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โปรแกรมแสดงผลและรายงานออนไลน์
http://hydromet.tmd.go.th/Monitor/Forecast.aspx

แบ่งออกเป็น 2 ระบบ ได้แก่ ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัย และระบบแสดงข้อมูลและรายงาน
ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัย - เป็นระบบที่แสดงข้อมูลแบบออนไลน์ ปรับปรุงข้อมูลทุก 15 นาที แสดงเป็นภาพฝนเท่า (Isohyte)
กับข้อมูลปริมาณน้าฝน จากสถานีฝนอัตโนมัติ 820 รวมกับสถานีบูรณาการ
ระบบแสดงข้อมูลและรายงาน - เป็นระบบแสดงข้อมูลปริมาณน้าฝน ความแรงฝน และการเตือน สามารถเลือกดูข้อมูลย้อนหลัง
เลือกรายละเอียดของข้อมูล และน้าออกเป็นไฟล์รายงาน PDF หรือ EXCEL ได้
มุมมองพยากรณ์

ส่วนการเลือกข้อมูล

แสดงภาพฝนเท่า 2 ภาพ ภาพซ้ายฝนเท่า เวลา
07.00 เมื่อวาน-07.00 วันนนี้ ภาพขวาเส้นฝน
เท่า เวลา 07.00- เวลา ชม.ปัจจุบัน
ส่วนการแสดงภาพ
ฝนเท่ามี 2 มุมมอง

ส่วนการแสดงข้อมูล

ส่วนการแสดงข้อมูลและรายงาน

ปริมาณน้้าฝน

มุมมองเฝ้าระวัง

การแสดงข้อมูล

แสดงภาพเส้นฝนเท่า ปริมาณฝนสะสม 15,30 นาที 1,24 ชั่วโมง
ของวันปัจจุบัน

การน้าออกรายงานเป็นไฟล์ PDF

การเข้าถึงข้อมูลแบ่งเป็นระดับ ได้แก่ ระดับภาค จังหวัด และสถานี
การเข้าถึงข้อมูลระดับสถานี
การเข้าถึงข้อมูลระดับจังหวัด
การเข้าถึงข้อมูลระดับภาค

ตัวอย่างไฟล์ PDF

นอกจากนีย้ ังสามารถเข้าถึงข้อมูลแต่ละระดับได้โดยตรง
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จากการเลือกในส่วนของเมนูด้านซ้ายมือ ดังรูป
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ระบบเฝ้าระวัง
http://hydromet.tmd.go.th/Monitor/Monitoring.aspx

ระบบนีมีการแสดงผลข้อมูลปริมาณน้าฝนแบบออนไลน์ จะท้าการอัพเดตข้อมูลทุก 15 นาที โดยข้อมูลน้ามาจากสถานีฝนอัตโนมัติ
820 สถานีรวมกับข้อมูลจากสถานีบูรณาการอื่นๆ การแสดงข้อมูลของระบบนีแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 1. ส่วนการแสดงภาพ อยู่
ด้านซ้ายของหน้าจอโปรแกรม จะแสดงภาพฝนเท่าหรือภาพบริเวณพืนที่ที่ผู้ใช้ต้องการทราบข้อมูล 2. ส่วนการแสดงข้อมูลฝนจะอยู่
ด้านขวาของหน้าจอโปรแกรม โดยที่ข้อมูลที่ถูกแสดงด้านขวาจะสัมพันธ์กับภาพทางด้านซ้าย ยกตัวอย่างเช่น ภาพด้านซ้ายเป็นภาพ
ระดับประเทศไทย ข้อมูล ทางด้านขวาจะแสดงข้อมูลที่มาจากข้อมูลฝนทังประเทศ เป็นต้น ส่วนการแสดงภาพมุมมองเฝ้ าระวัง
หน้าจอหลักระบบเฝ้าระวัง ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี
เลือกระบบการท้างาน
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ส่วนการแสดงข้อมูล

ส่วนการแสดงภาพ

คู่มือการใช้งาน

ระดับสีแสดงปริมาณน้้าฝนหน่วยเป็นมิลลิเมตร

ดาวโหลดโปรแกรมตั้งค่าหน้าจอ Monitoring.exe

รูปที่ 1 หน้าจอหลักระบบเฝ้าระวัง

1 เมนูลัด
เป็นเมนูลัดให้ผู้ใช้เลือกเข้าไปในแต่ละระดับภาค จังหวัดหรือระดับแต่ละสถานี เมื่อคลิกเลือกจะปรากฏดังรูปที่ 2
คลิกที่เครื่องหมาย
จะปรากฏหน้าจอดังรูป
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รูปที่ 2 ตัวอย่างเลือกสถานีในจังหวัดชุมพรซึ่งอยู่ในเขตภาคใต้ฝั่งตะวันออกของประเทศไทย

คู่มือการใช้งานโปรแกรมแสดงผลและรายงานออนไลน์
กรมอุตุนิยมวิทยา

2 ปุ่มเปลี่ยนมุมมอง ผู้ใช้สามารถเลือกได้ 2 มุมมอง คือ มุมมองพยากรณ์ และมุมมองเฝ้าระวัง ทัง 2 มุมมองท้างานแบบ
ออนไลน์ ท้าการอัพเดตข้อมูลทุก 15 นาที
มุมมองพยากรณ์ ช่วยผู้ใช้งานในการพยากรณ์ ซึ่งจะแสดงภาพเส้นฝนเท่า 2 ภาพ ได้แก่ภาพเส้นฝนเท่าของวันก่อนหน้า
(ตังแต่เวลา 7.00 - 7.00 น.) และเส้นฝนเท่าของวันปัจจุบัน (ตังแต่เวลา 7.00 - เวลาชั่วโมงปัจจุบัน) โดยที่ภาพฝนเท่าของ
วันก่อนหน้านันสามารถดูเป็นภาพเคลื่อนไหวได้โดยการกดปุ่ม
ซึ่งจะท้าให้ผู้ใช้เห็นแนวโน้มของปริมาณฝนที่ตกใน
แต่ละช่วงของวันก่อนหน้า ภาพแสดงของมุมมองพยากรณ์ดังรูปที่ 3
รูปที่ 3 มุมมองพยากรณ์
ซ้าย แสดงเส้นฝนเท่าวันก่อนหน้า
ขวา แสดงเส้นฝนเท่าวันปัจจุบัน

มุมมองเฝ้าระวัง แสดงภาพเส้นฝนเท่า ปริมาณฝนสะสม 1 ชั่วโมง นับจากเวลาปัจจุบัน ผู้ใช้จะเห็นภาพฝนเท่า ท้าให้เห็น
บริเวณที่มีปริมาณน้าฝน เห็นการกระจายตัวของปริมาณน้าฝน ระดับปริมาณน้าฝนแต่ละระดับแสดงเป็นแทบสี ทาง
ด้านขวาของรูปฝนเท่า ในมุมมองนียังเพิ่มการเลือกดูข้อมูลฝนสะสมของฝนสะสม 15, 30 นาที, 1, 24 ชั่วโมง ภาพฝน
เท่า และกราฟปริมาณฝนสะสมสูงสุดจะเปลี่ยนไปตามข้อมูลฝนสะสมที่ผู้ใช้เลือก ภาพแสดงของมุมมองเฝ้าระวังดังรูปที่ 4
รูปที่ 4 มุมมองเฝ้าระวัง
แสดงเส้นฝนเท่าปริมาณฝนสะสม ณ เวลาปัจจุบัน
ค่าเริ่มต้นเป็นฝนสะสม 1 ช.ม.

3 หน้าต่างข้อมูล แสดงเวลา เวลาข้อมูลล่าสุด, เปอร์เซ็นต์ข้อมูล และเวลาอัพเดตข้อมูลครังต่อไป
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ตัวอย่างหน้าต่างข้อมูล
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4 เหตุการณ์เฝ้าระวังและเตือนภัย แสดงเหตุการณ์เตือนภัยต่างๆ ซึ่งจะแสดงสัญญาณการเตือนเป็นสี 3 สีตามประเภทของ
การเตือนพร้อมทังแสดงข้อมูลรายละเอียดของการเตือน
สีแดง เตือนเมื่อปริมาณน้าฝนตกเกินก้าหนด
สีส้ม เตือนเมื่อมีฝนตก
สีเขียว เหตุการณ์ปกติ
ข้อความแจ้งเตือน
เตือนภัย (สะสม 15 นาที)
เตือนภัย (สะสม 30 นาที)
เตือนภัย (สะสม 1 ชั่วโมง)
เตือนภัย (สะสม 24 ชั่วโมง)

ความหมาย
ภายใน 15 นาทีมีฝนตกตังแต่ 20 มม.ขึนไป
ภายใน 30 นาทีมีฝนตกตังแต่ 40 มม.ขึนไป
ภายใน 1 ชั่วโมงมีฝนตกตังแต่ 60 มม. ขึนไป
ภายใน 24 ชั่วโมงมีฝนตกตังแต่ 90 มม. ขึนไป

5 ปริมาณฝนสะสม 1 ชม.สูงสุด (มม.) แสดงกราฟของปริมาณฝนสะสมสูงสุด ภายใน 1ชั่วโมง 5 อันดับสูงสุด
ข้อมูลนีเปลี่ยนไปตามระดับการดูข้อมูล เช่น
ถ้าดูข้อมูลระดับประเทศ ข้อมูลที่แสดงกราฟจะมาจากข้อมูลทังประเทศ
ถ้าดูข้อมูลระดับภาค ข้อมูลที่แสดงกราฟจะมาจากข้อมูลในภาคนัน
ถ้าดูข้อมูลระจังหวัด ข้อมูลที่แสดงกราฟจะมาจากข้อมูลในจังหวัดนัน

ตัวอย่างกราฟระดับประเทศ

6 ข้อมูลปริมาณน้าฝนสูงสุด แบ่งเป็น 2 ส่วน
ส่วนด้านซ้าย แสดงข้อมูลปริมาณฝนสะสมสูงสุดตังแต่เวลา 7.00 น. วันก่อนหน้า – 7.00 วันนี
ส่วนด้านขวา แสดงข้อมูลปริมาณฝนสะสมตังแต่ 7.00 น.วันนี – ชั่วโมงปัจจุบัน
ตัวอย่างข้อมูลปริมาณน้าฝนสูงสุด

ตัวเลือกการแสดงภาพในส่วนการแสดงภาพ
แสดงหรือไม่แสดงแผนที่ภูมิศาสตร์ ผู้ใช้สามารถเลือกว่าจะแสดงเส้นแผนที่ภูมิศาสตร์หรือไม่
แสดงหรือไม่แสดงภาพปริมาณฝนเท่า ผู้ใช้สามารถเลือกว่าจะแสดงภาพปริมาณฝนเท่าหรือไม่
แสดงหรือไม่แสดงขอบเขตจังหวัด ผู้ใช้สามารถเลือกว่าจะแสดงเส้นขอบเขตจังหวัดหรือไม่
เริ่มแสดงภาพเคลื่อนไหวภาพปริมาณฝนเท่าย้อนหลัง 24 ชั่วโมง
หยุดแสดงภาพเคลื่อนไหวปริมาณฝนเท่า
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การดูข้อมูลระดับภาค

http://hydromet.tmd.go.th/Monitor/Northern.aspx

จากภาพระดับประเทศ คลิกเลือกภาคที่ต้องการดูข้อมูล ส่วนการแสดงภาพจะเปลี่ยนเป็นภาพบริเวณของภาคนันๆ
ตัวอย่างดังรูปที่ 5
คลิก

แสดงชื่อจังหวัด

วางเมาส์บริเวณ
พืนที่แต่ละจังหวัด
ปรากฏหน้าจอดังรูป

ปรากฏหน้าจอดังรูป

ไฮไลต์แสดงขอบเขตจังหวัด
เมื่อวางเมาส์บริเวณเขตพื้นที่
วางเมาส์บริเวณแต่ละสถานี
ส่วนอธิบายสัญลักษณ์ต่างๆ

ปรากฏหน้าจอดังรูป

ส่วนแสดงข้อมูลการ
เตือนและปริมาณน้้าฝน

รูปที่ 5 ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมเมื่อดูข้อมูลระดับภาค

หมายเลข 1
หมายเลข 2
หมายเลข 3
หมายเลข 4
หมายเลข 5

2 3

แสดงแผนที่ภูมิศาสตร์
แสดงขอบเขตจังหวัด
แสดงแม่น้า
แสดงสถานีฝนอัตโนมัติ
บูรณาการสถานีฝนจากระบบอื่น
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หมายเลข 6
หมายเลข 7
หมายเลข 8
หมายเลข 9

แสดงข้อมูลฝนสะสมย้อนหลัง 15 นาที
แสดงข้อมูลฝนสะสมย้อนหลัง 30 นาที
แสดงข้อมูลฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชั่วโมง (ค่าเริ่มต้น)
แสดงข้อมูลฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชั่วโมง

หน้าที่ 6
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การดูข้อมูลระดับจังหวัด
http://hydromet.tmd.go.th/Monitor/ProvinceLevel.aspx?province_id=62

จากหน้าประเทศคลิกเลือกภาค จากนันเลือกจัง หวัดที่ ต้องการ ส่วนการแสดงภาพจะเปลี่ยนเป็นภาพของจังหวัดนัน
พร้อมทังแสดงชื่อสถานีกับปริมาณน้าฝนทุกสถานีภายในจังหวัดนัน ดังรูปที่ 6

แสดงชื่อสถานีกับปริมาณน้้าฝนทุกสถานีภายในจังหวัด

รูปที่ 6 ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมเมื่อดูข้อมูลระดับจังหวัด

การดูข้อมูลระดับสถานี http://hydromet.tmd.go.th/Monitor/StationLevel.aspx?Station_id=5000019
จากหน้าประเทศไทยคลิกเลือกภาค เลือกจังหวัด เมื่อปรากฏดังรูปที่ 6 จากนันเลือกสถานีที่ต้องการจะปรากฏดังรูปที่ 7
แสดงแผนที่สถานี

แสดงรูปถ่ายสถานี
แสดงข้อมูลอุปกรณ์ของสถานีนั้น
ข้อมูลติดต่อสถานี

ภาพแสดงสถานะการณ์ฝน

แสดงข้อมูลฝนสะสม 15, 30 นาที, 1, 3, 6, 12 ชั่วโมง
1, 2 วัน ตามล้าดับ ภายในสถานีนั้น

กราฟแสดงข้อมูลฝนสะสม 15 นาที ย้อนหลัง 24 ช.ม.

รายงานปริมาณน้้าฝน

รูปที่ 7 ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมเมื่อดูข้อมูลระดับสถานี

ระบบแสดงข้อมูลและรายงาน http://hydromet.tmd.go.th/Reports/report-rf-province-7_7.aspx
การแสดงข้อมูลรายงานปริมาณน้าฝนประจ้าวัน

1

3
4

รูปที่ 7.1 ตัวอย่างข้อมูลรายงานปริมาณน้าฝน
ประจ้าวัน
สัญญาจ้างเลขที่ สจ.95/2558 ลว.21 กรกฎาคม 2558

คลิกเลือก “ระบบแสดงข้อมูลและรายงาน” แล้ว
คลิกเลือก “รายงานปริมาณน้าฝนประจ้าวัน ” จากนั น
เลือกช่วงเวลา สามารถเลือกในแบบ 07:00-07:00 หรือ
00:00-24:00 จัง หวัด วัน/เดื อน/ปึ ที่ต้อ งการดูข้อมู ล
แล้วคลิก “เรียกดู ร ายงาน” จะปรากฏรายงานดัง รูป ที่
7.1

หน้าที่ 7

2

คู่มือการใช้งานโปรแกรมแสดงผลและรายงานออนไลน์
กรมอุตุนิยมวิทยา

การแสดงข้อมูลรายงานปริมาณน้าฝนรายวันประจ้าเดือน
http://hydromet.tmd.go.th/Reports/report-rf-province-month.aspx

คลิกเลือก “ระบบแสดงข้อมูลและรายงาน” แล้วคลิกเลือก “รายงานปริมาณน้าฝนรายวันประจ้าเดือน” จากนันเลือก
ช่วงเวลา จังหวัด ปึ เดือน ทีต่ ้องการดูข้อมูล แล้วคลิก “เรียกดูรายงาน” จะปรากฏรายงานดังรูปที่ 7.2

2

3

1
4
รูปที่ 7.2 ตัวอย่างข้อมูลรายงานปริมาณน้าฝนรายวันประจ้าเดือน

การแสดงข้อมูลปริมาณน้าฝนรายเดือนประจ้าปี http://hydromet.tmd.go.th/Reports/report-rf-year.aspx
คลิกเลือก “ระบบแสดงข้อมูลและรายงาน” แล้วคลิกเลือก “ปริมาณน้าฝนรายเดือนประจ้าปี” จากนันเลือกช่วงเวลา
จังหวัด ประจ้าปี ที่ต้องการดูข้อมูล แล้วคลิก “เรียกดูรายงาน” จะปรากฏรายงานดังรูปที่ 7.3

2

1

3
4

รูปที่ 7.3 ตัวอย่างข้อมูลปริมาณน้าฝนรายเดือนประจ้าปี

การแสดงข้อมูลปริมาณน้าฝนรายภาคประจ้าวัน http://hydromet.tmd.go.th/Reports/report-rf-region-7_7.aspx
คลิกเลือก “ระบบแสดงข้อมูลและรายงาน” แล้วคลิกเลือก “ปริมาณน้าฝนรายภาค” จากนันเลือกช่ว งเวลา ภาค
วัน/เดือน/ปึ ที่ต้องการดูข้อมูล แล้วคลิก “เรียกดูรายงาน” จะปรากฏรายงานดังรูปที่ 7.4

2

1

3

รูปที่ 7.4 ตัวอย่างข้อมูลปริมาณน้าฝนรายภาคประจ้าวัน

การแสดงความแรงฝนรายเดือนประจ้าปี http://hydromet.tmd.go.th/Reports/report-in-month.aspx
คลิกเลือก “ระบบแสดงข้อมูลและรายงาน” แล้วคลิกเลือก “รายเดือน” ตรงส่วนความแรงฝน จากนันเลือกจังหวัด
สถานี ประจ้าปี ที่ต้องการดูข้อมูล แล้วคลิก “เรียกดูรายงาน” จะปรากฏรายงานดังรูปที่ 7.5
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สัญญาจ้างเลขที่ สจ.95/2558 ลว.21 กรกฎาคม 2558

หน้าที่ 8

รูปที่ 7.5 ตัวอย่างการแสดงความแรงฝนรายเดือน

คู่มือการใช้งานโปรแกรมแสดงผลและรายงานออนไลน์
กรมอุตุนิยมวิทยา

การแสดงความแรงฝนรายสถานีประจ้าปี http://hydromet.tmd.go.th/Reports/report-in-year.aspx
คลิกเลือก “ระบบแสดงข้อมูลและรายงาน” แล้วคลิกเลือก “รายสถานี” ตรงส่วนความแรงฝน จากนันเลือกจังหวัด
ประจ้าปี ที่ต้องการดูข้อมูล แล้วคลิก “เรียกดูรายงาน” จะปรากฏรายงานดังรูปที่ 7.6
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รูปที่ 7.6 ตัวอย่างการแสดงความแรงฝนรายสถานี

การแสดงเส้นปริมาณฝนเท่า http://hydromet.tmd.go.th/Reports/report-rf-isohyte.aspx
คลิกเลือก “ระบบแสดงข้อมูลและรายงาน” แล้วคลิกเลือก “เส้นปริมาณฝนเท่า” จากนันเลือกวัน/เดือน/ปี เวลา
(ชั่วโมง:นาที) ช่วงเวลาสะสม ที่ต้องการดูข้อมูล แล้วคลิก “เรียกดูรายงาน” จะปรากฏรายงานดังรูปที่ 7.7

2
3

1

4

การน้าออกรายงาน

รูปที่ 7.7 ตัวอย่างการแสดงเส้นปริมาณฝนเท่า

เลือกระบบแสดงข้อมูลและรายงาน แล้วเลือกประเภทของรายงาน คลิกปุ่ม “เรียกดูรายงาน” จะปรากฏดังรูปที่ 8 ให้ผู้ใช้
คลิกเลือกประเภทที่จะน้าออกเป็นไฟล์รายงาน ซึ่งมีด้วยกันอยู่ 2 ประเภท คือ PDF, Excel
หรือท้าตามขันตอนดังต่อไปนี
1. คลิกที่ปุ่ม
เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว
2. คลิกที่ปุ่ม
3. เลือกประเภทรายงานที่ต้องการ
4. เลือกรายละเอียดข้อมูลที่ต้องการแสดง
คลิกเพื่อน้าออกเป็นไฟล์รายงาน Excel ส้าหรับเจ้าหน้าที่
5. คลิกปุ่ม
จะปรากฏรายงานและปุ่ม
6. คลิกที่ปุ่ม
คลิกที่ปุ่ม

เมื่อต้องการน้าออกเป็นไฟล์ PDF หรือ
เมื่อต้องการน้าออกเป็นไฟล์ EXCEL

1

4
3

คลิกเพื่อน้าออกเป็นไฟล์รายงาน PDF
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2
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สัญญาจ้างเลขที่ สจ.95/2558 ลว.21 กรกฎาคม 2558

หน้าที่ 9

รูปที่ 8 การน้าออกไฟล์รายงาน

คู่มือการใช้งานโปรแกรมแสดงผลและรายงานออนไลน์
กรมอุตุนิยมวิทยา

การเรียกดูภาพเส้นฝนเท่าสะสม 24 ชั่วโมง 7 วัน ย้อนหลัง
http://hydromet.tmd.go.th/isohyet7days/

1
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รูปที่ 9 การเรียกดูภาพเส้นฝนเท่า 7 วันย้อนหลัง
2558/11/9

2558/11/4

2558/11/8

2558/11/3

สัญญาจ้างเลขที่ สจ.95/2558 ลว.21 กรกฎาคม 2558

2558/11/7

2558/11/6

2558/11/5

ที่หน้ามุมมองพยากรณ์ หรือหน้าหลัก
1. เลือกที่ลิงค์เส้นฝนเท่าสะสม 24 ชั่วโมง 7 วัน
ย้อนหลัง
2. ระบบจะลิงค์ไปสูห้ น้าจอเส้นฝนเท่า
3. เลือกดูภาพเส้นฝนเท่าย้อนหลังได้ที่ปุ่มแสดง
วันทีท่ ี่ระบุไว้
4. หน้าจอจะแสดงภาพเส้นฝนเท่า ตามที่เลือกไว้
พร้อมปริมาณฝนที่น้ามาค้านวณที่ฝั่งขวามือ

หน้าที่ 10

4

