
 

สรุปการดำเนินโครงการ Climate-Resilient Agriculture for Disaster Risk Reduction 

(CRADR) 

 

ความเปนมา: CRADR เปนโครงการที่ไดรับทุนสนับสนุนจากคณะกรรมาธิการยุโรป ซึ่งโครงการดังกลาวเกิดจากความรวมมือ

ของคณะทำงานดานการเกษตร (AgWG) และคณะทำงานดานการบรรเทาภัยพิบัติ (DMWG) ที่ สสน. เปนสมาชิกภายใต

เครือขาย Asia – Pacific Advanced Network หรือ APAN ซึ ่งถือเปนเครือขายที ่เชื ่อมโยงระหวางหนวยงานวิจัยและ

สถาบันการศึกษาในประเทศสมาชิกท่ัวโลก เพ่ือเชื่อมโยงเทคโนโลยี ท้ังดานการใหบริการและการประยุกตใชอยางครบวงจร 

จุดประสงค: เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่สงผลกระทบตอการเกษตรในพื้นที่ตัวอยางจังหวัดแพร และนำ

เทคโนโลยีสมัยใหมของคณะทำงานรวมท่ีมาจากหลากหลายประเทศ อาทิ ญี่ปุน ไตหวัน และอินเดีย มาปรับใชในการแกปญหา

ดังกลาว เพื ่อพัฒนาใหเกิดเปนการทำเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) พรอมกับแบงปนความรูและขยายผลการ

ดำเนินงานไปยังสมาชิกคลังขอมูลน้ำแหงอาเซียนและหนวยงานพันธมิตร 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ธนัวาคม 2563 - พฤษภาคม 2564 (6 เดือน) 

จำนวนผูเขารวมงาน มีผูเขารวมกิจกรรมท้ัง 3 Workshop ท้ังหมด 190 ราย จาก 12 ประเทศไดแก กัมพูชา อินเดีย 

อินโดนีเซีย ญี่ปุน ลาว มาเลเซีย เมียนมาร ฟลิลปปนส สิงคโปร ไตหวัน ไทย และเวียดนาม 



 

รายละเอียดผูเขารวมโครงการ 

รายละเอียดกิจกรรม เพศชาย เพศหญิง จำนวนรวม 

การอบรมสารสนเทศฯ (Training) 9 11 20 

Workshop 1 39 43 82 

Workshop 2 29 21 50 

Workshop 3 16 22 38 

รวมท้ังส้ิน 97 93 190 

  

รายช่ือสมาชิกในคณะทำงานรวมและการสนับสนุนดานเทคโนโลยี/ ขอมูล: 

หนวยงาน ประเทศ การสนับสนุนดานเทคโนโลยี/ ขอมูล 

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (HII) ไทย - ขอมูลวิเคราะหสภาพอากาศเชิงลึกผานแบบจำลอง โดยวิเคราะห

ขอมูลในอดีต และการคาดการณในอนาคต ของบานชุมชนเหลา

เหนือ (พ้ืนท่ีตัวอยาง) และจังหวัดแพร  

- ขอมูลเชิงพ้ืนท่ีของจังหวัดแพร เชน ขอมูลภูมิศาสตร การใช

ประโยชนท่ีดิน ปริมาณน้ำฝนของพ้ืนท่ี  

- ใชเทคโนโลยีเพ่ือสำรวจแหลงน้ำสำคัญ เพ่ือวิเคราะหการใชน้ำใน

พ้ืนท่ี และเก็บขอมูลภาคสนามมาประกอบการวิเคราะหอ่ืนๆ 

- วิเคราะหความเหมาะสมของเทคโนโลยีและขอมูลความรูตางๆ ท่ี

ไดรับจากตางประเทศ และนำมาปรับใช/ ถายทอดสูชุมชนใหเกิด

ความเขาใจท่ีตรงกัน 



 

หนวยงาน ประเทศ การสนับสนุนดานเทคโนโลยี/ ขอมูล 

National Agriculture and Food 

Research Organization (NARO) & 

มหาวิทยาลัยโตเกียว 

ญี่ปุน - การเก็บขอมูลสภาพอากาศเพ่ือวิเคราะหและพยากรณ 

(Downscaling of Climate Data) 

- การวางแผนใชโดรนเกษตรเพ่ือสังเกตการณ (Flight Planning 

and Data Processing) 

- รูปแบบของขอมูลเพ่ือใชในการแบงปนสูสากล (Data Sharing 

with Metadata) 

- การใชแบบจำลองเพ่ือวิเคราะหสภาพอากาศ (Meteorological 

Data Downscaling) 

- เทคโนโลยีเพ่ือการตรวจวัดสภาพอากาศภายในแปลงเกษตร 

(Open Filed Server: Weather data station) 

Academia Sinica Grid Computing 

Center (ASGC) 

ไตหวัน - ตัวแปรดานอุตุนิยมวิทยาท่ีมีผลตอการทำเกษตรในพ้ืนท่ีอ่ืน เชน 

ไตหวัน 

Centre of Studies in Resources 

Engineering, Indian Institute of 

Technology Bombay 

อินเดีย - แบงปนนวัตกรรมท่ีใชในการเกษตรท่ีแมนยำ (Disruptive 

innovations in precision agriculture) อาทิ แบบจำลองท่ีพัฒนา

รวมกับประเทศญี่ปุน เทคโนโลยีเก็บขอมูลภาคสนาม และแบงปน

กรณีศึกษาเก่ียวกับการทำเกษตรแมนยำของวิทยากรจากประเทศ

อินเดีย 

แผนการดำเนนิกิจกรรม 

กิจกรรม/ สถานท่ีจัด รายละเอียด เจาภาพ 

Trip 1 

วันท่ี: 7-9 มีนาคม 2564 

ณ จังหวัดแพร 

 

- ลงพ้ืนท่ีเพ่ือสำรวจสภาพแวดลอมจริง ไดพบปะพูดคุยกับชุมชนถึง

ปญหา Climate Change ท่ีสงผลกระทบตอการทำเกษตรในพ้ืนท่ี 

หรือเทคโนโยลีท่ีทางชุมชนตองการ  

- รวบรวมขอมูลเชิงพ้ืนท่ี/ เทคนิค และขอมูลท่ัวไป เพ่ือใชเปนขอมูล

พ้ืนฐานในการดำเนินโครงการตอไป 

สสน. 



 

กิจกรรม/ สถานท่ีจัด รายละเอียด เจาภาพ 

Workshop 1 (Online): 

 หัวขอ: Kick-off Meeting & 

Disruptive innovations in 

precision agriculture 

วันท่ี: 22-24 กุมภาพันธ 

2564 

 

- นำเสนอความเปนมา จุดประสงค ผลท่ีคาดวาจะไดรับของโครงการ 

CRADR และผูเชี่ยวชาญท่ีเขารวมดำเนินงานในโครงการนี้  

- ขอมูลเชิงพ้ืนท่ีของจังหวัดแพร เชน ขอมูลภูมิศาสตร การใช

ประโยชนท่ีดิน และขอมูลของพ้ืนท่ีศึกษา 2 ระดับ ไดแก ศูนย

บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร และบานผักยิ้ม  

- ขอมูลวิเคราะหสภาพอากาศเชิงลึก โดยวิเคราะหขอมูลในอดีต และ

การคาดการณในอนาคต ผานแบบจำลองตางๆ ของ สสน. 

- นวัตกรรมท่ีใชในการเกษตรท่ีแมนยำ (Disruptive innovations in 

precision agriculture) โดย Prof. J. Adinarayana จาก Indian 

Institute of Technology Bombay (IITB) และกรณีศึกษา

เก่ียวกับการทำเกษตรแมนยำของวิทยากรจากประเทศอินเดีย 

สสน./ อินเดีย 

Workshop 2 (Online):  

 หัวขอ: Key technologies 

and innovations for 

Climate-Smart Agriculture 

วันท่ี: 15-16 มีนาคม 2564 

- การวิเคราะหสภาพภูมิอากาศดวยแบบจำลอง Downscaling of 

Climate Data (Historical/ Reanalyzed/ Simulated) เพ่ือใชใน

การทำเกษตร 

- การวางแผนการใชโดรนในการเกษตร พรอมท้ังการบริหารจัดการ

หลังจากการบินเพ่ือเก็บขอมูลดานการเกษตร 

- เทคโนโลยีภาคสนาม เพ่ือการจัดเก็บขอมูล (Open Field Server) 

- การบริหารขอมูลเพ่ือการแบงปนดวยมาตรฐานสากล (Data 

sharing without web applications) 

ญี่ปุน 

Workshop 3 (Online):  

หัวขอ: Training on Key 

Technologies and 

Innovations for Climate – 

Smart Agriculture 

วันท่ี: 6-7 พฤษภาคม 2564 

- เรียนรูตัวแปรดานอุตุนิยมวิทยาท่ีมีผลตอการทำเกษตรในพ้ืนท่ีอ่ืน 

เชน ไตหวัน 

- สรุปการดำเนินโครงการ และบทเรียนท่ีไดรับจากการศึกษาพ้ืนท่ี

ตัวอยาง 

- แผนการดำเนินงาน/ ความรวมมือในอนาคต 

  

ไตหวัน/ สสน. 

 

 

 



 

สรุปส่ิงท่ีคนพบจากการศึกษา 

รายละเอียด ศูนยน ้ำจังหวัดแพร บานผักย้ิม 

ขอเท็จจริง เปนหนวยงานของภาครัฐ รับผิดชอบการติดตามขอมูล

และวิเคราะหสถานการณการบริหารจัดการน้ำของ

จังหวัด และแจงเตือนสถานการณตางๆ ใหกับ

หนวยงานท่ีเก่ียวของและเครือขายภาคประชาชนเพ่ือ

เตรียมพรอมรับมือกับสานการณตางๆ 

เปนกลุมเกษตรกรท่ีใชขอมูลเพ่ือดูแล บริหาร

จัดการผลผลิต  

ปญหาท่ีพบ 1. มีขอมูลท่ีใชวิเคราะหเชิงพ้ืนท่ีไมเพียงพอ 

2. ไมมีระบบ/ เครื่องมือ เพ่ือการเก็บขอมูลเชิงพ้ืนท่ี

แบบอัตโนมัติ เชน การเก็บขอมูลระดับน้ำในอาง

เก็บน้ำ 

3. การบริหารจัดการมีข้ันตอนตามระบบราชการ ทำ

ใหใชเวลาในการดำเนินการ 

1. ความไมแนนอนของสภาพอากาศสงผลตอ

ผลผลิต เชน อุณหภูมิ ภัยพิบัต ิ

2. ขาดเทคโนโลยสีนับสนนุกระบวนการผลิต 

และการเก็บรักษา 

จุดแข็ง เปนศูนยรวมในการจัดการและความรวมมือขนาดใหญ 1. มีขอมูลการผลิตและการจัดการภายในฟารมท่ี

ด ี

2. มีเครือขายความรวมมือท่ีแข็งแกรง 

จุดออน ยังไมมีระบบอัตโนมัติในการจัดการขอมูล เชน การ

เก็บขอมูลระดับน้ำในอางเก็บน้ำ 

ขาดเทคโนโลยีท่ีชวยสนับสนุนกระบวนการผลิต 

และการเก็บรักษา 

ขอมูลสนับสนุนท่ี

ไดรับ 

1. ขอมูลจากหนวยงานตางๆ 

2. ขอมูลเชิงพ้ืนท่ีและรายงานสถานการณตางๆ 

3. แผนปฏิบัติการเม่ือเกิดเหตุการณตางๆ 

1. ขอมูลภูมิอากาศยอนหลัง 

2. ขอมูลปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำ 

3. ติดตามขอมูลแบบ Real-time ผาน 

ThaiWater mobile application 

โครงสรางการ

ดำเนินงาน 

1. เชื่อมโยงขอมูลภาพรวมเพ่ือบริหารจัดการน้ำจาก

หนวยงานตางๆ 

2. วิเคราะห ติดตาม และประเมินสถานการณ 

3. แบงหนาท่ีอยางชัดเจนในการประสานงานไปยัง

เครือขาย และชุมชน โดยตรงผานชองทาง

ออนไลน 

1. ไดรับขอมูลสถานการณน้ำจากศูนยบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดแพร 

2. สื่อสารในเครือขาย  

3. แลกเปลี่ยนความรูดานการวางแผนการเกษตร 

การจำหนายสินคา ผานกลุมไลน 



 

รายละเอียด ศูนยน ้ำจังหวัดแพร บานผักย้ิม 

บทเรียนท่ีไดรับจาก

การศึกษา 

1. เชื่อมโยงขอมูลใหมีระบบเดียวกันทุกภาคสวนเปน

สิ่งจำเปนเพ่ือใหติดตามสถานการณไดทันทวงที 

2. พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ดำเนินงานของศูนยฯ  

ผลลัพธ: การติดตาม บริหารจัดการ ตอบสนองตอ

สถานการณ และใหความชวยเหลืออยางมี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงจะชวยลดการสูญเสียจากการเกิดภัย

พิบัติตางๆ 

1. คัดเลือกเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมเพ่ือสนับสนุน

การผลิต  

2. พัฒนามาตรฐานการผลิตของเครือขาย 

ผลลัพธ: เพ่ิมผลผลิต และมูลคาของผลิตภัณฑ ลด

ตนทุนและเวลา ทำใหคุณภาพชีวิตดีข้ึน ชุมชน

เขมแข็ง และสามารถพ่ึงพาตนเองได 

 

ผลไดรับจากการดำเนินโครงการ 

1. อบรมอบรมการใชสารสนเทศใหแกศูนยบริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร (District Real-time Information) 

สสน. ไดจัดใหมีการฝกอบรมเจาหนาท่ีหลักของหนวยงานทองถ่ินจังหวัดแพร อาทิ ศูนยบริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร 

กองอำนวยการรักษาความม่ันคงจังหวัดแพร ฯลฯ ใหสามารถเขาถึงขอมูลสำคัญเก่ียวกับสภาพอากาศ และอ่ืนๆ จากระบบ

หลักของสสน. เพ่ือนำไปเปนขอมูลประกอบการวิเคราะหอุปสงค-อุปทานของการใชน้ำ (Water Demand & Supply) แบบ

เจาะรายจังหวัด และการใชแบบจำลองคาดการณน้ำทวมและน้ำแลง เพ่ือวางแผนการใชน้ำ และวางแผนการเพาะปลูกให

เกษตรกรในจังหวัด การแจงเตือนภัยพิบัติ รวมถึงผลกระทบตางๆ ท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในทองถ่ินท่ี เพ่ือ

นำไปปรับใหเหมาะสมในการวางแผนผลิตทางการเกษตรและในอนาคต โดยขอมูลดังกลาวจะเผยแพรผานทางเว็บไซต “ศูนย

ปฏิบัติการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัด : จังหวัดแพร” ซ่ึงไดรับการสนับสนุนจาก สปท. ประเทศไทย ผานเว็บไซต 

http://phrae.thaiwater.net โดยเนื้อหาในเว็บไซตสามารถแบงออกเปนสี่สวนหลักไดแก 1) การตรวจสอบ 2) การพยากรณ 

3) ระบบสารสนเทศภูมิสารสนเทศ (GIS) และ 4) สถิติตางๆ 

2. ขอเท็จจริงจากการประเมินสภาพภูมิอากาศดวยพารามิเตอรดานอุตุนิยมวิทยา ท่ีสงผลตอผลผลิตทางการเกษตร (The 

Evaluation of Meteorological Parameters Impact on Agricultural Production for Climate-resilience 

Agriculture (Fact finding) 

สสน. ไดวิเคราะหสภาพภูมิอากาศดวยพารามิเตอรดานอุตุนิยมวิทยา โดยแบงออกเปน 4 ดาน ไดแก 



 

การวิเคราะหปริมาณน้ำฝน (Rainfall analysis) ซ่ึงเปนดัชนีท่ีคำนวนจากปริมาณน้ำฝนรายวันของกรมอุตุนิยมวิทยาไทย

และขอมูลแบบจำลองการไหลเวียนท่ัวโลก (5 CMIP6X, CESM2, MRI-ESM2-0, BCC-CSM2-MR, GFDL-ESM4 และ 

CanESM โดยไดผลสรุปแบงออกเปน 2 ระดับ ไดแก 

- ระดับประเทศไทย ปริมาณน้ำฝนรายเดือนมีแนวโนมลดลงในชวงตนฤดูฝน (มี.ค. – ก.ค.) และมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน

ในชวงปลายฤดูฝน (ส.ค. – ก.พ.) สวนปริมาณน้ำฝนรายปมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 2.25% ถึง 6.02% 

- ระดับจังหวัดแพร ปริมาณน้ำฝนรายเดือนมีแนวโนมลดลงในชวงตนฤดูฝน (มี.ค. – ก.ค.) และมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน

ในชวงปลายฤดูฝน (ส.ค. – ก.พ.) สวนปริมาณน้ำฝนรายปมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 2.54% เปน 15.16 % 

การวิเคราะหสภาวะสุดข้ัวของสภาพภูมิอากาศ (Extreme Climate) เปนการวิเคราะหดัชนีปริมาณน้ำฝนท่ีมากท่ีสุดจาก

การติดตามปริมาณน้ำฝนรายวัน การจากวิเคราะหของประเทศไทย พบวาดัชนีปริมาณน้ำฝนท่ีมากท่ีสุด ไดแก  

- จำนวนวันท่ีฝนตกตอเนื่องกัน (CWD) มีจำนวน 31.65 วัน  

- จำนวนวันท่ีแลงตอเนื่องกัน (CDD) มีจำนวน 71.89 วนั  

- จำนวนวันท่ีฝนตกหนัก (R30 มม.) มีจำนวน 6.15 วัน  

- ปริมาณน้ำฝนมากท่ีสุดใน 1 วันคือ 84.12 มม. / ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยสูงสุดใน 5 วันคือ 172.12 มม.  

- สัดสวนรายปจากวันท่ีมีปริมาณน้ำฝนมาก (R95pT) คือ 0.28 และดัชนีความเขมรายวัน (SDII) คือ 8.32 มม. /วัน 

ผลกระทบทางการเกษตร จากการวิเคราะหมีการคาดการณความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรท่ีเกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในชวงปพ.ศ. 2558-2582 โดยการวิเคราะหจะเนนพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ ไดแก ขาว และ

ขาวโพด โดยผลผลิตขาวนาปมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 3% ในแบบจำลอง SSP245 และ 1% ในแบบจำลอง SSP585 ผลผลิตขาวนาป

มีแนวโนมลดลง 13% ในแบบจำลอง SSP245 และ 31% ในแบบจำลอง SSP585 ผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว มีแนวโนมท่ีจะ

เพ่ิมข้ึน 1% ในแบบจำลอง SSP245 และลดลง 7% ในแบบจำลอง SSP585 

ในสวนของความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตร ในสวนของขาวนาปมีแนวโนมลดลง 41% ในแบบจำลอง SSP245 และ 

50% ในแบบจำลอง SSP585 มีโอกาสเกิดข้ึน 56% ในแบบจำลอง SSP245 และ 60% ในแบบจำลอง SSP585 ในสวนของ

ขาวโพดมีแนวโนมลดลง 36% ในแบบจำลอง SSP245 และ 38% ในแบบจำลอง SSP585 ความเปนไปไดของการเกิด 52% 

ในแบบจำลอง SSP245 และ 56% ในแบบจำลอง SSP585 

การวิเคราะหสมดุลน้ำในอางเก็บน้ำหวยปอม อางเก็บน้ำหวยปอม ถือเปนแหลงน้ำหลักของชุมชนบานเหลาเหนือ โดยการ

วิเคราะหดังกลาวเพ่ือหาปริมาณน้ำท่ีเพียงพอในบริเวณดังกลาว โดยความสมดุลน้ำของอางเก็บน้ำจะถูกวิเคราะหตามปริมาณ

น้ำฝน อุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดของขอมูล GCM ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวาการจัดเก็บน้ำเขาสูอางเก็บน้ำมีการ

เปลี่ยนแปลงเล็กนอย และมีปริมาณลดลงอยางมากในเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม ซ่ึงสงผลกระทบตอการเพาะปลูก โดย



 

เกษตรกรอาจหลีกเลี่ยงการเพาะปลูกในชวงตนฤดูฝน (พฤษภาคมและกรกฎาคม) เนือ่งจากการกักเก็บน้ำในอางลดลง และ

อาจไมเพียงพอตอการเพาะปลูกในชวงเดือนดังกลาว 

3. การบูรณาการขอมูลดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการทำเกษตรอัจฉริยะ  

 ขอมูลดานสภาพอากาศและน้ำถือเปนพ้ืนฐานสำคัญท่ีใชในการวิเคราะหสถานการณ การวางแผนการจัดการน้ำ และ

สนับสนุนการตัดสินใจอยางถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการดำเนินโครงการ CRADR ทำใหเกิดการบูรณาการขอมูล

ดังกลาว รวมกับขอมูลดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือใหเกิดแบบแผนในการทำเกษตรอัจฉริยะภายใตการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยเริ่มจากขอมูลประดับประเทศ (National Level) หรือ คลังขอมูลน้ำแหงชาติ (NHC: 

National Hydroinformatics Data Center) ท่ีสามารถเปนระบบขอมูลหลักท่ีใหศูนยน้ำระดับจังหวัด (Provincial Level) 

สามารถนำขอมูลดังลกลาวไปวิเคราะห และวางแผนการทำเกษตรในทองถ่ิน รวมถึงการแจงเตือนภัยตางๆ ไปสูระดับชุมชน 

(Community Level) ซ่ึงถือเปนผูท่ีนำขอมูลเหลานี้ไปปรับใชในการทำกษตร เพ่ือลดความสูญเสียผลผลิตตางๆ ได 

 
 

แผนการดำเนนิโครงการในอนาคต 

จากโครงการ CRADR ทำให สสน. ไดกำหนดกรอบการดำเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมายการพัฒนาเพื่อเตรียมพรอม

รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 3 ระยะ ไดแก ระยะท่ี 1 (Standard) มุงเนนการจัดเก็บและบริหารขอมูลตางๆ 

ดวยตนเอง และการเตรียมตัวเพื่อพัฒนาตอไปในระยะที่ 2 (Advance) และ 3 (Professional) ซึ่งถือเปนระยะสูงสุดของการ



 

จัดการและการประยุกตใชสารสนเทศ ใน 3 ระดับ ไดแก ระดับชุมชน ระดับจังหวัด และหนวยงานสนับสนุน (คณะทำงานท่ี

เก่ียวของ อาทิ ASGC, UT, NARO, IITB, สสน. และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ)  

เปาหมาย ระยะท่ี 1: Standard ระยะท่ี 2: Advance ระยะท่ี 3: Professional 

ระดับชุมชน ความม่ันคงดานน้ำ ความม่ันคงดานอาหาร เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการทำ

เกษตรทันสมัย 

ระดับจังหวัด 
(ศูนยบริหารจัดการน้ำ) 

การสื่อสารใหขอมูลสภาพ

อากาศและสถานการณน้ำ 

กับชุมชน 

การวิเคราะหสมดุลน้ำ ระบบขอมูลและวิเคราะหเพ่ือสั่ง

การเทคโนโลยี และ 

เครื่องจักรการเกษตรโดยอัตโนมัต ิ 

หนวยงาน

สนับสนุน (ASGC, 

UT, NARO, IITB, สสน. 

และหนวยงานอื่นๆ ท่ี

เก่ียวของ) 

ระบบสารสนเทศทรพัยากรน้ำ

สำหรับศูนยน้ำจังหวัด 

เกษตรอัจฉริยะท่ีสามารถ

ยืดหยุนตอสภาพภูมิอากาศ 

ฐานขอมูล AI สำหรับประยุกตใช

ตามชนิดพืช/พ้ืนท่ี 

นอกจากแผนการพัฒนาศักยภาพของการบริหารจัดการสารสนเทศขางตน คณะทำงานไดวางแผนการดำเนินโครงการ 

CRADR ในระยะที ่ 2 (Phase 2) เพื ่อเพิ ่มศักยภาพของพื ้นที ่ตัวอยางดวยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมรวมกับคณะทำงานจาก

ตางประเทศ โดยตั้งเปาหมายจะพัฒนาพ้ืนท่ีศึกษาในจังหวัดแพรใหเปนตัวอยางสำหรับขยายผลไปยังจังหวัดตางๆ ท่ัวประเทศ 

และจะขยายไปยังภูมิภาคอาเซียนในระยะตอไป 

******************* 

 


