของสเปกตรัมกลุ่มฟ้าที่ตรวจได้ยังสามารถแสดงถึงการแพร่กระจายของคลื่นแบบผิดปกติ
(Anomalous Propagation) ได้โดยที่ความเร็วเชิงรัศมีจะมีค่าลดลงอย่างรวดเร็วในบริเวณที่เกิดการ
แพร่กระจายของคลื่นแบบ ผิดปกติภายในกลุ่มฟ้าที่ตรวจวัด
อัตราการตกของฝน (Rain Rate) ในหน่วยของมิลลิเมตรต่อชั่วโมง เป็นการแสดงผล
ของอั ต ราการตกของฝนที ่ ไ ด้ จากความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความเข้ ม ของสั ญ ญาณสะท้ อ นกลั บ
(Reflectivity Factor;A;mm6m-3) กับอัตราการตกของ ฝน (R) ในหน่วยของมิลลิเมตรต่อชั่วโมง (ZR Relationship)
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3.6.7 VAD (The Vertical Azimuth Display)
คื อ การแสดงค่ า ความเร็ ว ลมและทิ ศ ทางความเร็ ว ลมเฉลี ่ ย รวมถึ ง การแสดง
Vertical shear เฉลี่ยรอบเรดาร์เมื่อเทียบกับความสูง (Vertical Wind Profile) โดยสามารถสร้าง
VAD ได้จาก PPI หรือ CAAPI

รูปที่ 59 การตรวจวัดโดยใช้ VAD
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บทที่ 4
การแปลภาพกลุ่มฝนจากผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์
4.1 รูปแสดงลักษณะของกลุ่มฝน
ลักษณะของกลุ่มฝนจะชั้น ๆ ค่าความแรงมากที่สุดของกลุ่มฝนจะอยู่ชั้นในสุด ถัดออกมาค่า
ความแรงของฝนจะอ่อน ชั้นนอกสุดจะมีความแรงของฝนน้อยที่สุด ลักษณะของกลุ่มฝนจะต้องเป็น
ชั้นของกลุ่มฝนตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป

กลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงกำลังปานกลาง

กลุ่มฝนกำลังปานกลางถึงกำลังแรง

กลุ่มฝนกำลังแรงถึงกำลังแรงมาก

รูปที่ 60 รูปแสดงลักษณะของกลุ่มฝน
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รูปที่ 61 รูปแสดงลักษณะของกลุ่มฝนกำลังอ่อน

รูปที่ 62 รูปเรดาร์ตรวจอากาศแสดงลักษณะของกลุ่มฝนกำลังอ่อน
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รูปที่ 63 รูปแสดงลักษณะของกลุ่มฝนกำลังปานกลางถึงกำลังแรง

รูปที่ 64 รูปเรดาร์ตรวจอากาศแสดงลักษณะของกลุ่มฝนกำลังปานกลางถึงกำลังแรง
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รูปที่ 65 รูปแสดงลักษณะของกลุ่มฝนกำลังแรงถึงกำลังแรงมาก

รูปที่ 66 รูปเรดาร์ตรวจอากาศแสดงลักษณะของกลุ่มฝนกำลังแรงถึงกำลังแรงมาก
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4.2 การติดตามการเคลื่อนตัวกลุ่มฝน
เป็นการนำเอาภาพเรดาร์ตรวจอากาศของสถานีเดียวกันมาเรียงต่อกันตามเวลาทำการตรวจ
โดยจะรูปแบบของภาพวนซ้ำเพื่อใช้พิจารณาการเคลื่อนตัวและความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นของกลุ่มฝน
นั้น
ตัวอย่าง ภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์ของสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ เมื่อวันที่ 30
มิถุนายน 2563 เวลา 16.30-17.30 น. ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังหนักถึงหนักมาก ก่อตัวอยู่บริเวณ
จังหวัดยะลา และนราธิวาส เมื่อพิจารณาจากภาพวนซ้ำจะเห็นได้ว่ากลุ่มฝนดังกล่าวมีการเคลื่อนตัว
ไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และมีแนวโน้มการขยายตัวหรือความรุนแรงเพิ่มขึ้น
พยากรณ์ได้ว่าในพื้นที่ของอำเภอระแงะ จะแนะ และ สุคิริน จะมีกลุ่มฝนเคลื่อนปกคลุมใน
พื้นที่

รูปที่ 67 การติดตามการเคลื่อนตัวกลุ่มฝน(ก)
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รูปที่ 68 การติดตามการเคลื่อนตัวกลุ่มฝน(ข)
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รูปที่ 69 การติดตามการเคลื่อนตัวกลุ่มฝน(ค)
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รูปที่ 70 การติดตามการเคลื่อนตัวกลุ่มฝน(ง)
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รูปที่ 71 การติดตามการเคลื่อนตัวกลุ่มฝน(จ)
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4.3 การใช้งานเรดาร์ตรวจอากาศตัวใกล้-ตัวไกล
เป็นการนำเอาภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์ของสถานีที่มีระยะทำการตรวจซ้อนทับกันมาใช้
เปรียบเทียบถึงความรุนแรงของกลุ่มฝน และตำแหน่งทิศทางการเคลื่อนที่ของกลุ่มฝนนั้น

รูปที่ 72 ภาพเปรียบเทียบระหว่างเรดาร์สถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ
และสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส
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จากภาพเปรียบเทียบของการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ของสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิง
พระ และสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562 เวลา 18.15 น. ตรวจพบกลุ่มฝน
กำลังอ่อนถึงกำลังปานกลางปกคลุมอยู่ในบริเวณอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ซึ่งภาพจากทั้งสอง
สถานีสอดคล้องกันบ่งบอกว่าลักษณะของกลุ่มฝนดังกล่าว เป็นกลุ่มฝนที่ตรวจวัดได้จริงและตำแหน่ง
ถูกต้อง
4.4 การใช้งานเรดาร์ตรวจอากาศตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองก่อให้เกิดลมกระโชกแรง

รูปที่ 73 ภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจพบแนวกลุ่มฝนฟ้าคะนอง
จากภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์ของสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์ส ทิงพระ เมื่อวันที่ 1
มกราคม 2553 เวลา 11.30 น. ตรวจพบแนวกลุ่มฝนฟ้าคะนองก่อตัวทางหน้าชายฝั่งของจังหวัดตรัง
และสตูล มีแนวโน้มการเคลื่อนตัวมาทางด้านทิศตะวันออก ตามการเคลื่อนที่ของลมที่ระดับผิวพื้น
สามารถพยากรณ์ได้ว่าในอีก 1-2 ชั่วโมงข้างหน้า จะเกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัด
พัทลุง และสงขลา
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4.5 การใช้งานเรดาร์ตรวจอากาศตรวจตำแหน่งของพายุหมุนเขตร้อน

รูปที่ 74 ภาพเรดาร์ตรวจอากาศตรวจจับศูนย์กลางพายุโซนร้อนปาบึก
จากภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์ของสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์ส ทิงพระ เมื่อวันที่ 4
มกราคม 2562 เวลา 18.00 น. ตรวจพบกลุ่มฝนที่เกิดจากพายุโซนร้อนปาบึก บริเวณอำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
4.6 ข้อควรระวังในการใช้ภาพเรดาร์ตรวจอากาศ
เรดาร์ตรวจอากาศในปัจจุบั นของกรมอุตุนิยมวิทยานั้นส่วนใหญ่จะเป็นประเภท PPI ซึ่งจะ
ต่างจากของหน่วยงานอื่น เช่น กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จะมีเรดาร์ตรวจอากาศประเภท
CAPPI สำหรับข้อแตกต่างของทั้งสองประเภทนั้น ในส่วนของประเภท PPI จะใช้งานเพื่อบอกลักษณะ
กลุ่มฝน แต่ประเภท CAPPI นั้นจะใช้บอกลักษณะกลุ่มเมฆ ทำให้ค่าที่ได้จะมีผลลัพธ์ต่างกัน
ในส่วนของเรดาร์ตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานั้น ในแต่ละสถานีเรดาร์ตรวจอากาศ จะ
มีการตั้งค่า ของมุมยกจานส่งและรับสัญญาณที่ต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศของสถาน
ที่ตั้งสถานีฯ ทำให้ภาพกลุ่มฝนที่ผลิตออกมาได้ สำหรับสถานีที่อยู่ใกล้กัน ตำแหน่งของกลุ่มฝนจะไม่
ตรงกัน จึงมีข้อควรระวังในการใช้งานด้วย
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สำหรับการแปลภาพเรดาร์ตรวจอากาศนั้น จะต้องทราบถึงความหมายของกลุ่มสีที่ปรากฎ
อยู่ ซึ่งเป็นสิ่งที่จะบ่งบอกถึงความรุนแรงของกลุ่มฝน โดยในแต่ละสถานีจะมีการตั้งค่าของกลุ่ม สีที่
ต่างกัน ทำให้เมื่อนำภาพกลุ่มฝนที่ได้มาจากการตรวจด้วยเรดาร์ตรวจอากาศนั้นจะต้องอ้างอิงกับค่า
กลุ่มสีที่ตั้งค่าเอาไว้เฉพาะกับสถานีฯ นั้นด้วย มิเช่นนั้นจะทำให้การแปลภาพกลุ่มฝนคลาดเคลื่อนได้
ความหมายของคำว่า กลุ่มฝนหนัก กับ ฝนหนัก ในทางด้านอุตุนิยมวิทยามีความหมายแตกต่างกัน
โดยที่กลุ่มฝนหนักของจากการแปลภาพเรดาร์ตรวจอากาศนั้นจะบอกถึงความรุนแรงของกลุ่มฝนที่ตก
หนักในเวลา 1 ชั่วโมง แต่ฝนหนักในทางอุตุนิยมวิทยานั้น จะเป็นการบอกถึงปริมาณน้ำฝนที่ ตกหนัก
ใน 24 ชั่วโมง มีเกณฑ์อยู่ที่ 35.1-90.0 มิลลิเมตร
การใช้ภาพของเรดาร์ตรวจอากาศของสถานีฯที่อยู่ใกล้กันนั้น ในทางทฤษฎีแล้วลักษณะและ
ความรุนแรงของกลุ่มฝนจะต้องใกล้เคียงกัน แต่ในทางปฏิบัติ ในแต่ละสถานีฯ จะมีข้อจำกัดในด้าน
ของลักษณภูมิประเทศที่กีดขวางอยู่ ตัวอย่างเช่นภาพที่ได้จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ
กับ สถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์นราธิวาส จะมีลักษณะของกลุ่มฝนที่ตกอยู่ทางด้านฝั่งตะวันตกของ
จังหวัดสงขลา ในบางครั้งภาพที่ได้จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์นราธิวาสไม่ปรากฎกลุ่มฝน
เนื่องจากสัญญาณของเรดาร์ที่มาจากสถานีฯ นราธิ วาสจะถูกกีดขวางบริเวณเขาคอหงส์ ทำให้ใน
บางครั้งการใช้งานอาจทำให้ ผิดพลาดได้ ดังนั้นถ้าจะทราบถึงกลุ่มฝนที่ตกอยู่จากการแปลภาพของ
เรดาร์ตรวจอากาศนั้นจะต้องอาศัยภาพจากการตรวจของสถานีฯ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว จะได้รับ
ข้อมูลที่แม่นยำที่สุด
สำหรับในช่วงของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะเกิดเป็นลักษณะ
ของกลุ่มฝนฟ้าคะนอง ส่วนมากในช่วงเวลาตั้งแต่บ่ายจนถึงค่ำ ลักษณะของภาพเรดาร์ที่ปรากฏจะเป็น
กลุ่มก้อนของฝนที่มีความรุนแรง จะก่อตัวทางด้านตะวันตกแล้วจะเคลื่อนตัวมาทางด้านตะวันออก ถ้า
ในช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรง จะเห็นเป็นลักษณะกลุ่มฝนก่อตัวรวมกันเป็นแนวยาว จะมี
ลักษณะของฝนที่จะตกหนักกับมีลมกระโชก ซึ่งอาจทำให้บ้านเรือนเสียหายได้
สำหรับประโยชน์จากการใช้ภาพเรดาร์ตรวจอากาศนั้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการ
พยากรณะยะสั้นได้ ซึ่งความถูกต้องและแม่นยำสู ง อีกทั้งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยเป็น
การดูลักษณะอากาศในช่วงเวลา 2-3 ชั่วโมง ว่ามีลักษณะอย่างไร เพื่อที่จะเตรียมตัวในการทำกิจกรรม
ต่าง ๆ ได้
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บทที่ 5
การใช้ประโยชน์จากผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ผ่านเว็บไซต์ศูนย์ฯ และกรม
อุตุนิยมวิทยา
5.1 การใช้ประโยชน์จากผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์
เรดาร์มีประโยชน์มากในกิจการอุตุนิย มวิทยาเพราะเรดาร์สามารถตรวจจับและรายงานผล
การตรวจในขณะที่ปรากฎการณ์ต่าง ๆกำลังเกิดขึ้นจริง (Realtime Observation) ในบริเวณที่ห่าง
ออกไปจากสถานีเรดาร์หลายร้อยกิโลเมตรซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยสายตาปกติและด้วยการ
นำเอาวิทยาการอันทันสมัยของคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้กับเครื่องเรดาร์ ก็ยิ่งทำให้เพิ่มความรวดเร็ว
ในการทำงานของเรดาร์ยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามสามารถจำแนกประโยชน์ของเรดาร์ได้ดังนี้
5.1.1 ใช้ตรวจจับหาบริเวณที่มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองรวมทั้งรายงานความแรงทิศทาง
และความเร็วใน การเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนนั้น ๆ ด้วย
5.1.2 ใช้ตรวจและติดตามการเคลื่อนตัว รวมทั้งหาศูนย์กลางของพายุหมุน เช่น
พายุโซนร้อน พายุไต้ฝุ่น เป็นต้น
5.1.3 ช่วยในการพยากรณ์อากาศระยะสั้น สำหรับให้บริการประชาชนทั่วไป สำหรับ
การพยากรณ์ อากาศ บริเวณสนามบิน ใช้ตรวจอากาศเพื่อการบิน
5.1.4. ใช้วิเคราะห์ทิศทางและความเร็วลมชั้นบนในระดับต่าง ๆ
5.1.5 ช่วยในการเตือนภัยและเตรียมการป้องกันน้ำท่วม แจ้งเตือนหน่วยงานต่าง ๆ
ระดับจังหวัด อำเภอ เพื่อประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนประชาชนการเข้าใช้ภาพเรดาร์ตรวจอากาศผ่าน
ทางเว็บไซต์ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก /กรมอุตุนิยมวิทยา
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5.2 การเข้าใช้งานภาพเรดาร์ตรวจอากาศช่องทางผ่านทางเว็บไซต์
5.2.1 เว็บไซต์ www.songkhla.tmd.go.th
สำหรับการเข้าใช้ภาพเรดาร์ตรวจอากาศผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์อุตุนิยมวิทยา
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก จะประกอบไปด้วยสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์ 9 สถานี ประกอบไปด้วย เรดาร์
สมุทรสงคราม เรดาร์สุวรรณภูมิ เรดาร์ระยอง เรดาร์หัวหิน เรดาร์ชุมพร เรดาร์สุราษฎร์ธานี เรดาร์
ภูเก็ต เรดาร์กระบี่ เรดาร์สทิงพระ และเรดาร์นราธิวาส

รูปที่ 75 ภาพหน้าแรกเว็บไซต์ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
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เข้าไปเลือกในข้อมูลสนับสนุน

ภาพถ่ายเรดาร์ตรวจอากาศ

รูปที่ 76 ภาพคอลัมน์ที่สามเว็บไซต์ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
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สามารถเลือกดูภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์

รูปที่ 77 ภาพแสดงภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์สถานีสทิงพระ
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5.2.2 เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา
สำหรับกรมอุตุนิยมวิทยานั้นมีช่องทางการเผยแพร่ภาพตรวจอากาศด้วย
เรดาร์อยู่ในช่องทางของเว็บไซต์ www.tmd.go.th จะประกอบไปด้วยเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
21 สถานี ของสำนักงานการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร 2 สถานี และของกรมฝนหลวงและการบิน
เกษตร 7 สถานี
การเข้าใช้ภาพเรดาร์ตรวจอากาศผ่านทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา และศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก
ช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ www.tmd.go.th

รูปที่ 78 ภาพหน้าแรกเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา
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เข้าไปเลือกในหน้าแรก

เรดาร์ตรวจอากาศ

รูปที่ 79 ภาพคอลัมน์แรกเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา
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สามารถเลือกดูภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์

รูปที่ 80 ภาพแสดงภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์สถานีสทิงพระ
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