ฟาร์มดิจิทัล (Digital Farming) ในสิงคโปร์

การทาเกษตรกรรมในอดีตของสิงคโปร์
ในอดีตช่วงประมาณปี 2513 ชาวสิงคโปร์ประมาณ 175,400 คน หรือประมาณ 9% ของประชากร
ทั้งหมด มีอาชีพเป็นเกษตรและการประมง แต่ด้วยวิธีการทาเกษตรแบบดั้งเดิมที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถ
คาดการณ์ ผ ลผลิ ต ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น และต้ อ งใช้ ก าลั ง คนเป็ น จ านวนมาก การจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงาน The Primary
Production Department (PPD) จึงเกิดขึ้น เพื่อการสนับสนุนและช่ว ยเหลือเกษตรกรในสิ งคโปร์ ทั้งในการ
ฝึกอบรม และกาจัดตั้งโครงการต่างๆ เพื่อการการช่วยเหลือเกษตร ซึ่งรวมถึงด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ด้วย
นอกจากนี้ ด้ว ยการเติบ โตของประชากร เมืองที่พัฒ นาขึ้น และอุตสาหกรรม ทาให้ มีการปรั บ
โครงสร้างอุตสาหกรรมจากการผลิตเพื่อการดารงชีวิตไปสู่โหมดการทาฟาร์มเชิงพาณิชย์ที่เน้นจานวนผลผลิต การ
พัฒนาสวน Agrotechnology ที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการทาฟาร์มเชิงพาณิชย์จึงเกิดขึ้น

การทาเกษตรในสิงคโปร์
แบบดั้งเดิม ปี 2503
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การทาเกษตรกรรมในปัจจุบันของสิงคโปร์
สิ ง คโปร์ เ ป็ น ประเทศที่ มี ก ารวางแผนและพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมต่ า งๆ เพื่ อ ให้ มี
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ การทาธุร กิจและพักอาศัย โดยการพัฒ นาที่พักอาศัยในเขตเมืองหลายแห่ง ให้
เหมาะสมและมีคุณภาพสาหรับการใช้ชีวิตแบบอย่างยั่งยืน เช่น การออกแบบผังเมือง การพัฒนาพื้นที่ การขนส่ง
คุณภาพชีวิตของประชาชน ที่พักอาศัยที่มีพื้นที่สีเขียว อาคารพาณิชย์สีเขียว และในด้านอาหาร ซึ่งรวมถึงการทา
การเกษตรในเขตเมืองด้วยเทคโนโลยีใหม่ หรือ “Living Lab” เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพของสินค้า ให้ ดี ขึ้น
ความคุ้มค่าในการลงทุน เหมาะกับสภาพพื้นที่ประเทศของสิงคโปร์ที่มี จานวนจากัด และสามารถทาได้แบบยั่งยืน
ประกอบกับ Agri–Food Veterinary Authority (AVA) มีนโยบายกระจายแหล่งนาเข้า การพึงพาตนเอง และ
การใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การท าเกษตรแบบ Living Lab ใน
สิงคโปร์ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะ
ในกลุ่มคนอายุระหว่าง 20-30 ปี เนื่องจาก มีความ
ต้องการแหล่ งอาหารที่มีคุณภาพ และปราศจาก
สารปราบศัตรูพืชตกค้าง รวมถึงเป็นงานอดิเรกเพื่อ
การพักผ่อนและคลายความตึงเครียดในสิงคโปร์
ในปัจจุบันฟาร์มเกษตรในสิงคโปร์ที่มุ่งเน้นการปลูกผักเป็นสาคัญ โดยมีฟาร์มจานวน 62 แห่ง ในเขต
Lim Chu Kang ได้รับการต่อสัญญาไปอีกจากปี 2560 จนถึง 2562 และในอนาคตจะมีพื้นที่ใหม่สาหรับฟาร์ม
เกษตร โดยที่ AVA จะปรับระยะเวลาสัญญาเป็น 20 ปี/ครั้ง แทนระยะเวลา 10 ปี
Living Lab ในสิงคโปร์ มีหลากหลายรูปแบบ เช่น
1. Aquaponics แบบไม่ใช้ดนิ ของบริษัท Comcrop
2. A-Go-Gro แบบใช้ดินและไม่ใช้ดนิ ของบริษัท Sky Greens Singapore
3. Green House แบบใช้ดินของบริษัท Kok Fah Technologies Farm
4. Digital Farm แบบไม่ใช้ดินของบริษัท Sustenir Agriculture Singapore Pte Ltd
ตัวอย่างรูปแบบการเกษตร Living Lab ของฟาร์มต่างๆ ในสิงคโปร์
1. ระบบ Aquaponics แบบไม่ใช้ดินของบริษัท Comcrop – เป็นการทาเกษตรเชิงพาณิชย์ ขนาดเล็ ก
ตั้งอยู่บนชั้นดาดฟ้าของอาคาร Scape ซึ่งตั้งอยู่ย่าน Orchard เป็นการทาเกษตรแนวตั้ง กลางแจ้ง และ
เป็ น รายแรกในสิ งคโปร์ ที่ทาฟาร์ มแบบ Aquaponics
ซึง่ Comcrop ได้พัฒนาระบบนิเวศระหว่างการปลูกพืช
กั บ การเลี้ ย งปลา มี ก ารท างานของในรู ป แบบการรี
ไซเคิล น้ า โดยน้ าเสี ย จากการเลี้ ย งปลาจะถูกดูด ผ่ า น
ระบบหินกรอง และส่งต่อไปยังรากของพืช ทั้งนี้ น้าที่
ผ่านรากของพืชกลับมาที่อ่างเลี้ยงปลาจะกลายเป็นน้า
สะอาดเหมือนเดิม
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พืชที่มีการปลูกในฟาร์ม: Wasabi Greens, Wood Sorrel, Ghost Peppers, Sweet Basil,
Spearmint, Serrata Basil และ Peppermint

2. A-Go-Gro แบบไม่ใ ช้ ดิ น ของบริ ษัท Sky Greens Singapore – เป็นรูปแบบการทาเกษตรแนวตั้ ง
ทางานด้วยระบบไฮโดรลิค และเทคโนโลยี A-Go-Gro และมีการจดสิทธิบัตรโดย Sky Greens เป็นที่
เรียบร้อย รูปแบบการทางานจะประกอบไปด้วยชั้นปลูกพืช ที่ติดตั้งอยู่ในกรอบอลูมิเนียมรูปตัว A สูงถึง
9 เมตร โดยแบ่งออกเป็นชั้นจานวน 38 ชั้น ซึ่งสามารถรองรับการปลูกพืชผลที่ใช้ดินหรือไฮโดรโปนิกส์ได้
และจะมีการหมุนเพื่อให้พืชได้รับน้าและแสงแดดในปริมาณที่เท่ากัน ทั้งนี้ ระบบหมุนไม่ใช้ไฟฟ้าในการ
ขับเคลื่อน ใช้วิธีการเติมน้าเพื่อให้สามารถนาไปหมุนรอก ซึ่งน้าก็จะวนกลับไปกลับมา นอกจากนี้ น้าเสีย
จากพืชก็จะนาไปหมักแล้วสามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ และหลังคาของพื้นที่เพาะปลูกจะเป็นพลาสติก
พีวีซีใส ทาให้สามารถปลูกพืชเมืองร้อนได้ตลอดทั้งปี
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พืชที่มีการปลูกในฟาร์ม: Cabbage, Nai Bai, Chinese broccoli, Lettuce, Brassica, Water
spinach, Spinach

3. Green House แบบใช้ดินของบริษัท Kok Fah Technology Farm (KFTF) – เป็นฟาร์มขนาดใหญ่
ที่มีการทาเกษตรแบบผสมผสานระหว่างระบบแบบดั้งเดิม และระบบอัตโนมัติ ในเรือนกระจก หรือ
Green House โดยการใช้ดิน และได้มีการนาเทคโนโลยีหลากหลายชนิดเข้ามาใช้ในการทาเกษตรแบบ
ดั้งเดิม เช่น เครื่องคานวณการใส่ดินให้พอดีกับภาชนะปลูก (Bale Dosage Bunker) และเครื่องมือฝัง
เมล็ ด พื ช ผลอั ต โนมั ติ เป็ น ต้ น ซึ่ ง ได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ จาก Agri-Food & Veterinary Authority of
Singapore (AVA) ในการพัฒนาและนาระบบอัตโนมัติต่างๆ มาใช้กับกระบวนการทาเกษตรแบบดั้งเดิม

ของบริษัท
พื ช ที่ มี ก ารปลู ก ในฟาร์ ม : Chinese cabbage, Chinese flowering cabbage, Chinese Endives,
Local Mustard, Lettuce, Baby Sweet potato leaves, Baby Spinach, Round Spinach, Sharp
Spinach, Red Spinach, Ceylon Spinach, Water Spinach
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4. Digital Farm แบบไม่ใ ช้ดิ นของบริ ษัท Sustenir Agriculture Singapore Pte Ltd - เป็นการทา
เกษตรแนวตั้ง ที่ใช้ระบบการควบคุมสภาพแวดล้อมด้วยคอมพิวเตอร์ หรือ Controlled-environment
agriculture จนถึงสารอาหารของพืช เป็นการปลูกพืชในอาคาร (In door) เพื่อป้องกันมลพิษทางอากาศ
และแมลงศัตรู พืช โดยมีการควบคุมอุณภูมิ และแสงเพื่อ การสั งเคราะห์ แสงของพืช ซึ่งกระบวนการ
สั ง เคราะห์ แ สงนี้ จ ะผ่ านแสงจากหลอดไฟ LED ที่ มี ก ารควบคุ ม ความเข้ ม ของแสง คลื่ น ความถี่ แ ละ
ระยะเวลาของแสง เพื่อให้มีความคลายคลึงกับการสังเคราะห์แสงจากดวงอาทิตย์ และยังมีการควบคุม
ความชื้นในอากาศ มีระบบการรดน้าอัตโนมัติที่มีการควบคุมสารอาหาร และระบบการควบคุมสารอาหาร
ของพืชผ่านการทดลองเพื่อหาสารเคมีที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชชนิด แต่ละชนิด ทั้งนี้ การใช้
แสง LED จะช่ ว ยลดระยะเวลาการปลู ก ลงได้ ค รึ่ ง หนึ่ ง ของระยะเวลาการเติ บ โต ในปั จ จุ บั น ฟาร์ ม
Sustenir เป็นเพียงรายเดียวในสิงคโปร์ ที่สามารถปลูกต้นสตรอเบอร์รี่ได้

พืชที่มีการปลูกในฟาร์ม: Arugula, Strawberry, Kale, Basil, Luttuce
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ความคิดเห็นของ สคต.
สิงคโปร์มีภาพลักษณ์เป็นเมืองแห่งอนาคต ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนที่ดีของรัฐบาลในด้านต่างๆ
รวมถึงด้านการเกษตรที่มีการศึกษาและพัฒนาจากดั้งเดิมที่เป็นการเพาะปลูกเพื่อการดารงชีวิต เป็นการเพาะปลูก
เพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งในปัจจุบันมีการนาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ เพื่อให้การทาเกษตรเป็นการทาแบบยั่งยืน และ
สามารถผลิตเชิงพาณิชย์ได้ด้วย
ปัจจุบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีได้พัฒนาก้าวไกลไปมาก ทั้ง อุปกรณ์เครื่องใช้ ต่างๆ การรวบรวม
ข้อมูลและประมวลผลทันทีเพื่อการคาดการณ์ภูมิอากาศ การปรับดินหรือน้าตามความต้องการของพืช ทาให้การ
ทาเกษตรในปัจจุบันไม่จาเป็นต้องอาศัยสภาพอากาศเหมือนในอดีต
การเกษตรของไทยมีรูปแบบคล้ายกับการเกษตรแบบดั้งเดิมของสิงคโปร์ หากภาครัฐมีการสนับสนุน
และให้ความรู้เกี่ยวกับการนาเทคโนโลยีต่างๆ เข้าไปใช้ในการทาเกษตรแก่เกษตรกร เพื่อให้สามารถทาเกษตรได้
ทั้งปี ไม่ต้องพึงพาสารเคมีในการทาเกษตร จะทาให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อไทยเป็น
อย่ างมาก เนื่ องจากกระแสความนิ ย มผลิ ตภัณฑ์การเกษตรที่เป็นออร์แกนิค ขยายตัว เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในขณะ
เดียวกับก็แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้อีกด้วย
อย่างไรก็ดี การทาเกษตรในสิ งคโปร์ส่ว นมากเป็นการปลู กผั กใบเขียว แต่ปริมาณที่ผลิตได้ยั ง ไม่
เพียงพอกับการบริโภคภายในประเทศ
จากรายงาน
ประจ าปี ข อง AVA ปี 2559
สิ งคโปร์ การน าเข้าผั กใบเขี ย ว
81,000 ตั น การบริ โ ภคต่ อ
CAPITA ปี 2 5 5 9 อ ยู่ ที่ 8 0
กิ โ ลกรั ม ดั ง นั้ น สิ น ค้ า ทาง
การเกษตรของไทยยังมีโอกาส
อี ก มากที่ จ ะขยายตลาดมายั ง
สิงคโปร์
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-------------------------------------------------ที่มา: Channel News Asia / www.susteniragriculture.com / www.skygreens.com /
www.kokfahfarm.com.sg / www.comcrop.com
สานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์
กันยายน 2561

