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         The Department of Royal Rainmaking and Agricultural Aviation (DRRAA)  is  ready to move 

forward to the 7th year with the passionate determination to continue, preserve, and build upon the 

Royal wisdom for sustainable development. DRRAA aims at continuously applying the Royal Rainmaking 

Technology for Royal Rainmaking operation, developing researches to enhance the rainmaking efficiency, 

and alternation technology to cope with climate change and natural disasters.  Moreover, the coopera-

tion on weather modification with national and international agencies is being integrated  to build upon 

and disseminate the Royal Rainmaking Technology initiated by His Majesty King Bhumibol

Adulyadej The Great to be the treasure of the nation.   

½¹áË‹§¤ÇÒÁàÁµµÒ ÁØ‹§ÁÑ่¹¾Ñ²¹Ò
à¾×่Í¤ÇÒÁ¡ŒÒÇË¹ŒÒ·Õ่ÂÑ่§Â×¹” 

“½¹ËÅÇ§

Royal Rain, the Rain of Kindness, being developed 
for sustainable development

Royal Rain, the Rain of Kindness

     กรมฝนหลวงและการบินเกษตร พรอมกาวขึ้นสูปที่ ๗ ดวยปณิธานอันแรงกลา มุงมั่นที่จะ สืบสาน รักษา ตอยอด 

ศาสตรของพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน นอมนำแนวทางการปฏิบัติการฝนหลวงตามตำราฝนหลวงพระราชทานมาเปนแนวทาง

การปฏิบัติงาน เรงพัฒนางานวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง คิดคนนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางเลือกใหมเพื่อ

ของแผนดินสืบไป

เตรียมความพรอมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งบูรณาการความรวมมือ

ดานการดัดแปรสภาพอากาศกับหนวยงานภายในประเทศและตางประเทศ เพื่อตอยอดและเผยแพรนวัตกรรมดานการดัดแปร

สภาพอากาศที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงคิดคนใหคงอยูเปนสมบัติ
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คำนำ

                  

 รายงานประจำป ๒๕๖๒ ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเปนการสื่อสารเผยแพรผลการปฏิบัติงาน และสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตามภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในรอบปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของและผูสนใจทั่วไป โดยแบงเนื้อหาออกเปน 5 สวน ไดแก 
ขอมูลภาพรวมของหนวยงาน ผลการดำเนินงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร รายงานการเงิน 
ภารกิจสำคัญ  และการพัฒนาบุคลากร  

คณะผูจัดทำหวังเปนอยางยิ่งวารายงานประจำปฉบับนี้จะเปนประโยชนตอหนวยงาน
ตาง ๆ และผูที่เกี่ยวของ ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
มากยิ่งขึ้น





สารบัญ
หนา

• วิสัยทัศน พันธกิจ

• ประเด็นยุทธศาสตร หนาที่ความรับผิดชอบ

• วัฒนธรรมองคกร

• โครงสรางกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

• คณะผูบริหาร

• อัตรากำลัง

• งบประมาณประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒

• สรุปผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการที่สอดคลองกับผลผลิต

 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

  - กิจกรรมปฏิบัติการฝนหลวง 

  - กิจกรรมศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง

  - กิจกรรมบริการดานการบิน

• ความรวมมือทางวิชาการฝนหลวงตางประเทศ และการฝกอบรม

 ดานการดัดแปรสภาพอากาศในภูมิภาคอาเซียน

• งบแสดงสถานะการเงิน

•  งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

• การพัฒนาบุคลากรกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

•  ภารกิจสำคัญประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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ประเด็นยุทธศาสตร์
Strategic Issues

๑. กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนแมบทเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศ ประสานนโยบายและ

มีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการของประเทศ
Determination of policies, strategies, and master plan concerning atmospheric water management, and coordination on 

policy and participation in integrated water management of the country

๒. ปฏิบัติการทำฝนเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่การเกษตร ปาไม และเขื่อนเก็บกักน้ำ แกไขภาวะภัยแลงใหแกเกษตรกร

และประชาชนผูใชน้ำทั่วไป รวมทั้งพื้นที่ที่ตองการฝนในการแกปญหาภัยพิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

Provision of aviation and communication service to support Royal Rainmaking operation, research and development, 

and agricultural activities

๓. ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง และการดัดแปรสภาพอากาศ

Royal Rainmaking operation to increase water in agricultural land, forests and reservoirs, and mitigate drought and 

natural disasters mitigation 

๔. ปฏิบัติการดานการบินและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง 

และปฏิบัติงานดานการเกษตร

Research and development of Royal Rainmaking technology and weather modification

๕. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดใหเปนอำนาจหนาที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
Performance of other duties in accordance with laws or as directed by the Minister of Ministry of Agriculture and 

Cooperatives and the cabinet

เพิ่มประสิทธิภาพการปองกันและ

แกไขปญหาภัยแลงและบรรเทาภัยพิบัติเชิงพื้นที่

เพิ่มประสิทธิภาพ

การดัดแปรสภาพอากาศ

เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการ

ดานการบิน

พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

Enhancement of efficiency of prevention and solution 

of drought and disaster 

Enhancement of weather 

modification efficiency

Enhancement of aviation efficiency

Development of public 

administration system

๑.

๒.

๓. 

๔. 

Duties

กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปนองคกรชั้นนำในระดับโลก

ดานการดัดแปรสภาพอากาศตามศาสตรพระราชาภายในป พ.ศ. ๒๕๘๐“

”

วิสัยทัศน์ 
Vision

In 2037, the Department of Royal Rainmaking and Agricultural Aviation (DRRAA) 

is the world’s leading organization of weather modification in accordance 

with technique developed by His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great.

พันธกิจ
Mission

บริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศใหเกิดฝนในปริมาณและการกระจายที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนา

การเกษตร การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไม และการบรรเทา 

ภัยพิบัติทางธรรมชาติอยางบูรณาการ

Management of atmospheric water to make an appropriate amount and distribution of rainfall 

for the integrated development on agriculture, water resources management, forest conservation 

and rehabilitation as well as natural disaster reduction

๑

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศ 

และการดัดแปรสภาพอากาศเพื่อรองรับการแกไขปญหาภัยพิบัติอันเนื่องมาจากความผันแปร

ของภูมิอากาศและสภาวะโลกรอน

Research and development of rainmaking technology to enhance efficiency on weather modification 

and atmospheric water management for disaster reduction as the result of weather divergence 

and climate changes

๒

บริหารจัดการดานการบินในภารกิจการทำฝน การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 

และภารกิจดานการเกษตร

Aviation management for rainmaking, research and development 

as well as agricultural activities

๓

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒
ANNUAL REPORT 2019
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กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
Department of Royal Rainmaking

and Agricultural Aviation
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โครงสร้างกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
Organization Chart

อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
Director-General

ผูเชี่ยวชาญ

ดานเทคโนโลยีฝนหลวง
Specialist in Royal 

Rainmaking Technology

ผูเชี่ยวชาญดานวิจัยและพัฒนา

วิทยาศาสตรบรรยากาศประยุกต
Specialist in Applied 

Atmospheric Science Research
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         วัฒนธรรมองคกร หรือ LET’S GO for Goal หมายถึง การกาวไปสูเปาหมายพรอมกัน  

ภายใตแนวคิดหลักของวัฒนธรรมองคกร ๖ ดาน เพื่อใหงายตอการจดจำและนำไปสูการปฏิบัติจึง

ใชสัญลักษณในรูปของอินฟนีตี้ (infinity) ที่จะสะทอนถึงวัฒนธรรมองคกรที่จะตองดำเนินการหรือ

ขับเคลื่อนอยูตลอดเวลาไมมีวันเสื่อมคลาย โดยมีรูปเครื่องบินบินหมูเปนการทำงานดวยความสามัคคี

เปนหมูคณะของบุคลากรในกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพื่อสรางเมฆใหเกิดผลตามความตองการ
และมีสายรุงที่แสดงถึงปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นหลังฝนตก
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สรุปผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับผลผลิตตามพระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 
2,224,424,400 บาท ภายใต้ 4 แผนงาน ได้แก่ 1. แผนงานบูรณาการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ า 2. แผนงาน
บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 3. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
กบัสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และ 4. แผนงานบุคลากรภาครัฐ โดยสรุปผลการปฏิบัติงานของกรมฝนหลวงและการ 
บนิเกษตรจ าแนกตามผลผลติ/กจิกรรมสรปุไดด้งันี ้

ที่มา : กองแผนงาน 
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 1. กิจกรรมการปฏบิตักิารฝนหลวง 
 กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ปฏิบัติการฝนหลวงเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่ต่างๆ ทั่วประเทศ  

ในปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 30 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยมีการตั้งหน่วยปฏิบัติการ 
ฝนหลวง จ านวน 18 หน่วยปฏิบัติการ มีวันขึ้นบินจ านวน 1 ,673 วัน มีวันฝนตกจ านวน 1,486 วัน คิดเป็น 
ร้อยละ 88.82 และหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลือ่นทีเ่รว็ปฏิบตังิานระหวา่งวนัที ่19 - 23 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561  
และวนัท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2562 – 28 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2562 รายละเอียด ดังนี้ 

ตารางที่ ๑ ช่วงเวลาตั้งหน่วยปฏิบตัิการฝนหลวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ที่มา : กองปฏิบัติการฝนหลวง 

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
Department of Royal Rainmaking

and Agricultural Aviation
21



ตารางที่ ๒ จ านวนวันปฏบิัติการฝนหลวงท่ีประสบผลส าเร็จมีฝนตกในพื้นที่ท่ีก าหนด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ที่มา : กองปฏิบัติการฝนหลวง 
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ผลการปฏิบัติการฝนหลวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
      กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ปฏิบัติการฝนหลวงตามแผนปฏิบัติการฝนหลวงประจ าปี 2562 เพ่ือ
ช่วยเหลือพ้ืนที่ การเกษตรที่ประสบภัยแล้ง สร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้ของประเทศ เพ่ิมปริมาณน้ าเก็บกักให้กับ
เขื่อนต่างๆ ท่ัวประเทศ และช่วยลดปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยมอบหมายให้ศูนย์
ปฏิบัติการฝนหลวงประจ าภาคทั้ง 5 ศูนย์ ด าเนินการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง รวม 18 หน่วยปฏิบัติการ
ฝนหลวง เพื่อปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือให้ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ าทั้ง 25 ลุ่มน้ า ในพื้นที่ 77 จังหวัด โดยมี  
ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

   1) แผนการป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง แบ่งการด าเนินการออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
       -  ระยะท่ี 1 : ตัง้หนว่ยปฏบิตักิารฝนหลวงเคลือ่นทีเ่ร็วท่ีจงัหวดันครสวรรค ์ ด าเนนิการระหวา่ง
วันที่ 19 - 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เป็นการติดตาม เฝ้าระวังสภาพอากาศ และสามารถปฏิบัติการ 
ฝนหลวงได้เมื่อสภาพอากาศเอ้ืออ านวยในการช่วยเหลือพ้ืนที่ที่ขาดแคลนน้ าเ พ่ือการอุปโภคบริโภค
และเกษตรกรรมโดยใช้อากาศยาน ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จ านวน 3 ล า (Caravan จ านวน 
3 ล า) ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง จ านวน 3 วัน มีวันฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 100  
โดยขึ้นปฏิบัติงานจ านวน 9 เที่ยวบิน (14:00 ชัว่โมงบิน) ใช้สารฝนหลวงไปทั้งสิ้น 6.30 ตัน จังหวัดที่มีรายงาน 
ฝนตก 3 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และอุทัยธานี รวมพ้ืนที่ 0.94 ล้านไร่  
       - ระยะที่ 2 : ด าเนินการระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน พ.ศ. 2562 เป็นการ
ปฏิบัติการฝนหลวงปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแลง้ เพือ่การอุปโภคบรโิภคและเกษตรกรรม โดยใชห้นว่ยปฏบิตักิาร
ฝนหลวงรวม 10 หน่วยปฏิบัติการมอีากาศยานท้ังส้ิน 30 ล า ไดแ้ก่ อากาศยานของกรมฝนหลวงและการบิน
เกษตร จ านวน 22 ล า (Caravan จ านวน 12 ล า Casa จ านวน 7 ล า Super King Air จ านวน 2 ล า CN-235 
จ านวน 1 ล า) และอากาศยานของกองทัพอากาศ จ านวน 8 ล า (BT-67 จ านวน 2 ล า AU-23 จ านวน 4 ล า  
Alpha/Jet จ านวน 2 ล า) มกีารขึน้ปฏบิตักิารฝนหลวง จ านวน 55 วัน มีวันฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง 
คิดเป็นร้อยละ 86.67 ขึ้นปฏิบัติงาน จ านวน 1,335 เที่ยวบิน (1,932:48 ชัว่โมงบนิ) ใชส้ารฝนหลวงไปทั้งสิ้น 
1,029.70 ตัน พลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ จ านวน 2,179 นัด พลุแคลเซียมคลอไรด์ จ านวน 83 นดั พลโุซเดียม 
คลอไรดจ์ านวน 17 นดั จังหวัดทีม่รีายงานฝนตก 53 จงัหวัด รวมพ้ืนที ่168.25 ลา้นไร ่ 
  - ระยะที่ 3 : ด าเนินการระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 30 กันยายน พ.ศ. 2562 เป็นการ
ปฏิบัติการฝนหลวงเพ่ือเพ่ิมปรมิาณน้ าฝนใหพ้ื้นทีเ่กษตรกรรม ในชว่งเริม่ฤดเูพาะปลกูพืชเศรษฐกจิประจ าป ี เนือ่งจาก 
ฤดูฝนมาล่าชา้กวา่ปกตหิรอืฝนทิง้ชว่งระหวา่งการเพาะปลกู โดยใชห้นว่ยปฏบิตักิารฝนหลวง รวม 12 หน่วย
ปฏิบัติการ มีอากาศยานทั้งสิ้น 29 ล า ได้แก่ อากาศยานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จ านวน 21 ล า 
(Caravan จ านวน 11 ล า Casa จ านวน 6 ล า Super King Air จ านวน 2 ล า CN-235 จ านวน 2 ล า) อากาศ
ยานของกองทพัอากาศ จ านวน 7 ล า (BT-67 จ านวน 3 ล า AU-23 จ านวน 4 ล า) และอากาศยานของกองทัพบก 
จ านวน 1 ล า (Casa จ านวน 1 ล า) มีการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จ านวน 148 วัน มีวันฝนตกจากการปฏิบัติการ
ฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 89.85 ขึ้นปฏิบัติงาน จ านวน 4,270 เที่ยวบิน (6,024:00 ชั่วโมงบิน) ใช้สารฝนหลวง  
ไปทั้งสิ้น 3,733.63 ตนั พลซุลิเวอรไ์อโอไดด ์ จ านวน 616 นดั พลแุคลเซยีมคลอไรด ์ จ านวน 133 นดั  
พลโุซเดยีมคลอไรด ์จ านวน 180 นัด จังหวัดที่มีรายงานฝนตก 57 จังหวัด รวมพ้ืนที่ 226.94 ล้านไร่  
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รปูแสดงการปฏบิตักิารฝนหลวง หนว่ยปฏบิตักิารฝนหลวงจงัหวดันครราชสมีา บรเิวณอ าเภอสค้ิีว จงัหวดันครราชสมีา วนัที ่9 มถินุายน พ.ศ. 2562 (ซ้าย)                                   
หนว่ยปฏบิตักิารฝนหลวงจงัหวดัลพบรุ ีบรเิวณอ าเภอบา้นไร ่จงัหวดัอทุยัธาน ีวนัที ่9 มถินุายน พ.ศ. 2562 (ขวา)  

               2) แผนการเติมน้ าต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ า แบ่งการด าเนินการออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 
                    ช่วงที่ 1 ด าเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เป็นการปฏิบัติการ
ต่อเนื่องจากแผนการเตมิน้ าตน้ทุนใหเ้ขือ่นกกัเกบ็น้ า โดยใช้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงรวม 9 หน่วยปฏิบัติการ 
มอีากาศยานทัง้สิน้ 26 ล า ได้แก่ อากาศยานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จ านวน 22 ล า (Caravan 
จ านวน 12 ล า Casa จ านวน 8 ล า Super King Air จ านวน 1 ล า CN-235 จ านวน 1 ล า) และอากาศยาน 
ของกองทัพอากาศ จ านวน 4 ล า (BT-67 จ านวน 2 ล า AU-23 จ านวน 2 ล า) มกีารข้ึนปฏิบัติการฝนหลวง
จ านวน 29 วัน มีวันฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง คิดเป็นร้อยละ 92.58 ขึ้นปฏิบัติงานจ านวน 568 
เที่ยวบิน (768:36 ชั่วโมงบิน) ใช้สารฝนหลวงไปทั้งสิ้น 489.80 ตัน พลุแคลเซียมคลอไรด์ จ านวน 24 นัด 
จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 28 จังหวัด และท าให้มีปริมาณน้ าไหลเข้าเขื่อน/อ่างเก็บน้ ารวม 15 แห่ง และ 
น้ าไหลเข้าสะสมรวม 88.21 ล้านลูกบาศก์เมตร 
          ช่วงที่ 2 ด าเนินการระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม - 30 กันยายน พ.ศ. 2562 เป็นการปฏิบัติการ   
ฝนหลวงแบบบูรณาการร่วมกับแผนการป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง ระยะที่ 3 (ช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน 
2562) ซึ่งเป็นการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเพิ่มปริมาณน้ าเก็บกักให้กับเขื่อนและอ่างเก็บน้ าต่างๆ ทั่วประเทศ ที่ยัง
มีปริมาณน้ าต่ ากว่าเกณฑ์ปกติ เพื่อส ารองไว้เป็นน้ าต้นทุนในการบริหารจัดการน้ าในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึง และ
เพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆ ท้ังนี้ ยังคงด าเนินการอย่างต่อเนื่องจนกระท่ังสภาพอากาศไม่เอื้ออ านวยต่อการ
ปฏิบัติการฝนหลวง โดยมีแผนปฏิบัติการฝนหลวงต่อเนื่องจนถึง ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ซึ่งใช้
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงรวม 12 หน่วยปฏิบัติการ มีอากาศยานทั้งสิ้น 29 ล า ได้แก่ อากาศยานของกรม 
ฝนหลวงและการบนิเกษตร จ านวน 21 ล า (Caravan จ านวน 11 ล า Casa จ านวน 6 ล า Super King Air
จ านวน 2 ล า CN-235 จ านวน 2 ล า) อากาศยานของกองทัพอากาศ จ านวน 7 ล า (BT-67 จ านวน 3 ล า  
AU-23 จ านวน 4 ล า) และอากาศยานของกองทัพบก จ านวน 1 ล า (Casa/จ านวน 1 ล า) มีการข้ึนปฏิบัติการ 
ฝนหลวง จ านวน 56 วัน มวัีนฝนตกจากการปฏบิตักิารฝนหลวงคดิเปน็รอ้ยละ 92.09 จงัหวัดทีม่รีายงานฝนตก  
44 จงัหวัด และท าให้มีปริมาณน้ าไหลเข้าเขื่อน/อ่างเก็บน้ ารวม 114 แห่ง และน้ าไหลเขา้สะสมรวม 2,507.41 
ล้านลูกบาศก์เมตร 

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒
ANNUAL REPORT 2019

24



รูปแสดงการปฏิบัติการฝนหลวง หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสุรินทร์ บริเวณอ่างเก็บน ้าล้านางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ (ซ้าย)  
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดระยอง บริเวณอ่างเก็บน ้าคลองสียัด จังหวัดฉะเชิงเทรา (ขวา) 

3) แผนบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า  
  การปฏบิตักิารดดัแปรสภาพอากาศเพือ่บรรเทาปญัหาหมอกควัน ไฟปา่ และฝุน่ละอองขนาดเลก็ 

ในพ้ืนทีท่ี่มผีลกระทบต่อสขุภาพประชาชน ด าเนินการโดยหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง 8 หน่วยปฏิบัติการ ได้แก่ 
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดพิษณุโลก หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง
จังหวัดนครสวรรค์ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดขอนแก่น หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดอุดรธานี หน่วย
ปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดระยอง หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง
จังหวัดสงขลา มีการปฏบิตัิการช่วยเหลือทั้งหมด 69 วัน ขึ้นปฏบิัตกิารฝนหลวง จ านวน 155 เที่ยวบนิ (279:10 
ชัว่โมงบิน) ใช้สารฝนหลวงไปทั้งสิ้น 180.50 ตัน พ้ืนที่ที่มีรายงานฝนตกรวม 11 จงัหวดั อุทยานแหง่ชาต ิจ านวน  
3 แหง่ และปา่พรฯุ จ านวน 2 แหง่ โดยมรีายละเอียดการปฏบิตักิารใหค้วามชว่ยเหลอื ดงันี ้

  การปฏิบัติการฝนหลวงเพ่ือบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5/และ PM10) ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร และท่ัวประเทศท่ีประสบปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยมีผลการด าเนินการ ดังนี้  

     - หนว่ยปฏบิตักิารฝนหลวงเคลือ่นที่เรว็ ปฏิบตักิารระหว่างวันที่ 15 มกราคม - 28 กุมภาพนัธ ์
พ.ศ. 2562 มอีากาศยานของกรมฝนหลวงและการบนิเกษตร จ านวน 5 ล า (Casa/จ านวน 2 ล า Caravan/จ านวน  
3 ล า) ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง จ านวน 23 วนั ขึน้ปฏบิตังิาน จ านวน 121 เทีย่วบนิ (214:00 ชั่วโมงบิน) ใช้สาร
ฝนหลวงไปทั้งสิ้น 98.10 ตัน จังหวัดที่มีรายงานฝนตก 21 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี 
สมุทรปราการ เชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน แพร่ นครปฐม นครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี ขอนแก่น เลย บุรีรัมย์ 
นครราชสีมา ระยอง จันทบุรี ตราด สมุทรสาคร และราชบุรี 

   - หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงประจ าปี ปฏิบัติการระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 30 กันยายน 
พ.ศ. 2562 มีการขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง 27 วัน ขึ้นปฏิบัติงาน จ านวน 94 เที่ยวบิน (182:30 ชั่วโมงบิน)  
ใช้สารฝนหลวงไปทั้งสิ้น 74.40 ตัน จังหวัดที่มีรายงานฝนตก 11 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง 
ล าพูน แพร่ น่าน ตาก พะเยา เลย สงขลา และสตูล  

  การปฏิบัติการฝนหลวงเพ่ือบรรเทาปัญหาหมอกควัน และไฟป่า/ในพ้ืนที่ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ที่ประสบปัญหาหมอกควันไฟป่า รวมทั้งเพ่ิมความชุ่มชื้นให้กับพ้ืนที่ป่าไม้ 
เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาไฟป่า ด าเนินการระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 30 กันยายน พ.ศ. 2562 มีการขึ้นบิน
ปฏิบัติการฝนหลวง 47 วัน ขึ้นปฏิบัติงาน จ านวน 61 เที่ยวบิน (96:40 ชั่วโมงบิน) ใช้สารฝนหลวงไปทั้งสิ้น 
106.10 ตัน พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติและป่าพรุฯ ที่มีรายงานฝนตกรวม 5 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติห้วยขาแข้ง 
จังหวัดอุทัยธานี อุทยานแห่งชาติภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ อุทยานแห่งชาติคลองพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ปา่พรุ
ควนเคร็ง จงัหวดันครศรธีรรมราช และปา่พรโุตะ๊แดง จงัหวดันราธวิาส  
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รูปแสดงการปฏิบัติการฝนหลวง หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม ่บรเิวณอ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 21 เมษายน 2562 (ซ้าย)  
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสงขลา บริเวณอ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 17 กันยายน 2562 (ขวา)  

รูปแสดงการปฏิบัติการฝนหลวง หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดพิษณุโลก บริเวณอ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา  
วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2562 (ซ้าย) หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณอ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 23 เมษายน พ .ศ. 2562 (ขวา)  

         4) แผนปฏิบัติการยับยั้งความรุนแรงของลูกเห็บ 
  ด าเนินการระหว่างวันที่ 1 มีนาคม -/31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นการปฏิบัติการฝนหลวง
เพ่ือบรรเทาและลดความเสียหายจากการเกิดพายุลูกเห็บในพ้ืนที่เกษตรกรรม และเขตชุมชนในพ้ืนที่ภาคเหนือ  
ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงรวม 3 หน่วยปฏิบัติการ ได้แก่ หน่วย
ปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง
จังหวัดอุดรธานี มีอากาศยานทั้งสิ้น 4 ล า ได้แก่ อากาศยานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จ านวน 2 ล า 
(Super King Air จ านวน 2 ล า) และอากาศยานของกองทัพอากาศ จ านวน 2 ล า (Alpha Jet/จ านวน 2 ล า)  
มีการข้ึนปฏิบัติการฝนหลวง จ านวน 39 วัน ขึ้นปฏิบัติงานจ านวน 54 เที่ยวบิน (116:25 ชั่วโมงบิน) ใช้พลุ 
ซิลเวอร์ไอโอไดด์ (AgI) จ านวน 2,423 นัด บริเวณที่ปฏิบัติการยับยั้งลูกเห็บ รวม 22 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ 
ล าพูน ก าแพงเพชร ตาก น่าน พะเยา พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ ลพบุรี ขอนแก่น ชัยภูมิ 
นครราชสีมา มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร สุรินทร์ นครพนม อุดรธานี และกาฬสินธุ์  
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2. กจิกรรมศกึษาพฒันาเทคโนโลยฝีนหลวง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมฝนหลวงและการบินเกษตรมีแผนงานการศึกษาวิจัย จ านวน  

11 โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 30 กันยายน พ.ศ. 2562 มีผลการด าเนินงาน
เฉลี่ยของทั้ง 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.29 ดังนี้ 
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สรปุผลการด าเนินงานโครงการศึกษาวิจัยท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1. โครงการศึกษาสภาพอากาศใต้ฐานเมฆท่ีมีผลกระทบต่อเมฆคิวมูลัส 
(Influences of Cloud Microphysics Properties of Sub Cloud Layer on Cumulus Clouds) 
  การปฏิบัติการฝนหลวงด้วยต าราฝนหลวงพระราชทานเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งและภัยพิบัติ ต้องมี
ปัจจัยสภาพอากาศที่เหมาะสมส าหรับการปฏิบัติการ ความพร้อมของเครื่องมือและบุคลากร ตลอดจนความรู้
ความเข้าใจคุณลักษณะของตัวแปรสภาพอากาศท่ีมีผลกระทบต่อวงจรชีวิตของเมฆคิวมูลัส หรือเมฆก่อตัวใน
แนวต้ัง ซึ่งมีความแตกต่างกันระหว่างเมฆทะเล และเมฆแผ่นดิน อีกทั้งความแตกต่างแต่ละฤดูกาลของตัวแปร  
ใต้ฐานเมฆ ซึ่งเป็นข้อมูลส าคัญที่นักวิชาการที่ปฏิบัติงานจ าเป็นต้องใช้ในการวางแผนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ปฏิบัติการฝนหลวงในพ้ืนที่เป้าหมายมากยิ่งขึ้น  
 โครงการศึกษาสภาพอากาศใต้ฐานเมฆที่มีผลกระทบต่อเมฆคิวมูลัส ด าเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2561 
- 2563 (ระยะเวลา 3 ปี) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาตัวแปรสภาพอากาศ ได้แก่ ความชื้น แกนกลั่นตัว  
ของเมฆ และพลังงานของมวลอากาศใต้ฐานเมฆที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเมฆคิวมูลัส และการก่อตัวของ  
เมฆคิวมูลัสทะเล (Maritime cumulus cloud) เมฆคิวมูลัสแผ่นดิน (Continental cumulus cloud) ในการ
ด าเนินงานมีการตรวจวัดด้วยเครื่องมือเมฆฟิสิกส์จากเครื่องบินวิจัย Super King Air ที่ความสูง 4 ระดับ ได้แก่ 
ระดับใต้ฐานเมฆ (Lv.1) ระดับต่ ากว่าฐานเมฆ 500 ฟุต (Lv.2) ระดับต่ ากว่าฐานเมฆ 1,000 ฟุต (Lv.3) และ
ระดับเหนือฐานเมฆ 1,000 ฟุต (Lv.4)  
 ผลการด าเนินงานในปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม-สิงหาคม 2562 (8 เดือน) ท าการเก็บตัวอย่าง
และวิเคราะห์ข้อมลูเมฆบรเิวณพ้ืนทีภ่าคเหนอื ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ภาคกลาง และภาคใต ้โดยแบง่ตามฤดกูาล 
คอื ฤดแูลง้ และฤดฝูน จ านวนรวม 58 ตวัอยา่ง แบ่งเป็นเมฆคิวมูลัสทะเล จ านวน 15 ตัวอย่าง และเมฆแผ่นดิน 
จ านวน 43 ตัวอย่าง (รูปที่ 1)  

รูปที่ 1 แผนที่แสดงต าแหน่งเมฆตัวอยา่ง 
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ตารางท่ี 1 จ านวนตัวอย่างเมฆคิวมูลัสที่เก็บตัวอย่างระหว่างเดือนมกราคม-สิงหาคม พ.ศ. 2562 

หน่วยปฏิบัติการ 
เมฆทะเล เมฆแผ่นดิน 

ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูฝน 

ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 15 - - - 
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดพิษณุโลก - - 16 1 

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครราชสีมา - - - 26 

รวม 15 - 16 27 

 หมายเหตุ: *กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศเข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

ผลการศึกษาเมฆคิวมูลัสแผ่นดินและเมฆคิวมูลัสทะเล พบว่า เมฆคิวมูลัสแผ่นดินมีจ านวนอนุภาค
ละอองลอยใต้ฐานเมฆมากกว่าและมีขนาดใหญ่กว่าเมฆคิวมูลัสทะเล โดยที่ระดับใต้ฐานเมฆ ส าหรับเมฆทะเล 
พบจ านวนอนุภาคละอองลอยมีขนาดอยู่ในช่วง 0.11 - 0.30 ไมครอนมากที่สุด และในเมฆคิวมูลัสแผ่นดิน  
พบจ านวนอนุภาคละอองลอยมีขนาดอยู่ในช่วง 0.11 - 0.50 ไมครอนมากที่สุด ส่วนภายในฐานเมฆพบเม็ดน้ า
ในช่วงขนาด 1 - 50 ไมครอน โดยเมฆแผ่นดินมีค่าเฉลี่ยมัธยฐานของขนาดเม็ดน้ า 27 ไมครอน ส่วนเมฆทะเลมี
ค่า 28 ไมครอน ในขณะที่จ านวนเม็ดน้ าของเมฆแผ่นดินมีมากกว่าจ านวนเม็ดน้ าของเมฆทะเล  ค่าปริมาณ
น้ าในก้อนเมฆของเมฆแผ่นดินมีปริมาณสูงกว่าเมฆทะเล กล่าวคือ ปริมาณน้ าในก้อนเมฆของเมฆแผ่นดิน มี 
ค่ามากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.41±0.06 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในขณะที่เมฆทะเลมีค่ามากที่สุดเฉลี่ยเท่ากับ 
0.35±0.06 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร กระแสอากาศไหลขึ้นไหลลง (Vertical updraft) ของเมฆแผ่นดินมีค่าสูงกว่า
เมฆทะเล โดยที่ระดับใต้ฐานเมฆของเมฆแผ่นดิน มีค่าสูงสุดเฉลี่ยเท่ากับ 7.67±1.43 เมตรต่อวินาที ส่วน 
เมฆทะเลมีค่าสูงสุดเฉลี่ยเท่ากับ 5.43±1.05 เมตรต่อวินาที ในระดับเหนือฐานเมฆของเมฆแผ่นดิน มีค่า
เท่ากับ 7.90±1.25 เมตรต่อวินาที และเมฆทะเล มีค่าเท่ากับ 5.02±1.22 เมตรต่อวินาที ทั้งนี้จ านวนตัวอย่าง
ของเมฆทะเลนั้นมีจ านวนน้อยกว่าเมฆแผ่นดินและเป็นค่าเฉลี่ยในฤดูแล้ง จึงยังคงมีความจ าเป็นต้องเก็บตัวอย่าง 
เมฆทะเลเพ่ิมเตมิ เพ่ือใชใ้นการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบตอ่ไป 

รูปที่ 2 ขนาดเม็ดน้ าที่ระดบัเหนือฐานเมฆ (Lv.4) (ซ้าย) และจ านวนเม็ดน้ าที่ระดับเหนือฐานเมฆ (Lv.4) (ขวา)  
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รูปที่ 3 การกระจายตวัของขนาดอนภุาคละอองลอยที่ใต้ฐานเมฆทะเลและเมฆแผ่นดินในฤดูแล้ง (ซ้าย)  
        การกระจายตัวของขนาดอนุภาคละอองลอยที่ใต้ฐานเมฆทะเลและเมฆแผ่นดินในฤดูฝน (ขวา)   

ตารางท่ี 2 ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเมฆทะเลในฤดูแล้ง 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity : RH) ปริมาณน้ าในก้อนเมฆ 
(Mixing Ratio) จ านวนแกนกลั่นตัวของเมฆ และอนุภาคละอองลอย และ Size distribution จากเครื่องมือ  
UHSAS, PCASP, FFSSP, CCNC บริเวณใต้ฐานเมฆกับปริมาณน้ าในอากาศ (Liquid Water Content : LWC) 
ขนาด (Diameter) และจ านวนเม็ดน้ าในก้อนเมฆ (Droplet concentration) ส าหรับเมฆทะเลในฤดูแล้ง
พบว่า ปริมาณน้ าในอากาศ (LWC) มีความสัมพันธ์แบบแปรผกผันกับจ านวนแกนกลั่นตวั (CCN) และจ านวน
อนุภาคขนาด 0.06 - 1.00 ไมครอน (UHSAS) สว่นขนาดเมด็น้ าในก้อนเมฆมีความสัมพันธแ์บบแปรผนัตรงกับค่า 
ความชื้นสัมพัทธ์และจ านวนอนุภาคขนาด 1.0 - 50.0 ไมครอน และมีความสัมพันธ์กันแบบแปรผกผันกับ                 
ขนาดของอนภุาคในชว่ง 0.1 - 3.0 ไมครอน และจ านวนเมด็น้ าในก้อนเมฆ ดังตารางที่ 2 ส าหรับค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเมฆแผ่นดินในฤดูแล้งพบว่า ปริมาณน้ าในก้อนเมฆมีความสัมพันธ์แบบแปรผันตรงกับจ านวน   
แกนกลั่นตัวและจ านวนอนุภาคขนาด 1 - 50 ไมครอน ขนาดเม็ดน้ ามีความสัมพันธ์แบบแปรผกผันกบัจ านวน
แกนกลัน่ตัว และมคีวามสมัพันธแ์บบแปรผนัตรงกบัขนาดอนุภาคชว่ง 1 - 50 ไมครอน (ตารางที ่3)  ส่วนในฤดูฝน 
(ตารางที่ 4) พบว่าจ านวนเม็ดน้ าในก้อนเมฆมีความสัมพันธ์แบบแปรผันตรงกับขนาดอนุภาคช่วง 0.06 - 1.00 
ไมครอน  
ตารางท่ี 3 ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเมฆแผ่นดินในฤดูแล้ง 
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ตารางท่ี 4 ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเมฆแผ่นดินในฤดูฝน 

หมายเหตุ   CCN (Cloud Condensation Nuclei) คือ แกนกลั่นตัวของเมฆในบรรยากาศ  
กล่าวโดยสรุป คือ เมฆคิวมูลัสแผ่นดินมีจ านวนละอองลอยที่ใต้ฐานเมฆมากกว่าและขนาดใหญ่กว่า  

เมฆคิวมูลัสทะเล ส่วนภายในฐานเมฆ เมฆแผ่นดินมีเม็ดน้ าจ านวนมากกว่าและขนาดเล็กกว่าเมฆทะเล ในขณะ  
ที่ปริมาณน้ าและการยกตัวของอากาศ เมฆคิวมูลัสแผ่นดินมีค่ามากกว่าเมฆทะเลทั้งใต้ฐานเมฆและภายใน  
ฐานเมฆ 

ในปีงบประมาณ 2563 มีแผนด าเนินโครงการคือการเก็บข้อมูลเมฆทะเล และเมฆแผ่นดินเพิ่มเติม โดยมี
จ านวนตัวอย่างแต่ละประเภทไม่น้อยกว่า 25 ตัวอย่าง ตลอดจนรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพลังงานใต้ฐานเมฆ
ที่ได้จากข้อมูลเมฆฟิสิกส์ที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเมฆคิวมูลัสต่อไป 

1. Influences of Cloud Microphysics Properties of Sub Cloud Layer on Cumulus Clouds 
Department of Royal Rainmaking and Agricultural Aviation (DRRAA) has investigated the 

influences of cloud microphysics properties of sub cloud layer on cumulus clouds since 2018. 
In-situ airborne measurements comprise of 58 examples, including 15 maritime clouds and 43 
continental clouds from January to August in 2019 of North, Northeast, Central and South of 
Thailand. The study collected data at 4 levels: below cloud base, below cloud base 500 feet, 
below cloud base 1,000 feet and inside cloud above cloud base around 1,000 feet.  
 As a result, aerosol below continental cumulus cloud showed higher concentration 
and bigger average size than maritime cumulus cloud. However, there was more concentration 
and smaller size of droplet found in continental cumulus cloud at above cloud base.  
For liquid water content and updraft, at level of sub-cloud layer and above cloud base,  
continental cumulus cloud showed higher value than maritime cumulus cloud. 
 In 2020 , the study aims to collect up to 25 samples of the continental clouds and  
maritime clouds. Moreover, this project will analyze the sub-cloud layer energetics form the 
cloud physics instrument because the sub-cloud layer energy caused by the increase of  
cumulus cloud development. 
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2. โครงการการพยากรณ์สภาวะอากาศชั้นบนโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ 
(Application of Artificial Intelligence in Upper Air Forecast System)  
 ปัจจุบันกรมฝนหลวงและการบินเกษตรใช้ข้อมูลการตรวจอากาศชั้นบนประกอบการวางแผนปฏิบัติการ
ฝนหลวง โดยหลังจากการตรวจวัดอากาศชั้นบนประจ าวันแล้ว จึงท าการค านวณค่าดัชนีต่างๆ ด้วยแบบจำลอง 
Thailand Cumulus Model (TCM) ที่พัฒนาจากโปรแกรม Sonde2 แต่จากการใช้งานที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ 
ท่ีใช้แบบจ าลองประกอบการวางแผนการปฏิบัติการฝนหลวง พบว่าการพยากรณ์มีความคลาดเคลื่อนพอสมควร 
เนื่องจากตัวแปรที่คัดเลือกให้น ามาค านวณดัชนีและการพยากรณ์ศักยภาพการท าฝนเมฆอุ่น (Warm Cloud Seeding 
Potential) ได้มาจากข้อมูลทางสถิติที่มีจ านวนตัวอย่างไม่มากพอ ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงทางอุตุนิยมวิทยา
เกิดขึ้นตลอดเวลา ดังนั้น กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจึงน าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent: AI) 
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแบบจ าลอง เพื่อให้โปรแกรมสามารถเรียนรู้และสะสมประสบการณ์ใหม่ๆ ทางอุตุนิยมวิทยา
ด้วยตัวเอง ซึ่งจะท าให้การพยากรณ์ฯ มีความถูกต้องและมีความแม่นย ามากยิ่งขึ้น  
 โครงการการพยากรณ์สภาวะอากาศชั้นบนโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ ด าเนินการระหว่างปี 2562 – 2563 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาวิธีการใช้ AI ให้สามารถเรียนรู้และสะสมประสบการณ์ต่างๆ ทางอุตุนิยมวิทยา 
เพ่ือใช้ในการพยากรณ์ศักยภาพการท าฝนเมฆอุ่นให้แม่นย า การด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ได้มีการศึกษา
และติดตั้งโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ที่จะใช้ในการพยากรณ์ เก็บข้อมูลแผนภาพ Skew-T-InP, Raw data และ
ดัชนีการพยากรณ์อากาศ ท าการฝึกสอนและทดสอบโปรแกรมเบื้องต้น ผลการประเมินพบว่าค่าความถูกต้องจาก
การฝึกสอนและทดสอบโปรแกรมด้วย Model TCM และการพยากรณ์ชุดข้อมูลหลังการประมวลผลโปรแกรม มี
ค่าเท่ากับ 90% ซึ่งมีค่าต่ ากว่า 95% ตามเป้าหมายที่โครงการวางไว้ ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากการเตรียมตัวอย่าง
ชุดข้อมูลทั้ง 5 สถานี ไม่เพียงพอส าหรับท าการฝึกสอนโปรแกรมให้จ าแนกได้ถูกต้องตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งต้องการ
ใช้ข้อมูลในการฝึกสอนจ านวนมาก ดังนั้น แผนการด าเนินงานในปี 2563 โครงการฯ จะท าการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม
ให้เพียงพอแก่การท าสอบและฝึกสอนการศึกษาโปรแกรมเพื่อให้ AI สามารถเรียนรู้ด้วยข้อมูลแบบตัวเลขและตัวอักษร
ได ้ รวมถึงการเก็บข้อมูลเรดาร์เพิ่มเติมเพ่ือใช้ในการเรียนรู้ทางโปรแกรม artificial  

รูปที่ 1 วธิีการด าเนินงานโครงการการพยากรณ์สภาวะอากาศชั้นบนโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ 
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รูปที่ 3 ผลการประเมินจากการฝึกสอนและทดสอบโปรแกรม  

2. Application of Artificial Intelligence in Upper Air Forecast System 
 Department of Royal Rainmaking and Agricultural Aviation (DRRAA) applies Thailand 
Cumulus Model (TCM) and Sonde2 models for daily operational plan in order to improve the 
rainmaking operational efficiency. However, forecasting from such models has some limitations 
due to insufficient sample analysis and variations in climate system. Thus, the objective of this 
project is to apply artificial intelligence method to understand the uncertainty and bring about 
an efficient technique for Royal Rainmaking’s weather forecasting system. 
 In 2019, the study focused on the training programs with the skills and meteorological 
knowledge. The database including Skew-T, raw data and weather indicies are calculated for  
simulation model. Currently, the model is slightly balance on excellence. The accuracy of  
the model is 0.9, but still lower than the goal of this project (95%). Thus, the study will  
continue next year to improve the accuracy by increasing the quantity and quality of dataset. 
In 2020, the weather data and Skew-T will be continually collected and allow the model to 
learn a new dialog programs. 
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3. โครงการพัฒนาการประเมินพื้นที่และปริมาณน้ าฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวง  
(Development of Evaluation Technique for Royal Rainmaking Operation) 

กรมฝนหลวงและการบินเกษตรมีภารกิจด้านการปฏิบัติการฝนหลวงเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งและ  
ภัยพิบัติ โดยหลังจากการปฏิบัติการฝนหลวงเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรแล้วจ าเป็นต้องมีการประเมินผลสัมฤทธิ์
ประจ าวัน ซึ่งการด าเนินการที่ผ่านมาเป็นการประเมินผลโดยใช้ข้อมูลการตรวจวัดกลุ่มฝนด้วยเรดาร์น ามาค านวณ
เป็นปริมาณน้ าฝนที่ได้รับและพ้ืนที่รับประโยชน์ และมีการปรับปรุงรูปแบบการประเมินโดยกรอบพ้ืนที่เป้าหมาย
แบบยืดหยุ่น ก าหนดทิศทางและระยะทางด้วยทิศทางและความเร็วลม พร้อมกับน าระบบการประมวลผลแบบ
อัตโนมัติมาใช้งาน อย่างไรก็ตาม การประเมินผลยังพบข้อจ ากัดในกรณีที่กลุ่มเมฆบางกลุ่มได้มีการเคลื่อนตัวและ
ตกเป็นฝนนอกพ้ืนที่เป้าหมายที่ก าหนด อันเนื่องจากการปฏิบัติการฝนหลวงและกระบวนการทางธรรมชาติ 
ดังนั้น กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จึงได้พัฒนาระบบติดตามกลุ่มฝนและระบบประเมินพ้ืนที่และปริมาณ
น้ าฝนเพื่อให้การประเมินผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติการมีความแม่นย ายิ่งขึ้น 

การพัฒนาการประเมินพ้ืนที่และปริมาณน้ าฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวง เป็นโครงการที่มีระยะเวลา
ด าเนินการ 3 ปี (ปี พ.ศ. 2562 - 2564) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติการ 
ฝนหลวงประจ าวันที่แบ่งการประเมินออกเป็น 2 มิติ คือ การประเมินพ้ืนที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการ
ฝนหลวง โดยสร้างกรวยสมมติตามขนาดความเร็วลม และการประเมินปริมาณน้ าฝนจากข้อมูลผลตรวจวัด  
กลุ่มฝนด้วยเรดาร์ผ่านสมการ Z-R Relationship ให้มีความถูกต้องและแม่นย ามากขึ้น  

การพัฒนาระบบประเมินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การพัฒนาวิธีการติดตามกลุ่มฝน การพัฒนา
วิธีการประเมินพ้ืนที่กลุ่มฝน และการพัฒนาวิธีการประเมินปริมาณน้ าฝนจากกลุ่มฝนที่เกิดจากการปฏิบัติการ  
ฝนหลวง (รูปที่ 1) โดยในปี 2562 ได้ด าเนินการศึกษาวิธีการพัฒนาโปรแกรม Cloud Tracking และ
โปรแกรม Mirror เปรียบเทียบพ้ืนที่ท าฝน (Seeded) กับไม่ท าฝน (Non seeded) เพ่ือใช้ในการค านวณพ้ืนที่
และปริมาณฝนตก รวมถึงการพัฒนาโปรแกรมการจับคู่ (Super King Air tracks) กับ Radar Reflectivity ส าหรับ
การปรบัเทยีบความถกูตอ้งของขนาดพืน้ทีแ่ละปรมิาณน้ าฝน 

รูปที่ 1 แผนผังขั้นตอนการด าเนินการโครงการประเมินพื้นที่และปริมาณน้ าฝนจากการปฏบิัติการฝนหลวง 
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 ผลการด าเนินงานในปี 2562 ท าการเก็บตัวอย่างพ้ืนที่กลุ่มฝน โดยก าหนดแผนการบิน (รูปที่ 2) และ
ตรวจวัดด้วยเครื่องบิน Super King Air-350 ภายในรัศมีเรดาร์ได้ทั้งสิ้น 99 ตัวอย่าง ดังแสดงในรูปที่ 3 
(เรดาร์ฝนหลวงตาคลี 18 ตัวอย่าง เรดาร์ฝนหลวงอมก๋อย 3 ตัวอย่าง และเรดาร์ฝนหลวงพิมาย 78 ตัวอย่าง) 
การศึกษาระยะทางกลุ่มฝนตัวอย่างที่ได้จากผลสังเกตของนักวิทยาศาสตร์บนเครื่องบินเปรียบเทียบกับ Echo 
radar พบว่า การบันทึกผลเมื่อฝนกระทบกระจกเครื่องบินมีค่า Root Mean Square Error (RMSE) ทางทิศ
เหนือถึงทิศใต้ 2.90 ซึ่งน้อยกว่าการบันทึกผลเมื่อเข้าสู่ใต้ฐานเมฆก่อนปะทะกลุ่มฝนที่มีค่า RMSE 2.98 
นอกจากนี้ ได้ท าการศึกษาการเปรียบเทียบค่าความเข้มฝน (dBz) ระหว่างเครื่องมือ HVPS (High Volume  
Precipitation Spectrometer) กับเรดาร์ตรวจอากาศ โดย HVPS เป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการตรวจวัด
อนุภาคที่มีขนาดตั้งแต่ 150 – 19,200 ไมครอน สามารถตรวจจับเม็ดฝนในขณะปฏิบัติการตรวจวัดกลุ่มฝน
ตัวอย่างได้แสดงในรูปที่ 4 

รูปที่ 2 แผนการบินเก็บตัวอยา่งพื้นที่กลุ่มฝนด้วยเครื่องบิน Super King Air 350 

รูปที่ 3 การบินตรวจวัดกลุ่มฝนด้วยเครื่องบิน Super King Air 350 

รูปที่ 4 จ านวนเม็ดน้ าที่ได้จากการตรวจวัดด้วยเครื่องมือ HVPS 
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การพัฒนาระบบ Strom Identify and Tracking ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ถูกพัฒนาขึ้นในระบบฐานข้อมูล
ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพ่ือใช้ในการติดตามกลุ่มฝนด้วยเรดาร์เปรียบเทียบกับข้อมูลการบินจาก
เครื่องบินวิจัย (Super King Air-350 ) โดยเริ่มจากการค านวณการสะท้อนของเรดาร์ (Z) ซึ่งมีหลักการเบื้องต้น 
คือ ถ้าเม็ดน้ ามีขนาดใหญ่และมีจ านวนมากต่อ 1 ปริมาตรของอากาศจะให้ค่าพลังงานสะท้อนมาก ซึ่งค่า Z 
สามารถน าไปค านวณหาค่าความเข้มฝน (dBz) ได้ดังสมการในรูปที่ 5 ทั้งนี้ การศึกษาและพัฒนาระบบ Cloud 
tracking system, การศึกษาและพัฒนาวิธีการปรับเทียบสเกล Super King Air และ Radar และการศึกษา
และพัฒนาโปรแกรม Mirror track (Mirror Tracking Development) เป็นแผนด าเนินการในปี 2563 ต่อไป 

รูปที่ 5 การพัฒนาระบบ Strom Identify and Tracking 
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3. Development of Evaluation Technique for Royal Rainmaking Operation 
 The Royal Rainmaking and Agricultural Aviation (DRRAA) has developed evaluation 
techniques of beneficial areas from the rainmaking operations. Radar rainfall estimation and 
dynamic target area were applied and calculated rain volume using the Z-R relationship.  
However, there is limitation of evaluation when seeded cloud moved out from the target area 
and missed opportunity for assessment. Thus, the project was designed for 3 years  
for 2019 – 2021 to develop storm-identifying tracking system, and evaluation techniques for 
rainmaking operations. The study also focuses on improving rainfall area estimation. In 2019, 
cloud tracking and mirror tracking programs by comparing seed and non-seed areas to calculate 
rain area and rain volume were developed. Moreover, Super King Air track and radar reflectivity 
was calibrated with a standard scale in order to check the instrument’s accuracy. 
 In 2019, 99 samples including 18 samples from Takhli radar, 3 samples from Omkoi 
radar, and 78 samples from Phimai radar were collected. The estimation of the spatial rainfall 
distribution is conventionally considered as the distance of echoes radar. Another set of  
observations was made using the aircraft instruments to measure rainfall in the length unit. 
There were two methods of using the aircraft instruments to take the measurements. First, 
scientists recorded the data when the rain drops down on the windshield. Second, scientists 
recorded when the aircraft was under the cloud until the end of the rain area. Measurements 
from both methods were examined to identify the most appropriate statistical data sets for 
the instrument’s accuracy. The root mean squared error (RMSE) was calculated between the 
radar echoes and the two aircraft instruments methods. It was found that the RMSE of the first 
method was approximately 2.90 (north to east), while that of the second method was higher 
at around 2 .98 . Moreover, the study used a High Volume Precipitation Spectrometer Particle 
(HVPS) that is a physical instrument to collect and calculate intensity of rainfall (dBz). Generally, 
HVPS can detect individual droplet of range 150 to 19,200 micron.  
 In 2020, the study will develop the cloud tracking system, calibrate weather radar and 
cloud physics instruments, and develop a mirror tracking program. The storm identifying and 
tracking system is developed from the instrument’s accuracy. The system carry out cloud 
tracking depending on the operating system. Storm identifying system is calculated using radar 
reflectivity (Z) when Z can be related in the form of power. It depends on the type of droplet 
(size and number) and convert to dBZ (decibel of the reflectivity factor Z).  
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4. โครงการพัฒนาแบบจ าลองการตัดสินใจการปฏิบัติการฝนหลวง ร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ TITAN  
และแบบจ าลอง WRF Model  
(Development of Rainmaking Decision Support System Model from TITAN Software  
Application and WRF Model) 

การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจการปฏิบัติการฝนหลวง มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเครื่องมือช่วย
สนับสนุนการตัดสินใจการปฏิบัติการฝนหลวง โดยการด าเนินงานในปี 2562 เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ด้วยการน าผลการออกแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ที่ได้ด าเนินการในปีที่ผ่านมา  โดยแบ่ง 
การประมวลผลออกเป็น 2 ส่วน คือ ความต้องการน้ า (Water requirement) และความเหมาะสมสภาพอากาศ 
(Weather condition) และใช้เทคนิคการซ้อนทับข้อมูล (Overlay) เพ่ือสร้างผลการวิเคราะห์ความเหมาะสม 
การปฏบิตักิารฝนหลวง  

การจัดท าข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ความต้องการน้ า ภายในรัศมีการตรวจของเรดาร์ฝนหลวง  
พิมาย จ.นครราชสีมา ประกอบด้วย 1) ชั้นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ความต้องการใช้น้ าของพืช (รูปที่ 1 ซ้าย)  
ใช้เทคนิคการแปลข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม เพ่ือวิเคราะห์ค่าการคายระเหยน้ าของพืช (Evapotranspiration : 
ET) 2) ข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่ลุ่มรับน้ า ใช้เครื่องมือทางอุทกวิทยาสร้างขอบเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ า (Watershed  
delineation) เพ่ือก าหนดขอบเขตของพ้ืนที่ลุ่มรับน้ าของแหล่งน้ าขนาดใหญ่ (รูปที่ 1 กลาง) และแหล่งน้ าขนาด
กลาง (รูปที่ 1 ขวา) โดยสร้างจากข้อมูลความสูงเชิงเลข (DEM) ขนาด 30x30 ตารางเมตร และก าหนดจุด 
ปล่อยน้ า (Outlet) บริเวณเข่ือน หรือฝาย 

   

รูปที่ 1 ชั้นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ความต้องการใช้น้ าของพืช (ซ้าย) ขอบเขตพื้นที่ลุ่มรับน้ าของแหล่งน้ าขนาดใหญ่ที่ประมวลผลจากข้อมูลความ
สูงเชิงเลข (DEM) ด้วยโปรแกรม ArcSWAT (กลาง) ขอบเขตพื้นที่ลุ่มรับน้ าแหล่งน้ าขนาดกลาง (ขวา)  

การจัดท าข้อมูลสารสนเทศความเหมาะสมสภาพอากาศ แบ่งการจัดท าข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
ออกเป็น 2 ชั้นข้อมูล ประกอบด้วย 1) ชั้นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของแบบจ าลอง WRF ที่มีขอบเขตเท่ากับ
รัศมีการตรวจเรดาร์ฝนหลวงพิมาย โดยประมวลผลข้อมูล 2 ชนิดคือ ข้อมูลความชื้นสัมพัทธ์ และข้อมูลลมใน  
3 ทิศทาง ทั้งนี้แบบจ าลองมีจ านวน 35 ชั้นข้อมูลต่อการประมวลผล 1 ครั้ง (ทุก 6 ชม) แต่เลือกเฉพาะความสูง
ที่อยู่ระหว่าง 0 - 30,000 ฟุต ให้สอดคล้องกับเมฆคิวมูลัสในพ้ืนที่ และลดปริมาณข้อมูลที่เกินความจ าเป็น  
ดังรูปที่ 2 
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รูปที่ 2 ชั้นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ความชื้นสัมพัทธจ์ากแบบจ าลอง WRF Model ที่มีขอบเขตเท่ากับรัศมีการตรวจเรดาร์ฝนหลวงพิมาย  
จ านวน 6 ชั้นขอ้มูลที่มีความสูงอยู่ระหว่าง 0 - 30,000 ฟุต  

2) ชั้นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ค่าการสะท้อน (dBZ) ของสถานีเรดาร์ฝนหลวงพิมาย โดยน าข้อมูล
เรดาร์ที่มีนามสกุล .mdv ประมวลผลผ่านโปรแกรมประยุกต์ TITAN และจัดท าข้อมูลให้อยู่ในรูปชั้นข้อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์ มีจ านวนทั้งสิ้น 26 ชั้นข้อมูลต่อ 1 ช่วงเวลา (6 นาที) โดยพิจารณาข้อมูลที่ความสูงต่ ากว่า 
30,000 ฟุต 

รูปที่ 3 ชั้นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ค่าการสะท้อน (dBZ) ของสถานีเรดาร์ฝนหลวงพิมาย จ านวน 6 ชั้น 
ข้อมูลที่มีความสูงอยู่ระหวา่ง 0 - 30,000 ฟุต 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบเพ่ือจัดล าดับกลุ่มเมฆท่ีเหมาะสมต่อการปฏิบัติการฝนหลวง ใช้เทคนิคการ
ซ้อนทับข้อมูล (overlay) ยกตัวอย่างการเปรียบเทียบข้อมูลเมฆ 2 กลุ่ม (รูปที่ 4 ซ้าย) น าข้อมูลค่าการสะท้อน 
(dBZ) จ านวน 6 ชั้น (น้อยกว่า 30,000 ฟุต) ของเมฆกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มที่ 2 มาเปรียบเทียบกัน (รูปที่ 4 กลาง) 
พบว่า พ้ืนที่กราฟของเมฆกลุ่มที่ 1 มากกว่าเมฆกลุ่มที่ 2 ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ แสดงถึงความเหมาะสมของ
เมฆกลุ่มที่ 1 ที่มีมากกว่า และเมื่อพิจารณาจากรูปร่างของเมฆกลุ่มที่ 1 และ 2 มีรูปร่างใกล้เคียงกัน แต่ค่าการ
สะท้อน dBZ ไม่ปรากฏที่ความสูง 27,000 ฟุต (8.5 กิโลเมตร) หรืออาจกล่าวได้ว่าเมฆกลุ่มที่ 1 และ 2  
มีขนาดความสูงต่ ากว่า 27,000 ฟุต และเมื่อพิจารณาความชื้นสัมพัทธ์จากแบบจ าลอง WRF Model พ้ืนที่กราฟ
ของเมฆกลุ่มที่ 2 มีมากกว่ากลุ่มที่ 1 และมีรูปร่างใกล้เคียงกัน โดยความชื้นสัมพัทธ์ทั้งกลุ่มที่ 1 และ 2 จะมาก
ที่สุด ที่ระดับความสูง 13,000 ฟุต (4 กิโลเมตร) และความชื้นสัมพัทธ์จะหายไปเมื่อความสูงเพิ่มขึ้น 

รูปที่ 4 การเปรียบเทียบความเหมาะสมของเมฆ 2 กลุ่ม (ซ้าย) กราฟแมงมุมแสดงความเหมาะสมของค่าการสะท้อน dBZ  
(กลุ่มที่ 1 > กลุ่มที่ 2) (กลาง) กราฟแมงมุมความเหมาะสมค่าความชื้นสัมพัทธ ์แสดงถึงปริมาณความชื้น (กลุ่มที่ 2 > กลุ่มที่ 1) (ขวา)  

โดยความชื้นทั้ง 2 กลุ่มจะหายไปที่ความสูงเกิน 4 กิโลเมตร  
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การพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพการท างานของแบบจ าลองความเหมาะสมกลุ่มเมฆจากระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจการปฏิบัติการฝนหลวง ใช้ข้อมูลการปฏิบัติการฝนหลวงเดือน เมษายน 2562  
ในขั้นตอนโจมตีตามต าราฝนหลวงพระราชทาน ซึ่งมีการปฏิบัติการจ านวน 49 ครั้ง โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น  
2 ส่วน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง คือ ข้อมูลแบบจ าลอง จ านวน 39 ตัวอย่าง และข้อมูลทดสอบ 10 ตัวอย่าง โดย
ผลการทดสอบความแม่นย าของแบบจ าลอง DSS ให้ประสิทธิภาพการประเมินความเหมาะสมสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติการฝนหลวง 90%  

การเปรียบเทียบข้อมูลกลุ่มเมฆ เพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติการฝนหลวง ควรมีการพัฒนาต่อด้านการ
พยากรณ์ล่วงหน้า 1 - 3 ชั่วโมง เนื่องจากระยะเวลานับจากเริ่มต้นวางแผนจนถึงขั้นตอนการปฏิบัติการ 
ฝนหลวง ใช้เวลาประมาณ 45 - 60 นาที เป็นอย่างน้อย (ขึ้นอยู่กับระยะทาง ประเภทเครื่องบิน และข้อจ ากัด
ของสนามบิน) ทั้งนี้โครงการฯ ได้ด าเนินการศึกษาแนวทางการน า Arima Algorithm มาประยุกต์ใช้ในการ
พยากรณ์ เนื่องจากรองรับการวิเคราะห์ ทิศทาง (Trend) ความแปรผันตามฤดูกาล (Seasonality) และ  
วัฏจักร (Cycle) ซึ่งมีงานวิจัยบางส่วนที่น ามาใช้ในการพยากรณ์ ทั้งนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ 

 
4. Development of Rainmaking Decision Support System Model from TITAN Software  
 and WRF Model 
 The objective of this project was to develop a decision support system (DSS) model 
using the output of TITAN software coupled with the WRF model . The structure of the model 
divided into 2 parts which were water demand and suitable weather conditions. Water demand 
consisted of a crop water requirement layer and watershed boundary layer that created from 
digital elevation model (DEM) at 30x30 sq.m resolution. Suitable weather conditions consisted 
of radar reflectivity (dBZ) layer obtained from TITAN software at Phimai Radar Station. Data on 
relative humidity and wind in 3 directions, obtained from the WRF model. Both of TITAN and 
WRF model data were considered below 30 ,000  feet in height which was related to warm 
cloud seeding operation. 
 Development and performance testing of cloud suitability models employed the  
rainmaking operational data for April 2019 during the attacking process according to the Royal 
Rainmaking Textbook. There were 49 operations in which the data were sampled into 2 parts, 
namely 39 model data and 10 test data. The DSS model accuracy test results gave 90% efficiency 
and suitability consistent with the royal rainmaking operational results.  
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5. โครงการศึกษาอิทธิพลของลักษณะภูมิประเทศและลักษณะอากาศประจ าถิ่นต่อการท าฝนในพื้นที่
ภาคเหนือของประเทศไทย  
กรณีศึกษา เทคนิคปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเพิ่มปริมาณน้ าฝนในพื้นที่หุบเขาและเพิ่มปริมาณน้ าต้นทุนของ  
อ่างเก็บน้ า 
(Study of the Influences of Topography and Local Climate on Royal Rainmaking Operation in 
Northern Thailand  
Case Study : Rainmaking Technique for Rainfall Enhancement in Valley Areas and Increase of 
Water Supply in Reservoirs)  

โครงการศึกษาอิทธิพลของลักษณะภูมิประเทศและลักษณะอากาศประจ าถิ่นต่อการท าฝนในพ้ืนที่
ภาคเหนือของประเทศไทย กรณีศึกษา เทคนิคปฏิบัติการฝนหลวงเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ าฝนในพ้ืนที่หุบเขาและเพ่ิม
ปริมาณน้ าต้นทุนของอ่างเก็บน้ า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลของลักษณะภูมิประเทศและลักษณะอากาศ
ประจ าถิ่นต่อพฤติกรรมการเกิดกลุ่มเมฆฝน เพ่ือจัดท าแผนที่ศักยภาพการเกิดเมฆฝนประจ าถิ่น และ พัฒนา
รูปแบบการปฏิบัติการฝนหลวงที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการเกิดเมฆและฝนของแต่ละพ้ืนที่ โดยใช้ข้อมูลความ
ต้องการน้ าฝนด้านการเกษตรระดับอ าเภอ ของพ้ืนที่ภาคเหนือ จ านวน 3 ปี (พ.ศ. 2558 -2560) ข้อมูลการ
ขอรับบริการฝนหลวง (กรมฝนหลวงและการบินเกษตร) ข้อมูลพ้ืนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง (กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย) ข้อมูลลักษณะภูมิประเทศและความลาดชัน (กรมแผนที่ทหาร) ข้อมูลการใช้ที่ดิน (กรม
พัฒนาที่ดิน) ข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ ข้อมูลการตรวจสภาพอากาศชั้นบนของสถานีเรดาร์ฝนหลวงอมก๋อย 
จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูลสภาวะอากาศระดับภูมิภาค ข้อมูลปริมาณน้ าฝนสะสม จ านวน 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) 
และข้อมูลการปฏิบัติการฝนหลวง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 - 2561 

โครงการวิจัยฯ มีกรอบแนวคิดในการศึกษาพฤติกรรมและการกระจายตัวทั้งในเชิงพ้ืนที่และช่วงเวลา
ของเมฆฝนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนารูปแบบการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพ้ืนที่ในพ้ืนที่ภาคเหนือดังรูปที่ 1 แบ่งการ
วิเคราะห์ออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 1) การจัดท าแผนที่พ้ืนที่เสี่ยงประสบภัยแล้ง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบใน
การศึกษาอิทธิพลของลักษณะภูมิประเทศต่อพฤติกรรมของกลุ่มเมฆฝน และการคัดเลือกพ้ืนที่ศึกษาในแต่ละ
กรณีศึกษา โดยวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการน้ าฝนด้านการเกษตร และพ้ืนที่เสี่ยงประสบภัยแล้งของพ้ืนที่
ภาคเหนือ โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System, GIS) 2) การจัดท าแผนที่
ศักยภาพการเกิดเมฆฝนประจ าถิ่น เพ่ือดูการกระจายตัวเชิงพ้ืนที่ของกลุ่มเมฆฝนตามช่วงเวลา โดยใช้วิธี Radar 
Climatology 3) การศึกษาคุณสมบัติของกลุ่มเมฆ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเกิดเมฆฝน จ านวน 7 ตัวแปร  
ได้แก่ จ านวน ช่วงชีวิต ค่าการสะท้อนสูงสุด ความสูงฐานเมฆ ความสูงยอดเมฆ ปริมาตร และมวลของกลุ่มเมฆฝน 
ด้วยโปรแกรม TITAN (Thunderstorm Identification Tracking Analysis and Nowcasting) และ 4) การพัฒนา
รูปแบบการปฏิบัติการฝนหลวงให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ศึกษา โดยวิเคราะห์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และข้อมูลที่ได้จาก
ขั้นตอนที่ 1-3 ทั้งกรณีพ้ืนที่หุบเขา และพ้ืนที่ลุ่มรับน้ าของเขื่อนขนาดเล็ก เพ่ือพิจารณาข้อมูลลักษณะพ้ืนที่  
(เป็นพ้ืนที่เขตเงาฝนของทิศทางลมตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้ หรือมีขนาดพ้ืนที่ลุ่มรับน้ าของเขื่อนค่อนข้างเล็ก) 
รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติการฝนหลวงในพ้ืนที่ภาคเหนือในช่วงที่ผ่านมา 
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดโครงการวจิัยเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพดา้นการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือ 

จากการศึกษาพบว่า อิทธิพลของลักษณะภูมิประเทศและลักษณะอากาศประจ าถิ่นต่อพฤติกรรมการเกิด
กลุ่มเมฆฝน มีพฤติกรรมและการกระจายตัวของเมฆฝนในพ้ืนที่ภาคเหนือมีความผันแปรไปในแต่ละพ้ืนที่และ
ช่วงเวลา โดยลักษณะภูมิประเทศมีอิทธิพลต่อการกระจายตัวของฝนค่อนข้างมาก  ภาคเหนือตอนบน ได้แก่ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน ล าปาง พะเยา แพร่ และน่าน ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็น
แนวเทือกเขาสลับกับหุบเขา วางตัวตามแนวเหนือ-ใต้ เรียงขนานกันจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก ส่งผลให้
ในช่วงฤดูฝน ฝนส่วนใหญ่จะพัฒนาตัวบริเวณแนวเขา และท าให้บริเวณพ้ืนที่ด้านหลังเขาหรือเขตเงาฝนใน
ภาคเหนือตอนบนได้รับฝนค่อนข้างน้อย และภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก 
ก าแพงเพชร พิจิตร และเพชรบูรณ์ ซึ่งมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและขนาบข้างด้วยแนวเทือกเขาสูงที่กั้นเขตแดน
ระหว่างภูมิภาค ท าให้บางพ้ืนที่มักได้รับปริมาณฝนค่อนข้างน้อย เนื่องจากมีที่ตั้งอยู่ไกลจากจุดก าเนิดเมฆ 
นอกจากนี้ความเร็วลมกลางช่วงฤดูฝนยังมีอิทธิพลต่อการกระจายตัวของฝนเข้าสู่ พ้ืนที่ตอนกลางของพ้ืนที่
ภาคเหนือ โดยมีผลท าให้กลุ่มเมฆฝนเคลื่อนตัวไม่ถึงพ้ืนที่เป้าหมายในวันที่ลมมีก าลังอ่อน หรือเคลื่อนตัวผ่านพ้ืนที่
ค่อนข้างเร็วในวันที่มีก าลังลมแรง ท าให้บางพ้ืนที่กลายเป็นพ้ืนที่แล้งซ้ าซากและส่งผลต่อกิจกรรมด้านการเกษตร
และความมั่นคงทางด้านทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง และการจัดท าแผนที่ศักยภาพการเกิดเมฆฝนประจ า
ถ่ินในช่วงปี พ.ศ. 2558 - 2560 พบว่า ในแต่ละปีบริเวณพ้ืนที่ภาคเหนือมีการกระจายตัวของกลุ่มเมฆฝนที่
แตกต่างกัน โดยเฉพาะการกระจายตัวของกลุ่มฝนเข้าสู่บริเวณพ้ืนที่ตอนกลางของภาคเหนือดังรูปที่ 2 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่
กับปัจจัยด้านตัวการอากาศระดับภูมิภาค และความแรงของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงฤดูฝน แต่อย่างไรก็
ตามในแต่ละปีมีแนวโน้มการกระจายตัวของฝนรายเดือนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือปริมาณฝนมีการกระจายตัว
ได้ดีในช่วงฤดูฝน (พฤษภาคม-ตุลาคม) และมีการกระจายของกลุ่มฝนส่วนใหญ่ในช่วงเวลา 09.00 - 15.00 น. 
โดยกลุ่มเมฆฝนมีช่วงชีวิตเฉลี่ยอยู่ในช่วง 10 - 40 นาที และปริมาตรของกลุ่มเมฆฝนในช่วงฤดูร้อนมีแนวโน้ม
มากกว่าในช่วงฤดูฝนดังรูปที่ 3A – 3F 

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
Department of Royal Rainmaking

and Agricultural Aviation
43



รูปที่ 2 แผนที่ศักยภาพการเกิดเมฆฝนประจ าถิ่นและจ านวนการเกิดกลุ่มเมฆฝนรายชั่วโมงของเดือน สิงหาคม ปี พ.ศ. 2558-2560 

เดือน/ปี 06.00 - 09.00 น. 09.00 - 12.00 น. 12.00 - 15.00 น. 15.00 - 18.00 น. 
ความถี่
(%) 

สิงหาคม 
2558 

    

 

สิงหาคม 
2559 

    

สิงหาคม 
2560 
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      C. ค่าการสะท้อนสูงสุด         D. ความสูงฐานเมฆและยอดเมฆ 

       E. ปริมาตรกลุ่มเมฆฝน       F. มวลกลุ่มเมฆฝน  
รูปที่ 3 พฤตกิรรมการเกิดเมฆฝนในช่วงปี พ.ศ. 2558 จากข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศของสถานีเรดาร์ฝนหลวง อมกอ๋ย จังหวัดเชียงใหม่ 

โครงการวิจัยฯ นี้ อยู่ระหว่างการวิเคราะห์พฤติกรรมของกลุ่มเมฆฝนบริเวณพื้นที่ภาคเหนือเพิ่มเติม  
และวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติการฝนหลวงในพ้ืนที่ศึกษาในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพ่ือพัฒนารูปแบบการปฏิบัติการ
ฝนหลวงเชิงพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมส าหรับแต่ละกรณีศึกษา โดยโครงการวิจัยฯ ได้คัดเลือกพ้ืนที่ศึกษาทั้ง
กรณีศึกษาพ้ืนที่หุบเขา จังหวัดเชียงใหม่ (ดอยหล่อ) และ จังหวัดล าปาง (เถิน และแม่พริก) และในกรณีศึกษา
พ้ืนที่ลุ่มรับน้ าเขื่อน (เขื่อนแม่กวงอุดมธาราและเขื่อนแม่มอก) จ านวนทั้งหมด 4 พ้ืนที่ และรวบรวมข้อมูลการ
ปฏิบัติการฝนหลวงของพ้ืนที่ดังกล่าวในช่วงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2562 โดย 
ได้จ านวนตัวอย่างวันที่ปฏิบัติการส าเร็จ (ฝนตกบริเวณพื้นที่เป้าหมาย) และปฏิบัติการไม่ส าเร็จ (ไม่มีฝนตกบริเวณ
พ้ืนที่เป้าหมาย) ทั้งหมดจ านวน 22, 24, 39 และ 22 วัน ตามล าดับ เพื่อพัฒนารูปแบบการปฏิบัติการฝนหลวง
ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเกิดเมฆและฝนของแต่ละพ้ืนที่หุบเขา และพ้ืนที่ลุ่มรับน้ าของอ่างเก็บน้ า ในพ้ืนที่
ภาคเหนือได้ต่อไป 

       A. จ านวนกลุ่มเมฆฝน     B. ช่วงชวีิตกลุ่มเมฆฝน  
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5. Study of the Influences of Topography and Local Climate on Royal Rainmaking Operation 
in Northern Thailand.  
Case Study : Rainmaking Technique for Rainfall Enhancement in Valley Areas and Increase of 
Water Supply in Reservoirs  
 The objectives of this research were to (1 ) study the influences of topography and local  
climate on cloud and rain process in northern Thailand, (2) analyze rain-storm properties using TITAN 
software and map rain-storm potential area using radar climatological analysis and (3 ) develop an 
appropriate rainmaking operation model for increase of rainmaking operation  efficiency in northern 
Thailand.  

Our research found that rain-storm in northern region was well-distributed during the rainy 
season (May - October) and mostly during 09 .00  a.m. - 03 .00  p.m. The average rain-storm  
life-time was 10-40 minutes. The average rain-storm mass and volume in summer were greater than 
rainy season. The northern topography and the strength of southwest monsoon during rainy  
season were play an important role on spatial and temporal variation of rain-storm. The leeward  
area in the upper northern region get less rain in rainy season. Moreover, some area of lower 
northern region tend to receive little rainfall because it located far away from the cloud originated  
area during southwest monsoon period. 
 The research project will develop rainmaking operation model based on rain-storm  
characteristics of northern region and make an operational test both for valley/rain shadow  
area (Chiangmai and Lampang provinces) and small watershed area (Maekuangudomthara and 
Maemok Dam) from March 1st, to September 15th, 2019. Currently, the research project is under 
the process of analyzing and evaluating an operational test data for conclusion an appropriate 
rainmaking model for each area in northern Thailand. 
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6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กรณีศึกษา : การศึกษาวงจรชีวิตของเมฆประจ าถิ่น 
(Enhancement of Royal Rainmaking Operation Efficiency in Northeast of Thailand  
Case Study : Cloud Characteristics) 

การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
ศึกษารูปแบบการเกิดและวงจรชีวิตของเมฆฝนประจ าถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปรียบเทียบคุณลักษณะ
ของเมฆฝนธรรมชาติและเมฆฝนที่เกิดจากการปฏิบัติการฝนหลวง และพัฒนารูปแบบการปฏิบัติการฝนหลวงให้
เหมาะสมกับกลุ่มเมฆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง โดยใช้ข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศและข้อมูลผล
ตรวจสภาพอากาศชั้นบนของสถานีเรดาร์ฝนหลวงพิมาย จังหวัดนครราชสีมา (กรมฝนหลวงและการบินเกษตร) 
จ านวน 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ประกอบกับข้อมูลสรุปสภาวะอากาศของประเทศไทย จ านวน 3 ปี (พ.ศ. 
2559 - 2561)  

งานวิจัยนี้ท าการศึกษาจากข้อมูลค่าการสะท้อนของเรดาร์ตรวจอากาศของสถานีเรดาร์ฝนหลวงพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา ในรัศมี 240 กิโลเมตร ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ 16 จังหวัดในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคกลาง (นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ 
เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว) ซึ่งการศึกษาครั้งนี้พิจารณาการเกิดเมฆฝนในพ้ืนที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด 
จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดชัยภูมิ โดยจ าแนกความถี่ของการปรากฏของกลุ่มเมฆฝน 
(Radar Climatology) ตามช่วงเวลา เพ่ือวิเคราะห์การกระจายตัวและความถี่ของการเกิดกลุ่มเมฆฝนที่ระดับ  
ค่าการสะท้อนต่างๆ และวิเคราะห์คุณลักษณะของกลุ่มเมฆฝนด้วยโปรแกรม TITAN (Thunderstorm Identification 
Tracking Analysis and Nowcasting) รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติของผลตรวจอากาศชั้นบนของสถานีเรดาร์
ฝนหลวงพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ในแต่ละฤดูกาล 

ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการเกิดเมฆฝนประจ าถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิจารณาจากค่าการสะท้อน
มากกวา่ 20 dBz พบวา่ ฤดหูนาว (พ.ย. - ก.พ.) โดยเมฆฝนสว่นใหญเ่กดิขึ้นบรเิวณ จงัหวัดนครราชสมีา (ตอนบน) 
จงัหวดับรุรีมัย ์(ตอนบน) จงัหวดัชยัภูม ิบางปเีกดิขึน้บรเิวณ จงัหวดัมหาสารคาม (ตอนลา่ง) จงัหวดัรอ้ยเอ็ด (ตอนล่าง) 
ช่วงฤดูร้อน (มี.ค. - พ.ค.) เมฆฝนกระจุกอยู่บริเวณตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา
(ตอนบน) จังหวัดบุรีรัมย์ (ตอนบน) จังหวัดขอนแก่น (ตอนล่าง) จังหวัดมหาสารคาม (ตอนล่าง) และกระจายตัวได้ดี
ในช่วงของเดือนพฤษภาคม โดยเริ่มก่อตัวในช่วงเช้าบริเวณแนวเขาตอนล่างของจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ 
และเคลื่อนตัวผ่านพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวดัร้อยเอ็ด ในชว่งสายต่อเนื่อง
ถงึชว่งบ่ายและชว่งเย็น ด้วยลมใตห้รือลมตะวันตกเฉยีงใต้ เนือ่งจากเริม่ไดร้บัอิทธิพลของมรสมุตะวันตกเฉยีงใตท้ีม่ี
ก าลงัแรงขึน้ และในชว่งฤดฝูน (ม.ิย. - ต.ค.) ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืไดร้บัอิทธพิลของมรสมตะวันตกเฉียงใต้อย่าง
ต่อเนื่องประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม ท าให้ช่วงนั้นมีฝนตกกระจายครอบคลุม
ทั้ง 7 จังหวัด ซึ่งเกิดตั้งแต่ช่วงเช้าต่อเนื่องถึงช่วงเย็น ซึ่งบางปีได้รับอิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อนที่พาดผ่านประเทศไทย
และประเทศเพ่ือนบ้าน  
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เดือน/ปี 06.00 - 09.00 น. 09.00 - 12.00 น. 12.00 - 15.00 น. 15.00 - 18.00 น. ความถี่
(%) 

พฤษภาคม 
2559     

 

พฤษภาคม 
2560     

พฤษภาคม 
2561     

รูปที่ 1 ตัวอย่างผลการวิเคราะหว์ิธ ีRadar Climatology ของเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2559 - 2561 

การศึกษาคุณลักษณะของกลุ่มเมฆฝน จากการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม TITAN วิเคราะห์คุณลักษณะ
ของเมฆฝนตามช่วงฤดูกาล พบว่า เมฆฝนที่เกิดในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะเร่ิมเกิดในช่วงกลางเดือน
มีนาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน และเกิดขึ้นมากในช่วงกลางเดือนเมษายนถึงปลายเดือนตุลาคม (รูปท่ี 2)         
โดยมากกว่าร้อยละ 70 เป็นเมฆคิวมูลัสก้อนเดี่ยว (Single Cell) ซึ่งขนาดของเมฆฝนแต่ละก้อนมีค่าเฉลี่ย 
ไม่เกิน 60 ตารางกิโลเมตร โดยฤดูร้อน (มี.ค. - พ.ค.) ฤดูฝน (มิ.ย. - ต.ค.) และฤดูหนาว (พ.ย. - ก.พ.) มีค่าเฉลี่ย 
ของขนาดเมฆฝน เท่ากับ 50.4,  42.3 และ 29.2 ตารางกิโลเมตร ตามล าดับ เมื่อพิจารณาอายุของเมฆฝน  
แต่ละก้อนทั้ง 3 ฤดูกาล พบว่า มีช่วงเวลาการตกของฝนเฉลี่ยไม่เกิน 30 นาที แต่หากมีการรวมกลุ่มของเมฆฝน
จะส่งผลให้ขนาดของเมฆฝนใหญ่ขึ้นและมีระยะเวลาในการตกยาวนานยิ่งขึ้น ความสูงยอดเมฆจากค่ายอดเมฆ
สูงสุดเฉลี่ยมีค่าสูงกว่าระดับความสูง 20,000 ฟุต ในทุกฤดูกาล แต่เกิดมากในช่วงปลายฤดูร้อน รองลงมา เป็น
ช่วงฤดฝูน แตเ่มือ่พิจารณารว่มกบัคา่การสะท้อนที่มีค่ามากกว่า 50 dBz ซึ่งเป็นค่าการสะท้อนที่มีแนวโน้มเกิดพายุ
ลูกเห็บ พบว่า ส่วนใหญ่เกิดข้ึนในเดือนพฤษภาคม รองลงมา คือ เดือนเมษายน และเดือนมิถุนายน ตามล าดับ  
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ก. จ านวนกลุ่มเมฆเฉลี่ยรายวัน ข. ค่าการสะท้อนสูงสุดของยอดเมฆ 

รูปที่ 2 ตัวอย่างกราฟแจกแจงความถี่ (Histogram) จากข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศของเรดาร์ตรวจอากาศ 
ของสถานีเรดาร์ฝนหลวงพิมาย จ.นครราชสีมา ป ีพ.ศ. 2559 - 2561 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยาที่เหมาะสมกับการปฏิบัติการ จากผลตรวจอากาศ  
ชั้นบนในแต่ละฤดูกาล พบว่า ฤดูหนาว (พ.ย. - ก.พ.) ค่าเฉลี่ยของค่าดัชนีการยกตัวของอากาศ Lifted Index (LI) 
และ Showalter Index (SI) ส่วนใหญ่มีค่าเป็น บวก (+) ซึ่งมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 5.5 และ  3.7 ตามล าดับ ขณะที่
ฤดูร้อนและฤดูฝน ค่าเฉลี่ยของค่า LI  มีค่าเป็น ลบ (-) เท่ากับ -0.1 และ -1.2 ตามล าดับ ขณะที่ค่าเฉลี่ยของ SI 
มีค่าเป็นบวก (+) เล็กน้อย โดยมีค่าเท่ากับ 0.8 และ 0.3 ตามล าดับ ค่า K Index ของฤดูฝน (35.3) ซึ่งมีค่ามาก
ที่สุด รองลงมา คือ ฤดูร้อน (30.4) และฤดูหนาว (23.0) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาความชื้นเฉลี่ยที่ระดับความสูง 
5,000 - 10,000 ฟุต และระดับความสูง 10,000 - 18,000 ฟุต พบว่า ฤดูหนาว มีค่าความชื้นเฉลี่ย เท่ากับ 
68.3 และ 42.5 ตามล าดับ ฤดูร้อน มีค่าความชื้นเฉลี่ย เท่ากับ 74.2 และ 51.8 ตามล าดับ และฤดูฝน มีค่า
ความชื้นเฉลี่ย เท่ากับ 79.3 และ 73.9 ตามล าดับ จากวิเคราะห์ข้างต้นมีความสอดคล้องกับความถี่ของการเกิด
เมฆฝน 

 

 

 
 

ก. ค่าชื้นสัมพัทธ์ ข. Lifted Index    ค. K Index 

รูปที่ 3 ตัวอย่างกราฟเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลตรวจอากาศชั้นบนในแต่ละฤดู 

การศึกษาในปีงบประมาณ 2563 โครงการฯ มีแผนการด าเนินงานในคัดเลือกข้อมูลให้มีช่วงของข้อมูล
ให้แคบลง ร่วมกับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าดัชนีอากาศจากผลตรวจอากาศชั้นบนกับคณุลักษณะของ
เมฆตามชว่งเวลาในแตล่ะฤดูกาล และเปรยีบเทยีบคุณลกัษณะของเมฆฝนธรรมชาติและเมฆฝนที่ปฏิบัติการฝนหลวง 
โดยเทยีบกลุม่เมฆกบัขอ้มลูเสน้ทางการบนิขณะปฏบิตักิารฝนหลวง เพือ่วเิคราะหค์ณุลกัษณะของกลุม่เมฆที่ปฏิบัติการ 
ฝนหลวงในข้ันตอนต่างๆ และก าหนดรูปแบบการปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อให้การปฏิบัติการฝนหลวงมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น  
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6. Enhancement of Royal Rainmaking Operation Efficiency in Northeast of Thailand  
Case Study : Cloud Characteristics 

The objective of this research is to study cloud characteristics of natural cloud 
and seeded cloud in order to develop the operational pattern of Royal Rainmaking.  
This research employs the RADAR data of Phimai station, the upper air sounding data  
and synoptic data of Thailand during 2015 - 2017. The cloud characteristics were analyzed   
using the RADAR climatology technique and TITAN (Thunderstorm Identification Tracking Analysis 
and Nowcasting). 

The result showed that the reflectivity of cloud over 20 dBz, in winter (Nov. - Feb.) 
shown high frequency of rain clouds was occurred in the upper part of Nakhon Ratchasima 
province, the upper part of Buriram province and Chaiyaphum province. In summer (Mar. - May) 
on early season the rain cloud was occurred in the central part of the region.  In late of May, the 
high frequency of rain clouds was well-distributed above the hilly area over the southern part 
of Nakhon Ratchasima and Buriram provinces. In rainy season (Jun. - Oct.), the northeastern  
region of Thailand has been continuously influenced by the southwest monsoon and the  
monsoon trough lies between August and October resulting in rain spreading all over 7 provinces. 
The rain clouds were occurred in the middle of March to the earlier of November, which mostly 
occur in the middle of April to the end of October and over 70% was single cell cumulus 
cloud. All season the average size of isolate rain cloud was not more than 60 Km2 and rainfall 
durations were less than 30 minutes if there is a combination of rain clouds it will increase the 
size of the rain clouds and the rainfall duration was longer. The average of the maximum cloud 
top was more than 20,000 feet in every season. The analysis of the reflectivity of cloud top 
that greater than 50 dBz, the potential for hail storms found that most hail event occur in May.  
In winter, Lifted Index (LI) and Showalter Index (SI) were mostly positive (+), however, in  
summer and rainy seasons the average of LI were negative (-) and the average of SI were slightly 
positive. The average of KI, in rainy and summer seasons were more than 30 . In all seasons,  
the average humidity (RH) at 5,000 - 10,000 feet is more than 60%, while in rainy season, RH at 
10,000 - 18,000 feet is more than 60%.  

In 2020 , the researchers plan to analyse the relationship between the upper air  
sounding parameters and cloud characteristics, then compare the characteristics of natural 
clouds and seeded clouds to determine the optimum operational pattern for enhancement of 
Royal Rainmaking operation efficiency.   
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7. โครงการการศึกษาการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาแล้งซ้ าซากบริเวณพื้นที่ภาคกลางของ 
ประเทศไทย 
(The Study on Royal Rainmaking to Solve Drought-Prone Areas in Central Thailand) 

การศึกษาการปฏิบัติการฝนหลวงเพ่ือแก้ไขปัญหาแล้งซ้ าซากบริเวณพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทย   
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาวะแวดล้อม ลักษณะของภูมิประเทศ และลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาท่ีมีอิทธิพลต่อ
การเกิดเมฆฝนบริเวณพ้ืนที่แล้งซ้ าซาก ในพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทย และเพ่ือศึกษาปัญหาภัยแล้งที่เกิด เป็น
ประจ าต่อเนื่องในพ้ืนที่การเกษตร บริเวณพ้ืนที่แล้งซ้ าซาก ในพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทย  โดยการศึกษาใช้
ข้อมูลปริมาณฝนสะสมรายปี จ านวน 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561) วิเคราะห์หาค่าดัชนีปริมาณน้ าฝนมาตรฐาน
เชิงพ้ืนที่ (Standardized Precipitation Index: SPI) ในระดับอ าเภอของพ้ืนที่ภาคกลาง ที่มีความต้องการน้ าฝน
ด้านการเกษตร รวมทั้งวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงการเกิดปัญหาภัยแล้งจากหน่วยงานต่าง ๆ จ านวน 4 ปี (พ.ศ. 2559 
– 2562) ได้แก่ พ้ืนที่ขอรับบริการฝนหลวง (กรมฝนหลวงและการบินเกษตร) ข้อมูลพ้ืนที่ประสบภัยแล้งซ้ าซาก
ด้านการเกษตร (กรมส่งเสริมการเกษตร) และข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงประสบภัยแล้ง (กรมป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย) 
รวมทั้งข้อมูลลักษณะภูมิประเทศและความลาดชันของพื้นที่ภาคกลาง ปี 2558 (กรมพัฒนาที่ดิน) 

  
ระดับความเสี่ยงพื้นที่ ค่าคะแนน  

ไม่เสี่ยงประสบปัญหาภัยแล้ง 1- 3 

เสี่ยงประสบปัญหาภัยแล้ง
น้อย 

4 - 6 

เสี่ยงประสบปัญหาภัยแล้ง
ปานกลาง 

7 - 9 

เสี่ยงประสบปัญหาภัยแล้งมาก 10 - 12 

ที่เสี่ยงประสบปัญหาภัยแล้ง
มากที่สุด 

13 - 15 

    
    
    
    

รูปที่ 1 แสดงวธิีการคัดเลือกพื้นที่เสี่ยงประสบปัญหาภัยแล้งโดยพจิารณาจากการซ้อนทับกันของชั้นของข้อมูลและการก าหนดค่าคะแนนระดับ
ความเส่ียงพื้นที่ และตัวอย่างพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งมากของจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดสุพรรณบุรี 

การวิจัยฯ นี้ได้วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อก าหนดพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งโดยใช้วิธีการ 
ซ้อนทับข้อมูล และการค านวณหาค่าคะแนนของระดับช่วงชั้นของพื้นที่เสี่ยงประสบปัญหาภัยแล้ง จากข้อมูลเชงิ
พ้ืนที่จ านวน 5 ตัวแปร ได้แก่ (1) ดัชนีปริมาณน้ าฝนมาตรฐานเชิงพ้ืนที่ หรือ SPI (2) ข้อมูลลักษณะภูมิประเทศ
และความลาดชันของพื้นที่ (3) ข้อมูลพื้นท่ีขอรับบริการฝนหลวง (4) ข้อมูลพื้นท่ีประสบภัยแล้งซ้ าซากด้าน
การเกษตรและ (5) ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงประสบภัยแล้ง และก าหนดค่าคะแนนระดับช่วงชั้นของความเสี่ยงการประสบ
ปัญหาภัยแล้งออกเป็น 5 ระดับ ดังรูปที่ 1 โดยงานวิจัยฯ นี้ใช้พื้นที่เสี่ยงการประสบปัญหา ภัยแล้งที่มีระดับ
คะแนนอยู่ในเกณฑ์ “พื้นท่ีเสี่ยงประสบปัญหาภัยแล้งมากท่ีสุด” เป็นเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ศึกษาส าหรับการ
พัฒนารูปแบบการปฏิบัติการฝนหลวงในพ้ืนที่ภาคกลาง  
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จากการศึกษาพบว่า เมื่อพิจารณาจากลักษณะภูมิประเทศและความลาดชันของพ้ืนที่รวมทั้ง
ความสามารถในการระบายน้ าของพ้ืนที่ภาคกลาง พ้ืนที่ราบตอนกลางของภูมิภาคมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม มีระดับ
ความลาดชัน 0-5% และพ้ืนที่เขตทิวเขาทางด้านฝั่งตะวันออกและตะวันตกของภูมิภาค มีระดับความลาดชัน  
5-35% ซึ่งมีความเสี่ยงของการเกิดปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่ค่อนข้างมาก และจากการศึกษาค่าดัชนีปริมาณน้ าฝน
มาตรฐานในพ้ืนที่ภาคกลาง พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง -2.88 ถึง 4.27 โดยจังหวัดที่มีความเสี่ยงภัยแล้ง 
เนื่องจากปริมาณน้ าฝนน้อย 4 ล าดับแรก ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกาญจนบุรี และ
จังหวัดลพบุรี และเมื่อวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงประสบปัญหาภัยแล้งโดยใช้วิธีการซ้อนทับข้อมูลเชิงพื้นที่  และการ
ค านวณหาค่าคะแนนของระดับช่วงชั้นของพ้ืนที่เสี่ยงประสบปัญหาภัยแล้ง พบว่า พ้ืนที่ประสบปัญหาแล้งซ้ าซาก  
ที่อยู่ในเกณฑ์ “พ้ืนที่เสี่ยงประสบปัญหาภัยแล้งมากที่สุด” พบใน 2 จังหวัดของพ้ืนที่ภาคกลาง ได้แก่ อ าเภอ 
ตากฟ้า จังหวดันครสวรรค ์และอ าเภอดา่นชา้ง จงัหวดัสพุรรณบุร ีดงัแสดงในตารางที ่1 

ตารางที่ 1 ข้อมูลการวิเคราะห์พ้ืนที่ประสบปัญหาภัยแล้งโดยใช้วิธีการซ้อนทับข้อมูลเชิงพ้ืนที่ และการค านวณหา
ค่าคะแนนของระดับช่วงชั้นของพ้ืนที่เสี่ยงประสบปัญหาภัยแล้ง ของจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดสุพรรณบุรี 

จังหวัด อ าเภอ 
(Standardized  

Precipitation Index : 
SPI) / เกณฑ์ความแห้งแล้ง 

การร้องขอการ
ปฏิบัติการ 

ฝนหลวง (คร้ัง) 

ความลาดชัน
ของพื้นท่ี 

พื้นท่ีเสี่ยงภัยแล้ง 
(กรมป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

โอกาสเกิดพื้นท่ี
เสี่ยงภัยแล้ง 
(กรมส่งเสริม
การเกษตร 

ค่าคะแนน 

สุพรรณบุร ี

ด่านช้าง -1.73 / แห้งแล้งมาก 63 2-8% เสี่ยงมาก มีโอกาส 13 

ดอนเจดีย์ -1.03 / แห้งแล้งปานกลาง 21 0-3% เสี่ยงน้อยมาก มีโอกาส 9 

สามชุก -0.26 / แห้งแล้งน้อย 1 0-3% เสี่ยงน้อยมาก ไม่มีโอกาส 5 

เดิมบางนางบวช -1.18 / แห้งแล้งปานกลาง 7 0-3% เสี่ยงมาก มีโอกาส 10 

อู่ทอง -0.28 / แห้งแล้งน้อย 17 0-3% เสี่ยงน้อยมาก มีโอกาส 7 

นครสวรรค ์

เก้าเลี้ยว -0.37  / แห้งแล้งน้อย 6 0-3% เสี่ยงมาก ไม่มีโอกาส 8 

พยุหะคีรี -0.12 / แห้งแล้งน้อย 52 0-3% เสี่ยงมาก มีโอกาส 10 

ไพศาลี -0.49 / แห้งแล้งน้อย 95 0-3% เสี่ยงมาก มีโอกาส 12 

ลาดยาว -0.46 / แห้งแล้งน้อย 30 0-3% เสี่ยงมาก มีโอกาส 9 

ท่าตะโก -0.71 / แห้งแล้งน้อย 32 0-3% เสี่ยงน้อยมาก ไม่มีโอกาส 7 

ตากฟ้า -1.46 / แห้งแล้งปานกลาง 95 0-3% เสี่ยงน้อยมาก มีโอกาส 14 

หนองบัว -0.44 / แห้งแล้งน้อย 26 0-3% เสี่ยงมาก มีโอกาส 9 

เมืองนครสวรรค์ -0.24 / แห้งแล้งน้อย 28 0-3% เสี่ยงมาก ไม่มีโอกาส 8 

บรรพตพิสัย -0.24 / แห้งแล้งน้อย 9 0-3% เสี่ยงมาก ไม่มีโอกาส 8 

ตาคลี -0.86 / แห้งแล้งน้อย 47 0-3% เสี่ยงมาก มีโอกาส 10 

ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2563 โครงการฯ จะด าเนินการวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการปฏิบัติการฝนหลวงใน
พ้ืนที่ดังกล่าว เพ่ือให้ได้รูปแบบการปฏิบัติการฝนหลวงที่เหมาะสมในพ้ืนที่อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์และ
อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรีต่อไป   
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7. The Study on Royal Rainmaking to Solve Drought-prone Areas in Central Thailand 
The Royal Rainmaking Operation of repeated drought - prone area in the central region 

of Thailand research has been carried out in order to study the environmental, topographical and  
meteorological characteristics that influence the occurrence of rain clouds in the repeated 
drought areas in the central region of Thailand. The researchers used the annual accumulated 
rainfall data of 3 years (2016 - 2018) for analyzing the spatial standard rainfall amount (Standardized 
Precipitation Index: SPI)  and 4 year (2016 - 2019) spatial information (district level) of the central 
region that requires rainwater for agriculture including the areas at risk of drought collected by 
various departments, including areas achieving benefit from Royal Rainmaking service provided 
by Department of Royal Rainmaking and Agricultural Aviation. Information of drought-stricken  
agricultural areas (Department of Agricultural Extension), information of areas at risk of drought 
(Department of Disaster Prevention and Mitigation) and data of topography and slope of central 
region in 2015 (Department of Land Development) will also analyzed. 

This research aims at determination of drought affected areas using data overlapping 
methods and calculation of grade point values of the risk-stricken areas.  From the spatial data 
of 5 variables which are (1) Spatial Standard Rainfall Index (SPI) (2) Topographic and slope data 
of the area (3 ) Information for the area of the royal rain service (4 ) Data of the repeated 
drought agricultural area and (5) Information on risk areas experiencing drought. The grade level 
for the risk of drought encountering is set into 5  levels. The risk areas of drought problems  
from the areas with scores in the criteria of "The most vulnerable area to drought" is to be 
used as a study area for the development of the model of Royal Rainmaking operation in the 
central region. According to the study, the topography and slope of the area as well as the 
drainage capacity of the central region were considered and the central plains of the region are 
plains with a slope of 0-5%. The slope of the mountainous areas on the eastern and western 
sides of the region is about 5-35%, which has a high risk of drought. And from the study of the 
standard rainfall index in the central region, it was found that the average values were between 
-2 .88  to 4 .27 . Analyzing the drought experienced area by using the method of overlapping  
spatial data and calculating the values of the risk areas affected by drought, it was found that 
"the most vulnerable areas experiencing drought" found in 2 provinces of the central region,  
i.e. Tak Fa district, Nakhon Sawan province, and Dan Chang district, Suphan Buri province. 

In the year 2020, the researchers will analyze and develop the model of Royal Rainmaking 
operation in the area in order to get the suitable model of the rain operation in Tak Fa district, 
Nakhon Sawan province and Dan Chang district, Suphan Buri province. 
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8. โครงการการศึกษาพฤติกรรมเมฆฝนเพื่อการปฏิบัติการฝนหลวงบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก 
ของประเทศไทย  
(A Study on Rain Cloud Characteristics for Royal Rainmaking Operation in Eastern  
Thailand) 
  การศึกษาพฤติกรรมเมฆฝนเพื่อการปฏิบัติการฝนหลวงบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยมี 
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะพฤติกรรมการเกิดเมฆในพ้ืนที่ภาคตะวันออกในแต่ละฤดูกาล ทิศทางการเคลื่อนตัว 
การพัฒนาตัวของเมฆจนตกเป็นฝน ผลกระทบของสภาพอากาศและสภาพภูมิประเทศ รวมทั้งตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยา 
ที่ส่งผลให้เมฆฝนก่อตัวในพื้นที่ภาคตะวันออก ประเมินความสัมพันธ์ของการเกิดเมฆกับพารามิเตอร์ที่ได้จากผลการตรวจ
อากาศชั้นบนของสถานีเรดาร์ฝนหลวงสัตหีบ และจัดท าเป็นคู่มือส าหรับเกณฑก์ารตดัสนิใจในการปฏิบตักิารฝนหลวง
ท่ีแมน่ย า โดยศกึษาจากขอ้มลูลกัษณะภมูปิระเทศและความลาดชนัของพื้นท่ีภาคตะวันออก (กรมพัฒนาท่ีดิน) 
ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ระดับอ าเภอ ของพ้ืนที่ภาคตะวันออก (นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง 
จันทบุรี และตราด) จ านวน 4 ปี (พ.ศ. 2558 – 2561) ข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ ข้อมูลการตรวจสภาพอากาศ
ชั้นบนของสถานีเรดาร์ฝนหลวงสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (กรมฝนหลวงและการบินเกษตร) และข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม 
(กรมอุตุนิยมวิทยา) จ านวน 4 ปี (พ.ศ. 2558 – 2561)  

 งานวิจัยนี้ ได้ก าหนดรูปแบบในการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ (1) การวิเคราะห์ข้อมูล
ลักษณะภูมิประเทศและความลาดชันของพ้ืนที่บริ เวณภาคภาคตะวันออก โดยใช้โปรแกรม ArcGIS  
(2) การวิเคราะห์ข้อมูลเรดาร์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเกิดเมฆฝน (พ้ืนที่ที่เกิดเมฆฝน และช่วงเวลาที่เกิดเมฆ)  
ด้วยวิธี Radar Climatology และคุณสมบัติของกลุ่มเมฆ ด้วยโปรแกรม TITAN (Thunderstorm Identification 
Tracking Analysis and Nowcasting) จ านวน 7 ตัวแปร  ได้แก่ จ านวนและช่วงชีวิตของกลุ่มเมฆฝน  
ค่าการสะท้อนสูงสุด ความสูงฐานเมฆและยอดเมฆ ปริมาตรและมวลของกลุ่มเมฆฝน รวมทั้งการวิเคราะห์  
ตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยาที่ส าคัญในการปฏิบัติการฝนหลวง จ านวน 5 ตัวแปร (ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยที่ระดับ
ปฏิบัติการ ดัชนีสภาพอากาศ SI LI KI และ SWEAT) กับจ านวนการเกิดกลุ่มเมฆฝนในพ้ืนที่ศึกษาด้วย  
เพ่ือพัฒนารูปแบบการปฏิบัติการฝนหลวงให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ที่ประสบภัยแล้งบริเวณ ภาคตะวันออก  
ทั้งนี้งานวิจัยฯ นี้จะท าการศึกษารูปแบบของสภาพอากาศตามลักษณะการเกิดฝน 

ผลการศึกษาลักษณะภูมิประเทศที่มี อิทธิพลต่อการเกิดเมฆฝนบริ เวณพ้ืนที่ภาคตะวันออก  
พบว่าบริเวณตอนกลางของภาคเป็นที่ราบสูงสลับกับภูเขาลูกเตี้ยๆ ทิศตะวันตกของภาคมีชายฝั่งทะเล  
ที่เรียบยาวและโค้งเว้าไปจนถึงทิศใต้ของภาค ทางด้านทิศเหนือของภาคมีเทือกเขาสันก าแพง เป็นพรมแดน  
ระหว่างภาคตะวันออกกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีทิวเขาจันทบุรีที่เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง ประเทศ
ไทยกับประเทศกัมพูชา จากลักษณะภูมิประเทศที่กล่าวมาจะพบว่าในช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้  (ฤดูร้อน) 
ลมจะพัดน าพาความชื้นจากอ่าวไทยและแหลมญวนเข้าสู่พ้ืนท่ีแนวชายฝั่งและตอนกลางภาค ลักษณะเช่นนี้
ส่งผลให้กลุ่มเมฆพัฒนาตัวบริเวณแนวชายฝั่งของ จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด บริเวณแนวเขาชะเมา 
จังหวัดระยอง แนวเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี และแนวเขาเขียว จังหวัดชลบุรี โดยกลุ่มฝนจะเคลื่อนตัวเข้า
บริเวณตอนกลางของภาคจากนั้นจะสลายตัวในเวลาต่อมา ช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (ฤดูฝน) ลมจะพัด
น าพาความชื้นจากอ่าวไทยเข้าสู่ พ้ืนที่ชายฝั่งและตอนกลางภาค ลักษณะเช่นนี้ส่งผลให้กลุ่มเมฆพัฒนาตัว
บริเวณแนวชายฝั่งของ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด บริเวณแนวเขาชะเมา จังหวัดระยอง แนวเขา
สอยดาว จังหวัดจันทบุรี และแนวเขาเขียว จังหวัดชลบุรี รวมทั้งบริเวณพื้นราบป่าอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
โดยกลุ่มฝนจะเคลื่อนตัวเข้าบริเวณตอนกลางของภาคและสามารถเคลื่อนตัว ต่อจนถึงบริเวณแนวเขาสันก าแพง
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ในกรณีช่วงที่มีลมมรสุมก าลังแรงvและช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (ฤดูหนาว) ลมจะพัดน าพาความชื้นจากบริเวณ 
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยvเข้าสู่บริเวณตอนบนของภาค ลักษณะเช่นนี้ส่งผลให้กลุ่มเมฆ
พัฒนาตัวบริเวณเทือกเขาสันก าแพง และบริเวณพื้นที่จังหวัด สระแก้ว โดยกลุ่มฝนจะเคลื่อนตัวจากบริเวณแนว
เขาสันก าแพงสู่พื้นที่ จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายกและฉะเชิงเทรา และจะสลายตัวลงบริเวณตอนกลาง
ของภาคตะวันออกดังรูปที่ 1  

รูปที่ 1 ลักษณะการเกิดกลุ่มเมฆในช่วงฤดูมรสุมต่าง ๆ 

พฤติกรรมเมฆฝนบริเวณพ้ืนที่ภาคตะวันออก จากการประมวลผลข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศสถานี
เรดาร์สัตหีบพบว่า ลักษณะการเกิดเมฆในพ้ืนที่ภาคตะวันออก แบ่งเป็น 2 รูปแบบด้วยกันคือ (1) กลุ่มเมฆก่อตัว
บริเวณแนวเขา (Orographic Rain) และเคลื่อนตัวตามลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ ได้แก่ เขาเขียว จังหวัดชลบุรี  
(เขาสอยดาว) จังหวัดจันทบุรี (เขาชะเมา) จังหวัดระยอง และ (2) กลุ่มเมฆเกิดจากการก่อตัวบริเวณพ้ืนที่ราบ  
โดยอาศัยความร้อนจากพ้ืนดิน (Convective Rain) และเคลื่อนตัวตามทิศลม ได้แก่ บริเวณป่าอ่างฤาไน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา และสระแก้ว (ดังรูปที่ 2 )  

รูปที่ 2 พื้นที่ลกัษณะการเกิดเมฆในพื้นที่ภาคตะวันออก 
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จากการวิเคราะห์จ านวนความถ่ีของการเกิดกลุ่มเมฆฝนที่ระดับค่าการสะท้อนต่างๆ ในช่วงเวลาท่ี
แตกต่างกันพบว่า ความถี่ในการพบกลุ่มเมฆที่มีค่าการสะท้อนกลับไม่เกิน 20 dBZ ซึ่งเป็นกลุ่มเมฆที่มีความ
หนาแน่นของจ านวนเม็ดน้ าต่ าและเม็ดน้ ามีขนาดเล็กจึงไม่ตกลงมาเป็นฝน มีความถี่สูงในช่วงเวลา 06.00 - 
09.00 น. ดังนั้นในช่วงเวลานี้จึงเหมาะสมต่อการปฏิบัติการในขั้นตอนที่ 1 (ก่อกวน) ส่วนกลุ่มเมฆที่มีค่าการ
สะท้อนกลับระหว่าง 20 - 28 dBZ พบว่ามีความถี่สูงในช่วงเวลา 10.00 - 13.00 น. และกลุ่มเมฆที่มีค่าการ
สะท้อนกลับตั้งแต่ 30 dBZ พบว่ามีความถ่ีสูงในช่วงเวลา 13.00 - 17.00 น. และเมื่อพิจารณาข้อมูลจ านวน
กลุ่มเมฆฝนระหว่างปี 2558 - 2560 ในช่วงเดือนที่ต่างกันพบว่า ในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ จะมี
จ านวนกลุ่มเมฆฝนในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกต่ าสุดเนื่องจากมวลอากาศเย็นที่มีความชื้นต่ าจากประเทศจีน  
ปกคลุมพ้ืนที่ประเทศไทย ลักษณะอากาศจึงไม่เหมาะสมในการพัฒนาตัวเป็นกลุ่มฝน และช่วงเดือนพฤษภาคม - 
กรกฎาคม (ดังรูปที่ 3) จะมีจ านวนกลุ่มเมฆฝนในพ้ืนที่ภาคตะวันออกสูงสุดเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดพาเอาความชื้นจากทะเลอ่าวไทยเข้าสู่พ้ืนที่ภาคตะวันออก 

รูปที่ 3 ลักษณะปริมาณการเกิดกลุ่มเมฆในพื้นที่ภาคตะวันออก 

อย่างไรก็ตามโครงการวิจัยฯ นี้ ยังอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมเมฆในพื้นท่ีภาคตะวันออกกับผลการตรวจอากาศชั้นบนของสถานีเรดาร์ฝนหลวงสัตหีบ เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนารูปแบบการปฏิบัติการฝนหลวงในพ้ืนที่ภาคตะวันออกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
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8. A Study on Rain Cloud Characteristics for Royal Rainmaking Operation in Eastern Thailand 
  This project aims to study the influence of topographic and local climate characteristics 
on rain cloud in difference seasons over eastern region of Thailand. The weather radar and  
upper-air sounding data of Sattahip Radar station from year 2015 to 2018 were used to study 
the relation between rain cloud characteristics and the potential of rainmaking operation. The 
result will be used to improve the efficiency of rainmaking operation in eastern Thailand. 
  From the topographical and seasonal analysis of eastern region, the main factor of rain 
cloud formation and storm movement is wind direction in difference seasons. The wind flows 
southeast in summer (February to April), southwest in rainy season (May to September) and 
northeast in transition period from rainy to winter season (October). In summer time, the moist 
air is moving from the South China Sea into the coastal areas (Trat, Chanthaburi and Rayong 
provinces) then developing to form as cumulus clouds. The cumulus clouds were moved along 
the northeast ward and dissipate over the central part of eastern region (the area between 
Rayong, Chanthaburi and Chachoengsao provinces) when moving a cross Khao-Chamao and 
Khao-Soidao Mountains. In rainy season, the saturated moist air is moving from the Gulf of 
Thailand into the coastal and flat areas of Chonburi and Rayong provinces. The cumulus 
clouds were originated over this area and move forward along the northwest direction and  
dissipate over the area between Chonburi, Rayong and Chachoengsao provinces. Sometimes, 
they moved faraway in the middle land until reaching Prachin Buri and Sa Kaeo provinces  
because of the strong wind in this season. For the transition period from rainy to winter  
season, the rain cloud from Sankampaeng Mountain down to southwest direction and dissipate 
over the area between Prachin Buri, Sa Kaeo and Chachoengsao provinces.  
  In 2020 , the project is still in the process of analysing data to find relationship  
between cloud characteristics and the upper air parameters in order to improve the efficiency 
of rainmaking operation in eastern Thailand. 
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๙. โครงการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงในเขตเงาฝน  
กรณีศึกษา แนวเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 
(Efficiency Incensement of Royal Rainmaking Operation in Rain Shadow Area  
Case Study : Khao Soi Dao Mountain, Chanthaburi Province) 

โครงการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงในเขตเงาฝน กรณีศึกษา แนวเขาสอยดาว 
จังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบลักษณะเมฆระหว่างเมฆที่ปฏิบัติการฝนหลวงกับเมฆท่ีพัฒนา
ตัวตามธรรมชาติ บริเวณแนวเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรีและพัฒนารูปแบบการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงในเขตเงาฝน โดยศึกษาลักษณะพฤติกรรมการเกิดเมฆในพื้นที่แนวเขาสอยดาว 
ในช่วงฤดูร้อน ทิศทางการเคลื่อนตัว การพัฒนาตัวของเมฆจนตกเป็นฝน ศึกษาผลกระทบของสภาพอากาศและสภาพ
ภูมิประเทศ รวมท้ังตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยาที่ส่งผลให้เมฆฝนก่อตัวในพื้นที่แนวเขาสอยดาว และหาความสัมพันธ์
ของการเกิดเมฆกับพารามิเตอร์ที่ได้จากผลการตรวจอากาศชั้นบนของสถานีเรดาร์ฝนหลวงสัตหีบและสามารถสร้าง
เป็นคู่มือส าหรับเกณฑ์การตัดสินใจในการปฏิบัติการฝนหลวงที่แม่นย า โดยใช้ข้อมูลลักษณะภูมิประเทศและความ
ลาดชันของพื้นท่ีแนวเขาสอยดาว (กรมแผนที่ทหาร) และข้อมูลการใช้ท่ีดิน บริเวณอ าเภอสอยดาวและอ าเภอ 
โป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี (กรมพัฒนาที่ดิน) และข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ ข้อมูลการตรวจสภาพอากาศชั้นบน
ของสถานีเรดาร์ฝนหลวงสัตหีบ จังหวัดชลบุร ีข้อมูลผลการปฏบิตักิารฝนหลวงและผลการปฏบิตักิารฝนหลวง (กรม
ฝนหลวงและการบินเกษตร) และข้อมลูภาพถ่ายดาวเทียม (กรมอุตุนิยมวิทยา) จ านวน 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) 

การศึกษางานวิจัยนี้ ได้ก าหนดรูปแบบในการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้  (1) การวิเคราะห์
ข้อมูลลักษณะภูมิประเทศและความลาดชันของพ้ืนที่บริเวณแนวเขาสอยดาว โดยใช้โปรแกรม ArcGIS (2) การ
วิเคราะห์ข้อมูลเรดาร์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเกิดเมฆฝน (พ้ืนที่ที่เกิดเมฆฝน และช่วงเวลาที่เกิดเมฆ) ด้วยวิธ ี 
Radar Climatology และคุณสมบัติของกลุ่มเมฆ ด้วยโปรแกรม TITAN (Thunderstorm Identification Tracking 
Analysis and Nowcasting) จ านวน 7 ตัวแปร ได้แก่ จ านวนและช่วงชีวิตของกลุ่มเมฆ ค่าการสะท้อนสูงสุด 
ความสูงฐานเมฆ ความสูงยอดเมฆ ปริมาตรและมวลของกลุ่มเมฆ รวมทั้งการวิเคราะห์ตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยาที่
ส าคัญในการปฏิบัติการฝนหลวง (3) การวิเคราะห์ข้อมูลผลการปฏิบัติการฝนหลวงที่ได้จากระบบประเมินพ้ืนที่รับ
ประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวงด้วยเรดาร์ตรวจอากาศ (Radar Evaluate) โดยแยกค่าความเหมาะสมของ
สภาพอากาศ จากระบบพยากรณ์สภาวะอากาศชั้นบน ช่วยในการตัดสินใจในการปฏิบัติการฝนหลวงภาค
ตะวันออก (ETCM) จ านวน 3 ระดับได้แก่ ระดับดี (Good) ระดับปานกลาง (Moderate) และระดับไม่เหมาะสม 
(Poor) เพ่ือเปรียบเทียบค่าปริมาณน้ าฝน จ านวนพ้ืนที่ฝนตกและปริมาตรน้ าฝนรวม ที่ได้จากการปฏิบัติการ  
ฝนหลวงกับฝนธรรมชาติ 

จากการศึกษาลักษณะภูมิประเทศท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดเมฆฝนบริเวณพ้ืนที่แนวเขาสอยดาว  พบว่า
สภาพภูมิประเทศเป็นท่ีราบสูงสลับกับที่ราบเชิงเขา ด้านตะวันตกมีแนวเทือกเขาสูงทอดตัวยาว จากทิศเหนือ
อ าเภอสอยดาวจนถึงทิศใต้อ าเภอโป่งน้ าร้อน ส่งผลให้ในชว่งฤดรู้อน (1 มนีาคม - 15 พฤษภาคม) ลมที่พัดเข้าสู่
พื้นที่จะมาจากด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มเมฆจะก่อตัวและเคลื่อนที่ผ่านพ้ืนที่การเกษตร
ส่วนใหญ่ที่อยู่ด้านทิศตะวันออกของอ าเภอสอยดาวและอ าเภอโป่งน้ าร้อน และจะพัฒนาตัวเป็นฝนเมื่อเคลื่อนที่ 
ถึงยอดแนวเขาสอยดาว ในช่วงฤดูฝน (16 พฤษภาคม – 15 ตุลาคม) ลมที่พัดเข้าสู่ พ้ืนที่จะมาจากด้านทิศใต้
และทิศตะวันตกเฉียงใต้ กลุ่มเมฆจะพัฒนาตัวและตกเป็นฝนบริเวณแนวเขาสอยดาว ด้านอ าเภอเขาคิชฌกูฏ ท าให้
บริเวณพื้นอ าเภอสอยดาวและอ าเภอโป่งน้ าร้อน ซึ่งอยู่ท้ายลมด้านหลังเขาสอยดาวได้รับปริมาณน้ าฝนค่อนข้างน้อย
ท าให้พื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าทั้งในช่วงฤดูร้อนและฤดูฝน และจากการศึกษาพฤติกรรมและ 
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 การกระจายตัวของเมฆฝนในพ้ืนที่แนวเขาสอยดาวในช่วงฤดูร้อน เมฆธรรมชาติจะเกิดขึ้นบริเวณแนวเขา
สอยดาวและแนวเขาด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ อ าเภอโป่งน้ าร้อน โดยจะพบจ านวนเมฆสะสมมากที่สุดใน
ช่วงเวลา 06.00 น.- 09.00 น. และเริ่มมีปริมาณลดลงในช่วงระหว่างวันเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นและจะมี
ปริมาณเมฆน้อยที่สุดช่วงเวลา 15.00 น. -18.00 น. 

รูปที่ 1 แผนที่ลักษณะภูมิประเทศภาคตะวันออก   รูปที่ 2 แผนที่ลักษณะภูมิประเทศอ าเภอโป่งน้ าร้อนและอ าเภอสอยดาว  
จังหวัดจันทบุรี 

จากการวเิคราะห์ผลการปฏบิัตกิารฝนหลวงระหวา่งวนัที ่1 มีนาคม 2562 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2562  
มีวันปฏิบัติการฝนหลวงในพ้ืนที่ อ าเภอโป่งน้ าร้อนและอ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี จ านวน 29 วันและ 
วันไม่ปฏิบัติการฝนหลวงในพ้ืนดังกล่าวจ านวน 39 วัน โดยแยกข้อมูลตามระดับความเหมาะสมของ 
สภาพอากาศ พบว่าวันที่ปฏิบัติการฝนหลวงครบ 3 ขั้นตอน ได้แก่การก่อกวน เลี้ยงให้อ้วนและโจมตี  
มีค่าปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยจ านวนพ้ืนที่ฝนตก และค่าเฉลี่ยปริมาตรน้ าฝนรวม มากกว่าวันไม่ปฏิบัติการ
ฝนหลวง (ฝนธรรมชาติ) โดยในวันท่ีอากาศมีความเหมาะสมระดับดี การปฏิบัติการฝนหลวงมีค่า ปริมาณ 
น้ าฝนเฉลี่ย ค่าปริมาตรน้ ารวม มากกว่าแต่มีจ านวนพ้ืนที่ฝนตก น้อยกว่าวันไม่ปฏิบัติการ วันที่อากาศมี  
ความเหมาะสมระดับปานกลางและระดับไม่เหมาะสม การปฏิบัติการฝนหลวง มีค่าปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 
จ านวนพื้นที่ฝนตก ค่าปริมาตรน้ ารวม มากกว่าวันไม่ปฏิบัติการฝนหลวง จึงสรุปได้ว่าการปฏิบัติการ ฝนหลวง 
ครบขั้นตอน สามารถเพ่ิมปริมาณฝนและพ้ืนที่ฝนตกในเขตเงาฝนพ้ืนที่แนวเขาสอยดาว ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ตารางเทียบเทียบ ค่าปริมาณฝนเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยพื้นที่ฝนตก ค่าเฉลี่ยปริมาตรน้ ารวมระหว่างผลการ
ปฏิบัติการฝนหลวงเมื่อเทียบกับฝนธรรมชาติ 

หมายเหตุ  (1) ค่าที่ได้จากผลการปฏิบัติการฝนหลวง                                       
             (2) ค่าที่ได้จากวันไม่ปฏิบัติการฝนหลวง (ฝนธรรมชาติ)  
              (3) ความแตกต่างระหว่างผลการปฏิบัติการฝนหลวงเทียบกับวันไม่ปฏิบัติการฝนหลวงเมื่อคิดเป็นร้อยละ  

อย่างไรก็ตามโครงการวิจัยฯ นี้ยังอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมเมฆในพ้ืนที่แนวเขาสอยดาวกับผลการตรวจอากาศชั้นบนของสถานีเรดาร์ฝนหลวงสัตหีบ            
เพ่ือพัฒนารูปแบบการปฏิบัติการฝนหลวงในเขตพ้ืนที่ เงาฝน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสามารถ
น าไปใช้ได้กับพ้ืนที่เขตเงาฝนบริเวณอ่ืน 

9. Efficiency Incensement of Royal Rainmaking Operation in Rain Shadow Area  
Case Study : Khao Soi Dao Mountain, Chanthaburi Province 
 The objective of this research is to study of natural rain cloud characteristics comparing 
with seeded rain clouds, and develop the appropriate model of rainmaking to increase the 
efficiency of rainmaking operation in rain shadow area. 
 This research uses the Royal Rainmaking Operation data from March, 1st to May, 31st 
2019 . There was Rainmaking Operation in rain shadow area (Pongnamron and Soidao districts, 
Chanthaburi province) for 29 days and non-operation for 39 days, totally 78 experimental days 
(29-day seeded and 39-day non seeded). They are classified in 3 levels which are good, moderate 
and poor, by warm clouds seeding potential from the Eastern Thailand Cumulus Model (ETCM). 
 The result of research project showed that the Royal Rainmaking Operation complete 
by 3 steps (Triggering, Fattening and Attacking), providing average volume of rainfall and average 
rainfall areas in rain shadow area higher than ones from natural rain. 

In 2020 , the research project will continue to analyse the relationship between  
cloud characteristics and the upper air parameters to develop rainmaking operational pattern in 
the rain shadow area and to apply in other rain shadow areas of the country. 
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10. โครงการการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อบรรเทาปัญหาพื้นที่ประสบภัยแล้งบริเวณภาคใต้ตอนบน 
(Study of Royal Rainmaking Operation Technique to Relieve Drought Area in Upper 
Southern region of Thailand.)  

การศึกษาการปฏิบัติการฝนหลวงเพ่ือบรรเทาปัญหาพ้ืนที่ประสบภัยแล้งบริเวณภาคใต้ตอนบน  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบพฤติกรรมเมฆ และพัฒนารูปแบบการปฏิบัติการฝนหลวงในพ้ืนที่เขตอับฝนและ
พ้ืนที่แล้งซ้ าซากของภาคใต้ตอนบนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการศึกษาใช้ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ในระดับอ าเภอของ
พ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน (ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์) ที่มีความต้องการน้ าฝนด้านการเกษตร จ านวน 6 ปี 
(พ.ศ. 2555 – 2560) รวมทั้งวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงในการเกิดปัญหาภัยแล้ง จากข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ 
ข้อมูลการขอรับบริการฝนหลวง (กรมฝนหลวงและการบินเกษตร) ข้อมูลพ้ืนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง (กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย) ข้อมูลพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแล้ง (กรมทรัพยากรน้ า) และข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศและข้อมูล  
การตรวจสภาพอากาศชั้นบนของสถานีเรดาร์ฝนหลวงสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (กรมฝนหลวงและการบินเกษตร) 
จ านวน 4 ปี (พ.ศ. 2558 – 2561) มาพิจารณาร่วมกับข้อมูลการปฏิบัติการฝนหลวงในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558- 2561   

  การวิจัยนี้ ได้ก าหนดรูปแบบในการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ (1) วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนที่  
เสี่ยงภัยแล้งเชิงพ้ืนที่ เพ่ือจัดท าแผนที่พ้ืนที่ที่ประสบภัยแล้งบริเวณภาคใต้ตอนบน โดยใช้โปรแกรม ArcGIS  
(2) วิเคราะห์ข้อมูลเรดาร์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเกิดเมฆฝน (พ้ืนที่ และช่วงเวลาที่เกิดเมฆฝน) ด้วยวิธี Radar 
Climatology ศึกษาคุณสมบัติของกลุ่มเมฆ ด้วยโปรแกรม TITAN (Thunderstorm Identification Tracking 
Analysis and Nowcasting) จ านวน 7 ตัวแปร ได้แก่ จ านวนและช่วงชีวิตของกลุ่มเมฆฝน ค่าการสะท้อนสูงสุด 
ความสูงของฐานเมฆและยอดเมฆ ปริมาตรและมวลของกลุ่มเมฆฝน และวิเคราะห์ตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยา  
ที่ส าคัญในการปฏิบัติการฝนหลวง จ านวน 5 ตัวแปร (ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยที่ระดับปฏิบัติการ ดัชนีสภาพอากาศ 
SI LI KI และ SWEAT) กับจ านวนการเกิดกลุ่มเมฆฝนในพ้ืนที่ที่ศึกษา และ (3) วิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติการ 
ฝนหลวงบริเวณพ้ืนท่ีภาคใต้ตอนบนในอดีต เพ่ือคัดเลือกรูปแบบการปฏิบัติการฝนหลวงที่เหมาะสมกับพ้ืนที่  
ที่ประสบภัยแล้งบริเวณภาคใต้ตอนบน ทั้งนี้ งานวิจัยฯนี้ท าการศึกษารูปแบบของสภาพอากาศตามลักษณะการ
เกิดฝนจากอิทธิผลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เท่านั้น 

จากการศึกษาลักษณะภูมิประเทศที่มีอิทธิพลต่อการเกิดเมฆฝนบริเวณพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน พบว่า 
ทางด้านทิศตะวันตกของพ้ืนที่ศึกษา (จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์) มีเทือกเขาตะนาวศรีวางตัว  
ในแนวเหนือ-ใต้ และลาดลงสู่ทางทิศตะวันออกของแต่ละจังหวัด ส่งผลให้ในช่วงฤดูฝน พ้ืนที่ภาคใต้ตอนบนที่
ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซ่ึงพาความชื้นจากฝั่งทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดียเข้ามา  
มีแนวเขาตะนาวศรีวางตัวปะทะลมที่พัดมาในช่วงดังกล่าว ท าให้มวลอากาศที่พัดมาเกิดการยกตัวขึ้นไปตาม  
แนวเขา และเกิดฝนในบริเวณด้านรับลม (ทิศตะวันตกของแนวเขา) และบนยอดเขามากกว่าด้านฝั่งทิศตะวันออก 
อีกทั้งพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบนมีลักษณะพ้ืนที่ค่อนข้างแคบ จึงท าให้โอกาสการเกิดฝนในแผ่นดินฝั่งทิศตะวันออก
ค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่เกิดเป็นพ้ืนที่อับฝน เพราะเมฆฝนส่วนมากจะข้ามไปตกในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลและอ่าวไทย 
และจากการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงการเกิดปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน พบว่า พ้ืนที่ที่มีความถี่ในการ
เกิดปัญหาภัยแล้งสูงสุดมี 2 จังหวัด 7 อ าเภอ ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี (อ าเภอเขาย้อย ชะอ า และเมืองเพชรบุรี) 
และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อ าเภอหัวหิน ปราณบุรี สามร้อยยอด และบางสะพานน้อย)  
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 จากการศึกษาพฤติกรรมเมฆฝนบริเวณพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ตัวแปรทาง
อุตนุยิมวทิยาทีเ่หมาะสมกบัจ านวนการเกดิกลุม่เมฆฝน เมือ่พิจารณาขอ้มลูแผนทีก่ารกระจายตวัของกลุม่ฝน ที่ได้จาก
ประมวลผลข้อมูลด้วยวิธี Radar Climatology ดังรปูที่ 1 ในช่วงเดือน พฤษภาคม ถงึ ตลุาคม ซึง่เป็นช่วงที่
ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พบว่าพ้ืนที่ที่มีความถี่ของกลุ่มเมฆที่มีค่าการสะท้อนมากกว่า 20 dBz 
(เริ่มมีการก่อตัวของกลุ่มเมฆ) เกิดข้ึนในพ้ืนที่ต่าง ๆ แตกต่างกันออกไปตามช่วงเวลาที่ท าการศกึษา (เวลาท้องถิน่ 
9:00 - 18:00 น.) ได้แก่ (1) พ้ืนที่บริเวณเทือกเขาทางด้านทิศตะวันตก (2) พื้นที่ราบติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
ทางด้านทิศตะวันออกของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ และ (3) พื้นที่ราบทางด้านทิศตะวันออกของจังหวัด
ราชบุรีซึ่งติดกับจังหวัดสมุทรสงครามและสมุทรสาคร ส่วนบริเวณตอนกลางของภูมิภาคและบริเวณที่ราบติดแนวเขา
ฝั่งตะวันออกจะมีความถี่ของการเกิดฝนอยู่ในระดับน้อยมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตร์และ
ปริมาณฝนในพื้นที่ดังกล่าว จากการวิเคราะห์ข้อมูลคุณสมบัติกลุ่มเมฆฝนที่ได้โดยโปรแกรม TITAN ในช่วงปี 2559 - 
2560 พบว่า กลุ่มเมฆฝนในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนจะเริ่มก่อตัวในช่วงเวลา 13.00 ถึง 17.00 น. เปน็ส่วนใหญ ่
ดงัแสดงข้อมูลความถี่ของการเกิดกลุ่มตามชว่งเวลา ตามรปูที่ 1 (ซ้าย) ขณะที่เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของตัวแปรทาง
อุตุนิยมวิทยา ที่ส าคัญในการปฏิบัติการฝนหลวงกับจ านวนการเกิดกลุ่มเมฆฝนในช่วงเดือน มิถุนายน ถึง ตุลาคม  
ซึ่งเป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พบว่า จ านวนกลุ่มเมฆฝนมีจ านวนมากขึ้นเมื่อปริมาณความชื้น
สัมพัทธ์ในบรรยากาศที่ระดับปฏิบัติการ (5,000 – 10,000 ฟุต) มีค่ามากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ข้ึนไป ค่าดัชนีการ
ยกตัวของอากาศ Showalter Index (SI) มีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง 3 และ Lifted Index (LI) ที่มีค่าน้อยกว่า -1 
ส่วนค่าโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนอง (KI) มีมากกว่า 30 และค่า SWEAT ทีม่คีา่อยูใ่นชว่ง 180 - 240 ซึง่คา่ทีไ่ดม้ี
ความสอดคล้องกับเงื่อนไขของการปฏิบัติการฝนหลวงประจ าวันในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน  

รูปที่ 1 ตัวอย่างแผนทีจ่ากการวิเคราะหข์้อมูลเรดาร์ด้วยวธิี Radar Climatology (Reflectivity > 20 dBz) ของพื้นที่ภาคใต้ตอนบน  
ของเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 แบ่งตามช่วงเวลาท้องถิ่น (6:00 - 18:00 น.) ทุก 3 ชั่วโมง 

ในปี 2020 โครงการวิจัยฯ นี้ ยังด าเนินการคัดเลือกรูปแบบ กลุ่มตัวอย่าง และการวิเคราะห์ข้อมูลการ
ปฏิบัติการฝนหลวงในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน จากข้อมูลทั้งหมด จ านวน 58 วัน ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
จ านวน 27 วัน, จังหวัดเพชรบุรี จ านวน 28 วัน และจังหวัดราชบุรี จ านวน 5 วัน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์ สรุปผลรูปแบบการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพ้ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับพ้ืนที่ศึกษา และวิเคราะห์พฤติกรรม
เมฆและคุณสมบัติของกลุ่มเมฆบริเวณภาคใต้ตอนบน ต่อไป 
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10. Study of Royal Rainmaking Operation Technique to Relieve Drought Area in Upper  
Southern region of Thailand. 

This research aims to (1 ) analyze cloud properties and create the map, showing the 
area where is the rain cloud potential area, (2 ) develop the appropriate model of rainmaking 
operation to improve the efficiency in order to relieve drought. 

This research has set the format for data analysis during southwest monsoon into  
3  parts: (1 ) analyzing spatial drought risk data in order to make the map of drought affected 
areas in upper Southern region by using ArcGIS program, (2) mapping the area where potential for 
rain cloud by using radar climatology method from weather radar data of Sattahip Radar station 
in Chonburi province during 2015  - 2018  and analyzing the cloud properties in 7  variables,  
including number and life span of rain clouds, maximum reflectivity, cloud base and cloud top, 
volume and mass of clouds by using TITAN program, (3 ) examining data of rainmaking  
operations in the upper southern region during 2015-2018 in order to develop the appropriate 
model  for the operation in upper southern region of Thailand. 

The result showed that the upper Southern region areas having the highest frequency 
of drought problems including 2 provinces, 7 districts Phetchaburi province (Khao Yoi, Cha-am 
and Mueang districts) and Prachuap Khiri Khan province (HuaHin, Pranburi, Sam Roi Yot and 
Bang Saphan Noi districts). According to the cloud potential map, it showed the reflectivity 
more than 20  dBz and present the highest frequency of cloud occurrence. It was found in 
three parts of the upper southern region as followed: (1 ) the mountain areas in the western 
part of upper southern region, (2) the coastal plain of the Gulf of Thailand in Phetchaburi and 
Prachuap Khir ikhan provinces and (3) the plain area in the eastern part of Ratchaburi province 
which is connected to Samut Songkhram and Samut Sakhon provinces. On the other hand, the 
central part and the plain of the east side of the mountains over the upper southern  
region of Thailand shows the high risk to be the drought-affected areas accordance to the less 
rainfall in this area (annual rain accumulation < 1 ,200 mm.). The results from analyzing the 
cloud properties in southwest monsoon illustrated the mostly rain clouds in the upper 
southern region will begin to form in the afternoon between 13.00 and 17.00 PM. 

In 2020 , this research project is still in the process of selecting samples of the past 
rainmaking operation in order to analyze and summarize the appropriate model of rainmaking to 
improve the efficiency of operation over upper southern region of Thailand. 
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11.  โครงการประเมินปริมาณน้ าฝนด้วยเรดาร์ตรวจอากาศแบบเคลื่อนที่ชนิด C-band  ภาคเหนือ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ 
(Rainfall Estimation Derived from C-band Weather Radar over the Northern, Northeastern 
and Southern regions of Thailand (3 year project, 2018 -2020))  

 โครงการประเมินปริมาณน้ าฝนด้วยเรดาร์ตรวจอากาศแบบเคลื่อนที่ชนิด C-band ภาคเหนือ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสมการความสัมพันธ์ระหว่างค่าการสะท้อนกลับ
ของเรดาร์ฯ (Z) กับค่าปริมาณฝน (R) ของเรดาร์ตรวจอากาศแบบเคลื่อนที่ชนิด C-band การวิจัยนี้ศึกษาโดยใช้
ข้อมูลปริมาณฝนสถานีตรวจวัดน้ าฝนอัตโนมัติ (R) จากกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมอุตุนิยมวิทยา  
และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า (สสน.) ที่ติดตั้งภายในรัศมีการตรวจวัด 200 กิโลเมตรของสถานีเรดาร์ฯ 
และข้อมูลค่าการสะท้อนกลับของเรดาร์ (Z) สถานีเรดาร์ร้องกวาง จังหวัดแพร่ สถานีเรดาร์บ้านผือ จังหวัด
อุดรธานี และสถานีเรดาร์ประทิว จังหวัดชุมพร โดยการประเมินฯ จะใช้ข้อมูลระหว่างเดือน มกราคม 2561 - 
ธันวาคม 2562 

 งานวิจัยนี้ได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลเรดาร์ฯ ส าหรับสอบเทียบปริมาณฝน 
ทีป่ระเมินด้วยสมการความสัมพันธ์ Z=aRb กับค่าปริมาณฝนจากสถานีตรวจวัดน้ าฝนอัตโนมัติ และหาค่าคงที่ a 
และ b ทีเ่หมาะสมทีส่ดุของเรดารฯ์ ทัง้ 3 สถาน ีโดยพิจารณาจากค่า Root Mean Square Error (RMSE) 

 จากการศึกษาข้อมูลปริมาณฝนจากสถานีวัดน้ าฝนอัตโนมัติโดยการวิเคราะห์รูปแบบการกระจายตัว  
ของฝนเชิงพ้ืนที่ภายในรัศมีการตรวจวัดของเรดาร์ฯ รวมทั้งการวิเคราะห์ความสอดคล้องของข้อมูลปริมาณฝน  
จากสถานีตรวจวัดน้ าฝนโดยวิธีกราฟทับทวี (Double Mass Curve) พบว่าข้อมูลปริมาณฝนระหว่างเดือน 
มกราคม 2561 ถึงเดือนกรกฎาคม 2562 มีความสอดคล้องกันกับสถานีใกล้เคียงดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 1 

รูปที่ 1 รปูแบบการกระจายตวัของฝนจากถงัวดัน้ าฝนอตัโนมตัภิายในรศัมกีารตรวจวดัของเรดารป์ระทวิ (a) และ แสดงการวิเคราะห ์
ความถูกต้องของขอ้มูลน้ าฝนด้วยวธิีทับทวีของสถานีเรดาร์ประทิว (b) ขอ้มูลวนัที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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ในส่วนของการประมวลผลข้อมูลค่าการสะท้อนกลับของเรดาร์ตรวจอากาศ โครงการฯ ได้พัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์“getdBZ” ส าหรบัประมวลผลขอ้มลูเรดารต์รวจอากาศชนดิ UF ไฟล ์ซึง่เปน็การตรวจวดัเชงิ
ปริมาตร (Volume Scan) ส าหรับใช้คัดเลือกค่าการสะท้อนกลับของเรดาร์ฯ ณ บริเวณที่ติดตัง้สถานีตรวจวัดน้ าฝน
อัตโนมตัทิีร่ะดบัชัน้ความสงู 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 และ 3.5 กโิลเมตรจากระดับน้ าทะเล และคัดเลือกค่าการ
สะท้อนกลับที่มีค่ามากที่สุดที่เกิดขึ้นในแต่ละระดับชั้นความสูง (Column Max Reflectivity) โดยโปรแกรม 
“getdBZ” จะท าการค้นหากริด (Grid) ของไฟล์เรดาร์ฯ ที่บันทึกค่าการสะท้อนกลับ ณ พิกัดที่ติดตั้งสถานี
ตรวจวัดน้ าฝนอัตโนมัติและจะท าการคัดเลือกค่าการสะท้อนกลับทั้งหมดจ านวน 9 กริด (G1, G2,…,G9) โดย
ก าหนดให ้G1 คอื กรดิทีต่ดิตัง้สถานตีรวจวดัน้ าฝนอัตโนมตัิ และ G2-G8 คือ กรดิทีล่อ้มรอบ G1 ดงัแสดงในรปูที ่2 
ผลจากการทดสอบการท างานของโปรแกรม “getdBZ” ที่พัฒนาขึ้น พบว่าสามารถคัดเลือกค่าการสะท้อนกลับ
ของเรดาร์ฯ จ านวน 9 กริด ได้อย่างถูกต้อง โดยที่ค่าการสะท้อนกลับของเรดาร์ฯ ที่ได้จะถูกน าไปสร้างเป็น
ฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินปริมาณฝนจากสมการความสัมพันธ์ z=aRb เปรียบเทียบกับค่าปริมาณน้ าฝนจาก
สถานีตรวจวัดน้ าฝนอัตโนมัติในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันและค านวณหาค่าคงที่ a, b ในแต่ละช่วงฤดูกาลต่อไป 

รูปที ่2 ตวัอยา่งการประมวลผลข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ โดยโปรแกรมฯ เพือ่คัดเลือกค่าการสะทอ้นกลบัของเรดาร ์ณ พกิดัสถานตีรวจวดั 
น้ าฝนอตัโนมตั ิM121 เทยีบกบัขอ้มลูจากเรดารป์ระทวิ จงัหวดัชมุพร ขอ้มลูวนัที ่16 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.48 UTC 

ทั้งนี้ โครงการฯ มแีผนการด าเนนิงานตอ่ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหวา่งเดอืน ตลุาคม 2562 - 
มีนาคม 2563 โดยการเก็บข้อมูลปริมาณฝนจากสถานีถังวัดน้ าฝนอัตโนมัติ และข้อมูลค่าการสะท้อนกลับของ
เรดาร์ฯ มีก าหนดเสร็จสิ้นประมาณเดือนธันวาคม 2562 เนื่องจากพ้ืนที่ภาคใต้ยังคงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือท าให้มีฝนตกในพ้ืนที่ภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออก อีกทั้งบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาจมีฝนตกเนื่องจากเกิดแนวปะทะอากาศในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งจะท าให้โครงการฯ  
มีข้อมูลฯที่ครอบคลุม ทั้งช่วงฤดูแล้งและฤดูฝนเป็นเวลา 2 ปีเต็ม ส่งผลให้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าคงที่
ความสัมพันธ์ Z=aRb ในแต่ละช่วงฤดูกาลและประเมินปริมาณน้ าฝนด้วยเรดาร์ตรวจอากาศมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น
ต่อไป  
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11. Rainfall Estimation Derived from C-band Weather Radar over the Northern, Northeastern 
and Southern regions of Thailand (3 year project, 2018 -2020) 

Weather RADAR has played an important role in weather observation and rainfall 
measurement for many purposes. It can provide clouds and precipitation information for 
weather modification activities in several countries. In Thailand, Department of Royal Rainmaking 
and Agricultural Aviation (DRRAA) has conducted clouds seeding activities since 1969 and used 
weather radar to evaluate the efficiency of clouds seeding. This research project focuses on 
radar rainfall estimation (QPE) from 3C-band weather radars of DRRAA located in Prae, Udon 
Thani and Chumphon provinces (in the northern, northeastern and southern regions of  
Thailand, respectively). The radar reflectivity data and rain-gauge network data (from DRRAA, 
TMD and HII) during the 2018  to 2019  were used to study the relationship between radar  
reflectivity (Z) and intensity of the rainfall (R) in both monsoon seasons (NE and SW). The radar 
reflectivity was checked before deployment to retrieve the rainfall amount with ZR relation. 
The process consisted of clutter identification and correction of signal attenuation before  
extracting reflectivity value by “getdBZ” program. Also, the rain-gauge data was subjected to 
double mass curve technique to check its consistency concerning other rainfall stations in that 
area. Then this consistent data was used to calculate with reflectivity data. 

     In 2020, the researchers have a plan to collect both radar reflectivity and rain-gauge 
data until December 2019. This will make the project finding containing data of both monsoon 
seasons for 2  years, resulting in more accurate data analysis to find the best ZR relation of 
each season.  
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 การสนับสนุนอากาศยานจากหน่วยงานภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมฝนหลวงและการบิน
เกษตร ได้รับความร่วมมือจากกองทัพอากาศและกองทัพบก ในการสนับสนุนอากาศยานและเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติการฝนหลวง ดังนี้ 
 1. กองทัพอากาศ จ านวน 9 ล า ประกอบด้วย เครื่อง BT-67 จ านวน 3 ล า, เครื่อง AU-23 จ านวน 
4 ล า และเครื่อง Alpha Jet จ านวน 2 ล า 
 2. กองทัพบก จ านวน 1 ล า ได้แก่ เครื่อง CASA  

จ านวนชั่วโมงบิน 

11,567:10 

  จ านวนครั้ง 

รวมผลการปฏิบัติงาน 

2. ภารกิจด้านการบินสนับสนุนและส ารวจงานวิจัย 

3. ภารกิจปฏิบัติการบิน กองบริหารการบินเกษตร 

4. ภารกิจด้านการบินสนับสนุนภารกิจของกระทรวงเกษตร 

5. ภารกิจด้านการบินสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 
    หน่วยงานราชการอื่น เป็นการเฉพาะกิจ 

7,123 

127 

1,080 

86 

13 

9,981:55 

8,429 

358:25 

1. ภารกิจด้านการบินสนับสนุนและส ารวจการปฏิบตัิการ 

1,082:55 

107:50 

36:05 

ฝนหลวง 

และสหกรณ ์

ภารกจิ 
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ความร่วมมือทางวิชาการฝนหลวงต่างประเทศ และการฝึกอบรมด้านการดัดแปรสภาพอากาศ
ในภูมิภาคอาเซียน 

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ด าเนินความร่วมมือกับต่างประเทศ เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี  
ฝนหลวงส าหรับน าไปใช้แก้ไขปัญหาภัยแล้งในต่างประเทศ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้ง  
วิจัยสร้างองค์ความรู้และพัฒนาเครือข่ายด้านการดัดแปรสภาพอากาศ โดยมีผลการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. 
2562 ดังนี้ 
1. ความร่วมมือทางวิชาการฝนหลวงต่างประเทศ 

1.1 ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน  
ความร่วมมือระหว่างไทยกับจอร์แดน เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2551 เมื่อกระทรวงน้ าและชลประทานของ

จอร์แดน มีความสนใจเทคนิคฝนหลวงเพ่ือน าไปใช้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าในประเทศ และได้ลงนามบันทึก
ความเข้าใจ เม่ือวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ ประเทศจอร์แดน โดยด าเนินกจิกรรมตามแผนปฏิบัติงาน
ระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ. 2559 - 2562) เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีฝนหลวงและสนับสนุนให้ฝ่ายจอร์แดนสามารถ
ปฏิบัติการท าฝนส าหรับน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าในประเทศ  

ระหว่างวันที่ 8 - 12 เมษายน พ.ศ. 2562 มีการประชุมสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 3 ปี  
ณ ประเทศจอร์แดน โดยฝ่ายจอร์แดน ได้รายงานผลการด าเนินกิจกรรมที่ผ่านมา ได้แก่ การดัดแปลงเครื่องบิน
ของกองทัพอากาศส าหรับใช้ปฏิบัติการท าฝน การจัดหาเรดาร์ตรวจอากาศ และเครื่องมืออุปกรณ์ที่จ าเป็น 
ตลอดจนการจัดตั้งศูนย์ดัดแปรสภาพอากาศ รวมทั้งการทดลองประยุกต์ใช้เทคโนโลยีฝนหลวงในจอร์แดน 
จ านวนรวม ๒๕ ครั้ง โดยมีพ้ืนที่เป้าหมาย คือ เขื่อน King Talal และศึกษาวิจัยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
สรุปว่าการท าฝนมีผลกระทบด้านบวกในมิติของการเพ่ิมปริมาณน้ าเพ่ือการเกษตร ซึ่งได้รับการช่วยเหลือและ
สนับสนุนจากฝ่ายไทยในการจัดฝึกอบรมในประเทศไทยและการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญเดินทางไปให้ค าแนะน าระหว่าง
การปฏิบัติการท าฝนในประเทศจอร์แดน ท าให้ฝ่ายจอร์แดนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติการฝนหลวง
ตามเทคนิคพระราชทานได้ ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ภายใต้แผนปฏิบัติการดังกล่าว 
เรียบร้อยแล้ว และฝ่ายจอร์แดน ไม่สามารถขยายแผนการท างานในระยะต่อไป เนื่องจากไม่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากรัฐบาล แต่ยังประสงค์น าความรู้และเทคโนโลยีฝนหลวงของไทยไปด าเนินการหลังเสร็จส้ิน
แผนปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ศึกษาลักษณะภูมิอากาศและคุณสมบัติของเมฆแต่ละฤดูกาลเพ่ือวางแผนการปฏิบัติการท าฝน และ
ปรับเกณฑ์การตัดสินใจขึ้นบินท าฝนที่เหมาะสมกับสภาพอากาศ 

2. บันทึกข้อมูลเรดาร์และผลตรวจอากาศชั้นบนลงในระบบที่ได้จัดท าขึ้นอย่างสม่ าเสมอเพ่ือร่วมกัน
ศึกษาและประเมินผลปฏิบัติการท าฝน 

3. เพ่ิมพ้ืนทีเ่ปา้หมายการท าฝนซึง่เปน็พ้ืนทีลุ่ม่รบัน้ าทีม่คีวามตอ้งการน้ าและสอดคล้องกับสภาพอากาศที่
เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติการท าฝนในโอกาสต่อไป 

4. ฝ่ายจอร์แดนมีความรู้และประสบการณ์การท าฝน สามารถรว่มมอืกบักรมฝนหลวงและการบนิเกษตร 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีฝนหลวงให้แก่ประเทศท่ีมีสภาพแวดล้อมเดียวกันได้ในอนาคต 
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การประชุมสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 3 ปี ณ กรมอุตุนิยมวิทยาจอร์แดน ประเทศจอร์แดน 

การปฏิบัตกิารท าฝน ในประเทศจอร์แดน 
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1.2 สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 
ความร่วมมือระหว่างไทยกับศรีลังกา เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2523 เมื่อนายกรัฐมนตรีศรีลังกาขอให้

เจ้าหน้าที่ส านักงานปฏิบัติการฝนหลวงเดินทางไปแนะน าและร่วมปฏิบัติการท าฝนเพ่ือเติมน้ าในเขื่อนผลิต
กระแสไฟฟ้าพลังน้ าของศรีลังกา ต่อมาเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิปไตยศรีลังกา ประจ าประเทศไทย ได้มีหนังสือประสงค์ขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีฝนหลวง เพื่อเติมน้ า 
ในเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ า และพ้ืนที่การเกษตรของประเทศ 

เมื่อเดือนมีนาคม 2562 คณะเจ้าหน้าที่จากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเดินทางไปให้ค าแนะน า
ระหว่างการทดลองปฏิบัติการท าฝนเพ่ือเติมน้ าลงเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าของศรีลังกา พบว่าการปฏิบัติการท าฝน
ประสบผลส าเร็จในการท าฝนให้ตกในพ้ืนที่ลุ่มรับน้ าเขื่อน Maussakelle และต่อมาเดือนกรกฎาคม 2562  
ฝ่ายศรีลังกาส่งผู้แทนเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Training on Weather Modification 2019  
ณ ประเทศไทย ทัง้นี ้ฝา่ยศรลีงักาจะจดัท าขอ้เสนอโครงการพรอ้มรายละเอียดแผนปฏบิตังิาน และเสนอผา่นชอ่งทาง  
การทตูเพ่ือให้ฝ่ายไทยพิจารณา โดยขอใหด้ าเนนิการภายใตก้รอบความรว่มมอืกรอบความรว่มมอืไทย - ศรีลงักา  

การบินปฏบิัติการท าฝน เมื่อวันที ่22 มีนาคม พ.ศ. 2562 

บรรยายสรุปการปฏบิัติการท าฝนใหก้ับเจ้าหน้าทีแ่ละ 
นักบินศรีลังกา เมื่อวันที ่21 มีนาคม พ.ศ. 2562 

ผู้แทนศรีลังกาเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Training on 
 Weather Modification 2019 ณ ประเทศไทย 

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
Department of Royal Rainmaking

and Agricultural Aviation
71



1.3 ประเทศมองโกเลีย 
ความร่วมมือกับประเทศมองโกเลีย เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2557 เม่ือเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจ า

ประเทศไทยมีหนังสือถึงส านักราชเลขาธิการเพ่ือกราบบังคมทูล เรื่อง ประธานาธิบดีแห่งประเทศมองโกเลีย ขอรับ
การสนับสนุนการจัดอบรมการท าฝนหลวงให้กับเจ้าหน้าที่มองโกเลีย เพ่ือน าเทคโนโลยีฝนหลวงไปใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท าฝนของประเทศ โดยในระยะแรกได้มีการแลกเปลี่ยนดูงานระหว่างกรมฝนหลวงและการบิน
เกษตร กับกรมอุตุนิยมวิทยาและติดตามสภาพอากาศแห่งมองโกเลีย ซึ่งมีการใช้จรวด และควันจากการเผาสารท า
ฝนจากภาคพ้ืนดิน  

เจ้าหน้าที่มองโกเลียได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Training on Weather Modification 
2019 และการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการดัดแปรสภาพอากาศและเทคโนโลยีฝนหลวงให้กับบุคลากรมองโกเลีย  
ณ ประเทศไทย ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันก าหนดกรอบความร่วมมือในรูปแบบของแผนงานปฏิบัติการร่วม  
(Joint Action Programme for Technical Cooperation on Weather Modification: JAP) ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบ
บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งมองโกเลียเพ่ือแลกเปลี่ยนและวิจัยเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยี ซึ่งได้รับการพิจารณาปรับแก้ถ้อยค า JAP จากกระทรวงการ
ต่างประเทศ รวมทั้งพิจารณาว่าไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เป็นหนังสือสัญญาตาม
มาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ไม่ต้องน าเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี โดยจะลงนามใน JAP 
ภายใต้ความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ 

เจ้าหน้าที่มองโกเลียเข้าร่วมการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Training on Weather Modification 2019  

เจ้าหน้าที่มองโกเลียเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการดัดแปรสภาพอากาศและเทคโนโลยีฝนหลวง  
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1.4 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
ความร่วมมือกับอินโดนีเซีย เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2519 เมื่อประเทศอินโดนีเซีย ขอรับการถ่ายทอด

เทคโนโลยีฝนหลวง และได้ส่งนักวิทยาศาสตร์เข้าร่วมปฏิบัติงานในโครงการวิจัยทรัพยากรบรรยากาศประยุกต์ใน
ประเทศไทย จนกระทั่งมีการตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคนิคการดัดแปรสภาพอากาศ (National Laboratory for 
Weather Modification Technology : BPPT) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด้านท าฝน โดยในระยะแรกได้มีการ
แลกเปลี่ยนดูงานระหว่างกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กับ BPPT ซึ่งมีการใช้อากาศยานและการใช้ควันจากการ
เผาสารท าฝนจากภาคพ้ืนดินเพ่ือเติมน้ าในเขื่อน ดับไฟป่า บรรเทาปัญหาหมอกควัน เพ่ิมความชุ่มชื้นในพ้ืนที่
เกษตรและป่าพรุ และลดปริมาณน้ าฝน 

 เจ้าหน้าที่ อินโดนี เซีย ได้ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Training on Weather  
Modification 2019 ณ ประเทศไทย และร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การท าฝนในประเทศอินโดนีเซีย ทั้งนี้ 
ทั้งสองฝ่ายไดร้่วมกันจัดท าร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพ่ือแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี ประสบการณ์ งานวิจัย และ
การพัฒนาบุคลากร ซึ่งได้รับการพิจารณาปรับแก้ถ้อยค า MOU จากกระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งพิจารณาว่า
ไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทยที่ไม่ต้องน าเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี โดยจะลงนามใน MOU ภายใต้ความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ 

ผู้แทนอินโดนีเซียเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Training on Weather Modification 2019 ณ ประเทศไทย  
และร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การท าฝนในประเทศอินโดนีเซีย 
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1.5 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน 

ความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2561 เมื่อองค์การ
อุตุนิยมวิทยาแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ASEAN 
Workshop on Weather Modification 2018 ณ ประเทศไทย เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลการท าฝน และเสนอ
ความก้าวหน้าการดัดแปรสภาพอากาศ ซึ่งต่อมาได้เชิญเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เดินทางไป
ศึกษาดูงานด้านการท าฝน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน  

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้เชิญวทิยากรจากองคก์ารอุตุนิยมวิทยาแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนจีน เพ่ือมาถ่ายทอดความรู้ในการฝึกอบรม ASEAN Training on Weather Modification 2019  
ณ ประเทศไทย ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายร่วมกันจัดท าร่างบันทึกข้อตกลงทางวิชาการว่าด้วยการดัดแปรสภาพอากาศ 
(Agreement) เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์ เทคโนโลยี และบุคลากร รวมทั้งร่วมกันวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การดัดแปรสภาพอากาศ ซ่ึงได้รับการพิจารณาปรับแก้ถ้อยค า Agreement จากกระทรวงการต่างประเทศ 
รวมทั้งพิจารณาว่าไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ไม่ต้องน าเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี โดยจะลงนามใน Agreement 
ภายใต้ความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ 

วิทยากรจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนร่วมศึกษาดงูานการปฏบิตักิารฝนหลวง ในโอกาสการฝึกอบรม  
ASEAN Training on Weather Modification 2019 ณ ประเทศไทย 

Prof. Guo, X.L. 
    China Meteorological Administration  

Dr. Lou Xiaofeng  
China Meteorological Administration 

Prof. Dr. Yan Yin 
Nanjing University of Information Science 
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1.6 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

ความร่วมมือกับฟิลิปปินส์ เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2526 เมื่อคณะกรรมการน้ าตาลทรายแห่งฟิลิปปินส์  
ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากส านักส านักงานปฏิบัติการฝนหลวง (ในขณะนั้น) ไปปฏิบัติการท าฝน ณ เกาะ Negros 
และ Panny ของฟิลิปปินส์ ซึ่งประสบภาวะภัยแล้ง จนอ้อยและข้าวได้รับความเสียหาย โดยพบว่าฝนตก 
กระจายในพ้ืนท่ี และสามารถช่วยพ้ืนที่ประสบภัยแล้งได้ในระดับนึง ต่อมาฟิลิปปินส์ ได้เสนอโครงการความ
ร่วมมือเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการท าฝนระหว่างการประชุมคณะท างานร่วมด้านการเกษตร  
ไทย-ฟิลิปปินส์ครั้งที่ ๑ และเข้าร่วมการประชุม ASEAN Workshop on Weather Modification 2018 
ณ ประเทศไทย 

ฟิลิปปินส์ ได้เข้าร่วม ASEAN Training on Weather Modification 2019 ณ ประเทศไทย และกรม
ฝนหลวงและการบินเกษตร และฝ่ายฟิลิปปินส์ อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล เพ่ือร่วมทบทวนแผนการ
ด าเนินงาน และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะท างานร่วมด้านการเกษตรไทย -ฟิลิปปินส์ ครั้งที่ ๒ ณ กรุงมะนิลา 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

ผู้แทนฟิลิปปินส์เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Training on Weather Modification 2019  
ณ ประเทศไทย  
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2. การฝึกอบรมด้านการดัดแปรสภาพอากาศในภูมิภาคอาเซียน 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลากรด้านการดัดแปรสภาพอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การ
บริหารจัดการน้ าในภูมิภาคอาเซียน”  
(Understanding of Cloud Nature and Weather Modification for Water Resources  
Management in ASEAN) 

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลากรด้านการ 
ดัดแปรสภาพอากาศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าในภูมิภาคอาเซียน” ระหว่างวันที่ 22 - 26 
กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมอมารี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และศึกษาดูงานการปฏิบัติการฝนหลวง  
ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน มีผู้ เข้ารับการฝึกอบรมจ านวนทั้งสิ้น 35 ราย จาก 8 ประเทศ ประกอบด้วย 
นักวิทยาศาสตร์ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นักอุตุนิยมวิทยาและการดัดแปรสภาพอากาศจากประเทศ
สมาชิกอาเซียน ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และประเทศที่อยู่ระหว่างการด าเนินความร่วมมือ
และเป็นเครือข่ายด้านการดัดแปรสภาพอากาศกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้แก่ ศรีลังกา มองโกเลีย 
และเกาหลีใต้  วิทยากรในการฝึกอบรมประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก องค์การ
อุตุนิยมวิทยาจีน นักวิทยาศาสตร์ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และหน่วยงานที่มีความร่วมมือกับกรม  
ฝนหลวงและการบินเกษตร 

จากการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการดัดแปรสภาพอากาศระหว่างกัน ท าให้ผู้เข้าร่วมการ
อบรมมีความรู้และความเข้าใจขั้นพ้ืนฐานด้านการดัดแปรสภาพอากาศ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับการเกิดเมฆและฝน เมฆฟิสิกส์ แบบจ าลองลักษณะเมฆ และกระบวนการเกิดฝน เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานวิจัยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการดัดแปรสภาพอากาศที่สอดคล้องกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง 
รวมทั้งแลกเปลี่ยนเทคนิคการดัดแปรสภาพอากาศที่แต่ละประเทศมีความเชี่ยวชาญแตกต่างกัน โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีทางเลือกอ่ืน ๆ (Alternative technology) เพ่ือเสริมการใช้เครื่องบินที่มีข้อจ ากัดและเงื่อนไขในการ
ใช้งานที่ไม่สามารถปฏิบัติการในสภาพอากาศแปรปรวนหรือช่วงเวลากลางคืน ทั้งนี้จากการหารือแนวทางการ
ด าเนินความร่วมมือด้านการดัดแปรสภาพอากาศ วิทยากรและผู้ เข้า ร่วมการอบรมแต่ละประเทศ  
ยินดีที่จะให้ความร่วมมือและเน้นย้ าให้เกิดความร่วมมือด้านการดัดแปรสภาพอากาศที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น  
โดยหวังให้ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการความร่วมมือในอนาคต 

วิทยากรจากองค์การอุตุนิยมวิทยาจีนและกรมฝนหลวงและการบินเกษตร  
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ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ASEAN Training on Weather Modification 2019 ทั้ง ๘ ประเทศ  

การศึกษาดูงานการปฏบิัติการฝนหลวง ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน 
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ตุลาคม ๒๕๖1 

 เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (นายวิวัฒน์ ศัลยก าธร) ลงพ้ืนที่ตรวจติดตาม
ผลการปฏิบัติการเติมน้ าในเขื่อนและสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง โดยมี
นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรและ
เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง กองบิน ๑ 
จังหวัดนครราชสีมา 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตาม
ผลการปฏิบัติการเติมน้้าในเขื่อนและสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง 

 สถานการณ์การขาดแคลนน้ าจากภาวะฝนทิ้งช่วงเริ่ม 
ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่การเกษตรทั้งในเขตและนอกเขตชลประทาน 
กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจึงเร่งปฏิบัติการท าฝนเพ่ือ
ช่วยเหลือพ้ืนที่การเกษตรและเติมน้ าในเขื่อนและอ่างเก็บน้ าต่าง ๆ 
เพ่ือให้มีน้ าต้นทุนไว้ใช้ส าหรับการบริหารจัดการในช่วงฤดูแล้ง  

การจัดงานเน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร ครบรอบปีที่ ๓ เพ่ือเป็นการน้อมร าลึกถึง 
พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาท่ีสุดมิได้ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จึงก าหนดจัดพิธีท าบุญตักบาตรในวันที่ ๑๒ ตุลาคม 
๒๕๖1 โดยมีคณะผู้บริหารกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
ประกอบด้วย นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ นายปนิธิ เสมอวงษ์ 
รองอธิบดีและเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร  
ร่วมพิธีท าบุญตักบาตร บริเวณหน้าอาคารกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ถนนราชด าเนินนอก กรุงเทพมหานคร 
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การจัดงานเน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร ครบรอบปีที่ ๓ เพ่ือเป็นการน้อมร าลึกถึง 
พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จึงก าหนดจัดพิธีท าบุญตักบาตรในวันที่ ๑๒ ตุลาคม 
๒๕๖1 โดยมีคณะผู้บริหารกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
ประกอบด้วย นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ นายปนิธิ เสมอวงษ์ 
รองอธิบดีและเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร  
ร่วมพิธีท าบุญตักบาตร บริเวณหน้าอาคารกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ถนนราชด าเนินนอก กรุงเทพมหานคร 
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 วันที่  ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายสุรสีห์ กิตติมณฑล  
อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยข้าราชการ 
และเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรร่วมน้อม 
ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีบ าเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร เนื่ องในวันคล้ ายวันสวรรคต  
๑๓ ตลุาคม ๒๕๖๑ และร่วมกันปลูกต้นดาวเรืองและต้นปอเทือง 
เพ่ือแสดงความจงรักภักดี ณ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้้า 
ในช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๑/๒๕๖๒ 

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ  
รองนายกรัฐมนตรี ลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ า
ในช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๑/๒๕๖๒ ณ อ่างเก็บน้ ากระเสียว 
อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีคณะผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมให้การ
ต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติการเติมน้ าในเขื่อนในพ้ืนที่
ภาคกลาง 
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รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้้า 
ในช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๑/๒๕๖๒ 

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ  
รองนายกรัฐมนตรี ลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ า
ในช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๑/๒๕๖๒ ณ อ่างเก็บน้ ากระเสียว 
อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีคณะผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมให้การ
ต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติการเติมน้ าในเขื่อนในพ้ืนที่
ภาคกลาง 
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 มติคณะรัฐมนตรี ก าหนดให้วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพ่ือเป็นการน้อมร าลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะ  
ที่ทรงเป็นผู้ก่อก าเนิด “เทคโนโลยีฝนหลวง” นวัตกรรมอันยิ่งใหญ่ที่สามารถเอาชนะภัยธรรมชาติ และชว่ยใหพ้สกนกิรชาวไทย 
ผ่านพ้นวิกฤติภัยแล้งและการขาดแคลนน้ ามาโดยตลอด โดยในปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖2 ก าหนดจัดงานวันพระบิดา 
แห่งฝนหลวงขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ  

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
การจัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจ้าปี 2561 

ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการฝนหลวงในต่างแดน  
การเผยแพร่พระอัจฉริยภาพ และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมี 
พระบรมราชานุญาต พระราชทานแนวทางการปฏิบัติการฝนหลวง
ให้กับนานาประเทศ นิทรรศการแสดงผลงานจากโครงการประกวด
ภาพถ่ายและภาพวาด “ฝนหลวง ศาสตร์พระราชา” นิทรรศการ
โครงการพระราชด าริจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกระทรวง 
เ กษตรและสหกรณ์และหน่ วยงานร่ วมบู รณาการ  โดย ใน 
วันที่  ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รัฐมนตรีช่ วยว่าการกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์  (นายวิ วัฒน์  ศั ลยก าธร )  เป็นประธาน 
แถลงข่าวการจัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจ าปี ๒๕๖๑ 

พิธีเปิดนิทรรศการ “ฝนหลวงในต่างแดน” 
 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวิวัฒน์ ศัลยก าธร) ให้ เกยีรตเิป็น
ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “ฝนหลวงในต่างแดน” พร้อมมอบรางวัลให้กับอาสาสมัครฝนหลวงดีเด่น ประจ าปี 2561 และ
รางวัลการประกวดภาพถ่ายและภาพวาด “ฝนหลวง ศาสตร์พระราชา” เนื่องในงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจ าปี 2561  

โ ด ย ในปี นี้ จั ด ขึ้ นภ าย ใต้ แน วคิ ดฝนหลว ง ในต่ า ง แดน  
แสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโครงการ
พระราชด าริฝนหลวง การปฏิบัติการฝนหลวงในภารกิจต่างๆ 
ช่องทางการขอรับบริการฝนหลวง การมี ส่วนร่วมของ
อ า ส า ส มั ค ร ฝ น ห ล ว ง  แ ล ะ การ ป ฏิ บั ติ ก า ร ฝ น ห ล ว ง 
ใน 8 ประเทศที่ประสบปัญหาภัยแล้งและน าแนวทาง 
การดัดแปรสภาพอากาศตามศาสตร์ของพระราชาของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาร าช  บรมนาถบ พิต ร  ไปปรั บ ใช้  แ ล ะการแสด ง 
ผลงานภาพถ่ายและภาพวาดที่ได้รับรางวัล  
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พิธีเปิดนิทรรศการ “ฝนหลวงในต่างแดน” 
 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวิวัฒน์ ศัลยก าธร) ให้ เกยีรตเิป็น
ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “ฝนหลวงในต่างแดน” พร้อมมอบรางวัลให้กับอาสาสมัครฝนหลวงดีเด่น ประจ าปี 2561 และ
รางวัลการประกวดภาพถ่ายและภาพวาด “ฝนหลวง ศาสตร์พระราชา” เนื่องในงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจ าปี 2561  

โ ด ย ในปี นี้ จั ด ขึ้ นภ าย ใต้ แน วคิ ดฝนหลว ง ในต่ า ง แดน  
แสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโครงการ
พระราชด าริฝนหลวง การปฏิบัติการฝนหลวงในภารกิจต่างๆ 
ช่องทางการขอรับบริการฝนหลวง การมีส่วนร่ วมของ
อ า ส า ส มั ค ร ฝ น ห ล ว ง  แ ล ะ การ ป ฏิ บั ติ ก า ร ฝ น ห ล ว ง 
ใน 8 ประเทศที่ประสบปัญหาภัยแล้ งและน าแนวทาง 
การดัดแปรสภาพอากาศตามศาสตร์ของพระราชาของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาร าช  บรมนาถบ พิต ร  ไปป รับ ใช้  แ ล ะการแสด ง 
ผลงานภาพถ่ายและภาพวาดที่ได้รับรางวัล  
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พิธีถวายราชสักการะ งานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 
 วันที่  14  พฤศจิกายน  2561 นายกฤษฎา  บุญราช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีถวาย
ราชสักการะ น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   
เนื่องในโอกาส “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจ าปี 2561 ซึ่งจัดขึ้น
เพ่ือให้ประชาชนและอนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี 
และร่วมน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของ 
พระบิดาแห่งฝนหลวง โดยมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
หน่วยงานในสังกัด ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการต่างๆ 
รวมถึงอาสาสมัครฝนหลวงและประชาชนเข้าร่วมพิธี  

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจ้าปี 2561 

 วั นที่  17  พฤศจิ ก ายน  2561  น ายสุ ร สี ห์  กิ ตติ มณฑล  
อธิบดี กรมฝนหลวงและการบิน เกษตร  เป็ นประธาน พิธี สม โภช 
องค์พระกฐินพระราชทานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจ าปี 2561 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้ าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมฝนหลวงและ 
การบินเกษตร เ ข้าร่วมพิธี   ณ วัดพระธาตุดอยสุ เทพราชวรวิหาร  
ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
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พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจ้าปี 2561 

 วั นที่  17  พฤศจิ ก ายน  2561  น ายสุ ร สี ห์  กิ ตติ มณฑล  
อธิบดี กรมฝนหลวงและการบิน เกษตร  เ ป็นประธาน พิธี สม โภช 
องค์พระกฐินพระราชทานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจ าปี 2561 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้ าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมฝนหลวงและ 
การบินเกษตร เข้าร่วมพิธี   ณ วัดพระธาตุดอยสุ เทพราชวรวิหาร  
ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
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 วันที่  18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น.  
น า ย สุ ร สี ห์  กิ ต ติ ม ณ ฑ ล  อ ธิ บ ดี ก ร ม ฝ น ห ล ว ง แ ล ะ 
การบินเกษตร เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
กรม ฝนห ลว ง และกา ร บิ น เ กษต ร  ป ร ะจ า ปี  256 1  
โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร  
ส่วนราชการในพ้ืนที่ และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธี 
เปน็จ านวนมาก 

ธันวาคม ๒๕๖1 
กิจกรรมวันสายรุ้ง ประจ้าปี ๒๕๖๑ 

 วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร  
น าโดยนายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ท าพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ประจ ากรมฝนหลวงและการบิน เกษตรเนื่ อ ง ในวั นสายรุ้ ง  
ประจ าปี ๒๕๖๑ เพ่ือเป็นการระลึกถึงหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล 
ปรมาจารย์ ด้านฝนหลวง ผู้สนองงานและสร้างคุณูปการด้าน 
การท าฝนให้แก่ประเทศ โดยได้มีการจัดพิธี อัญเชิญรูปหล่อ 
หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล เคลื่อนย้ายมายังห้องพิพิธภัณฑ์ 
ก ร ม ฝ น ห ล ว ง แ ล ะ ก า ร บิ น เ ก ษ ต ร  แ ล ะป ร ะก อ บ พิ ธี ส ง ฆ์  
ถวายภัตตาหารเพล บ าเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
และหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล 
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ธันวาคม ๒๕๖1 
กิจกรรมวันสายรุ้ง ประจ้าปี ๒๕๖๑ 

 วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร  
น าโดยนายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ท าพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ประจ ากรมฝนหลวงและการบิน เกษตรเนื่ อ ง ในวั นสายรุ้ ง  
ประจ าปี ๒๕๖๑ เพ่ือเป็นการระลึกถึงหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล 
ปรมาจารย์ด้านฝนหลวง ผู้สนองงานและสร้างคุณูปการด้าน 
การท าฝนให้แก่ประเทศ โดยได้มีการจัดพิธี อัญเชิญรูปหล่อ 
หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล เคลื่อนย้ายมายังห้องพิพิธภัณฑ์ 
ก ร ม ฝ น ห ล ว ง แ ล ะ ก า ร บิ น เ ก ษ ต ร  แ ล ะป ร ะก อ บ พิ ธี ส ง ฆ์  
ถวายภัตตาหารเพล บ าเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
และหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล 
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 ในช่วงบ่าย มีการจัดกิจกรรมกีฬาสีสามัคคีเนื่องใน
วันสายรุ้ง ภายใต้แนวคิด "ส่งเสริม รณรงค์ ลด คัดแยกขยะ
ในอาคารส านักงานเพ่ือลดโลกร้อน" เพ่ือให้บุคลากรหันมา
สนใจกีฬา และรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ฝึกการเป็นผู้น า
และผู้ตามที่ดี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความสามัคคี และ 
รู้จักการท างานเป็นทีม 

 วั น ที่  ๑ ๕  ธั น ว า ค ม  ๒ ๕ ๖ ๑  น า ย สุ ร สี ห์  กิ ต ติ ม ณ ฑ ล  
อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร น าคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ 
เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ “ฅน รัก คลอง”  ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มท าความดี 
โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรม 
ในครั้งนี้  เป็นกิจกรรมที่รัฐบาลจัดขึ้น เพ่ือบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์  
อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และสืบสานพระราชด าริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการดูแลรักษา พัฒนาล าน้ าและคูคลอง  
ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนไทย เป็นแนวทางหนึ่งซึ่งมุ่งเน้นให้ประชาชนที่อาศัยอยู่
บริเวณคลอง เกิดความตระหนักรู้ภารกิจหน้าที่ในการดูแลรักษาแม่น้ า 
ล าคลอง และหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ ทางคณะได้เข้าร่วมงานอุ่นไอรัก 
คลายความหนาว “สายน้ าแห่งรัตนโกสินทร์” ชมความงดงามพืชพรรณไม้
นานาพันธุ์ และความงดงามของศิลปะไล่เรียงจากต้นรัตนโกสินทร์จนถึง
ปัจจุบัน ณ บริเวณพระราชวังสวนดุสิต สนามเสือป่า 

กิจกรรมเดินรณรงค์ “ฅน รัก คลอง” ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มท้าความดี 
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 วั น ที่  ๑ ๕  ธั น ว า ค ม  ๒ ๕ ๖ ๑  น า ย สุ ร สี ห์  กิ ต ติ ม ณ ฑ ล  
อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร น าคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ 
เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ “ฅน รัก คลอง”  ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มท าความดี 
โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรม 
ในครั้งนี้  เป็นกิจกรรมที่รัฐบาลจัดขึ้น เพ่ือบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์  
อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และสืบสานพระราชด าริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการดูแลรักษา พัฒนาล าน้ าและคูคลอง  
ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนไทย เป็นแนวทางหนึ่งซึ่งมุ่งเน้นให้ประชาชนที่อาศัยอยู่
บริเวณคลอง เกิดความตระหนักรู้ภารกิจหน้าที่ในการดูแลรักษาแม่น้ า 
ล าคลอง และหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ ทางคณะได้เข้าร่วมงานอุ่นไอรัก 
คลายความหนาว “สายน้ าแห่งรัตนโกสินทร์” ชมความงดงามพืชพรรณไม้
นานาพันธุ์ และความงดงามของศิลปะไล่เรียงจากต้นรัตนโกสินทร์จนถึง
ปัจจุบัน ณ บริเวณพระราชวังสวนดุสิต สนามเสือป่า 

กิจกรรมเดินรณรงค์ “ฅน รัก คลอง” ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มท้าความดี 
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มกราคม ๒๕๖๒ 
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจ้าปี 2562 

ด้วยตระหนักถึงความส าคัญของเด็กและเยาวชนไทยที่ 
จะเติบโตเป็นก าลังส าคัญของสังคมและประเทศชาติในอนาคต  
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จัดวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 
12 มกราคม 2562 ณ สนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค ์
ภายในงานมีการจัด กิจกรรมแสดงบินหมู่ ของ เครื่ องบิน -
เฮลิคอปเตอร์ฝนหลวง  การแสดงร่มบิน (พารามอเตอร์) และจัด
แสดงนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับฝนหลวง จับรางวัลพิเศษเพ่ือ
คัดเลือกเด็กและผู้ปกครองขึ้นเครื่องบินปฏิบัติการฝนหลวง ภายใต้
ค าขวัญวัน เด็ก ประจ าปี  2562 “เด็ก เยาวชน จิตอาสา  
ร่วมพัฒนาชาติ” เพ่ือความเจริญมั่นคงของชาติไทยอันเป็นที่รัก 
ของเราทุกคน 

ฝนหลวงครบรอบปีท่ี 6 มุ่งม่ันสานต่องานศาสตร์พระราชา 
เพ่ือช่วยเหลอืเกษตรกรและประชาชน 

วันที่  25 มกราคม 2562 วันคล้ายวันสถาปนา 
ก ร ม ฝ น ห ล ว ง แ ล ะ ก า ร บิ น เ ก ษ ต ร  ค ร บ ร อ บ ปี ที่  6  
โดยนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ให้เกียรติเดินทางมาแสดงความยินดีและอ านวยพร
เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากรกรมฝนหลวงและ 
การบินเกษตรในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งเป็นประธานในพิธี
เปิดพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร  
ซึ่งเป็นแหล่งศึกษา ที่เปิดให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา  
และผู้สนใจ ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาโครงการ
พระราชด าริฝนหลวง พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิ เบศร  มหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร ความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวง 
งานวิจัยต่างๆ และความรู้ทั่วไป โดยมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งใน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานร่วมบูรณาการ 
ภาครัฐ เอกชน ร่วมแสดงความยินดี 
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ฝนหลวงครบรอบปีท่ี 6 มุ่งม่ันสานต่องานศาสตร์พระราชา 
เพ่ือช่วยเหลอืเกษตรกรและประชาชน 

วันที่  25 มกราคม 2562 วันคล้ายวันสถาปนา 
ก ร ม ฝ น ห ล ว ง แ ล ะ ก า ร บิ น เ ก ษ ต ร  ค ร บ ร อ บ ปี ที่  6  
โดยนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ให้เกียรติเดินทางมาแสดงความยินดีและอ านวยพร
เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากรกรมฝนหลวงและ 
การบินเกษตรในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งเป็นประธานในพิธี
เปิดพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร  
ซึ่งเป็นแหล่งศึกษา ที่เปิดให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา  
และผู้สนใจ ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาโครงการ
พระราชด าริฝนหลวง พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิ เบศร  มหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร ความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวง 
งานวิจัยต่างๆ และความรู้ทั่วไป โดยมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งใน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานร่วมบูรณาการ 
ภาครัฐ เอกชน ร่วมแสดงความยินดี 
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กุมภาพันธ์ ๒๕๖2 
บินปฏิบัติการฝนหลวง สลายฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

 ปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)  
มีค่าเกินมาตรฐาน (50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)  
เริ่มส่ งผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของ
ประชาชนบริเวณกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และ
บนพ้ืนท่ีของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กรมฝนหลวงและการบินเกษตรตั้งหน่วยปฏิบัติการ 
ฝนหลวงเคลื่อนที่ เร็ว จ านวน 2 หน่วยปฏิบัติการ 
ที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดระยอง เตรียมพร้อม
ปฏิบัติการเ พ่ือช่วยแก้ ไขปัญหามลพิษทางอากาศ  
โดยใช้หลักการสร้างเมฆ เพ่ือให้ปริมาณเม็ดน้ าจ านวน
มากที่อยู่ในก้อนเมฆ ช่วยดูดซับฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ 
ฟุ้งกระจายในอากาศ ซ่ึงช่วยแก้ไขปัญหาไปได้ ใน 
ระดับหนึ่ง 

 การขึ้นบินปฏิบัติการสร้างเมฆ เป็นแนวคิดในการใช้เทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวงในสภาพอากาศปัจจุบันที่มี
ความชื้นน้อย และมวลอากาศแห้งจากจีนแผ่ปกคลุมลงมากดทับด้านบน เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาตัวของเมฆฝน  
จึงประยุกต์ใช้แนวทางการสร้างเมฆ โดยการโปรยเกลือแกงซึ่งได้จากการระเหยของน้ าทะเลเพ่ือกระตุ้นกระบวนการ ดูดซับ
ความชื้นจากอากาศให้รวมตัวเป็นเม็ดน้ า และรวมเม็ดน้ าขนาดเล็กให้กลายเป็นเม็ดน้ าขนาดใหญ่ขึ้น ก่อนจะพัฒนาตัว
กลายเป็นก้อนเมฆขนาดใหญ่ ความชื้นจากเม็ดน้ าในก้อนเมฆจะเป็นตัวช่วยดูดซับฝุ่นละอองในอากาศ เปรียบเสมือนก้อนเมฆ
เป็นเครื่องดูดควัน เพราะในกระบวนการเกิดเมฆ เมื่อมีการพัฒนาตัวของอากาศบริเวณใต้ฐานเมฆจะเกิดพลังงานดูดอนุภาค
สารแขวนลอยเข้าไปในก้อนเมฆ เทคนิคการสร้างเมฆเพ่ือดูดซับฝุ่นละอองในอากาศเป็นอีกแนวทางหน่ึงที่จะช่วยบรรเทา
ปัญหามลพิษทางอากาศในสภาวะที่สภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวยต่อการท าฝน 

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒
ANNUAL REPORT 2019

98



 การขึ้นบินปฏิบัติการสร้างเมฆ เป็นแนวคิดในการใช้เทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวงในสภาพอากาศปัจจุบันที่มี
ความชื้นน้อย และมวลอากาศแห้งจากจีนแผ่ปกคลุมลงมากดทับด้านบน เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาตัวของเมฆฝน  
จึงประยุกต์ใช้แนวทางการสร้างเมฆ โดยการโปรยเกลือแกงซึ่งได้จากการระเหยของน้ าทะเลเพ่ือกระตุ้นกระบวนการ ดูดซับ
ความชื้นจากอากาศให้รวมตัวเป็นเม็ดน้ า และรวมเม็ดน้ าขนาดเล็กให้กลายเป็นเม็ดน้ าขนาดใหญ่ขึ้น ก่อนจะพัฒนาตัว
กลายเป็นก้อนเมฆขนาดใหญ่ ความชื้นจากเม็ดน้ าในก้อนเมฆจะเป็นตัวช่วยดูดซับฝุ่นละอองในอากาศ เปรียบเสมือนก้อนเมฆ
เป็นเครื่องดูดควัน เพราะในกระบวนการเกิดเมฆ เมื่อมีการพัฒนาตัวของอากาศบริเวณใต้ฐานเมฆจะเกิดพลังงานดูดอนุภาค
สารแขวนลอยเข้าไปในก้อนเมฆ เทคนิคการสร้างเมฆเพ่ือดูดซับฝุ่นละอองในอากาศเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยบรรเทา
ปัญหามลพิษทางอากาศในสภาวะที่สภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวยต่อการท าฝน 
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มีนาคม ๒๕๖2 
เปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ปี 2562 

 ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการฝนหลวง
เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการฝนหลวง 
แผนปฏิบัติการฝนหลวงประจ าปี 2562 ช่องทางการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร การเป็น
จิตอาสาภาคสนับสนุนในการปฏิบัติการฝนหลวง รวมถึงการ
ปล่อยคาราวานเครื่องบินฝนหลวงออกปฏิบัติการ ที่จะเป็น
ส่วนหนึ่ งของพิธี เปิดการปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ ง 
ประจ าปี 2562 ในครั้งนี้ด้วย 

 วันที่ 1 มีนาคม 2562  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (นายกฤษฎา บุญราช) เป็นประธานในพิธี
เ ปิ ดปฏิ บั ติ ก า ร ฝนหลว งสู้ ภั ย แล้ ง  ป ร ะจ า ปี  2562  
ณ สนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ภายใต้แนวคิด 
“FONLUANG LET’S GO for Goal” เพ่ือแสดงศักยภาพด้าน
การปฏิบัติการฝนหลวงและแผนการช่วยเหลือพ้ืนที่ภัยแล้ง
ประจ าปี 2562 รวมทั้งแสดงความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติการฝนหลวงให้สามารถรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ 
ให้มากยิ่งขึ้น 
 

โครงการบรรยายพิเศษ  
เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย  

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล 
อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้รับมอบหมายเป็น
ประธ าน เปิ ด โคร งการบรรยาย พิ เ ศษ  เ รื่ อ ง  สถาบั น
พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ณ อาคารอเนกประสงค์ 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม
ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการใน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ านวน 800 คน 
วัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีอุดมการณ์และมี
ความสามัคคี สามารถท างานเป็นทีม มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาประเทศไทย 
และสามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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เมษายน ๒๕๖2 
เทศกาลสงกรานต์ ประจ้าปี 2562 

วันที่ 19 เมษายน 2562  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
น าโดย นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร  
จัดกิจกรรมสรงน้ าพระพุทธรูป รดน้ าและขอพรผู้ ใหญ่สืบสาน 
ประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 2562 เพ่ือความเป็น
สิริมงคลและสืบสานประเพณีไทย ณ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

องคมนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
วันที่ 29 เมษายน 2562  พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข 

องคมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ 
ฝนหลวง เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการฝนหลวงของพ้ืนที่ 
ภาคกลาง ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง จังหวัดนครสวรรค์  
โดยนายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
รายงานแผนการปฏิบัติการฝนหลวงประจ าปี 2562 พร้อมความ
พร้อมของอากาศยานและผลการด า เนินงานในปีที่ ผ่ านมา 
ในการแก้ไขพ้ืนที่ประสบภัยแล้งและภัยพิบัติทั่วประเทศ 

จากนั้นในช่วงบ่าย พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและคณะ เดินทางลงพ้ืนที่บ้านของนางชัญนันท์ รักซ้อน 
เกษตรกรและอาสาสมัครฝนหลวงของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ที่อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือรับทราบปัญหา
การประสบภัยแล้งของพ้ืนที่การเกษตร ซึ่งขณะนี้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ าในการเพาะปลูกพืช เนื่องจากพ้ืนที่การเกษตร
ดังกล่าวอยู่นอกเขตชลประทาน  
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พฤษภาคม ๒๕๖2 

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์  
รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหาร
และเจ้ าหน้าที่ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เข้ าร่ วม
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จพระราชด าเนินไปใน 
การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณถนนราชด าเนินนอก 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ นับเป็นเดือนมหามงคลที่ต้องจดจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ และประทับความทรงจ าไว้ในหัวใจ
ของคนไทยทุกคน ที่ได้มีโอกาสเห็นพิธีการอันยิ่งใหญ่ ตระการตา นับเป็นมหามงคลยิ่งของแผ่นดินไทยที่พระบาทสมเด็จ  
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงขึ้นครองราชสมบัติเป็น “พระมหากษัตริย์ไทย 
รัชกาลที่ 10” โดยสมบูรณ์ และทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ความว่า  “เราจะสืบสาน 
รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่
พสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ และเพ่ือเป็นการแสดงความจงรักภักดีในพระราชพิธีอันยิ่งใหญ่ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในช่วงเวลาอันส าคัญนี้ 

กรมฝนหลวงและการบินเกษตรร่วมจารึกภาพประวัติศาสตร์  
เนื่องในงาน “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” 

วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ 
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท 
รั บ เ ส ด็ จ พร ะบา ท ส ม เ ด็ จพ ร ะ เ จ้ า อ ยู่ หั ว  ใ นก า ร เ ส ด็ จ 
พระราชด าเนินเลียบพระนครโดยริ้วขบวนพระราชอิสริยยศ  
พยุหยาตราทางสถลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
ณ บริเวณริมถนนราชด าเนินกลาง 
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วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ 
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วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล 
อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหาร
และ เจ้ าหน้ า ที่  เ ข้ า ร่ ว ม เ ฝ้ า ทู ล ละออ งธุ ลี พ ระบาท  
ถวายพระพรชัยมงคล ในการเสด็จออก ณ สีหบัญชร  
พระท่ีนั่งสุทไธสวรรค์ปราสาท  

มิถุนายน ๒๕๖2 
เข้าร่วมพิธีท้าบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
วันที่ 3 มิถุนายน 2562 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล 

อธิ บดี ก รมฝนหลว งและการบิ น เ กษตร  พร้ อมด้ ว ย 
คณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตรพระสงฆ์และ
สามเณร จ านวน 410 รูป เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล  
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินี ณ บริเวณพิธีท้องสนามหลวง และร่วม 
ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง 
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มิถุนายน ๒๕๖2 
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ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง 
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ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
และเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดี
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธีถวาย 
พระพรชัยมงคลเน่ืองในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิ เษก 
พุทธศักราช 2562 และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ 
พระนาง เจ้ าฯ  พระบรมราชินี  โ ดย มี พิ ธี เ ปิ ดกรวยถวาย 
เครื่องราชสักการะ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และร่วมลงนาม
ถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของทั้ง  2 พระองค์  
เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี และส านึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และ
เ จ้ า หน้ า ที่ ก ร มฝนหลว งและกา ร บิ น เ กษตร เ ข้ า ร่ ว ม พิ ธี  
ณ ห้องประชุมเทวกุล 

โอกาสนี้ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ร่วมกันประกอบกิจกรรม
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ “จิตอาสาพัฒนาคูคลอง”  
โดยร่วมกันเก็บขยะมูลฝอยและถางหญ้า เพ่ือปรับภูมิทัศน์
และก าจัดสิ่ งกีดขวางทางน้ าบริ เวณคูคลองโดยรอบ
หน่วยงานให้สะอาดสวยงาม เป็นการเปิดทางระบายน้ าเพ่ือ
บรรเทาและแก้ ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ซึ่ ง เป็นโครงการ 
ตามแนวพระราโชบายที่ส่งเสริมพัฒนาสิ่งแวดล้อม และ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน 

 

งาน “สร้างรู้ สื่อสาร การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
ของประเทศ ฤดูฝน ปี พ.ศ. 2562” 

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สร้างรู้ สื่อสาร 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ ฤดูฝน ปี 2562”  
โดยมี นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร  
ได้เข้าร่วมรายงานแผนปฏิบัติการฝนหลวงประจ าปี ณ ห้องมัฆวาน
รังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร  
โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเก่ียวกับการปฏิบัติการ 
ฝนหลวง การเผยแพร่ผลงานวิจัย และการให้ความรู้ เกี่ยวกับ 
การท าฝนแก่เยาวชนที่เข้ามาร่วมงาน 
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งาน “สร้างรู้ สื่อสาร การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
ของประเทศ ฤดูฝน ปี พ.ศ. 2562” 

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สร้างรู้ สื่อสาร 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ ฤดูฝน ปี 2562”  
โดยมี นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร  
ได้เข้าร่วมรายงานแผนปฏิบัติการฝนหลวงประจ าปี ณ ห้องมัฆวาน
รังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร  
โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเก่ียวกับการปฏิบัติการ 
ฝนหลวง การเผยแพร่ผลงานวิจัย และการให้ความรู้ เกี่ยวกับ 
การท าฝนแก่เยาวชนที่เข้ามาร่วมงาน 
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กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจัดโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้น สร้างความช้ืนสัมพัทธ์ในอากาศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง สืบสานศาสตร์พระราชาและพระราชินี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล  
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจ าปี 2562  โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ  
ภาคประชาชน ในการร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า ทั้งป่าไม้ ป่าเศรษฐกิจ ป่าชุมชน และการปลูกไม้โตเร็วตามหัวไร่
ปลายนา รวมทั้งร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้ไม่ให้ถูกท าลายเพิ่มมากขึ้น 

ภายใต้โครงการดังกล่าว มีการด าเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมการจัดงานพิธีเปิดโครงการ  
ณ อ่างเก็บน้ านฤบดินทรจินดา จังหวัดปราจีนบุรี  2) กิจกรรมปลูกป่าและไม้ยืนต้นในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มพื้นที่  
สีเขียว เพิ่มต้นทุนความช้ืนให้ธรรมชาติเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการฝนหลวง โดยตั้งเป้าหมาย จ านวนต้นไม้ที่จะปลูกจ านวน 
799,910 ต้น ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือกับ 24 หน่วยงาน และ 3) กิจกรรมการโปรยเมล็ดพันธ์ุพืชทางอากาศ  
ซึ่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเป็นเจ้าภาพในการด าเนินการควบคู่ไปกับการปฏิบัติการฝนหลวง 

โครงการปลกูปา่และไมย้นืตน้  
สรา้งความชืน้สมัพทัธใ์นอากาศ ประจ าป ี2562 

1) กจิกรรมการจดังานพธิเีปิดโครงการปลกูปา่และไมย้ืนต้น สรา้งความชื้นสมัพทัธใ์นอากาศ 
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตักิารฝนหลวง สบืสานศาสตรพ์ระราชาและพระราชนิ ี 

พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก  องคมนตรีในฐานะประธาน
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงเป็นประธานเปิดกิจกรรม 
การจัดงานพิธีเปิดโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้น สร้างความช้ืนสัมพัทธ์ใน
อากาศเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง สืบสานศาสตร์
พระราชาและพระราชินี  ณ อ่างเก็บน้ านฤบดินทรจินดา จังหวัดปราจีนบุรี 
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และร่วมปลูกต้นไม้และปล่อยสัตว์น้ า 

 

 

2) กจิกรรมปลกูปา่และไมย้ืนตน้สรา้งความชืน้สมัพทัธใ์นอากาศเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ 
การปฏบิตักิารฝนหลวง สบืสานศาสตรพ์ระราชาและพระราชนิี  

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล 
อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด
กิจกรรมการปลูกป่าฯ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน ณ บ้านโป่ง  
ต าบลหางดง อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 
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2) กจิกรรมปลกูปา่และไมย้ืนตน้สรา้งความชืน้สมัพทัธใ์นอากาศเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ 
การปฏบิตักิารฝนหลวง สบืสานศาสตรพ์ระราชาและพระราชนิี  

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล 
อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด
กิจกรรมการปลูกป่าฯ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน ณ บ้านโป่ง  
ต าบลหางดง อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 
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วันที่  21 มิ ถุนายน 2562  นายสุ รสี ห์  กิ ตติ มณฑล  
อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
ปลูกป่าฯ เพื่อ เพิ่ มพื้นที่ป่า ชุมชน  ณ บริ เวณวัดซับน้อยเหนือ  
ต าบลล าพญากลาง อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

 

 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล 
อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธี
เปิดโครงการปลูกป่าฯ ณ ค่ายลูกเสือบุรี พรหมลักขโณ 
อ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
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วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล 
อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธี
เปิดโครงการปลูกป่าฯ ณ ค่ายลูกเสือบุรี พรหมลักขโณ 
อ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
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เมื่อ วันท่ี 22 กรกฎาคม 2562 นายปนิธิ เสมอวงษ์  
รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 
เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม โ ค ร ง ก า ร ป ลู ก ป่ า ฯ  ณ  บึ ง ก รั บ ให ญ่  
ต าบลกรับใหญ่ อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 

 

 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล 
อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด
กิจกรรมโครงการปลูกป่าฯณ บริเวณธนาคารต้นไม้บึงนคร  
ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
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วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล 
อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด
กิจกรรมโครงการปลูกป่าฯณ บริเวณธนาคารต้นไม้บึงนคร  
ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
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วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายปนิธิ เสมอวงษ์ 
รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการปลูกป่าฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับหน่วยงาน
ราชการและประชาชนในพื้นที่ ร่วมปลูกกล้าไม้ ณ พื้นที่ 
ป่า ชุมชนหนองติม  ต าบลทัพราช อ า เภอตาพระยา  
จังหวัดสระแก้ว 

 

 

3) กจิกรรมการโปรยเมลด็พนัธุพ์ชืทางอากาศในโครงการปลกูปา่และไมย้นืตน้สรา้งความชืน้สมัพทัธใ์น
อากาศเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตักิารฝนหลวง สบืสานศาสตรพ์ระราชาและพระราชนิ ี 

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม
ปั้นเมล็ดพันธ์ุเพื่อใช้ในกิจกรรมการโปรยเมล็ดพันธ์ุทางอากาศ ภายใต้โครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความช้ืนสัมพัทธ์ใน
อากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการฝนหลวง สืบสาน ศาสตร์พระราชาและพระราชินีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี พ.อ. กิตติ ด้วงแจ่ม  เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 31 ร่วมปั้นเมล็ดพันธ์ุพืช  
จ านวน 4 ชนิด ได้แก่ ประดู่ สีเสียด มะค่าโมง สมอพิเภก ณ มณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิรประวัติ  ต าบลกลางแดด  
อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
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3) กจิกรรมการโปรยเมลด็พนัธุพ์ชืทางอากาศในโครงการปลกูปา่และไมย้นืตน้สรา้งความชืน้สมัพทัธใ์น
อากาศเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตักิารฝนหลวง สบืสานศาสตรพ์ระราชาและพระราชนิ ี 

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม
ปั้นเมล็ดพันธ์ุเพื่อใช้ในกิจกรรมการโปรยเมล็ดพันธ์ุทางอากาศ ภายใต้โครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความช้ืนสัมพัทธ์ใน
อากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการฝนหลวง สืบสาน ศาสตร์พระราชาและพระราชินีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี พ.อ. กิตติ ด้วงแจ่ม  เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 31 ร่วมปั้นเมล็ดพันธ์ุพืช  
จ านวน 4 ชนิด ได้แก่ ประดู่ สีเสียด มะค่าโมง สมอพิเภก ณ มณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิรประวัติ  ต าบลกลางแดด  
อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
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วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดี
กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม
ปั้นเมล็ดพันธ์ุเพื่อใช้ในโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความช้ืน
สัมพัทธ์ในอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง  
สืบสานศาสตร์พระราชาและพระราชินี เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิ ธีบรมราชาภิเษก โดยมีผู้แทนจาก
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี มณฑลทหารบกที่ 15 
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรีและ
จังหวัดประจวบคีรี ขันธ์ โครงการชลประทานจังหวัดเพชรบุรี  
โรงเรียนสหกรณ์บ ารุง วิทย์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ส านักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด
เพชรบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดจังหวัดเพชรบุรี ส านักงาน
เกษตรจังหวัดเพชรบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดเพชรบุรี  
เข้าร่วมปั้นเมล็ดพันธ์ุมะค่าโมงและประดู่ จ านวน 8,600 เมล็ด  
ณ ห้องประชุมส า นักงานเกษตรและสหกรณ์จั งห วัดเพชรบุรี  
อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

ถวายพระพรชยัมงคลในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 

วันที่  25 มิ ถุนายน 2562 นายสุรสีห์  กิตติมณฑล  
อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลในวโรกาสวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  28 กรกฎาคม 2562 
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) 
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ถวายพระพรชยัมงคลในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 

วันที่  25 มิ ถุนายน 2562 นายสุรสีห์  กิตติมณฑล  
อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลในวโรกาสวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  28 กรกฎาคม 2562 
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) 
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พธิถีวายสตัยป์ฏญิาณเพือ่เปน็ขา้ราชการทีด่ี 
และพลงัของแผน่ดนิ ประจ าป ี2562 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล 
อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหาร 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็น
ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจ าปี 2562 เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
28 กรกฎาคม 2562 เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี
และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีพิธีถวายราชสักการะ 
ถวายพระพรชัยมงคล กล่าวค าถวายสัตย์ปฏิญาณฯ และลงนาม
ถวายพระพร 

กรกฎาคม ๒๕๖2 
 

 

ถวายพระพรชยัมงคล สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์
พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพีนัปหีลวง 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องใน
วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) 
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ถวายพระพรชยัมงคล สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์
พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพีนัปหีลวง 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องใน
วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) 
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รฐัมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
ลงพืน้ทีจ่ังหวดัสรุนิทร ์

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปตรวจ
ราชการและติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ณ อ่างเก็บน้ าล าพอก 
อ าเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายสุรสีห์ กิตติมณฑล 
อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และเจ้าหน้าท่ีร่วมให้ 
การต้อนรับ 

จากนั้น นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน พร้อมคณะ ลงพื้นที่
บริเวณโครงการชลประทานสุรินทร์ (ห้วยเสนง) อ าเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร์ รับฟังรายงานการปฏิบัติการฝนหลวงจาก 
นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
โดยสถานการณ์น้ าในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ในปีนี้  เ ข้าข้ัน 
วิกฤติหนักกว่าทุกปีที่ผ่านมา กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
จึงเร่งปรับแผนตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่จังหวัดสุรินทร์
เพื่อให้การช่วยเหลือ   

 

 

สงิหาคม ๒๕๖2 
รฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

ลงพืน้ที่ จงัหวดัขอนแกน่ 
วันที่ 9 สิงหาคม 2562  ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า 

รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่  
เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้งจากฝนทิ้ งช่วงบริ เวณพื้นที่  
อ าเภอชุมแพ และอ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น รวมถึงติดตาม
สถานการณ์น้ าในเ ข่ือนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โดยมี 
นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร  
และเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรร่วมให้การต้อนรับ 
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สงิหาคม ๒๕๖2 
รฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

ลงพืน้ที่ จงัหวดัขอนแกน่ 
วันที่ 9 สิงหาคม 2562  ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า 

รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่  
เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้งจากฝนทิ้ งช่วงบริ เวณพื้นที่  
อ าเภอชุมแพ และอ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น รวมถึงติดตาม
สถานการณ์น้ าในเ ข่ือนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โดยมี 
นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร  
และเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรร่วมให้การต้อนรับ 
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“สสีรรพรรณไม ้เทดิไทบ้รมราชนินีาถ” 

วันที่ 11 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 13 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ต์ิ  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ซึ่งจัดข้ึนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการ  
เฉลิมพระเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการสืบสานศาสตร์
พระราชาและพระราชินีในการปลูกป่าและไม้ยืนต้นเพื่อสร้างความช้ืนสัมพัทธ์ในอากาศ อันเป็นปัจจัยส าคัญที่เอื้อต่อการ
ปฏิบัติการฝนหลวงให้มีประสิทธิภาพ และยังเป็นการช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โอกาสนี้ ได้ถวายรายงานเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง จ.นครศรีธรรมราช และการช่วยเหลือปัญหาภัยแล้งบริเวณพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 

นายกรฐัมนตรตีดิตามการแกไ้ขปญัหาภยัแลง้ 
จงัหวดัสรุนิทร ์และจงัหวดับรุรีมัย์ 

วันท่ี 19 สิงหาคม 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์ 
เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ า รวมทั้งการ
บริหารจัดการน้ าอุปโภคบริโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ โดยสั่งการให้ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะก ากับ ดูแล 
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ก ากับดูแลการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
อย่างเร่งด่วน ปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดข้ึนมีสาเหตุมาจากฝนทิ้งช่วง
และฝนแล้งเป็นระยะเวลานาน ซึ่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
ขานรับนโยบายดังกล่าว โดยเร่งปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่
การเกษตรและเติมน้ าให้อ่างเก็บน้ าเมื่อสภาพอากาศเอื้ออ านวย และ
พยายามบูรณาการการท างานร่วมกันทุกภาคส่วนตามนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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นายกรฐัมนตรตีดิตามการแกไ้ขปญัหาภยัแลง้ 
จงัหวดัสรุนิทร ์และจงัหวดับรุรีมัย์ 

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์ 
เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ า รวมทั้งการ
บริหารจัดการน้ าอุปโภคบริโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ โดยสั่งการให้ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะก า กับดูแล 
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ก ากับดูแลการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
อย่างเร่งด่วน ปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดข้ึนมีสาเหตุมาจากฝนทิ้งช่วง
และฝนแล้งเป็นระยะเวลานาน ซึ่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
ขานรับนโยบายดังกล่าว โดยเร่งปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่
การเกษตรและเติมน้ าให้อ่างเก็บน้ าเมื่อสภาพอากาศเอื้ออ านวย และ
พยายามบูรณาการการท างานร่วมกันทุกภาคส่วนตามนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน  
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ 
ตรวจเยี่ยมให้ก าลังใจเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง
จังหวัดขอนแก่น โดยได้สั่งการให้เร่งข้ึนบินปฏิบัติการท าฝน
หลวงในห้วงเวลาที่เหลือกว่า 1 เดือน ก่อนสิ้นสุดฤดูฝน  
โดยขณะนี้เ ข่ือนขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลางยังมีปริมาณน้ าน้อย จึงต้องเร่งเพิ่มปริมาณน้ าให้มี
ปริมาณที่เพียงพอส าหรับการบริหารจัดการในช่วงฤดูแล้ง 

รฐัมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ตรวจเยีย่ม 
ใหก้ าลงัใจเจา้หนา้ทีห่นว่ยปฏบิตักิารฝนหลวง จงัหวดัขอนแก่น 

 

 

รฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณต์รวจเยีย่ม 
และมอบนโยบายใหแ้กเ่จา้หนา้ทีก่รมฝนหลวงและการบนิเกษตร 

วันท่ี 30 สิงหาคม 2562 ร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แกก่รมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยกล่าวว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นอีกหนึ่ง
หน่วยงานส าคัญที่มีบทบาทภารกิจในการดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรและประชาชน โดยเฉพาะเรื่อง
ปัญหาภัยแล้งและภัยพิบัติต่างๆ ของประเทศ ด้วยการปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือ ดูแลพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทาน
กว่า 110 ล้านไร่ การเติมน้ าให้เข่ือนและอ่างเก็บน้ าส าคัญทั่วประเทศ บรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่า พายุลูกเห็บ และปัญหา
ฝุ่นละอองในอากาศ รวมถึงพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง ซึ่งภารกิจดังกล่าวจะต้อง
ด าเนินการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการสืบสาน รักษา และต่อยอดศาสตร์พระราชาตามต าราฝนหลวงพระราชทานของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อันจะเป็นการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความจงรักภักดี พร้อมนี้ขอให้กรมฝนหลวงและการบิน
เกษตรเตรียมการรับมือภัยแล้งท่ีหนักข้ึน วางแผนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้ตรงเป้าหมายและ
ความต้องการของพี่น้องเกษตรกรและประชาชน รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านเครื่องมือ 
อุปกรณ์ ก าลังพลต่างๆ เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาของประเทศให้ครอบคลุมและทั่วถึง และเน้นย้ าให้ข้าราชการและบุคลากร 
ปฏิบัติหน้าที่โดยมีหลักคุณธรรม นิติธรรม ความโปร่งใส ความมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่า เพื่อให้พี่น้อง
ประชาชนได้รับการบริการจากภาครัฐอย่างเต็มที่  
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รฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณต์รวจเยีย่ม 
และมอบนโยบายใหแ้กเ่จา้หนา้ทีก่รมฝนหลวงและการบนิเกษตร 

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แกก่รมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยกล่าวว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นอีกหนึ่ง
หน่วยงานส าคัญที่มีบทบาทภารกิจในการดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรและประชาชน โดยเฉพาะเรื่อง
ปัญหาภัยแล้งและภัยพิบัติต่างๆ ของประเทศ ด้วยการปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือ ดูแลพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทาน
กว่า 110 ล้านไร่ การเติมน้ าให้เข่ือนและอ่างเก็บน้ าส าคัญทั่วประเทศ บรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่า พายุลูกเห็บ และปัญหา
ฝุ่นละอองในอากาศ รวมถึงพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง ซึ่งภารกิจดังกล่าวจะต้อง
ด าเนินการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการสืบสาน รักษา และต่อยอดศาสตร์พระราชาตามต าราฝนหลวงพระราชทานของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อันจะเป็นการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความจงรักภักดี พร้อมนี้ขอให้กรมฝนหลวงและการบิน
เกษตรเตรียมการรับมือภัยแล้งที่หนักข้ึน วางแผนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้ตรงเป้าหมายและ
ความต้องการของพี่น้องเกษตรกรและประชาชน รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านเครื่องมือ 
อุปกรณ์ ก าลังพลต่างๆ เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาของประเทศให้ครอบคลุมและทั่วถึง และเน้นย้ าให้ข้าราชการและบุคลากร 
ปฏิบัติหน้าที่โดยมีหลักคุณธรรม นิติธรรม ความโปร่งใส ความมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่า เพื่อให้พี่น้อง
ประชาชนได้รับการบริการจากภาครัฐอย่างเต็มที่  
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กนัยายน ๒๕๖2 
องคมนตรลีงพืน้ทีต่รวจเยีย่มและตดิตามความกา้วหนา้การ
ด าเนนิงานฝนหลวง จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 

วันที่ 4 กันยายน 2562 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ฝนหลวง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ณ ศูนย์ฝนหลวง  
หัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาต่อยอดภารกิจการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ฝนหลวง  การด า เนินการจั ดตั้ ง ศูนย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้ านการ ดัดแปรสภาพอากาศตามศาสตร์พระราชา  
ณ บริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ในพื้นที่ 50 ไร่ ซึ่งจะขอพระราชทานนามว่า 
“ศูนย์ฝนหลวงเฉลิมพระเกียรติ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยจะเป็นสถานที่ส าหรับให้บริการข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโครงการ
ฝนหลวง การพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยและด้านปฏิบัติการ การสร้างเครือข่ายวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ การควบคุม
คุณภาพการปฏิบัติการฝนหลวง การพัฒนาห้องปฏิบัติการเคมีและเมฆฟิสิกส์ ตลอดจนการพัฒนาห้องทดลองด้านเมฆฟิสิกส์  
(Cloud chamber) การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปรสภาพอากาศตามศาสตร์พระราชา รวมทั้งการสร้างศูนย์ปฏิบัติการ
ฝนหลวงภาคใต้ตอนบน เพื่อรองรับการปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน จากนั้น องคมนตรี  
และคณะ ร่วมชมหอเฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งฝนหลวง ซึ่งภายในประกอบด้วย ห้องทรงงานของพระบาทสมเด็จ  
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อครั้งเสด็จพระราชด าเนินมาทรงประกอบ  
พระราชกรณียกิจงานฝนหลวงด้วยพระองค์เอง นิทรรศการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติการฝนหลวง โมเดลจ าลองพื้นที่ภัยแล้ง และ
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีฝนหลวง 

 

 

วันที่ 7 กันยายน 2562 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เข้าร่วมประชุมกับ  
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ เข่ือนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ในการติดตามสถานการณ์น้ าในเข่ือนอุบลรัตน์  
และการด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  
ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการบริหารจัดการน้ าในเข่ือนอุบลรัตน์ให้มีประสิทธิภาพ และมอบหมายให้  
กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเร่งปฏิบัติการฝนหลวงเติมในเข่ือน 

รองนายกรฐัมนตรตีดิตามสถานการณน์้ าในเขือ่นอบุลรตัน ์
และชว่ยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยัในพืน้ทีจ่ังหวดัขอนแกน่ 
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วันที่ 7 กันยายน 2562 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เข้าร่วมประชุมกับ  
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ เข่ือนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ในการติดตามสถานการณ์น้ าในเข่ือนอุบลรัตน์  
และการด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  
ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการบริหารจัดการน้ าในเข่ือนอุบลรัตน์ให้มีประสิทธิภาพ และมอบหมายให้  
กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเร่งปฏิบัติการฝนหลวงเติมในเข่ือน 

รองนายกรฐัมนตรตีดิตามสถานการณน์้ าในเขือ่นอบุลรตัน ์
และชว่ยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยัในพืน้ทีจ่ังหวดัขอนแกน่ 
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วันที่ 8 กันยายน 2562 ร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่
ตรวจเย่ียมและมอบถุงยังชีพเพื่อสร้างขวัญก าลังใจและบรรเทา
ความเสียหาย ให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากพายุโพดุล  
ณ อบต.พันชาลี ต าบลบ้านวังทอง จังหวัดพิษณุโลก และวัดทุ่งโพธ์ิ 
ต าบลทุ่งโพธ์ิ จังหวัดพิจิตร โดยมีนายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดี 
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ 

รัฐมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณล์งพืน้ทีต่รวจเยีย่ม 
และมอบถงุยงัชพี ใหแ้กผู่ป้ระสบภยัจากพายโุพดลุ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

 

 

กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร รว่มเปน็เจา้ภาพในพธิธีรรม
สวดพระอภธิรรมศพ พลเอก เปรม ตณิสลูานนท ์

วันที่ 13 กันยายน 2562 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและ
การบินเกษตร ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ  
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
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กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร รว่มเปน็เจา้ภาพในพธิธีรรม
สวดพระอภธิรรมศพ พลเอก เปรม ตณิสลูานนท ์

วันที่ 13 กันยายน 2562 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและ
การบินเกษตร ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ  
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
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องคมนตรตีดิตามความกา้วหนา้การด าเนนิงานฝนหลวง  
วันที่ 17 กันยายน 2562 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ฝนหลวง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมเทวกุล  
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพื่อติดตามผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยขณะนี้แม้
จะมีบางพื้นที่ที่ก าลังประสบปัญหาอุทกภัย แต่ยังมีอีกหลายพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศที่ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง ส่งผล
ให้มีพื้นที่การเกษตรขาดแคลนน้ าส าหรับท าการเพาะปลูกและอาจเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ าส าหรับการอุปโภคบริโภคด้วย  
ซึ่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้น้อมน าพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการดูแลช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้สามารถด าเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว และน้อมน าแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ  
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับแต่  
ละสภาพพื้นที่ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีแผนการปฏิบัติการฝนหลวงเร่งเติมน้ าให้กับเข่ือนและอ่างเก็บน้ าส าคัญที่มี
ความต้องการ ด้วยการช่วงชิงสภาพอากาศข้ึนบินปฏิบัติการในช่วงที่มีความช้ืนสัมพัทธ์เอื้อต่อการปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อให้มี 
น้ าเพียงพอส าหรับใช้ในช่วงต้นฤดูแล้งที่ก าลังจะมาถึงให้มากที่สุด 

 

 

วันที่ 21 กันยายน 2562 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า 
และนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ น าคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้ก าลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย 
ณ โรงเรียนบ้านกุดระงุม อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีนายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวง
และการบินเกษตรร่วมลงพื้นที่ 

รฐัมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณล์งพืน้ทีต่รวจเยีย่ม 
และมอบถงุยงัชพีใหก้ าลงัใจแกผู่ป้ระสบอทุกภยั จงัหวดัอุบลราชธานี 
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องคมนตรตีดิตามความกา้วหนา้การด าเนนิงานฝนหลวง  
วันที่ 17 กันยายน 2562 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ฝนหลวง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมเทวกุล  
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพื่อติดตามผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยขณะนี้แม้
จะมีบางพื้นที่ที่ก าลังประสบปัญหาอุทกภัย แต่ยังมีอีกหลายพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศที่ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง ส่งผล
ให้มีพื้นที่การเกษตรขาดแคลนน้ าส าหรับท าการเพาะปลูกและอาจเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ าส าหรับการอุปโภคบริโภคด้วย  
ซึ่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้น้อมน าพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการดูแลช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้สามารถด าเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว และน้อมน าแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ  
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับแต่  
ละสภาพพื้นที่ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีแผนการปฏิบัติการฝนหลวงเร่งเติมน้ าให้กับเข่ือนและอ่างเก็บน้ าส าคัญที่มี
ความต้องการ ด้วยการช่วงชิงสภาพอากาศข้ึนบินปฏิบัติการในช่วงที่มีความช้ืนสัมพัทธ์เอื้อต่อการปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อให้มี 
น้ าเพียงพอส าหรับใช้ในช่วงต้นฤดูแล้งที่ก าลังจะมาถึงให้มากที่สุด 

 

 

วันที่ 21 กันยายน 2562 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า 
และนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ น าคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้ก าลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย 
ณ โรงเรียนบ้านกุดระงุม อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีนายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวง
และการบินเกษตรร่วมลงพื้นที่ 

รฐัมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณล์งพืน้ทีต่รวจเยีย่ม 
และมอบถงุยงัชพีใหก้ าลงัใจแกผู่ป้ระสบอทุกภยั จงัหวดัอุบลราชธานี 
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ที่มา : นายสมบูรณ์ อุ่นประชา
ชื่อผลงาน : พรจากฟ้า
รางวัลชมเชย โครงการประกวดภาพถ่ายและภาพจิตกรรม
“ฝนหลวง ฝนแห่งความเมตตา”





โครงการฝกึอบรมหลกัสตูรขา้ราชการทีด่รีว่มปลกูจติส านกึในการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ 

 เพ่ือปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานราชการ 
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยเน้นการเรียนรู้  
จากประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติจริง ช่วยให้ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานในระบบราชการครั้งแรก ปรับตัวให้เข้ากับระบบราชการ  
และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้มีประสิทธิภาพ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร ข้าราชการที่ดีร่วมปลูกจิตส านึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร  
ระหว่างวันที่ 17 - 21 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทวกุล ชั้น 6 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยมีผู้เข้ารับการอบรม  
จ านวน 40 คน 

 บุคลากรเป็นองค์ประกอบหลักที่ส าคัญของการพัฒนาที่มีส่วนช่วยผลักดันการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ของกรม  
ให้บรรลุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจัดโครงการฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเตรียม
บุคลากรให้มีความพร้อมในการท างาน สามารถรับมือกับปัญหาอุปสรรค ข้อจ ากัดของการท างาน และผลกระทบของ  
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สรุปได้ดังนี้ 

การพฒันาบคุลากร 
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โครงการฝกึอบรมหลกัสตูรขา้ราชการทีด่รีว่มปลกูจติส านกึในการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ 

 เพ่ือปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานราชการ 
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยเน้นการเรียนรู้  
จากประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติจริง ช่วยให้ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานในระบบราชการครั้งแรก ปรับตัวให้เข้ากับระบบราชการ  
และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้มีประสิทธิภาพ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร ข้าราชการที่ดีร่วมปลูกจิตส านึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร  
ระหว่างวันที่ 17 - 21 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทวกุล ชั้น 6 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยมีผู้เข้ารับการอบรม  
จ านวน 40 คน 

 บุคลากรเป็นองค์ประกอบหลักที่ส าคัญของการพัฒนาที่มีส่วนช่วยผลักดันการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ของกรม  
ให้บรรลุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจัดโครงการฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเตรียม
บุคลากรให้มีความพร้อมในการท างาน สามารถรับมือกับปัญหาอุปสรรค ข้อจ ากัดของการท างาน และผลกระทบของ  
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สรุปได้ดังนี้ 

การพฒันาบคุลากร โครงการถอดบทเรยีนการบรหิารจดัการงบประมาณ กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร 

เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุ ประเด็นปัญหา ข้อผิดพลาด และปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้การบริหารจัดการงบประมาณของ  
กรมฝนหลวงและการบินเกษตรไม่เป็นไปตามมาตรการที่ภาครัฐก าหนด กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยกองแผนงาน  
ก าหนดจัดโครงการสัมมนาถอดบทเรียนการบริหารจัดการงบประมาณกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ระหว่างวันที ่ 
27 - 29 ตลุาคม 2561 ณ รอยลัฮลิล ์กอลฟ์ รสีอรท์ แอนด ์สปา  มผีู้เข้าร่วมสัมมนา จ านวน 84 คน 

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
Department of Royal Rainmaking

and Agricultural Aviation
137



รายงานประจำาปี ๒๕๖๒
ANNUAL REPORT 2019

138



   1.การฝกึอบรมหลกัสตูรอาสาสมคัรฝนหลวงแบบพืน้ฐานทัว่ไป (ภาคเกษตรกรรม) 
 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของอาสาสมัครฝนหลวงให้เข้ามามีส่วนร่วมในการท าหน้าที่ช่วยเหลือและ
สนับสนุนภารกิจปฏิบัติการฝนหลวง ในการส่งเสริมการเกษตร ป้องกัน และแก้ไขภัยแล้ง ภัยพิบัติให้ตรงกับพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
รวมทั้งพัฒนาการให้บริการฝนหลวงให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับ
อาสาสมัครฝนหลวง โดยในปี 2562 จัดฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครฝนหลวงภาคเกษตรกรรมจ านวน 5 โครงการ  
มีผู้เข้าอบรมจ านวน  483 ราย  ตามรายละเอียดดังนี้ 

      โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารจติอาสาชว่ยพระบดิาปฏบิตัิการฝนหลวง ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 
           จ ัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 -  28 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเดอะคอนวีเนี่ยน อ.เมืองขอนแก่น  จ.ขอนแก่น 

 โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิารจติอาสาชว่ยพระบดิาปฏบิตักิารฝนหลวง ภาคเหนือ 
     จ ัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูค า อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 

โครงการฝกึอบรมอาสาสมคัรฝนหลวง 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาช่วยพระบิดาปฏิบัติการฝนหลวง  ภาคตะวันออก  
                 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2561 ณ สวนนงนุชพัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี   

               โครงการอบรมเชงิปฏบิตัิการจติอาสาชว่ยพระบดิาปฏบิตัิการฝนหลวง ภาคกลาง 
                        จัดขึ้นระหว่างวันที่  17 - 19 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์  
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาช่วยพระบิดาปฏิบัติการฝนหลวง  ภาคตะวันออก  
                 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2561 ณ สวนนงนุชพัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี   

               โครงการอบรมเชงิปฏบิตัิการจติอาสาชว่ยพระบดิาปฏบิตัิการฝนหลวง ภาคกลาง 
                        จัดขึ้นระหว่างวันที่  17 - 19 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์  

โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารจติอาสาชว่ยพระบดิาปฏบิตักิารฝนหลวง ภาคใต้ 
      จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม ดิโอวาเลย์ อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี 

2.การฝกึอบรมหลกัสตูรอาสาสมคัรฝนหลวงเพิ่มประสทิธภิาพ 
 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฝนหลวงให้เป็นตัวแทนในระดับอ าเภอและจังหวัด ส่งเสริมภาวะการเป็นผู้น า 
การสร้างเครือข่าย การท างานเป็นทีมของอาสาสมัครฝนหลวง และพัฒนาทักษะความรู้ ความเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติการ  
ฝนหลวงเพ่ือสนับสนุนภารกิจการปฏิบัติการฝนหลวง และสามารถถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนได้อย่างถูกต้องในปี พ.ศ. 2562  
จัดอบรมหลักสูตรอาสาสมัครฝนหลวงเพ่ิมประสิทธิภาพ จ านวน 2 โครงการ มีผู้เข้าอบรม 188 คน ตามรายละเอียดดังนี้ 

   โครงการสรา้งเสรมิศกัยภาพอาสาสมคัรฝนหลวง เนื่องในวนัพระบิดาแหง่ฝนหลวง ประจ าป ี2561 
           จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม ทีเค พาเลชแอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 
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          โครงการสรา้งเสรมิศกัยภาพอาสาสมัครฝนหลวง เนื่องในวนัเปดิปฏบิตัิการฝนหลวง 
                จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 

 เพ่ือพัฒนาศักยภาพตัวแทนอาสาสมัครฝนหลวงในระดับจังหวัดในการเป็นผู้น า การสร้างเครือข่ายและการท างานเป็นทีม 
ตลอดจนให้ผู้แทนอาสาสมัครฝนหลวงมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันก าหนดทิศทางการด าเนินงานของอาสาสมัครฝนหลวงใน
การสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง มีผู้เข้าอบรม 73 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 -  4 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์  
รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 

    3.โครงการพฒันาเครอืขา่ยอาสาสมคัรฝนหลวงในระดบัจงัหวดั 
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          โครงการสรา้งเสรมิศกัยภาพอาสาสมัครฝนหลวง เนื่องในวนัเปดิปฏบิตัิการฝนหลวง 
                จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 

 เพ่ือพัฒนาศักยภาพตัวแทนอาสาสมัครฝนหลวงในระดับจังหวัดในการเป็นผู้น า การสร้างเครือข่ายและการท างานเป็นทีม 
ตลอดจนให้ผู้แทนอาสาสมัครฝนหลวงมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันก าหนดทิศทางการด าเนินงานของอาสาสมัครฝนหลวงใน
การสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง มีผู้เข้าอบรม 73 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 -  4 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์  
รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 

    3.โครงการพฒันาเครอืขา่ยอาสาสมคัรฝนหลวงในระดบัจงัหวดั 

4.การฝกึอบรมหลกัสตูรอาสาสมคัรฝนหลวงภาคสนบัสนนุ 
 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการแหล่งน้ าในพื้นท่ีและพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครฝนหลวง  

ท้ังในภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม บูรณาการความรู้ สร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการน้ า และสร้าง  
ความเข้าใจในโครงการพระราชด าริฝนหลวง มีหน่วยงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วม 6 หน่วยงาน ได้แก่ กรมชลประทาน การ
ประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิต สมาคมชาวไร่อ้อย สมาคมชาวนา และประชาสัมพันธ์จังหวัด มีผู้เข้าอบรม 49 คน  
จัดขึ้นระหว่างวันท่ี 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม ส านักงานชลประทานท่ี 6  อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
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โครงการฝกึอบรมวชิาภาคพืน้ (Ground School) รุน่ที ่1 และ 2 
เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในวิชาภาคพ้ืนทุกระบบของเครื่องบินแบบ Casa,Cessna Caravan, 

CN  — 235,Super King Air 350 และเครื่องHelicopter อันจะน าไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยกองบริหารการบินเกษตร จัดโครงการฝึกอบรมวิชาภาคพ้ืน (Ground School) จ านวน  
2 รุ่น โดย รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 - 16 ธันวาคม 2561 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 - 24 พฤศจิกายน 2561 ผู้เข้าร่วม 
ฝกึอบรมจ านวน 72 คน 
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โครงการฝกึอบรมวชิาภาคพืน้ (Ground School) รุน่ที ่1 และ 2 
เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในวิชาภาคพ้ืนทุกระบบของเครื่องบินแบบ Casa,Cessna Caravan, 

CN  — 235,Super King Air 350 และเครื่องHelicopter อันจะน าไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยกองบริหารการบินเกษตร จัดโครงการฝึกอบรมวิชาภาคพ้ืน (Ground School) จ านวน  
2 รุ่น โดย รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 - 16 ธันวาคม 2561 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 - 24 พฤศจิกายน 2561 ผู้เข้าร่วม 
ฝกึอบรมจ านวน 72 คน 

โครงการสมัมนาเชงิปฏิบตักิาร เรือ่งการดแูลบ ารงุรกัษาระบบ AVIONIC  
ของเครือ่ง Bell 407 GXP & Caravan EX 

เ พ่ือให้บุคลากรด้านอิเล็กทรอนิกส์การบินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้มีความรู้ความเข้าใจ  
มีทกัษะและความเชีย่วชาญในการดแูลบ ารงุรกัษาระบบ Avionic  สามารถน าความรูไ้ปใชใ้นการปฏบิตังิาน แกไ้ขขอ้ขดัขอ้งของระบบไดอ้ยา่งถกูวธิ ี
ทนัเวลาเกดิประสทิธภิาพสูงสุด กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยกองบริหารการบินเกษตร จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื่องการดูแลบ ารุงรักษาระบบ AVIONIC ของเครื่อง Bell 407 GXP& Caravan EX ระหวา่งวนัที ่30 พฤศจิกายน  - 1 ธนัวาคม 
2561 ณ โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จ.นครปฐม โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจ านวน 49 คน  

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
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โครงการฝกึอบรม การท างานอย่างมคีวามสขุ ดว้ยธรรมะ 

เพ่ือพัฒนาบุคลากรของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในด้านจริยธรรม และคุณธรรม ให้มีจิตส านึกที่ดีต่อตนเอง 
ครอบครวั องคก์ร และประเทศชาต ิดว้ยการนอ้มน าหลกัธรรม มาเสรมิสรา้งการปฏบิตังิานอย่างมีความสุข โดยเปน็การปฏบิตัธิรรม
เพ่ือน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ในฐานะที่ทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยส านกังานเลขานกุารกรม จดัโครงการฝกึอบรม  
การท างานอย่างมคีวามสขุดว้ยธรรมะ ระหว่างวันที่ 2 - 5 ธันวาคม 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจ านวน 21 คน 
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โครงการฝกึอบรม การท างานอย่างมคีวามสขุ ดว้ยธรรมะ 

เพ่ือพัฒนาบุคลากรของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในด้านจริยธรรม และคุณธรรม ให้มีจิตส านึกที่ดีต่อตนเอง 
ครอบครวั องคก์ร และประเทศชาต ิดว้ยการนอ้มน าหลกัธรรม มาเสรมิสรา้งการปฏบิตังิานอย่างมีความสุข โดยเปน็การปฏบิตัธิรรม
เพ่ือน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ในฐานะที่ทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยส านกังานเลขานกุารกรม จัดโครงการฝกึอบรม  
การท างานอยา่งมคีวามสขุดว้ยธรรมะ ระหว่างวันที่ 2 - 5 ธันวาคม 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจ านวน 21 คน 

โครงการฝกึอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรื่องแผนฉุกเฉินจากสถานการณท์ี่อาจเกิดขึน้ 
ในสนามบนิและโครงการปรบัปรงุทบทวนมาตรฐานการซ่อมบ ารงุอากาศยาน 

เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยในการท างานด้านการซ่อมบ ารุงอากาศยานและเตรียมความพร้อม  
ของบุคลากรให้เข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน เมื่อเกิดเหตุ สถานการณ์ฉุกเฉิน หรืออากาศยาน
ประสบอุบัติเหตุภายในสนามบิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยกองบริหารการบินเกษตร จัดโครงการสัมมนา  
เชิงปฏิบัติการ เรื่องแผนฉุกเฉินจากสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในสนามบินและโครงการปรับปรุงทบทวนมาตรฐานการซ่อมบ ารุง
อากาศยาน ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2561 ณ สนามบินนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 38 คน  
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โครงการฝกึอบรมสมัมนาเชงิปฏิบตักิาร  
เรื่องการผลติสือ่เพือ่การประชาสมัพนัธเ์ชงิรกุ 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการเขียนข่าว การใช้ภาษาและการให้สัมภาษณ์ การประชาสัมพันธ์ผ่าน  
โซเชียมีเดีย การฝึกปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะด้านการผลิตข่าวอย่างมืออาชีพ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างาน  
ด้านประชาสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้สามารถสานต่อภารกิจ
การท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยส านักงานเลขานุการกรม จัดโครงการฝึกอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  ระหว่างวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2561 ณ เดอะ รอยัล 
เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท  จ.นครปฐม ผู้เข้าร่วมรับการอบรมจ านวน 67 คน 
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โครงการฝกึอบรมสมัมนาเชงิปฏิบตักิาร  
เรื่องการผลติสือ่เพือ่การประชาสมัพนัธเ์ชงิรกุ 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการเขียนข่าว การใช้ภาษาและการให้สัมภาษณ์ การประชาสัมพันธ์ผ่าน  
โซเชียมีเดีย การฝึกปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะด้านการผลิตข่าวอย่างมืออาชีพ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างาน  
ด้านประชาสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้สามารถสานต่อภารกิจ
การท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยส านักงานเลขานุการกรม จัดโครงการฝึกอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  ระหว่างวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2561 ณ เดอะ รอยัล 
เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท  จ.นครปฐม ผู้เข้าร่วมรับการอบรมจ านวน 67 คน 

โครงการฝกึอบรมหลักสตูร ฝนหลวง The One รุน่ที ่6 

เพ่ือพัฒนาบุคลากรกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เข้าใจในบทบาทหน้าที่  
ของตนเอง และตระหนักถึงความส าคัญในการเป็นผู้น าที่สร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กร อันจะน าไปสู่การพัฒนา  
ขีดความสามารถของตนเองและทีมงานในอนาคต กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรฝนหลวง The One รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 5 – 9 มกราคม 2562 ณ เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท   
จ.นครปฐม โดยผู้เข้าร่วมรับการอบรมในโครงการจ านวน 40 คน 
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โครงการปรบัปรงุทบทวนมาตรฐานการบนิปฏบิตัิการฝนหลวง 

เพ่ือทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการบินปฏิบัติการให้มีความทันสมัยครอบคลุมการปฏิบัติการบินทุกด้าน  
ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ และประสบการณ์ในการท างาน เพ่ือประโยชน์  
ในการปรับปรุงมาตรฐานการบินปฏิบัติการให้ครบถ้วนสมบูรณ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยกองบริหารการบินเกษตร  
จัดโครงการปรับปรุงทบทวนมาตรฐานการบินปฏิบัติการฝนหลวง ระหว่างวันที่วันที่ 7 — 8 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 
เทวกุล กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรุงเทพมหานคร โดยผู้เข้าร่วมรับการอบรมในโครงการจ านวน 69 คน 
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โครงการปรบัปรงุทบทวนมาตรฐานการบนิปฏบิตัิการฝนหลวง 

เพ่ือทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการบินปฏิบัติการให้มีความทันสมัยครอบคลุมการปฏิบัติการบินทุกด้าน  
ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ และประสบการณ์ในการท างาน เพ่ือประโยชน์  
ในการปรับปรุงมาตรฐานการบินปฏิบัติการให้ครบถ้วนสมบูรณ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยกองบริหารการบินเกษตร  
จัดโครงการปรับปรุงทบทวนมาตรฐานการบินปฏิบัติการฝนหลวง ระหว่างวันที่วันที่ 7 — 8 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 
เทวกุล กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรุงเทพมหานคร โดยผู้เข้าร่วมรับการอบรมในโครงการจ านวน 69 คน 

โครงการฝกึอบรมพฒันาองคค์วามรูก้ารตรวจอากาศ 
ดว้ย Dual Polarization Weather RADAR 

เพ่ือให้ผูเ้ข้ารับการอบรมได้พัฒนาความรู ้ความเข้าใจการตรวจอากาศดว้ย Dual Polarization Weather RADAR ในการ
สนบัสนุนการวางแผนการปฏบิตัิการฝนหลวง การประเมนิผลการปฏบิตักิารฝนหลวงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเพ่ือให้ผู้เข้าร่วม
อบรมได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาความสามารถในการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์อย่างถูกต้อง มีความ
เข้าใจในการแปลความหมายภาพสะท้อนกลับเรดาร์ตรวจอากาศ การบ ารุงรักษาปรับแต่งอุปกรณ์เรดาร์ตรวจอากาศให้ได้
มาตรฐาน และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยกองปฏิบัติการฝนหลวงจัดโครงการฝึกอบรม
พัฒนาองค์ความรู้การตรวจอากาศด้วย Dual Polarization Weather RADAR ระหว่างวันที่ 10 – 12 มกราคม 2562 โดย
ผู้เข้าร่วมรับการอบรมในโครงการจ านวน 20 คน 
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โครงการสมัมนาเชงิปฏิบตักิาร เรือ่ง ทบทวนแผนยทุธศาสตร ์20 ป ี 
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

เพ่ือทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ การด าเนินงาน และจัดท าแผนปฏิบัติราชการของกรมฝนหลวงและ
การบินเกษตร ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนอ่ืนๆ  
ที่เกี่ยวข้อง กรมฝนหลวงและการบินเกษตรโดยกองแผนงาน จัดสัมมนา เพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ดังกล่าว ระหว่างวันที่  
13 —  15 มกราคม 2562 ณ โรงแรมภูสักธาร จ.นครนายก มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จ านวน 65 คน 
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โครงการสมัมนาเชงิปฏิบตักิาร เรือ่ง ทบทวนแผนยทุธศาสตร ์20 ป ี 
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

เพ่ือทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ การด าเนินงาน และจัดท าแผนปฏิบัติราชการของกรมฝนหลวงและ
การบินเกษตร ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนอ่ืนๆ  
ที่เกี่ยวข้อง กรมฝนหลวงและการบินเกษตรโดยกองแผนงาน จัดสัมมนา เพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ดังกล่าว ระหว่างวันที่  
13 —  15 มกราคม 2562 ณ โรงแรมภูสักธาร จ.นครนายก มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จ านวน 65 คน 

โครงการฝกึอบรมสมัมนาการจดัท า AFTER ACTION REVIEW                       
ถอดบทเรยีนจากการปฏบิตักิารฝนหลวง 

เพ่ือให้บุคลากรของกรมฯ ได้ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการปฏิบัติการฝนหลวง ความแตกต่างของสถานการณ์ ปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติการในสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป และก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติการที่เป็นเลิศผ่านกระบวนการ
คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลการด าเนินงานวิจัย เพ่ือยกระดับให้กรมฝนหลวงและ  
การบินเกษตรมีขีดความสามารถที่สูงขึ้น พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนทั้งในปัจจุบันและอนาคต กรมฝนหลวงและ
การบินเกษตร โดยกองปฏิบัติการฝนหลวง จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาการจัดท า AFTER ACTION REVIEW ถอดบทเรียนจาก
การปฏิบัติการฝนหลวง ระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมเทวกุล กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
กรุงเทพมหานคร ผู้เข้ารับการการอบรมจ านวน 61 คน 

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
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โครงการฝกึอบรมเชงิปฏบิตักิาร 
หลกัสตูร เทคนคิการเขยีนหนงัสอืราชการอยา่งมีประสทิธภิาพ รุน่ที ่1 และ 2 

เพ่ือเสรมิสรา้งความรูค้วามเข้าใจในระเบียบงานสารบรรณ หลกัการและรปูแบบการเขยีนหนงัสอืราชการที่ถูกต้อง และการ
เขียนหนังสือราชการรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้สามารถน าความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติงานในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมฝนหลวง
และการบินเกษตร โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ
อย่างมีประสิทธิภาพ  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2562 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2562  
โดยมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมในโครงการจ านวน 79 คน 
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โครงการฝกึอบรมเชงิปฏบิตักิาร 
หลกัสตูร เทคนคิการเขยีนหนงัสอืราชการอยา่งมีประสทิธภิาพ รุน่ที ่1 และ 2 

เพ่ือเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในระเบยีบงานสารบรรณ หลกัการและรปูแบบการเขียนหนงัสือราชการที่ถูกต้อง และการ
เขียนหนังสือราชการรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้สามารถน าความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติงานในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมฝนหลวง
และการบินเกษตร โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ
อย่างมีประสิทธิภาพ  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2562 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2562  
โดยมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมในโครงการจ านวน 79 คน 

โครงการฝกึอบรมภาษาองักฤษ  
หลกัสตูร “ English for Official Communication” 

เพ่ือฝึกฝนทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษใหก้ับบคุลากรของกรมฝนหลวงและการบนิเกษตรไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิและแนวทางปฏบิัต ิ
ของการน าเสนอผลงาน การด าเนินรายการ การต้อนรับผู้แทนต่างชาติ และการร่างค ากล่าวส าหรับโอกาสต่างๆอย่างถูกต้อง 
น าไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวงจัดโครงการ
ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร “English for Official Communication” ระหว่างวันที่  17 – 20 กุมภาพันธ์  2562  
โดยผู้เข้าร่วมรับการอบรมในโครงการจ านวน 24 คน 

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
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โครงการฝกึอบรม หลกัสูตรการฝกึซอ้มดบัเพลงิและการฝึกซ้อมหนไีฟ 

เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินหรือ
ภาวะวิกฤติต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเผชิญเหตุและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีสติ  
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อม
หนีไฟระหวา่งวนัที ่14 – 15 มีนาคม 2562 โดยผู้เข้าร่วมรับการอบรมในโครงการ จ านวน 100 คน 
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โครงการฝกึอบรม หลกัสูตรการฝกึซอ้มดบัเพลงิและการฝึกซ้อมหนไีฟ 

เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินหรือ
ภาวะวิกฤติต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเผชิญเหตุและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีสติ  
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อม
หนีไฟระหวา่งวนัที ่14 – 15 มนีาคม 2562 โดยผู้เข้าร่วมรับการอบรมในโครงการ จ านวน 100 คน 
 

โครงการฝกึอบรมพฒันาบคุลากรดา้นวัฒนธรรมองคก์ร  
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมของบุคลากรกรมฝนหลวงและการบินเกษตรให้เรียนรู้และเข้าใจในความหมาย
ของวัฒนธรรมองค์กรอย่างแท้จริง และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นพลัง
สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรให้บรรลุ เป้าหมายได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร  
ด้านวัฒนธรรมองค์กร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ระหว่างวันที่ 2 – 6 เมษายน 2562 ณ โรงแรมซัมมิท ไพน์ เฮิร์ท คลับ  
จ.ปทุมธานี โดยผู้เข้าร่วมรับการอบรมในโครงการจ านวน 40 คน 

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
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โครงการฝกึอบรม ถอดบทเรยีนจากการปฏบิตังิาน 
ของส านกังานเลขานกุารกรม 

เพ่ือวิเคราะห์ ทบทวน และค้นหาสาเหตุที่ท าให้การขับเคลื่อนงานในรอบปีที่ผ่านมาของส านักงานเลขานุการกรมยังไม่
สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร ปัญหาอุปสรรคและปัจจัยเหตุที่ส าคัญคือเรื่องใด เพ่ือจะได้ก าหนดแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการท างาน  
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยส านักงานเลขานุการกรม  จัดโครงการฝึกอบรบถอดบทเรียน
จากการปฏิบัติงานของส านักเลขานุการกรม  ระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมกรมฝนหลวงและ 
การบินเกษตร และระหว่างวันที่ 13 —  14 กรกฎาคม 2562 ณ จ.สมุทรสงคราม  โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจ านวน 60 คน  
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โครงการฝกึอบรม ถอดบทเรยีนจากการปฏบิตังิาน 
ของส านกังานเลขานกุารกรม 

เพ่ือวิเคราะห์ ทบทวน และค้นหาสาเหตุที่ท าให้การขับเคลื่อนงานในรอบปีที่ผ่านมาของส านักงานเลขานุการกรมยังไม่
สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร ปัญหาอุปสรรคและปัจจัยเหตุที่ส าคัญคือเรื่องใด เพ่ือจะได้ก าหนดแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการท างาน  
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยส านักงานเลขานุการกรม  จัดโครงการฝึกอบรบถอดบทเรียน
จากการปฏิบัติงานของส านักเลขานุการกรม  ระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมกรมฝนหลวงและ 
การบินเกษตร และระหว่างวันที่ 13 —  14 กรกฎาคม 2562 ณ จ.สมุทรสงคราม  โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจ านวน 60 คน  

โครงการฝกึอบรมหลกัสตูร การเสรมิสรา้งสมรรถนะการบรหิารการจดัซือ้จดัจา้ง 
การบรหิารงบประมาณ และการบรหิารการเงนิการคลงัภาครฐั 

เพ่ือให้บุคลากรกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานตาม พ.ร.บ.  
การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 รวมทั้งระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือ  
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดโครงการ 
ฝกึอบรมหลกัสตูร การเสรมิสรา้งสมรรถนะการบรหิารการจดัซือ้จดัจา้ง การบริหารงบประมาณ และการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ  
ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจ านวน 108 คน 

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
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เลขที่ 50 (ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
แขวงลาดยาว เขตจัตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท 0-2109-5800-18,  โทรสาร 0-2109-5144-5
www.royalrain.go.th

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
รายงานประจำป ๒

๕๖๒
      Annual Report  2019


