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กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงจัดให้มี
โครงการเพื่อพัฒนาอาสาสมัครฝนหลวงอย่างสม่ าเสมอ ตั้งแต่ ปี 2551 โดยให้เกษตรกรในพ้ืนที่ต่างๆ ที่สนใจ
ด้านการปฏิบัติการฝนหลวงเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติการฝนหลวง
และร่วมสนับสนุนการด าเนินการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรด้วยดีตลอดมา ทั้งนี้  ปี 2558  
กรมฝนหลวงและการบินเกษตรด าเนินการตามโครงการสร้างเสริมและพัฒนาผู้น าเปลี่ยนแปลงภาคเกษตรของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งสนองนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี จึงจัดให้มีโครงการเสริมสร้างความ
ร่วมมือเครือข่ายอาสาสมัครฝนหลวงเพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ ในการพัฒนาด้านการปฏิบัติการฝนหลวง   
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่  26 – 31 สิงหาคม 2558 มีผู้ เข้าร่วมทั้งหมด 30 คน 
ประกอบด้วยผู้แทนอาสาสมัครฝนหลวงจาก 5 ภูมิภาคของประเทศไทย จ านวน 27 คน และเจ้าหน้าที่ของ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จ านวน 3 คน โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้มีการประสานงานกับสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักก่ิง และได้รับเกียรติจากนางอุไร สุวรรณวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตร ให้
ความรู้ ค าแนะน า แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านเกษตรกรรมตลอดการศึกษาดูงาน ณ 
สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งการศึกษาดูงานได้มีสถานที่ดูงานหลัก 3 แห่ง ได้แก่ กรมอุตุนิยมวิทยาแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน (China  Meteorological  Administration) ณ มหานครปักกิ่ง ระบบการเกษตร
ชิงฮว่าตั๊วเถียน (Xinghua Duotian Agrosystem) ณ มณฑลเจียงซู และตลาดสินค้าเกษตรหลงอู๋ (Shanghai 
Long Wu Imported Fruit and Vegetable Wholesale Trading Market) ณ มหานครเซี่ยงไฮ้ โดยผู้แทน
อาสาสมัครฝนหลวงจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ เปิดโลกทัศน์ และได้พัฒนาศักยภาพเก่ียวกับการบริหารจัดการน้ า
ในบรรยากาศและการดัดแปรสภาพอากาศเพ่ือการเกษตรและบรรเทาภัยพิบัติของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
อีกท้ังผู้แทนอาสาสมัครฝนหลวงได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันจึงเป็นการสร้างความเข็มแข็งของเครือข่ายน าไปสู่การ
ต่อยอดในการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครฝนหลวงต่อไปได้ 
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รายงานโครงการเสริมสร้างความร่วมมือเครือข่ายอาสาสมัครฝนหลวง 
เพื่อเพิม่องคค์วามรู้ในการพฒันาด้านการปฏบิตักิารฝนหลวง 

ณ กรุงปกักิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ดําเนินการปฏิบัติช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง 
สนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้ังแต่ปี 2512 โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้
ตระหนักถึงความสําคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน จึงจัดให้
มีโครงการเพ่ือพัฒนาอาสาสมัครฝนหลวงอย่างสมํ่าเสมอ ต้ังแต่ ปี 2551 โดยให้เกษตรกรในพ้ืนที่ต่างๆ ที่
สนใจด้านการปฏิบัติการฝนหลวงเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งอาสาสมัครฝนหลวงได้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงใน
การขับเคลื่อนภารกิจการปฏิบัติการฝนหลวง อาทิ การแจ้งพ้ืนที่เกษตรกรรมที่มีความเดือดร้อนจากภัยแล้ง 
การติดตามสภาพอากาศหลังการปฏิบัติการฝนหลวง และสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์ภารกิจของ 
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ทั้งน้ีการยกระดับความสามารถและการสร้างความเข้มแข็งของผู้แทน
อาสาสมัครฝนหลวงจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเครือข่ายซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกรมฝนหลวงและ
การบินเกษตร ที่จะเป็นองค์กรช้ันนําในภูมิภาคอาเซียนในด้านการดัดแปรสภาพอากาศและบริหารจัดการ
นํ้าในช้ันบรรยากาศ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาภัยพิบัติอย่างบูรณาการ การเป็น
ศูนย์กลางของการทําฝนและการดัดแปรสภาพอากาศของภูมิภาค รวมทั้งการเตรียมความพร้อม ในการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน ในปลายปี 2558 น้ี 

สาธารณรัฐประชาชนจีนในอดีตเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความแห้งแล้ง และขาด
ฝนเป็นระยะเวลานานในพ้ืนที่เกษตรกรรม จนทําให้พืชเศรษฐกิจ เช่น ธัญพืช ใบยาสูบ ได้รับความเสียหาย
และมีผลผลิตลดลงอย่างบ่อยคร้ัง โดยร้อยละ 70 ของภัยธรรมชาติที่ส่งผลต่อการเกษตรน้ันมาจาก 
สภาพอากาศ สาธารณรัฐประชาชนจีนจึงได้เล็งเห็นว่าการพัฒนาและวิจัยด้านเทคโนโลยีการดัดแปรสภาพ
อากาศเพ่ือการทําฝน จะสามารถลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่เกษตรกรรมได้ ทั้งน้ีในปัจจุบัน 
สาธารณรัฐประชาชนจีนมีการทําฝนเพ่ือบรรเทาปัญหาความแห้งแล้งในพ้ืนที่เกษตรกรรมมาอย่างต่อเน่ือง
มากว่า 50 ปี ครอบคลุมพ้ืนที่คิดเป็น 1 ใน 3 ของประเทศ โดยมีเทคนิคที่โดดเด่น คือการใช้การยิงจรวด
และกระสุนปืนใหญ่เพ่ือเพ่ิมปริมาณและการกระจายตัวของฝน 

กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ตระหนักถึงความสําคัญของอาสาสมัครฝนหลวงที่จะเป็นกําลัง
สําคัญในการสนับสนุนการการดําเนินงานของการปฏิบัติการฝนหลวง โดยคัดเลือกผู้แทนอาสาสมัคร 
ฝนหลวงไปดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นประเทศที่มีศักยภาพและการพัฒนาด้านการทําฝน 
และการดัดแปรสภาพอากาศเพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้งและภัยพิบัติอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี ผู้แทนอาสาสมัคร
ฝนหลวงจะได้รับความรู้ด้านการบริหารจัดการนํ้าด้านการเกษตรและได้เปิดโลกทัศน์ในการทําฝนและ 
การดัดแปรสภาพอากาศ อีกทั้งเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกัน อันเป็นประโยชน์ในการดําเนินงานของ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตรต่อไป 

1. หลกัการและเหตผุล 
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  1) เพ่ือให้ผู้แทนอาสาสมัครฝนหลวง ได้ศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการบริหารจัดการนํ้าใน
บรรยากาศเพ่ือการเกษตรกรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

  2) เพ่ือให้ผู้แทนอาสาสมัครฝนหลวง ได้ศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้และเปิดโลกทัศน์ด้านการทําฝน
และการดัดแปรสภาพอากาศเพ่ือบรรเทาปัญหาภัยพิบัติของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

  3) เพ่ือให้ผู้แทนอาสาสมัครฝนหลวง มีกิจกรรมร่วมกัน สร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย และ
สามารถสร้างแนวทางการต่อยอดในการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฝนหลวงได้ 

 

โครงการเสริมสร้างความร่วมมือเครือข่ายอาสาสมัครฝนหลวงเพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ในการพัฒนา
ด้านการปฏิบัติการฝนหลวง ณ กรุงปักก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 26 – 31 สิงหาคม 
2558 มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 30 คน ประกอบด้วยผู้แทนอาสาสมัครฝนหลวงจาก 5 ภูมิภาคของประเทศไทย 
จํานวน 27 คน และเจ้าหน้าที่ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จํานวน 3 คนซึ่งการศึกษาดูงานในคร้ังน้ี
ได้มีการประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักก่ิง และได้รับเกียรติจากนางอุไร สุวรรณวงศ์  
อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตร ให้ความรู้ คําแนะนํา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้าน
เกษตรกรรมตลอดการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน  

 
รปูที่ 1 แผนทีแ่สดงที่ต้ังของเมืองปักก่ิง เจียงซู และเซี่ยงไฮ้ 

โครงการเสริมสร้างความร่วมมือเครือข่ายอาสาสมัครฝนหลวงเพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ในการพัฒนาด้าน
การปฏิบัติการฝนหลวง ได้มีสถานที่ดูงานหลัก 3 แห่ง ได้แก่ กรมอุตุนิยมวิทยาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
(China Meteorological Administration) ณ มหานครปักก่ิง ระบบการเกษตรชิงฮว่าต๊ัวเถียน (Xinghua 
Duotian Agrosystem) ณ มณฑลเจียงซู และตลาดสินค้าเกษตรหลงอู๋ (Shanghai Long Wu Imported 

2. วัตถุประสงค ์

3. การศกึษาดูงาน 
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Fruit and Vegetable Wholesale Trading Market) ณ มหานครเซี่ยงไฮ้ เพ่ือให้อาสาสมัครฝนหลวงซึ่ง
เป็นเกษตรกรได้เห็นภาพรวมเกษตรกรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งรัฐบาลได้มีบทบาทสนับสนุน
ปัจจัยต่างๆ ในการทําเกษตรกรรม โดยเฉพาะการจัดการภัยพิบัติที่เกิดจากบรรยากาศที่เป็นสาเหตุหลักที่ทํา
ให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ภัยแล้ง และภัยจากลูกเห็บ ซึ่งการดัดแปรสภาพอากาศ
ด้วยเทคนิคต่างๆ จะสามารถช่วยลดความเสียหายที่คาดว่าอาจเกิดขึ้นได้ นอกจากการจัดการนํ้าบรรยากาศ
แล้ว การจัดการนํ้าผิวดินก็มีความสําคัญอย่างมากในการทําการเกษตร โดยสาธารณรัฐประชาชนจีนมี 
ภูมิปัญญาด้ังเดิมเก่ียวกับการเกษตรกรรมอันหลากหลายท่ียังคงสืบทอดถึงปัจจุบัน อาทิ ระบบการเกษตร 
ชิงฮว่าต๊ัวเถียน เป็นการทําการเกษตรในพ้ืนที่ชุ่มนํ้าที่มีภูมิปัญญากว่า 1,000 ปี โดยการนําดินเลนจากท้อง
นํ้ามาทับถมจนเกิดเป็นเกาะเล็กๆ ที่สามารถทําการเพาะปลูกได้ และด้วยความอุดมสมบูรณ์ของดินตะกอน
ท้องนํ้าส่งผลให้มีการเพาะปลูกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะมีการใช้สารเคมีน้อยมาก ซึ่งระบบการเกษตร
ชิงฮว่าต๊ัวเถียนเป็นที่ยอมรับว่ามีการจัดการดินและนํ้าที่มีประสิทธิภาพจนได้รับการขึ้นทะเบียนระบบมรดก
ทางการเกษตรของโลก ตลอดจนปัจจุบันรัฐบาลกําลังพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรที่เพ่ิมรายได้
ให้แก่คนในพ้ืนที่ ท้ายที่สุดน้ันอาสาสมัครฝนหลวงจะได้เห็นผลผลิตทางการเกษตรที่มาจากทั่วทุกภูมิภาค
ของสาธารณรัฐประชาชนจีนและทั่วทุกมุมโลก ที่ถูกส่งมา ณ ตลาดสินค้าเกษตรหลงอู๋ โดยเฉพาะผลไม้จาก
ประเทศไทยที่กําลังได้รับความนิยมในสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งหมดน้ีจะทําให้อาสาสมัครฝนหลวงเข้าใจ
สถานการณ์เกษตรกรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีนต้ังแต่เริ่มต้นจนถึงมือผู้บริโภค รวมทั้งการจัดการเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต้ังแต่การบริหารจัดการนํ้าในบรรยากาศและภัยพิบัติเพ่ือการเกษตร 
โดยการปฏิบัติการดัดแปรสภาพอากาศ การกําหนดพ้ืนที่การปลูก การจัดการดินและนํ้าสําหรับ 
การเพาะปลูก ชนิดพืชที่ปลูก และเส้นทางการจําหน่าย ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้อาสาสมัครฝนหลวงได้
เรียนรู้ทั้งในฐานะอาสาสมัครฝนหลวงและเกษตรกร เพ่ือนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในอนาคตต่อไป 
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3.1 กรมอุตนุยิมวิทยาแหง่สาธารณรัฐประชาชนจีน (China Meteorological Administration) ณ 
มหานครปกักิง่ 

 ที่ต้ัง : No. 46, Zhongguancun South Street, Haidian District, Beijing, China 

 

 

รปูที่ 2 แผนทีแ่สดงที่ต้ังของเมืองปักก่ิง  

   

รปูที่ 3 กรมอุตุนิยมวิทยาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (China Meteorological Administration) 

 คณะดูงานพร้อมด้วยนางอุไร สุวรรณวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตรได้เข้าศึกษาดูงาน
กรมอุตุนิยมวิทยาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (China Meteorological Administration) ณ มหานคร
ปักก่ิง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 โดยได้รับการต้อนรับจาก Mr. Guo Xueliang รองอธิบดีศูนย์ดัดแปร
สภาพอากาศ (Deputy Director General of Weather Modification Center) พร้อมรับฟังบรรยายใน
หัวข้อ Introduction about weather modification situation in China โดย Mr. Guo Xueliang และ 
Introduction on national weather modification service platform โดย Mrs. Shi Yeuqin  
ซึ่งมีสรุปเน้ือหาบรรยายได้ดังต่อไปน้ี 

ภัยพิบัติตามธรรมชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนกว่า 70% เป็นภัยพิบัติที่เกิดจากบรรยากาศ 
ทั้งเกิดจากภัยแล้งและภัยจากลูกเห็บ โดยคาดว่าส่งผลเสียหายคิดเป็น 2-6 % ของ GDP ซึ่งภัยแล้งสร้าง
ความเสียหายอย่างมากคิดเป็น 62% ของความเสียหายทั้งหมด 
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สาธารณรัฐประชาชนจีนจึงให้ความสําคัญกับการดัดแปรสภาพอากาศ โดยเฉพาะข้อมูลที่นํามาใช้
ประกอบการตัดสินใจเพ่ือใช้ในการวางแผนและการเตรียมตัวในการปฏิบัติการดัดแปรสภาพอากาศเป็น
อย่างมาก และเช่ือว่าการพยากรณ์อากาศท่ีแม่นยําจะทําให้สามารถแก้ข้อมูลได้อย่างตรงจุด โดยมีเครื่องมือ
สําหรับติดตามสภาพอากาศ อาทิ สถานีตรวจอากาศ เครื่องบินติดต้ังอุปกรณ์วิทยาศาสตร์สําหรับการ
สํารวจ เรดาร์สําหรับการติดตามเมฆในช้ันบรรยากาศ และเคร่ืองตรวจอากาศช้ันบนแบบคลื่นสั้น 

การดัดแปรสภาพอากาศของสาธารณรัฐประชาชนจีนมีกรมอุตุนิยมวิทยาแห่งสาธารณรัฐประชาชน
จีนเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ โดยมีกิจกรรม 4 อย่าง ได้แก่ การทําฝนเทียม การทําลายลูกเห็บ การสลาย
หมอก และการทําลายเมฆ โดยกิจกรรมหลักได้แก่ การทําฝนเทียมและการทําลายลูกเห็บ ซึ่งมีการ
ปฏิบัติการฝนเทียมครอบคลุมเกือบทั่วประเทศ ยกเว้น ไต้หวัน และมีการปฏิบัติการทําลายลูกเห็บในเขต
มณฑล Jiangsu Hunan Jiangxi  Fujian Guangdong และ Hainan ด้วย 

สาธารณรัฐประชาชนจีนมีการทําฝนเทียมเพื่อเพ่ิมปริมาณกักเก็บนํ้าในเขื่อนและปริมาณนํ้าในลุ่ม
นํ้าบรรเทาความแห้งแล้ง ควบคุมไฟบริเวณป่าและทุ่งหญ้า และรักษาระบบนิเวศน์ ซึ่งสารที่ใช้ในการ
ปฏิบัติการ ได้แก่ ซิลเวอร์ไอโอไดด์ (AgI), คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), ไนโตรเจน (N2) และอื่นๆ โดย
ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติการมากกว่า 80% ของการปฏิบัติการทั้งหมด ซึ่งมีรูปแบบการทําฝนเทียม 
4 แบบ ได้แก่  

 

   

   

รปูที่ 4 รูปแบบการทําฝนเทยีม; เครื่องบิน ปืนใหญ ่จรวดและ Ground-based AgI generators 
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1. เครื่องบินปฏิบัติการในภารกิจฝนเทียมและภารกิจบินสํารวจ อีกทั้งมีการพัฒนาเคร่ืองบินทํา
ฝนเทียมแบบไร้คนขับ โดยมีเครื่องบินจํานวน 50- 60 ลํา มีรายละเอียดดังน้ี 
- เครื่องบินที่ผลิตในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ Yun-7, Yun-8, Yun-12, MA-60  
- เครื่องบินที่ผลิตในอเมริกาได้แก่ Cheyenne IIIA 
- เครื่องบินที่ผลิตในรัสเซีย ได้แก่ An-26 

2. ปืนใหญ่ ปฏิบัติการในภารกิจฝนเทียม ทําลายลูกเห็บ และการทําลายเมฆ ซึ่งสามารถยิงได้สูง
ถึง 6,000 เมตร โดยแต่ละลูกบรรจุซิลเวอร์ไอโอไดด์นํ้าหนัก 1 หรือ 4 กรัม 

3. จรวด ปฏิบัติการในภารกิจฝนเทียม มีทั้งแบบติดต้ังและแบบเคลื่อนที่ ซึ่งสามารถยิงได้สูงถึง 
6,000 8,000 และ 12,000 เมตร โดยจรวดแต่ละลําบรรจุซิลเวอร์ไอโอไดด์ (AgI) นํ้าหนัก 
8 กรัม ซึ่งจรวดจะถูกส่งขึ้นไปและปล่อยความร้อนออกมา และหลังเสร็จภารกิจแล้วจะมีร่มชู
ชีพนําซากจรวดกลับสู่พ้ืนดิน 

4. Ground-based AgI generators ปฏิบัติการในภารกิจฝนเทียมและสลายหมอก ใช้การเผาให้
ความร้อนขึ้นไปถึงช้ันเมฆ ซึ่งเหมาะแก่การนําไปใช้ในพ้ืนที่ภูเขา 

 

   

   

รปูที่ 5 คณะดูงานรับฟังบรรยาย ณ กรมอุตุนิยมวิทยาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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3.2 ระบบการเกษตรชิงฮว่าตั๊วเถียน (Xinghua Duotian Agrosystem) ณ มณฑลเจียงซู 

 ที่ต้ัง : Xinghua, Jiangsu, China 

 

 

รปูที่ 6 แผนทีแ่สดงที่ต้ังของเมืองเจียงซู 

   

รปูที่ 7 ระบบการเกษตรชิงฮว่าต๊ัวเถียน (Xinghua Duotian Agrosystem) 

คณะดูงานและท่านอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตรได้เข้าศึกษาดูงานระบบการเกษตร 
ชิงฮว่าต๊ัวเถียน (Xinghua Duotian Agrosystem) ณ มณฑลเจียงซู เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558 โดย
คณะดูงานได้ล่องเรือประมาณ 30 นาที และเดินตามเส้นทางศึกษาทางการเกษตรประมาณ 2 กิโลเมตร
เพ่ือชมทัศนียภาพการเพาะปลูกดอกเบญจมาศ พร้อมรับฟังการบรรยายจากท่านอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่าย
การเกษตร และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  

เมืองชิงฮว่าเป็นเมืองที่อยู่ภาคกลางของมณฑลเจียงซู ต้ังอยู่ใกล้กับที่ราบลุ่มของแม่นํ้าแยงซีเกียง
และแม่นํ้าหวายเหอ เป็นพ้ืนที่ชุ่มนํ้าภายใต้สภาพภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนช้ืนโดยเม่ือกว่า 1,000 ปี
ก่อน บรรพบุรุษของคนในชุมชนได้ขุดดินโคลนตะกอนในนํ้ามากองรวมกันจนเกิดเป็นเกาะเล็กๆ 
หลากหลายขนาด เป็นการเปลี่ยนจากพ้ืนที่ลุ่มนํ้าท่วมที่ไม่สามารถทําการเกษตรได้ให้กลายเป็นพ้ืนที่ปลูก
พืชล้มลุกนานาชนิดบนเกาะเล็กๆ จนกลายเป็นแปลงเกษตรกรรมเหนือผิวนํ้า ซึ่งถือว่าเป็นการจัดการดิน
และนํ้าอันเป็นเอกลักษณ์ จนได้รับการขึ้นทะเบียนในระบบมรดกทางการเกษตรของโลก (Globally 
Important Agricultural Heritage Systems: GIAHS) จากองค์การอาหารและการเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ (FAO) ในปี 2014 
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ปัจจุบันระบบการเกษตรชิงฮว่าต๊ัวเถียนมีขนาด 312 ตารางกิโลเมตร โดยมีพ้ืนที่ศูนย์กลาง
ประมาณ 40 ตารางกิโลเมตร แต่ละเกาะมีความสูงประมาณ 3-4 เมตร และสูงกว่าระดับผิวนํ้าประมาณ  
1 เมตร (BAI Yanying, 2014) ซึ่งยังคงอนุรักษ์การเกษตรกรรมแบบด้ังเดิมโดยอาศัยความอุดมสมบูรณ์
ของโคลนตะกอนที่ถูกนําขึ้นมาเป็นปุ๋ยทําให้แทบไม่ใช่สารเคมีในการเพาะปลูกอีกทั้งมีการเพาะปลูกชนิด
พันธ์ุที่เหมาะสมกับฤดูกาลตามภูมิปัญญาที่สั่งสมกันมารุ่นต่อรุ่น อาทิ Rapeseed ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ,  
บัวในช่วงฤดูร้อน, เก๊กฮวยในช่วงฤดูใบไม้ร่วง, และดอกหลู่เหวยในช่วงฤดูหนาว อีกทั้งมีการปลูกผัก
และผลไม้อ่ืนๆอีก อาทิ เผือก, ผักไม้กวาด, ขิง, กะหล่ําปลี, แครอท, มะเขือเทศ, เมล่อน, และแห้ว  
และมีการเลี้ยงสัตว์เพ่ือการบริโภค อาทิ หมู, แกะ, วัว, กระต่าย, ไก่, เป็ด, และห่าน นอกจากน้ีระบบ
การเกษตรชิงฮว่าต๊ัวเถียนมีความอุดมมบูรณ์ทางระบบนิเวศน์สะท้อนได้จากความหลากหลายทางชีวภาพที่
มีสัตว์และแมลงกว่า 160 ชนิด และพืชพรรณกว่า 300 ชนิด (BAI Yanying, 2014)  

รัฐบาลจีนได้เข้ามามีบทบาทในการจัดการระบบการเกษตรชิงฮว่าต๊ัวเถียนให้เป็นสถานท่ีท่องเที่ยว
เชิงเกษตร โดยให้ประชาชนในพ้ืนที่ยังคงทําการเกษตรกรรมแบบดั่งเดิม และรัฐบาลจีนจัดเส้นทางให้
ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาดูงาน รวมทั้งเป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งประชาชนกําลัง 
ให้ความสนใจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม อีกทั้งไม่ไกลจากมหานครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งประชาชนสามารถเดินทาง
มาในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ได้ โดยรัฐบาลได้เก็บค่าเข้าชมและแบ่งเงินส่วนหน่ึงให้เป็นรายได้แก่เกษตรกรใน
พ้ืนที่ ทําให้ประชาชนในพ้ืนที่มีรายได้เพ่ิมมากขึ้น  

 

   

   

รปูที่ 8 คณะดูงานเข้าศึกษาดูงานระบบการเกษตรชิงฮว่าต๊ัวเถียน 
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3.3 ตลาดสินค้าเกษตรหลงอู๋ (Shanghai Long Wu Imported Fruit and Vegetable Wholesale 
Trading Market) ณ มหานครเซี่ยงไฮ้ 
 ที่ต้ัง : Long Wu Road, Shanghai,  China 

 

 

รปูที่ 9 แผนทีแ่สดงที่ต้ังของเมืองเซี่ยงไฮ้ 

   

รปูที่ 10 ตลาดสินค้าเกษตรหลงอู๋ (Shanghai Long Wu Imported Fruit and Vegetable  
Wholesale Trading Market) 

คณะดูงานและท่านอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตรได้เข้าศึกษาดูงานตลาดสินค้าเกษตรหลงอู๋ 
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2558 โดยคณะดูงานได้เดินชมตลาดและชิมสินค้าเกษตร โดยมีท่านอัครราชทูตที่
ปรึกษาฝ่ายการเกษตรเป็นผู้บรรยายและนําชมตลาดสินค้าเกษตรหลงอู๋ 

ตลาดสินค้าเกษตรหลงอู๋ต้ังอยู่ในเขตท่าเรือหลงอู๋ ริมแม่นํ้าหวงผู่ ใกล้กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 
หงเฉียว และเขตพัฒนาเศรษฐกิจเฉ่าเหอจิ้ง มีกลยุทธ์หลักในการเน้นทําเลท่ีต้ังที่สะดวกในการเดินทาง และ
สร้างให้เป็นตลาดที่เน้นสินค้าเกษตรนําเข้า-ส่งออก และการให้บริการแบบ one stop service กล่าวคือ 
สามารถเดินทางไปถึงสนามบินหงเฉียว และสนามบินผู่ตงได้ในเวลาไม่ถึง 1 ช่ัวโมง และมีทางด่วนที่เช่ือม
ต่อไปยังเมืองในมณฑลใกล้เคียงได้อย่างสะดวก ภายในมีพ้ืนที่สําหรับร้านค้า ห้องเย็นขนาด 1,800 ตร.ม. 
พ้ืนที่จอดรถขนาด 800 คัน สามารถรองรับตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุตได้ 150 ตู้ รวมถึงมีหน่วยงาน
ด้านศุลกากร หน่วยงานตรวจสอบและกักกันโรค (CIQ) ของนครเซี่ยงไฮ้ ตัวแทนขาย ตัวแทนกรมพาณิชย์ที่
ออกใบอนุญาต และหน่วยงานบริการด้านโลจิสติกส์ และตู้ขนส่งเก็บความเย็น ต้ังอยู่ภายในตลาดเพ่ือ
ให้บริการแบบครบวงจรแก่สินค้านําเข้า-ส่งออกทั้งหลาย (ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ณ นครเซี่ยงไฮ้, 
2553) 
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สินค้าเกษตร โดยเฉพาะผลไม้ไทยที่เข้ามาจําหน่ายในนครเซี่ยงไฮ้ หากเข้ามาโดยตรงทางท่าเรือ
เซี่ยงไฮ้จะมีตลาดสินค้าเกษตรหลงอู๋ (Shanghai Long Wu Imported Fruit and Vegetable 
Wholesale Trading Market) เป็นศูนย์กลางรองรับ โดยสินค้านําเข้าทั้งหลายสามารถขนส่งตรงมาที่น่ี 
เพ่ือดําเนินการตรวจสอบด้านสุขอนามัยและพิธีการด้านศุลกากร ก่อนที่พ่อค้าขายส่งทั้งหลายจะนําไป
จําหน่ายต่อให้ซุปเปอร์มาร์เก็ต  ห้างสรรพสินค้า  และร้านค้าปลีกทั่วไป  (ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ณ 
นครเซี่ยงไฮ้, 2553) โดยผลไม้ไทยที่จําหน่ายในนครเซี่ยงไฮ้และมณฑลใกล้เคียงมีเส้นทางการลําเลียงขนส่ง 
รูปแบบ และระยะเวลาขนส่ง ที่แตกต่างกันตามลักษณะการจําหน่ายของผู้นําเข้า สรุปได้ดังน้ี 

 
ตารางที่ 1 รายละเอียดการนําเข้าผลไม้ไทยสู่ตลาดสินค้าเกษตรหลงอู๋ 

การขนส่ง ระยะเวลา ข้อมูลผู้นําเข้า / ช่องทางจําหน่าย / ประเภทผลไม้ 

1. ทางอากาศ ประมาณ 5 ชม. - ส่วนใหญ่เป็นผลไม้ประเภทท่ีแปรสภาพ / เน่าเสียได้ง่าย 
อาทิ เงาะ  มังคุด  มะม่วง ชมพู่ เป็นต้น 

- แม้จะมีต้นทุนค่าขนส่งสูง ส่วนใหญ่จําหน่ายให้ลูกค้า
ประเภทซุปเปอร์มาร์เก็ต/ ไฮเปอร์มาร์เก็ต และลูกค้ากลุ่ม
ท่ีรํ่ารวย โดยเน้นคุณภาพและรูปลักษณ์ของผลไม้เป็นหลัก 

2. ท่าเรือเซ่ียงไฮ้ ประมาณ 7-9 วัน - ส่วนใหญ่เป็นผลไม้ท่ีเก็บได้ต้ังแต่ 1 สัปดาห์ข้ึนไป อาทิ 
ทุเรียน ลําไย 

- จําหน่ายตรงให้กับผู้ค้าปลีกประเภทซุปเปอร์มาร์เก็ต  
และไฮเปอร์มาร์เก็ตในนครเซ่ียงไฮ้ และเมืองใกล้เคียง 

3. ท่าเรือหนิงโป ประมาณ  7-11 
วัน 

- ส่วนใหญ่เป็นผลไม้ท่ีเก็บได้ต้ังแต่ 1 สัปดาห์ข้ึนไป อาทิ 
ทุเรียน ลําไย 

- จําหน่ายให้กับผู้ค้าปลีกประเภทร้านค้าปลีก ซุปเปอร์ 
มาร์เก็ต และไฮเปอร์มาร์เก็ตในเมืองหนิงโป และเมือง
ใกล้เคียง 

4. จากท่าเรือฮ่องกงถึงท่าเรือกวางโจว 
(ตลาดผลไม้เจียงหนาน) และขนส่งทาง
รถยนต์ถึงนครเซ่ียงไฮ้ 

ประมาณ 5-7 วัน - เป็นผลไม้ประเภทเดียวกับท่ีนําเข้าทางท่าเรือเซ่ียงไฮ้และ
ท่าเรือหนิงโป 

- ส่วนใหญ่เป็นผู้ค้าส่งในตลาดผลไม้ตลาดหลงอู๋ 

(ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ณ นครเซี่ยงไฮ้, 2553) 

จากการศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย พบว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนนําเข้าผลไม้จากหลาย
ประเทศ โดยนําเข้าผลไม้จากประเทศไทยจํานวน 22 ชนิด ซึ่งถือได้ว่าจํานวนชนิดพันธ์ุมากที่สุด ทั้งน้ีผลไม้
จากประเทศไทยเป็นผลไม้เมืองร้อน ซึ่งมีคู่แข่งทางการค้าที่ปลูกผลไม้ชนิดใกล้เคียงกัน ได้แก่ ไต้หวัน 
เวียดนาม มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะประเทศไต้หวันที่มีข้อได้เปรียบจากท่ีต้ังอยู่ใกล้สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ทั้งน้ีผลไม้ที่โดดเด่นที่สุดของประเทศไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ ทุเรียน เน่ืองจาก
เป็นประเทศเดียวที่สาธารณรัฐประชาชนจีนยอมให้มีการนําเข้าทุเรียนเป็นลูกได้ แต่อย่างไรก็ตามกลับ
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ประสบปัญหาทางด้านควบคุมคุณภาพ โดยในเดือนสิงหาคมมีผลไม้หลากหลายชนิดทั้งผลไม้เมืองร้อนและ
เมืองหนาว ซึ่งบางชนิดเป็นผลไม้พ้ืนเมืองและบางชนิดเป็นผลไม้นําเข้ามาจากนานาประเทศ ทั้งน้ีสรุปราคา
ผลไม้จากประเทศในตลาดหลงอู๋ ดังน้ี 

ตารางที่ 2 ราคาผลไม้ไทยในตลาดสินค้าเกษตรหลงอู๋ 

ชนดิผลไม้ ราคา 

1. ทุเรียน 15 กิโลกรัม : 310 หยวน 

2. มังคุด  9 กิโลกรัม : 200-300 หยวน 

3. ส้มโอ 15 กิโลกรัม : 400 หยวน 

หมายเหตุ : ส้มโอจากเสฉวน 8 ลูก : 85 หยวน 

4. มะพร้าวนํ้าหอม 9 ลูก : 70-100 หยวน 

5. มะขามหวาน 300 กรัม : 15 หยวน 

6. ลําไย 10 กิโลกรัม : 140 หยวน 

 

   

   

รปูที่ 11 คณะดูงานเข้าศึกษาดูงานตลาดสินค้าเกษตรหลงอู๋ 
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ผู้แทนอาสาสมัครฝนหลวงได้แลกเปลี่ยนความรู้ เปิดโลกทัศน์ และได้พัฒนาศักยภาพเก่ียวกับการ

บริหารจัดการนํ้าในบรรยากาศและการดัดแปรสภาพอากาศเพื่อการเกษตรและบรรเทาภัยพิบัติของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน อีกทั้งผู้แทนอาสาสมัครฝนหลวงได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันจึงเป็นการสร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่ายนําไปสู่การต่อยอดในการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครฝนหลวงต่อไปได้  

 

 
 งบประมาณ 2,800,000 บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) จากแผนการดําเนินงานค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปต่างประเทศช่ัวคราว  โดยเบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุปีงบประมาณ 
2558 แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ ผลผลิต : การปฏิบัติการฝนหลวงและ
บริหารด้านการบิน กิจกรรมหลัก : การปฏิบัติการฝนหลวง งบดําเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ (กองปฏิบัติการฝนหลวง) 
 

 
 การประเมินผลโครงการเสริมสร้างความร่วมมือเครือข่ายอาสาสมัครฝนหลวงเพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ใน
การพัฒนาด้านการปฏิบัติการฝนหลวง ณ กรุงปักก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ใช้แบบสอบถามความคิดเห็น
ของผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 1 ชุด ได้แก่ ภาพรวมของการศึกษาดูงาน และแบบสอบถามความคิดเห็น
จํานวน 4 ชุด ได้แก่ ภาพรวมของการศึกษาดูงาน กรมอุตุนิยมวิทยาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน, ระบบ
การเกษตรชิงฮว่าต๊ัวเถียน, และตลาดสินค้าเกษตรหลงอู๋ 
 
6.1 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 

แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 1 ชุด ได้แก่ ภาพรวมของการศึกษาดู
งาน ถูกนํามาวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS for window รวมทั้งนําเสนอโดยใช้
สถิติเชิงพรรณาในรูปของค่าเฉล่ีย มีการกําหนดคะแนนของระดับความคิดเห็น ออกเป็น ๕ ระดับ ดังน้ี 

- เห็นด้วยอย่างย่ิง    คะแนนเท่ากับ ๕ 
- เห็นด้วย     คะแนนเท่ากับ ๔ 
- ปานกลาง     คะแนนเท่ากับ ๓ 
- ไม่เห็นด้วย     คะแนนเท่ากับ ๒ 
- ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง    คะแนนเท่ากับ ๑ 
ในการวัดการกระจายข้อมูลระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ มีการกําหนดเกณฑ์การจัด

ระดับความสําคัญออกเป็น ๕ ระดับ โดยอาศัยการเปรียบเทียบระดับคะแนนเฉลี่ยกับเกณฑ์ที่แบ่งโดยมี
ความกว้างแต่ละอันตรภาคช้ันที่เท่ากัน ซึ่งสามารถแบ่งคะแนนเฉล่ียได้เป็น ๕ ระดับ ดังน้ี 

- คะแนนเฉล่ียระหว่าง ๑.๐๐ – ๑.๘๐ แสดงว่า ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง (ร้อยละ ๒๐.๐ – ๓๖.๐) 
- คะแนนเฉล่ียระหว่าง ๑.๘๑ – ๒.๖๐ แสดงว่า ไม่เห็นด้วย (ร้อยละ ๓๖.๑ – ๕๒.๐) 

4. ประโยชนท์ี่ได้รบั 

5. งบประมาณ 

6. การประเมินผลโครงการ 
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- คะแนนเฉล่ียระหว่าง ๒.๖๑ – ๓.๔๐ แสดงว่า ปานกลาง (ร้อยละ ๕๒.๑ – ๖๘.๐) 
- คะแนนเฉล่ียระหว่าง ๓.๔๑ – ๔.๒๐ แสดงว่า เห็นด้วย (ร้อยละ ๖๘.๑ – ๘๔.๐) 
- คะแนนเฉล่ียระหว่าง ๔.๒๑ – ๕.๐๐ แสดงว่า เห็นด้วยอย่างย่ิง (ร้อยละ ๘๔.๑ – ๑๐๐.๐) 

จากจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 24 คน พบว่าผู้เข้าร่วมงานมีความคิดเห็นก่อนศึกษาดู
งานในระดับเห็นด้วย ด้วยค่า 4.164 เทียบเป็นค่าร้อยละ 83.28 และความคิดเห็นหลังศึกษาดูงานใน
ระดับเห็นด้วยอย่างย่ิง ด้วยค่า 4.750 เทียบเป็นค่าร้อยละ 95.00 มีรายละเอียดดังน้ี 

๑) ความเหมาะสมของสถานที่ศึกษาดูงาน ระดับความคิดเห็นด้านความเหมาะสมของสถานที่
ศึกษาดูงาน ก่อนศึกษาดูงานอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างย่ิง ด้วยค่าเฉลี่ย ๔.23 และหลังศึกษาดูงานอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยอย่างย่ิง ด้วยค่าเฉลี่ย ๔.88 

๒) ความเหมาะสมของระยะเวลาการศึกษาดูงาน  ระดับความคิดเห็นด้านความเหมาะสมของ
ระยะเวลาการศึกษาดูงาน ก่อนศึกษาดูงานอยู่ในระดับเห็นด้วย ด้วยค่าเฉล่ีย ๔.12 และหลังศึกษาดูงานอยู่
ในระดับเห็นด้วยอย่างย่ิง ด้วยค่าเฉลี่ย ๔.70 

๓) ความรู้ แนวคิด ทักษะ และประสบการณ์ใหม่จากการศึกษาดูงาน ระดับความคิดเห็นด้าน
ความรู้ แนวคิด ทักษะ และประสบการณ์ใหม่จากการศึกษาดูงาน ก่อนศึกษาดูงานอยู่ในระดับเห็นด้วย ด้วย
ค่าเฉลี่ย ๔.08 และหลังศึกษาดูงานอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างย่ิง ด้วยค่าเฉลี่ย ๔.67 

๔) บรรลุวัตถุประสงค์ ระดับความคิดเห็นด้านบรรลุวัตถุประสงค์ ก่อนศึกษาดูงานอยู่ในระดับเห็น
ด้วย ด้วยค่าเฉลี่ย ๔.08 และหลังศึกษาดูงานอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างย่ิง ด้วยค่าเฉลี่ย ๔.75 

๕) ความเหมาะสมในภาพรวมของการศึกษาดูงาน ระดับความคิดเห็นด้านความเหมาะสมใน
ภาพรวมของการศึกษาดูงาน ก่อนศึกษาดูงานอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างย่ิง ด้วยค่าเฉลี่ย ๔.31 และหลัง
ศึกษาดูงานอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างย่ิง ด้วยค่าเฉลี่ย ๔.75 

 
รปูที่ 12 แผนภูมิแสดงความคิดเห็นต่อการให้บริการการปฏิบัติการฝนหลวง 
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6.2 แบบสอบถามความคิดเห็น 

แบบสอบถามความคิดเห็นจํานวน 4 ชุด ได้แก่ ภาพรวมของการศึกษาดูงาน กรมอุตุนิยมวิทยา
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน, ระบบการเกษตรชิงฮว่าต๊ัวเถียน, และตลาดสินค้าเกษตรหลงอู๋ ซึ่งสรุปความ
คิดเห็นได้ดังน้ี 

6.2.1 ภาพรวมของโครงการ 

ท่านคิดว่าความรู้ในการศึกษาดูงานจะเป็นประโยชน์และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไร 
1) เป็นการเปิดโลกทัศน์เก่ียวกับการเกษตรกรรมในประเทศจีน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม 
2) อาสาสมัครฝนหลวงมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ทําให้เครือข่ายมีความแน่นแฟ้นมากย่ิง

ขึ้น 
3) วิเคราะห์แต่ละเรื่องก่อนจะมีแผนงานและลงมือปฏิบัติงาน 
4) สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฝนหลวงในการบริหารจัดการและพัฒนา

เครือข่ายอาสาสมัครฝนหลวงให้มีความรู้ ความสามัคคี โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้เกษตรกรที่ขาดแคลนนํ้าในการเกษตรกรรม 

5) การช่างสังเกตและจดบันทึกจะทําให้เรามีข้อมูลสําหรับตัดสินใจในการทํางานทั้งในฐานะอาสาสมัคร
ฝนหลวงและเกษตรกร 

6) ร่วมมือในการบริหารจัดการนํ้าในส่วนที่เก่ียวข้อง 
7) สร้างความเข้าใจกับบุคคลท่ัวไปเก่ียวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและป่าต้นนํ้าเป็นส่วนหน่ึงในการ

บริหารจัดการนํ้า  
8) เผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ให้แก่เครือข่ายอาสาสมัครฝนหลวง และประชาชนต่างๆต่อไป 

 

ท่านมีข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ดังนี้ 
1) ควรมีการประชุมเครือข่ายอาสาสมัครฝนหลวงทั้งประเทศเป็นระยะๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และ

ประสบการณ์ 
2) ควรจะมีการช้ีแจงก่อนเดินทางเพื่อให้ผู้แทนอาสาฝนหลวงได้รู้แนวทางปฏิบัติตนให้เหมาะกับ

วัฒนธรรมของประเทศน้ันๆ 
3) กรมฝนหลวงและการบินเกษตรควรพัฒนาความรู้แก่อาสาสมัครฝนหลวงโดยการส่งเอกสารถ่ายทอด

ความรู้ต่างๆ และควรทํางานร่วมกับสภาเกษตรจังหวัดให้มากขึ้น 
4) ควรดูจากประเทศเพ่ือนบ้านก่อนที่จะมาดูงานจากประเทศแดนไกลเพราะเสียค่าใช้จ่ายสูงไม่คุ้มค่า 

บางประเทศท่ีอยู่ใกล้เค้าล้ําหน้าไปไกลมาก 
5) ถ้ามีโอกาสในการศึกษาดูงานควรจัดอย่างต่อเน่ืองและเพ่ิมจํานวนบุคลากรให้มากขึ้นในการมาดูงาน 
6) สถานที่ดูงานค่อนข้างไกลกัน ทําให้เสียเวลาในการเดินทางมาก 
7) ควรจัดให้มีการดูงานแบบน้ีอีกแต่เพ่ิมเน้ือหาด้านการเลี้ยงสัตว์  
8) ต้องการให้กรมฝนหลวงหรือศูนย์ส่งเอกสารไปท่ีหน่วยงานหรือองค์กรที่อาสาสมัครฝนหลวง

ปฏิบัติงานอยู่ เพ่ือหน่วยงานจะได้รับรู้รับทราบการปฏิบัติงานของอาสาสมัครฝนหลวงต่อไป 
9) อยากให้มีการต่อยอดจากผู้ที่มาเรียนรู้ในต่างประเทศในคร้ังน้ี เพ่ือนําความรู้มาต่อยอด 
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6.2.2 กรมอุตุนิยมวิทยา 

สิ่งทีป่ระทบัใจในการศกึษาดงูาน 
1) การต้อนรับเป็นอย่างดีของกรมอุตุนิยมวิทยาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
2) การบรรยายเกี่ยวกับการดัดแปรสภาพของกรมอุตุนิยมวิทยาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
3) เทคโนโลยีการดัดแปรสภาพอากาศ โดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถผลิตได้เอง

ภายในประเทศ 
4) ความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ของการดัดแปรสภาพอากาศ ซึ่งบางอย่างอาจนํามาพัฒนาและ

ประยุกต์ใช้ในประเทศไทยได้ โดยเฉพาะการทําลายลูกเห็บ และการสลายหมอกควัน 
 

สิ่งทีท่า่นไดเ้รยีนรู้ในการศึกษาดงูาน 
1) การเกษตรกรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติบรรยากาศที่หลากหลาย

และรุนแรง อาทิ ภัยแล้ง นํ้าท่วม ลูกเห็บ และหมอกควัน 
2) ประโยชน์ของการดัดแปรสภาพอากาศ เช่น ฝนตกในพ้ืนที่เกษตรกรรม ควบคุมไฟป่า รักษาระบบ

นิเวศน์ และอ่ืนๆ 
3) สาธารณรัฐประชาชนจีนให้ความสําคัญด้านการดัดแปรสภาพอากาศเป็นอย่างมาก  โดยสนับสนุนทั้ง

ด้านงบประมาณ เทคโนโลยี และบุคลากร ทําให้มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว 
4) สาธารณรัฐประชาชนจีนมีพ้ืนที่กว้างและมีภูมิประเทศที่แตกต่างกัน จึงจําเป็นต้องพัฒนาเทคนิคต่างๆ

ซึ่งลดความเสี่ยงในการปฏิบัติการ และเพ่ิมโอกาสในการปฏิบัติการดัดแปรสภาพอากาศ 
5) เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศของแต่ละประเทศต่างกัน ทําให้เทคนิคการทําฝนของแต่ละประเทศ 

มีความเฉพาะ โดยสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการทําฝนเทียมในขั้นตอนโจมตีเพียงขั้นตอนเดียว 
แตกต่างจากของประเทศไทยที่มีถึง 3 ขั้นตอน ได้แก่ ก่อกวน เลี้ยงให้อ้วน และโจมตี โดยผลการ
ปฏิบัติการของสาธารณรัฐประชาชนจีนประสบผลสําเร็จมากกว่า 80% แต่อย่างไรก็ตามประเทศไทย
ประสบผลสําเร็จมากกว่า 90% 

6) สาธารณรัฐประชาชนจีนมีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะการใส่ใจด้านมลภาวะทาง
อากาศ และด้านสิ่งแวดล้อม ทําให้สาธารณรัฐประชาชนจีนพัฒนาเทคโนโลยีด้านการดัดแปรสภาพ
อากาศ เพ่ือให้คุณภาพชีวิตของประชนชนสูงขึ้น 

7) ตระหนักในความสําคัญของอาสาสมัครฝนหลวง เน่ืองจากสาธารณรัฐประชาชนจีนใช้เพียงเทคโนโลยี 
แต่การปฏิบัติการฝนหลวงในประเทศไทยให้ความสําคัญกับเกษตรกรมาก โดยให้เกษตรกรที่สนใจมี
ส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นจากเกษตรกร 
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สิ่งทีท่า่นคาดว่าจะนาํมาใชป้ระโยชน์ในการเปน็อาสาสมัครฝนหลวง และ/หรือ การทาํเกษตรกรรม 
1) การทําเกษตรกรรมต้องมีการวางแผนเตรียมตัวรับสถานการณ์ภัยพิบัติโดยเฉพาะภัยแล้ง ซึ่งเกษตรกร

ควรมีแหล่งนํ้าสํารอง ซึ่งอาสาสมัครฝนหลวงควรสร้างความเข้าใจต่อเกษตรกรในเรื่องน้ีมากย่ิงขึ้น 
2) สร้างความเข้าใจกับบุคคลทั่วไปเก่ียวกับการดัดแปรสภาพอากาศว่าเป็นเรื่องสากลที่หลายๆประเทศ

ให้ความสําคัญ  
3) อาสาสมัครฝนหลวงมีความสําคัญในการปฏิบัติการฝนหลวง จึงควรพัฒนาศักยภาพและขยาย

เครือข่ายให้ครอบคลุมมากย่ิงขึ้น 
4) เผยแพร่ความรู้ต่างๆ แก่บุคคลทั่วไป เช่น การทําฝนหลวงช่วยลดความเสียหายผลผลิตทางการเกษตร 

 
 

     

   

รปูที่ 13 บรรยากาศการรับฟังบรรยายของคณะดูงาน ณ กรมอุตุนิยมวิทยาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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6.2.3 ระบบการเกษตรชิงฮว่าตั๊วเถียน (Xinghua Duotian Agrosystem) ณ มณฑลเจียงซู 

สิ่งทีป่ระทบัใจในการศกึษาดงูาน 
1) การบรรยายระบบการเกษตรชิงฮว่าต๊ัวเถียนของท่านอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตร 
2) ระบบการเกษตรชิงฮว่าต๊ัวเถียน ที่มีภูมิปัญญาด้ังเดิมกว่า 1,000 ปี ในการแก้ไขปัญหาขาดแคลน

พ้ืนที่เกษตรกรรมโดยการเปลี่ยนพ้ืนที่นํ้าท่วมเป็นพ้ืนที่เพาะปลูก  
3) การพัฒนาพ้ืนที่เกษตรกรรมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมโดยไม่กระทบต่อวิถีชีวิตและช่วยเพ่ิม

รายได้ให้แก่เกษตรกร อีกทั้งมีการจัดภูมิทัศน์ที่สวยงามทําให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเย่ียมชม 
โดยเฉพาะดอกเบญจมาศท่ีเป็นพืชหลักในช่วงที่ไปศึกษาดูงาน 

4) การจัดการให้นักท่องเที่ยวได้น่ังเรือและเดินชมการเพาะปลูกพืชอย่างใกล้ชิด 
5) การจัดการพ้ืนที่ เกษตรกรรมของรัฐบาล เช่น การจัดสรรพ้ืนที่ เกษตรกรรมให้แก่ประชาชน  

การกําหนดชนิดพรรณพืชที่ปลูกให้เหมาะสมกับพ้ืนที่และฤดูกาล การสนับสนุนปัจจัยการผลิตทั้ง
เมล็ดพันธ์ุและปุ๋ย  การให้เกษตรกรเพาะปลูกแบบเน้นคุณภาพและใส่ใจสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

6) การพัฒนาพ้ืนที่เกษตรกรรมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ 
 

สิ่งทีท่า่นไดเ้รยีนรู้ในการศึกษาดงูาน 
1) การบริหารจัดการพ้ืนที่ระบบการเกษตรชิงฮว่าต๊ัวเถียนอย่างมีส่วนร่วมระหว่างเกษตรกรกับรัฐบาล 

โดยเกษตรกรเป็นผู้เพาะปลูกตามวิถีด้ังเดิมและทุกเดือนเมษาจะมีการปรับปรุงและพัฒนาแปลง และ
รัฐบาลจัดสรรพ้ืนที่ สนับสนุนปัจจัยการผลิต รับประกันราคาสินค้าการเกษตร และจัดสรรรายได้จาก
การท่องเที่ยว (ทุกเดือนกันยายน) 

2) ระบบการเกษตรชิงฮว่าต๊ัวเถียน มีการนําดินท้องนํ้าที่มีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์มาใช้แทนปุ๋ยซึ่งเป็นการลด
ต้นทุนการเพาะปลูก  

3) ภูมิปัญญาการเพาะปลูกของคนจีนที่เปลี่ยนพ้ืนที่นํ้าท่วมเป็นพ้ืนที่เพาะปลูก 
4) ปฏิทินการเพาะปลูกพืชตามฤดูกาล และได้รู้จักพืช ผัก สมุนไพร หลากหลายชนิดพร้อมทั้ง

คุณประโยชน์ 
 

สิ่งทีท่า่นคาดว่าจะนาํมาใชป้ระโยชน์ในการเปน็อาสาสมัครฝนหลวง และ/หรือ การทาํเกษตรกรรม 
1) นําความรู้เก่ียวกับการเกษตรแบบอนุรักษ์ดินและนํ้าไปประยุกต์ใช้ในการทําการเกษตรที่ประเทศไทย

ตามความเหมาะสมของพื้นที่ อาทิ การปลูกพืชหมุนเวียน การปลูกแบบผสมผสาน การปลูกพืชคลุม
ดิน และระบบเกษตรธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
อีกทั้งการปลูกพืชที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และฤดูกาลจะสามารถลดการใช้สารเคมีและทําให้ได้ผลผลิตที่ดี 
ทําให้เป็นที่ต้องการของตลาด  

2) ถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับการจัดการพ้ืนที่เกษตรในพ้ืนที่ลุ่มและมีนํ้าขัง 
3) เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับสมุนไพรต่างๆ ทั้งเทคนิคการปลูกและประโยชน์ของพืชต่างๆ เป็นต้น 
4) สร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชนให้ประชาชนสามารถมาศึกษาเรียนรู้เรื่องเกษตรผสมผสาน 
5) จัดต้ังกลุ่มในชุมชนเป็นเครือข่ายทางการเกษตรและประสานกับจากภาครัฐ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งใน

การจัดการพ้ืนที่การเกษตร 
 



18 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร | กองปฏิบัติการฝนหลวง | กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง 

 

   

   

รปูที่ 14 บรรยากาศการศึกษาดูงาน ณ ระบบการเกษตรชิงฮว่าต๊ัวเถียน 

6.2.4 ตลาดสินค้าเกษตรหลงอู๋ (Shanghai Long Wu Imported Fruit and Vegetable 
Wholesale Trading Market) ณ มหานครเซ่ียงไฮ้ 

สิ่งทีป่ระทบัใจในการศกึษาดงูาน 
1) การให้ความสําคัญในภาคการเกษตรของรัฐบาลไทยในระดับนานาชาติที่จัดให้มีอัครราชทูตที่ปรึกษา

ฝ่ายการเกษตรประจําสาธารณรัฐประชาชนจีน 
2) ผลผลิตทางการเกษตรของไทยเป็นที่นิยมในต่างประเทศแต่ต้องปรับปรุงคุณภาพ ต้ังแต่กระบวนการ

ผลิตเพ่ือให้ได้ของคุณภาพดีและปราศจากสารเคมีตกค้าง จนถึงกระบวนการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ 
3) ได้เห็นความหลากหลายของสินค้าเกษตรจากประเทศต่างๆ เช่น จีน ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ เวียดนาม  

ยูนนาน และภูมิใจเป็นอย่างมากท่ีผลไม้ของไทยเป็นที่นิยมในต่างประเทศและสามารถขายได้ในราคา
สูง อาทิ ทุเรียน มังคุด ส้มโอ มะพร้าวนํ้าหอม มะขามหวานและลําไย ซึ่งเช่ือว่าในอนาคตผลไม้ของ
ไทยจะมีบทบาทมากขึ้นในตลาดสินค้าเกษตรของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

4) วิธีการจัดสินค้าเกษตรที่น่าสนใจและหลากหลายแบบเพ่ือดึงดูดความสนใจและตรงตามความต้องการ
ของลูกค้า 

5) การจัดการตลาดให้มีความเป็นระเบียบ สะอาด และมีการรักษาความปลอดภัยที่ดี 
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สิ่งทีท่า่นไดเ้รยีนรู้ในการศึกษาดงูาน 
1) สาธารณรัฐประชาชนจีนมีความต้องการผลไม้ที่หลากหลายและมีการแข่งขันทางการตลาดสูง โดย

ผลไม้นําเข้าจําเป็นต้องมีคุณภาพสูงและปราศจากสารเคมีหรือสารพิษ เพราะมีการตรวจคุณภาพอย่าง
เข้มงวด 

2) ประเทศไทยสามารถส่งผลไม้มาขายท่ีจีนหลายชนิดปัจจุบันมีถึง 22 ชนิด และเป็นประเทศที่ส่ง 
ผลไม้มาขายที่จีนเป็นอันดับ 1  

3) สาธารณรัฐประชาชนจีนนําเข้าผลไม้จากประเทศไทยหลากหลายชนิด และถูกขนส่งทั้งทางอากาศ
และเรือ 

4) บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมของผลไม้แต่ละชนิดสําหรับส่งออกไปต่างประเทศ เช่น ผลไม้หุ้มโฟมกล่อง
กระดาษ และกล่องโฟม เป็นต้น 

5) ตลาดสินค้าเกษตรแบบขายส่งของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

สิ่งทีท่า่นคาดว่าจะนาํมาใชป้ระโยชน์ในการเปน็อาสาสมัครฝนหลวง และ/หรือ การทาํเกษตรกรรม 
1) ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรคํานึงถึงการทําเกษตรที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคท้ังในประเทศและส่งออกมาสู่

ต่างประเทศ 
2) ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรปรับปรุงวิธีการทําเกษตรกรรมและควบคุมคุณภาพผลผลิตให้มีคุณภาพ 

ปราศจากสารเคมี และเก็บเก่ียวในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือที่จะรักษาช่ือเสียงของผลไม้ไทย และ
สร้างโอกาสในการส่งออกไปยังต่างประเทศ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน 

3) สร้างตลาดสินค้าเกษตรภายในประเทศให้มีความเข้มแข็งก่อน โดยประสานงานกับอาสาสมัคร 
ฝนหลวงทุกจังหวัดเพ่ือส่งสินค้าให้กันหรือแลกเปลี่ยนสินค้าในแต่ละพ้ืนที่ 

4) แนะนํารูปแบบการจัดร้านและจัดสินค้าให้สวยงามดึงดูดลูกค้า โดยไปใช้ในการออกงาน OTOP และ
งานวิสาหกิจชุมชน 

5) การเกษตรกรรมที่ย่ังยืนต้องอาศัยปัจจัยทั้งทางสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี โดยเฉพาะการจัดการ 
แหล่งนํ้า ซึ่งจะทําให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาด  
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รปูที่ 15 บรรยากาศการศึกษาดูงาน ณ ตลาดสินค้าเกษตรหลงอู๋ 
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รายชื่อผู้เข้ารว่มโครงการความร่วมมือเครือข่ายอาสาสมัครฝนหลวง  
เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านการปฏิบัติการฝนหลวง 

ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 30 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จํานวน 3 
คน และผู้แทนอาสาสมัครฝนหลวงจาก 5 ภูมิภาคของประเทศไทย จํานวน 27 คน โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

เจ้าหน้าทีผู่้เขา้ร่วมโครงการ 3 ราย 
- นายสุรสีห์  กิตติมณฑล รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
- นายทวี  กาญจนา  ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- นายภักดี  จันทร์เกษ  ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง 
 

รายชื่อผู้แทนอาสาสมัครฝนหลวงภาคเหนือ จํานวน 5 คน 
- นายวิชิต  ดีหนอ  ผู้แทนอาสาสมคัรฝนหลวงจังหวัดสุโขทัย 
- นายสุรชาติ  เรือแก้ว  ผู้แทนอาสาสมคัรฝนหลวงจังหวัดพะเยา 
- นางอ้อมนภา  ใจจันทร ์ ผู้แทนอาสาสมคัรฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ 
- นางรุ่งอรุณ  จันทร์ผ่อง ผู้แทนอาสาสมคัรฝนหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ 
- นายสุรัตน์  รกุขรัตน์  ผู้แทนอาสาสมคัรฝนหลวงจังหวัดลําพูน 
 

รายชื่อผู้แทนอาสาสมัครฝนหลวงภาคกลาง จํานวน 6 คน 
- นายศุภฤกษ์  วินาราวรากูล ผู้แทนอาสาสมคัรฝนหลวงจังหวัดสุพรรณบุรี 
- นายนิพนธ์  พูนสมบัติ ผู้แทนอาสาสมคัรฝนหลวงจังหวัดกาญจนบุรี 
- นายสละ  นิรากรณ์  ผู้แทนอาสาสมคัรฝนหลวงจังหวัดสระบุรี 
- นางสายันต์  รักซ้อน  ผู้แทนอาสาสมคัรฝนหลวงจังหวัดนครสวรรค์ 
- นายเอนก  ช่ืนวัฒนา  ผู้แทนอาสาสมคัรฝนหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
- นายอดิเรก  ศาสตร์มูล ผู้แทนอาสาสมคัรฝนหลวงจงัหวัดนนทบุรี 
 

รายชื่อผู้แทนอาสาสมัครฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 6 คน 
- นายดวงเด่น  ลีลรัตนปัญญา ผู้แทนอาสาสมคัรฝนหลวงจังหวัดขอนแก่น 
- นายอาวุธ  โกษาจันทร ์ ผู้แทนอาสาสมคัรฝนหลวงจังหวัดเลย 
- นายอดิศักด์ิ  ก้อเมืองน้อย ผู้แทนอาสาสมคัรฝนหลวงจังหวัดชัยภูมิ 
- นายอดุลย์  บุญไตรรัตน์ ผู้แทนอาสาสมคัรฝนหลวงจังหวัดนครราชสีมา 
- นายรัตน์  อ่อนผึ้ง  ผู้แทนอาสาสมคัรฝนหลวงจงัหวัดอุดรธานี 
- นายจําลอง  พวงประโคน ผู้แทนอาสาสมคัรฝนหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ 
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รายชื่อผู้แทนอาสาสมัครฝนหลวงภาคตะวันออก จํานวน 5 คน 
- นายสนอง  ขุนศรี  ผู้แทนอาสาสมคัรฝนหลวงจังหวัดนครนายก 
- นายบุญทิ้ง  บัวป้ัน  ผู้แทนอาสาสมคัรฝนหลวงจังหวัดสระแก้ว 
- นายสมภพ  สุวรรณหงส ์ ผู้แทนอาสาสมคัรฝนหลวงจังหวัดตราด 
- นายพรรณศักด์ิ  นักเสียง ผู้แทนอาสาสมคัรฝนหลวงจังหวัดจันทบุรี 
- นายอํานวย  สุวรรณพิทักษ ์ ผู้แทนอาสาสมคัรฝนหลวงจังหวัดระยอง 
 

รายชื่อผู้แทนอาสาสมัครฝนหลวงภาคใต ้จํานวน 5 คน 
- นายธัมมสัญญ์  อุ่มเอิบ ผู้แทนอาสาสมคัรฝนหลวงจังหวัดราชบุรี 
- นางศิริวรรณ  บุญงาม ผู้แทนอาสาสมคัรฝนหลวงจังหวัดเพชรบุรี 
- นายสมศักด์ิ  ไพบูลย์  ผู้แทนอาสาสมคัรฝนหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
- นายวีรวุฒิ  ร่วมชาติ  ผู้แทนอาสาสมคัรฝนหลวงจังหวัดชุมพร 
- นายวิชิต  ศักดา  ผู้แทนอาสาสมคัรฝนหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 

 

 

 

 

 

ทําเนียบผูแ้ทนอาสาสมัครฝนหลวง 



 

นายวิชติ  ดหีนอ 
ผู้แทนอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดสุโขทัย 
วันเกดิ 22 ก.พ. 2509 
ที่อยู่ 77 หมู่ที่ 1 ต.ศรคีีรีมาศ อ.ครีีมาศ จ.สุโขทัย 
โทร. 095-630-8558, 083-9603069 
 

สิ่งทีป่ระทบัใจ 
1) การดูแลและต้อนรับของท่านรองอธิบดีฯ ท่านอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตร และคณะ  
2) ได้รับรู้เทคโนโลยีของกรมอุตุนิยมวิทยาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ทันสมัย 
3) ด้านการบริหารจัดการเกษตรกรรม 
4) ได้รู้จักเพ่ือนๆอาสาสมัครฝนหลวง 
 

 

นายสุรชาติ  เรือแก้ว 
ผู้แทนอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดพะเยา 
วันเกดิ 24 ธ.ค. 2495 
ที่อยู่ 71 หมู่ 1 ต.ดอกคําใต้ อ.ดอกคําใต ้จ.พะเยา 
โทร. 081-9801953 

 

สิ่งทีป่ระทบัใจ 
ระบบการเกษตรชิงฮว่าต๊ัวเถียนที่ใช้ความคดิตอบสนองความจําเป็นในการดํารงชีวิตสอดคล้องพระราชดําริพ่อหลวง
ในแนว "ทฤษฎีใหม่" ซึ่งเป็นแนวทางหรือหลักการในการบริหารจัดการที่ดินและนํ้า 
 

 

นางอ้อมนภา  ใจจันทร ์
ผู้แทนอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ 
วันเกดิ 7 ต.ค. 2507 
ที่อยู่ 5 หมู่ที่ 5 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 
โทร. 088-253-5301 
 

สิ่งทีป่ระทบัใจ 
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภาคการเกษตรของจีน และสนุกกับเพ่ือนๆ ความเป็นกันเองของท่านรองอธิบดีฯ 
 



 

นางรุง่อรณุ  จันทรผ์่อง 
ผู้แทนอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดเพชรบรูณ ์
วันเกดิ 17 ธ.ค. 2510 
ที่อยู่ 12/1 หมู่ที่ 1 ต.ชอนไพร อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ ์
โทร. 089-7048775 
 

สิ่งทีป่ระทบัใจ 
ดิฉันรู้สึกประทบัใจทุกทีท่ี่ได้ไป แต่ละที่มคีวามน่าสนใจและน่าประทับใจแตกต่างกัน ประทับใจที่ได้รว่มเดินทางกับ
ทุกท่าน ประทับใจการดูแลเอาใจใส ่ทุกรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยเฉพาะคณะ
ท่านอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตรที่ให้ความกรุณาพาดูงานดัวยตนเองและให้ความเป็นกันเอง 
 

 

นายสุรตัน ์ รุกขรตัน ์
ผู้แทนอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดลําพนู 
วันเกดิ 14 ธ.ค. 2508 
ที่อยู่ 41/2 หมู่ที่ 9 ต.ปา่ไผ ่อ.ลี้ จ.ลําพนู 
โทร. 084-1540992  
 

สิ่งทีป่ระทบัใจ 
1) ได้เรียนรู้หลักการทําฝนเทียมซึ่งมีความแตกต่างจากของไทย  
2) ระบบการเกษตรชิงฮว่าต๊ัวเถียนที่ไม่มีพ้ืนดิน แต่ใช้ดินตะกอนมาทับถมจนเกิดเป็นแปลงเพาะปลูก อีกทั้งมีการ
ปลูกพืชตามฤดูกาล 
3) รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการส่งเสริมการเกษตรกรรม อาทิ ปุ๋ย การตลาด 
4) ตลาดสินค้าเกษตรหลงอู๋ที่มีผลไม้ไทยจาํหน่ายหลากหลายชนิด  
5) ประเทศไทยอาจสร้างเครือข่ายตลาดสินค้าเกษตรภายในประเทศ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการแลกเปลี่ยน
สินค้าทั้งในและต่างประเทศต่อไป  
 



 

นายศุภฤกษ ์ วินาราวรากลู 
ผู้แทนอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดสพุรรณบรุ ี
วันเกดิ 26 ส.ค. 2519 
ที่อยู่ 119 หมู่ที่ 2 ต.บา้นโข้ง อ.อู่ทอง จ.สพุรรณบรุ ี
โทร. 092-712-5488 

 

สิ่งทีป่ระทบัใจ 
ท่านรองอธิบดีฯ และท่านอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตร รวมไปถึงเพ่ือนๆ อาสาสมัครฝนหลวงที่ได้เดินทางไป
สาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยกัน และสถานที่ดูงานต่างๆ อาทิ กรมอุตุนิยมวิทยาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  
ระบบการเกษตรชิงฮว่าต๊ัวเถียน และตลาดสินค้าเกษตรหลงอู๋ 
 

 

นายนพินธ ์ พนูสมบตั ิ
ผู้แทนอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดกาญจนบุร ี
วันเกดิ 1 ต.ค. 2505 
ที่อยู่ 90/5 หมู่ที่ 18 ต.หลมุรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบรุ ี
โทร. 097-1342476, 098-2856648 
 

สิ่งทีป่ระทบัใจ 
1) ระบบการเกษตรชิงฮว่าต๊ัวเถียนที่มีความอุตสาหะพัฒนาพ้ืนที่มีแต่นํ้าให้เป็นพ้ืนที่การเกษตร และมีการปลูกพืช
ตามฤดูกาลแบบอินทรีย์ อีกทัง้กลุ่มเกษตรกรมีการรวมตัวอย่างเข้มแข็ง 
2) จากการดูงานทําให้ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรนํ้า ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญของการทําการเกษตร  
3) การทําเกษตรกรรมควรทาํตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง และเกษตรอินทรีย์ 
4) ท่านอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตรและท่านรองอธิบดีฯ 
 
 

 



 

นายสละ  นิรากรณ ์
ผู้แทนอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดสระบุร ี
วันเกดิ 4 พ.ย. 2492 
ที่อยู่ 14 หมู่ที่ 8 ต.พคุาํจาน อ.พระพทุธบาท จ.สระบรุ ี
โทร. 081-8523715 
  

สิ่งทีป่ระทบัใจ 
การทําเกษตรแบบโชนน่ิง ปลูกพืชตามความเหมาะสมของฤดูกาลและสง่เสริมเป็นแหลง่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เกษตร
ปลอดสาร ลูกหลานปลอดภัย คือหัวใจเกษตรกร   
 

 

นางสายันต์  รกัซ้อน 
ผู้แทนอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดนครสวรรค ์
วันเกดิ 1 ก.ย. 2502 
ที่อยู่ 108 หมู่ที่ 2 ต.เขาชายธง อ.ตากฟา้ จ.นครสวรรค ์
โทร. 085-7287387 
 

สิ่งทีป่ระทบัใจ 
1) ประทับใจที่กรมฝนหลวงเห็นความสําคัญของอาสาสมัครฝนหลวงให้ไปศึกษาดูงานสาธารณรัฐประชาชนจีน 
2) ประทับใจในเทคโนโลยีของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

 

นายเอนก  ชืน่วัฒนา 
ผู้แทนอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
วันเกดิ 2 ม.ค. 2491 
ที่อยู่ 13/2 หมู่ที่ 11 ต.บา้นกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทร. 081-9470585 
 

สิ่งทีป่ระทบัใจ 
1) ศึกษาดูงานการทําฝนเทียมของสาธารณรัฐประชาชนจีนคือ "ประเทศจีนใช้ เครื่องบิน จรวด ปืนใหญ่ และอ่ืนๆ 
ทําฝนเทียมให้ตก และมีการสลายหมอก ลกูเห็บ ป้องกันไม่ให้ฝนตก  
2) ระบบการเกษตรชิงฮว่าต๊ัวเถียน 
 



 

นายอดิเรก  ศาสตร์มูล 
ผู้แทนอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดนนทบรุี 
วันเกดิ 16 ก.ย. 2504 
ที่อยู่ 33 หมู่ที่ 9 ต.ทา่อิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุ ี
โทร. 081-8339940  
 

สิ่งทีป่ระทบัใจ 
ความประทับใจในการดูงานได้เห็นความเจริญก้าวหน้าของสาธารณรัฐประชาชนจีน และการวางแผนที่ดีในการทํา
ฝนเทียมซึ่งมีความพร้อมทั้งอุปกรณ์ เช่น เรดาร์ เครื่องบิน และการเกษตร 
 

 

นายดวงเด่น  ลีลรตันปญัญา 
ผู้แทนอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดขอนแก่น 
วันเกดิ 13 มิ.ย. 2511 
ที่อยู่ 62 หมู่ที่ 11 ต.บ้านแฮด อ.บา้นแฮด จ.ขอนแกน่ 
โทร. 087-8600155 
 

สิ่งทีป่ระทบัใจ 
1) การบังคับใช้กฎระเบียบเข้มแข็ง 
2) การจัดผังเมือง 
3) การจัดโซนน่ิงการเกษตร 
4) การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมยั 
5) การจัดสรรและดูแลเกษตรกร 
6) เครือข่ายอาสาสมัครฝนหลวงที่รักกันเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกันแลกเปลีย่นประสบการณ์ และความรู้ซึ่งกันและกัน 
 
  



 

นายอาวุธ  โกษาจันทร ์
ผู้แทนอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดเลย 
วันเกดิ 21 ก.พ. 2503 
ที่อยู่ 109 หมู่ที่ 1 ต.สานตม อ.ภเูรือ จ.เลย 
โทร. 081-8738236 
 

สิ่งทีป่ระทบัใจ 
1) เทคโนโลยีอันทันสมัยของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
2) การต้อนรับอย่างเป็นกันเองของท่านอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตร 
3) ระบบการเกษตรชิงฮว่าต๊ัวเถียนที่รัฐสนับสนุนทั้งปัจจัยการผลิต และท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 

 

นายอดิศกัดิ์  ก้อเมืองน้อย 
ผู้แทนอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดชัยภูมิ 
วันเกดิ 8 พ.ค. 2493 
ที่อยู่ 19 หมู่ที่ 1 ต.ซับสทีอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 
โทร. 099-7903879 
 

สิ่งทีป่ระทบัใจ 
1) ระบบการเกษตรชิงฮว่าต๊ัวเถียนที่มีการปรับพ้ืนที่ให้สามารถทําการเพาะปลูกได้ 
2) การต้อนรับอย่างเป็นกันเองของท่านอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตร 
 
  



 

นายอดลุย์  บญุไตรรตัน ์
ผู้แทนอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดนครราชสีมา 
วันเกดิ 5 ก.พ. 2506 
ที่อยู่ 513 ถ.เบญจรงค์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสมีา 
โทร. 086-2654460 
 

สิ่งทีป่ระทบัใจ 
1) การต้อนรับของผู้แทนและเจ้าหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้แก่
ผู้ดูงานได้อย่างดีเย่ียม รวมถึงท่านอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตรที่มนํ้ีาใจแก่อาสาสมัครฝนหลวงที่เดินทางไป
ครั้งน้ี  
2) กายกรรมเปียงยางก็มีความภูมิใจแทนคนจีนที่สามารถผลิตนักกีฬาทีม่ีคุณภาพดึงดูดนักท่องเที่ยว  
3) รถไฟความเร็วสูงเรื่องความปลอดภัยการตรงต่อเวลาของการบริการ 
4) ระบบการเกษตรชิงฮว่าต๊ัวเถียน มีการกําหนดชนิดพืชในแต่ละฤดูกาลตามที่ภาครัฐจดัสรร  การลดการใช้
สารเคมีในการเกษตร และการส่งเสริมการทอ่งเที่ยว 
 

 

นายรตัน ์ อ่อนผึ้ง 
ผู้แทนอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดอุดรธาน ี
วันเกดิ 30 ก.ค. 2493 
ที่อยู่ 64 หมู่ที่ 10 ต.นาขา่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธาน ี
โทร. 087-8550293 
 

สิ่งทีป่ระทบัใจ 
1) รถไฟฟ้าความเร็วสูง 
2 ระบบการเกษตรชิงฮว่าต๊ัวเถียนที่มีการจัดให้เป็นสถานทีท่่องเที่ยวเชิงเกษตร 
3) กรมอุตุนิยมวิทยา 
 
  



 

นายจําลอง  พวงประโคน 
ผู้แทนอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดบรุีรัมย์ 
วันเกดิ 4 พ.ค. 2488 
ที่อยู่ 267/5 หมู่ที่ 2 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรรีัมย์ 
โทร. 086-2611114 
 

สิ่งทีป่ระทบัใจ 
ประทับใจด้านการเกษตรต้ังแต่ระดับครอบครัว ชุมชน และรัฐ ทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศ โดยเฉพาะ
การพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกภิวัฒน์ 
 

 

นายสนอง  ขุนศร ี
ผู้แทนอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดนครนายก 
วันเกดิ 7 มิ.ย. 2502 
ที่อยู่ 270 หมู่ที่ 7 ต.ปากพลี อ.ปากพล ีจ.นครนายก 
โทร. 081-4913896 
 

สิ่งทีป่ระทบัใจ  
ประทับใจทุกอย่างในการไปศึกษาดูงาน 
 

 

นายบญุทิง้  บวัปัน้ 
ผู้แทนอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดสระแกว้ 
วันเกดิ 18 มี.ค. 2492 
ที่อยู่ 55 หมู่ที่ 4 ต.ศาลาลาํดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 
โทร. 086-0032775 
 

สิ่งทีป่ระทบัใจ 
เจ้าหน้าที่ทุกๆคน โดยเฉพาะท่านรองอธิบดีฯ และท่านอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตร 
 



 

นายสมภพ  สวุรรณหงษ ์
ผู้แทนอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดตราด 
วันเกดิ 7 ธ.ค. 2507 
ที่อยู่ 106 หมู่ที่ 6 ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด 
โทร. 081-2966309 
 

สิ่งทีป่ระทบัใจ 
ประทับใจท่านอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตรที่ท่านมอัีธยาศัยดีมากและไม่ถือตัว และอีกอย่างคือระบบ
การเกษตรชิงฮว่าต๊ัวเถียนที่พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม 
 

 

นายพรรณศกัดิ ์ นกัเสียง 
ผู้แทนอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดจันทบรุี 
วันเกดิ 17 ก.ค. 2505 
ที่อยู่ 30 หมู่ที่ 3 ต.เกาะขวาง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบรุ ี
โทร. 080-5712425 
 

สิ่งทีป่ระทบัใจ 
6 วันผ่านไปอย่างรวดเร็ว เพ่ือนๆทุกคนอึดมากๆอยู่ในระเบียบวินัยเป็นอย่างดี การเดินทางมีการจัดการได้ดีมาก 
องค์รวมความรู้มากมายทั้งการดัดแปลงสภาพอากาศ การปรับการเพาะปลูกผสานกับการท่องเที่ยวสุดท้ายตลาด
ผลไม้ทีจ่ันทบุรต้ีองรีบจัดการดูแลคุณภาพให้มากกว่าน้ี 
 

 

นายอํานวย  สุวรรณพทิกัษ ์
ผู้แทนอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดระยอง 
วันเกดิ 8 ธ.ค. 2487 
ที่อยู่ 222 หมู่ที่ 1 ต.บา้นค่าย อ.บา้นคา่ย จ.ระยอง 
โทร. 086-113-2999 
 

สิ่งทีป่ระทบัใจ 
1) ระบอบคอมมูนของจีนโดย"เหมา"มาเป็นระบอบประชาธิปไตย และอุตสาหกรรมการเกษตรโดย "เต้ิง"  
2) การทําฝนเทียม  
3) ระบบการเกษตรชิงฮว่าต๊ัวเถียน 
 



 

นายธัมมสญัญ ์ อุ่มเอิบ 
ผู้แทนอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบรุ ี
วันเกดิ 4 พ.ค. 2499 
ที่อยู่ 63 หมู่ที่ 7 ต.บา้นฆอ้ง อ.โพธาราม จ.ราชบุร ี
โทร. 089-2350663 
 

สิ่งทีป่ระทบัใจ 
มีการทําฝนเทยีมที่ใช้เครื่องมอืมากมาย สลายลูกเห็บ หมอกได้ และสามารถหยุดห้ามฝนตกได้ 
 

 

นางศิริวรรณ  บญุงาม 
ผู้แทนอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดเพชรบรุี 
วันเกดิ 31 ม.ค. 2495 
ที่อยู่ 50/1 หมู่ที่ 4 ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุร ี
โทร. 089-2609566 
  

สิ่งทีป่ระทบัใจ 
1) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสามัคคี และช่วยเหลือกัน 
2) ท่านอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตรที่เป็นกันเอง 
3) คณะทํางานทุกท่านที่ดูแลเป็นอย่างดี  
4) สถานที่ดูงานที่ทําให้ได้รับความรู้ใหม่ๆ  เช่น เทคนิคการทําฝนของแต่ละประเทศมีความเหมาะสมแตกต่างกัน 
โดยสาธารณรัฐประชาชนจีนใช้พลุซึ่งจําเป็นต้องจัดโซนในการปฏิบัติการ  
5) การยึดมั่นในหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยปลูกพืชเพ่ือใช้เป็นอาหารประจําวัน หากเหลือบริโภค ก็นําไปจําหน่าย 
 
  



 

นายสมศกัดิ ์ ไพบลูย์ 
ผู้แทนอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดประจวบคีรีขนัธ ์
วันเกดิ 30 ม.ค. 2500 
ที่อยู่ 272 หมู่ที่ 5 ต.ทบัใต้ อ.หัวหนิ จ.ประจวบคีรีขนัธ ์
โทร. 081-8590607, 095-9472622 
 

สิ่งทีป่ระทบัใจ 
ขอขอบคุณ กรมฝนหลวงและการบินเกษตรที่มีวิสัยทัศน์นําเอาตัวแทนอาสาสมัครฝนหลวง แต่ละจังหวัด แต่ละภาค 
ทั่วประเทศไปหล่อหลอมให้เกิดภาคีอาสาสมัครฝนหลวง แล้วได้ดูงานประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ที่จะนําเอาแนวทาง
ปฏิบัติของจีน มาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย ในเรื่องเกษตรกรรม การสร้างแหล่งนํ้า รักษาระบบนิเวศใหัเกิด
ประโยชน์สูงสุด เพ่ือจะทําให้อาชีพเกษตรกรรมของไทย คูไ่ปกับแผ่นดินไทยให้ย่ังยืน 
 

 

นายวีรวุฒ ิ ร่วมชาต ิ
ผู้แทนอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดชุมพร 
วันเกดิ 9 มิ.ย. 2515 
ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 11 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 
โทร. 081-5696267 
 

สิ่งทีป่ระทบัใจ 
1) เรื่องการนําระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการทาํฝนเทียม 
2) ระบบการคมนาคมที่ทันสมัย 
3) การบริหารจัดการภาคการเกษตรอย่างเป็นระบบ 
 
  



 

นายวิชติ  ศักดา 
ผู้แทนอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
วันเกดิ 28 เม.ย. 2493 
ที่อยู่ 88 หมู่ที่ 1 ต.ทา่ขนอน อ.คีรีรัฐนคิม จ.สุราษฎร์ธาน ี
โทร. 081-0812456 
 

สิ่งทีป่ระทบัใจ 
1) การบริหารจัดการระบบการเกษตรชิงฮว่าต๊ัวเถียน 
2) การบริหารจัดการด้านการเกษตรของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
3) การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
4) เทคโนโลยีในการดัดแปรสภาพอากาศ โดยเฉพาะห้องปฏิบัติการที่ต้ังอยู่ปักก่ิง แต่ดูแลทั้งประเทศ 
5) ขอขอบคุณกรมฝนหลวงและการบินเกษตรที่มีการพาไปศึกษาดูงานอย่างดี 
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4. เอกสารประกอบการสมัคร 
4.1 ใบสมัคร ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 น้ิว หรือ 2 น้ิว ถ่ายไว้ไม่เกิน 

1 ปี ลงลายมือช่ือในใบสมัครให้ครบถ้วน 
4.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ 

5. การแต่งต้ังคณะกรรมการเก่ียวกับการคัดเลือก 
5.1 กรมฝนหลวงและการบินเกษตรแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก 
5.2 คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก จะแต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารการสมัคร  
5.3 ให้คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกตัดสินคุณสมบัติของผู้สมัคร ซึ่งการดําเนินการคัดเลือกต้อง 

ไม่ขัดกับการประกาศรับสมัครคัดเลือกฉบับน้ี  

6. การคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน 
การคัดเลือกจะพิจารณาจากข้อมูลที่ปรากฏในใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่  

ประวัติส่วนตัว ที่อยู่ปัจจุบัน ประสบการณ์อบรมหลักสูตรอาสาสมัครฝนหลวง ประสบการณ์การทํางาน
ร่วมกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร แนวคิดในการนําความรู้จากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการ
ดําเนินการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร การรับทราบข่าวโครงการ และประสบการณ์การดูงาน
ต่างประเทศกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงและการบินเกษตร
ประจําภูมิภาค 

7. เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ 
7.1 ผู้แทนอาสาสมัครฝนหลวงผู้ถูกคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ สามารถเข้าร่วมโครงการ ณ  

สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ยกเว้นค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทย อาทิ  
ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าอาหาร 

7.2 หากผู้แทนอาสาสมัครฝนหลวงผู้ถูกคัดเลือกไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมโครงการได้ จะถือว่า 
สละสิทธ์ิ  

8. การเพิกถอนการเข้าร่วม  
8.1 หากพบว่าเอกสารไม่ตรงกับความเป็นจริง จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทันท ี
8.2 กรณีได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ แต่กงสุลไม่อนุมัติตรวจลงตรา (วีซ่า) จะถือว่าเป็น 

ผู้เพิกถอนการเข้าร่วมทันท ี
 

--------------------------- 
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รายละเอียดการดูงาน 



กําหนดการเดนิทาง ศึกษาดงูาน 
โครงการเสริมสร้างความร่วมมือเครือขา่ยอาสาสมัครฝนหลวงเพื่อเพิม่องค์ความรูใ้นการพฒันา 

ด้านการปฏบิตักิารฝนหลวง 
ณ กรุงปกักิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ระหว่างวันที่ 26 - 31 สิงหาคม 2558 (รวมวันเดินทาง) 
 
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘   

๒2.0๐ น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ ช้ัน ๔ ประตู ๘ เคาน์เตอร ์W สายการบิน
ฮ่องกง แอร์ไลน์ และรับฟังช้ีแจงกําหนดการศึกษาดูงานตามโครงการฯ   

 
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 ๐๒.๑๐ น.  ออกเดินทางสู่ฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์  

เที่ยวบินที่ HX ๗๗๔  
๐๕.๕๕ น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง (รอต่อเคร่ืองเพ่ือเดินทางต่อไปกรุงปักก่ิง) 
๐๗.๔๐ น.  ออกเดินทางสู่กรุงปักก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์  

เที่ยวบินที่ HX ๓๓๖  
๑๐.๒๐ น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักก่ิง ผ่านพิธีการทางตรวจคนเข้าเมืองและ

ศุลกากร และรับสัมภาระ 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ศึกษาดูงาน วัฒนธรรม สภาพเศรษฐกิจ และสังคม ของมหานครปักก่ิง 

 ๑๗.๐๐ น.  เช็คอินเข้าที่โรงแรมที่พัก 
 ๑๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น 
 ๒๐.๐๐ น.  กลับเข้าโรงแรมท่ีพัก 

 
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘  (แต่งกายด้วยชุดสภุาพ) 
 ๐๗.๐๐ น.  รับประทานอาหารเช้า 

08.00 น. คณะเดินทางออกจากท่ีพักไปยัง Weather Modification Center of China 
Meteorological Administration   

๐๙.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ด้านการตัดแปรสภาพอากาศ ณ China 
Meteorological Administration 

 ๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น 
 ๑๙.๐๐ น.  กลับเข้าโรงแรมท่ีพัก 
 
 
 
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 ๐๖.๐๐ น.  รับประทานอาหารเช้า 

๐๗.๐๐ - ๑๑.๒๐ น. เดินทางไปนานกิง โดยรถไฟความเร็วสูง ขบวนที่ G101 



๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. เดินทางโดยรถบัสไปที่หยางโจว  
๑๕.๐๐ น.  เช็คอินเข้าที่โรงแรมที่พัก  

 ๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น 
 ๑๙.๐๐ น.  กลับเข้าโรงแรมท่ีพัก 
 
วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘  (แต่งกายด้วยชุดสภุาพ) 
 ๐๗.๐๐ น.  รับประทานอาหารเช้า 
 08.00 น.   เดินทางจากเมืองหยางโจวสู่เมืองไท่โจวตําบลซิ่งฮว่าโดยรถบัสใช้เวลาประมาณ  

2 ช่ัวโมง 
 10.๐๐ - ๑8.๐๐ น. ศึกษาดูงานระบบการเกษตรต๊ัวเถียนตําบลซิ่งฮว่า 
 ๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น 
 ๑๙.๐๐ น.  กลับเข้าโรงแรมท่ีพัก 
 
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 ๐๗.๐๐ น.  รับประทานอาหารเช้า 
 ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เดินทางโดยรถบัสไปเซี่ยงไฮ้ 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ศึกษาดูงานและชมตลาดสินค้าเกษตรของนครเซี่ยงไฮ้ 

 ๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น 
 ๑๙.๐๐ น.  กลับเข้าโรงแรมท่ีพัก 
 
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 ๐๗.๐๐ น.  รับประทานอาหารเช้า 
 ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ศึกษาดูงาน วัฒนธรรม สภาพเศรษฐกิจ และสังคม ของมหานครเซี่ยงไฮ้ 
 ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 ๑๓.๐๐ น.  เดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้ เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 
 ๑๗.๒๕ น.  ออกเดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG ๖๖๕ 

๒๑.๐๐ น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

 
* กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 
          20- ส.ค. -2558 



 

 

กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง  กองปฏิบัติการฝนหลวง 

- นายภักดี  จันทร์เกษ   ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง 
- นางสาววรรธนพร  เทียมปฐม  นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
- นายปริญญา อินทรเจริญ  นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
- นางมณีรัตน์  พวงประโคน  นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
- นางสาวสราญจิตร  ไพฑูรยากุล นักวิทยาศาสตร์ 
- นางสาวประภัสสร  เมฆเสน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- นางสาวอนงค์ลักษณ์  นิยม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
- นายสรจักร  ปลั่งดี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    

 

คณะจัดทาํรายงาน 
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