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ตราแผน่ดนิประเทศสงิคโปร์

ตราแผน่ดนิเป็นโลส่แีดงประดบัจันทรเ์สยีวและกลุม่ดาว 5 ดวง 
ขา้งซา้ยเป็นสิงโต แทนสิงคโปร์ ขา้งขวาเป็นเสือโคร่ง แทน
ความสมัพันธท์างประวัตศิาสตรข์องเกาะกบัมาเลเซยี ขา้งใตม้คํีาขวัญ 
“Majulah singapura:” ซงึมคีวามหมายวา่ “สงิคโปรจ์งเจรญิ”

ขอ้มลูประชากร
สงิคโปรไ์ดช้อืว่าเป็นศูนยร์วมแห่งความหลากหลาย 

มจํีานวนประชากรประมาณ 5,567,301 ลา้นคน (ขอ้มลูในปี 
พ.ศ. 2558) ซงึสามารถแบง่เชอืสายไดเ้ป็น

 ชาวจนี 77% 
 มาเลย ์14% 
 อนิเดยีน 7.6%
 อนืๆ 1.4% 
ภาษาทางการทใีชจ้งึมทีังภาษาจนี มาเลย ์ทมฬิและ

อังกฤษ มศีาสนาประจําชาตคิอื พุทธศาสนา มุสลมิ ฮนิด ู
ครสิตเ์ตยีน เตา๋ ซกิซ ์และลทัธขิงจอื



สภาพภมูอิากาศ
อยูใ่นเขตมรสมุ มอีากาศอบอุน่เกอืบตลอดปีมอีณุหภมูสิมํา เสมออยูท่ี
ประมาณ 25-32 องศาเซลเซยีสมฝีนตกชกุ และมฤีดกูาล 4 ฤดคูอื

4) ฤดูก่อนมรสุมตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
(Pre North-east Monsoon) ระหวา่งเดอืน
ตลุาคม-ธันวาคม เป็นชว่งทมีอีากาศอบอุน่ 
และไมม่ฝีนมากนัก

3) ฤดมูรสมุตะวนัตกเฉยีงใต ้
(South-west Monsoon Season) ระหวา่ง
เดอืนมถินุายน-กนัยายน มฝีนตกหนัก และ
ลมแรงจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตก
เฉียงใต ้

2) ฤดกูอ่นมรสมุตะวนัตกเฉยีงใต ้
(Pre South-west Monsoon) ระหวา่ง
เดอืนมนีาคม-พฤษภาคม เป็นชว่งอากาศ
รอ้น ซึงอากาศจะรอ้น ทีสุดในเดือน
พฤษภาคม มอีณุหภมูสิงูสดุราว 36 องศา
เซลเซยีส

1) ฤดมูรสมุตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
(North-east Monsoon Season) ระหวา่ง
เดือนธันวาคม–กุมภาพันธ์เป็นช่วงอากาศ
หนาว โดยอากาศจะเ ย็นทีสุดในเดือน
ธันวาคม มอีุณหภมูตํิาสดุประมาณ 20 องศา
เซลเซยีส ชว่งเดอืนมกราคมถงึกมุภาพันธจ์ะ
มฝีนหนักและลมแรงจากอทิธพิลของมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนอื

ศตวรรษท ี3 ประวตัศิาสตรจ์นีมกีารกลา่วถงึสงิคโปรเ์ป็นครังแรกในชอืโปหลวัทหีมายถงึปลาย
สดุของคาบสมทุร เดมิสงิคโปรเ์ป็นทรีูจั้กกนัในชอืวา่ เทมาเสก็ (Temasek) หรอื 
ทมูาสกิ (Tumasik) มกีษัตรยิเ์ป็นผูป้กครอง

ศตวรรษท ี13 เจา้ชายแสง นลิา อตุามา แหง่ปาเลมบงั (นครพระราชอาณาจักรศรวีชิยัประเทศ
อนิโดนเีซยี) เดนิทางออกมาแสวงหาสถานทสํีาหรับสรา้งเมอืงใหม ่และไดส้รา้ง
เมอืงขนึทบีรเิวณเกาะเทมาเสก็และเปลยีนชอืเป็น สงิหปรุะ (Singapura)

พ.ศ.2054 สงิคโปรต์กเป็นเมอืงขนึของโปรตเุกส

พ.ศ.2434 เซอร ์สแตมฟอรด์ ราฟเฟิลส ์(Sir Stamford Raffles) ตัวแทนของบรษัิทบรติชิ
อนิเดยีตะวนัออก (The British East India Company) เดนิทางมาตกลงการคา้
กบัสลุตา่นผูป้กครองสงิคโปร ์โดยมกีารลงนามทําขอ้ตกลงเพอืใหส้ทิธแิกอ่งักฤษ
ในการกอ่ตงัสถานกีารคา้ทสีงิคโปรแ์ละจัดตงัเป็นทา่เรอืปลอดภาษี สําหรับ
ประเทศแถบเอเชยีรวมถงึสหรัฐอเมรกิาและตะวนัออกกลาง และตอ่มาก็ยดึครอง
สงิคโปรไ์วไ้ด ้

สงครามโลก
ครังท ี2

สงิคโปรต์กเป็นเมอืงขนึของญปีุ่ นแตห่ลงัจากสนิสดุสงคราม สงิคโปรก์็กลายเป็น
เมอืงขนึขององักฤษอกีครัง

พ.ศ.2506  สงิคโปรไ์ดรั้บเอกราชจากองักฤษและเขา้เป็นสว่นหนงึของสหพันธรัฐมลายา 
หรอืมาเลเซยี

พ.ศ.2508 สงิคโปรแ์ยกตวัออกจากมาเลเซยี และประกาศตัวเป็นเอกราช ตงัแตนั่นมา
สงิคโปรก์็พยายามพัฒนาและปรับปรงุประเทศใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ และ
ประชากรมมีาตรฐานคณุภาพชวีติทสีงูสดุ

ประวตัศิาสตรก์ารปกครอง



ขอ้มลูทางภมูศิาสตร์
พืนทีส่วนใหญเป็นเกาะซงึประกอบดว้ยเกาะสงิคโปร์และเกาะ
ใหญ่นอ้ยบริเวณใกลเ้คียง 63 เกาะ มีพืนที รวมทังสนิ 682.7 
ตารางกโิลเมตร มพีนืทแีตล่ะดา้นตดิกบัเขตตา่ง ๆ ดงันี

ทศิตะวนัตก 
ตดิมาเลเซยีและ
 ชอ่งแคบมะละกา

ทศิเหนอื ตดิมาเลเซยี(Johor Bahru)

ทศิตะวนัออก 
ตดิทะเลจนีใต ้

ทศิใต ้ตดิชอ่งแคบมะละกา

การแบง่พนืทเีขตปกครอง
แบง่เขตการปกครองสว่นทอ้งถนิเป็น 5 ภาคดว้ยกนั ดงันี

ภาคตะวนัตก 
มพีนืท ี201 ตร.กม.
ใหญท่สีดุใน 5 ภาค 
แบง่เป็น 12 เขต 
โดยเขตสําคญั 
ไดแ้ก ่Western 
Water Catchment 
ซงึเป็นพนืทกีกัเก็บ
นําขนาดใหญ่
ครอบคลมุพนืท ี1 
ใน 3 ของภาค

ภาคเหนอื 
พนืท ี97 ตร.กม. 
แบง่เป็น 8 เขต รวม 
Central Catchment 
Nature Reserve: 
CCNR) ซงึเป็นพนืที
กกัเก็บนํา สําหรับ
การอปุโภคบรโิภคใน
ตอนกลางของเกาะ
สงิคโปร์

ภาคกลาง 
มพีนืท ี130.5 ตร.
กม. แบง่เป็น 11 
เขต พนืทสํีาคญัคอื 
Central Area เป็น
ศนูยก์ลางเศรษฐกจิ
และการเงนิ 
Downtown Core 
Singapore River 
และ Orchard

ภาคตะวนัออก 
แบง่เป็น 6 เขต
โดยเขต Changi
เป็นทอียูข่อง
สนามบนิ
นานาชาตแิหง่
สงิคโปร(์Changi 
International 
Airport)

ภาคตะวนัออก 
เฉยีงเหนอื 
แบง่เป็น 7เขต มี
พนืทคีรอบคลมุ
หมูเ่กาะ ไดแ้ก ่
Pulau-tekongที
อยูท่างทหารและ
Pulau-ubinเป็น
แหลง่ทอ่งเทยีว
ทางธรรมชาติ





• การปกครองแบบสาธารณรัฐ (การปกครองแบบประชาธปิไตย 
รัฐสภาเดยีว: Parliamentary Republic) 

• ประธานาธบิดเีป็นประมขุ ดํารงตําแหน่ง 6 ปี
• นายกรัฐมนตรี เป็นหัวหนา้ฝ่ายบรหิาร (หัวหนา้รัฐบาล) 

คณะรัฐบาลอยูใ่นตําแหน่งคราวละ 5 ปี
• มโีครงสรา้งการปกครองตามระบอบประชาธปิไตย คอื 

การปกครองทปีระกอบดว้ย 3 ฝ่ายทคีอยถว่งดลุกนั ซงึ
ประกอบดว้ยฝ่ายบรหิาร ฝ่ายนติบิญัญัติ และฝ่ายตลุาการ

รปูแบบการปกครองในปจัจบุนั

ระบบบรหิารราชการของสาธารณรฐัสงิคโปร์

ล ีเซยีนลงุ
นายกรัฐมนตรี
คนปัจจบุนั

ฮาลมีะฮ ์ยากบ
ประธานาธบิดคีนที
แปดและคนปัจจบุนั
ของสงิคโปร์



การเปลียนแปลงทางโครงสรา้งประชากร จากการที
จํานวนผูส้งูอายมุจํีานวนเพมิสงูขนึเป็นกระแสทเีกดิขนึทัวโลก 
และรัฐบาลสงิคโปรก์็เป็นหนึงในหลายประเทศทัวโลกทตีอ้ง
เผชญิกับการเปลยีนแปลงสูก่ารเป็นสังคมผูส้งูอาย ุโดยจํานวน
ประชากรของผูสู้งอายุในสงิคโปรม์อีัตราทสีูงขนึเรือย ๆ และ
ดว้ยการคํานวณทางสถิตแิลว้ ในปี ค.ศ. 2030 คาดว่าจะมี
จํานวนผูสู้งอายุกว่า 1.8 ลา้นคน หรือคดิเป็นรอ้ยละ 28 จาก
จํานวนประชากร 6.34 ลา้นคน และปี ค.ศ. 2050 จะเพมิเป็น 
3.08 ลา้นคน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 47 จากจํานวนประชากร 6.58 
ลา้นคน 

การเปลยีนแปลงทางโครงสรา้งประชากร

สดัสว่นรอ้ยละการอยูอ่าศยัตามเขตพนืที

ของประชากรผูส้งูอายตุงัแต ่65 ปีขนึไป (ขอ้มลูมถินุายน 2016)



สดัสว่นประชากรของสงิคโ์ปรในปี 2050 

การรบัมอืกบัปญัหาจากการเขา้สูส่งัคมสงูวยั

การรับมอืกับความเปลยีนแปลงนี รัฐบาลสงิคโปรไ์ดม้ี
จัดตงั Ministry of Community Development, Youth and Sports 
: MCYS  หรอื  กระทรวงการพัฒนาชมุชน เยาวชน และการกฬีา 
รวมทังไดแ้ต่งตังรัฐมนตรกีระทรวงต่างๆ มาเป็นคณะกรรมการ
ดา้นผูส้งูอายโุดยตรง มกีารออกนโยบายเพอืผูส้งูอายโุดยตรง 
คอื “ Successful Ageing for Singapore ”  โดยมแีนวทางการ
ดําเนนิงาน ดงัตอ่ไปนี



"Successful Ageing for Singapore” 
1. สง่เสรมิการจา้งงานและความมันคงทางดา้นการเงนิ
2. ใหก้ารดแูลสขุภาพและการดแูลผูส้งูอายแุบบองค์

รวมในราคายอ่มเยา โดยเนน้ใหผู้ส้งูอายแุละผูด้แูล
ผูส้งูอายสุามารถเขา้ถงึบรกิารดา้นสขุภาพทมีี
คณุภาพ ราคาประหยัด และตรงกบัความตอ้งการของ
แตล่ะบคุคล 

3. ชว่ยเหลอืผูส้งูอายใุนสงัคมใหค้วามสะดวกแก่
ผูส้งูอายใุนอาคาร สถานทสีาธารณะ และในระบบ
ขนสง่มวลชน และสนับสนุนใหผู้ส้งูอายมุสีว่นรว่มใน
กจิกรรม ตา่ง ๆ ในสงัคม 

4. สง่เสรมิใหผู้ส้งูอายมุอีายยุนื โดยการสนับสนุนให ้
ผูส้งูอายมุรีา่งกายและจติใจทแีข็งแรงเพอืใหอ้ยูใ่น
สงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสขุ 

กฎหมายเกยีวกบัสวสัดกิารสงัคม  

รัฐบาลสงิคโปร์ไดอ้อกกฎหมายเกยีวกับสวัสดกิาร
สังคม ผ่านการดูแลของหน่วยงาน ไดแ้ก่ MCYS และ
คณะกรรมการกองทนุ Central Provident Fund (CPF) 
Board เพือสรา้งระบบใหบุ้คคลในครอบครัวมีหนา้ทีดูแล
เลยีงดพู่อแมใ่นยามชรา และหากไมเ่ลยีงด ูพ่อแมส่ามารถ
ฟ้องรอ้งเรียกค่าเลียงดูจากบุตรของตนได ้รวมทังให ้
ความสําคัญกับองคก์รชมุชนทอ้งถนิ เพอืเป็นกลไกในการ
ดูแลประชาชนทีประสบความลําบาก เพือลดภาระใหก้ับ
รัฐบาล



การบรกิารผูส้งูอายใุนสงิคโปร ์

การใหบ้รกิารผูสู้งอายุในสงิคโปร์ จะแบ่งไดเ้ป็น       
2 รปูแบบ ดงัน ี

1. การดูแลระยะกลาง ไดแ้ก่ การรักษาตามอาการที
โรงพยาบาลชมุชน และศนูยด์แูลผูส้งูอายแุบบเชา้ไป
เย็นกลบั 

2. การดแูลระยะยาว ไดแ้ก ่บา้นพักคนชรา การบรหิาร
ดา้นการแพทย ์พยาบาล และการฟืนฟผููส้งูอายทุบีา้น 
และสถานทีดูแลผูสู้งอายุระยะสุดทา้ย (hospice) 
เป็นตน้

จํานวนผูสู้งอายุทีมีอาย ุ
65 ปีขนึไป ทอียูต่วัคนเดยีวของ
สงิคโปรม์จํีานวนเพมิสงูขนึ จาก
เดมิในปี ค.ศ. 2000 มีจํานวน
ผูสู้งอายุทีตอ้งอยู่ตัวคนเดียว
เพยีง 14,500 แตใ่นปี ปัจจบุันมี
จํานวนมากถงึ 42,100 คน  

จาํนวนผูส้งูอายุ

ทอียูต่วัคนเดยีว 



ปญัหาทมีาพรอ้มกบัการเป็นสงัคมสงูวยั

การเขา้สูส่งัคมสงูวัยในสงิคโปร ์ดว้ยอัตราการเกดิทตํีา 
และอัตราการอยู่ตามลําพังของผูสู้งอายุทีมากขึน การที
ผูส้งูอายตุอ้งอยูต่วัคนเดยีวนํามาสูปั่ญหา
 ความรูส้กึโดดเดยีว ผลเสยีตอ่สภาพจติใจและอารมณ์
 การดแูลเมอืเขา้สูว่ยัชรา
 การเสยีชวีติในบา้นโดยทไีม่มใีครรับรูข้องผูสู้งอายุที

อยู่ตัวคนเดียว ซงึเห็นไดจ้ากจํานวนสถิติผูสู้งอายุ
มากกว่า 50 คน ทเีสยีชวีติในบา้นตามลําพังจากขอ้ง
มลูปี 2007-2011 

สถานดแูลผูส้งูอาย ุ

สงิคโปรรั์บมอืกับปัญหาผูส้งูอายตุอ้งอยูต่ามลําพัง จงึ
มกีารใหบ้รกิาร nursing home หรอืสถานดแูลผูส้งูอาย ุโดย
ในปี  2016 มีสถานดูแลผู สู้งอายุ  69 แห่ง  ส่วนใหญ่
ดําเนนิการโดยภาคเอกชนและองคก์รสาธารณะไม่แสวงผล
กําไร 
      สําหรับสถานดแูลผูส้งูอายขุองภาครัฐ  3 แหง่ ไดแ้ก่

1) Pearl's Hill Care Home 
2) Woodlands Care Home
3) The Tampines North Home (เปิดใหมก่ลางปี 2018 น)ี



Pearl's Hill Care Home 

Woodlands Care Home



The Tampines North Home 


