


เกษตรกรรม ถือวาเปนจุดเร่ิมตนของการแสดงถึงความมีอารยธรรมของมนุษย เพราะ

แสดงถึงการตั้งถิ่นฐานถาวร โดยประวัติศาสตรเกษตรกรรมสามารถยอนกลับไปไดหลายพันปกอน

คริสตกาล เร่ิมจากการเพาะปลูกพืช เชน ขาวสาลี ขาวบารเลย และริเร่ิมการนําสัตวปามาเล้ียงใหเชื่อง

เพ่ือการบริโภคภายในครัวเรือนหรือชุมชนขนาดเล็ก ซึ่งในปจจุบัน รูปแบบเกษตรกรรมไดเปล่ียนแปลง

ไปอยางมาก การเกษตรกรรมไมไดจํากัดแคเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนเทานั้น แตเพื่อการจําหนาย

สงออกจําหนายยังตางประเทศ และเนื่องจากจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมขึ้น ความตองการบริโภคสินคา

เกษตรสูงขึ้น แตพ้ืนท่ีท่ีใชทําการเกษตรมีปริมาณเทาเดิม ทําใหเกษตรกรตองอาศัยเทคโนโลยี และ

ดัดแปลงรูปแบบการทําการเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหมากขึ้นทันตามความตองการผูบริโภค เมื่อ

พิจารณามูลคาการตลาดของธุรกิจภาคเกษตรกรรมท่ัวโลกในป 2563 พบวาอยูท่ีประมาณ 5 ลานลาน

เหรียญสหรัฐตอป นอกจากนี้ เพ่ือลดการพ่ึงพาแรงงานคนและชวยเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรให

เพียงพอตอความตองการเกษตรกรจึงไดเร่ิมหันมาพ่ึงพาเทคโนโลยี ปญญาประดิษฐ หรือ Artificial 

Intelligent (AI) มาใชในการเกษตร ซึ่งจะเห็นไดวา ในป 2562 การใชเทคโนโลยี AI ในภาคการเกษตรมี

มูลคาสูงถึง 519 ลานเหรียญสหรัฐ และคาดการณวาจะเพ่ิงสูงถึง 2,600 ลานเหรียญสหรัฐ ภายในป 2568 

ดวยความสําคัญของ AI กับบทบาทในการพัฒนาภาคเกษตรกรรม ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ 

ณ นครลอสแอนเจลสิ ขอนําเสนอเร่ืองราวของ AI กับการนํามาใชในการพัฒนาเกษตรกรรมในปจจุบัน
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วัฏจักรการทําการเกษตร

เกษตรกรรม ถือเปนกิจกรรมรูปแบบหนึ่งท่ีมีวงจร

ซํ้ากันทุกๆ ป ซ่ึงเราอาจเรียกไดวาเปน วัฏจักรเกษตรกรรม 

ซ่ึงกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในแตละรอบวัฏจักร สามารถแบง

ออกเปนชวงๆ ได ดังนี้

ข้ันตอนแรกสุดของการทําการเกษตร คือ การ

เตรียมหนาดินและปรับปรุงพ้ืนดินใหเหมาะสมแกการ

เพาะปลูกพืชท่ีตองการ โดยเกษตรกรจะทําการกําจัดเศษ

ไม กอนหิน หรือรากไมท่ีหลงเหลืออยูในดิน และบดกอน

ดินท่ีมีขนาดใหญใหเล็กลง จากนั้น เกษตรกรจะทําการใส

ปุยหรือสารอาหารท่ีเหมาะสมตอพืชท่ีจะปลูก

1. การเตรียมหนาดิน 

(Preparation of soil)

การหวานเมล็ดพันธุตองอาศัยความชํานาญและการ

ใสใจในรายละเอียด เพราะจะตองรูถึงระยะหางระหวาง

เมล็ด และความลึกของเมล็กจากหนาดิน นอกจากนี้ การ

คาดคะเนสภาพอากาศ ความชื้น อุณหภูมิ รวมถึงปริมาณ

น้ํ าฝน ท่ีจะตกลงมาในอนาคต ยั ง มี มีส วนสํ า คัญตอ

กระบวนการหวานเมล็ดพันธุอีกดวย ตัวอยางเชน หากฝน

ตกหนักหลังจากหวานเมล็ดพันธุแลว น้ําฝนปริมาณมาก

อาจชะลางเมล็ดพันธุ ออกไปจากพ้ืนดิน ท่ี เตรียมไว 

กอใหเกิดความเสียหายได 

2. การหวานเมล็ดพันธุ 

(Sowing of seeds)

เกษตรกรจะตองใสปุยอยางสมํ่าเสมอเพ่ือควบคุม

ระดับปริมาณสารอาหารใน ดินให เ พียงพอตอการ

เจริญเติบโตของพืชในแตละชวงอายุ การควบคุมปริมาณ

สารอาหารในดินใหเหมาะสมจะสงผลดีผลผลิตท่ีได

3. การใสปุย 

(Adding fertilizers)

usda.gov

farmersedge.ca

livinglutheran.org
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เนื่องจากพืชแตละชนิดมีความตองการน้ําแตกตาง

กัน เกษตรกรจึงจําเปนตองควบคุมปริมาณน้ําและความชื้น

ในดินใหเหมาะสม หากปริมาณน้ํามากเกินไปหรือนอย

เกินไปก็อาจสงผลตอการเจริญเติบโตของพืชได

4. การรดน้ํา 

(Irrigation)

วั ช พืช ท่ี เ กิด ข้ึนบริ เ วณรอบๆ จะ ทําการแย ง

สารอาหารและน้ําจากพืชพันธุท่ีเกษตรกรปลูกไว ซ่ึงอาจ

สงผลใหผลผลิตทางการเกษตรนอยลงกวาท่ีคาดการณไว 

เกษตรกรจึงจําเปนตองคอยควบคุมและปองกันการรบกวน

ของวัชพืชอยางสมํ่าเสมอ

5. การกําจัดวัชพืช 

(Weed protection)

ในชวงการเก็บเก่ียวนี้ ถือวาเปนชวงท่ีตองพ่ึงพา

แรงงานคนมากท่ีสุด เพราะตองอาศัยแรงงานคนจํานวน

มากในการเก็บเก่ียวผลผลิต จําแนกชนิดของผลผลิต การ

ทําความสะอาด และการจัดเก็บผลผลิตเขาบรรจุภัณฑ

6. การเก็บเกี่ยว 

(Harvesting)

ข้ันตอนสุดทายของวัฏจักรการทําการเกษตร คือ 

การจัดเก็บผลผลิตทางการเกษตรใหเหมาะสม กอนท่ีจะ

นําสงเพ่ือจําหนาย การจัดเก็บถือวาเปนหนึ่งในข้ันตอนท่ี

สําคัญ เพราะตองจัดเก็บในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมเพ่ือ

ปองกันความเสียหายตอผลผลิตทางการเกษตร

7. การจัดเก็บ 

(Storage)

usgs.gov

britannica.com

harvestpublicmedia.org

steemit.com
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ปญหาและความทาทายตอเกษตรกรในปจจุบัน

เกษตรกรในปจจุบันไดประสบกับอุปสรรคและความทาทายในการทําการเกษตรเปนอยางมาก โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในกลุมเกษตรกรท่ียังคงรูปแบบเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม ซ่ึงอุปสรรคและความทาทายท่ีเกิดข้ึนตอ

เกษตรกรมีดังนี้

สภาวะภูมิอากาศ ปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิ ความชื้น 

เปนปจจัยสําคัญตอการทําการเกษตร ซ่ึงสภาวะอากาศ

เปลี่ยนแปลงในปจจุบัน ไดสงผลกระทบอยางมากตอ

เกษตรกรและผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ฝนไมตกตอง

ตามฤดูกาล บางชวงฝนแลงจัดทําใหพืชขาดน้ํา หรือบาง

ชวงฝนตกมากเกินไปจนน้ําทวมขังและทําใหรากพืชเนา 

อุณหภูมิเฉลี่ยสูงข้ึนทําใหไดผลผลิตลดลง เกษตรกรไมได

ผลผลิตตามท่ีตองการ เกิดความเสียหายท้ังทางทรัพยากร

และทรัพยสิน ปจจัยท่ียากจะคาดเดาเหลานี้สงผลให

เกษตรตัดสินใจลําบากตอการวางแผนและแนวทางทํา

การเกษตร

 สภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง 

(Climate change) 

ปริมาณสารอาหารหลักในดินท่ีเปนปจจัยสําคัญตอ

การเจริญเติบโตของพืช คือ ไนโตรเจน ฟอสโฟรัส และ

โพแทสเซียม การใหปริมาณสารอาหารท่ีเพียงพอและตรง

ตามท่ีพืชตองการ จะสงผลดีตอเกษตรกรใหไดรับผลผลิต

จํ านวนมาก แตข อจํ า กัดของ เกษตรกร คือ ความ

ยากลําบากในการคาดเดาวาสารอาหารใดในดินท่ีกําลังขาด

แคลน หรือสารอาหารใดท่ีมีปริมาณมากเพียงพอแลว

 สารอาหารในดินไมเพียงพอ  

(Deficiency of nutrients)

ในปจจุบัน ธุรกิจภาคเกษตรกรรมกําลังประสบ

ปญหาการขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากสภาพของสังคมได

เปลี่ยนแปลงไป จากอดีตท่ีคนสวนใหญอาศัยอยูตามชนบท 

ไดกลายมาเปนอาศัยอยูตามเมืองขนาดใหญ นอกจากนี้ 

คนจํ านวนมากปฏิ เ ส ธการ ทํ า ง าน ท่ี เ ก่ี ย วข อ ง กั บ

เกษตรกรรม ทําใหเจาของไร นา ไมสามารถทําการเกษตร

ไดเต็มตามศักยภาพท่ีแทจริงได

 การขาดแคลนแรงงาน 

(Labor shortage)

tillamookheadlightherald.com

agfax.com thecounter.org
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AI คืออะไร

AI (Artificial Intelligence) หรือเรียกเปน

ภาษาไทยว า  ปญญาประดิษฐ  คือโปรแกรมท่ี ถูก

พัฒนาข้ึน จากการจําลองความสามารถของมนุษยให

สามารถคิด วิเคราะห และตัดสินใจไดเอง โดยโปรแกรม

จะกําหนดให AI ทําการวิเคราะหและตัดสินใจ เพ่ือใหได

ผลลัพธตางตามความตองการใหมากท่ีสุด AI ถูกนําไปใช

ประโยชนในดานตางๆ มากมาย อาทิ พาหนะไรคนขับ 

การตอบโตกับลูกคา การวิเคราะหใบหนาคนราย การ

ซ้ือ-ขายหุน รวมถึงดานการเกษตร 

AI กับการมีสวนรวมพัฒนาการเกษตร
หากลองพิจารณาถึงขอมูลท่ีไดจากการทําการเกษตร อาทิ ปริมาณความชื้น ปริมาณแรธาตุ อุณหภูมิและสภาพ

อากาศ จะพบวาในแตละวันจะมีขอมูลเหลานี้เกิดข้ึนเปนหลักหม่ืนหรือแสนขอมูล ซ่ึงสอดคลองกับความสามารถท่ี

สําคัญของ AI คือ สามารถรวมรวมขอมูลจํานวนมากและประมวลผลขอมูลไดอยางรวดเร็ว การนํา AI มาประยุกตใช

ทางการเกษตร จะชวยใหเกษตรกรสามารถวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอการทําการเกษตรไดแบบ real-time ชวยให

เกษตรกรสามารถตัดสินใจไดงายข้ึน ซ่ึงเราสามารถจําแนกบทบาทและความสําคัญของ AI ตอการพัฒนาทางการเกษตร

ตลอดชวงวัฏจักรการเกษตรได ดังนี้

timesofisrael.com

เกษตรกรสามารถใชเทคโนโลยี AI ชวยในการ

วิ เคราะหวิ เคราะห คุณภาพของดินไดดวยการติดตั้ ง

เซ็นเซอรลงในดิน และใชโดรนบินสํารวจและถายภาพ

พ้ืนดินบริเวณนั้น จากนั้นขอมูลท่ีไดจะถูกประมวลผลโดย 

AI เพ่ือวิเคราะหคาความชื้นและปริมาณสารอาหารในดิน 

ซ่ึงชวยใหเกษตรกรสามารถทราบไดวาในดินท่ีกําลังเตรียม

สําหรับเพาะปลูกนั้นจะตองเพ่ิมสารอาหารหรือแรธาตุ

ประเภทใดใหเหมาะสมแกพืชท่ีกําลังจะปลูก ชวยให

เกษตรกรสามารถลดตนทุนจากการใสสารอาหารหรือแร

ธาตุท่ีไมจําเปนหรือเกินความตองการ

1. การใช AI เพ่ือชวยในข้ันตอนการเตรียม    

หนาดิน

AI สามารถชวยเกษตรกรในข้ันตอนการหวานเมล็ด

พันธุไดหลายวิธี เชน การใชโดรนบินสํารวจพ้ืนท่ีเพ่ือหา

สถานท่ีท่ีเหมาะสมตอการปลูกพืชชนิดนั้นๆ หรือชวย

เกษตรกรคํานวณปริมาณเมล็ดพันธุท่ีควรหวานในพ้ืนท่ี

เพ่ือใหไดผลผลิตมากท่ีสุด นอกจากนี้ AI ยังสามารถชวย

ตรวจสอบเมล็ดพันธุท่ีเนาเสียไดจากการประมวลผลจาก

ภาพถายและสงขอมูลไปยังหุนยนตหวานเมล็ดพันธุ เพ่ือทํา

การคัดแยกเมล็ดพันธุท่ีเนาเสียออกกอนท่ีจะทําการหวาน

ลงดินได ซ่ึงชวยประหยัดเวลาและแรงงานของเกษตรกรได

เปนอยางดี

2. การใช AI เพ่ือชวยในข้ันตอนการหวาน

เมล็ดพันธุ
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เกษตรกรสามารถใช AI ชวยในข้ันตอนการใสปุยได

ดวยการติดตั้งเซ็นเซอรลงในดิน และใชโดรนท่ีติดตั้งกลอง

พิเศษสําหรับวิเคราะหคุณภาพดินบินสํารวจพ้ืนท่ี จากนั้น

ขอมูลท่ีไดจะนําไปประมวลผลโดย AI ซ่ึงจะวิเคราะหวา

พ้ืนท่ีบริเวณใดกําลังขาดแคลนแรธาตุและตองการเพ่ิม

ปริมาณปุยมากกวาบริเวณอ่ืนๆ แลวสงขอมูลท่ีไดใหแก

เกษตรกร นอกจากนี้  เกษตรกรยังสามารถใช AI เปนผู

บังคับหุนยนตสําหรับใสปุยใหออกไปใสปุยตามพ้ืนๆตางๆ 

ตามปริมาณท่ีตองการไดอีกดวย

3. การใช AI เพ่ือชวยในข้ันตอนการใสปุย

การนําเทคโนโลยีกลองวงจรปดและโดรนมา

เชื่อมตอกับ AI ชวยใหเกษตรกรสามารถตรวจสอบและ

ติดตามเหตุการณภายในฟารมขนาดใหญไดตลอดเวลา โดย

เกษตรกรสามารถตรวจสอบการรบกวนหรือแพรระบาด

ของศัตรูพืชได จากการติดตั้งกลองวงจรปดอินฟราเรดบน

โดรน และติดตั้งเซ็นเซอรท่ีสามารถตรวจสอบระดับความ

สมบูรณของพืชได จากนั้นขอมูลจะถูกประมวลผลโดย AI 

ซ่ึงสามารถระบุไดวาบริเวณใดภายในฟารมนั้นๆกําลังเกิด

การระบาดของศัตรูพืช ทําใหเกษตรกรสามารถยับบั้งการ

ระบาดไดทันทวงทีกอนท่ีจะเกิดการระบาดไปท่ัวฟารม 

นอดจากนี้ AI ยังสามารถทํานายอนาคตไดวาบริเวณใดจะ

เกิดการระบาดของศัตรูพืชกอนท่ีเหตุการณจะเกิดข้ึนจริง

ไดอีกดวย

5. การใช AI เพ่ือชวยปองกันและควบคุมการ   

ระบาดของศัตรูพืช

เนื่องจากปญหาสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง และ

ปญหาการขาดแคลนน้ํา ไดสงผลกระทบตอผูคนและ

เกษตรกรจํานวนมาก เกิดการรณรงคใหใชน้ําเพ่ือใหเกิด

ประโยนชสูงสุง ลดการใชน้ําโดยไมจําเปน ซ่ึงทําให AI ได

เขามามีบทบาทอยางมากเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร โดย

เกษตรกรสามารถใช AI ในการวิเคราะหสภาพดินและ

คุณภาพของพืช เพ่ือประเมินปริมาณน้ําท่ีตองใชรดใน

บริเวณนั้นๆ นอกจากนี้ AI สามารถนนําขอมูลพยากรณ

อากาศและเรดารมาชวยในการควบคุมปริมาณน้ําดวย เชน 

หาก AI ตรวจสอบไดวาฝนกําลังจะตก AI จะทําการปด

ระบบการรดน้ํา ซ่ึงการใช AI มาชวยควบคุมและติดตาม

การใชน้ําสามารถชวยเหลือเกษตรกรลดการใชน้ําไดมากถึง

รอยละ 50 ตอป 

4. การใช AI เพ่ือชวยในข้ันตอนการรดน้ํา

ดวยการใชกลองบันทึกภาพจากโดรนบินสํารวจ 

หรือติดตั้งภายในฟารม แลวสงขอมูลให AI วิเคราะหเพ่ือ

ชวยเกษตรกรในการทํานายชวงเวลาสําหรับเก็บเก่ียว

ผลผลิตทางการเกษตรได และเม่ือถึงเวลาเก็บเก่ียว AI 

สามารถสั่งการใหหุนยนตออกไปยังแปลงพืชเพ่ือเก็บเก่ียว

ผลผลิตไดเอง โดยไมตองรอคําสั่งจากเกษตรกร ซ่ึงชวยให

เกษตรกรประหยัดแรงงานและคาใชจายไดอยางมาก

6. การใช AI เพ่ือชวยในการเก็บเกี่ยว
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เกษตรกรสามารถนํา AI มาใชตรวจสอบและควบคุม

ระบบหวงโซอุปทาน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการติดตาม

และตรวจสอบยอนกลับได โดย AI สามารถชวยวิเคราะห

ประมาณซัพพลายท่ีมีอยูและเสนทางการขนสง เพ่ือลด

ระยะเวลาขนสงใหมากท่ีสุด และชวยใหสินคาเกษตรยังสด

ใหม นอกจากนี้ AI ยังชวยควบคุมระบบขนสงและกระจาย

สินคาเกษตร ชวยลดความผิดพลาดจากการควบคุมดวย

แรงงานคน

7. การใช AI ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

จัดเก็บ ติดตามและตรวจสอบยอนกลบั 

(Track-and-Traceability) เกษตรกรสามารถใช AI ชวยในการประเมินผลผลิต

ทางการเกษตรท่ีจะไดรับในอนาคตได โดยการติดต้ัง

เซ็นเซอรลงในดินเพ่ือใชวัดระดับความชื้นและสารอาหาร

ภายในดิน และการใชโดรนเพ่ือเก็บภาพของฟารมจากทาง

อากาศ โดยขอมูลท่ีไดจากตัวเซ็นเซอรและโดรนจะถูก

บันทึกและประมวลผลดวย AI ตลอดเวลา ซ่ึงทําให AI 

สามารถวิเคราะหและทํานายไดวาในอนาคตเกษตรกรจะ

ไดผลผลิตทางการเกษตรเปนจํานวนเทาไหร

9. ใช AI ชวยทํานายและประเมินปริมาณ

ผลผลิตทางการเกษตรได

นอกจากน้ี AI ยังมีสวนชวยพัฒนา

เกษตรกรรมในดานอื่นๆ อาทิ 

เกษตรกรสามารถนําเทคโนโลยี AI มาใชในการสอด

ส อ ง แ ล ะ เ ตื อ น จ า ก ก า ร ถู ก บุ ก รุ ก จ า ก สั ต ว ห รื อ

บุคคลภายนอกได ดวยการติดต้ังกลองวงจรปดท่ีเชื่อมตอ

กับ AI เพ่ือวิเคราะหและประมวลผลแบบ real-time โดย

AI จะใชสามารถวิเคราะหและประมวลผลไดวาสิ่งท่ีกําลัง

บุกรุกพ้ืนท่ีการเกษตรนั้นเปนบุคคล หรือสัตวรบกวน 

จากนั้นระบบจะสงสัญญาณเตือนใหกับเจาของฟารม เพ่ือ

ยับยั้งความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถูกบุกรุกได 

8. ใชความสามารถของ AI ในการสอดสอง

และเตือนภัยจากผูบุกรุก

ดวยความสามารถของ AI ในการวิเคราะห ประมวลผล 

และตัดสินไดเสมือนมนุษย ทําให AI สามารถทดแทนแรงงานคน

ภายในฟารมท่ีขาดแคลนได โดย AI สามารถควบคุมการ

ทํางานของรถแทร็กเตอรอัจฉริยะ หุนยนตหวานเมล็ดพืช 

หุนยนตไถนา รวมถึงหุนยนตอ่ืนๆ เพ่ือใชทํากิจกรรมตางๆ

ภายในฟารม ซ่ึงการนํา AI มาใชควบคุมหุนยนตสามารถ

ลดการพ่ึงพาแรงงานคนไดเปนอยางดี

10. ใช AI ชวยแกปญหาการขาดแคลน

แรงงาน

forbes.com

forbes.com

eurekalert.org
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USDA กับการมีสวนรวมในการพัฒนา AI 

เพ่ือพลิกโฉมดานการเกษตร

สถาบันอาหารและการเกษตรแหงชาติ (National Institute of Food and Agriculture: NIFA) ของกระทรวง

เกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) หรือ  USDA-NIFA และมูลนิธิวิทยาศาสตรแหงชาติของสหรัฐอเมริกา (U.S. National 

Science Foundation: NSF) ถือเปนหนวยงานรัฐสําคัญท่ีสงเสริมการพัฒนา AI เพ่ือใชในการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือใหมีเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ หรือ AI ท่ีนํามาซ่ึงความกาวหนาในดานตางๆ ไดแก การชวยเหลือผูสูงอายุเปนผูนํา

ชีวิตอิสระมากข้ึนและปรับปรุงคุณภาพการดูแลสุขภาพ การเปลี่ยนเทคโนโลยีปญญาประดิษฐเปนเทคโนโลยี “Plug-and-

Play” ท่ีเขาถึงไดงายข้ึน การสรางแนวทางเพ่ือการปรับปรุงการเกษตรและหวงโซอุปทานอาหาร เสริมสรางการเรียนรู

ออนไลนของผูใหญโดยการนํา เทคโนโลยีปญญาประดิษฐมาเปนองคประกอบพ้ืนฐาน และสนับสนุนนักเรียนผูดอยโอกาส

ตั้งแตระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปถึงการศึกษาสหวิทยาการหลังปริญญาเอก (post-doctoral STEM education) เพ่ือ

สรางความสมดุลและการเปนตัวแทนในดานการวิจัยปญญาประดิษฐ 

เม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม 2564 USDA-NIFA ไดประกาศสนับสนุนเงินทุน 220 ลานเหรียญสหรัฐ ในสถาบันวิจัย

ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence: AI) ใหม 11 แหง โดยความรวมมือของสถาบันอาหารและการเกษตรแหงชาติ

ของ USDA รวมมือกับมูลนิธิวิทยาศาสตรแหงชาติของสหรัฐอเมริกา (NSF) กระทรวงความม่ันคงแหงมาตุภูมิของ

สหรัฐอเมริกา (U.S. Security of Homeland Security: DHS) และองคกรภาคเอกชนดานเทคโนโลยีเครือขาย

อินเตอรเน็ตและคอมพิวเตอร ไดแก Google, Amazon, Intel และ Accenture เพ่ือชวยในการขับเคลื่อนการ

เปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูความกาวหนาท้ังในภาคเศรษฐกิจ วิทยาศาสตรและวิศวกรรม ซ่ึงครอบคลุมตั้งแตความม่ันคงของ

ระบบอาหารไปจนถึงเครือขายอินเตอรเน็ตไรสาย (edge networks) ยุคใหม โดยการลงทุนใหมนี้เปนการขยายการการ

ลงทุนในสถาบันวิจัยปญญาประดิษฐซ่ึงมีอยูแลวจํานวน 7 แหง จากการสนับสนุนทุนจํานวน 140 ลานเหรียญสหรัฐ ใน

รอบแรกเม่ือป 2563 การลงทุนรอบท่ีสองนี้จะขยายการเขาถึงสถาบันวิจัยปญญาประดิษฐรวมท้ังหมด 37 มลรัฐ โดย

ภายในชวงระยะเวลา 5 ป จะสนับสนุนทุนการวิจัยจํานวน 20 ลานเหรียญสหรัฐ ใหแกแตละสถาบันวิจัยท่ีตั้งใหมจํานวน 

11 แหง เพ่ือทําการวิจัยในดาน AI ซ่ึงครอบคลุม 7 สาขา ไดแก ปญญาประดิษฐดานการทํางานรวมกันและความรวมมือ

ของมนุษย ปญญาประดิษฐเพ่ือความกาวหนาในการเพ่ิมประสิทธิภาพ ปญญาประดิษฐและโครงสรางพ้ืนฐานทางไซเบอร

ข้ันสูง ปญญาประดิษฐคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย ปญญาประดิษฐดานระบบพลวัต การเรียนรูปญญาประดิษฐข้ันสูง 

(AI-Augmented) และนวัตกรรมท่ีขับเคลื่อนดวยปญญาประดิษฐในดานการเกษตรและระบบอาหาร

searchenterpriseai.techtarget.com
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สถาบันวิจัย AI ภายใตการสนับสนุนของ USDA

สําหรับสถาบันปญญาประดิษฐเพ่ือการขับเคลื่อนนวัตกรรมในดานการเกษตรและระบบอาหาร ซ่ึงสนับสนุนเงินทุน

โดยสถาบันอาหารและการเกษตรแหงชาติ กระทรวงเกษตรแหงสหรัฐฯ (USDA-NIFA) มี 2 สถาบันดังนี้

1. The USDA-NIFA Institute for Agricultural AI for Transforming Workforce and 

Decision Support (AgAID) 

2. The USDA-NIFA AI Institute for Resilient Agriculture (AIIRA) 

AgAID เปนสถาบันปญญาประดิษฐดานการเกษตรเพ่ือการพลิกโฉมดานการใชแรงงานและการสนับสนุนการตัดสินใจนําโดย

มหาวิทยาลัยแหงมลรัฐวอชิงตัน (Washington State University) สถาบันนี้จะบูรณาการวิธีการปญญาประดิษฐไปสูการ

ปฏิบัติการดานการเกษตรเพ่ือใชสําหรับการพยากรณ การสนับสนุนการตัดสินใจ และการเกษตรท่ีใชหุนยนต (robotics-

enabled agriculture) เพ่ือแกไขความทาทายทางการเกษตรท่ีซับซอน สถาบัน AgAID ใชวิธีการท่ีเปนเอกลักษณเรียกวา 

“adopt-adapt-amplify” เพ่ือพัฒนาและถายทอดแนวทางแกปญหาแบบปญญาประดิษฐ (AI solutions) ไปสูภาค

การเกษตรเพ่ือแกไขความทาทายท่ีเก่ียวของกับแรงงาน น้ํา สภาพอากาศและภูมิอากาศ ท้ังนี้ สถาบันจะเขาไปมีสวนรวมกับ

เกษตรกร คนงาน ผูบริหารจัดการ และผูกําหนดนโยบายในการพัฒนาโซลูชั่นเหลานี้ รวมถึงการฝกอบรมและใหการศึกษา

ดานเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ ซ่ึงจะชวยยกระดับความเทาเทียมโดยการเพ่ิมระดับทักษะทางเทคโนโลยีใหแกแรงงาน

เกษตรยุคตอไป 

นําโดยมหาวิทยาลัยแหงมลรัฐไอโอวา (Iowa State University) สถาบันนี้จะพลิกโฉมภาคการเกษตรผานระบบ

ดิจิตอลคูท่ีขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีปญญาประดิษฐท่ีเปนนวัตกรรมในการผลิตพืชในระดับท่ีไมเคยมีมากอน ดําเนินการโดย

อาศัยความกาวหนาของทฤษฎีการคํานวณ “AI algorithms” และเครื่องมือสําหรับการปรับปรุงพืชและการผลิตเพ่ือใหมี

ความทนทานตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ AIIRA สงเสริมการศึกษาระบบการเกษตรไซเบอร 

(cyber-agricultural systems) ซ่ึงเปนจุดศูนยรวมท้ังในดานวิทยาศาสตรพืช วิทยาศาสตรและเศรษฐศาสตรการเกษตร 

(agronomics) และปญญาประดิษฐ การศึกษาดานพลังงานและการพัฒนาแรงงานผานกิจกรรมการศึกษาท้ังท่ีเปนทางการ

และไมเปนทางการโดยมุงเนนไปท่ีการมีสวนรวมแบบสองทิศทางสําหรับชาวอเมริกันพ้ืนเมืองและเกษตรกร และผลักดันการ

ถายโอนความรูผานการเปนพันธมิตรกับภาคอุตสาหกรรม ผูผลิต และหนวยงานระดับรัฐบาลกลางและมลรัฐ

foodmanufacturing.com
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ความสําเร็จเชิงพาณิชยในการพัฒนา AI เพ่ือใชในการเกษตรในสหรัฐอเมริกา

เปนบริษัทท่ีพัฒนา ผลิต และจําหนายหุนยนตพน

สารกําจัดศัตรูพืชอัตโนมัติ โดยบริษัทไดพัฒนาหุนยนตวิ่ง

บนพ้ืนดิน และโดรน และเพ่ือใหสามารถพนสารกําจัด

ศัตรูพืชไดจากท้ังทางอากาศและพ้ืนดิน โดยหุนยนตจะ

ติดตั้งกลอง และเซ็นเซอรเพ่ือสงขอมูลไปประมวลผลดวย 

AI ทําใหหุนยนตมีความสามารถในการหลบสิ่งกีดขวางได

อัตโนมัติ ทําใหเกษตรกรสามารถควบคุมหุนยนตไดจาก

ระยะไกล โดยไมจําเปนตองอยูภายในฟารม

1. บริษัท EAVision

Halter เปนบริษัทท่ีพัฒนาและจําหนายปลอกคอ

อัจฉริยะสําหรับเกษตรกรท่ีเลี้ยงโค โดยปลอกคออัจฉริยะนี้

ใชพลังงานจากแสงอาทิตย และเชื่อมตอระบบ GPS ทําให

เกษตรกรสามารถติดตามพฤติกรรมของโคไดวาอยูสถานท่ี

ใด และพฤติกรรมการกินอาหารเปนอยางไร นอกจากนี้ท่ี

ปลอกคอยังติดตั้งตัวเซ็นเซอรเพ่ือตรวจจับสถานสุขภาพ 

และอุณหภูมิรางกายของโค รวมถึงสามารถสงสัญญาณ

เตือนใหเกษตรกรทราบเม่ือโคออกนอกพ้ืนท่ีของฟารมได

อีกดวย

2. บริษัท Halter

eavisiontech.com

1

eavisiontech.com

1

dairyreporter.com

2
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เปนบริษัทท่ีพัฒนาและจําหนายกลองวงจรปด

เพ่ือใหเกษตรกรใชสําหรับการปลูกพืชในเรือนกระจก โดย

บริษัท iUNU ไดพัฒนาซอรฟแวรของ AI ใหสามารถ

วิเคราะหและประมวลผลภาพท่ีไดจากกลองวงจรปดแบบ 

real-time ซ่ึงชวยวิเคราะหสิ่งแวดลอมภายในเรือนกระจก 

เชน สามารถตรจจับอัตราการเจริญเติบโตของพืชและ

คํานวนผลผลิตท่ีจะไดรับในอนาคตได อีกท้ังยังสามารถ

ตรวจสอบและวิเคราะหสภาพอากาศ ความชื้น และแสง

สวางภายในเรือนกระจกและภายนอกเรือนกระจก โดย

เกษตรกรสามารถติดตามขอมูลและตรวจสอบสภาพภายใน

เรือนกระจกไดจากโทรศัพทมือถือแมอยูหางไกลจากเรือน

กระจก

4. บริษัท iUNU

บริษัท Harvest Croo Robotics ไดพัฒนาหุนยนตสําหรับ

เก็บเก่ียว และบรรจุสตอเบอรรี่อัตโนมัติ โดยท่ีตัวหุนยนต

จะถูกติดตั้งกลองและเซ็นเซอร เพ่ือให AI ใชประมวลภาพ

ภายในฟารมแบบ 3 มิติ และเห็นภาพได 360 องศา ซ่ึง

ชวยให AI สามารถควบคุมหุนยนตใหเคลื่อนท่ีภายในฟารม

ไดอยางแมนยําและไมกอใหเกิดความเสียหาย นอกจากนี้ 

ระบบ AI ยังถูกพัฒนาใหสามารถวิเคราะหและประมวลผล

วา สตอเบอรรี่ลูกใดสามารถเก็บเก่ียวไดแลว และสตอ

เบอรรี่ลูกใดยังออนอยูและไมสามารถเก็บเก่ียวได ซ่ึง

หุนยนตนี้สามารถชวยเกษตรกรลดการพ่ึงพาแรงงานคนได

เปนอยางดี

3. บริษัท Harvest Croo Robotics

harvestcroorobotics.com
3

growingproduce.com

3

techstartups.com
4

geekwire.com

4
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วิวัฒนาการเกษตรกรรมถือวาเปนหนึ่งในสาขาท่ีมีการ

พัฒนาอยางไมหยุดย้ัง ดวยจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมขึ้น สภาพ

อากาศท่ีเปล่ียนแปลง รวมถึงตนทุนและคาใชจายอื่นๆท่ีสูงขึ้น 

เกษตรกรจึงตองปรับตัวและพัฒนารูปแบบการทําการเกษตร

ใหเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลง จะเห็นไดวา เทคโนโยโลยี AI 

ไดเขามามีบทบาทสําคัญในทุกขั้นตอนของวัฏจักรการทํา

การเกษตร ทําใหเกษตรกรสามารถวางแผนจัดการพ้ืนท่ีทํา

การเกษตรไดดีขึ้น สงผลใหไดรับผลผลิตทางการเกษตรสูงขึ้น 

ชวยลดตนทุนและความผิดพลาดจากการทํางานของมนุษย 

รวมถึงชวยบริหารจัดการและจัดเก็บผลผลิตทางการเกษตรให

เปนระบบ จะเห็นไดวาในอนาคตอันใกลนี้ AI จะมีบทบาทอยางมาก

ตอการทําการเกษตร และชวยพัฒนาการเกษตรกรรมไดอยาง

ย่ังยืน

- https://www.forbes.com/sites/cognitiveworld/2019/07/05/how-ai-is-transforming-agriculture/?sh=5a794d3c4ad1

- https://becominghuman.ai/ai-in-agriculture-how-crops-animals-drones-and-satellites-get-along-88fea536006

- https://www.analyticsvidhya.com/blog/2020/11/artificial-intelligence-in-agriculture-using-modern-day-ai-to-solve-

traditional-farming-problems/

- https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2021/02/17/10-ways-ai-has-the-potential-to-improve-agriculture-in-

2021/?sh=1f25fe4f7f3b

- https://nifa.usda.gov/press-release/usda-nifa-and-nsf-invest-220m-artificial-intelligence-research-institutes

อางอิง

xcubelabs.com

fortune.com
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