
หัวข้อสัมมนา “Plant factory  : A Revolution for Sustainable Modern Agriculture” 
วันอังคารท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2562  เวลา 8.00 – 16.30 น.  

ณ. ห้องประชุม Auditorium BIOTEC และ ห้อง 127  อาคาร BIOTEC สวทช.  
ประเด็นโดยย่อ 
สัมมนาหัวข้อ “Various types of Indoor Plant Factory in Japan”  โดย Prof. 
Michiko Takagaki , ผู้อํานวยการ Center for Environment, Health and Field 
Sciences ประเทศญ่ีปุ่น  

นําเสนอตัวอย่าง Plant Factory (PF)  และปัจจัยที่ใช้ในการแบง่ชนิดชอง PF โดย
พิจารณาจาก ระบบปดิ รูปแบบการให้แสง ระบบอัตโนมตั ความสะอาด ขนาดของ PF ปริมาณ
การผลิต  

ตัวอย่างธุรกิจที่มีการใช้ PF เช่น รา้นอาหาร โรงงานผลิตอาหาร สํานักงาน ผนังที่อยู่
อาศัย รวมทั้งนาํเสนอกระบวนการเพาะปลูกพืชใน PF และ การคํานวนผลผลิตที่ได ้

สัมมนาหัวข้อ “Global Perspective of Plant Factory for Sustainable Modern 
Agriculture” โดย Prof. Toyoki Kozai , ประธานกิตติมศักดิ ์Japanese Plant Factory 
Association ประเทศญี่ปุ่น 

 นําเสนอข้อมูลการพัฒนาและลักษณะ ของ Plant Factory (PF) ซึ่งเป็น
ระบบปลูกพืชแบบปิด  มีระบบการควบคุมสภาพส่ิงแวดล้อม แสง และอุณหภูมิ ระบบ
การให้อาหารและ CO2 รวมทั้งนําเสนอเทคโนโลยีในอนาคตท่ีกี่ยวขอ้งกับ PF เช่น การ
พัฒนา LED light การพฒันาแสดงออกของพืช การปรับปรุงพันธ์ุพชื ทําให้สามารถ
ออกแบบการปลูกพืชที่ต้องการคณุสมบัติเฉพาะได ้ 

นอกจากนี ้ยงัเสนอแนะใหค้ํานึงถงึเรื่องการออกแบบและการจัดการ PF ก่อนการลงทุน โดยค่าต้นทุนการผลิตส่วนใหญ่
ในประเทศญี่ปุ่นคือ ค่าอาคาร ค่าแรง และค่าไฟ  ในญี่ปุ่นมีการต้องการ PF มากขึ้น สําหรบัผลผลิตที่ได้จาก PF สามารถผลิตภัณฑ์
ได้หลากหลาย เช่น ยา เครื่องสําอาง อาหาร อาหารเสรมิ  
 
สัมมนาหัวข้อ “The 1st Pilot Plant Factory for Medicinal Herb in Thailand (Introduction)” โดย ดร.เฉลิมพล 
เกิดมณ,ี นักวิจัยอาวุโส ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาต ิ

สวทช. ตั้ง ‘โรงงานผลิตพืช’ เพื่อขับเคล่ือนการเพ่ิมมูลค่าสมุนไพรไทย ตั้ง
โรงงานผลิตพืช หรือ Plant Factory ที่อุทยานวิทย์ฯ ปทุมธานี โดยใช้เทคโนโลยีสุด
ลํ้าจากญี่ปุ่น ผลิตพืชในระบบปิด สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมท่ีพืชใช้เจริญเติบโต
ตามต้องการ มีระบบกรองอากาศ ปราศจากเช้ือโรค ตั้งเป้าผลิตพืชสมุนไพรไร้สาร
ตกค้าง เพ่ือเป็นวัตถุดิบสําหรับสกัด “สารสําคัญมูลค่าสูง” ป้อนตลาดยา-อาหาร
เสริม-เวชสําอาง เสริมจุดแข็งทรัพยากร มุ่งสู่เศรษฐกิจชีวภาพ โดยมีส่วนของห้อง 
research ส่วน pilot scale มีพื้นท่ีปลูก 1200 ตรม. มีระบบสกัด 

เทคโนโลย ีPlant factory 
- มีระบบช้ัน สามารถรับนํ้าหนักได้ด้วยช้ันสังกะสี สามารถเล่ือนช้ันได้ 

ระบบท่อสามารถต่อ มีระบบข้อต่อ รางปลูก สามารถต่อยาวได ้



- ระบบให้อาหารพืช ประกอบด้วยสารอาหารหลัก สารอาหารรอง และวิตามิน เป็นการ feed อาหาร มีการควบคุม 
EC ภายในท้องระบบ รวมถึงระบบกวน และมีการส่งสัณญานเพื่อวัด ph และ EC เข้าสู่ระบบควบคุม และบริหาร
จัดการด้วยคอมพิวเตอร์อัตโนมัต ิ

- ระบบไฟ สามารถบริหารจัดการ ปรับได้ 10 ระดับ   

เสวนาหัวข้อ “Plant Factory for Modern Agriculture”  
   • นายมัฆวาล หอสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์เกษตรกรรม
บางไทร จํากัด 
   • ดร. พรวนิช เจริญพุทธคณุ รองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัยด้านนวัตกรรม
และวิทยาศาสตร ์บริษัท เซน อินโนเวช่ัน กรุ๊ป จํากัด 
   • ภก. สิทธิพงษ ์อุติลา หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครอง
ผู้บริโภค โรงพยาบาลเรณูนคร นครพนม 

 ทิศทางการขับเคล่ือนเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรม โดยมตี้นน้ําผู้ผลิตระบบ plant factory โดย บริษัท ศูนย์
เกษตรกรรมบางไทร จํากัด กลางนํ้า ในส่วนของผู้ผลิตสารสําคัญ โดยบริษัท เซน อินโนเวช่ัน กรุ๊ป จาํกัด และปลายนํ้าในส่วนของ
โรงพยาบาลเรณูนคร นครพนม ซ่ึงเป็นผู้ผลิตยาที่ได้จากพืชสมุนไพรจาก plant factory  

มาตรฐานผลิตภัณฑ์และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ การข้ึนทะเบียนเครื่องสําอาง และยา การรับรองผลิตภัณฑ์การผลิตจาก
ระบบ ซ่ึงปัจจุบันที่มาตรฐาน GMP ซึ่งพบว่าในระบบ plant factory อาจจะมองถงึโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งยังไมม่ีระบบมาตรฐาน 

ทุกฝ่ายเห็นด้วยในทิศทางเดียวกัน คือต้องพัฒนาระบบ plant factory ต่อไปโดยจะให้เทคโนโลยีดังกล่าวสามารถเช่ือม
กันได้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง plant factory เพื่อปลูกพืชสมุนไพร และพัฒนาผลลิตภัณฑ์ ควบคุมคุณภาพ ขอมาตรฐาน 

สัมมนาหัวข้อ “Plant Factory: Opportunity and Potential for Business Development”  
โดย ดร. ฉมาดนัย มากนวล ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จํากัด 

นําเสนอแนวคิดเรื่องการลงทุน โอกาสของกลุ่มประชากรในประเทศไทย (aging) โดยมอง
โอกาสของเทคโนโลย ีplant factory เช่ือมต่อเข้ากับธุรกิจไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง 
สมุนไพร อาหารเครื่องดื่ม 

สามารถดูเทปบันทึกย้อนหลัง การสัมมนา “Plant Factory: A Revolution for Sustainable 
Modern Agriculture” ได้ท่ี http://nstdachannel.tv/20190326-nac2019-bioaudi-am/ 

จัดนิทรรศการ 
ในงานสัมมนายงัมีการจัดนิทรรศการเพื่อนําเสนออุปกรณ ์และระบบ PF   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


