
           
ฉบับประจำวันที่..23..เดือน…พฤศจิกายน... พ.ศ....2564..... กรอบ (./..)เช้า  (...)บ่าย  หน้า...1..จำนวน …1..แผ่น 
 
รายงานสถานการณ์ ข้อมูลคาดการณ์และแจ้งเตือนภัย ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564  

พื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี (อ.เมืองฯ วารินชำราบ) 
- ภาคกลาง จ.สุพรรณบุรี (อ.สองพ่ีน้อง บางปลาม้า) พระนครศรีอยุธยา (อ.ผักไห่ เสนา บางบาล พระนครศรีอยุธยา บางไทร 
บางปะอิน ลาดบัวหลวง) นครปฐม (อ.บางเลน นครชัยศรี สามพราน กำแพงแสน ดอนตูม) และปทุมธานี (อ.เมืองฯ สามโคก 
ลาดหลุมแก้ว) 
พื้นที่เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่น้ำและพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่ง 
- ภาคกลาง จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สมุทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุรี กรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม 
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
- ภาคใต้ จ.ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส 

ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ พ้ืนที่ริมลำน้ำอาจได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่ง 
น้ำท่วมในระดับสูง และบริเวณปากแม่น้ำ บริเวณชายฝั่งทะเลอาจได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนสูง ให้ระวั งอันตราย
จากสัตว์และแมลงมีพิษ อันตรายจากกระแสไฟฟ้า รวมทั้งการขับขี่พาหนะบริเวณน้ำไหลผ่านเส้นทาง  
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ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมใน 5 จังหวัด ประสานดูแลให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนื่อง 

 
22 พ.ย.64 เวลา 10.00 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย ในพ้ืนที่ 5 จังหวัด 
(อุบลราชธานี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครปฐม) รวม 19 อำเภอ 224 ตำบล 1,526 หมู่บ้าน ประชาชน
ได้รับผลกระทบ 88,096 ครัวเรือน ภาพรวมระดับน้ำลดลงต่อเนื่อง แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในพ้ืนที่ลุ่มต่ำ ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับ
จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพ้ืนที่สำรวจความเสียหายเร่งระบายน้ำและให้การช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์
จะเข้าสู่ภาวะปกต ิ
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กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงาน
สถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลพายุเตี้ยนหมู่ พายุไลออนร็อก พายุคมปาซุ และร่องมรสุมพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ 
ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย. – 22 พ.ย. 2564 ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยปัจจุบันยังคงมี
สถานการณ์ในพ้ืนที่ โดยปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ในพ้ืนที่ 5 จังหวัด (อุบลราชธานี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี 
นครปฐม) รวม 19 อำเภอ 224 ตำบล 1,526 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 88,096 ครัวเรือน โดยภาพรวมระดับน้ำ
ลดลงต่อเนื่อง แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในพ้ืนที่ลุ่มต่ำ ดังนี้ 

1.อุบลราชธานี ยังคงมีน้ำท่วมในพ้ืนที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี และอำเภอวารินชำราบ รวม 4 ตำบล  
23 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 573 ครัวเรือน  

2.สุพรรณบุรี ยังคงมีน้ำท่วมในพ้ืนที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสองพ่ีน้อง และอำเภอบางปลาม้า รวม 28 ตำบล 267 หมู่บ้าน 
ประชาชนได้รับผลกระทบ 23,053 ครัวเรือน  

3.พระนครศรีอยุธยา ยังคงมีน้ำท่วมในพ้ืนที่  7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอผักไห่  อำเภอเสนา อำเภอบางบาล อำเภอ
พระนครศรีอยุธยา อำเภอบางไทร อำเภอบางปะอิน และอำเภอลาดบัวหลวง รวม 106 ตำบล 680 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับ
ผลกระทบ 49,385 ครัวเรือน  

4.ปทุมธานี ยังคงมีน้ำท่วมในพ้ืนที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอสามโคก และอำเภอลาดหลุมแก้ว รวม 25 ตำบล 
81 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 6,176 ครัวเรือน  

5.นครปฐม ยังคงมีน้ำท่วมในพ้ืนที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางเลน อำเภอนครชัยศรี อำ เภอสามพราน อำเภอกำแพงแสน 
และอำเภอดอนตูม รวม 61 ตำบล 475 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 8,909 ครัวเรือน  

สำหรับการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือประชาชน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระดมสรรพกำลังในการระบายน้ำออกจากพ้ืนที่และดูแลให้การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยจัดเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพ่ือดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ  

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพ่ิมเพ่ือน Line ID @1784DDPM 
และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง///// 
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ฉบับประจำวันที่..23..เดือน..พฤศจิกายน..พ.ศ..2564.... กรอบ (./..)เช้า  (...)บ่าย  หน้า...1..จำนวน …1..แผ่น 
 
ปภ.จับมือ ปค. ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการสาธารณภัยในมิติเชิงพื้นที่ 

 
22 พ.ย. 64 เวลา 10.00 น. ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ห้องประชุม 1 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ปภ.) และกรมการปกครอง (ปค.) จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เพ่ือจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับเสริมสร้างองค์ความรู้และเพ่ิมทักษะการจัดการ  
สาธารณภัยให้กับนายอำเภอ ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครอง และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  
การจัดการสาธารณภัยในมิติเชิงพ้ืนที่ให้พร้อมดูแลประชาชนให้มีความปลอดภัยและลดผลกระทบจากสาธารณภัยให้ได้มากที่สุด 
รวมถึงบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงทุกข์อย่างเป็นรูปธรรม 
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นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีแนวโน้มเกิดสาธารณภัย
ที่มีความรุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้น การเสริมสร้างความเข้มแข็งการจัดการสาธารณภัยในระดับพ้ืนที่ถือเป็นแนวทาง
สำคัญของการขับเคลื่อนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดการสาธารณภัยในระดับอำเภอ 
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 กำหนดให้นายอำเภอเป็นผู้อำนวยการอำเภอ ทำหน้าที่
รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตของตน รวมถึงช่วยเหลือผู้ว่าจังหวัดในฐานะ
ผู้อำนวยการจังหวัดในการจัดการสาธารณภัย ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้และทักษะด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้กับบุคลากรของกรมการปกครองในส่วนภูมิภาค กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ร่วมกับกรมการปกครอง 
(ปค.) ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยนายธนาคม จงจิระ อธิบดี
กรมการปกครอง และนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงภัย หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้
วางเป้าหมายการจัดทำหลักสูตรและจัดฝึกอบรม จำนวน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรฝึกอบรมนายอำเภอ หลักสูตร
ฝึกอบรมปลัดอำเภอ และเจ้าพนักงานปกครอง และหลักสูตรอบรมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 

ทั้งนี้ ปภ.จะขับเคลื่อนการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมฯ ให้เหมาะสม โดยใช้องค์ความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญและ  
นักจัดการสาธารณภัย รวมถึงวางแผนการฝึกอบรม สนับสนุนวิทยากร และวัสดุอุปกรณ์ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และ 
การฝึกทักษะภาคปฏิบัติ ขณะที่ ปค. จะสนับสนุนข้อมูลการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมฯ ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อม
พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้าฝึกอบรมให้เหมาะสมกับหลักสูตร จัดหาสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดฝึกอบรม 
“ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับกรมการปกครองเป็นการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาธารณภัยในมิติเชิงพ้ืนที่ เพ่ือดูแลประชาชนให้มีความปลอดภัยและลดผลกระทบจาก  
สาธารณภัยให้ได้มากที่สุด นำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย บำบัดทุกข์ บำรุงทุกข์ อย่างเป็นรูปธรรม” นายบุญธรรม อธิบดี ปภ.กล่าว 

นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง เปิดเผยว่า กรมการปกครองได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้
และทักษะด้านการบัญชาการ การอำนวยการ และการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรของกรมการปกครองที่ปฏิบัติงานอยู่ในส่วน
ภูมิภาค โดยเฉพาะนายอำเภอ ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครอง และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เพ่ือให้มี  
ขีดความสามารถและมีศักยภาพในการบริหารจัดการภัยและการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบของตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ลดความสูญเสียที่จะเกิดกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชน รวมทั้ง
ช่วยเหลือฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย ให้กลับสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข 
ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีระดับตำบล หมู่บ้าน โดยทำให้ประชาชนทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น 
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นิพนธ์ กำชับ ผู้ว่าฯภาคใต้ และปภ.เตรียมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน  

 
เมื่อวันที่ 21 พ.ย.64 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงสภาพภูมิอากาศในช่วงระหว่าง
วันที่ 21 - 26 พ.ย.นี้ว่า ตามประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกฉบับที่ 1 (38/2564)  เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณ 
อ่าวไทยและมีฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากประเทศจีน
จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ จะมีกำลังแรง
ขึ้น ทำให้ในช่วงวันที่ 22 - 24 พ.ย.64 บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนเพ่ิมขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพ้ืนที่  ดังนั้นจึงขอให้
ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช พัทลุงสูงขลา ปัตตานี ยะลา 
และนราธิวาส ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณ
อ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรง โดยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 6 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 
ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง โดย นายนิพนธ์ ยังกล่าวต่อว่า ช่วงนี้เป็นเวลาเปลี่ยนผ่านจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว 
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และเป็นช่วงที่ภาคใต้อยู่ในฤดูมรสุมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในพ้ืนที่ลุ่มต่ำ พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ ซึ่งอาจจะเกิดผลกระทบ 
ทั้งความเป็นอยู่ของพ่ีน้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และการทำมาค้าขายต่างๆ สำหรับการเตรียมการได้สั่งการกำชับให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน แผนการอพยพประชาชน 
ในพ้ืนที่เสี่ยง ความพร้อมของเครื่องจักรสาธารณภัย พร้อมทั้งให้ปภ.เร่งประสานการปฏิบัติหน่วยข้างเคียงท้ัง กรมชลประทาน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บูรณาการการทำงานเพ่ือดูแลพ่ีน้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างดีที่สุด พร้อมทั้งให้มีการ
แจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามข่าวสารที่ถูกต้องอย่างใกล้ชิด" 
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นายจำนง  สวัสดิ์วงศ์  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี  กล่าวถึงสถานการณ์น้ำเช้าวันนี้
(22 พ.ย.64)  ว่า จากข้อมูลน้ำท่าจากระบบโทรมาตรเขื่อนรัชชประภา และกล้อง CCTV กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ในพ้ืนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 5 จุด  มีดังนี้  1.ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง  ระดับน้ำแม่น้ำตาปี เพ่ิมขึ้นจ ากเมื่อวาน  
+0.08 ม. แจ้งเตือน 2.ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา ระดับน้ำแม่น้ำตาปี  เพ่ิมขึ้นจากเมื่อวาน +0.02 ม.ปกติ 3.ตำบลท่าสะท้อน 
อำเภอพุนพิน  ระดับน้ำแม่น้ำตาปี  ลดจากเมื่อวาน  -0.09 ม. ปกติ  4.ตำบลท่าขนอน  อำเภอคีรีรัฐนิคม ระดับน้ำคลองพุมดวง  
ลดจากเมื่อวาน -0.33 ม. ปกติ  และ 5.ตำบลต้นยวน อำเภอพนม ระดับน้ำคลองศก  เพ่ิมจากเมื่อวาน +0.32 ม. ปกติ  
ขณะที่ปริมาณน้ำฝนสะสม 12 ชั่วโมง  ที่ตำบลประสงค์ 3 มม.  สถานการณ์ทั่วไปปกติ  
ทางด้านศูนย์ ปภ.เขต 11 สุราษฎร์ธานี ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 14  นิ้ว 2 เครื่อง ที่ประตูน้ำฝายคลองท่าม่วง หมู่ที่ 5  
ตำบลวัง  อ.ไชยา เสร็จเรียบร้อยแล้ว และชลประทานยังคงเดินเครื่องสูบน้ำและผลักดันน้ำต่อเนื่อง  เพ่ือพร่องน้ำเหนือฝาย
ประตูคลองท่าม่วงให้มากที่สุด  เตรียมพร้อมรับน้ำฝนระลอกใหม่ไม่ให้เอ่อล้น  โดยพ้ืนที่อำเภอ.ไชยา ปริมาณน้ำฝนสะสม 12 ชม. 
ที่ตำบลปากหมากวัดได้ 0.5 มม.  ส่วนกรณีระดับน้ำเหนือฝายน้ำล้นบ้านห้วยโหนด  ม.4  ต.ทุ่ง  อ.ไชยา  เอ่อล้นเข้าท่วมขัง
พ้ืนที่การเกษตรในพ้ืนที่ ม.3  และ ม.4  ต.ทุ่ง  นั้น  ศูนย์ ปภ.เขต 11 ดำเนินการสูบน้ำขังบริเวณหน้าฝายเสร็จเรียบร้อย  
ล่าสุดราษฎรไม่ได้รับผลกระทบแล้ว  ซึ่งทาง อบต.ทุ่ง กำลังดำเนินการลดระดับความสูงของฝายลง 1 เมตร จำนวน 4 ช่อง  
เพ่ือป้องกันไม่ให้ระดับน้ำระลอกใหม่เอ่อล้นอีก  ล่าสุดดำเนินการเสร็จไปแล้ว 2 ช่อง  คาดว่าภายในวันนี้จะดำเนินการแล้ว
เสร็จทั้งหมด สถานการณ์ทั่วไปปกติ 
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เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสุราษฎร์ธานี นำเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยทรัพยากรกู้ภัย  
รถปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัย เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ โดยติดตั้งในบริเวณประตูระบายน้ำท่าม่วง อ.ท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เพ่ือเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย 23-25 พย. 64 
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พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่ประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุม  
ถึงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิจะลดลงอีก  
2-3 องศาเซลเซียส และมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งทางตอนล่างของภาค สำหรับภาคเหนือ 
ภาคกลาง และภาคตะวันออก ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง และอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนบริเวณ
ประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไว้ด้วย สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุม
อ่าวไทยและภาคใต้เริ่มมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนเพ่ิมขึ้นกับมีฝนตกหนักบางพ้ืนที่ ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมี
กำลังแรงขึ้นในวันที่ 23 พ.ย. 64 โดยอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 
ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง 

 กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
(/) www.tmd.go.th 


