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“อีไอซี ประเมินว่า การเกษตรในร่ม หรือ Indoor farming เป็นหน่ึงในเทรนด์ส าคัญ
ของภาคการเกษตรท่ีค่อย ๆ มีบทบาทในเชิงพาณิชย์มากข้ึนในไทย โดยการเข้าสู่ตลาด
ของผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ รวมถึงเทรนด์การให้ความส าคัญกับความปลอดภัยด้าน
อาหารและการตรวจสอบย้อนกลับของผู้บริโภค เป็นปัจจัยหนุนการเติบโตของ
การเกษตรแบบ Indoor farming ในไทย” 
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“การเกษตรในร่ม” หรอื “Indoor farming” เป็นรปูแบบการเกษตรภายในโรงเรอืนหรอืสิง่ปลูกสรา้ง ที่มกีารควบคุม
สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเจรญิเตบิโตของพชื เช่น อุณหภูม ิแสงแดด ความชืน้ ปรมิาณน ้า ปุ๋ ย เป็น
ต้น ซึ่งมีรูปแบบการเพาะปลูกพืชที่หลากหลาย โดยสามารถจ าแนกได้ตามระบบการเพาะปลูก และโครงสร้าง
อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการเพาะปลกู 

รปูท่ี 1 : รปูแบบของ Indoor farming 

Hydroponics :                 
                                     
            

Aeroponics :                 
                    

Aquaponics :              
                                 
        

Soil-based :                    

Hybrid :                  
              

                               
Glass or poly greenhouse :        
                                  
           polycarbonate

Indoor vertical farm :              
                                   

Low-tech plastic hoop house : 
                                     
                 

Container farm :                   
                                  
                      

Indoor deep-water culture :        
                                    
           

 
 ท่ีมา : Agrilyst 

Indoor farming เป็นรูปแบบการเกษตรท่ีช่วยประหยัดการใช้ทรัพยากร ท้ังน ้า ปุ๋ย พ้ืนท่ีเพาะปลูก และ
แรงงาน รวมถึงยังสามารถควบคุมปริมาณและคุณภาพผลผลิตได้ตามท่ีต้องการ จึงช่วยลดความ 
ผันผวนในด้านปริมาณและคุณภาพของผลผลิตได้ดีกว่าการเกษตรแบบด้ังเดิม อย่างไรกด็ ีการเกษตร
แบบ Indoor farming ต้องใชเ้งนิลงทุนสงูกว่าการเกษตรดัง้เดมิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การลงทุนระบบและเทคโนโลยี
การเพาะปลกู สง่ผลใหผู้ป้ระกอบการทีท่ าการเกษตรแบบ Indoor farming สว่นใหญ่เลอืกเพาะปลกูพชืทีใ่หก้ าไรสงู 
และสามารถเกบ็เกี่ยวผลผลติไดใ้นระยะเวลาสัน้ เพื่อเพิม่ความถี่ในการเกบ็เกี่ยวผลผลติ และขายสู่ตลาดไดห้ลาย
รอบ 

ปฎเิสธไมไ่ดว้า่ กลุ่มธุรกจิทีใ่หบ้รกิาร Solution ดา้น Indoor farming เป็นธุรกจิสนับสนุนทีม่บีทบาทส าคญั ไมว่า่จะ
เป็นผู้ให้บริการระบบแสง ระบบการให้น ้ า ระบบปรบัสภาวะอากาศ ไปจนถึงระบบควบคุมแบบอัตโนมตัิและ
เซ็นเซอร์ต่าง ๆ โดยปจัจุบนั ผู้น าในกลุ่มธุรกจิที่ให้บรกิาร Solution ด้าน Indoor farming ในตลาดโลก ส่วนใหญ่
เป็นผูป้ระกอบการในสหรฐัอเมรกิา ออสเตรเลยี แคนาดา และในแถบยโุรป อยา่งเนเธอรแ์ลนด ์ฝรัง่เศส และเยอรมนี 
โดยปจัจยัขบัเคลื่อนการพฒันาเทคโนโลยดีา้น Indoor farming ในประเทศเหล่าน้ี มาจากขอ้จ ากดัดา้นภูมอิากาศที่
หนาวเยน็ ไม่เหมาะสมในการเพาะปลูกผกัและผลไม้บางชนิด รวมถึงระยะทางการขนส่งผกัและผลไม้จากแหล่ง
เพาะปลูกไปยงัรา้นค้าที่มรีะยะไกล ก่อให้เกดิการเน่าเสยีของผกัและผลไม้ระหว่างการขนส่ง ส่งผลให้เกิดการมุ่ง
พฒันาระบบการเพาะปลกูพชืทีส่ามารถเพาะปลกูทีใ่ดกไ็ด ้เพือ่แกป้ญัหาดงักลา่ว 

 



Disclaimer: The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, employees or 
representatives make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective 
affiliates, employees or representatives expressly disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or such information by the recipient or other persons in 
whatever manner. Any opinions presented herein represent our subjective views and our current estimates and judgments based on various assumptions that may be subject to change 
without notice, and may not prove to be correct. This report is for the recipient’s information only. It does not represent or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by 
us and should not be relied upon as such. We, or any of our associates, may also have an interest in the companies mentioned herein. 

Indoor farming เป็นหน่ึงในเทรนด์ส าคัญของภาคการเกษตรท่ีต้องจับตา โดยในแต่ละภูมิภาคของโลก

มีรูปแบบการเกษตรแบบ Indoor farming และลักษณะตลาดผู้บริโภคท่ีแตกต่างกัน ในสหรฐัอเมรกิาและ

ยโุรป สว่นใหญ่เป็นการเพาะปลกูพชืในโรงเรอืน และการเพาะปลกูพชืแนวตัง้ โดยพชืทีเ่พาะปลกูสว่นใหญ่เป็นผกัใบ
เขยีว ไมโครกรนี สมุนไพร ดอกไม้ และมะเขอืเทศ ทัง้น้ีสนิค้าเกษตรแบบ Indoor farming ในสหรฐัอเมรกิาและ
ยโุรปมตีลาดผูบ้รโิภครองรบัเป็นอยา่งด ีซึง่สว่นใหญ่เป็นรา้นอาหารและครวัเรอืนทีต่อ้งการวตัถุดบิกลุ่มผกัและผลไม้
ปลอดสารพิษ อีกทัง้ยงันิยมเลือกซื้อวตัถุดิบในท้องถิ่นที่เพาะปลูกใกล้กบัร้านอาหารหรอืบ้านเรอืนของตนเอง 
เน่ืองจากใชร้ะยะเวลาการขนสง่ไมน่าน และยงัสามารถคงสารอาหารและความสดใหมไ่วไ้ด ้ 

ส าหรบัในแถบเอเชยี ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มกีารเพาะปลูกพชืแนวตัง้อย่างแพร่หลาย รวมถงึมกีารน าหุ่นยนต์และ
ระบบอตัโนมตัิต่าง ๆ มาใช้ในกระบวนการเพาะปลูกไปจนถึงการเก็บเกี่ยว โดยพืชที่เพาะปลูกส่วนใหญ่เป็น
ผกักาดหอม และผกัสลดั ส าหรบัตลาดผูบ้รโิภคสนิคา้เกษตรแบบ Indoor farming ในญี่ปุ่น เป็นกลุ่มผูบ้รโิภคทีใ่สใ่จ
สขุภาพ และยนิดทีีจ่ะซือ้ผกัและผลไมป้ลอดสารพษิแมว้า่ราคาจะสงูกวา่ผกัและผลไมท้ัว่ไปกต็าม 

ในสว่นของจนี เป็นประเทศทีม่กีารพฒันาการเกษตรแบบ Indoor farming อยา่งรุดหน้า โดยไดก้่อสรา้งโรงงานปลกู
พชื (Plant factory) ขนาดใหญ่ ทีม่กีารใชร้ะบบแสงจากไฟ LED และพลงังานแสงอาทติย์ ในหลายพืน้ที ่เช่น ปกักิง่ 
เทยีนจนิ เหลยีวหนิง ชานตง เจยีงซู เป็นตน้ เพื่อรองรบัการเพิม่ขึน้ของตลาดผูบ้รโิภคทีเ่ป็นฐานประชากรกลุ่มใหญ่
และมคีวามตอ้งการอาหารทีเ่ตบิโตขึน้ทุกขณะ 

ตัวเลขการระดมเงินทุนท่ีมีมูลค่าสูง และความเคล่ือนไหวอย่างคึกคักของ Startup ในกลุ่มธุรกิจ

การเกษตรแบบ Indoor farming สะท้อนถึงความน่าสนใจของตลาด ท่ียังมีโอกาสขยายตัวได้อีกมาก

ในอนาคต โดย Startup ส่วนใหญ่มสีญัชาติสหรฐัอเมรกิา ยกตวัอย่างเช่น Plenty ที่ท าธุรกิจการเพาะปลูกพืช

แนวตัง้ สามารถระดมเงนิทุนได้สูงถึง 226 ล้านดอลลาร์สหรฐั จากการระดมทุนเพยีง 3 รอบ ในระยะเวลา 2 ปี 
นอกจากน้ี AeroFarms ซึ่งเป็นธุรกจิอาคารเพาะปลูกพชืแนวตัง้ขนาดใหญ่ ที่ก่อตัง้เมื่อปี 2004 เริม่น า Internet of 
Things (IoT) และ Machine learning มาใช้ ทัง้การรดน ้าและปรบัการให้แสงแบบอตัโนมตั ิและการเกบ็ขอ้มูลการ
เพาะปลูกภายใต้การควบคุมปจัจยัต่าง ๆ ในหลากหลายรปูแบบ เพื่อหารูปแบบการเพาะปลูกที่มปีระสทิธภิาพสงู
ที่สุด ส่งผลให้ AeroFarms สามารถระดมเงนิทุนได้อย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ปี 2010 รวม 138 ล้านดอลลาร์สหรฐั 
ปรากฏการณ์การระดมทุนอยา่งคกึคกัดงักล่าว สง่ผลใหก้ารเกษตรแบบ Indoor farming เป็นทีจ่บัตามองมากขึน้ 

รปูท่ี 2 : ตวัอย่างผูป้ระกอบการธรุกิจการเกษตรแบบ Indoor farming 
และธรุกิจท่ีให้บริการ Solution ด้าน Indoor farming 

              Indoor farming                    Solution 
                                               
                                     
                 

                                           
       

 
  ท่ีมา : รวบรวมโดย EIC 
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ปัจจุบัน การเกษตรแบบ Indoor farming ค่อย ๆ มีบทบาทในเชิงพาณิชย์มากข้ึนในไทย แต่ยังไม่เป็นท่ี

แพร่หลายมากนัก ส่วนหน่ึงเน่ืองจากไทยมีทรัพยากรด้านการเกษตรอย่างเพียงพอ ทัง้พืน้ที่เพาะปลูก 

แหล่งน ้า และจ านวนแรงงานในภาคการเกษตร รวมทัง้ยงัมภีูมอิากาศที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพชืแบบดัง้เดมิที่
หลากหลาย ในขณะที ่การเกษตรแบบ Indoor farming ใชเ้งนิลงทุนสงูกวา่การเกษตรดัง้เดมิ สง่ผลใหผู้ป้ระกอบการ 
สว่นใหญ่เลอืกเพาะปลกูพชืทีใ่หก้ าไรสงู ประกอบกบัการเกษตรแบบ Indoor farming เหมาะสมต่อการเพาะปลกูผกั
และผลไมบ้างชนิดเท่านัน้ สนิคา้เกษตรแบบ Indoor farming ของไทยจงึยงัไมห่ลากหลาย และมขีนาดตลาดทีจ่ ากดั 
รปูแบบการเกษตรของไทยสว่นใหญ่จงึยงัคงเป็นการเกษตรแบบดัง้เดมิอยู ่

อย่างไรก็ดี การเอาชนะข้อจ ากัดด้านสภาพภูมิอากาศ คือจุดเด่นท่ีผลักดันให้การเกษตรแบบ Indoor 

farming ค่อย ๆ แพร่หลายในไทยมากข้ึน โดยสว่นใหญ่เป็นการเพาะปลกูพชืในโรงเรอืนโดยใชด้นิและน ้า ซึ่ง

พชืที่เพาะปลูกส่วนใหญ่เป็นผกัใบ และผกัผลไมเ้มอืงหนาว เช่น ผกัสลดั เมลอน สตรอวเ์บอรร์ ีเป็นต้น ที่ผ่านมา  
มผีู้ประกอบการจ านวนหน่ึงที่สนใจเพาะปลูกพืชเมืองหนาว ได้ทดลองท าการเกษตรแบบ Indoor farming และ
พฒันาจนถึงระดบัที่สามารถเพาะปลูกในเชงิพาณิชย์ได้ ยกตวัอย่างเช่น ฟาร์มสตรอว์เบอร์รีช้าง อ าเภอแม่แตง 
จงัหวดัเชยีงใหม่ ซึ่งเพาะปลูกสตรอวเ์บอรร์ใีนโรงเรอืนปรบัอากาศระบบปิด ที่มกีารควบคุมแสงและอุณหภูม ิโดย
ฟารม์แห่งน้ีสามารถปลูกสตรอวเ์บอรร์ไีดทุ้กฤดู และผลผลติมคีุณภาพใกลเ้คยีงกบัสตรอวเ์บอรร์นี าเข้าจากเกาหล ี
หรอืแมแ้ต่บา้นไรป่วรศิ อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา ทีส่ามารถเพาะปลกูแตงกวาสายพนัธุจ์ากเนเธอรแ์ลนด์
ในโรงเรอืนระบบปิดได ้ซึง่แตงกวาสายพนัธุน้ี์ไดช้ื่อวา่มคีวามอ่อนไหวต่อสภาพอากาศ แมลง และเชือ้โรคอยา่งมาก 

อน่ึง จากปริมาณผลผลิตท่ีได้จากการเกษตรแบบ Indoor farming ในไทยท่ียังไม่สูงมากนัก ประกอบ

กับต้นทุนการเพาะปลูกท่ียังสูงกว่าการเกษตรแบบด้ังเดิม ส่งผลให้สินค้าเกษตรแบบ Indoor farming 

ของไทยยังมีราคาท่ีค่อนข้างสูง ดงันัน้ตลาดผูบ้รโิภคสนิคา้เกษตรแบบ Indoor farming ในไทยจงึยงัจ ากดัอยู่

เฉพาะผูบ้รโิภคบางกลุ่ม เช่น โรงพยาบาลเอกชนระดบับนทีต่อ้งการผกัและผลไมป้ลอดสารพษิเพื่อใหบ้รกิารผูป้่วย 
รา้นอาหารและโรงแรมทีใ่หบ้รกิารอาหารเพือ่สขุภาพ ครวัเรอืนทีม่รีายไดร้ะดบัปานกลางคอ่นไปทางสงู เป็นตน้ 

รปูท่ี 3 : เปรียบเทียบราคาขายผลผลิตการเกษตรแบบดัง้เดิม และแบบ Indoor farming 

      
                 

        (       ) Indoor farming (       )
      50-180          

              100-180           
ท่ีมา : รวบรวมโดย EIC 

การเกษตรแบบ Indoor farming ในไทย ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก จากการเข้าสู่ตลาดของผู้เล่น

รายใหม่ และเทรนด์ความปลอดภัยด้านอาหารและการตรวจสอบย้อนกลับของผู้บริโภคชาวไทย 

1. การเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการท่ีท าการเกษตรแบบ Indoor farming รายใหม่ ๆ ทัง้กลุ่ม
ผูป้ระกอบการรุน่ใหม่ กลุ่มทายาทของเกษตรกรที่ปรบัเปลีย่นจากการเกษตรแบบดัง้เดมิมาเป็นการเกษตร
แบบ Indoor farming และกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจอื่น ๆ ที่หันมาขยายการลงทุนในการเกษตรแบบ 
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Indoor farming เพื่อต่อยอดธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองที่มีอยู่ เช่น ร้านอาหาร การท่องเที่ยว เป็นต้น ส่งผลให้
ปจัจุบนัมสีนิคา้เกษตรแบบ Indoor farming จากผูข้ายทีห่ลากหลายใหผู้บ้รโิภคไดเ้ลอืกซือ้มากขึน้ 

2. ผู้ให้บริการ Solution ด้าน Indoor farming ของไทยมีความหลากหลายมากขึ้น ตัง้แต่ผู้วางระบบ 
Plant factory ระบบไฟ LED ระบบการใหน้ ้า ระบบปรบัสภาวะอากาศส าหรบัปลกูพชื ไปจนถงึผูใ้หบ้รกิาร 
Solution ด้าน Indoor farming อย่างครบวงจร โดยมุ่งเจาะตลาดผู้ใช้บรกิาร ทัง้กลุ่มผู้ประกอบการที่ท า
การเกษตรแบบ Indoor farming และกลุ่มผู้เพาะปลูกที่เป็นครวัเรอืนรายย่อย รวมถงึยงัมแีนวโน้มขยาย
ตลาดไปยังกลุ่มเกษตรกรที่ท าการเกษตรแบบดัง้เดิมมากขึ้น โดยการพัฒนา Solution ด้าน Indoor 
farming ได้เองในไทย น่าจะส่งผลให้ต้นทุนเทคโนโลยีด้านน้ีลดต ่ าลง และเกิดความแพร่หลายของ
การเกษตรแบบ Indoor farming ในไทยมากขึน้ 

3. ผู้บริโภคชาวไทยมีแนวโน้มให้ความส าคญักับความปลอดภยัด้านอาหารและการตรวจสอบ

ย้อนกลบัมากขึน้ โดยการเกษตรแบบ Indoor farming เป็นการท าการเกษตรในสิง่ปลกูสรา้งระบบปิด ไม่
มีการใช้สารก าจดัศตัรูพืช จึงสามารถตอบโจทย์ผู้บรโิภคด้านความปลอดภัยจากสารพิษได้ โดยหาก
ผู้ประกอบการที่ท าการเกษตรแบบ Indoor farming ได้มกีารสื่อสารให้ขอ้มูลความปลอดภยัจากสารพษิ
ดงักล่าวไปยงัผูบ้รโิภคชาวไทยใหร้บัรูไ้ดใ้นวงกวา้ง ประกอบกบัตน้ทุนเทคโนโลยดีา้น Indoor farming ลด
ต ่าลง และส่งผลใหส้นิคา้เกษตรแบบ Indoor farming ของไทยมรีาคาลดต ่าลง กน่็าจะกระตุ้นให้ผูบ้รโิภค
ชาวไทยหนัมาเลอืกซือ้สนิคา้เกษตรแบบ Indoor farming กนัอยา่งแพรห่ลายมากขึน้ 

จับตาอนาคต หากการเกษตรแบบ Indoor farming แพร่หลายมากข้ึน ไทยอาจลดการน าเข้าผักและ

ผลไม้ลง รวมถึงรูปแบบการขนส่งผักและผลไม้แบบ Farm to Table จะได้รับความนิยมมากข้ึน  

ในขณะท่ี ภาคการเกษตรแบบด้ังเดิม และผู้ส่งออกผักและผลไม้ต้องปรับตัวรับความท้าทาย 

1. การน าเข้าผกัและผลไม้จากต่างประเทศ น่าจะมีแนวโน้มลดลง เน่ืองจากสามารถเพาะปลูกผกัและ

ผลไม้ต่างๆ ในไทยได้เองมากขึ้น รวมถึงยงัสามารถควบคุมคุณภาพผลผลิตให้ใกล้เคียงกบัผกั
และผลไม้น าเข้าได้ โดยไทยน าเขา้ผกัและผลไม้ปีละประมาณ 4 ลา้นตนั คดิเป็นมูลค่ากว่า 1,900 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐต่อปี  ในจ านวนน้ี เป็นการน าเข้าจากออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา และ
เนเธอรแ์ลนด์รวมกนัปีละประมาณ 180 ลา้นดอลลารส์หรฐั หรอืคดิเป็น 9% ของปรมิาณการน าเขา้ผกัและ
ผลไมโ้ดยรวม ซึ่งสว่นใหญ่เป็นผกัและผลไมพ้รเีมยีม เช่น แอปเป้ิล แพรส์ด องุน่สด สม้ เป็นตน้ โดยหาก
เกดิการพฒันาการเกษตรแบบ Indoor farming ในไทยใหส้ามารถเพาะปลูกผกัและผลไม้พรเีมยีมดงักล่าว
ได ้กจ็ะชว่ยลดการน าเขา้ผลไมก้ลุม่ดงักล่าว และสรา้งรายไดเ้พิม่ขึน้ใหก้บัเกษตรกรไทย 

2. จากการท่ี Indoor farming เป็นรปูแบบการเกษตรท่ีสามารถเพาะปลูกท่ีใดก็ได้  ซ่ึงช่วยลดระยะ
ทางการขนส่งผกัและผลไม้ ส่งผลให้รปูแบบการขนส่งผกัและผลไม้โดยตรงจากแหล่งเพาะปลูก

ไปสู่ร้านอาหารหรือผูบ้ริโภค (Farm to Table) จะได้รบัความนิยมมากขึน้ นอกจากน้ี ไทยอาจมรีะดบั
การพัฒนาไปสู่การเพาะปลูกผักและผลไม้แบบ Indoor farming เพื่อขายในห้างสรรพสินค้าหรือ
ซูเปอรม์ารเ์กต็ดงัเช่นในต่างประเทศ อย่างหา้งสรรพสนิคา้ Target ในสหรฐัอเมรกิา ที่มกีารเพาะปลูกผกั
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แบบ Indoor farming เพื่อขายในห้างสรรพสินค้าของตนเอง หรือซูเปอร์มาร์เก็ตในเยอรมนี  ที่มีการ
เพาะปลกูผกัขายในเรอืนกระจก ซึง่ใชบ้รกิาร Solution ดา้น Indoor farming จากบรษิทั Infarm 

3. การเกษตรแบบดัง้เดิมต้องปรบัตัวรบัความท้าทายจากการเกษตรแบบ Indoor farming  ซ่ึงมี
ประสิทธิภาพมากกว่า ทัง้ในดา้นปรมิาณผลผลติทีม่เีสถยีรภาพมากขึน้ สามารถปรบัคุณภาพผลผลติให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดได้ รวมถงึตน้ทุนการเพาะปลกูที่สามารถลดลงในระยะยาว สง่ผลให้
ราคาสนิคา้เกษตรแบบ Indoor farming ของไทยมแีนวโน้มลดต ่าลง และอาจสามารถแขง่ขนัดา้นราคากบั
สนิคา้เกษตรแบบดัง้เดมิไดใ้นอนาคต ดงันัน้เกษตรกรทีท่ าการเกษตรแบบดัง้เดมิอาจหนัมาท าการเกษตร
แบบออร์แกนิค ซึ่งไม่มีการใช้สารก าจดัศตัรูพืช เพื่อให้ได้สนิค้าที่มีความปลอดภัยใกล้เคียงกบัสนิค้า
เกษตรแบบ Indoor farming 

4. ประเทศน าเข้าผกัและผลไม้ท่ีส าคญัของไทย อย่างจีน พฒันาด้านการเกษตรแบบ Indoor farming 
อย่างรดุหน้า และอาจลดการน าเข้าผกัและผลไม้จากไทย ซึง่จนีน าเขา้ผกัและผลไมจ้ากไทยปีละไมต่ ่า
กว่า 5 ล้านตนั และคดิเป็นมูลค่าปีละไม่ต ่ากว่า 1,600 ล้านดอลลารส์หรฐั หรอืคดิเป็นสดัส่วนไม่ต ่ากว่า 
40% ของมูลค่าการส่งออกผกัและผลไมข้องไทยโดยรวม จงึกล่าวไดว้่า ไทยยงัพึ่งพาการส่งออกผกัและ
ผลไมไ้ปยงัตลาดจนีอยู่มาก การพฒันาดา้นการเกษตรแบบ Indoor farming ของจนีอยา่งรุดหน้า จงึสง่ผล
กระทบต่อการสง่ออกของไทยในอนาคตอยา่งหลกีเลีย่งมไิด ้สง่ผลให้ผูส้ง่ออกผกัและผลไมไ้ทยจ าเป็นตอ้ง
ปรบัตวัดว้ยการขยายตลาดส่งออกไปยงัประเทศใหม่ ๆ มากขึน้เพื่อลดการพึง่พาตลาดจนี ควบคู่กบัการ
สรา้งมูลค่าเพิม่ให้กบัผกัและผลไมไ้ทย เช่น การแปรรูปผกัและผลไม้เป็นผลติภณัฑ์รูปแบบใหม่ ๆ การ
พฒันาบรรจุภณัฑท์ีช่่วยรกัษาคุณภาพของผกัและผลไมร้ะหวา่งการขนสง่ เป็นตน้ รวมถงึอาจมุง่ขยายการ
สง่ออกผกัและผลไมพ้รเีมยีมไปยงัตลาดจนีทีม่กี าลงัซือ้ เชน่ ปกักิง่ เซีย้งไฮ ้เป็นตน้ 

ความท้าทายของภาคการเกษตรไทย ทัง้จ านวนแรงงานภาคการเกษตรที่จะลดลง ความผันผวนของ สภาพ
ภูมอิากาศ รวมถึงข้อจ ากดัในการใช้ทรพัยากรต่าง ๆ เช่น น ้า พื้นที่เพาะปลูก เป็นต้น เป็นปจัจยักดดนัให้ภาค
การเกษตรไทยตอ้งเรง่ปรบัตวัใหก้ารเพาะปลกูมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ ประกอบกบัความตอ้งการบรโิภคผกัและผลไม้
ของผูบ้รโิภคทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ทีเ่ริม่เปลีย่นไปในทศิทางทีใ่หค้วามส าคญักบัความปลอดภยัดา้นอาหาร
มากขึน้ ซึง่การเกษตรแบบ Indoor farming จะชว่ยเขา้มาตอบโจทยค์วามทา้ทายต่าง ๆ ดงักล่าวนี้ โดยอไีอซมีองวา่ 
ปจัจยัแห่งความส าเรจ็ในการขบัเคลื่อนใหก้ารเกษตรแบบ Indoor farming มบีทบาทในเชงิพาณิชยใ์นไทยมากขึน้ 
อยู่ที่การส่งเสรมิด้านการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยีให้สามารถเพาะปลูกพชืได้หลากหลายมากขึ้น ควบคู่กบัการ
สือ่สารถงึขอ้ดขีองสนิคา้เกษตรแบบ Indoor farming เช่น ปลอดภยัจากสารพษิ ประหยดัทรพัยากรในการเพาะปลกู 
เป็นตน้ เพือ่กระตุน้ใหผู้บ้รโิภคชาวไทยหนัมาบรโิภคสนิคา้กลุม่ดงักล่าวไดใ้นวงกวา้ง 
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