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ง

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การใหความคุมครองและดูแลผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศเปนภารกิจสําคัญ
ยิ่ง ซึ่งไดถูกบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมาโดยตลอด รัฐบาลและกระทรวงการ
ตางประเทศทุกยุคทุกสมัยไดจัดทํานโยบาย และแผนยุทศาตรที่ใหความสําคัญกับการดําเนินงานใน
ดานนี้ และยังไดกําหนดใหการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนไทยในตางประเทศเปนอีกหนึ่ง
ภารกิจสําคัญที่ตองดําเนินการควบคูกันไป เนื่องจากมีความเกี่ยวเนื่องและมีสวนในการสงเสริมซึ่ง
กันและกัน
รายงานการฉบับนี้ไดกําหนดขอบเขตการศึกษาในเรื่องการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ
ชุมชนแรงงานไทยในสิงคโปร ซึ่งสิงคโปรเปนประเทศที่คนไทยไปทํางาน ศึกษา และพํานักอยูเปน
จํานวนมาก โดยในป 2552 มีการประมาณการไวถึง 45,000 คน และมีกลุมผูใชแรงงานเปนสัดสวน
ที่ม ากที่ สุดถึ ง 41,543 คน ดวยสภาพการณดัง กลา ว การเสริม สรา ง ความเขมแข็ง ใหกับ ชุม ชน
แรงงานไทยในสิงคโปรจึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง ซึ่งผูเกี่ยวของตองเรงดําเนินการให
สัมฤทธิ์ผลโดยเร็ว และหากไดดําเนินการแลวประสบปญหาและอุปสรรคใด ก็สมควรปรับปรุง
แก ไ ข เพื่ อให เกิ ดประสิ ท ธิ ภ าพและประสิท ธิผลที่ดียิ่ง ขึ้น เพราะจะเกิดผลประโยชนสูง สุดตอ
สวนรวมและคนไทยในสิงคโปร
แรงงานไทยในสิงคโปรสวนใหญเกือบทั้งหมดเปนเพศชาย มีภูมิหลังเปนเกษตรกรจาก
ภาคอีสานและภาคเหนือ สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา พูดภาษาอังกฤษไมได สวน
ใหญทํางานในภาคเกษตรกรรมและมีรายไดไมเพียงพอ จึงตัดสินใจไปทํางานในตางประเทศเพื่อหา
รายไดมาจุนเจือครอบครัว ซึ่งสิงคโปรเปนอีกหนึ่งที่หมายที่แรงงานไทยใหความสนใจ เนื่องจาก
ตั้งอยูใกลกับประเทศไทย มีคนไทยอาศัยอยูจํานวนมาก มีความใกลเคียงกันในดานเชื้อชาติ ศาสนา
และความเปนอยู เปนสังคมที่มีคนหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู จึงเชื่อกันวาจะสามารถทํางานและ
ดํารงชีวิตไดอยางไมมีปญหา แรงงานไทยสวนใหญอยูในภาคกอสราง อูตอเรือ และปโตรเคมี โดยมี
สัดสวนในภาคกอสรางมากที่สุด
แรงงานไทยในสิงคโปรประสบปญหาหลายอยางทั้งทางดานรางกายและดานสภาพจิตใจ
เนื่องจากเปนผูดอยโอกาสทางการศึกษาและเศรษฐกิจในประเทศ ตองไปหางานทําในตางประเทศ
ในขณะที่ ไ ม ส ามารถพู ด หรื อสื่ อสารภาษาอัง กฤษได ในขณะเดีย วกั นมี ภ าระครอบครั วที่ ตอ ง
รับผิดชอบดูแล มีภาระหนี้สิน จึงเปนสภาวะะความกดดันทางดานจิตใจ นอกจากนั้น ตองเจอกับ
สภาพการทํางานที่หนักและอันตราย สภาพความเปนอยูไมดี มีความเครียดและความวิตกกังวลใน

จ
ปญหาทางบานและปญหาครอบครัว สภาพความเปน อยูไมถูกสุขลักษณะ ขาดการเหลียวแลจาก
หนวยงานไทยและหนวยงานในทองถิ่นเทาที่ควร
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร จึงไดดําเนินการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
แรงงานไทยในสิงคโปร โดยมีเปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน และประโยชนที่ไดรับและความ
คาดหวัง ดังนี้
เปาหมาย – ใหความเขมแข็งของชุมชนแรงงานไทยปรากฏชัดในสังคมสิงคโปร เพื่อให
สังคมทองถิ่นรับรูถึงการมีตัวตนอยางสรางสรรค และในมุมมองที่ตระหนักถึงคุณคาและศักดิ์ศรี
ของชุมชนแรงงานไทย
แนวทางการดําเนินงาน – (ก) เสริมสรางการมีสวนรวม (ข) เตรียมความพรอมใหพึ่งพา
ตนเองได ค) สรางความตระหนักรูในทองถิ่น
ประโยชนที่ไดรับและความคาดหวัง – เกิดความรูสึกที่ดีของคนไทยในตางประเทศที่มีตอ
หนวยงานรัฐ และเกิดความเชื่อมั่นวาสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญเปนที่พึ่งไดของ
ประชาชน และแรงงานไทยสามารถดํารงชีวิตอยูในสิงคโปรไดอยางมีคุณคาและศักดิ์ศรี โดยไดรับ
การยอมรับจากสังคมสิงคโปร รวมทั้งเกิดเครือขายชุมชนแรงงานไทยคอยสนับสนุนการดําเนินงาน
ของสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร และหนวยงานไทยอื่นๆ
ที่ ผ า นมา สถานเอกอั ค รราชทู ต ณ สิ ง คโปร ไ ด ดํ า เนิ น งานผ า นการจั ด กิ จ กรรมและ
โครงการตางๆ อาทิ การดูแลความเปนอยูและเยี่ยมแรงงานไทย การจัดงานวันชาวไทยสัมพันธ
พระบารมีปกเกลาฯ โครงการตรวจสุขภาพแรงงาน การจัดประชุมกลุมยอยและจัดทํารายงาน เรื่อง
โรคไหลตายกับสุขภาพแรงงานไทยในสิงคโปร การจัดพิมพหนังสือ “คนไกลบาน: คําใหการของ
คนไทยในสิงคโปร ฯลฯ
ผูศึกษาไดใชทฤษฎีการประเมินผลตามแบบจําลอง CIPP มาประเมินผลการดําเนินงาน
เสริมสรางชุมชนแรงงานไทยในสิงคโปรใหเขมแข็ง ซึ่งผลการศึกษาสรุปไดวา การเสริมสรางความ
เขมแข็งใหกับชุมชนแรงงานไทยในสิงคโปรที่สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร ไดดําเนินการ
ประสบผลสําเร็จเปนที่นาพอใจ แนวทางการดําเนินงานที่ใชอยูมีความเหมาะสม และเปนไปตาม
เปาหมายที่วางไว แมวาจะยังไมครบถวนสมบูรณตามที่ไดกําหนดไวก็ตาม เนื่องจากการเสริมสราง
ชุมชนแรงงานไทยในสิงคโปรเปนสิ่งที่ตองใชเวลาดําเนินการ และตองทํางานอยางตอเนื่อง
ผูศึกษาไดมีขอเสนอแนะที่สามารถดําเนินการไดทันที แมในสถานการณปจจุบัน จะมี
ขอจํากัดตางๆ ทั้งในเรื่องงบประมาณและบุคลากร หรือความตอเนื่องของนโยบายรัฐบาล การ
ปรับปรุงก็ยังสามารถดําเนินการได โดยไมตองเพิ่มงบประมาณและบุคลากร แตดําเนินการ ซึ่งผู
ศึกษาไดนําเสนอขอเสนอแนะและวิธีดําเนินการ แบงออกเปน 3 ดาน คือ ภารกิจ บุคลากร และ

ฉ
งบประมาณ สําหรับการปรับปรุงภายในองคกร ทั้งในสวนสมรรถนะของหนวยงานและเจาหนาที่ผู
ปฏิบัติในปจจุบัน รวมทั้งปรับวิธีการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่ม
มากขึ้นตามเปาหมายและความคาดหวังที่กําหนดไว
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
การใหความคุมครองและดูแลผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศเปนภารกิจที่มี
ความสําคัญยิ่งของกระทรวงการตางประเทศ ซึ่งมีสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญไทย
ทุกแหงทั่วโลกเปนกลไกสําคัญในการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ โดยภารกิจนี้ได ถูกระบุไวใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและคําแถลงนโยบายรัฐบาลมาโดยตลอด ซึ่งกระทรวงการ
ตางประเทศไดใหความสําคัญและนําไปกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร และกลยุทธในการ
ดําเนินงานเพื่อใหการการใหความคุมครองและดูแลผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ทันทวงที
ข อ มู ล สถานเอกอั ค รราชทู ต ณ สิ ง คโปร ระบุ ว า เมื่ อ ป 2552 มี ค นไทยพํ า นั ก อยู ใ น
สิงคโปรประมาณกวา 45,000 คน โดยสวนใหญเปนแรงงานไทยในภาคอุตสาหกรรมกอสราง
ปโตรเคมี และอูตอเรือ คิดเปนจํานวน 41,543 คน (ณ เดือน ส.ค. 2552) สวนที่เหลือเปนคนไทยที่มา
ทํางานในสาขาวิชาชีพอื่นๆ นักเรียน นักศึกษา นักธุรกิจ และคนไทยที่สมรสกับ ชาวสิงคโปร ทั้งนี้
จํานวนแรงงานไทยดังกลาวมีทั้งที่เดินทางไปทํางานอยางถูกกฎหมาย และมีบางสวนที่ลักลอบเขา
ไปทํางานโดยไมไดรับอนุญาต
แรงงานไทยถือเปนกลุมคนสําคัญ เนื่องจากเปนผูสรางรายไดและนําเงินตราตางประเทศ
เขาสูประเทศเปนจํานวนมหาศาลในแตละป จึงสมควรตองไดรับการดูแลจากภาครัฐอยางเต็มที่
อยางไรก็ดี การไปทํางานของแรงงานไทยในสิงคโปรแมวาจะเดินทางไปทํางานอยางถูกกฎหมายก็
ตาม ยังประสบปญหาตางๆ มากมาย อาทิ ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจางทั้งในเรื่องคาจางและความ
เป น อยู การบาดเจ็ บ หรื อ เสี ย ชี วิ ตจากการทํ า งาน การทํ า ผิด กฎหมายท อ งถิ่ น ของแรงงานไทย
นอกจากนั้น ยังคงประสบปญหาทางดานจิตใจและในแง ที่ตองยายจากถิ่นที่อยูของตนเองไปทํางาน
ในตางประเทศ และไมสามารถพูดภาษาอังกฤษหรือสื่อสารไดดีกับคนในทองถิ่น เกิดความวาเหว
ซึ่งปญหาดังกลาวหากไมไดรับการดูแล อาจนําไปสูการดื่มสุราและใชยาเสพติดของแรงงานไทย
และการประกอบอาชญากรรมและกระทําความผิดอื่นๆ ตามมา
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หนวยงานไทยในสิงคโปรที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงในการใหความคุมครองและดูแล
แรงงานไทยในสิงคโปร คือ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร และสํานักงานแรงงานในสิงคโปร
(หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน) จึงมีภารกิจสําคัญยิ่งในการดูแลสภาพความเปนอยู ใหความ
คุมครองและชวยเหลือเมื่อแรงงานไทยประสบปญหา ใหการดูแลใหแรงงานไทยสามารถใชชีวิตได
อย า งมี เ กี ย รติ แ ละศั ก ดิ์ ศ รี ไม ถู ก กดขี่ ข ม เหง หรือ รั ง แกจากบุ ค คลหรื อ หนว ยงานในสิง คโปร
นอกจากนั้น การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและการมีตัวตนของแรงงานไทยในสิงคโปร
เพื่อใหไดรับการยอมรับจากชาวสิงคโปรและหนวยงานในทองถิ่น ยังเปนสิ่งสําคัญที่ตองดําเนินการ
และมีลักษณะเชิงรุกเพื่อปองกันปญหาตางๆ
ผูศึกษาเห็นวา การเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนแรงงานไทยในสิงคโปร เปนการ
ดําเนินการแกไขปญหาที่ตนเหตุในสวนของภารกิจการคุมครองและดูแลผลประโยชนของคนไทย
ในตางประเทศที่สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร จะตองดําเนินการ โดยเปนการทํางานเชิงรุกเพื่อ
ปองกันปญหาที่จะเกิดกับแรงงานไทยมิใหเกิดขึ้น ในขณะเดียวกัน ยังเปนการใชงบประมาณที่มี
จํากัดอยางคุมคาและสรางสรรค แทนการใชเงินงบประมาณในการชวยเหลือภายหลังเกิดปญหา
หรือความเสียหายขึ้นแลว
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อประเมินผลการดําเนินงานดานการเสริมสรางชุมชนไทยใหเขมแข็งในกลุม
แรงงานไทยในสิงคโปร ผานการดําเนินโครงการตางๆ ของสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร
1.2.2 นํ า เสนอข อเสนอแนะเชิ ง นโยบายเกี่ย วกับ การเสริ ม สรา งความเขม แข็ง ใหกั บ
ชุมชนไทยในตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมผูใชแรงงานซึ่งถือเปนกลุมผูดอยโอกาส และมี
สัดสวนสูงมากในจํานวนคนไทยที่พํานักอยูในตางประเทศ
1.3 ขอบเขตการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตการศึกษา
ทําการศึกษา วิเคราะห และประเมินผลการดําเนินงานดานการคุมครองและดูแล
ผลประโยชนคนไทยในสิงคโปร โดยเฉพาะกลุมแรงงานไทย ผานการดําเนินกิจกรรมและโครงการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยมีขอบเขตการพิจารณาจากปจจัยตอไปนี้
1) นโยบายรัฐบาลและแผนยุทธศาสตรกระทรวงการตางประเทศในเรื่องการ
คุมครองและดูแลผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศ
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2) ขอมูลพื้นฐาน สภาพความเปนอยู ปญหาและอุปสรรคของแรงงานไทยใน
สิงคโปรและการดําเนินงานดานการคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในสิงคโปรของสถาน
เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร
3) ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของในเรื่องการบริหารจัดการการบริการประชาชน
ในสวนของการคุมครองและดูแลคนไทยในตางประเทศใหเกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลสูงสุด
1.3.2 ระเบียบวิธีการศึกษา
1) คนควาและรวบรวมขอมูลตางๆ โดยการสัมภาษณผูเกี่ยวของ และเก็บขอมูล
ระหวางการดําเนิน รวมทั้งจากประสบการณการทํางานที่รับผิดชอบในฐานะเอกอัครราชทูต ณ
สิงคโปร
2) ศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ ก) แรงงานไทยในสิงคโปร ข) ภารกิจงานบริการ
ประชาชนของสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร ค) สภาพปญหาที่แรงงานไทยในสิงคโปรประสบ
ง) กิจกรรมและโครงการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร
(3) ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งาน และการจั ด กิ จ กรรมและโครงการที่ เ ป น การ
คุมครองและดูแลแรงงานไทย และชวยเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนแรงงานไทยในสิงคโปร
โดยเลือกใชทฤษฎีแบบจําลองการประเมินผลที่เหมาะสม รวมทั้งใชการสอบถามขอมูลจากแรงงาน
ไทยที่เขารวมกิจกรรม ขาราชการและเจาหนาที่ ของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ และการหารือกลุม
ยอยกับเครือขายชุมชนแรงงานไทย เพื่อขอทราบขอคิดเห็นและความพึงพอใจ สําหรับการจัดทํา
ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนางานใหดียิ่งขึ้น
อนึ่ ง หากระยะเวลาเอื้ อ อํ า นวย ผู ศึ ก ษาเห็ น ว า การประเมิ น ผลโดยการออก
แบบสอบถามใหผูเกี่ยวของไดประเมินภายหลังเสร็จสิ้นการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการ จะทําให
ไดรับผลการประเมินที่ครอบคลุมและครบสมบูรณมากยิ่งขึ้น
1.4 ประโยชนของการศึกษา
กระทรวงการตางประเทศ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ และหนวยงานไทย
ในตางประเทศที่มีหนาที่รับ ผิดชอบไดรับ ทราบขอเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับ แนวทางการ
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนไทยในตางประเทศที่ประสบผลสําเร็จ และตระหนักถึงปญหา
อุปสรรค ตลอดจนขอพึงระวังตางๆ เพื่อพิจารณาใชเปนตัวอยาง แนวทางการดําเนินงานในดานนี้
ตอไป

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดทฤษฎี
ทฤษฎีการประเมินผลตามแบบจําลอง CIPP Model ของ Daniel . L. Stufflebeam เปน
ทฤษฎีการประเมินผลที่ใชกับการบริหารโครงการหรือการบริหารงาน ซึ่งกําหนดใหการประเมิน
เปนกระบวนการตอเนื่อง มีจุดเนนที่สําคัญ คือ เพื่อหาขอมูลประกอบการตัดสินใจ อยางตอเนื่อง
ตลอดเวลา โดยแบงประเด็นการประเมินออกเปน 4 ประเภท
2.1.1 การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดลอม (Context Evaluation: C)
เปนการประเมินกอนการดําเนินโครงการ เพื่อพิจารณาหลักการและเหตุผลความ
จําเปนที่ตองดําเนินโครงการ ประเด็นปญหา และความเหมาะสมของเปาหมายโครงการ
2.1.2 การประเมินปจจัยเบื้องตนหรือปจจัยปอนเขา (Input Evaluation: I)
เปนการประเมินเพื่อพิจารณาถึงความเปนไปไดของโครงการ ความเหมาะสม และ
ความพอเพียงของทรัพยากรที่จะใชในการดําเนินโครงการ เชน งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ
เวลา เทคโนโลยีและแผนการดําเนินงาน เปนตน ตลอดจนขอจํากัดดานตางๆ
2.1.3 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P)
เปนการประเมินระหวางการดําเนินโครงการ เพื่อหาขอบกพรองของการดําเนิน
โครงการ ที่ จ ะใช เ ป น ข อ มู ล ในการพั ฒ นา แก ไ ข ปรั บ ปรุ ง ให ก ารดํ า เนิ น การช ว งต อ ไปมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น การประเมินกระบวนการนี้ จะเปนประโยชนอยางมากตอการคนหาจุดเดน
หรือจุดแข็ง (Strengths) และจุดดอย (Weakness) ของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ
2.1.4 การประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P)
เปนการประเมินเพื่อเปรียบเทียบผลผลิตที่เกิดขี้นกับวัตถุประสงคของโครงการ
หรือความตองการ/ เปาหมายที่กําหนดไว รวมทั้งการพิจารณาในประเด็นของการยุบ เลิก ขยาย หรือ
ปรับเปลี่ยนโครงการและการประเมินผล เรื่องผลกระทบ (Impact) และผลลัพธ (Outcomes) ของ
นโยบาย / แผนงาน / โครงการ โดยอาศัยขอมูลจากการประเมินสภาวะแวดลอม ปจจัยเบื้องตนและ
กระบวนการรวมดวย
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ทั้งนี้ สามารถจําแนกการประเมินผลโครงการแบบ CIPP ได 4 ระยะ ดังนี้
1) การประเมินผลโครงการกอนการดําเนินงาน (Pre-evaluation) บางครั้งเรียกวา
การศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study)
2) การประเมินผลโครงการขณะดําเนินงาน (On-going evaluation) เปนการ
ติดตามความกาวหนาของการดําเนินงาน (Monitoring) และการใชทรัพยากรตาง ๆ
3) การประเมินผลโครงการเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงาน (Post-evaluation)
4) การประเมินผลกระทบจากการดําเนินโครงการ (Impact Evaluation) เปนการ
ประเมินหลังจากสิ้นสุดการดําเนินโครงการ เพื่อตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้น
ผูศึกษาจะนําทฤษฎีการประเมินผลตามแบบจําลอง CIPP Model มาปรับใชกับการ
ประเมินผลการดําเนินโครงการที่เกี่ยวของกับการดูแลใหความชวยเหลือและการเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนแรงงานไทยในสิงคโปร ของสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร เพื่อรวบรวม
ขอมูลแนวทางการดําเนินงานที่ประสบผลสําเร็จ และปญหาอุปสรรค ตลอดจนขอพึงระวังตางๆ
เพื่อใชประโยชนในการดําเนินงานตอไป
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การศึ ก ษาฉบั บ นี้ อ า งอิ ง เอกสารเพื่ อ เป น แหล ง ข อ มู ล ในการศึ ก ษาและประมวล
ขอเสนอแนะตางๆ ประกอบดวย
2.2.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 สวนที่ 6 แนวนโยบายดานการ
ตางประเทศ มาตรา 82
รัฐตองสงเสริมสัมพันธไมตรีและความรวมมือกับนานาประเทศและพึงถือหลักใน
การปฏิบัติตอกันอยางเสมอภาค ตลอดจนตองปฏิบัติตามสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชนที่ประเทศ
ไทยเปนภาคี รวมทั้งตามพันธกรณีที่ไดกระทําไวกับนานาประเทศและองคการระหวางประเทศ
รัฐตองสงเสริมการคา การลงทุน และการทองเที่ยวกับนานาประเทศ ตลอดจนตอง
ใหความคุมครองและดูแลผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศ
2.2.2 คําแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2551 (รัฐบาลนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์
เวชชาชีวะ) ขอ 7 นโยบายดานการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
7.9 คุมครองและสงเสริมสิทธิและผลประโยชนของคนไทย แรงงานไทย และภาค
ธุ ร กิ จ เอกชนไทยในต า งประเทศ และสนั บ สนุ น การสร า งความเข ม แข็ ง ให แ ก ชุ ม ชนไทยใน
ตางประเทศ
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2.2.3 คําแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2554 (รัฐบาลนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่ง
ลักษณ ชินวัตร) ขอ 7 นโยบายดานการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
7.7 สนับสนุนการทูตเพื่อประชาชน คุมครองผลประโยชนของคนไทย ดูแลคน
ไทยและแรงงานไทยในต า งประเทศ โดยเฉพาะคนไทยที่ ป ระกอบอาชี พ และมี ถิ่ น ฐานใน
ตางประเทศ สงเสริมบทบาทและความแข็งแกรงของชุมชนชาวไทยในการรักษาเอกลักษณและ
ความเปนไทย
2.2.4 แผนยุทธศาสตร 4 ป กระทรวงการตางประเทศ พ.ศ. 2553 – 2556 1
1) วิสัยทัศน
เปนองคกรหลักในการเสริมสรางสถานะและบทบาทของไทยในเวทีระหวาง
ประเทศอยางมีเกียรติและสมศักดิ์ศรี ทั้งทางดานเสถียรภาพและความมั่นคงทาง การเมือง ศักยภาพ
ความเจริญทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคม ตลอดจนนําโอกาสจากกระแสโลกาภิวัฒนมาสู
สังคมไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) พันธกิจหลัก
(1) ปกป อ งรั ก ษาและส ง เวิ ร มสถานะและผลประโยชน ข องไทยใน
ความสัมพันธระหวางประเทศ
(2) สรางนักการทูตที่มีจิตสํานึกและมีความเขาใจในสังคมไทย ตลอดจนมี
ความเชี่ยวชาญและรอบรูในดานตางๆ เพื่อเปนตัวแทนในการรักษาและสงเสริมผลประโยชนของ
ไทยในตางประเทศ
(3) ใหความคุมครอง สงเสริม และดูแลสิทธิและผลประโยชนของคนไทย
ในตางประเทศ เพื่อใหสามารถอยูอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี ตลอดจนใหบริการแกประชาชนดาน
การกงสุล
3) ยุทธศาสตร
(1) รักษาสถานะความสัมพันธกับประเทศตางๆ เพื่อสงเสริมผลประโยชน
ของไทย
(2) ขยายความรวมมือในกรอบพหุภาคีเพื่อสงเสริมผลประโยชนของไทยใน
เวทีระหวางประเทศ
(3) พัฒนาการใหบริการดานการตางประเทศ
(4) พัฒนางานบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดําเนินภารกิจตางประเทศ
1

กระทรวงการตางประเทศ, เอกสารแผนยุทธศาสตร 4 ป กระทรวงการตางประเทศ พ.ศ. 2553 – 2556.
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4) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
(1) ไทยมีความสัมพันธฉันมิตรกับประเทศทั่วโลก ทั้งประเทศเพื่อนบาน
และประเทศหุนสวนยุทธศาสตรและมีปฏิสัมพันธที่ใกลชิดกับโลกมุสลิม
(2) ไทยมี บ ทบาทที่ ส ร า งสรรค ใ นการดํ า เนิ น ความร ว มมื อ ในกรอบ
สหประชาชาติ องคการระหวางประเทศ และเวทีระหวางประเทศ
(3) การให บ ริ ก ารด า นการกงสุ ล งานพิ ธี ก ารทู ต การให คํ า ปรึ ก ษาด า น
กฎหมายระหว า งประเทศ และการให ค วามรู ด า นการต า งประเทศ แก ส าธารณชนอย า งมี
ประสิทธิภาพ
(4) กระทรวงการตางประเทศมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
สามารถสนับสนุนการดําเนินภารกิจตางประเทศใหบรรลุผลสําเร็จตามแผนที่กําหนดไว
2.2.5 วิสัยทัศนและพันธกิจของกรมการกงสุล
1) วิสัยทัศน
ดํารงไวซึ่งการเปนหนวยงานหลักในการใหความชวยเหลือคนไทยตกทุกขได
ยากในตางประเทศอยา งมีประสิทธิภาพ เสริมสรา งความเขมแข็ง ใหชุม ชนไทยทั้ง ในและนอก
ประเทศ และกระจายงานบริการดานกงสุลไปทุกภูมิภาคดวยนวัตกรรม เพื่อสรางความพึงพอใจแก
ประชาชนตามนโยบาย “การทูตเพื่อประชาชน”
2) พันธกิจ
(1) ประสานและอํานวยความสะดวกสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล
ใหญในการใหความชวยเหลือคนไทยตกทุกขไดยากในตางประเทศภายใน 24 ชั่วโมง
(2) ดําเนินมาตรการ / โครงการปองกันปญหาการคามนุษยทั้งในและนอก
ประเทศ
(3) จัดตั้งสํานักงานหนังสือเดินทางในสวนภูมิภาคตามความเหมาะสม และ
จัดหนวยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ไปยังจังหวัดตางๆ เพื่อใหประชาชนในพื้นที่หางไกลไดรับบริการ
อยางทั่วถึง
(4) ขยายงานบริการดานการกงสุล ณ สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวทั้ง
ในกรุงเทพฯ และตางจังหวัดดวยการเพิ่มงานบริการรับเรื่องสงตอในการใหความชวยเหลือคนไทย
ตกทุกขไดยากในตางประเทศ และงานบริการดานนิติกรณ
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2.2.6 การบริ ห ารจั ด การงานบริ ก ารประชาชนในต า งประเทศของกระทรวงการ
ตางประเทศใหเกิดผลสัมฤทธิ์ (รายงานการศึกษาสวนบุคคล หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 1)2
รายงานการศึกษาฉบับนี้มุงเนนเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพของงานบริการ
ประชาชนในตางประเทศ เพื่อใหคนไทยมีความเชื่อมั่นตอสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล
ใหญวา สามารถเปนที่พึ่งของคนไทยไดอยางแทจริง โดยไดศึกษาและเสนอแนะวา กระทรวงการ
ตางประเทศโดยสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญสามารถดําเนินการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการงานบริการประชาชนในตางประเทศใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่ม
มากขึ้นได ภายใตขอจํากัดในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและปญหาความตอเนื่องของนโยบายรัฐบาล ซึ่ง
ขาดแคลนทั้งงบประมาณและอัตรากําลัง โดยมีขอเสนอแนะการปรับปรุงการบริหารจัดการงาน – เงิน
– คน ที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด ดังนี้
1) การแกปญหาเรื่องงาน ไดแก การจัดระบบงานใหเปนแบบเดียวกัน ทั่วโลก
โดยกรมการกงสุลจัดทําคูมือการปฏิบัติงานและระเบียบใหเปนภาษาอังกฤษควบคูกับภาษาไทย
เพื่อใหสถานเอกอัครราชทูตและสภานกงสุลใหญทั่วโลกใชเปนแบบแผนเดียวกัน การปรับปรุงและ
พั ฒ นาระบบฐานข อ มู ล คนไทยในตา งประเทศใหเ ป นแบบเดี ย วกั น และเชื่ อ มโยงทั่ว โลกและ
เชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของดวย และการสรางกลไกการทํางานและกําหนดมาตรฐานการ
ชวยเหลือคนไทยในตางประเทศใหเกิดความโปรงใสและตรวจสอบได
2) การแกปญหาเรื่องเงิน ไดแก การที่กรมการกงสุลและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณตามยุทธศาสตรพื้นที่ และการปรับปรุงกฎระเบียบตางๆ ดานการ
คลังเรื่องการชวยเหลือคนไทยใหมีความยืดหยุนตอการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งกําหนดแนว
ทางการตรวจสอบและการใชจายเงินที่โปรงใส
3) การแกปญหาเรื่องคน ไดแก การที่กรมการกงสุลและสถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุลใหญ รวมกันแกปญหาเรื่องความตอเนื่องของบุคลากรและการบริหารจัดการชวง
เปลี่ยนผานหนาที่ของบุคลากร การพัฒนาและฝกอบรมบุคลากรอยางจริงจังและตอเนื่องเพื่อปลูกฝง
ใหมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต มีความพอเพียงและทํางานอยางมีคุณภาพ มีจิตสาธารณะ
ผลการศึกษาสรุปไดวา ประสิทธิภาพของงานบริการประชาชนขึ้นอยูกับคุณภาพ
ของงานและเจ า หน า ที่ ผู ใ ห บ ริ ก าร ดัง นั้น ป จจั ย สํ า คั ญที่ จะทํา ให ก ารปรับ ปรุ ง พั ฒนางานให มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นจึงอยูที่การแกไขปญหา “คน” เปนหลัก เพราะคนคือหัวใจ
2

พรรณพิมล สุวรรณพงศ, (2552), การบริหารจัดการงานบริการประชาชนในตางประเทศของกระทรวงการ
ตางประเทศใหเกิดผลสัมฤทธิ,์ รายงานผลการศึกษาสวนบุคคล หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 1 สถาบันการ
ตางประเทศเทวะวงศวโรปการ.
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สําคัญของการพัฒนา โดยการปรับปรุงแกไขทุกเรื่องทําไดดวยการสรางคนเปนคนดี มีจริยธรรม
ซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต และมี ค วามพอเพี ย ง และโดยที่ ก ารปลู ก ฝ ง จริย ธรรมนั้ นไมใ ชเ รื่ องงา ยและใช
เวลานานจึงตองดําเนินการในทุกระดับอยางตอเนื่องใหเปนวัฒนธรรมองคกร ผูบริหารสูงสุดตอง
ใหความสําคัญ เอาใจใสอยางจริงจัง และทําตัวเปนแบบอยาง
2.3 สรุปกรอบแนวคิด
ผูศึกษาจะนํานโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรกระทรวงการตางประเทศ และผลการศึกษา
อื่นที่เกี่ยวของขางตนมาเปนกรอบแนวคิดในการวิเคราะหและประเมินผลกิจกรรม โครงการดาน
การดําเนินงานใหความคุมครองและดูแลแรงงานไทยในสิงคโปร โดยเฉพาะอยางยิ่งการเสริมสราง
ความเขมแข็งใหกับชุมชนแรงงานไทยในสิงคโปร เพื่อตระหนักรูถึงปญหาอุปสรรค ตลอดจนขอ
พึงระวังตางๆ และจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเปน แนวทางการพัฒนางานในดานนี้ใหดี
ยิ่งขึ้น

บทที่ 3
ผลการศึกษา
3.1 ภารกิ จ งานบริ ก ารประชาชนในการคุ ม ครองและดู แ ลคนไทยในสิ ง คโปร ข องสถาน
เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร
การบริการประชาชนในการคุมครองและดูแลคนไทยในสิงคโปรถือเปนภารกิจงานที่มี
ความสําคัญยิ่ง เนื่องจากเปนภารกิจงานที่ถูกบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยเรื่อยมา
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน รวมทั้งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 โดยเปนหนาที่ของ
รัฐที่จะตองดําเนินการ นอกจากนั้น ทุกรัฐบาลไดใหความสําคัญและบรรจุไวในคําแถลงนโยบาย
รัฐบาลของคณะรัฐมนตรีมาโดยตลอด ซึ่งกระทรวงการตางประเทศไดตระหนักดีในภารกิจหนาที่นี้
และไดจัดทําแผนยุทธศาสตรกระทรวงการตางประเทศที่กําหนดพันธกิจ ยุทธศาสตร เปาหมายเชิง
ยุทธศาสตร และกลุยทธในการดําเนินการทั้งในระดับกระทรวงและในระดับกรมกงสุลที่สอดคลอง
และเชื่อมโยงกัน เพื่อใหกรมการกงสุลซึ่งเปนหนวยงานปฏิบัติทํางานรวมกับ สถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุลใหญทั่วโลกใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เปนรูปธรรม
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร แบงโครงสรางงานกงสุลหรืองานบริการประชาชนเปน
3 ดาน คือ
(1) งานคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทย
(2) งานหนังสือเดินทาง สัญชาติ และนิติกรณ
(3) งานตรวจลงตราใหกับชาวตางชาติ
โดยใหความสําคัญตองานคุมครองและดูแลคนไทยในลําดับตน โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ปองกันและปราบปรามการคามนุษย และการชวยเหลือคนไทยตกทุกข เนื่องจากสิงคโปรมีคนไทย
และแรงงานไทยพํานักอยูเปนจํานวนมาก และการเดินทางระหวางไทยและสิงคโปรมีความสะดวก
สามารถเดินทางไดทั้งทางเครื่องบินและรถยนต (ผานมาเลเซีย) และมีคาใชจายไมสูง จึงมีชาวไทย
เดินทางไปสิงคโปรเพื่อทองเที่ยวและประกอบธุรกิจเปนจํานวนมาก และมีบางสวนเขาไปทํางาน
ผิดกฎหมาย อาทิ คาบริการทางเพศ และลักลอบทํางานโดยไมไดรับอนุญาต
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ตารางที่ 1 ความเชื่อมโยงของนโยบายรัฐบาลและแผนยุทธศาสตรระดับหนวยงาน
พ.ศ. 2553 – 2556
ความเชื่อมโยงระดับหนวยงาน (กระทรวงการตางประเทศและกรมการกงสุล)
นโยบายรัฐบาล
ขอ 7 นโยบายดานการ
ตางประเทศและเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ
7.7 สนับสนุนการทูตเพื่อ
ประชาชน คุมครอง
ผลประโยชนของคนไทย
ดูแลคนไทยและแรงงาน
ไทยในตางประเทศ
โดยเฉพาะคนไทยที่
ประกอบอาชีพและมีถิ่น
ฐานในตางประเทศ
สงเสริมบทบาทและความ
แข็งแกรงของชุมชนชาว
ไทยในการรักษา
เอกลักษณและความเปน
ไทย

พันธกิจหลัก

ยุทธศาสตร

เปาหมายการบริการ
ของหนวยงาน
ใหความคุมครอง ยุทธศาสตรที่ 3 คนไทยใน
ตางประเทศไดรับการ
สงเสริม และดูแล พัฒนาการ
สิทธิและ
ใหบริการดานการ บริการและการดูแล
คุมครองอยางทั่วถึง
ผลประโยชนของ ตางประเทศ
ชุมชนไทยใน
คนไทยใน
ตางประเทศมีความ
ตางประเทศ เพื่อให เปาหมายเชิง
สามารถอยูอยางมี ยุทธศาสตรที่ 3 เขมแข็ง มีความภูมิใจ
เกียรติและศักดิศ์ รี การใหบริการดาน ในอัตลักษณความ
ตลอดจนใหบริการ การกงสุล งานพิธี เปนไทย และใชชีวิต
แกประชาชนดาน การทูต การให อยูอยางมีความสุข
และมีศักดิ์ศรี
การกงสุล
คําปรึกษาดาน
กฎหมายระหวาง
ประเทศ และการ
ใหความรูดานการ
ตางประเทศ แก
สาธารณชนอยางมี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธหนวยงาน
1. คุมครองและดูแล
คนไทยใน
ตางประเทศในทุก
รูปแบบ โดยการ
ชวยเหลือผูตกทุกข
ไดยากและ
เสริมสรางชุมชน
ไทยใหเขมแข็ง

ที่มา (กระทรวงการตางประเทศและกรมการกงสุล)
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร ไดดําเนินงานโดยยึดมั่นตามนโยบายตางประเทศของ
รัฐบาลและพันธกิจของกระทรวงการตางประเทศ ที่ใหความสําคัญตอการเสริมสรางความเขมแข็ง
และการมีตัวตนของชุมชนไทยในสิงคโปร และมุงเนนการมีสวนรวมของชุมชนแรงงานไทยผาน
การดําเนินกิจกรรมและโครงการตางๆ รวมกัน รวมทั้งสรางความตระหนักรูใหกับสาธารณชนคน
ไทยในสิงคโปรและหนวยงานภาครัฐและเอกชนสิงคโปรใหรับรูถึงการมีตัวตนของชุมชนแรงงาน
ไทยในเชิ ง สร า งสรรค และในมุ ม มองที่เห็ นคุณค า และศัก ดิ์ศ รี ตลอดจนสนั บ สนุ นการบริการ
ประชาชนใหครอบคลุมทุกมิติ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงาน
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ตั วอย า งสํ า คั ญของดํ า เนิ นการตามนโยบายดั ง กล า ว คื อ ความร วมมื อระหว า ง สถาน
เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร และสํานักงานแรงงานไทยในสิงคโปร สนับสนุนกลุมแรงงานไทยใน
สิงคโปร ใหรวมกลุมกันเปนองคกรที่เรียกวา “สมาคมเพื่อนแรงงานไทยในสิงคโปร” นับตั้งแตป
2546 เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและการมีตัวตันของชุมชนแรงงานไทย และสนับสนุนใหสมาคม
เพื่อนแรงงานไทยในสิงคโปร มีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมและโครงการตางๆ เพื่อสงเสริมให
เกิดการพัฒนาองคกรและเตรียมความพรอมใหพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
ทั้งนี้ ในรายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้ ผูศึกษาจะทําการศึกษาเฉพาะในดานงาน
คุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมแรงงานไทยในสิงคโปร ซึ่งถือเปน
ชุมชนไทยที่ใหญที่สุดในสิงคโปร
3.2 ขอมูลพื้นฐานแรงงานไทยในสิงคโปร
3.2.1 ในสิงคโปรมีจํานวนคนไทยทั้งสิ้นกวา 45,000 คน และเปนจํานวนแรงงานไทย
41,543 คน โดยมีบริษัทสิงคโปรที่วาจางแรงงานไทยรวม 281 บริษัท1 (ณ เดือนสิงหาคม 2552)
สวนที่เหลือเปนคนไทยที่มาทํางานในสาขาวิชาชีพอื่นๆ นักเรียน นักศึกษา นักธุรกิจ และ
คนไทยที่ ส มรสกั บ ชาวสิ ง คโปร นอกจากนั้น ยัง มีค นไทยอีก จํ า นวนหนึ่ง ที่เดินทางเขา – ออก
สิงคโปรเปนประจําในลักษณะนักทองเที่ยว และไดรับอนุญาตใหพํานักคราวละไมเกิน 30 วัน เพื่อ
ลักลอบทํางาน นําสินคามาขาย และคาบริการทางเพศ ซึ่งสวนใหญใชการเดินทางโดยรถทัวรใน
เสนทางอําเภอหาดใหญ – มาเลเซีย – สิงคโปร
ทั้ง นี้ ในชวงที่ อุตสาหกรรมการกอสรางของสิง คโปรข ยายตัวอยา งรวดเร็ว เคยมีก าร
ประมาณการวา ในป 2542 มีแรงงานไทยทํางานอยูใ นสิงคโปรกวา 65,000 คน
3.2.2 คาจางขั้นต่ําของแรงงานไทย คือ 23 ดอลลารสิงคโปรตอวัน 2 และมีรายไดเพิ่มขึ้น
เมื่อทํางานลวงเวลาหรือทํางานในวันหยุด
3.2.3 แรงงานไทยถู ก จัดอยู ใ นกลุม แรงงานที่ไ ด รับ ใบอนุญ าตทํ า งานใน 2 ประเภท
ประกอบดวย
1) ระดับ Worker Permit คือ เปนแรงงานไรทักษะ และมีเงินเดือนพื้นฐานไมเกิน
1,800 ดอลลารสิงคโปร
2) ระดับ S Pass คือ เปนแรงงานทักษะปานกลาง หรือประเภทชางเทคนิค
1
2

ขอมูลสถิติจากสํานักงานแรงงานไทยในสิงคโปร เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552
คาจางมาตรฐานของแรงงานไทยที่สํานักงานแรงงานในสิงคโปรไดกําหนดไว
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เงินเดือนพื้นฐาน 1,800 ดอลลารสิงคโปร ขึ้นไป
3.2.4 แรงงานไทยสวนใหญอยูในภาคกอสราง อูตอเรือ และปโตรเคมี โดยมีสัดสวนใน
ภาคก อ สร า งมากที่ สุ ด การจ า งงานขึ้ น อยู กั บ ป จ จั ย ด า นเศรษฐกิ จ ทั้ ง ในประเทศสิ ง คโปร แ ละ
เศรษฐกิจโลกเพราะมีความเชื่อมโยงกันสูงมาก ทั้งนี้ เมื่อสภาวะเศรษฐกิจถดถอยจะสงผลกระทบ
ตอการจางแรงงานไทย เนื่องจากปริมาณงานลดลง เกิดการเลิกจางงานกอนหมดสัญญา หรือไมตอ
อายุสัญญาจางงานเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง สําหรับกลุมแรงงานที่ยังสามารถทํางานตอไปได จะมีรายได
ลดลง เนื่องจากไมมีการทํางานลวงเวลา เปนผลใหรายไดลดลงมาก และบางสวนถูกกําหนดใหพัก
งานเปนระยะๆ
3.2.5 แรงงานไทยสวนใหญเกือบทั้งหมดเปนเพศชาย มีภูมิหลังเปนเกษตรกรจากภาค
อีสานและภาคเหนือ ในระยะหลังเริ่มมีแรงงานจากภาคกลางเพิ่มขึ้นบาง แรงงานไทยสวนใหญจบ
การศึกษาระดับประถมศึกษา พูดภาษาอังกฤษไมได และมีอายุเฉลี่ยประมาณ 34 ป ซึ่งแรงงานที่มีวัย
สูงขึ้นนี้สวนใหญมีครอบครัวแลวและมีบุตรเฉลี่ย 1 – 2 คน สวนใหญทํางานในภาคเกษตรกรรม
และมีรายไดไมเพียงพอ ในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทยอยูในชวงถดถอย การหางานอื่น
ทําเปนเรื่องยากและมีคาจางแรงงานต่ํา จึง จํา เปนตองตัดสินใจไปทํางานในตางประเทศเพื่อหา
รายไดมาจุนเจือครอบครัว ซึ่งสิงคโปรเปนอีกหนึ่งที่หมายที่แรงงานไทยใหความสนใจ เนื่องจาก
ตั้งอยูใกลกับประเทศไทย มีคนไทยอาศัยอยูจํานวนมาก มีความใกลเคียงกันในดานเชื้อชาติ ศาสนา
และความเปนอยู เปนสังคมที่มีคนหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู จึงเชื่อกันวาจะสามารถทํางานและ
ดํารงชีวิตไดอยางไมมีปญหา
3.2.6 การเดินทางไปทํางานที่สิงคโปรของแรงงานไทยมีทั้งที่ไปโดยใชบริการบริษัท
จัดหางาน และที่เดินทางไปดวยตนเอง โดยสวนใหญเดินทางไปโดยผานบริษัทจัดหางาน และตอง
เสีย เงิ นค า นายหน า ประมาณ 50,000 บาท ตอราย 3 เพื่อเปนคา ใชจา ย ซึ่ง เปนอัตราที่สูง กวา ที่
กระทรวงแรงงานกําหนดไว
3.2.7 แรงงานไทยในสิงคโปรสวนใหญจะทํางานในเขตนิคมอุตสาหกรรมและหรือพัก
อยูที่หอพักคนงานที่ตั้งอยูในยานชานเมือง ซึ่งมีวันหยุดงานสัปดาหืละ 1 วัน คือ วันอาทิตย และ
มักจะนัดหมายรวมตัวกันที่อาคารโกลเดน ไมล คอมเพล็กซ (Golden Mile Complex) เพื่อพบปะ
สังสรรคและรับประทานอาหารรวมกัน รวมทั้งจับจายสินคาและเครื่องปรุงอาหารของไทยเพื่อนํา
กลับไปปรุงอาหารที่หอพักในชวงวันหยุดงาน

3

สุภางค จันทวานิช, (2544), ตลาดแรงงานไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต: ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย
ในปลายทศวรรษที่ 90, กรุงเทพมหานคร: ศูนยวิจัยเพื่อการยายถิ่นแหงเอเชีย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
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3.3 สภาพปญหาที่แรงงานไทยในสิงคโปรประสบ
แรงงานไทยในสิงคโปรประสบปญหาหลายอยางทั้งทางดานรางกายและดานสภาพจิตใจ
เนื่องจากเปนผูดอยโอกาสทางการศึกษาและเศรษฐกิจในประเทศ ตองไปหางานทําในตางประเทศ
ในขณะที่ ไ ม ส ามารถพู ดหรื อ สื่ อ สารภาษาอั ง กฤษได ในขณะเดีย วกั นมี ภาระครอบครั วที่ ตอ ง
รับผิดชอบดูแล มีภาระหนี้สิน จึงเปนสภาวะะความกดดันทางดานจิตใจ นอกจากนั้น ตองเจอกับ
สภาพการทํางานที่หนักและอันตราย สภาพความเปนอยูไมดี ขาดการเหลียวแลจากหนวยงานไทย
และหนวยงานในทองถิ่นเทาที่ควร โดยสรุปแลวสภาพปญหาที่แรงงานไทยในสิงคโปรประสบ
สามารถจําแนกได ดังนี้
(1) ทํางานหนักตอเนื่องเปนเวลานาน ขามวันขามคืนเพื่อรับคาลวงเวลา และเรงงานให
เสร็จตามที่นายจางตองการ ประเภทงานและสถานที่ทํางานมีลักษณะเปนอันตราย ไมปลอดภัยตอ
สุขภาพ สกปรก และไมถูกสุขลักษณะ (3D-job: Dirty, Dangerous, and Degrading) ทําใหเกิด
ความเครียดและความเหนื่อยหลาสะสม
(2) อยูคนเดียว ไมมีครอบครัวดูแลเรื่องอาหารการกินและความเปนอยู
(3) ทํางานในสภาพแวดลอมที่แปลกแยกแตกตางและไมคุนเคย
(4) รับประทานอาหารไมเพียงพอและไมถูกสุขลักษณะ ไมไดรับประทานอาหารเชา
อาหารที่นายจางจัดไมถูกปาก และบางครั้งเนาเสีย
(5) หอพั ก แออั ด คนงานต า งชาติมี วิ ถี ความเป นอยู ที่ แตกตา ง เป น ผลใหพั ก ผอ นไม
เพียงพอ
(6) เมื่อเจ็บปวยตองดูแลตนเอง ซื้อยารับประทานเอง ไมกลาไปพบแพทยเพราะมีปญหา
การสื่อสาร และกังวลวาเรื่องคาใชจายรักษาพยาบาลที่มีราคาสูง
(7) มี ค วามเครี ย ดและความวิ ต กกั ง วลในปญ หาทางบา นและปญ หาครอบครั ว เช น
หนี้สิน การศึกษาของบุตร ความเปนอยูของครอบครัว ภรรยามีสามีใหม เปนตน และบางรายยังมี
ความเครียดจาการทํางานในสิงคโปร มีปญหากับนายจาง ปญหาเศรษฐกิจตกต่ํา
(8) สิงคโปรเปนประเทศที่มีคาครองชีพสูงมาก ทําใหรายไดที่ไดรับไมเพียงพอ
(9) แรงงานไทยมักชอบดื่มสุรา เลนการพนัน และใชบริการทางเพศ ทําใหมีรายจายเพิ่ม
สูงขึ้น และในบางครั้งไมมีเงินสงใหกับครอบครัวในประเทศไทย
3.4 การเสริมสรางชุมชนแรงงานไทยในสิงคโปรใหเขมแข็ง
ในสิงคโปรสัดสวนประชากรไทยที่มากที่สุด คือ กลุมผูใชแรงงาน ซึ่งมีจํานวน 41,543
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คน 4 โดยประมาณการรายไดโดยเฉลี่ยของแรงงานไทยที่สงกลับประเทศไทยใหกับ ครอบครัวใน
แตละปพบวา มีสูงถึงเกือบ 7,000 ลานบาท ซึ่งคํานวณจากการสงเงินกลับบานของแรงงานไทยเฉลี่ย
คนละ 538.5 ดอลลารสิงคโปรตอเดือน หรือ 6,546.2 ดอลลารสิงคโปรตอป 5
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร ตระหนักดีถึงนโยบายการเสริมสรางชุมชนไทยให
เขมแข็ง โดยใหความสําคัญตอชุมชนแรงงานไทย ซึ่งเปนประชากรไทยกลุมใหญที่สุด แตดอย
โอกาสมากที่สุดในสิงคโปร ซึ่ง นับตั้งแตป 2546 เปนตนมา แรงงานไทยมีการรวมกลุมกันเปน
องคกรเรียกวา “สมาคมเพื่อนแรงงานไทยในสิงคโปร” โดยการกอตั้งไดรับการสนับสนุนจากสถาน
เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร และสํานักงานแรงงานไทยในสิงคโปร และปจจุบัน สํานักงานแรงงาน
ไทยในสิงคโปรเปนผูสนับสนุนงบประมาณคาเชาสถานที่ตั้งสมาคม และสถานเอกอัครราชทูต ณ
สิงคโปร ใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรมตางๆ อาทิ การจัดสอนภาษาอังกฤษในวันอาทิตย การ
ฝกอบรมอาสาสมัครแรงงานเพื่อเปนหูเปนตาและชวยประสานงานในการดําเนินกิจกรรมและ
โครงการตางๆ ใหกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร เชน การใหความชวยเหลือผูตกเปนเหยื่อคา
มนุษย การจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร เปนตน
เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน และความคาดหวังและประโยชนที่ไดรับ
การเสริ ม สร า งชุ ม ชนแรงงานไทยในสิ ง คโปร ใ ห เ ข ม แข็ ง มี เ ป า หมาย แนวทางการ
ดําเนินงาน และความคาดหวังและประโยชนที่ไดรับมี ดังนี้
3.4.1 เปาหมาย
“ใหความเขมแข็งของชุมชนแรงงานไทยปรากฏชัดในสังคมสิงคโปรเพื่อใหสังคม
ทองถิ่นรับรูถึงการมีตัวตนอยางสรางสรรค และในมุมมองที่ตระหนักถึงคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ชุมชนแรงงานไทย”
3.4.2 แนวทางการดําเนินงาน
1) เสริมสรางการมีสวนรวม
มุ ง เน น การมี ส วนร ว มของชุ ม ชนแรงงานไทยในสิ ง คโปรผ า นการดํา เนิ น
กิจกรรมและโครงการตางๆ ของสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร ในลักษณะการ outreach ไปยัง
แรงงานไทย โดยเนนใหแรงงานไทยรวมเปนอาสาสมัครในการดําเนินงาน สนับสนุนใหมีสวนรวม
ในการวางแผน เตรียมการ และปฏิบัติงานจริง เพื่อใหแรงงานไทยเหลานี้ตระหนักถึงศักยภาพและ
4

สถิติสํานักงานแรงงานไทยในสิงคโปร ณ เดือนสิงหาคม 2552
สุภางค จันทวานิช, (2544), ตลาดแรงงานไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต: ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย
ในปลายทศวรรษที่ 90, กรุงเทพมหานคร: ศูนยวิจัยเพื่อการยายถิ่นแหงเอเชีย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
5
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เห็นคุณคาของตนเอง และใชเวลาวางอยางเปนประโยชน แทนการมั่วสุมดื่มสุราและเลนการพนัน
รวมทั้งปลูกฝงใหเกิดความคิดในหมูคนไทยทั่วไป วา แรงงานไทยมีศักยภาพและความสามารถ
และเปนสวนหนึ่งของชุมชนคนไทยในสิงคโปร อาทิ โครงการตรวจสุขภาพแรงงานไทย งานวันชาว
ไทยสัมพันธพระบารมีปกเกลาฯ การประชุมกลุมยอยเรื่องโรคไหลตายกับสุขภาพแรงงานไทยใน
สิงคโปร งานวันแรงงาน และการแขงขันฟุตบอลแรงงานคัพ ฯลฯ
2) เตรียมความพรอมใหพึ่งพาตนเองได
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร ใหความสําคัญกับการเตรียมความพรอม
เพื่อใหชุมชนแรงงานไทยในสิงคโปรสามารถพึ่งพาตนเองไดในระยะยาว ไมจําเปนตองพึ่งพาหรือ
ขอรับการสนับสนุนทุกดานจากหนวยงานรัฐ ดวยเปาประสงคขางตน จึงไดมุงเนนการตอยอดการ
รวมกลุมของชุมชนแรงงานไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง การดําเนินงานของสมาคมเพื่อนแรงงานไทยใน
สิงคโปร โดยเนนการพัฒนาองคกรใหมี ความชัดเจนและพึ่งพาตนเองไดในระยะยาว ซึ่งสถาน
เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร ไดใชวิธีเขารวมงานในลักษณะพี่เลี้ยง เพื่อใหคําแนะนําในการการ
ปรับ ปรุ ง โครงสร างสมาคมเพื่ อใหเกิดความชัดเจน สงเสริม และสนับ สนุนงบประมาณการจั ด
กิ จกรรมที่ เป นประโยชน ตอส ว นรวม รวมทั้ง ชวยทาบทามให ค นไทยหรื อ เอกชนไทยที่ เป น ที่
ยอมรับในชุมชนแรงงานไทยในสิงคโปรเขารวมดําเนินกิจกรรมและรวมเปนผูบริหารสมาคมดวย
เพื่อสรางความนาเชื่อถือใหกับสมาคม
3) สรางความตระหนักรูในทองถิ่น
มุงเนนการสรางความตระหนักรูใหกับสังคมทองถิ่นทั้งสาธารณชนคนไทยใน
สิงคโปรและหนวยงานภาครัฐและเอกชนสิงคโปร ใหรับรูถึงการมีตัวตนของชุมชนแรงงานไทย
โดยใชกลยุทธการมีสวนรวมในทองถิ่นอยางสรางสรรคผานการทํากิจกรรมสาธารณประโยชน
ตางๆ รวมถึงการดําเนินโครงการรวมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร และภาคเอกชนไทยและ
สิงคโปรในทองถิ่น อาทิ บริษัท Western Union (ผูใหบริการโอนเงินระหวางประเทศ) บริษัท
SingTel (ผูใหบริการโทรศัพทมือถือ) บริษัท Yen Investment (บริษัทสิงคโปรที่นําเขาสินคาจาก
ประเทศไทย) บริษัท พีทีที อินเตอรเนชั่นแนลเทรดดิ้ง (บริษัทในเครือกลุมบริษัท ปตท.) ภัตตาคาร
ตะวันแดงสิงคโปร (ผูประกอบการรานอาหารจากประเทศไทย) ทั้งนี้ เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีใหแก
แรงงานไทย ชวยลบภาพลักษณดานลบในเรื่องการมั่วสุมดื่มสุราและเลนการพนัน และกระตุนให
เกิดความตระหนักและยอมรับในการมีสวนสําคัยในการพัฒนาสังคมสิงคโปร
3.4.3 ความคาดหวังและประโยชนที่ไดรับ
1) แรงงานไทยสามารถดํารงชีวิตอยูในสิงคโปรไดอยางมีคุณคาและศักดิ์ศรี
2) สังคมสิงคโปรรับรูถึงการมีตัวตนของชุมชนแรงงานไทยและใหการยอมรับ
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3) เกิดเครือขายชุมชนแรงงานไทยซึ่งเปนกลุมคนไทยที่มากที่สุดในสิงคโปรคอย
สนับสนุนการดําเนินงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร และหนวยงานไทยอื่น
4) แรงงานไทยสามารถพึ่งพากัน ใหความชวยเหลือและเปนหูเปนตาซึ่งกันและ
กันในดานตางๆ ลดการพึ่งพาหนวยงานรัฐ
5) เปนการดําเนินการเชิงรุกที่สําคัญอยางยิ่งในการปองปรามและบรรเทาปญหา
ดานการคุมครองและดูแลคนไทยที่จะเกิดขึ้น
6) การดําเนินการในลักษณะ outreach นี้จะชวยสรางความรูสึกที่ดีของคนไทยใน
ตางประเทศที่มีตอหนวยงานรัฐ และเกิดความเชื่อมั่นวาสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ
เปนที่พึ่งไดของประชาชน
3.5 กิจกรรมและโครงการเพื่อสนับสนุนการเสริมสรางชุมชนแรงงานไทยในสิงคโปรใหเขมแข็ง
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร ไดดําเนินกิจกรรมและโครงการในดานการดูแลและ
คุมครองแรงงานไทย และการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนแรงงานไทยในสิงคโปร ในป
2552 โดยมีตัวอยางพรอมรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้
3.5.1 กิจกรรมการดูแลความเปนอยูและเยี่ยมแรงงานไทย
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร ไดรวมกับสํานักงานแรงงานไทยในสิงคโปร
ออกเยี่ยมแรงงานไทยที่พักอยูในหอพักแรงงานตามสถานที่ตางๆ เปนประจํา เพื่อสอบถามถึงสภาพ
ความเปนอยูและการดํารงชีวิต ตลอดจนติดตามรับฟงปญหา และหาทางแกไขเพื่อให มีสภาพความ
เปนอยูที่ดีขึ้น รวมทั้งสรางขวัญและกําลังใจใหกับแรงงานไทย นอกจากนั้น ยังเปนการตรวจตราดู
สภาพหอพักแรงงานวามีความสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย ตามหลักเกณฑของทางการสิงคโปร
หรือไม ซึ่งเปนมาตรการเชิงรุกที่ทําใหนายจางซึ่งเปน ผูจัดหาหอพักแรงงานจะตองดําเนินการให
ถูกตอง และไมเอารัดเอาเปรียบแรงงาน
สถานเอกอั ครราชทู ต ณ สิง คโปร ยัง ขอความรวมมือกับ หนวยงานตา งๆ เพื่ อ
สนับสนุนการดูแลความเปนอยูของแรงงานไทยอีกดวย อาทิ การขอรับการสนับสนุนผลิตภัณฑยา
ตําราหลวงและยาทากันยุงจากกระทรวงสาธารณสุข และองคการเภสัชกรรม เพื่อนําไปแจกจาย
ใหกับแรงงานไทยใชดูแลตนเอง รวมทั้งไดขอรับการสนับสนุนสิ่งของ อาทิ เสื้อยึด หมวก ถุงผาใส
ของจากเอกชนสิงคโปรสําหรับใชแจกใหกับแรงงานไทยอีกดวย
3.5.2 โครงการตรวจสุขภาพแรงงาน
สถานเอกอั ค รราชทู ต ณ สิ ง คโปร ได ร วม กั บสภากาชาดไทย และสํ า นั ก งาน
แรงงานไทยในสิงคโปร นําคณะแพทยและพยาบาล ประกอบดวยแพทยผูเชี่ยวชาญดานตางๆ คือ อา
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ยุรแพทย จิตเวช โรคหัวใจ การเสริมสรางสุขอนามัยและสมรรถภาพรางกาย ไปใหบริการตรวจ
สุขภาพและการรักษาเบื้องตนแกแรงงานไทยในสิงคโปร พรอมใหคําแนะนําในการดูแลตนเองเปน
ประจําทุกป โดยการบริการตรวจสุขภาพเปนการจําลองแบบขั้นตอนการเขาตรวจสุขภาพจริง ซึ่ง
ประกอบดวย วัดสวนสูง ชั่งน้ําหนักและวัดไขมัน วัดความดันโลหิตและชีพจร วัดแรงบีบมือ ตรวจ
และปรึกษาปญหาสุขภาพกับแพทย ตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ และพิมพผลทดสอบใหกับผูรับ การ
ตรวจสุขภาพ การดําเนินโครงการในป 2552 มีแรงงานไทยเขารับบริการ 1,250 คน และมี 3 ราย ที่
ประสบอุบัติเหตุจากการทํางานและเจ็บปวยมาก จําเปนตองเขารับการรักษา โดยเรงดวน มิฉะนั้น
อาจเสียชีวิตหรือพิการได ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร ไดนําตัวแรงงานดังกลาวเขารับการ
รักษาที่โรงพยาบาลทันที รวมทั้งไดประสานกับบริษัทนายจาง ในเรื่องคารักษาพยาบาลดวย ทั้งนี้
สาเหตุสําคัญที่แรงงานไทยไมยอมไปพบแพทยและปฏิเสธการเขารับการรักษา คือ มีความกังวลวา
ตองรับภาระคชจ.รักษาพยาบาลที่มีราคาสูง และอาจถูกปลดออกจากงาน
โครงการตรวจสุขภาพแรงงานนอกจากเปนการดูแลชวยเหลือและสงเสริมการ
ดูแลรักษาสุขภาพของแรงงานไทยในสิงคโปรใหมีคุณภาพ ยังสามารถชวยสรางขวัญและกําลังใจ
ให กั บ แรงงานไทยในสิ งคโปร ท ามกลางสภาวะการณ ที่แรงงานสวนใหญเผชิญกับสถานการณ
เศรษฐกิจตกต่ํา รายไดลดลง สภาพความเปนอยูแยลง และความเครียดจากการทํางานเพิ่มมากขึ้น
ทั้งนี้ ในการดําเนินโครงการนี้นอกจากงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากกระทรวง
การต างประเทศแล ว สถานเอกอัค รราชทูต ณ สิง คโปร ยังไดข อรับ การสนับ สนุนเพิ่ม เติม จาก
ภาคเอกชนสิงคโปร ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวของกับแรงงานไทย คือ บริษัท Singtel (ผูใหบริการ
โทรศัพทมือถือ) และบริษัท Western Union (ผูใหบริการโอนเงินระหวางประเทศ) อีกดวย
3.5.3 การจัดงานวันชาวไทยสัมพันธพระบารมีปกเกลาฯ
เป น กิ จ กรรมที่ ส ถานเอกอั ค รราชทู ต ณ สิ ง คโปร จั ด ขึ้ น เป น ประจํ า ต อ เนื่ อ ง
นั บ ตั้ ง แต ป 2546 โดยจั ดขึ้ นในวั นอาทิ ตย แรกหลั ง วั นเฉลิ ม พรรชนมพรรษา 5 ธั นวาคม ของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อใหชาวไทยในสิงคโปรโดยเฉพาะกลุมแรงงานไทยไดรวมกัน
แสดงความจงรักภักดี จุดเทียนชัยถวายพระพร และรับฟงการแสดงพระธรรมเทศนาจากคณะสงฆ
จากสมั ช ชาสงฆ ไ ทยในสิ ง คโปร และชมการแสดงดนตรี แ ละรั บ ประทานอาหารที่ ส ถาน
เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร ไดจัดเตรียมไวรวมกัน ซึ่งการจัดงานในลักษณะนี้เปนที่ชื่นชอบของ
แรงงานไทย เพราะเปนโอกาสใหไดแสดงความจงรักภักดี และยังไดพบปะสังสรรคกับพี่นองชาว
ไทย เปนการพักผอนหยอนใจจากความเครียดในการทํางาน
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3.5.4 การจัดพิมพหนังสือ “คนไกลบาน: คําใหการของคนไทยในสิงคโปร”
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร ไดรวมกับสมาคมเพื่อนแรงงานไทยในสิงคโปร
จั ดพิ มพ หนั งสื อคนไกลบ าน: คํ าให การของคนไทยในสิงคโปร ซึ่ งรวบรวมเรื่องเล าเกี่ ยวกั บ
ประสบการณจริงของการใชชีวิตและการทํางานที่เขียนขึ้นโดยแรงงาน หญิงบริการ และแมบานไทย
ในสิงคโปร เนื้อหาแบงออกเปน 4 ตอน คือ
1) ชีวิตและชุมชนแรงงานไทยในสิงคโปร
2) ชีวิตตองสูของสาวไทย
3) บันทึกเหงื่อของคนขายแรง
4) บันทึกแมบานไทย
รวมทั้งสิ้น 22 บท มีผูเขียน 21 คน ที่เปนแรงงานไทย หญิงไทยที่คาบริการทางเพศ
หญิ งไทยที่ สมรสกั บชาวสิ งคโปร วัตถุ ประสงค ของการจั ดทําหนังสื อนี้เป นไปเพื่ อ ใชเ ผยแพร สู
สัง คมไทยทั้ง ในประเทศไทยและสิง คโปร ใหเกิดความตระหนัก รูและรับทราบขอเท็ จจริ งและ
ป ญหา ให หลุ ดออกจากมายาคติ และคานิยมที่ ผิดที่หลงเชื่อไปวา การทํ างานในตางประเทศมีแต
ความสํ าเร็ จและสุ ขสบาย ปราศจากความล มเหลว ทั้ งนี้ เพื่ อป องกั นการตกเป นเหยื่ อของผู ที่ จะ
ตัดสิ นใจไปทํ างานในประเทศ และให เขา ใจถึง สภาพความเปนจริง ของคนไทยในตางแดน เพื่อ
เตือนสติกับคนไทยวา ชีวิตการทํางานของคนไกลบานไมไดมีแตความสะดวกสบาย หากตองเผชิญหนา
กับการแกงแยงแขงขัน การเอารัดเอาเปรียบคาจางแรงงาน ครอบครัวแตกแยกเพราะใชชีวิตหางบานและ
ครอบครัวเปนเวลานาน รวมทั้งสภาพความเปนอยูและปญหาสุขอนามัยจนอาจเสียชีวิตได
ในการจัดพิมพหนังสือนี้นอกจากงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากกระทรวงการ
ตางประเทศแลว สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร ยังไดขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากสํานักงาน
แรงงานไทยในสิงคโปร และภาคเอกชนสิงคโปร ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวของกับแรงงานไทย คือ
บริษัท Singtel (ผูใหบริการโทรศัพทมือถือ) และบริษัท Western Union (ผูใหบริการโอนเงิน
ระหวางประเทศ) อีกดวย
3.5.5 การจัดประชุมกลุมยอยและจัดทํารายงาน เรื่อง “โรคไหลตายกับสุขภาพแรงงาน
ไทยในสิงคโปร”
การเสียชีวิตดวยสาเหตุ “หัวใจลมเหลว” หรือที่มักเรียกกันในหมูแรงงานไทยวา
“ไหลตาย” จะมีลักษณะอาการที่ผูเสียชีวิตไดนอนหลับและไมรูสึกตัวอีกเลย หรือในทางการแพทย
คือ หัวใจหยุดทํางาน ซึ่งยังไมมีขอพิสูจนหรือผลการศึกษาชัดเจนที่ระบุไดวา สภาพการทํางานเปน
เหตุสะสมที่นําไปสูการเสียชีวิต เชน ทํางานหนักโดยพักผอนไมเพียงพอ สถานที่ทํางานไมถูกหลัก
สุขอนามัย ทํางานตอเรือ ขุดอุโมงค ซึ่งมีสารพิษและกาซอันตราย ที่พักมีสภาพอับชื้นและแออัด
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หรือไมถูกสุขลักษณะ
แมวาตัวเลขแรงานไทยที่เสียชีวิตจากโรคไหลตาย หรืออาการหัวใจลมเหลวใน
ระยะหลังจะมีจํานวนลดลงเมื่อเทียบกับในชวงป 2540 – 2541 แตในบางปกลับมีจํานวนเพิ่มสูงขึ้น
เชนในป 2552 กลับมีจํานวนเพิ่มขึ้นคอนขางมาก ผูมีหนาที่รับผิดชอบจึงจําเปนตองคนหาสาเหตุ
การเสียชีวิตที่ชัดเจนและหาหนทางแกปญหา เนื่องจากเปนปญหาที่ยืดเยื้อยาวนานมาตั้งแตในอดีต
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร ตระหนักดีถึงปญหาสุขภาพและการเสียชีวิต
ของแรงงานไทย จึงไดรวมกับ ดร. พัฒนา กิติอาษา อาจารยประจํามหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปร
และสมาคมเพื่ อนแรงงานไทยในสิง คโปร จัดประชุม กลุม ยอย เรื่ อง “โรคไหลตายกับ สุขภาพ
แรงงานไทยในสิงคโปร” เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2552 เพื่อสัมภาษณแรงงานไทยและรวบรวมขอมูล
ที่เกี่ยวของ จัดทําเปนรายงานการศึกษาทางวิชาการ โดยนําเสนอประเด็นตางๆ เกี่ยวกับโรคไหลตาย
และสุข ภาพแรงงานไทยในสิงคโปรจากมุม มองของแรงงานไทยที่ทํา งานและใช ชีวิตในฐานะ
แรงงานตางชาติ ซึ่งเปนทัศนะของผูมีประสบการณตรง เพื่อใหเกิดความเขาใจอาการไหลตายและ
ภาพรวมดานสุขภาพของแรงงานไทยในสิงคโปร
ตารางที่ 2 สถิติผูเสียชีวิตชาวไทยดวยสาเหตุหัวใจลมเหลว พ.ศ. 2540 – 2552
ป พ.ศ.
จํานวนผูเสียชีวิตดวยสาเหตุหัวใจลมเหลว (คน)
2540
70
2541
50
2542
27
2543
16
2544
19
2545
18
2546
10
2547
11
2548
12
2549
5
2550
13
2551
14
2552
22
หมายเหตุ - ตัวเลขขางตนไมรวมการเสียชีวิตจากสาเหตุอื่น เชน อุบัติเหตุ การเจ็บปวยดวย โรคอื่น
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จากการลงพื้นที่เก็บขอมูลและการสัมภาษณแรงงานไทย พบวา “ไหลตาย” นาจะมี
สาเหตุสําคัญมาจากความเครียดและปญหาสุขภาพ ซึ่งสืบเนื่องมาจากการทํางานหนักเพื่อเพิ่มรายได
จนพักผอนไมเพีย งพอ สภาพที่พัก แออัด ไมถูก สุขลักษณะ และสภาพที่ทํางานเปนอันตรายตอ
สุขภาพ โดยแรงงานสวนใหญเห็นวางานในอุโมงคใตดินและอูตอเรือเปนงานที่อันตรายและมีผล
ต อ สุ ข ภาพมากที่ สุ ด เพราะต อ งทํ า งานในสภาพที่ ไ ม มี อ ากาศถ า ยเท และมี ส ารเคมี ที่ เ ป น พิ ษ
ประกอบกับความเครียดและความกดดันจากครอบครัว ซึ่งแรงงานตอง แบกรับภาระสงรายได
กลับไปใหครอบครัว นอกจากนั้น เมื่อเจ็บปวยก็ไมยอมเขารับการรักษา เพราะวาไมสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได และมีความกังวลวาจะตองรับภาระคาใชจายรักษาพยาบาลที่มีราคาสูง และอาจถูก
ปลดออกจากงาน บางรายเมื่อเขารับการรักษา จะตองทดรองออกคารักษาพยาบาลไปกอนและ
นายจางจายเงินคืนชาหรือจายไมครบ อีกทั้งแรงงานสวนใหญยังมีอุปนิสัยชอบดื่มสุราอีกดวย
นอกจากนั้น สถิติดังกลาวยังพบวา ในยุคเศรษฐกิจตกต่ํา จํานวนแรงงานไทยที่
เสียชีวิตดวยสาเหตุหัวใจลมเหลวเพิ่มสูงขึ้นอยางชัดเจน และลดจํานวนลงเมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟนตัว
และดีขึ้น เชน ในชวงเศรษฐกิจถดถอยในป 2540 - 2542 และป 2550 – 2552 มีผูเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก
ครั้ ง ซึ่ ง สะท อ นให เ ห็ น ว า ป ญ หาเศรษฐกิจ ตกต่ํา ไดส ง ผลกระทบโดยตรงตอ การเสี ย ชี วิต ของ
แรงงานไทยในสิงคโปร เพราะแรงงานไทยตองเผชิญกับภาวะการวางงานที่สูงขึ้น นายจางลดเวลา
การทํางานและคาจาง รวมไปถึงความเสี่ยงที่อาจถูกนายจางเลิกจางหรือปลดออกจากงาน สงผลให
แรงงานไทยจํานวนมากไมมั่นใจกับอนาคตและเกิดความเครียด บางสวนบางสวนหันเขาหาสุรา
พักผอนไมเพียงพอ จนทําใหเกิดภาวะเสี่ยงตอสุขภาพ
ผลการศึกษาสรุปไดวา “หัวใจลมเหลว” หรือ “โรคไหลตาย” มีความเชื่อมโยงกัน
ระหวางสุขภาพกาย สุขภาพจิต และชีวิตสังคมของแรงงานไทยในตางแดน โดยโรคไหลตายเปน
อาการเจ็ บ ป ว ยสะสมหรื อ “ทุ ก ขภาวะ” ทางร า งกาย จิ ต ใจ และสั ง คมของแรงงานย า ยถิ่ น
(Accumulated Migrant Suffering) มีสาเหตุพื้นฐานมาจากสภาพการทํางาน สภาพชีวิตจิตใจ และ
การแบกรับภาระความเครียด ความกดดันจากการทํางานและปญหาครอบครัว การใชชีวิตในตาง
แดนอยางโดดเดี่ยวในสภาพที่คอนขางแรนแคน และไมมีปจจัยยังชีพที่เพียงพอ ในขณะ เดียวกัน
แรงงานไทยก็ไมรูจะจัดการกับชีวิตตนเองอยางไรใหเหมาะสม เมื่อเผชิญกับปญหาและความกดดัน
รอบดานในการใชชีวิตในสังคมตางแดน
ผลการศึ ก ษานี้ มี ป ระโยชน อ ย า งยิ่ ง ต อ การศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ของส ว นราชการที่
เกี่ยวของเพื่อกําหนดนโยบายและมาตรการดูแลชวยเหลือแรงงานไทยในตางประเทศใหเหมาะสม
และการศึกษาตอยอดในเชิงวิทยาศาสตรและการแพทยใหทราบถึงสาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการ
เสียชีวิตดวยโรคไหลตาย ซึ่งจะชวยใหงานดานการดูแลสิทธิประโยชนของแรงงานมีประสิทธิภาพ
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ยิ่งขึ้น โดยสามารถเจรจากับนายจางและบริษัทประกันชีวิตในเรื่องสิทธิประโยชนของแรงงานได
อยางชัดเจน เพื่อใหไดรับการชดเชยที่เปนธรรม หากการเสียชีวิตเปนผลมาจากการทํางาน และไม
ถูกเอารัดเอาเปรียบ รวมทั้งยังสามารถใชประโยชนดานขอมูลของสวนราชการที่เกี่ยวของในการ
ดําเนินโครงการเวทีชุมชนและ / หรือการลงพื้นที่ในตางจังหวัดและชุมชนที่เปนกลุมเสี่ยงของการ
ไปทํางานในตางประเทศ เพื่อเปนการเผยแพรเรื่องโรคไหลตายและประสบการณชีวิตการทํางานที่
ยากลําบากและเสี่ยงชีวิตในตางประเทศใหไดตระหนักและรับทราบในวงกวาง
3.6 การประเมินผลการดําเนินงานเสริมสรางชุมชนแรงงานไทยในสิงคโปรใหเขมแข็ง
ผูศึกษาใชทฤษฎีการประเมินผลตามแบบจําลอง CIPP Model ของ Daniel L. Stufflebeam
มาประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานเสริ ม สร า งชุ ม ชนแรงงานไทยในสิ ง คโปร ใ ห เ ข ม แข็ ง ซึ่ ง สถาน
เอกอั ค รราชทู ต ณ สิง คโปร ไดกํ า หนดเปา หมาย ความคาดหวังและผลประโยชนที่ไ ดรับ และ
แนวทางการดําเนินงานขึ้น โดยประเมินจากขอมูลพื้นฐานของแรงงานไทยและสภาพปญหาตางๆ ที่
แรงงานไทยประสบ และได ดํา เนินการผานการจัดกิ จกรรมและโครงการตา งๆ โดยเนนวาการ
ดําเนินการตามเปาหมายและแนวทางขางตนประสบผลสํา เร็จหรือไม และมีสิ่งใดจะตองนํามา
ปรับปรุงแกไข
3.6.1 การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดลอม (Context Evaluation: C)
ผูศึกษาขอจําแนกสภาวะแวดลอมของการดําเนินการเสริมสรางชุมชนแรงงานไทย
ในสิงคโปรใหเขมแข็ง ดังนี้
1) กลุมเปาหมาย (แรงงานไทย)
มีความเหมาะสมอยางยิ่งในการเสริมสรางชุมชนแรงงานไทยในสิงคโปร ให
เขมแข็ง เนื่องจากมีแรงงานไทยจํานวนกวา 40,000 คน ทํางานและอาศัยอยูในสิงคโปร ซึ่งเปนกลุม
บุคคลที่ดอยโอกาส ระดับการศึก ษาไมสูง ประสบปญหาเศรษฐกิจ ไมสามารถหารายไดยังชีพ
ตนเองและครอบครัวไดเพียงพอ จึงจําเปนตองไปหางานทําในตางประเทศ ในขณะที่ไมสามารถพูด
ภาษาอังกฤษได และยังตองกูหนี้ยืมสินเพื่อจายเปนคานายหนาใหกับบริษัทจัดหางาน โดยมีความ
มุงหวังวาจะสามารถหารายไดมาจุนเจือครอบครัว อยางไรก็ดี ในสภาพความเปนจริง เมื่อไปถึง
สิงคโปรแรงงานไทยสวนมากมักประสบปญหาในหลายดาน สภาพความเปนอยูที่ไมถูกสุขอนามัย
สภาพการทํา งานที่หนักและอันตราย ความเครียดจากการทํางานและความวิตกกังวลในปญหา
ครอบครัว รวมทั้งการขาดที่พึ่งพิงและยึดเหนี่ยวทางดานจิตใจในขณะที่ตองจากบานเกิดไปทํางาน
ตางประเทศทามกลางปญหาที่รุมเรา จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับการดูแลชวยเหลือ
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2) ประเด็นปญหา / ความจําเปนที่ตองดําเนินการ
แรงงานไทยในสิงคโปรประสบปญหาตางๆ มากมายตามที่ผูศึกษาไดสรุปไว
ในหัวขอ 3.3 (สภาพปญหาที่แรงงานไทยในสิงคโปรประสบ) ซึ่งปญหาดังกลาวของแรงงานไทย
จําเปนตองไดรับการแกไขหรือดูแลเอาใจใส เพราะปญหาเหลานั้นอาจลุกลามบานปลายไปเปน
ปญหาที่ใหญขึ้นและสงผลกระทบตอชุมชนไทยและภาพลักษณคนไทยโดยรวมในสิงคโปร เชน
ปญหาอาชญากรรมที่กอขึ้นโดยแรงงานไทย ปญหาการดื่มสุราและเลนการพนัน ปญหาสุขภาพที่
อาจนําไปสูก ารเสียชีวิต
3) ความเหมาะสมของเปาหมาย
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร ไดกําหนดเปาหมายสําคัญในการเสริมสราง
ชุมชนแรงงานไทยในสิงคโปรใหเขมแข็ง คือ “ใหความเขมแข็งของชุมชนแรงงานไทยปรากฏชัด
ในสั ง คมสิ ง คโปร เพื่ อ ใหสั ง คมทอ งถิ่น รั บ รู ถึ ง การมี ตั วตนอย า งสรา งสรรค และในมุ ม มองที่
ตระหนักถึงคุณคาและศักดิ์ศรีของชุมชนแรงงานไทย”
เปา หมายขางตนถือวามีความเหมาะสม สามารถดําเนินการไดในวิสัย ของ
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร ซึ่งเปนหนวยงานหลักสูงสุดในการคุมครองและดูแลคนไทยใน
สิงคโปร โดยควรเรงดําเนินการอยางตอเนื่องใหบรรลุเปาหมายโดยเร็ว ซึ่งหากสามารถดําเนินการ
ไดจะเปนยกระดับชุมชนไทยในสิงคโปร และชวยปองปรามปญหาตางๆ ในดานการคุมครองและ
ดูแลคนไทย
3.6.2 การประเมินปจจัยเบื้องตนหรือปจจัยปอนเขา (Input Evaluation: I )
ผูศึกษาเห็นวา การเสริมสรางชุมชนแรงงานไทยในสิงคโปรใหเขมแข็งมีความ
เปนไปไดในการดําเนินการใหประสบผลสําเร็จ ขอจําแนกปจจัยเบื้องตนสําหรับการประเมิน ดังนี้
1) บุคลากรและหนวยงาน
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปรมีบุคลากรที่เปนขาราชการจากกระทรวงจาก
ประเทศไทยรวม 9 คน (เอกอัครราชทูต และขาราชการ 8 คน) และมีลูกจางทองถิ่นฝายกงสุล
จํานวน 4 คนที่รับผิดชอบงานคุมครองและดูแลคนไทย นอกจากนั้น ยังมีหนวยงานอื่นๆ อีก 6
หน ว ยงาน คื อ สํ า นั ก งานแรงงานไทยในสิ ง คโปร สํ า นั ก งานส ง เสริ ม การค า ในต า งประเทศ
สํ า นั ก งานผู ช ว ยทู ต ทหารบก สํ า นั ก งานผู ช ว ยทู ต ทหารเรื อ สํ า นั ก งานผู ช ว ยทู ต ทหารอากาศ
สํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
ดังนั้น จะเห็นไดวามีหนวยงานและบุคลากรจํานวนมากที่จะสามารถรวมกัน
ดําเนินงานใหบรรลุผลตามเปาหมายที่วางไว โดยมีหนวยงานหลัก คือ สถานเอกอัครราชทูต ณ
สิงคโปร และสํานักงานแรงงานไทยในสิงคโปร หนวยงานที่เหลือเปนหนวยงานรอง ทั้งนี้ ปจจัย
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แหงความสําเร็จ คือ บุคลากรตองมีจิตสาธารณะ ใหความสําคัญกับการบริการประชาชน และทุก
หนวยงานตองกําหนดใหการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนแรงงานไทยเปนวาระหลักที่ตอง
ดําเนินการ
2) งบประมาณ
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกระทรวง
การต า งประเทศในส วนของงานคุม ครองและดูแลผลประโยชนค นไทย ซึ่ง รวมถึง ภารกิจการ
เสริมสรางชุมชนแรงงานไทยในสิงคโปรใหเขมแข็ง โดยประกอบดวย งบประมาณหมวดตางๆ คือ
งบประมาณเสริมสรางชุมชนไทยใหเขมแข็ง งบประมาณกงสุลสัญจร งบประมาณปองกันการคา
มนุษย งบประมาณสนับสนุนภารกิจเชิงรุก และคาใชจายในการดําเนินงานการกงสุลรอยละ 10
นอกจากนั้น หากงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากกระทรวงการตางประเทศมีไมเพียงพอ สถาน
เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร สามารถขอรับการสนับสนุนจากบริษัทเอกชนของสิงคโปรและของ
ไทยที่ ป ระกอบธุรกิจที่ เกี่ ยวข องกั บชุมชนไทยในสิง คโปรไ ด ซึ่งนับ เปนการแบง เบาภาระดา น
งบประมาณใหกับรัฐบาลไดอีกทางหนึ่ง
3.6.3 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P)
จากแนวทางการดําเนินงานเสริมสรางชุมชนแรงงานไทยในสิงคโปรใหเขมแข็งที่
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร ไดกําหนดไว 3 แนวทาง คือ ก) เสริมสรางการมีสวนรวม ข)
เตรียมความพรอมใหพึ่งพาตนเองได ค) สรางความตระหนักรูในทองถิ่น ซึ่งถือเปน แนวทางการ
ดํ า เนิ น งานที่ มี ค วามชั ด เจน สามารถดํ า เนิน การได โดยสถานเอกอัค รราชทู ต ณ สิง คโปร ได
ดําเนินการผานการจัดกิจกรรมและโครงการตางๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไว ทั้งนี้ แมผลลัพธที่
ไดอาจยังไมครบถวนสมบูรณทั้งหมดตามที่กําหนด แตถือไดวามีความสําเร็จเปนที่นาพอใจ เมื่อ
คํานึงถึงปจจัยตางๆ ที่สนับสนุนการดําเนินงาน
จากการประเมินสามารถระบุจุดแข็ง (Strengths) และจุดดอย (Weakness) ได ดังนี้
1) จุดแข็ง (Strengths)
- มีหนวยงานและบุคลากรจํานวนมากที่สามารถสนับสนุนการทํางานได
- มีแหลงงบประมาณสนับสนุนทั้งจากภาครัฐของไทยและภาคเอกชนใน
สิงคโปร
- มีกลุมเปาหมายที่มีความจําเปนตองไดรับการดูแลอยางชัดเจน
- มี เ ครื อ ข า ยคนไทยในสาขาอาชี พ อื่ น ที่ พ ร อ มให ก ารสนั บ สนุ น การ
ดําเนินงาน
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2) จุดดอย (Weakness)
- บุคลากรบางสวนจําเปนตองไดรับการปลูกฝง “จิตสาธารณะ”
- บุคลากรบางสวนยังขาดจิตสํานึกและทัศนคติที่ดีในการบริการประชาชน
- การเสริมสรางชุมชนแรงงานไทยในสิงคโปรใหเขมแข็งยังมิไดเปนวาระ
หลักของทุกหนวยงาน
- งบประมาณที่ไดรับจัดสรรมีจํานวนนอย ไมเปนสัดสวนที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับจํานวนคนไทย / แรงงานไทย
3.6.4 การประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P)
จากการประเมินผลการดําเนินโครงการตางๆ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร
ดําเนินการ อาจกลาวไดวา การเสริมสรางชุมชนแรงงานไทยในสิงคโปรประสบผลสําเร็จดี
แม ผ ลลั พ ธ ที่ ไ ด อ าจยั ง ไม ค รบถ ว นสมบู ร ณ อ ย า งเต็ ม ที่ ต ามที่ กํ า หนดไว โดย
สามารถพิจารณาจากดัชนีชี้วัดที่สําคัญ ดังนี้
- การตอบรับสนับสนุนจากภาคเอกชนในสิงคโปรทั้งที่เปนผูประกอบการชาว
ไทยและทองถิ่น ซึ่งการสนับสนุนทั้งดานตัวเงินและสิ่งของแกสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร ใน
การดําเนินโครงการ
- การไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสวนกลาง (กระทรวงการตางประเทศ)
อยางตอเนื่อง
- เกิดเครือขายอาสาสมัครแรงงานไทยที่ใหการสนับสนุนสถานเอกอัครราชทูต
ณ สิงคโปร ในการจัดงานหรือดําเนินโครงการตางๆ เชน การจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร การ
ตรวจสุขภาพแรงงาน การจัดประชุมกลุมยอยเรื่องโรคไหลตาย ฯลฯ ซึ่งแรงงานไทยมีสวนสําคัญ
อยางยิ่งในความสําเร็จ
- ชุมชนแรงงานไทยภายใตการรวมตัวกันในนาม “สมาคมเพื่อนแรงงานไทยใน
สิงคโปร” เริ่มพึ่งพาตนเองได และมีความคิดริเริ่มในการดําเนินกิจกรรมที่สรางสรรค เชน การ
จัดทําหนังสือเรื่อง คนไกลบาน: คําใหการของคนไทยในสิงคโปร ซึ่งแสดงใหเห็นถึงศักยภาพของ
แรงงานเหลานี้ แมจะมีการศึกษาไมสูงนัก

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษาสรุปไดวา การเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนแรงงานไทยในสิงคโปร
ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร ไดดํา เนินการ ประสบผลสําเร็จเปนที่นาพอใจ เปนไปตาม
เปาหมายที่วางไว ซึ่งสามารถสรุปเปนประเด็นตางๆ ดังนี้
(1) การกําหนดเปาหมายของการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนแรงงานไทยใน
สิงคโปร (คือ ใหความเขมแข็งของชุมชนแรงงานไทยปรากฏชัดในสังคมสิงคโปร เพื่อใหสังคม
ทองถิ่นรับรูถึงการมีตัวตนอยางสรางสรรค และในมุมมองที่ตระหนักถึงคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ชุมชนแรงงานไทย) มีความชัดเจน และมุงสรางพื้นที่ยืนในสังคมสิงคโปรใหกับแรงงานไทย ถือ
เปนการดําเนินการเชิงรุกที่สําคัญอยางยิ่ง โดยการ outreach ไปยังกลุมแรงงานไทย แทนการทํางาน
แบบตั้งรับที่รอใหความชวยเหลือเมื่อเกิดปญหาหรือตกทุกขไดยากแลว ซึ่งเปนการดําเนินการที่
ปลายเหตุ นอกจากนั้ น การดํ าเนิ นการเชิง รุกนี้ยัง สามารถตอบโจทยและแกปญหาในดา นงาน
คุมครองและดูแลคนไทยในแงของการปองปรามและบรรเทาปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นไดเปนอยางดี
(2) แนวทางการดําเนินงานทั้ง 3 ดานที่กําหนดไว คือ ก) เสริมสรางการมีสวนรวม ข)
เตรียมความพร อมใหพั ฒนาตนเองได ค) สงเสริม ความตระหนักรูในทองถิ่น เปนแนวทางการ
ดําเนินงานที่เหมาะสม เปนการใชกลยุทธการทํางานรวมกันเพื่อใหกลุมเปาหมาย คือ แรงงานไทย
ได ม องเห็ นศั ก ยภาพและคุ ณ ค า ของตนเอง ถือเปนการปรับ ทัศนคติใ หถูกตองเพื่อเปนรากฐาน
สําหรับการดําเนินงานดานอื่นตอไป รวมทั้งยังเปนการสอนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใหกับแรงงาน
เพื่ อ ที่ จ ะพั ฒ นาตนเองได อ ย า งยั่ ง ยื น สํ า หรั บ การสร า งความตระหนั ก รู ใ นท อ งถิ่ น ก็ ส ามารถ
ดําเนินการไดอยางแนบเนียน และเหมาะสม โดยการดึงภาคเอกชนทองถิ่นทั้งผูประกอบการชาว
ไทยและชาวสิงคโปรที่ดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวของกับแรงงานไทย เขามามีสวนรวมในการสนับสนุน
การดํ า เนิ นกิจกรรมและโครงการตา งๆ ทํา ใหบ ริษั ท เอกชนเหลานั้นไดรับ รูเรื่องราวตางๆ ของ
แรงงานไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ งภาพลัก ษณในดา นดี ซึ่งมักจะไมถูก นํา เสนอในสัง คมสิง คโปร
นอกจากนั้น การดึงภาคเอกชนทองถิ่นเขามามีสวนรวมยังเปนประโยชนกับบริษัทเอกชนเหลานั้น
ในแงของการทํากิจกรรมที่มีความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility – CSR)
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และเปนการทําการตลาดกับแรงงานไทยอีกทางหนึ่ง
(3) ในสวนของความคาดหวังและผลประโยชนที่ไดรับนั้น ถือไดวา ประสบผลสําเร็จ
เปนที่นาพอใจ แมวาจะยังไมครบถวนสมบูรณตามที่ไดกําหนดไวก็ตาม เนื่องจากการเสริมสราง
ชุมชนแรงงานไทยในสิงคโปรเปนสิ่งที่ตองใชเวลาดําเนินการ และตองทํางานอยางตอเนื่อง โดย
ภายหลั ง การดํ า เนิ น งาน แรงงานไทยเริ่ ม มี ภ าพลั ก ษณ ที่ ดี ขึ้ น ในสายตาของคนท อ งถิ่ น ใน
ขณะเดียวกันการรวมตัวกันเปนกลุมกอนในรูปแบบองคกรก็มี ความชัดเจน ไดรับความรูจักและ
ยอมรับมากขึ้นในสิงคโปร นอกจากนั้น คนไทยในสิงคโปร เกิดความรูสึกที่ดีที่มีตอหนวยงานรัฐ
และเกิดความเชื่อมั่นวาสถานเอกอัครราชทูตและ สถานกงสุลใหญเปนที่พึ่งไดของประชาชน
4.2 ขอเสนอแนะ
การปรับปรุงเพื่อใหงานการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนแรงงานไทยในสิงคโปร
ประสบผลสําเร็จอยางเต็มที่ตามความคาดหวัง และไดรับประโยชนตามที่กําหนดไว ยอมเกิดผลดี
และเปนประโยชนอยางยิ่งตอสวนรวม ทั้งตอประชาชน หนวยงาน และเจาหนาที่ผูปฏิบัติ ซึ่งผู
ศึกษาเห็นวา สามารถดําเนินการไดทันที ถึงแมในสถานการณปจจุบันจะมีขอจํากัดตางๆ ทั้งในเรื่อง
งบประมาณและบุ ค ลากร หรื อ ความต อ เนื่ อ งของนโยบายรั ฐ บาล การปรั บ ปรุ ง ก็ ยั ง สามารถ
ดําเนินการได โดยไมตองเพิ่มงบประมาณและบุคลากร แตดําเนินการโดยปรับปรุงจากสมรรถนะ
ของหน ว ยงานและเจ า หน า ที่ ผู ป ฏิ บั ติ ใ นป จ จุ บั น และปรั บ วิ ธี ก ารบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ให เ กิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นตามเปาหมายและความคาดหวังที่กําหนดไว ซึ่งผูศึกษา
ขอนํา เสนอข อเสนอแนะและวิธี ดํา เนิ นการ โดยแบ งออกเปน 3 ดาน คือ ภารกิจ บุค ลากร และ
งบประมาณ ในรูปแบบตางราง ดังนี้
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ตารางที่ 3 การปรับปรุงงานคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ ภารกิจการ
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนไทยในสิงคโปร
1) ดานภารกิจ
ปญหา
ขอเสนอแนะ
วิธีดําเนินการ
1) ตองกําหนดใหการเสริมสราง
1) การเสริมสรางชุมชน 1) รัฐบาล กระทรวงการ
ชุมชนแรงงานไทยใหเขมแข็งเปน
ตางประเทศ และสถาน
แรงงานไทยใน
วาระหลักของทุกหนวยงานไทยใน
เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร
สิงคโปรใหเขมแข็ง
ยังมิไดเปนวาระหลัก ตองเนนย้ําความสําคัญของการ สิงคโปร ซึ่งจําเปนตองผลักดันทั้ง
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับ ที่หนวยงานตนสังกัดที่สวนกลาง
ของทุกหนวยงาน
และหนวยงานปฏิบัตใิ นพื้นที่ โดย
ชุมชนไทยในตางประเทศให
ไทยในสิงคโปร
สามารถแบงประเภทของ
เปนวาระหลักที่ทุกหนวยงาน
หนวยงานในพืน้ ที่ไดเปน 2
ไทยในตางประเทศตองให
ความสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ประเภท คือ ก) หนวยงานหลัก คือ
การปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ สถานเอกอัครราชทูตหรือ สถาน
กงสุลใหญ และสํานักงานแรงงาน
เปนรูปธรรม
ข) หนวยงานรอง คือ หนวยงาน
ไทยอื่นๆ
2) การดําเนินงานยังไม 2) มุงเนนการทํางานเชิงรุกแทน 2) เรงดําเนินกิจกรรมและโครงการใน
รูปแบบที่เปนการ outreach ไปยัง
การตั้งรับและเริ่มปฏิบัติงาน
เปนลักษณะเชิงรุก
เพียงพอ
เมื่อเกิดปญหากับกลุมแรงงาน กลุมแรงงานไทย ตองเนนการเขา
หากลุมแรงงานไทยเพื่อใหขาวสาร
ไทยแลว
และแลกเปลี่ยนขอมูล เพื่อสราง
ความไวเนื้อเชื่อใจและแสดงให
เห็นวาสถานเอกอัครราชทูต ณ
สิงคโปรใหความเอาใจใส ซึ่งจะ
นําไปสูความเชื่อมั่นของแรงงาน
ไทยที่มี ตอหนวยงานรัฐ
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2) ดานบุคลากร
ปญหา
ขอเสนอแนะ
วิธีดําเนินการ
1) บุคลากรบางสวนยัง 1) ปลูกฝงจิตสํานึกการบริการ 1) กระทรวงการตางประเทศ และ สถาน
ขาดจิตสํานึกในการ ประชาและทัศนคติที่ดีและ เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปรกําหนด
นโยบายองคกรอยางชัดเจนวาให
มี “จิตสาธารณะ” ใหกับ
บริการประชาชน
ความสําคัญในเรื่องการมีทัศนคติเชิง
บุคลากรของหนวยงาน
บวกในการบริการประชาชนและมี “จิต
ตั้งแตในระดับบริหารไป
สาธารณะ” เปนลําดับตน และจัด
จนถึงระดับปฏิบัติ
กิจกรรมหรือหารือรวมกันอยางตอเนื่อง
เพื่อปลูกฝงบุคลากร
2) บุคลากรและการ 2) ปรับปรุงการสงมอบงาน 2) กรมการกงุสลควรจัดทํา แบบรายงาน
การรับสงมอบงาน ใหสถาน
และการสงผานหนาที่
สงผานหนาที่ใน
เอกอัครราชทูตและ สถานกงสุลใหญ
ราชการใหเปนระบบ
ตางประเทศขาด
ปฏิบัติตามอยางเครงครัด และบันทึกไว
ความตอเนื่อง
เปนหลักฐาน
3) การใหความสําคัญ 3) ยกยอง และเชิดชูบุคลากรที่ 3) สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร
ดี เพื่อสรางขวัญและ
สงเสริมและเผยแพรการทํางานของ
และเอาใจใส
บุคลากรที่ดีในโอกาสตางๆ อยางทั่วถึง
กําลังใจในการปฏิบัติงาน
บุคลากรทุกระดับ
เพื่อใหเปนแบบอยางและชักจูงใหเกิด
วัฒนธรรมการทํางานที่ดีในองคกร
รวมทั้งควรรายงานกระทรวงการ
ตางประเทศใหทราบดวย
4) การทํางานรวมกัน 4) สรางจิตสํานึกการทํางาน 4) สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปรตอง
กําหนดนโยบายการทํางานกับทีม
ระหวางหนวยงานยัง เปนทีมและการทํางาน
แบบบูรณาการอยาง
ประเทศไทยใหชัดเจนในประเด็นนี้
ขาดการบูรณาการ
และสม่ําเสมอ เพื่อใหทุกหนวยงานเกิด
ตอเนื่อง
และขาดการทํางาน
ความตระหนักและใหความรวมมือใน
เปนทีมเทาที่ควร
การทํางานอยางบูรณาการ
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3

ดานงบประมาณ
ปญหา
ขอเสนอแนะ
วิธีดําเนินการ
ควรมีการจัดสรรงบประมาณใน 1) กระทรวงการตางประเทศ ผลักดัน
งบประมาณที่ไดรับ
จัดสรรมีปริมาณนอย ไม ปริมาณที่เหมาะสมและสอดคลอง กับสวนราชการและหนวยงานที่
สอดคลองกับจํานวนคน กับจํานวนคนไทย / แรงงานไทยที่ รับผิดชอบการจัดสรรงบประมาณ
ใหเห็นความสําคัญในดานนี้
ไทย / แรงงานไทยที่ พํานักในสิงคโปร
2) สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร
พํานักในสิงคโปร
เรงหาพันธมิตร โดยเฉพาะ
ภาคเอกชนไทยและสิงคโปรใน
ทองถิ่น เพื่อขอรับการสนับสนุน
ดานงบประมาณคาใชจายการ
ดําเนินกิจกรรมและโครงการตางๆ
เพื่อแบงเบาภาระงบประมาณใหแก
รัฐบาล ทั้งนี้ ประเด็นสําคัญที่จะ
ตองชี้ใหภาคเอกชนไทยและ
สิงคโปรในทองถิ่นเขาใจ คือ การ
สนับสนุนดังกลาวถือเปน CSR
ขององคกรและเปนการทําตลาด
ใหกับธุรกิจตนเองในหมูชาวไทย
การศึกษาและนําเสนอขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานคุมครองและดูแลผลประโยชนคน
ไทยในตางประเทศ ในสวนของภารกิจการเสริมสรางความเขมแขงใหกับชุมชนไทยในสิงคโปร
พรอมเสนอวิธีดําเนินการดวยนั้น เปนการมุงแกไขดวยการบริหารจัดการ และลดการพึ่งพาการเพิ่ม
บุคลากรและงบประมาณ
ผู ศึ ก ษาเห็ น ว า การปรั บ ปรุ ง ด า นภารกิ จ และงบประมาณนั้ น ค อ นข า งยากในการ
ดําเนินการ เนื่องจากมีความเกี่ยวพันกับหนวยงานภายนอกอยางมาก และมีปจจัยที่อยูนอกเหนือการ
ควบคุมของสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร และกระทรวงการตางประเทศ ในสวนการปรับปรุง
ดานบุคลากรนั้น นอกจากเปนการแกปญหาโดยตรงจากภายในองคกรและมีหลายปจจัยที่สามารถ
กําหนดทิศทางได ยังเปนความมุงหวังที่จะใหหนวยงานมีการบริหารจัดการที่ดี สรางและปลูกฝง
บุคลากรใหเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และมีทัศนคติและจิตสํานึกที่ดีในการ
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