
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
รายงานการปฏิบัติการฝนหลวงประจ าปี 2563 



แผนการปฏิบัติการฝนหลวงประจ าปี 2563 

แผนปฏิบัติราชการ 
ปี 2563 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

• แผนบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟปา่ 
(ลดความหนาแน่นของหมอกควัน และลดปัญหาฝุุนละอองขนาดเล็ก
PM2.5 รวมทั้งการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ปุาไม้) 

• แผนการยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ 
(บรรเทาและลดความเสียหายจากการเกิดพายุลูกเห็บในพื้นที่
การเกษตร) 

• แผนการป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง 
(สร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ปุาไม้ และเพิ่มปริมาณน้้าฝนในพื้นที่
เกษตรกรรม) 

• แผนการเติมน้ าต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ า 
(เพิ่มปริมาณน้้าเก็บกักให้กับเข่ือนต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อส้ารองไว้เป็น
น้้าต้นทุนในการบริหารจัดการน้้าในช่วงฤดูแล้ง) 

ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ทุกภูมิภาค 

ทุกภูมิภาค 

ภาคเหนือ ภาคใต้ 
หน่วยฯ  

เคลื่อนท่ีเร็ว 

หน่วยฯ 
เคลื่อนที่เร็ว 

หน่วยฯ  
เคลื่อนท่ีเร็ว 

หน่วยฯ 
 เคลื่อนท่ีเร็ว 

แผนปฏิบัติราชการ 
ปี 2563 



หน่วยฯ เชียงใหม่ 17 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม และ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป 
หน่วยฯ ตาก 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป 

หน่วยฯ แพร่ 1 - 30 มิถุนายน 2563 
หน่วยฯ พิษณุโลก 3 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม และ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป  

ฐานเติมสารฝนหลวง 

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง 

การตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงประจ าปี 2563 

หน่วยฯ กาญจนบุรี 
หน่วยฯ ลพบุรี  
หน่วยฯ นครสวรรค ์
หน่วยฯ ราชบุรี 

17 กุมภาพันธ์  - 26 มีนาคม และ  1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป 

1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป 

3 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2563 

27 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2563 

 หน่วยฯ ขอนแก่น 3 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป 

หน่วยฯ อุดรธานี 17 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป 

หน่วยฯ นครราชสีมา 
หน่วยฯ สุรินทร์ 
หน่วยฯ บุรีรัมย์ 
หน่วยฯ อุบลราชธานี 

 

1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป 

1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป 

3 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2563  

17 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2563 

หน่วยฯ ระยอง 
หน่วยฯ จันทบุรี 

1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป 

หน่วยฯ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 
หน่วยฯ ชุมพร 

 3 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป หน่วยฯ สุราษฎร์ธานี 

 3 กุมภาพันธ์ 2563 – 31 พฤษภาคม 2563  

1 - 30 มิถุนายน 2563 

หน่วยฯ สงขลา 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป 

1 เมษายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2563  



ปริมาณน้ าฝนราย 2 สัปดาห์ 25 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2563 ปริมาณน้ าฝนรายสัปดาห์ 2 กรกฎาคม – 8 กรกฎาคม 2563 

ที่มา: สสน. ร่วมกับ 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

(Geo-map) 



มีการตั้งหน่วยปฏิบัตกิาร รวม 12 หน่วย 

วันขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง รวม 145 วัน 

วันฝนตกจากการปฏิบัตกิาร รวม 143 วัน คิดเป็นร้อยละ 98.62 

ขึ้นปฏิบัติการ รวม 3,663 เที่ยวบิน (5,534:54 ชั่วโมงบิน)  

จังหวัดที่มีรายงานฝนตก รวม 67 จังหวัด 

ท าให้มีพื้นที่การเกษตรที่ไดร้ับประโยชน์จากการปฏบิัตกิารฝนหลวง 188.50 ล้านไร ่

มีฝนตกในพื้นที่ลุ่มรับน้ าเข่ือนและอ่างเก็บน้ า รวม 191 แห่ง  

(เข่ือนขนาดใหญ่ 33 แห่ง ขนาดกลาง 158 แห่ง) 

สามารถเติมน้ าตน้ทุนให้กับเขื่อนและอ่างเก็บน้ า รวม 663.448 ล้าน ลบ.ม. 

  ภารกิจเติมน้ าต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ า ระหว่างวันที ่3 ก.พ. – 31 พ.ค. 63 
แผนการปฏิบัติการเติมน้ าต้นทุนฯ 355 ล้าน ลบ.ม. ผลการปฏิบัติการเติมน้ าต้นทุนฯ 327.946 ล้าน ลบ.ม.  

 ภารกิจเติมน้ าต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ า ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. – 8 ก.ค. 63 
แผนการปฏิบัติการเติมน้ าต้นทุนฯ 2,400 ล้าน ลบ.ม. ผลการปฏิบัติการเติมน้ าต้นทุนฯ 335.502 ล้าน ลบ.ม.  

ผลการปฏิบัติการฝนหลวง ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 8 กรกฎาคม 2563 



• วันขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง รวม 78 วัน  
• วันฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 94.87 
• ขึ้นปฏิบัติการ รวม 260 เที่ยวบิน (393:50 ชั่วโมงบิน) 

• ภ า รกิ จ ป้ อ ง กั น แล ะแ ก้ ไ ข ภั ย แ ล้ ง  มี พื้ น ที่ ก า ร เ ก ษ ต ร ที่ ไ ด้ รั บ ป ร ะ โ ย ช น์ 
จากการปฏิบัติการฝนหลวง จ านวน 19.81 ล้านไร ่

• ภารกิจบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่าช่วยเหลือทั้งสิ้น 7 จังหวัด ได้แก่ ล าปาง 
ล าพูน พะเยา เชียงราย เชียงใหม่ แพร่ น่าน  

• ภารกิจเติมน้ าต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ า ระหว่างวันที่ 3 ก.พ.–31 พ.ค. 2563 จ านวน 13 เขื่อน  
แผน 21 ล้าน ลบ.ม.  ผล 5.06 ล้าน ลบ.ม. 

• ภารกิจเติมน้ าต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ า ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย.–8 ก.ค. 2563 จ านวน 10 เขื่อน  
แผน 587.00 ล้าน ลบ.ม. ผล 21.095 ล้าน ลบ.ม. 

ผลการปฏิบัติการฝนหลวง  
ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 8 กรกฎาคม 2563 

ภาคเหนือ (ตอนบน) 



ผลการปฏิบัติการฝนหลวง  
ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 8 กรกฎาคม 2563 

ภาคเหนือ (ตอนบน) 

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จังหวัดที่มีรายงานฝนตก  

1) หน่วยฯ เชียงใหม่ 
(17 ก.พ. – 31 พ.ค.  
และ 1 ก.ค. 63 เป็นต้นไป) 

2) หน่วยฯ ตาก 
(1 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป) 

ล้าปาง ล้าพูน พะเยา เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก 
แพร่* น่าน* พิจิตร* ก้าแพงเพชร* สุโขทัย* 
(รวม 12 จังหวัด) 

หมายเหตุ  * ศูนย์ฯ ภาคเหนือ (ตอนบน) บูรณาการปฏิบัติการให้ความชว่ยเหลือพื้นที่ในภาคอื่น  



แผนการเพิ่มปริมาณน้้าต้นทุนในเขื่อนและอ่างเก็บน้้าจากการปฏิบัติการฝนหลวง 
ภาคเหนือ (ตอนบน) (1 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม  2563) 

เขื่อนขนาดใหญ่ 
(เข่ือนท่ีปฏิบัติการ/เข่ือนท้ังหมด) 

(4 / 6 เข่ือน) 

ปริมาณน้ ากักเก็บ  
(ร้อยละ)  

ปริมาณความต้องการน้ า 
จากกรมชลประทาน 

(ล้าน ลบ.ม.) 
 (1 มิ.ย. – 30 ก.ย. 2563)  

การเพิ่มปริมาณน้ าต้นทุนจากการ
ปฏิบัติการฝนหลวง 

(ล้าน ลบ.ม.) 

จ านวนวันปฏิบัติการ  
(วัน) 

ภูมิพล 29.42 550.00 20.60 18 

แม่งัดสมบูรณ์ชล 19.74 6.00 0.31 2 

แม่กวงอุดมธารา* 27.31 10.00 0.00* 1 

         กิ่วลม** 39.34 7.00 0.00** - 
กิ่วคอหมา** 25.03 9.00 0.00** - 

แม่มอก 21.71 5.00 0.06 5 
รวม - 587.00 20.97 

อ่างเก็บน้ าขนาดกลาง 
(7 / 53 อ่างเก็บน้ า) 

โปุงจ้อ แม่เมย แม่ร้าพัน กว๊านพะเยา แม่ต ้า 
แม่ปืม แม่ตูบ แม่ท้อ - 

- 0.125 8 

รวม 587.00 21.095 
หมายเหตุ      * ปฏิบัติการฝนหลวง แต่ไม่มีปริมาณน้้าไหลเข้า  
 ** ไม่ได้ปฏิบัติการฝนหลวง   
 



• วันขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง รวม 98 วัน  
• วันฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 90.82 
• ขึ้นปฏิบัติการ รวม 304 เที่ยวบิน (577:53 ชั่วโมงบิน) 

• ภารกิ จป้ อ งกั นและแก้ ไ ขภั ยแล้ ง  มี พื้ นที่ ก า ร เ กษตรที่ ไ ด้ รั บประ โยชน์ 
จากการปฏิบัติการฝนหลวง จ านวน 27.88 ล้านไร ่

• ภารกิจบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่าช่วยเหลือทั้งสิ้น 5 จังหวัด ได้แก่ แพร่
เพชรบูรณ์ น่าน ก าแพงเพชร ตาก  

• ภารกิจยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บช่วยเหลือทั้งสิ้น 21 จังหวัด ได้แก่ แพร่ อุตรดิตถ์ 
เพชรบูรณ์ น่าน พิษณุโลก ก าแพงเพชร พิจิตร ล าปาง เลย ขอนแก่น นครราชสีมา ยโสธร 
ชัยภูมิ  มุกดาหาร ลพบุรี ตาก หนองบัวล าภู  นครสวรรค์ พะเยา อุดรธานี กาฬสินธุ์ 

• ภารกิจเติมน้ าต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ า ระหว่างวันที่ 3 ก.พ.–31 พ.ค. 2563 จ านวน 11 เขื่อน  
แผน 60 ล้าน ลบ.ม.  ผล 38.657 ล้าน ลบ.ม. 

• ภารกิจเติมน้ าต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ า ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย.–8 ก.ค. 2563 จ านวน 9 เขื่อน  
แผน 355.00 ล้าน ลบ.ม. ผล 122.292 ล้าน ลบ.ม. 

ผลการปฏิบัติการฝนหลวง  
ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 8 กรกฎาคม 2563 

ภาคเหนือ (ตอนล่าง) 



ผลการปฏิบัติการฝนหลวง  
ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 8 กรกฎาคม 2563 

ภาคเหนือ (ตอนล่าง) 

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จังหวัดที่มีรายงานฝนตก  

1) หน่วยฯ พิษณุโลก 
(3 ก.พ. – 31 พ.ค.  
และ 1 ก.ค. 63 เป็นต้นไป) 

2) หน่วยฯ แพร่ 
(1 - 30 มิ.ย. 63) 

 
 

แพร่ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ น่าน พิษณุโลก ก้าแพงเพชร 
สุโขทัย พิจิตร ล้าปาง* เลย* ขอนแก่น* นครราชสีมา* 
ยโสธร* ร้อยเอ็ด* สุรินทร์* ชัยภูมิ* มุกดาหาร* ลพบุรี*  
ตาก* หนองบัวล้าภู* อุดรธานี* นครสวรรค์* พะเยา* 
เชียงใหม่* กาฬสินธุ์* เชียงราย* 
(รวม 26 จังหวัด) 

หมายเหตุ  * ศูนย์ฯ ภาคเหนือ (ตอนล่าง) บูรณาการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือพื้นทีใ่นภาคอื่น  



แผนการเพิ่มปริมาณน้้าต้นทุนในเขื่อนและอ่างเก็บน้้าจากการปฏิบัติการฝนหลวง 
ภาคเหนือ (ตอนล่าง) (1 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2563) 

เขื่อนขนาดใหญ่ 
(เขื่อนที่ปฏิบัติการ/เขื่อนทั้งหมด) 

(2 / 2 เขื่อน) 

ปริมาณน้ ากักเก็บ  
(ร้อยละ)  

ปริมาณความต้องการน้ า 
จากกรมชลประทาน 

(ล้าน ลบ.ม.) 
  (1 มิ.ย. – 30 ก.ย. 2563)  

การเพิ่มปริมาณน้ าต้นทุนจากการ
ปฏิบัติการฝนหลวง 

(ล้าน ลบ.ม.) 

จ านวนวันปฏิบัติการ  
(วัน) 

สิริกิติ์ 34.86 340.00 118.75 13 

แควน้อยบ้ารุงแดน 16.72 15.00 3.49 5 

รวม - 355.00 122.24 
อ่างเก็บน้ าขนาดกลาง 
(7 / 29 อ่างเก็บน้ า) 

คลองข้างใน ห้วยท่าแพ ทุ่งทะเลหลวง ห้วยปุาเลา 
ห้วยแม่กองค่าย แม่ปูาก 

- - 0.052 7 

รวม 355.00 122.292 

หมายเหตุ      * ปฏิบัติการฝนหลวง แต่ไม่มีปริมาณน้้าไหลเข้า  
 ** ไม่ได้ปฏิบัติการฝนหลวง   
 



• วันขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง รวม 117 วัน  
• วันฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 98.28 
• ขึ้นปฏิบัติการ รวม 1,017 เที่ยวบิน (1,485:00 ชั่วโมงบิน) 

• ภารกิ จป้ อ งกั นและแก้ ไ ขภั ยแล้ ง  มี พื้ นที่ ก า ร เ กษตรที่ ไ ด้ รั บประ โยชน์ 
จากการปฏิบัติการฝนหลวง จ านวน 29.81 ล้านไร ่

• ภารกิจบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่าช่วยเหลือทั้งสิ้น 1 จังหวัด ได้แก่ 
กาญจนบุรี  

• ภารกิจเติมน้ าต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ า ระหว่างวันที่ 3 ก.พ.–31 พ.ค. 2563 จ านวน 23 เขื่อน  
แผน 105.50 ล้าน ลบ.ม.  ผล 131.225 ล้าน ลบ.ม. 

• ภารกิจเติมน้ าต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ า ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย.–8 ก.ค. 2563 จ านวน 25 เขื่อน  
แผน 743.00 ล้าน ลบ.ม. ผล 90.186 ล้าน ลบ.ม. 
 

ผลการปฏิบัติการฝนหลวง  
ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 8 กรกฎาคม 2563 

ภาคกลาง 



ผลการปฏิบัติการฝนหลวง  
ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 8 กรกฎาคม 2563 

ภาคกลาง 

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จังหวัดที่มีรายงานฝนตก  

1) หน่วยฯ นครสวรรค์ 
(3 ก.พ. – 31 มี.ค. 63) 

2) หน่วยฯ กาญจนบุรี 
(17 ก.พ.  - 26 มี.ค.  
และ 1 ก.ค. 63 เป็นต้นไป) 

3) หน่วยฯ ราชบุรี 
(27 มี.ค. – 30 มิ.ย. 63) 

4) หน่วยฯ ลพบุรี 
(1 เม.ย. 63 เป็นต้นไป) 

ลพบุรี อุทัยธานี สระบุรี กาญจนบุรี นครสวรรค์ สุพรรณบุรี 
ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี อยุธยา พิจิตร* เพชรบูรณ์* 
นครราชสีมา* ราชบุรี* ตาก* ชัยภูมิ* 
(รวม 16 จังหวัด) 

หมายเหตุ * ศูนย์ฯ ภาคกลาง บูรณาการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือพื้นทีใ่นภาคอื่น 



แผนการเพิ่มปริมาณน้้าต้นทุนในเขื่อนและอ่างเก็บน้้าจากการปฏิบัติการฝนหลวง 
ภาคกลาง (1 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2563) 

เขื่อนขนาดใหญ่ 
(เขื่อนที่ปฏิบัติการ/เขื่อนทั้งหมด) 

(4 / 5 เขื่อน) 

ปริมาณน้ ากักเก็บ  
(ร้อยละ)  

ปริมาณความต้องการน้ า 
จากกรมชลประทาน 

(ล้าน ลบ.ม.) 
 (1 มิ.ย. – 30 ก.ย. 2563)  

การเพิ่มปริมาณน้ าต้นทุนจากการ
ปฏิบัติการฝนหลวง 

(ล้าน ลบ.ม.) 

จ านวนวันปฏิบัติการ  
(วัน) 

ปุาสักชลสิทธ์ิ 10.45 14.00 3.13 17 

ทับเสลา 19.95 7.00 0.64 16 

กระเสียว 17.32 12.00 1.05 23 

ศรีนครินทร์ 67.58 420.00 82.58 22 

วชิราลงกรณ** 42.63 290.00 0.00** - 

รวม - 743.00 87.40 
หมายเหตุ       * ปฏิบัติการฝนหลวง แต่ไม่มีปริมาณน้้าไหลเข้า  
 ** ไม่ได้ปฏิบัติการฝนหลวง   
 



แผนการเพิ่มปริมาณน้้าต้นทุนในเขื่อนและอ่างเก็บน้้าจากการปฏิบัติการฝนหลวง 
ภาคกลาง (1 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2563) 

อ่างเก็บน้ าขนาดกลาง 
(17 / 18 อ่างเก็บน้ า) 

ปริมาณน้ ากักเก็บ  
(ร้อยละ)  

ปริมาณความต้องการน้ า 
จากกรมชลประทาน 

(ล้าน ลบ.ม.) 
 (1 มิ.ย. – 30 ก.ย. 2563)  

การเพิ่มปริมาณน้ าต้นทุนจากการ
ปฏิบัติการฝนหลวง 

(ล้าน ลบ.ม.) 

จ านวนวันปฏิบัติการ  
(วัน) 

ห้วยเทียน ห้วยน้้าลาด ห้วยใหญ่(นว.) คลองโพธิ์  
ห้วยขุนแก้ว ซับตะเคียน ห้วยโปุง ห้วยใหญ่(วังแขม) 
ห้วยหิน บ้านดง คลองเพรียว ห้วยหินขาว มวกเหล็ก 
กุดตาเพ็ชร เขาพระ ล้าตะเพิน ห้วยส้ม  

- - 2.786 34 

อ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก 
(3 อ่างเก็บน้ า) 

หนองโรง* วังร่มเกล้า* บึงบอระเพ็ด* - - 0.00* 17 

รวม 743.00 90.186 

หมายเหตุ      * ปฏิบัติการฝนหลวง แต่ไม่มีปริมาณน้้าไหลเข้า  
 ** ไม่ได้ปฏิบัติการฝนหลวง   
 



• วันขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง รวม 105 วัน  
• มีวันฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 96.19 
• ขึ้นปฏิบัติการ รวม 571 เที่ยวบิน (837:45 ชั่วโมงบิน) 

• ภารกิ จป้ องกั นและแก้ ไขภั ยแล้ ง  มีพื้ นที่ การ เกษตรที่ ได้ รับประโยชน์ 
จากการปฏิบัติการฝนหลวง จ านวน 17.19 ล้านไร ่

• ภารกิจยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บช่วยเหลือทั้งสิ้น 7 จังหวัด ได้แก่ เลย สกลนคร
อุดรธานี กาฬสินธุ์ บึงกาฬ นครพนม ชัยภูมิ  

• ภารกิจเติมน้ าต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ า ระหว่างวันที่ 3 ก.พ.–31 พ.ค. 2563 จ านวน 6 เขื่อน  
แผน 42.80 ล้าน ลบ.ม.  ผล 51.495 ล้าน ลบ.ม. 

• ภารกิจเติมน้ าต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ า ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย.–7 ก.ค. 2563 จ านวน 5 เขื่อน  
แผน 146.00 ล้าน ลบ.ม. ผล 33.09 ล้าน ลบ.ม. 
 

ผลการปฏิบัติการฝนหลวง  
ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 8 กรกฎาคม 2563 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 



ผลการปฏิบัติการฝนหลวง  
ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 8 กรกฎาคม 2563 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จังหวัดที่มีรายงานฝนตก  

1) หน่วยฯ ขอนแก่น 
  (3 ก.พ. 63 เป็นต้นไป) 

2) หน่วยฯ อุดรธานี 
  (17 ก.พ. 63 เป็นต้นไป) 

ขอนแก่น เลย สกลนคร หนองบัวล้าภู อุดรธานี กาฬสินธุ์  
บึงกาฬ นครพนม หนองคาย มุกดาหาร ร้อยเอ็ด* ยโสธร* 
ชัยภูมิ* นครราชสีมา* มหาสารคาม* เพชรบูรณ*์ 
(รวม 16 จังหวัด) 

หมายเหตุ * ศูนย์ฯ ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ (ตอนบน) บูรณาการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือพื้นทีใ่นภาคอื่น 



แผนการเพิ่มปริมาณน้้าต้นทุนในเขื่อนและอ่างเก็บน้้าจากการปฏิบัติการฝนหลวง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) (1 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2563) 

เขื่อนขนาดใหญ่ 
(เขื่อนที่ปฏิบัติการ/เขื่อนทั้งหมด) 

(5 / 5 เขื่อน) 

ปริมาณน้ ากักเก็บ  
(ร้อยละ)  

ปริมาณความต้องการน้ า 
จากกรมชลประทาน 

(ล้าน ลบ.ม.) 
  (1 มิ.ย. – 30 ก.ย. 2563)  

การเพิ่มปริมาณน้ าต้นทุนจากการ
ปฏิบัติการฝนหลวง 

(ล้าน ลบ.ม.) 

จ านวนวันปฏิบัติการ  
(วัน) 

น้้าพุง 23.08 2.00 0.84 6 

อุบลรัตน์ 13.10 45.00 26.49 26 

ห้วยหลวง 18.46 5.00 1.27 12 

น้้าอูน 39.86 13.00 1.30 2 

ล้าปาว 32.79 75.00 3.19 1 

รวม - 146.00 33.09 
อ่างเก็บน้ าขนาดกลาง 
(- / 104 อ่างเก็บน้ า) 

- - - - 

รวม 146.00 33.09 

หมายเหตุ      * ปฏิบัติการฝนหลวง แต่ไม่มีปริมาณน้้าไหลเข้า  
 ** ไม่ได้ปฏิบัติการฝนหลวง   
 



• วันขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง รวม 112 วัน  
• มีวันฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 91.07 
• ขึ้นปฏิบัติการรวม 621 เที่ยวบิน (885:33 ชั่วโมงบิน) 

• ภารกิ จป้ อ งกั นและแก้ ไ ขภั ยแล้ ง  มี พื้ นที่ ก า ร เ กษตรที่ ไ ด้ รั บประ โยชน์ 
จากการปฏิบัติการฝนหลวง จ านวน 43.19 ล้านไร ่

• ภารกิจเติมน้ าต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ า ระหว่างวันที่ 3 ก.พ.–31 พ.ค. 2563 จ านวน 62 เขื่อน  
แผน 8.70 ล้าน ลบ.ม.  ผล 8.321 ล้าน ลบ.ม. 

• ภารกิจเติมน้ าต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ า ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย.–8 ก.ค. 2563 จ านวน 42 เขื่อน  
แผน 260.00 ล้าน ลบ.ม. ผล 14.037 ล้าน ลบ.ม.  

ผลการปฏิบัติการฝนหลวง  
ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 8 กรกฎาคม  2563 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 



ผลการปฏิบัติการฝนหลวง  
ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 8 กรกฎาคม 2563 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จังหวัดที่มีรายงานฝนตก  

1) หน่วยฯ บุรีรัมย์ 
(3 ก.พ. – 31 พ.ค. 63) 

2) หน่วยฯ อุบลราชธานี 
  (17 ก.พ  - 31 มี.ค. 63) 

3) หน่วยฯ นครราชสีมา 
  (1 เม.ย. 63 เป็นต้นไป) 

4) หน่วยฯ สุรินทร์ 
  (1 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป) 

บุรีรัมย์ นครราชสีมา ศรีสะเกษ อุบลราชธานี สุรินทร์ 
ร้อยเอ็ด ยโสธร มหาสารคาม ชัยภูมิ อ้านาจเจริญ สระบุรี* 
ปราจีนบุรี* สระแก้ว* ขอนแก่น* ลพบุร*ี หนองบัวล้าภู* 
เพชรบูรณ์* 
(รวม 17 จังหวัด) 

หมายเหตุ * ศูนย์ฯ ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ (ตอนล่าง) บูรณาการปฏิบัติการให้ความชว่ยเหลือพื้นที่ในภาคอื่น 



แผนการเพิ่มปริมาณน้้าต้นทุนในเขื่อนและอ่างเก็บน้้าจากการปฏิบัติการฝนหลวง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) (1 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2563) 

เขื่อนขนาดใหญ่ 
(เขื่อนที่ปฏิบัติการ/เขื่อนทั้งหมด) 

(6 / 7 เขื่อน) 

ปริมาณน้ ากักเก็บ  
(ร้อยละ)  

ปริมาณความต้องการน้ า 
จากกรมชลประทาน 

(ล้าน ลบ.ม.) 
 (1 มิ.ย. – 30 ก.ย. 2563)  

การเพิ่มปริมาณน้ าต้นทุนจากการ
ปฏิบัติการฝนหลวง 

(ล้าน ลบ.ม.) 

จ านวนวันปฏิบัติการ  
(วัน) 

จุฬาภรณ์ 29.49 7.00 2.03 9 
สิรินธร** 52.16 200.00 0.00** - 
ล้าตะคอง 27.95 15.00 2.66 18 
ล้าพระเพลิง 12.13 9.00 3.57 14 
มูลบน 16.50 7.00 0.36 12 
ล้าแชะ 13.15 15.00 2.29 14 
ล้านางรอง 23.48 7.00 0.65 10 

รวม - 260.00 11.56 

หมายเหตุ      * ปฏิบัติการฝนหลวง แต่ไม่มีปริมาณน้้าไหลเข้า  
 ** ไม่ได้ปฏิบัติการฝนหลวง   
 



แผนการเพิ่มปริมาณน้้าต้นทุนในเขื่อนและอ่างเก็บน้้าจากการปฏิบัติการฝนหลวง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) (1 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2563) 

อ่างเก็บน้ าขนาดกลาง 
(36 / 114 อ่างเก็บน้ า) 

ปริมาณน้ ากักเก็บ  
(ร้อยละ)  

ปริมาณความต้องการน้ า 
จากกรมชลประทาน 

(ล้าน ลบ.ม.) 
  (1 มิ.ย. – 30 ก.ย. 2563)  

การเพิ่มปริมาณน้ าต้นทุนจากการ
ปฏิบัติการฝนหลวง 

(ล้าน ลบ.ม.) 

จ านวนวันปฏิบัติการ  
(วัน) 

ห้วยยาง(บร.) ห้วยตาเขียว ห้วยตลาด ห้วยจระเข้มาก ห้วยเสนง อ้าปึล  
ห้วยเมฆา คลองมะนาว ห้วยขี้หนู ห้วยน้อย ห้วยใหญ่(บร.) ห้วยตะโก  
ล้าปลายมาศ ล้าส้าลาย ห้วยเตย ล้าเชียงสา บ้านสันก้าแพง ห้วยบ้านยาง 
ห้วยยาง(นม.) ห้วยบะอีแตน ห้วยซับประดู่  ล้าเชียงไกร(ตอนล่าง)  
หนองกก ห้วยยางพะไล ห้วยบง ห้วยสะกาด ล้าฉมวก ห้วยทับครัว  
ห้วยเพลียก ห้วยหิน(นม.) ห้วยตาเขียว ห้วยกุ่ม ล้าตะโคง หนองทะลอก 
ล้าจังหัน สุวรรณาภา 

- 2.477 23 

รวม 260.00 14.037 
หมายเหตุ      * ปฏิบัติการฝนหลวง แต่ไม่มีปริมาณน้้าไหลเข้า  
 ** ไม่ได้ปฏิบัติการฝนหลวง   



• วันขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง รวม 108 วัน  
• มีวันฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 95.37 
• ขึ้นปฏิบัติการ รวม 509 เที่ยวบิน (804:40 ชั่วโมงบิน) 

• ภารกิ จป้ อ งกั นและแก้ ไ ขภั ยแล้ ง  มี พื้ นที่ ก า ร เ กษตรที่ ไ ด้ รั บประ โยชน์ 
จากการปฏิบัติการฝนหลวงจ านวน 18.56 ล้านไร ่

• ภารกิจเติมน้ าต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ า ระหว่างวันที่ 3 ก.พ.–31 พ.ค. 2563 จ านวน 28 เขื่อน  
แผน 16.00 ล้าน ลบ.ม.  ผล 17.134 ล้าน ลบ.ม. 

• ภารกิจเติมน้ าต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ า ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย.–8 ก.ค. 2563 จ านวน 15 เขื่อน  
แผน 75.00 ล้าน ลบ.ม. ผล 8.215 ล้าน ลบ.ม. 
 

ผลการปฏิบัติการฝนหลวง  
ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 8 กรกฎาคม 2563 

ภาคตะวันออก 



ผลการปฏิบัติการฝนหลวง  
ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 8 กรกฎาคม 2563 

ภาคตะวันออก 

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จังหวัดที่มีรายงานฝนตก  

 1) หน่วยฯ ระยอง  
  (1 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป) 

 2) หน่วยฯ จันทบุรี 
  (1 เม.ย. – 31 พ.ค. 63) 

 

ระยอง ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ปราจีนบุรี 
สระแก้ว 
(รวม 7 จังหวัด) 



แผนการเพิ่มปริมาณน้้าต้นทุนในเขื่อนและอ่างเก็บน้้าจากการปฏิบัติการฝนหลวง 
ภาคตะวันออก (1 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2563) 

เขื่อนขนาดใหญ่ 
(เขื่อนที่ปฏิบัติการ/เขื่อนทั้งหมด) 

(3 / 6 เขื่อน) 

ปริมาณน้ ากักเก็บ  
(ร้อยละ)  

ปริมาณความต้องการน้ า 
จากกรมชลประทาน 

(ล้าน ลบ.ม.) 
 (1 มิ.ย. – 30 ก.ย. 2563)  

การเพิ่มปริมาณน้ าต้นทุนจากการ
ปฏิบัติการฝนหลวง 

(ล้าน ลบ.ม.) 

จ านวนวันปฏิบัติการ  
(วัน) 

ขุนด่านปราการชล** 20.29 5.00 0.00** - 

คลองสียัด 10.92 20.00 1.76 8 

บางพระ** 13.77 7.00 0.00** - 

หนองปลาไหล 49.48 10.00 1.35 1 

ประแสร์ 12.76 25.00 1.51 8 

นฤบดินทร์จินดา** 26.87 8.00 0.00** - 

รวม - 75.00 4.62 
หมายเหตุ      * ปฏิบัติการฝนหลวง แต่ไม่มีปริมาณน้้าไหลเข้า  
 ** ไม่ได้ปฏิบัติการฝนหลวง   
 



แผนการเพิ่มปริมาณน้้าต้นทุนในเขื่อนและอ่างเก็บน้้าจากการปฏิบัติการฝนหลวง 
ภาคตะวันออก (1 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2563) 

อ่างเก็บน้ าขนาดกลาง 
(12 / 51 อ่างเก็บน้ า) 

ปริมาณน้ ากักเก็บ  
(ร้อยละ)  

ปริมาณความต้องการน้ า 
จากกรมชลประทาน 

(ล้าน ลบ.ม.) 
 (1 มิ.ย. – 30 ก.ย. 2563)  

การเพิ่มปริมาณน้ าต้นทุนจากการ
ปฏิบัติการฝนหลวง 

(ล้าน ลบ.ม.) 

จ านวนวันปฏิบัติการ  
(วัน) 

คลองศาลทราย คลองพระพุทธ คลองใหญ่  
คลองหลวงรัชชโลทร คลองพระสะทึง พลวง 
คลองประแกด คีรีธาร คลองระโอก คลองระบม 
พระปรง ห้วยตะเคียน  

- - 3.591 22 

รวม 75.00 8.215 

หมายเหตุ       * ปฏิบัติการฝนหลวง แต่ไม่มีปริมาณน้้าไหลเข้า  
 ** ไม่ได้ปฏิบัติการฝนหลวง   
 



• วันขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง รวม 125 วัน  
• มีวันฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 94.31 
• ขึ้นปฏิบัติการ รวม 381 เที่ยวบิน (550:13 ชั่วโมงบิน) 

• ภารกิ จป้ อ งกั นและแก้ ไ ขภั ยแล้ ง  มี พื้ นที่ ก า ร เ กษตรที่ ไ ด้ รั บประ โยชน์ 
จากการปฏิบัติการฝนหลวง จ านวน 32.06 ล้านไร ่

• ภารกิจบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่าช่วยเหลือทั้งสิ้น 4 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี 
ราชบุรี นครศรีธรรมราช นราธิวาส 

• ภารกิจเติมน้ าต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ า ระหว่างวันที่ 3 ก.พ.–31 พ.ค. 2563 จ านวน 14 เขื่อน  
แผน 86.00 ล้าน ลบ.ม.  ผล 76.054 ล้าน ลบ.ม. 

• ภารกิจเติมน้ าต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ า ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย.–8 ก.ค. 2563 จ านวน 8 เขื่อน  
แผน 234.00 ล้าน ลบ.ม. ผล 46.587 ล้าน ลบ.ม. 
 

ผลการปฏิบัติการฝนหลวง  
ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 8 กรกฎาคม 2563 

ภาคใต ้



ผลการปฏิบัติการฝนหลวง  
ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 8 กรกฎาคม 2563 

ภาคใต ้

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จังหวัดที่มีรายงานฝนตก  

1) หน่วยฯ สุราษฎร์ธานี 
(3 ก.พ. 63 เป็นต้นไป) 

2) หน่วยฯ หัวหิน 
(17 ก.พ. – 31 พ.ค. 63) 

3) หน่วยฯ ชุมพร 
(1 - 30 มิ.ย. 63) 

4) หน่วยฯ สงขลา  
(1 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป) 

นครศรีธรรมราช สงขลา สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ 
เพชรบุรี ราชบุรี ตรัง สตูล พัทลุง ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง 
ชุมพร ภูเก็ต นราธิวาส 
(รวม 15 จังหวัด) 



แผนการเพิ่มปริมาณน้้าต้นทุนในเขื่อนและอ่างเก็บน้้าจากการปฏิบัติการฝนหลวง 
ภาคใต้ (1 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2563) 

เขื่อนขนาดใหญ่ 
(เขื่อนที่ปฏิบัติการ/เขื่อนทั้งหมด) 

(2 / 4 เขื่อน) 

ปริมาณน้ ากักเก็บ  
(ร้อยละ)  

ปริมาณความต้องการน้ า 
จากกรมชลประทาน 

(ล้าน ลบ.ม.) 
 (1 ม.ิย. – 30 ก.ย. 2563)  

การเพิ่มปริมาณน้ าต้นทุนจากการ
ปฏิบัติการฝนหลวง 

(ล้าน ลบ.ม.) 

จ านวนวันปฏิบัติการ  
(วัน) 

รัชชประภา 48.40 170.00 27.99 9 

บางลาง 66.97 35.00 17.98 6 

แก่งกระจาน** 28.27 16.00 0.00** - 

ปราณบุรี** 26.01 13.00 0.00** - 

รวม - 234.00 45.97 
อ่างเก็บน้ าขนาดกลาง 
(7 / 43 อ่างเก็บน้ า) 

ชัฎปุาหวาย ห้วยส้านักไม้ เต็ง ห้วยน้้าเขียว   
ห้วยมะหาด ห้วยน้้าใส คลองท่าง้ิว  - 

- 0.617 6 

รวม 234.00 46.587 
หมายเหตุ      * ปฏิบัติการฝนหลวง แต่ไม่มีปริมาณน้้าไหลเข้า  
 ** ไม่ได้ปฏิบัติการฝนหลวง   
 



ขอบคุณครับ 


