
ฝนหลวงกับปญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ

กรมฝนหลวงและการบินเกษตรภายใตสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีบทบาทหนาที่ในการ
ปฏิบัติการฝนหลวงใหแกเกษตรกร ประชาชน เติมน้ําใหแหลงเก็บกักน้ําตางๆ รวมถึงเพื่อวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีการดัดแปรสภาพอากาศและสาขาที่เก่ียวของ อีกทั้งยังมีภารกิจบินบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานดาน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม บินบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการเกษตรและบินบริการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของสวนราชการ

ทางดานศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาค รับผิดชอบในการจัดการรับผิดชอบในแตละทองที่ที่ศูนยและหนวย
ประจําอยู สามารถบริหารจัดการและกําหนดแผนการปฏิบัติการใหสอดคลองกับความตองการในพื้นที่

1. แผนปฏิบตัิการศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตรรวมกับทางศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือไดกําหนดแผนประจําปไว

ซึ่งปกติจะเปดปฏิบัติการในเดือนมีนาคมและสิ้นสุดปลายเดือนตุลาคมของทุกป โดยจะมีการปรับแผนใหเหมาะสม
กับความตองการฝนในแตละป

รูปที่ 1 ตัวอยางแผนปฏิบตัิการประจําปของศูนยปฏบิัติการฝนหลวงภาคเหนือ

2. ฝนหลวงกับปญหาหมอกควัน
ปญหาหมอกควันนั้นนอกจากจะเกิดตามเมืองใหญๆที่มีการจราจรคับค่ัง บานเรือนอาศัยอยูหนาแนน

รวมถึงแหลงอุตสาหกรรมแลว ยังมีปญหาหมอกควันเกิดข้ึนทุกๆ ปในชวงปลายฤดูหนาว ครอบคลุมพื้นที่บริเวณ
กวางในระดับภาค โดยเฉพาะพื้นที่ตอนบนของประเทศที่มีอากาศหนาว ปญหานี้ไดรับความสนใจในกลุมเล็กๆ
จนกระทั่งเกิดปญหาหมอกควันรุนแรงข้ึนในป 2550 ที่ไดรับการสนใจอยางกวางขวางในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
และสรางความวิตกกังวลกับคนในพื้นที่และที่เก่ียวของ ทางภาครัฐจึงไดสงเสริมใหมีการเขาชวยเหลือจาก
หนวยงานตางๆเทาที่สามารถทําได ดวยศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตั้งอยูในจังหวัดเชียงใหม ประกอบกับ
ภารกิจทําฝนของสํานักฝนหลวงและการบินเกษตรขณะนั้น สามารถชวยบรรเทาปญหาหมอกควันได จึงไดเขารวม
เปนหนวยงานหนึ่งซึ่งสามารถมีสวนชวยแกปญหาหมอกควันตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา
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3. ขอมูลเกี่ยวกับหมอกควันหมอกควัน

3.1. ความหมาย
หมอกควันคือ ปรากฏการณที่ฝุนละออง ควัน ลอยตัวอยูในอากาศและรวมตัวกันจนกลายเปนกลุมควัน

เกิดข้ึนไดงายในสภาพอากาศแหงและลักษณะพื้นที่เปนแองกระทะ เมื่อมีการสะสมตัวมากยิ่งข้ึนจะสามารถ
สังเกตเห็นได และบดบังทัศนะวิสัยการมองเห็นในระยะไกล

ในประเทศไทยนิยมบอกถึงปริมาณหมอกควันดวยคาฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM10) มี
ความสามารถลอยอยูในอากาศไดหลายวันกระทั่งเปนเดือน จึงทําใหเกิดการสะสมตัวในพื้นที่จนเกิดวิกฤติปญหา
ปจจุบันไดมีการตั้งมาตรฐานไว คือ คา PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ควรมีปริมาณไมเกิน 120 ไมโครกรัมตอลูกบาศก
เมตร โดยสามารถแบงระดับไดดังนี้

ระดับ PM10 ความหมาย
0 – 40 คุณภาพดี

41- 120 คุณภาพปานกลาง
121 – 235 มีผลกระทบตอกลุมเสี่ยง
236 – 350 มีผลกระทบตอสุขภาพ
351 - 420 มีผลกระทบตอสุขภาพมาก

3.2. ผลกระทบที่สําคัญ
1) ผลกระทบทางสงัคมและเศรฐกิจ
เกิดมุมมองดานลบ สงผลตอความนาเชื่อถือในพื้นที่ ทั้งในดานเศรษฐกิจ การทองเที่ยวและอุตสาหกรรม
2) ผลกระทบดานสุขภาพและอนามัย
กอใหเกิดการระคายเคืองตาและระบบทางเดินหายใจ หากสะสมนานเขาจะเปนอันตรายตอปอด
3.3. สาเหตุการเกิด
เพื่อพิจารณาปจจัยตางๆ ไดชดัเจนข้ึนอาจจะแบงสาเหตุไดดังนี้
1) ปจจัยเหตุ
หมอกควันที่เกิดข้ึนเกิดจากหลายกรณี โดยหลักๆ เกิดจาก
- ไฟปา และ อัคคีภัยในยานชมุชน - การเผาทําลายพืชไรรวมถึงเผาเพื่อการเกษตร
- การเผาขยะและเศษวัสดุเหลือใช - การกอสราง
- ควันจากโรงงานอุตสาหกรรม - ควันจากยวดยานพาหนะ
2) ปจจัยเอ้ืออํานวย
นอกจากปจจัยตนเหตุที่ทําใหเกิดควันแลว ยังตองมีปจจัยที่เอ้ือใหกลุมหมอกควันสะสมตัวจนเกิดปญหา

อันประกอบดวยปจจัยดังนี้ คือ
- สภาพภูมิประเทศ
ภูมิประเทศที่ลอมรอบไปดวยหุบเขา สงผลใหเกิดการสะสมตัวภายในพื้นที่ซึ่งมีลักษณะเปนแองคลายแอง

กระทะ เมื่อไมสามารถถายเทมลภาวะเหลานี้ออกไปจากพื้นที่ จึงสงผลใหคาหมอกควันในบริเวณดังกลาวสูงข้ึน
- สภาพอากาศ
ทั้งนี้สภาพอากาศก็เปนปจจัยสําคัญที่เอ้ือใหเกิดการสะสมตัว ซึ่งเกิดจากความกดอากาศสูงที่นําเอา

อากาศเย็นเขามาปกคลุมในพื้นที่ทําใหเกิดการยกตัวของอากาศในพื้นที่ไดยาก จะถูกกักไวที่ระดับความสูงหนึ่ง ซึ่ง
เรียกวา ชั้นอุณหภูมิผกผัน (Inversion) หากมีความแรงหรือความหนาของชั้นนี้มาก สงผลใหอากาศไมสามารถ
ระบายเอาหมอกควันข้ึนไปในที่สูงได
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รูปที่ 3 กราฟคาแสดงคา PM10 ของสถานีวัดใน
ภาคเหนือตอนบนในแตละป

3) ปจจัยเสริมอ่ืนๆ
นอกจากนี้ ยังมีปจจัยเสริมอ่ืนๆ ที่สงผลใหเกิดการสะสมทั้งทางตรงและทางออม เชนฝนทิ้งชวงนานชวง

ปลายหนาวทําใหการชะลางหมอกควันโดยฝนทิ้งชวงนานเกินไป การเพาะปลูกในแตละปสงผลใหเกิดการเผาเพื่อ
การเกษตรที่ตางไปตามการเพาะปลูก การสะสมของเชื้อไฟตามแหลงธรรมชาติรวมถึงชุมชน และนโยบายการ
บริหารจัดการของแตละพื้นที่ซึ่งบางนโยบายหากหละหลวมก็จะกลับกลายเปนการเรงใหมีการเผามากข้ึน

3.4. พื้นที่เกิดปญหา
อยางที่กลาวขางตน พื้นที่ที่ประสบปญหาโดยทั่วไปแลว

จะอยูในภูมิประเทศที่ถูกลอมรอบดวยภูเขาเปนแอง ประกอบกับ
อุณหภูมิและความกดอากาศที่เอ้ือใหฝุนละอองสามารถลอยอยูใน
อากาศไดเปนเวลานาน เหลานี้ คือพื้นที่ในเขตของภาคเหนือ
ตอนบน ซึ่งภูมิประเทศลอมรอบไปดวยหุบเขาและไดรับอิทธิพล
ของความกดอากาศสูงจากประเทศจีน ทําใหอากาศหนาวเย็น
ในชวงฤดูหนาว

ปจจุบันนั้น จังหวัดที่มีปญหาคา PM10 เกินคามาตรฐาน
มักพบในจังหวัด แมฮองสอน เชียงราย เชียงใหม ลําปาง ลําพูน
แพร พะเยา นาน

3.5. สถิติการเกิดปญหาหมอกควัน
คา PM10 ยอนหลัง 5 ป จะมีคาเกินมาตรฐาน ตั้งแต

เดือน กุมภาพันธ และไมเกินกลางเดือนเมษายน ซึ่งเปนรอยตอ
ระหวางฤดูหนาวกับฤดูรอน โดยตัวการที่ลดปญหาหมอกควันใน
ระยะสั้นคือฝนที่ตกลงมาทําใหคา PM10 ลดลงในบางชวง แต
ทายสุดแลวในชวงเดือนเมษายนที่เขาสูฤดูรอน สภาพอากาศจะ

มีความเสถียรนอยลงจนทําใหเกิดการระบายตัวของหมอกควันไดดี
ข้ึน จนปญหาหมอกควันสิ้นสุดลงในชวงเดือนนี้นั่นเอง

ลาสุดในป 2556 คา PM10 ยังเกินคามาตรฐานในหลาย
จังหวัดของภาคเหนือตอนบนและกินชวงเวลายาวนานตั้งแต
กลางเดือนกุมภาพันธจนถึงกลางเดือนเมษายน

4. การดําเนินการเกี่ยวกับปญหาหมอกควัน
การเตรียมความพรอมเพื่อรองรับปญหาหมอกควันไดถูกเตรียมการไวเปนปกติทุกป และทางศูนย

ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือไดเขารวมประชุมรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของกับการแกไขปญหาหมอกควันในพื้นที่
ทั้งในสวนของการประชาสัมพันธ ไดมีสื่อมวลชนหลายสื่อพุงเปาเขามาทําขาวชวงเกิดวิกฤติปญหาหมอกควัน ณ
ศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือเปนประจํา ทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตรและศูนยปฏิบัติการฝนหลวง
ภาคเหนือไดเตรียมการรองรับ ทั้งการบรรยาย ใหขาว และใหนักขาวรวมสังเกตการณการปฏิบัติการประจําวัน

รูปที่ 2 จังหวัดท่ีมักเกิดปญหาหมอกควัน
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รูปที่ 4 พระราชกระแสรูปแบบการทดลองขั้นตอนกอกวนใหเกิด
เมฆ (ท่ีมา: ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฝนหลวง)

สําหรับปฏิบัติการทําฝนในชวงเกิดปญหาหมอกควันนั้นทําไดยาก เนื่องจากอยูในชวงปลายฤดูหนาว เปน
ชวงที่สภาพอากาศแหง ความชื้นต่ํามากไมเหมาะแกการเกิดเมฆและฝน จึงจําเปนที่ตองมีเทคนิควิธีการที่
เหมาะสมกวาการทําฝนปกตินํามาประยุกตใชเพื่อชวยลดหมอกควันในยามเกิดวิกฤติปญหา ทั้งในสวนของการทํา
ฝนทางศูนยฯก็พรอมปฏิบัติการในยามที่สภาพอากาศเอ้ืออํานวย เนื่องจากฝนเปนตัวที่ชะลางเอาหมอกควันลงมา
กับฝน ประกอบกับการเกิดลมที่จะพัดพาเอาหมอกควันออกไปจากพื้นที่ดวยอีกสวนหนึ่ง

ปจจุบัน ไดมีการตัดสินใจใชปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปญหาหมอกควันดวย 2 วิธีการดังนี้
4.1. ปฏิบัติการทําฝนเพื่อบรรเทาปญหาหมอกควัน

ปฏิบัติการทําฝนนี้จะทําไดในชวงที่สภาพอากาศเหมาะสม คือมีความชื้นและเสถียรภาพอากาศ
เอ้ืออํานวย ทางศูนยปฏิบัติการฝนหลวงจะข้ึนบินทําฝนทันทีเพื่อทําใหฝนตกชะลางหมอกควัน แตดวยที่บางชวง
อยูนอกแผนปกติของการทําฝน เริ่มแรกจึงใชวิธีเลื่อนแผนเปดศูนยใหเร็วข้ึนกวาเดิมเพื่อที่จะรองรับภารกิจชวงที่
เกิดปญหาได แตหากพิจาณาจากสถิติแลวโอกาสเกิดฝนมีเพียงไมก่ีวันในรอบเดือนๆหนึ่ง ลาสุดในป 2556 จึงได
จัดตั้งหนวยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วข้ึนเพื่อดําเนินการทําฝนในระยะเวลาสั้นๆใหทันตอชวงที่มีโอกาสทําฝน
แทนการเลื่อนเวลาเปดหนวยซึ่งจะชวยลดตนทุนในการดําเนินการไดพอสมควร
4.2. ปฏิบัติการประยุกตโดยใชสารฝนหลวงที่มีอยู

(1) ปฏิบัติการเพิ่มความชื้นในอากาศ
สําหรับปฏิบัติการนี้ไดประยุกตใชสารฝน

หลวงที่มีอยูคือ ใชสูตรเย็นทั้งยูเรียและน้ําแข็งแหง
โดยจะมีสวนของการใชน้ํา เพิ่มเติมเขาไปเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพสารฝนหลวง เนื่องจากความชื้นใน
อากาศคอนข างต่ํ าทํ า สารที่ โปรยออกไปจึงมี
ประสิทธิภาพลดลง เมื่อเพิ่มการโปรยน้ําสลับกับสาร
ฝนหลวง นอกจากจะเพิ่มความชื้นในอากาศไปในตัว
ยังสงผลใหสารฝนหลวงเกิดปฏิกิริยาไดดียิ่งข้ึน

(2) ปฏิบัติการเทคนิคหลุมดํา
ในป พ.ศ. 2543 ไดมีพระราชกระแส

“รูปแบบการทดลอง ข้ันตอนกอกวนใหเกิดเมฆ”
(รูปที่ 4) และถูกนํามาใชในการทดลองบินทําฝนแตไมปรากฏหลักฐานแนชัดวาไดผลอยางไร จนกระทั่งในป
2550 เกิดวิกฤติปญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ไดมีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับวิกฤติดังกลาวที่ศูนย
ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ และไดมีการนํารูปแบบการบินทําฝนขางตนมาประยุกตใชในการแกไขปญหาหมอก
ควัน และถูกเรียกมาตั้งแตบัดนั้นมาวา การทําหลุมดํา ใชในการชวยบรรเทาปญหาหมอกควัน โดยในป 2556 ได
กําหนดเบื้องตนใหใชชื่อเรียกวา เทคนิคหลุมดํา(Lumdam technique) ไปกอนเพื่อรักษาชื่อเรียกเดิมไวแตเพิ่มคํา
วาเทคนิคเขาไปใหเปนศัพทเฉพาะและแตกตางจากคําวาหลุมดํา ที่เปนศัพทที่มีความหมายทางวิทยาศาสตร
อยูแลว

ทั้งนี้ปจจุบัน ทางศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือไดนําเทคนิคดังกลาวมาใชโดยยึดถือหลักการตาม
พระราชกระแส ข้ันตอนการกอกวมเมฆ มีใชสารฝนหลวงที่มีมาประยุกตและปรับเปลี่ยนวิธีการเพิ่มเติมเพื่อให
เหมาะกับสภาพการทํางาน เชนเพิ่มการโปรยน้ําขณะโปรยสารยูเรียเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสารและเพิ่มความชื้นใน
อากาศตามปฏิบัติการขอ (1)
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รูปที่ 5 การบินปฏิบัติการเทคนิคหลุมดําโดยมี การบิน
ตรวจวัดจากเคร่ืองบิน Super King Air (SKA) 2013 (ท่ีมา:
เอกสารนําเสนอ โครงการศึกษาประสิทธิภาพเทคนิคหลุมดํา)

ขั้นตอนการทํา เทคนคิหลุมดํา

1.) ใชสารสูตรรอน แคลเซียมออกไซด โปรย
เปนเกลียวโดยบินวนขวาข้ึนทิศตามเข็มนาฬิกา
(เสนทางสีแดงตามรูป) และใชสารสูตรเย็น อาจเปน
ยูเรียหรือน้ําแข็งแหงหรือทั้งสองสาร โปรยเปนรูป
เกลียวโดยบินวนซายลงทิศทวนเข็มนาฬิกา (สีเขียว)

2.) ปฏิบัติการเริ่มตนที่ความสูงหางกัน
1000-2000 ฟุต วนเปนเกลียวรัศมี 1-2 ไมล ที่
ระดับฐานเมฆหรือบริเวณชั้น Inversion

3.) หากมีข้ันตอนอ่ืนเพิ่มเติมเชน การบิน
รวมกับ SKA เพื่องานวิจัย หัวหนาโครงการก็จะ
ประสานงานกับนักบินเพื่อวางแผนในแตละภารกิจ

5. ผลการปฏิบัติการ
การปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปญหาหมอกควันยังไมมีการสรางตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน ทั้งยังมีปจจัยใน

หลายดานทําใหการสรุปผลการปฏิบัติการบรรเทาปญหาหมอกควันนั้นยังไมสามารถแสดงใหเห็นไดชัดเจน
ปจจุบันไดทําการรายงานผลในเชิงพื้นที่ที่เขาปฏิบัติการและการติดตามสถานการณคาหมอกควันอยางใกลชิด ใน
สวนของการประชาสัมพันธเปนการใหขาวผานสื่อมวลชนเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับประชาชน กระบวนการ
เหลานี้ถือไดวาตอบโจทยไดดีในระดับหนึ่งสําหรับการเขามีสวนรวมของหนวยงาน

6. สรุปฝนหลวงกับปญหาหมอกควันในพ้ืนที่ภาคเหนือ
การปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือของศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือนั้น

ปฏิบัติการมาตั้งแตป 2550 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน ไดมีสวนรวมมากนอยตามระดับปญหาหมอกควันในแตละป
ของพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะปลาสุดทางศูนยฝนหลวงเปนตัวแทนของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรไดเขารวม
อยางเปนทางการในการสนับสนุนภารกิจบรรเทาปญหาหมอกควัน แตทวาผลจากการปฏิบัติงานยังไมสามารถ
สรางหลักเกณฑมาวัดผลการทํางานใหออกมาอยางเปนรูปธรรม เหตุผลเพราะปญหาหมอกควันยังไมลดลงทันทีที่
ปฏิบัติงาน คา PM10 ที่เปนตัวแทนของหมอกควันนั้น มีคาเพิ่มข้ึนสลับกับลดลง ไมสอดคลองกับการปฏิบัติการ
ตามที่ควรจะเปน ทั้งนี้เนื่องจากมีปจจัยหลายอยางเขามาเสริมการสะสมตัวของหมอกควันเชนการเผาเพิ่มข้ึนใน
บางชวง ความกดอากาศสูงปกคลุมยาวนาน และชั้นอุณหภูมิผกผันมีความหนามากยากตอการยกตัวของอากาศ
เหลานี้แมวาจะมีการระบายของหมอกควันที่สะสมอยูกอนออกไปแตหมอกควันที่เกิดใหมก็เขามาแทนที่ ยังคงเกิด
ปญหาตอไปตราบใดที่ยังไมสามารถควบคุมตนเหตุของปญหาหมอกควันได
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