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ถ้าสิ่งที่เราก าลังท าอยู่นั้น เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ยิ่งเป็นประโยชน์ต่อคนหมู่มาก ก็ย่อมจะได้รับการสนับสนุน ดังนั้น การท างาน  
ไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก หากต้องการความส าเร็จแล้ว ถ้าผู้บริหารมีจิตใจแน่วแน่ที่จะท างานนั้นให้ส าเร็จ เพื่อประโยชน์ขององค์กร เจ้านาย ลูกค้า หรือ
เพื่อประโยชน์ของลูกน้อง สังคม ฯลฯ แทนที่จะคิดหวังประโยชน์ไม่ว่าผลตอบแทน เงินทอง หรือชื่อเสียงของตนเองเป็นหลัก ย่อมมีโอกา สที่จะ
ประสบความส าเร็จสูง >>>>> เช่นเดียวกับการท าฝนหลวง ที่ท าขึ้นเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาฝนแล้ง ขาดแคลนน้ า ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อคนทั้งหมด เมื่อหน่วยฝน
หลวงไปท างานที่ใด ทุกคนก็เต็มใจที่จะให้ความช่วยเหลือ 

การจัดการงานใดๆ จะต้องยึดหลักท าเพื่อประโยชน์คนหมู่มาก ให้ทุกคนทุกฝ่ายมีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์จากสิ่งที่ก าลังท าแล้ว แทบจะไม่
มีใครคัดค้านโครงการที่ก าลังท า อีกทั้งยังได้รับแรงกายแรงใจสนับสนุนจากผู้คนทั่วไปและลูกน้องที่ท างานให้ >>>>> เช่นเดียวกับการท าฝนหลวง  
ที่ต้องการให้ราษฎรโดยทั่วไปได้รับประโยชน์ด้วยกันทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรยากจน โรงงานอุตสาหกรรม ชาวเมือง ชาวไร่ ชาวนา ฯลฯ  
ที่ล้วนแล้วแต่จะได้รับน้ าจากฟ้าโดยไม่แบ่งชั้นวรรณะ 

การน าความรู้มาใช้ในการจัดการงานนั้น บางครั้งน ามาเพียงบางส่วน บางครั้งก็น าหลายๆ วิชาความรู้มาผสมผสานกัน ที่ส าคัญคือ  
ต้องประยุกต์ใช้ให้ถูกกับสถานการณ์ ดังตัวอย่างการท าฝนเทียมที่เป็นการน าความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  มาเพิ่มเติมด้วยการคิดสร้างสรรค์ 
แล้วสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์อย่างมหาศาล >>>>> สรรพวิชาความรู้ที่เคยเรียนรู้มา จึงเป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ในภายภาคหน้า
วันหนึ่งวันใด เพียงแต่เมื่อจะต้องใช้ จะต้องหยิบน ามาใช้ให้ถูกต้องกับงานที่ก าลังท า และอย่างปฏิเสธการหาความรู้เพิ่มเติม เพราะหากเปรียบกับ
การท าศึกษา ความรู้ก็เปรียบเสมือนอาวุธที่จะช่วยให้สามารถเอาชนะข้าศึกได้ง่ายขึ้น 

งานเล็กงานใหญ่ทุกวันนี้ล้วนต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยงาน เพียงแต่ต้องใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับลักษณะของงาน ไม่ควรใช้เกิน
ความจ าเป็น ยิ่งการท าฝนหลวงด้วยแล้ว จะเห็นได้ชัดว่าได้ใช้เทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาช่วยงานในแทบจะทุกขั้นตอน เครื่องบินที่ใช้โปรยสา รเคม ี
แม้บางล าจะเก่าแต่ก็มีระบบน าทาง และอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับปฏิบัติงาน >>>>> คนที่บริหารจัดการเก่ง คือคนที่สามารถหาเทคโนโลยีมาช่วยงาน
ได้อย่างเหมาะสม ไม่จ าเป็นต้องใช้ เงินลงทุนมากเกินไปกับเทคโนโลยี จงเป็นายของเทคโนโลยี แต่อย่าให้เทคโนโลยีกลับมาเป็นนายเรา  
แล้วเทคโนโลยีจะเป็นคนรับใช้ที่มีประโยชน์ในการจัดการงานแทบทุกอย่าง 

การท าฝนหลวงทุกครั้ง มีการศึกษาข้อมูลทุกด้านอย่างละเอียดและทันปัจจุบัน ก่อนจะน าเครื่องบินขึ้นเพื่อสร้างให้เกิดก้อนเมฆและ
บังคับให้รวมตัวกัน ข้อมูลไม่ว่าความช้ืนของอากาศ ความแรงและทิศทางของลม อุณหภูมิ ฯลฯ ล้วนมีส่วนท าให้ฝนหลวงตกหรือไม่ตกตามพื้นที่
เป้าหมาย หากไม่มีการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดและดีพอแล้วการท าฝนหลวงอาจจะไม่ส าเร็จ  >>>>> การจัดการงานใดๆ ก็เช่นเดียวกัน  
ก่อนจะวางแผนงานและน าแผนงานไปปฏิบัติได้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาข้อมูลให้เพียงพอ มีการติดต ามตลอดเวลาว่าข้อมูลที่เคยมี 
ได้เปล่ียนแปลงไปมากน้อยเพียงใด และยังต้องศึกษาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้รู้ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค  
ในการจัดการด้วย

การจัดการน้ันไม่ใช่ฝนฟ้าธรรมชาติ 
ซึ่งจะเกิดขึ้นและตกลงมาเอง 

แต่การบริหารจัดการน้ัน จะต้องไม่รอฟ้ารอฝน 
แต่ต้องเข้าไปเพื่อเอาชนะธรรมชาติ 
ฝนหลวงหรือฝนพระราชทานน้ี 
ยังประโยชน์สุขให้แก่ทุกคน 

ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนใด ชนชั้นใด 
ล้วนแล้วแต่ได้รับประโยชน์อย่างถ้วนท่ัว 

แต่กว่าจะส าเร็จ 
ย่อมต้องอาศัยท้ังความรู้ ความพยายาม 

ความช่างสงัเกต รู้จักเลือกจังหวะเวลา ฯลฯ 
การท าฝนหลวง 

จึงเป็นตัวอย่างของการจัดการท่ีถกูต้องเหมาะสมท่ีสุด 
 



 

การท างานไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรือใหญ่ จ าเป็นต้องมีการวางแผนที่ดี เพื่อให้งานส าเร็จได้อย่างรวดเร็วและใช้จ่ายอย่างประหยัด 
เช่นเดียวกับการท าฝนหลวงแต่ละครั้ง ที่หน่วยท าฝนหลวงจะต้องมีแผนงานเป็นอย่างดี และในระหว่างปฏิบัติการท าฝนหลวง ทุกคนจะต้องท า  
ตามแผนที่ก าหนดไว้ เครื่องบินทุกล าต้องโปรยสารเคมีตามเส้นทางที่ก าหนด โดยที่แผนปฏิบัติการนั้นถูกก าหนดไว้อย่างละเอียด จึงท าให้ฝนตก
ตามเป้าหมายที่ต้องการ >>>>> ถ้าคิดจะท างานโดยไม่วางแผน โอกาสผิดพลาดย่อมมีสูง และท าให้การจัดการอยู่นั้นเกิดความสับสน จะต้องเตรียม
คน เครื่องจักร วัสดุ แผนงาน ฯลฯ ให้พร้อมก่อนเริ่มท างาน จงอย่าท างานด้วยการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆ และยังต้องมีการทบทวนแผน 
เป็นระยะเสมอว่าสามารถท าได้ตามที่วางไว้หรือไม่ และจะต้องปรับแผนเมื่อจ าเป็นด้วย 

ในการท าฝนหลวง ถ้าทุกอย่างพร้อมและสภาพอากาศเหมาะสมแก่การท า หน่วยท าฝนหลวงก็จะต้องรีบปฏิบัติการ เพราะหากไม่รีบท า
เกิดไอน้ าหรือก้อนเมฆหายไปก่อน ก็คงท าไม่ส าเร็จ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องจะต้องเตรียมพร้อมเพื่อขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงในทุกวัน
ไม่เว้นวันหยุดราชการ >>>>> ซึ่งการท าธุรกิจ ท างานใดๆ ก็เช่นกัน ท าได้ต้องรีบท า เพราะจะรู้ได้อย่างไรว่าพรุ่งนี้ลูกน้องจะไม่ลาป่วย หรือมีปัญหา
อุปสรรคใดเกิดขึ้น ยิ่งในการท าธุรกิจด้วยแล้ว คู่แข่งไม่เคยรอเรา 

การท างานกับความผิดพลาดนั้นเป็นของคู่กัน ยิ่งท างานมากโอกาสผิดพลาดย่อมมีเกิดขึ้นมาก บางงานส าเร็จ บางงานล้มเหลว ถ้ามัวแต่
กลัวท าผิดก็คงไม่ต้องท าอะไรกันพอดี ดังนั้น จึงต้องพยายามรอบคอบและใช้ความพยายามให้ถึงที่สุด เพื่อให้ผิดพลาดน้อยที่สุด และแม้เกิดความ
ผิดพลาดก็น าความผิดพลาดมาเป็นบทเรียน เพื่อแก้ไขใหม่ให้ดีกว่าเดีม >>>>> เฉกเช่นเดียวกับการท าฝนหลวง หากท าตามแผนที่วางไว้แล้ว 
ไม่ประสบผลส าเร็จ ก็จะมีการวางแผนแก้ตัวใหม่โดยเร็ว หาสาเหตุที่ท าให้ฝนไม่ตกลงสู่เป้าหมายตามที่วางไว้ หาวิธีการแก้ไข หรืออาจจ าเป็นต้อง
หยุดปฏิบัติการไปชั่วขณะ เพราะไม่มีประโยชน์ท่ีจะน าเอาสารเคมีต่างๆ ไปโปรยทิ้งบนท้องฟ้าแล้วไม่เกิดผล 

ในเวลาหน้าแล้ง ย่อมต้องมีท้องที่ท่ีต้องการให้ไปท าฝนหลวงอยู่มากมาย แต่ผู้รับผิดชอบการท าฝนหลวงก็จะต้องดูความจ าเป็นเร่งด่วน 
ว่าที่ไหนจ าเป็นก่อน แถมยังต้องศึกษาว่า ที่ที่จ าเป็นนั้นพอจะท าฝนเทียมได้หรือยัง ไม่ใช่ใ ครขอก็ต้องไปท าให้หมด มีการก าหนดชัดว่า  
พื้นท่ีเป้าหมายต้องเป็นพื้นท่ีใด >>>>> เช่นเดียวกับการจัดการ บางโครงการอาจต้องมีผู้ได้รับผลกระทบบ้าง ขอให้ท างานโดยยึดหลักความถูกต้อง  
ค าว่าถูกต้อง คือ ต้องเป็นผลดีต่อสังคมในระยะยาว  

การจะไปท าฝนหลวงให้ที่ใด ย่อมต้องมีระเบียบกฎเกณฑ์วิธีพิจารณา ไม่ใช่เป็นเพราะความพอใจของผู้สั่งการ หรือแม้แต่ความสะดวก
ของผู้ปฏิบัติงาน โดยเอาความจ าเป็นเร่งด่วนกับความเป็นไปได้เป็นตัวต้ัง ฝนหลวงจึงมีหลักการท างานที่ตรงไปตรงมาและมั่นคงในการท างาน 
>>>>> มีไม่น้อยที่ผู้บริหารไม่ยึดหลักการที่ถูกต้อง ผู้น าองค์กรหลายคนที่เริ่มต้นท างานแล้วดูดี แต่พอท าไปได้สักระยะหนึ่ง ก็กลับกลายเป็นว่าไป
ท าในส่ิงที่ไม่ควรท า นั่นก็เพราะตัวเป็นเหมือนไม้หลักปักเลน คนทีม่ีหลักการดีและม่ันคงในหลักการ ย่อมเสมือนคนที่ยืนด้วยสองเท้าที่ม่ันคง 

แทบจะไม่เคยมีใครคิดว่า ประเทศเล็กๆ แบบประเทศไทย จะมีผู้ที่สามารถท าให้ฝนตกได้ และแม้ว่าการท าฝนเทียมจะเริ่มขึ้นใน
ต่างประเทศ แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงมีเทคนิคในการท าฝนเทียมแบบฉบับเฉพาะของพระองค์เอง การท าฝนเทียมนี้เป็นที่ยอมรับ
ของคนทั่วโลก จนพระองค์ท่านได้รับการถวายสิทธิบัตรจากประเทศต่างๆ มาแล้วกว่าสิบประเทศ >>>>> ในการท างาน หากผู้น าเป็นคนมี 
ไหวพริบสติบัญญา หรือแม้มีลูกน้องบางคนมีสติปัญญาเหนือกว่า ก็สามารถท าให้องค์กรประสบความส าเร็จอย่างสูงสุดได้ โดยจะต้องพยายาม  
ให้ทุกคนใช้สติปัญญาให้เกิดประโยชน์ต่อการท างานมากที่สุด

การท าฝนหลวงนั้นได้มีการคิดค้นเทคนิควิธีการซึ่งเป็นแบบเฉพาะของพระองค์เอง ทั้งขั้นตอนการก่อกวน เล้ียงให้อ้วน และโจมตี  
จนกล่าวได้ว่าได้ใช้เทคนิคในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน ยิ่งในขั้นตอนสุดท้าย การโจมตีเพื่อให้ฝนตกลงยังเป้าหมาย มีเทคนิคการบินที่เรียกว่า  
“แซนด์วิช” อยู่หลายแบบ และมีเป้าหมายทั้งการเพิ่มปริมาณฝน หรือการท าให้ฝนกระจายในพื้นที่กว้างมากขึ้น เทคนิควิธีการท างานก็จะ  
แตกต่างกัน >>>>> เช่นเดียวกับการจัดการงานอื่นๆ ผู้ท าจะต้องคิดค้นหาเทคนิคที่มั่นใจว่าจะได้ผลมาใช้ เทคนิคสามารถหาได้ทั้งจากการเรียน  
จากประสบการณ์ และจากการคิดค้นขึ้นใหม่แล้วทดลองใช้เอง

คนไทยจ านวนมากคงไม่รู้ว่า การขอฝนหลวงนั้นไม่ต้องมีระเบียบพิธกีารมากมาย และผู้ขอไม่จ าเป็นต้องเป็นคนใหญ่คนโต เพียงแต่หากมี
การร้องขอจากกลุ่มเกษตรกร หรือ สส. หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วประสานงานโดยตรงกับคณะกรรมการปฏิบัติการฝนหลวง (ส านักฝนหลวง
และการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) หรือจะไปติดต่อศูนย์บริการฝนหลวงที่ส านักงานเกษตรจังหวัดก็ได้ หรือจะยื่นค าขอทาง
เว็บไซต์ก็ได้ >>>>> การจัดการงานทุกอย่าง ต้องพยายามท าให้ง่ายที่สุด แต่ควรมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ อย่าไปวางกฎกติการะเบียบไว้เกิน
ความจ าเป็น บางขั้นตอนยุ่งยากก็ควรตัดทิ้งไป อย่าลืมว่าระเบียบมีไว้เพื่อให้งานถูกต้องและรวดเร็วขึ้น แต่ไม่ใช่ระเบียบเป็นตัวขัดขวาง
ความส าเร็จของการท างาน

ส านักปฏิบัติการฝนหลวงที่ก่อต้ัง ต้ังแต่ปี พ.ศ.2518 ได้มีการลงทุนสร้างศูนย์ปฏิบัติการตามภูมิภาคต่างๆ กว่าสิบแห่ง มีการลงทุนเพิ่ม
ทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือ เรดาร์ตรวจอากาศ เครื่องบินนับสิบรุ่น ฯลฯ นอกจากนี้ยังทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สนับสนุน  
เมื่อมีปัญหาขาดงบประมาณสนับสนุน หรือมีอุปสรรคไม่สามารถเบิก จ่ายจากงบประมาณ หรือพระราชทานปัจจัยสนับสนุนที่จ าเป็นและ 
ขาดแคลน จึงท าให้สามารถขยายพื้นที่ปฏิบัติการได้อย่างกว้างขวางและครอบคลุมทั่วประเทศ >>>>> ในการจัดการงานอื่นๆ ก็เช่นกัน  
หากผู้บริหารไม่กล้าที่จะลงทุนในสิ่งที่จ าเป็นเอง ก็ย่อมท าให้การปฏิบัติงานไม่สะดวกรวดเร็ว ผู้ปฏิบัติงานขาดก าลังใจ ท าให้งานไม่ได้รับ 
การพัฒนา

 



 

 

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่ก่อต้ังมากว่าสามสิบปี ได้ลงทุนไปกับเครื่องมือทันสมัยไม่น้อย มีเรดาร์ตรวจอากาศเป็นรถเคล่ือนที่ สารเคมี
ที่น ามาใช้ในการท าฝนหลวง ก็จะเลือกที่ไม่ท าให้น้ าฝนไม่สะอาด ปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน >>>>> ในการจัดการงานทุกอย่าง  
หากหน่วยงานมีสิ่งจ าเป็นต้องใช้ ดีและครบถ้วน ผู้ปฏิบัติงานก็จะสามารถท างานได้อย่างรวดเร็ว เกิดความสะดวกสบายในการท างาน ไม่ต้อง
เสียเวลาท างานแบบ “ท าไป ซ่อมไป”

หากไปดูผังองค์กรของส านักฝนหลวงและการบินเกษตร ซึ่งมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบอยู่ทั่วประเทศ จะพบว่าไม่ได้จัดองค์กรใหญ่โต  
แต่มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน มีฝ่ายไม่กี่ฝ่าย แล้วแบ่งงานกันเป็นกลุ่ม มีผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา มีศูนย์ปฏิบัติงานครบทั้ง 5 ภาค 
และก็มีอัตราก าลังคนไม่ได้มาก โดยบางครั้งอาจขอก าลังคนจากกองทัพหรือหน่วยงานอื่นมาช่วยบ้างเป็นครั้งคราว >>>>> จึงเป็นตัวอย่าง 
ขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน ไม่ใหญ่โตเทอะทะ แต่ก็สามารถท างานได้อย่างกว้างขวาง  ครอบคลุมพื้นที่ 
ทั่วประเทศ สมควรน าเป็นข้อคิดในการจัดองค์กรหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ในศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับงานแต่ละอย่าง พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้ประสานความ
ร่วมมือ ระดมสมองที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง จัดต้ังเป็นคณะปฏิบัติการฝนหลวงพิเศษ ที่ทรงบัญชาการด้วย
พระองค์เอง จึงท าให้สามารถจัดการงานประสบความส าเร็จด้วยดี บุคลากรต่างๆ เหล่านี้ ย่อมมีส่วนส าคัญมากต่อความส าเร็จของภารกิจฝน
หลวงเพื่อปวงชนชาวไทย >>>>> ในการจัดการงานใดๆ ก็เช่นกัน บางครั้งมีคนมากแต่ไม่ใช่คนที่เหมาะกับงาน ก็ท าให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเปล่าๆ  
แต่หากขาดคนส าคัญในบางหน้าที่ไปก็อาจท าให้งานนั้นไม่บรรลุเป้าหมายได้ การท างานจะส าเร็จหรือไม่ จะสู้คู่แข่งได้หรือไม่ แพ้ชนะไม่ใช่  
อยู่แค่กลยุทธ์ แต่อยู่ที่คนด้วยว่าในองค์กรของเรา คนของเราเป็นอยา่งไร มีคนที่มีความรู้ ความสามารถ และจิตใจทุ่มเทท างานให้มากน้อยเพียงใด  
และเขาได้รับมอบหมายหน้าที่การงานที่เหมาะสมหรือไม่

ในหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ก็ประกอบไปด้วยทีมงานภายในหลายทีม แต่ละทีมก็ประกอบไปด้วยผู้ช านาญงานหรือเชี่ยวชาญด้านต่างๆ 
บางคนมีประสบการณ์ท างานมาก่อนนับสิบปี บางคนก็เป็นคนหนุ่มสาว ผสมผสานทุกความรู้ ทุกวัย ท างานร่วมกันเป็นทีม เหตุผลส าคัญข้อหนึ่ง
ที่ท าให้โครงการฝนหลวงประสบความส าเร็จ นั่นคือ การมีหัวหน้าทีมคนแรก คือ ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล ซึ่งเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถ  
จบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมการเกษตรจากต่างประเทศ มาเสียสละท างานให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่านเป็นคนมีอุปนิสัยอ่อนโยน และมี
จิตใจที่เข้มแข็ง ท างานด้วยความอดทน หมั่นเพียร >>>>> เคยมีผู้สรุปไว้ว่า ผู้น าที่ประสบความส าเร็จในชีวิตการท างาน สามสิ่งที่ต้องดี คือ  
1) ตัวผู้น าเองเป็นคนดีและคนเก่ง 2) ดีและเก่งไม่พอ ต้องสามารถท าผลงานออกมาดี และ 3) ทีมงานต้องดีด้วย 

การท าฝนหลวงนั้นมีอุปสรรคอยู่มากกมาย ในหลวงจึงมักมีรับสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าพบเพื่อถวายรายงาน ทรงรับฟังทั้งปัญหาและ
ข้อคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงาน บางครั้งก็ให้รายงานผ่านทางวิทยุ บางครั้งทรงแสดงความห่วงใยหรือค าชมเชยไปยังเจ้าหน้าที่  พระองค์ฟังข่าว
ปฏิบัติการฝนเทียมทุกครั้ง และทรงทราบถึงปัญหาส าคัญคือ การขาดการติดต่อสื่อสารที่ดี จึงโปรดเกล้าฯ ให้ติดต้ังวิทยุให้แก่หน่วยปฏิบั ติการ
ฝนเทียมท้ังทางอากาศ และทางภาคพื้น >>>>> ช่องทางการติดต่อเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงาน จึงเป็นสิ่งจ าเป็นมากส าหรับ
การจัดการทุกเรื่อง การเป็นผู้บริหารจึงไม่ใช่เอาแต่ออกค าสั่ง แต่จ าเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นจากลูกน้อง จากผู้เชี่ยวชาญ และจากคนทั่วไปด้วย

ในการท าฝนหลวงทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการท าเพื่อให้น้ าแก่พืชผลการเกษตร ท าเพื่อดับควันไฟจากไฟป่า ท าเพื่อเติมน้ าในอ่างเก็บน้ า 
จะต้องมีการส ารวจว่าได้สร้างผลกระทบต่อผู้ที่ไม่ต้องการน้ าหรือไม่ บางครั้งก็มีการเชิญประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนการท าฝนหลวง พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยยิ่งในการน าสารเคมีฝนหลวงไปใช้ในการปฏิบัติการ ดังนั้น ก่อนที่จะทรงเห็นชอบให้น าไปใช้ จะต้องมีการวิเคราะห์วิจัย
อย่างถี่ถ้วนถึงผลกระทบว่าจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์ พืชและสัตว์ ตลอดจนก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ การจัดการงานบางอย่าง 
ก็สร้างความพอใจให้แก่คนกลุ่มหนึ่ง แต่กลับไปสร้างความไม่พอใจให้กับคนอีกกลุ่ม >>>>> การจัดการที่ดีจึงควรต้องให้ความส าคัญและปกป้อง
ผลประโยชน์ต่อคนทุกฝ่ายและไม่ไปสร้างความเสียหายแก่ผู้ใด ผู้บริหารที่ดี จะต้องรู้ปัญหา แก้ถูกจุด และท าทันที (ในเวลาที่เหมาะสม) หากมอง
ปัญหาไม่ขาด ยิ่งแก้ก็จะยิ่งยุ่ง และปัญหาเล็กอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่จนแก้ไขไม่ได้

ในการปฏิบัติการท าฝนหลวงบางครั้ง พระองค์จะทรงติดตามการปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและผลของการท างาน และ
ส านักปฏิบัติการฝนหลวง ก็จะต้องมีรายงานการปฏิบัติทั้งเป็นรายสัปดาห์และรายเดือนอย่างละเอียด นอกจากนี้ยังทรงแนะน าว่าการติดตาม
ประเมินผลปฏิบัติการประจ าวัน ควรด าเนินการอย่างฉับพลันและต่อเนื่อง ควรมีเจ้าหน้าที่ที่ท างานด้านอุตุนิยมวิทยาเข้าไปประจ าสังเกตการณ์อยู่
ในพ้ืนที่เป้าหมาย เพื่อรายงานผลอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะผลการปฏิบัติการนั้น มิใช่สิ้นสุดเมื่อหยุดปฏิบัติการในแต่ละวันเท่านั้น แต่ต่อเนื่องไปถึง
กลางคืน เพราะอาจจะยังมีอิทธิพลต่อเนื่องไปจนถึงเช้า ต้องส่งรายงานผลถึงศูนย์ปฏิบัติการภาคสนามอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ เพื่อให้สาม ารถ
วิเคราะห์ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ประกอบการพิจารณาให้ข้อแนะน าแก้ไขทางเทคนิค และการวางแผนหรือปรับแผนปฏิบัติการส าหรับวันรุ่งขึ้น 
>>>>> การจัดการงานทุกอย่าง จ าเป็นต้องมีการควบคุมตรวจสอบ การตรวจสอบที่ดีต้องท าเป็นระยะ ไม่ใช่มาตรวจเมื่องานเสร็จหรือ  
ใกล้เสร็จแล้ว งานบางอย่างต้องตรวจสอบให้ละเอียดตั้งแต่เริ่มแรก มิฉะนั้นหากท าไม่ดีแล้วอาจจะแก้ภายหลังไม่ได้เลย 

ในการปฏิบัติการท าฝนหลวงนั้น ได้มีการศึกษาป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอย่างละเอียด โดยเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับการบิน  
ไม่ว่าจะการบินเชิงพาณิชย์หรือใดๆ แต่กระนั้นก็ตาม ก็ยังเคยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในระหว่างการท าฝนหลวง เพราะสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน 
 >>>>>  การจัดการงานก็เช่นเดียวกัน บางครั้งก็จะเป็นต้องเสี่ยง ยิ่งการท าธุรกิจด้วยแล้ว ล้วนแล้วแต่ต้ังบนความเสี่ยง เพียงแต่การเสี่ยงนั้น
จ าต้องท าบนหลักวิชาการมีเหตุมีผล มีความเป็นไปได้ และต้องไม่ประมาทเป็นอันขาด



 

 

การท าฝนหลวงแต่ละครั้ง ต้องลงทุนค่าใช้จ่ายไม่น้อย สารเคมีท่ีใช้โปรยบนท้องฟ้าเป็นปริมาณหลายพันตัน มินับรวมค่าน้ ามันเครื่องบิน 
และค่าใช้จ่ายอื่นจิปาถะมากมาย แต่เป็นสิ่งที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถท าให้พื้นที่ฝนตกเพิ่มได้ หรือปริมาณน้ าฝนตกเพิ่มขึ้นจากปกติอย่างชัดเจน 
เคยมีการท าการศึกษาของที่ปรึกษาเมื่อป ีพ.ศ.2550 พบว่า จากการเก็บตัวอย่างค่าตอบแทนของพืชเศรษฐิกจ 4 ชนิด (ข้าว ข้าวโพด มันส าปะหลัง 
และอ้อย) ในบริเวณลุ่มน้ าล าตะคอง เมื่อคิดรวมต้นทุนการปฏิบัติการฝนหลวงเข้าไปด้วยแล้ว ยังมีมูลค่าสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ที่ไม่ได้มี
การท าปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือ >>>>> การจัดการงานอื่นๆ ก็เช่นกัน ควรมีการทบทวนว่า สิ่งที่ได้ลงทุนไปด้วยกาย ด้วยเงิน ด้วยใจ ฯลฯ  
ไปนั้น ได้เกิดผลตอบแทนที่คุ้มค่าหรือไม่ เพราะบางโครงการ บางธุรกิจ หากไม่คุ้มค่าและไม่มีความจ าเป็นแล้ว ก็ควรจะน าคน น าเงิน  
น าทรัพยากร ไปใช้เพื่องานอื่นแทน

ตลอดระยะเวลากว่าหกสิบปีในการครองราชย์ มีโครงการในพระราชด าริมากกว่า 4,000 โครงการ ทุกโครงการล้วนแล้วแต่เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน มุ่งรักษาและฟื้นฟูธรรมชาติและประเพณีอันดีงามของไทย แม้กระทั่งโครงการปฏิบัติการท าฝนหลวง ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่ง
ในการช่วยฟื้นฟูรักษาธรรมชาติและช่วยเหลือราษฎร >>>>> การจัดการงานทุกอย่างต้องพิจารณาเปรียบเทียบผลได้กับผลเสียให้รอบคอบ 
ผลเสียบางอย่างอาจจะไม่วัดเป็นตัวเงินได้ แต่อาจจะส่งผลร้ายต่อสังคมในระยะยาว จงคิดให้ยาวๆ อย่างคิดเพียงสิ่งที่จะได้รับในระยะส้ัน

ในการท าฝนหลวงนั้น พระองค์ได้ทรงเน้นย้ าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตระหนักถึงความร่วมมือประสานงานอย่างเต็มที่ 
ระหว่างหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และทรงชี้ให้เห็นว่าสิ่งนี้เท่านั้นที่จะเป็นกุญแจแห่งความส าเร็จ ในการที่จะให้บรรลุตา ม
วัตถุประสงค์ของโครงการได้ >>>>> หัวหน้างานหรือผู้น า จะต้องเป็นนักประสานงานที่ดี และเป็นหน้าที่หลักส าคัญข้อหนึ่งของคนที่เป็นหัวหน้า
หรือผู้น า เพราะบางครั้งเพียงแค่ขาดการประสานงานที่ดีพอก็ท าให้งานไม่ส าเร็จได้

โครงการปฏิบัติการฝนหลวงนั้น ไม่ใช่เพิ่งเริ่มคิดแล้วสามารถด าเนินการได้ทันที เพราะด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล ในปี พ.ศ.2498 
เมื่อครั้งเสด็จพระราชด าเนินเยือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ทรงเห็นปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ าทั้งการอุปโภค บริโภค และทรงคาดหมาย
ว่าวิกฤตการณ์อันเนื่องจากภัยแล้งจะทวีความรุนแรงยิ่งขึน้ในอนาคตอันเนื่องมาจากการขยายตัวของประชากรทั้งในเขตเมืองและชนบท จึงทรงเริ่ม
ศึกษาการท าฝนเทียมของอเมริกา อิสราเอล ออสเตเรีย และอีก 14 ปี (พ.ศ.2512) จึงเริ่มทดลองท าฝนเทียมครั้งแรกในประเทศไทย ในปี  
พ.ศ.2518 จึงเริ่มต้ังส านักปฏิบัติการฝนหลวง จะเห็นได้ว่าพระองค์มีการคิดและวางแผนเพื่ออนาคตไว้ยาวนาน >>>>> งานส าคัญงานใหญ่นั้น 
มักจะต้องใช้เวลาคิด เวลาศึกษาค่อนข้างมาก กว่าจะสามารถเขียนโครงการและเริ่มลงมือปฏิบัติได้ การจัดการที่ดีจึงต้องเผื่ออนาคตให้ยาว และ
ต้องตัดสินใจทุกอย่างเพื่ออนาคต โดยเป็นหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ท่ีจะต้องมีแผนกลยุทธ์เพื่อการแก้ไขและพัฒนาแบบยั่งยืน

การท าฝนหลวงนั้น นับแต่ในหลวงทรงด าริโครงการ จนถึงขั้นทดลองท า เริ่มประสบความส าเร็จ แล้วจึงต้ังหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง  
มีการพัฒนาทั้งเทคโนโลยี เทคนิควิธีการ สารท าฝนหลวง ขยายก าลังเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ เครื่องบิน ฯลฯ มาตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา และก าลั ง
เตรียมการจัดต้ังเป็นกรมฝนหลวงขึ้น เนื่องจากภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นและเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติมากขึ้น  
>>>>> การพัฒนาองค์การที่ดีนั้น จะต้องเป็นการพัฒนาตลอดเวลาและต่อเนื่อง และไม่ว่าเปล่ียนผู้บริหารกี่คน องค์กรก็จะต้องเดินหน้าต่อไป

งานท าฝนหลวง เป็นโครงการในพระราชด าริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทก าลังกายก าลังใจเพื่อพสกนิกรชาวไทย ค่าใช้จ่าย
ในการท าฝนหลวงนั้นสูงมาก จนเงินงบประมาณในการท าฝนหลวงบางครั้งก็ไม่เพียงพอ ส่วนหนึ่งจึงมาจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์  
แต่สิ่งที่พระองค์ให้ปฏิบัติก็คือ มีการจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างละเอียด สามารถตรวจสอบการใช้จ่ายได้ทั้งหมด >>>>> การท างานทุกอย่าง  
ไม่ว่าเงินหลวง เงินบริษัท หรือแม้แต่เงินรับบริจาค ควรเปิดเผยรายรับรายจ่าย หรืออย่างน้อยก็ต้องลงบัญชีให้ละเอียดมีหลักฐาน  
ให้ตรวจสอบได้ และต้องปฏิบัติงานด้วยความตรงไปตรงมา ไม่ควรให้อภิสิทธิ์แก่ใคร อย่าให้มีการตัดสินในแบบสองมาตรฐานเป็นอันขาด  
เพราะจะเป็นสิ่งชั่วร้ายในการจัดการ ท าให้ความน่าเชื่อถือของการบริหารงานหมดส้ินไป

แม้กระทั่งในหน่วยปฏิบัติการท าฝนหลวง ก็ยังขาดแคลนเครื่องบิน อุปกรณ์ เงิน ฯลฯ อีกไม่น้อย พระองค์ท่านจึงทรงใช้วิธีขอยืม
เครื่องบินบ้าง คนบ้าง อุปกรณ์บ้าง จากหน่วยงานอื่นๆ มาใช้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันสถานการณ์ และไม่เป็นการสิ้นเปลือง
งบประมาณจนเกินไป >>>>> การจัดการงานที่ดีนั้น ไม่ต้องใช้ทรัพยากร ใช้คน ใช้เวลามากๆ ในการท า แต่ต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด  
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยอาศัยความสามารถของผู้จัดการและผู้ปฏิบัติงาน ท าให้งานลุล่วงไปได้  การจัดการ คือการใช้ความสามารถในการใช้ 
สิ่งที่มีอยู่อย่างจ ากัดมาสร้างให้เกิดผลงาน จึงต้องหาทางทลายข้อจ ากัดต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการท างานลงให้ได้

ในหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง มีพนักงานรุ่นเก่าบางคนท างานรับใช้พระองค์ท่านมาหลายสิบปี จนได้รับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ 
นักบินบางคนท างานมากว่ายี่สิบปีจนได้เป็นหัวหน้าหน่วยบินและครูฝึก และตลอดระยะเวลาก็มีการเปิดรับสมัครพนักงานใหม่เข้ามาเสริมทีมงาน 
>>>>> หากองค์กรไม่ได้เตรียมความพร้อมในการส่งต่อภารกิจ จากคนรุ่นสู่รุ่นแล้ว ย่อมมีโอกาสที่จะเกิดการสะดุดปัญหาในอนาคต ดังนั้น  
จึงเป็นภารกิจที่ส าคัญยิ่งของผู้น าองค์กร ในการสร้างคนรุ่นใหม่และรักษาไว้คนรุ่นเก่าไปพร้อมๆ กัน การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ความรู้ ความคิด ประสบการณ์ของคนต่างรุ่นต่างวัยในท่ีท างานเดียวกัน และต้องให้ท างานร่วมกันได้ด้วยความสมัครสมานสามัคคี ย่อมจะท าให้
องค์กรได้เปรียบ สามารถเติบโตและแข่งขันกับองค์กรอื่นได้ 

 



 

โลกยุคใหม่เป็นโลกไร้พรมแดน วิทยาการความรู้เป็นสิ่งที่ถ่ายทอดเรียนรู้กันอย่างกว้างขวาง ปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น น้ าท่วม ฝนแล้ง
เกิดขึ้นทั่วไป โครงการฝนหลวงพระราชทานนี้ นอกจากจะได้ช่วยเหลือชาวไทยแล้ว พระองค์ท่านยังได้มีพระบรมราชานุญาตให้รัฐควีนส์แลนด์ 
ประเทศออสเตเรีย น าวิธีการนี้และส่งผู้เชี่ยวชาญไปช่วยด าเนินการแก้ฝนแล้ง และยังมีการติดต่อขอความรู้จากอีกหลายประเทศ เพื่อไปช่วย ใน
การท าฝนเทียม ท าให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่า ประเทศไทยนี้ก็มีวิทยาการที่ก้าวตามทันโลกสมัยใหม่เช่นกัน >>>>> ผู้บริหารไม่ว่าองค์กรใดก็ตาม 
จ าเป็นที่จะต้องตามทันการเปล่ียนแปลงของโลก ทันวิทยาการความรู้ใหม่ เพื่อให้องค์กรเป็นองค์กรที่ทันต่อสถานการณ์ ทันยุคสมัย ทันวิทยาการ 
มิฉะนั้นแล้ว ในระยะยาวองค์กรก็จะแข่งขันสู้คู่แข่งไม่ได้ 

การท างานของส านักปฏิบัติการฝนหลวงและการบินเกษตรในปัจจุบัน จะมีผู้ดูแลรับผิดชอบในส่วนงานต่างๆ และเจ้าหน้าที่แต่ละส่วนก็
จะรู้หน้าที่ของตนเป็นอย่างดี การรอรับค าสั่งจะเกิดขึ้น ต่อเมื่อฝ่ายที่ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเห็นว่าสามารถเริ่มปฏิบัติการได้ ก็จะเริ่มลงมือตามแผน 
ส าหรับแผนปฏิบัติงาน หัวหน้าส่วนงานและทีมผู้เชี่ยวชาญ ก็สามารถด าเนินงานกันเองได้ แม้บางครั้งพระองค์จะทรงเข้ามาสอบถ ามแนะน าบ้าง 
แต่ก็เป็นตัวอย่างของการจัดการที่ทุกส่วนงานสามารถยืนบนขาของตัวเองได้ >>>>> หากการบริหารจัดการถูกต้อง งานทุกอย่างเมื่อท าไปได้ 
สักระยะหนึ่งแล้ว ผู้รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติจะต้องสามารถวางแผนและควบคุมดูแลงานได้ด้วยตนเอง ทุกคนทุกส่วนงานจะต้องสรุปบทเรีย น 
ไว้ใช้ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายภาคหน้า >>>>> พึงเข้าใจว่า หากวันใดที่พนักงานทุกคน ทุกต าแหน่ง สามารถท างานรับผิดชอบในหน้าที่เองได้ 
ตลอดจนสามารถท าหน้าที่แทนกันได้ในยามจ าเป็น ทุกคนจะท างานอย่างสบายและมีความสุข และองค์กรจึงจะมีความม่ันคงในระยะยาว

ในการปฏิบัติงานท าฝนหลวงนั้น ในหลวงจะทรงคอยให้ก าลังใจ ค าชมเชย และข้อแนะน าแก่เจ้าหน้าที่อยู่เสมอ นอกจากทรงติดตามการ
ท างานอย่างใกล้ชิดแล้ว บางครั้งก็ทรงให้น าที่ปรึกษาและนักวิทยาศาสตร์เข้าเฝ้าฯ และพระราชทานแบบตราสัญลักษณ์ส าหรับนักบินที่ท าหน้าที่ท า
ฝนหลวงเพื่อติดที่แขนเสื้อ นอกจากเงินเดือนตามต าแหน่งหรือยศ ยังเพิ่มเงินพิเศษส าหรับนักบินฝนหลวง และมีสวัสดิการพร้อมความมั่นคงใน
การท างานให้ จนท าให้นักบินที่ต้องบินเสี่ยงภัย ช่วงที่ต้องท างานทั้งก่อนให้เครื่องออกบินและหลังงานเสร็จโดยแทบไม่มีวันหยุด พนักงานหน้าที่
อื่นๆ ไม่อยากย้ายไปท างานอื่นทั้งที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่า >>>>> ก าลังใจส าหรับผู้ปฏิบัติงานทุกคนทุกระดับ จึงเป็นเหมือนน้ าทิพย์ที่จะชโลมใจให้
ทุม่เทเพื่อองค์กร และไม่อยากย้ายไปท างานในที่อื่น ทั้งที่ที่อื่นอาจให้ผลตอบแทนดีกว่าก็ตาม การให้ก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน เป็นเรื่องส าคัญที่สุด
อย่างหนึ่งในการจัดการงานทุกชนิด งานจะส าเร็จหรือล้มเหลวขึ้นกับก าลังใจของพนักงานทุกคนทุกหน้าที่ พนักงานจะไม่มีวันทุ่มเทให้กับองค์กร 
ตราบใดท่ีองค์กรไม่ได้เต็มท่ีกับเขาด้วย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ปัจจุบัน “ส านักฝนหลวงและการบินเกษตร” ได้รับการจัดตั้งเป็น “กรมฝนหลวงและการบินเกษตร”  
               ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2556 
               ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอน 40 ก วันท่ี 9 พฤษภาคม 2556 

การจัดการ มีความส าคัญกับการบริหารงานทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ
หรือภาค เอกชน หากมีวิ ธีก ารบริหาร จัดการที่ดี  ย่อมจะท า ให้หน่วยงาน 
มีประสิทธิภาพในการท างาน 
 

ประสิทธิภาพของงานวัดจากผลงานเมื่อเทียบกับทรัพยากรทุกอย่าง 
ที่ได้ลงไป ไม่ว่ าจ านวนคน เครื่องจักร เงิน เวลา ฯลฯ หน่วยงานที่ท างาน 
มีประสิทธิภาพย่อมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ แต่ในทาง
กลับกันหากหน่วยงานขาดประสิทธิภาพ ก็จะท าให้สิ้นเปลืองงบประมาณ แถมยังท า
ให้เกิดความน่าเบื่อหน่ายส าหรับผู้รับบริการอีกด้วย 
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