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 USDA รวมลงทุนในสถาบันวิจัยปญญาประดิษฐเพ่ือพลิกโฉมดานการเกษตร 

 

 

 

สถาบันอาหารและการเกษตรแหงชาติ (National Institute of Food and Agriculture: NIFA) 

ของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) หรือ  USDA-NIFA  และมูลนิธิวิทยาศาสตรแหงชาติของ

สหรัฐอเมริกา (U.S. National Science Foundation: NSF) ประกาศสนับสนุนเงินทุน 220 ลานเหรียญ

สหรัฐ ในสถาบันวิจัยปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence: AI) ใหมอีก 11 แหง โดยมีสถาบันอาหารและ

การเกษตรแหงชาติของ USDA และหนวยงานอ่ืนๆ ตลอดจนองคกรตางๆ รวมมือกับมูลนิธิวิทยาศาสตร

แหงชาติของสหรัฐอเมริกาในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูความกาวหนาท้ังในภาคเศรษฐกิจ 

วิทยาศาสตรและวิศวกรรม ซ่ึงครอบคลุมตั้งแตความม่ันคงของระบบอาหารไปจนถึงเครือขายอินเตอรเน็ตไร

สาย (edge networks) ยุคใหม 

Dr. Carrie Castille ผูอํานวยการสถาบันอาหารและการเกษตรแหงชาติ ของ USDA  กลาววา 

“การลงทุนของ USDA-NIFA สถาบันวิจัยท่ีตั้งข้ึนใหมเหลานี้จะนําความรูทางวิทยาศาสตรของมหาวิทยาลัย 

“Land Grant” ของสหรัฐฯ* ท่ีไดมาจากความรวมมืออยางใกลชิดกับเกษตรกร ผูผลิต นักการศึกษา และ

นักพัฒนาไปใชประโยชนเพ่ือเอ้ืออํานวยตอวิธีการผลิตพืชแบบยั่งยืน และจัดการกับความทาทายทางสังคมท่ี

เรงดวน โดยศูนยนวัตกรรมเหลานี้จะชวยเพ่ิมขีดความสามารถของหนวยงานในการตอบสนองตอวิกฤตความ
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ตองการแรงงานภาคการเกษตรในอนาคต การเขาถึงตลาดท่ีเทาเทียมและเปนธรรม เพ่ิมความม่ันคงทาง

โภชนาการ และการจัดหาเครื่องมือสําหรับการเกษตรแบบเทาทันภูมิอากาศ (climate-smart agriculture)”   

* มหาวิทยาลัย land-grant university เปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกาท่ี

จัดตั้งโดยมลรัฐตามกฎหมายมอรริล (Morrill Act 2465 และ 2433 (1)) ลงนามโดย Abraham Lincoln ซ่ึงให

การสนับสนุนทุนแกสถาบันการศึกษาโดยการมอบท่ีดินของรัฐบาลกลางใหแกมลรัฐเพ่ือนําไประดมทุนเพ่ือสราง

มหาวิทยาลัยท่ีเรียกวา "Land-Grant University”  

 เปาหมาย 

การลงทุนของ NSF มีวัตถุประสงคเพ่ือใหมีเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ หรือ AI ท่ีนํามาซ่ึง

ความกาวหนาในดานตางๆ ไดแก การชวยเหลือผูสูงอายุเปนผูนําชีวิตอิสระมากข้ึนและปรับปรุงคุณภาพการ

ดูแลสุขภาพ การเปลี่ยนเทคโนโลยีปญญาประดิษฐเปนเทคโนโลยี “Plug-and-Play” ท่ีเขาถึงไดงายข้ึน การ

สรางแนวทางเพ่ือการปรับปรุงการเกษตรและหวงโซอุปทานอาหาร เสริมสรางการเรียนรูออนไลนของผูใหญ

โดยการนํา เทคโนโลยีปญญาประดิษฐมาเปนองคประกอบพ้ืนฐาน และสนับสนุนนักเรียนผูดอยโอกาสตั้งแต

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปถึงการศึกษาสหวิทยาการหลังปริญญาเอก (post-doctoral STEM education) 

เพ่ือสรางความสมดุลและการเปนตัวแทนในดานการวิจัยปญญาประดิษฐ. 

ท้ังนี้ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายการลงทุน NSF ไดรวมมือกับสถาบันอาหารและการเกษตรแหงชาติ 

(USDA-NIFA) กระทรวงความม่ันคงแหงมาตุภูมิของสหรัฐอเมริกา (U.S. Security of Homeland Security: 

DHS) และองคกรภาคเอกชนดานเทคโนโลยีเครือขายอินเตอรเน็ตและคอมพิวเตอร ไดแก Google, Amazon, 

Intel และ Accenture 

การลงทุนใหมนี้เปนการขยายการการลงทุนในสถาบันวิจัยปญญาประดิษฐซ่ึงมีอยูแลวจํานวน 7 

แหง จากการสนับสนุนทุนจํานวน 140 ลานเหรียญสหรัฐ ในรอบแรกเม่ือป 2563 การลงทุนรอบท่ีสองนี้จะ

ขยายการเขาถึงสถาบันวิจัยปญญาประดิษฐรวมท้ังหมด 37 มลรัฐ โดยภายในชวงระยะเวลา 5 ป จะ

สนับสนุนทุนการวิจัยจํานวน 20 ลานเหรียญสหรัฐ ใหแกแตละสถาบันวิจัยท่ีตั้งใหมจํานวน 11 แหง เพ่ือทํา

การวิจัยในดาน AI ซ่ึงครอบคลุม 7 สาขา ไดแก ปญญาประดิษฐดานการทํางานรวมกันและความรวมมือของ

มนุษย ปญญาประดิษฐเพ่ือความกาวหนาในการเพ่ิมประสิทธิภาพ ปญญาประดิษฐและโครงสรางพ้ืนฐานทาง

ไซเบอรข้ันสูง ปญญาประดิษฐคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย ปญญาประดิษฐดานระบบพลวัต การเรียนรู

ปญญาประดิษฐข้ันสูง (AI-Augmented) และนวัตกรรมท่ีขับเคลื่อนดวยปญญาประดิษฐในดานการเกษตรและ

ระบบอาหาร 
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 สถาบันวิจัยปญญาประดิษฐภายใตการสนับสนุนของ USDA 

สําหรับสถาบันปญญาประดิษฐเพ่ือการขับเคลื่อนนวัตกรรมในดานการเกษตรและระบบอาหาร 

ซ่ึงสนับสนุนเงินทุนโดยสถาบันอาหารและการเกษตรแหงชาติ กระทรวงเกษตรแหงสหรัฐฯ (USDA-NIFA) มี 2 

สถาบันดังนี้ 

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

and Decision Support (AgAID)  AgAID เปนสถาบันปญญาประดิษฐดานการเกษตรเพ่ือการพลิกโฉมดาน

การใชแรงงานและการสนับสนุนการตัดสินใจ นําโดยมหาวิทยาลัยแหงมลรัฐวอชิงตัน (Washington State 

University) สถาบันนี้จะบูรณาการวิธีการปญญาประดิษฐไปสูการปฏิบัติการดานการเกษตรเพ่ือใชสําหรับการ

พยากรณ การสนับสนนุการตัดสินใจ และการเกษตรท่ีใชหุนยนต (robotics-enabled agriculture) เพ่ือแกไข

ความทาทายทางการเกษตรท่ีซับซอน สถาบัน AgAID ใชวิธีการท่ีเปนเอกลักษณเรียกวา “adopt-adapt-

amplify” เพ่ือพัฒนาและถายทอดแนวทางแกปญหาแบบปญญาประดิษฐ (AI solutions) ไปสูภาคการเกษตร

เพ่ือแกไขความทาทายท่ีเก่ียวของกับแรงงาน น้ํา สภาพอากาศและภูมิอากาศ ท้ังนี้ สถาบันจะเขาไปมีสวน

รวมกับเกษตรกร คนงาน ผูบริหารจัดการ และผูกําหนดนโยบายในการพัฒนาโซลูชั่นเหลานี้ รวมถึงการ

ฝกอบรมและใหการศึกษาดานเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ ซ่ึงจะชวยยกระดับความเทาเทียมโดยการเพ่ิมระดับ

ทักษะทางเทคโนโลยใีหแกแรงงานเกษตรยุคตอไป  

วิธีการ adopt-adapt-amplify หมายถึง การท่ีสถาบันเริ่มตนดวยการออกแบบ AI solutions 

ตนแบบ โดยรวมมือกับผูท่ีใชเครื่องมือ เพ่ือใหมีการใชงานไดจริงและมีแนวโนมท่ีจะนํามาใชมากข้ึน)  

 

สถาบัน AgAID – การสาธิตวิธีการใชเทคโนโลยกีารตรวจจับของ Drone ในการรวบรวมขอมูลภาพหลาย             

ชวงคลื่น (multispectral) และความรอนจาก "สมารทฟารม" แหงหนึ่งในมณฑลยากิมา มลรัฐวอชิงตัน 0

1 

                                                           
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

ดิจิตอลคูท่ีขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีปญญาประดิษฐท่ีเปนนวัตกรรมในการผลิตพืชในระดับท่ีไมเคยมีมากอน 

ดําเนินการโดยอาศัยความกาวหนาของทฤษฎีการคํานวณ “AI algorithms” และเครื่องมือสําหรับการ

ปรับปรุงพืชและการผลิตเพ่ือใหมีความทนทานตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ AIIRA 

สงเสริมการศึกษาระบบการเกษตรไซเบอร (cyber-

agricultural systems) ซ่ึงเปนจุดศูนยรวมท้ังในดาน

วิทยาศาสตร พืช  วิทยาศาสตรและเศรษฐศาสตร

การ เกษตร  ( agronomics)  และปญญาประดิษฐ  

การศึกษาดานพลังงานและการพัฒนาแรงงานผาน

กิจกรรมการศึกษาท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ

โดยมุงเนนไปท่ีการมีสวนรวมแบบสองทิศทางสําหรับ

ชาวอเมริกันพ้ืนเมืองและเกษตรกร และผลักดันการถาย

โอนความรูผานการเปนพันธมิตรกับภาคอุตสาหกรรม 

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

institutes 
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