
B. ฐานขอ้มลู PA, model และ PA DSS tool (PAP)

PA DSS tools
- Rice4cast พยากรณ์ผลผลติขา้วลว่งหนา้ระดับจังหวัด 

- แผนทีป่ลกูพชื [กรณี ขา้วโพดหวาน (SkyVIV)]
- แผนทีก่ารใชท้ีด่นิระดับลุม่น ้า

ฐานขอ้มลูภมูอิากาศรายฤดเูพือ่ใช้
ส าหรบัแบบจ าลองการคาดการณ์
ผลผลติขา้วส าหรบัประเทศไทย

ผศ. ดร. ชาครติ โชตอิมรศกัด ิ์

C. PAP กรณีตน้แบบ

ระดบัแปลงผลติพชืตน้แบบ
• พชือาหาร: ขา้ว, ไขน่ ้า
• ไมผ้ล: สม้เขยีวหวาน, ทเุรยีน, พทุรา, ล าไย, (มะพรา้วน ้าหอม)

• พชืพลงังาน: ปาลม์น ้ามนั

ระดบัลุม่น า้/จงัหวดั
• สารสนเทศเขา้สูโ่ครงการขา้วอนิทรยี ์จ.อ านาจเจรญิ

ดร. วเิชยีร เกดิสขุ

• การวางแผนใชท้ีด่นิลุม่น ้าขนาดเล็ก
• นวตักรรมตรวจวดัคณุภาพน ้า

การพฒันาสถานี
ตรวจวดัอากาศ
แบบไรส้ายและ
ระบบสารสนเทศ
เพือ่การเกษตร
แบบแมน่ย า

ผศ. ดร. เกรกิ ปัน้เหนง่เพ็ชร

การพฒันาเซ็นเซอร์
ทางเคมเีพือ่การ

วเิคราะหธ์าตอุาหาร
พชืในดนิส าหรบั
เกษตรแบบแมน่ย า

ศ. ดร. เกต ุกรดุพนัธุแ์ละคณะ

A. PAT ระดบัแปลงผลติ/ครัวเรอืนเกษตร

ยาปฏชิวีนะตอ่การตกคา้ง
ในผลติภณัฑจ์าก
สม้เขยีวหวาน

รศ. ดร. บษุบนั ศริธิญัญาลกัษณ์

เซ็นเซอรค์วามชืน้ในดนิ
เพือ่การใหน้ า้และธาตุ

อาหารพชื

กรอบงานวจัิย เครอืขา่ยเกษตรแมน่ย า
ฝ่ายเกษตร สกสว. (ตลุาคม 2558 – มนีาคม 2563)

Made in Thailand products & systems for PA & BCG



โครงการวจิัย PAP ทีม่ผีลฯ 
๑. อปุกรณ์ตรวจวัดสภาพกาลอากาศ

• ม.ขอนแกน่อนุญาต บรษัิท ALLIT ทีข่อนแกน่ท าการผลติขาย, ตอ้งการท าตลาดในไทยและ ASEAN (Made in Thailand)

๒. ระบบเซน็เซอรเ์คมเีพือ่การวเิคราะหธ์าตอุาหารพชืในดนิ

• พรอ้มสนับสนุนโครงการภาครัฐ ลดคา่ใชจ้า่ยและเวลาในการวเิคราะห,์ ตอ้งการท าตลาดในไทยและ ASEAN (Made in Thailand)

โครงการวจิัย DMD ทีม่ผีลฯ 
๑. ฐานภมูอิากาศรายฤดแูบบชดุ

• รว่มใชท้ดสอบประกอบการพยากรณ์ผลผลติขา้วลว่งหนา้ (ขอ้มลูผลพยากรณ์เป็นความลบั เฉพาะหน่วยงาน เชน่ กรมการขา้ว. สศก., สทอภ.)

๒. ระบบพยากรณ์ผลผลติพชื (ขา้ว) ลว่งหนา้

• พรอ้มฝึกอบรมฯ จนท. กรมการขา้ว กรมวชิาการเกษตร กรมพัฒนาทีด่นิ กรมอตุนุยิมวทิยา เอกชน ในการรว่มมอืบรูณาการขอ้มลู

• พรอ้มสนับสนุนโครงการภาครัฐ เอกชน (มนัส าปะหลงัอนิทรยีท์ีอ่บุลฯ) ลดความเสีย่ง, ตอ้งการตัง้หน่วยงานเพือ่รว่มสรา้งคน รว่มบรุณาการขอ้มลู และรว่ม
สรา้งกรณีตน้แบบ

โครงการวจิัย PAP ทีม่ผีลฯ 
๑. สม้เขยีวหวาน/ทเุรยีนแมน่ย า

• (ตอ้งการ) ก าหนดเขตผลติดว้ยระบบฯ (ชาวสวน นักวจิัย ผูบ้รโิภค) รว่มผลติโดยบรูณาการ biotechnique

• การปรับปรงุกฎระเบยีบการผลติใหไ้ดช้วีภณัฑป์รมิาณมากและคณุภาพสงู

๒. มะพรา้วน ้าหอม ระบบควบคมุการใหน้ ้าและธาตอุาหารแมน่ย า

• พรอ้มทดสอบน าใช ้Made in Thailand โดยรว่มมอืกบัชาวสวนเจา้ของแปลงทดสอบ PA ในพืน้ทีจ่รงิ

๓. ระบบสารสนเทศเขา้โครงการขา้วอนิทรยี ์กรณีอ านาจเจรญิ

• พรอ้มน าใชท้ัง้จังหวัด ตอ้งการตัง้หน่วยท างานในระดบัจังหวดั รว่มมอืกบัชาวนา/กลุม่ชาวนา สภาเกษตรกร ทอ้งถิน่ จังหวัด โรงส ีผูบ้รโิภค



เครอืขา่ย TRF-PA  สิน้สดุ 31 มนีาคม 2563 

โครงการวจิยั on-going (9 โครงการ)
๑. PAT อปุกรณ์ตรวจวดัสภาพ

๑. กาลอากาศ อจ เกรกิ สิน้สดุ 31 ตลุาคม 2562

๒. PAP ตน้แบบเกษตรแมน่ย า
๑. ทเุรยีน อจ รัชดาวรรณ สิน้สดุ 30 เม.ย. 2562; ขยาย 31 ก.ค. 2562, นวจ. สง่ยกรา่ง 4 พ.ย. 2562, สง่ผูท้รงฯ เพือ่ขอ

ความเห็น
๒. พทุราน ้า/ปุ๋ ย อจ สภุทัร ์สิน้สดุ 14 ธันวาคม 2562
๓. ปาลม์น ้ามัน อจ จักรัตน ์สิน้สดุ 31 มกราคม 2563

๔. ล าไย อจ อษุณีย์ สิน้สดุ 30 เมษายน 2563
๕. ไขน่ ้า อจ อารักษ์ สิน้สดุ 14 มถินุายน 2563
๖. พทุราในโรงเรอืน อจ สงัคม สิน้สดุ 14 มถินุายน 2564

๓. DMD ระบบฐานขอ้มลูและ DSS
๑. ขอ้มลูอากาศลว่งหนา้ อจ ชาครติ สิน้สดุ 14 ธันวาคม 2562
๒. ระบบสารสนเทศขา้ว อจ วเิชยีร สิน้สดุ 14 ธันวาคม 2562

๔. MOU TRF/NAFRI (อยูท่ี ่ฝ่าย กษ.) 
๑. สิน้สดุ 21 กมุภาพันธ์ 2563 



ขอบคณุครับ TSRI-PA, TRF-PA & TRF-DSS teams
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