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ผลการปฏิบัติการฝนหลวง 

ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕62 

 
๑. จังหวัดที่ขอรับบริการฝนหลวง 
  ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕62 มีผู้ขอรับบริการฝนหลวงทั้งจากหนังสือขอรับบริการฝนหลวง          
การขอรับบริการฝนหลวงผ่านเว็บไซต์ และการติดต่อประสานงานผ่านศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงประจ าภาคโดยตรง      
มีจ านวน 59 จังหวัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ภาคเหนือ จ านวน 15 จังหวัด ได้แก่ ก าแพงเพชร ตาก น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก ล าปาง ล าพูน 
สุโขทัย อุตรดิตถ์ เชียงราย เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ แพร่  แม่ฮ่องสอน                                                                                                

 ภาคกลาง จ านวน 10 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ชัยนาท นครสวรรค์ ปทุมธานี ลพบุรี สระบุรี 
สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อุทัยธานี อ่างทอง เพชรบุรี ก าแพงเพชร 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 19 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์  ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม 
นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย 
หนองบัวล าภู อ านาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี เลย 

 ภาคตะวันออก จ านวน 6 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว 
 ภาคใต้ จ านวน 9 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์ พัทลุง ราชบุรี 

สงขลา สุราษฎร์ธานี เพชรบุรี    

๒. การด าเนินการช่วยเหลือ  
 ๒.๑  การปฏิบัติการฝนหลวงในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการ 
ฝนหลวงเพ่ือช่วยเหลือภาวะภัยแล้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ๒๕62 เป็นต้นมา ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562  
มีการตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ านวน 11 หน่วย คือ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดตาก จังหวัดลพบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสระแก้ว และ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฐานเติมสารฝนหลวง จ านวน ๕ ฐาน ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดอุดรธานี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดระยอง โดยใช้อากาศยานทั้งสิ้น 2๓ ล า ได้แก่ อากาศยานของกรมฝนหลวงและ
การบินเกษตร จ านวน 2๑ ล า (Caravan จ านวน 11 ล า Casa จ านวน 7 ล า Super King Air จ านวน 2 ล า CN-235 
จ านวน ๑ ล า) และอากาศยานของกองทัพอากาศ จ านวน ๒ ล า (BT-67 จ านวน 2 ล า) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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  ตารางท่ี ๑ การตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงและจ านวนอากาศยานที่ใช้ปฏิบัติงาน 

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง สถานที่ตั้งหน่วยฯ วันที่ตั้งหน่วยฯ อากาศยาน 

ภาคเหนือ 
1. จังหวัดเชียงใหม ่
 

- สนามบินกองบิน 41 
(ทอ.) 

ตั้งแต่วันที่ 
1 มีนาคม 2562 

เป็นต้นไป 

- BT-67 จ านวน 1 ล า 
 
 

2. จังหวัดพิษณุโลก  
 
 

- สนามบินกองบิน 46 
(ทอ.) 

ตั้งแต่วันที่ 
1 กรกฎาคม 2562 

เป็นต้นไป 

- Caravan จ านวน ๓ ล า 
 

3. จังหวัดตาก - ท่าอากาศยานตาก ตั้งแต่วันที่ 
1 มิถุนายน 2562 

เป็นต้นไป 

- Casa จ านวน ๒ ล า 

ภาคกลาง 
4. จังหวัดนครสวรรค ์
(ฐานเติมสารฝนหลวง) 
 
 

- สนามบนินครสวรรค ์ ตั้งแต่วันที ่ 
1 เมษายน ๒๕62  

เป็นต้นไป 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. จังหวัดกาญจนบุร ี
 

- กองพลทหารราบที่ ๙ 
(ค่ายสุรสีห์) 

ตั้งแต่วันที่ 
1 กรกฎาคม 2562 

เป็นต้นไป 

- Caravan จ านวน ๓ ล า 
 

6. จังหวัดลพบุรี - สนามบนิกองบนิ 2 (ทอ.) ตั้งแต่วันที่  
1 เมษายน ๒๕62  

เป็นต้นไป 

- Casa จ านวน 2 ล า 
 

7. จังหวัดราชบุร ี - สนามบนิโพธาราม ระหว่างวันที่ 
1 – 30 มิถุนายน 2562 

 

- 
 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
8. จังหวัดขอนแก่น 
 
 
 
 
 

- ท่าอากาศยานขอนแก่น 
 

ตั้งแต่วันที ่ 
20 พฤษภาคม ๒๕62  

เป็นต้นไป 

- Casa จ านวน 2 ล า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. จังหวัดอุดรธาน ี
(ฐานเติมสารฝนหลวง) 

- สนามบนิกองบนิ 23 (ทอ.) ระหว่างวนัที่  
1 มีนาคม – 20 พฤษภาคม 

๒๕62  

- 

10. จังหวัดบุรีรัมย ์
(ฐานเติมสารฝนหลวง) 
 

- ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ระหว่างวนัที่  
1 เมษายน – 22 มิถุนายน 

๒๕62 

- 

11. จังหวัดนครราชสีมา - สนามบนิกองบนิ 1 (ทอ.) ตั้งแต่วันที ่ 
1 เมษายน ๒๕62  

เป็นต้นไป 

- Casa จ านวน ๑ ล า 
- SKA จ านวน 2 ล า 
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หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง สถานที่ตั้งหน่วยฯ วันที่ตั้งหน่วยฯ อากาศยาน 

12. จังหวัดอุบลราชธาน ี - สนามบนิกองบนิ 21 (ทอ.) ตั้งแต่วันที ่ 
17 มิถุนายน ๒๕62  

เป็นต้นไป 

- CN-235 จ านวน 1 ล า 
 

13. จังหวัดสุรินทร ์ - สนามบนิสุรนิทร์ภักด ี ตั้งแต่วันที ่ 
22 มิถุนายน ๒๕62  

เป็นต้นไป 

- Caravan จ านวน 3 ล า 
 

ภาคตะวันออก 
14. จังหวัดจันทบุรี  
 
 
 

- สนามบนิทา่ใหม่ (ทร.) ระหว่างวันที่ 
1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม

2562 

- 
 

15. จังหวัดระยอง 
(ฐานเติมสารฝนหลวง) 

- สนามบนิอู่ตะเภา (ทร.) ตั้งแต่วันที ่ 
1 มีนาคม ๒๕62  

เป็นต้นไป 

- 

16. จังหวัดสระแก้ว 
 
 

- สนามบนิวฒันานคร (ทอ.) ตั้งแต่วันที ่ 
1 มิถุนายน ๒๕62  

เป็นต้นไป 

- Caravan จ านวน ๒ ล า 
 

ภาคใต ้
17. อ าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
(ฐานเติมสารฝนหลวง) 

- ท่าอากาศยานหัวหิน ตั้งแต่วันที ่ 
๒๐ กรกฎาคม ๒๕62  

เป็นต้นไป 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. จังหวัดสงขลา 
 

- สนามบนิกองบนิ 5๖ (ทอ.) ตั้งแต่วันที ่ 
1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 

๒๕62   
เป็นต้นไป 

- 
 

19. จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี - สนามบนิกองบนิ 7 
(ทอ.) 

ตั้งแต่วันที ่ 
25 มีนาคม ๒๕62  

เป็นต้นไป 

- BT-67 จ านวน 1 ล า 
 

๒.๒  ผลการปฏิบัติการฝนหลวงประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕62 
  ในเดือนกรกฎาคม ๒๕62 มีการปฏิบัติการฝนหลวงจ านวน 29 วัน มีวันฝนตกจากการปฏิบัติการ 
ฝนหลวง  คิดเป็นร้อยละ 84.19 ขึ้นปฏิบัติงานจ านวน 898 เที่ยวบิน (1,298:45 ชั่วโมงบิน) จังหวัดที่มีรายงาน 
ฝนตกรวม 47 จังหวัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
ตารางที่ ๒ ผลการปฏิบัติการฝนหลวงประจ าเดือนกรกฏาคม 2562 

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง 
ขึ้นบิน 
(วัน) 

ฝนตก 
(วัน) 

จ านวน 
เที่ยวบิน 

จังหวัดที่มีรายงานฝนตก 

ภาคเหนือ 

1. หน่วยปฏิบตัิการฝนหลวง 
จังหวัดเชียงใหม ่

17 15 29 - บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 
เชียงราย เชียงใหม่ นา่น พะเยา  
แพร ่ล าปาง ล าพูน                                                                                                     
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หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง 
ขึ้นบิน 
(วัน) 

ฝนตก 
(วัน) 

จ านวน 
เที่ยวบิน 

จังหวัดที่มีรายงานฝนตก 

2. หน่วยปฏิบตัิการฝนหลวง 
จังหวัดตาก 

27 22 72 - บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 
ตาก พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย  
ก าแพงเพชร เชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน                
     
  

3. หน่วยปฏิบตัิการฝนหลวง 
จังหวัดพิษณโุลก 

22 16 109 - บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 
ก าแพงเพชร ตาก พิจิตร เพชรบูรณ์  

 
4. หน่วยปฏิบตัิการฝนหลวง 
จังหวัดลพบุรี 

26 24 105 - บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 
ชัยนาท นครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี  
สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง อทุัยธานี 
เพชรบูรณ์(ตอนลา่ง) พิจติร             
     
     
      

5. หน่วยปฏิบตัิการฝนหลวง 
จังหวัดกาญจนบุร ี

27 23 173 - บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 
กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุร ี  
อุทัยธาน ี    
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     

6. หน่วยปฏิบตัิการฝนหลวง 
จังหวัดนครราชสีมา 

21 15 34 - บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 
ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา  
บุรีรัมย์ มหาสารคาม ยโสธร 
ร้อยเอ็ด สุรินทร์ อ านาจเจริญ 
     
      

7. หน่วยปฏิบตัิการฝนหลวง 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

26 24 40 - บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ 
อ านาจเจริญ อุบลราชธานี              
     
     
      
จ.นครพนม  

8. หน่วยปฏิบตัิการฝนหลวง 
จังหวัดขอนแก่น 

21 16 69 - บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ  
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย 
สกลนคร หนองบัวล าภู อุดรธานี 
     
     
     

9. หน่วยปฏิบตัิการฝนหลวง 
จังหวัดสุรินทร ์

27 24 155 - บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 
บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์  
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 
     
     
     
  

ภาคตะวันออก     
10. หน่วยปฏิบตัิการฝนหลวง 
จังหวัดสระแก้ว 

24 20 95 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก ่
จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจนีบุรี  
สระแก้ว นครนายก 
จ.สระแก้ว  ภาคใต ้     

11. หน่วยปฏิบตัิการฝนหลวง 
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี  

15 14 17 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก ่  
นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชมุพร 
พัทลุง สงขลา          
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๓. สรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงปี ๒๕62 
  ตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม – 31 กรกฎาคม 2562 มีการปฏิบัติการ 
ฝนหลวง จ านวน 145 วัน มีวันฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 88.21 ขึ้นปฏิบัติงานจ านวน 3,989 
เที่ยวบิน (5,724:38 ชั่วโมงบิน) ปริมาณการใช้สารฝนหลวง 3,341.35 ตัน พลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ส าหรับภารกิจปฏิบัติการ 
ฝนหลวง จ านวน 2,752 นัด พลุแคลเซียมคลอไรด์ส าหรับภารกิจปฏิบัติการฝนหลวง จ านวน 209 นัด พลุโซเดียมคลอไรด์
ส าหรับภารกิจปฏิบัติการฝนหลวง จ านวน 204 นัด จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 58 จังหวัด  

ตารางที่ ๓ สรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง - วันที่ 31 กรกฎาคม ๒๕62 

ภาค 
- ศูนย์/หน่วย
ปฏิบัติการฯ 

ขึ้นบิน 
(วัน) 

ฝนตก 
(วัน) 

จ านวน
เที่ยวบิน 
(เที่ยว) 

จ านวน 
ชั่วโมงบิน 
(ชั่วโมง) 

ปริมาณ 
สารฝนหลวง 

(ตัน/Agl,CaCl2 
,NaCl นัด) 

จังหวัดที่มีรายงานฝนตก 
(ทั้งการสังเกตด้วยสายตา/การ

ตรวจวัดด้วยเรดาร์ และ
เครื่องวัดน้ าฝนอัตโนมัติ) 

เหนือ 114 102 638 1138:20 551.40/1439 24 จังหวัด 
- เชียงใหม่ 
 

85 69 228 397:25 248.60/238 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 
เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน 
พะเยา แพร่ ล าปาง ล าพูน  
(8 จังหวัด) 

- พิษณุโลก 
 

81 57 270 508:10 173.90/1201 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 
ก าแพงเพชร เชียงใหม่ ตาก น่าน 
พะเยา พิจิตร พิษณุโลก 
เพชรบูรณ์ ล าปาง สุโขทัย 
อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ ลพบุรี 
ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา 
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย  
สกลนคร สุรินทร์                                                                                         
(21 จังหวัด) 

- ตาก 49 41 140 232:45 128.90/- บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย 
พิษณุโลก ตาก 
(5 จังหวัด) 

กลาง 126 117 1261 1631:40 914.90/- 14 จังหวัด 
- นครสวรรค์ 
 

14 12 67 103:20 54.40/- บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 
นครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี 
อุทัยธานี ชัยนาท            
(5 จังหวัด) 

- กาญจนบุร ี
 

92 82 561 643:30 386.70/- บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 
กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท 
อุทัยธานี ราชบุรี เพชรบุร ี
(6 จังหวัด) 
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ภาค 
- ศูนย์/หน่วย
ปฏิบัติการฯ 

ขึ้นบิน 
(วัน) 

ฝนตก 
(วัน) 

จ านวน
เที่ยวบิน 
(เที่ยว) 

จ านวน 
ชั่วโมงบิน 
(ชั่วโมง) 

ปริมาณ 
สารฝนหลวง 

(ตัน/Agl,CaCl2 
,NaCl นัด) 

จังหวัดที่มีรายงานฝนตก 
(ทั้งการสังเกตด้วยสายตา/การ

ตรวจวัดด้วยเรดาร์ และ
เครื่องวัดน้ าฝนอัตโนมัติ) 

- ลพบุร ี
 

108 101 544 790:15 413.60/- บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ ชัยนาท 
นครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี 
อุทัยธานี เพชรบูรณ์ สิงห์บุรี 
สุพรรณบุรี อ่างทอง พิจิตร 
ก าแพงเพชร 
(11 จังหวัด) 

- ราชบุร ี 18 17 89 94:35 60.20/- บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 
กาญจนบุร ีราชบุรี สุพรรณบุรี 
(3 จังหวัด) 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 135 132 1012 1527:18 995.55/1726 17 จังหวัด 
- นครราชสีมา  
 

108 100 445 704:23 414.55/585 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 
นครราชสีมา บุรีรัมย์ 
มหาสารคาม สุรนิทร์ ศรีสะเกษ 
ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ ยโสธร 
อุบลราชธานี ขอนแก่น  
อ านาจเจริญ 
(11 จังหวัด) 

- อุดรธาน ี
 

56 54 140 204:25 152.40/1141 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น  
เลย ชัยภูมิ หนองบัวล าภู 
สกลนคร อุดรธานี นครพนม  
(8 จังหวัด) 

- ขอนแก่น  
 

54 45 150 234:45 161.00/- บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 
ขอนแก่น ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด 
มหาสารคาม เลย หนองบวัล าภ ู
อุดรธานี กาฬสนิธุ์ สกลนคร 
(9 จังหวัด) 

- บุรีรัมย์ 
 

13 10 37 58:50 34.50/- บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร 
ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ 
อุบลราชธาน ี
(6 จังหวัด) 

- อุบลราชธาน ี 36 32 54 94:10 106.00/- บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธาน ี
นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ 
(5 จังหวัด) 
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ภาค 
- ศูนย์/หน่วย
ปฏิบัติการฯ 

ขึ้นบิน 
(วัน) 

ฝนตก 
(วัน) 

จ านวน
เที่ยวบิน 
(เที่ยว) 

จ านวน 
ชั่วโมงบิน 
(ชั่วโมง) 

ปริมาณ 
สารฝนหลวง 

(ตัน/Agl,CaCl2 
,NaCl นัด) 

จังหวัดที่มีรายงานฝนตก 
(ทั้งการสังเกตด้วยสายตา/การ

ตรวจวัดด้วยเรดาร์ และ
เครื่องวัดน้ าฝนอัตโนมัติ) 

- สุรินทร ์ 34 29 186 230:45 127.10/- บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 
นครราชสีมา บุรีรัมย์ 
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 
ศรีสะเกษ สุรินทร์ 
(6 จังหวัด) 

ตะวันออก 124 114 675 904:00 458.00/- 8 จังหวัด 
- จันทบุร ี
 

74 70 428 584:55 286.90/- บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
จันทบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว 
ชลบุรี ตราด ระยอง ปราจีนบุร ี
นครนายก 
(8 จังหวัด) 

- สระแก้ว 50 44 247 319:05 171.10/- บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
จันทบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา 
ปราจีนบุร ีนครนายก 
(5 จังหวัด) 

ใต ้ 95 92 403 523:20 421.50/- 11 จังหวัด 
- หัวหิน 
 

63 59 289 360:50 198.80/- บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 
ประจวบคีรีขันธ์  
เพชรบุรี ราชบุรี  
(3 จังหวัด) 

- สุราษฎร์ธาน ี
 

54 48 64 93:50 128.00/- บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง  
สงขลา สุราษฎร์ธานี ชุมพร    
(6 จังหวัด) 

- สงขลา 
 

46 43 50 68:40 94.70/- บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 
นราธิวาส พัทลุง สงขลา 
นครศรีธรรมราช 
(4 จังหวัด) 
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๔. แผนปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือในช่วงต่อไป 
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ด าเนินการปรับแผนการตั้งหน่วยตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562  

เป็นต้นไป โดยปรับหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นฐานเติมสารฝนหลวง และเปิดหน่วยปฏิบัติการ 
ฝนหลวงจังหวัดสงขลา ทั้งนี้ ยังคงให้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดตาก จังหวัด
กาญจนบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัด
สระแก้ว อยู่ปฏิบัติงานต่อไป เพื่อช่วยเหลือพ้ืนที่การเกษตรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งเพ่ิมปริมาณน้ ากักเก็บให้กับ
อ่างเก็บน้ า/เขื่อนหลักบางแห่งที่ยังมีปริมาณน้ าอยู่ในเกณฑน์้อยกว่าร้อยละ 30  

 


