
ถอดบทเรียนประสบการณ์ของสิงคโปร์ในการพัฒนาประเทศ 
สู่การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทย 

 
        นิชนันท์ ทัดแก้ว 

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 บทน า 
 จากการเข้าร่วมการฝึกอบรมระยะสั้น 
หลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถของ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS Capability 
Development Program) รุ่นที่ 13 ระหว่าง
วันที่ 11 – 17 มีนาคม 2561 ณ สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ ซึ่งเป็นประเทศชั้นน าที่มีความเจริญ 
เติบทางเศรษฐกิจสูง เป็นศูนย์กลางทางการค้า 
และการลงทุน ด้านการวิจัยและพัฒนา และ
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ถือเป็นตัวอย่าง
ของการพัฒนาประเทศท่ีประสบความส าเร็จ
ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
ซึ่ งนับเป็นโอกาสอันดีที่ ได้ เรียนรู้แนวคิด 
วิธีการของการพัฒนาด้านต่าง ๆ ในสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ ที่สามารถน าไปปรับใช้กับประเทศ
ไทยได ้
 การฝึกอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นการศึกษา
เรียนรู้การด าเนินงานของสิงคโปร์ที่น าไปสู่การ
พัฒนาที่ ยั่ งยืนในรูปแบบการรับฟังการ
บรรยายเกี่ ยวกับนโยบายพัฒนา Smart 
Nation ซึ่ ง เ ป็ น แผ น หลั ก ข อ งป ร ะ เ ท ศ

นับตั้งแต่ปี 2014 เพ่ือให้สิงคโปร์ก้าวสู่การ
เป็นประเทศอัจฉริยะ เป็นเมืองที่น่าอยู่ระดับ
โลก ประชาชนมีความสุขและสมดุลภายใต้
กา รขั บ เ คลื่ อนด้ ว ย เทค โน โลยี ซึ่ ง เ ป็ น
โครงสร้าง พ้ืนฐานส าคัญของประชาชน 
พร้อมสนับสนุนการค้นคว้าด้าน Internet of 
Things เพ่ือสนองการใช้ชีวิตของประชาชน 
การจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างยั่ งยืน 
กรณศีึกษาการผลิตน้ าประปาและการจัดการ
น้ าเสีย การวางแผนและการจัดการระบบ
การขนส่งทางบกในสิงคโปร์ และการพัฒนา
ปัจจัยพ้ืนฐานด้านที่อยู่อาศัย รวมทั้งได้มี
โอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานจากสถานที่จริง 
ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากร
ระหว่างการฟังบรรยายและซักถามข้อมูล ท า
ให้ได้รับความรู้และมุมมองใหม่ ๆ ทั้งเรื่อง
การบริหารจัดการ เทคโนโลยี  และการ
สร้ า งสรรค์นวัตกรรมของสิ งค โปร์  ซึ่ ง
หลักการส าคัญท่ีท าให้ประสบความส าเร็จคือ 
การวางเป้าหมายที่มีความชัดเจน โดยมีการ
วางแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี



และนวัตกรรม ทรัพยากรมนุษย์  และ
สิ่ งแวดล้อม ซึ่ งถือเป็นรากฐานของการ
พัฒนาประเทศท่ียั่งยืน  
 สิ่งที่ ได้ เรียนรู้จากการอบรมและ
ศึกษาดูงาน  
 ตัวอย่างที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ
ของสิงคโปร์คือ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ใน
การผลิตน้ าประปา และการบ าบัดน้ าเสีย 
เป็นที่ทราบกันดีว่าสาธารณรัฐสิงคโปร์ มี
ข้อจ ากัดไม่ว่าจะเป็นขนาดพ้ืนที่ของเกาะที่มี
เพียง 710 ตารางกิโลเมตร การไม่มีแหล่งน้ าดิบ 
ตามธรรมชาติที่จะใช้เป็นแหล่งผลิตและ
บริโภคส าหรับชุมชนและภาคอุตสาหกรรม 
ท าให้ต้องพึงพาหาซื้อน้ าดิบจากสหพันธรัฐ
มาเลเชีย แต่นั่นไม่ใช่ทางแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ยั่งยืน จากประสบการณ์ดังกล่าว รัฐบาลได้
ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนน้ า จึ งให้
ความส าคัญในการศึกษาวิจัย เพ่ือคิดค้นวิธีการ
ในการผลิตน้ าจืดจากน้ าทะเล (Desalination)  
เพ่ือรองรับกับความต้องการของประชาชน 
ในปัจจุบันได้มีการจัดตั้งโรงงาน Desalination  
ซึ่งตั้งอยู่ติดกับชายฝั่งทะเล รวม 2 แห่ง  
(อยู่ระหว่างก่อสร้างอีก 3 แห่ง) และการใช้
เทคโนโลยี Membrane Water Reclamation  
ในการบ าบัดน้ าเสียและน าน้ ากลับมาใช้ใหม่ 
ในชื่อว่า NEWater รวม 5 แห่ง 
 โรงงานผลิ ตน้ าประปาจากน้ าเสี ย 
NEWater เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานสาธารณูปโภคแห่งสิงคโปร์ และ
กระทรวงสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรน้ า  
โ ด ยคิ ด ค้ น เ ทค โน โ ลยี ที่ ส า ม า ร ถผลิ ต
น้ าประปาจาก น้ าทิ้งในครัวเรือนด้วยการ
บ า บั ด ท า ง ชี ว ภ า พ ด้ ว ย เ ท ค โ น โ ล ยี 
Membrane Water Reclamation จ น ไ ด้
น้ าประปาที่สะอาดตามเกณฑ์มาตรฐาน
องค์กรอนามัยโลก และนอกจากการผลิต
น้ าประปาเ พ่ือใช้ อุปโภคแล้ว  NEWater  
ยังผลิตน้ าดื่มบรรจุขวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่ประชาชนในเรื่องคุณภาพของน้ า การ
ผลิตน้ าของโรงงาน NEWater ท าให้สิงคโปร์
สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการน าเข้า
น้ าประปาจากมาเลเซีย ซึ่งในอนาคตสิงคโปร์
ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเพ่ิมความสามารถในการ
ผลิตน้ าประปาจากการบ าบัดน้ าเสียให้เพ่ิมขึ้น 
เพ่ื อลดการพ่ึ งพาแหล่ งน้ าจากแหล่ งอ่ื น  
นอกจากนี้แล้ว ยังพัฒนาพ้ืนที่กักเก็บน้ า 
(Reservoir) ด้วยโครงสร้างเพ่ือกั้นระหว่าง
ทะเลและคลองน้ าจืด กระจายโดยรอบเกาะ 
จะเห็นได้ว่าสิงคโปร์ประสบความส าเร็จใน
การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ า ได้อย่างยั่งยืน อย่างไร 
ก็ตาม การน าน้ าเสียกลับมาใช้เป็นน้ าดิบ
ส าหรับผลิตน้ าประปาย่อมมีต้นทุนในการ
ผลิตสูง ทั้งในเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้า 
Membrane module ซึ่งเป็นวัสดุอุปกรณ์
หลักที่ผลิตจากต่างประเทศ แต่ด้วยความ



ร่วมมือกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ได้
ท าการ ค้นคว้าวิจัย  จนสามารถผลิต 3D 
Printed Membrane ได้เอง ซึ่งมีราคาถูกกว่า 
โดยให้ชื่อทางการค้าว่า NanoSun-3D Printed 
Membrane for water reclamation and 
desalination ถื อ ไ ด้ ว่ า เ ป็ น ก า รจั ด ก า ร 
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 การวางแผนและการจัดการระบบการ
ขนส่งทางบกในสิงคโปร์ ถือเป็นอีกตัวอย่างที่
แสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ของสิงคโปร์ใน
การจัดการระบบคมนาคมที่ประสบความส าเร็จ 
รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ใน
การจัดการการขนส่ งทางบก  โดยเน้น 
การ พัฒนาระบบการขนส่ งสาธารณะ 
เนื่องจากสภาพทางกายภาพและพ้ืนที่อัน
จ ากัด การสร้างถนนเพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้น
ของการใช้รถยนต์  เป็นสิ่ งที่ ไม่สามารถ
ยอมรับได้ในเชิงสิ่งแวดล้อมและเป็นไปไม่ได้ 
ทั้ ง นี้ ไ ด้ มี ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร ส ร้ า ง แ ล ะ 
การออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งถนนและ
รางรถไฟ ให้มีความเชื่อมโยงเครือข่ายทั้ง
รถ ไฟ ฟ้ากั บ รถ โดยสารประจ าทา ง ได้
ครอบคลุมทั้งประเทศ โดยท าให้เกิดความ
สมดุลระหว่างการเดินทางโดยรถยนต์และ
การขนส่งสาธารณะ มีการก าหนดจุดเชื่อม
ต่อ (Hub) ของระบบการขนส่งโดยใช้ราง 
ในบริเวณใกล้กับแหล่งชุมชน และที่พักอาศัย 
ท าให้ประชาชนสามารถไปยังระบบขนส่ง

สาธารณะได้สะดวก มีการปรับปรุงคุณภาพ
และการสนั บสนุนการ ใช้ ร ะบบขนส่ ง
สาธารณะไปพร้อม ๆ กับการจ ากัดการใช้
รถยนต์ส่วนบุคคล รวมทั้งมีการใช้ระบบ
เทคโนโลยีในการตรวจสอบการจราจรที่
ทันสมัย เชื่อถือได้ การสร้าง shelter ตาม
ทางเดินให้แก่ประชาชน สร้างเส้นทาง
จักรยาน ซึ่งล้วนแล้วแต่ช่วยส่งเสริมการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงถือได้ว่าเป็น
การขนส่งที่ยั่งยืนโดยแท้จริง  
 นอกจากนโยบายสนับสนุนการให้บริการ
ขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพแล้ว ยังมี
การใช้นโยบายควบคุมการครอบครองและ
การเพ่ิมขึ้นของยานพาหนะที่จดทะเบียน 
และปริมาณการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคลที่
มุ่งเน้นให้ปริมาณยานพาหนะจดทะเบียนอยู่
ในระดับที่ควบคุมได้ และมุ่งเน้นให้ผู้ใช้รถ
ค านึงถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจราจร 
ที่ติดขัดอันเนื่องมาจากการใช้รถยนต์ส่วน
บุคคล ซึ่งจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้น 
โดยใช้มาตรการการเงินการคลัง เช่น ภาษี
รถยนต์  ระบบจัดเก็บค่าใช้ถนน (Road 
Pricing System) ค่าจดทะเบียนยานพาหนะ 
(Certificate of Entitlement, COE) จากผู้
ที่เข้าร่วมประมูล (รัฐบาลได้ก าหนดอัตราการ
เพ่ิมขึ้นของยานพาหนะจดทะเบียนไว้ที่ร้อยละ  
3 ต่อปี เท่านั้น) 



 การพัฒนาประเทศของรัฐบาลสิงคโปร์  
ไดใ้ห้ความส าคัญกับการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐาน
ด้านที่อยู่อาศัยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีที่พัก
อาศัยเป็นของตนเองในอาคารสูงหรือที่
เรียกว่าแฟลต (Flat) โดยมี HDO (Housing 
Development Organization) เป็นหน่วยงาน  
ที่ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1960 เพ่ือแก้ไข
ปัญหาวิกฤติของที่พักอาศัยที่ก่อสร้างกันอย่าง
แออัด ให้ เป็นที่ พักอาศัยที่มีสภาพแวดล้อม 
ที่ถูกสุขลักษณะ ปัจจุบันอาคารสูงในสิงคโปร์ 
83% เป็นของรัฐบาล โดยมีการก่อสร้างใน 
23 ชุมชนเมืองในสิงคโปร์ และจ านวนไม่ต่ ากว่า 1 
ล้านห้อง รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการ
ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้สามารถ
เป็นเจ้าของบ้านได้ โดยผู้ยื่นกู้ต้องยื่นข้อมูล
เอกสารให้ HDO เพ่ือพิจารณา เนื่องจากสิงคโปร์มี
ความหลากหลายทางเชื้อชาติ ดังนั้นรัฐบาล
จึงใส่ใจในรายละเอียด โดยก าหนดสัดส่วน
ของเชื้อชาติในแต่ละอาคารให้มีความหลากหลาย
และสามารถอยู่ร่วมกันได้ มีการจ ากัดพ้ืนที่
จอดรถยนต์ในแต่ละอาคาร รวมทั้งมีการติดตั้ง 
แผงโซล่าเซลล์บนหลังคาอาคารที่พักอาศัย 
และติดตั้งระบบท่อรวบรวมน้ าฝนไว้ด้วย 
ทั้งนี้ในอาณาบริเวณโดยรอบที่พักอาศัยได้มี
กา รก่ อสร้ างสิ่ งอ านวยความสะดวก เช่ น  
ส านั ก งาน  ร้ า น ค้ า  ( Shopping mall) 
โ ร ง เ รี ยนอนุบาลและประถม สนามกีฬา  
ห้องสมุด สวนสาธารณะ และให้ความส าคัญ 

กับการก าหนดพ้ืนที่สีเขียวและพ้ืนที่พักผ่อน
ของประชาชนให้ เหมาะสมกับจ านวน
ประชากรที่อาศัยอยู่ในแต่ละชุมชนเมือง  
นอกจากนี้  สิงคโปร์ยังมีแผนที่จะพัฒนา
ประเทศมุ่งสู่ Eco town ภายใต้แนวคิด “From 
Garden in City To City in a Garden”  
ซึ่งขณะนี้ได้มีแผนการด าเนินการดังกล่าวที่
เมือง Tengah โดยจะท าให้เมืองนี้กลายเป็น 
Forest Town ซึ่งจะสร้างเมืองที่มีป่าที่เต็ม
ไปด้วยต้นไม้ใหญ่ เขียวขจี ดูร่มรื่น ราวกับ
ปอดขนาดใหญ่ที่ช่วยลดความร้อนและดูดซับ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
 การด าเนินงานด้านการผลิตและ 
การบริโภคที่ย่ังยืนของประเทศไทย 
 การด าเนินงานด้านการผลิตและการ
บริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทย ได้มีการ
ด าเนินงานมาบ้างแล้วในช่วงเวลาที่ผ่านมา 
ซึ่งมีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กร
พัฒนาเอกชน และภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง
ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการผลิตให้
มีการใช้ทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ไม่ใช้ทรัพยากรเกินความจ าเป็น มีการใช้
พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และไม่ปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม 
ในขณะที่ภาคบริโภคที่ยั่งยืนเป็นการส่งเสริม
การใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยจากต้นทาง
โดยการคัดแยกขยะ การเดินทางโดยใช้รถ



สาธารณะ การผลิตพลั งงานจากแหล่ ง
พลังงานทดแทน ซึ่งแนวทางทั้งหมดได้ถูก
ก าหนดไว้ เป็นนโยบายของประเทศใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2664) แผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 2564  
 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญเป็น 
อย่างยิ่งต่อทิศทางการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 
ของประเทศ โดยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มี
รูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่ งยืน  
ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) ส านักงานฯ 
ได้เล็งเห็นความส าคัญของการด าเนินงาน 
เพ่ือส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
ให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ เพ่ือป้องกันการเกิดมลภาวะ และ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งในขั้นตอน
การผลิต จ าหน่าย และบริ โภค ตลอด
กระบวนการได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้เกิด
สังคมท่ีมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการประยุกต์ใช้
กับงานราชการ 
 การบูรณาการและการเข้าถึงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานเพื่อน าไปใช้ในการวางแผน

ร่วมกันโดยเฉพาะงานด้านการประเมินผล
การด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมจ าเป็นต้อง
อาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ต้องใช้
ความรู้ทางวิชาการในด้านต่าง ๆ ที่นอกเหนือ  
ไปจากการจัดท ารายงานสถานการณ์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ส านักงานฯ ในฐานะเป็นหน่วยงาน 
ที่ท าหน้าที่ ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมจ าเป็นต้องได้รับ
การพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูลและการจัดท าระบบฐานข้อมูลกลาง 
และควรมีการก าหนดกลไกการด าเนินงาน 
เ พ่ื อให้ การประเมิ นผ ล การด าเนิ นงาน 
ด้านสิ่งแวดล้อมเกิดประสิทธิภาพ  
 การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสาร
กับประชาชน เช่น application ทั้งในเรื่อง
ของการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
การอ านวยความสะดวก และท าให้คุณภาพ
ชีวิตของประชาชนดีขึ้น จะเห็นได้ว่าส านักงานฯ  
ได้ให้ความส าคัญในด้านนี้ โดยปัจจุบัน ส านัก/ 
กองได้มีการพัฒนาและจัดท า application 
ตัวอย่างเช่น Smart EIA Thailand World 
Heritage และ e-fund อย่างไรก็ตาม การจัดท า 
application การติดตามผลอย่าง Real time  
เช่น ข้อมูลการแพร่กระจายของมลพิษ ความ
เข้มข้นของค่าฝุ่นละอองในอากาศ PM 2.5 
การแจ้งเหตุการเกิด Hot spot ไฟป่า และ
คุณภาพน้ า เป็นต้น ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจส่วน
ประเด็นที่เรียนรู้จากสิงคโปร์และน ามาปรับ



ใช้ส าหรับการด าเนินงานเพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพของเมืองในการผลิตและการบริโภค
ที่ยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้ผลิตหรือ
ผู้บริโภค ให้มีความตระหนักถึงการใช้สินค้า
และบริการที่ เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมใน
ชีวิตประจ าวันเพ่ิมขึ้น การจัดท า application  
ที่แสดงให้เห็นถึงประเภทสินค้าชนิดใดบ้างที่
อยู่ในกลุ่มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
การแลกเปลี่ยนหรือบริจาคสิ่งของที่ยังใช้
ประโยชน์ได้ระหว่างผู้บริโภค ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในการสร้างความตระหนักในการ
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้แก่ผู้บริโภคได้อีก
ทางหนึ่ง 
 การสร้างความเชื่อใจ เป็นอีกประเด็น
หนึ่งที่ส าคัญที่รัฐบาลสิงคโปร์ให้ความใส่ใจ 
จะเห็นได้จากหากรัฐบาลคิด วางแผน และ
ด าเนินการใดก็ตาม ต่างได้รับความเชื่อใจ
จากประชาชน ดังนั้นในการพัฒนาประเทศ
เพ่ือมุ่งไปเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ า
ในสังคมได้อย่างแท้จริง รัฐบาลต้องสร้าง
ความเชื่อใจให้กับประชาชน ให้ประชาชนได้
เข้าถึงและรับรู้ข้อมูลทุกขั้นตอน และรับฟัง
ความเห็นของประชาชน เมื่อพิจารณาน ามา
ปรับใช้กับส านักงานฯ การสร้ า งความ
ไว้วางใจ (Trust) ให้กับประชาชนเป็นสิ่งที่
ต้องให้ความส าคัญ ดังนั้นการประชาสัมพันธ์ 
การเปิดเผยข้อมูล ข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้
ทราบทุกขั้นตอน รวมทั้งการรับฟังความเห็น

ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการ
รายงานผลการด าเนินงานให้ทราบโดยใช้การ
สื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ จึงเป็นวิธีการใน
การสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่น
ใ ห้ กั บ ป ร ะช าชน  ซึ่ ง ใ น ที่ สุ ด แ ล้ ว ก า ร
ด าเนินงานและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ย่อมได้รับความร่วมมือจากประชาชนเพ่ือ
สนั บสนุนการท า ง านของส านั ก ง านฯ  
ในประเด็นดังกล่าว 
 นโยบาย  รู ปแบบและกลไกการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานระบบการขนส่ง 
การผลิตและการจัดการน้ าอย่างยั่งยืน และ
การพัฒนาปัจจัยขั้นพ้ืนฐานด้านที่อยู่อาศัย
ของสิงคโปร์ สามารถน ามาปรับใช้ในการ
ด าเนินงานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมในมิติของการพัฒนาเมือง
ยั่งยืน โดยใช้แนวทางการขับเคลื่อนอย่างเป็น
องค์รวม (Holistic Approach) ครอบคลุม
ในทุกด้าน ภายใต้การบูรณาการที่มีทิศทาง 
การพัฒนาที่มีกรอบการด าเนินงานที่ชัดเจน
และตรงกัน  
 


