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กิตติกรรมประกาศ 

การจัดการความรู้ (Knowledge management – KM) เรื่อง การใช้งานข้อมูลเรดาร์ตรวจ
อากาศ เพ่ือหาต าแหน่ง ทิศทาง ความเร็วของกลุ่มพายุฝนฟ้าคะนอง ในการแจ้งเตือนพายุฝนฟ้า
คะนองบริเวณสนามบินน่าน ผู้จัดท าได้สร้าง แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างเครื่องมือ
หรือวิธีการ โดยการพัฒนาระบบบริการข้อมูลเรดาร์เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อผู้ใช้งานในการหา
ต าแหน่งกลุ่มฝน เพ่ือค านวณหาระยะห่าง ทิศทาง เพ่ือการคาดการณ์ทิศทางการเคลื่อนที่จะเข้า
สนามบิน ค านวณระยะเวลาที่กลุ่มฝนที่จะตกบริเวณสนามบิน และความรุนแรงของกลุ่มฝนและระยะ
ก่อตัวของกลุ่มฝน 

ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนรวมพัฒนาและค าแนะน าของบุคลากรของส่วนอากาศการบิน และ
บุคลากรในส่วนงานอื่นที่สังกัดศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือทุกท่าน 

สุดท้ายนี้หากมีข้อบกพร่องหรือผิดพลาดประการใด ผู้เขียนกราบขออภัยเป็นอย่างสูง และ
หวังว่ารายงานการจัดการความรู้ ฉบับนี้จะมีประโยชน์ส าหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลเรดาร์
ตรวจอากาศ เพ่ือหาต าแหน่ง ทิศทาง ความเร็วของกลุ่มฝนฟ้าคะนอง ในการแจ้งเตือนพายุฝนฟ้า
คะนองบริเวณสนามบินอ่ืนได ้ 
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บทคัดย่อ 

 การใช้งานข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศเรดาร์ไฟล์นามสกุล kml หรือ kmz ของสถานีเรดาร์
ตรวจอากาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ได้แก่ สถานีเรดาร์ตรวจอากาศท่าวังผา จังหวัดน่าน 
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศเชียงราย สถานีเรดาร์ตรวจอากาศล าพูน และสถานีเรดาร์ตรวจอากาศ
พิษณุโลก โดยการดึงข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศจากเวปไซต์ที่ได้จัดท าขึ้น และน ามาแสดงผลบน
โปรแกรม Google Earth สามารถใช้หาต าแหน่งกลุ่มฝน เพ่ือค านวณหาระยะห่าง ทิศทาง เพ่ือการ
คาดการณ์ทิศทางการเคลื่อนที่จะเข้าสนามบิน ค านวณระยะเวลาที่กลุ่มฝนที่จะตกบริเวณสนามบิน 
และความรุนแรงของกลุ่มฝนและระยะก่อตัวของกลุ่มฝน โดยจะทราบจากระดับสีของข้อมูลเรดาร์ 
เพ่ือการคาดการณ์ที่แม่นย าในการแจ้งเตือนพายุฝนฟ้าคะนองบริเวณสนามบินน่านได้ทันเวลา 
ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอย่างมากต่อการใช้งาน มีความสะดวกในการหาต าแหน่งกลุ่มฝนได้อย่าง
แม่นย า ท าให้สามารถออกข่าวอากาศการบินและแนวโน้มอากาศเตือน สภาพอากาศที่เป็นพายุฝนฟ้า
คะนองได้อย่างทันเวลา เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประโยชน์ต่อนักอุตุนิยมวิทยา ส่วนอากาศการบิน ใน
การคาดการณ์พายุฝนฟ้าคะนองที่จะเข้ามาปกคลุมสนามบิน 
 

ค าส าคัญ: ข้อมูลไฟล์เรดาร์ตรวจอากาศ การค านวณความเร็วของกลุ่มฝนฟ้าคะนอง และการแจ้ง
เตือนพายุฝนฟ้าคะนอง  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของการจัดการความรู้ 

กลุ่มฝนหรือกลุ่มฝนฟ้าคะนองที่มีฟ้าแลบ(lightning) และฟ้าร้อง (thunder) เกิดจากเมฆคิวมู
โลนิมบัส (cumulonimbus หรือ ตัวย่อ CB) คือ เมฆที่ลักษณะหนาสูงทึบในแนวตั้ง มีอากาศที่มีลักษณะ
แปรปรวน มีลมกระโชกแรง (strong gust) และฝนตกหนัก (heavy rain) เกิดขึ้น บางครั้งยังมีลูกเห็บ 
(hail) ตกลงมาด้วยพายุฟ้าคะนองนี้เป็นพายุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาอันสั้น มีบางครั้งพายุฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้น
นานกว่า 2 ชั่วโมง พายุฟ้าคะนองเป็นผลเนื่องมาจากในเขตร้อนอากาศมีความชื้นมากและมีอุณหภูมิสูงท า
ให้อากาศไม่มีเสถียรภาพ (instability) หรืออากาศมีอาการไม่ทรงตัวเกิดการผสมคลุกเคล้าจากข้างล่างขึ้น
ข้างบน (strong convective updraft) และในขั้นสลายตัว (dissipating stage) จะมีกระแสอากาศไหลลง
อย่างรุนแรง (strong downdraft) โดยเหตุนี้พายุฟ้าคะนองเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีอันตรายต่อ
เครื่องบินที่ก าลังท าการบินอยู่ในอากาศทั้งในขณะบินอยู่ในเส้นทางบิน และขณะบินขึ้นหรือลงสนามบิน ท า
ให้เครื่องบินที่บินผ่านเข้าไปบริเวณกลุ่มฝนฟ้าคะนอง หรือบินอยู่ใกล้เคียงได้รับความปั่นป่วน กระเทือน 
รู้สึกถูกกระแทกท าให้ความสูงของเครื่องบินเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งที่นักบินไม่สามารถรักษาระดับบินไว้ได้
เป็นเหตุให้เครื่องบิน ประสบอุบัติเหตุ เครื่องบินตก หรืออาจจะได้รับอันตรายจากลูกเห็บด้วย และมีน้ าแข็ง
เกาะจับเครื่องบิน  

ด้วยเหตุนี้การคาดการณ์เส้นทางการเคลื่อนที่ของกลุ่มฝนหรือกลุ่มฝนฟ้าคะนอง โดยใช้เรดาร์ดังรูป
ที่ 1.1การติดตามกลุ่มฝนที่จะเข้ามาปกคลุมบริเวณสนามบิน เพ่ือเตือนให้ เครื่องบินหากเลี่ยงได้ควร
หลีกเลี่ยงการบินผ่านเข้าไปในพายุฝนฟ้าคะนองท าให้เกิดความปลอดภัยของการเดินอากาศ 

  
   (ก)      (ข) 
รูปที่ 1.1 ภาพเรดาร์ที่แสดงบนเวปไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา (ก) สถานีเรดาร์ตรวจอากาศ ท่าวังผา จังหวัดน่าน 
(ข) สถานีเรดาร์ตรวจอากาศเชียงราย ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 2300UTC 
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   (ก)      (ข) 
รูปที่ 1.2 ภาพเรดาร์ที่แสดงในโปรแกรม Google earth pro  (ก) สถานีเรดาร์ตรวจอากาศ ท่าวังผา 
จังหวัดน่าน (ข) สถานีเรดาร์ตรวจอากาศเชียงราย ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 2300UTC 

ดอปเปอร์เรดาร์ (Doppler Radar) ที่กรมฯใช้งานอยู่ในปัจจุบัน สามารถตรวจวัดทิศทางและ
ความเร็วลมได้ด้วย แต่การแสดงภาพเรดาร์บนเวปไซต์ยังไม่ละเอียดมากนัก เป็นเรื่องยากในการ
ค านวณหาต าแหน่ง เพราะการระบุต าแหน่งของกลุ่มฝน เพ่ือการคาดการณ์ ทิศทางและความเร็วของ
กลุ่มพายุฝนฟ้าคะนองเพ่ือการแจ้งเตือนทันเวลามีความส าคัญต่อความปลอดภัยในการเดินอากาศ 

จากรูป 1.1 และ 1.2 สังเกตได้ว่า สถานีเรดาร์ตรวจอากาศท่าวังผา จังหวัดน่าน ตรวจพบ
กลุ่มฝนบางส่วน สถานีเรดาร์ตรวจอากาศเชียงรายตรวจพบกลุ่มที่ใหญ่กว่า เพราะต าแหน่งที่ตั้งของ
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศ ท่าวังผา จังหวัดน่าน มีภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงบดบัง ทางทิศตะวันตกเฉียง
ใต้ และดอยภูคาทางทิศตะวันออกบางส่วน ท าให้ไม่สามารถตรวจพบกลุ่มฝนในบริเวณดังกล่าวได้ 

 
รูปที่ 1.3 ร้อยละของการเตือนทันพายุฝนฟ้าคะนองของสนามบินน่านทันเวลา  

ช่วงเดือนตุลาคม 2562 ถึง มิถุนายน 2563 
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ร้อยละของการแจ้งเตือนพายุฝนฟ้าคะนองบริเวณสนามบินน่านทันเวลา 
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รูปที่ 1.3 จะเห็นได้ว่า ในเดือนพฤษภาคม 2563 นั้นร้อยละการแจ้งเตือนพายุฝนฟ้าคะนอง
บริเวณสนามบินน่าน มีค่าต่ ากว่าร้อยละ 85 ซึ่งสาเหตุคือ เรดาร์ของจังหวัดน่านตรวจไม่พบกลุ่มฝน 
ท าให้ผู้ตรวจตรวจไม่พบกลุ่มฝนที่ก าลังก่อตัว  

  
(ก) (ข) 

  
(ค) (ง) 

รูปที่ 1.4 ภาพเรดาร์ที่แสดงใน Application Google earth  (ก) สถานีเรดาร์ตรวจอากาศ ท่าวังผา 
จังหวัดน่าน (ข) สถานีเรดาร์ตรวจอากาศ ท่าวังผา จังหวัดน่าน และ สถานีเรดาร์ตรวจอากาศเชียงราย  
(ค) สถานีเรดาร์ตรวจอากาศ ท่าวังผา จังหวัดน่าน สถานีเรดาร์ตรวจอากาศเชียงรายวันที่ และสถานีเรดาร์
ตรวจอากาศล าพูน (ง) สถานีเรดาร์ตรวจอากาศ ท่าวังผา จังหวัดน่าน สถานีเรดาร์ตรวจอากาศเชียงราย
วันที่ สถานีเรดาร์ตรวจอากาศล าพูน และสถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก ในวันที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา 
0200UTC 
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จากรูปที 1.4 แสดงการใช้ข้อมูลสถานีเรดาร์ตรวจอากาศหลายสถานีพร้อมกัน เพ่ือตรวจสอบกลุ่ม
ฝน เพื่อการตรวจสอบเปรียบเทียบและชดเชยการตรวจไม่พบกลุ่มฝนของสถานีเรดาร์ตรวจอากาศ ท่าวังผา 
จังหวัดน่าน 

 
รูปที่ 1.5 ข้อมูลภาพดาวเทียม Himawari แบบ IR+Enh 02082020 0150UTC 

การใช้ภาพดาวเทียมในการหาต าแหน่งของกลุ่มฝน เหมาะระดับสเกลพื้นท่ีขนาดใหญ่ การจะระบุต าแหน่งที่ 
เฉพาะลงเป็นในพ้ืนที่สนใจขนาดเล็ก ภาพดาวเทียมท่ีมีให้ยังไม่ละเอียดเพียงพอ 

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้   
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแจ้งเตือนพายุฝนฟ้าคะนองบริเวณสนามบินน่านให้ทันเวลา 

1.3 ขอบเขตของการจัดการความรู้ 
 การใช้งานข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศของภาคเหนือ ใช้หาต าแหน่งกลุ่มฝน เพ่ือค านวณหา
ระยะห่าง ทิศทาง เพ่ือการคาดการณ์ทิศทางการเคลื่อนที่จะเข้าสนามบินน่าน ค านวณระยะเวลาที่
กลุ่มฝนที่จะตกบริเวณสนามบิน  และความรุนแรงของกลุ่มฝนและระยะก่อตัวของกลุ่มฝน โดยจะ
ทราบจากระดับสีของข้อมูลเรดาร์ เพ่ือการคาดการณ์ที่แม่นย าในการแจ้งเตือนพายุฝนฟ้าคะนอง
บริเวณสนามบินน่าน 

1.4 อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา 
ด้านฮาร์ดแวร์ 
 -คอมพิวเตอร์ Notebook CPU 2.7 GHz RAM 4 GB 
 -Flash Drive 
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ด้านซอฟต์แวร์/เทคนิคที่ใช้ในการพัฒนาการจัดการความรู้ 
 - โปรแกรม AppServ2.5.10 
 - โปรแกรม Macromedia Dreamweaver 
 - โปรแกรม Atom 
 - Webhosting   
 - ภาษาท่ีใช้พัฒนา PHP 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
-ได้การจัดการความรู้เรื่อง การใช้งานข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ เพ่ือหาต าแหน่ง ทิศทาง 

ความเร็วของกลุ่มฝนฟ้าคะนองได้อย่างแม่นย ามากขึ้น ในการแจ้งเตือนพายุฝนฟ้าคะนองบริเวณ
สนามบินได้ทันเวลา  

1.6 แผนงานการจัดท าการจดัการความรู้  

ล ำดับ กิจกรรม 
ปี พ.ศ. 

ปัญหำ/
อุปสรรค 

หมำยเหต ุ2563 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 
ก าหนดหวัข้อการท า 

KM 
(บ่งชี้ความรู)้ 

          
ประชุม สกบ. 

น่าน 

2 
แสวงหาแหล่งความรู้

ใหม่ 
          

ประชุม สกบ. 
น่าน 

3 
จัดความรู้ให้เป็น

ระบบ 
          

จัดท า Power 
Point 

4 
แลกเปลี่ยน (ชุมชน

นักปฏิบัต)ิ 
          

-น าเสนอ 
Power 
Point 
-จัดท า
เอกสาร
หลังจากการ
แลกเปลี่ยน 

5 เข้าถึงความรู้           
วางไฟล์ใน
เว็บไซต์ ศน. 

6 เรียนรู ้            

7 
น าความรู้ไปใช้งาน

และวัดผล 
          วัด KPI 

8 สรุปผล            

 
 



 

 

บทที่ 2 
ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษาเรื่องการจัดการความรู้ (Knowledge Management หรือ KM) และความรู้

พ้ืนฐานของข้อมูลเรดาร์ ได้รวบรวมแนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับ การจัดการความรู้ (Knowledge Management หรือ KM) 
 2.2 เรดาร์ตรวจอากาศ 
 2.3 ชนิดของข้อมูลและผลการตรวจด้วยเรดาร์ตรวจอากาศ (Data and Product)  
 2.4 พายุฝนฟ้าคะนองกับผลกระทบต่อการบิน 
 2.5 เวกเตอร์และปริมาณการเคลื่อนที่ 

2.1 การจัดการความรู้ (Knowledge Management หรือ KM)   

 การจัดการความรู้ คือ การรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ใน
องค์กร โดยพัฒนาระบบจากข้อมูล ไปสู่ สารสนเทศ เพ่ือให้เกิด ความรู้และปัญญาในท่ีสุด 
 การจัดการความรู้ประกอบไปด้วยชุดของการปฏิบัติงานที่ถูกใช้โดยองค์กรต่างๆ เพ่ือที่จะ
ระบุ สร้าง แสดงและกระจายความรู้ เพ่ือประโยชน์ในการน าไปใช้และการเรียนรู้ภายในองค์กร อัน
น าไปสู่การจัดการสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยรูปแบบการจัดการองค์ความรู้โดยปกติจะ
ถูกจัดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรและประสงค์ที่จะได้ผลลัพธ์เฉพาะด้าน เช่น แบ่งปันภูมิ
ปัญญา เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน เป็นต้น 
 ประเภทของความรู้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท 
 1) ความรู้แบบฝังลึก (Tacit Knowledge)  เป็นความรู้ที่ไม่สามารถอธิบายโดยใช้ค าพูดได้ มี
รากฐานมาจากการกระท าและประสบการณ์ มีลักษณะเป็นความเชื่อ ทักษะ และเป็นอัตวิสัย 
(Subjective) ต้องการการฝึกฝนเพ่ือให้เกิดความช านาญ มีลักษณะเป็นเรื่องส่วนบุคคล มีบริบท
เฉพาะ (Context-specific) ท าให้เป็นทางการและสื่อสารได้ยาก เช่น วิจารณญาณ ความลับทางการ
ค้า วัฒนธรรมองค์กร ทักษะ ความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ การเรียนรู้ขององค์กร ความสามารถในการ
พยากรณ์อากาศ หรือกระท่ังทักษะในการสังเกตเมฆ การบอกประเภท ความสูงของเมฆ เป็นต้น 
 2) ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่รวบรวมได้ง่าย จัดระบบและถ่ายโอน
โดยใช้วิธีการดิจิทัล มีลักษณะเป็นวัตถุดิบ (Objective) เป็นทฤษฏีสามารถแปลงเป็นรหัสในการ
ถ่ายทอดโดยวิธีการที่เป็นทางการ ไม่จ าเป็นต้องอาศัยการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนเพ่ือการถ่ายทอดความรู้ 
เช่น นโยบายขององค์กร กระบวนการท างาน กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กรเป็นต้น 

ระดับของความรู้สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ระดับ คือ 
1) ความรู้เชิงทฤษฏี (Know-What) เป็นความรู้เชิงข้อเท็จจริง ความรู้ที่จ ามา ได้จากการศึกษาเล่า

เรียนในต ารา 
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2) ความรู้เชิงทฤษฎีและเชิงบริบท (Know-How) เป็นความรู้เชื่อมโยงกับโลกของความเป็นจริง 
ภายใต้สภาพความเป็นจริงที่ซับซ้อน สามารถน าความรู้เชิงทฤษฎีที่ได้มาประยุกต์ใช้ตามบริบท
ของตนเองได ้

3) ความรู้ในระดับที่อธิบายเหตุผล (Know-Why) เป็นความรู้เชิงเหตุผลระหว่างเรื่องราวหรือ
เหตุการณ์ต่างๆ ผลของประสบการณ์ที่แก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ และน าประสบการณ์มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ อ่ืน เป็นผู้ท างานมาระยะหนึ่งแล้วเกิดความรู้ฝังลึก สามารถถ่ายทอด
ความรู้ฝังลึกของตนเองมาแลกเปลี่ยนกับผู้อื่นหรือถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนได้ พร้อมทั้งรับเอาความรู้จาก
ผู้อื่นไปปรับใช้ในบริบทของตนเองได้ 

4) ความรู้ในระดับคุณค่า (Case-Why) เป็นความรู้ในลักษณะของความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ที่
ซับซ้อนมาจากภายในตนเอง สามารถเป็นผู้ประมวล วิเคราะห์ความรู้ที่ตนเองมีอยู่ กับความรู้ที่
ตนเองได้รับมา สามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาได้ เช่น การสร้างตัวแบบหรือทฤษฎีใหม่ 
นวัตกรรมใหม่ เป็นต้น 

2.2 เรดาร์ตรวจอากาศ 

 เรดาร์(RADAR) ย่อมาจาก Radio Detection and Ranging เป็นระบบเครื่องมือทางไฟฟ้า
อิเล็คทรอนิคส์ ที่ได้ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นเครื่องมือในการระบุ ระยะ (Range) ความสูง 
(Altitude) รวมถึงทิศทางหรือความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุ ระบบเรดาร์มีเครื่องส่งสัญญาณที่
ปล่อยคลื่นวิทยุ (Radio Frequency (RF) หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่เรียกว่า สัญญาณเรดาร์ออกไป
ในบรรยากาศ ในทิศทางที่ก าหนดไว้ เมื่อคลื่นวิทยุสัมผัสกับวัตถุ จะสะท้อนกลับหรือกระจายในหลาย
ทิศทาง ส่วนข้อมูลที่สะท้อนกลับมา จะทราบต าแหน่งและทิศทาง ซึ่งในทางอุตุนิยมวิทยาจะน ามาใช้
ติดตามกลุ่มฝน พายุฝนฟ้าคะนอง และพายุลูกเห็บ เป็นต้น 
 ชนิดของเรดาร์ตรวจอากาศท่ีมีใช้ในประเทศไทย 
 1) เรดาร์ตรวจอากาศ X-band เป็นเรดาร์ขนาดเล็ก ใช้ตรวจวัดตรวจฝนก าลังอ่อนถึงก าลัง
ปานกลาง รัศมีท าการ 120 กิโลเมตร และรัศมีหวังผล 60 กิโลเมตร เนื่องจากเป็นเรดาร์ขนาดเล็ก มี
ความยาวคลื่นสั้น เมื่อกระทบเป้าจะมีการสูญเสียพลังงานเนื่องจากเป้ามาก ท าให้เป้าของฝนที่ตรวจ
ได้จากจอเรดาร์มีขนาดและรูปร่างผิดจากความจริง 
 2) เรดาร์ตรวจอากาศ C-band เป็นเรดาร์ขนาดปานกลาง เหมาะส าหรับใช้ตรวจวัดฝนก าลัง
ปานกลางถึงก าลังแรง รัศมีท าการ 450 กิโลเมตร และรัศมีหวังผล 240 กิโลเมตร เมื่อกระทบเป้าจะมี
การสูญเสียพลังงานเนื่องจากเป้าพอสมควร ท าให้เป้าของฝนที่ตรวจได้จากจอเรดาร์มีขนาดและ
รูปร่างผิดจากความจริงไปบ้าง มีราคาแพงกว่าและค่าบ ารุงรักษามากกว่าเรดาร์ตรวจอากาศ เรดาร์
ตรวจอากาศ X-band ในปัจจุบันกรมอุตุนิยมมีเรดาร์ชนิด C-Band และ C-Band Dual 
Polarization ใช้งานมากท่ีสุด 
 3) เรดาร์ตรวจอากาศ S-Band เป็นเรดาร์ขนาดใหญ่ เหมาะส าหรับใช้ตรวจวัดฝนก าลังแรง
ปานกลางถึงก าลังแรงมาก รัศมีท าการ 550 กิโลเมตร และรัศมีหวังผล 240 กิโลเมตร เมื่อกระทบเป้า
การแทบไม่มีการสูญเสียพลังงาน ท าให้เป้าของฝนที่ตรวจได้จากจอเรดาร์มีขนาดและรูปร่างผิดจาก
ความจริงน้อยหรือไม่ผิดเลย เป็นเรดาร์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด มีราคาแพงกว่าสองชนิดข้างต้น 
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ตารางที่ 2.1 สถานีเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ ที่ติดตั้งบริเวณภาคเหนือ ของกรมอุตุนิยมวิทยา 
ล าดับที่ ชื่อสถานี สภาพเครื่องมือ ชนิดของเรดาร์ 

1 สอต.เชียงราย (CRI) ปรกต ิ Dual Polarization  
2 สอต.ล าพูน (LMP) ปรกต ิ C-Band 
3 สอต.พิษณุโลก (PHS) ปรกต ิ Dual Polarization  
4 สอต.วิเชียรบุรี จ.เพรชบูรณ์ (PHB) ปรกต ิ Dual Polarization  
5 สอต.ท่าวังผา จ.น่าน (NAN) ปรกต ิ Dual Polarization  

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560 

ตารางที่ 2.2 การเปรียบเทียบผลิตผลเรดาร์ตรวจอากาศแบบแกนเดียว และแบบสองแกน 
(Comparison Single and Dual Polarization weather RADAR) 

ผลิตผลเรดาร์
ตรวจอากาศ

(RADAR 
Products) 

แบบแกนเดียว(Single Pole) แบบสองแกน(Dual Pole) 

 1.ตรวจวัดขนาดของหยดเม็ดฝน
(Rain drop) ได้ด้านความกว้างของ
หยดเม็ดฝนเพียงอย่างเดียว 

1.ตรวจวัดขนาดของหยดเม็ดฝน(Rain 
drop) ได้ด้านความกว้าง และด้านความ
ยาว ของหยดเม็ดฝนได้ 

 2.การประเมินค่าปริมาณน้ าฝน(Rain 
Rate) ต้องสอบเทียบกับ สมการ Z-
R Relation ถึงจะประเมินค่า
ปริมาณน้ าฝนได้ 

2.สามารถการประเมินค่าปริมาณน้ าฝน
(Rain Rate) ได้เลยทันที 

 3.ไม่สามารถแยกแยะขนาดของหยด
เม็ดฝน(Rain drop) ได้ ผู้ตรวจต้อง
ใช้ความช านาญวิเคราะห์เอง 

3.สามารถแยกแยะขนาดของหยดเม็ด
ฝน(Rain drop) ว่าเป็นขนาดเล็ก ขนาด
กลาง ขนาดใหญ่ หรือลูกเห็บ ได้ดี 

 4.ไม่สามารถแยกแยะเป้าการสะท้อน
กลับอ่ืน ที่ไม่ใช่กลุ่มฝนเช่นกลุ่มนก
บิน หรือกลุ่มแมลงบิน ผู้ตรวจต้องใช้
ความช านาญวิเคราะห์เอง 

4.สามารถแยกแยะเป้าการสะท้อนกลับ
อ่ืน ที่ไม่ใช่กลุ่มฝนเช่นกลุ่มนกบิน หรือ
กลุ่มแมลงบิน ได้ดี 

เนื่องจาก แบบสองแกน(Dual Pole) มีอุปกรณ์มากกว่าแบบแกนเดียว(Single Pole) อย่างละ 2 ชุด 
มีสายส่งและสายรับสัญญาณคลื่น (Wave Guide) สองชุด มีสายส่ง และสายอากาศ มีหัวส่งสัญญาณ
(Feed Horn) สองชุด มีตัวขยายสัญญาณ(LNA) สองชุด มีตัวป้องกันสัญญาณ(TR limiter) สองชุด 
มี Down Convertor และตัวรับสัญญาณ(Receiver) สองชุด มีอุปกรณ์แยกสัญญาณส่งและรับคลื่น 
ให้เป็นแกนแนวตั้ง และแนวนอน มีอุปกรณ์จัดเฟส(Phase) สัญญาณการส่งคลื่น ให้แกนแนวตั้ง และ
แกนแนวนอน สมดุลกัน และ Software and Workstation สร้างผลิตผลข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ 
ได้สองแกน 
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2.3 ชนิดของข้อมูลและผลการตรวจด้วยเรดาร์ตรวจอากาศ (Data and Product)  
 เป้าของเรดาร์ในทางอุตุนิยมวิทยา หมายถึง ปรากฏการณ์เกี่ยวกับสภาพอากาศต่างๆ ที่
สามารถสะท้อนคลื่นของเรดาร์ได้ เช่น ฝน ฝนฟ้าคะนอง พายุ ลูกเห็บ หิมะ เมฆ เป็นต้น แม้ว่าใน
บางครั้งมีบางสิ่งที่ไม่ใช่เป้าในทางอุตุนิยมวิทยาสะท้อนคลื่นเรดาร์กลับมาแล้วเข้ามาปรากฏในจอภาพ 
เช่น ฝูงนกหรือฝูงแมลงที่มีจ านวนมากหรือ ภาพของพ้ืนดินซึ่งเกิดจากการสะท้อนของคลื่นที่ผิดปกติ 
ซึ่งต้องใช้ความช านาญในการแยกแยะเป้าในทางอุตุนิยมวิทยา 
 ชนิดของข้อมูล การตรวจด้วยเรดาร์ตรวจอากาศ (Data Types) คือผลที่ได้จากการตรวจด้วย
เรดาร์ตรวจอากาศ คือค่าที่สะท้อนกลับมา ถูกเครื่องภาครับและระบบประมวลผลค านวณออกมา 
เช่น 
 1. ความแรงของสัญญาณ (Reflectivity “Z”) มีหน่วยเป็น decibel หรือ dBZ คือการ
สะท้อนกลับของสัญญาณเรดาร์ตรวจอากาศที่กระทบกลุ่มฝน หรือเป้าต่างๆ ความแรงของสัญญาณที่
สะท้อนเข้าสู่จานสายอากาศเข้าภาคเครื่องรับ แล้วถูกประมวลผลโดยเรดาร์แบบ Doppler สามารถ
ตัดเป้าที่ไม่ต้องการ Uncorrected Reflectivity (U) ออกไปได้เหลือเฉพาะเป้ากลุ่มฝน ท าให้ง่ายแก่
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยแสดงเป็นเฉดสีต่างๆ โดยแต่ละสีแทนค่าความแรงของสัญญาณที่สะท้อน
กลับมามีหน่วยเป็น dBZ  

 

รูปที่ 2.1 ผลการตรวจเรดาร์ PPI แสดงค่า Reflectivity (Z) 

 2. ความเร็วในการเคลื่อนตัว (Velocity “V”) มีหน่วยเป็น เมตรต่อวินาที (m/s) คือ 
ความเร็วในการเคลื่อนที่ตัวเข้า (Toward) หรือเคลื่อนตัวออก (Away) เมื่อเทียบกับสถานีเรดาร์ตรวจ
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อากาศ ใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ ระยะเวลาที่เป้ากลุ่มฝนจะเคลื่อนมาถึงบริเวณสถานีเรดาร์ตรวจ
อากาศ 

 

รูปที่ 2.2 ผลการตรวจ เรดาร์ PPI แสดงผล Velocity (V) ความเร็วในการเคลื่อนที่ของเป้ากลุ่มฝน 
โทนสีฟ้า แสดงการเคลื่อนตัวเข้า (Toward) และโทนสีแดง แสดงการเคลื่อนที่ตัวออก (Away) 

 3. อัตราปริมาณฝน (Rain Rate “R”) มีหน่วยเป็นมิลลิเมตรต่อชั่วโมง (mm/h) เป็นค่าที่
แปลงมาจาก decibel หรือ dBZ เพ่ือให้ง่ายแก่การค านวณ โดยแสดงแต่ละสีแทนค่าปริมาณฝนที่ตก
ภายใน 1 ชั่วโมงดังรูป 

 

รูปที่ 2.3 การเปรียบเทียบ ค่าระหว่าง Rain rate (R) และ Reflectivity (Z) 
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 ชนิดของผลการตรวจด้วยเรดาร์ตรวจอากาศ (Product type) เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศมี
ผลผลิต (Product) ผลิตออกยกตัวอย่างได้แก่ 

 1. PPI (Plan Position Indicator) คือการหมุนหรือสแกน ตรวจเรดาร์แบบแนวระนาบ 360 
องศา ยกตัวอย่างเช่น เมื่อตั้งค่ามุมยก (Elevation) มุม 0.5 องศา จานสายอากาศจะยกมุม 0.5 องศา 
ไว้และจะหมุนรอบตัวเอง (Azimuth) ไปจนครบ 360 องศา จะได้ภาพผลการตรวจที่มุมยก 
(Elevation) 0.5 องศา ประกอบด้วยค่าต่างๆดังนี้ Z R V W หรือ ZDR  
 
 

 

รูปที่ 2.4 การตรวจแบบ PPI 
 
 2. CAPPI (Constance Altitude PPI) คือการตรวจแบบ PPI แต่จะก าหนดมุมยก 
(Elevation) เพ่ิมข้ึนมากกว่า 1 มุม (Volume Scan) เช่น 0.5 1.0 1.5 2.5 4.5 เป็นต้น เมื่อเรดาร์ท า
การตรวจเสร็จครบทุกมุมแล้ว จะแสดงภาพผลการตรวจ กลุ่มฝนที่ความสูงตามที่ก าหนด เช่น กลุ่มฝน
ที่ความสูง 1.5 กิโลเมตรจากจานสายอากาศ บนหอเรดาร์ ดังรูป 
 

 
รูปที่ 2.5 การตรวจแบบ CAPPI 
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รูปที่ 2.6 ผลการตรวจเรดาร์ CAPPI แสดงค่า Reflectivity (Z) 

 3. RHI (Range Height Indicator) คือการตรวจแบบแนวตั้ง โดยหมุนหรือ Scan ตรวจ
เรดาร์ตรวจอากาศแบบแนวตั้ง 0-90 องศา เมื่อผู้ใช้ตั้งค่ามุมแนวระนาบ (Azimuth) เมื่อต้องการ
ตรวจกลุ่มเมฆฝนในทิศทางต้องการ เช่น เมื่อมีกลุ่มเมฆก่อตัวในแนวตั้งทิศทางมุม 120 องศา ต้องการ
เป้าฝนเพ่ือการวิเคราะห์ทางกายภาพภายในกลุ่มฝน 

 
รูปที่ 2.7 ผลการตรวจแบบ RHI แสดงค่า Reflectivity (Z) 

 ภาพการตรวจแบบอื่นเช่น  
- Echo Top (ETOP) Base 
- BASE 
- MAX (Max Display) 
- VVP (Velocity Volume Processing) 
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- VAD (Velocity Azimuth Display)  
- Wind Shear 
- SRI (Surface Rainfall Intensity) 
- VIL (Vertically Integrated Liquid 
- ACC (Hourly and N-Hours Rainfall Accumulation)  

เป็นต้น 

2.4 พายุฝนฟ้าคะนองกับผลกระทบต่อการบิน 

ในทางอุตุนิยมวิทยา พายุฟ้าคะนองแบ่งออกได้เป็นหลายแบบ เช่น พายุฟ้าคะนองแบบมวล
อากาศ (air - mass thunderstorm) พายุฟ้าคะนองในแนวสควอลล์ (squall - thunderstorm) 
และพายุฟ้าคะนองแบบแนวปะทะอากาศ (frontal thunderstorm) ซึ่งพายุฟ้าคะนองเกิดจากเมฆ
คิวมูโลนิมบัส (Cumulonimbus) เนื่องมาจากอากาศมีความชื้นมากและมีอุณหภูมิสูงท าให้อากาศไม่
มีเสถียรภาพ (instability) หรือ อากาศไม่มีเสถียรภาพแบบมีเงื่อนไข (Conditional Instability) มี
แรงยกที่ท าให้อากาศลอยตัวขึ้น (Lifting Action) เช่น แรงที่เกิดจากพาความร้อนในแนวดิ่ง แนว
ปะทะอากาศชนิดใดชนิดหนึ่ง แนวเทือกเขา แนวลมพัดสอบเข้าหากัน พายุฟ้าคะนองมีฟ้าแลบ 
(lightning) กับฟ้าร้อง (thunder) รวมอยู่ด้วย นอกจากนั้นมักจะมีลมกระโชกแรง (strong gust) 
และฝนตกหนัก (heavy rain) เกิดขึ้นบางครั้งยังมีลูกเห็บ (hail) ดังนั้นพายุฟ้าคะนองจึงเป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีอันตรายอย่างยิ่งต่อเครื่องบินที่ก าลังท าการบินอยู่ในอากาศทั้งในขณะ
บินอยู่ในเส้นทางบิน หรือขณะบินขึ้นหรือบินลงสนามบิน ท าให้เครื่องบินที่บินผ่านเข้าไป หรือบินอยู่
ใกล้เคียงได้รับความปั่นป่วน กระเทือน รู้สึกถูกกระแทกท าให้ความสูงของเครื่องบินเปลี่ยนแปลง
บ่อยครั้งที่นักบินไม่สามารถรักษาระดับบินไว้ได้เป็นเหตุให้เครื่องบินประสบอุบัติเหตุ เครื่องบินตก 
บางครั้งเครื่องบินที่บินผ่านจะได้รับอันตรายจากลูกเห็บและมีน้ าแข็งเกาะจับเครื่องบิน 

 

รูปที่ 2.8 พายุฟ้าคะนองแบบมวลอากาศ (air - mass thunderstorm) 
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รูปที่ 2.9 พายุฟ้าคะนองในแนวสควอลล์ (squall - thunderstorm) 

 

รูปที่ 2.10 พายุฟ้าคะนองในแนวสควอลล์ (squall - thunderstorm) 

 

รูปที่ 2.11 พายุฟ้าคะนองแบบแนวปะทะอากาศ (frontal thunderstorm)  
: Advancing cold front 
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รูป 2.12 ขั้นตอนการเกิดพายุฟ้าคะนองของเซลล์ฝนเดี่ยว (Single Cell) 

 

รูป 2.13 ขั้นตอนการเกิดพายุฟ้าคะนองของเซลล์ฝนเดี่ยว (Single Cell) 

ระยะคิวมูลัส (Cumulus Stage หรือ Towering Cumulus Stage หรือ Developing Stage) 
การก่อเกิดเมฆในเขตร้อนอากาศมีความชื้นมากและมีอุณหภูมิสูงท าให้อากาศไม่มีเสถียรภาพ 

(instability) ในระยะนี้ เมฆคิวมูลัสจะก่อตัวในแนวตั้ง มีลักษณะเหมือนหอคอยสูง จึงเรียกเมฆชนิดนี้
ว่า ทาวเวอร์ริ่งคิวมูลัส ในระยะนี้ยอดเมฆจะสูงประมาณ 20,000 ฟุต หรือ ราว 5.8 กิโลเมตร ใน
ระยะนี้ถ้ามีฝนจะตกเล็กน้อย โดยจะใช้เวลา 10-15 นาทีในการพัฒนาการก่อตัว 

ระยะเจริญเติบโตเต็มที (Mature Stage) 
หลังจากเมฆคิวมูลัสก่อตัวในแนวตั้งพัฒนาจนเป็นเมฆคิวมูโลนิมบัส โดยยอดเมฆจะสูง

ประมาณ 40,000 – 50,000 ฟุต หรือ ราว 12-15 กิโลเมตร เมฆชนิดนี้จะมีฟ้าแลบ (lightning) กับ
ฟ้าร้อง (thunder) นอกจากนั้นมักจะมีลมกระโชกพัดขึ้น-ลงรุนแรง (strong gust) และฝนตกหนัก 
(heavy rain) เกิดข้ึน บางครั้งยังมีลูกเห็บ (hail) ตกลงมาด้วย เนื่องด้วยอากาศภายในเมฆมีอาการไม่
ทรงตัวเกิดการผสมคลุกเคล้าจากข้างล่างขึ้นข้างบน และจากข้างบนลงข้างล่าง มีอากาศเกิดการไหล
ขึ้นอย่างรุนแรง (strong convective updraft) ในตัวเมฆที่ความสูงประมาณ 16000 ฟุตหรือราว 5 
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กิโลเมตร อุณหภูมิจะประมาณ 0 องศา สูงขึ้นไปในอากาศจะเย็น โดยอุณหภูมิจะติดลบและเป็น
น้ าแข็ง ในช่วงเวลาพายุฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นประมาณ  15 – 20 นาที แต่บางครั้งอาจเกิดขึ้นนาน
กว่า 

ระยะสลายตัว (Dissipating Stage) 
ขั้นต่อมาซึ่งเป็นขั้นสลายตัว (dissipating stage) จะมีกระแสอากาศไหลลงอย่างรุนแรง 

(strong downdraft) มีลมกระโชกรุนแรง ยังมฟ้ีาแลบ (lightning) กับฟ้าร้อง (thunder) โดยระยะนี้
ความรุนแรงของฝนจะลดลง (Rainfall decreases in intensity) ระยะนี้จะมีช่วงเวลาประมาณ 30 
นาท ี

2.5 เวกเตอร์และปริมาณการเคลื่อนที่ 

 
 

รูป 2.14 สัญลักษณ์ของเวกเตอร์ 

เวกเตอร์ คือ ปริมาณที่มีขนาดและทิศทาง จุดเริ่มต้น คือ A และจุดสิ้นสุด คือ B 
เวกเตอร์จาก A ไป B เขียนเป็นสัญลักษณ์ได้เป็น AB  ทิศทางของ AB  ตามทิศทางของหัวลูกศร 
ขนาดของ AB  คือความยาวของส่วนของเส้นตรง AB  ใช้สัญลักษณ์ AB  

ใช้อธิบาย วิเคราะห์ของการเคลื่อนที่แนวตรง ค านวณการเคลื่อนที่แนวตรง โดยระยะทาง 
(Distance) คือ ความยาววัดตามแนวเส้นเคลื่อนที่ เป็นปริมาณสเกลาร์ (มีเฉพาะขนาด) แต่การ
กระจัด (Displacement) คือเส้นตรงที่ลากจากจุดตั้งต้นของการเคลื่อนที่ไปยังจุดสุดท้ายของการ
เคลื่อนที่ เป็นปริมาณเวกเตอร์ มีทั้งขนาดและทิศทาง 

ปริมาณในทางฟิสิกส์มี 2 ปริมาณคือ 
1) ปริมาณสเกลาร์ (Scalar) เป็นปริมาณที่บอกขนาดเพียงอย่างเดียว เช่น มวล อัตราเร็ว 

เป็นต้น 
2) ปริมาณเวกเตอร์ (Vector) เป็นปริมาณที่บอกทั้งขนาดทิศทาง เช่น ความเร็ว ความเร่ง 

การกระจัด เป็นต้น 

B 

A 
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ปริมาณการเคลื่อนที่ (Quantities of motion) 

 การกระจัด (Displacement) คือ ปริมาณเวกเตอร์ที่ลากจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้าย มี
หน่วย เป็น เมตร กิโลเมตร เป็นต้น 
 ระยะทาง (Distance) คือ ความยาวตามเส้นทางการเคลื่อนที่จริงของวัตถุ เป็นปริมาณ 
สเกลาร์ในหน่วย เมตร กิโลเมตร เป็นต้น 
 ความเร็ว (Velocity) คือ การกระจัดที่ไปได้ในหนึ่งหน่วยเวลา เป็นปริมาณเวกเตอร์ใน
หน่วยเช่น เมตรต่อวินาที กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นต้น ซึ่งจะพิจารณาได้ 2 ลักษณะคือ 

1) ความเร็วขณะใดๆ คือ ความเร็ว ณ ตรงต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใด หรือ ณ เวลาหนึ่งเวลา
ใด ซึ่งอาจหาได้จากการกระจัดในช่วงเวลาสั้นๆ ตรงนั้น 

2) ความเร็วเฉลี่ย คือ ความเร็วที่คิดเฉลี่ยตลอดช่วงหนึ่งของการเคลื่อนที่  
อัตราเร็ว(Speed) คือ ระยะทางท่ีไปได้ในหนึ่งหน่วยเวลา เป็นปริมาณสเกลาร์ในหน่วยเช่น 

เมตรต่อวินาที กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นต้น ซึ่งจะพิจารณาได้ 2 ลักษณะคือ 
1) อัตราเร็วขณะใดๆ คือ ความเร็ว ณ ตรงต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใด หรือ ณ เวลาหนึ่งเวลา

ใด ซึ่งอาจหาได้จากระยะทางในช่วงเวลาสั้นๆ ตรงนั้น 
2) อัตราเร็วเฉลี่ย คือ อัตราเร็วที่คิดเฉลี่ยตลอดช่วงหนึ่งของการเคลื่อนที่  

ความเร็วเฉลี่ย หมายถึง การกระจัดของวัตถุที่เปลี่ยนไปในเวลาหนึ่งหน่วย (ในช่วงเวลาหนึ่งที่
พิจารณา)  

t

s
Vav







    

เมื่อ s


  คือ การกระจัดที่เคลื่อนที่ได้ 

t  คือ ช่วงเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ 

avV


 คือ ความเร็วเฉลี่ย 

อัตราเร็วเฉลี่ย หมายถึง ระยะทางของวัตถุที่เปลี่ยนไปในเวลาหนึ่งหน่วย (ในช่วงเวลาหนึง่ที่พิจารณา)  

t

s
Vav




     

เมื่อ s  คือ ระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ 

t  คือ ช่วงเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ 

avV  คือ อัตราเร็วเฉลี่ย 



 

 

บทที่ 3 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

 
 ในการจัดท าระบบสารสนเทศโครงการจัดการความรู้ จากการศึกษาและที่มาปัญหาของ
รูปแบบของข้อมูลภาพเรดาร์บนเวปไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานั้น ยังไม่ละเอียดมากนัก เป็นเรื่องยากใน
การระบุต าแหน่งของกลุ่มฝน ว่าห่างจากสนามบินมากน้อยเพียงใด ซึ่งเป็นผลท าให้ไม่สามารถค านวณ
หรือคาดการณ์ทิศทางการเคลื่อนที่ของกลุ่มฝน ความเร็วของกลุ่มฝน ที่จะเข้ามาปกคลุมสนามบินได้
อย่างแม่นย า ดังนั้นความต้องการที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศของข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศให้สามารถ
ตอบสนองต่อผู้ใช้งานที่ต้องการความละเอียดของต าแหน่งกลุ่มฝนมากขึ้น ดังนั้นจึงน าความต้องการ
ดังกล่าวมาท าการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ตรงกั บ
ความต้องการของผู้ใช้งานและตามวัตถุประสงค์ในการพัฒนา 

3.1 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงาน 

 
รูปที่ 3.1 แผนผังของขั้นตอนการใช้งานข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ เพ่ือหาต าแหน่ง ทิศทาง ความเร็ว

ของกลุ่มฝนฟ้าคะนอง ในการแจ้งเตือนพายุฝนฟ้าคะนองบริเวณสนามบิน 

 จากรูปที่ 3.1 ในส่วนของข้อมูลที่น ามาใช้งาน (Input) เราได้ใช้ข้อมูลไฟล์ kml หรือ kmz ใน 
FTP ของ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ และภาพเรดาร์ตรวจอากาศจากเวปไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาเป็น
ส่วนประกอบพิจารณาด้วยเพ่ือดูการเคลื่อนตัว ในส่วนกระบวนการ (Process) โปรแกรมที่จัดท าขึ้น
ร่วมกับโปรแกรม Google Earth และใช้ความรู้เกี่ยวกับเวกเตอร์ในการวิเคราะห์ ทิศทางความเร็ว
ของกลุ่มฝน และในส่วนของผลลัพธ์ (Output) คือการคาดการณ์การ ทิศทาง ความเร็วของกลุ่มฝน
ฟ้าคะนอง เพ่ือการออกข่าวอากาศแจ้งเตือนฝนฟ้าคะนองได้อย่างทันเวลา 
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รูปที่ 3.2 Flowchart ของการใช้งานข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ เพื่อหาต าแหน่ง ทิศทาง ความเร็วของ

กลุ่มฝนฟ้าคะนอง ในการแจ้งเตือนพายุฝนฟ้าคะนองบริเวณสนามบิน 

แหล่งข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ 
- ภาพเรดาร์จากเวปไซต์ของกรมอุตนุิยมวิทยา 

o ภาพเรดาร ์(1) 
https://weather.tmd.go.th/nan240.php 

o ภาพเรดาร์ Loop (2) 
https://weather.tmd.go.th/nan120Loop.php  

o ภาพเรดาร์ Composite ประเทศไทย (3) 
https://weather.tmd.go.th/THA_loop.php 

- ข้อมูลเรดารไ์ฟล์ kml หรือ kmz ใน FTP  ของ ศูนย์อุตุนิยมวิทยา
ภาคเหนือ (4) 

สิ่งที่ได้จากการใช้ข้อมูลภาพ
เรดาร์ (1) 
-ต าแหน่งท่ีกลุ่มฝน อยู่บนแผน
ที่ ระบุต าแหน่งเป็นอ าเภอได ้
สิ่งที่ได้จากการใช้ข้อมูลภาพ
เรดาร์ Loop (2) 
-แสดงการเคลื่อนที่ต าแหน่งที่
กลุ่มฝน อยู่บนแผนท่ี  
สิ่งที่ได้จากการใช้ข้อมูลภาพ
เรดาร์ Composite ประเทศ
ไทย (3) 
-แสดงการเคลื่อนที่ต าแหน่งที่
กลุ่มฝน อยู่บนแผนท่ีประเทศ
ไทย 
 
 

การใช้ข้อมูลเรดารไ์ฟล์ kml 
หรือ kmz ใน FTP  ของ ศูนย์
อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (4) 
จะน ามาใช้ในโปรแกรม 
-Google Earth Pro ใน
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
notebook เป็นต้น 
- Application Google 
earth ในมือถือใน
ระบบปฏิบตัิการ IOS หรือ
ระบบปฏิบตัิการ Android ก็
ได ้
สามารถระบตุ าแหน่งกลุม่ฝน
และสามารถท า Composite 
ได้ บนแผนท่ี Google Earth 
  

การค านวณหาทิศทางและความเร็วของกลุม่ฝน 

โดยใช้โปรแกรม Google Earth 

น าข้อมูลที่ไดม้าวิเคราะห์ เปรียบเทียบ เพื่อการคาดการณ์ทิศทาง 
ความเร็วของกลุ่มฝนฟ้าคะนอง เพื่อการแจ้งเตือนพายุฝนฟ้าคะนอง

บริเวณสนามบิน ได้ทันเวลา และมีความแม่นย ามากขึ้น 

https://weather.tmd.go.th/nan240.php
https://weather.tmd.go.th/nan120Loop.php
https://weather.tmd.go.th/THA_loop.php
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3.2 เทคนิค วิธีการที่น าเสนอในการจัดการความรู้ 

 การใช้เครื่องมือในการวัดระยะทางของกลุ่มฝน ในโปรแกรม Google Earth รูปไม้บรรทัด 

 

รูปที่ 3.3 ภาพข้อมูลเรดาร์น่านเป็นชุดข้อมูลในเวลา 0345UTC ของวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 

 จากรูปที่ 3.3 กรอบสีแดงคือเครื่องมือใช้วัดระยะในโปรแกรม Google Earth ได้ระยะห่าง
กลุ่มฝนกับสนามบินน่าน ประมาณ 40 กิโลเมตร 

 

รูปที่ 3.4 ภาพข้อมูลเรดาร์น่านเป็นชุดข้อมูลในเวลา 0430UTC ของวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 

รูปที่ 3.4 วัดระยะในโปรแกรม Google Earth ได้ระยะห่างกลุ่มฝนกับสนามบินน่าน 
ประมาณ 25 กิโลเมตร 
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รูปที่ 3.5 ภาพข้อมูลเรดาร์น่านเป็นชุดข้อมูลในเวลา 0445UTC ของวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 

รูปที่ 3.5 วัดระยะในโปรแกรม Google Earth ได้ระยะห่างกลุ่มฝนกับสนามบินน่าน 
ประมาณ 21 กิโลเมตร 

 

รูปที่ 3.6 ภาพข้อมูลเรดาร์น่านเป็นชุดข้อมูลในเวลา 0515UTC ของวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 

รูปที่ 3.6 วัดระยะในโปรแกรม Google Earth ได้ระยะห่างกลุ่มฝนกับสนามบินน่าน 
ประมาณ 10 กิโลเมตร 
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เมื่อทราบต าแหน่งของแต่ละช่วงเวลาของกลุ่มฝน สามารถค านวณหาความเร็วของกลุ่มฝนได้ดังนี้ 
ข้อมูลเรดาร์ท่าวังผา วันที่ 21/7/2020 เวลา 0345UTC ห่างจากสนามบินประมาณ 40 กิโลเมตร 
ข้อมูลเรดาร์ท่าวังผา วันที่ 21/7/2020 เวลา 0445UTC ห่างจากสนามบินประมาณ 21 กิโลเมตร  

ดังนั้น จากสูตรหาความเร็ว                   
t

s
Vav







   

  จะได้ 





t

SS
V UTCUTC

av

04450345


19
1

2140


  กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง โดยประมาณ 

 
ข้อมูลเรดาร์ท่าวังผา วันที่ 21/7/2020 เวลา 0445UTC ห่างจากสนามบินประมาณ 21 กิโลเมตร 
ข้อมูลเรดาร์ท่าวังผา วันที่ 21/7/2020 เวลา 0515UTC ห่างจากสนามบินประมาณ 10 กิโลเมตร  

ดังนั้น จากสูตรหาความเร็ว                   
t

s
Vav







   

  จะได้ 
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V UTCUTC
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05150445
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  กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง โดยประมาณ 

 
ข้อมูลเรดาร์ท่าวังผา วันที่ 21/7/2020 เวลา 0430UTC ห่างจากสนามบินประมาณ 25 กิโลเมตร 
ข้อมูลเรดาร์ท่าวังผา วันที่ 21/7/2020 เวลา 0515UTC ห่างจากสนามบินประมาณ 10 กิโลเมตร  

ดังนั้น จากสูตรหาความเร็ว                   
t

s
Vav







   

  จะได้ 
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05150430
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  กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง โดยประมาณ 

ซึ่งการค านวณจะแปรผันตาม การก าหนดจุดของผู้ใช้ได้ ซึ่งจะข้ึนอยู่กับข้อมูลข้อเรดาร์ที่จะแสดงเมื่อ
ตรวจกลุ่มฝนเจอในเวลาใดใดด้วย 
ซึ่งการค านวณท่ีได้เป็นการประมาณ อาจจะดูข้อมูลลมของดาวเทียมประกอบการวิเคราะห์รวมก็ได้ 
ซึ่งตัวเลขความเร็วที่ค านวณได้ เราก็จะน าไปคาดการณ์ช่วงเวลาที่กลุ่มฝนจะปกคลุมสนามบินได้ 

จากรูปที่ 3.3 – 3.5 เป็นเวลาการตรวจก่อนจะออกข่าว METAR เวลา 0500UTC ของวันที่ 
21 กรกฎาคม 2563  สามารถออกแนวโน้ม (Trend Forecast) ได้  

- การพิจาณาแนวโน้มทิศทางท่ีมุ่งเข้าสู่สนามบิน และเวลาตรวจ 0445 UTC กลุ่มฝนอยู่
ห่างราว 21 กิโลเมตร ซึ่งมีโอกาสที่กลุ่มฝนจะตกในช่วงเวลา 0600UTC  เพราะว่า
ความเร็วของการเคลื่อนที่ของกลุ่มฝนที่สัมพัทธ์กับสนามบินอยู่ประมาณ 19 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง 

หรือ จากรูปที่ 3.3 – 3.6 ถ้า METAR เวลา 0500UTC ของวันที่ 21 กรกฎาคม 2563  ไม่ได้
ออกข่าวออกแนวโน้ม (Trend Forecast)   

- การพิจาณาแนวโน้มทิศทางท่ีมุ่งเข้าสู่สนามบิน และเวลาตรวจ 0515 UTC กลุ่มฝนอยู่
ห่างราว 10 กิโลเมตร ซึ่งมีโอกาสที่กลุ่มฝนจะตกก่อนในช่วงเวลา 0600UTC  เพราะว่า
ความเร็วของการเคลื่อนที่ของกลุ่มฝนที่สัมพัทธ์กับสนามบินอยู่ประมาณ 20-22 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง สามารถออกแนวโน้ม (Trend Forecast) ในข่าวอากาศพิเศษ 
(SPECI) ได้  



 

 

บทที่ 4 
ผลการด าเนินงาน 

 
4.1 การใช้ข้อมูลเรดาร์เพื่อการค านวณความเร็วและทิศทางการเคลื่อนที่ของกลุ่มฝน 

การใช้งานโปรแกรม Google earth pro ที่ท างานบนระบบปฏิบัติการ Window สามารถ
โหลดซอฟแวร์ใช้งานได้ฟรี มาช่วยในการวิเคราะห์ต าแหน่งของกลุ่มฝนได้อย่างแม่นย ามากข้ึน 
ขั้นตอนการใช้ข้อมูลเรดาร์โดยใช้โปรแกรม FileZilla  แตก่ารโหลดข้อมูลสามารถเข้าเวปไซต์ 
dsi.ueuo.com ซึ่งถูกอธิบายการใช้งานในภาคผนวก ก. 

 ในการโหลดข้อมูลภาพเรดาร์จากที่อยู่ FTP ของ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ  

 

รูปที่ 4.1 แสดงหน้าจอ Site Manager ของโปรแกรม FileZilla ส่วน General 

โดยที่ข้อมูล Host คือ 118.175.14.170 
โดยการกรอก Username และ Password ที่ได้รับ  
User คือ aero_vtxx  
Password คือ aero_vtxxXXX เป็นต้น 
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รูปที่ 4.2 แสดงหน้าจอ Site Manager ของโปรแกรม FileZilla ส่วน Advanced 

จากรูปที่ 4.2 ตั้งค่าที่อยู่ไฟล์ในการเช้าถึงไฟล์ที่เก็บใน FTP  เป็น /var/ftp/pub/radarTHA ของ
ข้อมูลเรดาร์น่าน 

 

รูปที่ 4.3 แสดงหน้าจอ Site Manager ของโปรแกรม FileZilla ส่วน Advanced 

จากรูปที่ 4.3 ตั้งค่าที่อยู่ไฟล์ในการเช้าถึงไฟล์ที่เก็บใน FTP เป็น /var/ftp/pub/Radar378/KML 
ของข้อมูลเรดาร์พิษณุโลก 
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รูปที่ 4.4 แสดงหน้าจอของโปรแกรม FileZilla หลังจากเข้ารหัสใช้งาน 

จากรูปที่ 4.4 จะเห็นว่ามีไฟล์ข้อมูลเรดาร์ นามสกุล (.KMZ) ที่พร้อมใช้งานในโปรแกรม  
Google earth pro 

 

รูปที่ 4.5 แสดงหน้าจอของโปรแกรม Google earth pro 

 จากรูปที่ 4.5 เมื่อเราตั้งค่าสถานีเรดาร์ตรวจอากาศได้แก่ สถานีเรดาร์ตรวจอากาศเชียงราย 
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศท่าวังผา จ.น่าน สถานีเรดาร์ตรวจอากาศล าพูน และสถานีเรดาร์ตรวจอากาศ
พิษณุโลก แสดงตามชื่อในช่องด้านซ้ายมือของโปรแกรม 
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(ก) สถานีเรดาร์ตรวจอากาศท่าวังผา จ.น่าน (ข) สถานีเรดาร์ตรวจอากาศเชียงราย 

  
(ค) สถานีเรดาร์ตรวจอากาศล าพูน (ง) สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก 

รูปที่ 4.6 ภาพข้อมูลเรดาร์เป็นชุดข้อมูลในเวลา 0200UTC ของวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 

รูปที่ 4.6 แสดงข้อมูลภาพ (ก) สถานีเรดาร์ตรวจอากาศท่าวังผา จ.น่าน (ข) สถานีเรดาร์
ตรวจอากาศท่าวังผา จ.น่าน และ สถานีเรดาร์ตรวจอากาศเชียงราย (ค) สถานีเรดาร์ตรวจอากาศท่า
วังผา จ.น่าน สถานีเรดาร์ตรวจอากาศเชียงราย และ สถานีเรดาร์ตรวจอากาศล าพูน (ง) สถานีเรดาร์
ตรวจอากาศท่าวังผา จ.น่าน สถานีเรดาร์ตรวจอากาศเชียงราย สถานีเรดาร์ตรวจอากาศล าพูน และ 
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก จากรูปที่ 4.4 เพ่ือการวิเคราะห์เทียบเคียงต าแหน่งของกลุ่มฝนของ
แต่ละสถานีเรดาร์ตรวจอากาศ ในเวลาใกล้เคียงกัน  
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รูปที่ 4.7 ข้อมูลเรดาร์ทั้งสี่สถานีเรดาร์ตรวจอากาศ 

จากรูปที่ 4.7 จะเห็นว่าเมื่อน าข้อมูลเรดาร์ที่เก็บไว้ใน FTP ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือมาแสดง
ในโปรแกรม Google earth pro โดยแสดงข้อมลูเรดาร์ในเวลา 0145UTC ของวันที่ 21 กรกฎาคม 
2563 ของทั้ง 4 สถานีเรดาร์ตรวจอากาศได้แก่ สถานีเรดาร์ตรวจอากาศเชียงราย สถานีเรดาร์ตรวจ
อากาศท่าวังผา จ.น่าน สถานีเรดาร์ตรวจอากาศล าพูน และสถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก 
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รูปที่ 4.8 ข้อมูลภาพดาวเทียม Himawari แบบ IR+Enh 21072020 0150UTC 

 

 

รูปที่ 4.9 ข้อมูลภาพดาวเทียม Himawari แบบ WV 21072020 0150UTC 

เมื่อน าชุดข้อมูลเรดาร์และดาวเทียมมาเปรียบเทียบ มาวิเคราะห์เพ่ือหากลุ่มฝนเพื่อความแม่นย า ใน
การหาต าแหน่งมากขึ้น  
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การใช้เครื่องมือระยะทางใน Google earth pro 

 

รูปที่ 4.10 การวัดระยะทางในโปรแกรม Google earth pro 

 การใช้เครื่องมือวัดระยะทางเป็น เครื่องมือในโปรแกรม Google earth pro ใช้ในการวัด
ระยะทางจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง สามารถแสดงหน่วยวัดได้หลายมาตรา เช่น กิโลเมตร เมตร ไมล์ 
เป็นต้น จากรูปที 4.10 แสดงการวัดระยะห่างของกลุ่มฝนในทิศทางตะวันออกของสนามบินน่านนคร 
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ตัวอย่างกรณีศึกษา การค านวณหาต าแหน่งกลุ่มฝนโดยใช ้Google earth pro 

  
ข้อมูล เรดาร์ วันที่ 21/7/2020 เวลา 0445UTC ข้อมูล เรดาร์ วันที่ 21/7/2020 เวลา 0515UTC 

 
ภาพถ่ายกลุ่มฝน บริเวณทิศใต้ของสนามบินน่านนคร วันที่ 21/7/2020 เวลา 0519UTC 

รูปที่ 4.11 การวัดระยะทางในโปรแกรม Google earth pro เพ่ือหาต าแหน่ง ทิศทาง ความเร็วของ
กลุ่มฝน 

 จากรูปที่ 4.11 เมื่อเราวิเคราะห์ข้อมูลจากเรดาร์ ทั้งใน website ของกรมอุตุนิยมวิทยา ที่
เป็นลักษณะ Loop และข้อมูลเรดาร์ที่น ามาแสดงในโปรแกรม Google earth pro โดยใช้ข้อมูล
เรดาร์จากน่านและเชียงราย และการสังเกตจากเป้าทัศนวิสัย จึงพิจารณาออกข่าวดังนี้   

METAR VTCN 210500Z 01006KT 9999 VCTS FEW020TCU SCT045 BKN100 28/25 

Q1009 TEMPO 5000 TSRA= 
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ข้อมูล เรดาร์ วันที่ 21/7/2020 เวลา 0515UTC ภาพถ่ายกลุ่มฝน บริเวณทิศใต้ของสนามบินน่านนคร 
วันที่ 21/7/2020 เวลา 0519UTC 

 

 

ข้อมูล เรดาร์ วันที่ 21/7/2020 เวลา 0530UTC ภาพถ่ายกลุ่มฝน บริเวณทิศใต้ของสนามบินน่านนคร 
วันที่ 21/7/2020 เวลา 0532UTC 

รูปที่ 4.12 การวัดระยะทางในโปรแกรม Google earth pro เพ่ือหาต าแหน่ง ทิศทาง ความเร็วของ
กลุ่มฝน เทียบกับภาพถ่ายเป้าทัศนวิสัย 

จากรูปที่ 4.12 เมื่อเราวิเคราะห์ข้อมูลจากเรดาร์ท่าวังผา และวัดความกว้างของ กลุ่มฝนได้ 
ประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นสีเหลืองราว 5 กิโลเมตร ถ้าคิดความเร็วของกลุ่มฝน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง
สามารถคาดการณ์ว่า ฝน น่าจะตกหนักท าให้ ทัศนิสัยลดลงได้ ตกหนัก ราว 15 นาที   
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ข้อมูล เรดาร์ วันที่ 21/7/2020 เวลา 0530UTC ภาพถ่ายกลุ่มฝน บริเวณทิศใต้ของสนามบินน่านนคร วันที่ 
21/7/2020 เวลา 0539UTC 

 

 

ข้อมูล เรดาร์ วันที่ 21/7/2020 เวลา 0545UTC ภาพถ่ายกลุ่มฝน บริเวณทิศใต้ของสนามบินน่านนคร วันที่ 
21/7/2020 เวลา 0547UTC 

รูปที่ 4.13 ข้อมูลเรดาร์ในโปรแกรม Google earth pro เทียบกับภาพถ่ายเป้าทัศนวิสัย 

จากรูปที่ 4.13 เมื่อเราวิเคราะห์ข้อมูลจากเรดาร์น่านและเชียงราย ร่วมกับการสังเกต     
ทัศนวิสัยจากเป้า และข้อมูลที่จอแสดงผลของเครื่องมือ AWOS จึงพิจารณาออกข่าวอากาศพิเศษดังนี้ 

SPECI VTCN 210543Z 20015KT 5000 TSRA FEW020CB SCT045 BKN100 25/22 
Q1010 TEMPO 3000 TSRA= 
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ข้อมูล เรดาร์ วันที่ 21/7/2020 เวลา 0545UTC ภาพถ่ายกลุ่มฝน บริเวณทิศใต้ของสนามบินน่านนคร วันที่ 
21/7/2020 เวลา 0547UTC 

 
 

ข้อมูล เรดาร์ วันที่ 21/7/2020 เวลา 0600UTC ภาพถ่ายกลุ่มฝน บริเวณทิศใต้ของสนามบินน่านนคร วันที่ 
21/7/2020 เวลา 0605UTC 

รูปที่ 4.14 ข้อมูลเรดาร์ในโปรแกรม Google earth pro เทียบกับภาพถ่ายเป้าทัศนวิสัย 

จากรูปที่ 4.14 เมื่อเราวิเคราะห์เฉพาะข้อมูลจากเรดาร์น่าน ร่วมกับการสังเกตเป้าทัศนวิสัย 
เมื่อเปรียบเทียบกับรูปที่ 4.13 ที่ใช้ข้อมูลจากเรดาร์น่านและเชียงราย จะเห็นได้ว่าภาพเรดาร์น่าน กับ
เชียงรายจะให้ภาพที่แตกต่างกัน มีส่วนที่ทับซ้อนกัน และส่วนที่ต่างกัน  
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ข้อมูล เรดาร์ วันที่ 21/7/2020 เวลา 0600UTC ภาพถ่ายกลุ่มฝน บริเวณทิศใต้ของสนามบินน่านนคร วันที่ 
21/7/2020 เวลา 0605UTC 

  
ข้อมูล เรดาร์ วันที่ 21/7/2020 เวลา 0615UTC ข้อมูล เรดาร์ วันที่ 21/7/2020 เวลา 0615UTC 

รูปที่ 4.15 ข้อมูลเรดาร์ในโปรแกรม Google earth pro เทียบกับภาพถ่ายเป้าทัศนวิสัย 

จากรูปที่ 4.15 เมื่อเราวิเคราะห์ข้อมูลจากเรดาร์ การสังเกตจากเป้าทัศนวิสัย และข้อมูลที่
จอแสดงผลของเครื่องมือ AWOS จึงพิจารณาออกข่าวอากาศดังนี้ 

METAR VTCN 210600Z 16008KT 6000 -TSRA FEW020CB SCT045 BKN100 23/22 

Q1010 RERA BECMG AT0630 9999 NSW= 
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ข้อมูล เรดาร์ วันที่ 21/7/2020 เวลา 0630UTC ข้อมูล เรดาร์ วันที่ 21/7/2020 เวลา 0630UTC 

 
ภาพถ่ายกลุ่มฝน บริเวณทิศใต้ของสนามบินน่านนคร วันที่ 21/7/2020 เวลา 0638UTC 

รูปที่ 4.16 ข้อมูลเรดาร์ในโปรแกรม Google earth pro เทียบกับภาพถ่ายเป้าทัศนวิสัย 

จากรูปที่ 4.16 เมื่อเราวิเคราะห์ข้อมูลจากเรดาร์ การสังเกตจากเป้าทัศนวิสัย และข้อมูลที่
จอแสดงผลของเครื่องมือ AWOS จึงพิจารณาออกข่าวอากาศพิเศษดังนี้ 

SPECI VTCN 210632Z 16008KT 9999 -RA FEW020CB SCT045 OVC100 24/23 Q1010 
RETS NOSIG=  
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ตัวอย่างกรณีศึกษา  
การค านวณหาต าแหน่งกลุ่มฝนในมือถือ Application Google earth บนระบบปฏิบัติการ 
Android 

  
ข้อมูล เรดาร์ วันที่ 13/6/2020 เวลา 0830UTC ข้อมูล เรดาร์ วันที่ 13/6/2020 เวลา 0845UTC 

  
ข้อมูล เรดาร์ วันที่ 13/6/2020 เวลา 0900UTC ข้อมูล เรดาร์ วันที่ 13/6/2020 เวลา 0915UTC 

รูปที่ 4.17 ข้อมูลเรดาร์ใน Application Google earth 

จากรูปที่ 4.17 เมื่อเราได้ข้อมูลจากเรดาร์ สามารถติดตามและวิเคราะห์หาทิศทางการ
เคลื่อนที่ของกลุ่มฝนได้บน Application Google earth 
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ข้อมูล เรดาร์ วันที่ 13/6/2020 เวลา 
1000UTC 

ภาพถ่ายกลุ่มฝน บริเวณทิศตะวันตกของสนามบินน่าน
นคร วันที่ 13/6/2020 เวลา 1011UTC 

รูปที่ 4.18 ข้อมูลเรดาร์บน Application Google earth เทียบกับภาพถ่ายเป้าทัศนวิสัย 

จากรูปที่ 4.18 ข้อมูลจากเรดาร์บน Application Google earth เทียบกับการสังเกตจาก
เป้าทัศนวิสัย  

 



 

 

บทที่ 5 
สรุปผลการใช้งานและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 ผลการวิเคราะห์การใช้งานระบบ 

 เมื่อผู้จัดท าได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม
เรียบร้อยแล้ว น าแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนน โดยก าหนดคะแนนดังนี้ 
  5 หมายถึงพึงพอใจ  ระดับมากท่ีสุด 
  4 หมายถึงพึงพอใจ  ระดับมาก 
  3 หมายถึงพึงพอใจ  ระดับปานกลาง 
  2 หมายถึงพึงพอใจ  ระดับน้อย 
  1 หมายถึงพึงพอใจ  ไม่พึงพอใจ 
การหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความหมาย โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของ
ค่าเฉลี่ยดังนี้ ตามแนวคิดของเบสท์และคาห์น 
  ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00     หมายถึง พึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50     หมายถึง พึงพอใจระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50     หมายถึง พึงพอใจระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50     หมายถึง พึงพอใจระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50     หมายถึง  ไมพึ่งพอใจ 
 

ตารางที่ 5.1ค่าเฉลี่ยการประเมินระบบการใช้งานข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ เพ่ือหาต าแหน่ง ทิศทาง 
ความเร็วของกลุ่มพายุฝนฟ้าคะนอง ในการแจ้งเตือนพายุฝนฟ้าคะนองบริเวณสนามบิน 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ 
ความความพึงพอใจ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับ 
1. ความสะดวกในการใช้งาน 4.80 มากที่สุด 
2. ข้อมูลเรดาร์ที่ได้รับเป็นข้อมูลปัจจบุัน 5.00 มากที่สุด 
3. เทคนิควิธีการที่น าเสนอสามารถใช้งานได้ 5.00 มากที่สุด 
4. สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ทีผู่้ใช้มี เช่น โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ 4.80 มากที่สุด 
5. การแสดงผลข้อมูลมีรายละเอียดชัดเจนและเข้าใจงา่ย 4.60 มากที่สุด 
6. สามารถน าไปใช้งานไดจ้ริงในการปฏิบัตงิาน 4.60 มากที่สุด 
7. ช่วยหาต าแหน่งกลุ่มฝนได้อยา่งแม่นย า  4.80 มากที่สุด 
8. เพิ่มความมั่นใจของผู้ปฏิบัติงานในการออกข่าวอากาศ 
METAR หรือ-ข่าวอากาศพิเศษ SPECI  

4.60 มากที่สุด 

9. เป็นเครื่องมือช่วยออก Trend Forecast ฝนฟ้าคะนอง 4.80 มากที่สุด 
10. เป็นเครื่องมือช่วยให้การเตือนภัยพายุฝนฟ้าคะนองบริเวณ
สนามบินได้อย่างทันเวลา 

4.40 มาก 

รวม 4.74 มากที่สุด 
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ผลการประเมินความพึงพอใจระบบการใช้งานข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ เพ่ือหาต าแหน่ง 
ทิศทาง ความเร็วของกลุ่มพายุฝนฟ้าคะนอง ในการแจ้งเตือนพายุฝนฟ้าคะนองบริเวณสนามบิน 
พบว่ามีความพึงพอใจระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ประเด็นที่มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ข้อมูลเรดาร์ที่ได้รับเป็นข้อมูลปัจจุบัน และเทคนิควิธีการที่น าเสนอ
สามารถใช้งานได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมาได้แก่ ความสะดวกในการใช้งาน 
สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ที่ผู้ใช้มี เช่น โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ช่วยหาต าแหน่งกลุ่มฝนได้อย่างแม่นย า  และ
เป็นเครื่องมือช่วยออก Trend Forecast ฝนฟ้าคะนอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80  

5.2 สรุปผลการใช้งาน 

 ระบบการใช้งานข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศที่น าเสนอ เพ่ือหาต าแหน่ง ทิศทาง ความเร็วของ
กลุ่มฝนฟ้าคะนอง ในการแจ้งเตือนพายุฝนฟ้าคะนองบริเวณสนามบิน มีความสะดวกสบายง่ายต่อการ
ใช้งาน เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ต่อนักอุตุนิยมวิทยาส่วนอากาศการบินช่วยหาต าแหน่งกลุ่มฝนได้
อย่างแม่นย า ช่วยท าให้การคาดการณ์พายุฝนฟ้าคะนองที่จะเข้ามาปกคลุมสนามบินได้อย่างทันเวลา 

5.3 ปัญหาและแนวทางการแก้ไข 

 พบปัญหาในการใช้งานในโทรศัพท์มือถือบางรุ่น ในขั้นตอนการโหลดข้อมูลเรดาร์จากโปรแกรม
ที่น าเสนอ การแก้ปัญหาคือแก้ไขค่าทีถู่กตั้งไว้ ในเมนูการตั้งค่าโทรศัพท์ 

5.4 ข้อเสนอแนะ   

 จากผู้ใช้ได้มีข้อแนะน าเพ่ิมเติมส่วนอ านวยความสะดวกในการวิเคราะห์ ทิศทาง ความเร็วของ
กลุ่มฝน ให้เป็นฟังก์ชั่นในโปรแกรม  
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ภาคผนวก ก 

การใช้งานข้อมูลเรดาร์จาก Website dsi.ueuo.com 
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ภาคผนวก ก 
การใช้งานข้อมูลจาก Website dsi.ueuo.com 

การใช้งานข้อมูลเรดาร์จากเวปไซต์ dsi.ueuo.com ในคอมพิวเตอร์ 
 

 

รูปที่ ก.1 ขั้นตอนการโหลดข้อมูลเรดาร์จากเวปไซต์ dsi.ueuo.com  
ชื่อผู้ใช้ User 
รหัสผ่าน 12345 

 

รูปที่ ก.2 ขั้นตอนการโหลดข้อมูลเรดาร์จากเวปไซต์ dsi.ueuo.com (ต่อ) 
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รูปที่ ก.3 ขั้นตอนการโหลดข้อมูลเรดาร์จากเวปไซต์ dsi.ueuo.com (ต่อ) 

คลิกเลือกข้อมูลเรดาร์สถานีเรดาร์ตรวจอากาศท่ีต้องการ 

 

รูปที่ ก.4 ขั้นตอนการโหลดข้อมูลเรดาร์จากเวปไซต์ dsi.ueuo.com (ต่อ) 

ปรากฏไฟล์ข้อมูลเรดาร์สถานีเรดาร์ตรวจอากาศท่ีต้องการมุมซ้ายล่าง 
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รูปที่ ก.5 ขั้นตอนการโหลดข้อมูลเรดาร์จากเวปไซต์ dsi.ueuo.com (ต่อ) 

เข้าหน้าเวปไซต์ของ Google Earth แล้วเลือก “โครงการ” 

 

รูปที่ ก.6 ขั้นตอนการโหลดข้อมูลเรดาร์จากเวปไซต์ dsi.ueuo.com (ต่อ) 

กดปุ่มเลือก โครงการใหม่ 
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รูปที่ ก.7 ขั้นตอนการโหลดข้อมูลเรดาร์จากเวปไซต์ dsi.ueuo.com (ต่อ) 

เลือก น าเข้าไฟล์ KML จากคอมพิวเตอร์ แล้วเลือกไฟล์ที่ต้องการ 

 

รูปที่ ก.8 ขั้นตอนการโหลดข้อมูลเรดาร์จากเวปไซต์ dsi.ueuo.com (ต่อ) 

รูปที่ ก.8 ภาพข้อมูลเรดาร์ที่ถูกเลือกแสดงบน Google Earth 
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การใช้งานข้อมูลเรดาร์จากเวปไซต์ dsi.ueuo.com บนโทรศัพท์มือถือ 

 

รูปที่ ก.9 ขั้นตอนการโหลดข้อมูลเรดาร์จากเวปไซต์ dsi.ueuo.com บนโทรศัพท์มือถือ 

 

รูปที่ ก.10 ขั้นตอนการโหลดข้อมูลเรดาร์จากเวปไซต์ dsi.ueuo.com บนโทรศัพท์มือถือ (ต่อ) 
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รูปที่ ก.11 ขั้นตอนการโหลดข้อมูลเรดาร์จากเวปไซต์ dsi.ueuo.com บนโทรศัพท์มือถือ (ต่อ) 

ขั้นตอนการน าข้อมูลเรดาร์แสดงบน Application Google Earth คล้ายกับการแสดงบนเวปไซต์ของ 
Google Earth 
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