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Singapore Green Plan 2030 วาระแห่งชาติในการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืนของสิงคโปร์
สิงคโปร์ได้จัดทำ Singapore Green Plan 2030 หรือ Green Plan ทีเ่ ป็นเป้าหมายที่มุ่งมั่นระยะ
10 ปี ของสิ ง คโปร์ และเป็ น วาระแห่ง ชาติ ส ำหรั บ การพั ฒ นาประเทศแบบยั ่ง ยืน ภายใต้ The UN’s 2030
Sustainable Development Agenda1 และ The Paris Agreement2 รวมถึงการวางจุดยืนของสิงคโปร์ในการ
ก้าวไปสู่เป้าหมายการลดการปล่อยมลพิษให้เป็นศูนย์โดยเร็วที่สุด

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 รัฐบาลสิงคโปร์ประกาศแนวทาง Singapore Green Plan 2030 ซึ่ง
เป็นกระบวนการเคลื่อนไหวทั้งประเทศ เพื่อ การผลักดันสิงคโปร์ให้ไปถึงเป้าหมายภายในระยะเวลา 10 ปี ทั้งนี้
แผนการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education: MOE) กระทรวงการ
พัฒนาแห่งชาติ (Ministry of National Development: MND) กระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม (Ministry
of Sustainability and the Environment: MSE) กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (Ministry of Trade and
Industry: MTI) และกระทรวงคมนาคม (Ministry of Transport: MOT)

1

The UN’s 2030 Sustainable Development Agenda https://sdgs.un.org/goals#:~:text=The%202030%20Agenda%20for%20Sustainable,now%20and%20into%20the%20future.&text=I
n%202013%2C%20the%20General%20Assembly,a%20proposal%20on%20the%20SDGs.
2 The Paris Agreement - https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
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ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
ในการบรรยายสารคดีการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภู ม ิ อ ากาศ โดย Channel News Asia ตอน
A Wicked Problem3 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ความยั่งยืน และสิ่ ง แวดล้ อมสิง คโปร์ นางสาว
Grace Fu ได้ ม ี ก ารแสดงความคิ ด เห็ น กั บ
Dr. Janil Puthucheary ผู้จัดทำสารคดีดังกล่าว
ว่ า Singapore Green Plan 2030 จะเป็ น การ
ผลักดันความยั่งยืนทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายที่
จะใช้อิทธิพลของรัฐ บาลสิงคโปร์ ที่มีต่อชาวสิงคโปร์ ในการขับเคลื่อนแผนดังกล่าวให้ เป็นรูปธรรมมากขึ้ น
โดยองค์ประกอบสำคัญในแผนการคือ การทำอย่างไรให้การบริการสาธารณะใช้ทรัพยากรธรรมให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ในขณะเดียวกันก็เสริมสร้างความร่วมมือทั่วประเทศ เพื่อนำมาซึ่งความยั่งยืนของสิงคโปร์ อาทิ การจัดตั้ง
กองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน เพื่อดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามา
ลงทุนในการวิจัยและพัฒนาดังกล่าว เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วการวิจัยและพัฒนาจะต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนาน
และมีความเสี่ยงสูงที่จะล้มเหลว ดังนั้น การสนับสนุนของรัฐบาลจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยรองรับความสูญเสียที่
เกิดขึ้น
นอกจากนี้ ด้ ว ยการที ่ ร ั ฐ บาลสิ ง คโปร์ ม ี ก ารสนั บ สนุ น เงิ น ทุ น แก่ โรงพยาบาล โรงเรี ย น และ
มหาวิทยาลัย รัฐบาลสิงคโปร์จึงอยู่ในฐานะที่สามารถแสดงจุดยืน เพื่อชักจูงสถานบันเหล่า นี้ให้ปรับเปลี่ยนแนว
ทางการบริหารสถาบันไปเป็นรูปแบบที่มีความยั่งยืนมากขึ้นได้ในทันที
นางสาว Grace กล่าวเพิ่มเติมว่า สิงคโปร์ใน 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ใช้พลังงานน้อยลงในการพัฒนา
ประเทศ โดยเห็นได้จาก GDP สิงคโปร์ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ที่เติบโต 5% ในขณะที่ปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide: CO2) กลับลดลง 2% แต่อย่างไรก็ดี การพัฒนาประเทศเป็นเรื่องยากหาก
ต้องควบคุมหรือลดเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ดังนั้น การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจ จึงเป็นแนวทางการ
พัฒนาประเทศเพื่อก้าวไปสู่ความยั่งยืนของสิงคโปร์ ซึ่งรัฐบาลสิงคโปร์ได้ออกนโยบาย Industry Transformation
Map4 เพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงในภาคเอกชนให้ก้าวไปสู่ความยั่งยืนทั้งประเทศ

3

A Wicked Problem, a climate change documentary series by CAN - https://www.channelnewsasia.com/news/video-ondemand/climate-change-a-wicked-problem/our-carbon-problem-14303556
4 Industry Transformation Map - https://www.mti.gov.sg/Transforming-Industries/For-Industries
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เป้าหมายสำคัญของ Singapore Green Plan 2030
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

การสร้างสวนสาธารณะอีกกว่า 130 เฮกตาร์ และการปลูกต้นไม้อีก 1 ล้านต้น
การผลักดันนโยบายอาคารสีเขียวให้ได้ 80% ภายในปี 2573
การยุตกิ ารจดทะเบียนรถยนต์ดีเซล ภายในปี 2568
การเพิ่มที่ชาร์จรถไฟฟ้าในที่จอดรถของอาคารที่พัก HDB ภายในปี 2568
การส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในปี 2573
การสร้างทางปั่นจักรยานเชื่อมต่อเพิ่มขึ้นเป็น 1,320 กิโลเมตร ภายในปี 2573
การสร้างรถไฟฟ้าเพิ่มเครือข่ายรถไฟเป็น 360 กิโลเมตร ภายในต้นปี 2573
การลดปริมาณขยะที่ส่งไปยังหลุมฝังกลบให้ได้ 20% ภายในปี 2569 และ 30% ภายในปี 2573
การยกเลิกการใช้อุปกรณ์ทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศที่ใช้สารทำความเย็นที่ก่อให้เกิดภาวะโลก
ร้อน ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2565
10. การลดการใช้พลังงานน้อยให้ได้ 15% ภายในปี 2573
11. การส่งเสริมการผลิตอาหารภายในประเทศให้ได้ 30% ของความต้องการบริโภคในสิงคโปร์ ภายในปี 2573

-------------------------ที่มา : Channel News Asia - https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/green-plan-2030grace-fu-government-infuence-documentary-14288584
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