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 พื้นที่ขอรับบริการฝนหลวง (ระหว่างวันที ่1 - 2 กรกฎาคม 2565) 

ภาค รายชื่อจังหวัด (อำเภอ) ที่มีผู้ขอรับบริการ 
จำนวนผู้ขอรับบริการ 

(ราย) 
เหนือ เชียงราย(เชียงของ) ลำปาง(เมืองลำปาง ห้างฉัตร), น่าน(ปัว บ้านหลวง สันติสุข), อุตรดิตถ์(ทองแสน

ขัน น้ำปาด), แพร่(ลอง ร้องกวาง), ตาก(แม่ระมาด), เพชรบูรณ์(วิเชียรบุรี บึงสามพัน เมืองเพชรบูรณ์ 
หนองไผ ่ชนแดน), พิจิตร(ดงเจริญ ตะพานหิน โพทะเล) 

16 

กลาง สระบุรี (พระพุทธบาท เสาไห้ แก่งคอย  เฉล ิมพระเก ียรติ ) , ลพบุรี (หนองม่วง  พัฒนาน ิคม  
ชัยบาดาล เมืองลพบุรี), นครสวรรค์(ไพศาลี ตากฟ้า ท่าตะโก), สุพรรณบุรี(อู่ทอง), อุทัยธานี(สว่าง
อารมณ์), กาญจนบุรี(พนมทวน บ่อพลอย ศรีสวัสด์ิ)  

19 

ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี(ศรีธาต ุประจักษ์ศิลปาคม เมืองอุดรธานี บ้านดุง วังสามหมอ หนองวัวซอ), สกลนคร(สว่าง
แดนดิน ส่องดาว บ้านม่วง กุสุมาลย์ พรรณานิคม พังโคน วาริชภูม ินิคมน้ำอูน วานรนิวาส คำตากล้า 
อากาศอำนวย เต่างอย โคกศรีสุพรรณ เจริญศิลป์), ขอนแก่น(ชุมแพ หนองเรือ ชนบท), มุกดาหาร
(เมืองมุกดาหาร), หนองบัวลำภู(เมืองหนองบัวลำภู), นครพนม(ปลาปาก), ร้อยเอ็ด(สุวรรณภูมิ เสล
ภูม ิปทุมรัตต์ อาจสามารถ ธวัชบุร)ี, มหาสารคาม(พยัคฆภูมิพิสัย), ชัยภูมิ(บ้านแท่น คอนสาร เนินสง่า จัตุรัส 
บำเหน็จณรงค์ ภักดีชุมพล หนองบัวแดง), สุรินทร์(เขวาสินรินทร์ รัตนบุรี ปราสาท), นครราชสีมา(บ้านเหลื่อม โนน
ไทย บัวใหญ่ โนนแดง), บุรีรัมย์(กระสัง), อุบลราชธานี(เขื่องใน น้ำยืน), ศรีสะเกษ(กันทรลักษ์ ขุนหาญ 
ปรางค์กู่ อุทุมพรพิสัย ห้วยทับทัน ขุขันธ ์ภูสิงห์ โพธ์ิศรีสุวรรณ เบญจลักษ์) 

59 

ตะวันออก สระแก้ว(ว ังสมบูรณ์  คลองหาด เขาฉกรรจ์ ว ังน ้ำเย ็น ตาพระยา ว ัฒนานคร), จันทบุรี (สอยดาว),  
ปราจีนบุร(ีประจันตคาม เมืองปราจีนบุรี ศรีมหาโพธ)ิ, ฉะเชิงเทรา(คลองเขื่อน) 
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ใต้ ราชบุรี(บ้านโป่ง) 1 

รวม 33 จังหวัด (105 อำเภอ) 112 
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 สถานการณ์ปริมาณน้ำเก็บกักในอ่างเก็บน้ำที่สำคัญ 

 
ความจุของ
อ่างที่ รนก.1 
(ล้าน ลบ.ม.) 

ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%) 
ปริมาตรน้ำ
ไหลลงอ่างฯ 
(ล้าน ลบ.ม.) 

ปริมาตรน้ำ
ระบาย 

(ล้าน ลบ.ม.) 

ระดับน้ำ 

29 มิ.ย. 
 

30 มิ.ย. 
 

1 ก.ค. 
 

2 ก.ค. 2 ก.ค. 
 

2 ก.ค. 
 

 
ภาคเหนือ          20.94 39.24   
- ภูมพิล(ตาก) 13,462 43 42 42 42 3.32 15.00 ต่ำกวา่ 50% 
- สิริกิติ์(อุตรดิตถ์) 9,510 37 37 37 37 11.72 17.02 ต่ำกวา่ 40% 
- แม่งัดฯ(เชียงใหม่) 265 47 47 47 47 1.97 0.13 ต่ำกวา่ 50% 
- แม่กวงฯ(เชียงใหม่) 263 38 38 38 38 0.32 1.22 ต่ำกวา่ 40% 
- กิว่ลม(ลำปาง) 106 73 71 69 68 0.58 2.02  -  
- กิว่คอหมา(ลำปาง) 170 77 77 77 78 1.53 0.51  -  
- แควนอ้ยฯ(พิษณุโลก) 939 30 30 30 30 1.38 3.02 ต่ำกวา่ 40% 
- แม่มอก(ลำปาง) 110 46 46 46 45 0.12 0.32 ต่ำกวา่ 50% 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ          21.62 15.18   
- หว้ยหลวง(อุดรธานี) 135 29 29 29 29 0.00 0.11 ต่ำกวา่ 30% 
- น้ำอูน(สกลนคร) 520 48 48 48 48 1.26 0.00 ต่ำกวา่ 50% 
- น้ำพุง(สกลนคร) 166 30 29 29 30 0.87 0.58 ต่ำกวา่ 40% 
- จุฬาภรณ์(ชัยภูมิ) 164 51 51 51 50 0.00 1.05  -  
- อุบลรัตน์(ขอนแก่น) 2,431 36 36 36 35 0.22 5.11 ต่ำกวา่ 40% 
- ลำปาว(กาฬสินธุ์) 1,980 36 36 36 36 13.78 4.56 ต่ำกวา่ 40% 
- ลำตะคอง(นครราชสีมา) 314 58 58 58 58 0.34 0.83  -  
- ลำพระเพลิง(นครราชสีมา) 110 63 63 63 63 0.12 0.17  -  
- มูลบน(นครราชสีมา) 141 63 62 62 62 0.03 0.09  -  
- ลำแซะ(นครราชสีมา) 275 66 66 66 66 0.14 0.27  -  
- ลำนางรอง(บุรีรัมย์) 121 79 79 78 78 0.09 0.20  -  
- สิรินธร(อุบลราชธานี) 1,966 52 52 52 52 4.71 2.12  -  
- ลำปลายมาศ(นครราชสีมา) 98 59 59 59 59 0.06 0.09  -  
ภาคกลาง          26.40 39.79   
- ป่าสกัฯ(ลพบุรี) 960 20 20 20 19 1.51 4.33 ต่ำกวา่ 20% 
- ทับเสลา(อุทยัธานี) 160 51 51 52 52 0.00 0.00  -  
- กระเสียว(สุพรรณบุรี) 240 64 64 64 64 0.10 0.51  -  
- ศรีนครินทร์(กาญจนบุรี) 17,745 79 79 79 79 9.27 19.98  -  
- วชิราลงกรณ์(กาญจนบุรี) 8,860 52 52 52 52 15.52 14.97  -  
ภาคตะวันออก          1.13 2.54   
- ขุนด่านฯ(นครนายก) 224 18 18 18 18 0.03 0.28 ต่ำกวา่ 20% 
- คลองสียัด(ฉะเชิงเทรา) 420 24 24 24 24 0.45 0.14 ต่ำกวา่ 30% 
- บางพระ(ชลบุรี) 117 69 69 68 68 0.08 0.30  -  
- หนองปลาไหล(ระยอง) 164 74 74 74 74 0.02 0.11  -  
- ประแสร์(ระยอง) 295 66 66 65 65 0.10 1.00  -  
- นฤบดินทรจินดา(ปราจีนบุรี) 295 24 24 24 25 0.33 0.00 ต่ำกวา่ 30% 
- พระปรง(สระแกว้) 97 42 42 42 42 0.00 0.04 ต่ำกวา่ 50% 
- ดอกกราย(ระยอง) 71 72 71 70 70 0.12 0.14  -  
- คลองพระพุทธ(จันทบุรี) 70 67 67 67 67 0.00 0.01  -  
- คลองหลวง รัชชโลทร(ชลบุรี) 98 52 51 53 52 0.00 0.52  -  
- ห้วยยาง(สระแก้ว) 60 23 22 22 22 0.00 0.00 ต่ำกวา่ 30% 
- ห้วยตะเคียน(สระแก้ว) 10 68 68 68 68 0.00 0.00  -  
ภาคใต ้          16.87 18.94   
- แก่งกระจาน(เพชรบุรี) 710 50 49 50 49 1.16 1.30 ต่ำกวา่ 50% 
- ปราณบุรี(ประจวบคีรีขันธ์) 347 57 57 57 57 0.83 0.36  -  
- รัชชประภา(สุราษฎร์ธานี) 5,639 54 54 54 54 9.34 5.25  -  
- บางลาง(ยะลา) 1,454 76 76 76 76 5.54 12.03  -  

 
1รนก. = ระดับน้ำเก็บกกั,ทีม่า: กรมชลประทาน 
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การพยากรณ์อากาศและสภาพอากาศประจำวัน 

 ลักษณะอากาศทั่วไปและการพยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 (เวลา 06.00 น.) 

ที่มา: กรมอุตนุยิมวทิยา 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ

ตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ฝั่งตะวันตก โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวัง
อันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมได้เลื่อนขึ้นไป
พาดผ่านประเทศเมียนมา ตอนบนของภาคเหนือ และประเทศลาวตอนบน เข้าสู่พายุโซนร้อน “ชบา” (CHABA) ที่ปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนใต้ 
ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมี
กำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มี 
ฝนฟ้าคะนอง สำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 6 ก.ค. 65 อนึ่ง พายุโซนร้อน “ชบา” (CHABA) ปกคลุมบริเวณ
ประเทศจีนตอนใต้ คาดว่าจะอ่อนกำลังลงตามลำดับในระยะต่อไป โดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย 
 
ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง 

พะเยา แพร่ และน่าน อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ 
ความเร็ว 10-20 กม./ชม. 

ภาคกลาง  มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานี ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา  
กาญจนบุร ี ราชบุร ี และนครปฐม อุณหภูม ิต ่ำส ุด 22-27 องศาเซลเซ ียส อุณหภูม ิส ูงส ุด 34-36 องศาเซลเซ ียส  
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม และ
อุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว  
10-20 กม./ชม. 

ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ระยอง 
จันทบุรี และตราด อุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ 
ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื ้นที ่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์  ชุมพร สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช พัทลุง และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส 
ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 
15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดระนอง และพังงา อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. 
ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ 
ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำ อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 
32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. 
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 ข้อมูลความชื้นจากการตรวจอากาศชั้นบน (Sounding) ระยะความสูง 5,000 - 10,000 ฟุต 

ภาค สถานีตรวจอากาศ 
ความชื้นสมัพัทธ์ (%) เสถียรภาพ 

ของมวลอากาศ
ระดับล่าง(LI) 

29 มิ.ย. 30 มิ.ย. 1 ก.ค. 2 ก.ค. 3 ก.ค. 

ภาคเหนือ สถานีเรดารฝ์นหลวงอมก๋อย 82 91 96 89 100 -0.1 
สถานีตรวจอากาศเคลื่อนที่ร้องกวาง 83 90 92 89 95 -0.4 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ สถานีเรดารฝ์นหลวงพิมาย 75 29 67 77 n/a ไม่ตรวจอากาศ 
สถานีตรวจอากาศเคลื่อนที่บ้านผอื 81 99 99 n/a 100 -1.0 
สถานีตรวจอากาศเคลื่อนที่ราษีไศล 58 77 74 86 74 -3.0 

ภาคกลาง สถานีเรดารฝ์นหลวงตาคล ี 58 72 91 84 87 -0.3 
สถานีตรวจอากาศเคลื่อนทีก่าญจนบุรี 74 74 67 49 81 -0.5 

ภาคตะวันออก สถานีเรดารฝ์นหลวงสัตหีบ 73 91 68 83 90 -2.4 
ภาคใต ้ สถานีเรดารฝ์นหลวงพนม 59 73 55 72 83 -0.8 
 

หมายเหต ุ: LI (Lifted Index) คือ ดัชนีที่ใช้บอกเสถียรภาพของมวลอากาศระดับล่าง ในระดับ 50 มิลลิบาร์ ควรมีค่าต่ำกวา่ -2 ซ่ึงจะมีโอกาสเกิดเมฆในแนวตั้งและ     

               พัฒนาตวัเป็นกลุ่มฝนได้ 
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 กราฟแสดงแนวโน้มความชื้นอากาศชั้นบนและดัชนีเสถียรภาพอากาศ (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 3 กรกฎาคม 2565) 
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การปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน 

 สรุปผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที ่2 กรกฎาคม 2565 

ภาค/หน่วยฯ 
หน่วย

ปฏิบัติการฯ 
(หน่วย) 

เคร่ืองบิน 
ฝล./ทอ./
ทบ. (ลำ) 

จำนวน
เท่ียวบิน 
(เท่ียว) 

จำนวน 
ชั่วโมงบิน 
(ชั่วโมง) 

ปริมาณ 
การใช้ 

สารฝนหลวง 
(ตัน/นัด) 

จังหวัดที่มีการรายงานฝนตก 
(จำนวนจังหวัด/อ่างเก็บน้ำเป้าหมาย) 

เหนือ 2 4/-/- 0 0:00 0.0/- -/- 

- เชียงใหม่  1 2/-/- 0 0:00 0.0/- ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากท้องฟ้าปิด กับมีฝนตก
บริเวณสนามบินเป็นระยะตลอดวัน 

- ตาก 1 2/-/- 0 0:00 0.0/- ไม ่ปฏ ิบ ัต ิการฝนหลวง เน ื ่องจากเมฆช ั ้นกลางและ 
เมฆชั้นสูงปกคลุมพื้นที่เป้าหมายตลอดทั้งวัน ส่งผลให้ 
เมฆคิวมูลัสพัฒนาตัวเล็กน้อย 

เหนือ(ตอนล่าง) 2 5/-/- 2 2:35 2.0/- 2/- 

- พิษณุโลก 1 2/-/- 2 2:35 2.0/- ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ม ีฝนตก
เล็กน้อยบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.พิจิตร(เมืองพิจิตร 
โพธิ ์ประทับช้าง ตะพานหิน ทับคล้อ บางมูลนาก  
ดงเจริญ) จ.เพชรบูรณ์(เมืองเพชรบูรณ์ ชนแดน  
วังโป่ง หนองไผ่) 

- แพร่ 1 3/-/- 0 0:00 0.0/- ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื ่องจากเมฆชั้นกลางและ 
เมฆชั้นสูงปกคลุมพื้นที่เป้าหมายตลอดทั้งวัน ส่งผลให้
เมฆคิวมูลัสพัฒนาตัวเล็กน้อย 

กลาง 2 5/-/- 3 3:55 2.4/- 5/- 

- ลพบุรี 1 2/-/- 2 2:40 1.4/- ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ม ีฝนตก
เล ็กน ้อยถ ึงปานกลางบร ิ เวณพื ้นท ี ่การเกษตร  
จ.นครสวรรค์(ตาคลี) จ.ลพบุรี(บ้านหมี่) จ.ชัยนาท
(สรรพยา เมืองชัยนาท มโนรมย์) 

- กาญจนบุร ี 1 3/-/- 1 1:15 1.0/- ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ม ีฝนตก
เล ็กน ้อยถ ึงปานกลางบร ิ เวณพื ้นท ี ่การเกษตร  
จ.กาญจนบุรี(ห้วยกระเจา พนมทวน) จ.สุพรรณบุรี
(อู่ทอง) 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 2 2/-/- 0 0:00 0.0/- -/- 

- ขอนแก่น 1 2/-/- 0 0:00 0.0/- ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากลมช้ันบนมีกำลังแรง 
ทำให้กลุ่มเมฆคิวมูลัสเคลื่อนตัวออกจากพื้นที่เป้าหมาย 
ค่อนข้างเร็ว 

ตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนล่าง) 3 5/3/- 1 1:20 1.0/- 2/- 

- นครราชสีมา 1 4/2/- 0 0:00 0.0/- ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากลมที่ระดับผิวพื้น
และระดับปฏิบัติการมีกำลังแรง ส่งผลใหเ้มฆคิวมูลัส
เคลื่อนตัวออกจากพ้ืนท่ีเป้าหมายอย่างรวดเร็ว 
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ภาค/หน่วยฯ 
หน่วย

ปฏิบัติการฯ 
(หน่วย) 

เคร่ืองบิน 
ฝล./ทอ./
ทบ. (ลำ) 

จำนวน
เท่ียวบิน 
(เท่ียว) 

จำนวน 
ชั่วโมงบิน 
(ชั่วโมง) 

ปริมาณ 
การใช้ 

สารฝนหลวง 
(ตัน/นัด) 

จังหวัดที่มีการรายงานฝนตก 
(จำนวนจังหวัด/อ่างเก็บน้ำเป้าหมาย) 

- อุบลราชธานี 1 1/1/- 1 1:20 1.0/- ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ม ีฝนตก
เล ็กน ้อยถ ึงปานกลางบร ิ เวณพื ้นท ี ่การเกษตร  
จ.ศรีสะเกษ(เมืองศรีสะเกษ กันทรารมย์ โนนคูณ)  
จ .อ ุบลราชธานี (สำโรง วาร ินชำราบ นาเยีย  
เดชอุดม พิบูลมังสาหาร สว่างวีระวงค์ เขื ่องใน  
ม่วงสามสิบ) 

ตะวันออก 1 3/-/- 0 0:00 0.0/- -/- 

- สระแก้ว 1 3/-/- 0 0:00 0.0/- ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากลมที่ระดับปฏิบัติการ 
มีกำล ังแรง 24 นอต ประกอบกับสภาพอากาศปิด 
มีฝนตกบริเวณสนามบินเป็นระยะ 

รวม 10 24/3/- 6 7:50 5.4/- 9/- 

หมายเหต ุ: “ชื่ออำเภอ” แสดงอำเภอที่มีพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ 

 สรุปผลรวมปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง (15 กุมภาพันธ์ - 2 กรกฎาคม 2565) 

ตั้งแต่เริ ่มตั ้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง เมื ่อวันที่  15 กุมภาพันธ์ - 2 กรกฎาคม 2565 การขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 96 วัน  
มีวันฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 97.0 ขึ้นปฏิบัติงาน จำนวน 1097 เที่ยวบิน (1650:11 ชั่วโมงบิน) ปริมาณการใช้สารฝนหลวง  
884.4 ตัน พลุสารดูดความชื ้นโซเดียมคลอไรด์ จำนวน 78 นัด พลุสารดูดความชื้นแคลเซียมคลอไรด์จำนวน 49 นัด พลุซิลเวอร์ไอโอไดด์  
สำหรับภารกิจปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 878 นัด จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 45 จังหวัด  

ภาค 
- ศูนย์/หน่วยปฏิบัติการฯ 

ขึ้นบิน 
(วัน) 

ฝนตก 
(วัน) 

จำนวน
เท่ียวบิน 
(เท่ียว) 

จำนวน 
ชั่วโมงบิน 
(ชั่วโมง) 

ปริมาณ 
สารฝนหลวง 

(ตัน/AgI,CaCl2, 
NaCl นัด) 

จังหวัดที่มีรายงานฝนตก 
(ทั้งการสังเกตด้วยสายตา/การตรวจวัด 
ด้วยเรดาร์ และเคร่ืองวัดน้ำฝนอัตโนมัติ) 

เหนือ 57 56 177 271:20 144.1/507 8 จังหวัด 

- เชียงใหม่ 
(เปิดหน่วยฯ ตั้งแตว่ันที่  
15 ก.พ. เป็นต้นไป) 

39 39 73 126:40 68.7/507 บริเวณที ่ม ีฝนตก ได้แก่  เช ียงใหม่ พะเยา 
ลำปาง ลำพูน เชียงราย 
(5 จังหวัด) 

- ตาก 
(เปิดหน่วยฯ ตั้งแตว่ันที่  
3 มี.ค. เป็นต้นไป) 

39 38 104 144:40 75.4/- บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ ตาก เชียงใหม่ สุโขทัย 
แพร่ ลำปาง ลำพูน 
(6 จังหวัด) 

เหนือ(ตอนล่าง) 56 54 160 267:40 122.3/368 14 จังหวัด 

- พิษณุโลก 
(เปิดหน่วยฯ ตั้งแตว่ันที่  
15 ก.พ. เป็นต้นไป) 

40 36 64 124:55 41.0/368 บริเวณที ่มีฝนตก ได้แก่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก 
น่าน แพร่ สุโขทัย ลำปาง พิจิตร นครสวรรค์ เลย 
ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ ลพบุรี กำแพงเพชร กาฬสินธุ์ 
(14 จังหวัด) 
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ภาค 
- ศูนย์/หน่วยปฏิบัติการฯ 

ขึ้นบิน 
(วัน) 

ฝนตก 
(วัน) 

จำนวน
เท่ียวบิน 
(เท่ียว) 

จำนวน 
ชั่วโมงบิน 
(ชั่วโมง) 

ปริมาณ 
สารฝนหลวง 

(ตัน/AgI,CaCl2, 
NaCl นัด) 

จังหวัดที่มีรายงานฝนตก 
(ทั้งการสังเกตด้วยสายตา/การตรวจวัด 
ด้วยเรดาร์ และเคร่ืองวัดน้ำฝนอัตโนมัติ) 

- แพร่ 
(เปิดหน่วยฯ ตั้งแตว่ันที่  
3 มี.ค. เป็นต้นไป) 

41 40 96 142:45 81.3/- บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ 
สุโขทัย 
(4 จังหวัด) 

กลาง 70 70 351 487:25 278.6/- 10 จังหวัด 

- นครสวรรค์ 
(เปิดหน่วยฯ ระหวา่งวันที่  
15 ก.พ. – 31 มี.ค.) 

6 6 11 17:40 10.7/- บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ ลพบุรี นครสวรรค ์
อุทัยธานี 
(3 จังหวัด) 

- กาญจนบุรี 
(เปิดหน่วยฯ ตั้งแตว่ันที่  
3 มี.ค. เป็นต้นไป) 

58 57 184 238:05 138.7/- บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ กาญจนบุรี สุพรรณบรุี
อุทัยธาน ีราชบุรี ชัยนาท 
(5 จังหวัด) 

- ลพบุรี 
(เปิดหน่วยฯ ตั้งแตว่ันที่  
1 เม.ย. เป็นต้นไป) 

49 49 156 231:40 129.2/- บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ อุทัยธานี นครสวรรค์ 
ลพบุรี สระบุรี ชัยนาท เพชรบูรณ ์นครราชสีมา 
(7 จังหวัด) 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 39 37 58 102:55 81.5/- 8 จังหวัด 

- ขอนแก่น 
(เปิดหน่วยฯ ระหวา่งวันที่  
15 ก.พ. – 2 มี.ค.) และ 
ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. เป็นตน้ไป) 

13 11 27 47:30 25.4/- บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ ขอนแก่น ชัยภูมิ 
มุกดาหาร ยโสธร สกลนคร อุดรธานี 
(6 จังหวัด) 

- อุดรธานี 
(เปิดหน่วยฯ ระหวา่งวันที่  
3 มี.ค. - 30 มิ.ย.) 

29 29 31 55:25 56.1/- บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ อุดรธานี กาฬสินธุ์ 
ขอนแก่น สกลนคร หนองบัวลำภ ู
(5 จังหวัด) 

ตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนล่าง) 35 35 145 222:26 118.6/130 10 จังหวัด 
- บุรีรัมย์ 
(เปิดหน่วยฯ ระหวา่งวันที่  
3 มี.ค. – 31 มี.ค.) 

3 3 8 14:00 5.6/- บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ ศรีสะเกษ สุรินทร ์
(2 จังหวัด) 

- อุบลราชธานี 
(เปิดหน่วยฯ ตั้งแตว่ันที่  
1 เม.ย. เป็นต้นไป) 

13 13 16 21:10 30.5/- บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี 
สุรินทร์ ยโสธร อำนาจเจริญ 
(5 จังหวัด) 

- นครราชสีมา 
(เปิดหน่วยฯ ตั้งแตว่ันที่  
1 เม.ย. เป็นต้นไป) 

27 27 72 115:46 47.2/130 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ 
บุรีรัมย ์
(3 จังหวัด) 

- สุรินทร์ 
(เปิดหน่วยฯ ระหวา่งวันที่  
1 มิ.ย. - 30 มิ.ย.) 

12 12 49 71:30 33.6/- บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ ศรสีะเกษ สรุินทร์ บุรรีัมย์ 
อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม 
(7 จังหวัด) 

ตะวันออก 53 50 198 285:40 131.6/- 5 จังหวัด 
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ภาค 
- ศูนย์/หน่วยปฏิบัติการฯ 

ขึ้นบิน 
(วัน) 

ฝนตก 
(วัน) 

จำนวน
เท่ียวบิน 
(เท่ียว) 

จำนวน 
ชั่วโมงบิน 
(ชั่วโมง) 

ปริมาณ 
สารฝนหลวง 

(ตัน/AgI,CaCl2, 
NaCl นัด) 

จังหวัดที่มีรายงานฝนตก 
(ทั้งการสังเกตด้วยสายตา/การตรวจวัด 
ด้วยเรดาร์ และเคร่ืองวัดน้ำฝนอัตโนมัติ) 

- จันทบุรี 
(เปิดหน่วยฯ ระหวา่งวันที ่
16 มี.ค. - 31 พ.ค.) 

31 29 105 161:25 68.6/- บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ ชลบุรี จันทบุรี 
ฉะเชิงเทรา สระแก้ว 
(4 จังหวัด) 

- สระแก้ว 
(เปิดหน่วยฯ ตั้งแตว่ันที่  
1 มิ.ย. เป็นต้นไป) 

22 21 93 124:15 63.0/- บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
จันทบุรี ชลบุรี ปราจีนบุร ี
(5 จังหวัด) 

ใต้ 8 7 8  12:45 7.7/- 2 จังหวัด 

- หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ ์
(เปิดหน่วยฯ ระหวา่งวันที่  
3 มี.ค. – 30 เม.ย.) 

8 7 8 12:45 7.7/- บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ เพชรบุรี ราชบุร ี
(2 จังหวัด) 

 สรุปผลปฏิบัติการภารกิจดับไฟป่า ตั้งแต่วันที ่15 กุมภาพันธ์ - 2 กรกฎาคม 2565 

ตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการหลวง เมื่อวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ - 2 กรกฎาคม 2565 มีการขึ้นปฏิบัติการภารกิจดับไฟป่า จำนวน 5 วัน  
จำนวน 37 เที่ยวบิน (11:20 ช่ัวโมงบิน) ปริมาณน้ำ 20,000 ลิตร พื้นที่ปฏิบัติการรวม 1 จังหวัด 

ภาค 
- ศูนย์/หน่วยปฏิบัติการฯ 

ขึ้นบิน 
(วัน) 

จำนวน
เท่ียวบิน 
(เท่ียว) 

จำนวน 
ชั่วโมงบิน 
(ชั่วโมง) 

ปริมาณน้ำ 
(ลิตร) 

พ้ืนที่ปฏิบัติการ 
(จำนวนจังหวัด) 

เหนือ 5 37 11:20 20,000 1 จังหวัด 
- เชียงใหม่ 5 37 11:20 20,000 บริเวณที่มีฝนตกได้แก่ เชียงใหม่  

(1 จังหวัด) 

 
____________________________________________________________________________________ 

กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง กองปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
 


