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นักวจิัยอาวโุส ศนูยว์จิัยปรับปรงุพนัธุพ์ชืเพอืการเกษตรทยีังยนื 
คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแกน่     

อดตีกรรมการผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการนโยบาย สกว

การแสดงความกา้วหนา้และความตอ้งการนวตักรรมเกษตรแมน่ยาํ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ หอ้งประชมุลีลาวดี ศนูยป์ระชมุและแสดงสินคา้นานาชาตเิฉลมิพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ. เชียงใหม่



ประเด็น

1. โลกเปลยีน
2. เขาปรบั
3. เราจะสูอ้ยา่งไร?   
    ... ฟลายเวท VS เฮฟวเีวท



ทีมา ดดัแปลงจาก  John Beddington. 2009. Science in Government: Challenges for the 21st Century. Campaign for Science and Engineering, London  

ความมนัคง & ปลอดภยัดา้นอาหาร 

# ประชากร &  # ผูสู้งอาย ุ
9 พนัลา้น 2050 

80%  2050

เกษตรกรสงูอาย ุ

 สงัคมเมอืง 

นํา  30% (IFPRI) อาหาร  50% (FAO) พลงังาน  50% (IEA)

โลก  58.3 ปี
ไทย  58.0 ปี
ญปีุ่ น 67.0 ปี

ความทา้ทาย & โอกาส?
• เกษตรทนัสมยั และ แมน่ยาํ (Smart & Precision Farming)
• เกษตรในเมอืง (Vertical & Smart Home Garden)
• เกษตรอนิทรยี ์ (Organic Farming)

“ทําเกษตรแบบเดมิ ๆ อยูย่าก”
…ทีทาํอยู่ไม่ยงัยืน ไม่เปลียน มีปัญหาแน่… 

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม 
ภมูอิากาศเปลยีนแปลง 



Photo credit: The Telegraph





Japan is good at robot technologies (Robo-Farm)

Yoshihiro Hayashi. Innovative Technologies for the Sustainable Development of Food Production in the 21st Century . The Strategy in Japan.

Robot TechnologyIT Technology



สยามคูโบต้าสาธิตการทาํเกษตรครบวงจรใน ฟาร์มต้นแบบ บนพืนที 220 ไร่
สําหรับการวางโครงสร้าง ฟาร์มต้นแบบ เกษตรสมยัใหม่ครบวงจรแห่งแรกในอาเซียน

พืนทเีฟสที 1 ออกเป็น 9 โซน คาดว่าจะแล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ในสินปี 2562
โซนเกษตรแม่นยาํและพืชหลงันา จดัแสดงภาพของการทาํใหเ้กิดประสิทธิภาพ

สูงสุดสาํหรับการทาํนาขา้ว เช่น กาํหนดแปลงเพาะปลูกใหมี้ขนาด 1.5-3 ไร่

มีความกวา้งของแปลงเหมาะสมกบัหนา้กวา้งของเครืองจกัรทีใชท้าํงาน เพือลด

ความสูญเสียจากการทาํงาน และช่วยลดตน้ทุนดา้นการเพาะปลูกลงได้ 10-
20% รวมถึงการนาํเทคนิคการเพาะปลูกพืชโดยการใชป้ฏิทินเพาะปลูกเขา้มา

พฒันากระบวนการเพาะปลูกใหแ้ม่นยาํ “KAS Crop Calendar 
Application” (พฒันาร่วมกบั เนคเทค-สวทช.) 
โซนการบริหารจัดการฟาร์มเกษตรด้วยแนวคิดรายได้สูง เป็นการสาธิตการ

บริหารจดัการพนืทีเกษตรทีมีขนาด 10-15 ไร่ ใหส้ามารถสร้างรายไดม้าก

ทีสุด โดยใชค้วามรู้ดา้นการวางแผนเพาะปลูก การบริหารจดัการแปลงตาม

แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ และการเลือกใชเ้ครืองจกัรกลการเกษตรทีเหมาะสม

โซนเกษตรสมยัใหม่พืชไร่ มนัสาํปะหลงั ออ้ยโรงงาน และขา้วโพดเลียงสัตว์ จดั

แสดงการนาํเทคโนโลยเีกษตรแม่นยาํมาใชป้ระโยชนต์งัแต่การออกแบบและ

จดัการแปลงเพาะปลูกพืชดว้ยเครืองจกัรกลการเกษตรแบบครบวงจร

โซนการก่อสร้าง นาํเสนอรูปแบบการใชง้านรถขดุคูโบตา้ทีตอบสนองความ

ตอ้งการของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างพนืทีการเกษตรแบบมืออาชีพ

โซนยางพารา ปาล์มนํามนั และผลไม้ นาํเสนอรูปแบบการเพาะปลูกยางพารา

ปาลม์นาํมนั และผลไม้ เพือลดตน้ทุนและเพิมประสิทธิภาพการทาํงานดว้ย

เทคโนโลยแีละเครืองจกัรการเกษตร

โซนวจิัยเกษตรครบวงจร วจิยัและพฒันารูปแบบการทาํ

การเกษตรครบวงจรดว้ยนวตักรรมเกษตร

โซนอบรมเกษตรครบวงจร พนืทีถ่ายทอดองคค์วามรู้เกษตร

ครบวงจรใหแ้ก่เกษตรกรและผูส้นใจ เพือใหเ้กิดทกัษะและ

นาํกลบัไปประยกุตใ์ชใ้นพืนทีของตนเองได้

โซนสร้างประสบการณ์เทคโนโลยเีครืองจักรกลการเกษตร

มีพนืทีสาํหรับทดลองใชแ้ละเลือกเทคโนโลยเีครืองจกัรกล

การเกษตรคูโบตา้ทีเหมาะสมกบัการเพาะปลูกของเกษตรกร
www.salika.co/2019/07/24/smart-farm-model-chonburi-eec-kubota/



http://www.smallbizlabs.com/2017/05/the-rise-of-smart-farms.html> 

The Ag Tech Market Map: 100+ Startups Powering The Future Of Farming And Agribusiness



HOODED WONDER: The See and Spray system uses smart computers tied to vision sensors 
that can identify weeds in a standing crop and spray only the weed.

Super-targeted sprayer getting closer to market

http://www.farmindustrynews.com/technology/super-targeted-sprayer-getting-closer-market

https://dipali27.blogspot.com/

A Bosch employee controls a deep field robot called BoniRob at a field in Renningen, Germany.



Large Scale Greenhouse...withstand hurricane/typhoon & hailstorm

www.cravo.com/en

automatic retractable roofs



Takase method high-performance greenhouse” with the characteristics                     
“low-cost”, “weather resistant” and “environmental control enabled.”

<http://sensprout.com/en/2017/02/06/749> 



www.bosch.co.jp/press/rbjp-1706-05/?lang=en, www.bosch.com/stories/iot-based-smart-irrigation-system/, www.bosch.com/stories/easyprune-make-gardening-easier/

Smart irrigation:  Less water — more yield

40,000 olive trees

The right tool 
makes gardening 
easier: cutting 
stems up to 25 
millimeters thick is 
an effortless 
exercise with 
EasyPrune’s power-
assist technology.

Battery-powered garden shears: 
EasyPrune’s power-assist tech in action



http://www.sundropfarms.com

Sundrop Farm: Game changer for global food production   ??? 

Making Food from Sea Sand & Sun





http://thegulfblog.com/tag/farm-in-a-container/ , www.gizmag.com/prefab-garden-greenhouse-housing-complex-daiwa/ 
23607/, www.imf-wb.2012tokyo.mof.go.jp/en/cool/garden/kodawaru/plant.html, 
http://innoplex.org/eng/blog/2012/08/05/ vertical-hydroponics-in-japanese-homeplace

Growing 
Vegetables
in container

http://www.alescalife.com/en/home/



http://techon.nikkeibp.co.jp/english/NEWS_EN/20080902/157304/ , http://www.terraspheresystems.com/index.php/vertical-farming, http://aerofarms.com
https://asia.nikkei.com/Business/Companies/Sharp-to-sell-high-tech-strawberry-factories-in-UAE> www.verticrop.com  & www.plantagon.com
http://www.ibtimes.co.in/panasonic-moves-tabs-tvs-lettuce-radishes-starts-indoor-farming-606048

Current situation: super-efficient vertical farming systems 
Sustainable , Local (fewer food mile),  Small footprint , Saves water, Highly efficient , 
Rapid growth…Fresh,  Pesticide-free 

Plant factory

TerraSphere…Canada

Using big data to oversee the 
cultivation of 250 varieties of 
organically grown herbs and 
leafy vegetables.

Indoor farms by Panasonic, 
Toshiba, Sharp and Fujitsu 
•98% less water and        
70% less fertilizer 

Plantagon Greenhouse SWEEDEN  

VERTICROPTM  UK & CANADA



Conceptual Diagram of Next-generation Plant Factory (Illustration)

Social Development Research Center Agriculture, Commerce and Industry Expert Committee on Plant Factories

http://sdrc.jp/pfc/en/work.php#work4



http://www.except.nl/en/#.en.projects.1-polydome

• A revolutionary approach to greenhouse agriculture that offers the possibility of commercial scale,              
net-zero-impact food production. 

• The Polydome system strategically interweaves a wide variety of crops and animals, taking advantage of 
every inch of the greenhouse while eliminating the need for synthetic fertilizers and pesticides.

• With its high yields (60 – 90 kg /m2), and diverse outputs (> 50 crops, 2 mushroom varieties, chickens, 
eggs, fish, and honey), even a small Polydome system can provide a richly varied food supply for a large 
population.



Sasaki Unveils Design for Sunqiao, a 100-Hectare Urban Farming District in Shanghai
Sunqiao will introduce large-scale vertical farming to the city of soaring skyscrapers. While 
primarily responding to the growing agricultural demand in the region, Sasaki’s vision goes 
further, using urban farming as a dynamic living laboratory for innovation, interaction, and 
education.

https://www.archdaily.com/868129/sasaki-unveils-design-for-sunqiao-a-100-hectare-urban-farming-district-in-shanghai, 
https://worldlandscapearchitect.com/sunqiao-urban-agricultural-district-shanghai-china-sasaki/#.XcX_dtXgpdh





Mind Shift:  BCG Bio-Circular-Green Economy

Modified from M.C.Th.Scholten, 2018. Road map to Circular Food Production Sustainability Day 2018. WAGENINGEN UNIVERSITY & RESEARCH

Linear
Production
Efficiency

Animal
source food

Plant
source food

Circular Resource Use Efficiency
“Reconnecting Crop and Livestock Production”

• Soil Quality is the Driver for Circularity 
 Organic matter Microelements Biome
• Care for:
   Low emissions, No run offs, Precision

fertilization  Water management & Resilience

Smart Fertilization: a “Manure Game Changer”



Examples of possible R&I

Alternative
Proteins

Personalized
Nutrition

Fighting obesity
pre-and post-
natal nutrition

Fighting
Food Waste

Sustainable
Use of Land

Nutrition Circularity  Climate Innovation

Printing Healthy
Meals for Elderly
patients

Bio-fertilizers 
for Plants

Farmers as Natural
Resource Managers

Boosting
Photosynthesis

Cities-Urban Farming

Karen FABBRI, 2017. FOOD 2030  EU Research & Innovation for tomorrow’s nutrition and food systems, DG SANTE - High level group on nutrition and physical activity    
29 Nov 2017.



The black soldier fly, Hermetia illucens – a promising source for sustainable 
production of proteins, lipids and bioactive substances 

https://agriprotein.com/, www.entocycle.com, https://thematter.co/science-tech/edible-insect-will-save-the-world/84094

• R&D since 2009. 
• 2016, Start the world’s 

first industrial scale 
insect recycling site in 
Cape Town, SA.

• 55% protein, 100% 
sustainable natural 
organic animal feed

• a versatile, natural, 
omega-rich oil for use  
in feeds

• a high-quality compost 
for use in farming and 
horticulture

process 250 tons  
of organic matter/ 
day,= 90,000 tons 
per year produce

5000 tons 

2000 tons 

20000 tons 
8.5 billion - Flies               
used in a standard factory

ENTOCYCLE, UK
2019 — Opened pilot facility in London



Our Meatless & Egg without Chicken Future

• grown meat, seafood substitutes, insect protein & egg from plant

www.cbinsights.com/research/future-of-meat-industrial-farming/, www.latimes.com/food/story/2019-08-28/kfc-beyond-meat-chicken-nuggets, 
https://movingmountainsfoods.com/veggie-burger/, www.vox.com/future-perfect/2019/6/20/ 18691964/ del-tacos-meatless-tacos-beyond-meat-taco-bell, 
https://www.ju.st/en-us/products/consumer/egg/egg

KFC and Beyond Meat are testing    
a plant-based ‘chicken’ nuggets   
and wings (Beyond Meat)

With more than 2 million meatless tacos 
sold in 2 months, Del Taco is expanding 
their meatless offerings. Del Taco



Source: https://migrationology.com/how-to-eat-scary-insects-worms-and-bugs-in-thailand, http://www.smilebull.co.th/ www.reuters.com/ 
article/slideshow/idUSTRE70H1TT20110118, www.essento.ch/produkte/, https://exo protein.com/ pages/shop, https://chapul.com/products/ thai-bar-12-
pack, https://chirpschips.com/collections/all

Essento Insect (mealworm) Balls and Burger

“เมอืแมลงคอืกุง้บก?”“เมอืแมลงคอืกุง้บก?” เปาะเปียะ
ตกัแตน

The Rijn Ijssel school for chefs เนเธอแลนด ์สอนเชฟรุน่ใหม่ปรงุอาหารจากแมลง

Exo cricket protein bar (10g protein) for exercise fuel  

สแน็ก ‘แมลง’ สรา้งเงินล้าน บ. สไมล ์บูล มารเ์กต็ติง CHAPUL cricket THAI BAR CHIRPS cricket chips,cookies & flour 

ทมีา: กมล เลิศรัตน์ อารันต์ พัฒโนทยั สนัน จอกลอย. 2561. เส้นทางสู่การสร้างนวัตกรรมอาหารเพือสุขภาพเพือความอยู่เยน็เป็นสุขของสังคมไทยอย่างยังยืน. ขอนแก่น: ขอนแก่นการพิมพ์

22



https://www.fastcompany.com/40454212/this-automated-cricket-farm-is-designed-to-make-bugs-a-mainstream-source-of-protein

Sensors use machine learning and AI to monitor 
how the insects eat and when they need more.
Each bin is monitored with the company’s own 
sensor technology, and each aspect of the cricket’s 
life, from hatching to harvest, is automated as 
much as possible

25,000-square-foot 
farm can raise more 

than 22 million 
crickets in a month

www.crunchycritters.com/shop/buy-edible-insects/buffalo-worms-1000-
grams/, https://protifarm.com/, www.musclefood.com/crunchy-critters-
buffalo-worms.html

buffalo worms

Functional, sustainable and full of protein, 
vitamins, fibre and more



ขายผํา ไข่นํา ออแกนิค เชียงใหม่ จําหน่ายราคาปลกี-ส่ง Facebook
https://th-th.facebook.com › เพจ › อืนๆ › แบรนด์ › ห้องครัว/การทาํอาหาร

ขายผาํ ไข่นาํ ออแกนิค เชียงใหม่ จาํหน่ายราคาปลีก-ส่ง, เทศบาลนครเชียงใหม่. ถูกใจ 99 

คน. ขาย ผาํ ไข่นาํ ออแกนิค เชียงใหม่ ขายปลีก-ส่ง สด สะอาด ปลอดภยั 100%

นักศึกษาเภสัช มช.วจิัย”ผาํ”ชีสุดยอดแหล่งโปรตีนเพือสุขภาพ  
www.pharmacy.cmu.ac.th/web2553/n41.php

ชือเรียกผาํ จะต่างกนับา้งในภาษาทอ้งถิน เช่น ภาคเหนือ จะเรียกผาํ,ไข่

ผาํ หรือไข่แหน ภาคกลางเรียกว่าไข่นาํ ส่วนการทาํเป็นอาหาร นิยมทาํควั

ผาํ ซึงจะนาํเอาผาํสด ...
 The Game-Changing Green
 Mankai™ Plant: Whole Green Cuisine
 Tiny Plant. Huge Benefits.
 Quality Credentials
 Benefits that Surpass the Star Performers

Mankai™from Israel

http://www.hinoman.com/

ไขนํ่า/ 
ผํา

ชืนดวงใจ คงบาล  การเพาะเลยีงไขน่าํ



Crystal Green® is the first continuous 
release nutrient technology to provide 
Root-Activated™ phosphorus, along with 
nitrogen and magnesium, (5-28-0 with 
10%Mg), in one citrate soluble granule.

Crystal Green is distributed in the 
United States, Canada, and Europe  to 
professionals in the agriculture, turf, 
and horticulture markets.

https://crystalgreen.com/nutrient-recovery/> 

"CRYSTAL GREEN IS THE CLEANEST FERTILIZER WE HAVE EVER WORKED WITH."
GREG WILSON…Ministry of Natural Resource Operations, British Columbia

• recover 85% of P and up to 15% of N 
from wastewater

• no cadmium or other heavy metals
• replacing one tons of conventional 

fertilizer with one tons of Crystal 
Green also eliminates 10 tones of 
CO2 e emissions. 



กมล เลิศรตัน ์การแสดงความกา้วหนา้และความตอ้งการนวตักรรมเกษตรแมน่ยาํ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ หอ้งประชมุลีลาวดี ศนูยป์ระชมุและแสดงสินคา้นานาชาตเิฉลมิพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ. เชียงใหม่
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BCG in action…สู่การพงึตัวเอง ช่วยชาต ิและช่วยโลก 
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BCG in action…สู่การพงึตัวเอง ช่วยชาติ และช่วยโลก 

ตอบโจทย์ 6/17 SDGs 

1. ขจัดความยากจน  

2. ขจัดความหิวโหย 

3. มีสุขภาพและความเป็นอยู่ทดีี 

12. แผนการบริโภคและการผลติทยีงัยืน 

13. การรับมือการเปลยีนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 15. การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก 
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