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รู้จักชาวเอเชียใต้นอกภูมิภาค 

การเดินทางทัศนศึกษาครั้งนี้ค่อนข้างแปลกกว่าครั้งอื่นคือ เราเรียนเรื่องเอเชียใต้ แต่ไปดูงานท่ี
ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศหนึ่งท่ีมี
ประชาชนจากภูมิภาคเอเชียใต้ได้เข้ามาอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก  ช่วงท่ีคนเอเชียใต้เข้ามามากคือต้ังแต่ 
ค.ศ. 1819  ในระยะแรกมาช่ัวคราวเพื่อใช้แรงงาน หรือมาเป็นทหาร  ถึงกลางคริสต์ศตวรรษท่ี 20  มีพวก
ท่ีมาต้ังชุมชน มีครอบครัว มีจ านวนผู้ชายผู้หญิงใกล้เคียงกัน  คนเอเชียใต้มีท้ังคนท่ีมีฐานะดี มีความรู้สูง 
และคนความรู้น้อย ฐานะไม่ดีนัก  มีพวกท่ีท าการค้า  พวกท่ีท างานกับชาวตะวันตก เช่น เป็นเสมียน      
ในปัจจุบันมีพวกท่ีเป็นนักธุรกิจ นักการเมือง นักวิชาการ นักการศึกษา นักกฎหมาย นักการทูต ศิลปิน 
ฯลฯ จ านวนมากมาย  มีคนท่ีมีช่ือเสียงมาก  มีประธานาธิบดี และมีรัฐมนตรีหลายท่าน 

คนท่ีมาจากเอเ ชียใต้ไ ด้น าวัฒนธรรมของตนมาท่ีประเทศท่ีตนมาอาศัยอยู่  และรับ 
วัฒนธรรมของประเทศท่ีมาอาศัยด้วย เช่น วัฒนธรรมด้านภาษา ศาสนา การก่อสร้างศาสนสถาน 
วัฒนธรรมด้านศิลปะ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 20 ถึงปัจจุบันท่ี
การเดินทางสะดวกและราคาย่อมเยาพอท่ีคนธรรมดาจ่ายได้  มีเคเบิลทีวี  อินเตอร์เน็ต และส่ือสังคมต่างๆ  
ท าให้คนเอเชียใต้ติดต่อกับคนเช้ือสายเอเชียใต้ในประเทศต่าง ๆ  (South Asian diasporas) เช่นท่ี
สิงคโปร์ได้ง่ายข้ึน 

คนเอเชียใต้ท่ีมีมากในสิงคโปร์ คือ คนทมิฬ (Tamils) จากอินเดียใต้และทางเหนือของ 
ศรีลังกา  นอกนั้นยังมีพวกท่ีมาจากท่ีอื่นและนับถือศาสนาอื่นนอกจากฮินดู  เช่น  อิสลาม คริสต์ พุทธ 
สิกข์ เชน โซโรอาสเตอร์   

ท่ีสิงคโปร์มีสถาบันวิจัยเอเชียใต้  นักวิชาการท่ีวิจัยเรื่องเอเชียใต้หลายท่านมีหนังสือน่าสนใจท่ี
ตีพิมพ์ออกมามาก แต่เนื่องจากเรามีเวลาน้อยจึงไม่เหมาะสมนักท่ีจะเชิญนักวิชาการมาพูดให้เราฟัง จึง
เห็นว่าการไปชมพิพิธภัณฑ์ศูนย์มรดกอินเดีย (Indian Heritage Centre) จะท าให้เราเข้าใจเรื่องวิถีชีวิต
ของประชาชนในประเทศท่ีชาวเอเชียใต้ไปอยู่ และอาจจะเปรียบเทียบกับคนเอเชียใต้ท่ีมาอยู่ประเทศไทย
ได้ 
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อีกสถานท่ีหนึ่งท่ีให้ความรู้ด้านศาสนา (ฮินดู) คือ วัดศรีวีรมหากาลีอัมมัน ซึ่งไม่ได้มีเฉพาะเจ้าแม่
กาลี แต่จะมีรูปเคารพเทพเจ้าหลายองค์ ลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบ Tamilnadu ซึ่งเป็นแคว้นท่ี
ก าเนิดของผู้สร้าง 

นอกจากเรื่องเอเชียใต้แล้ว  เราจะได้ไปสถานท่ีต่างๆ เช่น Gardens by the Bay ซึ่งเป็นสวน
พฤกษศาสตร์ท่ีสร้างขึ้นใหม่เพิ่มเติมจากสวนพฤกษศาสตร์ด้ังเดิมท่ีเน้นทางวิชาการพฤกษศาสตร์มากกว่า  
เราจะได้เห็นพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ท่ีน ามารวบรวมไว้ จัดแสดงอย่างงดงาม 

อนุสาวรีย์เซอร์สแตมฟอร์ด แรฟเฟิลส์ ผู้สร้างเมืองสิงคโปร์  ช้างส าริดท่ีพระบาทสมเด็จ        
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิงคโปร์ 

ดูนิทรรศการ From Singapore to Singaporean: The Bicentennial Experience เพื่อให้รู้จัก
ประวัติศาสตร์สิงคโปร์และชาวสิงคโปร์  ซึ่งจะต้องด าเนินนโยบายท่ีดีเพื่อให้ประเทศเจริญ ก้าวหน้า และ
ปลอดภัย ท้ัง ๆ ท่ีเป็นประเทศเล็ก มีทรัพยากรน้อย ทรัพยากรท่ีส าคัญท่ีสุดคือทรัพยากรมนุษย์ 

สุดท้ายเราจะไปดูองค์กรความมั่นคงทางไซเบอร์แห่งสิงคโปร์ (Cyber Security Agency of 
Singapore) เป็นเรื่องท่ีอาจารย์อยากให้นักเรียนได้ศึกษาเพราะเป็นเรื่องส าคัญมากอย่างหนึ่งของยุค
ปัจจุบัน  เนื่องจากทุกส่ิงทุกอย่างในการท างานและการเก็บข้อมูลในปัจจุบันต้องใช้คอมพิวเตอร์ ใช้ระบบ
ดิจิทัล  การเขียนไว้ในสมุดหรือการค านวณอย่างสมัยก่อนไม่มีอีกแล้ว  ถ้าผู้ไม่หวังดีโจมตีระบบ
คอมพิวเตอร์เกือบจะเรียกได้ว่าเราอยู่ไม่ได้ ไม่มีน้ า ไฟ ไม่มีอาหาร ฯลฯ  จึงต้องศึกษาการรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์ให้ปลอดภัย 

เรื่องท่ีน่าสนใจอีกอย่างคือ อาหารต่าง ๆ  ท่ีจะจัดให้พวกเราได้ชิม ขอแนะน าว่าขอให้ทดลองชิม  
แม้ว่าอาจจะไม่ชอบบางอย่าง  เพราะอาหารนอกจากจะบ ารุงร่างกาย ท าให้เรามีความ สุขด้วยความอร่อย
แล้ว ยังท าให้เรารู้จักสภาพภูมิศาสตร์ และสภาพสังคมของผู้ท าอาหารด้วย 

ขอให้ทุกท่านพบกับส่ิงท่ีน่าสนใจ และได้ความรู้จากการสังเกต และคิดเปรียบเทียบซึ่ งจะเป็น
ประโยชน์ในการศึกษาต่อไป 
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สิงคโปร์เป็นรัฐขนาดเล็กมีเนื้อท่ีประมาณ 697.1 ตารางกิโลเมตร1 (จังหวัดภูเก็ตของประเทศไทย 
มีพื้นท่ีประมาณ 543 ตารางกิโลเมตร) เกาะสิงคโปร์อยู่ทางใต้ของประเทศมาเลเซีย ประกอบด้วยเกาะ
ขนาดใหญ่ คือ เกาะสิงคโปร์ ซึ่งมีเนื้อท่ีเพียง 583 ตารางกิโลเมตร ยาว 41.8 กิโลเมตร กว้าง 22.5 
กิโลเมตร มีชายฝ่ังยาว 134.4 กิโลเมตร และเกาะขนาดเล็ก ๆ 63 เกาะ โดยมีเกาะหลักท่ีส าคัญ คือ ปูเลา 
อูจง (Pulau Ujong) เกาะจูรง (Jurong Island) ปูเลา เตกง (Pulau Tekong) ปูเลา อูบิน (Pulau Ubin) 
และเกาะเซ็นโตซา (Sentosa Island)  

                                       

1 Singapore 2006 อ้างใน, สีดา สอนศรี และคณะ, เอเชยีตะวันออกเฉียงใต้: การเมือง เศรษฐกิจและการ
ต่างประเทศ หลังวิกฤตเศรษฐกิจ (2540 - 2550). (กรงุเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552), หน้า 254. 

http://www.asean-info.com/asean_members/singapore_location_climate.html
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สิงคโปร์เป็นเกาะท่ีต้ังอยู่บริเวณปลายสุดของคาบสมุทรมลายู (Malay Peninsula) และปลาย
ด้านตะวันออกของช่องแคบซูมาเตอรา หรือ สุมาตรา (Sumatra) ท าให้สิงคโปร์เป็นจุดยุทธศาสตร์          
ท่ีส าคัญเป็นจุดเช่ือมต่อระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก รวมท้ังเหมาะสมส าหรับการเป็น
เมืองท่า2  สิงคโปร์เป็นเกาะใหญ่เพียงเกาะเดียว แยกจากแผ่นดินใหญ่ของคาบสมุทรด้วยช่องแคบเจโฮร์ 
หรือ ยะโฮร์ (Johor Strait) ท่ีเหลือเป็นเกาะขนาดเล็กและโขดหิน พื้นท่ีส่วนใหญ่ของสิงคโปร์เป็นท่ีราบ
และมีระดับต่ า เนื้อที่กว่าร้อยละ 60 มีระดับสูงไม่เกิน 15 เมตร ส่วนท่ีสูงเกินกว่า 30 เมตร มีเพียงร้อยละ 
10 จุดท่ีสูงท่ีสุด คือเนินเขาบูกิตตีมะฮ์ (Bukit Timah) ซึ่งสูงเพียง 166 เมตร เนื่องจากสิงคโปร์ต้ังอยู่ใกล้
เส้นศูนย์สูตร สิงคโปร์จึงมีอากาศอบอุ่นเกือบตลอดปีโดยจะมีฝนตกชุกในช่วงฤดูมรสุมระหว่างเดือน
มิถุนายนถึงเดือนกันยายน ช่วงท่ีภูมิอากาศร้อนท่ีสุดจะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม เดือน            
ท่ีมีอากาศอบอุ่นและไม่มีฝนมากนักจะอยู่ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ส่วนช่วงเดือนธันวาคมถึง 
กุมภาพันธ์เป็นช่วงอากาศหนาว สิงคโปร์จึงเป็นประเทศท่ีสามารถมาเยือนได้ตลอดท้ังปี อุณหภูมิเฉล่ีย 
25–32 องศาเซลเซียส3 และเวลาของสิงคโปร์จะเร็วกว่าเมืองไทย 1 ช่ัวโมง  

ด้วยปัจจัยทางภูมิประเทศของสิงคโปร์ท่ีเป็นเกาะขนาดเล็กจึงมีพื้นท่ีเพาะปลูกน้อยเพียงประมาณ
ร้อยละ 1.6 ของประเทศ ผลผลิตเกษตรกรรมท่ีผลิตได้เองจึงมีปริมาณน้อยมาก สินค้าน าเข้าท่ีส าคัญของ
สิงคโปร์นอกจากจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร ยังน าเข้าสินค้าประเภทเครื่องจักรกล ช้ินส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า 
น้ ามันดิบ และเคมีภัณฑ์ สิงคโปร์ได้พัฒนาด้านอุตสาหกรรมอย่างก้าวหน้า ในสมัยท่ีนายลี กวน ยู เป็น
นายกรัฐมนตรีได้พยายามปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการท่าเรือให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้รัฐบาล
ยังสนับสนุนให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีต่อเนื่องกับกิจการท่าเรือ เช่น อุตสาหกรรมการซ่อมบ ารุงเรือ
สินค้า อุตสาหกรรมการกล่ันน้ ามัน อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ด้วยปัจจัยท่ีสิงคโปร์เป็นเมืองท่าท่ีส าคัญของ
ภูมิภาค ท าให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคบริการท่ีต่อเนื่องจ านวนมาก เช่น การธนาคาร การ
ประกันภัย การค้าส่ง ค้าปลีก รวมท้ังการสนับสนุนการสร้างแหล่งท่องเท่ียวแบบบูรณาการ ( Integrated 
Resorts) ท่ีสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้เป็นอย่างดี 

 

 

 

                                       

2 ราชบัณฑิตยสถาน. สารานุกรมประวัติศาสตร์ ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน . (กรุงเทพฯ : ส านัก
ราชบัณฑิตยสถาน, 2558), หน้า 291. 

3 ส านักงานแรงงานประเทศสิงคโปร์. ภูมิอากาศ. สืบค้นเมื่อ 30 กันยายน 2562, 
http://singapore.mol.go.th/node/248 
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“ท่าเรือเคปเปล” (Keppel  Habour) ท่าเรือที่ส าคัญของสิงคโปร ์

          ที่มา : https://sgfilmhunter.wordpress.com/tag/keppel-harbour/ 

 

การคมนาคมขนส่งของสิงคโปร์อยู่ในสภาพท่ีดีมาก ท้ังการขนส่งทางถนนตลอดระยะทาง 2,967 
กิโลเมตร การขนส่งทางรถไฟท่ีเช่ือมต่อกับทางรถไฟของมาเลเซีย มีเส้นทางภายในเช่ือมไปยังนิคม
อุตสาหกรรม มีประโยชน์ท้ังในด้านการคมนาคมและขนส่งวัตถุดิบภายในประเทศ การขนส่งทางน้ า        
ถือเป็นการคมนาคมท่ีส าคัญของสิงคโปร์ ซึ่งเป็นเมืองท่าและเมืองอุตสาหกรรม ท่าเรือท่ีส าคัญและ
ทันสมัยได้แก่ “ท่าเรือเคปเปล”  (Keppel Habour) และ สิงคโปร์โรดส์” (The Roads) ต้ังอยู่ทาง
ตะวันตกเฉียงใต้ของตัวเมือง เป็นท่ีต้ังของโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งอยู่ใกล้ท่าเรือ และแหล่งรวมตัวของอู่เรือ  
สิงคโปร์จึงได้ช่ือว่าเป็นศูนย์กลางท่าเรือส าคัญอันดับท่ีส่ีของโลก ท้ังนี้มีบริษัทเดินเรือกว่า 300 บริษัท        
ท่ีมีเรือเข้าออกที่ท่าเรือสิงคโปร์ รวมถึงเรือสิงคโปร์ท่ีติดต่อระหว่างเกาะภายในประเทศด้วย4   

                                       

4 รัชนีกร บุญ-หลง. ภูมิศาสตร์การเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2537), หน้า 245 - 246. 

https://sgfilmhunter.wordpress.com/tag/keppel-harbour/
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สิงคโปร์มีประชากรตามสถิติใน ค.ศ. 2017 ประมาณ 6,000,000 คน (ประเทศไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2017)5 มีความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นท่ีถึง 8,450 คนต่อตาราง
กิโลเมตร ซึ่งถือว่าอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีมีความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นท่ีสูงมาก สังคมชาวสิงคโปร์     
มีลักษณะเป็นพหุสังคมประกอบด้วยประชากรหลายเช้ือชาติ พูดหลายภาษาและนับถือหลายศาสนา เช่น 
ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาฮินดู ลัทธิเต๋า เป็นต้น โดยชาวจีนมีแนวโน้มท่ีจะนับถือ
ศาสนาพุทธมากกว่าลัทธิเต๋า และหันมานับถือศาสนาคริสต์มากขึ้น  ด้านเช้ือชาติ ประกอบด้วยคนเช้ือ
สายจีน มาเลย์ อินเดีย และเช้ือสายอื่น ๆ  

เนื่องจากสิงคโปร์เป็นพหุสังคม การสร้างความปรองดองสมานสามัคคีระหว่างกลุ่มเช้ือชาติต่าง ๆ 
จึงเป็นส่ิงจ าเป็นต่อความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลสิงคโปร์ปฏิบัติตามหลักพหุนิยมทางวัฒนธรรม 
(Multiculturalism) ซึ่งเคารพและยอมรับคนกลุ่มเช้ือชาติและวัฒนธรรมต่าง ๆ ท่ีหลากหลายในสังคมว่า
มีความเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย ควบคู่ไปกับการยึดหลักคุณธรรมนิยม (meritocracy) ซึ่งเช่ือว่าฐานะ
ทางสังคมและอาชีพของแต่ละบุคคลนั้นก าหนดโดยความสามารถหรือผลงานของบุคคลนั้น ๆ ไม่ได้
ก าหนดหรือได้มาจากอิทธิพลทางเศรษฐกิจหรือการเมือง จากเช้ือชาติ ชนช้ัน หรือตระกูล แต่เดิมรัฐบาล  
มีนโยบายรักษาความเป็นกลางทางด้านเช้ือชาติ หลีกเล่ียงการเอ่ยถึงประเด็นความแตกต่างทางด้าน
ศาสนา ภาษา เช้ือชาติ แต่ในทศวรรษท่ี 1990 รัฐบาลเริ่มใช้นโยบายสร้างความสมดุลระหว่างกลุ่มเช้ือ
ชาติต่าง ๆ โดยสนับสนุนให้แต่ละกลุ่มจัดต้ังสมาคมหรือกลุ่มผลประโยชน์ของตนเอง ในช่วงท้ายของ
รัฐบาล นายลี กวน ยู นั้นได้พยายามสนับสนุนให้คนจีนในสิงคโปร์มีความเป็นจีนหรือเป็นชาวเอเชีย      
มากขึ้นโดยส่งเสริมการสอนภาษาแมนดาริน การนับถือลัทธิขงจ๊ือ และกระตุ้นให้คนจีนมีบุตรมากขึ้นเพื่อ
เพิ่มประชากรในกลุ่มเช้ือชาตินี้ เป็นต้น ซึ่งรัฐบาลปัจจุบันไม่ได้เคร่งครัดในการด าเนินนโยบายเช่นนี้เพราะ
อาจสร้างความแตกแยกภายในพหุสังคมของสิงคโปร์ก็เป็นได้6 

สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีขนาดพื้นท่ีเล็กท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความน่าสนใจท่ีน่า
ติดตามประการหนึ่งทางภูมิศาสตร์ของประเทศสิงคโปร์ คือการถมทะเลเพื่อขยายพื้นท่ีทางเศรษฐกิจ 
ในช่วงต้นปี ค.ศ.2019 สิงคโปร์มีพื้นท่ี 710.2  ตารางกิโลเมตร7 และมีเป้าหมายท่ีจะขยายพื้นท่ีจนถึง 760 

                                       

5 กระทรวงการต่างประเทศ. (2019). สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Singapore).  สืบค้นเมื่อ  27 กันยายน 2562, 
http://www.mfa.go.th/main/th/other/9240/99152(Singapore).html 

6 รัชนีกร บุญ-หลง. ภูมิศาสตร์การเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2537), หน้า 256-257 

7 กระทรวงการต่างประเทศ. (2019). สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Singapore).  สืบค้นเมื่อ  27 กันยายน 2562, 
http://www.mfa.go.th/main/th/other/9240/99152(Singapore).html  

http://www.mfa.go.th/main/th/other/9240/99152
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ตารางกิโลเมตร เพื่อท่ีจะรองรับประชากรท่ีจะเพิ่มข้ึนเป็น 6.9 ล้านคน ในปี ค.ศ. 20308  ดังนั้น จึงเป็น
นโยบายประการหนึ่งท่ีส าคัญของรัฐบาล ท่ีจะขยายเนื้อท่ีของสิงคโปร์ให้มีขนาดเพิ่มขึ้น 

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านการถมทะเลของสิงคโปร์ 

 โครงการถมทะเลท่ีเกาะปูเลา เตกง (Pulau Tekong) ทางด้านตะวันออกของเกาะสิงคโปร์ ใช้
เทคนิคใหม่จากเนเธอร์แลนด์ท่ีช านาญด้านการสร้างเขื่อนป้องกันระดับน้ าทะเลเรียกว่า Polder 
development method เทคนิคนี้จะสร้างพนังหรือเขื่อนท่ีแข็งแรงล้อมรอบเกาะ และพื้นท่ีจะใช้
ประโยชน์ จากนั้นจะสร้างระบบเดรนน้ า สูบน้ าด้านในระบายท้ิงออกไปด้านนอกแล้วจึงสร้างพื้นท่ีใช้สอย
ภายในเขตนั้น วิธีนี้ไม่ต้องใช้ทรายจ านวนมากยกระดับเกาะขึ้นมา เพราะตัวเกาะและพื้นท่ีใช้สอยยังต่ า
กว่าระดับน้ าได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  แผนภาพการวางแผนจัดสรรพ้ืนที่ของสิงคโปร์ในค.ศ. 2030 และที่ต้ังของเกาะ Pulau Tekong 

ที่มา : https://columnist.smartsme.co.th/punnarod/1737 

                                       

8 บัณรส บัวคลี.่ (2017). บูรพา-อาคเนย์ เศรษฐกิจ ถมทะเลในอาเซียนยุคใหม.่ สืบค้นเมื่อ  27 กันยายน 
2562, https://columnist.smartsme.co.th/punnarod/1737 

เกาะ Pulau Tekong 
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โครงการถมทะเลท่ีเกาะปูเลาเซมาเกา (Pulau Semakau or Semakau Island) ทางตอนใต้ของ
เกาะหลักของสิงคโปร์ ถือว่ามีความน่าสนใจและควรแก่การศึกษา โดยเฉพาะในประเทศท่ีมีปัญหาเรื่อง
การจัดการขยะ เพราะสิงคโปร์ได้พยายามขยายพื้นท่ีของประเทศ จากการใช้ “ขยะ” ท่ีท้ิงกันเป็นประจ า 
โดยท าการขนย้ายขยะด้วยเรือท้องแบน ก่อนท่ีจะท าการคัดแยกขยะและเผาขยะในโรงงานให้กลายเป็น
ขี้เถ้า เมื่อเสร็จส้ินกระบวนการเผาด้วยความร้อนสูง จะท าการตรวจสอบว่าขี้เถ้าท่ีได้จากการเผาไม่มี
สารพิษท่ีเป็นอันตรายต่อส่ิงแวดล้อม ก่อนจะน าไปถมในพื้นท่ีท่ีวางแผนไว้โดยพื้นท่ีดังกล่าวมีมาตรการ
ป้องกันการรั่วไหลของมลพิษ จากนั้นจะมีการถมอย่างต่อเนื่องและรอคอยให้กระบวนการทางธรรมชาติ
ปรับเปล่ียนให้กลายเป็นผืนดินต่อไป ในปีค.ศ. 2018 เกาะปูเลาเซมาเกามีพื้นท่ีครอบคลุมกว่า 3.5 ตาราง
กิโลเมตร ได้ช่ือว่ามีความสวยงามและเป็นพื้นท่ีสีเขียวอุดมสมบูรณ์ ไม่ต่างไปจากเกาะท่ีเกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ9 

แผนที่แสดงที่ต้ังของเกาะปูเลาเซมาเกา และภาพการถมพ้ืนที่ด้วยขยะที่ผ่านการเผาแยกจนไม่มีมลพิษ 

ที่มา : https://nextshark.com/singapore-incredible-way-managing-garbage-avoiding-land-fills/ 

 

นับได้ว่าสิงคโปร์เป็นอีกประเทศหนึ่งท่ีมีความต่ืนตัวทางด้านส่ิงแวดล้อม ท้ังจากโครงการ  Zero 
waste ซึ่งเป็นโครงการท่ีเริ่มต้นมาต้ังแต่ทศวรรษ 1960 และในปัจจุบันโครงการนี้ก็ยังได้รับการผลักดัน
อย่างต่อเนื่อง สิงคโปร์ต้ังเป้าหมายว่าในปี 2040 สิงคโปร์จะเป็นประเทศท่ีสามารถรีไซเคิล หรือน าขยะมา
ใช้ประโยชน์ให้ได้มากถึงร้อยละ 90 ควบคู่กับความพยายามในการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวให้กับเมือง การรณรงค์
ให้ประชาชนซื้อสินค้าท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม การระบุต าแหน่งพื้นท่ีท้ิงขยะอันตราย เช่น โทรศัพท์มือถือ 

                                       

9 ข่าวคราวรอบโลก. (2018). การจัดการปัญหาขยะของสิงคโปร์ น ามาทิ้งถมลงทะเล สร้างเป็นเกาะเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว. สืบค้นเมื่อ  27 กันยายน 2562, https://www.catdumb.com/singapor-trash-island-290/ 

https://nextshark.com/singapore-incredible-way-managing-garbage-avoiding-land-fills/
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หรือ แบตเตอรี่ เป็นต้น การเห็นคุณค่าและตระหนักถึงความส าคัญของส่ิงแวดล้อม ถือเป็นแนวคิดท่ีจะ
ช่วยให้สิงคโปร์พัฒนาได้อย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป 

                                         .............................. 
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From Singapore to Singaporean:  

ประวัติศาสตร์สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

  พันตร ีผศ.ดร.อภิเษก มนเทียรวิเชียรฉาย 

สิงคโปร์ในยุคสมัยก่อนอาณานิคม 

“Act 1 covers the dynamic period of early Singapura, taking visitors 
on an adrenaline rush through 300 years, starting with Sang Nila Utama’s 
arrival in the 13th Century. From there, it’s full steam ahead as you witness 
centuries of history vibrantly coming to life…” 

- From Singapore to Singaporean: The Bicentennial Experience 
 

ประวัติศาสตร์ในช่วงก่อนยุคอาณานิคมของชาตินี้หลายเรื่องถือเป็นต านาน ไม่ว่าจะเป็นการ
ปรากฏของช่ือเกาะนี้ในบันทึกของนักดาราศาสตร์อียิปต์ในช่วงศตวรรษท่ี 2 หรือในบันทึกของจีนในสมัย
ศตวรรษท่ี 3 ภายใต้ช่ือ Pu Luo Chung ซึ่งอาจจะมาจากศัพท์ภาษามาเลย์ Pulau Ujong หรือ “เกาะท่ี
อยู่ตรงปลาย” นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงเกาะ “ทูมาซิก” (Tumasik) และอาณาจักรสิงหปุระ (Kingdom 
of Singapura) ในบันทึกของชาวมาเลย์และเกาะชวา ช่ือ “สิงคโปร์” ก็อาจจะมาจากยุคสมัยนี้ แต่ก็มี
ต านานบอกเล่ากันว่าเจ้าชายซัง นิลา อุตามะ (Sang Nila Utama) ผู้ก่อตั้งอาณาจักรสิงหปุระเมื่อศตวรรษ
ท่ี 13 ได้เจอสัตว์ประหลาดรูปร่างสิงโต (Simha) บนเกาะนี้ จึงทรงต้ังช่ือเมืองใหม่บนเกาะเป็น 
“Simhapura” หรือ “เมืองแห่งสิงห์” (Lion City) ท่ีในท่ีสุดกลายมาเป็นช่ือ “สิงคโปร์” ท้ังนี้ ในยุค
ปัจจุบัน รัฐบาลสิงคโปร์ได้น าต านานนี้มาใช้ประจ าวัน ดังท่ีเห็นได้ชัดจากตัวเมอร์ไลออน (Merlion) หรือ
สัตว์ที่เป็นคร่ึงสิงโตคร่ึงปลา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจ าเมือง และยังเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกด้วย 

 
 ตัว “เมอร์ไลออน” (Merlion) ซึ่งเป็นสัตว์ครึ่งสิงโตครึ่งปลาถอืเป็นสัญลักษณ์ของสิงคโปร์ ส่วนที่เป็นปลากล่าวถึง 

การที่สิงคโปร์เดิมเคยเป็นหมู่บ้านประมงที่มีชื่อ “เทมาเส็ก” ส่วนหัวที่เป็นสิงโตหมายถึงชื่อเดิมของสิงคโปร์  

ซึ่งเดิมมีชื่อว่า “สิงหปุระ” (Singapura) หรือ “เมืองแห่งสิงโต” 
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ในเวลาต่อมาอาณาจักรสิงหปุระมีการรบกับอาณาจักรเพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะเป็นอาณาจักรมัชปาหิต 
(Majapahit Empire) หรือแม้กระท่ังอาณาจักรสยาม การบีบค้ันจากท้ังสองอาณาจักรนี้ส่งผลให้พระเจ้า
ปรเมศวร์ (Parameswara) เจ้าเมืององค์สุดท้ายของอาณาจักรสิงหปุระทรงย้ายไปก่อต้ังเมืองใหม่ท่ี           
มะละกาเมื่อ ค.ศ. 1402 เนื่องจากเมืองนี้ต้ังอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ในการค้าขายกับอินเดีย มะละกาจึง
กลายเป็นศูนย์ค้าขายแห่งใหม่ประจ าภูมิภาคในเวลาเพียงไม่กี่สิบปีหลังจากการก่อตั้ง 

การเข้ามาของชาติตะวันตก 

“The statue of the founder of Singapore, Sir Stamford Raffles, still 
stands in the Hearst of the city to remind Singaporeans of his vision in 1819 
of Singapore becoming, on the basis of free competition, the emporium of 
the East, on the route between India and China.” 

- Lee Kuan Yew (1978), Prime Minister of Singapore, 1959-1990 
-  

ปัจจุบันนักประวัติศาสตร์ยังคงถกเถียงกันอยู่ว่าด้วยรูปแบบการปกครอง วัฒนธรรม และระบบ
เศรษฐกิจของอาณาจักรสิงหปุระเนื่องจากขาดหลักฐานประวัติศาสตร์ท่ีเช่ือได้และมีรายละเอียดเพียงพอ
จากยุคนี้ ภาพประวัติศาสตร์ในยุคก่อนอาณานิคมของสิงคโปร์จึงค่อนข้างจะขาดความชัดเจน จนมี
ชาวตะวันตกท่ีไม่เพียงแต่บันทึกสภาพของเมืองต่าง ๆ แต่สามารถเก็บรักษาบันทึกดังกล่าว ได้จนถึง
ปัจจุบันอีกด้วย ท้ังนี้ชาวตะวันตกแรกท่ีเดินทางมาถึงภูมิภาคนี้คือ ชาวโปรตุเกส การเข้ามาของโปรตุเกสมี
จุดประสงค์หลักในการค้าขายกับประเทศในตะวันออกท่ีมีสินค้าท่ีทางยุโรปต้องการ โดยเฉพาะจากจีน
และญี่ปุ่น เนื่องจากเส้นทางการค้าจากยุโรปค่อนข้างจะยาวและมีความอันตรายตลอดทาง นโยบายของ
โปรตุเกสจึงมีส่วนของการยึดครองเมืองยุทธศาสตร์เพื่อต้ังเป็นฐานส าหรับการรับเสบียงและควบคุมส่วน
ส าคัญของเส้นทางเดินเรือเพื่อป้องกันไม่ให้ชาติท่ีเป็นศัตรูสามารถใช้สอย โปรตุเกสใช้นโยบายนี้ในการยึด
มะละกาเมื่อ ค.ศ. 1511 จากเจ้าเมืองท่ีเป็นมุสลิมและเป็นทายาทของเจ้าเมืองอาณาจักรสิงหปุระ 

หลังจากท่ีชาวโปรตุเกสยึดมะละกาได้ ชาวพื้นเมืองมิได้นิ่งดูดายแต่มีการต่อต้านและต่อสู้กัน         
ในการนี้ เกาะเทมาเส็กได้กลายเป็นท่ีต้ังส าคัญของกองก าลังต่อต้านโปรตุเกสของเจ้าเมืองชาวมาเลย์ใน
คาบสมุทร ท้ังสองฝ่ายมีการสู้รบกันจนเมื่อ ค.ศ. 1587 โปรตุเกสสามารถน าก าลังพลมาล้อมเมืองส าเร็จ 
แต่ยังไม่สามารถท่ีจะยึดครองพื้นท่ีจนกระท่ัง ค.ศ. 1613 โปรตุเกสสามารถท าลายเมืองท่ีต้ังอยู่บนเกาะได้
ส าเร็จ การท่ีไม่มีความพยายามก่อต้ังชุมชนหรือเมืองใหม่บนพื้นท่ีแห่งนี้ กอปรกับการท่ีเมืองอาณานิคม
อื่นในภูมิภาคโดยเฉพาะปัตตาเวีย (Batavia) ในหมู่เกาะอินโดนีเซียเริ่มมีบทบาทส าคัญในภูมิภาคท าให้
เกาะเทมาเซ็กขาดพื้นท่ีในการก่อต้ังและเจริญเติบโตในยุคนี้ ท้ังนี้การค้าขายระหว่างยุโรปกับเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ในยุคสมัยนั้นยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของชาวดัตช์ ซึ่งมีปัตตาเวียเป็นศูนย์กลางส าคัญ 
ท้ังนี้ชาวดัตช์มีกฎกีดกันการเดินเรือและค้าขายอย่างเสรีของชาติอื่นในพื้นท่ีของตน โดยพ่อค้าจ าเป็นต้อง
ด าเนินการผ่านปัตตาเวียเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีชาวโปรตุเกสซึ่งมีเมืองมาเก๊า และกัว (Goa) ส่วนสเปนมี
กรุงมะนิลาซึ่งนิยมส่งออกสินค้าไปยังอาณานิคมในนิวสเปน (New Spain) หรือเม็กซิโกในยุคปัจจุบัน
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มากกว่าการเดินเรือไปทางตะวันตกซึ่งจะต้องผ่านอาณานิคมของประเทศคู่แข่งหลายประเทศก่อนท่ีจะ
เดินทางถึงสเปนได้ ดังนั้น เกาะเทมาเซ็กจึงไม่มีความส าคัญทางยุทธศาสตร์แต่อย่างใดระหว่างศตวรรษท่ี 
17 ถึง 18 

สถานการณ์นี้มีการเปล่ียนแปลงในช่วงต้นศตวรรษท่ี 19 ในช่วงเวลานั้น ประเทศในยุโรปได้ยุติ
สงครามนโปเลียนแล้ว และมีความต้องการท่ีจะค้าขายกับเอเชียตะวันออกโดยเฉพาะจีนมากขึ้น หนึ่งใน
ประเทศท่ีประสงค์จะเปิดการค้าขายกับจีนคือสหราชอาณาจักรซึ่งได้ยึดครองอินเดียส าเร็จแล้วภายใต้
บริษัทบริติชอินเดียตะวันออก (British East India Company) อย่างไรก็ดีปัญหาของการค้าขายในยุค
สมัยนั้นคือ การท่ีจีนไม่นิยมท่ีจะซื้อสินค้าจากตะวันตกมากนัก และจะเปิดให้ชาวตะวันตกสามารถซื้อ
สินค้าจีนท่ีท่าเรือแห่งเดียวเท่านั้นกล่าวคือ นครกวางตุ้ง (Canton) หรือกว่างโจว (Guangzhou) ในยุค
ปัจจุบัน โดยต้องใช้เงินในการแลกเปล่ียนสินค้าซึ่งมีความต้องการมากในยุโรป ไม่ว่าจะเป็นผ้าไหม เครื่อง
ตกแต่งบ้าน หรือใบชา เงื่อนไขเหล่านี้ส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจอย่างรุนแรง เนื่องจากฝ่ายพ่อค้าอังกฤษ
เริ่มมีภาวะขาดเงินและขาดดุลการค้าในการค้าขายกับจีน ในท่ีสุดพ่อค้าบริษัทอินเดียตะวันออกได้พบ
ทางออกจากวิกฤตินี้ผ่านการปลูกและผลิตฝ่ินในอินเดียเพื่อน ามาขายในจีน จากการท่ีฝ่ินเป็นยาเสพติด 
เมื่อคนจีนหลงซื้อไปในท่ีสุดก็ต้องกลับมาซื้ออีกในจ านวนท่ีมากขึ้น นอกจากนี้ชาวจีนท่ีติดฝ่ินก็จะมุ่งแต่จะ
สูบฝ่ินและไม่ท างาน ส่งผลให้เศรษฐกิจจีนไม่เพียงแค่ฝืดแต่ยิ่งกว่านั้นเริ่มขาดดุ ลทางการค้ากับ                
สหราชอาณาจักรอีกด้วย ในขณะท่ีฝ่ายสหราชอาณาจักรมีแต่จะร่ ารวยมากขึ้น 

เส้นทางการค้าฝ่ินระหว่างอินเดียกับจีนจึง
ถือเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจส าคัญของ
จักรวรรดิอังกฤษ และน าไปสู่การก่อต้ังอาณานิคม
ใหม่บนเกาะปีนัง เมื่อ ค.ศ. 1786 เพื่อปกป้อง
เส้นทางการค้านี้ อย่างไรก็ดีเส้นทางนี้ยังมีความ
เส่ียงพอสมควร เนื่องจากมีบางส่วนโดยเฉพาะใน
ช่องแคบมะละกาท่ีสหราชอาณาจักรไม่ได้คุม แต่มี
ประเทศยุโรปอื่น โดยเฉพาะเนเธอร์แลนด์ร่วมคุม
อยู่ด้วย ก่อนหน้านี้ถึงแม้สหราชอาณาจักรและ
เนเธอร์แลนด์มีผลประโยชน์ร่วมกันบ้าง แต่ก็มี
หลายครั้ ง ท่ีมีประกาศสงครามต่อกันและกัน 
ดังนั้นสหราชอาณาจักรจึงจ าเป็นต้องหาพื้นท่ีต้ัง
เพื่อป้องกันเส้นทางการค้าส าคัญของตนโดยเฉพาะ
ในตอนใต้ของคาบสมุทรมลายา ในการนี้ เซอร์  
สแตมฟอร์ด แรฟเฟิลส์ (Sir Stamford Raffles) 
เคยรบชนะกับชาวดัตช์มาก่อนหน้านี้จนได้เป็นผู้ว่า
ราชการเกาะชวาระหว่ าง  ค .ศ .  1811-1816            
เซอร์ สแตมฟอร์ดฯ มีจุดประสงค์ท่ีจะต้ังอาณา

เซอร์ แสตมฟอร์ด แรฟเฟิลส์ (Sir Stamford Raffles)    
ผู้ก่อต้ังสิงคโปร์เมื่อ ค.ศ. 1819 
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นิคมใหม่เพื่อลิดรอนอ านาจของชาวดัตช์ปกป้องเส้นทางการค้าระหว่างอินเดียกับจีน และต้ังท่าเรือใหม่
ส าหรับการค้าขายและประจ าการกองเรือ ในการนี้ เซอร์ สแตมฟอร์ดฯ เล็งเห็นว่าเกาะเทมาเส็ก                
มีทุกอย่างท่ีต้องการ กล่าวคือท่าเรือธรรมชาติ แหล่งน้ าจืด และแหล่งไม้ส าหรับสร้างและซ่อมเรือ 
นอกจากนี้เกาะนี้ยังอยู่นอกอิทธิพลของชาวดัตช์อีกด้วย 

เซอร์ แสตมฟอร์ดฯ อาศัยความแตกแยกภายในของราชวงศ์ท้องถิ่นในการเจรจาขอพื้นท่ีก่อต้ัง
อาณานิคมเมื่อ ค.ศ. 1819 หลังจากนั้นภายในไม่กี่ปี สิงคโปร์เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วผ่านนโยบายการค้า
เสรี พ่อค้าท่ีไม่ต้องการจะรับมือกับกฎระเบียบการค้าของชาวดัตช์นิยมมาใช้บริการของท่าเรือใหม่แห่งนี้ 
ประชากรของสิงคโปร์จึงได้เพิ่มขึ้นในเพียงเวลาไม่กี่ปี จากท่ีแทบจะไม่มีประชากรเลยจนมีประชากร
ประมาณกว่า 10,000 คนภายใน ค.ศ. 1825 และมูลค่าการค้ารวมประมาณ 22 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี 
(เทียบกับปีนังซึ่งต้ังมานานก่อนหน้านี้แล้วท่ีมีมูลค่าการค้ารวมประมาณ 8.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีในปี
เดียวกัน) ในเวลาต่อมามีการเจรจาข้อตกลงใหม่ระหว่างบริษัทอินเดียตะวันออกกับเจ้าเมืองท้องถิ่นเพื่อ
โอนสิทธิ์ต่าง ๆ ให้กับสิงคโปร์มากขึ้น นอกจากนี้ เมื่อ ค.ศ. 1824 มีการเจรจาระหว่างรัฐบาลสหราช
อาณาจักรกับเนเธอร์แลนด์เพื่อแบ่งอาณาเขตในพื้นท่ีหมู่เกาะมลายู ตามเนื้อหาสนธิสัญญาฉบับนี้ ท้ังสอง
ฝ่ายตกลงท่ีจะสลับและแลกพื้นท่ีกับกันและกันเพื่อท่ีจะสร้างเขตอิทธิพลท่ีไม่มีพื้นท่ีทับซ้อน สหราช
อาณาจักรจึงได้พื้นท่ีทางส่วนเหนือของช่องแคบมะละกา กล่าวคือ ปีนัง มะละกา สิงคโปร์ และพื้นท่ี
มาเลเซียในยุคปัจจุบัน10 ในปีต่อมา พื้นท่ีเหล่านี้ได้ผนวกกันเป็นส่วนหนึ่งของนิคมช่องแคบ (Straits 
Settlement) ซึ่งในท่ีสุดได้พัฒนาเป็นประเทศมาเลเซียในยุคปัจจุบัน ส่วนเนเธอร์แลนด์ได้หมู่เกาะของ
อินโดนีเซียปัจจุบันท้ังหมด11 นอกจากนี้ สนธิสัญญายังเปิดให้ท้ังสองประเทศสามารถค้าขายระหว่างกัน
และกันอย่างเสรีมากขึ้นด้วยซึ่งยิ่งเป็นประโยชน์ต่อสิงคโปร์ 

ในเวลาต่อมาความพยายามของรัฐบาลจีนในการห้ามค้าขายฝ่ิน
ก่อให้เกิดสงครามฝ่ิน (Opium Wars ค.ศ. 1839-1842, 1856-1858) 
ถึงสองครั้งระหว่างจีนกับสหราชอาณาจักร จีนประสบความพ่ายแพ้ใน
การรบท้ังสองครั้ง ผลส าคัญของการรบท่ีเกี่ยวข้องกับสิงคโปร์คือ การ
ก่อต้ังอาณานิคมท่ีเกาะฮ่องกงซึ่งถือเป็นประตูทางเข้าสู่ตลาดใหญ่ของ
จีน การท่ีสหราชอาณาจักรสามารถเข้าถึงตลาดจีนได้มากกว่าเดิมยิ่ง
สร้างพลวัตให้แก่เส้นทางค้าขายระหว่างอินเดียกับจีนซึ่งในตอนนี้แทบ
จะมีสหราชอาณาจักรผูกมัดอยู่เพียงประเทศเดียว บรรยากาศการค้า
ของสิงคโปร์ยิ่งมีความคับค่ังมากขึ้นหลังการเปิดคลองสุเอซ (Suez 
Canal) ท่ีอียิปต์เมื่อ ค.ศ. 1869 ส่งผลให้ระยะเวลาการเดินทางระหว่าง
เอเชียกับยุโรปลดลงไปอย่างมาก ดังนั้น ถึงแม้สหราชอาณาจักรในท่ีสุด
ล้มเลิกการค้าฝ่ิน แต่หลังทศวรรษ 1870 สิงคโปร์ยังคงรักษาสถานะใน
                                       

10 ก่อนหน้าสนธิสัญญาน้ี มะละกาอยู่ภายใต้การปกครองของดัตช์ 
11 ก่อนหน้าสนธิสัญญาน้ี สหราชอาณาจักรครองพ้ืนที่บนเกาะสุมาตรา และชวาผ่านบริษัทบริติชอินเดีย

ตะวันออก 

รูปปั้นช้างที่พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 
ทรงพระราชทานให้สิงคโปร์ในการ
เสด็จฯ เยือนเมืองน้ีเมื่อ ค.ศ.1871 
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การเป็นหนึ่งในเมืองท่าส าคัญของสหราชอาณาจักรในเอเชียตะวันออก อีกท้ังเป็นท่าเรือหลักในการ
ส่งออกยางพาราและแร่ดีบุกจากไร่และเหมืองในคาบสมุทรมลายูสู่จักรวรรดิอังกฤษ ด้วยการท่ีเป็นท่าเรือ
และศูนย์การค้าขายส าคัญของภูมิภาค สินค้าและนวัตกรรมใหม่ ๆ จึงมักมาลงขายท่ีเมืองท่านี้ก่อน สยาม
ก็ได้ผลประโยชน์จากสิงคโปร์โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 ได้เสด็จฯ เยือน
เมืองนี้ (เป็นเมืองต่างประเทศเมืองแรกท่ีพระองค์เสด็จฯ เยือน) และทรงรับแนวคิดสมัยใหม่เพื่อทรงใช้ใน
การปฏิรูปประเทศต่อไป ขุนนางสยามในยุคสมัยนั้นก็นิยมส่ังสินค้าผ่านสิงคโปร์ และเป็นท่าเรือท่ีแทบจะ
หลีกเล่ียงไม่ได้หากประสงค์ท่ีจะเดินทางระหว่างสยามกับนานาประเทศในภูมิภาค ไม่เพียงแต่เฉพาะคน
ไทยแต่แขกบ้านแขกเมืองหากจะมาเยือนสยามก็จ าเป็นต้องผ่านสิงคโปร์หรือปีนัง ในการนี้รัฐบาลสยามใน
ยุคสมัยนั้นก็มีการทูลเชิญมกุฎราชกุมารแห่งจักรวรรดิรัสเซียเสด็จฯ เยือนสยามก็มีการทูลเชิญท่ีสิงคโปร์12 
ส่วนนายพลแกรนต์ (General Grant) อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ ก็ต้องเดินทางผ่านสิงคโปร์เช่นกันเพื่อ
มาเยือนสยาม 

เช่นเดียวกับในนิคมอื่น รัฐบาลสหราชอาณาจักรสนับสนุนการน าเข้าแรงงานจากต่างประเทศ 
โดยเฉพาะจากอินเดียและจีน จึงเป็นเรื่องไม่น่าแปลกใจท่ีสิงคโปร์ในช่วงนี้จึงประสบกับการเติบโตของท้ัง
ประชากรและเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว อีกท้ังยังเริ่มเห็นเค้าของการเป็นเมืองท่ีมีความหลากหลายทางเช้ือ
ชาติตามท่ีเห็นในยุคปัจจุบันอีกด้วย13 อย่างไรก็ดีรัฐบาลท้องถิ่นของสิงคโปร์ซึ่งมีสมาชิกส่วนมากเป็นชาว
อังกฤษก็ยังคงมีมุมมองว่า คนผิวขาวมีความสามารถและสถานะท่ีเหนือกว่าเช้ือชาติอื่น แนวคิดนี้จึง
น าไปสู่การเหยียดสีผิวโดยเฉพาะกับคนจีน สมัยนี้นอกสมาคมของชาวบริติชก็มักจะมีป้ายข้างนอกอาคาร
ท่ีมีข้อความว่า “ห้ามน าสุนัขหรือคนจีนเข้า” (No Dogs or Chinese Allowed) 

สิงคโปร์ในช่วงสงครามโลก 

“ We had so many men in Singapore, so many men. They should 
have done better”. 

- Winston Churchill, Prime Minister of Great Britain, 1940-1945, 1951-1955 
 

สงครามโลกครั้งท่ี 1 ไม่ค่อยมีผลกระทบต่อสิงคโปร์มากนักเนื่องจากเยอรมนี ออสเตรีย-ฮังการี 
และจักรวรรดิออตโตมันแทบจะไม่มีอาณานิคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างไรก็ดี ในช่วง ค.ศ. 1915 
ทหารมุสลิมจากอินเดียได้ก่อกบฏหลังจากท่ีได้ยินข่าวลือว่าตนจะถูกส่งไปต่อสู้กับจักรวรรดิออตโตมันซึ่ง
เป็นประเทศนับถือศาสนาอิสลาม แต่ในท่ีสุดกบฏนี้ก็ถูกก าจัด ผลระยะยาวของสงครามโลกครั้งท่ี 1 คือ 
การทะยานขึ้นของจักรวรรดิญี่ปุ่นในภูมิภาค ซึ่งสร้างความห่วงกังวลกับรัฐบาลสหราชอาณาจักรอย่างยิ่ง

                                       

12 ตามหมายก าหนดการเดิม มกุฎราชกุมารรัสเซียไม่มีหมายก าหนดการเยือนสยาม ในเวลาต่อมา 
มกุฎราชกุมารองค์น้ีได้ข้ึนครองราชย์เป็นพระเจ้านิโคลัสที่ 2 จักรพรรดิองค์สุดท้ายแห่งจักรวรรดิรัสเซีย 

13 ปัจจุบันภาษาราชการของรัฐบาลสิงคโปรจ์ึงยังคงเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาบาฮาซา มาเลเซีย ภาษาจีนกลาง 
และทมิฬ 
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เนื่องจากทางรัฐบาลทราบว่ามีก าลังพลท่ีมีจ านวนด้อยกว่าฝ่ายญี่ปุ่น  ในขณะท่ีรัฐบาลญี่ปุ่นมีท่าทีและ
นโยบายท่ีจะขยายอาณาเขตตนเองในเอเชียมาโดยตลอด 

เพื่อปกป้องผลประโยชน์ในภูมิภาค รัฐบาลสหราชอาณาจักรจึงตัดสินใจสร้างฐานทัพเรือขนาด
ใหญ่ในช่วงทศวรรษ 1920 แต่เนื่องจากปัญหางบประมาณ กอปรกับการท่ีประชาชนส่วนใหญ่ยังคง
ต่อต้านนโยบายติดอาวุธ และหันมาสนับสนุนการปลดอาวุธหลังจากท่ีจักรวรรดิประสบความเสียหายครั้ง
ใหญ่ในสงครามโลกแทน รัฐบาลจึงไม่สามารถท่ีจะสร้างโครงการนี้ส าเร็จจนกว่า ค.ศ. 1938 ในปีนั้น 
สิงคโปร์ได้มีอู่ซ่อมเรือท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และมีคลังน้ ามันเพียงพอท่ีจะหล่อเล้ียงกองเรือท้ังหมดของ
จักรวรรดิอังกฤษเป็นเวลา 6 เดือน นอกจากนี้ ท่าเรือดังกล่าวมีปืนใหญ่ป้องกันการบุกทางทะเลตลอด
ชายฝ่ัง โดยมีจุดต้ังส าคัญท่ีป้อมแคนนิ่ง (Fort Canning) ป้อมซิโลโซ (Fort Siloso) และลาบราดอร์ 
(Labrador) การต้ังป้อมสิงคโปร์ (Fortress Singapore) เป็นหนึ่งในฐานทัพเรือท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกของ
จักรวรรดิบริติชเป็นส่วนส าคัญของยุทธศาสตร์สิงคโปร์ (Singapore Strategy) ท่ีรัฐบาลสหราชอาณาจักร
หวังท่ีจะใช้ในการป้องกันไม่ให้กองทัพเรือญี่ปุ่นสามารถเดินทางผ่านช่องแคบมะละกาเพื่อโจมตีอินเดียได้ 

 

พลโทอาร์เธอร์ เพอร์ซิวัล ผู้บัญชาการกองก าลงับริติชในสิงคโปร์เดินเท้าไปเจรจาเงื่อนไขการยอมแพ้กับฝ่ายญ่ีปุ่น, 

 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1942 

อย่างไรก็ดีท้ายสุดแล้วยุทธศาสตร์นี้ประสบความล้มเหลวอย่างร้ายแรง เสนาธิการฝ่ายสหราช
อาณาจักรไม่คาดคิดและไม่คิดท่ีจะเตรียมการส าหรับการบุกจากทางเหนือ ผู้วางยุทธศาสตร์หลายคนคิด
ว่า เนื่องจากพื้นท่ีโจฮอร์ทางตอนเหนือของสิงคโปร์เป็นป่าดงดิบโดยส่วนมากและมีถนนหนทางค่อนข้าง
น้อยญี่ปุ่นคงไม่สามารถบุกมาทางนั้นได้ ในความจริงแล้ว ญี่ปุ่นได้แทรกซึมสายลับเข้ามาในสิงคโปร์สักพัก
แล้วจึงทราบว่าทางฝ่ายอังกฤษมุ่งเน้นการป้องกันการจู่โจมจากทะเล อีกท้ังยังท าการฝึกรบในพื้นท่ีป่าดง
ดิบบนเกาะไต้หวันเพื่อท าการรุกโจมตีจากทางเหนือ ในท่ีสุดกองทัพญี่ปุ่นสามารถบังคับให้กองทัพอังกฤษ
ยอมแพ้ไ ด้เมื่อวันท่ี 15 กุมภาพันธ์  ค.ศ. 1942 โดยอาศัยการรบท่ีชาญฉลาดภายใต้การน าของ               
นายพลโทโมยุกิ ยามะชิตะ (Tomoyuki Yamashita) และความประมาทของฝ่ายตรงข้าม นอกจากนี้
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ญี่ปุน่สามารถจับเชลยศึกได้เป็นจ านวน 80,000 นาย ถือเป็นความพ่ายแพ้ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในประวัติศาสตร์
ทหารของสหราชอาณาจักร 

การยึดครองของญี่ปุ่นเป็นจุดเปล่ียนส าคัญในประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์ ญี่ปุ่นได้เปล่ียนช่ือเมือง
เป็น “ชิโยนัน-โต” (Syonan-to) แปลว่า “แสงสว่างแห่งภาคใต้” และด าเนินนโยบายดังเช่นในจีน
แผ่นดินใหญ่ในการเข่นฆ่าชาวจีนท้องถิ่นซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของสิงคโปร์เป็นจ านวนมาก (ประมาณ 
5,000-25,000 คน) ในขณะท่ีชาวยุโรปถูกกักขังอยู่ในคุกชางงีหรือถูกขนย้ายไปเป็นแรงงานทาสในส่วนอื่น
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งส่งผลให้ชาวสิงคโปร์เห็นว่าชาวยุโรปมิได้ทรงพลังอย่างท่ีคิด และ
ไม่สามารถเป็นที่พึ่งได้ในยามคับขันอีกต่อไป  

สิงคโปร์หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 

“…as from today, the ninth day of August in the year one thousand 
nine hundred and sixty-five, Singapore shall forever be a sovereign 
democratic and independent nation, founded upon the principles of 
liberty and justice and ever seeking the welfare and happiness of her 
people in a more just and equal society”. 

- Proclamation of Singapore, 9 August 1965 
 

หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ยุติลงเมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม ค.ศ. 1945 สิงคโปร์ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมสิงคโปร์ภายใต้รัฐบาลสหราชอาณาจักร โครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหายอย่าง
มากในช่วงสงคราม อาหารขาดตลาด มีภาวะว่างงานจนมีเหตุการณ์พักงานประท้วงครั้งใหญ่ในช่วง            
ค.ศ. 1947 แต่หลังจากท่ีเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นฟูและมีความต้องการดีบุกและยางพารามากขึ้น เศรษฐกิจ
สิงคโปร์จึงเริ่มมีสัญญาณดีขึ้น ในขณะเดียวกัน หลังจากเหตุการณ์สงครามโลกครั้งท่ี 2 ชาวสิงคโปร์มีความ
กระตือรือร้นท่ีจะก ากับและดูแลชะตากรรมตัวเองมากขึ้น รัฐบาลสหราชอาณาจักรพยายามตอบสนอง
ความต้องการนี้ผ่านการมอบอ านาจในการปกครองตนเองแก่สิงคโปร์และพื้นท่ีในนิคมช่องแคบมากขึ้น ใน
สิงคโปร์มีการจัดต้ังสภาบริหารและนิติบัญญัติท้องถิ่นเป็นครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1947 

ในช่วงทศวรรษ 1950 สิงคโปร์ประสบปัญหาการเมืองท้ังจากกระแสภายในและภายนอก ไม่ว่า
จะจากเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างเช้ือชาติ อาทิ ในกรณีของนางมาเรีย เฮอร์ทอก (Maria Hertogh) 
เด็กผู้หญิงชาวดัตช์ท่ีพลัดจากพ่อแม่ในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 และได้รับการเล้ียงดูโดยครอบครัวมุสลิม
จนเปล่ียนศาสนา แต่หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 พ่อแม่ของนางเฮอร์ทอกต้องการเอาลูกคืน มีการไต่สวนคดี
ความในศาลซึ่งตัดสินให้ครอบครัวมุสลิมคืนลูกให้กับพ่อแม่เดิม ส่งผลให้เกิดจลาจลในชุมชนมุสลิมท่ีไม่
พอใจกับค าตัดสิน มีผู้เสียชีวิต 18 คน บาดเจ็บอีก 173 คน นอกจากนี้ สิงคโปร์ยังได้รับผลกระทบจาก
อิทธิพลลัทธิคอมมิวนิสต์ โดยมีการจลาจลในเมืองซึ่งในท่ีสุดได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสงครามกองโจร
ภายในมาเลเซียหรือภาวะฉุกเฉินมลายู (Malayan Emergency) การประท้วงกฎหมายเกณฑ์ทหาร             
(ค.ศ. 1954) และความพยายามในการเรียกร้องให้รัฐบาลสหราชอาณาจักรมอบสิทธิ์ในการปกครองตนเอง



15 
 

มากขึ้นให้แก่สิงคโปร์ โดยในท่ีสุดสิงคโปร์ได้รับสิทธิ์นี้เมื่อ ค.ศ. 1959 ท้ังนี้ รัฐบาลสิงคโปร์มีอ านาจในการ
ก าหนดนโยบายของตนเองในทุกมิติยกเว้นในด้านการต่างประเทศและกลาโหม ในเดือนพฤษภาคมปี
เดียวกัน สิงคโปร์ได้จัดการเลือกต้ังภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ท่ีเปิดให้ท่ีนั่งทุกท่ีของสภานิติบัญญัติมาจากการ
เลือกต้ัง พรรคกิจประชาชน (People’s Action Party – PAP) ภายใต้นายลี กวน ยู (Lee Kuan 
Yew) ได้รับเสียงสนับสนุนถล่มทลาย ส่งผลให้นายลี กวน ยู เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของเครือจักรภพ
สิงคโปร์ 

นายกลี กวน ยู ประสบความส าเร็จในการบริหาร
จัดการสิงคโปร์ในหลายมิติ  แต่มิติส าคัญท่ียังไม่สามารถ
จัดการได้คือเศรษฐกิจ สมัยนั้นนายลีมีความเช่ือว่าอนาคต
ของสิงคโปร์ต้องอิงอยู่กับมาเลเซียจึงมีนโยบายท่ีจะเข้ารวม
เป็นประเทศเดียวกันกับมาเลเซียซึ่งในตอนแรกแต่ละฝ่ายมี
ความเกรงกลัวอิทธิพลของกันและกัน ฝ่ายซ้ายของพรรค 
PAP เกรงกลัวรัฐบาลมาเลเซียเนื่องจากมาเลเซียมีนโยบาย
ต่อต้านคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรง ในขณะท่ีฝ่ายมาเลเซีย
บางส่วนเกรงกลัวว่า หากรวมกับสิงคโปร์จะท าให้มาเลเซีย
เสียความสมดุลทางเช้ือชาติระหว่างชาวมาเลย์กับชาวจีน ใน
ท่ีสุด รัฐบาลมาเลเซียเสนอท่ีจะต้ังสหพันธรัฐมาเลเซีย 
(Federation of Malaysia) ประกอบด้วยสหพันธรัฐมลายู 
สิงคโปร์ บรูไนฯ บอร์เนียวเหนือ และซาราวัก การท่ีมีรัฐ
มาเลย์อื่นเข้ามาเป็นสมาชิกจะสามารถคงความสมดุลทางเช้ือ

ชาติได้ ในขณะเดียวกัน สิงคโปร์ก็จะได้รับอ านาจในการปกครองตัวเองมากกว่ารัฐอื่น รัฐเหล่านี้จึงรวมกัน
เป็นสมาชิกสหพันธรัฐมาเลเซียเมื่อวันท่ี 16 กันยายน ค.ศ. 196314 

อย่างไรก็ดีการรวมตัวในครั้งนี้ประสบแรงกดดันจากท้ังภายในและภายนอก จากภายนอก
อินโดนีเซียคัดค้านการรวมตัวของสหพันธรัฐมาเลเซียโดยเห็นว่า พื้นท่ีเกาะบอร์เนียวควรท่ีจะเป็นส่วน
หนึ่งของอินโดนีเซียมากกว่า อินโดนีเซียมีนโยบายเผชิญหน้า (Konfrontasi) และมีการวางระเบิดใน
สิงคโปร์กว่า 40 ครั้งเพื่อกดดันให้รัฐบาลปรับเปล่ียนนโยบาย ในส่วนของภายในรัฐบาลสิงคโปร์และ
มาเลเซียเห็นต่างกันในหลายนโยบาย แต่ละฝ่ายไม่ได้ท าตามข้อตกลง ไม่ว่าจะเป็นการท่ีมาเลเซียกีดกัน
สิทธิ์ค้าขายของชาวสิงคโปร์ในพื้นท่ีซาบาห์และซาราวัก หรือการท่ีสิงคโปร์ไม่ยอมปล่อยเงินกู้ให้กับพื้นท่ี
ดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีความตึงเครียดระหว่างชาวมาเลย์กับชาวจีนโดยชาวจีนเห็นชาวมาเลย์เป็นคน
เกียจคร้าน ในขณะท่ีชาวมาเลย์เห็นชาวจีนเป็นผู้ครอบง าระบบเศรษฐกิจและโอกาสในการก้าวหน้าเกือบ

                                       

14 ยกเว้นในกรณีของบรูไนฯ ซึ่งมีเหตุการณ์ภายในซึ่งเปลี่ยนนโยบายขององค์สุลต่านให้รักษาเอกราชของ
ประเทศไว้จนถึงทุกวันน้ี 

นายลี กวน ยู (Lee Kuan Yew) 
นายกรัฐมนตรีคนแรกและรัฐบุรุษแห่งสงิคโปร ์
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ท้ังหมด ความตึงเครียดนี้ปะทุเป็นการจลาจลครั้งใหญ่เมื่อ ค.ศ. 1964 ในสิงคโปร์มีผู้เสียชีวิต 23 คน และ
บาดเจ็บอีก 454 คน เป็นเหตุการณ์จลาจลท่ีร้ายแรงท่ีสุดในประวัติศาสตร์สิงคโปร์ 

ในส่วนของรัฐบาลมาเลเซียเห็นว่าหากสิงคโปร์ยังคงอยู่ในสหพันธรัฐอาจจะน าไปสู่เหตุการณ์
ร้ายแรงภายในสหพันธรัฐฯ ถึงขั้นสงครามกลางเมืองได้จึงตัดสินใจท่ีจะน าเสนอข้อมติถอนสถานะความ
เป็นสมาชิกของสิงคโปร์ออกในรัฐสภาสหพันธรัฐมาเลเซียเมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม ค.ศ. 1965 ผลปรากฏว่า 
สมาชิกสภาลงคะแนน 126 ต่อ 0 สนับสนุนการถอดถอนสิงคโปร์ออกจากการเป็นสมาชิกสหพันธรัฐฯ 
โดยไม่มีผู้แทนสิงคโปร์เข้าร่วมการประชุม หลังการประชุมท้ังสองฝ่ายออกแถลงการณ์โดยรัฐบาลมาเลเซีย
แจ้งการยุติการเป็นสมาชิกในสหพันธรัฐฯ ของสิงคโปร์ ในขณะท่ีสิงคโปร์ได้ออกแถลงการณ์เพื่อประกาศ
เอกราชเป็น “สาธารณรัฐสิงคโปร์” (Republic of Singapore) อาจจะเป็นหนึ่งในเพียงไม่กี่ประเทศใน
ประวัติศาสตร์ท่ีได้รับเอกราชท่ีตนเองไม่ได้ต้องการแต่อย่างไร 

สิงคโปร์หลังการได้รับเอกราช 

 
แผนที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore) ซึ่งยังคงสามารถสังเกตเห็นภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมมาก 

กับการเป็นเมืองท่าและที่ต้ังฐานทัพเรือเน่ืองจากมีสภาพเป็นเกาะและอ่าวที่เป็นท่าเรือธรรมชาติได้  

 

สาธารณรัฐสิงคโปร์ภายใต้นายกรัฐมนตรีลี กวน ยู ด าเนินนโยบายท่ีเน้นความสัมพันธ์ท่ีดีกับ
เพื่อนบ้าน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ในการนี้สิงคโปร์เข้าร่วมเป็น
สมาชิกเครือจักรภพ (Commonwealth of Nations) ซึ่งมีประเทศท่ีเคยเป็นอาณานิคมสหราชอาณาจักร
เป็นสมาชิกรวมถึงมาเลเซียด้วย และเป็นชาติท่ีร่วมก่อตั้งองค์การอาเซียนเมื่อ ค.ศ. 1969 ในด้านเศรษฐกิจ 
สิงคโปร์เป็นประเทศแรก ๆ ในช่วงทศวรรษ 1970 ท่ีเน้นอุตสาหกรรมซึ่งลดอัตราว่างงานได้อย่างดี อีกท้ัง
มีการพัฒนาท่าเรือและท่าอากาศยานเพื่อแปลงให้สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางของคมนาคมในภูมิภาค                      
ในทศวรรษ 1980 ประเทศเพื่อนบ้านเริ่มมีอุตสาหกรรมแรงงานต่ าท่ีสามารถแข่งขันกับสิงคโปร์ได้แล้ว 
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รัฐบาลสิงคโปร์จึงมีนโยบายยกระดับอุตสาหกรรม หันไปเน้นทางด้านสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และไมโครชิพ
แทน ต่อมาในทศวรรษ 1990 จนถึงปัจจุบันสิงคโปร์ได้หันไปทางด้านบริการแทนโดยเฉพาะบริการ
ทางด้านการเงินจนปัจจุบันสิงคโปร์ได้กลายเป็นศูนย์ทางการเงินส าคัญของภูมิภาคอย่างแทบจะหาคู่แข่ง
ไม่ได้  

 ระบบเศรษฐกิจท่ีก้าวกระโดดนี้ได้รับแรงสนับสนุนจากรากฐานกฎหมายอังกฤษท่ีมีมาตรฐานและ
ได้รับความเช่ือมั่นจากท่ัวโลก ผู้ท่ีประกอบธุรกิจในสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นคนท้องถิ่นหรือชาวต่างชาติ
สามารถพึ่งพาระบบตุลาการได้เท่าเทียมกัน นอกจากนี้ยังมีระบบราชการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
รัฐบาลสิงคโปร์สามารถท่ีจะจัดหาทรัพยากรบุคคลท่ีเหมาะสมต่องานและให้ค่าตอบแทนท่ีสามารถยังชีพ
อย่างมีเกียรติในสังคมได้ ท้ังนี้การก้าวหน้าจะขึ้นอยู่กับความสามารถล้วน ๆ ไม่เกี่ยวกับอายุ ความอาวุโส 
หรือพวกพ้องสถาบันการศึกษาแต่อย่างใด ดังนั้น สิงคโปร์จึงสามารถตัดปัญหาการขาดความเป็นมืออาชีพ 
ความล้าสมัยของความคิด และคอร์รัปชันได้ในเวลาเดียวกัน ยิ่งกว่านี้สิงคโปร์ได้พัฒนาระบบการศึกษาให้
มีประสิทธิภาพและทันต่อยุคสมัยอย่างต่อเนื่อง จึงไม่เป็นท่ีแปลกใจท่ีรัฐบาลและระบบราชการของ
สิงคโปร์จึงสามารถมีและอนุวัติวิสัยทัศน์ระยะยาวได้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด 

 อีกปัจจัยหนึ่งท่ีอยู่เบื้องหลังความเช่ือมั่นของนักลงทุนชาวต่างชาติในสิงคโปร์คือ ความมี
เสถียรภาพของการเมืองสิงคโปร์ พรรค PAP ประสบความส าเร็จในการเลือกต้ังทุกครั้งต้ังแต่ ค.ศ. 1959 
จนถึงยุคปัจจุบันโดยแทบจะไม่มีฝ่ายค้านในสภา อย่างไรก็ดีการรักษาอ านาจนี้ต้องแลกกับการชะลอของ
การปฏิรูประบบปกครองให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นตามค าประกาศเอกราชของสิงคโปร์ 
นอกจากนี้ รัฐบาลสิงคโปร์มีมาตรการในการคุมอ านาจโดยใช้วิธีการฟ้องร้องผู้น าฝ่ายค้านในศาลจนถึงขั้น
ล้มละลายหรือจ าเป็นต้องล้ีภัยไปต่างประเทศ การแบ่งแยกประชากรท่ีมีสิทธิลงคะแนนเสียง เขตท่ีเลือก
ผู้แทนพรรค PAP จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษหลังจากการเลือกต้ัง ในขณะท่ีเขตท่ีเลือกผู้แทนฝ่ายค้านจะ
ถูกทอดท้ิงหรือลดสวัสดิการ และการควบคุมส่ือตีพิมพ์ มาตรการเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยส าคัญ
เบ้ืองหลังความส าเร็จของพรรค PAP ในส่วนของการเมือง 

 อย่างไรก็ดี หลังจากท่ีรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีนายลี เซียน ลุง (บุตรของนายลี กวน ยู) ได้
ประสบปัญหาหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นวิกฤติเศรษฐกิจโลกหลัง ค.ศ. 2008 ความขัดแย้งว่าด้วยพื้นท่ีการ
รถไฟมลายูระหว่างสิงคโปร์กับมาเลเซีย หรือการต้ังรีสอร์ทใหญ่ในพื้นท่ีเมืองสิงคโปร์ได้ส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อผลการเลือกต้ังของพรรค PAP ซึ่งประสบผลการเลือกต้ังท่ีเลวร้ายสุดในประวัติศาสตร์เมื่อ 
ค.ศ. 2011 โดยได้คะแนนเสียงเพียงร้อยละ 60 เท่านั้น (เทียบกับร้อยละ 75 เมื่อ ค.ศ. 2001 และร้อยละ 
87 เมื่อ ค.ศ. 1968) อย่างไรก็ดี หลังการถึงแก่อสัญกรรมของนายลี กวน ยู เมื่อ ค.ศ. 2015 พรรค PAP 
ได้สามารถใช้กระแสร าลึกถึงรัฐบุรุษเพื่อดึงคะแนนกลับมาท่ีร้อยละ 70 ดังนั้น ควรจับตามองว่า รัฐบาล
สิงคโปร์จะสามารถด าเนินนโยบายท่ีมีวิสัยทัศน์ก้าวไกลกว่าประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคหรือไม่ และจะ
สามารถต้านกระแสเรียกร้องสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมในการเมืองได้อีกนานเพียงใด 
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From Singapore to Singaporean: The Bicentennial Experience 

“At the end of the day, is Singaporean society better or worse off? That’s 
the test”. 

- Lee Kuan Yew 

 

ในปีนี้ (ค.ศ. 2019) สิงคโปร์จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 200 ปี การก่อต้ังของสิงคโปร์ โดยนับจาก
การก่อต้ังอาณานิคมโดยเซอร์ สแตมฟอร์ด แรฟเฟิลส์ ส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองคือนิทรรศการพิเศษ
เรื่อง “From Singapore to Singaporean: The Bicentennial Experience” ซึ่งจัดขึ้นในพื้นท่ีของป้อม
แคนนิ่งระหว่างวันท่ี 1 มิถุนายน – 1 ตุลาคม ค.ศ. 201915 นิทรรศการมีแนวจัดเป็นเหมือนเครื่องท่องเวลา
ตามประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์ ประกอบกับแสงสีเสียง และการแสดงแบ่งเป็น 6 ส่วน ได้แก่ 

1. การก่อต้ังอาณาจักรสิงหปุระในช่วงศตวรรษท่ี 13 
2. การก่อต้ังอาณานิคมโดยเซอร์ แสตมฟอร์ด แรฟเฟิลส์ในช่วงศตวรรษท่ี 19 
3. การพัฒนาอุตสาหกรรมและท่าเรือของสิงคโปร์ในช่วงต้นศตวรรษท่ี 20 
4. การบุกยึดและปกครองโดยจักรวรรดิญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 
5. พัฒนาการสิงคโปร์หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 จนกลายเป็นเมืองสมัยใหม่ในยุคปัจจุบัน 
6. ส่วนห้องโถง (Atrium) เกี่ยวกับอิทธิพลของสภาพอากาศต่อการพัฒนาเมือง มีการจ าลองฝน

ตกเพื่อสร้างบรรยากาศด้วย 
 

ท้ังนี้เนื้อหาท่ีน าเสนอในนิทรรศการได้อยู่ในบทความนี้แล้วเหลือเพียงแต่ให้ผู้อ่านลองพิจารณาดู
ว่า ท้ายสุดแล้วสิงคโปร์ผ่านบททดสอบของนายลี กวน ยู หรือไม่ท่ีถามไว้ว่า สังคมปัจจุบันของสิงคโปร์
ดีกว่าสังคมในอดีตหรือไม่ 

 

 

 

 

                                       

15 ต่อเวลาไปถึง 31 ธันวาคม ค.ศ. 2019 
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Singapore Factsheet 

• เมืองหลวง = สิงคโปร์ 

• เพลงชาติ = Majulah Singapura (สิงคโปร์ก้าวหน้า) 

• ภาษาราชการ = มาเลย์ จีนกลาง ทมิฬ และอังกฤษ 

• พื้นท่ี = 719.1 ตารางกิโลเมตร (ไทย = 513,120 ตารางกิโลเมตร) 

• ประชากร = 5.6 ล้านคน (จีน 74.1% มาเลย์ 13.4% อินเดีย 9.2% อื่น ๆ 3.3%) 

• ไทย = 69 ล้านคน (ไทย 95.9% อื่น ๆ 4.1%)  

• สกุลเงิน = ดอลลาร์สิงคโปร์ (Singapore Dollar – SGD)  

• 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ = 1 ดอลลาร์บรูไนฯ = 22 บาท 

• GDP = 372.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2562) 

• ไทย = 516 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2562) 

จุดแข็ง 

 - ลักษณะประชากร ประชากรมีการศึกษาในระดับท่ีสูงมาก สามารถตอบสนองความต้องการ
ของบริษัทการเงินท้ังในประเทศและระหว่างประเทศ และอุตสาหกรรมอื่นท่ีต้องพึ่งแรงงานท่ีมีทักษะ และ
สามารถสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม อีกท้ังมีภูมิหลังในการศึกษาหลายภาษาท่ีมีความส าคัญในโลกและ
ภูมิภาค ได้แก่ อังกฤษ มาเลย์ และจีนกลาง นักธุรกิจสิงคโปร์จึงสามารถขยายอิทธิพลเศรษฐกิจไปประเทศ
อื่นท่ีใช้ภาษาเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย 

 - ระบบราชการ ท่ีด าเนินงานอย่างเอกภาพ มีความเป็นมืออาชีพ และมีประสิทธิภาพสูง ซึ่ง
โดยรวมแล้วต้ังอยู่บนพื้นฐานของความสามารถของบุคลากร มากกว่าการเล่นเส้นสาย พรรคพวก รุ่น
สถาบัน หรือระบบอาวุโส และให้ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับฐานะและเนื้องานท่ีรับผิดชอบ จึงมีคดีความ
เกี่ยวกับการทุจริตทางการเมืองและในระบบราชการน้อยมาก เห็นได้จากอัตราเงินเดือน อาทิ ร้อยเอกใน
กองทัพบกสิงคโปร์ได้เงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 115,000 บาท (เทียบกับไทยท่ีเริ่มต้นประมาณ 20,000 
บาท) และการไม่ยึดถือความอาวุโสในต าแหน่งส าคัญ สังเกตเห็นว่า อายุเฉล่ียของผู้บัญชาการกองทัพบก
สิงคโปร์ท่ีผ่านมาจะประมาณ 40 ต้น ๆ จึงสามารถผลักดันความคิดและนวัตกรรมได้อย่างทันยุคสมัย  

 - ระบบกฎหมาย ท่ีเป็นมรดกตกทอดจากยุคสมัยท่ีสิงคโปร์เป็นอาณานิคมของสหราชอาณาจักร 
ระบบนี้ได้รับการยอมรับจากนักลงทุนว่า เป็นระบบกฎหมายท่ีให้ความยุติธรรมและสามารถใช้ในการ
ปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ด้านทรัพย์สินของทุกฝ่ายได้ อีกท้ังยังเป็นระบบท่ีมีความคุ้นเคยกับชาติ
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ตะวันตกเนื่องจากยังมีความคล้ายคลึงกับระบบกฎหมายสหราชอาณาจักรในยุคปัจจุบัน และศูนย์การเงิน
ส าคัญอื่น อาทิ ฮ่องกง ซึ่งท้ังสองมหานครนี้ยังเป็นศูนย์กลางส าคัญของการเงินโลกเช่นกัน จึงเป็นเรื่องง่าย
ท่ีกรุงลอนดอน ฮ่องกง และสิงคโปร์จะเช่ือมต่อธุรกิจกันได้ 

 - ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ท่ีทันสมัยท่ีประชากรส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะ
เป็นด้านการคมนาคม การศึกษา การส่ือสาร ท าให้ประเทศนี้มีความพร้อมในการตอบสนองความต้องการ
ของการเป็นศูนย์การเงินระหว่างประเทศ และก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 

จุดอ่อน 

 - ลักษณะประชากร สิงคโปร์ต้องน าเข้าแรงงานจากต่างประเทศเป็นจ านวนมากท้ังในระดับสูง 
(ส่วนมากมาจากทวีปยุโรปหรืออเมริกาเหนือ) และระดับต่ า (ส่วนมากมาจากเอเชียใต้ และประเทศอื่นใน
อาเซียน โดยเฉพาะฟิลิปปินส์) ซึ่งหากสถานการณ์ยังคงเป็นแบบนี้ต่อไป ประชากรของชาวต่างชาติมี
แนวโน้มท่ีจะมีมากกว่าประชากรสิงคโปร์ในอนาคต (ปัจจุบัน ร้อยละ 35 ของประชากรสิงคโปร์เป็นชาว
ต่างด้าว) ซึ่งคนกลุ่มนี้อาจจะมีปัญหามากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบัน สิงคโปร์ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองสิทธิ
พื้นฐานของแรงงานต่างด้าว ความขัดแย้งระหว่างประชากรท้องถิ่นกับแรงงานต่างด้าวเคยปะทุขึ้นมาครั้ง
หนึ่งแล้วในเหตุการณ์จลาจลเมื่อ ค.ศ. 2013 ซึ่งเป็นการปะทะกันระหว่างแรงงานต่างด้าวชาวอินเดียกับ
กองก าลังต ารวจสิงคโปร์ 

 - ค่าครองชีพสูง โดยเฉพาะส าหรับการซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ ค่าครองชีพท่ีแพงกอปรกับ
ค่าใช้จ่ายอื่นส่งผลให้ประชากรสิงคโปร์เองไม่ค่อยประสงค์ท่ีจะมีบุตร และ/หรือไม่ประสงค์ท่ีจะใช้ชีวิตอยู่
ต่อท่ีสิงคโปร์ท่ีมีความกดดันสูงในการด ารงชีวิต ส่งผลให้ประชากรสิงคโปร์ลดลงซึ่งจะสร้างปัญหาใน
อนาคต โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ (มีประชากรท่ีอยู่ในวัยท างานน้อย) ความมั่นคง (กองก าลังเล็กลง) 
และระบบบ านาญ (มีผู้รับบ านาญมากกว่าคนท างาน) 

 - สิทธิมนุษยชน ถึงแม้ระบบกฎหมายของสิงคโปร์เป็นท่ียอมรับของหลายประเทศ แต่สิงคโปร์
ยังคงรักษากฎหมายบางมาตราท่ีสหราชอาณาจักรยกเลิกไปนานแล้วมาบังคับใช้ เห็นได้ชัดจากการท่ี
สิงคโปร์ยังบังคับใช้กฎหมายจากปี ค.ศ. 1938 ซึ่งมีบทลงโทษส าหรับผู้รักร่วมเพศ ในขณะท่ีรัฐบาลสหราช
อาณาจักรเพิ่งอนุญาตให้มีการสมรสระหว่างผู้รักร่วมเพศกันได้เมื่อปี ค.ศ. 2014 นอกจากการบังคับใช้
กฎหมายท่ีล้าสมัยแล้ว สิงคโปร์ยังคงบังคับใช้บทลงโทษแบบด้ังเดิมเป็นประจ าด้วย อาทิ การเฆี่ยนตี และ
การประหารชีวิตด้วยการแขวนคอเป็นจุดท่ีท าให้องค์การต่างชาติสามารถน ามาใช้ในการจู่โจมสิงคโปร์ใน
เวทีระหว่างประเทศได้ 

 - การครอบง าเวทีการเมืองของพรรค PAP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลมาต้ังแต่สมัยการก่อตั้งประเทศ
มาถึงยุคปัจจุบัน รัฐบาลมีมาตรการกดดันฝ่ายค้านและส่ือภายในและต่างประเทศในหลายทาง จะสังเกต
ว่า ถึงแม้สิงคโปร์มีกรณีละเมิดสิทธิอย่างร้ายแรงในหลายโอกาส แต่ส่ือต่างประเทศแทบจะไม่ได้ออกข่าว
เลย ส่งผลให้พื้นท่ีการแสดงออกทางการเมืองอย่างเสรีมีค่อนข้างจ ากัด ไม่ว่าจะเป็นในกรณีของฝ่ายค้าน 
ส่ือ หรือแม้กระท่ังเยาวชน อาทิ ในกรณีของนายเอมอส ยี (Amos Yee) ซึ่งเป็นเยาวชนท่ีท าวิดีโอ 
YouTube ด่ารัฐบาลและถูกรัฐบาลฟ้องในศาล จ าคุก และในท่ีสุดต้องล้ีภัยไปสหรัฐฯ  
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 - พื้นที่พัฒนามีจ ากัด เนื่องจากประเทศเป็นเกาะเล็ก รัฐบาลและหน่วยงานเอกชนจึงจ าเป็นต้อง
ใช้งบประมาณค่อนข้างมากในการถมทะเลเพื่อสร้างพื้นท่ีใหม่ และสนับสนุนนวัตกรรมตลอดเวลาเพื่อ
ชดเชยข้อเสียเปรียบในด้านนี้ และลดการพึ่งพาการน าเข้าทรัพยากรจากต่างประเทศ เช่น น้ าประปาจาก
มาเลเซีย เป็นต้น 

 

ทัศนียภาพสิงคโปร์ในยุคปัจจุบัน ซึ่งผสมผสานความเป็นธรรมชาติ (สังเคราะห์)  

กับความเป็นเมืองสมัยใหม่ได้อย่างกลมเกลียว 
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      ชาวอินเดียโพ้นทะเล 

Indian Diaspora 

พันเอก รศ.ดร.พีรพล สงนุ้ย 

  

ปัจจุบันนี้การเดินและการอพยพไปต้ังถิ่นฐานท่ีอื่นไกลจากมาตุภูมิดูเหมือนเป็นเรื่องง่าย ๆ หลาย 
ๆ ท่านคงมีเพื่อนหรือญาติพี่น้องท่ีอพยพย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศด้วยเหตุผลท่ีแตกต่างกันไป ไม่ว่า
จะเป็นด้วยเรื่องการศึกษา การท างาน หรือการย้ายตามครอบครัว  

 ในโลกปัจจุบันการอพยพของผู้คนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยอินเดียถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศ 
ท่ีมีประชากรอพยพย้ายถิ่นฐานมากท่ีสุดประเทศหนึ่งด้วยเหตุผลทางประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจเป็น
ส าคัญ จนรัฐบาลอินเดียต้องหันมาให้ความส าคัญ ส่งเสริม เพิ่มพูนศักยภาพ และใช้ชาวอินเดียเหล่านี้เป็น
เครื่องมือในการด าเนินนโยบายต่างประเทศ  

ความหมายของค า 

 ผู้เขียนเลือกใช้ค าว่า “ชาวอินเดียโพ้นทะเล” แทนค าว่า “Indian diaspora” ซึ่งอาจจะไม่ให้
ความหมายของค าท้ังหมด แต่คิดว่าเป็นค าส้ัน ๆ ท่ีให้ความหมายได้ดีพอควร หากต้องการความหมายของ
ค าครบถ้วนคงต้องอธิบายพอควร เนื่องจากค าว่า “Diaspora” มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกโบราณว่า 
διασπορά (diaspora) หมายถึง "scattering" หรือการแพร่กระจาย แต่ก็แฝงความหมายว่าเป็น
การแพร่กระจายของผู้คนจากถิ่นก าเนิดไปยังอีกบ้านเมืองท่ีห่างไกลท่ามกลางผู้คนต่างชาติพันธุ์และ
วัฒนธรรม โดยต้ังแต่ศตวรรษท่ี 6 ก่อนคริสต์ศักราช ค านี้ จะหมายถึงชาวยิวท่ีกระจัดกระจายอยู่นอก
ดินแดนปาเลสไตน์ แต่ในปัจจุบันความหมายของค าและการใช้มีขอบเขตกว้างกว้างขึ้นอย่างมาก           
อาจพอจะสรุปว่า หมายถึง กลุ่มประชาชนท่ีมีลักษณะร่วมกันทางชาติพันธุ์ ศาสนา หรือสัญชาติ ท่ีอพยพ
ออกจากประเทศมาตุภูมิ และกลุ่มยืนยันท่ีจะรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของตนเองไว้
ต่อไปในฐานะประชากรชนกลุ่มน้อยในอีกประเทศหนึ่ง  

สาเหตุของการอพยพ 

 โดยท่ัวไปมนุษย์เป็นสัตว์สังคม ชอบอยู่กันเป็นกลุ่มก้อน และแน่นอนว่า ส่วนใหญ่ชอบท่ีจะอยู่
ร่วมกับคนท่ีมีวิถีชีวิตแบบเดียวกัน แต่จากประวัติศาสตร์พบว่ามนุษย์ต้องอพยพเนื่องจากเหตุผลท่ีส าคัญ
คือ การสงคราม ภัยธรรมชาติ โรคระบาด และความต้องการทางการเมืองของผู้ท่ีมีอ านาจ  

 ต้ังแต่การท าลายมหาวิหารแห่งมหานครเยรูซาเล็มใน ค.ศ. 587 ก่อนคริสต์ศักราช จนถึง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 ชาวยิวถูกบังคับให้อพยพครั้งแล้วครั้งเล่าจนถึงหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ชาวจีนท่ี
อพยพหนีความอดอยากในศตวรรษท่ี 19 ชาวอัลบาเนียในตุรกีถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ใน ค.ศ. 1915-1916 
ส่วนชาวอินเดียอพยพเป็นแรงงานในอาณานิคมของอังกฤษในยุคล่าอาณานิคม   
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สถานการณ์การอพยพระหว่างประเทศของประชากรโลก 

 ตามรายงานการอพยพโลก ค.ศ. 2018 (World immigration report 2018) ขององค์การ
ระหว่างประเทศเพื่อการอพยพ (International organization for migration) พบว่านับต้ังแต่สงคราม
เย็นยุติลงใน ค.ศ. 1990 การอพยพมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามล าดับ แต่ด้วยเหตุผลท่ีต่างกัน โดยการอพยพใน
ช่วงแรก ๆ นั้นจะเกิดจากปัญหาการเมืองและการสู้รบเป็นส าคัญ แต่ในปัจจุบันการอพยพจะเกี่ยวพันกับ
เรื่องเศรษฐกิจมากขึ้น (high-income countries) แต่ก็ยังมีบางภูมิภาคท่ียังคงมีปัญหาด้านความมั่นคงสูง
อยู่ เช่น ตะวันออกกลาง ประเทศชายขอบทะเลทรายสะฮาร่า อัฟกานิสถาน เวเนซุเอลา เป็นต้น  

จากตารางข้างล่างจะเห็นว่าใน ค.ศ. 2015 มีผู้อพยพรวมกันถึง 244 ล้านคน หรือประมาณร้อย
ละ 3.3 ของประชากรโลก หรือขนาด 4 เท่าของประชากรชาวฝรั่งเศส ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องส าคัญยิ่ง 
นอกจากนี้ ยังมีผู้พลัดถิ่น (displaced persons) ท่ีจ าเป็นต้องเคล่ือนย้ายถิ่นฐานโดยไม่ออกจากชายแดน
ของประเทศตนเองมากถึง 40 ล้านคน มีผู้ล้ีภัยทางการเมือง (refugees) สูงถึง 22 ล้านคน  

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: World immigration report 2018, p.16 

 

แผนผังข้างล่างแสดงให้เห็นว่า การอพยพเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาค และมีจ านวนผู้อพยพ
มากท่ีสุดในทวีปยุโรปและเอเชีย โดยในปี ค.ศ. 2015  ประเทศอินเดีย เม็กซิโก รัสเซีย และจีน นับเป็น
ประเทศท่ีมีผู้อพยพออกนอกประเทศสูงท่ีสุด ส่วนประเทศท่ีรับผู้อพยพมากท่ีสุดคือ สหรัฐอเมริกา 
เยอรมนี รัสเซีย และซาอุดิอาระเบีย 
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ท่ีมา: World immigration report 2018, p.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: World immigration report 2018, p.20 

ดังท่ีได้กล่าวข้างต้นแล้วว่า การอพยพปัจจุบันเกี่ยวพันกับเรื่องเศรษฐกิจเป็นส าคัญ ผู้อพยพ
เหล่านี้เมื่อไปท างานในประเทศท่ีมักจะมีเศรษฐกิจดีกว่าประเทศของตนเอง ก็จะส่งเงินกลับประเทศ เพื่อ
ช่วยเหลือครอบครัวของตนเองหรือเพื่อการฝากเงินซึ่งมักจะได้ดอกเบ้ียท่ีสูงกว่าประเทศท่ีท างานอยู่ หรือ
การลงทุนทุกรูปแบบ ตารางข้างล่างช้ีให้เห็นความส าคัญของ Indian Diaspora ท่ีท าให้ประเทศอินเดียมี
รายได้ถึง 68.91 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี ค.ศ. 2015 ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นเกือบ 6 เท่าเมื่อเทียบกับปี ค.ศ. 2000  
ส่วนประเทศมีผู้ส่งเงินกลับประเทศสูงสุดคือ สหรัฐอเมริกาและซาอุดิอาระเบีย 
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ท่ีมา: World immigration report 2018, p.31 

 

Indian diaspora 

 ส าหรับประเทศอินเดียนั้น การอพยพของผู้คนในอนุทวีปอินเดียไปยังภูมิภาคใกล้เคียงนั้นมีมาโดย
ตลอดดังจะเห็นได้จากการกระจายตัวของอารยธรรมลุ่มน้ าสินธุในภูมิภาคใกล้เคียงโดยเฉพาะในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ หลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมในอังกฤษ อินเดียกลายเป็นตลาดสินค้าและตลาดแรงงานท่ี
ส าคัญของอังกฤษ ชาวอินเดียจ านวนประมาณ 3.5 ล้านคนอพยพไปท างานหรือใช้แรงงานในอาณานิคม
อังกฤษท่ัวโลก ท้ังในเอเชีย แอฟริกา ลาตินอเมริกาและหมู่เกาะแคริเบียน การท างานในช่วงนี้ปกติจะมี
สัญญา 5 ปี มีชาวอินเดียเพียงส่วนน้อยท่ีตัดสินใจต้ังถิ่นฐานในอาณานิคมนั้นหลังสัญญาส้ินสุดลงด้วยการ
ท าอาชีพเกษตรกรรมหรือการค้า เหตุผลท่ีชาวอินเดียต้ังถิ่นฐานต่อในอาณานิคมต่าง ๆ นั้นมาจากรัฐบาล
อังกฤษปฏิเสธให้เงินค่าเดินทางกลับ ความยากล าบากในการเดินทางกลับอินเดีย ย้ายไปท างานใน            
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อาณานิคมอื่น ต้องการหลุดพ้นจากระบบสังคมชนช้ันแบบอินเดีย เป็นต้น จากนั้น Indian diaspora         
จึงค่อยๆ ก่อตัวขึ้นในอาณานิคมอันกว้างใหญ่ของอังกฤษ โดยในช่วงนี้มีชาวอินเดียอยู่ในพม่าราว 1.7 ล้าน
คน และอยู่ในมาลายาราว 1.6 ล้านคน 

 นอกเหนือจากการสนับสนุนจากรัฐบาลอาณานิคม ยังมีชาวอินเดียอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
พ่อค้าและเป็นแรงงานมีทักษะจากท่ัวอินเดียท่ีอพยพไปต้ังถิ่นฐานด้วยความสมัครใจ คนกลุ่มนี้ประสบ
ความส าเร็จในการพัฒนาธุรกิจในแอฟริกาและเอเชีย โดยการต้ังถิ่นฐานแบบถาวรจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลัง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 และจะมีการอพยพแรงงานมีทักษะครั้งส าคัญไปยังโลกตะวันตกหลังการได้รับเอกราช
ของอินเดีย จนเกิดการพูดถึง “สมองไหล(brain drain)” ในสังคมอินเดีย โดยมีการอพยพครั้งใหญ่ไป
สหรัฐอเมริกาในช่วงกลางทศวรรษ 1960 ต่อมาในทศวรรษ 1980 การขยายตัวของธุรกิจน้ ามันและเศรษฐกิจ
ของบางประเทศ ท าให้มีชาวอินเดียอพยพไปยังตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จ านวนมาก          
แต่เป็นการอพยพช่ัวคราวเพื่อท าธุรกิจหรือใช้แรงงาน คนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มใหญ่ท่ีส่งเงินกลับประเทศและ
สร้างรายได้ให้ประเทศอินเดียอย่างมากในปัจจุบัน นอกจากนี้ การส่งเสริมให้นักศึกษาชาวอินเดียไปศึกษาใน
ต่างประเทศ ก็เป็นการส่งออกชาวอินเดียท่ีจะกลายเป็นแรงงานมีทักษะในอนาคต ซึ่งชาวอินเดียเหล่านี้มีท้ังท่ี
สมัครใจอยู่ต่อในประเทศท่ีไปศึกษา และมีท้ังท่ีกลับมาพัฒนาประเทศ 

Indian diaspora ถูกมองว่าเป็น “model minority” มีชาวอินเดียโพ้นทะเลจ านวนหนึ่งทีประสบ
ความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน จนได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบหน้าท่ีส าคัญ เช่น ประธานาธิบดี Donald 
Trump แต่งต้ังให้ Nikki Haley เป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจ าองค์การสหประชาชาติ Krishna Urs เป็น
เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจ าสาธารณรัฐเปรู Neil Chatterjee เป็นสมาชิก Federal Energy Regulatory 
Commission และให้ Vishal Amin เป็น Intellectual Property Enforcement Coordinator ส่วนในยุโรป  
Leo Varadkar และ Antonio Costa เป็นนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐไอร์แลนด์และสาธารณรัฐโปรตุเกสตามล าดับ 
โดยบิดาของท้ังสองท่านอพยพมาจากอินเดีย นอกจากนี้ยังมี Ashwin Adhin รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐ           
ซูรินาม เป็นต้น 

นโยบาย Indian diaspora ของรัฐบาลอินเดีย 

 รัฐบาลอินเดียเคยเพิกเฉยต่อปัญหาชาวอินเดียในอดีตอาณานิคมของอังกฤษ เช่น กรณีชาว
อินเดียในพม่าจ านวน 300,000 คนท่ีถูกส่งกลับประเทศอินเดียและได้รับค่าชดเชยอย่างไม่เป็นธรรมใน          
ปี ค.ศ. 1964 กรณีอูกันดาใน ค.ศ. 1972 ชาวอินเดีย 70,000 คนถูกเนรเทศโดยท่ีรัฐบาลอินเดียไม่สนใจ
ให้ความช่วยเหลือ ท าให้ชาวอินเดียจ านวนมากอพยพไปอังกฤษ เป็นต้น   

 แต่ในปัจจุบันรัฐบาลอินเดียให้ความส าคัญกับ Indian diaspora อย่างมาก โดยรัฐบาลอินเดียเริ่ม
รวบรวมข้อมูลและสถิติชาวอินเดียโพ้นทะเลใน ค.ศ. 2001 (ประมาณว่ามีจ านวน 21 ล้านคน) ในปี ค.ศ. 
2004 รัฐบาลอินเดียได้จัดต้ัง Ministry of Overseas Indian Affairs เพื่อรับผิดชอบเรื่องชาวอินเดียโพ้น
ทะเลโดยตรง เพื่อให้ค าปรึกษา ฝึกอบรม หางานให้ท า และช่วยเหลือด้านต่าง ๆ แก่ชาวอินเดียโพ้นทะเล
แล้ว อีกท้ังยังช่วยเจรจาต่อรองกับคู่เจรจาในทุกระดับต้ังแต่ประเทศไปจนถึงหน่วยงานต่าง ๆ  ในปี ค.ศ. 
2012 รัฐบาลอินเดียให้สถานภาพ Overseas Indian Citizenship แก่ชาวอินเดียโพ้นทะเล จ านวน 
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1,203,613 คน และได้จัดต้ังกองทุน Indian Community Welfare Fund เพื่อช่วยเหลือชาวอินเดียโพ้น
ทะเล กระทรวงการต่างประเทศอินเดียประมาณการว่ามีชาวอินเดียอาศัยอยู่ในประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก
จ านวนไม่น้อยกว่า 25 ล้านคน ในปี ค.ศ. 2013 และมีจ านวนราว 31 ล้านคนในปี ค.ศ. 2018 โดยมี
รายละเอียดตามตารางข้างล่าง (ไม่รวมประเทศในเอเชียใต้และเมียนมาร์) 

ล าดับ ประเทศ จ านวน (20013) จ านวน (2018) 
1 สหรัฐอเมริกา 2,245,239 4,460,000 
2 มาเลเซีย 2,050,000 2,987,950 
3 ซาอุดิอาระเบีย 1,789,000 2,814,568 
4 สหรัฐอาหรับเอมิเรต 1,702,911 3,104,586 
5 สหราชอาณาจักร 1,500,000 1,825,000 
6 แอฟริกาใต้ 1,218,000 1,560,000 
7 แคนาดา 1,000,000 1,016,185 
8 โมริเชียส 882,220 894,500 
9 สิงคโปร์ 590,000 650,000 
10 คูเวต 579,390 929,903 
ท่ีมา: http://mea.gov.in/images/attach/NRIs-and-PIOs_1.pdf 

 

สรุป 

 การอพยพของผู้คนในปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้นด้วยเหตุผลแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค            
แต่เหตุผลส าคัญท่ีสุดคือ ความต้องการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีกว่าเดิม และความต้องการความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ซึ่งประเทศบางประเทศไม่สามารถประกันส่ิงเหล่านี้ให้ประชาชนของตนเองได้  

ส าหรับชาวอินเดียแล้ว การเดินทางและการอพยพเป็นเรื่องใกล้ตัวเหมือนช่ือมหาสมุทรท่ีอ้อม
ล้อมอนุทวีปของพวกเขา ความต้องการแรงงานของอาณานิคมอังกฤษในอดีตท าให้ชาวอินเดียต้ังถิ่นฐาน
กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคท่ัวโลก ชาวอินเดียโพ้นทะเลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีในปัจจุบัน โดยเหตุผลส าคัญ
ท่ีสุดของการอพยพช่วงหลังสุดนี้คือปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  

ด้วยสภาพภูมิศาสตร์ พลังอ านาจทางเศรษฐกิจ การทหาร และทรัพยากรมนุษย์ของอินเดียใน
ปัจจุบัน อินเดียกลายเป็นประเทศท่ีมีความส าคัญทางการเมืองระหว่างประเทศอย่างยิ่ง ในปี ค.ศ. 2025 
อินเดียจะมีประชากรมากท่ีสุดในโลกและมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก ความพยายามของ
อินเดียท่ีจะเป็นหนึ่งในสมาชิกถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติดูเหมือนจะไม่ไกลเกิน
เอื้อม และแน่นอนว่า Indian diaspora จะมีส่วนส าคัญในการสนับสนุนนโยบายทางการเมืองของอินเดีย
ให้บรรลุเป้าประสงค์โดยผ่านทางประเทศต่าง ๆ ท่ีชาวอินเดียโพ้นทะเลอาศัยอยู่ การคุ้มครองและการ
ส่งเสริมศักยภาพของชาวอินเดียโพ้นทะเลจึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีประเทศขนาดใหญ่อย่างอินเดียต้องให้
ความส าคัญ เพื่อท าให้เครือข่ายอินเดียในประเทศต่าง ๆ ท่ีเคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษเข้มแข็งมากขึ้น 
จนอาจมีพลังเพียงพอในการเสนอแนะหรือก าหนดนโยบายการต่างประเทศของประเทศเหล่านั้น               

http://mea.gov.in/images/attach/NRIs-and-PIOs_1.pdf
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อันจะอ านวยประโยชน์ต่อจุดยืนของอินเดียในเวทีการเมืองโลกท่ีทุกประเทศก าลังให้ความส าคัญกับ
ภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก   

                                                 .............................. 
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“เทมาเส็ก”หรือ “สิงคโปร์” เป็นดินแดนท่ีต้ังอยู่บริเวณตอนใต้สุดของแหลมมลายูนับเป็นจุด
ศูนย์กลางส าคัญ (Hub) ในช่องแคบมะละกาโดยมีบทบาทหลักในการเช่ือมโยงทางการค้า (Connectivity) 
เป็นจุดแวะพักของเรือสินค้าเพื่อค้าขายแลกเปล่ียนสินค้าจากซีกโลกตะวันออกและตะวันตก โดยพ่อค้า
ส่วนมากจะมาพักรอและหาซื้อสินค้าในระหว่างช่วงลมมรสุมของสองมหาสมุทรนั้นได้สลับเปล่ียนทิศทาง 
ด้วยเหตุนี้สิงคโปร์จึงเป็นเส้นทางการเดินเรือท่ีคึกคักมาต้ังแต่โบราณ โดยเช่ือมโยงระหว่างมหาสมุทร
อินเดียซึ่งอยู่ทางฝ่ังตะวันตกโดยมีดินแดนส าคัญได้แก่ อินเดีย เปอร์เซีย โลกมุสลิมในแถบคาบสมุทร
อาหรับและชาวยุโรป ส่วนอีกฝ่ังหนึ่งคือมหาสมุทรแปซิฟิกทางฝ่ังตะวันออก อันประกอบด้วย จีน เกาหลี 
ญี่ปุ่น ริวกิว (หมู่เกาะโอกินาวา) รวมถึงหมู่เกาะอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ โดยช่องแคบมะละกาเป็น
เส้นทางการเดินเรือท่ีส าคัญมากท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลกมาต้ังแต่สมัยโบราณ เนื่องด้วยมีระยะทางท่ีส้ันท่ีสุด
ในการเช่ือมมหาสมุทรท้ังสองเมื่อเทียบกับช่องแคบซุนดาและล็อมบ็อก อีกท้ังมีท่าเรือท่ีสามารถก าบังลม
ฝนได้เป็นอย่างดีเพราะต้ังอยู่ในเขตท่ีลึกเข้าไปทางตอนใน ด้วยเหตุนี้สิงคโปร์จึงมีลักษณะส าคัญเป็นเมือง
ท่าศูนย์การค้านานาชาติท่ีมีความมั่งค่ังมาจวบจนปัจจุบัน แม้ว่าจะมีข้อจ ากัดในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ
และพื้นท่ีก็ตาม  
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จากลักษณะทางภูมิศาสตร์ได้เอื้ออ านวยให้ “เทมาเส็ก” มีลักษณะเป็น “ชุมทางการค้า” จึงท า
ให้ผู้คนต่างชาติต่างภาษาเข้ามาอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี้จนกลายเป็น “พหุสังคม” โดยมีภาษาราชการ
ถึง 4 ภาษาได้แก่ อังกฤษ จีนแมนดาริน บาฮาซามลายู และทมิฬ จากลักษณะของสังคมท่ีมีความแตกต่าง
กันทางเช้ือชาติ  ซึ่งแบ่งได้เป็นสามกลุ่มใหญ่ๆ คือ  ชาวมลายู  ชาวจีน และชาวอินเดียซึ่งสองกลุ่มหลังรวม
เรียกว่า “ผู้ท่ีไม่ใช่ชาวมลายู” (Non-Malays)  โดยต่างกลุ่มต่างมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่  ภาษา ศาสนา  
และวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน  นโยบายของอังกฤษท่ีใช้ในการปกครองของสิงคโปร์มีอยู่ด้วยกันสองประการ 
คือนโยบายการแบ่งอ านาจทางการเมืองและเศรษฐกิจตามเช้ือชาติและนโยบายแบ่งแยกการศึกษาตาม
เช้ือชาติ ด้วยเหตุนี้การสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างกลุ่มเช้ือชาติต่าง ๆ นับเป็นส่ิงส าคัญต่อ
ในการอยู่รอดของสิงคโปร์ โดยแต่เดิมนั้นรัฐบาลมีนโยบายในการรักษาความเป็นกลางทางเช้ือชาติ         
โดยนับแต่ทศวรรษท่ี 1990 เป็นต้นมานั้นรัฐบาลมีนโยบายสร้างความสมดุลระหว่างเช้ือชาติต่าง ๆ            
โดยสนับสนุนให้แต่ละกลุ่มมีสมาคมหรือกลุ่มผลประโยชน์ของตนเอง โดยรัฐบาลใช้กลุ่มเหล่านี้เป็นเวทีใน
การด าเนินนโยบายให้ประสบผลส าเร็จ16 

ในปัจจุบันชาวอินเดียเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใหญ่ท่ีสุดเป็นอันดับ 3 ของสิงคโปร์ ประชากร
ส่วนใหญ่ของสิงคโปร์เป็นชาวจีนร้อยละ  74.1  รองลงมาคือชาวมาเลย์ร้อยละ  13.4  ชาวอินเดียร้อยละ  
9.2  ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ  3.3 เป็นชาติอื่น ๆ  โดยมีผู้นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 33 คริสต์ร้อยละ 18 
อิสลามร้อยละ 15 ลัทธิเต๋าร้อยละ 11 และฮินดูร้อยละ 5.117 พลเมืองอินเดียเกือบร้อยละ 60 ในสิงคโปร์
นั้นสืบเช้ือสายมาจากชาวทมิฬโดยส่วนมากยังคงนับถือศาสนาฮินดูเป็นหลัก18  โดยอาศัยอยู่ในย่าน Little 
India (ลิตเติลอินเดีย) ต้ังอยู่ทางตะวันออก ของแม่น้ าสิงคโปร์ (Singapore River) และอยู่ฝ่ังตรงข้ามจาก
ย่านไชน่าทาวน์เลียบริมฝ่ังแม่น้ า Serangoon River (เซอรังงูน) เคยเป็นพื้นท่ีส าหรับการเล้ียงวัวและ
การค้าปศุสัตว์ในสิงคโปร์ ส าหรับบรรยากาศภายในย่านเสมือนประเทศอินเดียขนาดย่อม เมื่อได้เข้าไป
เยือนนั้นสามารถสัมผัสความเป็นอินเดียผ่านโสตสัมผัสท้ัง 5 ได้อย่างชัดเจน เช่น ได้กล่ินธูปหอม ก ายาน 
และเครื่องเทศ มองเห็นวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของผู้คน โดยเฉพาะผู้หญิงท่ียังคงเอกลักษณ์
ในการแต่งกายชุดส่าหรี ชมการร้อยพวงมาลัยดอกมะลิด้วยเชือกกล้วย ได้ยินเสียงเพลงแขกท่ีเปิดอย่าง
สนุกสนาน อีกท้ังมีร้านอาหารอินเดียเล่ืองช่ืออยู่มากมาย ในบริเวณรอบ ๆ ถนนเซอรังงูนประกอบไปด้วย
พิพิธภัณฑ์ ร้านอาหารอินเดีย ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า วัดฮินดู วัดจีน มัสยิด และโบสถ์ต่าง ๆ อันเป็นการ
ผสมผสานทางวัฒนธรรมได้อย่างลงตัว อีกท้ังยังเป็นดินแดนท่ีเช่ือมต่อการเปล่ียนผ่านระหว่างยุคเก่าและ
ยุคใหม่ในการพบเห็นบ้านเรือนตึกแถวแบบโบราณซึ่งบ่งบอกถึงความส าคัญในการเป็นย่านการค้าท่ีส าคัญ
ในอดีต กับตึกสูงทันสมัยท่ีอยู่ใกล้เคียงกันท่ีแสดงถึงความเจริญก้าวหน้าทันสมัยของการค้าในย่านนี้19           

                                       

16 โคริน เฟ่ืองเกษม. สิงคโปร์ภายใต้สามผู้น า. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลาฯ จ ากัด, 2554) หน้า 51 
17 โคริน เฟ่ืองเกษม, เรื่องเดียวกัน, หน้า 4-5 
18 https://www.visitsingapore.com/th_th/travel-guide-tips/about-singapore/people-of-

singapore/ 
19 National Heritage Board.  Little India Heritage Trail. (Singapore : National Heritage Board, 

2017) page 2 
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การทัศนศึกษาในครั้งนี้นักเรียนนายร้อยจะได้เดินผ่านจากหัวถนนของเซอรังงูนบริเวณทางตอนใต้อันเป็น
ท่ีต้ังของศูนย์มรดกอินเดียไปยังวัดศรีวีรมหากาลิอัมมันโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 15 นาที เพื่อศึกษา         
ถึงวิถีชีวิตของชาวอินเดียในสิงคโปร์ 

สิงคโปร์ก่อนการเข้ามาของ เซอร์ สแตมฟอร์ด แรฟเฟิลส์ มีฐานะเป็นเพียงตลาดการค้า
เล็ก ๆ โดยชาวมลายูและชาวเรือน าทาสและส่ิงของท่ีปล้นมาขาย ซีเอ็ม เทิร์นบูล (Turnbull) บันทึกไว้ว่า
มีผู้คนอาศัยอยู่ประมาณ 1,000 คน เมื่อ ค.ศ. 1819  โดยส่วนมากเป็นชาวเลจากกาลาง เซเลอร์ตา และ
ชนเผ่าเจอลาม การเข้ามาของอังกฤษโดย Sir Stamford Raffles ค.ศ.1819 ได้พิจารณาถึงโอกาสของ
ดินแดนแห่งนี้ในการใช้เป็นฐานท่ีต้ังทางการค้าของบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษ เซอร์ สแตมฟอร์ด 
แรฟเฟิลส์จึงได้ท าความตกลงและเซ็นสัญญากับสุลต่านฮุสเซน ชาห์ ผู้น ารัฐยะโฮร์ซึ่งอยู่ภายใต้การ
ปกครองของฮอลันดาในการขอเช่าดินแดนดังกล่าวในนามบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษ ใน ค.ศ.
1824 อังกฤษได้มีสิทธิ์ครอบครองดินแดนแห่งนี้อย่างสมบูรณ์ในฐานะอาณานิคมของอังกฤษตาม
สนธิสัญญาแองโกล-ดัตซ์ หรือ สนธิสัญญาอังกฤษ-ฮอลแลนด์ พ.ศ. 2367 (ค.ศ. 1824) ภายใต้การ
ปกครองของอังกฤษได้รวมดินแดนมะละกา ปีนัง และสิงคโปร์ในช่ือนิคมช่องแคบหรือท่ีเรียกว่า “Straits 
Settlements”20 

ต้ังแต่ ค.ศ. 1819 เซอร์ สแตมฟอร์ด แรฟเฟิลส์ (Stamford Raffles) พัฒนาเมือง
สิงคโปร์ด้วยการวางผังเมืองในลักษณะท่ีเป็นตาราง หรือ“urban grid” โดยก าหนดให้ฝ่ังซ้ายของแม่น้ า
สิงคโปร์เป็นเขตการค้าประกอบด้วยพื้นท่ีของหน่วยงานราชการในการบริหารบ้านเมือง และบริเวณท่ีพัก
อาศัยของชาวตะวันตก โดยได้รับการขนานนามว่า “เมืองของชาวยุโรป” พื้นท่ีทางเหนือไปจากเมืองยุโรป
เป็นบริเวณท่ีเรียกว่า “อาหรับกัมปุง” และท่ีต้ังของราชวังของสุลต่านฮุสเซน (Sultan Hussain Majmud 
Shah) และมัสยิดคนมุสลิม 2 ส่วนทางขวาของแม่น้ าเป็นชุมชนคนจีนและอินเดียมุสลิม ในส่วนของย่าน
ลิตเติลอินเดียนั้นไม่ได้อยู่ในการวางแผนว่าให้เป็นท่ีอยู่ของชาวอินเดียโดยเฉพาะซึ่งแตกต่างกับท่ีอยู่ของ
ชาวจีนและมลายู 

ในอดีตของย่านลิตเติลอินเดียนั้นเป็นพื้นท่ีชุ่มแฉะและหนองน้ ารวมทั้งยังเป็นทุ่งหญ้าท่ีไว้
ใช้เล้ียงสัตว์ จนกระท่ังในทศวรรษท่ี 1820 ได้มีการตัดถนนเซอรังงูนโดยเป็นถนนสายเก่าแก่ ท่ีมี
ความส าคัญกับสิงคโปร์ในระยะแรกโดยช่ือถนนนั้นมีท่ีมาจากนกชนิดหนึ่งท่ีอาศัยอยู่ตามพื้นท่ีชุ่มน้ าใน
ภาษามลายูอันสะท้อนความเป็นมาของภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นเส้นทางท่ี
เช่ือมระหว่างท่าเรือเซอรังงูนทางตอนใต้กับช่องแคบยะโฮร์ทางตอนเหนือโดยได้รับสมญานามว่าเป็นถนน
ข้ามเกาะ จากการท่ีถนนเซอรังงูนได้ตัดผ่านเส้นทางท่ีมีความส าคัญนั้นได้น ามาสู่การอพยพต้ังถิ่นฐานของ
ชาวอินเดียในช่วงนี้ท่ีส่วนใหญ่มาจากดินแดนทางตอนใต้ของอินเดียท้ังชายฝ่ังมะละบาร์และโคโรมันเดล
โดยชาวอินเดียได้เริ่มใช้พื้นท่ีดังกล่าวในการเป็นโรงงานท าเตาเผาหินปูนอันเป็นวัสดุส าคัญในการก่อสร้าง

                                       

20 Ernest C.T. Chew.  A History of Singapore, ผู้แปล เพ็ชรี สุมิตร. (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการต ารา 
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร,์ 2557) หน้า 7-8 
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ในยุคนั้น ทุ่งเล้ียงวัว การซื้อขายแลกเปล่ียนปศุสัตว์ รวมถึงการพัฒนาเป็นสนามแข่งม้าโดยชาวยุโรปเมื่อ
เข้ามาอยู่ในสิงคโปร์ได้มีความช่ืนชอบในการแข่งม้าเป็นอย่างมาก การซื้อขายปศุสัตว์จึงเริ่มฝังรากลงบน
พื้นท่ีบริเวณนี้21 

 ต่อมาย่านนี้กลายเป็นย่านการค้าของชาวอินเดียเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากพ่อค้ามักว่าจ้าง
คนงานท่ีเป็นผู้อพยพชาวอินเดีย สินค้าและบริการบางอย่างเริ่มหายไป ในขณะท่ีมีการสร้างมัสยิดและวัด
ฮินดูขึ้นชาวยุโรปนิยมน าชาวอินเดียมาเป็นแรงงานในการก่อสร้างและช่วยงานต่าง ๆ จนท าให้ภายในย่าน
แห่งนี้เริ่มมีชาวอินเดียเข้ามาท างานอยู่เป็นจ านวนมากนับต้ังแต่ค.ศ. 1840 และได้มีการน าเอาวัฒนธรรม
และการท าธุรกิจในแบบอินเดียเข้ามา ชาวอินเดียท่ีเข้ามาในสิงคโปร์ประกอบด้วยหลายกลุ่มชาติพันธ์และ
ศาสนา ดังนี้ 

กลุ่มชาวมุสลิม  เป็นกลุ่มชาวอินเดียท่ีนับถือศาสนาอิสลามซึ่งอพยพมาจากทางตอนใต้
ของอินเดียในบริเวณชายฝ่ังโคโรมันเดล (Coromandel)  คือ  ชาวตูลิกัน (Tulikans)  หรือชาวนานัก 
(Nanaks)  และชาวมามัก (Mamaks) และในบริเวณชายฝ่ังมะละบาร์ (Malabar) คือ  ชาวมลายฬี 
(Malayalees) หรือชาวคาคัก (Kakaks) ซึ่งรู้จักกันว่าโมปลาห์ (Moplah) โดยกลุ่มชาวอินเดียเหล่านี้ได้
อพยพเข้ามาเป็นจ านวนมากท่ีสุดในช่วงปี ค.ศ.1824-1860 

กลุ่มชาวฮินดู เป็นกลุ่มชาวอินเดียท่ีอพยพมาจากบริเวณฮินดูสถานและเบงกอล 

กลุ่มชาวปาร์ซี เป็นชาวอินเดียท่ีนับถือศาสนานิกายโซโรแอสเตอร์ (Zoroastrianism) 
ซึ่งเป็นกลุ่มพ่อค้าท่ีร่ ารวย โดยได้เริ่มอพยพเข้ามาในสิงคโปร์เมื่อปี ค.ศ.1871 คิดเป็นร้อยละ 86.80  
หลังจากนั้นกลายเป็นกลุ่มผู้อพยพเช้ือชาติอินเดียท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดในสิงคโปร์จนถึงปัจจุบัน 

กลุ่มชาวอินเดียในพม่า  คือ  ผู้อพยพชาวอินเดียท่ีเดินทางมาจากพม่าในช่วงหลังจากท่ี
อังกฤษได้ขยายอิทธิพลเข้าไปในพม่าแล้วโดยเริ่มเม่ือปี ค.ศ.1871 ซึ่งมีจ านวนน้อยท่ีสุดเพียงร้อยละ 0.24 

ส าหรับการเข้ามาของชาวอินเดียในระยะแรกกลุ่มชาติพันธุ์อินเดียส่วนใหญ่ท่ีเข้ามาใน
สิงคโปร์คือกลุ่มนักโทษ หลังการลงนามในสนธิสัญญาระหว่างอังกฤษและฮอลันดาในปี ค.ศ.1824 นักโทษ
อินเดียท่ีอยู่ในเบนคูเลนได้เดินทางเข้ามาในสิงคโปร์เพื่อท างานชดใช้โทษต้ังแต่ปี ค.ศ.1825–1873  ด้วย
การสร้างระบบสาธารณูปโภค  ได้แก่  การแผ้วถางป่าและการสร้างถนน  สะพาน  โบสถ์และอาคารท่ีท า
การของทางการ  เมื่อนักโทษเหล่านี้ได้ชดใช้โทษหมดแล้วบางคนก็อพยพกลับอินเดีย  หากแต่ส่วนใหญ่ได้
ต้ังถิ่นฐานอยู่ในสิงคโปร์ต่อไป 

ในปี ค.ศ.1860 จ านวนชาวอินเดียในสิงคโปร์เพิ่งสูงขึ้นจากทศวรรษท่ีผ่านมาถึงสองเท่า  
คือ  มีจ านวน 12,973 คน  เนื่องมาจากนโยบายการปกครองของอังกฤษในอินเดียท่ีมีการเปล่ียนแปลง
                                       

21 National Heritage Board.  Little India Heritage Trail. (Singapore : National Heritage Board, 
2017) page 1-7 
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ครั้งส าคัญภายหลังการเกิดกบฏอินเดียหรือ “กบฏสีป่าย” (Sepoy Mutiny) ท่ีอินเดียในปี ค.ศ.1857 ท า
ให้รัฐบาลอังกฤษได้เข้าควบคุมกองก าลังทหารอินเดียออกนอกประเทศ  โดยอ้างว่าเพื่อไปปฏิบัติหน้าท่ี
รักษาความมั่นคงและความสงบภายในดินแดนอังกฤษ  จึงท าให้มีกองทหารอินเดียเข้ามาในสิงคโปร์มาก
ขึ้น อีกประการหนึ่งเป็นเพราะมีกลุ่มผู้อพยพเช้ือชาติอินเดียได้เดินทางเข้ามาในสิงคโปร์เพื่อแสวงหาโชค 
และโอกาสในการท างาน  กลุ่มผู้อพยพเช้ือชาติอินเดียเหล่านี้ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน และมักเป็นแรงงาน
ท่ีมี สัญญาว่าจ้าง ( Indentured labourers)  โดยมีบริษัทนายหน้าจัดหาแรงงานอินเดีย ( Indian 
Immigration Agent) เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางก่อนแล้ว  แรงงานเหล่านั้นก็จะท างานชดใช้ค่า
เดินทาง  ชาวอินเดียเข้ามาประกอบอาชีพต่างๆ เช่น  ยาม  ช่างซักรีด  ช่างตัดเส้ือ  พ่อครัว  แรงงานในไร่
เกษตรกรรม  ลูกจ้างประจ าสถานีรถไฟและอู่ต่อเรือ  ทหารรับจ้างในกองทัพอังกฤษ  ต ารวจช้ันผู้น้อย  
และเสมียนในหน่วยงานของรัฐบาล รวมถึงกลุ่มชาวชูเลีย (Chuliah) ซึ่งเป็นพ่อค้าชาวมุสลิมเช้ือสาย
อินเดียท่ีอพยพมาจากทางตอนใต้ของอินเดียและกลุ่มนายทุนเงินกู้ซึ่งเรียกว่า “เชตยาร์” (Chettiar)         
อีกท้ังยังมีผู้หญิงอินเดียถูกลักพาตัวเข้ามาในสิงคโปร์เพื่อเป็นโสเภณี ภายในกลุ่มชนเช้ือชาติอินเดียมีการ
แบ่งชนช้ันด้วยระบบวรรณะ จากการศึกษาของนายเอ. มานี (A. Mani) ได้สรุปว่าพัฒนาการของระบบ
วรรณะในสิงคโปร์สามารถแบ่งเป็น 3 ช่วงดังนี้ 

   ช่วงท่ีหนึ่ง คือ ในช่วงปี ค.ศ.1819-1929  ระบบวรรณะของชาวอินเดียในสิงคโปร์ยัง
ไม่มีการเปล่ียนแปลงมากนัก  ชาวฮินดูยังคงยึดถือปฏิบัติในระบบวรรณะอย่างเคร่งครัด  เช่น  การจัด
แบ่งแยกเขตท่ีอยู่อาศัยตามระบบวรรณะอย่างชัดเจนและไม่ปะปนกัน 

    ช่วงท่ีสอง คือ ต้ังแต่ปี ค.ศ.1929 ถึงสงครามโลกครั้งท่ีสอง ถือเป็นช่วงหัวเล้ียวหัวต่อ
ของระบบวรรณะในสิงคโปร์ เนื่องจากประชากรในสิงคโปร์มีจ านวนมากขึ้นจึงท าให้ประสบกับความ
ยากล าบากในการถือปฏิบัติตามระบบวรรณะอย่างเข้มงวดได้ 

    ช่วงท่ีสาม  คือ  นับจากสงครามโลกครั้งท่ีสองจนถึงปัจจุบันเป็นช่วงเวลาแห่งความ
เส่ือมคลายลงของระบบวรรณะในสิงคโปร์  ในปัจจุบันพบว่า  ชาวฮินดูยังคงเคร่งครัดตามข้อปฏิบัติ
เบื้องต้นของระบบวรรณะคือ  วรรณะเดียวกันจึงแต่งงานกันได้แต่ในข้ออื่น ๆ อาจไม่เข้มงวดมากนัก  
ดังเช่น  การอนุญาตให้พวกนอกวรรณะหรือจัณฑาลซึ่งเป็นวรรณะต่ าสุดเข้าไปในวัดฮินดูได้ และการอาศัย
อยู่ในย่านชุมชนเดียวกัน เป็นต้น22 

ส าหรับชาวฮินดูนั้นได้มีการสร้างวัด Sri Veeramakaliamman Temple  (ศรีวีรมหา 
กาลิอัมมัน) โดยเป็นสถานท่ีส าคัญสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่เจ้าแม่กาลี วัดฮินดูแห่งนี้ก็มีความเกี่ยวโยงกับ
แรงงานอพยพจากอินเดียในยุคแรก ๆ ท่ีเข้ามาท ามาหากินในสิงคโปร์ซึ่งอาจจะเข้ามาบูชาเจ้าแม่กาลี
เพื่อให้ตนเองรู้สึกปลอดภัยเมื่อต้องมาอยู่ในต่างแดนท่ีไม่คุ้นเคยช่ือแรก ๆ ช่ือหนึ่งท่ีเรียกขานวัดแห่งนี้ใน
ขณะนั้นก็คือ วัดซูนัมบูกัมบัม โควิล (Soonambu Kambam Kovil) หรือท่ีแปลว่า “วัดแห่งหมู่บ้าน
หินปูน” ในภาษาทมิฬ ชาวอินเดียจ านวนมากท่ีเข้าไปสวดมนต์ท่ีวัดแห่งนี้ท างานท่ีเตาเผาหินปูนซึ่งอยู่ใน
                                       

22 https://www.sac.or.th/databases/southeastasia/subject.php?c_id=8&sj_id=67 
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บริเวณใกล้เคียง หินปูนเป็นวัสดุก่อสร้างท่ีนิยมน ามาใช้กันในสมัยนั้น ในคริสต์ทศวรรษท่ี 1980 ได้มีการ
บูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่โดยมีการสร้าง "ราชโกปุรัม" (หรือเจดีย์องค์ด้านหน้า) เพิ่มเข้ามา รวมทั้งโดมใหญ่
จ านวน 8 โดมและโดมเล็ก ๆ อีกหลายอัน มีการสร้างอาคารหลังเล็กอีกหลังท่ีด้านหลังของวัด ต่อมามีการ
บูรณะวัดแห่งนี้ใหม่อีกครั้งในปี ค.ศ. 1999 และตามด้วยพิธีปลุกเสกในปี ค.ศ. 200023 ความงดงามของ
สถาปัตยกรรมในด้านนอกนั้นจะเห็นรูปปั้นเทพเจ้าต่าง ๆ บนซุ้มเจดีย์ 6 ช้ันบริเวณประตูทางเข้าวัดโดย
เทพนั้นจะเรียงตามล าดับช้ันของสวรรค์และภพภูมิ  ก่อนท่ีเข้าไปในวัดจะต้องล้างมือและเท้าให้สะอาด 
และทุบมะพร้าวและส่ันกระด่ิงท่ีแขวนไว้บริเวณประตูเข้าวัด จากนั้นค่อยเข้าไปขอพรส่ิงศักดิ์สิทธิ์ด้านใน 

โดยในช่วงเทศกาล (Deepavali) ดีปาวลี (ราวเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายน) และ
เทศกาลปงกัล (Pongal) (กลางเดือนมกราคม) ซึ่งเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองท่ีมีบรรยากาศแสนรื่นเริง ถือ
เป็นสองช่วงเวลาส าคัญในการมาเยือนย่านลิตเติลอินเดีย เนื่องจากมีการประดับตกแต่งพื้นท่ีภายในย่าน
อย่างงดงามรวมถึงเต็มไปด้วยบรรยากาศของการเฉลิมฉลองอย่างสนุกสนาน 

   ในส่วนของ  Indian Heritage Centre หรือ ศูนย์มรดกอินเดียเป็นพื้นท่ีพิพิธภัณฑ์จัด
งานนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยแบบถาวรจากท่ัวท้ังเอเชียใต้ ในย่านนี้มีต้ังแต่รูปเคารพไปจนถึงงานศิลปะ
ของเอเชียใต้ และศิลปะอันงดงามของชุมชนชาวอินเดียในสิงคโปร์ นับเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ท่ีเน้นในเรื่องของประชากรอินเดียในประเทศสิงคโปร์ โดยเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ
ความเกี่ยวโยงทางประวัติศาสตร์ระหว่างทวีปอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความรุ่งเรืองของ
วัฒนธรรมอินเดียและผู้ริเริ่มชุมชนอินเดียในประเทศสิงคโปร์ รวมถึงการถ่ายทอดเรื่องราวของงาน
สถาปัตยกรรมส่ิงก่อสร้างท่ีผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมอินเดียแบบด้ังเดิมกับสมัยใหม่ 

นับได้ว่า Little India เป็นย่านท่ีแรงงานชาวอินเดียเข้ามาต้ังรกรากในช่วงปลาย
ศตวรรษท่ี 18 และปัจจุบันได้แปลงสภาพจากย่านท่ีมีแต่สนามแข่งม้า และเหมืองหินปูนกลายมาเป็นย่าน
ท่ีมีสถานท่ีส าคัญทางวัฒนธรรมและวัดเก่าแก่นับร้อยปี ซึ่งผสมผสานอย่างลงตัวกับพิพิธภัณฑ์แบบบูติค
และพื้นท่ีจัดแสดงงานศิลปะสมัยใหม่โดยมีอายุร่วมสมัยกว่า 200 ปี มนต์เสน่ห์ของสถานท่ีแห่งนี้สามารถ
เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการทัศนศึกษาในรายวิชาเอเชียใต้ศึกษาได้เป็นอย่างดี 

   ........................................ 

      

 

 

                                       

23 https://www.visitsingapore.com/th_th/see-do-singapore/culture-heritage/places-of-
worship/sri-veeramakaliamman-temple/ 
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อนุสาวรีย์ผู้ก่อต้ังสิงคโปร์ : เซอร์ โทมัส สแตมฟอร์ด แรฟเฟิลส์  

(Sir Thomas Stamford Raffles) 

พลตร ีศ.ดร.ศรศักร ชูสวัสด์ิ* 

 

เซอร์  สแตมฟอร์ด แรฟเฟิลส์ (Sir Stamford Raffles) ชาวอังกฤษ ช่ือเดิมคือ Thomas 
Stamford Raffles ต่อมาเขามักใช้เพียง Stamford Raffles เนื่องจากช่ือเดิมซ้ ากับบุคคลอื่น 

ชาตะ-มรณะ 6 กรกฎาคม 1781-5 กรกฎาคม 1826 อายุ 45 ปี 

อาชีพ เป็นลูกจ้างของบริษัทอิสต์อินเดียของอังกฤษ (East India Company-EIC) ต้ังแต่ ค.ศ. 
1795 อายุ 14 ปี เริ่มจากต าแหน่งเสมียน  ต่อมาบริษัทฯ ส่งตัวมาประจ าท่ีเกาะปีนังใน ค.ศ. 1805 ใน
ต าแหน่งผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการเมืองปีนังคือ ฟิลิป ดันดาส (Philip Dundas)  แรฟเฟิลส์ได้ศึกษา
ภาษามลายูจนใช้งานได้ หน้าท่ีการงานก้าวหน้าเป็นล าดับจนกระท่ังได้เป็นรองผู้ว่าราชการดัตช์อิสต์อินดิส 
เมื่อ EIC เข้าไปยึดครองระหว่าง ค.ศ. 1811-1816 (Lieutenant-Governor of the Dutch East Indies) 
และรองผู้ว่าราชการเมืองเบนคูเลน (Lieutenant-Governor of Bencoolen, ค.ศ. 1817-1824) บน
เกาะสุมาตรา ในช่วงเวลาหลังนี้เองท่ีแรฟเฟิลส์ท าสนธิสัญญากับสุลต่านยะโฮร์เช่าพื้นท่ีต้ังสถานีการค้าท่ี
ปากแม่น้ าสิงคโปร์ใน ค.ศ. 1819  

 บริษัท EIC ต้ังใน ค.ศ. 1600 และได้รับอ านาจจากรัฐบาลอังกฤษให้ค้าขายผูกขาดได้ไนเอเชีย ท า
ให้ต้ังสถานีการค้าและยึดครองดินแดนต่างๆ  บริษัทหมดอ านาจผูกขาดการค้าใน ค.ศ. 1833 จาก
กฎหมายท่ีออกในปีนั้น (Government of India Act 1833) ตามอิทธิพลแนวคิดเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ 
แต่บริษัทหมดอ านาจปกครองดินแดนใน ค.ศ. 1858 เมื่อรัฐบาลอังกฤษเข้าปกครองดินแดนต่าง ๆ 
โดยตรง เรียกว่า Crown Colony ท าให้อินเดียกลายเป็น British Raj (ค.ศ. 1858-1947) บริษัทฯ                
เลิกกิจการจริงๆ ใน ค.ศ. 1874  

                                       

* ที่ปรึกษาทางด้านวิชาการ ส่วนการศึกษา รร.จปร. และอาจารย์พิเศษกองวิชาประวัติศาสตร์ สกศ. รร.จปร.   
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 เมื่อก่อต้ังสิงคโปร์ใน ค.ศ. 1819 นั้นเป็นการด าเนินงานของบริษัทฯ  จนกระท่ัง ค.ศ. 1867 
สิงคโปร์จึงเป็น Crown Colony ของอังกฤษโดยสมบูรณ์ 

เซอร์ สแตมฟอร์ด แรฟเฟิลส์กับก าเนิดสิงคโปร์ ค.ศ. 1819 

ขณะท่ีแรฟเฟิลส์เป็นรองผู้ว่าราชการเมืองเบนคูเลน24 และมีความคิดอยู่แล้วว่าควรท่ีจะต้ังสถานี
การค้าของอังกฤษแห่งใหม่ในช่องแคบมะละกานอกเหนือจากปีนัง เนื่องจากช่องแคบมะละกาเป็นเส้นทาง
การค้าระหว่างอินเดียกับจีน นอกเหนือจากปีนัง ลอร์ด เฮสติงส์ (Lord Hastings หรือ Francis Edward 
Rawdon-Hastings) ข้ าหลวงใหญ่แห่ง เบงกอล  (Governor-General of the Presidency of Fort 
William (Bengal) ค.ศ. 1813-1823) ได้ให้อ านาจเขาออกส ารวจหาพื้นท่ีต้ังสถานีการค้าดังกล่าว ในเวลา
นั้น อังกฤษต้องพึ่งเมืองปัตตาเวียของดัตช์ซึ่งเก็บภาษีแพง 

 แรฟเฟิลส์ออกเดินทางจากปีนังด้วยเรืออินดิอานา (Indiana) ในวันท่ี 19 มกราคม ค.ศ. 1819 
ต่อมามีวิลเลียม ฟาร์กัวร์ (William Farquhar) มาร่วมด้วย ฟาร์กัวร์เคยเป็นผู้ว่าราชการเมืองมะละกา 
(ค.ศ. 1813-1818) ซึ่งประสบความส าเร็จในการบริหารจัดการให้มะละกาเป็นเมืองท่าค้าขายท่ีส าคัญ  
เกาะแรกท่ีส ารวจคือ คาริมอนส์ (Carimons หรือ Karimun) ไม่เป็นท่ีพอใจ จึงได้เดินทางต่อไปส ารวจ
เกาะเทมาเส็ก (Temasek) ตามค าแนะน าของฟาร์กัวร์ เกาะเทมาเส็กหรือสิงคโปร์ในเวลานั้นขึ้นกับ
สุลต่านแห่งยะโฮร์ ซึ่งอยู่ใต้อ านาจของดัตช์ แต่ดัตช์ยังไม่ได้เข้าไปต้ังมั่นบนเกาะนั้น แรฟเฟิลส์แม้รู้ดีว่า
เกาะนี้อยู่ในเขตอิทธิพลของดัตช์แต่ด้วยความเหมาะสมของเกาะท่ีจะเป็นท่าเรือ แรฟเฟิลส์จึงเลือกเกาะนี้
เป็นสถานีการค้าแห่งใหม่ 

วันท่ี 28 มกราคม เรืออินดิอานาทอดสมอท่ีเกาะเซนต์จอห์น (St. John Island) ก่อน เกาะนี้ห่าง
จากปากแม่น้ าสิงคโปร์ประมาณ 7 กิโลเมตร ต่อมาจึงเล่นเข้าไปปากแม่น้ าสิงคโปร์ไปข้ึนฝ่ังท่ีหมู่บ้านของตู
เม็งกงท่ีปากแม่น้ าสิงคโปร์ ในเวลานั้นมีประชาชนอยู่ประมาณ 1 พันคน แรฟเฟิลส์ ได้พบกับอับดุล 
ราลมาน (Engku Abdul Rahman) ตูเม็งกงแห่งอาณาจักรยะโฮร์ (Temenggong of Johor) ซึ่งเป็นขุน
นางมีหน้าท่ีดูแลความสงบเรียบร้อยของอาณาจักรยะโฮร์ (Empire of Johor หรือ Johor-Riau) และเป็น
ตัวแทนของสุลต่านดูแลเกาะสิงคโปร์และดินแดนในอ านาจ หลังจากนั้น 2 วัน แรฟเฟิลส์ได้ลงนามใน
สัญญาช่ัวคราวเช่าพื้นท่ีต้ังสถานีการค้า ต่อมาจึงได้เจรจากับสุลต่านฮุสเซน (Sultan Hussein Tunku 
Long) การเจรจาเป็นไปด้วยดี เนื่องจากสุลต่านก าลังมีปัญหาเรื่องการเสด็จขึ้นครองราชย์ จึงมีการ

                                       

24 Bengkulu City ในปัจจุบัน 
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แลกเปล่ียนผลประโยชน์กันคือ อังกฤษรับรองสถานะประมุขยะโฮร์ของสุลต่านฮุสเซน ส่วนสุลต่านให้
อังกฤษเช่าท่ีดินต้ังสถานีการค้า นอกจากนั้นอังกฤษถวายเงินรายปีแด่สุลต่าน และให้เงินแก่ตูเม็งกงแลก
กับท่าเรือท่ีตูเม็งกงเคยดูแลอยู่และเป็นค่าเช่าท่ีดิน  

สนธิสัญญาเช่าพื้นท่ีสร้างสถานีการค้ามีการลงนามในวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1819 (Treaty of 
Singapore) ถือเป็นจุดก าเนิดของสิงคโปร์ วันเดียวกันนี้ แรฟเฟิลส์แต่งต้ังให้ฟาร์กัวร์เป็นผู้ว่าราชการเมือง
ใหม่นี้ และให้ขึ้นกับเมืองเบนคูเลน ซึ่งแรฟเฟิลส์เป็นรองผู้ว่าราชการอยู่ พร้อมกับให้นโยบายท่ีจะสร้างให้
สิงคโปร์เป็นเมืองท่าค้าขายเสรีและเป็นเมืองเปิด อีกท้ังก าหนดพื้นท่ีในการต้ังสถานท่ีราชการและย่าน
การค้า  

เหตุผลท่ีแรฟเฟิลส์เลือกสิงคโปร์เป็นสถานีการค้ามีนักวิชาการสรุปไว้ดังนี้ 1) สภาพท่ีต้ังของเกาะ
คุมทางเข้าช่องแคบมะละกาทางใต้  เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับเส้นทางการค้าไปจีนจึงใช้เป็นแหล่งเสบียงและ
ให้การคุ้มครองเรือค้าขายท่ีผ่านไปมาได้ 2) ป้องกันได้ง่ายด้วยก าลังคนไม่มากซึ่งจะช่วยให้อังกฤษขยาย
การค้ากับรัฐมลายูได้ 3) อยู่ใกล้กับดัตช์อิสต์อินดิส จะท าให้อังกฤษติดตามการเคล่ือนไหวของดัตช์ได้25 

สนธิสัญญาระหว่างสุลต่านยะโฮร์กับแรฟเฟิลส์ในวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1819 สร้างความตึง
เครียดระหว่างอังกฤษกับเนเธอร์แลนด์ จึงมีการเจรจาแก้ปัญหา เริ่มใน ค.ศ. 1820 จนกระท่ังตกลงกันได้
ด้วยสนธิสัญญา ค.ศ. 1824 (Anglo-Dutch Treaty) แบ่งปันผลประโยชน์เรื่องดินแดน ส าหรับท่ีเกี่ยวข้อง
กับสิงคโปร์ก็คือ การใช้ช่องแคบมะละกาเป็นเส้นแบ่งเขตอิทธิพลและดินแดนระหว่างสองประเทศ อังกฤษ
ได้ดินแดนทางเหนือ ท าให้สิงคโปร์และมะละกาอยู่ในเขตของอังกฤษ ส่วนเนเธอร์แลนด์ได้ทางใต้ รวมท้ัง
เมืองเบนคูเลนท่ีแรฟเฟิลส์ปกครองด้วย 

หลังจากแรฟเฟิลส์แต่งต้ังฟาร์กัวร์เป็นผู้ว่าราชการ ได้กลับไปปกครองเมืองเบนคูเลน ปล่อยให้
การหักร้างถางพงสร้างเมืองเป็นหน้าท่ีของฟาร์กัวร์ ซึ่งก็สามารถท าให้สิงคโปร์ก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะการดึงพ่อค้าชาวจีนจากมะละกาท่ีเขาเคยปกครองอยู่เขามาลงทุนในสิงค์โปร์ แต่ก็ด าเนินการ
หลายอย่างท่ีขัดกับนโยบายของแรฟเฟิลส์ท่ีดูไร้ศีลธรรม เช่น ปล่อยให้มีการค้าขายทาส การต้ังบ่อนการ
พนัน ฟาร์กัวร์ให้เหตุผลว่าด้วยนโยบายสร้างสิงคโปร์เป็นเมืองท่าค้าขายเสรี ท าให้ไม่มีเงินภาษีมาใช้จ่าย

                                       

25 Gareth Knapman, Anthony Milner, Mary Quilty, Liberalism and the British Empire in Southeast Asia, 
(London : Routledge, 2019). 
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สร้างเมืองจึงต้องหารายได้ นอกจากนั้นฟาร์กัวร์ยังอนุญาตให้เอกชนสร้างส่ิงก่อสร้างในเขตท่ีก าหนดให้
เป็นเขตสถานท่ีราชการ และใช้เงินมากในการสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ   

เมื่อแรฟเฟิลส์กลับเข้ามาสิงคโปร์ใน ค.ศ. 1822 แม้พอใจกับความก้าวหน้าของสิงคโปร์แต่ก็ไม่
พอใจกับสภาพของสิงค์โปร์ จึงให้วางผังเมืองใหม่ (Jackson Plan หรือ Raffles Town Plan) ก าหนด
พื้นท่ีต่างๆ ให้ชัดเจน  รวมท้ังแบ่งเขตท่ีอยู่ของชาวยุโรปและชนพื้นเมืองด้วย มีกฎระเบียบว่าด้วยการค้า
เสรี ต่อมาแรฟเฟิลส์มีค าส่ังไล่ฟาร์กัวร์ออกจากต าแหน่งใน ค.ศ. 1823 เพราะไม่พอใจท่ีฟาร์กัวร์ไม่ท าตาม
นโยบายและค าส่ังของตน แล้วตั้ง ดร. จอห์น ครอว์เฟิร์ด (John Crawfurd) เป็นผู้ว่าราชการ ครอว์เฟิร์ด
เคยเป็นผู้ช่วยของแรฟเฟิลส์ในชวา และเคยได้รับแต่งต้ังเป็นผู้ว่าราชการเมืองยอร์กยาการ์ตา (ค.ศ. 1811-
1816) ข้าหลวงใหญ่ท่ีเบงกอลเคยแต่งต้ังให้เป็นทูตไปไทยด้วย (ค.ศ. 1822) ด้วยปัญหาสุขภาพ แรฟเฟิลส์
เดินทางกลับไปอังกฤษในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1524 และเสียชีวิตใน 2 ปีต่อมา 

ระหว่างท่ีครอว์เฟิร์ดเป็นผู้ว่าราชการ ได้มีการท าสนธิสัญญาแห่งการเป็นมิตรและพันธมิตร
ระหว่างอังกฤษกับสุลต่านยะโฮร์ ลงวันท่ี 2 สิงหาคม ค.ศ. 1824 (Treaty of Friendship and Alliance 
หรือ Crawfurd’s Treaty)  สุลต่านยะโฮร์ยอมให้ EIC มีสิทธิเหนือเกาะสิงคโปร์และเกาะใกล้เคียง แลก
กับสุลต่านและตูเม็งกงได้รับเงินชดเชยจ านวนหนึ่งและเงินรายเดือนตลอดชีวิต มีสิทธิอยู่บนเกาะต่อไปแต่
ยอมให้มีการค้าขายเสรีในดินแดนของตนได้ และไม่ติดต่อกับต่างชาติ ประกอบกับก่อนหน้านี้ข้อพิพาท
ระหว่างอังกฤษกับดัตช์ยุติลงแล้วจากการท าสนธิสัญญาในวันท่ี 17 มีนาคม ค.ศ. 1824 (Anglo-Dutch 
Treaty of London of 1824) สนธิสัญญาท้ังสองฉบับท าให้สิงคโปร์กลายเป็นอาณานิคมของ EIC โดย
สมบูรณ์ สามารถปกครองสิงคโปร์ตามกฎเกณฑ์ของอังกฤษ และปลอดจากการคุกคามของดัตช์ 

อนุสาวรีย์โทมัส สแตมฟอร์ด แรฟเฟิลส์ในปัจจุบัน (Sir Stamford Raffles) 

ปัจจุบันมีประติกรรมรูปหล่อแรฟเฟิลส์เต็มตัว 3 รูปและต้ังอยู่ 3 แห่ง ได้แก่  

1. รูปสลักหินอ่อนในมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ (Westminster Abbey) กรุงลอนดอน ในอิริยาบถ
นั่ง ประติมากรคือ เซอร์ฟรานซิส ชานทริ (Sir Francis Chantry) สร้างขึ้นหลังจากแรฟเฟิลส์เสียชีวิตได้ไม่
นาน (เสียชีวิต ค.ศ. 1826)  

2. รูปหล่อส าริดหน้าอาคาร Victoria Theatre and Concert Hall ในอิริยาบถยืนกอดอก สร้าง
ขึ้นใน ค.ศ. 1887 เดิมต้ังอยู่ท่ีเอสพลานาด หรือ ปาดัง (Esplanade หรือ Padang) ถูกย้ายมาต้ังท่ีนี่ ใน 
ค.ศ. 1919 เมื่อมีงานเฉลิมฉลองการก่อตั้งสิงคโปร์ครบ 100 ปี  
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3. รูปหล่อจ าลองด้วยหินอ่อนโพลีจ าลอง ต้ังอยู่ริมแม่น้ าสิงคโปร์ฝ่ังเหนือ ซึ่งเช่ือว่าเป็นจุดท่ีแรฟ
เฟิลส์ขึ้นเกาะสิงคโปร์ครั้งแรกใน ค.ศ. 1819 ต้ังขึ้นใน ค.ศ. 1972 เนื่องในงานฉลองการก่อตั้งสิงคโปร์ครบ 
150 ปี  

อนุสาวรีย์ส าริด เซอร์แรฟเฟิลส์ ค.ศ. 1887-ปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

            ปัจจุบันต้ังอยู่หน้า Victoria Theatre and Concert Hall  (ค.ศ. 1919-ปัจจุบัน)    

เป็นจุดที่เคยต้ังอนุสรณ์ช้างส าริดพระราชทานของรัชกาลที่ 5 มาก่อน (ค.ศ. 1872-1919) 

ที่มาของภาพ : “Statue of Stamford Raffles,” Singapore Infopedia, from http://eresources.nlb.gov.sg /infopedia/ 
articles/SIP_119_2005-01-13.html 

ความคิดท่ีจะสร้างอนุสาวรีย์เซอร์แรฟเฟิลส์มีมาต้ังแต่ ค.ศ. 1848 แต่กว่าจะท าได้ส าเร็จใช้เวลา 
37 ปี26 อนุสาวรีย์ท่ีได้คือ รูปหล่อส าริด ผลงานประติมากรรมของ T. Woolner  ชาวอังกฤษ เช่ือกันว่า 
เขาได้อิทธิพลการปั้นหุ่นมาจากรูปหล่อส าริดท่ี 127  สถานท่ีประดิษฐานครั้งแรกคือ บริเวณเอสพลานาด 
(Esplanade หรือ Padang) ซึ่งก็คือลานหรือสนามหญ้าริมแม่น้ าสิงคโปร์ฝ่ังเหนือซึ่งก าหนดให้เป็นพื้นท่ี

                                       

26 “Monument of Singapore,” The Singapore Free Press and Mercantile Advertiser, 20 
June 1933, p. 8. 

27 “Our Heritage,” New Nation, 3 December 1971, p. 9. 
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สาธารณะ อนุสาวรีย์ต้ังอยู่ริมสนามหญ้าติดกับถนนริมทะเล ห่างจากทะเลไม่มาก28 ต่อมาถูกย้ายไปต้ังท่ี
หน้า Victoria Hall ใน ค.ศ. 1919  

เซอร์เฟรเดอริก เวลด์ (Sir Frederick Weld) ผู้ว่าราชการนิคมช่องแคบ (Strait Settlements, 
1880-1887) ท าพิธีเปิดอนุสาวรีย์ในวันท่ี 27 มิถุนายน ค.ศ. 1887 เนื่องในวันพระราชพิธีสุวรรณาภิเษ
กของสมเด็จพระนางเจ้าวิกทอเรีย (Queen Victoria’s Golden Jubilee Day)29 เนื่องจากรูปหล่อส าริด
มีสีด า จึงมีเรื่องเล่าว่า หลังผ้าคลุมรูปหล่อถูกเปิดออก ชาวมลายูท่ีอยู่รอบๆ ร้องอุทานว่า “เป็นคนด า
เหมือนพวกเราเลย” (Same as we are, a black man)30 รูปหล่อมีความสูง 8 ฟุต  ด้วยรูปลักษณ์ท าให้
มีช่ือเล่นว่า “iron man”31 

หลังต้ังอนุสาวรีย์ได้ 3 ปี คือ ค.ศ. 1890 ทางการถมทะเลขยายพื้นท่ีสนามออกไป ท าให้อนุสาวรีย์
เซอร์แรฟเฟิลส์ยืนโดดเด่ียวอยู่กลางสนาม 32 เมื่อมีการแข่งขันกีฬา ผู้ชมกีฬาก็ใช้แท่นยืนดูกีฬา 33 
คณะกรรมการจัดงานเฉลิมฉลองการก่อต้ังสิงคโปร์ครบ 100 ปี จึงเสนอให้ย้ายไปต้ังหน้า Victoria 
Memorial Hall หรือ Victoria Hall34 แทนท่ีอนุสรณ์ช้างส าริด ซึ่งรัชกาลท่ี 5 โปรดเกล้าฯ พระราชทาน
แก่สิงคโปร์ 

การย้ายอนุสาวรีย์เซอร์แรฟเฟิลส์มีข้ึนบ่ายวันท่ี 8 มกราคม ค.ศ. 191935 มีการจัดวางให้หน้าของ
แรฟเฟิลส์มองไปริมแม่น้ าสิงคโปร์ ซึ่งเช่ือกันว่าเป็นจุดท่ีแรฟเฟิลส์ขึ้นบกสิงคโปร์ครั้งแรกในวันท่ี 28 
มกราคม ค.ศ. 181936  พิธีเปิดอนุสาวรีย์มีขึ้นในวัน 6 กุมภาพันธ์  ค.ศ. 1919 ซึ่งเป็นวันครบ 100 ปี          

                                       

28 “Monument of Singapore,” The Singapore Free Press and Mercantile Advertiser, 20 
June 1933, p. 8 and “Sir Stamford Raffles & A Rainbow,” Malaya Tribune, 12 July 1946, p. 4. 

29 “The Padang : Centrepiece of Colonial Design,” bibiloasia, from www.nlb.gov.sg 
30 “Straits Memories,” The Singapore Free Press and Mercantile Advertiser, 19 May 1910} 

p. 10 
31 “Statue of Stamford Raffles,” Singapore Infopedia, from http://eresources.nlb.gov.sg/ 

infopedia/articles/SIP_119_2005-01-13.html 
32 “Monument of Singapore,” The Singapore Free Press and Mercantile Advertiser, 20 

June 1933, p. 8. 
33 “Raffles Statue Restoration Today,” Indian Daily Mail, 6 July 1946, Page 4 
34 ปัจจุบันคือ Victoria Theatre and Concert Hall  
35 “The Raffles Statue,” Malaya Tribune, 8 January 1919, p. 4.  
36 “Our Heritage,” New Nation, 3 December 1971, p. 9. มีผู้แย้งว่า แรฟเฟิลส์ข้ึนฝั่งที่แม่น้ ารอชอร์ 

(Rochore River) 



42 
 

แห่งการก่อตั้งสิงคโปร์37 ผู้ท าพิธีเปิดคือ เซอร์อาร์เทอร์ ยัง (Sir Arthur Henderson Young) ผู้ว่าราชการ
นิคมช่องแคบ 

อนุสาวรีย์ท่ีย้ายมาต้ังใหม่นี้ มีการจารึกข้อความบนแผ่นโลหะติดไว้ด้านหน้าแท่นเพื่อระลึกถึงและ
ยกย่องเกียรติคุณของเซอร์แรฟเฟิลส์ มีข้อความตอนหนึ่งว่า “การมีอยู่และความรุ่งเรืองของสิงคโปร์เป็น
หนี้การมองการณ์ไกลและอัจฉริยภาพของเซอร์ สแตมฟอร์ด แรฟเฟิลส์”(This tablet to the memory 
of Sir Stamford Raffles, to whose foresight and genius Singapore owes its existence and 
prosperity was unveiled of the 6th, 1919, the 100th anniversary of the foundation of the 
Settlement.”)38 

มีหลักฐานว่า ในอดีต แรฟเฟิลส์ได้รับการยกย่องมากในฐานะผู้ก่อตั้งสิงคโปร์ จึงมีพิธีวางพวงหรีด
แสดงความระลึกถึงเซอร์แรฟเฟิลส์ในโอกาสครบรอบวันเกิดและเสียชีวิต เช่น ค.ศ. 1939 สมาคมนิคมช่อง
แคบได้จัดพิธีในวันท่ี 5 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของแรฟเฟิลส์ หนังสือพิมพ์กล่าวด้วยว่าเป็นการ
ร าลึกถึงผู้สร้างจักรวรรดิผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่ง และเป็นสัญลักษณ์ของการระลึกถึงและกตัญญูของประชาชน
ของนิคมช่องแคบ39สันนิษฐานว่าในอดีตน่าจะมีการจัดงานนี้เป็นประจ าทุกปี  

ชะตากรรมของอนุสาวรีย์เซอร์แรฟเฟิลส์ระหว่างญี่ปุ่นยึดครองสิงคโปร์                      
(ค.ศ. 1942-1945) 

เมื่อเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา ญี่ปุ่นบุกสิงคโปร์ในวันท่ี 8 ธันวาคม ค.ศ. 1941 และยึดสิงคโปร์
ได้ในวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1942 ญี่ปุ่นต้ังรัฐบาลทหารเข้าปกครองสิงคโปร์ (Central Military 
Administration) แต่ส านักงานเทศบาล (Municipal Administration) เป็นฝ่ายดูแลงานด้านพลเรือน40  
ช่ือสิงคโปร์ถูกเปล่ียนเป็น Syonan หรือ Shonan  ระหว่างการยึดครองนี้มีการย้ายอนุสาวรีย์ต่างๆ ไป
เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์แรฟเฟิลส์ (Raffles Museum) ซึ่งญี่ปุ่นเปล่ียนช่ือเป็น  Syonan Museum อนุสาวรีย์
เซอร์แรฟเฟิลส์ถูกย้ายจากหน้าอาคาร Victoria Hall ไปพิพิธภัณฑ์ในวันท่ี 11 กันยายน ค.ศ. 1942 
เช่นเดียวกับอนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรีย หน้าจวนผู้ว่าราชการ (Government House)  

                                       

37“ Victoria Theatre and Concert Hall,”  Wikipedia, from www.wikipedia.org 
38 “The Raffles Statue, Malaya Tribune, 17 December 1918, p. 4.  
39 Ibid. 
40 HistorySG, from http://eresources.nlb.gov.sg/history/events/4d50bf90-e893-4a3b-9b28-

45611b9207ea 
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ภายหลังสงครามยุติลงแล้วใน ค.ศ. 1945 ตามมาด้วยการส้ินสุดของนิคมช่องแคบ หรือ           
สเตรทเซ็ทเทิลเม็นต์ ใน ค.ศ. 1946 สิงคโปร์เป็นเมืองเอกเทศขึ้นกับกระทรวงอาณานิคมของรัฐบาล
อังกฤษโดยตรง การย้ายอนุสาวรีย์เซอร์แรฟเฟิลส์กลับท่ีเดิมหน้า Victoria Hall มีขึ้นใน ค.ศ. 1946 
สาเหตุส่วนหนึ่งอาจมาจากมีประชาชนเรียกร้องให้ย้ายกลับ41 

เซอร์แฟรงคลิน กิมสัน (Sir Franklin Charles Gimson) ผู้ว่าราชการเมืองสิงคโปร์ (Governor 
of Singapore, ค.ศ. 1946-1952) ท าพิธีเปิดอนุสาวรีย์ เซอร์ แรฟเฟิลส์ ในวันท่ี 6 กรกฎาคม ค.ศ. 1946 
ก่อนหน้าพิธีเปิดอนุสาวรีย์มีหนังสือพิมพ์รายงานว่าวันท่ี 5 กรกฎาคมเป็นวันเกิดของแรฟเฟิลส์ จึงเหมาะ
แล้วท่ีจะท าพิธีร าลึกถึงในวันถัดมาด้วยการเปิดอนุสาวรีย์ และวันท่ี 6 กรกฎาคมควรจะให้เป็น                
“วันแรฟเฟิลส์” (Raffles Day)  และพิธีที่เกิดขึ้นเป็นสัญลักษณ์ของการเกิดใหม่ของสิงคโปร์ (re-birth)42 
อนุสาวรีย์ เซอร์ แรฟเฟิลส์ ยังคงต้ังอยู่ท่ีนี่จนถึงปัจจุบัน 

อนุสาวรีย์หินอ่อนเทียม เซอร์แรฟเฟิลส์ ณ จุดข้ึนบกท่ีสิงคโปร์ (Stamford Raffles’s 
landing in Singapore) 

เมื่อสิงคโปร์ครบ 150 ปี ค.ศ. 1972 ได้มีการท าอนุสาวรีย์เซอร์แรฟเฟิลส์ด้วยหินอ่อนเทียม 
(poly marble) ซึ่งถอดแบบมาจากอนุสาวรีย์ส าริดหน้า Victoria Hall แล้วประดิษฐานไว้ ณ จุดท่ีเช่ือว่า 
เป็นจุดแรกท่ีแรฟเฟิลส์ขึ้นบกท่ีสิงคโปร์เป็นครั้งแรก คือ ปากแม่น้ าสิงคโปร์ฝ่ังเหนือ ซึ่งเป็นหมู่บ้านของตู
เม็งกง และเช่ือว่าวันท่ีแรฟเฟิลส์ขึ้นบกนี้ คือ วันท่ี  28 มกราคม ค.ศ. 1819 แรฟเฟิลส์เรียกจุดขึ้นบกนี้ว่า 
South Point ปัจจุบันเรียก Boat Quay ฝ่ังเหนือ 

อนุสาวรีย์หินอ่อนเทียมนี้ เกือบท าให้อนุสรณ์ส าริดหน้า Victoria Hall ถูกย้ายไปต้ังท่ีอื่น 
เนื่องจากใน ค.ศ. 1988 มีผู้เสนอให้ย้ายอนุสาวรีย์หน้า Victoria Hall ไปต้ังสถานท่ีท่ีมีความเกี่ยวข้องกับ
เซอร์แรฟเฟิลส์ เช่น โรงเรียนแรฟเฟิลส์ ผู้เสนอให้เหตุผลว่า มีอนุสาวรีย์ฝาแฝดต้ังอยู่ห่างกันเพียง 200 
เมตร ขณะท่ีอนุสาวรีย์ต้ังอยู่ริมแม่น้ าบอกถึงจุดขึ้นบกของแรฟเฟิลส์ แต่ Victoria Hall ไม่ได้เกี่ยวข้อง
อะไรเลยกับเซอร์แรฟเฟิลส์43 

                                       

41 “Saturday Raffles Day in S’pore,” Morning Tribune, 4 July 1943, p. 2. 
42 Ibid. 
43 “Move Raffles Statue to a Place with Direct Link to Him,” The Straits Times, 25 July 1988, 

p. 18. 
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              ที่มาของภาพ : Wikipedia Commons, form  https://commons.wikimedia.org /wiki/  

                File: Sir_stamford_ raffles_ statue_ singapore.jpg 

ต่อมาอนุสาวรีย์หินอ่อนเทียมก็ถูกหนังสือพิมพ์วิจารณ์ เช่น  ใน ค.ศ. 1989 มีค าวิจารณ์ว่า คนท่ี
รับผิดชอบโครงการขาดความคิดสร้างสรรค์ การมีรูปปั้นจ าลอง (replica) เป็นอะไรท่ีไม่น่าภูมิใจส าหรับ
ประเทศท่ีต้องการจะมีวัฒนธรรมสูงขึ้น การสร้างอนุสาวรีย์รูปแบบอื่น เช่น เรือ สมอเรือ ดูจะเป็น
สัญลักษณ์ท่ีกระตุ้นเตือนใจมากกว่า44 

 

 

                                       

44 “Poor Replica of Raffles’ Statute,” The Straits Times, 11 July 1989, p. 28. 

https://commons.wikimedia.org/
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“Disappearing Raffles Statue”  

ที่ ม า ของภาพ  : “Disappearing' Raffles statue a teaser for Singapore Bicentennial,” CNA, 2 January 2019, from 
https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/disappearing-raffles-statue-commemorate-singapore-bicentennial--
11080630 

ปีนี้ ค.ศ. 2019 ครบรอบ 200 ปี แห่งการก่อต้ังสิงคโปร์ (Bicentenary) คณะกรรมการจัดงาน
เฉลิมฉลองได้จัดให้มีการแสดงศิลปะผ่านอนุสาวรีย์หินอ่อนเทียมของเซอร์แรฟเฟิลส์คือการระบายสี
ด้านหน้าของรูปหินอ่อนเทียมให้กลืนไปกับอาคารด้านหลัง เมื่อยืนมอง ณ จุดท่ีก าหนดท าให้ดูเหมือนรูป
หล่อหายไป เตงไคยเวย (Teng Kai Wei) เป็นศิลปินท้องถิ่นผู้สร้างสรรค์งาน มีผู้วิจารณ์อยู่บ้างว่าไม่ให้
ความเคารพผู้ก่อตั้งสิงคโปร์ บ้างก็ว่ากระตุ้นความใคร่รู้45  

เป็นท่ีน่าสังเกตว่าในการเฉลิมฉลองครบ 200 ปี แห่งการก่อตั้งสิงคโปร์ครั้งนี้มีการจัดแสดงรูปป้ัน
บุคคลอื่น ๆ ในประวัติศาสตร์สิงคโปร์ 4 ท่านในบริเวณเดียวกับอนุสาวรีย์เซอร์แรฟเฟิลส์ ได้แก่ เจ้าชาย
แสงนิลอุตมะ (Sang Nila Utama) ตันต๊อกเส็ง (Tan Tock Seng)  พ่อค้าชาวจีนและผู้อุทิศตนช่วยเหลือ
สังคม มุนชิ อับดุลเลาะห์ (Munshi Abdullah) ล่ามชาวมลายู และนารายณ์ พิไล (Naraina Pillai) (ชาว

                                       

45 “Disappearing' Raffles statue a teaser for Singapore Bicentennial,” CNA, 2 January 2019, 
fromhttps://www.channelnewsasia.com/news/singapore/disappearing-raffles-statue-commemorate-singapore-
bicentennial--11080630 
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อินเดีย) การยกย่องท่านแรกคือ เจ้าชายจากเมืองปาเล็มบังบนเกาะสุมาตราซึ่งมาต้ังสิงคโปร์ครั้งแรกใน 
ค.ศ. 129946 และชาวจีน มลายู อินเดีย ท่านอื่น ๆ ผู้มีบทบาทร่วมก่อร่างสร้างสิงคโปร์ในสมัยแรฟเฟิลส์
เช่นกันนั้น แสดงถึงการท่ีคนสิงคโปร์รุ่นหลังให้ความส าคัญมากขึ้นกับประวัติศาสตร์ยุคเก่าย้อนไปถึงการ
ต้ังอาณาจักรแรกคู่ไปกับการก่อต้ังสิงคโปร์ยุคใหม่ท่ีมาพร้อมกับการเริ่มต้นความเป็นพหุเช้ือชาติและ
วัฒนธรรมของสังคมสิงคโปร์ในปัจจุบัน 

.............................. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       

46 “Sir Stamford Raffles is back by the Singapore River, and he brought friends,” SG Magazine, 
4 January 2019, from https://sgmagazine.com/city-living/news/sir-stamford-raffles-back-river-and-he-
brought-friends 



 
 

 

 

ช้างส าริดพระราชทาน ค.ศ. 1871 : อนุสาวรีย์แห่งสายสมัพันธร์ะหว่างไทยกับสิงคโปร์  

พลตร ีศ.ดร.ศรศักร ชูสวัสด์ิ* 

ในปัจจุบันเมื่อกล่าวถึงช้างส าริด (bronze elephant) ท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่เมืองสิงคโปร์ ค.ศ. 1871 ซึ่งปัจจุบันต้ังงามสง่าบนแท่นสูงในสวน
ทางเข้าด้านข้างของหอศิลปะ ณ อาคารรัฐสภาเก่า (Arts House at the Old Parliament)  คนไทยใน
ปัจจุบันยังเข้าใจว่า โปรดเกล้าฯ พระราชทานระหว่างเสด็จพระราชด าเนินไปสิงคโปร์และชวาครั้งแรก (15 
มีนาคม-15 เมษายน ค.ศ. 1871)47 เช่นเดียวกับท่ีหนังสือพิมพ์ในสิงคโปร์บางฉบับเคยเสนอเมื่อนานแล้ว48  
บางฉบับให้ข้อมูลว่าพระราชทานระหว่างทรงแวะสิงคโปร์ก่อนท่ีจะเสด็จฯ ไปยุโรป 49 ซึ่งเป็นข้อมูลท่ี
คลาดเคล่ือนท้ังส้ิน บทความนี้จะแกะรอยเส้นทางเดินของช้างส าริดพระราชทานนี้ ซึ่งแสดงถึงสายสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ต้ังแต่สิงคโปร์ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษจนกระท่ังเป็นสาธารณรัฐสิงคโปร์ใน
ปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมาของภาพ :“เดินย้อนอดีตตามรอยประพาส ร.5 เสด็จ ตปท.คร้ังแรก: ชมช้างสัมฤทธิ์มอบให้สิงคโปร์ ,” OKNation, 
กรกฎาคม 2558, http://oknation.nationtv.tv/blog/print.php?id=960658 

                                       

* ที่ปรึกษาทางด้านวิชาการ ส่วนการศึกษา รร.จปร. และอาจารย์พิเศษกองวิชาประวัติศาสตร์ สกศ. รร.จปร.   

47 “อาจารย์ ม.ธรรมศาสตร์เผย ความเข้าใจผิดของคนไทย ขณะเย่ียมชม ‘ช้างส าริด’ ของขวัญ ร.5 
พระราชทาน ‘สิงคโปร์, มติชน Online, 16 กุมภาพันธ์ 2562. 

48 “A Bronze Elephant Marks Visit of King of Siam, New Nation, 16 February 1973, p. 9. 
49 “The King and I,” New Nation, 10 December 1979, p. 9. 
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ช้างส าริดซึ่งรัชกาลท่ี 5 พระราชทานแก่สิงคโปร์ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1871 หลังการเสด็จเยือน
สิงคโปร์เป็นครั้งแรกและเป็นทางการในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1871/พ.ศ. 2413) ปัจจุบันต้ังอยู่ในสวน
ทางเข้าด้านข้าง The Arts House at the Old Parliament 

มูลเหตุแห่งการพระราชทานช้างส าริด : การเสด็จฯ ไปสิงคโปร์และชวา 

หลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 5 ปีครองราชย์ ค.ศ. 1868-1910, 
พ.ศ. 2411-2453) เสด็จขึ้นครองราชย์ได้ประมาณ 3 ปี และมีพระชนมายุ 18 พรรษา ได้เสด็จประพาส
อาณานิคมของอังกฤษและเนเธอร์แลนด์อย่างเป็นทางการ (9 มีนาคม-15 เมษายน ค.ศ. 1871) คือ 
สิงคโปร์และชวาตามล าดับ พระราชประสงค์ส าคัญคือการทอดพระเนตรกิจการด้านต่าง ๆ ของชาติอาณา
นิคมตะวันตก ซึ่งก็คือ การทัศนศึกษา (Study tour) นั่นเอง 

 ในเวลานั้นสิงคโปร์เป็นอาณานิคมของอังกฤษและและชวาเป็นอาณานิคมของเนเธอร์แลนด์โดย
สมบูรณ์แล้ว คือรัฐบาลท้ังสองประเทศปกครองโดยตรง ไม่ใช่บริษัทอิสต์อินเดียของอังกฤษ (British East 
India Company) และเนเธอร์แลนด์ (VOC) เช่นแต่ก่อน 

ส าหรับสิงคโปร์นั้น  รวมกับปีนัง  และมะละกา ต้ัง เป็นสเต รทเซ็ทเ ทิลเม็นต์  (Straits 
Settlements) หรือ อาณานิคมช่องแคบมาต้ังแต่ ค.ศ. 1826 ต าแหน่งผู้ปกครองเรียกว่า ผู้ว่าราชการ 
(Governor) อยู่ใต้การก ากับดูแลของบริษัทอิสต์อินเดียของอังกฤษ ถึงค.ศ. 1830 มีสถานะเป็น 
residency อยู่ใต้ Presidency of Bengal ของ British India สิงคโปร์มีความส าคัญมากขึ้นจนกลายเป็น
ศูนย์กลางการปกครองของสเตรทเซ็ทเทิลเม็นต์ แทนเมืองจอร์จทาวน์ (George Town) ของปีนังใน ค.ศ. 
1832  ส่วนการเป็น residency เปล่ียนเป็นอาณานิคมของรัฐบาลอังกฤษโดยตรง (British Crown 
Colony) ใน ค.ศ. 1867 ข้ึนตรงกับกระทรวงอาณานิคม (Colonial Office)  

เมื่อรัชกาลท่ี 5 เสด็จฯ สิงคโปร์ใน ค.ศ. 1871 นั้น พันเอก เอ. อี. เอช. แอนสัน (A. E. H. Anson) 
เป็นผู้รักษาราชการสเตรทเซ็ทเทิลเม็นต์ (Acting Governor of Straits Settlements) แทนเซอร์ แฮร์รี 
เซนต์ จอร์จ ออร์ด (Sir Harry St. George Ord, ค.ศ. 1867-1873) ซึ่งไปอังกฤษ 

การเสด็จฯ สิงคโปร์ของรัชกาลท่ี 5 ครั้งนี้เป็นการเสด็จฯ ไปต่างประเทศครั้งแรกและเป็นทางการ
มีข้ึนระหว่างวันท่ี 16-23 มีนาคม จากนั้นได้เสด็จฯ ไปชวาหรือดัตช์อิสต์อินดีส (Dutch East Indies หรือ 
Netherlands India) ระหว่างวันท่ี 26 มีนาคม-6 เมษายน อย่างไรก็ดีเมื่อเสด็จฯ กลับไทย ได้ทรงแวะ
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สิงคโปร์อีกครั้งระหว่างวันท่ี  9-11 เมษายน แม้เสด็จฯ อย่างไม่เป็นทางการ แต่นับเป็นครั้งท่ี 2 ในรอบ 1 
เดือน 

รัชกาลท่ี 5 เสด็จฯ สิงคโปร์และชวาครั้งนี้โดยเรือพระท่ีนั่งพิทธยัมรณยุทธ  (The Regent) มีผู้
ตามเสด็จเป็นชายล้วน 208 คน50  เสด็จฯ ออกจากกรุงเทพฯ วันท่ี 9 มีนาคม เรือพระท่ีนั่งถึงบริเวณ
ท่าเรือคอลเลียร์ (Collyer Quay) หน้าเมืองสิงคโปร์ในวันท่ี 15 มีนาคม เวลาประมาณ 08.00 น. แม้
ทางการสิงคโปร์เตรียมการรับเสด็จฯ ไว้แล้ว แต่เนื่องจากไม่ทราบเวลาแน่นอนท่ีเรือพระท่ีนั่งจะถึงสิงคโปร์ 
จึงไม่พร้อมท่ีจะรับเสด็จฯ จนกว่าจะวันรุ่งขึ้นจึงกราบบังคมทูลให้ประทับบนเรือพระท่ีนั่งก่อน  รัชกาลท่ี 5 
จึงทรงใช้เวลาระหว่าง 16.30-19.00 น. ประทับเรือบต 12 กรรเชียง ประพาสตามชายทะเลหน้าหมู่บ้าน 
“ตีโละวัยยา” ซึ่งอังกฤษใช้เป็นท่ีท าอู่เรือและท่าจอดเรือก าป่ัน51  

วันรุ่งขึ้น (16 มีนาคม) เสด็จฯ โดยเรือพระท่ีนั่งซึ่งสิงคโปร์จัดถวายไปขึ้นฝ่ังท่ีสะพานจอดเรือ 
“ยอนสตันสเปีย” (Johnston’s Pier)52  พันเอก เอ. อี. เอช. แอนสัน (A. E. H. Anson) ผู้รักษาราชการส
เตรทเซ็ทเทิลเมนต์ได้จัดทหารกองเกียรติยศรับเสด็จท่ีสะพานจอดเรือ จากนั้นรัชกาลท่ี 5 เสด็จฯ ไปยัง
ศาลานคราภิบาลหรือศาลาประจ าเมือง (Town Hall) เพื่อรับการถวายพระพรชัยมงคลจากประธาน
หอการค้าสิงคโปร์ (Chairman of Singapore Chamber of Commerce) มีสมาชิกสภานิติบัญญัติรับ
เสด็จฯ ด้วย  (Legislative Council)   ทางการ สิงคโปร์ จัด ท่ีประทับแรมไว้ ท่ี จวน ผู้ว่ า ราชการ 
(Government House)  

ระหว่างประทับท่ีสิงคโปร์ รัชกาลท่ี 5 เสด็จฯ ทอดพระเนตรสถานท่ีท าการต่างๆ ได้แก่              
โรงทหารบนเขานิวฮาร์เบอร์ (New Harbor) เรือรบของอังกฤษช่ือบาร์รอสซา (Barrosa) ท่ีท าการ
ไปรษณีย์  โบสถ์เซนต์แอนดรูว์ (St. Andrew’s Cathedral) โรงเรียนแรฟเฟิลส์ (Raffles Institution) 
โรงพยาบาลรักษาโรคท่ัวไป โรงพยาบาลโรคจิต เรือนจ า การโทรเลข ศาลสถิตยุติธรรม สถานีดับเพลิง 
โรงงานก๊าซใช้หุงต้มส าหรับส่งตามท่อไปยังอาคารบ้านเรือน งานประกวดดอกไม้ซึ่งจัดขึ้นเพื่อรับ         
เสด็จฯ ณ สวนดอกไม้ (Agri-Horticultural Gardens ต่อมาคือ Botanic Gardens)  ละครพูดซึ่งชาว

                                       

50 อิ่มทิพย์ ปัตตะโชติ ซูฮาร์โต, ตามรอยรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสเกาะชวาสามครา (กรงุเทพฯ : บัวสรวง, 
2555), หน้า 19. 

51 เรื่องเดียวกัน, หน้า 22 และจดหมายเหตุเสด็จประพาสเกาะชวา ในรัชกาลที่ 5 ทั้ง 3 คราว (พระนคร : 
โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2463), หน้า 9. 

52  เน่ืองจากทรุดโทรม ทางการสงิคโปร์สร้างสะพานจอดเรอืแห่งใหม่ Clifford Pier เปิดท าการได้ใน ค.ศ. 
1933 แล้วรื้อสะพานเก่า Clifford Pier เลิกใช้ใน ค.ศ. 2006 แต่ยังใช้ประโยชน์ด้านอื่น 
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อังกฤษร่วมเล่นถวายเพื่อรับเสด็จฯ ท่ีศาลานคราภิบาล สวนจีนของนายวังโป (Whampoa) เศรษฐีชาวจีน
ในสิงคโปร์ งานเต้นร า ตลาดสดและศาลเจ้าโจซือกง อู่เรือก าปั่นและโรงงานท่ีอู่เรือ  และได้เสด็จฯ ไป
ทอดพระเนตรการแสดงของม้าด้วย เมื่อทรงแวะสิงคโปร์ระหว่างเสด็จฯ จากชวากลับไทย 

เหตุการณ์ส าคัญเหตุการณ์หนึ่งก็คือ เมื่อรัชกาลท่ี 5 เสด็จฯ ไปท่ีท าการโทรเลขในวันท่ี 18 
มีนาคม ได้มีพระราชโทรเลขถวายสมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรีย ซึ่งประทับอยู่ท่ีกรุงลอนดอน อังกฤษ53  
สมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรียมีพระราชโทรเลขตอบกลับในวันท่ี 20 มีนาคม หนังสือพิมพ์ในสิงคโปร์ลงพระ
ราชโทรเลขท้ังสองฉบับด้วยในวันท่ี 25 มีนาคม54 พระราชโทรเลขของรัชกาลท่ี 5 มีใจความว่า พระองค์
เสด็จฯ มาตรวจหัวเมืองของไทย แล้วเสด็จฯ ลงมาเมืองสิงคโปร์  ทรงประทับพระราชหฤทัยท่ีมีต่อการรับ
เสด็จฯ   

“....ท่านผู้รั้งราชการเมืองได้ต้อนรับหม่อมฉันเปนเกียรติยศอย่างสูงสุด และได้จัดให้พักท่ี
จวนมีความศุขสบายมาก...หม่อมฉันขอบพระไทยท่ีพระองค์ทรงรับรองโดยไมตรี แลขอให้
พระองค์ทรงชนมศุขทุกประการ”55 สมเด็จพระนางเจ้าวิกทอเรียทรงตอบว่า “ทรงยินดีมากท่ีได้
ทราบว่า พระองค์เสด็จมาถึงแผ่นดินของอังกฤษและเจ้าเมืองกรมการได้จัดการรับเสด็จเปนท่ีพอ
พระไทย...”56 

ความพอพระราชหฤทัยของรัชกาลท่ี 5 กับการรับเสด็จอย่างดีของทางการสิงคโปร์ และกับของ
ชวาท่ีจะเกิดขึ้นภายหลัง คือท่ีมาของการพระราชทานช้างส าริดแก่สิงคโปร์และชวาแห่งละ 1 รูป  

พระราชทานช้างส าริดแก่เมืองสิงคโปร์ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1871 

 รัชกาลท่ี 5 เสด็จฯ กลับถึงกรุงเทพฯ กลางเดือนเมษายน ด้วยความพอพระราชหฤทัยท่ีทางการ
สิงคโปร์และชวารับเสด็จฯ พระองค์อย่างสมพระเกียรติยศซึ่งหมายถึงการรับรองพระองค์ในฐานะประมุข
ของชาติเอกราช พระองค์จึงโปรดเกล้าฯ  ให้หล่อช้างด้วยส าริด และให้เจ้าเมืองสมุทรปราการคือ พระยา
สมุทรบุรานุรักษ์ (เนตร เนตรายน) เป็นหัวหน้าคณะทูตน าเครื่องราช อิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีเชิดชูยิ่ง

                                       

53  Patricia Pui Huen Lim, Through the Eyes of the King : the Travels of King 
Chulalongkorn to Malaya (Bangkok : Silkworm Books, 2009), p. 16. 

54 The Straits Times Overland Journal, 29 March 1871, p.  7. 
55 “A Bronze Elephant Marks Visit of King of Siam, New Nation, 16 February 1973, p. 9และอิ่ม

ทิพย์ ปัตตะโชติ ซูฮาร์โต, ตามรอยรัชกาลที่ 5..., หน้า 26. 
56 เรื่องเดียวกัน, หน้า 26. 
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ช้างเผือก (White Elephant Order) ไปมอบแก่ผู้ว่าราชการสเตรทเซ็ทเทิลเม็นต์ และผู้ส าเร็จราชการ
เนเธอร์แลนด์อินเดียหรือดัตช์อิสต์อินดีส ในเวลานั้นคือ ปีเตอร์ มีเยอร์ (Pieter Mijer, ค.ศ. 1866-1872) 
ตลอดจนผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการรับเสด็จฯ พร้อมท้ังน าช้างส าริดไปมอบให้เมืองละ 1 รูป เพื่อเป็นพระ
อนุสรณ์ถึงการเสด็จฯ และขอบใจท่ีรับเสด็จฯ อย่างดี  

 ช้างส าริดซึ่งพระราชทานให้ดัตช์อิสต์อินดีสมีความสูงและความยาวเท่ากันคือ 4 ฟุตครึ่ง มี
น้ าหนัก 2,600 กิโลกรัม ช้างส าริดท่ีพระราชทานให้สิงคโปร์ก็น่าจะมีขนาดและน้ าหนักเท่ากัน 

คณะทูตไทยเดินทางด้วยเรือรบของไทยช่ือเรือรานรุกไพรี (Enemy Chaser) มีวัลรอนด์ (Capt. 
Walrond) เป็นกัปตันเรือ เดินทางถึงในสิงคโปร์ในวันท่ี 27 ตุลาคม ค.ศ. 1871 พิธีมอบช้างส าริด
พระราชทานมีขึ้นในวันใด ไม่พบหลักฐานแต่ไม่ได้มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หนังสือพิมพ์ลงข่าวว่า
สมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรียไม่พระราชทานพระราชานุญาตให้ข้าราชการรับเครื่องราช อิสริยาภรณ์ ส่วน
ช้างส าริดจะต้ังไว้ท่ีเอสพลานาด (Esplanade)57 เอสพลานาด ในเวลานั้นเรียกอีกช่ือว่า Padang  ภาษา
มลายูแปลว่า สนามหรือลาน (field หรือ plain) ท านองเดียวกับสนามหลวงของไทย เอสพลานาดต้ังอยู่
ปากแม่น้ าสิงคโปร์ฝ่ังเหนือยาวริมทะเล 

ใน ค.ศ. 1872 ทางการสิงคโปร์น าช้างส าริดไปต้ังไว้บนแท่นหน้าศาลานคราภิบาล ในย่าน 
Empress Place ไม่ไกลไปจากเอสพลานาด ท่ีแท่นมีแผ่นจารึก 4 ด้านๆ ละภาษา ได้แก่ อังกฤษ ด้านหน้า 
ไทย ด้านขวา ยาวี ด้านซ้าย และจีน ด้านหลัง58 และมีพิธีเปิดในวันท่ี 25 มิถุนายน ค.ศ. 187259 นับเป็น
อนุสาวรีย์ล าดับท่ี 2 ท่ีต้ังในสิงคโปร์ ล าดับท่ี 1 คือ เสาดัลฮูซี (Dalhousie Obelisk) ต้ังใน ค.ศ. 1850 
หลังอนุสาวรีย์ช้างส าริด 16 ปีจึงมีอนุสาวรีย์ล าดับท่ี 3 คือ อนุสาวรีย์เซอร์แรฟเฟิลส์ในเอสพลานาดใน 
ค.ศ. 1887   

 

 

                                       

57 “Fortnight's Summary,” Straits Times Overland Journal, 8 November 1871, p. 1. 

58 อนุสรณ์ช้างส าริดที่หน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินโดนีเซีย มีแผ่นจารึก 4 ภาษา ได้แก่  ไทย ด้านขวา ดัตช์ ด้านหน้า มลายู 

ด้านหลัง และอาหรับ ด้านซ้าย  

59 “A Bronze Elephant Marks Visit of King of Siam, New Nation, 16 February 1973, p. 9. 
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จารึกภาษาไทยด้านขวาของช้างส าริดพระราชทาน 

“พระบาทสมเดจพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้ากรุงสยามได้เสดจพระราช
ด าเนินขึ้นเมืองสิงคโปร์ เปนแผ่นดินต่างประเทศครั้งแรกที่พระเจ้าแผ่นดินสยามได้เสดจพระราชด าเนิน  

เมื่อ ณวัน ๕ ฯ ๔ ค่ าปีมเมียโทศก๓ ๑๒๓๒ 

 

ที่มาของภาพ:“เดินย้อนอดีตตามรอยประพาส ร. 5 เสด็จ ตปท.คร้ังแรก : ชมช้างสัมฤทธิ์มอบให้สิงคโปร์ ,” OKNation, 
กรกฎาคม 2558, http://oknation.nationtv.tv/blog/print.php?id=960658 

 

สาเหตุท่ีสิงคโปร์เลือกต้ังอนุสาวรีย์ช้างส าริดท่ีหน้าศาลานคราภิบาล สันนิษฐานว่าทางการ
สิงคโปร์ต้องการเทิดพระเกียรติรัชกาลท่ี 5 ซึ่งในการเสด็จฯ สิงคโปร์ครั้งนี้ เสด็จฯ ประกอบพระราชกรณีย
กิจต่าง ๆ ท่ีศาลาแห่งนี้ถึง 3 วาระด้วยกัน  
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ส าหรับศาลานคราภิบาลนี้เปิดท าการมาต้ังแต่ ค.ศ. 1862  ช้ันสองเป็นท่ีต้ังของหน่วยงานราชการ 
ส่วนช้ันล่างเป็นหอประชุมและจัดการแสดงต่างๆ นอกจากนั้นยังใช้เป็นห้องสมุดระหว่าง ค.ศ. 1862 -
1876 ต่อมาหน่วยงานราชการได้ย้ายออกใน ค.ศ. 1893 เพื่อใช้เป็นหอประชุมอย่างเดียว60 เนื่องจากศาลา
นคราภิบาลเป็นอาคารเอนกประสงค์ การเสด็จฯ สิงคโปร์ครั้งแรกนี้ รัชกาลท่ี 5 จึงเสด็จฯ ไปศาลาแห่งนี้ 
3 ครั้งด้วยกัน ดังนี้   

วันท่ี 16 มีนาคม เวลา 11.00 น. หลังจากเสด็จฯ ขึ้นสะพานจอดเรือยอนสตันสเปีย และทรงพระ
ด าเนินรับแถวทหารกองเกียรติยศแล้ว ได้ขึ้นรถพระท่ีนั่งไปศาลานคราภิบาล โทมัส สก๊อต (Thomas 
Scot) ประธานหอการค้าสิงคโปร์กราบบังคมทูลถวายรายงานและพระพรชัยมงคล รัชกาลท่ี 5 มีพระราช
ด ารัสตอบด้วย 

วันท่ี 18 มีนาคม เวลา 20.00-24.00 น. เสด็จฯ ไปศาลานคราภิบาล ทอดพระเนตรละครพูดท่ี
ชาวอังกฤษในสิงคโปร์เล่นถวาย 

วันท่ี 20 มีนาคม เวลา 20.30-24.00 น. เสด็จฯ ไปศาลานคราภิบาล พร้อมข้าราชบริพาร เพื่อ
ร่วมงานเล้ียงเต้นร าท่ีทางการสิงคโปร์จัดถวาย และเสวยพระกระยาหารว่าง (supper) มีแขกชาวยุโรป
ชายหญิงร่วมงานประมาณ 400 คน 

อย่างไรก็ดี อนุสาวรีย์ช้างส าริดท่ีทางการสิงคโปร์สร้างขึ้นหน้าศาลานคราภิบาลใน ค.ศ. 1872  
นั้น ได้รับเสียงตอบรับจากหนังสือพิมพ์สิงคโปร์ไม่ดีนัก มีหนังสือพิมพ์บางฉบับวิจารณ์ทางการสิงคโปร์
ค่อนข้างรุนแรงเกี่ยวกับแท่นต้ังช้างส าริด เป็นต้นว่า แม้ประดิษฐานช้างส าริดไว้อย่างสง่างาม แต่ดูไม่น่า
ประทับใจเลย  แท่นอิฐฉาบปูนยกสูงดีแล้ว  แต่ดูเหมือนอนุสาวรีย์ในสุสาน (graveyard-monument) 
เมื่อมองดูไกลๆ จารึก 4 ด้าน ยิ่งเหมือนจารึกบอกช่ือ อายุ คุณความดีของผู้วายชนม์ หนังสือพิมพ์สรุป
ตอนท้ายว่า  ไม่ต้องการให้เข้าใจว่า คนสิงคโปร์ต้ังใจท่ีจะล้อเลียนของขวัญพระราชทานหรือดูแคลนพระ
ราชไมตรี ซึ่งเป็นท่ีมาของขวัญช้ินนี้  จึงควรท่ีทางการสิงคโปร์จะท าแท่นให้เหมาะและมีรสนิยมกว่านี้ 
(more in character) ให้สมกับเป็นของขวัญพระราชทานและต้ังอยู่ในดินแดนตะวันออก  (Eastern 
land)61   

                                       

60 “Victoria Theatre and Concert Hall,” Wikipedia, from 
https://en.wikipedia.org/wiki/Victoria_Theatre_and_Concert_Hall 

61 The Straits Times, 29 June 1872, p. 4. 
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อีก 24 ปีต่อมา เมื่อรัชกาลท่ี 5 เสด็จฯ ไปสิงคโปร์และชวาอีกครั้งใน ค.ศ. 1896 และได้
ทอดพระเนตรอนุสาวรีย์ช้างส าริดท่ีสิงคโปร์และท่ีต้ังอยู่หน้าพิพิธภัณฑ์เมืองปัตตาเวีย ดูเหมือนว่า 
พระองค์จะมีพระราชด าริไม่ต่างเท่าไรนักจากความเห็นในหนังสือพิมพ์เมื่อ 2 ทศวรรษก่อน ทรงเห็นว่า 
แท่นต้ังช้างส าริดท่ีสิงคโปร์สวยสู้ท่ีเมืองปัตตาเวียไม่ได้62   

จดหมายเหตุเกี่ยวกับการเสด็จฯ สิงคโปร์และชวาของรัชกาลท่ี 5 ครั้งท่ี 2 ใน ค.ศ. 1896 ไม่ได้
บันทึกถึงการเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรอนุสาวรีย์ช้างส าริดท่ีสิงคโปร์ แต่พอจะสันนิษฐานได้ว่า คือวันท่ี 15 
พฤษภาคม เพราะเป็นวันท่ีพระองค์เสด็จฯ ไปสถานท่ีต่างๆ เช่น ธนาคารฮ่องกงและเซี้ยงไฮ้ พิพิธภัณฑ์ 
และเอสพลานาด63  แต่การทอดพระเนตรช้างส าริดท่ีเมืองปัตตาเวียมีบันทึกไว้ในวันท่ี 26 พฤษภาคม เมื่อ
เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์เมืองปัตตาเวีย และช้างส าริดก็ตั้งอยู่ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ ดังนี้  

 “...เมื่อวานนี้นอนน้อย ต้องต่ืนไปมิวเซียม 3 โมงเช้า เต็มทนทีเดียว ก าหนดไว้จะไป 2 
แห่ง แต่หมดเวลาไปได้แห่งเดียว มีสภานายกกับกรรมการ 8 คนเปนเจ้าของ มีทหารอยู่ในนั้น 2 
คน ไปท่ีมีรูปช้างอยู่น่า เขาท าฐานงามกว่าท่ีสิงคโปร์ ลวดลายสลักศิลาอย่างบาโรพุทโธ (บรม
พุทธ)...”64  

ช้างส าริดพระราชทานแก่สิงคโปร์ต้ังอยู่หน้าศาลานคราภิบาลของสิงคโปร์นานประมาณ 30 ปีจึง
เริ่มมีการเปล่ียนแปลงใน ค.ศ. 1903 โดยเฉพาะภูมิทัศน์หลังอนุสาวรีย์ เนื่องจากระหว่าง ค.ศ. 1903 -
1905 มีการสร้างอาคารหลังใหม่คู่กับศาลานคราภิบาลตามโครงการท่ีมีข้ึนในปลายปี ค.ศ. 1901 เพื่อเป็น
อนุสรณ์สถานส าหรับสมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรีย (Queen Victoria) ซึ่งเสด็จสวรรคตในปีนั้น  อาคาร
หลังใหม่นี้ใช้เป็นหอประชุมช่ือว่า  Victoria Memorial Hall  ต่อมา ค.ศ. 1906  มีการสร้างอาคารหอ
นาฬิกาเช่ือมระหว่างสองอาคารเก่า-ใหม่นี้ ซึ่งยังมีอยู่ในปัจจุบัน การเรียกช่ือก็สลับไปมาระหว่าง Town 
Hall หรือ City Hall กับ Victoria Memorial Hall  หรือ Victoria Hall 

การเปล่ียนแปลงภูมิทัศน์หลังอนุสาวรีย์ระหว่าง ค.ศ. 1903-1903 ไม่กระทบกับอนุสาวรีย์ช้าง
ส าริดท่ีต้ังอยู่หน้าอาคาร จนกระท่ังประมาณ 10 ปีต่อมา เมื่อสิงคโปร์เตรียมจะจัดงานการต้ังสิงคโปร์ครบ 

                                       

62 อิ่มทิพย์ ปัตตะโชติ ซูฮาร์โต, ตามรอยรัชกาลที่ 5..., หน้า 57. 
63จดหมายเหตุเสด็จประพาสเกาะชวา ในรัชกาลท่ี 5 ท้ัง 3 คราว, หน้า 40 และอ่ิมทิพย์ ปัตตะโชติ ซูฮาร์โต, ตามรอยรัชกาล

ท่ี 5..., หน้า 48. 

64 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ระยะทางเทีย่วชวากวา่สองเดือน ทรงพระราชนิพนธ์เมือ่
รัตนโกสินทร์ศก 115 (พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2468), หน้า 40 
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100 ปีใน ค.ศ. 1919 อนุสาวรีย์ช้างส าริดจึงได้รับผลกระทบ เนื่องจากทางการสิงคโปร์มีความคิดท่ีจะย้าย
อนุสาวรีย์เซอร์ สแตมฟอร์ด แรฟเฟิลส์ (Sir Thomas Stamford Raffles) ผู้ก่อต้ังสิงคโปร์ต้ังแทน ท าให้
ต้องย้ายอนุสาวรีย์ช้างส าริดออกไป 

ช้างส าริดเมื่อมอีายุ 48 ปีกับงานเฉลิมฉลองการก่อต้ังสิงคโปร์ครบ 100 ปี 

เมื่อสิงคโปร์เตรียมจัดงานฉลองการตั้งเมืองสิงคโปร์ครบ 100 ปีซึ่งก าหนดไว้ในวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 
ค.ศ. 1919 (Centenary Day) คณะกรรมการจัดงานเฉลิมฉลองการก่อต้ังสิงคโปร์ครบ 100 ปี ได้เสนอ
รายงานลงวันท่ี 1 สิงหาคม ค.ศ. 1918 ต่อสภานิติบัญญัติ (Legislative Council) เกี่ยวกับโครงการท่ีควร
จะด าเนินการเพื่อเฉลิมฉลองฯ  นอกจากข้อเสนอท่ีรวบรวมมาจากประชาชนผ่านหนังสือพิมพ์ เช่น การตั้ง
หอศิลปะ วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย โรงเรียนแพทย์ คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอให้ย้ายอนุสาวรีย์ช้าง
ส าริดจากหน้า Victoria Hall ไปต้ังท่ีสนามหญ้า (grass plot) ของอาคารศาลฎีกา (Supreme Court) 
หรือท่ีอื่นท่ีเหมาะสม  แล้วปรับภูมิทัศน์หน้า Victoria Hall ให้สวยงามเพื่อท่ีจะย้ายอนุสาวรีย์เซอร์ แรฟ
เฟิลส์ไปต้ังแทน65  

อนุสาวรีย์เซอร์แรฟเฟิลส์ ผู้ก่อตั้งสิงคโปร์ ต้ังอยู่บริเวณเอสพลานาดหรือปาดังปากแม่น้ าสิงคโปร์
ฝ่ังเหนือมาต้ังแต่ ค.ศ. 1887 ดังได้กล่าวมาแล้ว เมื่อรัชกาลท่ี 5 เสด็จฯ ไปสิงคโปร์ครั้งท่ี 2 ใน ค.ศ. 1896 
น่าจะได้ทอดพระเนตรอนุสาวรีย์เซอร์แรฟเฟิลส์ ณ ท่ีต้ังเดิมนี้  พบว่า วันท่ี 15 พฤษภาคม หลังจาก
พระองค์เสด็จฯ ไปโรงแรมแรฟเฟิลส์แล้ว ได้เสด็จฯ โดยรถยนต์ “มารถรอบเอสปลาเนต”66 พระองค์จึง
ต้องทรงเห็นอนุสาวรีย์นี้ระหว่างประทับรถรอบเอสพลานาดอย่างแน่นอน  

ต่อมาประมาณ ค.ศ. 1890 ทางการสิงคโปร์ถมทะเลขยายเอสพลานาดออกไป ท าให้อนุสาวรีย์
เซอร์ แรฟเฟิลส์ต้ังอยู่กลางสนาม เวลาใดมีการแข่งขันกีฬา ผู้คนก็จะปีนป่ายขึ้นแท่นของอนุสาวรีย์ดูการ
แข่งขัน คณะกรรมการฯ จึงเห็นว่า ท่ีต้ังเดิมไม่เหมาะสมสถานะของผู้ก่อต้ังสิงคโปร์อีกต่อไปจึงเสนอให้
ย้ายไปแทนท่ีอนุสาวรีย์ช้างส าริด 

                                       

65 “Centenary of Singapore,” The Straits Times, 16 October 1918, Page 12 
66 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ระยะทางเทีย่วชวากวา่สองเดือน..., หน้า 14. 
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หนังสือพิมพ์ลงข่าวว่า ช้างส าริดถูกย้ายในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1919 67 เข้าใจหมายถึงการย้าย
ไปต้ังเสร็จเรียบร้อยในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1919 แต่การเคล่ือนย้ายออกจากท่ีต้ังเดิมนั้น น่าจะมีข้ึนก่อน
ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งจะมีงานเฉลิมฉลองเกิดขึ้นในวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ เนื่องจากต้องมีการปรับภูมิทัศน์
หน้า Victoria Hall  ส าหรับต้ังอนุสาวรีย์เซอร์ แรฟเฟิลส์ ซึ่งท าให้ต้องย้ายอนุสาวรีย์ช้างส าริดออกไป  

หนังสือพิมพ์รายงานว่า เริ่มมีการปรับภูมิทัศน์หน้า Victoria Hall  ส าหรับต้ังอนุสาวรีย์เซอร์แรฟ
เฟิลส์แล้วตั้งแต่วันท่ี 16 ธันวาคม และจะย้ายอนุสาวรีย์ช้างส าริดไปข้างอาคารศาลฎีกาทางถนนไฮสตรีท 
(High Street)68  การปรับภูมิทัศน์นี้ใช้เวลา 1 เดือนเศษจึงแล้วเสร็จ69  และมีการย้ายอนุสาวรีย์เซอร์ แรฟ
เฟิลส์ช่วงบ่ายของวันท่ี 8 มกราคม ค.ศ. 191970 ดังนั้น การย้ายอนุสาวรีย์ช้างส าริดออกจากท่ีต้ังเดิมน่าจะ
มีข้ึนไม่นานหลังเริ่มปรับภูมิทัศน์ คือครึ่งหลังเดือนธันวาคม ค.ศ. 1918 เป็นต้นไป ส่วนการต้ังอนุสาวรีย์
ช้างส าริดในสถานท่ีใหม่อาจมีขึ้นพร้อม ๆ กันกับการปรับภูมิทัศน์หน้า Victoria Hall และแล้วเสร็จ
สมบูรณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1919 ตามท่ีหนังสือพิมพ์รายงาน  

รวมเวลาท่ีช้างส าริดต้ังอยู่หน้าศาลานคราภิบาล  ซึ่งต่อมาเปล่ียนช่ือเป็น Victoria Hall (ปัจจุบัน
คือ Victoria Theatre and Concert Hall) เป็นเวลาประมาณ 46 ปี ก่อนท่ีจะย้ายไปต้ังในสนามหญ้า
ข้างท่ีท าการของศาลฎีกา  

ช้างส าริดบนสนามหญ้าข้างอาคารศาลฎีกาและท่ีท าการรัฐบาล ค.ศ. 1919-1942 

อาคารศาลฎีกา ซึ่งเป็นท่ีต้ังใหม่ของอนุสาวรีย์ช้างส าริด เดิมมีช่ือ อาคารแม็กซ์เวลล์ (Maxwell’s 
House) ตามช่ือเจ้าของเดิมคือ จอห์น อาร์แกล แม็กซ์เวลล์ (John Argyle Maxwell) พ่อค้าชาวสก็อต 
สร้างเมื่อ ค.ศ. 1826 เพื่อเป็นท่ีพัก แต่เนื่องจากต้ังอยู่ในเขตท่ีจัดไว้ส าหรับสถานท่ีราชการ ในปีถัดมาจึง
ให้ทางราชการเช่าเป็นท่ีต้ังศาลและหน่วยงานราชการอื่นๆ ต่อมา ค.ศ. 1841 ทางการจึงได้ซื้อไว้ มีการ
ก่อสร้างอาคารเพิ่ม และใช้เป็นท่ีต้ังศาลฎีกาหลังแรกระหว่าง ค.ศ. 1875-1939 รัชกาลท่ี 5 เคยเสด็จฯ ไป
ประทับฟังการพิจารณาคดีในวันท่ี 18 พฤษภาคม ค.ศ. 1896 หนึ่งในผู้ตามเสด็จคือ พระเจ้าลูกยาเธอ 

                                       

67 หนังสือพิมพ์บางฉบับรายงานว่าเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1918 ไม่น่าจะถูกต้อง เพราะความคิดที่จะย้าย
อนุสาวรีย์มีในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1918  ดู “A Bronze Elephant Marks Visit of King of Siam, New Nation, 16 
February 1973, p. 9. 

68 “The Translation of Raffles,”  The Singapore Free Press and Mercantile Advertiser, 17 
December 1918,  p. 10 

69 “Centenary Day, Singapore Big Doing,” Malaya Tribune, 7 February 1919, p.  4. 
70 “The Raffles Statue,”  Malaya Tribune, 8 January 1919, p. 4.  
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พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์71 หลังจากศาลฎีกาย้ายออกไป หน่วยราชการอื่นใช้
ต่อมา (ค.ศ. 1939-1954)   

เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (ค.ศ. 1935-1946) เสด็จฯ จากสวิตเซอร์แลนด์
กลับไทย พร้อมด้วยพระบรมวงศ์คือ พระราชชนนี พระขนิษฐา และพระอนุชา72 โดยเรือพระท่ีนั่งโดยสาร
ช่ือ Meonia และแวะท่ีสิงคโปร์ในวันเสาร์ท่ี 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 1938 หนังสือพิมพ์ในสิงคโปร์ได้
รายงานข่าวการเสด็จฯ การรับเสด็จฯ ของผู้ว่าราชการเมืองสิงคโปร์ (Sir Shenton Thomas) และพระ
ราชกรณียกิจระหว่างประทับในสิงคโปร์ แม้ไม่มีข่าวว่า เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรอนุสาวรีย์ช้างส าริด แต่
หนังสือพิมพ์ก็ลงเรื่องช้างส าริด พร้อมกล่าวถึงการเสด็จฯ เยือนของพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ก่อน ๆ 73  

ชะตากรรมของช้างส าริดในสิงคโปร์ระหว่างสงครามมหาเอเชียบูรพา                      
(ค.ศ. 1942-1946) 

เมื่อเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา ญี่ปุ่นบุกสิงคโปร์ในวันท่ี 8 ธันวาคม ค.ศ. 1941 และยึดสิงคโปร์
ได้ในวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1942  ญี่ปุ่นต้ังรัฐบาลทหารเข้าปกครองสิงคโปร์ Central Military 
Administration) แต่งานพลเรือนได้มอบให้ส านักงานเทศบาล (Municipal Administration) ดูแล74  ช่ือ
สิงคโปร์ถูกเปล่ียนเป็น Syonan หรือ Shonan 

กิจกรรมหนึ่งท่ีส านักงานเทศบาลด าเนินการคือการย้ายอนุสาวรีย์ต่างๆ ไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์
แรฟเฟิลส์ (Raffles Museum) ซึ่งญี่ปุ่นเปล่ียนช่ือเป็น  Syonan Museum  ไม่พบหลักฐานว่า ญี่ปุ่น
ด าเนินการอย่างไรเกี่ยวกับช้างส าริด แต่น่าจะมีชะตากรรมเดียวกันกับอนุสาวรีย์เซอร์แรฟเฟิลส์ หน้า
อาคาร Victoria Hall และ อนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรีย หน้าจวนผู้ว่าราชการ (Government 
House) ท่ีถูกย้ายเข้าไปไว้ในพิพิธภัณฑ์ในเดือนกันยายน ค.ศ. 1942 

                                       

71 อิ่มทิพย์ ปัตตะโชติ ซูฮาร์โต, ตามรอยรัชกาลที่ 5..., หน้า 51. 
72 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช  
73 “Great Welcome Planned for Siam's King,” The Singapore Free Press and Mercantile 

Advertiser, 14 November 1938, p. 7. 
74 HistorySG, from http://eresources.nlb.gov.sg/history/events/4d50bf90-e893-4a3b-9b28-

45611b9207ea 
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อนุสาวรีย์เซอร์ แรฟเฟิลส์ถูกย้ายไปพิพิธภัณฑ์เมื่อวันท่ี 11 กันยายน ค.ศ. 1942 ส านักข่าว 
Domei ของญี่ปุ่นรายงานว่า จะน าไปเก็บไว้ในท่ีพิเศษของพิพิธภัณฑ์  Syonan Museum  เพื่อแสดง
ความเคารพและเพื่อความปลอดภัย ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความกรุณา (generous tribute) ของผู้ชนะ
ท่ีมีต่อผู้ก่อต้ังสิงคโปร์ ระหว่างญี่ปุ่นท าสงครามบุกอนุสาวรีย์ไม่ได้รับความเสียหายเลย ไม่โดนแม้แต่
สะเก็ดระเบิด ขณะท่ีหอนาฬิกาท่ีอยู่ด้านหลังเสียหายบ้าง 75 แต่หลังสงครามยุติลงใน ค.ศ. 1945  
หนังสือพิมพ์ในสิงคโปร์รายงานว่า แท้ท่ีจริงญี่ปุ่นต้องการกวาดล้างร่องรอยของอังกฤษให้หมดไปจาก
สิงคโปร์ จึงย้ายอนุสาวรีย์ต่างๆ ไปไว้ในพิพิธภัณฑ์เช่นเดียวกับอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชินีวิคตอเรียหน้า
จวนผู้ว่าราชการ อีกท้ังรายงานด้วยว่า อนุสาวรีย์มีร่องรอยโดนสะเก็ดระเบิด วางไว้ในพิพิธภัณฑ์อย่างไม่
ใส่ใจ76 นอกจากนั้น ญี่ปุ่นต้ังใจจะเอาอนุสาวรีย์เหล่านี้ไปหลอม77 หลังสงครามยุติลง ทางการสิงคโปร์ย้าย
อนุสาวรีย์เซอร์ แรฟเฟิลส์กลับท่ีเดิมหน้า Victoria Hall และจัดพิธีเปิดในวันท่ี 6 กรกฎาคม ค.ศ. 194678 
ถ้าช้างส าริดถูกย้ายไปไว้ในพิพิธภัณฑ์เช่นกัน ก็น่าจะถูกย้ายกลับไปไว้ที่เดิมในเวลาใกล้กันนี้  

ถ้าญี่ปุ่นไม่ได้เคล่ือนย้ายช้างช าริดไปท่ีใด ก็ถือว่าช้างส าริดรอดพ้นสงครามมาได้ด้วยดี แต่บทบาท
ของไทยระหว่างสงครามดูเหมือนเกือบจะท าอนุสาวรีย์ช้างส าริดยุติหน้าท่ีการเป็นอนุสาวรีย์ลง  พบว่า
ภายหลังสงครามยุติครบ 2 ปีเต็ม มีผู้เสนอผ่านหนังสือพิมพ์ให้รื้อท้ิงอนุสาวรีย์ข้างส าริดเสีย เพราะเห็นว่า 
เป็นอนุสาวรีย์ท่ีพ้นสมัยและมีไม่กี่คนท่ียังร าลึกถึงการเสด็จฯ สิงคโปร์ในครั้งนั้น ในขณะท่ีสิงคโปร์ไม่ได้ท า
อะไรสลักส าคัญเป็นอนุสรณ์ถึงผู้ปลดปล่อยสิงคโปร์จากแอกและการโหดร้ายของญี่ปุ่น นอกจากเปล่ียนช่ือ 
ถนนโกรฟโรด (Grove Road) เป็นถนนเมาต์แบตเทน (Mountbatten Road) จึงเรียกร้องให้ทางการรื้อ
ท้ิงอนุสาวรีย์ช้างส าริดนี้ และประชาชนเข้าช่ือให้ทางการสร้างอนุสาวรีย์เพื่อยกย่องผู้ปลดปล่อยสิงคโปร์
แทน79 ถ้าทางการและประชาชนสิงคโปร์ตอบสนองข้อเรียกร้องนี้ ก็คงไม่ได้เห็นอนุสาวรีย์ช้างส าริดต้ังอยู่ 
ณ ท่ีนี้มาจนถึงปัจจุบัน 

 

                                       

75 “Raffles' Statue Being Removed to Museum,” Syonan Shimbun, 9 September 1942, p. 4. 
76 “Raffles Statue Restoration Today,” Indian Daily Mail, 6 July 1946, p. 4. 
77 “Statue of Stamford Raffles,” Singapore Infopedia, from 

http://eresources.nlb.gov.sg/infopedia/articles/SIP_119_2005-01-13.html 
78 “A Final Resting Place for the Statue of Raffles,” The Straits Times, 16 December 1988, p. 

7;  “Raffles, Queen Victoria Statues Will Return Home,” Morning Tribune, 26 June 1946, p. 5 and 
“Raffles Statue Restoration Today,” Indian Daily Mail, 6 July 1946, p. 4. 

79 “The Elephant Is Out of Date,” The Straits Times, 14 August 1947, p. 6. 
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ช้างส าริดหน้าอาคารศาลฎีกาเก่าและรัฐสภาเก่า (1946-ปัจจุบัน) 

หลังสงครามมหาเอเชียบูรพาส้ินสุดลง อนุสาวรีย์สมเด็จพระราชินีวิคตอเรีย และอนุสาวรีย์เซอร์
แรฟเฟิลส์ถูกย้ายกลับไปต้ังท่ีเดิม ใน ค.ศ. 1946 ช้างหล่อซึ่งไม่มีข้อมูลว่าถูกญี่ปุ่นย้ายไปท่ีไหน  ก็ต้ังอยู่ท่ี
เดิมจนจนถึงปัจจุบันแต่ท่ีเปล่ียนแปลงไปเป็นระยะ คือการท าหน้าท่ีของอาคารท่ีต้ังอยู่หลังอนุสาวรีย์ช้าง
ส าริด  ซึ่งมีหน่วยงานสับเปล่ียนเข้ามาใช้สถานท่ี หลังสงครามเคยเป็นส านักงานของกรมสวัสดิการสังคม 
(the Department of Social Welfare) ต่อมาใน ค.ศ. 1954 เป็นท่ีต้ังสมัชชานิติบัญญัติ (Legislative 
Assembly of Singapore) หลังจากสิงคโปร์แยกตัวเป็นประเทศอิสระจากสหพันธรัฐมาเลเซีย ใน ค.ศ. 
1965 อาคารนี้ท าหน้าท่ีเป็น อาคารรัฐสภา (Parliament House) หลังจากรัฐสภาย้ายออกไปใน ค.ศ. 
1999  ได้ปรับปรุงเป็นหอศิลปะ ณ รัฐสภาเก่า (Arts House at the Old Parliament) ใน ค.ศ. 2004  
และท าหน้าท่ีดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน 

ช้างส าริดเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์เป็นบางครั้ง แต่นั่นหมายความว่าเกิดเหตุการณ์ท่ีน่าสนใจ  เช่น  
ค.ศ. 1957 หนังสือพิมพ์ The Straits Times ของสิงคโปร์พาดหัวข่าวว่า “Singapore found place of 
honour for royal Siamese gift” เรียกร้องให้ทางการสิงคโปร์สนใจอนุสาวรีย์ช้างส าริดว่า มีช้างตัวน้อย
อยู่นอกอาคารรัฐสภา ถูกอากาศกัดกร่อน โดนฝนและแสงแดดนานกว่า 80 ปี นอกจากกรมโยธาธิการท่ี
รับผิดชอบแวะไปดูซึ่งไม่บ่อยนักแล้ว คนสิงคโปร์ไม่ค่อยได้สังเกต มีน้อยคนท่ีรู้ว่ามีช้างนี้อยู่ และยิ่งน้อยลง
ไปอีกท่ีรู้ว่า ช้างส าริดมาอยู่สิงคโปร์ได้อย่างไร ไม่ใช่ช้างแต่งสวนธรรมดาท่ัวไปท่ีหล่อมาจ านวนมากใน
ราคาถูก แต่เป็นช้างพระราชทานแก่สิงคโปร์จากพระเจ้าแผ่นดิน ....จ าลองมาจากช้างเผือกท่ีหายากและ
โด่งดังของสยาม เป็นช้างบรรดาศักดิ์ (It is an aristocrat amongst elephants.) 80 

เมื่อช้างส าริดอายุครบ 100 ปี ค.ศ. 1971 

ค.ศ. 1971 เมื่อครบ 100 ปีท่ีสิงคโปร์ได้รับช้างส าริดพระราชทาน หนังสือพิมพ์ในสิงคโปร์ลงข่าว
เกี่ยวกับช้างส าริดด้วย พร้อมช้ีให้เห็นถึงความส าคัญของความสัมพันธ์ไทย-สิงคโปร์ ในแบบ             ทวิ
ภาคีและแบบพหุภาคีในระดับภูมิภาคคือ การเป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ
อาเซียน (Association of the Southeast Asian Nations-ASEAN) ด้วยกัน   

                                       

80 “Singapore Found Place of Honour for Royal Siamese Gift, The Straits Times, 8 June 1957, 
p. 9. 
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ในเวลานั้นคือ ค.ศ. 1971 สิงคโปร์พ้นจากการเป็นอาณานิคมของอังกฤษมาได้ 8 ปีแล้ว นับต้ังแต่ 
ค.ศ. 1963 แต่รวมอยู่กับสหพันธรัฐมาเลเซีย ต่อมาจึงแยกเป็นประเทศอิสระใน ค.ศ. 1965 ส่วนสมาคม
อาเซียนเพิ่งก่อตั้งมาได้ 4 ปี (ค.ศ. 1967) ไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย เป็นประเทศผู้ก่อตั้งรวมทั้งฟิลิปปินส์
และอินโดนีเซีย อนุสาวรีย์ช้างส าริดท่ีครั้งหนึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์ของสัมพันธไมตรีท่ีเสมอกันระหว่างชาติ
เอกราชระหว่างไทยกับอังกฤษ มาถึงเวลานี้ ได้เปล่ียนไปเป็นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์แทน 

เมื่อช้างส าริดอายุครบ 114 ปี 

เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (พระอิสริยยศขณะนั้น) เสด็จฯ เยือน
สิงคโปร์ใน ค.ศ. 1985 ได้เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรช้างส าริดนี้ด้วย ในเวลานั้น ยังเรียกอาคารด้านหลัง
อนุสาวรีย์ช้างส าริดว่า อาคารรัฐสภา 

ช้างส าริดเมื่อสิงคโปร์ครบ 170 ปี ค.ศ. 1989 

เมื่อสิงคโปร์คiบ 170 ปี ใน ค.ศ. 1989 อนุสาวรีย์ช้างส าริดได้รับความสนใจขึ้นมาบ้าง เนื่องจาก
หอสมุดแห่งชาติสิงคโปร์จัดอนุสาวรีย์ช้างไว้ในเส้นทางทัศนศึกษาประวัติศาสตร์ (Historical Walking 
Tour) ซึ่งครอบคลุมย่านต่าง ๆ ในอดีต  เช่น Empress Place ศาลฎีกา ศาลานคราภิบาล (City Hall) 
และโบสถ์เซนต์แอนดรูว์ (St. Andrew’s Cathedral)81 

ช้างส าริดเมื่อสิงคโปร์ฉลองครบ 200 ปี ค.ศ. 2019 

 ปีนี้ ค.ศ. 2019 ครบ 200 ปีแห่งการก่อตั้งเมืองสิงคโปร์ เท่ากับครบ 100 ปีของการย้ายอนุสาวรีย์
ช้างส าริดจากหน้า Victoria Hall หรือศาลานคราภิบาล (Town Hall) มาต้ังบนสนามหญ้าของอาคารศาล
ฎีกา ซึ่งต่อมาคือ อาคารรัฐสภา และหอศิลปะในปัจจุบัน  

ช้างส าริดจะมอีายุครบ 150 ปี 

 ใน ค.ศ. 2021 อีก 2 ปีข้างหน้า ข้างส าริดพระราชทานแก่สิงคโปร์จะมีอายุครบ 150 ปี 
เช่นเดียวกับช้างส าริดท่ีพระราชทานแก่ชวาหรือสาธารณรัฐอินโดนีเซียในปัจจุบัน ช้างส าริดท้ังสองรูปยัง
ต้ังเป็นสง่าอยู่ในเมืองหลวงของท้ังสองประเทศ แม้ในแต่ละประเทศจะเกิดการเปล่ียนแปลงมากมายตลอด

                                       

81 “National Library Packs a ‘Pink Elephant’ into Its Historical Tour,” The Straits Times, 22 
November 1989, p. 2. 



61 
 

มา แต่การด ารงอยู่ของช้างส าริด 2 รูปนี้น่าจะท าให้ไทยได้ระลึกถึงความสัมพันธ์กับประเทศท้ังสองท่ีมีมา
อย่างยาวนาน ซึ่งรัชกาลท่ี 5 ทรงวางรากฐานไว้อย่างดี 

ย้อนพินิจช้างส าริดในเชิงสัญลักษณ์ 

 การท่ีอนุสาวรีย์ช้างส าริดพระราชทานต้ังอยู่หน้าหอศิลปะของสิงคโปร์ในปัจจุบัน อาจท าใหค้นรุ่น
หลังๆ เข้าใจไปได้ว่า อนุสาวรีย์นี้เป็นเรื่องของศิลปกรรม แต่แท้ท่ีจริงแล้ว ท่ีมาของช้างส าริดนี้บ่งบอกถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอังกฤษในยุคอาณานิคม ซึ่งอังกฤษก าลังขยายอิทธิพลแข่งกับมหาอ านาจอื่น 
เช่น ฝรั่งเศส และเนเธอร์แลนด์ ในขณะท่ีไทยก็พยายามด าเนินนโยบายเอาตัวรอดด้วยการผูกไมตรีกับชาติ
มหาอ านาจต่าง ๆ ในลักษณะของการถ่วงดุลอ านาจและการด าเนินนโยบายปฏิรูปประเทศให้ทันสมัย ซึ่ง
เริ่มค่อย ๆ ด าเนินการมาต้ังแต่รัชกาลท่ี 3-4 และชัดเจนมากขึ้นในรัชกาลท่ี 5  

 เมื่อรัชกาลท่ี 5 พระราชทานช้างส าริดไปนั้น มีพระราชประสงค์แสดงความขอบคุณท่ีทรงได้รับ
การต้อนรับอย่างดี ซึ่งหมายถึงการท่ีมหาอ านาจอย่างอังกฤษรับเสด็จฯ พระองค์ในฐานะเมือง            เอก
ราชไม่ใช่อาณานิคม คือ การยอมรับความเป็นเอกราชและอธิปไตยของไทย เป็นการเปิดประวัติศาสตร์
ไทยการต่างประเทศไทย ด้วยการด าเนินนโยบายเชิงรุกการของติดต่อชาติมหาอ านาจโดยตรง ช้างส าริด
พระราชทานจึงเป็นสัญลักษณ์ของการติดต่อท่ีเสมอกันของชาติเอกราชระหว่างไทยกับอังกฤษด้วย 

การเสด็จฯ สิงคโปร์รวมทั้งชวาด้วยนั้นเป็นการวางรากฐานของการด าเนินนโยบายเชิงรุกทางการ
ต่างประเทศของไทยออกไปติดต่อกับโลกตะวันตกโดยตรง มีสิงคโปร์เป็นประตูออกและทางผ่าน เพราะ
การเสด็จฯ ไปสิงคโปร์ครั้งนี้ท าให้พระองค์ทรงมีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ส่วนพระองค์กับผู้ปกครองชาว
ยุโรป ตลอดจนพ่อค้าจีนท่ีมีบทบาทส าคัญอยู่ในสิงคโปร์ และหลังจากนี้ไม่นานคือ ปลายปีเดียวกันนี้ 
รัชกาลท่ี 5 จะเสด็จฯ ไปอินเดีย และการเสด็จฯ ไปต่างประเทศครั้งอื่น ๆ จนกระท่ังเสด็จฯ ไปติดต่อกับ
ชาติยุโรปโดยตรงใน ค.ศ. 1897 และ 1907  การเสด็จฯ ไปต่างประเทศเกือบทุกครั้ง สิงคโปร์คือทางออก
และทางผ่านท่ีพระองค์ทรงต้องแวะ 

นอกจากนั้นแล้ว ในฐานะยุวกษัตริย์ท่ีมีพระชนม์เพียง 18 พรรษา แม้จะผ่านการศึกษาและเรียนรู้
ความรู้และธรรมเนียมตะวันตกมาบ้าง แต่การเสด็จฯ ต่างประเทศครั้งนี้ โดยเฉพาะการทรงแวะสิงคโปร์
เป็นแห่งแรก ท าให้สิงคโปร์เป็นเวทีจริงให้พระองค์ได้สัมผัสกับความเป็นตะวันตกมากขึ้น เป็น
ประสบการณ์ตรงท่ีท าให้พระองค์ได้ทรงเรียนรู้ระเบียบพิธีทางการทูต ต้ังแต่การติดต่อเพื่อให้สิงคโปร์และ
ชวารับเสด็จฯ  (การรับ-ส่งเสด็จฯ การจัดทหารกองเกียรติยศ การยิงสลุตรับ-ส่งเสด็จฯ) การแต่งฉลอง
พระองค์ (เต็มยศ และกึ่งสากล) การเข้าสังคมแบบตะวันตกและบันเทิงแบบตะวันตก เช่น งานเล้ียงพระ
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กระยาหาร งานเต้นร า ละครพูด (โอเปรา) ตลอดจนการปกครองและการบริหารตามแบบตะวันตก ได้แก่ 
การทหารท้ังบกและเรือ การศาล การศึกษา การส่ือสาร (ไปรษณีย์และโทรเลข) การรักษาพยาบาล 
เรือนจ า สถานีดับเพลิง รวมไปถึงวิถีชีวิตของคนสิงคโปร์ท่ีอยู่ใต้การปกครองของชาติตะวันตกจากการ
เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรตลาดสด ศาลเจ้าจีน โบสถ์ในศาสนาคริสต์ (St. Andrew’s Cathedral) การ
สร้างสวนพฤกษศาสตร์และสวนจีนของ นายวังโป (Whampoa) เศรษฐีชาวจีนในสิงคโปร์) และ การ
ประกวดดอกไม้ อู่เรือ เสด็จฯ ไปห้างเพื่อทรงซื้อส่ิงของ 

สิงคโปร์อาจไม่ให้ความส าคัญนักกับอนุสาวรีย์แห่งนี้ นอกจากการเป็นจุดเล็ก ๆ ส าหรับการ
ท่องเท่ียว แต่ส าหรับคนไทยแล้ว ช้างส าริดคือสัญลักษณ์ในต่างแดนท่ีแสดงถึงจุดเปล่ียนแปลงส าคัญใน
ประวัติศาสตร์ของไทยท่ีจะก้าวสู่ยุคใหม่บนเส้นทางสายตะวันตก มียุวกษัตริย์ซึ่งมีพระชนมายุเพียง 18 
พรรษาเป็นผู้น า แต่กว่าพระองค์จะได้งฝมือท าอย่างจริงจังก็ต้องรอเวลานานกว่าทศวรรษ เพราะไม่อาจ
ต้านกระแสอนุรักษ์นิยมในเวลานั้นได้  

สรุป 

หลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ กลับจากเสด็จเยือนสิงคโปร์และชวา
ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน ค.ศ. 1871 ได้โปรดเกล้าฯ ให้หล่อช้างส าริดส าหรับพระราชทานแก่
สิงคโปร์และชวา พร้อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์พระราชทานแก่ผู้ว่าราชการเมืองและผู้เกี่ยวข้อง โปรดเกล้า
ฯ แต่งต้ังคณะทูตน าไปท้ังสองส่ิงไปมอบ สิงคโปร์ได้รับช้างส าริดนี้ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1871 ส่วนชวา
ได้รับในเดือนพฤศจิกายนในปีเดียวกัน ทางการสิงคโปร์ประดิษฐานช้างส าริดไว้บนแท่นหน้าศาลานคราภิ
บาล (Town Hall) (ต่อมามีการสร้างอาคาร Victoria Memorial Hall คู่กัน) และท าพิธีเปิดในเดือน
มิถุนายน ค.ศ. 1872 อีก 46 ปีต่อมา ปลายปี ค.ศ. 1918-ต้นปี ค.ศ. 1919 อนุสาวรีย์ช้างส าริดถูกย้ายไป
ต้ังในสนามหน้าอาคารศาลฎีกา (ต่อมาคือ อาคารรัฐสภา ปัจจุบันคือหอศิลปะ ณ อาคารรัฐสภาเก่า)  

ปีนี้ ค.ศ. 2019 เป็นปีท่ีช้างส าริดพระราชทานซึ่งท าหน้าท่ีเป็นอนุสาวรีย์เช่ือมไมตรีต้ังอยู่ท่ีแห่งนี้
ครบ 100 ปีพอดี ขณะท่ีอยู่ในสิงคโปร์มา 148 ปี ในช่วงเวลาท่ีสิงคโปร์เฉลิมฉลองการก่อต้ังครบ 200 ปี  
(Bicentenary) 

มีผู้กล่าวว่า ช่วงวิกฤตท่ีสุดของประวัติช้างส าริด น่าจะเกิดขึ้นระหว่างสงครามมหาเอเชียบูรพา 
ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีญี่ปุ่นยึดครองสิงคโปร์ (ค.ศ. 1942-1945) เพราะช้างส าริดอาจจะถูกน าไปหลอมละลาย
เอาโลหะได้ แต่เนื่องจากไทยเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่น ช้างส าริดจึงอยู่รอดมาได้จนถึงทุกวันนี้ ส่วนจะใช่
เหตุผลนี้จริงหรือไม่ ต้องค้นคว้าหาหลักฐานกันต่อไป เพราะอนุสาวรีย์ของ เซอร์แรฟเฟิลส์ ผู้ก่อตั้งสิงคโปร์
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ก็ไม่ถูกน าไปหล่อหลอมเช่นกัน แต่ถูกน าไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ ช้างส าริดท่ีต้ังอยู่หน้าพิพิธภัณฑ์เมือง
ปัตตาเวียหรือจาการ์ตาก็ไม่ถูกหลอมละลาย  

แต่ภายหลังสงครามยุติ ในบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป อนุสาวรีย์ช้างส าริดท่ีสิงคโปร์เกือบถูก             
รื้อท้ิง เมื่อมีผู้เสนอใน ค.ศ. 1947 ให้สร้างอนุสาวรีย์ยกย่องผู้ปลดปล่อยสิงคโปร์จากการยึดครองของญี่ปุ่น
ไปต้ังแทนอนุสาวรีย์ช้างส าริด หากวันนั้น ทางการและชาวสิงคโปร์ตอบรับข้อเรียกร้องให้รื้อท้ิงอนุสาวรีย์
ดังกล่าว อนุสาวรีย์ช้างส าริดคงส้ินสุดบทบาทของการเป็นอนุสาวรีย์ให้หวนระลึกถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ไทยกับสิงคโปร์เมื่อ 148 ปีก่อน ซึ่งกลายมาเป็นความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ในยุคปัจจุบัน 

..............................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 

 

 
 

 
องค์กรความมั่นคงทางไซเบอร์แห่งสงิคโปร์  

(Cyber Security Agency of Singapore - CSA) 

                                                                  พันเอก ดร.สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ 

 

บทน า 

 การตามเสด็จฯ ทัศนศึกษาสาธารณรัฐสิงคโปร์ครั้งนี้ แม้ว่าเนื้อหาหลักจะอยู่ในขอบข่ายของ
เอเชียใต้ และมีจุดเน้นด้านการเรียนรู้วัฒนธรรมของอินเดีย แต่ทูลกระหม่อมอาจารย์ทรงตระหนักว่า
นักเรียนนายร้อยมีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ท่ีส าคัญคือนักเรียนนายร้อยเมื่อจบไป
เป็นนายทหารแล้ว จ าเป็นต้องมีความรอบรู้ในเรื่องต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีจึงทรงเพิ่มเติมหัวข้อด้านเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม่ และได้ข้อสรุปมาเรียนรู้ด้านไซเบอร์
ของสิงคโปร์ ณ องค์กรความมั่นคงทางไซเบอร์แห่งสิงคโปร์ (CSA) 

สิงคโปร์ได้รับการจัดเป็นประเทศท่ีมีความปลอดภัยไซเบอร์ล าดับท่ี 4 ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เมื่อ
ค.ศ. 2014 (ประเทศไทยอยู่ล าดับท่ี 7) และองค์กรความมั่นคงทางไซเบอร์แห่งสิงคโปร์ (CSA) นี้มีความ
ทันสมัยมาก เพราะถือว่าสิงคโปร์เป็นเบอร์ 1 เรื่อง Cyber security ของโลกในปัจจุบัน แต่สิงคโปร์ก็เคย
มีข่าวเมื่อปี 2008 ว่า ข้อมูลทางการแพทย์ของประชาชน 1.5 ล้านคนรั่วไหล เพราะถูกแฮกเกอร์ 
(Hacker) เจาะระบบเครือข่ายสุขภาพของสิงคโปร์ จึงเป็นส่ิงท่ีนักเรียนนายร้อยควรต้องศึกษาเรื่องเหล่านี้
ไว้เป็นตัวอย่าง โดยเฉพาะลักษณะเด่นของ CSA และหากมีโอกาสก็สามารถน าความรู้กลับมาช่วยพัฒนา
เสริมสร้างระบบของไทยในอนาคตได้ 

Cyber security and Cyber threat 

 เป็นท่ีทราบดีว่าในระยะเวลาไม่กี่ปีท่ีผ่านมา เกิด Big Change ท่ีเรียกว่า Cyber Disruptive 
Technology เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และส่งผลให้เกิดเรื่องของอินเทอร์เน็ต
ของสรรพส่ิงหรือ IoT (Internet of Things) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอีกหลายๆ ด้าน ซึ่งล้วนท าให้
แนวโน้มของภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber threat) เพิ่มมากขึ้นในทุกท่ีทุกประเทศไม่ยกเว้นประเทศไทย 
ดังนั้นเรื่อง Cyber security จึงถือเป็นเรื่องส าคัญ และ Cyber threat เป็นภัยคุกคามใหญ่และใกล้ตัวท่ี
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นักเรียนนายร้อยควรเอาใจใส่และเรียนรู้อย่างจริงจัง และมีข้อแนะน าว่า ถ้านักเรียนนายร้อยจะได้รับ
ประโยชน์เป็นอย่างมากในการเรียนรู้จาก CSA นักเรียนนายร้อยจ าเป็นต้องมีการตระเตรียมพื้น
ฐานความรู้และศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับระบบของไทยติดตัวมาด้วย  

 นักเรียนนายร้อยคงจะเห็นได้ว่า ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเป็นโครงสร้างพื้นฐานส าคัญท่ีช่วยอ านวย
ความสะดวกท้ังในชีวิตประจ าวันของผู้คนท่ัวไป การด าเนินธุรกิจของภาคเอกชน ตลอดจนการท างานของ
ภาครัฐ ท าให้ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีไหลเวียนอยู่บนโลกออนไลน์ ท้ังข้อมูลท่ัวไป ข้อมูลท่ีเป็นความลับ/ส่วนตัว  
ไปจนถึงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงระดับชาติ มีจ านวนมากและข้อมูลเหล่านี้ถือเป็นข้อมูลส าคัญท่ีจะ
ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและประเทศในโลกยุคดิจิทัล หากข้อมูลเหล่านี้รั่วไหลออกไปอยู่ในมือของกลุ่ม
คนประสงค์ร้าย แน่นอนว่าย่อมก่อให้เกิดความเสียหายแบบท่ีไม่สามารถประเมินค่าได้ 

 ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ประเทศส่วนใหญ่ต่ืนตัวกับปัญหาและภัยคุกคามทางไซเบอร์รูปแบบต่าง ๆ โดย
ร่วมแสวงหาแนวทางป้องกันและแก้ไขหากเกิดเหตุ รวมท้ังก าหนดมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัย      
ไซเบอร์ขึ้นทั้งในระดับโลกและภูมิภาค เช่น เอเชียแปซิฟิกมีการจัดต้ัง APCERT (Asia Pacific Computer 
Emergency Response Team) โดย JPCERT/CC ของญี่ปุ่นเป็นแกนน า ส่วนในอาเซียนมีสิงคโปร์เป็น
ประเทศท่ีได้รับการยอมรับเป็นอย่างมาก โดย SingCERT (The Singapore Computer Emergency 
Response Team) จัดการฝึกซ้อมรับมือภัยไซเบอร์ให้กับอาเซียนอย่างต่อเนื่อง 

สิงคโปร์จัดต้ัง CSA   

สิงคโปร์ได้จัดต้ังองค์กรดูแลความมั่นคงทางไซเบอร์หรือ CSA เพื่อรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม่อย่างเป็นทางการเมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2015 ภายใต้การดูแลของกระทรวงสารสนเทศและการส่ือสาร 
(ICT) เพื่อท าหน้าท่ีสอดส่องประเด็นด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ระดับชาติ ซึ่งการริเริ่มจัดต้ัง CSA นี้
เกิดขึ้นหลังจากเว็บไซด์ทางการของส านักนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีสิงคโปร์เคยถูกโจมตีเมื่อปี 
2013 เช่นเดียวกับอีกหลายประเทศท่ัวโลกท่ีต้องเผชิญหน้ากับภัยคุกคามทางไซเบอร์หลากหลายรูปแบบ 

 ตามแผนการท่ีก าหนดไว้ในขั้นแรก บทบาทของ CSA จะท างานโดยร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ
ภาคเอกชน ท้ังในด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา ปฏิบัติการความมั่นคงทางไซเบอร์ การพัฒนา
และประเด็นอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง นอกจากนี้รัฐบาลสิงคโปร์ยังมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่ม
จ านวนบุคลากรผู้เช่ียวชาญด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยท้องถิ่นท่ีมีหลักสูตรท่ี
เกี่ยวข้อง 

 หลังจากมีการจัดต้ังแล้ว CSA ก็ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดย CSA มีความพยายาม
ผลักดันร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security Act 2018) เพื่อป้องกันข้อมูล
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โครงสร้างพื้นฐานท่ีส าคัญของประเทศและเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐ ซึ่งร่าง
ดังกล่าวรัฐบาลสิงคโปร์ได้มีการศึกษาข้อกฎหมายในการจัดท าจากประเทศอื่น ๆ ท่ีเป็นมาตรฐานระดับ
สากลและมีผลในทางกฎหมายเมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2018 อีกท้ังยังมีการบัญญัติกรอบการท างาน 
รวมถึงวางระเบียบ กฎเกณฑ์ ก าหนดหน้าท่ีและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ถือครองโครงสร้างพื้นฐาน
ส าคัญทางสารสนเทศ (Critical Information Infrastructure - CII) โดย CSA จะท างานใกล้ชิดกับภาค
ส่วนท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการบริการท่ีใช้คอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ (ร่างพระราชบัญญัติการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ หรือ พ.ร.บ.ไซเบอร์ของไทย พ.ศ.2562/2019 ก็ถอดแบบมาจาก
กฎหมาย Cyber Security Act 2018 ของสิงคโปร์ แต่ให้อ านาจรัฐมากกว่ากรณี CSA) 

 ท้ังนี้ กระทรวง ICT สิงคโปร์ และ CSA ร่วมกันเสนอกฎหมายท่ีเพิ่มมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยให้กับโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศท่ีส าคัญของประเทศ เพื่อลดความเส่ียงและเพิ่ม
ความสามารถของผู้ประกอบการในการรับมือกับการโจมตี โดยมีสาระส าคัญ 4 ประการ ได้แก่  

1. สร้างกรอบการท างานท่ีชัดเจนให้กับบริษัทเจ้าของโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศท่ีส าคัญ 

2. ให้อ านาจหน่วยงาน CSA ในการจัดการโต้ตอบต่อภัยคุกคาม 
3. สร้างกรอบการท างานส าหรับการแบ่งปันข้อมูลส าคัญด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์

กับเจ้าหน้าท่ีและโดยเจ้าหน้าท่ี CSA 
4. การสร้างกรอบการท างานในการมอบใบอนุญาตให้กับผู้ให้บริการศูนย์รักษาความปลอดภัย

ไซเบอร์ (SOC)  
ส่วนในระดับภูมิภาค สิงคโปร์ได้ผลักดันความร่วมมือความมั่นคงด้านไซเบอร์ในอาเซียน ซึ่ง

สมาชิกประเทศต่าง ๆ ก าลังพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และการผลักดันของสิงคโปร์นี้มี
ความชัดเจนมากขึ้นหลังจากการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนในเดือนกันยายน 2018 โดยความร่วมมือ
ดังกล่าวมีการจัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ของอาเซียน เพื่อเป็นการก าหนด
มาตรฐานการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้มีแนวคิดไปในทางเดียวกัน และวางแนวทางการจัดการกับ
อาชญากรรมไซเบอร์ร่วมกันภายในอาเซียนและอินโด-แปซิฟิก  

ส าหรับไทยในฐานะประเทศท่ีก าลังพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และมีภัยคุกคามแห่งโลกไซเบอร์ 
(cyber threat) และข่าวปลอม (fake news) ท่ีเป็นปัญหาส าคัญในสังคมปัจจุบัน ก็จ าเป็นต้องมีแผน
ยุทธศาสตร์ท่ีชัดเจนและสามารถน าไปปฏิบัติจริงด้วยเช่นกัน ดังนั้นการเรียนรู้ศึกษากรณีประเทศสิงคโปร์
จึงสามารถเป็นแนวทางได้ไม่น้อยทีเดียว โดยเฉพาะตัวองค์กร CSA และกฎหมายรับมือภัยคุกคามโลก          
ไซเบอร์จากตัวอย่างของสิงคโปร์  
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ข้อพินิจจาก CSA ถึงระบบของไทย 

 ปัจจุบัน CSA เป็นหน่วยงานภาครัฐของสิงคโปร์ท่ีได้รับการรับรอง OpenGov Recognition of 
Excellence (RoE) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดเกณฑ์มาตรฐานใหม่ส าหรับนวัตกรรม ICT ของรัฐบาลใน
ภูมิภาคอาเซียน เมื่อปี 2018 โดย CSA ได้รับการยอมรับและยกย่องว่ามีประสิทธิภาพสูง มีการพัฒนาไปสู่
การยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพในการบริการ จัดการ และสร้างความเข้มแข็งให้กับข้อมูลและ
โครงสร้างเทคโนโลยีพื้นฐานด้านการส่ือสารของรัฐ และเป็นท่ียอมรับของภาคเอกชนและประชาสังคมใน
การบริหารจัดการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของสิงคโปร์เป็นการสร้างความมั่นคงปลอดภัยใน
ระบบ (Network) และข้อมูล (Data) และการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวจ าเป็นต้องใช้ท้ังมาตรการทาง
เทคโนโลยี มาตรการทางกฎหมาย (Statutory regulation) รวมถึงการก ากับดูแลตนเอง (Self-
regulation) และการก ากับดูแลร่วมกัน (Co-regulation) ของบุคคล 3 ฝ่าย ท้ังผู้อาจได้รับผลกระทบจาก
การโจมตีทางไซเบอร์ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  

อย่างไรก็ตามแม้มาตรการทางกฎมายอาจมีความจ าเป็นในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบและข้อมูลอันอาจกระทบถึงความมั่นคงของชาติ แต่ความเข้มข้นของมาตรการดังกล่าวก็ต้อง
ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน ให้ประชาชนยังคงด ารงซึ่งสิทธิเสรีภาพในโลกไซเบอร์ (โลกเสมือน
จริง) เสมอกับท่ีมีในโลกแห่งความเป็นจริง  

นอกจากนี้การใช้มาตรการทางกฎหมายต้องมีความเป็นสากล คือจ าเป็นต้องได้รับการยอมรับ 
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมถึงประชาคมโลกด้วย เพราะเหตุท่ีการโจมตีทางไซเบอร์อาจกระท าโดย
ผู้ไม่หวังดีท่ีมาจากท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศ ดังนั้นรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคมจ าต้องมีการประสานความร่วมมือกันอย่างเป็นระบบ เพื่อจัดการกับปัญหาการโจมตีทาง          
ไซเบอร์ท้ังจากภายในประเทศและนอกประเทศ 

ท่ีส าคัญคือการก าหนดมาตรการทางกฎหมายของสิงคโปร์นั้น (กฎหมายความปลอดภัยทาง        
ไซเบอร์) ยังท าให้เกิดประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมของประเทศด้วย เพราะท าให้ท่ัวทั้งอุตสาหกรรมได้รับ
ข้อมูลการโจมตีในรูปแบบต่างๆ แบบทันที และเป็นการสร้างระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าเมื่อมีการคุกคาม
เกิดขึ้น ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของผู้ประกอบการ  
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บทส่งท้าย 

 ข้อพินิจจากกรณีของประเทศสิงคโปร์ด้านหนึ่งท่ีน่าสนใจคือ แม้มาตรการทางกฎหมายเป็นเรื่อง
จ าเป็นก็จริง แต่ต้องค านึงถึงสิทธิเสรีภาพและความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนด้วย โดยเฉพาะจาก
ภาคเอกชนและประชาชน ดังนั้นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์จึงจ าเป็นต้องค านึงถึงการ
คุ้มครองความเป็นส่วนตัวและความสะดวกสบายในการเข้าถึงระบบของแต่ละบุคคลด้วยเช่นกัน ท้ังนี้
เพราะการมุ่งเน้นแต่การรักษาความมั่นคงของชาตินั้น อาจเกิดการลุกล้ าความเป็นส่วนตัวได้ แต่ในทาง
กลับกัน หากการมุ่งเน้นให้เกิดความสะดวกสบายในการเข้าถึงระบบ ก็อาจท าให้ความมั่นคงปลอดภัยทาง
ไซเบอร์เกิดความหละหลวมเช่นกัน 

 ดังนั้นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบจึงจ าเป็นต้องรักษาสมดุลระหว่างการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทาง
ไซเบอร์ การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว และการอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงระบบให้เหมาะสม 
เนื่องจากเป็นกลไกส าคัญในการสร้างความไว้วางใจ และการส่งเสริมให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
ท างานทุกภาคส่วน 

 อย่างไรก็ดีส าหรับฝ่ายผู้ใช้บริการก็จ าเป็นต้องรู้จักใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีคุณภาพเช่นกัน 
เพราะแม้ว่ามาตรการทางกฎหมายของรัฐอาจสร้างความต่ืนตระหนก ความกังวลว่าจะท าให้ผู้ท่ีใช้ส่ือ
ออนไลน์ขาดความเป็นส่วนตัว เป็นการเปิดช่องให้เกิดการกล่ันแกล้ง และใช้อ านาจรัฐท่ีไม่ชอบธรรม แต่
ในขณะเดียวกันก็เป็นการปลุกสังคมให้ต่ืนตัวในเรื่องของพฤติกรรมในการใช้ส่ือออนไลน์ท่ีปัจจุบันมี
แนวโน้มในการใช้เพื่อกล่ันแกล้งผู้อื่น (Cyberbullying) มากขึ้น เช่ือว่าหากมีสติและระมัดระวังในการใช้
ส่ือออนไลน์ก็ไม่จ าเป็นต้องกังวลแต่อย่างใด 

.............................. 
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รายการอ้างอิง 

รายงานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของโลก (Global Cyber security Index)  

https://dga.or.th/upload/download/file_a72a7758d9e084011ace28bc4cc09794.pdf 

สรุปสาระส าคัญเรื่อง หน่วยงานภาครัฐสิงคโปร์ท่ีได้รับรางวัลฯ https://www2.opdc.go.th/ 

สิงคโปร์ยกระดับความพยายามทางไซเบอร์ของภูมิภาคด้วยศูนย์ความเป็นเลิศ  

http://apdf-magazine.com/th 

สิงคโปร์ผลักดันความร่วมมือความมั่นคงด้านไซเบอร์ในอาเซียน  

https://www.springnews.co.th/global/326816 

Cyber Defence Singapore 2019 https://www.sans.org/event/cyber-defence-singapore-2019 

Cyber Security Agency of Singapore https://www.csa.gov.sg/ 

Singapore Cyber Landscape 2018 https://www.csa.gov.sg/news/publications/singapore-
cyber-landscape-2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://apdf-magazine.com/th
https://www.csa.gov.sg/news/publications/singapore-cyber-landscape-2018
https://www.csa.gov.sg/news/publications/singapore-cyber-landscape-2018


 
 

 

 

 

 Gardens by the Bay: การสร้างสรรค์เมืองในสวนของสิงคโปร์ 

พันเอกหญิง รศ.ชมนาด เทียมพิภพ 

 

“...ผมเชื่อเสมอว่า เมืองที่เต็มไปด้วยป่าคอนกรีต จะท าลายจิตวิญญาณ
ความเป็นมนุษย์ สิ่งท่ีเราต้องการคือธรรมชาติท่ีเต็มไปด้วยพื้นท่ีสีเขียว เพื่อยกระดับ
จิตวิญญาณของเรา...” 

ลี กวน ยู, วันปลูกต้นไม้แห่งชาติสิงคโปร์ 8 พฤศจิกายน 1999  

 

ทุกวันนี้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ 
ก าลังเป็นวาระแห่งชาติของทุก ๆ ประเทศทั่วโลก หากส าหรับสิงคโปร์แล้ว แนวความคิดเช่นนี้ได้
เกิดขึ้นมาแล้วกว่าห้าทศวรรษ เมื่อนายกรัฐมนตรีท่านแรกของสิงคโปร์ ลี กวน ยู ได้แสดงวิสัยทัศน์ว่า
สิงคโปร์จะต้องเป็น “เมืองในสวน (Garden City)” ดังบางส่วนของบันทึกของท่านที่ว่า “...หลังจาก
ได้รับอิสรภาพ ผมพยายามค้นหาแนวทางที่จะท าให้เราแตกต่างจากประเทศโลกที่สามอื่น ๆ แล้วผมก็
ได้ข้อสรุปท่ีการท าให้สิงคโปร์เขียวและสะอาด...”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แสตมป์ที่ระลึก 50 ปีแห่งการสร้างเมืองในสวน  

(ที่มาภาพ: https://findyourstampsvalue.com) 

วันที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 1967 สิงคโปร์จึงได้ก าหนดนโยบาย Garden City ขึ้น และต่อมา
ได้ออกพระราชบัญญัติสวนสาธารณะและต้นไม้ ค.ศ. 1972 รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกัน 
จัดสรรพื้นที่ส าหรับปลูกต้นไม้ ไม่ว่าจะเป็นบริเวณอาคารส านักงาน ที่อยู่อาศัย ริมถนนหนทาง หรือ

https://findyourstampsvalue.com/
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แม้กระทั่งที่จอดรถ จนกระทั่งถึงปัจจุบันสิงคโปร์ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองท่ีมีพื้นท่ีสีเขียวมากที่สุด
ในโลก และยังได้ขยายจุดมุ่งหมายให้กว้างขึ้นไปอีก โดยจะให้สิงคโปร์เป็น City in the garden ตาม
แผนแม่บทพัฒนาเมือง ค.ศ. 2014 – 2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลี กวน ยู, วันปลูกต้นไม้แห่งชาติสิงคโปร์ 8 พฤศจิกายน 1999  

(ที่มาภาพ https://themomentum.co/singapore-green/) 

 

  ลี กวน ยู ได้รับฉายาว่าเป็น “หัวหน้าคนสวน” ของสิงคโปร์ ตลอดระยะเวลาห้าทศวรรษท่ี
ผ่านมา สิงคโปร์ได้เปลี่ยนจากป่าคอนกรีต ชุมชนแออัด แม่น้ าสกปรก สภาพแวดล้อมที่รกหูรกตา 
กลายเป็นเมืองสีเขียวที่มีการจัดการอย่างยอดเยี่ยม สิ่งแวดล้อมสะอาด ผู้คนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี  
“สวนในเมือง” ได้เป็นศูนย์รวมกิจกรรมนันทนาการเพื่อการพักผ่อน ไม่ว่าจะเป็นการว่ายน้ า พายเรือ 
ตกปลา ปั่นจักรยาน ตีกอล์ฟ ตั้งแคมป์ ปาร์ตี้ ฯลฯ  พร้อม ๆ องค์ประกอบส าคัญของเมืองที่สมดุล 
อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน ท่ีอยู่อาศัย ศูนย์การค้า ระบบขนส่งสาธารณะ และแหล่งอุตสาหกรรม  

อันท่ีจริงแนวความคิดของสิงคโปร์เรื่องการสร้างสวนในเมืองในรูปแบบ “สวนพฤกษศาสตร์” เพื่อ
การเพาะปลูกและอนุรักษ์พืชพันธุ์หลากหลาย ท้ังไม้ดอกไม้ประดับ พืชพันธุ์เศรษฐกิจท่ีส าคัญ ท้ังท่ีเป็น        
ไม้ประจ าถิ่น และไม้จากภูมิภาคหรือทวีปอื่น ส าหรับการศึกษาและเป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจนั้น ไม่ใช่

https://themomentum.co/singapore-green/
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เรื่องใหม่เสียทีเดียว ใน ค.ศ. 1822 เซอร์ แสตมฟอร์ด แรฟเฟิลส์ (Sir Stamford Raffles) ผู้สถาปนา
สิงคโปร์ และนักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษ ได้สร้างสวนพฤกษศาสตร์ขึ้น ณ  Government Hill                 
(Fort Canning Hill) เพื่อการทดลองทางด้านพฤกษศาสตร์ โดยเฉพาะพืชท่ีมีค่าทางเศรษฐกิจ  

สวนพฤกษศาสตร์ Fort Canning Hill เป็นสถานท่ีทดลองพัฒนาพืชพันธุ์ต่าง ๆ ตามล าดับ ท่ี
ส าคัญ เช่น ค.ศ. 1888 เฮนรี นิโคลัส ริดรีย์ (Henry Nicholas Ridley) ได้ริเริ่มน ายางพารา (พืชประจ า
ถิ่นของบราซิลและเปรู) มาปลูก พัฒนาพันธุ์ จนสามารถกรีดน้ ายางได้ในพื้นดินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ในเวลาต่อมา สวนพฤกษศาสตร์ Fort Canning Hill  ยังมีช่ือเสียงยิ่งขึ้นไปอีกในเรื่องการปรับปรุงและ
ผสมพันธุ์กล้วยไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกล้วยไม้ Vanda Miss Joaquim ดอกไม้ประจ าชาติของสิงคโปร์        
(ในสมัยท่ีศาสตราจารย์อีริค โฮลท์ทัม (Eric Holttum) เป็นผู้อ านวยการระหว่าง ค.ศ. 1922 – 1954 และ
ผู้ก่อต้ังสมาคมกล้วยไม้แห่งชาติ) จนกระท่ังในปัจจุบัน Fort Canning Hill ได้ช่ือว่าเป็นสวนกล้วยไม้ท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในโลก มีพืชพรรณและกล้วยไม้กว่า 60,000 ต้น ประชาชนชาวสิงคโปร์ต่างพากันมาพักผ่อน
หย่อนใจ พร้อม ๆ กับช่ืนชมและศึกษาพืชพันธุ์อันอุดมในสวนพฤกษศาสตร์ในเมืองแห่งนี้มิได้ขาด 

ใน ค.ศ. 2015 องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ขึ้น
ทะเบียนสวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์ Fort Canning Hill เป็นมรดกโลก และสถานท่ีส าคัญท่ีเป็นสัญลักษณ์
ของประเทศ ร่วมกับนครวัดของกัมพูชา และก าแพงเมืองจีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanda Miss Joaquim  

(ที่มาภาพ: 123RF.com) 

 

สวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์เป็นสัญลักษณ์แห่งความประสบผลส าเร็จในการเปล่ียนเมืองท่ีเป็นป่า
คอนกรีตให้ปกคลุมไปด้วยพื้นท่ีสีเขียว บนเกาะสิงคโปร์ท่ีมีพื้นท่ี 22 ตารางกิโลเมตรนั้น ระยะเริ่มแรกมี



73 
 

ต้นไม้เพียง 158,600 ต้น ณ เวลาปัจจุบัน เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 1.4 ล้านต้น จากพื้นท่ีสีเขียวท่ีมีเพียง 879 ไร่ 
เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 9,700 ไร่  และสวนในเมืองท่ีเคยมีเพียง 13 สวน ก็ได้เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 350 สวน 
ความส าเร็จดังกล่าวส่งผลให้สิงคโปร์ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองท่ีมีพื้นท่ีสีเขียวหนาแน่นมากท่ีสุดในโลก 
(29.3% ของพื้นท่ี) อย่างไรก็ตามสิงคโปร์ยังคงเดินหน้าสร้างพื้นท่ีสีเขียวต่อไป บทพิสูจน์ท่ีส าคัญคือ สวน
พฤกษศาสตร์ในเมืองท่ีมีช่ือเสียงและเป็นสัญลักษณ์ใหม่ของสิงคโปร์ : “Gardens by the Bay” 

Gardens by the Bay เป็นสวนพฤกษศาสตร์ในเมืองอีกแห่งหนึ่งที่เป็นเครื ่องแสดงความ
พยายามในการสร้างสรรค์เมืองในสวนของสิงคโปร์ นับต้ังแต่เปิดให้เข้าชมใน ค.ศ. 2012 จนถึงปี
ปัจจุบัน (ค.ศ. 2019) มีผู้คนจากท่ัวโลกได้มาเยือนสวนพฤกษศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียงแห่งนี้มากกว่า 50 ล้านคน  

Gardens by the Bay เป็นสวนพฤกษศาสตร์ในเมืองอันกว้างใหญ่กินอาณาบริเวณถึง 631.25 
ไร่ บริเวณ Marina Bay ซึ่งเป็นพื้นที่ดินใหม่อันเกิดจากการถมทะเล สิ่งก่อสร้างภายใน อาณาบริเวณ 
Gardens by the Bay ล้วนก้าวล้ าน าสมัย ผสมผสานกันระหว่างนวัตกรรมและธรรมชาติ ความ
สวยงามประกอบกับ ความคิดอันสร้างสรรค์ในการก่อสร้างเช่นนี้ อาจจะท าให้หลาย ๆ คนหวนกลับไป
ระลึกถึง แนวความคิดเรื่องการสร้างสวนสวรรค์ด้วยน้ ามือมนุษย์ เพื่อการปลูกพืชพันธุ์ไม้ให้เจริญเติบโต 
งดงาม ในพื้นท่ีซึ่งไม่ใช่ป่าธรรมชาติ เช่น สวนสวรรค์กลางทะเลทรายแห่งบาบิโลนท่ีมีช่ือเสียงมาต้ังแต่ยุค
โบราณได้เลยทีเดียว  

Gardens by the Bay ประกอบด้วยพื้นท่ีสองส่วนหลัก คือ Bay South Garden และ Bay East 
Garden บริเวณท่ีใหญ่ท่ีสุดคือ Bay South Garden ซึ่งประกอบด้วยหมู่เรือนต้นไม้ขนาดใหญ่ ท่ีน่าสนใจ
คือ Flower Dome, Cloud Forest Cloud Forest และ Super trees 

Flower Dome เรือนต้นไม้กระจกขนาดใหญ่ซึ่งสร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจในรูปทรงดอกกล้วยไม้ 
“Vanda Miss Joaquim” ดอกไม้ประจ าชาติสิงคโปร์  Flower Dome เป็นเรือนกระจกซึ่งควบคุม
อุณหภูมิภายในระหว่าง 23 - 25 องศา เพื่อจัดแสดงไม้ดอก ไม้ประดับ และพืชพันธุ์ไม้นานาชนิด             
จากท่ัวทุกมุมโลก โดยแบ่งเป็นสวนรูปแบบต่าง ๆ เช่น สวนออสเตรเลีย สวนแอฟริกาใต้ สวนอเมริกาใต้            
สวนแคลิฟอร์เนีย และสวนเมดิเตอร์เรเนียน ฯลฯ  

เรือนต้นไม้กระจกขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่ง คือ Cloud Forest สวนป่าในม่านเมฆซึ่งประกอบด้วย
สวนป่าดิบช้ืน ภูเขาจ าลองและน้ าตกในร่มท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก (สูงถึง 35 เมตร) พืชพันธุ์ท่ีปลูกใน
สวนป่าในม่านเมฆนี้ ประกอบด้วยพืชเขตร้อนช้ืนนานาชนิด บางชนิดขึ้นอยู่บนพื้นท่ีสูงจากระดับน้ าทะเล
ถึง 2,000 เมตร ผู้คนท่ีได้มาเยือนอาจสมมุติตนเองว่าได้เดินเล่นบนภูเขา ท่ามกลางม่านเมฆ น้ าตก และ
พรรณไม้เขียวขจี  
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Super trees  

(ที่มาภาพ: elinchow.blogspot.com) 

ส่ิงก่อสร้างท่ีโดดเด่นในบริเวณ Bay South Garden ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นสัญลักษณ์ใหม่ของ
สิงคโปร์คือ Super trees หมู่เรือนต้นไม้ รูปทรงต้นไม้ยักษ์ จ านวน 18 ต้น ราวกับหลุดออกมาจาก
จินตนาการในภาพยนตร์เรื่องดัง “อวตาร” หมู่ต้นไม้ยักษ์ (ซึ่งมีความสูงเท่ากับอาคารสูง 9 - 16 ช้ัน) เป็น
สวนแนวต้ังส าหรับปลูกพืชพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ระหว่างต้นไม้ยักษ์บางหมู่เช่ือมต่อกันด้วยทางเดินลอยฟ้า เพื่อ
ช่ืนชมทิวทัศน์ของสวนโดยรอบ และทุก ๆ วัน เวลา 19.45 - 20.45 นาฬิกา บริเวณสวน Super trees 
แห่งนี้จะสว่างไสว ตระการตา ด้วยการแสดงแสง สี เสียง  

ส่วนบริเวณ Bay East Garden นั้น เป็นส่วนนันทนาการขนาดใหญ่ ประกอบด้วยสนามหญ้า
เขียว สวนต้นปาล์มจากเขตร้อนช้ืน สวนน้ าขนาด 6.25 ไร่ บ้านต้นไม้ท่ีสูงถึง 7.5 เมตร และอุโมงค์น้ าแบบ 
อินเตอร์แอคทีฟ ผู้คนสามารถมาพักผ่อนหย่อนใจ ออกก าลังกาย และท ากิจกรรมกลางแจ้งทุกรูปแบบได้
อย่างสนุกสนาน 

Gardens by the Bay เป็นหลักกิโลเมตรส าคัญท่ีช้ีให้เห็นว่า สิงคโปร์เดินทางมาไกลเพียงใด ใน
ความพยายามสร้าง “เมืองในสวน”  จากวิสัยทัศน์และนโยบายสร้างสรรค์ของนายกรัฐมนตรีลี กวน ยู            
ผู้ล่วงลับ ได้น าชาวสิงคโปร์ทุกภาคส่วน ให้ร่วมมือร่วมใจกันด า เนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจังมาถึง              
ห้าทศวรรษ มีผลให้สิงคโปร์เป็น “เมืองในสวน” อย่างสมบูรณ์แบบ “เมืองในสวน” มิได้สร้างคุณูปการแก่
ชาวสิงคโปร์ แค่เพียงการปลูกต้นไม้ หรือสร้างพื้นท่ีสีเขียว จนกระท่ังสิงคโปร์มีช่ือเสียงในฐานะท่ีเป็นเมือง
หนึ่งท่ีมีสภาวะแวดล้อมดีท่ีสุดเท่านั้น หากยังเป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจของสิงคโปร์ให้มั่นคงยิ่งขึ้น           
อีกด้วย เพราะการบริหารจัดการท่ีดี และความเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่อาศัยของ “เมืองในสวน”     
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แห่งนี้ ย่อมเป็นการสร้างบรรยากาศการท่องเท่ียวและการลงทุน เอื้ออ านวยต่อการเพิ่มศักยภาพและ
มูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศสิงคโปร์ซึ่งมีรายได้หลักมาจากนักท่องเท่ียวและนักลงทุน 

การท่ีได้มีโอกาสมาเยือน Gardens by the Bay จึงมิได้เป็นเพียงการได้มาท่องเท่ียวชมสวนไม้
ดอก ไม้ประดับ หรือพืชพันธุ์ธรรมชาติ ซึ่งผสมผสานกันระหว่างการออกแบบสวนในเมืองท่ีงดงามแปลก
ใหม่ กับเทคโนโลยีอันก้าวหน้าล้ าสมัย แต่ยังสามารถท าให้เราได้ตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างสวน
พฤกษศาสตร์ในเมือง ท่ีนอกจากจะเป็นสถานท่ีสวยงามส าหรับพักผ่อนหย่อนใจ เป็นปอด และเป็นหน้าตา
ของเมืองแล้ว สวนพฤกษศาสตร์ในเมืองยังมีความส าคัญในด้านท่ีเป็นสถานท่ีศึกษาทดลองพันธุ์พืช ซึ่งมี
ความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ การสร้างสวนพฤกษศาสตร์จึงมีความส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ประเทศท่ีขาดแคลน หรืออ่อนแอ ในการรักษาและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  

หลังจากการศึกษาเรื่องการสร้างสรรค์ “เมืองในสวน” ของชาวสิงคโปร์แล้ว อาจจะท าให้เรา
ได้เห็นบทเรียนซึ่งน่าจะน ามาใช้ประโยชน์ได้ต่อไปในอนาคตอันได้แก่ การเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการ
ทรงสอนและพระราชด าริของ “ทูลกระหม่อมอาจารย์” สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ   
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงเล็งเห็นความส าคัญของวิชาพฤกษศาสตร์และสวนในเมือง
ลักษณะดังกล่าวเช่นเดียวกัน  

ดังเราทุกคนได้ประจักษ์ชัดว่า “ทูลกระหม่อมอาจารย์” ทรงสอนนักเรียนนายร้อยให้ตระหนักถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติ กับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตของผู้คน และทรงพระกรุณาฯ พระราชทาน
แนวทางให้ราษฎรทุกหมู่เหล่า ให้ใส่ใจในเพาะปลูกพืชพันธุ์ไม้ ทรงให้หน่วยงานสร้างสวนพฤกษศาสตร์ขึ้น 
ณ พื้นท่ีต่าง ๆ ท่ัวประเทศ จนลงไปถึงในระดับสถานศึกษา และระดับต าบลหมู่บ้าน ตัวอย่างคือ            
สวนพิพิธพฤกษ์ สวนพฤกษพรรณเทพรัตน์ สวนพืชพันธุ์ ไม้ภาคใต้ ฯลฯ ณ โรงเรียนนายร้อย                    
พระจุลจอมเกล้า หรือโครงการในพระราชด าริ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปลูกต้นไม้ดอกไม้ผล เช่น โครงการ
ทหารพันธุ์ดีของหน่วยทหารต่าง ๆ ท่ัวทุกกองทัพภาค โครงการปลูกผักเพื่อบริโภคในโรงเรียน โครงการ
บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองในระดับต าบลหมู่บ้าน ฯลฯ  

สวนพฤกษศาสตร์และโครงการในพระราชด าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปลูก อนุรักษ์และพัฒนาพืชพันธุ์ต้นไม้
ดอกไม้ผล นับเป็นความพยายามซึ่งก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันรักษาพื้นท่ีสีเขียว เพื่อต่อสู้กับ
มลภาวะ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้คนทุกหมู่เหล่า ทุกเพศ ทุกวัย  
ทุกอาชีพได้ร่วมมือร่วมใจกันประกอบกิจกรรม ได้ถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น จากกลุ่มคนสู่กลุ่มคน           
เพื่อศึกษา พัฒนา และอนุรักษ์เรื่องพืชพันธุ์ไม้ร่วมกัน ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้ออกก าลังกายให้
ร่างกายแข็งแรง จิตใจเบิกบาน และได้เจริญหูเจริญตากับไม้ดอกไม้ผล พร้อม ๆ กับภาคภูมิใจท่ีได้รับ
ประทานพืชผักผลไม้สด ถูกหลักอนามัย จากสวนสวยท่ีปลูกต้นไม้ด้วยมือของตนเอง ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็น
การสร้างความมั่นคงทางอาหาร ส่ิงแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงให้แก่
ชาติของเราโดยรวมอีกด้วย 
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ในขณะท่ีชาวสิงคโปร์ซึ่งอาศัยอยู่บนเกาะซึ่งมีพื้นท่ีเพียง 22 ตารางกิโลเมตร แต่สามารถร่วมมือ
ร่วมใจกันเปล่ียนป่าคอนกรีต ให้เป็น “เมืองในสวน” อันเขียวชอุ่มมีช่ือเสียงได้ แล้วเหตุใดพวกเราชาวไทย 
จะไม่ช่วยกันรักษา อนุรักษ์ และฟื้นฟู พืชพันธุ์ไม้ อันอุดมสมบูรณ์ บนแผ่นดินท่ีงดงามตามธรรมชาติของ
เรา ให้คงไว้หรือกลับคืนมา พวกเราทุกคนจะได้อาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน จากผู้คน
รุ่นเราต่อเนื่องไปยังผู้คนรุ่นลูกหลาน การศึกษาเรื่องราวของ Gardens by the Bay และการสร้างสรรค์
เมืองในสวนของชาวสิงคโปร์ในบทนี้ จึงคงจะท าให้เราเกิดแรงบัลดาลใจ บทเรียน และตระหนักถึง
ความส าคัญของการเรียนรู้ ความร่วมมือร่วมใจกันรักษา และความรู้สึกช่ืนชมความงดงามของ         
พฤกษพรรณได้บ้าง  

ประการส าคัญท่ีสุดคือ จะเป็นการตระหนักและสืบสานพระราชด าริใน “ทูลกระหม่อมอาจารย์” 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับโครงการสวน
พฤกษศาสตร์เพื่ออนุรักษ์พืชพันธุ์ไม้ ท่ีว่า 

“...การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้
วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความสนใจ และเกิดความปิติ ท่ีจะท าการศึกษา
และอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป...” 

.............................. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

“เมืองในสวน” (ที่มาภาพ: Singapore Post) 
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รายการอ้างอิง 
 

http://www.rspg.or.th/botanical_school/school_bot_11.htm 

https://becommon.co/life/singapore-greenery  

https://en.wikipedia.org/wiki/Singapore 

https://palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=131 

https://themomentum.co/singapore-green/)  

https://www.nationalgeographic.com/ 

www.visitigsingapore.com   
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                                          ก าหนดการย่อ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชด าเนินทรงน าข้าราชการและนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายพระจุลจอมเกล้า  

ทัศนศึกษาสาธารณรัฐสิงคโปร์ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

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

วันพฤหัสบดี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

๐๒.๐๐ น. - เดินทางออกจาก รร.จปร. 

๐๕.๐๐ น. - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

                       ประทับเครื่องบินพระท่ีนั่งของกองทัพอากาศ เท่ียวบินพิเศษท่ี อาร์ทีเอเอฟ ๒๐๑ 

(เครื่องบินแบบแอร์บัส ๓๔๐-๕๐๐) เสด็จฯ จากท่าอากาศยานกองบัญชาการ
กองทัพอากาศ ไปยังสาธารณรัฐสิงคโปร์ (ใช้เวลาบินประมาณ ๒ ช่ัวโมง) 

๐๘.๐๐ น. - เสด็จฯ ถึงท่าอากาศยานชางงี สิงคโปร์ (Singapore Changi Airport) 

  (เวลาท่ีสิงคโปร์เร็วกว่าท่ีกรุงเทพมหานคร ๑ ช่ัวโมง) 

๐๘.๑๐ น. - เสด็จฯ ไปยังศูนย์มรดกอินเดีย (Indian Heritage Center : IHC) 

๐๘.๓๐ น. - เสด็จฯ ถึงศูนย์มรดกอินเดีย 

- ทอดพระเนตรการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ (แบ่งกลุ่ม) 

๐๙.๓๐ น. - ทรงพระด าเนินไปยังวัดศรีวิรามกาลีอัมมัน (Sri Veeramakaliamman Temple) 

๐๙.๔๕ น. - ทรงพระด าเนินถึงวัดศรีวิรามกาลีอัมมัน 

- ทอดพระเนตรภายในวัดศรีวิรามกาลีอัมมัน (แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม) 

๑๐.๑๕ น. - เสด็จฯ ไปยังอาคารดิ อาร์ต เฮาส์ (The Arts House) 

๑๐.๓๐ น. - เสด็จฯ ถึงอาคารดิ อาร์ต เฮาส์ 

  - ทอดพระเนตรรูปป้ันเซอร์ แสตมฟอร์ด ราฟเฟิลส์ (Sir Stamford Raffles)  

- ทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ณ รูปป้ัน 

  เซอร์ แสตมฟอร์ด ราฟเฟิลส์ 
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  - ทรงพระด าเนินไปยังรูปหล่อช้างส าริดท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

                       พระราชทานแก่สิงคโปร์ 

  - ทอดพระเนตรรูปหล่อช้างส าริดท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

                       พระราชทานแก่สิงคโปร์ 

  - ทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ณ รูปหล่อช้างส าริด 

๑๑.๑๐ น. - เสด็จฯ ไปยังภัตตาคารจัมโบ้ ซีฟู้ด เดอะริเวอร์ วอล์ก (Jumbo Seafood  

  Restaurant, the River Walk) 

๑๑.๑๕ น. - เสด็จฯ ถึงภัตตาคารจัมโบ้ ซีฟู้ด เดอะริเวอร์ วอล์ก 

  - อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ถวายพระกระยาหารกลางวัน 

๑๒.๓๐ น. - ประทับรถยนต์พระท่ีนั่ง เสด็จฯ ไปยังองค์กรความมั่นคงทางไซเบอร์แห่งสิงคโปร์ 

    (Cyber Security Agency of Singapore – CSA)  

๑๒.๔๕ น. - เสด็จฯ ถึงองค์กรความมั่นคงทางไซเบอร์แห่งสิงคโปร์ 

- ทอดพระเนตรภายในองค์กรความมั่นคงทางไซเบอร์แห่งสิงคโปร์ (แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม) 

๑๔.๐๐ น. - เสด็จฯ ไปยังป้อมปราการแคนนิง (Fort Canning Hill) 

๑๔.๑๕ น. - เสด็จฯ ถึงป้อมปราการแคนนิง 

  - ทอดพระเนตรนิทรรศการจากสิงคโปร์สู่ชาวสิงคโปร์ ประสบการณ์สองศตวรรษ 

    (From Singapore to Singaporean : Bicentennail Experience) (แบ่ง ๒ กลุ่ม) 

๑๕.๒๐ น. - เสด็จฯ ไปยังโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล สิงคโปร์ (Inter Continental Singapore) 

๑๕.๓๕ น. - เสด็จฯ ถึงโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล สิงคโปร์ 

  - เสวยพระกระยาหารเย็น 

๑๗.๔๕ น. - เสด็จฯ ไปยังสวนพฤกษศาสตร์การ์เดนส์ บาย เดอะ เบย์ (Gardens by the Bay) 

๑๘.๐๐ น. - เสด็จฯ ถึงสวนพฤกษศาสตร์การ์เดนส์ บาย เดอะ เบย์ 

- ทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  

                     - พ.อ.หญิง รศ.ชมนาด เทียมพิภพ บรรยายเรื่อง “การ์เดนส์ บาย เดอะ เบย์ กับการ 
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  สร้างสรรค์เมืองในสวนของสิงคโปร์” บริเวณหน้า ฟลาวเวอร์ โดม (Flower Dome)         

  - ทอดพระเนตรส่วนจัดแสดงพันธุ์ไม้จากภูมิภาคต่างๆ ท่ีฟลาวเวอร์ โดม 

๑๙.๓๐ น. - เสด็จฯ ไปยงัท่าอากาศยานชางงี สิงคโปร์ 

๑๙.๕๐ น. - เสด็จฯ ถึงท่าอากาศยาชางงี สิงคโปร์ 

๒๐.๐๐ น. - ประทับเครื่องบินพระท่ีนั่งของกองทัพอากาศ เท่ียวบินพิเศษท่ี อาร์ทีเอเอฟ ๒๐๑ 

  เสด็จฯ นิวัติประเทศไทย (ใช้เวลาบินประมาณ ๒ ช่ัวโมง) 

๒๑.๐๐ น. - เสด็จฯ ถึงท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ 

   (เวลาท่ีกรุงเทพมหานครช้ากว่าเวลาท่ีสาธารณรัฐสิงคโปร์ ๑ ช่ัวโมง) 

๒๓.๐๐ น. - เดินทางกลับถึง รร.จปร. 

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

  



 
 

 

 

                                                          
 

ก าหนดการสอน 
วิชา HI 5901 หัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์ : เอเชียใต้ศึกษา 

ห้องเรียน ๒๐๙ และ ๓๐๘ 
นนร.ชั้นปีที่ ๔  ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ 

วันพฤหัสบดีเวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ น. (๓ หน่วยกิต) 
หัวหน้าวิชาและกรรมการประจ าชั้น พ.ต.สมโชติ  วีรภทัรเวธ 

 

 

คร้ังที่ ว/ด/ป เน้ือหา ผู้สอน หมายเหตุ 
๑ ๕ ก.ย. บทน าแห่งเอเชียใต้และอินเดียภายหลังการได้รับ       

เอกราชจนถึงปัจจุบัน  
พ.ต.สมโชติ  วีรภัทรเวธ ๓ คาบ 

๒* ๑๒ ก.ย. ทัศนะจากอินเดียและเอเชียใต้ : ประสบการณ์ในการ
เดินทางจากสายพระเนตร 

พล.อ.หญิง ศ.ดร.สมเด็จ-                
พระกนิษฐาธิราชเจ้า              
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ             
สยามบรมราชกุมาร ี

๑ คาบ 

อิทธิพลความเชื่อทางศาสนาในปรัชญาฮินดู-พุทธ และ
อิสลาม กับพัฒนาการทางอารยธรรมจากยุคลุ่มแม่น้ า
สินธุจนถึงการเข้ามาของตะวันตก 

ผศ.ดร.ประพจน์  อัศววิรุฬหการ ๒ คาบ 

๓* ๑๙ ก.ย. อิทธิพลความเชื่อทางศาสนาในปรัชญาฮินดู-พุทธ และ
อิสลาม กับพัฒนาการทางอารยธรรมจากยุคลุ่มแม่น้ า
สินธุจนถึงการเข้ามาของตะวันตก (ต่อ) 

ผศ.ดร.ประพจน์  อัศววิรุฬหการ ๓ คาบ 

๔ ๒๖ ก.ย. การสร้างระบอบอาณานิคมตะวันตกในภูมิภาคเอเชียใต้
จนถึงการประกาศเอกราช 

พ.ต.สมโชติ  วีรภัทรเวธ ๓ คาบ 

๕ ๓ ต.ค. สอบระหว่างภาค อจ.กปศ.ฯ ๓ ชั่วโมง 
๖* ๑๐ ต.ค. ทัศนศึกษา อจ.กปศ.ฯ ทั้งวัน 
๗* ๑๗ ต.ค. ประวัติศาสตร์นิพนธ์อินเดีย : วาทกรรม การประกอบ

สร้าง และมุมมองในประวัติศาสตร์อินเดียและภูมิภาค
เอเชียใต้ 

ผศ.ดร.สุกัญญา  บ ารุงสุข ๓ คาบ 

๘* ๒๔ ต.ค. อินเดียในศตวรรษที่ ๒๑ : เศรษฐกิจ การเมือง 
เทคโนโลยี และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

ผศ.สุรัตน์  โหราชัยสกุล                                   
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

๓ คาบ 

๙ ๓๑ ต.ค. ปัญหาและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
อินเดียภายหลังการได้รับเอกราชจนถึงปัจจุบัน 

อ.กิตติพงษ์  บุญเกิด                                                
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

๓ คาบ 
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*หมายเหตุ วันที่ ๕ ธ.ค.๖๒ หยุดเน่ืองในโอกาสวันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

๑๐* ๗ พ.ย. การทหารและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียใต้ ตลอดจน
ความร่วมมือในองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาท
ส าคัญต่อภูมิภาค 

พ.ท.ธนฤทธ์ิ  แสนจุ้ม ๓ คาบ 

๑๑ ๑๔ พ.ย. เนปาล : การเปลี่ยนผ่านจากรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์สู่
สาธารณรัฐ 

พ.อ.หญิง รศ.ชมนาด  เทียมพิภพ ๑.๕ คาบ 

ภูฏาน : GNH ความสุขมวลรวมประชาชาติและความ
พอเพียง 

พ.อ.ดร.สรศักด์ิ  งามขจรกุลกิจ ๑.๕ คาบ 

๑๒ ๒๑ พ.ย. ศรีลงักา : การเปลี่ยนแปลงภายหลังการสิ้นสุดสงคราม
กลางเมือง 

พ.ต.สมโชติ  วีรภัทรเวธ ๑.๕ คาบ 

มัลดีฟส์ : ไข่มุกแห่งมหาสมุทรอินเดีย พล.ต.ศ.ดร.ศรศักร  ชูสวัสด์ิ ๑.๕ คาบ 
๑๓* ๒๘ พ.ย. บังกลาเทศ : ปัญหาเสถียรภาพทางการเมืองและ

เศรษฐกิจ 
พ.ต.สมโชติ  วีรภัทรเวธ ๑.๕ คาบ 

ปากีสถาน : ปัญหาความขัดแย้งกับอินเดียและ          
ความร่วมกับจีนกับผลกระทบในภูมิภาคเอเชียใต้และ
นอกภูมิภาค 

พ.อ.รศ.ดร.พีรพล  สงนุ้ย ๑.๕ คาบ 

๑๔* ๑๒ ธ.ค. รายงานทัศนศึกษา นนร. ๒ คาบ 
สรุป พ.ต.สมโชติ  วีรภัทรเวธ ๑ คาบ 

๑๕ ๑๙ ธ.ค. สอบประจ าภาคเรียน อจ.กปศ. ๓ ชั่วโมง 



 
 

 

 

รายชื่อข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่เดินทางไปทัศนศึกษา  
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์  วันที่ ๑๐ ต.ค.๖๒ 

ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
๑ พล.ท.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผบ.รร.จปร. 
๒  พล.ต.เอกรัตน์ ช้างแก้ว รอง ผบ.รร.จปร. 
๓ พล.ต.ศุภชัย ศรีหอม ผอ.สกศ.รร.จปร.  
๔ พ.อ.สิทธา สาริบุตรานนท์ รอง ผอ.สกศ.รร.จปร. 
๕ พ.อ.ชวน จันทวาลย์ ผอ.กตก.สกศ.รร.จปร. 
๖ พ.อ.พีรพล สงนุ้ย ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร.  
๗ พ.อ.หญิง ชมนาด เทียมพิภพ รศ.สกศ.รร.จปร. 
๘ พ.อ.สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ นปก.ประจ า รร.จปร.  
๙ พ.อ.ศรัณย์ภัทร พลศรี ผอ.กยข.รร.จปร. 

๑๐ พ.อ.หญิง เมธิน ี เฉลิมวัฒน์ รอง ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. 
๑๑ พ.อ.มนตร ี     อินทรสูต ประจ า รร.จปร. ช่วยราชการ กปศ.

สกศ.รร.จปร. 
๑๒ พ.ท.ปุนศิริ แพร่ธนาเรือง หน.รร.จปร. 
๑๓ พ.ท.ธนฤทธิ์ แสนจุ้ม น.จัดการศึกษา สกศ.รร.จปร. 
๑๔ พ.ต.ประวิทย์ ทองพูน ผศ.สกศ.รร.จปร. 
๑๕ พ.ต.อภิเษก มนเทียรวิเชียรฉาย ผศ.สกศ.รร.จปร. 
๑๖ พ.ต.สมโชติ วีรภัทรเวธ อจ.สกศ.รร.จปร. 
๑๗ ร.อ.ณรงค์ ภูมิสุข รรก.อจ.สกศ.รร.จปร. 
๑๘ ร.ท.นิติธร พลอยแก้ว ประจ ากอง สกศ.รร.จปร. 
๑๙ ส.อ.นัฐพร ปิติกุลธรรม เสมียน สกศ.รร.จปร. 
๒๐ ส.อ.ฐณะวัฒน์ ธนวุฒนิิธิเวช เสมียน สกศ.รร.จปร. (ช่างภาพ) 
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รายชื่อ นนร. ช้ันปีที่ ๔ วิชาหัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์ : เอเชียใต้ศึกษา  (HI 5901) และ 

วิชาประวัติศาสตร์ไทย (HI 5105) 
เดินทางไปทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์  

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ต.ค. ๖๒ 
 
 

ล าดับที่ ชือ่-สกุล นนร. ตอน หมายเหตุ 
๑ นนร. อิทธิพัทธ ์ นนทแก้ว วก. วิชาหัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์ ฯ 

๒ นนร. นิธิศ  นริสร์กุล วก. ” 
๓ นนร. นเรนทร์ฤทธิ์  สุวรรณแย้ม วก. ” 
๔ นนร. ปฐมพร  ทองสุภา วก. ” 
๕ นนร. บัณฑิต ทองเหมาะ วก. ” 
๖ นนร. ณัฐพงศ์  ศรีตะชัย วย. ” 
๗ นนร. ณัทศิน  ปังประเสริฐกุล วย. ” 
๘ นนร. ชนมภัส  ยศแผ่น วย. ” 
๙ นนร. ณัชชานน  ทองรวย วย. ” 

๑๐ นนร. นที  ทองอ่อน วฟ. ” 
๑๑ นนร. มนู  บุญปล้ืม วฟ. ” 
๑๒ นนร. สิรธี  วงษ์รอด วฟ. ” 
๑๓ นนร. ภานุวฒัน์  สรอุบล วอ. ” 
๑๔ นนร. โกวิท  พินิจสิงหปรีชา วท.๑ ” 
๑๕ นนร. กิตติโชติ  พูลธนะ วท.๑ ” 
๑๖ นนร. มณฑล  เกิดมีทรัพย์ วท.๑ ” 
๑๗ นนร. ศรัณย์พงษ ์ บุญมี วท.๑ ” 
๑๘ นนร. กันตชาติ ล้อกิตติกุล วท.๑ ” 
๑๙ นนร. แสนยานุภาพ พูนประสิทธิ์ วท.๑ ” 
๒๐ นนร. พิริยะ เจริญสุข วท.๒ ” 
๒๑ นนร. ภาวัต รุ่งศรีทอง วท.๒ ” 
๒๒ นนร. ยศพนธ ์ ศรีนิติญานนท์ วท.๒ ” 
๒๓ นนร. ณัฐภัทร์ กลมเกล้ียง วผ. ” 
๒๔ นนร. ปณิธาน บุพศิริ สศ. ” 
๒๕ นนร. อิทธิพล บุญงาม สศ. ” 
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๒๖ นนร. พุฒพิงษ ์ ปิ่นทอง สศ. วิชาประวัติศาสตร์ไทย 
๒๗ นนร. ธิติวิชญ์  ธรรมกุล วผ. ” 
๒๘ นนร. ธนกร  ด้วงพูล วผ. ” 
๒๙ นนร. นนัทกานต์  เถาว์สอน วย. ” 
๓๐ นนร. กษิดิศ  ชนะบวรบุตร วต. ” 
๓๑ นนร. สรนาถ  ทาเกตุ วย. ” 
๓๒ นนร. ชุณหณัฐ ศุภผล สศ. ” 
๓๓ นนร. ภาณุวัฒน์  มนสูงเนิน วย. ” 
๓๔ นนร. ชลลภัทธ  มั่นเขตกร วย. ” 
๓๕ นนร. ธีรวรี์  อนามัย วย. ” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


