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 หนงัสอืเล่มนีถ้กูจดัทำาขึน้โดยนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนรุง่อรณุ เนือ่งจากในภาคการศกึษา

ที่ 2 ปีการศึกษา 2558  พวกเรามีโอกาสได้ลงพื้นที่ภาคสนามที่ประเทศสิงคโปร์ และได้พบกบัเรื่องราวที่น่าสนใจ

มากมาย พวกเราจึงนำามารวบรวมเเละจัดทำาหนังสือเรื่องนี้ เพื่อนำาเสนอเรื่องราวของ “อาเซียน” เเละ “ประเทศ

สิงคโปร์”

 โดยในหนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ  ที่เราได้ศึกษามา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตำาแหน่งทาง

ภูมิศาตร์ที่ทำาให้สิงคโปร์เหมาะเเก่การเป็นท่าเรือ หรือวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศของผู้นำาที่มีคุณภาพอย่าง

นายลี กวน ยูผู้สามารถนำาพาสิงคโปร์ไปสู่ความเจริญก้าวหน้า รวมทั้งเรื่องที่สิงคโปร์ยังเป็นประเทศที่ให้ความ

สำาคัญกับทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีความสามารถในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นในด้านการศึกษาและความสามารถ

ในการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เเละอีกหลาย ๆ ภาษาได้อย่างชำานาญ 

 หรือจะเป็นในด้านของการทำาธุรกิจที่ทำาให้ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศอันดับต้น ๆ ของโลกท่ีเป็น

ผู้นำาทางธุรกิจ จึงทำาให้ประเทศสิงคโปร์เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ถูกจับตามองจากทั่วโลก อีกทั้งสิงคโปร์ยังมีความ 

โดดเด่นด้านสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมายเข้ามาในประเทศ 

 นอกจากนีพ้วกเรายงัได้รวบรวมเรือ่งราวน่าสนใจจากทัง้ 10 ประเทศอาเซยีนไว้ในหนงัสอืเล่มนีอ้กีด้วย 

อาทิเช่น สถานที่น่าท่องเที่ยวในประเทศฟิลิปปินส์เเละประเทศมาเลเซีย รวมถึงคอลัมน์ที่น่าสนใจอย่างคอลัมน์

สัมภาษณ์นักเรียนที่เรียนในประเทศสิงคโปร์ เเละคอลัมน์ A-Z ที่นำาเสนอมุมมองอาเซียนผ่านตัวอักษรทั้ง 26 ตัว

ในภาษาอังกฤษ

 สุดท้ายนี้พวกเราหวังว่าท่านผู้อ่านจะได้มุมมองใหม่ ๆ เกี่ยวกับอาเซียนและสิงคโปร์จากหนังสือเล่ม

นี้ไม่มากก็น้อย เเละหากมีข้อผิดพลาดประการใด ทั้งในด้านเนื้อหาเเละภาพประกอบก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี่ด้วยค่ะ 

เเละสุดท้ายพวกเราอยากที่จะขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ตัดสินใจหยิบเล่มนี้ขึ้นมาอ่าน ต่อจากนี้ก็ขอเชิญทุกท่าน

ได้สนุกเเละเพลิดเพลินกับเรื่องราวที่พวกเรานำามาฝากไว้ในเล่มนี้ได้เลยค่ะ

 This book was submitted by grade 11th students, Roong Aroon School. In the semester 2, 

Academic Year 2015.We had opportunities to visit Singapore. And we found a lot of interesting things. 

So we would like to present of “ASEAN” and “Singapore” through the book.

  The knowledge learning from Singapore was written in this book. This including the landscape, 

Lee Kuan Yew, education, language, investment, attractions and many things about Singapore. 

  Moreover, we compiled the interesting things of 10 countries in this book. 

For example the attractions in The Philippines and Malaysia and column A-Z that present interesting 

aspects of ASEAN through 26 English letters

  Lastly we hope that every reader will get the new points of view of ASEAN more or less. If 

there is something wrong in this book. We apologize for it. And thanks for reading this book. I hope 

you enjoy reading the book.  

สาส์นจากบรรณาธิการ



อาเซียนคืออะไร?
	 อาเซียน	 (ASEAN)	 หรือสมาคมประชาชาติเเห่งเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้	 เป็นองค์กรทางภูมิรัฐศาสตร์เเละเศรษฐกิจ	มีสมาชิก	10	ประเทศคือ	

เวียดนาม		ฟิลลปิินส์		ไทย	บรไูน	เมยีนมาร์	มาเลเซีย	ลาว	สงิคโปร์	กัมพชูา	และ

อินโดนีเซีย	

	 ในปีพ.ศ.2504	ได้มีการจัดตั้งสมาคม	ASA	(Association	of	South	

East	 Asia)	 ขึ้น	 โดยมีประเทศไทย	มาเลเซีย	 เเละฟิลิปินส์เป็นสมาชิก	 แต่

ในปีพ.ศ.2506	สมาคม	ASA	ก็ต้องยุติลงเนื่องจากปัญหาการเมืองระหว่าง 

อินโดนิเซียเเละมาเลเซีย	หลังจากฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเเล้ว		จึง

เริ่มหาลู่ทางใหม่โดยจัดตั้งองค์กรร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค	

	 อาเซยีนได้ก�าเนดิขึน้ครัง้เเรกในวนัที	่8	สงิหาคม	พ.ศ.2510	มปีระเทศ

เริ่มต้น	 5	ประเทศคือ	 ไทย	อินโดนิเซีย	 สิงคโปร์	 มาเลเซีย	 เเละฟิลลิปินส์	 ได้

มีการลงนามใน	 “ปฏิญญาอาเซียน”	 ซึ่งเป็นเอกสารในการก่อตั้งอาเซียน	มี

วตัถปุระสงค์คอื	สกดัการเเพร่ขยายของคอมมวินสิต์ในเวยีดนาม	และเน้นเรือ่ง

การมีมิตรภาพต่อกัน	ร่วมมือกันพัฒนาเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	รักษา

สนัตภิาพเเละความมัน่คงร่วมถงึการไม่ไปยุง่เกีย่วสถานการณ์ภายในประเทศ

อื่น

	 หลังจากปีพ.ศ.2527	สมาชิกของอาเซียนเพิ่มขึ้นเป็น	 10	ประเทศ	

จนในปีพ.ศ.2551ได้มีการลงนาม	 “กฎบัตรอาเซียน”	 	 ต่อมาในปีพ.ศ.	 2558	 

ค่า	GDP	หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	ที่บ่งชี้มาตรฐานการครอง

ชีพของคนในประเทศของอาเซียนรวมกันทุกประเทศได้	2.6	ล้านล้านดอลลาร์

ASEAN

สหรัฐฯ		ซึ่งเป็นอันดับ	7	ของโลก

แนวทางของอาเซียน
1.	ให้ความเคารพแก่เอกราช	อ�านาจอธิปไตย	ความเท่าเทียม	บูรณภาพ

แห่งดินแดน	และเอกลักษณ์ของชาติสมาชิกทั้งหมด	

2.	สมาชิกแต่ละประเทศมสีทิธทิีจ่ะปลอดจากการแทรกแซงจากภายนอก	

การรุกรายดินแดน	และการบังคับขู่เข็ญ

3.	จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องภายในของสมาชิกอื่น	

4.	รู้จักยอมรับในความแตกต่าง	สามารถแก้ปัญหาด้วยกันอย่างสันต	ิ

ประชาคมเศรษฐกิจ AEC 

	 การรวมกลุ่มทางภูมิภาค	ท�าให้การรวมตัวทางเศรษฐกิจเป็น

ไปอย่างรวดเร็ว	 คาดว่าจะประสบความส�าเร็จในการก่อตั้งประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนในปีพ.ศ.2558	ประชาคมเศรษฐกิจน้ีจะมีประชากร	

560	ล้านคน	และมูลค่าการค้ามากกว่า	1.4	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	ท�าให้ได้

ผลประโยชน์ในอ�านาจต่อรองทางเศรษฐกิจ	(น�าเข้าและส่งออก)

	 เขตการค้าเสรีเป็นรากฐานของการก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน	 โดยเป็นการลดอัตราภาษีศุลกากร	 เพื่อให้สินค้าใน

อาเซียนหมุนเวียน	 เป็นข้อตกลงที่เกิดจากสมาชิก	 ซึ่งกังวลต่อ

ผลผลิตหัตถกรรมท้องถิ่นของตน	

Vietnam Cambodia Laos Myanmar The Philippines



	 ASEAN	Economic	Community	shall	be	the	goal	of	regional	economic	integration	

by	2015.	AEC	has	of	560	million	populations	and	value	of	trade	more	than	1.4	million	USD.	

Those	benefit	High	Competitive	Economic	Region.

	 The	ASEAN	Free	Trade	Area	(AFTA)	has	now	been	virtually	established.	ASEAN	

Member	Countries	have	made	significant	progress	in	the	lowering	of	intra-regional	tariffs	

through	the	Common	Effective	Preferential	Tariff	(CEPT)	Scheme	for	AFTA.

	 ASEAN	or	Association	of	Southeast	Asia	is	the	geopolitic	and	economic	orga-

nization	 of	 Southeast	Asia	 countries.	 There	 are	 10	members;	 Vietnam,	 Philippines,	

Thailand,	Brunei,	Myanmar,	Malaysia,	Laos,	Singapore	and	Indonesia.	

	 Its	aims	include	accelerating	economic	growth,	social	progress,	and	sociocul-

tural	evolution	among	its	members,	protection	of	regional	peace	and	stability,	and	op-

portunities	for	member	countries	to	resolve	differences	peacefully.	In	2015,	the	organi-

zation’s	combined	nominal	GDP	had	grown	to	more	than	US$2.6	trillion.	If	ASEAN	were	

a	single	entity,	it	would	rank	as	the	seventh	largest	economy	in	the	world,	behind	the	US,	

China,	Japan,	Germany,	France	and	the	United	Kingdom.

As	set	out	in	the	ASEAN	Declaration,	the	aims	and	purposes	of	ASEAN	are	:

													1.To	accelerate	economic	growth,	social	progress,and	cultural	development	in	

the	region.

										2.To	promote	regional	peace	and	stability.

										3.To	promote	collaboration	and	mutual	assistance	on	matters	of	common	interest.

4.To	provide	assistance	to	each	other	in	the	form	of	training	and	research	facilities.

5.To	collaborate	 for	 the	better	utilization	of	agriculture	and	 industry	 to	 raise	 the	

living	standards	of	the	people.

6.To	promote	Southeast	Asian	studies.

The Philippines Malaysia Thailand Brunei Singapore Indonesia



THAILAND
(Tom Yamkung ต้มยำ กุ้ง)

	 ต้มย�ำกุ ้ง	 (Tom	Yamkung)	 เป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของ

ประเทศไทย นกัท่องเทีย่วไม่ว่าจะมาจากประเทศใดบนโลก เมือ่เดนิทาง

มาถงึเมือ่ไทย อาหารเมนแูรกทีพ่วกเขานกึถงึกค็อื “ต้มย�ากุง้”  ด้วยรสชาติ

ที่เข้มข้น ทั้งรสเปรี้ยว และเผ็ดน�า และเคล้ากลิ่นหอมของเครื่องแกงทั้ง

ข่า ตะไคร้ และใบมะกรูด รวมทั้งรสชาติความอร่อยของกุ้งแม่น�้าที่ชวน

รับประทาน ท�าให้นักท่องเที่ยวอยากลิ้มลองอาหารขึ้นชื่อเมนูนี้เสมอมา

  No matter who you are or where you’re from, coming to 

Thailand you shouldn’t miss this dish. This soup has strong spicy 

and sour taste all in one dish. The main ingredients of this dish 

are fresh shrimp, galangal, lemongrass, bergamot leaves and 

chili. 

  CAMBODIA
    (Lok La ลกละ)
 
	 ลกละ	(Lokla) อาหารขึ้นชื่อของประเทศกัมพูชา ว่ากันว่า

เมนนูีท้�าให้นกัท่องเทีย่วทีม่ายงัประเทศกมัพชูานัน้หลงใหลไปกบัรสชาติ

ของมนั หน้าตาของเมนนูีค้ล้ายกบัเนือ้ผดัน�า้มนัหอย ลกละปรงุจาก เนือ้

วัวน�ามาผัดกับซอสปรุงรส ใส่กระเทียมสดสับละเอียดกับพริกไทยด�า 

และหวัหอม โดยจะมรีสชาตเิปรีย้วผสมกบัความหวานของหวัหอม และ

เผ็ดเล็กน้อย

 Many tourists vouch for the deliciousness of this dish. 

And many tourists are enchanted by Lokla. The main ingredients 

are meat, garlic, and onion fried with oyster sauce. This dish will 

be a little spicy, sour and sweet.

        BRUNEI
  (Ambuyat อัมบูยัต)

	 อัมบูยัต	 (Ambuyat)	อาหารขึ้นชื่อของประเทศบรูไนมี

ลักษณะเด่นอยู่ที่ตัวแป้งที่เหนียวข้นคล้ายข้าวต้ม หรือโจ๊ก โดยจะมีแป้ง

สาคูเป็นส่วนผสมหลัก ตัวแป้งของอัมบูยัตเองนั้นไม่มีรสชาติแต่ความ

อร่อยจะอยูท่ีก่ารจิม้กบัซอสผลไม้ทีม่รีสเปรีย้ว นอกจากนีย้งัมเีครือ่งเคยีง

อีก 2 - 3 ชนิด เช่น ผักสด เนื้อห่อใบตองย่างหรือเนื้อทอด

  Ambuyat is mainly made of Sago palm paste, and dip 

with fruit sauce giving a sour taste. Also, we usually eat  it with 

side disesh which are fish, fried meat, and fresh vegetables. 

 

  MYANMAR
        (Lah Ped หล่าเพ็ด)

	 หล่ำเพด็	(Lah	Ped) คอื อาหารขึน้ชือ่ของประเทศพม่า เป็น

อาหารเพ่ือสุขภาพที่พลาดไม่ได้ และมีความส�าคัญในการประกอบ

พิธีกรรม  หล่าเพ็ด มีหน้าตาคล้ายกับเมี่ยงค�าของไทย มีวัตถุดิบหลักคือ 

ใบชาน�ามาหมัก และรับประทานคู่กับกระเทียมเจียว ถั่วชนิดต่าง ๆ 

กุ้งแห้ง งา และมะพร้าวคั่ว

 

 This is a healthy dish. Lahpet is also important for many 

ceremonies in Myanmar. By the way this dish looks like “Leaf-

Wrapped Bite-Size Appetizer” or in Thai called “Miangkum”. The 

main ingredients are green tea leaf, fried garlic, dried shrimp, 

peanuts and roasted coconut.  

   ASEAN’S FOOD

        10 อาหารดังในอาเซียน

ติณณภพ เกษมสุวรรณ



     THE PHILIPINES
    (Adobo อโดโบ้)

 อโดโบ้	(Adobo) เป็นอาหารยอดนยิมของชาตฟิิลปิปินส์  ท�า

จากเนือ้หมหูรอืเนือ้ไก่ทีป่รงุรสโดยน�า้ส้มสายช ูซอีิว๊ขาว กระเทยีมสบั น�า

ไปท�าให้สกุโดยอบในเตาอบหรอืทอด แล้วน�ามารบัประทานกบัข้าวสวย

ร้อน ๆ ซึ่งอาหารจานนี้เป็นที่นิยมในหมู่นักเดินทางเนื่องจากส่วนผสม 

ของอโดโบ้สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานเหมาะส�าหรับพกไว้เป็นเสบียง

อาหารระหว่างการเดินทาง

 One of the most famous foods of the Philippines. The 

main ingredients are pork, vinegar, light soya sauce, garlic, pep-

per and Bay leaf. In the past this dish was popular for backpack-

ers because it can be kept for long time.

  SINGAPORE
     (Lak Sa ลักซา)

 ลักซำ	(Lak	Sa) เป็นอาหารขึ้นชื่อของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งนัก

ท่องเที่ยวที่มาเยือนไม่ควรพลาด หน้าตาของลักซานั้นคล้ายคลึงกับ

ก๋วยเตีย๋วต้มย�า หรอืข้าวซอยของไทย เหมาะส�าหรบัคนทีช่อบรบัประทาน

อาหารทะเลเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามลักซามีทั้งแบบที่ใส่กะทิ และไม่

ใส่กะทิ ทว่าแบบที่ใส่กะทิจะเป็นที่นิยมมากกว่า

 Laksa looks like “spicy tom yam pork noodle soup”. But 

pork will be replaced with seafood. It also looks like “Kao Soy”. 

The main ingredients of Luksa are shrimp, chilli paste and coconut 

milk. We can eat Laksa with or with no coconut milk. But they 

usually put the coconut milk in Laksa. 

 

  INDONESIA
      (Gado Gado กาโด กาโด)

 กำโด	กำโด	(Gado	Gado) อาหารขึ้นชื่อของประเทศ

อนิโดนเีซยีประกอบไปด้วยผกัและธญัพชืหลายชนดิ ทัง้แครอท  มนั

ฝรั่ง กะหล�่าปลี นอกจากนี้ยังมีเต้าหู้ และไข่ต้มสุกอีกด้วย เวลา 

รับประทานนั้นจะมีน�้าราดที่คล้ายกับน�้าซอสสะเต๊ะ ด้วยเคร่ือง

สมนุไพรในซอส เช่น รากผกัช ีหอมแดง ท�าให้ไม่เลีย่นในรสชาตขิอง

กะทิมากเกินไป

 The main ingredients are: carrot, potato, cabbage, 

bean sprouts, tofu and boiled egg. They usually pour a sauce 

on Gado Gado. The ingredients of the sauce are: parsley, 

shallots, garlic and lemongrass.

        LAOS
(Luang Prabang Salad สลัดหลวงพระบาง)

	 สลัดหลวงพระบำง	 (Luang	Prabang	Salad) เป็น

อาหารขึ้นชื่อของประเทศลาว และเป็นอาหารอาเซียนเพื่อสุขภาพ ส่วน

ประกอบกจ็ะคล้ายกบัสลดัทัว่ไป แต่มคีวามพเิศษตรงทีจ่ะเพิม่ผกัน�า้ ซึง่

เป็นผักพื้นบ้านที่พบในประเทศลาวเท่านั้น ทานคู่กับไข่ต้มและหมูสับ

ลวกสกุราดด้วยสลดัน�า้ใส พร้อมโรยหน้าด้วยกระเทยีมเจยีวและถัว่ลสิง

คั่ว

 This is healthy salad  with delicious dressing.  Luang 

Prabang Salad will eat with boiled egg roased garlic and roasted 

nuts.

 

    MALAYSIA 
       (Nasi Lemak นาซิ เลอมัก)

 นำซิ	 เลอมัก	(Nasi	Lemak)	อาหารขึ้นชื่อของประเทศ

มาเลเซีย  เป็นอาหารที่ประกอบไปด้วยข้าวที่หุงกับกะทิและใบเตย ทาน

พร้อมเครือ่งเคยีง 5 อย่าง คอื แตงกวาหัน่ ถัว่อบ ไข่ต้มสกุ ปลากะตกัทอด

กรอบ และไก่ทอด 

  The rice will be cooked with coconut milk and pandanus 

leaves. We will eat Nasi Lemek with 5 side dishes of minched 

cucumbers, baked beans, boiled egg,fried anchovy and fried 

chicken. 

     VIETNAM
         (Vietnamese Spring Rolls
                    เปอะเปี๊ยะเวียดนาม)
 

เปำะเป๊ียะเวยีดนำม	(Vietnamese	Spring	Rolls) เป็นอาหาร

ขึน้ชือ่ของประเทศเวยีดนาม ความอร่อยของเปาะเป๊ียะเวยีดนามอยู่

ที่แผ่นแป้งที่ท�ามาจากข้าวเจ้า รวมทั้งผักและสมุนไพรชนิดต่าง ๆ 

เช่น ผักกาดหอม สะระแหน่ และทานคู่กับน�า้จิ้มหวาน

  This spring roll is not the same as other spring rolls. 

The Vietnamese Spring Rolls wrapped with soft flour made 

from rice. We will eat it with a spicy sauce.



วัดพระแก้ว

	 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม	หรือที่รู ้จักกันในชื่อของ 

“วัดพระแก้ว”	ถอืได้ว่าเป็นวดัทีม่ชีือ่เสยีงมากทีส่ดุในกรงุเทพมหานคร	

ในอดตีเคยเป็นทีป่ระทบัของพระมหากษตัรย์ิ	โดยมพีระมหาปราสาท	

พระราชมณเฑียรสถาน	และวัดพระแก้วก่อนที่จะกลายเป็นสถานที่

ท่องเที่ยวที่ส�าคัญในปัจจุบัน	

	 สิง่หนึง่ทีส่�าคญัมากส�าหรบัวดันีค้อื	ในสมยัพระบาทสมเดจ็

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก	โปรดเกล้าฯ	ให้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้ว

มรกต	ทีท่�าด้วยมณสีเีขยีวเนือ้เดยีวกนัทัง้องค์และมกีารเปลีย่นเครือ่ง

ทรงในทุกฤดู

	 	เนื่องจากวัดพระแก้วเป็นวัดที่มีความส�าคัญมาก	จึงได้มี

การปฎิสังขรณ์ใหญ่ทุก	ๆ	40	ปี	ตั้งแต่สมัยรัชกาลที	่3	เรื่อยมาจนถึง

รัชกาลปัจจุบัน	โดยส่วนใหญ่เน้นด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม

ท่ีเป็นมรดกเอกของชาติ	เช่น	มีการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังรอบรั้ว

วัด	ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรามเกียรต์ิมากถึง	179	ห้อง	ถือว่าเป็น

ภาพจติรกรรมฝาผนงัทีย่าวทีส่ดุในโลก	อกีสิง่หนึง่ทีท่�าให้วดัพระแก้ว

ไม่เหมอืนวดัอืน่กค็อื	วดัพระแก้วไม่มพีระสงฆ์จ�าพรรษาอยูเ่ลยแม้แต่

รูปเดียว	เพราะถือเป็นธรรมเนียมของวัดในพระบรมหาราชวัง	โดยมี

ความเชื่อมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา

T H A I L A N D
               TEMPLE

	 	วัดพระแก้วแห่งนี้สวยงามไปด้วยสีทองอร่ามทั้งวัด	ซึ่ง

เป็นที่ดึงดูดสายตาของนักท่องเที่ยว	ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเจดีย์

ที่นอกจากจะมีการเคลือบด้วยสีทองสวยงามแล้ว	ยังมีการ

ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ	เพ่ือให้คนได้ไปสักการะบูชา	หรือ

จะเป็นการตกแต่งด้วยการปิดทองประดับกระจกรอบพระอุโบสถ	

แสดงให้เเห่งถึงความสวยงามที่แท้จริง	เปี่ยมไปด้วยความศรัทธา	

ความศักดิ์สิทธิ์	จึงสมกับค�าร�่าลือของนักท่องเที่ยจากหลาย	ๆ	ชาติ

ที่ยกให้วัดพระแก้วเป็นสถานที่ที่น่าเที่ยวมากที่สุดในกรุงเทพ

 The Grand Palace is one of the most famous temples 

in Bangkok.  It is well known by foreigners around the world. 

 In the past, the Grand Palace was the actual royal 

palace.	King	Rama	1	also	placed	the	Emerald	Buddha	in	the	

Grand Palace. Since, there are no monks in Grand Palace, 

it makes the Grand Palace different from other temples. This 

custom has been used since the Ayutthaya period. 

ตระการตา	วิวัฒนะอมรชัย



วัดโพธิ์

	 วดัโพธิห์รอืวดัพระเชตพุนวมิลมงัคลารามราชวรมหาวหิาร	

เป็นวดัประจ�ารชักาลที	่1	สร้างมาแล้วประมาณ	200	ปี	ภายในวดัโพธิ์

เต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์มากมาย	เช่น	พระพุทธรูปปางพระนอนที่มี

ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ	และยังมีการประดับมุกภาพมงคล	108	

ประการท่ีพระบาท	ซึ่งสร้างชื่อเสียงไปทั่วโลก	ซ่ึงถ้าใครไปวัดนี้ก็มัก

จะไปสักการะบูชา

	 นอกจากนี้ยังมี	“เจดีย์	4	รัชกาล”	คือเป็นพระมหาเจดีย์

ประจ�ารชักาลที	่	1	-	4	เป็นมหาเจดีย์ขนาดใหญ่	4	องค์	ส�าหรบัรชักาล

ที่	1	นั้น	ทรงใช้เคลือบกระเบื้องสีเขียว	ส�าหรับรัชกาลที่	2	รัชกาลที	่3	

โปรดเกล้าฯ	ให้สร้างพระมหาเจดีย์เพื่ออุทิศถวายแด่รัชกาลที่	2	โดย

เจดีย์จะประดับด้วยกระเบื้องสีขาว	

	 ต่อมาในรชักาลที	่3	โปรดเกล้าฯ	ให้สร้างมหาเจดย์ีเป็นการ

ส่วนพระองค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา	องค์พระเจดีย์ประดับด้วย

กระเบื้องเคลือบสีเหลือง	

	 และสุดท้ายในรัชกาลที่	4		โปรดเกล้าฯ	ให้สร้างพระมหา

เจดีย์	ตามแบบพระเจดีย์ศรีสุริโยทัย	วัดสวนหลวงสบสวรรค์	จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา	

	 อย่างไรก็ตาม	เมื่อรัชกาลที่	4	ใกล้จะเสด็จสวรรคตได้มี 

พระราชด�ารัสเฉพาะกับรัชกาลที่	5	ว่า	“ต่อไปในรัชกาลหลังอย่าให้

เอาเป็นแบบอย่างทีจ่�าเป็นจะต้องสร้างพระเจดย์ีประจ�ารชักาลในวดั

พระเชตุพนฯ	ต่อไปเลย	เพราะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้ง	4	รัชกาลแต่

แรกนัน้ได้เคยทรงเหน็กนัทัง้	4	พระองค์	ผิดกบัสมเดจ็พระเจ้าแผ่นดนิ

พระองค์อื่น”	จึงได้ยุติการสร้างเจดีย์ตั้งแต่นั้นมา

 

	 Wat	Pho	 is	a	symbol	of	King	Rama	1	and	 it	 is	 the	

oldest	temple	in	Thailand.	It	was	built	200	years	ago.	It	hous-

es	the	biggest	reclining	Buddha	in	Thailand	that	has	108	aus-

picious signs pictures at foot surface. This reclining Buddha 

is	very	famous	and	it	is	known	around	the	world.	There	are	4	

Phra	Maha	Chedis	built	by	King	Rama	1	to	King	Rama	4.

วัดอรุณราชวราราม

 วัดอรุณฯ	 เป็นอีกหนึ่งวัดท่ีมีชื่อเสียงและเป็นท่ีรู้จักของ 

นักท่องเที่ยว	 วัดอรุณเป็นวัดประจ�ารัชกาลที่	 2	ด้วยความได้เปรียบ

ทางด้านต�าแหน่งที่ตั้งที่ติดกับริมแม่น�้าเจ้าพระยา	ท�าให้ง่ายต่อการ

เดินทาง	ทั้งทางบกและทางน�้า	มีวิวที่สวยงาม	วัดอรุณฯ	ยังมีความ

โดดเด่นในเรื่องของสถาปัตยกรรมที่แปลกตาด้วยรูปแบบวิหารท่ี

คล้ายเขาพระสุเมร	ุหรือที่เราเรียกกันว่าพระปรางค์	เมื่อเวลาตกเย็น

ภาพพระอาทิตย์ตกตรงเส้นขอบฟ้าที่วัดอรุณฯกลายเป็นภาพความ

งดงามที่ท�าเอาใครหลาย	ๆ	คนลืมไม่ลง

	 พระปรางค์วดัอรณุฯ	ได้รบัการบนัทกึโดยกนิเนสบุค๊ว่า	เป็น

พระปรางค์ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก	พระปรางค์น้ันประดบัไปด้วยกระเบือ้ง

เคลือบ	ถ้วยชามแบบสมัยโบราณ	เปลือกหอย	เป็นลวดลายดอกไม	้

ใบไม้	 และลายอื่น	 ๆ	 มีรูปปั้นมารแบกรับเจดีย์อยู่โดยรอบ	 เมื่อ 

นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมพระปรางค์จะสามารถขึ้นไปบนพระปรางค์

เพื่อชมวิวทิวทัศน์โดยรอบได้	 โดยเฉพาะภาพแม่น�้าและวัดพระแก้ว

ที่งดงาม	ซึ่งเป็นความงดงามของกรุงเทพมหานครอย่างแท้จริง

	 Wat	Arun	is	a	symbol	of	King	Rama	2.	Wat	Arun	is	

located on the bank of ChaoPraya river, so it’s easy to get 

there by boat and car. It has various beautiful architectures 

and scenic views. Wat Arun’s stupa is ranked as the biggest 

stupa in the world. The stupa is made of glazed tiles.  with 

statues around it, which look like they are carrying the stupa.



T H E 
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ขอบคุณรูปภาพจาก http://mynatour.org

IT'S TRUE BEAUTY OF NATURE

 การท่องเท่ียว เป็นอีกหนึ่งส่ิงที่หลายประเทศพยายามโปรโมท

เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้กับประเทศ โดยพยายามดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลก

ให้มาท่องเที่ยวในประเทศของตน  บางประเทศเลือกใช้ประวัติศาสตร์ 

วัฒนธรรม และศิลปะในการดึงดูดผู้คน แต่หลายประเทศรวมถึงประเทศ

ฟิลิปปินส์ ใช้จุดแข็งทางด้านความสวยงามทางธรรมชาติในการดึงดูดนัก

ท่องเที่ยว

 ต้องกล่าวก่อนว่าประเทศฟิลิปปินส์มีสภาพภูมิประเทศเป็นหมู่

เกาะ โดยมีเกาะมากถึง 7,107 เกาะ และพื้นท่ีชายฝั่งยาวถึง 36,289 

กโิลเมตร ท�าให้ประเทศฟิลปิปินส์เลอืกทีจ่ะใช้จดุเด่นนี ้ในการผลกัดนัและ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ 

 ฟิลิปปินส์เน้นการท่องเที่ยวทางทะเล เช่น การด�าน�้าดูปะการัง 

และการเที่ยวเกาะ เช่น ช็อคโกแลตฮิลส์

พิสุทธิ์ มโนรัตน์



T H E 

PH IL IP INES

ขอบคุณรูปภาพจาก https://style1822.files.wordpress.com

 ชือ่ว่า ‘ชอ็คโกแลตฮลิส์’ กอ็าจท�าให้ท่านผูอ่้านหลายคนคดิว่าฟิลปิปินส์มกีารปลกู

โกโก้กันมาก แต่ความจริงแล้วช็อคโกแลตฮิลส์นั้นเป็นชื่อของกลุ่มเนินเขาของเกาะโบฮอล 

เกาะที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศฟิลิปปินส์ โดยช็อคโกแลตฮิลส์นั้นเกิดจากการเรียงตัว

กันของเนินเขาหินปูนหลายพันลูกเป็นพื้นที่กว่า 50 ตารางกิโลเมตร 

 ส่วนชื่อเรียก “ช็อคโกแลตฮิลส์” นั้นมาจากลักษณะของเนินเขาทรงกรวยคว�า่ และ

มีความสมมาตรเหมือนก้อนช็อคโกแลตกลม ๆ เรียงตัวอยู่ และด้วยความแปลกของชื่อและ

ลกัษณะอนัโดดเด่นทางภมูศิาสตร์ของชอ็คโกแลตฮลิส์นีเ้อง ทีท่�าให้ชอ็คโกแลตฮลิส์สามารถ

ดึงดูดนักท่องเที่ยวจ�านวนมากให้เข้ามาเยี่ยมชมได้ในทุกปีครับ

 นอกจากช็อคโกแลตฮิลส์ซึ่งสามารถสร้างความโดดเด่นให้กับการท่องเท่ียวของ

ฟิลิปปินส์แล้ว ในเรื่องการท่องเที่ยวทางน�้าก็ยังดึงดูดผู้คนได้มากเช่นกัน เริ่มจากการด�าน�้า

ชมปะการังตุบบาตาฮา (Tubbataha Reef) ซึ่งเป็นแนวปะการังที่อยู่ในการดูแลของอุทยาน

ธรรมชาติตุบบาตาฮา โดยแนวปะการังตุบบาตาฮานี้สามารถแบ่งออกได้เป็นเกาะปะการัง

เหนอื และเกาะปะการงัใต้ ซึง่ถกูแบ่งโดยร่องน�า้ลกึความกว้าง 8 กโิลเมตร ความสวยงามของ

แนวปะการังนี้เกิดจาก การแบ่งเขตน�้าตื้นกับน�้าลึกอย่างชัดเจนด้วยแนวปะการัง 

 สถานที่สุดท้ายที่จะกล่าวถึงคืออุทยานแห่งชาติแม่น�้าใต้ดินปวยร์โต – ปรินเซซา 

(Puerto Princesa Subterranean River National Park) มรดกโลกทางธรรมชาตปีิพ.ศ. 2542 

โดยอุทยานแห่งนี้อยู่ในเทือกเขาเซนต์พอล (Saint Paul Mountain Range) ทางชายฝั่งตอน

เหนอืของเกาะปาลาวนั (Palawan Island) ภายในอทุยานจะมแีม่น�้าใต้ดินลอดผ่านถ�า้หนิปนู

ของเทือกเขาเซนต์พอล ไหลลงสู่ทะเลด้วยความยาว 8.2 กิโลเมตร ซึ่งเรือสามารถล่องผ่าน

แม่น�้านี้ได้ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่จะได้พบกับค้างคาว โครงสร้างถ�้าท่ีน่าประทับใจ 

เนื่องจากมีหินงอกหินย้อยมากมาย รวมถึงระบบนิเวศป่าดิบที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์พืช

และพนัธุส์ตัว์ เช่น นกเงอืกปาลาวนั อย่างไรกต็าม อทุยานแห่งนีเ้ปิดให้นกัท่องเทีย่วเยีย่มชม

ในระยะทางเพียง 1.2 กิโลเมตร เนื่องจากต้องการอนุรักษ์พื้นที่แห่งนี้เอาไว้

 เห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่า ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีแหล่งท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติที่น่าสนใจไม่แพ้ประเทศอื่นในอาเซียนเลย ไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวชมเนินเขาแปลก

ตา หรือจะเป็นการล่องแม่น�้าใต้ดินที่หาชมได้ยากมาก 

 หากท่านผู้อ่านต้องการไปเที่ยวเพื่อชมธรรมชาติแปลกใหม่ในเขตอาเซียน ผมคิด

ว่าประเทศฟิลิปปินส์น่าจะเป็นตัวเลือกที่ไม่น่ามองข้ามเลยทีเดียว

 

 There are 7,107 islands and 36,289 square kilometers of shore area in The 

Philippines and these things make the philippines have many water activities such 

as diving, or exploring the cave. Also the philippines have another thing that make 

them unique. It’s a mysterious island called Bohol Island. There is a place that ev-

erybody wants to visit.

 This place is called ‘Chocolate Hills’ It’s a group of thousand grassy hills 

that spreads over an area of more than 50 square kilometers. Its name comes from 

the shape of the hills that look like chocolate bun. Tourists who come to this place 

can see an intriguing geography of the hills.

 Diving in the philippines is popular too. The most beautiful place for diving 

is Tubbataha Reefs. Tubbataha Reefs are in Tubbataha Reef Marine Park. It was 

separated by 8 km channel into 2 atolls, the north atoll, and the south atoll. the 

beauty of the reefs is the way the reefs separate deep sea and shallow sea.

 The last place we will cover in this column is Puerto Princesa National Park. 

It’s a natural world heritage site. It’s at Saint Paul Mountain. There is a 8.2 kilometers 

underground river that flow through under the mountain. The tourists can get into the 

cave by boat. Inside the cave, there are bats, stalagmites, and stalactites. There is 

a forest outside the cave and tourists can see the forest ecology with abundant 

animals and plants. For example, Palawan Hornbills.



	 บาหลี	เกาะหนึ่งในประเทศอินโดนีเซีย	ที่ใครหลายคนอาจจะคุ้น

ชื่อดี	โดยเฉพาะผู้ที่สนใจในเรื่องของวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม	

	 สถาปัตยกรรมบาหลีเป็นการผสมผสานระหว่างธรรมชาติและ

วัฒนธรรมดั้งเดิมเข้าด้วยกัน	 	ใครที่ได้ไปยังเกาะแห่งนี้	ต่างหลงใหลใน							

มนต์เสน่ห์ของเกาะบาหลทีีส่วยงาม	จนท�าให้อยากจะกลบัไปอกีหลาย	ๆ 	ครัง้	

	 ในคอลัมน์นี้	 เราจะพาท่านผู้อ่านไปพบกับสถานที่ท่องเที่ยวทาง

วัฒนธรรมของเกาะบาหลีถึง	3	แห่งด้วยกัน

 

 เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังมากในประเทศอินโดนีเซีย	

จาตีลูวีห์เป็นชื่อหมู่บ้านที่ยังคงปลูกข้าวพันธุ์ท้องถิ่นที่มีล�าต้นเรียว

ยาว	และนบัว่าเป็นจงัหวดัทีม่ทีศันยีภาพนาขัน้บนัไดทีส่วยทีส่ดุของ

เกาะบาหล	ีการท�านาขัน้บนัไดนัน้มรีะบบจดัการน�า้อย่างทัว่ถงึ	โดย

น�้าจะถูกปล่อยเข้านาและให้น�้าไหลลงสู่นาขั้นล่าง	เป็นระบบการ

จัดการน�า้เพือ่ใช้ในการเกษตรทีม่มีานานหลายทศวรรษ	นกัท่องเทีย่ว

จะได้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวนาบาหลี	นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมปั่น

จักรยาน	และขับรถ	ATV	เพื่อชมพื้นที่ได้อย่างสะดวกสบาย

 

B a l i 
บาหลีดินเเดนการท่องเที่ยว 	 เป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ของเกาะบาหลี	ซึ่งชาวบาหลีได้ให้ความเคารพ

อย่างสงู	วดันีถ้กูสร้างขึน้เพือ่อทุศิให้กบัเทพเจ้าและปีศาจแห่งท้องทะเล	แต่ท่ีพเิศษไป

กว่านั้นก็คือ	วัดแห่งนี้มีที่ตั้งอยู่บนส่วนของแผ่นดินที่ยื่นออกไปในทะเล	ในช่วงน�้าขึ้น

วัดจะถูกล้อมด้วยทะเลเหมือนเป็นเกาะเล็ก	ๆ		แต่เมื่อน�า้ลงจะปรากฏทางเชื่อมที่เป็น

ลานหินท�าให้สามารถเดินข้ามไปยังวัดได้	

	 สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวมารอชมพระอาทิตย์ที่ก�าลังค่อย	ๆ	

เคลื่อนพ้นขอบฟ้า	และล้อมรอบไปด้วยน�า้ทะเลสีคราม	

   

 Pura	Tanah	Lot	is	a	sacred	temple	in	Bali.	It	was	built	and	dedicated	

to	the	god	and	the	demon	of	the	sea.	This	temple	is	located	on	the	coast	of	

the	island,where	during	the	high	tide,	the	temple	will	be	surround	by	the	sea	

and	look	just	like	a	small	island,	and	when	the		low	tide,	there	will	be	a	stone	

path	to	walk	connected	the	main	island	to	the	temple.	Visitors	usually	come	

here	to	see	beautiful	scenic	of	sunsets	and	sunrise.

Pura Tanah Lot  
วัดทานาห์ลอต

jatilUwih   rice   terraces
นาขั้นบันไดจาตีลูวีห์

มินณิตา	สันติชัยอนันต์

	 Jatiliwih	rice	terraces	is	another	famous	tourist	attrac-

tion	of	Indonesia.	It’s	the	rice	terraces	of	the	Jatiluwih	villagers	

who	grow	their	own	indigenous	strain	of	rice.	This	is	the	rice	

terrace	with	most	beautiful	view	and	atmosphere	in	Bali.	The	

villagers	manage	their	water	system	throughout	 the	fields	by	

the	way	that	the	water	will	flow	from	the	higher	place	to	lower	

field.	This	is	the	Jatiluwih’s	wisdom	that	has	been	passed	down	

through	the	generations	for	many	decades.	

ขอบคุณภาพจาก	Cristina Torres http://www.imujer.com/



 เป็นวัดที่มีความเก่าแก่ถึง	16	ศตวรรษ	และข้ึนชื่อว่าเป็นวัดที่สวย

ที่สุดในเกาะบาหลี	ซ่ึงรูปวัดบราตันนั้นยังปรากฎอยู่บนแบงค์ธนบัตร	50,000										

รเูปียสของประเทศอนิโดนเีซยีด้วย	วดับราตนัตัง้อยูบ่รเิวณรมิทะเลสาบบราตนั	

และมีทัศนียภาพด้านหลังเป็นภูเขา	วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อสักการบูชาพระ

แม่แห่งท้องทะเลสาบบราตัน	จุดเด่นของวัดแห่งนี้นอกจากบรรยากาศที่เงียบ

สงบและเป็นธรรมชาติ	ยังมีเมรุของวัดที่หลังคามุงด้วยฟางหญ้าซ้อนกันถึง	11	

ชั้นเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของบาหล	ีรวมทั้งทางเข้าที่เป็นสถาปัตยกรรมประตู

ผ่าครึ่งแบบบาหลี

	 Pura	Ulun	Danu	Bratan	is	a	16	centuries	old	temple,	and	it’s	

also	known	as	the	most	beautiful	temple	on	Bali	Island.	The	picture	

of	Bratan	temple	is	also	presented	on	the	50,000	Rupiah	banknote	of	

Indonesia.	This	temple	is	on	the	shores	of	Bratan	Lake,	and	the	view	

behind	this	temple	is	of	a	mountain.	Bratan	temple	was	built	to	worship	

the	Goddess	of	Bratan	Lake.	This	temple	is	remarkable	for	its	peaceful	

atmosphere	and	its	greenery.	The	crematorium	of	this	temple	was	cover	

by	11	layer	of	straw,	and	the	entrance	of	the	crematorium	is	built	in	Bali’s	

original	style	architecture.

 

Pura   Ulun   Danu   Bratan
วัดบราตัน 

ขอบคุณภาพจาก	Darrell	R.	Forbes	https://darrellrforbes.wordpress.com/

ขอบคุณภาพจาก	http://www.primtour.ru
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ปานัสม์ อัศวเหม

ขนิษฐ วิชญเวทางค์



Thadingyut
    (เทศกาลตาดิงยุต)

 ภาพบรรยากาศที่ผู ้คนมากมายพร้อมใจกันจุดเทียน

ประดับวัดจนสว่างไสวใน “เทศกาลตาดิงยุต” ของประเทศพม่า เป็น

ที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่า “เทศกาลฉลองโคมประทีป” 

 เทศกาลตาดิงยุตนั้นเป็นเทศกาลที่จัดขึ้นเพ่ือเฉลิมฉลอง

การกลับมายังโลกมนุษย์ของพระพุทธเจ้า หลังจากได้เสด็จไปโปรด

พระมารดาบนสวรรค์ ซึ่งช่วงเวลานั้นตรงกับช่วงเทศกาลออกพรรษา

และตักบาตรเทโวของไทยนั่นเอง เทศกาลตาดิงยุตนั้นแตกต่างจาก

การตักบาตรเทโว โดยช่วงเวลาในการเฉลิมฉลองเทศกาลตาดิงยุต

นั้นจะยาวนานถึงสามวัน คือ วันก่อนพระจันทร์เต็มดวง วันพระ

จันทร์เต็มดวง และหลังวันพระจันทร์เต็มดวง ซึ่งจะตรงกับวันที่       

11-13 ตุลาคมของทุกปี

 เวลากลางคืนในช่วงเทศกาลตาดิงยุตนั้น บ้านเรือนของ

ชาวพม่าจะสว่างไสวไปด้วยแสงจากโคมไฟจ�านวนมากที่ชาวเมือง

ได้น�ามาประดับไว้ ผู้คนมากมายจะหลั่งไหลไปยังวัดใกล้ชุมชนเพื่อ

กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมทั้งเตรียมโคมประทีปและดอกไม้ไว้เพื่อ

รอรับการเสด็จกลับของพระพุทธเจ้า และในค�่าคืนนั้นเองที่แสงเทียน

เล็ก ๆ หลายร้อยดวงจะถูกจุดขึ้นจนสว่างไปทั่ววัด นับเป็นภาพที่

สวยงามตราตรึงใจมากส�าหรับผู้พบเห็น

 เทศกาลตาดิงยุตนั้นยังเป็นโอกาสให้ชาวเมืองได้ระลึกถึง

พระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้า และได้ซาบซึ้งในพระธรรมค�า

สอนที่พระพุทธเจ้าประทานให้มนุษย์อีกครั้ง รวมถึงยังเป็นโอกาสให้

ได้ขอขมาในสิ่งที่ได้กระท�าผิดพลาดไป ไม่ว่าจะทางกาย วาจา หรือ

ใจ

 นอกจากนั้น อีกหนึ่งความส�าคัญของเทศกาลตาดิงยุตก็

คือ ค�า่คืนที่เต็มไปด้วยแสงเทียนแสนงดงามนี้ ยังเป็นคืนที่ลูกหลาน

จะได้ขอขมาต่อผู้ใหญ่ ผู้อาวุโส และครอบครัว ท�าให้นอกจาก

เทศกาลดาติงยุตจะท�าให ้ชาวพม ่าได ้ระลึกถึงพระคุณของ

พระพุทธเจ้าแล้ว เทศกาลนี้ยังช่วยผูกสายใยครอบครับของชาวพม่า

ให้แน่นแฟ้นอีกด้วย

 In Thadingyut Festival, everybody in Burma will light 

the lamp in night time and will go to the nearest temple. Peo-

ple in Burma believe that Thadingyut is the day that Buddha 

come back to the world from heaven. So, they will celebrate for 

3 days during October 11-13 of every years.

 Besides, that lineage would be apologize for what 

they have done to family or elder during these days. So Thad-

ingyut day is the festival for families, too. 

ปานัสม์ อัศวเหม

ขนิษฐ วิชญเวทางค์

ขอบคุณภาพจาก https://en.wikipedia.org/



ATI-ATIHAN FESTIVAL
     เทศกาล เอติ-เอติฮัน  

ขอบคุณภาพจาก Andrew Legaspi

 ชนเผ่า ‘เอตาส’ นับว่าเป็นชนเผ่ากลุ่มแรกที่เข้ามาตั้งหลัก        

ปักฐานอยูใ่นหมูเ่กาะฟิลปิปินส์ ในทกุ ๆ  ปีชาวเมอืงฟิลปิปินส์จะมกีารจดั

งานเทศกาลขึ้นเพื่อร�าลึกถึงชนเผ่านี้ และยังเป็นการระลึกถึงพระเยซูใน

วัยเด็กอีกด้วย ซึ่ง ‘Ati-Atihan’ นั้นหมายความว่า Make believe Ati’s ใน

งานนีจ้ะมกีารจดักจิกรรมต่าง ๆ  ทัง้การเต้นระบ�า การแสดงดนตรแีบบชน

พืน้เมอืงและสิง่ทีเ่ป็นไฮไลท์ของงานนีก้ค็อืการเดนิพาเหรดไปตามถนนที่

ชาวเมืองทุกคนต่างแต่งตัวเลียนแบบชาวเอตาส

 งานเทศกาลนีย้งัเป็นแรงบนัดาลใจและตวัอย่างให้กบัเทศกาล

อีกหลาย ๆ เทศกาล ที่ชาวฟิลิปปินส์จัดขึ้น เช่นเทศกาล Dinagyang of 

Lloilo City และ Sinulog Festival of Cebu ซึ่งด้วยเหตุผลเหล่านี้นี่เองที่

ท�าให้เทศกาลนี้ถูกขนานนามจนเป็นที่รู้จักนี้ในชื่อว่า “The Mother of All 

Phillippine Festivals” ซึ่งเทศกาลจะถูกจัดขึ้นเป็นเวลาถึง 3  วัน

 The Aetas Tribe was the first tribe that came to the Philip-

pines and settled down there. In every year the Philippines will hold 

the ATI-ATIHAN FESTIVAL in memory of this tribe. The Philippines 

also remember Jesus when he was young. ATI-ATIHAN means 

to be like Atis or make believe Ati’s. There are many activities in 

this festival such as dance and music shows. One of the most 

popular activities is a parade along the street. Everyone will wear 

the costumes like Aetas. This festival known as “The Mother of All 

Philippines’s Festivals” and inspires many other festivals in the 

Philippines. 

ขอบคุณภาพจาก https://en.wikipedia.org/



ขอบคุณภาพจาก Andrew Legaspi
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 เนื่องจากประเทศมาเลเซียมีการผลิตและส่งออกข้าวได้ไม่มากนัก โดยเฉลี่ยชาวมาเลเซียบริโภคข้าวประมาณ 

2.5 ล้านตัน แต่สามารถผลิตข้าวเองได้ประมาณ 1.7 ล้านตัน เลยต้องน�าเข้าข้าวจากต่างประเทศปีละ 7- 8 ล้านตัน ดังนั้น

ข้าวจึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญมากต่อคนมาเลเซีย

 เมื่อข้าวออกผลผลิตนั้นถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีมาก และประมาณปลายเดือนพฤษภาคมจะมีการจัดเทศกาล    

ทาดัวคามาตันในรัฐซาบาห์ขึ้น ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่ชาวนาเพิ่งเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ และก�าลังเริ่มต้นในการท�า

นาใหม่อกีครัง้ ในงานเทศกาลดงักล่าวผูค้นชาวมาเลเซยีจะมกีารแต่งกายแบบชาวนา เพือ่การจดัแสดงระบ�าพืน้เมอืงและ

ร้องเพลงเพื่อเฉลิมฉลองกันในแบบฉบับของชาวพื้นเมือง

  

  This festival is held in Sabah State. The people of Sabah believe that rice is a gift from their God, 

Malaysia. So it is held to welcome the new Harvest Season and to offer gratitude for good harvest. Many peo-

ple are expected to attend this event to enjoy folk song, dances and traditional shows.

TADAU KAAMATAN 
   FESTIVAL
         เทศกาล ทาดัว คามาตัน

ขอบคุณภาพจาก http://remdambul.blogspot.com/

ขอบคุณภาพจาก https://en.wikipedia.org/



 เทศกาลเต๊ด เหวียนด่าน หรือที่เรียกส้ัน ๆ ว่า 

เทศกาลเต๊ดนั้น เป็นเทศกาลขึน้ปีใหม่ทางจันทรคติที่ส�าคัญ

ทีส่ดุในประเทศเวยีดนาม โดยจะเริม่ขึน้หนึง่สปัดาห์ก่อนเข้า

สู่ปีใหม่ ในวันที่ 23 ธันวาคมของทุกปี

 ในเทศกาลนั้นจะมีพิธีเซ่นไหว้ “เทพเจ้าเต๋ากวน” 

ซึง่เป็นเทพแห่งห้องครวัด้วยเครือ่งเซ่นไหว้ต่าง ๆ  เช่นอาหาร 

และชุดแต่งกายของขุนนาง แต่หนึ่งความพิเศษเก่ียวกับ 

เทศกาลเต๊ดของชาวเวียดนามนั้นคือ จะมีการเซ่นไหว้

เทพเจ้าด้วย “ปลาคาร์ฟ” ด้วย เนือ่งจากเทพเจ้านัน้มพีาหนะ

เป็นปลาคาร์ฟ  

 หลงัจากผ่านเทศกาลเต๊ดไปหนึง่สปัดาห์ กจ็ะเข้า

สู่วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในวันนี้สมาชิกในครอบครัว

ของชาวเวยีดนามจะกลบัมาพบกนัอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา 

เพือ่เซ่นไหว้เทพเจ้าและบรรพบรุษุร่วมกนั ในวนังานนัน้จะมี

การตกแต่งหิง้บชูาอย่างสวยงาม และมอีาหารคาวหวานเป็น

ของเซ่นไหว้มากมาย และหนึ่งในอาหารที่ขาดไม่ได้ส�าหรับ

เทศกาลนีก้ค็อื “แบ๋งห์จงึ” ซึง่เป็นอาหารทีท่�าจากข้าวเหนยีว 

ถั่วเขียว และเนื้อหมู ซึ่งน�ามาห่อด้วยใบไม้สีเขียว

 ในเวลาเที่ยงคืนของวันสิ้นปีเก่า จะมีการเฉลิม

ฉลองที่เรียกว่า “ซาวเถื่อ” ชาวเวียดนามจะมีการตั้งโต๊ะจีน

เซ่นไหว้เทพเจ้าประจ�าบ้านที่คอยดูแลบ้านของตน และมัก

มกีารจดุประทดัหรอืพล ุเพือ่เป็นสญัญาณว่าปีใหม่มาถงึแล้ว 

และหลงัจากวนัขึน้ปีใหม่ จะมกีารเฉลมิฉลองต่ออกีเป็นเวลา 

3 วัน ซึ่งในช่วงเวลาสามวันนี้ ชาวเวียดนามจะได้อยู่ร่วมกับ

ครอบครัวอย่างเต็มที่ และได้เดินทางไปเย่ียมเยียนและ

ขอบคุณผู้มีพระคุณ หรือคนที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา 

 เทศกาลเต๊ด เหวียน ด่าน ของชาวเวียดนามนี้ จึง

ไม่เป็นเพียงการเฉลิมฉลองเพื่อความเป็นศิริมงคลในวันขึ้น

ปีใหม่ แต่ยังเป็นช่วงเวลาที่เชื่อมโยงอดีตและปัจจุบันของ

ครอบครัวรุ่นต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ท�าให้ครอบครัวท่ีเคยแยก

ย้ายอยู่ห่างไกลกัน ได้กลับมาเจอกันอีกคร้ัง อีกท้ังยังมี

โอกาสแสดงความกตญัญตู่อบรรพบรุษุทีล่่วงลบั เปิดโอกาส

ให้ผูค้นทีเ่คยห่างหายกนัไป ได้กลบัมาพบเจอกนัอกีครัง้ และ

แลกเปล่ียนความรู้สึกดี ๆ กัน ซึ่งอาจเป็นการพูดผ่านค�าที่

เรียบง่ายที่สุดเช่น “ขอบคุณ”

  

 Tet Nguyen Dan is one of the most important 

festival in Vietnam. Actually, this festival is New Year 

festival. But the festival will be held one week before 

New Year, December 23 of every years.

 Vietnamese must worship for Tao Kaun God  

(God of Kitchen). The things that they use to worship 

is food, cloth of nobleman and carp. The reason why 

carp is used in the rites because of the use of carp as 

god’s vehicle. 

 People in Vietnam will set “Cay Neu ” by 

placing bamboo in front of the home. This tree is a holy 

tree. It will bring them a holy thing and will drive out the 

evil. So they need to clean their home in this day for 

welcoming the good things from New Year

 One week later, the festival will be New Year. 

On this day,  all of the members in family will come and 

see each other. And they will make offering to the 

ancesstor by using bánh chang which made from sticky 

rice.

 TED waENDAN
          เทศกาล เต็ด เหวียนด่าน



ขอบคุณภาพจาก https://en.wikipedia.org/



ANGKORWAT

           CAMBODIA
ปานัสม์ อัศวเหม



	 นครวัด	เป็นศาสนสถานท่ีมีความเก่าแก่มากแห่งหนึ่งใน

กัมพูชา	สร้างขึน้มาตัง้แต่พทุธศตวรรษที	่17	โดยใช้เวลาในการสร้าง

ประมาณ		37	ปี	และแบ่งการสร้างออกเป็น	2	ช่วง	คอื	ช่วงทีพ่ระเจ้า

สุริยวรมันที่	2	ยังคงครองราชย์อยู่	ซึ่งเป็นระยะเวลา	32	ปี	ตั้งแต่	

พ.ศ.	1653		–		 พ.ศ.	1688	หลังจากนั้นได้มีการสร้างต่ออีกเป็น

เวลา	5	ปี	แต่ถงึอย่างไรกต็ามการสร้างนครวดักย็งัคงไม่เสรจ็สมบรูณ์

 นครวัดมีขนาดใหญ่มากถึง 200,000 ตารางเมตร ตัวปราสาท

สูง 60 เมตร ยาว 100 เมตร และกว้าง 80 เมตร มีปราสาท 5 หลังตั้งอยู่

บนฐานสูงตามคติของศูนย์กลางจักรวาล มีก�าแพงด้านนอกยาวด้านละ 

1.5 กิโลเมตร มีคูน�้าล้อมรอบซึ่งมีคติมาจากมหาสมุทรบนสวรรค์ที่ล้อม

รอบเขาพระสุเมรุ ใช้หินรวม 600,000 ลูกบาศก์เมตร ใช้แรงงานช้างกว่า 

40,000 เชอืก และแรงงานคนนบัแสนในการขนหนิและชกัลากหนิมาจาก

เขาพนมกเุลน ชึง่อยูห่่างไปกว่า 50 กโิลเมตร นครวดัมเีสา 1,800 ต้น หนกั

ต้นละกว่า 10 ตัน ใช้เวลาสร้างร่วม 100 ปี และใช้ช่างแกะสลักมากถึง 

5,000 คน

 การสร้างนครวัดเกิดขึ้นจากความเชื่อของชาวฮินดูผู้บูชา 

พระวิษณุ หรือเรียกว่าไวษณพนิกาย โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ทรงบูชา

พระวิษณุผู้รักษา พระองค์จึงถูกเรียกว่า บรมวิษณุโลก ซึ่งเป็นที่มาของ

ภาพจ�าหลัก (ภาพสลักบนหิน) อวตารร่างต่าง ๆ ของพระวิษณุ นอกจาก

นี้ภาพจ�าหลักบริเวณระเบียงคดของนครวัดแห่งนี้ยังเป็นภาพที่ยาวและ

ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย ภาพจ�าหลักบนหินแบ่งออกเป็น 8 ส่วนดังนี้

 1. ภาพสลักเรื่องมหาภารตยุทธ ตอนการยุทธที่ทุ่งกุรุเกษตร

 2. ภาพสลักขบวนทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 เป็นระเบียง  

 ประวัติศาสตร์ “กองทัพเสียมกุก”

 3. ภาพสลักแดนสวรรค์ โลกมนุษย์ และขุมนรก

 4. ภาพสลักต�านานการกวนเกษียรสมุทรของเหล่าเทวดา

 และอสูร

 5. ภาพสลักพระนารายณ์ ท�าสงครามปราบปรามและมี

 ชัยชนะเหนือเหล่าอสูร

 6. ภาพสลักพระนารายณ์ในปางของพระกฤษณะ ก�าลังปราบ 

 ท้าวพนาสูรซึ่งเป็นหัวหน้ายักษ์

 7. ภาพสลักเทวสุรสงคราม โดยมีเหล่าทวยเทพร่วมต่อกรกับ 

 อสูร

 8. ภาพสลักศึกกรุงลงกา ซึ่งเป็นตอนหนึ่งในรามายณะ พระ 

 นารายณ์ในปางของพระราม

 จุดชมวิวที่สวยที่สุดของนครวัดแห่งนี้คือ หอคอยกลางนครวัด 

เมือ่ขึน้ไปแล้วจะสามารถมองเหน็บรรยากาศโดยรอบของนครวดัได้อย่าง

ชัดเจน ซึ่งนครวัดแห่งนี้มีความสวยงามและน่าหลงใหล มีกลิ่นอายของ

ประวัติศาสตร์ ต�านาน และส่ิงเร้นลับที่ซ่อนอยู่ ท�าให้ประวัติศาสตร์ของ

กัมพูชานั้นน่าสนใจยิ่งนัก 

 Angkor Wat is an ancient religious place in Cambodia. 

Angkor Wat was built in 12 AC. It took 37 years to build it. But it is 

still unfinished. It covers 200,000 square meters and is 60 meters 

high at the tallest point. There are 5 castles placed on 5 bases in 

the complex. The placement of these castles is based on Cambo-

dians’ faith regarding the galaxy. 

 The walls around the castle are 1.5 kilometers long on 

each side. Angkor Wat is surrounded by a moat and was built to 

represent the mythical Mount Meru from Hindu mythology. It was 

built with stone and 40,000 elephants were used to carry the stones. 

Also, 5,000 craftsmen worked on the project. 

 There are a lot of stone carvings and some are the larg-

est and the longest stone carvings in the world. All of the stone 

carvings are about Vishnu, the Hindu god of preservation and 

protection. Cambodians believe that their king is the avatar of 

Vishnu.

 One of the most remarkable things of this complex is the 

top of the center castle. It is the highest point of the complex with 

a perfect panoramic view of the entire Angkor Wat. 

ขอบคุณภาพจาก https://en.wikipedia.org
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Remembering

1923-2015
I     have     no     regrets     I     have     spent     my     life,    so     much     of     it, 

b u i l d i n g   u p   t h i s   c o u n t r y .
There's    nothing    more    that    I    need    to    do.

At    the    end    of    the    day,    what    have    I    got ?

A  s u c c e s s f u l  S i n g a p o r e .
What    have    I    given    up ? 

M y  l i f e .

LEE KUAN YEW

	 ประเทศสิงคโปร์ เป็นประเทศหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้จักใน

นามของ เมืองแห่งเศรษฐกิจโลก  แหล่งท่องเที่ยวหรือ เมืองสะอาด 

และถงึแม้สงิคโปร์จะเป็นเพยีงประเทศเลก็ ๆ  แต่กลบัมชีือ่ของสถานที่

โด่งดงัทีเ่ป็นทีคุ่น้หขูองผูค้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ห้างดงัอย่าง Marina 

Bay Sands สวนสาธารณะใจกลางเมอืง อย่าง Gardens By The Bay 

หรือสวนสนุกชื่อดังอย่าง Universal Studios

 แต่หากย้อนไปสกั 50 ปีทีแ่ล้ว เมือ่ตอนทีป่ระเทศสงิคโปร์ยงั

เป็นเพยีงประเทศเกดิใหม่ สงิคโปร์ถกูมองเป็นประเทศล้าหลงั เป็นเกาะ

เล็กๆที่ไม่มีแม้แต่ทรัพยากร ที่เพียงพอต่อความต้องการของประชากร

ซึ่งเป็นภาพที่แตกต่างจากปัจจุบันจนที่ไม่สามารถจะจินตนาการได้

 ความส�าเร็จของประเทศสิงคโปร์นั้น เป็นที่ยอมรับกันอย่าง

กว้างขวางว่าจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากขาดบุคคลเบื้องหลังอย่าง   

“ลี กวน ยู” นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศสิงคโปร์ ผู้น�าทางและ

ผลกัดนัประเทศจนเป็นทีย่อมรบัไปทัว่โลก จนตวัเขาเองได้รบัการขนาน

นามว่า “วีรบุรุษแห่งประเทศสิงคโปร์” 

 ลี	กวน	ย ูเกิดเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2466 เป็น

ผู้สืบทอดรุ่นที่ 4 ของตระกูล หลังจากบรรพบุรุษรุ่นปู่ทวดของท่าน

ได้เดินทางอพยพมาจากมณฑลฮกเก้ียน ประเทศจีน สู่ประเทศ

สิงคโปร์ โดยในช่วงเวลาที่ท่านเกิดเป็นช่วงท่ีสิงคโปร์ตกอยู่ใต้

อาณานิคมของประเทศอังกฤษ ท่านจึงได้เติบโตมาในสภาพ

แวดล้อมที่คลุกคลีอยู่กับภาษาและวัฒนธรรมอังกฤษ ในส่วนของ

การศึกษาเล่าเรียน ท่านเป็นคนมุ่งมั่นและตั้งใจในการเรียนมา

ตั้งแต่ยังเล็ก จึงสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนอันดับต้น ๆ ของ

ประเทศ รวมถึงได้รับทุนไปศึกษาระดับมหาวิทยาลัยท่ี “Raffle 

Collage” และได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษในเวลาต่อมา ท่าน

จึงได้รับการปลูกฝังความคิดแบบชาวตะวันออกและตะวันตกไป

พร้อม ๆ กัน



Remembering

LEE KUAN YEW

ขอบคุณภาพจาก http://www.moviexclusive.com/



 หลังจากจบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยลี กวน ยู ได้เริ่มต้น

เส้นทางสายการเมอืงในปี พ.ศ.2497 โดยการก่อตัง้พรรค  People’s Action 

Party หรือ PAP ขึ้น ซึ่งเพียง 1 ปี หลังการก่อตั้ง ท่านก็ได้รับเลือกให้เป็น

ฝ่ายจัดตั้งรัฐบาล และได้ขึ้นเป็น นายกรัฐมนตรีคนแรกของสิงคโปร์ใน 

ปี พ.ศ. 2502

 ในช่วงแรกของการบริหารบ้านเมืองนั้นเป็นไปได้อย่างราบรื่น 

บนแนวทางที่อยากจะผนวกสิงคโปร์เข้ากับมาเลเซีย จากความคิดที่ว่าทั้ง

สองประเทศนีจ้ะสามารถก้าวเดนิ และพฒันาไปด้วยกนัได้เป็นอย่างด ีจน

กระทั่งในปี พ.ศ.2509 นาย อับดุล ราห์มัน นายกรัฐมนตรีของประเทศ

มาเลเซยี ได้ขอแยกประเทศมาเลเซยีออกจากสงิคโปร์ เนือ่งจากเหตกุารณ์

ความขดัแย้งระหว่างชนชาตจินีและมสุลมิในประเทศมาเลเซยี เหตกุารณ์

ในคร้ังนัน้ได้สร้างความสบัสนและความล�าบากใจให้กบัท่านเป็นอย่างมาก 

เนือ่งจากสงิคโปร์เปน็เพยีงประเทศเกาะเลก็ ๆ  ทีไ่มม่ทีรพัยากรมากพอต่อ

ความต้องการของประชาชนเสียด้วยซ�้า จึงไม่ใช่เรื่องง่ายในการพัฒนา

ประเทศด้วยก�าลงัของตนเพยีงฝา่ยเดยีว แต่อปุสรรคนีก้ก็ลายเป็นแรงผลกั

ดันให้ท่านทุ่มเทการพัฒนาเศรษฐกิจของสิงคโปร์อย่างเต็มที่ 

 ในเมือ่ประเทศสงิคโปร์ในช่วงนัน้ยงัคงเป็นเพยีงประเทศล้าหลงั

ประเทศหนึ่ง อีกทั้งยังไม่มีทรัพยากรทางธรรมชาติมากเพียงพอในการ

พัฒนาประเทศ  ลี กวน ยูจึงมีความคิดที่จะพัฒนาทรัพยากร “คน” ซึ่งเปน็

ทรัพยากรเพียงอย่างเดียวที่มีอยู ่ให ้มีคุณภาพมากที่สุด สิ่งแรกที่               

นายลี กวน ยูพฒันาคอืการพดูภาษาอังกฤษ เพราะวา่ภาษาอังกฤษเป น็

ภาษาสากล และเป น็ปจัจยัหลกัในการตดิตอ่สือ่สารกบัชาวตา่งชาติ ทั้งใน

ด า้นการทอ่งเที่ยวและลงทุนของชาวตา่งชาติ นอกจากนี้การพัฒนา

ทรัพยากรคนยังสามารถเห็นได้ชัดเจนผ่านการใชก้ฎหมายของประเทศ

สิงคโปร์ ที่ทั่วโลกยอมรับว่าเข้มงวดเป็นอย่างมาก ทั้งบทลงโทษและการ

ปรับ จนหลาย ๆ ประเทศได้ให้สมญานามว่า “Fine City” หรือ “เมืองแห่ง

การปรับ” และกฎระเบียบที่เข้มงวดเป น็สิ่งที่น�าพาให ทุ้กคนมเีป า้หมาย

และการปฏิบติัในทศิทางเดียวกัน ดังนั้นจึงท�าให้ประเทศสามารถพัฒนา

ไปได้อย่างราบรื่น ด้วยความร่วมมือร่วมใจของของประชาชน

 สิ่งที่หลายคนคิดวา่จะเป น็ป ญัหาส�าหรับการพัฒนาคือการที่

สิงคโปร ์มีหลายชนชาติมาก ไม ่ว ่าจะเป น็ชาวมาลายู อินเดีย จีน                    

เปอรานากนั ซึง่ทกุเชือ้ชาตสิามารถอยูร่ว่มกนัได ้โดยทีไ่มม่คีวามขดัแยง้ เพราะ

นาย ลี กวน ยู และรัฐบาสิงคโปรพ์ยายามสรา้งความเสมอาภาคใหก้ับทุก

ชนชาติ ไม ่ท�าให ช้าตใิดชาติหนึ่งเหนือกวา่ เช ่น มีการสร า้งยา่นอนุรักษ ์

วัฒนธรรมแตล่ะชนชาติเเละยังพัฒนาให เ้ป น็แหลง่ทอ่งเที่ยวที่ส�าคัญของ

ประเทศอกีดว้ย

 ในดา้นเศรษฐกจิของประเทศสงิคโปร์กเ็ตบิโตอย่างรวดเรว็ภายใต้

การบริหารบ้านเมืองของลี กวน ยูเชน่กัน โดยเห็นได้ชัดจากค่า GDP หรือ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ที่เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 10 ติดต่อกันกว่า 10 

ปี แต่ในความเจริญรุ ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจท่ีก�าลังเติบโตขึ้นเร่ือย ๆ               

ลี กวน ยู ยังคงใหค้วามส�าคัญตอ่รากเหง้าของประเทศ แนวทางของท่านคือ

การปลกูฝังให้ผูค้นแต่ละชนชาตนิัน้รกัษาวฒันธรรม ความเป็นอยู ่และภาษา 

ของตนเอง ถงึแม้ว่าจะมภีาษากลางในการสือ่สารเป็นภาษาองักฤษ โดยท่าน

เองได้สร้างสถานที่ทางศาสนาและวัฒนธรรมดั้งเดิมของแต่ละชนชาติไว ้ให้

คงอยู่สืบไป

 อีกประเด็นส�าหรับประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติก็คือ

ความเหลื่อมล�้าในสังคม ลี กวน ยู จึงตั้งมาตรการและเปิดโอกาสทางสังคม

เพื่อสร้างความมั่นใจว่าทุกคนในประเทศมสีิทธิในการใช้ชีวิตอย่างเท่าเทียม

กนั ท�าให้ในประเทศสงิคโปร์นัน้แทบจะไม่มคีวามขดัแย้งหรอืปัญหาทางด้าน

เชื้อชาติหรือกลุ่มคนแต่อย่างใด ในทางกลับกัน ลี กวนยู กลับน�าความ

สามารถเฉพาะตัวของแต่ละชนชาติมาพัฒนาประเทศได้อย่างดีเยี่ยม เชน่ 

ชาวเปอรานากันควบคมุทางดา้นการคา้ เป น็ผูส้ร า้งทา่เรือและชาวเปอรา

นาสามารถพดูภาษาอังกฤษไดเ้ป น็อยา่งดี ในขณะที่ชาวจีนเป น็ผู ร้เิริ่มการ

ท�าธุรกิจตา่งๆ เพราะถึงแมช้าวเปอรานากันจะพดูภาษาอังกฤษไดด้แีตช่าว

จีนกม็ีหัวทางดา้นการคา้มากกวา่ เป น็ตน้ สิ่งเหลา่นี้ท�าให้ประชาชนนับถือ

นาย ลี กวน ยู และเลือกท่านเป็นผู้น�าประเทศอยู่นานถึง 31 ปี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 

2502 - 2533 และถึงแม้ว่าตอนที่ท่านออกจากต�าแหน่ง ท่านก็ยังคงเป็นที่

ปรึกษาให้กับรัฐบาลมาตลอด

 จากเส้นทางชีวิตอย่างวีรบุรุษของท่าน ท�าให้เป็นที่สลดใจของทั่ว

โลกเมือ่ ในวนัที ่23 มนีาคม พ.ศ.2558 ท่านได้เสยีชวีติจากโรคปอดบวม ด้วย

อายุ 91 ปี 



ขอบคุณภาพจาก http://pirojok.net/

 If we go back in time, about 50 years ago, Singapore 
was just a small and undeveloped country. They didn’t have 
enough resources to sustain their population. But Now Singapore 
has become one of the most important countries of the world 
economy.
 Singapore would not be like in this position if Singapore 
didn’t have the prime minister “Lee Kuan Yew”. He is known as 
The Hero of Singapore.
 Lee Kuan Yew was born on September 16, 1923. He 
is the 4th successor of his family that immigrated from Hokkien 
in China. In that time Singapore was a colony of Britain. He 
studied very hard and got scholarship from Raffle College in 
England. So Lee Kuan Yew knew English very well.
 After he graduated he started his career as a Politician 
in 1936.  He established the party named “People’s Action Par-
ty” or “PAP”.One year later his party was elected and he became 
the first prime minister of Singapore.
 His first plan of action was to cooperate with Malaysia. 
But in 1966 Malaysia called for separation from Singapore be-
cause of the conflicts nations between Chinese and Muslim 
people in Malaysia
 Lee Kuan Yew was so worried because Singapore 
didn’t have enough resources. So it was very hard to develop 
country. However, this obstacle became the impulsion to him
 Singapore used to be an underdeveloped country 
because of the lack of natural resources. So Lee Kuan Yew 
decided to develop human resources instead. The first thing he 

developed is language. He made English became Singapore’s 
national language because English is international language, 
so it would be easy for foreign investments and businesses. 
Another thing he did to develop Singaporean is law. Singapore’s 
law is very strict when compared with other countries. You have 
pay fine if you don’t follow the law. This made equality for every 
people in Singapore and made them help the government to 
develop the country.
 Another Singapore’s problem is the races because 
there are many races in Singapore such as Peranakan, Chinese 
and Malaysian people. But these races didn’t affect to Singa-
pore’s development because Lee Kuan Yew gave equality to 
every races. For example, there is a heritage center built by the 
government for each races in Singapore.
 For economic, Singapore’s GDP was increased for 10 
percent in 10 years by Lee Kuan Yew’s Government. But this 
number didn’t make government changed their target to only 
economic, they still managed the equality for every people.
 Lee Kuan Yew give each races the opportunity for 
every jobs by giving the right job to the right race. For example, 
he let Peranakan and Chinese managed the trading section 
because they are very good at trading and can use English.
 These things he did for Singapore made every people 
respected him and voted his party to develop the country for 31 
years. Unfortunately, he passed away on 23 March 2015 by 
pneumonia but the thing he left to this world is a highly developed 
country name ‘Singapore’



Singgapore’s
CITY PLAN

นภสร พาณิชพัฒน์

 หลาย ๆ คนที่เคยได้ไปประเทศสิงคโปร์ สังเกตกันไหม ไม่ว่าถนนหนทาง            

สิง่ก่อสร้าง และสถานทีข่องสงิคโปร์นัน้ช่างดเูป็นระเบยีบเรยีบร้อยไปหมด แม้แต่ Bay Area 

ซ่ึงเป็นย่านธุรกิจที่หนาแน่นก็ยังเป็นเช่นนั้น นอกจากนี้ถนนหนทางที่ใช้ในการสัญจรก็มี

ความสะดวกสบายและเชื่อมต่อกับพ้ืนที่อยู่อาศัย พ้ืนที่สีเขียว พ้ืนที่เรียนรู้ แหล่งท�างาน

และแหล่งบันเทิงต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

 สงิคโปร์เป็นประเทศทีม่ขีนาดเลก็ทีข่าดแคลนทัง้ทรพัยากรและพืน้ที ่รวมถงึพืน้ที่

สีเขียว อย่างไรก็ตามสิงคโปร์เป็นประเทศที่จัดสรรพ้ืนที่ได้อย่างรอบคอบ ในพ้ืนที่หนึ่งมี   

การวางแผนการใช้สอยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ยกตัวอย่างเช่น ตึกหนึ่งตึกจะไม่มีพื้นที่ใด

ที่ไม่ได้ใช้งานเลย รวมทั้งพวกเขายังก�าหนดให้มี Green Area บนดาดฟ้า โดยตัวตึกเป็น

แหล่งช็อปปิ้งและมีศูนย์การเรียนรู้ พื้นที่สีเขียวเป็นส่ิงส�าคัญส�าหรับประเทศสิงคโปร์ที่จะ

ต้องพบกระจายอยู่ทั้งประเทศ ซึ่งอาจเป็นสวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์หรือแม้แต่   

สวนแนวตั้ง

 การจดัสรรพืน้ทีข่องประเทศสงิคโปร์ไม่ได้จดัสรรเพยีงพืน้ทีเ่ลก็ ๆ  เท่านัน้ ยงัรวม

ถึงพื้นที่ทั้งประเทศด้วย ถึงแม้ประเทศสิงคโปร์มีขนาดจ�ากัดพอ ๆ กับเกาะภูเก็ตของบ้าน

เรา แต่สามารถพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว และยังเป็นระบบระเบียบเรียบร้อยอีกด้วย           

เมือ่ได้มโีอกาสเยีย่มเยอืนสงิคโปร์แล้ว สถานทีท่ีพ่ลาดไม่ได้ส�าหรบัคนทีส่นใจเรือ่งของการ

จดัสรรพืน้ทีค่อื Urban Redevelopment Authority หรอืส�านกัผงัเมอืงของประเทศสงิคโปร์ 

ทีน่ีม่สีิง่ทีน่่าสนใจคอืโมเดลประเทศสงิคโปร์ขนาดใหญ่ทีเ่กบ็รายละเอยีดว่า มตีกึกีต่กึ ถนน

กีส่าย อยูใ่นต�าแหน่งหรอืทศิทางใด และทัง้หมดนีเ้ชือ่มโยงถงึกนัอย่างไร เหมอืนกบัการน�า

ทั้งประเทศสิงคโปร์มาย่อลงตรงหน้า 

 ส่วนการวางผังเมืองของสิงคโปร์นั้นยึด 2 แผนหลัก ได้แก่ Concept Plan หรือ

แผนการพัฒนาผังเมือง ในระยะยาวตามแนวคิดในปี ค.ศ. 2001 เป็นเวลา 40 ถึง 50 ปี

และ Master Plan แนวทางพัฒนาผังเมือง เป็นระยะเวลา 10 ถึง 15 ปี ทั้งสองแผนต้องมี

ความสอดคล้องกัน

 รู้หรือไม่ว่า ส่ิงที่ส�านักผังเมืองของประเทศสิงคโปร์ค�านึงถึง มีอยู่ 4 ข้อหลัก        

ด้วยกัน ข้อแรกคือ การเชื่อมต่อพื้นที่กันอย่างทั่วถึง น่าสนใจมากที่ชาวสิงคโปร์นั้นเห็น

ความส�าคัญว่าพื้นที่ของชุมชนหนึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมกัน ที่ซึ่งผู้คนใช้พื้นที่ร่วมกัน

และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ น�าไปสู่ความทรงจ�าที่ดีของชุมชน ท�าให้ผู้คนในชุมชนนั้น

เองเกิดความรู ้สึกว่าเป็นบ้าน ปัจจุบันสิงคโปร์เชื่อมพื้นที่ของชุมชนและให้มีความ             

หลากหลายในการใช้ประโยชน์ของพืน้ที ่เช่น การเชือ่มต่อชมุชนสูห้่างสรรพสนิค้าของเมอืง 

ศูนย์รวมร้านอาหาร สวนสาธารณะ และอีกมากมาย ประชาชนส่วนมากเข้าถึงพ้ืนที่          

เหล่านี้ตามความต้องการ การเชื่อมต่อพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ เข้าด้วยกันท�าให้เกิดพื้นที่ขนาด

ใหญ่ที่มีครบทุกความต้องการ ช่วยเพ่ิมความสะดวกสบาย ในขณะที่เสริมสร้างความ         

คุ้นเคย และความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน

  ข้อท่ีสองคือการสร้างเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนรุ่น

ต่อไปได้เรียนรู้และเข้าใจในประวัติศาสตร์ของท้องถ่ินซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากที่จะปลูกฝังให้

ประชาชนรักษาเอกลักษณ์ของบ้านเกิดของตน 

 ข้อที่สาม การสร้างความสัมพันธ์ เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากที่สิงคโปร์เน้นให้ชุมชน

มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และการท�ากิจกรรมของชุมชนเป็นส่ิงที่มีค่าอย่างยิ่ง      

ต่อการวางผังเมืองอย่างเหมาะสม ความร่วมมือเหล่านี้ท�าให้ชุมชนเกิดความรู้สึกเป็น

เจ้าของ ซึ่งเป็นสิ่งจ�าเป็นที่จะช่วยเสริมสร้างการดูแลรักษาชุมชนของตนให้ดูในสภาพดีคง

เอกลักษณ์ไว้



 และข้อสุดท้ายคอืการอนรุกัษ์มรดกของชาต ิการอนรุกัษ์รปูแบบ

ของสถาปัตยกรรม ย่านวัฒนธรรม เช่น China Town, Little India เป็นต้น

และการสร้างพิพิธภัณฑ์หรือศูนย์เรียนรู ้เกี่ยวกับวัฒนธรรม โดยใน         

ปีค.ศ.2002 สิงคโปร์มีพื้นที่ 15 แห่ง ที่ถูกเลือกเพื่อการอนุรักษ์และรักษา 

และพื้นท่ีอนุรักษ์ที่ส�าคัญหลัก ๆ อีก 3 แห่ง ได้แก่ หมู่บ้านฮอลแลนด์        

สวน Sarangoon และ JalanKayu 

 

 Singapore manages their city plan very well. They manage 

the areas to be multi-functional area. Green areas are everywhere. 

For the example, they have trees on the buildings even building 

shopping malls, and towers are connected together for comfortable 

access. They have many green parks and some can be a reservoir 

in the same place. 

 Urban Redevelopment Authority is responsible to plan the 

city plan. They have a lot of models of Singapore in there. The city 

plan of Singapore was fixed on two principles, the first one is Concept 

Plan which involves developing the city plan for the future in long 

term. It started in 2001 and is planned for about 40 to 50 years. The 

second is Master Plan. It is the plan of development the city in the 

short term with the future in mind and is aimed at around 10 to 15 

years. Both of them must relate to be effective.

They have 4 main purposes:

 1. Increase community area to connect with other area.

 2. Support traditional identity.

 3. Make relations

  4. Conserve heritage of country

ขอบคุณภาพจาก https://www.ura.gov.sg



Clean City

Happy Life
ทรรศนีย์ พงศ์พนางาม

ขนิษฐ วิชยเวทางค์

รตนาภรณ์ ตั้งศิริพงศ์



 หากพูดถึงเรื่องของความสะอาดคงต้องยกให้

ประเทศสิงคโปร์ และก้าวแรกเมื่อไปถึงประเทศสิงคโปร์ฉันก็

สามารถสังเกตเห็นถึงความสะอาดและเป็นระเบียบ ไม่ว่าจะ

เดินไปตามถนน ซอย อาคาร บ้านเรือน หรือสถานที่ต่าง ๆ 

แทบจะไม่มีขยะท้ิงเกลื่อนอยู ่และสังเกตเห็นอีกว่าพื้นที่

สาธารณะจะมีถังขยะท่ีวางไว้ให้ท้ิงขยะเป็นจ�านวนมาก รวม

ทั้งถังขยะเหล่านั้น ส่วนมากจะเป็นถังขยะประเภทที่ต้องแยก

ประเภทขยะก่อนท้ิงเสมอ ซึ่งท�าให้มองแล้วดูเป็นระบบ 

ระเบียบ ท�าให้มีสภาพพื้นที่สะอาดและมีระเบียบ       

 เมือ่ได้ศกึษาต่อว่า “ท�าไมประเทศสงิคโปร์ถงึสะอาด”    ก็

ท�าให้ได้ข้อมลูหลายอย่าง ประเทศสงิคโปร์เป็นประเทศทีม่ผีูน้�าหรอื

รั ฐบาลที่ ให ้ ความส� าคัญกับ เ รื่ อ งของความสะอาดมาก                              

นาย ลี กวน ยู ยังเห็นว่าการเค้ียวหมากฝรั่งและการคายทิ้งหรือ

หมากฝรั่งที่ถูกเคี้ยวแล้วติดอยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น รถเมล์ 

รถไฟฟ้า หรอืพืน้ทีส่าธารณะ เป็นเหตทุีส่ร้างความน่ารงัเกยีจ ให้กบั

ผู้อื่นและยังท�าให้เกิดความสกปรก

 นายลี กวน ยู จึงได้ออกกฎหมายห้ามเคี้ยวและการ

จ�าหน่ายหมากฝรั่ง รวมทั้งกฎหมายที่ช่วยให้เกิดการรักษาความ

สะอาดของประเทศ ซึง่ถ้าหากใครฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย

จะต้องเสียค่าปรับเป็นเงินจ�านวนมาก ดังนั้นผู้คนจึงไม่กล้าท�าผิด

กฎหมายด้วยบทลงโทษดังกล่าว นอกจากนั้นยังมีโครงการรณรงค์

ให้ช่วยกนัรกัษาความสะอาด การทิง้และแยกประเภทขยะอย่างถกู

ต้อง ซึ่งเป็นการช่วยลดปัญหาเรื่องความสกปรกภายลงได้

 กฎหมายและการรณรงค์เรื่องความสะอาดของประเทศ

สงิคโปร์ยงัต้องมกีารสือ่สารให้เข้าถงึประชนชนให้ได้มากทีส่ดุ โดย

วิธีหนึ่งก็คือ ในบริเวณพื้นที่สาธารณะ ได้มีการลงทุนติดป้ายที่มี

เนื้อหาเกี่ยวกับการรณรงค์ หรือกฎหมาย ด้านความสะอาด เช่น 

ร้านอาหาร ห้องสมุด เป็นต้น ซึ่งจากความหลากหลายของชนชาติ

ในประเทศสงิคโปร์ด้วยแล้ว ข้อความเหล่านัน้จงึได้ถกูแปลออกมา

ถึง 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาจีน, อินเดีย, เมเลเซีย และภาษาอังกฤษ  

 นอกจากน้ียงัมกีารปลกูฝังเดก็ ๆ  มาอย่างต่อเนือ่งในระยะ

เวลาตัง้แต่ปี 1958 จนมาถงึปัจจบุนั รฐับาลของประเทศสงิคโปร์ได้

พัฒนาระบบการรักษาความสะอาดอย่างไม่หยุดหย่อน รวมถึงตัว

ประชาชนเองก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีอีกด้วย

 ส�าหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการดูแลเร่ืองความ

สะอาดของประเทศนี้ก็คือ NEA(National Environment                

Agency(หน่วยงานดูแลสภาพแวดล้อม) ท่ีถูกก่อต้ังขึ้นเม่ือ ปี        

ค.ศ.2002 ซึ่งหน้าที่หลักคือการประสานงาน จัดกิจกรรมให้

ประชาชนได้รับรู้และมีส่วนร่วมกับโครงการต่าง ๆ ที่พวกเขาได้จัด

ท�าขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นงานอาสาสมัคร หรือการจัดเสวนา นอกจาก

นี ้NEA ยงัเป็นผูท้ีส่ามารถให้ข้อมลูได้ดใีนทกุเรือ่งไม่ว่าจะเป็นเรือ่ง

ขยะ  สภาพแวดล้อม  มลพษิ  สถานการณ์สภาพแวดล้อมบ้านเมอืง

ปัจจุบัน ฯลฯ หรือถ้าใครที่มีข้อสงสัยหรือข้อข้องใจประการใดก็

สามารถติดตอ่สอบถามได ้24 ชม. เรยีกได้ว่าเปน็สว่นทีส่ร้างความ

น่าเชื่อถือให้กับค�าว่า “เมืองสะอาด” ขึ้นมาอีก

 การรณรงค์เพื่อรักษาความสะอาดของประเทศสิงคโปร์ 

ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพียงการดูแลเรื่องขยะเท่าน้ัน แต่ตลอดระยะ

เวลาที่ผ่านมา รัฐบาลสิงคโปร์ ได้ใส่ใจเรื่องของโรคติดต่อที่มีเหตุ

ส ่วนหนึ่งเกิดมาจากความสกปรกอีกด ้วย ยกตัวอย่างเช ่น                   

งานรณรงค์ในปี 1961  Anti  CholeraCampaign ซึง่เป็นงานรณรงค์

เพื่อต่อต้านอหิวาตกโลก ที่เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่หลาย ๆ ประเทศ

มองข้ามไป 

 ถึงแม้ประเทศสิงคโปร์จะมีทั้งการออกกฎหมาย และ    

การรณรงค์ที่มีประสิทธิภาพอย่างที่กล่าวมาข้างต้น แต่ส�าหรับ

ประเทศสิงคโปร์ที่เป็นเพียงเกาะเล็ก ๆ  มีเนื้อที่แค่เพียงเสี้ยวหนึ่ง

ของโลก กับประชากรเพียงแค่ 5 ล้านคน จ�านวนขยะที่พวกเขาได้

สร้างขึน้นัน้กลบัสามารถเรยีกได้ว่าเป็นจ�านวน “มหาศาล” ซึง่ล่าสดุ 

ในปี 2014 ชาวสิงคโปร์สร้างขยะจ�านวน 7,514,500 ตัน เฉลี่ย

เท่ากับ 3.7 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ซึ่งเป็น ราว ๆ  3 เท่าของค่าเฉลี่ย

ต่อคนบนโลก แต่ถึงแม้พวกเขาจะสร้างขยะมากขนาดนี้ พวกเขาก็

ไม่เคยมีปัญหาเรื่องขยะล้นประเทศ ในทางตรงกันข้ามประเทศ

สิงคโปร์ กลับเป็นประเทศอันดับต้น ๆ ของโลก ในด้านการจัดการ

ขยะ และขยะจ�านวนมากขนาดนั้น ประเทศเล็ก ๆ บนเกาะอย่าง

สิงคโปร์มีการจัดการกับขยะที่เขาสร้างขึ้นอย่างไร



 ในกองขยะเท่าภูเขาเลากาที่คนสิงคโปร์สร้างข้ึนนั้น        

แม้มันจะเป็นจ�านวนที่ “มาก” แต่ว่า NEA (National Environment 

Agency) หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการจัดการขยะทั้งหมดของ

ประเทศสงิคโปร์ กม็วีธิกีารจดัการขยะทีท่�าให้ขยะมหาศาลดไูม่เลว

ร้าย โดยเริ่มมาจากคติที่ว่า “Reuse Reduce Recycle (ใช้ใหม่ ลด

ขยะลง รีไซเคิล)” ที่เป็นหลักว่าถึงแม้ผู้คนจะสร้างขยะมาก แต่ขยะ

ที่สร้างขึ้นต้องได้รับการดูแลเพื่อไม่ให้กลายเป็นปัญหาสะสมของ

ประเทศในระยะยาว ซึ่งขยะในปี 2014 มีคนสร้างขึ้นมากถึง           

7.5 ล้านตัน และกว่า  4.5 ล้านตันหรือ 60% ของขยะทั้งหมดเป็น

ขยะทีส่ามารถน�ากลบัไปใช้ใหม่ได้ เมือ่เทยีบกบัประเทศมหาอ�านาจ

อย่าง สหรัฐอเมริกาที่มีขยะเพียง 34% เป็นขยะรีไซเคิล จึงเรียกได้

ว่าประเทศสงิคโปร์มวีธิกีาร ให้ขยะสามารถหมนุเวยีนกลบัมาใช้ใหม่

ที่มีคุณภาพอย่างมาก

 การที่จะให้ขยะที่เกิดขึ้นนั้นสามารถน�ามารีไซเคิลให้ได้

มากที่สุด ต้องเริ่มมาจากขยะในมือของผู้คน ที่ได้ถูกน�าไปทิ้งในถัง

แยกอย่างถกูต้อง ซึง่ NEA กไ็ด้ท�าทกุวถิทีาง ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์ 

การออกกฎหมาย หรอืการจดักจิกรรมต่างๆ อย่างทีไ่ด้กล่าวมา เพือ่

ที่จะสร้างความมั่นใจว่าผู้คนในประเทศ จะสามารถรับรู ้ข้อมูล 

เข้าใจ และปฏิบัติตามอย่างพร้อมเพรียง แต่ว่าขยะชิ้นเล็ก ๆ ที่มา

จากมือของประชากรหรือนักท่องเที่ยวนั้นเป็นเพียงส่วนน้อย  

ที่ถูกน�ามารีไซเคิล เพราะจริง ๆ แล้วขยะจ�านวนมหาศาลท่ีเกิดขึ้น

นั้นกว่า 70% มาจาก โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นขยะจ�าพวก 

โลหะ เหล็ก จากเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ  ซึ่งจากขยะรีไซเคิล

ทั้งหมดนั้นมีประเภทขยะสามส่วน ได้แก่ 31% เป็นขยะท่ีมีส่วน

ประกอบมาจากเหล็ก  28% จากพวกซากปรักหักพัง ขยะจาก

กระดาษหรือกระดาษลังอีก 14%  และส่วนท่ีเหลือคือขยะอื่น ๆ       

อีก 27% 

 ขยะรีไซเคิลที่ยังสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้อยู่เหล่านี้ 

(Public Waste Collections) รฐับาลสงิคโปร์ได้มองเหน็ว่า สามารถ

เปล่ียนให้กลายเป็นเงินได้มหาศาลไม่ต่างจากขนาดของกองขยะ 

ท�าให้รฐับาลหาวธิจีดัการกบัขยะรไีซเคลิ ให้เข้ามาเป็นหนึง่ธรุกจิใน

ประเทศสิงคโปร์ จากขยะที่ถูกทิ้งขึ้นอย่างกระจัดกระจายและมี

เทศบาลรวบรวมขยะอยู่เป็นจุด ๆ ในประเทศ รัฐบาลสิงคโปร์จึง

ท�าการแบ่งส่วนประเทศออกเป็น 9 ส่วน  เพือ่ให้นกัลงทนุร่วมประมลู

ขยะจากพืน้ทีแ่ต่ละส่วนไปประกอบธรุกจิ ถ้าใครประมลูได้ส่วนไหน

ก็ต้องรับผิดชอบขยะจากส่วนนั้นไปในฐานะ Public Waste            

Collectors โดยมีสิทธิในการครอบครองขยะที่เกิดขึ้นจากพื้นที่ส่วน

นั้นเป็นเวลา 7 ปีหลังการประมูล หลังจากนั้นจะต้องท�าการประมูล

ใหม่ ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ทั้งช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลได้ไปส่วนหนึ่ง 

และยังเป็นการน�าขยะเข้าสู่ในระบบเศรษฐกิจผ่านนายทุนหลาย ๆ 

รายอีกด้วย

  Semakau Landfill เป็น
เกาะที่ถูกสร้างข้ึนมาเพ่ือถม
ขยะ แต่รัฐบาลมีแนวคิดที่จะให้
พื้นที่ตรงนี้ไม่ได้เป็นเพียงที่ถม
ขยะ  แต่จะเป็นเกาะที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน
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 ถงึแม้สงิคโปร์จะสามารถจดัการให้ขยะถงึ 60% เป็นขยะ

รีไซเคลิในปัจจบุัน แตอ่ีก 40% ทีเ่หลือ กย็งัคงเป็นขยะทีไ่ม่สามารถ

น�ากลับไปใช้ใหม่ได้ ซึ่งมีจ�านวนเท่ากับ 3 ล้านกว่าตัน (ในปี 2557) 

แต่ว่าขยะเหล่านั้นก็ยังไม่ไร้ประโยชน์เสียทีเดียว เพราะในประเทศ

สิงคโปร์ ได้น�าขยะเหล่านั้นมาผ่านกระบวนการที่เรียกว่า WTE 

(Waste To Energy แปลงขยะเป็นพลังงาน) ซึ่งเป็นการน�าขยะ

มูลฝอยที่ไม่มีประโยชน์แล้วด้วยตัวของมันเอง มาผ่านกระบวนการ

เผาเพื่อผลิตไอน�้ าให ้ไปหมุนใบพัดขนาดยักษ ์  ที่จะแปลง

พลงังานจลน์ให้กลายเป็นพลงังานไฟฟ้าอกีครัง้ ซึง่ขยะหลงัการเผา

จะกลายเป็นขีเ้ถ้า ทีม่นี�า้หนกัลดลงถงึ 90% เพราะฉะนัน้กระบวนการ 

WTE จึงท�าให้ขยะมูลฝอยไร้ประโยชน์เหล่านั้น ลดปริมาณลง และ

สามารถเปลีย่นกลบัมาเป็นพลงังานไฟฟ้า โดยทีปั่จจบุนั ในประเทศ

สิงคโปร์มีอุตสาหกรรมส�าหรับกระบวนการ WTE อยู่ถึง 4 แห่งบน

เกาะเลก็ ๆ  แห่งนัน้ ได้แก่ Tuas, Senoko, Tuas South และKeppel 

Seghers Tuas ซึ่งเป็นจ�านวนที่เพียงพอให้ขยะ มูลฝอย 38% จาก 

40% ได้ถูกน�ามาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า 

 จากกระบวนการต่าง ๆ ทั้งการคัดแยกออกไปเป็นขยะ

รไีซเคลิ และผ่านกระบวนการ WTE ท�าให้เหลอืขยะส่วนสดุท้าย อกี 

2% เป็นขี้เถ้าและขยะตกค้างจากกระบวนการต่าง ๆ  ซึ่งขยะเหล่านี้ 

เรียกได้ว่าท�าประโยชน์ใด ๆ  ไม่ได้แล้ว นอกจากถูกขนส่งทางเรือไป

ถมที่ Semakau Landfill ซึ่งเป็นที่ถมขยะกลางทะเลที่เดียวของ

ประเทศสิงคโปร์ ที่มีขนาด 3.5 ตารางกิโลเมตร ถูกสร้างขึ้นมาจาก

แนวกัน้หนิกว่า 7 กโิลเมตร และจากเกาะหลกัต้องเดนิเรอืเป็นระยะ

ทาง 30 กิโลเมตรเพื่อจะไปถึง Landfill แต่ว่า Samakau Landfill 

ขนาดใหญ่ยกัษ์ทีใ่ช้เงนิทนุถงึ 610 ล้าน สงิคโปร์ดอลลาร์ (ประมาณ 

15,000 ล้านบาท) ถ้าถูกสร้างขึ้นมาเพื่อถมขยะอย่างเดียวก็คงจะดู

ไม่คุ้มค่านัก รัฐบาลประเทสสิงคโปร์จึงได้ออกแบบ Landfill แห่งนี้

ให้มีประโยชน์มากกว่านั้น

 โครงการ Semakau Landfill เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ.1995 และ

ได้เปิดใช้ครั้งแรกเมื่อ วันที่ 1 เมษายน ค.ศ.1999 พร้อมกับแนวคิด

ทีจ่ะให้พืน้ทีต่รงนีไ้ม่ได้เป็นพยีงทีถ่มขยะ แต่จะเป็นเกาะ ทีก่่อให้เกดิ

ประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งตอนนี้จากพื้นที่ 3.5 ตารางกิโลเมตร

กว่าครึ่งได้ถูกขยะถมไปแล้ว และพื้นที่ตรงนี้ได้ถูกใช้ประโยชน์ทั้ง

เปิดพิพิธภัณฑ์ เป็นแหล่งศึกษาทางธรรมชาติหรือ เป็นสวน

สาธารณะที่ทั้งสามารถเข้ามาขี่จักรยาน ตั้งแคมป์ ตกปลา ฯลฯ ให้

คนได้เข้ามาเยีย่มชมอยูต่ลอด นอกจากนีภ้ายในเกาะยงัมกีารตดิตัง้ 

กังหันผลิตไฟ และส�านักงาน ที่คอยจัดการและควบคุมส่วนต่าง ๆ 

ภายในเกาะเอง

 พื้นที่ส่วนนี้ที่ถูกถมไปแล้ว และได้น�ามาใช้อย่างเกิด

ประโยชน์นั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ Semaku Landfill ยังมีพื้นที่อีก

ส่วนที่ยังเหลืออยู่ซึ่งคาดว่า จะสามารถรองรับขยะไปได้ถึงปี พ.ศ.

2588 แล้วพื้นที่ในเกาะจะกลายมาเป็นทั้งพ้ืนที่สีเขียว แหล่งการ

เรียนรู้ และแหล่งวิจัย คุณภาพแห่งหนึ่งของประเทศอย่างเต็มตัว

 จากขยะทีเ่ป็นสิง่ไม่มค่ีาแล้วแต่ประเทศสงิคโปร์สามารถ

จะท�าให้มันกลับมามีค่าอีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการรีไซเคิลที่ถึงกับ

สามารถน�ากลับมาท�าเป็นธุรกิจเปล่ียนเป็นเงิน กระบวนการ WTE 

ทีเ่ปลีย่นขยะมลูฝอยให้เป็นพลงังานไฟฟ้าหรอื แม้แต่ขยะทีท่�าอะไร

ไม่ได้แล้วเขาก็ยังสามารถน�ามาถมทะเลสร้างเกาะแห่งใหม่ท่ีเกิด

ประโยชน์ได้อีกมากมาย จึงเห็นได้เลยว่า ประเทศสิงคโปร์นั้นมีการ

จัดการขยะทีด่ีมีคุณภาพ และไม่เพยีงจัดการปัญหาขยะในปัจจุบัน 

แต่ยังมองการแก้ปัญหาไปถึงอนาคต อย่างจ�านวนขยะรีไซเคิล ที่

ปัจจบุนัเป็น 60%ของขยะทัง้หมด NEA กม็กีารวางแผนให้ สามารถ

เป็น 65% ในปี 2020 และ 70% ภายในปี 2030 หรอืการวางแนวทาง

การพฒันาระบบการจดัการขยะว่าต้องมกีารเปลีย่นแปลงทกุๆ 5 - 7 

ปีตามสถานการณ์

 เมื่อลองมองดูแล้ว การจัดการขยะของสิงคโปร์ไม่ว่าจะ

เป็น การออกกฎหมาย การรณรงค์ หรือว่าการจัดการกับขยะที่เกิด

ขึ้นมาแล้วนั้น ก็ได้สะท้อนถึงการจัดการอย่างมีระบบและคุณภาพ 

และนอกจากประเดน็เรือ่งความสะอาด รฐับาลสงิคโปร์กไ็ด้ให้ความ

ส�าคัญกับทุกด้านของประเทศ ไม่ว่าจะเป็น พื้นท่ีสีเขียว หรือ

เศรษฐกิจ 

 Singapore is a very clean city. In the past they had 

a problem about bubblegum being stuck every where. It was 

bad for image of Singapore. After Lee Kuan Yew became a 

prime minister he solved this problem, he made rules and 

policy to control bubblegum. He didn’t allow selling or eating 

of bubblegum and anyone who broke the law had to pay big 

fines. The other way he solved this problem was by teaching 

children at a young age not to eat bubblegum.

 The main organization in charge of keeping Singa-

pore clean is the NEA or National Environment Agency. They 

created the activity for citizens to join many projects. In ad-

dition the NEA also provides clear information about the en-

vironment, pollution, and rubbish etc.  

 In 2014, Singaporeans produced 7.5 million tons of 

rubbish. That is about 3.7 kg per person per day. They pro-

duced more than triple the world average per person, per 

day. Even though they produced this much rubbish they don’t 

have problems about pollution. This is because Singapore is 

one of the best recycling nations of the world. Of the 7.5 tons 

of rubbish they were able to recycle and reuse 4.5 million 

tons.  

 This leaves around 3 million tons that could not be 

recycled. But Singapore has a solution for this remaining waste 

too. They use it in their Waste to Energy system. This system 

burns the rubbish to produce steam to power turbines which, 

in turn produce electricity. Singapore currently has 4 factories 

that utilize this system namely Tuasn, Senoko, Tuas South and 

Keppel Seghers Tuas.  
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 สวนสนุกเป็นสถานที่หนึ่งที่สร้างความ

สนุกสนานให้กับคนเราได้เสมอไม่ว่าเราจะอกหัก        

ทะเลาะกับเเฟน สอบตก หรืออะไรจะเกิดขึ้นกับ

ชีวิตของเรา พอได้ก้าวเข้ามาในสวนสนุกรับรอง

ว่าจะได้รอยยิ้มกลับไปแน่นอน คงเหมือนกับฉัน

ทีไ่ม่ว่าตอนนีอ้าย ุ17 เเล้วเเต่กย็งัชอบไปสวนสนกุ

เล่นเครือ่งและซือ้ของกระจกุกระจกิลายการ์ตนูน่า

รัก ๆ พวกนั้น มันคงจะจริงนะที่อายุเป็นเพียง

ตัวเลข ไม่ว่าจะเด็กเล็ก วัยรุ่น จนกระทั่งวัยทองก็

ชอบไปสวนสนุกกันหมดเเหล่ะ

	 เมื่อฉันได้ไปสิงคโปร์เเละรู้ว่า	เราจะได้ไป

สวนสนุก	Universal	studio	กับเพื่อน	ๆ		ก็ตื่นเต้นเเละ

ดใีจมาก	ยิง่ได้ไปกบัเพือ่นกค็งยิง่สนกุกว่าเดมิเเน่นอน	

1	วันเต็ม	ๆ	ในสวนสนุกเเห่งนี้ช่างเป็นความทรงจ�าที่ดี

จริง	ๆ 	เลยและก้าวเเรกเมื่อเข้าไปสู	่Universal	Studio	

Singapore	ก็ต่ืนตาต่ืนใจไปกับเครื่องเล่นนานาชนิด	

ที่ทั้งดูน่าหวาดเสียวเเต่ก็อยากจะลองเล่น	

 

 

	 ความใหญ่โตของสวนสนุกท�าให้พวกเรา			

ตื่นตาตื่นใจกันสุด	ๆ	เพราะมองไปทางไหนก็น่าเล่น			

ไปหมด	แม้จะมีเวลาหนึ่งวันเต็ม	แต่อาจจะไม่พอ

ส�าหรบัทีน่ีเ่สยีด้วยซ�้า	แม้มาถงึตัง้แต่เช้าคนกเ็ริม่เยอะ

แล้ว	ท�าให้ฉันต้องเร่งสปีดรีบไปเล่นกันเลยทีเดียว	

นอกจากนี้ 	 Universal	 Studio	 ก็ยังมีตัวการ ์ตูน													

มาสคอทน่ารัก	ๆ	ดึงดูดให้ผู้คนไปต่อแถวยาวเพื่อรอ

ถ่ายรูปกับมาสคอตน่ารักเหล่านั้น

	 จะว่าไปที่นี่ก็ใหญ่ไม่เบาเลยนะ	 เป็นถึง				

สวนสนุกที่มีช่ือเสียงของประเทศสิงคโปร์ก็คงต้อง			

ใหญ่โตมโหฬาร	เพ่ือให้ง่ายต่อการไปเทีย่วและไม่หลง							

ฉันจึงอยากจะบอกว่า	สวนสนุกของที่นี่มีการแบ่งโซน	

จะเลอืกเดนิแต่โซนทีช่อบ	หรอืเดนิให้ครบทกุโซนแบบ

ฉันก็ได้

	 โดย	Universal	studio	มีทัง้หมด	7	โซนหลัก

ให้เราได้ไปเดนิเล่นกนั	นัน่คอื	Hollywood,	New	York,		

Fi	City,	Ancient	Egypt,		Lost	World,	Far	Far	Away,	

Madagascar

 

 

    ณิชาภา ขจรโกวทิย์

  SENTOSA

     
UNIV

ERSAL

    STUDIO

                



01..Hollywood
	 เป ็นโซนที่อยู ่ใกล ้ทางเข ้าซึ่งโซนน้ีจะรวบรวม										

ความบันเทิง	ให้เราได้อารมณ์เสมือนเอยู่	Hollywood	จริง	ๆ	

โซนนี้ไม่มีเครื่องเล่นน่าหวาดเสียวให้เล่น	แต่จะมีสินค้า												

น่ารัก	ๆ	ให้ช็อปปิ้งเต็มไปหมด	ฉันก็หมดไปหลายบาทเลย									

ทีเดียว	แนะน�าว่าให้เตรียมเงินมาหนัก	ๆ	เพราะคุณผู้อ่านจะ

หลงไปกับความน่ารักของส้ินค้าทุกชิ้น	จนรู ้สึกว่าอันน้ีก็							

อยากได้	อันนู้นก็อยากได้จนต้องเลือกซื้อมาทุกอันแบบฉัน					

น่ะสิ

02. New york 
	 เป็นโซนที่จ�าลองบรรยากาศเหมือนก�าลังเดินอยู่ริมถนน							

สกัแห่งในเมอืงนวิยอร์ค	ทัง้บรรยากาศของตกึอาคารและรถแทก็ซี	่หรอื	

Yellow	 Cab	 ซ่ึงส�าหรับความน่าสนใจของโซนนี้จะเป็นส่วนของ													

การแสดง	Lights,	Camera,	Action	Hosted	by	Steven	Spielberg				

ซ่ึงจะได้ชมการสร้าง	 Effect	 เหมือนพายุก�าลังกระหน�่าเมืองนิวยอร์ค

แบบอลังการ	น่าเสียดายจริง	ๆ	ที่ฉันไม่มีโอกาสได้ไปด	ูเลยไม่สามารถ

อธิบายได้ว่าจะอลังการเพียงใด	แต่ขอรับรองเลยนะคะ	 ว่าอย่าพลาด	

ไปถึงที่แล้วก็ต้องไปดูให้เห็นกับตาสักหน่อย

04. Ancient Egypt
	 ส�าหรับโซนนี้มีการตกแต่งให้เหมือนกับก�าลังอยู่ในอียิปส์

ช่วงปีค.ศ.1930	 ซ่ึงเป็นช่วงที่อียิปส์	 ก�าลังมีความรุ่งเรือง	 และ									

เครื่องเล่นที่ฉันรู ้สึกติดใจ	 และยอมต่อแถวเล่นถึงสี่ห้ารอบก็คือ										

Revenge	of	the	Mummy	แหม	เครือ่งเล่นอนันีม้นัเดด็จรงิ	ๆ 	นะ	รับรอง

ว่ามันส์แน่นอนค่ะ

03. Sci Fi City 
	 เป็นโซนที่น่าต่ืนตาต่ืนใจที่สุดเลยก็ว่าได้	 เพราะมีเครื่องเล่นสุดโหดอย่าง		

รางรถไฟเหาะคู	่ที่สูงที่สุดในโลก	ชื่อว่า	Battles	Galactica	ไม่ว่าจะเลือกนั่งรางสีแดง	

หรอืสนี�า้เงนิกห็วาดเสยีวทัง้คู	่	แต่ฉนัเองกไ็ม่มโีอกาสได้ลองเล่นเช่นกนั	เพราะทัง้กลวั

และคนต่อแถวกันยาวมาก	แต่จากที่ได้ฟังผลตอบรับจากเพื่อนก็รู้เลยว่า	มันต้องคุ้ม

ค่ากับการต่อแถวแน่	ๆ	อย่าพลาดกันนะคะ	กับเครื่องเล่นสุดโหดชนิดนี้



05. Lost World 
	 ส�าหรับโซนนี้เป็นโซนจ�าลองเหตุการณ์โลกเมื่อล้านป	ี					

ทีแ่ล้ว	เครือ่งเล่นทีน่่าสนใจคอื	Canopy	Flyer	และ	Jurassic	Park	

Rapids	Adventure	ซึ่งเครื่องเล่นอย่างที่	2	นี้ฉันได้ลองมาแล้วค่ะ	

สนุกดี	คนที่ไม่ชอบเปียกนี้ต้องเลือกที่นั่งดี	ๆ	นะ

	 Sentosa	Island	in	Singapore	has	the	famous	Uni-

versal	Studios	located	there.	There	are	7	zones	in	Universal	

Studios:	Hollywood,	New	York,	Fi	City,	Ancient	Egypt,	Lost	

World,	Far	Far	Away	and	Madagascar.		Actually,	Sentosa	

Island	wasn’t	always	called	by	this	name.	Before	it	was	

known	as	Balakang	Mati	which	means	“the	dead	Island”.	In	

the	past	Sentosa	island	was	a	fisherman	village.	At	that	time	

this	island	was	attacked	by	a	disease	epidemic.	Many	peo-

ple	got	this	disease	and	died.	In	World	War	I,	the	British	used	

this	island	for	a	fortress.	After	the	British	had	gone,	in	1968	

Singapore	fixed	up	this	island	to	be	tourist	attraction	and	

renamed	it	Sentosa.	Sentosa	means	‘peace	and	tranquility’.	

Singapore	officially	opened	Sentosa	Island	and	it	became	

one	of	the	most	famous	places	in	Singapore.					

SENTOSA   ISLAND

06. Far Far Away 

	 โซนนีม้ปีราสาทเหมอืนอยูใ่นเทพนยิาย	ให้อารมณ์เหมือนเป็น

เจ้าหญิง	 เป็นโซนชิว	ๆ	ของเด็กและก็ควรได้รับชมภาพยนต์	4D														

เรื่อง	Shrek	พร้อมผจญภัยไปกับ	Shrek	เลยค่ะ	ทั้งเก้าอี้เขย่า	ท้ังน�้าที่

กระเด็นโดนหน้า	ทั้งแมงมุมที่วิ่งพันแข้งพันขา	บรรยายก็คงไม่หมด			

อยากให้ลองไปสัมผัสเองมากกว่าค่ะ



 แหมพอแนะน�ามาทั้งหมด	 7	 โซนฉันเองก็อยากจะไปเที่ยวอีกรอบเลยนะเนี่ย	 จ�าได้เลยค่ะว่าไปเที่ยวรอบที่แล้ว	 ฉันรีบวิ่งตรงไปยังเครื่องเล่นสุด

หวาดเสียว	ที่ถูกขนานนามว่า	ถ้าได้เล่นละก็รับรองว่าจะสนุกสุดเหวี่ยงไปเลย	นั้นก็คือ	Battlestar	Galactica	อย่างที่บอกไป	เเต่ก็ต้องถอดใจเพราะยืนรอต่อ

คิวไม่ไหวจริง	ๆ		สวนสนุกนี่คนเยอะทุกที่เลย	แต่ไม่เป็นไร	ที่นี่ยังมีเครื่องเล่นสนุก	ๆ		อีกมากมายให้เราได้ลอง

	 ฉันกับเพื่อนก็อยากที่จะเล่นทุก	 ๆ	 เครื่องให้หมดเเต่ด้วยเวลาเเละจ�านวนคน	ดังนั้นเราอาจจะเล่นได้เเค่บางเครื่อง	 ซึ่งก็อยากแนะน�านะคะว่าถ้าคน

มากก็ยอมเสียเงินซื้อบัตร	 Express	 Pass	 ที่จะท�าให้เราไม่ต้องต่อแถวนานเหมือนตั๋วธรรมดา	 และพอใกล้เที่ยงเราก็เริ่มหิวกันเเล้ว	 เลยต้องหาอะไรใส่ท้อง

หน่อย	มองซ้ายมองขวาไปเจอร้านพิซซ่า	ไม่รอช้า	รีบเดินตรงเข้าไป	สั่งมา	2	ถาด	แบ่งกันกิน	สี่ห้าคน	ก�าลังอิ่มเลยล่ะ	นอกจากจะมีเครื่องเล่นสนุก	ๆ	ให้เล่น	ก็

ยังมีร้านน�้า	ร้านอาหาร	ตั้งอยู่ทั่วสวนสนุกเลยนะ	แต่ราคาก็แอบเเพงไม่เบาเลยทีเดียว	

	 ตกบ่ายเราก็ไปเล่นเครื่องเล่นอีกสักสองสามเครื่องก็เริ่มเหนื่อยเเล้วละ	 เลยเปลี่ยนใจไปช็อปปิ้งบ้างดีกว่า	 ที่นี่มีของน่ารัก	 เต็มไปหมดเลย	 เป็นตัว

การ์ตูนจาก	Disney	ไม่ว่าจะเป็น	มิกกี้	เมาส์	มินนี่	เมาส์	หรือ	โดนัลด์	ดั๊ก	ก็มากมายจนเลือกซื้อไม่ถูก	เพราะอยากได้หมดเลยนะส	ิเเต่พอดูเงินในกระเป๋า	คง

ซื้อได้เเค่บางอย่างสินะ	(ฮา)	น่าเสียดายจัง	

	 ท้องฟ้าเริ่มมืด	เเต่คนในสวนสนุกก็ยังดูคึกครื้นกันอยู่เลย	เเย่จังที่ถึงเวลาต้องกลับเเล้ว		ฉันรู้สึกเสียดายนะที่จะต้องกลับ	ยังอยากจะอยู่ต่ออีกนาน	ๆ	

เลย	 รู้สึกประทับใจที่นี	่ ถึงแม้คนจะเยอะ	 แต่ก็สร้างความสะดวกสบายและความสนุกสนานให้กับฉันมากเลยทีเดียว	 	 ที่บอกว่าสะดวกสบายก็คงเป็นเพราะ

หลายเหตุผลเลยล่ะ	 ทั้งการที่พนักงานที่นั้นสามารถใช้ภาษาอังกฤษกันได้	 ท�าให้เราสื่อสารกับพวกเขาได้ง่าย	 ห้องน�้าก็หาได้ง่ายเช่นกัน	 มีร้านน�า้ร้านอาหาร

ทั่วไป	สร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวอย่างฉันมากเลยแหล่ะค่ะ	

	 การมาสวนสนุกครั้งนี้ท�าให้ฉันอยากบอกต่อกับคุณผู้อ่านว่า	 “มาเถอะค่ะ”	 รับรองว่าจะไม่ผิดหวังแน่นอน	 คุณจะได้ทั้งความสนุกสนานและความ

ประทับใจกลับบ้านไปแน่นอน	อย่าลืมลองมาสัมผัสบรรยากาศแสนสนุกและพิเศษที่	“Universal	Studio	Singapore”กันนะคะ

07. Madagasca 
	 และนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งที่เหมาะกับการมา						

นั่งเล่นชิว	ๆ	และเป็นที่นิยมของเด็ก	ๆ	ซึ่งฉันก็ไม่พลาด

นะได้ไปเล่น	Kin	Julien’s	Beach	Party-Go-Round	หรอื	

ม้าหมุนบ้านเรานั่นเองค่ะ	จะว่าไปก็เปลี่ยนบรรยากาศที่

น่ารกั	สามารถมาย้อนวยัใสได้ทีโ่ซนนีก้นันะคะ	แต่กอ็ย่า

ไปแย่งต่อคิวจนเด็ก	ๆ	ไม่ได้เล่นกันละ



	 หากพูดถึงต้นไม้	ก็คงไม่พ้นเรื่องสิ่งแวดล้อมการ

ปลูกและดูแลรักษา	ต้นไม้ยังเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ในปัจจุบัน

หลายประเทศก�าลังให้ความส�าคัญและให้ความสนใจ

มาก		

	 แน่นอนว่าคงไม่มีใครมองเห็นต้นไม้แล้วรู้สึก

ทรมานและทุกข์ใจ	แต่คงจะมีแค่ความรู ้สึกที่สบายตา	

สบายใจ	รวมถึงท�าให้ใจเราที่วุ่นวายสงบลงได้	และต้นไม้

ยังเป็นสิ่งส�าคัญที่ช่วยลดปัญหามลพิษในอากาศ	โดย

เฉพาะในตัวเมืองที่เต็มไปด้วยควันจากรถและโรงงาน	ซ่ึง

นับวันอัตราการเพิ่มของมลพิษก็สูงขึ้นเรื่อย	ๆ	ในขณะที่

ต้นไม้ลดลง	และสิ่งเหล่านี้อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้ใคร

หลายคนหันมาปลูกต้นไม้

 

	 ประเทศหนึง่ทีโ่ดดเด่นในด้านการให้ความส�าคญั

แก่ต้นไม้รวมถึงการรักษาพ้ืนที่สีเขียวนั่นก็คือ	 “ประเทศ

สงิคโปร์”	ด้วยพืน้ทีเ่พยีง	700	ตารางกโิลกเมตร	ซึง่เมือ่พืน้ที่

มีจ�ากัด	ดังนั้นต้นไม้หรือพ้ืนที่สีเขียวก็น้อยลงตามไปด้วย	

และประชากรกว่าห้าล้านคน	ก็มีเเนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น	

เรื่อย	ๆ	ด้วยเหตุนี้ทางสิงคโปร์จึงจ�าเป็นต้องระวังเป็นอย่าง

มากในการวางผังเมือง	เพื่อที่จะคงพ้ืนที่สีเขียวให้ได้มาก

ทีส่ดุ	อย่างไรก็ตามสงิคโปร์กส็ามารถพฒันาพืน้ทีส่เีขยีว	จน

ท�าให้พืน้ทีเ่กอืบทัว่ประเทศถกูปกคลมุด้วยสเีขยีว	แล้วอะไร

คอืจดุส�าคญัทีท่�าให้สงิคโปร์กลายเป็นเมอืงสเีขยีวอย่างทกุ

วันนี้

CITY IN 
THE GARDEN  ตระการตา	วิวัฒนะอมรชัย

มินณิตา	สันติชัยอนันต์



	 สิงคโปร์เล็งเห็นถึงความส�าคัญของต้นไม้ทุกต้น	และ

พื้นที่สีเขียวทุกตารางเมตร	ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและ

จิตใจของคนในประเทศได้		ส่ิงเหล่านีส้�าคญัต่อการพฒันาประเทศ

ให้ก้าวเดินไปข้างหน้าเป็นอย่างมาก	สิงคโปร์มีการค�านึงถึงภาย

หน้าว่าถ้าประเทศของตนขาดทรัพยากรที่ส�าคัญอย่างต้นไม้	ใน

อนาคตจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศบ้าง	ดังนั้นรัฐบาลจึงพยายาม

หาวิธีการต่าง	ๆ	ทั้งก�าหนดนโยบาย	ออกกฎหมายและระเบียบ

รวมทั้งการศึกษาเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในประเทศสิงคโปร์นี้	

	 ทางรัฐบาลสิงคโปร์ได้มีการออกแบบ“Concept	Plan”	

หรือที่เรียกกันว่าแผนแม่บท	ซ่ึงจะทบทวนแผนทุก	ๆ	10	ปี	และ	

Master	Plan	ซึง่จะมกีารทบทวนแผนทกุ	ๆ 	5	ปี	โดยทีร่ายละเอยีด

และเป้าหมายนั้นจะด�าเนินการตาม	Concept	Plan	เพื่อย้อนดู

เป้าหมายและสิ่งที่ตนท�าลงไป	เมื่อเจอปัญหาก็สามารถแก้ไขได้

เลย	โดยในทุกปีจะมีการเปลี่ยนเป้าหมายเสมอ	เพื่อจะได้พัฒนา

ประเทศให้รอบด้านมากยิ่งขึ้น	เช่นในปี	พ.ศ.2555	เป้าหมายจะ

เน้นไปในด้านการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นหลัก	ในขณะเดียวกัน

สิงคโปร์ก็ยังค�านึงถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านเศรษฐกิจ

เเละด้านอืน่ด้วย	การทีม่พีืน้ทีส่เีขยีวกเ็ป็นอกีตวัช่วยทีจ่ะท�าให้สิง่

เหล่านั้นพัฒนา

	 รัฐบาลได้มีการก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการเพิ่มพื้นที่

สเีขยีวไว้มากมาย	โดยนโยบาย	คอื	“Green	City”	หรือเมอืงสเีขยีว	

จุดเริ่มต้นนั้นมาจากการที่นายลี	กวน	ยูเล็งเห็นว่าถ้าในภายหน้า

หากว่าถ้าสิงคโปร์ไม่มีต้นไม้	ไม่มีทรัพยากร	ผลกระทบท่ีตามมา

คงมีมากมาย	ดังนั้นนายลี	กวน	ยู	จึงเริ่มปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งไว้	ปี

ถัดมาก็ปลูกอีกต้น	ซึ่งต้นที่สองนี้คือต้น	A	Yellow	Frame	ปลูกไว้

บรเิวณ	Tanjong	Pagar	ในปัจจบุนัต้นไม้ต้นนีก้ย็งัอยู	่และมีความ

สงูถงึ	20	เมตร	และวนัทีน่ายล	ีกวน	ยปูลกูต้นไม้ต้นทีส่องนัน้	ทาง

สงิคโปร์ได้ก�าหนดให้เป็น	“วนัปลกูต้นไม้แห่งชาตสิงิคโปร์”	ซึง่เป็น

วันอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายน	ซึ่งผู้คนก็จะมีการให้ความ

ส�าคัญกับนโยบายนี้	โดยการร่วมปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ	

ต่าง	ๆ	เช่น	สวนสาธารณะ	โรงเรียน	หรือบริเวณรอบ	ๆ	บ้าน	



รวมถึงนายลี	 กวน	ยูยังมีการแนะน�าให้มีการปลูกดอกไม้บางชนิด

เพื่อเพิ่มสีสันตามถนนต่าง	ๆ 	ในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา	สิ่งเหล่า

นี้ส่งผลมากในการปรับเปลี่ยนแนวคิด	 “สวนในเมือง”	 ให้กลายเป็น	

“เมืองในสวน”	มากไปกว่าน้ันยังมีการสร้างสวนสาธารณะ	 ให้ใกล้

กบับ้านเรอืน	และโดยนโยบายของรฐัแล้ว	ในทกุ		400	เมตรจากบ้าน

ก็จะพบสวน	1	แห่ง	ดังนั้นสิ่งนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้ผู้คนสามารถ

เข้าถึงและสัมผัสกับพื้นที่สีเขียวได้อย่างทั่วถึง

	 อกีทัง้รฐัยงัมนีโยบาย	Green	Building	หรอื	อาคารสีเขยีว	

นโยบายนี้ถูกหยิบยกมาใช้พัฒนาด้านสภาพเเวดล้อมในหลาย

ประเทศ	เช่น	ประเทศอังกฤษ	อเมริกา	และสิงคโปร์ก็เป็นหนึ่งในนั้น	

โดยนโยบายนีม้หีลกัการ	3	ข้อคอื	พจิารณาในเรือ่งประสทิธภิาพของ

การใช้น�้า	พลังงาน	และทรัพยากรธรรมชาติอื่น	

	 รวมถึง	 การลดปัญหาขยะ	 มลพิษ	 และการท�าลายส่ิง

แวดล้อม	 ซ่ึงอาคารที่สร้างขึ้นจะใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี

ประสิทธิภาพ	คุ้มค่า	ไม่ว่าจะเป็นการเลือกพื้นที่	การออกแบบ	การ

ก่อสร้าง	การด�าเนินการ	การดูแล	การซ่อมแซมปรับปรุง	รวมไปถึง

การท�าลายตึก	ตลอดจนวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง	 เช่น	 ใช้กระจกสร้างเป็น

หลักเพื่อลดการใช้แสงจากพลังงานไฟฟ้า	 หรือมีการให้ดาดฟ้าเป็น

พื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นได้ทั้งพื้นที่สีเขียวและการผลิตออกซิเจนให้กับ

เมืองเป็นต้น	 เป้าหมายที่ส�าคัญของนโยบายนี้คือการลดผลกระทบ

จากอาคารก่อสร้าง	หรอื	สิง่แวดล้อมต่าง	ๆ 	ทีจ่ะมผีลต่อสขุภาพผูค้น

และสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ	 ในปัจจุบันนี้แทบจะทุกอาคารใน

สิงคโปร์จะน�านโยบายนี้ไปใช้	และทางรัฐบาลมีข้อตกลงที่เคร่งครัด

คือ	ถ้าเจ้าของตึกไม่ยอมท�าตามข้อก�าหนดนี้	ก็จะไม่อนุญาติให้เปิด

ใช้ตึก

	 แน่นอนว่าพ้ืนที่สีเขียวที่พูดถึงต้องมีต้นไม้	 ซึ่งส�าหรับ

ต้นไม้หนึง่ต้นนัน้	การท่ีเราจะดแูล	หรอืใครหลายคนทีก่�าลงัเป็นมอื

ใหม่หัดปลูกก็จะรู้ว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด	 ต้องมีการหาข้อมูล

ดูแลรักษา	เตรียมอุปกรณ	์และต้องเอาใจใส่	หากต้นใหญ่ก็ต้องมี

การดูแลที่เพ่ิมขึ้นอีก	 ซ่ึงที่สิงคโปร์นั้นมีต้นไม้ใหญ่แข็งแรงเลียบ

ถนนหลายต้น	แน่นอนว่าต้องมีเจ้าหน้าที่มาดูแล	ซึ่งเจ้าหน้าที่นั้น

อาจจะมาจากรัฐหรืออาจจะเป็นบริษัทเอกชนอื่นมารับผิดชอบ

แทน	 โดยจะคอยตรวจดูต้นไม้ที่ปลูกอยู ่ ริมถนนและต้นไม้

สาธารณะทุกต้น	หากพบต้นไม้ท่ีไม่แข็งแรงหรือสามารถโค่นล้ม

ได้	ก็จะน�าต้นใหม่มาแทน	รวมถึงกิ่งไม้ที่ผ	ุหักได้ง่าย	ก็ต้องมีการ

ตัดออกเช ่นกัน	 และยังได ้รับการดูแลอย ่างถูกวิธีจากนัก

พฤกษศาสตร์	เพ่ือให้ต้นไม้แขง็แรง	ซึง่สามารถป้องกนัการโค่นล้ม

ของต้นไม้ทีข่วางถนน	และลดการเกดิอบุตัเิหตบุนท้องถนนอกีด้วย	

แต่ก็มีบ้างบางครั้งที่เกิดต้นไม้โค่นล้มลงมาเพราะพายุฝน	 ทาง

หน่วยงานกจ็ะรบัผดิชอบ	และท�าประกนัให้กบัประชาชนไว้เช่นกนั

	 นอกจากนี้หากมีคนมาตัดต้นไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต

จากรัฐบาลก่อน	ก็จะเสียค่าปรับเป็นล้าน	อาจจะดูเกินไป	แต่เคย

มีกรณีมีคนที่เผลอตัดท�าให้เสียค่าปรับไปถึง	2	ล้านบาท	และถ้า

จะปกปิดความผดิเอาไว้	อย่างไรก็ไม่รอด	เพราะต้นไม้ท่ีมเีส้นรอบ

วงมากกว่า	 1	 เมตรจะถูกบันทึกว่าเป็นมรดกของรัฐ	 โดยมีการ

บนัทกึลงในระบบคอมพวิเตอร์	และมกีารตัง้ชือ่ให้กบัต้นไม้ทกุต้น

ด้วย	ถ้าคิดจะแอบตัดหรือท�าลาย	คงไม่ง่ายนัก

	 อีกทั้งสิงคโปร์ยังรู้จักเลือกชนิดของต้นไม้ให้เหมาะสม

กบัพืน้ทีน่ัน้	ๆ 	ถ้าเป็นพืน้ทีก่ว้าง	ไม่มีตกึหรอือาคารมาขวางกเ็ลอืก

ที่จะปลูกต้นไม้ใหญ่	 แต่ถ้าเป็นพ้ืนที่เล็ก	 ๆ	 นักก็เลือกท่ีจะปลูก

ต้นไม้ที่มีขนาดเล็กหรือทรงพุ่ม	 และห้ามมีสิ่งก่อสร้างหรือสิ่ง

กีดขวางอื่น	ๆ	รบกวนต้นไม้	



	 อย่างไรก็ตามการที่รัฐมีนโยบายที่ดีเเต่ประชาชนไม่ได้

ให้ความสนใจและไม่ได้ให้ความส�าคัญกับมันก็แทบจะไม่มี

ประโยชน์อะไร	ดังนั้นสิงคโปร์จึงใช้การศึกษาเป็นอีกตัวช่วยที่จะ

ปลกูฝังให้ประชาชนและเยาวชนรุน่ใหม่รกัและหวงแหนธรรมชาต	ิ

มองเหน็คณุค่าของต้นไม้หนึง่ต้นว่ามคีณุค่ามากเพยีงใด	ไม่ว่าจะ

เป็นทางสุขภาพจิตและสุขภาพกายของประชาชน	นอกจากนี้การ

มพีืน้ทีส่เีขยีวยงัท�าให้ประเทศสงิคโปร์สะอาด	และน่าอยู	่จงึท�าให้

มุมมองจากประเทศอื่น	 เห็นว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีระเบียบ	

และหากรวมการจดัการของรฐัทีด่แีละระบบการเงนิทีม่ัน่คง	ดงันัน้

ประเทศสิงคโปร์จึงกลายเป็นที่ยอมรับส�าหรับนักลงทุน	นักธุรกิจ	

และนักท่องเที่ยวทั่วโลก	

	 พื้นที่สีเขียวยังกลายเป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์	 และพืช

พรรณต่าง	ๆ 	สงิคโปร์สามารถสร้างเมอืงให้เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม

มากขึ้น	ส่วนหนึ่งเพื่อการเติบโตของเด็ก	ๆ	ที่ต้องเรียนรู้ธรรมชาติ

ให้มาก

	 การพัฒนาพื้นที่สีเขียวของสิงคโปร์	จึงน�าไปสู่โครงการ

ต่าง	ๆ	มากมาย	เช่น	“Gardens	by	the	Bay”	เป็นสวนสาธารณะ

ขนาดใหญ่	ตัง้อยูใ่นย่านมารน่ีา	เบย์	(Marina	bay)	ซึง่ถอืเป็นย่าน

ธุรกิจที่ส�าคัญของสิงคโปร	์และ	Gardens	by	the	Bay	มีพื้นที่กว่า	

700	ไร่	รัฐได้พัฒนาให้พื้นที่โล่ง	ๆ	กลายเป็นพื้นที่	ๆ	เต็มไปด้วยสี

เขียว	ซึ่งเป็นทั้งสวนสาธารณะ	ทั้งศูนย์การเรียนรู้	ภายในสวนแห่ง

น้ียังมีการรวบรวมพืชพรรณและดอกไม้ต่าง	ๆ	จากทั่วโลกมาจัด

แสดง	โดยแบ่งออกเป็นสองส่วนได้แก่	Cloud	Forest	จะเป็นสวน

แนวตั้ง	เป็นพรรณพืชในเขตร้อนชื่้น	และ	Flower	Dome	เป็นการ

จัดแสดงต้นไม้และดอกไม้จากส่วนต่าง	ๆ	ของโลก	ส่วนที่ส�าคัญ

ของสถานทีแ่ห่งนีค้อื	“ต้นไม้จ�าลอง”	หรือ	“Super	Trees”		ซึง่สร้าง

เลียนแบบระบบธรรมชาติของต้นไม้จริงท้ังหมด	นอกจาก	Gar-

dens	by	the	Bay	จะเป็นพื้นที่ส�าคัญในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้ว	

ปัจจบุนัยงักลายเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีส่�าคญัของประเทศสงิคโปร์

อีกด้วย

	 อีกทั้งสิงคโปร์ยังมี	 “Botanic	Garden”	 ซึ่งเม่ือเดือน

กรกฎาคมทีผ่่านมา	สวนโบตานคิแห่งนีไ้ด้ถกูบนัทกึลง	UNESGO	

ให้เป็นมรดกโลก	 แห่งแรกของประเทศสิงคโปร์	 และเป็นสวน

พฤกษศาสตร์เขตร้อนแห่งแรกในทวปีเอเชยีทีไ่ด้รบัการขึน้ทะเบยีน

เป็นมรดกโลก	สวนโบตานคิแห่งนีใ้ช้พืน้ทีป่ระมาณ	74	ไร่สร้างข้ึน

โดยเซอร์สแตมป์ฟอร์ด	 แรฟเฟิล	 โดยสร้างเป็นสวนสไตล์อังกฤษ		

ภายในสวนนี้ขึ้นชื่อเรื่อง	“กล้วยไม้”	ที่มีมากกว่า	1,000	ชนิดและ

มีพันธ์ุผสมอีกกว่า	 2000	 สายพันธ์ุ	 นอกจากน้ียังเป็นสถานท่ี	

อนุรักษ์ต้นไม้ที่เก่าแก่ไว้	 สวนโบตานิคเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อน

ใจของผู้คน	ไม่ว่าจะเป็นการออกก�าลังกาย	ปิกนิก	ขี่จักรยาน	หรือ

แม้กระทั่งมาเดินเล่นชมสวน	ชมความสวยงามต่าง	ๆ

	 จาก	Concept	Plan	ในปี	พ.ศ.	2555	ทีไ่ด้ให้ความส�าคญั

กับการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว	 รวมถึงการดูแลต้นไม้ทุกต้นในประเทศ

สิงคโปร์อย่างถูกวิธีและใส่ใจ

	 สิงคโปร์ไม่ลืมที่จะพัฒนาประเทศ	 พัฒนาเศรษฐกิจ	

พฒันาคณุภาพชวีติของคนโดยควบคูไ่ปกบัสภาพแวดล้อม	ซึง่สอง

สิง่นีป้ระเทศสงิคโปร์กส็ามารถจดัการให้กลมกลนืเป็นเนือ้เดยีวกนั

ได้	จนสิงคโปร์ได้ขึ้นชื่อว่า	

"City  in  the  garden" 





	 Singapore	gives	great	importance	to	the	green	areas	

of	the	country.	Most	of	the	country	is	covered	by	the	greens	of	

the	trees.	Every	single	tree	on	this	island	is	taken	great	care	by	

the	government.	Singapore’s	government	considered	the	future	

of	the	country,	and	decided	to	issue	policies	to	conserve	the	

green	areas	in	the	country.	The	research	on	how	to	get	more	

green	areas	on	the	island	is	studied	by	the	government	too.

	 The	first	policy	called	“Green	City”	was	started	by	Lee	

Kuan	Yew,	when	he	started	planting	a	tree	by	himself.	This	

effected	the	goal	of	the	country	to	change	from	the	“City	With	

Gardens”	Concept	to	“City	In	The	Garden”	concept.	After	the	

country	reset	its	goal,	many	parks	were	constructed	close	to	

community	areas.	According	to	one	of	the	policies,	there	will	

always	be	a	park	in	400	meters	radius	of	any	housing	area.

	 The	second	policy	is	called	“Green	Building”.	This	

policy	is	regarding	the	use	of	natural	resources,	health	care,	

reducing	trash,	and	also	focuses	on	advancing	capability	of	

the	workers	in	the	building.	The	buildings	in	Green	Building	

Project	are	built	with	materials	that	are	eco-friendly,	for	example:	

the	skyscrapers	use	a	lot	of	glass	mirrors	to	get	more	sunlight	

into	the	building	and	decrease	the	use	of	electricity	that	would	

be	used	to	power	conventional	lights.	This	policy	is	aimed	to	

lessen	the	effect	that	skyscrapers	have	on	the	community	and	

the	natural	resources	of	the	country.

	 Moving	through	Singapore	one	can	see	many	trees	

along	the	road	and	there	are	special	workers	who	take	care	of	

these	trees.	If	they	find	a	dead	or	decaying	tree	they	will	cut	

down	it	and	plant	a	new	tree	in	its	place.	There	are	also	botanists	

who	take	care	of	all	trees	and	green	areas	in	Singapore.

	 By	making	green	areas	the	Singaporean	government	

did	not	forget	to	develop	their	country	economically	or	increase	

the	quality	of	life	for	Singaporeans.	Instead	they	are	able	to	

combine	green	areas	with	the	city	and	make	it	as	one.	This	is	

why	Singapore	is	known	as	“City	In	The	Garden”.

 



	 การผสมผสานทีล่งตวัระหว่างเทคโนโลยทีี่

ทันสมัยกับธรรมชาติ	 	 เมื่อเริ่มต้นมาแบบนี้ทุกคนคง

สงสัยใช่ไหมว่ามันคืออะไร	 และท�าไมต้องเอาสอง

อย่างนีม้ารวมกนัด้วย	ฉนัเองกเ็คยสงสยัเช่นเดยีวกนั	

ต่อจากนี้ฉันจะพาไปไขข้อสงสัยนี้เองค่ะ	

	 สถานที่ที่จะพาไปคือประเทศสิงคโปร์	 ซึ่ง

อยู่ในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของคณะกรรมการ

อทุยานแห่งสงิคโปร์	เป็นโครงการทีร่ฐับาลสงิคโปร์ได้

คิดขึ้นมา	 และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักที่นักท่อง

เทีย่วนยิมไปกนัมาก	เนือ่งจากเป็นสถานทีท่ีเ่ป็นพืน้ที่

เขียวที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์	ถ้าทุกคนเคยไปสิงคโปร์

หรือว่าเคยลองหาข้อมูลพอผ่าน	ๆ 	ตามาบ้าง	อาจจะ

รูแ้ล้วว่าสถานทีน่ีค้อือะไร.....สถานทีน่ีค้อื	“Gardens	

by	the	Bay”

	 Gardens	by	the	Bay	เป็นสวนที่อยู่ในตัว

เมอืงสงิคโปร์ตดิกบัอ่าวมารน่ิาหรอือยูใ่นบรเิวณ	Bay	

Area	 ลองนึกดูสิคะ	 การมีสวนอยู่ในตัวเมืองก็เป็น

เรือ่งทีแ่ปลกประหลาดมากแล้ว	สวนน้ีถกูสร้างขึน้มา

เพือ่เพิม่คณุภาพชวีติของชาวสงิคโปร์ด้วยพืน้ทีส่เีขยีว	

เราต้องขอบคณุรฐับาลสงิคโปร์ทีค่ดิโครงการนีข้ึน้มา	

และบริษัท	Grant	Associates	ที่ออกแบบสวนนี้ขึ้น

มา	ลองไปดูกันว่าเป็นอย่างไร

	 Gardens	by	the	Bay	เป็นสวนสาธารณะ

ที่ใหญ่มาก	 เราต้องข้ามสะพานจาก	Marina	 Bay	

Sand	เข้าสู	่Gardens	by	the	Bay	ส่ิงแรกทีเ่ราจะเหน็

เมื่อมาถึงคือ	Supertrees

	 Supertrees	 คือต้นไม้ยักษ์สร้างจาก

โครงสร้างเหล็กที่มีความสูง	25	-	50	เมตร	ซึ่งมันสูง

มากเราจะรูส้กึได้ว่าเราดตูวัเลก็ไปเลยทเีดยีว	บรเิวณ	

Bay	Centre	มี	Supertrees	ทัง้หมด	18	ต้น	แต่มีเพยีง	

11	ต้นที่มีแผงโซล่าเซลล์ติดอยู่ด้านบน	 โดยในตอน

กลางวนัจะท�าหน้าทีเ่กบ็พลงังานแสงอาทติย์	และใน

ตอนกลางคนืจะแปรเปลีย่นพลงังานแสงอาทติย์เป็น

พลังงานไฟฟ้า	 ส่วนต้นท่ีเหลือก็ท�าหน้าที่กักเก็บน�้า

ฝนเพ่ือใช้ภายในอาคาร	บริเวณน้ีอากาศจะไม่ร้อน	

อาจเป็นเพราะบริเวณนี้มีต้นไม้มาก	คอยดูด	

GARDENS BY 
THE BAY อชิรณาณ	์หวาดเปีย



คาร์บอนไดออดไซด์และปล่อยออกซิเจน	ซึ่งนั่นก็เพียงแค่หนึ่ง

เท่านั้น	อีกส่วนที่เหลือคือ	บนยอด	Supertrees	มีกล้องตรวจ

จับอุณหภูม	ิถ้าบริเวณใดมีอุณหภูมิเกินก�าหนด	น�้าฝนที่ถูกกัก

เก็บไว้ภายในจะถูกปล่อยออกมา	 เพื่อระบายความร้อน	มัน

ท�าให้ฉันรู้สึกดีมาก	ๆ	 เพราะอากาศที่เย็นสบาย	และพันธุ์ไม้

ต่าง	ๆ	ที่เรียงรายสองข้างทาง	เวลามองแล้วดูสบายตา	สดชื่น

ขึ้นมาทันที																

	 เมื่อเดินไปตามทางเรื่อย	ๆ	จนกระทั่งเราพบกับสวน

เลก็	ๆ 	แห่งหน่ึง	ซึง่มบีรรยากาศทีค่่อนข้างสงบ	ยิง่เดนิลกึเข้าไป

ยิ่งสงบ	แล้วก็มาสะดุดตากับนาข้าวและสระบัวจ�าลอง	แล้วก็

มศูีนย์การเรยีนรูใ้ห้เราได้ศกึษาเกีย่วกบัแหล่งน�า้ตามธรรมชาติ	

ซึ่งสอนให้เรารู้จักกับความสัมพันธ์ระหว่างพืช	สัตว์และน�้า	ใน

ระบบนิเวศวิทยา	บอกได้เลยว่าถ้ามาเที่ยวในส่วนนี้	 นอกจาก

จะได้ชมสวน	ชมธรรมชาติแล้ว	ยังได้ความรู้กลับไปอีกด้วย	ซึ่ง

ส่วนที่เราก�าลังพูดถึงตอนนี้มีชื่อเรียกว่า	Bay	East	

	 หลังจากที่เราเดินชมสวนบริเวณ	Bay	East	และได้

รับความรูอ้นัมากมายมาด้วย	ตอนนีฉ้นัมัน่ใจว่าทกุคนคงอยาก

ที่จะพักผ่อนสมอง	หลังจากโดนพายุข้อมูลถาโถมใส่	ต้องบอก

ก่อนเลยว่าจะมาสวนแห่งนี้ก�าลังขาต้องดีมาก	ๆ	 เพราะว่าไม่

ว่าตรงไหนก็น่าชมน่าเดินไปหมด	ทั้งยังดึงดูดให้เราเดินต่อ	 ๆ	

ไปจนไม่รู้สึกเหนื่อย	 (ต้องระวังตอนกลับที่พักนะ	 เมื่อยมาก)	

กลับมาบนทางเดิน	ตัวหนอนใต้เท้าของเราที่ยังหาที่สิ้นสุดไม่

ได้ว่าจะไปหยดุอยูต่รงไหนและเรากไ็ด้พบกบัสิง่ทีด่งึดดูเราคอื

โดมใสขนาดใหญ่ยกัษ์สองโดมทีต่ัง้ตระหง่านอยูต่รงจดุทีเ่รายนื

อยูไ่ม่ไกลมาก	ฉนัจงึตดัสนิใจเปิดแผนทีแ่ล้วเดนิตามไปถงึหน้า

ประตูทางเข้า

	 เฮ้ย!	มาถึงแล้วแท้	ๆ	อยู่ตรงหน้าทางเข้า	แต่เข้าไม่

ได้	ท�าไงได้ล่ะในเมือ่ไม่มตีัว๋เข้าไป	เพราะว่าพืน้ทีส่่วนทีเ่ป็นโดม

ต้องมีตั๋วในการเข้าชมราคาอยู่ที่ประมาณ	28	SGD	หลังจากที่

เราจัดแจงซ้ือตั๋ว	 เราก็เข้ามาอยู่ข้างในโดม	อากาศข้างในโดม

กับข้างนอกค่อนข้างแตกต่างกันพอสมควร	 ใครเป็นคนหนาว

ง่ายแนะน�าให้เตรียมเส้ือกันหนาวมาด้วย	 เพ่ือความอบอุ่นแก่

ร่างกาย	Gardens	By	tThe	Bay	มีทั้งหมดสองโดมคือ	Flower	

Dome	หรือโดมดอกไม้	กับ	Cloud	Forest	Dome	หรือโดมป่า

เมฆและเราจะไปท่ีโดมดอกไม้กนัก่อน	เพราะว่าเราคงไปทเีดยีว

พร้อมกันสองที่ไม่ได้	 โดมดอกไม้ที่ชื่อก็บอกอยู่ว่าเป็นโดมของ

ดอกไม้	ข้างในเป็นการแสดงดอกไม้ต่าง	ๆ	นานาชนิด	โดยที่มี

การแบ่งโซนดอกไม้ออกเป็น	9	โซนด้วยกนัคอื	California	Gar-

den,	Olive	Grove,	Mediterranean	Garden,	Africa	Garden,	

South	America	Garden,	South	Australia	Garden,	Succu-

lent	Garden,	The	Baobabs	และ	Flower	Field	

	 โห!	มีเยอะมาและที่มีเยอะมากมายขนาดนี้	 เพราะ

ว่ารัฐบาลสิงคโปร์ต้องการรวบรวมพันธุ์ดอกไม้จากทั่วทุกมุม

โลกมารวมไว้ภายในโดมแห่งนี้	 ซ่ึงดอกไม้ในแต่ละส่วนก็มี

ความสวยงามทีแ่ตกต่างกนัออกไปตามแต่ละทวปี	โดยส่วนตัว

แล้วฉันชอบทุกส่วน	 เพราะว่ามันมีสีสันที่สวยงาม	มองแล้ว

สบายตาไม่ฉูดฉาดเกินไป	ไม่ทะมึน	ไม่ซีดเกินไป	ฉันคิดว่ามัน

คืออีกหนึ่งความลงตัวของดอกไม้ที่เบ่งบานอยู่ภายโดมแห่งนี	้

และบานตลอดทัง้ปี	ส่วนอากาศทีบ่อกว่าค่อนข้างเยน็อณุหภมูิ

อยู่ที่ประมาณ	23	 -	 25	องศาเซลเซียสซึ่งไม่ได้พึ่งเครื่องปรับ

อากาศเลย	 ความจริงของโดมนี้	 คือกระจกที่สามารถระบาย

ความร้อนได้	โดยทีม่รีบัอากาศข้างนอกเข้ามาด้านในแล้วส่งไป

ยัง	Air	Handling	Unit	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบท�าความร้อน/

เย็น	ปรับอากาศ	และระบายอากาศ	แล้วส่งไปตามท่อต่าง	ๆ 	ที่

ติดตั้งไว้ภายในโดม	ส่วนอากาศที่ร้อน	(บริเวณใกล้กระจกช่วง

ขอบ)	ก็จะถกูดดูเข้าเครือ่งเหมอืนกนัเพือ่เปลีย่นจากอากาศร้อน

เป็นอากาศเยน็	เพราะฉะนัน้ค�าตอบนีค้งไขข้อสงสยัของทกุคน

แล้วนะคะว่าท�าไมในโดมอากาศเย็น	โดยที่ไม่ใช้แอร์

	 ซึ่งระบบท�าความเย็นนี้ถูกใช้ในโดมป่าเมฆเช่นกัน	

โดยภายในโดมป่าเมฆจะมภีเูขาน�า้ตกจ�าลอง	เพือ่จ�าลองความ

เสมือนจริงให้เข้ากับชื่อของโดม	 เพราะว่าภายในโดมแห่งนี้ได้

รวบรวมพันธุ์ไม้ที่อยู่ในดินแดนลึกลับบนภูเขาน�้าตกสูงที่มี



ความสูง	1,000	-	3,000	เมตรเท่านั้น	เช่นดอกกุหลาบพันปี	และ

เราสามารถพบพืชชนิดต่าง	ๆ	เหล่านี้ได้ในทวีปเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้	ตะวันออกกลาง	และทวีปอเมริกาใต้	 เมื่อเดินเข้ามาสิ่ง

แรกที่เราจะพบคือ	 ละอองน�้าจากภูเขาน�้าตก	 และเราทุกคน

พยายามท่ีจะถ่ายรูปกับเจ้าภูเขาน�้าตกนี่	 แม้ว่ากล้องเราจะโดน

ละอองน�า้กต็าม	ภายในโดมมทีางเดนิลอยฟ้าให้เดนิชม	เป็นทาง

เดินท่ีเอาไว้ส�าหรับเดินชมพันธุ์ดอกไม้บนภูเขาโดยมีความสูงที่

ต่างกันออกไป	

	 ฉันยอมรับเลยว่าการมา	Gardens	by	the	Bay	ครั้งนี้

สร้างความประทบัใจให้ฉนัมากมาย	เช่น	พนัธุด์อกไม้ทีม่อียูอ่ย่าง

มหาศาล	การใช้พลังงานสะอาดโซล่าเซลล	์หรือว่าจะเป็นต้นไม้

ยักษ์ที่เราเรียกกันว่า	Supertrees	ฉันคิดว่าเพียงแค่นี้มันก็ท�าให้

ฉันยิ้มได้	ท�าให้ฉันลืมความเหนื่อย	ความเมื่อยไปได้	แต่แท้จริง

แล้ว	Gardens	by	the	Bay	ไม่ได้สวยแค่ตอนกลางวันเท่านั้น	ยัง

มกีารแสดงแสง	ส	ีเสยีงทีม่าจาก	Supertrees	ให้เราได้รบัชมตอน

กลางคนือกีด้วย	ซ่ึงแสงสเีสยีงเสยีงทีว่่านัน่กม็าจากพลงังานแสง

อาทิตย์ที	่Supertrees	ได้เกบ็เอาไว้	มนัคงเรือ่งทีน่่าทึง่มากส�าหรบั

ใครหลาย	ๆ	คน	รวมถึงฉันด้วย	

	 มาถึงจุดนี้ฉันคิดว่ารัฐบาลสิงคโปร์ช่างมีความชาญ

ฉลาด	สามารถคิดค้นวธิดีงึดดูคนด้วยต้นไม้ยกัษ์	และท�าให้ตอน

นี	้Gardens	by	the	Bay	ได้กลายเป็นสถานทีท่่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์

ของสิงคโปร์	 และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก

มายัง	ณ	ที่แห่งนี้ได้

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                       

	 Gardens	by	the	Bay	is	located	at	the	bay	area	in	

Singapore.	If	you	want	to	get	there	you	need	to	walk	across	

the	bridge	linked	with	Marina	Bay	Sands	tower.	Garden	by	

the	Bay	was	separated	into	3	main	parts.	The	first	thing	you	

will	see	are	the	Supertrees.It	is	giant	trees	made	from	iron	

and	are	25-50	m	tall.	There	are	18	Supertrees	in	Gardens	

by	the	Bay.	11	of	the	trees	have	solar	cells	on	the	top	of	

the	trees.	During	the	day	the	solar	cells	catch	sunlight	to	

power	lights	in	the	garden	by	night.	Other	trees	work	as	

catchment	areas	for	rainwater.

	 The	second	is	Flower	Dome.	This	Flower	Dome	

shows	flowers	from	every	continent.	There	are	9	zones	in	

flower	dome:	California	Garden,	Olive	Grove,	Mediterra-

nean	Garden,	 South	 African	Garden,	 South	 American	

Garden,	South	Australian	Garden,	Succulent	Garden,	The	

Baobabs	and	Flower	Field.		

	 The	third	part	is	the	Cloud	Forest.	It	is	an	incred-

ible	place	to	step	out	of	the	heat	of	Singapore	and	into	a	

cool	zone	to	see	tropical	highlands	jungle	.And	this	forest	

serves	as	a	place	to	educate	diverse	vegetation	in	high-

lands.	By	the	way	it’s	open	at	nighttime	and	it	all	looks	so	

much	better	at	night.

	 The	atmosphere	in	the	dome	is	adjusted	to	the	

vegetation	in	the	dome.	So	they	will	keep	the	cool	atmo-

sphere	in	the	dome	at	all	times.





SINGAPORE
BOTANIC 
 GARDEN

 ปัจจบุนัผูค้นมากมายต่างหมกมุน่อยูก่บังาน ตืน่เช้ามารบี     

อาบน�้า แต่งตัว กินข้าว แล้วก็ไปท�างาน ท�างานเสร็จกว่าจะกลับถึง

บ้านกด็กึ ท�าให้มเีวลาส�าหรบัการดแูลสขุภาพร่างกายไม่มากพอ แต่

ถ้าหากคุณต้องการจะพักผ่อนหรืออยากจะใช้เวลาในช่วงวันหยุด

เพ่ือท่องเทีย่วและผ่อนคลายจากการท�างานแล้ว ผมแนะน�าประเทศ

เพื่อนบ้านของเราอย่างประเทศสิงคโปร์ครับ...ท�าไมต้องเป็น

สิงคโปร์ 

	 สิงคโปร์เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเรา	อยู ่ในโซนเอเชีย					

เหมือนกัน	 ใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งถึงสองช่ัวโมงในการเดินทางด้วย								

เครื่องบิน		สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีพื้นที่เล็กมากหากเทียบกับประเทศ			

อื่น	ๆ	โดยเราสามารถเดินทางทั่วทั้งเกาะสิงคโปร์ได้ด้วย	รถไฟฟ้า	MRT	

เน่ืองจากประเทศสิงคโปร์มีการรณรงค์ให้ใช้	MRT	เป็นหลัก	เพ่ือความ

สะดวกรวดเร็ว	และปลอดภัยในการเดินทางของผู้คน	จึงท�าให้มีสถานี

รถไฟฟ้า	MRT	มากมายแทบจะทั่วทุกจุดบนเกาะสิงคโปร	์

	 ประเทศสิงคโปร ์ถือเป ็นอีกหนึ่ งสถานที่ท ่องเที่ยวที่มี																							

นักท่องเที่ยวมากมายจากประเทศทั่วโลกเข้ามาท่องเที่ยว	ปัจจัยที่ท�าให้

ประเทศสงิคโปร์สามารถดงึดดูนกัท่องเทีย่วได้เป็นจ�านวนมาก	ส่วนใหญ่

มาจากการที่สิงคโปร์เป็นประเทศมีความสะอาดสวยงาม	เพราะมีการ

รักษาความสะอาดได้ดีมาก	จึงท�าให้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและ		

น่าสนใจอย่าง	Gardens	by	the	bay,	Marina	Bay	หรือ	Universal			

Studio	นอกจากนี้สิงคโปร์ยังโดดเด่นในเรื่อง	“พื้นที่สีเขียว”	จนถูกขนาน

นามว่า	Green	City	เนื่องมาจากสิงคโปร์มีข้อปฏิบัติดูแลรักษาพื้นท่ีสี

เขียวเหล่านี้อย่างเข้มงวด	โดยมีการออกกฏหมายและก�าหนดนโยบาย

เพือ่ทีจ่ะรกัษาและเพิม่จ�านวนพืน้ทีส่เีขยีวเหล่านีใ้ห้มมีากยิง่ขึน้	จงึท�าให้

สามารถพบเห็นพื้นที่สีเขียวเหล่านี้ได้ทั่วไปในสิงคโปร์	เช่น	ต้นไม้ท่ีปลูก

ตามแนวถนน	สนามเด็กเล่นส�าหรับการสันทนาการ	หรือจะเป็น													

สวนสาธารณะอย่าง	“โบทานิคการ์เดน	(Botanic	Garden)”		

	 โบทานิคการ์เดนหรือสวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์	 เป็นสวน

สาธารณะขนาดใหญ่ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงของประเทศสงิคโปร์	สร้างขึน้ใน

ปีค.ศ.1822	 โดยท่านเซอร์	Stamford	Raffles	 นักธรรมชาติวิทยา													

ชาวอังกฤษ	เพื่อเป็นสวนทดลองทางด้านพฤกษศาสตร์	โดยเฉพาะพืชมี

ค่าทางเศรษฐกจิอย่างต้นยางพารา	มนัส�าประหลงั	หรือจะเป็นผลไม้อย่าง	

เงาะ	มังคุดและ	ทุเรียน	นั่นก็เพราะประเทศสิงคโปร์ตั้งอยู่ในบริเวณเขต

เส้นศนูย์สตูรจงึมสีภาพอากาศทีร้่อนตลอดปี	และเน่ืองจากภมูปิระเทศที่

เป็นเพยีงแค่เกาะขนาดเลก็อยูร่ะหว่างช่องแคบมะละกา	จงึท�าให้มสีภาพ

พื้นที่เหมาะแก่การทดลองการเพาะปลูก

	 สวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์สร้างบนพื้นท่ี	Government	Hill				

โดยมเีนือ้ทีร่วมแล้วประมาณ	420	ไร่	มีภมูอิากาศแบบเขตร้อน	พืน้ทีส่่วน

ใหญ่เป็นทีร่าบและเนนิเขาเตีย้	อย่างไรก็ตามสวนแห่งนี	้ได้ปิดตัวลงหลงั

จากการเสียชีวิตของท่านเซอร์	Stamford	Raffles	จึงเป็นแค่สถานท่ี	

วีรภัทร	เกิดโภคา



ส�าหรบัการจดัแสดงพรรณไม้	จนมาถึงปี	ค.ศ.	1888	สวนแห่งนีไ้ด้รบัการ

พัฒนาใหม่อีกครั้งโดย	National	Park	Board	มีการรณรงค์	Greening	

Singapore	และ	Garden	City	ร่วมกบัโครงการผสมพนัธุ์กล้วยไม้ทีท่�าให้

มกีล้วยใหม่หลายสายพนัธุ์ใหม่เกดิขึน้	อย่างดอก	Vanda	Miss	Joaquim	

ที่กลายเป็นดอกไม้ประจ�าชาติของสิงคโปร์	ท�าให้สวนพฤกษาแห่งนี้						

โด่งดังเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น

	 สวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ได ้รวบรวมพันธ ์ุไม ้นานาชนิด												

เป็นสถานท่ีมอีากาศบรสิทุธิ	์ร่มรืน่	และสดชืน่	โดยจะสามารถพบเหน็ผูค้น

ที่เข้ามาพักผ่อนและออกก�าลังกาย	สวนพฤกษศาสตร์ถูกแบ่งออก								

เป็นโซน	เช่น	Foliage	Garden	ท่ีเป็นโซนของสวนที่มีใบไม้ที่มีรูปทรง				

แตกต่างกนัหลากหลาย	ใกล้ข้างโซนนีม้	ีFruit	Trees	Collections	ซึง่เป็น

สวนทีอ่ดุมไปด้วยผลไม้นานาชนดิ	เช่น	เงาะ	ขนนุ	เป็นต้น	หรอืจะเป็นโซน

ส�าหรับคนท่ีชอดอกไม้หอม	โซนต่อมาอย่าง	Healing	Garden	คือโซน

ส�าหรับสุขภาพ	เป็นโซนของคนที่รัก	ดูแลสุขภาพ	เพราะเป็นโซนที่เต็มไป

ด้วยสมุนไพรนานาชนิด	อย่าง	ขิง	ข่า	ตะไคร้	และไมยราพที่มีสรรพคุณ

ทางยา	โซนต่อมาคือโซน	Rain	Forest	เป็นโซนท่ีมีพื้นที่ขนาดใหญ่มาก	

และเป็นป่าธรรมชาติ	1	ใน	2	แห่งของประเทศสิงคโปร์	ซึ่งจะรวบรวมพืช

จากป่าฝนกว่า	314	ชนิด	โดยต้นไม้แต่ละต้นก็มีความสูงเฉล่ียกว่า	40	

เมตร	 เช่น	ต้นตีนเป็ด	ไม้แดงมาเลย์	หรือต้นไทร	และท่ีส�าคัญก็คือ												

โซน	Rain	Forest	นี้อยู่ไม่ห่างจากย่านศูนย์การค้าอย่าง	Orchrad	มาก

นักสามารถเดินเท้าไปได้ถึงไม่เกิน	10	นาที	พูดได้ว่าเที่ยวชมธรรมชาติ

เสร็จก็เเวะเข้าไปช๊อปปิ้งต่อได้เลยทีเดียว	และก็มาถึงไฮไลท์ส�าคัญของ	

โบทานิคการ์เด้นอย่างโซนของกล้วยไม้	โซนนี้จะเป็นเพียงโซนเดียวที่จะ

ต้องเสียค่าชมเป็นมูลค่า	5	เหรียญดอลลาห์สิงคโปร์	ซึ่งรวบรวมกล้วยไม้

ป่ากว่า	1,000	ชนิด	และกล้วยไม้ลูกผสมอีกมากกว่า	2,000	ชนิดไว	้								

อกีทัง้ยงัม	ีCool	House	ทีเ่ป็นห้องกระจกขนาดใหญ่	ปรบัอากาศเยน็เพือ่

ให้เกดิไอน�า้และเพิม่ระดบัความชืน้ส�าหรบักล้วยไม้บางชนดิทีไ่ม่สามารถ

อยู่ในสภาพอากาศทั่วไปได้	โดยภายใน	Cool	House	จะมีทางเดินยก

ระดับขึ้นไว้ส�าหรับเดินชมพันธ์ุไม้	มีอากาศค่อนข้างเย็น	และชื้น

	 ในเดือนพฤษภาคม	2015	 ท่ีผ่านมา	องค์การการศึกษา	

วิทยาศาสตร์	และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ	หรือท่ีเราเรียกกันว่า									

ยูเนสโก	ได้ประกาศให้สวนพฤกษศาสตร์โบทานิการ์เด้นของสิงคโปร์ได้

รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์		เป็น	1	ใน	

1,000	แห่งมรดกโลกทั่วโลกของยูเนสโก	และเป็นสวนพฤกษศาสตร์แห่ง

แรกในทวีปเอเชียที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก	เนื่องจากมีพืชพรรณอยู่

หลากหลายชนดิ	และมสีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม	พร้อมกบัการดแูลรกัษา

พื้นที่เหล่านี้ที่มีความเป็นระบบสะอาดเรียบร้อย

 

	 The	Singapore	Botanic	Garden	was	built	by	Sir	Thomas	

Stamford	Raffles,	a	British	botanist,	for	conducting	plant	experi-

ments.	Because	Singapore	is	located	near	the	equator	and	near	

the	Strait	of	Malacca,	the	climate	does	not	vary	much	throughout	

the	year	and	is	perfect	for	planting	and	studying	plants.	After	Sir	

Thomas	Stamford	Raffles	died,	the	garden	became	a	public	space.

In	1888	the	Botanic	Garden	was	developed	again	by	the	Nation-

al	Park	Board	of	Singapore.	It	also	made	a	campaign	named	

“Greening	Singapore”	and	“Garden	City”	including	a	hybrid	orchid	

project	which	provided	several	orchid	seeds.	Vanda	Miss	Joaquim	

is	Singapore’s	national	flower	produced	by	crossbreeding.		There	

are	4	zones	in	this	garden.	They	are:	Foliage	Garden,	Fruit	Trees	

Collections,	Healing	Garden	and	Rain	forest.	

	 In	2015,	UNESCO	announced	that	the	botanic	garden	

is	a	world	heritage	site.	It	is	the	first	Botanic	Garden	in	Asia	to	get	

on	in	the	world	heritage	list.	



M a r i n a  B ay  S a n d s
พิชญ์ณัฐ คุณาวิชยานนท์



M a r i n a  B ay  S a n d s



 หากพดูถงึสถานทีส่�าคัญในประเทศสงิคโปร์ ส�าหรบัผมแล้ว

สถานท่ี ๆ ผมประทับใจนั้นคือ มาร์ริน่า เบย์แซนด์ ถนนออร์ชาด 

(Marina Bay Sands, Orchard street) แต่หากให้พดูถงึความสวยงาม 

ก็พูดได้เลยว่า มาร์ริน่า เบย์ แซนด์ นั้นมีสถาปัตยกรรมที่สวยและ       

มีความน่าสนใจกว่าสถานที่อื่น  ตึกโค้งทั้งสามตึกมีสิ่งก่อสร้างคล้าย

กบัเรอืตัง้ทบัอยูบ่นยอดตกึทัง้สาม พร้อมพพิธิภณัฑ์ Art and Science 

ท่ีตั้งอยู ่ข ้างหน้าของตึก สองสถานที่นี้มีสถาปัตยกรรมที่แปลก

ประหลาดและผมรู้สึกทึ่งว่า “ตึกที่เอียงแบบนี้ตอนสร้าง สร้างได้

อย่างไร ท�าไมไม่ถล่ม?” และพิพิธภัณฑ์ที่ว่านั้นอยู่ข้างใต้ลงไปอีก   

จากที่ผมได้ศึกษาเพิ่มเติมท�าให้รู้ว่าดินแถบนั้นเป็นดินเหนียวทะเล  

ไม่น่าจะปลอดภัยต่อการสร้างนัก ท�าไมตึกไม่ถล่มลงมา ด้วยความ

สงสัยนี้ก็ท�าให้ผมรู้สึกอยากศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของตึกและ

แน่นอนว่าสิงค์โปร์นั้น แม้จะเป็นประเทศเล็ก ๆ มาก่อน แต่สุดท้าย   

ก็กลายมาเป็นประเทศที่ก้าวหน้าจนถึงทุกวันนี้ เพราะเขาสามารถ 

สร้างสิ่งที่เป็นไปไม่ได้..ให้เป็นไปได ้

 มาร์ริน่า เบย์ แซนด์นั้น เป็นสถานที่ที่ไม่ว่าใครก็ตามมา

เที่ยวสิงค์โปร์ ก็จะมาเยี่ยมชม หรือถ่ายรูปด้วย ไม่แพ้กับเมอร์ไลอ้อน 

( Merlion) 

 โครงการ มาร์ริน่า เบย์ แซนด์ นั้นเป็นของบริษัท                       

ลาส เวกัส แซน (Las Vegas Sand) โดย มิสเตอร์ เชลล์ดอน          

แอนเดอร์สัน (Mr. Sheldon Anderson) ได้ลงทุนประมาณ 5.7          

พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 171 พันล้านบาทไทย 

ส�าหรับโครงการน้ีซึ่งสร้างขึ้นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว มิสเตอร์

เชลล์ดอน ต้องการจะสร้างตึกสามตึกแห่งนี้ให้มีรูปทรงที่แปลก

ประหลาด และงดงามโดยไม่ซ�า้กบัทีอ่ืน่ จงึจ้างสถาปนกิชือ่ดงันามว่า 

โมชี ซาฟดี  (Moshe Safdie) ชาวอิสราเอล เขาเป็นสถาปานิกที่

เช่ียวชาญเร่ืองความโค้ง และมีผลงานกว่า 10 ชิ้น ซึ่งมาร์ริน่า เบย์ 

แซนด์ นั้นเป็น   โปรเจคหินของเขาเลยก็ว่าได้ 

 โปรเจคนี้เริ่มสร้างเมื่อ 26 มีนาคม พ.ศ.2549 แต่ความจริง

แล้วได้มีการถมที่แถบนั้นตั้งแต่ เมษายน พ.ศ.2548 และปัญหาหนัก

ในตอนนัน้กค็อื ฐานด้านล่างทีเ่ป็นดนิเหนยีวทะเล และคณุสมบตัขิอง

ดินเหนียวทะเลซึ่งอ่อนมาก เพียงเหล่ากรรมกรขุดดินออกไปนิดเดียว

กจ็ะถล่มตามลงมาหมดและน�า้ทะเลกจ็ะทะลกัเข้ามาท�าให้เครือ่งจกัร

ทีเ่ปิดไว้ทัง้วนัทัง้คนืนัน้ได้รบัความเสยีหาย แต่ภายหลงัทมีงานได้แก้

ปัญหานั้นด้วยการสร้างก�าแพงหนาและสูงกว่า 50 ฟุต มาก้ันพ้ืนที่

ระหว่างตรงช่วงดนิเหนยีวและน�า้ทะเล ท�าให้น�า้ไม่สามารถทะลกัเข้า

มาได้จึงช่วยกรรมกรและเครื่องจักรท�างานได้ตลอดทั้งวันทั้งคืน   

 ในช่วง กันยายน พ.ศ.2551 เกิดวิกฤตการเงินทั่วโลกสร้าง

ความเสยีหายให้กบัภาคธรุกจิมาก หนึง่ในผูท้ีร่บัผลกระทบัหนึง่ในนัน้

ก็คือ โครงการมารีน่า เบย์ แซนด์ ที่ก�าลังจะเริ่มสร้างแต่ไม่มีเงิน

ก่อสร้าง จึงท�าให้โครงการนี้ถูกสั่งพักช่ัวคราว แต่ มิสเตอร์ เชลล์ดอน 

น้ันไม่ต้องการที่จะให้โครงการนี้ปิดตัวลงไป จึงใช้เงินส่วนตัวเพ่ือ

ท�าการก่อสร้างตึกต่อไปจนเเล้วเสร็จ และท�าให้มารีน่า เบย์ แซนด์ 

กลายเป็น รีสอร์ทชั้นน�าของโลกจนถึงวันนี้   

 ตกึมารน่ีา เบย์ แซนด์ นัน้เมือ่มองจากระยะไกลจะมรีปูทรง

โค้งเอียงคล้ายจะล้มลงมา เเต่ด้วยความก้าวหน้าของนวัตกรรมใน  

การสร้างส่ิงก่อสร้างของสิงคโปร์ท�าให้ตึกที่มีรูปทรงแปลกประหลาด

นีต้ัง้อยูไ่ด้ โดยตวัอาคารจะประกอบไปด้วยโครงสร้างฝ่ังหนึง่ทีต่ัง้ตรง

เเละอีกด้านที่มีลักษณะแอ่นเอียง ซึ่งด้านที่ตั้งตรงในบริเวณชั้นที่ 25 

จะมีสายเคเบิลที่คอยดึงไม่ให้ด้านที่ตั้งตรงล้มทับกับด้านท่ีแอ่น                    

หรือเรียกง่าย ๆ คือจะคอยช่วยให้ตึกทั้งสองด้านสามารถตั้งอยู่ได้    

โดยไม่ล้ม

 ส่วนบนสุดของทัง้สามตกึนัน้มสีิง่ก่อสร้างรปูทรงทีค่ล้ายกบั

เรืออยู่ มีชื่อว่า สกาย ปาร์ค (Sky Park) เป็นท่ีท่ีสามารถมองเห็น

สิงคโปร์ได้ 360 องศา 

 พิพิธภัณฑ์ Art and Science ที่อยู่บริเวณด้านหน้าตึก        

มารีน่า เบย์ แซนด์นั้นมีรูปทรงที่สวยงามแบบแปลกประหลาดคือ      

จะมีลักษณะคล้ายกับมือ แต่บางคนก็บอกว่าคล้ายดอกบัวท่ีถูก

ออกแบบโดยสถาปนิกคนเดิมคือ โมชี ซาฟดี และใช้เวลาออกแบบ

กว่าหลายเดือน 

 

.



 Marina Bay Sandsis the most expensive building in 

the world. It was built by Las Vegas Sand Company and they 

spent about 5.7 billion dollars on it. The purpose of this project 

is to attract tourists. As everyone knows, Singapore doesn’t 

have any natural resources like many other countries. So, this 

is the best way to attract tourists. Mr. Sheldon Gary Adelson, 

the chairman and chief executive officer of the Las Vegas 

Sands Corporation, wanted the building to look strange and 

different from any other building in the world. So they employed 

the architect Moshe Safdie. He is an Israeli architect and he is 

also good at designing curved shaped structures.

 Construction of Marina Bay Sands was economic on 

March 28, 2006. But during that time there was a depression 

and this project should have been stopped because of it. But 

Mr. Sheldon Gary Adelson wanted to continue and used his 

personal finances to finish the project.

 This building has beautiful architectonics. Three 

curved buildings placed side by side and connected at the top 

by a big boat-shaped structure.

 Art and Science museum is located in front of Marina 

Bay Sands. It’s attracted design looks like lotus and hand. It’s  

also designed by Mr. Sheldon Gary. 





      เมอร์ไลออน (Merlion) หรือสิงโตทะเล ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในนาม

สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์

       มีต�านานบันทึกของชาวมาเลย์ได้กล่าวถึงเมอร์ไลออนไว้ว่าแต่เดิมประเทศ

สิงคโปร์มีชื่อว่า “เทมาเส็ก” (Temasek) ที่แปลว่าเมืองแห่งทะเล เนื่องจากใน

ตอนนั้นประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่ยากจน อีกทั้งประชากรส่วนใหญ่ยัง

ประกอบอาชีพประมง แต่ภายหลังเจ้าชายซางนิลา อุตามะ จากเมืองปาเล็มบังที่

แห่งสุมาตรามาได้ค้นพบเกาะนี้และได้พบกับสัตว์ที่มีรูปร่างส่วนหัวเป็นสิงโต 

ส่วนล่างเป็นปลาเข้า จึงได้ตั้งชื่อให้กับเกาะแห่งนี้ว่า “สิงคปุระ” หรือก็คือเมือง

แห่งสิงโตนั่นเองและเป็นที่มาของชื่อ “สิงคโปร์”นั่นเอง ซึ่งสิงโตตัวนั้นก็ได้กลาย

มาเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์แต่นั้นมา โดยชื่อของ เมอร์ไลออน   

(Merlion) มาจากค�าว่า Mermaid ที่แปลว่านางเงือก รวมกับ Lion ที่แปลว่าสิงโต

         นอกจากนี้เมอร์ไลออน นั้นยังถูกสร้างขึ้นตามความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยของชาว

จีนในประเทศสิงคโปร์ โดยพวกเขาได้เชื่อว่าการพ้นน�้าของเมอร์ไลออน จะท�าให้

เงินทองไหลมาเทมาเทมา

 The Merlion is widely known as a symbol of Singapore, and 

there is a legend about Singapore that shares a connection with the Mer-

lion too. 

 Long ago, Singapore was known by the name ‘Temasek’, which 

means ‘Sea City’. In that time, Singapore was a poor fisherman village. 

But later, Prince Sang Nila Utama from the Sumatra Island discovered 

Temasek Island. On the island, he met an animal with strange features, 

its head was a lion’s head, but its rear part was a fish tail. Prince Sang Nila 

Utama was inspired by the animal, so that he renamed Temasek Island 

“Singhapura”, meaning “the city of the lion”. Later, Singhapura’s name 

gradually changed into “Singapore”.

 Nowadays, the lion that was found by the prince has become 

an important symbol of Singapore. It is called Merlion. The name was 

formed by the prefix ‘mer’ like in mermaid, and lion. In addition, the Mer-

lion’s statue was built for the sake of good Feng Shui of the country. This 

belief came from the Chinese people in Singapore. They believe that as 

the Merlion sprays water from its mouth, it will bring wealth and luck to the 

country.

MERLION
       ตำ นานเมอร์ไลออน

กมลมาศ จิตตประมวลบุญ
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 “เฮ้ออ รถติดอีกแล้ววว!”

 นี่คงเป็นความคิดที่ผุดขึ้นมาในหัวของคนที่ใช้รถใช้ถนนอย่างมากมาย

กรุงเทพฯ ที่ต้องเดินทางในชั่วโมงเร่งด่วน ไม่ว่าจะเป็นตอนเจ็ดโมงเช้าที่รถทุกคัน

ต่างพุง่เข้าสูต่วัเมอืงเพือ่ให้ไปทนัเวลางาน หรอืตอนหกโมงเยน็หลงัเลกิงานทีท่กุคน

ต่างแย่งกันกลับบ้าน ด้วยประชากรรถท่ีเรียกได้ว่า “ล้นถนน” ท�าให้ชาวเมือง

มากมายต้องรอแล้วรออีกกว่าจะได้กระเถิบไปข้างหน้าอีกซักหนึ่งเมตร ยิ่งวันไหน

ที่ฝนตกล่ะก็…โอ้โห การจราจรจะติดขัดถึงขั้นสาหัส

 แต่ครั้นจะหนีรถติดไปขึ้นรถไฟฟ้านั้นก็ไม่สะดวก เพราะ BTS นั้นก็มีอยู่

แค่สองสาย ไม่สามารถส่งเราไปถึงจุดหมายที่ต้องการได้ ต้องต่อรถเมล์ รถแท็กซี่ 

แล้วกไ็ปพบกบัรถตดิบนถนนอยูด่ ีเผชญิกบัสถานการณ์หนเีสอืปะจระเข้กนัแบบนี้ 

สดุท้ายผูข้บัขีช่าวกรงุส่วนใหญ่จงึเลอืกทีจ่ะใช้รถส่วนตวัและทนกบัรถตดิแบบรอบ

เดียวจบไปเลยดีกว่า 

 ที่ยิ่งแย่ไปกว่านั้นคือ บ่อยครั้งที่รถติดจะตามมาด้วย “เฮ้ออออ รถชนอีก

แล้ววว!” ซึ่งยิ่งท�าให้รถติดหนักเข้าไปใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเพราะผู้ขับขี่ใจร้อน ขับรถ

ไม่สนใจกฎจราจร หรือเพราะสภาพถนนอันเป็นหลุมเป็นบ่อที่เป็นอุปสรรคต่อการ

ขับรถเหลือเกิน แต่นั่นก็เป็นสาเหตุที่ท�าให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยจนแทบจะเป็นเรื่อง

เคยชินของชาวกรุงเทพฯ และท�าให้รถที่ติดอยู่แล้ว ยิ่งติดหนักเข้าไปอีก

 แน่นอนว่าชาวกรงุแทบทกุคนคงต้องเคยพบกบัเหตกุารณ์ทีพ่ดูถงึไปนีไ้ม่

มากก็น้อย ฉันเองก็เป็นคนหนึ่งที่ได้เคยสัมผัสกับการจราจรติดขัดในกรุงเทพฯ อยู่

เสมอ จนเกดิความรูส้กึว่ารถตดิมนักเ็ป็นเรือ่งปกตขิองการอยูใ่นเมอืงหลวง เป็นเรือ่ง

ทีม่นัหลกีเลีย่งไม่ได้อยูแ่ล้ว และฉนักค็งจะเชือ่อย่างนัน้ไปเรือ่ย ๆ  … ถ้าไม่ได้ไปพบ

กับการจราจรบนถนนของสิงคโปร์เสียก่อน 

 สิงคโปร์ ประเทศบนเกาะเล็ก ๆ แห่งหนึ่งที่ถึงจะขึ้นชื่อว่ามีความเจริญ

มากทีส่ดุในอาเซยีน แต่กลบัแทบไม่พบปัญหาการจราจรตดิขดัและยงัได้ชือ่ว่าเป็น

ประเทศที่มีการจัดการด้านการคมนาคมที่ดีสุดแห่งหนึ่งของโลกอีกด้วย กิตติศัพท์

ที่ดังไปทั่วอย่างนี้ท�าเอาฉันเกิดความสงสัย “สิงคโปร์จะไม่มีรถติดได้ยังไง” ก็

กรงุเทพฯ ของเรายงัรถตดิขนาดนี ้แล้วเจรญิตดิท๊อปของอาเซยีนอย่างสงิคโปร์นีไ่ม่

ยิง่รถตดิไปใหญ่หรอืไง ด้วยเหตนุีเ้องฉนัจงึได้ลองสบืค้นข้อมลูด ูเพือ่ทีจ่ะหาค�าตอบ

ให้ได้ว่า ท�าไมสิงคโปร์ถึงไม่มีรถติด และนั่นก็ได้น�าไปสู่เรื่องที่ฉันไม่เคยรู้มากมาย

 หลังจากได้ลองศึกษาข้อมูลไม่นาน ฉันก็พบว่าสิงคโปร์เองก็เคยประสบ

ปัญหาการจราจรตดิขดัทีส่าหสัไม่แพ้ไทยเรา แต่หนึง่สิง่ทีแ่ตกต่างออกไปคอื รฐับาล

ของสิงคโปร์นั้นเห็นว่าปัญหารถติดนั้นเป็นเรื่องที่ปล่อยทิ้งเอาไว้ไม่ได้ เพราะมันจะ

ท�าให้ประเทศเสียผลประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน ทั้งเสียเวลาท�างานของผู้คน การ

ขนส่งสินค้าต่าง ๆ ก็ต้องล่าช้า อาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศให้ดูเหมือน

ขาดความสามารถในการจัดการ และอาจจะกระทบถึงระบบเศรษฐกิจและการ

ลงทุนของประเทศเลยทีเดียว รัฐบาลจึงพยายามท�าให้สิงคโปร์กลายเป็นประเทศที่

ปลอดการจราจรติดขัด



 หากเป็นกรณีทั่วไป เมื่อพบว่าประเทศมีปัญหารถติด ก็มักจะมี

วิธีการแก้ปัญหาเป็นการตัดถนนหรือท�าทางด่วนเพิ่ม แต่สิงคโปร์กลับท�า

อย่างนัน้ไม่ได้ เพราะรฐับาลพบว่าการตดัถนนเพิม่นัน้ไม่ใช่การแก้ไขปัญหา

ท่ีมีประสิทธิภาพ เกาะสิงคโปร์เล็กจะตายอยู่แล้ว เอาพื้นที่ไปตัดถนนเพิ่ม

อกี มนัไม่คุม้ และความจรงิยิง่มถีนนมากขึน้ จะยิง่เป็นการดงึดดูให้รถมาก

ขึน้ตามไปด้วย  รฐับาลสงิคโปร์จงึได้ใช้วธิทีีต่่างออกไปในการแก้ปัญหาการ

จราจรติดขัด ซึ่งก็คือการใช้นโยบาย กฎหมาย และแคมเปญนั่นเอง

นโยบายลดประชากรรถ
 นโยบายแรก คือการควบคุมประชากรรถบนท้องถนนให้ไม่มาก

เกินไป เพื่อที่จะได้ไม่เกิดเหตุการณ์รถล้นถนนแบบไทยเรา ซึ่งสิ่งที่ตามมา

จากการใช้นโยบายนีก้ค็อื มาตรการขึน้ราคาทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่กีย่วกบัรถให้

แพงสดุขดี ท�าให้คนทีต้่องการจะซือ้รถต้องคดิแล้วคดิอกีว่า “เราต้องการรถ

จริง ๆ รึเปล่า” 

 โดยค่าใช้จ่ายที่พูดถึงนี้ก็มีมากมายจริง ๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าจด

ทะเบียนให้กรมการขนส่ง ค่าภาษียานพาหนะที่สูงถึง 300% ค่าจอดรถใน

ตัวเมืองที่คิดเป็นเงินไทยเดือนละ 7,800 บาท ค่าภาษีการใช้ท้องถนนราย

ปี หรือ Annual Road Tax นอกจากนั้นสิงคโปร์ยังมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถ

ในด้านอื่น ๆ  อีก ทั้งค่าน�้ามัน ค่าทางด่วน รวมถึงค่าป้ายทะเบียนรถ จะเห็น

ได้ว่านอกจากต้องเสยีเงนิจ�านวนมหาศาลแล้ว ยงัต้องเสยีเงนิอกีหลายเรือ่ง 

ท้ังรายเดือนและรายปี เมื่อมีค่าใช้จ่ายมากขนาดนี้ คนจึงเลือกที่จะใช้รถ

น้อยลง ท�าให้ปริมาณรถบนท้องถนนควบคุมได้

 แต่ถ้าจะพูดถึงพระเอกของมาตรการนี้จริง ๆ คงต้องยกให้ค่า

ใบรับรอง COE หรือ Certificate of Entitlement ซึ่งเป็นใบรับรองราคาสูงที่

ชาวสงิคโปร์ต้องซือ้จากรฐับาลก่อนทีจ่ะมสีทิธคิรอบครองรถ ถ้าใครทีอ่ยาก

ซื้อรถ ก็จะต้องไปประมูล COE นี้แข่งกับคนที่ต้องการซื้อรถคนอื่น และ

เนือ่งจากรฐับาลอยากให้ปรมิาณรถบนท้องถนนเพิม่ขึน้แค่ปีละ 3% เท่านัน้ 

ค่า COE จึงสูงมาก ปัจจุบันราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่สองล้านกว่าบาทแล้ว และ

ช่วงไหนทีร่ฐับาลอยากควบคมุปรมิาณรถให้จดทะเบยีนออกมาน้อยช่วงนัน้

ค่า COE ก็จะยิ่งแพงชนิดที่เห็นแล้วเหงื่อตกกันเลย

 มาถงึจดุนีฉ้นักเ็กดิความสงสยัขึน้มาว่า ถงึจะจ�ากดัจ�านวนรถใน

แต่ละปีได้ แต่ถ้ามีรถใหม่ออกมาเพิ่มทุกปี สุดท้ายสักวันนึงรถก็ต้องมาก

ล้นถนนอยู่ดีไม่ใช่หรือ แต่หลังจากลองสืบค้นข้อมูลต่อไป  ฉันก็ได้ค�าตอบ 

เหตุการณ์แบบนั้นจะไม่มีวันเกิดขึ้น เนื่องจาก COE นั้นมีอายุใช้งานจ�ากัด

เพียง 10 ปีเท่านั้น เมื่อหมดอายุก็จะน�ารถมาขับบนถนนไม่ได้อีก นอกจาก

จะยอมต่ออายุ COE ซึ่งจริง ๆ ก็คือการซื้อมันใหม่อีกครั้ง เสียเงินอีกสอง

ล้านบาทนั่นเอง และเมื่อเห็นว่าต้องเสียเงินมากขนาดนี้ คนส่วนใหญ่จึงไม่

นิยมต่ออายุ COE และท�าให้ทุกปีจะมีรถจ�านวนหนึ่งที่ถูกโละออกไปจาก

ท้องถนนเสมอ อย่างไรก็ตามคนที่ใจถึงพอจะต่ออายุ COE ก็มี แต่รัฐบาล

ก็ได้ดักทางคนกลุ่มนี้เอาไว้แล้วเช่นกัน เพราะเมื่อรถอายุครบ 20 ปีเมื่อไหร่ 

รฐับาลกจ็ะไม่ยอมให้น�ามาใช้ขบับนถนนแล้ว (และขายต่อเรยีกทนุคนืกไ็ม่

ได้ด้วย)

 นอกจากนโยบายการควบคุมปรมิาณรถบนท้องถนนแล้ว รฐับาล

ของสิงคโปร์ยังพยายามกันรถไม่ให้แห่เข้าไปในย่านตัวเมืองพร้อมๆกันอีก

ด้วย โดยได้มีการตั้งด่านเก็บเงินอีเล็คทรอนิคส์ไว้รอบๆย่านธุรกิจของ

สิงคโปร์ ซึ่งเป็นย่านแออัดใจกลางเมืองท่ีมักจะเกิดรถติด เจ้าด่านน้ีมีชื่อ

เรียกว่า ERP หรือ Electronic Road Pricing เป็นด่านเก็บเงินที่จะเก็บเงิน

ผู้ขับขี่อย่างอัตโนมัติเมื่อขับเข้าไปในย่านธุรกิจ โดยที่หน้ารถทุกคันจะต้อง

มี Cash Card แปะติดเอาไว้ เมื่อขับลอดผ่านด่าน ERP นี้ ก็จะต้องถูกเก็บ

เงินประมาณครั้งละ 1 - 2 USD แต่ยังดีที่เจ้าด่านนี้ไม่ได้เปิดเก็บเงินตลอด

เวลา เพราะช่วงเวลาที่ด่าน ERP เปิดท�าการนั้น จะอยู่ในช่วง 7.30 –  

9.30น. ซึง่เป็นช่วงเวลาเร่งด่วนทีท่กุคนต้องการรบีเข้ามาในตวัเมอืงเท่านัน้

 ส�าหรับสาเหตุที่มีการตั้งด่าน ERP ล้อมรอบย่านธุรกิจใจกลาง

เมอืงของสงิคโปร์นัน้ เนือ่งมาจากรฐับาลเลง็เหน็แล้วว่าตวัเมอืงตรงนีถ้้าไม่

ท�าอะไรซกัอย่างจะต้องรถตดิอย่างมาก รฐับาลจงึตัง้ด่านนีเ้อาไว้เพือ่กนัไม่

ให้คนเข้าไปในย่านตัวเมืองมาก รวมถึงการเก็บเงินในช่วงเวลา 7.30 –  

9.30 น. ก็มีขึ้นเพื่อให้ผู้ขับขี่ชาวสิงคโปร์หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าตัวเมือง

มาพร้อม กนัในช่วงเวลาเร่งด่วน แล้วเปลีย่นไปเดนิทางในช่วงก่อนหรอืหลงั

ช่วงเวลาเร่งด่วนแทนเพื่อที่จะได้ไม่ต้องถูกเก็บเงิน แถมยังท�าให้หลายคน

ตัดสินใจขับอ้อมย่านธุรกิจออกไปอีกด้วย ด่าน ERP จึงเป็นเหมือนตัวช่วย

ลดความหนาแน่นของรถในตวัเมอืงเมือ่ถงึเวลาเร่งด่วน และเหมอืนจะมคี�า

บอกกลาย ๆ จากรัฐบาลว่า “ย่านตัวเมืองตรงนี้จะรถติด ถ้าไม่มีธุระจริง ๆ 

ก็อย่าเข้ามา ถ้ายังเข้ามาอีกจะโดนเก็บเงินโทษฐานท�าให้มีโอกาสรถติด

เพิ่ม!”

นโยบายแรก คือการควบคุมประชากร
รถบนท้องถนนให้ไม่มากเกินไป เพื่อที่
จะได้ไม่เกิดเหตุการณ์รถล้นถนน ซึ่ง
สิ่งที่ตามมาจากการใช้นโยบายนี้ก็คือ 
มาตรการขึ้นราคาทุกส่ิงทุกอย่างที่
เกี่ยวกับรถให้แพงสุดขีด



 มาจนถึงจุดนี้ ท่านผู้อ่านก็คงจะได้เห็นแล้วว่า สิงคโปร์ช่างมีวิธี

การจัดการควบคุมประชากรรถ และป้องกันการเกิดรถติดในตัวเมืองได้

อย่างมปีระสทิธภิาพขัน้สดุยอด คนจะซือ้รถกน้็อย ตวัเมอืงรถกไ็ม่ค่อยมรีถ

เข้ามา คุมเข้มกันแบบนี้ฉันก็ชักจะสงสัยแล้วว่า ประชาชนชาวสิงคโปร์เค้า

จะเดินทางไปไหนมาไหนกันอย่างไร ในเมื่อรัฐบาลไม่อยากให้ผู้คนใช้ 

ยานพาหนะส่วนตัวแบบนี้

 เมือ่ลองสบืค้นต่อไปจงึพบว่า รฐับาลของสงิคโปร์กไ็ด้วางแผนใน

ด้านนี้เอาไว้แล้วเหมือนกัน โดยได้รวมเอาการออกแบบผังเมือง กับการ

บรหิารด้านการคมนาคมมาไว้ด้วยกนั จนสงิคโปร์มเีมอืงทีผู่ค้นสามารถท�า

ธุระได้อย่างสะดวกโดยที่ไม่ต้องเข้าไปถึงย่านธุรกิจกลางเมือง เป็นการลด

ความต้องการในการใช้ยานพาหนะส่วนตัว เนื่องจากมีย่านธุรกิจและส่ิง

อ�านวยความสะดวกต่าง ๆ  กระจายตวัอยูแ่ละยงัเป็นการช่วยลดปรมิาณรถ

ในตัวเมืองได้อีกด้วย 

MRT
 ยิง่ไปกว่านัน้รฐับาลยงัได้สร้างทางเลอืกให้กบัประชาชน ทดแทน

ในส่วนของยานพาหนะส่วนตัวที่ถูกคุมเข้ม โดยการสร้างระบบขนส่ง

สาธารณะท่ีมีคุณภาพขึ้น เช่น รถไฟฟ้า MRT ที่มีถึงห้าสาย และก�าลังจะ

เพิ่มเป็นแปดสายในอนาคต  ซึ่งด้วยความที่ระบบขนส่งสาธารณะของ

สิงคโปร์นั้นมีคุณภาพ สะอาด สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยควรค่าแก่การ

เข้ามาใช้บริการจริงๆ จึงไม่น่าแปลกใจที่ชาวเมืองมากมายจะเลือกใช้งาน

ระบบขนส่งสาธารณะของสิงคโปร์

 แต่ความจรงิแล้ว กว่าจะมรีะบบขนส่งสาธารณะทีส่ะดวกสบาย

เช่นนีไ้ม่ใช่เรือ่งง่าย ๆ  เพราะสงิคโปร์ต้องใช้เวลาถงึ 10 ปีในการพฒันาสร้าง

ระบบ MRT ขึ้นมาเลยทีเดียว โดยจุดเริ่มต้นของ MRT นั้นเกิดข้ึนใน                 

ปีพ.ศ.2510 หลงัจากทีก่ระทรวงผงัเมอืงของสงิคโปร์ได้ปรกึษาหารอืกนัเพือ่

ออกแบบผังเมืองที่จะท�าให้สิงคโปร์มีการพัฒนาทางกายภาพได้ในระยะ

ยาว และพวกเขาก็พบว่า “ประเทศของเราพื้นที่น้อยเกินไป ตัดถนนเพิ่มไม่

ได้แล้ว” จงึเป็นทีม่าของแนวคดิทีจ่ะสร้างระบบขนส่งทางรางแบบ MRT ขึน้ 

โดยรัฐบาลของสิงคโปร์ได้วางแผนไว้ว่า พวกเขาจะต้องมีระบบขนส่ง

สาธารณะใช้ภายในปีพ.ศ.2535

 การศึกษาได้เริ่มขึ้นอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกในปีพ.ศ.2515 โดย

รัฐบาลของสิงคโปร์ได้ท�าโครงการเกี่ยวกับการขนส่งสาธารณะในชื่อ  

Singapore Mass Transit Study โครงการเริ่มต้นขึ้นด้วยการศึกษาเรื่อง

ความต้องการด้านการขนส่งในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งท�าให้รัฐบาลได้

ผลสรุปออกมาว่า ระบบขนส่งสาธารณะทางรางนั้นจะสามารถตอบสนอง

ความต้องการด้านการขนส่งของชาวสิงคโปร์ได้

 เมือ่พบว่ารถรางหรอื MRT นัน้เป็นตวัเลอืกทีเ่หมาะสมกบัประเทศ

แล้ว รฐับาลของสงิคโปร์จงึได้เริม่ท�าการศกึษาต่อในปีพ.ศ.2518 โดยศกึษา

ในเรือ่งเทคนคิและการเงนิการลงทนุ และได้ข้อสรปุออกมาว่า ระบบรถราง

หรือ MRT นั้นเป็นระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพจริง ๆ เมื่อเทียบ

กบัยานพาหนะอืน่ ๆ  จะตดิอยูเ่รือ่งเดยีวกค็อืค่าใช้จ่ายในการบรหิารจดัการ

ทีค่่อนข้างสงู อย่างไรกต็ามการศกึษาเกีย่วกบัรถรางยงัคงด�าเนนิต่อไป จน

ในที่สุด ในปีพ.ศ.2523 หน่วยงาน Provisional Mass Rapid Service ก็ได้

เริ่มเตรียมตัวสร้างระบบ MRT ที่สามารถใช้งานได้จริง

 แต่การพัฒนา MRT ก็ไม่ได้ราบรื่นเสมอไป เพราะรัฐบาลของ

สงิคโปร์เองกย็งัไม่มัน่ใจทีจ่ะลงทนุเงนิจ�านวนมหาศาลไปกบัการสร้าง MRT 

ในจงัหวะเดยีวกนั รฐับาลของสงิคโปร์ยงัถกูตัง้ข้อสงสยัจากกลุม่การศกึษา 

Harvard อีกด้วยว่า การศึกษาเกี่ยวกับระบบขนส่งสาธารณะของสิงคโปร์

นั้นมีข้อผิดพลาดและจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาการขนส่งในประเทศได้  



ทั้งยังได ้บอกอีกด ้วยว ่า ถ ้าพัฒนาระบบรถขนส่งประจ�าทางจะมี

ประสิทธิภาพมากกว่า

 จากข้อเสนอของกลุ่ม Harvard ท�าให้เกิดการอภิปรายระหว่าง

ทั้งสองกลุ่มในปีพ.ศ. 2523 ซึ่งผลปรากฏออกมาว่า รัฐบาลของสิงคโปร์นั้น

จะยงัคงด�าเนนิการสร้างรถราง MRT ต่อไป เพราะถงึแม้จะต้องลงทนุถงึห้า

พนัล้านดอลลาร์ แต่ถ้าหากมองในระยะยาวแล้ว การลงทนุไปกบั MRT ครัง้

นี้ก็เป็นการลงทุนที่คุ ้มค่า เพราะนอกจากจะได้ระบบขนส่งที่ดีขึ้นแล้ว 

คณุภาพชวีติของชาวสงิคโปร์กจ็ะดขีึน้ด้วย ไม่เพยีงเท่านัน้ การสร้างรถราง

ยังเป็นการพัฒนาชีวิตของคนรุ่นถัดๆไปอีกด้วย ถึงแม้ทางฝั่ง Harvard จะ

บอกว่าแค่รถประจ�าทางกเ็พยีงพอแล้ว และยงัมค่ีาใช้จ่ายถกูกว่ารถรางถงึ 

50% ด้วย

 ต่อมาความขดัแย้งของทัง้สองกลุม่ศกึษากจ็บลงในปีพ.ศ. 2524 

เมื่อทั้งสองได้รวมแนวคิดออกมาเป็นโครงการที่บูรณาการวิธีการแก้ไข

ปัญหาทั้งสองแบบไว้ด้วยกัน โดยมีช่ือเรียกว่า Comprehensive Traffic 

Study ซึง่เป็นแนวทางทีม่กีารใช้ทัง้ระบบรถราง MRT และระบบรถโดยสาร

สาธารณะ ส�าหรบัเหตผุลทีส่งิคโปร์เลอืกใช้วธินีี ้เนือ่งมาจากถ้าใช้แต่ระบบ

รถโดยสารจะไม่เพยีงพอต่อความต้องการของชาวเมอืง เพราะพืน้ทีถ่นนจะ

เหลอืน้อยกว่าเดมิ จงึต้องใช้ร่วมกบัระบบ MRT เพือ่เป็นการแก้ปัญหา และ

ในที่สุดรัฐบาลของสิงคโปร์ก็ได้ประกาศสร้าง MRT ในปีพ.ศ.2525

 หลงัจากความคดิรเิริม่พฒันาระบบขนส่งสาธารณะชนในครัง้นัน้ 

ระบบรถราง MRT ของสงิคโปร์กพ็ฒันาขึน้เรือ่ย ๆ  จากในตอนแรกทีม่เีพยีง

สามสาย และมีสถานีเพียง 42 สถานี ก็ค่อย ๆ ขยายตัวขึ้นจนกลายเป็น

ระบบรถรางทีค่รอบคลมุทัว่ทัง้ประเทศ มเีส้นทางถงึ 5 สาย และมสีถานมีาก

ถึง 105 สถานี

 ถึงแม้จะมีกระบวนการวางแผน ขั้นตอนการสร้างที่ซับซ้อน และเงิน

ลงทนุกส็งูลิว่ แต่สิง่ทีไ่ด้มาคอืความสะดวกสบายและคุม้ค่า จนสงิคโปร์นัน้ขึน้ชือ่

ว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบขนส่งสาธารณะดีที่สุดในโลก และคุณภาพชีวิต

ของชาวเมืองสงิคโปร์กด็ขีึน้จรงิๆ ด้วยความมคุีณภาพเช่นนีเ้อง จงึท�าให้ผูขั้บข่ีใน

ตวัเมอืงสงิคโปร์เลอืกทีจ่ะเปลีย่นมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะแบบ MRT และท�าให้

ปริมาณรถบนถนนลดลงได้ถึง 51%  เลยทีเดียว!

ระเบียบบนท้องถนน
 แต่จะว่าไปแล้ว การมปีรมิาณรถบนถนนน้อยคงไม่ใช่ปัจจยัเดยีวทีจ่ะ

ท�าให้การจราจรติดขัดน้อยลง เพราะถ้ารถที่ยังเหลืออยู่เหล่านั้นขับกันอย่างไร้

ระเบียบ ก็คงเกิดการจราจรติดขัด รวมไปถึงอุบัติเหตุต่าง ๆ ตามมาอยู่ดี รัฐบาล

ของสิงคโปร์จึงได้มีการบังคับใช้กฎหมายด้านการขับขี่อย่างเคร่งครัด เพื่อเสริม

สร้างความเป็นระเบียบให้กับการขับขี่ของผู้คน 

 โดยบนถนนของสิงคโปร์นั้นจะมีกล้องวงจรปิดติดอยู่ตลอดสาย และ

ถ้าหากมใีครท�าผดิกฎจราจรหรอืเกดิอบุตัเิหตุ กล้องวงจรปิดเหล่าน้ันกจ็ะจบัภาพ

และส่งให้เจ้าหน้าต�ารวจทนัท ีและเจ้าหน้าทีจ่ะมาถงึทีเ่กดิเหตุภายในเวลาไม่เกนิ 

10 นาที และจัดการความขัดข้องบนท้องถนนนั้นอย่างรวดเร็ว ท�าให้ยานพาหนะ

ต่าง ๆ สามารถเคลื่อนตัวต่อได้อย่างลื่นไหล

 อย่างไรกต็าม เจ้าหน้าทีก่พ็ร้อมปฏิบติัหน้าท่ีเสมอ และสามารถจดัการ

ปัญหาบนท้องถนนได้อย่างรวดเรว็ ยงัไม่ใช่ทัง้หมดท่ีท�าให้การจราจรของสงิคโปร์

นั้นมีความเป็นระเบียบ ฉันคิดว่าสิ่งที่ส่งผลต่อวินัยในการขับขี่ของชาวสิงคโปร ์

จรงิ ๆ  คงเป็นบทลงโทษอนัน่าสะพรงึกลวัจากกฎหมายการจราจรต่าง ๆ  มากกว่า 

การขับขี่ที่ผิดกฎจราจรใด ๆ ก็ตาม เช่น การขับรถเปลี่ยนเลนโดยไม่ส่งสัญญาณ

เลีย้ว การเร่งความเรว็เกนิก�าหนด การขบัรถเข้าไปในเลนของรถบสัสาธารณะ และ

การฝ่าฝืนกฎอืน่ ๆ  ล้วนมบีทลงโทษทีเ่ข้มงวด ไม่ว่าจะเป็นการปรบัเงนิเป็นจ�านวน

มหาศาล ไปจนถึงการเฆี่ยนตีผู้กระท�าผิด ด้วยเหตุนี้เองชาวสิงคโปร์จึงไม่อยาก



ท�าผิดกฎจราจร และผลที่ตามมาก็คือการจราจรที่สะดวกราบรื่น

 มาถึงจุดท่านผู้อ่านคงจะเห็นสิงคโปร์เป็นประเทศที่ถูกปกครองด้วย

ความกลวัแน่เลยใช่มัย้ อย่าเพิง่เข้าใจผดิ ความจรงิแล้วประชาชนชาวสงิคโปร์เขา

ไม่ได้ทกุข์ร้อนกบักฎหมายอนัเข้มงวดนีข้นาดนัน้หรอก เพราะหลงัจากอยูใ่นสงัคม

ที่มีระเบียบเคร่งครัดเป็นเวลานาน ตัวชาวเมืองเองก็เริ่มซึมซับความเป็นระเบียบ

นัน้จนกลายเป็นส่วนหนึง่ของชวีติ เรยีกได้ว่าเกดิความ “เคยชนิ” นัน่เอง กฎหมาย

การจราจรท่ีคมุเข้มจึงไม่ใช่เรือ่งท่ีพวกเขาต้องคอยระวงั แต่เขาจะขบัรถด้วยความ

เป็นระเบียบอย่างเป็นธรรมชาติ

 หน่ึงในตัวอย่างที่แสดงให้เราได้เห็นว่าชาวสิงคโปร์ซึมซับความเป็น

ระเบียบจนกลายเป็นนิสัยแล้วก็คือ เขาจะไม่นิยมขับรถเปลี่ยนเลนส์เพื่อแซงกัน 

ถงึจะเปิดไฟเลีย้วเพือ่ขอเปลีย่นเลนส์แล้ว ส่วนมากผูขั้บข่ีชาวสงิคโปร์กจ็ะไม่ยอม

ให้มาขบัแซงหน้าอยูด่ ีเนือ่งจากการเปลีย่นเลนส์นีอ้าจท�าให้เกดิ “Ripple Effect” 

ขึ้น คือเมื่อรถคันหนึ่งเหยียบเบรก รถคันข้างหลังก็ต้องเหยียบเบรกกันไปเป็น 

ทอด ๆ และต้องหยุดรอนานขึ้นเรื่อย ๆ จนรถที่อยู่ห่างออกไปอาจต้องหยุดนาน

มากและอาจเกดิเป็นรถตดิขึน้มาได้เลยทเีดียว เมือ่ตัดพฤติกรรมการขับปาดหน้า

กนัออกไปได้ จงึเป็นการช่วยลดโอกาสการเกดิจราจรติดขัดลง …พอลองมองดูให้

ดี ความร่วมมือจากประชาชนก็เป็นหนึ่งสิ่งที่ช่วยลดปัญหารถติดได้เช่นกัน

 เมือ่ได้ลองทบทวนข้อมลูทัง้หมดอีกครัง้ กพ็บว่านกึไม่ถงึเลยว่าสงิคโปร์

จะมนีโยบายและวธิกีารแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดท่ีรดักมุขนาดน้ีและมากมาย

วิธีการ เสียจนฉันรู้สึกว่าส�าหรับสิงคโปร์แล้วการจราจรท่ีสะดวกราบรื่นไร้การ

ติดขัดนั้นเป็นเรื่องส�าคัญมาก ในเวลาเดียวกันก็เกิดค�าถามขึ้นด้วยว่า ท�าไมต้อง

ทุ่มเทให้กับการแก้ไขปัญหารถติดขนาดนี้ จริงอยู่ว่าการจราจรติดขัดไม่ใช่เรื่องดี 

แต่จากมุมมองชาวกรุงเทพฯ อย่างฉัน คิดว่ารถติดน่ะ ถ้าไม่มีก็ดี แต่ถึงมีก็คงไม่

เดือดร้อนอะไรมาก ฉันจึงสงสัยว่าสิงคโปร์เห็นความส�าคัญอะไรจากการไม่มีรถ

ติด ถึงได้ยอมทุ่มทุนแก้ไขปัญหาถึงขนาดนี้

“รถติด” เป็นมากกว่าที่คิด
 แล้วฉนักไ็ด้พบค�าตอบซ่ึงท�าให้ฉนัหายคาใจในความทุม่เทของสงิคโปร์ 

นั่นก็คือประโยชน์มากมายที่สิงคโปร์ได้รับหลังจากประเทศไม่มีการจราจรติดขัด 

แน่นอนว่าหน่ึงในประโยชน์ท่ีได้น้ันคือการประหยัดเวลาในการเดินทางบนท้อง

ถนน ซึ่งเวลาตรงนั้นก็สามารถน�าไปสร้างผลผลิตทางอุตสาหกรรม หรือสร้างราย

ได้ให้ประเทศได้ การจราจรทีส่ะดวกราบรืน่ยงัท�าให้การขนส่งสนิค้าต่าง ๆ  รวดเรว็ 

และเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าทั้งในและนอกประเทศ

 การไม่มรีถตดิจงึมปีระโยชน์อกีข้อหนึง่คอืสร้างชือ่เสยีงและเอกลกัษณ์

ให้กับสิงคโปร์ว่า เป็นประเทศท่ีสามารถจัดการบริหารการคมนาคมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ภาคอุตสาหกรรมก็สามารถจัดส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็ว สิ่งนี้เองที่

ดึงดูดบริษัทต่างชาติมากมายให้เข้ามาลงทุน รวมถึงเลือกสิงคโปร์เป็นที่ต้ัง

ส�านักงานประจ�าภูมิภาค  

 ไม่เพียงเท่านั้น การมีรถติดน้อย ยังเป็นการลดโอกาสในการเกิด

อุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้ชีวิตของประชาชน 

และยงัช่วยลดปัญหามลพษิในอากาศลง ท�าให้ชาวเมอืงมสีขุภาพทีด่ขีึน้เนือ่งจาก

ไม่ต้องสูดเอาสารพิษเข้าปอดไป นอกจากนั้น การค่อย ๆ หายไปของควันท่อไอ

เสียและฝุ่นละอองต่าง ๆ ที่ลดลงไปตามปริมาณรถบนถนน ยังท�าให้สภาพบ้าน

เมืองของสิงคโปร์สะอาดและสดใสมากขึ้นอีกด้วย

 จากการศึกษาข้อมูลในครั้งนี้ ไม่เพียงจะตอบข้อสงสัยที่ฉันได้เคยต้ัง

ไว้ว่า “สงิคโปร์จะไม่มรีถตดิได้อย่างไร” แต่ยงัได้ท�าให้ฉนัได้พบความจรงิอีกอย่าง

ด้วย ฉันพบว่า “เมืองหลวงนั้นไม่จ�าเป็นต้องมาคู่กับการจราจรที่ติดขัดเสมอไป” 

รถติดไม่ใช่เรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 

 แต่ถ้าเราอยากได้การจราจรที่สะดวกราบรื่นอย่างสิงคโปร์ ไม่ใช่ว่า 

นั่ง ๆ นอน ๆ อยู่เฉย ๆ แล้วอยู่ดี ๆ ก็จะได้มันมา ไม่ว่าจะเป็นอะไร หากต้องการ

ให้ส�าเร็จจะต้องเริ่มจากการลงมือท�า ลงมือเปลี่ยนท้ังน้ัน ดูอย่างรัฐบาลสิงคโปร์

เขาก็มีการออกนโยบายมากมายขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่พบในประเทศ รถมาก

เกินไป ก็ท�าการควบคุมปริมาณรถ ในตัวเมืองจะรถติด ก็ท�าการควบคุมการเข้า

ออกบรเิวณตวัเมือง และท่ีส�าคญั นอกจากการลงมอืเปลีย่นแปลงของรฐับาลแล้ว 

ยังต้องมีความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในประเทศที่พร้อมจะพัฒนาไปข้าง

หน้าอีกด้วย

 เมื่อทุกคนมองเห็นความส�าคัญของการไม่มีการจราจรติดขัด และ

พร้อมใจกันลงมือเปลี่ยนแปลงประเทศ สิงคโปร์จึงสามารถพัฒนาจากประเทศที่

เคยมรีถตดิอย่างสาหสั ขึน้มาเป็นหนึง่ในประเทศทีถ่กูรูจ้กัว่า “ไร้การจราจรติดขัด”  

เป็นไปได้ไหมว่า ถ้าหากไทยเอาสิงคโปร์เป็นเยี่ยงอย่าง เริ่มสร้างนโยบายใหม่ ๆ 

บังคับใช้กฎหมายให้เคร่งครัด และชาวเมืองหันมาขับรถกันอย่างมีระเบียบวินัย 

ถงึจะเริม่เปลีย่นแปลงช้าไปซกัหน่อย แต่การเปลีย่นแปลงน้ีกอ็าจพาไทยไปอยูใ่น

จุดที่ “ไร้การจราจรติดขัด” อย่างสิงคโปร์ได้สักวัน 



 Singapore used to be the country that had a 

really bad traffic jams, but the government of the coun-

try considered that the traffic jam problem is not any-

thing the country can just let go. Singapore’s govern-

ment  saw that  t ra ffic jams can cause many 

disadvantages for the country for example: it wastes 

time of the people travelling to their work place, the 

industries’ shipping process is slower, and that could 

affect the economy of the whole country.

 For other countries, they could solve this 

problem by constructing more roads, but for Singapore 

they needed to find another way because the country 

has limited land space. So the government of Singapore 

used laws, policies, and campaigns to solve the traffic 

jam problem. 

 The first policy is to control the number of the 

cars on the road, and the government used ‘pricing’ 
methods to get the result that they wanted. Everything 

regarding cars is expensive in Singapore, so people 

don’t want to buy cars. Car owners in Singapore must 

pay very high vehicle tax, parking fees, and also pay 

unusually expensive gasoline prices. This way, Singa-

porean’s choose not to own a personal vehicle, and the 

number of the cars on the road is controllable.

 The most remarkable policy of the pricing 

method is the COE or Certificate of Entitlement. If you 

want to own a personal car in Singapore you must 

purchase this certificate. These certificates must be bid 

on in monthly auctions, and because the government 

wants car numbers to grow only 3% per year, the price 

of this COE is very high. Furthermore, the COE will 

expire after 10 years. After the expiration date the 

owner of the car can’t use their car anymore unless he/

she buys a new COE, which is just as expensive. 

 The government of Singapore also try to pre-

vent traffic jams in the center of the city. They set up 

electronic pricing tolls around the center business 

district of the country. This toll is called ERP or Elec-

tronic Road Pricing, it’s a toll that will automatically 

charge the driver that drives into the business area. 

Every vehicle must have a ‘cash card’ attached to their 

windshield, and every time they drive through the ERP 

toll, they will be charged for 1 – 2 USD. The tolls will 

only charge between 7.30 – 9.30 during rush hour when 

the roads are busiest. 

 Singapore’s public transportation like the MRT 

is also supported by the government. It consists of 5 

rail lines, and will be extended to 8 lines in the future. 

Because of the quality, cleanliness, and safety of the 

MRT, a lot of Singaporeans switched from their individ-

ual vehicles to use this public transportation system.  

This decreased the car population on the roads by 51%.

 In addition, the strict laws and the discipline 

of traffic officers play an important part in solving the 

traffic jam too. There’re CCTV cameras throughout the 

road system in Singapore and if someone breaks a 

traffic rule, the CCTV will capture the scene and send 

it to the police immediately. The police officers will arrive 

at the scene in less than 10 minutes. 

 If you look closely, you can see that the man-

ners of Singaporean drivers also help the traffic condi-

tions on the roads. Orderliness and tidiness became a 

part of Singaporeans’ lives, and that applied to their 

habits of driving too. Drivers don’t cut in front of each 

other, which causes a “Ripple effect” where cars stop-

ping cause a ripple effect behind them and causing 

great hold-ups in traffic. 

 The reason that the government of Singapore 

needed to be this serious with solving the traffic jam is 

because there’re so many benefits that comes with the 

jam-free road. It can reflect Singapore’s ability to man-

age effective transportation system of the country, which 

has become part of their identity and made Singapore 

famous. 

 The shipping of industrial goods also can be 

done efficiently in Singapore. This capability of Singa-

pore has attracted many foreign companies to invest 

in Singapore, and many decide to put their regional 

office in Singapore. Moreover, the road with no traffic 

jams decreases the chance of road accidents, like car 

crashes, on the road. This guarantees more safety in 

Singaporeans’ lives, so people have better quality of 

life with no traffic jam too.





EZ  Singapore

	 ปัจจุบันการเดินทางท่องเท่ียวด้วยตนเองก�าลังได้รับ

ความนิยมเป็นอย่างมาก	แต่คนที่ไม่เคยไปเที่ยวด้วยตนเองจะ

ม่ันใจได้อย่างไรว่าตวัเองสามารถเดนิทางได้อย่างปลอดภยัและ

จะไม่หลงทาง	 ดังนั้นคนที่เพิ่งเริ่มเดินทางด้วยตนเอง	 จึงเลือก

ที่จะไปประเทศที่มีการคมนาคมที่สะดวกสบายและสามารถ

สื่อสารได้ง่าย	ซึ่งประเทศที่เหมาะสม	และอยู่ใกล้ประเทศไทย

มากที่สุดก็คือ	‘ประเทศสิงคโปร์’	นั่นเอง

	 หลาย	 ๆ	คนอาจจะสงสัยนะครับว่าท�าไมสิงคโปร์ถึงเป็น

ประเทศท่ีสามารถเดินทางได้ง่าย	 เป็นเพราะด้วยปัจจัยหลายอย่าง

เลยทีเดียวครับ	ทั้งสิงคโปร์เป็นประเทศที่เล็กมากเสียจนสามารถเดิน

ทางไปได้ทั่วประเทศภายใน	1	วัน	การมีระบบการขนส่งมวลชนที่ทั่ว

ถงึทัง้ประเทศ	ไม่ต้องอาศยัรถยนต์ส่วนตวักส็ามารถไปได้ทกุที	่ท�าให้

การเดนิทางทกุอย่างเป็นไปได้ง่ายและราบรืน่ในประเทศสงิคโปร์แห่ง

นี้

	 เมือ่เราเดนิทางไปถงึสงิคโปร์แล้ว	สิง่แรกทีต้่องท�าคอืการรบั

กระเป๋าเดนิทางของตวัเอง	หลงัจากรบักระเป๋าเดนิทางเสรจ็แล้วกเ็ดนิ

ทางต่อไปยัง	Terminal	1	ของสนามบินซึ่งเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า	MRT	

ของสิงคโปร์	 ส�าหรับนักเดินทางใหม่ก็ไปที่ตู้ขายตั๋วบริเวณทางเชื่อม

กับรถไฟฟ้าแล้วเลือกซื้อบัตรตามที่ต้องการได้เลย	ซึ่งบัตรจะแบ่งได	้

2	ประเภท	แบบแรกคือบัตรแบบ	Tourist Pass	คือบัตรส�าหรับนัก
ท่องเที่ยวอาจเรียกได้ง่าย	ๆ	ว่าบัตร	1	Day	Pass	แต่ก็สามารถเลือก

ซื้อแบบ	2	หรือ	3	วันได้เช่นกัน	โดยจะมีราคา	$10	$16	และ	$20ตาม

ล�าดับ	 (และมีค่ามัดจ�าบัตรอีก	 $10)	แต่ถ้าหากคิดว่าจะใช้ไม่คุ้ม	 ก็

สามารถซื้อ	EZ-Link	ในราคา	$12	ซึ่งจะมีค่ามัดจ�าบัตร	$5	และมี
เงินในบัตรอยู่	$7	เมื่อเงินหมดก็สามารถเติมเงินได้	ตัวผมเองก็เลือก	

EZ-Link	นะครับ	เพราะว่ามันสะดวกสบายกว่า	และอยู่หลายวันด้วย

ครับ	ถ้าเลือกแบบ	Tourist	Pass	คงเสียเงินเป็นจ�านวนมาก

	 บัตรนี้มีประโยชน์มากมาย	และท�าให้เราสามารถเดินทาง

ได้อย่างสะดวกสบายในประเทศสงิคโปร์	เพราะสงิคโปร์ใช้ระบบบตัร

เดียวเดินทางได้ทั่วประเทศ	ก็คือบัตร	EZ-Link	หรือ	Tourist	Pass	ที่

สามารถใช้โดยสารทกุอย่างทีเ่ป็นขนส่งมวลชนของสงิคโปร์	นอกจาก

น้ีบัตร	 EZ-Link	 ยังสามารถใช้ซื้อน�้าตามตู้กดน�้า	 และซื้อของในมินิ

มาร์ทบางแห่งได้ด้วย	ถือเป็นสิทธิพิเศษของบัตร	EZ-Link	ที่ใช้แทน

บัตรเงินสดได้เลยครับ

	 เมือ่ซือ้บตัรเสรจ็แล้วเรากเ็ริม่ต้นเดนิทางในประเทศสงิคโปร์กนั

ได้เลย	การเดินทางสงิคโปร์เป็นไปได้อย่างง่ายดายอย่างทีก่ล่าวไปข้างต้น	

เพราะว่ารถไฟฟ้าและรถเมล์ของสิงคโปร์มีเส้นทางเดินทางทั่วถึงทั้งเกาะ	

แต่ถ้าหากใครคิดว่าตัวเองไม่สามารถเดินทางไปถึงสถานที่ที่ต้องการได้

แน่	ผมแนะน�าให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น	Google	Maps	มาใช้นะครับ	

เพราะเจ้าแอพฯ	Google	Maps	มันสามารถบอกเส้นทางการเดินทางให้

เราได้	เพียงแค่เราพิมพ์ชื่อสถานที่ลงไปแล้วกด	‘ขอเส้นทาง’	มันก็จะระบุ

เส้นทางการเดินให้กับเรา	และเรายังสามารถกดขอเส้นทางส�าหรับขนส่ง

มวลชนได้อีกด้วย	 เท่านี้เราก็จะได้เส้นทางที่สั้นท่ีสุดรวมถึงได้ชื่อสถานี

รถไฟฟ้าที่จะลงและต่อรถเมล์สายที่จะต้องขึ้นเพื่อไปต่อด้วยครับ

	 เห็นไหมล่ะครับว่าการเดินทางในสิงคโปร์ช่างง่ายดายเสียจริง

แต่อาจจะสงสัยกันนะครับว่าถ้าเรามีแอปพลิเคชั่น	Google	Maps	แล้ว	

แต่หากไม่มอีนิเตอร์เนต็ใช้จะท�าอย่างไร	ปัญหาน้ีแก้ไม่ยากครบั	ในสนาม

บนิของสงิคโปร์จะมขีายซมิการ์ดส�าหรบันกัท่องเทีย่วอยู	่ซึง่ขายโดย	3	ค่าย

ยักษ์ใหญ่ของสิงคโปร์ก็คือ	Singtel		StarHub	เเละM1	โดยแต่ละค่ายก็มี

โปรโมชัน่ทีแ่ตกต่างกนัไป	ซึง่ทกุคนสามารถไปศกึษาโปรโมชัน่ทีเ่หมาะสม

กบัตวัเองได้ทัง้ก่อนไปหรอืจะสอบถามจากพนกังานในสนามบนิกไ็ด้ครบั	

หากลมืกส็ามารถซือ้ได้ตามร้านของค่ายมอืถอืเหล่านีใ้นประเทศครบั	ก่อน

ออกจากสนามบนิกอ็ย่าลมืหยบิแผ่นพบัแนะน�าสงิคโปร์ไปด้วยนะครบั	มี

หลายอย่างทีเ่ป็นประโยชน์ต่อเรา	ทัง้แผนทีก่ารเดนิทาง	สถานท่ีท่องเทีย่ว

ทีส่�าคญัในสงิคโปร์	เกร็ดเลก็เกรด็น้อยของสงิคโปร์กม็อียูใ่นแผ่นพบัเหล่า

นี้แหล่ะครับ

	 เพียงเท่านี้การเตรียมพร้อมส�าหรับการเดินทางในสิงคโปร์ก็

ครบถ้วนแล้ว	 เราก็สามารถเดินทางในสิงคโปร์ได้อย่างสะดวกสบายแล้ว

ล่ะครับ	อย่างสุดท้ายที่อยากจะบอกส�าหรับคนที่ใช้	EZ	-	Link	ก็คือระวัง

อย่าให้เงินในบัตรเหลือประมาณ	 $1	นะครับ	 เพราะคุณจะไม่สามารถ

ขึ้นรถเมล์ได้เลย	ส�าหรับการเติมเงิน	EZ	-	Link	สามารถเติมได้ทุกสถานี

รถไฟฟ้า	 อัตราการเติมเงินขั้นต�่าคือ	 $10	อย่าลืมเติมเงินกันให้เพียงพอ

ส�าหรับการใช้จ่ายนะครับ	 ไม่อย่างน้ันอาจจะถูกทอดทิ้งให้เดินหาสถานี

รถไฟฟ้าเหมือนที่ผมเจอ

	 หวังว่าค�าแนะน�าของผมจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยส�าหรับ

คนที่ก�าลังหาสถานที่ท่องเที่ยว	 หรือคนที่ก�าลังจะไปเที่ยวที่สิงคโปร์และ

อยากให้ทุกคนได้ลองสัมผัสความสะดวกสบายในการเดินของสิงคโปร์	

ผมรับรองว่าจะต้องติดใจกันแน่นอนครับ

บันทึกการเดินทางโดย		:	นายธัชชััย	พัฒนาประทีป



การขึ้น MRT 

ตอนทีผ่มไปสงิคโปร์นัน้ผมได้ใช้บรกิารรถสาธารณะของ

ประเทศสิงคโปร์หลายอย่าง	 แต่ผมเจอส่ิง	 ๆ	 หนึ่งท่ีส�าคัญกับคน

สิงคโปร์มากนั่นก็คือ	MRT	นั่นเองครับ	มันเป็นรถสาธารณะที่แสน

จะใช้ง่ายของที่นั่นเลยก็ว่าได้	ซึ่งในทุกวันผมได้ใช้มันเดินทางไปยัง

ทีต่่าง	ๆ 	และพบว่ามคีวามปลอดภยัทีด่มีากจนเป็นทีย่อมรบัของทัว่

โลก	อีกทั้งยังมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเชื่อมกับ	Real	Time	Feed	

VDO	ซึง่เป็นระบบทีท่�าให้เราสามารถเหน็การเคลือ่นไหวของคนใน

สถานีได้ทุกซอกทุกมุม	ถ้ามีบุคคลต้องสงสัยหรือเหตุการณ์ที่ไม่น่า

ไว้ใจ	ร.ป.ภ.ในสถานจีะสามารถตดิตามสถานการณ์ได้อย่างรวดเรว็	

นอกจากนีส้ถาน	ีMRT	ของสงิคโปร์นัน้ยงัมกีารให้บรกิาร

และมีความสะดวกสบายเป็นอย่างมาก	สถานีทุกสถานีมีเคร่ือง

จ�าหน่ายตัว๋ทัว่ไป	(GTMs)	และหน้าจอพลาสม่าแสดงการให้บรกิาร

ของรถไฟฟ้าว่า	รถไฟฟ้าจะมาถึงสถานีที่เราอยู่ภายในกี่นาท	ี

การใช้เงิน

การไปสิงคโปร์ในคร้ังน้ีผมได้ค�านึงถึงค่าครองชีพท่ี

ค่อนข้างจะสูงกว่าประเทศไทย	 การท่ีเราจะอยู่ในสิงคโปร์ต้อง

มีการใช้เงินอย่างประหยัดมากเพราะเราไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะ

เป็นอย่างไร	พวกเราต้องมีเงินเก็บไว้ใช้ในยามจ�าเป็นด้วย	ไม่ใช่

ว่าเอาแต่เดินเที่ยวซื้อของที่ราคาแพง	 ไม่อย่างนั้นเงินของเราก็

จะหมดไปเสียก่อน	เช่น	ข้าวจานหนึ่งมีราคาอยู่ที	่	3-	4	ดอลลาร์

สงิคโปร์	ซึง่เทยีบกบัประเทศไทยแล้วคอืประมาณ	75	-	101	บาท	

ซึง่ถอืว่ามรีาคาสงูมาก	และอย่าลมืค�านงึถงึการเดนิทางในแต่ละ

วนัด้วยว่าจะเดนิทางไปไหน	และควรเชค็ราคาค่าเข้าของสถานที่

นั้น	ๆ	ก่อน	เพราะถ้าเราไม่เช็คราคาเราต้องไปซื้อที่หน้างาน	ซึ่ง

มันอาจจะแพงกว่าก็ได้	

T ips Box

ขอบคุณภาพจาก	https://www.pinterest.com



 ในปีพ.ศ.2510 กระทรวงผังเมืองและ United Nation Development Programme ท�ำกำรศึกษำด้ำนกำรวำง

ผังเมืองของประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ในกำรพัฒนำ Concept Plan ให้พัฒนำประเทศได้ในระยะยำว ซึ่งพบว่ำ

ประเทศสิงคโปร์มีพื้นที่ไม่เพียงพอที่จะรองรับเส้นทำงถนนที่มำกไปกว่ำนี้และมีกำรสรุปว่ำต้องใช้ระบบขนส่งแบบรำง

ในกำรแก้ไขปัญหำนี้

หำกคณุเดนิทำงจำกนอกเมอืงเข้ำมำในเมอืงด้วย MRT ในช่วง

เวลำ 7:45 - 8:00 คุณ    ไม่จ�ำเป็นต้องจ่ำยคำ่ตั๋วรถ MRTเด็กที่มีส่วนสูงต่�ำกว่ำ 90 

ซม.สำมำรถใช้บริกำร MRT 

โดยไม่เสียคำ่ตั๋ว

พิสุทธิ์ มโณรัตน์



 ในปีพ.ศ.2515 รฐับำลสงิคโปร์ได้ท�ำกำรศกีษำเกีย่วกบั

ระบบขนส่งแบบรำงภำยใต้ชื่อของ ‘Singapore Mass Transit 

Study’ โดยท�ำกำรแบ่งขั้นตอนกำรศึกษำออกเป็น 3 ส่วน

 พ.ศ.2515 เป็นกำรศึกษำเก่ียวกับควำมต้องกำรใน

ด้ำนกำรขนส่งในปัจจุบันและในอนำคต และน�ำมำวิเครำะห์ผล

เพือ่สรปุวำ่ ระบบขนสง่แบบรำงสำมำรถแกไ้ขปญัหำพืน้ทีจ่�ำกดั

ได้หรือไม่ ซึ่งผลทีได้ คือ ระบบขนส่งแบบรำง สำมำรถแก้ไข

ปัญหำนี้ได้

 พ.ศ.2518 เป็นกำรศึกษำเก่ียวระบบขนส่งแบบรำงด้วย MRT 

ในด้ำนของเศรษฐกจิ กำรลงทนุ และควำมเสีย่งเพือ่สรปุว่ำ MRT มคีวำม

คุ้มค่ำที่จะลงทุนหรือไม่ ซึ่งได้ข้อสรุปวำ่ MRT เป็นยำนพำหนะในระบบ

ขนส่งแบบรำงที่ดีมำก แต่มีปัญหำในเรื่องของค่ำใช้จ่ำยที่ค่อนข้ำงสูง

 พ.ศ.2522 เป็นกำรออกแบบระบบรถไฟฟ้ำ MRT ใน

ทำงวิศวกรรม และมอบหน้ำที่กำรก่อสรำ้งให้กับหน่วยงำน  

 Provisional Mass Rapid Transit Authority

 พ.ศ.2523 กลุ่มวิจัยฮำเวิร์ดของเคนเนท ฮันเซน (Kenneth  

Hansen) ได้น�ำกำรศึกษำของประเทศสิงคโปร์มำเปรียบเทียบกับของ

ประเทศอื่น    และบอกว่ำกำรศึกษำของสิงคโปร์นั้นยังไม่สำมำรถแก้ไข

ปัญหำพืน้ที่ไ่ด้ นอกจำกนี ้กลุม่ของฮนัเซนได้เสนอว่ำให้พฒันำระบบรถบสั

ให้มีประสิทธิภำพแทน เนื่องจำกมีค่ำใช้จ่ำยน้อยกว่ำ

 พ.ศ.2524 รัฐบำลสิงคโปร์ให้กลุ่มศึกษำทั้ง 2 กลุ่มท�ำกำรศึกษำเกี่ยว

กับระบบรถ MRT และรถบัส ในชื่อ   ‘Comprehensive Traffic Study’ ซึ่งได้ข้อ

สรปุว่ำ      รถบสัไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำได้ เพรำะท�ำให้พืน้ทีบ่นถนนมน้ีอยลงแต่

ระบบ MRT จะแก้ไขปัญหำได้ดีกวำ่ ท�ำให้รัฐบำลสิงคโปร์ประกำศสร้ำงรถไฟฟำ้ 

MRT ในปีพ.ศ. 2525

พิสุทธิ์ มโณรัตน์



คุณธีรภาพ โลหิตกุล

	 นักสร้างสรรค์สื่อคนส�าคัญของไทย	เจ้าของรางวัล	“ศรีบูรพา”	ผู้สร้างผล

งานไว้มากมายหลายแขนงไม่ว่าจะเป็น	สารคดี	หนังสือพิมพ์	นิตยสาร	และหนังสือ

กว่า	40	เล่ม	ด้วยมุมมองทีก่ว้างไกลจากการเดนิทางไปยงัสถานทีต่่าง	ๆ 	ทัว่โลก	ตอน

นีค้ณุธรีภาพก�าลงัสร้างผลงานสารคดเีพือ่น�าเสนอแง่มมุต่าง	ๆ 	ของประเทศในกลุม่

อาเซียนให้คนไทยได้รับรู้	และเท่าทันสถานการณ์ต่าง	ๆ	ที่ก�าลังจะเกิดขึ้นกับเราใน

ฐานะสมาชิกของประชาคมอาเซียน

 The receiver of the Sri Burapha Award and one of the most important 

writers of Thailand, created many great works. These include documentary, news, 

magazines and books. Now MR. Teeraphap Lohitkul is working on The ASEAN 

Documentary. He wants to let Thailand know about the other countries in ASEAN.

We would like to show some of the information that we have received through Mr. 

Teerapharb Lohitkul’s facebook page.

Mr.Teeraparb Lohitkul
ฐิตา โพธิเพียรทอง

ขอบคุณภาพจาก http://www.matichon.co.th/



คุณธีรภาพ โลหิตกุล

 

 เราจึงขอนำาบทสัมภาษณ์บางส่วนจากการพูดคุยกับคุณธีรภาพผ่านทาง

แฟนเพจ ธีรภาพ โลหิตกุล (Teeraparb Lohitkul) มานำาเสนอแก่ผู้อ่านได้เห็นถึงความ

คิดของผู้สร้างสรรค์สื่อคนสำาคัญของไทยที่มีต่ออาเซียน

Q: จุดเริ่มต้นของการทำาสื่อนำาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มประเทศ

อาเซียน 
 

 ในฐานะส่ือมวลชนสายงานสารคดี ผมมีโอกาสไปสัมผัสวิถีชีวิต และศิลป

วัฒนธรรมในประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มอินโดจีน คือ เวียดนาม ลาว กัมพูชา เป็นครั้งแรก

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 ตามมาด้วยพม่า ปี 2536 และมาเลเซีย อินโดนีเซีย ในปี 2538 ซึ่ง

ช่วงเวลาน้ัน หลายประเทศทีก่ล่าวมาเพิง่ฟ้ืนจากภาวะสงคราม บางประเทศ อย่างกมัพชูา 

ยังมีการสู้รบ ชนิดที่ระหว่างการถ่ายทำาสารคดี บางทีเรามีเสียงปืนใหญ่ดังขับกล่อมใน

ระยะ 10 - 20 กิโลเมตร

 ผลงานสารคดทีีผ่มเขยีนในช่วงนัน้ ทัง้ทีเ่ป็นสารคดโีทรทศัน์ อย่างรายการโลก

สลับสีชุดเวียดนาม อาณาจักรล้านช้าง นครวัด นครธม และที่เป็นหนังสือสารคดีสัญจร 

อย่าง ท่องแดนเจดีย์ไพรในพุกามประเทศ ซินจ่าวเวียดนาม ชายชรากับบ่วงกับและคำา

สาบแห่งนครวัด นครธม ฯลฯ 

             ส่วนใหญ่เป็นภาพสะท้อนอาการตื่นตะลึง ของคนที่แทบไม่รู้จักเพื่อนบ้านของ

ตนเอง และแทบไม่เชื่อว่าดินแดนที่มีการสู้รับกันดุเดือดเลือดพล่านอย่างอินโดจีน จะ

เต็มไปด้วยร่องรอยอารยธรรมโบราณอันชวนอึ้ง อย่างมหาปราสาทนครวัด เปี่ยมด้วย

สสีนัวัฒนธรรมทรงเสน่ห์อย่างเว้ หลวงพระบาง และดารดาษด้วยหมูเ่จดย์ีจากแรงศรทัธา

มหาศาลนับพัน ๆ องค์อย่างพุกาม 

 นบัแต่นัน้ ผมจงึสนใจเพือ่นบ้านในอาเซยีนอย่างจรงิจงั และเดนิทางเข้า-ออก 

หลายประเทศในอาเซียน ทั้งเพื่อไปทำาสารคดี ไปเที่ยวเอง นำาผู้สนใจวัฒนธรรมเพ่ือน

บ้านไปเที่ยว รวมถึงไปตามคำาเชิญจากหน่วยรายการ

             ซึ่งการสัญจรรอนแรมไปในอาเซียน ทำาให้ผมมองเห็นความแตกต่างหลากหลาย 

ทัง้วัฒนธรรมการแต่งกาย การนบัถอืศาสนา ภาษา และอาหารการกนิ ซึง่มาตรฐานความ

สวย ความงาม ความอร่อย มิได้มีมาตรฐานเดียว อย่างที่เคยเข้าใจ  

  การเรียนรู้ท่ามกลางการเดินทาง	เปิดประตูใจให้ยอมรับความแตกต่าง

ของชาวอาเซียน	กระท่ังยอมรับว่า	เราสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้	หาก

เคารพในความ	“ไม่เหมือน”กันและกัน	 ซ่ึงวันน้ี	คือหัวใจส�าคัญองการสถาปนา	

“ประชาคมอาเซียน”	ภายใต้ค�าขวัญ	“Unity	on	Diversity”...เอกภาพบนความแตก

ต่างและหลากหลาย

 สรุป ผมสนใจเพื่อนบ้านอาเซียน เพราะค้นพบความจริงว่า เรารู้จักเกาหลี 

ญี่ปุ่น จีน ยุโรป อเมริกา ดีพอสมควร แต่เราไม่รู้จักเพื่อนบ้านของเรา หรือรู้จักน้อยมากๆ

Q: จุดมุ่งหมายในการนำาเสนอข้อมูล อยากให้ผู้ชมได้รับอะไร
 

 คาดหวังให้ผู้รับสื่อ เข้าใจเพื่อนบ้าน เข้าใจความเป็นจริงว่า ความสวย ความ

งาม ความอร่อย มไิด้มมีาตรฐานเดยีว อย่างทีเ่คยเข้าใจ รำาแบบไทยสวย แบบพม่ากส็วย

อย่างพม่า แบบลาวก็สวยแบบลาว คนไทยควรเปิดประตูใจ ยอมรับความแตกต่างของ

ชาวอาเซยีน กระทัง่ยอมรบัว่า เราสามารถอยูร่่วมกนัอย่างสนัตสิขุได้ หากเคารพในความ 

“ไม่เหมอืน”ของกนัและกนั นีค่อืคณุค่าและสาระ ทีผ่มปรารถนาจะสือ่ถงึผูฟั้ง ผูช้ม ผูอ่้าน

Q: สิงคโปร์มีความโดดเด่นในเรื่องใด หรือสนใจเรื่องใดเป็นพิเศษ

 ทุกวันนี้ การสร้างคนให้เก่งด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายๆด้าน ไม่ใช่เรื่องยาก 

แต่การสร้างคนให้เก่ง และมีสำานึกรับผิดชอบต่อสังคม มีสำานึกรักแผ่นดินถิ่นเกิด ไม ่ 

ฉ้อราษฏร์บังหลวงด้วยนั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่สิงคโปรทำาได้ จนส่งผลให้สิงคโปร์ก้าวพ้น

จากการเป็นประเทศกำาลังพัฒนา มาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว

 We would like to show some of intrview through Mr.Teerapharb Lohitkul’s 

facebook fanpage.

Q: The beginning of doing your works about ASEAN. 
 
 I had opportunities to visit Vietnam, Laos and Cambodia for my first 

time in 1990. And I went to Burma and Indonesia in 1993 and 1995. Some of these 

countries have just recovered from a state of war. Some of these countries were 

still at war. I could hear sounds from the cannon in area of 10 – 20 kilometers

 My work at that time was about ASEAN. Such as Vietnam, Laos, Ang-

kor Wat and a series of LOK SALAB SEE documentary, and Travelling in PUKAM 

(book), Travelling in Xin Chao (book). I saw there are many cultures, religions, 

languages, kind of foods. These thing are so interesting. So I started to do research 

and write about ASEAN ever since.

Q: The goal of these works
 
 Most Thais know European countries, Japan and Korea better than 

ASEAN. So I wanted Thai know better in our neighboring countries. Because 

every country has its identity ,for example, Thailand has Thai traditional dance, 

Laos has Lao traditional dance. Each dance has its own beauty. We need to be 

open minded with the new tradition and new culture. And this is what I want from 

my readers.

Q: What is an outstanding point of Singapore?
 
 Making people good at something is not difficult. But Singapore can 

do it. Singaporeans have responsibility in society. And there is no corruption in 

Singapore.These affected Singapore’s development from an undeveloped coun-

try to a developed country.     



 ไม่เพียงแค่คุณธีรภาพเท่านั้นที่เห็นถึงความสำาคัญและพยายามจะนำาเสนอ

เรือ่งราวของกลุม่ประเทศอาเซยีนผ่านสือ่ต่าง ๆ  ทกุวนันีเ้รือ่งราวของอาเซยีนกำาลงัได้รบั

ความสนใจจากผู้คนทุกกลุ่ม การสร้างสรรค์สื่อเกี่ยวกับอาเซียนเองก็กำาลังได้รับความ

นิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จึงขอนำาเสนอรายการสารคดีหนึ่ง ซึ่งได้รวบรวมเอาความรู้มากมาย

ของกลุ่มประเทศอาเซียนมาถ่ายทอดได้อย่างกลมกล่อม อัดแน่นไปด้วยความรู้ ความ

สนุกสนานและน่าต่ืนตาต่ืนใจ รวมถึงแง่มุมชวนคิดมากมายให้ผู้ชมอย่างเรา ๆ ได้คิด

ตาม 

 รายการ ใกล้ตาอาเซียนได้สร้างสรรค์สื่อสาระอาเซียนนำาเสนอแค่คนไทยมา

เป็นเวลากว่า 3 ปีแล้ว โดยในคอลมัน์นี ้เราจะขอนำาเสนอแง่มมุของอาเซยีนและสงิคโปร์

ในมุมมองของ นาย	ศิปปชัย	กุลนุวงศ์	(พี่ซูม) ผู้ดำาเนินรายการและผู้ช่วยควบคุมการ

ผลิตรายการ “ใกล้ตาอาเซียน” และ นางสาว นำ้าอ้อย แจ่มจิตต์ (พี่อ้อย) ผู้สื่อข่าวอาวุโส 

ทีมงานสารคดีใกล้ตาอาเซียน จากการพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดกับนักเรียนโรงเรียน

รุ่งอรุณ

Q: จุดเริ่มต้นของการทำาสื่อนำาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มประเทศ

อาเซียน

 การทำาสารคดเีรือ่งนีเ้กดิจากความคดิของคณุพรรณ ีรุง่สว่าง บรรณาธกิารกลุม่

ศิลปวัฒนธรรมและบันเทิงของ ThaiPBS ซ่ึงอยากจะทำารายการหนึ่งเก่ียวกับอาเซียน 

ด้วยความที่เราทำางานเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม แต่เราไม่ค่อยจะรู้จักศิลปวัฒนธรรมของ

กลุ่มประเทศอาเซียนมากนัก โดนมากเมื่อพูดถึงอาเซียน ผู้คนก็มักนึกถึงเรื่องเศรษฐกิจ 

และการเมือง เป็นอันดับแรก แต่จริง ๆ แล้วด้านศิลปวัฒนธรรมก็สำาคัญไม่แพ้กัน 

 หากลองมองในด้านวฒันธรรมจะเหน็ถงึความคล้าย ความเหมอืน หรอืกระทัง่

ความต่าง ของแต่ละประเทศ ถ้ามองดแูล้วคนในอาเซยีนมคีวามข้องเกีย่วกนัเยอะ ตัง้แต่

อดีตเรามีการไปมาหาสู่กันมาอย่างยาวนาน ก่อนจะมีการกำาหนดประเทศต่าง ๆ  เสียอีก 

วฒันธรรมจงึมคีวามลืน่ไหล เนือ่งจากเราค่อนข้างจะเป็นคนกลุม่เดยีวกนัมาก่อน จงึเกดิ

เป็นเป้าหมายของรายการ ที่อยากจะแสดงให้เห็นถึงความต่าง	และเมื่อเราเห็นถึง

ความเชือ่มโยงของเรากบัเพือ่นบ้าน	เราก็จะเข้าใจกนัมากขึน้	และไม่รูส้กึถงึความ

แปลกแยก	ซึ่งบก.มีคำาพูดติดปากอยู่คำาหนึ่งว่า พรหมแดนเดียวกัน และเราจะใช้คำาว่า

วัฒนธรรม ในการสลายความเป็นประเทศ และแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันของคน 

 โดยสาเหตุที่เลือกทำาสารดีนั้น เนื่องมาจากส่ือสารคดีเป็นรูปแบบการส่ือสาร

ที่คนเข้าถึงได้ง่ายกว่าสื่อรูปแบบอื่น ๆ ลองคิดดูว่าหากเป็นคนที่ไม่สนใจด้านศิลป

วัฒนธรรมเลย ก็อาจจะไม่หยิบจับสื่อจำาพวกหนังสือหรืออะไรแบบนี้ขึ้นมาอ่าน แต่หาก

เป็นในรปูแบบของสารคด ีซึง่นำาเสนอเหมอืนการเดนิทาง ทีพ่าผูช้มไปเหน็ภาพทีใ่กล้มาก

ขึ้น  ได้ฟังเสียงของผู้คนจากพื้นที่ต่าง ๆ และรู้วิธีคิดของพวกเขา ว่ามีวัฒนธรรมและ

ประเพณีอะไร  คนจะรู้สึกสนใจมากกว่า และยังสามารถเข้าถึงผู้คนได้หลากกลุ่ม หลาย

ช่วงวัย ทีมงานจึงเลือกที่จะใช้สื่อสารคดีเป็นตัวส่ือสารและเชื่อมความเข้าใจของคนใน

ประเทศไทยต่อประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน



 นาย ศิปปชัย กุลนุวงศ์  
ผู้ด�าเนินรายการและผู้ช่วยควบคุมการผลิตรายการ	ใกล้ตาอาเซียน

นางสาว น้ำ อ้อย แจ่มจิตต์     
											ผู้สื่อข่าวอาวุโส	ทีมงานสารคดีใกล้ตาอาเซียน



Q: ความสนใจของพี่ต่อประเทศสิงคโปร์คืออะไร
 

 สิ่งที่พี่สนใจคือการที่สิงคโปร์เป็นเพียงประเทศเล็ก ๆ แต่พยายาม

ทีจ่ะทำาใหป้ระเทศของตนกลายเปน็ศนูยก์ลางในหลาย ๆ  ดา้น ในการเขา้รว่ม

อาเซียนเอง สิงคโปร์ก็พยายามจะเป็นศูนย์กลางและผู้นำาในหลาย ๆ ด้าน 

โดยเฉพาะศลิปวฒันธรรม ทีพ่ยายามจะสรา้งแหลง่รวบรวมศลิปะขนาดใหญ ่

อย่าง National Gallery หรือการปรับปรุงศูนย์ศิลปะทั่วประเทศ 

 อกีสิง่ทีช่อบคอื วธิกีารทีเ่คา้ทำาใหก้ฏหมายเขม้แขง็ และการพฒันา

พื้นท่ี โดนท่ียังอนุรักษ์อาคารที่มีความสวยงามของสถาปัตยกรรมเก่าแก่ มี

การรวบรวมกลุม่อาคารเกา่อยา่งเปน็แบบแผน และสรา้งเมอืงใหมเ่พือ่ขยาย

พืน้ทีอ่ยูอ่าศยัแทนการทบุอาคารเกา่ ๆ  ทิง้ ซึง่เปน็การสรา้งแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิ

วฒันธรรมไปในตวั ตา่งจากประเทศไทย ทีม่กัรือ้อาคารเกา่ทิง้ โดยใหเ้หตผุล

ว่ากำาลังคนไม่พอ กำาลังเงินไม่มี แต่สำาหรับสิงคโปร์ จริงอยู่ว่าเขามีกำาลังเงิน

มากกว่าเรา แตส่ิง่สำาคญัคอืการทีร่ฐับาลใหค้วามสำาคญัและรา่งบญัญตัอิยา่ง

จรงิจงัในการอนรุกัษก์ลุม่อาคาร และทำาใหป้ระชาชนเหน็วา่พืน้ทีเ่กา่สามารถ

พัฒนาได้ เป็นการสร้างคุณค่าและมูลค่าแก่พื้นที่เก่าแก่เหล่านั้น

Q: คิดอย่างไรกับการที่ประเทศของเรากำาลังจะเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 จากมุมมองของพี่ที่ทำางานเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรม พี่เห็นว่าคน

ไทยนิยมไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านกันมากขึ้น เมื่อก่อนเราจะชอบไปที่ไกล 

ๆ อย่างยุโรป แต่ทุกวันนี้คนไทยก็ชอบเที่ยวใกล้ ๆ เช่น เมียนมาร์ ลาว เขมร 

มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แสดงให้เห็นว่าเราคนไทยก็พยายามจะทำาความรู้จัก

ประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นเหมือนกัน 

 ในส่วนของประเทศไทย เรามีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ

มาก และมีวิถีชีวิตที่น่าสนใจมากมาย จนเราไม่รู้จะยกอะไรขึ้นมาโปรโมท 

ตา่งจากสงิคโปรท์ีพ่ฒันามาเปน็เวลานาน มรีะบบการจดัการทีเ่ปน็ระบบแลว้ 

เมือ่เขาอยากจะยกอะไรขึน้มานำาเสนอกท็ำาไดเ้ลยเดีย๋วนัน้ ประเทศไทยเองก็

กำาลงัคอ่ยเปน็คอ่ยไป แตก่ารเปดิอาเซยีนจะทำาใหค้นไทยเกดิความตืน่ตวัมาก

ขึน้ ในเรือ่งของการพฒันาประเทศ สิง่ทีพ่ีส่งัเกตเหน็คอืเรือ่งของชาตพินัธุเ์ปน็

เรือ่งทีอ่ยูใ่นความสนใจของกระแสโลก ซึง่คนไทยมกีารศกึษาเกีย่วกบัเรือ่งนี้

มากขึ้น และพยายามจะดึงชาติพันธุ์มีอยู่มากมายของเรามาเป็นเอกลักษณ์

ของประเทศ แม้ว่าทุกวันนี้จะยังอยู่ในรูปแบบของการส่งเสริมการท่องเที่ยว

อยู่ก็ตาม 

 นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีความได้เปรียบด้านการท่องเที่ยว ใน

ส่วนของการบริการที่ดีกว่าประเทศอื่น ๆ มาก เรียกได้ว่าการบริการของเรา

น้ันดีที่สุดในอาเซียนเลยก็ว่าได้ ทำาให้นักท่องเที่ยวจำานวนมากอยากจะเดิน

ทางมายงัประเทศไทย รวมถงึสงิคโปรท์ีเ่หน็วา่บา้นเมอืงของเขามคีวามเจรญิ

กว่าเรามากนัก ก็ยังเดินทางมาเที่ยวประเทศของเราเป็นจำานวนมากเช่นกัน

Q: ข้อดีของสิงคโปร์ที่ควรนำามาเป็นแบบอย่าง

 อยา่งแรกพีม่องวา่เรือ่งกฏระเบยีบทีเ่ครง่ครดัมากของสงิคโปร ์ทำาให้

ประเทศของเขาเข้มแข็งมาก ทำาให้บ้านเมืองมีระเบียบเรียบร้อยในทุก ๆ ด้าน 

นี่เป็นเรื่องที่พี่สนใจที่สุด เพราะการจัดระเบียบคนเป็นงานที่หนักและยากมาก 

ไมเ่พยีงเทา่นัน้พวกเขายงัมเีปา้หมายทีช่ดัเจนคอื ความตอ้งการทีจ่ะพฒันาดนิ

แดนเล็ก ๆ  ของพวกเขาด้วยการพัฒนาทรัพยารคนโดยใช้การศึกษาเข้ามาช่วย 

การศึกษาของสิงคโปร์ในตอนนี้เป็นที่ยอมรับและโด่งดังในระดับโลก  สิงคโปร์

มีระบบการเรียนที่ถูกทาง เป็นระบบการศึกษาที่วางรากฐานมาอย่างรอบคอบ 

และที่สำาคัญคือการปลูกฝังของแต่ละครอบครัวให้ลูกรักการอ่าน ซึ่งเป็นสิ่งท่ี

สิงคโปร์ให้ความสำาคัญมาก
 

  

 Not only MR. Teeraphap Lohitkul that interested in  ASEAN butA 

Touch of ASEAN Television Program is also interested in ASEAN. This TV 

Program has been showing the information of ASEAN for 3 years. So we chose 

to show A Touch of ASEAN Television Program’s perspective of ASEAN.  

Q: The beginning of The ASEAN Documentary
   
 This Documentary came from Ms. Prannee Roongswang’s idea. 

She wanted to make a documentary about culture in ASEAN. But she didn’t 

know it well. Most people in Thailand initially think about economics and 

politics in ASEAN. But culture is important too. 

 There are many cultures in ASEAN. The history of cultures in  

ASEAN is old and rich, and these cultures were established before the coun-

tries as we know them today existed. So we would like to show you what we 

have learned about the cultures in ASEAN. “Culture” is the word we use to 

show the unity of the ASEAN countries.

            

 The reason we decided to use the documentary instead of using 

another kind of  media is because documentary is a very interesting type of 

media. The audience will not be bored easily and will enjoy seeing photos 

portraying different cultures.



Q:  What are you interested in, in  Singapore ?
 
 Singapore strives to be the center of many things. Especially art 

and culture,they built a huge gallery, the National Gallery, to showcase 

artworks from around the world. We are also interested in how they manage 

their country. Their area management is very good. They can conserve 

many cultural areas by turning these areas into tourist attractions, which in 

turn, creates jobs for the communities living there. This is different from 

Thailand where older buildings are often destroyed to make way for new 

offices or shopping malls. 

Q: What do you think about Thailand entering the 

ASEAN Community? 
 

 M ost Thai people start travelling in our neighboring countries 

such as Myanmar, Laos and Cambodia because they are close and 

it’s cheaper than going to Europe. It shows that people are getting to 

know our neighboring countries more. Now that Thailand is entering 

the ASEAN Community and I think that Thailand has an advantage 

over other ASEAN countries in tourism. The service in Thailand is 

better than other countries too.

Q: The good examples in Singapore

 Rules and regulations in Singapore are very strong and very strict. 

This is the good example of Singapore. These rules make the city look nice 

and tidy.Moreover, They try to develop human resource by using education. 

And now Singapore’s Education is one of the best education in the world. 

Their key of success is reading. The students are trained when they are 

young to love reading.





ภาพ : วีรภัทร เกิดโภคา
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	 สิงคโปร์ก�ำลังจะกลำยเป็นประเทศผู้ส่ง

ออกน�้ำ
	 ถ้าจะพูดไป	หลายคนก็คงจะไม่เชื่อว่าสิงคโปร์

นั้น	ก�าลังจะกลายเป็นเป็นผู้ส่งออกน�า้จริงๆ

	 “สิงคโปร์”	 ประเทศท่ีใคร	 ๆ	 	 ก็ทราบว่า	 ได้

ประสบกับปัญหาน�้าจืดไม่เพียงพอต่อความต้องการของ

ประชากรและประสบปัญหาด้านการใช้น�้ามาเป็นเวลา

นาน	จนถงึกบัต้องน�าเข้าน�้าจืดจากประเทศมาเลเซียเพือ่

ให้เพียงพอต่อการใช้สอยในปริมาณมาก	

	 ด้วยความที่สิงคโปร์จ�าเป็นต้องน�าเข้าน�้าจาก

ประเทศมาเลเซียปริมาณมาก	 และจากการท�าสัญญา

การน�าเข้าน�้าจากมาเลเซีย	 สิงคโปร์ต้องตกเป็นฝ่ายเสีย

เปรียบในการต่อรองต่าง	ๆ	และยังถูกบีบบังคับให้มีส่วน

เก่ียวข้องกับเงื่อนไขทางการเมืองของประเทศมาเลเซีย	

ซ�้าร้ายไปกว่านั้นประเทศมาเลเซียยังสามารถข่มขู่จะไม่

ส่งน�า้ให้สิงคโปร์	หากสิงคโปร์ไม่ยอมท�าตามข้อเรียกร้อง

ของพวกเขาอกี!	สงิคโปร์จงึเปรยีบเสมอืนลกูเจีย๊บตวัน้อย	

ๆ	ในก�ามอืของมาเลเซยี	ตลอดระยะเวลากว่า	80	ปีทีผ่่าน

THE
NEWater
STORY

Bringing you on 
a journey of 
Singapore’s water

มา	หรือตั้งแต่ก่อนสิงคโปร์จะตั้งประเทศเสียด้วยซ�า้

	 อย่างไรก็ตาม	ลูกเจี๊ยบสิงคโปร์ก็ได้เต็บโตขึ้น

เรื่อย	 ๆ	 ความเป็นประเทศที่พัฒนาขึ้นท�าให้สิงคโปร์มี

อ�านาจต่อรองเพิม่มากขึน้เป็นล�าดบั	จนถึงเวลาทีส่งิคโปร์

จะต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง	 ไม่ให้ตกอยู่ใต้อ�านาจของ

มาเลเซียอีกต่อไป

	 และเนื่องจากหลายปัญหาที่เกิดขึ้น	ทั้งปัญหา

ทางการเมือง	ภัยพิบัติทางธรรมชาติ	และความเสี่ยงด้าน

การขาดแคลนน�า้จากปรมิาณการใช้น�า้ทีพุ่ง่สงูขึน้เรือ่ย	ๆ 	

ท�าให้รัฐบาลสิงคโปร์ในสมัยน้ัน	 ซึ่งน�าโดยอดีตนายก

รัฐมนตรี	ล	ีกวน	ย	ูแห่งพรรค	PAP	เกิดความตั้งใจในการ

ปรับปรุงระบบการจัดการน�า้ของประเทศ	

	 สิง่หนึง่ทีส่�าคญัต่อการสร้างความเปลีย่นแปลง

ก็คือ	 การวางเป้าหมายอย่างชัดเจน	 ซึ่งจะมีผลต่อการ

ด�าเนินการให้มุ่งตรงไปสู่จุดหมายนั้น			 	 	

      

      

      

 WE CONSUME WATER 
NOT ONLY FOR DRINKING 
AND SHOWNING, BUT ALSO 
IN THE FOOD WE ATE AND 
THE PRODUCTS WE USE

ฐิตา	โพธิเพียรทอง



	 โดยเป้ำหมำยของกำรเปลี่ยนแปลงใน

ครั้งนี้คือ	สิงคโปร์จะต้องมีน�้ำใช้อยำ่งเพียงพอต่อ

ควำมต้องกำรของคนในประเทศ	โดยไม่ต้องพึง่พำ

กำรน�ำเข้ำน�ำ้จำกประเทศใด	ๆ 	ก่อนปี	2061	ซึง่เป็น

ช่วงหมดสัญญำกำรน�ำเข้ำน�ำ้จำกประเทศมำเลเซยี

พอด	ี	แต่พวกเขาไม่ได้หยุดแต่เพียงเท่านั้น	รัฐบาลยัง

ต้ังเป้าหมายว่า	 จะพัฒนาระบบการจัดการน�้าให้

สิงคโปร์กลายเป็นประเทศต้นแบบด้านการจัดการน�้า	

และเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีการจัดการน�้าแห่งหนึ่ง

ของโลก

	 ซ่ึงเทคโนโลยีที่เราก�าลังจะพูดถึงนี่แหละ	ที่

ได้น�าพาสิงคโปร์เข้าสู่การเป็นผู้ส่งออกน�้า

	 ไม่ต้องแปลกใจว่าสิงคโปร์นั้นจะสามารถ

สร้างรายได้จากธุรกิจด้านน�้าและกลายเป็นประเทศผู้

ส่งออกน�้าได้อย่างไร	 ทั้ง	 ๆ	 ที่ประเทศสิงคโปร์ถูก

ห้อมล้อมด้วยประเทศผูส่้งออกน�า้มากมาย	ไม่ว่าจะเป็น

อินโดนิเซีย	 หรือมาเลเซีย	 ซ่ึงน่าจะส่งออกน�้าจืดได้

มากกว่าสงิคโปร์	แม้สงิคโปร์จะมกีารก�าหนดเป้าหมาย

ในการพัฒนาระบบน�้า	 แต่สิงคโปร์จะสามารถแข่งขัน

กับประเทศใหญ่เหล่านั้นได้อย่างไร	ค�าตอบอยู่ที่ว่าน�้า

ของสงิคโปร์นัน้	ไม่ใช่น�า้ดบิทัว่ไปแต่เป็นน�า้คณุภาพสงู	

(High-Grade	Reclaimed	Water)	 ซึ่งได้มาจากการ

รีไซเคิลด้วยเทคโนโลยี	NEWater	นั่นเอง

เทคโนโลยี
	 การบ�าบัดน�้าด้วยเทคโนโลย	ีNEWater	ของ

สงิคโปร์น้ันเป็นนวัตกรรมใหม่ทีไ่ด้รบัการจบัตามองจาก

หลายประเทศ	 เนื่องจากเป็นความก้าวหน้าด้าน

เทคโนโลยใีนการรไีซเคลิน�า้ทีส่�าคญัและแทบจะไม่เคย

ท�ามาก่อนในภูมิภาคนี้

	 NEWater	 เป็นการเปล่ียนน�้าเสียจากครัว

เรอืนและภาคอตุสาหกรรม	ให้กลายเป็นน�า้สะอาด	เพ่ือ

น�ากลับมาใช้ใหม่	 ซ่ึงริเริ่มขึ้นในปี	ค.ศ.	 1998	ภายใต้

ความร่วมมือระหว่างสาธารณูปโภคแห่งสิงคโปร์	และ

กระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน�้า

 

 

	 โดยเป็นการบ�าบัดน�้าเสียผ่านกระบวนการ

บ�าบดัน�า้ด้วยเทคโนโลยเีมมเบรนขัน้สงู	ร่วมกบัการฆ่า

เชื้อด้วยรังสี	ultra	-	violet	จนเรียกได้ว่า	เป็นน�้าที่	“มหา

บรมสะอาด”	เลยทีเดียว

	 ถงึขนาดว่าหากเปรยีบเทยีบคณุภาพน�า้ของ	

NEWater	กับเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามยัโลก	

รวมถงึน�า้จากแหล่งอืน่ๆ	แล้ว	จะพบว่าน�า้จาก	NEWa-

ter	น้ันมคีณุภาพดทีีส่ดุ	ด้วยคณุภาพน�า้ทีด่	ีสะอาดและ

ปราศจากส่ิงปนเปื้อนใดๆ	ท�าให้น�้า	NEWater	กลาย

เป็นที่ต้องการในแวดวงอุตสาหกกรรมที่ต้องการน�้า

คุณภาพดีพิเศษเช่นนี้อย่างรวดเร็ว

	 ส�าหรบักระบวนการนัน้เริม่ต้นจากการน�าน�า้

เสียที่ผ่านการบ�าบัดเบื้องต้นด้วยการตกตะกอน	และ

การบ�าบัดทางชีวภาพ	จนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน�า้ทิ้ง

ของสงิคโปร์แล้ว	มาผ่านกรรมวิธกีารกรองแบบ	Micro-

filtration	และ	Reverse	Osmosis	ที่มีรูพรุนประมาณ	

0.1-1.0	 ไมครอนซ่ึงจะท�าหน้าที่ก�าจัดอนุภาคของแข็ง

แขวนลอยรวมถึงแบคทีเรียบางส่วน	ในขณะที่	

เมมเบรนระดบั	Reverse	Osmosis	ทีม่รีพูรนุขนาดเลก็

ต�่ากว่า	 0.001	 ไมครอน	 จะท�าหน้าที่ก�าจัดแบคทีเรีย	

ไวรัส	ตลอดจนสารเคมีปนเปื้อนต่าง	ๆ 	จนหมดไป	และ

ฆ่าเชื้อด้วยรังสี	 Ultra-Violet	 เพื่อเป็นการสร้างความ

มั่นใจย�้าในคุณภาพน�้าที่ปราศจากเชื้อโรคใด	ๆ	จนได้

น�า้ดบิคณุภาพดี	โดยทกุ	ๆ 	15	นาทจีะท�าการล้างระบบ

การกรองเพื่อความสะอาดและในทุก	ๆ	5	ปีจะท�าการ

เปล่ียนอุปกรณ์ใหม่ท้ังหมด	 จากน้ันจึงมีการเติมสาร

เคมีเพื่อปรับค่า	pH	ของน�้าให้เหมาะสมต่อการส่งจ่าย

ผ่านระบบเส้นท่อเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม	

	 น�้าคุณภาพสูงที่ได้	จะถูกแจกจ่ายเข้าระบบ

เส้นท่อที่แยกเฉพาะเจาะจงไม่ปนกับน�้าประปาจาก

โรงงานผลิตน�้าอื่น	ๆ	เรียกว่า	Deep	Tunel	Sewerage	

System	หรือ	DTSS	ซึ่งเป็นระบบท่อระบายน�้าใต้ดิน	มี

ความยาวกว่า	48	กม.	!	

	 DTSS	 เป็นท่อที่เชื่อมโยงกับนวัตกรรม	NE-

Water	 ทั้งระบบ	 โดยจะล�าเลียงน�้าเสียจากทางตอน

เหนือและตะวันออกของประเทศ	มายังโรงบ�าบัดน�้า	

Changi	 เพื่อบ�าบัดน�้าเบื้องต้นก่อนจะส่งไปโรงงาน	

NEWater	หลังจากผ่านการบ�าบัดจนได้น�า้คุณภาพสูง

แล้ว	น�้าจะถูกล�าเลียงด้วย	DTSS	อีกครั้ง	เพื่อส่งไปใช้

งานในภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการน�้าคุณภาพดีพิเศษ

ต่อไป

เปลี่ยน”น�้ำเสีย”ให้
กลำยเป็นน�้ำดื่ม

น�้ำใช้



	 แต่เดิม	NEWater	นั้นมีจุดมุ่งหมายในการเป็นแหล่งน�้าอุปโภค

ของคนใประเทศเป็นหลัก	 ซึ่งในตอนนี้	 NEWater	ก็สามารถรองรับความ

ต้องการในการใช้น�้าของประชาชนได้ถึง	 30%	จากการสร้างโรงงาน	NE-

Water	 4	แห่งทั่วประเทศ	 รัฐบาลสิงคโปร์จึงได้ตั้งเป้าหมายว่าในปี	2060	

จะน�าน�้าจากนวัตกรรม	NEWater	มาใช้ให้ได้ถึง	55%	ของความต้องการ

ของประเทศ	โดยจะสร้างโรงบ�าบัดน�้าเพิ่มขึ้น	และจะสร้างโรงงาน	NEWa-

ter	เพิม่ขึน้เป็น	5	แห่ง	ซึง่ถอืเป็นเรือ่งน่ายนิดมีาก	ๆ 	เนือ่งจากในอดตีทีผ่่าน

มาการใช้น�้าของสิงคโปร์นั้นมาจากการน�าเข้าแทบทั้งหมด!

	 และสิ่งที่น่ายินดียิ่งกว่านั้นก็คือ	ด้วยความที่น�้าจาก	NEWater	

นั้นเป็นน�้าที่มีคุณภาพดีมาก	และเป็นน�้าที่มีโมเลกุลเล็ก	ซึ่งเหมาะส�าหรับ

การใช้งานในภาคอุตสาหกรรมที่ละเอียดอ่อน	NEWater	จึงกลายเป็นทาง

เลือกการใช้น�้าที่ส�าคัญของภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้น�้าคุณภาพดี

พิเศษ	ได้แก่	อุตสาหกรรมสิ่งทอ,	ฟอกย้อม	 ,อิเลคทรอนิคส์	 ,	semi	con-

ductor,	electroplating	หรอืน�าไปใช้ในระบบ	Boiler	และ	Cooling	system	

ในอุตสาหกรรมอื่น	ๆ 	จุดมุ่งหมายในการใช้น�้า	NEWater	จึงเปลี่ยนไป	จาก

การเป็นแหล่งน�้าอุปโภคเป็นหลัก	NEWater	ก็ถูกน�ามาใช้ในกระบวน	

การอุตสากรรมมากขึ้น

TIPS	:	และอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ส�าคัญไม่แพ้กันของสิงคโปร	์นั้นคือ		

DESALINATION	หรือการแปลงน�้าทะเลเป็นน�้าจืด	ก็เป็นแหล่งน�า้ส�าคัญ

อีกส่วนหนึ่งของสิงคโปร์	โรงงาน	Desalination	นั้นตั้งอยู่บริเวณเขื่อนปาก

แม่น�้าที่ชื่อ	Marina	 Barriage	 ปัจจุบันโรงแยกเกลือออกจากน�้าทะเล

สามารถผลติน�า้เพือ่ตอบสนองการบรโิภคในประเทศได้กว่า	10	%	และคาด

ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น	30	%	ภายในอีก	50	ปีข้างหน้า

แรงจูงใจ	
	 เพือ่ให้ประชาชนได้มส่ีวนร่วมกบัการพฒันา	ทางรัฐบาลได้เปิด

โอกาสให้บริษัทเอกชนเข้ามามีส่วนในการจัดการดูแลนวัตกรรมใหม่นี้	

และรฐับาลสนบัสนนุให้เกดิการลงทนุธรุกจิด้านน�้าในประเทศ	โดยมกีว่า	

100	บริษัททั้งใหญ่และย่อยเปิดตัวขึ้น	

	 ซึ่งนอกจากธุรกิจด้านน�้าแล้ว	 รัฐบาลสิงคโปร์ได้ยกเว้นภาษี	

WCT	(Water	Conservation	Tax)	ที่สูงถึง	30%	ให้กับภาคธุรกิจที่ใช้น�า้

จาก	NEWater	เพ่ือเป็นการสร้างแรงจงูใจให้ผูป้ระกอบการกนัมากใช้น�า้

รีไซเคิลกันมากขึ้น	เนื่องจากการใช้น�า้	NEWater	ซึ่งเป็นน�้าที่น�ากลับมา

ใช้ใหม่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์น�้าเช่นเดียวกัน	ต่างกับการใช้น�้า

จากแหล่งอื่น	ๆ	ที่จะมีการเก็บค่าบริการส่วนเพิ่มเติมและค่าน�า้ที่สูงกว่า	

เพื่อให้ประชาชนหันมาอนุรักษ์น�า้กันมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

	 และเพือ่เป็นการสร้างการยอมรบัจากสาธารณะชน	NEWater	

ยังถูกน�าไปใช้ในกิจกรรมสาธารณะต่าง	 ๆ	 เช่นงานกีฬาระดับชาติ	 โดย

เฉพาะการสร้างการยอมรับในระดับเยาวชน	 เพื่อให้พวกเขาเกิดความ

ภาคภมูใิจในการแก้ปัญหาเรือ่งน�า้ของชาต	ิซึง่มส่ีวนมากจากพฤตกิรรม

ของทุกคนในประเทศ	 รัฐบาลสิงคโปร์พยายามส่งเสริมให้ประชาชนหัน

มาใช้น�้า	 recycle	 กันมากขึ้น	 ด้วยการรณรงค์ผ่านส่ือสาธารณะต่าง	 ๆ	

และได้สร้างศนูย์การเรยีนรู	้NEWater	หรือ	NEWater	Visitor	Centre	เพือ่

ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีนี้แก่บุคคลทั่วไป	นักท่องเที่ยว	และ

นกัวจิยัหรอืนกัลงทนุทีส่นใจกระบวนการบ�าบดัน�า้นี	้จะเหน็ได้ว่าสงิคโปร์

ให้ความส�าคัญกับ	NEWater	เป็นอย่างมาก

	 รัฐบาลสิงคโปร ์พยายามจะให้ประชาชนได้การเรียนรู ้

กระบวนการและความส�าคัญของ	NEWater	ซึ่งเป็นส่วนค�าคัญอย่างยิ่ง



ต่อการใช้น�า้ของประเทศของพวกเขา	และท�าให้ประชาชนตระหนกัได้ว่า

น�้า	 NEWater	 นั้นมีคุณค่ามากเพียงใด	 ถึงนวัตกรรมนี้จะไม่ได้เป็น

ภมูปัิญญาทีส่บืทอดกนัมาเนิน่นาน	แต่หากไม่ม	ีNEWater	แล้ว	ประเทศ

สิงคโปร์อาจต้องย�า่แย่กว่าที่เป็นอยู่อย่างมาก	

	 เหน็แบบนีแ้ล้วกอ็ดจะดใีจและยนิดไีปกบัสงิคโปร์ไม่ได้	แม้จะ

เริม่จากการไม่มอีะไรเลย	แต่พวกเขากพ็ยายามทกุวถิทีางทีจ่ะท�าให้เกดิ

การพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง	 จนปัจจุบันนี้สิงคโปร์มีน�้ากินน�้าใช้จาก

ผลผลิตของตนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย	ๆ 	ทั้งยังสร้างเงินและงานให้กับประเทศ	

ธุรกิจเกี่ยวกับนวัตกรรมการบ�าบัดน�้า	 NEWater	และกระบวนการ	De-

salination	สร้างรายได้ว่า	470	ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	ต่อปี	และยังสร้าง

งานกว่า	11,000	ต�าแหน่งในปี	2015	นี้อีกด้วย

	 ในปัจจุบันระบบการจัดการน�้าของสิงคโปร์ได้รับการยอมรับ

ว่ามปีระสทิธภิาพและความยัง่ยนืมากประเทศหนึง่ของโลก	เป็นทีย่อมรบั

ในระดับสากลโลกและเปลี่ยนสิงคโปร์จากประเทศที่เคยไม่มีทรัพยากร

น�้าจืดเลย	เป็นประเทศที่มีน�้าใช้เป็นของตนเอง	ด้วยระบบการจัดการน�้า

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

	 NEWater	นอกจากจะเป็นการสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกจิ

ให้กบัประเทศแล้ว	ยงัเป็นการสร้างชวีติใหม่ให้กบัประชาชนชาวสงิคโปร์	

ความมั่นคงด้านการใช้น�้าที่ได้มา	 จะท�าให้สิงคโปร์ไม่ตกเป็นฝ่ายเสีย

เปรียบในข้อต่อรองต่าง	ๆ 	ในขณะเดียวกันยังเป็นการเพิ่มความสามารถ

ในการต่อรองและสร้างจุดยนืให้สงิคโปร์ในเวทโีลก	เป็นการลดความเสีย่ง

ด้านเสถยีรภาพของประเทศในอนาคต	สร้างความเชือ่มัน่ให้กบันกัลงทนุ

ทัง้ยังสร้างเงนิมหาศาลและท�าให้เกดิรายได้หมนุเวยีนซึง่จะน�าไปสูค่วาม

เจริญรุ่งเรืองและความก้าวหน้าของประเทศมากขึ้นเรื่อย	ๆ	

		 Singapore	is	one	of	the	countries	facing	fresh	water	problems.	There	

is	not	enough	fresh	water	in	Singapore.	So	Singapore	has	to	import	fresh	water	

from	other	countries,	mostly	from	Malaysia.	Therefore	Malaysia’s	political	prob-

lems	could	affect	Singapore	directly.

	 The	fresh	water	problem	became	bigger	and	bigger	as	Singapore’s	

population	grew.	The	Singaporean	government	has	been	working	very	hard	to	

try	and	solve	the	fresh	water	problems	for	the	country.	

	 In	their	project,	the	Singapore	government	dubbed	“Singapore	must	

have	enough	water	before	2061”.	But	they	didn’t	stop	with	this	plan	only.	They	

planned	to	be	the	best	country	in	water	management	and	become	a	global	

hydro	HUB.

 

	 The	project	“NEWater”	began	in	1998.	It	is	a	new	innovation	that	no	

one	has	done	before.	This	high	technology	can	produce	high-grade	reclaimed	

water.	It	means	they	produce	water	with	higher	quality	than	other	countries.	

NEWater	uses	high	membrane	technology	and	sterilizes	water	by	using	ultra-vi-

olet	light.	Water	from	this	process	is	of	a	higher	quality	than	the	world	standard	

so	it	is	kind	of	the	best	fresh	water	in	the	world.

	 Because	of	the	high	quality	of	water,	it	benefits	and	makes	perfect	for	

use	in	the	industrial	sector	such	as	semi-conductors,	electroplating,	and	Boiler	

and	Cooling	systems.	So	it	became	the	most	used	water	in	industrial	sector.

	 Another	technology	used	by	Singapore	is	desalination.	This	process	

removes	the	salt	from	seawater	turning	it	into	fresh	water.

	 The	Singaporean	government	tried	to	make	Singaporeans	use	more	

recycled	water	by	using	public	media	and	built	a	study	center	named	“NEWa-

ter	Visitor	center”.	This	center	was	built	 to	provide	 information	 for	everyone	

about	NEWater	 systems	and	 the	development.	 It	 shows	 that	 the	Singapore	

government	thinks	that	NEWater	system	is	very	important	to	Singapore	and	its	

citizens.

	 Now,	everyone	trusts	Singapore’s	water	quality	and	Singapore	can	

produce	enough	fresh	water	for	its	citizens	and	export	to	other	countries.	Sin-

gapore’s	water	shortage	has	turned	into	one	of	the	country’s	incomes.

TO BE A THE BEST COUNTRY 
IN WATER MANAGEMENT AND 

THE GLOBAL HYDRO HUB



	 เมื่อคร้ังท่ีฉันได้ไปศึกษาภาคสนามที่ประเทศสิงคโปร์เป็น

ระยะเวลา	1	สปัดาห์นัน้	ฉนัได้เรยีนรูส้ิง่ใหม่	ๆ 	มากมาย	เพราะทีป่ระเทศ

สิงคโปร์มีหลายสิ่งให้เราได้เรียนรู้	 จากการไปต่างประเทศคร้ังแรกของ

ฉันครั้งนี้	 ท�าให้ฉันได้เรียนรู้ว่า	กำรใช้ชีวิตอยู่ต่ำงบ้ำนต่ำงเมืองต้อง

ค�ำนึงถึงปัจจัยหลำยอย่ำง	นอกจำกเรื่องของภำษำที่เรำจะต้องใช้

สื่อสำรแล้ว	เรื่องของ	“เงิน”	ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เรำต้องค�ำนึงถึง

เป็นอันดับแรก	 โดยเฉพาะเรื่องของการจับจ่ายซื้อของค่ะ	ซึ่งสิ่งของที่

ฉันก�าลังจะกล่าวถึงนี้ไม่ใช่ของฝาก	 ไม่ใช่ของที่ระลึก	แต่เป็นของที่เรา

จ�าเป็นต้องใช้เป็นอย่างมาก	นั่นก็คือ	“น�้าดื่ม”	ค่ะ

	 น�้าดื่มที่ประเทศสิงคโปร์นั้นมีราคาค่อนข้างสูงเลยทีเดียว	

(ส�าหรับคนที่มีทุนน้อยอย่างฉัน)	 เวลาเดินเข้าร้านสะดวกซื้อเพื่อซื้อน�้า

ดื่ม	ฉันจะอยู่ในร้านนั้นค่อนข้างนานทีเดียวค่ะ	แต่ที่อยู่นานไม่ใช่เพราะ

ซื้อของมากมายหรอกค่ะ	เพราะเวลาส่วนใหญ่ที่หมดไปนั้น	จะอยู่ที่การ

เปรียบเทียบดูราคาน�า้แต่ละขวดเสียมากกว่า	เทียบแล้วเทียบอีก	เทียบ

จนได้น�า้ด่ืมทีร่าคาถกูทีส่ดุกนัเลยทเีดยีว	และจากประสบการณ์นีท้�าให้

ฉันมีค�าถามผุดขึ้นมาในใจว่า	“ท�าไมน�า้ดื่มถึงมีราคาแพง”	ซึ่งค�าถามนี้

กย็งัไม่ได้ถกูหาค�าตอบ	ณ	ตอนนัน้หรอกค่ะ	แต่ดฉินัได้หิว้ค�าถามนีก้ลบั

มาทีป่ระเทศไทยด้วย	เพือ่น�ามาหาค�าตอบในเรือ่งนี	้และในทีส่ดุฉนักไ็ด้

ค�าตอบที่ท�าให้ฉันเข้าใจแล้วว่า	 “เหตุใดน�้าด่ืมที่ประเทศสิงคโปร์จึงมี

ราคาแพง”

	 เน่ืองจากท่ีประเทศสิงคโปร์มีน�้าจืดน้อย	 ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่ง

มาจากขนาดพื้นท่ีของประเทศสิงคโปร์ค่ะ	ประเทศสิงคโปร์นั้นมีขนาด

พื้นที่เพียงแค่	ประมาณ	700	ตารางกิโลเมตรเท่านั้น	 ซึ่งถือว่าเล็กมาก

ค่ะ	หากเทยีบกบัประเทศไทยแล้ว	ประเทศสงิคโปร์จะมขีนาดพืน้ทีเ่ทยีบ

เท่าเกาะภูเก็ตของประเทศไทยเท่านั้นซ่ึงหมายความว่าสิงคโปร์จะมี

ป่า-เขาต้นน�้าน้อยและมีพื้นที่รองรับน�้าฝนได้น้อยอีกเช่นกัน	 ยังมีเรื่อง

ของลักษณะพื้นที่ของประเทศสิงคโปร์	ที่มีลักษณะเป็นเกาะเล็ก	ๆ 	มีน�้า

ทะเลอยู่ล้อมรอบ	นั่นก็แสดงว่าปริมาณน�้าเค็มจะต้องมีมากกว่าน�้าจืด

อย่างแน่นอน	 ซ่ึงเหตุน้ีเองท�าให้เรื่องน�้าจืดกลายเป็นปัญหาใหญ่ของ

ประเทศไปเลยค่ะ

น�ำ้จืดที่ได้มำ
	 ประเทศสิงคโปร์ก็ไม่เคยย่อท้อต่อปัญหาของตนเองเลยและ

ได้พยายามค้นหาวิธีการต่าง	 ๆ	 มากมายเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องนี้	 ซึ่ง

สิงคโปร์ได้คิดวิธีการหลัก	ๆ	ไว้	4	วิธีด้วยกันค่ะ

	 อย่างแรกเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและได้น�้าจืดมาค่อนข้างเร็วเลย	

นั่นก็คือ	กำรน�ำเข้ำน�้ำจืดจำกต่ำงประเทศ	 ซึ่งประเทศที่ส่งน�้าให้

สิงคโปร์คือ	 ประเทศมาเลเซีย	 เนื่องจากประเทศมาเลเซียกับประเทศ

สงิคโปร์อยูช่ดิตดิกนัแบบบ้านใกล้เรอืนเคยีง	แถมประเทศมาเลเซยียงัมี

FRESH 
WATER

นันทิมา	เมืองกรุง



ทรัพยากรน�้าจืดมากพอที่จะส่งขายให้กับสิงคโปร์ใช้ได้อย่าง

สบาย

	 วิธีที่สองฉันขอตั้งชื่อให้ว่า	 “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน”	ก็

จะให้พึง่คนอืน่อย่างเดยีวได้อย่างไรล่ะคะ	สงิคโปร์กต้็องพึง่พา

ตนเองด้วย	เพือ่ทีใ่นภายภาคหน้าสงิคโปร์จะสามารถยนือยูไ่ด้

ด้วยตนเอง	ซึ่งวิธีการที่ฉันก�าลังกล่าวถึงนั้นคือ	กำรกักเก็บน�้ำ

ฝนไว้ใช้ภำยในประเทศ	 แต่ก็ติดด้วยปัญหาของขนาดพื้นที่

ประเทศอีกเช่นเคย	ที่ท�าให้ประเทศสิงคโปร์ไม่สามารถกักเก็บ

น�้าฝนในปริมาณที่มาก	 ๆ	 ได้	 ดังนั้นถึงแม้ปริมาณน�้าฝนของ

ประเทศสิงคโปร์มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่	2,340	มิลลิเมตรต่อป	ีมันก็ยัง

ไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนทั้งประเทศอยู่ดีค่ะ	 แต่

ประเทศอย่างสงิคโปร์	มหีรอืจะยอมให้ประเทศของตนมปัีญหา	

ดังนั้นประเทศสิงคโปร์จึงได้น�าเทคโนโลยี	อื่น	ๆ	เข้ามาเป็นตัว

ช่วยด้วยนะคะ

	 เร่ิมจากวิธีการที่สาม	นั่นก็คือ	กำรแปลงน�้ำทะเล

ให้เป็นน�้ำจืด	 ซ่ึงครั้งแรกที่ดิฉันได้อ่านข้อมูลนี้	 ค่อนข้างน่า

ตกใจทีเดียวเพราะไม่เคยคิดว่าจะมีการน�าน�้าทะเลเค็ม	ๆ	ที่มี

แต่เกลือมาแปลงให้เป็นน�้าจืดได้จริง	 แต่ที่สิงคโปร์สามารถ

ท�าได้จรงิด้วยเทคโนโลยทีีส่ามารถก�าจดัเกลอืออกจากน�า้ทะเล	

(Desalination)	ซ่ึงกระบวนการนีม้อียูส่องแบบด้วยกนัค่ะ	แบบ

ทีห่นึง่	เป็นหลกัการกรองเกลอืออกจากน�า้ทะเล	(RO	:	Reverse	

Osmosis)	และแบบทีส่องคือ	หลกัการใช้ความรอ้น	(Thermal	

Desalination)	 โดยที่ประเทศสิงคโปร์จะมีโรงงานผลิตหรือ

โรงงานที่คอยก�าจัดเกลือออกจากทะเล	อยู่ที่บริเวณเขื่อนปาก

แม่น�้า	ที่มีชื่อว่า	Marina	Barrage

	 มาถึงวิธีการสุดท้ายกันแล้วนะคะ	 วิธีการนี้เป็นวิธี

การทีใ่ช้เทคโนโลยขีัน้สงูสดุเลยกว่็าได้ค่ะ	นัน่กค็อื	กำรรไีซเคลิ

น�้ำเสียให้เป็นน�้ำดี	 โดยที่สิงคโปร์จะน�าน�้าเสียจากครัวเรือน

มา	“รีไซเคลิ”	ให้เป็นน�า้ด	ีขอย�า้นะคะว่ารไีซเคลิ	ไม่ใช่การบ�าบดั

น�้าเสียอย่างที่เราเคยได้ยินหรืออย่างที่ประเทศไทยท�า)	 ซึ่ง

กระบวนการการรีไซเคิลน�้าเสียนี้	 สามารถท�าได้ไม่ยากเลยค่ะ	

โดยสิงคโปร ์จะน�าน�้าเสียจากภาคครัวเรือน	 และภาค

อุตสาหกรรม	มาผ่านวิธีการกรองน�้าแบบ	Microfiltration	Re-

verse	 	 Osmosis	 จากนั้นก็จะน�าน�้าไปฆ่าเช้ือด้วยรังสี

อัลตราไวโอเลต	ซึ่งจะท�าให้ได้น�้าดิบคุณภาพดีจนสามารถน�า

กลับไปรวมกับน�้าดิบอื่น	ๆ	 ได้ค่ะ	และสามารถน�าน�้าดิบเหล่า

นั้นไปผลิตเป็นน�้าประปาต่อไป	ซึ่งคือเทคโนโลยีนี้มีชื่อเรียกว่า	

NEWater	นั่นเองค่ะ		

	 เทคโนโลยี	NEWater	นี้นะคะ	ยังสามารถเพิ่มการ

ผลิตน�้าของประเทศได้เป็นเท่าตัวเลยค่ะ	จากปัจจุบันการผลิต

น�้าของประเทศสิงคโปร์มีปริมาณแค่	 	 30	%	 ซึ่งส�าหรับใน

อนาคตเทคโนโลยน้ีีจะสามารถแบ่งเบาการผลติน�า้ของประเทศ

ได้มากถึง	 55	%	 เลยทีเดียวค่ะ	ที่ส�าคัญเทคโนโลยีนี้ยังท�าให้

ประเทศสิงคโปร์หวังไว้ว่า	ในอนาคตสิงคโปร์จะสามารถยืนได้

ด้วยตนเอง	และเทคโนโลยีนี้จะกลายเป็นแกนน�าหลักในการ

ผลิตน�้าจืดของประเทศได้ค่ะ

ปลูกจิตส�ำนึก
	 นอกจากสงิคโปร์จะคดิหาวธิกีารต่าง	ๆ 	มากมาย	เพือ่

แก้ปัญหาเรื่องน�้าจืดแล้ว	 สิงคโปร์ยังคิดวิธีการสร้างจิตส�านึก

และให้ความรูแ้ก่ประชาชนไปพร้อม	ๆ 	กนัด้วย	เพือ่ทีป่ระชาชน

จะได้ช่วยกันประหยัดน�้ามากขึ้น	โดยที่สิงคโปร์จะมีหน่วยงาน

ที่จัดการในเรื่องนี้โดยเฉพาะ	คือหน่วยงาน	PUB	หรือ	Public	

Unity	Board	ค่ะ	ซึ่งหน่วยงาน	PUB	นี้ก็ได้คิดแนวทางเหล่านี้

ไว้แล้ว	4	แนวทางด้วยกัน	

	 แนวทางที่หนึ่ง	 เป็นแนวทางการใชฉ้ลำกประหยัด

น�้ำ	 ซึ่งฉลากตัวนี้จะเหมือนกับฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้าของ

บ้านเรา	แต่ต่างกันตรงชื่อเรียกเท่านั้น	 โดยฉลากประหยัดน�้า

ของสิงคโปร์	จะมีชื่อเรียกว่า	WELS	หรือ	มีชื่อเรียกเต็ม	ๆ	ว่า	

Water	 Efficiency	 Labeling	 Scheme	 แล้วฉลากตัวนี้ท�า
หน้าทีอ่ย่างไร	หรอืแค่แปะไว้เฉย	ๆ 	ไม่ใช่หรอกค่ะ	เพราะฉลาก

ตัวนี้จะท�าหน้าที่แปะอยู่ตามเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับน�้าใน

บ้านเรือนต่าง	 ๆ	 เป็นตัวบ่งบอกถึงการใช้น�้าของแต่ละเครื่อง

นั่นเองค่ะ	ดังนั้นก่อนที่ประชาชนจะซื้อเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยว

กบัน�า้	จะพิจารณาดกู่อนว่าซือ้ไปแล้วจะต้องใช้น�า้มากน้อยแค่

ไหน	และนีก่เ็ป็นอกีหนึง่แนวทางทีจ่ะช่วยให้ประชาชนประหยดั

ทั้งเงิน	และประหยัดทั้งน�้าในประเทศด้วยค่ะ

	 แนวทางที่สอง	เป็นแนวทางการเพิ่มมูลค่ำน�้ำ	โดย

จะเรียกง่าย	ๆ	ว่า	ภำษีอนุรักษ์น�้ำ	ซึ่งภาษีนี้จะบวกเพิ่มไปกับ

ค่าน�า้ของแต่ละบ้าน	และหากบ้านไหนใช้น�า้มาก	ค่าใช้จ่ายน�า้

ก็จะสูงขึ้นเช่นกันค่ะ	และจากแนวทางนี้ก็ท�าให้ประชาชนช่วย

กันลดการใช้น�้าเพื่อที่จะได้ไม่ต้องจ่ายค่าน�้าในราคาสูงนั่นเอง

ค่ะ	 แต่ภาษีอนุรักษ์น�้านี้ก็ได ้มีการยกเว ้น	 ส�าหรับภาค

อุตสาหกรรมที่ใช้น�้าจาก	NEWater	(น�้ารีไซเคิล)	ดังนั้นหากไม่

อยากจ่ายเงินมากก็หันมาใช้น�้าจาก	NEWater	กันนะคะ

	 แนวทางทีส่าม	เป็นแนวทางทีร่ฐับาลได้ช่วยกนัสร้ำง

องค์ควำมรู้ต่าง	 ๆ	 ในเรื่องของน�้าจืดให้กับประชาชนได้รับรู้	

โดยจะผ่านสื่อสาธารณะต่าง	ๆ	ยกตัวอย่างเช่น	การจัดให้มี	

การรณรงค์	“Let’s	Not		Waste	Precious	Water”	โดยจะให้

ประชาชนเข้าร่วมการรณรงค์นี้	และประชาชนก็จะได้รับรู้เรื่อง

น�้าจืดไปเต็ม	ๆ	เลยค่ะ



	 แนวทางสุดท้าย	เป็นแนวทางที่คล้าย	ๆ	กับ

แนวทางทีส่ามเลยค่ะ	แต่ครัง้นีจ้ะออกมาในรปูแบบของ

โปรแกรม	โดยจะเป็นโครงกำรกำรร่วมมอืกนัของทำง

ภำครัฐ	 –	 ภำคเอกชน	 –	 ภำคประชำสังคม	 ซึ่ง

โปรแกรมที่กล่าวไปนั้นก็คือโปรแกรม	ABC	หรือ	Ac-

tive	Beautiful	 and	Clean	water	ซึ่งพอออกมาในรูป

แบบของโปรแกรมแล้ว	ย่ิงท�าให้ประชาชนสามารถรบัรู้

เรื่องราวต่าง	ๆ	ได้มากขึ้น

	 จากทีก่ล่าวมาทัง้หมดนี	้ทกุคนคงเหน็แล้วใช่

ไหมคะว่า	ประเทศสิงคโปร์ไม่ยอมให้ปัญหาเรื่องน�้าจืด

ของตนมาขัดขวางความเจริญก้าวหน้าของประเทศได	้

สังเกตได้จากการคิดวิธีการต่าง	ๆ	กล่าวคือ	การจัดหา

น�้าจืด	 ไม่ว่าจะเป็นการน�าเข้าน�้าจากประเทศมาเลเซีย	

การใช้น�า้ฝนในประเทศ	การแปลงน�า้ทะเลให้เป็นน�า้จดื	

รวมถึงการแปลงน�้าเสียให้เป็นน�า้ดี	นอกจากนี้ยังมีการ

สร้างจิตส�านึกให้กับประชาชนโดยผ่าน	4	แนวทางด้วย

กนั	ได้แก่	ฉลากประหยัดน�า้	WELS	ภาษอีนรุกัษ์น�า้	การ

สร้างองค์ความรู ้ผ่านสื่อสาธารณะ	 และการจัดท�า

โปรแกรม	ABC	ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นตัวชี้วัดได้ว่า	 ในภาย

ภาคหน้าประเทศสงิคโปร์จะเป็นประเทศทีม่คีวามเจรญิ

ก้าวหน้าเป็นอย่างมาก	และท่ีส�าคญัฉนัเชือ่ว่าในอนาคต

ประเทศสงิคโปร์จะต้องมนี�า้จดืใช้ในประเทศโดยไม่ต้อง

พึ่งพาประเทศอื่นได้อย่างแน่นอนค่ะ

	 มาถึงตอนนี้ฉันก็ได้กุญแจหรือค�าตอบที่จะ

มาไขข้อข้องใจของฉันที่เคยสงสัยว่า	 “ท�าไมน�้าดื่มใน

ประเทศสงิคโปร์จงึมรีาคาแพง”	และจากค�าถามนีท้�าให้

ฉนัได้เหน็ถงึความพยายามต่าง	ๆ 	มากมายของประเทศ

สิงคโปร์ที่ท�าทุกอย่างให้ประเทศและประชาชนของตน

มนี�า้จดืได้ใช้	ไม่ใช่เพยีงแต่น�า้ดืม่ทีไ่ว้บรโิภคเท่านัน้	น�า้

จดืทีใ่ช้ในการอปุโภคอกีกเ็ช่นกนัค่ะ	และนอกจากความ

พยายามแล้วสิง่หนึง่ทีฉ่นัสมัผสัและรบัรูไ้ด้กค็อื	การร่วม

มอืร่วมใจของคนทัง้ประเทศค่ะ	ไม่ว่าจะเป็นการร่วมมอื

กนัประหยดัน�า้	การส่งเสริม	NEWater	ให้ทุกประเทศได้

เหน็ว่า	การรไีซเคลิน�้าเสียกลบัมาใช้นัน้ไมใ่ชเ่รื่องทีเ่ปน็

ไปไม่ได้	 เพราะท่ีสิงคโปร์ได้สร้างและท�ามันขึ้นมาแล้ว

จริง	ๆ	และท�าออกมาได้ดีเสียด้วย	



	 Fresh	drinking	water	in	Singapore	is	expen-

sive	because	it’s	hard	to	have	fresh	water	in	Siga-

pore,since	the	country	is	just	tiny	and	serrounded	by	

the	sea.	Singapore	didn’t	have	enough	fresh	water	

and	this	 issue	became	a	big	problem.	 In	 the	past	

Singapore	took	fresh	water	from	neighbouring	coun-

tries	like	Malaysia.	There	were	4	main	ideas	to	solve	

this	problem.

	 The	first	is	to	import	fresh	water	from	Ma-

laysia	because	Singapore	is	close	to	Malaysia.	

	 The	Second	is	for	Singapore	to	catch	rain-

water.	However,	 rainwater	 alone	 is	 not	 enough	 to	

provide	water	for	all	the	people	of	Singapore.	

	 The	third	is	the	creation	of	new	water	tech-

nology	 systems.	 There	 are	 2	main	 systems	being	

employed	 in	 Singapore:	 Reverse	Osmosis	 and	

Thermal	Desalination.	There	is	a	desalination	plant	

near	Marina	Barrage.	

	 The	last	one	is	wastewater	recycling.	This	

system	uses	Micro-Filtration,	Reverse	Osmosis	and	

Ultraviolet	Sterilisation.	

	 Singapore	 also	 started	 the	 Public	Unity	

Board	organzation	 to	develop	 the	awareness	and	

provide	knowledge	to	population.	This	organization	

has	4	main	projects:	

	 The	 first	 is	 the	water	 efficiency-labeling	

scheme.	This	will	be	stuck	on	the	product	and	it	will	

tell	you	how	to	use	it	

	 The	second	 is	 raising	 the	price	of	water.	

The	organization	added	tax	to	the	price	of	water	for	

each	household.	Households	that	use	a	lot	of	water	

will	pay	high	water	tax.				

	 The	 third	 is	 providing	 information	 to	 the	

public	about	saving	and	conserving	water.			

	 Lastly,	the	government	cooperates	with	the	

people	of	Singapore	to	ensure	active,	beautiful	and	

clean	water	 for	every	citizen	while	providing	easy	

access	to	knowledge	about	water	use	and	saving.



   Gateway to be Successful
“ทำ�ไมคนทำัง้โลกไม่คดิทำีจ่ะใช้ภาษาเดยีวกนัทำัง้
โลกบ้างนะ” ค�ำถำมนี้เคยผุดขึ้นมำในหัวของฉัน ในวันที่พ่อฉัน

บังคับให้ฉันไปเรียนภำษำอังกฤษตอนอำยุ 5 ขวบ เคยรู้สึกกันบ้ำงไหม

ว่ำ “แค่ภำษำไทยยังเรียนไม่รอดเลย ท�ำไมถึงต้องมำเรียนภำษำของ

ประเทศอ่ืนอีก” เชื่อว่ำใครหลำย ๆ คนคงจะเคยเกิดควำมคิดนี้กันบ้ำง

จริงไหม เวลำที่คนในครอบครัวของคุณบังคับให้คุณไปเรียนภำษำนู้น 

ภำษำนี ้ไม่ว่ำจะ ภำษำจนี ภำษำญีปุ่น่ ภำษำฝรัง่เศสหรอืแม้กระทัง่ภำษำ

องักฤษกต็ำม กำรทีเ่รำต้องไปเรยีนภำษำของคนอืน่ทีไ่ม่ใช่ภำษำของตวั

เองนีม้นัเป็นเรือ่งทีย่ำกมำก กว่ำจะพดูได้ เขยีนได้ จ�ำได้กค็งต้องใช้เวลำ

นำนพอสมควร แต่ท�ำไมถึงยังจะบังคับให้ไปเรียนอีกล่ะ

 ส�ำหรับตัวฉันเเล้วพอโตขึ้นมำได้เจอกับโลกภำยนอกมำกขึ้น 

เเละก็รู้ว่ำชีวิตจริงของคนเรำมันไม่ได้ง่ำยอย่ำงที่คิด เรำต้องแข่งขันกัน

เพือ่ทีจ่ะท�ำให้ชวีติตวัเองได้สิง่ทีด่ทีีส่ดุ อย่ำงทีพ่่อเเม่ของฉนัพยำยำมท�ำ

มันตั้งเเต่ตอนที่ฉันยังเป็นเด็ก

 

 ก็คงเหมือนกับประเทศสิงคโปร์ ที่พยำยำมท�ำให้ประเทศของ

ตัวเองดีที่สุดและมีควำมเจริญก้ำวหน้ำมำกที่สุด ถ้ำจะให้พูดง่ำย ๆ ก็คง

เหมือนกับพ่อแม่ของฉันนั่นแหล่ะที่พยำยำมท�ำให้ฉันกลำยเป็นคนท่ีมี

คุณภำพที่จะแข่งขันกับใครๆก็ได้ หำกถำมว่ำพ่อแม่ของประเทศสิงคโปร์

เป็นใคร.... ก็ต้องบอกเลยว่ำเป็นเรื่องที่โชคดีของประเทศสิงคโปร์นะ ที่มี

พ่อของประเทศถงึ 2 คน  แต่ถ้ำจะให้เล่ำถงึพ่อคนแรกของประเทศสงิคโปร์ 

ก็อำจจะต้องย้อนไปในอดีตสักหน่อย ตั้งแต่สมัยของเซอร์โทมัส สแตม 

ฟอร์ด แรฟเฟิลส์ หรือก็คือผู้วำ่รำชกำรของเขตอำณำนิคมเบงกูลู ในแถบ

อนิโดนเีซยี  ได้แล่นเรอืมำแถบท่ำน�ำ้สงิคโปร์ ในปีพ.ศ. 2362 และได้มอง

เหน็ถงึศกัยภำพของประเทศสงิคโปร์ว่ำ เกำะเเห่งนีส้ำมำรถเป็นท่ำเรอืกำร

ค้ำที่มีควำมส�ำคัญได้เเน่นอน

 ท่ำนแรฟเฟิลส์จึงได้ท�ำข้อตกลงและเซ็นสัญญำกับสุลต่ำน     

ฮุสเซน ชำร์ แห่งยะโฮในนำมของบริษัทอีสต์อินเดียเพื่อสร้ำงเป็นฐำน

ที่ท�ำกำรค้ำและตั้งถ่ินฐำนขึ้นมำ แต่หลังจำกน้ันเองท่ำนเซอร์ สเเตม-          

ฟอร์ดก็ได้มีกำรพัฒนำประเทศสิงคโปร์ให้เป็นท่ำเรือทำงกำรค้ำที่ส�ำคัญ

ได้ในที่สุด



   Gateway to be Successful
 ส่วนพ่อคนที ่2 น่ะหรอ ฉนัมัน่ใจเลยแหล่ะว่ำคณุผูอ่้ำนจะต้องรูจ้กัแน่นอนเพรำะ

ท่ำนคือนำยลี กวน ยู อดีตนำยกรัฐมนตรีของประเทศสิงคโปร์ที่เป็นผู้แนะแนวทำงกำร

ด�ำเนินชีวิตที่ดีให้กับคนในประเทศสิงคโปร์มำโดยตลอด พ่อคนนี้เป็นที่รักของประชำชน

ทั่วประเทศเลยนะ เพรำะคอยแต่หำสิ่งดี ๆ ให้ประเทศ และพยำยำมพัฒนำลูกหลำนใน

ประเทศให้เติบโตไปอย่ำงมีคุณภำพ และไม่แพ้คนชำติใดในโลก

 แต่จะวำ่ไปแล้ว ทั้งพ่อของฉัน และพ่อของประเทศสิงคโปร์ทั้ง 2 คนก็ล้วนมีจุด

ประสงค์เดียวกันเพื่อจะพัฒนำลูกให้มีคุณภำพ และมันก็บังเอิญจริง ๆ  เลยนะที่ทั้งคู่ใช้วิธี

เดียวกัน ก็คือ “บังคับให้เรียนภำษำอังกฤษ”

 ท่ำนแรฟเฟิลส์คงเป็นคุณพ่อที่ใจดีที่สุดจำกทั้ง 3 คนเลยก็ว่ำได้ เพรำะท่ำนไม่

ไดบ้ังคับลกูของท่ำนเรยีนภำษำอังกฤษเท่ำไรนัก ท่ำนเพียงเเค่ส่งเสริมให้ใชภ้ำษำอังกฤษ

เพรำะในอดตีตอนนัน้ ประเทศสงิคโปร์ตกเป็นอำณำนคิมขององักฤษ อกีทัง้ในตอนนัน้เอง

สงิคโปร์กเ็ป็นศนูย์กลำงท่ำเรอื ท�ำให้มเีรอืจำกหลำยประเทศเข้ำมำเทยีบท่ำ จงึมผีูค้นจำก

ทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลเข้ำมำ และจ�ำเป็นต้องมีกำรใช้ภำษำกลำงในกำรค้ำขำย ผู้คนจึง

ต้องฝึกใช้ภำษำอังกฤษในกำรติดต่อกับคนทั่วโลก

 ส่วนพ่อของฉนัเองซึง่จะว่ำโหดไหม...กค็งไม่เชงิหรอกนะ เพรำะพ่อคงเเค่หวงัดี

กับฉัน เเละอยำกให้ฉันเป็นคนที่มีควำมสำมำรถ อำจจะบังคับบ้ำง ปล่อยบ้ำง ปะปนกัน

ไป สงสัยจะเเล้วเเต่อำรมณ์ ถ้ำฉันท�ำตัวน่ำรักพ่อก็คงใจดี แต่พอฉันดื้อเมื่อไหร่พ่อก็คง

บังคับไม่ตำมใจฉันเป็นเเน่

 แต่พ่อทีโ่หดทีส่ดุเเละดทุีส่ดุ กค็งเป็น นำยล ีกวน ยทูัง้ด ุเผดจ็กำรเเละมเีเนวคดิ

เป็นของตัวเองเเละเเน่วเเน่สุดสุด จะว่ำไปก็คงต้องเป็นพ่อที่ดุละมั้ง ถึงจะก�ำหลำบลูก ๆ 

ทุก ๆ คนในประเทศได้ นำยลี กวน ยูมีเเนวคิดท่ีมีเป้ำหมำยชัดเจน ที่ทุกคนต้องพร้อม

ปฏบิตัติำมให้ไปถงึเป้ำหมำยนัน้เช่นในเรือ่งกำรบงัคบัให้ใช้ภำษำองักฤษ  โดยทำงภำครฐั

ของสงิคโปร์มกีำรสนบัสนนุให้คนในประเทศเรยีนภำษำองักฤษ ถงึขนำดมกีำรน�ำเงนิกว่ำ 

320 ล้ำนบำทมำเป็นกองทุนสนับสนุนกำรเรียนภำษำอังกฤษ หรือแม้กระทั่งบุคคลที่มี

ฐำนะไม่ค่อยดีในประเทศก็จะได้รับเงินในกำรเรียนทุก ๆ เดือน หรือมีกำรจัดตั้งโครงกำร

ต่ำง ๆ เพื่อรณรงค์ให้ใช้ภำษำอังกฤษอย่ำงถูกต้องเช่น โครงกำร “Speak Good English 

Movement”  ที่เป็นโครงกำรจัดตั้งขึ้นเพื่อให้คนในประเทศพูดภำษำอังกฤษในส�ำเนียงที่

ถูกต้องไม่ติดส�ำเนียง Singlish หรือจะเป็นนโยบำยที่ว่ำ ทุก ๆ ภำคส่วนไม่ว่ำจะเป็น ภำค

ธรุกจิ ภำคกำรคมนำคม หรอืกำรบรกิำรทำงด้ำนโรงแรม ร้ำนอำหำรบคุคลทีเ่ข้ำมำท�ำงำน

ก็จ�ำเป็นที่จะต้องใช้ภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำร

 

ณิชำภำ ขจรโกวิทย์

กมลมำศ จิตตประมวลบุญ

ณิฐณิชำ ซื่อตรง



 กำรพฒันำทำงด้ำนภำษำองักฤษของสงิคโปร์กไ็ด้ช่วยสงเสรมิกำรท่องเทีย่ว ทีม่ผีูค้นสำมำรถตดิต่อ

สื่อสำรเป็นภำษำอังกฤษได้อยำ่งคล่องเเคล่วท�ำให้ผู้คนหลั่งไหลเขำ้มำในประเทศ ไหนจะเรื่องของกำรค้ำขำย 

ทีท่�ำให้เป็นทีจ่บัตำมองของบรษิทัต่ำง ๆ  ทีจ่ะเข้ำมำลงทนุในประเทศ เพรำะเหน็ว่ำผูค้นในประเทศนัน้สำมำรถ

ที่จะ  ติดต่อเเละพูดอังกฤษได้อยำ่งดี ท�ำให้มีควำมสะดวกสบำยต่อกำรเจรจำเป็นอย่ำงมำก 

 เอำเข้ำจริงก็เสียดำยนะ ที่ตอนนั้นฉันน่ำจะตั้งใจเรียน นึกย้อนไปก็คงกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้ ลอง

หนัมำตัง้ใจเเละสนใจเรยีนภำษำกันดนูะคะคณุผูอ่้ำน รบัรองว่ำคณุ      ผูอ่้ำนทุกคนจะไม่เสยีเวลำเปล่ำท่ีทุม่เท

ให้กับมัน เพรำะสักวันมันจะตอบเเทนสิ่งที่ล�้ำค่ำให้กับคุณผู้อ่ำน    แน่นอนค่ะ ฉันขอรับประกัน…

  Singapore is usually the first rank of all ten countries in ASEAN for most of catego-

ries in development. One of the reasons why Singapore could come to this point is English. 

In Singapore, people use English as official national language.

         English came in Singapore in 1819 when Sir Tomas Stamford Raffles, a British 

ambassador,coming to Singapore and knowing that Singapore had potential to become an 

important port for the British. At the time,there were many merchants and ships around the 

world came to Singapore which meant that they needed an international language to com-

municate with people 

          Lee Kuan Yew knew that Singapore needed English improvement for higher  

quality, so that the government supported English education by spending 320 million dollars 

as student scholarship for every citizen of Singapore. There are many projects that support 

English such as Speak Good Einglish Movement Project.
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หนึ่งในนักรียนไทยที่ตัดสินใจไปเรียนต่อประเทศสิงคโปร์
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Q: คุณอยู่โรงเรียนอะไร ระดับชั้นอะไร ?
A: โรงเรยีน Marsiling Secondary School ระดบัชัน้ Secondary3 

Q: ท�ไมถึงตัดสินใจไปเรียนประเทศเรียนสิงคโปร์?
A: ตอนที่จะขึ้นมัธยมปลายตัดสินใจจะไป เพราะคิดว่าถ้าไปเรียน

ที่สิงคโปร์จะได้เรียนและใช้ภาษาอังกฤษมากกว่าเมืองไทยแล้วพี่

สาวของปูทั้งสองคนก็เรียนจบจากที่สิงคโปร์มาเหมือนกัน ก็เลย

เลือกประเทศนี้ 

Q: แล้วก่อนเรียนไปที่ประเทศสิงคโปร์ เราจะต้องเตรียม
ตัวอะไรบ้าง?
A : ก่อนทีจ่ะเข้าเรยีนโรงเรยีนรฐับาลของสงิคโปร์จะต้องสอบ AEIS 

เป็นการสอบเข้าโรงเรยีนซึง่มสีองครัง้ต่อปี  AEIS เป็นข้อสอบทีไ่ม่มี

คะแนนบอก แต่จะบอกแค่ว่าผ่านหรอืไม่ผ่าน ซึง่นกัเรยีนต่างชาติ

จะไม่มสีทิธ์ในการเลอืกโรงเรยีน และทางรฐับาลจะหาโรงเรยีนให้ 

ยังต้องตรวจสุขภาพและท�า visa นักเรียนก่อนเข้าเรียนด้วย เอา

จรงิกน็านอยูเ่หมอืนกนักว่าจะได้เข้าไปเรยีนในโรงเรยีนจรงิ ๆ  ต้อง

มีการเรียนเตรียมตัวปรับพื้นฐานของตัวเองก่อนด้วย

Q: แล้วไปเรียนที่นั่น เรียนได้แต่โรงเรียนรัฐหรือเปล่า?
A : ทีจ่รงิส่วนใหญ่นกัเรยีนต่างชาตจิะได้เรยีนโรงเรยีนรฐับาลส่วน

คนสิงคโปร์จริง ๆ อาจจะได้เลือกว่าจะอยู่โรงเรียนเอกชนหรือ

รัฐบาล เแต่โรงเรียนเอกชนมันแพงกว่าเยอะมาก ๆ

Q: แล้วระบบการเรียนของสิงคโปร์แตกต่างจากที่ไทย
อย่างไรบ้าง?
A : ระบบการเรยีนของทีน่ีแ่ตกต่างจากทีเ่มอืงไทยมากยกตวัอย่าง

เช่น โรงเรียนรัฐบาลที่สิงคโปร์จะแบ่งนักเรียนตามความสามารถ

ในการเรียนเป็น 3 ส่วน ได้แก่ Express Stream , Normal Aca-

demic Stream , Normal Technical stream  ในแต่ละส่วนก็จะ

เรียนแตกต่างกันไป ยกตัวอย่างเช่นในส่วนของ Express Stream 

ซึ่งเป็นส่วนที่ลูกปูอยู่ เพราะส่วนใหญ่นักเรียนต่างชาติจะได้อยู่ 

Express กจ็ะเรยีนหนกัมาก ๆ  เพราะมกีารแข่งขนักนัสงูมาก ส่วน

มากจะต้องอ่านเอง ส่วนคุณครูจะสอนแค่นิดเดียว

Q: สังคมในโรงเรยีนสงิคโปร์ต่างจากโรงเรยีนในเมอืงไทย
อย่างไร ?
A ู: สังคมที่โรงเรียนมีการแข่งขันกันสูงมาก ๆ  ในเกือบด้าน ทุกคน

ต้องการเป็นที ่1 ของโรงเรยีน ดงันัน้การช่วยเหลอืกนัระหว่างเพือ่น

ไม่ค่อยจะมสีกัเท่าไหร่ แล้วกเ็ดก็ทีโ่รงเรยีนกจ็ะเยอะมาก และกจ็ะ

ไม่ค่อยรู้จักกัน จะมีเพื่อนด้วยกันอยู่ไม่กี่คน

What is your school’s name? And what 
grade are you in?
A : My school’s name is “Marsiling Secondary School” and 

I’m in Secondary 3

Why do you study in Singapore?
AWS: Because studying here my English skill will be better 

than if I studied in Thailand.

What do you have to prepare before going 
to Singapore?
A : Before studying here, we need to pass “AEIS”. AEIS, held 

two times per year, is the examination from the government. 

This exam will not tell you a score of the test. They will tell 

you just pass or fail. And if you want to study here you can’t 

choose the school you want. The government will find a 

government school for you. The last thing is don’t forget to 

prepare a student visa. 

Can we study at private school in Singapore?
A : Yes, But it’s much more expensive than government 

schools.

What is different between Thailand and 
Singapore’s education system?
A : The education of Singapore is different from Thailand. 

For example government schools will divide the students 

into 3 levels:Express Stream, Normal Academic Stream, and 

Normal Technical Stream. Lookpoo is studying in the express 

stream level. Most students in this level are students from 

other countries. The students in this level study very hard 

because there is very high competition, and the teacher will 

not teach you a lot. You need to understand by yourself.

What is different between Thailand and 
Singapore’s society in the school?
A : Singapore’s school has high competition.  Everyone 

wants to be the number one.
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ท� ไมนักเรียนไทยถึงเลือกที่จะฝากอนาคตไว้กับการศึกษาของประเทศสิงคโปร์?
 สิ่งหนึ่งที่เป็นทรัพยากรที่ส�าคัญของสิงคโปร์คือ “คน” ดังนั้นสิ่งแรกคือการพัฒนาคนจะต้องมาจากการศึกษา 

รัฐบาลสิงคโปร์จึงให้ความส�าคัญในด้านการศึกษาเป็นอย่างมากจนระบบการศึกษาของสิงคโปรติดอันดับหนึ่งของอาเซียน 

และเป็นที่ยอมรับของคนทั้งโลก ในคอลัมน์นี้จะพาคุณพบกับมุมมองของนักเรียนไทยที่เลือกเรียนที่สิงคโปร์ 



Education
 หากเอ่ยถึงประเทศสิงคโปร์ สิ่งที่คนส่วนใหญ่

จะคิดภาพตามก็คือ ประเทศท่ีพัฒนาไปอย่างก้าวไกลใน

ทกุด้าน รวมถงึด้านการศกึษา ด้วยสงิคโปร์ให้ความส�าคญั

กับการศึกษาเป็นอย่างมากเพราะประเทศสิงคโปร์เป็น

ประเทศทีไ่ม่มทีรพัยากรมากนกั ดงันัน้ทรพัยากรทีส่�าคญั

ของประเทศก็คือ “คน”  สิงคโปร์เชื่อว่าเริ่มแรกเลยการ

พัฒนาคนต้องมาจากการศึกษา 

	 จะว่าไปมคีนไทยไปเรยีนยงัประเทศสงิคโปร์มากพอ

สมควร	รวมถงึเพือ่นของผูเ้ขยีนด้วย	จนเกดิความสงสยัว่าท�าไม

นักเรียนไทยจ�านวนหนึ่งจึงเลือกฝากอนาคตของตัวเองไว้กับ

การศึกษาของสิงคโปร์	และการศึกษาไทยด้อยกว่าอย่างไร	

	 ระบบการศกึษาของสงิคโปร์นัน้	ถือว่าเป็นทีย่อมรบั

ของทัว่โลก	ทัง้อเมรกิา	องักฤษ	หรอืฟินแลนด์กย็งัชืน่ชม	โดยมี

สิ่งยืนยันคือ	การจัดอันดับการศึกษาทั้งในอาเซียนและทั่วโลก

โดยองค์กรต่าง	ๆ	สิงคโปร์มักจะติดอันดับ	top	5	ตลอด	โดย	

ปีพ.ศ.	2558	การจัดอันดับการศึกษาโดยองค์กร	World		

Economic	Forum	สิงคโปร์ติดอันดับ	1	ของประเทศที่มีการ

ศกึษาดทีีส่ดุในอาเซยีนและอนัดบั	3	ของประเทศทีม่กีารศกึษา

ดีที่สุดในโลก	หรือแม้กระทั่งผลจากการสอบวัดระดับของ

นักเรียนในประเทศอาเซียนสิงคโปร์นั้นอยู่ในอันดับ	1	จาก	10	

ในขณะที่ประเทศไทยนั้นอยู่อันดับที่	8	ซึ่งเกือบจะเป็นอันดับ

สุดท้ายในอาเซียนเลยทีเดียว	ซึ่งมันอาจจะส่งผลให้นักเรียน

ไทยบางกลุ่มต้องการการศึกษาที่ดีกว่าการศึกษาของไทยใน

ตอนนี้

	 เมื่อพิจารณารายละเอียดของระบบการเรียนยิ่ง

ท�าให้เหน็ว่าสงิคโปร์ค่อนข้างมคีวามแตกต่างจากประเทศไทย

มาก	ในช่วงแรกสิงคโปร์พยายามปรับเปล่ียนระบบการศึกษา

แบบดั้งเดิมจากระบบที่ประเทศอังกฤษได้วางรากฐานไว้ใน

สมัยที่สิงคโปร์ตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ	มาเป็นระบบที่

เข้ากับคนเอเชียได	้โดยมีการเรียนสองภาษาคือเรียนทั้งภาษา

เเม่	เเละภาษาอังกฤษเพื่อให้คนในประเทศสามารถสื่อสารได้

หลากหลายภาษา	ระบบการเรียนของประเทศสิงคโปร์ส่วน

ใหญ่จะใช้ระบบการเรียนแบบแคมบริดจ์ของประเทศอังกฤษ	

ในการเรยีนของสงิคโปร์จะเน้นวชิา	คณติศาสตร์		วทิยาศาสตร์

และภาษาอังกฤษ	เพราะวิชาเหล่านี้จะช่วยฝึกทักษะที่ส�าคัญ

คอื	คดิวเิคราะห์และแก้ปัญหา	แต่ว่าในปัจจบุนัสงิคโปร์เริม่ส่ง

เสรมิทางด้านสายสงัคมและมนษุย์ศาสตร์ด้วยเพือ่การอยูร่่วม

กันของคนในสังคม	เรียกได้ว่าส่งเสริมในทุก	ๆ 	ด้านเลยทีเดียว	

และสงิคโปร์กย็งัเชือ่ว่าการลงมอืท�าอย่างจรงินัน้จะช่วยให้เดก็

ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงซึ่งเป็นเรื่องที่ดีกว่า	สิงคโปร์มีน

โยบายสอนให้น้อยลง	เรียนรู้ให้มากขึ้น	เพื่อให้เด็กไปพักผ่อน

หรอืเรยีนรูว้ชิาทีต่นเองต้องการ	หลายคนอาจสงสัยว่า	การสอน

อธิชา	เเสงสว่าง

รศญา	โอสถานนท์



ให้น้อยลงและเรียนรู้ให้มากขึ้นคืออะไร		ซ่ึงตามความคิดของ

สิงคโปร์	ไม่ได้หมายความว่าสอนให้น้อยลง	แต่จะใช้วิธีการ

สอนทีห่ลากหลายและลกึขึน้	อย่างเช่น	วธิแีบบปฏสิมัพนัธ์	การ

ลงมอืปฏบิตั	ิการเรยีนรูแ้บบประสม	การเรยีนรูท้ีส่อดคล้อง	กับ

การท�างานของสมอง	การเรียนรู ้จากปัญหา	สิงคโปร์ก็ยัง

สนับสนุนให้เด็กได้ดีทางด้านกิจกรรมด้วย	โดยจะมีกิจกรรมที่

เรยีกว่า	Co-Curricular	Activity		เป็นกจิกรรมให้นกัเรยีนได้ท�า

ชมรมที่โรงเรียนอย่างน้อย	1	ชมรมตามความสนใจ	ชมรมที่มี

ให้เลือกจะขึ้นอยู ่กับโรงเรียนแต่ละโรงเรียนโดยกิจกรรม	

Co-Curricular	Activity	จะเน้นทกัษะในเรือ่งของการด�ารงชวีติ

และสร้างประโยชน์	และกลายเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคมด้วย

	 ประเทศไทยนั้น	จะให้ความส�าคัญกับการเรียนเพื่อ

ให้เรียนจบ	 แต่ไม่ได้ค�านึงถึงรากฐาน	 ที่สามารถน�ามาใช้ใน

ชีวิตได้	อันที่จริงนั้นประเทศไทยก็อยู่ในการด�าเนินการพัฒนา	

ในหลายด้าน	 รวมไปถึงเรื่องระบบการศึกษา	 แต่ด้วยความ

เชื่องช้าในการเอาใจใส	่ในการที่จะปรับเปลี่ยนให้ชัดเจน	เลย

ท�าให้การศึกษายังไม่ขยับเขยื้อนมาก	 มันก็คงแน่นอนว่าเรา

ทุกคนย่อมจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเรา	 	 มันจึงไม่แปลกที่

ว่าจะมีนักเรียนไทยอยู่ไม่น้อยที่เลือกมาเรียนยังสิงคโปร์		

              

	 จุดเด่นของการศึกษาสิงคโปร์เลยก็คือ	การเรียนใน

สงิคโปร์นัน้จะใช้ภาษาองักฤษในการเรยีนถ้าหากพดูถงึภาษา

อังกฤษแล้วในปัจจุบันภาษาอังกฤษถือว่ามีความส�าคัญเป็น

อย่างมาก	เพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่ใช้ในการ

สื่อสารกันทั่วโลก	การที่เราสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้จะช่วย

ให้เราสามารถตามโลกได้ทัน		โดยที่ประเทศสิงคโปร์นั้น	เด็ก

ไม่ได้ใช้ภาษาองักฤษเพยีงในชัน้เรยีน	แต่นอกชัน้เรยีนนกัเรยีน

ก็จะได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวันด้วยเพราะสิงคโปร์มี

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ	ทุกคนสื่อสารกันด้วยภาษา

อังกฤษ

	 นอกจากเดก็จะได้เรยีนรูภ้าษาองักฤษแล้ว	อีกภาษา

ที่ส�าคัญคือภาษาจีน	เพราะในประเทศสิงคโปร์มีคนจีนอาศัย

อยู่จ�านวนมากถึง	70%	ของประชากรท้ังหมด	ภาษาจีนเป็น

ภาษาหนึ่งที่มีความส�าคัญเพราะประเทศจีนถือเป็นประเทศ

มหาอ�านาจทีม่ปีระชากรจ�านวนมากและมบีทบาททีส่�าคญัทาง

ด้านเศรษฐกจิและวัฒนธรรม	ซึ่งหากชาวสิงคโปร์เรียนรู้ภาษา

จีนได้ดีก็จะสามารถน�าความก้าวหน้ามาสู่ประเทศสิงคโปร์ได้

เช่นกัน

	 อย่างไรก็ตามประเทศสิงคโปร์น้ันไม่ได้มีเพียงแค่

ชาวจนี	สงิคโปร์ขึน้ชือ่ว่าเป็นประเทศทีม่คีวามหลากหลายของ

เชื้อชาติทั้งชาวจีน	อินโดนีเซีย	อินเดีย	ปรานากัน	ซึ่งการท่ีมี

ความหลากหลายทางเชื้อชาติแบบนี้น่าจะท�าให้นักเรียนปรับ

ตัวยากขึ้น	แต่ในทางกลับกันเม่ือมีหลากหลายเชื้อชาติ	กลับ

ท�าให้ไม่เกิดความแตกต่างมากนัก	นอกจากน้ีรัฐบาลของ

สิงคโปร์ก็ไม่ได้ให้ความส�าคัญกับชนชาติใดชนชาติหน่ึง

มากกว่ากัน	ทุกเชื้อชาติใช้ภาษากลางในการสื่อสารน่ันคือ

ภาษาองักฤษและทกุเชือ้ชาตกิย็งัอยูร่่วมกนัภายใต้กฎหมายที่

ทุกคนต้องปฏิบัติเหมือนกัน	อย่างเช่น	ห้ามทิ้งขยะ	ห้ามคาย

หมากฝรั่งและห้ามทานอาหารบนรถสาธารณะ

	 ประเทศสงิคโปรเ์ปน็ประเทศทีข่ึน้ชือ่เรือ่งกฏระเบยีบ

ที่เข้มงวดมาก	แทบทุกพื้นที่ในสิงคโปร์จะมีกล้อง	cctv	คอย

จับตา	ซึ่งมีคนบอกว่าเหมือนกับเราเป็นปลาท่ีอยู่ในตู้กระจก	

รัฐบาลสามารถเห็นเราได้ตลอดเวลา	แต่กฏหมายท่ีเข้มงวด

ท�าใหส้งิคโปรม์คีวามสะอาด	เเละความปลอดภยัในการใชช้วีติ	

ความสะอาดเป็นผลดีต่อตัวนักเรียนคือจะท�าให้นักเรียนมีสุข



	 สิ่งดึงดูดที่ท�าให้ผู้ปกครองเลือกส่งให้ลูกหลานไปเรียนที่

สงิคโปร์	กค็อืเรือ่งค่าใช้จ่าย	ค่าเรยีนในสงิคโปร์ไม่ได้สงูเท่าฝ่ังยโุรป

เพราะรัฐบาลสนับสนุนเรื่องของการศึกษา	ค่าใช้จ่ายจะอยู ่ท่ี

ประมาณ	9000	-12000	ดอลล่าสหรัฐฯ	ต่อปี	เมื่อเทียบกับอังกฤษ

ที่ประมาณ	11000-40000	ดอลล่าสหรัฐฯ	ต่อปีและเนื่องจาก

สิงคโปร์อยู่ใกล้เมืองไทยค่าเดินทางโดยเครื่องบินก็ไม่สูงมาก	โดย

มีค่าเครื่องบินราคาประมาณพันต้น	ๆ	ถึงห้าพันบาท	และใช้เวลา

เดินทางเพียง	2	ชั่วโมงเท่านั้น	และเมื่อรวมถึงเรื่องความปลอดภัย	

ความสะดวกในการใช้ชวีติ	สงิคโปร์ย่อมเป็นตวัเลอืกทีด่อีกีตวัเลอืก

หนึ่งส�าหรับการศึกษาของลูกหลานอย่างแน่นอน

อนามัยท่ีดี	และที่ส�าคัญคือส่งผลดีต่อจิตใจ	เพราะบ้านเมือง

ที่สะอาดย่อมน่าอยู่กว่าแน่นอน	ส่วนเรื่องความปลอดภัยก็ยิ่ง

สร้างความเชื่อมั่นและไว้ใจมากขึ้นส�าหรับผู้ปกครองที่จะส่ง

ลูกหลานมาเรียนยังสิงคโปร์	เพราะกฎหมายของสิงคโปร์นั้น

มีบทลงโทษที่รุนแรงท�าให้แทบไม่มีใครกล้าท�าความผิด	ส่ง

ผลใหก้ารใชช้วีติประจ�าวนัของนกัเรยีนในตา่งแดนทีไ่มคุ่น้เคย

ก็จะปราศจากความเสี่ยงต่อเหตุร้ายต่าง	ๆ	ด้วย

	 ถัดมาเป็นสื่อที่ส�าคัญในการใช้ชีวิต	ซึ่งก็คือการ

เดินทาง	การเดินทางภายในสิงคโปร์เป็นเรื่องที่สะดวกสบาย		

ซึ่งตอนที่พวกเราไปภาคสนามที่สิงคโปร์	จะใช้	MRT	เดินทาง

เปน็สว่นใหญ	่เพราะมคีวามรวดเรว็	ไมต่อ้งเผชญิกบัปญัหารถ

ติด	และยังสามารถเดินทางไปถึงทุกที่บนเกาะด้วย	เนื่องจาก

เปน็ระบบขนสง่หลกัของสงิคโปรท์ีค่รอบคลมุแทบทกุพืน้ทีบ่น

สิงคโปร์	 	



 Because	of	the	lack	of	natural	resourc-

es,	Singapore	valued	‘human	resources’	greatly,		

Singapore	focuses	on	the	quality	of	their	educa-

tion	system.

	 The	education	system	of	Singapore	 is	

said	to	be	one	of	the	world’s	greatest.	This	can	

be	seen	in	the	ranking	of	ASEAN	education,	and	

of	 	world’s	education,	which	always	shows	Sin-

gapore	in	the	top	5.	According	to	the	latest	news	

in	2015,	Singapore	was	ranked	as	the	best	coun-

try	in	education	in	ASEAN,	and	the	third	best	in	

the	world.	

	 Singapore	worked	to	improve	their		ed-

ucation	system	by	relying	on	the	system	that	the	

British	used	when	 it	colonized	Singapore.	They	

improve	 their	 education	 system	 to	 fit	 to	 Asean	

people	by	supporting	both	mother	language	and	

English.

	 The	education	system	 in	Singapore	 is	

mostly	 the	same	as	 the	Cambridge	Program	of	

Britain,	and	it	focuses	on	Mathematics,	Science	

and	English,	because	 these	subjects	are	great	

cornerstones	 for	 logical	 thinking	and	analyzing	

skills.	 However,	 Singapore	 started	 to	 support	

more	Social	studies	and	people	skills	for	the	so-

ciety	 to	 live	more	harmoniously.	 The	education	

planners	 in	 the	 country	 also	 believed	 that	 do-

ing	activities	make	students	learn	better	than	to	

study	from	the	textbook.

	 Fascinating	 things	 about	 Singapore’s	

education	 is	 that	 it	 uses	English	 in	 all	 classes.	

This	gives	great	advantages	for	the	Singaporean	

students	because	English	is	an	important,	global	

language	 that	most	countries	use	 to	communi-

cate	 internationally.	 Furthermore,	 Singaporean	

students	use	English	outside	their	classroom	in	

their	daily	too,	because	English	is	the	official	lan-

guage.	Singaporean	students	also	know	how	to	

speak	Chinese	fluently,	because	more	than	70%	

of	 the	 population	 of	 the	 country	 are	 Chinese.	

That	gives	the	ability	for	the	Singapore	people	to	

communicate	and	negotiate	with	China,	one	of	

the	most	powerful	economies	in	the	world	today.
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 “ความมั่นคงทางด้านทรัพยากรอาหาร” คงจะเป็นเรื่องที่คุณผู้อ่านหลายคน

มองข้ามไป เมื่อเราพูดถึงประเทศเล็ก ๆ ที่มีสภาพเป็นเกาะอย่างสิงคโปร์ เนื่องจากสิงคโปร์มีพื้นที่เพียง

แค่ 700 ตารางกิโลเมตรหรือขนาดพอ ๆ กับเกาะภูเก็ตของประเทศไทย และยังถูกล้อมรอบไว้ด้วยน�้า

ทะเล จนแทบไม่มีแหล่งน�้าจืด สิงคโปร์จึงเป็นประเทศที่มีพื้นที่การเกษตรน้อยมาก

 แต่ในความเป็นจรงินัน้ สงิคโปร์เป็นประเทศทีถ่กูจดัให้เป็นหนึง่ในประเทศทีม่คีวามมัน่คงทาง

ด้านทรัพยากรอาหารมากที่สุดในโลก  

 จนเมือ่ฉนัได้มโีอกาสเดนิทางไปสงิคโปร์ ฉนัพบว่า สงิคโปร์เป็นประเทศทีม่อีาหารหลากหลาย

ชนิดทั้งอาหารอินเดีย อาหารมาเลเซีย อาหารจีน หรืออาหารเพอรานากัน ซึ่งเป็นชนชาติเชื้อสายผสม

ระหว่างจนีและมลาย ูท�าให้นกัท่องเทีย่วอย่างฉนัรูส้กึเหมอืนว่าแม้ไปสงิคโปร์แค่ประเทศเดยีว กเ็หมอืน

กับได้เที่ยวประเทศอื่นไปพร้อมกัน 

 ฉันคิดว่าความหลากหลายทางด้านอาหารเหล่านี้สามารถแสดงให้เห็นว่า สิงคโปร์จะต้องมี

ทรพัยากรหลากหลายพอทีจ่ะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนทัง้ประเทศ รวมทัง้นกัท่องเทีย่ว

ที่เข้ามายังประเทศ

 นอกจากนี้สิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศเล็ก ๆ ซึ่งดูเหมือนว่าจะต้องประสบปัญหาขาดแคลน

ทรัพยากรอาหาร แต่กลับมีความมั่นคงทางด้านทรัพยากรอาหารเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก อะไรคือสิ่งที่

อยู่เบื้องหลัง และผลักดันให้สิงคโปร์สามารถกลายเป็นผู้น�าในด้านนี้ได้

 ค�าตอบก็คือ “รัฐบาล” ของสิงคโปร์นั่นเองค่ะ โดยสิงคโปร์นั้นมีการน�าเข้าวัตถุดิบในการท�า

อาหารกว่า 90%  ของวัตถุดิบทั้งหมด ซึ่งเป็นปริมาณที่มากจนสามารถก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความ

มัน่คงทางอาหารจากการพึง่พาประเทศอืน่มากเกนิไป คณุผูอ่้านลองคดิดสูคิะว่า ถ้าเราต้องขอซือ้อาหาร

จากเพื่อนบ้านทุกวัน ก็เท่ากับว่าการจะมีหรือไม่มีอาหารของเราในแต่ละวันนั้น ขึ้นอยู่กับความพร้อม

ของเพือ่นบ้านเพยีงอย่างเดยีว ในกรณขีองสงิคโปร์เองกเ็ช่นกนั หากเกดิการขาดแคลนอาหารขึน้ภายใน

ประเทศสงิคโปร์ มนัจะส่งผลกระทบต่อประชากรหลายล้านคน ทัง้ยงัอาจมปัีญหาเรือ่งราคาอาหารทีส่งู

ขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของสิงคโปร์ด้วย และระบบเศรษฐกิจหรือการเงินของสิงคโปร์

ซึ่งเป็นประเทศเจ้าธุรกิจระดับต้น ๆ ของโลก ก็คงจะมีผลกระทบไม่น้อยเลยกับระบบเศรษฐกิจโลก ดัง

นั้นรัฐบาลสิงคโปร์จึงไม่อาจปล่อยให้ปัญหานี้เกิดขึ้นเป็นอันขาด



 รัฐบาลสิงคโปร์จึงต้องมีการวางแผนงานการจัดการทรัพยากรอาหารภายในประเทศอย่างรัดกุมและ

รอบคอบมาก ซึง่รฐับาลสงิคโปร์ได้มกีารตัง้หน่วยงานชือ่ AVA (Agri-Food and Veterinary Authority of Singapore)

ขึ้นมาเพื่อดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ โดยหน่วยงานนี้ได้วางนโยบายส�าคัญ 4 ข้อได้แก่

1. การจัดตั้งกองทุนฟู๊ดฟันด์ (Food Fund) ขึ้นเพื่อสนับสนุนเกษตรกร และชาวประมงท้องถิ่น โดยมีการใช้

เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการผลิตของเกษตรกรและชาวประมง 

2. การสนบัสนนุการวจิยัพนัธุข้์าว โดยการมอบเงนิทนุกว่า 8.2 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ ให้แก่มหาวทิยาลยัแห่ง

ชาตสิงิคโปร์และสถาบนัวจิยัพนัธุข้์าว เพือ่สนบัสนนุการวจิยัพนัธุข้์าวทีม่คีวามเหมาะสมต่อสภาพพืน้ทีข่องสงิคโปร์

3. การเน้นการน�าเข้าอาหารจากประเทศทีแ่ตกต่างกนั เพือ่ลดความเสีย่งต่อการขาดแคลนอาหารและปัญหา

ความไม่แน่นอนของราคาอาหารได้ เช่น มกีารลดการน�าเข้าผลไม้จากมาเลเซยีเหลอืเพยีงร้องละ 50 และมกีารเลอืก

น�าเข้าผลไม้ตามฤดูกาลจากจีน และผลไม้นอกฤดูกาลจากอเมริกา ดังนั้นหากมาเลเซียประสบภาวะขาดแคลน

ภายในประเทศ สิงคโปร์ก็จะยังมีผลไม้จากประเทศอื่นอยู่

4. การสนับสนุนการเกษตรแบบคนเมือง เนื่องจากประชาชนส่วนมากของสิงคโปร์อาศัยอยู่ในเขตเมือง 

รัฐบาลจึงรณรงค์ให้มีการท�าการเกษตรบนหลังคา รวมทั้งบริเวณพื้นที่ว่างในที่ท�างาน หรือที่พักอาศัย

 นอกจากนี้หน่วยงาน AVA ยังได้ออกกฎเพื่อควบคุมปริมาณการผลิตทางการเกษตรกร เช่น การก�าหนด

ว่า เกษตรกรต้องใช้ทีด่นิร้อยละ 90 ของตวัเองในการท�าการเกษตร ส่วนทีเ่หลอือนญุาตให้สามารถใช้เป็นพืน้ทีส่่วน

ตัวได้ และมีการก�าหนดปริมาณผลผลิตขั้นมาตรฐานของแต่ละปีที่เกษตรกรจะต้องผลิตได้ โดยหน่วยงานนี้จะเป็น

ผู้รับซื้อทั้งหมด และน�าไปขายต่อ ซึ่งเป็นการรับประกันได้ว่าผลผลิตทั้งหมดของเกษตรกรสิงคโปร์นั้นจะมีผู้รับซื้อ

อย่างแน่นนอน



 จากที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่า AVA มีความรอบคอบเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงด้าน

การเพิม่ผลผลติหรอืจดัหาผลผลติทางการเกษตรและการประมงเท่านัน้ทีอ่ยูใ่นการดแูลของหน่วย

งานนี ้แต่ในการควบคมุคณุภาพและความปลอดภยัของอาหาร รวมทัง้ราคาและโภชนาการอาหาร 

หน่วยงานนีก้เ็ป็นผูร้บัผดิชอบด้วย เรยีกได้ว่าดแูลตัง้แต่ตอนอาหารอยูใ่นฟาร์ม ไปจนถงึจานอาหาร

ของผู้บริโภคเลยทีเดียวค่ะ

 ซึง่สิง่ทีท่�าให้ฉนัรูส้กึชืน่ชมในความพยายามของรฐับาลสงิคโปร์เป็นอย่างมากกค็อื ความ

สามารถในการจัดการกับปัญหาการไม่มีทรัพยากรอาหารมากเพียงพอ ซึ่งเป็นจุดด้อยในประเทศ

ของเขา จนปัญหานัน้กลายมาเป็นจดุเด่นท�าให้ประเทศอืน่ ๆ  ต้องเข้าไปศกึษาดงูาน ด้านการจดัการ

ทรัพยากรอาหารที่ประเทศสิงคโปร์ และยังสามารถชูจุดเด่น ซึ่งคือการมีวัฒนธรรมอาหารที่หลาก

หลายขึ้นมาด้วย จนท�าให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ และเป็นจุดหนึ่งที่ช่วยดึงดูดนักท่อง

เที่ยวไปยังประเทศสิงคโปร์อีกด้วยค่ะ



 Singapore is a small island with only a little arable land area, but that it is surprisingly is one 

of the best countries in ASEAN that can manage its resources well. Although the country is an island 

surrounded by the sea, meaning that they have very little fresh water resources to sustain agriculture, 

the country is able to manage its food resources in a sustainable way.

 In fact, it’s one of the most successful countries in the world in managing food resources. Sin-

gapore also has many traditional foods from diverse cultures in the country, like Indian food, Chinese 

food, Malaysian food, and Peranakan  food.

 The reason that Singapore can be sustainable is because of the effective management of the 

country’s government. Because of the lack of agricultural land, Singapore can’t grow their own food and 

90% are from importing food resources. It is very risky for Singapore to have to import food from the other 

countries, because it means that Singapore depends on other countries all the time.

 Moreover, if there is a phortage of food in Singapore, it will affect the whole country in every 

way. The price of the food will be higher, which will affect the economic, and that can cause the effect 

to world economic. The government of Singapore realize in an importance of food,The policies are:

 The government started a Food Funding program to support farmers and fisherman, and used 

technology to increase the products of both farming and fishery.

 Funding for the studies about rice breeding that will fit with the environment of Singapore.

 The plan to import food resources from various countries, to avoid the risk of depending on 

certain countries that might lead to lack of food.

 Supporting Urban Farming by starting farming on their roofs and decks.

 The government also created legislation that control the amount of products of the farmer to 

assure that the country will have enough food. For example, the farmer must use 90% of their land area 

for agricultural purpose only. The product of farming in each year must meet the minimum expectation 

from the government. The government then buys all the produce from the farmers insuring that the farmers 

have sustainable income .





	 8.15	ณ	สนามบินดอนเมืองน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งนี้	เรา

มาสิงคโปร์กันหลายรอบแล้ว	แต่ความรู้สึกในแต่ละรอบมันก็ไม่เหมือนกันซะทีเดียว	

แน่นอนครั้งนี้ก็เดาว่ามันจะต้องแตกต่างยิ่งขึ้นไปอีกเพราะเราไม่ได้มากับครอบครัว	

หรือเพื่อนกลุ่มใหญ	่ๆ	เหมือนเดิม	แต่รอบนี้เรามากันแค่สองคน	ซุป	และโกเมน	

	 ไม่รอช้าเราแบกเป้ขนาดชิว	ๆ	ขึ้นหลังพร้อมกระเป๋ากล่องอีกอัน	เดินขึ้น

เครื่อง	โกเมนขยับชิดริมหน้าต่าง	ทิ้งให้ซุปรับชะตากรรมกับแขกผู้มาเยือนว่าใครจะ

มานัง่ข้าง	ๆ 	ไม่นานเกนิรอเขากเ็ดนิมาพร้อมกบัผ้าโพกหวั	แต่งตัวมดิชดิ	เป็นหญงิร่าง

ใหญ่	ซปุกย็งัโอเคพอรบัได้ทีเ่ขาไม่มกีลิน่แขก	แต่นางดนัท่องบทสวดมสุลมิตลอดการ

เดินทางกว่า	2	ชั่วโมง	ซึ่งไม่รู้ว่าจริง	ๆ	นางกลัวเครื่องตกหรือเปล่า	ถือว่าเจ๊าเจ๊ากันไป

กับการที่นางไม่มีกลิ่น	แต่ท่องบทสวดมนต์ตลอดทาง	ก็โอเคพอจะรับได้

	 หลงัจากเครือ่งลง	และผ่านด่านศลุกากรทีเ่ข้มงวดสดุ	ๆ 	ของสิงคโปร์ได้แล้ว	

พวกเราก็เดินไปขึ้นรถบัสประมาณ	20	นาทีเพ่ือไปยังสิ่งท่ีเราเรียกกันว่า	NEWater	

พวกเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับสถานที่นี้เลย	รู้แค่ว่า	บก.	สั่งให้มาถ่ายรูป	เราก็เป็นแรงงาน

ที่ดี	

	 First	Impression	ส�าคัญมากกับทุกคน	ครั้งนี้ก็เหมือนกนั	พอรถบัสลงจอด

ถึงสถานีที่อยู่ใกล้	NEWater	centre	มากที่สุด	เราก็ต้องเดินต่อไปอีกเกือบกิโลฯ	ซึ่ง

ระหว่างทางเต็มไปด้วยคนงาน	และรถขนปูน	กับอพาร์ทเม้นท์ที่ดูเก่า	ๆ	ของถนนอีก

ฝั่ง	ท�าให้เรามีความรู้สึกไม่ต่างจากการอยู่ชานเมืองในประเทศไทย	ท�าให้	First	 

Impression	ของเรากับสิงคโปร์น่าผิดหวังไม่ใช่น้อย

 

 sat. 20/11/2015

D U O  T R I P ดาวเหนือ	พรวนสุข

ศุภกฤต	ศิริพานิชกร

 เน่ืองด้วยภาคเรียนที่เเล้วผมเเละโกเมนได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการเด็กเเลกเปล่ียนเป็นเวลาเกือบ	1	ปี

ท�าให้ภาคเรยีนนีผ้มต้องมาร่วมเรยีนกบัน้อง	ๆ 	รุน่นี	้จึงท�าให้ช่วงต้นเทอมของน้องม.5	ผมได้พลาดการไปภาคสนาม

ทีส่งิคโปร์กบัน้อง	จึงท�าให้ผมต้องเเก้ตวัโดยการไปทรปินีก้นัเเค่	2	คนเเละเก็บตกข้อมลูเลก็	ๆ 	น้อยกลับมาประกอบ

ในหนังสือเล่มนี้เพิ่ม	รวมทั้งถ่ายภาพบรรยากาศสิงคโปร์ตามที่น้อง	ๆ	บก.	ต้องการครับ



  

 ในที่สุดเราก็มาถึง	NEWater	Centre	บรรยากาศโดยรวม	มีอ่างเก็บน�้าใหญ่	ๆ	อยู่สองสามอ่าง	และดูเหมือนจะไม่มีนัก

ท่องเทีย่วมาเลยแม้แต่น้อย	ตอนนัน้ร้อนมากเราเลยรบีเดนิเข้าไปทีเ่คาน์เตอร์ต้อนรบั	มคีณุลงุอยูค่นหนึง่	ดทู่าทางเป็นคนใจดกีบ็อก

กับเราว่า	พวกยูต้องรอถึง	14.30	น.	ถึงจะเข้าไปดูข้างในได้	ตอนนี้ยูท�าอะไรไม่ได	้นอกจากรออยู่ตรงนี้อีก	ชม.	กว่า	ๆ	พวกเราก็หิว

กันมาก	ๆ 	ด้วยในตอนนั้น	บวกกับที่นี้กันดารไม่มีอะไรกิน	ถ้าจะให้เดินฝ่ารถขนปูน	และพี่คนงานกลับไปหาไรกินก็คงจะไม่ไหวเสีย

ก่อน	พวกเราก็เลยได้แต่นั่งรอ	กับลมหายใจสุดท้ายคือขนมที่สายการบินแจกให้	

	 พอใกล้ถึงเวลาก็เริ่มมีคนทยอยเข้ามา	ซึ่งทุกคนล้วนแต่นั่งรถกันมา	มีแต่เราสองคนและแขกอีกคนนึงที่เดินมา	ในทัวร์

รอบนีส่้วนใหญ่เป็นแก๊งเดก็เกาหล	ีผูใ้หญ่มบ้ีางมาจากญีปุ่น่	หรอืจะเป็นครอบครวัสขุสนัต์จากสงิคโปร์	หนุม่แขกทีม่าคนเดยีว	และ

ตี๋ไทยอีกสองคน	ไกด์สาวได้พาเราเข้าไปดู	การจัดการน�้าของสิงคโปร์ว่าน�าน�า้มาจากไหน	และวิธีการบ�าบัดน�้าแบบ	NEWater	ซึ่ง

มีชื่อเสียงมากในตอนนี้	ระหว่างนี้เราสองคนก็ได้แต่ภาวนาว่าให้รีบจบไว	ๆ	เพราะว่าหิวไม่ไหวแล้ว

	 รวม	ๆ 	แล้วเราติดอยูใ่น	NEWater	สองช่ัวโมงกว่า	ๆ 	พอเดินออกมาตอนแรกกะจะตสีนทิพวกเกาหลหีรอืญีปุ่น่เพือ่ขอตดิ

รถกลับมาด้วย	แต่ความหน้าด้านของพวกเราไม่พอจึงต้องท�าใจเดินฝ่ารถขนปูนกลับมาที่สถานีรถบัส	เพ่ือนั่งต่อไปรถไฟใต้ดิน	

จนถึงโรงแรมในย่าน	Boat	Quay

	 พวกเรารีบเก็บเป้ไว้ที่โรงแรม	และเดินไปกินร้าน	Song	Fa	Bak	Kut	The	ที่ชัวร์ว่าอร่อยเเน่นอน	แต่จริง	ๆ 	ตอนนี้กินอะไร

กอ็ร่อยไปหมด	เพราะไม่ได้กินอะไรมาตัง้แต่ดอนเมอืงแล้ว	ซึง่ร้านนีก้ไ็ม่ได้ท�าให้เราผดิหวงัจรงิ	ๆ 	เป็นร้านทีข่ายบกักเุต๋และเนือ้ตุน๋

ต่าง	ๆ	สไตล์จีนในราคาที่ไม่แพงมาก	ถ้าใครที่ชอบบักกุเต๋แล้วไม่เคยกินร้านนี้ถือว่าพลาดมาก	

	 ด้วยความเหนื่อยสะสมมาตั้งแต่เช้า	และสถานที่สุดพิเศษอย่าง	NEWater	พวกเราเลยกลับมาพักที่โรงแรมกันสักงีบ	

ราตรีแรกในสิงคโปร์ของเราได้เริ่มขึ้นพวกเราก็เดินไปหาไรกิน	 (อีกแล้ว)	ที่นั่นก็คือ	Food	Court	ชื่อดังของสิงคโปร์อย่าง 

	Lau	Pa	Sat	เป็นฟู้ดคอร์ดที่มีอาหารเยอะมากและราคาถูก	นั่งไปสักพักหนึ่งเราจึงลุยต่อไปบริเวณริมน�้า	 ท่ีฝั่งตรงข้ามเป็นตึก	

Marina	Bay	Sand	ที่บรรยากาศสุดโรแมนติก	แต่น่าเสียดายจริง	ๆ	ที่	“กูมากับมึง	อีเมน”

	 สกัพกัพวกเรากเ็ริม่เบือ่ได้ที	่เพราะไม่มคีวามความโรแมนตกิระหว่างเราแม้แต่น้อย	ทีน่ีไ่ม่ใช่ทีข่องเรา	พวกเรากเ็ดนิกลบั

มาแถว	ๆ	โรงแรม	ซ่ึงย่านชื่อว่า	Clarke	Quay	เป็นย่านกลางคืนที่ได้รับความนิยมของหนุ่มสาววัยรุ่นทั้งในสิงคโปร์	และชาวต่าง

ชาตทิีจ่ะมาดืม่	พบปะพูดคยุกนั	คืนวนัเสาร์ของทีน่ีค้กึคกัไม่แพ้กรงุเทพฯบ้านเรา	เราสองคนได้แต่เดนิดบูรรยากาศใน	Clark	Quay	

เพราะว่าเหนือ่ยเกนิกว่าทีจ่ะออกแรงใด	ๆ 	และทีส่�าคญัราคาเครือ่งดืม่ในสงิคโปร์กแ็พงเกนิกว่าตีไ๋ทยอย่างเราจะรบัได้	วนันีเ้หนือ่ย

มาเต็มที่แล้ว	พรุ่งนี้เราต้องเดินทางอีกไกล



SUN. 21/11/2015
 หลงัจากชาร์จพลงัมาเตม็จากคนืแรก	พวกเรารบีออกจากโรงแรมเพราะ

รู้ว่าวันนี้ต้องเดินทางอีกไกล	นั่นคือ	“สวนสัตว์สิงคโปร์”	 ท่ีใช้เวลาเดินทางเกือบ

ชั่วโมงในการเดินทางไปกลับ	ระหว่างทางพวกเราก็ดูฮอร์โมนส์จบหนึ่งตอนพอดี	

ชายหนุ่มสองคนที่ไม่ได้รักสัตว์เป็นพิเศษเหมือน	บก.	จึงตัดสินใจท่ีจะถ่ายรูป

บรรยากาศรอบ	ๆ 	ข้างหน้าตามที	่บก.	บอกแต่ไม่ได้เข้าไปในตวัสวนสตัว์	จึงเป็นการ

เที่ยวแบบชะโงกมองกันไป

	 สิง่ที	่บ.ก.	ต้องการมาก	ๆ 	คอื	รปูมมุสงูจากทีใ่ดทีห่นึง่	ท่ีถ่ายให้เหน็เมอืง

สิงคโปร์โดยรวม	พวกเราเลยตัดสินใจที่จะขึ้นตึก	Pinnacle	ที่อยู่ในตัวเมือง	หลัง

จากดื่มด�่ากับทางเข้าสวนสัตว์ของสิงคโปร์แล้ว	เราก็เดินทางต่อไปยังตึกนั้นที่เป็น

คอนโดที่ใหญ่มาก	มีตึกเจ็ดตึกเรียงใกล	้ๆ	กันเชื่อมด้วยดาดฟ้าที่เป็นระเบียงยาว

อยูด้่านบน	ซึง่ถ้าขึน้ไปเราจะได้เหน็ววิในย่านธรุกจิของสงิคโปร์	และท่าเรอืทีส่�าคญั

อย่าง	Keppel

	 เราไปถึงในตึก	A	ของ	Pinnacle	อย่างงง	ๆ		เลยไปถามเจ๊สิงคโปร์ว่าจะ

ขึ้นไปได้อย่างไร	นางก็บอกว่าให้ขึ้นไปชั้น	3	ที่ตึก	F	นั้นก็คืออยู่สุดไปอีกฝั่งนึง	เห็น

ตึกแรก	ๆ	ดูเล็กอย่างนี้พอเราเดินข้างในกว่าจะผ่านตึกแต่ละตึกไปจนถึง	F	ก็ใช้

เวลานานพอสมควร	พอไปถึงเราก็พบว่าเรามาช้าไป	เพราะออฟฟิสที่จะพาเราขึ้น

ไปปิดท�าการแล้ว	เป็นอีกหนึ่งก้าวที่เราพลาด	แต่คิดเอาไว้ว่าไม่เป็นไร	ยังไงพรุ่งนี้

ก็ต้องมาแถวนี้อยู่แล้ว

	 โกเมนได้รบัข้อความจากเพือ่นเก่าทีอ่อกจากโรงเรยีนไปนานแล้ว	ให้ไป

เจอกันในคืนนี้	ซึ่งเราสองคนก็ไม่รู้มาก่อนเลยว่าตอนนี้นางย้ายมาอยู่สิงคโปร์ได้

พักนึงแล้ว	พวกเราตอบตกลงไป	

	 พออยู่ต่างประเทศไม่ว่าเราจะสนิทกับใครมากน้อยแค่ไหน	ขอแค่เป็น

คนรู้จักกันก็พอ	มันก็จะดูเหมือนกับว่าเราสนิทกันมาก

	 กลับมาที่ความสิ้นหวังจาก	Pinnacle	เราเลยหาอะไรท�าฆ่าเวลาก่อนที่

จะไปเจอเพื่อน	ดูแผนที่ไปมาก็รู้ว่าเดินไปอีกแปปนึงก็จะถึง	China	Town	แล้วซึ่ง

เราน่าจะได้รูปอาหารที่หลากหลาย	และรูปผู้คนเดินไปมาได้เราก็มาถึง	China	

Town	ช่วงพระอาทิตย์ก�าลังจะตกพอดี	จึงได้แสงสวย	ๆ	จากไฟของ	China	Town	

และผู้คนที่เราไปแอบถ่ายมาได้มากพอสมควร	

	 จาก	China	Town	พวกเรานั่งรถบัสต่อเข้าสู่ย่านที่ป๊อปที่สุดในประเทศ	

ถ้าเปรยีบเทยีบแล้วกไ็ม่ต่างจากสยามบ้านเรา	นัน้กค็อืถนน	“Orchard”	ทีเ่ป็นแหล่ง

ช็อปปิ้งส�าคัญที่ทุกคนที่มาสิงคโปร์จะต้องมา	เราก็ได้นัดกินเข้ากับ	“ริบบิ้น”	เพื่อน

เก่าของเราทั้งสองคน	พอนางมาถึงนางก็บอกว่านางอิ่มแล้ว	ปล่อยเกาะให้เราหา

อะไรกินเอง	ไม่เป็นไรเรื่องกินไม่ใช่ประเด็นส�าคัญ	หลังจากนั้นเราสามคนก็ไม่รู้จะ

ไปนั่งคุยกันที่ไหนด	ีก็เลยออกมาข้างนอกห้าง	นั่งริมถนน	Orchard	ที่บริเวณนี้จะ

มคีนฟิลปิินส์มาสงัสรรค์กนั	และคูร่กัอกีสองสามคู	่พวกเราสามคนกน็ัง่อพัเดทข่าว

คราวในโรงเรียนกันไปมา	ว่าใครก๊ิกกับใครอะไรยังไงก็ว่าไป	คุยกันไปสักพัก 

ใหญ่	ๆ 	จนใกล้ถึงรถบสัคนัสดุท้ายทีจ่ะวิง่ในคนืนี	้รบิบิน้จงึขอตวักลบัก่อน	พวกเรา

ก็เลยแยกกันที่ป้ายรถบัส	

	 กลับมาเหลือแต่เราสองคนอีกครั้ง	ถนนเส้นน้ีเริ่มจะร้างผู้คน	และร้าน

ต่าง	ๆ	ซึ่งเป็นสัญญานว่าวันนี้ก�าลังจะจบลง



	 เราสองคนพยายามจะตื่นให้เช้าที่สุดเท่าที่จะท�าได้	วันนี้มีหลายอย่างต้องท�า	เริ่มแรกเรากลับไปที	่Pinnacle	เจ้าเก่าชั้น	3	ตึก	G	ตามลายแทงที่

เจ๊ในคอนโดได้ให้ไว้	กพ็บว่าออฟฟิสมนัปิดอกีแล้ว!	ไม่รูจ้ะท�ายงัไงดจีรงิ	ๆ 	นอกจากเดินกลบัไปอย่างผูแ้พ้	แต่ดทีีโ่กเมนยงัใจสู	้และเดนิเข้าไปถามเจ๊คนใหม่

ในคอนโด	นางก็ตอบกลับมาว่า	ยูไปผิดชั้นนะ	ยูต้องลงไปชั้นหนึ่ง	ดีใจสุดชีวิตที่ยังมีทางให้เราได้ขึ้นไป	เราก็รีบเดินลงมาชั้นหนึ่ง	และก็พบกับนักท่องเที่ยว

จ�านวนหนึ่งที่ก�าลังซื้อตั๋วขึ้นไปดู	พวกเราก็ท�าอะไรไม่ได้นอกจากสาปแช่งเจ๊ที่บอกทางเราเมื่อวาน	ไม่รอช้าเราข้ึนไปบนดาดฟ้าชั้น	50	ของคอนโดน้ีที่เป็น

ระเบียงเชื่อมกันไว้ทั้ง	7	ตึกของคอนโดที่ยาวมาก		มีจุดชมวิวหลัก	ๆ	อยู่สองจุดคือฝั่งที่เข้าหาตัวเมือง	และฝั่งของท่าเรือ	Keppel	กว่าจะเดินทั่วทั้งระเบียงก็

ใช้เวลาเป็นชั่วโมง	บนดาดฟ้าของคอนโดที่นี้ก็ยังคงมีต้นไม้	และสวนลอยฟ้าอยู่

	 กลับมาสู่พื้นดินพวกเรานั่ง	MRT	ต่อไปถึง	Habour	Front	หรือสุดสถานีของสิงคโปร์ก่อนที่จะข้ามไปฝั่งเกาะ	Sentosa	ที่จะต้องนั่งรถรางต่อไป	

หรือจะเดินก็ได้	แน่นอนว่าพวกเราเลือกเดินครับเพราะจริง	ๆ	มันก็ไม่ได้ไกลมาก	และมีบันไดเลื่อนตลอดทาง	เข้าไปถึงเกาะ	Sentosa	เราก็เดินไปถึงด่าน

แรกนั้นก็คือ	Universal	Studio	นั้นเองสวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์	และเป็นน้องใหม่เพึ่งเปิดตัวได้ไม่นาน	พวกเราก็ถ่ายรูปกันเล่น	ๆ	ท�าตัวเหมือนว่ามา

เล่น	แต่จริง	ๆ	ก็ได้ถ่ายแค่ข้างหน้าทางเข้าเท่านั้นแหละ	เป็นทัวร์ชะโงกอีกแล้วครับท่าน	

	 อยู่ใน	Sentosa	สักแป๊ปก็ถึงเวลาเริ่มจะมืดแล้ว	จะมีตัวละครใหม่มาอีกแล้ว	คนนั้นคือ	พี่น�้าตาล	พี่ของซุปที่อยู่สิงคโปร์มาหลายปีแล้ว	นางก�าลัง

จะกลับมาจากไทยในวันนี้	โดยคืนนี้เรามีภารกิจจะต้องท�ากัน

	 แต่สิ่งที่เราสองคน	และ	บก.	อยากได้มาก	ๆ 	คือรูปจากมุมสูง	จากที่ไป	Pinnacle	มาแล้วก็ถือว่าใช้ได้แต่ยังดีไม่สุด	วันนี้เราจึงตัดสินใจที่จะขึ้นไป

บนดาดฟ้าของ	Marina	Bay	Sand	ที่จะเห็นย่านที่เจริญที่สุดของสิงคโปร	์ค่าขึ้นไปดาดฟ้าที่เป็นจุดชมวิวของ	Marina	ชั้น	56	นั้นอยู่ที่ประมาณ	23	เหรียญ	

หรือเกือบหกร้อยบาท	ซ่ึงความเป็น	Local	ของเจ๊ตาลท�าให้เรารู้ว่าจริง	ๆ	เราไม่ต้องเสียเงินสักเหรียญก็ได้	วิธีนั้นก็คือท�าตัวเนียน	ๆ	ขึ้นไปเหมือนว่าเราจะ

เข้าไปในบาร์ของดาดฟ้าช้ัน	57	ท�าตัวให้มั่นใจเข้าไว้ก็พอพวกเราท่องไว้	เราเดินขึ้นลิฟต์ขึ้นไปบนชั้น	57	อย่างมั่นใจ	และดูรวยมาก	ขึ้นไปบนบาร์ของ	 

Tower	1	ซึ่งซ้ายมือจะเป็นสระว่ายน�้า	ที่เจ๊ตาลยังไม่สามารถหาทางเข้าไปได้แบบฟรี	ๆ	และทางขวามือเป็นบาร์	ซึ่งพวกเราต้องผ่านด่านนี้ให้ได้เพื่อที่จะไป

ระเบียงฝั่งที่จะเห็นเมืองทั้งหมด

	 พวกเราเดนิตดิ	ๆ 	กนัมา	เป้าหมายคอืเดนิผ่านเคาร์เตอร์ต้อนรบัให้ได้	และเล้ียวขวาไปทีร่ะเบยีง	เราเดนิแบบไม่สนใจใครมุง่หน้าเลีย้วขวา	พนกังาน

สาวฝรั่งก็พูดสวัสดีกับเราอยู่สองสามรอบแต่เราก็ไม่สนอะไร	ท�าตามเป้าหมายที่วางไว้	จนนางต้องเดินมาหาพวกเรา!	ทันใดนั้นเองเรารู้แล้วแหละว่าสงสัย

จะต้องนั่งดริ้งอยู่บนนี้แน่	ๆ	เจ๊ตาลก็บอกพนักงานว่า	อ๋อออ	เราจะมาบาร์กันเนี่ยหาโต๊ะให้หน่อย	พนักงานสาวก็ไม่รอช้าเดินพาเราไปที่โต๊ะ	จังหวะนั้นเอง

เราเดินผ่านระเบียงที่เราต้องการมาพอดี	ก่อนเจ๊ตาลจะจากไปนางได้ทิ้งค�าพูดสุดท้ายไว้ว่า	“รีบถ่ายเลย	ๆ 	ไม่ต้องเดินตามมา”	ช่างเหมือนหนังซะจริง	ๆ 	เรา

สองคนกดชัตเตอร์แบบไม่คิดชีวิต	ในเวลาสั้น	ๆ 	ประมาณ	3-4	นาที	สักพักเจ๊ตาลก็เดินกลับมาพร้อมกับเจ๊ฝรั่ง	คิดว่าเจ๊ฝรั่งต้องวีน	และด่าเราแน	่ๆ 	แต่เปล่า

เลยครับนางเอานามบัตรมาให้เจ๊ตาล	และมาส่งเรากลับไปอย่างดี

	 พอหนีออกจากบาร์นั้นได้อย่างหวุดหวิด	เจ๊ตาลก็บอกว่านางเห็นว่าโต๊ะฝั่งระเบียงมันเต็มอยู่	ก็เลยท�าท่าไปนั่งก่อน	แล้วเสนอเจ๊ฝรั่งว่าอยากได้ที่

นั่งฝั่งระเบียงซึ่งแน่นอนว่าตอนนั้นมันเต็มอยู่	เจ๊ตาลก็เลยบอกว่างั้นไม่เอาและขอนามบัตรไว้เดี๋ยวถ้ามาจะโทรมาใหม่	ณ	จุด	ๆ	นี้ต้องมอบรางวัลไหวพริบ

ดีเด่นให้กลับเจ๊ตาล	คืนนี้จบไปอย่างลุ้นระทึก	และได้รูปสวยกลับมาเต็มมือ	พร้อมกับภารกิจที่ส�าเร็จ

MON. 22/11/2015



	 ปุป๊ป๊ัปกม็าถงึวนัสดุท้ายในสงิคโปร์	วนันีฝ้นตกหนกัเปรยีบเสมอืนว่าสงิคโปร์ต้องการจะไล่เราออกจากประเทศไปสกัท	ีใน

วันนี้เรามาเกาะเจ๊ตาลกินที่ออฟฟิค	Google	ที่เป็นออฟฟิสที่โด่งดัง	และมีอาหารฟรีที่มีคุณภาพไม่ต่างจากบุฟเฟ่โรงแรม	เรามาที่นี้

เพือ่กนิจรงิ	ๆ 	ไม่ได้สนใจอะไรนอกเหนอืจากนัน้มากนกั	ด้วยความทีฝ่นตกไปไหนแทบจะไม่ได้	วนันีเ้ราจงึตดัสนิใจทีจ่ะตดัโปรแกรม

บางโปรแกรมออกไป	และหาเรือ่งไปแรดที	่Orchard	อกีรอบแทน	พอไปถึง	Orchard	กพ็บว่าพลงังานเราสองคนหมดแล้วจรงิ	ๆ 	ไม่มี

แรงที่จะเดินไปหาซื้ออะไร	คิดอะไรไม่ออก	จึงได้แต่นั่งเฉย	ๆ	อยู่ริมถนน	จนฟ้าหลังฝนเริ่มเดินทางเข้ามา

	 ก่อนจะถึงเวลาเดินทางไปสนามบินได้สักหนึ่งชั่วโมง	ฟ้าก็เริ่มสดใสเหมาะแก่การถ่ายรูป	เราได้ไปที่สุดท้ายของทริปนี้นั่น

ก็คือ	Merlion	สิ่งใกล้ตัวที่สุด	ใกล้โรงแรมเรามากที่สุด	มักจะอยู่ในที่สุดท้ายเสมอ	เราเดินไปสักการะ	Merlion	สักพักนึง	ซึ่งจริง	ๆ 	มัน

ซ่อมอยู่	สิงโตตัวนี้ไม่พ่นน�้าออกมาก	แต่ก็ไม่เป็นไร	Merlion	ยังคงเป็นเสน่ห	์และเป็นสัญลักษณ์ของสิงคโปร์อยู่ด	ี

	 ตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลาที่เราสองคนจะต้องเดินทางกลับประเทศไทยเเล้ว	เพราะฉะนั้นก็หมดเวลาสนุกแล้วส	ิการเดินทางใน

สิงคโปร์ครั้งนี้เป็นการเดินทางที่มีเวลาเตรียมตัวไม่ถึง	2	วัน	การลุย	และไปตายเอาดาบหน้าเป็นเรื่องที่ส�าคัญมาก	ขอบคุณริบบิ้น

ส�าหรับมิตรภาพที่ยังมีอยู่	ขอบคุณเจ๊ตาลส�าหรับไหวพริบและความเจ้าเล่ห์	และที่ส�าคัญขอบคุณสิงคโปร์ที่ให้เวลา	4	วันกับหนุ่มตี๋

สองคนนี้ได้ไปสร้างความปั่นป่วนให้หลงเหลือไว้เป็นความทรงจ�าอันมีค่ากับกับประเทศนี้ครับ

TUE. 23/11/2015



 1. NEW WATER เป็นโรงงานน�าน�้าเสียกลับมาใช้ใหม่	เเละ 

NEWater	ก็ยังเป็นแหล่งผลิตน�้าส�าหรับการอุปโภคในประเทศ

สิงคโปร์	โดยผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัย	จนได้น�้าที่มีคุณภาพ

สูง

 2. BOAT QUAY ท่าเรือแห่งน้ีคือสถานท่ีพักผ่อนอันเป็นท่ี
โปรดปรานของคนเกอืบทุกอาชพี	รวมถงึชาวต่างชาติ	เเละเมือ่ร้อย

ปีที่แล้วท่าเรือ	Boat	Quay	เคยเป็นศูนย์กลางของการค้าขาย

 3. SONG FA KUT THE  ร้านบะกุดเต๋ซงฟา	คือร้านขึ้นชื่อ
ในย่าน	Clark	Quay	ท่ีเปิดมาตัง้แต่ปี	1969	อาหารทีข่ึน้ชือ่กค็งหนี

ไม่พ้น			บะกุด๊เต๋ทีท่านคู่กบัปาทองโก๋สบัช่างเป็นอะไรทีเ่ข้ากนัจรงิๆ

 4. CLARKe QUAY เคยเป็นท่าเทียบเรือเก่าแก่ที่ใช้ขน
ถ่ายสนิค้าแต่ทกุวนันีค้ลาร์กคย์ีถกูปรบัเป็นร้านอาหารหรหูรา	

ผับ	บาร์	และแหล่งบันเทิงที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งกลางวัน

และกลางคืน
 5. pINNACLE สถานที่ชมวิวอีกที่หนึ่งที่มีค่าข้ึนเพียง	5	
เหรียญเท่าน้ัน	ซึ่งก็ถือว่าคุ้มเเละสร้างความประทับใจได้มากเลย

ทเีดยีว	เพราะเราจะได้เหน็ววิได้ทัง้กลางวนัเเละกลางคืนอย่างส่วน

งาม

 6. KEPPEL เมือ่ก่อนเคยเป็นท่าเทียบเรอืให้บรกิารเติมเชือ้เพลงิ

ถ่านหินให้เรือเดินสมุทร	แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นท่าเทียบเรือรับ

สินค้า	ซึ่งเป็นท่าเทียบเรือหลักขอสิงคโปร์มายาวนานถึง	50	ปี

 7. CHINATOWN ย่านคนจีนชื่อดังของสิงคโปร์ที่มี
เอกลักษณ์เป็นอย่างมาก	คือเป็นย่านที่รวบรวมเอาวัฒนธรรม

หลาย	ๆ	วัฒนธรรมรวมไว้ที่นี่ได้อย่างลงตัวเเละน่าหลงไหล

 8. ORCHARD STREET จัดว่าเป็นเเหล่งช็อปปิ้งชื่อดัง
ระดับโลกที่รวบรวมเอาสินค้าเเบรด์เนมชื่อดังจากทุก	ๆ 	ที่มาไว้ที่นี่

 9. SENTOSA เกาะแห่งความสุขสันต์	ที่รวบรวมเอาความ
สนกุสดุบนัเทงิอย่างสวนสนกุชือ่ดังอย่าง	universal	studio	ทีถ่อืว่า

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด

10. MARINA BAY SANDS  รีสอร์ทห้าดาวริมอ่าวที่ขึ้น
ช่ือว่าเป็นโครงการสร้างระดบัชาตขิองสงิคโปร์เลยทเีดยีว	เนือ่งจาก

เ ป ็ น 

เเหล่งรวมความบันเทิงต่าง	ๆ	นานาอาทิเช่น	คาสิโนระดับสากล	

สวนลอยฟ้าขนาดใหญ่	เเละสิ่งอ�านวยความสะดวกอีกมากมาย

11. GOOGLE OFFICE ส�านกังานของบรษิทั	google	บรษิทั
ท่ีทุกคนท่ัวโลกล้วนต้องการมีโอกาสจะได้ท�างานที่นี่เพราะในตัว

บริษัทมีสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงานทุกคน	ไม่ว่าจะเป็นห้องพัก

ผ่อน	ห้องเล่นเกมหรือครัวเล็ก	ๆ

12. MERLION สญัลกัษณ์การท่องเท่ียวของสงิคโปร์ท่ีถกูผูค้น
พดูถงึมากทีส่ดุ	ด้วยลกัษณะร่างกายทีม่หีวัเป็นสงิโตและล�าตวัเป็น

ปลา

PLACES
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 เคยรู้จักชุมชนเพอรานากัน (Peranakan) กันไหม ผมเองก็เพึ่งได้

รูจ้กัเมือ่ไม่นานมานี ้น่าแปลกใจทีว่่าเป็นชมุชนแรก ๆ  ทีม่บีทบาทในสงิคโปร์ 

ท�าไมน้อยคนนักที่รู้จัก 

 ชาวเพอรานากันนั้นเป็นกลุ่มลูกครึ่งชาวจีน - มลายู ในสิงคโปร์

สามารถแบ่งชาวเพอรานากันออกได้เป็น  2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ ชาวจีนที่

อพยพจากประเทศจนีมาเพือ่เป็นแรงงานในประเทศสงิคโปร์ และได้แต่งงาน

กับชาวมลายูพื้นเมือง

 กลุ่มที่สองคือ ชาวเพอรานากันที่อพยพมาจากประเทศมาลาเซีย

เข้ามาอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ค�าถามคือ พวกเขามีบทบาทที่ส�าคัญอย่างไร

กับประเทศสิงคโปร์

 ในสมยัทีส่งิคโปร์ยงัตกเป็นเมอืงขึน้ขององักฤษในช่วงปีพ.ศ. 2362 

ชาวเพอรานากนัท�าหน้าทีเ่ป็นตวักลางการสือ่สาร เนือ่งด้วยประเทศมาเลเซยี

เคยถูกปกครองโดยอังกฤษ ชาวเพอรานากันจึงพูดภาษาอังกฤษได้และท�า

หน้าที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่สามารถใช้ภาษาสื่อสารกับคู่ค้า

 อย่างไรกต็ามเรารูก้นัดว่ีาสงิคโปร์เป็นประเทศทีท่ัว่โลกยอมรบัใน

หลายด้าน เรื่องหนึ่งก็คือ สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางการค้าทางทะเลซึ่งชาว  

เพอรานากันน่ันเองที่เป็นส่วนหนึ่งของความส�าเร็จ ชาวเพอรานากันได้วาง

รากฐานการค้าไว้ให้กับกลุ่มคนยุคหลังของสิงคโปร์ ความช�านาญด้านการ

ค้าจึงเป็นความโดดเด่นของพวกเขา

 สิงคโปร์มีภูมิประเทศที่ค่อนข้างได้เปรียบส�าหรับการท�าการค้า

ทางทะเล เน่ืองจากภูมิประเทศเป็นเกาะ ตั้งอยู่บริเวณปลายแหลมของ

ช่องแคบมะละกา ซึ่งเป็นทางลัดส�าคัญในการเดินเรือ จากโลกตะวันตกไป

ยังโลกตะวันออก

  “ช่องแคบมะละกา” ถอืเป็นจดุยทุธศาสตร์ส�าคญัทางด้านการค้า

โลก เป็นช่องแคบในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ระหว่างมหาสมทุรอนิเดยีและ

มหาสมุทรแปซิฟิก นอกจากนั้นช่องแคบมะละกายังเป็นรอยต่อของ 3 

ประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ได้แก่ มาเลเซยี สงิคโปร์ และอนิโดนเีซยี 

ประกอบกบัการเป็นเส้นทางเดนิเรอืทีใ่ช้ขนถ่ายสนิค้าและน�า้มนัทีส่�าคญัทัง้

ในทวีปเอเชียและทั่วโลก

 ในปัจจุบันช่องแคบมะละกาน้ันมีจ�านวนเรือท่ีใช้เส้นทางน้ีกว่า 

50,000 ล�า บรรทุกสินค้าเป็นจ�านวน 1 ใน 3 ของสินค้าทั่วโลก ช่องแคบ

มะละกายงัได้ฉายาว่า “ประตสููเ่อเชยี” เพราะเป็นด่านแรกของเรอืเดนิทะเล

ทุกล�าที่จะเข้าสู่ทวีปเอเชีย

 แม้ว่าสิงคโปร์จะมีภูมิศาสตร์ที่ดีเหมาะแก่การท�าเศรษฐกิจทาง

ทะเลก็ตาม แต่ในปี พ.ศ. 2552 นั้นเศรษฐกิจการค้าทั่วโลกมีการถดถอย ซึ่ง

ส่งผลกระทบกบัประเทศสงิคโปร์ด้วยเช่นกนั ประสบกบัทัง้การเงนิขาดสภาพ

คล่อง การขนส่งสินค้าลดลง และการขนตู้คอนเทนเนอร์ลดลง แต่ว่าสิ่งที่

ท�าให้สิงคโปร์ผ่านวิกฤตจุดนั้นมาได้ก็ คือ การขยายตัวของเรือเดินทะเลที่

เข้ามาเทียบท่าที่สิงคโปร์ซึ่งมีการขยายตัวถึงร้อยละ 10.1 และยังมีจ�านวน

เรือเข้ามาจดทะเบียนการค้ากับสิงคโปร์มากขึ้น ถือเป็นเวลาที่เหมาะเจาะ

มากในขณะที่เศรษฐกิจทั่วโลกก�าลังย�า่แย่ 

PSA
 ภาครัฐได้เริ่มเข้ามาสนับสนุนการขยายอุตสาหกรรมการเดินเรือ

ทางทะเล มกีารลดค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิธรุกจิ พร้อมกบัตัง้หน่วยงาน PSA 

(Port Of Singapore Authority) เป็นองค์กรที่เป็นเจ้าของท่าเรือสิงคโปร์ ซึ่ง

เป็นหน่วยงานใหญ่และมีความรู้ด้านการเดินเรือเข้ามาช่วยควบคุม หน่วย

งานนี้มีความเป็นมาที่ยาวนาน ในปี พ.ศ. 2507 หน่วยงาน PSA  สืบกิจการ

ต่อมาจาก Singapore Harbour Board ต่อมาปี พ.ศ. 2540 ได้เปลี่ยนชื่อ

องค์กรใหม่เป็น PSA Corporation Limited และด�าเนินกิจการต่อมาจนปี 

พ.ศ. 2546 ได้มีการวางรากฐานขององค์กรใหม่เพื่อให้เหมาะกับสิงคโปร์ 

ท่าเรือส่วนใหญ่ของสิงคโปร์จะเป็นท่าเรือส่งออก หน้าที่การปฏิบัติการของ 

PSA จึงเป็นตัวกลางการส่งออกสินค้า เพราะหน่วยงานมีสายสัมพันธ์เชื่อม

โยงกับท่าเรือทั่วโลก  

 นอกจากรัฐจะลดค่าการด�าเนนิการธรุกจิแล้ว ยงัมกีารให้สมัปทาน

ค่าธรรมเนียมพร้อมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดจ้างบริษัทต�ารวจเข้ามาตรวจ

สอบเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยและความเรียบร้อยของท่าเรือ นอกจากน้ี

รัฐบาลยังเพิ่มเงินทุนเพื่อที่จะพัฒนาธุรกิจใหม่ของบริษัทต่าง ๆ ที่เข้ามาจัด

ตั้ง และมีการเปิดโครงการให้แก่ผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาใหม่ เพื่อเสริมทักษะ

ความสามารถเพื่อให้สามารถเข้ามาท�างานอุตสาหกรรมการเดินเรือได้
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MPA
 หน่วยงาน MPA (Maritime and Port Authority of Singa-

pore) หรือหน่วยงานที่เป็นผู้ดูแลของหน่วยงาน PSA (Port Of Sin-

gapore Authority) ยงัเพิม่ระดบัความปลอดภยัเพือ่ให้เจ้าหน้าทีต่รวจ

สอบเรือสินค้าได้ง่าย จึงมีการติดตั้งเรดาห์อัตโนมัติไว้กับเรือทุกล�าที่

เข้ามาเทียบท่าที่สิงคโปร์ เพราะในน่านน�้าของสิงคโปร์ที่เต็มไปด้วย

จ�านวนเรือขนสินค้าหลายร้อยล�า จึงต้องใช้เรดาห์ในการตรวจสอบ

ชนิดและขนาดของเรือที่เข้ามาที่สิงคโปร์ 

 ภาครัฐยังออกนโยบายเศรษฐกิจแบบเปิด เพื่อขยาย

รากฐานเศรษฐกิจให้กับคนสิงคโปร์ในตลาดต่างประเทศ ให้มีสภาพ

แวดล้อมทีเ่ป็นธรรม ซึง่หน่วยงาน MPA (Maritime and Port Author-

ity of Singapore) ก็เข้ามามีบทบาทไม่น้อยกับการที่ได้ติดต่อสื่อสาร

และสร้างความสมัพนัธ์กบัประเทศอืน่ ๆ  มกีารเปิดประชมุแลกเปลีย่น

ความคิด และแนวทางการพัฒนาไปพร้อมกับประเทศที่เข้าร่วม

ประชุม

 การค้าเสรียังคงเป็นอีกนโยบายหนึ่งที่มีความโดดเด่น 

เป็นการลดภาษีสินและอัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของสินค้าที่น�าเข้า

ประเทศ ผู้น�าเข้าหรือส่งออก ต้องมีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทไว้กับ

หน่วยงานของสิงคโปร์ (ACRA) Accounting and Corporate Reg-

ulatory Authority หรือก็คือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และรอรับใบ

อนุญาตจึงจะมีสิทธิในการส่งออกหรือน�าเข้าสินค้า ร่วมถึงการตั้ง

บริษัทในประเทศ นอกจากนี้ยังมีการลดข้อจ�ากัดสินค้าจากต่าง

ประเทศ เพื่อเพิ่มความได้เปรียบทางการค้า

 การท�าธุรกิจกับสิงคโปร์ไม่ใช่เรื่องง่ายส�าหรับคนภายนอก 

แม้จะเป็นการท�าธุรกิจกันเองในประเทศของสิงคโปร์ก็ยังคงยากเช่น

เดยีวกนั เพราะว่าสงิคโปร์ใส่ใจเรือ่งความเป็นธรรม และความโปร่งใส

มาก โดยเฉพาะเมื่อต้องมีการลงทุนท�าการค้าหรือธุรกิจร่วมกัน

  ก่อนหน้านี้สิงคโปร์มีการคอรัปชั่นของนักการเมืองและ

ข้าราชการ รวมทัง้ยงัมเีรือ่งของปัญหาเชือ้ชาตใินประเทศสมยันัน้ ด้วย

ความที่สิงคโปร์มีเชื้อชาติที่หลากหลาย ทั้งจีน อินเดีย มลายู และยัง

มีเชื้อชาติอย่างยุโรปอยู่ด้วย จึงเกิดความไม่เท่าเทียมขึ้นได้ หาก

ปัญหาเหล่านี้ยังคงอยู่สิงคโปร์ก็จะไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้ 

บทบาทผู้น�า
 นายล ีกวน ยอูดตีนายกรฐัมนตร ีซึง่เป็นผูท้ีม่คีวามสามารถ

ในหลายๆด้านทัง้ การก�าหนดนโยบายทีช่ดัเจน เข้าใจประชาชน และ

มองเห็นปัญหาของทั้งประชาชนเเละภาครัฐ เม่ือท่านเข้ามาบริหาร

ประเทศ ปัญหาเหล่านี้เริ่มถูกคลี่คลาย โดยการแก้ไขปัญหาทางหนึ่ง 

คือ การพัฒนาการศึกษาและปรับเงินเดือนให้กับนักการเมืองและ

ข้าราชการให้มรีายได้ใกล้เคยีงกบัภาคเอกชน เพือ่ให้ส่วนของภาครฐั

ได้ท�างานอย่างเตม็ที ่ไม่ต้องกงัวลเกีย่วกบัการหารายได้พเิศษ การให้

เงินเดือนสูงขึ้นกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐจะมีการตรวจสอบประสิทธิภาพ

การท�างาน และความซือ่สตัย์ในการท�างาน ซึง่เป็นตวับ่งชีว่้าประเทศ

ที่ข้าราชการมีรายได้ใกล้เคียงกับภาคเอกชนนั้น การท�างานของภาค

รัฐต้องมีประสิทธิภาพที่สูงด้วย
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 ไม่เพยีงแต่ภาครฐัทีไ่ด้รบัการพฒันา ภาคเอกชนกถ็กูพฒันา

ควบคูก่นัไปด้วย นายล ีกวน ย ูได้ปรบัสภาพสงัคมให้เป็นธรรมมากยิง่

ขึน้ โดยให้การศกึษาแก่ประชาชน เพือ่พฒันาคณุภาพเยาวชนทีจ่ะขึน้

มาพัฒนาประเทศต่อไป ทั้งนี้ยังมีการกระจายรายได้ที่ค่อนข้างเป็น

ธรรม มีประกันสังคมเพื่อให้ชีวิตของประชาชนมั่นคงยิ่งขึ้น 

 ตัง้แต่อดตีเริม่ด้วยชาวเพอรานากนัซึง่เป็นผูว้างรากฐานการ

ค้าไว้ให้ สงิคโปร์ทีต้่องเจอวกิฤตเศรษฐกจิการค้าถดดถอยทัว่โลกในปี 

พ.ศ. 2552 สงิคโปร์ได้ผ่านวกิฤตนัน้มาได้ด้วยความกล้าหาญของอดตี

นายกรัฐมนตรี นายลี กวน ยู ที่กล้าตัดสินใจเร่งพัฒนาท่าเรือของ

สิงคโปร์แม้ช่วงวิกฤต ส่งผลให้ท่าเรือสิงคโปร์มีความทันสมัยและเป็น

จดุถ่ายโอนสนิค้าเรอืทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก และเป็น Transhipment HUB 

ของโลก พร้อมทั้งความมีระเบียบของการจัดการประเทศภายในของ

สิงคโปร์ ท�าให้สิงคโปร์มีความสุจริต โปร่งใส ทางการค้าอย่างมาก ซึ่ง

เป็นสิ่งที่ดีเพื่อให้ต่างประเทศที่ต้องการท�าการค้ากับสิงคโปร์มีความ

สบายใจในเรื่องของคอรัปช่ันหรือการโกงจะไม่เกิดขึ้นในการค้ากับ

ประเทศสิงคโปร์

 After Singapore was occupied by the British in early 

1819, Peranakans became the people who lead Singapore 

because they could speak English very well and they could 

communicate with the British. 

 Singapore was and is well known by other countries 

as the world’s transshipment HUB. Because they were good at 

business and they have a good geographical location. Singa-

pore is located near the Strait of Malacca, which is the import-

ant point of navigation from the West to the East. 

 The Strait of Malacca is located between the Indian 

Ocean and the Pacific Ocean. It is one of the most important 

shipping lanes in the world. There are more than 50,000 ships 

(1/3 from all ships in the world) using this shipping lane.

 In 2009, there was an economic recession around the 

world. Singapore was also affected by this situation. But Singa-

pore could endure this situation because there were many ships 

using Singapore’s port in that time. So Singapore’s government 

drafted more policies to support transshipment and it has been 

good until now. 

 Singapore has an important organization for managing 

transshipment called the MPA (Maritime and Port Authority of 

Singapore). The MPA manages all of the ports in Singapore and 

manages legislation for security in Singapore’s Sea Boundaries. 

For example every ship must have radar on their ships for easy 

checking. The MPA also communicates with other countries for 

developing and exchanging ideas regarding transshipment 

policies. This creates a good relationship between Singapore 

and other countries.

ความมีระเบียบของการจัดการและ
ความสุจริตโปร่งใสทางการค้า จึง
ท�ให้สิงคโปร์เป็นที่ไว้วางใจของ

บริษัทต่างชาติ
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	 ประเทศพม่า	มสีถานทีส่�าคญัอยูห่ลายแห่ง	ทัง้ในด้านการ

ท่องเที่ยว	วัฒนธรรม	หรือโบราณสถาน	ก็ล้วนมีชื่อเสียงเป็นที่กล่าว

ขาน	โดยหนึ่งในสถานที่ที่มีความโด่งดังนั้นก็คือ	พระมหาเจดีย ์

ชเวดากอง	 ซ่ึงเป ็นพระมหาเจดีย ์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของ

พระพุทธเจ้าเอาไว้	8	เส้น	ซึ่งพระมหาเจดีย์ชเวดากองนั้น	ตั้งอยู่ที่

เมืองย่างกุ้ง	อดีตเมืองหลวงของประเทศพม่า	โดยเจดีย์ชเวดากอง	

เป็นเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศพม่ามาช้านาน

	 ค�าว ่า 	 “ชเว”	 มีความหมายว ่าทองค�า	 ส ่วนค�าว ่า 

“ดากอง”	มรีากศพัท์มาจากค�าว่า	Dagon	ซึง่แปลได้ว่า	“ตะเกงิ”	โดย

ค�านี้เป็นชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง	ค�าว่า	“ชเวดากอง”	จึงสามารถที่จะ

แปลได้ว่า	“เจดีย์ทองแห่งเมืองตะเกิง”		ซึ่งสื่อถึงย่างกุ้งที่เป็นเมือง

เก่าแก่	มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า	2,500	ปี	ตั้งแต่สมัยที่ผู้คนใน

เมืองย่างกุ้งยังเป็นชาวมอญ		โดยชาวพม่ามีความเชื่อว่า	เจดีย์ชเว

ดากองนี้เป็นที่เก็บอัฐบริขารของพระพุทธเจ้าในอดีตถึง	3	พระองค์	

โดยพระเจดีย์แต่เดิมนั้น	แรกเริ่มมีความสูงเพียง	18	เมตร	แต่ใน

ปัจจุบันนั้นได้ถูกบูรณะซ่อมแซมและมีความสูงมากถึง	98	เมตร		

	 พระมหาเจดย์ีชเวดากองได้ถกูสร้างโดยพระเจ้าพนิยาอ	ูโดย

ในตอนแรกพระเจดีย์นั้นมีความสูงเพียง	18	เมตร		ในเวลาต่อมาพระ

เจดย์ีชเวดากองได้ถกูทิง้ร้างเป็นเวลานานจนถงึครสิต์ศตวรรษที	่14	หลงั

จากนั้นจึงได้ถูกซ่อมแซมเรื่อยมา	และในคริสต์ศตวรรษที่	15	ได้เกิด

แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ท�าให้เกิดความเสียหายอย่างหนักต่อองค์พระ

เจดีย์	และยังท�าให้ยอดเจดีย์พังถล่มลงมาอีกด้วย	ด้วยเหตุน้ีเอง	 

เจดีย์ชเวดากองจึงได้ผ่านการบูรณะมาหลายครั้งด้วยกัน	

	 หนึง่ในราชประเพณขีองกษตัรย์ิมอญและพม่าทีเ่กีย่วข้องกบั

เจดีย์ชเวดากองนั้นคือ	เมื่อจะขึ้นครองราชย์จะต้องท�านุบ�ารุงองค์พระ

เจดีย์	และกษัตริย์บางพระองค์ก็ถวายทองค�าในปริมาณท่ีเรียกว่า

มากกว่าน�้าหนักของพระองค์เอง	เพื่อน�ามาห่อหุ้มองค์พระมหาเจดีย์	

ชเวดากอง	ส่วนเรอืนยอดขององค์พระเจดย์ีนัน้	จะถกูประดบัด้วยเพชร

เป็นจ�านวน	5,448	เมด็	รวมทัง้ทบัทมิ	นลิ	และบษุราคมั	รวม	ๆ 	แล้วเป็น

จ�านวนอกี	2,317	เมด็	และทีป่ลายยอดประดบัด้วย	เพชรเมด็ใหญ่ทีส่ดุ

ขนาด	72	กระรัต

รศญา	โอสถานน
ท์

Shwedagon
Pagoda



	 พระมหาเจดย์ีชเวดากองได้ถกูหนงัสอืกนิเนสบุค๊	(Guinness	

Book	of	Records)	บันทึกไว้ให้เป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดและมีความเก่าแก่

ทีส่ดุในโลก	เพราะนอกจากความสวยงามและความอลงัการซึง่มาจาก

ความศรัทธาของชาวพทุธ	พระมหาเจดีย์ชเวดากองยงัเป็นทีป่ระดษิฐาน

ของสิง่ศกัดิส์ทิธิต่์าง	ๆ 	ทีค่วรแก่การไปนมสัการขอพร	เช่น	ลานอธิษฐาน

ซ่ึงเช่ือกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากเพราะมีคนใหญ่คนโตไปตั้งจิต

อธิษฐานขอพรก็ล้วนแต่ประสบความส�าเร็จมาแล้ว	รวมไปถึงการ							

สรงน�้าพระพุทธรูปและสัตว์สัญลักษณ์ประจ�าวันเกิดที่ตั้งอยู่รอบลาน

เจดย์ีเป็นคูด้่วย	โดยเชือ่ว่าจะสร้างความสขุความเจรญิแก่ผูส้รงน�า้	รวม

ไปถึงการร่วมบูชาแม่ยักษ	์ที่เชื่อว่าจะสามารถตัดกรรมและศัตรูไปได้

	 สิง่ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์และเป็นวฒันธรรมชาวพทุธของชาวพม่า

นั้น	รวมทั้งนักท่องเที่ยวทุกคนต้องปฏิบัติโดยไม่เลือกชั้นวรรณะ	ก็คือ

การมีประเพณีการถอดรองเท้าเข้าวัด	รวมถึงถุงเท้าและถุงน่องก็ห้าม

ใส่	ชาวพม่าจะถอืเคร่งครดัมาก	ไม่ว่าจะเดก็หรอืผูใ้หญ่	หากเป็นนักท่อง

เทีย่วเผลอสวมรองเท้าเดนิเข้าเขตวดั	จะมผีูร้้องทกัตกัเตอืนให้ถอดทนัที	

เพราะถอืว่าเป็นหน้าทีข่องเขาทีจ่ะรกัษาสถานทีศ่กัดิส์ทิธิไ์ม่ให้ผูใ้ดล่วง

ละเมิดได้

	 ในสมยัก่อนมเีรือ่งเล่าว่า	เมือ่องักฤษปกครองพม่า	ข้าหลวง

องักฤษได้แวะเยีย่มชมเจดย์ีชเวดากองโดยไม่ยอมถอดรองเท้า	ด้วยถอื

อ�านาจว่าตนเป็นผู้ปกครอง	แต่ชาวพม่าไม่ยอม	ทางฝ่ายข้าหลวงก็ยัง

ยนืยนัความคดิเดมิของตวัจงึกลายเป็นเหตใุห้ชาวพม่าจ�านวนหมืน่กว่า

คนพากันมานอนคว�่าอยู่ตามบันไดที่จะเดินขึ้นสู่องค์พระเจดีย์ตลอด

จนลานเจดย์ีชเวดากองเตม็ไปหมดไม่เหน็พืน้เลย	หากข้าหลวงองักฤษ

จะขืนสวมรองเท้าขึ้นไปจริง	ๆ	พ้ืนรองเท้าจะไม่มีโอกาสสัมผัสพื้นได้

เลย	ต้องเหยียบร่างของชาวพม่าไปก่อน	

	 There	are	a	lot	of	cultural	tourist	attractions	in	Myanmar.	

The	most	famous	cultural	tourist	attraction	is	“Shwedagon	Pa-

goda”	which	contains	Kesa’s	relic.	Shwedagon	Pagoda	is		

located	at	Rangoon	which	used	to	be	capital	city.

	 “Shwe”	means	“Golden”	and	“Dagon”	is	the	old	name	

of	Rangoon	so	Shwedagon	means	the	golden	pagoda	in	Ran-

goon.	Shwedagon	was	built	at	least	2,500	years	ago.	Burmese	

people	believe	that	Shwedagon	is	one	of	the	eight	necessities	

of	Buddhist	monks.	At	first,	Shwedagon’s	height	was	18	meters	

but	now	it’s	height	is	98	meters	because	of	various	restoration	

projects	to	the	pagoda.	

	 There	were	also	2	earthquakes	that	ruined	the	pagoda.	

The	king	in	Myanmar	has	one	important	thing	to	do	in	his	lifetime,	

building	a	pagoda	by	using	gold	which	heavier	than	his	own	

weight.	Shwedagon	is	recorded	as	the	world’s	highest	and	

oldest	pagoda	by	The	Guinness	Book	of	World	Records.	

ขอบคุณภาพจาก	http://myanmartravelandtours.net.jpg

 พระมหาเจดย์ีชเวดากองได้

ถูกหนังสือ  Guinness 

Book of Records บันทึกไว้

ให้เป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดและมี

ความเก่าแก่ที่สุดในโลก





	 	 อัณณ์	จารุจิตต์

Mekong River
   

 แม่น�า้โขงมคีวามยาวเป็นอนัดบั	12	ของโลก	โดยมคีวามยาวกว่า	4,800	กโิลเมตร	ไหลผ่านจนี,	ไทย,	ลาว,	พม่า,	เวยีดนาม	

และกมัพชูา	ซึง่มปีรมิาณน�า้ผ่านปีละ	475,000	ลกูบาศก์เมตร	บรเิวณแม่น�า้โขงมกีารท�าอาชพีหลากหลายรปูแบบ	โดยเฉพาะการ

ประมง	ซึ่งหล่อเลี้ยงชีวิตของชาวไทยและลาวมาอย่างยาวนาน	แม่น�้าโขงจึงเป็นแม่น�้าที่ส�าคัญอย่างยิ่งสายหนึ่งของภาคอีสาน	

ซึ่งหล่อเลี้ยงชีวิตให้กับคนทั้งสองประเทศ

 

	 The	Mekong	River	is	the	world’s	12th	longest	river.	The	length	of	the	river	is	4,800	kilometers.	This	river	runs	through	

China,	Vietnam,	Laos,	Burma	and	Cambodia.	Around	475,000	cubic	meters	of	water	is	discharged	(passes	through	the	river)	

annually.	People	who	live	alongside	the	river	will	usually	work	as	farmers	and	fishermen.	So	the	river	is	very	important	for	

many	Thais	and	Laotians.	

 



	 มสัยดิปตุรา	มสัยดิสชีมพ	ูเป็นสถาปัตยกรรมมัสยดิ

สชีมพ	ูตัง้อยูท่ีแ่หลมปตุราจายาทางตอนใต้ของกวัลาลมัเปอร์

จุดที่สูงที่สุดของมัสยิดมีความสูงเทียบเท่าตึกประมาณ		25	

ชั้น	เป็นจุดเด่นที่ส�าคัญของเมืองกัวลาลัมเปอร์	นอกจากน้ี

สเุหร่าจะมหีอคอยสงูทีส่วยงามทีส่ร้างขึน้โดยได้รบัอทิธพิลมา

จากสุเหร่าชีคโอมาร์ในแบกแดด	หอคอยดังกล่าวมีความสูง	

116	เมตร	และเป็นหน่ึงในหอคอยที่สูงที่สุดในภูมิภาค	มีห้า

ยอด	เป็นสัญลักษณ์ของเสาหลักทั้งห้าในศาสนาอิสลาม

 The Putra mosque or The Pink Mosque is 

settled	at	Putrajaya.	It	has	a	high	tower	influenced	by	

Sheikh Omar Mosque in Baghdad.

MALAYSIA Truely Asia
 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 “มาเลเซยี”	เป็นประเทศเพือ่นบ้านทีต่ดิกบัชายแดนใต้ของประเทศไทย	

ประเทศมาเลเซียมีจ�านวนนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมาเท่ียวต่อปีมากเป็นอันดับ 

ต้น	ๆ	ของอาเซียน	ประเทศมาเลเซียมีความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว	

ท�าให้มจี�านวนนกัท่องเทีย่วเดนิทางมาเทีย่วในประเทศมาเลเซยีเป็นจ�านวนมาก

และ	มีสถานที่ที่ไม่ควรพลาด	10	แห่ง

	 Malaysia,	one	of	Thailand’s	neighbors	is	ranked	1st	for	number	

of	tourists	per	year.	This	is	because	there	are	many	kinds	of	tourists	

attractions	 in	Malaysia.	Here	are	10	places	are	the	places	that	you	

shouldn’t miss when you go to Malaysia.

1.Gunung   Kinabalu
  ยอดเขากีนาบาลู

	 ยอดเขากนีาบาลเูป็นหนึง่สถานทีท่่องเทีย่วสดุท้าทาย

ให้นกัท่องเทีย่วได้เดนิทางมาชมววิ	และสมัผสับรรยากาศบนยอด

เขาสงู	ยอดเขากีนาบาลมูคีวามสงู	4,095	เมตรจากระดบัน�า้ทะเล	

เดิมยอดเขากีนาบาลูถือว่าเป็นยอดเขาที่สูงในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้	แต่ปัจจุบันถูกจัดเป็นอันดับที่สี่รองจากยอด

เขาคากาโบราซี	 ในประเทศพม่า	 (5,881	 เมตร)	ยอดเขา 

ปุนจักจายา	(4,884	เมตร)	และยอดเขาปุนจักตรีโกรา	(4,750	

เมตร)

	 Mount	Kinabalu	is	4,095	meters	from	sea	level.	

It’s	a	perfect	match	for	tourists	who	like	extreme	activities.

2.PUTRA    MOSQUE
        มัสยิดปุตรา หรือ มัสยิดสีชมพู

รัตนาภรณ์	ตั้งศิริพงเมธ

	ขอบคุณภาพจาก	http://travel.mthai.com/wp-content/uploads/2013/08/



3.Petronas Twin Towers
                       ตึกแฝดเปโตรนาส

	 ตึกแฝดเปโตรนาส	ตึกแฝดเปโตรนาสเป็นตึกแฝดที่สูงที่สุด

ในโลกตั้งอยู่ที่เมืองกัวลาลัมเปอร์

	 โดยมีความสูง	451.9	เมตร	อาคารเปโตรนาสเป็นอาคาร

ส�านักงานของบริษัทพลังงานและน�้ามันที่มีรัฐบาลมาเลเซียเป็นหุ้น

หลกัคอืบริษัทเปโตรนาส	ลกัษณะเด่นของตกึแฝดเปโตรนาสเมือ่เปรยีบ

เทียบกับตึกระฟ้าอื่น	ๆ 	ของโลกคือ	เป็นอาคารหอคอย	2	อาคาร	เชื่อม

โดยสะพานลอยฟ้า	อาคารแฝดใช้บริษัทรับเหมาก่อสร้างจาก	2	

ประเทศ	คือญี่ปุ่น	และเกาหลี	โดยมีนัยยะเป็นการแข่งขันกันเป็นผู้น�า

ทางด้านเทคโนโลยีทางการก่อสร้างอาคารตึกระฟ้า

 The Petronas Twin Towers are the highest twin towers 

in	the	world.	It	is	451.9	meters	from	the	ground	and	a	sky	bridge	

connects	the	buildings.	

4.LEGO    LAND
      สวนสนุกโลโก้ 	 สถานที่ท่องเที่ยวที่ใหม่ของมาเลเซีย	คือ	สวนสนุกเลโก้

แลนด์	ซึ่งเปิดเป็นแห่งที่	6	ของโลก	สวนสนุกเลโก้แลนด์ตั้งอยู่ท่ี 

อิสกันดาร์	รัฐยะโฮร์	ประเทศมาเลเซีย	ทางตอนใต้สุดของแหลม

มลาย	ูภายในสวนสนุกเลโก้แลนด์มเีครือ่งเล่นกว่า	40	ชนิด	บนพืน้ที่

กว่า	200	ไร่	 โดยเครื่องเล่นและของตกแต่งทุกอย่างได้รับการ

ออกแบบให้เป็นลักษณะของเลโก้ทั้งหมด	เรียกได้ว่ามาที่นี่แล้วได้

สนุก	เพลิดเพลินไปกับเครื่องเล่นเลโก้แน่นอน

	 Lego	Land	is	a	theme	park	in	Johor	city.	This	Lego	Land	

is	the	6th	Lego	Land	in	the	world.	Everything	in	Lego	Land	is	

designed	and	decorated	based	on	Lego	themes.

5.Taman    Negara
       ทามาน เนการา 

	 เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของมาเลเซีย	มีอาณาเขตกว้างใหญ่ถึง	4,343	ตารางกิโลเมตร	ลักษณะภูมิประเทศเป็นป่าดิบทึบบนรอยต่อ	3	รัฐ	คือ 

รฐัปาหงั	กลนัตนัและตรงักาน	ูภายในอทุยานมพีนัธุพ์ชืพนัธุส์ตัว์ทีห่ลากหลายและยงัเป็นป่าฝนทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุของโลก	มอีายปุระมาณ	130	ล้านปี	ความอดุมสมบรูณ์

และความหลากหลายทางธรรมชาติท�าให้ป่าแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นป่าที่มีระบบนิเวศที่ซับซ้อนและอุดมสมบูรณ์มากที่สุดในโลก

	 กิจกรรมเป็นที่นิยมของที่นี่คือ	การล่องเรือตามแม่น�้าและการเดินป่า	 ส่ิงที่นักท่องเที่ยวจะต้องไม่พลาดคือ	สะพานศึกษาธรรมชาติเรือนยอดไม้หรือ	 

Canopy	Walk	เมื่อมองจากด้านบนของสะพาน	คุณจะมองเห็นการด�ารงชีวิตของสัตว์ป่าในป่าฝนเขตร้อนอย่างใกล้ชิด	วิธีส่องสัตว์ที่ดีสุดคือการเฝ้าสังเกตอย่าง

เงียบ	ๆ	นักท่องเที่ยวสามารถพักค้างคืนบนบ้านพักเรียบง่ายที่สร้างอยู่เหนือพื้นดินเพื่อสังเกตสัตว์ป่าชนิดต่าง	ๆ	

 Taman	Negara	is	the	first	national	park	of	Malaysia.	It	is	the	oldest	rainforest	in	the	world	estimated	at	around	130	million	years	old.	The	

rainforest	covers	3	states	:	Pahang,	Kelantang,	and	Terengganu.

รัตนาภรณ์	ตั้งศิริพงเมธ

	ขอบคุณภาพจาก	http://travel.mthai.com/wp-content/uploads/2013/08/

ขอบคุณภาพจาก	http://www.uasean.com/showpic.php?url=http://



	 สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมาก

เป็นอันดับต้น	ๆ	ของมาเลเซีย	เป็นสถานที่พักผ่อนกลางหุบเขา	

Gunung	Ula	Kallv	และเป็นที่ตั้งของรีสอร์ททันสมัย	จุดที่ดึงดูด

นักท่องเที่ยวได้มากที่สุดคือ	บ่อนคาสิโนครบวงจรที่มีทั้งโรงแรม	

การแสดง	และดิสโกเธค	นอกจากน้ียังมีสถานท่ีท่องเท่ียวแนว

ธรรมชาติให้คนที่รักธรรมชาติได้มาท่องเที่ยวด้วย

	 Genting	Highlands	is	very	popular	in	Malaysia.	It’s	

a	resort,	theme	park,	and	casino	in	Gunung	Ula	Kall	Moun-

tain.

 8.  Batu    Caves
   บาตู

	 สิง่ทีน่่าสนใจทีส่ดุของถ�า้บาต	ูคือ	รปูป้ันเทพของศาสนาฮนิดขูนาด

ใหญ่ที่ตั้งอยู่ใกล้กับปากถ�้า	นอกจากนี้	หากคุณเดินขึ้นบันได	272	ขั้น	คุณจะ

สามารถมองเหน็ทศันียภาพและเส้นขอบฟ้าทีส่วยงามของเมอืงได้อย่างชดัเจน	

นอกจากนี้	ยังมีถ�้ารามายณะซึ่งด้านในมีภาพวาดของพระเจ้าในศาสนาฮินดู

ให้เที่ยวชม

	 ถ�้าบาตูนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสลังงอร์และได้รับความ

นยิมในหมูน่กัท่องเทีย่วแล้ว	ยงัเป็นวดัและสถานทีป่ระกอบพธิกีรรมในศาสนา

ฮนิดอูกีด้วย	ในแต่ละปีผู้มใีจศรทัธาและนกัท่องเทีย่วหลายพนัคนเดนิทางมา

ที่นี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างเทศกาลประจ�าปีทีมีชื่อว่า	“ไทปูซัม”	ถ�้าหินปูน

แห่งนีต้ัง้อยูท่างด้านเหนอืของกรงุกวัลาลมัเปอร์	ประกอบด้วยสามถ�า้หลกัซึง่

ใช้เป็นวัดและศาลฮินดู	

	 Batu	cave	is	at	the	north	of	Kuala	Lumpur.	There	is	a	Hindu	

temple	inside	the	cave.	There	are	statues	of	Hindu	gods	at	the	front	

of	the	cave.	The	Ramayana	cave	shows	pictures	of	Hindu	gods	too.

6.Cameron    High   lands
  คาเมรอนไฮแลด

ขอบคุณภาพจาก	http://getaways.groupon.my/en/deals/720697999

	ขอบคุณภาพจาก	http://www.uasean.com/showpic.php?url=http

	 สถานที่ท่่องเทีย่วแนวธรรมชาต	ิทีน่อกจากจะมคีวาม

สวยงามแล้ว	ยังได้รับความนิยมเป็นอันดับต้น	ๆ	ในขณะนี้คือ	

“คาเมรอนไฮแลนด์	บนภูเขาติติวังซา”		จุดท่องเที่ยวส�าคัญ

ได้แก่สวนดอกไม้	ไร่ชา	และสวนผักผลไม้	ซึ่งเปิดให้นักท่อง

เที่ยวสามารถเข้าชมได้ตามใจชอบ	

	 Cameron	Highlands	is	at	Titiwangsa	Moun-

tain.	It	includes	flower	garden,	tea	farm,	and	fruit	farm.

7. Genting    Highlands
       เก็นติ้งไฮแลนด์



	 เกาะลังกาวี	ตั้งอยู ่บนฝั ่งทะเลอันดามันทางตะวันตก 

เฉียงเหนือของคาบสมุทรมาเลเซีย	เกาะลังกาวีห่างจากเกาะตะรุุเตา

ของประเทศไทยเพียง	4	กิโลเมตร	ภายในเกาะลังกาวีประกอบด้วย

เกาะเล็ก	ๆ	มากถึง	99	เกาะ	มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติมาก	

เกาะลงักาวถีอืเป็นเมอืงตากอากาศยอดนยิมทัง้ของชาวมาเลเซยีและ

นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก

	 Langkawi	is	an	archipelago	of	islands	in	the	Andaman	

Sea.	104	small	islands	form	the	Langkawi	archipelago.	These	

islands	have	abundant	natural	resources.

10. GunungMulu    National     Park
    อุทยานแห่งชาติกูนุงมูลู

	 อทุยานแห่งชาตกินูงุมลู	ูเป็นอทุยานแห่งชาตทิี่

ตัง้อยูบ่นเกาะบอร์เนยีว	รฐัซาราวกั	ประเทศมาเลเซยี	เป็น

พื้นที่ ท่ีมีความหลากหลายในด้านชีววิทยา	และทาง

ธรณีวิทยาเป็นอย่างมาก	มีพันธุ์พืชมากกว่า	3,500	ชนิด	

และมีพันธุ์ปาล์มกว่า	109	ชนิด	ในด้านธรณีวิทยาเป็น

ภูมิประเทศแบบหินปูน	มีพื้นที่สูง	ๆ	ต�่า	ๆ	หน้าผาสูงชัน	

ยอดแหลม	มักพบรอยแตกกว้าง	ซึ่งกลายเป็นถ�้าในแนว

ดิง่หรือแนวเฉยีง	ส่วนใหญ่จะมลีกัษณะเป็นโพรงยาว	ปาก

ถ�้าแคบ	ภายในถ�้ากว้าง	ผนังและเพดานถูกปกคลุมด้วย

หินงอกหินย้อย	และเกิดถ�้าที่มีขนาดใหญ่อยู่ในอุทยาน

แห่งนี้	คือ	“	ถ�้าซาราวัค	แชมเบอร์	(Sarawak	chamber)”	

ซึง่มคีวามยาว	700	เมตร	กว้าง	396	เมตร	และสูง	80	เมตร	

ค�านวณพื้นท่ีแล้วสามารถบรรจุเครื่องบินโบอิ้ง	747	

จ�านวน	40	ล�า	เลยทีเดียว	และอุทยานแห่งนี้ได้รับการจด

ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี	2000	จากยูเนสโก

 Gunung Mulu National Park is at Sarawak 

city.	It	has	much	geological	and	biological	diversity.	

There	are	3,500	kinds	of	plants	and	109	of	them	are	

palm	species.	It	has	a	cliff,	a	crack,	and	a	cave.	

ขอบคุณภาพจาก	http://www.gentinghighlandspahang.com/

ขอบคคุณภาพจาก	http://www.bhmpics.com/view-lord_murugan-wide.html

9.Langkawi
     เกาะลังกาวี

 



 น�้ำมันเป็นทรัพยำกรธรรมชำติหลักที่มนุษย์ทุกคนต้อง

ใช้ ในหนึง่วนัคนเรำต้องใช้น�ำ้มนัในปรมิำณมำก น�ำ้มนัถกูใช้เป็นพลงังำน

เชือ้เพลงิ รวมทัง้ยงัเป็นส่วนประกอบส�ำคญัของสิง่ต่ำง ๆ  ทีเ่รำใช้กนัอยูใ่น

ชีวิตประจ�ำวัน เช่นพลำสติกก็ถูกแปรรูปมำจำกน�้ำมันดิบเช่นกัน เรียกได้

ว่ำแทบทุกคนบนโลกใบนี้ล้วนต้องใช้ประโยชน์จำกน�้ำมัน แต่ท่ำนผู้อ่ำน

ลองคดิดสูคิะว่ำ ถ้ำในทำงกลบักนั จะเกดิอะไรขึน้เมือ่เรำกลำยเป็นผูค้รอบ

ครองพลังงำนเช้ือเพลิงอันมีมูลค่ำมหำศำลเหล่ำนั้น แน่นอนว่ำเรำย่อม

ร�่ำรวยกว่ำคนอื่น และนี่เองคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศเล็ก ๆ บนเกำะแห่ง

หนึ่ง ซึ่งประเทศนั้นก็คือ ประเทศ “บรูไน” นั่นเองค่ะ

 บรูไนเป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนหมู่เกาะบอร์เนียวในทวีป

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ซึง่เกาะแห่งนีเ้ป็นเกาะทีม่ทีรพัยากรน�า้มนั

ดบิ และก๊าซธรรมชาตเิป็นจ�านวนมาก ในหนึง่วนับรไูนสามารถผลติ

น�้ามันได้ราว 167,000 บาเรล และว่ากันว่าบรูไนมีน�า้มันมากพอจะ

ให้ขุดเจาะแล้วน�า้มาใช้ไปถึง 100 ปีเลยทีเดียว 

 ซึ่งกำรค้ำน�้ำมันส่งผลให้บรูไนกลำยเป็นประเทศที่ประชำชนมี

ควำมร�ำ่รวยเป็นอนัดบั 2 ของอำเซยีน และเป็นอนัดบั 5 ของโลก ด้วย GDP 

per capita ทีส่งูถงึเกอืบ 4 หมืน่ดอลลำร์สหรฐั และค่ำผลติภณัฑ์มวลรวม

ภำยในประเทศที่สูงถึง 1 หมื่น 6 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐต่อปี ซึ่งกว่ำ 90% 

ของเงินนั้นล้วนได้มำจำกกำรส่งออกปิโตรเลียมทั้งสิ้น เพรำะบรูไนเป็น

ประเทศท่ีมกีำรลงทนุจำกต่ำงชำตน้ิอยมำก จงึแทบจะมรีำยได้อยูท่ำงเดยีว

 

 Oil is a natural resource that almost everyone use in their daily life in 

some form. So countries with this resource will certainly be very rich. Brunei, 

a small country, is one of the countries in ASEAN that has the ability to export 

crude oil. The country is an island with crude oil and natural gas resources. 

These are so abundant that they can produce 167,000 barrels of crude oil per 

day. Scientists say that Brunei has enough crude oil and natural gas to use for 

around 100 years.

 Exporting crude oil has made Brunei the second richest country 

of ASEAN, and the fifth richest country in the world. The GDP per capita of 

the country is almost 40,000 USD, and the GDP of the country has reached 

16,000 million USD per year. It’s very fascinating to know that more than 90% 

of the country’s income comes from exporting crude oil only, while Brunei has 

very little investment from foreign companies.

 Not only Brunei gains great income from exporting the oil, the coun-

try also has good money management systems. Firstly, all of the income will 

 อย่ำงไรกต็ำมรำยได้จำกกำรค้ำน�ำ้มนัจะตกเป็นพระรำชทรพัย์ส่วน

พระองค์ของสลุต่ำนมดู้ำ ฮสัซำนลั เนือ่งจำกบรไูนมรีะบบปกครองแบบระบอบ

สมบรูณำญำสทิธริำชย์ และมอีงค์สลุต่ำนเป็นประมขุสงูสดุ พระองค์ได้ด�ำเนนิ

กิจกำรจัดกำรน�้ำมันภำยในประเทศโดยกำรสร้ำงบริษัทขุดเจำะขึ้นมำ และ

พระองค์รวมทั้งรัฐบำลของพระองค์จะถือหุ้นส่วนใหญ่ ท�ำให้สำมำรถคุมงำน

ได้ง่ำย ซึ่งหลังจำกที่ส่งออกน�้ำมันที่สร้ำงรำยได้มหำศำลแล้ว พระองค์ก็จะ

ก�ำหนดนโยบำยเพือ่ช่วยเหลอืประชำชน เช่น ชำวบรไูนไม่จ�ำเป็นต้องจ่ำยภำษี

ให้กษัตริย์ หรือกำรที่กษัตริย์จะเป็นผู้รับผิดชอบค่ำเล่ำเรียนของประชำชนทั้ง

ประเทศ เป็นต้น 

 โดยบรูไนเป็นประเทศที่มีประชำกรน้อยมำกเพียงแค่ 4 แสนคน

เท่ำนั้น ซึ่งน้อยกว่ำกรุงเทพมหำนครถึง 10 เทำ่ ดังนั้นจึงสำมำรถจัดสรร และ

แบ่งปันเงนิให้ประชำชนได้ทัว่ถงึในหนึง่ปี สลุต่ำนจะใช้เงนิช่วยเหลอืประชำชน

ประมำณ 2 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ และยังเหลือพอให้ใช้ส่วนพระองค์อีกรำว 

100 ล้ำนดอลลำร์สหรฐั รวมทัง้ยงัมพีระรำชทรพัย์ส่วนพระองค์ทีเ่กบ็เอำไว้อกี

กว่ำ 2 หมื่นล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ จำกที่กล่ำวมำน้ีจะเห็นได้ว่ำ น�้ำมันเป็น

ทรพัยำกรทีม่คีวำมส�ำคญัมำกต่อเศรษฐกจิบรไูนมำก จนได้ชือ่ว่ำเป็น “ทองค�ำ

สีด�ำ” ของประเทศบรูไน และช่วยผลักดันให้ประเทศนี้กำ้วเข้ำสู่ควำมเจริญ 

และควำมร�่ำรวยล�้ำหน้ำไม่แพ้ประเทศอื่น ๆ นั่นเอง



go to King Muda Hadsanal’s royal estate properties, because Brunei was 

ruled by absolute monarchy. The king manages the natural resources of the 

country by establishing his own drilling company, and taking control of said 

company with his government, so he can easily manage the work process of 

the company.

 After getting the income from exporting the oil, the king used that 

money to help his people. For example, Bruneian people don’t need to pay 

tax, and the king pays for all education in the country. The country’s mon-

ey management can work that way because the Bruneian population is only 

around 400 thousand people, so the king can share the country’s income to 

everyone equally. 

  We can see that crude oil is very important to Brunei’s economic 

system, it’s so valuable that it is called “the black gold” of Brunei. Therefore, 

crude oil is the main reason that pushed Brunei to its glory, and made it one 

of the richest countries in the world.

   ณัฐวรำ ใจชื่น
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	 เกาะบาหล	ีคอืเกาะแห่งหนึง่ในประเทศอนิโดนเีซยี	ซึง่มี

การผสมผสานระหว่างวฒันธรรมกบัธรรมชาตอิย่างลงตวั		มคีวาม

โดดเด่นในด้านสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นถึง

วิถีชีวิตของชาวบาหลี	เช่น	วัด	นาขั้นบันได	ฯลฯ	และสามารถเป็น

ที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

 Bali is the tourist attraction island in Indonesia. Bali 

is the combination between culture and nature. There are 

outstanding cultural and traditional tourist attractions such 

as temples and rice terraces.

 หมวกกรวยสานด้วยใบลาน	เป็นทรงรูปฝาชีไว้บนหัว	

ชาวอีสานเรียกว่า	 ‘กุบ’	แต่ในประเทศเวียดนามจะเรียกกุบว่า				

‘น๊อน	ล้า’

	 น๊อน	ล้าเป็นเครือ่งแต่งกายดัง้เดมิของประเทศเวยีดนาม	

มีต้นก�าเนิดมาจากต�านานที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์การปลูก

ข้าว	น๊อน	ล้านีม้คีวามสมัพนัธ์กบัชาวนาและคนพายเรอือย่างมาก	

ท�าจากวัสดุที่เรียบง่าย	เช่น	ใบปาล์ม	เปลือกไม้ของต้นม็อค	และ

ไม้ไผ	่	น๊อน	ล้าถูกประดิษฐ์ขึ้นเมื่อ	3,000	ปีที่แล้ว	มีการออกแบบ

ที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย	ซึ่งเมื่อก่อนน๊อน	ลาเคยมีลักษณะ

แบนเรียบและกลม

	 The	conical	hat	is	known	by	the	name	‘Non	la’.	It	

is original Vietnam costume that came from Vietnam legend 

about	farmer.	Non	la	made	of	palm	or	bamboo.	Non	la	has	

been	used	for	3,000	years.	

	 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น�้าโขงเป็นดินดอนปาก

แม่น�้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ซึ่ง

อยูท่างตะวนัตกเฉยีงใต้ของประเทศเวยีดนาม	โดยแม่น�า้โขงท�าให้

เกิดดินดอนสามเหล่ียมปากแม่น�้านี้	มีต้นก�าเนิดมาจากที่ราบสูง

ทิเบต	และไหลมาทางทิศใต้ผ่าน	7	ประเทศ	

	 ในบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากเเม่น�้าเเห่งน้ีน้ันพบ

ว่าบรเิวณนีเ้ป็นแหล่งรวมสิง่มชีวีติสายพนัธุใ์หม่กว่า	10,000	สาย

พันธุ์	ท�าให้เป็นจุดที่น่าสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทาง

ธรณีวิทยาเเละชีววิทยาอีกด้วย

	 Mekong	delta	is	the	biggest	delta	in	ASEAN	located	

in south west Vietnam. The scientists discovered many new 

animals	and	plants	species	estimated	at	more	than	10,000	

species. So the scientists want to study in geography and 

biology of Mekong delta more.

	 นางอัปสรา	หรือนางอัปสร	รูปสลักซึ่งปรากฏอยู่ใน						

นครวัด	โบราณสถานของประเทศกัมพูชา	ซึ่งส.พลายน้อยเล่า

ว่าเป็นเรือ่งราวเกีย่วกบันางฟ้าทีโ่ชคร้าย	ถูกกล่าวหาว่าเป็นหญงิ

ที่รักใครไม่เคยรักจริง	ท�าให้เหล่าเทวดาและเหล่าอสูร	มองนาง

อัปสรเป็นแค่ผู้ที่ท�าให้ตนเสร็จสมอารมณ์หมายเท่านั้น

 Apsara is the carving stone on the wall in An-

gkor	Wat,	the	ancient	castle	of	Cambodia.	Apsara	is	in	

the	Cambodian	legend.	It	is	the	story	about	fairy	that	was	

unlucky. She was charged that she never give true love 

to anyone. Angels and beasts think she was just a woman 

that gives them happy.

APSARA OF 

ANGKOR WAT



	 ช้างถอืเป็นสตัว์คูบ้่านคูเ่มอืงของประเทศไทย	เพราะ

เชือ่กนัว่าช้างเป็นสตัว์คูบ่ารมขีองกษตัรย์ิ	อกีทัง้ยงัชว่ยปกป้อง

เอกราชไทยจากการรุกรานของประเทศอื่น	ๆ	รวมทั้งสร้าง

สัมพันธไมตรีกับใคร

 Thai symbolic animal is elephant. Thais believe 

that	elephant	is	the	King’s	majestic	animals.	And	elephant	

had important role in Thai history.

ประเทศไทย		 สวัสดี

เวียดนาม			 ซินจ่าว

พม่า	 	 มิงกาลาบา

ลาว		 	 สะบายดี

สิงคโปร์		 	 หนีห่าว

บลูไน		 	 ซาลามัต	ดาตัง

มาเลเซีย			 ซาลามัต	ดาตัง

อินโดนีเซีย	 ซาลามัต	เซียง

กัมพูชา		 	 ซัวสเด

ฟิลิปปินส	์	 กูมุสตา

	 เป็นปรากฏการณ์ประหลาดที่มีลูกไฟผุดขึ้นมาจาก

แม่น�้าโขงท่ีจังหวัดหนองคายในช่วงวันออกพรรษา	โดยเชื่อกัน

ว่าพญานาคที่เป็นสัตว์ในเทพนิยายปรัมปรา	เป็นผู้จุดบั้งไฟนี้ขึ้น

มาเพื่อบูชาพระพุทธเจ้า	แต่ในปัจจุบันยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า

สาเหตุที่แท้จริงของการเกิดบั้งไฟพญานาคคืออะไร

	 It	is	the	phenomenon	that	fire	will	appear	above	

Mekong	River	in	October	and	in	Nongkhai	Province	Thailand.	

People	who	live	around	Mekong	believe	that	the	Fire	Balls	

come	from	the	King	of	Nagas.		The	King	of	Nagas	fire	the	

traditional	fireworks	for	worshipping	the	Buddha.

ELEPHANTS OF

GREETINGS

FIRE BALL

 @ MEKONG

Thailand – Sawasdee

Brunei – Salamat Datang

Cambodia	–	Shuo	Sa	Dai

Indonesia – Salamanca Siang

Lao – Sabaidee

Malaysia – Salamat Datang

Myanmar	–	Mingalar	Par

Philippines	–	Kumusta

Singapore	–	Ni	Hao

Vietnam	–	Xin	Chao

THAILAND



	 อ่าวฮาลองเบย์ของประเทศเวียดนาม	เป็นอ่าวสี

เขยีวมรกตทีม่คีวามสวยงามทางธรรมชาต	ิโดยค�าว่า	“ฮาลอง”	

หมายถงึมงักรทีร่่อนลง	โดยมคีวามเชือ่กนัว่า	ในสมยัก่อนได้มี

มังกรร่อนลงมาที่อ่าวแห่งนี้

	 HalongBay	harbor	 is	the	emerald	harbor	 in	

Vietnam.	“Halong”	means	flying	down	dragon.		In	the	

past,	Vietnamese	believed	that	dragon	was	flying	down		

to the harbor.

HALONG BAY

ISLAND OF INDONESIA

JAKARTA

KUALA LUMPUR

	 ประเทศอนิโดนเีซยีนัน้เป็นประเทศทีม่จี�านวนเกาะน้อย

ใหญ่มากที่สุดในอาเซียน	โดยมีเกาะมากถึง	17,508	เกาะเลยที

เดยีว	ซึง่เกาะทีค่นส่วนมากรูจ้กันัน้	จะเป็นเกาะทีม่ขีนาดใหญ่	และ

มีความโดดเด่นอย่าง	เกาะซุนดาใหญ่	ซุนดาน้อย	เกาะโมลุกกะ	

(มาลุกุ)	และเกาะอิเรียนจายา	โดยใน	17,508	เกาะนั้น	มีเพียง	

6,000	เกาะที่มีผู้คนอาศัยอยู่

 Indonesia is the biggest country of all the ten 

ASEAN	countries.	Indonesia	consists	of	17,508	islands	

about	of	which	only	6,000	are	inhabited.	

 เว็บไซต์ทริลลิสต์ได้เผยออกมาว่า	กรุงจาการ์ตา	เมือง

หลวงของประเทศอนิโดนเีซยีเป็นเมอืงทีม่ปัีญหาการจราจรตดิขดั

มากที่สุดในโลก	ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีพ.ศ.2558	โดยชาว

จาการ์ตานั้นจะใช้เวลาอยู่บนถนนนานเฉลี่ย	3	-	4	ชั่วโมงต่อวัน

	 Jakarta	is	the	world	most	traffic	jam.	In	2015		

Indonesians	stuck	on	the	road	estimated	at	more	than	3	

hours per day.

	 เมืองกัวลาลัมเปอร์	หรือ	KL	เมืองหลวงของประเทศ

มาเลเซียและเป็นเมืองที่ใหญ่ท่ีสุดของประเทศมาเลเซียอีก

ด้วย	ที่ส�าคัญเมืองกัวลาลัมเปอร์ยังเป็นศูนย์รวมความเจริญใน											

หลาย	ๆ	ด้านของประเทศมาเลเซีย

	 Kuala	Lumpur,	the	capital	city	of	Malaysia	is	the	

biggest city in Malaysia. 



MERLION OF 

ONE VISION

	 Merlion	รูปปั้นที่มีรูปทรงแปลกตาส�าหรับผู้คนท่ัวไป	

โดยจะมีหัวเป็นสิงโตและมีตัวและหางเป็นปลา	ท�าให้	merlion	

เป็นสัญลักษณ์ประจ�าชาติสิงคโปร์

 Merlion is the strange statue in Singapore. It has 

lion	head	and	fish	body.	The	strange	of	Merlion	became	the	

symbolic of Singapore.

	 ‘One	Vision	One	Identity	One	Community’	หรือ	

‘หนึง่วสิยัทศัน์	หนึง่เอกลกัษณ์	หนึง่ประชาคม’	เป็นค�าขวญัประจ�า

อาเซยีน	ซึง่จากค�าขวญันีส้ามารถบ่งบอกถงึการหลอมรวมกนัเป็น

หนึง่เดยีว	ทัง้วสิยัทศัน์ของกลุม่อาเซยีน	เอกลักษณ์	รวมถงึการเป็น

น�้าหนึ่งใจเดียวกันของหมู่สมาชิกอาเซียน

	 One	Vision	One	Identity	One	Community	is	the	

Motto	of	ASEAN.	This	motto	show	us	about	the	unity	of	every	

countries	in	ASEAN.

 

 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสปป.ลาว	โดยเฉพาะ

ระบบขนส่งทางบกที่เช่ือมต่อกับหลายประเทศ	เช่น	ไทย	กัมพูชา	

เวียดนาม	และจีน	ตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อยกระดับ

รายได้ของประชาชนในประเทศ	 โดยได้รับการสนับสนุนจาก

องค์กรระหว่างประเทศ	รวมถึงหลายรัฐบาลในภูมิภาคเอเชีย	ท�าให้										

สปป.ลาวพลกิบทบาท	จากประเทศทีม่จีดุด้อยคอื	ไม่มทีางทางออกสู่

ทะเล	(Land-Locked	Country)	มาเป็นจดุเเเขง็คอืเป็นศนูย์กลางการ

เช่ือมโยงเส้นทางทางการคมนาคมขนส่ง	ในประเทศแถบลุ่มแม่น�้า

โขง	และสามารถออกสู่ทะเลได้	อีกทั้ง	‘Land-Link	Country’	ยังเกื้อ

หนุนต่อการท่องเที่ยว

	 Land	 link	 is	 the	Lao’s	project	 for	changing	their	

country	from	land	lock	to	the	ASEAN	connector.		This	project	

is supported by other countries so the project is developing 

very fast. The weak point of Laos becomes the strength point 

by this project.

ประเทศมาเลเซีย	 	ถนนเปตาลิง

ประเทศสิงคโปร์	 	Chinatown,	Centre	point

ประเทศไทย		 เยาวราช,	ข้าวสาร

ประเทศอินโดนีเซีย		 ถนนมาลิโอโบโร	ยอกยาการ์ต้า

ประเทศลาว		 ถนนคนเดินเวียงจันทน์

ประเทศกัมพูชา		 Angor	Night	Market	เสียมเรียบ

ประเทศเวียดนาม		 ตลาดบินถัน	(Ben	Thanh)

MALAYSIA		 	Petaling	street

SINGAPORE											China	town,	Centre	Point

THAILAND		 	Yaowarat,	Kaosan	road

INDONESIA	 	Maliobolo	Street,	Yokyakata.

LAOS   Vieng Jan Walk Street

CAMBODIA	 	Angor	Night	Market.

VIETNAM	 	Ben	Thanh	Market	LAND LINK

NIGHT MARKET IN

SINGAPORE

ASEAN



	 Petronas	twins	tower	หรือที่รู้จักกันในนามของ	

“ตึกแฝด”	ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกัวลาลัมเปอร์	ประเทศ

มาเลเซยี	ตกึแฝดตกึนีม้คีวามสงูถงึ	451.9	เมตร	หรอืเทยีบเท่า	

ตึกสูง	88	 ช้ัน	นอกจากนี้ยังมี	Skybridge	ที่สูงที่สุดในโลก					

เป็นสะพานเชื่อมระหว่างสองตึกเข้าด้วยกัน	เม่ือก่อนตึกแฝด

นี้เคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลก	แต่ปัจจุบันกลับสูงเป็นอันดับ		

ของโลก	อย่างไรก็ตามตึกแฝดตึกนี้ก็ยังเป็นสถานที่ที่นิยม			

และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

	 Petronas	twin	tower	is	the	symbol	of	Kuala	Lumpur	

in	Malaysia.	The	lenght	of	this	tower	is	451.9	meters.	This	

tower	has	the	highest	skybridge	in	the	world.	The	bridge	

connect	two	side	of	twin	tower.	This	tower	had	been	the	

highest	tower	in	the	world.	But	now	5th	in	the	world.	However	

this	tower	still	be	the	place	that	attract	tourist	to	come	to	In-

donesia.

	 ย่างกุง้เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศพม่า	และยัง

เป็นอดตีเมอืงหลวงของพม่าอกีด้วย	ตัวเมอืงตัง้อยูบ่รเิวณปาก

แม่น�า้ย่างกุง้	แต่เดมิเป็นเพยีงหมูบ้่านชาวประมงเลก็	ๆ 	ต่อมา

ได้รับการสร้างใหม่และให้เป็นเมืองส�าคัญ	สถาปนาชื่อโดย

พระเจ้าอลองพญาแห่งราชวงศ์อลองพญา	ซึง่เมอืงย่างกุง้ค่อน

ข้างจะพัฒนาช้ากว่าเมืองอื่น	ๆ	ในแถบน้ัน	จึงมีพื้นที่สีเขียว

มากกว่าพ้ืนที่โดยรอบ	ในปัจจุบันมีการก่อสร้างเพิ่มมากขึ้น	

เนื่องจากมีการลงทุนจากต่างชาติเข้ามาจากประเทศสิงคโปร์	

และประเทศจีน

	 Rangoon	is	the	biggest	city	in	Burma.	And	this	

city	had	been	the	capital	city	of	Burma.	In	the	past	this	

city	was	just	a	small	village	of	fishery.	And	Rangoon	was	

renovated	by	King	Alaungpaya	and	became	one	of	the	

most	important	city	in	Burma

	 ท่าเรอืงสงิคโปร์นัน้เเบ่งออกเป็นสองทีใ่หญ่	ๆ 	นัน่คอื	

ท่าเรือ	PSA	หรือ	Port	of	Singapore	Authority	โดยท่าเรือนี้

ให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เป็นส่วนใหญ่	และมีท่าเรือถึง	

44	ท่า	และอีกท่าเรือหนึ่งคือท่าเรือจูร่ง	(Jurong	Port)	เป็น

ท่าเรืออเนกประสงค์	ให้บริการขนส่งทั้งตู้คอนเทนเนอร์	สินค้า

ท่ีมีจ�านวนมาก	และสินค้าอื่น	ๆ	ปัจจุบันท่าเรือสิงคโปร์เป็น

ท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน	ในปีพ.ศ.	2553	ท่าเรือสิงคโปร์มี

ปริมาณขนส่งสินค้าและตู้คอนเทนเนอร์มากเป็นอันดับ	2					

ของโลก	รองจากท่าเรือเซี่ยงไฮ้ของจีน

	 Singapore’s	port	is	separated	into	two	ports.	The	

first	port	is	PSA	or	Port	of	Singapore	Authority.	Port	of	Singa-

pore	Authority	is	the	organization	that	control	the	ports	in	

Singapore.	There	are	44	ports	in	organization.	Another	port	

is	Jurong	Port.		This	port	handling	general,	bulk	and	contain-

erized	cargo.	In	2010	this	port	is	the	largest	port	in	Asean.	

This	port	is	ranked	the	second	of	the	world	shipping.

PETRONAS TWINS TOWER

RANGOON

QUAY



	 ยนูเิวอร์แซล	สตดูโิอ	สงิคโปร์	เป็นสวนสนกุแห่งใหม่

ในเครอืบรษิทัยนูเิวอร์แซลพาร์ค	แอนด์	รสีอร์ท	ซึง่ยนูเิวอร์แซล

ที่สิงคโปร์นั้น	ถือเป็นสวนสนุกในเครือยูนิเวอร์แซลแห่งแรกที่

เปิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 โดยสาเหตุท่ีเลือกมาเปิดท่ี

ประเทศสิงคโปร์นั้น	เพราะส่วนหน่ึงประเทศสิงคโปร์สามารถ

ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับนักท่องเท่ียวได้ดีกว่า							

หลาย	ๆ	ประเทศในภูมิภาคอาเซียนนั่นเอง

	 Universal	Park	and	Resort	built	 the	new				

amusement	park	 in	Singapore.	And	 this	 is	 the	first								

Universal	Studio	in	South	East	Asia.	Why	does	it	has	to	

be	Singapore?	one	reason	Because		Singaporean	can	

speak	English	very	well,	and	at	the	same	time,	the	other	

countries	can’t	speak	English	as	good	as	Singapore.

	 เสอืโคร่ง	เป็นสัตว์ประจ�าชาตขิองประเทศพม่า	และ

บรูไน	สาเหตทุีพ่มา่เลือกเสือให้เป็นสตัว์ประจ�าชาตเิพราะเสือ	

แสดงถงึความอดุมสมบรูณ์ของประเทศพม่า	ส่วนท่ีบรไูนเลอืก

เสอืเป็นสตัว์ประจ�าชาตเิพราะในบรไูนมสีายพนัธุ์เสอืมากมาย	

ซึ่งสามารถพบได้ง่าย	รวมทั้งประเทศมาเลเซียก็ได้เลือกเสือ

โคร่งมลายใูห้เป็นสตัว์ประจ�าชาตเิช่นเดยีวกนั	โดยจะพบภาพ

เสือโคร่งมลายูปรากฏอยู่บนตราแผ่นดิน	แสดงให้เห็นถึง					

พละก�าลัง	และความกล้าหาญ

	 Tiger	is	the	national	animals	of	Myanmar,	Bru-

nei	and	Malaysia.	Because	of	 tiger	 is	the	symbol	of	

richness	in	Burma.	In	Brunei	there	are	many	species	of	

tigers.	In	Malaysia,	Malayu	Bengal	Tiger	is	the	symbol	

of	power	and	courage.

	 เทศกาลสงกรานต์เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมา

อย่างยาวนาน	จดัขึน้ทัง้ในประเทศไทย	ลาว	พม่า	กมัพชูา	ฯลฯ	

สันนิษฐานว่าเทศกาลสงกรานต์นั้นได้รับอิทธิพลมาจาก

เทศกาลโฮลใีนประเทศอนิเดยี	สงกรานต์สบืทอดมาแต่โบราณ

คูก่บัเทศกาลตรษุไทย	ต่อมาจงึได้เรยีกชือ่รวมกนัเป็น	ประเพณี

ตรุษสงกรานต์	 ซ่ึงหมายถึงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่							

แต ่ เดิมวันที่ จัด เทศกาลก�าหนดโดยการค�านวณทาง

ดาราศาสตร์	

	 เเต่ปัจจุบันมีการก�าหนดวันอย่างเเน่นอน	 เช่น

ประเทศไทยถือเอาวันที่	13	ถึง	15	เมษายนเป็นวันสงกานต์	

โดยพิธีในวันสงกรานต์ก็จะมีเช่น	การใช้น�้ารดให้แก่กันเพ่ือ

ความสดชื่น						มีการขอพรจากผู้ใหญ่	การร�าลึกถึงบรรพบุรุษ

ทีล่่วงลบัไปแล้ว	เป็นต้น	ปัจจบุนัสงกรานต์ถอืเป็นวนักลบับ้าน

ของผู้คนที่มาท�างานที่ต่างเเดน	เเละก�าหนดให้วันสงกรานต์

เป็นวันครอบครัว

	 Songkarn	is	the	festival	of	Thailand,	Cambodia	

and	Laos.	Actually	this	festival	is	The	New	Year	Day.	In	

Thailand	this	Festival	will	be	held	on	April	13-15	of	every	

year.	People	will	celebrate	by	playing	water	along	the	

road.	Now	Songkarn	festival	is	the	day	of	coming	back	

home.	The	elder	will	give	you	a	bless	and	time	to	pray	

for	the	ancesstors.
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VANG VIEN  IN  LAOS

XONG NHA 

	 วังเวียง	เป็นเมืองหนึ่งในประเทศลาวและเป็นที่ที่

เต็มไปด้วยธรรมชาติ	เช่น	ภูเขา	ป่าไม้	สายน�้า	ล�าธารต้นน�้า	ไร่

นาแบบขั้นบันได	และหมู่บ้านชนพื้นเมืองเก่าแก่ต่าง	ๆ	ซึ่งจุด

เด่นของท่ีน่ีคือการล่องแม่น�้าไปบนห่วงยางจากต้นแม่น�้าซอง

ลงไปยังเมืองวังเวียง	

	 Vang	Vieng	is	the	city	in	Laos.	This	city	is	full	of	the	

nature	forest	,	stream	,	rice	terrace	and	even	native	culture.	

The	highlight	of	this	place	is	ride	a	boat	on	Song	river.

	 พิธีกรรมที่น่าสนใจของเทศกาลปีใหม่ของชาว

เวียดนามคือ	การซงหญ่า	หรือ	Xong	Nha	เป็นความเชื่อที่ว่า

ผู้มาเยือนในวันแรกจะท�านายโชคอนาคต	และวาสนาของ

เจ้าของบ้านในปีนั้น	ดังนั้นคนเวียดนามจึงมักเชิญคนท่ีมี

คุณสมบัติมาอวยพรครอบครัวของตนในเช้าวันขึ้นปีใหม	่

นอกจากนี้ในช่วงปีใหม่ของเวียดนามยังมีข้อห้ามต่าง	ๆ	เช่น	

ห้ามกวาดบ้านเพราะเกรงว่าอาจจะกวาดโชคลาภออกไป	ห้าม

ยืมเงิน	ห้ามพูดค�าหยาบ	เป็นต้น	ในช่วงต้นปีคนเวียดนามก็

นิยมเดินสายไปท�าบุญไหว้พระตามวัดวาต่าง	ๆ	

	 Xong	Nha	is	the	festival	of	Vietnam.	It	is	a	part	

of	Vietnam’s	New	Year	festival.	In	the	morning	of	the	New	

Year	Day	they	will	find	the	people	who	have	qualification	

to	bless	their	family.	And	they	can’t	clean	their	house	on	

this	day	because	it	will	drive	good	things	out	from	your	

family.	They	can’t	say	rude	words	and	can’t	borrow	the	

money	too.

WISMA 46

	 อาคารวิสม่า	46	ตั้งอยู่ท่ีกรุงจาการ์ตา	ประเทศ

อินโดนีเซีย	 เป็นอาคารที่มีความสูงมากท่ีสุดในประเทศ

อินโดนีเซีย	อาคารนี้สร้างเสร็จและเปิดใช้งานในปี	พ.ศ.2542	

โดยอาคารหลังนี้มีทั้งหมด	48	ชั้น	ซึ่งมี	2	ชั้นที่อยู่ใต้ดิน	ท�าให้

ปรากฏเป็นอาคาร	46	ชั้น	ซึ่งเป็นที่มาของชื่ออาคาร	มีความ

สูงราว	262	เมตร	ซึ่งอาคารแห่งนี้ออกแบบโดยชาวแคนาดา

เชื้อสายเยอรมัน

	 Wisma	46	is	a	tower	in	Jakarta	in	Indonesia.	

This	tower	is	the	highest	tower	in	Indonesia.	It’s	opened	

in	1999.	There	are	48	floors	in	this	tower.	The	length	is	

262	meters.	Wisma	46	was	designed	by	Canadian	ar-

chitect.



ZOO OF SINGAPORE

	 ยนิซ	ี(Yinzi)	หรอื	ยนิบอน	(Yinbon)	เป็นชดุแต่งกาย

ประจ�าชาติของชาวพม่า	โดยผู้หญิงจะใส่ยินซี	และยินบอน			

ซึ่งเสื้อยินซีนั้นจะเป็นเสื้อที่มีกระดุมด้านหน้า	ส่วนยินบอนนั้น

จะมีลักษณะคล้ายกับยินซี	แต่เปลี่ยนจากติดกระดุมหน้ามา

เป็นติดกระดุมข้าง	ๆ	แทน

	 Yinzi	and	Yinbon	are	the	national	cloth	of	Bur-

ma.	These	cloths	are	for	lady.	Yinzi	shirt	will	have	button	

in	front	of	the	shirt.	But	Yinbon	will	have	button	at	the	

side	of	the	shirt.

	 สวนสัตว์ของประเทศสิงคโปร์นั้น	ถูกจัดอันดับให้

เป็นสวนสตัว์ทีน่่าเทีย่วทีส่ดุในโลก	เน่ืองจากมแีนวคดิทีแ่ปลก

ใหม่และน่าสนใจ	โดยมีรูปแบบของ	Amazing	Landacape	

ซึ่งเป็นสวนสัตว์เปิดที่มีความสวยงาม	มีบรรยากาศโดยรอบ

เป็น	ภูเขา	ต้นไม้	ล�าธาร	ส�าหรับทางเดินของนักท่องเที่ยวจะมี

เครือ่งกัน้ทีก่ลมกลนืกบัป่ามาก	ๆ 	เพ่ือให้นกัท่องเทีย่วได้สมัผสั

ถึงอารมณ์ของป่าจริง	ๆ	

	 Zoo	 in	Singapore	 is	 known	as	 the	most																	

interesting	zoo	in	the	world,	because	of	Singapore	Zoo		

is	not	the	same	as	other	countries’	zoos.	This	zoo	was	

designed	in	amazing	landscape.	It	was	surrounded	by	

mountain,	forest	and	stream.	The	tourist	will	feel	like	they	

are	in	the	real	forest.	

                          

YINZI AND Y INBON

นันทิมา	เมืองกรุง

ณัฐณิชา	ซื่อตรง

อชิรญาณ	์หวาดเปีย



 ผู้หญิงเวยีดนามผมยาวจะเกล้ามวยและสวม 

หมวกทรงกรวยสานด้วยใบลานทรงรปูฝาชไีว้บนหวั ดงึ

ชาย สองข้างมาผูกใต้คาง ซึ่งหมวกเวียดนามแบบน้ี 

ชาวอีสานบ้านเราเรียกว่า “กุบ” ราคาจ�าหน่ายในร้าน

ที่จังหวัดสกลนคร ใบละ 80 บาท ถึง 100 บาท ถ้าใน

ประเทศเวียดนามจะเรียกกุบว่า น๊อน ล้า (Non la)

	 สาวเวยีดนามจะมเีสน่ห์จากหมวก	ซึง่หมวกของ

เธอเหล่านั้นมีเอกลักษณ์	ไม่เหมือนชนชาติอื่น	ๆ 	แถมยังใช้

ประโยชน์ได้มากมายอีกด้วย	เป็นหมวกใบจากที่ไม่เหมือน

ใคร	

	 น๊อน	ล้า	เป็นเครื่องแต่งกายดั้งเดิมของประเทศ

เวียดนาม	มีต ้นก�าเนิดมาจากต�านานที่ เกี่ยวข้องกับ

ประวัติศาสตร์การปลูกข้าวในประเทศเวียดนาม	เป็นเรื่อง

ราวเกี่ยวกับยักษ์ผู้หญิงตนหนึ่งบนท้องฟ้าที่คอยปกป้อง

มนุษย์จากน�้าท่วมอันเกิดจากฝน	เธอสวมหมวกท่ีท�าจาก

ใบไม้สี่แฉกเพื่อปกป้องฝน	หลังจากนั้นยักษ์ก็หายไป	ชาว

เวียดนามจึงสร้างวัดเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานของเธอว่าเป็น

เทพผู้ปกป้องมนุษย์จากฝน	หลังจากนั้นชาวเวียดนาม

พยายามสร้างหมวกตามแบบยักษ์โดยการเย็บใบของต้น

ปาล์มเข้าด้วยกัน	และกลายเป็นที่รู้จักกันในนาม	น๊อน	ล้า

	 น๊อน	ล้า	มีความสัมพันธ์กับชาวนาและคนพาย

เรืออย่างมาก	ท�าจากวัสดุที่เรียบง่ายเช่นใบต้นปาล์ม	

เปลอืกไม้ของต้นมอ็ค	และไม้ไผ่	ส่วนมากจะมขีายมากมาย

ตามหมู่บ้านวัฒนธรรมและชนบทของประเทศเวียดนาม	

นักท่องเที่ยวจะสามารถหาซ้ือได้ง ่ายและได้หมวกมี

คุณภาพที่ด	ีหากซื้อที่หมู่บ้าน	Chuong	ห่างจากฮานอยไป	

30	กโิลเมตรทางทศิตะวนัตกเฉยีงใต้	เป็นหมู่บ้านทีม่คีนรูจ้กั

มากที่สุดในเรื่อง	หมวกท�ามือจากใบต้นปาล์ม	โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง	“Non	Bai	Tho”	หรือหมวกทรงกรวยที่มีการแกะ

สลักลวดลายสวย	ๆ	บนไม้ที่มีหลายชั้น	ซึ่งลายจะปรากฏ

ขึน้เมือ่ฉายไฟจากข้างใน	หรอืแสงแดดเท่านัน้	มทีัง้รปูภาพ

ต้นไผ่	หรือแม้กระทั่งมีการเขียนตัวหนังสือ	เขียนเนื้อเพลง	

บทกวีลงไปอย่างสวยงาม

	 น๊อน	ล้า	ถกูประดษิฐ์คดิค้นมากว่า	3000	ปีทีแ่ล้ว	

มีการออกแบบที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย	ซึ่งเคยมี

ลกัษณะแบนเรยีบและกลม	มีเส้นผ่าศนูย์กลางประมาณ	1	

เมตร	มีเชือกผูกที่คาง	มีชื่อเรียกว่า	“Non	Quai	Thao”	ซึ่ง

เป็นเครื่องประดับที่จ�าเป็นในอดีตส�าหรับผู้หญิงในแถบ

ชนบทเมื่อไปงานเฉลิมฉลอง		 	 	

 

	 ในอดีตชาวเวียดนามมีการแบ่งชนชั้น	จึงต้องมี

การจัดหมวกตามระดับชนชั้นด้วย	บางชนิดก็ส�าหรับคน

มีอายุ	บางชนิดก็ส�าหรับคนรวยและคนแมนดาริน	ไม่มี

หมวกส�าหรับเด็ก	กองทหาร	และพระ	และแต่ละชนิดมีรูป

ร่างแตกต่างกันและมีเอกลักษณ์ประจ�าตัว

	 น๊อน	ล้า	สามารถใช้ได้หลากหลายวิธี	อย่างการ

กันแดด	เป็นตระกร้าส�าหรับผู้หญิงเวียดนามเวลาไปตลาด	

เป็นพดัเวลาอากาศร้อน	และเป็นของทีร่ะลกึ	ภาพของหญงิ

สาวใส่	น๊อน	ล้า	และ	อ๊าว	ส่าย	(Ao	dai)	หรอืชดุประจ�าชาติ

เวียดนามนั้นเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ที่สวยงามของ

ประเทศเวียดนาม	นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งส�าคัญของประเทศ

เวียดนาม	เป็นจิตวิญญาณเป็นส่ิงที่เชื่อมต่อคนเวียดนาม

เข้าด้วยกัน	และเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนท�าให้นักท่องเที่ยวมี

ความสุขกับการน�า	น๊อน	ล้าเป็นของที่ระลึกนั่นเอง

	 Vietnamese	women	tie	their	hair	in	bun	so	

they	can	wear	cone-shaped	hat	made	of	palm	leaves.	

We	call	it	“Non	la”.

	 Vietnamese	women	are	very	 fascinating	

because	they	wear	Non	La	which	is	an	original	cos-

tume.	Non	La	also	has	its	own	legend.	Once	upon	a	

time	there	was	a	female	giant	in	the	sky	who	protect-

ed	humans	from	floods	caused	by	raining.	The	female	

giant	wore	hat	made	of	4	lobed	leaves	for	protection	

against	the	rain.	Vietnamese	people	built	temple	as	

her	monument.	The	Non	La	hat	is	also	fashioned	after	

the	giants	hat.	

	 Non	la	has	been	used	for	over	3,000	years.	

It	used	to	be	circle-shaped	and	had	1	meter	diameter.	

It	has	a	rope-tie	under	chin	called	“Non	Quai	Thao”.	

It	was	compulsory	for	women	in	the	past	to	wear	it.

	 Non	La	was	also	used	for	separating	castes	

and	classes	and	Non	la	had	many	designs	for	differ-

ent	people	but	not	including	kids,	soldiers	and	monks.

	 Non	La	has	many	benefits	to	Vietnamese	

women	such	as	doubling	as	a	fan	and	souvenir.	Non	

la	is	also	the	national	Vietnamese	costume.	It	is	the	

symbol	of	Vietnam.	Many	tourists	visiting	Vietnam	buy	

this	souvenir	when	they	are	there.

Vietnam Non-la 



Vietnam Non-la 
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Asean   Crosswords]

Do  you  know  all  the  answers

1. Kuala Lumpur  2. Bandar Seri Bengawan 3. Bangkok 4. Phnom Penh 5. Hanoi 
6. Veintaine 7.naypydaw 8.Singapore 9.Jakarta 10. Manila



Clues
Answer

Vertical Across

1. เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย

3. เมืองหลวงของประเทศไทย

6. เมืองหลวงของประเทศลาว

8. เมืองหลวงของประเทศสิงคโปร์

9. เมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซีย

10. เมืองหลวงของประเทศฟิลิบปินส์

1. Capital city of Malaysia

3. Capital city of Thailland

6. Capital city of Laos

8. Capital city of Singapore

9. Capital city of Indonesia

10. Capital city of The Philippines 

2. Capital city of Brunei

4. Capital city of Cambodia

5. Capital city of Vietnam

7. Capital city of Myanmar

1. Kuala Lumpur  2. Bandar Seri Bengawan 3. Bangkok 4. Phnom Penh 5. Hanoi 
6. Veintaine 7.naypydaw 8.Singapore 9.Jakarta 10. Manila

2. เมืองหลวงของประเทศบรูไน

4. เมืองหลวงของประเทศกัมพูชา

5. เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม

7. เมืองหลวงของประเทศพม่า






