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 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2551 ซึ่งได้ก าหนดสาระวิชาบังคับและวิชาเลือก โดยสถานศึกษา     
มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรในส่วนของวิชาเลือกที่มีเนื้อหาทันสมัย ทันเหตุการณ์ และสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาของผู้เรียน ชุมชน สังคม 

 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาหลักสูตร สื่อและจัดกระบวนการเรียน   
การสอนที่ตอบสนองนโยบายข้างต้น จึงได้ก าหนดให้มีโครงการด าเนินงานพัฒนาหลักสูตร และสื่อ        
รายวิชาเลือก สาระการพัฒนาสังคม เรื่อง ฮัลโหล สิงคโปร์ (Hello Singapore) เพ่ือเป็นสื่อส าหรับศึกษา
เรื่องราวต่าง ๆ ของประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มอาเซียน อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
สถานศึกษา ครู กศน. ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ต่อไป 

 หลักสูตรและเอกสารดังกล่าว  ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ได้ด้วยความร่วมมือของคณะท างาน
ทุกท่านทีไ่ด้ให้ข้อคิดเห็นอันส าคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สถาบัน กศน.ภาคเหนือจึงขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ 

 

 

 

      
  

        

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

(นายประเสริฐ  หอมดี) 
ผู้อ านวยการสถาบัน กศน. ภาคเหนือ 
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 หนังสือประกอบการเรียนสาระการพัฒนาสังคม รายวิชาฮัลโหล สิงคโปร์ (Hello Singapore)    
ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นหนังสือที่จัดท าขึ้นส าหรับผู้เรียนที่เป็น
นักศึกษาการศึกษานอกระบบ  ในการศึกษาหนังสือประกอบการเรียนสาระการพัฒนาสังคม รายวิชา ฮัลโหล 
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 1.  ศึกษาโครงสร้างรายวิชาให้เข้าใจในหัวข้อ สาระส าคัญ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและขอบข่าย
เนื้อหา 
 2.  ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแต่ละบทอย่างละเอียดและท ากิจกรรมตามที่ก าหนด          
แล้วตรวจสอบกับแนวเฉลยกิจกรรมที่ก าหนด ถ้าผู้เรียนตอบกิจกรรมผิดควรกลับไปศึกษาและท าความเข้าใจ
เนื้อหานั้นใหม่ให้เข้าใจก่อนที่จะศึกษาเรื่องต่อไป 
 3.  ปฏิบัติกิจกรรมท้ายบทของแต่ละบท เพ่ือเป็นการสรุปความรู้  ความเข้าใจ ในเนื้อหา          
ของเรื่องนั้น ๆ อีกครั้ง 
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ฮัลโหล สิงคโปร ์ 
(Hello Singapore)      
รหัสวิชา สค02028 

 
สาระส าคัญ 
 สิงคโปร์ เป็นประเทศหมู่เกาะที่ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่เล็กที่สุดประเทศหนึ่งในโลก สิงคโปร์ไม่มี
ประวัติความเป็นมาที่ชัดเจนนักและพ่ึงจะได้รับเอกราชจากการปกครองของอังกฤษ เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา 
สิงคโปร์ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของคาบสมุทรมลายู จัดเป็นหนึ่งในประเทศที่ก่อตั้งกลุ่มอาเซียน แม้สิงคโปร์             
จะเป็นประเทศเล็ก ๆ แต่ก็มีการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน จนได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
เพียงประเทศเดียวในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะ มีน้ าล้อมรอบแต่มีเพียง    
ด้านทิศตะวันออกเพียงทิศเดียวที่ติดทะเล  

 สิงคโปร์ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติที่จะสามารถส่งเป็นสินค้าออกได้ แต่สิงคโปร์ก็ได้ก าหนดนโยบาย 
เศรษฐกิจ จนได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นประเทศที่มีการพัฒนา รัฐบาลมีเสถียรภาพและเป็นประเทศ        
ที่ปลอดภัยในระดับต้น ๆ ระบบการเงินของสิงคโปร์ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินดอลลาร์สิงคโปร์  เวลาในสิงคโปร์
แตกต่างจากประเทศไทย โดยสิงคโปร์จะเร็วกว่าประเทศไทยไป 1 ชั่วโมง    

 แม้สิงคโปร์จะมีชนหลายเชื้อชาติเข้ามาอาศัย  มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมประเพณี
หลากหลายศาสนา มีภาษาในการติดต่อสื่อสารหลายภาษา แต่รัฐบาลก็สามารถปกครอง ดูแลประชาชนให้เป็น
หนึ่งเดียว มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง นับเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับสิงคโปร์
ได้อย่างมากมาย ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวในสิงคโปร์จ านวนมาก ด้วยเหตุนี้สิงคโปร์จึงต้อง
ก าหนด กฎ กติกา ข้อบังคับและกฎหมายที่เคร่งครัดไว้ควบคุมดูแลทั้งคนในประเทศและชาวต่างชาติ  การท า
ผิดข้อก าหนดของสิงคโปร์จะได้รับโทษสูง ดังนั้น ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไป
ท่องเที่ยว การไปท างานหรือเข้าไปศึกษาจึงต้องศึกษา กฎ ระเบียบ กฎหมายและข้อก าหนดอย่างละเอียด 
รอบคอบ มิเช่นนั้นอาจท าผิดกฎหมายได้ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 1.  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของประเทศสิงคโปร์ 
 2.  รู้และเข้าใจสภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศ 
 3.  รู้และเข้าใจลักษณะสังคมและเศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร์ 
 4.  รู้และเข้าใจศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศสิงคโปร์ 
 5.  รู้และเข้าใจค าศัพท์และประโยคที่ควรรู้ในชีวิตประจ าวัน 
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 6.  รู้จักสถานที่ส าคัญของประเทศสิงคโปร์ 
 7.  รู้และสามารถปฏิบัติตนในการเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ได้อย่างเหมาะสม 

ขอบข่ายเนื้อหา 
   บทที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของประเทศสิงคโปร์ 
      เรื่องท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปของประเทศสิงคโปร์ 
      เรื่องท่ี 2  ประวัติความเป็นมาของประเทศสิงคโปร์ 
      เรื่องที่ 3  การเมืองการปกครองของประเทศสิงคโปร์ 
   บทที่ 2  สภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศสิงคโปร์ 
      เรื่องท่ี 1  ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขตของประเทศสิงคโปร์ 
      เรื่องท่ี 2  ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศของประเทศสิงคโปร์ 
      เรื่องท่ี 3  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญของประเทศสิงคโปร์ 
   บทที่ 3  ลักษณะสังคมและเศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร์ 
      เรื่องท่ี 1  ลักษณะสังคมในประเทศสิงคโปร์ 
      เรื่องท่ี 2  ลักษณะทางเศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร์ 
      เรื่องท่ี 3  นโยบายทางเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศสิงคโปร์ 
   บทที่ 4  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศสิงคโปร์ 
      เรื่องท่ี 1  ศิลปหัตถกรรมของประเทศสิงคโปร์ 
      เรื่องท่ี 2  วัฒนธรรม ประเพณีของประเทศสิงคโปร์ 
   บทที่ 5  ค าศัพท์และประโยคที่ควรรู้ในชีวิตประจ าวัน 
      เรื่องท่ี 1  ค าศัพท์และประโยคท่ีควรรู้ในชีวิตประจ าวัน 
      เรื่องที่ 2  ตัวเลขและจ านวนนับ 
      เรื่องท่ี 3  วันและเวลา 
   บทที่ 6  สถานที่ส าคัญของประเทศสิงคโปร์ 
   บทที่ 7  ข้อมูลส าคัญท่ีควรรู้ในการเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ 
      เรื่องท่ี 1  ข้อมูลที่ควรรู้ก่อนการเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ 
   เรื่องท่ี 2  ข้อแนะน าในการปฏิบัติตนขณะอยู่ในประเทศสิงคโปร์ 
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    บทที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของประเทศสิงคโปร ์

 
สาระส าคัญ 

 สิงคโปร์ เป็นประเทศที่ได้รับเอกราชจากการปกครองของอังกฤษเมื่อไม่นานมานี้ จัดเป็น 1 ใน 10 
ประเทศสมาชิกอาเซียน และเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นประเทศพัฒนาแล้วเพียงหนึ่งเดียวในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ้ภูมปิระเทศเป็นเกาะล้อมรอบด้วยน้ า มีขนาดใหญ่กว่าเกาะภูเก็ตของไทยเพียงเล็กน้อย  

 ประวัติศาสตร์ของประเทศสิงคโปร์ไม่ปรากฏเด่นชัดนัก ด้วยลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ
ของประเทศสิงคโปร์ จึงท าให้ประเทศทางตะวันตก พยายามยึดครองเป็นอาณานิคมและเคยตกอยู่ภายใต้การ
ปกครองของชาติตะวันตกมาเป็นเวลานาน 

 การปกครองของประเทศสิงคโปร์ เป็นแบบสาธารณรัฐ เมืองหลวงมีชื่อเดียวกันกับชื่อประเทศ     
ผู้น าประเทศมาจากการเลือกตั้งและแต่งตั้ง มีประธานาธิบดีเป็นผู้น าทางด้านพิธีการ ด ารงต าแหน่งคราวละ           
6 ปี และมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้น าทางด้านบริหาร ด ารงต าแหน่งครั้งละ 5 ปี   
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 1.  บอกข้อมูลทั่วไปของประเทศสิงคโปร์ได้  
 2.  บอกประวัติความเป็นมาของประเทศสิงคโปร์ได้ 
 3.  อธิบายลักษณะการเมืองการปกครองของประเทศสิงคโปร์ได้ 
     
ขอบข่ายเนื้อหา 

 เรื่องท่ี 1   ข้อมูลทั่วไปของประเทศสิงคโปร์ 
 เรื่องท่ี 2   ประวัติความเป็นมาของประเทศสิงคโปร์ 
 เรื่องท่ี 3   การเมืองการปกครองของประเทศสิงคโปร์ 
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แผนที่ประเทศสิงคโปร ์
ที่มา : http://www.upload.wikimedia.org 

 
เร่ืองที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของประเทศสิงคโปร์ 
 ประเทศสิงคโปร์ เดิมมีชื่อว่า “สิงหปุระหรือเทมาเส็ก” หลังจากแยกตัวเป็นอิสระจากสหพันธรัฐ
มาลาเซีย ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1965 หรือ พ.ศ. 2508 ได้เปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการว่า “สาธารณรัฐ
สิงคโปร์” มาจนถึงปัจจุบัน  

 สิงคโปร์เป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็ก ๆ ปลายคาบสมุทรมลายู ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
จากการศึกษาของนักประวัติศาสตร์ พบว่า สิงคโปร์เป็นประเทศที่ไม่มีโบราณสถานที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่           
ในอดีตกาลเหมือนประเทศอ่ืน ๆ มีเพียงหลักฐานชุมชนโบราณ เป็นซากบ้านเรือนปลูกเป็นแถวตามชายเขา 
และยังพบหลุมศพ เครื่องเพชรแบบมัชปาหิต และหินปากแม่น้ าสิงคโปร์ ที่จารึกเป็นภาษาชวาและภาษาจีน
เท่านั้น  
 เมืองหลวงของประเทศสิงคโปร์ มีชื่อเดียวกับชื่อประเทศ คือ “สิงคโปร์” ตั้งอยู่ที่ละติจูด 1 องศา 
17 ลิปดา 35 ฟิลิปดาเหนือ ลองติจูด 103 องศา 51 ลิปดา 20 ฟิลิปดาตะวันออก ตั้งอยู่ทางใต้สุดของคาบสมุทร 
มลายู ติดกับรัฐยะโฮร์ของประเทศมาเลเซีย และอยู่ทางเหนือของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย 

 “สิงคโปร์จงเจริญ” หรือ “Majulah Singapura” คือ “ค าขวัญประจ าชาติของสิงคโปร์” แม้จะ
เป็นประเทศที่มีพ้ืนที่ไม่มากนัก แต่สิงคโปร์ก็เป็นประเทศที่มีอิทธิพลด้านเศรษฐกิจของโลก โดยเป็นทั้งศูนย์กลาง 
ทางการเงินและการค้าที่ส าคัญอีกทั้งเป็นประเทศผู้น าที่ส าคัญของอาเซียน  คุณภาพชีวิตประชาชนดีอยู่ในอันดับ
ต้น ๆ ของเอเชียและของโลก 

 ประเทศสิงคโปร์  มีตราประจ าแผ่นดินของตนเองและประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่       
3 ธันวาคม ค.ศ. 1959 หรือ พ.ศ. 2502  ซึ่งตราประจ าแผ่นดินของสิงคโปร์เป็นรูปสิงโตและเสือยืนหันหน้าเข้า  
หากันบนแถบแพร เท้าหน้าทั้งคู่ประคองโล่สีแดง มีรูปพระจันทร์เสี้ยวและกลุ่มดาว 5 ดวงอยู่ภายในโล่ โดย 
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ตราประจ าแผ่นดินของประเทศสิงคโปร ์

ที่มา : http://www.upload.wikimedia.org 

  สิงโตด้านซ้าย ถือเป็น ตัวแทนของประเทศสิงคโปร์ 
  เสือด้านขวา   หมายถึง   ประเทศมาเลเซีย 
  สีแดงของโล่  หมายถึง   ความเท่าเทียมกันของประชาชน 
  แถบแพรด้านล่าง    แสดงถึง      ค าขวัญของประเทศสิงคโปร์ แปลว่า “สิงคโปร์จงเจริญ”  
  ดวงดาว 5 ดวง  หมายถึง    สัญลักษณ์ของประชาธิปไตย สันติภาพ ความเจริญ  
    ก้าวหน้า  ความยุติธรรมและความเท่าเทียมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ดอกแวนด้า พันธุ์มิส โจอาคิม ดอกกล้วยไม้ประจ าชาติของประเทศสิงคโปร ์
ที่มา : http://www.upload.wikimedia.org 

 ดอกไม้ประจ าชาติของประเทศสิงคโปร์ คือ “กล้วยไม้พันธุ์แวนด้า มิส โจอาคิม” ซ่ึง มีส แอกเนส 
โจอาคิม เป็นผู้ค้นพบในปี ค.ศ.1893 และเพ่ือเป็นการให้เกียรติผู้ค้นพบ จึงตั้งชื่อตามชื่อผู้ที่ค้นพบ 
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 เหตุผลที่รัฐบาลประเทศสิงคโปร์เลือกกล้วยไม้พันธุ์นี้เป็นดอกไม้ประจ าชาติ เนื่องจากเป็นพันธุ์ที่มี
ความแข็งแรง ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศและออกดอกตลอดปี อันเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าประเทศสิงคโปร์
เป็นประเทศที่มีความเจริญรุดหน้าอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ด้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ธงชาติประเทศสิงคโปร ์
ที่มา :  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Singapore.svg 

 ธงชาติของประเทศสิงคโปร์ เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามี 2 สี คือ สีแดงและขาว มีรูปพระจันทร์เสี้ยว
และมีดาว 5 ดวง สีขาวบนพื้นสีแดง มีความหมาย ดังนี้ 

  แถบสีแดง หมายถึง       ความเท่าเทียมกัน 
  แถบสีขาว  หมายถึง  คุณธรรม  ความดีงาม 
  พระจันทร์เสี้ยว   หมายถึง  สัญลักษณ์แห่งความเจริญก้าวหน้าของประเทศ 
  ดาว 5 ดวง หมายถึง  สัญลักษณ์ของประชาธิปไตย สันติภาพ ความเจริญก้าวหน้า  
    ความยุติธรรม และความเท่าเทียมกัน 

 วันชาติของประเทศสิงคโปร์ตรงกับวันที่ 9 สิงหาคมของทุกปี ทั้งนี้เพราะประเทศสิงคโปร์ถือเอา
วันที่ได้แยกตัวเป็นอิสระจากสหพันธรัฐมาเลเซียในวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1965 ตรงกับ พ.ศ.2508 พร้อมกับ         
การเปลี่ยนชื่อเป็น “สาธารณรัฐสิงคโปร์” ในปีนั้นเอง 

 

 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Singapore.svg
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แผนที่ประเทศสิงคโปร ์
ที่มา : http://www.upload.wikimedia.org 

 ประเทศสิงคโปร์ มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 712 ตารางกิโลเมตร มีน้ าล้อมรอบ พ้ืนที่ทางตะวันตก 
เป็นเทือกเขา โดยยอดเขาที่สูงที่สุดคือ บูกิต ติมะห์ (Bukit Timah) แม่น้ าสายหลัก คือ Singapore และ 
Rochor ประเทศสิงคโปร์มีถนนและทางรถไฟเชื่อมกับประเทศมาเลเซีย ที่ Singapore/Johor Causeway 
ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ประชากร 4.48 ล้านคน ประกอบด้วยชาวจีน 76% ชาวมาเลย์ 13.7 %              
ชาวอินเดีย 8.4 % และอ่ืน ๆ 1.9 %  ประชาชนชาวสิงคโปร์ แม้จะมีหลายเชื้อชาติแต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ 
โดยไม่มีปัญหาความขัดแย้งด้านเชื้อชาติ นอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นประเทศในเอเชียที่มีการวางแผนครอบครัว
ได้ดีมาก จนท าให้จ านวนประชากรลดลง  ผลจากความส าเร็จด้านการวางแผนครอบครัวท าให้เกิดปัญหา    
การขาดแคลนแรงงานในอนาคต 

 ประเทศสิงคโปร์ใช้ภาษาที่เป็นภาษาราชการ 4 ภาษาคือ ภาษาจีนกลาง ภาษาอังกฤษ ภาษา
มลายูและภาษาทมิฬ อย่างไรก็ตามรัฐบาลสิงคโปร์ส่งเสริมให้ประชาชนพูดภาษาหลัก 2 ภาษาคือ ภาษาจีน
กลางและภาษาอังกฤษ ในขณะที่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีใช้ในการติดต่อราชการและในชีวิตประจ าวัน 

 จากการที่ประชาชนในประเทศสิงคโปร์มีหลายเชื้อชาติหลายชนเผ่า จึงท าให้ประเทศสิงคโปร์มีศาสนา
และมีความเชื่อที่หลากหลาย แต่ประชาชนในประเทศสิงคโปร์ก็มีเสรีภาพในการนับถือศาสนา  ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ รองลงมา คือ ศาสนาอิสลาม คริสต์และศาสนาฮินดู ซึ่งมีความหลากหลาย แต่ศาสนาหลักที่มีผู้คน
นับถือมาก 4 อันดับ ได้แก่ นับถือศาสนาพุทธลัทธิเต๋าและขงจื๊อ 51 % นับถือศาสนาอิสลาม 15 % นับถือ
ศาสนาคริสต์  14.5 % นับถือศาสนาฮินดู  4 % และท่ีเหลือเป็นการนับถือลัทธิอ่ืน ๆ   

 ประเทศสิงคโปร์มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุข
ทางพิธีการและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลหรือประมุขทางการบริหาร  รัฐสภามีวาระคราวละ 5 ปี   
นโยบายต่างประเทศของสิงคโปร์เน้นด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและการลงทุนจากต่างประเทศ  

 ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีลักษณะพิเศษโดยมีลักษณะทางการเมืองและเศรษฐกิจที่ไม่เหมือนกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านอื่นใดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวคือ  
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 การเมือง  สิงคโปร์เป็นประเทศเอกราชค่อนข้างใหม่ เมื่อเทียบกับสมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียนอ่ืน ๆ  
โดยพ่ึงแยกตัวเป็นอิสระจากสหพันธรัฐมาเลเซีย  จัดตั้งเป็นสาธารณรัฐสิงคโปร์ เมื่อเดือน สิงหาคม ค.ศ.1965 
หรือ พ.ศ.2508 ต้องบริหารจัดการทุกอย่างรวมทั้งการป้องกันประเทศ ซึ่งก่อนหน้านี้ความมั่นคงของประเทศ
สิงคโปร์อยู่ภายใต้การก ากับดูแลและค้ าจุนของประเทศอังกฤษมาโดยตลอด 

 เศรษฐกิจและสังคม  สิงคโปร์เป็นประเทศเล็กที่มีอาณาเขตประมาณ 712 ตารางกิโลเมตร แต่มี
ประชากรเกือบ 5 ล้านคน และที่ส าคัญประเทศสิงคโปร์มีสภาพภูมิประเทศเป็นเกาะเล็ก ๆ ไม่มีทรัพยากร 
ธรรมชาติส าคัญทางด้านเศรษฐกิจที่จะใช้เป็นฐานในการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ประเทศสิงคโปร์ยังมีความ
แตกต่างทางชาติพันธุ์ ทั้งชาวจีน ชาวมาเลย์ ชาวอินเดีย ชาวปากีสถานและประชากรเชื้อชาติอ่ืน ๆ อาศัยอยู่ใน
ประเทศ จากความหลากหลายของประชากรดังกล่าวท าให้ประเทศสิงคโปร์มีภาษาพูดหลายภาษา 

แม้ประเทศสิ งคโปร์ จะมี
ข้ อจ า กั ดภ าย ในประ เทศหลาย
ประการ เช่น อาณาเขตของประเทศ        
มี ขน าด เ ล็ ก  จ าน วนทรั พย ากร 
ธรรมชาติและทรัพยากรบุคคลมี
จ านวนน้อย แต่สิงคโปร์ก็สามารถ
พัฒนาประเทศ ให้มีความเจริญทาง
เศรษฐกิจและมีจุดแข็งที่โดดเด่นกว่า
ประเทศอ่ืน ในภูมิภาคเอเชียตะวัน 
ออกเฉียงใต้  กล่ าวคือ นับตั้ งแต่
ประเทศสิงคโปร์ได้หลุดพ้นจากการ
เป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ
และแยกตัวออกจากประเทศมาเลเซีย 
สิงคโปร์ก็ได้พัฒนาประเทศของตนจน
กลายเป็นประเทศที่ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีเยี่ยมและรายได้ของ
ประชากรต่อปีสูงเป็นอันดับหนึ่ งใน
อาเซียนและติดอันดับ 15 ของโลก  มี
ระบบการเมืองภายใต้การปกครองใน
ระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาที่มี
เสถียรภาพ เป็นศูนย์กลางทางการเงิน

ระหว่างประเทศ ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรม ด้านสินค้า การศึกษา อีกทั้งแรงงานมีทักษะสูง มีความช านาญ
ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลและธุรกิจ อีกทั้งมีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เอ้ือต่อการเป็นศูนย์กลางการเดินเรือ 
ที่ส าคัญ  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ขณะเดียวกันจุดอ่อนที่ส าคัญของประเทศสิงคโปร์ คือ สิงคโปร์เป็นประเทศ   
ที่น าเข้าวัตถุดิบสูงและขาดแคลนแรงงานระดับล่าง  และมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจสูง สิ่งเหล่านี้ผลักดันให้
ประเทศสิงคโปร์  พยายามที่จะขยายโครงสร้างทางเศรษฐกิจมายังภาคบริการมากขึ้น  เพ่ือลดการพ่ึงพา      
การส่งออกสินค้า รัฐบาลสิงคโปร์จึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาประเทศสู่เศรษฐกิจที่มีพ้ืนฐานแห่งการเรียนรู้

เหรียญและธนบัตรดอลลารส์ิงคโปร์ 
ที่มา : http:// www.upload.wikimedia.org 
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(knowledge-based economy) และด าเนินนโยบายต่าง ๆ  เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน          
ทางเศรษฐกิจและพัฒนาให้ประเทศเป็นศูนย์กลางธุรกิจบริการที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง  สกุลเงินที่ใช้คือ ดอลลาร์
สิงคโปร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เกาะเซนโตซ่า 

ที่มา : http://www.upload.wikimedia.org 

ประเทศสิงคโปร์  มีสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่ส าคัญท่ีเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมหลายแห่ง  
การเดินทางไปประเทศสิงคโปร์สามารถเดินทางได้ทั้งทางบก ผ่านประเทศมาเลเซีย  ทางน้ าและทางอากาศ  
ประเทศสิงคโปร์มีสนามบินที่ทันสมัยสามารถรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้เป็นจ านวนมาก  ในแต่ละปี
สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้จ านวนมาก นับเป็นรายได้หลักอีกทางหนึ่ง 

ในปี ค.ศ. 2006 ประเทศสิงคโปร์ได้มีการเลือกตั้งทั่วไปเพ่ือเลือกผู้น าคนใหม่เพ่ือร่วมกันพัฒนา
ประเทศ แต่พรรคกิจประชา (PAP) ได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้นเช่นเดิม  โดยพรรค PAP ได้รับที่นั่งฝ่ายรัฐบาล 
82 ที่นั่ง จาก 84 ที่นั่ง ซึ่งเท่ากับสมัยนายโก๊ะ จ๊ก ตง ได้รับ ในปี ค.ศ. 2001 แต่ได้คะแนนเสียงลดลง         
จากสมัยแรกที่ได้ร้อยละ 75.30 เป็นร้อยละ 66.60 รัฐบาลภายใต้การบริหารงานของนาย ลี เซียน ลุง        
สมัยที่สองจะมีนโยบายผลักดันในเรื่องปัญหาคนยากไร้ ผู้สูงอายุและคนว่างงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง            
การที่นายลี เซียน ลุง จะได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้เขาได้เน้นนโยบายแบ่งปันรายได้บวกกับความอ่อนแอและ
การแตกแยกของพรรคฝ่ายค้านท าให้พรรค PAP ได้ครองอ านาจสืบทอดมาเป็นระยะเวลา 4 ทศวรรษ นับเป็น
รัฐบาลที่ผูกขาดอ านาจในการปกครองประเทศยาวนานและมีเสถียรภาพมากประเทศหนึ่ง  
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เร่ืองที่ 2  ประวัติความเป็นมาของประเทศสิงคโปร์ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เกาะสิงคโปร ์
ที่มา : http://www.upload.wikimedia.org 

 
 ประเทศสิงคโปร์เป็นที่รู้จักครั้งแรกในทศวรรษที่ 3 ของชาวจีนในชื่อ “พู เลา ชุง” แปลว่า           
“เกาะปลายคาบสมุทร” โดยในช่วงนั้นยังไม่มีใครทราบประวัติของเกาะแห่งนี้มากนัก หลังจากนั้นในศตวรรษ 
ที่ 14 ประเทศสิงคโปร์ถูกผนวกให้เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรศรีวิชัยและรู้จักกันในชื่อ  “เทมาเส็ก”                  
ซึ่งแปลว่า “เมืองแห่งทะเล” 

 จากหลักฐานที่พบ แสดงให้เห็นถึงชุมชนโบราณเป็นซากบ้านเรือนปลูกกันเป็นแถวตามชายเขา         
มีการพบหลุมศพพร้อมทั้งเครื่องเพชรแบบมัชปาหิตและหินปากแม่น้ าสิงคโปร์  ซึ่งเป็นแม่น้ าสายหลักสายหนึ่ง
และยังพบจารึกท่ีคาดว่าเป็นภาษาชวา  นอกจากนี้ยังปรากฏเรื่องราวของเกาะสิงคโปร์ในบันทึกของชาวจีนด้วย 

 ในระยะแรก เกาะเทมาเส็กยังไม่มีสถานีการค้าและยังขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งซ่องสุมโจรสลัดที่น่ากลัว  
ตามพงศาวดารมลายู  มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเกาะเทมาเส็กว่า ในคริสต์ศตวรรษที่ 14 เจ้าชายปรเมศวรเจ้าผู้ครอง  
นครปาเล็มบัง ผู้สืบเชื้อสายจากอาณาจักรศรีวิชัย ได้เดินทางแสวงหาดินแดนใหม่เพ่ือสร้างเมือง แต่เรือกลับ
อับปางลง พระองค์พร้อมผู้ติดตามจ านวนหนึ่งว่ายน้ าขึ้นฝั่งแล้วเห็นสัตว์ชนิดหนึ่ง มีล าตัวสีแดง หัวสีด าคล้าย
สิงโต หน้าอกขาว พระองค์จึงถามคนติดตามว่า สัตว์ตัวนั้นคืออะไร คนติดตามก็ตอบว่า มันคือสิงโต พระองค์จึง
เปลี่ยนชื่อ  เทมาเส็กเสียใหม่ว่า “สิงหปุระ” หมายถึง “เมืองแห่งสิงโต” ในช่วงประมาณศตวรรษที่ 14 
ประเทศสิงคโปร์จึงตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรมัชปาหิตแห่งชวา 
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เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร ์
ที่มา : http://www.guru-tour.com/upload/tour/singapore-merlion.jpg 

 ต่อมาต้นศตวรรษที่ 15 รัฐมลายูที่เป็นเมืองขึ้นของสยามได้ขับไล่ผู้ครองอาณาจักรมัชปาหิตแห่งชวา 
ออกไป ท าให้ประเทศสิงคโปร์ตกอยู่ภายใต้การยึดครองของอาณาจักรสยาม  ต่อมาผู้ลี้ภัยเหล่านี้ได้หนีไป              
ตั้งถิ่นฐานที่มะละกาแล้วก่อสร้างเมืองจนมะละกากลายเป็นอาณาจักรการค้าทางทะเลที่ส าคัญ  จากนั้น       
ถูกประมุขแห่งมะละกาแย่งชิงไปได้ 

 ในคริสต์ศตวรรษที่ 15 นี้ เป็นยุคที่ชาติทางตะวันตกเดินทางเข้ามาแถบเอเชีย เพ่ือล่าอาณานิคม
และสิงคโปร์ก็เป็นประเทศหนึ่งที่ตกเป็นเมืองขึ้นหรืออาณานิคมของชาติตะวันตก ประเทศแรกที่มายึด สิงคโปร์ไว้
ได้ คือ โปรตุเกส ในปี ค.ศ.1511 จากนั้นประมาณศตวรรษที่ 17 สิงคโปร์ตกอยู่ภายใต้การปกครอง ของ
ฮอลันดาและอังกฤษเรื่อยมา 

 ประมาณต้นศตวรรษที่ 18 ในปี ค.ศ.1817 อังกฤษแข่งขันกับฮอลันดาหรือดัตช์ ในเรื่อง          
ล่าอาณานิคมอังกฤษได้ส่งตัวแทน คือ เซอร์ โทมัส แสตมป์ฟอร์ด บิงก์เลย์ แรฟเฟิลส์ มาส ารวจดินแดน     
แถบสิงคโปร์ ซึ่งขณะนั้นสิงคโปร์ยังปกครองโดยสุลต่านจากมะละกา แรฟเฟิลส์ ตกลงกับสุลต่านว่าจะขอตั้ง
สถานีการค้าของอังกฤษที่สิงคโปร์และได้ยื่นข้อเสนอให้สุลต่านหลายประการ  จนสุลต่านยินยอม  แต่ในที่สุด
อังกฤษก็ยึดสิงคโปร์ไว้เป็นเมืองขึ้นได้ส าเร็จและก่อตั้งเป็นประเทศสิงคโปร์ขึ้น 

 ประเทศสิงคโปร์ ตั้งอยู่ตรงปลายสุดของแหลมมลายู  ซึ่งเป็นสถานที่พักสินค้าของพ่อค้าทั่วโลก 
และเป็นจุดนัดพบทางธรรมชาติของเส้นทางเดินเรือ ด้วยเหตุนี้ประเทศสิงคโปร์จึงกลายเป็นจุดพักของเรือ    
เดินสมุทรจากหลายประเทศ ทั้งนี้ระหว่างศตวรรษที่ 18 อังกฤษเล็งเห็นความส าคัญทางยุทธศาสตร์ของ
ประเทศสิงคโปร์ส าหรับใช้เป็นที่ซ่อมเรือเดินสมุทร เติมเสบียงและคุ้มกันกองทัพเรือของอาณาจักรที่เติบใหญ่   
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ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกและทิ้งระเบิดทีอ่่าวเพิลลฮ์ารเ์บอร์ 
ที่มา : http://www.upload.wikimedia.org 

 

 

ของตน รวมถึงการขัดขวางการรุกคืบของชาวฮอลันดาในภูมิภาคนี้   แต่ในทางตรงกันข้ามกับเบื้องหลังทาง 
การเมืองที่กล่าวมา แรฟเฟิลส์กลับตั้งสิงคโปร์ให้เป็นสถานีการค้าท่ีส าคัญ 

 นโยบายการค้าเสรี ดึงดูดพ่อค้าจากทั่วทุกส่วนของเอเชียและจากที่ห่างไกลออกไป  เช่น 
สหรัฐอเมริกาและประเทศทางตะวันออกกลาง  

 ค.ศ.1826 ประเทศสิงคโปร์ถูกปกครองภายใต้ระบบเเตรตส์เซ็ตเติลเม้นท์ ซึ่งท าให้บริษัทอินเดีย
ตะวันออกของอังกฤษ ควบคุมดูแลสิงคโปร์ รวมทั้งปีนังและมะละกาด้วย 

 ค.ศ.1832 ประเทศสิงคโปร์ กลายเป็นศูนย์กลางรัฐบาลของถิ่นฐานช่องแคบปีนัง มะละกาและ
เกาะสิงคโปร์  

 ค.ศ.1857 รัฐบาลอังกฤษได้เข้ามาดูแลระบบนี้เอง  

 ค.ศ.1867 ประเทศสิงคโปร์กลายเป็นอาณานิคมของอังกฤษ ต่อมาได้ยกฐานะให้เป็นอาณานิคม
แบบเอกเทศ (Separate Crow Colony) เมื่ออังกฤษกลับมาควบคุมประเทศสิงคโปร์อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่
ประเทศสิงคโปร์ตกอยู่ภายใต้การยึดครองของประเทศญี่ปุ่น ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 (ระหว่างปี ค.ศ.1942 
ถึง 1946) 

 ค.ศ.1869 การน าเข้าเครื่องโทรเลขและเรือกลไฟท าให้ความส าคัญของสิงคโปร์เพ่ิมข้ึน  จนกลาย 
เป็นศูนย์กลางการค้าที่ก าลังขยายตัวระหว่างโลกตะวันตกและโลกตะวันออก 
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  เมื่ออังกฤษแผ่อิทธิพลเข้ามาบริเวณแหลมมลายู ประมาณกลางศตวรรษที่ 18 อังกฤษให้ความ
สนใจประเทศสิงคโปร์เป็นอย่างมาก ดังนั้น ในปี ค.ศ. 1819 อังกฤษจึงขอเช่าเกาะสิงคโปร์จากจักรวรรดิยะโฮร์ 
ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของฮอลันดา ในปี ค.ศ.1824 อังกฤษมีสิทธิครอบครองเกาะสิงคโปร์ตามข้อตกลงที่ท า
กับฮอลันดา 

 เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศญี่ปุ่นประกาศสงครามกับอังกฤษในเดือนธันวาคม ค.ศ. 
1941 กองทัพญี่ปุ่นได้ยกพลเข้าโจมตีอ่าวเพิร์ลของฟิลิปปินส์ เข้าโจมตีประเทศไทยและมลายูอย่างรวดเร็วไม่ให้
ทันตั้งตัว จากนั้นจึงยกพลขึ้นบกที่สิงคโปร์ในปี ค.ศ.1941 จนถึงสิ้นเดือนมกราคม ค.ศ.1942 ประเทศญี่ปุ่น  
ปิดล้อมสิงคโปร์ และสามารถยึดครองสิงคโปร์ไว้ได้โดยใช้เวลาเพียง 70 วัน 

 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง ประเทศญี่ปุ่นกลับเป็นฝ่ายพ่ายแพ้สงคราม จากการที่ฝ่าย
พันธมิตรทิ้งระเบิดปรมาณู 2 ลูกที่เมืองฮิโรชิมาและเมืองนางาซากิของญี่ปุ่น ท าให้ประชาชนล้มตายเป็นจ านวน
มาก บ้านเมืองถูกแรงระเบิดปรมาณูถล่มเสียหายอย่างมากจนญี่ปุ่นต้องยอมแพ้ในที่สุด อังกฤษจึงได้ครอบครอง
สิงคโปร์เหมือนเดิม 

 ในฐานะที่เป็นอาณานิคมแบบเอกเทศจากอังกฤษ ส่งผลให้สิงคโปร์มีอ านาจปกครองกิจการภายใน 
ของตนเอง แต่ไม่มีอ านาจดูแลกิจการทหารและการต่างประเทศ และยังมีผู้ว่าราชการจากอังกฤษมาปกครอง  
ในสภานิติบัญญัตินั้น  อังกฤษเริ่มเปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกตั้งสมาชิกบางส่วนได้ (ให้ประชาชนเลือกตัวแทน  
6 คน จาก 22 คน) 

 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาบางส่วนนี้ในปี ค.ศ.1948 พรรคก้าวหน้าของประเทศสิงคโปร์ได้ที่นั่ง
มากที่สุด ต่อมาในปี ค.ศ.1951 สมาชิกสภาที่มาจากการเลือกตั้งได้รับการพิจารณาให้เพ่ิมเป็น 9 คน ในจ านวน             
25 คน และในปี ค.ศ.1955 ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับแรก สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งมีจ านวนถึง 25 คน จาก
สมาชิกท้ังหมด จ านวน 32 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นายล ีกวน ย ู นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศสิงคโปร ์
ที่มา : http://www.mcot.net/site/content?id=5120acf2150ba0c24d00048c#.UqQRldJdWE0 
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 ต่อมาอังกฤษให้ชาวสิงคโปร์มีอ านาจและมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองมากขึ้น  ในช่วง 10 ปี 
ก่อนที่สิงคโปร์จะประกาศเป็นสาธารณรัฐนั้น สิงคโปร์จึงอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาล 3 ชุดคือ  
  1) รัฐบาลของนายเดวิด มาร์แชล จากป ีค.ศ.1955-1956  
  2) รัฐบาลของนายลิม ยิว ฮ๊อค จากป ีค.ศ.1956-1959 
  3) รัฐบาลของนาย ลี กวน ยู  
 ภายใต้รัฐบาลของนาย ลี กวน ยู  นายกรัฐมนตรี ประเทศสิงคโปร์มีอ านาจในการปกครองตนเอง
อย่างสมบูรณ์แล้วและนายลี กวน ยู ได้เข้าด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศสิงคโปร์ ต่อมา
ในช่วงปี ค.ศ.1963-1965 รัฐบาลชุดนี้ได้ตัดสินใจเข้าไปรวมอยู่ในสหพันธรัฐมลายาและอยู่ได้เพียง  2 ปี         
ด้วยแรงกดดันหลายด้านท าให้ประเทศสิงคโปร์แยกตัวเป็นอิสระและปกครองตนเองจนถึงปัจจุบัน 

 นับจากปี ค.ศ.1965 (วันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1965) ประเทศสิงคโปร์ประกาศตนเป็นประเทศ    
เอกราช ไม่เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษอีกต่อไป มีอ านาจอธิปไตยเป็นของตนเอง โดยปกครองในรูปแบบ
สาธารณรัฐ หลังจากนั้นประเทศสิงคโปร์จึงอยู่ภายใต้การปกครองของนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียว คือ        
นาย ลี กวน ยู เป็นเวลาถึง 25 ปี ทั้งนี้ เป็นเพราะพรรคกิจประชา (PAP : People's Action Party)  ซึ่ง     
นาย ลี กวน ยู เป็นผู้ก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี ค.ศ.1961 นั้น มีชัยชนะในการเลือกตั้งทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้ง
ทั่วไปหรือการเลือกตั้งซ่อมทั่วประเทศก็ตาม 
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เร่ืองที่ 3  การเมืองการปกครองของประเทศสิงคโปร์ 
 ประเทศสิงคโปร์ตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของอังกฤษมาตั้งแต่ ค.ศ.1819 หรือปี พ.ศ.2362 และ
เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง  อังกฤษซึ่งเป็นฝ่ายพันธมิตรได้รับชัยชนะ  ประชาชนชาวสิงคโปร์จึงเริ่มมี
การเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษเพ่ือปกครองตนเอง  มีการต่อต้านการปกครองของอังกฤษ  จนในที่สุดสิงคโปร์
ก็ได้รับรัฐธรรมนูญของประเทศ ท าให้ชาวสิงคโปร์มีส่วนร่วมในการปกครองมากขึ้น 

 อย่างไรก็ตาม อังกฤษก็ไม่ได้ให้อ านาจในการปกครองทั้งหมด แต่ได้มอบหมายให้ข้าหลวงใหญ่ 
ของตนเองมาเป็นผู้ปกครองสูงสุด ทั้งนี้ในรัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้ทั้งสภาบริหารและสภานิติบัญญัติ มีสมาชิก
ส่วนใหญ่ไม่ใช่คนอังกฤษ และบางส่วนมาจากการเลือกตั้ง แม้จะท าให้คนสิงคโปร์มีบทบาทและมีส่วนร่วม     
ในการปกครองประเทศ แต่ก็มีชาวจีนจ านวนไม่น้อยที่ไม่พอใจและคว่ าบาตรการเลือกตั้ง  ส่งผลให้รัฐบาล
อังกฤษแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแก้ไขรัฐธรรมนูญในปี ค.ศ.1955 

 ก่อนที่ประเทศสิงคโปร์จะประกาศตนเองเป็นสาธารณรัฐประมาณ  10 ปี สิงคโปร์อยู่ภายใต้            
การปกครองของรัฐบาล 3 ชุด 

  ชุดที่ 1  รัฐบาลของนายเดวิด  มาร์แชล (David  Marshall) ตั้งแต่ป ีค.ศ.1955-1956 
  ชุดที่ 2  รัฐบาลของนายลิม ยิว ฮอค (Lim Yew Hock) ตั้งแต่ป ีค.ศ.1956–1959 
  ชุดที่ 3  รัฐบาลของ นายลี กวน ยู (Lee Kuan Yew)  

 ทั้งนี ้รัฐบาลชุดที่ 3 ได้มอบหมายให้นาย ลี กวน ยู เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศสิงคโปร์ 
ถือเป็นรัฐบาลชุดแรกที่ได้รับเอกราชและท าให้ประเทศสิงคโปร์มีอ านาจในการปกครองตนเองอย่างสมบูรณ์  
จากประเทศอังกฤษ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

นายล ีกวน ย ู นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศสิงคโปร ์
ที่มา : http://www.nationchannel.com/special/ 
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 เมื่อประเทศสิงคโปร์ได้รับเอกราชจากอังกฤษแล้ว ผู้น าประเทศ คือ นายลี กวน ยู นายกรัฐมนตรี 
เห็นว่าประเทศสิงคโปร์ก าลังเกิดปัญหาว่างงาน อัตราการเกิดสูง การที่เป็นเพียงรัฐเล็ก ๆ คงอยู่อย่างล าบาก
และอาจต้องตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษอีกครั้งหนึ่ง ผู้น าประเทศจึงขอเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสหพันธรัฐ 
มลายา โดยในเดือนกันยายน ค.ศ. 1962  มีการลงประชามติในประเทศสิงคโปร์เพ่ือยืนยันว่าประชาชนชาว
สิงคโปร์ให้การสนับสนุนรัฐบาลในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสหพันธรัฐมลายา จนอีก 1 ปีต่อมา จึงมีการ    
ลงนามข้อตกลงร่วมกัน ในวันที่ 16 เดือน กันยายน ค.ศ. 1963 เกิดเป็นสหพันธรัฐมาเลเซีย ประกอบด้วย
สหพันธ์รัฐมลายาเดิม สิงคโปร์ ซาราวักและซาบาห์ โดยสิงคโปร์มีสถานภาพพิเศษกว่ารัฐอ่ืนก็คือ สิงคโปร์      
มีความเป็นอิสระในการปกครองตนเองมากกว่ารัฐอ่ืน มีรัฐบาลบริหารตนเองและสามารถควบคุมรายได้     
ส่วนใหญ่ของตนเอง 

 หลังจากสิงคโปร์ประกาศเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งสหพันธรัฐมาเลเซีย แล้วก็ประสบปัญหา         
ความขัดแย้งในเรื่องชาติพันธุ์มากมาย ทั้งนี้ เพราะคนมาเลเซียในคาบสมุทรมลายู เห็นว่าประชากรสิงคโปร์ 
ส่วนใหญ่เป็นผู้อพยพมาจากหลายพ้ืนที่ต่างดูถูกเหยียดหยามและกีดกันโดยเฉพาะชาวจีนสิงคโปร์ที่เข้ามา   
ร่วมประเทศด้วย  เมื่อความขัดแย้งขยายพ้ืนที่กว้างและรุนแรงขึ้น จนในเดือนกรกฎาคม ค.ศ.1964 เกิดเหตุ
จลาจลระหว่างคนมาเลเซียกับคนสิงคโปร์ ท าให้มีผู้เสียชีวิตถึง 23 คน และบาดเจ็บอีกเป็นจ านวนมาก  จากนั้น
ยังเกิดเหตุการณ์บานปลายอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันการที่สิงคโปร์ต้องอยู่ภายในปกครองเดียวกันกับอีก 
หลายรัฐท าให้เห็นชัดเจนว่า สิงคโปร์กับรัฐอ่ืน ๆ ของสหพันธรัฐมาเลเซีย มีความแตกต่างกัน ทั้งด้านการเมือง 
การปกครอง  เชื้อชาติและเศรษฐกิจท าให้รัฐบาลสิงคโปร์และรัฐบาลมาเลเซีย เกิดความไม่พอใจที่แต่ละฝ่าย
พยายามเข้าแทรกแซงในสิ่งที่ต่างก็ถือว่าเป็นกิจการภายในของตน  และที่ส าคัญแต่ละประเทศก็มีแนวทาง   
การปกครองที่แตกต่างกัน จนในที่สุดเมื่อความขัดแย้งทวีความรุนแรงขึ้น รัฐบาลสิงคโปร์โดยการน าของ         
นายลี กวน ยู นายกรัฐมนตรี จึงประกาศแยกตัวออกจากสหพันธรัฐมาเลเซียและท าการปกครองในรูปแบบ
สาธารณรัฐ โดยใช้ชื่อว่า "สาธารณรัฐสิงคโปร์" ที่ปกครองตนเองโดยสมบูรณ์ ในวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1965 
หรือป ีพ.ศ.2508 
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นายโก๊ะ จ๊ก ตง นายกรัฐมนตรีคนที ่2 ของประเทศสิงคโปร ์
ที่มา : http://aseanwatch.org/2012/01/13/ 

 ประเทศสิงคโปร์มีการปกครองตามระบอบสาธารณรัฐแบบรัฐสภา มีเพียงสภาเดียวคือ สภาผู้แทน 
ราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งและแต่งตั้งมีก าหนดวาระ 5 ปี ประเทศสิงคโปร์มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด 
แบ่งอ านาจการปกครองออกเป็น 3 ส่วนคือ สภาบริหาร รัฐสภา และสภาตุลาการ โดยมีประธานาธิบดีที่มาจาก
การเลือกตั้งเป็นประมุข ด ารงต าแหน่ง ราวละ 6 ปี และประธานาธิบดีคนปัจจุบันของสิงคโปร์  คือ นายโทนี 
ตัน เค็ง ยัม เข้ารับต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 2001  และมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร 
นายกรัฐมนตรี คือ นายลี เซียน ลุง ซึ่งรับต าแหน่งต่อจากนายโก๊ะ จ๊ก ตง และนายลี กวน ยู ซึ่งมีฐานะเป็นบิดา
ของนาย ลี เซียน ลุง 
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นายล ีเซียน ลุง นายกรัฐมนตรีคนที ่3 คนปัจจุบันของประเทศสิงคโปร์ 

ที่มา :  http://www.aseanthai.net/asean-news.php?p=46 

 ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพทางการเมืองมากที่สุดประเทศหนึ่ง
ของโลก เพราะนับตั้งแต่แยกตัวออกมาจากประเทศมาเลเซีย แล้วตั้งเป็นประเทศมายาวนานกว่า  50 ปี และ
ได้รับรัฐธรรมนูญฉบับแรกจากประเทศอังกฤษ อนึ่ง สิงคโปร์ปกครองโดยมีรัฐบาลที่มาจากพรรคเดียวและ      
เป็นรัฐบาลเสียงข้างมาก คือ พรรคกิจประชา (PAP : People's Action Party) และมีการควบคุมสิทธิเสรีภาพ
ของสื่อสารมวลชนและประชาชนในการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลค่อนข้างเข้มงวด 
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กิจกรรมท้ายบทที่ 1 

กิจกรรมที่ 1 

 ให้ผู้เรียนเติมค าหรือข้อความในช่องว่างต่อไปนี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
 1.  เมืองหลวงของประเทศสิงคโปร์ คือ..........................................................................................  
 2.  ชื่อเดิมของประเทศสิงคโปร์ คือ.......................................................................... ...................... 
 3.  ภาษาท่ีรัฐบาลก าหนดให้ใช้ในการติดต่อสื่อสาร คือ................................................................. 
 4.  ศาสนาที่ชาวสิงคโปร์นับถือมากท่ีสุด คือ......................................................................... ......... 
 5.  ประชาชนที่อาศัยในประเทศสิงคโปร์ชนชาติที่มีมากท่ีสุด คือ................................................... 

กิจกรรมที่ 2 

 ให้ผู้เรียนเลือกค าตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 
1.  ประเทศสิงคโปร์ มีชื่อทางการว่าอะไร 
 ก.  สหภาพสิงคโปร์ 
 ข.  สาธารณรัฐสิงคโปร ์
 ค.  สาธารณรัฐประชาชนสิงคโปร์ 
 ง.  สาธารณรัฐประชาธิปไตยแห่งสิงคโปร์ 
2.  วันชาติของประเทศสิงคโปร์คือวันใด 
 ก.  1 มกราคม 
 ข.  31 พฤษภาคม 
 ค.  8 กรกฎาคม 
 ง.  9 สิงหาคม 
3.  ดอกไม้ประจ าชาติของประเทศสิงคโปร์คือดอกไม้ชนิดใด 
 ก.  ดอกกล้วยไม้แวนด้า 
 ข.  ดอกชบาสีแดง 
 ค.  ดอกดาหลา 
 ง.  ดอกล าดวน 
4.  หัวหน้าฝ่ายบริหารของสิงคโปร์คือต าแหน่งใด 
 ก.  นายกรัฐมนตรี  
 ข.  ประธานาธิบดี 
 ค.  ประธานรัฐสภา 
 ง.  ประธานประเทศ 
5.  พรรคการเมืองใดของสิงคโปร์ที่ครองเสียงข้างมากในสภาตั้งแต่ได้รับเอกราชจนถึงปัจจุบัน 
 ก.  พรรคกิจสังคม 
 ข.  พรรคก้าวหน้า 
 ค.  พรรคกิจประชา 
 ง.  พรรคประชาธิปไตย 
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    บทที่ 2  สภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศสิงคโปร์ 
 
สาระส าคัญ 

 ประเทศสิงคโปร์มีลักษณะเป็นเกาะ ประกอบด้วยเกาะขนาดเล็กและขนาดใหญ่  63 เกาะ มีน ้า
ล้อมรอบ โดยทิศเหนือ ทิศใต้และทิศตะวันตกติดช่องแคบทั ง 3 ด้าน มีเพียงด้านทิศตะวันออกด้านเดียวเท่านั น
ที่ติดทะเล คือ ทะเลจีนใต้ ภูมิประเทศมีทั งภูเขาลักษณะเขาเตี ย ๆ แม่น ้า ถนน ทะเล และป่าไม้ สภาพภูมิอากาศ
ของประเทศสิงคโปร์มีลักษณะอากาศร้อนชื น มีเพียง 2 ฤด ูคือ ฤดูฝนกับฤดูร้อน 

 ประเทศสิงคโปร์ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติที่เด่น ๆ และไม่สามารถส่งออกจ้าหน่ายต่างประเทศได้ 
ต้องอาศัยสั่งซื อจากต่างประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติที่ส้าคัญโดยเฉพาะด้านการเกษตร ได้แก่ ยางพารา 
มะพร้าว เป็นต้น  

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 1.  อธิบายลักษณะที่ตั ง อาณาเขต ภูมิประเทศและภูมิอากาศได้  
 2.  บอกทรัพยากรธรรมชาติที่ส้าคัญได้  

ขอบข่ายเนื้อหา 

 เรื่องท่ี 1  ลักษณะที่ตั งและอาณาเขตของประเทศสิงคโปร์  
 เรื่องท่ี 2  ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศของประเทศสิงคโปร์ 
 เรื่องท่ี 3  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส้าคัญของประเทศสิงคโปร์ 
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เร่ืองที่ 1  ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขตของประเทศสิงคโปร์ 
ลักษณะท่ีตั้ง อาณาเขต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนที่อาณาเขตประเทศสิงคโปร ์
ที่มา : http://www.upload.wikimedia.org 

ประเทศสิงคโปร์ตั งอยู่บนเกาะเล็ก ๆ ปลายคาบสมุทรมลายู  ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั งอยู่ที่ 
ละติจูด 1 องศา 17 ลิปดา 35 ฟิลิปดาเหนือ ลองติจูด 103 องศา 51 ลิปดา 20 ฟิลิปดาตะวันออก ทางใต้สุด 
ของคาบสมุทรมลายู โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี  
 ทิศเหนือ  ติดกับช่องแคบยะโฮร์ถัดขึ นไปเป็นรัฐยะโฮร์ของประเทศมาเลเซีย 
 ทิศใต ้ ติดช่องแคบสิงคโปร์และถัดลงไปเป็นประเทศอินโดนีเซีย 
 ทิศตะวันออก  ติดทะเลจีนใต้และรัฐกาลิมันตัน ประเทศอินโดนีเซีย 
 ทิศตะวันตก   ติดช่องแคบมะละกาของประเทศมาเลเซีย และเกาะสุมาตราของประเทศ

อินโดนีเซีย (1) 

 ประเทศสิงคโปร์ตั งอยู่ทางทิศเหนือของเกาะสุมาตราของประเทศอินโดนีเซีย  ประกอบด้วย     
เกาะขนาดใหญ่และขนาดเล็ก จ้านวน 63 เกาะ โดยมีเกาะสิงคโปร์เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีขนาดใหญ่
กว่าเกาะภูเก็ตเล็กน้อย เกาะที่มีขนาดรองลงมา ได้แก่ เกาะจูร่ง เกาะพูเลาแตกง เกาะพูเลาอูเป็นและ                
เกาะเซนโตซ่า มีพื นที่รวมทั งหมด 712.4 ตารางกิโลเมตร (2) ลักษณะพื นที่ของประเทศสิงคโปร์มีทั งที่เป็นภูเขา 
แม่น ้า ทะเล เกาะและป่าไม ้

 
 (1) ปัณณภัทร. (นามปากกา) เราคืออาเซียน สิงคโปร์. พิมพ์ครั งท่ี 3. กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกซ์ อมรินทร์พริ นติ ง
แอนด์พับลิชชิ่ง. 2555. 
 (2) วิทย์ บัณฑิตกุล. สาธารณรัฐสิงคโปร์. กรุงเทพฯ : บริษัททวีพริ นท์ (1991). 2555. 
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ภูเขา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่แสดงภเูขาและสภาพภูมิประเทศของสิงคโปร ์
ที่มา : http://www.upload.wikimedia.org 

 ประเทศสิงคโปร์มีพื นที่เป็นทั งภูเขาซึ่งมีลักษณะเป็นเนินเขาเตี ย ๆ และที่ราบส่วนที่เป็นภูเขา           
จะไม่สูงมากนัก เป็นภูเขาหินแกรนิต ตั งอยู่แถบภาคกลางและค่อนไปทางตะวันตก ลักษณะภูเขาจะทอดตัวมา
ตามแนวยาวของแหลมมลายู ยอดเขาที่สูงที่สุดคือ ยอดเขาบูกิต ติมะห์ สูงประมาณ 570 เมตร จาก 
ระดับน ้าทะเล (3) 

แม่น้ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แม่น ้าสิงคโปร์ไหลผ่านกลางเมือง 
ที่มา : http://www.addsiam.com 

 ประเทศสิงคโปร์มีแม่น ้าที่ส้าคัญ ๆ ไม่มากนัก แม่น ้าส่วนใหญ่เป็นแม่น ้าสายสั น ๆ ไม่เชื่อมต่อกัน 
ร่องน ้าค่อนข้างแคบและตื น แม่น ้าทุกสายมีต้นก้าเนิดมาจากอ่างเก็บน ้าที่มีอยู่หลายแห่ง แม่น ้าสายส้าคัญ ได้แก่ 
 

 (3) กฤชกร  เพชรนอก. หนีห่าว...สิงคโปร์. พิมพ์ครั งท่ี 2. ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์. 2555. 
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แม่น ้าสิงคโปร์ไหลผ่านย่านธุรกจิกลางเมือง 
ที่มา : http://www.addsiam.com 

 1.  แม่น้ าสิงคโปร์  เป็นแม่น ้าที่ไหลผ่านภาคกลาง มีความยาวประมาณ 3.2 กิโลเมตร นับจาก
สะพานกิมเส็ง ไปถึงปากแม่น ้าบริเวณเอสพลานาด ไหลลงสู่อ่าวมารินาแล้วไหลออกช่องแคบสิงคโปร์ ในอดีต
ถือได้ว่าแม่น ้าสิงคโปร์เป็นแม่น ้าที่มีความส้าคัญมากและเป็นแม่น ้าแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศสิงคโปร์ 

 2.  แม่น้ าคาล์ลัง เป็นแม่น ้าสายส้าคัญอีกสายหนึ่งที่ไหลผ่านตอนกลางของประเทศ  ไหลจาก     
อ่างเก็บน ้าโลเออร์เพียชลงสู่แอ่งคาล์ลัง ซึ่งจะเชื่อมต่อไปอ่าวมาริน่า แม่น ้าสายนี ถือเป็นแม่น ้าที่ยาวที่สุด        
มีความยาวประมาณ 10 กิโลเมตร  

 3.  แม่น้ าเซรังกูน แม่น ้าสายนี มีต้นก้าเนิดมาจากคลองที่อยู่ใกล้กับถนนแทมไพนส์ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ จากนั นจะไหลลงสู่ท่าเรือเซรังกูน ระหว่างเกาะสิงคโปร์และเกาะพูเลาอูบิน 
แม่น ้าเซรังกูนมีความยาวประมาณ 8 กิโลเมตร 

ถนน 

 

 

 

 

  

 
 

ถนนในเมืองสิงคโปร ์
ที่มา : http://travel.mthai.com/world-travel/38787.html 

 ประเทศสิงคโปร์มีถนนและทางรถไฟเชื่อมกับประเทศมาเลเซีย ที่ Singapore/Johor Causeway 
ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ส้าหรับถนนภายในประเทศสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ และได้รับการดูแล     
เรื่องความสะอาดเป็นอย่างด ี   
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ทะเล 

 แม้ลักษณะโดยทั่วไปของประเทศสิงคโปร์จะล้อมรอบด้วยน ้า แต่มีอาณาเขตติดกับทะเลทางทิศ
ตะวันออกเพียงทิศเดียว คือ ทะเลจีนใต้ นอกนั นจะติดต่อกับช่องแคบที่รายล้อมอยู่ ได้แก่ ช่องแคบสิงคโปร์ 
ช่องแคบมะละกา ช่องแคบยะโฮร์ นอกจากนี พื นที่ระหว่างเกาะต่าง ๆ ของประเทศสิงคโปร์ ยังมีช่องแคบ   
เป็นตัวเชื่อมต่อแต่ละพื นที่ให้สามารถติดต่อกันได้ ไม่ว่าจะเป็นช่องแคบจูร่ง หรือช่องแคบเปดัง เป็นต้น      
จากลักษณะภูมิประเทศดังกล่าวนี  ท้าให้ประเทศสิงคโปร์ได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองท่าที่ส้าคัญแห่งหนึ่ง           
ของโลก 

เกาะ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่แสดงภมูิประเทศของประเทศสิงคโปร ์
ที่มา :  http://www.indochinaexplorer.com 

  
 สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีล้อมรอบด้วยน ้า ประกอบไปด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยมากถึง 63 เกาะ เกาะที่
รู้จักกันอย่างแพร่หลายและมีความโดดเด่น ถือเป็นเกาะที่มีความส้าคัญของประเทศ  ได้แก่  เกาะสิงคโปร์            
เซนโตซ่า  จูร่ง  พูเลาอูบิน และเกาะพูเลาเตกง  เป็นต้น 

ป่าไม้ 

 เมื่อเริ่มตั งเป็นประเทศใหม่ ๆ ประเทศสิงคโปร์มีพื นที่สีเขียวประมาณ 540 ตารางกิโลเมตร       
แต่เมื่ออังกฤษเข้ามาปกครองประเทศสิงคโปร์ ท้าให้ป่าไม้และพื นที่สีเขียวถูกตัดท้าลายเพ่ือสร้างเมืองใหม่      
มีการก่อสร้างอาคารสถานที่ต่าง ๆ ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ถูกท้าลายอย่างรวดเร็ว จนเหลือพื นที่ป่าไม้ไม่ถึง  
5 เปอร์เซ็นต ์ ส่งผลให้ระบบนิเวศเปลี่ยนไป 
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สวนพฤกษศาสตร์ โบทานิค 
ที่มา : https://www.google.co.th 

 ต่อมารัฐบาลเล็งเห็นความส้าคัญของป่าไม้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมาก  รัฐบาล
จึงส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปลูกป่า สร้างสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นสถานที่รวบรวมพันธุ์พืชจากทุกทวีปทั่วโลก 
เช่น  สวนกล้วยไม้นานาชาติ (National Orchid Garden)  แหล่งรวบรวมกล้วยไม้ป่า  กล้วยไม้พันธุ์ผสมกว่า
3,000 ชนิด สร้างป่าดิบชื น (Rainforest) รวมทั งแหล่งรวมพืชตระกูลขิงและข่า (Ginger Garden) สร้าง
สวนสาธารณะให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง 

 จากความสนใจและการเอาใจใส่ของรัฐบาล ท้าให้ปัจจุบันประเทศสิงคโปร์มีป่าไม้และพื นที่สีเขียว
ที่ปลูกทดแทนขึ นใหม่กว่าครึ่งหนึ่งของประเทศ 
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เร่ืองที่ 2  ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศของประเทศสิงคโปร์ 
ลักษณะภูมิประเทศ 

        ลักษณะพื นที่ของประเทศสิงคโปร์  ภาค
กลางและภาคตะวันตกเป็นเนินเขา เนินเขาทางภาค
กลางเป็นเนินเขาที่ไม่สูงมากนัก เป็นต้นก้าเนิดของ
แม่น ้าสายส้าคัญของประเทศสิงคโปร์ และภาค
ตะวันออกเป็นที่ราบต่้าชายฝั่งทะเล มักจะต่้ากว่า
ระดับน ้าทะเลท้าให้ต้องมีการถมทะเลเพ่ือให้มีพื นที่
เพ่ิมขึ น จากเดิมซ่ึงมีพื นที่ไม่ถึง 700 ตารางกิโลเมตร 
ปัจจุบันมีพื นที่กว่า 720 ตารางกิโลเมตร 
  
 
 
 
   

ลักษณะภูมิอากาศ  

ลักษณะภูมอิากาศ 

 เนื่องจากประเทศสิงคโปร์อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร ลักษณะภูมิอากาศของประเทศสิงคโปร์จึงคล้ายกับ
ประเทศไทย คือ เป็นแบบร้อนชื น แต่อากาศค่อนข้างเย็นสบาย เนื่องจากประเทศสิงคโปร์เป็นเกาะท้าให้ได้รับ
อิทธิพลจากลมทะเล มีฝนตกชุกตลอดปี อุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 23 - 33 องศาเซลเซียสหรือเฉลี่ย 26.8 องศา
เซลเซียส แต่อากาศค่อนข้างเย็นสบายอีกทั งมีต้นไม้ใหญ่ตลอดเส้นทางในตัวเมือง  

 ประเทศสิงคโปร์มีเพียง 2 ฤด ูคือ ฤดูร้อนและฤดูฝน 
  ฤดูร้อน จะอยู่ในช่วง เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนตุลาคม 
  ฤดูฝน  จะอยู่ในช่วง เดือนพฤศจิกายน - เดือนมกราคม  

 ประเทศสิงคโปร์มีสภาพภูมิอากาศคงที่ มีอุณหภูมิสม่้าเสมอและมีฝนตกชุก จึงถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม 
สภาพภูมิอากาศแบบป่าเขตร้อน ไม่มีการแบ่งฤดูเหมือนประเทศอ่ืน ๆ ที่มีการแบ่งเป็นฤดูร้อน ฤดูใบไม้ผลิ    
ฤดูใบไม้ร่วงหรือฤดูหนาว  จากการที่สิงคโปร์มีภูมิอากาศคงที่ จึงสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว 
ตลอดปี โดยอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 23 ถึง 33 องศาเซลเซียส ค่าความชื นโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 85% - 90% ในช่วงเช้า 
และ 55% - 60% ในช่วงเที่ยง หากมีฝนตกชุกมากค่าความชื นอาจสูงถึง 100%  ช่วงกลางปีในเดือนมิถุนายน 
และกรกฎาคม จัดเป็นเดือนที่ร้อนที่สุด และเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมเป็นช่วงฤดูมรสุม  ซึ่งวัดจากพื นดิน  
ที่ชุ่มชื นและค่าความชื นสูง อุณหภูมิต่้าสุดที่เคยวัดได้ คือ 19.4 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดที่วัดได้คือ 
35.8 องศาเซลเซียส  

 

แผนที่แสดงภมูิประเทศของประเทศสิงคโปร ์
ที่มา :  http://www.indochinaexplorer.com 
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เร่ืองที่ 3  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญของประเทศสิงคโปร์ 
 สิงคโปร์เป็นประเทศเล็กที่สุดประเทศหนึ่งในโลก ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติจ้านวนมากเหมือนกับ
ประเทศอ่ืน แต่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี เพราะประเทศสิงคโปร์พัฒนาเศรษฐกิจด้านการค้า มีบทบาทเป็น
ประเทศพ่อค้าคนกลางท้าหน้าที่ขายสินค้า  เป็นท่าเรือขนส่งสินค้าปลอดภาษี ท้าให้สินค้าที่ผ่านทางสิงคโปร์   
มีราคาถูก ปัจจุบันประเทศนี มีท่าเรือน ้าลึกขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง และยังได้เข้าไป
ลงทุนในต่างประเทศ  โดยเฉพาะในประเทศไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชาและเมียนม่าร์  ประเทศสิงคโปร์       
มีประชากรน้อยจึงต้องพ่ึงพาแรงงานทุกระดับจากต่างชาติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่าเรือขนส่งสินคา้ในประเทศสิงคโปร์ 
ที่มา :  http://www.singaporely.wordpress.com 

 ทรัพยากรธรรมชาติด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ ได้แก่ การเพาะปลูก ยางพารา 
มะพร้าว ผัก ผลไม้ แต่พื นที่มีจ้ากัด จึงต้องอาศัยวัตถุดิบจากประเทศเพ่ือนบ้าน มีอุตสาหกรรมเบา เช่น ผลิต
ยางพารา ขนมปัง เครื่องดื่มและอุตสาหกรรมหนัก เช่น อู่ต่อเรือ ท้าเหล็กกล้า ยางรถยนต์  มีกิจการกลั่นน ้ามัน 
ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาและเป็นผู้สร้างแท่นขุดเจาะน ้ามันรายใหญ่
อีกด้วย 

 การค้าขาย ท่าเรือในประเทศสิงคโปร์เป็นท่าเรือปลอดภาษี ประเทศต่าง ๆ จึงส่งสินค้า
หลากหลายชนิดมายังประเทศสิงคโปร์เพ่ือส่งออกและประเทศสิงคโปร์ยังรับสินค้าจากสหรัฐอเมริกา 
ออสเตรเลีย ญี่ปุ่นและประเทศในทวีปยุโรป เพ่ือส่งไปขายต่อยังประเทศเพ่ือนบ้าน อีกทั งมีท่าเรือน ้าลึกส้าหรับ
ในการจอดเรือส่งสินค้า 

 เมื่อเริ่มตั งประเทศใหม่ ๆ สิงคโปร์มีพื นที่สีเขียวที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติกว่า 540 ตารางกิโลเมตร 
มากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศ แต่เมื่อประเทศอังกฤษเข้ายึดครองเป็นเมืองขึ นในปี ค.ศ. 1819 ป่าไม้และพื นที่ 
สีเขียวถูกตัดท้าลายไปเป็นจ้านวนมาก คิดเป็นกว่าร้อยละ 95 โดยเฉพาะป่าโกงกางบริเวณชายฝั่งทางตะวันตก
เฉียงใต้ของสิงคโปร์ ซึ่งมีอยู่ประมาณร้อยละ 13 และเมื่อมีการถมทะเลเพ่ือสร้างเมืองใหม่และขยายพื นที่ 
ท่าเรือ  ท้าให้ป่าโกงกางเหลืออยู่ไม่ถึงร้อยละ 0.5  นอกจากนี  มีการน้าเอาหิน ดิน ทราย จากภูเขาในประเทศ 
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สวนพฤกษศาสตร ์สิงคโปร ์โบทานิค 
ที่มา : http://www.upload.wikimedia.org 

ไปถมทะเล เพ่ือขยายพื นที่ส้าหรับสร้างเมืองใหม่ ก่อนที่ประเทศสิงคโปร์จะซื อดินและหินจากประเทศ
อินโดนีเซียซึ่งการกระท้าดังกล่าวกลับเป็นการท้าลายทรัพยากรธรรมชาติ  รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ 
ของประเทศไปอย่างมาก เป็นเหตุให้ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงไป ป่าไม้ สัตว์ป่านานาพันธุ์ สูญพันธุ์ไปเป็นจ้านวน
มาก  โดยเฉพาะสัตว์ท้องถิ่นสูญพันธุ์ไปประมาณร้อยละ 34-87 นอกจากนี  พื นที่สีเขียวยังถูกท้าลายและลดลง
อย่างรวดเร็ว 

 ปัจจุบัน รัฐบาลสิงคโปร์ตระหนักถึงคุณค่าและให้ความส้าคัญในการอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากร  
ธรรมชาติอย่างมากจึงออกกฎหมายคุ้มครองผืนป่าที่เหลืออยู่ไม่มากอย่างเข้มงวด  ไม่ว่าจะเป็นผืนป่าบริเวณ 
อ่างเก็บน ้าทั ง 3 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน ้าเซเลตาร์ อ่างเก็บน ้าเพียช และอ่างเก็บน ้าแม็กริตซี ทางตอนกลางของ
ประเทศ รวมถึงบริเวณเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ บูกิต ติมะห์ ด้วย 

 ประเทศสิงคโปร์มีการอนุรักษ์และเพ่ิมพื นที่สีเขียวให้แก่ประเทศหลากหลายวิธี  เช่น การพัฒนา 
สวนพฤกษศาสตร์ สิงคโปร์ โบทานิค (Singapore Botanic Gardens) ที่มีมาตั งแต่ดั งเดิม มีเนื อที่ทั งหมด 
ประมาณ 470 ไร่ ขณะเดียวกันยังเพ่ิมพื นที่สีเขียวในเขตเมือง ด้วยการสร้างสวนสาธารณะให้แก่ชุมชน  อีกทั ง
เป็นการลดมลพิษจากการท้าอุตสาหกรรมได้อีกทางหนึ่ง 
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กิจกรรมท้ายบทที่ 2  
 
ให้ผู้เรียนตอบค้าถามต่อไปนี ให้ถูกต้อง 

1. สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีล้อมรอบด้วยพื นน ้าแต่มีทิศที่ติดกับทะเลเพียงทิศเดียวคือทิศใด   
2. แม่น ้าท่ีส้าคัญที่สุดและถือเป็นแม่น ้าแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศสิงคโปร์คือแม่น ้าอะไร  
3. แม่น ้าสายที่ยาวที่สุดของประเทศสิงคโปร์คือแม่น ้าอะไร และมีความยาวเท่าไร   
4. จงบอกชื่อเกาะส้าคัญและมีชื่อเสียงของประเทศสิงคโปร์มา อย่างน้อย 3 เกาะ   
5. เพราะเหตุใดประเทศสิงคโปร์จึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่าส้าคัญแห่งหนึ่งของโลก 
6. สาเหตุส้าคัญที่ท้าให้ประเทศสิงคโปร์ต้องถมทะเลเพื่อเพ่ิมพื นที่ให้ประเทศคืออะไร 
7. ประเทศสิงคโปร์มีก่ีฤดู อะไรบ้าง 
8. พืชอะไรปลูกมากที่สุดในประเทศสิงคโปร์   
9. ปัจจุบันสิงคโปร์ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่กลั่นน ้ามันเป็นล้าดับที่เท่าไรของโลก รองจากประเทศ

อะไรบ้าง  
10. สิงคโปร์เพิ่มพื นที่ป่าให้กับประเทศโดยใช้วิธีการใด  
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    บทที่ 3   ลักษณะสังคมและเศรษฐกิจของ  
      ประเทศสิงคโปร ์
 
สาระส าคัญ 

 สภาพสังคมโดยรวมของประประเทศสิงคโปร์เน้นความสมานฉันท์เป็นส าคัญ เนื่องจากประเทศนี้
ประกอบด้วยคนหลายเชื้อชาติ หลายศาสนา รวมกันเกือบ 5 ล้านคน ถึงแม้จะเป็นประเทศขนาดเล็ก  ไม่มี 
ทรัพยากรธรรมชาติส าคัญ ๆ ต้องอาศัยการซื้อหามาจากประเทศเพ่ือนบ้าน แต่ประเทศสิงคโปร์กลับมีความเจริญ
อย่างรวดเร็ว เศรษฐกิจของประเทศขึ้นอยู่กับเครื่องมือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าส่งออกที่ส าคัญจะเป็น
พวกเครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบคอมพิวเตอร์เป็นหลัก สิงคโปร์เน้นปรับตัวทางเศรษฐกิจทั้งในและ
ต่างประเทศเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก สนับสนุนให้ประชากรได้รับการศึกษาขั้นสูง ส่งผลให้
ประเทศสิงคโปร์กลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเพียงประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 1.  บอกลักษณะสังคมในประเทศได้  
 2.  อธิบายลักษณะทางเศรษฐกิจของประเทศได้ 
 3.  อธิบายนโยบายทางเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศได้    
 

ขอบข่ายเนื้อหา 

 เรื่องท่ี 1  ลักษณะสังคมในประเทศสิงคโปร์ 
 เรื่องท่ี 2  ลักษณะทางเศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร์ 
 เรื่องท่ี 3  นโยบายทางเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศสิงคโปร์ 
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เร่ืองที่ 1  ลักษณะสังคมในประเทศสิงคโปร์ 

 

 

 

 

 

     ย่านการค้าในประเทศสิงคโปร์ 
ที่มา : http://www.uploard.wikimedia.org 

การสร้างความเท่าเทียมกันทางสังคม 

 ด้วยความมุ่งมั่นและความซื่อสัตย์สุจริตของคณะผู้น า  ตั้งแต่เป็นเอกราชแยกตัวออกจาก 
สหพันธรัฐมาเลเซียและก่อตั้งประเทศ ในปี ค.ศ.1965 เป็นต้นมา ประเทศสิงคโปร์โดยการน าของนายลี กวน ยู 
นายกรัฐมนตรีพยายามสร้างประเทศให้มีความเจริญมั่นคงทางเศรษฐกิจ  สังคม ท าให้ประชาชนอยู่ดีกินดี 
รัฐบาลมีเสถียรภาพ นานาอารยะประเทศทั่วโลกให้การยกย่องนับถือ จะเห็นได้จากการที่สื่อมวลชนเผยแพร่
ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศของสิงคโปร์อย่างต่อเนื่อง เช่น หนังสือพิมพ์ The Straits Times ฉบับวันที่ 
21 ตุลาคม ค.ศ. 2011 รายงานว่า นายลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์แถลงการณ์เมื่อเข้ารับหน้าที่ในวันที่ 
21 พฤษภาคม ค.ศ. 2011 ลงตีพิมพ์ข่าวว่า นโยบายส าคัญและเร่งด่วนของสิงคโปร์ คือ การยกระดับความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ให้ทุกคนได้รับสิทธิประโยชน์เท่าเทียมกันโดยรัฐบาลให้ความส าคัญกับการจัด
ระเบียบทางสังคมเพ่ือสร้างโอกาสและความก้าวหน้าให้กับประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน  เนื่องจากสังคม        
ในประเทศสิงคโปร์เป็นสังคมที่พ่ึงพาตนเองอย่างสูง รัฐบาลจะเน้นการพัฒนาไปยังทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนา
ด้านการศึกษา การฝึกอบรม โดยเน้นในเชิงคุณภาพมากยิ่งขึ้น   

 รัฐบาลสิงคโปร์ได้มุ่งเน้นการวางแผนการพัฒนาสังคม โดยเน้น 3 เรื่อง คือ  
 1.  Inclusive Society ให้ประชาชนได้รับสิทธิ์อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันมากขึ้น 
 2.  Vibrant Economy ให้มีการพัฒนาการเติบโต ทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องในอัตราที่สูงขึ้น   
 3.  Constructive Politics มุ่งเน้นผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ (Majority) ในประเทศ  

 แม้สิงคโปร์จะเป็นประเทศขนาดเล็กที่ต้องแข่งขันทางเศรษฐกิจกับประเทศอ่ืน ๆ สูง โดยเฉพาะ  
ในเอเชีย แต่ภาครัฐของประเทศสิงคโปร์มีการวางแผนการด าเนินงานในระยะยาวที่ชัดเจนและโปร่งใส และมี
การสร้างระบบการท างานให้มีความร่วมมือกันในทุกภาคส่วน  ส่งผลให้การท างานมีประสิทธิภาพและ         
การพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

 สังคมของประเทศสิงคโปร์จะเน้นการสร้างความสมานฉันท์ของคนในประเทศเป็นส าคัญ  ทั้งนี้
เนื่องจากประเทศสิงคโปร์เป็นที่อยู่อาศัยของคนหลายเชื้อชาติ  หลายศาสนา การสร้างสังคมเพ่ือให้ทุกคน     
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ทุกคนมีการศึกษา มีงานท าและมีรายได้เพียงพอกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
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สภาพสังคมและแนวโน้มวัฒนธรรมโดยภาพรวม 
 ด้วยความหลากหลายของชนชาติและคุณภาพชีวิตที่ดี ประเทศสิงคโปร์ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีคน 
จากหลากหลาย เชื้อชาติ เช่น จีน มาเลย์ อินเดีย รวมถึงลูกครึ่งระหว่างชาวเอเชียและชาวยุโรปมาอยู่ร่วมกัน 
อย่างสงบและไม่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องชนชาติ โดยทุกเชื้อชาติยังด ารงไว้ซึ่งวิถีการด าเนินชีวิต ประเพณีและ
วัฒนธรรมของตนเอาไว้อย่างเคร่งครัด ขณะที่ในประเทศสิงคโปร์มีผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาติเข้ามาอยู่อาศัย     
และท างานมากถึง 90,000 คน ซึ่งคนเหล่านี้ได้เข้ามาเผยแพร่ขนบธรรมเนียมและแลกเปลี่ยนแนวความคิดกับ
คนในประเทศนับเป็นการเพ่ิมสีสันให้กับชาวสิงคโปร์ได้อีกทางหนึ่ง 
 ส าหรับนักเรียน นักศึกษาที่ เข้ามาศึกษาในประเทศสิงคโปร์สามารถมั่นใจในมาตรฐาน           
การด ารงชีวิตของชาวสิงคโปร์ได้ ดูได้จากผลการส ารวจของหนังสือ The Economist ฉบับเดือนมีนาคม          
ค.ศ. 2002 กล่าวว่า คุณภาพชีวิตของชาวสิงคโปร์เทียบเท่ากับชาวเมืองลอนดอนและชาวเมืองนิวยอร์ก         
โดยน าปัจจัยที่ส าคัญ 39 ประการ เช่น ปัจจัยด้านความมั่นคงทางการเมือง สิทธิเสรีภาพของประชาชน 
ตลอดจนมลภาวะทางอากาศ คุณภาพชีวิต โรงเรียน ร้านอาหารและโรงภาพยนตร์ มาเป็นประเด็นหลัก       
ในการส ารวจครั้งนี้ 

 ความปลอดภัย 
 แม้ว่าประเทศสิงคโปร์จะได้ชื่อว่ามีความปลอดภัยมากเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก แต่มาในปัจจุบันนี้ 
นักท่องเที่ยวจากที่ต่าง ๆ ทั่วโลกมีความกังวลในเรื่องความปลอดภัยระหว่างเดินทางไปท่องเที่ยวมากกว่า 
เมื่อก่อนมาก ด้วยเหตุนี้การท่องเที่ยวสิงคโปร์จึงต้องการให้นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจว่าสถานการณ์          
ในประเทศสิงคโปร์สงบสุขและรัฐบาลมีเสถียรภาพ ดังนั้น ประเทศสิงคโปร์จึงพยายามท าทุกอย่างเพ่ือให้   
มั่นใจว่าประเทศสิงคโปร์จะมีความปลอดภัย โดยการเพ่ิมมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ส าคัญ ๆ 
นอกจากนี้ รัฐบาลยังมั่นใจว่าจะไม่มีความรุนแรงที่เกิดจากความแตกต่างทางเชื้อชาติหรือศาสนาในประเทศ
สิงคโปร์ และจะต่อต้านผู้ที่ใช้ความรุนแรงและผู้ก่อการร้ายให้ถึงที่สุด ตัวอย่างการปฏิบัติการที่รวดเร็วและ   
ตรงเป้าหมายของกรมการป้องกันประเทศของสิงคโปร์ ได้แก่ การจับกุมผู้ก่อการร้าย 15 คน ในเดือนมกราคม 
ค.ศ. 2002 

 การสูบบุหรี่และการถ่มน้ าลาย 
 โดยทั่วไปประเทศสิงคโปร์ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ เช่น รถโดยสารสาธารณะ พิพิธภัณฑ์ 
ห้องสมุด ลิฟท์ โรงละคร โรงภาพยนตร์ ร้านอาหารที่ติดเครื่องปรับอากาศ ร้านเสริมสวย ซูเปอร์มาร์เก็ต 
ห้างสรรพสินค้าและสถานที่ราชการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์   ยกเว้น บางแห่งมีการอนุญาต
ให้สูบบุหรี่ในสถานที่ติดเครื่องปรับอากาศบางแห่ง  เช่น  ผับ ดิสโกเธค คาราโอเกะและสถานบันเทิงยามราตรี
และที่ส าคัญการถ่มน้ าลายในที่สาธารณะถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ด้วยเหตุนี้สิงคโปร์ จึงห้ามถ่มน้ าลายในที่
สาธารณะ 

 การให้ทิป 
 การไปท่องเที่ยวในประเทศสิงคโปร์ไม่จ าเป็นต้องให้ทิป เนื่องจากโรงแรมและร้านอาหารส่วนใหญ่ 
จะรวมค่าบริการ 10% ไว้ในใบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น การให้ทิปแก่เด็กที่มาคอยให้บริการจึงไม่เป็นที่นิยม  
ในประเทศสิงคโปร์และถือเป็นสิ่งต้องห้าม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณสนามบิน 
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เร่ืองที่ 2  ลักษณะทางเศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร์ 
 จากลักษณะภูมิประเทศของสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีพ้ืนที่ไม่มากนัก ถูกจ ากัดด้วยทะเลและพ้ืนน้ า 
รวมทั้งแหล่งทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่น้อย สินค้าส่งออกที่ส าคัญจึงเป็นพวกเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ 
ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ แผงวงจรไฟฟ้า ส่วนประกอบอากาศยานและอุปกรณ์การบิน  
น้ ามันส าเร็จรูป ส่วนสินค้าน าเข้าที่ส าคัญก็จะเป็นพวก พลังงาน อาหาร เชื้อเพลิงและแร่  และวัตถุดิบที่ใช้ใน 
งานอุตสาหกรรม เช่น ยางพารา เป็นต้น 

 แม้ประเทศสิงคโปร์จะมีพ้ืนที่น้อยแต่เศรษฐกิจของสิงคโปร์ก็เติบโตได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว  
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเยี่ยมแห่งหนึ่งของโลก เป็นประเทศที่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจดีที่สุดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เป็นผู้น าทางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน  มีท่าเรือที่ใหญ่และส าคัญแห่งหนึ่งของโลก 
และได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่รวยเป็นอันดับ 5 ของโลก ทั้งนี้ สิ่งที่ท าให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่มี
เศรษฐกิจชั้นน าระดับโลกมาจากอุตสาหกรรมส าคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
อุตสาหกรรมการแพทย์และยา 

 เศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร์มีความเป็นมิตรกับภาคธุรกิจและถูกจัดให้เป็นศูนย์กลางทางการเงิน 
ที่ดีที่สุด ลูกจ้างเป็นพัน ๆ คน สร้างผลงานดีเยี่ยมให้แก่บริษัทข้ามชาติ ซึ่งน าประเทศสิงคโปร์ไปสู่สายตาชาวโลก 
เศรษฐกิจที่ขึ้นอยู่กับระบบตลาดถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างดีเยี่ยมและมีการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมจากการน าเข้า  
และส่งออกสินค้าต่าง ๆ ประเทศสิงคโปร์ได้รับเกียรติให้อยู่ในกลุ่มสี่เสือแห่งเอเชีย ซึ่งเป็นผู้น าทางด้านการตลาด 
ในเอเชียร่วมกับฮ่องกง เกาหลีใต้และไต้หวัน การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงเป็นส่วนส าคัญในการรักษา     
สภาพเศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร์ อุตสาหกรรมการผลิตครอบคลุมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า วิศวกรรมเคมี     
ปิโตรเลียม เครื่องมือวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์อ่ืน ๆ ซึ่งเสริมสร้างศิลปะในสิงคโปร์ การผลิตนี้สร้าง จีดีพี 
ให้กับประเทศสิงคโปร์ ได้เกือบ 26% และสร้างแผ่นไมโครชิพถึง 10 % ของโลก ประเทศสิงคโปร์มีท่าเรือ      
ที่เป็นหนึ่งในท่าเรือคึกคักท่ีสุดในโลก 

 ประเทศสิงคโปร์ถูกจัดให้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้าต่างประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลก       
เมื่อเทียบกับลอนดอน โตเกียวและนิวยอร์ก สิงคโปร์ยังมีการจ้างงานลูกจ้างจากทั่วโลกเป็นพัน ๆ คน ซึ่งท าให้
ประเทศสิงคโปร์ เป็นประเทศผู้จ้างงานของโลกด้วย  

 การตัดสินใจแยกตัวออกจากประเทศมาเลเซีย โดยการน าของนาย ลี กวน ยู นายกรัฐมนตรี             
ในปี ค.ศ.1965 แม้จะประสบปัญหาอย่างมากมายในทางเศรษฐกิจของประเทศเพราะสิงคโปร์ต้องสูญเสีย
ประเทศคู่ค้าและเขตการค้าพิเศษทางเศรษฐกิจหลายแห่ง แต่ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงที่จะน าพาประเทศ
ให้เจริญก้าวหน้า ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อีกท้ังต้องการน าพาประเทศไปสู่เมืองแห่งการลงทุนและอุตสาหกรรม 
ตลอดระยะเวลากว่า 25 ปีทีน่ายลี กวน ยู ท าหน้าที่ผู้น าประเทศได้สร้างความเจริญให้กับสิงคโปร์ในทุก ๆ ด้าน 
ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การศึกษาเทคโนโลยีการสื่อสาร 

 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เป็นเกาะ มีน้ าล้อมรอบนับเป็นข้อได้เปรียบของประเทศสิงคโปร์ในการ 
เป็นเมืองท่าขนส่งทางทะเลที่ส าคัญ ประกอบกับความตั้งใจจริงของรัฐบาลในการบริหารประเทศ แม้สิงคโปร์ 
จะไม่มีทรัพยากรน้ ามันเป็นของตนเอง แต่สิงคโปร์สามารถตั้งเป็นศูนย์กลางการกลั่นน้ ามันที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย 
เป็นสถานีเติมน้ ามันให้แก่เรือเดินสมุทรที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก เป็นศูนย์กลางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแถบเอเชีย 
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รูปแบบอาคารและสิ่งก่อสร้างสมัยใหม่ 
ที่มา : http://www.thaifly.com 

 แม้ประเทศสิงคโปร์จะได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  แต่ก็ยังถือว่าตนเองเป็น
ประเทศก าลังพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความรู้ (Knowledge - Base Economy) ทั้งนี้ 
ประเทศสิงคโปร์ให้ความส าคัญกับการพัฒนาสาขาเศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าเพ่ิม  เห็นได้จากผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของประเทศสิงคโปร์จากผลผลิตในภาคอุตสาหกรรมมีปริมาณร้อยละ 28 และภาคบริการถึงร้อยละ 72               
โดยอุตสาหกรรมการผลิตของสิงคโปร์เน้นทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์และชีวภาพการแพทย์เป็นส าคัญ 

 นอกจากนี้ ประเทศสิงคโปร์ยังตั้งเป้าหมายในการพัฒนาให้ประเทศเป็นศูนย์กลางด้านอ่ืน  ๆ              
อีกหลายด้าน ได้แก่ ด้านการบิน ด้านการศึกษาและการบริการทางสุขภาพ โดยเฉพาะการให้บริการทาง
การแพทย์ ซึ่งนโยบายที่ส าคัญประการหนึ่งคือ การให้บริการในภาคการแพทย์ชีวภาพ 

 จากความมั่นคงและการมีเสถียรภาพทางการเมืองและทางเศรษฐกิจท าให้ประเทศสิงคโปร์
ตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่สุดติดอันดับ 1 ใน 10 อันดับแรกของโลกภายในปี                
ค.ศ.2017 และมีรายได้สูงขึ้นจาก 2,100 เหรียญต่อเดือนในปัจจุบันเป็น 3,100 เหรียญต่อเดือนภายใน 10 ป ี 

เศรษฐกิจใหม่ในประเทศสิงคโปร์ 

 ประเทศสิงคโปร์ได้รับผลโดยการที่อัตราจีดีพีลดลง แต่รัฐบาลก็ตั้งใจที่จะฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและท าให้
สิงคโปร์ กลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกครั้ง ประเทศสิงคโปร์มีการท าข้อตกลงกับต่างประเทศเกี่ยวกับสินค้าถึง 14 
ข้อตกลง ซึ่งประเทศเหล่านั้น ได้แก่ อินเดีย จีน เกาหลี จอร์แดน ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ ปานามา เปรู ชิลี 
สหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรป เพ่ือที่จะท าให้สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางทางด้านการค้าและการท่องเที่ยว  

 รัฐบาลได้ท าให้การพนันเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย และคาสิโน 2 แห่งถูกสร้างขึ้นที่ มาริน่า เซาท์และ 
เกาะเซนโตซ่า ในปี ค.ศ. 2005 สิ่งปลูกสร้างของประชาชนและการค้าถูกสร้างข้ึนอย่างดีตามประกาศของทาง
รัฐบาล เพ่ือสร้างให้เกาะนี้มีความสวยงาม เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ เช่น กรุงเทพฯ ฮ่องกง เซี่ยงไฮ้และ
โตเกียว  
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 ประเทศสิงคโปร์มีงานเฉลิมฉลองเกี่ยวกับอาหารทุกปีในงาน สิงคโปร์ ฟู๊ด เฟสติวัล อาหารที่นี่มีการ
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับนักท่องเที่ยวแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนทั้งหมด อาหารที่นี่มีให้เลือกมากมายตามความต้องการและ
ความชอบของทุกคน  

อุตสาหกรรมสื่อมวลชนในประเทศสิงคโปร์ 

 ประชากรประมาณ 40,000 คนท างานในภาคสื่อสารมวลชนในประเทศสิงคโปร์ สื่อมวลชน               
บนเกาะแห่งนี้ถูกพัฒนาอย่างดีเยี่ยม ซึ่งมีการรวมกันของสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ การแพร่ภาพและกระจายเสียง             
การบันทึกภาพ เพลง ดิจิตอลและไอที อุตสาหกรรมสื่อมวลชนมีส่วนสร้างจีดีพีของสิงคโปร์ 1.56 % และการแผ่
ขยายของอุตสาหกรรม สื่อมีบทบาทส าคัญมากในสิงคโปร์และสามารถท าให้สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางสื่อมวลชน
ของประเทศในแถบอาเซียนได ้

 รัฐบาลพยายามเพ่ิมความสามารถของสื่อเพ่ือผลักดันให้ประเทศสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางสื่อให้ได้   
สื่อภายในประเทศถูกควบคุมโดยตรงจากรัฐบาลผ่านการถือหุ้นและการลงทุนทางด้านสื่อ สื่อสิ่งพิมพ์ถูกควบคุม                
โดยสิงคโปร์ เพรส โฮลดิ้ง หนังสือพิมพ์ 16 ฉบับถูกตีพิมพ์ขึ้นหลายภาษา  เช่น  ภาษาอังกฤษ จีน ทมิฬและ
มาเลย์ หนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่ เช่น บิซิเนส ไทม์ ทูเดย์ เดอะ นิวส์เพเพอร์และเดอะ สแตรทส์ ไทม ์                 
มีการเสนอข่าวออนไลน์ทุกวัน นิตยสารที่ได้รับความนิยม ได้แก่ 88  เดย์  เฮอร์ เวิลด์ เม็น เฮลท์และเอฟเอช
เอ็ม สิงคโปร์  ซึ่งมีผู้อ่านเป็นจ านวนมาก 
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เร่ืองที่ 3  นโยบายทางเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศสิงคโปร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงสร้างเศรษฐกิจ 

 ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีพ้ืนที่น้อย การท าการเกษตรจึงมีค่อนข้างน้อยตามไปด้วย ดังนั้น 
รายได้จากผลผลิตทางการเกษตรจึงไม่สามารถส่งออกเพ่ือท ารายได้ให้แก่ประเทศได้  อย่างไรก็ตามรัฐบาลของ
ประเทศสิงคโปร์พยายามส่งเสริม สนับสนุนให้ปลูกพืชเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้แก่ประเทศ ด้วยเหตุนี้โครงสร้าง
ด้านเศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร์ จึงไม่มุ่งผลจากการเกษตรมากนักแต่จะมุ่งด้านอ่ืน ๆ จะเห็นได้จาก
โครงสร้างเศรษฐกิจ ดังนี้ 

 1.  การเพาะปลูก ปลูกยางพารา มะพร้าว ผัก ผลไม้ แต่พ้ืนที่มีจ ากัด ไม่สามารถขยายพ้ืนที่       
การเพาะปลูกได้มากนัก 

 2.  วัตถุดิบ อาศัยวัตถุดิบจากประเทศเพ่ือนบ้าน มีอุตสาหกรรมเบา เช่น ผลิตยางพารา ขนมปัง 
เครื่องดื่มและอุตสาหกรรมหนัก  เช่น  อู่ต่อเรือ ท าเหล็กกล้า ยางรถยนต์ มีกิจการกลั่นน้ ามันซึ่งมีขนาดใหญ่
เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาและเป็นผู้สร้างแท่นขุดเจาะน้ ามันรายใหญ่ 

 3.  การค้าขาย  เป็นท่าเรือปลอดภาษี ประเทศต่าง ๆ  ส่งสินค้าต่าง ๆ มายังประเทศสิงคโปร์ 
เพ่ือส่งออก และยังรับสินค้าจากสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และประเทศในทวีปยุโรป เพ่ือส่งไปขายต่อ 
ยังประเทศเพ่ือนบ้าน มีท่าเรือน้ าลึกเหมาะในการจอดเรือส่งสินค้า  

สถานการณ์เศรษฐกิจ 

 ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศเล็กที่สุดประเทศหนึ่งในโลกไม่มีทรัพยากรธรรมชาติมากเหมือน
ประเทศอ่ืน แต่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีเพราะสิงคโปร์พัฒนาเศรษฐกิจด้านการค้าโดยเป็นประเทศพ่อค้าคนกลาง
ในการขายสินค้า เป็นท่าเรือขนส่งสินค้าปลอดภาษีท าให้สินค้าที่ผ่านทางสิงคโปร์มีราคาถูก ปัจจุบันสิงคโปร์ มี
ท่าเรือน้ าลึกขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลกประเทศหนึ่งและยังได้เข้าไปลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะใน
ประเทศไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชาและเมียนม่าร์ สิงคโปร์มีประชากรน้อยจึงต้องพ่ึงพาแรงงานทุกระดับจาก

นายล ีเซียน ลุง นายกรัฐมนตรีคนที่ 3 (ปัจจุบัน) 
ที่มา : http://www.uploard.wikimedia.org 
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ต่างชาติ สิงคโปร์เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเพียงประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีฐานะทาง
เศรษฐกิจและการเงนิที่มั่งค่ังที่สุดประเทศหนึ่งในโลก 

นโยบายต่างประเทศ  

 ประเทศสิงคโปร์ได้วางแผนในการด าเนินนโยบายต่างประเทศไว้อย่างรอบคอบ  โดยในวันที่ 21 
สิงหาคม ค.ศ.2005 นายลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อประชาชนในโอกาสวันชาติสิงคโปร์ (National 
Day Rally Speech) โดยได้ระบุถึงทิศทางในการพัฒนาประเทศและการด าเนินนโยบายต่างประเทศ            
โดยในด้านการต่างประเทศนั้นสิงคโปร์จะให้ความส าคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศอาเซียน  
(โดยเฉพาะประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย) รวมทั้งกับประเทศมหาอ านาจส าคัญ ๆ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน 
ญี่ปุ่น อินเดีย สหภาพยุโรปและออสเตรเลีย นอกจากนั้น จะให้ความส าคัญกับการรวมตัวทางเศรษฐกิจของ
อาเซียน 

 ส าหรับนโยบายภายในประเทศสิงคโปร์จะมุ่งเน้นเรื่องการปรับตัวทางเศรษฐกิจเพ่ือให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก (Remake Singapore) โดยให้ความส าคัญกับการส่งเสริมนวัตกรรม การประกอบการ              
การวิจัยและการพัฒนา (innovation, enterprise and R&D) 

 ส่วนด้านสังคมจะให้ความส าคัญกับการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชน  การดูแล
คนชราและผู้ที่มีรายได้ต่ า รวมทั้งการส่งเสริมวัฒนธรรมด้านบริการ เพ่ือให้สิงคโปร์มีลักษณะของเมือง           
ที่มีความเป็นสากล  

เศรษฐกิจประเทศสิงคโปร์ ค.ศ.2013  

 ปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร์สามารถขยายตัวได้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นยอดการส่งออกที่มี
แนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมท าได้ดีมากกว่าเป้าหมายที่คาดไว้ ทั้งนี้ มาจากปัจจัยบวกที่ทาง
สหรัฐอเมริกาได้ยกเลิกการคว่ าบาตร จากการซื้อน้ ามันจากประเทศอิหร่าน ส่งผลให้สภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศสิงคโปร์เปลี่ยนแปลงในทิศทางท่ีดีขึ้นตามไปด้วย 

 ส าหรับในภาคการผลิตทางอุตสาหกรรมของประเทศสิงคโปร์ มีอัตราเพ่ิมขึ้นมาเป็นร้อยละ 6.6 
จากปี ค.ศ.2011 ซึ่งตัวเลขที่เติบโตนี้น่าจะมาจากการที่ในปี ค.ศ.2011 อุตสาหกรรมของสิงคโปร์ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติสึนามิในญี่ปุ่น ส่งผลให้ตัวเลขของภาคการผลิตอุตสาหกรรมของสิงคโปร์หดตัวลงไป
อย่างมาก แต่มาในปี ค.ศ.2013 นี้ รัฐบาลสิงคโปร์เชื่อว่าการเพ่ิมขึ้นในภาคอุตสาหกรรมจะเพ่ิมขึ้นแต่อาจจะ
เติบโตที่ไม่สูงมากนัก 

 ส่วนในด้านของนักลงทุนในประเทศไทยรวมถึงผู้ประกอบการในประเทศที่ประกอบธุรกิจติดต่อ  
ซื้อขายกับชาวสิงคโปร์นั้น ยังถือได้ว่ามีความสะดวกอยู่มาก ทางรัฐบาลไทยเองก็ได้ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการ
ลงทุนในสิงคโปร์มากขึ้นจะเห็นได้จากช่วงปลายเดือนสิงหาคม ค.ศ.2013 หรือ พ.ศ.2556  นายกรัฐมนตรีของ
ประเทศไทยและคณะได้เดินทางไปเยือนประเทศสิงคโปร์ในนามรัฐบาลและมีการหารือในด้านเศรษฐกิจกับ
สิงคโปร์ด้วย อย่างไรก็ตามการจะขยายเข้าไปท างานหรือการลงทุนเพ่ิม  จ าเป็นจะต้องพิจารณาถึงความ
เหมาะสมให้ดีเพราะรัฐบาลประเทศสิงคโปร์มีมาตรการและกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดกว่าเดิมมาก  อาจจะท าให้มี
ปัญหาได้ ส าหรับนักลงทุนหรือผู้ไปอยู่ใหม่ที่จะเข้าไปลงทุนเพ่ิมเติมต้องหาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ  
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กิจกรรมท้ายบทที่ 3 
 
กิจกรรมที่ 1    

 จงเขียนเครื่องหมายถูก ( / ) หน้าข้อความที่ถูกและเขียนเครื่องหมายผิด ( X ) หน้าข้อความที่ผิด 

 .......... 1.  การที่สิงคโปร์สามารถพัฒนาประเทศได้อย่างรวดเร็วเพราะผู้น ามีความซื่อสัตย์สุจริต 

 .......... 2.  น้ ามัน คือ ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญท่ีสุดของสิงคโปร์ 

 .......... 3.  นายลี กวน ยู คือประธานาธิบดีคนแรกที่ปกครองประเทศนานที่สุดและน าความเจริญ
มาสู่ประเทศสิงคโปร์ 

 .......... 4.  ประเทศสิงคโปร์เน้นการพัฒนา 3 ด้านใหญ่ ๆ คือ ทรัพยากรมนุษย์ การศึกษาและ         
การฝึกอบรม 

 .......... 5.  สังคมสิงคโปร์เน้นความสมานฉันท์ของคนในประเทศให้เป็นหนึ่งเดียว 

 …....... 6.  ประเทศสิงคโปร์ได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศพัฒนาแล้วประเทศเดียวในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

 .......... 7.  เศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร์ขึ้นอยู่กับธุรกิจน้ ามันเป็นส าคัญ 

 .......... 8.  สินค้าส่งออกที่ส าคัญของประเทศสิงคโปร์ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ ยางพาราและมะพร้าว 

 .......... 9.  ประเทศสิงคโปร์เป็นตลาดการเงินที่ส าคัญและดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 

 .........10.  การพนันในประเทศสิงคโปร์ถือเป็นสิ่งถูกกฎหมาย   
 
 
กิจกรรมที่ 2   

 ให้ผู้เรียนเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงค าตอบเดียว 

  1.  ประเทศสิงคโปร์มีระบบเศรษฐกิจแบบใด 
   ก.  รัฐนิยม 
   ข.  สังคมนิยม 
   ค.  ทุนนิยมเสรี 
   ง.  เกษตรยังชีพ 
  2.  ข้อใดไม่ใช่สินค้าส่งออกท่ีส าคัญของประเทศสิงคโปร์ 
   ก.  สิ่งทอ 
   ข.  เคมีภัณฑ์ 
   ค.  เครื่องจักร 
   ง.  ปิโตรเลียมส าเร็จรูป 
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  3.  ประเทศใดไม่ใช่ตลาดสินค้าส าคัญของประเทศสิงคโปร์ 
   ก.  ไทย 
   ข.  อังกฤษ 
   ค.  เยอรมนี 
   ง.  มาเลเซีย 
  4.  ประเทศใดมีมูลค่าส่งออกสินค้ามายังประเทศสิงคโปร์มากท่ีสุดในปัจจุบัน 
   ก.  ไทย 
   ข.  ญี่ปุ่น 
   ค.  สิงคโปร์ 
   ง.  มาเลเซีย 
  5.  ชาวสิงคโปร์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านใด 
   ก.  ราชการและธุรกิจ 
   ข.  เกษตรกรรมและธุรกิจ 
   ค.  ธุรกิจและอุตสาหกรรม 
   ง.  อุตสาหกรรมและราชการ 
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    บทที่ 4   ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของ  
      ประเทศสิงคโปร ์
 
สาระส าคัญ 

 ประเทศสิงคโปร์เป็นที่อยู่อาศัยของคนหลายเชื้อชาติ   หลายศาสนา  แต่ละชนเผ่าต่างก็มี
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีเป็นของตนเอง  ซึ่งก็มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละเชื้อชาติ 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถาปัตยกรรม  วัฒนธรรม  ประเพณี  การแต่งกาย  อาหารการกินและการละเล่นต่าง ๆ จะ
เห็นได้จากการที่แต่ละชนชาติก็มีการแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีในงานประเพณีและเทศกาลส าคัญ ๆ เป็น
ประจ าทุกปี 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 1.  บอกลักษณะและยกตัวอย่างศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้านได้ 
 2.  ยกตัวอย่างวัฒนธรรมประเพณีประจ าชาติได้ 
 

ขอบข่ายเนื้อหา 

 เรื่องท่ี 1  ศิลปหัตถกรรมของประเทศสิงคโปร์ 
          -  ศิลปหัตถกรรมพ้ืนเมืองมัลดีฟส์ 
   -   ศิลปะด้านการก่อสร้าง 

 เรื่องท่ี 2  วัฒนธรรม ประเพณีของประเทศสิงคโปร์ 
     -  การแต่งกายชุดประจ าชาติ 
     -  อาหารประจ าชาติ 
     -  ประเพณีและเทศกาลที่ส าคัญ 
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เร่ืองที่ 1  ศิลปหัตถกรรมของประเทศสิงคโปร์ 
 สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีประชาชนหลายชนชาติ   หลายภาษาอยู่อาศัยอยู่ร่วมกัน ดังนั้น         
การแสดงออกทางด้านศิลปะจึงออกมาในรูปแบบของการผสมผสานกันระหว่างศิลปะท้องถิ่น คือ ศิลปะจีน 
ฮินดูและศิลปะที่ได้รับอิทธิพลจากอังกฤษ เจ้าอาณานิคมที่เข้ามายึดครองประเทศสิงคโปร์ แต่ก็เป็นประเทศ   
ที่มีเอกลักษณ์ทางศิลปะเป็นของตนเอง  ท าให้งานศิลปะในประเทศสิงคโปร์มีความหลายหลากทางวัฒนธรรม
และท่ีส าคัญประเทศนี้ยังเป็นศูนย์กลางของศิลปะอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศิลปะการสร้างท่ีพักอาศัยสมยัใหม่ 
ที่มา : https://www.google.co.th              ที่มา :  www.Exclusive Journey ej.co.th 

 
ศิลปหัตถกรรมพื้นเมืองมัลดีฟส์ 

 มัลดีฟส์เป็นเกาะที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของสิงคโปร์ เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้แก่
ประเทศสิงคโปร์จ านวนไม่น้อย  ผู้คนที่เดินทางไปท่องเที่ยวเกาะมัลดีฟส์จะได้รับความสะดวกสบายและได้     
ชื่นชมศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้าน  ทั้งด้านการแกะสลักหินปะการัง ศิลปะการปั้นที่ซับซ้อน หัตถกรรมจาก       
การสานพรมโดยฝีมือของหญิงชาวบ้าน ซึ่งมีพรมลวดลายต่าง ๆ หลากหลายขนาดให้นักท่องเที่ยวเลือกชม 
ตามความสนใจ  

 นอกจากนี้หากต้องการชมศิลปะเก่าแก่ของมัลดีฟส์ สามารถหาดูได้จากแกลเลอรี่เอสเจฮิ  (Esjehi 
Gallery) ที่ตั้งแกลเลอรี่เอสเจฮิถือได้ว่าเป็นตึกเก่าแก่และสวยที่สุดแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นราวปี ค.ศ.1870 แต่เดิม
สถานที่ดังกล่าวเป็นบ้านขุนนาง ในปัจจุบันถูกใช้เป็นสถานที่แสดงงานศิลปะทั้งศิลปะร่วมสมัยและศิลปะ
พ้ืนเมืองของมัลดีฟส์ ซ่ึงต้ังอยู่บนถนน Medhuziyaaraiy Magu 

ศิลปะด้านการก่อสร้าง 

 ส าหรับศิลปะด้านการก่อสร้างอาคารสถานที่นั้น สิงคโปร์ได้สืบทอดรูปแบบศิลปะการก่อสร้าง
อาคาร สถานที่ส าคัญ ๆ จากต่างชาติที่เข้ามาปกครอง เช่น 
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 The Art House 
     

อาคารรัฐสภาหลังเก่าแก่ของ
ประเทศสิงคโปร์ ออกแบบและสร้างขึ้น
ในยุคอาณานิคมเมื่อ ค.ศ. 1827 โดย
จอร์จ โคลแมน เป็นอาคารรัฐสภา
เก่าแก่ที่สุดของสิงคโปร์ ในอดีตที่นี่เป็น
ที่ตั้งของรัฐสภาในระบบประชาธิปไตย
ของประเทศสิงคโปร์แต่ปัจจุบันอาคารนี้ 
พลิกบทบาทจากการปกครองมาเป็น
ศูนย์รวมของศิลปะดนตรี การเต้นร า 
การฉายหนังและการแสดงตลก ภายใน
ยังมีรูปปั้นช้างจากบรอนซ์ของขวัญจาก
รัชกาลที ่5 ของประเทศไทยตั้งอยู่ด้วย 

 

 

 Asian Civilization Museum 

          พิพิธภัณฑ์อารยธรรมเอเชีย อาคารยุคนีโอ
คลาสสิกเก่าแก่  ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1910 ตั้งอยู่บนถนน 
Armenian ปีกด้านแรกคือ พิพิธภัณฑ์ Peranakan 
Museum เป็นส่วนแสดงนิทรรศการถาวรที่มีชื่อเสียง
มากคือ นิทรรศการชุดมรดกเปรานากัน ซึ่งจัดแสดง
โบราณวัตถุของชาวเปรานากัน ผู้สืบเชื้อสายจาก
ชุมชนชาวจีนที่มาต้ังรกรากอยู่ที่หมู่เกาะมลายู  ส่วน
ปีกที่สองมี 3 ชั้น มีแกลเลอรี่แสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมของอินเดีย จีน 
เอเชียอาคเนย์ รวมถึงโลกอิสลาม ผ่านเครื่องแสดง
ภาพล้ ายุคและเทคโนโลยีไฮเทคต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

ภายในอาคารรัฐสภาหลังเกา่  The Art House 
ที่มา : https://www.google.co.th 

 

 
อาคาร Asian Civilization Museum 
ที่มา : https://www.google.co.th 
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 Mint Museum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mint Museum 
ที่มา : https://www.google.co.th 

 สถานที่รวบรวมของเล่นย้อนยุคที่หายากมากกว่า 50,000 ชิ้น บางชิ้นแทบหาไม่ได้แล้วในปัจจุบัน 
โดยนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินกับหนูมิกกี้เมาส์แขนขายาว รวมทั้งหุ่นยนต์แปลงร่าง ยอดมนุษย์หุ่นยนต์ 
ตั้งแต่ผลิตด้วยสังกะสี รวมทั้งของเล่นยุคก่อนเกิดสงครามโลกอีกมากมาย 

 National Museum of Singapore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
National Museum of Singapore 
ที่มา : https://www.google.co.th 

 พิพิธภัณฑ์แห่งชาติสิงคโปร์แห่งนี้ อายุยาวนานกว่า 120 ปี โดยสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1887 เป็น
พิพิธภัณฑ์เก่าแก่และมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ สิงคโปร์ จัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ มรดกล้ าค่า 
ทางวัฒนธรรม ในขณะเดียวกันก็มีพ้ืนที่จัดแสดงงานศิลปะแขนงต่าง ๆ ของคนรุ่นใหม่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน
ตลอดทั้งป ี
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 Art-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art-2 แกลเลอรี่ แหล่งรวมศลิปะราคาถูก 
ที่มา : https://www.google.co.th 

 แกลเลอรี่เล็ก ๆ ที่มีผลงานศิลปะมากมายและราคาไม่แพง  ให้นักสะสมได้เลือกซื้ออย่างจุใจ     
และเนื่องจากเจ้าของผลงานส่วนใหญ่มาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ที่นี่จึงเป็นศูนย์แกลเลอรี่ที่ได้รวบรวม
ผลงานของศิลปินชาวสิงคโปร์และประเทศต่าง ๆ ในเอเชียอาคเนย์ไว้ครบถ้วน นอกจากภาพวาดแล้วยังมีรูปปั้น 
เซรามกิ ภาพเขียน ภาพพิมพ์และงานกระดาษอีกด้วย 

 Art Forum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art Forum 
ที่มา : https://www.google.co.th 

 แกลเลอรี่แห่งนี้ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1971 โดย Marjorie Chu แกลเลอรี่แห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่     
ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในสิงคโปร์ ผลงานศิลปะส่วนใหญ่มาจากศิลปินในอาเซียนและแนวร่วมสมัย  ได้แก่ 
ภาพวาดพู่กัน ภาพนามธรรม หรือภาพวาดสีน้ า ผู้สนใจงานศิลปะมักจะมารวมตัวกันเพ่ือพูดคุยและวิจารณ์   
งานศิลปะ  
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 Singapore Tyler Print Institute   

 สถาบันแห่งนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะ คือ เป็นทั้งแกลเลอรี่แสดงงานศิลปะและโรงงานกระดาษ ให้
ผู้สนใจสามารถฝึกท าลวดลายพิมพ์โดยได้รับการสนับสนุนจาก Ministry of Information, Communications 
and the Arts ของรัฐบาลสิงคโปร์ 

 DSB Arts Centre 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

โรงละครที่ดดัแปลงมาจากโกดังสนิค้า (DSB Arts Centre) 
ที่มา : https://www.google.co.th 

 DSB Arts Centre ถูกดัดแปลงมาจากโกดังสินค้าเก่าให้เป็นโรงละครมี 380 ที่นั่ง อยู่ใกล้กับ
Clarke Quay ซึ่งเป็นแหล่งรวมร้านอาหารหรือผับให้ผู้ที่มาร่วมงาน DSB Arts Centre แห่งนี้สามารถใช้เวลา
ระหว่างรอเข้าร่วมงานไปทานอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านค้าต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้หรือสังสรรค์ต่อหลังจากงานเลิก 

 Esplanade Theatre on the Bay  

 ศูนย์แสดงศิลปะขนาดใหญ่ริมอ่าวมาริน่า สมบูรณ์ด้วยเครื่องมือทันสมัย พร้อมรับรองคอนเสิร์ต 
โอเปรา การแสดงดนตรีคลาสสิก งานแสดงดนตรีคลาสสิก งานแสดงศิลปะต่าง ๆ ที่จัดขึ้นทุกวัน ทั้งแกลเลอรี่
โชว์งาน ร้านเสื้อผ้า ร้านอาหาร ฯลฯ คนสิงคโปร์เรียกว่า The Durian ด้วย เพราะสถาปัตยกรรมการก่อสร้าง 
อาคารมลีักษณะคล้ายทุเรียน 

 Jubilee Hall 

 เนื่องจาก Jubilee Hall อยู่ภายใน Raffles Hotel จึงถูกออกแบบในสไตล์วิกเตอเรียนเพ่ือให้เข้ากับ
บรรยากาศของโรงแรม  โดยนักออกแบบจากนิวยอร์ก Charles Cosler สถานที่แห่งนี้มีทั้งหมด 388 ที่นั่ง 
ตกแต่งหรูหราด้วยผ้าม่านก ามะหยี่ บนเวทีกว้างขวางเหมาะอย่างยิ่งกับการแสดงละครเพลง  ดนตรี  โอเปรา 
หรือบัลเล่ต์  
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 Victoria Theatre & Concert Hall  

 ก่อนหน้านี้ห้องแห่งนี้ถูกใช้เป็นส านักงานเทศบาลเมืองแต่ถูกดัดแปลงให้เป็นห้องโถงใหญ่ เพ่ือใช้
แสดงต่าง ๆ ในปัจจุบันมีที่นั่งถึง 904 ที่นั่ง ทั้งด้านหน้ายังมีเสาต้นใหญ่และหอนาฬิกาอันสวยงามในสไตล์ 
Renaissance ไว้ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ  

 Marina Bay Sands   

 

 

 

 

 

 

 
 

อาคาร Marina Bay Sands 
ที่มา : https://www.google.co.th 

 
 อาคารก่อสร้างใหม่ชื่อ Marina Bay Sands เป็นตึก 3 หลัง ต้ังแยกออกจากกันโดยมีจุดร่วมอยู่บน
ชั้นดาดฟ้าท่ีมีรูปร่างลักษณะเป็นเรือขนาดใหญ่  สถานที่แห่งนี้เป็นที่รวมของแหล่งธุรกิจชั้นน า แหล่งท่องเที่ยว
และบันเทิง รวมถึงโรงแรมหรูที่มีห้องมากกว่า 2,500 ห้อง สวนลอยฟ้า ร้านอาหาร สระว่ายน้ าและแหล่ง      
ช็อปปิ้งสินค้ายี่ห้อดังต่าง ๆ มากมาย  

 Suntec City  

 
Suntec City ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างที่

เป็นตึกใหญ่ถึง 5 หลังและเป็นศูนย์ประชุมขนาด
ใหญ่ที่ถูกออกแบบและจัดเรียงให้เหมือนมือซ้าย 
ตามหลักฮวงจุ้ยของจีน โดยตรงกลางมีน้ าพุที่ชื่อ 
The Fountain of Wealth ที่มีลักษณะเหมือน
แหวนทองตั้งอยู่กลางฝ่ามือ ตัวน้ าพุยังท าจากทอง
ส าริดเพราะเชื่อว่าความสมดุล  ของโลหะและน้ าเป็น
ถนนที่น าไปสู่ความส าเร็จ 
 
 

 
Suntec City แหล่งท่องเที่ยวท่ีน่าสนใจ 
ที่มา : https://www.google.co.th 
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 Singapore Science Centre 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์วิทยาศาสตรส์ิงคโปร ์
ที่มา : https://www.google.co.th 

 ศูนย์วิทยาศาสตร์สิงคโปร์ที่ได้ผสมผสาน แนวคิดระหว่างวิทยาศาสตร์กับศิลปะ มีจุดแสดงแบบ
อินเตอร์แอ็กทีฟกว่า 850 จุด โดยมีสวนจลศาสตร์ซึ่งเป็นสวนวิทยาศาสตร์กลางแจ้งแบบอินเตอร์แอ็กทีฟ   
แห่งแรกของเอเชีย ประกอบด้วยจุดแสดงต่าง ๆ กว่า 35 จุด โรงภาพยนตร์โอมนิ สูง 5 ชั้น ที่มีจอครึ่งวงกลม
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 23 เมตร และระบบเสียงล้ าสมัย  อีกทั้งยังประกอบด้วย โรงจ าลองการเดินทาง   
เสมือนจริง ขนาด 18 ที่นั่ง น าเสนอเรื่องราวผจญภัยโลกวิทยาศาสตร์วัฒนธรรม 
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เร่ืองที่ 2  วัฒนธรรม ประเพณีของประเทศสิงคโปร์ 
การแต่งกายชุดประจ าชาติ 

 การแต่งกายชุดประจ าชาติของประเทศสิงคโปร์ตามเชื้อชาติจริง ๆ สามารถแบ่งเป็นชุดประจ าชาติ
หลัก ๆ  ตามเชื้อชาติของประชาชนที่อาศัยอยู่ในสิงคโปร์  ได้แก่  เชื้อชาติเพรานากัน  มาเลย์  อินเดีย  รวมทั้ง
เชื้อชาติจีนซึ่งมีประชากรมากที่สุดในประเทศสิงคโปร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแต่งกายประจ าชาติของประเทศสิงคโปร ์
ที่มา : https://www.google.co.th 

นาย ลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรีและผู้น าประเทศจีนแต่กายชุดประจ าชาติสิงคโปร์ 
ที่มา : https://www.google.co.th 
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 ชุดประจ าชาติของชาวสิงคโปร์เชื้อชาติเพรานากัน 

 ชุดประจ าชาติของชาวเพรานากันเรียกว่า ชุด “เคบายา” โดย ผู้ชายสวมเสื้อบาติกและสวมกางเกง
หรือโสร่ง  ส าหรับผู้หญิงสวมผ้าถุงบาติก สวมเสื้อแขนยาวสีสดใสและมีลวดลายดอกไม้ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์   
ของชุดเคบายา 

 ชุดประจ าชาติของชาวสิงคโปร์เชื้อชาติมาเลย์ 

 ชุดบาจูเมลายู คือ ชุดประจ าชาติของชาวมาเลย์ส าหรับผู้ชาย มีลักษณะเป็นเสื้อแขนยาวและ
กางเกงขายาวอาจมีโสร่งสวมทับกางเกงอีกชั้นหนึ่ง ส่วนชุดบาจูกูรุง คือ ชุดแต่งกายส าหรับผู้หญิง มีลักษณะ
เป็นเสื้อแขนยาว ล าตัวยาวสวมคู่กับกระโปรงยาว 

 ชุดประจ าชาติของชาวสิงคโปร์เชื้อชาติอินเดีย 

 ชุดกูระตะและส่าหรีเป็นชุดประจ าชาติของชาวอินเดียที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์   ผู้ชายสวมกูระตะ 
(เสื้อแขนยาว ล าตัวยาวถึงหัวเข่า) สวมกางเกงขายาว ส าหรับผู้หญิงสวมกูระตะ และนุ่งส่าหรีทับไว้ด้านนอก 
ลักษณะส่าหรีเป็นผ้ายาวประมาณ 5 เมตร ใช้พันรอบตัวคล้ายผ้าถุง ส่วนปลายผ้าที่เหลือจะตวัดขึ้นไปพาดไว้
บนไหล่ 

 ชุดประจ าชาติของชาวสิงคโปร์เชื้อชาติจีน 

 การแต่งกายของชาวสิงคโปร์เชื้อชาติจีนในปัจจุบัน ผู้ชายจะสวมชุดสากลเป็นหลัก แต่หากเป็น
ช่วงเทศกาลส าคัญ ๆ ก็ยังนิยมแต่งชุดประจ าชาติที่แต่ละเชื้อชาติสืบเชื้อสายมาในอดีต โดยชุดประจ าชาติที่ถือ
ว่าเป็นกลางที่สุด คือ 

 ผู้หญิง  สวมเสื้อและผ้าถุง  ตัดเย็บด้วยผ้าพิมพ์ลายปาเต๊ะสีสันสดใส  คอกลมกว้าง  แขนเสื้อยาว 
สามส่วน  
 ผู้ชาย  สวมเสื้อแขนยาว คอจีน เสื้อผ่าหน้าซ่อนกระดุม สวมกางเกงขายาว โดยเสื้อจะใช้ผ้าสีเรียบ 
หรือผ้าแพรก็ได้  

อาหารประจ าชาติ 

 ประเทศสิงคโปร์ประกอบด้วยประชากรหลายเชื้อชาติ วัฒนธรรมการกินที่เกี่ยวข้องกับอาหาร    
จึงมีหลากหลายทั้งอาหารจีน อินเดีย มาเลย์ และอ่ืน ๆ อาหารบางอย่างเป็นอาหารพ้ืนเมืองดั้งเดิมของแต่ละ  
เชื้อชาติ แต่อาหารบางอย่างมีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม ส าหรับอาหารยอดนิยมของประเทศสิงคโปร์
ได้แก่  ลักซา  บักกุ๊ดเต๋  ข้าวมันไก่ เป็นต้น  
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 ลักซา (Laksa) 

  

 

 

 

 

 

 

ลักซา (Laksa) 
ที่มา : http://www.uasean.com/facebook/article.php?contentid=165 

 ลักซา (Laksa)  เป็นอาหารที่ผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมจีนและมาเลย์ โดยอาหารเส้นๆ เป็น
วัฒนธรรมของจีน ส่วนเครื่องเทศรสเผ็ดร้อนในน้ าแกงเป็นแบบมาเลย์  อาหารนี้มีชื่อเสียงในประเทศสิงคโปร์   
ลักษณะเป็นเส้นคล้ายบะหมี่ที่เรียกว่า บีฮูน (beehoon) ราดด้วยแกงกะทิ ใส่เครื่องหลากหลายทั้งกุ้ง ไก่ ไข่ต้ม 
ถั่วงอก หอยแครง แต่ที่ส าคัญของลักซา คือ เต้าหู้ทอด ถั่วงอก และผักแพว หรือผักที่คนส่วนใหญ่ในสิงคโปร์
รู้จักกันในนามว่า “ผักลักซา (Laksa Leaf)” ซึ่งกลิ่นของผักชนิดนี้เป็นเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นให้แก่ลักซา  

  บักกุ๊ดเต๋ 

 

 

 

 

 

 

 

บักกุ๊ดเต ๋
ที่มา :  http://www.originaltravel.co.th/trip2_sing_food.html 

  บักกุ๊ดเต๋ (Bak Kut Teh)  มีลักษณะเป็นน้ าแกงแบบจีน โดยทั่วไปจะประกอบด้วยซี่โครงหมูอ่อน
ตุ๋นด้วยน้ าต้มสมุนไพรผสมกับเครื่องเทศ ใช้เวลาตุ๋นนานหลายชั่วโมงกระทั่งน้ าแกงมีรสหวานและเข้มข้น        
มีอยู่ 3 แบบด้วยกัน คือ 1) แบบแต้จิ๋ว ซึ่งพบมากที่สุดในสิงคโปร์ ลักษณะน้ าแกงมีสีอ่อน ใส แต่ใส่พริกไทย
จ านวนมาก 2) แบบฮกเก้ียน น้ าแกงมีสีเข้ม 3) แบบกวางตุ้ง น้ าแกงมีกลิ่นสมุนไพรและเครื่องยาจีนแรงมาก  
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 ข้าวมันไก่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ข้าวมันไก ่
ที่มา : http://www.km.kmutt.ac.th/pg/blog/phongsri.way/read/5998 

 ข้าวมันไก่ (Hainanese Chicken Rice) เป็นสูตรอาหารของชาวจีนไหหล าแต่น้ าจิ้มแบบสิงคโปร์ 
ข้าวมันเป็นข้าวที่หุงในน้ าสต๊อกไก่มีให้บริโภคทั้ง 4 รสชาติ คือ น้ าจิ้มซีอ้ิวด า น้ าจิ้มขิง น้ าจิ้มน้ าส้มสายชู และ
น้ าจิ้มเต้าเจี้ยว เป็นอาหารนิยมในประเทศสิงคโปร์ 

ประเพณีและเทศกาลที่ส าคัญ 

 สิงคโปร์ เป็นประเทศหนึ่งที่มีงานเทศกาลและประเพณีเกือบตลอดปี อันแสดงให้เห็นถึงความเชื่อ
และความศรัทธาของกลุ่มคนที่หลากหลายเชื้อชาติ โดยมีทั้งงานเทศกาลและงานประเพณีของชาวมลายู ชาว
ฮินดู ชาวจีน และชาวพุทธ นอกเหนือจากงานประเพณีที่มีเกือบตลอดปีแล้วประเทศสิงคโปร์ยังรักษาไว้ซึ่งงาน
ศิลปะ รวมถึงเทศกาลภาพยนตร์ระดับโลกอีกด้วยและที่น่าสังเกตประการหนึ่งคือ  คนสิงคโปร์ได้สืบสาน
ประเพณีที่เก่าแก่ควบคู่ไปกับการพัฒนาที่ทันสมัยได้อย่างกลมกลืน หากเรียงล าดับช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม
ตามความเชื่อของแต่ละชนชาติ นับช่วงเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคมของทุกปี ที่น่าสนใจ มีดังนี้   
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ประเพณีและเทศกาลส าคัญระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 

 เทศกาลตรุษจีน 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เทศกาลตรุษจีนในสิงคโปร ์
ที่มา : https://www.google.co.th 

 ชาวสิงคโปร์เชื้อสายจีนซึ่งเป็นพลเมืองส่วนใหญ่ของประเทศ ให้ความส าคัญต่อการจัดงาน                 
วันตรุษจีนเป็นอย่างมาก วันตรุษจีนถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนในสิงคโปร์เหมือนชาวจีนทั่วโลก 

 เทศกาลตรุษจีน ถือเอาปฏิทินทางจันทรคติ โดยชาวจีนที่อาศัยในสิงคโปร์จะจัดงานนี้ถึง 15 วัน               
เริ่มจากการท าความสะอาด บ้านเรือน ที่พักอาศัย ร้านค้า มีการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าใหม่ที่สวยงาม และมีการ
จัดพิธีไหว้บรรพบุรุษ  มีการแจกอ่ังเปา รวมถึงการเลี้ยงสังสรรค์ในครอบครัวและเครือญาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดอกไม้ที่วางขายในเทศกาลตรุษจนี 
ที่มา : https://www.google.co.th 

 นอกจากนี้ตามถนนหนทาง มีการตกแต่งสัญลักษณ์ของเทศกาลตรุษจีน และจัดงานเฉลิมฉลอง            
กันอย่างคึกคัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งย่านไชน่าทาวน์ในประเทศสิงคโปร์ มีการแสดงและการละเล่นต่าง ๆ เช่น  
การเชิดสิงโต จุดประทัดเสียงดังไปทั้งเมือง ที่ส าคัญที่สุดในวันอาทิตย์แรกหลังปีใหม่ของชาวจีนจะมีการจัด
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ขบวนแห่ฉลองเทศกาลตรุษจีนอย่างยิ่งใหญ่เต็มไปด้วยเสียงของขบวนกลอง  ขบวนงิ้ว ขบวนเชิดสิงโต            
เป็นต้น  

 ประเพณีไทปูซัม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 ประเพณี “ไทปูซัม” เป็นประเพณีของชาวฮินดูที่นับถือและบูชาเทพเจ้าที่มีชื่อว่า เทพเจ้ามุรุคะ            
เทพเจ้าองค์นี้ แสดงถึงความกล้าหาญ พลังอ านาจและคุณงามความดีต่าง ๆ การจัดงานประเพณีไทปูซัม              
จะจัดขึ้น ณ วัดศรีนิวาส เปรุมาล บนถนนเซรังกูร โดยเริ่มจัดงานตั้งแต่เช้าตรู่ ทั้งนี้ชาวฮินดูที่อาศัยในสิงคโปร์   
แต่งกายด้วยชุดสีเหลือง มีการตั้งขบวนและแห่ไปรอบเมือง บรรยากาศของประเพณีไทปูซัมของสิงคโปร์      
จะคล้าย ๆ กับเทศกาลกินเจของจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้จะมีบุคคลซึ่งเป็นร่างทรงที่แห่มาในขบวนรถแสดงอิทธิฤทธิ์
ปาฏิหารย์ มีการท าร้ายตัวเองด้วยของมีคม ท่ามกลางเสียงสวดมนต์ไปตลอดเส้นทางท่ีขบวนแห่ผ่านไป 

เทพเจา้ที่ประกอบพิธ ีไทปูซัม ในประเทศสิงคโปร ์
 

 

ผู้ร่วมขบวนแห่ประเพณี “ไทปูซัม” ผูกแอปเปิลติดหลั 
ที่มา : https://www.google.co.th 

ง 
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ประเพณีและเทศกาลส าคัญระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 

 เทศกาลอาหารสิงคโปร์ 
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

เทศกาลอาหารสิงคโปร ์
ที่มา : https://www.google.co.th 

 การที่นักท่องเที่ยวจากประเทศต่าง ๆ  เดินทางมาเยือนประเทศสิงคโปร์ จุดประสงค์หลักประการ
หนึ่งคือ ต้องการมาลิ้มลองรสชาติอาหารของสิงคโปร์ 

 ประเทศสิงคโปร์ได้รับการขนานนามและมีชื่อเสียงว่า “เป็นดินแดน อาหารหลากสัญชาติ” การจัด
งานเทศกาลอาหารสิงคโปร์แต่ละปี จะมีอาหารหลากหลาย เป็นศูนย์รวมอาหารนานาชาติ ทั้งอาหารที่ขึ้นชื่อ
ของสิงคโปร์และอาหารจากท่ัวโลกมารวมกันในเทศกาลและเป็นการรวมพ่อครัวเก่ง ๆ จากทั่วโลกมาแสดงฝีมือ
ทั้งด้านศาสตร์และศิลป์ในการประกอบอาหารอย่างเต็มความสามารถ 

 เทศกาลวันวิสาขบูชา  
 
 
 
 
 
 
 

 
ประชาชนร่วมเวียนเทียนในวันวิสาขบูชาในประเทศสิงคโปร ์

ที่มา : https://www.google.co.th 

 วันวิสาขบูชานับเป็นวันส าคัญของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกรวมถึงชาวพุทธในสิงคโปร์ด้วย วันวิสาขบูชา
ในสิงคโปร์ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 6 ทั้งนี้ เชื่อถือกันว่า  วันวิสาขบูชา มีเหตุการณ์ส าคัญทางพระพุทธ 
ศาสนาเกิดข้ึน 3 ประการ ได้แก่ วันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้และเสด็จปรินิพพาน 
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 พุทธศาสนิกชนในสิงคโปร์ จะมาที่วัดเพ่ือปล่อยนกปล่อยปลา จัดโรงทานเลี้ยงอาหารคนยาก   คน
จน ท าบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ ช าระจิตใจให้สะอาด บริสุทธิ์  ผ่องใสและเวียนเทียนที่วัดกงเม้ง               
ซันป่อคากเป็นประจ าทุกป ี 

 เทศกาลเรือมังกร 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
การแข่งเรือมังกร 

ที่มา : https://www.google.co.th 

 เทศกาลที่ส าคัญของสิงคโปร์ในช่วงเดือนมิถุนายนก็คือ การจัดการแข่งขันเรือมังกร ซึ่งเป็นการ
แข่งขันที่ยิ่งใหญ่ของสิงคโปร์ การจัดงานจะจัดที่ริมอ่าววิกตอเรียตะวันออก มีทั้งฝีพายชาวสิงคโปร์และฝีพาย
จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมาร่วมประชันฝีมือในการแข่งเรือมังกรอีก 

ประเพณีและเทศกาลส าคัญระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 

 วันชาติสิงคโปร์    
 
 
 
 
 
 
 
 

พิธีสวนสนามและเฉลิมฉลองเนื่องในวันชาติสิงคโปร์ 9 สิงหาคมของทุกป ี  
ที่มา : https://www.google.co.th 

 วันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1965 ถือเป็นวันส าคัญของสิงคโปร์ เนื่องจากในวันดังกล่าว สิงคโปร์      
โดยรัฐบาล นายลี กวน ยู นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศแยกตัวออกจากสหพันธรัฐมาเลเซีย ตั้งเป็นสาธารณรัฐ

https://www.google.co.th/
https://www.google.co.th/
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สิงคโปร์และถือเอาวันนี้เป็นวันชาติสิงคโปร์ โดยงานวันชาติสิงคโปร์จะจัดขึ้นที่สนามกีฬาแห่งชาติหรือที่ปาดัง 
ในงานมีการจุดพลุเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ อัญเชิญธง  คบไฟ  แผ่นป้าย แต่ละปีจะมีผู้คนมาร่วมแสดงความยินดี
นับหมื่นคน  

 งานอุทิศส่วนกุศลแก่ดวงวิญญาณ 

 ประเพณีท าบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ดวงวิญญาณของชาวสิงคโปร์  จะจัดประมาณเดือนสิงหาคม      
ถึงเดือนกันยายน งานนี้จัดขึ้นเพื่อต้อนรับดวงวิญญาณที่จะมาเยือนโลกมนุษย์ในช่วงเวลาดังกล่าว ชาวสิงคโปร์
จะจัดเตรียมเครื่องเซ่นไหว้ ประกอบด้วย ข้าวปลาอาหาร ผลไม้ มีการจุดธูปอัญเชิญดวงวิญญาณมารับ      
ของเซ่นไหว้  มีการเผาเงินกงเต๊กเพ่ืออุทิศส่วนกุศลแก่ดวงวิญญาณเป็นประจ าทุกปี 

ประเพณีและเทศกาลส าคัญระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 

 งานนักขัตฤกษ์กลางฤดูใบไม้ร่วง 

 งานนักขัตฤกษก์ลางฤดูใบไม้ร่วง เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการร าลึกถึงวันปฏิวัติล้มราชวงศ์มองโกล             
ในคริสต์ศตวรรษที่ 14 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ า เดือน  8 ทางจันทรคติ  ประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี  โดยการ 
จัดงานตอนกลางคืน ณ สวนจีนในเขตจูร่ง  พิธีการประกอบด้วยการไหว้พระจันทร์ด้วยขนมไหว้พระจันทร์ 
ส าหรับขนมไหว้พระจันทร์นี้เป็นขนมที่กองก าลังปฏิวัติใช้ในเหตุการณ์ครั้งนั้นและใช้เป็นสัญลักษณ์ของพิธีการ
มาจนถึงปัจจุบันมีการประดับประดาโคมไฟให้เกิดความสว่างไสวสวยงาม  เปรียบดังว่าเป็นแสงสว่างให้
ประชาชนลุกมาเพ่ือร่วมกันปฏิวัตินั่นเอง  

 งานประเพณีนวราตรี  
      
 
 
 
 
 
 
 
 

ขบวนแห่เทพเจ้าในงานประเพณีนวราตร ี
ที่มา : https://www.siamganesh.com 

 ประเพณีนวราตรี เป็นงานประจ าปีของผู้นับถือศาสนาฮินดู จัดขึ้นเพ่ือบูชามเหสีของเทพเจ้า    
สามองค์ ที่ชนชาวฮินดูเคารพนับถือและศรัทธา ได้แก่ พระสุรัสวดี พระชายาของพระพรหม พระมหาอุมาเทวี                 
พระชายาของพระศิวะและพระลักษมีเทวี พระชายาของพระนารายณ์ งานนี้จะจัดตามวัดต่าง ๆ ของชาวฮินดู 
โดยจะมีงานรื่นเริงที่สนุกสนาน ใช้เวลาในการจัดงานถึง 9 วันในแต่ละปี 

 

 

https://www.siamganesh.com/
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 งานทิมิฏฐี 

 ในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี ชาวทมิฬในสิงคโปร์จะจัดงานเพ่ือบูชานางเทราปตี วีรสตรีในต านาน  
ชาวทมิฬของอินเดียใต้ งานนี้ก็คือ งานทิมิฏฐี โดยจัดที่วัดศรีมารีอัมมัน ถนนเซาท์บริดจ์ ในงานจะมีพิธีลุยไฟ 
โดยผู้ลุยไฟเชื่อว่าด้วยพลังในองค์เจ้าแม่เทราปตี จะท าให้พวกเขาไม่รู้สึกร้อนขณะที่เดินบนกองถ่านที่ร้อนระอุ
นั้น 

 ประเพณีทีปวลี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระวิษณ ุหนึ่งในเทพเจ้าในงานทีปวล ีและการประดับไฟให้สว่างไสวสวยงามตามท้องถนน 
ที่มา : https://www.google.co.th 

 ในวันแรม 14 ค่ าของเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน (เดือนการติของชาวฮินดู) พ้ืนที่แถวลิตเติ้ลอินเดีย
จะมีการประดับโคมไฟที่เกิดความสว่างไสวเพ่ือเฉลิมฉลองเทศกาล "ทีปวลี" หมายถึง "วันแห่งแสงสว่าง" โดย
ชาวฮินดูถือเอาวันนี้เป็นวันปีใหม่และวันบูชาพระแม่ลักษมีเทวีด้วยการบูชาพระแม่ลักษมีเทวีจะบูชาด้วยแสงไฟ
จากตะเกียงโดยจุดให้สว่างตลอดทั้งคืน  มีการสวดมนต์บูชาด้วยโศลกสรรเสริญต่าง ๆ รวมถึงการเอ่ยพระนาม 
108 แห่งพระแม่ลักษมีเพ่ือยกย่อง สรรเสริญและขอพรเพ่ือให้พระแม่ลักษมีเทวี ประทานความสุข สมบูรณ์

https://www.google.co.th/


 

 
รายวิชา ฮัลโหล สิงคโปร์  : 56 

 

และความเจริญรุ่งเรืองแก่ชีวิต ประเพณีทีปวลีจะจัดเป็นเวลา 5 วัน และวันสุดท้ายคือ วันที่ 5 เรียกว่า "วันทีป
วลี"  ถือเป็นวันที่ส าคัญและเป็นหัวใจของงาน  โดยในวันที่ 5 นี้พ่อค้าหรือผู้ท าธุรกิจจะถือว่าเป็นวัน   เริ่มธุรกิจ
การงานหรือเปิดบัญชีหน้าใหม่ในวันอันเป็นมงคลนี้ที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ เป็นวันที่ทุกคนจะลืม  ความ
โกรธแค้น ขุ่นข้องหมองใจกัน หันหน้ามาเป็นมิตรที่ดีต่อกัน ถนนทุกสายที่จัดงานจะสว่างไสว ด้วยแสงไฟ              
ที่ประดับประดาอย่างสวยงามประหนึ่งแดนสวรรค์ ผู้คนจะมาเท่ียวงานจ านวนมาก 

 เทศกาล วันฮารี รายา ปัวซา หรือ ฮารี รายา ปูวาษา 

 วันฮารี รายา ปัวซา ถือเป็นเทศกาลที่ส าคัญของชาวสิงคโปร์เชื้อสายมุสลิม เป็นวันสิ้นสุด        
การถือศีลอด ในเดือนรอมฎอน จัดขึ้นในเดือน 10 ของทุกปีตามปฏิทินของอิสลาม วันฮารี รายา ปัวซา จะเริ่มขึ้น
เมื่อชาวมุสลิมมองเห็นพระจันทร์ของวันใหม่ได้อย่างชัดเจนตามหลักการของศาสนาอิสลาม 

 เริ่มต้นเช้าวันฮารี รายา ปัวซา ชาวมุสลิมจะพากันไปสุเหร่าเพ่ือประกอบพิธีทางศาสนา ตอนสาย 
ก็จะเดินทางไปเยี่ยมญาติมิตร ชาวมุสลิมถือว่าวันนี้เป็นวันแห่งการกล่าวค าขอโทษในหมู่ญาติมิตรหากได้ 
กระท าผิดต่อกันในช่วงที่ผ่านมา  มีการเลี้ยงเฉลิมฉลองในหมู่เครือญาติและเพ่ือนฝูงด้วยอาหารตามประเพณี 

 จากนั้นในวันถัดมา ชาวมุสลิมจะเดินทางไปเยี่ยมหลุมฝังศพหรือกุโบร์ของญาติพ่ีน้องในครอบครัว              
มีการท าทานประจ าปีหรือซะกาตช่วยเหลือคนยากคนจนด้วยเงินทองหรือทรัพย์สินส่วนเกินจ านวนหนึ่ง 

 เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติแห่งสิงคโปร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติในประเทศสิงคโปร์จดัอย่างยิ่งใหญ ่
ที่มา : https://www.google.co.th 

 
 เทศกาลที่ถือว่าส าคัญและเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติของสิงคโปร์คือ เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ 
แห่งสิงคโปร์ ทั้งนี้เพราะถือได้ว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่ทันสมัย ประชาชนนิยมดูหนัง ฟังเพลง เทียบเท่ากับ 
ชาติตะวันตก การดูหนัง ฟังเพลงจึงกลายเป็นวัฒนธรรมของชาวสิงคโปร์ ด้วยเหตุนี้สิงคโปร์จึงเปรียบเสมือน
ตัวกลางเชื่อมโยงให้คนที่ชื่นชอบการชมภาพยนตร์ดี ๆ ได้มาพบปะ พูดคุยกัน  

https://www.google.co.th/


 

 
รายวิชา ฮัลโหล สิงคโปร์  : 57 

 

 งานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติแห่งสิงคโปร์ จัดขึ้นโดยใช้เวลา 2 สัปดาห์  ประมาณเดือนเมษายน 
ถึงเดือนกันยายนของทุกปี ตลอดการจัดงานมีการน าภาพยนตร์จากชาติต่าง ๆ ที่ส่งเข้าประกวดมาฉายให้
ผู้ร่วมงานที่สนใจได้ชม ขณะเดียวกันก็มีการสัมมนาถ่ายทอดประสบการณ์และเพ่ิมองค์ความรู้เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ให้กับผู้สนใจด้วย  

 งานนี้จัดขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ.1987 โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาประเทศสิงคโปร์ให้เป็นศูนย์กลาง 
ภาพยนตร์ในเอเชียและคาดหวังว่าจะยกระดับให้เป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่เป็น  "คานส์แห่งเอเชีย"              
ในอีกไม่นานนี้  
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กิจกรรมท้ายบทที่ 4 
 
จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด 

1. การแสดงออกด้านศิลปะของสิงคโปร์เป็นการผสมผสานศิลปะของชนชาติใด   

2. ศิลปะพ้ืนบ้านที่มีชื่อเสียงของสิงคโปร์มีอะไรบ้าง บอกมาสัก 2 ประการ   

3. ศิลปะการแต่งกายชุดประจ าชาติของสิงคโปร์เป็นการแต่งกายแบบใด   

4. ประเพณีที่ส าคัญประจ าชาติสิงคโปร์มีอะไรบ้าง ยกตัวอย่างมาสัก 3 ตัวอย่าง   

5. ประเพณี ทีปวลี หรือ วันแห่งแสงสว่าง เป็นประเพณีของชนชาติใด จัดขึ้นเมื่อใดและมีพิธีการ
อย่างไรอธิบายอย่างย่อ ๆ   
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   บทที่ 5  ค ำศัพท์และประโยคที่ควรรู้ในชีวิตประจ ำวัน 
 
สำระส ำคัญ 

 ประเทศสิงคโปร์มีภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารอย่างเป็นทางการถึง 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีนกลาง ภาษามลายูและภาษาทมิฬ แต่รัฐบาลส่งเสริมให้ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร  2 ภาษา คือ 
ภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลางเป็นหลัก  
 
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง  

 1.  สามารถใช้ค าศัพท์และประโยคที่ควรรู้ในชีวิตประจ าวันได้ถูกต้อง 
 2.  สามารถบอกตัวเลขและจ านวนนับได้ 
 3.  สามารถบอกวันและเวลาได้ 
 
ขอบข่ำยเนื้อหำ 

 เรื่องท่ี 1   ค าศัพท์และประโยคที่ควรรู้ในชีวิตประจ าวัน 
 เรื่องที่ 2   ตัวเลขและจ านวนนับ 
 เรื่องท่ี 3   วันและเวลา 
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เร่ืองที่ 1  ค ำศัพท์และประโยคที่ควรรู้ในชีวิตประจ ำวัน 
 ค ำศัพท์พ้ืนฐำนทั่วไปท่ีน่ำรู้ 

 สิงคโปร์แม้จะเป็นประเทศที่มีประชาชนหลายเชื้อชาติ ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารหลายภาษา 
แต่รัฐบาลสิงคโปร์ก็ได้ก าหนดให้มีภาษากลางในการติดต่อสื่อสาร 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง 
ภาษามลายูและภาษาทมิฬ  ในเบื้องต้นนี้จะยกตัวอย่างค าที่น่ารู้เปรียบเทียบกับภาษาไทย ดังนี้ 

  ค ำศัพท์ ภำษำอังกฤษ ภำษำจีนกลำง 

ผม/ฉัน 
คุณ/เธอ 
ใคร 
พ่อ 
แม่ 
ลูกสาว 
ลูกชาย 
พ่ีชาย/น้องชาย 
พ่ีสาว/น้องสาว 
สวัสด ี
สวัสดีตอนเช้า 
สวัสดีตอนบ่าย 
สวัสดีตอนเย็น 
ราตรีสวัสดิ์ 
ลาก่อน 
ขอบคุณ 
ห้องสุขา 
ห้องนอน 
อาหารเช้า 
อาหารกลางวัน 
อาหารเย็น 
บ้าน 
ร้านอาหาร/ภัตตาหาร 
โรงแรม 
รถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ 
รถไฟ 
เครื่องบิน 

I 
you 
who 
father 
mother 
daughter 
son 
brother 
sister 
Hello 
Good morning 
Good afternoon 
Good evening 
Good night 
Good bye 
thank you 
restroom 
bedroom 
breakfast 
lunch 
dinner 
house 
restaurant 
hotel 
car 
motorcycle 
train 
airplane  

หว่อ 
หนี่/หนิน 
เสย/สุย 
ป้าป่ะ 
ม่ามา 
นวี่เอ๋อ 
เอ๋อจึ 
เก้อเกอะ/ต้ีต่ี 
เจี่ยเจีย/เม่ยเหม่ย 
หนีห่าว 
จ่าวส้างห่าว 
จงอู่ห่าว (เที่ยง) เซี่ยอู่ห่าว(บ่าย) 
หว่านส้างห่าว 
หว่านอาน 
จ้ายเจี้ยน 
เซี่ยเซีย 
เช่อสั่ว/เหว่ยเซิงเจียน 
ว่อซื่อ 
จ่าวชาน 
อู่ซาน 
หว่านชาน 
จียา 
จิ่วเตี้ยน/ฟ่านก่วน/ชานทิง 
จิ่วเตี้ยน 
ชี่เชอ 
หมอถั่วเชอ 
หั่วเชอ/เลี่ยเชอ 
เฟยจี 
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 ประโยคที่ควรรู้ 
 สวัสดีครับ  สบายดีไหม   Good morning, How are you? หนีห่าวมา 
 ผมสบายดี ขอบคุณครับ   I’m fine. Thank you. หว่อเหินห่าว เซี่ยเซีย 
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เร่ืองที่ 2  ตัวเลขและจ ำนวนนับ 
 โดยปกติแล้ว สิงคโปร์จะใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลางในการติดต่อสื่อสารเป็นหลัก ดังนั้น            
ตัวเลขที่ใช้ก็มักจะใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลางในการติดต่อสื่อสารด้วยเช่นกัน 

ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ ภำษำจีนกลำง 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
1,000 
10,000 
100,000 
1,000,000 
10,000,000 

one 
two 
three 
four 
five 
six 
seven 
eight 
nine 
ten 
twenty 
thirty 
forty 
fifty 
sixty 
seventy 
eighty 
ninety 
one hundred 
one thousand 
ten thousand 
one hundred thousand 
one million 
ten million  

อี 
เอ้อร 
ซาน 
ซ่ีอ 
อู่ 
ลิ่ว 
ชี 
ปา 
จิ่ว 
สือ 
เอ้อรสือ 
ซานสือ 
ซื่อสือ 
อู่สือ 
ลิ่วสือ 
ชีสือ 
ปาสือ 
จิ่วสือ 
อ้ีป่าย 
อ่ีเชียน 
อิว่าน 
สือว่าน 
อ้ีป่ายว่าน 
อ้ีเชียนว่าน 
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เร่ืองที่ 3  วันและเวลำ 
 เวลาของประเทศสิงคโปร์เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง ดังนั้น หากจะเดินทางไปประเทศสิงคโปร์
ก่อนจะเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์จึงต้องปรับนาฬิกาให้ตรงกับเวลาของประเทศสิงคโปร์ เช่น เวลา 08.00 น.   
ในประเทศไทย ตรงกับเวลา 09.00 น. ในประเทศสิงคโปร์ ส าหรับค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับวันและเวลาที่ควรรู้   
มีดังนี ้

ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ ภำษำจีนกลำง 

วันนี้ 
พรุ่งนี้ 
เมื่อวาน 
วันจันทร์ 
วันอังคาร 
วันพุธ 
วันพฤหัสบดี 
วันศุกร ์
วันเสาร์ 
วันอาทิตย์ 
เดือน 
มกราคม 
กุมภาพันธ์ 
มีนาคม 
เมษายน 
พฤษภาคม 
มิถุนายน 
กรกฎาคม 
สิงหาคม 
กันยายน 
ตุลาคม 
พฤศจิกายน 
ธันวาคม 
เที่ยงวัน 
เที่ยงคืน 
ตอนเช้า 
ตอนบ่าย 
ตอนเย็น 
ตอนกลางคืน 

today 
tomorrow 
yesterday 
Monday 
Tuesday 
Wednesday 
Thursday 
Friday 
Saturday 
Sunday 
month 
January 
February 
March 
April 
May 
June 
July 
August 
September 
October 
November 
December 
noon 
midnight 
morning 
afternoon 
evening 
night 

จินเทียน 
หมิงเทียน 
จั๋วเทียน 
ซิงชีอี 
ซิงฃีเอ้อร 
ซิงชีซาน 
ซิงชีซื่อ 
ซิงชีอู่ 
ซิงชีลิ่ว 
ซิงชีเทียน 
เอวี้ย 
อีเอวี้ย 
เอ้อรเอวี้ย 
ซานเอวี้ย 
ซื่อเอวี้ย 
อู่เอวี้ย 
ลิ่วเอวี้ย 
ชีเอวี้ย 
ปาเอวี้ย 
จิ่วเอวี้ย 
สือเอวี้ย 
สืออีเอวี้ย 
สือเอ้อรเอวี้ย 
จงอู่ 
ปั้นเยี่ย 
เจ่าซ่าง 
เซี่ยอู่ 
ปั้งหว่าน 
หว่านซ่าง 



 

 
รายวิชา ฮัลโหล สิงคโปร์  : 64 

 

กิจกรรมท้ำยบทที่ 5 
 
จงเติมค าหรือข้อความลงในช่องว่างต่อไปนี้ 

1. ค าว่า สวัสดีตอนเช้า ภาษาอังกฤษ ตรงกับค าว่า.................................................................................... 

 และภาษาจีนกลาง พูดว่า....................................................................................................................... 

2. ค าว่า อาหารกลางวัน  ภาษาอังกฤษ ตรงกับค าว่า................................................................................  

 และภาษาจีนกลาง พูดว่า...................................................................................................................... 

3. ปี 2000 ภาษาอังกฤษ  อ่านว่า ...........................................................................................................  

 ภาษาจีนกลาง พูดว่า............................................................................................................................ 

4. หนึ่งล้านบาท ตรงกับภาษาจีนกลางว่า................................................................................................ 

5. เวลาในสิงคโปร์เร็วหรือช้ากว่าประเทศไทยเท่าไร............................................................................... 
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   บทที่ 6  สถานที่ส าคัญของประเทศสิงคโปร์ 
 
สาระส าคัญ 

 ประเทศสิงคโปร์มีสถานที่ส าคัญ ๆ หลายแห่ง แต่ละแห่งมีประวัติ ความเป็นมาที่น่าสนใจ      
เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวจากต่างชาติเข้ามาเยี่ยมชมปีละจ านวนไม่น้อย ส่งผลให้เกิดรายได้ต่อประเทศอย่างมาก
เช่นกัน 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 สามารถบอกสถานที่ส าคัญของประเทศสิงคโปร์ได้ 
 
ขอบข่ายเนื้อหา 

 สถานที่ส าคัญของประเทศสิงคโปร์ 
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สถานที่ส าคัญของประเทศสิงคโปร์ 
 สิงคโปร์แม้จะเป็นประเทศที่เป็นเกาะเล็ก ๆ แต่ก็เต็มไปด้วยสถานที่ส าคัญและแหล่งท่องเที่ยว              
ที่น่าสนใจหลายแห่ง สถานที่ส าคัญ ๆ ของสิงคโปร์มีทั้งท่ีเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยว          
ที่สร้างขึ้นแต่ละแห่งจะมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ซึ่งน่าสนใจและน่าศึกษาอย่างยิ่ง 

เมอร์ไลอ้อน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมอร์ไลอ้อน สถานท่ีท่องเที่ยวและเอกลักษณ์ของประเทศสิงคโปร ์
ที่มา : https://www.google.co.th 

 แหล่งท่องเที่ยวของสิงคโปร์แห่งแรกที่ผู้มาเยือนสิงคโปร์ทุกคนต้องไปเยี่ยมชมคือ  เมอร์ไลอ้อน  
สัญลักษณ์ของสิงคโปร์ที่คนทั่วโลกรู้จักเป็นอย่างดี  เมอร์ไลอ้อนเป็นรูปปั้นสัตว์ที่ตั้งอยู่ริมอ่าวมาริน่า ท่อนบน 
เป็นสิงโต แต่ท่อนล่างเป็นปลา พ่นน้ าออกจากปากตลอดเวลา เมอร์ไลอ้อนตัวที่ใหญ่ที่สุดและถือเป็นสัญลักษณ์ 
ของสิงคโปร์ตั้งอยู่ที่เมอร์ไลอ้อนพาร์ก ริมอ่าวมารีน่า   

 นอกจากเมอร์ไลอ้อน ที่ตั้งตระหง่านอยู่ริมอ่าวมาริน่าแล้ว ยังมีเมอร์ไลอ้อน อีก 3 ตัวคือ เมอร์ไลอ้อน 
บนเกาะเซนโตซ่า บริเวณปากแม่น้ าเมอร์ไลอ้อน นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปชมวิวสูง 37 เมตร อีกสองตัว 
ตั้งอยู่ที่เมานต์เฟเบอร์และศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ถนนออร์ชาร์ด 

 รูปร่างของเมอร์ไลอ้อนนั้น ท่อนบนที่เป็นหัวสิงโต สื่อถึงการค้นพบสิงคโปร์ของเจ้าชายแห่ง
อาณาจักรศรีวิชัย เมื่อพระองค์เสด็จมาทางเรือและเรืออับปางลง จึงทรงขึ้นเกาะครั้งแรก ทรงได้พบสิ่งมีชีวิต
ประหลาด ล าตัวแดง หัวด า หน้าอกขาว ทรงทราบภายหลังว่าคือ สิงโต จึงทรงตั้งชื่อเกาะนี้ว่า "สิงหปุระ" 
หมายถึง “นครแห่งสิงห์” ส าหรับท่อนล่างที่เป็นปลา สื่อถึงเมืองโบราณของเทมาเส็กและถือเป็นการเริ่มต้นของ
ประเทศสิงคโปร์ที่เริ่มมาจากการเป็นหมู่บ้านชาวประมง นั่นเอง 

 

 

https://www.google.co.th/
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เกาะเซนโตซ่า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

เกาะเซนโตซ่า เกาะแห่งสันติภาพและความสงบ 
ที่มา : https://www.google.co.th 

 
 เซนโตซ่า เป็นเกาะตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะสิงคโปร์ เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นล าดับที่ 4 ของ
ประเทศ เกาะนี้เดิมเคยเป็นฐานทัพของอังกฤษและเป็นหมู่บ้านประมงของชาวบ้าน เดิมเกาะนี้มีชื่อว่า ปูเลา 
บลากัง มาติ ซึ่งหมายถึง เกาะแห่งความตาย แต่ในปีคริสตศักราช 1972 หรือพุทธศักราช 2515 รัฐบาล
สิงคโปร์ ได้จัดสรรงบประมาณจ านวนมากเพ่ือเปลี่ยนแปลงเกาะแห่งนี้ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่และ   
ตั้งชื่อใหม่ว่า เซนโตซ่า มีความหมายว่า เกาะแห่งสันติและความสงบ พร้อมกับเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวเข้าไป
เยี่ยมชม มีสถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน ทั้งโรงแรม สวนสนุก ชายหาด พิพิธภัณฑ์ 
สวนผีเสื้อและแมลงหายากต่าง ๆ ไว้จ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นแมลงหน้าคน แมลงเหนียว กิ้งกือยักษ์ เป็นต้น 
นอกจากนี้เกาะเซนโตซ่ายังมีบ่อนคาสิโนที่ทันสมัยและถูกต้องตามกฎหมายให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย 

 เกาะเซนโตซ่า เป็นสถานท่องเที่ยวที่สร้างความสนุกสนานและความประทับใจให้กับทุกเพศทุกวัย 
โดยการเดินทางไปเกาะเซนโตซ่านั้นสามารถท าได้ 3 วิธี คือ ทางเรือเฟอร์รี่ รถยนต์และกระเช้าลอยฟ้า โดย
ส่วนใหญ่แล้ว นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวเกาะเซนโตซ่าจะนิยมเดินทางโดยกระเช้าลอยฟ้าเพราะท าให้  
มองเห็นทิวทัศน์ของสิงคโปร์และสนุกสนาน ตื่นเต้นกว่าทางเรือหรือทางรถยนต์ 

 

 

 
 
 
 
 

https://www.google.co.th/
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Singapore Botanic Garden 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

สวนพฤกษศาสตร์ โบทานิค 
ที่มา : https://www.google.co.th 

 Singapore Botanic Garden  เป็นสวนพฤกษชาติที่มีพันธุ์พืชหลากหลายชนิดและพืชที่หาดู             
ได้ยากจ านวนมาก  โดยเฉพาะสวนเพาะกล้วยไม้ที่มีกล้วยไม้ถึง 20,000 ต้น และเหตุนี้เอง สวนแห่งนี้จึงเป็น 
จุดสนใจของนักท่องเที่ยวยิ่งนัก 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.co.th/


 

 
รายวิชา ฮัลโหล สงิคโปร์  : 69 

 

ไชน่าทาวน์ 

 ย่านไชน่าทาวน์ในสิงคโปร์ตั้งขึ้นประมาณ ค.ศ.1821 ทั้งนี้เนื่องจากมีเรือชนชาติจีนล าแรก        
ที่เดินทางมาจากเซี่ยเหมิน มณฑลฮกเกี้ยน ประเทศจีน ซึ่งผู้โดยสารเป็นผู้ชายทั้งหมด เมื่อมาถึงเกาะสิงคโปร์ 
ชาวจีนเหล่านี้ ได้สร้างบ้านพักอาศัยทางตอนใต้ของแม่น้ าสิงคโปร์ซึ่งปัจจุบันเรียกบริเวณนี้ว่า “เทลกอาเยอร”์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ย่านไชน่าทาวน์ในประเทศสิงคโปร์ 
ที่มา : https://www.google.co.th 

 
 ตามภาษาท้องถิ่นของชาวจีนเรียกไชน่าทาวน์ว่า นุ่ย ชี ซุย (Niu Che Shui) หมายถึง น้ า เกวียน
วัว ซึ่งต้นก าเนิดมาจากในเวลานั้นชาวจีนแต่ละครอบครัวจะต้องมาขนน้ าสะอาดจากบ่อที่ภูเขาแอนเซี่ยง  และ
ถนนปริง โดยใช้เกวียนเทียมวัวเป็นพาหนะในการขนน้ านั่นเอง 

 แหล่งไชน่าทาวน์ในสิงคโปร์มี 4 เขตหลัก ได้แก่ ครีตาอาเยอร์  เทลกอาเยอร์ ตันจง ปาการ์และ           
บูติก ปาซอร์  ทั้งนี้ย่านที่ถือเป็นศูนย์กลางของไชน่าทาวน์ของสิงคโปร์จะอยู่บริเวณถนนตรังกานูและถนนสมิท 

 นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปสิงคโปร์ เมื่อเข้าสู่ดินแดนถิ่นมังกรของสิงคโปร์ ซึ่งอยู่ทางตอนใต้      
ของแม่น้ าสิงคโปร์ สิ่งแรกที่จะได้สัมผัส คือ บรรยากาศแบบชาวจีน ทั้งกลิ่นธูป ควันเทียน รวมแหล่งขายยาจีน  
ที่ขึ้นชื่อ ร้านขายรังนก รวมทั้งหน้ากากงิ้วที่มีสีสันสวยงาม หลากหลายรูปแบบ พร้อมกับความคึกคักของผู้คน 

https://www.google.co.th/
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การค้าขาย ไม่เฉพาะชาวจีนเท่านั้นที่อาศัยอยู่ในย่านไชน่าทาวน์ แต่หลากหลายด้วยชนชาวมุสลิม มลายู  
อาหรับ อินเดีย รวมถึงชาวตะวันตกด้วย 

 ย่านไชน่าทาวน์ ถือเป็นย่านการค้าและย่านเศรษฐกิจที่ใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศสิงคโปร์  แม้จะ 
เป็นย่านที่ดูวุ่นวาย แต่ก็เป็นเสน่ห์ที่ผู้มาเยือนจะจดจ าได้ดี มีทั้งแหล่งเดินเล่นบนถนนตรังกานูที่รวมสินค้า
หัตถกรรมจากเอเชีย สมุนไพรจากจีน โบราณวัตถุ งานฝีมือซึ่งมีให้เลือกซื้อเลือกหาอย่างอ่ิมเอมใจ นอกจากนี้
ยังจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตและการท ามาหากินของชาวจีน ทั้งร้านขายยา คนขายขนมปัง คนถักเสื่อหวาย      
ช่างท าว่าวและหน้ากากงิ้ว ตลอดจนช่างซ่อมเฟอร์นิเจอร์ที่มีฝีมือมากมาย 

 บริเวณใกล้ ๆ กัน ตรงแนวถนนตัดระหว่างถนนตรังกานูและถนนสมิท เป็นที่ตั้งของสมาคม    
ชาวพุทธ ถือเป็นแหล่งพบปะของพุทธศาสนิกชนที่ส าคัญแห่งหนึ่งในสิงคโปร์ ลักษณะอาคารจะมีบันไดแกะสลัก
ที่สวยงาม พ้ืนได้รับการดูแลอย่างดี  เห็นได้จากการขัดพ้ืนสะอาดสะอ้าน ในตัวอาคารมีร้านขายของที่ระลึก
และร้านขายของเก่าหลายร้าน ก่อนที่จะปรับปรุงเป็นสมาคมชาวพุทธ อาคารหลังนี้เคยเป็นโรงแสดงงิ้วชื่อ 
"ไหลชุนหยวน" ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวและบันเทิงของสุภาพบุรุษอีกด้วย 

กัมปง กิลาม ถิ่นที่พักอาศัยชาวมุสลิมในถนนอาหรับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กัมปง กิลาม ถิ่นที่พักอาศัยชาวมุสลิมในประเทศสิงคโปร ์
ที่มา : https://www.google.co.th 

 
 กัมปง กิลาม หรือ กัมปง กลัม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง ตั้งชื่อตามต้นกลัม     
ซึ่งขึ้นมากในบริเวณนี้  กล่าวกันว่าสถานที่ดังกล่าวเปรียบประดุจลมหายใจของชาวมุสลิมในลิตเติ้ลอินเดีย    
ทั้งนี้เพราะเป็นแหล่งที่พักอาศัยของชาวมุสลิมในสิงคโปร์  โดยใจกลางของหมู่บ้านคือ “วังอิสตานะ กัมปงกลัม” 
หรือ “วิมานเหลือง” ซ่ึงเดิมเปน็ท่ีประทับของสุลตา่นชาวมลายขูองสิงคโปร์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ในสิงคโปร์ วังแห่งนี้ได้รับการบูรณะเป็นศูนย์วัฒนธรรมมลายู ส าหรับใช้เป็นสถานที่แสดงประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม อันทรงคุณค่าของชุมชนชาวมลายูในสิงคโปร์ 

 สิ่งก่อสร้างที่ถือเป็นจุดเด่นของกัมปงกลัม คือ มัสยิดสุลต่าน ที่ก่อสร้างเป็นโดมขนาดใหญ่         
สีทองอร่าม มองเห็นแต่ไกล ตั้งอยู่บนถนนบัสโซราห์ ถือเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์  นอกจากนี้ตรงมุม
ถนนสุลต่านตัดกับถนนวิกตอเรีย จะมีอาคารที่ปูด้วยกระเบื้องสีน้ าเงินและสีขาวตั้งอยู่อย่างสงบ และขนาบสอง

https://www.google.co.th/
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ข้างด้วย มัสยิด มาละบาร์ มุสลิม จามา-อัตห์ ที่มีลักษณะเป็นโดมทองทรงหอมหัวใหญ่ สะท้อนให้เห็นถึง
สถาปัตยกรรมดั้งเดิมของอิสลามอีกด้วย 

เขื่อนมาริน่า แหล่งน้ าจืดของสิงคโปร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขื่อนมาริน่า แหล่งน้ าจืดของประเทศสิงคโปร ์
ที่มา : https://www.google.co.th 

 
 เขื่อนมาริน่า  เป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นเพ่ือกั้นน้ าทะเลไม่ให้เข้ามาในอ่าวมาริน่า โดยมีการสร้างประตู
ระบายน้ าถึงเก้าบานด้วยกัน  นอกจากจะเป็นประตูระบายน้ าแล้ว เขื่อนนี้ยังท าหน้าที่เป็นก าแพงกั้นน้ าเวลา   
ที่น้ าทะเลขึ้นอีกด้วยและจะถูกลดระดับลงเวลาฝนตกหนักเพ่ือระบายน้ าออกสู่ทะเล   หน้าที่หลักที่ส าคัญอีก
อย่างหนึ่งของเขื่อนมาริน่านี้ก็คือ เปลี่ยนอ่าวมาริน่าให้เป็นแหล่งน้ าจืด โดยน้ าในเขื่อนจะถูกส่งไปยังจุดต่าง ๆ 
เพ่ือหล่อเลี้ยงชีวิตคนในประเทศ 

 นอกจากนี้บนชั้นสองของเขื่อนมาริน่า มีการสร้างแกลเลอรี่สิงคโปร์ที่ เป็นการสื่อถึง           
ความพยายาม และความส าเร็จในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศ ท าให้เห็นถึงประโยชน์ 
ความส าคัญการด าเนินงาน ตลอดจนหน้าที่ต่าง ๆ ของเขื่อนมาริน่า ส าหรับผู้ที่มีโอกาสไปเยี่ยมชมเขื่อนมาริน่า 
นอกจากจะได้รับความรู้ถึงความเป็นมา ประโยชน์และความส าคัญของเขื่อนแล้ว  ยังได้ชมวิวและทิวทัศน์  
แบบ “พานอรามา” ที่สามารถมองเห็นได้จากดาดฟ้าอีกด้วย 

https://www.google.co.th/


 

 
รายวิชา ฮัลโหล สงิคโปร์  : 72 

 

มาริน่า เบย ์แซนด์ ที่สุดแห่งความอลังการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาริน่า เบย์ แซนด ์  
ที่มา : https://www.google.co.th 

 
 มาริน่า เบย์ แซนด์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นรีสอร์ทหรูแห่งใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์           
ตัวรีสอร์ท ประกอบด้วยอาคารโรงแรมรูปไพ่ 3 หลังติดกัน เพียบพร้อมด้วยการให้บริการอย่างครบถ้วน จุดเด่น
ของมาริน่า เบย์ แซนด ์คือ เดอะ แซนด์สกายพาร์ก สวนลอยฟ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีรูปร่างคล้ายเรือ 
ตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 ของโรงแรม 

สิงคโปร์ ฟลายเออร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิงคโปร ์ฟลายเออร ์จุดชมวิวบนชิงช้าสวรรค์ของประเทศสิงคโปร ์
ที่มา : https://www.google.co.th 

 
 สิงคโปร์ ฟลายเออร์ เป็นจุดชมวิวแบบชิงช้าสวรรค์ที่โดดเด่นด้วยวิศวกรรมล้ าสมัย สามารถ
มองเห็นทิวทัศน์ได ้360 องศาจากมุมสูง สิงคโปร์ ฟลายเออร์ ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 ของห้างรีเทล เทอร์มินอล 
 
 

https://www.google.co.th/
https://www.google.co.th/
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โบสถ์เซนต์แอนดรูว์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โบสถ์เซนต์แอนดรูว ์
ที่มา : https://www.google.co.th 

 
 โบสถ์เซนต์แอนดรูว์  เป็นโบสถ์ยอดแหลม สไตล์กอทิก สร้างโดย กรรมกรชาวอินเดีย โบสถ์แห่งนี้ 
สร้างและเคลือบ ด้วยปูนพิเศษที่เรียกว่า “มัทราส ชูนัม” ท าจากไข่ขาว เปลือกไข่  มะนาว น้ าตาล เปลือกมะพร้าว
และน้ าโดยมีคุณสมบัติท าให้พ้ืนผิวเรียบเป็นมันและส่องประกาย  ด้านในประดับกระจกสีสวยงาม บรรยากาศ      
สงบร่มเย็น 

วัดศรี มารีอัมมัน 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

วัดศร ีมารีอัมมัน 
ที่มา : https://www.google.co.th 

 
 วัดศรี มารีอัมมัน เป็นวัดฮินดู ที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ ชาวทมิฬร่วมใจกันสร้างขึ้น เพ่ืออุทิศถวาย 
แด่พระศรี มารีอัมมัน หรือพระอุมาเทวี เดิม วัดแห่งนี้สร้างด้วยไม้  ต่อมาได้มีการบูรณะปรับปรุง เป็นอิฐและปูน 

https://www.google.co.th/
https://www.google.co.th/
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 นอกจากนี้ยังมีการแกะสลักรูปเทวดาประจ าจ านวนมาก  ส่วนบนเพดานเป็นภาพวาดปูนเปียก             
ที่งดงามมาก นับเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของชาวฮินดูและพิธีกรรมเดินลุยไฟดังกล่าว  จะจัดขึ้นเป็น
ประจ าทุกปีมาจนถึงปัจจุบัน 

แท่นบูชานากอร์ ดูร์คา 

 แท่นบูชานากอร์ ดูร์คา เป็นศาสนสถานที่ส าคัญยิ่งแห่งหนึ่งของผู้นับถือศาสนาอิสลาม สถานที่
แห่งนี้ เป็นที่สักการะบูชาและศูนย์กลางวัฒนธรรมของมุสลิมที่มาจากอินเดียตอนใต้ ลักษณะสถาปัตยกรรม     
จะคล้ายกับ มัสยิดบนถนนเซาท์บริดจ์  แต่สิ่งที่น่าสนใจและเป็นสิ่งดึงดุดความสนใจของผู้คนคือ การก่อสร้าง
เป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะตะวันออกกับตะวันตก ลวดลายวงโค้งแบบคลาสสิก เสาเป็นแบบคอรินเทียน 
ส่วนช่องโค้งบนผนังที่เรียกว่า “มิมบัส” มีความงดงามอ่อนช้อยด้วยฝีมืออันประณีตงดงามยิ่งนัก 

 หากมองจากด้านข้างของตัวอาคารซึ่งหันไปทางถนนบุนทัต จะตกแต่งด้วยหน้าต่างขนาดใหญ่          
สไตล์ฝรั่งเศส ด้านบนของหน้าต่างจะท าเป็นกรอบโค้งประดับประดาด้วยกระจก ส่วนมุมทั้งสี่ของตัวอาคาร     
มีความโดดเด่นด้วยหอทรงสี่เหลี่ยมที่สูงถึง 14 ชั้น โดยชั้นบนสุดประดับเป็นโดมทรงหอมหัวใหญ่ ส่วนยอด    
จะแหลม 

วัดพระธาตุเขี้ยวแก้วและพุทธพิพิธภัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วัดพระธาตเุขี้ยวแก้วและพุทธพิพิธภัณฑ ์

ที่มา : https://www.google.co.th 

 วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว จัดเป็นวัดทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ ลักษณะการก่อสร้าง
เป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถังของจีน สูง 4 ชั้น  โดยชั้นที่ 4 เป็นที่ประดิษฐานพระทันตธาตุของสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า บรรจุอยู่ในสถูปอันงามสง่า มีส่วนประกอบของทองค าน้ าหนักถึง 420 กิโลกรัม ซึ่งได้รับ
การบริจาคโดยผู้มีจิตศรัทธา ส่วนห้องโถงกลางของวัดเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธศรีอริยเมตไตรยที่แกะสลัก
จากไม้ด้วยฝีมือที่ประณีตงดงามมาก 

 ภายในวัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว ยังมีพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปที่ส าคัญและหายากอีกหลายองค์ 
ตลอดจน เป็นที่รวบรวมพระธรรมค าสอน และเอกสารส าคัญทางพระพุทธศาสนา รวมถึงภาพวาด งาน
แกะสลัก โบราณวัตถุ และยังมีโรงละครเพ่ือใช้เป็นสถานที่ในการแสดงทางวัฒนธรรม การปาฐกถา และฉาย
ภาพยนตร์ที่น่าสนใจให้ชมอีกด้วย 

https://www.google.co.th/
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ศูนย์มรดกวัฒนธรรมจีน 
ศูนย์มรดกวัฒนธรรมจีน ได้ท าการจ าลองวิถีชีวิต

ชาวจีนในยุคแรก ๆ ที่ย้ายถิ่นฐานมาจาก แดนมังกร  
โดยสร้างบรรยากาศให้เป็นบันไดไปสู่ครัวที่แคบๆ 
และสูงชัน เลอะเทอะด้วยถ่านหิน มีทางเดินที่มืดมิด
และเหม็นอับ ห้องเล็ก ๆ ที่แออัดยัดเยียดด้วยผู้พัก
อาศัย มีบ่อนการพนันและเครื่องใช้ไม้สอยที่จ าเป็น
ส าหรับการด ารงชีวิตของชาวจีน อันแสดงให้เห็นถึง
ความยากล าบากของชาวจีนยุคแรกที่ต้องต่อสู้    
ดิ้นรนเพ่ือความอยู่รอด 

ศูนย์วัฒนธรรมจีนแห่งนี้  สร้างขึ้นจากห้อง
แถว 3 ห้อง บนถนนพาโกดา โดยจุดเด่นอยู่ที่บ้านที่
สร้างข้ึนใหม่ของช่างตัดเสื้อชาวจีนและครอบครัว มี 

การตกแต่งด้วยเครื่องเรือนและเครื่องใช้ไม้สอยแบบโบราณ  นอกจากนี้ ยังมีห้องที่แสดงภาพประวัติความ
เป็นมาของไชน่าทาวน์ในสิงคโปร์ สมาคมชาวจีน งานเทศกาลอาหาร เพ่ือให้ผู้เยี่ยมชมได้ศึกษาหาความรู้ รวม
ทั้งหมดถึง 15 ห้อง 

บูกิส ถนนช็อปปิง้ติดแอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บูกิส ถนนช็อปปิ้งติดแอร ์
ที่มา : http://singapore-guides.blogspot.com 

      บูกิส ถนนช็อปปิ้ง ตั้งอยู่บนถนนโรชอร์ ในอดีตถนนสายนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งบันเทิงเริงรมย์และ
สถานที่สรรหาความสุขของเพศท่ีสาม  ปัจจุบันบูกิสมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างมากและนับเป็นย่านช็อปปิ้ง
ที่ทันสมัย มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้ความเย็นสบายตามแนวถนนแห่งแรกของสิงคโปร์   ผู้คนที่ไปเยือน
สิงคโปร์และแม้แต่ชาวสิงคโปร์ก็เดินทางมาเลือกซื้อสินค้าหลากหลายชนิด  นอกจากนี้บูกิสยังมีร้านอาหาร   
ร้านกาแฟใหเ้ลือกทานเลือกดื่มจ านวนมาก ส าหรับผู้ที่ชอบดูภาพยนตร์ บูกิสยังมีโรงภาพยนตร์ให้ชมอีกด้วย   
 
 

ศูนย์มรดกวัฒนธรรมจีน สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีน 
ที่มา : https://www.google.co.th 

 

http://singapore-guides.blogspot.com/
https://www.google.co.th/
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โกลเดนไมล์ คอมเพล็กซ์ ลิตเติ้ลไทยแลนด์ในสิงคโปร์ 

 
 

        

 

       โกลเดนไมล์ คอมเพล็กซ์  มีซุปเปอร์มาร์เกต
ของไทยชื่อ “เพ่ือนไทยซูเปอร์มาร์เกต” จ าหน่าย              
ทั้งของสดและสินค้าที่สั่งตรงมาจากประเทศไทย มี
ร้านอาหารไทย ร้านขายของช าที่มาจากประเทศ
ไทย ตลอดจน ร้านหนังสือ ร้านขายเพลงไทย ที่
พิเศษกว่านั้นก็คือมีบริการส่งเงินให้กับคนไทยอีก
ด้วย 

 

 

 

เอสพลานาด สถาปัตยกรรมทรงทุเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอสพลานาด สถาปัตยกรรมทรงทเุรียน 
ที่มา : https://www.google.co.th 

 
  เอสพลานาด สถาปัตยกรรมทรงทุเรียน ตั้งอยู่บนชายหาดแห่งซิวิกดิสตริก  สถาปัตยกรรมแห่งนี้ 
เป็นศูนย์แสดงศิลปะครบวงจร หนึ่งในโรงละครที่ได้รับความนิยมที่สุดในโลก อาคารที่มีรูปทรงคล้ายทุเรียน 
หรือบางคนอาจบอกว่า ตัวอาคารเหมือนตาแมลงวัน  หรือบางคนก็บอกว่าเหมือนไมโครโฟน อาคารนี้สร้างด้วย
กระจกเพ่ือสื่อถึงการเปิดกว้าง มีการติดตั้งแผ่นบังแดดที่ท าจากอลูมิเนียม ตัวกระจกเคลือบสองชั้นเข้ากับโครง

โกลเดนไมล ์คอมเพล็กซ ์ลิตเติล้ไทยแลนด์ในสิงคโปร ์
ที่มา : https://www.google.co.th 
 

https://www.google.co.th/
https://www.google.co.th/
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หลังคาที่ท าจากเหล็ก ด้วยสถาปัตยกรรมที่แปลกตา ศูนย์ศิลปะแห่งนี้จึงกลายเป็นสถาปัตยกรรมที่ดึงดูด   
ความสนใจของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก  

 เอสพลานาด จัดเป็นศูนย์ศิลปะที่ครบวงจร ซึ่งมีทั้งโรงละคร คอนเสิร์ตฮอลล์ แกลเลอรี่  
ห้องสมุดศิลปะและอีกหลากหลาย หลังสร้างเสร็จได้เปิดให้บริการประชาชนชาวสิงคโปร์และชาวต่างชาติ     
เข้าเยี่ยมชมในเดือนตุลาคม 2545  

ลิตเติ้ลอินเดีย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ลิตเติ้ลอินเดีย 
ที่มา : https://www.google.co.th 

 
        ในบรรดาชนชาติที่สามารถรักษาเอกลักษณ์ของตนเองได้อย่างคงเส้นคงวา  ไม่ว่าจะไปตั้งรกราก  
อยู่ที่ไหน  ต้องยกให้ชาวอินเดียมาเป็นชาติแรก ๆ ไม่ว่าชาวอินเดียจะอยู่ที่ใด ก็จะรักษาวัฒนธรรมด้านการแต่งกาย
และการรับประทานอาหารซึ่งเป็นเอกลักษณ์ไว้เสมอ ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าสตรีชาวอินเดียจะสวมใส่ส่าหรีสีสันสดใส 
อาหารที่รับประทานจะมีกลิ่นฉุนและอบอวลด้วยเครื่องเทศ  รวมถึงชาวอินเดียแถบลิตเติ้ลอินเดียของสิงคโปร์
ด้วย  

 ย่านลิตเติ้ลอินเดียของสิงคโปร์ เป็นเขตชานเมืองที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ค่ายนักโทษชาวอินเดีย บริเวณนี้ 
เป็นทุ่งหญ้าที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์  ท าให้ผู้เป็นเจ้าของคอกสัตว์และบรรดาแรงงานเข้ามาอยู่
อาศัยในบริเวณดังกล่าวจ านวนมาก  เมื่อมีผู้คนอาศัยอยู่มากขึ้น จึงท าให้เกิดกิจการอ่ืน ๆ  ติดตามมาหลาย

https://www.google.co.th/
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อย่าง เช่น มีการสร้างโรงงานสับปะรดกระป๋อง โรงสีข้าว การค้าการขายต่าง ๆ  มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้น   
อย่างรวดเร็ว จนปัจจุบันย่านลิตเติ้ลอินเดีย กลายเป็นย่านการค้าที่มีผู้คนมาซื้อขายสินค้าจ านวนมาก 

 ลิตเติ้ลอินเดีย ถือเป็นห้องเรียนที่แสดงถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอินเดียที่ดีที่สุดในสิงคโปร์  ทั้งนี้
เพราะชาวอินเดียในสิงคโปร์ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีและแนวทางการด าเนินชีวิตเช่นเดียวกันกับ       
ชาวอินเดียที่อาศัยในประเทศอินเดีย  หากมีโอกาสได้ไปย่านลิตเติ้ลอินเดียตอนเช้า ๆ จะเห็นแผงขายพวงมาลัย 
และช่อดอกมะลิส าหรับใช้ตกแต่งบนผมของสตรีวางขายเป็นจ านวนมาก 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

สภาพตลาดดอกไม้ ผลไม้และอาหารการกินของชาวอินเดียในประเทศสิงคโปร ์
ที่มา : https://www.google.co.th 

 หากต้องการลองลิ้มชิมรสชาติอาหารแบบพ้ืนเมืองของอินเดีย  ไม่ว่าจะเป็นอาหารของอินเดีย  
ทางเหนือ อินเดียใต้หรืออาหารบังคลาเทศก็สามารถหารับประทานได้ในย่านลิตเติ้ลอินเดีย ที่เต็กกะเซ็นเตอร์
หรือเคเค มาร์เกต  นอกจากนี้ย่านลิตเติ้ลอินเดียยังมีศูนย์การค้าส าคัญ เป็นแหล่งรวมสินค้าที่น่าสนใจ ซึ่งเปิด
บริการตลอด 24 ชั่วโมง และสิ่งที่เป็นจุดเด่นคือสินค้าท่ีนี่ราคาถูกที่สุดในสิงคโปร์  

https://www.google.co.th/
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สวนสัตว์ไนท์ซาฟารี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ไนท์ซาฟาร ีในประเทศสิงคโปร ์

ที่มา : https://www.google.co.th 

 สวนสัตว์ไนท์ซาฟารี เป็นสวนสัตว์เปิด ที่มีสัตว์ป่า สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ปีกมากมายหลายชนิด  
สัตว์เหล่านี้มีชีวิตอยู่อย่างมีอิสระในพ้ืนที่และบริเวณเหมาะกับการด าเนินชีวิตของสัตว์แต่ละชนิด สวนสัตว์ของ
สิงคโปร์มีสัตว์ที่มาจากหลายทวีปทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นจิงโจ้จากออสเตรเลีย  ฝูงลิงอุลังอุตังจากเกาะบอร์เนียว
และเกาะสุมาตรา หมีจากขั้วโลก ฮิปโป นอกจากนี้ยังมีนก ผีเสื้อและบรรดาสัตว์เลื้อยคลานที่น ามาไว้ในสวน
สัตว์อย่างเป็นสัดเป็นส่วน 

แหล่งท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นสุดยอดของสิงคโปร์และได้รับการจัดล าดับว่ายอดเยี่ยมที่สุดคือ     
ไนท์ซาฟารี  เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปสัมผัสกับสัตว์ยามค่ าคืนได้อย่างใกล้ชิด  
เหมาะส าหรับผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัย ชอบความตื่นเต้นกับการดูสัตว์แบบใกล้ชิดอย่างยิ่ง 

 ไนท์ซาฟารีของสิงคโปร์ มีการจัดแบ่งพ้ืนที่ออกเป็นโซนต่าง ๆ อย่างเหมาะเจาะลงตัว ไม่ว่าจะเป็น  
ป่าฝนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ้ืนที่ที่เป็นแถบที่ราบกว้างใหญ่ปราศจากต้นไม้ของอเมริกาใต้ รวมทั้ง     
ทุ่งหญ้าสะวันนาทวีปแอฟริกา นอกจากนี้ทางไนท์ซาฟารียังมีการสาธิตการเพาะพันธุ์สัตว์หายาก ได้แก่ แรด
อินเดีย เสือโคร่งและตัวกินมดอีกด้วย 
   

https://www.google.co.th/
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การแสดงโชว์ให้กับนักท่องเที่ยวท่ีเข้าไปเยี่ยมชม ไนท์ซาฟารีในประเทศสิงคโปร์อย่างตื่นตาตื่นใจ 

ที่มา : https://www.google.co.th 
 
 สถานที่ส าคัญ ๆ  และแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของสิงคโปร์โดยส่วนใหญ่ มักอยู่ในตอนกลาง
ของประเทศ  ได้แก่ พ้ืนที่บริเวณอ่าวมารีน่าปากแม่น้ าสิงคโปร์  ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมอร์ไลอ้อน อาคาร โรงละคร               
ครบวงจร เอสพลานาด  สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ สถานที่ท่องเที่ยวยามค่ า ไนท์ซาฟารี บริเวณพ้ืนที่ริมน้ า ได้แก่ 
Clarke Quay, Boat Quay  ย่านไชน่าทาวน์  ย่านลิตเติ้ลอินเดีย ย่านช็อปปิ้ง บนถนนออร์ชาร์ด  เป็นต้น  

 ส่วนบริเวณเมืองรอบนอกนั้นมีแหล่งท่องเที่ยวกระจายอยู่โดยรอบ  สามารถเดินทางโดยรถไฟ 
MRT และรถประจ าทาง ได้แก่ เกาะเซนโตซ่า บริเวณ Harbour Front  สวนสัตว์กลางคืนหรือไนท์ซาฟารี  
สวนนกจูร่ง  เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.co.th/
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กิจกรรมท้ายบทที่ 6 
 
จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 1.  สัญลักษณ์ของสิงคโปร์คืออะไร  
 2.  เกาะที่ได้ชื่อว่าเป็นเกาะแห่งสันติภาพคือเกาะอะไร 
 3.  ย่านไชน่าทาวน์ของสิงคโปร์ปัจจุบันเรียกย่านนี้ว่าอะไร  
 4.  ถิ่นพักอาศัยของชาวมุสลิมในสิงคโปร์คือที่ใด  
 5.  วัดทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์คือวัดอะไร 
 6.  ย่านที่เรียกว่าถนนช็อปปิ้งติดแอร์คือที่ใด  
 7.  สถาปัตยกรรมทรงทุเรียนมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าอะไร 
 8.  สวนสัตว์ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดยอดของสิงคโปร์มีชื่อว่าอะไร 
 9.  สถานที่ส าคัญและแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมของสิงคโปร์อยู่บริเวณใดของประเทศ 
 10.  ห้องเรียนที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวอินเดียในสิงคโปร์เรียกว่าอะไร  
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    บทที่ 7 ข้อมูลส ำคัญที่ควรรู้ในกำรเดินทำงเข้ำ 
       ประเทศสิงคโปร ์
 
 
สำระส ำคัญ 

 สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีข้อบังคับ กฎ ระเบียบและกฎหมายที่เคร่งครัด การกระท าการใด ๆ       
ที่เสี่ยง ต่อการท าผิดกฎหมาย อาจได้รับโทษโดยไม่ตั้งใจได้  ดังนั้นก่อนเดินทางเข้าไปในประเทศสิงคโปร์    
ต้องศึกษาเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติอย่างละเอียดและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด จึง
จะสามารถอาศัยอยู่ในสิงคโปร์ได้อย่างมีความสุข 
 
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง 

 1.  บอกการเตรียมตัวก่อนการเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ได้ 
 2.  บอกการปฏิบัติตนขณะที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ได้อย่างถูกต้อง 
 
ขอบข่ำยเนื้อหำ 

 เรื่องท่ี 1  ข้อมูลที่ควรรู้ก่อนการเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ 
 เรื่องท่ี 2  ข้อแนะน าในการปฏิบัติตนขณะอยู่ในประเทศสิงคโปร์ 
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เรื่องท่ี 1  ข้อมูลที่ควรรู้ก่อนกำรเดินทำงเข้ำประเทศสิงคโปร์ 
 กำรท ำวีซ่ำ 

  ปัจจุบันการเดินทางเข้าไปในประเทศสิงคโปร์ ไม่ใช่เรื่องล าบากและยุ่งยากอีกต่อไป โดยเฉพาะ          
อย่างยิ่ง ในปี ค.ศ.2015 หรือ พ.ศ.2558 หากต้องการเข้าไปท่องเที่ยวในระยะเวลาสั้น ๆ ไม่เกิน 14 วัน  ไม่
จ าเป็นต้องขอวีซ่า  แต่หากมีความจ าเป็นต้องพ านักอยู่ในสิงคโปร์นานหลายวันหรือมากกว่า อาจต้องขอวีซ่า
เข้าประเทศตามกติกาเดิมที่ก าหนดไว้  การขอวีซ่าของสิงคโปร์สามารถท าได้ทั้งการขอวีซ่าเพ่ือการท่องเที่ยว  
การขอวีซ่าเพ่ือเข้าไปท างานและการขอวีซ่าเพ่ือศึกษาต่อ ทั้งในระดับต่ ากว่าอุดมศึกษาและระดับอุดมศึกษา 
ดังนี้ 

 กำรขอวีซ่ำเพื่อกำรท่องเที่ยว 

  การเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศสิงคโปร์ ต้องเตรียมหลักฐานประกอบการขอวีซ่า ดังนี้  

   1.  จดหมายรับรองการท างาน 
   2.  ใบจองโรงแรม 
   3.  ใบจองตั๋วเครื่องบินไป – กลับ 
   4.  รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป พ้ืนหลังเป็นสีอ่อนหรือสีขาว 
  5. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า        
พร้อมพาสปอร์ตเก่า (ถ้ามี) 
   6.  ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วน และเซ็นชื่อ 1 ชุด 

 ในการขอวีซ่าเพ่ือการท่องเที่ยวใช้เวลาท าการ 3-4 วัน หรือมากกว่าแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การยื่นขอ 
วีซ่าอาจต้องใช้เอกสารเพ่ิมเติมหรือเจ้าหน้าที่จะท าการสัมภาษณ์ข้อมูลเพ่ิมเติมในบางกรณีตามที่เห็นสมควร 
อย่างไรก็ตามการแสดงเอกสารครบถ้วน อาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการจะอนุมัติวีซ่าหรือไม่
นั้นขึ้นอยู่กับความเห็นและค าวินิจฉัยของกงสุลเป็นหลัก 
  ส าหรับผู้ที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเพ่ือการท่องเที่ยว  เยี่ยมญาติ ท าธุรกิจหรือประชุม    
สามารถอยู่ในสิงคโปร์ได้ไม่เกิน 30 วันโดยไม่ต้องขอวีซ่า 

  กำรขอวีซ่ำเพื่อกำรท ำงำน 

  ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าไปหางานท าหรือด าเนินธุรกิจในประเทศสิงคโปร์ เอกสารที่จ าเป็น     
ต้องยื่นขอ VISA Singapore Business โดยต้องเตรียมเอกสารส าคัญ ดังนี้ 
   1.  จดหมายรับรองการท างานและอนุญาตให้ลาหยุดโดยระบุต าแหน่ง  เงินเดือน อายุ            
การท างานและวันลาหยุดงาน 
   2.  ใบจองตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ตัวจริงพร้อมส าเนา 
   3.  รูปสี พื้นหลังขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จ านวน 2 รูป 
   4.  หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีที่ว่างอย่างน้อย 3 หน้า    
พร้อมพาสปอร์ตเก่า (ถ้ามี) 
   5.  ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วน และเซ็นชื่อ จ านวน 1 ชุด  
   6.  จดหมายเชิญจากบริษัทหรือหน่วยงานในสิงคโปร์ 
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   7.  ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 800 บาท 
   8.  ค่าบริการยื่นวีซ่าธุรกิจ 1,200 บาท 

  ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นหรือต่ าลง ขึ้นอยู่กับการก าหนดของสถานทูต  

 กำรขอวีซ่ำเพื่อกำรศึกษำ 
 ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าไปศึกษาต่อที่สิงคโปร์ สิ่งที่ต้องทราบและถือปฏิบัติ         
อย่างเคร่งครัดและถือเป็นกฎที่นักเรียนต่างชาติต้องขอท าวีซ่าที่เรียกว่า A Student Pass เพ่ือเรียนต่อใน
ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้รับการรับรองจาก A Dependent Pass (DP) หรือ An Immigration Exemption 
Order (IDO)  

 การสมัคร A Student Pass ต้องไปขอท าวีซ่าที่ The Immigration & Checkpoints Authority 
(ICA) ซึ่งจะมีข้อก าหนดและคุณสมบัติในการสมัครแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง
ก าหนดขึ้น  

 ทั้งนี้ การขอวีซ่าแบบใหม่นี้มีข้อก าหนดว่าจะต้องยื่นหลักฐานขอวีซ่าก่อนเข้าเรียนอย่างน้อย       
1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน  โดยสามารถยื่นใบสมัครทางเว็บไซต์ของ SOLAR  ซึ่งมีชื่อเต็มว่า The Student’s 
Pass On-Line Application & Registration (SOLAR) System  โดยการด าเนินการเรื่องวีซ่าที่สมัครผ่าน 
SOLAR ดังนี้    

  1.  การยื่นเรื่องให้ยื่นผ่าน Institute of Higher Learning (IHL) ผู้ยื่นจะต้องจ าไว้เสมอว่า 
ก่อนจะยื่นใบสมัครไปที ่SOLAR ต้องลงทะเบียนที่ IHL ก่อนทุกครั้ง โดยต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับ 

   1)  ชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด 
   2)  เพศและสัญชาติ  
   3)  รายละเอียดของหลักสูตรที่จะเรียน วันเปิดเรียนและวันจบหลักสูตร 
   4)  หมายเลขใบสมัครของ SOLAR 

  2.  ยื่นแบบฟอร์ม e-form 16 หลังจากยื่น IHL เรียบร้อยแล้วผู้สมัครต้องล็อกอินเข้าเว็บไซต์ 
SOLAR เพ่ือกรอกแบบฟอร์ม e-form 16 ซึ่งข้อมูลที่ต้องกรอกใน e-form ได้แก่  

   1)  ข้อมูลที่ได้กรอกผ่าน IHL 
   2)  รายละเอียดของเอกสารการเดินทาง 
   3)  รายละเอียดของ Passport ซึ่งจะมีรายละเอียดของหมายเลขเอกสารการเดินทาง            
หมายเลขพาสปอร์ต วันหมดอายุพาสปอร์ต เป็นต้น 
   4)  ส าหรับนักเรียน นักศึกษาที่มีผู้ปกครองเป็นชาวสิงคโปร์หรือ นักเรียน นักศึกษา 
ต่างชาติที่ท างานหรืออาศัยอยู่ในสิงคโปร์อยู่แล้ว ต้องแนบ NRIC/FIN ของผู้ปกครองด้วย 
   5)  สถานที่อยู่ในสิงคโปร์และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 
   6)  e - mail ของผู้สมัครที่ใช้ในปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ 
   7)  รูปถ่ายขนาดที่ใช้กับพาสปอร์ต (2x2 นิ้ว) โดยติดรูปไว้มุมบนขวาของแบบฟอร์ม ทั้งนี้
รูปถ่ายที่ใช้ต้องเป็นภาพสีที่มีพ้ืนหลังขาว – ด า  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน เห็นใบหน้าชัดเจน ไม่มีการปกปิด 
ใบหน้า (ยกเว้นเป็นข้อก าหนดของทางศาสนา) 
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   8)  ค่าธรรมเนียมในการด าเนินงานและค่าธรรมเนียมการออกวีซ่า   
 ส าหรับเอกสารประกอบการขอวีซ่าเพ่ือศึกษาต่อในสิงคโปร์ ประกอบด้วย 
  1.  ส าเนาสูติบัตรของนักเรียนแปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมประทับตรากระทรวงการต่างประเทศ 
  2.  ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน ผู้ปกครองทั้งบิดาและมารดา  
  3.  ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุลของนักเรียน (ถ้ามี)  
  4.  ใบส าคัญทะเบียนสมรสหรือใบหย่าหรือใบรับรองบุตรของบิดามารดา (ส าหรับนักเรียน    
ที่มีอายุต่ ากว่า 15 ปี)  
  5.  รูปถ่ายขนาดพาสปอร์ต จ านวน 6 ใบ  
  6.  กรอกแบบฟอร์ม (Form16 V36 และ V39S) อย่างละ 2 ชุด 
  7.  กรอกแบบฟอร์ม (V36A) ให้ครบถ้วนและลายเซ็นรับรองจากทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย  
  8.  ส าเนาหน้าพาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ 
  9.  Transcript จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย (ภาษาอังกฤษ) 
  10.  หนังสือรับรองการท างาน 
  11.  ส าเนาเอกสารหลักฐานทางการเงินที่ออกโดยทางธนาคาร/บัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน  
  12.  รายชื่อทั้งหมดของทุกคนในครอบครัวและพ่ีน้อง พร้อมที่อยู่และวัน เดือน ปีเกิด  

 กรณีท่ีมีญาติอาศัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้  

  1.   ส าเนาเอกสารหลักฐาน เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบหย่าและใบสมัครขอเป็นผู้ดูแล  
  2.   ส าเนาเอกสารใบรับรองการศึกษาระดับสูงสุดของญาติ  
  3. จดหมายรับรองการท างานจากนายจ้างของญาติ โดยระบุถึงการเริ่มเข้าท างาน     
ต าแหน่งงาน และเงินเดือน หรือกรณีที่ญาติของท่านเป็นเจ้าของกิจการในประเทศสิงคโปร์ เอกสารหลักฐาน   
ที่ต้องแสดงต่อเจ้าหน้าที่คือ ใบจดทะเบียนการค้า โดยเอกสารเหล่านี้ต้องออกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 เดือน 
รวมทั้งหลักฐานทางการเงินหรือ Statement ย้อนหลัง 1 ปี  
  4.   ส าเนาเอกสารแสดงรายได้/การเสียภาษีของญาติ ย้อนหลัง 3 ปี กรณีที่ท่านมีคู่สมรส
อาศัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์ต้องเตรียมเอกสารดังนี้ 
   4.1  ส าเนาใบทะเบียนสมรส/ใบหย่า  
   4.2  ส าเนาเอกสารใบรับรองการศึกษาระดับสูงสุดคู่สมรส 

  กำรต่ออำยุหนังสือเดินทำง (Passport) 

  ส าหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปสิงคโปร์ หนังสือเดินทาง (Passport) จะต้องมีอายุเหลือ ไม่ต่ ากว่า  
6 เดือน และหากต้องการต่ออายุหนังสือเดินทาง ต้องเตรียมเอกสารและหลักฐาน ประกอบด้วย 
   1)  บัตรประจ าตัวประชาชน (พร้อมส าเนา 1 ชุด) 
   2)  หนังสือเดินทางเล่มเดิม 
   3)  เงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุหนังสือเดินทาง ประมาณ 1,000 - 1,500 บาท 

 หลังจากยื่นหนังสือขอต่ออายุหนังสือเดินทางแล้วจะใช้เวลาประมาณ 3 วันท าการ โดยการรับ
หนังสือสามารถรับได้ด้วยตนเองหรือให้จัดส่งทางไปรษณีย์หรือจัดท าเป็นหนังสือมอบหมายให้ผู้อ่ืนรับแทนได้ 
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 ข้อห้ำม ข้อยกเว้นที่ควรรู้ 

 เนื่องจากกฎหมายและข้อบังคับของประเทศสิงคโปร์มีความเข้มงวดและบทลงโทษรุนแรง           
เพ่ือไม่ให้ถูกทางการสิงคโปร์จับและลงโทษ เมื่อต้องเดินทางไปสิงคโปร์ สิ่งที่ควรท าหรือไม่ควรท าขณะอาศัย 
อยู่ในสิงคโปร์ ควรศึกษาข้อห้าม กฎหมายและบทลงโทษให้เข้าใจ ชัดเจน ส าหรับสิ่งที่ต้องระวังมีดังนี้ 

  1. ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยสามารถเดินทางเข้าสิงคโปร์ได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา                
(วีซ่า) และสามารถพ านักอยู่ได้ 14 วัน แต่ถ้าถือหนังสือเดินทางประเทศไทย สามารถพ านักอยู่ในสิงคโปร์ได้           
ไม่เกิน 30 วันโดยไม่ต้องขอวีซ่า การพ านักเกินระยะเวลาที่ก าหนดถือว่าผิดกฎหมาย มีโทษจ าคุกสูงสุด 6 เดือน 
เฆี่ยน 3 ที ปรับสูงสุด 6,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ และห้ามเข้าประเทศสิงคโปร์  
  2. ผู้เดินทางเข้าสิงคโปร์ควรถือหนังสือเดินทางที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ 
  3. ผู้ประสงค์จะเข้าไปท างานในสิงคโปร์ ควรตรวจสอบข้อมูลกับกระทรวงแรงงานฯ ของ
ไทย เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงการท างานโดยไม่ได้ขออนุญาตท างานจากทางการสิงคโปร์จะถูกด าเนินคดี 
  4. การหลบหนีเข้าสิงคโปร์และประกอบอาชีพเร่ขายบริการผิดกฎหมาย จะถูกลงโทษ     
อย่างรุนแรง 
  5.  การลักลอบน ายาเสพติด อาวุธปืนและสิ่งผิดกฎหมายอ่ืน ๆ จะได้รับโทษอย่างรุนแรง                
ขั้นประหารชีวิต 
  6. สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีกฎหมายเคร่งครัดในเรื่องระเบียบวินัย เช่น กฎจราจร การข้ามถนน
ต้องข้ามตรงทางม้าลายหรือท่ีที่ก าหนดให้ข้ามได้  การข้ึนรถหรือลงเรือต้องขึ้นลงตามป้ายและเข้าคิวทุกครั้ง 
  7. น้ าประปาสิงคโปร์นั้นปลอดภัยและสามารถดื่มได้จากก๊อกโดยตรง แต่อย่างไรก็ดีน้ าดื่ม
และน้ าแร่บรรจุขวดก็สามารถหาซื้อได้จากซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายของช าและร้านสะดวกซ้ือ 
  8. ผู้ที่เดินทางเข้าสิงคโปร์ที่ต้องการพกพาเครื่องใช้ไฟฟ้ามาด้วย เช่น ไดร์เป่าผมต้องน า   
ปลั๊กต่อมาด้วย เนื่องจากที่สิงคโปร์ใช้เต้าเสียบแบบ 3 ขา ส าหรับกระแสไฟนั้นเท่ากัน คือ 220 โวลต์           
ซึ่งสามารถหาซื้อปลั๊กต่อแปลงจาก 2 ขา เป็น 3 ขา ได้ตามร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือตามห้างสรรพสินค้า 
  9. การเสพยาเสพติดเป็นเรื่องร้ายแรงมากในสิงคโปร์ถึงขั้นประหารชีวิต การลักลอบน าเข้า
สารเสพติด ประเภทกล่อมประสาทและหลอนประสาทถูกห้ามอย่างเด็ดขาด แต่หากมียาประจ าตัวที่มีส่วนผสม
ของสารเหล่านี้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์ก ากับมาด้วย 
  10. ห้ามทิ้งเศษขยะลงพ้ืนในที่สาธารณะ ฝ่าฝืนครั้งแรกถูกปรับ 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์   
หรือ 23,000 บาท หากท าครั้งต่อไป และถูกจับ จะถูกปรับ 2,000 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือ 46,000 บาท และ
ต้องท าความสะอาดที่สาธารณะด้วย กฎหมายนี้รวมถึงการทิ้งหรือคายหมากฝรั่งทิ้งไม่เป็นที่เป็นทาง ดังนั้น    
จึงไม่ควรน าหมากฝรั่งไปที่สิงคโปร์ 
  11. สิงคโปร์ ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ เช่น รถโดยสารสาธารณะ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด ลิฟท ์ 
โรงละคร  โรงภาพยนตร์  ร้านอาหารติดเครื่องปรับอากาศ ร้านเสริมสวย ซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า และ
สถานที่ราชการ หากฝ่าฝืนจะโดนปรับ 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือ 23,000 บาท แต่ถ้าสูบบุหรี่ในผับ               
ดิสโก้เธค  คาราโอเกะและบาร์ที่มีเครื่องปรับอากาศไม่ถือว่ามีความผิด 
  12. การถ่มน้ าลาย ปัสสาวะในที่สาธารณะก็มีความผิด หากฝ่าฝืนอาจโดนปรับได้ 
  13. ห้ามพกพาทุเรียนขึ้นรถไฟฟ้า รถเมล์รวมทั้งห้ามน าเข้าโรงแรมและอาคารสาธารณะอ่ืน ๆ  
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  14. ตามกฎหมายสิงคโปร์ระบุว่า การมีเพศสัมพันธ์โดยผิดหลักธรรมชาติถือว่ามีความผิด เช่น 
การมีเพศสัมพันธ์ในเพศเดียวกัน การมีเพศสัมพันธ์ทางปากหรือทางทวารหนัก ไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกันหรือ
ต่างเพศก็ถือว่าเป็นความผิด เป็นต้น 

 กฎหมำยอ่ืน ๆ ท่ีควรรู้เมื่อต้องพักอำศัยในสิงคโปร์  

  1.  ห้ามพกของมีคมไปในที่สาธารณะ 
  2.   การเมาในที่สาธารณะ จ าคุกได้ถึง 1 เดือน หรือปรับถึง 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ 
  3.   การแจ้งความเท็จ จ าคุกได้ถึง 6 เดือน หรือปรับถึง 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
  4.   การงัดแงะบ้าน 
   1)  หากเป็นตอนกลางวัน จ าคุกได้ถึง 2 ปี หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
   2)  หากเป็นตอนกลางคืน จ าคุกได้ถึง 3 ปี หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
  5.   การลักขโมย จ าคุกระหว่าง 3 - 7 ปี หรือปรับ หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
  6.  การอยู่อาศัยในสิงคโปร์เกินกว่าก าหนด มีโทษจ าคุกได้ถึง 6 เดือนหรือปรับถึง 4,000              
ดอลลาร์สิงคโปร์หรือทั้งจ าทั้งปรับและหากอยู่เกินก าหนดมากกว่า 90 วัน จะต้องถูกเฆี่ยนไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง              
และถูกจ าคุกได้ถึง 6 เดือน 
  7.   การขู่ขวัญ จ าคุกได้ถึง 2 ปี หรือปรับ หรือทั้งจ าท้ังปรับบางกรณี เช่น การขู่ขวัญนั้นท าให้         
เกิดการเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัส อาจมีโทษจ าคุกได้ถึง 7 ปี หรือมากกว่าหรือทั้งจ าทั้งปรับ 
  8.   การก่อจลาจล มีโทษจะต้องถูกเฆี่ยนและจ าคุกได้ถึง 5 ปี แต่หากมีการใช้อาวุธ มีโทษ
เฆี่ยนตีและจ าคุกได้ถึง 7 ปี 
  9.   การลวนลาม มีโทษจ าคุกได้ถึง 2 ปี หรือปรับ หรือทั้งจ าทั้งปรับ แต่ถ้าการลวนลามนั้น              
ท าให้ได้รับบาดเจ็บหรือท าให้กลัวที่จะได้รับบาดเจ็บจะถูกเฆี่ยนและจ าคุก  ระหว่าง 2 - 10 ปี หรือถ้า           
การลวนลามนั้น เกิดในลิฟท์หรือผู้ถูกลวนลามอายุน้อยกว่า 14 ปี จะถูกเฆ่ียนและจ าคุก ระหว่าง 3 - 10 ปี 
  10. การปล้น จี้ มีโทษจ าคุกระหว่าง 2 - 10 ปีและเฆี่ยนไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง แต่ถ้าการปล้น           
จี้นั้นกระท าในเวลากลางคืนจะถูกจ าคุกระหว่าง 3 - 14 ปี และเฆี่ยนไม่น้อยกว่า 12 ครัง้ 
  11. การก่อเหตุ ฆาตกรรม มีโทษถึงประหารชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มารินา่ เบย์ แซนด ์
ที่มา : http://www.iam-tour.com/wp-content/uploads/2013/05/singapore8.png 
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เร่ืองที่ 2  ข้อแนะน ำในกำรปฏิบัติตนขณะอยู่ในประเทศสิงคโปร์ 
  สิงคโปร์เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่ามีความปลอดภัยและภาพลักษณ์เรื่องความสะอาดของบ้านเมือง 
เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ทั้งนี้เป็นผลมาจากการพัฒนาการศึกษาและกฎหมายของสิงคโปร์มีความเข้มงวด 
มากว่า 2 ทศวรรษ หากใครท าผิดกฎหมายจะถูกลงโทษตามข้อบัญญัติที่ก าหนดไว้อย่างรุนแรง  ดังนั้น            
ก่อนเดินทางไปสิงคโปร์  จึงควรศึกษาและท าความเข้าใจในกฎ ระเบียบ และกติกาเบื้องต้น ในที่นี้ขอให้ศึกษา
เกร็ดความรู้ ขณะอาศัยในสิงคโปร์ มารยาทที่พึงปฏิบัติในการถ่ายภาพ บุคคลหรือสถานที่ส าคัญ ๆ วัฒนธรรม
และการปฏิบัติตนที่ควรรู้ ตลอดจนกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

  เกร็ดน่ำรู้ขณะอำศัยในสิงคโปร์ 

   1. ผู้ที่ทิ้งขยะในเขตห้ามทิ้งจะถูกปรับ 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ ส าหรับการกระท าผิด     
ครั้งแรก แต่หากท าผิดซ้ าจะถูกปรับถึง 2,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ และต้องท าความสะอาดพ้ืนที่สาธารณะ     
ตามระยะเวลาที่ก าหนดเป็นบทลงโทษด้วย 
   2.   หลังจากเข้าห้องน้ าแล้วต้องกดชักโครกทุกครั้งหากลืมกดชักโครก จะต้องจ่ายค่าปรับ   
เป็นเงิน 150 ดอลลาร์สิงคโปร์ 
   3.   การปัสสาวะในลิฟต์จะส่งผลให้ประตูลิฟต์ปิดอัตโนมัติจนกว่าต ารวจจะเดินทางมาถึง 
   4.   การเดินทางท่องเที่ยวในสิงคโปร์ควรพกกระดาษช าระติดตัวด้วย เนื่องจากส้วมสาธารณะ   
บางแห่งไม่มีการจัดเตรียมกระดาษช าระไว้เพราะหากท าความสกปรกในห้องน้ าสาธารณะจะมีความผิด       
และถูกลงโทษได ้
   5.  การค้าขายหรือขนส่งยาเสพติดมีโทษถึงประหารชีวิตและผู้มียาเสพติดไว้ในครอบครอง           
หรือใช้ยาเสพติดในประเทศจะถูกลงโทษอย่างหนัก 

 มำรยำทและวัฒนธรรมกำรปฏิบัติตนที่พึงกระท ำ 

  1.   การถ่ายภาพบุคคล มัสยิดหรือวัด ควรขออนุญาตจากบุคคลหรือเจ้าของสถานที่ก่อนเสมอ  
  2.   ควรถอดรองเท้าก่อนเข้าเยี่ยมชมมัสยิดหรือวัด 
  3.   การได้รับเชิญให้เข้าไปในบ้านของบุคคลใดบุคคลหนึ่งในสิงคโปร์ ในสังคมมุสลิมห้ามใช้            
มือซ้ายในการกินหรือหยิบสิ่งของต่าง ๆ ให้กับผู้อื่นและไม่ใช้มือซ้ายในการทักทายหรือจับมือกัน 
  4.   ธรรมเนียมปฏิบัติที่ผู้ เข้าประชุมจะแลกเปลี่ยนนามบัตรแก่กันก่อนการประชุมโดยการ
แลกเปลี่ยนนามบัตรควรท าการยื่นและรับนามบัตรด้วยมือทั้งสองข้างและถือเป็นมารยาทที่สุภาพ  เมื่อรับ
นามบัตรมาแล้ว ให้อ่านข้อมูลและถือนามบัตรไว้ในขณะเจรจาอยู่กับคู่สนทนา 
  5.   การรู้จักกันครั้งแรก ควรเรียกชื่อคู่สนทนาโดยมีค าน าหน้า ได้แก่ นาย นางหรือนางสาว
เสมอยกเว้นจะได้รับอนุญาตให้เรียกชื่อต้นของคู่สนทนาได้ 
  6.   ห้ามจับกลุ่มกันในที่สาธารณะและดื่มสุรา หรือสังสรรค์อย่างสนุกสนานและส่งเสียงดัง 
โดยเฉพาะในบริเวณที่พักอาศัยหรือชุมชน นอกจากจะสร้างภาพลักษณ์ไม่ดีกับประเทศไทยแล้ว ยังอาจถูกแจ้ง
ให้ต ารวจจับได้ 
  7.   ในสังคมสิงคโปร์เป็นสังคมของคนหลายสัญชาติ ดังนั้น แรงงานไทยควรระมัดระวัง     
กรณีการสั่งอาหารหรือร่วมรับประทานอาหารกับคนชาติอ่ืนอย่างเคร่งครัด เพราะอาจเป็นสาเหตุของ        
การทะเลาะวิวาทเพราะความไม่รู้ได้ 
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  8.  สังคมในสิงคโปร์มีลักษณะต่างคนต่างอยู่ การพบเห็นเหตุการณ์ผิดปกติ เช่น เกิดอุบัติเหตุ 
หรือฉกชิงวิ่งราว  ไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือผู้เกี่ยวข้องด าเนินการ 
  9.  แรงงานไทยไม่ควรแตะเนื้อต้องตัวชาวสิงคโปร์ไม่ว่าหญิงหรือชายเพราะอาจถูกกล่าวหา             
ว่าท าอนาจารหรือลวนลามได้ 
  10. มารยาทในการขึ้นบันไดเลื่อนในสถานีรถไฟ รถโดยสารหรือห้างสรรพสินค้า ควรยืนชิดซ้าย 
เพ่ือให้ผู้มีธุระเร่งด่วนแซงขึ้นไปทางขวาได้ 

 ด้วยความเคร่งครัดของกฎ  ระเบียบ   กติกา  ข้อห้าม  ข้อควรปฏิบัติและข้อควรรู้ของสิงคโปร์
ดังกล่าว นับเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้จะเดินทางเข้าไปในสิงคโปร์ต้องถือปฏิบัติ   เพ่ือให้สามารถ
อาศัยในสิงคโปร์ได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขได้  สิงคโปร์มีกฎหมายที่เข้มงวดรุนแรง ดังนั้นการไม่ท าผิด   
จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด 
  
   
   
 
 
 
 
 
 



 

 
รายวิชา ฮัลโหล สิงคโปร์  : 90 

 

กิจกรรมท้ำยบทท่ี 7 
 
ให้ผู้เรียนน าตัวอักษร ก-ฏ ทางด้านขวามือมาใส่ในช่องว่างหน้าข้อ 1-10 ทางด้านซ้ายมือ โดยให้ข้อความ 
สัมพันธ์กัน 
 
 ...............1.  วีซ่าเข้าสิงคโปร์ในกรณีถือหนังสือเดินทาง ก.  จ าคุก 2 ปีหรือทั้งจ าทั้งปรับ 
                         ของประเทศไทย 
 ...............2.  หนังสือเดินทางในการขอวีซ่าเข้าสิงคโปร์ ข.  พิพิธภัณฑ์  ห้องสมุด 
 ...............3.  สามารถสูบบุหรี่ในที่สาธารณะในสิงคโปร์ได้ ค.  ต้องเดินหรือยืนชิดซ้ายเสมอ 
 ...............4.  การทิ้งขยะครั้งแรกและถูกจับได้ ง.  มีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน 
 ...............5.  การลักลอบน ายาเสพติดเข้าประเทศ จ.  จดหมายเชิญจากบริษัทหรือ 
   หน่วยงาน   ในสิงคโปร์ 
 ..............6.  การข้ึนบันไดเลื่อนหรือรถโดยสารในสิงคโปร์ ฉ.  ดิสโก้เธคหรือบาร์ที่ติดตั้ง 

       เครื่องปรับอากาศ 
 ..............7.  การงัดแงะบ้านตอนกลางวัน ช.  โทษถึงข้ันประหารชีวิต 
 ...............8.  การงัดแงะบ้านตอนกลางคืน ซ.  จ าคุกระหว่าง 3-7 ปี 
 ...............9.  สถานที่ห้ามสูบบุหรี่ ฌ. เข้าไปท่องเที่ยวไม่เกิน 14 วัน 
 .............10.  สิ่งส าคัญในการขอวีซ่าเพ่ือการท างาน ญ. ถูกปรับเป็นเงิน 1,000 ดอลลาร์ 

   ฎ. จ าคุก 3 ปีหรือทั้งจ าทั้งปรับ 
   ฏ.  เข้าไปท่องเที่ยวไม่เกิน 30 วัน 
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เฉลยกิจกรรมท้ำยบทที่ 1 
 กิจกรรมที่ 1 

 ให้ผู้เรียนเติมค าหรือข้อความในช่องว่างต่อไปนี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
  1.  เมืองหลวงของสิงคโปร์ คือ สิงคโปร์ 
  2.  ชื่อเดิมของสิงคโปร์ คือ เทมาเส็ก 
  3.  ภาษาที่รัฐบาลก าหนดให้ใช้ในการติดต่อสื่อสาร คือ ภาษาอังกฤษ จีนกลาง มลายูและทมิฬ 
  4.  ศาสนาที่ชาวสิงคโปร์นับถือมากท่ีสุด คือ ศาสนาพุทธ 
  5.  ประชาชนที่อาศัยในสิงคโปร์ชนชาติที่มีมากที่สุด คือ ชาวจีน 

 กิจกรรมที่ 2 
         1.  ข. สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
 2.  ง. 9 สิงหาคม 
 3.  ก. ดอกกล้วยไม้แวนด้า 
 4.  ก. นายกรัฐมนตรี   
 5.  ค. พรรคกิจประชา 

 เฉลยกิจกรรมท้ำยบทที่ 2 
 ให้ผู้เรียนตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
  1.  สิงคโปร์เป็นประเทศที่ล้อมรอบด้วยพ้ืนน้ าแต่มีทิศที่ติดกับทะเลเพียงทิศเดียว คือ  
   ทิศตะวันออก 
  2.   แม่น้ าท่ีส าคัญที่สุดและถือเป็นแม่น้ าแห่งประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์ คือ แม่น้ าสิงคโปร์ 
  3.   แม่น้ าสายที่ยาวที่สุดของสิงคโปร์ คือ แม่น้ าคาล์ลัง ยาว 10 กิโลเมตร 
  4.   จงบอกชื่อเกาะที่ส าคัญและมีชื่อเสียงของสิงคโปร์มา อย่างน้อย 3 เกาะ 1) เกาะเซนโตซ่า  
       2) จูร่ง  3) พูเลา 
  5.   เพราะเหตุใดสิงคโปร์จึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่าที่ส าคัญแห่งหนึ่งของโลก เพราะเป็น 
   ประเทศที่ล้อมรอบด้วยน้ ามีช่องแคบเชื่อมต่อกันสามารถติดต่อกันได้โดยรอบ 
  6.   สาเหตุส าคัญที่ท าให้สิงคโปร์ต้องถมทะเลเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ให้ประเทศ เนื่องจากพ้ืนที่ต่ ากว่า
       ระดับน้ าทะเลและประชากร เพิ่มจ านวนมากขึ้น 
  7.   ประเทศสิงคโปร์มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน กับฤดูฝน 
  8.   พืชที่ปลูกมากที่สุดในสิงคโปร์ คือ ยางพารา 
  9.   ปัจจุบันสิงคโปร์ได้ชื่อว่าเป็นประเทศท่ีกลั่นน้ ามันเป็นล าดับที่ 2 ของโลก รองจาก 
           สหรัฐอเมริกา 
  10.  สิงคโปร์ใช้วิธีการใดในการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าให้กับประเทศ  ใช้วิธีการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ 
        สิงคโปร์โบทานิคการอนุรักษ์เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ บูกิต ติมะห์หรือการอนุรักษ์           
                         อ่างเก็บน้ าตอนกลางของประเทศ 
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เฉลยกิจกรรมท้ำยบทที่ 3 
 กิจกรรมที่ 1   

 จงเขียนเครื่องหมายถูก ( / ) หน้าข้อความที่ถูกและเขียนเครื่องหมายผิด ( X ) หน้าข้อความท่ีผิด 
  ..../….1.    การที่สิงคโปรส์ามารถพัฒนาประเทศได้อย่างรวดเรว็เพราะผู้น ามีความซื่อสัตย์สุจริต 
  ....X….2.   น้ ามัน คือ ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญท่ีสุดของสิงคโปร์ 
  ....X….3.   นายลี กวน ยู คือประธานาธิบดีคนแรกท่ีปกครองประเทศนานที่สุดและ 
   น าความเจริญมาสู่ประเทศสิงคโปร์ 
  ..../....4.   สิงคโปร์เน้นการพัฒนา 3 ด้านใหญ่ ๆ คือ ทรัพยากรมนุษย์ การศึกษาและ           
                             การฝึกอบรม 
  ..../….5.   สังคมสิงคโปร์เน้นความสมานฉันท์ของคนในประเทศให้เป็นหนึ่งเดียว 
  …./....6.   สิงคโปร์ได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศพัฒนาแล้วประเทศเดียวใน  
   เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
  ....X….7.   เศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร์ขึ้นอยู่กับธุรกิจน้ ามันเป็นส าคัญ 
  ....X….8.   สินค้าส่งออกที่ส าคัญของประเทศสิงคโปร์ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ ยางพารา 
   และมะพร้าว 
  ..../....9.  สิงคโปร์เป็นตลาดการเงินที่ส าคัญและดีท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก 
  ..../....10.   การพนันในประเทศสิงคโปร์ถือเป็นสิ่งถูกกฎหมาย 

 กิจกรรมที่ 2 
 1.  ค. ทุนนิยมเสรี 
 2.  ก. สิ่งทอ 
 3.  ข. อังกฤษ 
 4.  ง. มาเลเซีย 
 5.  ค. ธุรกิจและอุตสาหกรรม 

 

เฉลยกิจกรรมท้ำยบทที่ 4 
  จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด 
   1.   การแสดงออกด้านศิลปะของสิงคโปร์เป็นการผสมผสานศิลปะจีน ฮินดู และอังกฤษ 
   2.   ศิลปะพ้ืนบ้านที่มีชื่อเสียงของสิงคโปร์ 2 ประการ ได้แก่  
     1) การแกะสลักหินปะการังที่เกาะมัลดีฟส์   
     2) ศิลปะการสานพรมของหญิงชาวบ้าน  
   3.    ศิลปะการแต่งกายชุดประจ าชาติของสิงคโปร์   
     ผู้หญิง   สวมใส่เสื้อและผ้าถุง ตัดเย็บด้วยผ้าพิมพ์ลายปาเต๊ะสีสดใส คอกลมกว้าง  
       แขนเสื้อยาวสามส่วน  
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    ผู้ชาย   สวมเสื้อแขนยาว คอจีน เสื้อผ่าหน้าซ่อนกระดุมใช้ผ้าสีเรียบหรือผ้าแพร 
       สวมกางเกงขายาว 
   4.   ตัวอย่างประเพณีท่ีส าคัญประจ าชาติสิงคโปร์ ได้แก่ 
    1) เทศกาลตรุษจีนของชาวจีน 
    2) ประเพณีไทปูซัมของชาวฮินดู  
    3) วันวิสาขบูชาของชาวพุทธ   
   5.   ประเพณี ทีปวลี หรือ วันแห่งแสงสว่าง เป็นประเพณีของชนชาติอินเดียที่นับถือศาสนา

ฮินดู จัดขึ้นในวันแรม 14 ค่ าของเดือนการติของชาวฮินดู ประมาณเดือนพฤศจิกายนถึง
เดือนตุลาคม และประเพณีทีปวลีนี้ชาวฮินดู จะประดับโคมไฟให้เกิดความสว่างไสว และถือ
เป็นวันปีใหม่ของชาวฮินดูด้วย มีการสวดมนต์บูชาและเอ่ย พระนาม 108 แห่งพระแม่
ลักษมี มีการสรรเสริญขอพรเพื่อให้พระแม่ลักษมี ประทานความสุข โดยงานจะจัดรวม 5 
วัน ทั้งนี้วันสุดท้าย คือ วันที่ 5 ถือเป็นวันส าคัญท่ีสุดเรียกว่าวันทีปวลี 

 
เฉลยกิจกรรมท้ำยบทที่ 5  
 จงเติมค าหรือข้อความลงในช่องว่างต่อไปนี้ 
  1.   ค าว่า สวัสดีตอนเช้า ภาษาอังกฤษตรงกับค าว่า Good morning และภาษาจีนกลาง 
                          พูดว่า จ่าวส้างห่าว 
  2.   ค าว่าอาหารกลางวัน  ภาษาอังกฤษตรงกับค าว่า  Lunch และภาษาจีนกลางจะ 
   พูดว่า อู่ซาน 
  3.  ปี 2000 ภาษาอังกฤษ อ่านว่า Two Thousand  ภาษาจีนกลางจะพูดว่า เหลี่ยงเชียน 
  4.  หนึ่งล้านบาท ตรงกับภาษาจีนกลางว่า อีป่ายว่าน 
  5.  เวลาในสิงคโปร์จะเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง 
 

 
เฉลยกิจกรรมท้ำยบทที่ 6 
 จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
  1.   สัญลักษณ์ของสิงคโปร์ คือ เมอร์ไลอ้อน 
  2.   เกาะที่ได้ชื่อว่าเป็นเกาะแห่งสันติภาพ คือ เกาะเซนโตซ่า 
  3.   ย่านไชน่าทาวน์ของสิงคโปร์ปัจจุบันเรียกย่านนี้ว่า เทลกอาเยอร์ 
  4.   ถิ่นพักอาศัยของชาวมุสลิมในสิงคโปร์ คือ กัมปง กิลาม 
  5.   วัดทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ คือ วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว 
  6.   ย่านที่เรียกว่าถนนช้อบปิ้งติดแอร์ คือ บูกิส 
  7.   สถาปัตยกรรมทรงทุเรียนมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า เอสพลานาค 
  8.   สวนสัตว์ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดยอดของสิงคโปร์มีชื่อว่า สวนสัตว์ไนท์ซาฟารี 
  9.   สถานทีส่ าคัญและแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมของสิงคโปร์อยู่บริเวณ ตอนกลางของประเทศ 
  10. ห้องเรียนที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวอินเดียในสิงคโปร์เรียกว่า ลิตเติ้ลอินเดีย 
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เฉลยกิจกรรมท้ำยบทที่ 7 
 ให้ผู้เรียนน าตัวอักษร ก - ฏ ทางด้านชวามือมาใส่ช่องว่าหน้าข้อ 1 - 10 ทางด้านซ้ายมือโดยให้ 
ข้อความสัมพันธ์กัน 

 ......ฏ.......1. วีซ่าเข้าสิงคโปร์ในกรณีถือหนังสือเดินทาง ก.  จ าคุก 2 ปีหรือทั้งจ าทั้งปรับ 
                       ของประเทศไทย 
 ......ง........2. หนังสือเดินทางในการขอวีซ่าเข้าสิงคโปร์ ข.  พิพิธภัณฑ์  ห้องสมุด 
 ......ฉ.......3.  สามารถสูบบุหรี่ในที่สาธารณะในสิงคโปร์ได้ ค.  ต้องเดินหรือยืนชิดซ้ายเสมอ 
 ......ญ......4.  การทิ้งขยะครั้งแรกและถูกจับได้ ง.   มีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน 
 ......ช.......5. การลักลอบน ายาเสพติดเข้าประเทศ จ.  จดหมายเชิญจากบริษัทหรือ 
    หน่วยงาน       ในสิงคโปร์ 
 ......ค.......6. การข้ึนบันไดเลื่อนหรือรถโดยสารในสิงคโปร์ ฉ.  ดิสโก้เธคหรือบาร์ที่ติดตั้ง 
         เครื่องปรับอากาศ 
 ......ก.......7.  การงัดแงะบ้านตอนกลางวัน ช.   โทษถึงข้ันประหารชีวิต 
 ......ฎ.......8.  การงัดแงะบ้านตอนกลางคืน ซ.  จ าคุกระหว่าง 3-7 ปี 
 ......ข.......9.  สถานที่ห้ามสูบบุหรี่ ฌ.  เข้าไปท่องเที่ยวไม่เกิน 14 วัน 
 ......จ.....10.  สิ่งส าคัญในการขอวีซ่าเพ่ือการท างาน ญ.  ถูกปรับเป็นเงิน 1,000 ดอลลาร์ 
        ฎ.  จ าคุก 3 ปีหรือทั้งจ าทั้งปรับ 
        ฏ.  เข้าไปท่องเที่ยวไม่เกิน 30 วัน 
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ท่ีปรึกษา 

                                    นายประเสริฐ หอมดี     ผูอํานวยการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 

                                    นางนาถยา ผิวม่ันกิจ    รองผูอํานวยการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 

                                  นางณิชากร เมตาภรณ     หัวหนาสวนจัดการศึกษานอกระบบฯ 

ผูรวบรวมและเรียบเรียง 

                                   นายนิพนธ  ณ จันตา     ครู ชํานาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 

ผูพิมพ 

                                   นายนิพนธ  ณ จันตา     ครู ชํานาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ                                           

                                      นางมุกดา ภูตาสืบ     สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 

บรรณาธิการ 

                                   นางทูลใจ  กมลรัตนา      ครู ชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเขลางคนคร 

                        นางดุษณีย  เหลี่ยมพันธุ      ครู ชํานาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

                              นางแกวตา  ธีระกุลพิศุทธิ์ ครู ชํานาญการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 

พิสูจนอักษร 

                                   นายนิพนธ  ณ จันตา      ครู ชํานาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 

                              นางแกวตา  ธีระกุลพิศุทธิ์  ครู ชํานาญการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 

                                  นางลําเจียก  สองสีดา      ครู ชํานาญการ   สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 

จัดรูปเลม 

                          นางลําเจียก สองสีดา      ครู ชํานาญการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 

พิมพท่ี 

งานการพิมพ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 
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