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โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพน ้าฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวง 

Development of a water quality surveillance system of the royal rainmaking  

1. หลักการและเหตุผล 

จากสภาพอากาศในบางช่วงเวลาและบางพ้ืนที่ของประเทศ มีสภาพอากาศแห้งแล้ง ท าให้เกิดสภาวะ   
ขาดแคลนน้ าในการด าเนินกิจการต่าง ๆ ตลอดจนเพ่ืออุปโภคและบริโภคอยู่อย่างต่อเนื่อง พระบาทสมเด็จ      
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงทรงมีพระราชด าริฝนหลวงขึ้น ปฏิบัติการครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2512 และเป็น
ภารกิจส าคัญของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เพ่ือลดปัญหาความเดือนร้อนของ
ประชาชนจากปัญหาการขาดแคลนน้ า การบรรเทาความแห้งแล้งและการป้องกันภัยพิบัติก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคมส่วนรวมในวงกว้างทั้งในภาคเกษตรกรรม ชุมชนและอุตสาหกรรม 

การปฏิบัติการฝนหลวง มีข้ันตอนการโปรยสารเคมีหรือสารฝนหลวง จึงท าให้เกิดความกังวลถึงผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้น เช่น สารเคมีที่ใช้อาจท าให้น้ ามีคุณภาพเปลี่ยนแปลงไปจากน้ าฝนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือการมี
สารเคมีตกค้างจนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตหรือระบบนิเวศ เป็นต้น การประเมินคุณภาพน้ าฝนหลวงจึงได้
ด าเนินการเพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 จนถึงปัจจุบัน โดยกรมฝนหลวงและการบิน
เกษตรร่วมมือกับหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าฝน ซึ่งผลการประเมินที่ผ่านมาพบว่า
คุณภาพน้ าฝนอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยส าหรับการอุปโภคและบริโภค อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีการขยายตัวของเมือง
และอุตสาหกรรมเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งกิจกรรมของประชาชนแตกต่างจากอดีต จึงจ าเป็นต้องเฝ้าระวังคุณภาพน้ าฝน
จากการปฏิบัติการฝนหลวงอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือประเมินคุณภาพน้ าฝนที่ได้จากการปฏิบัติการฝนหลวงทั้งทางกายภาพและทางเคมี  
2.2 เพ่ือพัฒนาและด าเนินการระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ าฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวงอย่างต่อเนื่อง 

3. เป้าหมาย 
3.1 ไดข้้อมูลการประเมินคุณภาพน้ าฝนที่ได้จากการปฏิบัติการฝนหลวงทั้งทางกายภาพและเคมี 
3.2 ไดร้ะบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ าฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวงอย่างต่อเนื่อง  

4. คณะผู้ด้าเนินงาน 
ที่ปรึกษา  นางนรีลักษณ์  วรรณสาย  ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนา  

        เทคโนโลยีฝนหลวง 
    นายฐิติกร  จรรยาธรรม  นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ 
    นายฉันติ  เดชโยธิน  นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ 
    นายภักดี  จันทร์เกษ  นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ 
 หัวหน้าโครงการ       นางสาวสุภิญญา  บุญช่วย  นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
 คณะท างาน  นางสาวจตุรภรณ์  ลีนานนท์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
    นางสาวศรีธรรม  ดั่นประดิษฐ์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
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    นายปริญญา  อินทรเจริญ  นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
    นางมณีรัตน์  พวงประโคน นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
    นายพสิิษฐ์ชัย  เกตุเวชสุริยา นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 

นางสาวมนทรัตม ์ บูรณะหิรัญ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
    นางสาวสุมามาศ  ไชยวงค์         นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
    ว่าที่ร.ต.วงศกฤต  ช่างปรีชา นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
    นางสาววณิชชา  พันธ์ศรี  นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
    นางสาวทักษยา  ไรวตากุล นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
    นายปทาธิป  มีแสงเงิน  นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
    นางสาววรัชยา  หนูทิม  นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
    นางสาววรารัตน์  หน่อนิล  นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 

5. พื นที่ด้าเนินงาน 
พ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    

ภาคตะวันออก ภาคใต้ และศูนย์ฝนหลวงหัวหิน 

6. ลักษณะการด้าเนินงาน 
6.1 การก้าหนดสถานีเก็บตัวอย่างน ้าฝน 
การก าหนดสถานีเก็บตัวอย่างน้ าฝน พิจารณาจากพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง 

5 ศูนย์ และศูนย์ฝนหลวงหัวหิน เพ่ือให้ได้ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของน้ าฝนที่ได้จากการปฏิบัติการฝนหลวง และ
ความสะดวกในการดูแลรักษาสถานีเก็บตัวอย่าง การเก็บตัวอย่างและการขนย้ายตัวอย่างเข้าสู่ห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์ตัวอย่างที่ได้มาตรฐานต่อไป รวมทั่วประเทศจ านวนไม่น้อยกว่า 30 สถานี  
  6.2 อุปกรณ์เก็บตัวอย่างน ้าฝนและการติดตั ง 
  อุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ าฝนมีองค์ประกอบ 3 ส่วน 

1) ขาตั้งท าจากแท่งวัสดุที่มีความแข็งแรงความสูง 1.50 เมตร ออกแบบให้มีปลาย
แหลมส าหรับตอกยึดติดลงไปในพ้ืนดิน ด้านบนมีฐานรองรับภาชนะบรรจุน้ าฝนให้
สามารถตั้งอยู่ได ้

2) ภาชนะบรรจุน้ าฝนท าจากพลาสติก ขนาดบรรจุ 2 ลิตร ที่มีปากเป็นช่องเปิดให้
สามารถรองรับกรวยเก็บรวบรวมน้ าฝนได้ 

3) กรวยรองรับน้ าฝนท าจากพลาสติกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.26 เมตร 
ต าแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ าฝนในแต่ละพ้ืนที่เป็นความร่วมมือของศูนย์ปฏิบัติการ 

ฝนหลวง โดยมีแนวทางปฏิบัติของการเลือกจุดติดตั้งชุดเก็บตัวอย่างน้ าฝนดังต่อไปนี้ 
1. พ้ืนที่ติดตั้งต้องปกคลุมด้วยหญ้า เพ่ือป้องกันการกระเด็นหรือฟุ้งกระจายของสารปนเปื้อนที่

มิได้อยู่ในน้ าฝน แต่อยู่บนพ้ืนผิว เช่น อนุภาคสารแขวนลอยที่อาจอยู่บนพ้ืนดิน คอนกรีต กระเบื้อง เป็นต้น ทั้งนี้ 
พ้ืนที่ควรมีการดูแลตัดเล็มหญ้าเป็นระยะมิให้มีหญ้าสูงขึ้นเป็นอุปสรรคต่อการเก็บตัวอย่างน้ าฝนที่ต้องการ 
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2. ขนาดของพ้ืนที่กว้างประมาณ 1.5 ม. และยาว 3.0 ม. กรณีใช้วางขาตั้งของชุดเก็บตัวอย่าง
จ านวน 5 ชุด ขนาดพ้ืนที่จะลดลงได้ถ้าลดจ านวนชุดติดตั้งลง ทิศทางของการวางชุดเก็บตัวอย่างสามารถท าให้เป็น
แนวเดียวกันในทิศใด ๆ ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่   

3. ระยะห่างของชุดเก็บตัวอย่างน้ าฝนก าหนดให้มีระยะห่างประมาณ 0.3 ม. โดยให้ฐานรองรับ
ภาชนะเก็บตัวอย่างน้ าฝนมีระยะความสูงของจากพ้ืนดิน 1.2 ม.  

4. การติดตั้งชุดรองรับภาชนะเก็บตัวอย่างน้ าฝนตั้งฉากกับพ้ืนดิน ให้เตรียมค้อนตอกขาตั้งลงดิน
ในระดับประมาณ 0.30 - 0.35 ซม. จับโยกขาตั้งทดสอบความม่ันคง ปกติดินจะจับยึดขาตั้งมิให้ล้มได้โดยไม่ต้องมี
อุปกรณ์จับยึดเพ่ิมเติม (หมายเหตุ : หากมีการใช้ชุดขาตั้งเป็นระยะเวลานานหลายปี ควรท าการตรวจสอบความ
มั่นคงของชุดขาตั้งอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง)   

5. ทดสอบการวางภาชนะเก็บตัวอย่างน้ าฝนบนชุดรองรับ เพ่ือให้มั่นใจว่าภาชนะจะไม่มีปัญหาใน
การใช้งาน เช่น การตกลงหรือลมพัดภาชนะจนตกลงสู่พ้ืน เป็นต้น   
  6.3 การเตรียมอุปกรณ์เก็บตัวอย่างน ้าฝน 

  อุปกรณ์เก็บตัวอย่าง เป็นถังเก็บน้ าและกรวยพลาสติกใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน เพ่ือ
ป้องกันการปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้นจากภาชนะเก็บตัวอย่าง โดยก่อนน าอุปกรณ์ไปใช้งานต้องมีการล้างท าความ
สะอาดทุกครั้ง รวมถึงชุดอุปกรณ์ส่งตัวอย่างน้ าฝนที่มีการหมุนเวียนการใช้งานก็จะต้องท าความสะอาดทุกครั้งที่น า
กลับมาใช้งานใหม่เช่นกัน ขั้นตอนการล้างท าความสะอาดมีดังนี้ 

1) ล้างด้วยน้ าสะอาดด้วยการใช้น้ ายาล้างอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ เช่น Alconox หรือ 
Decon 

2) กลั้วด้วยน้ าปราศจากอิออน (De-ionnized water – DI) 
3) แช่กรดไนตริก ความเข้มข้น 10% เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 - 24 ชั่วโมง 

4) กลั้วด้วยน้ าปราศจากอิออน (De-ionnized water – DI) 
5) น าไปผึ่งให้แห้งในห้องปฏิบัติการหรือใส่ในตู้อบ 

6) เมื่อภาชนะแห้งสนิท น าไปเตรียมอุปกรณ์ส าหรับใช้เก็บตัวอย่าง 

- ถังน้ าขนาด 2 ลิตร จะใช้แผ่นอลูมินัมฟรอยปิดคลุมทั้งหมด เพ่ือป้องกันแสงที่จะ
ผ่านเข้าสู่ภายในภาชนะ ซึ่งอาจท าให้เกิดตะไคร่น้ าภายในภาชนะได้ 

- น าถุงพลาสติกเก็บตัวอย่างใส่ลงภายในภาชนะ ใช้ยางรัดที่ปากภาชนะด้านนอก 
เพ่ือป้องกันถุงพลาสติกหลุดลงไปในภาชนะ 

- ภาชนะเม่ือเตรียมเสร็จ จะปิดฝาป้องกันการปนเปื้อนและบรรจุในถุงพลาสติก
พร้อมกับกรวยรวบรวมน้ าฝน เพื่อรอการขนส่งทางรถยนต์หรือทางไปรษณีย์ไป
ยังสถานีเก็บน้ าฝนต่อไป 

  6.4 การเก็บและการขนย้ายตัวอย่าง 

  ตัวอย่างน้ าฝนที่เก็บรวบรวมได้จากสถานีเก็บตัวอย่างในแต่ละพ้ืนที่  จ าเป็นต้องมีการขนส่ง
ตัวอย่างมายังห้องปฏิบัติการ แนวทางการเก็บตัวอย่างและการขนส่งตัวอย่างมีดังนี้ 
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1) ตรวจสอบตัวอย่างทุกวันที่มีฝนตก รวบรวมน้ าฝนในถุงพลาสติกจากภาชนะเก็บ
ตัวอย่างทั้ง 5 - 8 ชุด โดยเทรวมกันในถุงเดียว หากมีปริมาณน้ าฝนเท่ากับ 500 – 
600 มิลลิลิตร  

2) หากปริมาณน้ าฝนที่รวบรวมได้น้อยกว่า 500 – 600 มิลลิลิตร ให้เทน้ าทิ้ง ไม่ต้อง
ส่งตัวอย่าง แต่เปลี่ยนถุงพลาสติกที่อยู่ภายในภาชนะเก็บตัวอย่างใหม่ทุกครั้ง เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้ตัวอย่างน้ าฝนในแต่ละวันปนกัน 

3) ท าการติดตั้งกรวยรองรับน้ าฝนพร้อมตะแกรงให้มั่นคง ด้วยการใช้เทปพันบริเวณที่
กรวยติดกับภาชนะรองรับน้ าฝน 

4) กรณีไม่มีฝนตก ให้ตรวจสอบอุปกรณ์อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง น าแมลง เศษไม้ที่
ตกค้างอยู่บนตะแกรงภายในกรวยออก หากกรวยสกปรกให้ยกออกและน าไปล้าง
ด้วยน้ าเปล่าให้สะอาด ตากให้แห้ง ก่อนน ามาติดตั้งกลับที่เดิม 

6.5 กลุ่มตัวอย่างและจ้านวนตัวอย่าง 

การเปรียบเทียบความแตกต่างของตัวอย่างน้ าฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวงและฝนธรรมชาติใน
ด้านระดับขององค์ประกอบทางกายภาพและทางเคมีที่วิเคราะห์ได้ เปรียบเทียบโดยตรงหรือทดสอบ  t-test ที่
สามารถอธิบายผลที่ได้ตามหลักการทางสถิติ (Boos and Hughes-Oliver, 2000) โดยขนาดตัวอย่าง (n) ที่
เหมาะสมของการทดสอบทางสถิติ t-test ควรไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง ด้วยพ้ืนที่ปฏิบัติการฝนหลวงมีอยู่
ครอบคลุมทุกภูมิภาค จ านวนตัวอย่างได้เลือกจากสถานีเก็บตัวอย่างของแต่ละภาคท่ัวประเทศ  

ทั้งนี้ ความไม่แน่นอนของฝนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ สภาวะความแห้งแล้ง ปริมาณตัวอย่างน้ าฝน
ที่เก็บรวบรวมได้ ล้วนเป็นปรากฏการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม 

6.6 การจ้าแนกตัวอย่างน ้าฝน 
การจ าแนกตัวอย่างน้ าฝน ถือเป็นขั้นตอนหนึ่งที่มีความส าคัญอย่างมากเพ่ือให้ตัวอย่างน้ าฝนที่

ถูกต้อง ระหว่างน้ าฝนธรรมชาติและน้ าฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวง ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการวิเคราะห์ประมวลผล
และสรุปข้อมูล โดยกระบวนการจ าแนกตัวอย่างน้ าฝน จะพิจารณาข้อมูล 2 ส่วนประกอบกัน คือ ข้อมูลการ
ปฏิบัติการจากหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง และข้อมูลที่ได้จากเรดาร์ตรวจอากาศฝน เพ่ือวิเคราะห์ต าแหน่งและการ
เคลื่อนตัวของกลุ่มเมฆฝนที่เกิดขึ้น 

6.7 การวิเคราะห์ตัวอย่างน ้าฝนทางเคมีและกายภาพ 

ตัวอย่างน้ าฝนที่เก็บจากสถานีเก็บตัวอย่างจะถูกส่งมาทดสอบที่ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน การ
ทดสอบตัวอย่างน้ าฝนต้องด าเนินการตามวิธีมาตรฐานที่เป็น Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater (APHA-AWWA-WEF, 2012) เป็นหลักและมีวิธีเพ่ิมเติมของ U.S. Environmental 
Protection Agency (US EPA, 1994) ส าหรับการทดสอบโลหะหนักในตัวอย่างน้ าฝน โดยพิจารณาดัชนีที่ระบุไว้
ตามข้อแนะน าคุณภาพน้ าดื่มขององค์การอนามัยโลก (Guidelines for drinking-water quality, 2011) ร่วมกับ 
มาตรฐานคุณภาพน้ าดื่มของประเทศไทย (มาตรฐานคุณภาพน้ าดื่มในภาชนะปิดสนิทของกระทรวงสาธารณสุข และ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ าบริโภคของกระทรวงอุตสาหกรรม) และมาตรฐานคุณภาพน้ าเพ่ือการเกษตรขององค์การ
อาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 
FAO) (ตารางที ่1) 
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ตารางท่ี 1 แสดงดัชนีและวิธีทดสอบคุณภาพน้ าฝนจ านวน 25 ดัชน ี

ดัชนี มาตรฐานการวิเคราะห์ 

1.  สี (Color) APHA-AWWA-WEF, 2012 
2.  ความเป็นกรด-เบส (pH-Value) APHA-AWWA-WEF, 2012 
3.  ความน าไฟฟ้า (Electrical Conductivity, EC) APHA-AWWA-WEF, 2012 
4.  ของแข็งละลายทั้งหมด (Total dissolved solids, TDS) APHA-AWWA-WEF, 2012 
5.  ความเป็นกรด (Acidity) APHA-AWWA-WEF, 2012 
6.  ความเป็นด่าง (Alkalinity) APHA-AWWA-WEF, 2012 
7.  ความกระด้าง (Hardness) APHA-AWWA-WEF, 2012 
8.  แอมโมเนียม (Ammonium, NH4

+) APHA-AWWA-WEF, 2012 
9.  ซัลเฟต (Sulfate, SO4

2-) APHA-AWWA-WEF, 2012 
10. ไนไตรท์ (Nitrite, NO2

-) APHA-AWWA-WEF, 2012 
11. ไนเตรท (Nitrate, NO3

-) APHA-AWWA-WEF, 2012 
12. คลอไรด์ (Chloride, Cl-) APHA-AWWA-WEF, 2012 
13. โซเดียม (Sodium, Na) APHA-AWWA-WEF, 2012 หรือ US.EPA, 1994 
14. แมกนีเซียม (Magnesium, Mg) APHA-AWWA-WEF, 2012 หรือ US.EPA, 1994 
15. แคลเซียม (Calcium, Ca) APHA-AWWA-WEF, 2012 หรือ US.EPA, 1994 
16. โบรอน (Boron, B) APHA-AWWA-WEF, 2012 หรือ US.EPA, 1994 
17. แมงกานีส (Manganese, Mn)  APHA-AWWA-WEF, 2012 หรือ US.EPA, 1994 
18. สังกะสี (Zinc, Zn) APHA-AWWA-WEF, 2012 หรือ US.EPA, 1994 
19. เงิน (Silver, Ag) APHA-AWWA-WEF, 2012 หรือ US.EPA, 1994 
20. โครเมียม (Chromium, Cr) APHA-AWWA-WEF, 2012 หรือ US.EPA, 1994 
21. ทองแดง (Copper, Cu) APHA-AWWA-WEF, 2012 หรือ US.EPA, 1994 
22. เหล็ก (Iron, Fe) APHA-AWWA-WEF, 2012 หรือ US.EPA, 1994 
23. ตะกั่ว (Lead, Pb) APHA-AWWA-WEF, 2012 หรือ US.EPA, 1994 
24. แคดเมียม (Cadmium, Cd) APHA-AWWA-WEF, 2012 หรือ US.EPA, 1994 
25. ปรอท (Mercury, Hg) APHA-AWWA-WEF, 2012 หรือ US.EPA, 1994 
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6.8 การวิเคราะห์และรายงานผล 
ผลของคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของตัวอย่างน้ าฝนจากห้องปฏิบัติการจะเก็บรวบรวมและ

ตรวจสอบ โดยจ าแนกตามพ้ืนที่ (Spatial) และลักษณะของน้ าฝน (น้ าฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวง และน้ าฝน
ธรรมชาติ) ข้อมูลจะน าเข้าโปรแกรมทางสถิติ เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างของคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของ
น้ าฝนทั้งสองลักษณะ และเปรียบเทียบค่าตามข้อแนะน าคุณภาพน้ าดื่มขององค์การอนามัยโลกและมาตรฐานของ
ไทย (มาตรฐานคุณภาพน้ าดื่มในภาชนะปิดสนิทของกระทรวงสาธารณสุข และมาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ าบริโภคของ
กระทรวงอุตสาหกรรม) และมาตรฐานคุณภาพน้ าเพ่ือการเกษตรขององค์การอาหารและการเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ  (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) การวิ เคราะห์และ
สรุปผลทางสถิติจะใช้ค่าระดับนัยส าคัญท่ีร้อยละ 95 เป็นหลัก 

7. ระยะเวลาด้าเนินงาน 
โครงการนี้ใช้ระยะเวลา 15 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนธันวาคม 2561 โดยแสดงดัง

ตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 แสดงระยะเวลาด าเนินงาน 

รายละเอียดกิจกรรม ปี 2560 ปี 2561 

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. พ.ย. ธ.ค. 

๑. ขออนุมัติด าเนินการโครงการฯ                

๒. คณะท างานวางแผนด าเนนิงาน                

3. ด าเนินการจ้างผูช้่วยนักวิจัย                

4. ด าเนินการจ้างเหมาบริการ                

5. ส ารวจพื้นที่ตัง้สถานีเก็บน้ าฝน                

6. ติดตั้งสถานีเก็บตัวอยา่งน้ าฝน                

7. เก็บตัวอย่างน้ าฝน                

8. ควบคุมคุณภาพของการเก็บ
ตัวอย่างน้ าฝนและการทดสอบใน
ห้องปฏิบัติการ 

               

9. น าเสนอผลที่ประชุมนักวชิาการ                

10. รายงานฉบบัสมบูรณ ์                

8. งบประมาณโครงการ 
งบประมาณที่เสนอขอเป็นเงินจ านวน 3,760,000.- บาท (สามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ขอถัว

เฉลี่ยทุกรายการ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3 แสดงงบประมาณโครงการโดยสรุปค่าใช้จ่ายจ าแนกตามหมวดรายการงบประมาณ 

รายการ จ้านวนเงิน 
1. ค่าใช้สอย  

1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงระดับปฏิบัติการ ช านาญการ (2นาย x 60วัน x 240บาท) 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงจ้างเหมาบริการ (1นาย x 60วัน x 150บาท) 

1.2 ค่าท่ีพักและพาหนะ 
- ค่าท่ีพักระดับ ปฏิบัติการ ช านาญการ (2นายx60วันx800บาท) 
- ค่าท่ีพักระดับจ้างเหมาบริการ (1นาย x 60วัน x 300บาท) 
- ค่าพาหนะระดับ ปฏิบัติการ ช านาญการ (2นายx18ครั้งx500บาท) 

1.3 ค่าจ้างเหมาบริการ 
- ด าเนินการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างน้ า (25 ดัชนี 300 ตัวอย่าง) 
- ด าเนินการเตรียมอุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ า (30 ชุด) 
- ด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ า (30 สถานี) 

1.4 ค่าจ้างเหมาเอกชนด าเนินงานให้ส่วนราชการ 
- วุฒิ ป.ตรี (1 นาย x 15,000 บาท x 12 เดือน) 

1.5 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ 
1.6 ค่าจ้างท าเอกสาร 

2. ค่าวัสดุ 
2.1   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

 

 
 

28,800.- 
9,000.- 

 
96,000.- 
18,000.- 
18,000.- 

 
2,500,000.- 

150,000.- 
570,000.- 

 
180,000.- 
100,000.- 

50,000.- 
 

40,200.- 
 

รวม 3,760,000.- 

9.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 ประโยชน์ด้านวิชาการ : มีระบบเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าฝนจากการ
ปฏิบัติการฝนหลวง เพ่ือให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรมีข้อมูลใช้เป็นแนวทางเฝ้าระวังคุณภาพน้ าฝนหลวงอย่าง
ต่อเนื่อง 

9.2 ประโยชน์ด้านสังคมและชุมชน : สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการใช้น้ าฝนจากการ
ปฏิบัติการฝนหลวงในการอุปโภคและบริโภค 

9.3 หน่วยงานที่ได้ประโยชน์ : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และประชาชนทั่วไป 


