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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
รายงานฉบับนี้ มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาถึงบทบาทของชุมชนไทยในตางประเทศที่มี
สวนเอื้อตอภารกิจของภาคราชการไทยในตางประเทศ โดยไดเจาะจงศึกษาเฉพาะชุมชนไทยในเขต
รัฐนิวยอรกและรัฐใกลเคียงที่อยูในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก โดยไดตั้งเปาที่
จะศึกษาใหครอบคลุมถึงการดํารงอยูของชุมชนไทย การรวมกลุมกอตั้งเปนสมาคม/ชมรมหรือ
องคกร อื่นใด และการดําเนินกิจกรรมหรือแสดงบทบาทของชุมชนไทยที่มีสวนเขาไปมีสวนเสริม
ภารกิจของภาครัฐ และภาครัฐเองไดแสดงบทบาทในสวนที่จะเขาไปช วยสงเสริมการดํารงอยูและ
การดําเนินกิจกรรมของชุมชนไทยอยางไร เพื่อใหชุมชนไทยมีความเขมแข็งและไดมีโอกาสแสดง
บทบาทตอชุมชนทองถิ่นตอไป
การศึกษาพบวา ชุมชนไทยในเขตรัฐนิวยอรกและรัฐใกลเคียงที่อยูในเขตอาณาของสถาน
กงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก ไดมีการโยกยายเขามาตั้งถิ่นฐานในสหรัฐฯ มาเปนเวลานาน และได
รวมตัวกันกอตั้งสมาคม/ชมรม เพื่อเปนศูนยรวมและแสดงตัวตนของความเปนคนไทยมาอยา ง
ยาวนาน รวมทั้งไดรวมกันกอตั้งวัดไทยขึ้นเปนจํานวนมากเพื่อเปนศูนยรวมทางดานจิตใจและเปน
ที่พบปะและทํากิจกรรมดานศาสนารวมกัน ทุกสมาคม/ชมรมตางก็มีปฏิบัติสัมพันธระหวางกันเปน
อยางดี ไดรวมกันจัดกิจกรรมตาง ๆ กันตลอดมา สรางความสมัคสมานสามัคคีระหวางกลุม และ
นําเสนอประเทศไทยตอสายตาชาวโลกไดอีกดวย
การศึ ก ษาได พ บด ว ยว า ชุ ม ชนไทยล ว นมี บ ทบาทที่ เ สริ ม ภารกิ จ ของภาครั ฐและเป น
พั นธมิ ตรที่ สํ า คั ญ ของส วนราชการในต า งประเทศเป นอย า งดี ชุ ม ชนไทยต า ง ๆ สามารถเป น
เครื อ ข า ยให กั บ ภาครั ฐ ได เ ป น อย า งดี แทนที่ จ ะมองว า ชุ ม ชนไทยเป น ภาระ ภาครั ฐ ควรเห็ น
ความสําคัญของชุมชนไทยและใชประโยชนชุมชนไทยใหเปนสวนเสริมภารกิจของภาครัฐหรือเปน
พันธมิตรกับภาครัฐ ดังนั้น ภาครัฐจึงควรจะแสดงบทบาทนําและเขาไปสงเสริมใหชุมชนไทยให
รวมตัวกันอยางเขมแข็งและดําเนินกิจกรรมที่สรางสรรคและเอื้อตอภารกิจของภาครัฐตอไป
การศึกษายังพบอีกวา แทจริงแลว ชุมชนไทยในตางประเทศนั้น มีบทบาทสําคัญอยางยิ่ง
ในการเผยแพรภาพลักษณ วัฒนธรรมไทยและชื่อเสียงของประเทศไทย โดยผานธุรกิจไทยในสาขา
ตาง ๆ ไมวาจะเปนรานอาหารไทย รานนวดไทย หรือคายมวยไทย เปนตน นอกจากนี้ ยังมีสวนชวย
เสริมดวนภาคเศรษฐกิจการคาและการเมืองอีกทางหนึ่งดวย
รายงานการศึกษาไดเสนอแนะเชิงนโยบายและเสนอแนะในการดําเนินการ โดยเสนอให
ภาครัฐเห็นความสําคัญของชุมชนไทยในตางประเทศใหมากขึ้น ภาครัฐควรมียุทธศาสตรที่เอื้อตอ

จ
การเสริมสรางชุมชนไทยใหเกิดความเขมแข็งอยางเปนระบบและบูรณาการแผนงานใหครอบคลุม
เพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอนและคลองตัวในการดําเนินงาน นอกจากนี้ ในสวนของการดําเนินการ
นั้น ควรที่จะชวยสงเสริมใหชุมชนไทยใหเกิดความเขมแข็งและมีศักยภาพที่จะเขาไปมีปฏิสัมพันธ
กับชุมชนอื่น ๆ ในทองถิ่นใหมากขึ้น และควรแสดงบทบาทนําในการจัดกิจกรรมเพื่อใหชุมชนไทย
ไดมีโอกาสพบปะพูดคุย สรางความคุนเคยและความสามัคคีภายในระหวางสมาคม/ชมรม ซึ่งจะ
กอใหเกิดประโยชนในการเปนเครือขายที่ชวยเสริมภารกิจใหกับภาครัฐไดตอไป
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้ เปนการศึกษาที่เกิดขึ้นจากความรูสึกที่ดีตอชุมชน
ไทย และมีประสบการณที่ผูศึกษาประจําการที่สถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรกกวา 2 ป ไดสัมผัส
และรับรูขอมูลขอเท็จจริงเกี่ยวกับชุมชนไทยเปนอยางดีทั้งทางตรงและทางออม จึงเปนความภูมิใจ
ที่ได มีโอกาสรวบรวมขอมูล ขอเท็จจริ งต าง ๆ ที่ เกี่ ยวของกั บชุม ชนไทย ถึง แม จะไม ครอบคลุ ม
ครบถวนสมบูรณนักก็ตาม ถือวาเปนแรงบันดาลใจใหผูศึกษาไดทุมเทกําลังความรูความสามารถ
อยางเต็มที่ เพื่อใหรายงานเกิดความสมบูรณเทาที่จะทําได
ผูทํารายงานขอขอบคุณบุคคลสําคัญที่มีสวนใหรายงานฉบับนี้เสร็จสมบูรณลงได ไดแก
อาจารยที่ปรึกษาทั้งสามทาน คือ เอกอัครราชทูตจันทรทิพา ภูตระกูล ศาสตราจารย ดร. ไชยวัฒน
ค้ําชู และรองศาสตราจารย ดร. สมพร แสงชัย ที่ทานทั้งสามไดเสียสละเวลาใหคําแนะนําในการ
เขียนรายงานครั้งนี้ โดยเฉพาะทานเอกอัครราชทูต จันทรทิพาฯ ที่กรุณาใหคําแนะนําในทุกแงทุก
มุมที่เปนประโยชนสําหรับการทํางานครั้งนี้อยางดียิ่ง
นอกจากนี้ ผูทํารายงานขอขอบคุณในความอนุเคราะหและเมตตาจากบุคคลตา ง ๆที่มี
สวนใหการสนับสนุนทั้งทางตรงและทางออม ขอขอบคุณเอกอัครราชทูต พิริยะ เข็มพล (อดีตกงสุล
ใหญ ณ นครนิวยอรก) และกงสุลใหญรัศมี จิตตธรรม กงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก ซึ่งทั้งสองทาน
ไดกรุณาใหการสนับสนุนในการเขารับการอบรมในหลักสูตรนักบริหารการทูตครั้งนี้ ขอขอบคุณ
เจาหนาที่สถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรกทุกคน โดยเฉพาะคุณวรรัตน พิริยานสรณ คุณสุภาพร
เจริญพิริย ธารกุล และคุณจินตรัตน ฟลอรีย นอกจากนี้ ก็ขอขอบคุณเจาหนาที่สํานักนโยบายและ
แผนและ คุณวนิดา คุตตะวัส หัวหนากลุมงานพัฒนาระบบบริหาร และคุณศิริพร ศุภนิ มิตวิเศษกุล
เจาหนาที่กรมอเมริกาฯที่เอื้อเฟอขอมูลตาง ๆ อีกทั้ง ขอขอบคุณเจาหนาที่สถาบันการตางประเทศ
เทวะวงศวโรปการ ภายใตการนําของผูอํานวยการสถาบันฯ ที่ใหความชวยเหลือดูแลเอาใจใสผูเขา
รับการอบรมทุ กทา นเป นอย างดี ทํา ใหหลักสู ตรนี้มี สาระเนื้ อหาที่ครอบคลุมในมิติตาง ๆ อยา ง
ครบถวน ซึ่งถือไดวาเปนประโยชนในการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและนอก
กระทรวงการตางประทศอยางดียิ่ง สมควรไดรับคําชมเชยอยางยิ่ง
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ภารกิจของกระทรวงการตางประเทศไดขยายขอบเขตเพิ่มมากขึ้น จากที่เคยมุงเนนเฉพาะ
ดานการสงเสริมสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศดานเศรษฐกิจ การเมือง ความมั่นคง และวัฒนธรรม
ไดขยายตัวไปสูมิติดานการคุมครอง ดูแลและปกปองผลประโยชนคนไทยในตางประเทศมากขึ้น
ซึ่งถือวา เปนภารกิจที่สําคั ญของกระทรวงการตางประเทศที่มีสถานทูตและสถานกงสุ ลไทยใน
ตางประเทศเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน และกระทรวงการตางประเทศไดแปลพันธกิจเหลานี้
มาเปนนโยบายที่สําคัญ คือ “การทูตเพื่อประชาชน” โดยไดเนนการใหบริการ คุมครอง ปกปอง
และดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ
แนวความคิ ดที่ว ารั ฐมีหนา ที่ในการปกปองคุม ครองดู แลผลประโยชนของคนไทยใน
ตางประเทศนั้นไดมีมาชานาน และก็คงไมเกินความเปนจริงหากจะพูดวา นโยบายดานนี้ได ปรากฎ
อยู นโยบายต า งประเทศของไทยมาโดยตลอด นั บ ตั้ ง แต ป พ.ศ. 2428 ที่ ไ ด ก อตั้ ง กระทรวงการ
ตางประเทศมา “กองการกงสุล” ไดเปน 1 ใน 7 กองของกระทรวงการตางประเทศในยุคเริ่มตน และ
กอนหน า นี้ “ฝ า ยคุ มครองและดู แลผลประโยชน คนไทยในต า งประเทศ” เป นฝ า ยเล็ ก ๆ อยู ใ น
“กองกลาง” สํ านั ก งานปลัดกระทรวงการตา งประเทศ แต เมื่ อกระทรวงต า งประเทศได จัดตั้ ง
“กรมการกงสุล” ขึ้นเมื่อป 2541 จึงไดยกระดับขึ้นเปน “กอง” ภายในกรมการกงสุล และในชวง 20
ป ที่ ผ า นมา รั ฐ บาลทุ ก ชุ ด ต า งก็ ไ ด ป ระกาศที่ จ ะ “คุ ม ครองดู แ ลผลประโยชน ข องคนไทยใน
ตางประเทศ” มาโดยตลอด โดยไดใหความสําคัญตอนโยบายดานนี้ และถือวาภารกิจดานนี้เปน
หนาที่ของกระทรวงการตางประเทศ โดยมีสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญของไทยทั่ว
โลกเปนหนวยขับเคลื่อน ความสําคัญดานนี้ไดเพิ่มขึ้นเรื่อยมา จนรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน (พ.ศ.
2550) ถึงกับไดกําหนดไวในมาตรา 82 วา ใหรัฐ “...ตองสงเสริมการคา การลงทุ น และการ
ท อ งเที่ ย วกั บ นานาประเทศ ตลอดจนให ค วามคุ ม ครองและดู แ ลผลประโยชน ข องคนไทยใน
ตางประเทศ” เปนเสมือนบังคับใหทุกรัฐบาลตองมีนโยบายดานนี้อยางชัดเจน ดังนั้น ทุกรัฐบาลจึง
ไดระบุเรื่องนี้ไวในนโยบายตลอดมา ดังนี้
นโยบายรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ จุลานนท พ.ศ. 2549 ระบุวา “จะคุมครองสิทธิและ
ผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศและเสริมสรางบทบาทของชุมชนไทยในตางประเทศ”
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นโยบายรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พ.ศ. 2551 ระบุวา “จะคุมครองและสงเสริม
สิทธิและผลประโยชนของคนไทย แรงงานไทย และภาคธุรกิ จเอกชนไทยในตางประเทศ และ
สนับสนุนการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนไทยในตางประเทศ”
นโยบายรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่ไดแถลงตอรัฐสภาเมื่อ
เดือนสิงหาคม 2554 โดยไดระบุถึงเรื่องนี้ไวในขอ 7 ดังนี้ “...จะสนับสนุนการทูตเพื่อประชาชน
ดูแลคนไทย และแรงงานไทยในตางประเทศ ”
ในสวนกระทรวงการตางประเทศ ไดวางยุทธศาสตรเกี่ยวกับเรื่องการคุมครองปกปอง
ผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศไวอยางครบถวนโดยในยุทธศาสตรที่ 3.1 กําหนดาแนว
ทางการพัฒนาการใหบริการดานตางประเทศ ดานการกงสุลและการทูตเพื่อประชาชน ในสวนของ
ภารกิจนอกประเทศไดระบุวา “ ... คุมครอง สงเสริม และดูแลสิทธิผลประโยชนของคนไทยใน
ตางประเทศ ใหอยูอยางมีเกียรติและสมศักดิ์ศรี”
การยายถิ่นฐานของคนไทยไปตางประเทศไดเพิ่มจํานวนมากขึ้นอยางตอเนื่อง ประเทศ
สหรัฐอเมริกาเปนประเทศที่คนไทยอพยพโยกยายถิ่นฐานไปตั้งรกรากอยูเปนจํานวนมาก เนื่องจาก
เปนประเทศที่เสรีเปดกวางสําหรับคนตางชาติ อีกทั้งเปนประเทศที่กวางใหญไพศาลความเจริญ
กระจายไปทั่วทุกภูมิภาค คนไทยที่เขาไปอยูในสหรัฐฯจึงกระจายไปอยูตามเมืองตาง ๆ ทั่วประเทศ
แตสวนใหญก็จะอาศัยอยูในเมืองใหญ ๆ เชน ลอสแอนเจลิส นิวยอรก บอสตัน ฯลฯ และคนไทย
เหลานี้ไดมีการเกาะกลุมรวมตัวกันเพื่อวัตถุประสงคดานการดํารงชีพและเพื่อแสดงออกทางดาน
วัฒนธรรมความเปนไทยใหดํารงอยูตอไป

ภารกิจสําคัญของสถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรกคือการสงเสริมความสัมพันธและขยาย
ความรวมมือในดานตาง 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
ยิ่งอีกประการหนึ่งที่จะสนองและขับเคลื่อนพันธกิจและยุทธศาตรของกระทรวงการตางประเทศ
คือการให บริ การ และปกปองคุม ครอง ดู แลผลประโยชน คนไทยทั้ง บุค คลธรรมดาและองคก ร
ภายในรัฐเขตอาณาที่รับผิดชอบ ซึ่งมีชุมชนไทยหลากหลายอาชีพอาศัยกระจายอยูในรัฐตาง ๆ กวา
30,000 คน ซึ่งประกอบดวยหมอ พยาบาล นักเรียน/นักศึกษา ผูประกอบธุรกิจ ลูกจาง/พนักงานใน
บริษัทเอกชน พนักงานในรานอาหารไทยทั่วไป แมบานชาวไทยที่สมรสกับชาวอเมริกัน หรือสมรส
กับคนไทยหรือคนตางชาติที่ประกอบอาชีพในสหรัฐฯ แตในภาวะปจจุบั น สถานกงสุลใหญ ณ
นครนิวยอรกประสบกับปญหาและขอจํากัดในหลาย ๆ ดานซึ่งจะขอนํามากลาวพอสังเขป ดังนี้
(1) ปญหาดานบุคลากร
สถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก จัดวาเปนสถานกงสุลที่มีความสําคัญแหงหนึ่ง
มี ภ ารกิ จ ต องรั บ ผิ ด ชอบในเมื อ งสํ า คั ญของโลกอย า งนิ วยอร ก ซึ่ ง เป น ศู น ย ก ารเงิ นและองค ก ร
ระหวางประเทศของโลก ในแตละปมีบุคคลสําคัญของไทยทั้งพระราชวงศ และผูนํารัฐบาลเดินทาง
มาเยือนอยางตอเนื่อง แตอัตรากําลังของสถานกงสุล ใหญมีเพียง 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
เครื่องบิน ซึ่งราคาคอนขางสูง เนื่องจากเปนการเดินทางโดยเรงดวนทันทีที่รับทราบปญหา และ
บางครั้งตองนําลูกจางทองถิ่นไปดวย ก็จะมีคาใชจายเพิ่มขั้นทั้งคาเดินทาง คาที่พัก และเบี้ยเลี้ยง/ คา
ลวงเวลา ฯลฯ และโดยที่อัตราคาจางของลูกจางทองถิ่นคอนขางต่ํากวาอัตราคา จางทองถิ่นมาก
ทําใหลูกจางที่ทํางานกับสถานกงสุลฯ ไดลาออกไปเมื่อไดงานใหม ซึ่งในชวง 2 ปที่ผานมา มีลูกจาง
ที่ไดงานใหมลาออกไปแลวถึง 4 คน ทําใหสถานกงสุลใหญฯ ตองเปดรับลูกจางคนใหมมาทดแทน
และตองเสียเวลาในการฝกฝนงานใหใหมอีกดวย
(3) ปญหาการขาดองคความรูในระเบียบกฎหมายทองถิ่น
การใหคํ าแนะนํ าและเข า ไปชวยเหลื อคนไทยที่ ประสบปญหา โดยเฉพาะปญหา
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ครอบครัว ปญหาการถูกใหออกจากงาน ฯลฯ มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีความรูความเขาใจใน
กฎระเบียบของทองถิ่นนั้น ๆ โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาที่แยกการปกครองออกเปนรัฐ ซึ่งในแต
ละรัฐก็มีกฎระเบียบที่แตกตางกันไป ไมสามารถนํากฎระเบียบของรัฐหนึ่งไปใชกับอีกรัฐหนึ่งได
จึงมีความจําเปนที่จะตองมีบุคลากรที่มีความรูดานกฎหมายไว ประจําสถานกงสุล แตโดยที่อัตรา
คาจางที่รัฐกําหนดมาไมสามารถวาจางผูที่มีความรูดานกฎหมายได ทําใหการใหคําแนะนําดานกฎ
แกประชาชนชาวไทยที่ประสบปญหาจึงมีขอจํากัด ทางออกที่มองเห็นและที่ดีที่สุดในขณะนี้ก็คือ
การอาศัยเครือขายคนไทยในทองถิ่นหรือชุมชนชาวไทยที่มีความรูดานนี้
(4) ปญหาดานภูมิศาสตรและไมสามารถเขาถึงเจาหนาที่รัฐทองถิ่น
สถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก มีเขตอาณาที่รับผิดชอบใน 10 รัฐมีพื้นที่รวมกัน
ทั้งหมดประมาณ 584,377 ตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญกวาประเทศไทยที่มีพื้นที่ประมาณ 513,115
ตารางกิโลเมตร และมีชุมชนไทยกระจายอยูทั่วไปตามเมืองตาง ๆ แตโดยที่มีพื้นที่กวางขวางและ
สถานกงสุล ใหญฯ ก็มี ขอจํ า กั ดดา นบุ คลากรและงบประมาณดั งกล าวขางตน ทํา ให ไมส ามารถ
เดินทางไปเยี่ยมเยือนและพบปะชุมชนไทยและเจาหนาที่ทองถิ่นในแตละรัฐได ทั่วถึง ทําใหขาด
ความคุนเคยและไมมีโอกาสไดทําความรูจักกันเปนการสวนตัว ซึ่งจะเปนประโยชนในการติดตอ
ประสานเมื่อมีปญหา ดวยปญหาและขอจํากัดตาง ๆ ดังกลาวขางตนนี้ สถานกงสุลใหญ ณ นคร
นิ วยอร ก จึ ง เห็ นความสํ า คั ญและความจํ า เป นที่ จะอาศั ย ชุ ม ชนไทยให เป น “ตั วช ว ย” ในการ
ขับเคลื่อนภารกิจบางสวนใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี และไดตระหนักประโยชนและความจําเปนที่
จะตองสรางเครือขายขึ้นมาเพื่อใหการดําเนินการขับเคลื่อนภารกิจในดานตาง ๆ สําเร็จลุลวงไป
ดวยดีตามแผนงานที่ไดกําหนดไว
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 ศึก ษาบทบาทของฝ า ยราชการในการสนั บ สนุ นและส งเสริ ม การรวมกลุ ม ของ
ชุมชน ไทย เพื่อใหไดรับทราบทิศทางและการดําเนินการของหนวยราชการไทยในการสงเสริมและ
สนับสนุนชุมชนไทยในตางประเทศ
1.2.2 ประเมินสถานภาพและศักยภาพความเปนจริงของการรวมกลุมของชุมชนไทย
เพื่อใหไดรับทราบขอมูลความจริงของการรวมกลุมและกิจกรรมที่เอื้อประโยชนตอภารกิจของ
ราชการ
1.2.3 วิ เ คราะห บ ทบาทของชุ ม ชนไทยในการสนั บ สนุ น และเอื้ อ ต อ ภารกิ จของทาง
ราชการไทย เพื่อใหทราบขอเท็จจริง
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1.3 ขอบเขตและเนื้อหาของการศึกษา
รายงานการศึกษาฉบับนี้ไดกําหนดขอบเขตและเนื้อหาในการศึกษาไวเพื่อใหสอดรับกับ
วัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาใหครอบคลุมชุมชนไทยในเขต
อาณา ทั้ง 10 รัฐ ดังนี้
1.3.1 ศึกษาแผนงานและการดําเนินการของฝายราชการในการใหการสนับสนุนและ
สงเสริมชุมชนไทยในตางประเทศ
1.3.2 ศึกษาสถานะและรูปแบบของการรวมกลุมของชุมชนไทย รวมทั้งบทบาทของ
ชุมชนไทยที่เอื้อตอภารกิจของราชการไทย
1.3.3 ศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคของการรวมกลุมของชุมชนไทย รวมทั้งเสนอแนวคิด
และทิศทางการรวมกลุมที่ยั้งยืนของชุมชนไทยในตางประเทศเพื่อใหสามารถแสดงบทบาทที่เอื้อ
ตอภารกิจของทางราชการในอนาคตตอไป
1.4 วิธีการศึกษา
รายงานการศึกษาฉบับนี้ ไดศึกษาจากขอมูลขอเท็จจริงที่เปนเอกสารของหนวยงานและ
ประสบการณจากการปฏิบัติหน าที่ที่สถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก ในชวง 2 ปที่ผานมา ตลอด
ทั้งการสนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอมูลกับผูที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ ยังไดนําทฤษฎี
การสรางเครือขาย (Networking) มาใชประกอบการวิเคราะห แตดวยเวลาและขอมูลคอนขางจํากัด
และการศึกษาไดกําหนดกรอบใหครอบคลุมชุมชนไทยในพื้นที่ทั้ง 10 ในเขตอาณา ซึ่งยังไมมีขอมูล
ที่ใ ครเคยศึ กษาไว ก อนหน า จึง อาจหาข อมู ลประกอบได คอนข างยาก ดัง นั้น อาจจะตองใชก าร
วิเคราะหหรื ออนุมาน (deduction) ประกอบการศึก ษา จึง หวัง วาผู ได อานรายงานฉบั บนี้จะได
ตระหนักเกี่ยวกับวิธีการนําเสนอของรายงานฉบับนี้ตั้งแตตนดวย
1.5 ประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษา
1.5.1 ได รับ ทราบถึ ง ข อเท็ จจริ ง และศั ก ยภาพการร วมกลุ ม ของชุ ม ชนไทย และใช
ประโยชนจากการสรางเครือขายผลการศึกษาในกานนํามา
1.5.2 ไดรับทราบถึงปญหาและอุปสรรคที่มีอยูของชุมชนไทยในตางประเทศ
1.5.3 สามารถใชเปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดทิศทางในการใหการสนับสนุนและ
สงเสริมชุมชนไทยใหเกิดความเขมแข็งและดําเนินไปในทิศทางที่ยั่งยืนตอไป

บทที่ 2
กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
2.1 กรอบแนวคิด และ แผนงานดําเนินการ
กลาวโดยทั่วไปแลว ภารกิจของสถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก สวนหนึ่งจะดําเนินไป
ภายใตกรอบขอกําหนดตามอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางกงสุล ป ค.ศ. 1963 ที่
ระบุถึงหนาที่ของคณะผูแทนทางกงสุล ไววา “เพื่อปกปองผลประโยชนของรัฐผูสงและบุคคลชาติ
รวมทั้งธุรกิจ ภายในขอบเขตตามกฎหมายระหวางประเทศ” และวา “เพื่อใหการชวยเหลือบุคคล
ชาติและกิจการของรัฐ ผูสง ” นอกจากนี้ พระราชบัญญัติวาดวยเอกสิทธิและความคุมกันทางกงสุล
พ.ศ. 2541 ไดกําหนดหนาที่ทางกงสุลที่เกี่ยวกับดานนี้ไววา “ใหความชวยเหลือ ปกปองคุมครอง
ผลประโยชน ข องคนไทยในต า งประเทศ ทั้ ง บุ ค คลธรรมดาและองค ก รที่ ค นไทยจั ด ตั้ ง ขึ้ น ใน
ตางประเทศ”
กระทรวงการตางประเทศ และกรมการกงสุล ไดวางกรอบและแนวนโยบายที่เกี่ยวกับ
การ ดูแลปกปองคุมครองสิทธิและผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศไวอยางชัดเจนโดยได
กําหนดวิสัยทัศนดานนี้ไววา “ดํารงไวซึ่งการเปนหนวยงานหลักในการใหความชวยเหลือคนไทย
ตกทุกขไดยากในตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ เสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชนไทยทั้งในและ
นอกประเทศ และกระจายงานบริการดานกงสุลไปทุกภูมิภาคดวยนวัตกรรม เพื่อสรางความพึง
พอใจแกประชาชนตามนโยบาย การทูตเพื่อประชาชน ” และกําหนดเปนพันธกิจไววา “ใหความ
คุมครองสงเสริมและดูแลสิทธิและผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศ เพื่อใหสามารถอยูอยาง
มีเกียรติและศักดิ์ศรี ตลอดจนการใหบริการแกประชาชนดานการกงสุล ” และวา “ประสานและ
อํานวยความสะดวกสถานทูต สถานกงสุลในการใหความชวยเหลือคนไทยตกทุกขไดยากใน
ตางประเทศภายใน 24 ชั่วโมง”
สถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก ไดกําหนดแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
2554 และป 2555 ของทีมประเทศไทยนครนิวยอรกไวอยางชัดเจน โดยไดกําหนดยุทธศาสตรในมิติ
ตา งๆ ไว อย า งครบถ วนและชั ดเจน โดยเฉพาะมิ ติดา นสัง คมและวั ฒนธรรม กล า วคื อ มุ ง สร า ง
เครือขายของชุมชนไทยในเขตอาณา และมุงสรางความสามัคคีและสมานฉันทของชุมชนไทย โดย
จะสนับสนุนการรวมตัวกันจัดกิจกรรมของชุมชนไทย โดยใชวัดเปนศูนยกลาง อีกทั้งจะแสวงหา
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เวทีการเผยแพรความสามารถของชุมชนไทย ในดานวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง สวนมิติ ดานบริการ
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 ดังนี้
(1) ดําเนินการเกี่ยวกับงานดานกงสุล ตลอดจนดูแลปกปองคุมครองผลประโยชนของ
ประเทศไทยและคนไทยในประเทศในความรับผิดชอบ
(2) ดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมความสัมพันธและรายงานสถานการณทางการคา
เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมในประเทศในความรับผิดชอบมายังกระทรวงการตางประเทศ
ในทางปฏิบัติ สถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก มีหนาที่เปนตัวแทนของประเทศไทยใน
พื้นที่ที่มีเขตอาณาในการคุมครองผลประโยชนของประเทศ คนชาติไทย ทั้งเอกชนและนิติบุคคล
และสามารถแยกแยะภารกิจได ดังนี้
2.2.1 สงเสริมความสัมพันธดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และดานวัฒนธรรมกับรัฐ
ในเขตอาณา รวมทั้งสงเสริมความสัมพันธฉันมิตรระหวางกันในทางอื่น ๆ
2.2.2 ปกปองคุมครองและดูแลผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศทั้งที่เปนบุคคล
ธรรมดาและองคกรที่ตั้งขึ้นในต างประเทศ ตลอดทั้งการชวยเหลือคนไทยที่ประสบปญหาและ
ตองการความชวยเหลือ ซึ่งเรียกวาผูทุกขไดยากในตางประเทศ
2.2.3 ใหบริการดานกงสุล ไดแกการออกหนังสือเดินทาง การจดทะเบียนตาง ๆ เชน
ทะเบียนคนเกิด คนตาย ทะเบียนสมรส ทะเบียนหยา รับรองเอกสารหรือออกหนัง สือรับรองเพื่อให
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 งานจั ด การเลื อ กตั้ ง นอกราชอาณาจั ก รสํ า หรั บ การเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไปสมาชิ ก สภา
ผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งงานสวนนี้ เปนงานที่ตองใชบุคลากรจํานวนไมนอยและ และ
ตองมีความรูเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติเปนอยางดี ถึงแมจะไมใชงานประจําแตก็ดําเนินการตลอดป
เพราะกฎหมายกําหนดใหรับลงทะเบียนตลอดเวลาหากมีผูมาแจงความจํานง จึงตองมีก ารปรับปรุง
ขอมูลใหเปนปจจุบันอยูตลอดเวลา นอกจากนี้ คณะกรรมการเลือกตั้งยังกําหนดนโยบายใหมีการ
ประชาสัมพันธกระตุนเตือนใหคนไทยไดรับทราบขอมูลตลอดเวลา ซึ่งสถานกงสุลใหญฯ ก็ใช
ประโยชนจากเครือขายในการใหชวยประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร
2.2.7 งานขอความรวมมือจากหนวยราชการอื่น เชน การจัดสอบและดูแลการสอบของ
นักศึกษาปริญญาตรีและโทของมหาวิทยาลัยรามคําแหงและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช งาน
ตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษาและวิทยาฐานะของสถานบันการศึกษาของสหรัฐอเมริกา
2.3 ทฤษฎีการสรางเครือขายที่นํามาใชวิเคราะห (Networking)
2.3.1 ความหมายของเครือขาย
นั ก วิ ช าการทั้ ง ไทยและต า งประเทศ ได ใ ห คํ า จํ า กั ด ความและความหมายของ
เครือขายไวมากมาย แตสวนใหญจะไมมีความแตกตางกันนัก ดังนี้
ในพจนานุ ก รมของ The Webster’s Collegiate ได ใ ห คํ า จํา กั ดความของ
“เครือขาย” ไววา เปนการแลกเปลี่ยนขอมูลหรือบริการกันระหวางบุคคล กลุมหรือสถาบัน
Paul Starkey ที่ป รึก ษาทางวิช าการดา นการสรา งเครือ ขา ยในแอฟริก า ให
ความหมายของ “เครือ ขา ย” วา คือ กลุม ของคนหรือ องคก รที่ส มัค รใจแลกเปลี่ย นขา วสาร
ขอมูลระหวางกัน หรือทํากิจกรรมรวมกัน ในลัก ษณะที่บุค คลหรื อองคก รสมาชิก ยัง คงมีค วาม
เปนอิสระในการดําเนินกิจกรรมของตน นักวิชาการจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนของประเทศ
ไทยไดใหคําจํากัดความของ “เครือขาย” หมายถึง “ การประสานงานรูปแบบหนึ่งที่โยงใยการ
ทํางานของกลุมบุคคลหรือ องคกรหลายองคกร ซึ่งมีทรัพยากร มีเปาหมาย มีกลุมสมาชิกของตนเอง
ที่มีความคิด มีปญหา มีความตองการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเหมือนกันหรือคลายกัน ”
โดยสรุป “เครือขาย” คือ การเชื่อมโยงของกลุมของคนหรือองคกรหรือสถาบันที่
สมัครใจ ที่จะแลกเปลี่ยนขาวสารรวมกัน หรือทํากิจกรรมรวมกัน โดยมีการจัดระเบียบโครงสราง
ของคนในเครือขายดวยความเปนอิสระ เทาเทียมกันภายใตพื้นฐานของความเคารพสิทธิ เชื่อถือ เอื้อ
อาทร ซึ่งกันและกัน โดยมีประเด็นสําคัญของนิยามขางตน คือ
1) ความสัมพันธของสมาชิกในเครือขายตองเปนไปโดยสมัครใจ
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2) กิจกรรมที่ทําในเครือขายตองมีลักษณะเทาเทียมหรือแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
3) การเปนสมาชิก เครือขายตองไมมีผลกระทบตอ ความเปนอิสระหรือความเปน
ตัวของตัวเองของคนหรือองคกรนั้น ๆ
ดั ง นั้ น “เครื อข า ย” จึ ง หมายถึ ง รู ป แบบของการประสานงานกลุ ม ของคนหรื อ
องคกรสมัครใจแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลระหวางกัน หรือทํากิจกรรมรวมกัน ชวยเหลือกัน โดยการ
ติดตออาจทําไดทั้งที่ผานศูนยกลางแมขายหรือแกนนํา หรืออาจจะไมมีแมขายหรือแกนนําแตจะทํา
การติดตอโดยตรงระหวางกลุม ซึ่งจะมีการจัดรูปแบบหรือจัดระเบียบโครงสรางที่คนหรือองคกร
สมาชิกยังคงมีความเปนอิสระ โดยที่อาจมีรูปแบบการรวมกัน 2 ลักษณะ คือ
1) รูปแบบการรวมตัวแบบหลวม ๆ เฉพาะกิจ ตามความจําเปน
2) เปนโครงสรางที่มีความสัมพันธชัดเจนเหนียวแนนและยั้งยืน
2.3.2 ทฤษฎีและแนวคิดการสรางเครือขาย
การสรางเครือขายเพื่อการทํา งาน จะมีลัก ษณะเปนการสรา งเครือขา ยระหวา ง
องคกรที่ทํางานพึ่ง พิง ซึ่ง กันและกัน ไมใ ชก ารแขง ขันกัน ตามทฤษฎีและแนวคิดที่อธิบ ายการ
สรางครือขายการทํางาน ไดแก
1) ทฤษฎีก ารแลกเปลี่ย น (Exchange Theory) อธิบ ายถึง การแลกเปลี่ย น
ผลประโยชนร ะหวา งกัน ดัง นั้น เหตุผ ลหลัก ที่จ ะทํา ใหเ ครือ ขา ยเกิด ขึ้น ไดโ ดยสมัค รใจก็คือ
แตละฝายมองเห็นประโยชน ที่ตนจะไดรับ จากการเขา รวมเครือขา ย ซึ่ง จะนํา ไปสูค วามเต็ม ใจ
ที่จะประสานกันหรือเขารวมเปนเครือขาย
2) แนวคิด การรวมพลัง (Synergy) เปน การผนึก กํ า ลัง ในลัก ษณะ “พลั ง
ทวีคูณ” กลาวคือ เปนการผนึกกําลังแบบ 1+1 > 2 ซึ่งผลลัพธที่ไดก็จะดีกวาผลรวมที่เกิดจากการ
ปลอยใหตางคนตางทําแลวนําผลลัพธของแตละคนมารวมกัน
กลาวโดยสรุป ก็คือ การเชื่อมโยงในลักษณะของเครือขาย ไมใชเพียงการจัดการให
คนมานั่ง “รวมกัน” เพื่อพูดคุยสนทนากันเฉย ๆโดยไมได “รวมกัน” ทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งหากจะ
อธิบายใหเห็นภาพชัดเจนก็เปรียบเหมือนการเอาก อนอิฐมากองรวมกัน ยอมไมเกิดประโยชนแต
อยางใด แตประโยชนจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อนํากอนอิฐแตละกอนมากอเปนกําแพงโดยการประสานอิฐ
แตละกอนเขากันอยางเปนระบบ ... และก็ไมใชเปนแคการรวมกลุมของสมาชิกที่มีความสนใจ
รวมกันเพียงเพื่อพบปะสังสรรคแลกเปลี่ยนความคิด เห็นกันเทานั้น แตจะตองพัฒนาไปสูระดับของ
การลงมือทํากิจกรรมรวมกันเพื่อใหบรรลุเปาหมายรวมกันดวย และไมใชการมอบหมายใหสมาชิก
รวบรวมรายชื่อบุคคลที่มีความสนใจเหมือนกันไวในมือเพื่อสะดวกแกการติดตอ หากกระทําเชนนี้
ก็เปรียบเสมือนการขยายถุงใสอิฐใหโตขึ้นเพื่ อจะไดบรรจุอิฐไดมากขึ้น แตกองอิฐในถุงก็ยังวาง
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ระเกะระกะขาดการเชื่อมโยงประสานกันอยางเปนระบบ
2.3.3 องคประกอบของเครือขาย
หากการรวมตัวของคนเพื่อพบปะสังสรรคระหวางสมาชิก โดยไมไดมีเปาหมาย
รวมกันและไมไดตั้งใจที่จะทํากิจกรรมรวมกัน เปนการรวมกลุมแบบเฮโลสาระพาหรือรวมกันตาม
กระแสนิยมที่ไมมีวัตถุประสงคชัดเจน การรวมตัวกันในลักษณะนี้ถือวาเปนลักษณะของ เครือขาย
เทียม (Pseudo network) ดังนั้น การทําความเขาใจกับองคประกอบของเครือขายจึงมีความสําคัญ
เพื่อชวยใหสมาชิกสามารถสรางเครือขายแทแทนการสรางเครือข ายเทียม โดยองคประกอบของ
เครือขาย (แท) มีดังนี้
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 นอกจากนี้การสรางเครือขายตองไมใชการสรางระบบติดตอดวย
การเผยแพรขาวสารแบบทางเดียว เชนการสงจดหมายขาวไปใหสมาชิกตามรายชื่อ แตจะตองมีการ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกันดวย ตราบใดที่ภารกิจเครือขายยังไมสําเร็จยอมมีความจําเปนที่
จะตองรักษาเครือขายไว ประคับประคองใหเครือขายสามารถดําเนินการตอไปได และบางกรณี
หลังจากเครือขายไดบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายแลว ก็จําเปนตองรักษาความสําเร็จของเครือขายไว
หลักการรักษาความสําเร็จของเครือขาย มีดังนี้
1) มีการจัดกิจกรรมรวมที่ดําเนินอยางตอเนื่อง
2) มีการรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหวางสมาชิกเครือขาย
3) กําหนดกลไกสรางระบบจูงใจ
4) จัดหาทรัพยากรสนับสนุนเพียงพอ
5) ใหความชวยเหลือและชวยแกไขปญหา
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6) มีการสรางผูนํารุนใหมอยางตอเนื่อง
2.3.5 ผูจัดการเครือขาย
การเชื่อมโยงในลักษณะของเครือขายดังกลาว หากปลอยใหตางคนตางทําโดยไมมี
การบริหารจัดการที่ดี การติดตอประสานก็อาจประสบปญหาและขาดเอกภาพ หรืออาจถึงขั้นที่
เครือขายไมมีความยั้งยืน ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่แตละเครือขายจะตองมีหัวเรือใหญในการเชื่อม
ประสานระหวางกัน ซึ่งเรียกวา “ผูจัดการเครือขาย” เพื่อทําหน าที่ ในการดูแลรักษาเครือขายให
ดําเนินไปอยางตอเนื่องและมั่นคง ดังตอไปนี้
1) ชวยสรางแรงจูงใจและกระตุนสมาชิกรวมตัวกันทํางาน โดยมีกิจกรรมเปนสื่อ
เช นการประชุ ม ประจํ า ป การจั ดเวที แลกเปลี่ ย นข อมู ล การแก ป ญหาร วมกั น การวางแผนและ
ดําเนินการจัดกิจกรรมใหม ๆ
2) ตองเปดโอกาสใหมีก ารสื่ อสารระหว างกั น สง ขาวผานจดหมายขาวของ
เครือขายมีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน เก็บรวมรวมขอมูลและตั้งเปนศูนยขอมูลของเครือขาย
เพื่อใหสมาชิกเขาถึง
3) สรางความรักความผูกพันและความไวเนื้อเชื่อใจระหวางคนในกลุมสมาชิก
โดยเริ่มจัดกิจกรรมงาย ๆ ที่มีโอกาสประสบความสําเร็จรวมกันกอน มีกิจกรรมสรางความ สัมพันธ
ระหวางบุคลากรในกลุมสมาชิกเปนประจํา จัดเวทีใหมีการพูดคุยกันอยางตรงไป ตรงมาเมื่อเกิด
ปญหาขัดแยงระหวางกลุมสมาชิก จัดกิจกรรมสงตองานที่เกี่ยวของ
4) จัดใหมีกระบวนการตัดสินใจโดยใหสมาชิกทุกกลุมมีสวนรวม พยายามสราง
สภาพแวดลอมใหมีการเสนอความคิดเห็นอยางเปนอิสระ ไมรวบอํานาจ ควรแบงกันเปนผูนําตาม
ความถนัด ทําการรวบรวมขอมูลจากสมาชิกทุกกลุมกอนการตัดสินใจเพื่อทําใหเกิดการยอมรับและ
เต็มใจที่จะนําผลการตัดสินใจของเครือขายไปปฏิบัติ
5) วางแผนในการประสานงานระหวางสมาชิก และเชื่อมตอกับเครือขายอื่นๆ
จัดระบบการประสานงานใหคลองตัวและทั่วถึง การประสานงานถือเปนหนาที่หลักของสมาชิก
แกนนําเปนเครื่องมือ ที่ใชในการสนับสนุนทุกระดับใหสําเร็จลุลวงดวยดี

บทที่ 3
ผลการศึกษา
3.1 ภาพรวมของชุมชนไทย
การยายถิ่นฐานเขาไปตั้งรกรากในสหรัฐอเมริกาของคนไทยกลุมแรก ๆ เริ่มขึ้นในชวง
ประมาณป พ.ศ. 2517 เมื่อทหารอเมริกันเสร็จสิ้นภารกิจในสงครามเวียดนามและยายกลับประเทศ
ซึ่งบางสวนไดนําภรรยาชาวไทยกลับไปดวย ดังนั้น บรรดาภรรยาทหารอเมริกันกลุมนี้ถือเปนกลุม
แรก ๆ ที่ เ ข า มาตั้ ง รกรากในสหรั ฐฯ ต อ มาเมื่ อ สหรั ฐ ฯ แก ก ฎหมายคนเข า เมื อ งหรื อ ที่ เ รี ย กว า
“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)
ลําดับที่ STATE
2000
1
Connecticut
921
2
Maine
241
3
Massachusetts 2747
4
New Hampshire 403
5
New Jersey
2586
6
New York
8158
7
Ohio
2496
8
Pennsylvania
2309
9
Rhode Island
380
10
Vermont
154
รวม 10 รัฐ
20395
150319
รวมทั้งประเทศ
ที่มา : Thai Population in 2010, US Census Data

2010
1705
516
4712
705
3923
11763
4024
4103
591
266
32318
237629

% Change
85.12
114.11
71.53
74.94
51.70
44.19
61.22
77.70
55.52
72.73
58.46
58.08
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โดยเฉพาะวิชาชีพแพทย และพยาบาล ไดยายถิ่นฐานเขามาประกอบอาชีพในสหรัฐฯ เปน
จํ า นวนมาก นายแพทย ค นหนึ่ ง เคยเล า ให ฟ ง ว า บั ณ ฑิ ต แพทย รุ น ที่ จ บในป ค.ศ. 1968 จาก
มหาวิทยาลัยตาง ๆ ในประเทศไทยไดเดินทางเขาสหรัฐฯ เปนจํานวนมาก ซึ่งสวนใหญจะอาศัยอยู
บริเวณมิดเวสต กรุงวอชิงตัน ดีซี และในรัฐนิวยอรก หลังจากนั้น ก็จะมีคนไทยอีกกลุมหนึ่งที่เขามา
ในสถานะนักเรียน/นักศึกษาที่ไดรับทุนจากรัฐบาลและทุนสวนตัวเขาศึ กษาเลาเรียน ซึ่งบางสวนก็
ไมไดเดินทางกลับประเทศโดยไดประกอบอาชีพอยูในสหรัฐฯ ตอมาไดมีผูที่เขามาตั้งประกอบ
อาชีพดานอื่น ๆ เชน ประกอบธุรกิจอาหารไทย และพนักงานรานอาหารไทย ซึ่งในรัฐนิวยอรกและ
รัฐใกลเคียงมีอยูเปนจํานวนกวา 500 ราน เมื่อคนไทยยายถิ่นฐานเขามาอยูในสหรัฐฯ จํานวนมากขึ้น
จึงไดรวมกลุมกันเปนชุมชนไทยและเกิดมีสมาคม/ชมรมไทยเกิดขึ้นนับแตนั้นมา
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 รัฐนี้จํานวน 20,395 คน และไดเพิ่มเปน
32,318 คนในป ค.ศ. 2010 หรือเพิ่มขึ้นเกือบรอย 60 นี้เปนตัวเลขที่เปนทางการ แตยังมีคนไทยอีก
จํานวนหนึ่งที่อาศัยอยูในสหรัฐฯ โดยไมถูกกฎหมายและไมไดรวมอยูในสถิตินี้ดวยซึ่งก็มีจํานวน
ไมนอยเชนกัน
3.2 ลักษณะการกอตั้งองคกรของชุมชนไทย
3.2.1 สมาคม/ชมรมไทย
เมื่อคนไทยหลายสาขาอาชีพไดมาตั้งรกรากในรัฐแถบชายฝงตะวันออกมากขึ้นก็มี
การรวมตัวกันขึ้นเปนชุมชนใหญ และไดกอตั้งเปนสมาคม/ชมรมขึ้นมา แตการจัดตั้งสวนใหญจะ
แบงโดยภูมิลําเนา สาขาอาชีพ สถาบันการศึกษาและกิจกรรม ซึ่งมีทั้งหมดจํานวน 18 แหง ดังนี้
1) สมาคมชาวเหนือ
2) สมาคมทักษิณ
3) สมาคมไทยอีสาน
4) สมาคมแพทยไทยในอเมริกา
5) สมาคมพยาบาลไทยภาคตะวันเฉียงเหนือแหงสหรัฐฯ
6) ศูนยวัฒนธรรมไทยแหงรัฐนิวยอรก
7) ชมรมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
8) ชมรมเกษตรศาสตร
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9) สมาคมธรรมศาสตร
10) ชมรมสงเสริมวัฒนธรรมไทยแหงนิวยอรก
11) สมาคมรวมใจไทย
12) สมาคมหอการคาไทย
13) สมาคมไทย USA
14) ชมรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม
15) สมาคมไทยบอสตัน
16) สมาคมไทยแหงรัฐเพ็นซิลเวเนีย
17) กลุมศิลปนไทยในนิวยอรก (Thai Artists Alliance –TAA เปนกลุมศิลปนไทย
รุนใหมที่กอตั้งขึ้นเมื่อป 2010 เพื่อนําเสนอผลงานดานศิลปะของคนไทยแก ชาวตางชาติ และไดจัด
กิจกรรมดานนี้มาแลว 2 ครั้ง ซึ่งไดรับการตอบรับเปน อยางดี)
18) สมาคม/ชมรมนักเรียนในมหาวิทยาลัยตาง ๆ อีกหลายแหง เชน ที่มหาวิทยาลัย
ฮารวารด สถานบันเทคโนโลยีแหงแมสซาชูเซ็ทส มหาวิทยาลัยคอรแนล มหาวิทยาลัยซีราคิวส และ
มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ฯลฯ
3.2.2 วัดไทย
สังคมไทยตั้งแตโบราณกาลมาถือวา วัดเปนศูนยรวมและเปนที่พึ่งทางใจของคน
ไทย เมื่ อ ชุ ม ชนไทยย า ยถิ่ น ฐานไปตั้ ง รกรากในต า งถิ่ น ก็ ยั ง ยึ ด ถื อ วั ด เป น ศู น ย ท างด า นจิ ต ใจ
เหมือนเดิม ดังนั้น ชุมชนไทยจึงไดรวมตัวกันสรางวัดขึ้น เพื่อเปนศูนยรวมของชุมชน เปนสถานที่
พบปะกันในทุกวันหยุดหรือเทศกาลสําคัญ ซึ่งตางจากสมาคม/ชมรม ซึ่งนาน ๆ จึงจะมีโอกาสได
รวมกลุมกันจัดกิจกรรม นอกจากนี้ วัดยังเปนสถานที่สําคัญที่ชาวไทยไดประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา เชนทําบุญ บริจาคทาน เปนตน อีกทั้งยังเปนสถานที่สําหรับการปฏิบัติธรรม และเผยแ ผ
พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมไทยแกผูที่สนใจทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ อีกทั้งเปนสถานที่
สอนภาษาไทยและปลูกฝงวัฒนธรรมไทยใหแกเยาวชนไทยที่เติมโตในตางแดนอีกดวย โดยในเขต
อาณาของสถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก มีวัดไทยอยูทั้งหมดจํานวน 12 แหง ดังนี้
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) วัดปากน้ําอเมริกา รัฐโอไฮโอ
12) วัดโอไฮโอธรรมาราม
3.2.3 สถานะการกอตั้งและกิจกรรมของสมาคม/ชมรมตาง ๆ และของวัดไทย
เพื่อใหเห็นลักษณะและรูปแบบการรวมกลุมของชุมชนไทยชัดเจนขึ้น จึงขอนํา
ตัวอยางการรวมกลุมของสมาคมไทยและการกอตั้งวัดไทยมาประกอบ คือสมาคมไทยบอสตัน ใน
รัฐแมสซาชู เซ็ ท ส และวั ดวชิ รธรรมปที ป ลองไอส แลนด รั ฐนิ วยอร ก โดยเห็ นว า สมาคมไทย
บอสตัน เปนสมาคมที่คอนขางมีความเขมแข็งและครอบคลุมในเขตรัฐนิวอิงแลนด ทั้ง 5-6 รัฐ อีก
ทั้งสามารถหาขอมูลประกอบไมยากนัก สําหรับกรณีวดั วชิรธรรมปทีป นั้น นับวา เปนวัดที่เปนศูนย
รวมที่สําคัญของชาวไทยในเขตรัฐนิวยอรกและรัฐใกลเคียง
3.2.3.1 สมาคมไทยบอสตัน
ก. การกอตั้งและวัตถุประสงค
กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2001 และไดจดทะเบียนเปนองคกรไม
แสวงผลกําไร (Non-profit Organization) โดยใชชื่อภาษาอังกฤษวา Thai Association of Boston มี
สํานักงานอยูที่ 4 Wadsworth St. Allston, MA 02134 ในการดําริในการกอตั้งสมาคมแหงนี้ เกิดจาก
การรวมตัวกันของคนไทยในเขตรัฐนิวอิงแลนดทั้ง 6 รัฐ รวมมือกันจัดงาน Thai Night ขึ้นเพื่อนํา
รายได ใ ห ก ารกุ ศ ลและหาทุ นส ง เสริ ม ในการริ เริ่ ม จั ดตั้ ง สมาคมชาวไทยในบอสตั น เพื่ อเป น
ศูนยกลางของคนไทยที่จะใหความชวยเหลือซึ่งกัน และกัน และหลังการจัดงานดังกลาวแลว จึงไดมี
การกอตั้งสมาคมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค สําคัญ ดังนี้
1) เพื่อพบปะสังสรรค สรางความสามัคคี และความเขาใจในสังคมไทย
2) เพื่อชวยเหลือซึ่งกันแลกัน ตามความจําเปนและเหมาะสม
3) เพื่อสงเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และเกียรติคุณของชาติไทย
4) เพื่ อ ส ง เสริ ม การริ เ ริ่ ม และสร า งสรรค กิ จ กรรมต า ง ๆ ภายใน
ขอบเขตแหงศีลธรรม และกฎหมาย
5) เพื่อรวมมือกันประกอบการกุศล และสรางสาธารณประโยชน
6) เพื่ อ ประสานร ว มกิ จ กรรมกั บ สมาคมชาติ ต า ง ๆ อั น เป น
ประโยชนของสมาคมไทย นับตั้งแตกอตั้งสมาคมไทยบอสตันจนถึงปจจุบัน ไดมีนายกสมาคมแลว
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ทั้งสิ้น 5 คน โดยมีนายศรีศักดิ์ สีหะไตร เปนนายกสมาคมคนแรก และนายตอศักดิ์ ฮุนตระกูล เปน
นายกสมาคมคนปจจุบัน โดยนายกสมาคมมี วาระดํารงตําแหนงคราวละ2 ป และสามารถดํารง
ตําแหนงซ้ําไดหากมีความจําเปน
ข. กฎขอบังคมสมาคมไทยบอสตัน
สมาคมไทยบอสตั น มี ก ฎข อ บั ง คั บ ของสมาคมอย า งชั ด เจน โดย
แบงเปนหมวดหมูอยางละเอียด เชน หมวดวาดวยวัตถุประสงคสมาคม หมวดวาดวยสมาชิกภาพ
หมวดวาดวยสิทธิและหนาที่ของสมาชิก หมวดวาดวยคณะกรรมการอํานวยการ ซึ่งมีหนาที่กําหนด
นโยบายและควบคุมดูแลการบริหารของคณะกรรมการบริหาร หมวดวาดวยเรื่องการเงินและทรัพย
สินสมาคม รวมทั้งหมวดวาดวยการเปลี่ยนแปลงแกไขขอบังคับสมาคมและการยกเลิกสมาคม เปนตน
ค. กิจกรรมของสมาคม
โดยทั่วไป กิจกรรมของสมาคม/ชมรมไทยตาง ๆ ไมมีความแตกตาง
กันมากนัก สมาคมไทยบอสตันก็มีกิจกรรมในลักษณะเดียวกันคือ จัด งาน Thai Night เพื่อหาทุนเขา
สมาคม รวมกันจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา การรับบริจาคเงินชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวมใน
ประเทศไทย เมื่อป 2553 แลป 2554 ใหความชวยเหลือนักศึกษาไทยที่เดินทางมาในโครงการ
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม (work and travel) ที่ไดรับความเดือดรอนจากโครงการ โดยจัดหาที่พัก
การจัดหางานใหทํา และดูแลชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนในเบื้องตน และกิจกรรมดานสันทนา
การอื่น ๆ .
3.2.3.2 วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอสแลนด นิวยอรก
ก. การกอตั้ง กิจกรรมและการดําเนินการ
วัดวชิรธรรมปทีป ตั้งขึ้นจากความศรัทธาของชาวพุทธในรัฐนิวยอรก
และรัฐใกลเคียง โดยจดทะเบียนเปนนิติบุคคลประเภทไมหวังผลกําไร (Non-profit Organization)
ไวกับรัฐนิวยอรกเมื่อป พ.ศ. 2518 จนถึงปจจุบันนี้มีอายุราว 37 ป ถือวาเปนวัดไทยแหงแรก ๆ ใน
นิวยอรก โดยมีผูนําในการกอตั้งที่สําคัญคือ หมอมหลวงพีระพงษ เกษมศรี เอกอัครราชทูตผูแทน
ถาวรประเทศไทยประจํ า สหประชาชาติ ณ นครนิ วยอร ก โดยได รว มกั บ ชาวพุ ท ธทั้ ง ไทยและ
ตางชาติระดมเงินบริจาคได 22,000 ดอลลารสหรัฐ แลวไปซื้อสถานที่ซึ่งตั้งอยู ที่2084 Anthony
Ave., Bronx, New York แตดวยปญหาดานกรรมสิทธิ์ทําใหตองยายไปที่แหงใหมที่ 141 West 179
Street, Bronx, New ในปเดียวกัน และตั้งชื่อใหมเปน “วัดวชิรธรรมปทีป ” ไดจดทะเบียนเปน
นิติบุคคลภายใตกฎหมาย The religious corporations law และThe membership corporation law
และด ว ยเหตุ ที่ ส ถานที่ ใ นเขตนี้ (Bronx) คั บ แคบและไม ป ลอดภั ย จึ ง ได ย า ยมาอยู ที่ ใ หม ที่ 75
California Road, Mount Vernon, New York แตสถานที่แหงนี้ก็ยังคับแคบและไมสามารถขยายได
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ในป พ.ศ. 2535 จึงไดมาตั้งที่ที่อยูปจจุบันคือ เลขที่110 Rustic Road, Centereach, Long Island, New
York ที่แปลงนี้เปนวัดที่ถูกตองตามกฎหมายอยูแลว และมีเนื้อที่ 4.98 เอเคอร
ข. วัตถุประสงคและกิจกรรม
วัดวชิรธรรมปทีปนับวาเปนวัดที่สําคัญแหงหนึ่งในเขตรัฐนิวยอรก
เปนศูนยรวมของพุทธศาสนิกชนชาวนิวยอรกและรัฐใกลเคียง มีการบริหารจัดการที่เปนระบบ ใน
การจดทะเบียนนั้น ไดรางขอบังคับ (By laws) ของนิติบุคคล โดยมีหลักการใหคณะสงฆเปนผูดูแล
และบริหารวัด สินทรัพยตางๆ ใชชื่อนิติบุคคลเปนเจาของกรรมสิทธิ์ ทั้งนี้คณะสงฆเปนผูแตงตั้ ง
ฆราวาสเปนเจาหน าที่ชวยเหลือ แตไม มีสิทธิ์จะไดเงินเดื อน หรือคาตอบแทนจากวัดแตอยางใด
รายไดและทรัพยสิ นตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจะตองใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของวัดทั้ง สิ้น มีกิจกรรมที่เป น
ประโยชนทั้งกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมดานวัฒนธรรม และการศึกษา วัตถุประสงค ในการ
กอตั้งวัดตามที่ระบุไวในเอกสารเผยแพรของวัดคือ เพื่อเปนสถานที่พํานักของคณะสงฆ เปนที่เผย
แผหลักธรรมคําสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา เปนศูนยในการบําเพ็ญกุศลและสาธารณประโยชน
ของชาวพุทธ และเปนสถานที่สั่งสอนอบรมและเผยแพรภาษาไทย และวัฒนธรรมไทยแกผูที่สนใจ
ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ โดยมีกิจกรรมที่สามารถแยกได ดังนี้

1) จัดฝกอบรมการทําสมาธิกรรมฐานทุกวันศุกร เวลา 14.00 – 18.00 น.
2) โรงเรี ย นพุท ธศาสนาวั นอาทิ ตย เพื่ อสอนภาษาและวั ฒนธรรม
ไทยแกลูกหลาน ไทยทั่วไป
3) การสอนดนตรีและนาฏศิลปไทย
4) เปดสอนภาษาไทยและภาษาบาลีแกผูสนใจทั่วไป ซึ่งเริ่มมาตั้งแต
ป พ.ศ. 2519
5) ออกวารสารรายเดื อ น “ธรรมปที ป ”

ทั้ ง ภาษาไทยและ
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ภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร ขาวสารขอมูลและความรูดานพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย
6) รวมกับสถานกงสุล ใหญ ณ นครนิวยอรกจั ดงานวั นเฉลิม พระ
ชนมพรรษาทุกป
7) อนุเคราะหสถานที่ใหสมาคม/ชมรมตาง ๆ จัดกิจกรรมตาง ๆ
3.3 กิจกรรมของชุมชนไทยในชวงที่ผานมา
จากการสํารวจขอมูลที่ปรากฏตามเอกสาร หนังสือพิมพทองถิ่น website ตาง ๆ ในพื้นที่
และไดมีโอกาสไดเขาไปสัมผัสโดยตรง พบวา ในชวงที่ ผานมา กิจกรรมของชุมชนไทยในเขต
อาณาของสถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก สามารถจําแนกได ดังนี้
3.3.1 กิ จ กรรมหลั ก ๆ ของแต ล ะสมาคม/ชมรม คื อ การจั ด งานประจํ า ป 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
นครนิ ว ยอร ก ในการเผยแพร วั ฒ นธรรมไทยในวั น วิ ส าขบู ช าโลกภายในสํ า นั ก งานองค ก าร
สหประชาชาติเปนประจําทุกป
3.3.6 เขารวมกิจกรรมดานการแลกเปลี่ยนและการแสดงวัฒนธรรมกับองคกรเชื้อชาติ
เอเชียในเขตลองไอสแลนด
3.3.7 จัดกิจกรรมระดมทุนชวยเหลือนักการเมืองสหรัฐฯ โดยในชวงการหาเสียงเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีครั้งที่แลว ชุมชนไทยไดจัดงานระดมทุนชวยเหลือนางฮิลลาลี่ คลินตันและเมื่อวันที่
24 พฤษภาคม 2554 ชุมชนไทยไดจัดพบปะแลกเปลี่ยนความคิดกับนาย John Lui วาที่ผูสมัคร
แขงขันในตําแหนง Major ของนครนิวยอรก ซึ่งจะเกิดขึ้นในปลายปนี้
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3.4 การปฏิสัมพันธเชื่อมโยงระหวางสมาคม/ชมรมไทย

สมาคม/ชมรมตาง ๆ ทั้ง 17 แหง และวัดอีก 12 วัด ในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ ณ
นครนิวยอรก ไดมีการปฏิสัมพันธ เชื่อมโยงกันในลักษณะเครือขายระหวางกันมาเรื่อยมา และเปน
การเชื่ อโยงที่ เกิ ดขึ้ นจากการเห็ นประโยชน ร วมกั น มี ค วามสมั ค รใจ ร วมทํ า กิ จกรรมกั นอย า ง
ตอเนื่อง และทุกสมาคม/ชมรมยังคงความเปนตัวของตัวเองไวอยางอยางเหมาะสม ซึ่งตามทฤษฎี
เครื อขา ย ทุ กองคก รที่มี สวนรวมในเครือข ายยั งคงมีค วามเป นอิส ระ มีค วามเทา เที ยมกั นภายใต
พื้นฐานของความเคารพสิทธิ์ มีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ซึ่งการเชื่อมโยงในลักษณะเครือขาย
ของสมาคม/ชมรมไทยตั้งอยูบนพื้นฐานทางความคิดและหลักการ ในลักษณะ ดังนี้
3.4.1 มีการรับรูมุมมองและวิสัยทัศนที่เหมือนกัน
แตละสมาคม/ชมรม ตางก็มีความคิดและการรับรู ที่เหมือนกันถึงความจําเปนที่
จะตองมีปฏิสัมพันธเชื่อมโยงระหวางกันและกัน มีจุดมุงหวังที่จะมีความรวมมือกัน ตางฝายตาง
อาศัยพึ่งพิงซึ่งกันและกันมาโดยตลอด ไปมาหาสูกันอยางสม่ําเสมอ จึงทําใหเกิดความรูสึกผูกพัน
ในการดําเนินกิจกรรมรวมกันเพื่อแกไขปญหาหรือลดความเดือดรอนที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ตางก็มี
ความมุ ง หมายและมุ ง มั่ น ในอั น ที่ จ ะสร า งความสมั ค รสมานสามั ค คี ภ ายในกลุ ม ร ว มกั น สร า ง
สาธารณะประโยชนใหแกชุมชนและชวยเหลือเกื้อกูลแกผูที่ดอยโอกาส แมโดยรายละเอียดแลว แต
ละสมาคม/ชมรมอาจมีความแตกตางกันอยูบาง แตก็ไดพยายามปรับ ตัวใหมีวิสัยทัศนและทัศคติ
รวมกันใหมากที่สุด แมจะไมซอนทับกันแนบสนิทจนเปนภาพเดียวกัน แตอยางนอยก็สอดรับไปใน
ทิศทางเดียวกัน
3.4.2 มีความสนใจรวมกัน
การเขามารวมกันขององคก รใดก็ตามยอมหนีไม พนจากทฤษฎีการแลกเปลี่ย น
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(ผลประโยชน) กลาวคือแม วาวั ตถุประสงค ของการเชื่ อมโยงมีป ฏิสัมพั นธรวมกันของสมาคม/
ชมรมตาง ๆ จะมุงเนนใหเปนไปเพื่อทําสาธารณะประโยชนก็ตาม แตอยางไรเสีย แตละ องคยอ ม
มองเห็น ประโยชนที่ต นจะไดรับ จากการเขา รว มกับ กลุม ซึ่ง จะนํา ไปสูค วามเต็ม ใจที่จ ะ
ประสานกันหรือเขารวมอยางเต็มใจ
3.4.3 การมีสวนรวม
การมีสวนรวมเปน สิ่งสําคัญมาก เพื่อใหการรวมกันเกิดความเขมแข็ง เนื่องจาก
เปนเงื่อนไขที่สําคั ญที่จะกอใหเกิดการรับรู รวมคิด รวมติดสินใจ และรวมลงมือกระทํากิจกรรม
อยางเขมแข็ง การมีสวนรวมในลักษณะนี้ ทุกสมาคม/ชมรมตางไดรับเกียรติเทาเทียมกัน ตางก็อยูใน
ฐานะ “หุนสวน” ความสัมพันธระหวางกันจึงเปน ความสัมพันธในแนวราบ คือความสัมพันธฉัน
เพื่อน มากกวาความสัมพันธในแนวดิ่ง ซึ่งบางครั้งก็ทําไดยากในทางปฏิบัติ เพราะตองเปลี่ยนกรอบ
ความคิดของแตละคนโดยการสรางบริบทแวดลอมอื่น ๆ เขามาประกอบดวย เพราะแตละสมาคม/
ชมรมมีความแตกตางของสมาชิกภายอยูไมนอย มีที่มาและภูมิหลังสถานะทางสังคมและอาชีพแต
แตกตางกัน
3.4.4 การเกื้อหนุนพึ่งพาและเสริมสรางซึ่งกันและกัน
เหตุผลประการสํ าคัญ อี กประการหนึ่ง ที่ ทําให สมาคม/ชมรมไทย เกาะเกี่ ยวกั น
ต อเนื่ อ งมาโดยตลอด ก็ เพราะการเกื้ อหนุ น เอื้ อเฟ อ และส ง เสริ ม ซึ่ ง กั น และกั น จึ ง ส ง ผลให มี
ปฏิสัมพันธระหวางกันอยางอัตโนมัติ นอกจากนี้ ยังสรางความเขมแข็งใหกันและกัน โดยนําจุดแข็ง
ของฝายหนึ่งไปชวยแกไขจุดออนของอีกฝายหนึ่ง แลวทําใหไดผลลัพธเพิ่มขึ้นในลักษณะพลัง
ทวีคูณ ซึ่งดีกวาการที่ตางคนตางอยู
3.4.5 การมีปฏิสัมพันธในเชิงแลกเปลี่ยน
ไดมีการทํากิจกรรมรวมกันเพื่อกอใหเกิดการปฏิ สัมพันธระหวางกัน เชน มีการ
ติดตอกันผานทางสื่อ เชน มีภาพกิจกรรมตามสื่อตาง ๆ การพบปะพูดคุย การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน หรือมีกิจกรรมประชุมรวมกัน โนบางโอกาส ซึ่งชวยเปนสิ่งประสานสัมพันธ
ระหวางกันไดเปนอยางดี ทําใหเกิดความคุนเคยและเรียนรูซึ่งกันและกัน จนทําใหเกิดความไวเนื้อ
เชื่ อ ใจระหว า งกั น และลั ก ษณะของการปฏิ สั ม พั น ธ นั้ น เป น ลั ก ษณะของการแลกเปลี่ ย นกั น
(reciprocal exchange) มากกวาที่จะเปนผูใหหรือเปนผูรับฝายเดียว (unilateral exchange) ซึ่ง
ปฏิสัมพันธกันในลักษณะนี้ยิ่งมีมากเทาใดก็จะเกิดความผูกพันระหวางกันมากขึ้นเทานั้น
กล า วโดยสรุ ป การรวมกลุ ม กั นในลั ก ษณะนี้ ข องสมาคม/ชมรมไทยในเขตรั ฐ
นิวยอรกและรัฐใกลเคียงเกิดขึ้นอยูเสมอมา โดยมีสถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรกเปนศูนยกลาง
และเป น ตั ว เชื่ อ มประสาน และได มี ก ารร ว มกั น ทํ า กิ จ กรรมในลั ก ษณะต า ง ๆ มาโดยตลอด
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นอกจากนี้ สมาคม/ชมรมที่เปนสมาชิกวัดแหงหนึ่งก็ไปมาและรวมงานบุญกับวัดอีกแหงในลักษณะ
แลกเปลี่ยนการเยือนกันอยูเนือง ๆ จึงเห็นไดวา การแยกกันเปนสมาคม/ชมรม ไมไดเปนเครื่องแบง
เขตดานความสัมพันธแตอยางใด ชุมชนไทยโดยรวมยังคงอยูแบบพึ่งพิงอาศัยซึ่งกันและกันอยูเสมอ
เมื่อมีภารกิจใดที่ตองการระดมสรรพกําลังของคนไทยทั้งมวล สมาชิกของแตสมาคม/ชมรมก็ไดรับ
การแจงขาวและเชิญชวนใหมารวมกิจกรรมกันอยางพรอมเพียงเสมอ นับวาสมาคม/ชมรมตาง ๆ ก็มี
การติดตอประสานงาน และรวมมือกันระหวางกลุมเปนลักษณะใยแมงมุม แตอยางไรก็ดี หากจะดู
ในรายละเอียดก็จะพบดวยวา การรวมตัวกันของชุมชนไทยไมวาจะภายในลุมหรือขามกลุม ยังเป น
การรวมตัวกันอยางหลวม ๆ ไมแนบแนนอยางที่ควรจะเปน ไมมีสมาคม/ชมรมใดยินดีที่จะแสดง
บทบาทนําอยางชัดเจนหรือมีความพรอมที่จะเปนผูนําของสมาคม/ชมรมอื่น การทํากิจกรรมสวน
ใหญจึงเปนการแยกกันทําของแตสมาคม/ชมรม และสวนใหญก็เปนการจัดกิจกรรมหารายไดของ
สมาคม/ชมรมดังที่กลาวมาแลว อยางไรก็ดี ไดมีการจัดกิจกรรมรวมกันในบางโอกาส โดยมีสถาน
กงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก เปนผูประสาน เชน การจัดงานการกุศล “รวมใจชวยภัยน้ําทวม” ในป
2553 และป 2554 และการจัดคอนเสิรตเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554 ซึ่งการจัดงาน
ในลักษณะนี้ ผูที่แสดงบทบาทนําคือส วนราชการซึ่งไดแกสถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรกและ
สวนราชการที่เกี่ยวของ เพราะมีความพรอม และสมาคม/ชมรมทุกแหงตางใหการยอมรับ ยินดีให
แสดงบทบาทนํา และใหความรวมมือดวยดี
3.5 นโยบายและการดําเนินการของฝายราชการ
3.5.1 งบประมาณคาใชจายในการสนับสนุนกิจกรรมคนไทยในตางประเทศ
ก. กระทรวงการตางประเทศไดจัดสรรงบประมาณเพื่อใชจายในการสงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมของคนไทยในตางประเทศไวรองรับแผนงานของสถานเอกอัครราชทูตและ
สถานกงสุลใหญไวจํานวนหนึ่ง โดยใหผูที่ประสงคจะใชงบนี้เขียนแผนงานและโครงการเสนอเขา
ไปเพื่อขอการอนุมัติจัดสรรให โดยมีหลักเกณฑสําคัญ คือ
1) เปนเงินบริจาคอุดหนุนสมาคม/ชมรมหรือองคกรของคนไทย
2) เปนเงินชวยในสวนของการจัดงานหรือการแสดง หรือจัดกิจกรรมของ
สมาคม/ชมรมไทย
3) เป นค า ใช จา ยในการจั ดซื้ อ หรื อจั ดจ า งครุ ภั ณฑ ห รื อ สิ่ ง ก อสร า งให แ ก
สมาคม/ชมรม หรือ องคกรของคนไทยในตางประเทศ
4) เป น ค า ใช จ า ยในการสนั บ สนุ น อาสาสมั ค รเพื่ อ ช ว ยเหลื อ คนไทยใน
ตางประเทศ
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5) เปนคาจางบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญดานตาง ๆ เพื่อชวยเหลือคนไทยที่ตก
ทุกข ไดยากในตางประเทศ
ข. สถานกงสุลใหญ ณ นครนิว ยอรก ไดมีแผนงานและโครงการในการใหการ
สนับสนุนและชวยเหลือสมาคม/ชมรม หรือองคกรคนไทยในตางประเทศในรูปแบบตาง ๆ เปน
ประจํ า ทุก ป โดยในป พ.ศ. 2555 ไดเสนอโครงการเพื่ อขออนุ มั ติง บประมาณเพื่ อดํ าเนิ นการ
สนับสนุนและชวยเหลือชุมชนไทยในรูปแบบตาง ๆ ทั้งทางตรงและทางออ มในหลายโครงการ
ดังนี้
1) เสนอโครงการสนับ สนุนกิ จกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย ศาสนา
วัฒนธรรมไทย ดนตรีไทย และนาฏศิลปไทยใหแกศูนยวัฒนธรรมแหงนิวยอรกและวัดไทย 9 วัด
จํานวน 540,000 บาท และไดรับอนุมัติ 200,000 บาท ทําใหสถานกงสุลใหญฯ ไดปรับลดกิจกรรม
ลง เพื่อใหสอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับ
2) เสนอโครงการงบประมาณภารกิ จ ยุ ท ธศาสตร ภายใต ชื่ อ โครงการ
“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
th
Food District on 9 Avenue” โดยจะรวมกับภาคธุรกิจรานอาหารไทยในการจัด Thai Restaurant
Week ขึ้นที่ถนนหมายเลข 9 ของนครนิวยอรก ซึ่งที่ถนนแหงนี้ มีรานอาหารไทยอยูจํานวนมากกวา
40 ราน ซึ่งการจัดโครงการนี้จะมีทีมประเทศไทยรวมดวย และไดรับอนุมัติเงินจํานวน 800,000
บาท
3.5.2 การดําเนินโครงการและกิจกรรมดานการเชื่อมโยงชุมชนไทย
ก. กรมอเมริ กา กระทรวงการต า งประเทศ ได ดํา เนิ นโครงการสร างเครือข า ย
ชมรม Thai Club และ Thai Studies Program ของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อผลักดันใหเครือขายเหลานี้ เปนกลไกความรวมมือที่สําคัญ โดยใหมีการจัดกิจกรรมสงเสริม
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ความรวมมือ และผลักดันใหเครือขาย Thai Club สรางชองทางการติดตอและแลก เปลี่ยนขอมูล
ขาวสารระหวางกันและเชื่อมโยงกับองคกรของสหรัฐฯ เพื่อสรางความรวมมือดานวิชาการ สังคม
วัฒนธรรมอยางแข็งขันตอไป ซึ่งกรมอเมริกา ไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเครือขายเหลานี้เปน
ประจําทุกป และไดมีการจัดประชุมเครือขายนี้ไปแลว 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 2 ไดจัดขึ้นที่สถานกงสุล
ใหญ ณ นครนิวยอรกระหวางวันที่ 20-24 เมษายน 2554 และกําหนดจัดประชุมครั้งที่ 3 ที่นคร
ลอสแอนเจลิส ในชวงเดือนสิงหาคม 2555
ข. สถานกงสุ ล ใหญ ณ นครนิ ว ยอร ก ได ต ระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการ
รวมกลุมของชุมชนไทย โดยไดใหการสนับสนุนทั้งในรูปงบประมาณและการเขาไปรวมกิจกรรม
มาโดยตลอด โดยไดดําเนินการในลักษณะเปนผูเชื่อมโยง แสวงหาความรวมมือ และสรางกิจกรรม
รวมระหวางชุมชนไทย ซึ่งพอนํามากลาวโดยสรุป ได ดังนี้
1) จั ด งานงานถวายพระพรชั ย มงคลพระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว และ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ รวมกับชุมชนไทยเปนประจําทุกป โดยสถานกงสุลใหญ ฯ
ได เ ชิ ญ ชวนสมาคม/ชมรมต า ง ๆ เข า ร วมงานโดยพร อมเพรี ย งกั น และได รั บ ความร วมมื อ เข า
รวมงานเปนอยางดีเสมอมา
2) จัดราตรีเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาองคมหาราชันย โดยวงดนตรีสุนทรา
ภรณ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2554 โดยมีรายไดจนวน 31,907 ดอลลารสหรัฐฯ ไดนําทูลเกลาฯ ถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวโดยเสด็จพระราชกุศล
3) จัดงานระดมเงินบริจาคช วยเหลือผูประสบอุทกภัยในเมืองไทย เมื่อวันที่
30 1ตุลาคม 2554 โดยมีสมาคม/ชมรมตาง ๆ เขารวมอยางพรอมเพรียงกัน โดยสามารถรวบรวมเงิน
บริจาคประมาณ 50,000 ดอลลารสหรัฐ โดยไดสงมอบใหกับสภากาชาดไทย
4) สนั บสนุ นโครงการผ าตั ดเฉลิ มพระเกี ยรติ โดยนายสุ พั ฒน อินฟ าแสง
รวมกับนายแพทย Steven Roser ในการจัดทีมแพทยอาสาจากมูลนิธิ Healing the Children ไปให
การผาตัดแกผูปวยปากแหวงที่จังหวัดอุบลราชธานีระหวางวันที่ 23-27 มกราคม 2555 โดยมีผูปวย
ทั้งชาวไทยและชาวลาวมารับการผาตัด
5) พบปะและรวมกิจกรรมตาง ๆ กับชุมชนไทยในรัฐนิวยอรกและรัฐในเขต
อาณา อยา งสม่ํา เสมอ โดยเฉพาะในงานบุญพิธีตา ง ๆ ของวั ดในเขตอาณาทั้ง 12 วั ด และงาน
กิจกรรมของสมาคม/ชมรมทั้ง 18 แหง เฉลี่ยเดือนละ 2-3 ครั้ง
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 ที่เอื้อตอภารกิจของทางราชการ
3.6.1 บทบาทในการใหความชวยเหลือคนไทยที่ตกทุกขไดยาก
สถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก มีขอจํากัดดานบุคลากรและระยะทางที่หางไกล
ในการเดินทางไปยังสถานที่ตาง ๆ ใหถึงอยางรวดเร็วทันการณ ในหลายโอกาสที่มีคนไทยประสบ
ปญหา แตสถานกงสุล ใหญฯ ไมสามารถจัดสงเจาหนาที่ไปใหความชวยเหลือในทันที ตองอาศัย
เครือขายชุมชนไทยที่กระจายอยูตามเมืองตาง ๆ ใหเขาไปชวยเหลือในเบื้องตน หรือบางครั้งที่ มี
ปญหาดานขอกฎหมาย ซึ่งเจาหนาที่ ยังขาดความรูและความชํานาญ จึงตองอาศัยเครือขายคนไทยที่
มีความรูดานนี้ ซึ่งอาจเปนตัวคนไทยเองหรือบางครั้งอาจเปนญาติหรือผูที่รูจักมักคุนของคนไทย
เชน กรณีนักศึกษาจากประเทศไทยเดินทางเขามาในสหรัฐฯ ในโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
หรือที่เรียกกันวา “work and travel” ประสบปญหากับนายจาง ถูกใหออกจากงานและตองเดินทาง
กลับทันที โดยไมมีที่พักพิงชั่วคราว หรือบางครั้งประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย และตองการความ
ชวยเหลือจากสถานกงสุลใหญฯ อยางเรงดวน เครือขายชุมชนไทยในเมืองตาง ๆ จะสามารถเขาไป
ใหความชวยเหลือในเบื้องตน ทั้งดานการใหคําปรึกษาและการดูแลดานการเปนอยูและอื่น ๆ หรือ
กรณีหญิงไทยใชอาวุธปนยิงสามีชาวอเมริกันไดรับบาดเจ็บแลวถูกจับกุมคุมขังที่รัฐโอไฮโอ และ
ญาติที่เมืองไทยขอใหสถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก เขาไปเยี่ยมเพื่อสอบถามเหตุการณและ
หาทางชวยเหลือในโอกาสแรก สถานกงสุลใหญฯ ไดขอใหเครือขายคนไทยที่เมืองโคลัมบัส รัฐ
โอไฮโอ เขาไปเยี่ยมและสอบถามขอมูล และหารือในดานขอกฎหมายในการใหความชวยเหลือ ใน
เบื้องตน
3.6.2 บทบาทการเผยแพรภาพลักษณและวัฒนธรรมไทย
คนไทยไม ว า จะอยู ที่ ไ หนก็ คื อ คนไทย ภาพลั ก ษณ แ ละการแสดงออกทาง
วัฒนธรรมยอมติดตัวคนไทยไปโดยตลอด ไมวาจะตองการหรือไมก็ตาม ดังนั้น บทบาทที่สําคัญอีก
ประการหนึ่ง ที่คนไทยในตางประเทศจะชวยเสริมใหกับภารกิจของฝายราชการคือการเผยแพร
ภาพลักษณชื่อเสียงและวัฒนธรรมไทยใหเปนประจักษแกชาวโลก บทบาทดานนี้ คนไทยสามารถ
ชวยเสริมฝายราชการไดเปนอยางดี โดยการเผยแพรผาน (ก) ธุรกิจของคนไทย และ (ข) ผานองคกร
ของคนไทยเชนวัดและสมาคม/ชมรมของคนไทย
1) การเผยแพรผานภาคธุรกิจ
ธุรกิ จของคนไทยมีส วนสํ า คัญในการเผยแพร ภาพลั ก ษณ และชื่ อเสี ยงของ
ประเทศไทยไดเปนอยางดี ไมวาจะเปนรานอาหารไทย รานนวดไทย หรือคายมวยไทย โดยเฉพาะ
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รานอาหารไทย ซึ่งประมาณการวา ในสหรัฐฯ มีรานอาหารไทยอยูถึง 1 หมื่นราน และเฉพาะในเขต
รัฐนิวยอร กและรัฐใกล เคีย งซึ่ง มีจํา นวนถึงเกือบพั นรา น ร านอาหารไทยเหลานี้ นับว ามีบ ทบาท
สําคัญในการเผยแพรภาพลักษณและชื่อเสียงของประเทศไทย และอาจถือไดวารานอาหารไทยที่
กระจัดกระจายอยูทั่วโลกเหลานี้เปนเสมือนแผนกวัฒนธรรมเล็ก ๆ ของสถานทูต /สถานกงสุลไทย
ซึ่งสถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรกไดตระหนักเห็นความสําคัญของรานอาหารไทยในมิตินี้เปน
อยางมาก โดยจะสงหนังสือที่ใหขอมูลดานการทองเที่ยวและขอมูลดานอื่นๆ ที่ประเทศไทยตองการ
เผยแพรไปใหรานอาหารไทยตามเมืองตาง ๆ อยูเปนประจํา ซึ่งรานอาหารไทยเหลานั้นตางก็ยินดี
และเต็มใจที่จะใหความรวมมือในการแจกจายขอมูลเหลานั้น นอกจากรานอาหารไทยแลว ยังมีราน
นวดและคายมวยไทยกระจัดกระจายอยูทั่วไป โดยเฉพาะคายมวยไทยในนิวยอรก ไดรับการยอมรับ
และเปนที่นิยมของชาวนิวยอรกอยางมาก มีการจัดการชกมวยไทยขึ้นเปนประจําทุกเดือนใหชื่อวา
“Thai Night Fight” โดยมีสํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทยประจํานครนิวยอรกและเบียร
ชางเขารวมเปนหนึ่งในจํานวนผูใหการสนับสนุนดวย
ธุรกิจอาหารไทยนับวา มีสวนสําคัญ ในความสําเร็จในการทําใหอาหารไทย
(Thai cuisine) เปนอาหารชั้นนําและยืนอยูในแถวหนาไดในทุกวันนี้ ทําใหชาวตางชาติรูจักประเทศ
ไทยและวัฒนธรรมไทยผานอาหาร ชาวตางชาติชื่นชมและชื่นชอบในรสชาติของอาหารไทยและได
รูจักวัฒนธรรมไทยเปนอยางดี อยางไรก็ดี เมื่อ อาหารไทยไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง ทําใหผู
ที่หวังผลกําไรทั้งคนไทยและตางชาติ ขามาสูธุรกิจนี้มากขึ้น มีผลทําใหคุณภาพและรสชาติของ
อาหารถูกปรับเปลี่ยนไปตามความถนัด และศักยภาพของผู ประกอบการ โดยขาดความพิถีพิถันเอา
ใจใสในดานคุณภาพและรสชาติอาหารไทยแบบดั้งเดิม ฝายราชการเองก็ไดตระหนักถึงป ญหาขอนี้
โดยกระทรวงพาณิชยไดจัดโครงการ “Thai Select” ขึ้น เพื่อรวมกันตรวจสอบคุณภาพและรสชาติ
ของอาหารไทยตามรานตาง ๆ ทั่วไปในนิวยอรก แตถึงกระนั้นก็ยังประสบกับขอจํากัดหลายดาน
โดยเฉพาะความรวมมือจากรานไทยทั่วไป เพราะรานอาหารไทยเองก็ประสบปญหาดานบุคลากรที่
มีความรูความชํานาญในการปรุงอาหารไทย (พอครัว) ทําใหรสชาติอาหารไมคงที่และปรับ เปลี่ยน
ไป ตามลิ้นและรสนิยมของทองถิ่น และมีเปนจํานวนมากที่รานอาหารตางชาติเชนจีนและญี่ปุนได
เพิ่มเมนูอาหารไทยเขาไปในรานของตนเองอีกด วย ซึ่งยากตอการควบคุมโดยภาครัฐ ภาระจึงตกอยู
กับผูบริโภคเองวาจะตัดสินใจอยางไร
2) การเผยแพรผานองคกรชุมชนไทยในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ ณ นคร
นิวยอรกมีวัดไทยอยู 12 วัด และมีองคกรชุมชนไทยหรือที่เรียกวาสมาคม/ชมรมอยูอีกมากมาย วัด
ไทยและองคก รชุมชนไทยเหลานี้ลวนทําหน าที่เผยแพรวัฒนธรรมและชื่อเสียงของไทยมาโดย
ตลอด โดยเฉพาะวัดไทยและศูนยวัฒนธรรมไทยแหงนครนิวยอรก ไดเปนแหลงรวมของศิลปะและ
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วัฒนธรรมไทย โดยเปดใหมีการเรียนการสอนทั้งภาษาไทย วัฒนธรรมไทย นอกจากนี้ มีวัดไทย
จํานวนไมนอยที่มีสถาปตยกรรมอันเปนเอกลักษณไทยอยูดวย อีกทั้งในแตละวัดและชุมชน ได
รวมกันจัดงานประเพณีไทยมาโดยตลอด จึงกลาวไดวาทั้งวัดและชุมชนไทยตางถือ ไดวา ไดทํา
หนาที่เผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยแทนสถานทูตและสถานกงสุล ไดเปนอยางดี
3.6.3 บทบาทดานเศรษฐกิจและการเมือง
จากการสํารวจเมื่อป 2554 ในชวงการเตรียมการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ได
พบวา จํานวนคนไทยที่พํานักอยูในตางประเทศมีจํานวนถึง 1,000,000 คน หรือรอยละ 1.5 ของ
ประชากรไทยทั้งประเทศ คนเหลา นี้ ไดก ระจั ดกระจายอยูใ นที่ ตาง ๆ ทั่วโลก คนไทยเหล านี้ มี
ความสําคัญตอธุรกิจสงออกของไทยอยางนอยใน 3 มิติ คือ (1) การเปนผูบริโภคสินคาไทย (2) การ
เปนผูนําเขาและผูคาสงสินคาไทย และ (3) การเปนผูคาปลีกสินคาไทย ที่กลาวเชนนี้ ก็เพราะวาคน
ไทยไมวาจะไปอยูที่ไหนจะดํารงความเปนคนไทยไวอยางเหนียวแนน โดยเฉพาะบรรดาคนไทยรุน
แรก จะยังคงนิยมบริโภคสินคาไทยในรูปแบบตาง ๆ หากจะกลาวเฉพาะในเขตนิวยอรกและรัฐ
ใกลเคีย งแลว คนไทยยั งนิ ย มบริโภคสินค าไทยอยู อย างมาก ไมว าจะเป นข าวสาร น้ํ าปลา ซี อิ้ว
เครื่องแกง ฯลฯ และหากในแตละวันคนไทยในรัฐนิวยอรกและรัฐใกลเคียงบริโภคสินคาไทยมูลคา
5 ดอลลารสหรัฐฯตอคน และคนไทยในเขตนี้มีอยูประมาณ 30,000 คน วันหนึ่งๆ จะสามารถสง
สินคาไทยเขามาขายในแถบนี้มีมูลคาถึงวันละ 150,000 ดอลลารสหรัฐฯ หรือเดือนละ 4.5 ลานดอล
ลา ร สหรั ฐฯ และหากคิดทั้ งป ก็ คงมี มูล ค า ถึง 1,620 ล า นดอลลา ร สหรั ฐ หรือคิ ดเป นเงิ นไทยก็
ประมาณ 19,710 ลานบาท (1 ดอลลารสหรัฐฯเทากับ 30 บาท) หากมีการวางกรอบนโยบายและ
แผนดําเนินการอยางเปนระบบ เชื่อไดวาคนไทยเหลานี้จะเปนเครือขายดานการระบายสินคาไทยได
เปนอยางดี
สวนในเรื่องการเมืองนั้น เทาที่สัมผัสมา ชุมชนไทยสวนใหญ ไมคอยมีความสนใจ
ทางด า นการเมื อ งของท อ งถิ่ น มากนั ก สอดคล อ งกั บ ข อ มู ล การศึ ก ษาของนางสาว Angela
Arunarsirikul นักศึกษาปริญญาตรี UCLA ที่ระบุวา “….ชุมชนไทยอเมริกันใหความสําคัญใน
การเมืองอเมริกันไมมากนัก แตยังใหความสนใจกับการเมืองในไทยมากกวา ..” แตก็เชื่อไดวา มีคน
ไทยจํานวนหนึ่งที่มีเครือขายและคุนเคยกับเจาหนาที่ระดับสูงของรัฐ ซึ่งหากใหการสนั บสนุนและ
สงเสริมใหถูกวิธีก็สามารถใชเปนชองทางในการลอบบี้ทางดานการเมืองได ซึ่งสวนนี้อาจตองใช
ความจริงจังในการใหการสนับสนุนสงเสริมอยางเปนระบบและตอเนื่อง
3.6.4 บทบาทดานการเปนเครือขายประชาสัมพันธ
ภาคราชการจะมีแนวนโยบาย ผลงาน คําชีแจงหรือภารกิจเรงดวนที่ตองการจะสื่อ
ไปยังชุมชนไทยหรือชาวตางชาติในตางประเทศอยูเปนประจํา ซึ่งวิธีการที่ประหยัด รวดเร็วและ

27
เขาถึงก็คือแจงผานองคกรของชุมชนไทย ไมวาจะเปนสมาคม/ชมรม หรือวัดไทย ซึ่งจะไดรับความ
ชวยเหลือและรวมมือเปนอยางดี ตัวอยางที่เห็นไดชัดคือการประชาสัมพันธรณรงคใหคนไทยไปใช
สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร เครือขายชุมชนไทยไดเปนแรงสําคัญในการแจงขาวแบบถึงตัวได
เป นอย างดี อี กประการหนึ่ ง หรือกรณี อุท กภัย ในป 2554 ส วนราชการได ประชาสัม พันธ ขอมู ล
ขาวสารผานชุมชนไทยไดรับทราบและระดมความชวยเหลือโดยไดมีทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ
ไดรวมกันบริจาคเงินชวยเหลืออยางกวางขวาง หรือในกรณีที่มีบุคคลสําคัญเดินทางมาเยือนและ
ตองการจะพบปะกับชุมชนไทย สถานกงสุลใหญฯ ก็จะแจงขาวเชิญชวนผานชองทางขององคกร
ของชุมชนไทยเปนหลัก และไดรับความรวมมือเปนอยางดีเสมอมาเชนกั น

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
4.1.1 การยายถิ่นฐานเขา ไปในสหรัฐอเมริกาของคนไทยไดเริ่มมาเปนเวลานานและ
วิวัฒนาการในรูปแบบแตกตางกัน เมื่อเขามาอยูไดเวลาพอสมควร มีสถานะและศักยภาพมากพอก็
กอตัวรวมกันเปนชุมชนแลวกอตั้งองคกรขึ้นมาเพื่อตอบสนองความตองการจําเปนในการมีตัวตน
และเพื่ อแสดงตัวตนที่เข ม แข็ ง และเปนกลุม ก อน เพื่ อดํ า รงสถานะความเป นไทยและสร างการ
ยอมรั บให องค กรท องถิ่น และชวยเหลือซึ่ง กันและกั น รวมถึง การเผื่อแผก ลับไปยังบ านเกิดคื อ
ประเทศไทยดวย
4.1.2 ชุมชนไทยไดมีการรวมกลุมกันมาเปนเวลานาน มีการจัดองคกรที่เปนระบบแบบ
แผนถูกตองตามกฎหมายทองถิ่น คือรูปแบบขององคกรไมแสวงหาผลกําไร ซึ่งผูบริจาคเงินใหกับ
องคกรเหลานี้จะสามารถยกเวนภาษีได (โดยเฉพาะการบริจาคใหกับวัดไทย) การรวมกลุมกันของ
ชุมชนไทยเหลานี้ มีลักษณะหลากหลาย ซึ่งมีทั้งการรวมกลุมแบบเขมแข็งมีกิจกรรมอยางตอเนื่อง
แต มี บ างกลุ ม ที่ แ ยกตั ว ออกมาก อ ตั้ ง กลุ ม ใหม เ พี ย งเพื่ อ แสดงตั วตนขึ้ นมาให ไ ด รับ การยอมรั บ
เบื้องตน แตไมมีการดําเนินกิจการที่เปนรูปธรรมอยางตอเนื่องแลวก็เงียบหายไป จะแสดงตัวตนเมื่อ
ตองการจะได รั บการยอมรั บ จากองค ก รอื่ นหรื อภาครั ฐเท านั้ น กลุ ม ในลั ก ษณะนี้ จะไม มี ค วาม
เขมแข็งและขาดศักยภาพ
4.1.3 องคกรของชุมชนไทยที่รวมกลุมกันเปนสมาคม/ชมรม หรือศูนย หรือวัด ที่มีอยู
จํา นวนไม นอยในเขตอาณาของสถานกงสุล ใหญ ณ นครนิ วยอร ก นั้ น เป นชุ ม ชนที่ มีที่ มี ค วาม
เขมแข็งและมีศักยภาพ การดําเนินกิจกรรมสวนใหญจะอยูภายในกลุมและภายในชุมชนไทยเทานั้น
สําหรับกิจกรรมที่ออกไปสูดานนอกชุมชนก็จะเปนในรูปของการเผยแพรศิลปะ วัฒนธรรมไทยเปน
สวนใหญ แตก็มีหลายกลุมที่เปนที่รูจักและไดรับการยอมรับจากทองถิ่น เชนศูนยวัฒนธรรมไทยฯ
วัดไทย โดยเฉพาะวัดวชิรธรรมปทีป ลองไอสแลนด ไดรับการยอมรับจากทองถิ่นเปนอยางดี โดย
ได รับ รางวั ล การเป นผู นํา ชุ ม ชนในท องถิ่ น เพราะได มี ก ารติ ดต อ ปฏิ สั ม พั นธ กั บ ชุ ม ชนท องถิ่ น
เรื่อยมา เนื่องจากชุนไทยที่อาศัยอยูในแถบบริเวณวัดเปนผูที่มีฐานะเปนที่ยอมรับของทองถิ่นอยู
แลว เชน หมอ และนักธุรกิจ จึงมีสายสัมพันธกับทองถิ่นเปนอยางดีและเปนตัวเชื่อมโยงใหกับวัด
ไดเปนอยางดี
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4.1.4 ชุมชนไทยเหลานี้ ไดแสดงบทบาทสําคัญในการเปนเครือขายของภาคราชการไทย
ดังที่กลาวมาแลวในบทที่ 3 โดยภาคราชการไดอาศัยศักยภาพความเขมแข็งของชุมชนไทยเหลานี้
เปนตัวชวยในภารกิจที่สําคัญหลาย ๆ ดาน ไมวาจะเปนการใหความชวยเหลือคนไทยที่ประสบ
ปญหาอยางเรงดวนที่ภาคราชการยังไมสามารถเขาถึงไดอยางทันทวงที หรือการมีบทบาทสําคัญใน
การนําเสนอภาพลักษณและวัฒนธรรมไทย หรือแมแตการเปนเครือขายทางดานเศรษฐกิจ การเมือง
และการประชาสัมพันธ ซึ่งนับวา ภาคราชการไดรับประโยชนจากชุมชนไทยไมนอย นอกจากนั้น
ยั ง เป น ตั ว แทนของภาคราชการในท อ งถิ่ น นั้ น ๆ เพื่ อ แสดงตั ว ตนของความเป น ไทย โดยนํ า
ศิลปวัฒนธรรมไทยไปเผยแพรในโอกาสสําคัญ ๆ หลายวาระ ดังที่กลาวมาแลว
4.1.5 ในสวนของภาคราชการคือสถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก ไดมีบทบาทเขาไป
ชวยเหลือสงเสริม และสนับสนุนชุมชนไทยเหลานี้อยางตอเนื่อง โดยไดใหการชวยเหลือในหลาย
รูปแบบ คือ
1) ดานงบประมาณ
สถานกงสุลใหญฯ ไดใหการสนับสนุนดานงบประมาณแกชุมชนไทยเหลานี้
เสมอมา แมจะเปนจํานวนไมมากนัก แตก็เปนการแสดงการสนับสนุนแกชุมชนไทย โดยไดกระจาย
ชวยเหลือใหกับสมาคม/ชมรมที่มีกิจกรรมแบบตอเนื่อง และมีความจําเปนเรงดวนดานงบประมาณ
ซึ่งในแตละป สถานกงสุลใหญฯ ไดผันงบไปใหความชวยเหลือในหลายลักษณะ เชน งบสงเสริม
กิจกรรมคนไทยในต า งประเทศ งบสั นถวไมตรี ซึ่ ง งบส วนนี้ จริ ง แล วเป นการดํ า เนิ นกิ จกรรม
รวมกั บองคท องถิ่น แต สถานกงสุ ลใหญฯ ไดดํา เนิ นการโดยให ส มาคม/ชมรมหรื อองคก รของ
ชุมชนไทยเขาไปมีสวนรวมเสมอมา เชน การเขา รวมงานพาเหรดถนน 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 ไดตระหนักถึงความสําคัญในการให ความ
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
ยุทธศาสตรสําคัญประการหนึ่งที่ภาครัฐควรตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญคื อการสราง
ความเขมแข็งใหกับชุมชนไทย เพราะในปจจุบันนี้ กลุมคนไทยในตางประเทศไดเพิ่มความสําคัญ
ตอนโยบายภาครัฐมากขึ้น ชุมชนไทยในตางประเทศสามารถเปนกระบอกเสียงใหกับภาคราชการ
หากไดรับการเสริมสง ดูแลและสนับสนุนใหชุมชนไทยเหลานั้นมีความเขมแข็ง มีศักยภาพเต็มที่
ดังนั้น จึงขอเสนอแนะเพื่อใหการดําเนินยุทธศาสตรของภาคเปนไปในทิศทางที่เอื้อตอการสรางเข็ม
แข็งใหกับชุมชนไทย เพื่อใหชุมชนไทยเหลานี้เปนเครือขายที่แสดงบทบาทที่เอื้อตอภารกิจของทาง
ราชการตอไป
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ภาคราชการควรกําหนดเปาหมายของยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งใหกับ
ชุมชนไทยอยางมีระบบ โดยใหคํานึงถึงความจําเปนเรงดวน และบูรณการแผนงานใหครอบคลุม
และไมใหเกิดความซ้ําซอน กลาวคือ
1) การเขาไปใหการสงเสริมและสนับชุมชนไทยตองกําหนดและวางเปาหมายให
ชัดเจน และกําหนดกลุมเปาหมายอยางรอบคอบและหวังผล เพราะชุมชนไทยไดมีการจัดตั้งองคกร
หรื อสมาคม/ชมรมกั นอย า งหลากหลาย บางองค ก รไม มี กิ จกรรมที่ ตอเนื่ อง นอกจากนี้ ยั ง ต อง
คํานึงถึงลักษณะของกลุมตาง ๆ ซึ่งมีความหลากหลาย เชน กลุมที่เริ่มกอตัว ซึ่งมีความตองการได
การสนับสนุนดานงบประมาณเพื่อให สามารถสร างความเข มแข็งใหกับ ตัวเองได เชนกรณีของ
นิวยอรก กลุมศิลปนไทย หรือ TAA ไดเริ่มกอตั้งขึ้นเมื่อ 3 ปที่แลว โดยสถานกงสุลใหญฯ ได
เล็งเห็นความสําคัญและความมุงมั่นของกลุมในการนําเสนอความเปน ไทยในมิติที่แตกตาง และหวัง
ผลในเชิงภาพลักษณ โดยแสดงศักยภาพดา นศิลปนออกมาเพื่อใหไดรับการยอมรับของทองถิ่น ซึ่ง
สมาชิ ก ภายในกลุ ม ต า งก็ เป นวั ย ทํ า งาน มี ค วามมุ ง มั่ น ในทิ ศ ทางของกลุ ม แต ยั ง ขาดทุ น ในการ
ดําเนินการ สถานกงสุลใหญฯ จึงไดใหการสนับสนุนชวยเหลือเทาที่พอทําได ในปจจุบัน กลุมนี้เริ่ม
มีความเขมแข็งสามารถดําเนินกิจกรรมไดดวยตัวเองระดับหนึ่ง ดังนั้น ภาคราชการควรตระหนัก
และกําหนดยุทธศาสตรในการใหความชวยเหลือใหถูกจังหวะ
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2) ใหการสนับสนุนกลุมที่มีความเขมแข็งสามารถยืนไดดวยตัวเอง ใหสามารถ
ดํารงตนไดดวยตนเอง และสามรารถมีปฏิสัมพันธและเชื่อมโยงกับองคกรทองถิ่นนอกกลุ ม ซึ่งกลุม
ลักษณะนี้มีอยูจํานวนไมนอย แตถึงกระนั้นก็ยังตองการความรวมมือและชวยเหลือจากภาคราชการ
ในหลายรูปแบบ ทั้งดานการงบประมาณหรือการเขารวมกิจกรรมของกลุมเพื่อสรางเครดิตใหกับ
กลุมในวงกวาง ภาครัฐโดยกระทรวงการตางประเทศควรใหความสนใจจัดสรรงบประมาณใหตาม
ความเหมาะสม เพื่อจะใหกลุมเหลานี้มีความเขมแข็งและเปนเครือขายใหกับภาครัฐยิ่งขึ้นไป
3) ภาครัฐควรกําหนดเปาหมายใหชัดเจน หากเปนไปไดควรมีการประชุมหารือ
ระหวางกันเพื่อวางยุทธศาสตรการใหความชวยเหลือ สงเสริมสนับสนุนใหไปในทิศทางเดียวกัน
ไมซ้ําซอน ควรจะมีการบูรณาการแผนใหสมบูรณ เชน กรณีการใหความชวยเหลือสมาคม/ชมรม
นั ก เรี ย นตามมหาวิ ท ยาลั ย ต า ง ๆ ที่ มี ก ารรวมกลุ ม เพื่ อ แสดงตั ว ตนและสร า งการยอมรั บ ในรั้ ว
มหาวิทยาลัย หากจะใหไดประโยชนอยางเต็มศักยภาพควรจะมีการบูรณาการแผนงานใหครอบคลุม
และตอเนื่อง เพื่อหลีกเลี่ยงการซ้ําซอนของโครงการ
4) ในการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรครั้งที่ผานมา การรณรงคประชาสัมพันธให
คนไทยไปสิทธิเลือกตั้ง ไมคอยไดมีการบูรณาการกันนักตางคนตางทํา ซึ่งหากกําหนดแผนใหดี
หารือกันอยางครบถวนสามารถวางแผนประชาสัมพันธรวมกันไดและสามารถใชประโยชน จากสื่อ
ที่มีเครือขายครอบคลุมทั่วประเทศ เชนสื่อทีวี สื่ออินเตอรเน็ต หรือวิทยุผานเครือขายอินเตอร ได
ทําใหสามารถประหยัดงบประมาณในสวนนี้ไดอยางมาก และมีผลดีตอการดําเนินงานของแตละ
หนวยงานดวย
4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
1) การในการสนับสนุนชุมชนไทยที่ดําเนินการมาโดยตลอดนั้น สวนใหญจะ
เปนใหการสนับสนุนดานงบประมาณแกสมาคม/ชมรมตาง ๆ เพื่อใหสามารถดําเนินกิจกรรมของ
กลุมไดไมติดขัด โดยเปนการสนับสนุนใหชุมชนไทยไดจัดกิจกรรมในลักษณะสรางความสามัคคี
สงเสริมการเรียนการสอนภาษาไทย และเผยแพรวัฒนธรรมไทย เปนหลัก ซึ่งก็นับวาเปนจุดสําคัญ
ไมนอย แตหากจะสนับสนุนใหสมาคม/ชมรมสามารถออกไปมีปฏิสัมพันธกับองคกรทองถิ่นมาก
ขึ้นก็จะเปนการเพิ่มศักยภาพใหกับชุมชนไทยไดเปนอยางดี อีกทั้งเปนการขยายความมีตัวตนของ
ชุมชนไทยใหเปนที่ยอมรับของทองถิ่นอีกดวย และยังเปนการนําเสนอภาพลักษณของประเทศไทย
ใหปรากฏในสายตาของทองถิ่นเทากับวาชื่อประเทศไทยไดอยูในจอเรดาของทองถิ่นอีกดวย
2) ในสวนของกระทรวงการตางประเทศที่เปนผูมองภาพรวมของการใหความ
ชวยเหลือและอนุมัติงบประมาณใหแกสถานทูตและสถานกงสุลเพื่อใหการสนับสนุนแกชุมชนไทย
นั้น คงตองมองใหรอบคอบและรอบดาน หากจะใหครอบคลุมและชัดเจนอาจตองใหหนวยงานของ
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กระทรวงกระทรวงการตางประเทศที่รับผิดชอบยุทธศาสตรดานนี้โดยตรงไดมีสวนดวย นั้นคือ
กรมการกงสุล ซึ่งเปนหนวยที่กําหนดและดูแลยุทธศาสตรการใหบริการและสรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชนไทยโดยตรง อีกทั้งกรมการกงสุลไดมีการจัดประชุมเจาหนาที่ดานนี้เปนประจําทุกป
หากไดหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาถกเถียงหาขอสรุปรวมกัน นาจะเกิดประโยชนและเปนการบูรณาการ
นโยบายอยางแทจริง
3) สําหรับขอเสนอแนะในการสรางเครือขายใหเข็มแข็ง ยั้งยืนและตอเนื่องสถาน
กงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก ในฐานะที่เปนผูนําหลักหรือเปรียบเสมือนผูจัดการเครือขาย ควรวาง
กรอบนโยบาย หลักการ และวิธีการดําเนินการ ดังนี้
3.1) กําหนดเปาหมายการรวมกลุมเครือขายใหชัดเจนเพื่อสมาชิกเครือขายจะ
ไดเขาใจและวางตําแหนงของตนเองไดถูกจุด ซึ่งจะกอใหเกิดความสําเร็จในภาพรวม
3.2) สรางการยอมรับในความแตกตางระหวางสมาชิก ยอมรับในรูปแบบและ
วัฒนธรรมองคกรที่อาจมีความแตกตางกันและพรอมที่สงวนจุดตางและแสดงจุดรวม
3.3) ควรมั่นจัดกิจกรรมสม่ําเสมอและมากพอที่จะทําใหสมาชิกในเครือขาย
ไดมีโอกาสทํางานรวมกันมากขึ้น เปนกิจกรรมที่ตองแนใจวาทําได และ กระจายงานไดทั่วถึง ควร
เลือกกิจกรรมที่งายและมีแนวโนมประสบผลสําเร็จ อยาทํากิจกรรมที่ยากโดยเฉพาะครั้งแรก ๆ
เพราะถาทําไมสําเร็จอาจทําใหเครือขายเกิดการแตกสลายได
4) จัดใหมีและกระตุนใหมีการสื่อสารระหวางกันอยางทั่วถึง และสม่ําเสมอ
5) สนับสนุนสมาชิกทุกกลุม และทุกดานที่ตองการความชวยเหลือ เนนการ
ชวยเหลือกลุมสมาชิกที่ยังออนแอใหสามารถชวยตนเองได
6) สรางความสัมพันธของบุคลากรในเครือขาย และสนับสนุนใหสมาชิกได
พัฒนางานอยางเต็มกําลังตามศักยภาพและความชํานาญที่มีอ ยู โดยรวมกันตั้งเปาหมายในการพัฒนา
งานใหกั บ สมาชิ ก แตล ะกลุ ม ส ง ผลให ส มาชิ ก แตล ะกลุม มี ค วามสามารถพิ เศษเฉพาะด าน เป น
พื้นฐานในการสรางความหลากหลายและเขมแข็งใหกับเครือขาย
โดยสรุ ป การกํ า หนดยุ ท ธศาสตร ใ นการสร า งความเข ม แข็ ง ให กั บ ชุ ม ชนไทยใน
ตางประเทศของกระทรวงการตางประทศ โดยมีสถานทูตและสถานกงสุลไทยทั่วโลกเปนหนวย
ขับเคลื่อนนี้ มีเปาหมายเพื่อใหชุมชนไทยเกิดความเข็มแข็ง สามารถแสดงบทบาทที่
เอื้อตอนโยบายหรือ แผนยุทธศาสตรของทางราชการไทยตอไป นอกเหนือกวานั้น ยั ง
มุงหวังที่จะใหชุมชนไทยสามารถแสดงบทบาทในทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองใหเปนที่ยอมรับ
ในทองถิ่นนั้น อีกทั้งมุงหวังใหชุมชนไทยสามารถปกปอง ดูแลและคุมครองผลประโยชนของชุมชน
ไทยและขยายไปปกปองผลประโยชนของประเทศชาติไดตอไปอีกดวย

บรรณานุกรม
หนังสือ/วารสาร
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ. พระราชบัญญัติวาดวยเอกสิทธิและความ
คุมกันทางกงสุล พ.ศ. 2541 และ Vienna Convention on Consular Relations 1963. ไม
ระบุปที่พิมพ.
กระทรวงการตางประเทศ. โครงสราง ระบบงาน ภารกิจหนาที่และอาคารสถานที่ . พิมพเปนที่
ระลึกเนื่องในโอกาสพิธีเปดอาคารวิเทศสโมสร กระทรวงการตางประเทศ, 26 สิงหาคม
2542.
ณรงค ศศิธร. รายงานการศึกษาสวนบุคคล เรื่อง ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งใหชุมชนไทย
ในตางประเทศ. หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 1. สถาบันการตางประเทศเทวะวงศว
โรปการ กระทรวงการตางประเทศ ประจําป 2552
ดํารง ใครครวญ. รายงานการศึกษาสวนบุคคล เรื่อง คนไทยโพนทะเล : ความสําคัญ ยุทธศาสตร
และประเด็น. หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 3. สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโร
ปการ กระทรวงการตางประเทศ ประจําป 2554
ธัชไท ถมังรักษสัตว. รายงานการศึกษาสวนบุคคล เรื่อง การพัฒนาการใหบริการงานดานกงสุล
ครบวงจรแกชาวไทยกรณีศึกษากงสุลใหญ ณ เมืองเจนไน. หลักสูตรนักบริหารการทูต
รุนที่ 3. สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ ประจําป
2554.
ธนา ประมุขกุล. เครือขาย. วารสารสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม. 24, 3 (ก.ค. – ก.ย.
2544).
วิสูตร อรรถยุกติ. ระเบียบพิธีปฏิบัติทางการทูตและกฎหมายเกี่ยวกับความสัมพันธทางกงสุล .
พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพ, 3 มีนาคม 2518.
Angela Arunarsirakul. Political Participation in the 78th Province : Thais in Los Angeles, Political
Science 195CE. Professor Kathleen Bawn. Coordinator: Ron Gurantz, 3 December
2010.

34
เอกสารทางราชการ
สํานักนโยบายและแผน กระทรวงการตางประเทศ. เอกสาร.
สถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก. ขอมูลกงสุล.
สถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก. แผนปฏิบัติราชการประจําป 2555 ของทีมประเทศไทย นคร
นิวยอรก สหรัฐอเมริกา.
สถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก. หนวยงาน เจาหนาที่และตัวแทนสมาคม/ชมรมไทย และวัดไทย
, 24 เมษายน 2554.
กรมอเมริกา กระทรวงการตางประเทศ. สรุปผลการประชุมเครือขาย Thai Club และโครงการThai
Studies Program ของมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ. ครั้งที่ 2 ประจําป 2554, ระหวางวันที่ 2324 เมษายน 2554 ณ นครนิวยอรก.
โทรเลขและบันทึกขอความ
โทรเลขสถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก ที่ NYC / 2554 เรื่อง ฐานขอมูลเกี่ยวกับเครือขายคนไทย
ในตางประเทศ.
โทรเลขสถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก ที่ NYC 26/2555 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2555 เรื่อง การจัดทํา
คําของบประมาณงบดําเนินการงานสันถวไมตรีและงบสนับสนุนกิจกรรมคนไทยใน
ตางประเทศ ประจําปงบประมาณ 2556.
โทรเลขสถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก ที่ NYC 29/2555 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2555 เรื่อง การจัดทํา
คําของบประมาณงบรายจายอื่น คาใชจายในการดําเนินการภารกิจทีประเทศไทย ประจําป
งบประมาณ 2556.
โทรเลขสถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก ที่ NYC / 2555 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 เรื่อง
โครงการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย ศาสนา วัฒนธรรมไทยและ
นาฎศิลปไทยของศูนยวัฒนธรรมไทยแหงรัฐนิวยอรกและวัดไทย (สนับสนุนกิจกรรมคน
ไทยในตางประเทศ ประจําปงบประมาณ 2555).
โทรเลขสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี ที่ WAS 93/2554 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2554
เรื่อง ฐานขอมูลเกี่ยวกับเครือขายคนไทยในตางประเทศ.
โทรเลขสถานกงสุลใหญ ณ นครชิคาโก ที่ CHI 36/2555 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2555 เรื่อง ประเด็น
และแนวโนมเรื่องภาพการมีอยูและบทบาท (presence) ของไทยในนครชิคาโกและเขต
อาณา.

35
โทรเลขสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส ที่ LAX /82/2555 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2555 เรื่อง
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
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2532
พ.ศ. 2533 – 2534
พ.ศ. 2535 – 2538

เศรษฐกร 3 กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย
นักวิชาการพาณิชย 4 กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย
นักการทูต 3 กรมเศรษฐกิจ กระทรวงการตางประเทศ
เลขานุการตรี กรมอาเซียน
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

ตําแหนงปจจุบันและสถานที่ทํางาน
รองกงสุลใหญ (นักการทูตชํานาญการพิเศษ) สถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก

