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ก าหนดการ 
โครงการสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานต่างประเทศ 

หลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา ภาควิชาบริหารการศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วันที่ 23-25  พฤศจิกายน  2560  ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

************* 
วันพฤหัสบดีท่ี  23 พฤศจิกายน 2560  กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ 

05.00  น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ณ อาคารผู้โดยสารขาออก 
06.00  น. เช็คอินที่สนามบินดอนเมือง 
08.15  น. ออกเดินทางสูป่ระเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน  Thai Lion air 

เที่ยวบินที่ SL 100 
10.00  น. เดินทางถึงสนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ (เร็วกว่าไทย 1 ชม.) 
11.30  น ฉันเพล/รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร 
13.00  น. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบรหิารและการจัดการศึกษาของวิทยาลัย

สงฆ์พระพุทธศาสนาแห่งสิงคโปร์ (Buddhist College of 
Singapore) ตั้งอยู่ ณ วัดก๊ก เมง ซาน (Kong Meng San) ซึ่งเป็น
สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ตาม
ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเมื่อปี พ.ศ. 2551 

 - สวดมนต์และเจริญจิตภาวนาร่วมกัน 
 - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการศึกษาของสิงคโปร์ 
17.00  น. รับประทานอาหารเย็น 
18.00  น. เข้าที่พัก 

 
วันศุกร์ท่ี 24 พฤศจกายน 2560 ศึกษาดูงานด้านสังคมพหุวัฒนธรรม 

07.00  น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
08.30  น. เดินทางไปศึกษาดูงานการจัดการระบบสังคมพหุวัฒนธรรม ความ 
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  หลากหลายทางวัฒนธรรม แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข  เข้าชม
วัดฮินดูเก่าแก่  วัดพระเข้ียวแก้ว เป็นวัดในพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุด
ในสิงคโปร์  วัดเจ้าแม่กวนอิม เทพเจ้าแหง่ความเมตตา  และชม
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติสิงคโปร ์

11.30  น. ฉันเพล / รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00  น. ศึกษาดูงานการบริหารจัดการเมืองให้เป็นแหล่งเรียนรู้และการ

ท่องเที่ยวที่ท าใหส้ิงคโปรเ์ป็นแหลง่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงของโลก 
เช่น การท าใหเ้มืองสวยงาม สะอาดสะอ้าน หลากหลายทาง
วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมเก่าแก่และความทันสมัยผสมผสานอย่าง
ลงตัว  อนุสาวรีย์วีรชน สัญญลกัษณ์ของสงิคโปร์ สวนสาธารณะ 

17.00  น. รับประทานอาหารเย็น 
18.00  น. เข้าที่พัก 

 
วันท่ีเสาร์ท่ี  25 พฤศจิกายน 2560 ศึกษาดูงานด้านศิลปาชีพ เทคโนโลยี  

เศรษฐกิจ สังคม 
07.00  น. รับประทานอาหารเช้า  ณ  โรงแรมที่พกั 
08.30  น. เดินทางไปเกาะเซ็นโตซ่า ดูสถานที่เกี่ยวกับศิลปาชีพ  เทคโนโลยี 

เศรษฐกจิ  และการท่องเที่ยว อันเลื่องช่ือ ของประเทศสงิคโปร์ 
11.30  น. ฉันเพล / รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00  น. ชม Haw Par Villa (ลานนรก 10 ภูมิ) ต านานเทพเจ้าของจนีซึ่ง

ใช้เป็นที่สอนคุณธรรมจริยธรรม แกส่าธุชนทั้งหลาย  และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวสิงคโปร ์

16.00  น. เดินทางสู่สนามบินชางกี เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ  
20.30  น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร 
22.00  น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ 

การแต่งกาย :  คฤหัสถ์ วันที่แรก เสื้อขาวหลักสูตรทับด้วยสูท วันที่ต่อไปแต่งกายสุภาพ 
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โครงการสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานต่างประเทศ 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
วันท่ี  23 - 25  พฤศจิกายน  2560  ณ  สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

************* 
1. ชื่อโครงการ  : โครงการสมัมนาวิชาการและศึกษาดูงานต่างประเทศ 
    หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหาร 
    การศึกษา คณะครุศาสตร์ 
2. ลักษณะโครงการ  :  โครงการใหม ่
3. ชื่อแผนงาน  :  จัดการศึกษา 
4. หน่วยงานรับผิดชอบ :  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา 
5. สถานท่ีตั้งโครงการ  : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา 
6. หลักการและเหตุผล : 
 สภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับอนุมัติ
ให้ภาควิชาบริหารการศึกษา ด าเนินการเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิต ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2549 เป็นต้นมา ซึ่งได้จัดการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาบูรณาการกับ
วิชาการด้านการศึกษา ส าหรับพระภิกษุ สามเณรและคฤหัสถ์ 
 การจัดการศึกษาของหลักสูตรได้จัดทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมทั้ง
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้แก่นิสิต  ทางหลักสูตรจึงได้
ก าหนดให้นิสิตได้ไปสัมมนาและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้มากยิ่งข้ึน 
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7. วัตถุประสงค์  
 7.1 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรงแก่นิสิตหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ในภาควิชาบริหารการศึกษา 

7.2 เพื่อสัมมนาและศึกษาดูงานการบริหารการศึกษาของคณะสงฆ์ และ
มหาวิทยาลัยของสิงคโปร์ 

7.3 เพื่อสร้างความรักสามัคคีให้นิสิตหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชาบริหารการศึกษา 
 
8. ระยะเวลาด าเนินการ 

ระหว่างวันที่  23 – 25  พฤศจิกายน  2560 
 
9. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 9.1 เสนอขออนุมัติโครงการจากมหาวิทยาลัย 
 9.2 เสนอต้ังแต่งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 9.3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 9.4 ด าเนินโครงการ 
 9.5 ประเมินผล/สรุปโครงการ และรายงานต่อมหาวิทยาลัย 
 
10. เป้าหมายการด าเนินงาน 
 10.1 ด้านปริมาณ : คณาจารย์ และนิสิตหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ร่วมงาน จ านวน 100 รูป/คน 

10.2 ด้านคุณภาพ : คณาจารย์และนิสิตได้ความรู้และประสบการณ์ดา้น
การบริหารการศึกษา และพุทธบูรณาการกับการศึกษาในต่างประเทศ 
 
11. งบประมาณ 
 งบประมาณจากมหาวิทยาลัย และงบประมาณของหลักสูตร 
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12.  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 12.1 นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมในสาขาวิชาที่ก าลัง
ศึกษาเล่าเรียน 
 12.2 นิสิตมีส่วนร่วมและประสบการณ์สัมมนาและศึกษาดูงานด้านการ
บริหารการศึกษา 
 12.3 นิสิตมีความรักสามัคคีและผูกพันธ์กับสถาบันและเพื่อนร่วมรุ่นกัน
มากยิ่งข้ึน 

 
************** 

 
ประเด็นในการศึกษาดูงานของนิสิต 

1. การศึกษา 
2. สังคม การเมอืง เศรษฐกิจ 
3. เทคโนโลย ี
4. ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
5. พระพุทธศาสนา 

 
กิจกรรม 

1. เก็บข้อมูล ภาพ วิดีโอ 
2. สรปุเอกสาร และน าเสนอรายงาน 
3. รายงานกลุ่ม โดยจัดท าเป็นรูปเล่ม กลุม่ละ 1 เล่ม พรอ้มซีด ี
4. ตอบแบบประเมิน 
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รายช่ือผูร้่วมโครงการ 
 

No. ช่ือ - นามสกลุ Name Position 

1 รศ.ดร.สุทธิพงษ ์ ศรวีชิยั Assoc.Prof.Dr.Suddhipong  Srivichai Director 

2 รศ.ดร.สนิ  งามประโคน Asst.Prof.Dr.Sin  Ngamprakhon Director 

3 รศ.ดร.อนิถา  ศิรวิรรณ Assoc.Prof.Dr.Intha  Siriwan Lecturer 

4 พระสทิธิสงิหเสนี Phrasithisinghasani  Singhasani Lecturer 

5 พระครูภทัรธรรมคุณ Phrakhruphattharathammakhun Lecturer 

6 พระครูโอภาสนนทกติติ์ Phrakhruopatnontakitti Lecturer 

7 พระครูกิตติญาณวสิฐิ Phrakhrukittiyanawisit Lecturer 

8 พระครูวริุฬหส์ุตคุณ Phrakhruwirunsutakhun Lecturer 

9 พระครูวจิิตรปทมุรตัน์ Phrakhruwichitpathumrat Lecturer 

10 พระครูพจิิตรสรคุณ Phrakhruphichitsorakhun Lecturer 

11 พระมหาสมบตั ิ ธนปญฺโญ Phramaha Sombat  Chalong Lecturer 

12 พระมหาญาณวฒัน ์ ฐติวฑฒฺโน Phramaha Yannawat Buddawong Lecturer 

13 พระครูสงัฆรกัษจ์กัรกฤษณ ์ภรูปิญฺโญ Phra Chakkit  Kattiyung Lecturer 

14 อาจารยพ์รีวฒัน ์ ชยัสุข Mr.Peravat  Chaisuk Lecturer 

15 ดร.ระวงิ  เรืองสงัข ์ Dr.Rawing  Ruangsanka Lecturer 

16 ดร.บญุเชดิ  ช านิศาสตร ์ Dr.Boonchurd  Chumnisart Lecturer 

17 ดร.เกษม  แสงนนท ์ Dr.Kasem  Saengnont Lecturer 

18 พระสุรชยั  หงษต์ระกูล Phra Surachai  Hongtrakool Staff 

19 พระศรชยั  ทองแมน้ Phra Sornchai  Thongmaen Staff 

20 นายสุทศิ  สวสัดี Mr.Suthit  Sawaddi Staff 

21 นางสาววรรณิภา  บรรณามล Miss Wannipha  Bannamon Staff 

22 นายทองด ี ศรตีระการ Mr.Thongdee  Sritragarn Staff 
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No. ช่ือ - นามสกลุ Name Position 

23 นางสาวมณี  อาลากลุ Miss Manee  Arlakul Staff 

24 นายประวทิย ์ ชยัสุข Mr. Prawit  Chaisuk Staff 

25 นางสาววาร ี โศกเตี้ย Miss Waree  Soktia Staff 

26 นายถริวฒัน ์ บรรณามล Mr. Thirawat  Bannamol Staff 

27 พระสมยั  สนัน่นารี Phra Samai  Sanannaree Student 

28 นางสุขมาพร  เกดิผล Mrs. Sukmaporn  Kerdpon Student 

29 DAO MINH VAN Phra Dao Minh Van Student 

30 พระมหาอานนท ์ มหตระกูลรงัษี PhramahaArnon  Mahatrakulrungsri Student 

31 พระมหาวรีวฒัน ์ จอมเกาะ Phramaha Weerawat  Chomkoh Student 

32 พระมหาชยัยนัต ์ แกว้จนัทร ์ Phramaha Chaiyan  Kaewchan Student 

33 พระกนัตพฒัน ์ เจรญิจรสัวาศน์ Phra Kantaphat  Charoencharatwat Student 

34 พระมหาอมัราช  เหมงั Phramaha Ammarach  Hamang Student 

35 พระค ายอด  อนิพะจนั Phra Khamyod  Inphachant Student 

36 พระชูศกัดิ์  เลา้เฮง Phra Choosak  Laoheng Student 

37 พระครูสงัฆรกัษท์รงศกัดิ์ จนัทพิยว์งษ ์ Phra Songsak  Chanthipwong Student 

38 พระปลดัสมเกยีรต ิ อมัไพพนัธ์ Phrapalad Somkiat  Amphaiphan Student 

39 พระมหาวโิรจน ์ สวนสมทุร Phramaha Wiroj  Suansamut Student 

40 พระพเิชษฐ ์ เทยีนทอง Phra Pichate  Thianthong Student 

41 พระวชัระ  เลขาลกัษณ์ Phra Watchara  Lakaluk Student 

42 พระครูวบูิลสรกจิ Phrakhruwiboonsorrakij  Student 

43 พระมหาพเิชษฐ ์ ค างาม Phramaha Phichet  Kamngam Student 

44 พระมหาประสิทธิ์  เกยกลาง Phramaha Prasit  Koeiklang Student 

45 พระมหาเวยีงกมล  เสียงอ่อน Phramaha Wiengkamol  Sieng-Aon Student 

46 พระมหาระว ี แสงทอง Phramaha Rawi  Saengthong Student 
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No. ช่ือ - นามสกลุ Name Position 

47 พระมหาบญัชา  พชุะโลนา Phramaha Bancha  Puchalona Student 

48 พระมหาณฐัพล  กองแกว้ Phramaha Natthaphon  Kongkaew Student 

49 พระมหาวชัระชยั  สอนศิริ Phramaha Watcharachai  Sonsiri Student 

50 พระมหาธราธิป  วรสายณัห ์ Phramaha Taratip  Vorasayan Student 

51 พระมหาสนัตชิยั  โพนศรสีม Phramaha Santichai  Phonsrisom Student 

52 พระอนนัต ์ คุม้วงศ์ Phra Anan  Khumwong Student 

53 พระสุเชษฐ  ป่างสี Phra Suchet  Pangsee Student 

54 นายธวชัชยั  ไตรมรรค Mr. Thawatchai  Trimak Student 

55 นางสาวศิริญาภา  ทองมะหา Miss Siriyapa  Thongmaha Student 

56 นางสาววนัเพง็  ระวพินัธ์ Miss Wanpeng  Rawiphan Student 

57 นางสาวจินตนา  จุงใจ Miss Jintana  Jungjai Student 

58 นางสาวอญัชลุ ี รตันพร Miss Unchulee  Ratanaporn Student 

59 นางสาวแสงเทยีน  จิตรโชติ Miss Saengthian  Chitchot Student 

60 นางสาวอภริด ี จนัทรล์อย Miss Apiradee  Junloy Student 

61 นางสาวกญัญลกัษณ์  จนัทรวบูิลย ์ Miss Kanyaluck Jantarawiboon Student 

62 นางสาวสิรมิา  ทองยอ้ย Miss Sirima  Tongyoy Student 

63 นายศตวุฒิ  ศิรภิกัดิ์ Mr.Satawut  Siripak Student 

64 นายทนิกร  มาตผุด Mr.Thinnakorn  Martpud Student 

65 นายทรพัยส์ถติ  วงคห์ลา้ Mr.Chapsathit  Uaongla Student 

66 นายพเิชษฐ  อ่อนสุวรรณ Mr. Pichet  Aonsuwan Student 

67 นางสาวอจัฉรา  พรรณสุชล Miss Autchara  Pansuchol Student 

68 นางสาวอสิราภรณ์  วชิติพนัธ์ Miss Aitsaraphon  Wichitphan Student 

69 นางสาวรุจิรตัน ์ พวงโต Miss Rujirat  Puangto Student 

70 นายรณกร  ไขน่าค Mr.Ronnakorn  Kainark Student 
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71 นางสาวสิรยิาภรณ์  ทองงามข า Miss Siriyaporn  Thongngamkham Student 

72 นายสืบพงษ ์ คุณาปราโมทย ์ Mr.Suebpong  Khunapramot Student 

73 นางสาวปิยะดา   ก่อวุฒิกลุรงัษี Miss Piyada  Korwutthikunrangsee Student 

74 นางสาวพริุณศิร ิ หลม่วงษ ์ Miss Pirunsiri  Lomwong Student 

75 นางสาวศรณัยธ์รรศ ์ จนัทะรงั Miss Saranthan  Chantarang Student 

76 นางสุชลีา  โพธิ์งาม Mrs. Sucheela  Pongam Student 

77 นางสาววภิาพร  ทนุาบาล Miss Wipaporn  Tunaban Student 

78 นางสาวอนงคน์าฏ  จนัทรเ์ตม็ Miss Anongnat  Jantem Student 

79 สบิตร ีดลรว ี เตมิงาม Mr.Dolrawee  Toemngam Student 

80 นางสาวกฤติกา  ไหวพริบ Miss Kritika  Waiprib Student 

81 นางสาวเปรมปวรี ์ รกัความซื่อ Miss Prempawee  Ragkwamsuc Student 

82 นางสาวมยุรา  หอมชื่น Miss Mayura  Homchuen Student 

83 นางสาววาสนา  นอ้ยอทุยั Miss Wassana  Noiuthai Student 

84 นางสาวสุทนิ  ดษิวะหะ Miss Sutin  Disavaha Student 

85 นางสาวสรญัรชัญ ์จิระสถติยถ์าวร Miss Sarunrat  Jirasatittaworn Student 

86 นายทศพร  นอ้ยสุขะ Mr.Tossaporn  Noisuka Student 

87 นายพรีชัย ์ อิ่มละมยั Mr.Perat  Aimlamai Student 

88 นางศศินิภา  ชยัสุข Mrs.Sasinipa  Chaisuk Participant 

89 เดก็หญงิอภชิญา  ชยัสุข Miss Apichaya  Chaisuk Participant 

90 เดก็ชายฉนัทพล  ชยัสุข Mr. Chantapol  Chaisuk Participant 

91 เดก็ชายนฤดล  ชยัสุข Mr. Naruedol  Chaisuk Participant 

92 นางมยุรา  งามประโคน Mrs.Mayura  Ngamprakhon Participant 

93 เดก็ชายวงศพทัธ ์ งามประโคน Mr. Wongsapat  Ngamprakhon Participant 

94 นางสาวกญัญา  ดว้งศรี Miss Kanya  Duangsri Participant 
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95 เดก็หญงิสุจิรา  งามประโคน Miss Sujira  Ngamprakhon Participant 

96 นางน าพร  ศรวีชิยั Mrs.Numporn  Srivichai Participant 

97 นางสุฑาทพิย ์ วงษจ์ินดา Mrs.Suthatip  Vongchinda Participant 

98 นางสาวสุวรรณี  ฮอ้แสงชยั Miss Suwannee  Horsaengchai Participant 

99 นายสรายุทธ  นิยมศิลป์ Mr. Sarayut  Niyomsin Participant 

100 นางสาวมณทชิา  นาคมี Miss Monticha  Nakmee Participant 

 
 

การเดินทาง 
 

รถบัสคันท่ี 1 กลุ่ม พระสังฆาธิการ วัดศรีสุดาราม 
ล าดับ ช่ือ ฉายา นามสกุล โทรศัพท์ 

1 รศ.ดร.สุทธิพงษ์  ศรีวิชัย  
2 พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ กัติยัง  
3 พระสิทธิสิงหเสนี  สิงหเสนี  
4 พระครูพิจิตรสรคุณ  สิงหเสนี  
5 อาจารย์พีรวัฒน์  ชัยสุข  
6 ดร.บุญเชิด  ช านิศาสตร์  
7 พระมหาอานนท์  จนฺทว โส   
8 พระมหาวีรวัฒน์   วีรวฑฺฒโน จอมเกาะ  
9 พระมหาชัยยันต์   ขนฺติวีริโย แก้วจันทร์  
10 พระกันตพัฒน์   สุภทฺโท เจริญจรัสวาศน์  
11 พระมหาอัมราช   อมรเสวี เหมัง  
12 พระค ายอด   ปญฺญาธโร   
13 พระชูศักดิ์   ถิรธมฺโม   
14 พระครูสังฆรักษ์ทรงศักดิ์  จันทิพย์วงษ์  
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ล าดับ ช่ือ ฉายา นามสกุล โทรศัพท์ 
15 พระปลัดสมเกียรติ  อ สุธโร อัมไพพันธ์  
16 พระมหาวิโรจน์   อคฺคปญฺโญ สวนสมุทร  
17 พระพิเชษฐ์  รวิวณฺโณ เทียนทอง  
18 พระวัชระ  เทวสิรินาโค เลขาลักษณ์  
19 พระครูวิบูลสรกิจ     
20 พระมหาพิเชษฐ์  อตฺตานุกฺขี ค างาม  
21 พระมหาประสิทธ์ิ  เตชปญฺโญ เกยกลาง  
22 พระมหาเวียงกมล  อภิชฺชยานนฺโท   
23 พระมหาระวี   กิตฺติโก แสงทอง  
24 พระมหาบัญชา    โชติเมธี   
25 พระมหาณัฐพล  ธมฺมธโร กองแก้ว  
26 พระมหาวัชระชัย  วชิรณาโณ   
27 นางน าพร  ศรีวิชัย  
28 นางศศินิภา  ชัยสุข  
29 เด็กหญิงอภิชญา  ชัยสุข  
30 เด็กชายฉันทพล    ชัยสุข  
31 เด็กชายนฤดล  ชัยสุข  
32 นายสุทิศ  สวัสดี  
33 นายศรายุทธ  นิยมศิลป์  

     
 
รถบัสคันท่ี 2 กลุ่มเสาร์-อาทิตย์ วัดศรี/วังน้อย 
 
ล าดับ ช่ือ ฉายา นามสกุล โทรศัพท์ 

1 รศ.ดร.สิน  งามประโคน  
2 พระครูกิตติญาณวิสิฐ  หอมหวน  
3 พระมหาญาณวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน บุดดาวงษ์  
4 พระครูภัทรธรรมคุณ,ดร. อติภทฺโท ปั้นมยุรา  
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ล าดับ ช่ือ ฉายา นามสกุล โทรศัพท์ 
5 พระครูวิจิตรปทุมรัตน์  นาคมี  
6 ดร.ระวิง   เรืองสังข์  
7 นางสาวปิยะดา    ก่อวุฒิกุลรังษี  
8 นางสาวพิรุณศิริ     หล่มวงษ์  
9 นางสาวศรัณย์ธรรศ์   จันทะรัง  
10 นางสุชีลา   โพธ์ิงาม  
11 นางสาววิภาพร    ทุนาบาล  
12 นางสาวอนงค์นาฏ   จันทร์เต็ม  
13 สิบตรี ดลรวี    เติมงาม  
14 นางสาวกฤติกา    ไหวพริบ  
15 นางสาวเปรมปวีร์    รักความซ่ือ  
16 นางสาวมยุรา    หอมชื่น  
17 นางสาววาสนา    น้อยอุทัย  
18 นางสาวสุทิน      ดิษวะหะ  
19 นางสาวสรัญรัชญ์    จิระสถิตย์ถาวร  
20 นายทศพร    น้อยสุขะ  
21 นายถิรวัฒน์    บรรณามล  
22 พระสมัย    ธีรว โส สน่ันนารี  
23 นางสุขมาพร  เกิดผล  
24 PHRA DAO MINH VAN Pannadhajo   
25 พระมหาธราธิป วรวิชโย วรสายัณห์  
26 พระมหาสันติชัย อภิสนฺติ โพนศรีสม  
27 นางมยุรา  งามประโคน  
28 เด็กชายวงศพัทธ์  งามประโคน  
29 นางสาวกัญญา  ด้วงศรี  
30 เด็กหญิงสุจิรา  งามประโคน  
31 นางสาววรรณิภา  บรรณามล  
32 นายประวิทย์  ชัยสุข  
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ล าดับ ช่ือ ฉายา นามสกุล โทรศัพท์ 
33 พระอนันต์  คุ้มวงศ์  
34 พระสุเชษฐ์  ป่างสี  
     

 
รถบัสคันท่ี 3  กลุ่มเสาร์-อาทิตย์ วังน้อย 
 

ล าดับ ช่ือ ฉายา นามสกุล โทรศัพท์ 
1 รศ.ดร.อินถา  ศิริวรรณ  
2 พระครูโอภาสนนทกิตติ์  แสงทอง  
3 พระครูวิรุฬห์สุตคุณ  อ้นทับ  
4 พระมหาสมบัติ ธนปญฺโญ ฉลอง  
5 ดร.เกษม   แสงนนท์  
6 นายธวัชชัย  ไตรมรรค  
7 นางสาวศิริญาภา  ทองมะหา  
8 นางสาววันเพ็ง  ระวิพันธ์  
9 นางสาวจินตนา  จุงใจ  
10 นางสาวอัญชุลี  รัตนพร  
11 นางสาวแสงเทียน  จิตรโชติ  
12 นางสาวอภิรดี  จันทร์ลอย  
13 นางสาวกัญญลักษณ์  จันทรวิบูลย์  
14 นางสาวสิริมา  ทองย้อย  
15 นายศตวุฒิ  ศิริภักดิ์  
16 นายทินกร  มาตผุด  
17 นายทรัพย์สถิต  วงค์หล้า  
18 นายพิเชษฐ  อ่อนสุวรรณ  
19 นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล  
20 นางสาวอิสราภรณ์  วิชิตพันธ์  
21 นางสาวรุจิรัตน์  พวงโต  
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ล าดับ ช่ือ ฉายา นามสกุล โทรศัพท์ 
22 นายรณกร  ไข่นาค  
23 นางสาวสิริยาภรณ์  ทองงามข า  
24 นายสืบพงษ์  คุณาปราโมทย์  
25 นางสุฑาทิพย์  วงษ์จินดา  
26 นายพีรัชย์  อ่ิมละมัย  
27 นายทองดี  ศรีตระการ  
28 นางสาวมณี  อาลากุล  
29 นางสาววารี  โศกเตี้ย  
30 พระสุรชัย  หงษ์ตระกูล  
31 พระศรชัย  ทองแม้น  
32 นางสาวสุวรรณี  ฮ้อแสงชัย  
33 นางสาวมณทิชา  นาคมี  

     
 
 
ห้องพัก 
 

No. Name-Surname Passport No Room Remark 
1 MR.SUDDHIPONG  SRIVICHA OF1035688 1 Twn  

รศ.ดร.สุทธิพงษ์  ศรีวิชัย  
 

 
2 MRS.NUMPORN  SRIVICHAI AA4798957  

  
นางน าพร  ศรีวิชัย  

 
 

3 MR.INTHA  SIRIWAN AA9408857 2 Twn  
รศ.ดร.อินถา  ศิริวรรณ  

 
 

4 MR.BOONCHURD  CHUMNISART AA8399641  
  

ดร.บุญเชิด  ช านิศาสตร์  
 

 
5 MR.RAWING  RUANGSANKA AA6378177 3 Twn  

ดร.ระวิง  เรืองสังข์  
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No. Name-Surname Passport No Room Remark 
5 MR.KASEM  SAENGNONT AA4506352  

  
ดร.เกษม  แสงนนท์  

 
 

7 MR. PRAWIT  CHAISUK AA6326193 4 Twn  
นายประวิทย์  ชัยสุข  

 
 

8 MR.TOSSAPORN  NOISUKA AA8186568  
  

นายทศพร  น้อยสุขะ  
 

 
9 MISS SAENGTHIAN  CHITCHOT AA8768089 5 Twn  

นางสาวแสงเทียน  จิตรโชติ  
 

 
10 MISS AITSARAPHON  WICHITPHAN AA8768117  

  
นางสาวอิสราภรณ์  วิชิตพันธ์  

 
 

11 MISS UNCHULEE  RATANAPORN AA8766333 6 Twn  
นางสาวอัญชุลี  รัตนพร  

 
 

12 MISS APIRADEE  JUNLOY AA3042925  
  

นางสาวอภิรดี  จันทร์ลอย  
 

 
13 MR.SATAWUT  SIRIPAK AA8914941 7 Twn  

นาศตวุฒิ  ศิริภักดิ์  
 

 
14 MR.RONNAKORN  KAINARK AA7982587  

  
นายรณกร  ไข่นาค  

 
 

15 MR. PICHET  AONSUWAN AA8768475 8 Twn  
นายพิเชษฐ  อ่อนสุวรรณ  

 
 

16 MR.SUEBPONG  KHUNAPRAMO AA7878138  
  

นายสืบพงษ์  คุณาปราโมทย์  
 

 
17 MR. THIRAWAT  BANNAMOL AA7564772 9 Twn  

นายถิรวัฒน์  บรรณามล  
 

 
18 MR.THONGDEE  SRITRAGARN AA7624481  

  
นายทองดี  ศรีตระการ  

 
 

19 MISS AUTCHARA  PANSUCHOL AA6397254 10 Twn  
นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล  
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No. Name-Surname Passport No Room Remark 
20 MRS.SUTHATIP  VONGCHINDA AA7983940  

  
นางสุฑาทิพย์  วงษ์จินดา  

 
 

21 MISS JINTANA  JUNGJA AA8768487 11 Twn  
นางสาวจินตนา  จุงใจ  

 
 

22 MISS SIRIYAPORN  THONGNGAMKHAM AA8766097  
  

นางสาวสิริยาภรณ์  ทองงามข า  
 

 
23 PHRAKHRUOPATNONTAKITTI  SANGTHONG OF1115187 12 Twn  

พระครูโอภาสนนทกิตติ์ ดร.  
 

 
24 PHRAKHRUPHATTHARATHAMMAKHUN  AA7570825  

  
พระครูภัทรธรรมคุณ ดร.  

 
 

25 MISS KANYALUCK  JANTARAWIBOON AA8398250 13 Twn  
นางสาวกัญญลักษณ์   จันทรวิบูลย์  

 
 

26 MISS SIRIMA  TONGYOY AA8767698  
  

นางสาวสิริมา  ทองย้อย  
 

 
27 MISS KANYA  DUANGSRI AA7987137 14 Twn  

นางสาวกัญญา  ด้วงศรี  
 

 
28 MRS. SUKMAPORN  KERDPON AA8767214  

  
นางสุขมาพร  เกิดผล  

 
 

29 MISS SUWANNEE  HORSAENGCHAI AA7254954 15 Twn  
นางสาวสุวรรณี  ฮ้อแสงชัย  

 
 

30 MISS MONTICHA  NAKMEE AA6723610  
  

นางสาวมณทิชา  นาคมี  
 

 
31 PHRAKHRUWICHITPATHUMRAT AA4541391 1 DBL  

พระครูวิจิตรปทุมรัตน์  
 

 
32 MR.SIN  NGAMPRAKHON AA4352263 1 Family   

ผศ.ดร.สิน  งามประโคน  
 

 
33 MRS.MAYURA  NGAMPRAKHON AA6160286  

  
นางมยุรา  งามประโคน  
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No. Name-Surname Passport No Room Remark 
34 MASTER WONGSAPAT  NGAMPRAKHON AA6160556  

  
เด็กชายวงศพัทธ์  งามประโคน  

 
 

35 MISS SUJIRA  NGAMPRAKHON AA6160274  
  

เด็กหญิงสุจิรา  งามประโคน  
 

 
36 MR.PERAVAT  CHAISUK OF1083589 2 Family   

อาจารย์พีรวัฒน์  ชัยสุข  
 

 
37 MRS.SASINIPA  CHAISUK AA5904642  

  
นางศินิภา  ชัยสุข  

 
 

38 MISS APICHAYA  CHAISUK AA7565111  
  

เด็กหญิงอภิชญา  ชัยสุข  
 

 
39 MASTER CHANTAPOL  CHAISUK AA3107015  

  
เด็กชายฉันทพล  ชัยสุข  

 
 

40 MASTER NARUEDOL  CHAISUK AA3107010  
  

เด็กชายนฤดล  ชัยสุข  
 

 
41 PHRAKHRUWIRUNSUTTAKHUN  ONTHAP AA5906287 1 Trp  

พระครูวิรุฬห์สุตคุณ  
 

 
42 MR.PERAT  AIMLAMA AA8285546  

  
นายพีรัชย์  อ่ิมละมัย  

 
 

43 MR.SUTHIT  SAWADDI AA2171849  
  

นายสุทิศ  สวัสดี  
 

 
44 PHRAMAHA ARNON  MAHATRAKULRUNGSRI AA4326122 2 Trp  

พระมหาอานนท์    มหตระกูลรังษี    
 

 
45 PHRAMAHA WEERAWAT  CHOMKOH AA3815684  

  
พระมหาวีรวัฒน์  จอมเกาะ  

 
 

46 PHRAMAHA CHAIYAN  KAEWCHAN AA7627008  
  

พระมหาชัยยันต์  แก้วจันทร์  
 

 
47 PHRA KANTAPHAT  CHAROENCHARATWAT AA7573103 3 Trp  

พระกันตพัฒน์  เจริญจรัสวาศน์  
 

 
48 PHRAMAHA AMMARACH  HAMANG AA7676056  
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No. Name-Surname Passport No Room Remark  
พระมหาอัมราช  เหมัง  

 
 

49 PHRA KHAMYOD  INPHACHANT P 1528645  
  

พระค ายอด  อินพะจัน  
 

 
50 PHRA CHOOSAK  LAOHENG AA9612278 4 Trp  

พระชูศักดิ์  เล้าเฮง  
 

 
51 PHRA SONGSAK  CHANTIPWORG AA7936821  

  
พระครูสังฆรักษ์ทรงศักดิ์  จันทิพย์วงษ์  

 
 

52 PHRAPALAD SOMKIAT  AMPHAIPHAN AA8222708  
  

พระปลัดสมเกียรติ  อัมไพพันธ์  
 

 
53 PHRAMAHA WIROJ  SUANSAMUT AA4208389 5 Trp  

พระมหาวิโรจน์  สวนสมุทร  
 

 
54 PHRA PICHATE  THIANTHONG AA7936811  

  
พระพิเชษฐ์  เทียนทอง  

 
 

55 PHRA WATCHARA  LAKALUK AA2896970  
  

พระวัชระ    เลขาลักษณ์  
 

 
56 MISS PIYADA KORWUTTHIKUNRANGSEE AA4954431 6 Trp  

นางสาวปิยะดา  ก่อวุฒิกุลรังษ๊  
 

 
57 MISS PIRUNSIRI  LOMWONG AA7985168  

  
นางสาวพิรุณศิริ  หล่มวงษ์  

 
 

58 MISS SARANTHAN  CHANTARANG AA6898821  
  

นางสาวศรัณย์ธรรศ์  จันทะรัง  
 

 
59 MRS. SUCHEELA  PONGAM AA7980306 7 Trp  

นางสุชีลา  โพธ์ิงาม  
 

 
60 MISS WIPAPORN  TUNABAN AA8399812  

  
นางสาววิภาพร  ทุนาบาล  

 
 

61 MISS ANONGNAT  JANTEM AA7985236  
  

นางสาวอนงค์นาฎ  จันทร์เต็ม  
 

 
62 PHRA SORNCHAI  THONGMAEN AA5477178 8 Trp  

พระศรชัย  ทองแม้น  
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No. Name-Surname Passport No Room Remark 
63 PHRA SAMAI  SANANNAREE AA8201510  

  
พระสมัย  สน่ันนารี  

 
 

64 PHRA DAOMINHVAN  Pannadhajo N1758846  
 

65 MISS SIRIYAPA  THONGMAHA AA8914973 9 Trp  
นางสาวศิริญาภา  ทองมะหา  

 
 

66 MISS WANPENG  RAWIPHAN AA8768486  
  

นางสาววันเพ็ง  ระวิพันธ์  
 

 
67 MISS RUJIRAT  PUANGTO AA8768002  

  
นางสาวรุจิรัตน์  พวงโต  

 
 

68 PHRAKHRUWIBOONSORRAKIJ AA4380712 10 Trp  
พระครูวิบูลสรกิจ  

 
 

69 PHRAMAHA PHICHET  KAMNGAM AA3380847  
  

พระมหาพิเชษฐ์  ค างาม  
 

 
60 PHRAMAHA PRASIT  KOEIKLANG AA4912041  

  
พระมหาประสิทธ์ิ  เกยกลาง  

 
 

71 PHRAMAHA WIENGKAMOL  SIENG-AON AA6494670 11 Trp  
พระมหาเวียงกมล  เสียงอ่อน  

 
 

72 PHRAMAHA RAWI  SAENGTHONG AA1486271  
  

พระมหาระวี  แสงทอง  
 

 
73 PHRAMAHA BANCHA  PUCHALONA AA9412018  

  
พระมหาบัญชา  พุชะโลนา  

 
 

74 PHRAMAHA NATTHAPHON  KONGKAEW AA4394667 12 Trp  
พระมหาณัฐพล  กองแก้ว  

 
 

75 PHRAMAHA WATCHARACHAI  SONSIRI AA9433004  
  

พระมหาวัชระชัย  สอนศิริ  
 

 
76 MR.DOLRAWEE  TOEMNGAM AA9421850  

  
สิบตรี ดลรวี  เติมงาม  

 
 

77 PHRAMAHA TARATIP VORASAYAN AA6563820 13 Trp  
พระมหาธราธิป  วรสายัณห์  
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No. Name-Surname Passport No Room Remark 
78 PHRAMAHA SANTICHAI  PHONSRISOM AA4867719  

  
พระมหาสันติชัย  โพนศรีสม  

 
 

79 PHRA SURACHAI  HONGTRAKOOL AA8234096  
  

พระสุรชัย  หงษ์ตระกูล  
 

 
80 MISS KRITIKA  WAIPRIB AA3581781 14 Trp  

นางสาวกฤติกา  ไหวพริบ  
 

 
81 MISS PREMPAWEE  RAGKWAMSUC AA9404689  

  
นางสาวเปรมปวีร์  รักความซ่ือ  

 
 

82 MISS MAYURA  HOMCHUEN AA9406985  
  

นางสาวมยุรา  หอมชื่น  
 

 
83 MISS WASSANA NOIUTHAI AA8384711 15 Trp  

นางสาววาสนา  น้อยอุทัย  
 

 
84 MISS SUTIN  DISAVAHA AA9407010  

  
นางสาวสุทิน  ดิษวะหะ  

 
 

85 MISS SARUNRAT  JIRASATITTAWORN AA3534704  
  

นางสาวสรัญรัชญ์  จิระสถิตย์ถาวร  
 

 
86 MISS WANNIPHA  BANNAMON AA4950937 16 Trp  

นางาสววรรณิภา  บรรณามูล  
 

 
87 MISS MANEE  ARLAKUL AA5904646  

  
นางสาวมณี  อาลากุล  

 
 

88 MISS WAREE  SOKTIA AA3106985  
  

นางวาววารี  โศกเตี้ย  
 

 
89 MR. THAWATCHAI  TRIMAK AA8768474 17 Trp  

นายธวัชชัย  ไตรมรรค  
 

 
90 MR.THINNAKORN  MARTPUD AA8768101  

  
นายทินกร  มาดผุด  

 
 

91 MR.CHAPSATHIT  UAONGLA AA8787783  
  

นายทรัพย์สถิต  วงค์หล้า  
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No. Name-Surname Passport No Room Remark 
92 PHRASITHISINGHASANI  SINGHASANI AA6749688 18 Trp  

พระสิทธิสิงหเสนี  
 

 
93 PHRAKHRUPHICHITSORAKHUN  SINHASENI OF1130642  

  
พระครูพิจิตรสรคุณ  

 
 

94 PHRA ANAN  KHUMWONG AA5477175  
  

พระอนันต์  คุ้มวงศ์  
 

 
95 PHRAKHRUKITTIYANAWISIT  HOMHUAL AA8264214 19 Trp  

พระครูกิตติญาณวิสิฐ  
 

 
96 PHRAMAHA YANNAWAT  BUDDAWONG AA6370618  

  
พระมหาญาณวัฒน์  บุดดาวงษ์  

 
 

97 PHRAMAHA SOMBAT  CHALONG AA4251992  
  

พระมหาสมบัติ  ฉลอง  
 

 
98 PHRA CHAKKIT  KATTIYUNG AA7529205 20 Trp  

พระครูสังฆรักษ์จักษ์กฤษ  กัติยัง  
 

 
99 PHRA SUCHET  PANGSEE AA5477173  

  
พระสุเชษฐ์  ป่างสี  

 
 

100 MR. SARAYUT  NIYOMSIN AA9429364  
 

 นายศรายุทธ  นิยมศิลป์  
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ข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
(Republic of Singapore) 

 
ช่ือทางการ สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore) 
เมืองหลวง สิงคโปร์ (Singapore) 
วันชาติ วันที่  9  สิงหาคม 
เวลามาตรฐาน + 8 GMT (เร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 
ระบบไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า 220 โวลต์ เต้าเสียบแบบ 3 ขา 
สกุลเงินตรา ดอลลาร์ (Singapore Dollar) แบ่งค่าเงินต่าง ๆ ดังนี ้

ธนบัตรมลูค่า S$2, S$5, S$10, S$20, S$50, S$100, S$500, 
S$1,000 และ S$10,000 เงินเหรียญมีตั้งแต่ 1, 5, 10, 20 และ 
50 เซนต์ รวมถงึ S$ 1 

สมาชิกอาเซียน เป็นสมาชิกเมื่อวันที่  8 สิงหาคม พ.ศ.2510 (สมาชิกก่อตั้ง) 
 
ธงชาต ิ
 เป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน 
ประกอบด้วยแถบสองสีแบ่งครึ่งกลางธง แถบสีแดงอยู่
ด้านบน แถบสีขาวอยู่ด้านล่าง ที่มุมธงบนด้านคันธงมีรูป
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พระจันทร์เสี้ยว ถัดจากรูปดังกล่าวมีรูปดาวห้าแฉก 5 ดวง เรียงเป็นรูปห้าเหลี่ยม
ด้านเท่า รูปเหล่าน้ีเป็นสีขาว ความหมายส าคัญขององค์ประกอบต่างๆ ในธง อัน
ได้แก่ 
 สีแดง หมายถึง ภราดรภาพและความเสมอภาคของมนุษย์โดยทั่วหน้า 

สีขาว หมายถึง ความบรสิุทธ์ิและความดีงามที่แพร่หลายและคงอยู่ตลอด
กาล 

พระจันทรเ์สี้ยว ซึง่เป็นจันทร์เสี้ยวข้างขึ้น หมายถึง ความเปน็ชาติใหม่ที่
ถือก าเนิดข้ึน 

ดาว 5 ดวง หมายถึง อุดมคติ 5 ประการของชาติ ได้แก่ ประชาธิปไตย 
สันติภาพ ความก้าวหน้า ความยุติธรรม และความเสมอภาค 
 
สัญลักษณ์ 

ตราประจ าชาติสิงคโปร์  เริ่มใช้ครั้ ง เมื่อ วันที่  3 
ธันวาคม พ.ศ.2502 ลักษณะของตราแผ่นดินเป็นรูป
สิงโต และเสือถือโล่สีแดง ซึ่งมีรูปดาวห้าแฉกสีขาว 5 
ดวง และพระจันทร์เสี้ยวสีขาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้
บนธงชาติสิงคโปร์ เสือเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความ
ผูกพันทางประวัติศาสตร์กับประเทศมาเลเซีย และ

สิงโตเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงสิงคโปร์ ด้านล่างของตราแผ่นดินเป็นริบบิ้นสีน้ าเงิน 
จารึกค าขวัญ ประจ าชาติด้วยตัวหนังสือสีทองว่า "MAJULAH SINGAPURA" ซึ่ง
หมายความว่า "สิงคโปร์จงเจริญ" 
 
ประชากร 
 มีประชากรราว 5 ล้านคน เป็น
ประเทศที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุด
เป็นอันดับ 2 ของโลก และประชากรก็มี
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ความหลากหลายทางเช้ือชาติ ส่วนใหญ่จะเป็นชาวจีน 76% รองลงมาคือชาว
มาเลย์ 13.7% ชาวอินเดีย 8.4% และอื่นๆ 1.9%  ซึ่งอยู่กันโดยไม่มีปัญหาความ
ขัดแย้งด้านเช้ือชาติ นอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นประเทศในเอเชียที่มีการวางแผน
ครอบครัวได้ดีมาก จนท าให้จ านวนประชากรลดลง และก่อให้เกิดปัญหาการขาด
แคลนแรงงานในอนาคต 
 
ภาษา 
 ภาษาทางราชการ คือ ภาษามาเลย์ จีนกลาง ทมิฬ และอังกฤษ สิงคโปร์
ส่งเสริมให้ประชาชนพูด 2 ภาษา โดยเฉพาะจีนกลาง ในขณะที่ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาที่ใช้ในการติดต่องานและในชีวิตประจ าวัน 
 
สภาพทางภูมิศาสตร ์
 

สิงคโปร์มีพื้นที่ 697.1 ตารางกิโลเมตร 
ยอดเขาสูงที่สุดคือ Bukit Timah แม่น้ า
สายหลักคือ Singapore และ Rochor 
สิงคโปร์มีถนน และรถไฟเ ช่ือมกับ
ม า เ ล เ ซี ย  ณ  Singapore/ Johor 
Causeway ระยะทางประมาณ 6 กม. 
มีพื้นที่ประมาณ 697 ตารางกิโลเมตร 

(มีขนาดประมาณเท่ากับเกาะภูเก็ตของไทย) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรมลา
ยู ซึ่งเป็นต าแหน่งยุทธศาสตร์ โดยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางเรือของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ สิงคโปร์ ประกอบด้วย เกาะใหญ่ 1 เกาะ (เกาะสิงคโปร์) และ
เกาะขนาดเล็กอีกกว่า 60 เกาะ 
 ทิศเหนือ ติดกับประเทศมเลเซีย Jahor Baru 
 ทิศใต ้ ติดกับช่องแคบมะละกา 
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 ทิศตะวันออก ติดกับทะเลจีนใต้ 
 ทิศตะวันตก ติดกับมาเลเซีย 

ลักษณะภูมิประเทศ ภาคกลางและ ภาคตะวันตกเป็นเนินเขา ซึ่งเนินเขา
ทางภาคกลาง เป็นเนินเขาที่สงูทีสุ่ดของประเทศ (165 เมตร) เป็นต้นก าเนิดของ
แม่น้ าสายส าคัญของสงิคโปร์ พื้นที่ทางภาคตะวันออกเป็นทรีาบต่ า มีพื้นทีบ่รเิวณ
ชายฝั่งเว้าแหว่งเหมาะทีจ่ะเป็น ท่าเรือ 
 
สภาพภูมิอากาศ 
 สภาพภูมิอากาศ สิงคโปร์อยู่ในเขตมรสุมท าให้มอีากาศอบอุน่เกือบตลอด
ปี มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ทีป่ระมาณ 25 – 32 องศา เซลเซียส แบ่งเป็น 4 ฤดู คือ 

1. ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนอื (North-East Monsoon Season) 
ระหว่างเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ เป็นช่วงอากาศหนาว อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 
23 - 26 องศา เซลเซี ยส โดยอากาศจะเย็ นที่ สุ ดในเดื อนธั นวาคม มีอุณหภูมิ
ต่ าสุดประมาณ 20 องศา เซลเซียส ช่วงเดือนมกราคมถึงกมุภาพันธ์ จะมีฝนหนกั
และลมแรงจากอทิธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 

2. ฤดูก่อนมรสมุตะวันตกเฉียงใต้ (Pre South-West Monsoon) 
ระหว่าง เดอืนมีนาคม-พฤษภาคม เป็นช่วงอากาศร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 
31 - 34 องศา เซลเซียส อากาศจะร้อนทีสุ่ดในเดือนพฤษภาคม มีอุณหภูมิสงูสุด
ราว 36 องศา เซลเซียส 

3. ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (South-West Monsoon Season) 
ระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน มีฝนตกหนักและลมแรงจากอิทธิพลของมรสมุ 
ตะวันตกเฉียงใต้ 

4. ฤดูก่อนมรสมุตะวันออกเฉียงเหนือ (Pre North-East Monsoon) 
ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม เป็นช่วงที่มีอากาศอบอุ่น และไม่มีฝนมากนัก 
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ประวัติศาสตร์ 
 สิงคโปร์เป็นที่รู้จักกันครั้งแรกในสมัยศตวรรษที่  3 ของชาวจีน พวกเขา
เรียกสิงคโปร์ว่า "พู เลา ชุง" (เกาะปลายคาบสมุทร") ณ เวลานั้นไม่ค่อยมีใคร
ทราบประวัติของเกาะแห่งนี้มากนัก แต่ว่าช่ือเรียกนี้ไม่สื่อให้เราเห็นอดีตอันมีสีสนั
ของสิงคโปร์เลย  
 ในศตวรรษที่ 14 สิงคโปร์ถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรศรีวิชัย 
(Sri Vijayan Empire) และรู้จักกันในช่ือของเทมาเซ็ค (เมืองแห่งทะเล) สิงคโปร์
ตั้งอยู่ตรงปลายแหลมมลายู ซึ่งเป็นจุดนัดพบทางธรรมชาติของเส้นทางเดินเรือ 
เกาะแห่งนี้จึงกลายเป็นจุดแวะพักของเรือเดินสมุทรหลายประเภท  ตั้งแต่เรือ
ส าเภาจีน เรืออินเดีย เรือใบอาหรับ และเรือรบของโปรตุเกส ไปจนถึงเรือใบบู
จินีส 
 ในศตวรรษที่ 14 เกาะที่มีขนาดเล็กแต่มีท าเลที่เยี่ยมแห่งนี้ก็ได้ช่ือใหม่  
นั่นก็คือ "สิงหปุระ" ("เมืองสิงโต") ตามต านานเล่าว่า เจ้าชายแห่งศรีวิชัยมองเห็น
สัตว์ตัวหนึ่งแต่เข้าใจผิดว่าเป็นสิงโต ช่ืออันปัจจุบันของสิงคโปร์ก็ถือก าเนิดข้ึน 
 ชาวอังกฤษคือผู้สร้างประวัติศาสตร์ตอนต่อมาของสิงคโปร์  ระหว่าง
ศตวรรษที่ 18 นั้น อังกฤษเล็งเห็นถึงความส าคัญของ "จุดแวะพัก" ทางยุทธศาสตร์ 
ส าหรับซ่อม เติมเสบียง และคุ้มกันกองทัพเรือของอาณาจักรที่เติบใหญ่ของตน 
รวมถึงเพื่อขัดขวางการรุกคืบของชาวฮอลแลนด์ในภูมิภาคนี้  
 ในปี ค.ศ.1824 เพียงแค่ห้าปีหลังจากตั้งประเทศสิงคโปร์ในปัจจุบัน 
ประชากรก็เพิ่มข้ึนจากเดิมเพียง 150 คนจนกลายเป็น 10,000 คน ในปี 1832 
สิงคโปร์กลายเป็นศูนย์กลางรัฐบาลของถ่ินฐานช่องแคบปีนัง  มะละกา และ
สิงคโปร์ การเปิดคลองซุเอซในปี 1869 และการเข้ามาของเครื่องโทรเลขและเรือ
กลไฟท าให้ความส าคัญของสิงคโปร์เพิ่มข้ึนจนกลายเป็นศูนย์กลางการค้าที่
ก าลังขยายตัวระหว่างโลกตะวันตกและตะวันออกการตั้งอาณานิคมเป็นการใช้
อ านาจของประเทศหนึ่งเหนืออีกประเทศหนึ่ง ส่วนใหญ่แล้วเพื่อหวังผลก าไร ผล
ก าไรมาจากการตั้งด่านสินค้าในประเทศอาณานิคม ตามประวัติศาสตร์แล้ว เกาะ
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สิงคโปร์ เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวประมงมาเลย์ เป็นสถานที่ที่จับปลาได้ดีเพราะ
ตั้งอยู่ปากแม่น้ าสิงคโปร์ 
 ก่อนที่ชาวยุโรปจะเข้ามาต้ังรกรากอยู่ แต่ในปัจจุบันสิงคโปร์ถูกจดจ าเปน็
เกาะแห่งเมืองหลวง ชนพื้นเมืองและชาวชนบทจะอาศัยอยู่แถบชายฝั่งและแม่น้ า 
ตามประวัติศาสตร์ระบุว่า บริษัท บริติช อินเดีย น าโดย เซอร์ สแตมฟอร์ด ราฟ
เฟิลส์ เข้ามาต้ังด่านสินค้าบนเกาะท าให้สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางทางการค้าที่ส าคัญ
ที่สุดในปี 1989 กองทหารของสิงคโปร์ภายใต้บริษัท บริติช อินเดีย ก็ประสบ
ความส าเร็จด้วย ก าลังทหารของประเทศสื่อถึงพลังของประเทศ สิ่งเหล่านี้ท าให้
สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางแห่งความทันสมัยจากความส าเร็จทางด้านการค้าและ
การทหาร ในขณะเดียวกัน สิงคโปร์ก็เป็นศูนย์กลางอ านาจของประเทศอังกฤษใน
แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
 การตั้งด่านสินค้าในสิงคโปร์ท าให้เกาะนี้เป็นท่าเรือที่ส าคัญที่สุดแห่งหนึ่ง
ของโลก การมาเข้ามามีอ านาจของอังกฤษในพื้นที่แหลมมาเลย์ในช่วงปี  1920 
เปลี่ยนแปลงมาเลย์เป็นแหล่งผลิตยางพาราและดีบุกที่ยิ่งใหญ่  และสินค้าถูก
ส่งออกผ่านทางเกาะสิงคโปร์ จนกระทั่งปลายศตวรรษที่ 19 สิงคโปร์กลายเป็น
ศูนย์กลางการบริหารงานส าหรับมลายา จนภายหลังกรุงกัวลา ลัมเปอร์ ถูก
ประกาศให้เป็นเมืองหลวงของสิงคโปร์ ในปี 1934 รัฐบาลอังกฤษยกเลิกอ านาจ
ควบคุมบริษัท บริติช อินเดีย และเส้นทางสินค้าต่างๆถูกแทรกแซงได้ สิ่งนี้เป็นไป
ได้เพราะสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมในปี  1842 สนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรม คือ 
สนธิสัญญาต่างๆที่เซ็นยินยอมโดยประเทศเอเชียตะวันออกต่างๆ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น 
และเกาหลี กับมหาอ านาจตะวันตกในช่วง ศตวรรษที่ 20 เป็น นี่ช่วงหนึ่งใน
ประวัติศาสตร์ที่ชาติต่างๆในเอเชียไม่สามารถต้านทานความกดดันด้านก าลัง
ทหารของชาติตะวันตก ที่ใช้ผ่านสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมได้ จึงต้องเซ็นยินยอม  
 การน าเรือกลไฟมาใช้ขนส่งสินค้า ท าให้การขนส่งเร็วข้ึน และราคาถูกขึ้น 
เพราะมีความสามารถมากกว่าเรือพายนี่เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้การค้าเติบโตใน
สิงคโปร์ การเปิดใช้คลองสุเอช มีผลต่อการค้าอย่างมาก เพราะช่วยให้การใช้เวลา
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เดินทาง เช่น จากยุโรป ไปเอเชีย ลดลงอย่างมาก ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสทาง
การค้าของสิงคโปร์มากขึ้น กิจกรรมทางการค้าที่สร้างผลประโยชน์ให้กับสิงคโปร์
ได้แก่ สินค้าที่ผู้ค้าน าเข้าและส่งออกสินค้าไม่ต้องเสียภาษี ผลประโยชน์ทางการ
ค้าส าเร็จได้ด้วยการตั้งข้อก าหนดสินค้าและความส าคัญของสินค้า ตัวอย่างเช่น 
ความต้องการเครื่องเทศในยุโรปรวมกับสินค้าอื่นๆท าให้สิงคโปร์เป็นด่านสินค้าที่
ส าคัญ สิงคโปร์สร้างผลก าไรโดยติดราคาตลาดสูงกว่าราคาทุน ในปัจจุบันการค้า
แบบนี้ถูกแทนที่โดยศุลกากรซึ่งเรียกเก็บภาษีจากสินค้าต่างๆ  
 จากการที่เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมาก ผู้บริหารจากอังกฤษจึงไม่ได้ให้
เงินทุนกับเกาะแห่งนี้ ผลที่ตามมาก็คือสุขภาพของประชาชนถูกละเลย และ
ประชาชนชาวสิงคโปร์จึงติดเช้ือต่างๆมากมาย เช่น อหิวาตกโรค และไข้ทรพิษ 
โรคขาดอาหารกลายเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง  และผู้เสพย์ฝิ่นที่เป็นปัญหา
สังคม ประชากรเพิ่มสูงข้ึนอย่างมากและอังกฤษก็ไม่ได้ให้ความสนใจต่อสิ่งที่
เกิดข้ึน จุดมุ่งหมายของการตั้งอาณานิคม คือ ลดความส าคัญของวัฒนธรรม
พื้นเมือง และส่งเสริมวัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจของประเทศตนในประเทศ
อาณานิคม โดยไม่สนใจความยากล าบากของชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในประเทศน้ัน 
 การบริหารของอังกฤษนั้นไร้ประสิทธิภาพ สนใจแต่เพียงการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจเท่านั้น พวกเขาไม่เข้าใจภาษาและขนบธรรมเนียมของชนพื้นเมือง 
ไม่สนใจที่จะรักษา และช่วยเหลือการพัฒนาสังคมเลย บทความที่เขียนโดย ดาริ
โอ โฟ ที่ช่ือว่า “ผิวสีด า และ หน้ากากสีขาว” อธิบายว่าผู้ล่าอาณานิคมไม่เคยช่วย
เสริมสร้างประวัติศาสตร์ของประเทศที่ถูกล่า พวกเขาจะเสริมสร้างและแผ่ขยาย
ประวัติศาสตร์ของประเทศแม่ของตน นี่อาจเป็นเหตุผลที่ท าไมประวัติศาสตร์จึง
เปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆ แต่ละประเทศมีมุมมองต่างกันทางด้านประวัติศาสตร์  ผู้ที่
ท าการศึกษาเกี่ยวกับสมัยหลังยุคอาณานิคมมุ่งหมายที่จะยกเลิกมุมมองที่มอง
ประเทศแถบยุโรปเป็นหลักในประวัติศาสตร์ และงานเขียนต่างก็มุ่งหมายที่จะจัด
ระเบียบประวัติศาสตร์ใหม่และเพิ่มมุมมองที่เท่าเทียมกันเข้าไปให้ผู้อ่านได้รับรู้
มากขึ้น 
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 กฎของอังกฤษถูกยกเลิกไปในปี 1942 และกองทัพญี่ปุ่นบุกยึดสิงคโปร์ 
ผลของการบุกเข้ามาของกองทัพญี่ปุ่นในเขตอาณานิคมอังกฤษจึงเกิดการต่อสู้ข้ึน 
สิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศที่ต่อต้านฝ่ายอักษะในช่วงสงครามโลกครั้งที่  2 กลุ่ม
ประเทศอักษะ ได้แก่ ญี่ปุ่น เยอรมัน และ อิตาลี สิงคโปร์มีฐานก าลังทหารของ
ประเทศอังกฤษอยู่ และถูกขนานนามว่า “ยิบรอลตาแห่งตะวันออก” เป็นเรื่องนา่
ตกใจอย่างยิ่งที่ญี่ปุ่นเข้ามาบกุยึดได้ภายใน 8-9วัน นั่นคือ ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
1942 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 1942 การต่อสู่นี้เป็นการยอมแพ้อย่างสิน้เชิงของกองทพั
ภายใต้บริษัท บริติช อินเดีย เชอร์ชิลให้ความเห็นว่าความล้มเหลวที่เสียสิงคโปร์
ให้ญี่ปุ่นเป็นความเสียหานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อังกฤษ  
 ในปี 1965 สิงคโปร์กลายเป็นรัฐอิสระ และประกาศเป็นประเทศใน
เครือจักรภพอังกฤษเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 1965 ภายหลังในปี 1965 สิงคโปร์ได้
เข้าร่วมสหประชาชาติในเดือนกันยายน หลังจากที่สิงคโปร์ได้หลดุพ้นจากการเปน็
ประเทศอาณานิคมและได้รับอิสระ ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนก็ดีข้ึนอย่าง
มาก ปัจจุบัน สิงคโปร์อยู่ในประเทศอันดับต้นๆส าหรับนักท่องเที่ยวที่เสาะหา
สรวงสวรรค์บนโลกนี้ การลงทุนจากต่างชาติมีมากข้ึน และการเพิ่มผลประโยชน์
ให้รับกับมาตรฐานโลกด้านอุตสาหกรรมท าให้สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางด้าน
อุตสาหกรรม ด่านสินค้า การศึกษา ความเป็นมหานคร และความทันสมัย ทุก
วันน้ีสิงคโปร์ได้ส่งเสริมการเป็นประเทศแห่งศิลปะ เช้ือเชิญผู้คนจากต่างประเทศ
ให้เข้ามาเยี่ยมชมได้มากมาย แผนอุตสาหกรรมถูกน ามาปฏิบัติโดย อัลเบิร์ต วินซิ
มุส นักเศรษฐศาสตร์ชาวดัตช์ และสิงคโปร์ก็ได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากสังคมที่
เป็นระเบียบเรียบร้อยและการวางแผนทางเศรษฐกิจ เกี่ยวกับอัตรา จีดีพ ีสิงคโปร์
อยู่ในอันดับที่ 5 ของประเทศที่ร่ ารวยที่สุดของโลก เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์
ทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์ที่มีการดึงเอาทุนจากเงินส ารองของประเทศออกมา
หลายร้อยล้านโดยการอนุญาตของนายกรัฐมนตรี 
 ในส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูประเทศเมื่อวันที่  5 กุมภาพันธ์ 2009 ภายใต้
การควบคุมของรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง สิงคโปร์ คือ นาย เธอร์แมน แชนมูกา
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รัตนัม เงินทุนส ารองของสิงคโปร์มีสูงถึง 170.00 ร้อยล้าน ดอลล่าร์ สหรัฐฯ จาก
ผลส ารวจทางเศรษฐกิจพบว่า สิงคโปร์เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพแพงเป็นอันดับที่ 
10 ของโลก นี่เป็นผลมาจากประชากรสิงคโปร์ซึ่งมีความหลากหลายและเป็น
สากล ที่อาศัยอยู่อย่างสามัคคีและมั่งค่ังภายใต้การรวมตัวกันของชนพื้นเมืองชาว
จีน 
 กล่าวโดยสรุป 
 ตั้งแต่อดีต ถึงปี พ.ศ. 2054 สิงค์โปรตกเป็นเมืองข้ึนของโปรตุเกส ต่อมา
ช่วงปี พ.ศ. 2434 เซอร์ สแตมฟอร์ด ราฟเฟิลส์ (Sir Stamford Raffles) ตัวแทน
ของบริษัท บริติชอินเดียตะวันออก (The British East India Company) เดินทาง
มาตกลงการค้ากับสุลต่านผู้ปกครองสิงคโปร์ โดยมีการลงนามท าข้อตกลงเพื่อให้
สิทธ์ิแก่อังกฤษ ในการก่อตั้งสถานี้การค้าที่สิงคโปร์ และจัดตั้งเป็นท่าเรือปลอด
ภาษี ต่อมาอังกฤษก็เข้ายึดครองสิงคโปร์ไว้ 
 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 สิงคโปร์ตกเป็นเมืองข้ึนของญี่ปุน่ แต่หลังจาก
ญี่ปุ่นแพ้สงคราม สิงคโปร์ก็กลายเป็น เมืองข้ึนของอังกฤษอีกครั้ง 
 ในปี พ.ศ. 2506 สิงคโปร์ได้รรับเอกราชจากอังกฤษ และเข้าเป็นส่วนหนึง่
ของสหพันธรัฐมลายา หรือมาเลเซีย 
 สุดท้ายในปี พ.ศ. 2508 สิงคโปร์ขอแยกตัวออกจากมาเลเซีย และ
ประกาศตัวเป็นเอกราช ตั้งแต่นั้นมาสิงคโปร์ ได้พยายามพัฒนาและปรุงประเทศ
ให้มีความเจริญก้าวหน้า และประชากรมีมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่สูงสุด 
 
การเมืองและการปกครอง 
 การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาสาธารณรัฐ  มี
ประธานาธิบดีเป็นประมุข และมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล รัฐสภามีวาระ
คราวละ 5 ปี นโยบายต่างประเทศสิงคโปร์เน้นด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและการ
ลงทุนจากต่างประเทศ มีรัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายสูงสุด (The Constitution) 
แบ่งอ านาจการปกครองออกเป็น 3 ส่วน คือ 
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1. สภาบริหาร (The Executive) ประกอบด้วยประธานาธิบดี และ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่บริหารประเทศผา่นกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงาน
ในสังกัดราชการอื่นๆ ประธานาธิบดีสิงคโปร์มาจากการเลือกตั้ง โดยตรงจาก
ประชาชน มีวาระด ารงต าแหน่ง 6 ปี โดยประธานาธิบดีคนปัจจุบันคือ โทนี ตัน 
เค็ง ยัม 

คณะรัฐมนตรสีิงคโปรม์าจากการเลือกตั้งทั่วไปทุก 5 ปี พรรคการเมอืง
ส าคัญ 4 พรรค ได้แก่ 

1) People’s Action Party (PAP) ของนายลี เซียน ลุง (Mr. 
Lee Hsien Loong) ก่อตั้งในปี 2497 จัดต้ังรัฐบาลปกครองประเทศด้วย
ความ มั่นคงมาตลอด   

2) Worker’s Party (WP) ก่อตั้งข้ึนในปี 2500 ปัจจบุันมีนาย 
Low Thia Kiang เป็นหัวหน้าพรรค 

3) พรรค Singapore Democratic Party (SDP) ก่อตั้งในป ี
2523 ภายใต้การน าของนาย Chee Soo Juan และ 

4) พรรค Singapore Democratic Alliance (SDA) ก่อตั้งเมื่อ
ปี 2544 จากการรวม พรรคเล็กหลายพรรค ปัจจุบันมีนาย Chiam See 
Tong เป็นหัวหน้าพรรค 
2. รัฐสภา (Parliament) มาจากการเลือกตั้งทั่วไป ครั้งล่าสดุเมื่อวันที่ 7 

พฤษภาคม 2554 มีสมาชิกสภาผู้แทนรวม 87 คน แบ่งเป็นฝ่ายรัฐบาลรวม 81 
คน มาจากพรรค People’s Action Party(PAP) และฝ่ายค้านมี 6 คน มาจาก
พรรค Worker’s Party (WP) 

3. สภาตุลาการ (The Judiciary) แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ศาลช้ันต้น 
(Subordinate Courts) และศาลฎีกา (Supreme Court) 
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ระบบการศึกษา 
สิงคโปร์มีระบบการศึกษาที่เป็นเลิศประเทศหนึ่งของโลก ทุกโรงเรียน

ควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการโดยตรง ระบบการศึกษาของสิงคโปร์แบ่งเป็นช้ัน
ประถมศึกษาใช้ระยะเวลา 6 ปี และมัธยมศึกษาใช้ระยะเวลา 4 ปี จากนั้น ต่อ
ด้วยการเรียนในระดับสูงข้ึน เช่น โปลีเทคนิค จูเนียร์คอลเลจ และมหาวิทยาลัย 
และการที่จะได้คัดเลือกเข้าเรียนที่โรงเรียนสิงคโปร์นั้น นักเรียนจ าเป็นจะต้องท า
การสอบเพื่อประเมินผลโดยการสอบเข้าโรงเรียนนั้น นักเรียนจ าเป็นต้องสอบ
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เป็นวิชาหลัก และอาจมีการทดสอบภาษาจีน ข้ึนอยู่
กับโรงเรียนที่นักเรียนต้องการสอบเข้า และส าหรับนักเรียนต่างชาติที่มีความ
ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในประเทศสิงคโปร์จ าเป็นต้องเสียค่าบ ารุงการศึกษา 
(Donations) ให้กับกระทรงศึกษาธิการของสิงคโปร์ เป็นจ านวนเงิน S$1,000 
ทุกๆ 2 ปี ส าหรับเงินบริจาคนี้ไม่สามารถขอคืนได้ 

 
ท าไมถึงเลือกเรียนที่ประเทศสิงคโปร์ 
ประเทศสิงคโปร์มีค่าใช้จ่ายถูกกว่าประเทศอื่น เช่น ออสเตรเลีย อเมริกา 

อังกฤษทั้งด้านการเรียน และ ค่าที่อยู่อาศัย ค่าต๋ัวเครื่องบิน และยังสะดวกในการ
เดินทาง เนื่องจาก ประเทศสิงคโปร์อยู่ใกล้กับประเทศไทย โดยใช้ระยะเวลาการ
บินเพียง 2 ช่ัวโมงเท่านั้น และนอกจากนี้ การที่ได้ไปศึกษาที่ประเทศสิงคโปร์ 
นักเรียนยังได้เรียนรู้ถึง 2 ภาษา ซึ้งมีภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก และสามารถ
เลือก ภาษาจีน,ภาษามาเลย์และทมิฬภาษาใดภาษาน่ึงเป็นภาษารอง 

การศึกษาในระดับประถมศึกษา (Primary Schools) ที่สิงคโปร์นั้นจะ
แบ่งการสอนออกเป็น 2 ช่วง คือ เช้า และบ่าย การรับสมัคร
นักเรียนใหม่จะข้ึนอยู่กับนโยบายของแต่ละโรงเรียน ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1–4 (fouryear foundation stage) จะเน้น
การเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน (แมนดาริน) หรือภาษา
ทมิฬ, คณิตศาสตร์ และวิชาอื่นๆ เช่น ศิลปะ ดนตรี พลศึกษา 



โครงการสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานต่างประเทศ 

36 

ในการเรียนในช้ันประถมศึกษาปีที่ 5-6 (Two-year orientation stage) นักเรียน
จะถูกแบ่งออกเป็น 3ระดับ จากผลการสอบของ ประถมศึกษาปีที่ 4 คือ EM1 
EM2 EM3 โดยลักษณะการเรียนของวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาแม่นั้นจะต่างกัน
นักเรียนจะต้องสอบวัดระดับเมื่อจบ ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียกกันว่า Primary 
School Leaving Examination (PSLE).เพื่อวัดระดับว่านักเรียนจะต้องเรียนใน
ช้ันมัธยมเป็นระยะเวลา 4 ปี หรือ 5 ป ี

การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา(Secondary School) แบ่งออกเป็น 2 
ระบบและจะมีหลักสูตรแตกต่างกันไปทั้งนี้ นักเรียนจะถูกเลือกให้อยู่ระบบใด
ระบบหนึ่งนั้นข้ึนอยู่กับผลการสอบ PSLE ของนักเรียนแต่ละคน ระบบที่ใช้
ระยะเวลา 4 ปี จะเรียกว่า Special and Express Courses ซึ่งการเรียนการสอน
นั้นจะเน้นการเตรียมตัวให้นักเรียนสอบ The Singapore-Cambridge General 
Certificate of Education “Ordinary” (GCE ‘O’) ตอนจบมัธยมศึกษาปีที่ 4 
และ ระบบที่ใช้ระยะเวลา 5 ปี คือ Normal Course แบ่งการเรียนการสอนเป็น 
Academic และ Technical และเมื่อนักเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน
จ ะต้ อ ง ส อบ  Singapore-Cambridge General Certificate of Education 
“Normal”(GCE ‘N’) 

นักเรียนที่สอบได้คะแนนดี สามารถเรียนต่อมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อสอบ 
GCE ‘O’ ต่อไป แต่นักเรียนที่สอบได้คะแนน GCE ‘N’ ไม่ดี ก็สามารถเรียนต่อใน
ทางด้านเทคนิค ITE. หลังจากนักเรียน จบการศึกษาในระดับมัธยมนักเรียน
สามารถที่จะเลือกเรียนในข้ันอุดมศึกษาต่อไป 

นักเรียนที่ได้ผ่านการทดสอบ GCE ‘O’ Level เรียบร้อยแล้วและมีความ
ประสงค์ที่จะเลือกเรียนต่อที่ Junior College ใช้ระยะเวลา 2 ปี หรือ หลักสูตร
เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย (Pre-university) ใช้ระยะเวลา 3 ปี เพื่อการเตรียมพรอ้ม
สอบ GCE ‘A’ Level เมื่อสอบผ่านนักเรียนถึงจะสามารถเข้าเรียนต่อในระดับช้ัน
มหาวิทยาลัย หรือสามารถสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ทั่วโลก ส าหรับ
นักเรียนที่สอบไม่ผ่าน GCE ‘A’ Level ก็สามารถที่จะเลือกเรียนต่อโปลีเทคนิค 
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โปลีเทคนิค (Polytechnics) เป็นโรงเรียนเปิดสอนหลักสตูรวิชาชีพโดยมี
สาขาให้เลือกมากมายอาทิเช่น วิศวกรรม ธุรกิจ สื่อสารมวลชน ฯลฯ นักเรียนที่
ส าเร็จการศึกษาแล้วสามารถจบออกมาท างานได้เลย โดยจะใช้เวลาเรียน 3 ปี 

การศึกษาส าหรับสาขาวิชาช่าง Institutes of Technical Education 
(ITE) เป็นโรงเรียนเปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาช่าง โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเพิ่ม
ทักษะทางด้านการปฏิบัติและวิชาการ และส าหรับนักเรียนที่มีเกณฑ์คะแนนดี 
สามารถเลือกที่จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนโปลีเทคนิค หรือมหาวิทยาลัยแล้วแต่
ความประสงค์ 

 
 
ค่าครองชีพ 

มาตรฐานคุณภาพชีวิตของสิงคโปร์อยู่ในระดับต้นๆของเอเชีย เทียบกับ
ประเทศอื่นๆในตะวันตกแล้วค่าครองชีพที่สิงคโปร์นับว่าไม่สูงมากนัก ราคาสินค้า
พื้นฐานอย่างอาหาร หรือเสื้อผ้าก็นับว่าสมเหตุสมผล 

นักเรียนต่างชาติในสิงคโปร์มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 750 ถึง 2,000 เหรียญ
สิงคโปร์ ต่อเดือน ซึ่งอาจต่างกันไปตามไลฟ์สไตล์และหลักสูตรวิชาที่เลือกเรียน
ของแต่ละคน 
 
กฎหมาย 

สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีช่ือเสียงเป็นที่กล่าวขานในเรื่องความปลอดภัย 
ความสะอาด ประชากรมีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่สูง เนื่องจากสิงคโปร์เป็น
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ประเทศที่มีกฎหมายลงโทษร้ายแรง คือ การประหารชีวิต หรือโทษจ าคุกระยะ
ยาว เช่น ที่สิงคโปร์นั้น ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะอย่างเด็ดขาด หากฝ่าฝืนปรับ
ถึง S$1,000 การทิ้งเศษขยะลงพื้น ฝ่าฝืนครั้งแรกถูกปรับ S$1,000 ครั้งต่อไป 
S$2,000 และต้องท าความสะอาดในที่สาธารณะด้วย กฎหมายนี้รวมถึงการห้าม
ถ่มน้ าลายในที่สาธารณะ และห้ามเค้ียวหมากฝรั่งด้วยดังนั้น ไม่ควรน าหมากฝรั่ง
ไปที่สิงคโปร์ การเสพหรือจ าหน่ายยาเสพติดในประเทศสิงคโปร์นั้นมีความผิดข้ัน
ร้ายแรงถึงประหารชีวิต 
 
ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี 
 ประชาชนนับถือศาสนาพุทธราว 51%  ลัทธิเต๋าและขงจื๊อ 15%  ศาสนา
ฮินดู 15% ศาสนาอิสลาม 4%  ที่เหลือนับถือศาสนาคริสต์และลัทธิอื่นๆ 

จากโครงสร้างประชากร จะเห็นได้ว่าคนสิงคโปร์มีหลายเช้ือชาติ อีกทั้ง 
ส่วนใหญ่ยังยึดถือธรรมเนียมปฏิบัติดั้งเดิม ท าให้สิงคโปร์มีวัฒนธรรมหลากหลาย 
ทั้งทางด้านอาหาร การแต่งกาย ตลอดจนการเซ่นไหว้วิญญาณบรรพบุรุษ และ 
ความเช่ือในเรื่องเทพเจ้าที่แตกต่างกันไป ชาวจีนส่วนมากบูชา เจ้าแม่กวนอิม-ธิดา 
แห่งความสุข กวนอู-เทพเจ้าแห่งความยุติธรรม รวมถึงเทพเจ้าจีนองค์อื่นๆ ขณะที่ 
ชาวฮินดูบูชาเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ เป็นต้น 

ชาวสิงคโปร์มีวัฒนธรรมหลากหลายแตกต่างกันไปตามเช้ือชาติ เทศกาล
ส าคัญของสิงคโปร์ ส่วนมากมีความเกี่ยวข้องกับความเช่ือทาง ศาสนา แต่ถึงจะ
แตกต่างกันในด้านเช้ือชาติและศาสนา แต่วัฒนธรรมความเป็นอยู่ก็ผสมผสานกัน
อย่างกลมกลืน โดยเทศกาลส าคัญส่วนมากมักเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนา 
รวมถึงความเช่ือเรื่องเทพเจ้า เช่น 

เทศกาลตรุษจีน ของชาวสงิคโปร์เช้ือสายจีน เทศกาลตรุษจนี (Chinese 
New Year) จะมีในเดือนกุมภาพันธ์ ชาวสิงคโปรเ์ช้ือสายจีนจะจัดงานเซ่นไหว้
เทพเจ้าและงานรื่นเริงสนุกสนานอื่นๆ โดยรัฐบาล ห้างร้าน และบริษัทต่างๆ จะ
หยุดท าการเป็นเวลา 2 วัน แต่บางแห่ง อาจหยุดนานถึง 15 วัน 
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เทศกาล Good Friday ของชาวคริสต์ในเดือนเมษายน จัดข้ึนเพื่อระลกึ
ถึงการสละชีวิตของพระเยซูบนไมก้างเขน 

เทศกาลวิสาขบูชา (Vesak Day) ของชาวพุทธจัดข้ึนในเดือนพฤษภาคม 
เพื่อระลึกถงึการประสูติ ตรสัรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า 

เทศกาล Hari Raya Puasa ในเดือนตุลาคม เป็น การเฉลิมฉลองของ
ชาวมุสล ิมหลงัการสิ้นสุดพิธีถือศีลอดหรือรอมฎอน (Ramadan) 

เทศกาล Deepavali ในเดือนพฤศจิกายน เป็นเทศกาลแหง่แสงสว่าง
และเป็น งานข้ึนปีใหม่ของชาวฮินดูในสิงคโปร ์
 

     
 
พระพุทธศาสนาในสิงคโปร์ 

ในอดีตสิงคโปร์ถือเป็น ส่วนหนึ่งของประเทศมาเลเซีย การแผ่ขยายของ
พุทธศาสนา จึงมีลักษณะเช่นเดียวกันกับประเทศมาเลเซีย โดยส่วนใหญ่ชาว
สิงคโปร์ที่นับถือพระพุทธศาสนาจะเป็นชาวจีนโพ้นทะเล พุทธศาสนานิกาย
มหายาน จึงเจริญรุ่งเรือง และได้รับการประดิษฐานอย่าง มั่นคง มากกว่านิกาย
เถรวาท 

ศาสนาในสิงคโปร์ยุคแรกมีการผสมผสานทางความเช่ือระหว่างศาสนา
เต๋ากับพุทธศาสนา ส่วนหลักปฏิบัตินั้นจะเน้นจริยธรรมขงจื้อ ปัจจุบันได้มี
แนวโน้มที่จะแยกแยะระหว่าง 2 ศาสนานั้นภายหลังมีการส ารวจ ประชากรซึ่ง
จะต้องเลือกศาสนาให้ชัดเจน ประชาชนชาวสิงคโปร์มีหลายเช้ือชาติ โดยที่นับถือ 
พระพุทธศาสนามีไม่มาก ส่วนใหญ่เป็นชาวจีน นิกายที่นับถือมากที่สุด คือ 
พระพุทธศาสนานิกายมหายาน 
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การนับถือพระพุทธศาสนาของชาวสิงคโปร์ใน ปัจจุบันมีกิจกรรมต่าง ๆ 
สรุปได ้ดังนี ้

1. มีกิจกรรมการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา และจัดบรรยายให้
ความรู้ ตามสถานศึกษาต่าง ๆ รวมถึงในวัด 

2. มีองค์กรเผยแผ่พระพุทธศาสนา ที่จัดข้ึนเป็นหลักฐาน ( พุทธศาสนา
แบบสมาคม) เช่น ห้องสมุดพุทธศาสนา ห้องสมุดวัดพระเข้ียวแก้ว 

2. พุทธสมาคมมหาปรัชญา สมาคมนี้ก่อตั้งข้ึนโดยพระภิกษุจากไต้หวันมี 
วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รู้ถึงความหมายและการปฏิบัติธรรมในพุทธ
ศาสนา การบรรยายเป็นภาษาจีนกลาง นอกจากนี้ยังมีการสวดมนต์ จากพระสตูร 
มหายานและสมาคม ได้แยกแยะความแตกต่างระหว่างพุทธศาสนากับศาสนาเต๋า
ให้เห็นอย่าง ชัดเจน 

3. กลุ่มพุทธสมาคมแห่งมหาวิทยาลัย สมาชิกส่วนใหญ่เป็นชาวจีน มีชาว
อินเดียบ้าง แต่ไม่มีชาวมาเลย์ กลุ่มพุทธสมาคมแห่งมหาวิทยาลัยจะมีกิจกรรมที่
หลากหลาย และสัมพันธ์กับองค์กรพุทธศาสนาอื่นๆ ในสิงคโปร์ 

4. สมาคมพุทธศาสนาแห่งสิงคโปร์ มีวัตถุประสงค์ในการน าเสนอพุทธ
ศาสนาในรูปแบบที่เหมาะสมกับความก้าวหน้าของสังคมสมัยใหม่ โดยมุ่งเน้นค า
สอนพุทธศาสนาทั้งฝ่ายเถรวาทและ มหายาน 

5. มีการสังคมสงเคราะห์ ซึ่งด าเนินการโดยพุทธสมาคมแห่งสิงคโปร์ 
สมาคมเหล่าน้ีจะจัดการสังคมสงเคราะห์ในรูปแบบ ต่างๆ 4 . มีวัดส าหรับบ าเพ็ญ
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอยูเ่ป็นจ านวนมาก ชาวพุทธในสิงคโปร์อาศัยวัดเป็น 
สถานที่ประกอบพิธีต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา 

คณะสงฆ์ในสิงคโปร์มีความโดดเด่นน้อยกว่าคณะสงฆ์อื่นในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เราจะพบเห็นพระสงฆ์ได้แต่ในวัดใหญ่ที่เพิ่งบูรณะเท่านั้น ในปี
ค.ศ. 1966  องค์การคณะสงฆ์แห่งสิงคโปร์ ได้ถูกจัดตั้งข้ึนเพื่อเป็นศูนย์กลางของ
พระสงฆ์ในสิงคโปร์ ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร โดยสมาชิกมีทั้งพระสงฆ์
และฆราวาสซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นชาวพุทธจีน ใช้ภาษาจีนกลางในการติดต่อ 
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เทคโนโลยีด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 
สิงคโปร์มีประชากรประมาณห้าล้านคน และไม่สามารถแข่งขันกับ

ประเทศเพื่อนบ้านในเรื่องการเกษตรหรืออุตสาหกรรมได้จุดแข็งของสิงคโปร์อยู่ที่
สินค้าที่เกี่ยวกับการให้บรกิาร โดยเฉพาะด้านการท าธุรกรรมและการลงทนุ ดังนั้น 
เทคโนโลยีด้านสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จึงมีความส าคัญมากในการ
อ านวยความสะดวกในกิจกรรมเหล่าน้ี 

ในสายตาของสิงคโปร์ กิจกรรมที่เกี่ยวกับ Digital media ที่ช่วยเอื้อ
ประโยชน์ต่อจุดแข็งของสิงคโปร์ จะต้องได้รับการสนับสนุนและการลงทุนจาก
รัฐบาล เพื่อพัฒนาบุคลากรของประเทศให้สามารถมีศักยภาพในการเป็นผู้น าด้าน 
ICT ในภูมิภาค และสิงคโปร์เองก็มีเป้าหมายที่ต้องการจะเป็นศูนย์รวมด้าน
เทคโนโลยีและการสื่อสารอีกด้วย (ICT hub) 

ด้วยความที่สิงคโปร์นั้นมีช่ือเสียงในหลายๆ กิจกรรมที่มีตัวประเทศเอง
เป็นศูนย์รวมเครือข่ายของภูมิภาคอยู่แล้ว อย่างเช่น ด้านเศรษฐกิจและคมนาคม 
(Service center and headquarters) ท าให้การพัฒนาด้าน ICT เป็นประโยชน์
ต่อตัวประเทศในหลายๆด้าน อุตสาหกรรมด้าน ICT ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
จึงเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจระยะยาวของสิงคโปร์ 

สิงคโปร์รับรู้ดีว่าในยุคโลกาภิวัฒน์ (Globalization) การติดต่อสื่อสาร 
การอ านวยความสะดวกทั้งในเรื่องการคมนาคมและเศรษฐกิจนั้นมีความส าคัญ
เป็นอย่างยิ่ง ประกอบด้วยตัวสิงคโปร์เองมีศักยภาพพอที่จะพัฒนาความเป็นศูนย์
รวมเครือข่ายจากเดิมที่เป็นอยู่แล้วให้มีประสทิธิภาพย่ิงข้ึน และมีประชากรที่เรยีก
ได้ว่าเป็นแรงงานที่มีทักษะสูง ท าให้สิงคโปร์สามารถรดุหน้าในการพัฒนาบุคลากร
และนวัตกรรมด้าน ICT ได ้

อาจสรุปได้โดยง่ายว่าจุดประสงค์หลักของสิงคโปร์คือการเพิ่มอัตราการ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจ โดยมี ICT เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศน่ันเอง 
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ปัจจุบัน สิงคโปร์มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพด้าน ICT และมีหลาย
หน่วยงานทั้งราชการและภาคเอกชนที่เข้ามาดูแลงานด้าน ICT ของสิงคโปร์
ดังต่อไปนี้ 

1. Ministry of Information, Communications, and Arts (MICA) 
MICA มีวิสัยทัศน์คือ “Creative People, Gracious Community, Connected 
Singapore” โดยมีลักษณะที่เน้นด้านวัฒนธรรมเป็นหลัก เป้าหมายของ MICA 
คือการพัฒนาสิงคโปร์ให้เป็นเมืองระดับโลกด้านข้อมูล การสื่อสารและวัฒนธรรม 
สร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และสร้างสังคมที่มีคุณภาพในประเทศที่มีความ
หลากหลาย ภายใต้ MICA มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ ICT อีกหนึ่งหน่วยงานคือ 
Industry Division (IND) ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลให้ ICT มีศักยภาพเข้มแข็งและ
แข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได ้ควบคุมดูแลให้บรรยากาศในการซื้อขายเป็นไปด้วยดี 
ส่งเสริมให้ธุรกิจ ICT มีความก้าวหน้า ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและผลผลิตทาง 
ICT ใหม่ๆ และพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในงานด้าน ICT 

2. Infocomm Development Authority of Singapore (iDA) iDA 
เป็นอีกหน่วยงานนึงที่มีความส าคัญต่อธุรกิจ ICT ของประเทศสิงคโปรโ์ดยมีหนา้ที่
ดูแลการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน ICT โดยตรง โดยยึดเป้าหมายที่จะเปน็ Intelligent 
Nation ภายในปี 2015 (iN2015) เพื่อพัฒนาให้สิงคโปร์เป็นเมืองระดับโลกโดยมี
จุดแข็งคือเทคโนโลยีและการสื่อสาร อย่างไรก็ตาม iDA ยังมีอีกเป้าหมายหนึ่งคือ 
ด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ (ecosystem) การพัฒนาด้านเทคโนโลยีจึง
จะต้องไม่ท าร้ายสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมด้าน eco-friendly จึงถือเป็นอีกนโยบาย
หนึ่งซึ่งมุ่งเน้นความยั่งยืน iDA ยังมีเป้าหมายในการส่งเสริมความเป็น economic 
hub และ การลงทุนด้านความรู้และทักษะของบุคลากร หัวใจส าคัญของ iDA ก็
คือ นวัตกรรมนั่นเอง 

iDA ได้วางเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมคือ สร้างงานด้านข้อมูลข่าวสาร
และการสื่อสาร จากเดิมที่มีจ านวน 55,000 เพิ่มเป็น 170,000 งานให้ได้ภายในปี 
2015 โดยมียุทธศาสตร์หลักๆด้วยกันสามประการคือ 1.)พัฒนาศักยภาพในการ
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แข่งขันด้านข้อมูลและการสื่อสารในภาคเศรษฐกิจส าคัญๆ 2.) พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรด้าน ICT ให้ทัดเทียมระดับโลก 3.) พัฒนา ดึงดูด และรักษาบุคลากร
นั้นไว้ 
 3. Singapore Infocomm Technology federation (SiTF) เ ป็ น
หน่วยงานเอกชนที่ประกอบด้วยบริษัทในประเทศและบรรษัทข้ามชาติที่ท าธุรกิจ
ด้าน ICT เพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีที่เป็นที่จับตามอง เช่น Digital media, Cloud 
Computing, Green IT, Wireless, และ Security and governance หน้าที่ของ 
SiTF คือการเป็นกระบอกเสียให้กับบริษัทเอกชนเหล่านี้  และสร้างโอกาสให้กับ
สมาชิกในการเข้าสู่ตลาด โดยมีการจัดกิจกรรมและเวทีต่างเพื่อปรึกษาหารือและ
พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก 

4. Information Technology Standards Committee (iTSC) 
หน่วยงานกึ่งราชการกึ่งเอกชน ดูแลเรื่องมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
และให้บริการด้าน ICT ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก iDA และ SPRING (หน่วยงาน
ที่ดูแลเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนและการค้าของสิงคโปร์) โดยประกอบไปด้วย
บริษัทต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยสมาชิกของ iTSC จะเข้ามาท างานด้วยความสมัครใจ 
กิจกรรมหลกัๆทีท่ าเพือ่สรา้งมาตรฐานด้าน ICT คือการเข้ามาพูดคุยและเจรจากนั
ระหว่างสมาชิกโดยมีหน่วยงาน iDA และ SPRING เป็นผู้สนับสนุน 

ในด้านการศึกษา สิงคโปร์ได้มีการจัด International Conference on 
Teaching and Learning with Technology (iCTLT) อยู่แป็นประจ า โดยจะ
เน้นเรื่องการน าเทคโนโลยีเข้ามาประกอบในการให้การศึกษากับประชากรรุ่นใหม่ 
สถาบันการศึกษาด้าน ICT ช่ือดังของสิงคโปร์อย่าง The Singapore University 
of Technology and Design (SUTD) และมหาวิทยาลัยอื่นๆเองก็รุดหน้าท า 
MOU กับมหาวิทยาลัยด้าน ICT ระดับโลกเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ที่จะเข้ามา
ท างานในด้านนี้ด้วยเช่นกัน ทั้งยังมีการจัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาด้านการท าธุรกิจ 
ICT ให้กับผู้สนใจอีกด้วย 
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สรุปได้ว่า สิงคโปร์มีเป้าหมายที่จะน าตัวเองข้ึนสู่เวทีระดับโลกด้าน ICT 
โดยมีจุดมุ่งหมายแฝงคือการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ อย่างไรก็ตาม สิงคโปร์
มองว่าการที่จะข้ึนมาเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้าน ICT ระดับต้นๆ ได้นั้น สิ่ง
ส าคัญคือการพัฒนาเศรษฐกิจและความรู้ด้านเทคโนโลยีของภูมิภาค โดยสิงคโปร์
จะให้ความช่วยเหลือกับประเทศในอาเซยีนที่ด้อยพัฒนา โดยยึดตนเป็นแบบอย่าง
ในการพัฒนาด้านเทคโนโลยี และเมื่อเศรษฐกิจของอาเซียนดีข้ึน สิงคโปร์ก็จะ
เข้มแข็งมากข้ึนในเวทีระดับโลกเช่นกัน การพัฒนาเครือข่ายทางเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงมีความส าคัญทั้งกับสิงคโปร์และภูมิภาค
เพื่อผลักดันให้ อาเซียนมีความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ ให้สิงคโปร์เป็น hub ใน
เครือข่ายนี้น่ันเอง 
 
ชุดประจ าชาต ิ
 

 
หญิง :  สวมเสื้อและผ้าถุงพิมพล์าย สสีันสดใส 
ชาย :  ชาย : สวมสูทสากล 
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อาหารประจ าชาต ิ

 

 
ลักซา เลอมกั (Luksa Lermak) : 
เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มย าใส่กะทิ คล้ายๆ 
ข้าวซอยของไทย 

 
ดอกไม้ประจ าชาต ิ

 

 
ดอกไม้ประจ าชาิติ : กล้วยไม้แวนด้า 
มิส โจควิม (Vanda Miss Joaquim) 

 
บุคคล และสถานท่ีส าคัญ 
 

 

ลี กวนยู (Lee Kuan Yew) 
เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของสงิคโปร์ 
เป็นผู้น าพรรค People's Action Party 
(PAP) ด ารงต าแหนง่นายกรฐัมนตรีนานถึง 
31 ปี เป็นผู้เปิดประเทศท าใหส้ิงคโปรม์ี
ความทัดเทียมกบันานาอารยปรเทศ ลี 
กวนยู จึงเป็นบุคคลทีม่ีอิทธิพลอย่างมาก
ต่อประเทศ และเป็นหนึ่งในบุคคลที่ทรง
อิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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Jurong Bird Park 
เป็นสวนนกที่รวบรวมนกนานาชนิดไว้
มากมาย และถือได้ว่าเป็นสวนนกที่ใหญ่
ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่
รวม 126 ไร ่
 

 

เกาะ Sentosa 
หรือ เกาะมหาสนุก เกาะแหง่นี้จะเป็นฐาน
ทัพอังกฤษ ในสมัยที่สงิคโปร์เป็นเมืองข้ึน 
แต่ต่อมารัฐบาลได้ปรับปรุงใหม่ให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก โดยภายในเกาะ
มีแหลง่ท่องเที่ยวและกจิกรรมหลากหลาย 
 

 

โรงละคร Esplanade 
หรือโรงละครบนหาดทราย สร้างขึ้นเพื่อ
เป็นศูนย์กลางส าหรับแสดงศิลปะทกุแขนง 
 
 
 

 

รูปป้ันสิงโตทะเล Merlion  
รูปปั้นมีหัวเป็นสิงโต ตัวเป็นปลา สร้างขึ้น
เพื่อเป็นสญัลกัษณ์ของคณะกรรมการ
ท่องเที่ยวของสงิคโปร (Singapore 
Tourism Board) แต่ปัจจบุันได้กลายเป็น
สัญลักษณ์ของชาติสิงคโปร์ไปแล้ว 
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แหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ 
สิงคโปร์มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เช่น การ Shopping ที่ถนนออชาร์ด 

“Orchard Road” มีแหล่ง Shopping ที่น่าตื่นตาตื่นใจ มีสินค้าให้คุณจับจ่าย
สิ น ค้าอย่ า ง ไม่มีที่ สิ้ นสุด Singapore Zoological Gardens เป็ นสวนสัต ว์
มาตรฐานระดับโลก ซิ้งถูกสร้างและปรับปรุง ให้กลมกลืนใกล้เคียงกับธรรมชาติ
มากที่สุด “Night Safari” เป็นสวนสัตว์เปิดที่บริการทุกวัน 

ตั้งแต่เวลา ทุ่มครึ่งไปจนถึงเที่ยงคืน คุณจะเพลิดเพลิน กับชีวิตสัตว์ป่า
อย่างใกล้ชิดกับการนั่งรถราง ชมสัตว์ ที่ออกหากินยามค่ าคืน มากกว่า 100 ชนิด
“Sentosa Island” เกาะเซนโตซ่า เป็นสถานท่องเที่ยวที่สร้างความสนุกสนาน
และความประทับใจ ให้กับทุกเพศทุกวัย โดยการเดินทางไปเกาะเซนโตซ่าน้ันมี
ด้วยกัน 3 วิธี คือทางเรือเฟอร์รี่  รถยนต์ และกระเช้าลอยฟ้า “Singapore 
Botanic Garden” เป็นสวนพฤกษชาติที่มีพันธ์ุพืชหลากหลายชนิดและ พืชที่หา
ดูได้ยาก โดยเฉพาะสวนเพาะกล้วยไม้ ที่มีกล้วยไม้ถึง 20,000 ต้น จึงเป็นจุดสนใจ
ของนักท่องเที่ยว 
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โคริน เฟื่องเกษม, การพัฒนาทางเศรษฐกิจและการเมืองสิงคโปร์, กรุงเทพ: คบไฟ, 2542. 
ใจ อ้ึงภากรณ์, การเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: ข้อถกเถียงทางการเมือง, [ม.ป.ท.], 2552. 
โยะชิฮะระ คุนิโอะ เขียน, รัศม์ิดารา ขันติกุล และคณะ แปล, กาเนิดทุนนิยมเทียมในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้, พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544. 
วารุณี โอสถารมย์, แบบเรียนไทยกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “เพื่อนบ้านของเรา” ภาพ

สะท้อนเจตนคติอุดมการณ์ชาตินิยมไทย, ใน รัฐศาสตร์สาร, ปีที่22 ฉบับที่3 2544 
http://www.asean-info.com/asean_members/singapore.html 
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http://th.aectourismthai.com/tourismhub/1124 
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http://www.authorstream.com/Presentation/pittayuth-2178316-p2/ 
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