รายงานการศึ กษาส่ วนบุคคล
(Individual Study)
ยุทธศาสตร์ การสร้ างความเข้ มแข็งให้ ชุมชนไทย
ในต่ างประเทศ
จัดทําโดย นายณรงค์ ศศิ ธร
รหัส 1006

หลักสู ตรนักบริ หาร
1
สถาบันการต่ างประเทศเทวะวงศ์ วโรปการ กระทรวงการต่ างประเทศ
ประจําปี 2552

รายงานการศึกษาส่ วนบุคคล
(Individual Study)
ยุทธศาสตร์ การสร้ างความเข้ มแข็งให้ ชุมชนไทย
ในต่ างประเทศ

จัดทําโดย นายณรงค์ ศศิธร
รหัส 1006

1
สถาบันการต่ างประเทศเทวะวงศ์ วโรปการ กระทรวงการต่ างประเทศ
ประจําปี 2552
ความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผู้ศึกษา

ง

บทสรุปสํ าหรับผู้บริหาร

จะดําเนินการอย่างไร

ชุมชนไทยเองในแต่ละประเทศ

ารรวมตัวกัน สนับสนุนงบประมาณ
และกิจกรรมการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย

พก็อาจสนับสนุนให้มี

รา
อิลลินอยส์

และมีฐานะ
นให้
ปกป้ องและส่ งเสริ มผลประโยชน์ของไทย
(Advocacy role)

การศึกษาพบว่าชุมชนไทยในมลรัฐอิลลินอยส์มีการรวมกลุ่มเป็ นองค์กรมาเป็ นเวลานาน
มี

โดยในช่วง

2
เป็ นปากเป็ นเสี ยง ให้คาํ อรรถาธิบายสถานการณ์และนโยบายสําคัญของรัฐบาลต่อนักการเมืองสหรัฐฯ
รายงานการศึกษาได้เสนอแนะในช่วงท้ายถึงมาตรการต่างๆ ในการผลักดันนโยบายการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กบั ชุมชนไทยในต่างประเทศให้เป็ นไปอย่างมีระบบและมีประสิ ทธิภาพ
การศึกษาลักษณะการรวม

จ

กิตติกรรมประกาศ
มชนไทยในต่างประเทศ
ณ นครชิคาโก

แต่เป็ น
จของการเป็ นกงสุ ลใหญ่คือจะต้องไป “ดูแล”

ตระหนักว่าภารกิจน่าจะมีมากกว่าการ “ดูแล”

และฐานะ

ทางการงาน
การสร้างความเข้มแข็งให้
สนับสนุนให้ชุมชนไทยมีส่วนร่ วมในการเป็ นปากเป็ นเสี ยงในการส่ งเสริ มผลประโยชน์ของประเทศ
ใ
ของชุมชนไทยในมลรัฐอิลลินอยส์

ถือว่าชุมชนไทยเหล่
น

ชลารักษ์ ท่านอาจารย์อภิญญา รัตนมงคลมาศ
า

ฉ
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บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปั ญหา
การส
ในนโยบายต่างประเทศของรัฐ
งการสนับสนุ นคุม้ ครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
เอาเปรี ยบ

ในรายงานการศึกษา

ส่ วนบุคคลของนายนโรตม์ สังขมณี รหัส 6213 หลักสู ตรนักบริ หารระดับสู ง :
คุณธรรม

62 วิทยาลัยนักบริ หาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรื อน สํานักงาน ก.พ. ประจําปี

2551 ได้ประมวลนโยบายของรัฐบาลชุดต่าง ๆ
ครบถ้วน

ชุ มชนไทยในต่างประเทศไว้อย่างค่อนข้าง

1

นโยบายของรั ฐบาล นายบรรหาร ศิ ลปอาชา ปี พ.ศ.2538 ระบุว่า “บทบาทของกระทรวง
สามารถสนับสนุนการเจรจาทางด้ านการค้ า การลงทุ น การส่ งออกการดึ งดูดนักลงทุนจากต่ าง
ประเทศ การส่ งเสริ มการ
นักลงทุนไทย และคนไทยในต่ างประเทศ”
นโยบายของรั ฐบาลพลเอกชวลิ ต ยงใจยุทธ ปี พ.ศ.2539 ระบุว่า “
”
นโยบายของรั ฐบาลนายชวน หลี กภั ย ปี พ.ศ.2540 ระบุว่า “อํานวยความสะดวกคุ้มครอง
ตลอดจนส่ งเสริ มสิ ทธิ และผลประโยชน์ ของคนไทย แรงงานไทย และธุ รกิ จภาคเอกชนของไทย
ในต่ างประเทศ”
1

นโรตม์ สังขมณี , 2551, “การพัฒนาบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในการเสริ มสร้างชุมชนไทยให้เข้มแข็ง กรณี ศึกษา
ภูมิภาคมิดเวสต์ของสหรัฐอเมริ กา” รหัส 6213 หลักสูตรนักบริ หารระดับสูง :
นักบริ หาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรื อน สํานักงาน ก.พ. ประจําปี 2551

62 วิทยาลัย

2
นโยบายรั ฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิ ณ ชิ นวัตร พ.ศ.2544 ระบุว่า “ส่ งเสริ ม รั กษาและคุ้มครอง
สิ ทธิ และผลประโยชน์ ของประเทศ รวมถึ งของภาคเอกชนไทย แรงงานไทย และคนไทยในต่ าง
ประเทศ”
นโยบายรั ฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิ ณ ชิ นวัตร พ.ศ.2548 ระบุว่า “
ต่ างประเทศสามารถตอบสนองต่ อความต้ องการของประชาชนคนไทยได้ อย่ างแท้ จริ งรั ฐบาลจะสาน
ส่ วนร่ วมของประชาชนทุกภาคส่ วน
ในสั งคมในภารกิ จด้ านการต่ างประเทศ การเสริ มสร้ างและการสนับสนุนชุ มชนไทยในต่ างประเทศ
ส่ งเสริ มรั กษาและคุ้มครองสิ ทธิ ประโยชน์ ของประเทศภาคเอกชนไทย แรงงานไทยและคนไทยใน
ต่ างประเทศ ตลอดจนจะมุ่งพัฒนาระบบบริ หารราชการในต่ างประเทศแบบบู

”

นโยบายรัฐบาลของพลเอกสุ รยุทธ จุลานนท์ พ.ศ.2549 ระบุวา่ “คุม้ ครองสิ ทธิ และผลประโยชน์
ของคนไทยในต่างประเทศและเสริ มสร้างบทบาทของชุมชนไทยในต่างประเทศ”
สําหรับรัฐบาล

เวชชาชี วะ
29 ธันวาคม 2551
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นโยบายต่างประเ
“ 7.9 คุม้ ครองและส่ งเสริ มสิ ทธิ และผลประโยชน์ของคนไทย แรงงานไทย และ
ภาคธุ รกิจเอกชนไทยในต่างประเทศ และสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชนไทยใน
ต่างประเทศ”
ในส่ วนของกระทรวงการต่างประเทศ ได้วางยุทธศาสตร์ สาํ หรับการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กบั ชุมชนไทยในต่างประเทศสําหรับปี งบประมาณ 2552
“ 8. การส่ งเสริ มความเข้มแข็งให้ชุมชนไทยในต่างประเทศ
8.1 เสริ มสร้างความสมานฉันท์และการรวมกลุ่มกันของของชุมชนไทย
อาทิ
คําแนะนําด้านกฎหมายและจิตวิทยา และการอบรมอาชีพต่างๆ เป็ นต้น
8.2

3
ะเทศไทยในต่างประเทศ

ควรเน้นการสอนภาษาไทย ความ

เป็ นไทย และศิลปวัฒนธรรมไทยแก่เยาวชนไทยในต่างประเทศ
ๆ ในอนาคต
8.3 สนับสนุนกิจกรรมความเป็ นไทย (Thainess) ของชุมชนไทยใน

ในภาพรวม”
จะเห็นได้วา่ นโยบายด้านชุม
ของคนไทยในต่างประเทศไปจนถึงการสนับสนุน ส่ งเสริ ม และผลักดันให้คนไทยมีบทบาทใน

รัฐบาลชุดปั จจุบนั
ในยุทธศาสตร์ ดงั กล่าวของกระทรวงการต่างประเทศ
ได้กล่าวโดยรวมถึงยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนไทยในต่างประเทศไว้ 3 ประการ
กล่าวถึงอย่างมากในช่วงปั จจุบนั คือการสนับสนุ
บทบาท

ค์ในการสนับสนุนผลประโยช
ทยในต่างประเทศช่วยเป็ นปากเป็ นเสี ยงให้กบั ประเทศไทย (Advocacy

role)

ลําดับความสําคัญในระดับนโยบาย ในการ
24 เมษายน 2552 ณ สถานเอกอัครราชทูต

ณ กรุ งวอชิงตัน โดยนายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศ เป็ นประธาน
ให้ความสําคัญอย่างมาก

ๆ ในการผลักดันยุทธศาสตร์

ดังกล่าว อาทิ การเสนอให้นายกรัฐมนตรี พบกับนายก หรื อประธานสมาคมและชมรมคนไทย

4
พบปะในลักษณะดังกล่าวเป็ นประจําทุกปี ( “Annual Congress” )
ในสหรัฐอเมริ กาให้มีส่วนร่ วมในการสนับสนุนนโยบายและผลประโยชน์ของประเทศไทยใน
ประเทศสหรัฐอเมริ กา

หรื อช่วยส่ งเสริ มภาพพจน์ของประเทศไทย

อาทิ อธิ บายสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในรู ปแบบต่าง ๆ เป็ นต้นว่า
การ
งบประมาณประจําปี ของกระทรวงการต่างประเทศ การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนไทยในต่าง
ประเทศได้รับความสําคัญอยูใ่ นลําดับต้น ๆ ภายใต้งบประมาณหลายหมวด ไม่วา่ จะเป็ นงบประมาณ
หมวดการสนับสนุ นกิจกรรมคนไทยในต่างประเทศ หรื องบประมาณโครงการบูรณาการหน่วย
ราชการในต่างประเทศ (Foreign Mission Integrated Projects : FMIP)
1.2 วัตถุประสงค์ การศึกษา
1.2.1 ศึกษาความเป็ นไปได้ ตลอดจนศักยภาพของการนํานโยบายการสร้างความเข้มแข็ง
ให้ชุมชนไทยในต่างประเทศ ในส่ วนของการผลักดันให้สามารถมีบทบาทสนับสนุนผลประโยชน์
ของประเทศไทย (Advocacy role) ไปปฏิบตั ิ
1.2.2 ศึกษารู ปแบบ

ดี (best practices) ของมาตรการส่ งเสริ มบทบาทของ

ชุมชนไทยในการ advocate ให้ประเทศไทย
1.2.3 จัดทําข้อเสนอแนะสําหรับการผลักดันมาตรการดังกล่าวให้บงั เกิดประสิ ทธิ ผล
1.3 ขอบเขตการศึกษา
ประเทศ โดยจะมุ่งเน้นเฉพาะการส่ งเสริ ม และผลักดันให้ชุมชนไทยมีบทบาทในการสนับสนุน
ผลประโยชน์ของประเทศไทย (advocacy role)
ในมลรัฐอิลลินอยส์

2

ชุมชนไทย

12,000 คน2

เอกสารกรมอเมริ กาและแปซิฟิก ”ข้อมูลคนไทย/สมาคมคนไทยในสหรัฐฯ”

8 เมษายน 2552

ระบุวา่ มีคนไทยพํานักอาศัยอยูใ่ นนครชิคาโกและเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ( 14 มลรัฐ) ประมาณ 20,000 คน

5

1.4
1.4.1 สร้างความเข้าใจและความตระหนักของศักยภาพและประโยชน์ของมาตรการส่ งเสริ ม
บทบาทดังกล่าวของชุมชนไทยในต่างประเทศ
1.4.2
ประสิ ทธิ ผล
1.4.3 ใช้เป็ นกรอบการพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณสําหรับการสนับสนุนยุทธศาสตร์

2
2.1
และ
คณะผูแ้ ทนทางกงสุ ลหรื อไม่ อนุสัญญากรุ งเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ปี ค.ศ. 1961
และอนุสัญญากรุ งเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุ ล ปี ค.ศ. 1963
ผูแ้ ทน
อนุสัญญากรุ งเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ปี ค.ศ. 1961
3 ได้ระบุ
1
(ข้อ b )
“ปกป้ องผลประโยชน์ของรัฐผูส้ ่ งและบุคคลชาติภายในขอบเขตตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ”
สําหรับอนุสัญญากรุ งเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุ ล ปี ค.ศ. 1963 ได้ระบุถึงห
ของคณะผูแ้ ทนกงสุ ลไว้
ระโยชน์ของบุคคลชาติของรัฐผูส้ ่ ง
2
ได้มีราย
“ปกป้ องผลประโยชน์ของรัฐผูส้ ่ งและบุคคลชาติ
ภายในขอบเขตตาม
กฎหมายระหว่างประเทศ” และ
“ให้การช่วยเหลือบุคคลชาติและกิจการธุ รกิจของรัฐผูส้ ่ ง”
“
…”
กล่าวโดยสรุ ป
สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุ ลใหญ่สามารถดําเนิ นการได้
กรอบของกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่ขดั กับกฎหมายหรื อระเบียบของรัฐผูร้ ับ
2.2 กรอบความคิดและนโยบาย
1

อนุสญ
ั ญากรุ งเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ค.ศ. 1961

2

อนุสญ
ั ญากรุ งเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการกงสุล ค.ศ. 1963

7

ในต่

หากพิจารณาถึง

ความหมายของคําว่าการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนไทยว่ามีแนวคิด หลักการและเหตุผลเป็ น
3

“ชุมชนไทยเข้มแข็งมี 2 ความหมายสําคัญ กล่าวคือ ก) ความเข้มแข็งในความเป็ นไทย
มีกิจกรรมในชุมชนร่ วมกัน และ ข) ความเข้มแข็งมีตวั ตน
มือง เศรษฐกิจและสังคมของ
นได้”

ะจายเกือบทุกเมืองในเมืองใหญ่ ๆ ของ
ภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศในการคุม้ ครองช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ
และสถานกงสุ ลใหญ่
ของไทยมีเพียง 90 แห่ง ใน 62 ประเทศ มีขา้ ราชการประจําการ

การสร้าง

ชุมชนไทยเข้มแข็ง จึงเป็ นกลไกสําคัญในการดําเนินภารกิจสําคัญของกระทรวงการต่างประเทศ
/สถานกงสุ ลใหญ่ ในการให้ความ
ห่างไกล
ชุมชนไทย ร่ วมกับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุ ลใหญ่
สร้างภูมิคุม้ กันให้กบั ชุมชนไทยต่อปั ญหาอุปสรรคต่าง ๆ
2.3
2

3

เอกสาร “การสร้างชุมชนไทยเข้มแข็งในต่างประเทศ” กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

8
“Asian American Politics” เขียนโดยนาย Andrew L. Aoki
และนาย Okiyoshi Takeda4
ไว้อย่างน่าสนใจ

18
19

จํานวนมากเดินทางมาขุดทองในสหรัฐฯ (“gold rush”) หนังสื อดังกล่าวได้กล่าวถึงการถูกเลือก
ประติบตั ิต่าง ๆ ของชาวเอเชี ยไม่วา่ จะเป็ นชาวจีน
(“forever foreigners”)
อพยพเข้ามาสหรัฐฯ ในช่วงต่อมา

กลุ่มใหญ่ในช่วงหลัง

ของความเป็ นชาวต่างชาติของชาวเอเชียในสหรัฐฯ ตกทอดไปถึงคนรุ่ นลูกด้วยถึงแม้จะเกิดใน
สหรัฐฯ เป็ นพลเมืองสหรัฐฯ และได้รับการศึกษาในสหรัฐฯ สภาพการณ์ดงั กล่าวได้ส่งผลต่อ
ทัศนะและโอกาสของชาวเอเชียในการเข้าไปมีส่วนร่ วมและมีบทบาททางการเมืองในสหรัฐฯ

.ศ. 2000 โดยระบุวา่ มีชาวไทยในสหรัฐฯ จํานวน 112,989 คน
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 1.1 ขอ
อินเดีย เวียดนาม เกาหลี

โดย 10 อันดับแรกได้แก่ จีน ฟิ ลิปปิ นส์
กัมพูชา ม้ง ลาว และปากีสถาน

สถิติการสํารวจประชากร

สหรัฐฯ ในปี ค.ศ. 1990 คนไทยมีจาํ นวน 91,275 คน โดยอยูใ่ นลําดับ 9
423,603
อาศัยเป็ นจํานวนมากเป็ นอันดับ 5 รองจากแคลิฟอร์ เนีย นิ วยอร์ ก เท็กซัส ฮาวาย นิวเจอร์ ซีย ์
หนังสื อฉบับดังกล่าวได้กล่าวถึงการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของชาวเอเชียได้อย่างน่าสนใจ
หลายประเด็น อาทิ ชาวเอเชียมักจะให้เงินสนับสนุนผูส้

แม้วา่ ผูส้ มัคร
(

)
4

Andrew L. Aoki and Okiyoshi Takeda, 2008, “Asian American Politics,” Polity Press.
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นายนโรตม์ สังขมณี 5รายงานการศึกษาดังกล่าว
ถือเป็ นงานเขียนฉบับแรก

ได้ครอบคลุมประเด็นสําคัญต่าง ๆ

ต่าง ๆ อาทิ การรวมกลุ่มของชุ มชนในองค์การหลัก การมีองค์กรสนับสนุ น ด้านการศาสนา

1)

จะแก้ไขข้อบกพร่ องด้วยเหตุผล

2) มีฐานะค่อนข้างดี มีการศึกษา ส่ วนใหญ่จะประกอบอาชีพแพทย์ พยาบาลและนัก ธุ รกิจ
สําคัญ
ต่อชุมชน
3)
ศาสนา

ได้แก่ การชอบร่ วมงานสังคม

ด้าน

และกีฬา ปั ญหาการทํางานมีบา้ งแต่ก็อาศัยความถูกต้องทางความคิดเห็นเป็ นหลัก

ในการทํางานร่ วมกัน คนส่ วนใหญ่มีความรับผิดชอบในกิจกรรมของประเทศชาติสูง
4)
5)

กระจัด
ความ

ร่ วมมือกับทางราชการและการช่วยเหลือกิจกรรมหรื องานสังคมการกุศลของประเทศไทย โดยถึง
แม้วา่ ในแต่ละกลุ่มจะมีการแตกแยกในความคิดเห็นหรื อแม้จะแบ่งแยกกันแต่ก็สามารถมารวมกัน
ทํากิจกรรมกันได้
6)
รายงานศึกษาดังก
5

นโรตม์ สังขมณี 2551 : หน้า 15 - 16

และบาง
วสถานะของความเข้มแข็งของชุมชนไทยในภูมิภาค

10
มิดเวสต์วา่ ชุมชนไทยในนครชิ คาโก มลรัฐอิลินอยส์

กล่าวคือปั จจัยครบตัว

มีการรวมตัวของชุ
จะไม่มี

าร

แต่มี
เมืองเซนต์หลุยส์ มลรัฐมิสซูรี เมืองดีทรอยส์ มลรัฐมิชิแกน

และเมืองมินนิอาโพลิส มลรัฐมินนิโซตา มีการรวมกลุ่มเป็ นสมาคมหลัก แต่ไม่มีองค์กรหรื อสมาคม
ๆ
ใน

บว่าเป็ นปั จจัยภายในให้ชุมชนมีความ
รการรวมกลุ่มของชุ มชน

จะใช้ร้าน

ต่อระหว่างกันของชุมชนได้เป็ นอย่างดี

1) ส่ งเสริ มให้เกิดการรวมตัวของชุ มชนไทย
2)
3) ส่ งเสริ มให้ชุมชนไทยมีศกั ยภาพ
4) สนับสนุ นการทํางานของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุ ลใหญ่ โ
ในตอนท้ายของรายงานการศึกษาดังกล่าว ได้ให้ขอ้ เสนอแนะเ
ก.

2 (Second generation) หรื อกลุ่มคนรุ่ นใหม่ของ

ข.

สังคม

ค. ควรทําการศึกษาบทบาททางการไทยต่อการสนับสนุนให้ชุมชนไทยมี ส่วนร่ วมในนโยบาย

11
ยุทธศาสตร์ ของทางการต่อไป
กล่าวได้วา่ รายงานการศึกษาของนายนโรตม์ สังขมณี ได้ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ในบริ บท
ของความเข้มแข็งของชุมชนไทยในต่างประเทศ (กรณี ศึกษาเฉพาะภูมิภาคมิดเวสต์ของประเทศสหรัฐอเมริ กา) ในส่ วนของการสํารวจสถานะรวมกลุ่มและกิจกรรมของชุมชนไทย

งข้อคิดเห็นของ

มชนไทยได้มองตนเองว่ามีความพร้อมและมี
ในส่ วนของ

รายงาน

ของการให้กระทรวงการต่างประเทศสนับสนุน (
การรวมกลุ่มตามสาขาอาชีพ

)
อาทิ การจัดการเรี ยนการสอน

การสนับสนุนให้มี
“เข้าร่ วมกิจกรรม
”
กล่าวโดยสรุ ป การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนไทยในต่างประเทศตามรายงานการศึกษา

“ต่อยอด” หรื อขยายผล
และผลักดันให้ชุมชนไทยในต่างประเทศ (กรณี ศึกษาเฉพาะในมลรัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา) แสดงบทบาทในการเป็ นปากเป็ นเสี ยงมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มและปกป้ องผลประโยชน์

3
วิธีการศึกษาวิจัย
3.1 วิธีการศึกษา
การต่างประเทศ
กษาจากแหล่งข้อมูลภายในกระทรวงการต่างประเทศเป็ นหลัก
และการศึกษาจากเอกสาร
3.2 ประชากรและสุ่ มตัวอย่ าง
าศัยอยูใ่ นมลรัฐอิลลินอยส์
สหรัฐอเมริ กา
3.3 แหล่ งข้
ก.
นโยบายและแผน กลุ่มพัฒนาระบบบริ หารราชการในต่างประเทศ และหน่วยงานในต่างประเทศ
อันได้แก่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งวอชิงตัน สถานกงสุ ลใหญ่ ณ นครชิคาโก นครนิวยอร์ ก และ
นครลอสแอนเจลิส
ข.
ค.
ง.
2550
3.4 วิธีการวิเคราะห์ และประมวลผล
ประเมินวิเคราะห์การรวมกลุ่มของคนไทย

13
โดยเฉพาะเจตนารมณ์ขอ

ชมรม ว่าการแสดงบทบาทในการเป็ นปาก

เป็ นเสี ยงในการปกป้ องและส่ งเสริ มผลประโยชน์ของประเทศได้ถูกระบุวา่ เป็ นวัตถุประสงค์ของการ
รวมกลุ่มมากน้อยเพียงใด
(เฉพาะ
กรณี ศึกษา)

4
ผลการศึกษาวิจัย
4.1 สถานะการรวมกลุ่มของชุ มชนไทยในมลรัฐอิลลินอยส์
เอกสารของกรมอเมริ กาและแปซิ ฟิก กระทรวงการต่างประเทศประมาณการตัวเลขของ
20,000 คน1

ประชาชนไทยในสหรัฐฯ

ในรายงานการศึกษาส่ วนบุคคลของนายนโรตม์ สังขมณี
ชิคาโกว่าคนไทย

เข้ามาอาศัยในเขตนครชิคาโก

60 โดยกลุ่มแรก

คือผูป้ ระกอบอาชีพด้านสาธารณสุ ข นายแพทย์ และพยาบาล ได้ทาํ งานในโรงพยาบาลต่าง ๆ ใน
มี ผูเ้ ข้า มาประกอบธุ รกิ จ
ปั จจุบนั มีมากกว่า 200
เข้ามาใหม่
ชุมชนไทยในนครชิคาโก ได้

คืองาน

เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ พ.ศ. 2508
.ศ. 2512

เป็ นสมาคมไทยอเมริ กนั แห่งมลรัฐอิลลินอยส์ (Thai American

Association of Illinois)

นับเป็ นแบบอย่างในการ

สมาคมหลักของชุ มชนไทยในเขตมิดเวสต์ต่อมา
และการกีฬา

1

เ

300,000 คน (

)

จําแนกเป็ น (1) ในนครลอสแอนเจลิสและเขตอาณา ประมาณ 200,000 – 250,000 คน (2) ในนครนิวยอร์กและเขตอาณา ประมาณ
14,000 คน (3) ในนครชิคาโกและเขตอาณา ประมาณ 20,000 คน และ (4) ในกรุ งวอชิงตัน ดีซี และเขตปริ มณฑล ประมาณ 15,000
คน

15
4.1.1 สมาคมไ

ปี พ.ศ. 2510 โดยในช่วงแรก
(The Thai Association of Greater Chicago) วัตถุ
(by-law)

ก) สร้างความเป็ นเอกภาพและความเข้าใจอันดี
ข) ช่
ค) อนุ รักษ์วฒั นธรรม ประเพณี และเกียรติของคนไทย
ง) เผยแพร่ ความรู ้ ความคิดและข้อสนเทศต่างๆ
จ) สร้างและอนุ รักษ์กิจกรรมต่างๆ ในกรอบจริ ยธรรมอันดีและกรอบกหมาย
ฉ)
ต่อชุมชนไทย2
การรวมกลุ่มของชุมชนไทยแห่งแรก (

)

ศูนย์รวมของคนไทยทุกสาขาอาชีพ
นถึงปั จจุบนั
(Asian American Coalition)
ยอมรับในหมู่นกั การเมืองสหรัฐฯ
ระดับนําในหมู่ชุมชนไทย
กิ

การจัดบริ การตรวจ

โลหิ ตและให้บริ การตรวจและให้คาํ ปรึ กษาทางแพทย์ (Health Fair) ให้แก่ชุมชนไทยโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายเป็ นประจําทุกปี
เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมของไทยในนคร
2

By-law, Thai association of Greater Chicago, Thai Buddhist Temple, Chicago, Illinois
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4.1.2 สมาคมพยาบาลไทยในมลรัฐอิลลินอยส์
พ.ศ. 2518 โดยมี
วัตถุประสงค์ 3
ก.
คิดเห็นทางด้านศิลป์ และวิทยาศาสตร์ ของในวิชาอาชีพพยาบาล
ข.
ค.
ว่างสมาคมพยาบาลไทยและสมาคมพยาบาล
ต่างประเทศ
ง.
ในต่างประเทศกับวิชาอาชีพต่างๆ
จ.
งมาและการปรับตัวในสังคมอเมริ กา
ช.
สมาคมพยาบาล
กิจกรรมหลักประจําปี
สมาคมพยาบาล

4.1.3
สมาคม
แพทย์ไทยในสหรัฐอเมริ กา สมาคมผูป้ ระกอบกิจการร้านอาหารไทย หรื อรวมกลุ่มตามภูมิลาํ เนา
ในประเทศไทย อาทิ สมาคมชาวเหนื อ สมาคมอีสาน สมาคมทักษิณ รวมกลุ่มตามกิจกรรม อาทิ
สมาคมนักกอล์ฟ สมาคมนักกอล์ฟอาวุโส สมาคมไลอ้อนส์แถบมิดเวสต์ สมาคม
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมวิศวกรไทย สมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริ กา ชมรมศิษย์เก่าศิริราชพยาบาล ชมรมศิษย์เก่าโรงพยาบาลหญิง โครงการไทย-อิลลิ นอยส์
(by-law) ของสมาคมทักษิณแห่งมลรัฐอิลลินอยส์
4
ได้รับกา
2519 และ
ก.
าวปั กษ์ใต้และชาวไทย
3

By-law, Thai Nurse Association in Illinois

4

By-law, Thai Southerners Association of Illinois.
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ในรัฐอิลลินอยส์และรัฐใกล้เคียง
ข. ร่ วมจัดกิจกรรม (งานทักษิณบอลล์)
14 จังหวัดภาคใต้
ค.
ประโยชน์ต่อสังคมไทยและประเทศชาติ
ง.
4.1.4
วัดธัมมาราม

นักเรี ยน

มีจาํ นวนสมาชิ กและกิจกรรมจํานวนมากใน
5 วัดด้วยกัน คือ
(Thai Buddhist Center of Illinois)

จัดกิจกรรม
.ศ. 2519 โดย
ลลินอยส์คือพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาน
และปั จจุบนั เป็ น

เป็ นศูนย์กลางของชุมชนไทยในนครชิคาโก
และการศึกษา
พร่ ของวัดคือธํารงรักษาและส่ งเสริ มหลัก
การกุศล กิจกรรมของวัดสามารถจําแนกได้ 5 ด้าน ได้แก่
ก. การบําเพ็ญวิปัสสนา
ข. โรงเรี ยน
ค. การสอนดนตรี ไทย
ง. การสอนนาฏศิลป์ ไทย
จ.
วัดพุทธธรรม วัดป่ าชิ คาโก วัดภาวนาชิ คาโก และวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

4 แห่ง คือ

4.2 ผลการสํ ารวจกิจกรรมของชุ มชนไทยในมลรัฐอิลลินอยส์ ใน
ๆ
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(1) จัดกิจกรรมหลักของแต่ละสมาคม

1

สําหรับรู ปแบบ

ข้างต้น
ไทย
ในประเทศไทย
(2)
(3)
(4)
ประจําปี แก่ชุ
(5)
(6)

โดยเฉพาะกลุ่มชนชาว

เอเชีย (Asian American Coalition)
(7)
กล่าวข้างต้น
แม้ในมลรัฐอิลลินอยส์จะมี
กล่
มีเวลาหรื อความสนใจในการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง
สมาคม ชมรม และวัดเป็ นจํานวนมาก อาจบ่งบอกว่าคนไทยยังไม่รวมเป็ นกลุ่มก้อนกันอย่างเป็ น

วัฒนธรรมเป็ นสําคัญ
อย่างไรก็ดี ในช่วง 2

ชุมชนไทยในมลรัฐอิลลินอยส์ได้แสดงถึงความพร้อม
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ในการแสดงบทบาททางการเมืองในการเป็ นปากเป็ นเสี ยงให้กบั ประเทศไทยใน 2 กรณี ดว้ ยกันคือ
7 มิถุนายน 2550 สมาคมฯ โดยนายพรรคสี ห์ ชุ มสาย ได้มีจดหมายพร้อมรายนาม
ของสมาชิกสมาคมถึงนาย Mark Kirk
ร่ างกหมายเรี ยกร้องให้รัฐบาลสหรัฐฯ ลดระดับความสัมพันธ์กบั ประเทศไทย
19 กันยายน 2549 จดหมายดังกล่าวมีขอ้ ความเรี ยกร้องให้นาย Kirk
ทบทวนการเสนอร่ างกหมายฉบับดังกล่าวโดยคํานึงถึงความสัมพันธ์ไทยKirk

Abbott Laboratory
Kirk5

รัฐบาลไท

และต่อมาในปี 2551 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งวอชิงตันได้หารื อกับวุฒิสมาชิก และ
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรของสหรัฐฯ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ทรงเจริ ญพระชนมมายุครบ 80 พรรษา
175 ปี ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ สถานกงสุ ลใหญ่ ณ นครชิคาโก จึงได้หารื อกับชุมชนไทยใน
มลรัฐอิลลินอยส์
สมาคมและชมรมคนไทยช่วยกันมีจดหมายถึงวุฒิสมาชิกและสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎ
อยูใ่ นมลรัฐต่างๆ ดังกล่าว เรี ยกร้องให้สนับสนุนการออกข้อมติดงั กล่าว 6
และสมาชิสภาผูแ้ ทนราษฎ

60 คน

การดําเนิ นการดังกล่

“การสนับสนุนให้ชุมชนไทยดําเนินการดังกล่าว เป็ นการดําเนินการ
ตามนโยบายการสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชนไทยในต่างประเทศ (empowerment)
(concurrent resolution)
5
6

จดหม

7 มิถุนายน 2550
66301/ว 57

6 กุมภาพันธ์ 2551
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ก็ตาม แต่การแสดงออกของชุมชน

(1) เป็ นการสร้าง profile

และ visibility ของชุมชนไทยในสายตาของสส. และ สว.

staffers

(2)
สนับสนุนการดําเนินการของรัฐบาลไทยในสหรัฐฯ ได้ และ (3) เป็ นการ engage ชุมชนไทยในงาน
representation ของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุ ลใหญ่ ได้อย่างเป็ นรู ปธรรม
ดงานเทศกาลไทย (Thai Festival) ในนครชิคาโก
8 ถึง 10
4.3 นโยบายและการดําเนินการของกระทรวงการต่ างประเทศ
มี 2 งบประมาณด้วยกันคือ (1) งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมคนไทยในต่างประเทศ และ (2) งบประมาณการบริ หารราชการ
ในต่างประเทศแบบบูรณาการ (Foreign Missions Integrated Program - - FMIP) ในส่ วนของแผน
ยุทธศาสตร์ การสร้างชุมชนไทยเข้มแข็งในต่างประเทศ
(1) งบประมาณค่ าใช้ จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมคนไทยในต่ างประเทศ
7

สํานักนโยบายและแผน
1) เพ◌ื◌่อเป็ นเงินบริ จาคอุดหนุนสมาคมหรื อองค์กรของคนไทย หรื อสมาคม
มิตรภาพ

ารณาแล้ว

เห็นว่าเหมาะสม
2)
ๆ
ๆ
พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม
3)
7

7 พฤศจิกายน 2551
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อุปกรณ์ให้แก่สมาคม หรื อองค์กรของคนไทยในโอกาสสําคัญ ๆ
4)
อกอัครราชทูต/สถานกงสุ ลใหญ่/สํานักงานการค้าและ
5)
อาทิ กหมาย สังคมสงเคราะห์ ฯลฯ

6) โครงการภายใต้งบสนับสนุนกิจกรรมคนไทยในต่างประเทศจะต้องช่วยเสริ ม
สร้างความเข้มแข็ง (empower)

/

ผลักดันผลประโยชน์ของชุมชนไทยกับเทศมนตรี สภาในระดับต่างๆ สมาคม/

ของเมืองเ

มีบทบาท

/ รักษาผลประโยชน์ของตนได้ไม่นอ้ ยไปกว่า
ๆ
7) การให้ความสําคัญกับโครงการของสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุ ลใหญ่

ในภูมิภาคยุโรปและอเม
/ชมรมคนไทยอย่างเป็ นกิจจะลักษณะ
สามารถรวมตัวกันผลักดันผลประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้
(2) งบประมาณการบริ หารราชการในต่ างประเทศแบบบูรณาการ (Foreign Missions
Integrated Program - - FMIP) ในส่ วนของแผนยุทธศาสตร์ การสร้ างชุ มชนไทย
เข้ มแข็งในต่ างประเทศ
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ชอบ
งานด้านชุมชนไทยในต่างประเทศ

FMIP

3 ด้านสําคัญคือ8
1) โครงการ
สร้างเครื อข่ายของชุมชนไทยในประเทศ/ภูมิภาคให้มีการ
ติดต่อหารื อระหว่างชุมชมไทยในประเทศเดียวกัน /ภูมิภาคเดียวกัน อาทิ เครื อข่ายสมาคมไทยใน
2) โครงการ
รู ้เท่าทันว่าสิ ทธิ อนั พึงได้ของเรามีอะไรบ้าง รวมถึงโครงการฝึ กอาชีพ สนับสนุนโอกาสทางธุ รกิจ
และการลงทุนของคนไทยในต่างประเทศ และ
3) โครงการ

น หน่วยงานและอ

สนับสนุน

ให้ชุมชนไทยสร้างเครื อข่ายทางสังคม / วัฒนธรรมกับองค์กร /
/
ร่ วมกับสถานศึกษา พิพิธภัณฑ์ หรื อ NGOs จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้ชุมชนไทยมีตวั ตน
ทิศทางการดําเนินโยบายในแง่ ของการจัดสรรงบประมาณ
“ทฤษฎี” หรื อ “แนวความคิด” ของกระทรวงการต่างประเทศ
ทศอย่างไร ลําดับถัดไป

ในส่ วนของงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมคนไทยในต่างประเทศ งมี
อยูเ่ พียง 12 ล้านบาทในปี งบประมาณ 2552
ดังกล่าว พบว่า
1)
8

เอกสารกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
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6,050,000 บาทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 53
กับภูมิภาคยุโรปและอเมริ กา
2)
รวมกลุ่ม การจัดกิจกรรมของชุมชนไทย อาทิ โครงการมอบเงินสนับสนุ นกิจกรรมของวัด และ
ๆ

สําหรับงบประมาณการบริ หารราชการในต่างประเทศแบบบูรณาการ (Foreign Missions
Integrated Program - - FMIP)ในส่ วนของแผนยุทธศาสตร์ การสร้างชุมชนไทยเข้มแข็งในต่างประเทศ
สําหรับปี งบประมาณ 2552
(1)
(2)

66 ล้านบาท โดยจําแนกเป็ น
6.8 ล้านบาท
59.19 ล้านบาท

(3)
คนไทย อาทิ การสอนภาษาไทย และการเผย
อาจจะ
และสถานกงสุ ลใหญ่
สําหรับในส่ วนของชุมชนไทยในมลรัฐอิลลินอยส์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 3 โครงการ
คือ โครงการสนับสนุ นกิจกรรมของวัด และสมาคม /
(จํานวน 150,000 บาท) โครงการ Health Fair

ร่ วมกับสมาคมแพทย์ไทย

ในสหรัฐฯ และสมาคมพยาบาลไทยในมลรัฐอิลลินอยส์ ได้ร่วมกันดําเนิ นการ (จํานวน 100,000 บาท)
และโครงการจัดอบรมอาสาสมัครให้บริ การปรึ กษาด้านจิตวิทยา โดยกรมการกงสุ ลเป็ นผูบ้ ริ หาร
โครงการ
นอกจากงบประมาณในส่ วนกิจกรรมคนไทยโดยตรงข้างต้นแล้ว สถานกงสุ ลใหญ่ ณ
นครชิคาโกได้รับงบประมาณหมวดกิจกรรมทีมประเทศไทยจํา นวน 1,500,000 บาท สําหรับการ
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จัดงานเทศกาลไทยประจําปี (Thai Festival)
ผลสําเร็ จเป็ นอย่างมากติดต่อกัน สําหรับปี 2552

สถานกงสุ ลใหญ่ฯ ได้มอบให้ชุมชนไทยเป็ น
20,000

ดอลล่าร์ สหรัฐฯ

ๆ ร่ วมกันดําเนิ น
ยมีนางวัลลภา คงศรี

ของการดําเนินการดังกล่าว นอกจากจะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ชุมชนไทยมีส่วนร่ วมในการเผยแพร่
(profile and visibility) ของชุมชนไทยในสายตาของ
8 ถึง 10
Plaza

Daley

5
สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการศึกษา
หากพิจารณาถึงสถานะการรวมกลุ่มของชุมชนไทยในมลรัฐอิลลินอยส์ จะเห็นได้วา่
กันมาเป็ นเวลานาน แต่ละกลุ่มมีการ
จัด

มีการจดทะเบียนกับทางการมลรัฐอิลลิ นอยส์
หลากหลาย
และการขาดความเป็ นปึ กแผ่น

วัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มของชุมชนไทย

อพิจารณาจากเอกสาร by-law จะพบว่าการ
ยงให้

กับผลประโยชน์ของประเทศไทยยังไม่ใช่เป้ าหมายของการรวมกลุ่มของชุมชนไทย จะมีการกล่าว
by-law ระบุเป็ นข้อสุ ดท้ายว่าจะ “เข้าไปมีส่วน
”
บทบาทและอํานาจต่อรองได้ต่อไป
อย่างไรก็ดี หากพิจารณาถึงกิจกรรมของชุมชนไทยในมลรัฐอิลลินอยส์ แม้ส่วนใหญ่จะ
เน้นกิจกรรมภายในกลุ่ม และภายในชุมชนไทย สําหรับกิจกรรมภายนอกจะเป็ น
วัฒนธรรมใ
มลรัฐอิลลินอยส์อย่างเป็ นรู ปธรรมแล้ว

4

กับชุมชนไทยในช่วง 2
โดยสรุ ป ชุมชนไทยโดยเฉพาะในมลรัฐอิลลินอยส์มีศกั ยภาพและมีความสนใจ มี
แต่ในช่วงแรกเป็ น
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“profile and visibility”
ประเด็นถัดมาคือทิศทางการดําเนินการของกระทรวงการต่างประเทศในส่ วนของการ
สนับสนุนด้านงบประมาณ ภาพใหญ่

อาทิ การสอนภาษาไทย วัฒนธรรม นาฏศิลป์ และดนตรี ไทย
ชุมชนไทยมีความเข้มแข็ง “ภายใน”

ามารถออกไปแสดงบทบาทเข้มแข็ง “ภายนอก”

2 ก้อนคือ งบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมคนไทยใน
ต่างประเทศ และงบประมาณการบริ หารราชการในต่างประเทศแบบบูรณาการ (Foreign Missions
Integrated Program - - FMIP) ในส่ วนของแผนยุทธศาสตร์ การสร้างชุมชนไทยเข้มแข็งในต่าง
ประเทศ โดยมี 2 หน่วยงานกํากับบริ หาร คือสํานักนโยบายและแผน สํานักงาปลัดกระทรวง และ
กรมการกงสุ ล
5.2 ข้ อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชนไทยในต่างประเทศเป็ นประเ

ความ

กระทรวงการต่างประเทศในฐานะหน่วยงาน รับผิดชอบ
4
จะได้กล่าวถึงข้อ
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5.2.1 ข้ อเสนอแนะเชิ งนโยบาย
การกําหนดเป้ าหมายของยุทธศาสตร์ การสร้างความแข้มแข็งฯ ควรจะจัดเป็ นระดับตาม
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ะโยชน์
ต่อชุมชนไทยด้วยกันเอง การสนับสนุนของกระทรวงการต่างประเทศจึงควรอยูใ่ นรู ปของการ

ก

ความเข้ มแข็งระดับกลาง คือกลุ่มชุมชน

มาเป็ นระยะเวลานานพอสมควร
ภาพลักษณ์ และ
วัฒนธรรมไทยต่อสายตาชาวต่างประเทศ หรื อตลอดจนการสนับสนุนให้ชุมชนไทยมีกิจกรรม
engage
ก

engage
-สหรัฐฯ (ใน
)
engage ชุมชนไทยเข้ามามีส่วนในการเตรี ยมการ หรื อในส่ วนของ
ยพํานักเป็ น
จํานวนมาก เป็ นต้น
ๆ
สามารถ
ประการสําคัญ
“สัมผัส”
อาทิ

น
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5.2.2 ข้ อเสนอแนะในการดําเนินการ
(best practice) ของการสร้างความเข้มแข็งให้กบั

ให้กบั ชุมชนไทย อาทิ การสอนภาษาและการเผยแพร่ วฒั นธรรม อย่างไรก็ดี โครงการในลักษณะ
การสนับสนุนให้ชุมชนไทย “ออกหน้า” ในการจัดกิจกรรมใหญ่ ๆ อาทิ การจัดงานเทศกาลไทย
เช่น
ชุมชนไทยแสดงบทบาททางการเมือง
ร่ วมกับสมาคมไทยอเมริ กนั ในมลรัฐอิลลิ

ๆ ตาม

ในแง่ของการบริ หารจัดการ กระทรวงการต่างประเทศควรให้กรมการกงสุ ลเป็ นหน่วยงาน

กําหนดนโยบายและการจัดสรรงบประมาณ
นโครงการ การทบทวนการจัดระดับการวมกลุ่ม
โดยสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุ ลใหญ่เป็ นประจําทุกปี
ประการแรก
เป็ นจํานวนมาก เข้าใจทิศทางและรู ปแบบของการดําเนินยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
ไทยในต่างประเทศ กล่าวคือจะต้องเข้าใจว่า

“ดูแล” ชุมชนไทย ไม่ใช่เพียง
“groom” ชุมชนไทยให้มีความเข้มแข็งพร้อม

สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุ ลใหญ่จะต้องศึกษาว่า
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การแสวงหาโอกาส และแนะนําให้ชุมชนไทยแสด
สนับสนุนให้ชุมชนไทยแสดงบทบาททางการเมือง และมีส่วนร่ วมในการให้คาํ อรรถาธิ บาย เป็ นปาก
เป็ นเสี ยงในการปกป้ องและส่ งเสริ มผลประโยชน์ของประเทศไทย และการแสดงความยอมรับและ
สอง สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุ ลใหญ่ควรต้องให้ความสําคัญกับการ

สึ กร่ วมให้ชุมชนไทยตระหนักว่าสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุ ลใหญ่
ให้ความสําคัญกับบทบาทของชุมชนไทย
ะกงสุ ล
โดยสรุ ป การดําเนิ นยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนไทยในต่างประเทศของ
กระทรวงการต่างประเทศ
ทางวัฒนธรรม

แต่ควรจะมีเป้ าหมายในการสนับสนุนให้ชุมชน

ไทยในต่างประเทศแสดงบทบาทในทางสังคม และทางการ

ง

ให้ชุมชนไทยสามารถมีส่วนร่ วมในการปกป้ องและส่ งเสริ มผลประโยชน์ของไทยในต่างประเทศด้วย

ภาคผนวก
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