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การจัดท ารายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ สืบเนื่องจากประสบการณ์การท างานของ 

ผู้ศึกษาฯ ซึ่งประจ าการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ในช่วง 1 ปี 6 เดือนที่ผ่านมา โดยหนึ่งใน
ภารกิจส าคัญของสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ คือ การคุ้มครองดูแลผลประโยชน์คนไทย 
ในต่างประเทศตามนโยบายการทูตเพ่ือประชาชน สอดคล้องกับแผนแม่บทด้านการต่างประเทศ  
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) ซึ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) ผู้ศึกษาฯ 
เห็นว่า การที่จะสามารถด าเนินภารกิจดังกล่าวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สถานเอกอัครราชทูต  
ณ สิงคโปร์จ าเป็นต้องมีฐานข้อมูลคนไทยในสิงคโปร์ที่สมบูรณ์และครอบคลุมจ านวนและข้อมูลที่
จ าเป็นของคนไทยอย่างถูกต้อง  

รายงานฉบับนี้ จึงเป็นการศึกษาว่า การปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนไทยใน
สิงคโปร์ของสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เพ่ือเข้าถึงประชาชน โดยเฉพาะเพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างไร โดยมุ่งเน้นที่ประเด็นสาเหตุของการที่คนไทยในสิงคโปร์ไม่ลงทะเบียน
คนไทยฯ เท่าท่ีควร และการบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและสิงคโปร์อย่างจริงจัง
จะสามารถปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนไทยในสิงคโปร์ได้อย่างนัยส าคัญ  

จากการศึกษา ทบทวน และประเมินประเด็นที่เกี่ยวข้องของการจัดท าฐานข้อมูลคนไทยใน
สิงคโปร์ ซึ่งครอบคลุมแนวทางการรวบรวมและประมวลข้อมูล และการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 
รวมทั้งการสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งของไทยและสิงคโปร์ โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ 

1. การจัดท าฐานข้อมูลฯ ที่ไม่ครอบคลุม ส่วนหนึ่งเป็นผลจากทัศนคติเชิงลบและความไม่
ไว้เนื้อเชื่อใจของคนไทยในสิงคโปร์ในการติดต่อและให้ข้อมูลแก่หน่วยงานภาครัฐของไทย  

2. การจัดท าฐานข้อมูลคนไทยในสิงคโปร์ปัจจุบัน สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์  
เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการ โดยได้รับความร่วมมือบางส่วนจากส านักงานแรงงานใน
ประเทศสิงคโปร์ 

ผลการศึกษาปรากฏว่า การสร้างแรงจูงใจ การส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี การเข้าถึง และ
การผลักดันความไว้เนื้อเชื่อใจต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์  ให้เกิดขึ้นในหมู่คนไทยในสิงคโปร์ 
น่าจะมีส่วนช่วยให้คนไทยในสิงคโปร์ลงทะเบียนฯ กับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์มากขึ้น  
โดยต้องด าเนินการควบคู่กับการขยายพันธมิตรในการจัดท าฐานข้อมูลในเชิงบูรณาการ โดยเริ่มจากใน
ระดับทึมประเทศไทยในสิงคโปร์ และขยายความร่วมมือและการเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ของไทยในประเทศไทยอย่างจริงจัง เพ่ือให้การเชื่อมโยงฐานข้อมูลคนไทยในสิงคโปร์เป็นไปอย่าง
ครอบคลุมและเป็นระบบยิ่งขึ้น รวมถึงพิจารณาขยายความร่วมมือระหว่างประเทศไปยังหน่วยงานที่



จ 

เกี่ยวข้องของสิงคโปร์ ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
ดังกล่าว อนึ่ง ผู้ศึกษาฯ มุ่งหวังให้การด าเนินการดังกล่าวสามารถน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลคนไทยของกระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือเชื่อมโยงกับระบบของสถานเอกอัครราชทูต  
สถานกงสุลใหญ่ และกงสุลกิตติมศักดิ์ทั่วโลก ทั้งนี้ เพ่ือให้สามารถบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้องของไทยอย่างเป็นระบบต่อไปในอนาคต 



ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 

การปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลคนไทยของสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เป็นประเด็นที่ 
ผู้ศึกษาฯ เห็นว่า มีส่วนส าคัญในการด าเนินภารกิจของสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ที่เกี่ยวข้องกับ
ชุมชนไทยในสิงคโปร์เป็นอย่างมาก ในการนี้ ผู้ศึกษาฯ จึงขอขอบพระคุณเอกอัครราชทูต สุริยา  จินดาวงษ์ 
และอัครราชทูต ทวีเกียรติ  เจนประจักษ์ ส าหรับวิสัยทัศน์และสนับสนุนการศึกษาฯ ในหัวข้อดังกล่าว
ตั้งแต่ต้น และขอขอบคุณเพ่ือนร่วมงานที่สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์และทีมประเทศไทย 
ที่สนับสนุนข้อมูลส าหรับการศึกษาฯ ในครั้งนี้ ซึ่งผู้ศึกษาฯ มุ่งหวังที่จะสามารถปรับปรุงและพัฒนา
ฐานข้อมูลฯ ให้คลอบคลุมข้อมูลที่จ าเป็น เพ่ือการใช้ประโยชน์ได้จริงในมิติต่าง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูต 
ณ สิงคโปร์ นอกจากนี้ ยังขอขอบพระคุณกงสุลใหญ่ กฤษณ์  ตันคณารัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา 
อดีตผู้อ านวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ และอดีตผู้บังคับบัญชาของผู้ศึกษาฯ  
ซึ่งกรุณาให้ค าแนะน าในหลายด้าน 

ผู้ศึกษาฯ ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งสามท่าน ได้แก่ เอกอัครราชทูต อุ้ม  เมาลานนท์ 
รองศาสตราจารย์ ดร. ชูเกียรติ  พนัสพรประสิทธิ์ และรองศาสตราจารย์ ดร. พลอย  สืบวิเศษ  
ที่กรุณาตอบรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดท ารายงาน
การศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ตั้งแต่ต้นจนเสร็จสมบูรณ์ โดยเฉพาะก าลังใจและการสนับสนุนในการ
จัดท ารายงานฯ ซึ่งถูกระบุว่าเป็นหัวข้อที่ท้าทาย แต่จะเป็นประโยชน์มากหากสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง  

รายงานฉบับนี้จะไม่สามารถเสร็จสมบูรณ์ได้หากมิได้รับข้อมูลอันเป็นประโยชน์จาก  
นางจีราวรรณ  บุญเพ่ิม (อดีตปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และที่ปรึกษา 
ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ) นางหทัยชนก  ชินอุปราวัฒน์ (ผู้อ านวยการกองสถิติพยากรณ์ 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ นายประจวบ  ทองอยู่ (ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน) นางสาวชุลีรัตน์  ทองทิพย์ ผู้อ านวยการส านักประสานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ กระทรวงแรงงาน นางสาวกมลวรรณ  บุญยืน (อัครราชทูตที่ปรึกษา (แรงงาน) 
ส านักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์) พันต ารวจเอก สันติพัฒน์  
พรหมะจุล (ผู้ก ากับการฝ่ายจัดการระบบและฐานข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีตรวจคนเข้าเมือง ส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง) พันต ารวจตรีหญิง เนาวรัตน์  สังวราวัตร (สารวัตรฝ่ายประมวลผล ส านักงานตรวจคน
เข้าเมือง) นายณรงค์  บุญเสถียรวงศ์ (รองอธิบดีกรมการกงสุล.รองอธิบดีกรมการกงสุล กระทรวง  
การต่างประเทศ) รวมทั้งนาย Edgar Pang รองหัวหน้าส านักงานและอัครราชทูตที่ปรึกษา  
สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจ าประเทศไทย.และนาย Ang Seow Wei, ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  
กองการวางแผนฉุกเฉิน (Emergency Planning) กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ 



ช 

ซึ่งทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือและสละเวลาให้สัมภาษณ์และตอบข้อซักถาม แม้หลายโอกาสจะมี
ข้อจ ากัดด้านเวลาเป็นอย่างมากก็ตาม ผู้ศึกษาฯ ได้เรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง และขอขอบพระคุณทุกท่านมา 
ณ ที่นี้ 

นอกจากนี้ ขอขอบพระคุณผู้อ านวยการและเจ้าหน้าที่สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
ทุกท่าน รวมทั้งเพ่ือนร่วมรุ่นหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 12 ส าหรับการสนับสนุน ไมตรีจิต และ
ก าลังใจ ตลอดช่วงเวลาการอบรม และการจัดท ารายงานส่วนบุคคลที่ส าคัญที่สุด ขอกราบขอบพระคุณ
บิดามารดาและสมาชิกในครอบครัวที่ให้การสนับสนุนและความเข้าใจต่อความส าคัญของการจัดท า
รายงานส่วนบุคคลฉบับนี้ 

สุดท้ายนี้ ผู้ศึกษาฯ หวังว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ และจะสามารถน าไปต่อยอดให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ และ
ของกระทรวงการต่างประเทศต่อไป 

 
 
ศิรินธรา อัตถากร 
กันยายน 2563 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
  
1.1  ภูมิหลังและความส าคัญของปัญหา 

การคุ้มครองดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศเป็นหนึ่งในภารกิจส าคัญของกระทรวง
การต่างประเทศ ดังที่มีการก าหนดภารกิจของกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ1 ให้ประสานและ
สนับสนุนการท างานของสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ของไทยใน
ต่างประเทศ เพ่ือปกป้อง คุ้มครอง ดูแล และช่วยเหลือคนไทย และผลประโยชน์ของคนไทยใน
ต่างประเทศให้ทั่วถึง 

การจัดท ารายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้สืบเนื่องมาจากประสบการณ์การท างานของ  
ผู้ศึกษาฯ ซึ่งประจ าการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ในช่วง 1 ปี 6 เดือนที่ผ่านมา โดยเห็นว่า 
การด าเนินการตามภารกิจดังกล่าวในส่วนของสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ยิ่งทวีความส าคัญและ
ซับซ้อนยิ่งขึ้นเมื่อสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์จ าเป็นต้องประสานงานกับคนไทยในสิงคโปร์ 
ในกรณีหรือภารกิจพิเศษ โดยในช่วง 1 ปี 6 เดือนที่ผ่านมา มีกรณีหรือภารกิจพิเศษที่ส าคัญ อาทิ  
การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้จัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้ง
สมาชิกผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร ในเขตรับผิดชอบของประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 9–10 
มีนาคม 2562 และกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด–19 (COVID-19) 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในสิงคโปร์เริ่มตึงเครียดมากขึ้น 
ส่งผลให้คนไทยในสิงคโปร์มีความห่วงกังวลต่อสถานการณ์และโอกาสในการเดินทางกลับประเทศไทย
ทั้งแบบถาวรและระยะสั้น รวมทั้งการกลับเข้าไปในสิงคโปร์ของคนไทยในสิงคโปร์ดังกล่าวซึ่งส่วนใหญ่
เป็นแรงงานไทย เหตุการณ์ที่ส าคัญ อาทิ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 รัฐบาลสิงคโปร์ประกาศ
ยกระดั บ ระบบ เตื อนภั ย โ รค ร ะบาด  ( Disease Outbreak Response System Condition–
DORSCON) 2 จากเดิมสีเหลืองเป็นสีส้ม3 หรือเทียบเท่ากับเมื่อครั้งที่เกิดการระบาดของโรคทางเดิน

                                                 
1กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมการกงสลุ กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2545, ราชกิจจานุเบกษา,  
เล่ม 119 ตอน 105 ก วันท่ี 14 ตุลาคม 2545 

2ระดับระบบเตือนภัยโรคระบาดของสิงคโปร์ ภาคผนวก ก 
3ระดับสีสม้ระบบเตือนภัยโรคระบาด หมายถึง โรคระบาดตดิต่อจากคนสู่คนง่าย แต่ยังไม่ระบาดอย่างหนักใน
สิงคโปร์ หรือสามารถควบคมุการระบาดได้ ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตพอสมควร 
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หายใจเฉียบพลันรุนแรงหรือโรคซาร์ส (Severe Acute Respiratory Syndrome–SARS) เนื่องจาก
เริ่มมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด–19 (COVID-19) หลายรายที่เป็นผู้ติดเชื้อ
ภายในประเทศ ซึ่งไม่มีประวัติเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อมา รัฐบาลสิงคโปร์ได้ประกาศ
ระงับการเดินทางเข้าสิงคโปร์ของผู้ถือตรวจลงตราระยะสั้นเดินทางเข้าหรือต่อเครื่องที่สิงคโปร์ โดย
มาตรการนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 23.59 น. รวมทั้งให้ผู้ถือตรวจลงตราแบบท างาน
และตรวจลงตราแบบติดตามจะได้รับอนุญาตให้เข้าสิงคโปร์ได้ในกรณีที่ท างานในสาขาที่ให้บริการที่
จ าเป็นเท่านั้น โดยหากมีการเดินทางเข้าสิงคโปร์ของบุคคลสัญชาติสิงคโปร์ ผู้ที่พ านักถาวร และผู้ถือ
ใบอนุญาตท างานระยะยาวจะต้องกักกันตัวเองในพ้ืนที่ที่ก าหนดตามค าสั่งให้กักตัวในที่พัก (Stay–
Home Notice–SHN) ในขณะที่บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ระงับเที่ยวบินระหว่างประเทศไทย
และสิงคโปร์ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวยังคงยืดเยื้อ และ
ไม่มีความชัดเจนว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใด 

การที่สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์จะสามารถด าเนินการติดต่อประสานงาน 
ประชาสัมพันธ์และชี้แจงข้อมูล รวมทั้งการปกป้อง คุ้มครอง ดูแล และช่วยเหลือคนไทยในสิงคโปร์ 
และผลประโยชน์คนไทยในสิงคโปร์ โดยเฉพาะในสถานการณ์พิเศษปัจจุบันข้างต้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ต้องอาศัยฐานข้อมูลคนไทยในสิงคโปร์ที่ครอบคลุมจ านวนคนไทยที่ถูกต้อง รวมทั้ง
ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับคนไทยในสิงคโปร์ดังกล่าวทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งหมายถึง
กลุ่มคนไทยที่พ านักอยู่ในสิงคโปร์  

เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์แล้ว ความท้าทายหลักของภารกิจปกป้อง คุ้มครอง ดูแล และ
ช่วยเหลือคนไทย และผลประโยชน์ของคนไทยในสิงคโปร์ คือ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ยังไม่มี
ฐานข้อมูลคนไทยในสิงคโปร์ที่ครอบคลุมจ านวนคนไทยที่แท้จริง และยังขาดข้อมูลและรายละเอียด 
ที่เกี่ยวข้องกับคนไทยในสิงคโปร์ เช่น ที่อยู่ สถานการณ์จ้างงานและสถานะการพ านักอาศัยอยู่ใน
สิงคโปร์ แม้ว่าจะมีเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ เช่น สมาคมและชมรมไทยในสิงคโปร์ และเครือข่าย
ชุมชนไทย ที่ช่วยสนับสนุนภารกิจของสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ อย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังมี
ข้อจ ากัดด้านข้อมูลหลายประการ จึงยังไม่สามารถตอบสนองการด าเนินภารกิจของสถาน
เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1.2.1 เพ่ือศึกษาฐานข้อมูลสถานะปัจจุบัน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อจ ากัดและ

อุปสรรค เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลของคนไทยในสิงคโปร์ของสถานเอกอัครราชทูต ณ 
สิงคโปร์ ให้เป็นระบบมากขึ้น 
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1.2.2 จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะการด าเนินการเพ่ือให้กระทรวง
การต่างประเทศน าไปพิจารณาปรับใช้เป็นโครงการต้นแบบส าหรับสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ 
และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ทั่วโลกต่อไป 

 
1.3 ขอบเขตการศึกษาวิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

1.3.1 ขอบเขตการศึกษา 
1.3.1.1 ขอบเขตเวลา 

ระยะ 1 ปี 6 เดือน (กุมภาพันธ์ 2562–กรกฎาคม 2563) เป็นช่วงที่
ผสมผสานระหว่างการปฏิบัติงานของผู้ศึกษาในสภาวะปกติของสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ 
รวมทั้งมีกรณีหรือภารกิจพิเศษ อาทิ การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 9–10 มีนาคม 2562 
และกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด–19 (COVID-19)  

1.3.1.2 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
กรณีศึกษาของสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ในการจัดท าฐานข้อมูล

คนไทยในสิงคโปร์ โดยรายงานฉบับนี้ข้อมูลในช่วงที่ผ่านมาบางส่วนจ าเป็นต้องจ ากัดขอบเขตเฉพาะ
ข้อมูลคนไทยที่พ านักในสิงคโปร์ โดยไม่ครอบคลุมนักท่องเที่ยวและผู้ที่เดินทางไปสิงคโปร์ระยะสั้น ซึ่ง
การจัดท าข้อมูลแตกต่างกัน แต่จะจัดท าข้อเสนอแนะในเชิงภาพรวม 

1.3.1.3 ขอบเขตกลุ่มเป้าหมาย 
คนไทยที่พ านักในสิงคโปร์ และผู้ที่เดินทางไปสิงคโปร์’ช่วงระยะสั้น  

1.3.2 วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 
1.3.2.1 การวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ 

1) การศึกษาสถิติการบริการด้านกงสุลและคุ้มครองคนไทยของสถาน
เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ 

2) การศึกษาสถิติ การประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูต 
ณ สิงคโปร์ ที่ด าเนินการผ่านช่องทางการประสานงานกับชุมชนไทยในสิงคโปร์ในโอกาสต่าง ๆ  

3) ศึกษาการรวบรวมและประมวลข้อมูลคนไทยของสถานเอกอัครราชทูต 
ณ สิงคโปร์ โดยอ้างอิงสภาวะปกติ การปฏิบัติงานในช่วงภารกิจส าคัญต่าง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูต 
ณ สิงคโปร์  

1.3.2.2 การวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ 
1) การประเมินความแตกต่างของรูปแบบการจัดท าและรวบรวมข้อมูล

เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลคนไทยในสิงคโปร์ในปัจจุบัน ซึ่งจะสะท้อนถึงข้อจ ากัด อุปสรรค และข้อบกพร่อง
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ต่าง ๆ เพ่ือประกอบการพิจารณารูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุงและพัฒนา
ฐานข้อมูลคนไทยในสิงคโปร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

2) การสัมภาษณ์ผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของคน
ไทยดังกล่าวของไทย รวมถึงผู้แทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของสิงคโปร์ เพ่ือเป็นข้อมูลศึกษา 

3) การใช้ประสบการณ์ตรงของผู้ศึกษาฯ ซึ่งปฏิบัติงานที่สถานเอกอัครราชทูต 
ณ สิงคโปร์ และด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงาน (Head of Chancery) ก ากับดูแลภารกิจภาพรวม
ของสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ตลอดระยะเวลาของการศึกษา และได้รับทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลคนไทยในสิงคโปร์ของสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ทั้งใน
เชิงความส าเร็จและประเด็นที่สามารถปรับปรุงและพัฒนาได้ 

4) การศึกษาและประมวลข้อมูลวิชาการจากแหล่งต่าง ๆ โดยเฉพาะ
การเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานราชการของไทย และกับหน่วยงานราชการของสิงคโปร์ 

 
1.4 ค าถามการศึกษา 

การปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนไทยในสิงคโปร์ของสถานเอกอัครราชทูต  
ณ สิงคโปร์ เพ่ือเข้าถึงประชาชน โดยเฉพาะเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ได้อย่างไร 

 
1.5 สมมติฐานการศึกษา 

การบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและสิงคโปร์อย่างจริงจังเพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนไทยในสิงคโปร์  

 
1.6 ประโยชน์ของการศึกษา 

1.6.1 ระดับการบริหารและการปฏิบัติงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ 
1) ได้ศึกษา ทบทวนและประเมินฐานข้อมูลสถานะปัจจุบัน ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

รวมทั้งพิจารณาข้อจ ากัดและอุปสรรค ข้อบกพร่อง และประเด็นความท้าทายต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาฐานข้อมูลของคนไทยในสิงคโปร์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น 

2) ได้พิจารณาแนวทางที่สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์และทีมประเทศไทยจะ
ร่วมมือกันปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลคนไทยในสิงคโปร์อย่างเป็นระบบ และเสนอแนะการพัฒนา
ฐานข้อมูลดังกล่าว เพ่ือให้สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ด าเนินภารกิจที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพยิ่งขึ้น 
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1.6.2 ระดับนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศ 
ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะการด าเนินการในการปรับปรุงและ

พัฒนาระบบฐานข้อมูลคนไทยของกระทรวงการต่างประเทศโดยด าเนินการแบบบูรณาการ มีการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลดังกล่าวกับสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่ และกงสุลกิตติมศักดิ์ทั่วโลก 
รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยอย่างเป็นระบบทั่วถึง ครอบคุลม และมีประสิทธิภาพและเต็ม
ศักยภาพยิ่งขึ้น 

 
1.7 นิยามศัพท ์

1.7.1 การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร4  
การเลือกตั้ งนอกราชอาณาจักร คือก ารเลือกตั้ งทั่ ว ไป ทั้ งการเลือกตั้ ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในช่วงเวลาเดียวกันกับ  
การเลือกตั้งทั่วไปที่จัดขึ้นในประเทศไทย เพียงแต่เป็นการจัดการเลือกตั้งนอกประเทศไทยโดยมี  
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่เป็นผู้จัดการเลือกตั้งให้คนไทยทุกคนที่มีสิทธิเลือกตั้ง 
ในประเทศไทยสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้ตามที่สถานเอกอัครราชทูตและ  
สถานกงสุลใหญ่ ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ดูแลครอบคลุมถิ่นที่อยู่ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในต่างประเทศจัดให้ 
โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องไปแสดงความจ านงใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ตามวิธีการที่ก าหนด 
ทั้งนี้ ผู้ที่มีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร เช่น ไปท างาน ไปศึกษาต่อ หรือผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ
ในช่วงที่ใกล้จะมีการเลือกตั้งและไม่สามารถกลับมาทันใช้สิทธิเลือกตั้งภายในประเทศ สามารถขอใช้
สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้ โดยต้องลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง นอกราชอาณาจักรที่
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในกรณีที่พ านักอยู่ในต่างประเทศ หรือที่ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น หรือ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด (กกต. จังหวัด) ในกรณีท่ียังอยู่ในประเทศไทย 

1.7.2 เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด–19 (COVID-19)5 
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด–19 เป็นตระกูลของไวรัสที่ก่อให้อาการป่วย

ตั้งแต่โรคไข้หวัดธรรมดาไปจนถึงโรคที่มีความรุนแรงมาก เช่น โรคระบบทางเดินหายใจตะวันออก
กลาง (MERS–CoV) และโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS–CoV) เป็นต้น ซึ่งเป็นสาย
พันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อนในมนุษย์ก่อให้เกิดอาการป่วยระบบทางเดินหายใจในคน และสามารถ
แพร่เชื้อจากคนสู่คนได้ โดยเชื้อไวรัสนี้พบครั้งแรกในการระบาดในเมืองอู่ฮ่ัน มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ในช่วงปลายปี 2562 อาการทั่วไป ได้แก่ อาการระบบทางเดินหายใจ มีไข้ ไอ หายใจถี่ 
หายใจล าบาก ในกรณีที่อาการรุนแรงมาก อาจท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม ปอดออักเสบ 
                                                 
4 ข้อมูลจากเว็บไซต์กรมการกงสุล 
5 ข้อมูลจากเว็บไซต์กรมควบคุมโรค 
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ไตวาย หรืออาจเสียชีวิตการรักษาแบบประคับประคองเพ่ือบรรเทาอาการป่วยต่าง ๆ โดยปัจจุบันยัง
ไม่มีวัคซีนป้องกันโรค 

1.7.3 ทีมประเทศไทย6 
ทีมประเทศไทยหรือ ”ทีมไทยแลนด์” คือ การท างานเป็นทีม โดยมีเอกอัครราชทูต

และกงสุลใหญ่จากกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้า ร่วมกับข้าราชการจากกระทรวงต่าง ๆ ที่มี
ผู้แทนประจ าการในสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก ซึ่งเป็นผลจากวิกฤติเศรษฐกิจใน
ปี 2540 ส่งผลกระทบต่องานด้านการต่างประเทศอย่างมาก กล่าวคืองบประมาณน้อยลง บุคลากรก็
ถูกปรับลด แต่งานกลับมากขึ้นเนื่องจากต้องด าเนินนโยบายเชิงรุกเพ่ือช่วยฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ ต่อมา
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2541 ให้มีการด าเนินการปฏิรูประบบการบริหารราชการ
ในต่างประเทศ โดยกระทรวงการต่างประเทศได้รับมอบหมายให้หาทางให้มีการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานของรัฐในต่างประเทศให้ท างานเป็นทีมมากขึ้น จึงเป็นที่มาของค าว่า “ทีมประเทศไทย”  
แต่ความหมายที่แท้จริงก็คือ การประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศแบบบูรณาการ
นั่นเอง ความคืบหน้าของการด าเนินงานทีมประเทศไทย 

 
 

                                                 
6 ข้อมูลจากเว็บไซตส์ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศได้ด าเนินนโยบายการทูตเพ่ือประชาชน7 ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในนโยบายที่รัฐบาลไทยให้ความส าคัญมากขึ้นเป็นล าดับ โดยมีสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ 
และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบต่อภารกิจดังกล่าว ซึ่งถือ
เป็นภารกิจส าคัญและต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านงบประมาณ บุคลากร และอุปกรณ์เครื่องมือ
ที่จ าเป็นต่าง ๆ เพ่ือให้นโยบายการต่างประเทศสามารถตอบสนองต่อความต้องการของพ่ีน้อง
ประชาชนคนไทยได้เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการก าหนดนโยบายของรัฐบาลด้านต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน 
ทั้งนี้ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดในการท าให้การต่างประเทศเป็นการต่างประเทศของประชาชนและ
เพ่ือผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งรวมถึงการส่งเสริม รักษา และคุ้มครองสิทธิและ
ผลประโยชน์ของประเทศ และภาคเอกชน แรงงานและคนไทยในต่างประเทศ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือ
และอ านวยความสะดวกให้แก่คนไทยในต่างประเทศ โดยใช้การต่างประเทศเป็นเครื่องมือส าคัญ  
ในการด าเนินนโยบายดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม 

นอกจากนโยบายการทูตเ พ่ือประชาชนเมื่ อปี  2561 รัฐบาลภายใต้การน าของ  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580)8  
ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่จะน าไปสู่
การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าวมี
ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทย เมื่อพิจารณาการบริหารของการ
เคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพ ซึ่งมี
แนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในต่างประเทศที่มีจ านวนสูงขึ้น ดังนั้น นโยบาย 
การพัฒนาต่าง ๆ จึงจ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของ
ประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างมากขึ้นด้วย  
                                                 
7นโยบายการทูตเพื่อประชาชนเป็นนโยบายเพื่อการด าเนินภารกจิของกรมการกงสลุ กระทรวงการต่างประเทศ 
8ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 เล่ม 135 ตอนที่ 82 ก  
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ในส่วนของประเด็นด้านการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศได้จัดท าแผนแม่บท 
ด้านการต่างประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580)9 เพ่ือตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ดังกล่าวข้างต้น โดยมีสาขาด้าน Synergy หรือมีพลัง: แผนย่อยการต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ
เป้าหมายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ และไทยเป็นหุ้นส่วน 
ความร่วมมือกับต่างประเทศในทุกมิติมากขึ้น ซึ่งได้ระบุแนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับบริการด้าน  
การต่างประเทศและคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศไว้ด้วย 

เมื่อพิจารณาประเด็นนโยบายการทูตเพ่ือประชาชน รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บท
ด้านการต่างประเทศแล้ว สะท้อนว่า ที่ผ่านมา รัฐบาลไทย โดยกระทรวงการต่างประเทศ และ
หน่วยงานในสังกัด ได้ด าเนินการในมิติต่าง ๆ รอบด้าน เพ่ือให้บริการด้านการต่างประเทศและ
คุ้มครองและรักษาผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศเป็นไปอย่างครอบคลุม 

 
2.2 สรุปกรอบแนวคิด 

รายงานการศึกษาฉบับนี้ใช้กรอบแนวคิดนโยบายการทูตเพ่ือประชาชนของกระทรวง 
การต่างประเทศ มาเป็นพ้ืนฐานในการประเมินประเด็นข้อจ ากัด อุปสรรค และความท้าทาย  
ในปัจจุบัน เพ่ือเปรียบเทียบสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และพิจารณาสิ่งที่ควรจะเป็น ซึ่งจะสะท้อนถึง
ปัญหาและแนวทางในการแก้ไขจุดอ่อน ปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนไทยในสิงคโปร์ของ
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ภารกิจของสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ โดยเฉพาะเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์พิเศษ  
ในปัจจุบันที่คาดว่าจะยืดเยื้อไปอีกระยะหนึ่งต่อไป อนึ่ง กรอบแนวคิดดังกล่าวมิได้ครอบคลุมเฉพาะ
การปฏิบัติงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์เท่านั้น แต่สามารถน าไปปรับใช้กับหน่วยงาน
ภาครัฐของไทยในสิงคโปร์ กล่าวคือทีมประเทศไทยในสิงคโปร์ได้ด้วยเช่นกัน ทั้งในเชิงการท างาน
ร่วมกันเพ่ือให้การด าเนินนโยบาย และการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ การบริหารจัดการ
บุคลากรที่มีอยู่ในการปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ ในขั้นตอนการวิเคราะห์ รายงานการศึกษาฉบับนี้จะศึกษาสภาพการด าเนินการทั้งใน
เชิงภารกิจด้านกงสุลและมิติการด าเนินงานด้านอื่น ๆ ของสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ที่คนไทย
ในสิงคโปร์สามารถมีส่วนร่วมได้ ทั้งในแง่ของนโยบาย กระบวนการ รวมถึงความพร้อมของทรัพยากร 
โดยคาดหวังให้ฐานข้อมูลคนไทยในสิงคโปร์เป็นระบบและน ามาใช้งานได้ในหลากหลายมิติ รวมทั้ง
เพ่ือให้สามารถน าไปต่อยอดสู่การจัดท าข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์และทีมประเทศไทยต่อไป โดยมีการศึกษา
เปรียบเทียบการด าเนินการในปัจจุบันของสิงคโปร์ด้วย 
                                                 
9แผนแม่บทด้านการต่างประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ภาคผนวก ข 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

รายงานการศึกษานี้อธิบายให้เห็นถึงแนวทางการรวบรวมและประมวลข้อมูลคนไทย 
ในสิงคโปร์ของสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ และการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลดังกล่าวในการ
ติดต่อสื่อสาร ประสานงาน และประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้แก่กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ คนไทยที่มีถิ่น
พ านักระยะยาวในสิงคโปร์  และกลุ่มนักเรียนนักศึกษา ซึ่ งมี จ านวนประมาณ 30,000 คน  
โดยด าเนินการโดยตรงจากข้อมูลที่ปรากฏในฐานข้อมูลคนไทยที่สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์  
มีอยู่เดิม รวมทั้งประสานงานผ่านสมาคมและชมรมคนไทยในสิงคโปร์ และใช้ช่องทางในการสื่อสาร
ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียของสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เพ่ือให้ชุมชนไทยในสิงคโปร์ได้รับทราบ
ข้อมูลอย่างทั่วถึงและครบถ้วน ทั้งนี้ ผู้ศึกษาเห็นว่า ในช่วงเวลา 1 ปี 6 เดือนที่ผ่านมา (เดือนกุมภาพันธ์ 
2562–เดือนกรกฎาคม 2563) การด าเนินการตามภารกิจข้างต้นดังกล่าวของสถานเอกอัครราชทูต  
ณ สิงคโปร์  ยังไม่ เป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงจะวิ เคราะห์การบูรณาการข้อมูลระหว่าง 
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสิงคโปร์และของไทย ทั้งหน่วยงาน
ภายในประเทศไทยและหน่วยงานในทีมประเทศไทยในสิงคโปร์อย่างจริงจัง เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลคนไทยในสิงคโปร์ รวมทั้งการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนไทยในสิงคโปร์
ของสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เพ่ือให้สามารถเข้าถึงประชาชน โดยเฉพาะเพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน  

ในการด าเนินการศึกษา รายงานฉบับนี้ได้ใช้การศึกษาตั้งแต่การจัดท าฐานข้อมูลคนไทยใน
สิงคโปร์ โดยมีแนวทางการด าเนินการของสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ให้ชุมชนไทยในสิงคโปร์ลงทะเบียนคนไทย โดยประเมินผลจากจ านวนผู้ลงทะเบียนและการใช้
ประโยชน์จากฐานข้อมูลคนไทยจากการลงทะเบียนดังกล่าว การด าเนินการทั้งในเชิงภารกิจด้านกงสุล
และมิติการด าเนินงานด้านอ่ืน ๆ ของสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์  ที่คนไทยในสิงคโปร์เป็นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งในแง่ของการมีส่วนร่วม การด าเนินการ รวมถึงการสนับสนุนภารกิจของสถาน
เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ในแง่ทรัพยากรบุคคล นอกจากนี้ ยังรวมทั้งการติดต่อประสานงานและให้
ข้อมูลแก่ชุมชนไทยในกรณีหรือภารกิจพิเศษ โดยได้ยกตัวอย่างช่วง 1 ปี 6 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งกรณีหรือ
ภารกิจพิเศษที่ส าคัญ ได้แก่ การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้
จัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร ในเขตรับผิดชอบของประเทศ
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สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 9–10 มีนาคม 2562 และกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
หรือโควิด–19 (COVID-19) ซึ่งสิงคโปร์เริ่มปิดประเทศตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 รวมทั้งกิจกรรม
อ่ืน ๆ ของสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ด้วย 

นอกจากนี้ ผู้ศึกษายังได้สอบถามข้อมูลและข้อคิดเห็นจากผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ของทั้งไทยและสิงคโปร์เกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โอกาสในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน
เพ่ือให้การเชื่อมโยงข้อมูลฐานข้อมูลคนไทยเป็นไปอย่างครอบคลุมและเป็นระบบยิ่งขึ้น ซึ่งการสอบถาม
ข้อมูลและข้อคิดเห็นดังกล่าวได้สะท้อนถึงแนวทางและความจ าเป็นในการปรับปรุงและพัฒนา
ฐานข้อมูลคนไทยในสิงคโปร์ และเพ่ีอให้ผลการศึกษาและจัดท ารายงานฉบับนี้สามารถน าไปต่อยอด
ในการจัดท าข้อเสนอส าหรับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ น าไปประกอบการพิจารณาปรับปรุง
และพัฒนาฐานข้อมูลของคนไทยในสิงคโปร์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น 
รวมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะการด าเนินการในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลคนไทยของกระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือใช้กับระบบของสถานเอกอัครราชทูต  
สถานกงสุลใหญ่ และกงสุลกิตติมศักดิ์ทั่วโลก  

 
3.1 การจัดท าฐานข้อมูลคนไทยในสิงคโปร์โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เพื่อประโยชน์
ในการด าเนินการตามนโยบายการทูตเพื่อประชาชน 

3.1.1 ในการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) และแผนแม่บท
ด้านการต่างประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) ซึ่งมีสาขาด้าน Synergy หรือมีพลัง: แผนย่อย
การต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการเป้าหมายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการต่างประเทศ
อย่างมีเอกภาพ และไทยเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศในทุกมิติมากขึ้น ระบุแนวทาง  
การพัฒนาเกี่ยวกับบริการด้านการต่างประเทศและคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์คนไทยใน
ต่างประเทศไว้ด้วย สอดคล้องกับนโยบายการทูตเพ่ือประชาชนของกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็น
หนึ่งในนโยบายที่รัฐบาลไทยให้ความส าคัญมากขึ้นเป็นล าดับ โดยกรมการกงสุลและหน่วยงานใน
สังกัดที่เก่ียวข้อง รวมถึงสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้ด าเนินนโยบายดังกล่าว เพ่ือผลประโยชน์
ของประชาชน รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกให้แก่คนไทยในต่างประเทศ  
เพ่ือให้บริการด้านการต่างประเทศและคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศเป็นไป
อย่างครอบคลุม โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่
ประชาชนไทยในสิงคโปร์เรื่อยมา โดยใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศมาพัฒนาระบบการด าเนินงาน  
ซึ่งส่วนหนึ่งคือการจัดท าฐานข้อมูลคนไทยในสิงคโปร์ 

3.1.2 สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้ริเริ่มการจัดท าฐานข้อมูลคนไทยในสิงคโปร์ ซึ่ง
เป็นระบบการจัดเก็บข้อมูลบุคคลโดยการลงทะเบียนในเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ 
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ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ บริหารจัดการเอง โดยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการลงทะเบียนคน
ไทยในสิงคโปร์ ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียหลักของสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้แก่ เว็บเพจใน
เฟสบุ๊ค www.facebook.com/RoyalThaiEmbassySingapore และเว็บไซต์ www.thaiembassy.sg 
รวมทั้งช่องทางอ่ืน ๆ ที่เข้าถึงชุมชนไทยได้ เช่น ผ่านสมาคมและชมรมไทย และประชาสัมพันธ์ในช่วง
การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนไทยต่าง ๆ ของผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์  อยู่เป็นระยะ 
โดยเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนไทยในสิงคโปร์ทั้งที่พ านักในสิงคโปร์ระยะยาวและระยะสั้น  
แต่ผู้ลงทะเบียนทั้งหมดเป็นผู้ที่พ านักในระยะยาว โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้สามารถติดต่อและให้
ความช่วยเหลือแก่คนไทยในสิงคโปร์ได้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งเพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลและ
กิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เพ่ือให้คนไทยได้รับทราบข้อมูลและสถานการณ์ใน
ประเทศไทยและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ อันจะมีส่วนเสริมสร้าง
ความสามัคคีและความเข้มแข็งแก่ชุมชนไทยในสิงคโปร์ โดยที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูต  
ณ สิงคโปร์ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนคนไทยในสิงคโปร์ ดังนี้  

3.1.2.1 คนไทยลงทะเบียนกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ตั้งแต่ปี 
2550 จนถึงเดือนมีนาคม 2563 ประมาณ 10,000 คน อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ไม่เคย
จัดท าฐานข้อมูลคนไทยในสิงคโปร์ก่อนปี 2550 

3.1.2.2 โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
หรือโควิด–19 (COVID-19) เริ่มมีความตึงเครียดมากขึ้น ดังนั้น ในช่วงกลางเดือนมีนาคม 2563  
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ จึงได้ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยลงทะเบียนในฐานข้อมูลฯ โดยรวมถึง
บุคคลที่เคยลงทะเบียนแล้วก็ขอให้ลงทะเบียนใหม่ เพ่ือให้ข้อมูลทันสมัย อย่างไรก็ดี สถานเอกอัครราชทูต 
ณ สิงคโปร์ ได้ระงับการลงทะเบียนดังกล่าวชั่วคราวในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2563 ซึ่งมีคนไทย
ลงทะเบียนแล้วประมาณ 3,000 คนเท่านั้น เนื่องจากคนไทยในสิงคโปร์ที่ประสงค์จะเดินทางกลับ
ประเทศไทยมีความสับสนและเข้าใจผิดระหว่างการลงทะเบียนฐานข้อมูลคนไทยที่พ านักในสิงคโปร์
กับการลงทะเบียนเพ่ือเดินทางกลับประเทศไทยส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน โดยเที่ยวบินพิเศษ 
ซึ่งเป็นประเด็นที่คนไทยในสิงคโปร์ให้ความส าคัญมากเป็นล าดับต้น  

3.1.2.3 นางสาวกมลวรรณ บุญยืน อัครราชทูตที่ปรึกษา (แรงงาน) ส านักงาน
แรงงานในประเทศสิงคโปร์10 ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้แทนกระทรวงแรงงานของไทยในสิงคโปร์ ให้ข้อมูลว่า 
ส านักงานฯ ได้รวบรวมข้อมูลแรงงานไทยในสิงคโปร์ จากการเยี่ยมแรงงานไทยในหอพักต่าง ๆ 
โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด–19 (COVID-19) รวมถึง
จากแรงงานไทยที่ได้แสดงความประสงค์ต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เพ่ือเดินทางกลับ

                                                 
10 สัมภาษณ์, 12 และ 19 กรกฎาคม 2563 และ 17 สิงหาคม 2563 
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ประเทศไทยโดยมีความจ าเป็นเร่งด่วนโดยเที่ยวบินพิเศษ สถานะล่าสุด ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 
จ านวน 9,908 คน  

3.1.2.4 อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ได้ด าเนินการเพ่ือให้คนไทยได้
เดินทางกลับไทย ภายหลังประกาศของส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (ระหว่างวันที่ 3 
เมษายน–30 มิถุนายน 2563) จ านวน 1,409 คน11  

3.1.2.5 ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้ให้บริการ
ด้านกงสุลและคุ้มครองคนไทยในสิงคโปร์ของสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์12 ดังนี้ 
 

การด าเนินการ เดือน/ปี จ านวน (คน) 
การให้ความช่วยเหลือคนไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2562-เดือนมิถุนายน 2563 2,837 
การออกหนังสือเดินทาง เดือนกุมภาพันธ์ 2562-เดือนกุมภาพันธ์ 2563 5,297 
งานทะเบียน เดือนกุมภาพันธ์ 2562-เดือนกุมภาพันธ์ 2563 486 
งานนิติกรณ ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2562-เดือนมิถุนายน 2563 5,212 
 

3.1.2.6 คนไทยในสิงคโปร์ที่ ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ เลือกตั้ งสมาชิก
ผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร ในเขตรับผิดชอบของประเทศสิงคโปร์ ที่สถานเอกอัครราชทูต  
ณ สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 9–10 มีนาคม 2562 จ านวน 4,918 คน13  

3.1.2.7 นักเรียนและนักศึกษาไทยในสิ งคโปร์ตามที่ ได้รับแจ้ งจากสมาคม 
นักเรียนไทยในสิงคโปร์มีจ านวนประมาณ 300 คน 

3.1.2.8 ดังนั้น ตามข้อมูลข้างต้น สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ จึงได้ประมาณ
การข้อมูลจ านวนคนไทยในสิงคโปร์ไว้ที่ 30,000 คน โดยแบ่งเป็นแรงงาน 20,000 คน คนไทยกลุ่มอ่ืน ๆ 
เช่น คู่สมรสชาวสิงคโปร์ ผู้ที่ท างานในสิงคโปร์ นักเรียนนักศึกษา ประมาณ 10,000 คน  

3.1.3 การขอความร่วมมือคนไทยในสิงคโปร์ในการลงทะเบียนคนไทยในสิงคโปร์ของ
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ในช่วงที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือพอสมควรจากชุมชนไทยบางส่วน 
โดยเฉพาะกลุ่มคนไทยที่สมรสกับชาวสิงคโปร์และนักเรียนนักศึกษา ทั้งนี้  จากประสบการณ์ของ 
ผู้ศึกษาที่ได้พูดคุยกับชุมชนไทยในสิงคโปร์ส่วนหนึ่ง ซึ่งพ านักและท างานอยู่ในสิงคโปร์ในหลายระดับ 
เห็นว่า กลุ่มคนที่เป็นคนท างานในออฟฟิศ (white collar) มีศักยภาพท่ีจะดูแลตนเองได้ ไม่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์นัก ซึ่งส่วนหนึ่งเพราะติดภารกิจและขาดความสนใจ 
                                                 
11 ภาคผนวก ค ข้อมูลจากสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร ์
12 ข้อมูลจากฐานข้อมูล Consular Index ของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ 
13 แต่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพียงจ านวน 4,151 คน คิดเป็นร้อยละ 84.4 ของจ านวนผู้ที่ลงทะเบียนฯ ทั้งหมด 



13 

 

และมองว่าไม่มีความจ าเป็นที่จะติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐของไทยยกเว้นกรณีส าคัญ
เร่งด่วน กอปรกับมีความห่วงกังวลเกี่ยวกับการที่หน่วยงานภาครัฐจะน าข้อมูลส่วนบุคคลจากการ
ลงทะเบียนและให้ข้อมูลแก่สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ไปใช้ประโยชน์ ในขณะที่กลุ่มแรงงานไทย 
ก็มองว่าการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐเป็นเรื่องยุ่งยาก อาจก่อให้เกิดปัญหาได้มากกว่า ดังนั้น
จะติดต่อประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์เฉพาะกรณีจ าเป็นเท่านั้น ส าหรับการเข้าร่วม
กิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์มีข้อจ ากัดเนื่องจากหยุดท างานวันอาทิตย์เท่านั้น  
ซึ่งเป็นวันที่แรงงานส่วนใหญ่ต้องการพักผ่อนและท าธุระส่วนตัวมากกว่า ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า  
การที่คนไทยไม่ลงทะเบียนฯ อาจเนื่องมาจากทัศนคติที่มีต่อการประสานงานกับหน่วยงานราชการ  
ซึ่งรวมถึงการขาดความไว้เนื้อเชื่อใจ 

3.1.4 นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์และส านักงานแรงงานในประเทศ
สิงคโปร์ได้เคยประสานงานกับ Immigration and Checkpoints Authority (ICA) ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ด้านการตรวจคนเข้าเมืองของสิงคโปร์ รวมทั้งกระทรวงแรงงานสิงคโปร์ และบริษัทนายจ้างของ
แรงงานไทยในสิงคโปร์ เพ่ือขอรับสถิติและข้อมูลคนไทยในสิงคโปร์ โดยเฉพาะแรงงานไทยในสิงคโปร์ 
แต่ได้รับการปฏิเสธ โดยให้เหตุผลว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูต  
ณ สิงคโปร์และส านักงานแรงงานในสิงคโปร์มองว่าเป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากกฎระเบียบของทางการ
สิงคโปร์ จึงให้เป็นไปตามที่ได้รับแจ้ง และมิได้ผลักดันเพ่ิมเติม อนึ่ง เมื่อพิจารณาการด าเนินการของ
ทางการสิงคโปร์ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด–19 (COVID-19) 
ซึ่งพบผู้ติดเชื้อฯ ชาวไทย ฝ่ายสิงคโปร์ก็ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลบุคคลแก่สถานเอกอัครราชทูต  
ณ สิงคโปร์ ด้วยเหตุผลเดียวกันคือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล และจะให้ข้อมูลเพียงเพศ อายุ และสถานที่
รักษา ดังนั้น จึงเป็นข้อจ ากัดหนึ่งที่ท าให้การรวบรวมสถิติและข้อมูลคนไทยในสิงคโปร์มีข้อจ ากัดมากขึ้น
ส าหรับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ 

3.1.5 อุปสรรคในการรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลคนไทยในสิงคโปร์ซึ่งมิได้มีฐานข้อมูล
คนไทยในสิงคโปร์ทั้งจ านวนและข้อมูลที่ครอบคลุมและถูกต้อง ส่งผลให้การน าข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ได้ 
ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควร จ าเป็นต้องด าเนินการผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์หลัก ได้แก่ เว็บไซต์
และเพจเฟสบุ๊คของสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ รวมทั้งผ่านสมาคมและชมรมไทยในสิงคโปร์ 
และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้พบหรือพูดคุยกับชุมชนไทยในโอกาสต่าง ๆ แม้ 
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ จะได้รับความร่วมมือและสนับสนุนภารกิจจากทั้งทีมประเทศไทย
และผู้แทนสมาคมและชมรมไทยในสิงคโปร์ แต่ผู้ศึกษาฯ เห็นว่า การด าเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ 
ยังเป็นการด าเนินการเชิงรับ ทั้งนี้ การด าเนินภารกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์พิเศษ เช่น  
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด–19 (COVID-19) ซึ่งขาดข้อมูลที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับคนไทยในสิงคโปร์ท าให้เกิดข้อจ ากัดและอุปสรรคส าคัญต่อการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนของการ
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ติดต่อสื่อสารกับคนไทยในสิงคโปร์ที่ไม่สามารถด าเนินการในเชิงรุกโดยตรงได้อย่างทันท่วงที รวมทั้ง
การให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ต้องการอาหารและของใช้จ าเป็นในช่วงที่รัฐบาลสิงคโปร์ปิดประเทศ
และจ ากัดการใช้ชีวิต โดยเฉพาะแรงงานไทยที่พ านักอยู่ในหอพักแรงงาน นอกจากนี้ การขาดข้อมูลที่
ถูกต้องดังกล่าวส่งผลต่อการวางแผนภาพรวมของรัฐบาลไทย เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับคนไทยในสิงคโปร์ที่
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคฺโปร์ต้องรวบรวมน าส่งให้กระทรวงการต่างประเทศเพ่ือประเมิน
สถานการณ์และเตรียมการให้ความช่วยเหลือคนไทย และการเตรียมแผนอพยพหากเกิดสถานการณ์
ฉุกเฉิน จ าเป็นต้องเป็นไปตามประมาณการจ านวนคนไทยที่ 30,000 คนโดยส่วนใหญ่ไม่มีข้อมูล
ประกอบอ่ืน ๆ จึงท าให้การปฏิบัติภารกิจยากที่จะเตรียมการให้เหมาะสมและสอดคล้องตามความเป็นจริง
อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความจ าเป็นในสถานการณ์ปัจจุบัน  

 
3.2 การจัดท าฐานข้อมูลคนสิงคโปร์ในต่างประเทศของรัฐบาลสิงคโปร์ 

3.2.1 นาย Ang Seow Wei ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กองวางแผนฉุก เฉิน (Emergency 
Planning) กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์14 และนาย Edgar Pang รองหัวหน้า
ส านักงาน และอัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจ าประเทศไทย15 ได้ให้ข้อมูล
สอดคล้องกันว่า กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ได้จัดท าระบบ eRegister16 ซึ่งเป็น
ระบบการลงทะเบียนคนสิงคโปร์ในต่างประเทศ โดยกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบการด าเนินการดังกล่าวเพียงหน่วยงานเดียว โดยไม่ได้เชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืน
ของสิงคโปร์แต่อย่างใด  

3.2.2 ต่อประเด็นแนวทางการประชาสัมพันธ์เชิญชวนการลงทะเบียนในระบบ eRegister 
นาย Ang แจ้งว่า ด าเนินการผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ และสถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุลใหญ่สิงคโปร์ในต่างประเทศ โดยย้ าถึงการลงทะเบียนเป็นไปตามความสมัครใจ และ
เชิญชวนให้คนสิงคโปร์ที่เดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์หรือระยะเวลาเท่าใดให้
ลงทะเบียนฯ เพ่ือให้กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่
สิงคโปร์ในต่างประเทศสามารถติดต่อคนสิงคโปร์ได้ในกรณีฉุกเฉิน โดยขอรับข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน
ผู้เดินทาง (หากเดินทางเป็นหมู่คณะ) ก าหนดการและระยะเวลาเดินทาง ที่พัก ข้อมูลติดต่อในช่วง
เดินทางไปต่างประเทศ และชื่อผู้ติดต่อในสิงคโปร์ในกรณีฉุกเฉิน อนึ่ง โดยที่การลงทะเบียนเป็ นไป
ตามความสมัครใจ ดังนั้นจึงให้ข้อแนะน าเพ่ิมเติมกรณีที่คนสิงคโปร์ไม่ประสงค์จะลงทะเบียนฯ ขอให้

                                                 
14 สัมภาษณ์, 6 สิงหาคม 2563 
15 สัมภาษณ์, 21 กรกฎาคม 2563 
16 เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ 
https://eregister.mfa.gov.sg/eregisterportal/common/preLoginEregisterView.action 

https://eregister.mfa.gov.sg/eregisterportal/common/preLoginEregisterView.action
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แจ้งข้อมูลการเดินทางและข้อมูลติดต่อในช่วงเดินทางไปต่างประเทศในครอบครัวและคนรู้จักใน
สิงคโปร์ทราบ ซื้อประกันการเดินทางที่ครอบคลุมกรณีส าคัญ เช่น การรักษาพยาบาล การอพยพ 
รวมทั้งให้มีข้อมูลติดต่อของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่สิงคโปร์ในประเทศที่เดินทางไป
ติดตัวไปด้วย นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ าเรื่องการจัดเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะ
ไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลหากไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากคนสิงคโปร์ ซึ่งประเด็น
ดังกล่าวสอดคล้องกับข้อห่วงกังวลของคนไทยในสิงคโปร์  ทั้ งนี้  ต่อค าถามเรื่องบทบาทของ 
สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจ าประเทศไทยเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ฯ และการลงทะเบียนฯ 
โดยเฉพาะในกรณีที่ชาวสิงคโปร์ในไทยมีข้อจ ากัดในการลงทะเบียนผ่านระบบ eRegister ซ่ึงจะ
สอดคล้องกับคนไทยในสิงคโปร์บางส่วนที่มีข้อจ ากัดเช่นกัน นาย Pang กล่าวว่า หากคนสิงคโปร์ในไทย
แสดงความประสงค์จะลงทะเบียนฯ สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจ าประเทศไทยสามารถช่วย
แนะน าและอ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนฯ แต่ก็ต้องลงทะเบียนผ่าน eRegister เท่านั้น 
ส าหรับการประชาสัมพันธ์ ให้ คนสิ งคโปร์ ในไทยลงทะเบียนนั้น เชิญชวนผ่ านเว็บไซต์ ของ 
สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจ าประเทศไทย โดยเชื่อมต่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องของ eRegister กับ
กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์  

3.2.3 ผู้ศึกษาฯ ได้หยิบยกประเด็นเกี่ยวกับการลงทะเบียนฯ ของคนไทยในสิงคโปร์ และ
สอบถามเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจในการลงทะเบียน รวมถึงการลงทะเบียนในช่วงการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด–19 (COVID-19) นาย Ang แจ้งว่า กระทรวงการต่างประเทศ
สิงคโปร์พยายามชี้แจงให้คนสิงคโปร์รับทราบถึงข้อดีของการลงทะเบียนฯ ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ 
ส่งผลให้ชาวสิงคโปร์ตื่นตัวต่อประเด็นดังกล่าวมากขึ้น แต่ยังมีผู้ลงทะเบียนฯ เพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อย 
อย่างไรก็ดี สิงคโปร์ก็มีประเด็นความท้าทายหลักเช่นเดียวกับไทยคือการที่คนสิงคโปร์ส่วนใหญ่ 
ยังไม่ให้ความส าคัญกับการลงทะเบียนฯ และในภาพรวมมีคนสิงคโปร์ที่เดินทางไปต่างประเทศ
ลงทะเบียนในระบบ eRegister เพียงประมาณร้อยละ 10–20 ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของนาย Pang ว่า 
ปัจจุบันมีคนสิงคโปร์ในต่างประเทศประมาณ 200,000 คน โดยสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจ า
ประเทศไทยประมาณจ านวนคนสิงคโปร์ที่พ านักในไทยระยะสั้นและมาท่องเที่ยวประมาณ 10,000–
30,000 คน และระยะยาว 4,000–5,000 คน โดยคนสิงคโปร์ที่ลงทะเบียนฯ น่าจะมีเพียงร้อยละ 5–
10 ทั้งนี้  รูปแบบการตัดสินใจลงทะเบียนฯ มีความชัดเจน กล่าวคือ คนสิงคโปร์ที่ เดินทางไป
ต่างประเทศระยะยาว มักมองว่ารู้จักประเทศที่ตนพ านักอาศัยอยู่เป็นอย่างดี ไม่ จ าเป็นต้องพ่ึงพา
สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ ในขณะที่ผู้ที่เดินทางระยะสั้นก็เห็นว่าไม่ จ าเป็นต้อง
ลงทะเบียนฯ เพราะเป็นการเดินทางระยะสั้นเท่านั้น ต่อข้อซักถามเรื่องความเป็นไปได้ในการบังคับให้
คนสิงคโปร์ลงทะเบียนฯ นาย Ang กล่าวว่า ยังไม่เห็นความเป็นไปได้ และยังไม่มีแนวโน้มที่จะปรับให้
เป็นการบังคับให้คนสิงคโปร์ลงทะเบียนฯ  
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3.2.4 ผู้ศึกษาฯ ได้สอบถามเกี่ยวกับแนวคิดที่จะร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนของสิงคโปร์ 
ในการจัดท าข้อมูลแบบบูรณาการ โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาระบบการบริหารจัดการข้อมูลของรัฐบาลกลาง
สิงคโปร์ นาย Ang แจ้งว่า ปัจจุบันกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์มีศักยภาพเพียงพอที่จะ
ด าเนินการและบริหารจัดการระบบการลงทะเบียนฯ เอง โดยไม่ต้องพ่ึงพาหรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่น  
แต่เห็นพ้องกับผู้ศึกษาฯ ว่า การด าเนินการแบบบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืนในอนาคตน่าจะช่วยพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลให้มีข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมและน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หน่วยงานอ่ืน ๆ 
อาทิ ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงาน Infocomm Media Development Authority 
(IMDA) สังกัดกระทรวงการสื่อสารและสารนิเทศสิงคโปร์ ซึ่งรับผิดชอบประเด็นเกี่ยวกับข้อมูล 
ส่วนบุคคล ทั้งนี้ ปัจจุบันส านักงานตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปร์จัดเก็บข้อมูลลักษณะเดียวกับไทยคือเก็บ
เฉพาะข้อมูลขาออก และไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางสุดท้าย 

3.2.5 ต่อข้อซักถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลเมื่อสิ้นสุดการเดินทางหรือพ านักใน
ต่างประเทศ นาย Pang แจ้งว่า ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลกับผู้เดินทางโดยตรงผ่านการโทรศัพท์หรือ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ในขณะที่นาย Ang กล่าวว่า กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ก าลังพิจารณา
แนวทางปรับปรุงประเด็นดังกล่าวเพ่ือให้ระบบยกเลิกข้อมูลโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้  ความท้าทาย 
อีกประการหนึ่งคือ การที่ผู้ลงทะเบียนฯ ปรับเปลี่ยนข้อมูลการเดินทางและการพ านักในต่างประเทศ 
โดยไม่ได้แจ้งกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์  

3.2.6 นาย Pang ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า จากการหารือกับผู้แทนประเทศตะวันตกหลายประเทศ 
เช่น แคนาดา นิวซีแลนด์ ฟินแลนด์ เนเธอร์แลนด์ เกี่ยวกับประเด็นการลงทะเบียนคนชาติในการ
เดินทางไปต่างประเทศดังกล่าว ปรากฏว่าประเทศดังกล่าวก็มีข้อจ ากัดในการดึงดูดการลงทะเบียนฯ 
ในลักษณะเดียวกัน เนื่องจากการลงทะเบียนคนชาติเป็นไปด้วยความสมัครใจ และประชาชนส่วนใหญ่
จะไม่เห็นความจ าเป็นที่จะลงทะเบียนแต่อย่างใด  

 
3.3 แนวทางการจัดท าฐานข้อมูลคนไทยแบบบูรณาการ 

3.3.1 นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม อดีตปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และที่ปรึกษา ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ17 ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับแนวทางการจัดส ารวจ 
ส ามะโนประชากรของไทย และการน ามาปรับใช้กับการเชิญชวนให้คนไทยในสิงคโปร์ลงทะเบียน  
คนไทยกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ว่า การจัดท าส ามะโนประชากรของไทยเน้นการ
ด าเนินการแบบดั้งเดิม กล่าวคือ การลงพ้ืนที่ไปยังบ้านพักและขอให้ประชาชนตอบแบบสอบถาม  
ซึ่งผู้ศึกษาฯ ให้ข้อมูลว่า การใช้ชีวิตของคนไทยในสิงคโปร์ส่วนใหญ่พ านักในหอพักหรือคอนโดมีเนียม 
จึงมีข้อจ ากัดเรื่องการเข้าถึงในลักษณะดังกล่าว แต่โดยที่สิงคโปร์มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  
                                                 
17 สัมภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2563 
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และประชาชนส่วนใหญ่เข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต จึงอาจใช้ประโยชน์ในเชิงนวัตกรรมได้ อย่างไรก็ดี 
คนไทยในสิงคโปร์สามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ คนที่ท างานออฟฟิศ (white collar) แรงงาน 
และกลุ่มอ่ืน ๆ (คู่สมรสชาวสิงคโปร์ นักเรียนนักศึกษา และอ่ืน ๆ) ซึ่งแต่ละกลุ่มก็มีข้อจ ากัด รวมถึง
ทัศนคติต่อการลงทะเบียนฯ ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ แรงงานไทยส่วนใหญ่แม้จะเข้าถึงระบบ
อินเตอร์เน็ต แต่ขาดความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยี ท าให้ไม่สามารถใช้งานระบบได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ เช่น ใช้โทรศัพท์เพ่ือการพูดคุยโทรศัพท์เท่านั้น ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีอ่ืนบนโทรศัพท์ได้ 
ทั้งนี้  ที่ผ่านมา ได้เชิญชวนและประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนฯ ทางเว็บไซต์และเฟสบุ๊คของ  
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ แต่เห็นว่ายังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร  

3.3.2 การจูงใจประชาชนเพื่อให้ลงทะเบียนฯ  
3.3.2.1 นางจีราวรรณฯ ได้แนะให้ด าเนินการแบบหลากหลายทางเลือก (multi–

module) ในการเชิญชวนคนไทยลงทะเบียนผ่านช่องทางอ่ืนเพ่ิมเติมจากช่องทางเดิมของ 
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เช่น ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และระบบส่งข้อความทางโทรศัพท์ 
(SMS) โดยให้สอดคล้องกับความถนัดและความสะดวกของกลุ่มบุคคลต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังควรจัดตั้ง
แคมเปญให้คนไทยในสิงคโปร์ลงทะเบียนฯ และให้รางวัลเพ่ือสร้างแรงจูงใจ โดยได้ยกตัวอย่างการให้
ไอแพตในบางกรณีของไทย ซึ่งส่งผลให้ได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามพอสมควร เกี่ยวกับ
ประเด็นนี้ผู้ศึกษาฯ เห็นพ้องว่า การสร้างแรงจูงใจแก่คนไทยในสิงคโปร์ต่อการลงทะเบียนฯ จะช่วย
ผลักดันให้มีการลงทะเบียนฯ มากขึ้น โดยเฉพาะหากสอดคล้องกับสถานการณ์พิเศษในปัจจุบัน  
จึงควรพิจารณาความต้องการของคนไทย เช่น การให้ความส าคัญในล าดับต้นส าหรับคนไทยที่
ลงทะเบียนฯ หากแสดงความประสงค์จะเดินทางกลับไทยในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนในสถานการณ์พิเศษ
ในปัจจุบันในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด–19 (COVID-19) ที่คาดว่า 
จะยืดเยื้อไปอีกระยะหนึ่ง และด าเนินการเชิงรุกในหลายรูปแบบเพ่ิมเติมจากการประชาสัมพันธ์ผ่าน
เว็บไซต์และเฟสบุ๊คของสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยอาจผ่าน
เครือข่ายของสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เช่น สมาคมและชมรมไทยในสิงคโปร์ หรือบุคคลที่มี
ฐานข้อมูลติดต่อเดิมอยู่แล้ว เพ่ือช่วยประชาสัมพันธ์ต่อไป ทั้งนี้ นางหทัยชนก ชินอุปราวัฒน์ 
ผู้อ านวยการกองสถิติพยากรณ์ ส านักงานสถิติแห่งชาติ18 เห็นพ้องต่อข้อเสนอแรงจูงใจดังกล่าว  
และเน้นย้ าเรื่องความส าคัญของการชี้แจงให้คนไทยทราบผ่านช่องทางตามที่เห็นพ้องกันข้างต้น
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์และความส าคัญของการลงทะเบียนฯ โดยเฉพาะจะได้หรือเสียประโยชน์อย่างไร 
หากไม่ลงทะเบียนฯ ซึ่งประเด็นนี้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินการในระบบ eRegister ของ
กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ 

                                                 
18 สัมภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2563 
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3.3.2.2 ต่อประเด็นความหลากหลายของคนไทยในสิงคโปร์ทั้งในส่วนของพ้ืนฐาน
และการพ านักอยู่ในสิงคโปร์ ส่งผลต่อทัศนคติและความไว้เนื้อเชื่อใจต่อสถานเอกอัครราชทูต  
ณ สิงคโปร์ และการลงทะเบียนฯ นั้น นางหทัยชนกฯ19 จึงให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่ใช้ในการ
ลงทะเบียนฯ ว่า ควรเป็นข้อมูลเฉพาะที่จ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของ สถานเอกอัครราชทูต  
ณ สิงคโปร์เท่านั้น เพ่ือไม่ให้ชาวไทยรู้สึกอึดอัดและล าบากใจที่จะให้ข้อมูล เช่น ชื่อ–นามสกุล  
วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ สถานะการพ านักอาศัยในสิงคโปร์ อาชีพ (ระบุแค่กลุ่มอาชีพกว้าง ๆ โดยไม่ต้อง
ระบุเจาะจงรายละเอียด เช่น แรงงาน พนักงานบริษัท) ภูมิล าเนา (สถานที่เกิด/ที่อยู่) โดยละข้อมูล
ละเอียดอ่อนบางอย่าง เช่น หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน อย่างไรก็ดี หากสถานเอกอัครราชทูต 
ณ สิงคโปร์เห็นความจ าเป็นของการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืน ๆ ควรต้องพิจารณาพระราชบัญญัติ 
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประกอบและความเหมาะสมของการจัดท าแบบฟอร์มให้ 
ผู้ลงทะเบียนแจ้งยอมรับและยินดีให้ข้อมูลเ พ่ือใช้ในราชการด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวท าง 
การด าเนินการของกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์เช่นกัน ในขณะที่นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ 20 
รองอธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ก็เห็นว่า ประเด็นข้อมูลส่วนบุคคลยังคงเป็นปัจจัย
ส าคัญที่ต้องค านึงถึงเป็นล าดับต้นในการจัดท าแบบฟอร์มส าหรับการลงทะเบียนฯ นอกจากนี้  
นางหทัยชนกฯ ยังแนะน าเพ่ิมเติมว่า ควรต้องก าหนดให้ชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการลงทะเบียนฯ 
เช่น คนไทยแต่ละคนจ าเป็นต้องลงทะเบียนเองหรือไม่ เป็นการลงทะเบียนของปัจเจกบุคคลหรือ
ครอบครัวหรือสถานประกอบการ  

3.3.2.3 ส าหรับแนวทางแก้ไขข้อจ ากัดของการลงทะเบียนฯ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผล
จากทัศนคติของคนไทยในสิงคโปร์ที่มีต่อหน่วยงานภาครัฐ นายณรงค์ฯ21 เห็นว่า สถานเอกอัครราชทูต  
ณ สิงคโปร์ จ าเป็นต้องพิจารณาแนวทางที่จะเข้าถึงชุมชนไทยให้มากขึ้น ในขณะเดียวกันต้องปรับปรุง
ภาพลักษณ์และแนวทางการท างานให้ชุมชนไทยสามารถเข้าถึงสถานเอกอัครราชทู ต ณ สิงคโปร์ 
ได้ง่ายขึ้นในทุกมิติ โดยส่วนหนึ่งด าเนินการได้โดยสานต่อและต่อยอดจากกลไกและเครื่องมือในการ
ด าเนินนโยบายการทูตเพ่ือประชาชนที่สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ได้รับอนุมัติงบประมาณ
สนับสนุนภารกิจ เช่น งบสนับสนุนกิจกรรมคนไทย22 และการด าเนินโครงการกงสุลสัญจร รวมทั้ง

                                                 
19 สัมภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2563 
20 สัมภาษณ์, 16 กรกฎาคม 2563 
21 สัมภาษณ์, 16 กรกฎาคม 2563 
22 ปัจจุบัน สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้รับงบประมาณจากกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อมอบเงินสนับสนุน
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นประจ าทุกปีให้แก่ (1) สมาคมไทย (สิงคโปร์) (2) สมาคมกุ๊กไทย (สิงคโปร์) (3) ชมรม
สามัคคีไทยไกลบ้าน (4) ชมรมนักเรียนไทยในสิงคโปร์ (5) ชมรมนาฏศิลป์ไทยในสิงคโปร์ (6) ภาควิชาภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ และ (7) อาสาสมัครแรงงานไทยในสิงคโปร์ 
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พิจารณาเสริมบทบาทของชุมชนไทยโดยการจัดตั้ งกงสุลอาสา เ พ่ือสนับสนุนภารกิจของ  
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เกี่ยวกับประเด็นนี้ ผู้ศึกษาฯ เห็นพ้อง โดยเล็งเห็นถึงบทบาทที่
สมาคมและชมรมไทยได้ให้การสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด–19 (COVID-19)  

3.3.3 การด าเนินการแบบบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย 
3.3.3.1 นางหทัยชนกฯ23 ได้ยกตัวอย่างกระทรวงมหาดไทย ซึ่งอาจพิจารณา

จัดท าฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายหน่วยงานให้ครอบคลุมก่อนเพ่ือที่จะสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ข้อมูลในทะเบียนบ้านของบุคคลควรสอดคล้องกับการย้ายถิ่นที่อยู่และ
การพักอาศัย เพ่ือสะท้อนความเป็นจริง และจะเป็นข้อมูลที่สามารถน าไปใช้ได้จริง โดยเฉพาะเมื่อ
ประมวลรวมกับข้อมูลบุคคลที่เดินทางไปต่างประเทศ ทั้งนี้ อาจใช้ระบบบังคับให้ต้องแจ้งหากมีการ
ย้ายถิ่นที่อยู่ เกี่ยวกับเรื่องนี้ พันต ารวจเอก สันติพัฒน์ พรหมะจุล ผู้ก ากับการฝ่ายจัดการระบบและ
ฐานข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีตรวจคนเข้าเมือง ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง24 เห็นพ้องถึงประโยชน์ของ
การด าเนินการข้างต้น รวมถึงความส าคัญของการระบุข้อมูลที่จ าเป็นต้องจัดเก็บอย่างชัดเจน แต่มี
ความเห็นว่า หน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องซึ่งแม้จะจัดเก็บข้อมูลเดียวกัน แต่ด้วยแนวทางและระบบ
ฐานข้อมูลรองรับที่แตกต่างกัน จึงท าให้การบูรณาการข้อมูลเป็นไปได้ยาก โดยได้ยกตัวอย่าง 
การจัดเก็บข้อมูลลายนิ้วมือของหน่วยงาน อาทิ ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงมหาดไทย ต่างก็เป็นตามแนวทางของแต่ละหน่วยงานและยังไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้ 
อย่างไรก็ดี เห็นพ้องว่าการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลจะจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อความมั่นคง
มากขึ้นในอนาคต 

3.3.3.2 พันต ารวจตรีหญิง เนาวรัตน์ สังวราวัตร สารวัตร  ฝ่ายประมวลผล 
ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง25 ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบัน ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นหน่วยงานหลัก 
ในการจัดเก็บข้อมูลคนไทยในการเดินทางไป–กลับต่างประเทศ จัดเก็บเฉพาะชื่อ–นามสกุล วันเดือนปี
เกิด เพศ เลขที่หนังสือเดินทาง และหมายเลขเที่ยวบิน (โดยไม่รวมข้อมูลจุดหมายปลายทางสุดท้าย 
เนื่องจากการเดินทางออกจากไทยอาจแวะเปลี่ยนเครื่องหรือพักรอที่ปลายทางแรกแล้วเดินทางต่อ) 
เท่านั้น ทั้งนี้ เห็นพ้องกับค าถามของผู้ศึกษาฯ เกี่ยวกับการต่อยอดการบูรณาการข้อมูลจากฐานข้อมูล
ดังกล่าว โดยเห็นว่า ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองน่าจะสามารถร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ โดยบริหาร
จัดการการจัดเก็บข้อมูลและสถิติที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นพ้องร่วมกันว่าเป็นประโยชน์ต่อการ

                                                 
23 สัมภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2563 
24 สัมภาษณ์, 19 สิงหาคม 2563 
25 สัมภาษณ์, 24 กรกฎาคม 2563 
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จัดเก็บเพ่ิมเติมจากเดิมที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองจัดเก็บอยู่แล้ว ทั้งนี้ พันต ารวจเอก สันติพัฒน์ฯ26 
เห็นพ้องต่อแนวทางข้างต้น และมองว่า ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองยังไม่ได้ด าเนินการบูรณาการ
ข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยอย่างครอบคลุม แต่สามารถด าเนินการได้ในอนาคต ที่ผ่านมา 
ได้ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับข้อมูลการจัดท าหนังสือเดินทาง และปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การหารือแนวทางท่ีจะร่วมมือเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน  

3.3.3.3 เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายประจวบ ทองอยู่ ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยี 
สารสนเทศ และการสื่อสาร กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 27 เห็นพ้องถึงประโยชน์ของ 
การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลคนไทยในสิงคโปร์ เนื่องจากปัจจุบันกรมการจัดหางานเล็งเห็นปัญหาของ
การไม่มีข้อมูลแรงงานไทยในต่างประเทศในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือ
โควิด–19 (COVID-19) ซึ่งเก่ียวเนื่องกับส านักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ นายประจวบฯ กล่าวว่า 
ที่ผ่านมา การจัดเก็บข้อมูลการเดินทางฯ ของแรงงานไทย ซึ่งเชื่อมโยงกับการจัดท าฐานข้อมูลแรงงาน
ไทยในต่างประเทศ นั้น ขึ้นอยู่กับการแจ้งการเดินทางของแรงงานให้กรมการจัดหางานหรือส านักงาน
จัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด28 โดยให้เป็นไปตามความสมัครใจ ซี่งหลายกรณี แรงงานไทยไม่ได้แจ้ง
การเดินทาง ท าให้กรมการจัดหางานไม่ได้มีจ านวนและข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานไทยที่จะไปท างานใน
ต่างประเทศอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ กอปรกับการจัดเก็บข้อมูลแรงงานไทยในต่างประเทศมีข้อจ ากัด 
ดังเช่นกรณีของสิงคโปร์ กรมการจัดหางานจึงได้หารือกับส านักงานตรวจคนเข้าเมืองเกี่ยวกับ  
การเชื่อมต่อฐานข้อมูลการเดินทางของแรงงานไทยในต่างประเทศดังกล่าว โดยจะเป็นการจัดเก็บ
ข้อมูล ณ เวลาจริง ซึ่งใช้งบประมาณของกรมการจัดหางาน ล่ าสุด กรมการจัดหางานอยู่ระหว่าง 
การเตรียมการจัดสรรเซิร์ฟเวอร์กลางและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง คาดว่าน่าจะเริ่มด าเนินการได้ในช่วง  
ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2564 ทั้งนี้ ต่อประเด็นข้อจ ากัดในการประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน นายประจวบฯ กล่าวว่า ที่ผ่านมา มีการเจรจาระหว่างกรมการจัดหางานกับส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองมาเป็นเวลานาน และเห็นว่าการตัดสินใจที่จะร่วมมือกันนั้นปัจจัยนโยบายของ
ผู้บริหารมีส่วนส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ ก าลังหารือในรายละเอียดกับส านักงานตรวจคนเข้าเมือง  
แต่ต่างฝ่ายก็จะรับผิดชอบระบบของตน  

3.3.3.4 ผู้ศึกษาฯ เห็นว่า จ าเป็นต้องมีการบูรณาการข้อมูลภายในกระทรวง
แรงงาน เพ่ือให้สามารถบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืนได้โดยสมบูรณ์ โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาว่า

                                                 
26 สัมภาษณ์, 19 สิงหาคม 2563 
27 สัมภาษณ์, 20 สิงหาคม 2563 
28 ภาคผนวก ง เอกสารการเดินทางมาท างานในประเทศสิงคโปร์อยา่งถูกกฎหมาย จัดท าโดยส านักงานแรงงานใน
ประเทศสิงคโปร์ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ตามที่ได้รับจากนางสาวกมลวรรณ บุญยืน อัครราชทูตท่ีปรึกษา 
อัครราชทูตท่ีปรึกษา (แรงงาน) ส านักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ 
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กระทรวงแรงงานมีส านักงานแรงงานในต่างประเทศด้วย นายประจวบฯ29 เห็นพ้องต่อประเด็น
ดังกล่าว และกล่าวเสริมว่า ในอนาคต อาจมีการขยายเครือข่ายความเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง  
กรมการจัดหางานกับส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งรับข้อมูลจากส านักงานแรงงานใน
ต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาไปใช้ประโยชน์ส าหรับฐานข้อมูลที่ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน 
เกี่ยวกับเรื่องนี้ นางสาวชุลีรัตน์ ทองทิพย์ ผู้อ านวยการส านักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
กระทรวงแรงงาน30 ได้ให้ข้อมูลว่า ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงานจัดท าข้อมูลเพ่ือใช้ประโยชน์ของ
ส านักงานปลัดเอง โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันจากกรมการจัดหางานเป็นหลัก แต่ยังไม่ได้รวบรวม
ข้อมูลจากส านักงานแรงงานในต่างประเทศ และยังไม่มีแผนการจะบูรณาการเข้ากับศูนย์ข้อมูล
แรงงานแห่งชาติแต่อย่างใด ทั้งนี้ นางสาวกมลวรรณฯ31 กล่าวว่า ส านักงานแรงงานในประเทศ
สิงคโปร์ อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลคนไทยในสิงคโปร์เพ่ือน าส่งให้ส านักงานปลัด กระทรวงแรงงานเป็น
ผู้ประมวลตามแนวทางข้างต้น นอกจากนี้ นายประจวบฯ 32 ยังให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ทุกกรมใน
กระทรวงแรงงานมีศูนย์เทคโนโลยีฯ ของตนเอง และต่างฝ่ายต่างด าเนินการและบริหารจัดการ  
แต่ศูนย์เทคโนโลยีฯ มีความจ าเป็นเพราะเป็นหน่วยงานใหญ่และมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก ดังนั้น
การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงก็มีความซับซ้อน สอดคล้องกับประเด็นที่  
นายณรงค์ฯ33 เห็นว่า การจัดท าฐานข้อมูลฯ จ าเป็นต้องรองรับพัฒนาการในอนาคต ซึ่งรวมถึง
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีด้วย ปัจจุบันการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ 
จัดส่งข้อมูล Consular Index ให้กรมการกงสุลประมวลซึ่งเป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาภารกิจ
ของสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ด้านกงสุล อันจะมีผลต่อการจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้อง  
มีส่วนส าคัญในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนไทยในต่างประเทศในระยะยาวอยู่แล้ว ส าหรับการบูรณาการ
การท างานสามารถด าเนินการในส่วนของทีมประเทศไทย ณ สิงคโปร์ก่อน และเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับ
ส่วนกลางในอนาคต  

 
  

                                                 
29 สัมภาษณ์, 20 สิงหาคม 2563 
30 สัมภาษณ์, 21 สิงหาคม 2563 
31 สัมภาษณ์, 12 และ 19 กรกฎาคม 2563 และ 17 สิงหาคม 2563 
32 สัมภาษณ์, 20 สิงหาคม 2563 
33 สัมภาษณ์, 16 กรกฎาคม 2563 
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3.4 การด าเนินการแบบบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสิงคโปร์ 
3.4.1 ผู้ศึกษาฯ ได้สอบถามนางสาวกมลวรรณฯ34 ต่อประเด็นการประสานงานกับ 

Immigration and Checkpoints Authority (ICA) และกระทรวงแรงงานสิงคโปร์ เพ่ิมเติม เนื่องจาก
เห็นว่า หน่วยงานสิงคโปร์อาจมีความยืดหยุ่นด้านข้อมูลภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด–19 (COVID-19) ซึ่งได้รับแจ้งว่า ส านักงานแรงงานฯ ยังไม่ได้
หารือเพ่ิมเติมกับหน่วยงานสิงคโปร์เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะขอรับสถิติและข้อมูลคนไทยในสิงคโปร์ 

3.4.2 ต่อค าถามเกี่ยวกับความร่วมมือกับหน่วยงานไทยเรื่องข้อมูลคนสิงคโปร์ในไทย
ในช่วงที่ผ่านมา นาย Pang35 กล่าวว่า เคยขอรับข้อมูลคนสิงคโปร์ในไทยจากส านักงานตรวจคนเข้าเมือง
ของไทย ซึ่งได้รับแจ้งข้อมูลสถานะล่าสุดเป็นตัวเลขกลม ๆ เท่านั้น มิใช่สถิติเปรียบเทียบแต่ละช่วงเวลา
หรือสถิติที่มีตัวเลขชัดเจนแต่อย่างใด ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ผู้ศึกษาฯ ได้รับจากพันต ารวจตรีหญิ ง 
เนาวรัตน์ฯ36 ว่าเป็นแนวทางการด าเนินการของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง และมิได้มีการร้องขอ
เพ่ิมเติมจากสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจ าประเทศไทยแต่อย่างใด  

3.4.3 ต่อค าถามว่า สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจ าประเทศไทยเห็นว่าข้อมูลที่ได้รับ
จากส านักงานตรวจคนเข้าเมือง เพียงพอหรือไม่ และจ าเป็นต้องขยายกรอบความร่วมมือ เช่น จัดท า
ความตกลงด้านกงสุลหรือไม่ นาย Pang37 กล่าวว่า ยังสามารถขอรับข้อมูลคนสิงคโปร์ในไทยจาก
ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นครั้งคราวได้โดยยังไม่จ าเป็นต้องท าความตกลงหรือร่วมมือกับ
ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องของไทยเพ่ือการรับรู้ข้อมูลจ านวน 
ชาวสิงคโปร์ในไทย อย่างไรก็ดี นาย Ang38 ตอบค าถามเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือกับต่างประเทศ ว่า 
อะไรก็เกิดขึ้นได้ในอนาคต เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายณรงค์ฯ39 ได้ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันไทยอยู่ระหว่างการเจรจา
เพ่ือจัดท าความตกลงด้านกงสุลกับเกาหลีใต้ ซึ่งมีแรงงานไทยจ านวนมาก ถือเป็นผลประโยชน์ร่วมกัน
ของทั้งสองฝ่าย ดังนั้น หากไทยและสิงคโปร์เห็นพ้องซึ่งประโยชน์ร่วมกันก็อาจมีความร่วมมือทาง
กงสุลและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จ าเป็นได้ อย่างไรก็ดี ยังเห็นว่า ไทยและสิงคโปร์ยังไม่น่าจะมี
ผลประโยชน์ร่วมกันในระดับที่ต้องจัดท าความตกลงด้านกงสุลร่วมกัน 

 
  

                                                 
34 สัมภาษณ์, 12 และ 19 กรกฎาคม 2563 และ 17 สิงหาคม 2563 
35 สัมภาษณ์, 21 กรกฎาคม 2563 
36 สัมภาษณ์, 24 กรกฎาคม 2563 
37 สัมภาษณ์, 24 กรกฎาคม 2563 
38 สัมภาษณ์, 6 สิงหาคม 2563 
39 สัมภาษณ์, 16 กรกฎาคม 2563 
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3.5 สรุปผลการศึกษา 
ผู้ศึกษาฯ เห็นว่า การบูรณาการข้อมูลระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์  กับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสิงคโปร์และของไทย ทั้งหน่วยงานภายในประเทศไทยและหน่วยงานในทีม
ประเทศไทยอย่างจริงจัง เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนไทยในสิงคโปร์ มีความส าคัญ  
เป็นอย่างยิ่ง เพ่ือให้สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์สามารถด าเนินงานตามแนวนโยบายการทูต 
เพ่ือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมยิ่ งขึ้น เนื่องจากในปัจจุบัน ฐานข้อมูลคนไทย 
ในสิงคโปร์ยังไม่สมบูรณ์และไม่สะท้อนข้อเท็จจริง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากทัศนคติของคนไทยที่มีต่อ
หน่วยงานราชการ รวมทั้งการด าเนินงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ที่อาจสามารถเข้าถึง
ชุมชนไทยได้มากขึ้น ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนไทยในสิงคโปร์ของ
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เพ่ือให้สามารถเข้าถึงประชาชน และใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ 

 
 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

รายงานการศึกษานี้ได้ตั้งสมมติฐานไว้ การบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย
และสิงคโปร์อย่างจริงจัง เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนไทยในสิงคโปร์ ซึ่งจากการศึกษา
พบว่า การปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนไทยในสิงคโปร์ของสถานเอกอัครราชทูต  
ณ สิ งคโปร์  เ พ่ือเข้ าถึ งประชาชน โดยเฉพาะเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน นั้น  
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ไม่สามารถด าเนินการได้โดยล าพัง จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องของทั้งไทย รวมทั้งสิงคโปร์ ทั้งนี้  ประเด็นส าคัญจากการศึกษาพบว่า  
การด าเนินการแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบ เพ่ือรวบรวมและประมวลข้อมูลส าหรับการปรับปรุง
ฐานข้อมูลคนไทยในสิงคโปร์ จะมีส่วนส าคัญท่ีจะท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้งานข้อมูลได้ใน
มิติต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองต่อนโยบายการทูตเพ่ือประชาชน ซึ่งไม่เพียงแต่งานด้านกงสุลเท่านั้น  
แต่รวมถึงการด าเนินงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ในภาพรวม ในขณะที่ยังจ าเป็นต้อง
สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายคือชุมชนไทยในสิงคโปร์ในวงกว้างและลึกขึ้น เพ่ือให้สามารถบรรเทาหรือ
แก้ไขข้อจ ากัดเพ่ือท าให้คนไทยในสิงคโปร์รู้สึกเชื่อมั่นและไว้วางใจในสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์
ยิ่งขึ้น รวมทั้งก าจัดจุดอ่อนและข้อจ ากัดในบริบทของความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูต  
ณ สิงคโปร์ กับคนไทยในสิงคโปร์ ซึ่งเกิดจากความสนใจและความสะดวกของคนไทยในสิงคโปร์ที่จะมี
ส่วนร่วมในภารกิจและเข้าร่วมกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต 
ณ สิงคโปร์ ควรหาแนวทางในการปรับปรุงในสอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีพัฒนาการในลักษณะต่าง ๆ 
ต่อไป โดยไม่ยึดติดกับแบบแผนเดิม นอกจากนี้ การจัดท าและบริหารจัดการฐานข้อมูลจะได้น าเสนอ
ในส่วนต่อไป ทั้งนี้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจตามนโยบายการทูตเพ่ือประชาชน 
รวมทั้งภารกิจทางการทูตอ่ืน ๆ ของระดับปฏิบัติงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ และระดับ
นโยบายของกระทรวงการต่างประเทศในภาพรวมต่อไปด้วย 
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4.2 ข้อเสนอแนะ 
4.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

4.2.1.1 จัดสรรงบประมาณ เครื่องมืออุปกรณ์ และบุคลากร เพ่ือพัฒนา
ระบบการจัดเก็บข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และกงสุลกิตติมศักดิ์ทั่วโลก ให้มี
ศักยภาพ โดยให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการในภาพรวม 
โดยเฉพาะในเชิงเทคนิคและโครงสร้าง เพ่ือให้มีความเป็นเอกภาพในเชิงรูปแบบ โดยให้สถาน
เอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และกงสุลกิตติมศักดิ์ทั่วโลก เป็นหน่วยงานสนับสนุน โดยใช้การ
ด าเนินการของสิงคโปร์เป็นกรณีศึกษา 

4.2.1.2 ปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนไทยของกระทรวงการ
ต่างประเทศโดยด าเนินการแบบบูรณาการ นอกจากการเชื่อมโยงฐานข้อมูลดังกล่าวกับหน่วยงานใน
สังกัดตามข้อ 4.2.1.1 แล้ว ให้ต่อยอดโดยการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยอย่างเป็น
ระบบ โดยเริ่มจากการต่อยอดจากความร่วมมือที่มีอยู่เดิมหรืออยู่ระหว่างการหารือ เช่น กระทรวงการ
ต่างประเทศเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎร์กับกระทรวงมหาดไทย และการจัดท าหนังสือเดินทางกับ
ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง รวมถึงการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลแรงงานไทยในต่างประเทศ  ซึ่ง 
กรมการจัดหางานจะด าเนินการร่วมกับส านักงานต ารวจแห่งชาติในการเชื่อมโยงข้อมูลด้วย 
ต่อจากนั้น ขยายเครือข่ายความร่วมมือไปยังหน่วยงานอ่ืนให้ครบถ้วน อาทิ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม เพ่ือบูรณาการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์ข้อมูล (Data 
Center) และคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) รวมถึงหน่วยงานด้านความมั่นคง และสายการบิน
ต่าง ๆ ทั้งนี้ การบูรณาการข้อมูลย่อมหมายถึงการบูรณาการแนวทางจัดเก็บข้อมูล รวมถึงข้อมูลที่
ต้องการจัดเก็บด้วย ซึ่งทุกหน่วยงานต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและก าหนดการจัดเก็บเฉพาะข้อมูลที่
ส าคัญและจ าเป็นจริง ๆ เท่านั้น และให้ครอบคลุมถึงบริบทสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตที่
คาดการณ์ได้ เช่น บูรณาการแนวทางการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์ส่วนบุคคล อาทิ การสแกนม่านตา 
และการสแกนใบหน้า เพ่ิมเติมจากพิมพ์ลายนิ้วมือในปัจจุบัน อนึ่ง การเชื่อมโยงข้อมูลให้ครอบคลุมนั้น 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานจ าเป็นต้องบูรณาการฐานข้อมูลและแนวทางการบริหารข้อมูล
ภายในองค์กร และพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องด้วย 

4.2.1.3 ควรจัดท าความตกลงด้านกงสุลกับประเทศที่เป็นผลประโยชน์ของไทย
และท่ีมีคนไทยพ านักอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก โดยมองบริบทภาพรวมความสัมพันธ์ประกอบด้วย  

4.2.2 ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
4.2.2.1 ก าหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์เชิญชวนการลงทะเบียนฯ  

การจัดท าแบบฟอร์มลงทะเบียนฯ และการจัดระบบและบริหารจัดการฐานข้อมูลลงทะเบียนฯ 
(รายละเอียดข้อเสนอในข้อต่อ ๆ ไป) โดยจัดท าข้อเสนอเพ่ือขอรับงบประมาณสนับสนุนการปรับปรุง
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ระบบ อาทิ คอมพิวเตอร์ และเซิร์ฟเวอร์ รวมทั้งหารือศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือสนับสนุนการจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์เพ่ือรองรับการด าเนินการ 

4.2.2.2 พิจารณาแรงจูงใจที่จะดึงดูดให้คนไทยในสิงคโปร์มาลงทะเบียน เช่น 
การให้ความส าคัญในล าดับต้นแก่คนไทยที่ลงทะเบียนฯ หากแสดงความประสงค์จะเดินทางกลับไทย
ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนในสถานการณ์พิเศษในปัจจุบันในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสาย
พันธุ์ใหม่หรือโควิด–19 (COVID-19) ที่คาดว่าจะยืดเยื้อไปอีกระยะหนึ่ง อย่างไรก็ดี จ าเป็นต้อง
พิจารณาบริบทอ่ืน ๆ ประกอบ เช่น ความจ าเป็นเร่งด่วนของคนไทยที่ไม่ได้ลงทะเบียนฯ เพ่ือให้การ
ด าเนินการเป็นไปอย่างเหมาะสมด้วย 

4.2.2.3 สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์และทีมประเทศไทยสื่อสารและท า
ความเข้าใจกับชุมชนไทยในสิงคโปร์เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ และแรงจูงใจของการให้ความร่วมมือ
ลงทะเบียนในฐานข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ข้างต้น โดยเฉพาะประโยชน์ที่คนไทย 
พึงได้รับจากการลงทะเบียนฯ ซึ่งหมายถึงการได้รับการดูแลช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูต  
ณ สิงคโปร์ อย่างทันท่วงทีในกรณีฉุกเฉิน เพ่ือให้คนไทยในสิงคโปร์รู้สึกเชื่อมั่นและไว้วางใจใน  
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ยิ่งขึ้น โดยด าเนินการเชิงรุก และพิจารณาช่องทางการสื่อสาร
เพ่ิมเติมจากการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์และเฟสบุ๊คของสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์  
ซึ่งสอดคล้องกับความเหมาะสมและความถนัดของคนไทยในสิงคโปร์ เช่น การพบปะเยี่ยมเยียน  
เพ่ือขยายเครือข่ายกลุ่มบุคคลและเพ่ือรับทราบเกี่ยวกับการท างานและการพ านักอาศัยในสิงคโปร์ของ
คนไทยในสิงคโปร์มากขึ้น ซึ่งการด าเนินการอาจแตกต่างตามกลุ่มบุคคล เช่น ขอศึกษาดูงานของ
หน่วยงานของกลุ่มคนท างานออฟฟิศ เพ่ือให้เข้าใจการใช้ชีวิตและการท างานของคนไทยสิงคโปร์ 
รวมถึงสร้างเครือข่ายใหม่ ๆ กับภาคส่วนของสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยังควรสานต่อการจัดกิจกรรมกงสุล
สัญจรไปยังหอพักของแรงงานไทย โดยร่วมมือกับสมาคมและชมรมไทยในสิงคโปร์และนายจ้าง
แรงงานที่จะเสริมสร้างองค์ความรู้แก่แรงงานไทย เช่น การจัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านต่าง ๆ รวมทั้ง
ขยายเครือข่ายและการมีส่วนร่วมและบทบาทของชุมชนไทยในสิงคโปร์โดยอาศัยเครือข่ายสมาคมและ
ชมรมไทยในสิงคโปร์ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์มีความสัมพันธ์อันดีและสนับสนุนภารกิจอยู่แล้ว 
อนึ่ง จ าเป็นต้องท าความเข้าใจว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ใช้ข้อมูลจากการลงทะเบียนฯ 
เพ่ือให้สามารถติดต่อและให้ความช่วยเหลือคนไทยในสิงคโปร์ได้ในกรณีฉุกเฉิน และเพ่ือประชาสัมพันธ์
ข้อมูลที่ส าคัญและกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ด้วย โดยจะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว
เป็นข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลหากไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
เจ้าของข้อมูล 

4.2.2.4 ก าหนดข้อมูลคนไทยที่ควรระบุในแบบฟอร์มการลงทะเบียนฯ ที่จะ
ให้คนไทยในสิงคโปร์ลงทะเบียนออนไลน์ โดยหารือและพิจารณาอย่างรอบคอบร่วมกับหน่วยงานที่มี
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ส่วนร่วมโดยตรง เช่น ส านักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ โดยเป็นข้อมูลที่สถานเอกอัครราชทูต  
ณ สิงคโปร์ ทีมประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์และให้ได้
ประสิทธิภาพสูงสุด แต่ในขณะเดียวกัน ไม่สร้างความรู้สึกล าบากใจให้แก่ชาวไทยในสิงคโปร์ว่า ลุกล้ า
ความเป็นส่วนตัวมากเกินไป เช่น ชื่อ–นามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ สถานการณ์พ านักอาศัยใน 
สิงคโปร์ ที่ท างาน อาชีพ (กลุ่มอาชีพ เช่น แรงงาน พนักงานบริษัท) ภูมิล าเนา (สถานที่เกิด/ที่อยู่)  
และช่องทางการติดต่อที่สะดวก ทั้งนี้  ส าหรับคนไทยที่ เดินทางไปสิงคโปร์ระ ยะสั้น รวมถึง 
นักท่องเที่ยว ขอให้ระบุช่วงเวลาเดินทาง ที่พัก ข้อมูลติดต่อในช่วงเดินทางไปสิงคโปร์ และชื่อผู้ติดต่อ 
ในไทยในกรณีฉุกเฉินด้วย อย่างไรก็ดี ต้องระบุให้คนไทยทราบด้วยถึงการเตรียมการที่สามารถ  
ด าเนินการได้หากไม่สะดวกลงทะเบียนฯ เช่น ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางข้างต้นกับครอบครัวและ 
คนรู้จักในไทย และมีข้อมูลการติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ อนึ่ง ควรก าหนดช่วงเวลา   
การปรับปรุงฐานข้อมูลให้ชัดเจนต่อเนื่อง เช่น ปีละ 1 ครั้ง เพ่ือตรวจสอบสถานะล่าสุดของผู้ที่เคย
ลงทะเบียนฯ เพ่ือให้ข้อมูลมีความถูกต้องทันสมัยอยู่เสมอ รวมทั้งเตรียมด าเนินการเพ่ือต่อยอด 
การปรับปรุงฐานข้อมูลฯ หากกระทรวงการต่างประเทศเห็นพ้องต่อข้อเสนอในข้อ 4.2.1 

4.2.2.5 ด าเนินการเชิงรุกในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องของสิงคโปร์ โดยหยิบยกประเด็นการแลกเปลี่ยนและตรวจสอบข้อมูลคนไทยในสิงคโปร์ 
ในกรณีส าคัญเป็นระยะ เพ่ือหาทางออกที่เหมาะสมร่วมกัน โดยต้องสมดุลระหว่างความละเอียดอ่อน
ของข้อมูลส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ของคนไทยในสิงคโปร์ รวมทั้งตรวจสอบและข้อรับข้อมูลคนไทย
ในสิงคโปร์ในโอกาสอ่ืนที่เหมาะสม เช่น ในโอกาสที่ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์พบหารือ
กับภาคส่วนของสิงคโปร์ซึ่งอาจมีคนไทยท างานอยู่ในสังกัด และเพ่ือสร้างความคุ้นเคยและ–ขยาย
เครือข่ายความร่วมมือ ซึงอาจส่งผลให้มีโอกาสเชื่อมโยงข้อมูลคนไทยในสิงคโปร์ระหว่างกันในอนาคต 
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