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ระบบการปลูกพืชอัจฉริยะ (Plant Factory) เกษตรแหงอนาคต 
 

ผูแตง วันวิสาข กาญจนาภรณ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
1. บทนํา 
 จากวิกฤติ โควิด-๑๙ ผลักดันทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย และการกาวสูสภาวะการดํารงชีวิต
วิถีใหม (New Normal) ในยุคดิจิทัล รวมทั้งภาคการเกษตรไดมีการปรับตัวเขาสูรูปแบบเกษตรสมัยใหม 
เกษตรอัจฉริยะ เกษตรแมนยํา ดวยการนําเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับปรุงประยุกตใชตลอดของหวง
โซการผลิต แปรรูป การตลาด เพ่ือลดตนทุนเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต พัฒนากระบวนการผลิตพืชที่ถูก
สุขลักษณะ มีมาตรฐานความปลอดภัย และจากสภาวะสิ่งแวดลอมของโลกไดมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
ทําใหความสมบูรณของ ดิน น้ํา อากาศท่ีมีความเหมาะสมสําหรับปลูกพืชในแตละประเทศ แตละภูมิภาคลดลง 
และปจจัยที่มีการเพิ่มของประชากรมีมากข้ึนจึงทําใหมีความตองการในการบริโภคมากขึ้นดวย ดวยเหตุนี้จึง
นําไปสูการพัฒนาการเพาะปลูกพืชในระบบปดเพ่ิมข้ึน เพ่ือควบคุมสภาวะตางๆท่ีพืชตองการ จึงทําให Plant 
Factory เปนเทรนดเกษตรยุดใหมในปจจุบันที่ไดรับความนิยมแพรหลายทั่วโลก เพราะเปนเครื่องมือดานเกตร
แมนยําสูง ตั้งแตการเพาะปลูก ควบคุมอุณหภูม ิระบบน้ํา ปุย รวมทั้งการประเมินผลผลิตกอนออกสูตลาด เปน
ตัวชวยในการเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมคุณภาพ ยกระดับภาคการผลิตสินคาดานเกษตรของไทยให มีขีด
ความสามารถในแขงขันท่ีสูงข้ึนได 
  
คําสําคัญ — วิถีใหม (New Normal), ระบบการปลูกพืชอัจฉริยะ (Plant Factory) 
  
๒. ระบบการปลูกพืชอัจฉริยะ (Plant Factory)  
 Plant Factory คือ โรงงานผลิตพืช เปนระบบการปลูกพืชที่ควบคุมสภาพแวดลอมในการเพาะปลูก ไดแก 
แสง อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด และสารละลายธาตุ ชวยใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพสูง ได
ผลผลิตสม่ําเสมอ Plant Factory มีการใชเทคนิค Soilless Culture ในการปลูกพืช เชน ระบบไฮโดรโพนิกส คือการ
ปลูกพืชโดยใหรากแชอยูในสารละลายโดยตรง สารละลายธาตุอาหารจะไหลผานในรางปลูกพืช โดยใชปมดูด
สารละลายใหไหลผานรางมาที่รากพืช และไหลเวียนกลับมายังถังเก็บสารละลาย ขอแตกตางระหวาง Plant Factory 
กับ ระบบไฮโดรโพนิกส คือ ระบบ Plant Factory สามารถปลูกพืชในแนวตั้งไดหลายชั้น อาจมากถึง 10 ชั้น ซึ่งเปน
การใชพ้ืนที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด เหมาะกับสถานที่ที่มีพ้ืนจํากัด โดยชนิดพืชที่เหมาะสมในการปลูกดวยระบบ 
Plant Factory ไดแก กลุมพืชอาหารหลัก เชน ขาว มันฝร่ัง และออย กลุมพืชเพื่อสุขภาพ เชน พืชผัก และพืช
สมุนไพร รวมถึงไมดอก 
 การปลูกดวยระบบนี้ เปนการตอยอดมาจากการปลูกแบบ Greenhouse ท่ีสามารถควบคุมสภาพแวดลอม
ไดระดับนึง แตเนื่องจากสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป สภาพดินเสื่อมโทรม มีการใชสารเคมีในการเพาะปลูกมาก  
สภาพเมืองขยายตัว แรงงานขาดแคลน จึงตองพัฒนาใหปลูกพืชใหไดปริมาณมากๆ ในปจจัยท่ีมีจํากัดซึ่งเร่ิมจะเปน 
Global Trend ประเทศท่ีมีปลูกดวยระบบนี้จํานวนมากไดแก ประเทศญี่ปุน  สวนประเทศอ่ืนๆ ในโลกก็เริ่มพัฒนา
ระบบนี้มาเชนกัน  ทั้งยุโรป อเมริกา สิงคโปร  ดวยการพัฒนาท่ีไมหยุด ปจจุบันสามารถผลิตผักไดมากกวาปลูกบน
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ดินถึง 100-300 เทา แตใชพื้นที่เพาะปลูกไมเกิน 10% ใชน้ําเพียง 1% ใชแรงงานเพียง 1% ที่สําคัญผักที่ไดไมมี
ยาฆาแมลง/กําจัดศัตรพูืช 
 จากเดิมที่เราทราบวาประเทศญี่ปุน สงิคโปร เปนเกาะ ไมเหมาะการทํากสิกรรมมากนัก   ตองนําเขาสินคา
เกษตรเปนหลัก ตอไปประเทศเหลานี้อาจจะสงออกสินคาเกษตรก็เปนได 
 Plant factory แยกเปน ๓ ประเภทหลักๆ 
 ๑. ระบบเปด ชนิดใชแสงธรรมชาติ (Plant Factory with Sunlight) 
 ๒. ระบบปดแบบใชแสงจากดวงอาทิตย หรือแสงประดิษฐ 
 ๓. ระบบผสมผสาน (Hybrid) เชน ระบบใชแสงประดิษฐรวมกับแสงจากดวงอาทิตย หรือ ระบบไมปด
สมบูรณมีการถายเทอากาศจากภายนอก เปนตน 
 
๓. หลักการพื้นฐานสําหรับ Plant factory 
 โรงงานผลิตพืช หรือ Plant factory เปนการปลูกพืชภายในอาคารที่ถูกสรางและออกแบบมาเฉพาะ 
โดยท่ัวไปประกอบไปดวย 6 หลักการพื้นฐาน ไดแก ตัวโครงสรางผนังอาคารท่ีมีฉนวนกันความรอนปองกัน
การไหลผานของอากาศท้ังภายในและภายนอก, รางปลูกผักที่ติดตั้งระบบน้ํา hydroponic และหลอดไฟ LED 
หรอืหลอดไฟฟลูออเรสเซนต เรยีงเปนชั้น จํานวน 4 ถึง 20 ชั้น ระบบทําความเย็นพรอมระบบระบายอากาศ, 
ระบบจายคารบอนไดออกไซด (CO2 supply unit), ระบบจายสารอาหาร (Nutrient solution unit) และปม
น้ํา และชุดควบคุมสภาวะแวดลอมในอาคารปลูก สําหรับพนักงานท่ีจะเขาไปปฏิบัติงานในโรงงานผลิตพืชนั้น 
ตองทําความสะอาดรางกายโดยการอาบน้ําหรือเปลี่ยนชุดเปนเสื้อผาที่สะอาด 
 

 
 

ภาพที่ ๑ หลักการพ้ืนฐานสําหรับ Plant factory 
ที่มา: https://www.depa.or.th/th/article-view/plant-factory 

 
 
๔. ขอดีและขอจํากัดของ Plant Factory 
 ขอดี 
 1. สามารถผลิตพืชเพ่ือตอบสนองความตองการของตลาดได โดยไมไดรับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศและ
ฤดูกาลเน่ืองจากปลูกในระบบปด ทําใหตลาดไดรับผลผลิตที่มีมาตรฐาน ในราคาและจํานวนที่คงที่ 
 2. สามารถสราง Plant Factory ไดในทุก ๆ พ้ืนท่ีของประเทศ ไมวาจะเปนอาคารเกา โรงงานเกา 
หรอืแมแตในพ้ืนที่ทะเลทรายก็สามารถสรางได 
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 3. ใหปริมาณผลผลิตที่มากกวาการปลูกแบบปกติประมาณ 10 เทา (ตามแตสถานท่ี) เนื่องจากการ
ปลูกแบบซอนกันหลาย ๆ ชั้นในแนวดิ่งตามหลักการทํา vertical farm รวมถึงผลผลิตที่ไดมีคุณภาพที่สูงมาก 
บางโรงสามารถทําใหผลผลิตเปน Medical Grade ได 
 4. เนื่องจากปลูกในระบบปดทําใหไมมีการรบกวนจากศัตรูพืช ดังนั้นการปลูกแบบนี้จะไมใชยาฆา
แมลง หรือยาฆาศัตรพืูชในทุก ๆ กรณีทําใหไมมีความเสี่ยงในการบริโภคผลผลิตหรือนําผลผลิตไปแปรรูป 
 5. การปลูกในระบบนี้จะไมมีความเส่ียงจากการปนเปอนของเชื้อโรคหรือแบคทีเรียที่แฝงมากับดิน น้ํา 
และปุย เนื่องจากทรัพยากรที่นํามาใชนั้นจะตองผานข้ันตอนตาง ๆ เพื่อใหมีความบริสุทธิ์สูง 
 6. ลดการใชทรัพยากรตาง ๆ ในการปลูกลงไดอยางมนีัยสําคัญ ตัวอยางเชน ในการปลูกพืช 10,000 
ตนตองใชทรัพยากรคน แรงงาน พ้ืนที่ ธาตุอาหารและเวลา เปนจํานวนมาก ในขณะท่ีการปลูกใน Plant 
Factory น้ันใชทรัพยากรนอยกวาเฉลี่ยแลวเกิน 70% 
 ขอจํากัด 
 1. ตองใชเงินลงทุนเร่ิมตน (Initial Investment) ในจํานวนที่สูงมาก รวมถึงคาดําเนินการ 
(Operation cost) ในการผลิตพืชนั้นสูงมากในแตละเดือน ทําใหผูผลิตจําเปนตองมีตลาดท่ีแนนอนรองรับ 
ไมเชนนั้นอาจจะไมคุมคากับตนทุนที่เสียไป 
 2. ถึงแมวาระบบนี้สามารถปลูกไดในทุกพ้ืนที่ แตหากตองการปลูกในเขตเมืองนั้นจะทําไดยากกวา 
เนื่องจากราคาที่ดินที่คอนขางสูง ทําใหเงินลงทุนท่ีใชเร่ิมตนนั้นเพิ่มสูงข้ึนไปอีก 
 3. การควบคุมสภาพแวดลอมทําไดคอนขางยาก โดยเฉพาะโรงงานที่ใชแสงจากดวงอาทิตยเปนแสง
หลัก เนื่องจากความไมแนนอนของธรรมชาติ 
 4. ในปจจุบันพืชที่ปลูกไดและมีงานวิจัยรองรับยังมีจํานวนที่นอยมากเนื่องจากเปนนวัตกรรมใหม ซึ่ง
สวนใหญแลวจะเปนผักหรือสมุนไพรบางชนิดเทานั้น รวมถึงยังมีขอจํากัดในเรื่องของบุคลากรที่มีความรูในดาน
นี้โดยตรง 
 5. การวางแผนปลูกและการดําเนินงานเปนเรื่องท่ีทําไดยาก โดยตองทําใหสอดคลองกัน ไมเชนนั้น
การนับวันเก็บผลผลิตจะทําไดยาก ทําใหเกิดการสงมอบผลผลิตลาชาได 
 
๕. สรุป 
 การวิจัยดาน Plant Factory ในประเทศไทยแมจะยังอยูในระยะเริ่มตน แตก็เปนความทาทายสําหรับ
การทําวิจัยในการนําระบบ Plant Factory มาใชในเชิงพาณิชยเพื่อเสริมสรางความมั่นคงดานอาหาร การผลิต
พืชตางๆ เพ่ือใหไดตนพันธพืชที่ปลอดโรคในเชิงพาณิชย และการพัฒนาของพืชใหพรอมตอการเจริญอยาง
สมบูรณและรวดเร็ว นอกจากนี้ในอนาคตจะมีการใช Smart Farming เขามาประยุกตเพ่ือลดการขนสง โดย
สามารถปลูกในตัวเมืองได รวมกับการใชเทคโนโลยี Big Data เขามาจัดเก็บขอมูลตางๆ เชน ขอมูลผูบริโภค 
ขอมูลพืช เพ่ือนํามาพัฒนาสินคาและบริการจะใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
                                                                                                                                                                                         
เอกสารอางอิง 
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