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ผลการปฏิบัติการฝนหลวง 
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕63 

 
๑. จังหวัดที่ขอรับบริการฝนหลวง 
  ในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕63 มีผู้ขอรับบริการฝนหลวงทั้งจากหนังสือขอรับบริการฝนหลวง          
การขอรับบริการฝนหลวงผ่านเว็บไซต์ และการติดต่อประสานงานผ่านศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงประจำภาคโดยตรง      
มีจำนวน 57 จังหวัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

• ภาคเหนือ (ตอนบน) จำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ ตาก พะเยา ลำปาง เชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่  
ลำพูน 

• ภาคเหนือ (ตอนล่าง) จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ น่าน พิจิตร เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ ์แพร่ สุโขทัย 
• ภาคกลาง จำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี อุทัยธานี กาญจนบุรี นครสวรรค์ 

อ่างทอง 
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) จำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ นครพนม มุกดาหาร 

สกลนคร หนองบัวลำภู เลย  
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) จำนวน 9 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม 

ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี   
• ภาคตะวันออก จำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง สระแก้ว 

ปราจีนบุรี 
• ภาคใต้ จำนวน 14 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต 

ราชบุรี สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี เพชรบุรี ชุมพร ระนอง    

๒. การดำเนินการช่วยเหลือ  
 ๒.๑  การปฏิบัติการฝนหลวงในช่วงเดือนมีนาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการ 
ฝนหลวงเพ่ือช่วยเหลือภาวะภัยแล้ง ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นมา ในช่วงเดือนมีนาคม 2563  
มีการตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 11 หน่วย คือ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดนครสวรรค์  
จังหวัดกาญจนบุรี/จังหวัดราชบุรี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดระยอง 
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ฐานเติมสารฝนหลวง จำนวน 5 ฐาน ได้แก่ จังหวัดตาก 
จังหวัดลพบุรี จังหวัดสกลนคร จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดสงขลา โดยใช้อากาศยานทั้งสิ้น 30 ลำ ได้แก่ อากาศยานของ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จำนวน 22 ลำ (Caravan จำนวน 11 ลำ Casa จำนวน 8 ลำ CN จำนวน 1 ลำ  
Super King Air จำนวน 2 ลำ) อากาศยานของกองทัพอากาศ จำนวน 7 ลำ (BT-67 จำนวน 3 ลำ AU-23 จำนวน 
2 ลำ Alpha Jet จำนวน 2 ลำ) อากาศยานของกองทัพบก จำนวน 1 ลำ (Casa จำนวน 1 ลำ) สำหรับปฏิบัติงานซึ่ง
มีรายละเอียดดังนี้ 

 



กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง  กองปฏิบัติการฝนหลวง 
 

2 

   

  ตารางท่ี ๑ การตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงและจำนวนอากาศยานที่ใช้ปฏิบัติงาน 

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง สถานที่ตั้งหน่วยฯ วันที่ตั้งหน่วยฯ อากาศยาน 

ภาคเหนือ (ตอนบน) 
1. จังหวัดเชียงใหม ่
 

- สนามบินกองบิน 41 
(ทอ.) 

ตั้งแต่วันที่  
17 กุมภาพันธ์ ๒๕63  

เป็นต้นไป 

- Casa จำนวน 2 ลำ 
- Alpha Jet จำนวน 1 ลำ 
 
 2. จังหวัดตาก 

(ฐานเติมสารฝนหลวง) 
- ท่าอากาศยานตาก ตั้งแต่วันที่  

17 กุมภาพันธ์ ๒๕63  
เป็นต้นไป 

- 

ภาคเหนือ (ตอนล่าง) 
3. จังหวัดพิษณุโลก  
 
 

- สนามบินกองบิน 46 (ทอ.) ตั้งแต่วันที่  
3 กุมภาพันธ์ ๒๕63  

เป็นต้นไป 

- Casa จำนวน 2 ลำ 
- Super King Air จำนวน 2 ลำ 

ภาคกลาง 
4. จังหวัดนครสวรรค ์
 
 

- สนามบนินครสวรรค ์ ตั้งแต่วันที่  
3 กุมภาพันธ์ ๒๕63  

เป็นต้นไป 

- Casa จำนวน 3 ลำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. จังหวัดกาญจนบุร ี
 

- กองพลทหารราบที่ 9 
(ค่ายสุรสีห์) 

ตั้งแต่วันที่  
17 กุมภาพันธ์ – 26 มีนาคม 

๒๕63  
 

- 
 

6. จังหวัดราชบุร ี - สนามบนิโพธาราม ตั้งแต่วันที่  
 27 มีนาคม ๒๕63  

เป็นต้นไป 

- Caravan จำนวน 3 ลำ 
 

7. จังหวัดลพบุร ี
(ฐานเติมสารฝนหลวง) 

- สนามบนิกองบนิ 2 (ทอ.) ตั้งแต่วันที่  
17 กุมภาพันธ์ ๒๕63  

เป็นต้นไป 

- 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 
8. จังหวัดขอนแก่น 
 
 
 
 

- ท่าอากาศยานขอนแก่น 
 

ตั้งแต่วันที่  
3 กุมภาพันธ์ ๒๕63  

เป็นต้นไป 

- Caravan จำนวน 3 ลำ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. จังหวัดอุดรธาน ี
 

- สนามบนิกองบนิ 23 (ทอ.) ตั้งแต่วันที่  
17 กุมภาพันธ์ ๒๕63  

เป็นต้นไป 

- BT-67 จำนวน 1 ลำ  
- Alpha Jet จำนวน 1 ลำ 
 

 10. จังหวัดสกลนคร 
(ฐานเติมสารฝนหลวง) 
 

- สนามบินสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 
17 กุมภาพันธ์ ๒๕63 

เป็นต้นไป 

- 
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หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง สถานที่ตั้งหน่วยฯ วันที่ตั้งหน่วยฯ อากาศยาน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 
11. จังหวัดบุรีรัมย ์
(ฐานเติมสารฝนหลวง) 
 

- ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่  
3 กุมภาพันธ์ ๒๕63  

เป็นต้นไป 

- Casa จำนวน 2 ลำ 
 

12. จังหวัดอุบลราชธาน ี
 
 
 
 
 
 

- สนามบนิกองบนิ 21 (ทอ.) 
 

ตั้งแต่วันที่  
17 กุมภาพันธ์ ๒๕63  

เป็นต้นไป 

- AU-23 จำนวน 2 ลำ 
- BT-67 จำนวน 1 ลำ  

 
ภาคตะวันออก 
13. จังหวัดระยอง 
 

- สนามบนิอู่ตะเภา (ทร.) ตั้งแต่วันที่  
17 กุมภาพันธ์ ๒๕63  

เป็นต้นไป 

- Caravan จำนวน 3 ลำ 
 

14. จังหวัดจันทบุรี  
(ฐานเติมสารฝนหลวง) 
 
 

- สนามบนิทา่ใหม่ (ทร.) ตั้งแต่วันที่  
17 กุมภาพันธ์ ๒๕63  

เป็นต้นไป 

- 

ภาคใต ้
15. อำเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

- ท่าอากาศยานหัวหิน ตั้งแต่วันที่  
17 กุมภาพันธ์ ๒๕63  

เป็นต้นไป 

- Caravan จำนวน 2 ลำ 
 

16. จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
 

- สนามบนิกองบนิ 7 (ทอ.) ตั้งแต่วันที่  
3 กุมภาพันธ์ ๒๕63  

เป็นต้นไป 

- CN จำนวน 1 ลำ 
 - BT-67 จำนวน 1 ลำ 

17. จังหวัดสงขลา 
 

- สนามบนิกองบนิ 5๖ (ทอ.) ตั้งแต่วันที่  
17 กุมภาพันธ์ ๒๕63  

เป็นต้นไป 

- 

๒.๒  ผลการปฏิบัติการฝนหลวงประจำเดือนมีนาคม 2563 
  ในเดือนมีนาคม 2563 มีการปฏิบัติการฝนหลวงจำนวน 28 วัน มีวันฝนตกจากการปฏิบัติการ 
ฝนหลวง  คิดเป็นร้อยละ 88.00 ขึ้นปฏิบัติงานจำนวน 546 เที่ยวบิน (881:01 ชั่วโมงบิน) จังหวัดที่มีรายงาน 
ฝนตกรวม 53 จังหวัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
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ตารางที่ ๒ ผลการปฏิบัติการฝนหลวงประจำเดือนมีนาคม 2563 

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง 
ขึ้นบิน 
(วัน) 

ฝนตก 
(วัน) 

จำนวน 
เที่ยวบิน 

จังหวัดที่มีรายงานฝนตก 

ภาคเหนือ(ตอนบน) 

1. หน่วยปฏิบตัิการฝนหลวง 
จังหวัดเชียงใหม ่

6 5 13 - บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำปาง ลำพูน 
แพร ่ 
 ภาคเหนือ(ตอนล่าง) 

2. หน่วยปฏิบตัิการฝนหลวง 
จังหวัดพิษณโุลก 
 

14 12 35 - บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
อุตรดิตถ์ พิษณุโลก น่าน แพร่ เพชรบูรณ์ 
ขอนแก่น เลย ชัยภูมิ นครราชสมีา ยโสธร 
ร้อยเอ็ด สุรินทร์                           
 ภาคกลาง 

3. หน่วยปฏบิตัิการฝนหลวง 
จังหวัดนครสวรรค ์
 

18 15 77 - บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 
ชัยนาท ลพบุรี นครสวรรค์ สระบุรี อ่างทอง 
อุทัยธานี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ พิจิตร                 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   

4. หน่วยปฏิบตัิการฝนหลวง 
จังหวัดกาญจนบุร ี
 

16 13 63 - บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 
กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี                                 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   

5. หน่วยปฏิบตัิการฝนหลวง 
จังหวัดราชบุร ี
 

0 0 0 ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากสภาพอากาศ
ไม่เหมาะสม 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 
6. หน่วยปฏิบตัิการฝนหลวง 
จังหวัดขอนแก่น 
 

18 17 87 - บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม สกลนคร 
หนองบัวลำภู อุดรธานี นครราชสีมา ชัยภูมิ               

7. หน่วยปฏิบตัิการฝนหลวง 
จังหวัดอุดรธาน ี

12 10 20 - บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น บึงกาฬ เลย สกลนคร 
หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี ชยัภูมิ         

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 
8. หน่วยปฏิบตัิการฝนหลวง 
จังหวัดบุรีรัมย ์
 

20 15 60 - บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ สระบุรี                 

9. หน่วยปฏิบตัิการฝนหลวง 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

14 8 30 - บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
ศรีสะเกษ อุบลราชธานี                    

ภาคตะวันออก     
10. หน่วยปฏิบตัิการฝนหลวง 
จังหวัดระยอง 

24 23 109 - บริเวณที่มีฝนตก ได้แก ่
จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจนีบุรี 
ระยอง สระแก้ว             
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หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง 
ขึ้นบิน 
(วัน) 

ฝนตก 
(วัน) 

จำนวน 
เที่ยวบิน 

จังหวัดที่มีรายงานฝนตก 

ภาคใต ้     
11. หน่วยปฏิบตัิการฝนหลวง 
อำเภอหัวหิน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ 

12 9 30 - บริเวณที่มีฝนตก ได้แก ่  
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุร ี                             

12. หน่วยปฏิบตัิการฝนหลวง 
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

16 15 22 - บริเวณที่มีฝนตก ได้แก ่
กระบี่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พงังา 
พัทลุง สตูล ตรัง สงขลา                                 
  
  
  
  
  
  
  
   

๓. สรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงปี ๒๕63 
  ตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2563 มีการปฏิบัติการ 
ฝนหลวง จำนวน 46 วัน มีวันฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 86.84 ขึ้นปฏิบัติงานจำนวน 621 เที่ยวบิน  
(1,010:55 ชั่วโมงบิน) ปริมาณการใช้สารฝนหลวง 540.95 ตัน พลุซิลเวอร์ไอโอไดด์สำหรับภารกิจปฏิบัติการ 
ฝนหลวง จำนวน 283 นัด จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 54 จังหวัด  

ตารางที่ ๓ สรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง - วันที่ 31 มีนาคม 2563 

ภาค 
- ศูนย์/หน่วย
ปฏิบัติการฯ 

ขึ้นบิน 
(วัน) 

ฝนตก 
(วัน) 

จำนวน
เที่ยวบิน 
(เที่ยว) 

จำนวน 
ชั่วโมงบิน 
(ชั่วโมง) 

ปริมาณ 
สารฝนหลวง 

(ตัน/Agl,CaCl2, 
NaCl นัด) 

จังหวัดที่มีรายงานฝนตก 
(ทั้งการสังเกตด้วยสายตา/การ

ตรวจวัดด้วยเรดาร์ และ
เครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ) 

เหนือ (ตอนบน) 6 5 13 21:00 9.50/8 6 จังหวัด 
- เชียงใหม่ 
 

6 5 13 21:00 9.50/8 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 
เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา 
ลำปาง ลำพูน แพร ่            
(6 จังหวัด) 

เหนือ (ตอนล่าง) 15 12 37 78:00 22.75/275 12 จังหวัด 
- พิษณุโลก 
 

15 12 37 78:00 22.75/275 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 
อุตรดิตถ์ พิษณุโลก น่าน แพร่ 
เพชรบูรณ์ ขอนแก่น เลย ชัยภูมิ 
นครราชสีมา ยโสธร ร้อยเอ็ด 
สุรินทร ์(12 จังหวัด)                            

กลาง 21 18 151 224:00 128.30/- 12 จังหวัด 
- นครสวรรค์ 
 

21 17 84 143:05 81.40/- บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
ชัยนาท ลพบุรี นครสวรรค์ 
สระบุรี อ่างทอง อุทัยธานี 
นครราชสีมา เพชรบูรณ์ พิจิตร                 
(9 จังหวัด) 



กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง  กองปฏิบัติการฝนหลวง 
 

6 

ภาค 
- ศูนย์/หน่วย
ปฏิบัติการฯ 

ขึ้นบิน 
(วัน) 

ฝนตก 
(วัน) 

จำนวน
เที่ยวบิน 
(เที่ยว) 

จำนวน 
ชั่วโมงบิน 
(ชั่วโมง) 

ปริมาณ 
สารฝนหลวง 

(ตัน/Agl,CaCl2, 
NaCl นัด) 

จังหวัดที่มีรายงานฝนตก 
(ทั้งการสังเกตด้วยสายตา/การ

ตรวจวัดด้วยเรดาร์ และ
เครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ) 

- กาญจนบุร ี
 

17 14 67 80:55 46.90/- บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 
กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี                        
(3 จังหวัด) 

- ราชบุร ี
 

0 0 0 0:00 0.00/- ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจาก
สภาพอากาศไม่เหมาะสม 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนบน) 

19 18 108 164:45 97.40/- 13 จังหวัด 

- ขอนแก่น  
 

19 18 88 137:30 59.90/- บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม 
สกลนคร หนองบัวลำภู อุดรธานี 
นครราชสีมา ชัยภูมิ ยโสธร 
ร้อยเอ็ด             
(10 จังหวัด) 

- อุดรธาน ี
 

12 10 20 27:15 37.50/- บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น บึงกาฬ เลย 
สกลนคร หนองคาย 
หนองบัวลำภู อุดรธานี ชัยภูมิ         
(9 จังหวัด) 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนล่าง) 

23 18 91 147:31 92.90/- 7 จังหวัด 

- บุรีรัมย์ 
 

21 16 61 113:00 60.50/- บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด 
สุรินทร์ สระบุรี                 
(5 จังหวัด) 

- อุบลราชธาน ี 14 8 30 34:31 32.40/- บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
ศรีสะเกษ อุบลราชธานี                     
(2 จังหวัด) 

ตะวันออก 33 32 144 244:25 96.60/- 7 จังหวัด 
- ระยอง 
 

33 32 144 244:25 96.60/- บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด 
ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว            
(7 จังหวัด) 

ใต ้ 36 29 77 131:14 93.50/- 11 จังหวัด 

- หัวหิน 
 

14 10 37 41:50 25.40/- บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี                              
(3 จังหวัด) 



กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง  กองปฏิบัติการฝนหลวง 
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ภาค 
- ศูนย์/หน่วย
ปฏิบัติการฯ 

ขึ้นบิน 
(วัน) 

ฝนตก 
(วัน) 

จำนวน
เที่ยวบิน 
(เที่ยว) 

จำนวน 
ชั่วโมงบิน 
(ชั่วโมง) 

ปริมาณ 
สารฝนหลวง 

(ตัน/Agl,CaCl2, 
NaCl นัด) 

จังหวัดที่มีรายงานฝนตก 
(ทั้งการสังเกตด้วยสายตา/การ

ตรวจวัดด้วยเรดาร์ และ
เครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ) 

- สุราษฎร์ธาน ี
 

27 23 40 89:24 68.10/- บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
กระบี่ สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง 
สตูล สงขลา ตรัง                         
(8 จังหวัด) 

๔. แผนปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือในช่วงต่อไป 
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ยังคงให้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพิษณุโลก 

จังหวัดราชบุรี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี อยู่ปฏิบัติงานต่อไป เพ่ือช่วยเหลือพ้ืนที่การเกษตรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง สร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้ 
การเติมน้ำต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ำ/เขื่อนต่างๆ ยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ รวมทั้งป้องกันการเกิดไฟป่า บรรเทาปัญหา
หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เกินเกณฑ์มาตรฐานซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั่วไป  
และตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป มีการปรับแผนการปฏิบัติการฝนหลวง ดังนี้  

- ปรับฐานเติมสารฝนหลวงจังหวัดลพบุรี เป็นหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดลพบุรี 
- ปรับฐานเติมสารฝนหลวงจังหวัดจันทบุรี เป็นหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดจันทบุรี 
- ปรับหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครสวรรค์ เป็นฐานเติมสารฝนหลวงจังหวัดนครสวรรค์ 
- ปรับหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดอุบลราชธานี เป็นฐานเติมสารฝนหลวงจังหวัดอุบลราชธานี 
- ปรับหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดระยอง เป็นฐานเติมสารฝนหลวงจังหวัดระยอง 
- ต้ังหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครราชสีมา 
 


