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ค ำน ำ 

 

เอกสำรนี้จัดท ำข้ึนเพื่อเป็นคู่มือในกำรดำวล์โลด (Download) ข้อมูล จำกข้อมูลแหล่งต่ำงๆ ที่เก็บไว้

ในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือที่อื่นอื่นๆ ที่เปิดให้บริกำร ลงสู่เครื่องคอมพิวเตอร์หน่วยงำนนั้นๆ ปฏิบัติกำรอยู่ 

เมื่อท ำกำรดำวล์โลด (download) เรียบร้อยแล้วและมีกำรจัดกำรข้อมูล จำกนั้นท ำกำรอัพโลดข้อมูลจำกต้น

ทำงสู่เสริฟเวอร์ที่จัดเตรียมไว้ในหน่วยงำนน้ันๆ เพื่อให้บริกำรสู่สำธำรณชนต่อไป  
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เรียนรู้การใช้งานเบื้องต้นของโปรแกรม Core FTP LE 

ขั้นตอนการท างาน 

1.ท่ีเก็บงานของเครื่องเรา สามารถเลือกตามไดร์ฟท่ีต้องการได ้

2.ท่ีอยู่ของข้อมูลบน Server 

3.สร้าง Folder 

4.ถอยหลังกลับไปท่ีอยู่ก่อนหน้า (Back) 

5.Upload 

6.Download
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ค าสั่งเบื้องต้นที่ใช้ในระบบปฏิบตัิงาน Unix ขณะปฏิบตัิงาน 

cd ใช้ค ำสั่งนี้เพื่อย้ำยไปยงัไดเร็คทอรีท่ี่ต้องกำร 

 cd Name file เพื่อย้ำยไดเร็คทอรี่ไปที่ Name file 

 cd .. เพื่อถอยกลับจำกไดเร็คทอรีท่ี่เข้ำไป 

ll ใช้ค ำสั่งนี้เพื่อเรียกดรูำยช่ือไดเร็คทอรี ่

vi ใช้ค ำสั่งนี้เพื่อแก้ไขข้อควำมในสครปิ 

vi Name file 

จำกที่ใช้ค ำสั่ง vi จะมีหน้ำต่ำงข้ึนมำเพื่อแก้ไข 

Esc+a or i เพื่อแก้ไขข้อมลูและกด Esc อีกครัง้เพื่อออกจำกกำรแก้ไข 

:q  เพื่อออก 

:w  เพื่อบันทึก 

:wq  เพื่อบันทึกและออก 

:q!  เพื่อออกโดยไม่บันทึก 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 

ภำพที่ 1:  ในหน้ำจอ Desktop ของเครื่องคอมพิวเตอร์ (Windows 7) ที่ใช้ในกำร Download 

ข้อมูล มองหำ icon ที่มีช่ือว่ำ Core FTP LE 

 

ภำพที่ 2:  หลังจำกเปิดโปรมแกรมแล้วจะแสดงหน้ำต่ำงดงัรปู เข้ำไปที่ GSMaPแล้วกด Connect ท ำ

ตำมขั้นตอนที่แสดงดงัภำพ 

เปิดโปรแกรม Core FTP 

LEเพื่อดำวโหลดข้อมูล 

1.เลือกที่ GSMap 

2.Connect 
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ภำพที่ 3: เลือกพื้นที่ที่เรำจะเกบ็ข้อมลู และเข้ำไปที่ real time เพื่อที่จะ Download ข้อมูล 

 

ภำพที่ 4: เลือกที่ archive 

1.เลือกไดร์ฟของเรำเพื่อเก็บข้อมูล 

เลือกที่ Archive 

2.เลือกที่ realtime 
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ภำพที่ 5:  เลือกที่อยู่ของข้อมูลตำม ปี/เดือน/วัน ตำมตัวอยำ่งคือวันที่ 12/09/2013 Download ข้อมูลทั้ง 

Folder ของวันน้ันๆ ข้อมูลจะไปอยู่ในพื้นที่ทีเ่รำเลือกในภำพที่ 3 

 

Note!  ไฟล์ข้อมูลจะครบทั้ง 24 ช่ัวโมงตอนประมำณ 11.00 ณ แต่เรำควรท ำ Download งำนในช่วงเช้ำก่อน

หนึ่งครัง้ เพื่อ Upload ข้อมูลทีม่ีก่อน 

1.เลือกเข้ำโฟลเดอร์ตำม ปี/เดือน/วัน 

2.เลือกวันที่ต้องกำร ตำมตัวอย่ำง คือ วันที่ 

12/09/2013 

3.ดำวโหลดไฟล์ไปไว้ในที่จัดเก็บที่ต้องกำร 
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ภำพที่ 6: น ำข้อมูลที่เรำได้ Download มำนั้น มำเปิดในเครือ่งระบบปฏิบัติกำร Unix เปิด icon  

rader-sat’s Home 

 

 

ภำพที่ 7:  หลังจำกเรำเปิด icon rader-sat’s Home แล้ว เข้ำไปที่ GSMaP_INPUT 

น ำเฟรตไดร์ทมำเปิดในเครื่อง Unix 

เปิด radar-sat’s Home 

เข้ำไปที่ GSMaP_INPUT 
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ภำพที่ 8:  Copy ข้อมูลทีเ่รำ Download มำไว้ใน Folder GSMaP_INPUT 

 

 

ภำพที่ 9:  ในหน้ำต่ำงของ Terminal Use the command line ใช้ค ำสั่ง ll ในกำรเรียกดรูำยช่ือไฟล ์

1.Copy File มำใส่ไว้ที่ GSMaP_INPUT 

2.เปิด Terminal Use 

the command line 

ใช้ค ำสั่ง ll + Enter เพื่อดูรำยชื่อไฟล์ 
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ภำพที่ 10:  ใช้ค ำสั่ง cd GSMap_INPUTเพื่อเข้ำไปใน Folder GSMap_INPUT 

 

 

ภำพที่ 11:  แตกไฟล์ข้อมูลที่เรำ Download มำ โดยใช้ท ำสั่ง gunzipgsmap_nrt.20130912.*00.dat.gz 

Noteดับเบลิคลิ๊กซ้ำยที่ช่ือไฟล์ แล้ว คลิ๊กที่ปุม่ลกูเลื่อนตรงกลำง จำกนั้นแก้ช่ือค ำสั่งให้เป็นตำมตัวอย่ำง 

1.ใช้ค ำสั่ง cd เว้นวรรค 

2.ดับเบิลคลิ๊กซ้ำยที่ GSMaP_INPUT 

3.คลิ๊กเม้ำส์ตรงกลำงหนึ่งครั้ง จะได้ตำมรูป แล้ว 

Enter 

ตัวอย่ำง cd GSMaP_INPUT 

1.ใช้ค ำสั่ง llเพื่อดรูำยช่ือไฟล ์

2.ใช้ค ำสั่ง gunzipเพื่อแตกไฟล ์

ตัวอย่ำง gunzip gsmap_nrt.20130912.*00.dat.gz 
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ภำพที่ 12:  ใช้ค ำสั่ง vi ตำมด้วยช่ือไฟล์เพื่อแก้ไขข้อมลูสครปิต่ำงๆ 

 

ภำพที่ 13:  หลังจำกใช้ค ำสั่ง vi เพื่อปรบัแกส้คริปจะปรำกฏข้อมูลในสคริป ปรับแก้ตำมขั้นตอน 

Note ถ้ำมีกำรปรับแก้แล้วจะปดิโดยไม่ Save ให้ใช้ค ำสั่ง :q! 

 

ใช้ค ำสั่ง viเพื่อแก้ไขสคริป 

ตัวอยำ่ง vi GSMap_NRT.hourly.rain.ctl 

1.ใช้ค ำสั่ง ESC+A เพื่อ Insert ข้อควำม(ปรับแก้) 

2.แก้วันที่ ให้ตรงกับวันที่ของไฟล์ข้อมูล 

3.กด ESC เมื่อแก้เสร็จ ใช้ค ำสั่ง :wqเพื่อเปิดและบันทึก 
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ภำพที่ 14:  เปิด Terminal Use the command line หน้ำต่ำงใหม่ แล้ว ll เพื่อดูรำยช่ือไฟล์ และเข้ำไปที่ 

Script_GSMapตัวอย่ำง  cd Script_GSMap 

 

 

 

1.เปิด Terminal Use the command line 

2.เข้ำไปที่ Script_GSMaP 

1.ใช้ค ำสั่ง llเพื่อดูรำยชื่อไฟล์ 

2.แก้ไข สคริปRain_BKKMVKhourly.gs และ Rain_MVKhourly.gs 

ตัวอย่ำง vi Rain_BKKMVKhourly.gs 

 vi Rain_MVKhourly.gs 
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ภำพที่ 15:  แก้ไขสคริปไฟล์ช่ือ Rain_BKKMVKhourly.gs และ Rain_MVKhourly.gs ตำมภำพที่ 16-17 

 

 

 

 

1.ESC+A เพื่อแก้ไข 

2.แก้ไขวันที่ให้ตรงกบัไฟล ์

3.ใช้ค ำสั่ง :wqเพือบันทกึและออก 
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ภำพที่ 16:  แสดงกำรแก้ไข สคริปของไฟล์ Rain_BKKMVKhourly.gs และ Rain_MVKhourly.gs ตำมล ำดับ 

 

ภำพที่ 17: หลังจำกที่ได้แตกไฟล์ และแก้ไขสครปิทั้งสำมไฟล์แล้ว ใช้ค ำสั่ง ./run_script_allเพื่อท ำกำรสร้ำง

แผนที่กำรประมำณฝน 

ใช้ค ำสั่ง ./run_script_allเพื่อรันข้อมลู 
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ภำพที่ 18: หลังจำกที่ค ำสัง่ ./run_script_all ท ำงำนเสร็จสมบรูณ์ เข้ำไปที่ Folder GSMap_OUTPUT ท ำ

กำร Copy ไฟล์ภำพ .gif และไฟล์ข้อมูล .CSV 

Note ไฟล์ภำพ .gif ที่มีขนำด 3KB แสดงว่ำไม่มีข้อมลู ไม่ควรน ำไป Upload ข้ึน Webก่อนถอด Flash Drive 

ควรคลิ๊กขวำแล้ว safely Remove Drive ก่อน 

ภำพที่ 19: หลังจำกที่ได้ท ำกำรแปลงผลข้อมูลแล้ว น ำข้อมูลที่ได้ท ำกำรแปลงมำท ำกำร Upload ข้ึน Website 

ที่เครื่องระบบปฏิบัติกำร Windows 7 โดยเข้ำไปที่ icon Core FTP LE และเลือกเข้ำไปที่ Sat-Radar และกด 

Connect 

ไฟล์ข้อมูลจะอยูท่ี่ GSMap_OUTPUT  Copy  ไปใส่ Memory  

เข้ำไปที่ Sat-

Radar 
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ภำพที่ 20:  เลือกพื้นที่ที่ข้อมูลที่เรำแปลผลมำแล้วอยู่ และเข้ำไปที่ html 

 

ภำพที่ 21:  เข้ำไปที่ BKKGSMaP 

2.เข้ำไปที่ html 

1.เลือกพื้นทีท่ี่เกบ็ไฟล์ข้อมูล 

เข้ำไปที่ BKKGSMaP 
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ภำพที่ 22: ท ำกำรสร้ำง Folder ให้มีวันที่ตรงกับไฟล์ โดยตั้งตำม YYYY/MM/DD 

ตัวอย่ำง “20130912” 

ภำพที่ 23: เข้ำไป Folder ที่สร้ำงขึ้นและท ำกำร Upload ข้อมูลที่ขึ้นต้นด้วย BKKGSMaPRain 

Note ไฟล์ที่มีขนำด 3 KB แสดงว่ำยังไม่มีข้อมูล ไม่ควร Upload ควรรอให้ข้อมูลครบและท ำกำร Upload 

เพิ่มเตมิในภำยหลงั 

สร้ำง Folder  ให้วันที่ตรงกับไฟล์ 

YYYY/MM/DD 

1.เข้ำไปและ Upload  ข้อมูลที่มีช่ือน ำด้วย 

BKKGSMaPRain 

2.ถอยกลับ 
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ภำพที่ 24 หลังจำกที่ถอยหลังกลบัมำจะแสดงหน้ำต่ำงดงัรปู และเข้ำไปที่ Folder FORMATCSV 

 

ภำพที่ 25  Upload ไฟล์นำมสกุล .csv 

เข้ำไปที่ FORMATCSV 

1.Upload ไฟล์ที่นำมสกุล .CSV 

2.ถอยกลับ 
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ภำพที่ 26 หลังจำกถอยหลังกบัในภำพที่ 26 จะแสดงหน้ำตำ่งดังภำพ และเข้ำไปที่ Folder GSMaP 

 

ภำพที่ 27  ท ำกำรสร้ำง Folder ให้มีวันที่ตรงกับไฟล์ โดยตัง้ตำม YYYY/MM/DD 

ตัวอย่ำง “20130912” 

เข้ำไปที่ GSMaP 

สร้ำง Folder  ให้วันที่ตรงกบัไฟล์ YYYY/MM/DD 



20 | P a g e  นำยกมล พรหมสำขำ ณ สกลนคร                                  ผู้อ ำนวยกำรส่วนวิเครำะห์ข้อมูลเรดำร์และดำวเทียม

อุตุนิยมวิทยำ 

 
 

 

ภำพที่ 28  เข้ำไป Folder ที่สร้ำงข้ึนและท ำกำร Upload ข้อมูลที่ขึ้นต้นด้วยGSMaPHRrain 

Note ไฟล์ที่มีขนำด 3 KB แสดงว่ำยังไม่มีข้อมูล ไม่ควร Upload ควรรอให้ข้อมูลครบและท ำกำร Upload 

เพิ่มเตมิในภำยหลงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upload  ไฟล์ที่ช่ือข้ึนต้นด้วยGSMapHRrain 


