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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

จะดาํเนินการอยา่งไร ชุมชนไทยเองในแต่ละประเทศ

ารรวมตวักนั สนบัสนุนงบประมาณ

และกิจกรรมการสอนภาษาและวฒันธรรมไทย พก็อาจสนบัสนุนใหมี้

รา
อิลลินอยส์ และมีฐานะ

นให้
ปกป้องและส่งเสริมผลประโยชน์ของไทย

(Advocacy role)
การศึกษาพบวา่ชุมชนไทยในมลรัฐอิลลินอยส์มีการรวมกลุ่มเป็นองคก์รมาเป็นเวลานาน

มี โดยในช่วง
2

เป็นปากเป็นเสียง ใหค้าํอรรถาธิบายสถานการณ์และนโยบายสาํคญัของรัฐบาลต่อนกัการเมืองสหรัฐฯ
รายงานการศึกษาไดเ้สนอแนะในช่วงทา้ยถึงมาตรการต่างๆ ในการผลกัดนันโยบายการสร้าง

ความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชนไทยในต่างประเทศใหเ้ป็นไปอยา่งมีระบบและมีประสิทธิภาพ
การศึกษาลกัษณะการรวม



จ

กติติกรรมประกาศ

มชนไทยในต่างประเทศ แต่เป็น

ณ นครชิคาโก จของการเป็นกงสุลใหญ่คือจะตอ้งไป “ดูแล”

ตระหนกัวา่ภารกิจน่าจะมีมากกวา่การ “ดูแล” และฐานะ
ทางการงาน

การสร้างความเขม้แขง็ให้
สนบัสนุนใหชุ้มชนไทยมีส่วนร่วมในการเป็นปากเป็นเสียงในการส่งเสริมผลประโยชน์ของประเทศ

ใ

ของชุมชนไทยในมลรัฐอิลลินอยส์ ถือวา่ชุมชนไทยเหล่

น
ชลารักษ์ ท่านอาจารยอ์ภิญญา รัตนมงคลมาศ

า
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1
บทนํา

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา

การส
ในนโยบายต่างประเทศของรัฐ

งการสนบัสนุนคุม้ครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ

เอาเปรียบ ในรายงานการศึกษา
ส่วนบุคคลของนายนโรตม์ สังขมณี รหสั 6213 หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง :
คุณธรรม 62 วทิยาลยันกับริหาร สถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรือน สาํนกังาน ก.พ. ประจาํปี
2551 ไดป้ระมวลนโยบายของรัฐบาลชุดต่าง ๆ ชุมชนไทยในต่างประเทศไวอ้ยา่งค่อนขา้ง
ครบถว้น 1

นโยบายของรัฐบาล นายบรรหาร ศิลปอาชา ปี พ.ศ.2538 ระบุว่า “บทบาทของกระทรวง

สามารถสนับสนุนการเจรจาทางด้านการค้า การลงทุน การส่งออกการดึงดูดนักลงทุนจากต่าง
ประเทศ การส่งเสริมการ
นักลงทุนไทย และคนไทยในต่างประเทศ”

นโยบายของรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ปี พ.ศ.2539 ระบุว่า “
”

นโยบายของรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ปี พ.ศ.2540 ระบุว่า “อาํนวยความสะดวกคุ้มครอง
ตลอดจนส่งเสริมสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทย แรงงานไทย และธุรกิจภาคเอกชนของ ไทย
ในต่างประเทศ”

1 นโรตม ์สังขมณี, 2551, “การพฒันาบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในการเสริมสร้างชุมชนไทยให้เขม้แขง็ กรณีศึกษา
ภูมิภาคมิดเวสตข์องสหรัฐอเมริกา” รหสั 6213 หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง : 62 วิทยาลยั

นกับริหาร สถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรือน สาํนกังาน ก.พ. ประจาํปี 2551
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นโยบายรัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร พ.ศ.2544 ระบุว่า “ส่งเสริม รักษาและคุ้มครอง
สิทธิ และผลประโยชน์ของประเทศ รวมถึงของภาคเอกชนไทย แรงงานไทย และคนไทยในต่าง
ประเทศ”

นโยบายรัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร พ.ศ.2548 ระบุว่า “
ต่างประเทศสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนคนไทยได้อย่างแท้จริงรัฐบาลจะสาน

ส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน
ในสังคมในภารกิจด้านการต่างประเทศ  การเสริมสร้างและการสนับสนุนชุมชนไทยในต่างประเทศ

ส่งเสริมรักษาและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประเทศภาคเอกชนไทย แรงงานไทยและคนไทยใน
ต่างประเทศ ตลอดจนจะมุ่งพัฒนาระบบบริหารราชการในต่างประเทศแบบบู ”

นโยบายรัฐบาลของพลเอกสุรยทุธ จุลานนท ์พ.ศ.2549 ระบุวา่“คุม้ครองสิทธิและผลประโยชน์
ของคนไทยในต่างประเทศและเสริมสร้างบทบาทของชุมชนไทยในต่างประเทศ”

สาํหรับรัฐบาล เวชชาชีวะ
29 ธนัวาคม 2551 7

นโยบายต่างประเ
“ 7.9 คุม้ครองและส่งเสริมสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทย แรงงานไทย และ

ภาคธุรกิจเอกชนไทยในต่างประเทศ และสนบัสนุนการสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชนไทยใน
ต่างประเทศ”

ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศ ไดว้างยทุธศาสตร์สาํหรับการสร้างความเขม้แข็ง
ใหก้บัชุมชนไทยในต่างประเทศสาํหรับปีงบประมาณ 2552

“ 8. การส่งเสริมความเขม้แข็งใหชุ้มชนไทยในต่างประเทศ
8.1 เสริมสร้างความสมานฉนัทแ์ละการรวมกลุ่มกนัของของชุมชนไทย

อาทิ
คาํแนะนาํดา้นกฎหมายและจิตวิทยา และการอบรมอาชีพต่างๆ เป็นต้น

8.2
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ะเทศไทยในต่างประเทศ ควรเนน้การสอนภาษาไทย ความ
เป็นไทย และศิลปวฒันธรรมไทยแก่เยาวชนไทยในต่างประเทศ

ๆ ในอนาคต
8.3 สนบัสนุนกิจกรรมความเป็นไทย (Thainess) ของชุมชนไทยใน

ในภาพรวม”
จะเห็นไดว้า่นโยบายดา้นชุม

ของคนไทยในต่างประเทศไปจนถึงการสนบัสนุน ส่งเสริม และผลกัดนัใหค้นไทยมีบทบาทใน

รัฐบาลชุดปัจจุบนั
ในยทุธศาสตร์ดงักล่าวของกระทรวงการต่างประเทศ

ไดก้ล่าวโดยรวมถึงยทุธศาสตร์การสร้างความเขม้แขง็ให้ชุมชนไทยในต่างประเทศไว้ 3 ประการ

กล่าวถึงอยา่งมากในช่วงปัจจุบนัคือการสนบัสนุ
บทบาท คใ์นการสนบัสนุนผลประโยช

ทยในต่างประเทศช่วยเป็นปากเป็นเสียงใหก้บัประเทศไทย (Advocacy
role) ลาํดบัความสาํคญัในระดบันโยบาย ในการ

24 เมษายน 2552 ณ สถานเอกอคัรราชทูต
ณ กรุงวอชิงตนั โดยนายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน

ใหค้วามสาํคญัอยา่งมาก ๆ ในการผลกัดนัยทุธศาสตร์
ดงักล่าว  อาทิ การเสนอใหน้ายกรัฐมนตรีพบกบันายก หรือประธานสมาคมและชมรมคนไทย
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พบปะในลกัษณะดงักล่าวเป็นประจาํทุกปี ( “Annual Congress” )
ในสหรัฐอเมริกาใหมี้ส่วนร่วมในการสนบัสนุนนโยบายและผลประโยชน์ของประเทศไทยใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือช่วยส่งเสริมภาพพจน์ของประเทศไทย
อาทิ อธิบายสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในรูปแบบต่าง ๆ เป็นตน้วา่
การ
งบประมาณประจาํปีของกระทรวงการต่างประเทศ การสร้างความเขม้แขง็ใหชุ้มชนไทยในต่าง
ประเทศไดรั้บความสาํคญัอยูใ่นลาํดบัตน้ ๆ ภายใตง้บประมาณหลายหมวด ไม่วา่จะเป็นงบประมาณ
หมวดการสนบัสนุนกิจกรรมคนไทยในต่างประเทศ หรืองบประมาณโครงการบูรณาการหน่วย
ราชการในต่างประเทศ (Foreign Mission Integrated Projects : FMIP)

1.2 วตัถุประสงค์การศึกษา
1.2.1 ศึกษาความเป็นไปได ้ตลอดจนศกัยภาพของการนาํนโยบายการสร้างความเขม้แข็ง

ใหชุ้มชนไทยในต่างประเทศ ในส่วนของการผลกัดนัให้สามารถมีบทบาทสนบัสนุนผลประโยชน์
ของประเทศไทย (Advocacy role) ไปปฏิบติั

1.2.2 ศึกษารูปแบบ ดี (best practices) ของมาตรการส่งเสริมบทบาทของ
ชุมชนไทยในการ advocate ใหป้ระเทศไทย

1.2.3 จดัทาํขอ้เสนอแนะสาํหรับการผลกัดนัมาตรการดงักล่าวใหบ้งัเกิดประสิทธิผล

1.3 ขอบเขตการศึกษา

ประเทศ โดยจะมุ่งเนน้เฉพาะการส่งเสริม และผลกัดนัใหชุ้มชนไทยมีบทบาทในการสนบัสนุน
ผลประโยชน์ของประเทศไทย (advocacy role) ชุมชนไทย
ในมลรัฐอิลลินอยส์ 12,000 คน2

2 เอกสารกรมอเมริกาและแปซิฟิก ”ขอ้มูลคนไทย/สมาคมคนไทยในสหรัฐฯ” 8 เมษายน 2552
ระบุวา่มีคนไทยพาํนกัอาศยัอยูใ่นนครชิคาโกและเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ( 14 มลรัฐ) ประมาณ 20,000 คน
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1.4
1.4.1 สร้างความเขา้ใจและความตระหนกัของศกัยภาพและประโยชน์ของมาตรการส่งเสริม

บทบาทดงักล่าวของชุมชนไทยในต่างประเทศ
1.4.2

ประสิทธิผล
1.4.3 ใชเ้ป็นกรอบการพิจารณาในการจดัสรรงบประมาณสาํหรับการสนบัสนุนยทุธศาสตร์
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2.1

และ
คณะผูแ้ทนทางกงสุลหรือไม่  อนุสัญญากรุงเวยีนนาวา่ดว้ยความสัมพนัธ์ทางการทูต ปี ค.ศ. 1961
และอนุสัญญากรุงเวยีนนาวา่ดว้ยความสัมพนัธ์ทางกงสุล ปี ค.ศ. 1963
ผูแ้ทน

อนุสัญญากรุงเวยีนนาวา่ดว้ยความสัมพนัธ์ทางการทูต ปี ค.ศ. 1961 3 ไดร้ะบุ
(ขอ้ b ) 1

“ปกป้องผลประโยชน์ของรัฐผูส่้งและบุคคลชาติภายในขอบเขตตามกฎหมายระหวา่ง
ประเทศ”

สาํหรับอนุสัญญากรุงเวยีนนาวา่ดว้ยความสัมพนัธ์ทางกงสุล ปี ค.ศ. 1963 ไดร้ะบุถึงห
ของคณะผูแ้ทนกงสุลไว้ ระโยชน์ของบุคคลชาติของรัฐผูส่้ง
ไดมี้ราย 2

“ปกป้องผลประโยชน์ของรัฐผูส่้งและบุคคลชาติ ภายในขอบเขตตาม
กฎหมายระหวา่งประเทศ” และ

“ใหก้ารช่วยเหลือบุคคลชาติและกิจการธุรกิจของรัฐผูส่้ง”
“

…”
กล่าวโดยสรุป

สถานเอกอคัรราชทูต และสถานกงสุลใหญ่สามารถดาํเนินการได้
กรอบของกฎหมายระหวา่งประเทศ และไม่ขดักบักฎหมายหรือระเบียบของรัฐผูรั้บ

2.2 กรอบความคิดและนโยบาย

1 อนุสญัญากรุงเวียนนาวา่ดว้ยความสมัพนัธ์ทางการทูต ค.ศ. 1961
2 อนุสญัญากรุงเวียนนาวา่ดว้ยความสมัพนัธ์ทางการกงสุล ค.ศ. 1963
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ในต่ หากพิจารณาถึง
ความหมายของคาํวา่การสร้างความเขม้แขง็ใหชุ้มชนไทยวา่มีแนวคิด หลกัการและเหตุผลเป็น

3

“ชุมชนไทยเขม้แขง็มี 2 ความหมายสาํคญั กล่าวคือ  ก) ความเขม้แขง็ในความเป็นไทย
มีกิจกรรมในชุมชนร่วมกนั   และ ข) ความเขม้แข็งมีตวัตน

มือง เศรษฐกิจและสังคมของ
นได”้

ะจายเกือบทุกเมืองในเมืองใหญ่ ๆ ของ

ภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศในการคุม้ครองช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ
และสถานกงสุลใหญ่

ของไทยมีเพียง 90 แห่ง ใน 62 ประเทศ มีขา้ราชการประจาํการ การสร้าง
ชุมชนไทยเขม้แขง็ จึงเป็นกลไกสาํคญัในการดาํเนินภารกิจสาํคญัของกระทรวงการต่างประเทศ

/สถานกงสุลใหญ่ ในการใหค้วาม
ห่างไกล

ชุมชนไทย  ร่วมกบัสถานเอกอคัรราชทูตและสถานกงสุลใหญ่
สร้างภูมิคุม้กนัให้กบัชุมชนไทยต่อปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ

2.3
2

3 เอกสาร “การสร้างชุมชนไทยเขม้แขง็ในต่างประเทศ” กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
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“Asian American Politics” เขียนโดยนาย Andrew L. Aoki
และนาย Okiyoshi Takeda4

ไวอ้ยา่งน่าสนใจ 18
19

จาํนวนมากเดินทางมาขดุทองในสหรัฐฯ (“gold rush”) หนงัสือดงักล่าวไดก้ล่าวถึงการถูกเลือก
ประติบติัต่าง ๆ ของชาวเอเชียไม่วา่จะเป็นชาวจีน

(“forever foreigners”)
อพยพเขา้มาสหรัฐฯ ในช่วงต่อมา กลุ่มใหญ่ในช่วงหลงั

ของความเป็นชาวต่างชาติของชาวเอเชียในสหรัฐฯ ตกทอดไปถึงคนรุ่นลูกดว้ยถึงแมจ้ะเกิดใน
สหรัฐฯ เป็นพลเมืองสหรัฐฯ และไดรั้บการศึกษาในสหรัฐฯ สภาพการณ์ดงักล่าวไดส่้งผลต่อ
ทศันะและโอกาสของชาวเอเชียในการเขา้ไปมีส่วนร่วมและมีบทบาททางการเมืองในสหรัฐฯ

.ศ. 2000 โดยระบุวา่มีชาวไทยในสหรัฐฯ จาํนวน 112,989 คน
หรือคิดเป็นร้อยละ 1.1 ขอ โดย 10 อนัดบัแรกไดแ้ก่ จีน ฟิลิปปินส์
อินเดีย เวยีดนาม เกาหลี กมัพชูา มง้ ลาว และปากีสถาน สถิติการสาํรวจประชากร
สหรัฐฯ ในปี ค.ศ. 1990 คนไทยมีจาํนวน 91,275 คน โดยอยูใ่นลาํดบั 9

423,603
อาศยัเป็นจาํนวนมากเป็นอนัดบั 5 รองจากแคลิฟอร์เนีย นิวยอร์ก เทก็ซสั ฮาวาย นิวเจอร์ซีย์

หนงัสือฉบบัดงักล่าวไดก้ล่าวถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของชาวเอเชียไดอ้ยา่งน่าสนใจ
หลายประเด็น อาทิ ชาวเอเชียมกัจะใหเ้งินสนบัสนุนผูส้ แมว้า่ผูส้มคัร

(
)

4 Andrew L. Aoki and Okiyoshi Takeda, 2008, “Asian American Politics,” Polity Press.
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นายนโรตม ์สังขมณี 5รายงานการศึกษาดงักล่าว
ถือเป็นงานเขียนฉบบัแรก ไดค้รอบคลุมประเด็นสาํคญัต่าง ๆ

ต่าง ๆ อาทิ การรวมกลุ่มของชุมชนในองคก์ารหลกั  การมีองคก์รสนบัสนุน   ดา้นการศาสนา

1) จะแกไ้ขขอ้บกพร่องดว้ยเหตุผล
2) มีฐานะค่อนขา้งดี มีการศึกษา ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพแพทย ์พยาบาลและนกัธุรกิจ

สาํคญั
ต่อชุมชน

3) ไดแ้ก่ การชอบร่วมงานสังคม ดา้น
ศาสนา และกีฬา ปัญหาการทาํงานมีบา้งแต่ก็อาศยัความถูกตอ้งทางความคิดเห็นเป็นหลกั
ในการทาํงานร่วมกนั คนส่วนใหญ่มีความรับผดิชอบในกิจกรรมของประเทศชาติสูง

4) กระจดั

5) ความ
ร่วมมือกบัทางราชการและการช่วยเหลือกิจกรรมหรืองานสังคมการกุศลของประเทศไทย โดยถึง

แมว้า่ในแต่ละกลุ่มจะมีการแตกแยกในความคิดเห็นหรือแมจ้ะแบ่งแยกกนัแต่ก็สามารถมารวมกนั
ทาํกิจกรรมกนัได้

6) และบาง

รายงานศึกษาดงัก วสถานะของความเขม้แขง็ของชุมชนไทยในภูมิภาค

5 นโรตม ์สงัขมณี 2551 : หนา้ 15 - 16
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มิดเวสตว์า่ชุมชนไทยในนครชิคาโก มลรัฐอิลินอยส์ กล่าวคือปัจจยัครบตวั
มีการรวมตวัของชุ าร

จะไม่มี แต่มี
เมืองเซนตห์ลุยส์ มลรัฐมิสซูรี  เมืองดีทรอยส์ มลรัฐมิชิแกน

และเมืองมินนิอาโพลิส มลรัฐมินนิโซตา  มีการรวมกลุ่มเป็นสมาคมหลกั  แต่ไม่มีองคก์รหรือสมาคม

ๆ
ใน บว่าเป็นปัจจยัภายในให้ชุมชนมีความ

รการรวมกลุ่มของชุมชน จะใชร้้าน
ต่อระหวา่งกนัของชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี

1) ส่งเสริมให้เกิดการรวมตวัของชุมชนไทย
2)
3) ส่งเสริมให้ชุมชนไทยมีศกัยภาพ

4) สนบัสนุนการทาํงานของสถานเอกอคัรราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ โ

ในตอนทา้ยของรายงานการศึกษาดงักล่าว ไดใ้หข้อ้เสนอแนะเ

ก. 2 (Second generation) หรือกลุ่มคนรุ่นใหม่ของ

ข. สังคม

ค. ควรทาํการศึกษาบทบาททางการไทยต่อการสนบัสนุนใหชุ้มชนไทยมีส่วนร่วมในนโยบาย
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ยุทธศาสตร์ของทางการต่อไป
กล่าวไดว้า่รายงานการศึกษาของนายนโรตม์ สังขมณี ไดค้รอบคลุมประเด็นต่างๆ ในบริบท

ของความเขม้แขง็ของชุมชนไทยในต่างประเทศ (กรณีศึกษาเฉพาะภูมิภาคมิดเวสตข์องประเทศสหรัฐ-
อเมริกา) ในส่วนของการสาํรวจสถานะรวมกลุ่มและกิจกรรมของชุมชนไทย งขอ้คิดเห็นของ

มชนไทยไดม้องตนเองวา่มีความพร้อมและมี

ในส่วนของ รายงาน
ของการใหก้ระทรวงการต่างประเทศสนบัสนุน ( )

การรวมกลุ่มตามสาขาอาชีพ อาทิ การจดัการเรียนการสอน

การสนบัสนุนใหมี้

“เขา้ร่วมกิจกรรม
”

กล่าวโดยสรุป การสร้างความเขม้แขง็ใหชุ้มชนไทยในต่างประเทศตามรายงานการศึกษา

“ต่อยอด” หรือขยายผล

และผลกัดนัใหชุ้มชนไทยในต่างประเทศ (กรณีศึกษาเฉพาะในมลรัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐ-
อเมริกา) แสดงบทบาทในการเป็นปากเป็นเสียงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์



3
วธีิการศึกษาวจัิย

3.1 วธีิการศึกษา

การต่างประเทศ
กษาจากแหล่งขอ้มูลภายในกระทรวงการต่างประเทศเป็นหลกั

และการศึกษาจากเอกสาร

3.2 ประชากรและสุ่มตัวอย่าง
าศยัอยูใ่นมลรัฐอิลลินอยส์

สหรัฐอเมริกา

3.3 แหล่งข้
ก.

นโยบายและแผน กลุ่มพฒันาระบบบริหารราชการในต่างประเทศ และหน่วยงานในต่างประเทศ
อนัไดแ้ก่ สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงวอชิงตนั สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก นครนิวยอร์ก และ
นครลอสแอนเจลิส

ข.

ค.
ง.

2550

3.4 วธีิการวเิคราะห์และประมวลผล
ประเมินวเิคราะห์การรวมกลุ่มของคนไทย
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โดยเฉพาะเจตนารมณ์ขอ ชมรม วา่การแสดงบทบาทในการเป็นปาก
เป็นเสียงในการปกป้องและส่งเสริมผลประโยชน์ของประเทศไดถู้กระบุวา่เป็นวตัถุประสงคข์องการ
รวมกลุ่มมากนอ้ยเพียงใด

(เฉพาะ
กรณีศึกษา)



4
ผลการศึกษาวจัิย

4.1 สถานะการรวมกลุ่มของชุมชนไทยในมลรัฐอลิลินอยส์
เอกสารของกรมอเมริกาและแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศประมาณการตวัเลขของ

20,000 คน1 ประชาชนไทยในสหรัฐฯ

ในรายงานการศึกษาส่วนบุคคลของนายนโรตม ์สังขมณี
ชิคาโกวา่คนไทย เขา้มาอาศยัในเขตนครชิคาโก 60 โดยกลุ่มแรก
คือผูป้ระกอบอาชีพดา้นสาธารณสุข นายแพทย์ และพยาบาล ไดท้าํงานในโรงพยาบาลต่าง ๆ ใน

มีผูเ้ขา้มาประกอบธุรกิจ
ปัจจุบนัมีมากกวา่ 200

เขา้มาใหม่
ชุมชนไทยในนครชิคาโก ได้ คืองาน

เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ พ.ศ. 2508
.ศ. 2512 เป็นสมาคมไทยอเมริกนัแห่งมลรัฐอิลลินอยส์ (Thai American

Association of Illinois) นบัเป็นแบบอยา่งในการ
สมาคมหลกัของชุมชนไทยในเขตมิดเวสตต่์อมา

และการกีฬา

1 เ 300,000 คน ( )
จาํแนกเป็น (1) ในนครลอสแอนเจลิสและเขตอาณา ประมาณ 200,000 – 250,000 คน (2) ในนครนิวยอร์กและเขตอาณา ประมาณ
14,000 คน (3) ในนครชิคาโกและเขตอาณา ประมาณ 20,000 คน และ (4) ในกรุงวอชิงตนั ดีซี และเขตปริมณฑล ประมาณ 15,000
คน
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4.1.1 สมาคมไ ปี พ.ศ. 2510 โดยในช่วงแรก
(The Thai Association of Greater Chicago) วตัถุ

(by-law)
ก) สร้างความเป็นเอกภาพและความเขา้ใจอนัดี
ข) ช่
ค) อนุรักษว์ฒันธรรม ประเพณีและเกียรติของคนไทย
ง) เผยแพร่ความรู้ ความคิดและขอ้สนเทศต่างๆ
จ) สร้างและอนุรักษกิ์จกรรมต่างๆ ในกรอบจริยธรรมอนัดีและกรอบกหมาย
ฉ)

ต่อชุมชนไทย2

การรวมกลุ่มของชุมชนไทยแห่งแรก ( )

ศูนยร์วมของคนไทยทุกสาขาอาชีพ
-

นถึงปัจจุบนั

(Asian American Coalition)
ยอมรับในหมู่นกัการเมืองสหรัฐฯ

ระดบันาํในหมู่ชุมชนไทย
กิ การจดับริการตรวจ

โลหิตและใหบ้ริการตรวจและใหค้าํปรึกษาทางแพทย์ (Health Fair) ใหแ้ก่ชุมชนไทยโดยไม่คิด
ค่าใชจ่้ายเป็นประจาํทุกปี
เผยแพร่ศิลปะและวฒันธรรมของไทยในนคร

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
วตัถุประสงค์ 3

ก.
คิดเห็นทางดา้นศิลป์และวทิยาศาสตร์ของในวชิาอาชีพพยาบาล

ข.
ค. วา่งสมาคมพยาบาลไทยและสมาคมพยาบาล

ต่างประเทศ
ง.

ในต่างประเทศกบัวชิาอาชีพต่างๆ
จ. งมาและการปรับตวัในสังคมอเมริกา
ช.

สมาคมพยาบาล

กิจกรรมหลกัประจาํปี

สมาคมพยาบาล

4.1.3 สมาคม
แพทยไ์ทยในสหรัฐอเมริกา  สมาคมผูป้ระกอบกิจการร้านอาหารไทย  หรือรวมกลุ่มตามภูมิลาํเนา
ในประเทศไทย   อาทิ สมาคมชาวเหนือ สมาคมอีสาน สมาคมทกัษิณ รวมกลุ่มตามกิจกรรม  อาทิ
สมาคมนกักอลฟ์  สมาคมนกักอลฟ์อาวโุส  สมาคมไลออ้นส์แถบมิดเวสต์ สมาคม
สมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ สมาคมวศิวกรไทย สมาคมนกัวิชาชีพไทยในสหรัฐ-
อเมริกา ชมรมศิษยเ์ก่าศิริราชพยาบาล ชมรมศิษยเ์ก่าโรงพยาบาลหญิง โครงการไทย-อิลลินอยส์

(by-law) ของสมาคมทกัษิณแห่งมลรัฐอิลลินอยส์
ไดรั้บกา 2519 และ 4

ก. าวปักษใ์ตแ้ละชาวไทย

3 By-law, Thai Nurse Association in Illinois
4 By-law, Thai Southerners Association of Illinois.
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ในรัฐอิลลินอยส์และรัฐใกลเ้คียง
ข. ร่วมจดักิจกรรม (งานทกัษิณบอลล์) นกัเรียน

14 จงัหวดัภาคใต้
ค.

ประโยชน์ต่อสังคมไทยและประเทศชาติ
ง.

4.1.4 มีจาํนวนสมาชิกและกิจกรรมจาํนวนมากใน
5 วดัดว้ยกนั คือ

วดัธัมมาราม
(Thai Buddhist Center of Illinois) จดักิจกรรม

.ศ. 2519 โดย
ลลินอยส์คือพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาน

และปัจจุบนัเป็น

เป็นศูนยก์ลางของชุมชนไทยในนครชิคาโก
และการศึกษา

พร่ของวดัคือธาํรงรักษาและส่งเสริมหลกั

การกุศล กิจกรรมของวดัสามารถจาํแนกได้ 5 ดา้น ไดแ้ก่
ก. การบาํเพญ็วปัิสสนา
ข. โรงเรียน
ค. การสอนดนตรีไทย
ง. การสอนนาฏศิลป์ไทย
จ.

4 แห่ง คือ
วดัพุทธธรรม วดัป่าชิคาโก วดัภาวนาชิคาโก และวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ

4.2 ผลการสํารวจกจิกรรมของชุมชนไทยในมลรัฐอลิลินอยส์ใน
ๆ
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(1) จดักิจกรรมหลกัของแต่ละสมาคม 1 สาํหรับรูปแบบ

ขา้งตน้
ไทย
ในประเทศไทย

(2)
(3)
(4)

ประจาํปีแก่ชุ
(5)

(6) โดยเฉพาะกลุ่มชนชาว
เอเชีย (Asian American Coalition)

(7)

กล่าวขา้งตน้

แมใ้นมลรัฐอิลลินอยส์จะมี
กล่

มีเวลาหรือความสนใจในการดาํเนินกิจกรรมทางการเมือง
สมาคม  ชมรม และวดัเป็นจาํนวนมาก อาจบ่งบอกวา่คนไทยยงัไม่รวมเป็นกลุ่มกอ้นกนัอยา่งเป็น

วฒันธรรมเป็นสาํคญั
อยา่งไรก็ดี ในช่วง 2 ชุมชนไทยในมลรัฐอิลลินอยส์ไดแ้สดงถึงความพร้อม
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ในการแสดงบทบาททางการเมืองในการเป็นปากเป็นเสียงใหก้บัประเทศไทยใน 2 กรณีดว้ยกนัคือ
7 มิถุนายน 2550 สมาคมฯ โดยนายพรรคสีห์ ชุมสาย ไดมี้จดหมายพร้อมรายนาม

ของสมาชิกสมาคมถึงนาย Mark Kirk
ร่างกหมายเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐฯ ลดระดบัความสัมพนัธ์กบัประเทศไทย

19 กนัยายน 2549 จดหมายดงักล่าวมีขอ้ความเรียกร้องใหน้าย Kirk
ทบทวนการเสนอร่างกหมายฉบบัดงักล่าวโดยคาํนึงถึงความสัมพนัธ์ไทย-

Kirk Abbott Laboratory
รัฐบาลไท Kirk5

และต่อมาในปี 2551 สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงวอชิงตนัไดห้ารือกบัวุฒิสมาชิก และ
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรของสหรัฐฯ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ ทรงเจริญพระชนมมายคุรบ 80 พรรษา
175 ปีความสัมพนัธ์ไทย-สหรัฐฯ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก จึงไดห้ารือกบัชุมชนไทยใน
มลรัฐอิลลินอยส์
สมาคมและชมรมคนไทยช่วยกนัมีจดหมายถึงวฒิุสมาชิกและสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎ
อยูใ่นมลรัฐต่างๆ ดงักล่าว เรียกร้องใหส้นบัสนุนการออกขอ้มติดงักล่าว6

และสมาชิสภาผูแ้ทนราษฎ 60 คน
การดาํเนินการดงักล่

“การสนบัสนุนใหชุ้มชนไทยดาํเนินการดงักล่าว เป็นการดาํเนินการ
ตามนโยบายการสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชนไทยในต่างประเทศ (empowerment)

(concurrent resolution)

5 จดหม 7 มิถุนายน 2550
6 66301/ว 57 6 กุมภาพนัธ์ 2551
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ก็ตาม แต่การแสดงออกของชุมชน (1) เป็นการสร้าง profile
และ visibility ของชุมชนไทยในสายตาของสส. และ สว. staffers

(2)
สนบัสนุนการดาํเนินการของรัฐบาลไทยในสหรัฐฯ ได ้และ (3) เป็นการ engage ชุมชนไทยในงาน
representation ของสถานเอกอคัรราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม

ดงานเทศกาลไทย (Thai Festival) ในนครชิคาโก
8 ถึง 10

4.3 นโยบายและการดําเนินการของกระทรวงการต่างประเทศ

มี 2 งบประมาณดว้ยกนัคือ (1) งบประมาณ
ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนกิจกรรมคนไทยในต่างประเทศ และ (2) งบประมาณการบริหารราชการ
ในต่างประเทศแบบบูรณาการ (Foreign Missions Integrated Program - - FMIP) ในส่วนของแผน
ยทุธศาสตร์การสร้างชุมชนไทยเขม้แขง็ในต่างประเทศ

(1) งบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกจิกรรมคนไทยในต่างประเทศ
สาํนกันโยบายและแผน 7

1) เพ◌ื◌่อเป็นเงินบริจาคอุดหนุนสมาคมหรือองคก์รของคนไทย หรือสมาคม
มิตรภาพ ารณาแลว้
เห็นวา่เหมาะสม

2)
ๆ

ๆ
พิจารณาแลว้เห็นวา่เหมาะสม

3)

7 7 พฤศจิกายน 2551
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อุปกรณ์ใหแ้ก่สมาคม หรือองคก์รของคนไทยในโอกาสสาํคญั ๆ
4)

อกอคัรราชทูต/สถานกงสุลใหญ่/สาํนกังานการคา้และ

5)
อาทิ กหมาย สังคมสงเคราะห์ ฯลฯ

6) โครงการภายใตง้บสนบัสนุนกิจกรรมคนไทยในต่างประเทศจะตอ้งช่วยเสริม
สร้างความเขม้แขง็ (empower) /

ผลกัดนัผลประโยชน์ของชุมชนไทยกบัเทศมนตรี สภาในระดบัต่างๆ สมาคม/ มีบทบาท

ของเมืองเ / รักษาผลประโยชน์ของตนไดไ้ม่นอ้ยไปกวา่
ๆ

7) การใหค้วามสาํคญักบัโครงการของสถานเอกอคัรราชทูต สถานกงสุลใหญ่
ในภูมิภาคยโุรปและอเม

/ชมรมคนไทยอยา่งเป็นกิจจะลกัษณะ

สามารถรวมตวักนัผลกัดนัผลประโยชน์ในดา้นต่างๆ ได้
(2) งบประมาณการบริหารราชการในต่างประเทศแบบบูรณาการ (Foreign Missions

Integrated Program - - FMIP) ในส่วนของแผนยุทธศาสตร์การสร้างชุมชนไทย
เข้มแข็งในต่างประเทศ
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ชอบ
งานดา้นชุมชนไทยในต่างประเทศ FMIP

3 ดา้นสาํคญัคือ8

1) โครงการ
สร้างเครือข่ายของชุมชนไทยในประเทศ/ภูมิภาคใหมี้การ

ติดต่อหารือระหวา่งชุมชมไทยในประเทศเดียวกนั/ภูมิภาคเดียวกนั อาทิ เครือข่ายสมาคมไทยใน

2) โครงการ

รู้เท่าทนัวา่สิทธิอนัพึงไดข้องเรามีอะไรบา้ง รวมถึงโครงการฝึกอาชีพ สนบัสนุนโอกาสทางธุรกิจ
และการลงทุนของคนไทยในต่างประเทศ และ

3) โครงการ น หน่วยงานและอ สนบัสนุน
ใหชุ้มชนไทยสร้างเครือข่ายทางสังคม / วฒันธรรมกบัองคก์ร /

/
ร่วมกบัสถานศึกษา  พิพิธภณัฑ ์หรือ NGOs จดักิจกรรมสาธารณประโยชน์ใหชุ้มชนไทยมีตวัตน

ทศิทางการดําเนินโยบายในแง่ของการจัดสรรงบประมาณ
“ทฤษฎี” หรือ “แนวความคิด” ของกระทรวงการต่างประเทศ

ทศอยา่งไร ลาํดบัถดัไป

ในส่วนของงบประมาณค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนกิจกรรมคนไทยในต่างประเทศ งมี
อยูเ่พียง 12 ลา้นบาทในปีงบประมาณ 2552
ดงักล่าว พบวา่

1)

8 เอกสารกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
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6,050,000 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 53
กบัภูมิภาคยโุรปและอเมริกา

2)
รวมกลุ่ม การจดักิจกรรมของชุมชนไทย อาทิ โครงการมอบเงินสนบัสนุนกิจกรรมของวดั และ

ๆ

สาํหรับงบประมาณการบริหารราชการในต่างประเทศแบบบูรณาการ (Foreign Missions
Integrated Program - - FMIP)ในส่วนของแผนยทุธศาสตร์การสร้างชุมชนไทยเขม้แขง็ในต่างประเทศ
สาํหรับปีงบประมาณ 2552 66 ลา้นบาท โดยจาํแนกเป็น

(1) 6.8 ลา้นบาท
(2) 59.19 ลา้นบาท
(3)

คนไทย อาทิ การสอนภาษาไทย และการเผย
อาจจะ

และสถานกงสุลใหญ่
สาํหรับในส่วนของชุมชนไทยในมลรัฐอิลลินอยส์ ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ 3 โครงการ

คือ โครงการสนบัสนุนกิจกรรมของวดั และสมาคม /
(จาํนวน 150,000 บาท) โครงการ Health Fair ร่วมกบัสมาคมแพทยไ์ทย
ในสหรัฐฯ และสมาคมพยาบาลไทยในมลรัฐอิลลินอยส์ ไดร่้วมกนัดาํเนินการ (จาํนวน 100,000 บาท)
และโครงการจดัอบรมอาสาสมคัรใหบ้ริการปรึกษาดา้นจิตวทิยา โดยกรมการกงสุลเป็นผูบ้ริหาร
โครงการ

นอกจากงบประมาณในส่วนกิจกรรมคนไทยโดยตรงขา้งตน้แลว้ สถานกงสุลใหญ่ ณ
นครชิคาโกไดรั้บงบประมาณหมวดกิจกรรมทีมประเทศไทยจาํนวน 1,500,000 บาท สาํหรับการ
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จดังานเทศกาลไทยประจาํปี (Thai Festival)

ผลสาํเร็จเป็นอยา่งมากติดต่อกนั สาํหรับปี 2552 สถานกงสุลใหญ่ฯ ไดม้อบใหชุ้มชนไทยเป็น
20,000

ดอลล่าร์สหรัฐฯ ๆ ร่วมกนัดาํเนิน
ยมีนางวลัลภา คงศรี

ของการดาํเนินการดงักล่าว นอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสใหชุ้มชนไทยมีส่วนร่วมในการเผยแพร่
(profile and visibility) ของชุมชนไทยในสายตาของ

8 ถึง 10 Daley
Plaza



5
สรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการศึกษา
หากพิจารณาถึงสถานะการรวมกลุ่มของชุมชนไทยในมลรัฐอิลลินอยส์ จะเห็นไดว้า่

กนัมาเป็นเวลานาน แต่ละกลุ่มมีการ
จดั มีการจดทะเบียนกบัทางการมลรัฐอิลลินอยส์

หลากหลาย
และการขาดความเป็นปึกแผน่

วตัถุประสงคข์องการรวมกลุ่มของชุมชนไทย อพิจารณาจากเอกสาร by-law จะพบวา่การ
ยงให้

กบัผลประโยชน์ของประเทศไทยยงัไม่ใช่เป้าหมายของการรวมกลุ่มของชุมชนไทย จะมีการกล่าว
by-law ระบุเป็นขอ้สุดทา้ยวา่จะ “เขา้ไปมีส่วน

”

บทบาทและอาํนาจต่อรองไดต่้อไป
อยา่งไรก็ดี หากพิจารณาถึงกิจกรรมของชุมชนไทยในมลรัฐอิลลินอยส์ แมส่้วนใหญ่จะ

เนน้กิจกรรมภายในกลุ่ม และภายในชุมชนไทย สาํหรับกิจกรรมภายนอกจะเป็น
วฒันธรรมใ
มลรัฐอิลลินอยส์อยา่งเป็นรูปธรรมแลว้ 4
กบัชุมชนไทยในช่วง 2

โดยสรุป ชุมชนไทยโดยเฉพาะในมลรัฐอิลลินอยส์มีศกัยภาพและมีความสนใจ มี
แต่ในช่วงแรกเป็น
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“profile and visibility”

ประเด็นถดัมาคือทิศทางการดาํเนินการของกระทรวงการต่างประเทศในส่วนของการ
สนบัสนุนดา้นงบประมาณ ภาพใหญ่

อาทิ การสอนภาษาไทย วฒันธรรม นาฏศิลป์ และดนตรีไทย

ชุมชนไทยมีความเขม้แขง็ “ภายใน” ามารถออกไปแสดงบทบาทเขม้แขง็ “ภายนอก”

2 กอ้นคือ งบประมาณค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนกิจกรรมคนไทยใน
ต่างประเทศ และงบประมาณการบริหารราชการในต่างประเทศแบบบูรณาการ (Foreign Missions
Integrated Program - - FMIP) ในส่วนของแผนยทุธศาสตร์การสร้างชุมชนไทยเขม้แขง็ในต่าง
ประเทศ โดยมี 2 หน่วยงานกาํกบับริหาร คือสาํนกันโยบายและแผน สาํนกังาปลดักระทรวง และ
กรมการกงสุล

5.2 ข้อเสนอแนะ
ยทุธศาสตร์การสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชนไทยในต่างประเทศเป็นประเ ความ

กระทรวงการต่างประเทศในฐานะหน่วยงาน รับผดิชอบ
4

จะไดก้ล่าวถึงขอ้
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ

5.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
การกาํหนดเป้าหมายของยทุธศาสตร์การสร้างความแขม้แขง็ฯ ควรจะจดัเป็นระดบัตาม
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ะโยชน์
ต่อชุมชนไทยดว้ยกนัเอง การสนบัสนุนของกระทรวงการต่างประเทศจึงควรอยูใ่นรูปของการ

ก ความเข้มแข็งระดับกลาง คือกลุ่มชุมชน

มาเป็นระยะเวลานานพอสมควร
ภาพลกัษณ์ และ

วฒันธรรมไทยต่อสายตาชาวต่างประเทศ หรือตลอดจนการสนบัสนุนใหชุ้มชนไทยมีกิจกรรม
engage

ก

engage

-สหรัฐฯ (ใน
)

engage ชุมชนไทยเขา้มามีส่วนในการเตรียมการ หรือในส่วนของ
ยพาํนกัเป็น

จาํนวนมาก เป็นตน้
ๆ
สามารถ

ประการสาํคญั
“สัมผสั”

อาทิ น
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5.2.2 ข้อเสนอแนะในการดําเนินการ
(best practice) ของการสร้างความเขม้แขง็ให้กบั

ใหก้บัชุมชนไทย อาทิ การสอนภาษาและการเผยแพร่วฒันธรรม อยา่งไรก็ดี โครงการในลกัษณะ
การสนบัสนุนใหชุ้มชนไทย “ออกหนา้” ในการจดักิจกรรมใหญ่ ๆ อาทิ การจดังานเทศกาลไทย
เช่น
ชุมชนไทยแสดงบทบาททางการเมือง
ร่วมกบัสมาคมไทยอเมริกนัในมลรัฐอิลลิ ๆ ตาม

ในแง่ของการบริหารจดัการ กระทรวงการต่างประเทศควรใหก้รมการกงสุลเป็นหน่วยงาน

กาํหนดนโยบายและการจดัสรรงบประมาณ

นโครงการ การทบทวนการจดัระดบัการวมกลุ่ม
โดยสถานเอกอคัรราชทูตและสถานกงสุลใหญ่เป็นประจาํทุกปี

ประการแรก

เป็นจาํนวนมาก เขา้ใจทิศทางและรูปแบบของการดาํเนินยุทธศาสตร์การสร้างความเขม้แขง็ใหชุ้มชน
ไทยในต่างประเทศ กล่าวคือจะตอ้งเขา้ใจวา่ “ดูแล” ชุมชนไทย ไม่ใช่เพียง

“groom” ชุมชนไทยใหมี้ความเขม้แขง็พร้อม
สถานเอกอคัรราชทูตและสถานกงสุลใหญ่จะตอ้งศึกษาวา่
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การแสวงหาโอกาส และแนะนาํใหชุ้มชนไทยแสด
สนบัสนุนใหชุ้มชนไทยแสดงบทบาททางการเมือง และมีส่วนร่วมในการใหค้าํอรรถาธิบาย เป็นปาก
เป็นเสียงในการปกป้องและส่งเสริมผลประโยชน์ของประเทศไทย และการแสดงความยอมรับและ

สอง สถานเอกอคัรราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ควรตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการ

สึกร่วมใหชุ้มชนไทยตระหนกัวา่สถานเอกอคัรราชทูตและสถานกงสุลใหญ่
ใหค้วามสาํคญักบับทบาทของชุมชนไทย

ะกงสุล

โดยสรุป การดาํเนินยทุธศาสตร์การสร้างความเขม้แขง็ให้ชุมชนไทยในต่างประเทศของ
กระทรวงการต่างประเทศ
ทางวฒันธรรม แต่ควรจะมีเป้าหมายในการสนบัสนุนใหชุ้มชน
ไทยในต่างประเทศแสดงบทบาทในทางสังคม และทางการ ง
ใหชุ้มชนไทยสามารถมีส่วนร่วมในการปกป้องและส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในต่างประเทศดว้ย
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