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ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเตือนภัยนํ้าท่วม
Decision Support System for Flood Warning
โครงสร้างของระบบสนับสนุนการตัดสินใจเตือนภัยนํ้าท่วม
1. ตรวจวัดอากาศจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS)
2. การสื่อสารเพื่อรวบรวมข้ อมูลผลการตรวจอากาศ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการคาดหมาย แบ่งย่อย
เป็ นตามขันตอน
้
ดังต่อไปนี ้
2.1 ผลการตรวจอากาศจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) ส่งผ่านระบบ GPRS ไปยัง
คอมพิวเตอร์ หลัก (Web Server) โดยที่การตรวจอากาศจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติจะทําการ
รายงานทุกๆ 5 นาที
2.2 การวิ เ คราะห์ ผ ลการตรวจอากาศที่ ไ ด้ จ ากขัน้ ตอนแรกโดยการกํ า หนดค่ า วิ ก ฤตของ
พารามิเตอร์ ทางอุตนุ ิยมวิทยาแต่ละตัว เพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงของพารามิเตอร์ ทางอุตนุ ิยมวิทยา
และแสดงเสถียรภาพของบรรยากาศ เป็ นปั จจัยสําคัญในการเกิดฝนตกหนัก
2.3 การคาดหมายการเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนที่ของตัวระบบลมฟ้าอากาศที่วิเคราะห์ได้ ใน
ขันตอนที
้
่สอง โดยใช้ วิธีทฤษฎีโครงข่ายใยประสาทเทียม (ANN) เป็ นเครื่ องมือในการพยากรณ์อากาศ
2.4 การออกคําพยากรณ์ ณ ช่วงเวลาและบริ เวณที่ต้องการ โดยพิจารณาจากตําแหน่งและ
ความรุนแรงของระบบลมฟ้าอากาศที่ได้ ดําเนินการไว้ แล้ ว
3. การส่งคําพยากรณ์อากาศไปยังสื่อมวลชนเพื่อเผยแพร่ตอ่ ไปสูป่ ระชาชนในพื ้นที่เสี่ยงภัย และส่งไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อดําเนินการต่อไป ตามความเหมาะสม เช่นการป้องกันและบรรเทาภัยพิบตั ิ

ตรวจวัด
-เครื่ องวัดระดับนํ ้า
-ทิศทางความเร็ วลม
-อุณหภูมิอากาศ
-ความชื ้นสัมพัทธ์
-ปริ มาณนํ ้าฝน
-ปริ มาณแสงอาทิตย์

วิเคราะห์
รับส่งของมูลผ่านระบบ GPRS
ไปยังคอมพิวเตอร์ หลัก (Web Server)
วิเคราะห์ข้อมูลอากาศที่ได้ รับ
การคาดหมายการเปลี่ยนแปลงโดยใช้
ทฤษฎีโครงข่ายใยประสาทเทียม (ANN)
ออกคําพยากรณ์

เตือนภัย
-กระจายเสียงไร้ สาย
-แจ้ งผ่าน SMS เข้ ามือถือ
-กระจายข่าวผ่านวิทยุ
-สื่อสารผ่าน Echo ling
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ลักษณะการทํางานของระบบสนับสนุนการตัดสินใจเตือนภัยนํ้าท่วม
ผลการตรวจอากาศจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติส่งผ่านระบบ GPRS ไปยังคอมพิวเตอร์ หลัก
(Web Server) ที่กรุงเทพฯ ในชื่อว่า weather.nakhonthai.net มีการแสดงผลลัพธ์เป็ นทังตั
้ วเลข ณ เวลาล่าสุด
และเป็ นรู ปแบบกราฟเส้ น ในช่วงเวลา 24 ชัว่ โมง 48 ชัว่ โมง 72 ชัว่ โมง โดยที่การตรวจอากาศจากสถานีตรวจ
อากาศอัตโนมัตจิ ะทําการรายงานทุกๆ 5 นาที
มีการดึงข้ อมูลโดยใช้ โปรแกรม Downloader จากเครื่ องคอมพิวเตอร์ 3 แหล่งข้ อมูลได้ แก่ ดึงข้ อมูลผล
การตรวจอากาศผ่า นระบบอิน เทอร์ เ น็ ต จาก http://weather.nakhonthai.net/data
ดึง ข้ อมูล ดาวเที ย ม
อุตนุ ิยมวิทยาผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตจาก http://metocph.nmci.navy.mil/sat/gms_nwtrop/ir/ ดึงข้ อมูลเวอร์ ทิ
ซิตี ้ที่ระดับ 500 เฮกโตปาสคาลซึ่งเป็ นผลลัพธ์ จากระบบพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตจาก
http://www.marine.tmd.go.th/html/rjtd-vorticity/
ข้ อมูลต่างๆก็จะมาอยู่ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลในโฟลเดอร์ ที่กําหนด หลังจากนัน้ ในทุกๆเช้ า
ก็จะมีการใช้ โปรแกรม GenDSS ในการจัดเตรี ยมฐานข้ อมูลเพื่อใช้ ในการวิเคราะห์ และแสดงผลโดยจะทําการ
เตรี ยมฐานข้ อมูลแบบ Last day สําหรับข้ อมูลในอดีต ในส่วนข้ อมูลปั จจุบนั จะใช้ ป้าย Today เพื่อป้อนให้ กบั
โปรแกรม DSS ในการประมวลผลต่อไป

โปรแกรมระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจเตือนภัยนํ้าท่วม
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การแสดงผลของข้ อมูลต่างๆ เช่นข้ อมูลผลการตรวจอากาศ ข้ อมูลดาวเทียมอุตนุ ิยมวิทยา และข้ อมูล
เวอร์ ทิซิตี ้ที่ระดับ 500 เฮกโตปาสคาลซึง่ เป็ นผลลัพธ์ จากระบบพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข จะใช้ โปรแกรม DSS
ซึง่ เป็ นโปรแกรมช่วยสนับสนุนการตัดสินใจนํ ้าท่วม

โปรแกรม DSS
การตังค่
้ าวิกฤตในพารามิเตอร์ ตา่ งๆ จะต้ องใช้ ประสบการณ์ และความรู้จากผู้เชี่ยวชาญโดยที่คา่ วิกฤต
ของเวอร์ ทิซิตี ้ระดับ 500 เฮกโตปาสคาลซึง่ เป็ นผลลัพธ์ ของระบบ NWP ตังไว้
้ ตงแต่
ั ้ +2 ขึ ้นไป ค่าวิกฤตของเมฆ
ั ้ ที่ 90% ขึ ้นไปค่าวิกฤตของปริ มาณ
ดาวเทียมอุตนุ ิยมวิทยาตังไว้
้ ที่ 190 ขึ ้นไป ค่าวิกฤตของความชื ้นสัมพัทธ์ตงไว้
ฝนตังไว้
้ ที่ 50 มิลลิเมตรใน 1 ชัว่ โมงจะทําให้ เกิดฝนหนัก (ค่าเหล่านี ้มาจากการทําวิจยั จนได้ คา่ นัยสําคัญ)
กระบวนการต่างๆเหล่านี ้จะถูกนํามาบูรณาการให้ เป็ นระบบ โดยมีทฤษฎีโครงข่ายใยประสาทเทียมเป็ น
เครื่ องมือที่ใช้ ในการพยากรณ์ฝนตกหนัก หรื ออุทกภัยที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต โดยมีการสอนให้ คอมพิวเตอร์ เรี ยนรู้
พฤติกรรมของอากาศ ผลการตรวจอากาศในทุกๆ 5 นาทีกบั พารามิเตอร์ อื่นๆที่เกี่ยวข้ องได้ แก่ภาพถ่ายดาวเทียม
อุตนุ ิยมวิทยา และเวอร์ ทิซติ ี ้ระดับ 500 เฮกโตปาสคาลซึง่ เป็ นผลลัพธ์ของระบบ NWP
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คู่มือสถานี ตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ
Automatic Weather Station Manual (Ref: NAWS Rev.2)

5

หลักการทํางานของระบบเบื้องต้น
สถานี ต รวจอากาศอัต โนมัติ นี ไ้ ด้ อ อกแบบให้ ทํ า งานเป็ นระบบโดยสามารถทํ า งานด้ ว ยตัว เองโดย
อัตโนมัติ ใช้ คนดูแลรักษาน้ อย พึ่งพาพลังงานด้ วยตนเองจากพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้ พลังงานน้ อยจึงสามารถ
นําไปติดตังได้
้ ทกุ สถานที่ เชื่อมโยงข้ อมูลผ่านเครื อข่ายโทรศัพท์หรื อระบบคลื่นวิทยุเป็ นหลัก เพื่อใช้ จดั เก็บข้ อมูล
และแสดงค่าวัดผลแบบออนไลน์ได้ ในทันที
SENSOR

DATA LOGER

NETWORK

SERVER

Hygro Sensor

END USER

SMS
GSM

Anemometer

Internet

Rain Collector

PDA

(WWW)

TABLET

(WAP)
(XML)
(DBASE)
Solar Radiation

PC

RF UHF
Digital Camera

RADIO

ผังแสดงระบบตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ
จากรู ปประกอบที่ 1 ได้ แสดงผังการทํ างานทัง้ ระบบในการตรวจวัดอากาศสู่ผ้ ูใช้ งานทั่วไป โดยแบ่ง
ออกเป็ นส่วน ๆ และอธิบายแต่ละส่วนได้ ดงั ต่อไปนี ้
SENSOR

เป็ นส่วนตัวตรวจจับหรื อหัววัดต่าง ๆ ประกอบไปด้ วย หัววัดอุณหภูมิ ความชื ้นสัมพัทธ์

ความเร็วลม ทิศทางลม ปริมาณนํ ้าฝน พลังงานแสงอาทิตย์ กล้ องถ่ายภาพนิ่ง เป็ นต้ น ข้ อมูลสัญญาณต่าง ๆ จะ
ถูกส่งเข้ าสูด่ าต้ าล็อกเกอร์ ตอ่ ไป

6

DATA LOGER

เป็ นส่วนเครื่ องทํางานหลัก ซึง่ เป็ นหัวใจของระบบ โดยจะนําสัญญาณจากตัว

ตรวจจับ/หัววัด(SENSOR) มาแปลงค่าให้ เป็ นข้ อมูล แล้ วทําการจัดเก็บเข้ าสู่หน่วยความจํา(Micro SD Card)
หรื อส่งผ่านข้ อมูลออกสูร่ ะบบออนไลน์ด้วยเครื อข่ายโทรศัพท์(GSM) หรื อเครื อข่ายวิทยุ(RF UHF) ต่อไป
NETWORK เป็ นส่วนเครื อข่ายที่จะนําข้ อมูลสูผ่ ้ ใู ช้ ซึง่ จะส่งข้ อมูลผ่านเครื อข่ายโทรศัพท์(GSM) ผ่าน
บริ การ GPRS ที่เชื่อมต่อกับระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตเพื่อนําข้ อมูลส่งเข้ าสู่เซิร์ฟเวอร์ ในการเก็บข้ อมูลและ
แสดงผลต่อไป อีกทางหนึ่งส่งข้ อมูลผ่านระบบวิทยุสื่อสารย่าน UHF ซึง่ จะมีสถานี IGATE(Internet Gate Way)
นําข้ อมูลเข้ าสูร่ ะบบอินเทอร์ เน็ต หรื อสถานีตรวจอื่น ๆ ก็สามารถทําหน้ าที่เป็ น IGATE ได้ ด้วยเช่นกัน ซึง่ จะถูกใช้
ั ้ มหรื อใช้ งานไม่ได้ เป็ นต้ น
งานในขณะที่สญ
ั ญาณโทรศัพท์(GSM) ในโครงข่ายสถานีนนล่
SERVER เป็ นส่วนพักข้ อมูลให้ บริการแค่ผ้ ใู ช้ โดยตรงหรื อทางอ้ อม ด้ วยเหตุที่ตวั เครื่ อง DATA LOGER
เป็ นเครื่ องทํางานเฉพาะด้ าน การทํางานและการประมวลผล และความเร็ วของเครื อข่ายจึงไม่สงู มากนัก การ
ให้ บ ริ ก ารข้ อ มูล แก่ ผ้ ูใ ช้ โ ดยตรงนัน้ จึ ง ทํ า ให้ ผ ลการทํ า งานที่ ล่า ช้ า ดัง นัน้ จึง ต้ อ งอาศัย ส่ง ข้ อ มูล ไปพัก ไว้ ที่
คอมพิวเตอร์ ผ้ ูให้ บริ การ(SERVER)

ซึ่งคอมพิวเตอร์ บริ การนีจ้ ะมีประสิทธิ ภาพสูง วางอยู่บนเครื อข่ายที่มี

้
บริ การแก่ผ้ ใู ช้ ได้ ในความเร็ วสูง รองรับผู้ใช้ ได้ ในปริ มาณมาก อีกทังสามารถทํ
้
าหน้ าที่
ความเร็ วสูง ดังนันจะให้
เป็ นฐานข้ อมูลที่ทําหน้ าที่จดั เก็บข้ อมูลเพื่อใช้ ข้อมูลย้ อนหลังได้ อีกทังยั
้ งคงทําหน้ าที่เป็ นตัวให้ บริ การข้ อมูล แด่
เซิร์ฟเวอร์ รายอื่นในการแสดงผลแต่ผ้ ใู ช้ ในวงกว้ างออกไปได้ อีกด้ วย
END USER เป็ นส่วนผู้ใช้ งานทัว่ ไป ไม่วา่ จะเป็ น PDA TABLET PC ฯลฯ ที่เชื่อมต่อสูร่ ะบบอินเทอร์ เน็ต
ได้ ก็สามารถเปิ ดเว็บบราวเซอร์ ทําการแสดงผลตรวจวัด แจ้ งเหตุ ดาวน์ โหลดข้ อมูลย้ อนหลัง ฯลฯ ได้ ทนั ที ใน
ส่วน SMS และ RADIO เป็ นส่วนที่รับส่งข้ อมูลกับ DATA LOGER โดยตรง ซึง่ มักถูกเป็ นการแสดงผลชัว่ คราว
หรื อใช้ ควบคุมระบบชัว่ คราว สําหรับผู้ควบคุมดูแลเท่านัน้
ประโยชน์สงู สุดของสถานีตรวจวัดอากาศนี ้เป็ นการตรวจวัดที่ละเอียดเก็บข้ อมูลทุก ๆ 5นาที(มาตรฐาน
อุตนุ ิยมฯ ทุก 3 ชัว่ โมง) ดังนันนั
้ กวิชาการในแขนงต่าง ๆ จะนําข้ อมูล ณ สถานีที่ตงนั
ั ้ นไปวิ
้ เคราะห์เพื่อนําไปใช้
ประโยชน์อื่น ๆ อีกมากเช่น การนําข้ อมูลไปวิเคราะห์ประมวลผลเชิงตัวเลขเพื่อการเตือนภัยพิบตั ลิ ว่ งหน้ า การนํา
ข้ อมูลไปวิเคราะห์เพื่อการเกษตรกรรม การนําข้ อมูลไปอ้ างอิงเพื่อประกาศภัยหนาวหรื อภัยแล้ ง การนําข้ อมูล
แสดงต่อสาธารณะชนเพื่อการท่องเทียว เป็ นต้ น
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ส่วนประกอบของสถานี ตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ
เนื่องด้ วยเซ็นเซอร์ หรื อตัวตรวจจับบางชนิด มีความสามารถวัดได้ มากกว่า 1 ค่าหรื อบางอุปกรณ์นนได้
ั้
รวบเซ็นเซอร์ หลายชนิดไว้ ด้วยกัน ซึง่ สามารถแสดงผังการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ ได้ ดงั รูปที่ 2
SOLAR CELL
BATTERY

RESET

Micro SD
CARD

SIM

GSM

Water Level

TNC

RF UHF

Rain Collector

Hygro Sensor

Solar Radiation

Anemometer

Soil

RS485

Digital Camera

ผังแสดงการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ต่าง ๆ
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ความหมายและรายละเอียดของอุปกรณ์ชนิ ดต่าง ๆ
Rain Collector Sensor ( ตัวตรวจจับปริมาณนํ้าฝน )
ลักษณะ : ทํ า ด้ ว ยพลาสติ ก คุณ ภาพสู ง ไม่ เ ป็ นสนิ ม หรื อ ถู ก กั ด กร่ อ น เป็ นรู ป
ทรงกระบอกตั ด ขอบบน มี รู สํ า หรั บ นํ า้ ไหลลงตรงกลาง มี เ ส้ น
ผ่าศูนย์กลางขนาด 6 นิ ้ว เป็ นชนิดคานกระดก
คุณสมบัติ : ทํ า หน้ าที่ ต รวจวั ด ปริ มาณนํ า้ ฝน มี ค วามละเอี ย ดในการวั ด
0.2มิลลิเมตร

Hygro Sensor ( ตัวตรวจจับอากาศรวม )
ลักษณะ : โครงสร้ างภายนอกเป็ น Radiation Shield (เกราะป้องกันรังสี) มีไว้ เพื่อ
ป้องกันเซ็นเซอร์ ตรวจอากาศสัมพัทธ์ โดยตรงกับแสงแดด นํ ้าฝน หิมะ
ฯลฯ ทําด้ วยพลาสติกเป็ นแผ่นชันเหมื
้ อน ไม่นําความร้ อนจากภายนอก
เข้ าสูเ่ ซ็นเซอร์ ป้องกันนํ ้าฝนและลมที่จะกระทบให้ เซ็นเซอร์ เสียหาย
ส่วนโครงสร้ างภายใน จะเป็ นส่วนของตัวเซ็นเซอร์ ที่ประกอบบนแผ่น
วงจรพิมพ์(PCB) ซึง่ จะมีกรอบพลาสติกเจาะรู ครอบปิ ดอีกชัน้ เพื่อกัน
แมลงปี กบินเข้ าไปทํารังที่ตวั เซ็นเซอร์ บนแผ่นวงจรพิมพ์มีเซ็นเซอร์ 2
ชนิดต่ออยู่คือ SHT-15 และ SCP1000 ดังนันจุ
้ ดเชื่อมต่อจึงใช้ 2เส้ น
เข้ ากับพอร์ ตที่ 2 และ 3
คุณสมบัติ : เซ็นเซอร์ SHT-15 เป็ นเซ็นเซอร์ ตรวจวัดอุณภูมิอากาศ(Temperature)
และตรวจวัดค่าความชิ ้นสัมพัทธ์ในอากาศ(Humidity)
เซ็นเซอร์ SCP1000
Pressure)

เป็ นตัวตรวจวัดความกดอากาศ(Barometric
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Solar Radiation Sensor ( ตัวตรวจจับพลังงานแสงอาทิตย์ )
ลักษณะ : ทําด้ วยพลาสติกคุณภาพสูงไม่เป็ นสนิมหรื อถูกกัดกร่ อน ตรงกลางเป็ น
พลาสติกสีขาวขุ่นทําหน้ าที่กรองและลดแสงเข้ าสู่ตวั เซ็นเซอร์ ตรวจจับ
ภายใน มีลกู นํ ้าอยูด่ ้ านข้ างเพื่อตังให้
้ อยูใ่ นระดับตังฉากกั
้
บพื ้นโลกเสมอ
คุณสมบัติ : ใช้ วดั ค่าพลังงานแสงอาทิตย์หน่วยเป็ นวัตต์ตอ่ ตารางเมตร มักนําไปใช้
เพื่อวิเคราะห์พลังงานแสงแดดในแต่ละวันนําไปใช้ งานเช่น เป็ นข้ อมูล
เพื่อติดแผงโซล่าเซลล์ เป็ นข้ อมูลพระอาทิตย์ขึ ้นหรื อตกในพื ้นที่นนั ้ ๆ
เป็ นข้ อมูลเพื่อดูปริ มาณเมฆในท้ องฟ้าในตอนกลางวัน เป็ นต้ น

Anemometer Sensor ( ตัวตรวจจับลม )
ลักษณะ : ทําด้ วยพลาสติกคุณภาพสูงไม่เป็ นสนิมหรื อถูกกัดกร่ อนประกอบ ด้ วย
2 ชิ ้นที่สําคัญคือ ส่วนบนจะคล้ ายกับหางเครื่ องบินทําหน้ าที่หนั ไปตาม
ทิศลมที่เข้ ามา ส่วนล่างเป็ นลูกถ้ วยถ้ ามีลมจะหมุนเพื่อวัดความเร็ วลม
คุณสมบัติ : ใช้ วดั ค่าความเร็วลมและทิศทางลม

Soil Sensor ( ตัวตรวจจับดิน )
ลักษณะ : เป็ นเซ็นเซอร์ ที่ฝังไว้ ในดิน ใช้ วดั อุณภูมิและความชิน้ ในดิน ส่วนใหญ่
เป็ นข้ อมูลเพื่อใช้ ในการเกษตรกรรม
คุณสมบัติ : ใช้ วดั ค่าอุณหภูมิในดิน และความชื ้นในดิน

RS485 ( เครือข่ายสื่อสาร )
ลักษณะ : เป็ นจุด เชื่ อ มต่อ กับ อุป กรณ์ เ สริ ม อื่ น ๆ โดยใช้ ก ารสื่ อ สารด้ ว ยสาย
ทองแดง 2เส้ นแบบ RS485 เดินสายยาวได้ ไกลถึง 4000ฟุต
คุณสมบัติ : ใช้ การต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์เสริม ในระบบ SCADA

Digital Camera ( กล้องถ่ายภาพนิ่ ง )
ลักษณะ : คล้ ายกับอุปกรณ์ CCTV แต่ตวั เซ็นเซอร์ รับภาพนันต่
้ างกัน โดยตัวนี ้จะ
ส่งข้ อมูลออกมาในรูปสัญญาณดิจิตอลและบีบอัดภาพมาเป็ น JPEG
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คุณสมบัติ : ใช้ สําหรับเก็บบันทึกภาพนิ่ง เพื่อใช้ ดสู ภาพพื ้นในช่วงเวลากลางวัน

Water Level ( ตรวจวัดระดับนํ้า )
ลักษณะ : เป็ นอุปกรณ์ชนิดอุลตร้ าโซนิควัดระยะทาง นํามาประยุกต์วดั ระยะทาง
ความสูงของเซ็นเซอร์ กบั ผิวนํ ้า แล้ วนําไปคํานวณหาความสูงของนํ ้าอีก
ครัง้ จึงทําให้ การวัดแบบไม่สมั ผัส มีอายุการใช้ งานที่ยาวนาน
คุณสมบัติ : ใช้ วดั ระดับความสูงของนํ ้าตามแม่นํ ้า ลําคลอง อ่างเก็บนํ ้า เป็ นต้ น

เ

TNC (Terminal Node Controler)
ลักษณะ : เป็ นพอร์ ตเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ จําพวก TNC ที่จะส่งข้ อมูลผ่าน TNC
ออกวิทยุรับส่งทัว่ ไป
คุณสมบัติ : ใช้ เชื่อมต่อกับระบบวิทยุสื่อสารอื่น ๆ ผ่านโมเด็ม TNC เช่นนําไปใช้ กบั
ระบบ APRS ในเครื อข่ายกิจการวิทยุสมัครเล่น ซึง่ สามารถทําหน้ าที่
เป็ น IGATE หรื อรายงานข้ อมูลอากาศ WX ได้

Data Loger ( เครื่องควบคุมส่วนกลาง )
ลักษณะ : เป็ นกล่องพลาสติก หุ้ม ด้ วยโฟมและอลูมิเ นี ยมฟรอยด์ ข้ างในบรรจุ
แบตเตอร์ รี่และแผงวงจรควบคุม
คุณสมบัติ : เป็ นตัวใจของระบบทังหมด
้
ทําหน้ าที่แปลงค่าสัญญาณจากตัวตรวจ
จับให้ เป็ นข้ อมูล พร้ อมทังจั
้ ดเก็บหรื อส่งข้ อมูลไปแสดงผล ตลอดไปถึง
การจัดการพลังงานในตัวเองและระบบการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ

Solar Cell ( แผงเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ )
ลักษณะ : เป็ นแบบโมโนคริสตอล หรื อผลึกคริสตอล ขนาดใหญ่สนี ํ ้าเงิน
คุณสมบัติ : ใช้ แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็ นพลังงานไฟฟ้า ขนาด 20 W เพื่อใช้
เป็ นพลังงานในการทํางานตลอดวัน
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การติดตัง้ สถานี ตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ
1.สถานที่ติดตัง้
การเลือกสถานที่ติดตังนั
้ นมี
้ ความสําคัญสูงมาก ซึ่งจะส่งผลให้ มีการตรวจวัดที่
ถูกต้ องมากหรื อน้ อยตามหลักอุตนุ ิยมฯ หรื อพื ้นที่ตดิ ตังนั
้ นเสี
้ ่ยงต่ออุบตั ิภยั ต่าง ๆ หรื อใกล้ กบั แหล่งที่จะส่งผลให้
เกิดอุปกรณ์เสียหายในระยะยาว จึงแบ่งข้ อพิจารณาออกเป็ นข้ อ ๆ ดังต่อไปนี ้
 การเลื อ กสถานที่ ต่ อ การวั ด สถานี ที่ ติ ด ตัง้ นัน้ ควรตัง้ ห่ า งจากสิ่ ง ก่ อ สร้ าง ต้ น ไม้ หรื อ
สิ่ ง แวดล้ อ มโดยรอบที่ มี ค วามสูง บดบัง แสงแดด และลม ซึ่ ง จะส่ ง ผลถึ ง การวัด พลัง งาน
แสงอาทิตย์ การวัดทิศทางลม การวัดความเร็ วลม และการประจุไฟเข้ าแบตเตอร์ รี่ไม่เพียงพอ
ต่อการทํางานปกติ ควรห่างรัศมีอย่างน้ อย 5-10เมตรขึ ้นไป
 การเลือกสถานที่ต่ออุบัติภัย สถานที่ติดตังนั
้ น้ ๆ ควรตังให้
้ ห่างจากลํานํ ้าลําคลอง หรื อห่าง
จากถนนเพื่อเลี่ยงต่ออุบตั ิเหตุ หรื อภัยต่าง ๆ เช่นนํ ้าท่วม เนื่องจากเซ็นเซอร์ ต่าง ๆ ไม่สามารถ
ทนทานต่อการแช่นํ ้าได้ อีกทังการประกั
้
นจะสิ ้นสุดลงจากการเสียเนื่องจากภัยพิบตั ิ เป็ นต้ น
ดัง นัน้ ควรตัง้ ในเนิ น สูง ปลอดนํ า้ ท่ ว มขัง ห่ า งจากขอบถนนที่ เ สี ย งต่ อ เกิ ด อุ บัติ เ หตุข อง
ยานพาหนะหรื อการขยายถนนในอนาคต
 การเลือกสถานที่ต่อการจัดแสดง ในตัวสถานีตรวจวัดอากาศนันได้
้ จดั ให้ มีความสวยงาม
ั ้ ดงู ่ายเห็น
และศึกษาได้ ง่ายในระดับหนึง่ บางแห่งจะมีผ้ ใู นใจหรื อผู้คนไปดูงาน การเลือกที่ตงให้
ได้ ชัดเจน กล่าวคือ การติดตังนั
้ น้ ด้ านหน้ าจะหันไปทางทิศใต้ เมื่อมองจากด้ านหน้ าจะเห็น
ส่วนประกอบเกือบทังหมดที
้
่สามารถถ่ายภาพ และอธิบายในแต่ละส่วนได้ ง่ายชัดเจน
 การเลือกสถานที่ง่ายต่ อการซ่ อมบํารุ ง ตัวสถานีตรวจอากาศนัน้ เป็ นชิน้ ส่วนการทํางาน
กลางแจ้ งภายนอกอาคาร ซึ่งจะได้ รับผลกระทบกับธรรมชาติโดยตรง ทังนํ
้ ้าฝน แสงแดด ฝุ่ น
แมลง สัตว์ ต่า ง ๆ เป็ นต้ น ดัง นัน้ เพื่ อให้ ส ถานี ปฏิบัติง านได้ ต่อเนื่ อ งตลอดทัง้ ปี ควรมี ก าร
บํารุ งรักษาอย่างน้ อยปี ละ 1-2 ครัง้ ดังนันการบํ
้
ารุ งรักษาในแต่ละครัง้ พื ้นที่ติดตังที
้ ่ง่ายต่อการ
เข้ าถึง ก็สง่ ผลให้ ง่ายต่อการบํารุงรักษาด้ วยเช่นกัน อีกทังพื
้ ้นที่ตดิ ตังไม่
้ เป็ นเนินสูงหรื อรก ก็ช่วย
ให้ การบํารุงรักษาง่ายขึ ้น
 การเลือกสถานที่ห่างจากสิ่งแวดล้ อมกระทบ ควรตังให้
้ ห่างจากสถานที่ที่มีใบไม้ ร่วงปลิว
ห่างจากหลอดไฟที่มกั มีแมลงมาบินตอม ห่างจากป่ าหญ้ าที่มีเครื อขึ ้นปกคลุม เป็ นต้ น
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2.วัสดุและอุปกรณ์ ท่ ีใช้ ในการติดตัง้ อุปกรณ์และวัสดุในการติดตังนั
้ น้ ค่อนข้ างมีมากและแตกต่าง
กัน จะขอจําแนกเป็ นข้ อ ๆ ดังต่อไปนี ้
 คีมยํา้ แจ็ค RJ11 แบบ 4ขา และ 6ขา ใช้ เป็ นอุปกรณ์ยํ ้าแจ็คชนิด RJ11 4C/6C ให้ เลือกใช้
ในแบบอยู่ในตัวเดียวกันเพื่อความสะดวกต่อการใช้ งาน เซ็นเซอร์ ทงหมดจะใช้
ั้
คีมนี ้ในการตัด
ต่อสาย และขัวต่
้ าง ๆ

 คีมยํา้ คอนเน็คเตอร์ RG58 ใช้ เป็ นอุปกรณ์ยํ ้าคอนเน็คเตอร์ ชนิด RG58 แบบ 6 เหลี่ยม ใช้
้
คเตอร์ ของ PL259 และ SMA
ยํ ้าขัวคอนเน็

 มัลติมิเตอร์ ใช้ เป็ นอุปกรณ์สําหรับวัดแต่ตงค่
ั ้ า ในขณะติดตัง้ เช่นวัดแรงดันแบตเตอร์ รี่ วัด
แรงดันจากโซล่าเซลล์ วัดค่าความต้ านทานเพื่อปรับทิศให้ กบั Anemometer เป็ นต้ น หรื อใช้
เพื่อการตรวจวัดในงานซ่อม วิเคราะห์สาเหตุตา่ ง ๆ มีทงแบบอนาล๊
ั้
อก และดิจิตอบ
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 VSWR เป็ นอุปกรณ์ มิเตอร์ สําหรับวัดทดสอบสายและเสาอากาศ ในย่านความถี่ UHF
439MHz

 คีมตัดและคีมปลอกสายไฟ ใช้ เพื่อสําหรับตัดสายไฟ และปลอกสายไฟชนิดต่าง ๆ

 ไขควงแฉกและแบน ใช้ สาํ หรับขันประกอบอุปกรณ์ตา่ ง ๆ

 ประแจ ใช้ สําหรับประกอบอุปกรณ์ตา่ ง ๆ
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 หัวแรงและตะกั่ว เป็ นอุปกรณ์ใช้ สําหรับบัคกรี การตัดต่อสายไฟบางครัง้ จะมีการบัคกรี เพื่อให้
การต่อสายสมบูรณ์มนั่ คงแข็งแรงอายุการใช้ งานยาวนาน การใช้ งานนอกสถานีอาจต้ องใช้ หวั
แร้ งชนิดใช้ แก๊ ส เป็ นต้ น

 มีดคัตเตอร์ เป็ นอุปกรณ์อเนกประสงค์เพื่อใช้ สําหรับตัดสายไฟ ปลอกสายไฟ เป็ นต้ น

 คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์ เคลื่อนที่ เป็ นอุปกรณ์สําคัญในการทดสอบการแสดงผลและตัง้
ค่าต่าง ๆ ให้ กบั ตัวดาต้ าล็อกเกอร์

ั้
ตามพิกดั GPS ในเทคโนโลยีใหม่ขอ
 GPS เป็ นอุปกรณ์สําคัญในการระบุตําแหน่งที่ตงสถานี
โทรศัพท์(PDA) รุ่นใหม่ๆ บางรุ่น มักจะมี GPS ในตัว ก็สามารถใช้ งานร่วมได้ เช่นกัน
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 แจ็คแบบ RJ11 ชนิด 4C จํานวน 8ตัว และ 6C จํานวน 2ตัว ต่ อสถานี ใช้ เป็ นวัสดุขณะ
ติดตัง้ เชื่อมต่อแจ็คเสียบเข้ ากับแผงวงจรดาต้ าล็อกเกอร์ ทัง้ 10 จุด

 สายไฟข้ อมูลขนาด 6Core และ 4Core เป็ นวัสดุใช้ เชื่อมต่อเซ็นเซอร์ กบั ดาต้ าล็อกเกอร์ ปกติ
ความยาวจะตัดตามการใช้ งานจริงที่ 2-5เมตร ในแต่ละเซ็นเซอร์

 ซิลีโคน ปริ มาณ 2หลอดต่ อสถานี เป็ นวัสดุใช้ สําหรับยึดติดและอุดรอยรั่วของอากาศของ
กล่องดาต้ าล็อกเกอร์ เพื่อไม่ให้ อากาศเข้ าไป สะสมความชื ้นที่จะก่อให้ เกิดหยดนํ ้าภายในกล่อง
จะส่งผลให้ เกิดสนิมกับแผงวงจรได้ และคงใช้ สําหรับอุดรูตา่ ง ๆ กันนํ ้าเข้ า ป้องกันแมลงเป็ นต้ น

 มาร์ คเกอร์ สายไฟ หมายเลข 1-10 อย่ า งละ 1ตั ว ต่ อ สถานี เป็ นวัส ดุใ ช้ สํ า หรั บ บอก
ตําแหน่งของสายเซ็นเซอร์ ตา่ ง ๆ เพื่อให้ การซ่อมบํารุ งในภายหลังนัน้ กระทําได้ ง่ายขึ ้น ไม่เสียบ
สายเซ็นเซอร์ ผิดตําแหน่ง
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 เทปอลูมิเนียม จํานวน 1ม้ วน ต่ อ 3-4สถานี เป็ นวัสดุสําหรับแปะกล่องดาต้ าล็อกเกอร์ หรื อ
รัด/ห่อหุ้มสายสัญญาณต่าง ๆ ทนทานแข็งแรงต่อแสงแดด อุณหภูมิ และความชื ้นภายนอก
ช่วยยืดอายุการใช้ งานของอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ที่ถกู ห่อหุ้มด้ วยเทปอลูมิเนียม

 เทปพันสายไฟ เป็ นวัสดุใช้ บางครัง้ สําหรับการงานตัดต่อสายไฟ หรื อใช้ สําหรับพันเทปชัว่ คราว
ในการร้ อยสายไฟในตัวเสา เป็ นต้ น

 ซิลิก้าเจล จํานวน 3-5ถุงต่ อสถานี เป็ นวัสดุใช้ สําหรั บดูดความชื น้ ใส่ไว้ ในตัวกล้ องถ่าย
ภาพนิ่ ง เพื่ อไม่ให้ เ กิ ดฝ้ากระจกภายใน และใส่ไว้ ในกล่องดาต้ าล็อกเกอร์ เ พื่ อลดความชื น้
ภายในที่จะก่อให้ เกิดหยดนํ ้าก่อให้ เกิดสนิมขึ ้นบนแผ่นวงจรพิมพ์(PCB) เพื่อยืดอายุการใช้ งาน

 สายนําสัญญาณ RG58 ยาว 5.8เมตรต่ อสถานี ใช้ เป็ นวัสดุสําหรับต่อเป็ นสายนําสัญญาณ
RF RADIO ย่าน UHF 439MHz ระหว่างตัวดาต้ าล็อกเกอร์ กบั ตัวเสาอากาศ
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 คอนเน็คเตอร์ SMA ชนิดยํา้ สาย RG58 จํานวน 1ตัวต่ อสถานี เป็ นวัสดุสําหรับต่อขัวสาย
้
นําสัญญาณเข้ ากับจุดต่อดาต้ าล็อกเกอร์

 คอนเน็คเตอร์ UHF ชนิดยํา้ สาย RG58 จํานวน 1ตัวต่ อสถานี เป็ นวัสดุสําหรับต่อขัวสาย
้
นําสัญญาณเข้ ากับสายอากาศที่ยอดเสา

3.การติดตัง้ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ในการติดตังอุ
้ ปกรณ์นนั ้ จะต้ องทําการเตรี ยมติดตังฐานเสาสถานี
้
ก่อน
แล้ วจึงนําเซ็นเซอร์ ตา่ งๆ มาติดกับแขนยึดที่ตวั เสาตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
้ วนัน้ ให้ ทําการขุดหลุม
3.1 การติดตัง้ และประกอบตัวเสา หลังจากที่มีการเลือกสถานที่ติดตังแล้
ลึกประมาณ 1เมตร โดยให้ ฐานเบิกกว้ างเพื่อวางฐานเสา เทปูนรอให้ แห้ ง แล้ วจึงนํ ้าส่วนตัวเสาประกอบ
้
ากับฐานของเสายึดน๊ อตให้ แน่น
เข้ ากับอุปกรณ์เซ็นเซอร์ ตา่ ง ๆ ในหัวข้ อต่อไป ก่อนแล้ วตังเสาเข้
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3.2 ประกอบ Radiation Shield ตามคูม่ ือของ Davis แล้ วนําเซ็นเซอร์ Hygro Sensors ติดเข้ าไป
ช่องว่างตรงกลาง แล้ วต่อสายสัญญาณตําแหน่งปลัก๊ ที่ 3 และ 2 จากนัน้ ให้ ปิดฝาจนเสร็ จแล้ วนําไป
ประกอบเข้ ากับแขนยึดเสาพร้ อมกับสอดสายสัญญาณทังสองเส้
้
นไว้ ภายในท่อตัวเสา แล้ วจึงนําแขนที่
ยึดชุดเซ็นเซอร์ แล้ วต่อเข้ ากับตัวเสาในด้ านทิศตะวันตก

3.3 ประกอบ Rain Collector ตัวถังวัดนํ ้าฝนนี ้ประกอบด้ วยสองส่วนใหญ่ ๆ ส่วนล่างเป็ นฐานที่ตดิ
กับคานกระดกทํ าหน้ าที่ เป็ นเซ็นเซอร์ และส่วนบนเป็ นฝาถังที่ มีหลุมเป็ นทรงกรวยรองรั บนํ า้ ฝน จะ
้
สามารถถอดออกได้ ง่ายเพื่อการบํารุ งรักษาไม่ให้ รูอดุ ตัน ในการประกอบนันให้
้ ถอดแยกออกมาทังสอง
ส่วนก่อน โดยบิดส่วนบนทวนเข็มนาฬิกา ก็จะหลุดจากล๊ อคของฐาน

บิดส่ วนบนทวนเข็มนาฬิกา มีล๊อคที่ฐาน
อยู่ 4 จุดเมื่อหลุดแล้ วให้ ยกส่ วนบนออก

ระดับ

ให้
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เมื่ อ ถอดส่ ว นบนออกแล้ ว ให้ นํ า ฐานล่ า งไปติ ด กั บ แขนยึ ด ด้ า นทิ ศ ตะวัน ออก พร้ อมกัน สอด
สายสัญญาณไว้ ในท่อตัวเสา ในการตังเสาให้
้
ปรับแขนยึดหรื อตัวเสาให้ ระดับนํ ้า(ลูกนํ ้า) ในถังวัดนํ ้าฝน
ตังอยู
้ ่ในระดับนํ ้า เพื่อให้ คานกระดกไม่เอนเอียงไปข้ างใดข้ างหนึ่ง หรื อให้ อยู่ในสมดุลของแรงโน้ มถ่วง
โลก เมื่อเสร็ จแล้ วให้ ติดสายรัดออก เพื่อให้ สามารถทํางานได้ (ติดสายรัดมาเพื่อไม่ให้ คานกระดกเกิด
ความเสียหายขณะขนส่ง) แล้ วจึงใส่ถงั ส่วนบนกลับเข้ าไปโดยใส่ให้ ตรงล๊ อคทัง้ 4ด้ านแล้ วบิดตามเข็ม
นาฬิกาให้ เข้ าล๊ อคที่สว่ นฐาน

3.4 ติดตัง้ Solar Radiation ในชุดประกอบของเซ็นเซอร์ นี ้จะมีสกรูและสปริงมาให้ อย่าละ 3ตัว สิ่ง
สําคัญคือเมื่อติดแล้ วจะต้ องสามารถปรับระดับนํ ้าได้ แล้ วสอดสายนําสัญญาณเข้ าในท่อตัวเสาเพื่อยืด
อายุการใช้ งานของสายสัญญาณ เมื่อตังเสาเสร็
้
จแล้ วให้ ทําการปรับสกรู ให้ ตวั เซ็นเซอร์ วัดพลังงาน
แสงอาทิตย์อยูใ่ นระดับนํ ้า ตังฉากกั
้
บพื ้นโลก
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3.5 ประกอบ Anemometer การประกอบนันให้
้ ประกอบตามคูม่ ือของ Davis แต่สว่ นบนที่เป็ น
เซ็นเซอร์ วดั ทิศทางนัน้ ให้ ทําการปรับไปที่ทิศเหนือ(0โอห์ม เมื่อใช้ มลั ติมิเตอร์ วดั ที่สายสัญญาณสีแดง
้ วเสาแล้ ว จะได้ ใช้ แขนเป็ นตัว
กับสีเขียว) โดยให้ หางวัดทิศชี ้ขนานไปกับตัวก้ านจับ เพื่อให้ เมือติดตังตั
ชี ้บอกทิศเหนือ เมื่อประกอบเสร็ จแล้ วให้ นําไปติดที่ปลายยอดเสา พร้ อมทังสอดสายสั
้
ญญาณลงมา
ตามท่อของตัวเสา
ชีไ้ ปทิศเหนือ

3.6 ประกอบแผงโซล่ าเซลล์ ให้ ทําการยึดตัวแผงโซล่าเข้ ากับแขนยึด พร้ อมกันสอดสายไฟเข้ าไป
ในตัวเสาสถานี แล้ วจึงต่อขัวไฟที
้ ่เต้ า/บล๊ อคขัวต่
้ อที่ตวั แผงโซล่า จากนันสามารถทดสอบการต่
้
อสายโดย
ใช้ มลั ติมิเตอร์ วดั ที่ปลายสาย ควรได้ แรงดันประมาณ 16-21VDC
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3.7 ประกอบตัวเสาวิทยุ ตัวเสาวิทยุหรื อสายอากาศนัน้ ให้ ทําการต่อสายนําสัญญาณเสียก่อน ใช้
สายนํ าสัญญาณ RG58 ขนาด 50โอห์ ม มีความยาว 5.8เมตร โดยปลายด้ านหนึ่งต่อเข้ ากับขัว้ ต่อ
าไปต่อกับตัว
PL259 หรื อ UHF อีกปลายด้ านหนึ่งต่อกับขัว้ SMA โดยปลายด้ าน UHF นันจะนํ
้
สายอากาศที่จะติดปลายยอดเสา ส่วนตัวเสาที่ให้ มานัน้ ให้ ทําการประกอบแขนกราวน์แพลนทัง้ 3ก้ าน
แล้ วต่อสายนําสัญญาณพร้ อมกับสอดสายไว้ ในตัวเสาสถานี จึงนํามาติดที่ปลายยอดเสา

3.8 ประกอบดาต้ าล็อกเกอร์ ก่อนที่จะนําตัวเครื่ องดาต้ าล็อกเกอร์ มาประกอบเข้ ากับตัวเสาสถานี
นัน้ ให้ ทําการยึดติดกับแท่นเหล็กที่มียแู คล้ มสําหรับยึดติดกับตัวเสาเสียก่อน แล้ วจึงนํามายึดติดกับตัว
เสาอยูใ่ นตําแหน่ง ด้ านล่างแผงโซล่าเซลล์

22

3.9 ต่ อสายสัญญาณต่ าง ๆ เมื่อทําการติดตังตั
้ วดาต้ าล็อกเกอร์ เข้ ากับตัวเสาแล้ ว ให้ เริ่ มใส่ทีละ
สายจากใหญ่ไปหาเล็กดังลําดับต่อไปนี ้
SOLAR CELL

GSM
RF UHF

ปุ่ มรีเซ็ต

Rain Collector

Hygro Sensor

Solar Radiation

Anemometer

Soil

RS485

ผังแสดงการเชื่อมต่ อเซ็นเซอร์ ต่าง ๆ

Digital Camera

Water Level

TNC
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3.9.1 สายอากาศ GSM สายนี ้เป็ นหัว SMA ขนาดใหญ่ควรนํามาใส่โดยสอดน๊ อตพลาสติก
ตัวกล่อง แล้ วขันเกลียวขัวต่
้ อก่อน
3.9.2 ใส่สายเซ็นเซอร์ ตงแต่
ั ้ หมายเลข 1 ถึง 10 ปกติจะเป็ นสายโทรศัพท์ชนิดแบน 4คอร์ หรื อ
6 คอร์ ให้ ใส่ผ่านน๊ อตพลาสติก แล้ ววัดความยาวพอใช้ งานถึงปลัก๊ เสียบ แล้ วจึงตัดส่วนเกินทิง้
จากนันให้
้ ใส่มาร์ คเกอร์ ตามตําแหน่ง ปลอกสายยาวประมาณ 5มิลลิเมตร แล้ วนําแจ็ค RJ11 มาใส่
แล้ วยํ ้าหัวด้ วยคีม โดยตําแหน่งจะเรี ยงสีดงั ภาพ

ตําแหน่ งขา
1.สีเหลือง
2.สีเขียว
3.สีแดง
4.สีดาํ
3.9.3 ใส่สายนําสัญญาณ RF UHF จะอยูน่ อกกล่อง หมุนเข้ าด้ วยคอนเน็คเตอร์ ชนิด SMA

3.9.4 ใส่สายไฟโซล่าเซลล์และแบตเตอร์ รี่ จะใส่สายไฟลงสู่ปลัก๊ ตัวเมียก่อน โดยการปลอก
สายแล้ วขันสกรูให้ แน่น ซึง่ จะมีอยู่ 4ขา ตามตําแหน่งภาพประกอบ
แผงโซล่าเซลล์

แบตเตอร์รี่

แดง (+) ดํา (-)

แดง (+) ดํา (+)

1

2

3

4
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3.10 การตัง้ ค่ าสถานีตรวจวัดอากาศที่สําคัญ การตังค่
้ านี ้สําคัญที่สดุ เนื่องจากสถานีตรวจ
อากาศนันทํ
้ างานเป็ นระบบและมีจํานวนมากจําเป็ นจะต้ องระบุตําแหน่งและหมายเลขประจําสถานี
้ าเบือ้ งต้ นนัน้ จะใช้
เพื่ อให้ ทราบว่า สถานี นัน้ อยู่ที่ใด มีหมายเลขอ้ างอิงสถานี ใดเป็ นต้ น ในการตังค่
โทรศัพท์มือถือบริ การ SMS เป็ นตัวตังค่
้ าซึง่ จะต้ องทราบเบอร์ โทรของตัวสถานีเสียก่อน โดยสามารถตัง้
ค่าที่สําคัญได้ ตามคําสัง่ ดังต่อไปนี ้
3.10.1 ตังค่
้ าการใช้ งาน GPRS ในประเทศไทยมีอยู่ 3ค่ายหลัก ๆ ที่ให้ บริ การ GPRS คือ
DTAC TRUE AIS ซึง่ DTAC จะมีการตังค่
้ าที่ตา่ งจากที่อื่น ดังนัน้ ตัวดาต้ าล็อกเกอร์ ใช้ ซิมจากค่าย
บริ การใด ให้ กําหนดเป็ นของเครื อข่ายนัน้ ๆ
คําสัง่ : #CID

ใช้ ตงค่
ั ้ าเครื อข่ายโทรศัพท์

พารามิเตอร์ : 0,1,AIS,TRUE,DTAC

0=AIS,TRUE หรื อ 1=DTAC

ตัวอย่าง #CID=1 หรื อ #CID=DTAC กําหนดให้ ใช้ เครื อข่าย DTAC
3.10.2 ตังค่
้ าพิกดั ตําแหน่งตาม GPS เพื่อระบุตําแหน่งที่ตงสถานี
ั้
ตามแผนที่โดยนําเครื่ อง
GPS ไปวางที่ฐานเสาเพื่อหาตําแหน่ง ซึ่งจะใช้ หน่วยดีกรี จุดทศนิยม 5ตําแหน่ง จะได้ สองค่าคือ
ละติจดู และลองติจดู ซึง่ จะต้ องตังค่
้ าสองครัง้ ในแต่ละคําสัง่ ดังนี ้
คําสัง่ : #LAT
พารามิเตอร์ : ##.#####

ใช้ ตงค่
ั ้ าละติจดู ตามตําแหน่งที่ตงสถานี
ั้
ตัวเลขจุดทศนิยม 5ตําแหน่ง

ตัวอย่าง #LAT=17.81207 กําหนดตําแหน่งละติจดู

คําสัง่ : #LON
พารามิเตอร์ : ###.#####

ใช้ ตงค่
ั ้ าลองจิจดู ตามตําแหน่งที่ตงสถานี
ั้
ตัวเลขจุดทศนิยม 5ตําแหน่ง

ตัวอย่าง #LAT=100.35596 กําหนดตําแหน่งลองติจดู
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3.10.3 ตังค่
้ าหมายเลขอ้ างอิงสถานี การกําหนดไอดีสถานีนนั ้ จะได้ จากตําแหน่งอ้ างอิง GPS
แล้ วนํามาหาที่อยู่ตาม ตําบล อําเภอ จังหวัด ซึ่งจะถูกกําหนดมาจากส่วนกลางหรื อเซิร์ฟเวอร์ อีก
ครัง้ ค่าหมายเลขอ้ างอิงสถานีนี ้ไม่ใช่ไอดีสถานี แต่เป็ นแอดเดรสของสถานี ซึง่ จะต้ องทําการแปลง
จากไอดีสถานีมาเป็ นแอดเดรสเสียก่อน ซึง่ จะต้ องได้ รับแจ้ งจากส่วนกลางหรื อเซิร์ฟเวอร์ ก่อนเช่น
ไอดีสถานีคือ 530802-001 จะได้ แอดเดรสสถานีเป็ น 53:08:02:00:01 เป็ นต้ น
คําสัง่ : #SID
พารามิเตอร์ : AA:BB:CC:DD:EE
ตัวอย่าง #SID=53:08:02:00:01

ใช้ ตงค่
ั ้ าแอดเดรสสถานี
ตัวเลขแอดเดรสคัน่ ด้ วยเครื่ องหมาย :
กําหนดแอดเดรสสถานี

3.10.4 ตังค่
้ าฐานเวลา โดยปกติแล้ วเมื่อดาต้ าล็อกเกอร์ เชื่อมต่อกับเครื่ องแม่ข่าย(เซิร์ฟเวอร์ )
จะทําการตังค่
้ าฐานเวลาโดยอัตโนมัติ ซึง่ เป็ นการเทียบเวลาให้ เครื่ องมีเวลาที่ตรงกับมาตรฐานโลก
้
งค่
้ าเองได้
อย่างถูกต้ อง และจะมีการเทียบเวลาทุกวันอีกด้ วย ถึงอย่างไรก็ตามผู้ติดตังคงสามารถตั
ด้ วยคําสัง่ ที่สง่ ผ่าน SMS
คําสัง่ : #CLK
พารามิเตอร์ : DD/MM/YY HH:MM:SS
ตัวอย่าง #CLK=1/3/2001 14:12:00

ใช้ ตงเวลาเครื
ั้
่ อง
กําหนดรูปแบบวันที่และเวลา
กําหนดวันที่และเวลา

3.10.5 กําหนดการเปิ ดใช้ งานกล้ องถ่ายภาพ ในบางสถานีนนมี
ั ้ การติดกล้ องถ่ายภาพนิ่ง ซึง่
ค่าปกติจะไม่ได้ เปิ ดไว้ ดังนันถ้
้ ามีกล้ องติดด้ วยให้ ใช้ คําสัง่ เพื่อให้ กล้ องทํางานได้
คําสัง่ : #CAM
พารามิเตอร์ : 0,1,YES,NO
ตัวอย่าง #CAM=1 หรื อ #CAM=YES

ใช้ เปิ ดปิ ดการทํางานของกล้ อง
ใช้ ได้ ทงตั
ั ้ วเลขและตัวอักษร
กําหนดการเปิ ดใช้ งานกล้ อง
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3.11 ตรวจสอบความเรี ยบร้ อยและการทํางานของสถานี เป็ นนันตอนสุ
้
ดท้ ายสําหรับการติดตัง้
สถานี เมื่อตังสถานี
้
เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ วและทําการตังค่
้ าต่าง ๆ ได้ เสร็ จสิ ้นแล้ ว การทํางานปกติจะทําการ
อ่านข้ อมูลจาเซ็นเซอร์ และส่งข้ อมูลเข้ าไปแสดงผลและจัดเก็บสู่เครื่ องแม่ข่ายที่ส่วนกลางโดยอัตโนมัติ
สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ หรื อเครื่ องมืออื่น ๆ ในการเชื่อมต่อสู่อินเตอร์ เน็ตเพื่อรอผลการตรวจวัด ซึ่งจะ
แสดงค่าทุก ๆ 5นาที โดยให้ ตรวจสอบค่าวัดต่าง ๆ ว่าแสดงผลผิดพลาดอย่างไรหรื อไม่? ถ้ าได้ ให้ รอผล
้
การทํางานไปอย่างน้ อย 1 ชัว่ โมง เพื่อให้ แน่ใจว่าสถานีทํางานได้ ตามปกติตอ่ ไป ในระหว่างนี ้ผู้ติดตังให้
ทําการเก็บงานที่ตวั เสาให้ เรี ยบร้ อยเช่น ทาสี แปะเทปอลูมิเนียม ทาซิลีโคน ฯลฯ

เมื่อการทดสอบการแสดงผลหรื อการทํ างานปกติดีแล้ ว ให้ ใส่ซิริก้าเจล ในกล้ องหรื อตัวกล่อง
ดาต้ าล๊ อคเกอร์ แล้ วทําการปิ ดฝาที่ทาขอบด้ วยซิลีโคนป้องกันอากาศเข้ า และใส่ซิลีโคนในกล่องตามจุด
ที่อากาศจะเข้ าไปด้ วย และอุดด้ วยซิลีโคนภายนอกกล่องอีกครัง้ ก่อนจะนําเทปอลูมิเนียมแปะทับเพื่อ
ความเรี ยบร้ อยและยืดอายุการใช้ งานซิลีโคนและจุดต่อต่าง ๆ
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การดูแลบํารุงรักษา
เนื่ องจากสถานี ตรวจวัดอากาศอัตโนมัตินัน้ เป็ นส่วนการตรวจวัดที่ มีความละเอียดอ่อน ดังนัน้ การ
บํารุงรักษานันขอแบ่
้
งออกเป็ นสองส่วนใหญ่ ๆ จากผู้ปฏิบตั ิงานคือ 1.การบํารุ งรักษาเบื ้องต้ นจากผู้ดแู ลในพื ้นที่
ไม่ต้อ งมี เ ครื่ องมื อและความเชี่ ย วชาญมาก 2.การซ่อมบํา รุ งจากผู้เชี่ ยวชาญซึ่งต้ องอาศัยเครื่ องมือในการ
วิเคราะห์ตรวจซ่อมจากผู้ที่มีความรู้เฉพาะทาง
1. การบํารุ งรั กษาเบือ้ งต้ น ในการบํารุงรักษานี ้ จะอธิบายถึงการบํารุ งรักษาเบื ้องต้ นสําหรับผู้ดแู ล
สถานีในพื ้นที่นนั ้ ๆ เพื่อให้ ง่ายต่อการปฏิบตั ิงาน จะเสนอข้ อมูลที่เกิดขึ ้นจริ งและแนวทางการแก้ ไขปั ญหา ใน
ระยะเวลาการตรวจบํารุงรักษานันขึ
้ ้นกับสถานที่ตดิ ตังนั
้ น้ ๆ โดยสามารถแบ่งเป็ นส่วน ๆ ได้ ดงั ต่อไปนี ้
 Rain Collector (ถังวัดนํา้ ฝน)
สาเหตุ: เกิดจากการอุดตันของรูนํ ้าในถังส่วนบน
ผลลัพธ์ : การวัดปริ มาณนํ ้าฝนผิดพลาด
การบํารุ งรั กษา: ให้ ถอดฝาถังบนโดยบิดทวนเข็มนาฬิกาเมื่อมองจากด้ านบน แล้ วยกออกไป
ั้
ล้ างทําความสะอาดไม่ให้ มีสงิ่ อุดตันรูนํ ้าไหล หรื อให้ นํ ้าไหลได้ ตามปกติ ปรับระดับนํ ้าให้ เซ็นเซอร์ ตงตรง
ตัวถังวัดนํ ้าฝนนี ้ มักอุดตันบ่อย ๆ จากดิน ฝุ่ น โคลน แมลง นกทํารัง เป็ นต้ น ผู้ดแู ลควรมีการตรวจสอบ
้ าได้ สองทางคือ
หรื อตรวจเช็คอย่างน้ อยเดือนละครัง้ หรื อก่อนฝนตก การตรวจสอบนันทํ
1.1 ทางข้ อมูล โดยดูผลการวัดปริมาณนํ ้าฝนแล้ ววิเคราะห์จากข้ อมูลว่า มีฝนตกจริ งแต่วดั ไม่ได้
หรื อวัดได้ น้อยผิดปกติ
1.2 ทางฮาร์ ดแวร์ ผู้ดแู ลควรเปิ ดฝาถัง ตรวจสอบว่ามีสงิ่ ใดปิ ดรูนํ ้าของถังวัดนํ ้าฝนหรื อไม่
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สาเหตุ: นกทํารังในถังวัดนํ ้าฝน
ผลการวัด: วัดข้ อมูลไม่ได้

สาเหตุ: มูลเมลงอุดตันรูนํ ้า
ผลการวัด: วัดข้ อมูลไม่ได้

สาเหตุ: มดทํารังปริ เวณส่วนล่าง

สาเหตุ: สิง่ ปฏิกลู อุดตันรูนํ ้า

ผลการวัด: วัดข้ อมูลผิดพลาด

ผลการวัด: วัดข้ อมูลไม่ได้

 แผงโซล่ าเซลล์
สาเหตุ: เกิดจากฝุ่ นละอองในอากาศเข้ าไปสะสม
ผลลัพธ์ : เก็บพลังงานแสงอาทิตย์ได้ น้อยลงกว่าปกติ
การบํารุ งรักษา: ให้ ใช้ ผ้าชุบนํ ้าให้ ทําความสะอาดบนผิวกระจกของแผงโซล่าเซลล์
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 Solar Radiation
สาเหตุ: เกิดจากฝุ่ นละอองในอากาศเข้ าไปสะสม
ผลลัพธ์ : วัดพลังงานแสงอาทิตย์ผิดพลาด
การบํารุ งรักษา: ให้ ใช้ ผ้าชุบนํ ้าให้ ทําความสะอาดส่วนรับแสงสีขาว และปรับระดับนํ ้าให้
เซ็นเซอร์ ตงตรง
ั้

2. การซ่ อมบํารุ งจากผู้เชี่ยวชาญ การซ่อมบํารุงจากผู้เชี่ยวชาญนัน้ กระทําอย่างน้ อยปี ละ 1-2 ครัง้
ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นการตรวจซ่อมบํารุ งจากการเสียหรื อทํางานไม่ได้ โดยผู้ดแู ลสถานีนนไม่
ั ้ สามารถแก้ ไขปั ญหาใน
เบื ้องต้ นได้ เอง และเป็ นการบํารุ งรักษาประจําปี เพื่อให้ สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติสามารถปฏิบตั ิต่อไปได้
อย่างถูกต้ อง แบ่งลําดับได้ ดงั ต่อไปนี ้
 การทําความสะอาด เป็ นขันตอนพื
้
้นฐานที่จะแก้ ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ ซึง่ อาจต้ องใช้ นํายาเคมี
หรื อเครื่ องมือ วัสดุ ทําให้ ดเู หมือนใหม่ และคงทํางานได้ ถกู ต้ องตามเดิม
 ปรั บตัง้ ค่ าเซ็นเซอร์ เนื่องจากเครื่ องมือวัดกลางแจ้ งนัน้ เมื่อมีการใช้ งานในระยะยาวแล้ ว ผล
การวัดจะคลาดเคลื่อนไปตามอายุการใช้ งานของเซ็นเซอร์ นัน้ ๆ ดังนัน้ จึงต้ องมีเครื่ องมือสอบเทียบ
ข้ อมูล และทําการปรับแต่งเซ็นเซอร์ ตา่ ง ๆ ให้ อยูใ่ นมาตรฐาน
 เปลี่ยนซิลิก้าเจล สารดูดความชื ้นนี ้ เป็ นวัสดุใช้ งานชัว่ คราวในการกักเก็บความชื ้นเอาไว้ ใน
ตัวเอง ซึ่งควรเปลี่ยนใหม่อย่างน้ อยปี ละครัง้ หรื อทุกครัง้ ที่มีการเปิ ดกล่องดาต้ าล็อกเกอร์ หรื อกล้ อง
ถ่ายภาพ
 อุดซิลีโคนและเทปอลูมิเนียมใหม่ ตัวกล่องนันออกแบบมาให้
้
สามารถบํารุงรักษาให้ เหมือน
ใหม่ได้ ตลอดไป ดังนัน้ เมื่อมีการเปิ ดฝากล่องออกมาบํารุงรักษา ปรับแต่ง ตังค่
้ าต่าง ๆ แล้ วให้ ทําการอุด
รอยรั่วต่าง ๆ ใหม่ และส่วนนอกสุดของกล่องจะเป็ นชันอลู
้ มิเนียมฟรอยด์ สามารถใช้ เทปอลูมิเนียมแปะ
ทับให้ ดเู หมือนใหม่ได้ ตามเหมือนเดิม
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 การตรวจซ่ อม ในการตรวจซ่อมนัน้ ขึน้ อยู่กับจุดเสี ยต่าง ๆ ของสถานี นัน้ ๆ โดยจะต้ องมี
เซ็นเซอร์ หรื อวัสดุอะไหล่สํารองไปเปลี่ยนใหม่ทนั ที เพื่อให้ สถานีทํางานได้ ทนั ทีไม่ต้องรอซ่อมอะไหล่นนั ้
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คุณลักษณะของเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ
คุณสมบัตเิ บือ้ งต้ น



























อ่านและแปลงข้ อมูลเซ็นเซอร์ อณ
ุ หภูมิ(Temperature)
อ่านและแปลงข้ อมูลเซ็นเซอร์ ความชื ้นสัมพัทธ์(Humidity)
อ่านและแปลงข้ อมูลเซ็นเซอร์ พลังงานแสงอาทิตย์(Solar Radiation)
อ่านและแปลงข้ อมูลเซ็นเซอร์ ปริ มาณนํ ้าฝน(Rainfall)
อ่านและแปลงข้ อมูลเซ็นเซอร์ ความเร็วลม(Wind Speed)
อ่านและแปลงข้ อมูลเซ็นเซอร์ ทิศทางลม(Wind Direction)
อ่านและแปลงข้ อมูลเซ็นเซอร์ ความกดอากาศ(Barometric Pressure)
อ่านและแปลงข้ อมูลเซ็นเซอร์ วดั ระดับนํ ้าด้ วยอุลตร้ าโซนิค(Option)
อ่านและแปลงข้ อมูลเซ็นเซอร์ อณ
ุ หภูมิและความชิ ้นในดิน(Option)
อ่านและแปลงข้ อมูลเซ็นเซอร์ วดั ระดับนํ ้าด้ วยอุลตราโซนิค (Option)
อ่านและแปลงข้ อมูลเซ็นเซอร์ วดั คลื่นนํ ้าทะเล FSI (3D Wave) (Option)
อ่านและแปลงข้ อมูลเซ็นเซอร์ อื่น ๆ จาก SCADA Network RS485 (Option)
รองรับเชื่อมต่อระบบสื่อสารกับ TNC:Terminal Node Controler (Option)
รองรับเชื่อมต่อระบบสื่อสาร APRS:Automatic Packet Report System
ใช้ งานได้ กบั เครื อข่ายโทรศัพท์ GSM 900/1800 (DTAC,TRUE,AIS)
รองรับส่งข้ อมูลและควบคุมผ่านระบบ GPRS-UDP/IP OR APRS Over SAP Protocol(VPN)
รองรับส่งข้ อมูลและควบคุมผ่านระบบ GSM-SMS/APRS
ควบคุมอุปกรณ์สวิทซ์(ไซเรน ไฟกระพริบ ฯลฯ) จํานวน 4ช่องสัญญาณ
ชุดจ่ายพลังและควบคุมประหยัดพลังงานแยกอิสระ MCU/GSM/SENSOR ON BOARD
แบตเตอร์ รี่สํารอง 12V 9A ภายในกล่อง ใช้ จ่ายไฟยาวนานกว่า 72ชัว่ โมงเมื่อไม่มีไฟชาร์ จ
รองรับกล้ องถ่ายภาพนิ่ง Camera Module 640x480 Pixel (Option)
ถ่ายภาพอัตโนมัตแิ ละส่งข้ อมูลผ่านเครื อข่ายเข้ าสูเ่ ซิร์ฟเวอร์ ตามเวลาที่ตงไว้
ั ้ (ทุก 10นาที)
อัพเกรดเฟิ ร์ มแวร์ ออนไลน์ผา่ นเครื อข่ายได้ (ไม่ต้องเดินทางไปอัพเกรด)
อ่านข้ อมูลระบบและรายงานสถานะการทํางานของเครื่ องออนไลน์ผา่ น SMS และหน้ าเว็บไซต์
ระบบจัดส่งข้ อมูลอัตโนมัตผิ า่ นเครื อข่ายเข้ าสูเ่ ซิร์ฟเวอร์ ตามเวลาที่ตงไว้
ั ้ (ทุก 5 นาที)
อ่านข้ อมูลและแปลงค่าจากเซ็นเซอร์ อตั โนมัตทิ กุ ๆ 1 วินาที
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รองรับหน่วยความจําบัพเฟอร์ SRAM ขนาด 32KB
รองรับหน่วยความจําเก็บข้ อมูลชนิด Flash Memory MicroSD (Option)
มีฐานเวลาเรี ยลไทม์ภายใน และ Watch Dog ตรวจสอบความผิดพลาด
ปลัก๊ /แจ็ค RJ11(มาตรฐานใช้ กบั โทรศัพท์ทวั่ ไป) ถอดเปลี่ยนเซ็นเซอร์ และตัดต่อสายได้ ง่าย
มีชดุ ควบคุมและประจุไฟจากโซล่าเซลล์ในตัวขนาด 5A
ปุ่ มสวิทซ์รีเซ็ตภายนอก ใช้ เมื่อไม่สามารถกู้คืนระบบโดยอัตโนมัตไิ ด้
กล่องไฟฟ้าพลาสติก ABS ทนทานนํ ้าหนักเบาไม่นําความร้ อนหุ้มด้ วยโฟมป้องกันความร้ อน และ
อลูมิเนียมฟรอยด์ สะท้ อนคลื่นความร้ อน ป้องกันเมลง และประจุไฟฟ้าในอากาศ
SAP โปรโตคอลพร้ อมเชื่อมโยงเป็ นเครื อข่าย (VPN:Virtual Private Network)
พอร์ ตเชื่อมต่อ RS485 ในเครื อข่าย SCADA NETWORK
เชื่อมต่อระบบไฟภายนอกได้
ชุดแผงวงจรเซ็นเซอร์ อณ
ุ หภูมิความชื ้นและความกดอากาศในแผ่นเดียวกันพร้ อมปลัก๊ เสียบถอดเปลี่ยน
ได้ ง่าย มีกล่องป้องกันแมลงและป้องกันสนิม

หมายเหตุ.. Option หมายถึง อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมภายหลัง ไม่รวมอยูใ่ นชุดนี ้
ข้ อมูลจําเพาะ
Power requirements:
Housing material:
Box Size:
Station Height:
Sample rate:
Real time clock stability:

Internal Sealed Lead‐acid Battery 7.2Ah 12V
Solar Cell Mono‐Crystalline PV modules 20Wp 21.7V
Plastic PVC/ABS
W:250mm L:130mm H:320mm
8M
1Sec @Store data 5min
Time Server Synchronize @Every 1Day

ข้ อมูลทางเทคนิคการวัด
Measurement
Wind Speed
Wind Direction
Rainfall
Solar Radiation
Temperature
Humidity
Barometric Pressure

Range
1Km‐241Km/h
0°‐359°
0.0mm‐9999mm
0‐1800W/m²
‐40 – 123.8°C
0 – 100%RH
300hPA–1200hPA

Resolution
0.1Km/h
1°
0.2mm
1W/m²
0.01°C
0.1%RH
1.5 PA

Accuracy
±5%
±7°
±5%
±5%
±0.4%
±2%
±1.5%
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การใช้โปรแกรมตรวจวัดอากาศ
How to use monitoring weather program
ขัน้ ตอนการใช้โปรแกรมตรวจวัดอากาศ
ขัน้ ตอนที่ 1 เข้ าเว็บไซต์สถานีตรวจอากาศได้ ที่ http://www.weatherwatch.in.th/
ขัน้ ตอนที่ 2 คลิกเลือกที่เมนูด้านซ้ าย ตามภูมิภาคที่ท่านต้ องการตรวจวัดอากาศ เมนูด้านซ้ ายแบ่ง
ตามภูมิภาคดังนี ้ 1.ภาคเหนือ , 2.ภาคกลาง , 3.ภาคอีสาน , 4.ภาคใต้ ตอนบน
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ขัน้ ตอนที่ 3 (จากภาพตัวอย่างเมนูที่คลิกเลือกจะเป็ น ภาคเหนือ) เมื่อเข้ าในแต่ละภาค ให้ คลิกตาม
จังหวัดทีท่านต้ องการตรวจสอบ ในแต่ละจังหวัดจะมีสถานีที่ได้ ทําการติดตังไปแล้
้
ว จะขึ ้นเป็ นชื่ อสถานีและ
รายละเอียดสถานที่บริ เวณที่ได้ ทําการติดตัง้ ให้ ท่านคลิกเลือกสถานีตรวจ วัดอากาศที่ท่านต้ องการทราบข้ อมูล
หรื อ ในคอลัมดังต่อไปนี ้
ตรวจ เพื่อแสดงข้ อมูลผลการตรวจทังหมด
้
สถานี จะแสดงรายละเอียดที่ตงของสถานี
ั้
นนั ้ ๆ
DSS แสดงข้ อมูลการตรวจวัด และ
รายสถานีตรวจอากาศ จะแสดงข้ อมูลการตรวจเฉพาะตัวข้ อมูล
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ขัน้ ตอนที่ 4 เมื่อเข้ าสูห่ น้ าสถานีตรวจอากาศจะมีข้อมูลและรายละเอียด ดังนี ้
4.1 ส่วนหัวแจ้ งไอดี ที่อยู่ วันเวลาที่ทําการตรวจอากาศ
4.2 เซ็นเซอร์ คือข้ อมูลการตรวจวัดต่าง ๆ
4.3 ค่าวัด คือปริ มาณข้ อมูลที่แสดง
4.4 หน่วย คือหน่วยวัดของข้ อมูลนัน้ ๆ เช่น อุณหภูมิ มีหน่วยวัดเป็ นองศาเซียลเซียส
4.5 กราฟ คือ การแสดงผลเชิงข้ อมูลสถิติ ทางรูปภาพกราฟต่าง ๆ

หน้ าเว็บแสดงผลเซ็นเซอร์ ที่ได้ ทาํ การติดตัง้ แสดงค่ าต่ างๆที่วัดได้

อธิบายข้ อมูลตรวจอากาศที่สาํ คัญ
1. อุณหภูมิอากาศ(Temperature) เป็ นผลการวัดอากาศในที่ร่ม ณ บริเวณนัน้ ๆ โดยรอบ โดยได้
แบ่งเกณฑ์ออกเป็ นดังต่อไปนี ้
1.1 อากาศเย็น(Cool) อุณหภูมิตงแต่
ั ้ 18.0 – 22.9 องศาเซลเซียส
1.2 อากาศค่อนข้ างหนาว(Moderately Cold) อุณหภูมิตงแต่
ั ้ 16.0 – 17.9 องศาเซลเซียส
1.3 อากาศหนาว(Cold) อุณหภูมิตงแต่
ั ้ 8.0 – 15.9 องศาเซลเซียส
1.4 อากาศหนาวจัด(Very Cold) อุณหภูมิตงแต่
ั ้ 7.9 องศาเซลเซียสลงไป
1.5 อากาศร้ อน(Hot) อุณหภูมิตงแต่
ั ้ 35.0 – 39.9 องศาเซลเซียส
1.6 อากาศร้ อนจัด(Very Hot) อุณหภูมิตงแต่
ั ้ 40.0 องศาเซลเซียสขึ ้นไป
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2. อุณหภูมิจุดนํา้ ค้ าง(Dew Point) เป็ นผลมาจากการคํานวณจากค่าของอุณหภูมิ ความชื ้น
สัมพัทธ์ และความกดอากาศ ณ อุณหภูมอิ ากาศที่ทําให้ ไอนํ ้าในอากาศเริ่มกลัน่ ตัวเป็ นหยดนํ ้า
3. ความชืน้ สัมพัทธ์ (Relative Humidity) หมายถึง อัตราส่วนระหว่างนํ ้าหนักของไอนํ ้าที่มีอยู่
จริ งที่อณ
ุ หภูมิ และความกดดันหนึง่ ต่อนํ ้าหนักของไอนํ ้าอิ่มตัวที่อณ
ุ หภูมิและความกดนันคิ
้ ด
เป็ นค่าร้ อยละ ความชิ ้นในอากาศนี ้บ่งบอกถึงสภาวะอากาศแห้ งหรื อเปี ยกได้ คือ ถ้ าค่าความชื ้น
สัมพัทธ์ตํ่าอากาศจะแห้ ง และถ้ ามีคา่ มากอากาศจะชื ้นสูงเช่นช่วงฝนตกเป็ นต้ น
4. ความเร็วลม(Wind Speed) หมายถึง ความเร็วของลมที่พดั ผ่านไป โดยอ้ างอิงตามความสูง
ของเสาสถานีและที่ตงั ้ โดยสามารถแบ่งเป็ นเกณฑ์ได้ ดงั ตารางต่อไปนี ้

ขนาดของลม

สั ญญลักษณ์ ทแี่ สดงบนบก

นอต

กม./ชม.

knots

km./hr.

น้อยกว่า 1

น้อยกว่า 1

ลมสงบ CALM

ลมเงียบ ควันลอยขึ้นตรง ๆ

ลมเบา

ควันลอยตามลม แต่ศรลมไม่หนั ไปตามทิศลม

1-3

1-5

รู้สึกลมพัดที่ใบหน้า ใบไม้แกว่งไกว ศรลมหันไปตามทิศ
ลม

4-6

6 - 11

7 - 10

12 - 19

LIGHT AIR

ลมอ่อน LIGHT BREEZE

ลมโชย GENTLE BREEZE ใบไม้และกิ่งไม้เล็ก ๆ กระดิก ธงปลิว
ลมปาน MODERATE
กลาง BREEZE

มีฝนตลบ
ุ่
กระดาษปลิว กิ่งไม้เล็กขยับเขยื้อน

11 - 16

20 - 28

ลมแรง FRESH BREEZE

ต้นไม้เล็กแกว่งไกวไปมา มีระลอกนํ้า

17 - 21

29 - 38

ลมจัด

STRONG BREEZE กิ่งไม้ใหญ่ขยับเขยื้อน ได้ยนิ เสี ยงหวีดหวิว ใช้ร่มลําบาก

22 - 27

39 - 49

พายุเก
ลอ่อน

NEAR GALE

ต้นไม้ใหญ่ท้ งั ต้นแกว่งไกว เดินทวลมไม่สะดวก

28 - 33

50 - 61

กิ่งไม้หกั ลมต้านการเดิน

34 - 40

62 - 74

อาคารที่ไม่มนั่ คงหักพัง หลังคาปลิว

41 - 47

75 - 88

ต้นไม้ถอนรากล้ม เกิดความเสี ยหายมาก (ไม่ปรากฏบ่อย
นัก)

48 - 55

89 - 102

56 - 63

103 - 117

มากกว่า 63

มากกว่า 117

พายุเกล GALE
พายุเกลแรง STRONG GALE
พายุ

STORM

พายุใหญ่ VIOLENT STORM เกิดความเสี ยหายทัว่ ไป (ไม่ค่อยปรากฏ)
พายุไต้ฝนุ่ TYPHOON or
หรื อ เฮอร์ริ HURRICANE
เคน
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5. ทิศทางลม (Wind Direction) หมายถึง ทิศทางของกระแสลมที่พดั เข้ ามาเช่น 90’ E หมายถึง
ลมพัดมาทางทิศตะวันออกที่ 90องศา(ทิศเหนือ=0องศา ทิศใต้ =180องศา) และถ้ าไม่มีลมพัด
ค่าทิศทางลมนี ้จะไม่แสดงผลเนื่องจากวัดทิศทางลมไม่ได้ เพราะไม่มีลมพัด
6. พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Radiation) หมายถึง ค่าวัดพลังงานแสงของดวงอาทิตย์ หน่วย
เป็ นวัตต์ต่อตารางเมตร ค่านี ้สามารถบ่งบอกถึงสภาวะอากาศช่วงกลางวันเช่นปริ มาณ เมฆ
หมอก ควัน เป็ นต้ น
7. ความกดอากาศ(Barometric Pressure) คือ ค่าของแรงดันของอากาศต่อหน่วยพื ้นที่ หรื อคือ
ความดันของอากาศในชันบรรยากาศ
้
ความดันบรรยากาศในแต่ละสถานที่มีคา่ ต่างกัน (ความ
ดันบรรยากาศเฉพาะที่, local atmospheric pressure) ค่าจะเปลี่ยนเมื่อระดับความสูงเหนือ
นํ ้าทะเลเปลี่ยน ในทางอุตนุ ิยมวิทยานัน้ จะใช้ คา่ ปรับแก้ จากความดันในระดับนํ ้าทะเลหรื อค่า
ความดันบรรยากาศมาตรฐาน ซึง่ จะทําให้ การวัดค่าความกดอากาศนัน้ เปรี ยบเทียบสถาภ
อากาศได้ ทกุ พื ้นที่ ไม่ขึ ้นกับความสูง
8. ปริ มาณฝนสะสม(Rain Collector) คือ ค่าของปริ มาณนํ ้าฝนสะสม ทางมาตรฐานอุตฯุ จะเก็บ
เป็ นข้ อมูลรายวันนับจาก 7โมงเช้ า แต่สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติจะเก็บทุก ๆ 5นาที ทําให้
ทราบปริ มาณนํา้ ฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องได้ ทันที ณ ขณะนัน้ ๆ สามารถแบ่งเกณฑ์ ปริ มาณฝน
รายวัน(24ชัว่ โมง) ได้ ดงั ต่อไปนี ้
8.1 ฝนเล็กน้ อย(Light Rain) ฝนตกมีปริ มาณตังแต่
้ 0.1 มิลลิเมตร ถึง 10.0 มิลลิเมตร
8.2 ฝนปานกลาง(Moderate Rain) ฝนตกมีปริ มาณตังแต่
้ 10.1 มิลลิเมตร ถึง 35.0 มิลลิเมตร
8.3 ฝนหนัก(Heavy Rain) ฝนตกมีปริมาณตังแต่
้ 35.1 มิลลิเมตร ถึง 90.0 มิลลิเมตร
8.4 ฝนหนักมาก(Very Heavy Rain) ฝนตกมีปริมาณตังแต่
้ 90.1 มิลลิเมตร ขึ ้นไป
9. กราฟแสดงผล ให้ คลิกป้ายรูปหรื อช่องกราฟในข้ อมูลนัน้ ๆ เพื่อดูข้อมูลเชิงสถิตยิ ้ อนหลัง หรื อ
ในหน้ า ตรวจ จะแสดงกราฟข้ อมูลบางชนิดออกมาด้ วยเช่น กราฟแสดงค่าอุณหภูมิสงู สุด
ตํ่าสุด และค่าเฉลี่ยในแต่ละวัน ย้ อนหลัง 3เดือน เพื่อให้ สามารถดูแนวโน้ มของอุณหภูมิอากาศ
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ขัน้ ตอนที่ 5 ท่านทราบสามารถแจ้ งข้ อมูลหรื อปั ญหาการทํางานของเครื่ องตรวจวัดอากาศอัตโนมัติได้
ที่หน้ าเว็บบอร์ ด โดยท่านต้ องสมัครลงทะเบียนเป็ นสมาชิกก่อนถึงจะทําการโพสข้ อความได้

ขัน้ ตอนที่ 6 หากท่านต้ องการดูประวัติ ที่ตงั ้ หรื อข้ อมูลของสถานี สามารถคลิกได้ ที่หวั ข้ อ ข้ อมูล
สถานี จะแสดงข้ อมูลของสถานีนนั ้ ๆ ออกมา
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ขัน้ ตอนที่ 7 หากท่านต้ องการทราบรายละเอียดการทํางานและการติดตังอุ
้ ปกรณ์ที่ใช้ แต่ละสถานี
ท่านสามารถคลิกได้ ที่ คุณสมบัตสิ ถานี

รายละเอียดการทํางานและอุปกรณ์ ท่ตี ดิ ตัง้
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รายละเอียดสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ เครื่ องหมายถูกและตัวหนังสือสีเขียวแสดงว่าสถานีและ
อุปกรณ์นนๆยั
ั ้ งทํางานได้ ตามปกติ หากเป็ นตัวสีแดงแสดงว่าเครื่ องอุปกรณ์มีปัญหาหรื ออาจจะยังไม่ได้ ทําการ
ติดตังอุ
้ ปกรณ์เหล่านัน้ รายละเอียดที่แสดงมีดงั นี ้
1. ID การสร้ างรหัสสถานีและถอดรหัสสถานีเพื่อทราบถึงพื ้นที่ตงของสถานี
ั้
ในแต่ละสถานีนนั ้ จะถูกระบุหมายเลขลําดับไอดีเอาไว้ ซึ่งจะเป็ นรู ปแบบ AABBCC-XXX
ในแต่ละส่วน/หลัก จะมีความหมายดังนี ้
AA คือรหัสจังหวัด เช่น 10 คือกรุงเทพฯ
BB คือรหัสอําเภอ/เขต ในจังหวัดนัน้ ๆ
CC คือรหัสตําบล/แขวง ในอําเภอและจังหวัดนัน้ ๆ
XXX คือหมายเลขลําดับของสถานี
ยกตัวอย่างเช่นรหัส ID: 800502-001 หมายถึง
80: จ.นครศรี ธรรมราช
05: อ.พิปนู
02: ต.กระทูน
ลําดับที่สถานีที่ 001
*รหัสสถานีนีใ้ ช้ ตรงตามมาตรฐานข้ อกําหนดเดียวกับรหัสไปรษณีย์
TEMPERATURE วัดอุณหภูมิ
3. HUMIDITY วัดความชื ้น
4. WIND SPEED วัดความเร็ วลม
5. WIND DIRECTION วัดทิคทางลม
6. SOLAR RADIATION วัดพลังงานแสงอาทิตย์
7. RAIN COLLECTOR วัดปริ มาณนํ ้าฝน
8. BAROMETRIC PRESSOR วัดความกดอากาศ
9. CAMERA กล้ อง
10. FIRMWARE แสดงรุ่ นของโปรแกรมที่ใช้ ในแต่ละสถานี
11. MAIN BOARD แสดงรุ่ นของ เครื่ องตรวจอากาศ
12. GSM PROVINDE แสดงระบบของโทรศัพท์ที่ใช้ ในการส่งข้ อมูล
2.
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เงื่อนไขในการรับประกันและการส่งซ่อม
1. การรับประกันเครื่ องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ เริ่มนับจากวันที่ทําการจัดส่งสินค้ าเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. หากสินค้ าเกิดความเสียหายจากการผลิตหรื อติดตังที
้ ่ไม่ได้ มาตรฐาน เปลี่ยนเป็ นสินค้ าตัวใหม่ให้ ฟรี
3. สินค้ าในระยะเวลาที่รับประกัน นํามาเปลี่ยนตัวใหม่หรื อซ่อมฟรี ไม่รวมค่าจัดส่งหรื อค่าเดินทาง
4. หากความเสียหายเกิดจากการถอดประกอบติดตังหรื
้ อดัดแปลง โดยผู้อื่นที่ไม่ใช่ทางผู้ผลิตเครื่ องมือ
ตรวจอากาศอัตโนมัติ ทางผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้น
้ ้อยู่
5. หากสินค้ ามีปัญหา ต้ องการถอดส่วนประกอบส่งมาตรวจซ่อม ให้ แจ้ งทางผู้ผลิตก่อนทุกครัง้ ทังนี
ในดุลยพินิจของทางผู้ผลิตให้ ท่านถอดส่วนประกอบมาส่งซ่อมได้ เองหรื อไม่ หากท่านส่งสินค้ ามาซ่อมเอง ทาง
ผู้ผลิตไม่คิดค่าซ่อมหรื อค่าอะไหล่ตามระยะเวลาในการรับประกัน แต่จะคิดค่าจัดส่งสินค้ าที่ซอ่ มหรื อเปลี่ยนตัว
ใหม่กลับไปให้ เป็ นค่าจัดส่งสินค้ าตามจริง
6. หากมีความจําเป็ นที่ทางผู้ผลิตต้ องเดินทางไปทําการตรวจซ่อมหรื อติดตังสิ
้ นค้ าตัวใหม่ให้ ทางผู้ผลิต
ไม่คิดค่าอะไหล่ตามระยะเวลาในการรับประกัน แต่จะคิดเฉพาะค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พกั และค่าแรง
ซึง่ จะคิดเป็ นราคาเหมารวมในการเสนอราคาในแต่ละครัง้ ไป ซึง่ จะแจ้ งให้ ทราบก่อนทุกครัง้ ที่จะต้ องเดินทางไป
ตรวจซ่อมหรื อทําการติดตังให้
้
7. การรับประกันนี ้ไม่ครอบคลุมถึงชิ ้นส่วนใดๆ ที่ขดั ข้ องชํารุดเสียหายเนื่องมาจากการใช้ งานดังต่อไปนี ้
 มีสภาพผิดปรกติทางรูปทรง ได้ แก่ แตก หัก บิน่ งอ ยุบ เบี ้ยว ร้ าว ทะลุ บางส่วนหายไป
 มีสภาพที่ไม่ควรเกิดขึ ้นกับการใช้ งานปรกติ หรื อมีการเก็บรักษาที่ไม่ถกู ต้ อง ได้ แก่ มีคราบนํ ้า มี
รอยสนิม ตะไคร่นํ ้า มีรอยไหม้ หรื อ แผ่นวงจรพิมพ์(PCB) มีลายทองแดงฉีกขาด เป็ นต้ น
 สินค้ าถูกใช้ อย่างผิดวิธี หรื อมีการเก็บรักษาที่ไม่ถกู ต้ อง หรื อเกิดอุบตั เิ หตุกบั ตัวสินค้ า
 มีสภาพถูกแก้ ไข ดัดแปลง หรื อสูญหาย
 ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติเช่นนํ ้าท่วม ฟ้าผ่า ไฟป่ า ดินโคลนถล่มเป็ นต้ น
8. หากพ้ นระยะเวลาการรับประกันสินค้ าแล้ ว การตรวจซ่อมนันยั
้ งสามารถทําได้ โดยจะคิดค่าบริ การ
ซ่อมค่าอะไหล่และค่าจัดส่งสินค้ าทางพัสดุกลับเป็ นกรณีไป ซึง่ จะแจ้ งค่าใช้ จ่ายให้ ท่านทราบก่อนทุกครัง้

แจ้งปั ญหาหรือติดต่อสอบถามได้ที่
 บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จํากัด
589 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้ างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์:(662)8697761 โทรสาร: (662)8698106
 เว็ บ ไซต์ http://www.weatherwatch.in.th ท่ า นสามารถแจ้ ง ปั ญ หาหรื อ สอบถามอาการ
เครื่ องได้ ที่หน้ าเว็บบอร์ ด (ต้ องสมัครสมาชิกก่อน)

