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POLICY BRIEF
พิมพเขียวที่ยั่งยืนแหงสิงคโปร ป ค.ศ. 2015
Singapore Sustainable Blueprint 2015 (SSB2015)
สิงคโปรนับไดวาเปนประเทศที่มีความกาวหนาในเรื่องการเติบโตอยางยั่งยืนมากที่สุดในอาเซียน
เพราะนับตั้งแตไดรับเอกราชเพียงแค 2 ป สิงคโปรก็ไดริเริ่มการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมและการเติบโตที่ยั่งยืนแลว โดยโครงการแรกคือ “เมืองแหงสวน” (Garden City) ในป ค.ศ. 1967 ซึ่งมีวัตถุ
ประสงคที่จะทําใหสิงคโปรปกคลุมดวยความเขียวขจีจากตนไมและมีสภาพแวดลอมที่สะอาด ตอมาในป
ค.ศ. 1968 ก็ไดมี “โครงการรณรงคความสะอาดแหงสิงคโปร” (Singapore Clean Campaign)
สวนในป ค.ศ. 1971 ไดมีการออกกฎเกณฑดานมลพิษทางอากาศ ซึ่งบรรจุอยูใน“พระราชบัญญัติ
อากาศสะอาด” (Clean Air Act) นอกจากนี้ สิงคโปรยังไดตัดสินใจที่จะตั้งเขตอุตสาหกรรมใหอยูหาง
จากตัวเมืองในชวงคริสตทศวรรษที่ 70 และการบําบัดแมนํ้าสิงคโปรที่เต็มไปดวยมลพิษจากการสัญจร
ทางนํ้า ใหกลายเปนพื้นที่ตัวเมืองที่มีความสวยงามและมีชีวิตชีวา ในชวงคริสตทศวรรษที่ 80

พิมพเขียวดานสิ่งแวดลอม (environmental blueprint)
พิมพเขียวดานสิ่งแวดลอม (environmental blueprint) ของ
สิงคโปรฉบับแรกไดริเริ่มขึ้นในป ค.ศ. 1992 โดยใชชื่อวา “แผนสีเขียวแหง
สิงคโปร” (Singapore Green Plan: SGP) โดยกระทรวงสิ่งแวดลอม
(ปจจุบันคือการทรวงสิ่งแวดลอมและทรัพยากรนํ้า) ซึ่งมีวัตถุประสงคใน
การพั ฒ นาการเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของสิ ง คโปร ค วบคู  ไ ปกั บ การ
อนุรักษ สิ่งแวดลอมจนทําใหสิงคโปรกลายเปน “เมืองสีเขียว” (green city)
ภายในป ค.ศ. 2000 ตอมาในป ค.ศ. 2002 ไดมีการนําแนวคิดและปญหา
ปญหาทางสิ่งแวดลอมใหมๆ เพิ่มเขาไป อาทิเชน มลพิษขามแดน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เปนตน จึงเกิดเปนพิมพ
เขียวดานสิ่งแวดลอมฉบับที่ 2 ที่มีชื่อวา “แผนสีเขียวแหงสิงคโปร ป ค.ศ. 2012” (Singapore Green Plan 2012: SGP2012)
โดยมุงเนนในเรื่องความยั่งยืนทางสิ่งแวดลอมของสิงคโปรเปนหลัก ซึ่งพิมพเขียวฉบับนี้ไดรับการแกไขเพิ่มเติม ในป ค.ศ. 2006
ถึงแมวาเปาหมายตางๆ ใน SGP2012 ไดประสบความสําเร็จแลว แตเพื่อใหการพัฒนาความยั่งยืนทางสิ่งแวดลอมของประเทศมี
ความตอเนื่องไปจนถึงป ค.ศ. 2030 สิงคโปรจึงไดเริ่มดําเนินการพิมพเขียวดานสิ่งแวดลอมฉบับที่ 3 “พิมพเขียวที่ยั่งยืนแหง
สิงคโปร” (Sustainable Singapore Blueprint) ในเดือนเมษายนป ค.ศ. 2009 โดยมีวิสัยทัศนใหสิงคโปรเปนเมืองที่นาอยู
และมีชีวิตชีวาและเปนเมืองที่คนสิงคโปรรักและภาคภูมิใจที่จะเรียกวา “บาน” ตอจากนั้น ไดมีการพัฒนาพิมพเขียวดาน
สิ่งแวดลอมฉบับที่ 4 “พิมพเขียวที่ยั่งยืนแหงสิงคโปร ป ค.ศ. 2015” (Sustainable Singapore Blueprint 2015: SSB2015)
ซึ่งไดเริ่มดําเนินการในเดือนพฤษจิกายน ป ค.ศ. 2014
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สามวิสัยทัศนและ หาประเด็นหลักของ SSB2015
SSB2015 ไดวางวิสัยทัศนออกเปน 3 เรื่อง คือ บานอันเปนที่รักและนาอยู (Liveable and Endearing Home)
เมืองที่ยั่งยืนและมีชีวิตชีวา (Vibrant and Sustainable City) และชุมชนที่งดงามและกะตือรือลน (Active and Gracious
Community) โดยแบงออกเปน 5 ประเด็นหลัก คือ เมืองนิเวศนอัจฉริยะอันเปนที่รัก (“Eco-smart” Endearing Towns)
สิงคโปรที่ลดการใชรถยนต (A “Car-Lite” Singapore) การมุงสูประเทศปลอดขยะ (Towards a Zero Waste Nation)
การเปนผูนําทางดานเศรษฐกิจสีเขียว (A Leading Green Economy) และชุมชนที่งดงามและกะตือรือลน (An Active and
Gracious Community) ซึ่งจะกลาวโดยยอดังนี้

1.บานอันเปนที่รักและนาอยู (Liveable and Endearing Home)
1.1 เมืองนิเวศนอัจฉริยะอันเปนที่รัก (“Eco-smart” Endearing Towns)
• ริเริม่ เขตที่อยูอาศัยแบบใหมที่เพรียบพรอมดวยเทคโนโลยีและการออกแบบ
เชิงนวัตกรรม เชน Punggol Northshore, Jurong Lake District,
Kampong Bugis และ Marina South
• ฟนฟูที่ดินใหมีความยั่งยืนผานทางโครงการตางๆ เชน Remaking Our Heart
Land และ HDB Greenprint (โดย HDB เปนคํายอของ Housing Development Board)
• สนับสนุนความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมของพื้นที่และอาคารตางๆ ในวงกวาง
ผานทางโครงการ BCA Green Mark (โดย BCA ยอมาจาก Building and
Construction Authority)
• จัดหาและรักษาพื้นที่สีเขียวในตัวเมือง และอนุรักษมรดกทางธรรมชาติ เพื่อให
ตระหนักรับรูในการเปน “เมืองในสวน”(City in a Garden)
• ดําเนินโครงการ Active, Beautiful, Clean Waters (ABC Waters)
เพิ่มมากขึ้นเพื่อใหเกิดพื้นที่สีนํ้าเงิน (Blue Space) สําหรับการพักผอน
หยอนใจเพิ่มมากขึ้น
• ใหโอกาสแกชุมชนในการเพิ่มพื้นที่สาธารณะในละแวกบาน
• ชวยเหลือผูอยูอาศัยในการประหยัดนํ้าและพลังงาน รวมทั้งดําเนินกิจการ 3Rs
(Reduce, Reuse, Recycle)ไดงายขึ้น
Source : Ministry of the Environment and Water Resources (2016)
1.2 สิงคโปรที่ลดการใชรถยนต (A “Car-Lite” Singapore)
• ริเริ่มเมืองที่มีนวัตกรรมและการออกแบบเชิงสรางสรรค เพื่อใหมีสภาพแวดลอมของการเดินและการขี่จักรยานที่ดีขึ้น
โดยเริ่มจาก Ang Mo Kio
• พัฒนาโครงขายจักรยานใหครอบคลุมมากกวา 700 ก.ม. ภายในป ค.ศ. 2030 ดวยโครงสรางพื้นฐานที่เอื้ออํานวย
และมาตรฐานทางจริยธรรมที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการขี่จักรยานที่ปลอดภัยภายในเมืองและระหวางเมือง
• สรางพื้นที่ปลอดรถยนตในหมูบานจัดสรรและตัวเมือง เชน Civic District ที่ถนนจะถูกปดชั่วคราวหรือถาวร เพื่อทํา
กิจกรรมสาธารณะ
• เริ่มการใชรถยนตไรคนขับ (Driverless Vehicles) กันอยางแพรหลายในสิงคโปร
• นํารองโครงการแบงปนรถยนตไฟฟา (Electric Car-sharing Scheme) เพื่อใหผูพักอาศัยมีความสะดวกสบายใน
การเขาถึงรถยนตไฟฟา โดยที่ไมตองเปนเจาของ
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2.1

การมุงสูประเทศปลอดขยะ (Towards a Zero Waste Nation)
• เริ่มการใชปลองทิ้งขยะกลางสําหรับขยะที่สามารถนํามารีไซเคิลไดในแฟลตการเคหะแหงใหม และอํานวยความสะดวก
สําหรับการรีไซเคิลขยะในบานเรือนที่มีการสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานที่ดีขึ้น
• เริ่มการใชระบบลําเลียงขยะอัตโนมัติ (Pneumatic Waste Conveyance System) ในเมืองการเคหะเพื่อสนับสนุน
ใหมีการกําจัดขยะที่สะดวกสบายและถูกสุขลักษณะ
• สรางโรงงานกําจัดขยะแบบครบวงจร (Integrated Waste Management Facility) ที่สามารถคัดแยกขยะรีไซเคิล
ออกมาจากขยะทั้งหมดได
• ริเริ่มโครงการที่ลดอาหารที่ถูกทิ้ง (Food Waste) ในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มและปรับปรุงการรีไซเคิลขยะผลิตภัณฑ
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Electrical and Electronic Waste) เพิ่มมากขึ้น
2.2 การเปนผูนําทางดานเศรษฐกิจสีเขียว (A Leading Green Economy)
• ริเริ่มเขตนวัตกรรมใหม เชน การบูรณาการ CleanTech Park, Nanyang Technological University และนิคม
อุตสาหกรรมในอนาคต (เชน Bulim, Jalan Bahar, และ Tengah) เปนตน เพื่อใหเปนหองทดลองที่มีชีวิตและ
สามารถอุมชูความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมได
• เพิ่มการใชพลังงานแสงอาทิตยในระบบพลังงานเปน 350 MWp ภายในป ค.ศ. 2020 ผานทางSolarNova programme
• ทดสอบนวัตกรรมสีเขียวมากขึ้น รวมถึง Renewable Energy Integration Demonstrator ซึ่งเปนระบบทดสอบใน
Semakau Landﬂl
• พัฒนากลุมอุตสาหกรรมนวัตกรรมอาคารเขียว (Green Buildings Innovation Cluster) มูลคา 52 ลานดอลลารสิงคโปร
เพื่อเสริมสรางศักยภาพในการพัฒนาอาคารเขียว
• เพิ่มการสรางงานสีเขียวที่มีคุณภาพมากขึ้นจากการคาดการณในป ค.ศ. 2011 อีก 60,000 ตําแหนง
• เริ่มความคิดริเริ่มตางๆ เพื่อสนับสนุนบริษัทในสิงคโปร เพื่อรับเอาการปฏิบัติงานอยางยั่งยืนที่ดีที่สุดไปประยุกตใช

3. ชุมชนที่งดงามและกะตือรือลน (Active and Gracious Community)
• จัดหาพื้นที่สาธารณใหกับชุมชนมากขึ้น เพื่อนําไปใชประโยชนในกิจกรรมตางๆ เชน การทําใหลานสาธารณะของเมือง
การเคหะแหงใหมใน Punggol และ Bedok มีความคึกคักมากขึ้น
• ใหสาธารณมีสวนรวมใน Ubin Project เพื่อปรับปรุงสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติในภาพรวมใหดีขึ้น สรางประสบการณ
และทดลองเทคโนโลยีที่ยั่งยืนใหมๆ
• รวมทํางานกับผูมีสวนไดเสีย ในการปรับปรุง Rail Corridor ใหดีขึ้น เพื่อเปนพื้นที่สีเขียวสําหรับการพักผอนหยอยใจ
• สรางพื้นที่ปลอดขยะ “Bright Spots” มากขึ้น ในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของโครงการ Keep Singapore Clean
Movement
• สนันสนุนธุรกิจใหใสใจกับผลกระทบทางสิ่งแวดลอมมากขึ้น และใหมีสวนรวมในโครงการภาคสมัครใจตางๆ
• เปนผูนําในเรื่องความยั่งยืนทางสิ่งแวดลอมผานทาง “Public Sector Taking the Lead in Environmental
Sustainability” 2.0 Initiative
• เพิ่มการใชพลังงานแสงอาทิตยในระบบพลังงานเปน 350 MWp ภายในป ค.ศ. 2020 ผานทางSolarNova programme
• ทดสอบนวัตกรรมสีเขียวมากขึ้น รวมถึง Renewable Energy Integration Demonstrator ซึ่งเปนระบบทดสอบใน
Semakau Landﬂl
• พัฒนากลุมอุตสาหกรรมนวัตกรรมอาคารเขียว (Green Buildings Innovation Cluster) มูลคา 52 ลานดอลลารสิงคโปร
เพื่อเสริมสรางศักยภาพในการพัฒนาอาคารเขียว
• เพิ่มการสรางงานสีเขียวที่มีคุณภาพมากขึ้นจากการคาดการณในป ค.ศ. 2011 อีก 60,000 ตําแหนง
• เริ่มความคิดริเริ่มตางๆ เพื่อสนับสนุนบริษัทในสิงคโปร เพื่อรับเอาการปฏิบัติงานอยางยั่งยืนที่ดีที่สุดไปประยุกตใช
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เปาหมายป ค.ศ. 2030 ของ SSB2015

เปาหมายป ค.ศ. 2030 ของ SSB2015 จะถูกแบงออกเปน 6 ดาน คือ 1) พื้นที่สีเขียวและสีนํ้าเงิน (Green and Blue
Space) 2) การเดินทาง (Mobility) 3) การใหบริหารชุมชน (Community Stewardship) 4) ความยั่งยืนของทรัพยากร
(Resource Sustainability) 5) คุณภาพอากาศ (Air Quality) และ 6) การระบายนํ้า (Drainage) โดยแตละดานจะมีดัชนี
ชี้วัดตางๆ ดังภาพ
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