กำรเกษตรแม่นยำสูง (Precision Agriculture)
การเกษตรแม่นยาสูง หรือ Precision Agriculture คือรูปแบบการเกษตรที่นาเทคโนโลยีและการจัดการ
ข้อมูลมาใช้ภายในฟาร์ม เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ในฟาร์มให้มีความเหมาะสมและแม่นยาขึ้น การเกษตรแม่นยา
สูงได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในเชิงประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร หัวใจสาคัญของการ
น าเทคโนโลยี มาใช้ ในภาคการเกษตร คือเพื่ อลดค่าใช้จ่าย เนื่ องจากเกษตรกรสามารถคาดเดาสิ่ งที่ จะเกิดขึ้ น
ในอนาคตได้อย่างแม่นยายิ่งขึ้น ทั้งนี้ พื้นที่เกินกว่าครึ่งของประเทศออสเตรเลียเป็นพื้นที่การเกษตรสาหรับการผลิต
อาหาร ทั้ งเพื่ อบริโภคภายในประเทศและเพื่ อการส่ งออก โดยธุรกิจการส่ งออกมีค วามส าคัญ กับ ออสเตรเลี ย
เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ดี การนาเทคโนโลยีมาใช้ในภาคการเกษตรสาคัญจะต้ องไม่เพียงเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิต
อาหารให้ได้มากขึ้น แต่จะต้องเพื่อให้เกิดการผลิตอย่างยั่งยืนด้วย การเกษตรแม่นยาได้รับความสนใจและนามาใช้
จริงในฟาร์มในหลากหลายรูปแบบ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
Scott Clark เป็นเกษตรกรรัฐเซาท์ออสเตรเลีย มีพื้นที่ทาการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ทั้งสิ้น ๑,๗๐๐ เฮกแตร์
หรือ ๑๐,๖๒๕ ไร่ ได้นาเทคโนโลยีเกษตรแม่นยาสูงไปใช้ภายในฟาร์มตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ โดยการใช้เทคโนโลยีนาทาง
GPS ช่วยลดปัญหาการหว่านเมล็ดและฉีดสเปรย์รดน้าซ้าที่เดิมได้กว่า ๕๐ เฮกแตร์ หรือกว่า ๓๑๒ ไร่ ซึ่งเป็นการ
ลดรายจ่ายส่วนหนึ่งในฟาร์ม นอกจากนี้ ยังใช้เทคโนโลยีช่วยด้านการจัดการข้อมูลเพื่อตรวจเช็คสภาพภูมิอากาศ
การนาเทคโนโลยีมาใช้ ในฟาร์มช่วยให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงพื้นที่ทางการเกษตรได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งยังช่วย
ลดต้นทุนการบริหารจัดการฟาร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Jessica Koch เจ้าของฟาร์ม Breezy Hill Ag เป็น อีกหนึ่งเกษตรกรตัวอย่างที่ได้นาการเกษตรแม่นยา
ไปใช้ในฟาร์ม เทคโนโลยีที่นามาใช้ได้แก่ Electromagnetics Soil Maps และ Variable Rate Fertilizer/Lime
เพื่อระบุคุณสมบั ติของดิน โดยเป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อวิเคราะห์สภาพพื้นที่ว่าบริเวณใดควรมีการเติมปุ๋ยหรือ
ปู น ขาวในอัต ราส่ วนเท่ าใดจึ งจะเหมาะสมและเกิดประโยชน์ สู งสุ ด เทคโนโลยี Yield Mapping เพื่อ วิเคราะห์
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ปริมาณผลผลิตและความชื้นในพื้นดินโดยใช้ข้อมูล GPS มีการใช้ Vegetation Images (Normalized Difference
Vegetation Index-NDVI) เพื่อติดตามสุขภาพของพืชในฟาร์ม และระบุพื้นที่ Frosted Zone ในฟาร์ม (บริเวณ
หนาวจัดมีผลึกน้าแข็ง) ทาให้เกษตรกรสามารถเลือกพื้นที่เก็บเกี่ยวได้ดีขึ้น เทคโนโลยีทั้งหมดนี้ช่วยให้การจัดการ
ภายในฟาร์ ม ให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพและแม่ น ย ายิ่ งขึ้ น ทั้ งนี้ ด้ ว ยเทคโนโลยี Variable Rate Lime ในฟาร์ม เพี ย ง
อย่างเดียวสามารถช่วยลดรายจ่ายได้ถึง ๑๖,๗๓๐ เหรียญออสเตรเลีย (ประมาณ 400,000 บาท)
ในด้านอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้ง เนื่องจากการใช้เซนเซอร์ เพื่อวัดคุณภาพของน้าในบ่อเลี้ยงกุ้งมีค่าใช้จ่าย
ที่ค่อนข้างสูง อีกทั้งข้อมูลที่ได้ยากต่อการจัดการและแปลผล Dr. Joel Dabrowski จึงเริ่มพิจารณาความเป็นไปได้
ในการพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อให้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ ข้อมูลที่ป้อนเข้าไปเพื่อให้เกิดการ “เรียนรู้” และ “พัฒนา”
ระบบการเลี้ยงกุ้งได้เองจากข้อมูลนั้นหรือที่เรียกว่า “Machine Learning” ซึ่งเป็นการคาดการณ์สภาพแวดล้อม
ในบ่อเลี้ยงกุ้งที่ อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพกุ้งและผลผลิตกุ้งในฟาร์ม หากการพัฒ นาครั้งนี้สาเร็จ ก็จะเกิดเป็น
เทคโนโลยีที่สามารถช่วยเตือนเกษตรกรถึงสภาพแวดล้อมที่ อาจเป็นอันตรายต่อกุ้ง เพื่อให้เกษตรกรสามารถจัดการ
ได้ทันท่วงทีก่อนเกิดความเสียหาย
นอกจากนี้ ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ ได้มีการพัฒนาปลอกคอพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับสัตว์มีชื่อว่า
“eGrazor” เพื่อติดตามและเก็บข้อมูล Real-time พฤติกรรมสัตว์แต่ละตัว และสรุปปริมาณการบริโภคของสัตว์
โดยนาข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการจัดการระบบการให้อาหารและหญ้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยข้อมูลที่ได้
ยังสามารถระบุประสิทธิภาพของสัตว์แต่ละตัวในการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อและนมได้อีกด้วย
อย่างไรก็ดี จากผลการศึกษาภายใต้โครงการเร่งรัดการเกษตรแม่นยาสูงเพื่อใช้ตัดสินใจด้านการเกษตร
(Accelerating Precision Agriculture to Decision Agriculture) หรือโครงการ P2D พบว่า เกษตรกรรมแบบ
ดิจิทั ล ในออสเตรเลี ย ยั งไม่ส มบู ร ณ์ ในหลายด้าน เช่น นโยบายของภาครัฐ ยุทธศาสตร์ วัฒ นธรรม เทคโนโลยี
และการจัดการข้อมูล ดังนั้นความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมต่างๆ จึงเป็นสิ่งสาคัญในการพัฒนาเกษตรกรรม
แบบดิจิทัลให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เกษตรกรรมแบบดิจิทัลจะช่วยลดค่าใช่จ่ายในฟาร์มและเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร โดยการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการดาเนินงานภายในฟาร์มให้มีความ
แม่ น ย าขึ้ น คาดว่ า จะสามารถเพิ่ ม มู ล ค่ า ผลผลิ ต (Gross Value of Production) ได้ ก ว่ า ๒๐.๓ ล้ า นเหรี ย ญ
ออสเตรเลีย (ประมาณ 500 ล้านบาท) ซึ่งเป็นผลมาจากการลดภาระค่าใช้จ่ายแรงงานคน โดยเพิ่มระบบอัตโนมัติ
ภายในฟาร์ม สามารถควบคุมเรื่องแมลงศัตรูพืชและโรคได้ดีขึ้น ทาให้ลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น การให้ปุ๋ยและ
อาหารเสริ ม ในปริ ม าณที่ พ อเหมาะกั บ พื ช เป็ น ต้ น ทั้ ง นี้ เพื่ อ เป็ น การกระตุ้ น ให้ เกิ ด เกษตรกรรมแบบดิ จิ ทั ล
ในออสเตรเลียจะต้องพัฒ นานโยบายการจัดการข้อมูล ลงทุนพัฒ นาระบบโทรคมนาคมในฟาร์มและพื้นที่ธุรกิจ
ในชนบท จั ด ท าและด าเนิ น การตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ที่ เกี่ ย วกั บ การจั ด การข้ อ มู ล จั ด ตั้ งหน่ ว ยงานดู แ ลด้ า น
เกษตรกรรมแบบดิจิ ทัล เพื่อให้ คาแนะนาแก่เกษตรกร และจัดกิจกรรมการให้ ความรู้ ความตระหนักเกี่ยวกับ
ประโยชน์ของเกษตรกรรมแบบดิจิทัล
สำนักงำนที่ปรึกษำกำรเกษตรต่ำงประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รำ

๒

ที่มำ:

Acceleratign precision to decision agriculture (P2D) by Jan Trindall, Outlook 2018
https://crdc.com.au/sites/default/files/CRD18001-001%20CRDC%20P2D%20Report%20low%20res.pdf
Using presision agriculture technologies to evolve a farming business and improve profitability by
Jessica Koch, Outlook 2018
http://www.agriculture.gov.au/abares/outlook/Documents/presentations-2018/jessica-koch.pdf
Broadacre advantage with precision farming, The Land
https://www.theland.com.au/story/5321761/broadacre-advantage-with-precision-farming/
Farmers grab technology by the horns, CSIROscope
https://blog.csiro.au/farmers-grab-technology-by-the-horns/
Digital agriculture: what’s all the fuss about, CSIROscope
https://blog.csiro.au/digital-agriculture-whats-all-the-fuss-about/

สำนักงำนที่ปรึกษำกำรเกษตรต่ำงประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รำ
พฤษภำคม ๒๕๖๑

สำนักงำนที่ปรึกษำกำรเกษตรต่ำงประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รำ

๓

