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The World Biggest ProblemThe World Biggest ProblemThe World Biggest ProblemThe World Biggest Problem

-Global WarmingGlobal WarmingGlobal WarmingGlobal Warming
- ประชากร ประชากร ประชากร ประชากร 9 9 9 9 พนัลานคน ในปี พนัลานคน ในปี พนัลานคน ในปี พนัลานคน ในปี - ประชากร ประชากร ประชากร ประชากร 9 9 9 9 พนัลานคน ในปี พนัลานคน ในปี พนัลานคน ในปี พนัลานคน ในปี 
2050 2050 2050 2050 ตองการอาหารเพิม่อกี ตองการอาหารเพิม่อกี ตองการอาหารเพิม่อกี ตองการอาหารเพิม่อกี 60606060%%%%
-    ภาคเกษตรใชนํ้า ภาคเกษตรใชนํ้า ภาคเกษตรใชนํ้า ภาคเกษตรใชนํ้า 70707070%%%%
- สงัคมเมอืง สงัคมเมอืง สงัคมเมอืง สงัคมเมอืง (Urbanization) (Urbanization) (Urbanization) (Urbanization) จะจะจะจะ
ใหญถงึ ใหญถงึ ใหญถงึ ใหญถงึ 70707070% % % % ในปี ในปี ในปี ในปี 2050205020502050
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การเปลี�ยนแปลงครั�งใหญ่ ของเกษตรกรรม

(1)The change from Outdoor Agriculture to 
Indoor Agriculture and Climate-Smart 
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Indoor Agriculture and Climate-Smart 
Agriculture (Precision Farming)

(2)The change from Chemical Agriculture to 
Bio-agriculture (Synthetic Biology)



Future of Farming

Indoor Outdoor

Paradigm Shift in Agriculture
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Vertical Farming Urban 
Agriculture

Smart
Agriculture

-Plant Factory
-In vitro meat
- Synthetic foods
- Hydroponics/ 
Aquaponics/ Aeroponics

Rooftop

Geo-
engineering

Indoor 
Aquaculture

Precision Farming

Sharing Farming



Agriculture

ยคุทีเ่กษตรไมโดดเดีย่วอกีตอไป

FoodMaterials
BioeconomyBioeconomyBioeconomyBioeconomy
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Materials
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BioeconomyBioeconomyBioeconomyBioeconomy



Paradigm Shift in Agriculture

เกษตรในรมเกษตรในรมเกษตรในรมเกษตรในรม เกษตรกลางแจงเกษตรกลางแจงเกษตรกลางแจงเกษตรกลางแจง

• Vertical Farming การทาํไรใน
อาคารสงู / การทาํฟารมในเมือง
• In vitro meat -การปลูกเนื้อสตัว
• Synthetic foods - อาหาร

• Precision Farming (เกษตรกรรมเกษตรกรรมเกษตรกรรมเกษตรกรรม
แมนยาํสงูแมนยาํสงูแมนยาํสงูแมนยาํสงู))))
• ClimateClimateClimateClimate----smart farming (smart farming (smart farming (smart farming (ฟารมฟารมฟารมฟารม
อจัฉรยิะอจัฉรยิะอจัฉรยิะอจัฉรยิะ))))
• GeoengineeringGeoengineeringGeoengineeringGeoengineering    ((((วศิวกรรมเปลีย่นวศิวกรรมเปลีย่นวศิวกรรมเปลีย่นวศิวกรรมเปลีย่น
ฟ าแปลงพภิพฟ าแปลงพภิพฟ าแปลงพภิพฟ าแปลงพภิพ))))

• Synthetic foods - อาหาร
สงัเคราะห ฟ าแปลงพภิพฟ าแปลงพภิพฟ าแปลงพภิพฟ าแปลงพภิพ))))



เกษตรในรม: ทาํไรแนวต ัง้ / แนวดิง่

ประชากรโลกอาศยัในเมืองมากขึ!น 

ตอ้งการใหเ้มืองเป็นแหล่งผลิตอาหารได้
เอง ทั!งปลูกพืช และ เลี!ยงสตัว์



Indoor Agriculture: ฟารมแนวดิง่



เกษตรกรรมในเมอืง - กระแสทีก่าํลงัมาแรง



In vitro Meat – ปลูกเนื้อสตัว

การปลูกเนื้อสตัว เฉพาะสวน เชน ปลูก
อกไก ปลูกขาหมู ปลูกเนื้อสนัใน เนื้อสนั
นอก สามารถควบคมุ รสชาต ิและ คณุคา
ทางอาหารได



Digital Food - ยคุแหงอาหารดจิติอล



Patent of Bill Gates - การเปลีย่นเสนทางพายุ



Geoengineering



Drone - หุ่นยนต์เพื�อเกษตรกรรม



ท ั่วโลกหนัมาลงทนุ เกษตร-อาหาร
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ท ั่วโลกหนัมาลงทนุ เกษตร-อาหาร



ท ั่วโลกหนัมาลงทนุ เกษตร-อาหาร



ยคุลาอาณานิคมเกษตร – The new Imperialism



Further Information

http://smart-farm.blogspot.com/
http://www.facebook.com/smartfarmthailand


