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บทสรุปสําหรับผูบริหาร

รายงานฉบับน้ี มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาถึงบทบาทของชุมชนไทยในตางประเทศที่มี
สวนเอ้ือตอภารกิจของภาคราชการไทยในตางประเทศ โดยไดเจาะจงศึกษาเฉพาะชุมชนไทยในเขต
รัฐนิวยอรกและรัฐใกลเคียงที่อยูในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก โดยไดต้ังเปาที่
จะศึกษาใหครอบคลุมถึงการดํารงอยูของชุมชนไทย การรวมกลุมกอต้ังเปนสมาคม /ชมรมหรือ
องคกร อ่ืนใด และการดําเนินกิจกรรมหรือแสดงบทบาทของชุมชนไทยที่มีสวนเขาไปมีสวนเสริม
ภารกิจของภาครัฐ และภาครัฐเองไดแสดงบทบาทในสวนที่จะเขาไปชวยสงเสริมการดํารงอยูและ
การดําเนินกิจกรรมของชุมชนไทยอยางไร เพื่อใหชุมชนไทยมีความเขมแข็งและไดมีโอกาสแสดง
บทบาทตอชุมชนทองถิ่นตอไป

การศึกษาพบวา ชุมชนไทยในเขตรัฐนิวยอรกและรัฐใกลเคียงที่อยูในเขตอาณาของสถาน
กงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก ไดมีการโยกยายเขามาต้ังถิ่นฐานในสหรัฐฯ มาเปนเวลานาน และได
รวมตัวกันกอต้ังสมาคม/ชมรม เพื่อเปนศูนยรวมและแสดงตัวตนของความเปนคนไทยมาอยาง
ยาวนาน รวมทั้งไดรวมกันกอต้ังวัดไทยขึ้นเปนจํานวนมากเพื่อเปนศูนยรวมทางดานจิตใจและเปน
ที่พบปะและทํากิจกรรมดานศาสนารวมกัน ทุกสมาคม/ชมรมตางก็มีปฏิบัติสัมพันธระหวางกันเปน
อยางดี ไดรวมกันจัดกิจกรรมตาง ๆ กันตลอดมา สรางความสมัคสมานสามัคคีระหวางกลุม และ
นําเสนอประเทศไทยตอสายตาชาวโลกไดอีกดวย

การศึกษาไดพบดวยวา ชุมชนไทยลวนมีบทบาทที่เสริมภารกิจของภาครัฐและเปน
พันธมิตรที่สําคัญของสวนราชการในตางประเทศเปนอยางดี  ชุมชนไทยตาง ๆ สามารถเปน
เครือขายใหกับภาครัฐไดเปนอยางดี แทนที่จะมองวาชุมชนไทยเปนภาระ ภาครัฐควรเห็น
ความสําคัญของชุมชนไทยและใชประโยชนชุมชนไทยใหเปนสวนเสริมภารกิจของภาครัฐหรือเปน
พันธมิตรกับภาครัฐ ดังน้ัน ภาครัฐจึงควรจะแสดงบทบาทนําและเขาไปสงเสริมใหชุมชนไทยให
รวมตัวกันอยางเขมแข็งและดําเนินกิจกรรมที่สรางสรรคและเอ้ือตอภารกิจของภาครัฐตอไป

การศึกษายังพบอีกวา แทจริงแลว ชุมชนไทยในตางประเทศน้ัน มีบทบาทสําคัญอยางยิ่ง
ในการเผยแพรภาพลักษณ วัฒนธรรมไทยและชื่อเสียงของประเทศไทย โดยผานธุรกิจไทยในสาขา
ตาง ๆ ไมวาจะเปนรานอาหารไทย รานนวดไทย หรือคายมวยไทย เปนตน นอกจากน้ี ยังมีสวนชวย
เสริมดวนภาคเศรษฐกิจการคาและการเมืองอีกทางหน่ึงดวย

รายงานการศึกษาไดเสนอแนะเชิงนโยบายและเสนอแนะในการดําเนินการ โดยเสนอให
ภาครัฐเห็นความสําคัญของชุมชนไทยในตางประเทศใหมากขึ้น ภาครัฐควรมียุทธศาสตรที่เอ้ือตอ



จ

การเสริมสรางชุมชนไทยใหเกิดความเขมแข็งอยางเปนระบบและบูรณาการแผนงานใหครอบคลุม
เพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอนและคลองตัวในการดําเนินงาน  นอกจากน้ี ในสวนของการดําเนินการ
น้ัน ควรที่จะชวยสงเสริมใหชุมชนไทยใหเกิดความเขมแข็งและมีศักยภาพที่จะเขาไปมีปฏิสัมพันธ
กับชุมชนอ่ืน ๆ ในทองถิ่นใหมากขึ้น และควรแสดงบทบาทนําในการจัดกิจกรรมเพื่อใหชุมชนไทย
ไดมีโอกาสพบปะพูดคุย สรางความคุนเคยและความสามัคคีภายในระหวางสมาคม /ชมรม ซึ่งจะ
กอใหเกิดประโยชนในการเปนเครือขายที่ชวยเสริมภารกิจใหกับภาครัฐไดตอไป



ฉ

กิตติกรรมประกาศ

รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ี เปนการศึกษาที่เกิดขึ้นจากความรูสึกที่ดีตอชุมชน
ไทย และมีประสบการณที่ผูศึกษาประจําการที่สถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรกกวา 2 ป ไดสัมผัส
และรับรูขอมูลขอเท็จจริงเกี่ยวกับชุมชนไทยเปนอยางดีทั้งทางตรงและทางออม จึงเปนความภูมิใจ
ที่ไดมีโอกาสรวบรวมขอมูลขอเท็จจริงตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับชุมชนไทย ถึงแมจะไมครอบคลุม
ครบถวนสมบูรณนักก็ตาม ถือวาเปนแรงบันดาลใจใหผูศึกษาไดทุมเทกําลังความรูความสามารถ
อยางเต็มที่ เพื่อใหรายงานเกิดความสมบูรณเทาที่จะทําได

ผูทํารายงานขอขอบคุณบุคคลสําคัญที่มีสวนใหรายงานฉบับน้ีเสร็จสมบูรณลงได ไดแก
อาจารยที่ปรึกษาทั้งสามทาน คือ เอกอัครราชทูตจันทรทิพา ภูตระกูล ศาสตราจารย ดร . ไชยวัฒน
ค้ําชู และรองศาสตราจารย ดร. สมพร แสงชัย ที่ทานทั้งสามไดเสียสละเวลาใหคําแนะนําในการ
เขียนรายงานคร้ังน้ี โดยเฉพาะทานเอกอัครราชทูต จันทรทิพาฯ ที่กรุณาใหคําแนะนําในทุกแงทุก
มุมที่เปนประโยชนสําหรับการทํางานคร้ังน้ีอยางดียิ่ง

นอกจากน้ี ผูทํารายงานขอขอบคุณในความอนุเคราะหและเมตตาจากบุคคลตา ง ๆที่มี
สวนใหการสนับสนุนทั้งทางตรงและทางออม ขอขอบคุณเอกอัครราชทูต พิริยะ เข็มพล (อดีตกงสุล
ใหญ ณ นครนิวยอรก) และกงสุลใหญรัศมี จิตตธรรม กงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก ซึ่งทั้งสองทาน
ไดกรุณาใหการสนับสนุนในการเขารับการอบรมในหลักสูตรนักบริหารการทูตคร้ังน้ี ขอขอบคุณ
เจาหนาที่สถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรกทุกคน โดยเฉพาะคุณวรรัตน พิริยานสรณ คุณสุภาพร
เจริญพิริย ธารกุล และคุณจินตรัตน ฟลอรีย  นอกจากน้ี ก็ขอขอบคุณเจาหนาที่สํานักนโยบายและ
แผนและ   คุณวนิดา คุตตะวัส หัวหนากลุมงานพัฒนาระบบบริหาร และคุณศิริพร ศุภนิมิตวิเศษกุล
เจาหนาที่กรมอเมริกาฯที่เอ้ือเฟอขอมูลตาง ๆ อีกทั้ง ขอขอบคุณเจาหนาที่สถาบันการตางประเทศ
เทวะวงศวโรปการ ภายใตการนําของผูอํานวยการสถาบันฯ ที่ใหความชวยเหลือดูแลเอาใจใสผูเขา
รับการอบรมทุกทานเปนอยางดี ทําใหหลักสูตรน้ีมีสาระเน้ือหาที่ครอบคลุมในมิติตาง ๆ อยาง
ครบถวน ซึ่งถือไดวาเปนประโยชนในการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและนอก
กระทรวงการตางประทศอยางดียิ่ง สมควรไดรับคําชมเชยอยางยิ่ง
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ภารกิจของกระทรวงการตางประเทศไดขยายขอบเขตเพิ่มมากขึ้น จากที่เคยมุงเนนเฉพาะ

ดานการสงเสริมสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศดานเศรษฐกิจ การเมือง ความมั่นคง และวัฒนธรรม
ไดขยายตัวไปสูมิติดานการคุมครอง ดูแลและปกปองผลประโยชนคนไทยในตางประเทศมากขึ้น
ซึ่งถือวาเปนภารกิจที่สําคัญของกระทรวงการตางประเทศที่มีสถานทูตและสถานกงสุลไทยใน
ตางประเทศเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน และกระทรวงการตางประเทศไดแปลพันธกิจเหลาน้ี
มาเปนนโยบายที่สําคัญ คือ “การทูตเพื่อประชาชน” โดยไดเนนการใหบริการ คุมครอง ปกปอง
และดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ

แนวความคิดที่วารัฐมีหนาที่ในการปกปองคุมครองดูแลผลประโยชนของคนไทยใน
ตางประเทศน้ันไดมีมาชานาน และก็คงไมเกินความเปนจริงหากจะพูดวา นโยบายดานน้ีไดปรากฎ
อยูนโยบายตางประเทศของไทยมาโดยตลอด นับต้ังแตป พ.ศ. 2428 ที่ไดกอต้ังกระทรวงการ
ตางประเทศมา “กองการกงสุล” ไดเปน 1 ใน 7 กองของกระทรวงการตางประเทศในยุคเร่ิมตน และ
กอนหนาน้ี “ฝายคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ” เปนฝายเล็ก ๆ อยูใน
“กองกลาง” สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ แตเมื่อกระทรวงตางประเทศไดจัดต้ัง
“กรมการกงสุล” ขึ้นเมื่อป 2541 จึงไดยกระดับขึ้นเปน “กอง” ภายในกรมการกงสุล และในชวง 20
ปที่ผานมา รัฐบาลทุกชุดตางก็ไดประกาศที่จะ “คุมครองดูแลผลประโยชนของคนไทยใน
ตางประเทศ” มาโดยตลอด โดยไดใหความสําคัญตอนโยบายดานน้ี และถือวาภารกิจดานน้ีเปน
หนาที่ของกระทรวงการตางประเทศ โดยมีสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญของไทยทั่ว
โลกเปนหนวยขับเคลื่อน ความสําคัญดานน้ีไดเพิ่มขึ้นเร่ือยมา จนรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน (พ.ศ.
2550) ถึงกับไดกําหนดไวในมาตรา 82 วา ใหรัฐ “...ตองสงเสริมการคา การลงทุน และการ
ทองเที่ยวกับนานาประเทศ ตลอดจนใหความคุมครองและดูแลผลประโยชนของคนไทยใน
ตางประเทศ” เปนเสมือนบังคับใหทุกรัฐบาลตองมีนโยบายดานน้ีอยางชัดเจน ดังน้ัน ทุกรัฐบาลจึง
ไดระบุเร่ืองน้ีไวในนโยบายตลอดมา ดังน้ี

นโยบายรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ จุลานนท พ.ศ. 2549 ระบุวา “จะคุมครองสิทธิและ
ผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศและเสริมสรางบทบาทของชุมชนไทยในตางประเทศ”
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นโยบายรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พ.ศ. 2551 ระบุวา “จะคุมครองและสงเสริม
สิทธิและผลประโยชนของคนไทย แรงงานไทย และภาคธุรกิจเอกชนไทยในตางประเทศ และ
สนับสนุนการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนไทยในตางประเทศ”

นโยบายรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่ไดแถลงตอรัฐสภาเมื่อ
เดือนสิงหาคม 2554 โดยไดระบุถึงเร่ืองน้ีไวในขอ 7 ดังน้ี “...จะสนับสนุนการทูตเพื่อประชาชน
ดูแลคนไทย และแรงงานไทยในตางประเทศ ”

ในสวนกระทรวงการตางประเทศ ไดวางยุทธศาสตรเกี่ยวกับเร่ืองการคุมครองปกปอง
ผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศไวอยางครบถวนโดยในยุทธศาสตรที่ 3.1 กําหนดาแนว
ทางการพัฒนาการใหบริการดานตางประเทศ ดานการกงสุลและการทูตเพื่อประชาชน ในสวนของ
ภารกิจนอกประเทศไดระบุวา “ ... คุมครอง สงเสริม และดูแลสิทธิผลประโยชนของคนไทยใน
ตางประเทศ ใหอยูอยางมีเกียรติและสมศักด์ิศรี”

การยายถิ่นฐานของคนไทยไปตางประเทศไดเพิ่มจํานวนมากขึ้นอยางตอเน่ือง ประเทศ
สหรัฐอเมริกาเปนประเทศที่คนไทยอพยพโยกยายถิ่นฐานไปต้ังรกรากอยูเปนจํานวนมาก เน่ืองจาก
เปนประเทศที่เสรีเปดกวางสําหรับคนตางชาติ อีกทั้งเปนประเทศที่กวางใหญไพศาลความเจริญ
กระจายไปทั่วทุกภูมิภาค คนไทยที่เขาไปอยูในสหรัฐฯจึงกระจายไปอยูตามเมืองตาง ๆ ทั่วประเทศ
แตสวนใหญก็จะอาศัยอยูในเมืองใหญ ๆ เชน ลอสแอนเจลิส นิวยอรก บอสตัน ฯลฯ และคนไทย
เหลาน้ีไดมีการเกาะกลุมรวมตัวกันเพื่อวัตถุประสงคดานการดํารงชีพและเพื่อแสดงออกทางดาน
วัฒนธรรมความเปนไทยใหดํารงอยูตอไป

ภารกิจสําคัญของสถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรกคือการสงเสริมความสัมพันธและขยาย
ความรวมมอืในดานตาง ๆ กับรัฐภายในเขตอาณาซึ่งครอบคลุม 10 รัฐในภาคตะวันออก (เฉียงเหนือ) ของ
สหรัฐอเมริกา คือ รัฐ Connecticut Maine Massachusetts New Hampshire New Jersey New York
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Ohio Pennsylvania Rhode Island และ Vermont
นอกจากภารกิจดังกลาวขางตนแลว สถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก ยังมีภารกิจที่สําคัญ

ยิ่งอีกประการหน่ึงที่จะสนองและขับเคลื่อนพันธกิจและยุทธศาตรของกระทรวงการตางประเทศ
คือการใหบริการ และปกปองคุมครอง ดูแลผลประโยชนคนไทยทั้งบุคคลธรรมดาและองคกร
ภายในรัฐเขตอาณาที่รับผิดชอบ ซึ่งมีชุมชนไทยหลากหลายอาชีพอาศัยกระจายอยูในรัฐตาง ๆ กวา
30,000 คน ซึ่งประกอบดวยหมอ พยาบาล นักเรียน/นักศึกษา ผูประกอบธุรกิจ ลูกจาง/พนักงานใน
บริษัทเอกชน พนักงานในรานอาหารไทยทั่วไป แมบานชาวไทยที่สมรสกับชาวอเมริกัน หรือสมรส
กับคนไทยหรือคนตางชาติที่ประกอบอาชีพในสหรัฐฯ แตในภาวะปจจุบัน สถานกงสุลใหญ ณ
นครนิวยอรกประสบกับปญหาและขอจํากัดในหลาย ๆ ดานซึ่งจะขอนํามากลาวพอสังเขป ดังน้ี

(1) ปญหาดานบุคลากร
สถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก จัดวาเปนสถานกงสุลที่มีความสําคัญแหงหน่ึง

มีภารกิจ ตองรับผิดชอบในเมืองสําคัญของโลกอยางนิวยอรกซึ่งเปนศูนยการเงินและองคกร
ระหวางประเทศของโลก ในแตละปมีบุคคลสําคัญของไทยทั้งพระราชวงศ และผูนํารัฐบาลเดินทาง
มาเยือนอยางตอเน่ือง แตอัตรากําลังของสถานกงสุลใหญมีเพียง 4 คน ประกอบดวยขาราชการสาย
การทูต 3 คน และสายสนับสนุนที่ทํางานดานคลังและงานสารบัญของสํานักงานอีก 1 คน ซึ่งใน
หลายโอกาสที่มีคณะมาเยือนหลายคณะซอนกัน ทําใหไมมีกําลังเจาหนาที่ที่จะดูแลงานประจําใน
สํานักงานซึ่งเปนงานที่ตองบริหารแกประชาชนทั่วไป

(2) ปญหาดานงบประมาณ
สถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรกมีอัตราตําแหนงนอย การจัดสรรงบประมาณใน

หมวดคาใชสอยและคาเดินทางก็มีสัดสวนที่จํากัดตามไปดวย ทําใหการดําเนินการเพื่อขับเคลื่อน
ภารกิจมีปญหาตามมาดวย เชน บางกรณีที่จะเขาไปแกปญหาชวยเหลือคนไทยที่ประสบปญหา
มีความจําเปนที่จะตองเดินทางเขาไปในพื้นที่ใหทันการณ การเดินทางที่รวดเร็วก็คือการโดยสาร
เคร่ืองบิน ซึ่งราคาคอนขางสูง เน่ืองจากเปนการเดินทางโดยเรงดวนทันทีที่รับทราบปญหา และ
บางคร้ังตองนําลูกจางทองถิ่นไปดวย ก็จะมีคาใชจายเพิ่มขั้นทั้งคาเดินทาง คาที่พัก และเบี้ยเลี้ยง / คา
ลวงเวลา ฯลฯ และโดยที่อัตราคาจางของลูกจางทองถิ่นคอนขางตํ่ากวาอัตราคาจางทองถิ่นมาก
ทําใหลูกจางที่ทํางานกับสถานกงสุลฯ ไดลาออกไปเมื่อไดงานใหม ซึ่งในชวง 2 ปที่ผานมา มีลูกจาง
ที่ไดงานใหมลาออกไปแลวถึง 4 คน ทําใหสถานกงสุลใหญฯ ตองเปดรับลูกจางคนใหมมาทดแทน
และตองเสียเวลาในการฝกฝนงานใหใหมอีกดวย

(3) ปญหาการขาดองคความรูในระเบียบกฎหมายทองถิ่น
การใหคําแนะนําและเขาไปชวยเหลือคนไทยที่ประสบปญหา โดยเฉพาะปญหา
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ครอบครัว ปญหาการถูกใหออกจากงาน ฯลฯ มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีความรูความเขาใจใน
กฎระเบียบของทองถิ่นน้ัน ๆ โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาที่แยกการปกครองออกเปนรัฐ ซึ่งในแต
ละรัฐก็มีกฎระเบียบที่แตกตางกันไป ไมสามารถนํากฎระเบียบของรัฐหน่ึงไปใชกับอีกรัฐหน่ึงได
จึงมีความจําเปนที่จะตองมีบุคลากรที่มีความรูดานกฎหมายไว ประจําสถานกงสุลแตโดยที่อัตรา
คาจางที่รัฐกําหนดมาไมสามารถวาจางผูที่มีความรูดานกฎหมายได ทําใหการใหคําแนะนําดานกฎ
แกประชาชนชาวไทยที่ประสบปญหาจึงมีขอจํากัด ทางออกที่มองเห็นและที่ดีที่สุดในขณะน้ีก็คือ
การอาศัยเครือขายคนไทยในทองถิ่นหรือชุมชนชาวไทยที่มีความรูดานน้ี

(4) ปญหาดานภูมิศาสตรและไมสามารถเขาถึงเจาหนาที่รัฐทองถิ่น
สถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก มีเขตอาณาที่รับผิดชอบใน 10 รัฐมีพื้นที่รวมกัน

ทั้งหมดประมาณ 584,377 ตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญกวาประเทศไทยที่มีพื้นที่ประมาณ 513,115
ตารางกิโลเมตร และมีชุมชนไทยกระจายอยูทั่วไปตามเมืองตาง ๆ แตโดยที่มีพื้นที่กวางขวางและ
สถานกงสุลใหญฯ ก็มีขอจํากัดดานบุคลากรและงบประมาณดังกลาวขางตน ทําใหไมสามารถ
เดินทางไปเยี่ยมเยือนและพบปะชุมชนไทยและเจาหนาที่ทองถิ่นในแตละรัฐไดทั่วถึง ทําใหขาด
ความคุนเคยและไมมีโอกาสไดทําความรูจักกันเปนการสวนตัว ซึ่งจะเปนประโยชนในการติดตอ
ประสานเมื่อมีปญหา ดวยปญหาและขอจํากัดตาง ๆ ดังกลาวขางตนน้ี สถานกงสุลใหญ ณ นคร
นิวยอรก จึงเห็นความสําคัญและความจําเปนที่จะอาศัยชุมชนไทยใหเปน “ตัวชวย” ในการ
ขับเคลื่อนภารกิจบางสวนใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี และไดตระหนักประโยชนและความจําเปนที่
จะตองสรางเครือขายขึ้นมาเพื่อใหการดําเนินการขับเคลื่อนภารกิจในดานตาง ๆ สําเร็จลุลวงไป
ดวยดีตามแผนงานที่ไดกําหนดไว

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 ศึกษาบทบาทของฝายราชการในการสนับสนุนและสงเสริมการรวมกลุมของ

ชุมชน ไทย เพื่อใหไดรับทราบทิศทางและการดําเนินการของหนวยราชการไทยในการสงเสริมและ
สนับสนุนชุมชนไทยในตางประเทศ

1.2.2 ประเมินสถานภาพและศักยภาพความเปนจริงของการรวมกลุมของชุมชนไทย
เพื่อใหไดรับทราบขอมูลความจริงของการรวมกลุมและกิจกรรมที่เอ้ือประโยชนตอภารกิจของ
ราชการ

1.2.3 วิเคราะหบทบาทของชุมชนไทยในการสนับสนุนและเอ้ือตอภารกิ จของทาง
ราชการไทย เพื่อใหทราบขอเท็จจริง
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1.3 ขอบเขตและเน้ือหาของการศึกษา
รายงานการศึกษาฉบับน้ีไดกําหนดขอบเขตและเน้ือหาในการศึกษาไวเพื่อใหสอดรับกับ

วัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาใหครอบคลุมชุมชนไทยในเขต
อาณา ทั้ง 10 รัฐ ดังน้ี

1.3.1 ศึกษาแผนงานและการดําเนินการของฝายราชการในการใหการสนับสนุนและ
สงเสริมชุมชนไทยในตางประเทศ

1.3.2 ศึกษาสถานะและรูปแบบของการรวมกลุมของชุมชนไทย รวมทั้งบทบาทของ
ชุมชนไทยที่เอ้ือตอภารกิจของราชการไทย

1.3.3 ศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคของการรวมกลุมของชุมชนไทย รวมทั้งเสนอแนวคิด
และทิศทางการรวมกลุมที่ยั้งยืนของชุมชนไทยในตางประเทศเพื่อใหสามารถแสดงบทบาทที่เอ้ือ
ตอภารกิจของทางราชการในอนาคตตอไป

1.4 วิธีการศึกษา
รายงานการศึกษาฉบับน้ี ไดศึกษาจากขอมูลขอเท็จจริงที่เปนเอกสารของหนวยงานและ

ประสบการณจากการปฏิบัติหนาที่ที่สถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก ในชวง 2 ปที่ผานมา ตลอด
ทั้งการสนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอมูลกับผูที่เกี่ยวของ นอกจากน้ี ยังไดนําทฤษฎี
การสรางเครือขาย (Networking) มาใชประกอบการวิเคราะห แตดวยเวลาและขอมูลคอนขางจํากัด
และการศึกษาไดกําหนดกรอบใหครอบคลุมชุมชนไทยในพื้นที่ทั้ง 10 ในเขตอาณา ซึ่งยังไมมีขอมูล
ที่ใครเคยศึกษาไวกอนหนา จึงอาจหาขอมูลประกอบไดคอนขางยาก ดังน้ัน อาจจะตองใชการ
วิเคราะหหรืออนุมาน (deduction) ประกอบการศึกษา จึงหวังวาผูไดอานรายงานฉบับน้ีจะได
ตระหนักเกี่ยวกับวิธีการนําเสนอของรายงานฉบับน้ีต้ังแตตนดวย

1.5 ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษา
1.5.1 ไดรับทราบถึงขอเท็จจริงและศักยภาพการรวมกลุมของชุมชนไทย และใช

ประโยชนจากการสรางเครือขายผลการศึกษาในกานนํามา
1.5.2 ไดรับทราบถึงปญหาและอุปสรรคที่มีอยูของชุมชนไทยในตางประเทศ
1.5.3 สามารถใชเปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดทิศทางในการใหการสนับสนุนและ

สงเสริมชุมชนไทยใหเกิดความเขมแข็งและดําเนินไปในทิศทางที่ยั่งยืนตอไป



บทที่ 2
กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ

2.1 กรอบแนวคิด และ แผนงานดําเนินการ
กลาวโดยทั่วไปแลว ภารกิจของสถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก สวนหน่ึงจะดําเนินไป

ภายใตกรอบขอกําหนดตามอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางกงสุล ป ค .ศ. 1963 ที่
ระบุถึงหนาที่ของคณะผูแทนทางกงสุล ไววา “เพื่อปกปองผลประโยชนของรัฐผูสงและบุคคลชาติ
รวมทั้งธุรกิจ ภายในขอบเขตตามกฎหมายระหวางประเทศ” และวา “เพื่อใหการชวยเหลือบุคคล
ชาติและกิจการของรัฐ ผูสง” นอกจากน้ี พระราชบัญญัติวาดวยเอกสิทธิและความคุมกันทางกงสุล
พ.ศ. 2541 ไดกําหนดหนาที่ทางกงสุลที่เกี่ยวกับดานน้ีไววา “ใหความชวยเหลือ ปกปองคุมครอง
ผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศ ทั้งบุคคลธรรมดาและองคกรที่คนไทยจัดต้ังขึ้นใน
ตางประเทศ”

กระทรวงการตางประเทศ และกรมการกงสุล ไดวางกรอบและแนวนโยบายที่เกี่ยวกับ
การ ดูแลปกปองคุมครองสิทธิและผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศไวอยางชัดเจนโดยได
กําหนดวิสัยทัศนดานน้ีไววา “ดํารงไวซึ่งการเปนหนวยงานหลักในการใหความชวยเหลือคนไทย
ตกทุกขไดยากในตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ เสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชนไทยทั้งในและ
นอกประเทศ และกระจายงานบริการดานกงสุลไปทุกภูมิภาคดวยนวัตกรรม เพื่อสรางความพึง
พอใจแกประชาชนตามนโยบาย การทูตเพื่อประชาชน ” และกําหนดเปนพันธกิจไววา “ใหความ
คุมครองสงเสริมและดูแลสิทธิและผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศ เพื่อใหสามารถอยูอยาง
มีเกียรติและศักด์ิศรี ตลอดจนการใหบริการแกประชาชนดานการกงสุล” และวา “ประสานและ
อํานวยความสะดวกสถานทูต สถานกงสุลในการใหความชวยเหลือคนไทยตกทุกขไดยากใน
ตางประเทศภายใน 24 ชั่วโมง”

สถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก ไดกําหนดแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
2554 และป 2555 ของทีมประเทศไทยนครนิวยอรกไวอยางชัดเจน โดยไดกําหนดยุทธศาสตรในมิติ
ตางๆ ไวอยางครบถวนและชัดเจน โดยเฉพาะมิติดานสังคมและวัฒนธรรม กลาวคือ มุงสราง
เครือขายของชุมชนไทยในเขตอาณา และมุงสรางความสามัคคีและสมานฉันทของชุมชนไทย โดย
จะสนับสนุนการรวมตัวกันจัดกิจกรรมของชุมชนไทย โดยใชวัดเปนศูนยกลาง อีกทั้งจะแสวงหา
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เวทีการเผยแพรความสามารถของชุมชนไทย ในดานวัฒนธรรมอยางตอเน่ือง สวนมิติดานบริการ
ประชาชน (ดานกงสุล) สถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก ไดกําหนดแผนงานไวใหดําเนินการเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการดานกงสุลแกประชาชนอยางรวดเร็ว เปนที่พึงพอใจและรองรับ
จํานวนผูมาใชบริการที่เพิ่มจํานวนมากขึ้น รวมทั้งใหความชวยเหลือคนไทยที่ประสบป ญหาอยา
เรงดวนทันทวงทีเพื่อใหสอดรับกับแผนงานประจําของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี
ซึ่งเปนหนวยเหนือที่คอยดูแลในภาพรวมในการขับเคลื่อนนโยบายตาง ๆ

2.2 ลักษณะภารกิจของสถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก
ตามพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการ สํานักปลัดกระทรวงการตางประเทศ พ.ศ. 2541

กําหนดใหสถานกงสุลใหญ มีอํานาจและหนาที่ ดังน้ี
(1) ดําเนินการเกี่ยวกับงานดานกงสุล ตลอดจนดูแลปกปองคุมครองผลประโยชนของ

ประเทศไทยและคนไทยในประเทศในความรับผิดชอบ
(2) ดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมความสัมพันธและรายงานสถานการณทางการคา

เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมในประเทศในความรับผิดชอบมายังกระทรวงการตางประเทศ
ในทางปฏิบัติ สถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก มีหนาที่เปนตัวแทนของประเทศไทยใน

พื้นที่ที่มีเขตอาณาในการคุมครองผลประโยชนของประเทศ คนชาติไทย ทั้งเอกชนและนิติบุคคล
และสามารถแยกแยะภารกิจได ดังน้ี

2.2.1 สงเสริมความสัมพันธดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และดานวัฒนธรรมกับรัฐ
ในเขตอาณา รวมทั้งสงเสริมความสัมพันธฉันมิตรระหวางกันในทางอ่ืน ๆ

2.2.2 ปกปองคุมครองและดูแลผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศทั้งที่เปนบุคคล
ธรรมดาและองคกรที่ต้ังขึ้นในตางประเทศ ตลอดทั้งการชวยเหลือคนไทยที่ประสบปญหาและ
ตองการความชวยเหลือ ซึ่งเรียกวาผูทุกขไดยากในตางประเทศ

2.2.3 ใหบริการดานกงสุล ไดแกการออกหนังสือเดินทาง การจดทะเบียนตาง ๆ เชน
ทะเบียนคนเกิด คนตาย ทะเบียนสมรส ทะเบียนหยา รับรองเอกสารหรือออกหนังสือรับรองเพื่อให
คนไทยที่พํานักอยูในตางประเทศสามารถทํานิติกรรมในประเทศไทยได

2.2.4 ตรวจลงตรา (วีซา) ใหกับคนตางชาติที่ประสงคจะเดินทางเขามาประเทศไทยทั้ง
ในรูปของนักทองเที่ยว นักธุรกิจ หรือผูประสงคจะเดินทางมาเยือนประเทศในฐานะแขกของรัฐบาล
หรือหนวยราชการทั่วไป

2.2.5 งานพิธีการทูต ซึ่งหมายรวมทั้งหมดในการติดตอประสาน นัดหมายเพื่อเขาพบ
หารือและเยี่ยมชมสถานที่ และการรับรองคณะบุคคลสําคัญจากหนวยราชการของประเทศไทยที่
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เดินทางไปเยือนรัฐในเขตอาณา
2.2.6 งานจัดการเลือกต้ังนอกราชอาณาจักรสําหรับการเลือกต้ังทั่วไป สมาชิกสภา

ผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งงานสวนน้ี เปนงานที่ตองใชบุคลากรจํานวนไมนอยและ และ
ตองมีความรูเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติเปนอยางดี ถึงแมจะไมใชงานประจําแตก็ดําเนินการตลอดป
เพราะกฎหมายกําหนดใหรับลงทะเบียนตลอดเวลาหากมีผูมาแจงความจํานง จึงตองมีการปรับปรุง
ขอมูลใหเปนปจจุบันอยูตลอดเวลา นอกจากน้ี คณะกรรมการเลือกต้ังยังกําหนดนโยบายใหมีการ
ประชาสัมพันธกระตุนเตือนใหคนไทยไดรับทราบขอมูลตลอดเวลา ซึ่งสถานกงสุลใหญฯ ก็ใช
ประโยชนจากเครือขายในการใหชวยประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร

2.2.7 งานขอความรวมมือจากหนวยราชการอ่ืน เชน การจัดสอบและดูแลการสอบของ
นักศึกษาปริญญาตรีและโทของมหาวิทยาลัยรามคําแหงและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช งาน
ตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษาและวิทยาฐานะของสถานบันการศึกษาของสหรัฐอเมริกา

2.3 ทฤษฎีการสรางเครือขายท่ีนํามาใชวิเคราะห (Networking)
2.3.1 ความหมายของเครือขาย

นักวิชาการทั้งไทยและตางประเทศ ไดใหคําจํากัดความและความหมายของ
เครือขายไวมากมาย แตสวนใหญจะไมมีความแตกตางกันนัก ดังน้ี

ในพจนานุกรมของ The Webster’s Collegiate ไดใหคําจํากัดความของ
“เครือขาย” ไววา เปนการแลกเปลี่ยนขอมูลหรือบริการกันระหวางบุคคล กลุมหรือสถาบัน

Paul Starkey ที่ปรึกษาทางวิชาการดานการสรางเครือขายในแอฟริกา ให
ความหมายของ “เครือขาย” วา คือ กลุมของคนหรือองคกรที่สมัครใจแลกเปลี่ยนขาวสาร
ขอมูลระหวางกัน หรือทํากิจกรรมรวมกัน ในลักษณะที่บุคคลหรือองคกรสมาชิกยังคงมีความ
เปนอิสระในการดําเนินกิจกรรมของตน นักวิชาการจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนของประเทศ
ไทยไดใหคําจํากัดความของ “เครือขาย” หมายถึง “ การประสานงานรูปแบบหน่ึงที่โยงใยการ
ทํางานของกลุมบุคคลหรือ องคกรหลายองคกร ซึ่งมีทรัพยากร มีเปาหมาย มีกลุมสมาชิกของตนเอง
ที่มีความคิด มีปญหา มีความตองการในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเหมือนกันหรือคลายกัน”

โดยสรุป “เครือขาย” คือ การเชื่อมโยงของกลุมของคนหรือองคกรหรือสถาบันที่
สมัครใจ ที่จะแลกเปลี่ยนขาวสารรวมกัน หรือทํากิจกรรมรวมกัน โดยมีการจัดระเบียบโครงสราง
ของคนในเครือขายดวยความเปนอิสระ เทาเทียมกันภายใตพื้นฐานของความเคารพสิทธิ เชื่อถือ เอ้ือ
อาทร ซึ่งกันและกัน โดยมีประเด็นสําคัญของนิยามขางตน คือ

1) ความสัมพันธของสมาชิกในเครือขายตองเปนไปโดยสมัครใจ
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2) กิจกรรมที่ทําในเครือขายตองมีลักษณะเทาเทียมหรือแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
3) การเปนสมาชิก เครือขายตองไมมีผลกระทบตอความเปนอิสระหรือความเปน

ตัวของตัวเองของคนหรือองคกรน้ัน ๆ
ดังน้ัน “เครือขาย” จึงหมายถึง รูปแบบของการประสานงานกลุมของคนหรือ

องคกรสมัครใจแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลระหวางกัน หรือทํากิจกรรมรวมกัน ชวยเหลือกัน โดยการ
ติดตออาจทําไดทั้งที่ผานศูนยกลางแมขายหรือแกนนํา หรืออาจจะไมมีแมขายหรือแกนนําแตจะทํา
การติดตอโดยตรงระหวางกลุม ซึ่งจะมีการจัดรูปแบบหรือจัดระเบียบโครงสรางที่คนหรือองคกร
สมาชิกยังคงมีความเปนอิสระ โดยที่อาจมีรูปแบบการรวมกัน 2 ลักษณะ คือ

1) รูปแบบการรวมตัวแบบหลวม ๆ เฉพาะกิจ ตามความจําเปน
2)  เปนโครงสรางที่มีความสัมพันธชัดเจนเหนียวแนนและยั้งยืน

2.3.2 ทฤษฎีและแนวคิดการสรางเครือขาย
การสรางเครือขายเพื่อการทํางาน จะมีลักษณะเปนการสรางเครือขายระหวาง

องคกรที่ทํางานพึ่งพิงซึ่งกันและกัน ไมใชการแขงขันกัน ตามทฤษฎีและแนวคิดที่อธิบายการ
สรางครือขายการทํางาน ไดแก

1) ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน (Exchange Theory) อธิบายถึงการแลกเปลี่ยน
ผลประโยชนระหวางกัน ดังนั้น เหตุผลหลักที่จะทําใหเครือขายเกิดขึ้นไดโดยสมัครใจก็คือ
แตละฝายมองเห็นประโยชนที่ตนจะไดรับจากการเขารวมเครือขาย ซึ่งจะนําไปสูความเต็มใจ
ที่จะประสานกันหรือเขารวมเปนเครือขาย

2) แนวคิดการรวมพลัง (Synergy) เปนการผนึกกําล ังในลักษณะ “พลัง
ทวีคูณ” กลาวคือ เปนการผนึกกําลังแบบ 1+1 > 2 ซึ่งผลลัพธที่ไดก็จะดีกวาผลรวมที่เกิดจากการ
ปลอยใหตางคนตางทําแลวนําผลลัพธของแตละคนมารวมกัน

กลาวโดยสรุป ก็คือ การเชื่อมโยงในลักษณะของเครือขาย ไมใชเพียงการจัดการให
คนมาน่ัง “รวมกัน” เพื่อพูดคุยสนทนากันเฉย ๆโดยไมได “รวมกัน” ทําสิ่งหน่ึงสิ่งใด ซึ่งหากจะ
อธิบายใหเห็นภาพชัดเจนก็เปรียบเหมือนการเอากอนอิฐมากองรวมกัน ยอมไมเกิดประโยชนแต
อยางใด แตประโยชนจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อนํากอนอิฐแตละกอนมากอเปนกําแพงโดยการประสานอิฐ
แตละกอนเขากันอยางเปนระบบ ... และก็ไมใชเปนแคการรวมกลุมของสมาชิกที่มีความสนใจ
รวมกันเพียงเพื่อพบปะสังสรรคแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเทาน้ัน แตจะตองพัฒนาไปสูระดับของ
การลงมือทํากิจกรรมรวมกันเพื่อใหบรรลุเปาหมายรวมกันดวย และไมใชการมอบหมายใหสมาชิก
รวบรวมรายชื่อบุคคลที่มีความสนใจเหมือนกันไวในมือเพื่อสะดวกแกการติดตอ หากกระทําเชนน้ี
ก็เปรียบเสมือนการขยายถุงใสอิฐใหโตขึ้นเพื่อจะไดบรรจุอิฐไดมากขึ้น แตกองอิฐในถุงก็ยังวาง
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ระเกะระกะขาดการเชื่อมโยงประสานกันอยางเปนระบบ
2.3.3 องคประกอบของเครือขาย

หากการรวมตัวของคนเพื่อพบปะสังสรรคระหวางสมาชิก โดยไมไดมีเปาหมาย
รวมกันและไมไดต้ังใจที่จะทํากิจกรรมรวมกัน เปนการรวมกลุมแบบเฮโลสาระพาหรือรวมกันตาม
กระแสนิยมที่ไมมีวัตถุประสงคชัดเจน การรวมตัวกันในลักษณะน้ีถือวาเปนลักษณะของ เครือขาย
เทียม (Pseudo network) ดังน้ัน การทําความเขาใจกับองคประกอบของเครือขายจึงมีความสําคัญ
เพื่อชวยใหสมาชิกสามารถสรางเครือขายแทแทนการสรางเครือขายเทียม โดยองคประกอบของ
เครือขาย (แท) มีดังน้ี

1) มีการรับรูและมุมมองที่เหมือนกัน (common perception)
2) การมีวิสัยทัศนรวมกัน (common vision)
3) มีความสนใจหรือมีผลประโยชนรวมกัน (mutual interests/benefits)
4) การมีสวนรวมของสมาชิกทุกคนในเครือขาย (stakeholders participation)
5) มีการเสริมสรางซึ่งกันและกัน (complementary relationship)
6) มีการเกื้อหนุนพึ่งพากัน (interdependent)
7) มีปฏิสัมพันธกันในเชิงแลกเปลี่ยน (interaction)

2.3.4 การสรางเครือขาย และการรักษาเครือขาย
การสรางเครือขาย หมายถึงการทําใหมีการติดตอ สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยน

ขอมูลขาวสารและการรวมมือกันดวยความสมัครใจ การสรางเครือขายควรสนับสนุนและอํานวย
ความสะดวก ใหสมาชิกในเครือขายมีความสัมพันธกันฉันเพื่อน ที่ตางก็มีความเปนอิสระมากกวา
สรางการคบคาสมาคมแบบพึ่งพิง นอกจากน้ีการสรางเครือขายตองไมใชการสรางระบบติดตอดวย
การเผยแพรขาวสารแบบทางเดียว เชนการสงจดหมายขาวไปใหสมาชิกตามรายชื่อ แตจะตองมีการ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกันดวย ตราบใดที่ภารกิจเครือขายยังไมสําเร็จยอมมีความจําเปนที่
จะตองรักษาเครือขายไว ประคับประคองใหเครือขายสามารถดําเนินการตอไปได และบางกรณี
หลังจากเครือขายไดบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายแลว ก็จําเปนตองรักษาความสําเร็จของเครือขายไว
หลักการรักษาความสําเร็จของเครือขาย มีดังน้ี

1) มีการจัดกิจกรรมรวมที่ดําเนินอยางตอเน่ือง
2) มีการรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหวางสมาชิกเครือขาย
3) กําหนดกลไกสรางระบบจูงใจ
4) จัดหาทรัพยากรสนับสนุนเพียงพอ
5) ใหความชวยเหลือและชวยแกไขปญหา
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6) มีการสรางผูนํารุนใหมอยางตอเน่ือง

2.3.5 ผูจัดการเครือขาย
การเชื่อมโยงในลักษณะของเครือขายดังกลาว หากปลอยใหตางคนตางทําโดยไมมี

การบริหารจัดการที่ดี การติดตอประสานก็อาจประสบปญหาและขาดเอกภาพ หรืออาจถึงขั้นที่
เครือขายไมมีความยั้งยืน ดังน้ัน จึงมีความจําเปนที่แตละเครือขายจะตองมีหัวเรือใหญในการเชื่อม
ประสานระหวางกัน ซึ่งเรียกวา “ผูจัดการเครือขาย” เพื่อทําหนาที่ในการดูแลรักษาเครือขายให
ดําเนินไปอยางตอเน่ืองและมั่นคง ดังตอไปน้ี

1) ชวยสรางแรงจูงใจและกระตุนสมาชิกรวมตัวกันทํางาน โดยมีกิจกรรมเปนสื่อ
เชนการประชุมประจําป การจัดเวทีแลกเปลี่ยนขอมูล การแกปญหารวมกัน การวางแผนและ
ดําเนินการจัดกิจกรรมใหม ๆ

2) ตองเปดโอกาสใหมีการสื่อสารระหวางกัน สงขาวผานจดหมายขาวของ
เครือขายมีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน เก็บรวมรวมขอมูลและต้ังเปนศูนยขอมูลของเครือขาย
เพื่อใหสมาชิกเขาถึง

3) สรางความรักความผูกพันและความไวเน้ือเชื่อใจระหวางคนในกลุมสมาชิก
โดยเร่ิมจัดกิจกรรมงาย ๆ ที่มีโอกาสประสบความสําเร็จรวมกันกอน มีกิจกรรมสรางความ สัมพันธ
ระหวางบุคลากรในกลุมสมาชิกเปนประจํา จัดเวทีใหมีการพูดคุยกันอยางตรงไป ตรงมาเมื่อเกิด
ปญหาขัดแยงระหวางกลุมสมาชิก จัดกิจกรรมสงตองานที่เกี่ยวของ

4) จัดใหมีกระบวนการตัดสินใจโดยใหสมาชิกทุกกลุมมีสวนรวม พยายามสราง
สภาพแวดลอมใหมีการเสนอความคิดเห็นอยางเปนอิสระ ไมรวบอํานาจ ควรแบงกันเปนผูนําตาม
ความถนัด ทําการรวบรวมขอมูลจากสมาชิกทุกกลุมกอนการตัดสินใจเพื่อทําใหเกิดการยอมรับและ
เต็มใจที่จะนําผลการตัดสินใจของเครือขายไปปฏิบัติ

5) วางแผนในการประสานงานระหวางสมาชิก และเชื่อมตอกับเครือขายอ่ืนๆ
จัดระบบการประสานงานใหคลองตัวและทั่วถึง การประสานงานถือเปนหนาที่หลักของสมาชิก
แกนนําเปนเคร่ืองมือ ที่ใชในการสนับสนุนทุกระดับใหสําเร็จลุลวงดวยดี



บทที่ 3
ผลการศึกษา

3.1 ภาพรวมของชุมชนไทย
การยายถิ่นฐานเขาไปต้ังรกรากในสหรัฐอเมริกาของคนไทยกลุมแรก ๆ เร่ิมขึ้นในชวง

ประมาณป พ.ศ. 2517 เมื่อทหารอเมริกันเสร็จสิ้นภารกิจในสงครามเวียดนามและยายกลับประเทศ
ซึ่งบางสวนไดนําภรรยาชาวไทยกลับไปดวย ดังน้ัน บรรดาภรรยาทหารอเมริกันกลุมน้ีถือเปนกลุม
แรก ๆ ที่เขามาต้ังรกรากในสหรัฐฯ ตอมาเมื่อสหรัฐฯ แกกฎหมายคนเขาเมืองหรือที่เรียกวา
“The Immigration and Nationality Act of 1965 ” ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1968
อนุญาตใหบุคคลที่มีทักษะหรือความรูอันเปนที่ตองการของสหรัฐฯ เดินทางเขามาในสหรัฐฯ ไดไม
เกินปละ 170,000 คน ไดเปดทางให “skilled worker” ของไทยโดยเฉพาะแพทย พยาบาล และ
วิศวกรชาวไทยเดินทางเขาไปในสหรัฐฯเปนจํานวนมาก

ตารางแสดงสติคนไทยในสหรัฐอเมริกา ป 2010 (10 รัฐ)

ลําดับท่ี STATE 2000 2010 % Change
1 Connecticut 921 1705 85.12
2 Maine 241 516 114.11
3 Massachusetts 2747 4712 71.53
4 New Hampshire 403 705 74.94
5 New Jersey 2586 3923 51.70
6 New York 8158 11763 44.19
7 Ohio 2496 4024 61.22
8 Pennsylvania 2309 4103 77.70
9 Rhode Island 380 591 55.52
10 Vermont 154 266 72.73
รวม 10 รัฐ 20395 32318 58.46
รวมท้ังประเทศ 150319 237629 58.08

ที่มา : Thai Population in 2010, US Census Data
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โดยเฉพาะวิชาชีพแพทย และพยาบาล ไดยายถิ่นฐานเขามาประกอบอาชีพในสหรัฐฯ เปน
จํานวนมาก นายแพทยคนหน่ึงเคยเลาใหฟงวา บัณฑิตแพทยรุนที่จบในป ค.ศ. 1968 จาก
มหาวิทยาลัยตาง ๆ ในประเทศไทยไดเดินทางเขาสหรัฐฯ เปนจํานวนมาก ซึ่งสวนใหญจะอาศัยอยู
บริเวณมิดเวสต กรุงวอชิงตัน ดีซี และในรัฐนิวยอรก หลังจากน้ัน ก็จะมีคนไทยอีกกลุมหน่ึงที่เขามา
ในสถานะนักเรียน/นักศึกษาที่ไดรับทุนจากรัฐบาลและทุนสวนตัวเขาศึกษาเลาเรียน ซึ่งบางสวนก็
ไมไดเดินทางกลับประเทศโดยไดประกอบอาชีพอยูในสหรัฐฯ ตอมาไดมีผูที่เขามาต้ังประกอบ
อาชีพดานอ่ืน ๆ เชน ประกอบธุรกิจอาหารไทย และพนักงานรานอาหารไทย ซึ่งในรัฐนิวยอรกและ
รัฐใกลเคียงมีอยูเปนจํานวนกวา 500 ราน เมื่อคนไทยยายถิ่นฐานเขามาอยูในสหรัฐฯ จํานวนมากขึ้น
จึงไดรวมกลุมกันเปนชุมชนไทยและเกิดมีสมาคม/ชมรมไทยเกิดขึ้นนับแตน้ันมา

จากสถิติสํามะโนประชากรของสหรัฐฯ พบวา ในชวง10 ปที่ผานมา จํานวนคนไทยที่
พํานักอยูในรัฐนิวยอรกและรัฐใกลเคียงในเขตอาณาทั้ง 10 รัฐไดเพิ่มจํานวนขึ้นอยางมีนัยยะสําคัญ
จากการสํารวจขอมูลประชากรของสหรัฐอเมริกาป ค.ศ. 2010 (Thai Population in 2010, US Census Data)
พบวา ในป ค.ศ. 2000 มีคนไทยพํานักอาศัยอยูในเขต 10 รัฐน้ีจํานวน 20,395 คน และไดเพิ่มเปน
32,318 คนในป ค.ศ. 2010 หรือเพิ่มขึ้นเกือบรอย 60 น้ีเปนตัวเลขที่เปนทางการ แตยังมีคนไทยอีก
จํานวนหน่ึงที่อาศัยอยูในสหรัฐฯ โดยไมถูกกฎหมายและไมไดรวมอยูในสถิติน้ีดวยซึ่งก็มีจํานวน
ไมนอยเชนกัน

3.2 ลักษณะการกอตั้งองคกรของชุมชนไทย
3.2.1 สมาคม/ชมรมไทย

เมื่อคนไทยหลายสาขาอาชีพไดมาต้ังรกรากในรัฐแถบชายฝงตะวันออกมากขึ้นก็มี
การรวมตัวกันขึ้นเปนชุมชนใหญ และไดกอต้ังเปนสมาคม/ชมรมขึ้นมา แตการจัดต้ังสวนใหญจะ
แบงโดยภูมิลําเนา สาขาอาชีพ สถาบันการศึกษาและกิจกรรม ซึ่งมีทั้งหมดจํานวน 18 แหง ดังน้ี

1) สมาคมชาวเหนือ
2) สมาคมทักษิณ
3) สมาคมไทยอีสาน
4) สมาคมแพทยไทยในอเมริกา
5) สมาคมพยาบาลไทยภาคตะวันเฉียงเหนือแหงสหรัฐฯ
6) ศูนยวัฒนธรรมไทยแหงรัฐนิวยอรก
7) ชมรมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
8) ชมรมเกษตรศาสตร



14

9) สมาคมธรรมศาสตร
10) ชมรมสงเสริมวัฒนธรรมไทยแหงนิวยอรก
11) สมาคมรวมใจไทย
12) สมาคมหอการคาไทย
13) สมาคมไทย USA
14) ชมรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม
15) สมาคมไทยบอสตัน
16) สมาคมไทยแหงรัฐเพ็นซิลเวเนีย
17) กลุมศิลปนไทยในนิวยอรก (Thai Artists Alliance –TAA เปนกลุมศิลปนไทย

รุนใหมที่กอต้ังขึ้นเมื่อป 2010 เพื่อนําเสนอผลงานดานศิลปะของคนไทยแก ชาวตางชาติ และไดจัด
กิจกรรมดานน้ีมาแลว 2 คร้ัง ซึ่งไดรับการตอบรับเปน อยางดี)

18) สมาคม/ชมรมนักเรียนในมหาวิทยาลัยตาง ๆ อีกหลายแหง เชน ที่มหาวิทยาลัย
ฮารวารด สถานบันเทคโนโลยีแหงแมสซาชูเซ็ทส มหาวิทยาลัยคอรแนล มหาวิทยาลัยซีราคิวส และ
มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ฯลฯ

3.2.2 วัดไทย
สังคมไทยต้ังแตโบราณกาลมาถือวา วัดเปนศูนยรวมและเปนที่พึ่งทางใจของคน

ไทย เมื่อชุมชนไทยยายถิ่นฐานไปต้ังรกรากในตางถิ่น ก็ยังยึดถือวัดเปนศูนยทางดานจิตใจ
เหมือนเดิม ดังน้ัน ชุมชนไทยจึงไดรวมตัวกันสรางวัดขึ้น เพื่อเปนศูนยรวมของชุมชน เปนสถานที่
พบปะกันในทุกวันหยุดหรือเทศกาลสําคัญ ซึ่งตางจากสมาคม/ชมรม ซึ่งนาน ๆ จึงจะมีโอกาสได
รวมกลุมกันจัดกิจกรรม นอกจากน้ี วัดยังเปนสถานที่สําคัญที่ชาวไทยไดประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา เชนทําบุญ บริจาคทาน เปนตน อีกทั้งยังเปนสถานที่สําหรับการปฏิบัติธรรม และเผยแ ผ
พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมไทยแกผูที่สนใจทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ อีกทั้งเปนสถานที่
สอนภาษาไทยและปลูกฝงวัฒนธรรมไทยใหแกเยาวชนไทยที่เติมโตในตางแดนอีกดวย โดยในเขต
อาณาของสถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก มีวัดไทยอยูทั้งหมดจํานวน 12 แหง ดังน้ี

1) วัดวชิรธรรมปทีป สาขาลองไอสแลนด
2) วัดวชิรธรรมปทีป สาขาเมาทเวรนอน
3) วัดพุทธไทยถาวรวนาราม
4) วัดนิวยอรกธัมมาราม
5) วัดพุทธคุณาราม (นิวยอรก)
6) วัดพระธรรมกายนิวเจอรซี
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7) วัดมงคลเทพมุณี รัฐเพ็นซิลเวเนีย
8) วัดนวมินทรราชูทิศ รัฐแมสซาชูเซ็ทส
9) วัดบอนตันพุทธวราราม เมืองบอสตัน
10) วัดพระธรรมกายบอนสัต
11) วัดปากนํ้าอเมริกา รัฐโอไฮโอ
12) วัดโอไฮโอธรรมาราม

3.2.3 สถานะการกอตั้งและกิจกรรมของสมาคม/ชมรมตาง ๆ และของวัดไทย
เพื่อใหเห็นลักษณะและรูปแบบการรวมกลุมของชุมชนไทยชัดเจนขึ้น จึงขอนํา

ตัวอยางการรวมกลุมของสมาคมไทยและการกอต้ังวัดไทยมาประกอบ คือสมาคมไทยบอสตัน ใน
รัฐแมสซาชูเซ็ทส และวัดวชิรธรรมปทีป ลองไอสแลนด รัฐนิวยอรก โดยเห็นวา สมาคมไทย
บอสตัน เปนสมาคมที่คอนขางมีความเขมแข็งและครอบคลุมในเขตรัฐนิวอิงแลนด ทั้ง 5-6 รัฐ อีก
ทั้งสามารถหาขอมูลประกอบไมยากนัก สําหรับกรณีวดัวชิรธรรมปทีป น้ัน นับวา เปนวัดที่เปนศูนย
รวมที่สําคัญของชาวไทยในเขตรัฐนิวยอรกและรัฐใกลเคียง

3.2.3.1 สมาคมไทยบอสตัน
ก. การกอต้ังและวัตถุประสงค

กอต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2001 และไดจดทะเบียนเปนองคกรไม
แสวงผลกําไร (Non-profit Organization) โดยใชชื่อภาษาอังกฤษวา Thai Association of Boston มี
สํานักงานอยูที่ 4 Wadsworth St. Allston, MA 02134 ในการดําริในการกอต้ังสมาคมแหงน้ี เกิดจาก
การรวมตัวกันของคนไทยในเขตรัฐนิวอิงแลนดทั้ง 6 รัฐ รวมมือกันจัดงาน Thai Night ขึ้นเพื่อนํา
รายไดใหการกุศลและหาทุนสงเสริมในการริเร่ิมจัดต้ังสมาคมชาวไทยในบอสตัน เพื่อเปน
ศูนยกลางของคนไทยที่จะใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน และหลังการจัดงานดังกลาวแลว จึงไดมี
การกอต้ังสมาคมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค สําคัญ ดังน้ี

1) เพื่อพบปะสังสรรค สรางความสามัคคี และความเขาใจในสังคมไทย
2) เพื่อชวยเหลือซึ่งกันแลกัน ตามความจําเปนและเหมาะสม
3) เพื่อสงเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และเกียรติคุณของชาติไทย
4) เพื่อสงเสริมการริเร่ิมและสรางสรรคกิจกรรมตาง ๆ ภายใน

ขอบเขตแหงศีลธรรม และกฎหมาย
5) เพื่อรวมมือกันประกอบการกุศล และสรางสาธารณประโยชน
6) เพื่อประสานรวมกิจกรรมกับสมาคมชาติตาง  ๆ  อันเปน

ประโยชนของสมาคมไทย นับต้ังแตกอต้ังสมาคมไทยบอสตันจนถึงปจจุบัน ไดมีนายกสมาคมแลว
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ทั้งสิ้น 5 คน โดยมีนายศรีศักด์ิ สีหะไตร เปนนายกสมาคมคนแรก และนายตอศักด์ิ ฮุนตระกูล เปน
นายกสมาคมคนปจจุบัน โดยนายกสมาคมมีวาระดํารงตําแหนงคราวละ2 ป และสามารถดํารง
ตําแหนงซ้ําไดหากมีความจําเปน

ข. กฎขอบังคมสมาคมไทยบอสตัน
สมาคมไทยบอสตัน มีกฎขอบังคับของสมาคมอยางชัดเจน โดย

แบงเปนหมวดหมูอยางละเอียด เชน หมวดวาดวยวัตถุประสงคสมาคม หมวดวาดวยสมาชิกภาพ
หมวดวาดวยสิทธิและหนาที่ของสมาชิก หมวดวาดวยคณะกรรมการอํานวยการ ซึ่งมีหนาที่กําหนด
นโยบายและควบคุมดูแลการบริหารของคณะกรรมการบริหาร หมวดวาดวยเร่ืองการเงินและทรัพย
สินสมาคม รวมทั้งหมวดวาดวยการเปลี่ยนแปลงแกไขขอบังคับสมาคมและการยกเลิกสมาคม เปนตน

ค. กิจกรรมของสมาคม
โดยทั่วไป กิจกรรมของสมาคม/ชมรมไทยตาง ๆ ไมมีความแตกตาง

กันมากนัก สมาคมไทยบอสตันก็มีกิจกรรมในลักษณะเดียวกันคือ จัดงาน Thai Night เพื่อหาทุนเขา
สมาคม รวมกันจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา การรับบริจาคเงินชวยเหลือผูประสบภัยนํ้าทวมใน
ประเทศไทย เมื่อป 2553 แลป 2554 ใหความชวยเหลือนักศึกษาไทยที่เดินทางมาในโครงการ
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม (work and travel) ที่ไดรับความเดือดรอนจากโครงการ โดยจัดหาที่พัก
การจัดหางานใหทํา และดูแลชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนในเบื้องตน และกิจกรรมดานสันทนา
การอ่ืน ๆ .

3.2.3.2 วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอสแลนด นิวยอรก
ก. การกอต้ัง กิจกรรมและการดําเนินการ

วัดวชิรธรรมปทีป ต้ังขึ้นจากความศรัทธาของชาวพุทธในรัฐนิวยอรก
และรัฐใกลเคียง โดยจดทะเบียนเปนนิติบุคคลประเภทไมหวังผลกําไร (Non-profit Organization)
ไวกับรัฐนิวยอรกเมื่อป พ.ศ. 2518 จนถึงปจจุบันน้ีมีอายุราว 37 ป ถือวาเปนวัดไทยแหงแรก ๆ ใน
นิวยอรก โดยมีผูนําในการกอต้ังที่สําคัญคือ หมอมหลวงพีระพงษ เกษมศรี เอกอัครราชทูตผูแทน
ถาวรประเทศไทยประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอรก โดยไดรวมกับชาวพุทธทั้งไทยและ
ตางชาติระดมเงินบริจาคได 22,000 ดอลลารสหรัฐ แลวไปซื้อสถานที่ซึ่งต้ังอยูที่2084 Anthony
Ave., Bronx, New York แตดวยปญหาดานกรรมสิทธิ์ทําใหตองยายไปที่แหงใหมที่ 141 West 179
Street, Bronx, New ในปเดียวกัน และต้ังชื่อใหมเปน “วัดวชิรธรรมปทีป” ไดจดทะเบียนเปน
นิติบุคคลภายใตกฎหมาย The religious corporations law และThe membership corporation law
และดวยเหตุที่สถานที่ในเขตน้ี (Bronx) คับแคบและไมปลอดภัยจึงไดยายมาอยูที่ใหม ที่ 75
California Road, Mount Vernon, New York แตสถานที่แหงน้ีก็ยังคับแคบและไมสามารถขยายได



17

ในป พ.ศ. 2535 จึงไดมาต้ังที่ที่อยูปจจุบันคือ เลขที่110 Rustic Road, Centereach, Long Island, New
York ที่แปลงน้ีเปนวัดที่ถูกตองตามกฎหมายอยูแลว และมีเน้ือที่ 4.98 เอเคอร

ข. วัตถุประสงคและกิจกรรม
วัดวชิรธรรมปทีปนับวาเปนวัดที่สําคัญแหงหน่ึงในเขตรัฐนิวยอรก

เปนศูนยรวมของพุทธศาสนิกชนชาวนิวยอรกและรัฐใกลเคียง มีการบริหารจัดการที่เปนระบบ ใน
การจดทะเบียนน้ัน ไดรางขอบังคับ (By laws) ของนิติบุคคล โดยมีหลักการใหคณะสงฆเปนผูดูแล
และบริหารวัด สินทรัพยตางๆ ใชชื่อนิติบุคคลเปนเจาของกรรมสิทธิ์ ทั้งน้ีคณะสงฆเปนผูแตงต้ั ง
ฆราวาสเปนเจาหนาที่ชวยเหลือแตไมมีสิทธิ์จะไดเงินเดือน หรือคาตอบแทนจากวัดแตอยางใด
รายไดและทรัพยสินตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจะตองใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของวัดทั้งสิ้น มีกิจกรรมที่เปน
ประโยชนทั้งกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมดานวัฒนธรรม และการศึกษา วัตถุประสงค ในการ
กอต้ังวัดตามที่ระบุไวในเอกสารเผยแพรของวัดคือ เพื่อเปนสถานที่พํานักของคณะสงฆ เปนที่เผย
แผหลักธรรมคําสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา เปนศูนยในการบําเพ็ญกุศลและสาธารณประโยชน
ของชาวพุทธ และเปนสถานที่สั่งสอนอบรมและเผยแพรภาษาไทย และวัฒนธรรมไทยแกผูที่สนใจ
ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ โดยมีกิจกรรมที่สามารถแยกได ดังน้ี

1) จัดฝกอบรมการทําสมาธิกรรมฐานทุกวันศุกร เวลา 14.00 – 18.00 น.
2) โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยเพื่อสอนภาษาและวัฒนธรรม

ไทยแกลูกหลาน ไทยทั่วไป
3) การสอนดนตรีและนาฏศิลปไทย
4) เปดสอนภาษาไทยและภาษาบาลีแกผูสนใจทั่วไป ซึ่งเร่ิมมาต้ังแต

ป พ.ศ. 2519
5) ออกวารสารรายเดือน “ธรรมปทีป” ทั้งภาษาไทยและ
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ภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร ขาวสารขอมูลและความรูดานพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย
6) รวมกับสถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรกจัดงานวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาทุกป
7) อนุเคราะหสถานที่ใหสมาคม/ชมรมตาง ๆ จัดกิจกรรมตาง ๆ

3.3 กิจกรรมของชุมชนไทยในชวงท่ีผานมา
จากการสํารวจขอมูลที่ปรากฏตามเอกสาร หนังสือพิมพทองถิ่น website ตาง ๆ ในพื้นที่

และไดมีโอกาสไดเขาไปสัมผัสโดยตรง พบวา ในชวงที่ผานมา กิจกรรมของชุมชนไทยในเขต
อาณาของสถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก สามารถจําแนกได ดังน้ี

3.3.1 กิจกรรมหลัก  ๆ ของแตละสมาคม /ชมรม คือการจัดงานประจําป  โดยมี
วัตถุประสงคที่จะระดมเงินทุนเขาสมาคม เพื่อนําไปเปนคาใชจายและชวยเหลือสาธารณประโยชน
เชนการใหทุนแกนักเรียนยากจนในประเทศไทย หรือการชวยเหลือดานอุปกรณการศึกษา หรือ
อุปกรณการเรียนการสอนของโรงเรียนในประเทศไทย เปนตน โดยงานจะเปนลักษณะงานกาลาดิน
เนอร หรือ งาน Ball ทั่วไป

3.3.2 จัดงานเลี้ยงสังสรรคในบางโอกาสตามแตเวลาและอากาศจะอํานวย ซึ่งสวนใหญ
จะจัดในชวง summer

3.3.3 จัดงานเผยแพรวัฒนธรรมไทยรวมกับองคกรทองถิ่น เชน โรงเรียนพุทธศาสนาวัน
อาทิตยวัดวชิรธรรมปทีปรวมงานแสดงทางวัฒนธรรมกับเขตลองไอสแลนด

3.3.4 จัดกิจกรรมสาธารณประโยชนดานสุขภาพของชุมชน เชนการประสานงานกับ
หนวยแพทยทองถิ่นมาตรวจมะเร็งในสตรีที่วัดพุทธไทยถาวรวนาราม

3.3.5 จัดกิจกรรมรวมกับคณะผูแทนถาวรไทยฯ ณ นครนิวยอรกและสถานกงสุลใหญ ณ
นครนิวยอรกในการเผยแพรวัฒนธรรมไทยในวันวิสาขบูชาโลกภาย ในสํานักงานองคการ
สหประชาชาติเปนประจําทุกป

3.3.6 เขารวมกิจกรรมดานการแลกเปลี่ยนและการแสดงวัฒนธรรมกับองคกรเชื้อชาติ
เอเชียในเขตลองไอสแลนด

3.3.7 จัดกิจกรรมระดมทุนชวยเหลือนักการเมืองสหรัฐฯ โดยในชวงการหาเสียงเลือกต้ัง
ประธานาธิบดีคร้ังที่แลว ชุมชนไทยไดจัดงานระดมทุนชวยเหลือนางฮิลลาลี่ คลินตันและเมื่อวันที่
24 พฤษภาคม 2554 ชุมชนไทยไดจัดพบปะแลกเปลี่ยนความคิดกับนาย John Lui วาที่ผูสมัคร
แขงขันในตําแหนง Major ของนครนิวยอรก ซึ่งจะเกิดขึ้นในปลายปน้ี
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3.4 การปฏิสัมพันธเชื่อมโยงระหวางสมาคม/ชมรมไทย

สมาคม/ชมรมตาง ๆ ทั้ง 17 แหง และวัดอีก 12 วัด ในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ ณ
นครนิวยอรก ไดมีการปฏิสัมพันธเชื่อมโยงกันในลักษณะเครือขายระหวางกันมาเร่ือยมา และเปน
การเชื่อโยงที่เกิดขึ้นจากการเห็นประโยชนรวมกัน มีความสมัครใจ รวมทํากิจกรรมกันอยาง
ตอเน่ือง และทุกสมาคม/ชมรมยังคงความเปนตัวของตัวเองไวอยางอยางเหมาะสม ซึ่งตามทฤษฎี
เครือขาย ทุกองคกรที่มีสวนรวมในเครือขายยังคงมีความเปนอิสระ มีความเทาเทียมกันภายใต
พื้นฐานของความเคารพสิทธิ์ มีความเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ซึ่งการเชื่อมโยงในลักษณะเครือขาย
ของสมาคม/ชมรมไทยต้ังอยูบนพื้นฐานทางความคิดและหลักการ ในลักษณะ ดังน้ี

3.4.1 มีการรับรูมุมมองและวิสัยทัศนท่ีเหมือนกัน
แตละสมาคม/ชมรม ตางก็มีความคิดและการรับรูที่เหมือนกันถึงความจําเปนที่

จะตองมีปฏิสัมพันธเชื่อมโยงระหวางกันและกัน มีจุดมุงหวังที่จะมีความรวมมือกัน ตางฝายตาง
อาศัยพึ่งพิงซึ่งกันและกันมาโดยตลอด ไปมาหาสูกันอยางสม่ําเสมอ จึงทําใหเกิดความรูสึกผูกพัน
ในการดําเนินกิจกรรมรวมกันเพื่อแกไขปญหาหรือลดความเดือดรอนที่เกิดขึ้น นอกจากน้ี ตางก็มี
ความมุงหมายและมุงมั่นในอันที่จะสรางความสมัครสมานสามัคคีภายในกลุมรวมกันสราง
สาธารณะประโยชนใหแกชุมชนและชวยเหลือเกื้อกูลแกผูที่ดอยโอกาส แมโดยรายละเอียดแลว แต
ละสมาคม/ชมรมอาจมีความแตกตางกันอยูบาง แตก็ไดพยายามปรับตัวใหมีวิสัยทัศนและทัศคติ
รวมกันใหมากที่สุด แมจะไมซอนทับกันแนบสนิทจนเปนภาพเดียวกัน แตอยางนอยก็สอดรับไปใน
ทิศทางเดียวกัน

3.4.2 มีความสนใจรวมกัน
การเขามารวมกันขององคกรใดก็ตามยอมหนีไมพนจากทฤษฎีการแลกเปลี่ยน
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(ผลประโยชน) กลาวคือแมวาวัตถุประสงคของการเชื่อมโยงมีปฏิสัมพันธรวมกันของสมาคม/
ชมรมตาง ๆ จะมุงเนนใหเปนไปเพื่อทําสาธารณะประโยชนก็ตาม แตอยางไรเสีย แตละองคยอม
มองเห็นประโยชนที่ตนจะไดรับจากการเขารวม กับกลุม ซึ่งจะนําไปสูความเต็มใจที่จะ
ประสานกันหรือเขารวมอยางเต็มใจ

3.4.3 การมีสวนรวม
การมีสวนรวมเปนสิ่งสําคัญมาก เพื่อใหการรวมกันเกิดความเขมแข็ง เน่ืองจาก

เปนเงื่อนไขที่สําคัญที่จะกอใหเกิดการรับรู รวมคิด รวมติดสินใจ และรวมลงมือกระทํากิจกรรม
อยางเขมแข็ง การมีสวนรวมในลักษณะน้ี ทุกสมาคม/ชมรมตางไดรับเกียรติเทาเทียมกัน ตางก็อยูใน
ฐานะ “หุนสวน” ความสัมพันธระหวางกันจึงเปนความสัมพันธในแนวราบ คือความสัมพันธฉัน
เพื่อน มากกวาความสัมพันธในแนวด่ิง ซึ่งบางคร้ังก็ทําไดยากในทางปฏิบัติ เพราะตองเปลี่ยนกรอบ
ความคิดของแตละคนโดยการสรางบริบทแวดลอมอ่ืน ๆ เขามาประกอบดวย เพราะแตละสมาคม/
ชมรมมีความแตกตางของสมาชิกภายอยูไมนอย มีที่มาและภูมิหลังสถานะทางสังคมและอาชีพแต
แตกตางกัน

3.4.4 การเกื้อหนุนพึ่งพาและเสริมสรางซึ่งกันและกัน
เหตุผลประการสําคัญอีกประการหน่ึงที่ทําใหสมาคม/ชมรมไทย เกาะเกี่ยวกัน

ตอเน่ืองมาโดยตลอด ก็เพราะการเกื้อหนุน เอ้ือเฟอ และสงเสริมซึ่งกันและกัน จึงสงผลใหมี
ปฏิสัมพันธระหวางกันอยางอัตโนมัติ นอกจากน้ี ยังสรางความเขมแข็งใหกันและกัน โดยนําจุดแข็ง
ของฝายหน่ึงไปชวยแกไขจุดออนของอีกฝายหน่ึง แลวทําใหไดผลลัพธเพิ่มขึ้นในลักษณะพลัง
ทวีคูณ ซึ่งดีกวาการที่ตางคนตางอยู

3.4.5 การมีปฏิสัมพันธในเชิงแลกเปลี่ยน
ไดมีการทํากิจกรรมรวมกันเพื่อกอใหเกิดการปฏิสัมพันธระหวางกัน เชน มีการ

ติดตอกันผานทางสื่อ เชน มีภาพกิจกรรมตามสื่อตาง ๆ การพบปะพูดคุย การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน หรือมีกิจกรรมประชุมรวมกันโนบางโอกาส ซึ่งชวยเปนสิ่งประสานสัมพันธ
ระหวางกันไดเปนอยางดี ทําใหเกิดความคุนเคยและเรียนรูซึ่งกันและกัน จนทําใหเกิดความไวเน้ือ
เชื่อใจระหวางกัน และลักษณะของการปฏิสัมพันธ น้ันเปนลักษณะของการแลกเปลี่ยนกัน
(reciprocal exchange) มากกวาที่จะเปนผูใหหรือเปนผูรับฝายเดียว (unilateral exchange) ซึ่ง
ปฏิสัมพันธกันในลักษณะน้ียิ่งมีมากเทาใดก็จะเกิดความผูกพันระหวางกันมากขึ้นเทาน้ัน

กลาวโดยสรุป การรวมกลุมกันในลักษณะน้ีของสมาคม/ชมรมไทยในเขตรัฐ
นิวยอรกและรัฐใกลเคียงเกิดขึ้นอยูเสมอมา โดยมีสถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรกเปนศูนยกลาง
และเปนตัวเชื่อมประสาน และไดมีการรวมกันทํากิจกรรมในลักษณะตาง ๆ มาโดยตลอด
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นอกจากน้ี สมาคม/ชมรมที่เปนสมาชิกวัดแหงหน่ึงก็ไปมาและรวมงานบุญกับวัดอีกแหงในลักษณะ
แลกเปลี่ยนการเยือนกันอยูเนือง ๆ จึงเห็นไดวา การแยกกันเปนสมาคม/ชมรม ไมไดเปนเคร่ืองแบง
เขตดานความสัมพันธแตอยางใด ชุมชนไทยโดยรวมยังคงอยูแบบพึ่งพิงอาศัยซึ่งกันและกันอยูเสมอ
เมื่อมีภารกิจใดที่ตองการระดมสรรพกําลังของคนไทยทั้งมวล สมาชิกของแตสมาคม/ชมรมก็ไดรับ
การแจงขาวและเชิญชวนใหมารวมกิจกรรมกันอยางพรอมเพียงเสมอ นับวาสมาคม/ชมรมตาง ๆ ก็มี
การติดตอประสานงาน และรวมมือกันระหวางกลุมเปนลักษณะใยแมงมุม แตอยางไรก็ดี หากจะดู
ในรายละเอียดก็จะพบดวยวา การรวมตัวกันของชุมชนไทยไมวาจะภายในลุมหรือขามกลุม ยังเปน
การรวมตัวกันอยางหลวม ๆ ไมแนบแนนอยางที่ควรจะเปน ไมมีสมาคม/ชมรมใดยินดีที่จะแสดง
บทบาทนําอยางชัดเจนหรือมีความพรอมที่จะเปนผูนําของสมาคม/ชมรมอ่ืน การทํากิจกรรมสวน
ใหญจึงเปนการแยกกันทําของแตสมาคม/ชมรม และสวนใหญก็เปนการจัดกิจกรรมหารายไดของ
สมาคม/ชมรมดังที่กลาวมาแลว อยางไรก็ดี ไดมีการจัดกิจกรรมรวมกันในบางโอกาส โดยมีสถาน
กงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก เปนผูประสาน เชน การจัดงานการกุศล “รวมใจชวยภัยนํ้าทวม” ในป
2553 และป 2554 และการจัดคอนเสิรตเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554 ซึ่งการจัดงาน
ในลักษณะน้ี ผูที่แสดงบทบาทนําคือสวนราชการซึ่งไดแกสถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรกและ
สวนราชการที่เกี่ยวของ เพราะมีความพรอม และสมาคม/ชมรมทุกแหงตางใหการยอมรับ ยินดีให
แสดงบทบาทนํา และใหความรวมมือดวยดี

3.5 นโยบายและการดําเนินการของฝายราชการ
3.5.1 งบประมาณคาใชจายในการสนับสนุนกิจกรรมคนไทยในตางประเทศ

ก. กระทรวงการตางประเทศไดจัดสรรงบประมาณเพื่อใชจายในการสงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมของคนไทยในตางประเทศไวรองรับแผนงานของสถานเอกอัครราชทูตและ
สถานกงสุลใหญไวจํานวนหน่ึง โดยใหผูที่ประสงคจะใชงบน้ีเขียนแผนงานและโครงการเสนอเขา
ไปเพื่อขอการอนุมัติจัดสรรให โดยมีหลักเกณฑสําคัญ คือ

1) เปนเงินบริจาคอุดหนุนสมาคม/ชมรมหรือองคกรของคนไทย
2)  เปนเงินชวยในสวนของการจัดงานหรือการแสดง หรือจัดกิจกรรมของ

สมาคม/ชมรมไทย
3) เปนคาใชจายในการจัดซื้อหรือจัดจางครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางใหแก

สมาคม/ชมรม หรือ องคกรของคนไทยในตางประเทศ
4)  เปนคาใชจายในการสนับสนุนอาสาสมัครเพื่อชวยเหลือคนไทยใน

ตางประเทศ



22

5) เปนคาจางบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญดานตาง ๆ เพื่อชวยเหลือคนไทยที่ตก
ทุกข ไดยากในตางประเทศ

ข. สถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก ไดมีแผนงานและโครงการในการใหการ
สนับสนุนและชวยเหลือสมาคม/ชมรม หรือองคกรคนไทยในตางประเทศในรูปแบบตาง ๆ เปน
ประจําทุกป โดยในป พ.ศ. 2555 ไดเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณเพื่อดําเนินการ
สนับสนุนและชวยเหลือชุมชนไทยในรูปแบบตาง ๆ ทั้งทางตรงและทางออมในหลายโครงการ
ดังน้ี

1) เสนอโครงการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย ศาสนา
วัฒนธรรมไทย ดนตรีไทย และนาฏศิลปไทยใหแกศูนยวัฒนธรรมแหงนิวยอรกและวัดไทย 9 วัด
จํานวน 540,000 บาท และไดรับอนุมัติ 200,000 บาท ทําใหสถานกงสุลใหญฯ ไดปรับลดกิจกรรม
ลง เพื่อใหสอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับ

2) เสนอโครงการงบประมาณภารกิจยุทธศาสตร ภายใตชื่อโครงการ
“โครงการ Siamese Connection 2013 โดย Thai Artists Alliance” จํานวนเงินที่ขอ คือ 1,000,000
บาท ซึ่งคาดวาจะไดรับจัดสรรแตยังไมทราบจํานวนที่แนนอน

3) เสนอโครงการงบประมาณในภารกิจเรงดวน ซึ่งเปนงบประมาณที่ใชใน
การสนับสนุนกิจกรรมของคนไทยในตางประเทศในลักษณะเรงดวน ซึ่งสถานกงสุลใหญฯ ไดรับ
อนุมัติจํานวน 250,000 บาท

4) เสนอโครงการภายใตงบประมาณสันถวไมตรี จํานวน 2 โครงการคือ
“โครงการประชาสัมพันธ Thai Food on 92nd Street” รวมกับองคกร 92Y ไดรับอนุมัติจํานวน
200,000 บาท โดยมีชุมชนไทยรวมดวย และโครงการพาเหรดประเทศไทยที่ 5th Avenue ชื่อ
“Amazing Thailand : Amazing Thai Food” รวมกับ International Immigrants Foundation 2012

5) เสนอโครงการกิจกรรมทีมประเทศไทยภายใตโครงการ “สงเสริม Thai
Food District on 9th Avenue” โดยจะรวมกับภาคธุรกิจรานอาหารไทยในการจัด Thai Restaurant
Week ขึ้นที่ถนนหมายเลข 9 ของนครนิวยอรก ซึ่งที่ถนนแหงน้ี มีรานอาหารไทยอยูจํานวนมากกวา
40 ราน ซึ่งการจัดโครงการน้ีจะมีทีมประเทศไทยรวมดวย และไดรับอนุมัติเงินจํานว น 800,000
บาท

3.5.2 การดําเนินโครงการและกิจกรรมดานการเชื่อมโยงชุมชนไทย
ก. กรมอเมริกา กระทรวงการตางประเทศ ไดดําเนินโครงการสรางเครือขาย

ชมรม Thai Club และ Thai Studies Program ของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อผลักดันใหเครือขายเหลาน้ีเปนกลไกความรวมมือที่สําคัญ โดยใหมีการจัดกิจกรรมสงเสริม
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ความรวมมือ และผลักดันใหเครือขาย Thai Club สรางชองทางการติดตอและแลก เปลี่ยนขอมูล
ขาวสารระหวางกันและเชื่อมโยงกับองคกรของสหรัฐฯ เพื่อสรางความรวมมือดานวิชาการ สังคม
วัฒนธรรมอยางแข็งขันตอไป ซึ่งกรมอเมริกา ไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเครือขายเหลาน้ีเปน
ประจําทุกป และไดมีการจัดประชุมเครือขายน้ีไปแลว 2 คร้ัง โดยคร้ังที่ 2 ไดจัดขึ้นที่สถานกงสุล
ใหญ ณ นครนิวยอรกระหวางวันที่ 20-24 เมษายน 2554 และกําหนดจัดประชุมคร้ังที่ 3 ที่นคร
ลอสแอนเจลิส ในชวงเดือนสิงหาคม 2555

ข. สถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก ไดตระหนักถึงความสําคัญของการ
รวมกลุมของชุมชนไทย โดยไดใหการสนับสนุนทั้งในรูปงบประมาณและการเขาไปรวมกิจกรรม
มาโดยตลอด โดยไดดําเนินการในลักษณะเปนผูเชื่อมโยง แสวงหาความรวมมือ และสรางกิจกรรม
รวมระหวางชุมชนไทย ซึ่งพอนํามากลาวโดยสรุป ได ดังน้ี

1) จัดงานงานถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ รวมกับชุมชนไทยเปนประจําทุกป โดยสถานกงสุลใหญ ฯ
ไดเชิญชวนสมาคม/ชมรมตาง ๆ เขารวมงานโดยพรอมเพรียงกัน และไดรับความรวมมือเขา
รวมงานเปนอยางดีเสมอมา

2) จัดราตรีเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาองคมหาราชันย โดยวงดนตรีสุนทรา
ภรณ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2554 โดยมีรายไดจนวน 31,907 ดอลลารสหรัฐฯ ไดนําทูลเกลาฯ ถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวโดยเสด็จพระราชกุศล

3) จัดงานระดมเงินบริจาคชวยเหลือผูประสบอุทกภัยในเมืองไทย เมื่อวันที่
30 1ตุลาคม 2554 โดยมีสมาคม/ชมรมตาง ๆ เขารวมอยางพรอมเพรียงกัน โดยสามารถรวบรวมเงิน
บริจาคประมาณ 50,000 ดอลลารสหรัฐ โดยไดสงมอบใหกับสภากาชาดไทย

4) สนับสนุนโครงการผาตัดเฉลิมพระเกียรติ โดยนายสุพัฒน อินฟาแสง
รวมกับนายแพทย Steven Roser ในการจัดทีมแพทยอาสาจากมูลนิธิ Healing the Children ไปให
การผาตัดแกผูปวยปากแหวงที่จังหวัดอุบลราชธานีระหวางวันที่ 23-27 มกราคม 2555 โดยมีผูปวย
ทั้งชาวไทยและชาวลาวมารับการผาตัด

5) พบปะและรวมกิจกรรมตาง ๆ กับชุมชนไทยในรัฐนิวยอรกและรัฐในเขต
อาณา อยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะในงานบุญพิธีตาง ๆ ของวัดในเขตอาณาทั้ง 12 วัด และงาน
กิจกรรมของสมาคม/ชมรมทั้ง 18 แหง เฉลี่ยเดือนละ 2-3 คร้ัง

6) รวมจัดการประชุม Thai Club และ Thai Studies Program ระหวางวันที่
22-24 เมษายน 2554 ที่สถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก โดยมีตัวแทนของนักเรียนทั้งไทยและ
อเมริกันจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ ที่เปนสมาชิก Thai Club เขารวมประชุมจํานวน 20 กวาคน จาก 10
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มหาวิทยาลัย และตัวแทนจาก Thai Studies Program จํานวน 6 คน จาก 5 มหาวิทยาลัย

3.6 บทบาทของชุมชุนไทยในมิติตาง ๆ ท่ีเอื้อตอภารกิจของทางราชการ
3.6.1 บทบาทในการใหความชวยเหลือคนไทยท่ีตกทุกขไดยาก

สถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก มีขอจํากัดดานบุคลากรและระยะทางที่หางไกล
ในการเดินทางไปยังสถานที่ตาง ๆ ใหถึงอยางรวดเร็วทันการณ ในหลายโอกาสที่มีคนไทยประสบ
ปญหา แตสถานกงสุลใหญฯ ไมสามารถจัดสงเจาหนาที่ไปใหความชวยเหลือในทันที ตองอาศัย
เครือขายชุมชนไทยที่กระจายอยูตามเมืองตาง ๆ ใหเขาไปชวยเหลือในเบื้องตน หรือบางคร้ังที่ มี
ปญหาดานขอกฎหมาย ซึ่งเจาหนาที่ยังขาดความรูและความชํานาญ จึงตองอาศัยเครือขายคนไทยที่
มีความรูดานน้ี ซึ่งอาจเปนตัวคนไทยเองหรือบางคร้ังอาจเปนญาติหรือผูที่รูจักมักคุนของคนไทย
เชน กรณีนักศึกษาจากประเทศไทยเดินทางเขามาในสหรัฐฯ ในโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
หรือที่เรียกกันวา “work and travel” ประสบปญหากับนายจาง ถูกใหออกจากงานและตองเดินทาง
กลับทันที โดยไมมีที่พักพิงชั่วคราว หรือบางคร้ังประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย และตองการความ
ชวยเหลือจากสถานกงสุลใหญฯ อยางเรงดวน เครือขายชุมชนไทยในเมืองตาง ๆ จะสามารถเขาไป
ใหความชวยเหลือในเบื้องตน ทั้งดานการใหคําปรึกษาและการดูแลดานการเปนอยูและอ่ืน ๆ หรือ
กรณีหญิงไทยใชอาวุธปนยิงสามีชาวอเมริกันไดรับบาดเจ็บแลวถูกจับกุมคุมขังที่รัฐโอไฮโอ และ
ญาติที่เมืองไทยขอใหสถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก เขาไปเยี่ยมเพื่อสอบถามเหตุการณและ
หาทางชวยเหลือในโอกาสแรก สถานกงสุลใหญฯ ไดขอใหเครือขายคนไทยที่เมืองโคลัมบัส  รัฐ
โอไฮโอ เขาไปเยี่ยมและสอบถามขอมูลและหารือในดานขอกฎหมายในการใหความชวยเหลือใน
เบื้องตน

3.6.2 บทบาทการเผยแพรภาพลักษณและวัฒนธรรมไทย
คนไทยไมวาจะอยูที่ไหนก็คือคนไทย ภาพลักษณและการแสดงออกทาง

วัฒนธรรมยอมติดตัวคนไทยไปโดยตลอด ไมวาจะตองการหรือไมก็ตาม ดังน้ัน บทบาทที่สําคัญอีก
ประการหน่ึงที่คนไทยในตางประเทศจะชวยเสริมใหกับภารกิจของฝายราชการคือการเผยแพร
ภาพลักษณชื่อเสียงและวัฒนธรรมไทยใหเปนประจักษแกชาวโลก บทบาทดานน้ี คนไทยสามารถ
ชวยเสริมฝายราชการไดเปนอยางดี โดยการเผยแพรผาน (ก) ธุรกิจของคนไทย และ (ข) ผานองคกร
ของคนไทยเชนวัดและสมาคม/ชมรมของคนไทย

1) การเผยแพรผานภาคธุรกิจ
ธุรกิจของคนไทยมีสวนสําคัญในการเผยแพรภาพลักษณและชื่อเสียงของ

ประเทศไทยไดเปนอยางดี ไมวาจะเปนรานอาหารไทย รานนวดไทย หรือคายมวยไทย โดยเฉพาะ
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รานอาหารไทย ซึ่งประมาณการวา ในสหรัฐฯ มีรานอาหารไทยอยูถึง 1 หมื่นราน และเฉพาะในเขต
รัฐนิวยอรกและรัฐใกลเคียงซึ่งมีจํานวนถึงเกือบพันราน รานอาหารไทยเหลาน้ี นับวามีบทบาท
สําคัญในการเผยแพรภาพลักษณและชื่อเสียงของประเทศไทย และอาจถือไดวารานอาหารไทยที่
กระจัดกระจายอยูทั่วโลกเหลาน้ีเปนเสมือนแผนกวัฒนธรรมเล็ก ๆ ของสถานทูต/สถานกงสุลไทย
ซึ่งสถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรกไดตระหนักเห็นความสําคัญของรานอาหารไทยในมิติน้ีเปน
อยางมาก โดยจะสงหนังสือที่ใหขอมูลดานการทองเที่ยวและขอมูลดานอ่ืนๆ ที่ประเทศไทยตองการ
เผยแพรไปใหรานอาหารไทยตามเมืองตาง ๆ อยูเปนประจํา ซึ่งรานอาหารไทยเหลาน้ันตางก็ยินดี
และเต็มใจที่จะใหความรวมมือในการแจกจายขอมูลเหลาน้ัน นอกจากรานอาหารไทยแลว ยังมีราน
นวดและคายมวยไทยกระจัดกระจายอยูทั่วไป โดยเฉพาะคายมวยไทยในนิวยอรก ไดรับการยอมรับ
และเปนที่นิยมของชาวนิวยอรกอยางมาก มีการจัดการชกมวยไทยขึ้นเปนประจําทุกเดือนใหชื่อวา
“Thai Night Fight” โดยมีสํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทยประจํานครนิวยอรกและเบียร
ชางเขารวมเปนหน่ึงในจํานวนผูใหการสนับสนุนดวย

ธุรกิจอาหารไทยนับวามีสวนสําคัญในความสําเร็จในการทําใหอาหารไทย
(Thai cuisine) เปนอาหารชั้นนําและยืนอยูในแถวหนาไดในทุกวันน้ี ทําใหชาวตางชาติรูจักประเทศ
ไทยและวัฒนธรรมไทยผานอาหาร ชาวตางชาติชื่นชมและชื่นชอบในรสชาติของอาหารไทยและได
รูจักวัฒนธรรมไทยเปนอยางดี อยางไรก็ดี เมื่ออาหารไทยไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง ทําใหผู
ที่หวังผลกําไรทั้งคนไทยและตางชาติขามาสูธุรกิจน้ีมากขึ้น มีผลทําใหคุณภาพและรสชาติของ
อาหารถูกปรับเปลี่ยนไปตามความถนัดและศักยภาพของผู ประกอบการ โดยขาดความพิถีพิถันเอา
ใจใสในดานคุณภาพและรสชาติอาหารไทยแบบด้ังเดิม ฝายราชการเองก็ไดตระหนักถึงปญหาขอน้ี
โดยกระทรวงพาณิชยไดจัดโครงการ “Thai Select” ขึ้น เพื่อรวมกันตรวจสอบคุณภาพและรสชาติ
ของอาหารไทยตามรานตาง ๆ ทั่วไปในนิวยอรก แตถึงกระน้ันก็ยังประสบกับขอจํากัดหลายดาน
โดยเฉพาะความรวมมือจากรานไทยทั่วไป เพราะรานอาหารไทยเองก็ประสบปญหาดานบุคลากรที่
มีความรูความชํานาญในการปรุงอาหารไทย (พอครัว) ทําใหรสชาติอาหารไมคงที่และปรับเปลี่ยน
ไป ตามลิ้นและรสนิยมของทองถิ่น และมีเปนจํานวนมากที่รานอาหารตางชาติเชนจีนและญ่ีปุนได
เพิ่มเมนูอาหารไทยเขาไปในรานของตนเองอีกดวย ซึ่งยากตอการควบคุมโดยภาครัฐภาระจึงตกอยู
กับผูบริโภคเองวาจะตัดสินใจอยางไร

2) การเผยแพรผานองคกรชุมชนไทยในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ ณ นคร
นิวยอรกมีวัดไทยอยู 12 วัด และมีองคกรชุมชนไทยหรือที่เรียกวาสมาคม/ชมรมอยูอีกมากมาย วัด
ไทยและองคกรชุมชนไทยเหลาน้ีลวนทําหนาที่เผยแพรวัฒนธรรมและชื่อเสียงของไทยมาโดย
ตลอด โดยเฉพาะวัดไทยและศูนยวัฒนธรรมไทยแหงนครนิวยอรก ไดเปนแหลงรวมของศิลปะและ
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วัฒนธรรมไทย โดยเปดใหมีการเรียนการสอนทั้งภาษาไทย วัฒนธรรมไทย นอกจากน้ี มีวัดไทย
จํานวนไมนอยที่มีสถาปตยกรรมอันเปนเอกลักษณไทยอยูดวย อีกทั้งในแตละวัดและชุมชน  ได
รวมกันจัดงานประเพณีไทยมาโดยตลอด จึงกลาวไดวาทั้งวัดและชุมชนไทยตางถือไดวา ไดทํา
หนาที่เผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยแทนสถานทูตและสถานกงสุลไดเปนอยางดี

3.6.3 บทบาทดานเศรษฐกิจและการเมือง
จากการสํารวจเมื่อป 2554 ในชวงการเตรียมการเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร ได

พบวา จํานวนคนไทยที่พํานักอยูในตางประเทศมีจํานวนถึง 1,000,000 คน หรือรอยละ 1.5 ของ
ประชากรไทยทั้งประเทศ คนเหลาน้ี ไดกระจัดกระจายอยูในที่ตาง ๆ ทั่วโลก คนไทยเหลาน้ีมี
ความสําคัญตอธุรกิจสงออกของไทยอยางนอยใน 3 มิติ คือ (1) การเปนผูบริโภคสินคาไทย (2) การ
เปนผูนําเขาและผูคาสงสินคาไทย และ (3) การเปนผูคาปลีกสินคาไทย ที่กลาวเชนน้ี ก็เพราะวาคน
ไทยไมวาจะไปอยูที่ไหนจะดํารงความเปนคนไทยไวอยางเหนียวแนน โดยเฉพาะบรรดาคนไทยรุน
แรก จะยังคงนิยมบริโภคสินคาไทยในรูปแบบตาง ๆ หากจะกลาวเฉพาะในเขตนิวยอรกและรัฐ
ใกลเคียงแลว คนไทยยังนิยมบริโภคสินคาไทยอยูอยางมาก ไมวาจะเปนขาวสาร นํ้าปลา ซีอ้ิว
เคร่ืองแกง ฯลฯ และหากในแตละวันคนไทยในรัฐนิวยอรกและรัฐใกลเคียงบริโภคสินคาไทยมูลคา
5 ดอลลารสหรัฐฯตอคน และคนไทยในเขตน้ีมีอยูประมาณ 30,000 คน วันหน่ึงๆ จะสามารถสง
สินคาไทยเขามาขายในแถบน้ีมีมูลคาถึงวันละ 150,000 ดอลลารสหรัฐฯ หรือเดือนละ 4.5 ลานดอล
ลารสหรัฐฯ และหากคิดทั้งปก็คงมีมูลคาถึง 1,620 ลานดอลลารสหรัฐ หรือคิดเปนเงินไทยก็
ประมาณ 19,710 ลานบาท (1 ดอลลารสหรัฐฯเทากับ 30 บาท) หากมีการวางกรอบนโยบายและ
แผนดําเนินการอยางเปนระบบ เชื่อไดวาคนไทยเหลาน้ีจะเปนเครือขายดานการระบายสินคาไทยได
เปนอยางดี

สวนในเร่ืองการเมืองน้ัน เทาที่สัมผัสมา ชุมชนไทยสวนใหญ ไมคอยมีความสนใจ
ทางดานการเมืองของทองถิ่นมากนัก สอดคลองกับขอมูลการศึกษาของนางสาว Angela
Arunarsirikul นักศึกษาปริญญาตรี UCLA ที่ระบุวา “….ชุมชนไทยอเมริกันใหความสําคัญใน
การเมืองอเมริกันไมมากนัก แตยังใหความสนใจกับการเมืองในไทยมากกวา ..” แตก็เชื่อไดวา มีคน
ไทยจํานวนหน่ึงที่มีเครือขายและคุนเคยกับเจาหนาที่ระดับสูงของรัฐ ซึ่งหากใหการสนับสนุนและ
สงเสริมใหถูกวิธีก็สามารถใชเปนชองทางในการลอบบี้ทางดานการเมืองได ซึ่งสวนน้ีอาจตองใช
ความจริงจังในการใหการสนับสนุนสงเสริมอยางเปนระบบและตอเน่ือง

3.6.4 บทบาทดานการเปนเครือขายประชาสัมพันธ
ภาคราชการจะมีแนวนโยบาย ผลงาน คําชีแจงหรือภารกิจเรงดวนที่ตองการจะสื่อ

ไปยังชุมชนไทยหรือชาวตางชาติในตางประเทศอยูเปนประจํา ซึ่งวิธีการที่ประหยัด รวดเร็วและ
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เขาถึงก็คือแจงผานองคกรของชุมชนไทย ไมวาจะเปนสมาคม/ชมรม หรือวัดไทย ซึ่งจะไดรับความ
ชวยเหลือและรวมมือเปนอยางดี ตัวอยางที่เห็นไดชัดคือการประชาสัมพันธรณรงคใหคนไทยไปใช
สิทธิเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร เครือขายชุมชนไทยไดเปนแรงสําคัญในการแจงขาวแบบถึงตัวได
เปนอยางดี อีกประการหน่ึง หรือกรณีอุทกภัยในป 2554 สวนราชการไดประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารผานชุมชนไทยไดรับทราบและระดมความชวยเหลือโดยไดมีทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ
ไดรวมกันบริจาคเงินชวยเหลืออยางกวางขวาง หรือในกรณีที่มีบุคคลสําคัญเดินทางมาเยือนและ
ตองการจะพบปะกับชุมชนไทย สถานกงสุลใหญฯ ก็จะแจงขาวเชิญชวนผานชองทางขององคกร
ของชุมชนไทยเปนหลัก และไดรับความรวมมือเปนอยางดีเสมอมาเชนกัน



บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ

4.1 สรุปผลการศึกษา
4.1.1 การยายถิ่นฐานเขาไปในสหรัฐอเมริกาของคนไทยไดเร่ิมมาเปนเวลานานและ

วิวัฒนาการในรูปแบบแตกตางกัน เมื่อเขามาอยูไดเวลาพอสมควร มีสถานะและศักยภาพมากพอก็
กอตัวรวมกันเปนชุมชนแลวกอต้ังองคกรขึ้นมาเพื่อตอบสนองความตองการจําเปนในการมีตัวตน
และเพื่อแสดงตัวตนที่เขมแข็งและเปนกลุมกอน เพื่อดํารงสถานะความเปนไทยและสรางการ
ยอมรับใหองคกรทองถิ่น และชวยเหลือซึ่งกันและกัน รวมถึงการเผื่อแผกลับไปยังบานเกิดคือ
ประเทศไทยดวย

4.1.2 ชุมชนไทยไดมีการรวมกลุมกันมาเปนเวลานาน มีการจัดองคกรที่เปนระบบแบบ
แผนถูกตองตามกฎหมายทองถิ่น คือรูปแบบขององคกรไมแสวงหาผลกําไร ซึ่งผูบริจาคเงินใหกับ
องคกรเหลาน้ีจะสามารถยกเวนภาษีได (โดยเฉพาะการบริจาคใหกับวัดไทย) การรวมกลุมกันของ
ชุมชนไทยเหลาน้ี มีลักษณะหลากหลาย ซึ่งมีทั้งการรวมกลุมแบบเขมแข็งมีกิจกรรมอยางตอเน่ือง
แตมีบางกลุมที่แยกตัวออกมากอต้ังกลุมใหมเพียงเพื่อแสดงตัวตนขึ้นมาใหไดรับการยอมรับ
เบื้องตน แตไมมีการดําเนินกิจการที่เปนรูปธรรมอยางตอเน่ืองแลวก็เงียบหายไป จะแสดงตัวตนเมื่อ
ตองการจะไดรับการยอมรับจากองคกรอ่ืนหรือภาครัฐเทาน้ัน กลุม ในลักษณะน้ีจะไมมีความ
เขมแข็งและขาดศักยภาพ

4.1.3 องคกรของชุมชนไทยที่รวมกลุมกันเปนสมาคม/ชมรม หรือศูนย หรือวัด ที่มีอยู
จํานวนไมนอยในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก น้ัน เปนชุมชนที่มีที่ มีความ
เขมแข็งและมีศักยภาพ การดําเนินกิจกรรมสวนใหญจะอยูภายในกลุมและภายในชุมชนไทยเทาน้ัน
สําหรับกิจกรรมที่ออกไปสูดานนอกชุมชนก็จะเปนในรูปของการเผยแพรศิลปะ วัฒนธรรมไทยเปน
สวนใหญ แตก็มีหลายกลุมที่เปนที่รูจักและไดรับการยอมรับจากทองถิ่น เชนศูนยวัฒนธรรมไทยฯ
วัดไทย โดยเฉพาะวัดวชิรธรรมปทีป ลองไอสแลนด ไดรับการยอมรับจากทองถิ่นเปนอยางดี โดย
ไดรับรางวัลการเปนผูนําชุมชนในทองถิ่น เพราะไดมีการติดตอปฏิสัมพันธกับชุมชนทองถิ่น
เร่ือยมา เน่ืองจากชุนไทยที่อาศัยอยูในแถบบริเวณวัดเปนผูที่มีฐานะเปนที่ยอมรับของทองถิ่นอยู
แลว เชน หมอ และนักธุรกิจ จึงมีสายสัมพันธกับทองถิ่นเปนอยางดีและเปนตัวเชื่อมโยงใหกับวัด
ไดเปนอยางดี
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4.1.4 ชุมชนไทยเหลาน้ี ไดแสดงบทบาทสําคัญในการเปนเครือขายของภาคราชการไทย
ดังที่กลาวมาแลวในบทที่ 3 โดยภาคราชการไดอาศัยศักยภาพความเขมแข็งของชุมชนไทยเหลาน้ี
เปนตัวชวยในภารกิจที่สําคัญหลาย ๆ ดาน ไมวาจะเปนการใหความชวยเหลือคนไทยที่ประสบ
ปญหาอยางเรงดวนที่ภาคราชการยังไมสามารถเขาถึงไดอยางทันทวงที หรือการมีบทบาทสําคัญใน
การนําเสนอภาพลักษณและวัฒนธรรมไทย หรือแมแตการเปนเครือขายทางดานเศรษฐกิจ การเมือง
และการประชาสัมพันธ ซึ่งนับวา ภาคราชการไดรับประโยชนจากชุมชนไทยไมนอย นอกจากน้ัน
ยังเปนตัวแทนของภาคราชการในทองถิ่นน้ัน ๆ เพื่อแสดงตัวตนของความเปนไทย โดยนํา
ศิลปวัฒนธรรมไทยไปเผยแพรในโอกาสสําคัญ ๆ หลายวาระ ดังที่กลาวมาแลว

4.1.5 ในสวนของภาคราชการคือสถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก ไดมีบทบาทเขาไป
ชวยเหลือสงเสริม และสนับสนุนชุมชนไทยเหลาน้ีอยางตอเน่ือง โดยไดใหการชวยเหลือในหลาย
รูปแบบ คือ

1) ดานงบประมาณ
สถานกงสุลใหญฯ ไดใหการสนับสนุนดานงบประมาณแกชุมชนไทยเหลาน้ี

เสมอมา แมจะเปนจํานวนไมมากนัก แตก็เปนการแสดงการสนับสนุนแกชุมชนไทย โดยไดกระจาย
ชวยเหลือใหกับสมาคม/ชมรมที่มีกิจกรรมแบบตอเน่ือง และมีความจําเปนเรงดวนดานงบประมาณ
ซึ่งในแตละป สถานกงสุลใหญฯ ไดผันงบไปใหความชวยเหลือในหลายลักษณะ เชน งบสงเสริม
กิจกรรมคนไทยในตางประเทศ งบสันถวไมตรี ซึ่งงบสวนน้ี จริงแลวเปนการดําเนินกิจกรรม
รวมกับองคทองถิ่น แตสถานกงสุลใหญฯ ไดดําเนินการโดยใหสมาคม /ชมรมหรือองคกรของ
ชุมชนไทยเขาไปมีสวนรวมเสมอมา เชน การเขารวมงานพาเหรดถนน 5 หรืองาน 92 Y Street
Festival ซึ่งสถานกงสุลใหญฯ และสํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทยประจํานิวยอรกได
เปดบูธประชาสัมพันธอาหารและสินคาไทย โดยใหกลุมศิลปนไทย (|Thai Artists Alliance – TAA)
เขาไปมีบทบาทในการจัดนิทรรศการพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยการเขียนคําถวายพระพรบน
กระดาษเพื่อประดับไวบนตนโพธิ์ทอง และขับรอง/บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ เปนตน

2) การเขารวมกิจกรรมและแสดงบทนําเพื่อสรางความรวมมือระหวางกลุม
สถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก ไดตระหนักถึงความสําคัญในการใหความ

ชวยเหลือสนับสนุนใหชุมชนไทยใหสามารถรวมกลุมอยางเขมแข็งเพื่อแสดงตัวตนใหเปนที่ยอมรับ
ในทองถิ่นและสามารถประสานสัมพันธทั้งภายในกลุมและระหวางกลุมใหเกิดพลังในลักษณะ
“พลังทวีคูณ” หรือในลักษณะ 1+ 1 มากกวา 2 โดยไดใหการสนับสนุน สงเสริม และแสดงบทนําใน
การเปนตัวเชื่อมในการดําเนินกิจกรรมที่สรางสรรคความสามัคคีภายในกลุมและระหวางกลุมมา
โดยตลอด ดังที่ไดกลาวมาแลวในบทที่ 3 นับไดวาสถานกงสุลใหญฯ ไดเปนสวนสําคัญในฐานะ
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ผูจัดการของเครือขาย ไดรวมพลังของกลุมตาง ๆ ใหมีโอกาสไดแสดงออกและรวมแรงรวมใจกัน
ทํากิจกรรมที่เปนประโยชนในหลายโอกาส เชน การรวมกันจัดงานพระถวายพระพรในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา การรวมกันจัดงานระดมความชวยเหลือผูประสบอุทกภัยในประเทศไทย การ
รวมกันจัดงานคอนเสิรตเฉลิมพระเกียรติ เปนตน ซึ่งชุมชนไทยทุกกลุมไดใหความรวมมือและ
สนับสนุนมาดวยดี

4.2 ขอเสนอแนะ
ยุทธศาสตรสําคัญประการหน่ึงที่ภาครัฐควรตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญคือการสราง

ความเขมแข็งใหกับชุมชนไทย เพราะในปจจุบันน้ี กลุมคนไทยในตางประเทศไดเพิ่มความสําคัญ
ตอนโยบายภาครัฐมากขึ้น ชุมชนไทยในตางประเทศสามารถเปนกระบอกเสียงใหกับภาคราชการ
หากไดรับการเสริมสง ดูแลและสนับสนุนใหชุมชนไทยเหลาน้ันมีความเขมแข็ง มีศักยภาพเ ต็มที่
ดังน้ัน จึงขอเสนอแนะเพื่อใหการดําเนินยุทธศาสตรของภาคเปนไปในทิศทางที่เอ้ือตอการสรางเข็ม
แข็งใหกับชุมชนไทย เพื่อใหชุมชนไทยเหลาน้ีเปนเครือขายที่แสดงบทบาทที่เอ้ือตอภารกิจของทาง
ราชการตอไป

4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ภาคราชการควรกําหนดเปาหมายของยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งใหกับ

ชุมชนไทยอยางมีระบบ โดยใหคํานึงถึงความจําเปนเรงดวน และบูรณการแผนงานใหครอบคลุม
และไมใหเกิดความซ้ําซอน กลาวคือ

1) การเขาไปใหการสงเสริมและสนับชุมชนไทยตองกําหนดและวางเปาหมายให
ชัดเจน และกําหนดกลุมเปาหมายอยางรอบคอบและหวังผล เพราะชุมชนไทยไดมีการจัดต้ังองคกร
หรือสมาคม/ชมรมกันอยางหลากหลาย บางองคกรไมมีกิจกรรมที่ตอเน่ือง นอกจากน้ี ยังตอง
คํานึงถึงลักษณะของกลุมตาง ๆ ซึ่งมีความหลากหลาย เชน กลุมที่เร่ิมกอตัว ซึ่งมีความตองการได
การสนับสนุนดานงบประมาณเพื่อใหสามารถสรางความเขมแข็งใหกับตัวเองได เชนกรณีของ
นิวยอรก กลุมศิลปนไทย หรือ TAA ไดเร่ิมกอต้ังขึ้นเมื่อ 3 ปที่แลว โดยสถานกงสุลใหญฯ ได
เล็งเห็นความสําคัญและความมุงมั่นของกลุมในการนําเสนอความเปนไทยในมิติที่แตกตาง และหวัง
ผลในเชิงภาพลักษณ โดยแสดงศักยภาพดานศิลปนออกมาเพื่อใหไดรับการยอมรับของทองถิ่น ซึ่ง
สมาชิกภายในกลุมตางก็เปนวัยทํางาน มีความมุงมั่นในทิศทางของกลุม แตยังขาดทุนในการ
ดําเนินการ สถานกงสุลใหญฯ จึงไดใหการสนับสนุนชวยเหลือเทาที่พอทําได ในปจจุบัน กลุมน้ีเร่ิม
มีความเขมแข็งสามารถดําเนินกิจกรรมไดดวยตัวเองระดับหน่ึง ดังน้ัน ภาคราชการควรตระหนัก
และกําหนดยุทธศาสตรในการใหความชวยเหลือใหถูกจังหวะ
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2) ใหการสนับสนุนกลุมที่มีความเขมแข็งสามารถยืนไดดวยตัวเอง ใหสามารถ
ดํารงตนไดดวยตนเอง และสามรารถมีปฏิสัมพันธและเชื่อมโยงกับองคกรทองถิ่นนอกกลุม ซึ่งกลุม
ลักษณะน้ีมีอยูจํานวนไมนอย แตถึงกระน้ันก็ยังตองการความรวมมือและชวยเหลือจากภาคราชการ
ในหลายรูปแบบ ทั้งดานการงบประมาณหรือการเขารวมกิจกรรมของกลุมเพื่อสรางเครดิตใหกับ
กลุมในวงกวาง ภาครัฐโดยกระทรวงการตางประเทศควรใหความสนใจจัดสรรงบประมาณใหตาม
ความเหมาะสม เพื่อจะใหกลุมเหลาน้ีมีความเขมแข็งและเปนเครือขายใหกับภาครัฐยิ่งขึ้นไป

3) ภาครัฐควรกําหนดเปาหมายใหชัดเจน หากเปนไปไดควรมีการประชุมหารือ
ระหวางกันเพื่อวางยุทธศาสตรการใหความชวยเหลือ สงเสริมสนับสนุนใหไปในทิศทางเดียวกัน
ไมซ้ําซอน ควรจะมีการบูรณาการแผนใหสมบูรณ เชนกรณีการใหความชวยเหลือสมาคม/ชมรม
นักเรียนตามมหาวิทยาลัยตาง ๆ ที่มีการรวมกลุมเพื่อแสดงตัวตนและสรางการยอมรับในร้ัว
มหาวิทยาลัย หากจะใหไดประโยชนอยางเต็มศักยภาพควรจะมีการบูรณาการแผนงานใหครอบคลุม
และตอเน่ือง เพื่อหลีกเลี่ยงการซ้ําซอนของโครงการ

4) ในการเลือกต้ังนอกราชอาณาจักรคร้ังที่ผานมา การรณรงคประชาสัมพันธให
คนไทยไปสิทธิเลือกต้ัง ไมคอยไดมีการบูรณาการกันนักตางคนตางทํา ซึ่งหากกําหนดแผนใหดี
หารือกันอยางครบถวนสามารถวางแผนประชาสัมพันธรวมกันไดและสามารถใชประโยชนจากสื่อ
ที่มีเครือขายครอบคลุมทั่วประเทศ เชนสื่อทีวี สื่ออินเตอรเน็ต หรือวิทยุผานเครือขายอินเตอร ได
ทําใหสามารถประหยัดงบประมาณในสวนน้ีไดอยางมาก และมีผลดีตอการดําเนินงานของแตละ
หนวยงานดวย

4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
1) การในการสนับสนุนชุมชนไทยที่ดําเนินการมาโดยตลอดน้ัน สวนใหญจะ

เปนใหการสนับสนุนดานงบประมาณแกสมาคม/ชมรมตาง ๆ เพื่อใหสามารถดําเนินกิจกรรมของ
กลุมไดไมติดขัด โดยเปนการสนับสนุนใหชุมชนไทยไดจัดกิจกรรมในลักษณะสรางความสามัคคี
สงเสริมการเรียนการสอนภาษาไทย และเผยแพรวัฒนธรรมไทย เปนหลัก ซึ่งก็นับวาเปนจุดสําคัญ
ไมนอย แตหากจะสนับสนุนใหสมาคม/ชมรมสามารถออกไปมีปฏิสัมพันธกับองคกรทองถิ่นมาก
ขึ้นก็จะเปนการเพิ่มศักยภาพใหกับชุมชนไทยไดเปนอยางดี อีกทั้งเปนการขยายความมีตัวตนของ
ชุมชนไทยใหเปนที่ยอมรับของทองถิ่นอีกดวย และยังเปนการนําเสนอภาพลักษณของประเทศไทย
ใหปรากฏในสายตาของทองถิ่นเทากับวาชื่อประเทศไทยไดอยูในจอเรดาของทองถิ่นอีกดวย

2) ในสวนของกระทรวงการตางประเทศที่เปนผูมองภาพรวมของการใหความ
ชวยเหลือและอนุมัติงบประมาณใหแกสถานทูตและสถานกงสุลเพื่อใหการสนับสนุนแกชุมชนไทย
น้ัน คงตองมองใหรอบคอบและรอบดาน หากจะใหครอบคลุมและชัดเจนอาจตองใหหนวยงานของ
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กระทรวงกระทรวงการตางประเทศที่รับผิดชอบยุทธศาสตรดานน้ีโดยตรงไดมีสวนดวย น้ันคือ
กรมการกงสุล ซึ่งเปนหนวยที่กําหนดและดูแลยุทธศาสตรการใหบริการและสรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชนไทยโดยตรง อีกทั้งกรมการกงสุลไดมีการจัดประชุมเจาหนาที่ดานน้ีเปนประจําทุกป
หากไดหยิบยกเร่ืองน้ีขึ้นมาถกเถียงหาขอสรุปรวมกัน นาจะเกิดประโยชนและเปนการบูรณาการ
นโยบายอยางแทจริง

3) สําหรับขอเสนอแนะในการสรางเครือขายใหเข็มแข็ง ยั้งยืนและตอเน่ืองสถาน
กงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก ในฐานะที่เปนผูนําหลักหรือเปรียบเสมือนผูจัดการเครือขาย ควรวาง
กรอบนโยบาย หลักการ และวิธีการดําเนินการ ดังน้ี

3.1) กําหนดเปาหมายการรวมกลุมเครือขายใหชัดเจนเพื่อสมาชิกเครือขายจะ
ไดเขาใจและวางตําแหนงของตนเองไดถูกจุด ซึ่งจะกอใหเกิดความสําเร็จในภาพรวม

3.2) สรางการยอมรับในความแตกตางระหวางสมาชิก ยอมรับในรูปแบบและ
วัฒนธรรมองคกรที่อาจมีความแตกตางกันและพรอมที่สงวนจุดตางและแสดงจุดรวม

3.3) ควรมั่นจัดกิจกรรมสม่ําเสมอและมากพอที่จะทําใหสมาชิกในเครือขาย
ไดมีโอกาสทํางานรวมกันมากขึ้น เปนกิจกรรมที่ตองแนใจวาทําได และ กระจายงานไดทั่วถึง ควร
เลือกกิจกรรมที่งายและมีแนวโนมประสบผลสําเร็จ อยาทํากิจกรรมที่ยากโดยเฉพาะคร้ังแรก ๆ
เพราะถาทําไมสําเร็จอาจทําใหเครือขายเกิดการแตกสลายได

4) จัดใหมีและกระตุนใหมีการสื่อสารระหวางกันอยางทั่วถึง และสม่ําเสมอ
5) สนับสนุนสมาชิกทุกกลุม และทุกดานที่ตองการความชวยเหลือ เนนการ

ชวยเหลือกลุมสมาชิกที่ยังออนแอใหสามารถชวยตนเองได
6) สรางความสัมพันธของบุคลากรในเครือขาย และสนับสนุนใหสมาชิกได

พัฒนางานอยางเต็มกําลังตามศักยภาพและความชํานาญที่มีอยู โดยรวมกันต้ังเปาหมายในการพัฒนา
งานใหกับสมาชิกแตละกลุม สงผลใหสมาชิกแตละกลุมมีความสามารถพิเศษเฉพาะดาน เปน
พื้นฐานในการสรางความหลากหลายและเขมแข็งใหกับเครือขาย

โดยสรุป การกําหนดยุทธศาสตรในการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนไทยใน
ตางประเทศของกระทรวงการตางประทศ โดยมีสถานทูตและสถานกงสุลไทยท่ัวโลกเปนหนวย
ขับเคลื่อนน้ี มีเปาหมายเพื่อใหชุมชนไทยเกิดความเข็มแข็ง สามารถแสดงบทบาทท่ี

เอื้อตอนโยบายหรือแผนยุทธศาสตรของทางราชการไทยตอไป นอกเหนือกวาน้ัน ยัง
มุงหวังท่ีจะใหชุมชนไทยสามารถแสดงบทบาทในทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองใหเปนท่ียอมรับ
ในทองถิ่นน้ัน อีกท้ังมุงหวังใหชุมชนไทยสามารถปกปอง ดูแลและคุมครองผลประโยชนของชุมชน
ไทยและขยายไปปกปองผลประโยชนของประเทศชาติไดตอไปอีกดวย
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กรมอเมริกา กระทรวงการตางประเทศ. สรุปผลการประชุมเครือขาย Thai Club และโครงการThai

Studies Program ของมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ. คร้ังที่ 2 ประจําป 2554, ระหวางวันที่ 23-
24 เมษายน 2554 ณ นครนิวยอรก.

โทรเลขและบันทึกขอความ
โทรเลขสถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก ที่ NYC / 2554 เร่ือง ฐานขอมูลเกี่ยวกับเครือขายคนไทย

ในตางประเทศ.
โทรเลขสถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก ที่ NYC 26/2555 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2555 เร่ือง การจัดทํา

คําของบประมาณงบดําเนินการงานสันถวไมตรีและงบสนับสนุนกิจกรรมคนไทยใน
ตางประเทศ ประจําปงบประมาณ 2556.

โทรเลขสถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก ที่ NYC 29/2555 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2555 เร่ือง การจัดทํา
คําของบประมาณงบรายจายอ่ืน คาใชจายในการดําเนินการภารกิจทีประเทศไทย ประจําป
งบประมาณ 2556.

โทรเลขสถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก ที่ NYC / 2555 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 เร่ือง
โครงการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย ศาสนา วัฒนธรรมไทยและ
นาฎศิลปไทยของศูนยวัฒนธรรมไทยแหงรัฐนิวยอรกและวัดไทย (สนับสนุนกิจกรรมคน
ไทยในตางประเทศ ประจําปงบประมาณ 2555).

โทรเลขสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี ที่ WAS 93/2554 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2554
เร่ือง ฐานขอมูลเกี่ยวกับเครือขายคนไทยในตางประเทศ.

โทรเลขสถานกงสุลใหญ ณ นครชิคาโก ที่ CHI 36/2555 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2555 เร่ือง ประเด็น
และแนวโนมเร่ืองภาพการมีอยูและบทบาท (presence) ของไทยในนครชิคาโกและเขต
อาณา.
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โทรเลขสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส ที่ LAX /82/2555 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2555 เร่ือง
โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนไทยในการเมืองสหรัฐฯ.

บันทึกขอความ กลุมงานโครงการตามยุทธศาสตร กรมอเมริกาและแปซิฟกใต ที่ 1101.1/699/2554
ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2554.

บันทึกขอความ กลุมงานโครงการตามยุทธศาสตร กรมอเมริกาและแปซิฟกใต ที่ 1101.1/728/2554
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2554.

เอกสารอีเล็กทรอนิกส (อินเตอรเน็ต)
www.consular.go.th.
www.vajira.org.
www.thaiboston.org.
www.site.google.com/a/thaibds.net (ขอมูลเกี่ยวกับทฤษฎีเครือขาย).



36

ประวัติผูศึกษา

ชื่อ – นามสกุล นายปรีชา แกนสา

วุฒิการศึกษา พุทธศาสตรบัณฑิต (มานุษยสังเคราะหศาสตร) มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
M.A . Economics (International Trade) Kurukshetra
University, India

ประวัติการรับราชการ
พ.ศ. 2530 เศรษฐกร 3 กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย
พ.ศ. 2531 นักวิชาการพาณิชย 4 กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย
พ.ศ. 2532 นักการทูต 3 กรมเศรษฐกิจ กระทรวงการตางประเทศ
พ.ศ. 2533 – 2534 เลขานุการตรี กรมอาเซียน
พ.ศ. 2535 – 2538 เลขานุการตรี – เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูต

ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหราน
พ.ศ. 2539 เลขานุการโท กรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา
พ.ศ. 2540 – 2544 เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิรน สหพันธรัฐสวิส
พ.ศ. 2545 เลขานุการเอก กรมพิธีการทูต
มีนาคม – สิงหาคม 2546 หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ. 2546 – 2553 ที่ปรึกษา กรมพิธีการทูต
พ.ศ. 2553 – ปจจุบัน รองกงสุลใหญ (นักการทูตชํานาญการพิเศษ) สถานกงสุลใหญ

ณ นครนิวยอรก

ตําแหนงปจจุบันและสถานท่ีทํางาน
รองกงสุลใหญ (นักการทูตชํานาญการพิเศษ) สถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก
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