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ผลการปฏิบัติการฝนหลวง 

ประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่ 22 - 28 มิถุนายน 2563 
 

1. การด าเนินการช่วยเหลือ  

 1.1 การตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง  
ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นมา เพ่ือช่วยเหลือพ้ืนที่การเกษตรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง สร้างความชุ่มชื้นให้กับ
ป่าไม้เพ่ือป้องกันการเกิดไฟป่าและบรรเทาปัญหาหมอกควัน รวมทั้งการเติมน้้าต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้้าและ 
เขื่อนต่างๆ ของประเทศ ในช่วงวันที่ 22 - 28 มิถุนายน 2563 มีการตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ้านวน 12 หน่วย 
คือ จังหวัดตาก จังหวัดแพร่ จังหวัดลพบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสุรินทร์ จังหวัด
นครราชสีมา จังหวัดระยอง จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา ฐานเติมสารฝนหลวง จ้านวน 4 ฐาน 
ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้อากาศยานทั้งสิ้น 27 ล้า ได้แก่ 
อากาศยานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จ้านวน 21 ล้า (Caravan จ้านวน 10 ล้า Casa จ้านวน 8 ล้า  
CN จ้านวน 1 ล้า Super King Air จ้านวน 2 ล้า) อากาศยานของกองทัพอากาศ จ้านวน 5 ล้า (BT-67 จ้านวน 3 ล้า  
AU-23 จ้านวน 2 ล้า) อากาศยานของกองทัพบก จ้านวน 1 ล้า (Casa จ้านวน 1 ล้า) ส้าหรับปฏิบัติงานซึ่งมี 
รายละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี 1 การตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง/ฐานเติมสารฝนหลวงและจ านวนเครื่องบินที่ใช้ปฏิบัติงาน 
 

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง/
ฐานเติมสารฝนหลวง 

สถานที่ตั้งหน่วยฯ วันที่ตั้งหน่วยฯ อัตราก าลังเครื่องบิน 

ภาคเหนือ (ตอนบน) 
1. หนว่ยปฏิบัติการ 
ฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ 
 

- สนามบินกองบิน 41 
(ทอ.) 
 

ระหว่างวันที่  
17 กุมภาพันธ์ –  

31 พฤษภาคม ๒๕63  
 

- 

2. หนว่ยปฏิบัติการ 
ฝนหลวงจังหวัดตาก 

- ท่าอากาศยานตาก ตั้งแต่วันที่  
1 มิถุนายน 2563  

เป็นต้นไป 

- Casa จ้านวน 2 ล้า 
 

3. ฐานเติมสารฝนหลวง
จังหวัดตาก 

- ท่าอากาศยานตาก ระหว่างวันที่  
17 กุมภาพันธ์ –  

31 พฤษภาคม ๒๕63 

- 
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หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง/
ฐานเติมสารฝนหลวง 

สถานที่ตั้งหน่วยฯ วันที่ตั้งหน่วยฯ อัตราก าลังเครื่องบิน 

4. ฐานเติมสารฝนหลวง 
จังหวัดเชียงใหม ่
 

- สนามบินกองบิน 41 
(ทอ.) 
 

ระหว่างวันที่  
3 – 16 กุมภาพันธ์ ๒๕63 

และตั้งแต่วันที่  
1 มิถุนายน 2563  

เป็นต้นไป 

- 

ภาคเหนือ (ตอนล่าง) 
5. หนว่ยปฏิบัติการ 
ฝนหลวงจังหวัดพิษณุโลก 
 

- สนามบินกองบิน ๔๖ 
(ทอ.) 

ระหว่างวันที่  
3 กุมภาพันธ์ -  

31 พฤษภาคม ๒๕63  

- 

6. หนว่ยปฏิบัติการ 
ฝนหลวงจังหวัดแพร่ 
 

- ท่าอากาศยานแพร่ ตั้งแต่วันที่ 
1 มิถุนายน 2563 

เป็นต้นไป 

- Casa จ้านวน 2 ล้า 
 

7. ฐานเติมสารฝนหลวง 
จังหวัดพิษณุโลก 

- สนามบินกองบิน ๔๖ 
(ทอ.) 

ตั้งแต่วันที่ 
1 มิถุนายน 2563 

เป็นต้นไป 

- 

ภาคกลาง 
8. หนว่ยปฏิบัติการ 
ฝนหลวงจังหวัดนครสวรรค ์
 
 

- สนามบินนครสวรรค์ ระหว่างวันที่  
3 กุมภาพันธ์ – 

 31 มีนาคม ๒๕63 

- 

9. หนว่ยปฏิบัติการ 
ฝนหลวงจังหวัดกาญจนบุรี 

- กองพลทหารราบที่ 9 
(ค่ายสุรสีห์) 

ระหว่างวันที่  
17 กุมภาพันธ์ –  

26 มีนาคม ๒๕63  
 

- 

10. หนว่ยปฏิบัติการ 
ฝนหลวงจังหวัดราชบุร ี

- สนามบินโพธาราม ตั้งแต่วันที่  
27 มีนาคม ๒๕63  

เป็นต้นไป 

- Caravan จ้านวน 2 ล้า 
 

11. หน่วยปฏิบัติการ 
ฝนหลวงจังหวัดลพบุรี 

- สนามบินกองบิน 2 
(ทอ.) 

ตั้งแต่วันที่  
1 เมษายน ๒๕63  

เป็นต้นไป 

- Casa จ้านวน 3 ล้า 

12. ฐานเติมสารฝนหลวง
จังหวัดนครสวรรค ์
 

- สนามบินนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่  
1 เมษายน ๒๕63  

เป็นต้นไป 

- 

13. ฐานเติมสารฝนหลวง
จังหวัดลพบุรี 
 

- สนามบินกองบิน 2 
(ทอ.) 

ระหว่างวันที่  
17 กุมภาพันธ์ – 

31 มีนาคม ๒๕63  
 

- 
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หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง/
ฐานเติมสารฝนหลวง 

สถานที่ตั้งหน่วยฯ วันที่ตั้งหน่วยฯ อัตราก าลังเครื่องบิน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 
14. หน่วยปฏิบัติการ 
ฝนหลวงจังหวัดขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 

- ท่าอากาศยานขอนแก่น 
 

ตั้งแต่วันที่  
3 กุมภาพันธ์ ๒๕63  

เป็นต้นไป 

- Casa จ้านวน 2 ล้า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. หน่วยปฏิบัติการ 
ฝนหลวงจังหวัดอุดรธานี 
 

- สนามบินกองบิน 23 
(ทอ.) 

ตั้งแต่วันที่  
17 กุมภาพันธ์ ๒๕63  

เป็นต้นไป 

- BT-67 จ้านวน 1 ล้า  
 
 

16. ฐานเติมสารฝนหลวง
จังหวัดสกลนคร 
 

- สนามบินสกลนคร 
(ทอ.) 

ระหว่างวันที่ 
17 กุมภาพันธ์ –  

31 พฤษภาคม ๒๕63 

- 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 
17. หน่วยปฏิบัติการ 
ฝนหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ 
 

- ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่  
3 กุมภาพันธ์ –  

31 พฤษภาคม ๒๕63 
 

- 

18. หน่วยปฏิบัติการ 
ฝนหลวงจังหวัดอุบลราชธาน ี
 

- สนามบินกองบิน 21 
(ทอ.) 

ระหว่างวันที่ 
17 กุมภาพันธ์ – 

31 มีนาคม ๒๕63 

- 

19. หน่วยปฏิบัติการ 
ฝนหลวงจังหวัดนครราชสีมา 

- สนามบินกองบิน 1 
(ทอ.) 

ตั้งแต่วันที่ 
1 เมษายน ๒๕63 

เป็นต้นไป 

- AU-23 จ้านวน 2 ล้า 
- BT-67 จ้านวน 1 ล้า 
- Super King Air จ้านวน 2 ล้า 
 20. หน่วยปฏิบัติการ 

ฝนหลวงจังหวัดสุรนิทร ์
- สนามบินสุรินทร์ภักดี 
(ทบ.) 

ตั้งแต่วันที่ 
1 มิถุนายน ๒๕63 

เป็นต้นไป 

- Caravan จ้านวน 3 ล้า 
 

21. ฐานเติมสารฝนหลวง
จังหวัดอุบลราชธานี 
 

- สนามบินกองบิน 21 
(ทอ.) 

ระหว่างวันที่ 
1 เมษายน –  

31 พฤษภาคม ๒๕63 

- 

22. ฐานเติมสารฝนหลวง
จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

- ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 
1 มิถุนายน ๒๕63 

เป็นต้นไป 

- 

ภาคตะวันออก 
23. หนว่ยปฏิบัติการ 
ฝนหลวงจังหวัดระยอง 
 

- สนามบินอู่ตะเภา (ทร.) ระหว่างวันท่ี  
17 กุมภาพันธ์ –  

31 มีนาคม ๒๕63 
และต้ังแต่วันท่ี  

1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป 

- Caravan จ้านวน 3 ล้า 
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หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง/
ฐานเติมสารฝนหลวง 

สถานที่ตั้งหน่วยฯ วันที่ตั้งหน่วยฯ อัตราก าลังเครื่องบิน 

24. หนว่ยปฏิบัติการ 
ฝนหลวงจังหวัดจันทบุรี 
 

- สนามบินท่าใหม่ (ทร.) ระหว่างวันที่ 
1 เมษายน –  

31 พฤษภาคม ๒๕63 

- 

25. ฐานเติมสารฝนหลวง
จังหวัดระยอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สนามบินอู่ตะเภา (ทร.) ระหว่างวันที่ 
1 เมษายน –  

31 พฤษภาคม ๒๕63 

- 

26. ฐานเติมสารฝนหลวง
จังหวัดจันทบุรี 
 
 

- สนามบินท่าใหม่ (ทร.) ระหว่างวันที่  
17 กุมภาพันธ์ –  

31 มีนาคม ๒๕63 

- 

ภาคใต ้
27. หนว่ยปฏิบัติการ 
ฝนหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
 

- สนามบินกองบิน 7 
(ทอ.) 

ตั้งแต่วันที่  
3 กุมภาพันธ์ ๒๕63  

เป็นต้นไป 

- BT-67 จ้านวน 1 ล้า 

28. หนว่ยปฏิบัติการ 
ฝนหลวงอ้าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

- ท่าอากาศยานหัวหิน 
(ทบ.) 

ระหว่างวันที่ 
17 กุมภาพันธ์ –  

31 พฤษภาคม ๒๕63  

- 

29. หนว่ยปฏิบัติการ 
ฝนหลวงจังหวัดชุมพร 
 

- ท่าอากาศยานชุมพร ตั้งแต่วันที่ 
1 มิถุนายน ๒๕63 

เป็นต้นไป 

- Caravan จ้านวน 2 ล้า 
 

30. หนว่ยปฏิบัติการ 
ฝนหลวงจังหวัดสงขลา 
 

- สนามบินกองบิน 56 
(ทอ.) 

ตั้งแต่วันที่  
1 มิถุนายน 2563  

เป็นต้นไป 

- CN จ้านวน 1 ล้า 

31. ฐานเติมสาร 
ฝนหลวงอ้าเภอหัวหิน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

- ท่าอากาศยานหัวหิน 
ระหว่างวันที่ 

7 – 16 กุมภาพันธ์ ๒๕63 

- 

32. ฐานเติมสารฝนหลวง
จังหวัดสงขลา 
 

- สนามบินกองบิน 56 
(ทอ.) 

ระหว่างวันที่  
17 กุมภาพันธ์ –  

31 พฤษภาคม ๒๕63  
เป็นต้นไป 

- 
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2. ผลการปฏิบัติการฝนหลวง ในช่วงระหว่างวันที่ 22 - 28 มิถุนายน 2563 

 ในช่วงระหว่างวันที่ 22 - 28 มิถุนายน 2563 มีการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จ้านวน 7 วัน ขึ้นบินปฏิบัติงาน 
จ้านวน 246 เทีย่วบิน (357:10 ชั่วโมงบิน) จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 44 จังหวัด โดยรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี 2 ผลการปฏิบัติการฝนหลวง ในช่วงระหว่างวันที ่22 – 28 มิถุนายน 2563 
 

ภาค/หน่วยฯ ขึ้นบิน 
(วัน) 

ฝนตก 
(วัน) 

จ านวน      
เที่ยวบิน 
(เที่ยว) 

จ านวน 
ชั่วโมงบิน 
(ชั่วโมง) 

จังหวัดที่มีการรายงานฝนตก 
(ฝนเฉลี่ย/วัน/สถานี (มม.)) 

ภาคเหนือ (ตอนบน)      

- จังหวัดตาก 7 7 23 34:00 - บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
จ.สุโขทัย(23.6) จ.เชียงใหม่ (20.5)  
จ.ล้าพูน(17.8) จ.ตาก(9.7) จ.พิจิตร(T) 
จ.ก้าแพงเพชร(T)  

ภาคเหนือ (ตอนล่าง) 

- จังหวัดแพร่ 7 7 21 31:45 - บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
จ.แพร่(64.5) จ.น่าน(59.8) จ.อุตรดิตถ์
(40.9) จ.พะเยา(40.3) จ.ล้าปาง(35.0) 
จ.พิษณุโลก(18.5) จ.เลย(4.3)  

ภาคกลาง      

- จังหวัดราชบุร ี 7 6 27 36:55 - บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
จ.สุพรรณบุรี(44.2) จ.กาญจนบุรี(39.7) 
จ.ราชบุรี(10.4)  

- จังหวัดลพบุรี 7 7 34 49:40 - บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่   
จ.นครสวรรค์(34.8) จ.เพชรบูรณ์(24.2) 
จ.ลพบุรี(21.3) จ.อ่างทอง(21.1) จ.อุทัยธานี
(16.7) จ.สิงห์บุรี(14.1) จ.สระบุรี(8.2) 
จ.ชัยนาท(4.3)  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 

- จังหวัดขอนแก่น 7 7 26 39:50 - บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 
จ.เพชรบูรณ์(86.3) จ.ขอนแก่น(38.1) 
จ.ชัยภูมิ(25.1) จ.เลย(19.3) จ.หนองบัวล้าภู
(10.0) จ.อุดรธานี(3.5)  

- จังหวัดอุดรธานี 6 6 10 13:45 - บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 
จ.สกลนคร(19.3) จ.เลย(4.1) จ.อุดรธานี(3.2) 
จ.กาฬสินธุ์(0.2) จ.ขอนแก่น(T) จ.นครพนม(T)  
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ภาค/หน่วยฯ ขึ้นบิน 
(วัน) 

ฝนตก 
(วัน) 

จ านวน      
เที่ยวบิน 
(เที่ยว) 

จ านวน 
ชั่วโมงบิน 
(ชั่วโมง) 

จังหวัดที่มีการรายงานฝนตก 
(ฝนเฉลี่ย/วัน/สถานี (มม.)) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

- จังหวัดสุรินทร ์ 7 6 39 46:50 - บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 
จ.อุบลราชธานี(19.2) จ.บุรีรัมย์(14.2) 
จ .ส ุร ินทร ์(5 .6 )  จ .ศร ีสะ เกษ (2 .5 )  
จ.นครราชสีมา(T) 

- จังหวัดนครราชสีมา 7 7 19 27:00 - บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
จ.นครราชสีมา(40.2) จ.บุรีรัมย์(29.3) 
จ.หนองบัวล้าภู (5.1) จ.ลพบุรี (5.0)  
จ.สระบุรี(4.2)  จ.ขอนแก่น(2.7) จ.ชัยภูมิ(3.3)  

ภาคตะวันออก      

- จังหวัดระยอง 6 6 26 51:55 - บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
จ.ฉะเชิงเทรา(46.0) จ.จันทบุรี(41.6) 
จ.สระแก้ว(22.5) จ.ปราจีนบุรี(0.3)  

ภาคใต ้      

- จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 4 4 4 4:30 - บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
จ.สุราษฎร์ธานี(23.5)  

- จังหวัดชุมพร 4 4 12 11:10 - บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
จ.ประจวบคีรีขันธ์(69.9)                                                             

- จังหวัดสงขลา 5 5 5 9:50 - บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
จ.นราธิวาส(20.5) จ.สงขลา(23.4 )                                

หมายเหตุ :    ๑)   ข้อมูลปริมาณฝนเฉลี่ย (มิลลิเมตร/วัน/สถานี) ได้จากเคร่ืองวัดน้้าฝนอัตโนมัติ ของกรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้า  
(องค์การมหาชน) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอาสาสมัครฝนหลวง 

  2) (T) คือ จังหวัดที่มีฝนตกเล็กน้อย จนไม่สามารถวัดปริมาณได้   
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3. ผลการปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยฯ - วันที่ 28 มิถุนายน 2563 

 จากการตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 28 มิถุนายน 2563 มีการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง 
จ้านวนทั้งสิ้น 135 วัน มีวันฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 98.52 ขึ้นบินปฏิบัติงาน จ้านวน 
3,388 เที่ยวบิน (5,140:28 ชั่วโมงบิน) จังหวัดที่มรีายงานฝนตกรวม 67 จังหวัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี 3 ผลการปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยฯ - วันที่ 28 มิถุนายน 2563 

ภาค/หน่วยฯ 
ขึ้นบิน 
(วัน) 

ฝนตก 
(วัน) 

 จ านวน       
เที่ยวบิน 
(เที่ยว) 

จ านวน 
ชั่วโมงบิน 
(ชั่วโมง) 

จังหวัดที่มีรายงานฝนตก 
(ทั้งการสังเกตด้วยสายตา  
การตรวจวัดด้วยเรดาร์) 

ภาคเหนือ (ตอนบน) 
- จังหวัดเชียงใหม ่ 47 43 145 215:30 - บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 

จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.ตาก จ.แม่ฮ่องสอน จ.พะเยา 
จ.ล้าปาง จ.ล้าพูน จ.น่าน จ.แพร่                                                                     
(9 จังหวัด) 

- จังหวัดตาก 21 21 64 98:00 - บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 
จ.เชียงใหม่ จ.ตาก จ.ล้าปาง จ.ล้าพูน จ.ก้าแพงเพชร 
จ.พิจิตร จ.สุโขทัย 
(7 จังหวัด)                         

ภาคเหนือ (ตอนล่าง) 
- จังหวัดแพร่ 22 20 61 97:05 - บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 

จ.พิจิตร จ.สุโขทัย จ.อุตรดิตถ์ จ.พิษณุโลก จ.น่าน จ.แพร่ 
จ.เพชรบูรณ์ จ.ล้าปาง จ.พะเยา จ.เลย             
(10 จังหวัด) 

- จังหวัดพิษณุโลก 69 62 223 449:38 - บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
จ.เชียงใหม่ จ.ตาก จ.พะเยา จ.ล้าปาง จ.ก้าแพงเพชร 
จ.พิจิตร จ.สุโขทัย จ.อุตรดิตถ์ จ.พิษณุโลก จ.น่าน จ.แพร่ 
จ.เพชรบูรณ์ จ.ลพบุรี จ.นครสวรรค์ จ.กาฬสินธุ์  
จ.ขอนแก่น จ.มุกดาหาร จ.เลย จ.หนองบัวล้าภู จ.อุดรธานี 
จ.ชัยภูมิ จ.นครราชสีมา จ.ยโสธร จ.ร้อยเอ็ด จ.สุรินทร์                                                     
(25 จังหวัด) 

ภาคกลาง 

- จังหวัดนครสวรรค์ 21 17 84 143:05 - บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 
จ.ชัยนาท จ.ลพบุรี จ.นครสวรรค์ จ.สระบุรี จ.อ่างทอง 
จ.อุทัยธานี จ.นครราชสีมา จ.เพชรบูรณ์ จ.พิจิตร 
(9 จังหวัด) 
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ภาค/หน่วยฯ 
ขึ้นบิน 
(วัน) 

ฝนตก 
(วัน) 

 จ านวน       
เที่ยวบิน 
(เที่ยว) 

จ านวน 
ชั่วโมงบิน 
(ชั่วโมง) 

จังหวัดที่มีรายงานฝนตก 
(ทั้งการสังเกตด้วยสายตา  
การตรวจวัดด้วยเรดาร์) 

- จังหวัดกาญจนบุร ี 17 14 67 80:55 - บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
จ.กาญจนบุรี จ.สุพรรณบุรี จ.ราชบุรี                        
(3 จังหวัด) 

- จังหวัดราชบุร ี 78 74 404 580:45 - บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 
จ.กาญจนบุรี จ.สุพรรณบุรี จ.อุทัยธานี จ.ราชบุรี จ.ตาก                      
(5 จังหวัด) 

- จังหวัดลพบุร ี 82 82 378 575:00 - บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 
จ.กาญจนบุรี  จ.ชัยนาท จ.ลพบุรี  จ.นครสวรรค์  
จ.สุพรรณบุรี จ.สระบุรี จ.สิงห์บุรี จ.อยุธยา จ.อ่างทอง 
จ.อุทัยธานี จ.นครราชสีมา จ.เพชรบูรณ์               
(12 จังหวัด) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 
- จังหวัดขอนแก่น 88 82 392 584:30 - บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  

จ.กาฬสินธุ์ จ.ขอนแก่น จ.นครพนม จ.เลย จ.สกลนคร 
จ.หนองบัวล้าภู จ.อุดรธานี จ.นครราชสีมา จ.ชัยภูมิ 
จ.ยโสธร จ.ร้อยเอ็ด จ.มหาสารคาม จ.เพชรบูรณ์     
(13 จังหวัด) 

- จังหวัดอุดรธานี 76 64 135 191:35 - บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 
จ.กาฬสินธุ์ จ.ขอนแก่น จ.นครพนม จ.บึงกาฬ จ.มุกดาหาร 
จ.เลย จ.สกลนคร จ.หนองคาย จ.หนองบัวล้าภู  
จ.อุดรธานี จ.ชัยภูมิ                                                                   
(11 จังหวัด) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 
- จังหวัดบุรีรัมย์ 72 56 211 374:55 - บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  

จ.ชัยภูมิ จ.นครราชสีมา จ.บุรีรัมย์ จ.มหาสารคาม จ.ยโสธร 
จ.ร้อยเอ็ด จ.ศรีสะเกษ จ.สุรินทร์ จ.อุบลราชธานี  
จ.อ้านาจเจริญ จ.สระบุรี           
(11 จังหวัด) 

- จังหวัดอุบลราชธานี 14 8 30 34:31 - บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
จ.ศรีสะเกษ จ.อุบลราชธานี                    
(2 จังหวัด) 



   กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กองปฏิบัติการฝนหลวง  กลุ่มวิชาการปฏิบั ติการฝนหลวง     
9 

ภาค/หน่วยฯ 
ขึ้นบิน 
(วัน) 

ฝนตก 
(วัน) 

 จ านวน       
เที่ยวบิน 
(เที่ยว) 

จ านวน 
ชั่วโมงบิน 
(ชั่วโมง) 

จังหวัดที่มีรายงานฝนตก 
(ทั้งการสังเกตด้วยสายตา  
การตรวจวัดด้วยเรดาร์) 

- จังหวัดนครราชสีมา 72 68 199 238:06 - บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
จ.ชัยภูมิ จ.นครราชสีมา จ.บุรีรัมย์ จ.ปราจีนบุรี  
จ .มหาสารคาม จ.ลพบุรี  จ.สระบุรี  จ.ขอนแก่น  
จ.หนองบัวล้าภู จ.ร้อยเอ็ด จ.สุรินทร์ จ.สระแก้ว                                                                        
(12 จังหวัด) 

- จังหวัดสุรินทร ์ 26 23 126 163:00 - บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 
จ.นครราชสีมา จ.บุรีรัมย์ จ.มหาสารคาม จ.ร้อยเอ็ด 
จ.ศรีสะเกษ จ.สุรินทร์ จ.อุบลราชธานี                
(7 จังหวัด)                                        

ภาคตะวันออก 
- จังหวัดระยอง 54 52 244 423:45 - บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  

จ.จันทบุรี จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี จ.ตราด จ.ปราจีนบุรี 
จ.ระยอง จ.สระแก้ว            
(7 จังหวัด) 

- จังหวัดจันทบุรี 49 46 254 356:40 - บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
จ.จันทบุรี จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี จ.ตราด จ.ปราจีนบุรี 
จ.ระยอง จ.สระแก้ว            
(7 จังหวัด) 

ภาคใต ้
- อ้าเภอหัวหิน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

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

- จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 85 80 126 263:18 - บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
จ.กระบี่ จ.ชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี จ.นครศรีธรรมราช 
จ.พังงา จ.พัทลุง จ.ภูเก็ต จ.ระนอง จ.สตูล จ.สงขลา 
จ.ตรัง  
(11 จังหวัด) 

- จังหวัดชุมพร 14 14 32 33:50 - บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
จ.ชุมพร จ.ประจวบคีรีขันธ์  
(2 จังหวัด)                                                         

- จังหวัดสงขลา 15 15 16 33:45 - บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 
จ.นราธิวาส จ.สงขลา จ.นครศรีธรรมราช 
(3 จังหวัด)                                                          
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4. แผนปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือในช่วงต่อไป  

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ยังคงให้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตาก จังหวัดแพร่ จังหวัดลพบุรี 
จังหวัดราชบุรี จังหวัดอุดรธานี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดระยอง จังหวัดชุมพร 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา อยู่ปฏิบัติงานต่อไป เพ่ือช่วยเหลือพ้ืนที่การเกษตรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง 
สร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้  การเติมน้้าต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้้า/เขื่อนต่างๆ รวมทั้งป้องกันการเกิดไฟป่า  
และบรรเทาปัญหาหมอกควัน และตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป มีการปรับแผนการปฏิบัติการฝนหลวง 
ดังนี้ ปรับฐานเติมสารฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพิษณุโลก เป็นหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ปรับหน่วย
ปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดแพร่ เป็นฐานเติมสารฝนหลวง และตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดกาญจนบุรี 

 
 


