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Press Release

ไบโอเทค สวทช. มุง่ ใช้ “Plant Factory”
เพื่อพัฒนาการเกษตรของประเทศอย่างยั่งยืน
24 มกราคม 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย: สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ
(สวทช.) โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ (ไบโอเทค) ร่วมกับ Center for Environment,
Health and Field Science มหำวิทยำลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น จัดสัมมนำวิชำกำรเรื่อง Plant Factory เพื่อสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเบื้องต้นต่อเทคโนโลยีโรงงำนผลิตพืช (Plant Factory) ในกำรผลิตพืชมูลค่ ำสูง และแสวงหำ
พันธมิตรในกำรพัฒนำเทคโนโลยี Plant Factory ให้เหมำะสมต่อกำรผลิตพืชในประเทศไทย
ในศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีกำรผลิตพืชได้ทวีควำมสำคัญเป็นอย่ำงมำกต่อกำรผลิตอำหำรและยำรักษำโรค ทั้งด้ำน
กำรเพิ่มปริมำณให้เพียงพอต่อกำรบริโภคของประชำกรที่เพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว กำรเพิ่มคุณภำพของผลผลิต และกำร
ใช้ทรัพยำกรในกำรผลิตอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงกำรใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แนวคิดดังกล่ำว
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของรัฐบำลที่ว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” จำกกำรประกำศวำระ “ประเทศไทย 4.0” หรือ
Thailand 4.0 ซึ่งมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้เทคโนโลยีในกำรผลิตหลำยด้ำน รวมถึงเทคโนโลยีด้ำนกำรเกษตร
จำกเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่กำรเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและเทคโนโลยี (Smart Farming) ด้ำน
กำรผลิตที่เน้นคุณภำพ (Value-Based Product) และด้ำนกำรขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation) และมีควำม
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Friendly)
ดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ รองผู้อานวยการไบโอเทค สวทช. กล่ำวว่ำ “กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โดย
ไบโอเทค สวทช. ในฐำนะองค์กรวิจัยด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ ได้เล็งเห็นถึงควำมสำคัญของเทคโนโลยีโรงงำนผลิตพืช
หรือPlant Factory ต่อภำคกำรเกษตรในกำรผลิตอำหำรของประเทศในอนำคตตำมแนววิสัยทัศน์ของรัฐบำลใน
กำรพัฒนำเกษตรสมัยใหม่ ซึ่ง Plant Factory เป็นเทคโนโลยีกำรผลิตพืชในระบบปิดหรือกึ่งปิด ที่สำมำรถควบคุม
สภำพแวดล้อมต่ำงๆ ให้มีควำมเหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโตของพืช ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่ำวเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนำ
จำกองค์ควำมรู้แขนงต่ำงๆ ทั้งด้ำนสรีรวิทยำพืช กำรเกษตร วิศวกรรม รวมถึงกำรจัดกำรเทคโนโลยี โดยจุดเด่นของ
เทคโนโลยีนี้ คือ สำมำรถผลิตพืชได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงทั้งด้ำนอัตรำกำรผลิต (ผลผลิตต่อพื้นที่ต่อเวลำ) และกำร
ใช้ทรัพยำกรในกำรผลิต โดยสำมำรถเพิ่มคุณภำพของพืชเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มของผลผลิต เช่น กำรเพิ่มวิตำมิน สำร
ต้ำนอนุมูลอิสระ สำรสกัดที่ใช้เป็นยำรักษำโรค และคุณสมบัติทำงกำยภำพอื่นๆ เช่น ผิวสัมผัส รสชำติ และอำยุหลัง
กำรเก็บเกี่ยว (shelf life) ที่ยำวนำนขึ้น นอกจำกนี้ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและต่อมนุษย์ เพรำะจะเป็นกำรลด
กำรใช้สำรเคมีกำจัดศัตรูพืช และกำรลดกำรใช้ทรัพยำกรน้ำและธำตุอำหำร”
ดร.เกื้อกูล กล่ำวต่อไปว่ำ “ปัจจุบันประเทศชั้นนำหลำยประเทศได้คิดค้นและพัฒนำเทคโนโลยี Plant Factory
และนำไปใช้ผลิตพืชคุณภำพสูงเชิงกำรค้ำได้เป็นผลสำเร็จ แล้ว เช่น ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในงำนสัมมนำวิชำกำรครั้งนี้

ไบโอเทคได้ เชิญ ศำตรำจำรย์ เกียรติคุณ ดร.โตโยกิ โคไซ (Prof. Toyoki Kozai) ซี่ งเป็ นผู้เชี่ย วชำญด้ำน Plant
Factory จำก มหำวิทยำลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น มำบรรยำยให้ควำมรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำว เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจ โดยมุ่งเป้ำไปที่กลุ่มนักวิจัย นักวิชำกำร เกษตรกรหัวก้ำวหน้ำ และสำธำรณชนที่สนใจ รวมถึงแสวงหำควำม
ร่วมมือในกำรวิจัยและพัฒ นำ รวมถึงกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดังกล่ำวสำหรับกำรผลิตพืชมูลค่ำสูง ตลอดจน
เชื่อมโยงทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำ ฝ่ำยผลิตเทคโนโลยี ฝ่ำยกำรผลิตพืช ฝ่ำยกำรค้ำ รวมถึง
ผู้บริโภค มุ่งสู่กำรพัฒนำกำรเกษตรของประเทศอย่ำงยั่งยืน”
ด้ำน ดร.เฉลิมพล เกิ ดมณี หั วหน้าห้ องปฏิบั ติการสรีรวิท ยาและชี วเคมีด้ านพืช ไบโอเทค กล่ ำวว่ำ “Plant
Factory เป็นเทคโนโลยีที่ประเทศญี่ปุ่ นได้พัฒนำมำอย่ำงต่อเนื่องมำกกว่ำ 20 ปี โดยระบบนี้สำมำรถปลูกพืชได้
มำกกว่ำ 10 ชั้น (ขึ้นกับชนิดของพืช) ซึ่งจะเป็นกำรใช้พื้นที่ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด เหมำะสำหรับผู้ที่มีพื้นที่จำกัด
โดยประเทศไทยจะนำเอำเทคโนโลยี Plant Factory มำประยุกต์ใช้ในกำรปลูกพืชมูลค่ำสูง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง พืช
ในกลุ่มสมุนไพร ซึ่งเทคโนโลยีนี้ สำมำรถควบคุมปัจจัยต่ำงๆ เช่น ควำมเข้มแสง อุณหภูมิ ควำมชื้น แร่ธำตุต่ำงๆ
และปริมำณก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่พืชใช้ในกำรเจริญเติบโต โดยเลือกใช้หลอดไฟ LED เป็น
แหล่งกำเนิดของแสง เนื่องจำกให้ควำมร้อนน้อยกว่ำหลอดฟลูออเรสเซนต์ ประหยัดไฟมำกกว่ำ และสำมำรถเลือกสี
ของแสงตำมควำมเหมำะสมของต้นพืช ซึ่งระบบ LED Plant Factory นั้น จะทำให้สำมำรถประหยัดพลังงำนแสง
ช่วยลดต้นทุนกำรจัดกำรควำมร้อน มีกระบวนกำรผลิตที่แม่นยำสูง ผลผลิตที่ได้ปรำศจำกกำรปนเปื้อน ที่สำคัญคือ
สำมำรถกำหนดให้สมุนไพรสร้ำงสำรออกฤทธิ์ตำมควำมต้องกำรได้ด้วย ยกตัวอย่ำงเช่น สมุนไพรบำงตัวจะมีกำร
ผลิตสำรสำคัญทำงยำอย่ำง น้ำมันหอมระเหย (Essential oil) แคโรทีนอยด์ (Carotenoids) หรือ แอนโทไซยำนิน
(Anthocyanin) ออกมำในเวลำพื ช เกิ ด ควำมเครี ย ดจำกสิ่ ง แวดล้ อ ม หรื อ สำมำรถใช้ ช นิ ด สี ข องแสงเป็ น ตั ว
กำหนดกำรเจริญเติบโต เช่น ใช้แสงสีน้ำเงินเร่งกำรเจริญเติบโตช่วงทำใบ หรือใช้แสงสีแดงช่วงเร่งกำรทำดอก เป็น
ต้น”
ดร.เฉลิ ม พล กล่ ำวต่ อไปว่ ำ “ในประเทศญี่ ปุ่ น ค่ำใช้จ่ ำยในกำรลงทุ น ท ำ LED Plant Factory อยู่ที่ ป ระมำณ
4,000 ดอลลำร์สหรัฐต่อตำรำงเมตร หรือประมำณ 127,000 บำทต่อตำรำงเมตร โดยสำมำรถสร้ำงรำยได้ ปีละ
ประมำณ 75,000 บำทต่อตำรำงเมตร ทำให้สำมำรถคืนทุนได้ภำยใน 2-3 ปี ซึ่งหลำยๆ ประเทศได้มุ่งเป้ำพัฒนำ
LED Plant Factory ในกำรผลิตสำรสำคัญ ทำงชีวภำพจำกพืชเชิงกำรค้ำ เช่น ประเทศญี่ปุ่น (200แห่ง) ไต้หวัน
(100 แห่ง) จีน (50 แห่ง) สหรัฐอเมริกำ (25 แห่ง) เกำหลี (10 แห่ง) และสิงคโปร์ (2 แห่ง) นอกจำกนี้ยังมีแนวคิด
ในกำรพัฒนำ Plant Factory ให้เป็นเทคโนโลยีพื้นฐำนในกำรผลิตพืชในสภำวะแวดล้อมที่ไม่เหมำะสม และขำด
แคลนทรัพยำกรในกำรผลิต เช่น ในทะเลทรำย หรือในอวกำศ เป็นต้น”
หำกระบบ Plant Factory มีกำรพัฒนำปรับปรุงให้เหมำะสมกับประเทศไทย จะสำมำรถนำมำใช้สำหรับกำรปลูก
พืช เพื่อให้ได้ผลผลิตที่สะอำด ปลอดภัย ปรำศจำกสำรปนเปื้อน และมีระยะกำรเกี่ยวเกี่ยวที่สั้นลง ซึ่งจะเป็นกำร
พัฒนำระบบเกษตรกรรมให้มีคุณภำพสูงขึ้น อีกทั้งยังเป็ นกำรส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่หันมำสนใจกำรเกษตรที่เป็น
ยุ ท ธศำสตร์ห ลั กของชำติ และกลั บ สู่ ภู มิ ล ำเนำ เพื่ อพั ฒ นำถิ่น กำเนิ ด สร้ำงภูมิ สั งคมที่ แข็ง แรงตำมแผนพั ฒ นำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติอีกด้วย
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