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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงบทบาทของสถานกงสุล
ใหญ ณ เมืองฮองกง ในการเสริมสรางความเขมแข็งและการพัฒนาศักยภาพใหแกชุมชนไทย และ
ศึกษาถึงปญหา/อุปสรรคของการดําเนินงานในดานนี้ของสถานกงสุลใหญฯ
ในการศึ กษาไดมีจัดกลุ มคนไทยที่พํานักอยูในฮองกงออกเปน 3 กลุมตามศักยภาพทาง
เศรษฐกิ จ และสั งคม และพบว า คนไทยในกลุมที่มี ศักยภาพระดับ ต่ํามีความกระตือรือร น ในการ
รวมกลุมและดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ทั้งกิจกรรมที่แสดงออกถึงความเปนไทย ตลอดจนกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของคนในกลุม มากกวาคนไทยในกลุมที่มีศักยภาพระดับสูงและระดับกลาง
จากการศึกษายังพบอีกวา สถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง ไดมีบทบาทในการสนับสนุน
การดําเนินกิจกรรมของคนในกลุมที่มีศักยภาพระดับต่ําอยางสม่ําเสมอ แตยังไมเคยมีบทบาทหรือมี
บทบาทนอยมากในการชักจูงใหคนไทยในกลุมที่มีศักยภาพสูงและกลางเขามามีสวนรวมในการดําเนิน
กิจกรรมไทยตาง ๆ รวมทั้งยังไมไดแสดงบทบาทในการเชื่อมโยงคนไทยทั้ง 3 กลุมใหทําความรูจัก
สนิทสนมหรือใกลชิดกัน
ผูศึกษาไดใช SWOT Analysis เปนกรอบในการวิเคราะหถึงปจจัยภายนอกและปจจัย
ภายในที่เปนอุปสรรคที่ทําใหสถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง ไมสามารถมีบทบาทในการเสริมสราง
ความเขมแข็งและพัฒนาศักยภาพแกชุมชนไทยไดอยางมีประสิทธิผล
นอกจากนี้ ผู ศึ ก ษายั ง ได นํ า เสนอข อ เสนอแนะเชิ ง นโยบาย และข อ เสนอแนะในการ
ดําเนินการในเรื่องนี้ โดยจําแนกขอเสนอแนะเชิงนโยบายออกเปน 2 ดาน คือ ดานงบประมาณ และ
ดานยุทธศาสตร สวนขอเสนอแนะดานการดําเนินการ ผูเขียนไดจําแนกออกเปน 5 ดาน คือ (1) ดาน
การเชื่อมโยงกลุมคนไทย (2) ดานการสงเสริมบทบาทของชุมชนไทยในสังคมฮองกง (3) ดานการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินโครงการฝกอบรมวิชาชีพของสมาคมไทย (4) ดานงบประมาณ และ (5) ดาน
การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสถานกงสุลใหญฯ

จ
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รายงานการศึกษาสวนบุคคล เรื่อง “บทบาทของสถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง ในการ
เสริมสรางความเขมแข็งและการพัฒนาศักยภาพใหแกชุมชนไทย เพื่อตอบสนองนโยบายการทูตเพื่อ
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ผูศึกษาขอแสดงความซาบซึ้งตอทานเอกอัครราชทูตสุจิตรา หิรัญพฤกษ ที่เห็นความสําคัญ
ของการทําการศึกษาในเรื่องนี้ และกรุณารับเปนที่ปรึกษา รวมทั้งขอขอบกรุณาอาจารยอีก 2 ทาน คือ
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์ และผูชวยศาสตราจารย ดร. พลอย
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ประโยชนจนทําใหรายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปได ผูศึกษาจึงขอขอบพระคุณ
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ทายสุดนี้ ขอแสดงความซาบซึ้งตอผูเขารวมรับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุน 6
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
1.1.1 หนึ่งในนโยบายตางประเทศที่รัฐบาลไทยทุกชุดใหความสําคัญอยางตอเนื่องตลอด
มา คือ การสรางความเขมแข็งใหชุมชนไทยในตางประเทศ เนื่องจากคนไทยในตางประเทศนอกจาก
จะเปนดานแรกในการเสริมสราง/เผยแพรภาพลักษณและประเพณี/วัฒนธรรมที่ดีของไทยในประเทศ
นั้น ๆ แลว คนไทยในหลายประเทศยังมีบทบาทในการสงเสริมเศรษฐกิจไทยดวย โดยการสงเงิน
กลับมาใหพี่นองที่อยูในประเทศไทย ยิ่งไปกวานั้น คนไทยในบางประเทศ ยังสามารถมีบทบาททาง
การเมืองที่สามารถชวยโนมนาวรัฐบาลของประเทศนั้นใหดําเนินนโยบายที่เปนคุณตอประเทศไทยได
อีกดวย 1
1.1.2 จุดเริ่มตนของชุมชนไทยในตางประเทศเกิดขึ้นในคริสตทศวรรษที่ 1960 (หรือ
ตั้งแตป 2500 เปนตนมา) เมื่อคนไทยเริ่มเดินทางออกนอกประเทศมากขึ้นอันเนื่องมาจากผลพวงของ
การพัฒนาประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ นโยบายตางประเทศ แรงดึงดูดยั่วยวนจากคุณภาพชีวิตที่
ดีกวาในประเทศตะวันตก การมีโอกาสไดปฏิสัมพันธกับชาวตางประเทศ (อันเนื่องมาจากการเขามาตั้ง
ฐานทัพในประเทศไทยของสหรัฐอเมริกาตั้งแตป พ.ศ. 2505) และคานิยมในสังคมไทยเปนสําคัญ
รวมถึงการที่บริษัทการบินไทยไดเปดบริการการบินเปนครั้งแรก ซึ่งถือเปนกาวสําคัญในการเปดประตู
เชื่อมไทยกับโลกภายนอก และในชวงนี้เองที่เกิดปรากฏการณใหม นั่นคือ การหลั่งไหลเดินทางออก
นอกประเทศของคนไทย อยางนอยใน 2 กลุม ไดแก นักเรียนทุนสวนตัว และภริยาทหารอเมริกัน โดย
คนทั้งสองกลุมดังกลาวตางมุงหนาไปยังสหรัฐฯ เปนสําคัญ เพราะในขณะนั้นสหรัฐฯ ไดทะยานขึ้นมา
เปนประเทศอภิมหาอํานาจของโลกแทนอังกฤษ ฝรั่งเศส หรือยุโรปแลว 2
1.1.3 จากข อ มู ล ของศู น ย ป ระสานงานเลื อ กตั้ ง นอกราชอาณาจั ก ร กรมการกงสุ ล
กระทรวงการตางประเทศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2556 มีคนไทยอาศัยอยูในตางประเทศโดยไปตั้งถิ่น
ฐาน ไปทํางาน และไปเรียนหนังสือประมาณ 1 ลาน 4 หมื่นคน โดยอาศัยอยูในประเทศตาง ๆ ทุก
ทวีปทั่วโลก ประเทศที่มีคนไทยอาศัยอยูมากที่สุดใน 5 อันดับแรก คือ สหรัฐฯ (ประมาณ 330,349
คน) รองลงมาคื อ ไต ห วั น (ประมาณ 75,211 คน) อั ง กฤษ (ประมาณ 59,500 คน) เยอรมนี
(ประมาณ 56,153 คน) ออสเตรเลีย (ประมาณ 54,869 คน) และมาเลเซีย (ประมาณ 51,000 คน) 3
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ดํารง ใครครวญ, คนไทยโพนทะเล: ความสําคัญ ยุทธศาสตร และประเด็น, รายงานการศึกษาสวนบุคคล หลักสูตร
นักบริหารการทูต รุนที่ 3 (สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ, 2554), หนา 4.
2
เรื่องเดียวกัน, หนา 4.
3
ศูนยประสานงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ, ประมาณการจํานวน
คนไทยในตางประเทศ [ออนไลน] 26 กรกฎาคม 2557 แหลงที่มา
http://www.consular.go.th/main/contents/filemanager/จํานวนคนไทย ใน ตปท..pdf.
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1.1.4 คนไทยที่ อาศั ย อยูในประเทศเดีย วกัน เมื่อมีโ อกาสพบปะกัน บอยครั้งเขา ก็จ ะ
รวมตัวกันเปนชุมชนไทย เพื่อใหคําปรึกษาและชวยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ ชุมชนไทยที่อาศัยอยูใน
ตางประเทศมีพื้นฐานและอาชีพที่หลายหลาย อาทิ
- ชุมชนไทยในสวิตเซอรแลนด กวา 80% เปนหญิงที่สมรสกับชายชาวสวิส มีบาง
ที่ ส มรสกั บ ชายชาวอิ ต าลี ฝรั่ ง เศส เยอรมั น ลิ ค เตนสไตน และออสเตรี ย ที่ มี ถิ่ น พํ า นั ก ถาวรใน
สวิตเซอรแลนด และอีกสวนหนึ่งเปนบุตรที่ติดตามมารดามาพํานักอาศัยอยูดวย รวมทั้งบุตรบุญธรรม
ที่ครอบครั วชาวสวิ สขอรั บ มาเลี้ย งดู ซึ่งเกือบทั้งหมดบิ ดา-มารดาบุญ ธรรมจะใหความรัก และให
การศึกษาอบรมเลี้ยงดูประดุจบุตรของตน นอกจากนั้นยังมีชายไทยอีกจํานวนหนึ่งที่สมรสกับหญิงชาว
สวิส 4
- ชุมชนไทยในสหรัฐ อเมริกา มีอาชีพหลากหลายกระจายอยูในรัฐ ตาง ๆ เชน
แพทย พยาบาล ผูประกอบธุรกิจ/การคา ลูกจาง/พนักงานในบริษัทเอกชน พนักงานในรานอาหาร
ไทย แมบานชาวไทยที่สมรสกับชาวอเมริกันหรือชาวตางชาติในสหรัฐฯ นักเรียน/นักศึกษา ชุมชนไทย
ในสหรัฐฯ ถือไดวา เปนชุมชนไทยที่มีศักยภาพ
- ชุ ม ชนไทยในสิ ง คโปร ส ว นใหญ เ ป น แรงงานชายที่ ไ ปทํ างาน มี ภูมิ ห ลั ง เป น
เกษตรกรจากภาคอีกสานและภาคเหนือ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา พูดภาษาอังกฤษไมได 5
ชุมชนแรงงานไทยในไตหวันก็มีลักษณะที่ใกลเคียงกัน
จากพื้นฐานและอาชีพของชุมชนไทยในประเทศตาง ๆ ที่แตกตางกันขางตน ทําใหรูปแบบ
และวิธีการในการสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนไทยของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ
แตกตางกันไป รวมถึงงบประมาณที่ใชเพื่อการนี้ดวย โดยจําเปนตองพิจารณาจากอาชีพ การศึกษา
และศั ก ยภาพของชุ ม ชนไทยในประเทศนั้ น เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น มาตรการใด ๆ ของทางราชการ
สัมฤทธิผลมากที่สุด
3
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1.2 กรณีฮองกง
1.2.1 เมื่อเอยชื่อเมืองฮองกง คนไทยมากมายคงเคยเดินทางไปทองเที่ยวมาแลว หลาย
คนเคยไปมานับเปนสิบ ๆ ครั้ง เนื่องจากเกาะเล็ก ๆ แหงนี้เปรียบเสมือนสวรรคของนักชอปปงสินคา
ปลอดภาษี และของผู ที่นิ ย มชมชอบการรับ ประทานอาหารนานาชาติเลิศรส ทั้งยังอยูไมไกลจาก
ประเทศไทย การเดินทางสะดวก มีเที่ยวบินไป-กลับวันละนับสิบเที่ยวในราคาที่ไมแพง แตคนไทย
มากมายเหลานี้อาจไมทราบเลยวา ฮองกงก็เปนสถานที่ในตางแดนอีกแหงหนึ่งที่มีคนไทยหลากหลาย
อาชีพอาศัยอยู
1.2.2 เมืองฮองกง หรือชื่อที่เปนทางการคือ เขตบริหารพิเศษฮองกง (Hong Kong
Special Administrative Region หรือ Hong Kong SAR) ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
4

วรรณา สุดจิตร, ชุมชนคนไทย [ออนไลน], 14 มิถุนายน 2557 แหลงที่มา http://thaiembassybern.org/th/
thais.php.
5
เฉลิมพล ทันทันจิตต, การเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชนไทยในตางประเทศ: กรณีศึกษาแรงงานไทยในสิงคโปร,
รายงานการศึกษาสวนบุคคล หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 3 (สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ
กระทรวงการตางประเทศ, 2554), หนา ง.
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ประเทศไทย เปนเกาะเล็กเกาะนอยรวมพื้นที่ 1,096.62 ตารางกิโลเมตร หรือขนาดประมาณจังหวัด
ปทุมธานี ประกอบดวย เกาะฮองกง (80.30 ตารางกิโลเมตร) เขตเกาลูน (46.71 ตารางกิโลเมตร)
เขตดินแดนใหม (New Territories) และเกาะอื่น ๆ (969.62 ตารางกิโลเมตร) มีจํานวนประชากร
เพียงประมาณ 7 ลานคน สวนใหญเปนชาวจีนฮองกง มีเพียงรอยละ 3 ที่เปนชาวตางชาติ ฮองกงเคย
อยูภายใตการปกครองของอังกฤษระหวางป 2441-2540 (ตามสัญญาเชา 99 ปที่อังกฤษบีบบังคับขอ
เชาจากจีนภายหลังจีนพายแพในสงครามฝนครั้งที่ 2) หลังจากที่จีนรับมอบฮองกงคืนจากอังกฤษเมื่อ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2540 รัฐบาลจีนไดใชนโยบาย “หนึ่งประเทศ สองระบบ” ในการปกครองฮองกง
โดยใหสิทธิฮองกงในการปกครองตนเองอยางอิสระ สามารถดําเนินนโยบายทางดานเศรษฐกิจ การคา
การเงิน การพาณิชย ฯลฯ ไดตามระบบเสรี รัฐบาลจีนไดกําหนดใหฮองกงสามารถดําเนินนโยบาย
เศรษฐกิจเสรีตอไปไดอีกเปนเวลา 50 ป ภาษาพูดที่ใชทั่วไปในฮองกง คือภาษาจีนกวางตุง ภาษาจีน
แมนดาริน และภาษาอังกฤษ ฮองกงเปนเมืองที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เปนศูนยกลางทางการเงิน
การคา การธนาคาร มีอัตราคาครองชีพสูง ธุรกิจสําคัญ คือ ภาคการเงิน มีทาเรือน้ําลึกที่ลึกที่สุดใน
โลก และมีทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ
1.2.3 จากการที่รัฐบาลฮองกงมีนโยบายเรงพัฒนาเศรษฐกิจ จึงมีความตองการแรงงาน
จํานวนมาก รัฐบาลฮองกงจึงเปดรับแรงงานตางชาติเขาไปทํางาน โดยเฉพาะผูบริหารที่มีความรูและ
ประสบการณสูง หรือผูมีวิชาชีพตาง ๆ นอกจากนี้ ยังสนับสนุนใหชาวฮองกงทั้งชายและหญิงออกไป
ทํางานนอกบานเพื่อเพิ่มพูนรายไดของครอบครัวและเพิ่มผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ จึงมีนโยบาย
เปดกวางในการอนุญาตใหนําแรงงานตางชาติเขามาทํางานเปนผูชวยแมบานอยางเสรี โดยไมจํากัด
จํานวนนานกวา 20 ป และใหความคุมครองผูชวยแมบานตางชาติเปนอยางดี โดยกําหนดใหจางงาน
ดวยสัญญาจางงานมาตรฐาน (Standard Employment Contract) และกําหนดใหไดรับสิทธิ
ประโยชนตามกฎหมายไมตางจากลูกจางทองถิ่นในตําแหนงงานอื่น สัญญาจางงานคราวละ 2 ป และ
สามารถต อสั ญ ญาจ า งไดโ ดยไม จํ า กัด การจายคาจางตองไมต่ํากวาอัตราคาจางที่รัฐ บาลกําหนด
(Minimum Allowable Wage) ซึ่งกรมแรงงานฮองกงจะทบทวนอัตราคาจางดังกลาวเปนประจําทุก
ป เพื่อใหสอดคลองกับคาครองชีพในแตละป อัตราคาจางผูชวยแมบานในปจจุบันเดือนละ 4,010
ดอลลารฮองกง (มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556) โดยนายจางตองจัดหาอาหารใหกับลูกจาง
ดวย แตหากไมจัดหาให ตองจายเปนเงินแทนไมต่ํากวาเดือนละ 920 ดอลลารฮองกง ตั้งแตป 2543
เปนตนมา รัฐบาลฮองกงไดกําหนดใหลูกจางตองพักอาศัยอยูกับนายจาง ไมสามารถไปพักที่อื่นได
และตั้ งแต วั น ที่ 16 มกราคม 2556 รั ฐ บาลฮองกงไดป ระกาศยกเลิกนโยบายจัดเก็บ ภาษี (Levy)
สําหรับนายจางที่จางผูชวยแมบานตางชาติ จากนโยบายเปดกวางของรัฐบาลฮองกงดังกลาว จึงทําให
ผูชวยแมบานตางชาติในฮองกงมีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกปปละไมต่ํากวา 10,000 คน โดยฟลิปปนส และ
อินโดนีเซียมีสวนแบงในตลาดแรงงานดังกลาวรวมกันประมาณรอยละ 97 สวนไทยมีสวนแบงในตลาด
เพียงรอยละ 0.9 และมีจํานวนลดนอยลงทุกป 6
1.2.4 จากสถิติของกรมตรวจคนเขาเมืองฮองกงรายงานวา ณ วันที่ 1 มีนาคม 2557 มี
คนไทยในฮองกง จํานวน 27,909 คน โดยเปนคนไทยที่มีถิ่นพํานักถาวร (Residents without Limit
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สํานักงานกงสุลฝายแรงงาน สถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง, สถานการณดานแรงงานตางชาติในฮองกง, 2557.
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of Stay) จํานวน 16,047 คน และเปนคนไทยที่เปนคนไทยที่มีถิ่นพํานักชั่วคราว (Residents with
Limit of Stay) จํานวน 11,862 คน ซึ่งในจํานวนนี้ เปนผูชวยแมบานชาวไทยประมาณ 2,700 คน
1.2.5 ปจ จุบั นในฮองกงมีการรวมกลุ มของชุ มชนไทยในรู ป สมาคม จํ านวน 4 สมาคม
ไดแก สมาคมเพื่อนไทยในฮองกง สหภาพแรงงานไทยในฮองกง สมาคมรวมไทยในฮองกง และสมาคม
สตรีไทย ทั้ งนี้ สมาชิกสว นใหญ ของสมาคมเปน แรงงานไทยที่ประกอบอาชีพผูชวยแมบาน โดยมี
วัตถุ ประสงคในเบื้องตนคือ เพื่อใหความชว ยเหลือซึ่งกัน และกันในเรื่องตาง ๆ รวมถึงการพัฒนา
ศักยภาพใหแกสมาชิก
1.2.6 นอกจากนี้ ในฮองกงยังมีวัดไทยและศูนยปฏิบัติธรรมอยู 4 แหง คือ วัดพุทธธรรมา
ราม (หรือวัดหยุนหลอง) วัดเมฆธรรมวนาราม (หรือวัดไทหวอ) วัดฮองกงธัมมาราม (หรือวัดหลวงพอ
ทูล) และศูนยปฏิบัติธรรมวัดภาวนาฮองกง (หรือวัดธรรมกาย) วัดไทยเหลานี้นอกจากจะเปนสถานที่
คนไทยในฮองกงจะมาทํากิจกรรมทําบุญรวมกันเนื่องในวันสําคัญตาง ๆ ทางพุทธศาสนาแลว ยังเปน
เปรียบเสมือนศูนยรวมจิตใจและศูนยพักใจของคนไทยเหลานั้นอีกดวย
1.2.7 ที่ผ า นมา สถานกงสุล ใหญ ณ เมืองฮองกง ไดมีบ ทบาทในการเสริมสรางความ
เขมแข็งใหแกชุมชนไทยเชนกัน โดยในเบื้องตน คือ การเขารวมในกิจกรรมที่จัดโดยสมาคมไทยและจัด
โดยวัดไทยอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีสวนชวยสนับสนุนทางดานงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมตาง
ๆ เชน กิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทางพุทธศาสนากิจกรรมเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5
ธันวาคม งานเทศกาลสงกรานต งานลอยกระทง โดยเฉพาะโครงการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ เชน
หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาจีน การสอนคอมพิวเตอร การสอนนวดแผนไทย การ
สอนทําอาหารและขนม การสอนแกะสลักผัก/ผลไม ซึ่งโครงการอบรมวิชาชีพเหลานี้ไดรับความสนใจ
อยางมาก และไดรับการเรียกรองใหมีการดําเนินโครงการอยางตอเนื่อง ซึ่งจากการติดตามผลการ
ดําเนินโครงการพบวา ผูที่เขารับการอบรมในโครงการวิชาชีพตาง ๆ สามารถสรางความประทับใจ
ใหแกนายจางไดมากขึ้น โดยใชวิชาชีพเหลานี้ใหเปนประโยชนตองานที่ไดรับมอบหมาย อีกทั้งสามารถ
สรางรายไดเสริมเพิ่มเติมจากรายไดประจําโดยไมผิดสัญญาจางหรือกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวของของ
ทองถิ่น เชน ผูชวยแมบานหลายรายไดรับเงินคาจางพิเศษจากนายจางในการจัดดอกไม นวดแผนไทย
หรือแกะสลักผลไม
1.2.8 อยางไรก็ดี ยังมีคนไทยในฮองกงอีกกลุมหนึ่งซึ่งเปนกลุมใหญ เขารวมในกิจกรรมตาง
ๆ ที่เกี่ยวของกับประเทศไทยนอยมากหรือไมเคยเขารวมเลย ซึ่งผูเขียนเห็นวา บทบาทที่สําคัญที่สุด
ประการหนึ่งของสถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง ในการดําเนินนโยบายการทูตเพื่อประชาชน ในสวน
ของยุทธศาสตรการเสริมสรางความเขมแข็งและพัฒนาศักยภาพใหแกชุมชนไทยในฮองกงคือ การ
เสริมสรางจิตสํานึกของความเปนไทยใหเกิดขึ้นในคนไทยทุกกลุม และพยายามเชื่อมโยงทุกกลุมให
ใกลชิดกันมากที่สุดเทาที่จะทําได เพื่อใหทุกกลุมคนไทยในฮองกงสามารถพึ่งพาและชวยเหลือซึ่งกัน
และกันได กอเกิดเปนชุมชนไทยที่มีความเขมแข็งและเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในสายตาของชาวฮองกง
รวมทั้งสามารถเชื่อมตอและเปนหุนสวนในภาคการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของฮองกงได
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1.3 ปญหาที่ตองการศึกษา
ปญหา อุปสรรค หรือขอจํากัด ที่ทําใหสถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง ไมสามารถดําเนิน
ยุ ท ธศาสตร เ สริ ม สร า งความเข ม แข็ ง และพั ฒ นาศั ก ยภาพให แ ก ชุ ม ชนไทยในฮ อ งกงได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
1.4 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.4.1 เพื่อศึกษาถึงบทบาทของสถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง ในการเสริมสรางความ
เขมแข็งและการพัฒนาศักยภาพแกชุมชนไทย
1.4.2 เพื่อนําเสนอปจจัยที่เปนอุปสรรคสําคัญของสถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง ที่มีผล
ตอประสิทธิผลในการเสริมสรางความเขมแข็งและการพัฒนาศักยภาพของชุมชนไทย
1.4.3 เพื่อนําเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบายและขอเสนอแนะในการดําเนินการสําหรับ
สถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง ในการเสริมสรางความเขมแข็งและการพัฒนาศักยภาพของชุมชนไทย
1.5 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.5.1 ศึกษาปญหา ขอจํากัด และบทบาทของสถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง ในการ
เสริมสรางความเขมแข็งและการพัฒนาศักยภาพใหแกชุมชนไทย โดยทําการศึกษาในชวงที่ผูศึกษา
ดํารงตําแหนง รองกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง (กันยายน 2552 – พฤษภาคม 2555)
1.5.2 ศึกษาขอมูลจากเอกสารและแหลงขอมูลตาง ๆ ทั้งขอมูลปฐมภูมิ (primary data)
และขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) รวมทั้งศึกษาประเด็นที่เกี่ยวของจากรายงานสวนบุคคล
(Individual Study) จากหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 1-5 ประจําป 2552-2556 ของสถาบันการ
ตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ
1.5.3 ขอมูลปฐมภูมิ (primary data) ไดแก ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณกงสุลใหญ ณ
เมืองฮองกง และกงสุลที่ปฏิบัติหนาที่ที่สถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง ในชวงเวลาที่ทําการศึกษา
ขอมูลที่ไดจากการสอบถามผูเกี่ยวของทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส 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)
เพื่อนําเสนอการวิเคราะหปญหาในภาพรวม พรอมทั้งแนวทางในการแกไข/บรรเทาปญหาดังกลาว
1.6 ประโยชนของการศึกษา
1.6.1 ผลการศึกษาจะเปนประโยชนในการกําหนดแนวทางที่เหมาะสมในการสรางความ
เขมแข็งแกชุมชนไทยในฮองกง ซึ่งจะทําใหชุมชนไทยมีความสามัคคี มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
และเปนชุมชนที่มีคุณภาพ กอใหเกิดภาพลักษณที่ดีในสายตาชาวฮองกงและชาวตางชาติในฮองกง
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1.6.2 ผลการศึกษาจะเปนประโยชนสําหรับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญอื่น
ๆ ที่มีชุมชนไทยอยูในความดูแล นําไปปรับใชเปนแนวทางในการสรางความเขมแข็งแกชุมชนไทย
1.7 นิยามศัพท
1.7.1 การทูตเพื่อประชาชน เปนนโยบายที่รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ไดแถลงตอ
รัฐสภาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ในยุทธศาสตรที่ 7. นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ ขอ 7.7. “สนับสนุนการทูตเพื่อประชาชน คุมครองผลประโยชนของคนไทย ดูแลคน
ไทยและแรงงานไทยในตางประเทศ โดยเฉพาะคนไทยที่ประกอบอาชีพและมีถิ่นฐานในตางประเทศ
สงเสริมบทบาทและความแข็งแกรงของชุมชนชาวไทยในการรักษาเอกลักษณและความเปนไทย” ซึ่ง
กระทรวงการตางประเทศไดนําแนวนโยบายดังกลาวมาดําเนินการ เพื่อใหนโยบายการตางประเทศ
สามารถตอบสนองความตองการของพี่นองประชาชนคนไทยไดอยางเปนรูปธรรม และสอดคลองกับ
นโยบายของรัฐบาลที่ตองการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบายของรัฐบาล
ดานตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอการดํารงชีวิตประจําวัน ทั้งนี้ เพื่อใหบรรลุเปาหมายสูงสุดในการทําให
การตางประเทศเปนการตางประเทศของประชาชน และเพื่อผลประโยชนของประชาชนอยางแทจริง
อันจะเปนการสนับสนุนกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมภายในประเทศอีกทางหนึ่ง 7
1.7.2 ชุมชน มีผูนิยามความหมายของชุมชนไวมากมาย ผูเขียนจึงเลือกความหมายของ
ชุมชมที่นักวิชาการไทยไดนิยามไวและสอดคลองกับการศึกษาในครั้งนี้ กลาวคือ ชุมชน หมายถึงกลุม
คนที่อาศัยอยูรวมกันในที่ใดที่หนึ่ง โดยมีความรูสึกผูกพันเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความรูสึกนึกคิด
และสนใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือสิ่งที่คลาย ๆ กัน มีการปฏิบัติตอกันดวยความรูสึกวาแตละคนเปนสวน
หนึ่งของสังคมนั้น 8
1.7.3 ชุ มชนเข มแข็ ง หมายถึง การที่ป ระชาชนในชุมชนตาง ๆ ของเมื องหรื อชนบท
รวมตัวกันเปน “องคกรชุมชน” โดยมีการเรียนรู การจัดการ และการแกไขปญหารวมกันในชุมชน
แลวถึงไดเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
ภายในชุมชน ตลอดจนมีผลกระทบสูภายนอกชุมชนที่ดีขึ้นตามลําดับ 9
1.7.4 การพั ฒนาศักยภาพ (Potential development) หมายถึง การเสริมสรา ง
ความสามารถของสมาชิกในชุมชนที่มีอยูในตนเอง ทั้งในดานการคิด การประดิษฐ นําออกมาใชใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น 10
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บทที่ 2
แนวความคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 แนวนโยบายภาครัฐ
2.1.1 นโยบายของรัฐบาลไทยทุกชุดที่ผานมานับตั้งแตรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชาเมื่อ
ป 2538 ตางใหความสําคัญคนไทยที่อาศัยอยูในตางประเทศ โดยรัฐบาลของนายบรรหารฯ จนถึง
รัฐบาลของพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร (ชุดที่ 1) ไดระบุถึงนโยบายการคุมครองสิทธิและดูแล
ผลประโยชนของคนไทยที่อาศัยอยูในตางประเทศไวดังนี้
นโยบายรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา (ป 2538) “ขอ 3.6 ปรับบทบาทของ
กระทรวงการตางประเทศ โดยเฉพาะในทางการทูต ดวยการใหความสําคัญในเรื่องเศรษฐกิจมากขึ้น
เพื่อใหสามารถสนับสนุนการเจรจาทางดานการคา การลงทุน การสงออก การดึงดูดนักลงทุนจาก
ตางประเทศ การสงเสริมการทองเที่ยว และการสนับสนุน คุมครองดูแลและพิทักษประโยชนแกนัก
ลงทุนไทยและคนไทยในตางประเทศ”11
นโยบายรัฐบาลพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ (ป 2539) “ขอ 4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของสถานทูตเพื่อการบริการประชาชนในตางประเทศ” 12
นโยบายรั ฐ บาลนายชวน 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 (ชุดที่ 2 ป 2548) ไดนํานโยบาย
“การทูตเพื่อประชาชน” มาใช โดยไดระบุงานดานการเสริมสรางและสนับสนุนบทบาทของคนไทยใน
ตางประเทศไวใน ขอ 5. นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ ดังนี้ “เพื่อใหการ
ดําเนินนโยบายการตางประเทศสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไทยไดอยางแทจริง
รัฐบาลจะสานตอการดําเนินงานการทูตเพื่อประชาชน โดยสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนทุก
ภาคส ว นในสั ง คมในภารกิ จ ด า นการต า งประเทศ การเสริ ม สร า งและสนั บ สนุ น ชุ ม ชนไทยใน
ตางประเทศใหมีบทบาทและมีสวนรว มในการปกปกรักษาและสงเสริมผลประโยชนของประเทศ
รวมทั้งจะมุงสงเสริม รักษา และคุมครองสิทธิประโยชนของประเทศ ภาคเอกชนไทย แรงงานไทย
11

คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีแถลงตอรัฐสภา 26 กรกฎาคม 2538.
คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรีแถลงตอรัฐสภา 11 ธันวาคม 2539.
13
คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีแถลงตอรัฐสภา 20 พฤศจิกายน 2540.
14
คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีแถลงตอรัฐสภา 26 กุมภาพันธ
2544.
12
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และคนไทยในตางประเทศ ตลอดจนมุงพัฒนาระบบบริหารราชการในตางประเทศแบบบูรณาการให
สมบูรณยิ่งขึ้น”15 ซึ่งตอมาในรัฐบาลของ พลเอก สุรยุทธ จุลานนท (ป 2549) ก็ไดระบุถึงนโยบายใน
เรื่ อ งนี้ ไ ว อ ย า งชั ด เจนเช น กั น คื อ “คุ ม ครองสิ ท ธิ แ ละผลประโยชน ค นไทยในต า งประเทศ และ
เสริมสรางบทบาทของคนไทยในตางประเทศ”16
2.1.3 ในรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ป 2551) ไดริเริ่มนําคํา “การสรางความ
เขมแข็งใหกับชุมชนไทยในตางประเทศ” มาใช โดยไดระบุในนโยบายตางประเทศและเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ ขอ 7.9 ดังนี้ “คุมครองและสงเสริมสิทธิและผลประโยชนของคนไทย แรงงานไทย
และภาคธุ ร กิ จ เอกชนไทยต า งประเทศ และสนั บ สนุน การสร างความเข มแข็งใหกับ ชุมชนไทยใน
ตางประเทศ”17
2.1.4 ลาสุด รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร (ป 2554) ไดระบุในนโยบายตางประเทศ
และเศรษฐกิจระหวางประเทศ ขอ 7.7 ดังนี้ “สนับสนุนการทูตเพื่อประชาชน คุมครองผลประโยชน
ของคนไทย ดูแลคนไทยและแรงงานไทยในตางประเทศ โดยเฉพาะคนไทยที่ประกอบอาชีพและมีถิ่น
ฐานในตางประเทศ สงเสริมบทบาทและความแข็งแกรงของชุมชนชาวไทยในการรักษาเอกลักษณและ
ความเปนไทย”18
2.2 กรอบแนวคิดเรื่องชุมชนไทยเขมแข็ง
กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ ไดวางกรอบและแนวนโยบายที่เกี่ยวกับเรื่องการ
คุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศไวอยางชัดเจน โดยไดกําหนดวิสัยทัศนในดานนี้
ไววา “ดํารงไวซึ่งการเปนหนวยงานหลักในการใหความชวยเหลือคนไทยตกทุกขไดยากในตางประเทศ
อยางมีประสิทธิภาพ เสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชนไทยทั้งในและนอกประเทศ และกระจายงาน
บริการดานกงสุลไปทุกภูมิภาคดวยนวัตกรรม เพื่อสรางความพึงพอใจแกประชาชนตามนโยบายการ
ทูตเพื่อประชาชน”19
นอกจากนี้ กรมการกงสุ ล ยังไดว างหลักการและขอบเขตนโยบายเรื่องการสรางความ
เขมแข็งใหชุมชนไทยในตางประเทศ ไวดังนี้ 20
19

15

คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีแถลงตอรัฐสภา 23 มีนาคม
2548.
16
คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก สุรยทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรีแถลงตอรัฐสภา 3 พฤศจิกายน
2549.
17
คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีแถลงตอรัฐสภา ณ กระทรวงการ
ตางประเทศ 30 ธันวาคม 2551.
18
คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีแถลงตอรัฐสภา 23 สิงหาคม 2554.
19
ปรีชา แกนสา, บทบาทที่เกื้อหนุนภารกิจบทบาทที่เกื้อหนุนภารกิจทางราชการของชุมชนไทยในตางประเทศ:
กรณีศึกษาชุมชนไทยในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก, รายงานการศึกษาสวนบุคคล หลักสูตร
นักบริหารการทูต รุนที่ 5 ป 2555 สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ, หนา 12.
20
กรมการกงสุล, กระทรวงการตางประเทศ, การสรางชุมชนไทยใหเขมแข็ง.
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“ชุมชนไทยเขมแข็งมี 2 ความหมายสําคัญ กลาวคือ (1) ความเขมแข็งในความเปนไทย
ความมีน้ําใจชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีกิจกรรมในชุมชนรวมกัน และ (2) ความเขมแข็งในการมีตัวตน
ในสังคมทองถิ่น สามารถเชื่อมตอและเปนหุนสวนในภาคการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของทองถิ่นได”
ในสวนของสถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง ไดกําหนดพันธกิจหลักของงานดานกงสุลไว 3
ประการ คือ (1) ดําเนินการดานการทูตเพื่อประชาชน ดูแลคุมครอง และสงเสริมผลประโยชนของคน
ไทยและแรงงานไทย (2) เพิ่มพูนประสิทธิภาพของการใหบริการดานกงสุลและคุมครองคนไทย (3)
เสริมสรางความเขมแข็งและความสามัคคีของชุมชนไทย
2.3 กรอบการวิเคราะห
รายงานฉบับนี้ จะใชการวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT Analysis) เปนกรอบใน
การศึกษา
2.3.1 SWOT Analysis
เป น เครื่ องมื อในการประเมิน สถานการณสําหรับ องคกร หรือโครงการ ซึ่งชว ย
ผูบริหารกําหนดจุดแข็งและจุดออนจากสภาพแวดลอมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอม
ภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปจจัยตาง ๆ ตอการทํางานขององคกร (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี,
2553) สอดคลองกับสมคิด บางโม (2552, หนา 351) ที่กลาววา SWOT Analysisเปนเครื่องมือใน
การวิเคราะหสถานการณ เพื่อใหผูบริหารรูจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคขององคกร ซึ่งจะชวย
ใหทราบวาองคกรไดเดินทางมาถูกทิศและไมหลงทาง นอกจากนี้ยังบอกไดวา องคกรมีแรงขับไปยัง
เปาหมายไดดีหรือไม มั่นใจไดอยางไรวาระบบการทํางานในองคกรยังมีประสิทธิภาพอยู มีจุดออนที่
จะตองปรับปรุงอยางไร ซึ่งการวิเคราะหมีปจจัยที่ควรนํามาพิจารณา 2 สวน ดังนี้ (ณรงควิทย แสน
ทอง, 2551, หนา 22-23)
2.3.1.1 ปจจัยภายใน (Internal Environment Analysis) ไดแก
S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเดนหรือจุดแข็ง ซึ่งเปนผลมาจาก
ปจจัยภายใน เปนขอดีที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายในองคกร เชน จุดแข็งดานสวนประสม จุดแข็ง
ดานการเงิน จุดแข็งดานการผลิต จุดแข็งดานทรัพยากรบุคคล องคกรจะตองใชประโยชนจากจุดแข็ง
ในการกําหนดกลยุทธ
W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดดอยหรือจุดออน ซึ่งเปนผลมาจาก
ปจจัยภายใน เปนปญหาหรือขอบกพรองที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายในตาง ๆ ขององคกร ซึ่งองคกร
จะตองหาวิธีในการแกปญหานั้น
2.3.1.2 ปจจัยภายนอก (External Environment Analysis) ไดแก
O มาจาก Opportunities หมายถึ ง โอกาส เป น ผลจากการที่
สภาพแวดลอมภายนอกขององคกรเอื้อประโยชนห รือสงเสริมการดําเนิน งานขององคกร โอกาส
แตกตางจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้นเปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายนอก แตจุดแข็งนั้นเปนผลมา
จากสภาพแวดลอมภายใน ผูบริหารที่ดีจะตองเสาะแสวงหาโอกาสอยูเสมอ และใชประโยชนจาก
โอกาสนั้น
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T มาจาก Threats หมายถึง อุป สรรค เปน ข อจํา กัดที่ เกิด จาก
สภาพแวดลอมภายนอก ซึ่งการบริหารจําเปนตองปรับกลยุทธใหสอดคลองและพยายามขจัดอุปสรรค
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นใหไดจริง
2.3.2 Seven S Model หรือ Seven-S Framework of McKinsey
โดยทั่วไปขอบเขตของการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร 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)
โดยทั้ง 7 ปจจัยมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน ดังภาพที่ 1
Strategy
กลยุทธ
Skill
ทักษะ

Structure
โครงสราง

Shared
Values
คานิยมรวม
System
ระบบ

Style
สไตล
Staff
บุคลากร

ภาพที่ 1 McKinsey’s 7 S Model ของ R. Waterman
2.4 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
จากการค น คว า วรรณกรรมที่เ กี่ย วของพบว า มี ร ายงานการศึกษาเรื่ องการสรางความ
เขมแข็งใหแกชุมชนไทยในตางประเทศหลายฉบับ อาทิ
2.4.1 รายงานการศึกษาของนายนโรตม สังขมณี เรื่อง “การพัฒนาบทบาทของกระทรวง
การตางประเทศในการเสริมสรางชุมชนไทยใหเขมแข็ง กรณีศึกษาภูมิภาคมิดเวสตของสหรัฐอเมริกา”
ซึ่ ง เป น รายงานประกอบการฝ ก อบรมหลั ก สู ต รนั ก บริ ห ารระดั บ สู ง (น.บ.ส.) ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการข า ราชการพลเรื อน (รุน 62 ป 2551) ไดให ขอเสนอแนะในการดํา เนิน การของ
กระทรวงการตางประเทศ 4 ประการ ไดแก สงเสริมใหเกิดการรวมตัวของชุมชนไทย สงเสริมใหมีสวน
รวมกับทองถิ่น สงเสริมใหชุมชนไทยมีศักยภาพและทักษะ และสนับสนุนการดําเนินการของสถาน
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญโดยการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม
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2.4.2 รายงานการศึกษาของนายณรงค ศศิธร เรื่อง “ยุทธศาสตรการเสริมสรางความ
เขมแข็งใหชุมชนไทยในตางประเทศ” ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต
(น.บ.ท.) ของกระทรวงการตางประเทศ (รุนที่ 1 ป 2552) ไดอางอิงถึง อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวย
ความสัมพันธทางการทูต ป ค.ศ. 1961 และอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางกงสุล ป
ค.ศ. 1963 และสรุปวา การดําเนินการสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนไทยในตางประเทศเปนเรื่องที่
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญสามารถดําเนินการได ตราบเทาที่เปนกิจกรรมที่อยูในกรอบ
ของกฎหมายระหวางประเทศ และไมขัดกับกฎหมายหรือระเบียบของรัฐผูรับ นอกจากนี้ นายณรงคฯ
ยังไดเสนอแนะ 3 มาตรการในการผลักดันนโยบายการสรางความเขมแข็งใหชุมชนไทยในตางประเทศ
ใหเปนไปอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ ไดแก การศึกษาลักษณะการรวมกลุมชุมชนไทยในแตละ
แหง แนวทางการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม และการปรับโครงสรางการกําหนดนโยบายในเรื่องนี้
ของกระทรวงการตางประเทศใหมีเอกภาพยิ่งขึ้น
2.4.3 รายงานการศึกษาของนายเฉลิมพล ทันจิตต เรื่อง “การเสริมสรางความเขมแข็งให
ชุมชนไทยในตางประเทศ: กรณีศึกษาแรงงานไทยในสิงคโปร” ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการอบรมหลักสูตร
น.บ.ท. (รุนที่ 4 ป 2555) ไดสรุปวา แรงงานไทยในสิงคโปรประสบปญหาทั้งทางรางกายและจิตใจ
เนื่องจากเปนผูดอยโอกาสทางการศึกษาและทางเศรษฐกิจ จึงตองไปทํางานในตางประเทศทั้งที่ไม
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร จึงเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชน
แรงงานไทยในสิงคโปร เพื่อใหส ามารถพึ่งพาตัวเองได โดยกําหนดเปาหมายใหความเขมแข็งของ
ชุ ม ชนแรงงานไทยปรากฏชั ด เพื่ อ ให ใ นสั ง คมสิ ง คโปร รั บ รู ถึ ง การมี ตั ว ตนอย า งสร า งสรรค โดย
ดําเนินการในเชิงรุกในลักษณะ out reach เขาถึงกลุมแรงงานแทนการตั้งรับในลักษณะรอใหการ
ชวยเหลือ จากนั้นดําเนินงานใน 3 ดาน ไดแก เสริมสรางการมีสวนรวม เตรียมความพรอมใหพัฒนา
คนเองได และสงเสริมความตระหนักรูในทองถิ่น รวมทั้งไดนําเสนอขอเสนอแนะและวิธีการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยแบงออกเปน 3 ดาน คือ ภารกิจ บุคลากร และงบประมาณ
2.4.4 รายงานการศึกษาของนายปรีชา แกน สา เรื่อง “บทบาทที่เกื้อหนุนภารกิจทาง
ราชการของชุมชนไทยในตางประเทศ: กรณีศึกษาชุมชนไทยในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ ณ นคร
นิวยอรก ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการอบรมหลักสูตร น.บ.ท.(รุนที่ 5 พ.ศ. 2556) ไดสรุปวา ชุมชนไทยใน
ตางประเทศมีบทบาทที่เสริมภารกิจของภาครัฐ (ซึ่งมีบุคลากรจํากัด) ไดเปนอยางดี อาทิ บทบาทใน
การใหความชวยเหลือคนไทยตกทุกขไดยาก นอกจากนี้ ยังมีบทบาทสําคัญในการเผยแพรภาพลักษณ
วัฒ นธรรม และชื่ อเสีย งของประเทศไทย รวมทั้งบทบาทในการเปน เครือขายประชาสัมพัน ธ ซึ่ง
ตั ว อย า งที่ เ ห็ น ได ชั ด เจนที่ สุ ด คื อ การรณรงค ป ระชาสั ม พั น ธ ใ ห ค นไทยไปใช สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง นอก
ราชอาณาจักร ดังนั้น ภาครัฐจึงควรสงเสริมใหชุมชนไทยไดรวมตัวกันอยางเขมแข็ง

บทที่ 3
ผลการศึกษา
3.1 ลักษณะของชุมชนไทยในฮองกง
3.1.1 ดังที่ ไดกลาวมาแลว วา จากสถิติของกรมตรวจคนเขาเมืองฮองกงรายงานวา ณ
วัน ที่ 1 มี นาคม 2557 มี คนไทยในฮองกง จํ านวน 27,909 คน โดยเปน คนไทยที่มีถิ่น พํานักถาวร
(Residents without Limit of Stay) จํานวน 16,047 คน และเปนคนไทยที่มีถิ่นพํานักชั่วคราว
(Residents with Limit of Stay) จํานวน 11,862 คน ซึ่งในจํานวนนี้ เปนผูประกอบอาชีพแรงงาน
และผูชวยแมบานชาวไทยประมาณ 3,000 คน
3.1.2 หากจําแนกคนไทยที่อาศัยอยูในฮองกงออกตามศักยภาพทางการเศรษฐกิจและ
สังคม สามารถจําแนกออกไดเปน 3 กลุม คือ
กลุมแรก เปนกลุมที่มีศักยภาพระดับสูง ไดแก คนไทยที่ประกอบอาชีพนักธุรกิจ
นักการเงิน นักการธนาคาร วิศวกร อาจารย รวมถึงพนักงานในบริษัทขามชาติตาง ๆ คนไทยกลุมนี้ มี
สัดสวนนอยที่สุดในฮองกง (มีเพียงประมาณ 50-70 คน) นักธุรกิจไทยที่ไปขยายการลงทุนในฮองกง
อาทิ เครือเจริญโภคภัณฑ (ซีพี) บริษัทเบทาโกร จํากัด บริษัท ส.ขอนแกน (ฮองกง) จํากัด บริษัท
ไอยราบิวตี้ จํากัด บริษัทศิริมงคลคาขาว จํากัด สวนนักการธนาคาร ก็เปนพนักงานของธนาคารไทยที่
ไปเปดสาขาในฮองกง ไดแก ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยเหลานี้
สวนใหญใหบริการเฉพาะ Corporate Banking (อาทิ สินเชื่อ แลกเปลี่ยนเงินตรา ปรึกษาการลงทุน
บริการบริหารการเงิน) ยกเวนธนาคารกรุงเทพฯ ที่ใหบริการแบบ Full Banking คือ ใหบริการบัญชี
เงินฝากและธุรกรรมทางการเงินแกลูกคาทั้งนิติบุคคลและบุคคล
กลุมที่สอง เปนกลุมมีศักยภาพระดับกลาง ไดแก คนไทยเชื้อสายจีนที่อพยพมาตั้ง
ถิ่ น ฐานในฮ องกงในช ว งคริ ส ตทศวรรษที่ 1980 ถึง 1990 คนไทยที่ ส มรสกั บ คนฮ อ งกง คนไทยที่
ประกอบอาชีพคาขาย เชน ขายอาหาร ขายของชํา และผักผลไมที่นําเขาจากประเทศไทย รวมถึงคน
ไทยที่ประกอบอาชีพเปนพอครัว คนไทยกลุมนี้มีสัดสวนมากที่สุด (ประมาณ 24,000 คน)
กลุ มที่ ส าม เป น กลุม ที่มีศั กยภาพระดับ ต่ํ า มี จํานวนประมาณ 3000 คน ไดแ ก
แรงงานไทยที่ เ ขา ไปรั บ จา งทํ า งานที่ไมตองใชทักษะ เชน พนักงานรานอาหาร พนักงานทําความ
สะอาด พนักงานเก็บขยะ และผูชวยแมบาน (Foreign Domestic Helpers) แรงงานไทยเหลานี้มา
ทํางานในฮองกงเพราะตองการหารายไดสงกลับประเทศไทยเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว ซึ่งในชวงปแรก ๆ
ที่มาทํางาน ตองใชความพยายามและความอดทนสูงกวาจะปรับตัวเขากับนายจางชาวฮองกงได
3.1.3 คนไทยในกลุมที่มีระดับศักยภาพต่ําเปนกลุมที่มีความสนใจและกระตือรือรนในการ
เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ในนามของชุมชนไทยมากที่สุด ในขณะที่กลุมที่มีศักยภาพระดับกลางไมคอย
สนใจหรือกระตือรือรนในการรวมกลุมหรือทํากิจกรรมใด ๆ มากนัก สนใจแตการทํามาหากิน จะเขา

13
รวมในกิจกรรมของชุมชนไทยบางเฉพาะในโอกาสสําคัญ ๆ เชน วันสําคัญทางศาสนา หรือกิจกรรม
เทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม อยางไรก็ดี คนไทยกลุมนี้
มีปฏิสัมพัน ธคอนขางมากกับ คนไทยในกลุมที่มีศักยภาพต่ําในลักษณะแมคากับลู กคาแตไมคอยมี
ปฏิสัมพันธในลักษณะการเขารวมกิจกรรม สวนคนไทยในกลุมศักยภาพสูงแทบจะไมมีความสนใจหรือ
กระตือรือรนในการเขารวมกิจกรรมในนามของชุมชนไทยเลย ยกเวนงานที่จัดโดยสถานกงสุลใหญฯ
3.2 การกอตั้งสมาคมไทยในฮองกง
3.2.1 จากขอมูลที่ผูเขียนไดรับจากนางสุทิน เหลาวงศโคตร ซึ่งทํางานเปนผูชวยแมบาน
ในฮองกงมานานกวา 30 ป เลาผานทางจดหมายวา ในชวงกอนป 2533 (ซึ่งขณะนั้นยังไมมีสํานักงาน
แรงงานในฮองกงใหความชวยเหลือแรงงานไทย) แรงงานไทยที่มาทํางานในฮองกงไดรวมกลุมเพื่อให
ความชวยเหลือแกคนไทยที่ถูกหลอกมาขายแรงงานในฮองกง หรือแรงงานที่ถูกนายจางกดขี่ ขมเหง
เอารัดเอาเปรียบ บางรายถึงขั้นถูกนายจางขมขืน หรือทํารายรางกาย ตอมาในป 2533 จึงไดมีการ
กอตั้งสมาคมเพื่อนไทยในฮองกงขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือแรงงานไทยที่ประสบปญหาดาน
การทํ า งานในฮ อ งกง พั ฒ นาทั ก ษะความรู ค วามสามารถด า นการศึ ก ษา งานอาชี พ ด า นต า ง ๆ
ตลอดจนสงเสริมและเผยแพรขนบธรรมเนียนประเพณีและวัฒนธรรมไทย เพื่อใหเกิดความสามัคคี
และความเขาใจอันดีระหวางชาวไทยและชาวฮองกง รวมถึงชาวตางชาติในฮองกง
3.2.2 ตอมาในป 2538 ผูชวยแมบานชาวไทยอีกกลุมหนึ่งไดกอตั้งสมาคมสตรีไทยขึ้น
เพื่อจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่เปนแสดงถึงความเปนไทย และกิจกรรมที่เปนประโยชนแกสมาชิก โดยงาน
แรกที่จัดคือ งานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในโอกาสวันคลายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 5 ธัน วาคม งานสงกรานต รวมทั้งการสอนภาษาจีนกวางตุงและภาษาอังกฤษใหแก
แรงงานไทย
3.2.3 ในป 2542 สมาคมสตรี ไทยไดย กสถานะขึ้น เปน สหภาพแรงงานไทยในฮอ งกง
(Thai Migrant Workers Union) โดยไดยื่นขอจดทะเบียนเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2552 ตอนายทะเบียน
สหภาพแรงงานฮองกงวา เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นโดยการรวมตัวกันของผูชวยแมบานไทยในฮองกง (แต
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2555 ไดมีการประชุมแกไขกฎระเบียบขอบังคับโดยเปดรับแรงงานไทยทุกสาขา
อาชีพ) มีกฎระเบียบในการจัดตั้งอยางสมบูรณ เปนองคกรอิสระไมไดขึ้นตรงตอรัฐบาลหรือนายจาง
ปจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 120 คน ทุกคนจะตองจายคาสมัครและคาบํารุงสมาชิกตามกฎระเบียบที่
ระบุไว ตองมีการสรุปงบประมาณประจําปตอนายทะเบียนสหภาพแรงงานทุกป ตองจัดประชุมสามัญ
ประจํ า ป ภ ายในเดื อ นมกราคมของทุ ก ป และต อ งมี ก ารเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารทุ ก 2 ป
วัตถุประสงคหลักของการกอตั้งสหภาพแรงงานไทย 21 คือ
1) ตอสูเ รี ยกรองและดํารงขอตกลงการจางงานและเงื่อนไขการจางงานที่เปน
ธรรมและสมเหตุสมผล เรียกรองเพื่อรักษาสิทธิประโยชนของผูใชแรงงานที่ควรจะไดรับ
2) ประนีประนอมระหวางนายจางกับลูกจางในกรณีพิพาท และระหวางสมาชิก
ดวยกัน
20

21

เอกสารเผยแพรของสหภาพแรงงานไทยในฮองกง
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3) สงเสริมสวัสดิการดานวัตถุ วัฒนธรรม สังคม การศึกษา และนันทนาการแก

4) สนับ สนุ นงานและวัตถุประสงคขององคกรโดยชอบดวยกฎหมายอื่น ๆ ที่มี
จุดประสงคเพื่อสงเสริมแนวความคิดของสหภาพแรงงาน
5. เขารวมกิจกรรมกับองคกรอื่น ๆ ที่เปนประโยชนแกผูใชแรงงาน
3.2.3 ในชวงปลายป 2544 สมาคมไทยแหงที่ 3 คือสมาคมรวมไทยในฮองกง ไดกอตั้งขึ้น
จากการที่รั ฐ บาลฮองกงไดมีน โยบายลดเงินเดือนแรงงานอาชีพผูชว ยแมบานตางชาติ ทําใหกลุม
แม บานชาวไทยและกลุมแมบานตางชาติอื่น ๆ ไดแก เนปาล ฟลิปปนส อินโดนีเซีย ศรีลังกา ได
รวมตัวกันโดยใชชื่อวา Asian Migrants Coordinating Body (AMCB) ออกมารวมกันคัดคานจน
ประสบผลสํ า เร็ จ คื อรั ฐ บาลฮ องกงยังคงอัตราเงิน เดือนเดิมไว ซึ่งจากผลของการรว มกัน คัดคาน
ดังกลาว ทําใหกลุมผูชวยแมบานชาวไทยที่เขารวม รวมถึงกลุมแรงงานไทยที่ไมใชผูชวยแมบาน ตาง
ตระหนักถึงความสําคัญของความสามัคคีและการรวมกลุมชวยเหลือกัน จึงตองการตั้งสมาคมไทยขึ้น
อีกแหง เพื่อเพิ่มกิจกรรมที่มีความหลากหลายมากขึ้น และไดยื่นจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมอยางถูกตอง
ตามกฎหมายฮองกง โดยไดตั้งชื่อสมาคมวา สมาคมรวมไทยในฮองกง (Thai Regional Alliance in
Hong Kong โดยมีทีมงานที่เปนบุคคลทั่วไปที่มีถิ่นพํานักถาวรและแรงงานไทยที่เปนผูชวยแมบาน
สมัครมาทํางานบนหลักการ “จิตอาสา” และไดจัดตั้งเปนกรรมการบริหารโดยใชความสมัครใจตาม
ความถนัดของตนเอง 22
3.2.4 ในป 2556 กลุมผูชวยแมบานที่เปนผูกอตั้งสมาคมสตรีไทย ไดแยกตัว ออกจาก
สหภาพแรงงานไทยในฮองกง และรวมตัวกับกลุมของนางสุทิน เหลาวงศโคตร ตั้งเปนสมาคมสตรีไทย
อีกครั้ง ทั้งนี้ กอนหนานี้ กลุมนางสุทินฯ มีความเปนตัวของตัวเองสูง จึงมักแยกตัวเปนอิสระ ไมเขา
รวมกับสมาคมใด แตก็ใหความรวมมือกับทุกสมาคมในการจัดกิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรมที่จัดโดย
สถานกงสุลใหญฯ นางสุทินฯ จึงเปนที่ยอมรับของทุกสมาคม รวมทั้งของสถานกงสุลใหญฯ ดวย
21

3.3 โครงการอบรมวิชาชีพของสมาคมไทย
3.3.1 เพื่อเปนการสรางความเขมแข็งและพัฒนาศักยภาพใหแกสมาชิกของตน รวมทั้ง
เพื่อใหสมาชิกของสมาคมไดมีสวนรวมในกิจกรรมที่เปนประโยชน สมาคมไทยในฮองกงจึงไดจัดทํา
ขอเสนอโครงการฝกอบรมวิชาชีพขึ้นมาเพื่อขอรับการสนับสนุนดานงบประมาณจากสถานกงสุลใหญ
ณ เมืองฮองกง ซึ่งในชวงป 2553-2555 ไดมีขอเสนอโครงการดังนี้ 23
22

22

บังอร ธรรมสอน, รายงานการถอดบทเรียน แรงงานอาชีพผูชวยแมบานตางชาติในฮองกง, โครงการพัฒนาความ
เปนธรรมทางสังคมเพื่อสังคมสุขภาวะ (สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555), หนา 4.
23
ขอมูลจากสถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง

15
ตารางที่ 1 ป 2553 สมาคม/กลุ ม คนไทย ขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณ รวมทั้ ง สิ้ น 98,000
ดอลลารฮองกง
ผูดําเนินการ

หลักสูตรวิชาชีพ

ชั่วโมง จํานวน
งบประมาณ
การสอน ผูเ รียน
ที่ตองการ
18
สมาคม
1. ภาษาไทยขั้นพื้นฐาน 1
รวม 17,500 ดอลลารฮองกง
ชั่วโมง
เพื่อนไทยใน 2. ภาษาไทยขั้นพื้นฐาน 2
1) คาผูฝกสอน 6 คน
ฮองกง
3. ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
9,000 ดอลลารฮองกง
ตอ
4. พื้นฐานการเขียนลายไทย
2) คาอุปกรณการเรียน 1,500
หลักสูตร
ดอลลารฮองกง
5. การประดิษฐดอกไมจากผาใยบัว
6. เสริมสวยเบื้องตน
3) คาจัดทําเอกสารตํารา 7,000
ดอลลารฮองกง
สหภาพ
1. การใชคอมพิวเตอรพื้นฐาน/การ 18 90 คน รวม 28,400 ดอลลารฮองกง
แรงงานไทย พิมพ
ชั่วโมง
1) คาผูฝกสอน 10,000
ในฮองกง 2. ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
ดอลลารฮองกง
ตอ
3. อาหารไทย-อาหารฝรั่ง เพื่อ
2) คาอุปกรณ/ไฟฟา 6,500
หลักสูตร
สุขภาพ
ดอลลารฮองกง
4. ภาษาจีนกวางตุง
3) คาเชาสถานที่ 11,900
5. นวดแผนโบราณ
ดอลลารฮองกง
6. แตงหนา-ทําผม
สมาคมรวม 1. ภาษาอังกฤษสําหรับผูเริ่มตน
24
125 รวม 32,100 ดอลลารฮองกง
ไทยใน
2. ภาษาอังกฤษสําหรับใชใน
ชั่วโมง คน 1) คาผูฝกสอน 14,100
ฮองกง
ชีวิตประจําวัน
ดอลลารฮองกง
ตอ
3. ภาษาจีนกวางตุงสําหรับใชใน หลักสูตร
2) คาเชาคอมพิวเตอร 3,000
ชีวิตประจําวัน
ดอลลารฮองกง
4. ภาษาจีนกลาง
3) คาเชาสถานที่ (รวมคาน้ํา/
5. การตัดเย็บเสื้อผาเบื้องตน
ไฟฟา) 15,000 ดอลลาร
6. นวดแผนไทย
ฮองกง
7. นวดเทา
กลุม
1. แกะสลักผัก/ผลไม/ใบตอง
45 50 คน รวม 5,000 ดอลลารฮองกง
นางสุทิน 2. ทําผม/แตงหนา
1) คาเชาสถานที่ (รวมคาน้ํา/
ชั่วโมง
เหลาวงศ 3. ตัดผมชาย
ไฟฟา) 4,500 ดอลลาร
ตอ
โคตร
4. ปกเลื่อม
ฮองกง
หลักสูตร
2) คาทําปายประกาศ 500
ดอลลารฮองกง

16
ตารางที่ 2 ป 2554 สมาคม/กลุ ม คนไทย ขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณ รวมทั้ ง สิ้ น 86,300
ดอลลารฮองกง
ผูดําเนินการ

หลักสูตรวิชาชีพ

สมาคม
1. ภาษาไทยขั้นพื้นฐาน 1
เพื่อนไทยใน 2. ภาษาไทยขั้นพื้นฐาน 2
ฮองกง
3. ภาษากวางตุง ขั้นพื้นฐาน
4. งานใบตอง (การเย็บใบตอง)
5. งานเย็บปก (knitting and
crochet)
6. การประดิษฐดอกไมจากผา
ใยบัว
7. การแตงหนาขั้นพื้นฐาน
สหภาพ
1. การใชคอมพิวเตอร/การพิมพ
แรงงานไทย 2. การใชอินเตอรเน็ต
ในฮองกง 3. การใชงานโปรแกรม
คอมพิวเตอร (Microsoft
Office)
4. การตัดผมชาย-หญิงดวย
กรรไกร และ battalion
5. การดัดและทําสีผม
6. การออกแบบทรงผมและเกลา
ผมแผนโบราณ
7. การเสริมสวยตัดแตงเล็บ
1. ภาษาอังกฤษสําหรับผูเริ่มตน
สมาคม
รวมไทย 2. สนทนาภาษาอังกฤษเพื่อใชใน
ชีวิตประจําวัน
ในฮองกง
3. สนทนาภาษาจีนกวางตุงเพื่อ
ใชในชีวิตประจําวัน
4. การตัดเย็บเสื้อผาเบื้องตน
5. นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ
6. นวดเทาเพื่อสุขภาพ
7. สปาหนาดวยสมุนไพรไทย

ชั่วโมง จํานวน
งบประมาณ
การสอน ผูเ รียน
ที่ตองการ
18
รวม 19,500 ดอลลารฮองกง
ชั่วโมง
1) คาผูฝกสอน จํานวน 7 คน
ตอ
10,500 ดอลลารฮองกง
2) คาอุปกรณการเรียน 6,000
หลักสูตร
ดอลลารฮองกง
3) คาจัดทําเอกสารตํารา 3,000
ดอลลารฮองกง
24 90 คน รวม 25,600 ดอลลารฮองกง
ชั่วโมง
1) คาผูฝกสอน 10,200 ดอลลาร
ฮองกง
ตอ
2) คาอุปกรณ/ไฟฟา 4,900
หลักสูตร
ดอลลารฮองกง
3) คาเชาสถานที่ 10,500
ดอลลารฮองกง

24
100 รวม 26,200 ดอลลารฮองกง
ชั่วโมง คน 1) คาเชาสถานที่ (รวมคาน้ํา/
ไฟฟา) 13,500 ดอลลาร
ตอ
ฮองกง
หลักสูตร
2) คาเชาจักรเย็บผามอเตอร 1
เครื่อง 1,500 ดอลลารฮองกง
3) คาผูฝกสอน (จํานวน 10 คน)
10,200 ดอลลารฮองกง
4) เบ็ดเตล็ด (คาถายเอกสาร
กระดาษใบประกาศ หมึก
พิมพ) 1,000 ดอลลารฮองกง

17
ผูดําเนินการ
กลุม
นางสุทิน
เหลาวงศ
โคตร

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

ชั่วโมง จํานวน
งบประมาณ
การสอน ผูเ รียน
ที่ตองการ
12 60 คน รวม 15,000 ดอลลารฮองกง
ชั่วโมง
คาเชาสถานที่ (รวมคาน้ํา/ไฟฟา)
ตอ
หลักสูตร

ตารางที่ 3 ป 2555 สมาคม/กลุ ม คนไทย ขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณ รวมทั้ ง สิ้ น 110,600
ดอลลารฮองกง
ผูดําเนินการ

หลักสูตรวิชาชีพ

สมาคม
1. ภาษาไทยขั้นพื้นฐาน 1
เพื่อนไทยใน 2. ภาษาไทยขั้นพื้นฐาน 2
ฮองกง
3. อาหารไทยและขนมไทย
4. งานใบตอง (การเย็บใบตอง)
5. งานเย็บปก (knitting and
crochet)
6. การประดิษฐดอกไมจากผาใยบัว
สหภาพ
1. การใชคอมพิวเตอร
แรงงานไทย 2. การตัดผม
ในฮองกง 3. การทําอาหารและขนม
4. การถายภาพ

สมาคม
รวมไทย
ในฮองกง

1. ภาษาอังกฤษสําหรับผูเริ่มตน
2. สนทนาภาษาอังกฤษเพื่อใชใน
ชีวิตประจําวัน
3. สนทนาภาษาจีนกวางตุง/จีน
กลางเพื่อใชในชีวิตประจําวัน
4. นวดแผนไทยและนวดเทาเพื่อ
สุขภาพ
5. สปาหนาดวยสมุนไพรไทย
6. วัฒนธรรมไทยสําหรับเยาวชน
ไทย

ชั่วโมง จํานวน
งบประมาณ
การสอน ผูเ รียน
ที่เสนอขอ
20
รวม 20,000 ดอลลารฮองกง
ชั่วโมง
1) คาผูฝกสอน 6 คน 9,000
ตอ
ดอลลารฮองกง
2) คาอุปกรณการเรียน 8,000
หลักสูตร
ดอลลารฮองกง
3) คาจัดทําเอกสารตํารา 3,000
ดอลลารฮองกง
24 90 คน รวม 34,500 ดอลลารฮองกง
ชั่วโมง
1) คาเชาสถานที่ 13,000
ดอลลารฮองกง
ตอ
2) คาอุปกรณการเรียน 9,500
หลักสูตร
ดอลลารฮองกง
3) คาผูฝกสอน 12,000 ดอลลาร
ฮองกง
24
110 รวม 22,800 ดอลลารฮองกง
ชั่วโมง คน 1) คาเชาสถานที่ (รวมคาน้ํา/
ไฟฟา) 4,000 ดอลลารฮองกง
ตอ
2) คาอุปกรณการเรียน 6,500
หลักสูตร
ดอลลารฮองกง
3) คาผูฝกสอน 10 คน 12,300
ดอลลารฮองกง

18
ผูดําเนินการ
สมาคมสตรี
ไทย(รวมกับ
กลุม
นางสุทิน
เหลาวงศ
โคตร)

หลักสูตรวิชาชีพ
1. การสอนภาษาจีนกลาง
2. การประดิษฐใบตอง
3. การทําอาหารและขนม
4. การนวดตัวและนวดเทาเพื่อ
สุขภาพ
5. การเสริมสวย

ชั่วโมง จํานวน
งบประมาณ
การสอน ผูเ รียน
ที่เสนอขอ
24 80 คน รวม 33,300 ดอลลารฮองกง
ชั่วโมง
1) คาเชาสถานที่ (รวมคาน้ํา/
ไฟฟา) 15,800 ดอลลาร
ตอ
ฮองกง
หลักสูตร
2) คาอุปกรณการเรียน
5,000 ดอลลารฮองกง
3) คาผูฝกสอน 10 คน 12,200
ฮองกงดอลลาร

3.4 การดําเนินการของสถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกงในการเสริมสรางความเขมแข็งและการ
พัฒนาศักยภาพใหแกชุมชนไทย
3.4.1 เขารวมในกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสมาคมไทย/วัดไทย อาทิ
ป 2553 - งานทําบุญปใหม จัดโดยวัดไทหวอ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2553
- งานปใหม จัดโดยสหภาพแรงงานไทยในฮองกง เมื่อ 7 กุมภาพัน ธ
2553
- งานทําบุญเขาพรรษา จัดโดยวัดเมฆธรรมวนาราม (หรือวัดไทหวอ)
และจัดโดยวัดฮองกงธัมมาราม (หรือ วัดหลวงพอทูล ) เมื่อวัน ที่ 25
กรกฎาคม 2553
- งานทํ า บุ ญ วั น ออกพรรษา จั ด โดยวั ด ไทหว อ เมื่ อ วั น ที่ 24 ตุ ล าคม
2553
- งานวันลอยกะทง จัดโดยสมาคมเพื่อนไทยในฮองกง เมื่อวันที่ 21
พฤศจิกายน 2553
- งานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ จัดโดยชุมชน
ไทยในฮองกง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2553
ป 2554 - งานทําบุญวันสงกรานต จัดโดยวัดหยุนหลอง และจัดโดยชุมชนไทย
เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2554
- งานวันสงกรานต จัดโดยวัดไทหวอ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2554
- งานวัน ลอยกระทง จัดโดยสมาคมเพื่อนไทยในฮองกง เมื่อวัน ที่ 13
พฤศจิกายน 2554
- งานเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ฯ จั ด โดย
ชุมชนไทยในฮองกง เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2555
ป 2555 - งานทําบุญวั น เขาพรรษา จัดโดยวัดไทหวอ เมื่อวัน ที่ 29 กรกฎาคม
2555
- งานวันแม จัดโดยวัดธรรมกายฮองกง เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2555
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- งานทําบุญวันออกพรรษา จัดโดยวัดไทหวอ และวัดธรรมกายฮองกง
เมื่อ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2555 และวัดฮองกงธัมมาราม เมื่อวันที่ 18
พฤศจิกายน 2555
- งานเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ฯ จั ด โดย
ชุมชนไทย ในฮองกง เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2555
- งานกฐินพระราชทาน วัดพุทธธรรมาราม เมื่อวันที่ 11 พฤศจิ กายน
2555
3.4.2 จัด สรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน การดํา เนิน กิจ กรรมและโครงการฝกอบรม
วิชาชีพของสมาคม/กลุมคนไทย
ที่ผานมา สถานกงสุลใหญฯ ไดสนับสนุนงบประมาณบางสวนแกสมาคมตาง ๆ ใน
การดําเนินกิจกรรมที่แสดงออกประเพณีและวัฒนธรรมที่สําคัญของไทย อาทิ งานเทศกาลสงกรานต
งานเทศกาลลอยกระทง โดยเฉพาะงานวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม
นอกจากนี้ ยังไดสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการฝกอบรมวิชาชีพของ
สมาคมไทยดวย แมวาบางสมาคม/กลุมคนไทย จะไดมีการเรียกเก็บเงินคาเรียนจากผูที่สนใจรวมเรียน
ในหลักสูตรตาง ๆ เพื่อเปนคาใชจายในการเชาสถานที่ คาตอบแทนสําหรับวิทยากร และวัสดุอุปกรณ
ที่ใชในการเรียนการสอน แตก็เรียกเก็บเพียงเล็กนอย เพื่อมิใหเปนภาระตอผูเรียนซึ่งมีรายไดตอเดือน
ไมมากนัก ดังนั้น สถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง จึงไดเขาไปมีบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมของ
สมาคม/กลุมคนไทยเหลานั้นอยางเปนรูปธรรม โดยไดจัดสรรงบประมาณซึ่งไดรับจากกระทรวงการ
ตางประเทศในการสนับสนุนโครงการฝกวิชาชีพ อยางไรก็ดี งบประมาณที่สถานกงสุลใหญฯ ไดรับ
จัดสรรจากกระทรวงการตางประเทศยังนอยกวาที่สมาคม/กลุมคนไทยเสนอขอรับการสนับสนุนอยู
มาก กลาวคือ
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบงบประมาณที่สมาคมไทยเสนอเพื่อดําเนินโครงการฝกอบรมวิชาชีพ และ
งบประมาณที่สถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง ไดรับจัดสรรจากกระทรวงการตางประเทศ
ในชวงป 2553-2555
ปงบประมาณ
2553
2554
2555

งบประมาณที่
งบประมาณที่
สมาคมไทยเสนอขอ กระทรวงการตางประเทศจัดสรรให
98,000 ดอลลารฮองกง
50,000 ดอลลารฮองกง
86,300 ดอลลารฮองกง
41,561.96 ดอลลารฮองกง
110,600 ดอลลารฮองกง
49,799.50 ดอลลารฮองกง

ดั งนั้ น สถานกงสุ ล ใหญฯ จึง ไดว างหลัก เกณฑในการจัดสรรงบประมาณใหแ ก
สมาคม/กลุมคนไทย โดยในเบื้องตนไดขอใหแตละสมาคม/กลุมคนไทย ตัดลดหลักสูตรที่จะเปดอบรม
ลงและพยายามใหมีหลักสูตรที่เปดอบรมซ้ําซอนกันนอยที่สุด จากนั้นสถานกงสุลใหญฯ จึงจัดสรร
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งบประมาณใหแตละสมาคมโดยพิจารณาจากหลักสูตรที่เปดอบรม จํานวนชั่วโมงตอหลักสูตร และ
จํานวนผูเขารับการอบรม ดังปรากฏตามตารางที่ 5-7
ตารางที่ 5 ป 2553 สถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง ไดรับงบประมาณรวมทั้งสิ้น จํานวน 50,000
ดอลลารฮองกง และไดจัดสรรใหแกสมาคม/กลุมคนไทย ดังนี้
ผูดําเนินการ / จํานวนผูเขารับการอบรม
(งบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
สมาคมเพื่อนไทยในฮองกง / 50 คน
(9,500 ดอลลารฮองกง)

สหภาพแรงงานไทยในฮองกง / 90 คน
(16,500 ดอลลารฮองกง)

สมาคมรวมไทยในฮองกง / 125 คน
(19,000 ดอลลารฮองกง)

กลุมนางสุทิน เหลาวงศโคตร / 50 คน
(5,000) ดอลลารฮองกง

หลักสูตรวิชาชีพที่เปดอบรม / จํานวนชั่วโมง
1. ภาษาไทย / 18 ชั่วโมง
2. ภาษาอังกฤษ / 18 ชั่วโมง
3. การเขียนลายไทย / 18 ชั่วโมง
4. การประดิษฐดอกไมจากผาใยบัว / 18 ชั่วโมง
5. การเสริมสวยเบื้องตน / 18 ชั่วโมง
1. คอมพิวเตอรขั้นพื้นฐาน/การพิมพ / 18 ชั่วโมง
2. ภาษาอังกฤษ / 18 ชั่วโมง
3. ภาษาจีนกวางตุง / 18 ชั่วโมง
4. การนวดแผนโบราณ / 18 ชั่วโมง
5. การเสริมสวย (แตงหนา-ทําผม) / 18 ชั่วโมง
1. ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน / 24 ชั่วโมง
2. ภาษาจีนกลาง / 24 ชั่วโมง
3. ภาษาจีนกวางตุง / 24 ชั่วโมง
4. การตัดเย็บเสื้อผา / 24 ชั่วโมง
5. การนวดแผนไทย / 24 ชั่วโมง
1. การทําผม/เสริมสวย / 45 ชั่วโมง
2. การแกะสลักผัก-ผลไม / 45 ชั่วโมง
3. การปกเลื่อมเสื้อผา / 45 ชั่วโมง
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ตารางที่ 6 ป 2554 สถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง ไดรับงบประมาณรวมทั้งสิ้น จํานวน 41,561.96
ดอลลารฮองกง และไดจัดสรรใหแกสมาคม/กลุมคนไทย ดังนี้
ผูดําเนินการ / จํานวนผูเขารับการอบรม
หลักสูตรวิชาชีพที่เปดอบรม / จํานวนชั่วโมง
(งบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
สมาคมเพื่อนไทยในฮองกง / 50 คน
1. ภาษาไทย / 18 ชั่วโมง
(8,561.96 ดอลลารฮองกง)
2. ภาษากวางตุง / 18 ชั่วโมง
3. งานใบตอง / 18 ชั่วโมง
4. งานเย็บปก / 18 ชั่วโมง
5. การประดิษฐดอกไมจากผาใยบัว / 18 ชั่วโมง
6. การแตงหนาขั้นพื้นฐาน / 18 ชั่วโมง
สหภาพแรงงานไทยในฮองกง / 90 คน 1. คอมพิวเตอรขั้นพื้นฐาน / 24 ชั่วโมง
(13,000 ดอลลารฮองกง)
2. การเสริมสวย (แตงหนา-ทําผม) / 24 ชั่วโมง
สมาคมรวมไทยในฮองกง / 100 คน
1. ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน / 24 ชั่วโมง
(15,000 ดอลลารฮองกง)
2. ภาษาจีนกวางตุง / 24 ชั่วโมง
3. การตัดเย็บเสื้อผา / 24 ชั่วโมง
4. การนวดสอนแผนไทยและนวดเทา / 24 ชั่วโมง
นางสุทิน เหลาวงศโคตร / 60 คน
1. การแกะสลักผัก-ผลไม / 12 ชั่วโมง
(5,000) ดอลลารฮองกง
2. การทําผม/เสริมสวย / 12 ชั่วโมง
3. การทําอาหารจีนและขนม / 12 ชั่วโมง
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ตารางที่ 7 ป 2555 สถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง ไดรับงบประมาณรวมทั้งสิ้น จํานวน 49,799.50
ดอลลารฮองกง และไดจัดสรรใหแกสมาคม/กลุมคนไทย ดังนี้
ผูดําเนินการ / จํานวนผูเขารับการอบรม
หลักสูตรวิชาชีพที่เปดอบรม / จํานวนชั่วโมง
(งบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
สมาคมเพื่อนไทยในฮองกง / 50 คน 1. ภาษาไทย / 20 ชั่วโมง
(11,000 ดอลลารฮองกง)
2. งานเย็บใบตอง / 20 ชั่วโมง
3. งานเย็บปก / 20 ชั่วโมง
4. การประดิษฐดอกไมจากผาใยบัว / 20 ชั่วโมง
สหภาพแรงงานไทยในฮองกง / 90 คน 1. การใชคอมพิวเตอร / 24 ชั่วโมง
(15,000 ดอลลารฮองกง)
2. ตัดผม / 24 ชั่วโมง
3. ทําอาหาร / 24 ชั่วโมง
4. ถายภาพ / 24 ชั่วโมง
สมาคมรวมไทยในฮองกง / 110 คน
1. ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน / 24 ชั่วโมง
(17,000 ดอลลารฮองกง)
2. ภาษาจีนกวางตุงจีนกลางสําหรับใชใน
ชีวิตประจําวัน / 24 ชั่วโมง
3. นวดแผนไทยและนวดเทาเพื่อสุขภาพ / 24 ชั่วโมง
4. วัฒนธรรมไทยสําหรับเยาวชน / 24 ชั่วโมง
สมาคมสตรีไทย รวมกับ
1. ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน / 24 ชั่วโมง
กลุมนางสุทิน เหลาวงศโคตร / 80 คน 2. ประดิษฐใบตอง / 24 ชั่วโมง
(6,799.55) ดอลลารฮองกง
3. ทําอาหารและขนม / 24 ชั่วโมง
4. นวดแผนไทยและนวดเทาเพื่อสุขภาพ / 24 ชั่วโมง
5. เสริมสวย / 24 ชั่วโมง
3.5 การสั ม ภาษณ ข า ราชการที่ ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ที่ ส ถานกงสุ ล ใหญ ณ เมื อ งฮ อ งกง ในช ว งที่
ทําการศึกษา
3.5.1 การสัมภาษณนายจักรี ศรีชวนะ อธิบดีกรมพิธีการทูต 24 ซึ่งเคยดํารงตําแหนงกงสุล
ใหญ ณ เมืองฮองกง ระหวางเมษายน 2554 - พฤศจิกายน 2556 โดยนายจักรีฯ ใหความเห็นวา
1) การแบงกลุมคนไทยในฮองกงออกเปน 3 กลุมตามศักยภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมดังกลาว ทําใหสามารถมองเห็นภาพรวมของชุมชนไทยไดชัดเจนขึ้น และเห็นดวยวา คนไทยใน
กลุมแรกและกลุมที่สองขาดความกระตือรือรนในการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของคนไทย เนื่องจากแต
ละคนตางมีงานหรือธุรกิจของตนที่ตองรับผิดชอบ ในขณะเดียวกันก็ยังมองไมเห็นถึงประโยชนที่จะได
จากการเขารวมกิจกรรม หรืออาจกลาวไดวา ขาดแรงจูงใจ กอปรกับสถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง
ก็ยังไมได reach out ไปถึงคนไทยทั้ง 2 กลุมขางตนมากนัก โดยเฉพาะกลุมที่สอง ซึ่งในชวงที่ตน
23
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สัมภาษณ จักรี ศรีชวนะ, อธิบดีกรมพิธีการทูต, 17 มิถุนายน 2557.
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ดํ า รงตํ า แหน งอยู ก็มีค วามพยายามที่จ ะดําเนิน กิ จ กรรมเพื่อ เชื่อ มโยงคนไทยในกลุมแรก โดยจั ด
กิจกรรมแขงขันกีฬาโบวลิ่งเพื่อเชื่อมความสัมพันธ และไดผลเปนที่นาพอใจ คือ นอกจากจะทําให
เจาหนาที่สถานกงสุลใหญฯ รูจักสนิทสนมกับคนไทยในกลุมแรกมากขึ้นแลว ยังทําใหคนไทยในกลุม
แรกรูจักกันและกันมากขึ้นดวย อยางไรก็ดี โดยที่ตนตองเดินทางกลับประเทศเพื่อรับตําแหนงใหม ทํา
ใหการดําเนินการตอเนื่องหรือขยายผลในเรื่องนี้ตองหยุดชะงักลง สําหรับคนไทยในกลุมที่สอง ตอง
ยอมรับวา สถานกงสุลใหญฯ ยังไมไดพยายามเขาถึงคนไทยกลุมนี้อยางจริงจัง เนื่องจากเปนกลุมที่
ประกอบธุรกิจรานคา รานอาหาร ซึ่งแตละวันจะทุมเทเวลาไปในการดูแลกิจการของตน จนไมมีเวลา
ที่จะสนใจไปทํากิจกรรมอื่น อยางไรก็ดี คนกลุมนี้ก็ยินดีที่จะใหความรวมมือและการสนับสนุนดาน
การเงินสําหรับการจัดกิจกรรมในโอกาสตาง ๆ แทนการเขารวมดวยตนเอง
2) สวนการรวมคนไทยทั้ง 3 กลุมเขาดวยกัน ในชั้นนี้เปนเรื่องที่เปนไปไดคอนขาง
ยาก เนื่ องจากความแตกต า งทั้ งทางดานพื้น ฐานการศึกษา ความคิด และทัศนคติของแตล ะกลุม
นอกจากนี้ ในบางกลุมก็มีขอจํากัดของตนเอง อาทิ การแยกออกเปนกลุมยอย (sub group) ซึ่งทําให
เกิดความซับซอนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงคิดวา สิ่งที่สามารถทําไดในเบื้องตนคือ การเชื่อมโยงคนไทยทั้ง
3 กลุมเขาดวยกัน โดยสถานกงสุลใหญฯ ตองแสดงบทบาทในการเปนสะพาน (bridge) ทั้งนี้ใน
เบื้องตน สถานกงสุลใหญฯ อาจอาศัยการจัดกิจกรรมเปนตัวเชื่อมโยง เชน การจัด Thai Day โดย
สถานกงสุลใหญฯ เปนแกนนําหลักในการจัด แลวระดมความรวมมือจากคนไทยทุกกลุมเขารวมตาม
ศัก ยภาพและความถนั ด หากกิ จ กรรมประสบความสํ า เร็ จ เป น ที่ย อมรับ และกลายเปน กิ จ กรรม
ประจําปของฮองกงได ก็จะทําใหเกิดความรูสึกภาคภูมิใจรวมกัน และนาจะเปนหนทางหนึ่งที่จ ะ
เชื่อมโยงคนไทยทั้ง 3 กลุมใหใกลชิดกันมากยิ่งขึ้นได
3) สวนคําถามที่วา การที่ธนาคารไทยในฮองกงสนใจแตการดําเนินธุรกิจ ไมสนใจ
กับการดําเนินกิจกรรมในลักษณะ Corporate Social Responsibility หรือ CSR ใหแกคนไทยใน
กลุมที่สามเนื่องจากไมไดเปนกลุมลูกคาที่อยูในความสนใจ จึงไมเห็นประโยชนที่ไดจากการนี้ ตนเห็น
วา ไมน าจะเกี่ ย วของกั น เพราะการที่คนไทยในกลุมที่ส ามใชบ ริการโพยกว นในการโอนเงิน กลั บ
ประเทศไทยแทนที่จะใชบริการผานธนาคารกรุงเทพ (ซึ่งใหบริการลูกคาบุคคลดวย) ก็ดวยเพราะความ
สะดวกมากกวา เนื่องจากผูชวยแมบานไทยสวนใหญหยุดงานวันอาทิตยซึ่งเปนวันที่ธนาคารปดทําการ
นอกจากนี้ สาขาของธนาคารกรุงเทพมีอยูเพียง 2 สาขา คือ สาขาถนนนาธาน ยานเหยาหมาเต (ใกล
กับยานจิมซาจุย) ฝงเกาลูน และสํานักงานใหญที่ตั้งอยูยานเซ็นทรัล ฝงฮองกง ในขณะที่ผูชวยแมบาน
ไทยสวนใหญจะใชเวลาในวันหยุดรวมกลุมกันบริเวณยานเกาลูนซิตี้ (เกาหลงเสง) ซึ่งเปนบริเวณที่มี
รานขายสินคาไทยและรานอาหารไทยตั้งอยูมากมาย รวมถึงรานที่เปนโพยกวน สําหรับเรื่องที่คนไทย
ในกลุมแรกไมใหความสนใจกับการเขารวมกิจกรรม CSR ที่จัดโดยคนไทยกลุมที่สาม ก็อาจเปนไปได
วา ยังไมมีการจุดประกายในเรื่องนี้ ซึ่งก็เปนหนาที่ของสถานกงสุลใหญฯ อีกเชนกัน
4) สําหรับเรื่องที่วา ควรรวมสมาคม/กลุมคนไทย ที่จัดตั้งขึ้นโดยคนไทยกลุมที่
สามเขาดวยกัน เพื่อความสะดวกและความคุมคาดานงบประมาณที่ใชไปในการจัดโครงการฝกอบรม
ดานวิชาชีพหรือไมนั้น นายจักรีฯ เห็นวา คงเปนไปไดยากที่จะใหรวมตัวกันจนเหลือเพียงสมาคมเดียว
เนื่องจากการรวมกลุมกันขึ้นเปนสมาคมเกิดจากความนิยมชมชอบเพื่อนในกลุมหรือผูนํากลุม ดังนั้น
สิ่งที่สถานกงสุลใหญฯ สามารถทําไดคือ การชักจูง/เชื่อมโยงใหแตละสมาคมจัดกิจกรรมรวมกัน โดยมี
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เปาหมายเบื้องตน (bottom line) วา แมจะมีสมาคมไทยหลายกลุม และแตละกลุมอาจมีความ
ขัดแยงกันบางในเรื่องการดําเนินกิจกรรมบางอยาง แตก็ไมเคยปรากฏวามีความแตกแยกเกิดขึ้น
อยางไรก็ดี นายจักรีฯ ใหความเห็นเพิ่มเติมวา แมวาในระยะเวลาอันใกลจะยังไม
สามารถโนมนาวใหสมาคมไทยรวมกันจัดโครงการฝกอบรมวิชาชีพได แตสถานกงสุลใหญฯ คงตองมี
มาตรการในการประเมินอยางจริงจังถึงความคุมคาที่ไดจากการจัดฝกอบรมฯ ของแตละสมาคม/กลุม
คนไทย เมื่อเทียบกับงบประมาณที่จัดสรรให เพื่อเปนการกระตุนใหเกิดการพัฒนาตอยอดสําหรับ
สมาชิกเดิม และมีสมาชิกใหม ๆ เขารับการฝกอบรมเพิ่มขึ้น หากโครงการฝกสอนวิชาชีพของสมาคม/
กลุมคนไทยใดไมผานการประเมิน ก็จะไมไดรับงบประมาณสนับสนุนจากสถานกงสุลใหญฯ
3.5.2 การสัมภาษณนางสาวเพ็ญประภา ภุมรินทร นักการทูตชํานาญการ กรมอเมริกา
และแปซิ ฟก ใต 25 ซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน งกงสุ ล ณ สถานกงสุ ล ใหญ ณ เมื องฮ อ งกง ระหว า งวั น ที่ 16
มิถุนายน 2552 ถึง 30 มิถุนายน 2556 โดยไดรับมอบหมายหนาที่ใหดูแลรับผิดชอบเรื่องเกี่ยวกับ
ชุมชนไทยในฮองกง ใหความเห็นวา ไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมซึ่งจัดโดยสมาคม/กลุมคนไทยใน
ฮองกงอยางสม่ําเสมอ ซึ่งสวนใหญจ ะเปน การจัดกิจกรรมโดยคนไทยกลุมที่สาม เพื่อสงเสริมการ
รวมตัว ความสามัคคี และแสดงพลังของกลุม อาทิ การจัดงานเนื่องในโอกาสวันสําคัญทางศาสนา
งานเฉลิมพระชนมพรรษา งานประเพณี กิจกรรมการกุศล ในขณะที่คนไทยกลุมที่สองจะมีสวนรวมใน
กิจกรรมนั้น ๆ ในลักษณะของการสนับสนุนงบประมาณและเขาไปมีสวนรวมบางแตไมมากนัก อาทิ
การเขารวมงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 5 ธันวาคม กฐินพระราชทาน
การหลอเทียนพรรษา ซึ่งเปนกิจกรรมที่คนไทยกลุมที่สองใหความสนใจ หากเปนกิจกรรมเพื่อเฉลิม
ฉลองประเพณีและวัฒนธรรมทั่วไป ก็มักจะไมเขารว ม เนื่องจากขาดแรงจูงใจ และมองไมเห็นถึง
ผลประโยชนที่จะไดรับจากการเขารวมกิจกรรมนั้น ๆ ในสวนของประเด็นการสงเสริมการรวมตัวกัน
ของสมาคมไทยที่มีอยู 4 สมาคมเขาดวยกันนั้น คงเปนไปไดคอนขางยาก เนื่องจากแตละสมาคมมี
ป จ จั ย การรวมตั ว ที่ แ ตกต า งกั น อาทิ วั ต ถุ ป ระสงค ข องการรวมตั ว พื้ น ฐานความรู / การศึ ก ษา
บุคลิกลักษณะของผูนํากลุม และประเพณีการถือปฏิบัติของแตละกลุมที่มีมายาวนาน ทําใหการรวม
สมาคมทั้ง 4 สมาคมใหกลายเปนสมาคมเดียวกันเปนไปไดยาก รวมทั้งเห็นวา ปจจัยที่เปนอุปสรรค
สําคัญในการรวมตัว คือ แตละสมาคมตองการแสดงออกถึงตัวตนและการดํารงอยูของสมาคมของตน
ที่มีมานานจนกลายเปนคานิยมกลุมที่ตองรักษาไว การยุบรวมสมาคมของตนเพื่อรวมกับสมาคมอื่น ๆ
อาจเปนการสะทอนใหเห็นถึงความลมเหลวของสมาคมของตน
3.5.3 การสัมภาษณนางสาวกนกลักษณ โพธิ์ไทรย นักการทูตชํานาญการ กรมอาเซียน 26
ซึ่งเคยดํารงตําแหนง กงสุลที่ดูแลรับผิดชอบดานเศรษฐกิจ และมีหนาที่ประสานกับนักธุรกิจ นักการ
ธนาคาร และกลุมวิชาชีพไทยในฮองกง ใหความเห็นวา คนไทยกลุมแรกจะเขารวมกิจกรรมก็ตอเมื่อ
สถานกงสุลใหญฯ เปนผูจัดและดูวา ตนจะมีบทบาทหรือไดประโยชนจากการเขารวมในกิจกรรมนั้น ๆ
หรือไมเพียงใด ตัวอยางเชน งานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคลายวันเฉลิมพระชมพรรษา 5 ธันวาคม ซึ่ง
สถานกงสุ ล ใหญ ฯ เป น เจ า ภาพ แตยั งไมเคยเขาร ว มจั ดกิ จ กรรมไทยอื่น ๆ หรื อแม แต ส นับ สนุ น
งบประมาณ เนื่องจากไมอยูในความสนใจในอันดับตน ๆ ของคนไทยกลุมแรก
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3.6 การวิเคราะหขอมูลโดย SWOT Analysis
การวิเคราะหปจจัยภายนอก เปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกของสถานกงสุลใหญ
ณ เมืองฮองกง ในลักษณะรูปธรรมและนามธรรมที่สามารถเอื้อประโยชนหรือเปนอุปสรรคตอการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งปจจัยที่เปนเชิงบวก จะเรียกวา "โอกาส" (Opportunities) และปจจัยที่เปนเชิงลบ จะ
เรียกวา "อุปสรรค" (Threats)
การวิเคราะหปจจัยภายใน เปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของสถานกงสุลใหญฯ
ซึ่งปจจัยที่เปนเชิงบวก จะเรียกวา “จุดแข็ง” (Strength) และปจจัยที่เปนเชิงลบจะเรียกวา "จุดออน"
(Weakness)
3.6.1 การวิเคราะหปจจัยภายนอก
3.6.1.1 สถานที่ตั้งของเมืองฮองกงอยูไมหางจากประเทศไทยมากนัก ใชเวลาใน
การเดินทางโดยเครื่องบินเพียงประมาณ 2.5 ชั่วโมง การเดินทางสะดวก เนื่องจากมีเที่ยวบินไป-กลับ
ประเทศไทย-ฮองกงวันละหลายสิบ เที่ย ว (ยังไมรวมเครื่องบินเชาเหมาลํา) ทําใหคนไทยบางสว น
โดยเฉพาะคนไทยในกลุมแรกและกลุมที่สอง ซึ่งมีศักยภาพดานการเงิน สามารถเดินทางไป-กลับ
ประเทศไทย-ฮองกงไดทุกเมื่อที่ตองการ จึงมองไมเห็นถึงประโยชนหรือความจําเปนจากการรวมตัวกัน
หรือเขารวมในกิจกรรมที่แสดงออกถึงความเปนไทย แตกตางจากชุมชนไทยที่อยูไกลจากประเทศไทย
ซึ่งเมื่อนานวันเขาจะรูสึกโหยหาคิดถึงความเปนไทย และอยากแสดงตัวตนความเปนไทยออกมา โดย
เขารวมสมาคมไทยหรือกิจกรรมที่สมาคมไทยจัดขึ้น
3.6.1.2 หนวยงานสนับสนุนการดําเนินงาน สถานกงสุลใหญฯ มีหนวยงานจาก
กระทรวงอื่น ๆ ที่มีสํานักงานอยูที่เมืองฮองกงใหการสนับสนุน ไดแก สํานักงานกงสุลฝายแรงงาน
สํานักงานกงสุลฝายการพาณิชย สํานักงานกงสุลฝายศุลกากร และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
(สํานักงานฮองกง) ซึ่งใหความรวมมือกับสถานกงสุลใหญฯ เปนอยางดีในการดําเนินงานตาง ๆ
3.6.1.3 งบประมาณที่ ส ถานกงสุ ล ใหญ ฯ ได รั บ จั ด สรรจากกระทรวงการ
ตางประเทศเพื่อสนับสนุนโครงการฝกอบรมวิชาชีพตาง ๆ มีความไมแนนอน และมีแนวโนมที่จะไดรับ
จัดสรรลดลง โดยในป 2557 ไมไดรับการจัดสรร ทําใหตองแบงปนงบประมาณจากสวนอื่นมาใหแทน
แตก็ไมมากนัก เพื่อใหเกิดความตอเนื่องและเพื่อไมใหชุมชนไทยโดยเฉพาะในกลุมที่สามเกิดความรูสึก
นอยเนื้อต่ําใจวา ทางการไทยไมไดใสใจหรือใหความสนใจกับการดําเนินกิจกรรมในทางสรางสรรคของตน
3.6.1.4 การจัดตั้งและการดําเนินการของสมาคมไทย การรวมกลุมของแรงงาน
ไทยในฮองกงจัดตั้งเปนสมาคม เกิดจากสมาชิกในแตละสมาคมมีความสัมพันธตอกันเปนสวนตัว มี
การชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีการปะทะสังสรรคกัน และมีความสนใจในสิ่งตาง ๆ รวมกันมากอน
จากนั้ น จึ ง ได ย กระดั บ การรวมตั ว กั น ขึ้ น เป น สมาคม โดยมี ค วามตั้ ง ใจที่ จ ะใช ป ระสบการณ แ ละ
ความสามารถที่ มี อ ยู เ พื่ อ ช ว ยเหลื อ สมาชิ ก และเห็ น ถึ ง ความจํ า เป น ที่ ต อ งพั ฒ นาทั ก ษะและ
ความสามารถของสมาชิกใหเพิ่มขึ้นเพื่อประโยชนของสมาชิกเอง โดยมีแรงจูงใจคือ ตองการปกปอง
และชวยเหลือซึ่งกันและกันจากการเอารัดเอาเปรียบของนายจาง และตองการเวทีในการแสดงออก
เพื่อการยอมรับนับถือหรือการยกยองจากบุคคลอื่น อยางไรก็ดี จากการที่แตละสมาคมมีจุดเริ่มตน
จากความสัมพันธสวนตัวที่ดีของสมาชิก ทําใหแตละสมาคมมีความเปนตัวของตัวเองสูง บางครั้งเกิด
ความขัดแยงหรือขัดผลประโยชนระหวางสมาคมในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ นอกจากนี้ สมาคมไทย
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ที่มีอยูเกิดจากการรวมตัวของแรงงานไทย จึงทําใหมีขอจํากัดในเรื่องงบประมาณและความสามารถใน
การดําเนินงานในบางเรื่อง ในขณะที่กลุมคนไทยที่มีศักยภาพทางสังคมและเศรษฐกิจอยูในระดับกลาง
และระดั บ สู ง ไม ไ ด เ ข า ร ว มในสมาคมหรื อ ในกิ จ กรรมต าง ๆ เนื่ อ งจากขาดแรงจู ง ใจ มองไม เ ห็ น
ประโยชนอยางเปนรูปธรรมที่จะไดจากการเขารวมกิจกรรม ทั้งนี้ กลุมคนไทยที่มีศักยภาพระดับกลาง
อาจใหการสนับสนุนดานการเงินในการดําเนินกิจกรรมของสมาคมตาง ๆ บาง
3.6.2 การวิเคราะหปจจัยภายในหรือสภาพแวดลอมภายใน
เปนการวิเคราะหสภาพภายในขององคกร เปนการตรวจสอบสมรรถนะขององคกร
ที่จะชวยบงชี้ถึงจุดแข็งที่จะใชใหเปนประโยชน กับจุดออนที่จะตองแกไข ถึงแมปจจัยสภาพแวดลอม
ภายนอกอาจมีโอกาส แตถาหากภายในองคกรขาดความพรอม การดําเนินงานก็ยากที่จ ะประสบ
ความสําเร็จได
สําหรับแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในโดยทั่วไป 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 โดยไดกําหนดพันธกิจหลักในสวนที่
เกี่ ย วข อ งกั บ ชุ ม ชนไทยไว ว า “การดํ า เนิ น การทู ต เพื่ อ ประชาชน ดู แ ล คุ ม ครอง และส ง เสริ ม
ผลประโยชนของคนไทยและแรงงานไทย โดยการเพิ่มพูนประสิทธิภาพของการใหบริการดานกงสุล
และคุมครองคนไทย เสริมสรางความเขมแข็งและความสามัคคีของชุมชนไทย และเสริมสรางความ
เชื่อมั่นและทัศนคติที่ดีของชุมชนไทยตอสถานกงสุลใหญฯ”
อยางไรก็ดี แมจะมีการวางกลยุทธไวแลวอยางชัดเจน แตการที่ส ถาน
กงสุ ลใหญ ณ เมืองฮองกง ไมไดใหความสําคัญในลําดับ ตน กับการดําเนิน การในเรื่องนี้ จึงไมไดมี
การศึกษา/วิเคราะหถึงปญหาและอุปสรรคของการดําเนินการในอยางจริงจัง ทําใหขาดการวางแผนใน
เชิงรุกที่สอดคลองกับสภาพปญหา กลยุทธที่วางไวจึงไมสามารถดําเนินการใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดได
3.6.2.2 ระบบการปฏิบัติงาน (System) สถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง เปน
หนวยงานสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการตางประเทศ ระบบการปฏิบัติงานยังตองยึดถือ
กฎหมายและระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ซึ่งยังไมเอื้อตอการปฏิบัติงานในตางประเทศ บางครั้งทํา
ใหเกิดความไมคลองตัว เกิดความลาชาไมทันเหตุการณ รวมทั้งระบบฐานขอมูลของคนไทยที่พํานักอยู
ในฮองกงยังขาดความครบถวนสมบูรณ และขาดการดําเนินการอยางตอเนื่อง เนื่องจากคนไทยใน
ฮองกงสวนใหญจะไมติดตอหรือใหขอมูลกับสถานกงสุลใหญฯ หากไมมีความจําเปนเกี่ยวกับการขอ
หนังสือเดินทางหรืองานดานสัญชาติ/นิติกรณตาง ๆ ดังนั้น แนวทางการดําเนินงานของสถานกงสุล
ใหญ ฯ จึ งควรต องมี การจั ดระบบกระบวนงานที่เหมาะสมมีการควบคุมและการประสานงานที่ ดี
ตลอดจนมีกระบวนการจัดเก็บขอมูลอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
3.6.2.3 โครงสราง (Structure) ขององคกร เนื่องจากสถานกงสุลใหญ ณ เมือง
ฮองกง มีเขตอาณารับผิดชอบการดําเนินความสัมพันธระหวางไทยกับเขตบริหารพิเศษมาเกาดวย
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โครงสร า งความรั บ ผิ ดชอบของข า ราชการสถานกงสุล ใหญ ฯ ในฝายตาง ๆ จึ งรวมถึงมาเกาดว ย
อยางไรก็ดี รายงานฉบับนี้ศึกษาเฉพาะงานของสถานกงสุลใหญฯ ในสวนที่เกี่ยวของกับการเสริมสราง
ความเข มแข็ งและการพั ฒนาศั กยภาพใหแกชุ มชนไทยในฮองกง ดั งนั้น จึ งจะระบุ ถึงโครงสรางที่
เกี่ยวของกับฮองกงเทานั้น สําหรับโครงสรางของสถานกงสุลใหญฯ ในชวงที่ทําการศึกษา คือระหวาง
ป 2553-2555 มีดังนี้
1) กงสุลใหญ เปนหัวหนาคณะผูแทนไทยในฮองกง ดูแลการดําเนินงาน
ของสถานกงสุลใหญฯ และสํานักงานกงสุลฝายตาง ๆ ใหเปนไปตามนโยบายรัฐบาล โดยปกติจะมี
วาระประจําการ 4 ป (แตในชวงที่ทําการศึกษา คือ ป 2553-2555 มีการเปลี่ยนแปลงผูดํารงตําแหนง
กงสุลใหญฯ จํานวน 2 ครั้ง)
2) รองกงสุลใหญ เปนรองหัวหนาคณะผูแทนไทยในฮองกง กํากับดูแล
งานของทุกฝายในสถานกงสุลใหญฯ และปฏิบัติหนาที่เปนหัวหนาสํานักงาน (Head of Chancery)
ดูแลการบริหารงานดานบุคลากร งบประมาณ และอื่น ๆ
3) กงสุลฝายการเมืองและเศรษฐกิจ มีหนาที่ติดตามและรายงานการ
ดําเนินความสัมพันธไทย-ฮองกงดานการเมืองและเศรษฐกิจ
4) กงสุลฝายสารนิเทศ วัฒนธรรม การศึกษา และชุมชนไทย มีหนาที่
ส งเสริ มภาพลั กษณ และประเพณี วั ฒ นธรรมไทยในสายตาชาวฮ องกงและชาวตา งชาติใ นฮอ งกง
สงเสริมความสัมพันธไทย-ฮองกง ดานการศึกษา ดูแลนักศึกษาไทยในฮองกง และประสานงานเพื่อให
การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของสมาคมไทยในฮองกง
5) กงสุลฝายกงสุล และพิธีการทูต มีหนาที่ใหบริการงานดานหนังสือ
เดินทาง สัญชาติและนิติกรณแกคนไทยในฮองกงและมาเกา การใหบริการดานการตรวจลงตราแกชาว
ทองถิ่นชาวตางชาติในฮองกงและมาเกา งานอํานวยความสะดวกดานการเยือนหรือแวะผานฮองกง/
มาเกาของราชวงศไทย บุคคลสําคัญ และคณะดูงานจากประเทศไทย
6) รองกงสุลฝายการเงิน และรองกงสุลฝายสารบรรณและงานทั่วไป
(หมายเหตุ: แตตั้งแตกลางป 2556 เปนตนมา สถานกงสุลใหญฯ ถูกปรับ
ลดเจาหนาที่การทูตลง 1 อัตรา จึงปรับเปลี่ยนการแบงงานใหมเปน กงสุลฝายกงสุลและพิธีการทูต
และกงสุลฝายการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สารนิเทศ การศึกษา และชุมชนไทย)
จากโครงสรางดังกลาวจะเห็นวา งานดานสมาคมไทยอยูในการดูแลของ
กงสุลฝายสารนิเทศและการศึกษาฯ ในขณะที่งานประสานเชื่อมโยงนักธุรกิจ/นักวิชาชีพไทยในฮองกง
อยูในความดูแลของกงสุลฝายเศรษฐกิจ และงานดานฐานขอมูลคนไทยในฮองกงอยูในความดูแลของ
กงสุลฝายงานกงสุลและพิธีการทูต ซึ่งแมงานเหลานี้จะแบงไปตามขอบเขตงานของแตละฝาย แตก็ทํา
ใหงานดานเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนไทยกระจัดกระจายไปอยูในความดูแลของหลายฝาย
3.6.2.4 บุคลากร (Staff) ภายใตนโยบายของรัฐบาลในการประกาศยุทธศาสตร
การพัฒนาระบบราชการ สงผลทําใหมีการปรับบทบาท ภารกิจ และขนาดขององคกรภาครัฐใหมี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการลดจํานวนขาราชการ ไดสงผลกระทบโดยตรงตอสถาน
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญทั่วโลก กลาวคือ มีอัตรากําลังขาราชการไมเพียงพอกับภาระงาน
ซึ่ งกระทรวงการต า งประเทศได แกป ญ หาโดยการขออนุ มัติ จัดจ างลูก จางชั่ว คราวทองถิ่น เข ามา
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สนับสนุนการปฏิบัติงาน ลูกจางทองถิ่นสวนใหญจะเปนคนทองถิ่นหรือคนไทยที่อพยพมาตั้งรกรากใน
ประเทศนั้น ๆ มาเปนเวลานาน
ในสวนของสถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง มีลูกจางชั่วคราวที่เปนคน
ทองถิ่นและคนไทยที่มีถิ่นพํานักถาวรในฮองกง จํานวน 16 คน สวนใหญมีการศึกษาระดับมัธยมปลาย
พูดภาษาไทยและภาษากวางตุงไดดีเนื่องจากอาศัยอยูในฮองกงมาเปนเวลานานและทํางานกับสถาน
กงสุลใหญฯ มาแลวกวา 10 ป จนบางครั้งเกิดความรูสึกชินชา ขาดความกระตือรือรนในการทํางาน
บางครั้งขาดการทํางานเปนทีม ขาดการทํางานเชิงรุก แมสถานกงสุลใหญฯ จะพยายามหาคนรุนใหม
ๆ มาทดแทนลู กจา งชั่ว คราวที่เ กษีย ณอายุ แตก็ทําไดย าก เนื่องจากอัตราเงินเดือนที่ทางการไทย
กําหนดใหต่ํามากเมื่อเปรียบเทียบกับหนวยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในฮองกง
3.6.2.5 ทักษะ ความรู ความสามารถ (Skills) บุคลากรสถานกงสุลใหญฯ เปนผูที่
มีความรูความสามารถในงานที่ตนเองรับผิดชอบเปนอยางดี 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
บุคลากรภายในยึดถือสิ่งที่มีคุณคาควรในแนวทางเดียวกัน เชน การยึดแนวทางดําเนินงานเชิงรุกและมี
ทัศนคติที่ดีมีการทํางานหรือการใหบริการ เปนเรื่องที่ควรดําเนินการแมอาจตองใชเวลานาน ซึ่งใน
สวนของสถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง บุคลากรยังไมไดกําหนดคานิยมรวมกัน รวมทั้งยังขาดการ
รวมคิดในการกําหนดทิศทางหรือการวางแผนดําเนินงานเนื่องจากบางครั้งมีการกําหนดกรอบงานใน
หนาที่อยางเครงครัดมากเกินไป
เมื่อนําผลการวิเคราะหตามขอ 3.6.1 และ 3.6.2 มาจัดทําเปนตาราง จะไดดังนี้
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ตารางที่ 8 การวิเคราะหปจจัยภายนอกของสถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง
ปจจัยภายนอกดาน
สถานที่ตั้งของเมืองฮองกง
(ขอ 3.6.1.1)

หนวยงานสนับสนุนการ
ดําเนินงาน
(ขอ 3.6.1.2)
งบประมาณ
(ขอ 3.6.1.3)

โอกาส (Opportunities)

มีหนวยงานจากตางกระทรวงมาตั้ง
สํานักงานอยูที่เมืองฮองกง ซึ่งไดให
ความรวมมือแกสถานกงสุลใหญฯ
ในการดําเนินงานตาง ๆ เปนอยางดี

อุปสรรค (Threats)
ตั้งอยูใกลประเทศไทย การเดินทาง
ไปมาสะดวก ทําใหคนไทยบางกลุม
ไมเกิดความรูสึกความจําเปนในการ
เขารวมกลุมหรือรวมในกิจกรรมที่
แสดงออกถึงความเปนไทย

งบประมาณที่ไดรับจัดสรรจาก
กระทรวงการตางประเทศมีความ
ไมแนนอน และมีแนวโนมที่จะไดรับ
ลดลง
- สมาคมไทยมีความเปนตัวของ
การรวมตัวและดําเนิน
การรวมตัวเปนสมาคมเกิดจาก
กิจกรรมของสมาคมไทย ความสัมพันธระหวางสมาชิกในแต ตัวเองสูง บางครั้งเกิดความขัดแยง
(ขอ 3.6.1.4)
ละสมาคม มีการชวยเหลือซึ่งกัน หรือขัดผลประโยชนกัน
และกัน มีการปะทะสังสรรคกัน
- สมาคมเกิดจากการรวมตัวของ
และมีความสนใจในสิ่งตาง ๆ รวมกัน แรงงานไทยจึงทําใหมีขอจํากัดใน
การรวมกลุมของแตละสมาคมจึงมี เรื่องงบประมาณและการ
ความเขมแข็งในระดับหนึ่ง
ดําเนินงานในบางเรื่อง ในขณะที่
กลุมคนไทยที่มีศักยภาพขาดความ
สนใจและขาดแรงจูงใจ
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ตารางที่ 9 การวิเคราะหปจจัยภายในของสถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง
7 S Model
Strategy
(ยุทธศาสตรของ
องคกร)
(ขอ 3.6.2.1)

จุดแข็ง (Strengths)
มีการกําหนดยุทธศาสตรที่
ชัดเจน สามารถดําเนินการได
อยางเปนรูปธรรม

Structure
(โครงสรางองคกร)
(ขอ 3.6.2.2)

- มีการกําหนดโครงสรางองคกร
ที่ชัดเจน และสายการบังตับ
บัญชาที่ชัดเจน
- ความรวมมือระหวางกันในแต
ละฝายพอสมควร
- ทีมงานรวมตัวกันและปรับตัว
เขาหากันไดดี
System (ระบบการ มีระบบการปฏิบัติงานที่เปน
ปฏิบัติงาน)
สากล มีความนาเชื่อถือ และ
(ขอ 3.6.2.3)
ตรวจสอบได

Staff (บุคลากร)
(ขอ 3.6.2.4)

บุคลากรโดยเฉพาะลูกจาง
ชั่วคราว มีความรูและความ
ชํานาญงาน เนื่องจากสวนใหญ
ปฏิบัติงานที่สถานกงสุลใหญฯ
มากวา 10 ป

จุดออน(Weaknesses)
จัดลําดับความสําคัญของยุทธศาสตรในดาน
นี้ในระดับต่ํา ทําใหเกิดปญหาอื่น ๆ ตามมา
ไดแก
- ขาดการวางแผนใหสอดคลองกับสภาพ
ปญหา
- การดําเนินงานยังไมครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมาย
- ขาดการวางแผนเชิงรุกที่ชัดเจน
- บุคลากรมีภาระงานมาก
- งานที่เกี่ยวของกับการสรางความเขมแข็ง
ใหชุมชนไทย อยูในความรับผิดชอบของ
หลายฝาย
- ความไมแนนอนในเรื่องผูนําองคกร
เนื่องจากปรับเปลี่ยนบอย ผูดํารงตําแหนง
กงสุลใหญฯ บอยครั้ง ทําใหขาดความ
ตอเนื่อง
-ระบบการปฏิบัติงานยังตองยึดถือกฎหมาย
และระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ซึ่ง
บางครั้งไมเอื้อตอการปฏิบัติงานใน
ตางประเทศ
- ระบบฐานขอมูลของคนไทยที่อาศัยอยูใน
ฮองกงยังขาดความครบถวน
- มีการแบงฝกแบงฝายซึ่งเปนจุดออนทําให
เกิดความไมสามัคคีภายในองคกร
- บุคลากรมีนอย ในขณะที่ภาระงานที่ตอง
รับผิดชอบมีมาก

Skill (ทักษะ ความรู บุคลากรมีทักษะในงานที่ไดรับ ความรูความสามารถของบุคลากรยังไมไดถูก
ความสามารถ)
มอบหมาย เนื่องจากปฏิบัติงาน นําออกมาใชไดอยางเต็มที่ เนื่องจากมี
(ขอ 3.6.2.5)
กันมานาน
ทัศนคติวา ไมใชงานในหนาที่
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7 S Model
จุดแข็ง (Strengths)
Style (รูปแบบการ - มีวัฒนธรรมองคกรแบบเกื้อกูล
บริหารจัดการและ - กงสุลใหญฯ มีความเปนผูนําที่
วัฒนธรรมองคกร)
ทําใหบุคลากรรวมมือกันในการ
(ขอ 3.6.2.6)
ทํางานเปนทีมได (ในชวงที่
ศึกษา)
Shared values
(คานิยมรวม)
(ขอ 3.6.2.7)

จุดออน(Weaknesses)
ยังขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรูงานรับผิดชอบ
ของกันและกัน

- บุคลากรยังไมไดกําหนดคานิยมรวมกัน
- ขาดการคิดรวมกันในการกําหนดทิศ
ทางการวางแผนดําเนินงาน

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
4.1.1 นโยบายการทูตเพื่อประชาชน
จากผลการศึ ก ษาพบว า นโยบายการทูตเพื่ อประชาชนในการเสริมสรา งความ
เขมแข็งใหแกชุมชนไทยในตางประเทศ ไดรับการถายทอดลงมาเปนยุทธศาสตรที่สําคัญประการหนึ่ง
ของกระทรวงการตางประเทศ และสถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง ไดนํายุทธศาสตรดังกลาวมาระบุ
เปนพันธกิจหลักประการหนึ่งที่สถานกงสุลใหญฯ ตองดําเนินการ อยางไรก็ดี ยังมีปญหาในทางปฏิบัติ
อยูอันเนื่องมาจากอุปสรรคหลายประการ ทั้งอุปสรรคเกิดจากปจจัยภายนอกที่สถานกงสุลใหญฯ
ควบคุมไดยาก และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากปจจัยภายในสถานกงสุลใหญฯ เอง ซึ่งสถานกงสุลใหญฯ
ควรตองรีบพิจารณาดําเนินการเพื่อขจัดหรือบรรเทาอุปสรรคเหลานั้น
4.1.2 การรวมกลุมของคนไทยในฮองกง
หากพิจารณาจากการรวมกลุมของสมาคมไทยตาง ๆ เห็นไดวา เปนการรวมกลุมที่
มีพื้นฐานมาจากความตองการในการปกปองชวยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งความตองการของมวลหมู
สมาชิกในการพัฒนาศักยภาพของตน มีลักษณะของการรวมกลุมที่เปนกิจจะลักษณะ กลาวคือ มีการ
รวมกลุมมาเปนเวลานาน แตละกลุมมีการจัดตั้งเปนองคกรที่ไมไดแสวงหากําไร
แตหากพิจารณาจากสัดสวนของคนไทยฮองกงที่เขารวมเปนสมาชิกของสมาคมไทย
จะพบวา เปนสัดสวนที่นอยมาก เนื่องจากคนไทยสวนใหญที่เขารวมเปนสมาชิกสมาคม เปนคนไทยใน
กลุมที่สามซึ่งมีศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับต่ํา ในขณะที่คนไทยในกลุมแรกซึ่งมีศักยภาพ
ในระดับสูงและกลุมที่สองซึ่งมีศักยภาพในระดับกลางไมมีความสนใจที่จะเขารวม เนื่องจากไมเห็น
ประโยชน แสดงใหเห็นถึงชองวางอันเนื่องจากสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของคนไทยในฮองกง
ขณะเดียวกัน คนไทยในกลุมแรกและกลุมที่สองก็ไมไดมีการเชื่อมโยงกันเองภายในกลุม มีเพียงการ
พบปะพูดคุยกันบางกลุมยอยหรือกลุมผูที่มีอาชีพเดียวกัน เชน กลุมนักการธนาคารไทย แตไมมีการ
พบปะสรางความคุนเคยกันในระหวางกลุมยอย คือระหวางกลุมนักธุรกิจ กลุมนักการธนาคาร กลุม
อาจารย และกลุมนักวิชาชีพอื่น ๆ เชนเดียวกับคนไทยในกลุมที่สองที่ไมไดมีการรวมตัวหรือพบปะ
พูดคุยกันอยางสม่ําเสมอภายในกลุม แมสถานกงสุลใหญฯ จะเคยจัดกิจกรรมแขงขันโบวลิ่งเพื่อใหคน
ไทยในกลุมแรกไดพบปะทําความรูจักกัน ซึ่งไดผลเปนอยางดี แตก็ขาดการสานตอเพื่อใหเกิดความ
ตอเนื่อง เนื่องจากขึ้นอยูกับการใหความสําคัญของกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง ซึ่งแตกตางกันไปในแต
ละทาน
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4.1.3 การดําเนินกิจกรรมของสมาคมไทยในฮองกง
สวนใหญเนนกิจกรรมภายในสมาคมหรือภายในกลุมคนไทย โดยสถานกงสุลใหญ
ณ เมืองฮองกง มีสวนใหการสนับสนุนทั้งดานการเขารวมกิจกรรมและดานงบประมาณ สวนกิจกรรม
ที่เปนประโยชนตอทองถิ่น มีการดําเนินการบางแตก็ไมมากนัก
4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย จําแนกเปน 2 ดาน ไดแก
4.2.1.1 ดานงบประมาณ
แมวารัฐบาลและกระทรวงการตางประเทศจะใหความสําคัญกับนโยบาย
และยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนไทยในตางประเทศ แตในทาง
กลับกัน งบประมาณที่กระทรวงการตางประเทศจัดสรรใหแกสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล
ใหญ เ พื่ อ การนี้ กลั บ มี ความไม แน น อน เนื่ องจากยั งไมมี การจั ดตั้ งงบประมาณที่ เกี่ ย วขอ งกั บ การ
เสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนไทยในตางประเทศโดยตรง แตแฝงอยูในงบประมาณที่กระจายไป
อยูในความรับผิดชอบของหลายหนวยงานซึ่งจัดลําดับความสําคัญใหแกภารกิจ นี้แตกตางกันดว ย
ไดแก สํานักนโยบายและแผน (งบประมาณคาใชจายในการสนับสนุนกิจกรรมคนไทยในตางประเทศ)
กรมการกงสุล (เงินนอกงบประมาณที่หักจากรายไดของกระทรวงการตางประเทศ รอยละ 10 ซึ่ง
สวนใหญถูกใชไปในภารกิจกงสุลสัญจร) ดังนั้น การจัดตั้งงบประมาณประจําปเพื่อดําเนินภารกิจดาน
นี้โดยตรงและใหอยูภายใตการดูรับผิดชอบของหนวยงานหลักเพียงหนวยงานเดียว จะสามารถทําให
การบริหารจัดสรรงบประมาณเพื่อการนี้เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับยุทธศาสตร มีความ
ตอเนื่อง และเกิดประสิทธิผลสูงสุดได
4.2.1.2 ดานยุทธศาสตร
1) การกําหนดยุทธศาสตรของสถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง ในเรื่อง
นี้ ควรแบงตามศักยภาพของคนไทยในแตละกลุม (กลุมที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมระดับสูง
ระดับกลาง และระดับต่ํา) เพื่อใหการดําเนินการมีเปาหมายชัดเจนและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
2) สถานกงสุลใหญฯ ควรใหความสําคัญในลําดับตนกับการดําเนินการ
ในดานนี้ เนื่องจากชุมชนไทยที่เขมแข็งจะเปนเครื่องมือที่ประสิทธิภาพของสถานกงสุลใหญฯ ในการ
ดํ า เนิ น ภารกิ จ อื่ น ๆ อาทิ การให ความชว ยเหลือคนไทยตกทุก ขไดย าก การเผยแพรภ าพลักษณ
วัฒนธรรมและชื่อเสียงของประเทศไทย การเปนเครือขายประชาสัมพันธ โดยเฉพาะ การรณรงค
ประชาสัมพันธใหคนไทยไปใชสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และที่สําคัญที่สุด ชุมชนไทยที่เขมแข็ง
และเปนอันหนึ่งอันเดียวกันจะสามารถเชื่อมตอและเปนหุนสวนกับภาคสวนตาง ๆ ของฮองกงได
4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ แบงออกเปน 5 ดาน ไดแก
4.2.2.1 ดานการเชื่อมโยงกลุมคนไทย
1) การเชื่อมโยงคนไทยในกลุมแรกหรือกลุมที่มีศักยภาพระดับสูง ซึ่ง
เปนคนไทยที่มีฐานทางสังคมและมีความมั่นคงในอาชีพการงาน สถานกงสุลใหญฯ ควรจัดใหมีการ
พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนไทยกลุมนี้อยางสม่ําเสมอ เพื่อดึงใหคนไทยกลุมนี้ใหเขามา
มีสวนในการสนับสนุนภารกิจของสถานกงสุลใหญฯ นอกจากนี้ ยังควรสนับสนุนใหมีการพบปะกันเอง
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ภายในกลุ มอย างสม่ํา เสมอแทนการพบปะเฉพาะกลุมคนในอาชีพเดีย วกัน รวมทั้งสนับสนุนหรือ
เชื่อมโยงใหคนไทยกลุมนี้ไดพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ บุคคลชั้นนําของฮองกงทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เชนการจัด lunch talk หรือ dinner talk ซึ่งจะเปนปจจัยชวยใหคนไทยกลุมนี้
เกิดความสนใจและประโยชนของการเขารวมกิจกรรมและการรวมกลุม จนอาจนําไปสูการจัดตั้งเปน
สมาคมในที่สุด
2) การเชื่อมโยงคนไทยในกลุมสองหรือกลุมที่มีศักยภาพระดับกลาง ซึ่ง
สวนใหญเปนเจาของรานอาหารไทยและรานคาสินคาเกษตรและอุปโภคบริโภคที่นําเขาจากไทย และ
คนไทยที่สมรสกับคนฮองกง คนไทยกลุมนี้สนใจกับการทําคาการมาหากิน มองไมเห็นประโยชนจาก
การเขารวมกลุมใด ๆ หนําซ้ําบางรายยังมีความขัดแยงหรือแขงขันกันในการทําการคา อยางไรก็ดี คน
ไทยกลุมนี้ยังใหความสําคัญกับการปลูกฝงความเปนไทยใหแกบุตรหลาน โดยสนับสนุนให บุตรหลาน
เข า รั บ การฝ กอบรมในหลั กสู ตรที่ เ กี่ย วของศิล ปวัฒ นธรรมไทย ดังนั้น สถานกงสุล ใหญฯ จึงควร
สนับสนุนใหมีฝกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมไทย โดยรวมมือกับสถานศึกษาทองถิ่นที่บุตร
หลานไทยเหลานั้นศึกษาอยู หรือริเริ่มกิจกรรมที่จะดึงบุตรหลานไทยใหเขารวม ซึ่งนอกจากจะชวย
ปลูกฝงจิตสํานึกของความเปนไทยและความรูสึกผูกพันกับประเทศไทยใหเกิดขึ้นแลว ยังจะเปนการ
เชื่อมโยงบุตรหลานไทย รวมถึงเชื่อมโยงบิดา มารดา ผูปกครองเขาดวยกันดวย
3) การเชื่อมโยงคนไทยในกลุมสามหรือกลุมที่มีศักยภาพระดับต่ํา ซึ่ง
เปนกลุมที่มีความเขมแข็งในระดับหนึ่งอยูแลว เห็นไดจากการตัวกันจัดตั้งเปนสมาคมตาง ๆ อยางไรก็
ดีความเขมแข็งของแตละสมาคมขึ้นอยูกับผูนําดวย สวนความเปนไปไดในการรวมสมาคมคนไทย
ตางๆ ที่มีอยูใหเปนสมาคมเดียวคงดําเนินการไดยาก เนื่องจากแตละสมาคมมีการรวมตัวกันมานาน
แลว อยางไรก็ดี สมาคมคนไทยเหลานี้สามารถมารวมมือกันในการดําเนินกิจกรรมที่สําคัญ ๆ ได เชน
งานเฉลิมพระชนพรรษา 5 ธันวาคม ของทุกป หรืองานที่สถานกงสุลใหญฯ เปนผูจัด
4) การเชื่อมโยงกลุมคนไทยทั้ง 3 กลุม สถานกงสุลใหญฯ ควรมีบทบาท
ในการเปนสะพานเชื่อมโยงกลุมคนไทยทั้ง 3 กลุมใหรูจักกันมากขึ้น โดย
- จัดใหมีการพบปะระหวางเจาหนาที่สถานกงสุลใหญฯ กับคนไทย
ในทุกกลุมอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนใหคนไทยในกลุมที่แรกและกลุมที่สองมีการ
พบปะกันภายในกลุมอยางสม่ําเสมอเชนกัน เพราะจะเปนการนําไปสูการรวมตัวจัดตั้งกลุมหรือสมาคม
ไดในอนาคต
- ทําหนาที่เปนตัวกลางในการเชื่อมโยงคนไทยทั้ง 3 กลุมไดพบปะ
ทําความรูจักกันและใกลชิดกันมากขึ้น โดยอาจใชวัดไทยและกิจกรรมทางศาสนาเปนจุดเชื่อมโยง
รวมทั้งอาจวางแผนใหมีการจัดกิจกรรมที่สามารถรวมคนไทยทุกกลุมเขามามีบทบาทและมีสวนรวม
ตามศักยภาพ ทั้งนี้ ในเบื้องตนอาจเชื่อมโยงผานกิจกรรมที่สถานกงสุลใหญฯ เปนเจาภาพ เชน งาน
Thai Day โดยมอบหมายใหคนไทยกลุมแรกมีบทบาทในดานการหาสถานที่จัดงาน การหาเงินทุน
สนับสนุน มอบหมายใหคนไทยกลุมที่สองซึ่งสวนใหญเปนเจาของรานคาหรือรานอาหารไทยมารวม
ออกรานขายสินคาและอาหารไทยในราคาถูก และมอบหมายใหคนไทยกลุมที่สามในนามของสมาคม
ไทยตาง ๆ มีบทบาทในการจัด/ตกแตงสถานที่ใหสวยงานเหมาะสม ตลอดจนนําเสนอสิ่งที่นาสนใจ
ของไทย อาทิ การแกะสลักผัก/ผลไม การแสดงศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ อยางไรก็ดี ความตอเนื่องของ
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การดําเนินกิจกรรมในลักษณะดังกลาวเปนสิ่งสําคัญ จึงขึ้นอยูกับสถานกงสุลใหญฯ อีกเชนกันวา จะ
วางแผนใหการจัดกิจกรรม Thai Day มีความตอเนื่องจนกลายเปนกิจกรรมประจําปไดหรือไม และ
สามารถเชื่อมโยงใหคนไทยทุกกลุมเขามามีสวนรวมหรือมีบทบาทในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ดังกลาวไดอยางไร
4.2.2.2 ดานการสงเสริมบทบาทของชุมชนไทยในสังคมฮองกง
สนั บ สนุ น ให ค นไทยทุ ก กลุ ม ทํ า กิ จ กรรมที่ เ ป น ประโยชน ต อ ท อ งถิ่ น
นอกเหนือไปจากกิจกรรมที่เนนการเผยแพรวัฒนธรรมและประเพณีของไทย เพื่อสรางความยอมรับใน
ชุมชนไทยใหเกิดขึ้นในทองถิ่น ซึ่งที่ผานมาสมาคมไทยตาง ๆ ไดมีการดําเนินการอยูบางแลว อาทิ การ
บริจาคโลหิตใหแกสภากาชาดฮองกง การทําความสะอาดถนนยานเกาลูนซิตี้ ซึ่งเปนยานที่คนไทย
มักจะมารวมตัวกัน ดังนั้น สถานกงสุลใหญฯ อาจพิจารณาตอยอดหรือยกระดับกิจกรรมใหใหญขึ้น
เพื่อดึงดูดความสนใจจากสาธารณชนและหนวยงานทองถิ่น รวมทั้งตองเปนสะพานเชื่อมโยงใหคนไทย
ในกลุมแรกและกลุมที่สองไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทในการดําเนินกิจกรรมดวย
4.2.2.3 ด า นการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการดํ า เนิ น โครงการฝ ก อบรมวิ ช าชี พ ของ
สมาคมไทย
1) การดําเนินโครงการฝกอบรมวิชาชีพที่จัดโดยสมาคมไทย แมจะเปน
กิจกรรมที่มีสวนสําคัญในการเสริมสรางความสามัคคีและเพิ่มทักษะใหแกสมาชิกของสมาคม แตโดยที่
งบประมาณที่สถานกงสุลใหญฯ ไดรับมีจํานวนจํากัด และมีแนวโนมลดลงทุกป และเมื่อพิจารณาจาก
การที่แตละสมาคมตางมีโครงการฝกอบรมฯ ของตนเอง ไมยอมเขารวมกับสมาคมอื่น ๆ ดังนั้น สถาน
กงสุลฯ ควรตองนําการประเมินผลการดําเนินโครงการมาใชอยางจริงจัง และวางหลักเกณฑในการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในครั้งตอไปตามผลการประเมินการดําเนินโครงการครั้งที่ผานมา หาก
การดําเนินการของสมาคมใดไมผานเกณฑการประเมิน ก็ไมควรไดรับการจัดสรรงบประมาณในครั้ง
ตอไป ซึ่งการจัดสรรงบประมาณตามผลการประเมิน ทางหนึ่งเปนการผลักดันใหแตละสมาคมหันมา
ใหความสําคัญเพิ่มขึ้นกับผลลัพธที่ไดจากการดําเนินโครงการ อีกทางหนึ่งก็จะเปนการทําใหสมาคมที่
ดอยศักยภาพและความพรอมนอยกวา ตองสลายตัวเขารวมกับสมาคมที่มีศักยภาพและความพรอม
มากกวา
2) เสริมสรางแรงจูงใจใหสมาคมไทยตาง ๆ มีการพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง โดยใหการสนับสนุนทั้งทางดานขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการพัฒนาสมาคมชุมชนของชาติอื่นที่
มีความกาวหนามากกวา โดยอาจใชการจัดสรรงบประมาณที่เพิ่มขึ้นเปนแรงจูงใจ
4.2.2.4 ดานงบประมาณ
ที่ผานมากระทรวงการตางประเทศจะสนับสนุนงบประมาณประจําปแก
สมาคมไทยในการดําเนินโครงการฝกอบรมวิชาชีพผานทางสถานกงสุลใหญฯ โดยมีวัตถุประสงคหลัก
คือ เพื่อเสริมสรางความสามัคคีและพัฒนาศักยภาพของชุมชนไทย ซึ่งถือวาไดรับผลสําเร็จในเปน
อยางดี แตหากสถานกงสุลใหญฯ สามารถเชื่อมโยงและผลักดันใหสมาคมไทยออกไปมีปฏิสัมพันธมาก
ขึ้นกับคนไทยในกลุมแรกและกลุมที่สอง รวมถึงองคกรทองถิ่น จนสามารถไดรับความเชื่อถือและเปน
ที่ยอมรับ ก็อาจไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ จากคนไทยสองกลุมแรก
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และองคกรสวนทองถิ่น โดยไมตองคอยรอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการตางประเทศ
ซึ่งมีความไมแนนอน
4.2.2.5 ดานการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสถานกงสุลใหญฯ
1) สถานกงสุลใหญฯ ควรจัดทําฐานขอมูลคนไทยใหสมบูรณและมีการ
ปรับขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ เพราะฐานขอมูลที่ดีจะชวยใหสถานกงสุลใหญวางแผนเสริมสรางความ
เขมแข็งใหแกคนไทยในกลุมตาง ๆ ไดอยางมีถูกเปาหมายและมีประสิทธิภาพ สถานกงสุลใหญฯ จึง
ควรพิจารณากําหนดแนวทางเชิงรุกในการจัดทําฐานขอมูลคนไทยในฮองกง
2) สถานกงสุลใหญฯ ควรใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร และ
การสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยการจัดฝกอบรม การบริหารคาตอบแทน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งการนําเทคโนโลยีมาทดแทนบุคลากรที่ขาดหายไป
กลาวโดยสรุป สถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง จะตองใหความสําคัญกับดําเนินนโยบาย
การทูตเพื่อประชาชนในเรื่องนี้อยางจริงจัง โดยการเสริมสรางการรวมตัวของคนไทยทุกกลุมทุกระดับ
ใหเกิดขึ้นและเปนไปอยางเขมแข็ง รวมทั้งใหความสําคัญกับการติดตอกับคนไทยทุกกลุมและสมาคม
ไทยทุกสมาคมอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง เพราะคนไทยในตางประเทศเปรียบเสมือนเครื่องมือหนึ่ง
ในการดําเนินความสัมพันธระหวางไทยกับฮองกง หากเครื่องมือดังกลาวมีความเขมแข็ง โดยเฉพาะ
หากสามารถมี ส ว นร ว มกั บ ฮ อ งกงในการดํ า เนิ น กิ จ กรรมที่ ส ร า งสรรค ไ ด ก็ จ ะส ว นสํ า คั ญ ในการ
เสริ มสร า งภาพลั กษณ ข องไทยให เ กิดขึ้ น ในสายตาคนฮองกงและคนต างชาติ ในฮ องกง อีกทั้ งยั ง
สามารถเชื่ อ มต อ และเป น หุ น ส ว นกั บ ภาคส ว นต า ง ๆ ของฮ อ งกงได อี ก ด ว ย ส ง ผลโดยรวมต อ
ความสัมพันธระหวางไทยกับฮองกงที่แนบแนนยิ่งขึ้น
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