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Plant Factory 
โอกาส และศกัยภาพในการพฒันาธุรกิจ 

26 มีนาคม 2562 
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ประเด็นน าเสนอ 

>> โรงงานผลิตพืช ทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจในฐานะเคร่ืองมือทางการเกษตรที่มีความแม่นย าสูง 

 

>> แนวโนม้การเติบโตของโรงงานผลิตพืชของโลก 

 

>> โรงงานผลิตพืชในไทย ... โอกาสและศกัยภาพในการพฒันาธุรกิจ 

 

>> ศูนยวิ์จยักสิกรไทย มองว่า เทรนดห์ลกัๆ ท่ีจะมีผลต่อการเขา้สู่ธุรกิจโรงงานผลิตพืชไดง้่ายข้ึนในระยะขา้งหนา้ คือ 

การที่กลุ่มทุนมีการถ่ายทอดความรูด้า้นเทคโนโลยีอยา่งตอ่เน่ือง รวมถึงเทรนดข์องสินคา้จ  าพวกเทคโนโลยีที่มีแนวโนม้

แพร่หลายมากข้ึนและมีราคาถูกลง ซ่ึงจะเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจส าหรบัโรงงานผลิตพืชของไทยมากข้ึน 

 

>> อย่างไรก็ตาม ทา้ยท่ีสุด ผูป้ระกอบการอาจตอ้งพิจารณาตน้ทุนต่อหน่วยของทั้งโรงงานผลิตพืช และโรงเรือนทัว่ไป 

ตามความจ าเป็นและความเหมาะสมของพืชที่น ามาปลูก ซ่ึงในอนาคต คาดว่า ตน้ทุนของโรงงานผลิตพืชจะถูกลง 

ขณะท่ีตน้ทุนแรงงานมีแนวโนม้สูงข้ึนเร่ือยๆ 
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ปัญหาการท าเกษตรในปัจจุบนั เรง่ใหไ้ทยตอ้งใชเ้ทคโนโลย ีเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ 

การเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

สภาพอากาศทัว่โลกมีความแปรปรวน ส่งผลต่อ

การท าการเกษตร  

การขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร 

การขยายตัวของความเป็นเมือง ท าใหค้นยา้ยถ่ิน

ฐานจากชนบทเขา้สู่เมือง ส่งผลต่อการขาดแคลน

แรงงานภาคเกษตรท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้ น 

ประสิทธิภาพการผลิตต า่ 

ไทยยงัมีผลผลิตต่อไร่ต า่ จากปัญหาดินเส่ือมสภาพ 

รวมถึงพื้ นท่ีท าการเกษตรของไทยราว 138 ลา้น

ไร่ คิดเป็นราวคร่ึงหน่ึงของพื้ นท่ีทั้งประเทศ แต่

กลบัใหผ้ลผลิตท่ีต า่  

ความต้องการสินค้าเกษตรที่ มี

คุณภาพ 

กระแสรกัสุขภาพของผูบ้ริโภค และมาตรฐานสินคา้

เกษตรทั้งในและต่างประเทศท่ีสูงขึ้ น ท าใหไ้ทยตอ้ง

เปล่ียนมาผลิตสินคา้เกษตรท่ีมีคุณภาพมากขึ้ น 

โรงงานผลิตพืช (Plant Factory)  

หลกัการท างาน...ควบคุมการผลิตไดอ้ยา่งเต็มรูปแบบ  

ดว้ยการใชแ้สงไฟ LED เป็นแหล่งก าเนิดของแสง 

 ระบบปิด ควบคุมการผลิตไดอ้ย่างเต็มรูปแบบ ทั้งสภาพแสง 

ความช้ืน อุณหภูมิ แรธ่าต ุปรมิาณกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์  

 กระตุน้ใหพ้ืชหลัง่สารส าคญั/สารออกฤทธ์ิบางอยา่งท่ีตอ้งการได้

อยา่งสม า่เสมอ 
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โรงงานผลิตพืชโลก...แนวโนม้การเติบโตดี 

โรงงานผลิตพืชทัว่โลกราว 400 แห่ง  

- ญ่ีปุ่น 200 แหง่  

- ไตห้วนั 100 แหง่ 

- จีน 50 แหง่ 

- สหรฐัอเมริกา 25 แหง่  

- เกาหลี 10 แหง่ 

- สิงคโปร ์2 แหง่ 

ญี่ปุ่น...ผูน้ าเทคโนโลยีการผลิตพืชของโลก 

ความส า เร็จของญี่ ปุ่น . . .ร้อยละ  25  ของ

โรงงานผลิตพืชมีก าไรรอ้ยละ 50  

การมีโรงงานผลิตพืชในญ่ีปุ่น เน่ืองจาก  

- พ้ืนท่ีเพาะปลกูมีนอ้ย ขณะท่ีคนญ่ีปุ่นชอบบริโภคพืชผกั ผลไม ้ 

- การขยายตวัของเมือง + พ้ืนท่ีเพาะปลูกส่วนใหญ่อยู่นอกเมือง 

ท าใหก้ารขนส่งผกัมีโอกาสปนเป้ือนมลพิษต่างๆ  

พืชท่ีนิยมปลกู  

- ผกักาดหอม 

- ผกัโขมญ่ีปุ่น  

- มินต ์

- ใบโหระพา 

- มะเขือเทศ 

- สตรอเบอร่ี  

- ดอกไมต่้างๆ 
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พันลา้นดอลลาร์สหรฐั 

มูลค่ายอดขายของโรงงานผลิตพืชของโลก 

ที่มา: Zion Market Research รวบรวมโดยศูนยว์จิยักสิกรไทย 

CAGR 8.7% 



5 

โรงงานผลิตพืชของไทย...อยูใ่นระยะเริ่มตน้ แตมี่โอกาสเติบโตอีกมาก 

โรงงานผลิตพืชของไทยอยูใ่นระยะเริ่มตน้ช่วง 3 ปีน้ี (ปี 2562-2564) 

- ตน้ทุนยงัสูง อยูท่ี่ราว 3 ลา้นบาท 

- ความรูด้า้นเทคโนโลยท่ีีจ ากดัเฉพาะกลุ่ม 

เน้นกลุ่มเป้าหมายไปท่ี กลุ่มผูป้ระกอบการรุน่ใหม่ท่ีมีความรูด้า้นเทคโนโลยี 

เนน้ไปท่ีกลุ่มพืชมูลค่าสูง ท่ีสามารถน ามาสกดัไดส้ารส าคญัเป็นสารตั้งตน้เพื่อน าไปใช้

ในอุตสาหกรรมต่อเน่ืองท่ีสรา้งมูลคา่เพิ่มสูงได ้(High-end Product) 

 กลุ่มพืชสมุนไพร 

 กลุ่มพืชอ่ืนท่ีสามารถน ามาสกดัเป็นสารตั้งตน้ได ้
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ยานยนตแ์ห่งอนาคต อิเล็กทรอนิกสอ์จัฉริยะ เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ การแปรรูปอาหาร 

เช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ การบินและโลจสิติกส ์หุ่นยนต ์ ดิจทิลั การแพทยค์รบวงจร 

ท่องเท่ียวกลุ่มรายไดดี้ 

และท่องเท่ียวสุขภาพ 

S-Curve 

New S-Curve 

 0 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

Bioeconomy ครอบคลุมอยา่งนอ้ย 5 ใน  0 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

ท่ีมา: EECO 
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EECi - Biopolis แพลตฟอรม์ท่ีสนบัสนุนอุตสาหกรรมชีวภาพ 

ท่ีมา: EECi 
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แผนด าเนินการ 10 ปี ในการสรา้ง Bioeconomy  

มูลค่าการลงทุนรวมราว 4 แสนลา้นบาท 

• พฒันา Bioenery ตอ่เน่ือง 

• สรา้ง Biorefinery Complex  

• ผลกัดนัการสรา้งความตอ้งการลงทุนใน Biochemicals, Bioplastics 

และ Biopharmas 

• ปรบัปรุงเมล็ดพนัธุ ์และจดัหาเครื่องจกัร 

• ขยายพื้ นท่ีการเพาะปลกู 

• พฒันา Biorefinery Complex และ Biopolis รวมถึงเมืองอจัฉริยะดา้น

เศรษฐกิจชีวภาพท่ีครบวงจร 

• พฒันาผลิตภณัฑท์ี่มีมูลค่าเพิ่มบนฐานขีวภาพ 

• ยกระดบัสูฮ่บัภมิูภาค เป็นตน้แบบอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

• สรา้งโรงงานตน้แบบและโรงงานผลิตในเชิงพาณิชยส์  าหรบั

ผลิตภณัฑชี์วเภสชัภณัฑ ์

• จดัท า Clinical Research ครบวงจรทั้งในและตา่งประเทศ 

2560-2561 

2562-2564 

2565-2569 

ท่ีมา: สานพลงัประชารฐั และ PTTGC 
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Strategic Areas ส าหรบั Bioeconomy 

ท่ีมา: Morakot Tanticharoen 
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กลุ่มพืชสมุนไพร...พืชศกัยภาพท่ีน่าสนใจในโรงงานผลิตพืช 

ธุรกิจอ่ืนๆ 

ตน้น ้า กลางน ้า ปลายน ้า 

สมุนไพร  

(วตัถดุิบในประเทศ) 

ธุรกิจยาสมุนไพร 

ธุรกิจเครื่องส าอาง 

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

ธุรกิจอาหารเสริม 

ธุรกิจคา้สง่/คา้ปลีก 

โรงพยาบาล/รา้นขายยา 

รา้นสปา 

ห่วงโซ่การผลิตสมุนไพรของไทย 

1,600 ลา้นบาท 

มูลค่าการผลิตผลิตภณัฑแ์ปรรูปสมุนไพร  

(สินคา้ขั้นปลาย) รวม 260,000 ลา้นบาท 

(เป็นมูลค่าส่งออกราว  00,000 ลา้นบาท ที่

เกิดจากการน าผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผลิตได ้

ไปใชใ้นการส่งออก) 

ท่ีมา: กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก รวบรวมโดยศูนยว์ิจยักสิกรไทย 

ธุรกิจสปา  

และผลิตภณัฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

คณุภาพสินคา้ : สารเคมี การปนเป้ือน การรบัรอง (ออรแ์กนิค, GAP, GMP)          

                         ระบบตรวจสอบยอ้นกลบั  

 การรูช่้องทางการตลาด 

 บุคลากร/โลจิสติกส/์ผลิตภัณฑ์

และบริการ/สถานที่/เครือข่าย/

การท่องเที่ยวสมุนไพรและสุขภาพ 

ความทา้ทาย 

ฟารม์เอาทเ์ลตสโตร ์

รา้นอาหารเพื่อสุขภาพ 

โมเดิรน์เทรด 

การขายออนไลน ์

สมุนไพร  

(น าเข้าวัตถุดิบจากจีน 

อินเดีย สปป.ลาว และ

เวียดนาม) 

17,000 ลา้นบาท 

ผลิตและน าเขา้ แปรรูปผลิตภณัฑส์มุนไพร กระจายสินคา้สมุนไพร 

มูลค่าตลาดวตัถดุบิสมุนไพร

รวม 18,600 ลา้นบาท 

53.8% 

30.8% 

3.8% 

3.8% 

1.0% 

6.7% 

มูลค่าธุรกิจตน้น ้า  8,600 ลา้นบาท แต่

สามารถสรา้งมูลค่าในธุรกิจกลางน ้าไดถึ้ง 

260,000 ลา้นบาท หรอืสรา้งมูลค่าเพิ่ม

ไดถ้ึง  4 เทา่ 
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ตลาดผลิตภณัฑส์มุนไพร...แนวโนม้การเติบโตดี 

อตัราการเตบิโตเฉล่ียตอ่ปี (CAGR) 

ปี 2560-2564 

ธุรกิจเครื่องส าอาง 

ธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืม 

ธุรกิจอาหารเสริม 

ธุรกิจยาสมุนไพร 

5.6% 

 . % 

8.4% 

7.4% 

การเตบิโตของตลาดผลิตภณัฑส์มุนไพร มีแนวโนม้การเตบิโตที่ดี 

ท่ีมา: แผนแม่บทสมุนไพรไทยสู่ตลาดโลก โดยศูนยว์ิจยักสิกรไทย 

ความปลอดภยั ใสใ่จเรื่องสว่นผสม กรรมวิธีในการผลิตมากข้ึน 

โดยเฉพาะผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ และผลิตภณัฑอ์ายรุเวท 

กระแสคืนสูธ่รรมชาติของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการทดแทนอาหารเสริม

สงัเคราะห ์

ผูบ้ริโภคนิยมใชผ้ลิตภณัฑจ์ากธรรมชาติเพ่ือทดแทนสารสงัเคราะห์

เคมี ซ่ึงมีราคาแพง และมีผลขา้งเคียงสูง  

ผูบ้ริโภคหนัมารกัสุขภาพมากข้ึน เช่น กลุ่มคนออกก าลงักาย ผูป่้วย 

ผูสู้งอาย ุเด็กออ่น เป็นตน้ 

แนวโนม้ความตอ้งการท่ีเพ่ิมข้ึน 

พืชสมุนไพรโปรดกัแชมเป้ียน >>> ก.พบ.ข 

- กระชายด า 

- ไพล 

- บวับก 

- ขมิ้ นชนั 
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กลุ่มพืชอ่ืนท่ีสามารถน ามาสกดัเป็นสารตั้งตน้ได ้

- ดอกไม ้ผกั (กุหลาบ มะกรูด มะนาว มะเขือเทศ ดอกอญัชนั ผกัชี  

- พืชกินใบ (ผกัไฮโดรโปนิกส)์ 

ในแง่ของการลงทุนในโรงงานผลิตพืช ควรตอ้งเนน้ไปท่ีผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ท่ีมีความรู ้

ดา้นเทคโนโลย ีและควรท าในขนาดธุรกิจท่ีเล็กไปก่อนในระยะเริ่มตน้ (3 ปีแรก) 

- ตน้ทุนยงัสูง 

- ยงัอยูใ่นชว่งระยะเวลารอการคืนทุน 
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อีก 3 ปีขา้งหนา้ โรงงานผลิตพืชในไทยน่าจะแพร่หลายมากข้ึน  

ปี 2562 ปี 256  ปี 2564 

ระยะเร่ิมตน้ 

โรงงานตน้แบบ 

ระยะแพร่หลาย 

การคา้เชิงพาณิชย ์

- ตน้ทุนสูงราว 3 ลา้นบาท 

- ขาดความรูด้า้นเทคโนโลยี 

แผนผงัแสดงเสน้ทางการพฒันาของโรงงานผลิตพืชในไทย 

- ตน้ทุนถูกลงราว 20% ตอ่ปี ไปอยูท่ี่  .0-2.4 ลา้นบาท 

- กลุ่มทุนถ่ายทอดเทคโนโลยีมากข้ึน 

อีก 3 ปีขา้งหนา้...โรงงานผลิตพืชในไทยน่าจะเป็นแบบการคา้เชิงพาณิชย ์

- ในอนาคต ราคาโรงงานผลิตพืชจะถูกลงเร่ือยๆ ตามเทรนดสิ์นคา้เทคโนโลยท่ีีมีแนวโน้มถูกลง 

- องคค์วามรูใ้นเร่ืองโรงงานผลิตพืชของผูป้ระกอบการมีมากขึ้ น 
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ขออนุญาตรบั Feedback 

ขอบคุณมากครบั 
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อุตสาหกรรม สถานะปัจจุบนั สิ่งที่ตอ้งเตมิเตม็ 

เกษตรและ

เทคโนโลยชีีวภาพ 

>> แมไ้ทยเป็นผูน้ าการผลิตและการส่งออกสินคา้เกษตรหลายรายการ เช่น ขา้ว ยางพารา มนัส าปะหลงั 

ออ้ยและน ้าตาล แต่ราคาท่ีอิงกบัตลาดโลก และผลผลิตท่ีขึ้ นกบัสภาพภูมิอากาศ ส่งผลใหร้ายไดเ้กษตรกร

ไม่แน่นอน และยงัตอ้งพ่ึงพามาตรการภาครฐัช่วยเหลืออยา่งต่อเน่ือง 

>> ธุรกิจเกษตรส่วนใหญ่ยงัประกอบการตามวถีิดั้งเดิม ใชเ้ทคโนโลยนี้อย/ใชแ้รงงานมาก และแรงงานส่วน

ใหญ่สูงอายุ ขณะท่ีเกษตรกรตน้น ้ากวา่คร่ึงไม่มีท่ีดินท ากินเป็นของตนเองและมีขนาดแปลงเล็ก จงึขาด

อ านาจต่อรองกบัธุรกิจกลางน ้าและปลายน ้าท่ีมกัเป็นผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ ซ่ึงมีศกัยภาพในการลงทุน

ดา้นเทคโนโลย ีอีกทั้งยงัด าเนินธุรกิจท่ีหลากหลาย 

>> การพฒันาการผลิตไปสู่สินคา้ท่ีสรา้ง

มูลค่าเพ่ิมไดม้ากขึ้ นโดยอาศยัเทคโนโลย ี 

>> การจดัสรรท่ีดินใหเ้ป็นพ้ืนท่ีแปลงใหญ่

มากขึ้ นเพ่ือใหส้ามารถน าเทคโนโลยเีขา้มา

เพ่ิมผลผลิตต่อไร ่

>> การใหเ้กษตรกรมีส่วนรว่มหรือมี

บทบาทมากขึ้ นในหว่งโซก่ารผลิตขั้นกลาง

น ้าและปลายน ้า  

การแปรรูปอาหาร >> ไทยมีจุดแข็งในการผลิตอาหารแปรรูปท่ีหลากหลาย มีความพรอ้มดา้นวตัถุดิบ และไดร้บัการยอมรบั

ดา้นมาตรฐานการผลิต ส่งผลใหไ้ทยเป็นผูส้่งออกอาหารติดอนัดบั Top 15 ของโลก และผูป้ระกอบการ

ไทยยงัมีการขยายการลงทุนทั้งดา้นการผลิตและการบริการรา้นอาหารไปในหลายประเทศทัว่โลก ทวา่ 

บริษัทท่ีมีศกัยภาพและมีช่ือเสียงส่วนใหญ่ยงัเป็นบริษัทขนาดใหญ่  

>>ประเทศคู่คา้ส าคญัเร่ิมใชม้าตรการท่ีมิใช่ภาษี เช่น มาตรการดา้นสุขอนามยั มาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม 

มาตรฐานแรงงาน มากขึ้ น ซ่ึงในระยะสั้นส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการไทย แต่หากสามารถปรบัตัวและ

ท าไดต้ามมาตรฐานต่างๆ ก็จะส่งผลดีอยา่งยัง่ยนืต่ออุตสาหกรรมไทย 

>> การขยายโอกาสในการเขา้ถึงเทคโนโลยี

ไปสู่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กมากขึ้ น 

>> การสรา้งมูลค่าเพ่ิม และการยกระดบั

การผลิต ตลอดสายการผลิต 

เช้ือเพลิงชีวภาพและ

เคมีชีวภาพ (ปิโตร

เคมีและเคมีภณัฑท่ี์

เป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม) 

>> การลงทุนดา้นเช้ือเพลิงชีวภาพ ขึ้ นอยูก่บันโยบายดา้นพลงังานของภาครฐั เช่น แผน PDP, AEDP เป็น

หลกั ซ่ึงในแผนฯ จะมีเช้ือเพลิงชีวภาพท่ีใชว้ตัถุดิบทางการเกษตร (ไบโอแมส ไบโอแก็ส ขยะ) เป็นหน่ึงใน

หลายๆ ประเภทของพลงังาน 

>> การผลิตเคมีชีวภาพ ผูป้ระกอบการไทยท าไดใ้นบางผลิตภณัฑ ์เช่น สารอินทรียต่์างๆ แต่การน าไป

ประยุกตเ์ป็นผลิตภณัฑท่ี์หลากหลายในเชิงพาณิชย ์อาทิ พลาสติกชีวภาพ ยงัตอ้งพ่ึงพาเทคโนโลยแีละ

ความเช่ียวชาญ ท าใหก้ารลงทุนดา้นน้ี ยงัตอ้งไดร้บัการส่งเสริมหรือเป็นลกัษณะการร่วมลงทุนกบัต่างชาติ  

>> แผนด าเนินการท่ีชดัเจนของภาครฐั  

>> เทคโนโลย ีและผูเ้ช่ียวชาญ 

 

Bioeconomy ... สถานะปัจจุบนั และสิ่งท่ีตอ้งเตมิเต็ม 
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แผนยุทธศาสตรเ์ศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy)  

พ้ืนที่ การลงทุนที่ส  าคญัในปี 2560-2569 พนัธมิตรผูร้่วมลงทุน 

นครสวรรค ์ ไบโอคอมเพล็กซ ์ มิตซูบิชิเคมิคลั, ซูมิโตโมเคมิคลั, พีทีที 

โกลเบิลเคมิคลั, พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม, 

โซลชูัน่ ครีเอชัน่, เนเจอรเ์วิรค์, KTIS 
โรงงาน Lactic Acid 

โรงงาน PLA 

ก าแพงเพชร โรงงานผลิตยีสตแ์หง้ 

โรงงานผลิตสารสกดัจากยีสต ์

โรงงานเบตา้กลแูคน ส าหรบัอุตสาหกรรมอาหาร 

โรงงานเบตา้กลแูคน ส าหรบัอุตสาหกรรมอาหารสตัว ์

ขอนแก่น นิคมอุตสาหกรรมไบโออีโคโนมี มิตรผล และพนัธมิตรจากต่างประเทศ 

โรงงานผลิตยีสต ์โปรไบโอติกส ์

โรงงานผลิตเอนไซมน์ ้า 

เบตา้กลแูคน จากกระบวนการหมกัดว้ยราแมลง 

โรงงานผลิตยีสตแ์หง้ 

โรงงานเอนไซมไ์ฟเตส 

โรงงาน Lactic Acid ส าหรบัอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองส าอาง 

ท่ีมา: ขา่วกรุงเทพธุรกิจ พ.ค. 61 


