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ผลการปฏิบัติการฝนหลวง 

ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕63 

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

• ภาคเหนือ (ตอนบน) จำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ ตาก พะเยา ลำปาง ลำพูน เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 
• ภาคเหนือ (ตอนล่าง) จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร น่าน พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ 

เพชรบูรณ์ แพร่ 
• ภาคกลาง จำนวน 9 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ชัยนาท นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี 

สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อุทัยธานี 
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม สกลนคร 

หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี เลย 
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) จำนวน 10 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์

มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี 
• ภาคตะวันออก จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว  
• ภาคใต้ จำนวน 10 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ 

สงขลา สมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี เพชรบุรี    

๒. การดำเนินการช่วยเหลือ  
 ๒.๑  การปฏิบัติการฝนหลวงในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการ  
ฝนหลวงเพ่ือช่วยเหลือภาวะภัยแล้ง ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นมา ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563  
มีการตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 11 หน่วย คือ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดลพบุรี  
จังหวัดราชบุรี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดจันทบุรี อำเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ฐานเติมสารฝนหลวง จำนวน 6 ฐาน ได้แก่ จังหวัดตาก  
จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดสกลนคร จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดระยอง และจังหวัดสงขลา โดยใช้อากาศยานทั้งสิ้น 
30 ลำ ได้แก่ อากาศยานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 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) สำหรับปฏิบัติงานซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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  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 ์
(ฐานเติมสารฝนหลวง) 
 

- สนามบนินครสวรรค ์ ตั้งแต่วันที่  
1 เมายน ๒๕63  

เป็นต้นไป 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ี
 

- สนามบนิกองบนิ 2 (ทอ.) ตั้งแต่วันที่  
1 เมษายน ๒๕63  

เป็นต้นไป 

- Casa จำนวน 3 ลำ 
 

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 ์
 

- ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่  
3 กุมภาพันธ์ ๒๕63  

เป็นต้นไป 

- Casa จำนวน 2 ลำ 
 

12. จังหวัดอุบลราชธาน ี
(ฐานเติมสารฝนหลวง) 
 
 
 
 
 
 

- สนามบนิกองบนิ 21 (ทอ.) 
 

ตั้งแต่วันที่  
1 เมษายน ๒๕63  

เป็นต้นไป 

- 
 

13. จังหวัดนครราชสีมา - สนามบนิกองบนิ 1 (ทอ.) ตั้งแต่วันที่  
1 เมษายน ๒๕63  

เป็นต้นไป 

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

ภาคตะวันออก 
14. จังหวัดระยอง 
(ฐานเติมสารฝนหลวง) 

- สนามบนิอู่ตะเภา (ทร.) ตั้งแต่วันที่  
1 เมษายน ๒๕63  

เป็นต้นไป 

- 
 

15. จังหวัดจันทบุรี  
 
 
 

- สนามบนิทา่ใหม่ (ทร.) ตั้งแต่วันที่  
1 เมษายน ๒๕63  

เป็นต้นไป 

- Caravan จำนวน 3 ลำ 
 

ภาคใต ้
16. จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
 

- สนามบนิกองบนิ 7 (ทอ.) ตั้งแต่วันที่  
3 กุมภาพันธ์ ๒๕63  

เป็นต้นไป 

- CN จำนวน 1 ลำ 
 - BT-67 จำนวน 1 ลำ 

17. อำเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

- ท่าอากาศยานหัวหิน ตั้งแต่วันที่  
17 กุมภาพันธ์ ๒๕63  

เป็นต้นไป 

- Caravan จำนวน 2 ลำ 
 

18. จังหวัดสงขลา 
(ฐานเติมสารฝนหลวง) 

- สนามบนิกองบนิ 5๖ (ทอ.) ตั้งแต่วันที่  
17 กุมภาพันธ์ ๒๕63  

เป็นต้นไป 

- 
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๒.๒  ผลการปฏิบัติการฝนหลวงประจำเดือนพฤษภาคม 2563 
  ในเดือนพฤษภาคม 2563 มีการปฏิบัติการฝนหลวงจำนวน 31 วัน มีวันฝนตกจากการปฏิบัติการ 
ฝนหลวง คิดเป็นร้อยละ 100 ขึ้นปฏิบัติงานจำนวน 1,069 เที่ยวบิน (1,572:13 ชั่วโมงบิน) จังหวัดที่มีรายงาน 
ฝนตกรวม 62 จังหวัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

ตารางที่ ๒ ผลการปฏิบัติการฝนหลวงประจำเดือนพฤษภาคม 2563 

ภาค 
- ศูนย์/หน่วยปฏิบัติการฯ 

ขึ้นบิน 
(วัน) 

ฝนตก 
(วัน) 

จำนวน 
เที่ยวบิน 

จังหวัดที่มีรายงานฝนตก 

ภาคเหนือ(ตอนบน) 

1. หน่วยปฏิบตัิการฝนหลวง 
จังหวัดเชียงใหม ่

22 21 70 - บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
เชียงราย เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน พะเยา 
ลำปาง ลำพนู แพร่        

ภาคเหนือ (ตอนล่าง) 
2. หน่วยปฏิบตัิการฝนหลวง 
จังหวัดพิษณโุลก 
 

27 27 102 - บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 
เชียงใหม่ ตาก พะเยา ลำปาง กำแพงเพชร 
พิจิตร สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก น่าน 
แพร่ เพชรบูรณ์ ลพบุรี นครสวรรค์ 
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เลย ชัยภูมิ 
นครราชสีมา              

ภาคกลาง 
3. หน่วยปฏิบตัิการฝนหลวง 
จังหวัดราชบุร ี
 

30 28 173 - บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
กาญจนบุรี สุพรรณบุรี อุทัยธานี ราชบุรี ตาก                      

4. หน่วยปฏิบตัิการฝนหลวง 
จังหวัดลพบุร ี
 

30 30 145 - บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 
ชัยนาท ลพบุรี นครสวรรค์ สุพรรณบุรี  
สระบุรี สิงห์บุรี อยุธยา อ่างทอง อุทัยธานี 
นครราชสีมา                  
     
     
     
    

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 
5. หน่วยปฏิบตัิการฝนหลวง 
จังหวัดขอนแก่น 
 

27 23 130 - บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เลย หนองบัวลำภู 
อุดรธานี ชัยภูมิ มหาสารคาม  

6. หน่วยปฏิบตัิการฝนหลวง 
จังหวัดอุดรธาน ี

26 23 51 - บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บงึกาฬ เลย 
สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี 
ชัยภูมิ             

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 
7. หน่วยปฏิบตัิการฝนหลวง 
จังหวัดบุรีรัมย ์

29 24 85 - บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 
ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม  
ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ 
อุบลราชธานี อำนาจเจริญ           
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ภาค 
- ศูนย์/หน่วยปฏิบัติการฯ 

ขึ้นบิน 
(วัน) 

ฝนตก 
(วัน) 

จำนวน 
เที่ยวบิน 

จังหวัดที่มีรายงานฝนตก 

8. หน่วยปฏิบตัิการฝนหลวง 
จังหวัดนครราชสีมา 

28 26 78 - บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
ชัยภูมิ นครราชสมีา บุรีรัมย ์ปราจีนบุร ี                

ภาคตะวันออก     
9. หน่วยปฏิบตัิการฝนหลวง 
จังหวัดจันทบุร ี

25 25 122 - บริเวณที่มีฝนตก ได้แก ่
จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจนีบุรี 
ระยอง สระแก้ว         

ภาคใต ้     
10. หน่วยปฏิบตัิการฝนหลวง 
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

21 21 32 - บริเวณที่มีฝนตก ได้แก ่
กระบี่ ชุมพร สุราษฎร์ธาน ีนครศรีธรรมราช  
ภูเก็ต ระนอง สงขลา ตรัง                        
  
  
  
  
  
   

11. หน่วยปฏิบตัิการฝนหลวง 
อำเภอหัวหิน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ 

27 27 81 - บริเวณที่มีฝนตก ได้แก ่  
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุร ี                             

๓. สรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงปี ๒๕63 
  ตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2563 มีการปฏิบัติการ 
ฝนหลวง จำนวน 107 วัน มีวันฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 98.13 ขึ้นปฏิบัติงานจำนวน 2,580 
เที่ยวบิน (3,941:26 ชั่วโมงบิน) ปริมาณการใช้สารฝนหลวง 2,245.10 ตัน พลุซิลเวอร์ไอโอไดด์สำหรับภารกิจ
ปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 2,375 นัด จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 66 จังหวัด  

ตารางที่ ๓ สรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง - วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

ภาค 
- ศูนย์/หน่วย
ปฏิบัติการฯ 

ขึ้นบิน 
(วัน) 

ฝนตก 
(วัน) 

จำนวน
เที่ยวบิน 
(เที่ยว) 

จำนวน 
ชั่วโมงบิน 
(ชั่วโมง) 

ปริมาณ 
สารฝนหลวง 

(ตัน/Agl,CaCl2, 
NaCl นัด) 

จังหวัดที่มีรายงานฝนตก 
(ทั้งการสังเกตด้วยสายตา 
/การตรวจวัดด้วยเรดาร์  

และเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ) 

ภาคเหนือ (ตอนบน) 47 43 145 215:30 116.80/322 9 จังหวัด 
- เชียงใหม่ 
 

47 43 145 215:30 116.80/322 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 
เชียงราย เชียงใหม่ ตาก
แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำปาง 
ลำพูน น่าน แพร ่            
(9 จังหวัด) 
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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 
/การตรวจวัดด้วยเรดาร์  

และเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ) 

ภาคเหนือ (ตอนล่าง) 69 62 223 449:38 162.45/1,383 25 จังหวัด 
- พิษณุโลก 
 

69 62 223 449:38 162.45/1,383 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
เชียงใหม่ ตาก พะเยา ลำปาง
กำแพงเพชร พิจิตร สุโขทัย 
อุตรดิตถ์ พิษณุโลก น่าน แพร่ 
เพชรบูรณ์ ลพบุรี นครสวรรค์ 
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มุกดาหาร 
เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี 
ชัยภูมิ นครราชสีมา ยโสธร 
ร้อยเอ็ด สุรินทร์                                                                                                          
(25 จังหวัด)                            

ภาคกลาง 81 78 720 1,067:15 605.55/- 15 จังหวัด 
- นครสวรรค์ 
 

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

- กาญจนบุร ี
 

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

- ราชบุร ี
 

53 51 307 447:00 212.10/- บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 
กาญจนบุรี สุพรรณบุรี อุทัยธานี 
ราชบุรี ตาก             
(5 จังหวัด)            

- ลพบุร ี 56 56 262 396:15 265.15/- บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 
กาญจนบุรี ชัยนาท ลพบุรี สระบุร ี
นครสวรรค์ สุพรรณบุรี สิงห์บุรี 
อยุธยา อ่างทอง อุทัยธานี 
นครราชสีมา เพชรบูรณ์    
(12 จังหวัด)            
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7 

ภาค 
- ศูนย์/หน่วย
ปฏิบัติการฯ 

ขึ้นบิน 
(วัน) 

ฝนตก 
(วัน) 

จำนวน
เที่ยวบิน 
(เที่ยว) 

จำนวน 
ชั่วโมงบิน 
(ชั่วโมง) 

ปริมาณ 
สารฝนหลวง 

(ตัน/Agl,CaCl2, 
NaCl นัด) 

จังหวัดที่มีรายงานฝนตก 
(ทั้งการสังเกตด้วยสายตา/ 

การตรวจวัดด้วยเรดาร์  
และเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนบน) 

70 67 418 610:10 369.50/670 14 จังหวัด 

- ขอนแก่น  
 

65 60 315 464:25 213.20/- บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
กาฬสนิธุ์ ขอนแกน่ นครพนม เลย 
สกลนคร หนองบัวลำภู อุดรธานี 
นครราชสีมา ชัยภูมิ ยโสธร 
ร้อยเอ็ด มหาสารคาม 
(12 จังหวัด) 

- อุดรธาน ี
 

55 47 103 145:45 156.30/670 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม  
บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองคาย 
หนองบัวลำภู อุดรธานี ชัยภูมิ         
(10 จังหวัด) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนล่าง) 

75 66 366 551:14 384.20/- 12 จังหวัด 

- บุรีรัมย์ 
 

72 57 211 374:55 209.50/- บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ 
มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด 
ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธาน ี
อำนาจเจริญ สระบุรี            
(11 จังหวัด) 

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

- นครราชสีมา 47 45 125 141:48 142.30/- บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ 
ปราจีนบุร ี               
(4 จังหวัด) 

ภาคตะวันออก 82 77 398 601:05 266.50/- 7 จังหวัด 
- ระยอง 
 

33 31 144 244:25 96.60/- บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด 
ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว            
(7 จังหวัด) 
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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/ 

การตรวจวัดด้วยเรดาร์  
และเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ) 

- จันทบุร ี 49 46 254 356:40 169.90/- บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด  
ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว            
(7 จังหวัด) 

ภาคใต้ 95 87 310 446:34 340.10/- 14 จังหวัด 
- หัวหิน 
 

66 61 197 202:35 133.40/- บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี                              
(3 จังหวัด) 

- สุราษฎร์ธาน ี
 

72 67 113 243:59 206.70/- บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
กระบี่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง 
ภูเก็ต ระนอง สตูล สงขลา ตรัง                         
(11 จังหวัด) 

๔. แผนปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือในช่วงต่อไป 
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ยังคงให้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดลพบุรี จังหวัดราชบุรี 

จังหวัดอุดรธานี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ปฏิบัติงานต่อไป เพ่ือช่วยเหลือ
พ้ืนที่การเกษตรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง สร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้ การเติมน้ำต้นทุนให้กับอ่าง เก็บน้ำ/เขื่อนต่างๆ 
รวมทั้งป้องกันการเกิดไฟป่า บรรเทาปัญหาหมอกควัน และตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป มีการปรับแผน 
การปฏิบัติการฝนหลวง ดังนี้ ปรับฐานเติมสารฝนหลวงจังหวัดตาก จังหวัดระยอง จังหวัดสงขลา เป็นหน่วยปฏิบัติการ
ฝนหลวง ปรับหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นฐานเติมสารฝนหลวง 
และตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดแพร่ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดชุมพร  

 


