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เอกสารอ้างอิงและคําแนะนําการใช้งาน TMD API 
API Name : WeatherForecast7DaysByRegion  

(Version 1.00 : 9 เมษายน 2558 
Update 05 มกราคม 2561 ) 
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1. ชื่อ API (API Name) 

 
WeatherForecast7DaysByRegion 

 

2. รายละเอียด(Description) 

 

ผลการพยากรณ์อากาศล่วงหน้า จําแนกท้ังประเทศ รายภาค ประกอบดว้ยภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ฝั่งตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก และกรงุเทพมหานครและปริมณฑล 
 

3. Version 

 
 1.01 (last update  05/01/2561)  
 

4. URI 

 
http://data.tmd.go.th/api/WeatherForecast7DaysByRegion/V1/?uid=[uid]&ukey=[ukey] 
 

 

5. Service Type  

 
REST  

 

6. Method 

 
 GET 
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7. การตรวจสอบผู้ใช ้(User Authentication) 

 
 uid=[uid]&ukey=[ukey] 
 

8. ขอบเขตเงื่อนไขบังคบั  (Required Parameters) 

 
 uid=[uid]&ukey=[ukey] 
 

9. ขอบเขตเงื่อนไขเพิ่มเติม(Optional Parameters) 

 
type=[json|xml] 

- Default : json 
- Optional :  

 [ 
  xml = xml format (อาจจะเกิดปัญหาเมือ่มีการแปลงรหัสผดิพลาด ให้ใช ้Json แทน )  
 ]           
     
 

10. โครงสร้างเอกสาร XML (XML Format) 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<WeatherForecast7DaysByRegion> 
   <Header> 
      <Title>WeatherForecast7DaysByRegion</Title> 
      <Description /> 
      <Uri /> 
      <LastBuiltDate /> 
      <CopyRight /> 
      <Generator /> 
      <Format /> 
      <Status /> 
   </Header> 
   <Regions> 
      <BeginForecastDate /> 
      <EndForecastDate /> 
      <RegionNameThai /> 
      <RegionNameEnglish /> 
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        <WeatherDescriptionThai /> 
        <WeatherDescriptionEnglish /> 

     <WarningThai /> 
     <WarningEnglish /> 

        <WeatherTypeThai /> 
        <WeatherTypeEnglish /> 
        <TemperatureLevelThai /> 
        <TemperatureLevelEnglish /> 
        <WaveHeightThai /> 
        <WaveHeightEnglish /> 
      </Regions> 
</WeatherForecast7DaysByRegion> 
 

11. คําอธิบายรายการข้อมูล (Data description) 

 

รายการข้อมูล ตัวแปรรายการข้อมูล (XML) ประเภทข้อมูล 

วันเริ่มพยากรณ์ BeginForecastDate String 

วันสุดท้ายที่พยากรณ์ EndForecastDate String 

ภาค(ไทย) RegionNameThai String 

ภาค(English) RegionNameEnglish String 

ผลการพยากรณ์รายภาค(ไทย) WeatherDescriptionThai String 

ผลการพยากรณ์รายภาค(English) WeatherDescriptionEnglish String 

คําเตือนสภาพอากาศ(ไทย)  WarningThai String 

คําเตือนสภาพอากาศ(English) WarningEnglish String 

ลักษณะอากาศ(ไทย) WeatherTypeThai String 
ลักษณะอากาศ(English) WeatherTypeEnglish string 

ลักษณะอุณหภูมิ(ไทย) TemperatureLevelThai String 

ลักษณะอุณหภูมิ((English) TemperatureLevelEnglish String 

ความสูงคลื่น(ไทย) WaveHeightThai String 

ความสูงคลื่น(English) WaveHeightEnglish String 
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12. ความถีใ่นการปรับปรุงข้อมูล 

 
ข้อมลูปรับปรุง ทุกวัน ในเวลาประมาณ  11.30 น.  (ก่อนเวลา 11.30 น. จะนําข้อมลูของเม่ือวานมาแสดง 
และเมือ่มีการ Update ข้อมลูประจําวันแลว้ ข้อมลูจึงจะเป็นของวันปัจจุบัน )  

 

13. วิธกีารเรียกใชง้าน 

 
แสดงผลการพยากรณ์ 7 วันล่วงหน้ารายภาค(ทุกภาค) รูปแบบ json 

http://data.tmd.go.th/api/WeatherForecast7DaysByRegion/V1/?uid=api&ukey=api12345 
หรือ  

http://data.tmd.go.th/api/WeatherForecast7DaysByRegion/V1/?uid=api&ukey=api12345&format=json 
แสดงผลการพยากรณ์ 7 วันล่วงหน้าทุกภาคแบบ xml 

http://data.tmd.go.th/api/WeatherForecast7DaysByRegion/V1/?uid=api&ukey=api12345&format=xml 
 

14. ตัวอย่างผลการเรียกใช้งานสําเร็จ (Success Response) 

 
Json Format  

http://data.tmd.go.th/api/WeatherForecast7DaysByRegion/v1/?uid=api&ukey=api12345 
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XML Format  
 

 มีข้อบกพร่องในการแสดงผล (เน่ืองจากการเข้ารหัส และการ input ข้อมลู) 
 

15. ตัวอย่างผลการเรียกใช้งาน ไม่สําเร็จ (Error Response) 

 
Error 404  The resource cannot be found 

  

16. หมายเหตุ 

 
แสดงข้อมูลผลการคาดหมายลักษณะอากาศ ทั้งประเทศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร 7 วันล่วงหน้านับแต่
วันออกคําพยากรณ์เท่าน้ัน  

 


