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เอกสารอ้างอิงและคําแนะนําการใช้งาน TMD API 
API Name : WeatherToday  
(Version 1.00 : 9 เมษายน 2558 ) 

 

 
1. ชื่อ API (API Name) 
2. รายละเอียด(Description) 
3. Version 
4. URI 
5. Service Type 
6. Method 
7. การตรวจสอบผู้ใช ้(User Authentication) 
8. ขอบเขตเง่ือนไขบงัคบั  (Required Parameters) 
9. ขอบเขตเง่ือนไขเพ่ิมเติม(Optional Parameters) 
10. โครงสร้างเอกสาร XML (XML Format) 
11. คําอธิบายรายการข้อมูล (Data description) 
12. ความถีใ่นการปรับปรุงข้อมูล 
13. วิธกีารเรียกใชง้าน 
14. ตัวอย่างผลการเรียกใช้งานสาํเร็จ (Success Response) 
15. ตัวอย่างผลการเรียกใช้งาน ไม่สําเร็จ (Error Response) 
16. หมายเหตุ 
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1. ชื่อ API (API Name) 

 
WeatherToday 

 

2. รายละเอียด(Description) 

 
ผลการตรวจวัดลักษณะอากาศรายวัน ซึ่งประกอบด้วยข้อมุล ณ เวลา 0700 และค่าทางสถิติของ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
แสดงข้อมุลทุกวันเวลา 0700 น. 
 

3. Version 

 
 1.00 
 

4. URI 

 
http://data.tmd.go.th/api/WeatherToday/V1/ 

 

5. Service Type  

 
REST  

 

6. Method 

 
 GET 
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7. การตรวจสอบผู้ใช ้(User Authentication) 

 
 ไม่ม ี
 
 

8. ขอบเขตเงื่อนไขบังคบั  (Required Parameters) 

 
 ไม่ม ี
 

9. ขอบเขตเงื่อนไขเพิ่มเติม(Optional Parameters) 

 
type=[xml | json] 

- Default : xml 
- Optional :  

 [ 
  json = Json format 
 ]           
     
 
 

10. โครงสร้างเอกสาร XML (XML Format) 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<WeatherToday> 
   <Header> 
      <Title /> 
      <Description /> 
      <Uri /> 
      <LastBuiltDate /> 
      <CopyRight /> 
      <Generator /> 
   </Header> 
   <Stations> 
      <Station> 
         <WmoStationNumber /> 
         <StationNameThai /> 
         <StationNameEnglish /> 
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         <Province /> 
         <Latitude Unit="decimal degree" /> 
         <Longitude Unit="decimal degree" /> 
         <Observation> 
            <ObservationToday> 
               <Date /> 
               <MeanSeaLevelPressure Unit="mb" /> 
               <Temperature Unit="celcius" /> 
               <MaxTemperature Unit="celcius" /> 
               <DifferentFromMaxTemperature Unit="celcius" /> 
               <MinTemperature Unit="celcius" /> 
               <DifferentFromMinTemperature Unit="mb" /> 
               <RelativeHumidity Unit="%" /> 
               <WindDirection Unit="degree" /> 
               <WindSpeed Unit="km/h" /> 
               <Rainfall Unit="mm" /> 
            </ObservationToday> 
         </Observation> 
      </Station> 
   </Stations> 
</WeatherToday> 
 

11. คําอธิบายรายการข้อมูล (Data description) 

 

 

รายการข้อมูล ตัวแปรรายการข้อมูล (XML) ประเภทข้อมูล 

รหัส WMO WmoStationNumber string 
ชื่อสถานี(ไทย)  StationNameThai string 
ชื่อสถานี(English) StationNameEnglish string 

จังหวัด Province string 

ละติจูด(N) Latitude string 

ลองติจูด(E) Longitude string 

วันที่ตรวจวัด Date string 

ค่าเฉลี่ยความกดอากาศที่ระดับนํ้าทะเล (มิลิบาร์) MeanSeaLevelPressure  float 

อุณหภูมอิากาศปัจจุบัน(องศาเซลซียส) Temperature  float 

อุณหภูมสิูงสุดใน24ชม.ที่ผ่านมา(องศาเซลซียส) MaxTemperature  float 

อุณหภูมิสูงสุดท่ีแตกต่างจากการตรวจวัดครั้งทีแ่ล้ว(เซลซยีส) DifferentFromMaxTemperature  float 

อุณหภูมติ่ําสดุใน24ชม.ท่ีผ่านมา(องศาเซลซียส) MinTemperature  float 
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อุณหภูมิตํ่าสุดที่แตกต่างจากการตรวจวัดครั้งทีแ่ล้ว(เซลซียส) DifferentFromMinTemperature  float 

ค่าเฉลี่ยความชื้นสัมพัทธ์(เปอร์เซ็นต์) RelativeHumidity  float 

ทิศทางลม(องศา) WindDirection  string 

ความเร็วลม(กม./ชม.) WindSpeed  float 

ปริมาณฝน(มิลลิเมตร) Rainfall  float 

 
 

12. ความถีใ่นการปรับปรุงข้อมูล 

 
ข้อมลูปรับปรุงทุกวันเวลาไม่เกินเวลา  07.30 น.   

 

13. วิธกีารเรียกใชง้าน 

 
แสดงผลการตรวจวัดลักษณะอากาศรายวัน รูปแบบ xml 
http://data.tmd.go.th/api/WeatherToday/V1/ 
หรือ  
http://data.tmd.go.th/api/WeatherToday/V1/?type=xml 
 
แสดงผลการตรวจวัดลักษณะอากาศรายวัน รูปแบบ json 
http://data.tmd.go.th/api/WeatherToday/V1/?type=json 
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14. ตัวอย่างผลการเรียกใช้งานสําเร็จ (Success Response) 

 
XML Format  

http://data.tmd.go.th/api/WeatherToday/V1/ 
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Json Format  

http://data.tmd.go.th/api/WeatherToday/V1/?type=json 
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15. ตัวอย่างผลการเรียกใช้งาน ไม่สําเร็จ (Error Response) 

 
Error 404  The resource cannot be found 

  

16. หมายเหตุ 

 
แสดงข้อมูลผลการตรวจอากาศในวันปัจจุบัน(ที่เวลา 0700 น.) และภายใน 24 ชั่วโมงที่แล้วมาเท่าน้ัน  


