
ผลการศึกษาพบว่า น ํ้าฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวง

มีคุณภาพไม่แตกต่างจากน ํ้าฝนธรรมชาติและอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานคุณภาพน ํ้าบริโภคขององค์การอนามัยโลก (WHO) 

มาตรฐานคุณภาพน ํ้าเพื่อการเกษตรขององค์การอาหารและการเกษตร

แห่งสหประชาชาติ (FAO) และมาตรฐานของหน่วยงานในประเทศไทย 

มาตรฐานน ํ้าบริโภคของไทย มาตรฐานน ํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน ํ้าบริโภคตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

จึงสามารถนำ�ไปใช้อุปโภคบริโภค ตลอดจนำกิจกรรมต่างๆ เหมือนำนำ�้าฝนำธรรมชาติทั่วไป 

ไม่มีสารตกค้างในำปริมาณที่เป็นำพิษภัยต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างแนำ่นำอนำ

ตารางสรุปคุณภาพน�้าฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวง

ตารางสรุปคุณภาพน�้าฝน
จากการปฏิบัติการฝนหลวง

คุณภาพน�้าฝน  
จากการปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
department of royal rainmaking and agricultural aviation

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
เลขที่ 50  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  10900

โทรศัพท์  0 2109 5100   โทรสาร  0 2109 5144  ต่อ 778, 779

หมายเหตุ

เอกสารอ้างอิง
1. รายงานฉบับสมบูรณ์ “โครงการวิจัยและพัฒนาระบบ

เฝ้าระวังคุณภาพน�้าฝนจากการปฏิบัติการ

ฝนหลวง” (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 

2558) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร, 

กรุงเทพฯ

2. รายงานฉบับสมบูรณ์ “พัฒนาอุปกรณ์เก็บตัวอย่าง

น�้าฝนและวิเคราะห์ตัวอย่างน�้าฝน” 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2560) 

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร, กรุงเทพฯ

3. รายงานฉบบัสมบรูณ์ “พัฒนาระบบวเิคราะห์และควบคุม

คุณภาพการวิเคราะห์ตัวอย่างน�้าฝนจากการ

ปฏิบัติการฝนหลวง ภายใต้โครงการพัฒนา

ระบบเฝ้าระวังคุณภาพน�้าฝนจากการปฏิบัติ

การฝนหลวง” (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี, 2561) กรมฝนหลวงและ

การบินเกษตร, กรุงเทพฯ

1/ รายงานฉบับสมบูรณ์ “โครงการวิจัยและพัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพน�้าฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวง” (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2558)

2/ รายงานฉบับสมบูรณ์ “พัฒนาอุปกรณ์เก็บตัวอย่างน�้าฝนและวิเคราะห์ตัวอย่างน�้าฝน” (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2560)

3/ รายงานฉบับสมบูรณ์ “พัฒนาระบบวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ตัวอย่างน�้าฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวง 

ภายใต้โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพน�้าฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2561)

4/ มาตรฐานคุณภาพน�้าเพื่อการเกษตรขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)

5/ เกณฑ์แนะน�คุณภาพน�้าบริโภคขององค์การอนามัยโลกปี พ.ศ. 2551 (WHO, 2008)

6/ มาตรฐานน�้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2524) 

และแก้ไขเพิ่มฉบับที่ 135 (พ.ศ. 2534)

7/ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน�้าบริโภคตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2521

ช่องทางการติดต่อ/
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

https://www.facebook.com/
Rainmaking.royal/

https://twitter.com/
DRRAA7?lang=th

https://www.instagram.com/
drraa_pr/

http://www.royalrain.go.th/
royalrain/

เบอร์โทรศัพท์ 5 ศูนย์ปฏิบัติการ

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่            02-109-5100 ต่อ 4010,4011

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง จังหวัดนครสวรรค์            02-109-5100 ต่อ 4020,4021

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น     02-109-5100 ต่อ 4030,4031

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก จังหวัดระยอง            02-109-5100 ต่อ 4040,4041

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี            02-109-5100 ต่อ 4050,4051

อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

ดัชนี
คุณภาพน�้า

หน่วย
ปี 2558 1/ ปี 2558 2/ ปี 2558 3/ มาตรฐานคุณภาพน�้า เกณฑ์สูงสุด 

ที่ยอมรับได้ฝนหลวง ฝนธรรมชาติ ฝนหลวง ฝนธรรมชาติ ฝนหลวง ฝนธรรมชาติ FAO 4/ WHO 5/ สธ. 6/ สมอ. 7/

1. สี Platinum-cobalt 0.56 0.36 0.23 0.34 0.34 0.43 ไม่ได้ก�หนด 15 20 5 ผ่าน

2. ความเป็น

   กรด-เบส

- 6.24 6.03 5.81 5.80 5.83 5.92 6.5 –8.4 ไม่ได้ก�หนด 6.5 –8.5 6.5 –8.5 น�้าฝนในธรรมชาติ

มีค่า 5.6

3. ความน�ไฟฟ้า µS/cm 8.86 4.95 6.14 6.07 10.49 10.50 700 ไม่ได้ก�หนด ไม่ได้ก�หนด ไม่ได้ก�หนด ผ่าน

4. ของแข็งละลายน�้า

   ทั้งหมด

mg/L 4.10 2.47 2.91 2.91 4.85 4.86 450 1,000 500 500 ผ่าน

5. ความกระด้าง mg/L (as CaCO
3
) ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 8.36 9.40 ไม่ได้ก�หนด ไม่ได้ก�หนด 100 100 ผ่าน

6. ความเป็นกรด mg/L (as CaCO
3
) 1.09 1.11 1.00 1.00 - - ไม่ได้ก�หนด ไม่ได้ก�หนด ไม่ได้ก�หนด ไม่ได้ก�หนด ไม่ได้ก�หนด

7. ความเป็นด่าง mg/L (as CaCO
3
) 4.92 175 4.00 4.00 - - ไม่ได้ก�หนด ไม่ได้ก�หนด ไม่ได้ก�หนด ไม่ได้ก�หนด ไม่ได้ก�หนด

8. คลอไรด์ µg/L 1.66 1.44 0.72 0.88 0.31 0.30 105 250 250 250 ผ่าน

9. ไนเตรท µg/L 0.93 0.55 0.43 0.42 0.43 0.45 100 50 4.0 4.0 ผ่าน

10. ไนไตรท์ µg/L ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 10 3 4.0 4.0 ผ่าน

11. ซัลเฟต µg/L 0.90 0.70 0.32 0.39 0.34 0.39 ไม่ได้ก�หนด 250 250 200 ผ่าน

12. แอมโมเนียม µg/L 0.90 0.57 0.42 0.36 0.26 0.29 ไม่ได้ก�หนด ไม่ได้ก�หนด ไม่ได้ก�หนด ไม่ได้ก�หนด ไม่ได้ก�หนด

13. โซเดียม µg/L - - - - 0.10 0.11 69 ไม่ได้ก�หนด ไม่ได้ก�หนด ไม่ได้ก�หนด ผ่าน

14. แมกนีเซียม µg/L ไม่พบ ไม่พบ 0.06 0.08 0.06 0.06 ไม่ได้ก�หนด ไม่ได้ก�หนด ไม่ได้ก�หนด ไม่ได้ก�หนด ไม่ได้ก�หนด

15. แคลเซียม µg/L 1.08 0.50 0.33 0.31 0.31 0.44 ไม่ได้ก�หนด ไม่ได้ก�หนด ไม่ได้ก�หนด ไม่ได้ก�หนด ไม่ได้ก�หนด

16. โบรอน µg/L - - - - 1.50 1.61 700 2,400 ไม่ได้ก�หนด ไม่ได้ก�หนด ผ่าน

17. โครเมียม µg/L 0.10 1.35 ไม่พบ 0.07 ไม่พบ ไม่พบ 0.1 50 50 50 ผ่าน

18. เหล็ก µg/L 1.50 1.51 ไม่พบ ไม่พบ 0.54 1.33 5 0.3 300 300 ผ่าน

19. ทองแดง µg/L 0.79 1.09 2.00 0.50 0.87 1.60 200 2,000 100 100 ผ่าน

20. เงิน µg/L 0.33 0.23 ไม่พบ 0.10 ไม่พบ 0.8 ไม่ได้ก�หนด ไม่ได้ก�หนด 50 ไม่ได้ก�หนด ผ่าน

21. ตะกั๋ว µg/L 0.32 0.24 ไม่พบ 0.60 ไม่พบ ไม่พบ 5 10 50 50 ผ่าน

22. ปรอท µg/L 0.15 0.18 ไม่พบ ไม่พบ 0.67 1.00 10 6 1 1 ผ่าน



1. มาตรฐานคุณภาพน ํ้าบริโภคขององค์การอนามัยโลก 

(Guidelines for drinking-water quality, 2008)

2. มาตรฐานคุณภาพน ํ้าเพื่อการเกษตรขององค์การอาหาร

และการเกษตรแห่งสหประชาชาติ  

(Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO)

3. มาตรฐานคุณภาพน ํ้าดื่มในภาชนะปิดสนิทของกระทรวงสาธารณสุข

4. มาตรฐานผลิตภัณฑ์น ํ้าบริโภคของกระทรวงอุตสาหกรรม

การปฏิบัติการฝนหลวงในปัจจุบันมีการใช้สาร

ฝนหลวง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความกังวลถึงผลกระทบ

ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สารฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

จึงด�เนินการประเมินคุณภาพน ํ้าฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวง 

โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ํ้าฝน 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 ถึงปัจจุบัน ผลการประเมินที่ผ่านมา พบว่า คุณภาพน ํ้าฝน

จากการปฏิบัติการฝนหลวงอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยสํ า หรับใช้ในการอุปโภคบริโภค

และการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม 

รวมทั้งกิจกรรมของประชาชนแตกต่างจากอดีต จึงจ�เป็นต้องเฝ้าระวังคุณภาพน ํ้าฝน

จากการปฏิบัติการฝนหลวงอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและสังคมในการใชน้ ํ้าฝน

จากการปฏิบัติการฝนหลวง ในการอุปโภคบริโภคและการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรต่อไป

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

เกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน�้า

วิธีวิเคราะห์
คุณภาพน�้าฝน

ทางห้องปฏิบัติการ

ผลประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับ

วัตถุประสงค์

กรอบแนวคิด

เงื่อนไขการก�หนดสถานีเก็บ

ตัวอย่างน�้าฝน

1. เพื่อประเมินคุณภาพน ํ้าฝนที่ได้จากการปฏิบัติการ

   ฝนหลวงทั้งทางกายภาพและทางเคมี 

2. เพื่อพัฒนาและด�เนินการระบบเฝ้าระวังคุณภาพ

   น ํ้าฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวงอย่างต่อเนื่อง

การวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการ

สถานีเก็บตัวอย่างน�้าฝน Rain   for   Life

1. Standard Methods for the Examination of Water

and Wastewater (APHA-AWWA-WEF, 2017)

2. U.S. Environmental Protection Agency, Method 

200.8 (U.S. EPA, 1994) 

ประโยชน์ด้านวิชาการ : มีระบบเฝ้าระวัง เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน ํ้าฝน

จากการปฏิบัติการฝนหลวงอย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ด้านสังคมและชุมชน : สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและสังคมในการ

ใชน้ ํ้าฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวงในการอุปโภคบริโภค และการใช้ประโยชน์

ทางการเกษตร

หน่วยงานที่ได้ประโยชน์ : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประชาชนทั่วไป

มีการด�เนินการประเมินคุณภาพน ํ้าฝนจากการปฏิบัติการ

ฝนหลวงมาโดยตลอดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 - ปัจจุบัน 

ผลการประเมินพบว่า “คุณภาพน ํ้าฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวง

ไม่แตกต่างจากคุณภาพน ํ้าฝนธรรมชาติและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพน ํ้าบริโภคขององค์การอนามัยโลก”

ประเมินคุณภาพน�้าฝน
จากการปฏิบัติการ

ฝนหลวง

พัฒนาระบบ
เฝ้าระวังคุณภาพน�้าฝน

จากการปฏิบัติการ
ฝนหลวง

แนวทางปฏิบัติงาน
ด้านการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน�้าฝนจากการ

ปฏิบัติการฝนหลวง

เงื่อนไขการ
ก าหนดสถานีเก็บ
ตัวอย่างน  าฝน

อยู่ในพื นที่
การปฏิบัติการ
ฝนหลวง

ครอบคลุมทุก
ภูมิภาคทั่ว
ประเทศผู้ดูแลสถานี

เก็บตัวอย่าง
น  าฝน

พื นที่การเกษตร 
พื นที่ลุ่มรับน  า เขื่อน 
อ่างเก็บน  า 

อาสาสมัครฝนหลวง
 เกษตรกร
บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ

เงื่อนไขการ
ก าหนดสถานีเก็บ
ตัวอย่างน  าฝน

อยู่ในพื นที่
การปฏิบัติการ
ฝนหลวง

ครอบคลุมทุก
ภูมิภาคทั่ว
ประเทศผู้ดูแลสถานี

เก็บตัวอย่าง
น  าฝน

พื นที่การเกษตร 
พื นที่ลุ่มรับน  า เขื่อน 
อ่างเก็บน  า 

อาสาสมัครฝนหลวง
 เกษตรกร
บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ

เงื่อนไขการ
ก าหนดสถานีเก็บ
ตัวอย่างน  าฝน

อยู่ในพื นที่
การปฏิบัติการ
ฝนหลวง

ครอบคลุมทุก
ภูมิภาคทั่ว
ประเทศผู้ดูแลสถานี

เก็บตัวอย่าง
น  าฝน

พื นที่การเกษตร 
พื นที่ลุ่มรับน  า เขื่อน 
อ่างเก็บน  า 

อาสาสมัครฝนหลวง
 เกษตรกร
บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ

เงื่อนไขการ
ก าหนดสถานีเก็บ
ตัวอย่างน  าฝน

อยู่ในพื นที่
การปฏิบัติการ
ฝนหลวง

ครอบคลุมทุก
ภูมิภาคทั่ว
ประเทศผู้ดูแลสถานี

เก็บตัวอย่าง
น  าฝน

พื นที่การเกษตร 
พื นที่ลุ่มรับน  า เขื่อน 
อ่างเก็บน  า 

อาสาสมัครฝนหลวง
 เกษตรกร
บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ

 พื้นที่การเกษตร 
 พื้นที่ลุ่มรับน ํ้า เขื่อน อ่างเก็บน ํ้า 

 อาสาสมัครฝนหลวง
 เกษตรกร
 บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ

อยู่ในพื้นที่
การปฏิบัติการฝนหลวง

ผู้ดูแล
สถานีเก็บตัวอย่างน�้าฝน

ครอบคลุม
ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

ตัวอย่างน�้าฝน

ชั่งน�้าหนัก

กรองด้วยแผ่นเซลลูโลสอะซิเตต

ทดสอบดัชนีคุณภาพน�้าพื้นฐาน

สี
ของแข็งละลายทั้งหมด
ความเป็นกรด-ด่าง
ความน�ไฟฟ้า
ความเป็นกรด
ความเป็นด่าง
ความกระด้าง

ทดสอบด้วย ICP-MS

โบรอน ทองแดง
แมงกานีส   เหล็ก
สังกะสี    ตะกั่ว
เงิน    แคดเมียม
โครเมียม

ทดสอบด้วย AAS-Hydride

ปรอท

ทดสอบด้วย Ion hromatography

ไอออนลบ  ไอออนบวก
คลอไรด์  แอมโมเนียม
ไนเตรท  แคลเซียม
ไนไตรท์  แมกนีเซียม
ซัลเฟต  โซเดียม

การด�เนินงานล่าสุดของโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพน ํ้าฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวง 

ปี พ.ศ. 2560 ได้ตั้งสถานีเก็บตัวอย่างน ํ้าฝนทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 30 สถานี และท�การศึกษา

เปรียบเทียบคุณสมบัติระหว่างน ํ้าฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวงกับน ํ้าฝนธรรมชาติ 

รวมทั้งเปรียบเทียบคุณภาพน ํ้าฝนกับมาตรฐานสากลและมาตรฐาน

ของหน่วยงานในประเทศไทย ทั้งสิ้น 20 ดัชนี 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผ่าน มาตรฐานน ํ้าดื่มของ WHO
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ผ่าน มาตรฐานน ํ้าเพื่อการเกษตร

      ของ FAO

-

-

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง

ทั่วประเทศ

ทั่วประเทศ

ทั่วประเทศ

ปี พ.ศ. หน่วยงาน พื้นที่ศึกษา ผลการศึกษา


