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กลุ่มวิชาการปฏบิัติการฝนหลวง กองปฏบิัติการฝนหลวง 

 

   

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีภารกิจเก่ียวกับการปฏิบัติการฝนหลวงและการบินเกษตรทั้งระบบ   
โดยการท าฝน ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทเก่ียวกับการบริหารจัดการน้ าในชั้นบรรยากาศ การมีส่วน

ร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการของประเทศ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การดัดแปร

สภาพอากาศ การปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเพิ่มปริมาณน้ าในพื้นที่การเกษตร ป่าไม้ และเขื่อนเก็บกักน้ า แก้ไขภาวะ 

ภัยแห้งแลง้ให้แก่เกษตรกรและประชาชนผู้ใช้น้ าท่ัวไป รวมท้ังพื้นที่ที่ต้องการฝนในการแก้ปัญหาภัยพิบัติอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

ตลอดจนการให้บริการด้านการบินและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการเกษตรและอื่นๆ โดยได้จัดท าแผนการ

ปฏิบัติการฝนหลวงประจ าปีงบประมาณ 2560 เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกพืชประจ าปี และให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง

ประจ าภาคทั้ง 5 ศูนย์ ด าเนินการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ านวน 18 หน่วยปฏิบัติการ 9 ฐานเติมสารฝนหลวง 

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ผลการด าเนินงานสามารถปฏิบัติการช่วยเหลือได้ 

247 วัน มีวันฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 98.38 ขึ้นปฏิบัติงานจ านวน 3 ,975 เที่ยวบิน 

(5,718:17 ชั่วโมงบิน) ใช้สารฝนหลวงไปท้ังสิ้น 3,474.025 ตัน พลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ จ านวน 433 นัด พลุแคลเซียม

คลอไรด์ จ านวน 76 นัด และจากการปฏิบัติการฝนหลวงสามารถท าให้มีฝนตกในพื้นที่เป้าหมายคิดเป็น 227.62 

ล้านไร่ รวม 60 จังหวัด นอกจากนี้ยังสามารถท าให้มีปริมาณน้ าไหลเข้าอ่างสะสม 6 ,512.17 ล้าน ลบ.ม. ใน 28 

เขื่อนเป้าหมาย  

  ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 เป็นต้นมา กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีการเปิดให้บริการฝนหลวง

ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ทางโทรศัพท์ ทางหนังสือราชการ ระบบจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ส านักนายก ระบบรับเรื่อง

ร้องเรียนร้องทุกข์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จดหมาย/ตู้ปณ.57 ติดต่อด้วยตนเอง ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง

ประจ าภูมิภาค และผ่านทางเว็บไซต์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร http://royalrain.go.th โดยได้มีการพัฒนา

ระบบขอรับบริการฝนหลวง และจัดท าฐานข้อมูลบนเว็บไซต์เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการขอรับบริการ 

ฝนหลวง รวมถึงการติดตามความคืบหน้าในการช่วยเหลือ ซ่ึงในปีงบประมาณ 2560 มีผู้ขอรับบริการฝนหลวงรวม

ทั้งส้ิน 566 ราย ภาคเหนือมีการขอรับบริการฝนหลวงมากที่สุด รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง  

ภาคตะวันออก และภาคใต้ ตามล าดับ นอกจากนี้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้จัดโครงการอบรมอาสาสมัคร 

ฝนหลวง แบ่งการจัดอบรมเป็น 2 ช่วง ได้แก่ การจัดอบรมอาสาสมัครฝนหลวงตามแผนประจ าปี  จ านวน 

7 โครงการ และการจัดอบรมอาสาสมัครฝนหลวงเพิ่มเติมในพื้นที่แปลงใหญ่ จ านวน 4 โครงการ รวมทั้งสิ้น 11 

โครงการ โดยภาพรวมการกระจายตัวของอาสาสมัครฝนหลวงตามต าบลทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 13 ของทั้งประเทศ  

มีจ านวนอาสาสมัครฝนหลวงทั้งสิ้น 1,867 คน ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการท าหน้าที่ช่วยเหลือและสนับสนุนภารกิจ

ปฏิบัติการฝนหลวง รวมท้ังพัฒนาการให้บริการฝนหลวงให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน นอกเหนือจากนี้  

กรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังได้รับนโยบายรัฐบาลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ร่วมลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ 

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงานของ 

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์การขอรับบริการฝนหลวง และส ารวจพื้นที่      

ที่มีความต้องการฝน โดยในปีงบประมาณ 2560 มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมลงพื้นที่ให้ความรู้ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ                        

ทั้ง 5 ภูมิภาค จ านวน 198 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 50 จังหวัด แบ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ 47 ครั้ง 
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กลุ่มวิชาการปฏบิัติการฝนหลวง กองปฏบิัติการฝนหลวง 

 

(จ านวน 9 จังหวัด) ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง 56 ครั้ง (จ านวน 11 จังหวัด) ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 42 ครั้ง (จ านวน 13 จังหวัด) ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก 21 ครั้ง (จ านวน  

6 จังหวัด) และศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ 32 ครั้ง (จ านวน 11 จังหวัด) ทั้งนี้ ในปี 2561 กรมฝนหลวงและ

การบินเกษตร ได้ก าหนดแผนการลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  

ให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อไป 
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กลุ่มวิชาการปฏบิัติการฝนหลวง กองปฏบิัติการฝนหลวง 

  การปฏิบัติการฝนหลวงประจ าปงีบประมาณ 2560 

  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีภารกิจหลักใน

การให้บริการฝนหลวง ปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อป้องกันและ

บรรเทาภาวะแห้งแล้ง ปัญหาหมอกควันและไฟป่า ปฏิบัติการ 

ยับยั้งลูกเห็บ ปัญหาขาดแคลนน้ าส าหรับการอุปโภคบริโภค เพิ่มปริมาณน้ าในพื้นที่

เกษตรกรรม ป่าไม้ และเขื่อนเก็บกักน้ า เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า การชลประทาน น้ าประปา และอุตสาหกรรม 

รวมทั้งศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดัดแปรสภาพอากาศ และการบริหาร

จัดการน้ าในชั้นบรรยากาศ ซึ่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้จัดท าแผนปฏิบั ติการฝนหลวงประจ าปี

งบประมาณ 2560 เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกประจ าปี โดยมีการตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว 

ระหว่างวันที่ 23 พ.ย. 2559 – 26 ก.พ. 2561 จ านวน 4 หน่วยปฏิบัติการ ด าเนินการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ

ฝนหลวง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 จ านวน 18 หน่วยปฏิบัติการ  

   แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2560 ของกองปฏิบัติการฝนหลวง

กิจกรรมการปฏิบัติการฝนหลวง มีแผนปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีภารกิจในการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเพิ่มปริมาณน้ าในพื้นที่

เกษตรกรรม ป่าไม้ และเขื่อนเก็บกักน้ า ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวงและการดัดแปรสภาพอากาศ 

รวมทั้งปฏิบัติการด้านการบินเกษตร โดยได้จัดท าแผนปฏิบัติการฝนหลวงปีงบประมาณ 2560 เพื่อช่วยเหลือ

พื้นที่เพาะปลูกพืชประจ าปี ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงประจ าภาคทั้ง 5 ศูนย์ ด าเนินการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ 

ฝนหลวง จ านวน 10-12 หน่วยปฏิบัติการ เพื่อปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือให้ครอบคลุม 25 ลุ่มน้ าหลัก 

ในพื้นที่ 77 จังหวัด ตามแผนปฏิบัติการ ดังนี้ 

1) แผนการป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง แบ่งการด าเนินการออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

- ระยะที่ 1 ช่วงเดือนตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560 เป็นช่วงฤดูหนาว ซึ่งปกติจะหยุดปฏิบัติการ

ฝนหลวงประจ าปีประมาณเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป เนื่องจากสภาพอากาศมีความชื้นต่ ากว่าเกณฑ์ที่เหมาะสม 

จากนั้นจะตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว ที่สนามบินจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมที่จะเดินทางไป

ปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือตามการร้องขอของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง 5 ศูนย์ ในช่วงที่มีสภาพอากาศ

เหมาะสม เป็นระยะส้ันๆ 

- ระยะที่ 2 ช่วงเดือนมีนาคม 2560 – เมษายน 2560 เน้นปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อสร้างความชุ่มชื้น

ให้กับพื้นที่เกษตรกรรมและป่าไม้ โดยเริ่มจากบริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยาตั้งแต่เ¬ดือนกุมภาพันธ์/มีนาคม และขยาย

พื้นที่ช่วยเหลือไปในบริเวณลุ่มน้ าและภาคอื่นๆ ตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ โดยมีเป้าหมายช่วยเหลือ

การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง เช่นข้าวนาปรัง ไม้ผล และไม้ยืนต้น 

- ระยะที่ 3 ช่วงเดือนพฤษภาคม 2560 – กันยายน 2560 เน้นปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเพิ่มปริมาณ

น้ าฝนให้พื้นที่เกษตรกรรม ในช่วงเร่ิมฤดูเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจประจ าปีเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

เนื่องจากฤดูฝนมาล่าช้ากว่าปกติ หรือฝนทิ้งช่วงระหว่างฤดูเพาะปลูก  
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2) แผนการเติมน  าต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน  า ช่วงเดือนสิงหาคม 2560 – ตุลาคม 2560 เป็นการ

ปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่มปริมาณน้ าเก็บกักให้กับเขื่อนต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อส ารองไว้เป็นน้ าต้นทุนในการบริหาร

จัดการน้ าในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงและเพื่อสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะปฏิบัติการไปจนถึงประมาณ

กลางเดือนตุลาคม 

3) แผนบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า เน้นเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคเหนือช่วงเดือนมีนาคม 2560 - 

เมษายน 2560 และภาคใต้ช่วงเดือนตุลาคม 2559 - พฤศจิกายน 2559 และช่วงเดือนพฤษภาคม 2560 - 

มิถุนายน 2560 โดยปฏิบัติการฝนหลวงและดัดแปรสภาพอากาศเพื่อลดความหนาแน่นของหมอกควันรวมทั้ง

การเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าไม้ 
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ภาคเหนือ (15 จังหวัด) 

ลุ่มน้ า (7) : สาละวิน, โขง, กก, ปิง, 

วัง, ยม, น่าน 

เขื่อน (7) : ภูมิพล, สิริกิติ์, กิ่วลม, 

กิ่วคอหมา, แควน้อยบ ารุงแดน, 

แม่กวงอุดมธารา, แม่งัดสมบูรณ์ชล 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (20 จังหวัด) 

ลุ่มน้ า (3) : โขง, ชี, มูล 

เขื่อน (13) : อุบลรัตน์, จุฬาภรณ์, ล าปาว, 

ล าตะคอง, ล าพระเพลิง, ล าแซะ, ล านางรอง, 

ล ามูลบน, ล าปลายมาศ, น้ าอูน, น้ าพุง, 

ห้วยหลวง, สิรินธร 

ภาคตะวันออก (8 จังหวัด) 

ลุ่มน้ า (4) : ปราจีนบุรี, บางประกง, 

โตนเลสาบ, ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก

ของอ่าวไทย 

เขื่อน (8) : ขุนด่านปราการชล,  

พระปรง, สียัด, บางพระ, ดอกกราย, 

หนองปลาไหล, ประแสร์,  

คลองพระพุทธ, นฤบดินทรจินดา,

คลองหลวงรัชโลธร 

ภาคกลาง (14 จังหวัด) 

ลุ่มน้ า (5) : เจ้าพระยา, สะแกกรัง, ป่าสัก, 

ท่าจีน, แม่กลอง 

เขื่อน (5) : ทับเสลา, ป่าสักชลสิทธิ์,  

ศรีนครินทร์, กระเสียว, วชิราลงกรณ์ 

ภาคใต้ (20 จังหวัด) 

ลุ่มน้ า (7) : เพชรบุร,ี ชายฝั่งทะเลตะวันตก

ของอ่าวไทย, ชายฝั่งทะเลตะวันออกของภาคใต้, 

ตาป,ี ทะเลสาบสงขลา, ปัตตานี, ชายฝั่งทะเล

ตะวันตกของภาคใต้ 

เขื่อน (4) : แก่งกระจาน, ปราณบุรี,  

รัชชประภา, บางลาง 

เขตพื นทีร่ับผดิชอบการปฏิบัติการฝนหลวง ประจ าปีงบประมาณ 2560 
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แผนแสดงการตั งหนว่ยปฏิบัติการฝนหลวง ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         หมายเหตุ   *      การต้ังหน่วยปฏิบัติการ (มีเคร่ืองบินปฏิบัติงานประจ าฐานท่ีต้ัง)         **         ฐานเติมสารฝนหลวง (ไม่มีเคร่ืองบินประจ าฐาน)           

      ***            หน่วยเคล่ือนท่ีเร็ว (ปฏิบัติการฝนหลวงในวันท่ีมีสภาพอากาศเอื้ออ านวย)  

ศนูยป์ฏิบตักิารฝนหลวง 
ป ี2559 ป ี2560 

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

1. ศูนย์ปฏบิตัิการฝนหลวงภาคเหนอื                           
หน่วยฯ เชียงใหม่   15             

 

        

หน่วยฯ พิษณุโลก/แพร ่
 

            
 

 

21       

หน่วยฯ ตาก      15             
 

        

2. ศปก.                          
หน่วยฯ นครสวรรค ์   

 
       23  

 
    

 
         

    16 

หน่วยฯ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค ์          21    

หน่วยฯ ลพบุร ี                 
 

21           16 

หน่วยฯ กาญจนบุร ี                              16 

หน่วยฯ ราชบุร ี        16   1                   

3. ศูนย์ปฏบิตัิการฝนหลวงภาค                           

หน่วยฯ ขอนแกน่      15                       

หน่วยฯ นคราราชสีมา       15     10000                 

หน่วยฯ อบุลราชธาน ี                           

หน่วยฯ อุดรธาน ี           15                   

หน่วยฯ บุรีรัมย ์     15            

4. ศปอ.                           
หน่วยฯ ระยอง                           

หน่วยฯ จันทบุร ี                  19             

หน่วยฯ สระแก้ว             20                

5. ศปต.                           
หน่วยฯ สุราษฎร์ธาน ี     15                       

หน่วยฯ อ.หัวหนิ  
จ.ประจวบคีรีขันธ ์

    15         

        20 

    17          

หน่วยฯ สงขลา     15          22            20              
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ระยะเวลาด าเนินการปฏิบัติการฝนหลวง ในปี 2560 

  การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงประจ าภาค ทั้ง 5 ภาค  

มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มจ านวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวงให้สูงขึ้น และให้มีจ านวนวันฝน

ตกลงสู่พื้นที่เป้าหมายมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างมปีระสิทธผิล และครอบคลุมพื้นที่

แห้งแล้งทั่วประเทศ โดยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 ตุลาคม 

2560 จ านวน 18 หน่วย ดังนี้ 

1. ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ (หน่วยฯเชียงใหม่ หน่วยฯพิษณุโลก และหน่วยฯตาก) 

1.1  จัดตั้งหน่วยฯ เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2559, ตั้งแต่วันที่ 

มีนาคม2560 เป็นต้นไป 

1.2  จัดตั้งหน่วยฯ พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2559, ระหว่างวันที่ 3 มีนาคม – 31 

พฤษภาคม 2560, ระหว่างวันที่ 1 - 21 กรกฎาคม 2560        

1.3  จัดตั้งหน่วยฯ ตาก ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2559 , ตั้งแต่วันที่  

1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป  

2. ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง (หน่วยฯกาญจนบุรี/นครสวรรค์ หน่วยฯลพบุรี  

   และหน่วยฯตาคลี)      

2.1  จัดตั้งหน่วยฯ กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2559, จัดตั้งหน่วยฯ 

นครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 3 - 31 มีนาคม 2560, ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 31 

กรกฎาคม 2560 จัดตั้งหน่วยฯ กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 31 กรกฎาคม 

2560 และวันที่ 1 กันยายน - 16 ตุลาคม 2560  

2.2  จัดตั้งหน่วยฯ ลพบุรี ระหว่างวันที่ 3 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2560 ระหว่างวันที่ 21 

กรกฎาคม - 16 ตุลาคม 2560  

    2.3  จัดตั้งหน่วยฯ ตาคลี จ.นครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 3 - 21 กรกฎาคม 2560  

3. ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (หน่วยฯขอนแก่น/อุบลราชธานี หน่วยฯ  

   บุรีรัมย์ และหน่วยฯนครราชสีมา) 

3.1  จัดตั้งหน่วยฯ ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2559, จัดตั้งหน่วยฯ 

อุดรธานี ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม - 30 เมษายน 2560 

และจัดตั้งหน่วยฯ ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 1- 31 พฤษภาคม 2560 

3.2  จัดตั้งหน่วยฯ บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2559, ระหว่างวันที่ 

3 - 31 มีนาคม 2560  

3.3  จัดตั้งหน่วยฯ นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2559, ตั้งแต่

วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป   
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4. ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก (หน่วยฯระยอง และหน่วยฯจันทบุรี/สระแก้ว)     

    4.1  จัดตั้งหน่วยฯ ระยอง ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป 

    4.2  จัดตั้งหน่วยฯ จันทบุรี ระหว่างวันที่ 3 มีนาคม - 19 เมษายน 2560 และจัดตั้งหน่วยฯ  

สระแก้ว ระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 31 กรกฎาคม 2560  

5. ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ (หน่วยฯสงขลา หน่วยฯหัวหิน หน่วยฯสุราษฎร์ธานี และหน่วยฯ    

   ราชบุรี) 

5.1  จัดตั้งหน่วยฯ สงขลา ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2559, ระหว่างวันที่ 

3 มีนาคม - 20 เมษายน 2560  

     5.2  จัดตั้งหน่วยฯ หัวหิน จ.ประจวบฯ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2559,  

ระหว่างวันที่ 3 มีนาคม - 31พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป  

     5.3  จัดตั้งหน่วยฯ สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2559   

     5.4  จัดตั้งหน่วยฯ ราชบุรี ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2560  

ระยะเวลาในการจัดตั งฐานเติมสารฝนหลวง 

1. จัดตั้งฐานเตมิสารฝนหลวง: จ.ตาก ระหว่างวันที ่3 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2560 

2. จัดตั้งฐานเติมสารฝนหลวง: จ.พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560 

3. จัดตั้งฐานเตมิสารฝนหลวง: จ. นครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2559 และ 

      วันที่ 1 เมษายน – 16 ตุลาคม 2560 

4. จัดตั้งฐานเติมสารฝนหลวง: จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 3 มีนาคม – 30 เมษายน 2560 

5. จัดตั้งฐานเติมสารฝนหลวง: จ.บุรีรัมย์ ระหว่างวันที ่1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2560 

6. จัดตั้งฐานเตมิสารฝนหลวง: จ.ระยอง ระหว่างวันที่ 2 มีนาคม – 1 สิงหาคม 2560 

7. จัดตั้งฐานเติมสารฝนหลวง: จ.สระแก้ว ระหว่างวันที ่1 - 31 สิงหาคม 2560 

8. จัดตั้งฐานเติมสารฝนหลวง: จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 3 มีนาคม - 20 เมษายน 2560 

9. จัดตั้งฐานเตมิสารฝนหลวง: จ.ราชบุรี ระหว่างวนัที ่16 – 31 พฤษภาคม 2560 
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ผลกำรด ำเนินงำน 

ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร  
ประจ ำปีงบประมำณ 2560 

แผนกำรป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง         1 

แผนกำรเติมน ้ำต้นทุนและกักเก็บน ้ำ         10 

แผนกำรบรรเทำปัญหำหมอกควันและไฟป่ำ  11 

แผนกำรยับยั้งกำรเกิดพำยุลูกเห็บ           12 
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การปฏิบัติการฝนหลวงตามแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ 2560         1

กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง กองปฏิบัติการฝนหลวง 

 แผนการป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง 2.1 

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้มีการจัดท าแผนการปฏิบัติการฝนหลวง ประจ าปี

งบประมาณ 2560 เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือ

พื้นที่ประสบภัยและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรได้อยา่งมีประสิทธิภาพและทนัทว่งที โดยให้

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงประจ าภาคทั้ง 5 ศูนย์ ด าเนินการจัดตั้งหน่วยปฏบิัติการฝนหลวง จ านวน 

18 หน่วยปฏิบัติการ 9 ฐานเติมสารฝนหลวง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 

กันยายน 2560 ผลการด าเนินงานสามารถปฏิบัติการช่วยเหลือได้ 247 วัน มีวันฝนตกจาก

การปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 98.38 ขึ้นปฏิบัติงานจ านวน 3,975 เที่ยวบิน (5,718:17 

ชั่วโมงบิน) ใช้สารฝนหลวงไปทั้งสิ้น 3,474.025 ตัน พลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ จ านวน 433 นัด  

พลุแคลเซียมคลอไรด์ จ านวน 76 นัด และจากการปฏิบัติการฝนหลวงสามารถท าให้มีฝนตกใน

พื้นที่เป้าหมายคิดเป็น 227.62 ล้านไร่ รวม 60 จังหวัด นอกจากนี้ยังสามารถท าให้มีปริมาณ

น้ าไหลเข้าอ่างสะสม 6,512.17 ล้าน ลบ.ม. ใน 28 เขื่อนเป้าหมาย โดยมีรายละเอียดผลการ

ปฏิบัติการฝนหลวงตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ดังนี้ 

  เป็นการปฏิบัติการต่อ เนื่ องจาก

แผนการเติมน้ าต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ า โดยด าเนินการ

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 

ใช้อากาศยานปฏิบัติงานทั้งหมด 20 ล า ประกอบด้วย

อากาศยานชนิด Caravan จ านวน 8 ล า, ชนิด Casa 

จ านวน 6 ล า, ชนิด BT-67 จ านวน 2 ล า และชนิด 

AU-23 จ านวน 4 ล า มีการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง 

จ านวน 42 วัน มีวันฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง

คิดเป็นร้อยละ 98.2 ขึ้นปฏิบัติงานจ านวน 585 เที่ยวบิน 

(807:40 ชั่วโมงบิน) ใช้สารฝนหลวงไปทั้งสิ้น 517.10 

ตั น จั งหวั ดที่ มี ร าย งานฝนตกรวม 26 จั ง หวั ด  

มีรายละเอียดการปฏิบัติการ ดังนี้  

 

 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 

 

 

 

 

แบ่งการด าเนินการออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

   ระยะที่ 1 : ช่วงเดือนตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560  

แบ่งการปฏิบัติการฝนหลวงออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 

ช่วงที่ 1 



 

การปฏิบัติการฝนหลวงตามแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ         2 2560

กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง กองปฏิบัติการฝนหลวง 

ตารางที่ 1 สรุปแผนการปฏิบัติการฝนหลวงช่วงเดือนตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560 (ช่วงที่ 1) 

หน่วยปฏิบัติการ 

ฝนหลวง 

วัน 

ขึ นบิน 

วัน 

ฝนตก 

จ านวน 

เที่ยวบิน 

จ านวน 

ชั่วโมงบิน 

ปริมาณการใช ้

สารฝนหลวง 

(ตัน/นัด) 

จังหวัดที่มีรายงาน 

ฝนตก 

1. จังหวัด

เชียงใหม่ 

 

28 28 82 115:55 69.00 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  

จ.เชียงใหม่ จ.ตาก จ.ล าพูน  

(3 จังหวัด) 

2. จังหวัด

พิษณุโลก 

 

5 5 6 11:40 6.00 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  

จ.เชียงใหม่ จ.ล าพูน  

(2 จังหวัด) 

3. จังหวัดตาก 

 

28 28 87 122:30 87.00 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 

จ.เชียงใหม่ จ.ตาก จ.ล าพูน 

(3 จังหวัด) 

4. จังหวัด

กาญจนบุร ี

 

10 10 27 35:35 27.20 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 

จ.กาญจนบุรี จ.สุพรรณบุรี 

จ.อุทัยธานี (3 จังหวัด) 

5. จังหวัด

นครราชสีมา 
24 24 82 103:45 80.70 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 

จ.นครราชสีมา (1 จังหวัด) 

6. จังหวัดขอนแก่น 10 9 17 31:15 17.00 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 

จ.ขอนแก่น จ.นครราชสีมา  

จ.หนองบัวล าภู (3 จังหวัด) 

7. จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

19 19 64 108:00 44.10 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 

จ.นครราชสีมา จ.บุรีรัมย์  

จ.สุรินทร์ (3 จังหวัด) 

8. จังหวัดระยอง 

 

 

9 9 32 37:45 25.60 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 

จ.จันทบุรี จ.ฉะเชิงเทรา  

จ.ชลบุรี จ.ระยอง  

จ.สระแก้ว (5 จังหวัด) 

9. อ าเภอหัวหิน 

จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ์

23 23 117 136:50 81.90 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.เพชรบุรี  

จ.ราชบุรี (3 จังหวัด) 

10. จังหวัด 

สุราษฎร์ธาน ี

 

20 18 50 74:25 36.60 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 

จ.นครศรีธรรมราช  

จ.สุราษฎร์ธานี (2 จังหวัด) 

11. จังหวัดสงขลา 

 

 

19 19 21 30:00 42.00 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 

จ.นครศรีธรรมราช 

จ.นราธิวาส จ.ปัตตาน ี

จ.พัทลุง จ.ยะลา จ.สงขลา              

(6 จังหวัด) 

 



 

การปฏิบัติการฝนหลวงตามแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ         3 2560

กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง กองปฏิบัติการฝนหลวง 

     เป็นช่วงฤดูหนาว ซ่ึงปกติจะหยุดปฏิบัติการฝนหลวงประจ าปีประมาณเดือน

พฤศจิกายนเป็นต้นไป เนื่องจากสภาพอากาศมีความชื้นต่ ากว่าเกณฑ์ที่เหมาะสม จากนั้นจะตั้งหน่วย

ปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว ที่สนามบินจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมที่จะเดินทางไปปฏิบัติการฝนหลวง

ช่วยเหลือตามการร้องขอของศูนย์ปฏบิัติการฝนหลวงทั้ง 5 ศูนย์ ในช่วงที่มีสภาพอากาศเหมาะสม เป็นระยะ

สั้นๆ ระยะเวลาด าเนินการระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ขึ้ นบิน

ปฏิบัติการทั้งสิ้น 10 วัน มีวันฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 90.0 ขึ้นปฏิบัติการจ านวน 

32 เที่ยวบิน (51:15 ชั่วโมงบิน) ปริมาณการใช้สารฝนหลวง 24.0 ตัน จังหวัดที่มีรายงานฝนตก  

6 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ยะลา กาญจนบุรี สระบุรี และนครราชสีมา มีรายละเอียดการ

ปฏิบัติการ ดังนี้  

ตารางที่ 2 สรุปแผนการปฏิบัติการฝนหลวงช่วงเดือนตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560 (ช่วงที่ 2) 

 

 

 

 

 

 

หน่วยปฏิบัติการ 

ฝนหลวง 

วัน 

ขึ นบิน 

วัน 

ฝนตก 

จ านวน

เที่ยวบิน 

จ านวน

ชั่วโมงบิน 

จ านวน 

สารฝนหลวง 

(ตัน) 

จังหวัดที่มีรายงาน 

ฝนตก 

1. อ าเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

(เปิดหน่วยตั งแต่วันที่  

23 -27 พ.ย. 59) 

2 2 8 9:10 5.6 บริเวณทีม่ีฝนตก ได้แก ่  

จ.ประจวบคีรีขันธ ์

จ.เพชรบุรี และพื้นที่ลุม่รับน้ า

เขื่อนแก่งกระจาน  

เขื่อนปราณบุรี 

2. จังหวัดสงขลา 

(เปิดหน่วยตั งแต่วันที่  

4-22 ม.ค. 60) 

4 4 12 17:15 10.0 บริเวณทีม่ีฝนตก ได้แก่  

อ.เบตง และพื้นที่ลุม่รับน้ า

เขื่อนบางลาง จ.ยะลา 

3. จังหวัดนครราชสมีา 

(เปิดหน่วยตั งแต่วันที่  

6-10 ก.พ. 60) 

1 - 2 3:20 1.40 ไม่มฝีนตกจากการ

ปฏิบัติการฝนหลวง 

 

4. จังหวัดนครสวรรค ์

(เปิดหน่วยตั งแต่วันที่ 

23 -26 ก.พ. 60) 

3 3 10 21:30 7.0 บริเวณทีม่ีฝนตก ได้แก ่

จ.กาญจนบุรี จ.สระบุรี    

จ.นครราชสีมา 

และพื้นที่ลุ่มรับน้ า  

เขื่อนศรีนครินทร์  

เขื่อนล าตะคอง  

เขื่อนมูลบน เขื่อนล าแซะ 

ช่วงที่ 2 



 

การปฏิบัติการฝนหลวงตามแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ         4 2560

กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง กองปฏิบัติการฝนหลวง 

ระยะที่ 2 : ช่วงเดือนมีนาคม 2560 – เมษายน 2560  

เน้นปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่เกษตรกรรมและป่าไม้ โดยเริ่มจาก

บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์/มีนาคม และขยายพื้นที่ช่วยเหลือไปในบริเวณลุ่มน้ าและ 

ภาคอื่นๆ ตามความเหมาะสมของสภาพอากาศโดยมีเป้าหมายช่วยเหลือการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง เช่น  

ข้าวนาปรัง ไม้ผล และไม้ยืนต้น โดยด าเนินการระหว่างวันที่ 3 มีนาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560  

ใช้อากาศยาน ปฏิบัติงานทั้งหมด 23 ล า ประกอบด้วยอากาศยานชนิด Caravan จ านวน 9 ล า, ชนิด 

Casa จ านวน 8 ล า, ชนิด CN-235 จ านวน 1 ล า, ชนิด BT-67 จ านวน 1 ล า, ชนิด AU-23 

จ านวน 2 ล า, ชนิด SKA จ านวน 1 ล า และชนิด Alpha Jet จ านวน 1 ล า มีการขึ้นปฏิบัติการ 

ฝนหลวง จ านวน 56 วัน มีวันฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 96.6 ขึ้นปฏิบัติงาน

จ านวน 968 เที่ยวบิน (1,403:35 ชั่วโมงบิน) ใช้สารฝนหลวงไปทั้งสิ้น 828.30 ตัน พลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ 

จ านวน 286 นัด และจากการปฏิบัติการฝนหลวงสามารถท าให้มีฝนตกในพื้นที่เป้าหมายคิดเป็น 191.75 

ล้านไร่ ในพื้นที่รวม 54 จังหวัด มีรายละเอียดการปฏิบัติการ ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การปฏิบัติการฝนหลวงตามแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ         5 2560

กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง กองปฏิบัติการฝนหลวง 

ตารางที่ 3 สรุปการปฏิบัติการฝนหลวงช่วงเดือนมีนาคม 2560 – เมษายน 2560 

หน่วยปฏิบัติการ 

ฝนหลวง 

วัน 

ขึ นบิน 

วัน 

ฝนตก 

จ านวน 

เที่ยวบิน 

จ านวน 

ชั่วโมงบิน 

ปริมาณการใช้ 

สารฝนหลวง 

(ตัน/นัด) 

จังหวัดที่มีรายงาน 

ฝนตก 

1.จังหวัดเชียงใหม ่

 

24 21 78 133:00 77.00 บริเวณทีม่ีฝนตก ได้แก ่  

จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่  

จ.น่าน จ.พะเยา จ.แพร่  

จ.ล าปาง จ.ล าพูน  

จ.สุโขทัย (8 จังหวัด) 

2.จังหวัดพิษณุโลก 28 24 81 147:35 70.00 บริเวณทีม่ีฝนตก ได้แก ่  

จ.ก าแพงเพชร จ.พิจิตร 

จ.เชียงใหม่ จ.ตาก  

จ.น่าน จ.พิษณุโลก  

จ.เพชรบูรณ์ จ.แพร่  

จ.ล าปาง จ.ล าพูน  

จ.สุโขทัย จ.นครสวรรค์ 

จ.หนองบัวล าภู จ.ชัยภมูิ 

จ.เลย (15 จังหวัด) 

3.จังหวัดนครสวรรค ์

 

 

 

13 13 33 50:25 33.00 บริเวณทีม่ีฝนตก ได้แก ่  

จ.กาญจนบุรี จ.ชัยนาท  

จ.นครสวรรค์ จ.ลพบุรี  

จ.สิงหบ์ุรี จ.อุทัยธานี  

จ.เพชรบูรณ์(ตอนล่าง)  

จ.พิจิตร (8 จังหวัด) 

4.จังหวัดกาญจนบรุ ี

 

 

 

18 18 59 84:10 59.00 บริเวณทีม่ีฝนตก ได้แก ่

จ.กาญจนบุรี จ.นครปฐม  

จ.พระนครศรีอยุธยา  

จ.สุพรรณบุรี จ.อ่างทอง  

จ.อุทัยธานี จ.ตาก 

(7 จังหวัด) 

5.จังหวัดลพบุร ี 35 35 173 211:50 120.50 บริเวณทีม่ีฝนตก ได้แก ่

จ.ชัยนาท จ.นครสวรรค์  

จ.พระนครศรีอยุธยา  

จ.ลพบุรี จ.สระบุรี  

จ.สิงห์บุรี จ.อ่างทอง  

จ.อุทัยธานี จ.เพชรบูรณ์

(ตอนล่าง) จ.นครราชสีมา 

(10 จังหวัด) 

6.จังหวัด

นครราชสีมา 

23 23 62 81:35 80.80 บริเวณที่มฝีนตก ไดแ้ก ่  

จ.ชัยภูมิ จ.บุรีรัมย์  

จ.นครราชสมีา 

จ.อบุลราชธานี 

(4 จังหวัด) 

7.จังหวัดอุดรธาน ี 22 19 54 77:35 54.00 บริเวณทีม่ีฝนตก ได้แก ่  

จ.กาฬสินธุ์ จ.ขอนแก่น  



 

การปฏิบัติการฝนหลวงตามแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ         6 2560

กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง กองปฏิบัติการฝนหลวง 

หน่วยปฏิบัติการ 

ฝนหลวง 

วัน 

ขึ นบิน 

วัน 

ฝนตก 

จ านวน 

เที่ยวบิน 

จ านวน 

ชั่วโมงบิน 

ปริมาณการใช้ 

สารฝนหลวง 

(ตัน/นัด) 

จังหวัดที่มีรายงาน 

ฝนตก 

จ.ชัยภมูิ จ.นครพนม  

จ.เลย จ.สกลนคร  

จ.หนองคาย จ.อุดรธานี 

จ.หนองบัวล าภู  

(9 จังหวัด) 

8.จังหวัดบุรรีัมย์ 19 19 47 78:45 47.00 บริเวณทีม่ีฝนตก ได้แก ่ 

จ.นครราชสีมา  

จ.บุรีรัมย์ จ.ยโสธร 

จ.มหาสารคาม  

จ.ร้อยเอ็ด จ.ศรีสะเกษ  

จ.สุรินทร์ (7 จังหวัด) 

9.จังหวัดจันทบรุ ี 30 30 142 203:00 100.20 บริเวณทีม่ีฝนตก ได้แก ่  

จ.จันทบุรี จ.ฉะเชิงเทรา  

จ.ชลบุรี จ.ตราด  

จ.ปราจีนบุรี จ.ระยอง  

จ.สระแก้ว (7 จังหวัด) 

10.จังหวัดสระแก้ว 10 10 55 66:55 39.30 บริเวณทีม่ีฝนตก ได้แก ่  

จ.จันทบุรี จ.ฉะเชิงเทรา  

จ.ชลบุรี จ.ปราจีนบุรี  

จ.สระแก้ว (5 จังหวัด) 

11.อ าเภอหัวหิน 

จังหวัด

ประจวบครีีขันธ์  

37 37 168 235:05 115.50 บริเวณทีม่ีฝนตก ได้แก ่  

จ.ประจวบคีรีขันธ์  

จ.เพชรบุรี จ.ราชบุรี  

(3 จังหวัด) 

12.จังหวัดสงขลา 16 16 16 33:40 32.00 บริเวณทีม่ีฝนตก ได้แก ่  

จ.นราธิวาส จ.พทัลุง  

จ.ยะลา (3 จังหวัด) 

   

 

 

 

 

 

 

  



 

การปฏิบัติการฝนหลวงตามแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ         7 2560

กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง กองปฏิบัติการฝนหลวง 

ระยะที่ 3 : ช่วงเดือนพฤษภาคม 2560 – กันยายน 2560 

  เน้นปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเพิ่ม

ปริมาณน้ าฝนให้พื้นที่เกษตรกรรม ในช่วงเริ่มฤดู

เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจประจ าปีเพื่อป้องกันและแก้ไข

ปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากฤดูฝนมาล่าช้ากว่าปกติ 

หรือฝนทิ้งช่วงระหว่างฤดูเพาะปลูก โดยด าเนินการ

ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 

2560 ใช้อากาศยานปฏิบัติงานทั้งหมด 22 ล า 

ประกอบด้วยอากาศยานชนิด Caravan จ านวน 

9 ล า, ชนิด Casa จ านวน 8 ล า, ชนิด CN-235 

จ านวน 1 ล า, ชนิด SKA จ านวน 1 ล า, ชนิด 

BT-67 จ านวน 1 ล า, และชนิด AU-23 จ านวน 

2 ล า มีการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จ านวน 

137 วัน มีวันฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง

คิดเป็นร้อยละ 96.7 ขึ้นปฏิบัติงานจ านวน 

2,390 เที่ยวบิน (3,455:47 ชั่วโมงบิน) ใช้สาร

ฝนหลวงไปทั้งสิ้น 2,104.625 ตัน พลุซิลเวอร์ไอ

โอไดด์ จ านวน 147 นัดพลุแคลเซียมคลอไรด์ 

จ านวน 76 นัด และภารกิจปฏิบัติการยับยั้ง

ความรุนแรงพายุลูกเห็บ จ านวน329 นัด และ

จากการปฏิบัติการฝนหลวงสามารถท าให้มีฝนตก

ในพื้นที่เป้าหมายคดิเป็น 201.56 ล้านไร่ ในพื้นที่

รวม 42 จังหวัด มีรายละเอียดการปฏิบตัิการ ดังนี้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

การปฏบิตักิารฝนหลวงตามแผนปฏบิตัริาชการประจ าปงีบประมาณ         8 2560

กลุม่วชิาการปฏบิตักิารฝนหลวง กองปฏบิตักิารฝนหลวง 

ตารางที่ 4 สรุปการปฏิบัติการฝนหลวงช่วงเดือนพฤษภาคม 2560 – กันยายน 2560 

หน่วยปฏิบัติการ 

ฝนหลวง 

วัน 

ขึ นบิน 

วัน 

ฝนตก 

จ านวน 

เที่ยวบิน 

จ านวน 

ชั่วโมงบิน 

ปริมาณการใช้ 

สารฝนหลวง 

(ตัน/นัด) 

จังหวัดที่มีรายงาน 

ฝนตก 

1.จังหวัดเชียงใหม่ 88 87 478 674:20 491.70 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก ่

จ.ก าแพงเพชร จ.เชียงราย 

จ.เชียงใหม่ จ.ตาก จ.น่าน 

จ.แพร่ จ.แม่ฮ่องสอน  

จ.ล าปาง จ.ล าพูน  

(9 จังหวัด) 

2.จังหวัดพิษณุโลก 31 31 82 155:45 70.00 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก ่

จ.ก าแพงเพชร จ.พิจิตร 

จ.เชียงใหม่ จ.ตาก จ.น่าน 

จ.พิษณุโลก จ.เพชรบูรณ์ 

จ.แพร่ จ.ล าพูน  

จ.อุตรดิตถ์ จ.นครสวรรค์  

(12 จังหวัด) 

3.จังหวัดตาก 

 

 

 

 

66 66 291 432:20 301.80 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก ่

จ.ก าแพงเพชร จ.เชียงใหม่ 

จ.ตาก จ.น่าน จ.ล าปาง  

จ.ล าพูน  

(6 จังหวัด) 

4.อ าเภอตาคลี 

จังหวัดนครสวรรค์ 

1 - 1 2:00 - ไม่มีฝนตกจากการ

ปฏิบัติการฝนหลวง 

5.จังหวัดกาญจนบุรี 

 

74 72 256 386:50 204.43 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่      

จ.กาญจนบุรี จ.ชัยนาท 

จ.นครปฐม จ.สิงห์บุรี 

จ.นครสวรรค์ จ.ตาก 

จ.อ่างทอง จ.อุทัยธานี 

จ.สุพรรณบุรี  

(9 จังหวัด) 

6.จังหวัดลพบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

46 40 132 169:07 84.50 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่      

จ.กาญจนบุรี จ.ชัยนาท  

จ.นครสวรรค์ จ.ลพบุรี 

จ.พระนครศรีอยุธยา  

จ.สระบุรี จ.สิงห์บุรี  

จ.สุพรรณบุรี จ.อ่างทอง 

จ.อุทัยธานี จ.เพชรบูรณ์ 

จ.นครราชสีมา (12 จังหวัด) 



 

การปฏบิตักิารฝนหลวงตามแผนปฏบิตัริาชการประจ าปงีบประมาณ         9 2560

กลุม่วชิาการปฏบิตักิารฝนหลวง กองปฏบิตักิารฝนหลวง 

หน่วยปฏิบัติการ 

ฝนหลวง 

วัน 

ขึ นบิน 

วัน 

ฝนตก 

จ านวน 

เที่ยวบิน 

จ านวน 

ชั่วโมงบิน 

ปริมาณการใช้ 

สารฝนหลวง 

(ตัน/นัด) 

จังหวัดที่มีรายงาน 

ฝนตก 

7. จังหวัดราชบุรี 

 

15 15 56 84:50 39.10 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่      

จ.กาญจนบุรี จ.ชัยนาท  

จ.สุพรรณบุรี  

(3 จังหวัด) 

8.จังหวัด

นครราชสีมา 

88 81 275 389:00 319.80 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่      

จ.นครราชสีมา จ.บุรีรัมย์  

จ.มหาสารคาม จ.ร้อยเอ็ด  

(4 จังหวัด) 

9. จังหวัดขอนแก่น 

 

 

 

 

 

15 14 42 65:40 42.00 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่      

จ.กาฬสินธุ์ จ.ขอนแก่น  

จ.ชัยภูมิ จ.นครราชสีมา  

จ.บุรีรัมย์ จ.มหาสารคาม  

จ.สกลนคร จ.อุดรธานี           

(8 จังหวัด) 

10. จังหวัดสระแก้ว 

 

 

 

 

57 57 266 322:15 189.20 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่      

จ.จันทบุรี จ.ฉะเชิงเทรา  

จ.ชลบุรี จ.ปราจีนบุรี  

จ.ระยอง จ.สระแก้ว   

(6 จังหวัด) 

11. จังหวัดระยอง 

 

 

43 41 203 363:05 142.50 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่      

จ.ฉะเชิงเทรา จ.สระแก้ว 

(2 จังหวัด) 

12. อ าเภอหัวหิน 

จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 

 

63 63 304 410:35 210.60 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่      

จ.ประจวบคีรีขันธ์  

จ.เพชรบุรี จ.ราชบุรี     

(3 จังหวัด) 

 

 

 

 

 

 



 

การปฏบิตักิารฝนหลวงตามแผนปฏบิตัริาชการประจ าปงีบประมาณ         10 2560

กลุม่วชิาการปฏบิตักิารฝนหลวง กองปฏบิตักิารฝนหลวง 

 แผนการเติมน  าตน้ทุนและกักเก็บน  า 2.2 
 

มีการปฏิบัติการฝนหลวงในช่วงเดือนกรกฎาคม

ถึงเดือนกันยายน 2560 โดยเป็นการปฏิบัติการฝนหลวงแบบ

บูรณาการร่วมกับแผนการป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง ระยะที่ 3 

(ช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน 2560) ซึ่งเป็นการ

ปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่เกษตรกรรม 

และเพิ่มปริมาณน้ าเก็บกักให้เขื่อนต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยมีการขึ้น

ปฏิบัติการฝนหลวง จ านวน 85 วัน มีวันฝนตกจากการ

ปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 94.5 จังหวัดที่มีรายงาน 

 ฝนตกรวม 22 จังหวัด และท าให้มีปริมาณน้ าไหลเข้าอ่างสะสม 

3,671.78 ล้าน ลบ.ม. ใน 12 เขื่อนเป้าหมาย 

ตารางที่ 5 แผนการเติมน้ าต้นทุนและกักเก็บน้ า 

หน่วยปฏิบัติการ 

ฝนหลวง 

วัน 

ขึ นบิน 

วัน 

ฝนตก 

จ านวน 

เที่ยวบิน 

จ านวน 

ชั่วโมงบิน 

ปริมาณการใช้ 

สารฝนหลวง 

(ตัน/นัด) 

เข่ือน/อ่างเก็บน  า 

ที่มีรายงาน 

ฝนตก 

1. จังหวัดเชียงใหม่ 48 47 273 384:20 301.00 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่  

ภูมิพล สิริกิติ์  

แม่งัดสมบูรณ์ชล  

แม่กวงอุดมธารา  

(4 เข่ือน) 

2. จังหวัดพิษณุโลก 9 9 18 37:45 18.00 

3. จังหวัดตาก 50 50 204 293:35 230.70 

4. อ าเภอตาคลี 

จังหวัดนครสวรรค์ 

1 - 1 2:00 - บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 

ป่าสักชลสิทธิ์  

ศรีนครินทร์  

วชิราลงกรณ์  

(3 เขื่อน)  

5. จังหวัด

กาญจนบุรี 

39 37 164 233:40 112.70 

6. จังหวัดลพบุรี 19 13 19 36:27 -/66 

7. จังหวัดราชบุรี 15 15 56 84:50 39.10 

8. จังหวัด

นครราชสีมา 

51 45 157 226:15 186.00 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 

ล าตะคอง (1 เขื่อน) 

9. จังหวัดสระแก้ว 17 17 74 88:40 52.40 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่   

คลองสียัด พระปรง  

(2 เข่ือน)  10. จังหวัดระยอง 43 41 203 363:05 142.50 

11. อ าเภอหัวหิน

จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 

43 43 200 271:00 140.20 บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ 

แก่งกระจาน ปราณบุรี 

(2 เข่ือน) 



 

การปฏิบตัิการฝนหลวงตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ         11 2560

กลุ่มวิชาการปฏบิัติการฝนหลวง กองปฏบิัติการฝนหลวง 

 แผนการบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า 2.3 
 

กรมฝนหลวงและการบินเกษตรด าเนินการ

ปฏิบัติการดัดแปรสภาพอากาศเพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควัน

ในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อลดความหนาแน่นของหมอกควัน 

ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน 

2560 ด าเนินงานในรูปแบบงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยกอง

ปฏิบัติการฝนหลวงร่วมกับกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 

ฝนหลวงเน้นปฏิบัติการบริเวณจังหวัดล าปาง (อ าเภอเมือง

ล าปาง อ าเภอแม่เมาะ) จังหวัดแม่ฮ่องสอน (อ าเภอเมือง

แม่ฮ่องสอน) และจังหวัดเชียงใหม่ (อ าเภอแม่แจ่ม) ปฏิบัติการ

โดยใช้น้ าแข็งแห้ง โปรยบริเวณความสูงเหนือชั้นผกผัน 

(Inversion Layer) มีการขึ้นบินปฏิบัติการดัดแปรสภาพ

อากาศ จ านวน 9 วัน ขึ้นปฏิบัติงานจ านวน 28 เที่ยวบิน 

(68:25 ชั่วโมงบิน) ใช้สารฝนหลวงไปทั้งสิ้น 20.0 ตัน ทั้งนี้

การปฏิบัติการดัดแปรสภาพอากาศดังกล่าวอยู่ระหว่างการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 1 กราฟแสดงแนวโน้มค่า PM10 ในภาคเหนือ  

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 



 

การปฏิบตัิการฝนหลวงตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ         12 2560

กลุ่มวิชาการปฏบิัติการฝนหลวง กองปฏบิัติการฝนหลวง 

  

การปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อยับยั้งความรุนแรงของพายุลูกเห็บ ระยะเวลาด าเนินการระหว่างวันที่ 

3 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2560 ณ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยปฏิบัติการฝน

หลวงจังหวัดพิษณุโลก ใช้อากาศยานในการปฏิบัติงานทั้งสิ้น 2 ล า ประกอบด้วยอากาศยานชนิด  SKA 

จ านวน 1 ล า และชนิด Alpha Jet จ านวน 1 ล า โดยมีการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงยับยั้งความรุนแรงของพายุ

ลูกเห็บ จ านวน 25 วัน รวม 25 เที่ยวบิน (43:15 ชั่วโมงบิน) ยิงพลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ (AgI Flare) รวม 

1,204 นัด และท าให้มีพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง ครอบคลุมพื้นที่ฝนตก รวม 18 

จังหวัด 49 อ าเภอ บริเวณจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดพิจิตร จังหวัด

สุโขทัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก จังหวัดล าพูน จังหวัดล าปาง จังหวัดพะเยา จังหวัด

แพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดลพบุรี จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดชัยนาท จังหวัดเลย และจังหวัดชัยภูมิ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการยับยั งการเกิดพายุลูกเห็บ 2.4 



 

การปฏิบตัิการฝนหลวงตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ         13 2560

กลุ่มวิชาการปฏบิัติการฝนหลวง กองปฏบิัติการฝนหลวง 

                                                                                  กำรขอรบับรกิำรฝนหลวง            13  
                          ตารางแสดงการขอรบับรกิารฝนหลวง ประจ าปีงบประมาณ 2560          14 

                          แผนที่แสดงการขอรบับรกิารฝนหลวง ประจ าปีงบประมาณ 2560            15 

 

กำรขอรบับรกิำร
ฝนหลวง 
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การปฏิบัติการฝนหลวงตามแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ         13 2560

กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง กองปฏิบัติการฝนหลวง 

 
 

 

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีการเปิดให้บริการฝนหลวงตั้ งแต่ปี 2558  

ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ทางโทรศัพท์, ทางหนังสือราชการ, ระบบจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ส านักนายก,  

ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ,จดหมาย/ตู้ปณ.57, ติดต่อด้วยตนเอง  

ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงประจ าภูมิภาค และผ่านทางเว็บไซต์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

http://royalrain.go.th ซ่ึงได้มีการพัฒนาระบบขอรับบริการฝนหลวง โดยจัดท าฐานข้อมูลบนเว็บไซต์

เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการขอรับบริการฝนหลวงและติดตามความคืบหน้าในการช่วยเหลือ 

โดยจะใช้ระยะเวลาให้บริการทั้งสิ้น ไม่เกิน 5 วัน เริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่การรับเรื่องขอรับบริการฝนหลวง

จนถึงการตอบกลับผู้ขอรับบริการ มีรายละเอียดขั้นตอนการให้บริการดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2 การขอรับบริการฝนหลวง 

จากข้อมูลการขอรับบริการฝนหลวงใน 3 ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2558 - 2560)  

มีการขอรับบริการรวมทั้งสิ้น 2,644 ครั้ง โดยแบ่งเป็นปีงบประมาณ 2558 มีจ านวน 1 ,533 ครั้ง  

(14 จังหวัด) ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 545 ครั้ง และปีงบประมาณ 2560 จ านวน 566 ครั้ง  

ซ่ึงสอดคล้องกับสถานการณ์ความแห้งแล้งในปี 2558 ที่ประเทศไทยมีฝนน้อยและต่ ากว่าค่าปกติ ส่งผลให้มี

จ านวนการขอรับบริการสูงในปี 2558 ส่วนปี 2559 ประเทศไทยมีปริมาณฝนรวมตลอดปีเฉลี่ยสูงกว่า

ปกติ ส่งผลให้ปี 2559 มีจ านวนการขอรับบริการลดลง 

ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2560 มีผู้ขอรับบริการฝนหลวงตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 

2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 รวมทั้งสิ้น 566 ราย โดยมีรายละเอียดการขอรับบริการแสดงดัง

ตารางในข้อ 1.2  

การขอรับบริการฝนหลวง 1.1 

http://royalrain.go.th/


 

 
การปฏิบัติการฝนหลวงตามแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ         14 2560

กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง กองปฏิบัติการฝนหลวง 

 
 

 

 

 

 

  จากสถิติในปีงบประมาณ 2560 พบว่าภาคเหนือมีจ านวนครั้งของการขอรับ

บริการฝนหลวงสูงสุดถึง 294 ครั้ง รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 129 ครั้ง ภาคกลาง 

87 ครั้ง ภาคตะวันออก 39 ครั้ง และภาคใต้ 17 ครั้ง ตามล าดับ  

 

 

 

 

 

 

 

ภาค รายชื่อจังหวัด (จ านวนอ าเภอ) ที่มีผู้ขอรบับรกิาร 
จ านวนผู้ขอรบั

บริการ (ราย) 

เหนือ 
ก าแพงเพชร(4 อ าเภอ), ตาก(2 อ าเภอ), น่าน(15 อ าเภอ), พิจิตร(1 อ าเภอ), 

พิษณุโลก(5 อ าเภอ), ล าปาง(10 อ าเภอ), ล าพูน(6 อ าเภอ), สุโขทัย(3 อ าเภอ), 

อุตรดิตถ์(2 อ าเภอ), เชียงราย(2 อ าเภอ), เชียงใหม่(15 อ าเภอ), เพชรบูรณ์(6 

อ าเภอ), แพร่(4 อ าเภอ), แม่ฮ่องสอน(1 อ าเภอ) 

294 

กลาง 
กรุงเทพมหานคร(2 อ าเภอ), กาญจนบุรี(5 อ าเภอ), ชัยนาท(3 อ าเภอ), 

นครสวรรค์ (9 อ าเภอ), พระนครศรีอยุธยา(1 อ าเภอ), ลพบุรี(6 อ าเภอ), 

สระบุรี(13 อ าเภอ), สุพรรณบุรี(3 อ าเภอ), อุทัยธานี(3 อ าเภอ), อ่างทอง(1 

อ าเภอ) 

87 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ขอนแก่น(3 อ าเภอ), ชัยภูมิ(16 อ าเภอ), นครราชสีมา(21 อ าเภอ), บุรีรัมย์ 

(8 อ าเภอ), มหาสารคาม(3 อ าเภอ), มุกดาหาร(6 อ าเภอ), ยโสธร(1 อ าเภอ), 

ร้อยเอ็ด(8 อ าเภอ), ศรีสะเกษ(1 อ าเภอ), สกลนคร(1 อ าเภอ), สุรินทร์(11 

อ าเภอ), อ านาจเจริญ(1 อ าเภอ), อุบลราชธานี(1 อ าเภอ) 

129 

ตะวันออก 
จันทบุรี(5 อ าเภอ), ฉะเชิงเทรา(3 อ าเภอ), ชลบุรี(3 อ าเภอ), ตราด(7 อ าเภอ), 

ปราจีนบุรี(2 อ าเภอ), ระยอง(3 อ าเภอ), สระแก้ว(7 อ าเภอ) 
39 

ใต้ 
ชุมพร(8 อ าเภอ), นราธิวาส(6 อ าเภอ), ประจวบคีรีขันธ์(1 อ าเภอ), ปัตตานี 

(1อ าเภอ), พัทลุง(11 อ าเภอ), ยะลา(8 อ าเภอ), ราชบุรี(2 อ าเภอ), สงขลา(6 

อ าเภอ), สุราษฎร์ธานี(2 อ าเภอ), เพชรบุรี(2 อ าเภอ) 

17 

รวม 54 จังหวัด 280 อ าเภอ 566 

ตารางแสดงการขอรับบริการฝนหลวงประจ าปีงบประมาณ 2560 1.2 



 

 
การปฏิบัติการฝนหลวงตามแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ         15 2560

กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง กองปฏิบัติการฝนหลวง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

จากข้อมูลการกระจายตัวของพื้นที่การขอรับบริการฝนหลวง พบว่ามีสัดส่วนการขอรับ

บริการฝนหลวงมากที่สุดในภาคเหนือ รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ

ภาคใต้ ตามล าดับ ส่วนพื้นที่ที่มีจ านวนการขอรับบริการฝนหลวงมากที่สุดได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงมี

การขอรับบริการฝนหลวงมากที่สุดถึง 55 ครั้ง  

 

 

 

แผนท่ีแสดงการกระจายตัวของการขอรับบริการฝนหลวงประจ าปีงบประมาณ 2560 1.3 



 

 
การปฏิบัติการฝนหลวงตามแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ         16 2560

กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง กองปฏิบัติการฝนหลวง 

 
 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกิจกรรมอำสำสมัครฝนหลวงประจ ำปีงบประมำณ 2560  16 

    แผนที่แสดงจ ำนวนอำสำสมัครฝนหลวงปีงบประมำณ 2558-2560        22 

ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะจำกกำรจัดอบรมอำสำสมัครฝนหลวง           24 

 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน
กำรอบรมอำสำสมัคร 

ฝนหลวง 3 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 การปฏิบัติการฝนหลวงตามแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ 2560        16

กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง กองปฏิบัติการฝนหลวง 

รูปที่ 3 กิจกรรมการฝกึอบรมเชิงปฏิบัตกิาร โครงการสร้างเสริม

ศักยภาพอาสาสมัครฝนหลวง (เพิม่ประสิทธภิาพ) :  

วันพระบิดาฝนหลวง ของ อสฝล. จาก 5 ศูนย์ปฏิบัตกิาร  

สรุปผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรมอาสาสมคัรฝนหลวงประจ าปีงบประมาณ 2560 3.1 
 

 

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้มีการคัดเลือกและแต่งตั้งเ กษตรกรในพื้นที่ ให้เป็น

อาสาสมัครฝนหลวง ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของอาสาสมัครฝนหลวง

ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการท าหน้าที่ช่วยเหลือและสนับสนุนภารกิจปฏิบัติการฝนหลวง ในการส่งเสริม

การเกษตรป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง รวมทั้งร่วมพัฒนาการให้บริการฝนหลวงให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของประชาชน 

ในปีงบประมาณ 2560 กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้จัดโครงการอบรมอาสาสมัคร 

ฝนหลวง แบ่งเป็นการจัดอบรมเป็น 2 ช่วง ได้แก่ การจัดอบรมอาสาสมัครฝนหลวงตามแผนประจ าปี 7 

โครงการ และการจัดอบรมอาสาสมัครฝนหลวงเพิ่มเติมในพื้นที่แปลงใหญ่ 4 โครงการ รวมทั้งสิ้น 11 

โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 

 

ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2559  

ณ โรงแรมที เค พาเลซ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ฯ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มวชิาการปฏิบตัิการฝนหลวง  กองปฏบิัตกิารฝนหลวง 

จ านวนเป้าหมาย 100 คน  

ผลการด าเนินการ 100 คน 

จังหวัดเป้าหมาย 

รวม 42 จังหวัด เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พะเยา ก าแพงเพชร 

ตาก สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน เชียงราย นครสวรรค์ 

สุพรรณบุรี กาญจนบุรี อยุธยา นนทบุรี อุทัยธานี นนทบุรี อุทัยธานี ชัยนาท 

สระบุรี อ่างทอง ปทมุธานี มหาสารคาม ลพบุรี สุรินทร์ ยโสธร อบุลราชธานี 

กาฬสินธุ์ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี สระแก้ว ตรัง ชุมพร พัทลุง สงขลา และ

นครศรีธรรมราช   

โครงการสร้างเสริมศักยภาพอาสาสมัครฝนหลวง (เพิ่มประสิทธิภาพ) วันพระบิดาฝนหลวง 

 กทม. 



 
 

 การปฏิบัติการฝนหลวงตามแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ 2560        17

กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง กองปฏิบัติการฝนหลวง 

รูปที่ 4 กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการจิตอาสาช่วยพระบิดาปฏิบั ติการฝนหลวงของอาสาสมัคร 

        ฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

รูปที่ 5 กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการจิตอาสาช่วยพระบิดาปฏิบัติการฝนหลวงของอาสาสมัคร 

       ฝนหลวงภาคกลาง 

 

 
 

    ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2559  

    ณ โรงแรมทองธารินทร์ อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร ์

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

   ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2559  

   ณ โรงแรม พาวีเล่ืยน ริมแคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุร ี

 

ศูนย์ฯ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์ปฏิบัตกิารฝนหลวงภาคกลาง กองปฏบิัตกิารฝนหลวง 

จ านวนเป้าหมาย 100 คน 

ผลการด าเนินการ 100 คน 

จังหวัดเป้าหมาย 
รวม 13 จังหวัด นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงหบ์ุรี ลพบุรี อ่างทอง สระบุรี 

สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา 

   
 

 

 
 
 

 

 

ศูนย์ฯ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์ปฏิบัตกิารฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองปฏบิัตกิารฝนหลวง 

จ านวนเป้าหมาย 100 คน  

ผลการด าเนินการ 100 คน 

จังหวัดเป้าหมาย 
รวม 10 จังหวัด ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี 

อ านาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร จิตอาสาช่วยพระบิดาปฏิบัติการฝนหลวง 

 

ภาคกลาง 
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กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง กองปฏิบัติการฝนหลวง 

   ระหว่างวันที่ 14-16 ธนัวาคม 2559  

   ณ ไดมอนด์ปาร์คอินน์ เชียงราย รีสอร์ท 

 

ศูนย์ฯ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์ปฏิบัตกิารฝนหลวงภาคเหนือ กองปฏบิัตกิารฝนหลวง 

จ านวนเป้าหมาย 100 คน 

ผลการด าเนินการ 100 คน 

จังหวัดเป้าหมาย 
รวม 15 จังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน พะเยา น่าน แม่ฮ่องสอน ตาก 

สุโขทัย อุตรดิตถ์ ก าแพงเพชร พษิณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ และแพร่ 

 
  
    
   
   
 
  

 
 

 
 
   ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2560  

   ณ สวนนงนุช พัทยา อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

 

ศูนย์ฯ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์ปฏิบัตกิารฝนหลวงภาคตะวันออก กองปฏบิัตกิารฝนหลวง 

จ านวนเป้าหมาย 100 คน 

ผลการด าเนินการ 100 คน 

จังหวัดเป้าหมาย 
รวม 8 จังหวัด ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว นครนายก ปราจีนบุรี และ

ฉะเชิงเทรา 

 
  

 

 
 
 
 

 
 
 

ภาคเหนือ 

รูปที่ 7 กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการจิตอาสาช่วยพระบิดาปฏิบัติการฝนหลวงของอาสาสมัคร 

       ฝนหลวงภาคตะวันออก  

รูปที่ 6 กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการจิตอาสาช่วยพระบิดาปฏิบัติการฝนหลวงของอาสาสมัครฝนหลวง  

       ภาคเหนือ  

 

ภาคตะวันออก 
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กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง กองปฏิบัติการฝนหลวง 

รูปที่ 8 กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการจิตอาสาช่วยพระบิดาปฏิบัติการฝนหลวงของอาสาสมัครฝนหลวงภาคใต้  

 

ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560  

ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอรท์ จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

 
 

   
 

  

 
 

 

 

ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2560  

   ณ โรงแรมแกรนด์ ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

ศูนย์ฯ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์ปฏิบัตกิารฝนหลวงภาคกลาง กองปฏบิัตกิารฝนหลวง 

จ านวนเป้าหมาย 100 คน 

ผลการด าเนินการ 100 คน 

จังหวัดเป้าหมาย 

รวม 46 จังหวัด เชียงใหม่ ล าพนู ล าปาง แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พะเยา 

ก าแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน เชียงราย 

นครสวรรค์ กาญจนบุรี อยุธยา นนทบุรี อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บรีุ อ่างทอง 

ปทมุธานี ลพบุรี สุรินทร์ ยโสธร อุบลราชธานี อ านาจเจริญ นครราชสีมา 

กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ชัยภมูิ ร้อยเอ็ด อบุลราชธานี บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ชลบุรี 

ระยอง ตราด จันทบุรี สระแก้ว ตรัง สุราษฏร์ธานี สงขลา และนครศรีธรรมราช 

  
  

 

  

 

 
 

ศูนย์ฯ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์ปฏิบัตกิารฝนหลวงภาคใต้ กองปฏบิัตกิารฝนหลวง 

จ านวนเป้าหมาย 100 คน 

ผลการด าเนินการ 88 คน 

จังหวัดเป้าหมาย 

รวม 19 จังหวัด ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรปราการ เพชรบุรี พังงา 

ประจวบคีรีขันธ์ ชมุพร ระนอง กระบี่ สุราษฎร์ธานี ภูเกต็ นครศรีธรรมราช 

พัทลุง ตรัง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 

รูปที่ 9 กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างเสริมศักยภาพอาสาสมัครฝนหลวง (เพิ่มประสิทธิภาพ) : วันเปิด 

       ปฏบิัติการฝนหลวงของอาสาสมัครฝนหลวง จาก 5 ศูนย์ปฏบิัติการ  

โครงการสร้างเสริมศักยภาพอาสาสมัครฝนหลวง (เพิ่มประสิทธิภาพ) วันเปิดปฏิบัติการฝนหลวง 

ภาคใต ้

ภาคกลาง 
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กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง กองปฏิบัติการฝนหลวง 

รูปที่ 10 กิจกรรมการฝกึอบรมเชิงปฏบิัตกิาร โครงการจิตอาสาช่วยพระบดิาปฏบิัตกิารฝนหลวง ของอาสาสมัครฝนหลวงภาคใต ้ 

รูปที่ 11 กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการจิตอาสาช่วยพระบิดาปฏิบัติการฝนหลวง ของอาสาสมัครฝนหลวง  

        ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 

  

ระหว่างวันที่ 24-26 มิถนุายน 2560  

ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซา่ อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

ศูนย์ฯ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์ปฏิบัตกิารฝนหลวงภาคใต้ กองปฏบิัตกิารฝนหลวง 

จ านวนเป้าหมาย 100 คน 

ผลการด าเนินการ 93 คน 

จังหวัดเป้าหมาย 

รวม 20 จังหวัด ราชบุรี สมทุรสงคราม สมุทรสาคร สมทุรปราการ เพชรบุรี 

ประจวบคีรีขันธ์ ชมุพร ระนอง สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา ภูเก็ต นครศรีธรรมราช 

พัทลุง ตรัง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 

  
 

  

 
 

 

 

ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 2560  

ณ โรงแรมลา วิลล่า ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

 
ศูนย์ฯ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์ปฏิบัตกิารฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองปฏบิัตกิารฝนหลวง 

จ านวนเป้าหมาย 100 คน 

ผลการด าเนินการ 95 คน 

จังหวัดเป้าหมาย 
รวม 7 จังหวัด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ขอนแก่น สุรินทร์ ชัยภูม ินครราชสีมา  

และบุรีรัมย ์

  
 

  

 
 
 
 

 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จติอาสาช่วยพระบิดาปฏิบัติการฝนหลวง 

 
ภาคใต ้

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง กองปฏิบัติการฝนหลวง 

รูปที่ 13 กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการจิตอาสาช่วยพระบิดาปฏิบัติการฝนหลวงของอาสาสมัคร    

        ฝนหลวงของอาสาสมัครฝนหลวง จาก 3 ศูนย์ปฏิบัติการ 

รูปที่ 12 กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการจิตอาสาช่วยพระบิดาปฏิบัติการฝนหลวง ของอาสาสมัครฝนหลวง 

        ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2560  

ณ โรงแรมลา วิลล่า ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

 

ศูนย์ฯ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์ปฏิบัตกิารฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองปฏบิัตกิารฝนหลวง 

จ านวนเป้าหมาย 100 คน 

ผลการด าเนินการ 82 คน 

จังหวัดเป้าหมาย 
รวม 13 จังหวัด ร้อยเอ็ด บึงกาฬ เลย อุดรธานี หนองคาย หนองบัวล าภู 

มุกดาหาร สกลนคร นครพนม อ านาจเจริญ ยโสธร อุบลราชธานี และศรีสะเกษ 

   
 

  

 
 
 

 

  

ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2560  

   ณ โรงแรมแกรนด์ ริเวอร์ไซด์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

 

ศูนย์ฯ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มวชิาการปฏิบตัิการฝนหลวง กองปฏิบตัิการฝนหลวง 

จ านวนเป้าหมาย 125 คน 

ผลการด าเนินการ 125 คน 

จังหวัดเป้าหมาย 

รวม 31 จังหวัด เชียงใหม่ ล าพนู ล าปาง แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พะเยา ก าแพงเพชร 

ตาก สุโขทัย พษิณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน เชียงราย นครสวรรค์ 

นครปฐม กรุงเทพมหานคร นนทบุรี อุทัยธานี ชัยนาท สพุรรณบรีุ อ่างทอง 

ปทมุธานี ลพบุรี สระบุรี ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี จันทบุรี และสระแก้ว  

 
 

  

  
 
 

 

 
 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ภาคเหนือ 
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กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง กองปฏิบัติการฝนหลวง 

 

 

 

 

 แผนท่ีแสดงจ านวนอาสาสมัครฝนหลวงปงีบประมาณ 2558-2560 3.2 
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กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง กองปฏิบัติการฝนหลวง 

จากการด าเนินงานการอบรมอาสาสมัครฝนหลวงของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558-2560 มีการกระจายตัวของอาสาสมัครฝนหลวงคิดเป็นร้อยละตามต าบล คือ  

 ภาคเหนือ มีอาสาสมัครฝนหลวงกระจายตัวอยู่ใน 15 จังหวัด 173 อ าเภอ 286 ต าบล  

คิดเป็นร้อยละ 20 ของจ านวนต าบลทั้งหมด 

 ภาคกลาง มีอาสาสมัครฝนหลวงกระจายตัวอยู่ใน 13 จังหวัด 127 อ าเภอ 146 ต าบล  

คิดเป็นร้อยละ 11 ของจ านวนต าบลทั้งหมด 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอาสาสมัครฝนหลวงกระจายตัวอยู่ใน 20 จังหวัด 322 อ าเภอ 

213 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 7 ของจ านวนต าบลทั้งหมด 

 ภาคตะวันออก มีอาสาสมัครฝนหลวงกระจายตัวอยู่ใน 8 จังหวัด 67 อ าเภอ 114 ต าบล  

คิดเป็นร้อยละ 21 ของจ านวนต าบลทั้งหมด 

 ภาคใต้ มีอาสาสมัครฝนหลวงกระจายตัวอยู่ใน 20 จังหวัด 189 อ าเภอ 194 ต าบล  

คิดเป็นร้อยละ 13 ของจ านวนต าบลทั้งหมด 

ในภาพรวมการกระจายตัวของอาสาสมัครฝนหลวงตามต าบลทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 13 ของ 

ทั้งประเทศ มีจ านวนอาสาสมัครฝนหลวงทั้งสิ้น 1,867 คน  
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กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง กองปฏิบัติการฝนหลวง 

 
 

จากการท าแบบประเมินในภาพรวมของกองปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง 5 ศูนย์ปฏิบัติการ  

พบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากการจัดอบรมอาสาสมัครฝนหลวง ดังต่อไปนี้ 

 1. ต้องการให้จัดในช่วงที่เกษตรกรไม่มีการเพาะปลูก 

 2. ต้องการให้มีการฝึกอบรมครั้งต่อไป 

 3. การอบรมควรจะเป็นสถานที่ที่สามารถอบรมเชิงปฏิบัติการได้ เช่น บริเวณกรมอุตุนิยมวิทยา

    เพื่อจะได้ประสบการณ์จริงในการอบรม 

 4. ต้องการให้มีการปฏิบัติจริงหรือปฏิบัตินอกสถานที่เพื่อให้ท างานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

 5. การบรรยายบางช่วงเวลาบางหัวข้อ อยากให้มีเอกสารประกอบด้วย เพราะฟังอย่างเดียวอาจท า

    ให้รับข้อมูลไม่ทัน และอาจลืมง่ายถ้ามีเอกสารหลังอบรมยังสามารถดูได้ 

 6. ต้องการให้เพิ่มวันอบรมให้มากขึ้น เนื่องจากมีเวลาน้อยไปท าให้วิทยากรบรรยายไม่ละเอียด      

         เท่าที่ควร 

 7. ควรมีการติดต่อสื่อสารกันเสมอเพื่อเพิ่มพลังของอาสาสมัครฝนหลวง 

 8. อยากให้มีการต่อยอดพัฒนาอาสาสมัครฝนหลวงให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น 

 9. การจัดอบรมควรแยกเป็นภาคๆ ไม่ควรรวมทั้งประเทศ 

 10. อยากให้มีรถรับส่งในแต่ละภูมิภาคเพราะขับรถมาเองอันตราย 

 11. อยากให้มีการจัดอบรมปีละ 2 ครั้ง 

 12. อยากให้มีการจัดอบรมในระดับชุมชน 

 13. อยากให้อาสาสมัครฝนหลวงแต่ละจังหวัดในแต่ละรุ่นมารวมกัน 

จากปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะดังกล่าว กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจะน ามาพิจารณา

ปรับปรุงและพัฒนาด าเนินการแก้ไขให้เหมาะสม เพื่อใช้ในการด า เนินงานและก าหนดแผนการปฏิบัติการในปี

ต่อไป 

 

 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากการจัดอบรมอาสาสมัครฝนหลวง3.3 



 
 

   
 

 

วัตถุประสงค์  25 

    ผลกำรลงพ้ืนที่ศูนย์กำรเรยีนรูก้ำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)  
 ของกรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร            25 

  ภำพกิจกรรมกำรลงพ้ืนที่ศูนย์กำรเรยีนรูก้ำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร  
 (ศพก.) ของกรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร            26 

 
   

 

 

ศูนย์กำรเรยีนรูก้ำร
เพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ผลิตสินค้ำเกษตร 4 
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กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง กองปฏิบัติการฝนหลวง 

 

 

 

1. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในภารกิจ บทบาทหน้าที ่และการปฏิบัติงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

2. เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์การขอรับบริการฝนหลวง และส ารวจพ้ืนที่ที่มีความต้องการน้ าฝน 

 

 

 

กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ตอบรับนโยบายรัฐบาลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยใน

ปีงบประมาณ 2560   มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมลงพื้นที่ให้ความรู้ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆทั้ง 5 ภูมิภาค จ านวน 

198 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 50 จังหวัด แบ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ 47 ครั้ง (จ านวน  

9 จังหวัด) ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง 56 ครั้ง (จ านวน 11 จังหวัด) ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 42 ครั้ง (จ านวน 13 จังหวัด) ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก 21 ครั้ง 

(จ านวน 6 จังหวัด) และศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ 32 ครั้ง (จ านวน 11 จังหวัด)  

ตารางที่ 6 ผลการลงพื้นที่ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  

            ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร  

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง 

ผลการลงพื นที่ ศพก. ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร )ครั ง(  

รวม 
ปี 2559 ปี 2560 

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

1. ศนูย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนอื   -  -  -  -  - 11 2 26 8  -  -  - 47 

2. ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง   - 22 3  -  -  - 3 19 9  -  -  - 56 

3. ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอื  
1 1 2 2 3 1 5 11 16  -  -  - 42 

4. ศูนย์ปฏิบตัิการฝนหลวงภาคตะวันออก  - 4 2  -  - 2 3 6 4  -  -  - 21 

5. ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้   -  -  -  - 1 5 3 13 10  -  -  - 32 

รวมทั งสิ น 5 ศูนย์ปฏิบัติการ 1 27 7 2 4 19 16 75 47  -  -  - 198 

 วัตถุประสงค ์4.1 

  ผลการลงพื นที ่ศพก. ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 4.2 

ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชนที่เกิดจากปัญหาของชุมชนและสามารถตอบสนองความต้องการด้าน

การเกษตรของชุมชนได้ เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเกษตร โดยเน้นการเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบ

ที่ประสบความส าเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และเป็นศูนย์เครือข่ายเพื่อเพิ่มเติม

ความรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ โดยท างานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญประจ าเขตที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน 
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กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง กองปฏิบัติการฝนหลวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

รูปที่ 14 กิจกรรมการลงพื้นที่ในภูมิภาคต่าง ๆ โดยมีนักวิชาการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร 

        ในพื้นที่ 

 ภาพกิจกรรมการลงพื นที ่ศพก. ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 4.3 

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก 

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต ้

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง 



 

  
 

 
 

 

สถิติกำรใช้กำรใช้สำรฝนหลวงสะสมต้ังแต่ปีงบประมำณ 2558-2560  27 

   กำรใช้สำรฝนหลวงต้ังแต่ปีงบประมำณ 2558-2560  29 

   กำรใช้สำรฝนหลวงประจ ำปีงบประมำณ 2560       31 

  เปรยีบเทียบภำพรวมกำรใช้สำรฝนหลวง ปีงบประมำณ 2560       32 

 

 

กำรใช้สำร 
ฝนหลวง 5 
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กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง กองปฏิบัติการฝนหลวง 

  

 

 

 

สารฝนหลวงในการปฏิบัติการฝนหลวงในประเทศไทย 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
   
 
 
 

สารฝนหลวงสูตรร้อนมีคุณสมบัติเมื่อดูดซับความชื้นในอากาศ หรือท าปฏิกิริยากับน้ าท าให้อุณหภูมิ

สูงขึ้น ใช้ในสภาพผงละเอียด สารฝนหลวงสูตรร้อนที่ใช้ในปัจจุบันมี 2 ชนิด คือ 

1. สูตร 6 แคลเซียมคลอไรด์ (Calcium Chloride) 

2. สูตร 8 แคลเซียมออกไซด์ (Calcium Oxide) 

  
  

  สารฝนหลวงสูตรเย็นมีคุณสมบัติเมื่อดูดซับความชื้นในอากาศ หรือท าปฏิกิริยากับน้ าท าให้อุณหภูมิ

ลดลงหรือเย็นลง สารฝนหลวงสูตรเย็นที่ใช้ในปัจจุบันมี 2 ชนิด คือ 

1. สูตร 4 ยูเรีย (Urea) 

2. สูตร 3 น้ าแข็งแห้ง (Dry Ice) 
  

 

  สารฝนหลวงสูตรสร้างแกนกลั่นตัวของอากาศ มีคุณสมบัติเป็นแกนดูดซับความชื้นให้เข้ามาเกาะและ

กลั่นตัว กลายเป็นเม็ดน้ าจ านวนมาก สารฝนหลวงสูตรแกนกลั่นตัวที่ใช้ในปัจจุบันมี 2 ชนิด คือ 

  1. เกลือแป้ง แบบ 4/1  

 2. เกลือแป้ง แบบ 4/2  

 

 สารฝนหลวงที่ ใช้ท าฝนหลวงในปัจจุบัน  

มีทั้งสิ้น 6 ชนิด สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท 

คือ สารฝนหลวงสูตรร้อน สารฝนหลวงสูตรเย็น 

สารฝนหลวงสูตรสร้างแกนกลั่นตัวของอากาศ  

ซ่ึ งบางชนิดมีคุณสมบัติ ดูด ซับความชื้ น ได้ ดี

(hygroscopic substances) บางชนิดมีคุณสมบัติ

เป็นแกนกลั่นตัว (CCN) ของความชื้นในบรรยากาศ 

บางชนิดสามารถคายความร้อนออกมาเพื่อกระตุ้น 

หรือเสริมการก่อตัว และเจริญเติบโตของเมฆบาง

ชนิดสามารถดูดความร้อนท า ให้อุณหภูมิของ

อากาศหรือเมฆเย็นตัวลง เร่งการกลั่นตัวของไอน้ า

และเสริมความหนาแน่นของเมฆจนเกิดเป็นฝน  

การเลือกใช้สารฝนหลวงแต่ละชนิดจึงพิจารณาจาก

คุณสมบัติที่กล่าวข้างต้นกับสภาวะของเมฆหรือ

บรรยากาศในแต่ละวันเป็นส าคัญ  

สารฝนหลวงสูตรร้อน 

 สถติิการใช้สารฝนหลวงสะสมตั งแต่ปีงบประมาณ 2558 - 2560 5.1 

สารฝนหลวงสูตรสร้างแกนกลั่นตัว 

สารฝนหลวงสูตรเย็น 

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

15% 

32% 

6% 

17% 

20% 

10% 

เกลือแป้ง แบบ 4/1 เกลือแป้ง แบบ 4/2 แคลเซียมคลอไรด์ (สูตร 6) 

แคลเซียมออกไซด์ (สูตร 8) ยูเรีย (สูตร 4)  น้ าแข็งแห้ง (สูตร 3) 

แกนกลั่นตัว 

48% 

ร้อน 

22% 

เย็น 

30% 

แกนกลั่นตัว ร้อน เย็น 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 15 แผนภมูิวงกลมแสดงสัดส่วนปรมิาณการใช้สารฝนหลวง จ าแนกตามประเภทสะสม 3 ปี 

   สถิติการใช้สารฝนหลวงของกองปฏิบัติการฝนหลวง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 - 2560 

มีการใช้สารประเภทสูตรแกนกล่ันตัวคิดเป็นร้อยละ 48 สารฝนหลวงสูตรเย็นร้อยละ 30 สารฝนหลวงสูตร

ร้อนคิดเป็นร้อยละ 22 ตามล าดับ ดังแสดงในรูปที่ 15 

 

 
 
 

   
 
 
 

 

รูปที่ 16 แผนภมูิวงกลมแสดงสัดส่วนปรมิาณการใช้สารฝนหลวง จ าแนกตามชนิดสะสม 3 ปี 

    สถิติการใช้สารฝนหลวงของกองปฏิบัติการฝนหลวง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 - 2560 

มีการใช้สารฝนหลวงชนิดต่างๆ สรุปได้ว่าสารฝนหลวงที่มีสัดส่วนปริมาณการใช้มากที่สุดคือ เกลือแป้ง 

แบบ 4/2 คิดเป็นร้อยละ 32 รองลงมาคือ ยูเรีย (สูตร 4) คิดเป็นร้อยละ 20, และแคลเซียมออกไซด์ 

(สูตร 8) คิดเป็นร้อยละ 17, เกลือแป้ง แบบ 4/1 คิดเป็นร้อยละ 15 น้ าแข็งแห้ง (สูตร 3) คิดเป็นร้อยละ 10 

และแคลเซียมคลอไรด์ (สูตร 6) คิดเป็นร้อยละ 6 ของปริมาณการใช้สารฝนหลวงทั้งหมด ดังแสดงในรูปที่ 16 
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กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง กองปฏิบัติการฝนหลวง 

 

รูปที่ 17  แผนภมูิวงกลมแสดงสัดส่วนการใช้พลุสารซิลเวอร์ไอโอไดด ์สะสม 3 ปี 

   สถิติการใช้พลุสารซิลเวอร์ไอโอไดด์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 - 2560 มีการใช้พลุสาร

ซิลเวอร์ไอโอไดด์ มากที่สุดในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 71 รองลงมาคือปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 20 และ

น้อยที่สุดในปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 9 ดังแสดงในรูปที่ 17 แสดงให้เห็นว่ามีการใช้พลุสารซิลเวอร์ไอโอไดด์

เพิ่มมากขึ้นเพื่อเข้ามาช่วยในการปฏิบัติการฝนหลวง 

 

 
 
 

ตารางที่ 7 ตารางเปรียบเทียบปรมิาณการใช้สารฝนหลวงตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 -2560 

สาร 

ปีงบประมาณ / ปริมาณการใชส้ารฯ (ตัน) 

2558 2559 
อัตราการใช้เทียบกับ

ปี 2558 (%) 
2560 

อัตราการใช้เทียบกับ

ปี 2559 (%) 

เกลือแป้ง แบบ 4/1 898.6 972.5 8.22 234.5 -75.89 

เกลือแป้ง แบบ 4/2 2051.15 1115.75 -45.6 1398.3 25.32 

แคลเซียมคลอไรด ์(สูตร 6) 410.8 257.2 -37.39 134.63 -47.66 

แคลเซียมออกไซด ์(สูตร 8) 1236.3 702.05 -43.21 393.9 -43.89 

ยูเรีย (สูตร 4) 995.15 980.35 -1.49 854.55 -12.83 

น้ าแข็งแห้ง (สูตร 3) 571.5 417.2 -27 434.15 4.06 

2558 

9% 

2559 

20% 

2560 

71% 

AgI(นัด) 

2558 2559 2560

 การใช้สารฝนหลวงตั งแต่ปีงบประมาณ 2558 -2560 5.2 
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กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง กองปฏิบัติการฝนหลวง 

 
รูปที่ 18 แผนภูมคิอลัมน์เปรียบเทียบการใช้สารฝนหลวงตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 - 2560 

  จากแผนภูมิคอลัมน์เปรียบเทียบการใช้สารฝนหลวงตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 - 2560 สามารถ

สรุปปริมาณการใช้สารฝนหลวงประเภทต่างๆ ได้ดังนี้ 

 1. เกลือแป้งแบบ 4/1 ในปี 2559 มีการใช้สารฝนหลวงเพิ่มขึ้นจาก ปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 

8.22 และในปี 2560 มีการใช้สารฝนหลวงลดลงจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 75.89 

  2. เกลือแป้งแบบ 4/2 ในปี 2559 มีการใช้สารฝนหลวงลดลงจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 

45.60 และในปี 2560 มีการใช้สารฝนหลวงเพิ่มขึ้นจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 25.32 

  3. แคลเซียมคลอไรด์ (สูตร 6) ในปี 2559 มีการใช้สารลดลงจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 

37.39 และในปี 2560 มีการใช้สารฝนหลวงลดลงจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 47.66 

  4. แคลเซียมออกไซด์ (สูตร 8) ในปี2559 มีการใช้สารฝนหลวงลดลงจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 

43.21 และในปี 2560 มีการใช้สารฝนหลวงลดลงจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 43.89 

  5. ยูเรีย (สูตร 4) ในปี 2559 มีการใช้สารฝนหลวงลดลงจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 1.49 

และในปี 2560 มีการใช้สารฝนหลวงลดลงจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 12.83 

  6. น้ าแข็งแห้ง (สูตร 3) ในปี 2559 มีการใช้สารฝนหลวงลดลงจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 

26.99 และในปี 2560 มีการใช้สารฝนหลวงเพิ่มขึ้นจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 4.06 
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กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง กองปฏิบัติการฝนหลวง 

 

 

 

รูปที่ 19 แผนภูมิวงกลมแสดงสัดส่วนปรมิาณการใช้สารฝนหลวง จ าแนกตามประเภท ปี 2560 

  การใช้สารฝนหลวงของกองปฏิบัติการฝนหลวง ประจ าปีงบประมาณ 2560 มีการใช้สาร

ฝนหลวงประเภทสูตรแกนกลั่นตัวคิดเป็นร้อยละ 47 สารฝนหลวงสูตรเย็นร้อยละ 38 สารฝนหลวง 

สูตรร้อนคิดเป็นร้อยละ 15 ตามล าดับ ดังแสดงในรูปที่ 19 

 

 

รูปที่ 20 แผนภูมิวงกลมแสดงสัดส่วนปรมิาณการใช้สารฝนหลวง จ าแนกตามชนดิ ปี 2560 

  สารฝนหลวงที่มีสัดส่วนปริมาณการใช้มากที่สุดคือ เกลือแป้ง แบบ 4/2 คิดเป็นร้อยละ 41 

รองลงมาคือ ยูเรีย (สูตร 4) คิดเป็นร้อยละ 24, น้ าแข็งแห้ง (สูตร 3) และแคลเซียมออกไซด์ (สูตร 8) 

คิดเป็นร้อยละ 12, เกลือแป้ง แบบ 4/1 คิดเป็นร้อยละ 7 และแคลเซียมคลอไรด์ (สูตร 6) คิดเป็นร้อยละ 

4 ของปริมาณการใช้สารฝนหลวงทั้งหมด ดังแสดงในรูปที่ 20 
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 การใช้สารประจ าปีงบประมาณ 2560 5.3 
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กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง กองปฏิบัติการฝนหลวง 

 

 

ตารางที ่8 ตารางแสดงแผนและผลการใช้สารฝนหลวง ปีงบประมาณ 2560 

สาร แผน ผล ร้อยละ 

เกลือแป้ง แบบ 4/1 1,039 234.5 22.57 

เกลือแป้ง แบบ 4/2 3,074 1,398.3 45.49 

แคลเซียมคลอไรด ์(สูตร 6) 552 134.63 24.39 

แคลเซียมออกไซด ์(สูตร 8) 2,290 393.9 17.20 

ยูเรีย (สูตร 4) 1,747.2 854.55 48.91 

น  าแข็งแห้ง (สูตร 3) 1,107.2 434.15 39.21 

 

 
 รูปที่ 21 แผนภมูิคอลัมน์แสดงแผนและผลการใช้สารฝนหลวงของกองปฏบิัติการฝนหลวง ปีงบประมาณ 2560 

  จากตารางและแผนภูมิคอลัมน์แสดงแผนและผลการใช้สารฝนหลวงของกองปฏิบัติการฝนหลวง 

ปีงบประมาณ 2560 สามารถสรุปผลการใช้สารฝนหลวงแต่ละประเภทได้ดังนี้ 

  1. เกลือแป้ง แบบ 4/1 มีแผนการใช้สารฝนหลวง จ านวน 1,039 ตัน มีการใช้สารฝนหลวงในการ

ปฏิบัติการฝนหลวง จ านวน 234.5 ตัน สามารถปฏิบัติตามแผนการใช้สารฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 22.57 

  2. เกลือแป้ง แบบ 4/2 มีแผนการใช้สารฝนหลวง จ านวน 3,074 ตัน มีการใช้สารฝนหลวง 

ในการปฏิบัติการฝนหลวง จ านวน 1,398.3 ตัน สามารถปฏิบัติตามแผนการใช้จ านวนคิดเป็นร้อยละ 45.49 

  3. แคลเซียมคลอไรด์ (สูตร 6) มีแผนการใช้สารฝนหลวง จ านวน 552 ตัน มีการใช้สารฝนหลวงใน

การปฏิบัติการฝนหลวง จ านวน 134.63 ตัน สามารถปฏิบัติตามแผนการใช้สารฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 24.39 
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 เปรียบเทียบภาพรวมการใช้สารฝนหลวง ปีงบประมาณ 2560 5.4 
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กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง กองปฏิบัติการฝนหลวง 

 4. แคลเซียมออกไซด์ (สูตร 8) มีแผนการใช้สารฝนหลวง จ านวน 2,290 ตัน มีการใช้สารฝนหลวง

ในการปฏบิัติการฝนหลวง จ านวน 393.9 ตัน สามารถปฏิบตัิตามแผนการใช้สารฝนหลวงคดิเป็นร้อยละ 17.20 

  5. ยูเรีย (สูตร 4) มีแผนการใช้สารฝนหลวง จ านวน 1,747.2 ตัน มีการใช้สารฝนหลวง 

ในการปฏิบัติการฝนหลวง จ านวน 854.55 ตัน สามารถปฏิบัติตามแผนการใช้สารฝนหลวงคดิเป็นร้อยละ 48.91 

  6. น้ าแข็งแห้ง (สูตร 3) มีแผนการใช้สารฝนหลวง จ านวน 1,107.2 ตัน มีการใช้สารฝนหลวง

ในการปฏิบัติการฝนหลวง จ านวน 434.15 ตัน สามารถปฏิบัติตามแผนการใช้จ านวนคิดเป็นร้อยละ 39.21 

  ไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากในปี 2560 มีปริมาณฝนมาก 
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กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง กองปฏิบัติการฝนหลวง 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


