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ฟาร์มไข่ไก่ในสิงคโปร์สามารถผลิตได้หนึ่งในสามของการบริโภคในประเทศ 

 
เมื ่อวันที ่ 8 เมษายน 2565 หน่วยงานอาหารของ
สิงคโปร์ (Singapore Food Agency : SFA) รายงาน
ว่า จ านวนฟาร์มผลิตอาหาร1 ในสิงคโปร์ได้เพ่ิมขึ้นจาก 
221 แห่งในปี 2562 เป็น 260 แห่งในปี 2564 โดย
มูลค่ารวมของการผลิตในประเทศของสินค้าเหล่านี้
เพิ่มขึ้น 13% จาก 163.4 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (4,022 
ล้านบาท)2 ในปี 2563 เป็น 185.2 ล้านเหรียญสิงคโปร์ 
(4,560 ล้านบาท) ในปี 2564 ทั ้งนี ้ ฟาร์มไข่ไก่ใน
สิงคโปร์สามารถผลิตได้ถึง 30% ของปริมาณการ
บริโภคในประเทศ 
SFA ระบุว ่า ในปัจจุบัน สิงคโปร์พึ ่งพาการน าเข้า
อาหารจากต่างประเทศอย่างมาก คิดเป็น 90% ของ
ปริมาณอาหารทั้งหมดในประเทศ โดยในปี 2564 ชาว
สิงคโปร์บริโภคไข่โดยเฉลี่ยประมาณ 390 ฟอง ผัก 
100 กิโลกรัม อาหารทะเล 22 กิโลกรัม เนื ้อ 62 

กิโลกรัม และผลไม้ 76 กิโลกรัม ดังนั้น ฟาร์มผลิตอาหารในประเทศจึงมีบทบาทส าคัญในการการส่งเสริมความ
มั่นคงด้านอาหารของสิงคโปร์ เพราะการผลิตในประเทศจะท าหน้าที่ลดการพ่ึงพาการน าเข้า โดยเฉพาะช่วงที่ห่วง
โซ่อุปทานหยุดชะงัก นอกจากนี้ สิงคโปร์ได้ตั้งเป้าหมายที่จะผลิตอาหารในประเทศให้ได้ 30% ของความต้องการ
บริโภคในประเทศภายในปี 2573 (2030) หรือนโยบาย 30X30 โดยส่งเสริมการลงทุนด้านอาหารทางการเกษตร
หลายแห่งเพื่อที่บรรลุเป้าหมาย  

SFA กล่าวต่อว่า การพัฒนาฟาร์มไข่ไก่แห่งที่สี่ของ
สิงคโปร์จะช่วยเพิ ่มขีดความสามารถการผลิต
ภายในประเทศ และเมื ่อมีการผลิตอย่างเต็ม
รูปแบบในปี 2567 จะสามารถตอบสนองความ
ต้องการไข่ในประเทศได้ถึง 50% ในขณะเดียวกัน 
SFA ขอให้ประชาชนชาวสิงคโปร์ช่วยสนับสนุน
ผลผลิตในประเทศ โดยสังเกตจากตราสัญลักษณ์สี
แดง  SG Fresh Produce เพราะเม ื ่ อม ีความ
ต้องการซื้อเพ่ิมขึ้น ฟาร์มจะได้รับการสนับสนุนให้
เพิ่มก าลังการผลิต ซึ่งจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นใน

การจัดหาอาหารของสิงคโปร์ และ SFA พร้อมให้การสนับสนุนฟาร์มต่างๆ ในการปรับปรุงผลผลิต และสามารถ
รับมือต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศและจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

 
1 ประกอบไปด้วย ฟาร์มผกั ไข่ไก่ และอาหารทะเล 
2 1 เหรยีญสิงคโปร์ เท่ากับ 24.62 บาท ณ. วันที ่11 เม.ย. 65  
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สถานการณ์ไข่ไก่ในสิงคโปร์  
 ในช่วงสามปีที่ผ่านมา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของ
ห่วงโซ่อุปทาน สิงคโปร์ในฐานะที่เป็นประเทศพึ่งพาการน าเข้าอาหารเป็นหลัก ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาโดย
พยายามสนับสนุนการผลิตภายในประเทศ โดยการน าเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อการเกษตรและอาหาร  และ 
สิงคโปร์ยังมีนโยบายกระจายความหลากหลายของแหล่งผลิตและน าเข้า โดยข้อมูลสถิติของ SFA แสดงให้เห็นว่า 
สิงคโปร์มีการบริโภคไข่ไก่ โดยเฉลี่ยประมาณ 2 ,142 ล้านฟองต่อปีในระหว่างปี 2562-2564 ส าหรับการน าเข้า 
จากเดิมในปี 2562 สิงคโปร์มีสัดส่วนการน าเข้าไข่ไก่จากมาเลเซียถึง 72% ลดลงมาเหลือเพียง 52% ในปี 2564 
ในขณะที่ปริมาณการผลิตในประเทศนั้นได้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 26% ในปี 2562 มาเป็น 30% ในปี 2564 

 
ข้อมูลเพิ่มเติม/ความคิดเห็นของ สคต. 
 ในช่วงที่ผ่านมาสิงคโปร์ไดพ้ยายามเพ่ิมแหล่งน าเข้าอาหารทีห่ลากหลายขึ้น โดยในสินค้ากลุ่มไข่ไก่นั้น 
ในปี 2562 ประเทศท่ีได้รับการรับรองให้น าเข้าไข่ไก่เข้ามายังสิงคโปร์มีเพียง 12 ประเทศ แต่ในปี 2564 มีจ านวน
เพ่ิมข้ึนเป็น 16 ประเทศ เช่น ไทย ออสเตรเลีย สเปน และโปแลนด์ เป็นต้น 

 
 ส าหรับประเทศไทย ได้ส่งออกไข่ไก่มายังสิงคโปร์เพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2563 เมื่อเทียบกับปี 2562  
ถึงแม้ว่าช่วงหนึ่งไทยจะมีการระงับการส่งออกไข่ไก่ ท าให้การน าเข้าไข่ไก่ของสิงคโปร์จากไทยลดลง ทั้งนี้ ในปี 
2564 สิงคโปร์มีมูลค่าการน าเข้าไข่ไก่จากโปแลนด์และยูเครนเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะโปแลนด์ ที่เริ่มส่งไข่ไก่
มายังสิงคโปร์ในปี 2563 และเพิ่มประมาณการส่งออกอย่างก้าวกระโดดในปี 2564 อย่างไรก็ดี สงครามระหว่าง
รัสเซียและยูเครน อาจส่งผลให้สิงคโปร์อาจพิจารณาน าเข้าไข่ ไก่จากแหล่งอื่น ซึ่งรวมถึงจากไทยมากขึ้น แต่ใน
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ระยะยาว หากสิงคโปร์สามารถผลิตไข่ไก่บริโภคภายในประเทศได้ถึง 50% ย่อมส่งผลกระทบต่อการน าเข้าของ
ไทยในอนาคตได้  
 

----------------------- 
 
ที่มา :  
StraitsTimes - https://www.straitstimes.com/singapore/number-of-spore-farms-grows-over-past-
3-years-contributing-1-in-3-eggs-eaten-here  
Singapore Food Agency : https://www.sfa.gov.sg/docs/default-source/publication/sg-food-
statistics/fa_sfa---singapore-food-statistics_v2.pdf  
Global Trade Atlas (มูลค่าการน าเข้าไข่ไก่ของสิงคโปร์) 
 
 

ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์ 
เมษายน 2565 
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