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USDA รวมลงทุนในสถาบันวิจัยปญญาประดิษฐเพื่อพลิกโฉมดานการเกษตร

สถาบันอาหารและการเกษตรแหงชาติ (National Institute of Food and Agriculture: NIFA)
ของกระทรวงเกษตรสหรั ฐ อเมริ ก า (USDA) หรื อ USDA-NIFA และมู ล นิ ธิ วิ ท ยาศาสตร แ ห ง ชาติ ข อง
สหรั ฐ อเมริ กา (U.S. National Science Foundation: NSF) ประกาศสนับ สนุน เงิน ทุ น 220 ลานเหรีย ญ
สหรัฐ ในสถาบันวิจัยปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence: AI) ใหมอีก 11 แหง โดยมีสถาบันอาหารและ
การเกษตรแหงชาติของ USDA และหนวยงานอื่ นๆ ตลอดจนองค กรตางๆ รวมมือกับ มูลนิ ธิวิทยาศาสตร
แหงชาติของสหรัฐอเมริกาในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูความกาวหนาทั้งในภาคเศรษฐกิจ
วิทยาศาสตรและวิศวกรรม ซึ่งครอบคลุมตั้งแตความมั่นคงของระบบอาหารไปจนถึงเครือขายอินเตอรเน็ตไร
สาย (edge networks) ยุคใหม
Dr. Carrie Castille ผูอํานวยการสถาบันอาหารและการเกษตรแหงชาติ ของ USDA กลาววา
“การลงทุนของ USDA-NIFA สถาบันวิจัยที่ตั้งขึ้นใหมเหลานี้จะนําความรูทางวิทยาศาสตรของมหาวิทยาลัย
“Land Grant” ของสหรัฐฯ* ที่ไดมาจากความรวมมืออยางใกลชิดกับเกษตรกร ผูผลิต นักการศึกษา และ
นักพัฒนาไปใชประโยชนเพื่อเอื้ออํานวยตอวิธีการผลิตพืชแบบยั่งยืน และจัดการกับความทาทายทางสังคมที่
เรงดวน โดยศูนยนวัตกรรมเหลานี้จะชวยเพิ่มขีดความสามารถของหนวยงานในการตอบสนองตอวิกฤตความ
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ตองการแรงงานภาคการเกษตรในอนาคต การเขาถึงตลาดที่เทาเทียมและเปนธรรม เพิ่มความมั่นคงทาง
โภชนาการ และการจัดหาเครื่องมือสําหรับการเกษตรแบบเทาทันภูมิอากาศ (climate-smart agriculture)”
* มหาวิทยาลัย land-grant university เปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกาที่
จัดตั้งโดยมลรัฐตามกฎหมายมอรริล (Morrill Act 2465 และ 2433 (1)) ลงนามโดย Abraham Lincoln ซึ่งให
การสนับสนุนทุนแกสถาบันการศึกษาโดยการมอบที่ดินของรัฐบาลกลางใหแกมลรัฐเพื่อนําไประดมทุนเพื่อสราง
มหาวิทยาลัยที่เรียกวา "Land-Grant University”
 เปาหมาย
การลงทุ น ของ NSF มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ให มี เ ทคโนโลยี ป ญ ญาประดิ ษ ฐ หรื อ AI ที่ นํ า มาซึ่ ง
ความกาวหนาในดานตางๆ ไดแก การชวยเหลือผูสูงอายุเปนผูนําชีวิตอิสระมากขึ้นและปรับปรุงคุณภาพการ
ดูแลสุขภาพ การเปลี่ยนเทคโนโลยีปญญาประดิษฐเปนเทคโนโลยี “Plug-and-Play” ที่เขาถึงไดงายขึ้น การ
สรางแนวทางเพื่อการปรับปรุงการเกษตรและหวงโซอุปทานอาหาร เสริมสรางการเรียนรูออนไลนของผูใหญ
โดยการนํา เทคโนโลยีปญญาประดิษฐมาเปนองคประกอบพื้นฐาน และสนับสนุนนักเรียนผูดอยโอกาสตั้งแต
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปถึงการศึกษาสหวิทยาการหลังปริญญาเอก (post-doctoral STEM education)
เพื่อสรางความสมดุลและการเปนตัวแทนในดานการวิจัยปญญาประดิษฐ.
ทั้งนี้ เพื่อใหบรรลุเปาหมายการลงทุน NSF ไดรวมมือกับสถาบันอาหารและการเกษตรแหงชาติ
(USDA-NIFA) กระทรวงความมั่นคงแหงมาตุภูมิของสหรัฐอเมริกา (U.S. Security of Homeland Security:
DHS) และองคกรภาคเอกชนดานเทคโนโลยีเครือขายอินเตอรเน็ตและคอมพิวเตอร ไดแก Google, Amazon,
Intel และ Accenture
การลงทุนใหมนี้เปนการขยายการการลงทุนในสถาบันวิจัยปญญาประดิษฐซึ่งมีอยูแลวจํานวน 7
แหง จากการสนับสนุนทุนจํานวน 140 ลานเหรียญสหรัฐ ในรอบแรกเมื่อป 2563 การลงทุนรอบที่สองนี้จะ
ขยายการเข า ถึ งสถาบั น วิ จั ย ป ญ ญาประดิษฐ ร วมทั้ งหมด 37 มลรั ฐ โดยภายในชว งระยะเวลา 5 ป จะ
สนับสนุนทุนการวิจัยจํานวน 20 ลานเหรียญสหรัฐ ใหแกแตละสถาบันวิจัยที่ตั้งใหมจํานวน 11 แหง เพื่อทํา
การวิจัยในดาน AI ซึ่งครอบคลุม 7 สาขา ไดแก ปญญาประดิษฐดานการทํางานรวมกันและความรวมมือของ
มนุษย ปญญาประดิษฐเพื่อความกาวหนาในการเพิ่มประสิทธิภาพ ปญญาประดิษฐและโครงสรางพื้นฐานทาง
ไซเบอรขั้นสูง ปญญาประดิษฐคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย ปญญาประดิษฐดานระบบพลวัต การเรียนรู
ปญญาประดิษฐขั้นสูง (AI-Augmented) และนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนดวยปญญาประดิษฐในดานการเกษตรและ
ระบบอาหาร
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 สถาบันวิจัยปญญาประดิษฐภายใตการสนับสนุนของ USDA
สําหรับสถาบันปญญาประดิษฐเพื่อการขับเคลื่อนนวัตกรรมในดานการเกษตรและระบบอาหาร
ซึ่งสนับสนุนเงินทุนโดยสถาบันอาหารและการเกษตรแหงชาติ กระทรวงเกษตรแหงสหรัฐฯ (USDA-NIFA) มี 2
สถาบันดังนี้
1. The USDA-NIFA Institute for Agricultural AI for Transforming Workforce
and Decision Support (AgAID) AgAID เปนสถาบันปญญาประดิษฐดานการเกษตรเพื่อการพลิกโฉมดาน
การใชแรงงานและการสนับสนุนการตัดสินใจ นําโดยมหาวิทยาลัยแหงมลรัฐวอชิงตัน (Washington State
University) สถาบันนี้จะบูรณาการวิธีการปญญาประดิษฐไปสูการปฏิบัติการดานการเกษตรเพื่อใชสําหรับการ
พยากรณ การสนับสนุนการตัดสินใจ และการเกษตรที่ใชหุนยนต (robotics-enabled agriculture) เพื่อแกไข
ความทาทายทางการเกษตรที่ซับซอน สถาบัน AgAID ใชวิธีการที่เปนเอกลักษณเรียกวา “adopt-adaptamplify” เพื่อพัฒนาและถายทอดแนวทางแกปญหาแบบปญญาประดิษฐ (AI solutions) ไปสูภาคการเกษตร
เพื่อแกไขความทาทายที่เกี่ยวของกับแรงงาน น้ํา สภาพอากาศและภูมิอากาศ ทั้งนี้ สถาบันจะเขาไปมีสวน
รวมกับเกษตรกร คนงาน ผูบริหารจัดการ และผูกําหนดนโยบายในการพัฒนาโซลูชั่นเหลานี้ รวมถึงการ
ฝกอบรมและใหการศึกษาดานเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ ซึ่งจะชวยยกระดับความเทาเทียมโดยการเพิ่มระดับ
ทักษะทางเทคโนโลยีใหแกแรงงานเกษตรยุคตอไป
วิธีการ adopt-adapt-amplify หมายถึง การที่สถาบันเริ่มตนดวยการออกแบบ AI solutions
ตนแบบ โดยรวมมือกับผูที่ใชเครื่องมือ เพื่อใหมีการใชงานไดจริงและมีแนวโนมที่จะนํามาใชมากขึ้น)

สถาบัน AgAID – การสาธิตวิธีการใชเทคโนโลยีการตรวจจับของ Drone ในการรวบรวมขอมูลภาพหลาย
ชวงคลื่น (multispectral) และความรอนจาก "สมารทฟารม" แหงหนึ่งในมณฑลยากิมา มลรัฐวอชิงตัน 1
0

1

https://news.wsu.edu/2021/07/29/washington-state-university-lead-national-ai-research-institute-agriculture/
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2. The USDA-NIFA AI Institute for Resilient Agriculture (AIIRA) นํ า โ ด ย
มหาวิทยาลัยแหงมลรัฐไอโอวา (Iowa State University) สถาบันนี้จะพลิกโฉมภาคการเกษตรผานระบบ
ดิจิตอลคูที่ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีปญญาประดิษฐที่เปนนวัตกรรมในการผลิตพืชในระดับที่ไมเคยมีมากอน
ดํ า เนิ น การโดยอาศั ย ความก า วหน า ของทฤษฎี ก ารคํ านวณ “AI algorithms” และเครื่ องมื อสํ าหรั บ การ
ปรับปรุงพืชและการผลิตเพื่อใหมีความทนทานตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ AIIRA
ส ง เสริ ม การศึ ก ษาระบบการเกษตรไซเบอร (cyberagricultural systems) ซึ่ ง เป น จุ ด ศู น ย ร วมทั้ ง ในด า น
วิ ท ยาศาสตร พื ช วิ ท ยาศาสตร แ ละเศรษฐศาสตร
การเกษตร (agronomics) และป ญ ญาประดิ ษ ฐ
การศึ ก ษาด า นพลั ง งานและการพั ฒ นาแรงงานผ า น
กิจกรรมการศึกษาทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ
โดยมุงเนนไปที่การมีสวนรวมแบบสองทิ ศทางสําหรั บ
ชาวอเมริกันพื้นเมืองและเกษตรกร และผลักดันการถาย
โอนความรูผานการเปนพันธมิตรกับภาคอุตสาหกรรม
ผูผลิต และหนวยงานระดับรัฐบาลกลางและมลรัฐ
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