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คู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนงานปฏิบัติการฝนหลวงประจ าวัน 

 
1. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร ใช้เป็นสื่อในการถ่ายทอดกระบวนงาน
ให้กับผู้ปฏิบัติงาน 

2) เพ่ือให้การด าเนินงานปฏิบัติการฝนหลวงประจ าวัน มีขั้นตอนการท างานและแนวทางในการปฏิบัติ 
ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

 
2. ขอบเขต 

คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการท างานของกระบวนงานปฏิบัติการฝนหลวงประจ าวัน ประกอบด้วย  
1) รวบรวมข้อมูลประกอบการวางแผนปฏิบัติการฝนหลวงประจ าวัน 
2) วางแผนและตัดสินใจปฏิบัติการฝนหลวงประจ าวัน  
3) แจ้งแผนบินปฏิบัติการฝนหลวงประจ าวัน  
4) จัดเตรียมสารฝนหลวงตามชนิดและจ านวน ส าหรับปฏิบัติการฝนหลวงแต่ละขั้นตอน  
5) ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงแต่ละขั้นตอน (ตามต าราฝนหลวงพระราชทาน)  
6) ประเมินความส าเร็จของการปฏิบัติการฝนหลวงในแต่ละขั้นตอนตามหลักเกณฑ์การประเมินผล  
7) รายงานผลการปฏิบัติการฝนหลวงประจ าวันในระบบสารสนเทศปฏิบัติการฝนหลวง 

 
3. ค าจ ากัดความ 

ต าราฝนหลวงพระราชทาน หรือ ภาพ “ต าราฝนหลวง” คือ ภาพทีพ่ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงประดิษฐ์ขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นการแสดงขั้นตอนและกรรมวิธีการดัดแปร
สภาพอากาศให้เกิดฝนจากเมฆอุ่นและเมฆเย็น โดยประมวลความรู้ และขั้นตอนกรรมวิธีปฏิบัติการทั้งมวลไว้ใน
หนึ่งหน้ากระดาษได้อย่างสมบูรณ์ ง่ายต่อความเข้าใจและถือปฏิบัติ  

สารฝนหลวง คือ สารฝนหลวงที่น ามาใช้ในการปฏิบัติการฝนหลวงและการดัดแปรสภาพอากาศ 
พลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ (Silver Iodide Flares) คือ สารฝนหลวงประเภทหนึ่งเป็นพลุที่บรรจุสารซิลเวอร์

ไอโอไดด์ (Silver Iodide : AgI) ส าหรับเป็นสารที่ใช้ท าฝนหลวงเมฆเย็น โดยติดตั้งบนเครื่องบินแบบปรับความดัน 
และปล่อยพลุจากเครื่องบินเข้าไปบริเวณยอดของเมฆเพ่ือให้สารซิลเวอร์ไอโอไดด์แตกตัวเป็นแกน (ICN) ในก้อนเมฆ 

พลุดูดความชื้นสูตรโซเดียมคลอไรด์ (Sodium Chloride Hygroscopic Flares) คือ สารฝนหลวง
ประเภทหนึ่งเป็นพลุที่บรรจุสารโซเดียมคลอไรด์ ส าหรับเป็นสารเพ่ือท าหน้าที่เป็นแกนกลั่นตัวดูดซับความชื้น 

พลุดูดความชื้นสูตรแคลเซียมคลอไรด์ (Calcium Chloride Hygroscopic Flares) คือ สารฝนหลวง 
ประเภทหนึ่งเป็นพลุที่บรรจุสารแคลเซียมคลอไรด์ ส าหรับเป็นสารเพ่ือท าหน้าที่เป็นแกนกลั่นตัวดูดซับความชื้น 

เมฆอุ่น คือ เมฆคิวมูลัสที่มีอุณหภูมิในเมฆ สูงกว่า 0 องศาเซลเซียส 
เมฆเย็น คือ เมฆคิวมูโลนิมบัสที่มีอุณหภูมิในเมฆ ต่ ากว่า 0 องศาเซลเซียส 
เมฆคิวมูโลนิมบัส (Cumulonimbus) คือ เมฆคิวมูลัสขนาดใหญ่ที่มียอดเมฆสูงกว่า 10 กิโลเมตร 

บางครั้งมียอดเมฆแผ่ออกเป็นรูปร่างคล้ายทั่ง (Anvil) ส่วนใหญ่จะมีฟ้าแลบฟ้าร้องหรือที่เรียกว่า พายุฝนฟ้าคะนอง 
(Thunderstorm) หากเกิดในฤดูร้อนจะมีความรุนแรงมากจะเรียกว่าพายุฤดูร้อนและบางครั้งมีลูกเห็บตกร่วมอยู่ด้วย 
ก็จะเรียกว่า พายุลูกเห็บ (Hail Storm) 
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เมฆคิวมูลัส (Cumulus) คือ เมฆก้อนส่วนมากหนาและมองเห็นขอบนอกชัดเจนก่อตัวในแนวตั้ง ยอดเมฆ
มีลักษณะเหมือนโดมหรือหอคอยส่วนที่นูนขึ้นไปมีรูปร่างคล้ายกะหล่ าดอก 

ผลตรวจอากาศชั้นบน คือ การตรวจสภาพอากาศตั้งแต่ระดับผิวพ้ืนขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศเบื้องบนที่ระดับ
ความสูงต่าง ๆ ประมาณ 30 กิโลเมตรจากพ้ืนดินโดยอาศัยบอลลูนอัดด้วยแก๊สไฮโดรเจนผูกพ่วงด้วยเครื่องส่งวิทยุ
หยั่งอากาศ (Radiosonde) ความถี่ 1680 MHz และมีเครื่องรับที่ภาคพ้ืนดินท าการบันทึกข้อมูลและรายงานผล
ข้อมูลที่ตรวจวัดได้ ได้แก่ ค่าความกดอากาศ (Pressure; P) ค่าอุณหภูมิ (Temperature; T) ทิศทางและความเร็วลม 
(Wind Speed and Direction) ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity; RH) 

เรดาร์ฝนหลวง คือ เรดาร์ตรวจอากาศ (Weather RADAR) ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรที่ใช้
ตรวจวัดกลุ่มฝนซึ่งใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวง 

 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง มีหน้าที่ดังนี้ 
- ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของกระบวนงานปฏิบัติการฝนหลวงประจ าวันของหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง 

ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามคู่มือ 
2. หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง มีหน้าที่ดังนี้  

- ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของกระบวนงานปฏิบัติการฝนหลวงประจ าวันของหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง 
ให้เป็นไปตามคู่มือ 

- วางแผน ตัดสินใจ และก าหนดแผนปฏิบัติการฝนหลวงประจ าวัน  
3. นักวิทยาศาสตร์ มีหน้าที่ดังนี ้ 

- รวบรวมข้อมูลประกอบการวางแผนปฏิบัติการฝนหลวงประจ าวัน  
- ตรวจสอบความถูกต้อง และวิเคราะห์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 
- วิเคราะห์สภาพอากาศและปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจปฏิบัติการฝนหลวง 
- ร่วมวางแผนปฏิบัติการฝนหลวงประจ าวัน 
- ปฏิบัติงานบนอากาศยานในฐานะนักวิชาการฝนหลวง 
- ประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวง และรายงานผลการปฏิบัติการฝนหลวงประจ าวัน 

4. นายช่างเครื่องกล มีหน้าที่ดังนี ้
- ควบคุมและตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ต้นก าลัง/เครื่องบดสารฝนหลวง 
- ควบคุมและตรวจสอบสภาพสารฝนหลวงให้พร้อมใช้งาน 

5. กลุ่มนักบิน ประกอบด้วย นักบิน และนักบินผู้ช่วย มีหน้าที่ดังนี้ 
- ร่วมวางแผนปฏิบัติการฝนหลวงประจ าวัน 
- ควบคุมอากาศยานในการบินปฏิบัติการฝนหลวง 
- ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในด้านการบิน เช่น หอบังคับการบิน วิทยุการบิน เป็นต้น 

6. กลุ่มช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน ประกอบด้วย ช่างเครื่องบิน และผู้ช่วยช่างเครื่องบิน มีหน้าที่ดังนี้ 
- ตรวจสอบการท างานของอากาศยาน ทั้งก่อนท าการบิน ขณะท าการบิน และหลังท าการบิน 
- ตรวจ ซ่อม บ ารุงรักษาอากาศยานให้พร้อมใช้งาน 
- ดูแลรักษา และท าความสะอาดอากาศยาน 
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7. กลุ่มช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน ประกอบด้วย นายช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน 
ช่างวิทยุการบิน พนักงานวิทยุ มีหน้าที่ดังนี ้

- ตรวจสอบการท างานของระบบ Avionics ทั้งก่อนท าการบิน ขณะท าการบิน และหลังท าการบิน 
- ตรวจ ซ่อม บ ารุงรักษาระบบ Avionics ของอากาศยานให้พร้อมใช้งาน 
- ประสานงานและรับ/ส่งข่าวสารการบินระหว่างหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงกับส่วนกลาง 

8. คนงาน (ผสมและโปรยสารฝนหลวง) มีหน้าที่ดังนี้ 
- บด ผสมสารฝนหลวง  
- ล าเลียง และจัดวางสารฝนหลวงบนอากาศยาน 
- โปรยสารฝนหลวงบนอากาศยาน 

9. พนักงานขับรถยนต์ มีหน้าที่ดังนี้ 
- ขับรถบรรทุกสารฝนหลวงจากคลังสารฝนหลวง มาที่อากาศยาน  
 



คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงานปฏิบัติการฝนหลวงประจ าวัน| 4  

5. Work Flow กระบวนงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ ผังงาน 
ระยะเวลา 
(หน่วย) 

ขั้นตอนการท างาน ผู้รับผิดชอบ 

1  1 ชั่วโมง รวบรวมข้อมูลประกอบ 
การวางแผนปฏิบัติการ
ฝนหลวงประจ าวัน 

นักวิทยาศาสตร์ 

2  30 นาที วางแผนและตัดสินใจ
ปฏิบัติการฝนหลวง
ประจ าวัน 

ผู้อ านวยการศูนย์ฯ/ 
หัวหน้าหน่วยฯ/
นักวิทยาศาสตร์/นักบิน 

3 
 

1 ชั่วโมง แจ้งแผนบินปฏิบัติการ 
ฝนหลวงประจ าวัน 
 

นักวิทยาศาสตร์ 

4 

 

1 ชั่วโมง จัดเตรียมสารฝนหลวง 
ตามชนิดและจ านวน 
ส าหรับปฏิบัติการฝนหลวง 
แต่ละข้ันตอน 

คนงาน (ผสมและโปรย
สารฝนหลวง) 

5 

 

2 ชั่วโมง/
ขั้นตอน 

ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง
แต่ละข้ันตอน (ตามต ารา
ฝนหลวงพระราชทาน) 

นักบิน/ช่างเครื่องบิน/ 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน
นักวิทยาศาสตร์/คนงาน 
(ผสมและโปรยสารฝนหลวง) 

6 

 

1 - 5 
ชั่วโมง 

ประเมินความส าเร็จของ
การปฏิบัติการฝนหลวง 
ในแต่ละข้ันตอนตาม
หลักเกณฑ์การประเมินผล 

นักวิทยาศาสตร์ 

7 

 

1 ชั่วโมง รายงานผลการปฏิบัติการ
ฝนหลวงประจ าวัน และ
บันทึกข้อมูลในระบบ
สารสนเทศปฏิบัติการ 
ฝนหลวง 

นักวิทยาศาสตร์ 

Yes 
No 

Stand by 
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
6.1) รวบรวมข้อมูลประกอบการวางแผนปฏิบัติการฝนหลวงประจ าวัน ประกอบด้วย  

- ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา  
- ข้อมูลสภาพอากาศ  
- ข้อมูลชลประทาน  
- ข้อมูลพื้นที่การเกษตรและภัยแล้ง  
- ข้อมูลผู้ขอรับบริการฝนหลวง  
- ผลการปฏิบัติการฝนหลวงของวันที่ผ่านมา 

6.2) วางแผนและตัดสินใจปฏิบัติการฝนหลวงประจ าวัน  
1. วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการวางแผน 

เกณฑ์การตัดสินใจด้านปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงประจ าวัน 
ปัจจัยสนับสนุน 
การปฏิบัติการ 

ฝนหลวงประจ าวัน* 
เกณฑ์การพิจารณา การควบคุม 

สนามบิน - สนามบินพร้อมส าหรับการปฏบิตัิการ 
ฝนหลวงประจ าวัน 

หอบังคับการบิน/ รถควบคมุการจราจรทาง
อากาศเคลื่อนที่/ เจ้าหน้าท่ีควบคมุการจราจร 
ทางอากาศ/ Notam ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่น้ันๆ  

อากาศยานและบริภัณฑ์ 
ภาคพ้ืน  

- อากาศยานและบริภณัฑ์ภาคพื้นพร้อม
ปฏิบัติการฝนหลวงประจ าวัน 

- อากาศยานและบริภณัฑ์ภาคพื้นมีจ านวน
เพียงพอต่อการบินปฏิบตัิการฝนหลวง
ประจ าวัน 

การตรวจสอบความพร้อมด้านการบิน 

บุคลากร  - บุคลากรมีจ านวนเพียงพอต่อการบิน
ปฏิบัติการฝนหลวงประจ าวัน 

การตรวจสอบความพร้อมด้านบคุลากร 
 

เครื่องบดสารฝนหลวง  
และเครื่องยนต์ต้นก าลัง  

- เครื่องบดสารฝนหลวงและเครื่องยนต์ 
ต้นก าลังอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

- เครื่องบดสารฝนหลวงและเครื่องยนต์ 
ต้นก าลังมีจ านวนเพียงพอต่อการปฏิบัติการ
ฝนหลวง 

การตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์เตรียมสาร
ฝนหลวง 

สารฝนหลวง 
 

- สารฝนหลวงแตล่ะสตูรมีคุณภาพและ
ปริมาณเพียงพอต่อการปฏิบัติการฝนหลวง
ประจ าวัน 

- การตรวจสอบความพร้อมของสารฝนหลวง ระบบ
คลังสารฝนหลวง  
- การตรวจสอบคุณภาพสารฝนหลวงประจ าเดือน 

รถบรรทกุสารฝนหลวง
และโฟล์คลิฟท ์
 

- รถบรรทุกสารฝนหลวงและโฟลค์ลิฟท์มี
จ านวนเพียงพอต่อการปฏิบตัิการฝนหลวง
ประจ าวัน 

- รถบรรทุกสารฝนหลวงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

การตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์เตรียมสาร
ฝนหลวง 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ - อุปกรณ์และระบบสารสนเทศใช้งานได้ การตรวจสอบการใช้งานระบบสารสนเทศ และ
หากพบปัญหาแจ้งศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 
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2. การวิเคราะหข์้อมูลสภาพอากาศ/ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 
การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศ เป็นกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลหรือตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยาที่ส าคัญ 

ได้แก่ ค่าความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ ทิศทางและความเร็วลม ค่าดัชนีสภาพอากาศ ลักษณะภูมิอากาศระดับกว้าง 
และการพยากรณ์อากาศประจ าวันและ 7 วันล่วงหน้า ของกรมอุตุนิยมวิทยา และหน่วยงานต่างๆ ส าหรับใช้ใน
การก าหนดหลักเกณฑ์ความเหมาะสมของสภาพอากาศ และโอกาสในการเกิดฝนในพ้ืนที่เป้าหมาย ซึ่งเป็นขั้นตอน
ที่ด าเนินการก่อนปฏิบัติการล่วงหน้า 1 วัน เป็นประจ าทุกวัน ส าหรับใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจการปฏิบัติการ
ฝนหลวงประจ าวัน โดยท าการวิเคราะห์พยากรณ์การเกิดฝนล่วงหน้า  

ข้อมูลการพยากรณ์สภาพอากาศส าหรับการปฏิบัติการฝนหลวง 

ล ำดับ Model 

Pr
ec

ip
ita

tio
n 

W
at

er
 

Ho
riz

on
ta

l 
W

in
d 

Ve
rtic

al 
W

ind
 

Pr
es

su
re

 

Te
m

pe
ra

tu
re

 

RH
 (%

) 

Cl
ou

di
ne

ss
 

Pa
rti

cu
la

te
 

M
at

te
r 

1 MSLP – 
TMD 
(2, 6 และ 
18 กม2)  

 

http://www.
nwp.tmd.go.
th/ 

   
 
 
 

     

2 สสน 

(3, 9 และ 
27 กม2) 

 

http://www.
thaiwater.ne
t/v3/wrfrom
s/rain_forec
ast 

        

3 Windy 

 

https://www
.windy.com/ 

        

4 Earth 
Null 
School 

 

https://earth
.nullschool.
net/ 

        

5 สจล. 

 

http://www.
worldmeteo
rology.com/
alpha/Shortt
ermAsia_ma
p_th.php 

        

6 JMA 

 

http://www.j
ma.go.jp/en
/gms/ 

        

http://www.nwp.tmd.go.th/
http://www.nwp.tmd.go.th/
http://www.nwp.tmd.go.th/
http://www.thaiwater.net/v3/wrfroms/rain_forecast
http://www.nwp.tmd.go.th/
https://www.windy.com/
https://earth.nullschool.net/
http://www.worldmeteorology.com/alpha/ShorttermAsia_map_th.php
http://www.jma.go.jp/en/gms/
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ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาส าหรับการปฏิบัติการฝนหลวงประจ าวัน 

ชนิดข้อมูล ประเภทข้อมูล ข้อมูล 
ค่าที่เหมาะสม 

ความถี่ แหล่งข้อมลู 
ฤดูฝน ฤดูอื่น 

1. ความชื้น
สัมพัทธ ์

ความช้ืนสัมพัทธ์
เฉลี่ย 

ค่าความช้ืนสัมพัทธ์เฉลี่ย 
ที่ระดับ 0 – 5,000 ฟุต 

≥ 60% ≥ 60% รายวัน DRRAA (ผลตรวจ
อากาศช้ันบน) 

ค่าความช้ืนสัมพัทธ์เฉลี่ย 
ที่ระดับ 5,000 – 10,000 ฟุต 

≥ 60% ≥ 60% 

ค่าความช้ืนสัมพัทธ์เฉลี่ย 
ที่ระดับ 10,000 – 15,000ฟุต 

≥ 45% ≥ 45% 

2. ความเร็ว
ลม 

ความเร็วลม ค่าความเร็วลมเฉลี่ย 
ที่ระดับ 5,000 – 10,000 ฟุต 

≤ 20 
knots 

≤ 20  
knots 

รายวัน DRRAA (ผลตรวจ
อากาศช้ันบน) 

ค่าความเร็วลมเฉลี่ย 
ที่ระดบั 10,000 – 15,000 ฟุต 

≤ 15  
knots 

≤ 15  
knots 

3. ค่าดัชนี
สภาพอากาศ 

SI (Showalter 
Index) 

ดัชนีท่ีใช้บอกความไม่เสถียรภาพ 
ของมวลอากาศที่ระดบั 850 
มิลลิบาร ์

≤ 0 ≤ 0 รายวัน DRRAA (ผลตรวจ
อากาศช้ันบน) 

LI (Lifted Index) ดัชนีท่ีใช้บอกความไม่เสถียรภาพ 
ของมวลอากาศในระดับต่ า 

≤ 0 ≤ -1 รายวัน DRRAA (ผลตรวจ
อากาศช้ันบน) 

KI* (K Index) ดัชนีท่ีบอกถึงศักยภาพในการ
ก่อตัวในแนวตั้ง 

≥ 30 ≥ 30 รายวัน DRRAA (ผลตรวจ
อากาศช้ันบน) 

CAPE 
(Convective 
Available 
Potential Enery) 

พลังงานศักย์ท่ีมีอยู่ในการยกตัวของกระแสอากาศ
ในแนวตั้ง 

รายวัน DRRAA (ผลตรวจ
อากาศช้ันบน) 

Inversion ช้ันอุณหภูมิผกผัน 
 

รายวัน DRRAA (ผลตรวจ
อากาศช้ันบน) 

ข้อมูลอื่น ๆ จาก
กราฟ Skew-T 

ข้อมูลผลตรวจอากาศช้ันบน รายวัน DRRAA (ผลตรวจ
อากาศช้ันบน) 

4. สภาพ
อากาศ/
เรดาร์/
ดาวเทียม 
 

สภาพท้องฟ้า ปริมาณและลักษณะของเมฆในบริเวณพื้นที่เป้าหมาย 
หรือบริเวณสนามบินหรือค่าการสะท้อนกลับของ
เรดาร์  
 
 

เรดาร์ :  
6 นาท ี/ 
15 นาที  
ดาวเทียม :  
10 นาที / 
30 นาที / 
1 ช่ัวโมง  

TMD (เรดาร์/
ดาวเทียม)/ 
DRRAA (เรดาร์) 

5. สภาพ
อากาศระดับ
ภูมิภาค 
(Synoptic 
Scale) 
 
 

Top Chart แผนที่อากาศผิวพื้น, แผนทีล่มช้ันบนระดบั 850 hPa, 
แผนที่ลมช้ันบนระดับ 925 hPa  

4 ครั้ง/วัน :  
1:00 น., 
7:00 น., 
13:00 น., 
และ 19:00 น. 

TMD 
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ชนิดข้อมูล ประเภทข้อมูล ข้อมูล 
ค่าที่เหมาะสม 

ความถี่ แหล่งข้อมลู 
ฤดูฝน ฤดูอื่น 

6. แบบจ าลอง Precipitation 
Water 

โอกาสการเกิดฝน 
 

ทุกๆ  
30 นาท ี

 

Horizontal Wind ลมแนวนอน (ทิศทางและความเร็ว) 
Vertical Wind ลมแนวตั้ง (ความเร็ว)  
Pressure ความกดอากาศ 
Temperature อุณหภูมิ 
RH (%) ความช้ืนสัมพันธ์ในอากาศ 
Cloudiness โอกาสการเกิดเมฆ 
Particulate 
Matter 

ฝุ่นละอองในอากาศ 

 
3. วิเคราะห์พื้นที่เป้าหมายการช่วยเหลือประจ าวัน 
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 ความต้องการน้ าของพืช พิจารณาทั้งชนิดของพืช และช่วงระยะเวลาการปลูก ซึ่งหากเป็นช่วงระยะ
เริ่มปลูกและระยะเจริญเติบโต จะมีความต้องการน้ า แต่หากเป็นช่วงระยะเก็บเกี่ยว จะเป็นช่วงที่พืชไม่มีความต้องการน้ า  

 ปริมาณน้ าฝนสะสม 7 วัน เมื่อทราบพ้ืนที่การเกษตรซึ่งพืชมีความต้องการน้ าแล้ว จ าเป็นต้องทราบว่า
ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา มีฝนสะสมในพื้นท่ีปริมาณเพียงพอหรือไม่ เพ่ือทราบพื้นท่ีที่ยังคงมีความต้องการน้ า 

 พ้ืนที่ที่มีความต้องการน้ า พ้ืนที่การเกษตรที่ถูกวิเคราะห์ทั้งความต้องการน้ าของพืช และปริมาณ
น้ าฝนสะสม 7 วันแล้ว 

 Recheck เมื่อทราบพ้ืนที่ที่มีความต้องการน้ าแล้ว นักวิชาการจะท าการวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลอ่ืน ๆ 
เพ่ือทราบสถานการณแ์ละแนวทางการจัดการที่เหมาะกับพ้ืนที่ อาทิ 

(1) นโยบายของรัฐบาล/เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ซึ่งอาจการส่งเสริมให้ปลูกพืชตามชนิดและ
ช่วงเวลาที่เหมาะสม แต่ในบางพ้ืนที่เป็นปีที่มีฝนน้อย อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 

(2) พ้ืนที่ชลประทาน (นอกเขต/ในเขต) มีการช่วยเหลือพ้ืนที่นอกเขตชลประทานเป็นหลัก ยกเว้น
ได้รับการประสานงานจากกรมชลประทาน ให้มีการช่วยเหลือในบางพ้ืนที่ 

(3) พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ/ไม่ต้องการน้ าฝน กรณีมีพ้ืนที่ที่มีความต้องการฝน แต่พ้ืนที่ใกล้เคียง
ก าลังประสบภัยพิบัติ อาทิเช่น เหตุการณ์กู้ภัยเด็กนักเรียนติดถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน จ.เชียงราย หรือพ้ืนที่รอบข้าง
อยู่ในระยะเก็บเก่ียว/ไม่ต้องการน้ า 

(4) การขอรับบริการฝนหลวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาสาสมัครฝนหลวง และเกษตรกร สามารถ
ประสานงานเพ่ือขอรับบริการฝนหลวง โดยข้อมูลดังกล่าวจะน ามาร่วมพิจารณากับพ้ืนที่ที่มีความต้องการน้ า เพ่ือ
สอบถามและทราบสถานการณ์การเพาะปลูกพืชในพ้ืนที่และเหตุการณ์ความเดือดร้อนของเกษตรกร 

 พ้ืนที่การเกษตรที่มีความต้องการฝนหลวงประจ าวัน เมื่อนักวิชาการได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ แลว้ 
จะได้ข้อมูลพ้ืนที่การเกษตรที่มีความต้องการฝนหลวงประจ าวัน ทั้งนี้การปฏิบัติการฝนหลวงจ าเป็นต้องมีสภาพอากาศ
ที่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติการต่อไป 

 สภาพอากาศ นักวิชาการท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา ทั้งจากการพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 
และผลการตรวจอากาศชั้นบน เพ่ือทราบโอกาสในการปฏิบัติการฝนหลวง  

 พ้ืนที่เป้าหมายหลักประจ าวัน เป็นพื้นที่การเกษตรที่มีความต้องการฝนหลวงประจ าวันและสภาพ
อากาศมีแนวโน้มเอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติการ อันเป็นพื้นที่เป้าหมายที่จะด าเนินการปฏิบัติการในวันนั้น ๆ 

 การติดตามและเฝ้าระวัง เป็นพ้ืนที่การเกษตรที่อยู่ในช่วงไม่มีความต้องการน้ า โดยอาจเป็นพ้ืนที่
การเกษตรที่ยังมีความต้องการน้ าเนื่องจากอยู่ในระยะเริ่มปลูกและระยะเจริญเติบโต แต่ในช่วงระยะเวลา 7 วัน  
ที่ผ่านมา มีฝนตกมากกว่า 10 มม. หรือมีฝนตกเพียงพอแล้ว หรืออาจเป็นพ้ืนที่การเกษตรที่อยู่ในช่วงระยะเก็บเกี่ยว
ซึ่งพืชไม่มีความต้องการน้ า โดยพ้ืนที่ดังกล่าวจะถูกติดตามและเฝ้าระวัง ทั้งนี้หากพ้ืนที่การเกษตรกลับมามีความ
ต้องการน้ าอีกครั้ง เนื่องจากฝนตกลดลงหรือมีการเพาะปลูกใหม่หลังสิ้นสุดการเก็บเกี่ยว ก็จะถูกน าไปพิจารณา  
ให้ความช่วยเหลือต่อไป 
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4. ตัดสินใจปฏิบัติการฝนหลวงแต่ละข้ันตอน 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆ เพ่ือพิจารณาก าหนดวิธีการที่เหมาะสมในการปฏิบัติการฝนหลวง 

รวมทั้งเพ่ือสร้างหลักเกณฑ์ของการตัดสินใจขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงตามภารกิจประจ าวัน  

กระบวนการวางแผนและการตัดสินใจการปฏิบัติการฝนหลวงประจ าวัน 

 
 
 

6.3) แจ้งแผนบินปฏิบัติการฝนหลวงประจ าวันของแต่ละหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งจะต้อง
แจ้งแผนการบินปฏิบัติการฝนหลวงแก่ผู้เกี่ยวข้องล่วงหน้า อย่างน้อย 1 ชั่วโมง 
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6.4) จัดเตรียมสารฝนหลวงตามชนิดและจ านวน ส าหรับปฏิบัติการฝนหลวงแต่ละขั้นตอน  

แผนผังแสดงการจ าแนกการเตรียมสารฝนหลวงสูตรต่าง ๆ 
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6.5) ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงแต่ละขั้นตอน (ตามต าราฝนหลวงพระราชทาน)  

ขั้นตอนที่ 1 ปฏิบัติการเพ่ือเร่งให้เกิดเมฆในขณะที่ท้องฟ้าโปร่งหรือมีเมฆเดิมก่อตัวอยู่บ้าง และมีความชื้น
สัมพัทธ์มากกว่า 60 % โดยโปรยสารฝนหลวงสูตร 1 (เกลือแป้ง : NaCl) ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นแกนกลั่นตัว (Cloud 
Condensation Nuclei ; CCN) ในการดูดซับความชื้นที่มีอยู่ในอากาศเกิดการควบแน่นกลายเป็นเม็ดน้ าและรวมตัวกัน
เป็นเมฆ และเมฆเหล่านี้จะพัฒนาขึ้นเป็นเมฆก้อนใหญ่ 

 

 
แผนภาพตามต าราฝนหลวงในขั้นตอนที่ 1 

สารฝนหลวง : สูตร 1 (เกลือแป้ง : NaCl) 
ลักษณะอากาศ : 

- ท้องฟ้าโปร่ง หรือมีเมฆคิวมูลัส, สเตรโตคิวมูลัส ก่อตัวเล็กน้อย 
- ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย ที่ระดับความสูง 5,000 - 10,000 ฟุต* มีค่ามากกว่า 60% (จากข้อมูลผลตรวจอากาศ

ชั้นบน และเครื่องตรวจอากาศคลื่นสั้น) 
- ความเร็วลมเฉลี่ย ที่ระดับความสูง 5,000 - 10,000 ฟุต มีค่าไม่เกิน 20 knots หรือไม่เกิน 37 กิโลเมตร

ต่อชั่วโมง 
รูปแบบการโปรย : บินโปรยขวางทิศทางลม ระยะทาง 25 - 30 NM (45 - 55 กิโลเมตร) แนวพิกัดปฏิบัติการบิน 
(Track) เมื่อบินโปรยจนสุดแนวพิกัดปฏิบัติการบินที่ก าหนดไว้ ให้ท า Procedure Turn แล้วบินกลับเข้ามาในแนวพิกัด
ปฏิบัติการบินเดิมที่ก าหนดไว้ แต่ในทิศทางตรงกันข้ามแล้วจึงเริ่มโปรย 

- ปฏิบัติการได้ทั้ง ท้องฟ้าโปร่ง หรือมีเมฆคิวมูลัส/สเตรโตคิวมูลัสเล็กน้อย 
- กรณีท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีเมฆ โปรยเป็นแนวยาว 
- กรณีท้องฟ้ามีเมฆคิวมูลัส เมฆสเตรโตคิวมูลัสก่อตัวเล็กน้อย ความหนาของเมฆ (จากฐานเมฆถึงยอดเมฆ)  

ไม่เกิน 3,000 ฟุต โปรยเป็นแนวยาวตามสภาพเมฆที่ก่อตัวขวางทิศทางลมหรือโปรยทับแนวยอดเมฆ โดย
รักษาทิศทางเป็นเส้นตรงหรือใกล้เคียงตามแนวพิกัดปฏิบัติการบิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวพิกัดปฏิบัติการบิน (Procedure Turn) 

4

ROUTE  

Wind 
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ภาพแสดงลักษณะท้องฟ้า/เมฆท่ีเหมาะสมต่อการปฏิบัติการฝนหลวงขั้นตอนที่ 1 (ซ้าย)  
และรูปแบบการบินในขั้นตอนที่ 1 (ขวา) 

ความสูงการบิน : กรณีพ้ืนที่ปฏิบัติการเป็นพ้ืนที่ราบ และท้องฟ้าโปร่งจะโปรยสารเหนือระดับ Convective 
Condensation Level (CCL) ประมาณ 1,000 ฟุต (จากข้อมูลผลตรวจอากาศชั้นบน หรือพิจารณาจากความสูง
ฐานเมฆในวันก่อนหน้า) และในกรณีที่มีเมฆก่อตัวแล้วโปรยที่ระดับทับยอดเมฆ โดยที่ระดับความสูงการโปรยสาร
ต้องไม่ต่ ากว่า 5,000 ฟุต จากพ้ืนดิน เพ่ือป้องกันไม่ให้สาร ฝนหลวงร่วงหล่นถึงพ้ืน 
Highlight/Trick : 

1) อัตราการโปรยสารฝนหลวง ดูตารางที่ 2.4 
2) ขั้นตอนที่ 1 แต่ละหน่วยปฏิบัติการฯ เลือกปฏิบัติการฝนหลวง ตามลักษณะการก่อตัวของเมฆในแต่ละพ้ืนที่ 
3) กรณี ท้องฟ้าโปร่ง บินเป็นเส้นตรง เหนือระดับ CCL เพ่ือให้อนุภาคของสารคลุกเคล้ากับความชื้นในอากาศ 

ที่ระดับ CCL ซึ่งเป็นระดับเมฆก่อตัวและกลั่นตัว 
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ขั้นตอนที่ 2 ปฏิบัติการเพ่ือเร่งการพัฒนาตัวของเมฆที่ก่อขึ้น หรือเมฆเดิมที่มีอยู่ตามธรรมชาติ โดยโปรย
สารฝนหลวงสูตร 6 (แคลเซียมคลอไรด์ : CaCl2) หรือ สูตร 8 (แคลเซียมออกไซด์: CaO) เข้าไปในกลุ่มเมฆท่ีระดับ 
สูงกว่าฐานเมฆไม่น้อยกว่า 1,000 ฟุต เมื่อละลายน้ าหรือดูดซับความชื้นหรือเม็ดน้ าภายในเมฆท าให้เกิดความร้อน 
ที่เกิดจากปฏิกิริยาของไอน้ ากับสารฝนหลวงโดยตรง และมีความร้อนอันเนื่องมาจากการคายความร้อนแฝงจาก  
การกลั่นตัวรอบ CCN อีกทั้งพลังความร้อนจากแสงอาทิตย์ตามธรรมชาติ จะช่วยเร่งหรือเสริมแรงยกตัวของมวลอากาศ
ภายในเมฆยกตัวขึ้น เร่งการกลั่นตัวของไอน้ าและการรวมตัวกันของเม็ดน้ าภายในเมฆ ท าให้เมฆเจริญเติบโตต่อไป
ได้ดี ก่อยอดสูงขึ้นและมีความหนาแน่นมากขึ้น จนเมฆมีขนาดใหญ่และก่อยอดขึ้นถึงระดับ 15,000/ฟุต ได้เร็วกว่า 
ที่จะปล่อยให้เจริญขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งการยกตัวขึ้นและจมตัวลงของมวลอากาศ การกลั่นและการรวมตัวของ
เม็ดน้ ายังคงเป็นปฏิกิริยาต่อเนื่องกันไป บางครั้งในก้อนเมฆอาจจะมีแรงยกตัวมากพอที่จะท าให้ยอดเมฆเจริญเติบโต 
ขึ้นไปถึงระดับ 20,000 ฟุต ซึ่งเรียกว่า “เมฆเย็น” (เมฆที่มีอุณหภูมิภายในยอดเมฆต่ ากว่าจุดเยือกแข็ง 0 องศา
เซลเซียส) และเมฆนั้นก าลังเคลื่อนตัวตามทิศทางลมเข้าหาพ้ืนที่เป้าหมายหวังผลที่ก าหนดไว้ 

 

 
แผนภาพตามต าราฝนหลวงในขั้นตอนที่ 2 

สารฝนหลวง : สูตร 6 (แคลเซียมคลอไรด์ : CaCl2) หรือ สตูร 8 (แคลเซียมออกไซด์: CaO)  
ลักษณะอากาศ : เมฆคิวมูลัส ที่มีความหนาจากฐานเมฆถึงยอดเมฆ มากกว่า 3,000 ฟุต  
รูปแบบการโปรย : โปรยสารฝนหลวงให้ชิดขอบเมฆ/เข้าเมฆในด้านที่กลุ่มเมฆก าลังเจริญเติบโตตามสภาพเมฆ 

- กรณี ต้นลมติดเขตแนวชายแดนซึ่งมีภูเขาเป็นตัวช่วยในการยกตัวของเมฆ ให้โปรยตามสภาพเมฆ 
ด้านใต้ลมชิดขอบเมฆ 

ความสูงการบิน : บินสูงกว่าฐานเมฆไม่น้อยกว่า 1,000 ฟุต  โดยระยะห่างความสูงระหว่างเครื่องบิน 500 - 1,000 ฟุต 
 

 
 
 
 
        

 

ภาพแสดงลักษณะเมฆที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติการฝนหลวงขั้นตอนที่ 2 (ซ้าย)  
และรูปแบบการบินในขั้นตอนที่ 2 (ขวา) 
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ความสูงเฉลี่ยของระดับ CCL ในแต่ละภูมิภาค (ค่าเฉลี่ย 5 ปี พ.ศ. 2555-2559) 

ภาค 
ฤดูแล้ง ฤดูฝน 

สถานีตรวจอากาศชั้นบน หมายเหตุ ค่าเฉลี่ย 
(ฟุต) 

มัธยฐาน 
(ฟุต) 

ค่าเฉลี่ย 
(ฟุต) 

มัธยฐาน 
(ฟุต) 

เหนือ* 10,800 9,300 6,600 6,200 อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ - 
6,700 6,400 4,400 4,200 อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก - 

กลาง* 8,000 7,400 7,000 6,800 อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ - 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ* 

6,700 6,500 5,300 6,500 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา - 

ตะวันออก* 4,600 4,200 4,100 3,800 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี - 
ใต*้* 5,700 5,800 5,400 5,400 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ข้อมูล 

ปี 2558 

หมายเหตุ:  
*  “ฤดูแล้ง”  หมายถึง เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคม และ “ฤดูฝน” หมายถึง เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม 
** “ฤดูแล้ง” หมายถึง เดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม และ "ฤดูฝน” หมายถึง กลางเดือนพฤษภาคมถึง 

เดือนตุลาคม (มรสุมตะวันตกเฉียงใต้) และเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ (มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ)  
 
Highlight/Trick : 

1) ความสูงเฉลี่ยของระดับ CCL ในแต่ละภูมิภาค 
2) อัตราการโปรยสารฝนหลวง 
3) สารฝนหลวงสูตร 6 สามารถดูดซับความชื้นได้ดีเหมาะกับการใช้ปฏิบัติการในฤดูแล้งซึ่งมีความชื้นสัมพัทธ์  

ในอากาศต่ า (60 - 70%) ส่วนสารฝนหลวงสูตร 8 สามารถให้ความร้อนสูง เหมาะกับฤดูฝนเนื่องจากความชื้น
สัมพัทธ์ในอากาศสูง (มากกว่า 70% ขึ้นไป) ควรปรับอัตราการโปรยให้เหมาะสมกับขนาดของกลุ่มเมฆเป้าหมาย 

4) เครื่องบิน AU23A มีข้อจ ากัดในการโปรยสารฝนหลวงสูตร 6 เนื่องจากสารสูตร 6 จะไปเกาะที่ล้อหลังของ
เครื่องบิน ท าให้มีผลต่อความปลอดภัยทางด้านการบิน 
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ขั้นตอนที่ 3 คือ ขั้นตอนที่เร่งหรือบังคับให้เกิดฝน เมื่อเมฆอุ่นเจริญเติบโต ยอดเมฆคมชัด เมฆมีความหนา 
มากกว่า 3,000 ฟุต ฐานเมฆเรียบสีเทา และเคลื่อนตัวเข้าสู่พ้ืนที่เป้าหมายจะท าการบังคับให้มีฝนตกด้วยเทคนิค
การโจมตีเมฆอุ่นด้วยเทคนิค Sandwich โดยใช้เครื่องบินเมฆอุ่นตั้งแต่ 2 ล า เครื่องหนึ่งโปรยสารฝนหลวง สูตร 1 
(เกลือแป้ง : NaCl) ทับยอดเมฆหรือไหล่เมฆที่ระดับ 9,000 - 10,000 ฟุต ทางด้านเหนือลมของก้อนเมฆ อีกเครื่องหนึ่ง
โปรยสารฝนหลวง สูตร 4 (ยูเรีย : CO(NH2)2) ที่ระดับฐานเมฆ แนวโปรยทั้งสองท ามุมเยื้องกันประมาณ 45 องศา 
เพ่ือท าให้ฐานเมฆเริ่มลดระดับลง จากการที่เม็ดน้ าที่มีขนาดใหญ่ขึ้น มีปริมาณและความหนาแน่นเพ่ิมมากขึ้น ร่วงหล่น 
สู่บริเวณฐานเมฆ หนาแน่นจนใกล้ตกเป็นฝน หรือเริ่มตกเป็นฝน 

 

 
แผนภาพตามต าราฝนหลวงในขั้นตอนที่ 3 

สารฝนหลวง : สูตร 1 (เกลือแป้ง : NaCl) และ สูตร 4 (ยูเรีย : CO(NH2)2) 
ลักษณะอากาศ : เมฆอุ่นที่ก าลังเจริญเติบโต ก่อตัวหนาแน่น ยอดเมฆคมชัด ฐานเรียบสีเทา เมฆมีความหนา
มากกว่า 3,000 ฟุต  และเมฆมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 - 10 กิโลเมตร (จากสายตา และ Weather Radar 
หากพบเมฆในพื้นที่เป้าหมายไม่เป็นไปตามเงื่อนไขให้รอจนกว่ากลุ่มเมฆจะเข้าเงื่อนไข ถ้าพิจารณาแล้วไม่มีกลุ่มเมฆ 
ในเงื่อนไข สามารถยกเลิกภารกิจและน าสารฝนหลวงกลับภาคพ้ืนได้) 
รูปแบบการโปรย : ใช้เทคนิคแซนวิชโดยใช้เครื่องบินตั้งแต่ 2 ล า ท าการบินด้วยความสูง 2 ระดับ บินท ามุม 45 องศา 
เริ่มปฏิบัติการโปรยสารฝนหลวงในด้านที่เมฆมีการเจริญเติบโต หรือด้านที่เมฆรับแสงอาทิตย์ โดยบินปฏิบัติการ
ตามรูปร่างของเมฆคิวมูลัส 
ความสูงการบิน :  

- การบินระดับบน ใช้สารฝนหลวงสูตร 1 โปรยภายในเมฆที่ระดับทับยอดเมฆ/ใกล้เคียงระดับยอดเมฆมากที่สุด 
แต่ระดับการบินสูงไม่เกิน 10,000 ฟุต โดยเริ่มโปรยสารฝนหลวงสูตร 1 ก่อนการโปรยสารฝนหลวงสูตร 4 
ระดับล่างเวลาห่างกันเล็กน้อย 

- การบินระดับล่าง ใช้สารฝนหลวงสูตร 4 โปรยภายในเมฆหรือชิดขอบเมฆที่ระดับสูงกว่าฐานเมฆ 500 - 1,000 ฟุต 
แต่ระดับการบินไม่ต่ ากว่า 5,000 ฟุต  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงลักษณะเมฆที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติการฝนหลวงขั้นตอนที่ 3 (ซ้าย)  
และรูปแบบการบินในขั้นตอนที่ 3 (ขวา) 

Highlight/Trick :  
1) อัตราการโปรยสารฝนหลวง ดูตารางที่ 2.4 
2) ให้เครื่องบินที่บรรทุกเกลือแป้งบินเข้าปฏิบัติการก่อน
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ขั้นตอนที่ 4 คือ การเสริมการโจมตีเมฆอุ่น เพ่ือเพ่ิมปริมาณฝนให้มากขึ้น โดยการโปรยเกล็ดน้ าแข็งแห้ง 
ที่บริเวณต่ ากว่าฐานเมฆประมาณ 1,000 ฟุต เพ่ือปรับลดอุณหภูมิของอากาศใต้ฐานเมฆ ซึ่งจะช่วยลดการระเหย 
ของน้ าออกจากเม็ดฝนลง ซึ่งกลุ่มฝนจะตกจากฐานเมฆถึงพ้ืนดินได้เร็วขึ้น และเม็ดฝนมีขนาดใหญ่ ฝนจึงตกหนักขึ้น  
และท าให้ได้ปริมาณน้ าฝนสูงกว่าการปล่อยให้ตกเองตามธรรมชาติ และชักน าให้กลุ่มฝนเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่เป้าหมาย
หวังผลได้แน่นอนข้ึน 

 

 
แสดงแผนภาพตามต าราฝนหลวงในข้ันตอนที่ 4 

สารฝนหลวง : สูตร 3 (น้ าแข็งแห้ง: CO2 (s)) 
ลักษณะอากาศ : 

- กลุ่มเมฆเป้าหมาย เป็นกลุ่มเมฆคิวมูลัสที่มีฐานสีเทาเข้มเห็นได้อย่างชัดเจน เมฆยังคงมีลักษณะเป็นกลุ่มก้อน
และมีการพัฒนาตัวที่เพียงพอต่อการตกเป็นฝนหรืออาจเริ่มมีฝนตกเล็กน้อยในบางส่วนและเมฆไม่อยู่ในสถานะที่มี
สภาพอากาศแปรปรวน และเป็นอันตรายต่อการบิน 
รูปแบบการโปรย : บินวนใต้ฐานเมฆ  
ความสูงการบิน : โปรยสารฝนหลวง ต่ ากว่าระดับฐานเมฆในระยะ 500 - 1,000 ฟุต    
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงลักษณะเมฆที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติการฝนหลวงขั้นตอนที่ 4 (ซ้าย) 
และรูปแบบการบินในขั้นตอนที่ 4 (ขวา)  

Highlight/Trick : 
1) อัตราการโปรย : 15 - 20 กิโลกรัม/NM (ค านวณจากอัตราการโปรยจากเครื่องบิน Caravan/จ านวน 700 

กิโลกรัม ระยะเวลา 20 - 25 นาท)ี 
2) เนื่องจากการปฏิบัติการฝนหลวงในขั้นตอนที่ 4 เป็นการปฏิบัติการใต้ฐานเมฆ ในกรณีท่ีมีภูเขา นักบินจะเป็น 

ผู้พิจารณาระดับความสูงที่ปลอดภัยส าหรับการปฏิบัติการ 
3) เครื่องบิน AU23A มีข้อจ ากัดในการโปรยสารฝนหลวงสูตร 3 เนื่องจากเครื่องบินมีขนาดเล็กการระบายอากาศน้อย 

ท าให้มีผลต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน 
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ขั้นตอนที่ 5 คือ การโจมตีเมฆเย็นด้วยซิลเวอร์ไอโอไดด์ (AgI) ที่ระดับความสูง 20,000 ฟุตขึ้นไป เพ่ือให้
ไอน้ าระเหยจากเม็ดน้ าเย็นยิ่งยวด (Super Cooled Vapour) มาเกาะรอบ AgI ท าให้มีผลึกน้ าแข็งเกิดขึ้นจ านวน
มากยิ่งขึ้นบริเวณยอดเมฆ และมีกระแสอากาศปั่นป่วน เนื่องจากการคายความร้อนแฝง ผลึกน้ าแข็งจะเจริญเติบโต
ได้ดี และตกลงมาละลายกลายเป็นฝนตกลงสู่พื้นดิน หรือรวมตัวกับเม็ดน้ าในเมฆอุ่นเป็นเม็ดน้ าขนาดใหญ่ขึ้น และ
เป็นฝนตก 

 

 
แผนภาพตามต าราฝนหลวงในขั้นตอนที่ 5 

สารฝนหลวง : ซิลเวอร์ไอโอไดด์ (AgI) 
ลักษณะอากาศ : 

- เป็นเมฆคิวมูลัส ในระยะ Mature/Stage/ที่ก่อยอดพัฒนาตัวเป็นเมฆเย็น มีลักษณะเมฆเป็นแบบ Medium/Hard 
รูปแบบการยิงพลุ AgI : กรณียอดเมฆมีความสูงน้อยกว่า 22,000 ฟุต  : การยิงพลุ AgI จะยิงเหนือยอดเมฆเย็น 
โดยบินเหนือยอดเมฆให้ใกล้ยอดที่สุด หรือบินเข้าเมฆโดยระดับบินต่ ากว่ายอดเมฆไม่เกิน 500 - 1,000 ฟุต และ
ยิงพลุให้เข้าเมฆขณะที่บินผ่านให้พลุพุ่งเข้าสู่ยอดเมฆเป้าหมายได้ส าเร็จ 
รูปแบบการยิงพลุ AgI : กรณียอดเมฆมีความสูงมากกว่า 22,000 ฟุต  : การยิงพลุ AgI จะยิงจากด้านข้างเมฆเย็น 
ในกรณีไม่สามารถท าการยิงพลุเหนือยอดเมฆได้ 
ความสูงการบิน : บินที่ระดับความสูงที่มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง -8 องศาเซลเซียส ถึง -12 องศาเซลเซียส โดยปกติ
จะอยู่ที่ระดับความสูง 18,000 - 22,000 ฟุต  
อัตราการใช้สาร : ใช้พลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ จ านวน 2 - 3 นัด ต่อ 1 ยอดเมฆ 
 
 

 
  

      
 
 
 
 
 
          
 
 
 

ภาพแสดงลักษณะเมฆที่เหมาะสมแบบ Hard ของการปฏิบัติการฝนหลวงขั้นตอนที่ 5 (บน) และรูปแบบการยิงพลุ AgI  
ในขั้นตอนที่ 5 : การยิงพลุ AgI เหนือยอดเมฆเย็น (ซ้ายล่าง) และการยิงพลุ AgI จากด้านข้างเมฆเย็น (ขวาล่าง) 
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Highlight/Trick : 
1) การปฏิบัติการฝนหลวงในข้ันตอนที่ 5 จะไม่ปฏิบัติการกับเมฆในระยะ Dissipating Stage 
2) ระดับความสูงของ Freezing Level (0 OC) ของแต่ละภูมิภาค (ค่าเฉลี่ย 3 ปี พ.ศ. 2559-2561)  
3) ระดับความสูงของ Freezing Level (-10 OC) ของแต่ละภูมิภาค (ค่าเฉลี่ย 3 ปี พ.ศ. 2559-2561)  
 

ตารางแสดงระดับความสูงของ Freezing Level (0 OC) ของแต่ละภูมิภาค (ค่าเฉลี่ย 3 ปี พ.ศ. 2559-2561) 

ภาค 
ฤดูแล้ง ฤดูฝน 

สถานีตรวจอากาศ ค่าเฉลี่ย 
(ฟุต) 

มัธยฐาน 
(ฟุต) 

ค่าเฉลี่ย 
(ฟุต) 

มัธยฐาน 
(ฟุต) 

เหนือ 16,800 16,800 16,300 16,400 อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 
16,400 16,500 16,800 16,800 อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 

กลาง 16,400 16,400 16,500 16,450 อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 16,800 16,800 16,700 16,700 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 
ตะวันออก 16,700 16,700 16,400 16,400 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 
ใต*้ 16,900 16,900 16,600 16,400 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

หมายเหตุ : * ภาคใต้ เป็นข้อมูลปี 2558 จากสถานีตรวจอากาศ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 
ตารางแสดงระดับความสูงของ Freezing Level (-10 OC) ของแต่ละภูมิภาค (ค่าเฉลี่ย 3 ปี พ.ศ. 2559-2561) 

ภาค 
ฤดูแล้ง ฤดูฝน 

สถานีตรวจอากาศ ค่าเฉลี่ย 
(ฟุต) 

มัธยฐาน 
(ฟุต) 

ค่าเฉลี่ย 
(ฟุต) 

มัธยฐาน 
(ฟุต) 

เหนือ 21,631 21,929 22,273 22,860 อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 
22,117 22,139 22,794 22,827 อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 

กลาง 22,031 22,075 22,458 22,561 อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 22,244 22,303 22,749 22,741 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 
ตะวันออก 22,178 22,217 22,377 22,393 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 
ใต*้ 22,980 23,010 22,568 22,586 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

หมายเหตุ : * ภาคใต้ เป็นข้อมูลปี 2558 จากสถานีตรวจอากาศ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
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ขั้นตอนที่ 6 คือ การโจมตีแบบซุปเปอร์แซนวิช (Super Sandwich) ขณะที่ท าการโจมตี เมฆอุ่นตาม
ขั้นตอนที่ 3 และท าการโจมตีเมฆเย็นตามขั้นตอนที่ 5 ควบคู่ไปในขณะเดียวกัน จะท าให้ฝนตกหนักและต่อเนื่อง
ยาวนาน มีปริมาณน้ าฝนสูงยิ่งขึ้น เนื่องจากการประสานประสิทธิภาพของการโจมตีเมฆอุ่นในขั้นตอนที่ 3 และ
โจมตีเมฆเย็นในขั้นตอนท่ี 5 ปฏิบัติการพร้อมกันหรือเวลาใกล้เคียงกัน 

 

 
แผนภาพตามต าราฝนหลวงในขั้นตอนที่ 6 

สารฝนหลวง :  สูตร 1 (เกลือแป้ง : NaCl) สูตร 4 (ยูเรีย : CO(NH2)2) และพลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ (AgI) 
ลักษณะอากาศ : เมฆคิวมูลัสที่ก่อยอดและเมฆพัฒนาตัวที่มียอดสูงตั้งแต่ 20,000 ฟุตขึ้นไป 
รูปแบบการโปรย : ใช้เทคนิคซุปเปอร์แซนวิช โดยใช้เครื่องบิน ตั้งแต่ 3 ล าขึ้นไป  
ความสูงการบิน : 

- เครื่องบินล าบน ใช้สารยิงพลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ที่ยอดเมฆ/ในเมฆ 
- เครื่องบินล ากลาง ใช้สารฝนหลวงสูตร 1 โปรยภายในเมฆที่ระดับยอดเมฆอุ่น/ใกล้เคียงระดับยอดเมฆมากที่สุด  

แต่ระดับการบินสูงไม่เกิน 10,000 ฟุต  
- เครื่องบินล าล่าง ใช้สารฝนหลวงสูตร 4 โปรยภายในเมฆที่ระดับสูงกว่าฐานเมฆประมาณ 500 - 1,000 ฟุต  

แต่ระดับการบินไม่ต่ ากว่า 5,000 ฟุต  
- การบินทั้ง 3 ระดับ ควรมีระดับความสูงการบินต่างกันไม่น้อยกว่า 1,000 ฟุต   

Highlight/Trick 
1) อัตราการโปรยสารฝนหลวง ดูตารางที่ 2.4 
2) อัตราการใช้พลุ AgI ดูขั้นตอนที่ 5 
3) เพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ าฝนโดยเสริมการโจมตีด้วยน้ าแข็งแห้ง (ขั้นตอนที่ 4)  
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6.6) ประเมินความส าเร็จของการปฏิบัติการฝนหลวงในแต่ละขั้นตอนตามหลักเกณฑ์การประเมินผล  

เป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติการฝนหลวงในแต่ละขั้นตอน โดยประเมินความส าเร็จของ  
การด าเนินงานจากสภาพหรือลักษณะของเมฆในพ้ืนที่เป้าหมายว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงก่อน และหลังการปฏิบัติการ
ฝนหลวงอย่างไร โดยก าหนดชนิดข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผล รวมทั้งก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการประเมินผล
ความส าเร็จในแต่ละขั้นตอน หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวงในแต่ละขั้นตอน ดังแสดงใน
ตารางต่อไปนี้ 

ตารางแสดงหลักเกณฑ์ในการประเมินการปฏิบัติการฝนหลวงในข้ันตอนที่ 1 

การปฏิบัติการ 
ฝนหลวง 

ข้อมูลเรดาร ์ ภาพดาวเทียม 
การสังเกตด้วยสายตา 

บนอากาศยานและภาคพ้ืน 
เวลาในการประเมินการ

ปฏิบัติการฝนหลวง 
ขั้นตอนที่ 1 
 

มีค่าการสะท้อนกลับของ
เรดาร์ (Radar Reflectivity) 
ระหว่าง 0-20 dBZ  
ที่ระดับ 3.25 กม.  
 

พบกลุ่มเมฆในบริเวณพื้นที่
ปฏิบัติการฝนหลวง (VIS) 

กรณี 
ก่อนการปฏิบัติการ 
ฝนหลวง : ท้องฟ้าโปร่ง 
หลังการปฏิบัติการ 
ฝนหลวง : พบเมฆก่อตัวใน
พื้นที่ปฏิบัติการฝนหลวง 
(ภาพถ่ายจากอากาศยาน/
ภาคพื้น) 

ภายใน 3 ช่ัวโมง  
(ภายหลังจากภารกิจการ
โปรยสารฝนหลวงเสร็จสิ้น) 

กรณี 
ก่อนการปฏิบัติการฝนหลวง  
มีเมฆก่อตัวอยู่เดมิ 
หลังการปฏิบัติการ 
ฝนหลวง : พบว่าเมฆมีปรมิาณ 
หรือขนาดเพิ่มมากขึ้น 
(ภาพถ่ายจากอากาศยาน/
ภาคพื้น) 

การ
ประเมินผล 

ก่อนการปฏิบัติการฝนหลวงขั้นตอนที่ 1 หลังการปฏิบัติการฝนหลวงขั้นตอนที ่1 

การสังเกต
ด้วยสายตา 

ท้องฟ้ามีเมฆเล็กน้อย 

 
ภาพถ่ายการปฏิบัติการของหน่วยฯ 

จังหวัดขอนแก่น 
วันที่ 3 พฤษภาคม 2558 เวลา 10:35 น. 

 
 
 

เมฆมีปริมาณหรือขนาดเพิ่มมากขึน้ 

 
ภาพถ่ายการปฏิบัติการของหน่วยฯ 

จังหวัดขอนแก่น 
วันที่ 3 พฤษภาคม 2558 เวลา 10:55 น. 
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การปฏิบัติการ 
ฝนหลวง 

ข้อมูลเรดาร ์ ภาพดาวเทียม 
การสังเกตด้วยสายตา 

บนอากาศยานและภาคพ้ืน 
เวลาในการประเมินการ

ปฏิบัติการฝนหลวง 

ข้อมูลเรดาร ์ ไม่พบค่าการสะท้อนกลับของเรดาร์ในบริเวณพื้นที่
เป้าหมายปฏิบัติการฝนหลวง 

 
ภาพเรดาร์แสดงการปฏิบัติการของหน่วยฯ  

จังหวัดสุรินทร์ 
วันที่ 6 ตุลาคม 2561 เวลา 11:30 น. 

เริ่มพบค่าการสะท้อนกลับของเรดาร์ในบริเวณพื้นที่
เป้าหมายปฏิบัติการฝนหลวง 

 
ภาพเรดาร์แสดงการปฏิบัติการของหน่วยฯ  

จังหวัดสุรินทร์ 
วันที่ 6 ตุลาคม 2561 เวลา 14:00 น. 

ข้อมูลภาพ
ดาวเทียม 

 
ภาพดาวเทียม VIS แสดงการปฏิบัติการของหน่วยฯ  

จังหวัดนครราชสีมา 
 วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 11:30 น.  

 
ภาพดาวเทียม VIS แสดงการปฏิบัติการของหน่วยฯ  

จังหวัดนครราชสีมา 
 วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 13:00 น.  

ที่มา : ภาพถ่ายและภาพเรดาร์ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และภาพดาวเทียมของกรมอุตุนิยมวิทยา 
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ตารางแสดงหลักเกณฑ์ในการประเมินการปฏิบัติการฝนหลวงในข้ันตอนที่ 2 
การปฏิบัติการ 

ฝนหลวง ข้อมูลเรดาร ์ ภาพดาวเทียม การสังเกตด้วยสายตาบน
อากาศยานและภาคพ้ืน 

เวลาในการประเมินการ
ปฏิบัติการฝนหลวง 

ขั้นตอนที่ 2 มีค่าการสะท้อนกลับของเรดาร์ 
ไม่น้อยกว่า 28 dBZ และ 
กลุ่มเมฆมเีส้นผ่านศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 5 กม. 
 

IR  โดยมีอุณหภูมิยอด
เมฆน้อยกว่า 5 องศา
เซลเซียส และ VIS 
พบกลุ่มเมฆในบริเวณ
พื้นที่ปฏิบัติการฝนหลวง  

เมฆก่อยอดสูงเพิ่มมากข้ึน
หรือมคีวามหนา > 3,500 ฟุต 
หรือ พบกลุ่มเมฆมเีส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ≥ 5 กม. โดยการ
วัดจากการค านวณจากระยะ
ทางการบินผ่านเมฆ หรือ  
การจับพิกัดก่อน – หลัง  
เข้าเมฆ หรือ Weather 
Radar บนเครื่องบิน 

ภายใน 60 นาท ี 
(ภายหลังจากภารกิจการ
โปรยสารฝนหลวงเสรจ็สิน้) 

การประเมนิผล ก่อนการปฏิบัติการฝนหลวงขั้นตอนที่ 2 หลังการปฏิบัติการฝนหลวงขั้นตอนที่ 2 
การสังเกต
ด้วยสายตา 

มีเมฆคิวมูลสัก่อตัวอยู่ก่อนแล้ว 

 
ภาพถ่ายการปฏิบัติการของหน่วยฯ จังหวัด

นครราชสีมา  
วันที่ 28 สิงหาคม 2559 เวลา 16:05 น. 

เมฆพัฒนาตัวก่อยอดสูงเพิ่มมากขึน้ 

 
ภาพถ่ายการปฏิบัติการของหน่วยฯ จังหวัด

นครราชสีมา  
วันที่ 28 สิงหาคม 2559 เวลา 16:25 น. 

ข้อมูลเรดาร ์ พบกลุ่มเมฆในบริเวณพื้นที่เป้าหมาย  

 
ภาพเรดาร์แสดงการปฏิบัติการของหน่วยฯ จังหวัดขอนแก่น 

วันที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 10:30 น. 

กลุ่มเมฆพัฒนาตัว โดยที่ค่าการสะท้อนกลับของเรดาร ์
มีค่าความเขม้เพิ่มมากขึ้น 

 
ภาพเรดาร์แสดงการปฏิบัติการของหน่วยฯ จังหวัดขอนแก่น 

วันที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 12:24 น. 
ข้อมูลภาพ
ดาวเทียม 

 
ภาพดาวเทียม VIS แสดงการปฏิบัติการของหน่วยฯ 

จังหวัดนครราชสีมา 
วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. 

 
ภาพดาวเทียม VIS แสดงการปฏิบัติการของหน่วยฯ 

จังหวัดนครราชสีมา 
วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 15:00 น. 

ทีม่า : ภาพถ่ายและภาพเรดาร์ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และภาพดาวเทียมของกรมอุตุนิยมวิทยา 
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ตารางแสดงหลักเกณฑ์ในการประเมินการปฏิบัติการฝนหลวงในข้ันตอนที่ 3 

การปฏิบัติการ 
ฝนหลวง 

ข้อมูลเรดาร ์ ถังวัดน้ าฝน 
การสังเกตด้วยสายตา 
บนอากาศยานและ

ภาคพ้ืน 

เวลาในการประเมินการ
ปฏิบัติการฝนหลวง 

ขั้นตอนที่ 3 ค่าการสะท้อนกลับของ
เรดาร์ มากกว่า 35 dBZ 
(≥ 6 นาที) และพบกลุ่ม
ฝนท่ีมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  
5 กม. หรือปริมาณฝน
สะสมท่ีประเมินจาก
เรดาร์ (Z) มีค่า ≥ 3 มม. 

ปริมาณน้ าฝน มากกว่า 0.1 
มม.  
 
 
 
 
 
ที่มา : อุตฯุ /สสน./อสฝล./อื่น  ๆ

มีฝนตกในบรเิวณพื้นที่
เป้าหมายสังเกตพบโดย
นักวิชาการ หรือ อสฝล./
ประชาชนท่ัวไป  
 
 
 
รายงาน : ไลน/์โทรศัพท์ 

ภายใน 3 ช่ัวโมง  
(ภายหลังจากภารกิจการ
โปรยสารฝนหลวงเสรจ็สิ้น) 

การประเมินผล ก่อนการปฏิบัติการฝนหลวงขั้นตอนที่ 3 หลังการปฏิบัติการฝนหลวงขั้นตอนที่ 3 
การสังเกตด้วย

สายตา 
เมฆคิวมลูสัที่ยังไม่มฝีนตกในบริเวณพื้นที่เป้าหมาย 

 
ภาพถ่ายการปฏิบัติการของหน่วยฯ  

จังหวัดนครราชสมีา  
วันที่ 21 สิงหาคม 2559 เวลา 15:05 น. 

เริ่มมฝีนตกในบริเวณพื้นท่ีเปา้หมาย 

 
ภาพถ่ายการปฏิบัติการของหน่วยฯ  

จังหวัดนครราชสมีา  
วันที่ 21 สิงหาคม 2559 เวลา 16:10 น. 

ข้อมูลเรดาร ์ พบกลุ่มเมฆในบริเวณพื้นที่เป้าหมาย  

 
ภาพเรดาร์แสดงการปฏิบัติการของหน่วยฯ  

จังหวัดจันทบุรี  
วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:06 น. 

มีฝนตกในบรเิวณพื้นที่เปา้หมาย  
(ค่าการสะท้อนกลับของเรดาร์ > 35 dBZ) 

 
ภาพเรดาร์แสดงการปฏิบัติการของหน่วยฯ  

จังหวัดจันทบุรี  
วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:30 น. 

ที่มา : ภาพถ่ายและภาพเรดาร์ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
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ตารางแสดงหลักเกณฑ์ในการประเมินการปฏิบัติการฝนหลวงในข้ันตอนที่ 4 - 6 
การปฏิบัติการ

ฝนหลวง ข้อมูลเรดาร ์ ถังวัดน้ าฝน 
การสังเกตด้วยสายตาบน
อากาศยานและภาคพ้ืน 

เวลาในการประเมินการ
ปฏิบัติการฝนหลวง 

ขั้นตอนที่ 4 ค่าการสะท้อนกลับของ
เรดาร์ มากกว่า 35 dBZ  
(≥ 6 นาที) และพบกลุ่มฝน
ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 5 กม. หรือ
ปริมาณฝนสะสมที่ประเมิน
จากเรดาร์ (Z) มีค่า ≥ 3 มม. 

ปริมาณน้ าฝน มากกว่า 
0.1 มม.  
 
 
 
ที่มา : อุตุฯ /สสน./
อสฝล./อื่นๆ 

มีฝนตกในบรเิวณพื้นที่
เป้าหมายสังเกตพบโดย
นักวิชาการ  หรือ อสฝล./
ประชาชนท่ัวไป  
 
 
รายงาน : ไลน/์โทรศัพท์ 

ภายใน 2 ช่ัวโมง  
(ภายหลังจากภารกิจการ
โปรยสารฝนหลวงเสร็จสิ้น) 

ขั้นตอนที่ 5 มีค่าความเขม้ของกลุ่มฝน
มากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
ค่าความเข้มก่อนปฏิบัติการ 
และมีคา่การสะท้อนกลับ
ของเรดาร์ มากกว่า 40 dBZ  
(≥ 6 นาที)  

ปริมาณน้ าฝน มากกว่า 
5.0 มม.  
 
 
ที่มา : อุตุฯ /สสน./
อสฝล./อื่นๆ 

มีฝนตกในบรเิวณพื้นที่
เป้าหมาย  
 
 
 
รายงาน :ไลน์/โทรศัพท ์

ภายใน 3 ช่ัวโมง  
(หลังปฏิบัติการ) 

ขั้นตอนที่ 6 มีค่าความเขม้ของกลุ่มฝน
มากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
ค่าความเข้มก่อนปฏิบัติการ 
และมีคา่การสะท้อนกลับ
ของเรดาร์ มากกว่า 40 dBZ 
(≥ 6 นาที)  

ปริมาณน้ าฝน มากกว่า 
10.0 มม.  
 
 
ที่มา : อุตุฯ /สสน./
อสฝล./อื่นๆ 

มีฝนตกในบรเิวณพื้นที่
เป้าหมาย  
 
 
 
รายงาน : ไลน/์โทรศัพท ์

ภายใน 3 ช่ัวโมง  
(หลังปฏิบัติการ) 

การประเมินผล ก่อนการปฏิบัตกิารฝนหลวงขั้นตอนที่ 4 - 6 หลังการปฏิบัติการฝนหลวงขั้นตอนที่ 4 - 6 
การสังเกต
ด้วยสายตา 

เมฆคิวมูลัสเริ่มมีฝนตกเล็กน้อยในบริเวณพื้นที่เป้าหมาย 

 
ภาพถ่ายการปฏิบัติการของหน่วยฯ จังหวัดนครราชสีมา  

วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 เวลา 12:45 น. 

มีฝนตกในบรเิวณพื้นที่เปา้หมายเป็นวงกว้างมากขึ้น 

 
ภาพถ่ายการปฏิบัติการของหน่วยฯ จังหวัดนครราชสีมา  

วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 เวลา 13:10 น. 
ข้อมูลเรดาร ์ พบกลุ่มเมฆฝนในบริเวณพื้นท่ีเป้าหมาย 

 
 

ภาพเรดาร์แสดงการปฏิบัติการของหน่วยฯ จังหวัดลพบุรี 
วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 12:54 น. 

มีฝนตกในบริเวณพื้นที่เป้าหมายเป็นวงกว้างมากขึ้น  
(ค่าการสะท้อนกลับของเรดาร์ > 40 dBZ) 

 
ภาพเรดาร์แสดงการปฏิบัติการของหน่วยฯ จังหวัดลพบุรี 

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 14:36 น. 
ที่มา : ภาพถ่ายและภาพเรดาร์ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
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6.7) รายงานผลการปฏิบัติการฝนหลวงประจ าวันในระบบสารสนเทศปฏิบัติการฝนหลวง 
ประกอบด้วย 
1. ระบบคลังสารฝนหลวง  

เป็นการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้สารฝนหลวงในแต่ละสูตร  
 

 
 

2. ระบบปฏิบัติการฝนหลวง 
เป็นการรายงานผลการปฏิบัติการฝนหลวงประจ าวันของหน่วยปฏิบัตการฝนหลวง 
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ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง : คลิกเพ่ือแสดงข้อมูล ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ดังภาพ 

 
 

ผู้ดูแลระบบสามารถคลิกที่ปุ่ม +เพิ่ม เพ่ือเพ่ิมหมายเลขเครื่องบินที่ต้องการ โดยจะปรากฏหน้าจอให้กรอก
ข้อมูล เรียบร้อยแล้วกดปุ่มบันทึก และผู้ดูแลระบบสามารถคลิกที่ปุ่ม   เพ่ือแก้ไขจัดการบุคลากร ปุ่ม   เพ่ือ
แก้ไขจัดการเครื่องบิน ปุ่ม   เพ่ือแก้ไขข้อมูล และคลิกปุ่ม  เพ่ือลบข้อมูลได้อีกด้วย ดังภาพ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คลิกเพื่อแกไ้ข คลิกเพื่อลบ 

คลิกเพื่อเพิ่มขอ้มูล 

คลิกเพื่อเปิด/ปิดการใชง้าน 

คลิกเพื่อแกไ้ขจดัการบุคลากร 

คลิกเพื่อแกไ้ขจดัการเคร่ืองบิน 

คลิกเพื่อบนัทึก คลิกเพื่อยกเลิก 
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จัดการบุคลากร 

 
 

จัดการเครื่องบิน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิกเพื่อบนัทึก คลิกเพื่อยกเลิก 

คลิกเพื่อแกไ้ข 

คลิกเพื่อบนัทึก คลิกเพื่อยกเลิก 
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รายงานแผนการปฏิบัติการ/ติดตามผล : คลิกเพ่ือแสดงข้อมูล รายงานแผนการปฏิบัติการ/ติดตามผล ดังภาพ 

 
 

ผู้ดูแลระบบสามารถคลิกที่ปุ่ม +เพ่ิม เพ่ือเพ่ิมรายงานที่ต้องการ โดยจะปรากฏหน้าจอให้กรอกข้อมูล 
เรียบร้อยแล้วกดปุ่มบันทึก และผู้ดูแลระบบสามารถคลิกที่ปุ่ม   เพ่ือดูแผนที่ ปุ่ม   เพ่ือแก้ไขข้อมูล ปุ่ม
เพ่ือแสดงรายละเอียดรายงาน และคลิกปุ่ม  เพ่ือลบข้อมูลได้อีกด้วยดังภาพ 

 

 
 

แผนที่ปฏิบัติการฝนหลวง 

 
 
 

คลิกเพื่อเพิ่มขอ้มูล 
คลิกเลือกวนัท่ี เพื่อดูขอ้มูล 

คลิกเพื่อแกไ้ข 

คลิกเพื่อแสดงรายละเอียด 

คลิกเพื่อลบ 

คลิกเพื่อดูแผนท่ี 

คลิกเพื่อบนัทึก คลิกเพื่อยกเลิก 
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ภารกิจปฏิบัติการฝนหลวง : คลิกเพ่ือแสดงข้อมูล ภารกิจปฏิบัติการฝนหลวง ดังภาพ 

 

 
 

ผู้ดูแลระบบสามารถคลิกที่ปุ่ม +เพ่ิม เพ่ือเพ่ิมรายงานที่ต้องการ โดยจะปรากฏหน้าจอให้กรอกข้อมูล 
เรียบร้อยแล้วกดปุ่มบันทึก และผู้ดูแลระบบสามารถคลิกท่ีปุ่ม    เพ่ือเปลี่ยนสถานะภารกิจ ปุ่ม   เพ่ือ
แก้ไขข้อมูล ปุ่ม เพ่ือแสดงรายละเอียดภารกิจ และคลิกปุ่ม  เพ่ือลบข้อมูลได้อีกด้วยดังภาพ 

 

 
 
 
 
 
 
 

คลิกเพื่อลบ คลิกเพื่อแกไ้ข คลิกเพื่อเปล่ียนสถานะภารกิจ 

คลิกเลือกขอ้มูลและคลิกปุ่มคน้หาเพื่อคน้หาขอ้มูล 

คลิกเพื่อแสดงรายละเอียด 
 

คลิกเพื่อเพิ่มขอ้มูล 

คลิกเพื่อบนัทึก คลิกเพื่อยกเลิก 
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รายงานส าหรับผู้บริหาร : คลิกเพ่ือแสดงข้อมูล รายงานส าหรับผู้บริหาร ดังภาพ ผู้ดูแลระบบสามารถคลิกที่ปุ่ม  
  เพ่ือ Export ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Word 

 

 
 
 

3. บริการฝนหลวง  
เป็นการแจ้งผลการปฏิบัติการฝนหลวงประจ าวันต่อผู้ขอรับบริการฝนหลวง 

 

 
 
 
 

คลิกเลือกขอ้มูลท่ีตอ้งการ 

คลิกเพื่อเลือกขอ้มูลทั้งหมด 

คลิกเพื่อดูขอ้มูลใน 
Word 



คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงานปฏิบัติการฝนหลวงประจ าวัน| 32  

รายงานการขอรับบริการฝนหลวง : คลิกเพ่ือแสดงข้อมูล รายงานการขอรับบริการฝนหลวง ดังภาพ 

 
 

ผู้ดูแลระบบสามารถคลิกที่ปุ่ม คลิกปุ่ม +เพ่ิม เพ่ือเพ่ิมรายงานที่ต้องการ โดยจะปรากฏหน้าจอให้กรอก
ข้อมูล เรียบร้อยแล้วกดปุ่มบันทึก และผู้ดูแลระบบสามารถคลิกที่ปุ่ม    เพ่ือเปลี่ยนสถานะ ปุ่ม   
เพ่ือแก้ไขข้อมูล ปุ่ม เพ่ือแสดงรายละเอียดรายงานและคลิกที่ปุ่ม    เพ่ือ Export ข้อมูลในรูปแบบ
ไฟล์ Excel ดังภาพ 

 

 
 

กรอกข้อมูลขอรับบริการฝนหลวง 

 
 
 

คลิกเพื่อดูขอ้มูลใน 
Excel 

คลิกเพื่อเพิ่มขอ้มูล 

คลิกเพื่อเปล่ียนสถานะ 

คลิกเลือกขอ้มูลและคลิกปุ่มคน้หาเพื่อคน้หาขอ้มูล 

คลิกเพื่อแกไ้ข 

คลิกเพื่อแสดงรายละเอียด 
 

คลิกเพื่อบนัทึก คลิกเพื่อยกเลิก 
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รายละเอียดการขอรับบริการ 
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7. มาตรฐานงาน 
1. มาตรฐานงานด้านเวลา สามารถปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามคู่มือการ

ปฏิบัติงานกระบวนงานปฏิบัติการฝนหลวงประจ าวัน   
2. มาตรฐานเชิงคุณภาพของข้อมูล มีการเปรียบเทียบข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา อย่างน้อยจาก 2 แหล่ง 

เพ่ือประกอบการวางแผนก่อนตัดสินใจขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง 
 
8. ระบบติดตามประเมินผล 

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงมีการบันทึกเวลาการปฏิบัติการฝนหลวงประจ าวันในแต่ละขั้นตอนเป็นรายวัน 
และจัดท าสรุปผลการด าเนินงานตามคู่มือฯ ในภาพรวมเป็นรายเดือน 
 
 
 
 



 


