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ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง 
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 



บทน ำ 
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีภารกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวงและการบินเกษตรทั้งระบบ            

โดยก้าหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้้าในชั้นบรรยากาศ และมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้าแบบบูรณาการของประเทศ ตลอดจนการให้บริการด้านการบินและการสื่อสารเพื่อ
สนับสนุนภารกิจด้านการเกษตรและอื่นๆ อีกหนึ่งภารกิจที่ส้าคัญคือ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท้าฝน และการ
ดัดแปรสภาพอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธภาพการดัดแปรสภาพอากาศ และการบริหารจัดการน้้าในชั้นบรรยากาศ 
รองรับการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ อันเนื่องมาจากความผันแปรของสภาพภูมิอากาศ โดยในปัจจุบันกรมฝนหลวงและ
การบินเกษตร มีข้อมูลด้านต่างๆ เป็นจ้านวนมากกระจายอยู่ในแต่ละหน่วยงานภายใน แต่การบูรณาการข้อมูลและ
น้าข้อมูลมาใช้งานยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรด้วยข้อจ้ากัดด้านการเชื่อมโยงข้อมูลและข้อมูลที่ไม่ตรงกัน ดังนั้น
การน้าข้อมูลมาใช้โดยตรงจึงไม่สามารถด้าเนินการได้ และปัญหาที่ส้าคัญอีกประการได้แก่ การไม่มีข้อมูลที่ต้องการ
ใช้งานอย่างครบถ้วนจึงจ้าเป็นต้องจัดเก็บหรือน้าเข้าจากหน่วยงานอ่ืน  
นอกจากนี้ ข้อมูลที่จ้าเป็นและเกี่ยวข้องสามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้นั้นมีหลายรูปแบบทั้งแบบมีโครงสร้างและ        
ไม่มีโครงสร้าง จึงจ้าเป็นต้องมีการศึกษาวิเคราะห์เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่ โดยการให้บริการข้อมูลทั้งภายในและภายนอก และน้าผลดังกล่าวไปใช้ในการ
วางแผนก้าหนดนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการบูรณาการข้อมูลของ
หน่วยงานข้าด้วยกัน ดังนั้น กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จึงมีความจ้าเป็นจะต้องปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้มี
ความสมบูรณ์ และรองรับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน  
โดยมีวัตถุประสงค ์คือ 

1. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
2. เพื่อพัฒนาระบบส้าหรับการน้าเข้าและเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน Application Program Interface หรือAPI 

โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง ได้จัดท้าเอกสารประกอบ  
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลฝนหลวง เพื่อรองรับการบูรณาการข้อมูล กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้บุคลากร             
ที่เกี่ยวข้องสามารถน้าระบบดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และท้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทาง
ราชการต่อไป 
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บทที่ 1 
การขอรับบริการ API 

โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลฝนหลวง เพ่ือรองรับการบูรณาการข้อมูล กรมฝนหลวงและการบิน
เกษตร จัดท าขึ้นเพ่ือเก็บข้อมูล รวมทั้งให้บริการข้อมูลและสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนภารกิจของ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตรด้านการติดตามรายงานสภาวะอากาศ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ  พยากรณ์
อากาศและการเตือนภัย ด้วยความรวดเร็ว และทันเหตุการณ์ ส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม สนับสนุนการเปิดเผย แลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ เพ่ือการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
สูงสุดผู้ขอรับบริการสามารถใช้งาน API ได้ทางเว็บไซต์ https://data.royalrain.go.th มีรายละเอียดการใช้
งานดังนี้ 
 

 

รูปที่ 1 เว็บไซต์การขอใช้งานคลังข้อมูลฝนหลวงผ่าน API 
 

 

 

 

 
 

 

 

https://data.royalrain.go.th/
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1. การสมัครใช้งาน API 
ก่อนการใช้งาน API ผู้ขอรับบริการท าการกรอกแบบฟอร์มเพ่ือร้องขอใช้งานคลังข้อมูลฝนหลวงผ่าน API 

โดยผู้ขอรับบริการคลิกปุ่ม “กรอกแบบฟอร์มร้องขอ” ดังรูปที่ 2 

 
รูปที่ 2 แสดงปุ่มกรอกแบบฟอร์มร้องขอ 

 
ระบบแสดงหน้าจอแบบฟอร์มร้องขอการใช้งานคลังข้อมูลฝนหลวงผ่าน API โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
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2. แบบฟอร์มร้องขอการใช้งานคลังข้อมูลฝนหลวงผ่าน API 
ผู้ขอรับบริการท าการกรอกข้อมูลผู้ขอรับบริการ โดยมีข้อมูลค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล อายุ เลข

ประจ าตัวประชาชน โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน อีเมล ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ สถานะผู้ขอใช้บริการ
และรายละเอียดการติดต่อกลับ ดังรูปที่ 3 

 
รูปที่ 3 แบบฟอร์มร้องขอใช้งานคลังข้อมูลฝนหลวงผ่าน API 
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1 คือค าน าหน้า ผู้ขอรับบริการเลือกข้อมูล นาย, นาง, นางสาว หรืออ่ืนๆ 

 2 คือส าหรับกรอกข้อมูลชื่อ 

 3 คือส าหรับกรอกข้อมูลนามสกุล 

 4 คือส าหรับกรอกข้อมูลอายุ 

 5 คือส าหรับกรอกข้อมูลเลขประจ าตัวประชาชน 

 6 คือส าหรับกรอกข้อมูลโทรศัพท์มือถือ 

 7 คือส าหรับกรอกข้อมูลโทรศัพท์บ้าน 

 8 คือส าหรับกรอกข้อมูลอีเมล 

 9 คือส าหรับกรอกข้อมูลที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 

 10 คือสถานะผู้ขอใช้บริการ ผู้ขอรับบริการเลือก บุคคลทั่วไป, อาสาสมัครฝนหลวง, หน่วยงาน
ราชการ, หน่วยงานเอกชน หรืออ่ืนๆ 

 11 คือรายละเอียดการติดต่อกลับ ผู้ขอรับบริการเลือก ผู้ขอรับบริการ หรือบุคคลอื่น 

 12 คือส าหรับกรอกรายละเอียด 

เมื่อผู้ขอรับบริการกรอกข้อมูลผู้ขอรับบริการเสร็จสิ้น คลิกปุ่ม SUBMIT เพ่ือบันทึกข้อมูล ระบบแสดงผล
การบันทึก 
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3. การตรวจสอบการร้องขอ 
หลังจากบันทึกข้อมูลขอรับบริการ ผู้ขอรับบริการสามารถตรวจสอบสถานะการร้องขอได้ โดยคลิกปุ่ม 

“ตรวจสอบสถานะการร้องขอ” ดังรูปที่ 4 

 
รูปที่ 4 แสดงปุ่มตรวจสอบสถานะการร้องขอ 

 

ระบบแสดงหน้าจอส าหรับกรอกข้อมูลรหัสประจ าตัวประชาชนเพื่อค้นหาสถานะ ดังรูปที่ 5 

 
รูปที่ 5 แสดงหน้าจอค้นหาสถานะ 
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ผู้ขอรับบริการกรอกข้อมูลรหัสประจ าตัวประชาชน คลิกปุ่ม “ค้นหา” ดังรูปที่ 6 

รูปที่ 6 แสดงปุ่มค้นหา 

1 คือส าหรับกรอกรหัสประจ าตัวประชาชน 

 2 คือปุ่มค้นหา 

 

ระบบแสดงข้อมูลผู้ขอรับบริการ โดยแสดงสถานะการร้องขอ ดังรูปที่ 7 

รูปที่ 7 แสดงหน้าจอ Qlik Sense Desktop 

 

สถานะ PENDING คือ รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและอนุมัติ 

 สถานะ APPROVED คือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและอนุมัติแล้ว 
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บทที่ 2 

การใช้งาน API 
ผู้ขอรับบริการสามารถศึกษาวิธีการใช้งาน API ได้ โดยคลิกปุ่ม “วิธีการใช้งาน API” บนหน้าเว็บไซต์ ดัง

รูปที่ 8 

 
รูปที่ 8 แสดงหน้าต่างยืนยันการอนุมัต ิ

 
ซึ่งหลังจากเจ้าหน้าที่ท าการอนุมัติการร้องขอแล้ว ผู้ขอรับบริการน ารหัสที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่มากรอกที่ 

URL ส าหรับเรียกใช้งาน API ร้องขอข้อมูลต่างๆ โดย API ผลการตรวจวัดและพยากรณ์อากาศที่กรมฝนหลวง            
และการบินเกษตรให้บริการ ดังรูปที่ 9 
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รูปที่ 9 แสดง API ผลการตรวจวดัและพยากรณ์อากาศที่ให้บริการ 
 

ผู้ขอรับบริการสามารถคลิกที่ชื่อ API ที่ต้องการ เพ่ือตรวจสอบรายละเอียดและศึกษาวิธีการใช้งาน API           
ดังรูปที่ 10 

รูปที่ 10 แสดงรายละเอียดและวธิีใช้งาน API 
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4. การร้องขอข้อมูลรูปแบบ XML 
ผู้ขอรับบริการสามารถร้องขอข้อมูลรูปแบบ XML ได้จากการเรียก API ดังรูปที่ 11 

รูปที่ 11 การร้องขอข้อมูลรปูแบบ XML 
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5. การร้องขอข้อมูลรูปแบบ JSON 
ผู้ขอรับบริการสามารถร้องขอข้อมูลรูปแบบ JSON ได้จากการเรียก API ดังรูปที่ 12 

รูปที่ 12 การร้องขอข้อมูลรปูแบบ JSON 
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6. การร้องขอข้อมูลรูปแบบ Source จาก Staging Server หรือไฟล์ข้อมูล 
ผู้ขอรับบริการสามารถร้องขอข้อมูลรูปแบบไฟล์ข้อมูล ได้จากการเรียก API ดังรูปที่ 13 

รูปที่ 13 การร้องขอข้อมูลรปูแบบไฟล์ข้อมลู 
 

ระบบท าการดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลลงเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ขอรับบริการ ดังรูปที่ 14 

รูปที่ 14 ไฟล์ข้อมลู Source จาก Staging Server 
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ไฟล์ที่ถูกดาวน์โหลดอยู่ในรูปแบบ .zip ดังรูปที่ 15 

 
 

 
รูปที่ 15 ไฟล์ข้อมลู Source จาก Staging Server 

 


