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ความร่วมมือร่วมใจ  คือพลังสำคัญที่จะนำพาไปสู่ความสุขความสำเร็จ 
ทั้งในแง่ส่วนตัวและส่วนรวม
	 ประชาคมอาเซียนคือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความร่วมมือของ 
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ที่วันนี้ได้ก้าวขึ้นมาเป็นที่ยอมรับ 
ของประชาคมโลก
	 แต่ละประเทศต่างก็มีวัฒนธรรม  ความเชื่อ  ประวัติศาสตร์  และ 
วิถีชีวิตที่แตกต่างกัน  ความเป็นอาเซียนไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี ้
แต่มุ่งเน้นให้รักษาเอกลักษณ์ของตนท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย 
และร่วมมือสร้างสรรค์พัฒนาด้วยใจอันเป็นหนึ่งเดียว
	 เหตุนี้  การรู้จักประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มสมาชิกประชาคมอาเซียน 
จึงเป็นส่ิงสำคัญในการเรียนรู้เพ่ือจะก้าวเดินไปในสังคมโลกด้วยกัน  โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นมาอย่างมีพื้นฐาน  มีความพร้อมที่จะ 
เดินเคียงคู่ไปกับเพื่อนร่วมประชาคมอย่างเท่าทันและเท่าเทียม
	 หนังสือชุด  “เราคืออาเซียน”  คือหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อ 
ทำความรู้จักประเทศสมาชิกอาเซียนท้ัง  10  ประเทศ  และเรียนรู้เร่ืองประชาคม 
อาเซียนในรูปแบบท่ีง่ายต่อความเข้าใจ  น่ีจึงเป็นเสมือนหน้าต่างบานแรกท่ีเด็ก ๆ 
จะได้เปิดเพื่อทำความรู้จักกับเพื่อน ๆ ในประชาคมอาเซียนแห่งนี้
	 และนี่คือก้าวแรกแห่งการเตรียมความพร้อมสำหรับเยาวชนไทย 
ท่ีจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างม่ันใจ  เพราะมีความเข้าใจในเพ่ือนบ้าน 
ร่วมประชาคมเดียวกัน

ดร.สุรินทร ์ พิศสุวรรณ

เลขาธิการอาเซียน

คำนิยม
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ดารุสซาลาม

  “สิงคโปร์ก้าวหน้า!” 

(Singapore  Onward!)
  ค ือคำขว ัญประจำชาต ิของส ิงคโปร ์ 

ประเทศเล็ก  ๆ  ในภูมิภาคอาเซียนที่ทรงอิทธิพล 

ด้านเศรษฐกิจของโลก  ไม่เพียงเป็นศูนย์กลาง 

การเงินและการค้าท่ีสำคัญ  หากยังเป็นประเทศท่ี 

คุณภาพชีวิตของประชากรดีติดอันดับต้น  ๆ  ของ 

เอเชีย  นับตั้งแต่มีการค้นพบเมืองท่าเล็ก ๆ แห่งนี ้

ประเทศสิงคโปร์ก็พัฒนาจนเติบโตท้ังด้านเศรษฐกิจ 

และสังคมอย่างต่อเนื่อง  กลายเป็นประเทศผู้นำ 

ที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียนฟิลิปปินส์

�
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เฮลโล...
สวัสดีสิงคโปร์

Hello Hello

	 “สาธารณรัฐสิงคโปร์”   (Republic  of  Singapore) 
คือช่ือทางการของประเทศ  มีเมืองหลวงช่ือสิงคโปร์  เกาะเล็ก ๆ แห่งน้ีต้ังอยู่ 

ปลายคาบสมุทรมลายู  มีพื ้นที ่  712.4  ตารางกิโลเมตร  และมีจำนวน 

ประชากร  5,183,700  คน  เดิมทีสิงคโปร์มีขนาดเล็กกว่าน้ี  แต่รัฐบาลทำการ 

ถมทะเลเช่ือมเกาะเล็ก ๆ  เข้าด้วยกัน  เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีไว้รองรับจำนวนประชากร 

ที่มากขึ้น

คำนี้น่ารู้
	 คำว่า   “สิงคโปร์”  หมายถึงอะไร...ย้อนกลับไปเมื ่อศตวรรษที่  13  ผู ้ปกครอง 

เมืองปาเล็มบัง  (ศรีวิชัย)  นามว่าแสงนิลา  อุตามา  ประสบเหตุเรือล่มแล้วมาเจอเกาะ 

แห่งหนึ่ง  ขณะขึ้นฝั่งก็เห็นสัตว์ที่ลักษณะคล้ายสิงโต  จึงตั้งชื่อเกาะแห่งนี้ว่า  “สิงหปุระ” 

(Singa  Pura)  แปลว่า  เมืองสิงโต  หรือที่เราเรียกว่าประเทศสิงคโปร์นั่นเอง

�
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	 ตราแผ่นดินของประเทศสิงคโปร์เป็นรูปสิงโตและเสือยืนหันหน้าเข้าหากัน 

อยู่บนแถบแพร  ประคองโล่สีแดงซ่ึงมีพระจันทร์เส้ียวและกลุ่มดาว  5  ดวงอยู่ด้านใน 

สิงโตด้านซ้ายเป็นตัวแทนของสิงคโปร์  เสือด้านขวาแทนมาเลเซียซ่ึงมีความสัมพันธ์ 

กันในทางประวัติศาสตร์  สีแดงของโล่สื่อถึงความเท่าเทียมกันของประชาชน 

ดวงดาว  5  ดวง  คือสัญลักษณ์ของประชาธิปไตย  สันติภาพ  ความเจริญก้าวหน้า 

ความยุติธรรม  และความเท่าเทียม  ส่วนในแถบแพรด้านล่างแสดงคำขวัญของ 

ประเทศ  เขียนด้วยตัวอักษรโรมันของภาษามลายู  แปลว่า “สิงคโปร์ก้าวหน้า”  ซ่ึง 

ตราแผ่นดินน้ีออกแบบมาให้มีความเช่ือมโยงกับธงชาติและเพลงชาติ  โดยประกาศ 

ใช้อย่างเป็นทางการพร้อมกันเมื่อวันที ่ 3  ธันวาคม  พ.ศ.  2502

ตราแผ่นดิน

ดอกไม้ประจำชาติ

	 ดอกไม้ประจำชาติ  คือ  ดอกกล้วยไม  ้
พันธุ์แวนดา  มิส  โจอาคิม  (Vanda  Miss 
Joaquim)  ซึ่งมิสแอกเนส  โจอาคิม  เป็นผู้ค้นพบ 

ในสิงคโปร์เมื่อ  พ.ศ.  2436  เหตุที่รัฐบาลเลือกกล้วยไม้ 

พันธ์ุน้ีเป็นดอกไม้ประจำชาติเพราะความแข็งแรง  ทน 

ต่อสภาพอากาศ  และออกดอกตลอดปี  ซึ่งสะท้อน 

ภาพสิงคโปร์ที่เจริญรุดหน้าอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ด้าน

�

Singapore P.06-21.indd   9 7/5/12   10:36:00 AM



ธงชาติ

แถบสีแดง

หมายถึง  ความเท่าเทียมกัน

แถบสีขาว  หมายถึง

คุณธรรม  ความดีงาม

พระจันทร์เสี้ยว  คือ  สัญลักษณ์

แห่งความเจริญก้าวหน้าของประเทศ

ดาว  5  ดวง  คือ  สัญลักษณ์ของ

ประชาธิปไตย  สันติภาพ

ความเจริญก้าวหน้า  ความยุติธรรม

และความเท่าเทียม

	 วันชาติ ของประเทศสิงคโปร์ตรงกับวันท่ี  9  สิงหาคม  ซ่ึงเป็นวันท่ีสิงคโปร์ 

ได้รับเอกราชจากประเทศมาเลเซียเมื่อปี พ.ศ.  2508  และเปลี่ยนชื่อเป็น  “สาธารณรัฐ 

สิงคโปร์” 

	 ทุกปีจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองขึ้นอย่างยิ่งใหญ่  ทั้งการแสดงดอกไม้ไฟ 

การเดินสวนสนาม  ขบวนพาเหรด  และการแสดงแสง  สี  เสียงต่าง ๆ  นอกจากนี้ 

นายกรัฐมนตรียังแสดงปาฐกถาต่อหน้าประชาชน  ว่าด้วยเรื่องนโยบายและทิศทาง 

การพัฒนาสิงคโปร์

10
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สัญลักษณ์ประจำชาติ

“เมอร์ไลออน”  (Merlion)
	 เมอร์ไลออนมีหัวเป็นสิงโต  แต่ 

ตัวเป็นปลา  ออกแบบมาเพื่อใช้เป็น 

สัญลักษณ์การท่องเที่ยวสิงคโปร์  แม ้

ปัจจุบันจะไม่ได้ใช้แล้ว  แต่สิงโตทะเล 

ตัวนี้ก็กลายเป็นสิ่งแรกที่คนส่วนใหญ ่

นึกถึงเมื่อเอ่ยถึงประเทศสิงคโปร์

“หัวสิงโต”  (Lion  Head  Symbol)
	 อีกหนึ ่งสัญลักษณ์ประจำชาติของ 

สิงคโปร์  เป็นรูปหัวสิงโตสีแดง  ตัวแทนของ 

ความกล้าหาญ  แข็งแกร่ง  และความเป็นเลิศ 

ประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อป ีพ.ศ.  2529

“Mer”  แปลว่า  ทะเล  +  “Lion”  แปลว่า  สิงโต  =  สิงโตทะเล

11
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ทำเลที่ตั้ง

มาเลเซีย

อินโดนีเซีย

สิงคโปร์

  ประเทศสิงคโปร์  เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก  ต้ังอยู่ระหว่างละติจูด  1  องศา 

เหนือ  และลองจิจูดที่  103  องศาตะวันออก  ประกอบด้วยเกาะขนาดใหญ่เล็ก 

จำนวน  63  เกาะ  โดยเกาะสิงคโปร์เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด  รองลงมาได้แก่  เกาะ 

จูร่ง  เกาะพูเลาเตกง  เกาะพูเลาอูบิน  และเกาะเซนโตซ่า

12

Singapore P.06-21.indd   12 7/5/12   10:36:06 AM



บ้านใกล้เรือนเคียง

	 ทิศเหนือ  ของสิงคโปร์เป็นช่องแคบยะโฮร์ 

ถัดขึ้นไปคือรัฐยะโฮร์  ประเทศมาเลเซีย

  ทิศตะวันออก ติดทะเลจีนใต้

  ทิศตะวันตก ติดช่องแคบมะละกา

  ทิศใต้  ติดช่องแคบสิงคโปร์  ซึ่งถัดลงไปคือ 

ประเทศอินโดนีเซีย

	 เกาะสิงคโปร์ใหญ่กว่าเกาะภูเก็ตเล็กน้อย  และเมื่อมอง 

ภูเก็ตในแนวนอน  จะพบว่าหน้าตาของสองเกาะน้ีคล้ายคลึงกัน

เกาะสิงคโปร์ เกาะภูเก็ต

13
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เทือกเขาและแม่น้ำ

  เทือกเขา  ส่วนใหญ่ในสิงคโปร์อยู่บริเวณภาคกลางและตะวันตก  ม ี

ความสูงไม่มากนัก  เทือกเขาที่สูงที่สุดคือ  บูกิตติมาห์  (Bukit  Timah)  สูง 

163.36  เมตร  ซึ่งเป็นเทือกเขาที่สำคัญที่สุดของประเทศ  ปัจจุบันเปิดเป็นแหล่ง 

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ

  แม่น้ำสิงคโปร์ คือแม่น้ำสายสำคัญของประเทศ  ยาวเพียง  3.2  กิโลเมตร 

ไหลจากคลองอะเล็กซานดราซึ่งอยู่ตอนกลางของสิงคโปร์ลงสู่ปากแม่น้ำบริเวณ 

เอสพลานาด  และด้วยความที่ประเทศเป็นเกาะเล็ก ๆ  จึงทำให้สิงคโปร์มีแม่น้ำ 

ไม่มากนัก  แม่น้ำส่วนใหญ่ต้ืนเขินและเป็นแม่น้ำสายส้ัน ๆ  โดยแม่น้ำท่ียาวท่ีสุด 

คือคาลลัง  ไหลจากอ่างเก็บน้ำมาเป็นระยะทาง  10  กิโลเมตร

	 ประเทศสิงคโปร์ต้ังอยู่ในเขตมรสุมใกล้เส้นศูนย์สูตร  ภูมิอากาศเป็นแบบ 

ร้อนชื้น  (Tropical  Rain  Forest)  อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่  23  -  32  องศาเซลเซียส 

มีฤดูมรสุม  2  ช่วงคือ  มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  (ระหว่างเดือนธันวาคม  - 

ต้นเดือนมีนาคม)  และฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  (ระหว่างเดือนมิถุนายน   - 

กันยายน)

ฝนฟ้าอากาศ

เวลาในประเทศสิงคโปร์เร็วกว่าประเทศไทย  1  ชั่วโมง

14

Singapore P.06-21.indd   14 7/5/12   10:36:08 AM



	 สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสูง 

มาก  แต่ด้วยความท่ีภูมิประเทศเป็นเกาะเล็ก ๆ  จึงทำให้ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติ 

มากเท่าประเทศอื่น  สิงคโปร์ต้องนำเข้าวัตถุดิบจำนวนมากจากต่างประเทศ  

แม้กระท่ังน้ำจืดก็ต้องส่ังจากมาเลเซีย  ซ่ึงทำให้สูญเสียงบประมาณจำนวนมหาศาล

	 อย่างไรก็ตาม  แม้ไม่มีทรัพย์ในดินสินในน้ำท่ีอุดมสมบูรณ์เท่าเพ่ือนบ้าน 

แต่สิงคโปร์ก็หาแนวทางแก้ไขเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเน่ือง  และท่ีได้ผล 

สูงสุดก็คือการผลิตน้ำจืดใช้เอง  โดยการสร้างโรงกลั่นน้ำทะเลและรีไซเคิลน้ำ 

ที่ใช้แล้วให้กลับมาเป็นน้ำสะอาดอีกครั้ง

  NEWater  Treatment  Process  คือ 

กระบวนการบำบัดน้ำของสิงคโปร์ผ่านเทคโนโลยี 

ขั้นสูง  โดยนำน้ำที่ใช้แล้วจากครัวเรือนมาแยก 

โมเลกุลส่ิงสกปรกจำพวกแบคทีเรียออกไป  จากน้ัน 

ก็เข ้าสู่ กระบวนการกรองน ้ำเส ีย   (Reverse 

Osmosis:  RO)  ก่อนจะใช้แสงอัลตราไวโอเลต 

มาฆ่าเชื้อจนได้น้ำสะอาดพร้อมจ่ายสู่บ้านเรือน 

อีกครั้ง

ทรัพย์ในดินสินในน้ำ

NEWater  นำน้ำเก่ามาใช้ใหม่

15
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ปกบ้านครองเมือง

  สิงคโปร ์  แยกตัวออกจากสหพันธ  ์

มาเลเซีย  มาเป็นสาธารณรัฐสิงคโปร์เม่ือปี พ.ศ. 

2508  รูปแบบการปกครองคือประชาธิปไตยแบบ 

รัฐสภา  โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข  มีนายก- 

รัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล  และมีรัฐธรรมนูญ 

เป็นกฎหมายสูงสุด

	 ประธานาธิบดีคนปัจจุบันคือ  นายโทนี 

ตัน  เค็ง  ยัม  เป็นประธานาธิบดีคนที่  7  ของ 

ประเทศ  ส่วนนายกรัฐมนตรีคือนายลี  เซียน 

ลุง  เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่  3  และเป็นลูกชาย 

ของนายลี  กวน  ยู  รัฐบุรุษผู้ทรงอิทธิพลใน 

ประวัติศาสตร์สิงคโปร์

นายล ี เซียน  ลุง นายโทนี  ตัน  เค็ง  ยัม

1�
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สิงคโปร์แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  5  ภูมิภาค  ได้แก่

  ภาคกลาง  (Central  Region)  แบ่งเป็น  12  เขต  โดยมีเขตเศรษฐกิจ 

ที่สำคัญของประเทศรวมอยู่ด้วย  เช่น  เกย์แลง  มารีน่า  บริเวณแม่น้ำสิงคโปร์

  ภาคตะวันออก  (East  Region)  แบ่งเป็น  6  เขต  เขตที่สำคัญได้แก ่

ชางฮี  (Changi)  อยู่ติดทะเลจีนใต ้ เป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติชางฮี

ภาคเหนือ

ภาคกลาง
ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคตะวันตก

1�
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  ภาคเหนือ  (North  Region)  แบ่งเป็น  8  เขต  เช่น  เขตเซมบาวัง 

(Sembawang)  ซ่ึงอยู่เหนือสุดของประเทศ  เป็นเขตท่ีมีความสำคัญทางประวัติ- 

ศาสตร์  คร้ังหน่ึงเคยเป็นฐานทัพเรือของประเทศอังกฤษ  นอกจากน้ันในภาคเหนือ 

ยังเป็นที่ตั้งของพื้นที่กักเก็บน้ำทางธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ด้วย

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (North  -  East  Region)  แบ่งเป็น 

7  เขต  รวมหมู่เกาะที่สำคัญของประเทศทั้งพูเลาเตกงและพูเลาอูบินด้วย

  ภาคตะวันตก  (West  Region)  แบ่งเป็น  12  เขต  ครอบคลุมเกาะ 

จูร่ง  ซึ่งเป็นเกาะรอบนอกที่ใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์

3  ประสานปกครอง

	 การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐบาลของสิงคโปร์นั้น  แบ่ง 

อำนาจการปกครองออกเป็น  3  ฝ่าย  ดังนี้

  สภาบริหาร
	 ฝ่ายบริหารประกอบด้วยประธานาธิบดี  (วาระการดำรงตำแหน่ง  6  ปี) 

นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี  (วาระการดำรงตำแหน่ง  5  ปี)  ท้ังสองตำแหน่ง 

นี้มาจากการเลือกตั้ง

  ฝ่ายรัฐสภา
	 สภาผู้แทนราษฎรของสิงคโปร์มีสมาชิกสภาท้ังส้ิน  99  คน  แบ่งออกเป็น 

ผู้มาจากการเลือกตั้ง  87  คน  ผู้ที ่ไม่ได้มาจากเขตเลือกตั้ง  3  คน  และผู้ที ่ 

มาจากการแต่งตั้งอีก  9  คน

  สภาตุลาการ
	 ฝ่ายตุลาการของประเทศสิงคโปร์แบ่งออกเป็นศาลชั้นต้นและศาลฎีกา 

ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นประเทศที่มีระบบตุลาการดีที่สุดของเอเชีย

1�
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PEOPLE'S  ACTION  PARTY

	 ปัจจุบันสิงคโปร์มีพรรคการเมืองสำคัญอยู่  7  พรรค  แต่นับจากวันที่ 

ได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษเป็นต้นมา  มีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียว 

เท่าน้ันท่ีได้เป็นรัฐบาล  น่ันคือพรรคกิจประชาชน  (People’s  Action  Party) 

ซึ่งมีนายล ี กวน  ย ู เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง

1�
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ทำมาค้าขาย

	 แม้สิงคโปร์จะเป็นประเทศเล็ก  ๆ  ที่มีทรัพยากรธรรมชาติไม่มากนัก  แต ่

เศรษฐกิจของสิงคโปร์กลับเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่อง  กลายเป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจ 

ในภูมิภาคอาเซียน  นอกจากน้ีสิงคโปร์ยังเป็นเมืองท่าท่ีสำคัญท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 

อีกด้วย  และหากวัดจาก  GDP  (Gross  Domestic  Product)  สิงคโปร์คือประเทศ 

ที่รวยเป็นอันดับ  5  ของโลก 

	 อุตสาหกรรมที่สำคัญต่อเศรษฐกิจของสิงคโปร์มากที่สุด  3  อันดับแรกคือ  

อุตสาหกรรมเคม ี อิเล็กทรอนิกส ์ การแพทย์และยา 

คำนี้น่ารู้

  GDP  หรือ  Gross  Domestic  Product  คือ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ  หรือมูลค่าของสินค้าและบริการใน 

ประเทศนั่นเอง  ส่วนใหญ่จะคำนวณในระยะเวลา  1  ปี
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สินค้าส่งออกที่สำคัญ  ได้แก่ 

เครื่องจักร  อะไหล ่ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

เชื้อเพลิง
และแร่

อาหาร

เคมีภัณฑ์และยา

สินค้าส่งออก

สินค้านำเข้าที่สำคัญ  ได้แก่
เครื่องจักรกล
และอะไหล่

เชื้อเพลิงและแร่

อาหาร

เคมีภัณฑ์

สินค้านำเข้า
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ประเทศคู่ค้าสำคัญของสิงคโปร ์

เงินตราสิงคโปร์

	 ประเทศคู่ค้าสำคัญของสิงคโปร์  ได้แก่  มาเลเซีย  สหรัฐอเมริกา  ฮ่องกง 

อินโดนีเซีย  และไทย

	 หน่วยเงินตราสิงคโปร์  คือ  ดอลลาร์ 

สิงคโปร์  (1  ดอลลาร์สิงคโปร์เท่ากับประมาณ 

24  บาท)

	 สิงคโปร์เป็นเมืองท่าท่ีคึกคักมากท่ีสุดเป็นอันดับ  5  ของโลก  และเป็นท่าเรือ 

ที่ดีที่สุดในเอเชีย  นอกจากนี้ท่าเรือสิงคโปร์ยังขึ้นชื่อเรื่องความเป็นธรรมในการเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการขนส่งสินค้า  และรัฐบาลยังกำหนดให้ท่าเรือ  4  แห่งเป็นเขตปลอด 

ภาษีอีกด้วย

22
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ผู้คนบนแผ่นดินสิงคโปร์

เป็น  อยู ่ คือ...
วิถีชาวสิงคโปร์

	 สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีประชากรหลากหลายเชื้อชาติ  ทั้งจีน  มาเลย์ 

และอินเดีย  วัฒนธรรมของสิงคโปร์จึงมีความหลากหลาย  ไม่ว่าจะเป็นด้าน 

ภาษา  วิถีชีวิตความเป็นอยู่  ศาสนา  หรือประเพณี  แต่ทั้งหมดก็อยู่รวมกัน 

ภายใต้คำจำกัดความเดียวกันว่าเป็น “ชาวสิงคโปร์”

23
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	 เดิมทีประชากรบนเกาะสิงคโปร์เป็นชาวมาเลย์ซึ่งอพยพ 

มาจากคาบสมุทรมลายูและหมู่เกาะมลายู  แต่ปัจจุบันจำนวน 

ประชากรเช้ือสายจีนในสิงคโปร์เยอะกว่าชาวมาเลย์ถึงเกือบ  6  เท่า 

เด็ก ๆ ลองค้นคว้าเพิ่มเติมดูว่า  จากอดีตถึงปัจจุบัน  ประเทศไทยของเรามีประชากร 

เชื้อสายใดอยู่บ้าง

ชาวจีน  74.1%

ชาวมาเลย์
13.4%

ชาวอินเดีย
9.2%

เชื้อชาติอื่น ๆ
3.3%

	 ประชากรส่วนใหญ่ของสิงคโปร์เป็นชาวจีนร้อยละ  74.1  รองลงมาคือ 

ชาวมาเลย์ร้อยละ  13.4  ชาวอินเดียร้อยละ  9.2  ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ  3.3  เป็น 

เชื้อชาติอื่น ๆ  เช่น  โปรตุเกส  อังกฤษ
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	 ชาวจีนถือเป็นชนกลุ่มใหญ่ในสิงคโปร์เลยก็ว่าได้  เพราะมีจำนวนประชากร 

อยู่ถึงร้อยละ  74.1  ในยุคแรกเป็นชาวจีนที่อพยพมาจากมาเลเซีย  (ยะโฮร์และ 

มะละกา)  แต่เม่ือถึง พ.ศ.  2364  ชาวจีนจากมณฑลฝูเจ้ียน  (ชาวฮกเก้ียน)  ประเทศ 

จีน  ก็ล่องเรือสำเภาเข้ามาต้ังถ่ินฐานท่ีสิงคโปร์เป็นกลุ่มแรก  จากน้ันก็มีชาวจีนอ่ืน ๆ 

อพยพตามมา  เช่น  จีนแต้จ๋ิว  จีนกวางตุ้ง  จีนแคะ  จีนไหหลำ  ปัจจุบัน  2  ใน  5 

ของชาวจีนในสิงคโปร์เป็นชาวฮกเกี้ยน  รองลงมาคือจีนแต้จิ้ว  ชาวจีนบนเกาะ 

สิงคโปร์ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษทั  นักธุรกิจ 

และค้าขายทั่วไป

ชาวจีน

	 ประเทศไทยมีชาวไทยเชื ้อสายจีนอยู่เป็นจำนวนมาก 

เช่นกัน  เด็ก  ๆ  ลองค้นคว้าเพิ่มเติมดูว่า  ส่วนใหญ่แล้วเป็นจีน 

เชื้อสายไหนบ้าง  จะเหมือนชาวจีนในสิงคโปร์หรือเปล่า
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	 ปัจจุบันมีชาวมาเลย์อาศัยอยู่ในสิงคโปร์จำนวนร้อยละ  13.4  ถือเป็น 

ชนชาติพื ้นเมืองกลุ่มแรกของประเทศนี้  มีทั ้งที ่อพยพมาจากมาเลเซียและ 

อินโดนีเซีย  โดยมาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณแม่น้ำคาลลังและแม่น้ำสิงคโปร์

	 ชาวมาเลย์พวกแรกในสิงคโปร์คือชาวโอรังลาอุต  (Orang  Laut)  ต่อมา 

ชาวมาเลย์จากรัฐยะโฮร์  จากเกาะชวาและสุมาตรา  ประเทศอินโดนีเซีย  ก ็

อพยพเข้ามาเพ่ิมเติม  ชาวมาเลย์นำวัฒนธรรมหลายแขนงเข้ามาในสิงคโปร์  เช่น 

การแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ ์ อาหารการกิน  ฯลฯ 

	 ชาวมาเลย์ประกอบอาชีพหลากหลาย  ทั้งด้านเกษตรกรรม  เช่น  ชาว 

ประมง  ชาวนา  รวมไปถึงการรับราชการและเป็นพนักงานบริษัท  ส่วนใหญ่ 

นับถือศาสนาอิสลาม

ชาวมาเลย์
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	 ประเทศสิงคโปร์มีชาวอินเดียอยู่ 

ร้อยละ  9.2  โดยเริ ่มเข้ามาตั้งถิ ่นฐาน 

ต้ังแต่ราว พ.ศ.  2362  คนอินเดียกลุ่มแรก 

อพยพมาจากปีนังและมะละกา  ต่อมา 

เร่ิมมีชาวอินเดียจากชายฝ่ังโคโรแมนเดล 

และมะละบาร์   (ตอนใต้ของอินเดีย) 

อพยพมาบ ้าง   ผู ้อพยพม ีท ั ้ งทหาร 

แรงงาน  และพ่อค้า

	 ชาวอินเดียส่วนใหญ่ใช้ภาษาทมิฬ 

นับถ ือศาสนาฮินด ู   ประกอบอาชีพ 

หลากหลาย   เช ่น   แรงงาน   พ่อค ้า 

ทำงานด้านศิลปะ  เป็นต้น

ชาวอินเดีย

	 รู้ไหมว่า  แม้ชาวมาเลย์และอินเดียในสิงคโปร์จะมีจำนวน 

ไม่มากเม่ือเทียบกับจีน  แต่สิงคโปร์ก็ให้ความสำคัญกับสองเช้ือชาติน้ี 

โดยสร้างชุมชนชาวอินเดียข้ึนในช่ือลิตเต้ิลอินเดีย  และมีพิพิธภัณฑ์ 

ชื่อมาเลย์วิลเลจ  จัดแสดงงานเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวมาเลย์ใน 

สิงคโปร์
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	 ชาวเพรานากัน  หรือบ้าบ๋า  - ย่าหยาที่อาศัยในสิงคโปร์  คือลูกครึ่งเชื้อสาย 

จีน  - มลายู  ผู้ชายเรียกว่าบ้าบ๋า  ผู้หญิงเรียกว่าย่าหยา  ส่วนคำว่า “เพรานากัน” ใน 

ภาษามลายูแปลว่า  เกิดที่นี ่

	 ชาวเพรานากันมีวัฒนธรรมเป็นของตน  ทั้งประเพณี  พิธีกรรมต่าง ๆ  การ 

แต่งกาย  งานศิลปะ  และอาหารการกิน  ซ่ึงเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะจีนกับ 

มลายู  เช่น  เสื้อผ้าผู้ชายคล้ายแบบจีน  ส่วนผู้หญิงจะนุ่งผ้าบาติก  เสื้อปักหรือ 

ฉลุลายดอกไม้  นอกจากนี้ชาวเพรานากันยังมีงานฝีมือที่เป็นเอกลักษณ์อีกด้วย 

ทั้งศิลปะการร้อยลูกปัดและงานกระเบื้องเคลือบ

ชาวเพรานากัน  (Peranakan)

เครื่องกระเบื้องเคลือบ
ของชาวเพรานากัน

งานร้อยลูกปักตกแต่งกระเป๋า
ของชาวเพรานากัน
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ภาษา

	 เน่ืองจากประชากรชาวสิงคโปร์มีหลายเช้ือชาติ  ความหลากหลายทางภาษา 

จึงมีมากตามไปด้วย  รัฐบาลกำหนดให้ภาษาราชการมี  4  ภาษา  คือ  ภาษาอังกฤษ 

จีนกลาง  มลายู  และทมิฬ  โดยมีภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการติดต่อธุรกิจ 

เป็นภาษากลางในการสื่อสารระหว่างคนต่างเชื้อชาติ  และเป็นภาษาหลักที่ใช้ใน 

โรงเรียน  โดยเป็นภาษาแรกที่สอนในโรงเรียนสิงคโปร์ตั้งแต่ พ.ศ.  2530

	 ประชากรส่วนใหญ่ของสิงคโปร์พูดได้  2  ภาษา  เพราะรัฐบาลเล็งเห็น 

ความสำคัญท้ังภาษาอังกฤษ  ซ่ึงเป็นภาษาสากล  และภาษาแม่ของประชากรแต่ละ 

เช้ือชาติ  ดังน้ันคนสิงคโปร์เช้ือสายจีนจึงพูดได้ท้ังภาษาอังกฤษและจีน  ชาวมาเลย์ 

ก็เรียนรู้ภาษาอังกฤษคู่ไปกับภาษามลาย ู เช่นเดียวกับชาวอินเดีย 

	 แม้จะมีภาษาราชการถึง  4  ภาษา  แต่ภาษาประจำชาติ 

และเพลงชาติสิงคโปร์ก็ยังเป็นภาษามลายูอยู่  เพราะเดิมทีสิงคโปร์ 

รวมอยู่ในสหพันธ์มาเลเซีย  เป็นชาติท่ีมีความสัมพันธ์ทางประวัติ- 

ศาสตร์มายาวนาน
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ตัวอย่างตัวอักษรภาษาจีน  มลาย ู และทมิฬ

ตัวอย่างอักษรภาษาทมิฬ

ตัวอย่างอักษรภาษาจีน

ตัวอย่างอักษรภาษามลายู
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พูดจา  4  ภาษา

	 นอกจากภาษาราชการ  4  ภาษาแล้ว  สิงคโปร์ยังม ี

ภาษาแบบไม่เป็นทางการอีกหนึ่งภาษาด้วย  เรียกว่า “ซิงลิช” 

มาจากคำว่า  Singapore  +  English  หมายถึงภาษาอังกฤษ 

ในแบบฉบับของคนสิงคโปร์ 

	 ซิงลิชไม่ได้เป็นเพียงภาษาอังกฤษสำเนียงสิงคโปร์เท่าน้ัน 

แต่มีการบัญญัติคำศัพท์และไวยากรณ์ไว้ด้วย  เอกลักษณ์ 

อีกหนึ่งอย่างก็คือ  การนำคำจากภาษาจีน  (ฮกเกี้ยน)  มลาย ู

และอังกฤษมาผสมกันในประโยค  รวมทั้งการเติมเสียงท้าย 

ประโยค  เช่น  เสียง  Ah,  Eh,  Lah  เป็นต้น

อังกฤษ จีนกลาง มลายู ทมิฬ

ภาษาซิงลิช  (Singlish)  คืออะไร

Hello

How  are  you?

I’m  fine.

Thank  you 

Goodbye

สวัสดี

สบายดีไหม

สบายดี	

ขอบคุณ	 	

ลาก่อน

หนีห่าว

หนีห่าวมา?

หว่อเหินห่าว

เซี่ยเซี่ย

ไจ้เจี้ยน

วานัคคัม

เอปปาต ี อีรุคคีนกา

นัลลา  อีรุคเคน

นานดรี

ปอยต์ต ุ วาเรน

ซาลามัต  ดาตัง

อาปา  กาบาร์

กาบาร ์ บาอิก

เตอริมา  กาสีห์

ซาลามัต  ติงกาล
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ศาสนา

	 ประเทศสิงคโปร์ไม่มีศาสนาประจำชาต ิ เพราะให้เสรีภาพประชาชนเลือก 

นับถือศาสนาได้เอง  ปัจจุบันชาวสิงคโปร์ร้อยละ  33.3  นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ 

14.7  นับถือศาสนาอิสลาม  ร้อยละ  11.3  นับถือศาสนาคริสต์

พุทธ  33.3%  (ส่วนใหญ่เป็นชาวสิงคโปร์เชื้อสายจีน)

ลัทธิเต๋า  10.9%

อิสลาม  14.7%  (ส่วนใหญ่เป็นชาวสิงคโปร์เชื้อสายมาเลย์และอินเดีย)

คริสต์นิกายคาทอลิก  7.1% 

อื่น ๆ  0.7% 

คริสต ์ 11.3%

ฮินด ู 5.1%

ไม่นับถือศาสนาใด ๆ  16.9%
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ระบบการศึกษา

	 ประเทศสิงคโปร์ขึ้นชื่อด้านการศึกษาว่ามีคุณภาพสูงแห่งหนึ่งของโลก 

เพราะความเชื่อที่ว่าประชากรของตนคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในประเทศ  การ 

ศึกษาภาคบังคับของสิงคโปร์กำหนดให้นักเรียนเรียนรู ้ 2  ภาษาควบคู่กันไปตั้งแต ่

ช้ันอนุบาล  คือภาษาอังกฤษ  (ภาษาหลัก)  และเลือกเรียนภาษาแม่อีกหน่ึงภาษา 

ได้แก่  จีน  (จีนกลาง)  มลาย ู หรือทมิฬ

  ระบบการศึกษาของสิงคโปร์แบ่งเป็น  5  ระดับ  คือ

  ระดับก่อนวัยเรียน  (Pre-School  Education)  หรือระดับอนุบาล 

หลักสูตร  3  ปี  รับเด็กอาย ุ 3-6  ปี

  ระดับประถมศึกษา  (Primary  School)  แบ่งเป็นประถมศึกษา 

ตอนต้น  4  ปี  และประถมศึกษาตอนปลาย  2  ปี

  ระดับมัธยมศึกษา  (Secondary  School)  มีท้ังหลักสูตรพิเศษ  4  ปี 

และหลักสูตรปกติ  5  ปี  นักเรียนทั้ง  2  หลักสูตรจะต้องผ่านการสอบ  O  Level 

(หลักสูตรพิเศษ)  และ  N  Level  (หลักสูตรปกติ)  เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อใน 

ระดับต่อไป

  ระดับเตรียมอุดมศึกษา  (Junior  College)  หลักสูตรเตรียมเข้า 

มหาวิทยาลัย  มีทั้งหลักสูตร  2  ปี  และ  3  ปี

  ระดับอุดมศึกษา  (University)  มีหลักสูตรให้เลือกมากมายทั้งสาย 

วิชาชีพและวิชาการ  ระยะเวลาการศึกษาขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เลือกเรียน
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	 สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีสถาบันการศึกษาเฉพาะทาง 

มากมาย  เพ่ือสนับสนุนความสามารถของนักเรียน  นักศึกษา 

อย่างเต็มที่  เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ในสายอาชีพที่สนใจ 

เตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่วัยทำงาน

  โพลีเทคนิค  (Polytechnics)  เป็นสถาบันที่ 
เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรและอนุปริญญา  มุ่งเน้น 

ให้นักศึกษานำทักษะที่เรียนไปใช้ทำงานได้จริงในอนาคต 

มีหลายหลักสูตร  เช่น  วิศวกรรมทางทะเล  การทำภาพยนตร์ 

เป็นต้น

  สถาบ ัน เทคนิคศ ึกษา   ( Inst i tute   of 
Technical  Education)  คือสถาบันที่เปิดสอนด้าน 

เทคโนโลยีและงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ 

  สถาบันศิลปะ  (Academy  of  Arts)  ปัจจุบัน 

มีสถาบันศิลปะของสิงคโปร์อยู่  2  แห่ง  เปิดสอนด้านดนตรี 

การวาดภาพ  แฟชั่น  การเต้น  เป็นต้น

ทางเลือกในการศึกษา

	 จากการเก ็บสถิต ิจำนวนประชากร 

สิงคโปร์ที่รู้หนังสือในปัจจุบันพบว่า  คนที่มี 

อายุ  15  ปีข้ึนไปจำนวนร้อยละ  96.1  เป็นผู้อ่านออกเขียนได้  ซ่ึงเป็นไปตาม 

ประสิทธิภาพของระบบการศึกษาที่ขึ้นชื่อว่าดีที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง
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	 สิงคโปร์มีมหาวิทยาลัยของตัวเอง  4  แห่งที่มีความโดดเด่นในสาขาวิชาที ่

ต่างกันไป  คือ

	 มหาวิทยาลัยนานาชาติแห่งสิงคโปร์  (National  University 
of  Singapore)
	 เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียงมายาวนาน  และได้รับการยอมรับในระดับโลก 

ก่อต้ังเม่ือปี พ.ศ.  2448  เปิดสอนครอบคลุมเกือบทุกสาขาวิชา  เช่น  แพทยศาสตร์ 

เภสัชศาสตร ์ กฎหมาย

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานยาง  (Nanyang  Technological 
University)
	 แต่เดิมเป็นมหาวิทยาลัยท่ีเน้นการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโน- 

โลยี  ต่อมาได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาแห่งชาติ  (วิทยาลัยครู)  เปิดสาขาวิชา 

เพิ่ม  เช่น  ธุรกิจและการบัญชี

  มหาวิทยาลัยการจัดการแห่งสิงคโปร์  (Singapore  Manage- 
ment  University)
	 ก่อต้ังเม่ือปี พ.ศ.  2543  เปิดสอนด้านธุรกิจและการบริหารจัดการโดยเฉพาะ

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์  (Singa- 
pore  University  of  Technology  and  Design)
	 มหาวิทยาลัยน้องใหม่ของสิงคโปร ์ เปิดสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์แขนง 

ต่าง ๆ  สถาปัตยกรรม  และการออกแบบ  เป็นต้น

มหาวิทยาลัยของสิงคโปร์
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	 ผู้คนแต่ละเชื้อชาติที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินสิงคโปร์มีเครื่องดนตรีประจำชาต ิ

เป็นของตน  อาทิ  วีนา  (Veena)  ของชาวอินเดีย  กู่เจิงของชาวจีน  แต่ดนตรีที่ 

ได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศสิงคโปร์และได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ 

คือ  การบรรเลงเพลงของวงออร์เคสตราจีนแห่งสิงคโปร์  (Singapore  Chinese 

Orchestra)  ซึ่งเป็นวงที่รวมเครื่องดงตรีจีนกับเครื่องดนตรีสากลไว้ด้วยกันนับ 

30  ชนิด  เช่น  ขลุ่ยผิว  พิณจีนโบราณชนิดต่าง ๆ  ขิมจีน  เป็นต้น

	 วงออร์เคสตราจีนแห่งสิงคโปร์ก่อตั้งเมื่อปี  พ.ศ.  2539  เปิดการแสดงทั้งใน 

ประเทศและต่างประเทศจนโด่งดังภายในเวลาอันรวดเร็ว

การแสดงดนตรี
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เกมและการละเล่นพื้นเมือง

	 เด็กจากมลายูเป็นผู้นำ 

การละเล่นตีลูกล้อเข้ามาใน 

ประเทศส ิงคโปร ์   ล ักษณะ 

เหมือนการตีลูกล้อของประเทศ 

ไทย  คือใช้ไม้ตีและเลี ้ยงล้อ 

จักรยานให้กลิ้งจากจุดเริ่มต้น 

ไปจนถึงเส้นชัย

	 “โบลา”  เป็นภาษามลายู  แปลว่า  ลูกบอล 

การละเล่นโบลา  ติน  ก็คือการปาลูกบอลไปยัง 

กระป๋องที ่ตั ้งเรียงต่อกันเป็นรูปพีระมิด  โดย 

แบ่งผู้เล่นเป็นสองทีม  แล้วผลัดกันปาพีระมิด 

ของอีกฝ่ัง  ทีมใดล้มกระป๋องของฝ่ายตรงข้ามได้ 

หมดก่อนก็เป็นผู้ชนะ

ตีลูกล้อ

โบลา  ติน  (Bola  Tin)
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	 ชาวมาเลย์เป็นผู้นำการเล่นแกซิง 

มาเผยแพร่ในสิงคโปร์  วิธีการเล่นคือ 

ใช้ก้านเหล็กเลี้ยงลูกกลม ๆ ที่ทำจากแผ่น 

เหล็กให้หมุนไปเรื ่อย  ๆ  ผู้ที ่เลี ้ยงลูกได ้

นานที่สุดคือผู้ชนะ

	 การใช้เท้าเดาะลูกขนไก ่

ใครเดาะได้นานที่สุดเป็นผู้ชนะ 

เกมน้ีดัดแปลงมาจากการละเล่น 

ของจีน

	 เป็นการละเล่นอีกชนิดหน่ึงท่ีมาจาก 

มาเลเซีย  ลักษณะคล้ายหมากขุมของไทย 

แบ่งผู้เล่นออกเป็นสองฝ่าย  โดยต้องคอย 

เติมหมากในแต่ละหลุมให้ครบเจ็ดตัว

แกซิง  (Gasing)

คัปเตะห ์ (Capteh) คองกัก  (Congkak)
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	 เทศกาลใหญ่ประจำปีของชาวสิงคโปร์เชื้อสายจีน  รัฐบาลกำหนดให้เป็น 

วันหยุด  2  วัน  แต่งานเฉลิมฉลองมักนานถึง  2  สัปดาห์  โดยจัดงานอย่างย่ิงใหญ่ท่ี 

ไชน่าทาวน์  มีทั้งขบวนแห่มังกร  การแสดงดอกไม้ไฟ  และการแสดงแสงสีเสียง 

ต่าง ๆ

	 ธรรมเนียมปฏิบัติของชาวสิงคโปร์เช้ือสายจีนก็คือ  เม่ือถึงคืนก่อนวันตรุษจีน 

แต่ละครอบครัวจะกลับมากินข้าวเย็นกันพร้อมหน้าพร้อมตา  เมื่ออิ่มแล้ว  พ่อแม่ 

หรือญาติผู้ใหญ่ก็จะแจกเงิน  (อ่ังเปา)  ให้ลูกหลานท่ียังไม่ได้แต่งงาน  เพ่ือความเป็น 

สิริมงคลรับปีใหม่  คล้ายกับคนไทยเชื้อสายจีนในบ้านเรา

ตรุษจีน

เทศกาล
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	 เทศกาลสำคัญของชาวสิงคโปร์เชื้อสายอินเดียที่นับถือศาสนาฮินดู  คำว่า 

“ทีปวาลี”  ในภาษาสันสกฤตแปลว่า  แถวแห่งแสงไฟ  ดังนั้นเมื่อถึงเทศกาลนี้ 

บ้านเรือนและถนนในย่านลิตเต้ิลอินเดียก็จะประดับตกแต่งด้วยไฟส่องสว่างตลอด 

ค่ำคืน  ถือเป็นการบูชาพระลักษมี

ทีปวาล ี (Deepavali)

	 ตามตำนานและความเชื่อของชาวฮินดูนั้น  แสงไฟเป็น 

สัญลักษณ์ของความโชคดี  แสดงถึงชัยชนะเหนือปีศาจร้าย 

เทศกาลนี้เป็นวันหยุดราชการของสิงคโปร ์ ช่วงเดือนตุลาคมหรือ 

พฤศจิกายน
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	 เทศกาลสำคัญของชาวสิงคโปร์เชื้อสายมุสลิม  จัดขึ้นในเดือน  10  ของ 

ทุกปีตามปฏิทินอิสลาม  โดยที่ช่วงเช้าชาวมุสลิมจะพร้อมใจกันเข้าสุเหร่าเพื่อ 

ประกอบพิธีทางศาสนา  จากน้ันก็เป็นการเฉลิมฉลองในหมู่เพ่ือนฝูงหรือครอบครัว 

ซึ่งงานนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่ถนนเกย์แลง  ศูนย์รวมชาวมุสลิมในสิงคโปร์

ฮาร ี รายา  ปัวซา  (Hari  Raya  Puasa)
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อาหาร

	 เช่นเดียวกับประเพณี  วัฒนธรรม  การละเล่น  และเทศกาลต่าง ๆ ของ 

สิงคโปร์ที่เป็นการผสมผสานวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชากรในประเทศ 

ทั้งจีน  มาเลย ์ และอินเดีย  อาหารของสิงคโปร์จึงมีให้เลือกมากมายเช่นกัน

	 หลายคนยกให้อาหารจานนี ้ เป็น 

อาหารประจำชาติสิงคโปร์  แต่แท้จริงแล้ว 

ข้าวมันไก่เป็นอาหารของชาวจีนไหหลํา 

ข้าวมันไก่หน่ึงชุดประกอบด้วยข้าวมัน  ไก่ต้ม 

หรือไก่นึ่ง  แตงกวา  น้ำซุป  และน้ำจิ้มที่ 

ทำจากซีอิ๊วดำ  พริก  กระเทียม  และขิงสับ

	 อาหารข้ึนช่ือของสิงคโปร์อีกจานหน่ึง 

คือปูผัดกับซอสมะเขือเทศแบบเผ็ด  บางสูตร 

ปรุงรสด้วยพริกไทยดำ  บางสูตรก็ใช้ไข่แดง 

เค็ม  นิยมกินคู่กับหมั่นโถว

	 ไช้เท้าก้วย  หรือท่ีคนไทยเรียกว่า 

ขนมผักกาด  คือการนำแป้งข้าวเหนียว 

ผสมหัวไช้เท้าขูดฝอย  แล้วนึ่งจนได้ที่ 

ก่อนจะทำมาผัดกับกระเทียม  ต้นหอม 

ไข่  แล้วปรุงรสด้วยซีอิ๊วดำ

ข้าวมันไก่สิงคโปร์

ปูผัดพริก

ไช้เท้าก้วย
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	 อาหารขึ้นชื่อของชาวเพรานากันจานนี้ 

คือไก่ต้มกับลูกเคลวค  (เมล็ดพืชชนิดหนึ่ง)  จน 

เป่ือย  พร้อมเคร่ืองเทศและเคร่ืองปรุงหลายชนิด 

อาทิ  ตะไคร้  กะปิมาเลเซีย  หัวหอม  มะขาม- 

เปียก  เป็นต้น  อาหารจานน้ีต้องใช้เวลาในการ 

ปรุงไม่ต่ำกว่าครึ่งวัน  และต้องแช่ลูกเคลวค 

ทิ้งไว้ก่อนปรุงสองวัน

	 ทุเรียนคือผลไม้ยอดนิยมของคนสิงคโปร์ 

แม้ต้องนำเข้าทุเรียนจากประเทศเพื่อนบ้าน 

ก็ตาม  อย่างไรก็ดี  เพราะทุเรียนมีกลิ ่นแรง 

ทำให้สิงคโปร์ต้องออกกฎเข้มงวด  ห้ามนำ 

ทุเรียนขึ้นรถขนส่งมวลชนทุกประเภท  รวมทั้ง 

โรงแรมและอาคารสาธารณะต่าง ๆ ด้วย

	 สะเต๊ะคืออาหารของชาวมาเลย ์

ทำจากเน้ือไก่หรือเน้ือวัวท่ีหมักเคร่ืองเทศ 

แล้วย่างบนเตาถ่านจนสุก  เสิร์ฟพร้อม 

น้ำจิ้มรสหวานอมเผ็ด  และเครื่องเคียง 

เช่น  แตงกวา  หัวหอม

อะยัมบวค  เคลวค  (Ayam  Buah  Keluak)

ผลไม้ยอดนิยม

สะเต๊ะ
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	 ปัจจุบันชาวสิงคโปร์สวมชุดสากลเป็นหลักเหมือนประเทศไทย  ทว่าใน 

เทศกาลสำคัญต่าง  ๆ  หรือบางชุมชนก็ยังมีคนแต่งกายด้วยชุดประจำชาติที่ตน 

สืบเชื้อสายมาบ้าง  ทั้งเพรานากัน  อินเดีย  มาเลย์  และจีน  ซึ่งเป็นเชื้อชาติหลัก 

ของประชากรในสิงคโปร์

การแต่งกาย 

	 ชุดประจำชาติของชาวเพรานากัน  ผู้หญิงจะใส่ผ้าถุงบาติกและเสื้อ 

แขนยาวสีสดใสฉลุลายดอกไม้  ซ่ึงถือเป็นเอกลักษณ์ของชุดเคบายา  ส่วนผู้ชาย 

จะสวมเสื้อบาติกและกางเกงหรือโสร่ง

เคบายา
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	 บาจูเมลายูคือชุดประจำชาติ 

ของชายชาวมาเลย์  เป็นเส้ือแขนยาว 

และกางเกงขายาว  อาจสวมโสร่งทับ 

อีกหนึ่งชั้น  ส่วนบาจูกูรุงคือชุดของ 

ผู้หญิง  เป็นเส้ือแขนยาว  ลำตัวยาว 

สวมคู่กับกระโปรงยาว

	 กูรตะและส่าหรีคือชุดประจำชาติ 

ของชาวอินเดีย  ผู้ชายจะสวมกูรตะ  (เสื้อ 

แขนยาว  ลำตัวมักยาวถึงเข่า)  กับกางเกง 

ส่วนผู้หญิงสวมกูรตะหรือเสื ้อ  แล้วนุ่ง 

ส่าหรีทับ  ซึ่งเป็นผ้ายาวราวห้าเมตร  ใช ้

พันรอบตัวคล้ายผ้าถุง  ปลายผ้าที่เหลือ 

จะตวัดขึ้นพาดไหล่

บาจูเมลายูและบาจูกูรุง

กูรตะและส่าหรี
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ปักหมุดจุดหมาย

	 เกาะเล็ก  ๆ  แห่งนี้กลายเป็นสถานที่ที่นักเดินทางทั่วโลกอยากมาเยือน 

เพราะสิงคโปร์พัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง  จนกลายเป็นรายได้หลัก 

ทางหนึ่งของประเทศ  สถานที่สำคัญสำหรับการไปปักหมุดจุดหมายในสิงคโปร ์

มีทั้งแหล่งบันเทิงอันทันสมัยซึ่งเป็นจุดแข็งของประเทศ  พิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่า 

ความเป็นมาของชาติบ้างเมือง  รวมถึงสถานที่ศึกษาธรรมชาติด้วย

	 รัฐบาลสิงคโปร์กำหนดให้การพนันเป็นส่ิงถูกกฎหมาย  แล้วเปิดกาสิโน 

ข้ึนท่ีเกาะเซนโตซ่าและมารีน่าเบย์แซนด์  เพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียวและนักเส่ียงโชค 

จากท่ัวโลก  จนธุรกิจประเภทน้ีเจริญเติบโตข้ึนทุกปี  และนำรายได้เข้าประเทศ 

จำนวนมหาศาล

	 สวนสาธารณะแห่งนี้ตั้งอยู่ริมอ่าวมารีน่า  ทางตอนใต้ของเกาะสิงคโปร์ 

เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสำคัญท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศ  เพราะเป็นท่ีต้ังของเมอร์- 

ไลออน  บริเวณนี้มีรูปปั้นสิงโตทะเลอยู่สองตัว  เมอร์ไลออนตัวเล็กด้านหลัง 

ตัวใหญ่คือรูปปั้นชิ้นแรก  ส่วนตัวยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวแวะเวียนมาชมไม่ขาด 

สาย  สร้างข้ึนเป็นตัวท่ี  2  สูงประมาณ  2  เมตร  ยืนหันหน้าออกสู่อ่าวมารีน่า  ซ่ึง 

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.   2552  เมอร์ไลออนตัวนี้ถูกฟ้าผ่าจนชิ้นส่วนบนหัว 

แตกร่วงลงพื้น  ทางการสิงคโปร์จึงรีบดำเนินการซ่อมแซมจนรูปปั้นกลับมา 

สวยงามดังเดิม

•  เมอร์ไลออนพาร์ก
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เมอร์ไลออนบนเกาะเซนโตซ่า 

เมอร์ไลออนที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

เมอร์ไลออนบนจุดชมวิว  เมานต์เฟเบอร์

เมอร์ไลออน
	 นอกจากรูปป้ันท่ีเมอร์ไลออนพาร์กแล้ว  สิงคโปร์ยังมีเมอร์ไลออนอีกสามตัว 

รูปปั้นที่ใหญ่ที่สุดอยู่บนเกาะเซนโตซ่า  สูงถึง  37  เมตร  เปิดให้นักท่องเที่ยว 

ขึ้นไปชมวิวได้บนชั้น  9  (บริเวณปากของเมอร์ไลออน)  อีกสองตัวสูง  3  เมตร 

เท่ากัน  อยู่ที่เมานต์เฟเบอร ์ และศูนย์บริการนักท่องเที่ยว  ถนนออร์ชาร์ด
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	 อาคารสองหลังนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด  24,000  ตารางกิโลเมตร  ริมอ่าว 

มารีน่า  เยื้องกับรูปปั้นเมอร์ไลออนชื่อดัง  เอสพลานาดคือศูนย์ศิลปะครบวงจร 

เป็นท้ังโรงละคร  คอนเสิร์ตฮอลล์  แกลเลอร่ี  ห้องสมุดศิลปะ  ฯลฯ  เปิดให้บริการ 

แก่ประชาชนทั่วไปเมื่อเดือนตุลาคม  พ.ศ.  2545 

	 หลายคนมองว่าลักษณะของตัวอาคารเหมือนตาแมลงวัน  บ้างก็บอกว่า 

เหมือนไมโครโฟน  แต่ส่วนใหญ่คิดว่าเหมือนทุเรียน  จึงเรียกกันติดปากว่า  ทุเรียน 

ยักษ ์ (The  Big  Durian)  หรือทุเรียน  (The  Durian)

•  โรงละครเอสพลานาด
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	 อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวริมอ่าวมารีน่า  ตั้งอยู่ใจกลางเขตธุรกิจที่สำคัญ 

ท่ีสุดของประเทศ  และว่ากันว่าเป็นทำเลท่ีดีท่ีสุดในสิงคโปร์  มารีน่าเบย์แซนด์เป็น 

ทั้งโรงแรม  (มีห้องพัก  2,561  ห้อง)  กาสิโน  โรงละคร  ห้างสรรพสินค้า  และ 

ยังมีสวนลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่บนดาดฟ้าชั้น  57  ของโรงแรมด้วย  โดย 

ออกแบบมาให้มีลักษณะคล้ายเรือลำใหญ่วางพาดอยู่บนยอดอาคารทั้ง  3  หลัง 

มารีน่าเบย์แซนด์เปิดให้บริการเมื่อป ีพ.ศ.  2553

•  มารีน่าเบย์แซนด ์ (Marina  Bay  Sands)
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	 น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง  (Fountain  of  Wealth)  เป็นน้ำพุที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

สูง  13.8  เมตร  และเส้นรอบวงยาวถึง  66  เมตร  ออกแบบตามความเชื่อของ 

ชาวฮินดู  น้ำพุนี้ตั้งอยู่ในหมู่อาคารซันเทก  5  ตึก  สิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็น 

จำนวนมากคือการแสดงแสงสีเสียงยามค่ำคืน

•  น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง
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	 พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีไม่ได้จัดแสดงประวัติศาสตร์ของชาวเพรานากันในสิงคโปร์ 

เท่านั้น  แต่ยังมีเรื่องของชาวเพรานากันในประเทศอื่นด้วย  ภายในตึก  3  ชั้น 

ริมถนนอาร์เมเนียน  ประกอบด้วยห้องแสดงงาน  10  ห้อง  แต่ละห้องนำเสนอ 

เร่ืองราวต่าง   ๆกัน  อาทิ  ประวัติของชาวเพรานากัน  ศิลปะและงานฝีมือ  อาหาร 

สังคมและการปกครอง  เป็นต้น 

•  พิพิธภัณฑ์เพรานากัน
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	 พิพิธภัณฑ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของสิงคโปร์  แต่เดิมเป็นห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ 

ราฟเฟิลส์  ก่อนจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงมาเร่ือย   ๆจนกลายเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ 

(National  Museum  of  Singapore)  เมื่อปี  พ.ศ.   2547  ภายในจัดแสดงทั้ง 

ประวัติศาสตร์ของประเทศและความเป็นอยู่ของชาวสิงคโปร์

•  พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ
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	 สวนนกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.  2514 

ในเขตจูร่ง  มีนกอยู่ประมาณ  380  สายพันธุ์  จำนวน  5,000  ตัว  โดยเป็นนกจาก 

ทั่วโลกทั้งแอฟริกา  ออสเตรเลีย  อเมริกาใต้  ฯลฯ  มีการจำลองที่อยู่ตามธรรมชาต ิ

ของนกแต่ละชนิดไว้และปล่อยให้บินไปทั่วสวนอย่างอิสระ  นักท่องเที่ยวจึงได้เห็น 

นกอย่างใกล้ชิด  รวมถึงให้อาหารนกได้ด้วย

•  สวนนกจูร่ง

	 ชุมชนชาวอินเดียแห่งน้ีอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำสิงคโปร์  อาคารบ้านเรือน 

ในย่านนี้มีเอกลักษณ์ตรงสีสันที่สดใสคล้ายการแต่งกายของชาวอินเดีย  และเพราะ 

ชาวอินเดียในสิงคโปร์ส่วนใหญ่รวมตัวกันอยู่ที่นี ่ นักท่องเที่ยวจึงได้สัมผัสวิถีชีวิต 

ศิลปวัฒนธรรม  และอาหารตามแบบฉบับของอินเดียจริง ๆ 

•  ลิตเติ้ลอินเดีย
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sentosa

	 แม้ในภาษามลายู  “เซนโตซ่า” จะแปลว่าความสงบและสันติ  แต่ปัจจุบัน 

เซนโตซ่าเป็นเกาะที่คึกคักที่สุดของสิงคโปร์เลยก็ว่าได ้

	 เกาะเซนโตซ่าอยู่ทางใต้ของเกาะสิงคโปร์  เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็น 

อันดับ  4  ของประเทศ  ในอดีตเคยเป็นท้ังฐานทัพของอังกฤษและหมู่บ้านประมง 

ของชาวบ้าน  แต่เม่ือปี พ.ศ.  2515  รัฐบาลก็ตัดสินใจทุ่มงบประมาณเปล่ียนแปลง 

เกาะนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ครบครัน  มีทั้งโรงแรม  สวนสนุก  ชายหาด 

พิพิธภัณฑ์ทางทหาร  สวนผีเสื้อและแมลง  รวมไปถึงกาสิโน

•  เกาะเซนโตซ่า
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เรื่องควรรู้ก่อนไปเที่ยวสิงคโปร์

	 ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ
	 ถ้าสูบบุหรี่บริเวณพื้นที่สาธารณะ  เช่น  พิพิธภัณฑ์  ห้องสมุด 

โรงภาพยนตร์  ห้างสรรพสินค้า  สถานท่ีราชการ  ฯลฯ  จะถูกปรับประมาณ 

24,000  บาท  (1,000  ดอลลาร์สิงคโปร์)

	 ห้ามพกทุเรียนขึ้นรถไฟฟ้า 

	 คนสิงคโปร์ชอบกินทุเรียนมาก  แต่กลิ่น 

ทุเรียนก็แรงจนอาจไปรบกวนผู้ท่ีไม่ชอบ  จึงมีการ 

ออกกฎห้ามนำทุเรียนขึ้นรถเมล์  รถไฟฟ้า  รวม 

ไปถึงนำเข้าโรงแรมและอาคารสาธารณะอื่น  ๆ 

ด้วย

	 สิงคโปร์เป็นประเทศที่กฎหมาย 

เข้มงวดมาก  จึงเป็นประเทศที่สะอาดและ 

ปลอดภัยเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก  ดังน้ัน 

ก่อนไปเท่ียวสิงคโปร์จึงควรรู้กฎและกติกา 

เบื้องต้น  ดังนี้

  ห้ามทิ้งขยะในที่สาธารณะ
	 หากทิ้งขยะในที่สาธารณะ  จะ 

ถูกปรับประมาณ  24,000  บาท  (1,000 

ดอลลาร์สิงคโปร์)  ขึ้นไป!  และต้องทำ 

ความสะอาดพ้ืนท่ีสาธารณะด้วย  เช่นเดียว 

กับการถ่มน้ำลายและคายหมากฝรั่ง 
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นามนี้สำคัญไฉน

	 ลี  กวน  ยู  คือหน่ึงในผู้ก่อต้ังพรรคกิจประชาชน  และข้ึนเป็นนายกรัฐมนตรี 

คนแรกของสิงคโปร์  โดยดำรงตำแหน่งตั้งแต่  พ.ศ.  2502  ถึง พ.ศ.  2533  รวม  31  ปี 

จากน้ันลี  กวน  ยู  ก็เป็นรัฐมนตรีอาวุโสอีกประมาณ  4  ปี  และเป็นท่ีปรึกษาคณะ 

รัฐมนตรีอีกราว  7  ปี  ถือเป็นผู้นำที่ทรงอิทธิพลของประเทศสิงคโปร์และเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้คนหนึ่ง

	 ลี  กวน  ยู  เป็นผู้นำพาสิงคโปร์ให้แยกตัวออกจากมาเลเซียเมื่อ  พ.ศ.  2508 

และทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้สิงคโปร์ยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง  เขาพัฒนาบ้านเมืองใน 

ทุกด้าน  ทั้งสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  และความเป็นอยู่ของประชาชน  จนสิงคโปร ์

กลายเป็นศูนย์กลางการค้าและการเงินที่สำคัญที่สุดในภูมิภาค  และก้าวขึ้นเป็น 

ประเทศที่พัฒนาแล้วในที่สุด

ล ี กวน  ยู
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	 นายกรัฐมนตรีคนที่  2  ของสิงคโปร์  ดำรงตำแหน่งรวม  14  ปี  (พ.ศ.  2533 - 

2547)  จากนั้นก็เป็นรัฐมนตรีอาวุโสอีก  7  ปี  (พ.ศ.   2547  -   2554)  โก๊ะ  จ๊ก  ตง 

มาจากพรรคกิจประชาชนเช่นเดียวกับนายล ี กวน  ย ู

	 ขณะดำรงตำแหน่ง  โก๊ะ  จ๊ก  ตง  ต้องเผชิญวิกฤติมากมาย  เช่นวิกฤต ิ

เศรษฐกิจเมื่อ พ.ศ.  2540  ปัญหาโรคซาร์ส  (SARS)  ระบาดใน พ.ศ.  2546  เป็นต้น 

แต่เขาก็พาประเทศก้าวผ่านอุปสรรคทั้งหมดมาได้เป็นอย่างดี

โก๊ะ  จ๊ก  ตง
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	 ในอดีต  เซอร์ทอมัส  สแตมฟอร์ด  ราฟเฟิลส์  ทำงานให้บริษัทอินเดีย 

ตะวันออกของประเทศอังกฤษ  เมื่อถึง พ.ศ.  2362  เขาก็เดินทางมาพบสิงคโปร์และ 

คิดว่าบริเวณนี้เหมาะจะเป็นที่ตั้งทางการค้าของบริษัทเขา  จึงเจรจากับสุลต่านที่ 

ปกครองเมืองน้ีอยู่  จนในท่ีสุดก็มีการเซ็นสัญญาและยินยอมยกพ้ืนท่ีให้แก่อังกฤษ 

และบริษัทอินเดียตะวันออก  จากนั้นเซอร์ทอมัสก็เริ่มวางรากฐานด้านต่าง ๆ  เช่น 

เศรษฐกิจ  การศึกษา  โดยก่อต้ังโรงเรียน  โบสถ์  และเปิดการค้าเสรีข้ึน  นอกจากน้ี 

ยังร่างกฎหมายและรัฐธรรมนูญฉบับแรกของสิงคโปร์ด้วย

	 มีผู้คนหลากหลายเช้ือชาติเดินทางมาต้ังรกรากและทำงานในสิงคโปร์  ไม่ว่า 

จะเป็นชาวมาเลย์  อินเดีย  จีน  และชาวดัตช์  จนเซอร์ทอมัสต้องแบ่งเขตแดนให้ 

ประชาชนเหล่าน้ี  ซ่ึงพ้ืนท่ีดังกล่าวยังดำรงอยู่จนถึงปัจจุบันเช่น  ไชน่าทาวน์  ลิตเต้ิล 

อินเดีย  และหมู่บ้านฮอลแลนด ์ สิ่งต่าง ๆ ที่เซอร์ทอมัสสร้างให้บ้านเมืองทำให้เขา 

กลายเป็นที่รักและเคารพของชาวสิงคโปร์อย่างแท้จริง

	 ปัจจุบันมีอนุสาวรีย์เซอร์ทอมัสต้ังตระหง่านอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำสิงคโปร์ 

บนจุดที่เขาเทียบเรือและก้าวขึ้นสิงคโปร์เป็นครั้งแรก

เซอร์ทอมัส  สแตมฟอร์ด  ราฟเฟิลส์
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	 สิงคโปร์  เป็นหนึ ่งในห้าประเทศ 
ผู้ร่วมก่อต้ังประชาคมอาเซียนเม่ือ พ.ศ.  2510 
เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทั้งด้าน 
เช้ือชาติ  ภาษา  และวัฒนธรรม  แม้สิงคโปร์ 
จะเป็นประเทศที่เล็กที่สุดและมีทรัพยากร 
ธรรมชาติน้อยที่สุดในอาเซียน  แต่กลับเป็น 
ผู้นำทั้งด้านเศรษฐกิจ  การศึกษา  รวมถึง 
ได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนา 
แล้วด้วย

Singapore P.42-60.indd   59 7/5/12   10:40:53 AM



กรมอาเซียน  กระทรวงการต่างประเทศ
เลขที ่ 443  กระทรวงการต่างประเทศ  ถนนศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทว ี กรุงเทพฯ  10400
www.mfa.go.th/asean

ขอขอบคุณข้อมูล
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