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ความเป็นมา
ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศหนึ่งที่มีกำรแข่งขันทำงกำรตลำดสูงที่สุดในโลกและเป็นที่จดจ้ำในฐำนะ
ประเทศที่สำมำรถสร้ำงโอกำสและจ้ำกัดขอบเขตของควำมเสี่ยง ปี 2014 ประเทศสิงคโปร์มีประชำกร 5.4 ล้ำนคน
และมีค่ำ GDP สูงเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจำกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งในปี 1965 หลังได้รับอิสระภำพ
ประเทศสิงคโปร์ได้เริ่มกำรขับเคลื่อนและพัฒนำประเทศ และมีควำมจ้ำเป็นที่จะต้องพัฒนำประเทศที่มีขนำดเล็ก
ให้มีควำมพิเศษและทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนำแล้วอย่ำงเร็วที่สุด ทังนีสิ่งที่ส้ำคัญที่สุด ในกำรพัฒนำประเทศ
ก็คือควำมท้ำทำยด้ำนน้ำที่ต้องเผชิญ
ข้อมูลแหล่งน้า
ประเทศสิงคโปร์ มีลักษณะเป็นเกำะ ขนำด 718 ตร.ม. ซึ่ง หลังจำกเป็นอิสระใน ปี 1965 แหล่งน้ำ
หลักของประเทศได้ถูกน้ำเข้ำมำจำกประเทศมำเลเซียมำผนวกกับน้ำในอ่ำงเก็บน้ำในประเทศ ในช่วงแรกประเทศ
สิงคโปร์ได้มุ่งเน้ น ในกำรรักษำควำมสะอำดของพืนที่กักเก็บน้ำและขยำยพืนที่เก็บน้ำ และยังได้ตระหนักว่ำ
กำรใช้น้ ำจำกประเทศมำเลเซีย เป็ น วิธีที่ไม่ยั่งยืนในกำรรองรับกับกำรเพิ่มขึนของประชำกรและกำรขยำยตัว
ทำงเศษฐกิจ ดังนันจึงได้หำน้ำจำกแหล่งอื่ น คือ 1) กำรน้ำน้ำที่ผ่ำนกำรบ้ำบัด ขันสูงกลับมำใช้ซ้ำ (NEWater)
2) กำรกรองน้ำทะเลเป็ นน้ ำจืด โดยน้ำทัง 2 แหล่ง สำมำรถผลิตน้ำได้ 30% และ 25% ของควำมต้องกำร
ภำยในประเทศ และมีกำรวำงแผนจะผลิ ตน้ำให้ได้ถึง 80% ของควำมต้องกำร ภำยในปี 2060 นอกจำกนี
ยังได้มีกำรใช้น้ำใต้ดินเข้ำไปเสริมในระบบกำรจัดสรรน้ำของประเทศอีกด้วย
การบริหารจัดการน้า
กำรพัฒนำเมืองเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตให้ดีขึน ท้ำให้ ปัญหำด้ำนน้ำกลำยเป็นควำมสุนทรี ซึ่ง PUB
ได้ท้ำงำนอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้กำรบริกำร กำรวำงแผน และกำรบริหำรจัดกำรแหล่งน้ำมีประสิทธิภำพ ภำยใต้
กำรรักษำสมดุลระหว่ำงกำรด้ำเนินวิถีชีวิตและกำรอนุรักษ์น้ำ
ระหว่ำงกำรพั ฒ นำประเทศที่รวดเร็ว มีควำมจ้ำเป็นที่จะต้องปรับปรุงกลยุทธ์กำรควบคุมและแก้ไข
กฎหมำยระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ ให้มีควำมเหมำะสม โดยประมำณปี 1980 กรอบของกฎหมำยของประเทศ
สิงคโปร์ได้บรรลุถึงควำมจ้ำเป็นในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีควำมพยำยำมที่จะท้ำให้กรอบของกฎหมำย
มีควำมชัดเจนและเหมำะสมมำกยิ่งขึน เช่น กำรยกเลิกพระรำชบัญญัติกำรควบคุมกำรปล่อยมลพิษลงสู่แหล่งน้ำ
ปี 1975 และเปลี่ยนเป็นพระรำชบัญญัติกำรควบคุมกำรปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมหรือกำรบริหำรและปกป้อง
สิ่งแวดล้อม (EPMA) ซึ่งได้บังคับใช้โดยส้ำนักงำนปกป้องสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ (NEA)
หลังจำก 25 ปี ของควำมมุ่งมั่นพยำยำม ท้ำให้ได้รู้ว่ำกำรรณรงค์ที่ผ่ำนมำเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกลยุทธ์
ในกำรอนุ รั ก ษ์ น้ ำ เวลำต่ อ มำจึ งได้ มี ก ำรตั ด สิ น ใจในกำรใช้ ทุ ก เครื่อ งมื อ และเทคโนโลยี ที่ มี ค วำมเป็ น ไปได้
เพื่อให้บรรลุถึงเป้ำหมำย ดังนี
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ปี 1992 : ติดตังโถส้วมแบบประหยัดน้ำ (3.5 - 4.5 ลิตรต่อครัง) ในอพำร์ทเม้นท์และสิ่งปลูกสร้ำงใหม่
ทังหมด
ปี 1997 : ปรับรำคำน้ำให้ครอบคลุมทังระบบและขึนรำคำน้ำจำกแหล่งทำงเลือก
ปี 1983 : เปลี่ยนท่อระบำยน้ำใหม่ควำมยำว 182 กม. จำกท่อเหล็กหล่อ เป็น cement-lined
ductile iron และจำกท่อเหล็กเคลือบสังกะสี เป็น ท่อป้องกันกำรกัดกร่อนไร้สนิมและท่อทองเหลือง เพื่อให้
ระบบอยู่ในสภำพที่ดีที่สุด
ปี 1990 : ลดขนำดโรงงำนบ้ำบัดน้ำ
ปี 2008 : เพิ่มพืนที่ป่ำ จำก 35.7% เป็น 46.5% โดยเริม่ ตังแต่ปี 1986 ถึง ปี 2007
ปี 2009 : เปลี่ยนแม่น้ำเป็นเขื่อน เปลี่ยนคลองเป็นทำงไหลน้ำ ถมแนวชำยฝั่ง และปลูกต้นโกงกำง
ปี 2010 : ปะกำรังลดจ้ำนวนลง 60% จำกกำรถมแนวชำยฝั่ง กำรรั่วซึมของน้ำมันจำกกำรเดินเรือ
และกำรพัฒนำชำยฝั่งกลำยเป็นภัยคุกคำมต่อประเทศสิงคโปร์
การบริหารจัดการความต้องการน้า
หลังจำกประเทศสิงคโปร์เป็นอิสระในปี 1965 กำรเพิ่มขึนของจ้ำนวนประชำกร กำรปรับปรุงที่อยู่อำศัย
และกำรพัฒนำด้ำนอุสำหกรรม ท้ำให้ควำมต้องกำรใช้น้ำของประเทศเพิ่มสูงขึน จำก 32.5 Mgal/day ในปี 1950
เป็น 81.9 Mgal/day ในปี 1965 นอกจำกนีในปี 1960 ประเทศสิงคโปร์ ยังได้เผชิญกับหน้ำแล้งที่ยำวนำน
จำกกำรฝนที่ตกน้อย ท้ำให้ปีต่อมำประเทศต้องเผชิญกับภั ยแล้งอย่ำงรุนแรง ดังนัน ประเทศสิงคโปร์จึงได้ขยำย
พืนที่รับน้ำและควำมจุของเขื่อน Seletar ซึ่งแล้วเสร็จในปี 1969 และยังได้สร้ำงเขื่อน Upper Peirce ซึ่งแล้ว
เสร็ จ ในปี 1975 โดยท้ ำให้ ป ระเทศสิ งค์โปร์ส ำมำรถจัด สรรน้ ำได้ 111,000 m3/day แต่ ก็ยังไม่เพี ยงพอ
ต่ อ ควำมต้ อ งกำรของประเทศ ประเทศสิ งค์ โปร์จึ งได้ มี ก ำรเปลี่ ย นแปลงล้ ำน้ ำทุ ก สำยทุ ก ขนำดในประเทศ
ให้เป็นเขื่อนกักเก็บน้ำ พร้อมกับ ให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำแหล่งน้ำให้ สะอำด และได้กลำยเป็น
ที่ ม ำของ “The idea of a clean and green Singapore” ซึ่ ง ในปี 1995 PUB ได้ ร ณรงค์ ใ ห้ ป ระชำชน
ตระหนั ก ถึงกำรขำดแคลนน้ ำและควำมจ้ำเป็ น ในกำรอนุ รักษ์ ท รัพ ยำกรน้ ำ โดยเริ่ม จำกกำรเผยแพร่ข้อ มู ล
ให้แก่นักเรียนเป็นเป้ำหมำยแรก และจัดกำรฝึกซ้อมให้แก่ประชำชนจ้ำนวน 30,000 ครัวเรือน จ้ำนวน 6 วัน
โดยได้จ้ำลองสถำนกำรณ์กำรขัดข้องของระบบส่งน้ำ 14 ชั่วโมง/วัน
ที่มำ 1) เอกสำรจำก Asia Water Council (AWC): “Insight into Asian Water”
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