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การปฏิบัติการฝนหลวง ประจ าปีงบประมาณ 2559 

      รมฝนหลวงและการบินเกษตร มีภารกิจหลักในการปฏิบัติการฝนหลวงเพ่ือป้องกันและบรรเทาภาวะ
แห้งแล้ง ปัญหาขาดแคลนน ้าส้าหรับการอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม และเพ่ือเพ่ิมปริมาณน ้าให้แก่ต้นน ้าล้าธาร 
อ่างและเขื่อนกักเก็บน ้า เพ่ือการผลิตกระแสไฟฟ้า การชลประทาน น ้าประปา และอุตสาหกรรม รวมทั ง
การศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดัดแปรสภาพอากาศ และการ
บริหารจัดการน ้าในชั นบรรยากาศ ซึ่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้มีการจัดท้าแผนปฏิบัติการฝนหลวง
ประจ้าป ี2559 เพ่ือช่วยเหลือพื นที่เพาะปลูกพืชประจ้าปี โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงประจ้าภาคทั ง 5 ศูนย์ 
ด้าเนินการจัดตั งหน่วยปฏิบัติการ จ้านวน 16 หน่วยปฏิบัติการ ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก ตาก นครสวรรค์ 
กาญจนบุรี ลพบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี อุดรธานี ระยอง จันทบุรี สระแก้ว ประจวบคีรีขันธ์ 
สงขลา และสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือให้ครอบคลุม 25 ลุ่มน ้าหลักในพื นที่ 77 จังหวัด เพ่ือ
เพ่ิมจ้านวนพื นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวงให้สูงขึ น และให้มีจ้านวนวันฝนตกลงสู่พื นที่
เป้าหมายมากยิ่งขึ น และนอกจากนี ยังเปิดหน่วยปฏิบัติการเพ่ิมเติมจากแผนปฏิบัติการฝนหลวงปกติ จ้านวน  
3 หน่วย ได้แก่ ราชบุรี บุรีรัมย์ และชุมพร ในพื นที่ที่อยู่ห่างไกลจากที่ตั งหน่วยปฏิบัติการหลัก เพ่ือเป็นการ
ขยายรัศมีการบินปฏิบัติการฝนหลวงให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ น 

การประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวง สามารถ
ประเมินผลพื นที่ฝนตก และพื นที่รับประโยชน์จาก 
การปฏิบัติการฝนหลวง ได้จากข้อมูลจากระบบเรดาร์
ตรวจอากาศของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปริมาณ
น ้าฝนจากระบบวัดน ้าฝนภาคพื นจากหน่วยงานต่างๆ  
เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา เป็นต้น การรายงานพื นที่ฝนตก 
และปริมาณฝนจากเครือข่ายอาสาสมัครฝนหลวงของแต่
ละภูมิภาค ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกรวบรวมและน้ามาใช้
ส้าหรับการประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวงต่อไป 
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เขตพื้นที่รับผิดชอบการปฏิบัติการฝนหลวง 

ภาคเหนือ (15 จังหวัด) 

ลุ่มน้ า (7) : สาละวิน, โขง, กก,  
ปิง, วัง, ยม, น่าน 

เขื่อน (7) : ภูมิพล, สิริกิติ,์ กิ่วลม,  
กิ่วคอหมา, แควนน้อยบ้ารุงแดน,  
แม่กวงอุดมธารา, แม่งัดสมบรูณ์ชล 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (20 จังหวดั) 

ลุ่มน้ า (3) : โขง, ชี, มูล 

เขื่อน (12) : อุบลรัตน,์ จุฬาภรณ,์  
ล้าปาว, ล้าตะคอง, ล้าพระเพลิง,  

ล้าแซะ, ล้านางรอง, ล้ามูลบน,  
ล้าปลายมาศ, น ้าอูน,  

น ้าพุง, ห้วยหลวง 

ภาคตะวันออก (8 จังหวดั) 

ลุ่มน้ า (4) : ปราจีนบรุ,ี บางประกง,  
โตนเลสาบ, ชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย         

เขื่อน (8) : ขุนด่านปราการชล, พระปรง, 
สียัด, บางพระ, ดอกกราย, หนองปลาไหล, 

ประแสร,์ คลองพระพุทธ 

ลุ่มน้ า (5) : เจ้าพระยา, สระแกกรัง, 
ป่าสัก. ท่าจีน, แม่กลอง 

เขื่อน (5) : ทับเสลา, ป่าสักชลสิทธ์, 
ศรีนครินทร,์ กระเสียว, วชิราลงกรณ ์

ภาคกลาง (14 จังหวัด) 

ภาคใต ้(20 จังหวัด) 

ลุ่มน้ า (7) : เพชรบุร,ี ตาป,ี ปัตตานี,  
ทะเลสาบสงขลา, ชายฝั่งทะเลตะวันออก  
และตะวันตกของภาคใต ้

ชายฝั่งทะเลตะวันตกของอ่าวไทย  
เขื่อน (4) : แก่งกระจาน, ปรานบุรี,  
รัชชประภา, บางลาง 
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ตามแผนปฏิบัติราชการประจ้าปีงบประมาณ 2559 กิจกรรมการปฏิบัติการฝนหลวง มีแผนการตั ง
หน่วยส้าหรับปฏิบัติการฝนหลวงประจ้าภาคทั ง 5 ภาค รวม 19 หน่วยปฏิบัติการ โดยใช้อากาศยานทั งหมด 24 ล้า 
ประกอบด้วย อากาศยานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จ้านวน 19 ล้า (Caravan จ้านวน 9 ล้า, Casa 
จ้านวน 8 ล้า, CN-235 จ้านวน 1 ล้า, Super King Air จ้านวน 1 ล้า) และอากาศยานของกองทัพอากาศ (ทอ.) 
จ้านวน 5 ล้า (BT-67 จ้านวน 3 ล้า, AU-23 จ้านวน 2 ล้า) ซึ่งก้าหนดระยะเวลาการจัดตั งหน่วยปฏิบัติการ  
ฝนหลวง ดังนี  

แผนภูมิแสดงการตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ประจ าปีงบประมาณ 2559 

       *           การต้ังหน่วยปฏิบัติการ (มเีครื่องบินปฏิบัติงานประจ าฐานทีต้ั่ง) **           ฐานเติมสารฝนหลวง (ไมม่เีครื่องบินประจ าฐาน) ***              หน่วยเคลือ่นทีเ่ร็ว (ปฏิบัติการฝนหลวงในวนัทีม่สีภาพอากาศเอ้ืออ านวย)

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

1. ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ

 หน่วยฯ เชยีงใหม่

 หน่วยฯ พิษณุโลก/แพร่

 หน่วยฯ ตาก

2. ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง

 หน่วยฯ นครสวรรค์

 หน่วยฯ ลพบุรี

 หน่วยฯ กาญจนบุรี

3. ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

 หน่วยฯ ขอนแก่น

 หน่วยฯ นครราชสีมา

 หน่วยฯ อุบลราชธานี

 หน่วยฯ อุดรธานี

4. ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวนัออก 

 หน่วยฯ ระยอง

 หน่วยฯ จันทบุรี

 หน่วยฯ สระแก้ว

5. ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้

 หน่วยฯ สุราษฎร์ธานี

 หน่วยฯ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์

 หน่วยฯ สงขลา

 หน่วยฯ กระบี่

 หน่วยฯ ตรัง

 หน่วยฯ นครศรีธรรมราช

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง

ปี 2558 ปี 2559

แผนการเติมน ้าต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน ้าแผนบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า

แผนการป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง ระยะท่ี  แผนการป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง ระยะท่ี  แผนการป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง ระยะท่ี 3
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ระยะเวลาด าเนินการปฏิบัติการฝนหลวง ในปี 2559 

การจัดตั งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงประจ้าภาค ทั ง 5 ภาค มีเป้าหมาย 
เพ่ือเพ่ิมจ้านวนพื นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวงให้สูงขึ น และให้มีจ้านวนวันฝนตกลงสู่พื นที่
เป้าหมายมากยิ่งขึ น เพ่ือให้สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิผล และครอบคลุมพื นที่แห้งแล้งทั่ว
ประเทศ โดยก้าหนดระยะเวลาการจัดตั งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ดังนี  

1. ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ (หน่วยฯ เชียงใหม่ หน่วยพิษณุโลก/แพร่ และหน่วยฯ ตาก)  
 หน่วยฯ เชียงใหม่ ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558 และวันที่ 1 มีนาคม  

ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 
 หน่วยฯ พิษณุโลก/แพร่ ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่  31 ตุลาคม 2558 และวันที่ 1 

มีนาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน/ตุลาคม 2559 
 หน่วยฯ ตาก ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558 และวันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 

30 กันยายน/ตุลาคม 2559  
2. ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง (หน่วยฯ นครสวรรค์/ลพบุรี และหน่วยฯ กาญจนบุรี)  

 หน่วยฯ นครสวรรค์ ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558 และวันที่ 1 มีนาคม ถึง
วันที่  30 เมษายน 2559 แล้ว เคลื่อนย้ายไปตั งหน่วยฯ ลพบุรี  ปฏิบัติงานระหว่างวันที่  
1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน/ตุลาคม 2559  

 หน่วยฯ กาญจนบุรี ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558 และวันที่ 1 เมษายน ถึง
วันที่ 30 กันยายน/ตุลาคม 2559 

3. ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (หน่วยฯ ขอนแก่น หน่วยฯ นครราชสีมา และหน่วยฯ   
   อุบลราชธานี)  

 หน่วยฯ ขอนแก่น ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน/ตุลาคม 2559 
 หน่วยฯ นครราชสีมา ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558 และวันที่ 1 เมษายน 

ถึงวันที่ 30 กันยายน/ตุลาคม 2559 
 หน่วยฯ อุบลราชธานี ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 30 กันยายน/ตุลาคม 2559 
 หน่วยฯ อุดรธานี ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558 
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4. ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก (หน่วยฯ ระยอง และหน่วยฯ จันทบุรี/สระแก้ว)  
 หน่วยฯ ระยอง ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558 และวันที่ 1 มีนาคม  

ถึงวันที่ 30 กันยายน/ตุลาคม 2559 
 หน่ วยฯ จันทบุ รี  ปฏิบัติ ง านระหว่ างวันที่  1  มีนาคม ถึ ง วันที่  31  พฤษภาคม 2559  

แล้วเคลื่อนย้ายไปตั งหน่วยฯ สระแก้ว ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 30 กันยายน/
ตุลาคม 2559  

5. ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ (หน่วยฯ สุราษฎร์ธานี หน่วยฯ ประจวบคีรีขันธ์ และหน่วยฯ สงขลา/ 
   นครศรีธรรมราช) 

 หน่วยฯ สุราษฎร์ธานี ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน/ตุลาคม 2559 
 หน่วยฯ ประจวบคีรีขันธ์ ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 1 มีนาคม  

ถึงวันที่ 30 กันยายน/ตุลาคม 2559 
 หน่วยฯ สงขลา ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 แล้วเคลื่อนย้าย 

ไปตั งหน่วยฯ นครศรีธรรมราช ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม  
แล้วย้ายกลับมาตั งหน่วยฯ ที่จังหวัดสงขลา ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 30 
กันยายน/ตุลาคม 2559 
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 ในปีงบประมาณ 2559 มีผู้ขอรับบริการฝนหลวงตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 
ผ่านช่องทางที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรก้าหนด จ้านวน 6 ช่องทาง ได้แก่ ทางโทรศัพท์, หนังสือราชการ, 
เว็บไซต์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร, จดหมาย/ตู้ ปณ.57, ตู้รับเรื่องร้องเรียน และติดต่อด้วยตนเอง ณ ศูนย์
ปฏิบัติการฝนหลวงประจ้าภาค โดยสามารถให้บริการฝนหลวงได้ครอบคลุมพื นที่ตามที่มีการร้องขอจาก 
ทั่วประเทศทั งหมดจ้านวน 545 ราย จาก 291 อ้าเภอ ใน 68 จังหวัด โดยมีรายละเอียดดังนี  
 

ภาค รายชื่อจังหวัด (จ านวนอ าเภอ) ที่มีผู้ขอรับบริการ 
จ านวนผู้ขอ 

รับบริการ (ราย) 

เหนือ เชียงใหม่ (13 อ้าเภอ), เชียงราย (4 อ้าเภอ), ล้าพูน (4 อ้าเภอ), ล้าปาง (6 อ้าเภอ), 
อุตรดิตถ์ (2 อ้าเภอ), แพร่ (3 อ้าเภอ), น่าน (1 อ้าเภอ), พะเยา (2 อ้าเภอ), 
ก้าแพงเพชร (3 อ้าเภอ), ตาก (2 อ้าเภอ), สุโขทัย (4 อ้าเภอ), พิษณุโลก (5 อ้าเภอ), 
พิจิตร (7 อ้าเภอ), เพชรบูรณ ์(8 อ้าเภอ), แม่ฮ่องสอน (1 อ้าเภอ)  

122 

กลาง กรุงเทพมหานคร (5 อ้าเภอ), ลพบุรี (6 อ้าเภอ), ชัยนาท (4 อ้าเภอ), สระบรุี  
(5 อ้าเภอ), อ่างทอง (2 อ้าเภอ), นครสวรรค์ (10 อ้าเภอ), อุทัยธานี (4 อ้าเภอ), 
กาญจนบุรี (6 อ้าเภอ), สุพรรณบรุี (6 อ้าเภอ), นครปฐม (1 อ้าเภอ), ปทุมธานี  
(1 อ้าเภอ), อยุธยา (1 อ้าเภอ) 

89 

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

นครราชสมีา (18 อ้าเภอ), บุรีรัมย ์(10 อ้าเภอ), ยโสธร (1 อ้าเภอ), ขอนแก่น  
(9 อ้าเภอ), สุรินทร์ (8 อ้าเภอ), ชัยภูมิ (5 อ้าเภอ), อุดรธานี (2 อ้าเภอ), อุบลราชธานี 
(3 อ้าเภอ), มุกดาหาร (1 อ้าเภอ), ศรีสะเกษ (5 อ้าเภอ), อ้านาจเจรญิ (4 อ้าเภอ),
มหาสารคาม (4 อ้าเภอ), เลย (3 อ้าเภอ), ร้อยเอ็ด (5 อ้าเภอ), กาฬสินธุ์ (6 อ้าเภอ) 

134 

ตะวันออก ชลบุรี (8 อ้าเภอ), ระยอง (4 อ้าเภอ), จันทบุรี (8 อ้าเภอ), ฉะเชิงเทรา (4 อ้าเภอ), 
นครนายก (2 อ้าเภอ), สระแก้ว (3 อ้าเภอ), ตราด (2 อ้าเภอ), ปราจีนบุรี (4 อ้าเภอ) 

93 

ใต้ ราชบุรี (2 อ้าเภอ), เพชรบุรี (2 อ้าเภอ), สงขลา (7 อ้าเภอ), ยะลา (1 อ้าเภอ),
นครศรีธรรมราช (10 อ้าเภอ), พังงา (4 อ้าเภอ), ชุมพร (6 อ้าเภอ), กระบี่  
(2 อ้าเภอ), ตรัง (1 อ้าเภอ), ประจวบคีรีขันธ์ (3 อ้าเภอ), ภูเก็ต (1 อ้าเภอ),  
สุราษฎร์ธานี (10 อ้าเภอ), นราธิวาส (1 อ้าเภอ), ปัตตานี (1 อ้าเภอ), พัทลุง  
(2 อ้าเภอ), สตูล (2 อ้าเภอ), สมุทรปราการ (1 อ้าเภอ) 

107 

รวม 68 จังหวัด 291 อ าเภอ 545 

 

การขอรับบริการฝนหลวง ประจ าปีงบประมาณ 2559 
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  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้จัดท้าแผนปฏิบัติการฝนหลวง ประจ้าปีงบประมาณ 2559 เพ่ือลด
ผลกระทบจากปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ น อีกทั งเป็นการช่วยเหลือพื นที่ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรได้อย่างทันท่วงที โดยมีแผนปฏิบัติการทั งหมด 3 แผน ดังนี  

                                                             แบ่งการด้าเนินการออกเป็น 3 ระยะ ดังนี  

* ระยะที่ 1 (ช่วงเดือนตุลาคม 
2558 – กุมภาพันธ์ 2559) เป็นช่วงฤดู
หนาว ซึ่งปกติจะหยุดปฏิบัติการฝนหลวง
ประมาณกลางเดือนตุลาคม เนื่องจาก
สภาพอากาศมีความชื นต่้ากว่าเกณฑ์ที่
เหมาะสม และอยู่ในช่วงระหว่างเก็บเกี่ยว
ข้าวนาปีและข้าวนาปรัง โดยจะมีการตั ง
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว เพ่ือ
เฝ้าระวังและปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือ
ตามการร้องขอของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง
ทั ง 5 ศูนย์ ในช่วงที่มีสภาพอากาศเหมาะสม 

ผลการปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วตั งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2559 มีการ
ขึ นปฏิบัติการฝนหลวง จ้านวน 19 วัน มีวันฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 94.0 โดยใช้
อากาศยานทั งหมด 4 ล้า (Caravan จ้านวน 2 ล้า, Casa จ้านวน 2 ล้า) ขึ นปฏิบัติงานจ้านวน 94 เที่ยวบิน 
(147:30 ชั่วโมงบิน) ปริมาณการใช้สารฝนหลวง 79.4 ตัน จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 17 จังหวัด  
มีรายละเอียดการปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วของทั ง 5 หน่วยปฏิบัติการ ดังนี  

หน่วยปฏิบัติการ 
ฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว 

ขึ้นบนิ 
(วัน) 

ฝนตก 
(วัน) 

จ านวน 
เท่ียวบิน 

จ านวน 
ชั่วโมงบิน 

ปริมาณการใช้ 
สารฝนหลวง 

(ตัน/นัด) 
จังหวัดที่มีรายงานฝนตก 

1.จังหวัดพิษณุโลก 
(เปิดหน่วยตั งแต ่
วันที่ 7-11 พ.ย. 58) 
 

4 4 16 29:40 16.0 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
จ.ตาก จ.พิษณโุลก จ.ล้าปาง  
จ.ล้าพูน จ.อุตรดิตถ์ จ.น่าน  
จ.เชียงใหม่ (7 จังหวัด) 

2.จังหวัดเชียงใหม่ 
(เปิดหน่วยตั งแต ่
วันที่ 12-15 พ.ย. 58) 

3 3 8 14:05 8.0 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
จ.ตาก จ.เชียงใหม ่(2 จังหวัด) 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 . แผนการป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง 
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หน่วยปฏิบัติการ 
ฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว 

ขึ้นบนิ 
(วัน) 

ฝนตก 
(วัน) 

จ านวน 
เท่ียวบิน 

จ านวน 
ชั่วโมงบิน 

ปริมาณการใช้ 
สารฝนหลวง 

(ตัน/นัด) 
จังหวัดที่มีรายงานฝนตก 

3.จังหวัดนครราชสีมา 
(เปิดหน่วยตั งแต ่
วันที่ 12–16 พ.ย. 58)  

5 5 24 37:20 17.2 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
จ.นครราชสีมา (1 จังหวัด) 

4.จังหวัดประจวบครีีขันธ ์
(เปิดหน่วยตั งแต ่
วันที่ 18-23 พ.ย. 58) 

5 4 18 27:10 12.6 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก ่ 
จ.ชุมพร จ.เพชรบุร ี
จ.ประจวบครีีขันธ์ (3 จังหวัด) 

5. จังหวัดนครสวรรค ์
(เปิดหน่วยตั งแต ่
วันที่ 20-27 ม.ค. 59 และ 
วันที่ 8-10 ก.พ. 59) 

5 5 28 39:15 25.60 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก ่
จ.นครสวรรค์ จ.ลพบุร ี
จ.เพชรบูรณ์ จ.พิจิตร 
จ.อุทัยธานี จ.สระบุร ี
จ.นครราชสีมา (7 จังหวัด) 

 * ระยะที่ 2 (ช่วงเดือนมีนาคม 2559 – เมษายน 2559) โดยจะเน้นปฏิบัติการฝนหลวงเพ่ือสร้าง
ความชุ่มชื นให้กับพื นที่เกษตรกรรมและป่าไม้ โดยเริ่มจากบริเวณลุ่มน ้าเจ้าพระยาตั งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์/
มีนาคม และขยายพื นที่ช่วยเหลือไปในบริเวณลุ่มน ้า และภาคอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ โดยมี
เป้าหมายช่วยเหลือการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง  

 ผลการปฏิบัติการฝนหลวงในช่วงเดือน
มีนาคมถึงเดือนเมษายน 2559 มีการขึ นปฏิบัติการ
ฝนหลวง จ้ านวน 54 วัน  มี วั นฝนตกจากการ
ปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 86.5 โดยใช้อากาศ
ยานทั งหมด 25 ล้า ประกอบด้วยอากาศยานของ 
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จ้านวน 20 ล้า 
(Caravan จ้านวน 10 ล้า, Casa จ้านวน 8 ล้า, CN-235 
จ้านวน 1 ล้า, Super King Air จ้านวน 1 ล้า) และ
อากาศยานของกองทัพอากาศ(ทอ.) จ้านวน 5 ล้า (BT-67 
จ้านวน 3 ล้า, AU-23 จ้านวน 2 ล้า) ขึ นปฏิบัติงาน
จ้านวน 1,031 เที่ยวบิน (1,438:50 ชั่วโมงบิน) ปริมาณ
การใช้สารฝนหลวง 896.35 ตัน พลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ 
188 นัด และจากการปฏิบัติการฝนหลวงสามารถท้าให้
มีฝนตกในพื นที่เป้าหมายคิดเป็น 95.06 ล้านไร่ ในพื นที่
รวม 58 จังหวัด มีรายละเอียดการปฏิบัติการฝนหลวง
ของทั ง 10 หน่วยปฏิบัติการ ดังนี  
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หน่วยปฏิบัติการ 
ฝนหลวง 

ขึ้นบนิ 
(วัน) 

ฝนตก 
(วัน) 

จ านวน 
 เท่ียวบิน 

จ านวน 
ชั่วโมงบิน 

ปริมาณการใช้ 
สารฝนหลวง 

(ตัน/นัด) 
จังหวัดที่มีรายงานฝนตก 

1. จังหวัดเชียงใหม่ 34 15 91 159:55 57.50 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.ตาก  
จ.พะเยา จ.แพร่ จ.แม่ฮ่องสอน  
จ.ล้าปาง จ.ล้าพูน (8 จังหวัด) 

2. จังหวัดพิษณุโลก 28 23 107 184:50 90.6/188 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่      
จ.ก้าแพงเพชร จ.ตาก จ.น่าน  
จ.พิจิตร จ.พิษณุโลก จ.เพชรบูรณ์ 
จ.ล้าปาง จ.ล้าพูน จ.สุโขทัย  
จ.อุตรดิตถ์ (10 จังหวัด) 

3. จังหวัดนครสวรรค์ 23 23 77 109:20 68.0 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่      
จ.กาญจนบุรี จ.ชัยนาท จ.ลพบุรี 
จ.นครสวรรค์ จ.สุพรรณบุรี  
จ.อุทัยธานี จ.เพชรบูรณ์(ตอนล่าง) 
จ.พิจิตร (8 จังหวัด) 

4. จังหวัดกาญจนบุรี 30 29 145 162:10 110.8 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่      
จ.กาญจนบุรี จ.ชัยนาท  
จ.นครปฐม จ.นครสวรรค์  
จ.สิงห์บุรี จ.สุพรรณบรุี จ.อ่างทอง 
จ.อุทัยธานี (8 จังหวัด) 

5. จังหวัดนครราชสีมา 32 27 65 103:25 98.4 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่      
จ.ขอนแก่น จ.ชัยภูมิ จ.บุรรีัมย ์
จ.นครราชสีมา (4 จังหวัด) 

6. จังหวัดอุดรธานี 21 18 56 72:30 58.2 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่      
จ.กาฬสินธุ์ จ.ขอนแก่น จ.ชัยภูมิ  
จ.นครพนม จ.บึงกาฬ จ.มุกดาหาร  
จ.เลย จ.สกลนคร จ.หนองคาย  
จ.หนองบัวล้าภู จ.อุดรธาน ี  
(11 จังหวัด) 

7. จังหวัดขอนแก่น 
 

15 15 46 78:05 45.0 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่      
จ.กาฬสินธุ์ จ.ขอนแก่น จ.ชัยภูมิ  
จ.นครราชสีมา จ.มหาสารคาม  
จ.มุกดาหาร จ.ร้อยเอ็ด จ.เลย   
จ.หนองบัวล้าภู จ.อุดรธานี  
(10 จังหวัด) 
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การปฏิบัติการฝนหลวงตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

หน่วยปฏิบัติการ 
ฝนหลวง 

ขึ้นบนิ 
(วัน) 

ฝนตก 
(วัน) 

จ านวน 
 เท่ียวบิน 

จ านวน 
ชั่วโมงบิน 

ปริมาณการใช้ 
สารฝนหลวง 

(ตัน/นัด) 
จังหวัดที่มีรายงานฝนตก 

8. จังหวัดจันทบุรี 36 33 219 283:25 154.2 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่      
จ.จันทบุรี จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี 
จ.ตราด จ.นครนายก จ.ปราจีนบุร ี
จ.ระยอง จ.สระแก้ว (8 จังหวัด) 

9. อ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

28 27 181 232:25 126.7 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่      
จ.ประจวบครีีขันธ์ จ.เพชรบรุี  
จ.ราชบุรี (3 จังหวัด) 

10. จังหวัดสุราษฎร์ธานี 25 21 44 52:45 86.95 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่      
จ.กระบี่ จ.ชุมพร จ.ตรัง  
จ.นครศรีธรรมราช จ.พังงา  
จ.ระนอง จ.สงขลา จ.สรุาษฎร์ธานี 
(8 จังหวัด) 

* ระยะที่ 3 (ช่วงเดือนพฤษภาคม 2559 – กันยายน 2559) เน้นปฏิบัติการฝนหลวงเพ่ือเพ่ิม
ปริมาณน ้าให้กับพื นที่เกษตรกรรม ในช่วงเริ่มฤดูเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจประจ้าปี เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง เนื่องจากฝนทิ งช่วงระหว่างการเพาะปลูก  ผลการปฏิบัติการฝนหลวงช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือน
กันยายน 2559 มีการขึ นปฏิบัติการฝนหลวง จ้านวน 148 วัน มีวันฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็น
ร้อยละ 97.4 โดยใช้อากาศยานทั งหมด 27 ล้า ประกอบด้วยอากาศยานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จ้านวน 
22 ล้า (Caravan จ้านวน 10 ล้า, Casa จ้านวน 10 ล้า, CN-235 จ้านวน 1 ล้า, Super King Air จ้านวน 1 ล้า) 
และอากาศยานของกองทัพอากาศ (ทอ.) จ้านวน 5 ล้า (BT-67 จ้านวน 3 ล้า, AU-23 จ้านวน 2 ล้า) ขึ นปฏิบัติงาน
จ้านวน 2,993 เที่ยวบิน (4,083:00 ชั่วโมงบิน) ปริมาณการใช้สารฝนหลวง 2,860.60 ตัน พลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ 
276 นัด และจากการปฏิบัติการฝนหลวงสามารถท้าให้มีฝนตกในพื นที่เป้าหมายคิดเป็น 200.06 ล้านไร่ ใน
พื นที่รวม 72 จังหวัด มีรายละเอียดการปฏิบัติการฝนหลวงของทั ง 18 หน่วยปฏิบัติการ ดังนี  

หน่วยปฏิบัติการ 
ฝนหลวง 

ขึ้นบนิ 
(วัน) 

ฝนตก 
(วัน) 

จ านวน 
 เท่ียวบิน 

จ านวน 
ชั่วโมงบิน 

ปริมาณการใช้ 
สารฝนหลวง 

(ตัน/นัด) 
จังหวัดที่มีรายงานฝนตก 

1. จังหวัดเชียงใหม่ 
 

95 94 257 405:45 296.90/51 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่        
จ.ก้าแพงเพชร จ.เชียงราย  
จ.เชียงใหม่ จ.ตาก จ.น่าน  
จ.พะเยา จ.แพร่ จ.แมฮ่่องสอน  
จ.ล้าปาง จ.ลา้พูน จ.สุโขทัย 
จ.อุตรดติถ์ (12 จังหวัด) 



 

 

12 
การปฏิบัติการฝนหลวงตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

หน่วยปฏิบัติการ 
ฝนหลวง 

ขึ้นบนิ 
(วัน) 

ฝนตก 
(วัน) 

จ านวน 
 เท่ียวบิน 

จ านวน 
ชั่วโมงบิน 

ปริมาณการใช้ 
สารฝนหลวง 

(ตัน/นัด) 
จังหวัดที่มีรายงานฝนตก 

2. จังหวัดพิษณุโลก 68 66 214 370:35 197.5/225 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่             
จ.ก้าแพงเพชร จ.เชียงใหม่ จ.ตาก  
จ.น่าน จ.พิจิตร จ.พิษณุโลก  
จ.เพชรบูรณ์ จ.แพร่ จ.ล้าพูน  
จ.สุโขทัย จ.อุตรดติถ ์(11 จังหวัด) 

3. จังหวัดตาก 81 81 236 343:45 236.0 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 
จ.ก้าแพงเพชร จ.เชียงใหม่ จ.ตาก  
จ.พิจิตร จ.พิษณุโลก จ.ล้าปาง  
จ.ล้าพูน จ.สโุขทัย (8 จังหวัด) 

4. จังหวัดกาญจนบุร ี
 

82 82 333 405:45 263.5 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
จ.กาญจนบุรี จ.ชัยนาท จ.นครปฐม  
จ.นครสวรรค์ จ.นนทบุรี จ.ลพบุรี  
จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ปทุมธาน ี 
จ.สระบรุี จ.สิงห์บุรี จ.สุพรรณบรุี  
จ.อ่างทอง จ.อุทัยธานี จ.พิจิตร  
(14 จังหวัด) 

5. จังหวัดลพบุรี 93 93 321 455:10 287.8 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 
จ.กาญจนบุรี จ.ชัยนาท จ.ลพบุรี  
จ.นครสวรรค์ จ.พระนครศรีอยุธยา  
จ.สระบรุี จ.สิงห์บุรี จ.สุพรรณบรุี  
จ.อ่างทอง จ.อุทัยธานี จ.เพชรบูรณ์
(ตอนล่าง) จ.พิจิตร (12 จังหวัด) 

6. จังหวัดราชบุรี 17 17 73 88:40 51.1 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
จ.กาญจนบุรี จ.นครปฐม  
จ.พระนครศรีอยุธยา จ.สุพรรณบรุี  
จ.อ่างทอง จ.ราชบุรี (6 จังหวัด) 

7. จังหวัดนครราชสีมา 99 99 229 269:00 275.8 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 
จ.ขอนแก่น จ.ชัยภูมิ จ.นครราชสีมา 
จ.บุรีรัมย์ จ.มหาสารคาม จ.สุรินทร์  
จ.หนองคาย (7 จังหวัด) 



 

         

13 
การปฏิบัติการฝนหลวงตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

หน่วยปฏิบัติการ 
ฝนหลวง 

ขึ้นบนิ 
(วัน) 

ฝนตก 
(วัน) 

จ านวน 
 เท่ียวบิน 

จ านวน 
ชั่วโมงบิน 

ปริมาณการใช้ 
สารฝนหลวง 

(ตัน/นัด) 
จังหวัดที่มีรายงานฝนตก 

8. จังหวัดอุดรธานี 60 58 154 220:10 147.7 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่              
จ.กาฬสินธุ์ จ.ขอนแก่น จ.ชัยภูมิ  
จ.นครพนม จ.มหาสารคาม  
จ.ยโสธร จ.ร้อยเอ็ด จ.เลย  
จ.สกลนคร จ.หนองคาย  
จ.หนองบัวล้าภู จ.อุดรธานี  
(12 จังหวัด)  

9. จังหวัดขอนแก่น 65 62 174 269:35 174.0 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
จ.กาฬสินธุ์ จ.ขอนแก่น จ.ชัยภูมิ  
จ.นครราชสีมา จ.บรุีรัมย์  
จ.มหาสารคาม จ.ร้อยเอ็ด จ.เลย   
จ.สุรินทร์ จ.หนองบัวล้าภู   
จ.อุดรธานี (11 จังหวัด) 

10. จังหวัดอุบลราชธาน ี
 

43 42 65 88:00 104.2 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 
จ.กาฬสินธุ์ จ.มหาสารคาม  
จ.มุกดาหาร จ.ยโสธร จ.ร้อยเอด็  
จ.อ้านาจเจริญ จ.อุบลราชธานี  
จ.ศรีสะเกษ จ.สุรินทร์ (9 จังหวัด)  

11. จังหวัดบุรีรัมย์ 3 3 12 17:45 8.1 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 
จ.นครราชสีมา จ.บรุีรัมย์  
จ.มหาสารคาม จ.สรุินทร ์ 
(4 จังหวัด) 

12. จังหวัดจันทบุรี 36 36 251 315:40 176.4 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 
จ.จันทบุรี จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี  
จ.ตราด จ.นครนายก จ.ปราจีนบุร ี 
จ.ระยอง จ.สระแก้ว (8 จังหวัด) 

13. จังหวัดสระแก้ว 
 
 

16 16 86 104:10 61.0 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่       
จ.จันทบุรี จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี  
จ.ปราจีนบุรี จ.ระยอง จ.สระแก้ว 
(6 จังหวัด) 

14. จังหวัดระยอง 
 

22 21 67 91:30 50.0 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่                
จ.จันทบุรี จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี  
จ.ปราจีนบรุี จ.ระยอง จ.สระแก้ว 
(6 จังหวัด) 
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การปฏิบัติการฝนหลวงตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

หน่วยปฏิบัติการ 
ฝนหลวง 

ขึ้นบนิ 
(วัน) 

ฝนตก 
(วัน) 

จ านวน 
 เท่ียวบิน 

จ านวน 
ชั่วโมงบิน 

ปริมาณการใช้ 
สารฝนหลวง 

(ตัน/นัด) 
จังหวัดที่มีรายงานฝนตก 

15. อ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ์

81 79 331 391:30 236.4 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 
จ.ประจวบครีีขันธ์ จ.เพชรบรุี  
จ.ราชบุรี จ.สมุทรสงคราม  
(4 จังหวัด) 

16.จังหวัดสุราษฎร์ธานี 29 25 40 51:05 80.00 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 
จ.กระบี่ จ.ชุมพร จ.ตรัง จ.พังงา 
จ.นครศรีธรรมราช จ.ระนอง  
จ.สุราษฎร์ธานี (7 จังหวัด) 

17. จังหวัดสงขลา 
 

69 69 84 114:55 168.00 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่                 
จ.ตรัง จ.นครศรีธรรมราช  
จ.นราธิวาส จ.ปตัตานี จ.พัทลุง  
จ.ยะลา จ.สงขลา จ.สตลู (8 จังหวัด) 

18. จังหวัดชุมพร 
 

18 16 66 80:00 46.20 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 
จ.ชุมพร จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
(2 จังหวัด) 

หมายเหตุ ** อ้างอิงข้อมูลจากกรมชลประทาน 

 

 

2.1 ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2559 

ปฏิบัติการฝนหลวงในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2559 โดยเป็นการปฏิบัติการฝนหลวง
แบบบูรณาการร่วมกับแผนการป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง ระยะที่ 3 (ช่วงเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2559)  
ซึ่งเป็นการปฏิบัติการฝนหลวงเพ่ือเพ่ิมความชุ่มชื นให้กับพื นที่เกษตรกรรม และเพ่ิมปริมาณน ้าเก็บกักให้เขื่อนต่าง ๆ 
ทั่วประเทศ และท้าให้มีปริมาณน ้าไหลเข้าอ่างสะสม ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2559  
รวม 3,785.73 ล้าน ลบ.ม.** ใน 34 เขื่อนเป้าหมาย โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติการฝนหลวงของทั ง 16 หน่วย
ปฏิบัติการ ดังนี  

 
 
 
 
  
 
 
 
 

2. แผนการเติมน้ าต้นทุนให้เข่ือนกักเก็บน้ า 
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หน่วยปฏิบัติการ 
ฝนหลวง 

ขึ้นบนิ 
(วัน) 

จ านวน 
เท่ียวบิน 

ฝนตก 
(วัน) 

จังหวัดที่มี 
รายงานฝนตก 

ปริมาณน้ าไหลลงอ่างเก็บน้ าสะสม 
(ล้าน ลบ.ม.) 

ต้ังแต่เดือน ก.ค. – ก.ย. 2559 

1. จังหวัดเชียงใหม่ 
 

48 48 116 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
จ.เชียงใหม่ จ.ล้าปาง  
จ.ล้าพูน จ.อุตรดิตถ ์
(4 จังหวัด) 

- ภูมิพล (ตาก) 
- สิริกิติ์ (อุตรดิตถ์) 
- แม่งัดสมบูรณ์ชล 
(เชียงใหม่) 
- แม่กวงอุดมธารา 
(เชียงใหม่) 
- กิ่วลม (ล้าปาง) 
- กิ่วคอหมา (ล้าปาง) 
- แควน้อยบ้ารุงแดน 
(พิษณุโลก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1415.94 
443.17 
7.45 

 
5.82 

 
0.82 
0.30 
31.18 

 
 
 
 

2. จังหวัดพิษณุโลก 
 

37 37 96 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
จ.เชียงใหม่ จ.ตาก  
จ.น่าน จ.พษิณุโลก  
จ.เพชรบูรณ์ จ.ล้าพูน 
(6 จังหวัด) 

3. จังหวัดตาก 
 

55 55 162 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 
จ.เชียงใหม่ จ.ตาก  
จ.ล้าปาง จ.ลา้พูน  
(4 จังหวัด)             

4. จังหวัดกาญจนบุรี 
 

37 37 102 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 
จ.กาญจนบุรี จ.ชัยนาท  
จ.นครปฐม จ.นครสวรรค์ 
จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี  
จ.พระนครศรีอยุธยา  
จ.ลพบุรี จ.สุพรรณบรุี  
จ.อ่างทอง จ.อุทัยธานี 
จ.พิจิตร (12 จังหวัด) 

- ป่าสักชลสิทธ์ิ (ลพบุรี) 
- ทับเสลา (อุทัยธานี) 
- กระเสียว (สุพรรณบุรี) 
- ศรีนครินทร์ (กาญจนบรุี) 
- วชิราลงกรณ์ 
(กาญจนบุรี) 

263.95 
2.09 
46.86 
810.96 
208.05 

 

5. จังหวัดลพบุรี 49 49 161 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่      
จ.กาญจนบุรี จ.ชัยนาท 
จ.นครสวรรค์ จ.สระบุรี 
จ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.ลพบุรี จ.เพชรบูรณ ์
จ.สิงห์บุรี จ.สุพรรณบุรี  
จ.อ่างทอง จ.อุทัยธานี  
จ.พิจิตร (12 จังหวัด) 

6. จังหวัดราชบุรี 17 17 73 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 
จ.กาญจนบุรี จ.นครปฐม 
จ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.สุพรรณบรุี จ.อ่างทอง 
จ.ราชบุรี (6 จังหวัด) 
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หน่วยปฏิบัติการ 
ฝนหลวง 

ขึ้นบนิ 
(วัน) 

จ านวน 
เท่ียวบิน 

ฝนตก 
(วัน) 

จังหวัดที่มี 
รายงานฝนตก 

ปริมาณน้ าไหลลงอ่างเก็บน้ าสะสม 
(ล้าน ลบ.ม.) 

ต้ังแต่เดือน ก.ค. – ก.ย. 2559 

7. จังหวัดนครราชสีมา 
 

56 56 140 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 
จ.ขอนแก่น จ.ชัยภูมิ  
จ.นครราชสีมา จ.บุรีรัมย์ 
จ.มหาสารคาม จ.สุรินทร์ 
จ.หนองคาย (7 จังหวัด) 

- ห้วยหลวง (อุดรธานี) 
- น ้าอูน (สกลนคร) 
- น ้าพุง (สกลนคร) 
- จุฬาภรณ์ (ชัยภมูิ) 
- อุบลรัตน์ (ขอนแก่น) 
- ล้าปาว (กาฬสินธุ์) 
- ล้าตะคอง (นครราชสีมา) 
- ล้าพระเพลิง 
(นครราชสมีา) 
- ล้ามูลบน (นครราชสมีา) 
- ล้าแซะ (นครราชสีมา) 
- ล้านางรอง (บุรีรัมย์) 
- ล้าปลายมาศ 
(นครราชสมีา) 
- สิรินธร (อุบลราชธานี) 
 

4.66 
0.47 
0.04 
0.77 

299.14 
2.59 
10.87 
16.58 

 
16.29 
17.56 
0.88 
1.39 

 
17.23 

8. จังหวัดอุดรธานี 
 

35 35 66 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 
จ.กาฬสินธุ์ จ.ขอนแก่น 
จ.ชัยภูมิ จ.นครพนม  
จ.มหาสารคาม จ.ยโสธร 
จ.ร้อยเอ็ด จ.เลย  
จ.สกลนคร จ.อุดรธาน ี
จ.หนองบัวล้าภู  
(11 จังหวัด) 

9. จังหวัดขอนแก่น 
 

19 18 47 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
จ.กาฬสินธุ์ จ.ขอนแก่น 
จ.ชัยภูมิ จ.นครราชสมีา  
จ.บุรีรมัย์ จ.มหาสารคาม 
จ.ร้อยเอ็ด จ.สุรินทร์  
จ.หนองบัวล้าภู  
จ.อุดรธานี (10 จังหวัด)             

10. จังหวัดอุบลราชธานี 
 

 24 24 26 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
จ.กาฬสินธุ์ จ.มหาสารคาม  
จ.มุกดาหาร จ.ยโสธร  
จ.ร้อยเอ็ด จ.ศรสีะเกษ 
จ.สุรินทร์ จ.อ้านาจเจริญ 
จ.อุบลราชธาน ี
(9 จังหวัด) 

11. จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

3 3 12 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
จ.นครราชสีมา จ.บรุีรัมย์  
จ.มหาสารคาม จ.สรุินทร์ 
(4 จังหวัด) 

12. จังหวัดสระแก้ว 
 

5 5 25 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
จ.จันทบุรี จ.ฉะเชิงเทรา 
จ.ปราจีนบุรี จ.สระแก้ว  
(4 จังหวัด) 

- คลองสียัด (ฉะเชิงเทรา) 
- บางพระ (ชลบุรี) 
- หนองปลาไหล (ระยอง) 
- ประแสร์ (ระยอง) 

18.36 
2.54 
2.12 
14.76 
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หน่วยปฏิบัติการ 
ฝนหลวง 

ขึ้นบนิ 
(วัน) 

จ านวน 
เท่ียวบิน 

ฝนตก 
(วัน) 

จังหวัดที่มี 
รายงานฝนตก 

ปริมาณน้ าไหลลงอ่างเก็บน้ าสะสม 
(ล้าน ลบ.ม.) 

ต้ังแต่เดือน ก.ค. – ก.ย. 2559 

13. จังหวัดระยอง 
 

22 21 67 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
จ.จันทบุรี จ.ฉะเชิงเทรา 
จ.ชลบุรี จ.ปราจีนบุรี  
จ.ระยอง จ.สระแก้ว 
(6 จังหวัด) 

- พระปรง (สระแก้ว) 
- ดอกกราย (ระยอง) 
 

2.23 
2.29 

14. อ าเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

58 56 213 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
จ.ประจวบคีรีขันธ์  
จ.เพชรบุรี จ.ราชบุรี 
จ.สมุทรสงคราม  
(4 จังหวัด) 

- แก่งกระจาน (เพชรบุรี) 
- ปราณบุรี 
(ประจวบคีรีขันธ์) 
- บางลาง (ยะลา) 

69.87 
14.83 

 
33.67 

15. จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 2 4 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
จ.ชุมพร จ.นครศรีธรรมราช  
จ.สุราษฎร์ธานี  
(3 จังหวัด) 

16. จังหวัดสงขลา 39 39 42 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
จ.นครศรีธรรมราช  
จ.นราธิวาส จ.ปัตตานี  
จ.พัทลุง จ.ยะลา  
จ.สงขลา (6 จังหวัด) 

หมายเหตุ ** อ้างอิงข้อมูลจากกรมชลประทาน 

2.2 ชว่งเดือนตุลาคม 2559 

การปฏิบัติการฝนหลวงในเดือนตุลาคม เป็นการปฏิบัติการฝนหลวงเพ่ือเพ่ิมปริมาณน ้าเก็บกักให้เขื่อน
ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพ่ือส้ารองไว้เป็นน ้าต้นทุนในการบริหารจัดการน ้าในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงและเพ่ือ
สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ มีการขึ นปฏิบัติการฝนหลวง จ้านวน 31 วัน มีวันฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง
คิดเป็นร้อยละ 97.5 โดยใช้อากาศยานทั งหมด 25 ล้า ประกอบด้วยอากาศยานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
จ้านวน 19 ล้า (Caravan จ้านวน 10 ล้า, Casa จ้านวน 9 ล้า) และอากาศยานของกองทัพอากาศ (ทอ.) จ้านวน 
6 ล้า (BT-67 จ้านวน 2 ล้า, AU-23 จ้านวน 4 ล้า)  
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ขึ นปฏิบัติงานจ้านวน 506 เที่ยวบิน (684:25 ชั่วโมงบิน) ปริมาณการใช้สารฝนหลวง 444.30 ตัน จังหวัดที่มี
รายงานฝนตกรวม 26 จังหวัด และท้าให้มีปริมาณน ้าไหลเข้าอ่างสะสม ในเดือนตุลาคม 2559 รวม 1,649.06 
ล้าน ลบ.ม.** ใน 36 เขื่อนเป้าหมาย โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติการฝนหลวงของทั ง 11 หน่วยปฏิบัติการ ดังนี  

หน่วย
ปฏิบัติการ 
ฝนหลวง 

ขึ้นบนิ 
(วัน) 

ฝนตก 
(วัน) 

จ านวน 
 เที่ยวบิน 

จ านวน 
ชั่วโมง

บิน 

ปริมาณ
การใช้ 
สาร 

ฝนหลวง 
(ตัน/นัด) 

จังหวัดที่มีรายงาน 
ฝนตก 

ปริมาตรน้ าไหลลงอ่างเก็บ
น้ าสะสม** 

(ล้าน ลบ.ม.) 
ตั้งแต่ 1-31 ต.ค. 59 

1. จังหวัด 
เชียงใหม ่
 

22 22 65 89:45 54.00 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
จ.เชียงใหม่ จ.ตาก  
จ.ล้าพูน (3 จังหวัด) 

- ภูมิพล (ตาก) 
- แม่งัดสมบูรณ์ชล 
(เชียงใหม่) 
- แม่กวงอุดมธารา 
(เชียงใหม่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

757.29 
10.96 

 
7.18 

3. จังหวัด
พิษณุโลก 
 

5 5 6 11:40 6.00 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
จ.เชียงใหม่ จ.ล้าพูน 
(2 จังหวัด) 

2. จังหวัด
ตาก 

24 24 73 101:05 73.00 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
จ.เชียงใหม่ จ.ตาก  
จ.ล้าพูน (3 จังหวัด) 

3. จังหวัด
กาญจนบุรี 

 

10 10 27 35:35 27.2 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
จ.กาญจนบุรี จ.สุพรรณบุรี 
จ.อุทัยธานี (3 จังหวัด) 

- กระเสียว 
(สุพรรณบุรี) 
- ศรีนครินทร์ 
(กาญจนบุรี) 
- วชิราลงกรณ์ 
(กาญจนบุรี) 

22.75 
 

272.58 
 

146.40 

4. จังหวัด
นครราชสีมา 
 

22 22 74 93:40 70.7 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
จ.นครราชสีมา (1 จังหวัด) 

- อุบลรัตน์ 
(ขอนแก่น) 
- ล้าตะคอง 
(นครราชสีมา) 
- ล้าพระเพลิง 
(นครราชสีมา) 
- ล้ามูลบน 
(นครราชสีมา) 
- ล้าแซะ  
(นครราชสีมา) 
- ล้านางรอง 
(บุรีรัมย์) 
- ล้าปลายมาศ 
(นครราชสีมา) 
 

283.96 
 

9.38 
 

16.89 
 

8.51 
 

13.94 
 

1.89 
 

2.27 

5. จังหวัด
ขอนแก่น 
 

9 8 15 25:55 15.0 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
จ.ขอนแก่น จ.นครราชสีมา 
จ.หนองบัวล้าภู (3 จังหวัด) 

6. จังหวัด
บุรีรัมย์ 
 

18 18 61 102:00 42.0 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
จ.นครราชสีมา จ.บุรีรัมย์ 
จ.สุรินทร์ (3 จังหวัด) 

7. จังหวัด
ระยอง 
 

9 9 32 37:45 25.6 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
จ.จันทบุรี จ.ฉะเชิงเทรา 
จ.ชลบุรี จ.ระยอง  
จ.สระแก้ว (5 จังหวัด) 

- คลองสียัด 
(ฉะเชิงเทรา) 
- หนองปลาไหล 
(ระยอง) 
- ประแสร์ (ระยอง) 
- ดอกกราย (ระยอง) 

19.4 
 

9.96 
 

21.18 
6.89 
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หน่วย
ปฏิบัติการ 
ฝนหลวง 

ขึ้นบนิ 
(วัน) 

ฝนตก 
(วัน) 

จ านวน 
 เที่ยวบิน 

จ านวน 
ชั่วโมง

บิน 

ปริมาณ
การใช้ 
สาร 

ฝนหลวง 
(ตัน/นัด) 

จังหวัดที่มีรายงาน 
ฝนตก 

ปริมาตรน้ าไหลลงอ่างเก็บ
น้ าสะสม** 

(ล้าน ลบ.ม.) 
ตั้งแต่ 1-31 ต.ค. 59 

8. อ าเภอ
หัวหิน 
จังหวัด
ประจวบ 
คีรีขันธ ์
 

20 20 102 116:20 71.4 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
จ.ประจวบคีรีขันธ์  
จ.เพชรบุรี จ.ราชบุรี  
(3 จังหวัด) 

- แก่งกระจาน 
(เพชรบุรี) 
- ปราณบุรี 
(ประจวบคีรีขันธ์) 
- บางลาง (ยะลา) 

21.01 
 

12.38 
 

4.24 
 
 
 9. จังหวัด 

สุราษฎร์ธานี 
12 10 34 46:55 25.40 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  

จ.นครศรีธรรมราช 
จ.สุราษฎร์ธานี (2 จังหวัด) 

10. จังหวัด 
สงขลา 

15 15 17 23:45 34.00 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
จ.นครศรีธรรมราช  
จ.นราธิวาส จ.ปัตตานี   
จ.พัทลุง จ.ยะลา จ.สงขลา 
(6 จังหวัด)   

 

 

สถานการณ์ทั่วไปเกี่ยวกับภาวะหมอกควัน 
สถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ นส่วนใหญ่จะเกิดในช่วงหน้าแล้ง ตั งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี 

โดยพื นที่ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื นที่ท่ีมีโอกาสสูงในการประสบกับปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
ในบรรยากาศ เนื่องจากมีพื นที่ป่าและผืนป่ามากกว่าภาคอ่ืนๆ รวมทั งเกิดจากปัญหาภัยแล้ง ซึ่งเกิดขึ นบ่อยครั ง
ในพื นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ  

มลภาวะทางอากาศที่เกิดจากหมอกควัน คือ ภาวะที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็กจ้านวนมากอันเกิดจากการ
เผาไหม้โดยธรรมชาติ เช่น ไฟป่า หรือเกิดจากการกระท้าของมนุษย์ในกิจกรรมต่างๆ เช่น การเผาเศษวัสดุจาก
การเกษตรที่สามารถก่อให้เกิดฝุ่นละอองและเกิดการฟุ้งกระจายขึ นไปในอากาศเป็นบริเวณกว้าง ซึ่ งส่งผล
กระทบด้านสุขภาพ และบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็น เป็นปัญหาที่เกิดขึ นเป็นปกติทุกปี แต่โดยมากจะเกิดขึ น
เป็นระยะสั นๆ และไม่รุนแรง กระทั่งปี พ.ศ. 2549 พบว่าปัญหาหมอกควันที่ปกคลุมภาคเหนือ มักเกิดขึ นเป็น
เวลานานในช่วงหน้าแล้ง โดยทวีความรุนแรงขึ นในทุกปี จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและการใช้
ชีวิตประจ้าวัน รวมทั งผลกระทบทางเศรษฐกิจ เช่น การคมนาคมขนส่ง การเดินทาง และธุรกิจการท่องเที่ยว 

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศในประเทศไทย ได้ก้าหนดให้ค่ามาตรฐานปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 
ไมครอน (PM10) ที่ปนเปื้อนในอากาศ เฉลี่ยในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง ต้องมีค่าไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร หากสูงกว่านั นถือว่าเป็นเกณฑ์อันตรายต่อสุขภาพของประชาชน 

หมายเหตุ ** อ้างอิงข้อมูลจากกรมชลประทาน 
 

3. แผนบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า 
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พื้นที่ประสบภัยจากปัญหาหมอกควัน 

          พื นที่ประสบภัยจากปัญหาหมอกควันมีพื นที่ครอบคลุมเป็นบริเวณกว้างทุกจังหวัดที่อยู่ในภาคเหนือ
ตอนบน  เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือเป็นแอ่งกระทะ ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงและในช่วงหน้าแล้ง
อากาศแห้ง ความกดดันสูงท้าให้อากาศปิดหมอกควันไม่ฟุ้งกระจาย เช่น เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 
ล้าปาง ล้าพูน พะเยา แพร่ น่าน และตาก โดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ติดชายแดนประเทศพม่า จะได้รับผลกระทบ
จากหมอกควันที่เกิดขึ นในประเทศพม่าด้วย เนื่องจากมีลมตะวันตกพัดพาหมอกควันเข้าสู่ประเทศไทย 

         จากรายงานข้อมูลหมอกควันโดยกรมควบคุมมลพิษ ตั งแต่วันที่ 16 มกราคม - 15 พฤษภาคม 2559
พบว่า ค่า PM10 ในพื นที่ภาคเหนือ มีสถานีที่ตรวจวัดค่ามลภาวะทางอากาศเกินค่ามาตรฐาน (120 ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร) ดังนี  

จังหวัด พื้นที่ จ านวนวัน 
ค่า PM10

สูงสุด 
วันที่ 

เชียงราย 
ต.เวียง อ.เมือง 35 317 25 มี.ค. 2559 

ต.เวียงพางค้า อ.แม่สาย 37 311 17 เม.ย. 2559 

เชียงใหม่ 

ต.ช้างเผือก อ.เมือง 10 171 26 มี.ค. 2559 

ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 25 192 26 มี.ค. 2559 

ต.สุเทพ อ.เมือง 2 127 20 เม.ย. 2559 

ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม 11 199 19 เม.ย. 2559 

ล้าพูน ต.ในเมือง อ.เมือง 10 175 11 ก.พ. 2559 

ล้าปาง 

ต.พระบาท อ.เมือง 19 146 4 มี.ค. 2559 

ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ 7 149 15 ก.พ. 2559 

ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ 16 233 21 มี.ค. 2559 

ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 16 208 13 ก.พ. 2559 

แม่ฮ่องสอน ต.จองค้า อ.เมือง 23 264 20 มี.ค. 2559 

น่าน 
ต.ในเวียง อ.เมือง 13 219 8 เม.ย. 2559 

ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ 20 238 18 เม.ย. 2559 

แพร่ ต.นาจักร อ.เมือง 17 165 4 มี.ค. 2559 

พะเยา ต.เวียง อ.เมือง 5 210 25 มี.ค. 2559 

ตาก ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด 4 153 11 ก.พ. 2559 

 
 

 

*จากกรมควบคุมมลพิษ 
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กราฟแสดงค่า PM10 ในพื้นที่ภาคเหนือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 พฤษภาคม 2559 

 กรมฝนหลวงและการบินเกษตรมีภารกิจที่ส้าคัญอย่างหนึ่งในการปฏิบัติการฝนหลวง ได้แก่  
การช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า ในพื นที่จังหวัดภาคเหนือ โดยมีจังหวัดในความ
รับผิดชอบ จ้านวน 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ล้าพูน ล้าปาง แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ พะเยา และตาก  
ท้าการบินปฏิบัติการฝนหลวงเพ่ือดัดแปรสภาพอากาศ และการท้าฝนหลวงเพ่ือลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศท่ี
เกิดจากหมอกควัน บริเวณพื นที่ที่มีสภาพอากาศเหมาะสมต่อการปฏิบัติการ โดยได้ก้าหนดแผนปฏิบัติการไว้ ดังนี  

1. แผนการเตรียมความพร้อมในระยะก่อนวิกฤต 16 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2559 ศูนย์ปฏิบัติการ
ฝนหลวงภาคเหนือ ได้ด้าเนินการติดตามสภาพอากาศ ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ฝนทิ งช่วง และคาดการณ์
พื นที่เสี่ยงภัยแล้ง จัดชุดเจ้าหน้าที่เพ่ือเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง วิเคราะห์สภาพอากาศติดตามสถานการณ์
หมอกควัน และติดตามสภาวะภัยแล้ง โดยด้าเนินการตั งแต่วันที่ 16 มกราคม 2559 เป็นต้นไป 

2. แผนขณะเผชิญเหตุภัยพิบัติในระยะวิกฤต 16 กุมภาพันธ์ – 15 พฤษภาคม 2559 ศูนย์ปฏิบัติการ
ฝนหลวงภาคเหนือ ได้เปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ดังนี  

2.1 เปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 1 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2559 
โดยใช้เครื่องบิน Casa จ้านวน 2 ล้า ขึ นบินปฏิบัติการทั งสิ น 25 วัน จ้านวน 65 เที่ยวบิน 
ชั่วโมงบินรวม 116:10 ชั่วโมง ใช้สารฝนหลวงไปทั งสิ น 32.5 ตัน มีฝนตกรวม 8 วัน 
ครอบคลุมพื นที่เป้าหมายรวม 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ล้าปาง และล้าพูน  

 

 



 

 

22 
การปฏิบัติการฝนหลวงตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 

2.2 เปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดพิษณุโลก วันที่ 1 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2559 
โดยใช้เครื่องบิน SKA จ้านวน 1 ล้า และ Casa จ้านวน 2 ล้า ขึ นบินปฏิบัติการทั งสิ น 3 วัน 
จ้านวน 12 เที่ยวบิน ชั่วโมงบินรวม 22:45 ชั่วโมง ใช้สารฝนหลวงไปทั งสิ น 4.6 ตัน ไม่มี
ฝนตกจากการปฏิบัติการ 

 รายงานค่า PM10 ก่อนและหลังการปฏิบัติการฝนหลวงท่ีมีค่าลดลง 

วันที่ จังหวัด สถานี 
ค่า PM10  

ก่อนปฏิบัติการ 
ค่า PM10  

หลังปฏิบัติการ 

27 มี.ค. 2559 แม่ฮ่องสอน ต.จองค้า อ.เมือง 188 173 

 เชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 126 97 

29 มี.ค. 2559 แม่ฮ่องสอน ต.จองค้า อ.เมือง 165 136 

1 เม.ย. 2559 แม่ฮ่องสอน ต.จองค้า อ.เมือง 150 113 

 เชียงราย ต.เวียง อ.เมือง 143 102 

 ล้าปาง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ 116 68 

8 เม.ย. 2559 ล้าปาง ต.พระบาท อ.เมือง 131 104 

 น่าน ต.ในเวียง อ.เมือง 219 123 

 เชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 133 119 

9 เม.ย. 2559 เชียงราย ต.เวียงพางค้า อ.แม่สาย 166 80 

 แม่ฮ่องสอน ต.จองค้า อ.เมือง 125 94 

10 เม.ย. 2559 เชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 134 112 

18 เม.ย. 2559 น่าน ต.ในเวียง อ.เมือง 121 113 

19 เม.ย. 2559 เชียงราย ต.เวียง อ.เมือง 315 143 

 เชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 178 143 

 ล้าปาง ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ 111 60 

 ล้าพูน ต.ในเมือง อ.เมือง 115 88 

 น่าน ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ 233 91 
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 แผนภาพแสดงต าแหน่งและจ านวนจุดความร้อน (Hotspot) ซึ่งแปลผลจากภาพถ่ายดาวเทียม NOAA-18 

19 เมษายน 2559 20 เมษายน 2559 21 เมษายน 2559 

   

22 เมษายน 2559 23 เมษายน 2559 24 เมษายน 2559 

   

 

 กราฟแสดงแนวโน้มค่า PM10 ในภาคเหนือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 25 พฤษภาคม 2559 
 

 
 
 
 
 

 
ผลการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า 

ภาคเหนือและภาคใต้ 
 

ที่มา : เว็บไซต์ศูนย์เชี่ยวชาญด้านอุตนุิยมวทิยาแห่งอาเซียน ประเทศสิงคโปร์ 
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ภาคเหนือ 
1. แผนบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่าเน้นเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคเหนือ (เดือนมีนาคม – เมษายน 2559) 

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือได้ปฏิบัติการดัดแปรสภาพอากาศในบริเวณพื นที่ภาคเหนือที่ประสบ
ปัญหาหมอกควันและไฟป่า ได้แก่ จ.แม่ฮ่องสอน จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย จ.พะเยา จ.แพร่ จ.น่าน จ.ล้าพูน จ.ล้าปาง 
จ.ตาก จ.อุตรดิตถ์ โดยท้าการดัดแปรสภาพอากาศทั งสิ น 24 วัน จ้านวนชั่วโมงบินรวม 135:05 ชั่วโมง  
จาก 75 เที่ยวบิน และใช้สารฝนหลวงรวม 35.6 ตัน รายละเอียดดังแสดงในตารางต่อไปนี  

ภาค/หน่วยฯ 

จ านวนวัน
ปฏิบัติการ 

(วัน) 

จ านวน
วันฝนตก 

(วัน) 

จ านวน      
เท่ียวบิน 

(เท่ียว) 

จ านวน 
ชั่วโมงบิน 

(ชั่วโมง) 

ปริมาณการใช้สาร 

ฝนหลวง 

(ตัน/นัด) 
พ้ืนที่ดัดแปรสภาพอากาศ 

เหนือ 24 8 75 135:05 35.6 8 จังหวัด 19 อ าเภอ 

- เชียงใหม ่ 24 8 63 112:20 31.0 6 จังหวัด (15 อ าเภอ) ได้แก่  
จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.ล้าปาง  
จ.พะเยา จ.แม่ฮ่องสอน จ.ล้าพูน 

- ควบคุมไฟ
ป่าด้วย 
เฮลคิอปเตอร์  
จ.เชียงใหม่ 

2 - 2 2:20 - วันท่ี 31 มี.ค. 59 พื นทีห่้วยตึงเฒ่า  
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  
วันท่ี 5 เม.ย. 59 พื นที่ อ.ดอยสะเก็ด  
จ.เชียงใหม่ 

- พิษณุโลก 3 - 12 22:45 4.6 3 จังหวัด (5 อ าเภอ) ได้แก่  
จ.ล้าปาง จ.แพร่ จ.น่าน  
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ภาคใต ้
2. การปฏิบัติการฝนหลวงดับไฟป่าพรุโต๊ะแดง วันที่ 4 - 16 พฤษภาคม 2559 

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงสงขลา ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ได้ปฏิบัติการฝนหลวงเพ่ือช่วยเหลือ
พื นที่ไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดง โดยขึ นปฏิบัติการทั งสิ น 8 วัน ท้าให้มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงรวม 7 วัน 
จ้านวน 9 เที่ยวบิน ชั่วโมงบินรวม 17:10 ชั่วโมง และมีการใช้สารฝนหลวงรวม 16.0 ตัน รายละเอียดดังแสดง
ในตารางต่อไปนี  

วันที ่
เท่ียวบิน 
(เท่ียว) 

ชั่วโมงบิน 
(ชั่วโมง) 

สาร 

ฝนหลวง
(ตัน) 

ผลการปฏิบัติการ 

4 พ.ค. 59 1 1:55 2.0 มีฝนตกบริเวณ จ.นราธิวาส(แว้ง) 

5 พ.ค. 59 1 2:10 2.0 มีฝนตกบริเวณ จ.นราธิวาส(แว้ง จะแนะ ศรีสาคร สุคิริน) 

6 พ.ค. 59 1 1:45 2.0 มีฝนตกบริเวณ จ.นราธิวาส(แว้ง) 

8 พ.ค. 59 1 1:40 2.0 มีฝนตกบริเวณ จ.นราธิวาส(ศรีสาคร รือเสาะ) 

10 พ.ค. 59 2 2:00 2.0 มีฝนตกบริเวณ จ.นราธิวาส(แว้ง จะแนะ ศรีสาคร) 

11 พ.ค. 59 2 3:50 3.0 มีฝนตกบริเวณ จ.นราธิวาส(จะแนะ ศรีสาคร) 

12 พ.ค. 59 1 1:50 2.0 ไม่มีฝนตกในพื นที่ป่าพรุโต๊ะแดง 

13 พ.ค. 59 1 2:00 2.0 มีฝนตกบริเวณพื นที่ป่าพรุโต๊ะแดง 
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ตั งแต่เริ่มตั งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 พฤศจิกายน 2559 มีการขึ น
ปฏิบัติการฝนหลวง จ้านวน 247 วัน มีวันฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 95.5 ขึ นปฏิบัติงาน
จ้านวน 4,619 เที่ยวบิน (6,343:30 ชั่วโมงบิน) ปริมาณการใช้สารฝนหลวง 4,282.25 ตัน พลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ 
จ้านวน 464 นัด จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 73 จังหวัด และท้าให้มีปริมาณน ้าไหลเข้าอ่างสะสมรวม 
6,056.70 ล้าน ลบ.ม. โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติการฝนหลวงของทั ง 11 หน่วยปฏิบัติการ ดังนี  

ภาค 
- ศูนย์/หน่วย
ปฏิบัติการฯ 

ข้ึนบิน 
(วัน) 

ฝนตก 
(วัน) 

จ านวน
เที่ยวบิน 
(เที่ยว) 

จ านวน 
ช่ัวโมงบิน 
(ช่ัวโมง) 

ปริมาณ 
สารฝนหลวง 

(ตัน/นัด) 

จังหวัดที่มีรายงาน 
ฝนตก 

ปริมาตรน้ าไหลลง 
อ่างเก็บน้ าสะสม 

(ล้าน ลบ.ม.) 

เหนือ 197 181 1080 1714:55 1040.50/464 15 จังหวัด 2,949.53 

- จังหวัดเชียงใหม่ 
 

157 137 430 681:35 423.40/51 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 
จ.ก้าแพงเพชร จ.เชียงราย  
จ.เชียงใหม่ จ.ตาก จ.น่าน  
จ.พะเยา จ.แพร ่จ.ล้าปาง 
จ.แม่ฮ่องสอน จ.ล้าพูน  
จ.สุโขทัย จ.อุตรดิตถ์  
(รวม 12 จังหวัด) 

ภูมิพล 2,383.04  
สิริกิติ์ 463.67 
แม่งัด 31.14  
แม่กวง 17.16  
กิ่วลม 1.02  
กิ่วคอหมา 0.34 
แควน้อย 53.16 

- จังหวัดพิษณุโลก 
 

101 94 327 567:05 294.10/413 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่     
จ.ก้าแพงเพชร จ.เชียงใหม่ จ.ตาก 
จ.น่าน จ.พิจิตร จ.พิษณุโลก  
จ.เพชรบูรณ์ จ.แพร่ จ.ล้าปาง  
จ.ล้าพูน จ.สุโขทัย จ.อุตรดิตถ์  
(รวม 12 จังหวัด) 

- จังหวัดตาก 
 

109 109 323 466:15 323.00 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 
จ.ก้าแพงเพชร จ.เชียงใหม่  
จ.ตาก จ.พิจิตร จ.พิษณุโลก  
จ.ล้าปาง จ.ล้าพูน จ.สุโขทัย  
(รวม 8 จังหวัด) 

กลาง 160 158 986 1270:40 816.60 13 จังหวัด 2,000.83 

- จังหวัดนครสวรรค์ 
 

24 24 79 113:00 69.40 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
จ.กาญจนบุรี จ.ชัยนาท จ.ลพบุรี 
จ.นครสวรรค์ จ.อุทัยธานี จ.สระบุรี 
จ.สุพรรณบุรี จ.เพชรบูรณ์
(ตอนล่าง) จ.พิจิตร (รวม 9 จังหวัด) 

ป่าสักฯ 311.46  
ทับเสลา 4.51  
กระเสียว 78.23  
ศรีนครินทร์ 1,213.51  
วชิราลงกรณ์ 393.12 

- จังหวัดกาญจนบุร ี
 

125 123 513 613:50 408.30 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 
จ.กาญจนบุรี จ.ชัยนาท จ.นครปฐม 
จ.นครสวรรค์ จ.พระนครศรีอยุธยา
จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.ลพบุรี  
จ.สระบุรี จ.สิงห์บุรี จ.สุพรรณบุรี 
จ.อ่างทอง จ.พิจิตร จ.อุทัยธานี 
(รวม 14 จังหวัด) 

สรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวง ประจ าปี 2559 
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ภาค 
- ศูนย์/หน่วย
ปฏิบัติการฯ 

ข้ึนบิน 
(วัน) 

ฝนตก 
(วัน) 

จ านวน
เที่ยวบิน 
(เที่ยว) 

จ านวน 
ช่ัวโมงบิน 
(ช่ัวโมง) 

ปริมาณ 
สารฝนหลวง 

(ตัน/นัด) 

จังหวัดที่มีรายงาน 
ฝนตก 

ปริมาตรน้ าไหลลง 
อ่างเก็บน้ าสะสม 

(ล้าน ลบ.ม.) 

- จังหวัดลพบุร ี
 

93 93 321 455:10 287.80 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
จ.กาญจนบุรี จ.ชัยนาท จ.ลพบุรี 
จ.นครสวรรค์ จ.พระนครศรีอยุธยา  
จ.สระบุรี จ.สิงห์บุรี จ. จ.อ่างทอง 
จ.อุทัยธานี เพชรบูรณ ์จ.พิจิตร  
จ.สุพรรณบุรี(ตอนล่าง)  
(รวม 12 จังหวัด) 

- จังหวัดราชบุร ี
 

17 17 73 88:40 51.10 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
จ.กาญจนบุรี จ.นครปฐม  
จ.พระนครศรีอยุธยา จ.อ่างทอง 
จ.สุพรรณบุรี จ.ราชบุร ี 
(รวม 6 จังหวัด) 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 195 188 964 1361:30 1053.20 20 จังหวัด 797.71 

- จังหวัดนครราชสีมา 
 

155 150 376 476:10 454.90 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 
จ.ขอนแก่น จ.ชัยภูม ิจ.สุรินทร์ 
จ.นครราชสีมา จ.บุรีรัมย์  
จ.มหาสารคาม จ.หนองคาย  
(รวม 7 จังหวัด) 

ห้วยหลวง 4.90 
น ้าอูน 0.64  
น ้าพุง 0.10  
จุฬาภรณ์ 1.66  
อุบลรัตน์ 625.43 
ล้าปาว 23.42  
ล้าตะคอง 23.97 
ล้าพระเพลิง 35.61  
มูลบน 25.64 
ล้าแซะ 32.60 
ล้านางรอง 2.85  
ล้าปลายมาศ 3.66  
สิรินธร 17.23  

- อุดรธาน ี
 

81 76 210 292:40 205.90 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 
จ.กาฬสินธุ์ จ.ขอนแก่น จ.ชัยภูมิ 
จ.นครพนม จ.บึงกาฬ จ.มหาสารคาม  
จ.มุกดาหาร จ.ร้อยเอ็ด จ.เลย  
จ.สกลนคร จ.หนองคาย  
จ.หนองบัวล้าภู จ.อุดรธานี  
จ.ยโสธร (รวม 14 จังหวัด) 

- ขอนแก่น 
 

90 86 237 378:55 236.00 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
จ.กาฬสินธุ์ จ.ขอนแก่น จ.ชัยภูมิ  
จ.นครราชสีมา จ.บุรีรัมย์ จ.เลย 
จ.มหาสารคาม จ.มุกดาหาร  
จ.ร้อยเอ็ด จ.อุดรธานี จ.สุรินทร์  
จ.หนองบัวล้าภู  
(รวม 12 จังหวัด) 

- อุบลราชธาน ี
 

43 42 65 88:00 104.20 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 
จ.มุกดาหาร จ.ยโสธร จ.ร้อยเอ็ด  
จ.มหาสารคาม จ.สุรินทร์  
จ.อ้านาจเจริญ จ.อุบลราชธานี  
จ.กาฬสินธุ์ จ.ศรีสะเกษ 
(รวม 9 จังหวัด) 

- บุรีรัมย ์
 

22 22 76 125:45 52.20 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 
จ.นครราชสีมา จ.บุรีรัมย์  
จ.มหาสารคาม จ.สุรินทร์                 
(รวม 4 จังหวัด) 
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ภาค 
- ศูนย์/หน่วย
ปฏิบัติการฯ 

ข้ึนบิน 
(วัน) 

ฝนตก 
(วัน) 

จ านวน
เที่ยวบิน 
(เที่ยว) 

จ านวน 
ช่ัวโมงบิน 
(ช่ัวโมง) 

ปริมาณ 
สารฝนหลวง 

(ตัน/นัด) 

จังหวัดที่มีรายงาน 
ฝนตก 

ปริมาตรน้ าไหลลง 
อ่างเก็บน้ าสะสม 

(ล้าน ลบ.ม.) 

ตะวันออก 119 115 655 832:30 467.20 8 จังหวัด 106.36 

- จันทบุร ี
 

72 69 470 599:05 330.60 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
จ.จันทบุรี จ.ฉะเชิงเทรา  
จ.ชลบุรี จ.ตราด จ.นครนายก  
จ.ปราจีนบุรี จ.ระยอง จ.สระแก้ว 
(รวม 8 จังหวัด) 

คลองสียัด 38.05  
บางพระ 2.54  
หนองปลาไหล 12.54  
ประแสร์ 38.00  
พระปรง 2.24 
ดอกกราย 9.49  
คลองพระพุทธ 3.50 

- สระแกว้ 
 

16 16 86 104:10 61.00 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  
จ.จันทบุรี จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี 
จ.ปราจีนบุรี จ.ระยอง จ.สระแก้ว  
(รวม 6 จังหวัด) 

- ระยอง 
 

31 30 99 129:15 75.60 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่   
จ.จันทบุรี จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี 
จ.ปราจีนบุรี จ.ระยอง จ.สระแก้ว  
(รวม 6 จังหวัด) 

ใต้ 191 186 934 1163:55 904.75 17 จังหวัด 202.27 

- หวัหิน 
 

132 129 629 760:45 445.00 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.เพชรบุรี  
จ.ราชบุรี จ.สมุทรสงคราม  
(รวม 4 จังหวัด) 

แก่งกระจาน 114.43  
ปราณบุรี 35.12 
รัชชประภา 0.64  
บางลาง 52.08 

- สุราษฎร์ธาน ี
 

74 64 134 178:15 203.55 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 
จ.กระบี่ จ.ชุมพร จ.ตรัง  
จ.นครศรีธรรมราช จ.พังงา  
จ.ระนอง จ.สุราษฎรธ์านี  
จ.สงขลา (รวม 8 จังหวัด) 

- สงขลา 
 

88 88 105 144:55 210.00 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 
จ.ตรัง จ.นครศรีธรรมราช  
จ.นราธิวาส จ.ปัตตาน ี 
จ.พัทลุง จ.ยะลา จ.สงขลา  
จ.สตูล (รวม 8 จังหวัด) 

-ชุมพร 
 

18 16 66 80:00 46.20 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 
จ.ชุมพร จ.ประจวบคีรีขันธ ์ 
(รวม 2 จังหวัด) 
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1. ด้านวิชาการ 
1.1  พื นที่บางแห่งเป็นพื นท่ีอับฝน ท้าให้ปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือค่อนข้างยาก 
1.2  เจ้าหน้าที่บดโปรย (จ้างเหมา) ไม่เพียงพอสนับสนุนฐานเติมสารฝนหลวง และส่วนใหญ่เป็นคนที่

ยังไม่มีประสบการณ์ในการท้างานมาก่อน 
1.3  เครื่องคอมพิวเตอร์ส้าหรับปฏิบัติงานไม่เพียงพอ 
1.4  ระบบอินเตอร์เน็ตช้าและหลุดบ่อย ท้าให้มีปัญหาในการติดต่อสื่อสาร 
1.5  บุคลากรเฉพาะทาง ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านพัสดุ ไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
1.6  เต็นท์ส้าหรับคลุมสารฝนหลวง/บริเวณบดสารฝนหลวง ไม่เพียงพอต่อฐานเติมสารฝนหลวง 

2. ด้านการบิน 
2.1  อากาศยานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติการฝนหลวง 
2.2  อากาศยานของกองทัพอากาศที่มาสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง ไม่สามารถบินปฏิบัติการ    

ฝนหลวงได้เต็มประสิทธิภาพ 
2.3 เนื่องจากอากาศร้อนจัด ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องบินที่จอด 

อยู่กลางแจ้งมากขึ น ซึ่งช่างเครื่องบินมีมาตรการตรวจสอบเพิ่มขึ น 

3. ด้านยานพาหนะ  
3.1  ยานพาหนะที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ในกรณีที่ศูนย์

ปฏิบัติการฝนหลวงมีหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงมากกว่า 2 หน่วยปฏิบัติการ 
3.2  ขาดรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ไว้ใช้งานโดยสารประจ้าศูนย์ฯ โดยเฉพาะใช้เดินทางเป็นคณะเพ่ือ

ไปอบรม/สัมมนาประชุม/ดูงาน/รับฟังนโยบายกรมฯ ซึ่งท้าให้ต้องน้ารถยนต์เดินทางหลายคัน 
เป็นการสิ นเปลืองเชื อเพลิงและงบประมาณเป็นจ้านวนมาก และในภารกิจรับรองผู้บังคับบัญชา 
ผู้บริหารระดับสูงทั งภายในและภายนอกกรมฯ ที่มาราชการตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ 

3.3  พนักงานขับรถยนต์ไม่เพียงพอ 
3.4  ขาดรถบรรทุกน ้าส้าหรับสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง (ฉีดล้างเครื่องบิน) 
 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
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แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

ศูนย์ปฏิบัติการ 
ฝนหลวง 

จ านวน
เท่ียวบิน 

จ านวน 
ชั่วโมงบิน 

ปริมาณ 
การใช้ 

สารฝนหลวง 
(ตัน/นัด) 

ร้อยละ
ความส าเร็จ

จากการ
ปฏิบัติการ 
ฝนหลวง 

พื้นที่ได้รับ
ประโยชน์ 

จากการปฏิบัติการ 
ฝนหลวง 
(ล้านไร่) 

จังหวัดที่มีรายงานฝนตก 

แผนการป้องกันและแก้ไขภัยแลง้ 

ระยะที่ 1  
(ช่วงเดือนตุลาคม 2558 ถึง
เดือนกุมภาพันธ์ 2559) 
โดยจะมีการตั งหน่วยปฏิบัติการ 
ฝนหลวงเคลื่อนท่ีเร็ว เพื่อเฝ้า 
ระวังและปฏิบัติการฝนหลวง
ช่วยเหลือตามการร้องขอ 
ของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง 
ทั ง 5 ศูนย์ ในช่วงท่ีมีสภาพ
อากาศเหมาะสม 

ภาคเหนือ 24 43:45 24.00 100.00 9.88 บริเวณท่ีมีฝนตก ได้แก่  
จ.เชียงใหม่ จ.ตาก จ.พิษณุโลก จ.ล้าปาง  
จ.ล้าพูน จ.อุตรดิตถ์ จ.น่าน (7 จังหวัด) 

ภาคกลาง 28 39:15 25.60 100.00 2.50 บริเวณท่ีมีฝนตก ได้แก่ 
จ.นครสวรรค์ จ.ลพบุรี จ.เพชรบูรณ์ จ.พิจิตร  
จ.อุทัยธานี จ.สระบุรี จ.นครราชสีมา  
(7 จังหวัด) 

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

24 37:20 17.20 100.00 4.44 บริเวณท่ีมีฝนตก ได้แก่ 
จ.นครราชสีมา (1 จังหวัด) 

ภาคใต้ 18 27:10 12.60 80.00 1.31 บริเวณท่ีมีฝนตก ได้แก่  
จ.ชุมพร จ.เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  
(3 จังหวัด) 

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 
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แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

ศูนย์ปฏิบัติการ 
ฝนหลวง 

จ านวน
เท่ียวบิน 

จ านวน 
ชั่วโมงบิน 

ปริมาณ 
การใช้ 

สารฝนหลวง 
(ตัน/นัด) 

ร้อยละ
ความส าเร็จ

จากการ
ปฏิบัติการ 
ฝนหลวง 

พื้นที่ได้รับ
ประโยชน์ 

จากการปฏิบัติการ 
ฝนหลวง 
(ล้านไร่) 

จังหวัดที่มีรายงานฝนตก 

ระยะที่ 2 
(ช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือน
เมษายน 2559) 
โดยจะเน้นปฏิบัติการฝนหลวง
เพื่อสร้างความชุ่มชื นให้กับ 
พื นท่ีเกษตรกรรมและป่าไม้ โดย
เริ่มจากบริเวณลุ่มน ้าเจ้าพระยา
ตั งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์/
มีนาคม และขยายพื นท่ี 
ช่วยเหลือไปในบริเวณลุ่มน ้า  
และภาคอื่นๆ ตามความเหมาะสม
ของสภาพอากาศ 

ภาคเหนือ 114 192:30 96.50/188 100.00 19.25 บริเวณท่ีมีฝนตก ได้แก่  
จ.ก้าแพงเพชร จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.ตาก  
จ.น่าน จ.พะเยา จ.พิจิตร จ.พิษณุโลก จ.เพชรบูรณ์ 
จ.แพร่ จ.แม่ฮ่องสอน จ.ล้าปาง จ.ล้าพูน จ.สุโขทัย 
จ.อุตรดิตถ์ (15 จังหวัด) 

ภาคกลาง 222 271:30 178.80 96.77 13.00 บริเวณท่ีมีฝนตก ได้แก่  
จ.กาญจนบุรี จ.ชัยนาท จ.นครปฐม  
จ.นครสวรรค์ จ.ลพบุรี จ.สิงห์บุรี  
จ.สุพรรณบุรี จ.อ่างทอง จ.อุทัยธานี    
(9 จังหวัด) 

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

167 254:00 201.60 82.05 37.50 บริเวณท่ีมีฝนตก ได้แก่  
จ.กาฬสินธุ์ จ.ขอนแก่น จ.ชัยภูมิ จ.นครพนม  
จ.นครราชสีมา จ.บึงกาฬ จ.บุรีรัมย์  
จ.มหาสารคาม จ.มุกดาหาร จ.ร้อยเอ็ด จ.เลย  
จ.สกลนคร จ.หนองคาย จ.หนองบัวล้าภู  
จ.อุดรธานี (15 จังหวัด) 

ภาคตะวันออก 219 283:25 154.20 91.43 13.31 บริเวณท่ีมีฝนตก ได้แก่  
จ.จันทบุรี จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี จ.ตราด  
จ.นครนายก จ.ปราจีนบุรี จ.ระยอง  
จ.สระแก้ว (8 จังหวัด) 
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แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

ศูนย์ปฏิบัติการ 
ฝนหลวง 

จ านวน
เที่ยวบิน 

จ านวน 
ชั่วโมงบิน 

ปริมาณ 
การใช้ 

สารฝนหลวง 
(ตัน/นัด) 

ร้อยละ
ความส าเร็จ

จากการ
ปฏิบัติการฝน

หลวง 

พื้นที่ได้รับ
ประโยชน์จากการ

ปฏิบัติการ 
ฝนหลวง 
(ล้านไร่) 

จังหวัดที่มีรายงานฝนตก 

 

ภาคใต้ 225 285:10 213.65 92.31 12.00 บริเวณท่ีมีฝนตก ได้แก่  
จ.กระบี่ จ.ชุมพร จ.ตรัง จ.สุราษฎร์ธานี 
จ.นครศรีธรรมราช จ.ประจวบคีรีขันธ์  
จ.พังงา จ.เพชรบุรี จ.ระนอง จ.ราชบุรี  
จ.สงขลา (11 จังหวัด) 

ระยะที่ 3 
(ช่วงเดือนพฤษภาคม  
ถึงเดือนกันยายน 2559) 
โดยจะเน้นปฏิบัติการฝนหลวง
เพื่อเพิ่มปริมาณน ้าให้กับพื นท่ี
เกษตรกรรม ในช่วงเริ่มฤดู
เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจประจ้าปี 
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ภัยแล้ง เนื่องจากฝนทิ งช่วง
ระหว่างการเพาะปลูก 

ภาคเหนือ 707 1,120:05 730.40/276 100.00 59.13 บริเวณท่ีมีฝนตก ได้แก่ 
จ.ก้าแพงเพชร จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.ตาก  
จ.น่าน จ.พะเยา จ.พิจิตร จ.พิษณุโลก  
จ.เพชรบูรณ์ จ.แพร่ จ.แม่ฮ่องสอน จ.ล้าปาง  
จ.ล้าพูน จ.สุโขทัย จ.อุตรดิตถ์ (15 จังหวัด) 

ภาคกลาง 727 949:35 602.40 100.00  31.56 บริเวณท่ีมีฝนตก ได้แก่ 
จ.กาญจนบุรี จ.ชัยนาท จ.นครปฐม  
จ.นครสวรรค์ จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี  
จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ลพบุรี จ.สระบุรี  
จ.สิงห์บุรี จ.สุพรรณบุรี จ.อ่างทอง จ.อุทัยธานี 
(13 จังหวัด) 
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การปฏิบัติการฝนหลวงตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

ศูนย์ปฏิบัติการ 
ฝนหลวง 

จ านวน
เที่ยวบิน 

จ านวน 
ชั่วโมงบิน 

ปริมาณ 
การใช้ 

สารฝนหลวง 
(ตัน/นัด) 

ร้อยละความส าเร็จ
จากการปฏิบัติการ

ฝนหลวง 

พื้นที่ได้รับ
ประโยชน์จากการ

ปฏิบัติการ 
ฝนหลวง 
(ล้านไร่) 

จังหวัดที่มีรายงานฝนตก 

 ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

634 864:30 709.80 100.00 61.69 
 
 
 

บริเวณท่ีมีฝนตก ได้แก่ 
จ.กาฬสินธุ์ จ.ขอนแก่น จ.ชัยภูมิ  
จ.นครพนม จ.นครราชสีมา จ.บุรีรัมย์  
จ.มหาสารคาม จ.มุกดาหาร จ.ยโสธร  
จ.ร้อยเอ็ด จ.เลย จ.ศรีสะเกษ จ.สกลนคร 
จ.สุรินทร์ จ.หนองคาย จ.หนองบัวล้าภู  
จ.อ้านาจเจริญ จ.อุดรธานี จ.อุบลราชธานี 
(19 จังหวัด) 

ภาคตะวันออก 404 511:20 287.40 98.60 16.75 บริเวณท่ีมีฝนตก ได้แก่ 
จ.จันทบุรี จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี จ.ตราด 
จ.นครนายก จ.ปราจีนบุรี จ.ระยอง  
จ.สระแก้ว (8 จังหวัด) 

ภาคใต้ 521 637:30 530.60 98.30 31.00 บริเวณท่ีมีฝนตก ได้แก่ 
จ.กระบี่ จ.ชุมพร จ.ตรัง จ.นครศรีธรรมราช 
จ.นราธิวาส จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ปัตตานี 
จ.พังงา จ.พัทลุง จ.เพชรบุรี จ.ยะลา  
จ.ระนอง จ.ราชบุรี จ.สงขลา จ.สตูล  
จ.สมุทรสงคราม จ.สุราษฎร์ธานี  
(17 จังหวัด) 
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แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

ศูนย์ปฏิบัติการ 
ฝนหลวง 

จ านวน
เท่ียวบิน 

จ านวน 
ชั่วโมงบิน 

ปริมาณ 
การใช้ 

สารฝนหลวง 
(ตัน/นัด) 

ร้อยละความส าเร็จ
จากการปฏิบัติการ

ฝนหลวง 

พ้ืนที่ได้รับ
ประโยชน์จากการ

ปฏิบัติการ 
ฝนหลวง 
(ล้านไร่) 

จังหวัดที่มีรายงานฝนตก 

แผนบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า 

เน้นเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
ปัญหาหมอกควันและคุณภาพ
อากาศในพื นทีภ่าคเหนือและภาคใต้ 
โดยปฏบิัติการฝนหลวงและดัดแปร
สภาพอากาศเพื่อลดความหนาแน่น
ของหมอกควัน รวมทั งการเพิ่มความ
ชุ่มชื นให้กับพื นที่ปา่ไม้ 

ภาคเหนือ 75 135:05 35.60 33.33 - บริเวณท่ีมีฝนตก ได้แก่ 
จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย จ.ล้าปาง จ.ล้าพูน 
(4 จังหวัด) 

ภาคใต้ 9 17:10 16.00 87.50 - ไม่มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง 
 
 

แผนการเติมน้ าต้นทุนให้เขื่อนกกัเก็บน้ า 

ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือน
ตุลาคม 2559 เป็นการปฏิบัติการ 
ฝนหลวงเพื่อเพิ่มปริมาณน ้าเก็บ
กักใหเ้ขื่อนต่างๆ ท่ัวประเทศ  
เพื่อส้ารองไว้เป็นน ้าต้นทุน 
ในการบริหารจัดการน ้าใน 
ช่วงฤดูแล้งท่ีจะมาถึงและเพื่อ
สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ 

ภาคเหนือ 374 603:20 365.40/116 100.00 56.31 บริเวณท่ีมีฝนตก ได้แก่ 
จ.เชียงใหม่ จ.ตาก จ.น่าน จ.พิษณุโลก  
จ.เพชรบูรณ์ จ.ล้าปาง จ.ล้าพูน จ.อุตรดิตถ์ 
(8 จังหวัด) 

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

291 386:15 314.30 100.00 58.69 บริเวณท่ีมีฝนตก ได้แก่ 
จ.กาฬสินธุ์ จ.ขอนแก่น จ.ชัยภูมิ จ.นครพนม 
จ.นครราชสีมา จ.บุรีรัมย์ จ.มหาสารคาม 
จ.มุกดาหาร จ.ยโสธร จ.ร้อยเอ็ด จ.เลย  
จ.ศรีสะเกษ จ.สกลนคร จ.สุรินทร์ จ.หนองคาย 
จ.หนองบัวล้าภู จ.อ้านาจเจริญ จ.อุดรธานี 
จ.อุบลราชธานี (19 จังหวัด) 
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 แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

ศูนย์ปฏิบัติการ 
ฝนหลวง 

จ านวน
เท่ียวบิน 

จ านวน 
ชั่วโมงบิน 

ปริมาณ 
การใช้ 

สารฝนหลวง 
(ตัน/นัด) 

ร้อยละความส าเร็จ
จากการปฏิบัติการ

ฝนหลวง 

พ้ืนที่ได้รับ
ประโยชน์จากการ

ปฏิบัติการ 
ฝนหลวง 
(ล้านไร่) 

จังหวัดที่มีรายงานฝนตก 

 ภาคกลาง 336 450:50 281.30 100.00 31.63 บริเวณท่ีมีฝนตก ได้แก่ 
จ.กาญจนบุรี จ.ชัยนาท จ.นครปฐม  
จ.นครสวรรค์ จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี  
จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ลพบุรี จ.สระบุรี 
จ.สิงห์บุรี จ.สุพรรณบุรี จ.อ่างทอง  
จ.อุทัยธานี พิจิตร (14 จังหวัด)  

ภาคตะวันออก 92 123:55 67.80 96.30 16.63 บริเวณท่ีมีฝนตก ได้แก่ 
จ.จันทบุรี จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี  
จ.ปราจีนบุรี จ.ระยอง จ.สระแก้ว  
(6 จังหวัด)  

ภาคใต้ 259 307:05 246.20 98.40 24.69 บริเวณท่ีมีฝนตก ได้แก่ 
จ.ชุมพร จ.นครศรีธรรมราช จ.นราธิวาส 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ปัตตานี จ.พัทลุง  
จ.เพชรบุรี จ.ยะลา จ.ราชบุรี จ.สงขลา  
จ.สมุทรสงคราม จ.สุราษฎร์ธานี 
(12 จังหวัด) 









 


