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รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงบทบาทของสถานกงสุล
ใหญ ณ เมืองฮองกง ในการเสริมสรางความเขมแข็งและการพัฒนาศักยภาพใหแกชุมชนไทย และ
ศึกษาถึงปญหา/อุปสรรคของการดําเนินงานในดานนี้ของสถานกงสุลใหญฯ  

ในการศึกษาไดมีจัดกลุมคนไทยท่ีพํานักอยูในฮองกงออกเปน 3 กลุมตามศักยภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม และพบวา คนไทยในกลุมท่ีมีศักยภาพระดับต่ํามีความกระตือรือรนในการ
รวมกลุมและดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ท้ังกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความเปนไทย ตลอดจนกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของคนในกลุม มากกวาคนไทยในกลุมท่ีมีศักยภาพระดับสูงและระดับกลาง  

จากการศึกษายังพบอีกวา สถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง ไดมีบทบาทในการสนับสนุน
การดําเนินกิจกรรมของคนในกลุมท่ีมีศักยภาพระดับต่ําอยางสมํ่าเสมอ แตยังไมเคยมีบทบาทหรือมี
บทบาทนอยมากในการชักจูงใหคนไทยในกลุมท่ีมีศักยภาพสูงและกลางเขามามีสวนรวมในการดําเนิน
กิจกรรมไทยตาง ๆ รวมท้ังยังไมไดแสดงบทบาทในการเชื่อมโยงคนไทยท้ัง 3 กลุมใหทําความรูจัก 
สนิทสนมหรือใกลชิดกัน  

ผูศึกษาไดใช SWOT Analysis เปนกรอบในการวิเคราะหถึงปจจัยภายนอกและปจจัย
ภายในท่ีเปนอุปสรรคท่ีทําใหสถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง ไมสามารถมีบทบาทในการเสริมสราง
ความเขมแข็งและพัฒนาศักยภาพแกชุมชนไทยไดอยางมีประสิทธิผล 

นอกจากนี้ ผู ศึกษายังไดนําเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบาย และขอเสนอแนะในการ
ดําเนินการในเรื่องนี้ โดยจําแนกขอเสนอแนะเชิงนโยบายออกเปน 2 ดาน คือ ดานงบประมาณ และ
ดานยุทธศาสตร สวนขอเสนอแนะดานการดําเนินการ ผูเขียนไดจําแนกออกเปน 5 ดาน คือ (1) ดาน
การเชื่อมโยงกลุมคนไทย (2) ดานการสงเสริมบทบาทของชุมชนไทยในสังคมฮองกง (3) ดานการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดําเนินโครงการฝกอบรมวิชาชีพของสมาคมไทย (4) ดานงบประมาณ และ (5) ดาน
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสถานกงสุลใหญฯ 
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รายงานการศึกษาสวนบุคคล เรื่อง “บทบาทของสถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง ในการ
เสริมสรางความเขมแข็งและการพัฒนาศักยภาพใหแกชุมชนไทย เพ่ือตอบสนองนโยบายการทูตเพ่ือ
ประชาชน” ฉบับนี้ สําเร็จลุลวงลงได ดวยความเอาใจใสของอาจารยท่ีปรึกษา และความกรุณาของ
ผูใหขอมูลหลาย ๆ ทาน 

ผูศึกษาขอแสดงความซาบซ้ึงตอทานเอกอัครราชทูตสุจิตรา หิรัญพฤกษ ท่ีเห็นความสําคัญ
ของการทําการศึกษาในเรื่องนี้ และกรุณารับเปนท่ีปรึกษา รวมท้ังขอขอบกรุณาอาจารยอีก 2 ทาน คือ  

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชูเกียรติ  พนัสพรประสิทธิ์ และผูชวยศาสตราจารย ดร. พลอย 
 สืบวิเศษ อาจารยท่ีปรึกษาท้ัง 3 ทานไดกรุณาสละเวลาอันมีคามาใหความเห็นและคําชี้แนะท่ีเปน
ประโยชนจนทําใหรายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปได ผูศึกษาจึงขอขอบพระคุณ
อยางสูงมา ณ ท่ีนี้  

ผูศึกษาขอขอบคุณทานอธิบดีจักรี  ศรีชวนะ กรมพิธีการทูต ท่ีไดกรุณาสละเวลาใหขอมูล
และขอคิดเห็นในเรื่องการเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชนไทยในชวงท่ีทานดํารงตําแหนงกงสุลใหญ 
ณ เมืองฮองกง ขอขอบคุณ คุณเพ็ญประภา  ภุมรินทร และคุณกนกลักษณ  โพธิ์ไทรย ท่ีไดสละเวลา
ใหสัมภาษณ ขอขอบคุณ คุณปาลิดา  กาคํา รองกงสุลฝายแรงงาน สถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง      
คุณสุทิน  เหลาวงศโคตร (คุณซ้ิม) คุณบังอร  ธรรมสอน (สมาคมรวมไทยในฮองกง) คุณสวิด  อินอํ่า 
(สมาคมเพ่ือนไทยในฮองกง) และเจาหนาท่ีสถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง ท่ีไดกรุณาใหขอมูลท่ีเปน
ประโยชนกับการจัดทํารายงานฉบับนี้  

ขอขอบคุณทานผูอํานวยการธีรวัฒน  ภูมิจิตร สถาบันเทวะวงศวโรปการ และเจาหนาท่ี    
ทุกทาน ท่ีไดกรุณาดูแลอํานวยความสะดวกอยางดียิ่งตลอดระยะเวลาการอบรม  

ทายสุดนี้ ขอแสดงความซาบซ้ึงตอผูเขารวมรับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุน 6     
ทุกทาน ตอมิตรไมตรีอันอบอุนท่ีไดกรุณามอบให มิตรไมตรีอันอบอุนนี้ เปนสิ่งมีคายิ่งสําหรับผูศึกษา
นอกเหนือไปจากความรูท่ีไดรับจากการเขารวมการอบรม ซ่ึงผูศึกษาเชื่อม่ันวา มิตรไมตรีนี้ จะยั่งยืน
ตลอดไป 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

1.1.1  หนึ่งในนโยบายตางประเทศท่ีรัฐบาลไทยทุกชุดใหความสําคัญอยางตอเนื่องตลอด
มา คือ การสรางความเขมแข็งใหชุมชนไทยในตางประเทศ เนื่องจากคนไทยในตางประเทศนอกจาก
จะเปนดานแรกในการเสริมสราง/เผยแพรภาพลักษณและประเพณี/วัฒนธรรมท่ีดีของไทยในประเทศ
นั้น ๆ แลว คนไทยในหลายประเทศยังมีบทบาทในการสงเสริมเศรษฐกิจไทยดวย โดยการสงเงิน
กลับมาใหพ่ีนองท่ีอยูในประเทศไทย ยิ่งไปกวานั้น คนไทยในบางประเทศ ยังสามารถมีบทบาททาง
การเมืองท่ีสามารถชวยโนมนาวรัฐบาลของประเทศนั้นใหดําเนินนโยบายท่ีเปนคุณตอประเทศไทยได
อีกดวย0

1 
1.1.2  จุดเริ่มตนของชุมชนไทยในตางประเทศเกิดข้ึนในคริสตทศวรรษท่ี 1960 (หรือ

ตั้งแตป 2500 เปนตนมา) เม่ือคนไทยเริ่มเดินทางออกนอกประเทศมากข้ึนอันเนื่องมาจากผลพวงของ
การพัฒนาประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ นโยบายตางประเทศ แรงดึงดูดยั่วยวนจากคุณภาพชีวิตท่ี
ดีกวาในประเทศตะวันตก การมีโอกาสไดปฏิสัมพันธกับชาวตางประเทศ (อันเนื่องมาจากการเขามาตั้ง
ฐานทัพในประเทศไทยของสหรัฐอเมริกาตั้งแตป พ.ศ. 2505) และคานิยมในสังคมไทยเปนสําคัญ 
รวมถึงการท่ีบริษัทการบินไทยไดเปดบริการการบินเปนครั้งแรก ซ่ึงถือเปนกาวสําคัญในการเปดประตู
เชื่อมไทยกับโลกภายนอก และในชวงนี้เองท่ีเกิดปรากฏการณใหม นั่นคือ การหลั่งไหลเดินทางออก
นอกประเทศของคนไทย อยางนอยใน 2 กลุม ไดแก นักเรียนทุนสวนตัว และภริยาทหารอเมริกัน โดย
คนท้ังสองกลุมดังกลาวตางมุงหนาไปยังสหรัฐฯ เปนสําคัญ เพราะในขณะนั้นสหรัฐฯ ไดทะยานข้ึนมา
เปนประเทศอภิมหาอํานาจของโลกแทนอังกฤษ ฝรั่งเศส หรือยุโรปแลว 1

2 
1.1.3  จากขอมูลของศูนยประสานงานเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร กรมการกงสุล 

กระทรวงการตางประเทศ ณ วันท่ี 26 มีนาคม 2556 มีคนไทยอาศัยอยูในตางประเทศโดยไปตั้งถ่ิน
ฐาน ไปทํางาน และไปเรียนหนังสือประมาณ 1 ลาน 4 หม่ืนคน โดยอาศัยอยูในประเทศตาง ๆ ทุก
ทวีปท่ัวโลก ประเทศท่ีมีคนไทยอาศัยอยูมากท่ีสุดใน 5 อันดับแรก คือ สหรัฐฯ (ประมาณ 330,349 
คน) รองลงมาคือ ไตหวัน (ประมาณ 75,211 คน) อังกฤษ (ประมาณ 59,500 คน) เยอรมนี 
(ประมาณ 56,153 คน) ออสเตรเลีย (ประมาณ 54,869 คน) และมาเลเซีย (ประมาณ 51,000 คน)2

3 

                                                 
1 ดํารง  ใครครวญ, คนไทยโพนทะเล: ความสําคญั ยุทธศาสตร และประเด็น, รายงานการศึกษาสวนบุคคล หลักสูตร

นักบริหารการทูต รุนท่ี 3 (สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ, 2554), หนา 4. 
2 เรื่องเดียวกัน, หนา 4. 
3 ศูนยประสานงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ, ประมาณการจํานวน

คนไทยในตางประเทศ [ออนไลน] 26 กรกฎาคม 2557 แหลงท่ีมา 
http://www.consular.go.th/main/contents/filemanager/จํานวนคนไทย ใน ตปท..pdf. 
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1.1.4  คนไทยท่ีอาศัยอยูในประเทศเดียวกัน เม่ือมีโอกาสพบปะกันบอยครั้งเขา ก็จะ
รวมตัวกันเปนชุมชนไทย เพ่ือใหคําปรึกษาและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ท้ังนี้ ชุมชนไทยท่ีอาศัยอยูใน
ตางประเทศมีพ้ืนฐานและอาชีพท่ีหลายหลาย อาทิ  

-  ชุมชนไทยในสวิตเซอรแลนด กวา 80% เปนหญิงท่ีสมรสกับชายชาวสวิส มีบาง
ท่ีสมรสกับชายชาวอิตาลี ฝรั่งเศส เยอรมัน ลิคเตนสไตน และออสเตรียท่ีมีถ่ินพํานักถาวรใน
สวิตเซอรแลนด และอีกสวนหนึ่งเปนบุตรท่ีติดตามมารดามาพํานักอาศัยอยูดวย รวมท้ังบุตรบุญธรรม
ท่ีครอบครัวชาวสวิสขอรับมาเลี้ยงดู ซ่ึงเกือบท้ังหมดบิดา-มารดาบุญธรรมจะใหความรัก และให
การศึกษาอบรมเลี้ยงดูประดุจบุตรของตน นอกจากนั้นยังมีชายไทยอีกจํานวนหนึ่งท่ีสมรสกับหญิงชาว
สวิส3

4 
-  ชุมชนไทยในสหรัฐอเมริกา มีอาชีพหลากหลายกระจายอยูในรัฐตาง ๆ เชน 

แพทย พยาบาล ผูประกอบธุรกิจ/การคา ลูกจาง/พนักงานในบริษัทเอกชน พนักงานในรานอาหาร
ไทย แมบานชาวไทยท่ีสมรสกับชาวอเมริกันหรือชาวตางชาติในสหรัฐฯ นักเรียน/นักศึกษา ชุมชนไทย
ในสหรัฐฯ ถือไดวา เปนชุมชนไทยท่ีมีศักยภาพ 

-  ชุมชนไทยในสิงคโปร สวนใหญเปนแรงงานชายท่ีไปทํางาน มีภูมิหลังเปน
เกษตรกรจากภาคอีกสานและภาคเหนือ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา พูดภาษาอังกฤษไมได 4 5

ชุมชนแรงงานไทยในไตหวันก็มีลักษณะท่ีใกลเคียงกัน 
จากพ้ืนฐานและอาชีพของชุมชนไทยในประเทศตาง ๆ ท่ีแตกตางกันขางตน ทําใหรูปแบบ

และวิธีการในการสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนไทยของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ
แตกตางกันไป รวมถึงงบประมาณท่ีใชเพ่ือการนี้ดวย โดยจําเปนตองพิจารณาจากอาชีพ การศึกษา 
และศักยภาพของชุมชนไทยในประเทศนั้น เพ่ือใหการดําเนินมาตรการใด ๆ ของทางราชการ
สัมฤทธิผลมากท่ีสุด 

 
1.2  กรณีฮองกง 

1.2.1  เม่ือเอยชื่อเมืองฮองกง คนไทยมากมายคงเคยเดินทางไปทองเท่ียวมาแลว หลาย
คนเคยไปมานับเปนสิบ ๆ ครั้ง เนื่องจากเกาะเล็ก ๆ แหงนี้เปรียบเสมือนสวรรคของนักชอปปงสินคา
ปลอดภาษีและของผูท่ีนิยมชมชอบการรับประทานอาหารนานาชาติเลิศรส ท้ังยังอยูไมไกลจาก
ประเทศไทย การเดินทางสะดวก มีเท่ียวบินไป-กลับวันละนับสิบเท่ียวในราคาท่ีไมแพง แตคนไทย
มากมายเหลานี้อาจไมทราบเลยวา ฮองกงก็เปนสถานท่ีในตางแดนอีกแหงหนึ่งท่ีมีคนไทยหลากหลาย
อาชีพอาศัยอยู 

1.2.2  เมืองฮองกง หรือชื่อท่ีเปนทางการคือ เขตบริหารพิเศษฮองกง (Hong Kong 
Special Administrative Region หรือ Hong Kong SAR) ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ

                                                 
4 วรรณา  สดุจิตร, ชุมชนคนไทย [ออนไลน], 14 มิถุนายน 2557 แหลงท่ีมา http://thaiembassybern.org/th/ 

thais.php. 
5 เฉลิมพล  ทันทันจิตต, การเสรมิสรางความเขมแข็งใหชุมชนไทยในตางประเทศ: กรณีศึกษาแรงงานไทยในสิงคโปร, 

รายงานการศึกษาสวนบุคคล หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนท่ี 3 (สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ 
กระทรวงการตางประเทศ, 2554), หนา ง. 
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ประเทศไทย เปนเกาะเล็กเกาะนอยรวมพ้ืนท่ี 1,096.62 ตารางกิโลเมตร หรือขนาดประมาณจังหวัด
ปทุมธานี ประกอบดวย เกาะฮองกง (80.30 ตารางกิโลเมตร) เขตเกาลูน (46.71 ตารางกิโลเมตร) 
เขตดินแดนใหม (New Territories) และเกาะอ่ืน ๆ (969.62 ตารางกิโลเมตร) มีจํานวนประชากร
เพียงประมาณ 7 ลานคน สวนใหญเปนชาวจีนฮองกง มีเพียงรอยละ 3 ท่ีเปนชาวตางชาติ ฮองกงเคย
อยูภายใตการปกครองของอังกฤษระหวางป 2441-2540 (ตามสัญญาเชา 99 ปท่ีอังกฤษบีบบังคับขอ
เชาจากจีนภายหลังจีนพายแพในสงครามฝนครั้งท่ี 2) หลังจากท่ีจีนรับมอบฮองกงคืนจากอังกฤษเม่ือ
วันท่ี 1 กรกฎาคม 2540 รัฐบาลจีนไดใชนโยบาย “หนึ่งประเทศ สองระบบ” ในการปกครองฮองกง 
โดยใหสิทธิฮองกงในการปกครองตนเองอยางอิสระ สามารถดําเนินนโยบายทางดานเศรษฐกิจ การคา 
การเงิน การพาณิชย ฯลฯ ไดตามระบบเสรี รัฐบาลจีนไดกําหนดใหฮองกงสามารถดําเนินนโยบาย
เศรษฐกิจเสรีตอไปไดอีกเปนเวลา 50 ป ภาษาพูดท่ีใชท่ัวไปในฮองกง คือภาษาจีนกวางตุง ภาษาจีน
แมนดาริน และภาษาอังกฤษ ฮองกงเปนเมืองท่ีมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ เปนศูนยกลางทางการเงิน 
การคา การธนาคาร มีอัตราคาครองชีพสูง ธุรกิจสําคัญ คือ ภาคการเงิน มีทาเรือน้ําลึกท่ีลึกท่ีสุดใน 
โลก และมีทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพ  

1.2.3  จากการท่ีรัฐบาลฮองกงมีนโยบายเรงพัฒนาเศรษฐกิจ จึงมีความตองการแรงงาน
จํานวนมาก รัฐบาลฮองกงจึงเปดรับแรงงานตางชาติเขาไปทํางาน โดยเฉพาะผูบริหารท่ีมีความรูและ
ประสบการณสูง หรือผูมีวิชาชีพตาง ๆ นอกจากนี้ ยังสนับสนุนใหชาวฮองกงท้ังชายและหญิงออกไป
ทํางานนอกบานเพ่ือเพ่ิมพูนรายไดของครอบครัวและเพ่ิมผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ จึงมีนโยบาย
เปดกวางในการอนุญาตใหนําแรงงานตางชาติเขามาทํางานเปนผูชวยแมบานอยางเสรี โดยไมจํากัด
จํานวนนานกวา 20 ป และใหความคุมครองผูชวยแมบานตางชาติเปนอยางดี โดยกําหนดใหจางงาน
ดวยสัญญาจางงานมาตรฐาน (Standard Employment Contract) และกําหนดใหไดรับสิทธิ
ประโยชนตามกฎหมายไมตางจากลูกจางทองถ่ินในตําแหนงงานอ่ืน สัญญาจางงานคราวละ 2 ป และ
สามารถตอสัญญาจางไดโดยไมจํากัด การจายคาจางตองไมต่ํากวาอัตราคาจางท่ีรัฐบาลกําหนด 
(Minimum Allowable Wage) ซ่ึงกรมแรงงานฮองกงจะทบทวนอัตราคาจางดังกลาวเปนประจําทุก
ป เพ่ือใหสอดคลองกับคาครองชีพในแตละป อัตราคาจางผูชวยแมบานในปจจุบันเดือนละ 4,010 
ดอลลารฮองกง (มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2556) โดยนายจางตองจัดหาอาหารใหกับลูกจาง
ดวย แตหากไมจัดหาให ตองจายเปนเงินแทนไมต่ํากวาเดือนละ 920 ดอลลารฮองกง ตั้งแตป 2543 
เปนตนมา รัฐบาลฮองกงไดกําหนดใหลูกจางตองพักอาศัยอยูกับนายจาง ไมสามารถไปพักท่ีอ่ืนได 
และตั้งแตวันท่ี 16 มกราคม 2556 รัฐบาลฮองกงไดประกาศยกเลิกนโยบายจัดเก็บภาษี (Levy) 
สําหรับนายจางท่ีจางผูชวยแมบานตางชาติ จากนโยบายเปดกวางของรัฐบาลฮองกงดังกลาว จึงทําให
ผูชวยแมบานตางชาติในฮองกงมีจํานวนเพ่ิมข้ึนทุกปปละไมต่ํากวา 10,000 คน โดยฟลิปปนส และ
อินโดนีเซียมีสวนแบงในตลาดแรงงานดังกลาวรวมกันประมาณรอยละ 97 สวนไทยมีสวนแบงในตลาด
เพียงรอยละ 0.9 และมีจํานวนลดนอยลงทุกป56 

1.2.4  จากสถิติของกรมตรวจคนเขาเมืองฮองกงรายงานวา ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2557 มี
คนไทยในฮองกง จํานวน 27,909 คน โดยเปนคนไทยท่ีมีถ่ินพํานักถาวร (Residents without Limit 

                                                 
6 สํานักงานกงสุลฝายแรงงาน สถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง, สถานการณดานแรงงานตางชาติในฮองกง, 2557. 
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of Stay) จํานวน 16,047 คน และเปนคนไทยท่ีเปนคนไทยท่ีมีถ่ินพํานักชั่วคราว (Residents with 
Limit of Stay) จํานวน 11,862 คน ซ่ึงในจํานวนนี้ เปนผูชวยแมบานชาวไทยประมาณ 2,700 คน 

1.2.5  ปจจุบันในฮองกงมีการรวมกลุมของชุมชนไทยในรูปสมาคม จํานวน 4 สมาคม 
ไดแก สมาคมเพ่ือนไทยในฮองกง สหภาพแรงงานไทยในฮองกง สมาคมรวมไทยในฮองกง และสมาคม
สตรีไทย ท้ังนี้ สมาชิกสวนใหญของสมาคมเปนแรงงานไทยท่ีประกอบอาชีพผูชวยแมบาน โดยมี
วัตถุประสงคในเบื้องตนคือ เพ่ือใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกันในเรื่องตาง ๆ รวมถึงการพัฒนา
ศักยภาพใหแกสมาชิก 

1.2.6  นอกจากนี้ ในฮองกงยังมีวัดไทยและศูนยปฏิบัติธรรมอยู 4 แหง คือ วัดพุทธธรรมา
ราม (หรือวัดหยุนหลอง) วัดเมฆธรรมวนาราม (หรือวัดไทหวอ) วัดฮองกงธัมมาราม (หรือวัดหลวงพอ
ทูล) และศูนยปฏิบัติธรรมวัดภาวนาฮองกง (หรือวัดธรรมกาย) วัดไทยเหลานี้นอกจากจะเปนสถานท่ี
คนไทยในฮองกงจะมาทํากิจกรรมทําบุญรวมกันเนื่องในวันสําคัญตาง ๆ ทางพุทธศาสนาแลว ยังเปน
เปรียบเสมือนศูนยรวมจิตใจและศูนยพักใจของคนไทยเหลานั้นอีกดวย 

1.2.7  ท่ีผานมา สถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง ไดมีบทบาทในการเสริมสรางความ
เขมแข็งใหแกชุมชนไทยเชนกัน โดยในเบื้องตน คือ การเขารวมในกิจกรรมท่ีจัดโดยสมาคมไทยและจัด
โดยวัดไทยอยางสมํ่าเสมอ รวมท้ังมีสวนชวยสนับสนุนทางดานงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมตาง 
ๆ เชน กิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทางพุทธศาสนากิจกรรมเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 
ธันวาคม งานเทศกาลสงกรานต งานลอยกระทง โดยเฉพาะโครงการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ เชน 
หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาจีน การสอนคอมพิวเตอร การสอนนวดแผนไทย การ
สอนทําอาหารและขนม การสอนแกะสลักผัก/ผลไม ซ่ึงโครงการอบรมวิชาชีพเหลานี้ไดรับความสนใจ
อยางมาก และไดรับการเรียกรองใหมีการดําเนินโครงการอยางตอเนื่อง ซ่ึงจากการติดตามผลการ
ดําเนินโครงการพบวา ผูท่ีเขารับการอบรมในโครงการวิชาชีพตาง ๆ สามารถสรางความประทับใจ
ใหแกนายจางไดมากข้ึน โดยใชวิชาชีพเหลานี้ใหเปนประโยชนตองานท่ีไดรับมอบหมาย อีกท้ังสามารถ
สรางรายไดเสริมเพ่ิมเติมจากรายไดประจําโดยไมผิดสัญญาจางหรือกฎหมายแรงงานท่ีเก่ียวของของ
ทองถ่ิน เชน ผูชวยแมบานหลายรายไดรับเงินคาจางพิเศษจากนายจางในการจัดดอกไม นวดแผนไทย 
หรือแกะสลักผลไม  

1.2.8 อยางไรก็ดี ยังมีคนไทยในฮองกงอีกกลุมหนึ่งซ่ึงเปนกลุมใหญ เขารวมในกิจกรรมตาง 
ๆ ท่ีเก่ียวของกับประเทศไทยนอยมากหรือไมเคยเขารวมเลย ซ่ึงผูเขียนเห็นวา บทบาทท่ีสําคัญท่ีสุด
ประการหนึ่งของสถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง ในการดําเนินนโยบายการทูตเพ่ือประชาชน ในสวน
ของยุทธศาสตรการเสริมสรางความเขมแข็งและพัฒนาศักยภาพใหแกชุมชนไทยในฮองกงคือ การ
เสริมสรางจิตสํานึกของความเปนไทยใหเกิดข้ึนในคนไทยทุกกลุม และพยายามเชื่อมโยงทุกกลุมให
ใกลชิดกันมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได เพ่ือใหทุกกลุมคนไทยในฮองกงสามารถพ่ึงพาและชวยเหลือซ่ึงกัน
และกันได กอเกิดเปนชุมชนไทยท่ีมีความเขมแข็งและเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในสายตาของชาวฮองกง 
รวมท้ังสามารถเชื่อมตอและเปนหุนสวนในภาคการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของฮองกงได 
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1.3  ปญหาท่ีตองการศึกษา  
ปญหา อุปสรรค หรือขอจํากัด ท่ีทําใหสถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง ไมสามารถดําเนิน

ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งและพัฒนาศักยภาพใหแกชุมชนไทยในฮองกงไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 
1.4  วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.4.1  เพ่ือศึกษาถึงบทบาทของสถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง ในการเสริมสรางความ
เขมแข็งและการพัฒนาศักยภาพแกชุมชนไทย  

1.4.2  เพ่ือนําเสนอปจจัยท่ีเปนอุปสรรคสําคัญของสถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง ท่ีมีผล
ตอประสิทธิผลในการเสริมสรางความเขมแข็งและการพัฒนาศักยภาพของชุมชนไทย 

1.4.3  เพ่ือนําเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบายและขอเสนอแนะในการดําเนินการสําหรับ
สถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง ในการเสริมสรางความเขมแข็งและการพัฒนาศักยภาพของชุมชนไทย 

 
1.5  ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

1.5.1  ศึกษาปญหา ขอจํากัด และบทบาทของสถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง ในการ
เสริมสรางความเขมแข็งและการพัฒนาศักยภาพใหแกชุมชนไทย โดยทําการศึกษาในชวงท่ีผูศึกษา
ดํารงตําแหนง รองกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง (กันยายน 2552 – พฤษภาคม 2555) 

1.5.2  ศึกษาขอมูลจากเอกสารและแหลงขอมูลตาง ๆ ท้ังขอมูลปฐมภูมิ (primary data) 
และขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) รวมท้ังศึกษาประเด็นท่ีเก่ียวของจากรายงานสวนบุคคล 
(Individual Study) จากหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนท่ี 1-5 ประจําป 2552-2556 ของสถาบันการ
ตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ 

1.5.3  ขอมูลปฐมภูมิ (primary data) ไดแก ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณกงสุลใหญ ณ 
เมืองฮองกง และกงสุลท่ีปฏิบัติหนาท่ีท่ีสถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง ในชวงเวลาท่ีทําการศึกษา 
ขอมูลท่ีไดจากการสอบถามผูเก่ียวของทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ไดแก ผูนําสมาคม/กลุมคนไทยใน
ฮองกง  

1.5.4  ขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) ไดแก เอกสาร/รายงานทางราชการ รายงาน/
บทความของสมาคม/กลุมคนไทยในฮองกง บทวิเคราะห/ขอมูลของสื่อสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส  

1.5.5  ศึกษาโดยใชระเบียบวิธีวิจัยขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยการนํา
ขอมูลมาประมวล วิเคราะห และใชแนวทางแบบการบรรยายพรรณนา (Descriptive approach) 
เพ่ือนําเสนอการวิเคราะหปญหาในภาพรวม พรอมท้ังแนวทางในการแกไข/บรรเทาปญหาดังกลาว 

 
1.6  ประโยชนของการศึกษา 

1.6.1  ผลการศึกษาจะเปนประโยชนในการกําหนดแนวทางท่ีเหมาะสมในการสรางความ
เขมแข็งแกชุมชนไทยในฮองกง ซ่ึงจะทําใหชุมชนไทยมีความสามัคคี มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
และเปนชุมชนท่ีมีคุณภาพ กอใหเกิดภาพลักษณท่ีดีในสายตาชาวฮองกงและชาวตางชาติในฮองกง 
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1.6.2  ผลการศึกษาจะเปนประโยชนสําหรับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญอ่ืน 
ๆ ท่ีมีชุมชนไทยอยูในความดูแล นําไปปรับใชเปนแนวทางในการสรางความเขมแข็งแกชุมชนไทย 

 
1.7  นิยามศัพท  

1.7.1  การทูตเพ่ือประชาชน เปนนโยบายท่ีรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ไดแถลงตอ
รัฐสภาเม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2554 ในยุทธศาสตรท่ี 7. นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ ขอ 7.7. “สนับสนุนการทูตเพ่ือประชาชน คุมครองผลประโยชนของคนไทย ดูแลคน
ไทยและแรงงานไทยในตางประเทศ โดยเฉพาะคนไทยท่ีประกอบอาชีพและมีถ่ินฐานในตางประเทศ  
สงเสริมบทบาทและความแข็งแกรงของชุมชนชาวไทยในการรักษาเอกลักษณและความเปนไทย” ซ่ึง
กระทรวงการตางประเทศไดนําแนวนโยบายดังกลาวมาดําเนินการ เพ่ือใหนโยบายการตางประเทศ
สามารถตอบสนองความตองการของพ่ีนองประชาชนคนไทยไดอยางเปนรูปธรรม และสอดคลองกับ
นโยบายของรัฐบาลท่ีตองการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบายของรัฐบาล
ดานตาง ๆ ท่ีมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตประจําวัน ท้ังนี้ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายสูงสุดในการทําให
การตางประเทศเปนการตางประเทศของประชาชน และเพ่ือผลประโยชนของประชาชนอยางแทจริง 
อันจะเปนการสนับสนุนกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมภายในประเทศอีกทางหนึ่ง6

7 
1.7.2  ชุมชน มีผูนิยามความหมายของชุมชนไวมากมาย ผูเขียนจึงเลือกความหมายของ

ชุมชมท่ีนักวิชาการไทยไดนิยามไวและสอดคลองกับการศึกษาในครั้งนี้ กลาวคือ ชุมชน หมายถึงกลุม
คนท่ีอาศัยอยูรวมกันในท่ีใดท่ีหนึ่ง โดยมีความรูสึกผูกพันเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความรูสึกนึกคิด 
และสนใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือสิ่งท่ีคลาย ๆ กัน มีการปฏิบัติตอกันดวยความรูสึกวาแตละคนเปนสวน
หนึ่งของสังคมนั้น7

8 
1.7.3  ชุมชนเขมแข็ง หมายถึง การท่ีประชาชนในชุมชนตาง ๆ ของเมืองหรือชนบท

รวมตัวกันเปน “องคกรชุมชน” โดยมีการเรียนรู การจัดการ และการแกไขปญหารวมกันในชุมชน 
แลวถึงไดเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
ภายในชุมชน ตลอดจนมีผลกระทบสูภายนอกชุมชนท่ีดีข้ึนตามลําดับ 8

9 
1.7.4  การพัฒนาศักยภาพ (Potential development) หมายถึง การเสริมสราง 

ความสามารถของสมาชิกในชุมชนท่ีมีอยูในตนเอง ท้ังในดานการคิด การประดิษฐ นําออกมาใชใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงในทิศทางท่ีดีข้ึน9

10  
  

                                                 
7 กรมการกงสลุ กระทรวงการตางประเทศ, การทูตเพ่ือประชาชน [ออนไลน], แหลงท่ีมา 

http://www.consular.go.th/main/th/organize/19716-นโยบาย.html. 
8 ทนงศักดิ์  คุมไขนํ้า และคนอ่ืน ๆ, การพัฒนาชุมชนเชิงปฏิบัติการ (กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ 2534), หนา 4. 
9
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, รายงานการศึกษาวิเคราะหปจจัยทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมท่ีสนับสนุนใหชุมชนเขมแข็ง, หนา 17. 

10
 เกษราพร  ทิราวงศ และอํานวยพร  ใหญยิ่ง, รายงานผลการวิจยัเรื่องการพัฒนาศักยภาพชุมชนบานแมแรม 
ตําบลเตาปูน อําเภอสองจังหวัดแพร ดวยการทองเท่ียวเชิงนิเวศ เพ่ือสรางความเขมแข็งของชุมชนอยางยั่งยืน 
(เชียงใหม: มหาวิทยาลัยแมโจ), หนา 5. 



 

 
บทที่ 2 

แนวความคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 

2.1  แนวนโยบายภาครัฐ  
2.1.1  นโยบายของรัฐบาลไทยทุกชุดท่ีผานมานับตั้งแตรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชาเม่ือ

ป 2538 ตางใหความสําคัญคนไทยท่ีอาศัยอยูในตางประเทศ โดยรัฐบาลของนายบรรหารฯ จนถึง
รัฐบาลของพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร (ชุดท่ี 1) ไดระบุถึงนโยบายการคุมครองสิทธิและดูแล
ผลประโยชนของคนไทยท่ีอาศัยอยูในตางประเทศไวดังนี้ 

นโยบายรัฐบาลนายบรรหาร  ศิลปอาชา (ป 2538) “ขอ 3.6 ปรับบทบาทของ
กระทรวงการตางประเทศ โดยเฉพาะในทางการทูต ดวยการใหความสําคัญในเรื่องเศรษฐกิจมากข้ึน 
เพ่ือใหสามารถสนับสนุนการเจรจาทางดานการคา การลงทุน การสงออก การดึงดูดนักลงทุนจาก
ตางประเทศ การสงเสริมการทองเท่ียว และการสนับสนุน คุมครองดูแลและพิทักษประโยชนแกนัก
ลงทุนไทยและคนไทยในตางประเทศ”11 

นโยบายรัฐบาลพลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ (ป 2539) “ขอ 4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของสถานทูตเพ่ือการบริการประชาชนในตางประเทศ”12 

นโยบายรัฐบาลนายชวน  หลีกภัย (ป 2540) “ขอ 3.6 อํานวยความสะดวก 
คุมครอง ตลอดจนสงเสริมสิทธิและผลประโยชนของคนไทย แรงงานไทย และธุรกิจภาคเอกชนของ
ไทยในตางประเทศ”13 

นโยบายรัฐบาลพันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร (ป 2544) “สงเสริม รักษา และ
คุมครองสิทธิและผลประโยชนของประเทศ รวมถึงของภาคเอกชนไทย แรงงานไทย และคนไทยใน
ตางประเทศ”14 

2.1.2  ตอมาในรัฐบาลของพันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร (ชุดท่ี 2 ป 2548) ไดนํานโยบาย 
“การทูตเพ่ือประชาชน” มาใช โดยไดระบุงานดานการเสริมสรางและสนับสนุนบทบาทของคนไทยใน
ตางประเทศไวใน ขอ 5. นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ ดังนี้ “เพ่ือใหการ
ดําเนินนโยบายการตางประเทศสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไทยไดอยางแทจริง 
รัฐบาลจะสานตอการดําเนินงานการทูตเพ่ือประชาชน โดยสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนทุก
ภาคสวนในสังคมในภารกิจดานการตางประเทศ การเสริมสรางและสนับสนุนชุมชนไทยใน
ตางประเทศใหมีบทบาทและมีสวนรวมในการปกปกรักษาและสงเสริมผลประโยชนของประเทศ 
รวมท้ังจะมุงสงเสริม รักษา และคุมครองสิทธิประโยชนของประเทศ ภาคเอกชนไทย แรงงานไทย 

                                                 
11 คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตร ีนายบรรหาร ศลิปอาชา นายกรฐัมนตรีแถลงตอรฐัสภา 26 กรกฎาคม 2538. 
12 คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตร ีพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ นายกรฐัมนตรีแถลงตอรฐัสภา 11 ธันวาคม 2539. 
13 คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตร ีนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีแถลงตอรฐัสภา 20 พฤศจิกายน 2540. 
14 คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตร ีพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีแถลงตอรฐัสภา 26 กุมภาพันธ 

2544. 
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และคนไทยในตางประเทศ ตลอดจนมุงพัฒนาระบบบริหารราชการในตางประเทศแบบบูรณาการให
สมบูรณยิ่งข้ึน”15 ซ่ึงตอมาในรัฐบาลของ พลเอก สุรยุทธ  จุลานนท (ป 2549) ก็ไดระบุถึงนโยบายใน
เรื่องนี้ไวอยางชัดเจนเชนกัน คือ “คุมครองสิทธิและผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ และ
เสริมสรางบทบาทของคนไทยในตางประเทศ”16 

2.1.3 ในรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ (ป 2551) ไดริเริ่มนําคํา “การสรางความ
เขมแข็งใหกับชุมชนไทยในตางประเทศ” มาใช โดยไดระบุในนโยบายตางประเทศและเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ ขอ 7.9 ดังนี้ “คุมครองและสงเสริมสิทธิและผลประโยชนของคนไทย แรงงานไทย 
และภาคธุรกิจเอกชนไทยตางประเทศ และสนับสนุนการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนไทยใน
ตางประเทศ”17 

2.1.4  ลาสุด รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร (ป 2554) ไดระบุในนโยบายตางประเทศ
และเศรษฐกิจระหวางประเทศ ขอ 7.7 ดังนี้ “สนับสนุนการทูตเพ่ือประชาชน คุมครองผลประโยชน
ของคนไทย ดูแลคนไทยและแรงงานไทยในตางประเทศ โดยเฉพาะคนไทยท่ีประกอบอาชีพและมีถ่ิน
ฐานในตางประเทศ สงเสริมบทบาทและความแข็งแกรงของชุมชนชาวไทยในการรักษาเอกลักษณและ
ความเปนไทย”18 

 
2.2  กรอบแนวคิดเรื่องชุมชนไทยเขมแข็ง 

กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ ไดวางกรอบและแนวนโยบายท่ีเก่ียวกับเรื่องการ
คุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศไวอยางชัดเจน โดยไดกําหนดวิสัยทัศนในดานนี้
ไววา “ดํารงไวซ่ึงการเปนหนวยงานหลักในการใหความชวยเหลือคนไทยตกทุกขไดยากในตางประเทศ
อยางมีประสิทธิภาพ เสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชนไทยท้ังในและนอกประเทศ และกระจายงาน
บริการดานกงสุลไปทุกภูมิภาคดวยนวัตกรรม เพ่ือสรางความพึงพอใจแกประชาชนตามนโยบายการ
ทูตเพ่ือประชาชน”19 

นอกจากนี้ กรมการกงสุล ยังไดวางหลักการและขอบเขตนโยบายเรื่องการสรางความ
เขมแข็งใหชุมชนไทยในตางประเทศ ไวดังนี้19

20 

                                                 
15 คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตร ีพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีแถลงตอรฐัสภา 23 มีนาคม 

2548. 
16 คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก สรุยทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรีแถลงตอรัฐสภา 3 พฤศจิกายน 

2549. 
17 คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรฐัมนตรีแถลงตอรัฐสภา ณ กระทรวงการ

ตางประเทศ 30 ธันวาคม 2551. 
18 คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีแถลงตอรัฐสภา 23 สิงหาคม 2554. 
19 ปรีชา  แกนสา, บทบาทท่ีเก้ือหนุนภารกิจบทบาทท่ีเก้ือหนุนภารกิจทางราชการของชุมชนไทยในตางประเทศ: 

กรณีศึกษาชุมชนไทยในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก, รายงานการศึกษาสวนบุคคล หลักสูตร
นักบริหารการทูต รุนท่ี 5 ป 2555 สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ, หนา 12. 

20 กรมการกงสลุ, กระทรวงการตางประเทศ, การสรางชุมชนไทยใหเขมแข็ง. 
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“ชุมชนไทยเขมแข็งมี 2 ความหมายสําคัญ กลาวคือ (1) ความเขมแข็งในความเปนไทย 
ความมีน้ําใจชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีกิจกรรมในชุมชนรวมกัน และ (2) ความเขมแข็งในการมีตัวตน
ในสังคมทองถ่ิน สามารถเชื่อมตอและเปนหุนสวนในภาคการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของทองถ่ินได” 

ในสวนของสถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง ไดกําหนดพันธกิจหลักของงานดานกงสุลไว 3 
ประการ คือ (1) ดําเนินการดานการทูตเพ่ือประชาชน ดูแลคุมครอง และสงเสริมผลประโยชนของคน
ไทยและแรงงานไทย (2) เพ่ิมพูนประสิทธิภาพของการใหบริการดานกงสุลและคุมครองคนไทย (3) 
เสริมสรางความเขมแข็งและความสามัคคีของชุมชนไทย 
 
2.3  กรอบการวิเคราะห 

รายงานฉบับนี้ จะใชการวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT Analysis) เปนกรอบใน
การศึกษา  

2.3.1  SWOT Analysis  
เปนเครื่องมือในการประเมินสถานการณสําหรับองคกร หรือโครงการ ซ่ึงชวย

ผูบริหารกําหนดจุดแข็งและจุดออนจากสภาพแวดลอมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอม
ภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปจจัยตาง ๆ ตอการทํางานขององคกร (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 
2553) สอดคลองกับสมคิด บางโม (2552, หนา 351) ท่ีกลาววา SWOT Analysisเปนเครื่องมือใน
การวิเคราะหสถานการณ เพ่ือใหผูบริหารรูจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคขององคกร ซ่ึงจะชวย
ใหทราบวาองคกรไดเดินทางมาถูกทิศและไมหลงทาง นอกจากนี้ยังบอกไดวา องคกรมีแรงขับไปยัง
เปาหมายไดดีหรือไม ม่ันใจไดอยางไรวาระบบการทํางานในองคกรยังมีประสิทธิภาพอยู มีจุดออนท่ี
จะตองปรับปรุงอยางไร ซ่ึงการวิเคราะหมีปจจัยท่ีควรนํามาพิจารณา 2 สวน ดังนี้ (ณรงควิทย แสน
ทอง, 2551, หนา 22-23)  

2.3.1.1  ปจจัยภายใน (Internal Environment Analysis) ไดแก 
S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเดนหรือจุดแข็ง ซ่ึงเปนผลมาจาก

ปจจัยภายใน เปนขอดีท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายในองคกร เชน จุดแข็งดานสวนประสม จุดแข็ง
ดานการเงิน จุดแข็งดานการผลิต จุดแข็งดานทรัพยากรบุคคล องคกรจะตองใชประโยชนจากจุดแข็ง
ในการกําหนดกลยุทธ  

W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดดอยหรือจุดออน ซ่ึงเปนผลมาจาก
ปจจัยภายใน เปนปญหาหรือขอบกพรองท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายในตาง ๆ ขององคกร ซ่ึงองคกร
จะตองหาวิธีในการแกปญหานั้น 

2.3.1.2  ปจจัยภายนอก (External Environment Analysis) ไดแก 
O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส เปนผลจากการท่ี

สภาพแวดลอมภายนอกขององคกรเอ้ือประโยชนหรือสงเสริมการดําเนินงานขององคกร โอกาส
แตกตางจากจุดแข็งตรงท่ีโอกาสนั้นเปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายนอก แตจุดแข็งนั้นเปนผลมา
จากสภาพแวดลอมภายใน ผูบริหารท่ีดีจะตองเสาะแสวงหาโอกาสอยูเสมอ และใชประโยชนจาก
โอกาสนั้น 
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T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค เปนขอจํากัดท่ีเกิดจาก
สภาพแวดลอมภายนอก ซ่ึงการบริหารจําเปนตองปรับกลยุทธใหสอดคลองและพยายามขจัดอุปสรรค
ตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใหไดจริง 

2.3.2  Seven S Model หรือ Seven-S Framework of McKinsey 
โดยท่ัวไปขอบเขตของการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร จะพิจารณาจาก 

ตัวแบบ 7 ปจจัย (7 S Model) ของ R. Waterman ไดแก ระบบ (System) โครงสราง (Structure) 
กลยุทธ (Strategy) บุคลากร (Staff) ทักษะ (Skill) สไตล (Style) และคานิยมรวม (Shared values) 
โดยท้ัง 7 ปจจัยมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน ดังภาพท่ี 1 

 
 

  

Strategy 

กลยุทธ 

Structure 

โครงสราง 

System 

ระบบ 

Staff 

บุคลากร 

Style 

สไตล 

Skill 

ทักษะ 

Shared 

Values 

คานิยมรวม 

 
 

ภาพท่ี 1 McKinsey’s 7 S Model ของ R. Waterman 
 

2.4  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
จากการคนควาวรรณกรรมท่ีเก่ียวของพบวา มีรายงานการศึกษาเรื่องการสรางความ

เขมแข็งใหแกชุมชนไทยในตางประเทศหลายฉบับ อาทิ 
2.4.1  รายงานการศึกษาของนายนโรตม สังขมณี เรื่อง “การพัฒนาบทบาทของกระทรวง

การตางประเทศในการเสริมสรางชุมชนไทยใหเขมแข็ง กรณีศึกษาภูมิภาคมิดเวสตของสหรัฐอเมริกา” 
ซ่ึงเปนรายงานประกอบการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (น.บ.ส.) ของสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (รุน 62 ป 2551) ไดใหขอเสนอแนะในการดําเนินการของ
กระทรวงการตางประเทศ 4 ประการ ไดแก สงเสริมใหเกิดการรวมตัวของชุมชนไทย สงเสริมใหมีสวน
รวมกับทองถ่ิน สงเสริมใหชุมชนไทยมีศักยภาพและทักษะ และสนับสนุนการดําเนินการของสถาน
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญโดยการจัดสรรงบประมาณท่ีเหมาะสม 
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2.4.2  รายงานการศึกษาของนายณรงค ศศิธร เรื่อง “ยุทธศาสตรการเสริมสรางความ
เขมแข็งใหชุมชนไทยในตางประเทศ” ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต 
(น.บ.ท.) ของกระทรวงการตางประเทศ (รุนท่ี 1 ป 2552) ไดอางอิงถึง อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวย
ความสัมพันธทางการทูต ป ค.ศ. 1961 และอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางกงสุล ป 
ค.ศ. 1963 และสรุปวา การดําเนินการสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนไทยในตางประเทศเปนเรื่องท่ี
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญสามารถดําเนินการได ตราบเทาท่ีเปนกิจกรรมท่ีอยูในกรอบ
ของกฎหมายระหวางประเทศ และไมขัดกับกฎหมายหรือระเบียบของรัฐผูรับ นอกจากนี้ นายณรงคฯ 
ยังไดเสนอแนะ 3 มาตรการในการผลักดันนโยบายการสรางความเขมแข็งใหชุมชนไทยในตางประเทศ
ใหเปนไปอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ ไดแก การศึกษาลักษณะการรวมกลุมชุมชนไทยในแตละ
แหง แนวทางการจัดสรรงบประมาณท่ีเหมาะสม และการปรับโครงสรางการกําหนดนโยบายในเรื่องนี้
ของกระทรวงการตางประเทศใหมีเอกภาพยิ่งข้ึน 

2.4.3  รายงานการศึกษาของนายเฉลิมพล ทันจิตต เรื่อง “การเสริมสรางความเขมแข็งให
ชุมชนไทยในตางประเทศ: กรณีศึกษาแรงงานไทยในสิงคโปร” ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการอบรมหลักสูตร 
น.บ.ท. (รุนท่ี 4 ป 2555) ไดสรุปวา แรงงานไทยในสิงคโปรประสบปญหาท้ังทางรางกายและจิตใจ 
เนื่องจากเปนผูดอยโอกาสทางการศึกษาและทางเศรษฐกิจ จึงตองไปทํางานในตางประเทศท้ังท่ีไม
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร จึงเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชน
แรงงานไทยในสิงคโปร เพ่ือใหสามารถพ่ึงพาตัวเองได โดยกําหนดเปาหมายใหความเขมแข็งของ
ชุมชนแรงงานไทยปรากฏชัด เพ่ือใหในสังคมสิงคโปรรับรูถึงการมีตัวตนอยางสรางสรรค โดย
ดําเนินการในเชิงรุกในลักษณะ out reach เขาถึงกลุมแรงงานแทนการตั้งรับในลักษณะรอใหการ
ชวยเหลือ จากนั้นดําเนินงานใน 3 ดาน ไดแก เสริมสรางการมีสวนรวม เตรียมความพรอมใหพัฒนา
คนเองได และสงเสริมความตระหนักรูในทองถ่ิน รวมท้ังไดนําเสนอขอเสนอแนะและวิธีการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยแบงออกเปน 3 ดาน คือ ภารกิจ บุคลากร และงบประมาณ 

2.4.4  รายงานการศึกษาของนายปรีชา แกนสา เรื่อง “บทบาทท่ีเก้ือหนุนภารกิจทาง
ราชการของชุมชนไทยในตางประเทศ: กรณีศึกษาชุมชนไทยในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ ณ นคร
นิวยอรก ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการอบรมหลักสูตร น.บ.ท.(รุนท่ี 5 พ.ศ. 2556) ไดสรุปวา ชุมชนไทยใน
ตางประเทศมีบทบาทท่ีเสริมภารกิจของภาครัฐ (ซ่ึงมีบุคลากรจํากัด) ไดเปนอยางดี อาทิ บทบาทใน
การใหความชวยเหลือคนไทยตกทุกขไดยาก นอกจากนี้ ยังมีบทบาทสําคัญในการเผยแพรภาพลักษณ 
วัฒนธรรม และชื่อเสียงของประเทศไทย รวมท้ังบทบาทในการเปนเครือขายประชาสัมพันธ ซ่ึง
ตัวอยางท่ีเห็นไดชัดเจนท่ีสุดคือ การรณรงคประชาสัมพันธใหคนไทยไปใชสิทธิเลือกตั้งนอก
ราชอาณาจักร ดังนั้น ภาครัฐจึงควรสงเสริมใหชุมชนไทยไดรวมตัวกันอยางเขมแข็ง 

 
 
 
 



 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 
3.1  ลักษณะของชุมชนไทยในฮองกง 

3.1.1  ดังท่ีไดกลาวมาแลววา จากสถิติของกรมตรวจคนเขาเมืองฮองกงรายงานวา ณ 
วันท่ี 1 มีนาคม 2557 มีคนไทยในฮองกง จํานวน 27,909 คน โดยเปนคนไทยท่ีมีถ่ินพํานักถาวร 
(Residents without Limit of Stay) จํานวน 16,047 คน และเปนคนไทยท่ีมีถ่ินพํานักชั่วคราว 
(Residents with Limit of Stay) จํานวน 11,862 คน ซ่ึงในจํานวนนี้ เปนผูประกอบอาชีพแรงงาน
และผูชวยแมบานชาวไทยประมาณ 3,000 คน  

3.1.2  หากจําแนกคนไทยท่ีอาศัยอยูในฮองกงออกตามศักยภาพทางการเศรษฐกิจและ
สังคม สามารถจําแนกออกไดเปน 3 กลุม คือ 

กลุมแรก เปนกลุมท่ีมีศักยภาพระดับสูง ไดแก คนไทยท่ีประกอบอาชีพนักธุรกิจ 
นักการเงิน นักการธนาคาร วิศวกร อาจารย รวมถึงพนักงานในบริษัทขามชาติตาง ๆ คนไทยกลุมนี้ มี
สัดสวนนอยท่ีสุดในฮองกง (มีเพียงประมาณ 50-70 คน) นักธุรกิจไทยท่ีไปขยายการลงทุนในฮองกง 
อาทิ เครือเจริญโภคภัณฑ (ซีพี) บริษัทเบทาโกร จํากัด บริษัท ส.ขอนแกน (ฮองกง) จํากัด บริษัท
ไอยราบิวตี้ จํากัด บริษัทศิริมงคลคาขาว จํากัด สวนนักการธนาคาร ก็เปนพนักงานของธนาคารไทยท่ี
ไปเปดสาขาในฮองกง ไดแก ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยเหลานี้
สวนใหญใหบริการเฉพาะ Corporate Banking (อาทิ สินเชื่อ แลกเปลี่ยนเงินตรา ปรึกษาการลงทุน 
บริการบริหารการเงิน) ยกเวนธนาคารกรุงเทพฯ ท่ีใหบริการแบบ Full Banking คือ ใหบริการบัญชี
เงินฝากและธุรกรรมทางการเงินแกลูกคาท้ังนิติบุคคลและบุคคล 

กลุมท่ีสอง เปนกลุมมีศักยภาพระดับกลาง ไดแก คนไทยเชื้อสายจีนท่ีอพยพมาตั้ง
ถ่ินฐานในฮองกงในชวงคริสตทศวรรษท่ี 1980 ถึง 1990 คนไทยท่ีสมรสกับคนฮองกง คนไทยท่ี
ประกอบอาชีพคาขาย เชน ขายอาหาร ขายของชํา และผักผลไมท่ีนําเขาจากประเทศไทย รวมถึงคน
ไทยท่ีประกอบอาชีพเปนพอครัว คนไทยกลุมนี้มีสัดสวนมากท่ีสุด (ประมาณ 24,000 คน) 

กลุมท่ีสาม เปนกลุมท่ีมีศักยภาพระดับต่ํา มีจํานวนประมาณ 3000 คน ไดแก 
แรงงานไทยท่ีเขาไปรับจางทํางานท่ีไมตองใชทักษะ เชน พนักงานรานอาหาร พนักงานทําความ
สะอาด พนักงานเก็บขยะ และผูชวยแมบาน (Foreign Domestic Helpers) แรงงานไทยเหลานี้มา
ทํางานในฮองกงเพราะตองการหารายไดสงกลับประเทศไทยเพ่ือเลี้ยงดูครอบครัว ซ่ึงในชวงปแรก ๆ 
ท่ีมาทํางาน ตองใชความพยายามและความอดทนสูงกวาจะปรับตัวเขากับนายจางชาวฮองกงได  

3.1.3  คนไทยในกลุมท่ีมีระดับศักยภาพต่ําเปนกลุมท่ีมีความสนใจและกระตือรือรนในการ
เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ในนามของชุมชนไทยมากท่ีสุด ในขณะท่ีกลุมท่ีมีศักยภาพระดับกลางไมคอย
สนใจหรือกระตือรือรนในการรวมกลุมหรือทํากิจกรรมใด ๆ มากนัก สนใจแตการทํามาหากิน จะเขา
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รวมในกิจกรรมของชุมชนไทยบางเฉพาะในโอกาสสําคัญ ๆ เชน วันสําคัญทางศาสนา หรือกิจกรรม
เทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม อยางไรก็ดี คนไทยกลุมนี้
มีปฏิสัมพันธคอนขางมากกับคนไทยในกลุมท่ีมีศักยภาพต่ําในลักษณะแมคากับลูกคาแตไมคอยมี
ปฏิสัมพันธในลักษณะการเขารวมกิจกรรม สวนคนไทยในกลุมศักยภาพสูงแทบจะไมมีความสนใจหรือ
กระตือรือรนในการเขารวมกิจกรรมในนามของชุมชนไทยเลย ยกเวนงานท่ีจัดโดยสถานกงสุลใหญฯ 

 
3.2  การกอตั้งสมาคมไทยในฮองกง 

3.2.1  จากขอมูลท่ีผูเขียนไดรับจากนางสุทิน เหลาวงศโคตร ซ่ึงทํางานเปนผูชวยแมบาน
ในฮองกงมานานกวา 30 ป เลาผานทางจดหมายวา ในชวงกอนป 2533 (ซ่ึงขณะนั้นยังไมมีสํานักงาน
แรงงานในฮองกงใหความชวยเหลือแรงงานไทย) แรงงานไทยท่ีมาทํางานในฮองกงไดรวมกลุมเพ่ือให
ความชวยเหลือแกคนไทยท่ีถูกหลอกมาขายแรงงานในฮองกง หรือแรงงานท่ีถูกนายจางกดข่ี ขมเหง 
เอารัดเอาเปรียบ บางรายถึงข้ันถูกนายจางขมขืน หรือทํารายรางกาย ตอมาในป 2533 จึงไดมีการ
กอตั้งสมาคมเพ่ือนไทยในฮองกงข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือชวยเหลือแรงงานไทยท่ีประสบปญหาดาน
การทํางานในฮองกง พัฒนาทักษะความรูความสามารถดานการศึกษา งานอาชีพ ดานตาง ๆ 
ตลอดจนสงเสริมและเผยแพรขนบธรรมเนียนประเพณีและวัฒนธรรมไทย เพ่ือใหเกิดความสามัคคี
และความเขาใจอันดีระหวางชาวไทยและชาวฮองกง รวมถึงชาวตางชาติในฮองกง 

3.2.2  ตอมาในป 2538 ผูชวยแมบานชาวไทยอีกกลุมหนึ่งไดกอตั้งสมาคมสตรีไทยข้ึน 
เพ่ือจัดกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเปนแสดงถึงความเปนไทย และกิจกรรมท่ีเปนประโยชนแกสมาชิก โดยงาน
แรกท่ีจัดคือ งานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในโอกาสวันคลายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 5 ธันวาคม งานสงกรานต รวมท้ังการสอนภาษาจีนกวางตุงและภาษาอังกฤษใหแก
แรงงานไทย  

3.2.3  ในป 2542 สมาคมสตรีไทยไดยกสถานะข้ึนเปนสหภาพแรงงานไทยในฮองกง 
(Thai Migrant Workers Union) โดยไดยื่นขอจดทะเบียนเม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2552 ตอนายทะเบียน
สหภาพแรงงานฮองกงวา เปนองคกรท่ีจัดตั้งข้ึนโดยการรวมตัวกันของผูชวยแมบานไทยในฮองกง (แต
เม่ือวันท่ี 8 มกราคม 2555 ไดมีการประชุมแกไขกฎระเบียบขอบังคับโดยเปดรับแรงงานไทยทุกสาขา
อาชีพ) มีกฎระเบียบในการจัดตั้งอยางสมบูรณ เปนองคกรอิสระไมไดข้ึนตรงตอรัฐบาลหรือนายจาง 
ปจจุบันมีสมาชิกท้ังหมด 120 คน ทุกคนจะตองจายคาสมัครและคาบํารุงสมาชิกตามกฎระเบียบท่ี
ระบุไว ตองมีการสรุปงบประมาณประจําปตอนายทะเบียนสหภาพแรงงานทุกป ตองจัดประชุมสามัญ
ประจําปภายในเดือนมกราคมของทุกป และตองมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารทุก 2 ป 
วัตถุประสงคหลักของการกอตั้งสหภาพแรงงานไทย20

21 คือ  
1)  ตอสูเรียกรองและดํารงขอตกลงการจางงานและเง่ือนไขการจางงานท่ีเปน

ธรรมและสมเหตุสมผล เรียกรองเพ่ือรักษาสิทธิประโยชนของผูใชแรงงานท่ีควรจะไดรับ 
2)  ประนีประนอมระหวางนายจางกับลูกจางในกรณีพิพาท และระหวางสมาชิก

ดวยกัน  

                                                 
21 เอกสารเผยแพรของสหภาพแรงงานไทยในฮองกง 
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3)  สงเสริมสวัสดิการดานวัตถุ วัฒนธรรม สังคม การศึกษา และนันทนาการแก
สมาชิกฯ 

4)  สนับสนุนงานและวัตถุประสงคขององคกรโดยชอบดวยกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีมี
จุดประสงคเพ่ือสงเสริมแนวความคิดของสหภาพแรงงาน 

5. เขารวมกิจกรรมกับองคกรอ่ืน ๆ ท่ีเปนประโยชนแกผูใชแรงงาน 
3.2.3  ในชวงปลายป 2544 สมาคมไทยแหงท่ี 3 คือสมาคมรวมไทยในฮองกง ไดกอตั้งข้ึน

จากการท่ีรัฐบาลฮองกงไดมีนโยบายลดเงินเดือนแรงงานอาชีพผูชวยแมบานตางชาติ ทําใหกลุม
แมบานชาวไทยและกลุมแมบานตางชาติอ่ืน ๆ ไดแก เนปาล ฟลิปปนส อินโดนีเซีย ศรีลังกา ได
รวมตัวกันโดยใชชื่อวา Asian Migrants Coordinating Body (AMCB) ออกมารวมกันคัดคานจน
ประสบผลสําเร็จ คือรัฐบาลฮองกงยังคงอัตราเงินเดือนเดิมไว ซ่ึงจากผลของการรวมกันคัดคาน
ดังกลาว ทําใหกลุมผูชวยแมบานชาวไทยท่ีเขารวม รวมถึงกลุมแรงงานไทยท่ีไมใชผูชวยแมบาน ตาง
ตระหนักถึงความสําคัญของความสามัคคีและการรวมกลุมชวยเหลือกัน จึงตองการตั้งสมาคมไทยข้ึน
อีกแหง เพ่ือเพ่ิมกิจกรรมท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน และไดยื่นจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมอยางถูกตอง
ตามกฎหมายฮองกง โดยไดตั้งชื่อสมาคมวา สมาคมรวมไทยในฮองกง (Thai Regional Alliance in 
Hong Kong โดยมีทีมงานท่ีเปนบุคคลท่ัวไปท่ีมีถ่ินพํานักถาวรและแรงงานไทยท่ีเปนผูชวยแมบาน
สมัครมาทํางานบนหลักการ “จิตอาสา” และไดจัดตั้งเปนกรรมการบริหารโดยใชความสมัครใจตาม
ความถนัดของตนเอง21

22 
3.2.4 ในป 2556 กลุมผูชวยแมบานท่ีเปนผูกอตั้งสมาคมสตรีไทย ไดแยกตัวออกจาก

สหภาพแรงงานไทยในฮองกง และรวมตัวกับกลุมของนางสุทิน เหลาวงศโคตร ตั้งเปนสมาคมสตรีไทย
อีกครั้ง ท้ังนี้ กอนหนานี้ กลุมนางสุทินฯ มีความเปนตัวของตัวเองสูง จึงมักแยกตัวเปนอิสระ ไมเขา
รวมกับสมาคมใด แตก็ใหความรวมมือกับทุกสมาคมในการจัดกิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีจัดโดย
สถานกงสุลใหญฯ นางสุทินฯ จึงเปนท่ียอมรับของทุกสมาคม รวมท้ังของสถานกงสุลใหญฯ ดวย 

 
3.3  โครงการอบรมวิชาชีพของสมาคมไทย 

3.3.1  เพ่ือเปนการสรางความเขมแข็งและพัฒนาศักยภาพใหแกสมาชิกของตน รวมท้ัง
เพ่ือใหสมาชิกของสมาคมไดมีสวนรวมในกิจกรรมท่ีเปนประโยชน สมาคมไทยในฮองกงจึงไดจัดทํา
ขอเสนอโครงการฝกอบรมวิชาชีพข้ึนมาเพ่ือขอรับการสนับสนุนดานงบประมาณจากสถานกงสุลใหญ 
ณ เมืองฮองกง ซ่ึงในชวงป 2553-2555 ไดมีขอเสนอโครงการดังนี้22

23  
 

  

                                                 
22 บังอร ธรรมสอน, รายงานการถอดบทเรียน แรงงานอาชีพผูชวยแมบานตางชาติในฮองกง, โครงการพัฒนาความ

เปนธรรมทางสังคมเพ่ือสังคมสุขภาวะ (สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555), หนา 4. 
23

 ขอมูลจากสถานกงสลุใหญ ณ เมอืงฮองกง 
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ตารางท่ี 1  ป 2553 สมาคม/กลุมคนไทย ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ รวมท้ังสิ้น 98,000 
ดอลลารฮองกง 

 
ผูดําเนินการ หลักสูตรวิชาชีพ ช่ัวโมง 

การสอน 
จํานวน
ผูเรียน 

งบประมาณ 
ท่ีตองการ 

สมาคม
เพ่ือนไทยใน
ฮองกง 

1. ภาษาไทยข้ันพ้ืนฐาน 1 
2. ภาษาไทยข้ันพ้ืนฐาน 2  
3. ภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐาน  
4. พ้ืนฐานการเขียนลายไทย 
5. การประดิษฐดอกไมจากผาใยบัว 
6. เสริมสวยเบื้องตน 

18 
ชั่วโมง 
ตอ

หลักสูตร 

  รวม 17,500 ดอลลารฮองกง 
1) คาผูฝกสอน 6 คน  

9,000 ดอลลารฮองกง  
2) คาอุปกรณการเรียน 1,500 

ดอลลารฮองกง 
3) คาจัดทําเอกสารตํารา 7,000 

ดอลลารฮองกง 
สหภาพ
แรงงานไทย
ในฮองกง  

1. การใชคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน/การ
พิมพ  

2. ภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐาน 
3. อาหารไทย-อาหารฝรั่ง เพ่ือ

สุขภาพ 
4. ภาษาจีนกวางตุง 
5. นวดแผนโบราณ 
6. แตงหนา-ทําผม 

18 
ชั่วโมง 

ตอ
หลักสูตร 

90 คน รวม 28,400 ดอลลารฮองกง 
1) คาผูฝกสอน 10,000 

ดอลลารฮองกง 
2) คาอุปกรณ/ไฟฟา 6,500 

ดอลลารฮองกง 
3) คาเชาสถานท่ี 11,900 

ดอลลารฮองกง 

สมาคมรวม
ไทยใน
ฮองกง 

1. ภาษาอังกฤษสําหรับผูเริ่มตน 
2. ภาษาอังกฤษสําหรับใชใน 

ชีวิตประจําวัน 
3. ภาษาจีนกวางตุงสําหรับใชใน

ชีวิตประจําวัน 
4. ภาษาจีนกลาง 
5. การตัดเย็บเสื้อผาเบื้องตน 
6. นวดแผนไทย 
7. นวดเทา 

24  
ชั่วโมง  

ตอ
หลักสูตร 

125 
คน 

รวม 32,100 ดอลลารฮองกง 
1) คาผูฝกสอน 14,100 

ดอลลารฮองกง 
2) คาเชาคอมพิวเตอร 3,000 

ดอลลารฮองกง 
3) คาเชาสถานท่ี (รวมคาน้ํา/

ไฟฟา) 15,000 ดอลลาร
ฮองกง 

กลุม 
นางสุทิน 
เหลาวงศ
โคตร 

1. แกะสลักผัก/ผลไม/ใบตอง 
2. ทําผม/แตงหนา 
3. ตัดผมชาย 
4. ปกเลื่อม 

45  
ชั่วโมง 
ตอ

หลักสูตร 

50 คน รวม 5,000 ดอลลารฮองกง 
1) คาเชาสถานท่ี (รวมคาน้ํา/

ไฟฟา) 4,500 ดอลลาร
ฮองกง 

2) คาทําปายประกาศ 500 
ดอลลารฮองกง 
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ตารางท่ี 2  ป 2554 สมาคม/กลุมคนไทย ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ รวมท้ังสิ้น 86,300 
ดอลลารฮองกง 

 
ผูดําเนินการ หลักสูตรวิชาชีพ ช่ัวโมง 

การสอน 
จํานวน
ผูเรียน 

งบประมาณ 
ท่ีตองการ 

สมาคม
เพ่ือนไทยใน
ฮองกง 

1. ภาษาไทยข้ันพ้ืนฐาน 1 
2. ภาษาไทยข้ันพ้ืนฐาน 2  
3. ภาษากวางตุงข้ันพ้ืนฐาน  
4. งานใบตอง (การเย็บใบตอง) 
5. งานเย็บปก (knitting and 

crochet) 
6. การประดิษฐดอกไมจากผา

ใยบัว 
7. การแตงหนาข้ันพ้ืนฐาน  

18  
ชั่วโมง  
ตอ 

หลักสูตร 
 

  รวม 19,500 ดอลลารฮองกง 
1) คาผูฝกสอน จํานวน 7 คน

10,500 ดอลลารฮองกง 
2) คาอุปกรณการเรียน 6,000 

ดอลลารฮองกง 
3) คาจัดทําเอกสารตํารา 3,000 

ดอลลารฮองกง 

สหภาพ
แรงงานไทย
ในฮองกง  

1. การใชคอมพิวเตอร/การพิมพ 
2. การใชอินเตอรเน็ต 
3. การใชงานโปรแกรม

คอมพิวเตอร (Microsoft 
Office) 

4. การตัดผมชาย-หญิงดวย
กรรไกร และ battalion 

5. การดัดและทําสีผม 
6. การออกแบบทรงผมและเกลา

ผมแผนโบราณ 
7. การเสริมสวยตัดแตงเล็บ 

24  
ชั่วโมง  

ตอ
หลักสูตร 

90 คน รวม 25,600 ดอลลารฮองกง 
1) คาผูฝกสอน 10,200 ดอลลาร

ฮองกง 
2) คาอุปกรณ/ไฟฟา 4,900 

ดอลลารฮองกง  
3) คาเชาสถานท่ี 10,500 

ดอลลารฮองกง 

สมาคม 
รวมไทย 
ในฮองกง 

 1. ภาษาอังกฤษสําหรับผูเริ่มตน 
2. สนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือใชใน

ชีวิตประจําวัน 
3. สนทนาภาษาจีนกวางตุงเพ่ือ

ใชในชีวิตประจําวัน 
4. การตัดเย็บเสื้อผาเบื้องตน 
5. นวดแผนไทยเพ่ือสุขภาพ 
6. นวดเทาเพ่ือสุขภาพ 
7. สปาหนาดวยสมุนไพรไทย 

24  
ชั่วโมง 
ตอ

หลักสูตร 

100 
คน 

รวม 26,200 ดอลลารฮองกง 
1) คาเชาสถานท่ี (รวมคาน้ํา/

ไฟฟา) 13,500 ดอลลาร
ฮองกง 

2) คาเชาจักรเย็บผามอเตอร 1 
เครื่อง 1,500 ดอลลารฮองกง 

3) คาผูฝกสอน (จํานวน 10 คน) 
10,200 ดอลลารฮองกง 

4) เบ็ดเตล็ด (คาถายเอกสาร 
กระดาษใบประกาศ หมึก
พิมพ) 1,000 ดอลลารฮองกง 
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ผูดําเนินการ หลักสูตรวิชาชีพ ช่ัวโมง 
การสอน 

จํานวน
ผูเรียน 

งบประมาณ 
ท่ีตองการ 

กลุม 
นางสุทิน 
เหลาวงศ
โคตร 

1. แกะสลักผัก/ผลไม/ใบตอง 
2. ตัดผม 
3. ทําขนม 
4. ติ่มซํา 

12  
ชั่วโมง 
ตอ

หลักสูตร 

60 คน รวม 15,000 ดอลลารฮองกง 
คาเชาสถานท่ี (รวมคาน้ํา/ไฟฟา)  

 
ตารางท่ี 3  ป 2555 สมาคม/กลุมคนไทย ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ รวมท้ังสิ้น 110,600 

ดอลลารฮองกง 
 
ผูดําเนินการ หลักสูตรวิชาชีพ ช่ัวโมง 

การสอน 
จํานวน
ผูเรียน 

งบประมาณ 
ท่ีเสนอขอ 

สมาคม
เพ่ือนไทยใน
ฮองกง 

1. ภาษาไทยข้ันพ้ืนฐาน 1 
2. ภาษาไทยข้ันพ้ืนฐาน 2  
3. อาหารไทยและขนมไทย 
4. งานใบตอง (การเย็บใบตอง) 
5. งานเย็บปก (knitting and 

crochet) 
6. การประดิษฐดอกไมจากผาใยบัว 

20  
ชั่วโมง 
ตอ 

หลักสูตร 
 

  รวม 20,000 ดอลลารฮองกง 
1) คาผูฝกสอน 6 คน 9,000 

ดอลลารฮองกง 
2) คาอุปกรณการเรียน 8,000 

ดอลลารฮองกง 
3) คาจัดทําเอกสารตํารา 3,000 

ดอลลารฮองกง 
สหภาพ
แรงงานไทย
ในฮองกง  

1. การใชคอมพิวเตอร 
2. การตัดผม 
3. การทําอาหารและขนม 
4. การถายภาพ 

24  
ชั่วโมง  

ตอ
หลักสูตร 

90 คน รวม 34,500 ดอลลารฮองกง 
1) คาเชาสถานท่ี 13,000 

ดอลลารฮองกง 
2) คาอุปกรณการเรียน 9,500 

ดอลลารฮองกง 
3) คาผูฝกสอน 12,000 ดอลลาร

ฮองกง 
สมาคม 
รวมไทย 
ในฮองกง 

1. ภาษาอังกฤษสําหรับผูเริ่มตน 
2. สนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือใชใน

ชีวิตประจําวัน 
3. สนทนาภาษาจีนกวางตุง/จีน

กลางเพ่ือใชในชีวิตประจําวัน 
4. นวดแผนไทยและนวดเทาเพ่ือ

สุขภาพ 
5. สปาหนาดวยสมุนไพรไทย 
6. วัฒนธรรมไทยสําหรับเยาวชน

ไทย 

24  
ชั่วโมง 
ตอ

หลักสูตร 

110 
คน 

รวม 22,800 ดอลลารฮองกง 
1) คาเชาสถานท่ี (รวมคาน้ํา/

ไฟฟา) 4,000 ดอลลารฮองกง 
2) คาอุปกรณการเรียน 6,500 

ดอลลารฮองกง 
3) คาผูฝกสอน 10 คน 12,300 

ดอลลารฮองกง 
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ผูดําเนินการ หลักสูตรวิชาชีพ ช่ัวโมง 
การสอน 

จํานวน
ผูเรียน 

งบประมาณ 
ท่ีเสนอขอ 

สมาคมสตรี
ไทย(รวมกับ
กลุม 
นางสุทิน 
เหลาวงศ
โคตร) 

1. การสอนภาษาจีนกลาง 
2. การประดิษฐใบตอง 
3. การทําอาหารและขนม 
4. การนวดตัวและนวดเทาเพ่ือ

สุขภาพ 
5. การเสริมสวย 

24  
ชั่วโมง  

ตอ
หลักสูตร 

 

80 คน รวม 33,300 ดอลลารฮองกง 
1) คาเชาสถานท่ี (รวมคาน้ํา/

ไฟฟา) 15,800 ดอลลาร
ฮองกง 

2) คาอุปกรณการเรียน 
5,000 ดอลลารฮองกง 
3) คาผูฝกสอน 10 คน 12,200 

ฮองกงดอลลาร 
 
3.4  การดําเนินการของสถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกงในการเสริมสรางความเขมแข็งและการ

พัฒนาศักยภาพใหแกชุมชนไทย 
3.4.1 เขารวมในกิจกรรมท่ีจัดข้ึนโดยสมาคมไทย/วัดไทย อาทิ 

ป 2553  - งานทําบุญปใหม จัดโดยวัดไทหวอ เม่ือวันท่ี 3 มกราคม 2553 
- งานปใหม จัดโดยสหภาพแรงงานไทยในฮองกง เม่ือ 7 กุมภาพันธ 

2553 
- งานทําบุญเขาพรรษา จัดโดยวัดเมฆธรรมวนาราม (หรือวัดไทหวอ) 

และจัดโดยวัดฮองกงธัมมาราม (หรือวัดหลวงพอทูล) เม่ือวันท่ี 25 
กรกฎาคม 2553 

- งานทําบุญวันออกพรรษา จัดโดยวัดไทหวอ เม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม 
2553 

- งานวันลอยกะทง จัดโดยสมาคมเพ่ือนไทยในฮองกง เม่ือวันท่ี 21 
พฤศจิกายน 2553 

- งานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ จัดโดยชุมชน
ไทยในฮองกง เม่ือวันท่ี 5 ธันวาคม 2553  

ป 2554 -  งานทําบุญวันสงกรานต จัดโดยวัดหยุนหลอง และจัดโดยชุมชนไทย 
เม่ือวันท่ี 13 เมษายน 2554 

-  งานวันสงกรานต จัดโดยวัดไทหวอ เม่ือวันท่ี 17 เมษายน 2554 
-  งานวันลอยกระทง จัดโดยสมาคมเพ่ือนไทยในฮองกง เม่ือวันท่ี 13 

พฤศจิกายน 2554 
-  งานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ จัดโดย

ชุมชนไทยในฮองกง เม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม 2555  
ป 2555 -  งานทําบุญวันเขาพรรษา จัดโดยวัดไทหวอ เม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม 

2555 
-  งานวันแม จัดโดยวัดธรรมกายฮองกง เม่ือวันท่ี 12 สิงหาคม 2555 
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-  งานทําบุญวันออกพรรษา จัดโดยวัดไทหวอ และวัดธรรมกายฮองกง 
เม่ือ วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2555 และวัดฮองกงธัมมาราม เม่ือวันท่ี 18 
พฤศจิกายน 2555 

-  งานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ จัดโดย
ชุมชนไทย ในฮองกง เม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม 2555  

-  งานกฐินพระราชทาน วัดพุทธธรรมาราม เม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 
2555 

3.4.2  จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมและโครงการฝกอบรม
วิชาชีพของสมาคม/กลุมคนไทย 

ท่ีผานมา สถานกงสุลใหญฯ ไดสนับสนุนงบประมาณบางสวนแกสมาคมตาง ๆ ใน
การดําเนินกิจกรรมท่ีแสดงออกประเพณีและวัฒนธรรมท่ีสําคัญของไทย อาทิ งานเทศกาลสงกรานต 
งานเทศกาลลอยกระทง โดยเฉพาะงานวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 

นอกจากนี้ ยังไดสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการฝกอบรมวิชาชีพของ
สมาคมไทยดวย แมวาบางสมาคม/กลุมคนไทย จะไดมีการเรียกเก็บเงินคาเรียนจากผูท่ีสนใจรวมเรียน
ในหลักสูตรตาง ๆ เพ่ือเปนคาใชจายในการเชาสถานท่ี คาตอบแทนสําหรับวิทยากร และวัสดุอุปกรณ
ท่ีใชในการเรียนการสอน แตก็เรียกเก็บเพียงเล็กนอย เพ่ือมิใหเปนภาระตอผูเรียนซ่ึงมีรายไดตอเดือน
ไมมากนัก ดังนั้น สถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง จึงไดเขาไปมีบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมของ
สมาคม/กลุมคนไทยเหลานั้นอยางเปนรูปธรรม โดยไดจัดสรรงบประมาณซ่ึงไดรับจากกระทรวงการ
ตางประเทศในการสนับสนุนโครงการฝกวิชาชีพ อยางไรก็ดี งบประมาณท่ีสถานกงสุลใหญฯ ไดรับ
จัดสรรจากกระทรวงการตางประเทศยังนอยกวาท่ีสมาคม/กลุมคนไทยเสนอขอรับการสนับสนุนอยู
มาก กลาวคือ 

 
ตารางท่ี 4  เปรียบเทียบงบประมาณท่ีสมาคมไทยเสนอเพ่ือดําเนินโครงการฝกอบรมวิชาชีพ และ

งบประมาณท่ีสถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง ไดรับจัดสรรจากกระทรวงการตางประเทศ 
ในชวงป 2553-2555  

 
ปงบประมาณ งบประมาณท่ี 

สมาคมไทยเสนอขอ  
งบประมาณท่ี 

กระทรวงการตางประเทศจัดสรรให 
2553 98,000 ดอลลารฮองกง 50,000 ดอลลารฮองกง 
2554 86,300 ดอลลารฮองกง 41,561.96 ดอลลารฮองกง 
2555 110,600 ดอลลารฮองกง 49,799.50 ดอลลารฮองกง 

 
ดังนั้น สถานกงสุลใหญฯ จึงไดวางหลักเกณฑในการจัดสรรงบประมาณใหแก

สมาคม/กลุมคนไทย โดยในเบื้องตนไดขอใหแตละสมาคม/กลุมคนไทย ตัดลดหลักสูตรท่ีจะเปดอบรม
ลงและพยายามใหมีหลักสูตรท่ีเปดอบรมซํ้าซอนกันนอยท่ีสุด จากนั้นสถานกงสุลใหญฯ จึงจัดสรร
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งบประมาณใหแตละสมาคมโดยพิจารณาจากหลักสูตรท่ีเปดอบรม จํานวนชั่วโมงตอหลักสูตร และ
จํานวนผูเขารับการอบรม ดังปรากฏตามตารางท่ี 5-7 

 
ตารางท่ี 5  ป 2553 สถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง ไดรับงบประมาณรวมท้ังสิ้น จํานวน 50,000 

ดอลลารฮองกง และไดจัดสรรใหแกสมาคม/กลุมคนไทย ดังนี้ 
 
ผูดําเนินการ / จํานวนผูเขารับการอบรม  

(งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
หลักสูตรวิชาชีพท่ีเปดอบรม / จํานวนช่ัวโมง 

สมาคมเพ่ือนไทยในฮองกง / 50 คน 
(9,500 ดอลลารฮองกง) 

1. ภาษาไทย / 18 ชั่วโมง 
2. ภาษาอังกฤษ / 18 ชั่วโมง 
3. การเขียนลายไทย / 18 ชั่วโมง 
4. การประดิษฐดอกไมจากผาใยบัว / 18 ชั่วโมง 
5. การเสริมสวยเบื้องตน / 18 ชั่วโมง 

สหภาพแรงงานไทยในฮองกง / 90 คน 
(16,500 ดอลลารฮองกง) 

1. คอมพิวเตอรข้ันพ้ืนฐาน/การพิมพ / 18 ชั่วโมง 
2. ภาษาอังกฤษ / 18 ชั่วโมง 
3. ภาษาจีนกวางตุง / 18 ชั่วโมง 
4. การนวดแผนโบราณ / 18 ชั่วโมง 
5. การเสริมสวย (แตงหนา-ทําผม) / 18 ชั่วโมง 

สมาคมรวมไทยในฮองกง / 125 คน 
(19,000 ดอลลารฮองกง) 

1. ภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐาน / 24 ชั่วโมง 
2. ภาษาจีนกลาง / 24 ชั่วโมง 
3. ภาษาจีนกวางตุง / 24 ชั่วโมง 
4. การตัดเย็บเสื้อผา / 24 ชั่วโมง 
5. การนวดแผนไทย / 24 ชั่วโมง 

กลุมนางสุทิน เหลาวงศโคตร / 50 คน 
(5,000) ดอลลารฮองกง 

1. การทําผม/เสริมสวย / 45 ชั่วโมง 
2. การแกะสลักผัก-ผลไม / 45 ชั่วโมง 
3. การปกเลื่อมเสื้อผา / 45 ชั่วโมง 
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ตารางท่ี 6  ป 2554 สถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง ไดรับงบประมาณรวมท้ังสิ้น จํานวน 41,561.96 
ดอลลารฮองกง และไดจัดสรรใหแกสมาคม/กลุมคนไทย ดังนี้  

 
ผูดําเนินการ / จํานวนผูเขารับการอบรม  

(งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
หลักสูตรวิชาชีพท่ีเปดอบรม / จํานวนช่ัวโมง 

สมาคมเพ่ือนไทยในฮองกง / 50 คน 
(8,561.96 ดอลลารฮองกง) 

1. ภาษาไทย / 18 ชั่วโมง 
2. ภาษากวางตุง / 18 ชั่วโมง 
3. งานใบตอง / 18 ชั่วโมง 
4. งานเย็บปก / 18 ชั่วโมง  
5. การประดิษฐดอกไมจากผาใยบัว / 18 ชั่วโมง 
6. การแตงหนาข้ันพ้ืนฐาน / 18 ชั่วโมง 

สหภาพแรงงานไทยในฮองกง / 90 คน 
(13,000 ดอลลารฮองกง) 

1. คอมพิวเตอรข้ันพ้ืนฐาน / 24 ชั่วโมง 
2. การเสริมสวย (แตงหนา-ทําผม) / 24 ชั่วโมง 

สมาคมรวมไทยในฮองกง / 100 คน 
(15,000 ดอลลารฮองกง) 

1. ภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐาน / 24 ชั่วโมง 
2. ภาษาจีนกวางตุง / 24 ชั่วโมง 
3. การตัดเย็บเสื้อผา / 24 ชั่วโมง 
4. การนวดสอนแผนไทยและนวดเทา / 24 ชั่วโมง 

นางสุทิน เหลาวงศโคตร / 60 คน  
(5,000) ดอลลารฮองกง 

1. การแกะสลักผัก-ผลไม / 12 ชั่วโมง 
2. การทําผม/เสริมสวย / 12 ชั่วโมง 
3. การทําอาหารจีนและขนม / 12 ชั่วโมง 
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ตารางท่ี 7  ป 2555 สถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง ไดรับงบประมาณรวมท้ังสิ้น จํานวน 49,799.50 
ดอลลารฮองกง และไดจัดสรรใหแกสมาคม/กลุมคนไทย ดังนี้  

 
ผูดําเนินการ / จํานวนผูเขารับการอบรม  

(งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
หลักสูตรวิชาชีพท่ีเปดอบรม / จํานวนช่ัวโมง 

สมาคมเพ่ือนไทยในฮองกง / 50 คน 
(11,000 ดอลลารฮองกง) 

1. ภาษาไทย / 20 ชั่วโมง 
2. งานเย็บใบตอง / 20 ชั่วโมง 
3. งานเย็บปก / 20 ชั่วโมง 
4. การประดิษฐดอกไมจากผาใยบัว / 20 ชั่วโมง 

สหภาพแรงงานไทยในฮองกง / 90 คน 
(15,000 ดอลลารฮองกง) 

1. การใชคอมพิวเตอร / 24 ชั่วโมง 
2. ตัดผม / 24 ชั่วโมง 
3. ทําอาหาร / 24 ชั่วโมง 
4. ถายภาพ / 24 ชั่วโมง 

สมาคมรวมไทยในฮองกง / 110 คน 
(17,000 ดอลลารฮองกง) 

1. ภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐาน / 24 ชั่วโมง 
2. ภาษาจีนกวางตุงจีนกลางสําหรับใชใน
ชีวิตประจําวัน / 24 ชั่วโมง 
3. นวดแผนไทยและนวดเทาเพ่ือสุขภาพ / 24 ชั่วโมง 
4. วัฒนธรรมไทยสําหรับเยาวชน / 24 ชั่วโมง 

สมาคมสตรีไทย รวมกับ 
กลุมนางสุทิน เหลาวงศโคตร / 80 คน 

(6,799.55) ดอลลารฮองกง 

1. ภาษาจีนกลางข้ันพ้ืนฐาน / 24 ชั่วโมง 
2. ประดิษฐใบตอง / 24 ชั่วโมง 
3. ทําอาหารและขนม / 24 ชั่วโมง 
4. นวดแผนไทยและนวดเทาเพ่ือสุขภาพ / 24 ชั่วโมง 
5. เสริมสวย / 24 ชั่วโมง 

 
3.5  การสัมภาษณขาราชการท่ีปฏิบัติหนาท่ีท่ีสถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง ในชวงท่ี

ทําการศึกษา 
3.5.1 การสัมภาษณนายจักรี  ศรีชวนะ อธิบดีกรมพิธีการทูต 2 3

24 ซ่ึงเคยดํารงตําแหนงกงสุล
ใหญ ณ เมืองฮองกง ระหวางเมษายน 2554 - พฤศจิกายน 2556 โดยนายจักรีฯ ใหความเห็นวา  

1)  การแบงกลุมคนไทยในฮองกงออกเปน 3 กลุมตามศักยภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมดังกลาว ทําใหสามารถมองเห็นภาพรวมของชุมชนไทยไดชัดเจนข้ึน และเห็นดวยวา คนไทยใน
กลุมแรกและกลุมท่ีสองขาดความกระตือรือรนในการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของคนไทย เนื่องจากแต
ละคนตางมีงานหรือธุรกิจของตนท่ีตองรับผิดชอบ ในขณะเดียวกันก็ยังมองไมเห็นถึงประโยชนท่ีจะได
จากการเขารวมกิจกรรม หรืออาจกลาวไดวา ขาดแรงจูงใจ กอปรกับสถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง 
ก็ยังไมได reach out ไปถึงคนไทยท้ัง 2 กลุมขางตนมากนัก โดยเฉพาะกลุมท่ีสอง ซ่ึงในชวงท่ีตน

                                                 
24 สัมภาษณ จักรี  ศรีชวนะ, อธิบดกีรมพิธีการทูต, 17 มิถุนายน 2557. 
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ดํารงตําแหนงอยูก็มีความพยายามท่ีจะดําเนินกิจกรรมเพ่ือเชื่อมโยงคนไทยในกลุมแรก โดยจัด
กิจกรรมแขงขันกีฬาโบวลิ่งเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ และไดผลเปนท่ีนาพอใจ คือ นอกจากจะทําให
เจาหนาท่ีสถานกงสุลใหญฯ รูจักสนิทสนมกับคนไทยในกลุมแรกมากข้ึนแลว ยังทําใหคนไทยในกลุม
แรกรูจักกันและกันมากข้ึนดวย อยางไรก็ดี โดยท่ีตนตองเดินทางกลับประเทศเพ่ือรับตําแหนงใหม ทํา
ใหการดําเนินการตอเนื่องหรือขยายผลในเรื่องนี้ตองหยุดชะงักลง สําหรับคนไทยในกลุมท่ีสอง ตอง
ยอมรับวา สถานกงสุลใหญฯ ยังไมไดพยายามเขาถึงคนไทยกลุมนี้อยางจริงจัง เนื่องจากเปนกลุมท่ี
ประกอบธุรกิจรานคา รานอาหาร ซ่ึงแตละวันจะทุมเทเวลาไปในการดูแลกิจการของตน จนไมมีเวลา
ท่ีจะสนใจไปทํากิจกรรมอ่ืน อยางไรก็ดี คนกลุมนี้ก็ยินดีท่ีจะใหความรวมมือและการสนับสนุนดาน
การเงินสําหรับการจัดกิจกรรมในโอกาสตาง ๆ แทนการเขารวมดวยตนเอง 

2)  สวนการรวมคนไทยท้ัง 3 กลุมเขาดวยกัน ในชั้นนี้เปนเรื่องท่ีเปนไปไดคอนขาง
ยาก เนื่องจากความแตกตางท้ังทางดานพ้ืนฐานการศึกษา ความคิด และทัศนคติของแตละกลุม 
นอกจากนี้ ในบางกลุมก็มีขอจํากัดของตนเอง อาทิ การแยกออกเปนกลุมยอย (sub group) ซ่ึงทําให
เกิดความซับซอนมากยิ่งข้ึน ดังนั้น จึงคิดวา สิ่งท่ีสามารถทําไดในเบื้องตนคือ การเชื่อมโยงคนไทยท้ัง 
3 กลุมเขาดวยกัน โดยสถานกงสุลใหญฯ ตองแสดงบทบาทในการเปนสะพาน (bridge) ท้ังนี้ใน
เบื้องตน สถานกงสุลใหญฯ อาจอาศัยการจัดกิจกรรมเปนตัวเชื่อมโยง เชน การจัด Thai Day โดย
สถานกงสุลใหญฯ เปนแกนนําหลักในการจัด แลวระดมความรวมมือจากคนไทยทุกกลุมเขารวมตาม
ศักยภาพและความถนัด หากกิจกรรมประสบความสําเร็จเปนท่ียอมรับและกลายเปนกิจกรรม
ประจําปของฮองกงได ก็จะทําใหเกิดความรูสึกภาคภูมิใจรวมกัน และนาจะเปนหนทางหนึ่งท่ีจะ
เชื่อมโยงคนไทยท้ัง 3 กลุมใหใกลชิดกันมากยิ่งข้ึนได 

3)  สวนคําถามท่ีวา การท่ีธนาคารไทยในฮองกงสนใจแตการดําเนินธุรกิจ ไมสนใจ
กับการดําเนินกิจกรรมในลักษณะ Corporate Social Responsibility หรือ CSR ใหแกคนไทยใน
กลุมท่ีสามเนื่องจากไมไดเปนกลุมลูกคาท่ีอยูในความสนใจ จึงไมเห็นประโยชนท่ีไดจากการนี้ ตนเห็น
วา ไมนาจะเก่ียวของกัน เพราะการท่ีคนไทยในกลุมท่ีสามใชบริการโพยกวนในการโอนเงินกลับ
ประเทศไทยแทนท่ีจะใชบริการผานธนาคารกรุงเทพ (ซ่ึงใหบริการลูกคาบุคคลดวย) ก็ดวยเพราะความ
สะดวกมากกวา เนื่องจากผูชวยแมบานไทยสวนใหญหยุดงานวันอาทิตยซ่ึงเปนวันท่ีธนาคารปดทําการ 
นอกจากนี้ สาขาของธนาคารกรุงเทพมีอยูเพียง 2 สาขา คือ สาขาถนนนาธาน ยานเหยาหมาเต (ใกล
กับยานจิมซาจุย) ฝงเกาลูน และสํานักงานใหญท่ีตั้งอยูยานเซ็นทรัล ฝงฮองกง ในขณะท่ีผูชวยแมบาน
ไทยสวนใหญจะใชเวลาในวันหยุดรวมกลุมกันบริเวณยานเกาลูนซิตี้ (เกาหลงเสง) ซ่ึงเปนบริเวณท่ีมี
รานขายสินคาไทยและรานอาหารไทยตั้งอยูมากมาย รวมถึงรานท่ีเปนโพยกวน สําหรับเรื่องท่ีคนไทย
ในกลุมแรกไมใหความสนใจกับการเขารวมกิจกรรม CSR ท่ีจัดโดยคนไทยกลุมท่ีสาม ก็อาจเปนไปได
วา ยังไมมีการจุดประกายในเรื่องนี้ ซ่ึงก็เปนหนาท่ีของสถานกงสุลใหญฯ อีกเชนกัน 

4)  สําหรับเรื่องท่ีวา ควรรวมสมาคม/กลุมคนไทย ท่ีจัดตั้งข้ึนโดยคนไทยกลุมท่ี
สามเขาดวยกัน เพ่ือความสะดวกและความคุมคาดานงบประมาณท่ีใชไปในการจัดโครงการฝกอบรม
ดานวิชาชีพหรือไมนั้น นายจักรีฯ เห็นวา คงเปนไปไดยากท่ีจะใหรวมตัวกันจนเหลือเพียงสมาคมเดียว 
เนื่องจากการรวมกลุมกันข้ึนเปนสมาคมเกิดจากความนิยมชมชอบเพ่ือนในกลุมหรือผูนํากลุม ดังนั้น 
สิ่งท่ีสถานกงสุลใหญฯ สามารถทําไดคือ การชักจูง/เชื่อมโยงใหแตละสมาคมจัดกิจกรรมรวมกัน โดยมี 
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เปาหมายเบื้องตน (bottom line) วา แมจะมีสมาคมไทยหลายกลุม และแตละกลุมอาจมีความ
ขัดแยงกันบางในเรื่องการดําเนินกิจกรรมบางอยาง แตก็ไมเคยปรากฏวามีความแตกแยกเกิดข้ึน 

อยางไรก็ดี นายจักรีฯ ใหความเห็นเพ่ิมเติมวา แมวาในระยะเวลาอันใกลจะยังไม
สามารถโนมนาวใหสมาคมไทยรวมกันจัดโครงการฝกอบรมวิชาชีพได แตสถานกงสุลใหญฯ คงตองมี
มาตรการในการประเมินอยางจริงจังถึงความคุมคาท่ีไดจากการจัดฝกอบรมฯ ของแตละสมาคม/กลุม
คนไทย เม่ือเทียบกับงบประมาณท่ีจัดสรรให เพ่ือเปนการกระตุนใหเกิดการพัฒนาตอยอดสําหรับ
สมาชิกเดิม และมีสมาชิกใหม ๆ เขารับการฝกอบรมเพ่ิมข้ึน หากโครงการฝกสอนวิชาชีพของสมาคม/
กลุมคนไทยใดไมผานการประเมิน ก็จะไมไดรับงบประมาณสนับสนุนจากสถานกงสุลใหญฯ 

3.5.2  การสัมภาษณนางสาวเพ็ญประภา  ภุมรินทร นักการทูตชํานาญการ กรมอเมริกา
และแปซิฟกใต 2 4

25 ซ่ึงดํารงตําแหนงกงสุล ณ สถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง ระหวางวันท่ี 16 
มิถุนายน 2552 ถึง 30 มิถุนายน 2556 โดยไดรับมอบหมายหนาท่ีใหดูแลรับผิดชอบเรื่องเก่ียวกับ
ชุมชนไทยในฮองกง ใหความเห็นวา ไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมซ่ึงจัดโดยสมาคม/กลุมคนไทยใน
ฮองกงอยางสมํ่าเสมอ ซ่ึงสวนใหญจะเปนการจัดกิจกรรมโดยคนไทยกลุมท่ีสาม เพ่ือสงเสริมการ
รวมตัว ความสามัคคี และแสดงพลังของกลุม อาทิ การจัดงานเนื่องในโอกาสวันสําคัญทางศาสนา 
งานเฉลิมพระชนมพรรษา งานประเพณี กิจกรรมการกุศล ในขณะท่ีคนไทยกลุมท่ีสองจะมีสวนรวมใน
กิจกรรมนั้น ๆ ในลักษณะของการสนับสนุนงบประมาณและเขาไปมีสวนรวมบางแตไมมากนัก อาทิ 
การเขารวมงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 5 ธันวาคม กฐินพระราชทาน 
การหลอเทียนพรรษา ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีคนไทยกลุมท่ีสองใหความสนใจ หากเปนกิจกรรมเพ่ือเฉลิม
ฉลองประเพณีและวัฒนธรรมท่ัวไป ก็มักจะไมเขารวม เนื่องจากขาดแรงจูงใจ และมองไมเห็นถึง
ผลประโยชนท่ีจะไดรับจากการเขารวมกิจกรรมนั้น ๆ ในสวนของประเด็นการสงเสริมการรวมตัวกัน
ของสมาคมไทยท่ีมีอยู 4 สมาคมเขาดวยกันนั้น คงเปนไปไดคอนขางยาก เนื่องจากแตละสมาคมมี
ปจจัยการรวมตัวท่ีแตกตางกัน อาทิ วัตถุประสงคของการรวมตัว พ้ืนฐานความรู/การศึกษา 
บุคลิกลักษณะของผูนํากลุม และประเพณีการถือปฏิบัติของแตละกลุมท่ีมีมายาวนาน ทําใหการรวม
สมาคมท้ัง 4 สมาคมใหกลายเปนสมาคมเดียวกันเปนไปไดยาก รวมท้ังเห็นวา ปจจัยท่ีเปนอุปสรรค
สําคัญในการรวมตัว คือ แตละสมาคมตองการแสดงออกถึงตัวตนและการดํารงอยูของสมาคมของตน
ท่ีมีมานานจนกลายเปนคานิยมกลุมท่ีตองรักษาไว การยุบรวมสมาคมของตนเพ่ือรวมกับสมาคมอ่ืน ๆ 
อาจเปนการสะทอนใหเห็นถึงความลมเหลวของสมาคมของตน 

3.5.3  การสัมภาษณนางสาวกนกลักษณ  โพธิ์ไทรย นักการทูตชํานาญการ กรมอาเซียน 2 5

26 
ซ่ึงเคยดํารงตําแหนง กงสุลท่ีดูแลรับผิดชอบดานเศรษฐกิจ และมีหนาท่ีประสานกับนักธุรกิจ นักการ
ธนาคาร และกลุมวิชาชีพไทยในฮองกง ใหความเห็นวา คนไทยกลุมแรกจะเขารวมกิจกรรมก็ตอเม่ือ
สถานกงสุลใหญฯ เปนผูจัดและดูวา ตนจะมีบทบาทหรือไดประโยชนจากการเขารวมในกิจกรรมนั้น ๆ 
หรือไมเพียงใด ตัวอยางเชน งานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคลายวันเฉลิมพระชมพรรษา 5 ธันวาคม ซ่ึง
สถานกงสุลใหญฯ เปนเจาภาพ แตยังไมเคยเขารวมจัดกิจกรรมไทยอ่ืน ๆ หรือแมแตสนับสนุน
งบประมาณ เนื่องจากไมอยูในความสนใจในอันดับตน ๆ ของคนไทยกลุมแรก 
                                                 
25 สัมภาษณ เพ็ญประภา  ภุมรินทร, นักการทูตชํานาญการ, 17 มิถุนายน 2557. 
26 สัมภาษณ กนกลักษณ  โพธ์ิไทรย, นักการทูตชํานาญการ, 17 มิถุนายน 2557. 
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3.6  การวิเคราะหขอมูลโดย SWOT Analysis 
การวิเคราะหปจจัยภายนอก เปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกของสถานกงสุลใหญ 

ณ เมืองฮองกง ในลักษณะรูปธรรมและนามธรรมท่ีสามารถเอ้ือประโยชนหรือเปนอุปสรรคตอการ
ปฏิบัติงาน ซ่ึงปจจัยท่ีเปนเชิงบวก จะเรียกวา "โอกาส" (Opportunities) และปจจัยท่ีเปนเชิงลบ จะ
เรียกวา "อุปสรรค" (Threats)  

การวิเคราะหปจจัยภายใน เปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของสถานกงสุลใหญฯ 
ซ่ึงปจจัยท่ีเปนเชิงบวก จะเรียกวา “จุดแข็ง” (Strength) และปจจัยท่ีเปนเชิงลบจะเรียกวา "จุดออน" 
(Weakness) 

3.6.1  การวิเคราะหปจจัยภายนอก 
3.6.1.1  สถานท่ีตั้งของเมืองฮองกงอยูไมหางจากประเทศไทยมากนัก ใชเวลาใน

การเดินทางโดยเครื่องบินเพียงประมาณ 2.5 ชั่วโมง การเดินทางสะดวก เนื่องจากมีเท่ียวบินไป-กลับ
ประเทศไทย-ฮองกงวันละหลายสิบเท่ียว (ยังไมรวมเครื่องบินเชาเหมาลํา) ทําใหคนไทยบางสวน 
โดยเฉพาะคนไทยในกลุมแรกและกลุมท่ีสอง ซ่ึงมีศักยภาพดานการเงิน สามารถเดินทางไป-กลับ
ประเทศไทย-ฮองกงไดทุกเม่ือท่ีตองการ จึงมองไมเห็นถึงประโยชนหรือความจําเปนจากการรวมตัวกัน
หรือเขารวมในกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความเปนไทย แตกตางจากชุมชนไทยท่ีอยูไกลจากประเทศไทย
ซ่ึงเม่ือนานวันเขาจะรูสึกโหยหาคิดถึงความเปนไทย และอยากแสดงตัวตนความเปนไทยออกมา โดย
เขารวมสมาคมไทยหรือกิจกรรมท่ีสมาคมไทยจัดข้ึน 

3.6.1.2  หนวยงานสนับสนุนการดําเนินงาน สถานกงสุลใหญฯ มีหนวยงานจาก
กระทรวงอ่ืน ๆ ท่ีมีสํานักงานอยูท่ีเมืองฮองกงใหการสนับสนุน ไดแก สํานักงานกงสุลฝายแรงงาน 
สํานักงานกงสุลฝายการพาณิชย สํานักงานกงสุลฝายศุลกากร และการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
(สํานักงานฮองกง) ซ่ึงใหความรวมมือกับสถานกงสุลใหญฯ เปนอยางดีในการดําเนินงานตาง ๆ 

3.6.1.3  งบประมาณท่ีสถานกงสุลใหญฯ ไดรับจัดสรรจากกระทรวงการ
ตางประเทศเพ่ือสนับสนุนโครงการฝกอบรมวิชาชีพตาง ๆ มีความไมแนนอน และมีแนวโนมท่ีจะไดรับ
จัดสรรลดลง โดยในป 2557 ไมไดรับการจัดสรร ทําใหตองแบงปนงบประมาณจากสวนอ่ืนมาใหแทน
แตก็ไมมากนัก เพ่ือใหเกิดความตอเนื่องและเพ่ือไมใหชุมชนไทยโดยเฉพาะในกลุมท่ีสามเกิดความรูสึก
นอยเนื้อต่ําใจวา ทางการไทยไมไดใสใจหรือใหความสนใจกับการดําเนินกิจกรรมในทางสรางสรรคของตน 

3.6.1.4  การจัดตั้งและการดําเนินการของสมาคมไทย การรวมกลุมของแรงงาน
ไทยในฮองกงจัดตั้งเปนสมาคม เกิดจากสมาชิกในแตละสมาคมมีความสัมพันธตอกันเปนสวนตัว มี
การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีการปะทะสังสรรคกัน และมีความสนใจในสิ่งตาง ๆ รวมกันมากอน 
จากนั้นจึงไดยกระดับการรวมตัวกันข้ึนเปนสมาคม โดยมีความตั้งใจท่ีจะใชประสบการณและ
ความสามารถท่ีมีอยู เ พ่ือชวยเหลือสมาชิก และเห็นถึงความจําเปนท่ีตองพัฒนาทักษะและ
ความสามารถของสมาชิกใหเพ่ิมข้ึนเพ่ือประโยชนของสมาชิกเอง โดยมีแรงจูงใจคือ ตองการปกปอง
และชวยเหลือซ่ึงกันและกันจากการเอารัดเอาเปรียบของนายจาง และตองการเวทีในการแสดงออก
เพ่ือการยอมรับนับถือหรือการยกยองจากบุคคลอ่ืน อยางไรก็ดี จากการท่ีแตละสมาคมมีจุดเริ่มตน
จากความสัมพันธสวนตัวท่ีดีของสมาชิก ทําใหแตละสมาคมมีความเปนตัวของตัวเองสูง บางครั้งเกิด
ความขัดแยงหรือขัดผลประโยชนระหวางสมาคมในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ นอกจากนี้ สมาคมไทย
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ท่ีมีอยูเกิดจากการรวมตัวของแรงงานไทย จึงทําใหมีขอจํากัดในเรื่องงบประมาณและความสามารถใน
การดําเนินงานในบางเรื่อง ในขณะท่ีกลุมคนไทยท่ีมีศักยภาพทางสังคมและเศรษฐกิจอยูในระดับกลาง
และระดับสูงไมไดเขารวมในสมาคมหรือในกิจกรรมตาง ๆ เนื่องจากขาดแรงจูงใจ มองไมเห็น
ประโยชนอยางเปนรูปธรรมท่ีจะไดจากการเขารวมกิจกรรม ท้ังนี้ กลุมคนไทยท่ีมีศักยภาพระดับกลาง
อาจใหการสนับสนุนดานการเงินในการดําเนินกิจกรรมของสมาคมตาง ๆ บาง 

3.6.2  การวิเคราะหปจจัยภายในหรือสภาพแวดลอมภายใน  
เปนการวิเคราะหสภาพภายในขององคกร เปนการตรวจสอบสมรรถนะขององคกร

ท่ีจะชวยบงชี้ถึงจุดแข็งท่ีจะใชใหเปนประโยชน กับจุดออนท่ีจะตองแกไข ถึงแมปจจัยสภาพแวดลอม
ภายนอกอาจมีโอกาส แตถาหากภายในองคกรขาดความพรอม การดําเนินงานก็ยากท่ีจะประสบ
ความสําเร็จได  

สําหรับแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในโดยท่ัวไป จะพิจารณาจากตัว
แบบ 7 ปจจัย (7S Model) ของ R. Waterman คือ กลยุทธ (Strategy) ระบบ (System) โครงสราง 
(Structure) บุคลากร (Staff) ทักษะ (Skill) สไตล (Style) และคานิยมรวม (Shared valued) 

3.6.2.1  กลยุทธขององคกร (Strategies) สถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง ได
กําหนดวิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission/Strategic Objectives) และเปาหมายหลัก (Key 
Strategic Objectives) ไวใน Mission Statement ของสถานกงสุลใหญฯ อยางสอดคลอง
ยุทธศาสตรของกระทรวงการตางประเทศและนโยบายของรัฐบาล โดยไดกําหนดพันธกิจหลักในสวนท่ี
เก่ียวของกับชุมชนไทยไววา “การดําเนินการทูตเพ่ือประชาชน ดูแล คุมครอง และสงเสริม
ผลประโยชนของคนไทยและแรงงานไทย โดยการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพของการใหบริการดานกงสุล
และคุมครองคนไทย เสริมสรางความเขมแข็งและความสามัคคีของชุมชนไทย และเสริมสรางความ
เชื่อม่ันและทัศนคติท่ีดีของชุมชนไทยตอสถานกงสุลใหญฯ” 

อยางไรก็ดี แมจะมีการวางกลยุทธไวแลวอยางชัดเจน แตการท่ีสถาน
กงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง ไมไดใหความสําคัญในลําดับตนกับการดําเนินการในเรื่องนี้ จึงไมไดมี
การศึกษา/วิเคราะหถึงปญหาและอุปสรรคของการดําเนินการในอยางจริงจัง ทําใหขาดการวางแผนใน
เชิงรุกท่ีสอดคลองกับสภาพปญหา กลยุทธท่ีวางไวจึงไมสามารถดําเนินการใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดได  

3.6.2.2  ระบบการปฏิบัติงาน (System) สถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง เปน
หนวยงานสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการตางประเทศ ระบบการปฏิบัติงานยังตองยึดถือ
กฎหมายและระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ซ่ึงยังไมเอ้ือตอการปฏิบัติงานในตางประเทศ บางครั้งทํา
ใหเกิดความไมคลองตัว เกิดความลาชาไมทันเหตุการณ รวมท้ังระบบฐานขอมูลของคนไทยท่ีพํานักอยู
ในฮองกงยังขาดความครบถวนสมบูรณ และขาดการดําเนินการอยางตอเนื่อง เนื่องจากคนไทยใน
ฮองกงสวนใหญจะไมติดตอหรือใหขอมูลกับสถานกงสุลใหญฯ หากไมมีความจําเปนเก่ียวกับการขอ
หนังสือเดินทางหรืองานดานสัญชาติ/นิติกรณตาง ๆ ดังนั้น แนวทางการดําเนินงานของสถานกงสุล
ใหญฯ จึงควรตองมีการจัดระบบกระบวนงานท่ีเหมาะสมมีการควบคุมและการประสานงานท่ีดี 
ตลอดจนมีกระบวนการจัดเก็บขอมูลอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

3.6.2.3  โครงสราง (Structure) ขององคกร เนื่องจากสถานกงสุลใหญ ณ เมือง
ฮองกง มีเขตอาณารับผิดชอบการดําเนินความสัมพันธระหวางไทยกับเขตบริหารพิเศษมาเกาดวย 
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โครงสรางความรับผิดชอบของขาราชการสถานกงสุลใหญฯ ในฝายตาง ๆ จึงรวมถึงมาเกาดวย 
อยางไรก็ดี รายงานฉบับนี้ศึกษาเฉพาะงานของสถานกงสุลใหญฯ ในสวนท่ีเก่ียวของกับการเสริมสราง
ความเขมแข็งและการพัฒนาศักยภาพใหแกชุมชนไทยในฮองกง ดังนั้น จึงจะระบุถึงโครงสรางท่ี
เก่ียวของกับฮองกงเทานั้น สําหรับโครงสรางของสถานกงสุลใหญฯ ในชวงท่ีทําการศึกษา คือระหวาง
ป 2553-2555 มีดังนี้  

1) กงสุลใหญ เปนหัวหนาคณะผูแทนไทยในฮองกง ดูแลการดําเนินงาน
ของสถานกงสุลใหญฯ และสํานักงานกงสุลฝายตาง ๆ ใหเปนไปตามนโยบายรัฐบาล โดยปกติจะมี
วาระประจําการ 4 ป (แตในชวงท่ีทําการศึกษา คือ ป 2553-2555 มีการเปลี่ยนแปลงผูดํารงตําแหนง
กงสุลใหญฯ จํานวน 2 ครั้ง)  

2) รองกงสุลใหญ เปนรองหัวหนาคณะผูแทนไทยในฮองกง กํากับดูแล
งานของทุกฝายในสถานกงสุลใหญฯ และปฏิบัติหนาท่ีเปนหัวหนาสํานักงาน (Head of Chancery) 
ดูแลการบริหารงานดานบุคลากร งบประมาณ และอ่ืน ๆ   

3) กงสุลฝายการเมืองและเศรษฐกิจ มีหนาท่ีติดตามและรายงานการ
ดําเนินความสัมพันธไทย-ฮองกงดานการเมืองและเศรษฐกิจ 

4) กงสุลฝายสารนิเทศ วัฒนธรรม การศึกษา และชุมชนไทย มีหนาท่ี
สงเสริมภาพลักษณและประเพณีวัฒนธรรมไทยในสายตาชาวฮองกงและชาวตางชาติในฮองกง 
สงเสริมความสัมพันธไทย-ฮองกง ดานการศึกษา ดูแลนักศึกษาไทยในฮองกง และประสานงานเพ่ือให
การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของสมาคมไทยในฮองกง 

5) กงสุลฝายกงสุลและพิธีการทูต มีหนาท่ีใหบริการงานดานหนังสือ
เดินทาง สัญชาติและนิติกรณแกคนไทยในฮองกงและมาเกา การใหบริการดานการตรวจลงตราแกชาว
ทองถ่ินชาวตางชาติในฮองกงและมาเกา งานอํานวยความสะดวกดานการเยือนหรือแวะผานฮองกง/
มาเกาของราชวงศไทย บุคคลสําคัญ และคณะดูงานจากประเทศไทย 

6) รองกงสุลฝายการเงิน และรองกงสุลฝายสารบรรณและงานท่ัวไป 
(หมายเหตุ: แตตั้งแตกลางป 2556 เปนตนมา สถานกงสุลใหญฯ ถูกปรับ

ลดเจาหนาท่ีการทูตลง 1 อัตรา จึงปรับเปลี่ยนการแบงงานใหมเปน กงสุลฝายกงสุลและพิธีการทูต 
และกงสุลฝายการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สารนิเทศ การศึกษา และชุมชนไทย)  

จากโครงสรางดังกลาวจะเห็นวา งานดานสมาคมไทยอยูในการดูแลของ
กงสุลฝายสารนิเทศและการศึกษาฯ ในขณะท่ีงานประสานเชื่อมโยงนักธุรกิจ/นักวิชาชีพไทยในฮองกง
อยูในความดูแลของกงสุลฝายเศรษฐกิจ และงานดานฐานขอมูลคนไทยในฮองกงอยูในความดูแลของ
กงสุลฝายงานกงสุลและพิธีการทูต ซ่ึงแมงานเหลานี้จะแบงไปตามขอบเขตงานของแตละฝาย แตก็ทํา
ใหงานดานเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนไทยกระจัดกระจายไปอยูในความดูแลของหลายฝาย 

3.6.2.4  บุคลากร (Staff) ภายใตนโยบายของรัฐบาลในการประกาศยุทธศาสตร
การพัฒนาระบบราชการ สงผลทําใหมีการปรับบทบาท ภารกิจ และขนาดขององคกรภาครัฐใหมี
ความเหมาะสมยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งการลดจํานวนขาราชการ ไดสงผลกระทบโดยตรงตอสถาน
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญท่ัวโลก กลาวคือ มีอัตรากําลังขาราชการไมเพียงพอกับภาระงาน 
ซ่ึงกระทรวงการตางประเทศไดแกปญหาโดยการขออนุมัติจัดจางลูกจางชั่วคราวทองถ่ินเขามา
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สนับสนุนการปฏิบัติงาน ลูกจางทองถ่ินสวนใหญจะเปนคนทองถ่ินหรือคนไทยท่ีอพยพมาตั้งรกรากใน
ประเทศนั้น ๆ มาเปนเวลานาน  

ในสวนของสถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง มีลูกจางชั่วคราวท่ีเปนคน
ทองถ่ินและคนไทยท่ีมีถ่ินพํานักถาวรในฮองกง จํานวน 16 คน สวนใหญมีการศึกษาระดับมัธยมปลาย 
พูดภาษาไทยและภาษากวางตุงไดดีเนื่องจากอาศัยอยูในฮองกงมาเปนเวลานานและทํางานกับสถาน
กงสุลใหญฯ มาแลวกวา 10 ป จนบางครั้งเกิดความรูสึกชินชา ขาดความกระตือรือรนในการทํางาน 
บางครั้งขาดการทํางานเปนทีม ขาดการทํางานเชิงรุก แมสถานกงสุลใหญฯ จะพยายามหาคนรุนใหม 
ๆ มาทดแทนลูกจางชั่วคราวท่ีเกษียณอายุ แตก็ทําไดยาก เนื่องจากอัตราเงินเดือนท่ีทางการไทย
กําหนดใหต่ํามากเม่ือเปรียบเทียบกับหนวยงานอ่ืน ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนในฮองกง  

3.6.2.5  ทักษะ ความรู ความสามารถ (Skills) บุคลากรสถานกงสุลใหญฯ เปนผูท่ี
มีความรูความสามารถในงานท่ีตนเองรับผิดชอบเปนอยางดี เนื่องจากสวนใหญปฏิบัติงานกันมาเปน
เวลานานเกินกวา 10 ป 

3.6.2.6  รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) เนื่องจากสถานกงสุลใหญ ณ เมือง
ฮองกงเปนหนวยงานราชการ รูปแบบและวัฒนธรรมการทํางานยังมีการทํางานโดยยึดกฎ ระเบียบ
ของทางราชการเปนหลัก การเปลี่ยนแปลงและพัฒนา จึงตองใชเวลาพอสมควร 

3.6.2.7  คานิยมรวม (Shared values) การสรางคานิยมรวมภายในองคกรใหแก
บุคลากรภายในยึดถือสิ่งท่ีมีคุณคาควรในแนวทางเดียวกัน เชน การยึดแนวทางดําเนินงานเชิงรุกและมี
ทัศนคติท่ีดีมีการทํางานหรือการใหบริการ เปนเรื่องท่ีควรดําเนินการแมอาจตองใชเวลานาน ซ่ึงใน
สวนของสถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง บุคลากรยังไมไดกําหนดคานิยมรวมกัน รวมท้ังยังขาดการ
รวมคิดในการกําหนดทิศทางหรือการวางแผนดําเนินงานเนื่องจากบางครั้งมีการกําหนดกรอบงานใน
หนาท่ีอยางเครงครัดมากเกินไป 

เม่ือนําผลการวิเคราะหตามขอ 3.6.1 และ 3.6.2 มาจัดทําเปนตาราง จะไดดังนี้ 
 

  



29 

ตารางท่ี 8  การวิเคราะหปจจัยภายนอกของสถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง 
 

ปจจัยภายนอกดาน โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
สถานท่ีตั้งของเมืองฮองกง 
(ขอ 3.6.1.1)  
 

 

 ตั้งอยูใกลประเทศไทย การเดินทาง
ไปมาสะดวก ทําใหคนไทยบางกลุม
ไมเกิดความรูสึกความจําเปนในการ
เขารวมกลุมหรือรวมในกิจกรรมท่ี
แสดงออกถึงความเปนไทย 

หนวยงานสนับสนุนการ
ดําเนินงาน 
(ขอ 3.6.1.2) 

มีหนวยงานจากตางกระทรวงมาตั้ง
สํานักงานอยูท่ีเมืองฮองกง ซ่ึงไดให
ความรวมมือแกสถานกงสุลใหญฯ 
ในการดําเนินงานตาง ๆ เปนอยางดี  

 

งบประมาณ 
(ขอ 3.6.1.3) 
 

 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจาก
กระทรวงการตางประเทศมีความ 
ไมแนนอน และมีแนวโนมท่ีจะไดรับ
ลดลง 

การรวมตัวและดําเนิน
กิจกรรมของสมาคมไทย 
(ขอ 3.6.1.4)  
 
 

การรวมตัวเปนสมาคมเกิดจาก
ความสัมพันธระหวางสมาชิกในแต
ละสมาคม มีการชวยเหลือซ่ึงกัน
และกัน มีการปะทะสังสรรคกัน 
และมีความสนใจในสิ่งตาง ๆ รวมกัน 
การรวมกลุมของแตละสมาคมจึงมี
ความเขมแข็งในระดับหนึ่ง 
  

- สมาคมไทยมีความเปนตัวของ
ตัวเองสูง บางครั้งเกิดความขัดแยง
หรือขัดผลประโยชนกัน 
- สมาคมเกิดจากการรวมตัวของ
แรงงานไทยจึงทําใหมีขอจํากัดใน
เรื่องงบประมาณและการ
ดําเนินงานในบางเรื่อง ในขณะท่ี
กลุมคนไทยท่ีมีศักยภาพขาดความ
สนใจและขาดแรงจูงใจ 
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ตารางท่ี 9  การวิเคราะหปจจัยภายในของสถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง  
 

7 S Model จุดแข็ง (Strengths) จุดออน(Weaknesses) 
Strategy 
(ยุทธศาสตรของ
องคกร) 
(ขอ 3.6.2.1) 

มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ี
ชัดเจน สามารถดําเนินการได
อยางเปนรูปธรรม 
 

จัดลําดับความสําคัญของยุทธศาสตรในดาน
นี้ในระดับต่ํา ทําใหเกิดปญหาอ่ืน ๆ ตามมา 
ไดแก 
- ขาดการวางแผนใหสอดคลองกับสภาพ
ปญหา 

- การดําเนินงานยังไมครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมาย 
- ขาดการวางแผนเชิงรุกท่ีชัดเจน  
- บุคลากรมีภาระงานมาก  

Structure 
(โครงสรางองคกร) 
(ขอ 3.6.2.2) 

- มีการกําหนดโครงสรางองคกร
ท่ีชัดเจน และสายการบังตับ
บัญชาท่ีชัดเจน 

- ความรวมมือระหวางกันในแต
ละฝายพอสมควร 

- ทีมงานรวมตัวกันและปรับตัว
เขาหากันไดดี 

- งานท่ีเก่ียวของกับการสรางความเขมแข็ง
ใหชุมชนไทย อยูในความรับผิดชอบของ
หลายฝาย  

- ความไมแนนอนในเรื่องผูนําองคกร 
เนื่องจากปรับเปลี่ยนบอย ผูดํารงตําแหนง
กงสุลใหญฯ บอยครั้ง ทําใหขาดความ
ตอเนื่อง  

System (ระบบการ
ปฏิบัติงาน) 
(ขอ 3.6.2.3) 
 

มีระบบการปฏิบัติงานท่ีเปน
สากล มีความนาเชื่อถือ และ
ตรวจสอบได 

-ระบบการปฏิบัติงานยังตองยึดถือกฎหมาย
และระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ซ่ึง
บางครั้งไมเอ้ือตอการปฏิบัติงานใน
ตางประเทศ  

- ระบบฐานขอมูลของคนไทยท่ีอาศัยอยูใน
ฮองกงยังขาดความครบถวน  

Staff (บุคลากร) 
(ขอ 3.6.2.4) 

บุคลากรโดยเฉพาะลูกจาง
ชั่วคราว มีความรูและความ
ชํานาญงาน เนื่องจากสวนใหญ
ปฏิบัติงานท่ีสถานกงสุลใหญฯ 
มากวา 10 ป  
 

- มีการแบงฝกแบงฝายซ่ึงเปนจุดออนทําให
เกิดความไมสามัคคีภายในองคกร  

- บุคลากรมีนอย ในขณะท่ีภาระงานท่ีตอง
รับผิดชอบมีมาก 

Skill (ทักษะ ความรู 
ความสามารถ) 
(ขอ 3.6.2.5) 

บุคลากรมีทักษะในงานท่ีไดรับ
มอบหมาย เนื่องจากปฏิบัติงาน
กันมานาน  

ความรูความสามารถของบุคลากรยังไมไดถูก
นําออกมาใชไดอยางเต็มท่ี เนื่องจากมี
ทัศนคติวา ไมใชงานในหนาท่ี 
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7 S Model จุดแข็ง (Strengths) จุดออน(Weaknesses) 
Style (รูปแบบการ
บริหารจัดการและ
วัฒนธรรมองคกร) 
(ขอ 3.6.2.6) 

- มีวัฒนธรรมองคกรแบบเก้ือกูล  
- กงสุลใหญฯ มีความเปนผูนําท่ี
ทําใหบุคลากรรวมมือกันในการ
ทํางานเปนทีมได (ในชวงท่ี
ศึกษา) 

ยังขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรูงานรับผิดชอบ
ของกันและกัน 

Shared values 
(คานิยมรวม) 
(ขอ 3.6.2.7) 

 - บุคลากรยังไมไดกําหนดคานิยมรวมกัน  
- ขาดการคิดรวมกันในการกําหนดทิศ
ทางการวางแผนดําเนินงาน 

 
 
 



 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

4.1.1 นโยบายการทูตเพ่ือประชาชน 
จากผลการศึกษาพบวา นโยบายการทูตเพ่ือประชาชนในการเสริมสรางความ

เขมแข็งใหแกชุมชนไทยในตางประเทศ ไดรับการถายทอดลงมาเปนยุทธศาสตรท่ีสําคัญประการหนึ่ง
ของกระทรวงการตางประเทศ และสถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง ไดนํายุทธศาสตรดังกลาวมาระบุ
เปนพันธกิจหลักประการหนึ่งท่ีสถานกงสุลใหญฯ ตองดําเนินการ อยางไรก็ดี ยังมีปญหาในทางปฏิบัติ
อยูอันเนื่องมาจากอุปสรรคหลายประการ ท้ังอุปสรรคเกิดจากปจจัยภายนอกท่ีสถานกงสุลใหญฯ 
ควบคุมไดยาก และอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากปจจัยภายในสถานกงสุลใหญฯ เอง ซ่ึงสถานกงสุลใหญฯ 
ควรตองรีบพิจารณาดําเนินการเพ่ือขจัดหรือบรรเทาอุปสรรคเหลานั้น 

4.1.2 การรวมกลุมของคนไทยในฮองกง 
หากพิจารณาจากการรวมกลุมของสมาคมไทยตาง ๆ เห็นไดวา เปนการรวมกลุมท่ี

มีพ้ืนฐานมาจากความตองการในการปกปองชวยเหลือซ่ึงกันและกัน รวมท้ังความตองการของมวลหมู
สมาชิกในการพัฒนาศักยภาพของตน มีลักษณะของการรวมกลุมท่ีเปนกิจจะลักษณะ กลาวคือ มีการ
รวมกลุมมาเปนเวลานาน แตละกลุมมีการจัดตั้งเปนองคกรท่ีไมไดแสวงหากําไร 

แตหากพิจารณาจากสัดสวนของคนไทยฮองกงท่ีเขารวมเปนสมาชิกของสมาคมไทย 
จะพบวา เปนสัดสวนท่ีนอยมาก เนื่องจากคนไทยสวนใหญท่ีเขารวมเปนสมาชิกสมาคม เปนคนไทยใน
กลุมท่ีสามซ่ึงมีศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับต่ํา ในขณะท่ีคนไทยในกลุมแรกซ่ึงมีศักยภาพ
ในระดับสูงและกลุมท่ีสองซ่ึงมีศักยภาพในระดับกลางไมมีความสนใจท่ีจะเขารวม เนื่องจากไมเห็น
ประโยชน แสดงใหเห็นถึงชองวางอันเนื่องจากสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของคนไทยในฮองกง 
ขณะเดียวกัน คนไทยในกลุมแรกและกลุมท่ีสองก็ไมไดมีการเชื่อมโยงกันเองภายในกลุม มีเพียงการ
พบปะพูดคุยกันบางกลุมยอยหรือกลุมผูท่ีมีอาชีพเดียวกัน เชน กลุมนักการธนาคารไทย แตไมมีการ
พบปะสรางความคุนเคยกันในระหวางกลุมยอย คือระหวางกลุมนักธุรกิจ กลุมนักการธนาคาร กลุม
อาจารย และกลุมนักวิชาชีพอ่ืน ๆ เชนเดียวกับคนไทยในกลุมท่ีสองท่ีไมไดมีการรวมตัวหรือพบปะ
พูดคุยกันอยางสมํ่าเสมอภายในกลุม แมสถานกงสุลใหญฯ จะเคยจัดกิจกรรมแขงขันโบวลิ่งเพ่ือใหคน
ไทยในกลุมแรกไดพบปะทําความรูจักกัน ซ่ึงไดผลเปนอยางดี แตก็ขาดการสานตอเพ่ือใหเกิดความ
ตอเนื่อง เนื่องจากข้ึนอยูกับการใหความสําคัญของกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง ซ่ึงแตกตางกันไปในแต
ละทาน 
  



33 

4.1.3  การดําเนินกิจกรรมของสมาคมไทยในฮองกง  
สวนใหญเนนกิจกรรมภายในสมาคมหรือภายในกลุมคนไทย โดยสถานกงสุลใหญ 

ณ เมืองฮองกง มีสวนใหการสนับสนุนท้ังดานการเขารวมกิจกรรมและดานงบประมาณ สวนกิจกรรม
ท่ีเปนประโยชนตอทองถ่ิน มีการดําเนินการบางแตก็ไมมากนัก  
 
4.2  ขอเสนอแนะ 

4.2.1  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย จําแนกเปน 2 ดาน ไดแก 
4.2.1.1  ดานงบประมาณ 

แมวารัฐบาลและกระทรวงการตางประเทศจะใหความสําคัญกับนโยบาย
และยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับการเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนไทยในตางประเทศ แตในทาง
กลับกัน งบประมาณท่ีกระทรวงการตางประเทศจัดสรรใหแกสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล
ใหญเพ่ือการนี้กลับมีความไมแนนอน เนื่องจากยังไมมีการจัดตั้งงบประมาณท่ีเก่ียวของกับการ
เสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนไทยในตางประเทศโดยตรง แตแฝงอยูในงบประมาณท่ีกระจายไป
อยูในความรับผิดชอบของหลายหนวยงานซ่ึงจัดลําดับความสําคัญใหแกภารกิจนี้แตกตางกันดวย 
ไดแก สํานักนโยบายและแผน (งบประมาณคาใชจายในการสนับสนุนกิจกรรมคนไทยในตางประเทศ) 
กรมการกงสุล (เงินนอกงบประมาณท่ีหักจากรายไดของกระทรวงการตางประเทศ รอยละ 10 ซ่ึง 
สวนใหญถูกใชไปในภารกิจกงสุลสัญจร) ดังนั้น การจัดตั้งงบประมาณประจําปเพ่ือดําเนินภารกิจดาน
นี้โดยตรงและใหอยูภายใตการดูรับผิดชอบของหนวยงานหลักเพียงหนวยงานเดียว จะสามารถทําให
การบริหารจัดสรรงบประมาณเพ่ือการนี้เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับยุทธศาสตร มีความ
ตอเนื่อง และเกิดประสิทธิผลสูงสุดได 

4.2.1.2  ดานยุทธศาสตร 
1)  การกําหนดยุทธศาสตรของสถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง ในเรื่อง

นี้ ควรแบงตามศักยภาพของคนไทยในแตละกลุม (กลุมท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมระดับสูง 
ระดับกลาง และระดับต่ํา) เพ่ือใหการดําเนินการมีเปาหมายชัดเจนและมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  

2)  สถานกงสุลใหญฯ ควรใหความสําคัญในลําดับตนกับการดําเนินการ
ในดานนี้ เนื่องจากชุมชนไทยท่ีเขมแข็งจะเปนเครื่องมือท่ีประสิทธิภาพของสถานกงสุลใหญฯ ในการ
ดําเนินภารกิจอ่ืน ๆ อาทิ การใหความชวยเหลือคนไทยตกทุกขไดยาก การเผยแพรภาพลักษณ 
วัฒนธรรมและชื่อเสียงของประเทศไทย การเปนเครือขายประชาสัมพันธ โดยเฉพาะ การรณรงค
ประชาสัมพันธใหคนไทยไปใชสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และท่ีสําคัญท่ีสุด ชุมชนไทยท่ีเขมแข็ง
และเปนอันหนึ่งอันเดียวกันจะสามารถเชื่อมตอและเปนหุนสวนกับภาคสวนตาง ๆ ของฮองกงได 

4.2.2  ขอเสนอแนะในการดําเนินการ แบงออกเปน 5 ดาน ไดแก 
4.2.2.1  ดานการเชื่อมโยงกลุมคนไทย 

1)  การเชื่อมโยงคนไทยในกลุมแรกหรือกลุมท่ีมีศักยภาพระดับสูง ซ่ึง
เปนคนไทยท่ีมีฐานทางสังคมและมีความม่ันคงในอาชีพการงาน สถานกงสุลใหญฯ ควรจัดใหมีการ
พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนไทยกลุมนี้อยางสมํ่าเสมอ เพ่ือดึงใหคนไทยกลุมนี้ใหเขามา
มีสวนในการสนับสนุนภารกิจของสถานกงสุลใหญฯ นอกจากนี้ ยังควรสนับสนุนใหมีการพบปะกันเอง
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ภายในกลุมอยางสมํ่าเสมอแทนการพบปะเฉพาะกลุมคนในอาชีพเดียวกัน รวมท้ังสนับสนุนหรือ
เชื่อมโยงใหคนไทยกลุมนี้ไดพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลชั้นนําของฮองกงท้ัง
ภาครัฐและเอกชน เชนการจัด lunch talk หรือ dinner talk ซ่ึงจะเปนปจจัยชวยใหคนไทยกลุมนี้
เกิดความสนใจและประโยชนของการเขารวมกิจกรรมและการรวมกลุม จนอาจนําไปสูการจัดตั้งเปน
สมาคมในท่ีสุด 

2)  การเชื่อมโยงคนไทยในกลุมสองหรือกลุมท่ีมีศักยภาพระดับกลาง ซ่ึง
สวนใหญเปนเจาของรานอาหารไทยและรานคาสินคาเกษตรและอุปโภคบริโภคท่ีนําเขาจากไทย และ
คนไทยท่ีสมรสกับคนฮองกง คนไทยกลุมนี้สนใจกับการทําคาการมาหากิน มองไมเห็นประโยชนจาก
การเขารวมกลุมใด ๆ หนําซํ้าบางรายยังมีความขัดแยงหรือแขงขันกันในการทําการคา อยางไรก็ดี คน
ไทยกลุมนี้ยังใหความสําคัญกับการปลูกฝงความเปนไทยใหแกบุตรหลาน โดยสนับสนุนให บุตรหลาน
เขารับการฝกอบรมในหลักสูตรท่ีเก่ียวของศิลปวัฒนธรรมไทย ดังนั้น สถานกงสุลใหญฯ จึงควร
สนับสนุนใหมีฝกอบรมหลักสูตรท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรมไทย โดยรวมมือกับสถานศึกษาทองถ่ินท่ีบุตร
หลานไทยเหลานั้นศึกษาอยู หรือริเริ่มกิจกรรมท่ีจะดึงบุตรหลานไทยใหเขารวม ซ่ึงนอกจากจะชวย
ปลูกฝงจิตสํานึกของความเปนไทยและความรูสึกผูกพันกับประเทศไทยใหเกิดข้ึนแลว ยังจะเปนการ
เชื่อมโยงบุตรหลานไทย รวมถึงเชื่อมโยงบิดา มารดา ผูปกครองเขาดวยกันดวย 

3)  การเชื่อมโยงคนไทยในกลุมสามหรือกลุมท่ีมีศักยภาพระดับต่ํา ซ่ึง
เปนกลุมท่ีมีความเขมแข็งในระดับหนึ่งอยูแลว เห็นไดจากการตัวกันจัดตั้งเปนสมาคมตาง ๆ อยางไรก็
ดีความเขมแข็งของแตละสมาคมข้ึนอยูกับผูนําดวย สวนความเปนไปไดในการรวมสมาคมคนไทย
ตางๆ ท่ีมีอยูใหเปนสมาคมเดียวคงดําเนินการไดยาก เนื่องจากแตละสมาคมมีการรวมตัวกันมานาน
แลว อยางไรก็ดี สมาคมคนไทยเหลานี้สามารถมารวมมือกันในการดําเนินกิจกรรมท่ีสําคัญ ๆ ได เชน 
งานเฉลิมพระชนพรรษา 5 ธันวาคม ของทุกป หรืองานท่ีสถานกงสุลใหญฯ เปนผูจัด 

4)  การเชื่อมโยงกลุมคนไทยท้ัง 3 กลุม สถานกงสุลใหญฯ ควรมีบทบาท
ในการเปนสะพานเชื่อมโยงกลุมคนไทยท้ัง 3 กลุมใหรูจักกันมากข้ึน โดย 

-  จัดใหมีการพบปะระหวางเจาหนาท่ีสถานกงสุลใหญฯ กับคนไทย
ในทุกกลุมอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง รวมท้ังสนับสนุนใหคนไทยในกลุมท่ีแรกและกลุมท่ีสองมีการ
พบปะกันภายในกลุมอยางสมํ่าเสมอเชนกัน เพราะจะเปนการนําไปสูการรวมตัวจัดตั้งกลุมหรือสมาคม
ไดในอนาคต  

-  ทําหนาท่ีเปนตัวกลางในการเชื่อมโยงคนไทยท้ัง 3 กลุมไดพบปะ
ทําความรูจักกันและใกลชิดกันมากข้ึน โดยอาจใชวัดไทยและกิจกรรมทางศาสนาเปนจุดเชื่อมโยง 
รวมท้ังอาจวางแผนใหมีการจัดกิจกรรมท่ีสามารถรวมคนไทยทุกกลุมเขามามีบทบาทและมีสวนรวม
ตามศักยภาพ ท้ังนี้ ในเบื้องตนอาจเชื่อมโยงผานกิจกรรมท่ีสถานกงสุลใหญฯ เปนเจาภาพ เชน งาน 
Thai Day โดยมอบหมายใหคนไทยกลุมแรกมีบทบาทในดานการหาสถานท่ีจัดงาน การหาเงินทุน
สนับสนุน มอบหมายใหคนไทยกลุมท่ีสองซ่ึงสวนใหญเปนเจาของรานคาหรือรานอาหารไทยมารวม
ออกรานขายสินคาและอาหารไทยในราคาถูก และมอบหมายใหคนไทยกลุมท่ีสามในนามของสมาคม
ไทยตาง ๆ มีบทบาทในการจัด/ตกแตงสถานท่ีใหสวยงานเหมาะสม ตลอดจนนําเสนอสิ่งท่ีนาสนใจ
ของไทย อาทิ การแกะสลักผัก/ผลไม การแสดงศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ อยางไรก็ดี ความตอเนื่องของ
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การดําเนินกิจกรรมในลักษณะดังกลาวเปนสิ่งสําคัญ จึงข้ึนอยูกับสถานกงสุลใหญฯ อีกเชนกันวา จะ
วางแผนใหการจัดกิจกรรม Thai Day มีความตอเนื่องจนกลายเปนกิจกรรมประจําปไดหรือไม และ
สามารถเชื่อมโยงใหคนไทยทุกกลุมเขามามีสวนรวมหรือมีบทบาทในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ดังกลาวไดอยางไร 

4.2.2.2  ดานการสงเสริมบทบาทของชุมชนไทยในสังคมฮองกง 
สนับสนุนใหคนไทยทุกกลุมทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอทองถ่ิน

นอกเหนือไปจากกิจกรรมท่ีเนนการเผยแพรวัฒนธรรมและประเพณีของไทย เพ่ือสรางความยอมรับใน
ชุมชนไทยใหเกิดข้ึนในทองถ่ิน ซ่ึงท่ีผานมาสมาคมไทยตาง ๆ ไดมีการดําเนินการอยูบางแลว อาทิ การ
บริจาคโลหิตใหแกสภากาชาดฮองกง การทําความสะอาดถนนยานเกาลูนซิตี้ ซ่ึงเปนยานท่ีคนไทย
มักจะมารวมตัวกัน ดังนั้น สถานกงสุลใหญฯ อาจพิจารณาตอยอดหรือยกระดับกิจกรรมใหใหญข้ึน
เพ่ือดึงดูดความสนใจจากสาธารณชนและหนวยงานทองถ่ิน รวมท้ังตองเปนสะพานเชื่อมโยงใหคนไทย
ในกลุมแรกและกลุมท่ีสองไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทในการดําเนินกิจกรรมดวย 

4.2.2.3  ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินโครงการฝกอบรมวิชาชีพของ
สมาคมไทย 

1)  การดําเนินโครงการฝกอบรมวิชาชีพท่ีจัดโดยสมาคมไทย แมจะเปน
กิจกรรมท่ีมีสวนสําคัญในการเสริมสรางความสามัคคีและเพ่ิมทักษะใหแกสมาชิกของสมาคม แตโดยท่ี
งบประมาณท่ีสถานกงสุลใหญฯ ไดรับมีจํานวนจํากัด และมีแนวโนมลดลงทุกป และเม่ือพิจารณาจาก
การท่ีแตละสมาคมตางมีโครงการฝกอบรมฯ ของตนเอง ไมยอมเขารวมกับสมาคมอ่ืน ๆ ดังนั้น สถาน
กงสุลฯ ควรตองนําการประเมินผลการดําเนินโครงการมาใชอยางจริงจัง และวางหลักเกณฑในการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในครั้งตอไปตามผลการประเมินการดําเนินโครงการครั้งท่ีผานมา หาก
การดําเนินการของสมาคมใดไมผานเกณฑการประเมิน ก็ไมควรไดรับการจัดสรรงบประมาณในครั้ง
ตอไป ซ่ึงการจัดสรรงบประมาณตามผลการประเมิน ทางหนึ่งเปนการผลักดันใหแตละสมาคมหันมา
ใหความสําคัญเพ่ิมข้ึนกับผลลัพธท่ีไดจากการดําเนินโครงการ อีกทางหนึ่งก็จะเปนการทําใหสมาคมท่ี
ดอยศักยภาพและความพรอมนอยกวา ตองสลายตัวเขารวมกับสมาคมท่ีมีศักยภาพและความพรอม
มากกวา  

2)  เสริมสรางแรงจูงใจใหสมาคมไทยตาง ๆ มีการพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง โดยใหการสนับสนุนท้ังทางดานขอมูลขาวสารเก่ียวกับการพัฒนาสมาคมชุมชนของชาติอ่ืนท่ี
มีความกาวหนามากกวา โดยอาจใชการจัดสรรงบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึนเปนแรงจูงใจ 

4.2.2.4  ดานงบประมาณ  
ท่ีผานมากระทรวงการตางประเทศจะสนับสนุนงบประมาณประจําปแก

สมาคมไทยในการดําเนินโครงการฝกอบรมวิชาชีพผานทางสถานกงสุลใหญฯ โดยมีวัตถุประสงคหลัก
คือ เพ่ือเสริมสรางความสามัคคีและพัฒนาศักยภาพของชุมชนไทย ซ่ึงถือวาไดรับผลสําเร็จในเปน
อยางดี แตหากสถานกงสุลใหญฯ สามารถเชื่อมโยงและผลักดันใหสมาคมไทยออกไปมีปฏิสัมพันธมาก
ข้ึนกับคนไทยในกลุมแรกและกลุมท่ีสอง รวมถึงองคกรทองถ่ิน จนสามารถไดรับความเชื่อถือและเปน
ท่ียอมรับ ก็อาจไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ จากคนไทยสองกลุมแรก
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และองคกรสวนทองถ่ิน โดยไมตองคอยรอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการตางประเทศ
ซ่ึงมีความไมแนนอน 

4.2.2.5  ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสถานกงสุลใหญฯ 
1)  สถานกงสุลใหญฯ ควรจัดทําฐานขอมูลคนไทยใหสมบูรณและมีการ

ปรับขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ เพราะฐานขอมูลท่ีดีจะชวยใหสถานกงสุลใหญวางแผนเสริมสรางความ
เขมแข็งใหแกคนไทยในกลุมตาง ๆ ไดอยางมีถูกเปาหมายและมีประสิทธิภาพ สถานกงสุลใหญฯ จึง
ควรพิจารณากําหนดแนวทางเชิงรุกในการจัดทําฐานขอมูลคนไทยในฮองกง 

2)  สถานกงสุลใหญฯ ควรใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร และ
การสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยการจัดฝกอบรม การบริหารคาตอบแทน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน รวมท้ังการนําเทคโนโลยีมาทดแทนบุคลากรท่ีขาดหายไป 

กลาวโดยสรุป สถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง จะตองใหความสําคัญกับดําเนินนโยบาย
การทูตเพ่ือประชาชนในเรื่องนี้อยางจริงจัง โดยการเสริมสรางการรวมตัวของคนไทยทุกกลุมทุกระดับ
ใหเกิดข้ึนและเปนไปอยางเขมแข็ง รวมท้ังใหความสําคัญกับการติดตอกับคนไทยทุกกลุมและสมาคม
ไทยทุกสมาคมอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง เพราะคนไทยในตางประเทศเปรียบเสมือนเครื่องมือหนึ่ง
ในการดําเนินความสัมพันธระหวางไทยกับฮองกง หากเครื่องมือดังกลาวมีความเขมแข็ง โดยเฉพาะ
หากสามารถมีสวนรวมกับฮองกงในการดําเนินกิจกรรมท่ีสรางสรรคได ก็จะสวนสําคัญในการ
เสริมสรางภาพลักษณของไทยใหเกิดข้ึนในสายตาคนฮองกงและคนตางชาติในฮองกง อีกท้ังยัง
สามารถเชื่อมตอและเปนหุนสวนกับภาคสวนตาง ๆ ของฮองกงไดอีกดวย สงผลโดยรวมตอ
ความสัมพันธระหวางไทยกับฮองกงท่ีแนบแนนยิ่งข้ึน 
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