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เริ่ ดโกไกอฮกาจน้ตม
รตษกเรากงาท์ตนยนุ่ห

 ,์ยติทาองสแ้ตใยาภงยีพเ่คแ่ชใ่มไ

รทนัจงสแ้ตใยาภนางำทถรามาส่ตแ

์ ! ยว้ด้ดไ

สถานการณ์ที ่ งรแยา้ร
บัรหำส

เกษตรกรรม

ีลฉเุยาอ ่ยของเกษตรกร

จำนวนของเกษตรกรทั่วประเทศ

 

์รอตเวิพมอค)SPG( ง่นหแำตดัวจวรต์รอซเนซเ

ืลคเรากดัวจวรต์รอซเนซเ ่อนไหว (IMU) ีท์รอตเกรทแถร
่ ดิต

ตั้
งัลำก์รอซเนซเง

เคลื่อนที่ไปในแปลง

กูลปะาพเ

 

การไถ
การใหปุ้ ๋ย

การหว่าน
เม

ล็
ด

พ
ัน

ธุ์

การก
ำจัดวัชพชื

การพ่นยาฆา่แมลง

การเกบ็เกี่ยว

 

เกษตรกรรมญี่ปุ่ ่มหในุ่รนคงอขกอืลเงาท น

 บัขนค้รไ์รอตเกรทแถรงอขนางิตับิฏปราก
ีทน็ปเจ็รเำส ่แรกที่ฮอกไกโด

ตลอดระยะเวลา 1 ปี
รกรตษกเนุนสบันสรากนใ

นา้ดรากนินเำดรากยว้ด
กูลปะาพเราก

 

 

รตษกเรากงาท์ตนยนุ่ห
 รตษกเรากงาทนางนินเำดถรามาส
 ติลผลผว่ย่ีกเบ็กเรากะลแ านถไราก
่ ่ีทะณขนใ ้ดไรากนินเำดกูถถรามาส

บัลหงัลำกนคู้ผ

เกษตรกรรมของญี่ปุ่ ีทนว่สคาภน็ปเา่วบันน ่  กามงา่ยอน็ปเศทเะรปอ่ตญัคำสมาวคีม
เนื่ ีทนว่สคาภน็ปเกาจงอ ่ งัยะลแ ศทเะรปนในชาชะรป่กแ้หใราหาอนา้ดนุนสบันส
สามารถปกป้องที่ ิสะลแนิด ่ ีทพาภสนใู่ยองค้หใมอ้ลดวแง ่ ่มหในุ่รนคา่วท่ตแ ีด

น็ปเมรรกรตษกเะารพเ งลยอ้นมรรกรตษกเนา้ดงาทนางจในสมาวค้หใบัลก
งานที่ ึขนางนินเำดราก ,กันหนางงรแ้ชใงอ้ต ้ ปบักู่ยอน ั  ,ศากาอพาภสงาทยัจจ

ัทกีอ ้ ขนวนำจ้หใลผง่ส รตษกเรากงาทียลโนโคทเู้รนยีรเรากนใาลวเ้ชใงอ้ตงัยง อง
ืนเอ่ตงา่ยองลดลรกรตษกเ ่อง ปั ีลฉเุยาอนับุจจ ่ยของเกษตรกรญี่ปุ่น

ีทู่ยอ ่ 66 ปี ซึ่ ปน็ปเบันง ัญหาที่ ีนุตหเยว้ด ตคานอนใศทเะรปอ่ตญัคำส ้ 
ปขไ้กแรากนใญัคำสจแญุกน็ปเงึจ ”รตษกเรากงาท์ตนยนุ่ห“ ั วา่ลกงัดาหญ

ืรคเะลแ ์รอตเกรทแถร ่ ือรตษกเรากงาทลกรกัจงอ ่นๆนั้ ญัคำสจแญุกน็ปเนว้ล น
ึซ ่มหใยัมสมรรกรตษกเงอขคุยนใ ่  scitoboR elciheV รากิตับิฏปงอ้หงาทง

จ็รเำสมาวคมาวคบสะรป ดโกไกอฮยัลายทิวาหม ์รตสาศรตษกเะณค )stoBeV(
รอตเกรทแถร ยัจิวนางงอ่รำนรากนใ ์ านฒัพรากบักปไู่คบวค บัขนค้รไ

ืมเ ่มหใบบแปูรียลโนโคทเ ่ ัตดิตรากำทอ ้งเซนเซอร์ ์รอตเกรทแถรบัก้วไ
ืลคเรากงอขนว่สนใ มยีทเวาดยว้ด์รอตเกรทแถรงอขง่นหแำตุบะระลแ ่อนที่

ัน์รอตเกรทแถรงอข ้ ัสบบะรยว้ดมุคบวคกูถะจ น ่  ์รอตเวิพมอคงอขรากง
์ยษุนมนางงรแยว้ดมุคบวครากนทแ

รอตเกรทแถร์ตนยนุ่ห ์ ืลคเะจ่ตแงยีพเ่มไ ่อนที่ในแปลงเพาะ
ปกูถถรามาสงัย่ตแ พาภิธทิสะรปีมงา่ยอ้ดไกูลป ้อนคำสั่ง

รกรตษกเ้หใำท ดินชกุทกูลปะาพเรากนา้ดนางนินเำด้หใ
ือนว่สนางบักอ่จดจถรามาส ่  ,ติลผลผานฒัพราก น่ชเิทาอ น

ีทนางะลแ ,ดาลตรากนา้ดงาทยัจิวราก ่ ือๆญัคำส ่ ึขกาม้ดไน ้น

ืมเจวรำส( รตษกเงวรทะรกกาจิติถส ่อปี ค.ศ. 2010)

งานวิจัยคณะเกษตรศาสตร์
ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ยานพาหนะ



   

   

 

 

  

 

 

เริ่ ดโกไกอฮกาจน้ตม
รตษกเรากงาท์ตนยนุ่ห 

 
ัขกีอปไวา้ก ้น ! 

 นัคยาลห์รอตเกรทแถร้ชใราก
เพื่ นักมว่รนางิตับิฏปรากอ

บัขนคีม
ด็ลมเนา่วหงัลำก(

)์ุธนัพ

บัขนค้รไ
)ถไงัลำก(

นักมว่รนางิตับิฏปรากงอขงา่ยอวัต

 ติลผรากนวบะรกานฒัพราก
นุทน้ตดลรากู่สปไำน

ง่นหแำตุบะรมยีทเวาด้ชใราก
และระบบการสื่ ยาส้รไราสอ

รตษกเรากงาท์ตนยนุ่หงอขญัคำสจใวัหน็ปเ

 

์ตนยนุ่หมุคบวคงอ้ห
ดักิพุบะรบบะร

ืพนบง่นหแำต ้นโลก
 งูสำยน่มแมาวค

”ิคิบิชิม“

การสำรวจระยะไกล
ืพคาภ์รอซเนซเ( ้ )นิดน

การสำรวจระยะไกล
(การเคลื่อนที่ของยานพาหนะ

ทางการเกษตร)

นางิตับิฏปรากลูมอ้ขกึทนับราก
ืรคเงอขนางิตับิฏปรากกึทนับราก( ่ ลกรกัจงอ
)ิตัมนโิตัอยดโรตกเรากงาท

ก็ลเดานข์รอตเกรทแถร
ิสอ่ตรติมน็ปเมาวคบัก ่ มอ้ลดวแง

์ตนยนุ่ห้ชใรากดิควนแ
นางิตับิฏปนัคยาลห

ืพเ นักมว่ร ่อการ
รากนา้ดรากนินเำด

ำยน่มแงา่ยอกูลปะาพเ

ีท รตษกเรากงาท์ตนยนุ่หณุคบอขงอ้ต ่ทำให้
คนหนึ่ ์รอตเกรทแถรมุคบวคถรามาส นคง

นัคยาลห้ดไ

 ้ชใรากยว้ด นักมว่รนางิตับิฏปรากบบะร  ้หใลผง่ส 
ิพเนางำทรากนใพาภิธทิสะรป ่มขึ้  ดัช้ดไน็หเงา่ยอน

นั่ ีทิตับมสณุคงึถงดสแน ่  นในางิตับิฏปรากบัรหำส ีด
พื้นที่ทางการเกษตรขนาดใหญ่

  ! ปไ ,วัตมยีรตเ ,มอ้รพ

,นัขง่ขแราก่ชใ่มไนัม

นางิตับิฏปรากอืคนัม

นักมว่ร

ึนห์รอตเกรทแถร์ตนยนุ่หมุคบวคราก ่ ึนหรกรตษกเยดโนัคง ่งคนนั้น 
ีทนางิตับิฏปรากน็ปเา่วอืถ ่ ีทา่ทเพาภิธทิสะรป่มไงัย ่ นุตหเยว้ด รวค ี้

บัรหำสรากดัจรากบบะรานฒัพงึจ ”stoBeV“ รากิตับิฏปงอ้หงาท
บบะร้ชใยดโ นัคยาลห์รอตเกรทแถรนุ่หงอขนักมว่รนางิตับิฏปราก

การสื่ ึซ ยาส้รไราสอ ่ ีน ”นักมว่รนางิตับิฏปราก” บบะรง ้ ามำนกูถะจ
า้ช่มไนใงิรจนาง้ชใ

ิพเถรามาส์รอตเกรทแถรงอขดานข ่  ้ดไนางิตับิฏปรากนใพาภิธทิสะรปม
  นิดงอขดัอดบรากกาจลผชืพงอขตโบิตเญิรจเรากอ่ตลผง่ส็กนัม่ตแ

 นักมว่รรากิตับิฏปนัคยาลหก็ลเดานข์รอตเกรทแถร์ตนยนุ่ห้ชใราก
ีทงาทวนแน็ปเงึจ ่  ์รอตเวิพมอคกาจลูมอ้ขง่สรากยว้ด ตคานออ่ตีด

ีลปเบัรปถรามาสารเ ่ ุป้หใรากณามิรปนย ๋ ีกเบ็กเกอืลเราก ,ย ่ยว
ีทลผชืพะาพฉเ ่ ือนางิตับิฏปรากะลแ ,มองกุส ่นๆที่เกี่ บักงอ้ขวย

สิ่ ึซ ;มอ้ลดวแง ่ ึนหน็ปเง ่ ำยน่มแบบแมรรกรตษกเงอขยามหงุ่มดุจนใง

ืพนบง่นหแำตดักิพุบะรบบะร ้  ”ิคิบิชิม“ งูสำยน่มแมาวคกลโน
ืองูสำยน่มแมาวคง่นหแำตุบะรมยีทเวาดียลโนโคทเะลแ ่นๆ 

ันกาจกอน รตษกเรากงาท์ตนยนุ่หบัรหำสกามญัคำสมาวคีม ้น 
ีทีณรกนใ ่ ์ตนยนุ่หงอขนางำทราก์ณรากตกเงัสะจรากงอ้ต

ืพงิชเลูมอ้ข ;ลกไงาทมุคบวคงอ้หกาจนัคยาลห ้นที่ ยา่ขอืรคเ ,
ืสรากนใียลโนโคทเะลแ ,ยาส้รไ ่อสารนั้ กามงา่ยอญัคำสีมน

งานวิจัยคณะเกษตรศาสตร์
ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ยานพาหนะ
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เริ่ ดโกไกอฮกาจน้ตม
รตษกเรากงาท์ตนยนุ่ห“Big Data” เพื่  รกรตษกเนุนสบันสอ

ีนนัวนใ ้และในอนาคต

์รตสาศิมูภงาทลูมอ้ข
(สภาพอากาศ, 

มอ้ลดวแพาภส
)ฯลฯ กูลปะาพเรากนใ

กูลปะาพเรากลูมอ้ข
จากเกษตรกร

ญานำขมาวคีมู้ผ

นางิตับิฏปรากลูมอ้ข
ของรถแทรกเตอร์

รากพาภส ,นิด(
)ฯลฯ ตโบิตเญิรจเ

 ลูมอ้ข์หะารคเิวราก . ีทู้รมาวค์คงอ ่ มรรธมานน็ปเ

การรวบรวม Big Data
ีญมรรกรตษกเอ่ต์นชยโะรปน็ปเ ่ปุ่น 

ลมูอ้ขำนราก

น์ชยโะรป้ชใปไการรวบรวม

สารสนเทศ

ีญมรรกรตษกเงอขม้นโวนแ ่ปุ่นใน
”ะยิรฉจัอรตษกเ” ู่สงุ่ม :ตคานอ นางิตับิฏปราก

งอขนักมว่ร
รถแทรกเตอร์

บัขนค้รไ

การใช้
Big Data
ในงานทาง
การเกษตร

ะยิรฉจัอมรรกรตษกเ

จ็รเำสำยน่มแบบแมรรกรตษกเ้หใำทราก
VAU + มยีทเวาด้ชใรากยว้ดงว่ลุล

บัรห
ำส์ร

อตเปอคิ
ลฮเ

ลกไะ
ยะร

จวร
ำสน

างิติบัิฏปรา
ก

ลผชืพงอขตโบิตเญิรจเรากพาภส
ๆงา่ตีสยว้ดุบะรกูถ

ยอ่รอะจราหาอ

ิยยอ่รอะลแ
ง่ขึน้ !

น็ปเถรามาสะจนัม ,่ตแ

ะยิรฉจัอรตษกเ

?่มไอืรห้ดไ

ะยิรฉจัอรตษกเ ีทปไน้นเงุ่ม ่ อืลหเยว่ชราก
เกษตรกรรมญี่ปุ่ นักนาสผมสผรากยดโ น

ีมู้ผรกรตษกเกาจู้รมาวค์คงองา่วหะร
รตษกเรากงาท์ตนยนุ่หบักญานำชมาวค

งาทนางงอข %08 า่วกนาง้ชใปไำนกูถ์รอตเกรทแถร
 scitoboR elciheV รากิตับิฏปงอ้หงาท มรรกรตษกเ

ีทปไน้นเงุ่มงึจ ”stoBeV“ ่ ีกเยัจิวราก ่ -กรทแถร์ตนยนุ่หบักวย
เตอร์ ลกไะยะรจวรำสรากียลโนโคทเ้ชใรากงึถปไมวร บัขนค้รไ
ที่เกี่  )gnisnes etomer larutlucirgA( รตษกเรากบักงอ้ขวย

รากิตับิฏปงอ้หงาท ศทเนสราสียลโนโคทเบักมว่ร
ีทรากงอ้ตมาวคีม ่ ยามหงุ่มดุจน็ปเ ”ะยิรฉจัอรตษกเ“ ้หใำทะจ

ในอนาคตของเกษตรกรรมญี่ปุ่ นักอืมมว่รรากนจดอลต น
ีทรกาลคุบบักรกรตษกเงอข ่ ีกเนว่สีม ่ ยัจิวนางยว้ด งอ้ขวย

ีนา่ลหเ ้ ีทงัวหารเกวพ ่ ัทนคู้ผ่กแจในสมาวคงา้รสะจ ่วไป 
มรรกรตษกเงาทนางนใจในสมาวคีม้หใ่มหในุ่รนคงึถปไมวร

มากยิ่งขึ้น  

เบื้ ีทิตาชสรงัลหงอ ่ ีทรตษกเรากงาทมอ้ลดวแพาภสีมราก อืค วา้ขะลแกัผงอขีด ่เหมาะสม, 
ีทรกาลคุบบักรกรตษกเงา่วหะรนักอืมมว่รราก ่ ีกเนว่สีม ่  มวรบวรราก รตษกเรากบักงอ้ขวย

ขดิกเ ataD giB ึ้ ีทงอมมุมๆกุทกาจู้รมาวค์คงอมวรบวรรากกาจ้ดไน ่ -มรรกรตษกเอ่ตีม
ของฮอกไกโด ทั้ ีทลูมอ้ข ์ยษุนมงอขอืมีฝกาจะลแิตาชมรรธมาตกูลปะาพเรากง ่เหมาะสม

ีญมรรกรตษกเอืลหเยว่ชะลแ ,กูลปะาพเรากนา้ดนางนินเำดรากนุนสบันสะจ ่ปุ่น โดยการ
ีทยัจิวนางำท ่หลากหลายเกี่ รตษกเรากงาทศทเนสราสบักวย

เนื่ ีทงอขวัตยายข ๆ ยอ่ครากกาจงอ ่  ,านงลปแะลแกูลปะาพเนิด
การเปลี่ ืชมาวคะลแนิดพาภสงอขงลปแนย ้ งึถปไมวร ,น

ดิควนแ้หใำท ลผชืพงอขตโบิตเญิรจเรากงอขงา่ตกตแมาวค
เกี่ ัทกาจจในสมาวคบัร้ดไำยน่มแบบแมรรกรตษกเบักวย ่วโลก 

-นาง้ชใามำนกูถ )บัขนค้รไนายศากาอ( VAU ะลแมยีทเวาด
ีทรตษกเรากงาทศทเนสราสมวรบวรรากนในักมว่ร ่  ่ญหใดานขีม

้หใลผชืพงอขตโบิตเญิรจเรากงุรปบัรปรากนใ้ชใปไำนกูถงัยะลแ
ุป้หใราก มอ้ลดวแพาภสบักะามหเ ๋ งลมแา่ฆาย้ชใรากะลแย

ึซ า่ลปเญูสงา่ยอปไ้ชใกูถ่มไะจ ่งจะไปเชื่ ดิควนแบักงยโมอ
ยัภดอลปงา่ยอมรรกรตษกเ

งานวิจัยคณะเกษตรศาสตร์
ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ยานพาหนะ


