
ความเป็นมาของโครงการพระราชด าริฝนหลวง 

 

 
ต้นก าเนิดโครงการพระราชด าริฝนหลวง 

 
      โครงการพระราชด าริฝนหลวง เกิดข้ึนจากพระราชด าริส่วนพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  เมื่อคราวเสด็จพระราชด าเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่แห้งแล้งทุรกันดาร ๑๕ จังหวัด ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๒-๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๘ ในวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน  พ.ศ.
๒๔๙๘ เสด็จพระราชด าเนินโดยรถยนต์เดลาเฮย์ ซีดานสีเขียว จากจังหวัดนครพนมไปจังหวัดกาฬสินธุ์ ผ่าน
จังหวัดสกลนครและ เทือกเขาภูพาน ได้ทรงรับทราบถึงความเดือดร้อน ทุกข์ยากของราษฎร และเกษตรกรที่
ขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค และการเกษตร เมื่อเสด็จพระราชด าเนินกลับถึงกรุงเทพมหานคร ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ  ให้หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล วิศวกรและนักประดิษฐ์ควายเหล็กที่มีชื่อเสียงเข้าเฝ้าฯ แล้ว
พระราชทานแนวความคิดนั้นแก่หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล  

 
 จากทฤษฎีเริ่มแรกที่เกิดขึ้นหลังจากพระราชด าริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังทรงใช้เวลา
อีก   ๑๔ ปี ในการวิเคราะห์วิจัย ทบทวนเอกสาร รายงานผลการศึกษาและข้อมูลต่างๆ พระราชทานให้ 
หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล เพ่ือประกอบการค้นคว้าทดลองมาโดยตลอด  
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 จาก  พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็นต้นมา ทรงศึกษาค้นคว้า และวิจัยทางเอกสาร ทั้งด้านวิชาการอุตุนิยมวิทยา 
และการดัดแปรสภาพอากาศ ซึ่งทรงรอบรู้ และเชี่ยวชาญ เป็นที่ยอมรับทั้งใน และต่างประเทศ จนทรงมั่น
พระทัย จึงพระราชทานแนวคิดนี้แก่ หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล ผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยประดิษฐ์ทางด้าน
เกษตรวิศวกรรม ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขณะนั้น ในปีถัดมา และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อม ให้หาลู่ทางที่จะท าให้เกิดการทดลองปฏิบัติการในท้องฟ้าให้เป็นไปได้  

  

 

 

 การทดลองในท้องฟ้าเป็นครั้งแรก จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๑๒ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดตั้งหน่วย
บินปราบศัตรูพืชกรมการข้าว และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในการสนองพระราชประสงค์  หม่อมราชวงศ์
เทพฤทธิ์ เทวกุล จึงได้น าความข้ึน กราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบว่า พร้อมที่จะด าเนินการ ตามพระราช
ประสงค์แล้ว ดังนั้นในปีเดียวกันนั้นเอง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท าการทดลองปฏิบัติการจริงในท้องฟ้า
เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑-๒ กรกฎาคม ๒๕๑๒ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งให้ หม่อมราชวงศ์เทพ
ฤทธิ์ เทวกุล เป็นผู้อ านวยการโครงการ และหัวหน้าคณะปฏิบัติการทดลองเป็นคนแรก และเลือกพ้ืนที่วน
อุทยานเขาใหญ่เป็นพ้ืนที่ทดลองเป็นแห่งแรกโดยทดลองหยอดก้อนน้ าแข็งแห้ง (dry ice หรือ solid 
carbondioxide) ขนาดไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์นิ้ว เข้าไปในยอดเมฆสูงไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ฟุต ที่ลอยกระจัดกระจาย
อยู่เหนือพ้ืนที่ทดลอง ในขณะนั้น ท าให้กลุ่มเมฆ ทดลองเหล่านั้น มีการเปลี่ยนแปลงทางฟิสิกส์ของเมฆอย่าง
เห็นได้ชัดเจนเกิดการกลั่นรวมตัวกันหนาแน่น และก่อยอดสูงขึ้นเป็นเมฆฝนขนาดใหญ่ในเวลาอันรวดเร็วแล้ว
เคลื่อนตัวตามทิศทางลมพ้นไปจากสายตาไม่สามารถสังเกตได้ เนื่องจากยอดเขาบัง แต่จากการติดตามผล โดย
การส ารวจทางภาคพ้ืนดิน และได้รับรายงานยืนยันด้วยวาจาจากราษฎรว่า เกิดฝนตกลงสู่พื้นที่ทดลองวน
อุทยานเขาใหญ่ในที่สุด นับเป็นนิมิตหมายบ่งชี้ให้เห็นว่า การบังคับเมฆให้  เกิดฝนเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ 

แหล่งอ้างอิงข้อมูล จาก “กรมฝนหลวงและการบินเกษตร” สืบค้นผ่านเวปไซต์  
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ต าราฝนหลวง 

 
  จากการที่โปรดเกล้าฯ ให้มีการปฏิบัติการฝนหลวงพิเศษกู้ภัยแล้ง พ.ศ. 2542 อย่างสัมฤทธิ์ผล 
นอกจากจะโปรดเกล้า ฯ ให้ฟ้ืนฟูทบทวนประสบการณ์และเทคนิคพระราชทานที่เคยปฏิบัติการได้ผลมาแล้ว
ในอดีตมาใช้ปฏิบัติการในครั้งนี้แล้ว ยังโปรดเกล้า ฯ ให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและเทคนิคควบคู่กันไปด้วย  ซ่ึง
ทรงสามารถพัฒนากรรมวิธีการท าฝนหลวงให้ก้าวหน้าขึ้นอีกระดับหนึ่ง คือ เป็นการปฏิบัติการฝนหลวงโดย
การดัดแปรสภาพอากาศให้เกิดฝนโดยเทคโนโลยีฝนหลวงจากท้ังเมฆอุ่นและเมฆเย็นพร้อมกัน (เดิมเป็น
กิจกรรมท าฝนจากเมฆอุ่นเพียงอย่างเดียว)  ด้วยพระปรีชาสามารถ ทรงพัฒนาเทคนิคการโจมตีเมฆอุ่นและเมฆ
เย็นพร้อมกันในกลุ่มเมฆเดียวกัน ซึ่งโปรดเกล้า ฯ ให้เรียกเทคนิคการโจมตีที่ทรงประดิษฐ์คิดค้น ขึ้นมาเป็น
นวัตกรรมใหม่ล่าสุดว่า SUPER SANDWICH TECHNIC ทรงสรุปขั้นตอนกรรมวิธีโดยทรงประดิษฐ์ขึ้นเป็น
แผนภาพการ์ตูนโดยคอมพิวเตอร์ด้วยพระองค์เอง พระราชทานให้ใช้เป็น ต าราฝนหลวง เพ่ือให้เป็นแบบอย่าง
ใช้ในการปฏิบัติการฝนหลวงให้เป็นไปในทางเดียวกัน แผนภาพฝีพระหัตถดังกล่าวประมวลความรู้ทางวิชาการ
เทคนิคและกระบวนการขั้นตอนกรรมวิธีในการปฏิบัติการฝนหลวงอย่างครบ ถ้วนทั้งเทคโนโลยีฝนหลวงไว้ใน
หนึ่งหน้ากระดาษได้อย่างสมบูรณ์ง่ายต่อความเข้าใจและการถือปฏิบัติ    

  กระบวนการดัดแปรสภาพอากาศให้เกิดฝนโดยเทคโนโลยีฝนหลวงเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่ทรง
ประดิษฐ์คิดค้นข้ึมา  
        พระราชทานให้ใช้ปฏิบัติการในประเทศไทยเป็นประเทศแรก ยังไม่มีประเทศใดในโลกเคยปฏิบัติด้วย
เทคโนโลยีนี้มาก่อนอย่างแน่นอน 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประดิษฐ์ภาพ "ต าราฝนหลวง" ด้วยคอมพิวเตอร์ แสดงขั้นตอน 
และกรรมวิธีการดัดแปรสภาพอากาศ ให้เกิดฝนจากเมฆอุ่น และเมฆเย็น และพระราชทานแก่ นักวิชาการฝน
หลวง ถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2542 
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ดังแผนภาพ (การ์ตูน) ต ำรำฝนหลวงพระรำชทำน 

 



ความหมายที่ขยายความจากแผนภาพต าราฝนหลวงพระราชทาน 

 

แถวบนสุดของต าราฝนหลวงพระราชทาน 

ช่องที่ 1. “นางมณีเมฆขลา” 

1. เป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของส านักงานมณีเมฆขลา เป็นส่วนหนึ่งของส านักงาน ฝล. 
2. เป็นหัวหน้าส านักงานอุตุนิยมวิทยา แห่งเขาไกรลาส หรือเขาพระสุเมรุ วิเทศะสันนิษฐานว่าอยู่ในทะเล 

ช่องที่ 2. “พระอินทร์ทรงเกวียน” 

1. พระอินทร์เป็นพระสักกะเทวราช เป็นราชาของเทวดา ที่ลงมาช่วยท าฝน 

ช่องที่ 3. “21 มกราคม 2542” 

                - เป็นวันที่ทรงประทับบนเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จไปประกอบพระราชกรณียกิจที่จังหวัด
เชียงใหม่ ระหว่างเส้นทางพระราชด าเนินกลับ ทรงสังเกตเห็นกลุ่มเมฆปกคลุมพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่างที่น่าจะ
ท าฝนได้ ทรงบันทึกภาพเมฆเหล่านั้นพระราชทานลงมา และมีพระราชกระแสรับสั่งให้ส่งคณะปฏิบัติการฝน
หลวงพิเศษออกไปปฏิบัติการกู้ภัยแล้งในพ้ืนที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา และภาคเหนือตอนล่าง โดยเร่งด่วน 

ช่องที่ 4. “เครื่องบิน 3 เครื่อง” 

                - เป็นตัวอย่างของเครื่องบินที่เหมาะสมกับการปฏิบัติการตามต าราฝนหลวงพระราชทานตาม
ขั้นตอนที่   1 – 6 ประกอบด้วย 

1. เครื่องบินเมฆเย็น (BEECHCRAFT KING AIR)                 (จ านวนที่เหมาะสม 1 เครื่อง) 
2. เครื่องบินเมฆอุ่น (CASA)                                                        (จ านวนที่เหมาะสม 2 เครื่อง) 
3. เครื่องบินเมฆอุ่น (CARAVAN)                                              (จ านวนที่เหมาะสม 2 เครื่อง) 



 
 
แถวที่ 1 ช่องท่ี 1 – 3 เป็นขั้นตอนที่ 1 เป็นการเร่งให้เกิดเมฆโดยใช้เครื่องบินเมฆอุ่น 1 เครื่อง     โปรย
สารเคมีผงเกลือโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ที่ระดับความสูง 7,000 ฟุต   ในขณะที่ท้องฟ้าโปร่งหรือมีเมฆเดิมก่อ
ตัวอยู่บ้าง ความชื้นสัมพัทธ์ไม่ต่ ากว่า 60 เปอร์เซ็นต์ ให้เป็นแกนกลั่นตัว (Cloud Condensation Nuclei)
เรียกย่อว่า CCN  ความชื้นหรือไอน้ าจะถูกดูดซับเข้าไปเกาะรอบแกนเกลือแล้วรวมตัวกันเกิดเป็นเมฆ   ซึ่งเมฆ
เหล่านี้จะพัฒนาเจริญขึ้นเป็นเมฆก้อนใหญ่ อาจก่อยอดถึงระดับ 10,000 ฟุต ได้ 

 

 
 
แถวที่ 2 ช่องท่ี 1 – 4 เป็นขั้นตอนที่ 2 เป็นการเร่งการเจริญเติบโตของเมฆที่ก่อขึ้นหรือเมฆเดิมที่มีอยู่ตาม
ธรรมชาติ และก่อยอดขึ้นถึงระดับ 10,000 ฟุต ฐานเมฆสูงไม่เกิน 7,000 ฟุต ใช้เครื่องบินแบบเมฆอุ่นอีกหนึ่ง
เครื่อง โปรยสารเคมีผงแคลเซียมคลอไรด์ (CaCl2) เข้าไปในกลุ่มเมฆที่ระดับ 8,000 ฟุต (หรือสูงกว่าฐานเมฆ 
1,000 ฟุต) ท าให้เกิดความร้อนอันเนื่องมาจากการคายความร้อนแฝง จากการกลั่นตัวรอบ CCN  รวมกับ
ความร้อนท่ีเกิดจากปฏิกิริยาของไอน้ ากับสารเคมี CaCl2 โดยตรง และพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ตาม
ธรรมชาติ จะเร่งหรือเสริมแรงยกตัวของมวลอากาศภายในเมฆยกตัวขึ้น  เร่งกิจกรรมการกลั่นตัวของไอน้ าและ
การรวมตัวกันของเม็ดน้ าภายในเมฆ ทวีความหนาแน่นจนขนาดของเมฆใหญ่และก่อยอดขึ้นถึงระดับ 15,000 
ฟุต ได้เร็วกว่าที่จะปล่อยให้เจริญขึ้นเองตามธรรมชาติ   ซึ่งยังเป็นส่วนของเมฆอุ่น จนถึงระดับนี้การยกตัวขึ้น
และจมลงของ มวลอากาศ   การกลั่นและการรวมตัวของเม็ดน้ ายังคงเป็นอย่างต่อเนื่องแบบปฏิกิริยาลูกโซ่ แต่
บางครั้งอาจมีแรงยกตัวเหลือพอที่ยอดเมฆอาจพัฒนาขึ้นถึงระดับสูงกว่า 20,000 ฟุต ซึ่งเป็นส่วนของเมฆ
เย็น   เริ่มตั้งแต่ระดับประมาณ 18,000 ฟุตขึ้นไป (อุณหภูมิต่ ากว่า 0 องศาเซลเซียส) 



 

 
 
แถวที่ 3 ช่องท่ี 1 – 4 เป็นขั้นตอนที่ 3 เป็นการเร่งหรือบังคับให้เกิดฝน เมื่อเมฆอุ่นเจริญเติบโตขึ้นจนเริ่มแก่
ตัวจัด ฐานเมฆลดระดับต่ าลงประมาณ 1,000 ฟุต และเคลื่อนตัวใกล้เข้าสู่พื้นที่เป้าหมาย ท าการบังคับให้ฝน
ตกโดยใช้เทคนิคการโจมตี แบบ Sandwich โดยใช้เครื่องบินเมฆอุ่น 2 เครื่อง เครื่องหนึ่งโปรยผงโซเดียมคลอ
ไรด์ (NaCl) ทับยอดเมฆ หรือไหล่เมฆที่ระดับไม่เกิน 10,000 ฟุต ทางด้านเหนือลม อีกเครื่องหนึ่งโปรยผง  ยู
เรีย (Urea) ที่ระดับฐานเมฆด้านใต้ลม ให้แนวโปรยทั้งสองท ามุมเยื้องกัน 45 องศา เมฆจะทวีความหนาแน่น
ของเม็ดน้ าขนาดใหญ่และปริมาณมากข้ึน ล่วงหล่นลงสู่ฐานเมฆท าให้ฐานเมฆหนาแน่นจนใกล้ตกเป็นฝน หรือ
เริ่มตกเป็นฝนแต่ยังไม่ถึงพ้ืนดิน หรือตกถึงพ้ืนดินแต่ปริมาณยังเบาบาง 

 
แถวที่ 4 ช่องท่ี 1 – 3 เป็นขั้นตอนที่ 4 เป็นการเสริมการโจมตีเพ่ือเพ่ิมปริมาณฝนให้สูงขึ้น  เมื่อกลุ่มเมฆฝน
ตามข้ันตอนที่ 3 ยังไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่เป้าหมาย ท าการเสริมการโจมตีเมฆอุ่นด้วยสารเคมีสูตรเย็นจัด    คือ 
น้ าแข็งแห้ง (Dry Ice) ซึ่งมีอุณหภูมิต่ าระดับ –78 องศาเซลเซียส ที่ใต้ฐานเมฆ 1,000 ฟุต จะท าให้อุณหภูมิ
ของมวลอากาศใต้ฐานเมฆลดต่ าลง และความชื้นสัมพัทธ์สูงขึ้นจะท าให้ฐานเมฆยิ่งลดระดับต่ าลง ปริมาณ ฝน
ตก หนาแน่นยิ่งขึ้น และชักน าให้กลุ่มฝนเคลื่อนตัวเข้าสู่พ้ืนที่เป้าหมายหวังผลได้แน่นอนและเร็วขึ้น 



 

 
 
แถวที่ 5 ช่องท่ี 1 – 3 เป็นขั้นตอนที่ 5 เป็นการโจมตีเมฆเย็นด้วย Agl ขณะที่เมฆพัฒนายอดสูงขึ้นในขั้นตอน
ที่ 2 ถึงระดับเมฆเย็น และมีแค่เครื่องบินเมฆเย็นเพียงเครื่องเดียว ท าการโจมตีเมฆเย็นโดยการยิงพลุสารเคมี
ซิลเวอร์ไอโอไดด์ (Agl) ที่ระดับความสูงประมาณ 21,500 ฟุต ซึ่งมีอุณหภูมิระดับ –8 ถึง –12 องศาเซลเซียส 
มีกระแสมวลอากาศลอยขึ้นกว่า 1,000 ฟุตต่อนาที และมีปริมาณน้ าเย็นจัดไม่ต่ ากว่า 1 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
ซึ่งเป็นเงื่อนไขเหมาะสม  ที่จะท าให้ไอน้ าระเหยจากเม็ดน้ าเย็นยิ่งยวด (Super cooled vapour) มาเกาะตัว
รอบแกน Agl กลายเป็นผลึกน้ าแข็งได้ด้วยประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ไอน้ าที่แปรสภาพเป็นผลึกน้ าแข็งจะทวีขนาด
ใหญ่ขึ้นจนร่วงหล่นลงมา และละลายเป็นเม็ดฝนเมื่อเข้าสู่ระดับเมฆอุ่น และจะท าให้ไอน้ าและเม็ดน้ าในเมฆอุ่น
เข้ามาเกาะรวมตัวกันเป็นเม็ดใหญ่ขึ้น ทะลุฐานเมฆเป็นฝนตกลงสู่พื้นดิน 

 

 
 
แถวที่ 6 ช่องท่ี 1 – 3 เป็นขั้นตอนที่ 6 เป็นการโจมตีแบบ SUPER SANDWICH จะท าได้ต่อเมื่อมีเครื่องบิน
ปฏิบัติการทั้งเมฆอุ่นและเมฆเย็นใช้ปฏิบัติการได้ครบถ้วน ขณะที่ท าการโจมตีเมฆอุ่นตามขั้นตอนที่ 3 และ 4 
ท าการโจมตีเมฆเย็นตามข้ันตอนที่ 5 ควบคู่กันไปในขณะเดียวกัน จะท าให้ฝนตกหนักและต่อเนื่องนานและ
ปริมาณน้ าฝนสูงยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นการประสานประสิทธิภาพของการโจมตีเมฆอุ่นในขั้นตอนที่ 3 และ 4 
และโจมตีเมฆเย็นในขั้นตอนที่ 5 ควบคู่กันไปในขณะเดียวกัน เทคนิคการโจมตีนี้โปรดเกล้าฯ ให้เรียกว่า 
SUPER SANDWICH 



 
แถวล่างสุด ของต าราฝนหลวงพระราชทาน 

ช่องที่ 1. “แห่นางแมว” (CAT PROCESSION) 

                - เป็นการรวมผลหรือประชาสัมพันธ์ (บ ารุงขวัญ) 
                - แมวเกลียดน้ า (The cat hates water) 
                - เป็นพิธีกรรมขอฝนที่สืบทอดกันมาแต่โบราณกาล 
               - เป็นพิธีกรรมด้านจิตวิทยาเมื่อฝนแล้งเกิดความเดือดร้อน ปั่นป่วนวุ่นวายจึงต้องมีจิตวิทยาบ ารุง
ขวัญให้ประชาชน และเจ้าหน้าที่มีก าลังใจ 

 ช่องที่ 2. “เครื่องบินท าฝน” 

                - เครื่องบินปฏิบัติการ (เป็นพาหะในการประยุกต์เทคโนโลยีฝนหลวง) 
                - เครื่องบินต้องกล้าบินเข้าเมฆฝน ส ารวจและติดตามผล 
                - นักบินและนักวิชาการฝนหลวงต้องร่วมมือกัน (The pilot and the rainmakers must 
cooperate) 

ช่องที่ 3. “กบ” 

                - เลือกนาย หรือขอฝน และเรียกฝน กบร้องแทนอุตุนิยม 
                - ถ้าไม่มีความชื้นกบเดือดร้อนและกบเตือนให้มีความพยายาม มิฉะนั้นกบตาย ไม่มีฝนเกษตรกร
ตาย 
                - ท่านต้องจูบกบหลายตัว ก่อนที่จะพบเจ้าชายเพียงหนึ่งองค์ (You have kiss to a lot of 
frogs before you meet a prince)  
                   หมายความว่า ต้องมีความพยายามท าซ้ าหลาย ๆ ครั้ง เพื่อให้เกิดฝนได้สักครั้ง 

ช่องที่ 4. “บ้องไฟ” 

                - แทนเครื่องบิน (ท าหน้าที่เสมือนเครื่องบินที่เป็นพาหะน าเทคโนโลยีฝนหลวงขึ้นไปประยุกต์ใน
ท้องฟ้า) 
                - เป็นประเพณีเรียกฝน ไม่ใช้ของเล่น แต่เป็นของจริง ท าฝนด้วยการยิงบ้องไฟ บ้องไฟขึ้นสูง



ปล่อยควัน  เป็นแกนให้ความชื้น 
                 เข้ามาเกาะรอบแกนควัน ท าให้เกิดเมฆเกิดฝน บ้องไฟจึงเป็นพิธีการอย่างหนึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ 

แหล่งอ้างอิงข้อมูล จาก “กรมฝนหลวงและการบินเกษตร” สืบค้นผ่านเวปไซต์ 
http://www.royalrain.go.th/royalrain/m/royalraintechnology 
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การท าฝนจากเมฆอุ่น 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสรุปขั้นตอนกรรมวิธีการท าฝนจากเมฆอุ่น 

  จากการที่ทรงติดตามผลการทดลอง ควบคู่กับปฏิบัติการ และทรงวิเคราะห์วิจัย จากรายงานผลการ
ปฏิบัติการประจ าวัน และรายงานของคณะปฏิบัติการ ที่ทรงบัญชาการด้วยพระองค์ ประกอบกับท่ีทรงสังเกต
สภาพกาลอากาศ และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในท้องฟ้าทั้งในช่วงที่ มีปฏิบัติการทดลอง และไม่ปฏิบัติการอย่าง
ใกล้ชิด รวมทั้งสนพระทัยศึกษาจากเอกสารวิชาการ จึงทรงสามารถพัฒนากรรมวิธี การท าฝนจากเมฆอุ่น 
อย่างก้าวหน้ามาตามล าดับจนทรงมั่นพระทัย จึงทรงสรุป ขั้นตอนกรรมวิธีในปี 2516 แล้วพระราชทานให้ใช้ 
เป็นหลักในการปฏิบัติการสืบเนื่องมาจนถึง พ.ศ. 2542 ซึ่งมี 3 ขั้นตอน คือ 

 ขั้นตอนที่ 1 ก่อกวน เป็นการดัดแปรสภาพอากาศขณะนั้นเพ่ือเร่งหรือเสริมการเกิดและก่อรวมตัว
ของเมฆด้วยการก่อกวนสมดุล (Equilibrium) หรือเสถียรภาพ (Stability) ของมวลอากาศเป็นแห่ง ๆ โดยการ
โปรยสารเคมีประเภทดูดความชื้นแล้วท าให้อุณหภูมิสูงขึ้น (Exothermic chemicals) ในท้องฟ้าที่ระดับ
ใกล้เคียงกับระดับกลั่นตัวเนื่องจากการไหลพาความร้อนในแนวตั้ง (Convective condensation level) ซ่ึง
เป็นระดับฐานเมฆของแต่ละวัน และโปรยสารเคมีประเภทที่เมื่อดูดซับความชื้นแล้วท าให้อุณหภูมิลดต่ าลง 
(Endothermic chemicals) ที่ระดับสูงกว่าระดับฐานเมฆ 2,000-3,000 ฟุต ทั้งนี้เพ่ือช่วยให้เกิดเมฆเร็วขึ้น
และปริมาณมากกว่าที่เกิดตามธรรมชาติ โดยเริ่มก่อกวนในช่วงเวลาเช้าทางด้านเหนือลมของพ้ืนที่เป้าหมาย
หวังผลที่วางแผนก าหนดไว้ในแต่ละวัน 

 ขั้นตอนที่ 2 เลี้ยงให้อ้วน เป็นการดัดแปรสภาพอากาศและเมฆขณะนั้น เพ่ือเร่งหรือเสริมการเจริญก่อ
ตัวของเมฆให้ขนาดใหญ่และหนาแน่นยิ่งขึ้นด้วย การกระตุ้นหรือเร่งการเจริญเติบโตของก้อนเมฆท่ีก่อตัวแล้ว
ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นทั้งฐานเมฆและยอดเมฆขนาดหยดน้ าใหญ่ขึ้นและปริมาณน้ าในก้อนเมฆมากขึ้น จนหนาแน่น
เร็วกว่าที่จะปล่อยให้เจริญเองตามธรรมชาติ ด้วยการโปรยสารเคมีประเภทที่เม่ือดูดซับความชื้นแล้วท าให้
อุณหภูมิลดต่ าลงที่ระดับฐานเมฆหรือทับยอดเมฆ หรือระหว่างฐานและยอดเมฆโดยบินโปรยสารเคมีเข้าสู่ก้อน
เมฆโดยตรง หรือโปรยรอบ ๆ และระหว่างช่องว่างของก้อนเมฆทางด้านเหนือลมให้กระแสลมพัดพาสารเคมี
เข้าสู่ก้อนเมฆ หรือโปรยสารเคมีสูตรร้อนสลับสูตรเย็นในอัตราส่วน 1:4 ทับยอดเมฆทั่วบริเวณท่ีเกิดสภาพเมฆ
ที่มีความหนา 2,000-3,000 ฟุต ปกคลุมพ้ืนที่เป็นบริเวณกว้าง หรือที่บริเวณพ้ืนที่ใต้ลมของบริเวณท่ีเริ่มต้น
ก่อกวน ทั้งนี้สุดแล้วแต่สภาพของเครื่องบิน ภูมิอากาศ และอากาศขณะนั้นจะอ านวยให้ 

 ขั้นตอนที่ 3 โจมตี เป็นการดัดแปรสภาพอากาศในก้อนเมฆท่ีรวมตัวหนาแน่นแล้วโดยตรง หรือ
บริเวณใต้ฐานเมฆ หรือบริเวณท่ีต้องการชักน าเมฆฝนที่ตกอยู่แล้วเคลื่อนเข้าสู่เป็นการบังคับหรือเหนี่ยวน าให้
เมฆที่แก่ตัวจัดแล้วตกเป็นฝนลงสู่พ้ืนที่เป้าหมายหวังผลที่วางแผนก าหนดไว้ โดยบินโปรยสารเคมีประเภทที่ท า
ให้อุณหภูมิลดต่ าลงเข้าไปในเมฆโดยตรงที่ฐานเมฆ หรือยอดเมฆ หรือที่ระดับระหว่างฐานเมฆและยอดเมฆชิด
ขอบเมฆทางด้านเหนือลม หรือใช้เครื่องบิน 2 เครื่อง โปรยพร้อมกันแบบแซนวิตช์(Sandwich) 

แหล่งอ้างอิงข้อมูล จาก “กรมฝนหลวงและการบินเกษตร” สืบค้นผ่านเวปไซต์ 
http://www.royalrain.go.th/royalrain/p/warmcloudrainmaking 
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สารฝนหลวง 

 สารฝนหลวงในการปฏิบัติการท าฝนในประเทศไทย 

 สารฝนหลวงที่ใช้ท าฝนหลวงในปัจจุบัน มีทั้งสิ้น 7 ชนิด บางชนิดมีคุณสมบัติดูดซับความชื้นได้ดี
(hygroscopic substances) บางชนิดมีคุณมบัติเป็นแกนกลั่นตัว(CCN)ของความชื้นในบรรยากาศ บางชนิด
สามารถคายความร้อนออกมาเพ่ือกระตุ้น หรือ เสริมการก่อตัวและ เจริญเติบโตของเมฆ บางชนิดสามารถดูด
ดึงความร้อนท าให้อุณหภูมิของอากาศหรือเมฆเย็นตัวลง เร่งการกลั่นตัวของไอน้ าและเสริมความหนาแน่น ของ
เมฆจนเกิดเป็นฝน การเลือกใช้สารฝนหลวงแต่ละชนิด จึงพิจารณาคุณสมบัติที่กล่าวข้างต้นกับสภาวะของเมฆ
หรือบรรยากาศในแต่ละวันเป็นส าคัญ สารฝนหลวงที่ใช้แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ สารฝนหลวงสูตรร้อน 

สารฝนหลวงในการปฏิบัติการท าฝนในประเทศไทย 

 สารฝนหลวงสูตรร้อนมีคุณสมบัติเมื่อดูดซับความชื้นในอากาศ หรือท าปฏิกิริยากับน้ าะท าใหอุณหภูมิ
สูงขึ้น ใช้ในสภาพผงละเอียด สารฝนหลวงสูตรร้อนที่ ใช้ในปัจจุบันมี 2 ชนิด คือ 

1. สูตร6 แคลเซียมคลอไรด์(Calcium Chloride) 
2. สูตร8 แคลเซียมอ๊อกไซด์(Calcium Oxide) 

  

สารฝนหลวงสูตรเย็น 

 สารฝนหลวงสูตรเย็นมีคุณสมบัติเมื่อดูดซับความชื้นในอากาศ หรือท าปฏิกิริยากับน้ า ท าให้อุณหภูมิ
ลดลงหรือเย็นลง สารฝนหลวงสูตรเย็นที่ ใช้ในปัจจุบันมี 3 ชนิด คือ 

1. สูตร4 ยูเรีย (Urea) 
2. สูตร19 แอมโมเนียมไนเตรท (Ammonium Nitrate) 
3. สูตร 3 น้ าแข็งแห้ง (Dry Ice) 

  

สารฝนหลวงสูตรสร้างแกนกลั่นตัวของอากาศ 

 สารฝนหลวงสูตรสร้างแกนกลั่นตัวของอากาศ มีคุณสมบัติเป็นแกนดูดซับความชื้นให้เข้ามาเกาะและ
กลั่นตัว กลายเป็นเม็ดน้ าจ านวนมาก สารฝนหลวงสูตรแกนกลั่นตัวที่ ใช้ในปัจจุบันมี 2 ชนิด คือ 

1. สูตร1 เกลือแป้ง (Sodium Chloride) 
2. สารฝนหลวง สูตรฝนหลวง ท1 

แหล่งอ้างอิงข้อมูล จาก “กรมฝนหลวงและการบินเกษตร” สืบค้นผ่านเวปไซต์  

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