
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์ 

เทคโนโลยีเกษตรของสิงคโปร์ 

 ด้วยข้อจ ำกัดทำงด้ำนขนำดพ้ืนทีข่องประเทศและทรัพยำกรธรรมชำติ ท ำให้สิงคโปร์ต้องน ำเข้ำสินค้ำ
อำหำรมำกกว่ำ 90% ของควำมต้องกำรบริโภคภำยในประเทศ ซึ่งสิงคโปร์ก็สำมำรถบริหำรจัดกำรแหล่งน ำเข้ำ
อำหำรได้เป็นอย่ำงดี โดยกำรใช้กลยุทธ์กำรกระจำยแหล่งอำหำร ท ำให้ปัจจุบันสิงคโปร์มีแหล่งน ำเข้ำอำหำร
มำกกว่ำ 170 ประเทศท่ัวโลก จนกระท่ังสิงคโปร์ได้รับกำรจัดอับดับให้เป็นประเทศท่ีมีควำมมั่นคงด้ำนอำหำรมำก
ที่สุดในโลก 2 ปีซ้อน อย่ำงไรก็ตำม ด้วยกำรเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีก่อให้เกิดควำมเสี่ยงใหม่ๆ อย่ำงเช่น กำรเติบโต
ของประชำกรโลก ที่คำดว่ำจะส่งผลให้ควำมต้องกำรอำหำรทั่วโลก
เพิ่มขึ้นอีก 50% ภำยในปี 25931 ประกำรที่สอง กำรเปลี่ยนแปลง
ของสภำพภูมิอำกำศโลก ที่คำดว่ำจะสร้ำงควำมกดดันต่อห่วงโซ่
อุปทำนอำหำรทั่วโลกมำกขึ ้น เนื่องจำกอุณหภูมิโลกที่สูงขึ ้นและ
สภำพอำกำศแปรปวน ท ำให้ผลผลิตและพื้นที่ทำงกำรเกษตรลดลง 
ประกำรท ี ่ ส ำม  แนวโน ้มกำรให้ควำมส  ำค ัญก ับเศรษฐกิจ
ภำยในประเทศมำกขึ้นและลดกำรพึ่งพำตลำดต่ำงประเทศที่ก ำลัง
เกิดขึ้นในหลำยประเทศ เนื่องจำกกำรหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทำน
ทั่วโลก ซึ่งเป็นผลกระทบจำกวิกฤตกำรณ์ COVID-19 ที่ระบำดไปทั่ว
โลก 

 
1 United Nations - https://www.un.org/en/sections/issues-depth/population/ 

การคาดการณ์ประชากรโลก 
ในปี 2593 คาดว่าจะถึง 9.7 พันล้านคน  

และจะเพิ่มขึ้นเป็น 11.2 พันล้านคน ในปี 2643 

แผนที่โลกปี 2593 แสดงการคาดการณ์พื้นเกษตรที่จะได้รบัผลกระทบมากทีสุ่ด (เฉดสีส้มเข้ม) จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ที่มา : World Economic Forum 
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 ส ิงคโปร ์จ ึง มีกำรน  ำกลย ุทธ์   
“3 Food Baskets2” มำใช้เพ่ือ
เสริมสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนอำหำร
ของสิงคโปร์ โดยกลยุทธ์ 1 ใน 3 
น ั ้น ค ือ นโยบาย 30 by 303  
ที่ม ี เป ้ำหมำยจะเพ ิ ่มผลผลิต
สินค้ำเกษตรที่ผลิตในสิงคโปร์ให้
ได ้  30%4 ของควำมต ้องกำร
บร ิ โ ภค ในส ิ ง ค โปร ์  ภ ำย ใน 

ปี 2573 (2030) ซึ่งปัจจุบันฟำร์มเกษตรในสิงคโปร์จ ำนวน 220 ฟำร์ม บนพื้นที่ 3 ตำรำงกิโลเมตร5 สำมำรถผลิต
สินค้ำผักใบ 14% ไขไ่ก่ 26% และปลำ 10% ของควำมต้องกำรบริโภคในปี 25626 

ดังน ั ้น เพื ่อกำรก้ำวไปสู่ เป ้ำหมำย 30 by 30 
ภำยในข้อจ ำกัดด้ำนที่ดินและทรัพยำกรธรรมชำติ 
สิงคโปร์จ ำเป็นต้องบริหำรพื้นที่เกษตรกรรมให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ร ัฐบำลส ิงคโปร ์จ ึงให ้ควำมส  ำค ัญก ับกำรน ำ
เทคโนโลยี เข ้ ำมำใช ้ ในกำรท  ำ เกษตร หรือ 

Agriculture Technology (Agri-Tech) มำกขึ้น 

ท ำให ้กำรขออน ุญำตใช ้พ ื ้นท ี ่จ ัดสรรส  ำหรับ
เกษตรกรรมของสิงคโปร์ ผู ้ประกอบกำรนั ้นๆ 
จะต้องมีแผนด ำเนินธุรกิจที่มีกำรน ำเทคโนโลยีเข้ำ
มำใช้ในกำรด ำเนินกิจกำร นอกจำกนี ้ ร ัฐบำล
สิงคโปร์ยังมีกำรจัดตั ้งพื ้นที ่ส ำหรับกำรพัฒนำ
น ว ั ต ก ร ร ม เ ท ค โ น โ ล ยี เ ก ษ ต ร  Agri-Food 
Innovation Park (AFIP) 7 โดยเฉพำะ เพ่ือกระตุ้นกำรสร้ำงระบบนิเวศเกษตรเทคโนโลยีในสิงคโปร์ 

 
2 กลยุทธ์ 3 Food Baskets ได้แก่ 1) Diversify – กระจำยแหล่งน ำเข้ำเพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพำแหล่งอำหำรแหล่งเดียว 2) Grow Local – 
กำรสนับสนุนกำรท ำเกษตรกรรมในสิงคโปร์ และ 3) Grow Overseas - กำรสนับสนุนฟำร์มสิงคโปร์ขยำยฐำนผลิตออกไปนอกประเทศ 
3 นโยบาย 30 by 30 - https://www.ditp.go.th/contents_attach/545910/545910.pdf 
4 เป้าหมายการเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตรให้ได้ 30%  ได้แก่ สินค้าผักและผลไม้ 20% และเน้ือสัตว์ 10% 
5 พื้นที่เกษตรกรรมของสิงคโปร์ทั้งหมด 3 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็นพื้นที่เกษตรบนบก 2 ตำรำงกิโลเมตร (200 เฮกตำร์ หรือ1,250 ไร่) คิดเป็น
สัดส่วนน้อยกว่ำ 1% ของพื้นที่ทั้งหมด ตั้งอยู่ในบริเวณ Lim Chu Kang และ Sungei Tengah และพื้นที่ส ำหรับกำรเลี้ยงปลำในทะเลประมำณ 1 
ตำรำงกิโลเมตร (100 เฮกตำร์ หรือ 625 ไร่) ตั้งอยู่ในบริเวณช่องแคบยะโฮร์ และน่ำนน ้ำทำงภำคใต้ 
6 ผลผลิตสินค้าเกษตร โดย Singapore Food Agency ณ ปี 2562 - https://www.sfa.gov.sg/food-farming/food-farms 
7 Agri-Food Innovation Park (AFIP) - https://www.mti.gov.sg/-/media/MTI/COS-2019/Factsheet_AFIP.pdf 

กลยุทธ์ “3 Food Baskets” ก ากับดูแลโดยหน่วยงาน Singapore Food Agency 
(SFA) 

ระบบนิเวศเกษตรใน 
Agri-Food Innovation Park (AFIP) 
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เทคโนโลยีเกษตร หรือ Agriculture Technology (Agri-Tech) 
 เทคโนโลยีเกษตร หรือ Agriculture Technology (Agri-Tech) คือ กำรน ำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ใน
กำรท ำเกษตรพืชสวนและกำรท ำฟำร์มเลี ้ยงสัตว์ โดยมีจุดประสงค์เพื ่อกำรพัฒนำและปรับปรุงผลผลิต 
ประสิทธิภำพ และผลก ำไร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ปัจจุบัน Agri-Tech มีหลำกหลำยรูปแบบ เช่น กำร
ใช้เครื่องจักรกลและระบบอัตโนมัติต่ำงๆ ในกำร
เพำะปลูก กำรให้อำหำรสัตว์ กำรเก็บเกี่ยวผลผลิต 
และกำรบรรจุภัณฑ์ กำรใช้ระบบคอมพิวเตอร์
รวบรวมข้อมูลปละประมวลผล เพื่อค ำนวณสูตร
อำหำรสัตว์ สูตรปุ๋ย หรือค ำนวณสภำพภูมิอำกำศ 
กำรใช้หุ ่นยนต์ ปัญญำประดิษฐ์ (AI) หรือโดรน 
เพื่อติดตำมและตรวจสอบพืชผลหรือสัตว์ในฟำร์ม 
ไปจนถึงกำรใช้ช่องทำงออนไลน์ 
เพื ่อกำรซื ้อขำยสินค้ำ จ ัดหำ
ว ัตถ ุด ิบ และเช ่ำซ ื ้ออ ุปกรณ์
กำรเกษตร เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันใน
หลำยประเทศ โดยเฉพำะในกลุ่ม
ประ เทศที่ พ ัฒนำแล ้ ว  เ ช่ น 
สหร ั ฐอเมร ิกำ  ออสเตร เลีย 
เยอรมนี ได้มีกำรน ำ Agri-Tech 
เข้ำมำใช้ในกำรท ำเกษตรอย่ำง
แพร่หลำย ยกตัวอย่ำงเช่น ในสหรัฐฯ มีกำรใช้ Agrobot ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่ใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์จับภำพ เพ่ือ
ตรวจหำและจ ำแนกขนำดผลผลิตกำรเกษตรว่ำพร้อมเก็บเกี่ยวหรือไม่ กำรใช้แขนกลเก็บเกี่ยวผลผลิต และกำรใช้
หุ่นยนต์ก ำจัดแมลงศัตรูพืช เป็นต้น  

 บริษัทวิจัยตลำด Allied Market Research ได้คำดกำรณ์ว่ำ ภำยในปี 2569 มูลค่ำของเกษตรกรรม
แนวตั้ง8ทั่วโลกจะขยำยตัวเพิ่มขึ้นเป็น 12.77 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ (383,611 ล้ำนบำท9) จำก 2.23 พันล้ำน
เหรียญสหรัฐฯ (66,989 ล้ำนบำท) ในปี 2561 อัตรำกำรเติบโตเฉลี่ย 24.6% ต่อปี ส่วนตลำดกำรเพำะเลี้ยงสัตว์
น ้ำสมัยใหม่ คำดว่ำภำยในปี 2568 จะมีมูลค่ำถึง 274.8 พันล้ำนเหรียญสหรัฐ (8,254,992 ล้ำนบำท) จำก 135 
พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ (4,055,400 ล้ำนบำท) ในปี 2560 อัตรำกำรเติบโตเฉลี่ย 4.7%  

 

 
8 การเกษตรแนวตั้ง หรือ Vertical Farm หมำยถึง กำรปลูกพืชเป็นชั้น ๆ มีกำรให้น ้ำ อำหำร และแสงโดยกำรควบคุมจำกมนุษย์ ปลูกในโรงเรือนที่มี
หลังคำ มีตำข่ำยป้องกันแมลงเข้ำมำกัดกินผลผลิต ปลูกพืชได้โดยไม่จ ำกัดฤดูกำล และสำมำรถผลิตได้เป็นจ ำนวนมำก 
9 อัตราแลกเปลีย่น 1 เหรียญสหรัฐฯ ตอ่ 30.04 บาท  

ที่มา: https://www.dragon1.com/agritech 

ที่มา: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) 
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เทคโนโลยีเกษตรของสิงคโปร์ 
 ระบบนิเวศ Startup ด้ำนกำรเกษตรของสิงคโปร์ ประกอบด้วยผู้เล่นที่หลำกหลำยในห่วงโซ่มูลค่ำ
ตั้งแต่ผู้ผลิตจำกฟำร์ม ผู้ให้บริกำรระบบต่ำงๆ ไปจนถึงฟำร์มเชิงพำณิชย์ที่มีเทคโนโลยีสูง ซึ่งผลิตอำหำรเพื่อกำร
บริโภคในสิงคโปร์ โดยในปี 2562 นักลงทุนในตลำดอำเซียนเข้ำมำลงทุนด้ำนเทคโนโลยีเกษตรของสิงคโปร์มีมูลค่ำ
สูงถึง 240.8 ล้ำนเหรียญสิงคโปร์ (5,425.22 ล้ำนบำท) และในปีเดียวกันบริษัท SEEDS Capital10 ซึ ่งเป็น
หน่วยงำนด้ำนกำรลงทุนของสิงคโปร์ ได้แต่งตั้งพันธมิตรร่วมลงทุน 7 รำย เพื่อกำรลงทุนใน Startups เทคโนโลยี
ขั้นสูงด้ำนกำรเกษตรในระยะเริ่มต้นมูลค่ำกว่ำ 90 ล้ำนเหรียญสิงคโปร์ (2,027.7 ล้ำนบำท) เพื่อสร้ำงโซลูชั่นที่จะ
ป้องกันกำรหยุดชะงักของอุตสำหกรรมอำหำรเกษตร นอกจำกนี้ รัฐบำลสิงคโปร์มีกำรจัดสรรงบประมำณกว่ำ 55 
ล้ำนเหรียญสิงคโปร์ (1,239.15 ล้ำนบำท11) ก ำกับดูแลโดย Enterprise Singapore (ESG) เพ่ือเร่งกำรเติบโตของ
บริษัทเกษตรกรรมและผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น ้ำในสิงคโปร์ ที่มกีำรน ำเอำนวัตกรรมเข้ำมำใช้เพ่ือกำรเพิ่มผลผลิตอีกด้วย 

 ปัจจุบันสิงคโปร์มีกำรใช้ Agri-Tech ในเกษตรกรรม 3 ประเภท คือ 1) ฟาร์มไข่ไก่ไฮเทค ที่มีกำร
น ำเอำเทคโนโลยีขั้นสูงมำใช้ในกำรด ำเนินกระบวนกำรต่ำงๆ แบบอัตโนมัติ ตั้งแต่เริ่มต้นกำรให้อำหำรแม่ไก่ จนถึง
กำรบรรจุภัณฑ์ 2) ฟาร์มเลี้ยงปลาแบบปิด กำรใช้เทคโนโลยีระบบกักกันแบบปิด เพ่ือเลี้ยงปลำในสภำพแวดล้อม
ที่มีกำรควบคุม ป้องกันปลำจำกองค์ประกอบภำยนอกที่อำจก่อควำมเสียหำยให้กำรฟำร์มปลำ เช่น อุณหภูมิของ
ทะเลที่สูงขึ้น สำหร่ำย และน ้ำมันรั่วไหล เป็นต้น และ 3) ฟาร์มผักแนวตั้ง ที่ใช้ระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ในกำรด ำเนินกิจกำร เพื่อกำรท ำเกษตรที่ได้ประสิทธิภำพสูงสุดและใช้ทรัพยำกรน้อยลง เช่น ฟำร์ม
กลำงแจ้งแนวตั้งที่ใช้ระบบหมุนเวียนตำมระดับเพื่อปรับกำรดูดซับแสง และฟำร์มในร่มที่ใช้นวัตกรรมทำง
เทคโนโลยีควบคุมสภำพแวดล้อมท ำให้สำมำรถปลูกพืชได้ตลอดทั้งปี 

1. ฟาร์มไข่ไก่ไฮเทค เป็นฟำร์มไข่ไก่ที ่ม ีกำร
น ำเอำเทคโนโลยีขั ้นสูงมำใช้ในกำรด ำเนิน
กระบวนกำรต่ำงๆ แบบอัตโนมัติ ตั้งแต่เริ่มต้น
กำรให้อำหำรแม่ไก่ กำรรวบรวมไข่ไก่ กำรคัด
เกรด และกำรบรรจุภัณฑ์ ภำยใต้มำตรฐำน
ควบค ุมควำมปลอดภ ัยด ้ ำนอำหำรของ 
Singapore Food Agency (SFA) ซ ึ ่ ง ร ะบบ
อัตโนมัตินี้ ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรผลิต 
เพิ่มผลผลิต และยังช่วยให้สำมำรถผลิตผลิตภัณฑ์พิเศษ เช่น ไข่ที่ผสมสำรอำหำรเป็นพิเศษ เป็นต้น 
ปัจจุบันฟำร์มไข่ไก่ไฮเทคของสิงคโปร์ มี 3 ฟำร์ม ได้แก่ ฟำร์ม Chew’s Agriculture ฟำร์ม N&N 
Agriculture และฟำร์ม Seng Choon Farm 

 
10 SEEDS Capital - https://www.enterprisesg.gov.sg/financial-assistance/investments/investments/seeds-capital/overview 
11 อัตราแลกเปลีย่น 1 เหรียญสิงคโปร ์ต่อ 22.53 บาท 
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ฟาร์ม Chew’s Agriculture เป็นฟำร์มเลี้ยงไก่แบบเปิด ตั้งอยู่ในบริเวณ Murai Farmway 
ผลิตไข่ไก่ได้วันละ 500,000 ฟอง ได้รับตรำสัญลักษณ์ Healthier Choice จำก Singapore Health 
Promotion Board และมำตรฐำนกำรท ำฟำร์มจำก Singapore Food Agency (SFA) โดยไข่ไก่ที่ผลิต
ได ้95% วำงจ ำหน่ำยในสิงคโปร์ ทั้งนี้ ฟำร์ม Chew’s Agriculture ก่อตั้งขึ้นโดยครอบครัว Chew เมื่อปี 
2530 และได้จ ำหน่ำยต่อให้กับ นำย Edvin Lim วัย 29 ปี เมื่อ 3 ปีที่แล้ว โดยนำย Edivn ได้น ำเอำ
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ำมำใช้ในกำรด ำเนินกิจกำร เช่น โรงเรือนเลี้ยงไก่ที่มรีะบบอัตโนมัติต่ำงๆ ใช้แรงงำน
จ ำนวนน้อย ระบบควบคุมสภำพอำกำศ และโปรแกรมกำรให้อำหำรและน ้ำอัตโนมัติ และระบบกำรเก็บ
และคัดแยกไข่ไก่ เป็นต้น นอกจำกนี้ ในบริเวณฟำร์ม Chew’s Agriculture ยังมีกำรท ำโรงงำนพลังงำน
ขยะ โดยกำรแปลงขยะจำกกำรเลี้ยงไก่ให้เป้นพลังงำนไฟฟ้ำ โดยนำย Edvin หวังว่ำ ในระยะยำวฟำร์ม 
Chew’s Agriculture จะกลำยเป็นฟำร์มท่ีปรำศจำกก๊ำซคำร์บอน 

 ฟำร์ม Chew’s Agriculture ยังมีกำรวำงแผนที่จะขยำยขนำดกำรเลี ้ยงไก่แบบเปิด เพ่ือ
ด ำเนินตำมนโยบำยกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนอำหำรของรัฐบำลสิงคโปร์ ซึ่งเมื่อวันที่ 29 พฤษภำคม 
2563 ฟำร์ม Chew’s Agriculture ได้รับอนุมัติวงเงินกู้จ ำนวน 27 ล้ำนเหรียญสิงคโปร์ ระยะเวลำ 10 ปี 
จำกธนำคำรสิงคโปร์ DBS เพื่อกำรสร้ำงฟำร์มไข่ไก่แบบเปิดแห่งใหม่ ที่จะสำมำรถผลิตไข่ไก่ได้ปริมำณ
มำกขึ้นถึง 200% จำกปริมำณกำรผลิตเดิม ซึ่งหนึ่งในเงื่อนไขกำรกู้เงิน คือ ฟำร์ม Chew’s Agriculture 
แห่งใหม่จะต้องก่อสร้ำงให้ได้ตำมมำตรฐำน Humane Farm Animal Care (HFAC)12 ขององค์กรที่ไม่
แสวงหำผลก ำไรสัญชำติอเมริกำ เพ่ือกำรท ำฟำร์มไข่ไกแ่บบยั่งยืน 

 
12 Humane Farm Animal Care (HFAC) - https://certifiedhumane.org/ 
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ฟาร์ม N&N Agriculture เป็นแบรนด์ภำยใต้บริษัท Eggriculture Foods Ltd ตั้งอยู่บริเวณ 
Lim Chu Kang Lane ผลิตไข่สดพำสเจอร์ไรส์ และผลิตภัณฑ์ไข่พำสเจอร์ไรส์หลำกหลำยประเภท เป็น
ฟำร์มที่น ำเทคโนโลยีขั้นสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ มีลูกไก่ประมำณ 
170,000 ตัวและแม่ไก่มำกกว่ำครึ่งล้ำนตัว สำมำรถผลิตไขไ่ก่ไดป้ระมำณ 350,000 ฟองต่อวัน 

  ในช่วงยุคแรก ฟำร์ม N&N Agriculture เป็นฟำร์มท่ีใช้แรงงำนจ ำนวนมำก มีผลผลิตต ่ำและมี
กำรใช้ระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีน้อยที ่สุด แต่ปัจจุบันฟำร์ม N&N Agriculture ได้พัฒนำระบบ
อัตโนมัติและเทคโนโลยีต่ำงๆ เข้ำมำใช้ในกำรด ำเนินกิจกำรตั้งแต่กำรดูแลปศุสัตว์ไปจนถึงกำรเก็บไข่ไก่ 
กำรแปรรูป และกำรบรรจุหีบห่อ ตัวอย่ำงเช่น 
กำรผสมอำหำรสัตว์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
100% เพื ่อควำมแน่ใจว่ำไก่ก ับลูกไก่ได ้รับ
โภชนำกำรอำหำรที่เหมำะสมและสม ่ำเสมอ กำร
ท ำควำมสะอำดโรงเรือนด้วยหุ่นยนต์ เพื่อก ำจัด
กำรปนเปื ้อน และกำรรวบรวมไข่ไก่อัตโนมัติ 
เป็นต้น  
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ฟาร์ม Seng Choon Farm เป็นฟำร์มไข่ไกท่ี่ได้รับควำมเชื่อถือถึงคุณภำพของไข่ไก่แห่งหนึ่ง
ของสิงคโปร์ ผลิตและจ ำหน่ำยไข่ไก่ในสิงคโปร์มำตั้งแต่ปี 2532 และเม่ือปี 2553 ได้เริ่มน ำเทคโนโลยีเข้ำ
มำใช้ในกำรด ำเนินกิจกำร เช่น กำรสแกนไข่และอ่ำนผ่ำนคอมพิวเตอร์ เพ่ือตรวจสอบควำมสะอำดของไข่
ไก่ กำรบรรจุอัตโนมัติ ระบบกำรให้อำหำร 
กำรควบคุมอ ุณหภูม ิ และระบบท ำควำม
สะอำด เป็นต้น จนในปัจจุบัน ฟำร์ม Seng 
Choon Farm มีแม่ไก่มำกถึง 850,000 ตัว 
ผลิตไข่ไก่ได้ 625,000 ฟองต่อวัน แต่มีคนงำน
เพียง 100 คน เท่ำนัน้ 
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2. ฟาร์มเลี้ยงปลาแบบปิด กำรใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มปริมำณและคุณภำพของปลำที่ผลิตในสิงคโปร์ โดย
ฟำร์มปลำชำยฝั่งบำงแห่งได้เริ่มใช้ระบบกักกันแบบปิด เพื่อเลี้ยงปลำในสภำพแวดล้อมที่มีกำรควบคุม 
เพื่อป้องกันปลำจำกองค์ประกอบภำยนอก เช่น อุณหภูมิของทะเลที่สูงขึ้น สำหร่ำย และน ้ำมันรั่วไหล ที่
อำจก่อควำมเสียหำยให้กำรฟำร์มปลำ นอกจำกนี้  ฟำร์มปลำลอยน ้ำอัจฉริยะของ Singapore 
Aquaculture Technologies13 ยังใช้เทคโนโลยี AI ในกำรติดตำมสุขภำพและอัตรำกำรเติบโตของ
ปลำ ในขณะที่ Eco-Ark ของ Aquaculture Center of 
Excellence14 พัฒนำเทคโนโลยีส ำหรับกำรผลิตปลำ
จ ำนวนมำก โดยใช้พลังงำนน้อยลง และฟำร์มปลำบนบก
แนวตั้งของ Apollo Aquaculture Group15 ทีใ่ช้ระบบ
กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น ้ำหมุนเวียน เพื่อบ ำบัดและรีไซเคลิน ้ำ
เล ี ้ยงปลำในฟำร์ม รวมทั ้งกระบวนกำรท ำงำนที่เป็น
อัตโนมัติ ตั ้งแต่กำรให้อำหำรจนถึงกำรเก็บเกี่ยว ท ำให้
สำมำรถตรวจสอบและควบคุมสภำพกำรเลี้ยงปลำได้จำก
ระยะไกลอีกด้วย 

 
13 Singapore Aquaculture Technologies - https://www.todayonline.com/singapore/ai-keeps-eye-barramundi-smart-floating-fish-
farm-pasir-ris-coast 
14  Aquaculture Center of Excellence - https://www.todayonline.com/singapore/new-floating-fish-farm-changi-aims-produce-
more-seafood-traditional-coastal-ones 
15 Apollo Aquaculture Group - https://www.temasek.com.sg/en/news-and-views/stories/sustainability/generational-
investing/TheSingaporeanFarmerUsingVerticalFarming 
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3. ฟาร์มผักแนวตั้ง ทั้งกลำงแจ้งและในร่มที่ใช้ระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในกำรด ำเนินกิจกำร 
เพื่อกำรท ำเกษตรที่ได้ประสิทธิภำพสูงสุดและใช้ทรัพยำกรน้อยลง16 ก ำลังได้รับควำมนิยมเป็นอย่ำงมำก
ในสิงคโปร์ เช่น ฟำร์มกลำงแจ้งแนวตั้ง Sky Greens17 ที่ใช้ระบบหมุนเวียนตำมระดับ เพื่อปรับกำรดูด
ซับแสง ในขณะที่ฟำร์มในร่ม เช่น Sustenir18 และ VertiVegies19 ใช้นวัตกรรมทำงเทคโนโลยีเพื่อเพ่ิม
ปริมำณผลผลิต ในสภำพแวดล้อมที่มีกำรควบคุม ซึ่งไม่เสี ่ยงต่อน ้ำท่วม ควำมแห้งแล้ง และแสงแดด  
ทั้งนี้ นอกเหนือจำกกำรใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตแล้ว เทคโนโลยีเกษตรของสิงคโปร์ยังมีกำรพัฒนำ
เพื ่อใช้ในกำรปลูกผักพันธุ ์ที ่ไม่เคยปลูกในสิงคโปร์มำก่อน  
ซ่ึงกำรพัฒนำเหล่ำนี้จะท ำให้ผู้บริโภคสิงคโปร์สำมำรถเข้ำถึงผัก
และผลไม้พันธุ์เมืองหนำว อย่ำงเช่น สตรอเบอร์รี่ และผัก Kale 
ไดต้ลอดทั้งปี 

 
------------------------------ 

 
16 การท าเกษตรที่ไดป้ระสิทธิภาพสงูสุดและใช้ทรัพยากรน้อยลงของสิงคโปร์ - https://www.ura.gov.sg/Corporate/Resources/Ideas-and-
Trends/Feeding-cities-of-the-future 
17 Sky Greens - https://www.sgsme.sg/news/towkays/towkays-speak/big-plans-ahead-local-vertical-farm-sky-greens 
18 Sustenir - https://www.businesstimes.com.sg/hub-projects/leaders-of-transformation/sustenir-sows-the-seeds-of-success 
19 VertiVegies - https://www.foodnavigator-asia.com/Article/2018/08/08/Singapore-s-largest-indoor-farm-to-give-food-firms-and-
national-food-security-a-boost 
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